االفتتاحية
تصعيد أعلى
النسحاب أسرع!
يدخل التصعيد األمــريـكــي فــي المنطقة طــور ًا جديد ًا
مــع عملية اغـتـيــال الـجـنــرال قــاســم سـلـيـمــانــي ورفــاقــه
يــوم الجمعة الـفــائــت .ورغــم كــل مــا يـقــال عــن الــرجــل،
إال ّأن مــا ال يـنـكــره أع ــداؤه قـبــل حـلـفــائــه ،هــو دوره
المهم فــي محاربة اإلرهــاب فــي المنطقة ،ابـتــداء من
القاعدة ووصو ًال إلى داعش .كما ال ينكرون وقوفه
ف ــي ال ـصــف ال ـم ـع ــادي ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ولـلـكـيــان
الصهيوني في مختلف الساحات اإلقليمية.
فإن العملية «ال
ولكن كما صرّح اإليرانيون أنفسهمّ ،
قيمة لها بالمعنى العسكري» ،ولكن القيمة األساسية
لـهــا هــي سـيــاسـيــة الـطــابــع بــالــدرجــة األول ــى ،وتتعلق
بملفات عديدة متشابكة ،بينها ما هو أمريكي داخلي،
وبينها ما يخص إيــران والمنطقة عموم ًا ،وبينها ما
يتعلق بالعراق بشكل خاص.
ّإن طبيعة الصراع الداخلي األمريكي ،تعكس في نهاية
الـمـطــاف صــراعـ ًا عميق ًا بـيــن اتـجــاهـيــن إستراتيجيين
ي ــرى كــل مـنـهـمــا مـسـتـقـبـ ًا مـخـتـلـفـ ًا ل ـلــدور األمــريـكــي
العالمي؛ أحــدهـمــا يعمل على انـكـفــاء ســريــع فــي إطــار
ال ـت ـك ـيــف م ــع الـ ـت ــوازن ال ــدول ــي ال ـج ــدي ــد ،ولـتـحـضـيــر
الداخل األمريكي لجملة األزمات االقتصادية القادمة
ال مـحــالــة ،وه ــذا يمثله تــرامــب إلــى ح ـدٍّ بـعـيــد .التيار
ال ـثــانــي يـسـعــى إل ــى إب ـق ــاء حــالــة االس ـت ـن ــزاف وحــالــة
الحرب حول العالم ،ويرفض االنكفاء إلى الداخل أيَّ ًا
تكن التكلفة ،ألنه يرى مصيره معلق ًا بسيادة الدوالر
التي ال يمكن الحفاظ عليها بغير الفوضى الشاملة.
ورغ ــم االن ـقـســام الــواضــح بـيــن ال ـت ـيــارات األمــريـكـيــة،
ّإل ّأن ما يجمعها هي عملية األفــول التاريخي الذي
تعيشه الواليات المتحدة األمريكية بما يخص وزنها
ودورها العالمي.
وإن كانت من حيث الشكل
ّإن عملية االغتيال هذهْ ،
رفـعـ ًا لــدرجــة التصعيد بشكل غـيــر مـسـبــوقّ ،إل أنها
ول ـل ـس ـبــب ن ـف ـس ــه ،أي ألن ـه ــا ك ـس ــر لـ ـت ــوازن ــات لـعـبــة
التصعيد الـمـعـمــول بـهــا طــوال سـنــوات مـضــت ،فإنها
ستشكل ستار ًا دخاني ًا كثيف ًا لتغطية عملية انسحاب
أمــريـكــي ربـمــا تـشـمــل ال ال ـعــراق وح ــده ،بــل ومــواقــع
أخرى عديدة ضمن المنطقة ،وبينها سورية بطبيعة
الحال.
يعمل تــرامــب عـلــى جـنــي أرب ـ ٍـاح انتخابية باستخدام
ه ــذا ال ـس ـتــار ال ــدخ ــان ــي ،ع ـلــى غـ ــرار اح ـت ـفــاالتــه بـقـتــل
البغدادي (بغض النظر عن صحة األمر من عدمها).
ولـكــن مــا هــو أهــم مــن ذلــك أنــه سيستخدمه لتغطية
عملية االنسحاب التي باتت تلوح في األفق القريب.
فإن بين أهداف عملية االغتيال
على صعيد المنطقةّ ،
هــذه ،كسر حلقة وصــل بين قــوى وتـيــارات تشترك
فــي مـعــاداتـهــا لــأمــريـكــان ومـحــاربـتـهــا لــإرهــاب ،رغــم
اختالفها حــول كــل الـمـلـ َّفــات األخــرى تـقــريـبـ ًا؛ وذلــك
ل ـلــوصــول إل ــى قـسـمـهــا وإض ـع ــاف دورهـ ــا اإلج ـمــالــي
المعادي لألمريكان.
ب ـيــن االس ـت ـه ــداف ــات أي ـض ـ ًا ،خ ـلــق بـلـبـلــة ف ــي صـفــوف
الحركة الشعبية في الـعــراق ،والتي شبت عن طوق
الـقــوى الـتـقـلـيــديــة والـطــائـفـيــة ،ومـحــاولــة قسمها عبر
إعادة جزء منها إلى أيدي الزعامات التقليدية.
ال ـم ـح ـص ـلــة ال ــواض ـح ــة ل ـكــل ذي ن ـظ ــرّ ،أن الـتـصـعـيــد
األمريكي وصل مع عملية االغتيال هذه إلى قمّةٍ لم
يعد ممكناً تـجــاوزهــا ،وابـتــداءً مــن هــذه القمة العالية
سنرى عملية التراجع واالنكفاء تدخل حيز ًا جديد ًا
أق ــرب إل ــى ال ـتــدحــرج ن ـ ــزو ًال ...وف ــي اإلطـ ــار نـفـســه،
سنرى تنفيذ ًا للحلول السياسية في أرجاء المنطقة،
وفي مقدمتها سورية عبر القرار !2254
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وزارة العدل بصدد تسريح  1400موظف!

مؤتمرات بال توجهات؟
ان ـ ـت ـ ـهـ ــت ال ـ ـم ـ ــؤت ـ ـم ـ ــرات (االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة)
ل ــات ـح ــادات ال ـم ـه ـن ـيــة ،وق ـب ـل ـهــا مــؤت ـمــرات
اتحادات المحافظات وسيتلوها التحضير
للمؤتمر العام الذي سيعلن قيادة الحركة
النقابية الجديدة سواء بمكتبها التنفيذي
أم بمجلسها العام .وبهذا يكون قد اكتمل
قــوام الهيئات التنظيمية لنقابات العمال
بمختلف مستوياته .والمالحظ من خالل
م ـتــاب ـعــة س ـيــر ال ـم ــؤت ـم ــرات ال ـت ــي ُأن ـج ــزت
إلــى هــذه اللحظة أن الجهد األســاس كان
مـنـصـبّـ ًا عـلــى تــرتـيــب مــن سـيـكــون فــي هــذا
ال ـمــوقــع وم ــن س ـي ـغ ــادره ،وهـ ــذا طـبـيـعــي
بـسـيــاق الـتــرتـيـبــات الـتــي ج ــرت .ولـكــن لم
يقدم في هــذه المؤتمرات للطبقة العاملة
ال ـســوريــة مــا هــو أس ــاس وضـ ــروري من
ح ـي ــث واق ـ ــع ع ـم ـل ـهــا ،أي واق ـ ــع ال ـم ـعــامــل
والـمـنـشــآت اإلنـتــاجـيــة الـتــي يــؤكــد الـعـمــال
أنها ليست كما ينبغي أن تكون إنتاجي ًا،
ف ـهــي ،أي ال ـم ـعــامــل وال ـم ـن ـشــآت ت ـئِ ـنُّ مــن
تراجعها المستمر بسبب قدم آالتها وعدم
تــوفــر الـقـطــع الـتـبــديـلـيــة وال ـمــواد األول ـيــة،
وش ـ ـ ــروط ال ـع ـم ــل ال ـم ـج ـح ـف ــة ال ـم ـح ـي ـطــة
ب ــال ـع ـم ــال ،وشـ ـ ــروط ال ـص ـح ــة وال ـس ــام ــة
الـمـهـنـيــة ال ـغــائ ـبــة .وال ـتــي تـسـبــب إصــابــات
عـمــل قــد ت ـكــون أح ـيــان ـ ًا مـمـيـتــة كـمــا حــدث
في مصفاة بانياس ،وكما يحدث للعمال
فــي مـحـطــات الـكـهــربــاء .مـمــا اسـتــدعــى أن
ت ـع ـقــد ج ـل ـســات ل ـم ـنــاق ـشــة األسـ ـب ــاب الـتــي
أدت إلصابات عمل قاتلة بغياب التدابير
ال ـضــروريــة ال ـتــي تـحـمــي ال ـع ـمــال مــن تلك
اإلصـ ــابـ ــات هـ ــذا ج ــان ــب م ــن ال ـم ــوض ــوع.
والجانب اآلخر الذي كان ينتظره العمال
من تلك المؤتمرات ولــم يحدث موضوع
المستوى المعيشي الــذي يعيشه العمال
ال ـمــرت ـبــط ب ـم ـس ـتــوى أج ــوره ــم وقـيـمـتـهــا
الـفـعـلـيــة والـ ــذي ي ـت ــردى ي ــوم ـ ًا ب ـعــد ي ــوم،
ل ــم ي ـق ــول ــوا ل ـل ـع ـمــال ك ـي ــف تـ ــرى ال ـحــركــة
النقابية الحلول لـهــذه المعضلة الـتــي هي
ليست وليدة هذه األيام ،بل هي متراكمة
وم ـس ـت ـم ــرة .وج ـ ــرى ال ـق ـفــز ع ـن ـهــا م ــرات
وم ـ ــرات ،أي ل ــم ت ـت ـخــذ ال ـحــركــة الـنـقــابـيــة
موقفها المفترض تجاه سلوك الحكومة
وتـجــاه سـيــاســاتـهــا االقـتـصــاديــة الـمـنـحــازة
كلي ًا إلى جانب قوى السوق التي ُأتخمت
من شدة النهب والفساد.
ل ـق ــد ك ــان ــت الـ ـتـ ـق ــاري ــر الـ ـت ــي ُأع ـ ـ ــدت قـبــل
الـ ـمـ ــؤتـ ـمـ ــرات لـ ـه ــا طـ ــابـ ــع ش ـك ـل ــي بـ ــدون
مضامين حقيقية تــوضــح تــوجــه النقابات
لـلـمــرحـلــة ال ـق ــادم ــة ،وب ـه ــذا ت ـكــون الـطـبـقــة
العاملة قد خسرت رهانها ،إن كانت تراهن
عـلــى نـتــائــج تـلــك الـمــؤتـمــرات ،ومــا تــم بها
مــن ترتيبات لــم تكن لتؤشر إلــى برنامج
مفترض تتبناه الحركة النقابية تحدد فيه
رؤيتها لما هو جار وما سيجري في قادم
األيــام ،وهــذا سيترك أمــام العمال صياغة
خـيــاراتـهــم الـمـنــاسـبــة ،مــن أجــل الــدفــاع عن
حقوقهم كل حقوقها.

هكذا كانت هدية الحكومة للموظفين في وزارة العدل بمناسبة قدوم العام الجديد بأن أصدرت قرارًا يقضي بتسريح  1400موظف من موظفين
الوزارة.
ǧǧأديب خالد

ف ـ ـق ـ ــد أص ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت رئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــة م ـج ـل ــس
ال ــوزراء الـقــرار رقــم  18188/1تاريخ
 ،2019/12/17وهــو عـبــارة عــن كتاب
موجه إلى وزارة العدل مضمونه فرز
الفائض من الناجحين من مسابقات
وزارة ال ـس ـيــاحــة ووزارة اإلعـ ــام
ووزارة الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي وم ــن كــافــة
االختصاصات لصالح وزارة العدل،
وج ــاء فــي الـفـقــرة الـثــالـثــة مــن الـقــرار
ب ـض ــرورة إن ـه ــاء ال ـع ـقــود الـمــوسـمـيــة
في وزارة العدل وعــدم تجديدها إال
لمرة واحدة في الربع األول من عام
 2020فقط بعد موافقة السيد رئيس
مجلس الوزراء.
مشكلة العقود
سببها سياسة الحكومة
ينطوي على هــذا القرار إنهاء عقود
حوالي  1400عامل ،وتسريحهم من
مالك الوزارة ،ومنهم عدد كبير لديه
خ ــدم ــة ل ـع ـشــرات ال ـس ـن ـيــن وأحــدث ـهــم
لــديـهــم خــدمــة  3س ـنــوات عـلــى األقــل
سـتــذهــب س ــدى ،وسـيـتــم االسـتـغـنــاء
عن خدماتهم وتحويلهم إلى عاطلين
عن العمل ،والسبب في ذلك سياسة
ال ــوزارة وسـيــاســة الحكومة الـتــي ما
زالت مصرة على التوظيف بموجب
عـ ـقـ ــود دون ت ـث ـب ـي ــت ل ـل ـع ـم ــال ل ـكــي

تـسـتـطـيــع االس ـت ـغ ـنــاء ع ــن خــدمــاتـهــم
ف ــي أي ــة ل ـح ـظــة ،ك ـمــا ف ــي ه ــذا ال ـقــرار
المذكور.
ف ـق ــد كـ ــانـ ــت الـ ـ ـ ـ ــوزارة تـ ــوافـ ــق ع ـلــى
الـتــوظـيــف قـبــل ع ــام  2014بـمــوجــب
عـقــود خـبــرة فـقــط وبـعــد عــام 2016
تم تحويلهم إلى عقود سنوية ،وبعد
ذلــك تم تحويل العقود السنوية إلى
عقود موسمية تتجدد باستمرار في
ســاب ـقــة ه ــي األول ـ ــى م ــن نــوع ـهــا فــي
ال ـ ــوزرات وال ـمــؤس ـســات الـحـكــومـيــة،
والـيــوم يتم االستغناء عــن خدماتهم
وتـســريـحـهــم وتــركـهــم بــا عـمــل ومــن
دون أدنــى حـقــوق يمكن أن يحصل
عليها أي عــامــل كــالــرواتــب التقاعدية
أو تــأمـيـنــات ،ألنــه مــن الـمـعــروف أن
عقود الخبرة والعقود الموسمية ال
تـسـجــل فــي الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة،
ول ـي ـس ــت ل ــدي ـه ــم أيـ ــة ح ـق ــوق س ــوى
رواتبهم الضئيلة أص ًال.
التضحية بمن لديهم خبرة
نــاهـيــك عـلــى أن ع ــدد ًا ال بــأس منهم
أصبحت سنه فــي حــدود الخمسين،
فكيف يمكن تـســريــح هــؤالء بـعــد كل
هــذه السنين مــن الـعـمــل ،وخـصــوصـ ًا
أنـ ـهـ ــم بـ ــاتـ ــوا ي ـم ـت ـل ـك ــون خـ ـبـ ــرة فــي
ممارسة العمل القضائي وتشعباته؟
نــاهـيــك أن مــن بـيــن مــن يشملهم هــذا
القرار معينون من ذوي الشهداء.

فـ ـب ــد ًال م ــن إن ـص ــاف ـه ــم ب ـع ــد ك ــل ه ــذه
السنين وتثبيتهم أو تحويل عقودهم
إلــى سنوية ليضمنوا بها على األقــل
مـسـتـقـبـلـهــم ومـسـتـقـبــل عــائــاتـهــم كما
كــانــوا يُــوعــدون طــوال هــذه السنين،
تتم التضحية بهم وبخبرتهم وتركهم
يـ ــواج ـ ـهـ ــون مـ ـصـ ـيـ ــر ًا مـ ـجـ ـهـ ــو ًال هــم
وعائالتهم بعد طردهم من وظائفهم.
إذا كــانــت وزارة ال ـع ــدل ت ـعــانــي مــن
نقص في الكادر البشري يؤثر على
عملها كما ورد فــي الـقــرار الـمــذكــور،
والـسـمــاح لـهــا بــاإلعــان عــن مسابقة
ل ـت ــاف ــي ه ـ ــذا ال ـن ـق ــص لـ ـمـ ــاذا ت ـقــوم
باالستغناء عن هؤالء العمال ،ولماذا
ال يـتــم تـثـبـيـتـهــم؟ أال تــوفــر ال ــوزارة
ب ــذل ــك الـ ــوقـ ــت والـ ـجـ ـه ــد ري ـث ـم ــا يـتــم
تدريب الموظفين الجدد؟
تسريح تعسفي بلبوس قانوني
أال يـ ـنـ ــدرج ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار ت ـح ــت بـنــد
الـتـســريــح الـتـعـسـفــي مــن الـعـمــل ولــو
كانت الــوزارة والحكومة من ورائها
ت ـغ ـط ــي ذل ـ ــك ال ـت ـس ــري ــح ب ـن ـصــوص
قانونية تنص عليها مثل هذه العقود
ع ــادة؟ حـيــث يـمـكـنـهــا مــن إن ـهــاء تلك
ال ـع ـقــود ب ـ ــإرادة م ـن ـفــردة ودون أي
سبب ،أال يعتبر ذلك تسريح ًا تعسفي ًا
ولكنه مغطى بثوب قانوني؟؟
وك ـي ــف ت ــم ال ـس ـم ــاح لـ ـ ــوزارة ال ـعــدل
بـ ــاالسـ ـتـ ـعـ ــانـ ــة بـ ـعـ ـقـ ــود م ــوس ـم ـي ــة؟

ه ــل ه ـن ــاك ع ـم ــل ف ــي وزارة ال ـع ــدل
والـمـحــاكــم يتمتع بصفة الموسمية؟
وج ـم ـي ــع هـ ـ ــؤالء الـ ـعـ ـم ــال ي ـق ــوم ــون
بـعـمــل يــدخــل فــي اخـتـصــاص ومــاك
ال ـ ـ ـ ــوزارة ،وي ـت ـم ـت ــع ب ـص ـف ــة الـ ـ ــدوام
واالس ـت ـم ــرار حـســب تـعــريــف قــانــون
العمل ،فعلى أية أسس يتم التوظيف
بموجب عقود موسمية؟
أين دور النقابات؟
أيــن دور اللجان النقابية فــي وزارة
ال ـ ـعـ ــدل؟ ول ـ ـمـ ــاذا لـ ــم تـ ـح ــرك ســاك ـن ـ ًا
وتـ ــدافـ ــع ع ــن ح ـق ــوق ع ـمــال ـهــا ال ــذي ــن
أصــاب ـت ـهــم ص ــدم ــة ك ـب ـيــرة م ــن جـ ـرّاء
ال ـقــرار الـمــذكــور؟ أم إن تـلــك الـلـجــان
مــوافـقــة عـلــى مــا يـتـعــرض لــه الـعـمــال
من ظلم من قبل الوزارة؟.
م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـف ـ ــروض أن الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
ي ـل ـج ــؤون لـ ـ ــوزارة ال ـع ــدل لـتـحـصـيــل
حقوقهم ،بينما الموظفون في وزارة
العدل يستنجدون لتحصيل حقوقهم
من الوزارة!
إن ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ف ـ ــي وزارة الـ ـع ــدل
ي ــوج ـه ــون نـ ـ ــداء إل ـ ــى االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ــام
ل ـن ـق ــاب ــات ال ـع ـم ــال ل ـل ـت ــدخ ــل ل ـح ــل ه ــذا
الموضوع ،ويناشدون رئاسة مجلس
الوزراء بالعدول عن هذا القرار الجائر،
وإنـصــافـهــم عـبــر تثبيتهم فــي وظائفهم
أو تحويل عقودهم إلــى عقود سنوية
كما كانوا يُوعدون طوال هذه السنين.
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نحن اليوم في عالم تكثر فيه المتغيرات والتحوالت ،في
جميع المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية والتكنولوجية ،وهذه التحوالت أصبحت
متالحمة ومترابطة ترابطاً عضوياً .والسؤال عن
حقوق العمال التي تسلب منهم ،هل هو بسبب التطور
التكنولوجي وخاصة في مجال االتصاالت والمعلومات؟
أم إنه التوجه نحو االقتصاد الليبرالي ،وتحرير التجارة
وتقليص دور الدولة في العملية االقتصادية ،وأن
التحوالت االقتصادية السياسية على الساحة المحلية
كانت هي األساس في فقدان هذه الحقوق؟ لقد تغيرت
النظم والسياسات االقتصادية ،وكان للعمل النقابي
العمالي النصيب األكبر من هذا التغيير ،حيث بات التغيير
في الحركة النقابية هو المؤشر والدليل الحي على جوهر
التحوالت هذه وماهيتها.
ǧǧنبيل عكام

الـعـمــال دائـمـ ًا يـســألــون كـيــف يمكنهم
الـ ـ ـحـ ـ ـصـ ـ ــول ع ـ ـل ـ ــى ح ـ ـق ـ ــوق ـ ـه ـ ــم ف ــي
ح ــال ــة ق ـي ــام أص ــاح ــب ال ـع ـم ــل بـهـضــم
حقوقهم؟ وما هي الطرق واألدوات
الـ ـت ــي ت ـم ـك ـن ـهــم مـ ــن ال ـح ـص ــول عـلــى
حقوقهم الـتــي ضمنتها لهم الشرائع
الــدولـيــة والــوطـنـيــة والـتــي منها حق
اإلض ـ ـ ــراب؟ ومـ ــن ال ـم ـع ــروف أي ـض ـ ًا
أن ال ـع ـم ــال ال ي ـض ــرب ــون ب ــا سـبــب
وال يمكن أن نجد نــزاعـ ًا عمالي ًا بين
العمال وأصحاب العمل بدون سبب،
ومن أهم أسباب إضراب العمال ،هو
النزاع حول األجر ،أو الخالف حول
وق ــت ال ـع ـمــل ،أو م ــن أج ــل تـحـسـيــن
ش ـ ــروط وظـ ـ ــروف ال ـع ـم ــل ،وك ــذل ــك
أيض ًا عدم صرف المستحقات المالية
المختلفة مــن التعويضات اإلضافية
وطبيعة العمل الشاقة للعمال من قبل
أص ــاح ــب ال ـع ـمــل ،وت ـع ـســف أصــاحــب
ال ـع ـمــل م ــع ال ـع ـمــال ،خــاصــة ف ــي عــدد
ســاعــات العمل التي أقرتها القوانين
الـنــاظـمــة ،والـتــأخـيــر ب ـصــرف األج ــر،
وشـعــور الـعـمــال بـعــدم األمــان نتيجة

ازدي ـ ـ ــاد ح ـ ــاالت ال ـف ـص ــل ال ـت ـع ـسُّ ـفــي
بدون مبررات مقنعة.
ف ـم ــا هـ ــو إذ ًا حـ ــق اإلض ـ ـ ـ ــراب؟ هــو
امـتـنــاع الـعـمــال فــي هــذه الـمـنـشــأة أو
ت ـلــك أو م ـج ـمــوعــة م ـن ـهــم ع ــن الـعـمــل
ب ـط ــري ـق ــة م ـن ـظ ـمــة ولـ ـمـ ــدة مـ ـح ــددة،
ومرتبط بالمطالبة ببعض حقوقهم
ال ـم ـف ـق ــودة .وي ـع ـت ـبــر اإلض ـ ــراب أحــد
أهم األدوات التي يستخدمها العمال
للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم .لكن
متى يلجأ العمال إلى اإلضراب؟ يلجأ
العمال إلى اإلضــراب بعد أن يكونوا
قــد اسـتـنـفــذوا كــافــة وســائــل المطالبة
والحوار والمفاوضات الــودِّيــة ،ومن
ثم يتوقفون عن العمل بشكل جماعي
ويشرعون بالدخول في اإلضراب.

أنواع اإلضراب:
يمكننا أن نـقـســم اإلض ــراب ــات حسب
الغاية منها إلى:
إضــرابــات دفــاعـيــة وهــي بغية الــدفــاع
ع ــن ال ـح ـقــوق ال ـتــي أقــرت ـهــا الـقــوانـيــن
الوطنية النافذة والمسلوبة من قبل
أرباب العمل.
إضـ ـ ــرابـ ـ ــات هـ ـج ــومـ ـي ــة وهـ ـ ــي ب ـغ ـيــة
ال ـم ـطــال ـبــة بــال ـح ـقــوق ال ـم ـن ـقــوصــة فــي
قــوانـيــن الـعـمــل الـنــافــذة ،والـتــي أقــرهــا
الدستور والشرائع الدولية الخاصة
بحقوق العمال.
ج -إضرابات تضامنية وهي تضامن
مــع أقــرانـهــم الـعــامـلـيــن فــي الـقـطــاعــات
األخـ ــرى م ــن ال ـع ـمــل سـ ــواء الـمـحـلـيــة
منها أو الدولية.

د -اإلضــرابــات السياسية :النقابات
تستطيع أن تتخذ القرارات وتشارك
فــي صنع األحــداث ،وتــؤثــر بذلك في
الطبقة العاملة ،وكذلك في المجتمع.
إن أرادت ذلــك ألنها األوســع وأيض ًا
األعمق تأثير ًا ،فمجال العمل النقابي
العمالي هو أكثر المجاالت حساسية
للتحوالت ،التي تحمل فرص ًا كبيرة
وت ـ ـحـ ــديـ ــات غـ ــايـ ــة ف ـ ــي الـ ـخـ ـطـ ــورة.
كـمــا يــأخــذ اإلضـ ــراب أش ـك ــا ًال وطــرق ـ ًا
متعددة ،وذلــك حسب نــوع المطالب
وظروف العمل العامة ،ومدى تقدير
ومعرفة النقابات بــدرجــة االستجابة
لـ ـه ــذا ال ـم ـط ـل ــب أو ذاك وم ـ ــن ه ــذه
األشكال أو الطرق.
االم ـت ـن ــاع ع ــن ال ـع ـمــل :وي ـك ــون ذلــك

ب ـح ـضــور ال ـع ـم ــال إلـ ــى م ـك ــان الـعـمــل
مع االمتناع عن تأديته ،أي يجلس
الـعـمــال الـمـضــربــون فــي أمــاكــن عمل
م ــن دون إح ـ ــداث أي ش ـغ ــب ،وقــد
أطلق على هــذا النوع من اإلضــراب
ف ــي الـ ـع ــرف ال ـف ــرن ـس ــي ب ــاإلض ــراب
الصامت.
اإلضـ ـ ـ ـ ــراب الـ ـمـ ـتـ ـتـ ــابـ ــع :وي ـ ـتـ ــم ف ـيــه
التوقف عن العمل بشكل مجموعات
وبـ ـ ـص ـ ــورة م ـت ـت ــاب ـع ــة وم ـ ــدروس ـ ــة،
فتتوقف مجموعة من عمال المنشأة
ل ـمــدة م ـع ـي ـنــة ،ث ــم ت ـع ــود إل ــى ال ـع ـمــل،
لـتـبــدأ مـجـمــوعــة أخ ــرى فــي الـتــوقــف
وهكذا ،أي ال يضرب كل العمال في
المنشأة مرة واحدة حتى ال يتعطل
العمل كلي ًا.

الطبقة العاملة

إضراب عمال شركة جيرمان وينغر األلمانية
دع ــت نـقــابــة ع ـمــال أط ـقــم الـضـيــافــة ال ـجــويــة فــي شــركــة
«جيرمان وينغز» األلمانية ،للطيران (أوفو) إلى تنفيذ
إضــراب عــن العمل مــن أجــل المطالبة بــزيــادة األجــور،
ح ـيــث ب ــاش ــرت مـضـيـفــات ومـضـيـفــو شــركــة «ج ـيــرمــان
وي ـن ـغــز» األل ـمــان ـيــة ،ل ـل ـط ـيــران ب ـتــاريــخ  29م ــن الـشـهــر
الـمــاضــي فــي إضــراب سيستمر لثالثة أيــام ،مما يخلق
ارتـبــاكـ ًا كـبـيــر ًا لـحــركــة الـطـيــران خــال هــذه الـفـتــرة من
ال ـس ـنــة ال ـتــي تـشـهــد اح ـت ـفــاالت رأس ال ـس ـنــة ،ويـعـتـبــر
هــذا اإلضــراب الثاني فــي أقــل مــن شهر الــذي تـقــوم به
الـنـقــابــة فــي ال ـشــركــة .وتُ ـع ـدّ جـيــرمــان ويـنـغــز فــرعـ ًا من
فروع يورو وينغر التابعة لشركة لوفتهانزا األلمانية،
وتضم أسطو ًال من حوالي  30طائرة عاملة في مجال
الطيران الجوّي منخفض التكاليف .ومعظم الرحالت
التي سيتم إلغاؤها هي رحالت داخليةّ ،إل َّأن من بينها
أيض ًا رحالت إلى النمسا وسويسرا.

انخفاض معدل البطالة في اليابان
أف ــادت بـيــانــات حـكــومـيــة ص ــادرة فــي الـيــابــان
ـاض في
فــي أواخــر تشرين الـثــانــي عــن انـخـفـ ٍ
م ـعــدل ال ـب ـطــالــة ف ــي ال ـي ــاب ــان ،واس ـت ـق ــرار فــي
توفر فــرص العمل ،وتفيد األرقــام الـصــادرة
عــن ال ــوزارات المعنية بــأن معدل البطالة قد
ت ــراج ــع ف ــي ض ــوء ال ـع ــوام ــل ال ـمــوس ـم ـيــة إلــى
 %2,2فــي شهر تشرين الثاني مــن  %2,4في
الشهر السابق .يأتي ذلك مقارنة مع متوسط
توقعات سوق العمل البالغة نسبته .%2,4
وأظ ـ ـ ـه ـ ـ ــرت ب ـ ـي ـ ــان ـ ــات مـ ـ ــن وزارة ال ـع ـم ــل
في اليابان أن نسبة الوظائف إلى المتقدمين
لشغلها استقرت عند  1,57في شهر تشرين
الثاني ،بما يتالءم مع المستوى المسجل في
شهر تشرين األول ،وكذلك متوسط توقعات
خبراء اقتصاديين.

إضراب العمال بمطار لشبونة
دعا االتحاد الوطني لعمال الطيران المدني لتنظيم
إض ــراب فــي مـطــار لـشـبــونــة لـمــدة ثــاثــة أي ــام ،حيث
ش ــارك  %90مــن الـعـمــال فــي اإلض ــراب فــي لشبونة،
وذل ــك بـعــد فـشــل الـمـفــاوضــات بـيــن االت ـحــاد الــوطـنــي
ل ـع ـمــال ال ـط ـي ــران ال ـم ــدن ــي وش ــرك ــة بـ ــورتـ ــواي ال ـتــي
تُشغّل العمال فــي مـطــارات لشبونة وبــورتــو وفــارو
وفونشال -التي قد انهارت في شهر كانون األول-
من أجــل معالجة وضــع الــرواتــب واألجــور للعاملين.
هذا وقد أوقفت شركات الطيران أكثر من  16رحلة
من مطار لشبونة وإليه بسبب هــذا اإلضــراب الذي
ينظمه عـمّــال الـمـطــار لـمــدة ثــاثــة أي ــام .وكــذلــك أيـضـ ًا
ألغت شركتا إيزي جيت وبروكسل إيرالينز رحالت
من باريس وبلجيكا ولندن وبريستول ومانشستر
فــي يــومــي الـسـبــت واألحـ ــد بـسـبــب اإلضـ ــراب الــذي
ينفذه العمال في المطار.

وقفة احتجاجية لمستخدمي المكتبة الوطنية في
المغرب
قــرر الـمـكـتــب الـنـقــابــي لمستخدمي المكتبة الــوطـنـيــة فــي المملكة
الـمـغــربـيــة تـنـظـيــم اح ـت ـج ـ ٍـاج ،ف ــي ن ـفــس ال ــوق ــت الـ ــذي يـنـعـقــد فـيــه
المجلس اإلداري للمكتبة الوطنية والــذي انعقد يوم  27كانون
األول  ،2019احـتـجــاجـ ًا عـلــى مــا يـعــانـيــه عـمّــال وعامالت المكتبة
الوطنية للمملكة المغربية من أوضــاع معيشية ومهنية شديدة
ال ـص ـعــوبــة ،وب ـس ـبــب رف ــض إدارة الـمـكـتـبــة ال ـح ــوار م ــع الـمـكـتــب
النقابي لعمال المكتبة الوطنية الـتــابــع لــاتـحــاد المغربي للشغل
بصفته النقابة الوحيدة التي تمثل العمال ،وتعمل على التضييق
عـلــى أع ـضــائــه ،وب ـعــد فـشــل الـمـســاعــي الــرام ـيــة إل ــى ت ـجــاوز حــالــة
االحتقان االجتماعي الــذي تعيشه المؤسسة مند شهور عديدة.
هذا وقد دعا االتحاد المغربي للشغل إلى المشاركة الواسعة في
هــذه الــوقـفــة االحـتـجــاجـيــة ،وهــي تــأتــي ضـمــن فـعــالـيّــات بــرنــامـجــه
النضالي الخاص بالحملة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
النقابية لشهر كانون األول .2019
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العمل النقابي يتجه بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة ،الذين ازداد عددهم مع فورة
التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات ،وكذلك مع أموال المساعدات التي
كانت ترد في السبعينات وجملة المشاريع اإلنتاجية والخدمية المنشأة بعد تلك المرحلة.

ǧǧعادل ياسين

م ــع ورود ال ـم ـس ــاع ــدات ال ـض ـخ ـمــة بـعــد
حرب تشرين ،أخذ العمل النقابي يركز
جـ ـه ــوده ب ـه ــذه ال ـق ـط ــاع ــات الع ـت ـب ــارات
ك ـث ـيــرة ،مـنـهــا م ــا ه ــو س ـيــاســي واآلخ ــر
المتعلق بــالــوزن الفعلي للطبقة العاملة
فــي قـطــاع ال ــدول ــة ،ال ــذي تـضـخَّــم بشكل
ك ـب ـي ــر ،ب ـي ـن ـم ــا الـ ـشـ ــق اآلخ ـ ـ ــر ،ال ـق ـط ــاع
ال ـخ ــاص ،ل ــم ي ـكــن ل ــه وزن حـقـيـقــي مــن
حيث عــدد المنشآت وعــدد العمال ،أي:
ك ــان هــامـشـيـ ًا إل ــى حـيــن ص ــدور قــانــون
االستثمار في التسعينات ،وبدأ القطاع
الـخــاص االسـتـثـمــار الفعلي فــي جــوانــب
اقتصادية متنوعة ،أي :بدأ مركز الثقل
يتحول شيئ ًا فشيئ ًا بهذا االتجاه ،ولكن
مع هــذا التحول لم تتمكن النقابات من
رؤيـ ــة ذاك ال ـجــديــد ال ـج ــاري ف ــي واق ــع
عـمــال الـقـطــاع الـخــاص ،مــن حيث العدد
والـتــوصـيــف الـمـهـنــي ومـسـتــوى التعليم
واالختصاصات الجديدة مع الصناعات
ال ـجــديــدة ،خــاصــة فــي ال ـمــدن الـصـنــاعـيــة
ال ـت ــي ت ـض ــم ب ـي ــن ج ـن ـبــات ـهــا ال ـع ــدي ــد مــن
الصناعات الحديثة ،التي تتطلب عما ًال
ومهندسين يديرونها على مستوى من
الـخـبــرة وال ـك ـفــاءة وي ـقــدر عــددهــم بـهــذه
المدن الصناعية بعشرات األلوف.
تـفــاقـمــت مـشـكـلــة عـمــال الـقـطــاع الـخــاص
مـ ــع اش ـ ـت ـ ــداد الـ ـهـ ـج ــوم ع ـل ــى ح ـقــوق ـهــم
وتغييب مطالبهم بصدور قانون العمل
رقــم  17لـعــام  ،2010هــذا الـقــانــون الــذي
صــدر بــرغــم التحفظات عـلــى الكثير من

م ــواده مــن قـبــل الـنـقــابــات ،ولـكـنــه صــدر
بالصيغة التي طرحها ممثلو الليبرالية
االقتصادية في الحكومة ،وهو معبر من
الـنــاحـيــة الـقــانــونـيــة ،وبــالـتــالــي السياسية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،عـ ــن أعـ ـم ــق ال ـم ـص ــال ــح
للقوى الرأسمالية العاملة في االقتصاد
ال ـس ــوري ،س ــواء ف ــي ج ـهــاز ال ــدول ــة أو
خارجها.
خطوات ال بد منها
ي ـ ــزداد واق ـ ــع ع ـم ــال ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص
س ـ ـ ـ ـ ــوء ًا ،وم ـ ـ ــع ه ـ ـ ــذا ل ـ ــم يـ ـجـ ــر داخ ـ ــل
النقابات عمل جــدي باتجاه هــذا الواقع
الـمــأســاوي المعاش ،بالرغم مــن التأكيد
فــي الـمــؤتـمــرات واالجـتـمــاعــات النقابية
ع ـلــى أه ـم ـيــة ال ـع ـمــل م ــع ع ـم ــال ال ـق ـطــاع
الخاص ،وتم تشكيل لجان في اتحادات
الـمـحــافـظــات ،وال ـق ـيــام ب ــزي ــارات لبعض
ال ـمــواقــع اإلن ـتــاج ـيــة ال ـخــاصــة ،م ــن أجــل
ش ـدّ الـعـمــال إلــى الـمـظـلــة الـنـقــابـيــة ،ولكن
هناك ممانعة ضمنية من داخــل الحركة
ال ـن ـقــاب ـيــة -تـتـعـلــق بــال ـخ ـبــرة وال ـت ـجــربــة
للعمل بهذا القطاع -ومن خارجها ،وهو
األمر المتعلق بأرباب العمل وضغوطهم
مــن أج ــل إعــاقــة أي عـمــل ج ــدي يـتـكــون
داخ ـ ـ ــل م ـن ـش ــآت ـه ــم اإلنـ ـتـ ــاجـ ـيـ ــة ب ـس ـبــب
ت ـخ ــوف ـه ــم مـ ــن احـ ـتـ ـم ــاالت أن ي ـت ـحــرك
العمال من أجل مطالبهم وحقوقهم.
ال ـتــوجــه الـفـعـلــي ب ـهــذا ال ـخ ـصــوص كــان
ي ـت ـط ـلــب م ــوق ـف ـ ًا س ـي ــاس ـي ـ ًا وط ـب ـق ـي ـ ًا مــن
القيادة النقابية ،وخبرة ودراية ومعرفة
عـلـمـيــة ب ـهــذا ال ــواق ــع ،م ــع مـجـمــوعــة مــن
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ال ـخ ـط ــوات ال ـتــي ت ـق ـنَّــع ال ـع ـمــال بــأهـمـيــة
انـ ـتـ ـس ــابـ ـه ــم لـ ـلـ ـنـ ـق ــاب ــات وبـ ــأنـ ـهـ ــا ت ـم ـثــل
مـصــالـحـهــم ،ويــأتــي فــي مـقــدمـتـهــا حقهم
فــي الــدفــاع عــن حقوقهم دون مُـســاءلــة،
وع ـب ــر أشـ ـك ــال م ـخ ـت ـل ـفــة ،م ـن ـه ــا :حـقـهــم
باإلضراب واالعتصام السلميين ،وهذا
ما لم تتبنهُ -إلى اآلن -الحركة النقابية،
وحقهم في التمثيل ضمن األطر النقابية
المختلفة ،بما يتوافق مع وزنهم الفعلي
فــي الـطـبـقــة الـعــامـلــة ،وه ــذا مــا لــم يتوفر
حتى في الترتيبات االنتخابية الجديدة
الـتــي قــاربــت عـلــى نـهــايـتـهــا ،وحـقـهــم في
المساواة التامة مع عمال قطاع الدولة
ب ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـن ـهــايــة ال ـخ ــدم ــة وال ـس ـكــن
العمالي والقروض من المصارف ...إلخ
من القضايا.
رؤية المتغيرات
إن االس ـت ـمــرار فــي الـعـمــل الـنـقــابــي على
الطريقة الحالية نفسها ،مــع عــدم رؤيــة
ال ـم ـت ـغ ـيــرات ال ـج ــاري ــة ب ــواق ـع ـه ــم ،يـعـنــي
خـ ـس ــارة جـ ــزء هـ ــام م ــن قـ ــوى الـطـبـقــة
ال ـع ــام ـل ــة ل ـص ــال ــح الـ ـقـ ــوى ال ــرأس ـم ــال ـي ــة،
وبالتالي :استمرار هذه القوى بالتحكم
والـسـيـطــرة عـلــى مـصــالــح الـعـمــال ،وهــذا
لن يستمر طوي ًال ،مما يعني أن العمال
س ـي ـب ـح ـثــون ع ــن ال ــوس ــائ ــل واألدوات
الـتــي ستمكنهم مــن اسـتــرجــاع حقوقهم
ك ــاف ــة ،ول ـن ــا ف ــي ت ـج ــارب ـه ــم اإلض ــراب ـي ــة
ـرة ،وت ــوض ــح ال ـم ــآل الـ ــذي سـتــذهــب
ع ـب ـ ٌ
إليه الطبقة العاملة من أجــل الــدفــاع عن
ح ـقــوق ـهــا االق ـت ـص ــادي ــة والــدي ـم ـقــراط ـيــة،
بالرغم مــن محدوديتها ،ولكنها تحوي
ق ــدر ًا مـهـمـ ًا مــن الـنـجــاح مــن أجــل زيــادة
أجـ ــورهـ ــم وب ـع ــض ال ـح ـق ــوق األخ ـ ــرى،
وس ـيــراكــم ال ـع ـمــال خـبــراتـهــم ومـعــارفـهــم
العملية بـهــذا الـخـصــوص ،متخطين كل
الـمـعــوقــات التنظيمية وغـيــرهــا ليحققوا
مطالبهم المشروعة.
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عمل صعب ولكن ُمج ٍد
الـ ـعـ ـم ــل فـ ــي الـ ـقـ ـطـ ــاع ال ـ ـخـ ــاص ل ـيــس
ب ــال ـس ـه ــول ــة الـ ـت ــي يـ ـج ــري ال ـع ـم ــل بـهــا
مــع عـمــال قـطــاع الــدولــة ،كــون األخـيــر
ي ـخ ـض ــع ل ـق ــوان ـي ــن ال ي ـس ـت ـط ـيــع رب
ال ـع ـم ــل ال ـح ـك ــوم ــي تـ ـج ــاوزه ــا ،بــال ـقــدر
ال ـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن لـ ـ ــرب الـ ـعـ ـم ــل الـ ـخ ــاص
القيام بالتجاوزات ،مع أن العديد من
التجاوزات القانونية تمت بحق عمال
قطاع الــدولــة على أســاس الـمــادة 137
من قانون العاملين األســاســي ،والــذي
ب ـم ـق ـت ـضــى هـ ــذه الـ ـمـ ــادة ال يـسـتـطـيــع
العامل أو من يمثله بأن يقاضي الجهة
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـت ــي ت ـس ـب ـبــت بـتـســريـحــه
مــن العمل بغير حــق ،ومــع هــذا ،يبقى
وض ــع عـمــال قـطــاع الــدولــة نـسـبـيـ ًا في
حــالــة أفـضــل مــن حـيــث بـعــض الحقوق
المضمونة ،منها التأمينات االجتماعية
ون ـهــايــة ال ـخ ــدم ــة ...إلـ ــخ ،ول ـك ـنّ عـمــال
الـقـطــاع الـخــاص مـحــرومــون مــن هــذه
الـ ـحـ ـق ــوق ،وإن ح ـص ـل ــوا ع ـل ـي ـهــا فـهــي
بالحد األدنى ألجورهم.
إن ال ـع ـمــل م ــع ع ـمــال ال ـق ـطــاع ال ـخــاص
فـ ــي الـ ـم ــراك ــز اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة ،فـ ــي ال ـم ــدن
ال ـص ـنــاع ـيــة وخ ــارج ـه ــا ،ي ـل ـقــى م ـقــاوم ـ ًة
م ــن أربـ ــاب ال ـع ـمــل وال يُ ـط ــرب ــون أب ــد ًا
لوجود النقابات داخل منشآتهم ،مهما
كــانــت ه ــذه الـلـجــان الـنـقــابـيــة ،حـتــى لو
ـارة م ــن ق ـب ـل ـهــم ،ألن هــذه
ك ــان ــت م ـخ ـت ـ ً
اللجان ستكون خاضعة لضغط العمال
ومـطــالـبـهــم ،فـهــي مـضـطــرة لـلــدفــاع عن
ت ـل ــك ال ـم ـط ــال ــب الـ ـمـ ـط ــروح ــة ،وإن لــم
تفعل ذلــك سينبذها الـعـمــال ويـبــدؤون
ب ــال ـت ـح ــرك مـ ــن خـ ــارجـ ـهـ ــا ،ك ـم ــا ح ــدث
ف ــي ع ــدة ت ـج ــارب إض ــراب ـي ــة ف ــي ع ــدرا
الصناعية وخارجها.
هذا هو واقع الحال الذي يعيشه العمال،
ه ــل ب ــاإلم ـك ــان ت ـغ ـي ـيــره؟ سـ ــؤال بــرســم
الحركة النقابية والطبقة العاملة.

ملف (سورية )2020
قاسيون ـ العدد  947اإلثنين  6كانون الثاني 2020

www.kassioun.org

آسيا الوسطى واالتجاه الصعب بعيداً عن األمريكي

وبشكل خاص الواليات
زمن طويل شهية الدول االستعمارية،
ٍ
أثارت الموارد الطبيعية الغنية في آسيا الوسطى منذ ٍ
المتحدة األمريكية التي كثفت نشاطها في المنطقة على نح ٍو ملحوظ خالل العام الفائت ،بهدف ضمان احتكار
النفوذ السياسي واالقتصادي والعسكري في مقابل تعاظم الدورين الروسي والصيني في المنطقة.

ǧǧسعد خطار

ب ــات ك ـب ــار ال ـم ـســؤول ـيــن األمــري ـك ـي ـيــن ض ـيــوف ـ ًا
م ـت ـكــرريــن ف ــي دول آس ـيــا الــوس ـطــى ،وخ ــال
 2019ه ـن ــدس ــت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة قــائ ـمــة
سـ ـفـ ــرائـ ـهـ ــا ف ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،والحـ ـ ـ ــظ ب ـعــض
المحللين أن التعيينات الدبلوماسية األمريكية
مــؤخــر ًا تلفت االنـتـبــاه إلــى أن معظم السفراء
الـ ـجـ ــدد هـ ــم أشـ ـخـ ــاص ل ــدي ـه ــم خـ ـب ــرة ك ـب ـيــرة
ف ــي اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـع ـس ـكــريــة وفـ ــي تـنـظـيــم
االنـقــابــات العسكرية والـمـلـوّنــة .وتشير هذه
اإلجـ ـ ــراءات ال ـتــي ات ـخــذت ـهــا واش ـن ـطــن إل ــى أن
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة تـسـعــى ج ــاه ــدة م ــن أجــل
تـعـظـيــم الـنـفــوذ الـسـيــاســي والـعـسـكــري طــويــل
األجل في المنطقة ،وهو أمر ذو أهمية حاسمة
من وجهه النظر الجيوسياسية األمريكية التي
تتوقع أن هذا سيضع ك ًال من روسيا وإيــران
فــي مــوقـفٍ صـعــب ،مـمــا يجعل عملية ممارسة
الضغط على هذه الدول أكثر سهولة.
االنسحاب والتهديد باالنسحاب
ش ــرع ــت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ب ـح ـم ـلــة دعــائ ـيــة
نـشـطــة ف ــي الـمـنـطـقــة ،م ـفــادهــا أن االن ـس ـحــاب
األمــريـكــي منها مــن شــأنــه أن يستدعي موجة
ج ــدي ــدة م ــن ال ـت ـطــرف واإلرهـ ـ ــاب ،م ـدّع ـيــة أن
الـمـظـلــة الـعـسـكــريــة األمــريـكـيــة وحــدهــا الـقــادرة
عـلــى تـخـلـيــص الـمـنـطـقــة مــن ه ــذه الـتـهــديــدات،

كما لــو كــان تـهــديــد ًا لـقــادة هــذه ال ــدول :إمــا أن
تتفقوا عـلــى إبـقــاء مــا يمكن مــن نـفــوذنــا لديكم
أو لتتحملوا العواقب غير السارة النسحابنا.
ولـيــس س ــر ًا أن واشـنـطــن تحتفظ بــاتـصــاالت
غـيــر معلنة مــع الـمـعــارضــة األفـغــانـيــة ،وخــاصــة
مع طالبان وعدد من القادة الميدانيين لقوات
أخــرى ،ومــؤخــر ًا ،أصبحت اتصاالت الواليات
الـمـتـحــدة مــع هــذه الـمـجـمــوعــات أكـثــر عــانـيــة.
وعند الضرورة ،سيّرت قواتها المسلحة نحو
حــدود بعض جمهوريات آسيا الوسطى ،وال
سيما أفغانستان -أوزبكستان وطاجيكستان
وتركمانستان .وقد تم اختبار هذا التكتيك منذ
فترة طويلة .فعلى سبيل المثال ،تعمل حركة
«تركستان الشرقية اإلسالمية» ،التي أدرجتها
الـقــوى الغربية وروسـيــا فــي قائمة المنظمات
اإلره ــاب ـي ــة ،ب ـن ـشــاط ض ــد ال ـص ـيــن ف ــي مـنـطـقــة
اإليغور المتمتعة بالحكم الذاتي ،بدع ٍم واضح
من الواليات المتحدة.
ومن المفارقات ،أن «المساعدة» التي تقدمها
واشـنـطــن ،والـتــي تـهــدف إلــى تــدريــب وتجهيز
العاملين فــي آسـيــا الوسطى فــي مـجــال األمــن،
والمصممة حسب ما هو معلن لتوقف التدفق
الـكـبـيــر لــأف ـيــون مــن أف ـغــان ـس ـتــان ،لــم تخفض
تـ ـج ــارة الـ ـمـ ـخ ــدرات ال ـت ــي ت ـج ــري ع ـب ــر ه ــذه
الـمـنـطـقــة ،بــل بــات واضـحـ ًا حـتــى بالنسبة إلــى
دول المنطقة «المعاندة» أن الواليات المتحدة
حاضرة لضمان نفوذها ال أكثر.

معاداة الواليات
المتحدة األمريكية
تأخذ بعداً كبيراً
وتنتشر على
امتداد دول آسيا
الوسطى ...أما
مشاعر العداء
لروسيا فإنها تخبو
شيئاً فشيئاً

وفـيـمــا يـتـعـلــق بــالـتــدابـيــر ال ـم ـضــادة ضــد ال ــدور
الـصـيـنــي فــي الـمـنـطـقــة ،فـقــد طــالـبــت الــواليــات
المتحدة بإصرار طوال عام  ،2019جمهوريات
ما بعد االتحاد السوفياتي في آسيا الوسطى،
بتقديم دعم نشط للمقاتلين الفارين من منطقة
شينجيانغ المستقلة ذاتي ًا في الصين .مما أدى
إلــى اشـتـبــاك دبلوماسي بين بعض حكومات
هــذه ال ــدول والـصـيــن الـتــي ال تقبل المساومة
على سالمتها وأمنها وسيادتها.
تنامي النزعة المعادية لواشنطن
مـ ــؤخـ ــر ًا ،أول ـ ــى ال ـق ـط ــب الـ ــروسـ ــي ال ـص ـي ـنــي
ال ـص ــاع ــد أه ـم ـي ــة ك ـب ـي ــرة ل ـت ـن ــام ــي ال ـم ـشــاعــر
المعادية لروسيا والصين في آسيا الوسطى،
وكــان التعاطي مــع هــذه المسألة موضوعي ًا،
ولــم يستند إلــى اإلنـكــار الــذي عــادة ما تبديه
ال ــدول إزاء ه ــذا ال ـنــوع مــن الـمـشــاكــل .وألن
ح ـج ــم االتـ ـجـ ــاهـ ــات ال ـع ــدائ ـي ــة إزاء روس ـي ــا
والصين ليس كبير ًا جد ًا بالنظر إلى الخلفية
والــروابــط الـتــاريـخـيــة فــي المنطقة ،اعتمدت
روسيا والصين على تعزيز عمليات التحديث
فــي آسـيــا الــوس ـطــى ،إل ــى ح ـدٍ ب ــات يـكـثــر فيه
الـنـظــر إل ــى روس ـيــا بــاعـتـبــارهــا شــريـكـ ًا مـهـمـ ًا،
واألهـ ــم م ــن ذلـ ــك ،أن ال ـخ ـطــر اإلره ــاب ــي فــي
الـمـنـطـقــة ق ــد ســاهــم بـشـكــل كـبـيــر ف ــي تـعــزيــز
هذه العالقات ،نظر ًا إلى الدور البناء لروسيا
وال ـص ـي ــن فـ ــي ت ـع ــزي ــز اسـ ـتـ ـق ــرار أم ـ ــن آس ـيــا
الوسطى .في المقابل ،ساهم الغزو العسكري
الــذي قامت بــه الــواليــات المتحدة األمريكية
ف ــي ال ـع ــراق ع ــام  ،2003ف ــي ازدي ـ ــاد ال ـعــداء
للواليات المتحدة في آسيا الوسطى :فبينما
رح ـبــت الـسـلـطــات األوزب ـك ـيــة ب ـهــذه الـعـمـلـيــة،
أبــدى الـشـعــب األوزب ـكــي وغـيــره مــن شعوب
آسيا الوسطى قدر ًا كبير ًا من السخط ،ورأوا
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الـتــدخــل بــاعـتـبــاره عـمـ ًا مــن أع ـمــال ال ـعــدوان
األمريكي.
فــي الــوقــت ال ــراه ــن ،يـمـكــن ال ـقــول إن م ـعــاداة
الواليات المتحدة األمريكية تأخذ بعد ًا كبير ًا،
وتنتشر على امتداد دول آسيا الوسطى ،أما
مشاعر العداء لروسيا فإنها تخبو شيئ ًا فشيئ ًا،
ذلــك أن القرب الجغرافي والـجــذور التاريخية
والـمـصـلـحــة االق ـت ـصــاديــة الـمـشـتــركــة وات ـضــاح
زي ــف الــدعــايــة األمــري ـك ـيــة ،ق ــد ص ــارت عــوامــل
بـيّـنــة بــالـنـسـبــة لـقـطــاعــات مـتـعــددة مــن شـعــوب
المنطقة ،هذا عدا عن أنه ليس لدى واشنطن
فعلي ًا ما تقدمه لقادة وشعوب المنطقة ،حيث
بــاتــت حساباتها الـيــوم مقتصرة عـلــى إمكانية
الخروج من المآزق بأقل تكلفة ممكنة.
وم ــع ذل ــك ،حــاولــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إقــامــة
ح ــوار مــع دول آس ـيــا الــوس ـطــى فــي إط ــار ما
يسمى بمجموعة «الخمسة زائد واحد» ،والتي
تضم كازاخستان وتركمانستان وطاجيكستان
وأوزبكستان وقيرغيزستان ،إال أنها ال تزال
ع ــاج ــزة ع ــن خ ـلــق شـبـكــة ح ـل ـفــاء ل ـهــا ف ــي هــذه
المنطقة المهمّة من العالم.
مــا يـمـكــن قــولــه هــو إن االت ـج ــاه نـحــو تعميق
العالقات الثنائية مع كل من روسيا والصين،
ه ــو ات ـج ــاه مــوضــوعــي ن ــات ــج ع ــن ال ـت ـغ ـيــر فــي
مـ ــوازيـ ــن الـ ـقـ ــوى أص ـ ـ ـ ًا ،ك ـم ــا أن ال ـم ـص ـل ـحــة
العميقة للمنطقة في إطار المشروع األوراسي
ومشروع طريق الحرير الصيني الجديد هي
ليست شيئ ًا قاب ًال للنكران .من هنا ،يمكن فهم
الــدفــع الــروســي الـصـيـنــي الـمـشـتــرك فــي اتـجــاه
تــأس ـيــس ات ـح ــاد يـجـمــع دول آس ـيــا الــوسـطــى
فــي منظومة واحــدة تفتح الـبــاب للحوار بين
هــذه ال ــدول ،وتـقـطــع الـطــريــق فــي الــوقــت ذاتــه
على محاولة الواليات المتحدة أخذ دول هذه
المنطقة فرادى.
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ال يختلف اثنان على ّأن عملية اغتيال الجنرال سليماني تشكل عتبة جديدة نوعياً ،ال
في الصراع األمريكي اإليراني فحسب ،بل وفي طبيعة ونوعية الصراعات الجارية على
مستوى العالم بأسره .يمكن لمن يتابع مراكز األبحاث الغربية واألمريكية خصوصاً،
ْأن يلمس ما يشبه اإلجماع بينها جميعها على ّأن العملية من حيث شكلها ،وبغض
النظر عن دوافعها وغايتها ،تشكل خرقاً لألعراف غير المكتوبة للصراعات الدولية،
والتي تتضمن عدم استهداف قيادات الصف األول ومراكز القرار حتى خالل الحروب
بأن
المباشرة .ويفسر أصحاب هذا الطرح حرمة استهداف قيادات الصف األول ّ
متعذرًا ،سواء بالتفاوض أو باالستسالم ،وهو ما
استهدافها يجعل إنهاء أية حرب أمرًا ِّ
يفتح الباب على انزالقات خطيرة وغير مسبوقة...

ǧǧعماد صائب الخالد

رب ـمــا ي ـكــون مــن الـمـفـهــوم م ـي ـ ُل مــراكــز بحثية
ووسائل إعالم أمريكية إلى رفع درجة التهديد
بــالــويــل وال ـث ـبــور فــي إط ــار ال ـص ــراع الــداخـلــي
األم ــري ـك ــي ،وف ــي إطـ ــار س ـعــي الــديـمـقــراطـيـيــن
ال ـم ـك ـش ــوف إل ـ ــى االس ـت ـث ـم ــار فـ ــي «ح ـم ــاق ــة»
ترامب ،لعل وعسى يــؤدي ذلــك إلــى منعه من
االستفادة انتخابي ًا من العملية.
أهــم مــن ذلــك ،هــي حقيقة ّأن العملية بــا شك،
تـمـثــل عـتـبــة تصعيد يـصـعــب تـخـيــل عـتـبــة أعلى
مـنـهــا؛ إذ إن الـحــديــث عــن حــرب مـبــاشــرة ،هو
أقرب ألن يكون خيا ًال غير علمي.
حملة الضغط على إيران
اعـتـبــر الـمـســؤولــون األمــريـكـيــون أن العملية
هي ضمن سياسة واشنطن في رفع الضغوط
ع ـل ــى إي ـ ـ ــران إل ـ ــى الـ ـح ــد األق ـ ـصـ ــى ل ـت ـح ـق ـيــق
األهـ ــداف ال ـتــي أعـلـنــوهــا م ـ ــرار ًا ،ول ـكــن ربــط
هذه الفكرة بأن التصعيد قد وصل إلى عتبته
األع ـل ــى ف ـعـ ًـا م ــع اغ ـت ـيــال س ـل ـي ـمــانــي ،ودون
أن يـحـقــق األه ـ ــداف ال ـم ـع ـل ـنــة ،يــوجــه الــذهــن
للتفكير بــأهــداف أخ ــرى مــن العملية نفسها؛
فـمــن الـمـعـلــوم أنــك حـيــن تـصــل إلــى أقـصــى ما
تـسـتـطـيــع دون تـحـقـيــق ن ـتــائــج ،فـ ـ ّـإن الـعـتـبــة
الـتــالـيــة ألف ـعــالــك سـتـكــون أدن ــى بــال ـضــرورة،
واألهــداف الموضوعة من التصعيد ستصبح
غير قابلة للتحقيق.

ما هي األهداف الحقيقية للعملية؟
عـلــى أس ــاس ال ـكــام ال ـســابــق ،يـمـكــن أن نضع
مـجـمــوعــة مــن االف ـتــراضــات األول ـي ــة لــأهــداف
األمريكية من االغتيال:
أو ًال ،ال شـ ــك ّأن تـ ــرامـ ــب يـ ـحـ ــاول تــوظ ـيــف
عمليات من هذا النوع ،وعلى غرار عملية قتل
الـبـغــدادي (إن كــانــت قــد جــرت مــن األســاس)،
في إطار إعالمي انتخابي.
ثــان ـي ـ ًا ،ف ــي إط ــار ال ـص ــراع الــداخ ـلــي األمــري ـكــي
فإن ترامب يدفع التصعيد إلى نهاياته،
نفسهّ ،
ال مــن أج ــل اس ـت ـمــرار الـتـصـعـيــد ،بــل بــالـضـبــط
إلنهاء انخراط الواليات المتحدة في المنطقة
كـكــل؛ ألن لعبة االسـتـنــزاف طــويــل األمــد ،عبر
الفوضى الخالقة وإدارتها المباشرة بالوجود
الـعـسـكــري األمــري ـكــي فــي الـمـنـطـقــة ،هــي لعبة
القسم الفاشي مــن اإلدارة األمريكية الــذي ال
يريد أي انسحاب من المنطقة بعكس ترامب.
ولعبة االسـتـنــزاف طــويــل األمــد لها قــواعــدهــا،
وعلى رأس تلك القواعد ،إبقاء التصعيد ضمن
حـ ــدود م ـع ـي ـنــة .أي ّإن ك ـســر ت ــرام ــب ل ـحــدود
التصعيد المرسومة ضمن المؤسسة األمريكية،
وبـ ـه ــذا ال ـش ـكــل ال ـع ـن ـيــف ،ه ــو ك ـســر إلم ـكــان ـيــة
استمرار الوجود األمريكي في المنطقة بشكل
واقـ ـع ــي ،وع ـب ــر ت ـك ـث ـيــف األخـ ـط ــار ال ـم ـبــاشــرة
الـتــي سـيـتـعــرض لـهــا الـجـنــود األمــريـكـيــون ،ما
يستدعي عودتهم بشكل سريع إلى بالدهم...
ثالث ًا ،تهدف العملية أيض ًا إلــى كسر صلة وصل
أســاس ـيــة ب ـيــن م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـق ــوى ال ـم ـحــاربــة
لإلرهاب والمعادية لألمريكان في المنطقة ،األمر

الذي من شأنه تسهيل عملية االنكفاء األمريكي،
بالتوازي مع السعي إلى قسم تلك القوى.
رابـ ـعـ ـ ًا ،بــال ـخــاص ال ـع ــراق ــي ،فـ ـ ّـإن عـمـلـيــة قـســم
القوى المعادية لألمريكي ،ستأخذ شك ًال ربما
ي ـكــون أك ـثــر ح ــدة؛ ول ـعــل ال ـم ــؤش ــرات األول ــى
الـمـتـعـلـقــة بـجـلـســة ال ـبــرل ـمــان الـمــرتـقـبــة وتـعـثــر
ان ـع ـقــادهــا ،تـعـكــس جــزئ ـي ـ ًا االن ـق ـس ــام الـمـقـبــل،
والــذي يستهدف ضمن ًا تأخير تـطــور الحركة
ال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،والـ ـت ــي ش ـبّ ــت خ ــال
األســاب ـيــع الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة عــن ط ــوق الـقــوى
التقليدية والـطــائـفـيــة إلــى حــد بـعـيــد ،ولــذا بــات
من الضرورة بمكان إعادة قسمها على أسس

مختلفة ،على رأسها الطائفي.
خــامـسـ ًا ،ال يغيب عــن الــذهــن أيـضـ ًاّ ،أن اغتيال
س ـل ـي ـمــانــي ب ـم ــا ي ـم ـث ـلــه م ــن ح ـل ـقــة وصـ ــل بـيــن
محاربي داعــش المباشرين فــي المنطقة ،من
ش ــأن ــه ولـ ــو م ــؤق ـت ـ ًا أن ي ـف ـتــح ل ــداع ــش بـعــض
الثغرات لتتنفس منها مجدد ًا...
وإن كانت
هذه،
فإن عملية االغتيال
ْ
بالمحصلةّ ،
تبدو من حيث الظاهر معاكسة لالتجاه العام
الــواضــح لــأفــول األمــريـكــي واالنـكـفــاء الشامل،
فإنّها من حيث جوهرها تعزيز لذلك االتجاه،
بــل ودفـعــه نـحــو عتبة جــديــدة سـيــزداد بعدها
تسارع ذلك االنكفاء بشكل غير مسبوق.

مهمة بوتين الرئيسية عام 2020

قالت صحيفة  ،La Nouvelle Tribuneإن روسيا
ستستمر في العام الجديد ،في تعزيز موقعها كدولة
قوية ،وستواصل حل التحديات التي تواجهها وذلك

وفق ًا إلستراتيجيتها السياسية.
فــي عــام  ، 2019تمكنت روسـيــا مــن إجـبــار الكثيرين
على التحدث عنها ،وتعتزم مواصلة فرض «رؤيتها

وأس ـل ــوب ـه ــا» ،م ـم ــا س ـي ـع ــزز الـ ــوجـ ــود الـ ــروسـ ــي فــي
الساحة الدولية.
وأشــارت الصحيفة إلى أن الرئيس فالديمير بوتين
أع ـلــن ذل ــك خ ــال كـلـمـتــه بـمـنــاسـبــة االح ـت ـفــال بــالـعــام
الجديد.
ووفـ ـقـ ـ ًا لـلـصـحـيـفــة ،ي ــواج ــه ال ـكــري ـم ـل ـيــن ال ـع ــدي ــد مــن
األسـئـلــة والـمـســائــل الـتــي يتوقع حــدوث تـقــدم كبير
فـيـهــا .عـلــى سـبـيــل الـمـثــال ،يـسـتـمــر ال ــدفء بالتسلل
تــدريـجـيـ ًا إل ــى ال ـعــاقــات بـيــن كـيـيــف ومــوس ـكــو :لقد
كــانــت ال ـم ـفــاوضــات م ـتــوق ـفــة م ـنــذ ع ــام  ،2016لـكــن
صعود فالديمير زيلينسكي إلى السلطة غير ميزان
ال ـقــوى .ونـتـيـجــة لــذلــك ،فــي  29ديـسـمـبــر الـمــاضــي،
تمت عملية لتبادل األسرى والسجناء بين أوكرانيا
ودون ـب ــاس ،بـعــد الـتـبــادل األول ال ــذي جــرى فــي 7
سبتمبر.
وشـ ـ ــددت ال ـص ـح ـي ـفــة ع ـل ــى أن روسـ ـي ــا ورغ ـ ــم مـنــح
سلطات كييف المجال للمناورة ،أكدت أنها «لن تبدأ
أي مفاوضات بشأن شبه جزيرة القرم».
والـقـضـيــة األخ ــرى الـمـهـمــة للكريملين هــي الـعــاقــات
مع الصين وإيــران ،إذ تواصل الصين بشكل متزايد
تــرس ـيــخ نـفـسـهــا ك ـقــوة مـهـيـمـنــة ف ــي ال ـش ــرق ،وتــريــد

إي ــران أي ـض ـ ًا تــرسـيــخ مـكــانـتـهــا وتـكـتـســب الـمــزيــد من
األهـمـيــة فــي المنطقة بعد تعزيز دورهــا فــي الحرب
في سورية.
اآلن يـبــدو أن هــذه ال ــدول ال ـثــاث ،تـقــف عـلــى نفس
الموجة وال تتوقف عن التقارب :على سبيل المثال،
فــي الـفـتــرة مــن  27إلــى  30ديـسـمـبــر ،شـهــد المحيط
الهندي مـنــاورات بحرية روسـيــة– صينية– إيرانية
مشتركة.
ويشير هذا المقال إلى أن هذا التحالف اإلستراتيجي
بـيــن الـ ــدول ال ـث ــاث ،مــرتـبــط م ـبــاشــرة بــال ـحــرب في
ســوريــة .ويـبــدو أن مــوسـكــو ،بــاعـتـبــارهــا أحــد أركــان
هــذا ال ـصــراع ،تـكــافــح جــاهــدة لـمـســاعــدة نـظــام األســد
ل ـك ــي ي ـت ـم ـكــن م ـ ـجـ ــدد ًا مـ ــن الـ ــوقـ ــوف ع ـل ــى ال ـطــريــق
الـصـحـيــح م ــرة أخ ــرى ،وف ــي ع ــام  ،2020يـبــدو أنـهــا
ستلعب ال ــدور المفصلي الــرئـيــس فــي هــذه القضية،
ورب ـمــا سـتـتـمـكــن لــوحــدهــا مــن حــل األزم ــة الـســوريــة
بـجــوانـبـهــا الـسـيــاسـيــة واإلنـســانـيــة– وطـبـعـ ًا ستطرح
من جانبها مطالب صارمة.
ومــا يـشـيــر إلــى صـحــة هــذا ال ـطــرح ،هــو ال ــدور الــذي
لـعـبـتــه روس ـي ــا ف ــي ك ـبــح حـ ــدة ال ـه ـج ــوم الـ ــذي شـنــه
الجيش التركي على شمال شرق سورية.
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هل يقف لبنان على مشارف الجوع؟

قال رئيس الحزب التقدمي االشتراكي اللبناني ،وليد جنبالط ،إن لبنان على مشارف
الجوع واالنهيار ،فماذا عن اإلحصائيات االقتصادية؟
ǧǧالمحلل السياسي ألكسندر نازاروف

نعم ،قد يكون الجوع ممكن ًا في ظل ظروف
مـعـيـنــة .فـلـبـنــان يـنـتــج ط ـعــام ـ ًا أق ــل بـكـثـيــر مـمــا
يـسـتـهـلــك ،وتـعـطــي ال ـم ـصــادر الـمـخـتـلـفــة أرقــام ـ ًا
م ـخ ـت ـل ـفــة ب ـه ــذا الـ ـشـ ــأن .ع ـل ــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال،
ت ـش ـي ــر أرق ــام مـنـظـمــة األغ ــذي ــة الـعــالـمـيــة لـعــام
 ،2016إلى أن كل ما أنتجته الزراعة اللبنانية
بلغ حــوالــي ملياري دوالر .ووفـقـ ًا للمؤسسة
ال ـع ــام ــة ل ـت ـش ـج ـيــع االس ـت ـث ـم ــارات ف ــي ل ـب ـنــان،
فـقــد ك ــان إن ـتــاج ال ـغ ــذاء فــي لـبـنــان ع ــام 2018
ي ـب ـلــغ مــا ق ـي ـم ـتــه  1,4م ـل ـيــار دوالر ،وحـقـقــت
صــادرات األغــذيــة ،التي تعتمد بــاألســاس على
الخضروات والـفــاكـهــة 1,1 ،مليار دوالر .كذلك
بلغت الصادرات  0,8مليار دوالر ،والواردات
الغذائية  3.6مليار دوالر ،وفقا لبيانات البنك
اللبناني «بنك ميد”  Bankmedلعام .2014
وبـغــض الـنـظــر عــن اخ ـتــاف الـبـيــانــات بتنوع
ال ـم ـصــادر ،فـمــن الــواضــح أن ــه حـتــى لــو تــوقــف
ال ـل ـب ـنــان ـيــون ع ــن ت ـص ــدي ــر ال ـ ـغـ ــذاء ،وت ـح ــول ــوا
بالكامل إلى نظام غذائي يعتمد على الطماطم
والبرتقال ،فسيظل إنتاج البالد أقل من نصف
ما يستهلكون.
انخفاض
أو
مصرفي،
انهيار
وقوع
أما في حالة
ٍ
حادٍ في قيمة العملة الوطنية ،أو تضخ ٍم مفرط
أو أي حدث آخر ،يوقف ،ولو مؤقت ًا ،واردات
األغذية إلى لبنان ،فإن الجوع وارد.
دعونا نفهم اآلن ما إذا كان االنهيار ممكنا أم
ال؟
إن ال ـس ـب ــب األس ـ ـ ــاس لـ ــأزمـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة
اللبنانية هو أن اللبنانيين كانوا يعيشون لعدة
عقود أفضل بكثير مما تسمح بــه إمكانياتهم،
ف ــزادت الـلـيــرة الـلـبـنــانـيــة مــن ال ـقــدرة الـشــرائـيــة
لكل لبناني لعدة أضعاف ،على نحو مصطنع،

ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي قـ ــام ف ـيــه ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي
اللبناني بتشجيع ودعم االستيراد.
لبنان يستورد أكثر من صادراته
والـنـتـيـجــة ،أن لـبـنــان ك ــان ي ـس ـتــورد أك ـثــر من
صـ ــادراتـ ــه ب ـش ـكــل م ــزم ــن ،وإلنـ ـقـ ــاذ ال ــوض ــع،
اس ـت ـلــف ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي وال ـح ـكــومــة قــروض ـ ًا
ضخمة ،أدت الرتـفــاع ديــون البالد إلــى %150
من الناتج المحلي اإلجمالي ،وهو ما دفع إلى
مزيد مــن االقـتــراض ،وهــو وضــع ال يمكن أن
يستمر لألبد.
لذلك فإن ما يحدث اآلن ،هو أن هذا النموذج
ق ــد ب ــدأ فـعـلـيـ ًا ف ــي االن ـه ـي ــار ،وبــال ـتــالــي يـتـحـتــم
على التجارة الخارجية وتدفقات رأس المال
عــاجـ ًا أم آجـ ًـا أن يـتــوازنــا .ووفقا لمعلومات
الـمــؤسـســة الـعــامــة لتشجيع االسـتـثـمــارات في
لبنان لعام  ،2018فإن واردات البالد قد بلغت
 19,9مـلـيــار دوالر ،فــي الــوقــت الــذي بـلــغ فيه
ح ـجــم الـ ـص ــادرات  2,9م ـل ـيــار دوالر ،بـمـعـنــى
أن ال ـط ــري ــق لـتـحـقـيــق الـ ـتـ ــوازن ف ــي ال ـت ـجــارة
ال ـخ ــارج ـي ــة ،ه ــو خ ـفــض ال ـ ـ ــواردات ب ـن ـحــو 7
َأض ـ ـع ـ ــاف ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ض ـ ـ ــرورة م ــراع ــاة
الميزان السلبي للمدفوعات.
لـقــد بـلــغ الـعـجــز فــي الـحـســاب ال ـجــاري للبنان
(الميزان التجاري  +ميزان المدفوعات) 14,4
مليار دوالر لعام  ،2018وفـقـ ًا لصندوق النقد
الدولي ،بينما بلغ العجز التجاري  13,7مليار
دوالر.
أي أنه في الوقت الحالي ،وحتى مع األخذ في
االعتبار القروض الجديدة ،فليس للبنان دخل
ك ــافٍ ل ـل ــواردات ،بـمــا فــي ذلــك واردات الـغــذاء
والـبـنــزيــن ،واض ـطــر السـتـهــاك االحـتـيــاطـيــات
بـقـيـمــة  4م ـل ـي ــارات دوالر ع ــام  ،2018وف ـق ـ ًا
لصندوق النقد الدولي.

لبنان كان يستورد
أكثر من صادراته
بشكل مزمن
وإلنقاذ الوضع
استلف البنك
المركزي والحكومة
قروضاً ضخمة

الدين الخارجي للبنان
كــذلــك ي ـق ـدّر ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي الــديــن
ال ـخ ــارج ــي ل ـل ـب ـنــان (ال ـح ـكــومــة وال ـم ـصــارف
والشركات) بنحو  %190من الناتج المحلي
اإلجمالي ،أو  107مليار دوالر ،أي بمعدل
 15,5أل ـ ــف دوالر ل ـك ــل مـ ــواطـ ــن ل ـب ـنــانــي،
ب ـمــن ف ـي ـهــم األطـ ـف ــال وال ـم ـت ـق ــاع ــدون .كــذلــك
ت ـق ـدّر حــاجــة لـبـنــان (الـحـكــومــة والـمـصــارف
وال ـش ــرك ــات) لـلـتـمــويــل ال ـخــارجــي الـسـنــوي
من قبل صندوق النقد الدولي بنحو %177
م ــن ال ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي اإلجـ ـم ــال ــي ،أو 98,1
م ـل ـيــار دوالر ف ــي ال ـس ـن ــة .ب ـم ـع ـنــى أن هــذا
هــو الـمـبـلــغ ال ـض ــروري كــي ال يـنـهــار الـهــرم
ال ـم ــال ــي ال ـل ـب ـنــانــي ،وهـ ــو ي ـتــألــف م ــن تــدفــق
الــودائــع األجـنـبـيــة إلــى الـمـصــارف اللبنانية،
والـقــروض والتحويالت اللبنانية وغيرها.
إال أنه باإلمكان توقع انخفاض هذا التدفق
من العمالت بشكل حاد ،خاصة بعد تجميد
ال ـم ـصــارف الـلـبـنــانـيــة ل ـلــودائــع ،ف ــإذا فشلت
الحكومة والمصارف والشركات في اجتذاب
تمويل خارجي بهذه القيمة ،فسيبدأ رد فعل
متسلسل ،يمس االقتصاد اللبناني بأكمله،
يؤدي في النهاية إلى إفالس البالد.
ت ـجــدر اإلشـ ــارة أي ـض ـ ًا إل ــى أن جـمـيــع األرق ــام
الـ ـم ــذك ــورة مــرت ـف ـعــة م ــن ال ـم ــاض ــي ال ـم ــزده ــر،
وقـبــل أن يـعـتــرف الـنـظــام الـمـصــرفــي اللبناني
بالصعوبات والقيود المفروضة.
مراجعة حتمية ربط الليرة بالدوالر
سيتم إجبار لبنان ،عاج ًال أم آج ًال على التخلف
عــن س ــداد الــديــون ،حـيــث أن ــه ،وفـقـ ًا لـصـنــدوق
الـنـقــد ال ــدول ــي ،لــن يـتـمـكــن مــن س ــداد الــديــون.
وب ـعــد ذل ــك س ــوف تـتــم مــراج ـعــة حـتـمـيــة ربــط
الـلـيــرة ب ــال ــدوالر ،وحـيـنـهــا سـتـضـطــر الـتـجــارة
ال ـخ ــارج ـي ــة إلـ ــى ال ــوص ــول إلـ ــى ال ـ ـتـ ــوازن ،أي
لـتـصـبــح الـ ــواردات مـســاويــة ل ـل ـصــادرات .وفــي
ه ــذه ال ـحــالــة ،مــن ال ـض ــروري م ــراع ــاة عــواقــب
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االنـهـيــار الـمــالــي على االقـتـصــاد واألع ـمــال ،بما
في ذلك التصدير.
بــاخ ـت ـصــار ،ي ـجــب أن أت ـف ــق م ــع ك ـل ـمــات ولـيــد
جنبالط ،فالكارثة اإلنسانية تكاد تكون حتمية
في لبنان ،إذا لم تتلق البالد على الفور مليارات
ال ــدوالرات مــن مـصــادر دولـيــة .لـكــن ،حـتــى لو
حدث ذلك ،فإنه سوف يؤجل الكارثة فحسب،
ول ــن يـمـنـعـهــا ،ألن مــا سـتـفـعـلــه هــو الـمـحــافـظــة
على المستوى الحالي لالستهالك ،ولتحقيق
ذلــك هـنــاك حــاجــة إلــى مـســاعــدة سـنــويــة بقيمة
ع ـشــرات ال ـم ـل ـيــارات مــن ال ـ ــدوالرات ،والـقـيـمــة
المطلوبة لتجنب انهيار االقتصاد سوف تنمو
كل عام.
مبادلة السيادة الوطنية
ل ـقــد حــذرت هـنــا ،مـنــذ ع ــام تـقــريـبـ ًا ،أن الـغــرب
س ــوف يــرتــب ك ــارث ــة اق ـت ـصــاديــة لـلـبـنــان لكبح
نمو حزب اهلل .لسوء الحظ ،لن تنجح مبادلة
الـسـيــادة الــوطـنـيــة بــالـحـصــول عـلــى الـمـســاعــدة
لـمــرة واح ــدة فـقــط ،وسيتعين عـلــى لـبـنــان إمــا
أن يمضي ُقــدمـ ًا نحو الكارثة مــرة واحــدة ،أو
أن يثبت لـ «أصحاب المال» كل عام أن تنازل
لبنان يستحق األمــوال التي تنفق عليه ،ومع
هذا وذاك ،البد لالقتصاد اللبناني أن يتوازن
عــاجـ ًـا أم آجـ ـ ًا ،أي أن مـسـتــويــات الـمـعـيـشــة
ستنخفض حتما بشكل كبير.
وهنا أنصح كل عائلة لبنانية أن تخزن الدقيق
واألرز وغيرها من السلع األساسية األخرى.
أذكــر عندما حــاصــر الجيش األوكــرانــي مدينة
لــوغــان ـســك عـ ــام  ،2014وت ــوق ــف ع ــن تــزويــد
المدينة بالطعام ،كان أقربائي يأكلون المربى
والـفــواكــه الـمـعـلـبــة األخ ــرى الـتــي خــزنــوهــا في
منازلهم الصيفية لعدة أسابيع ،لكن كثير ًا من
الـسـكــان كــانــوا ي ـت ـضــورون جــوع ـ ًا .فـكـثـيــر من
الـنــاس فــي المجتمعات الـمــزدهــرة يتصورون
أن المنتجات تنبت على رفوف المتاجر ،لكن
الواقع غير ذلك تمام ًا.
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تسع سنوات من األزمة السورية -وما زالت األزمات تتفاقم أكثر فأكثر على جميع
وانتهاء
المستويات وفي مختلف المناطق السورية ،بدءًا من تدني مستوى المعيشة
ً
بأبسط الحقوق ،وهو تأمين أسطوانة الغاز مث ًال ،وتتزامن هذه األزمات مع قدوم فصل
الشتاء.
ǧǧمراسل قاسيون  

هــذه هــي الـمـعــانــاة الـتــي يعيشها أهــالــي مخيم
الــوافــديــن فــي ريــف دمـشــق ،ال ــذي يقطنه عــدد
كـبـيــر مــن الـمــواطـنـيــن بــاإلضــافــة إلــى الــوافــديــن
إل ـيــه الح ـق ـ ًا ،بــاإلضــافــة إل ــى الـنـقــص ال ـحــاد في
الـخــدمــات الـمـقــدمــة للمخيم مــن شـبـكــة الـصــرف
الـصـحــي وال ـشــوارع الـمـحـ َّفــرة ...إلــخ ،عـلـمـ ًا أنــه
يتم الحديث الدائم من قِبل رئيس بلدية المخيم
بالعمل عـلــى حــل الـمـشـكــات حـســب اإلمـكــانــات
واألولويات.
استغالل أزمة الغاز
يعتبر تجمع مخيم الوافدين من أقرب المناطق
لـ «مركز توزيع الغاز» في منطقة عدرا ،والتي
ال يبعد عنها سوى بضعة كيلو مترات ،إال أنها
تعاني من مشاكل في مراكز التوزيع الفرعية
فــي التجمع الـمــذكــور ،الــذي يعتمد عـلــى نظام
القسائم ،أي التسجيل المسبق فــي البلدية أو
ل ــدى ال ـم ـخ ـتــار ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى قـسـيـمــة تـحـمــل
رقم تسلسلي ،تخوِّل صاحبها شراء أسطوانة
واحدة لكل شخص بموجب «البطاقة الذكية»
كـمــا هــي ال ـعــادة وحـســب الـمــواعـيــد الـمـفـتــرضــة
للتبديل.
إال أن ال ـش ـكــوى ال ـت ــي وردت ـن ــا م ــؤخ ــر ًا تُـفـيــد
بعدم الحصول على مادة الغاز لعدد من أهالي

ال ـت ـج ـمُّــع ،رغ ــم ح ـصــول ـهــم ع ـلــى قـسـيـمــة «رق ــم
تـسـلـسـلــي» ،ع ـل ـم ـ ًا أن صــاحــب ال ـمــركــز ق ــد قــام
بتسجيل أسماء المواطنين الذين تم حضورهم
لديه بالرقم التسلسلي في اليوم األول ،وبحجة
ع ــدم كـفــايــة الـكـمـيــة مــن األس ـط ــوان ــات لــأعــداد
الموجودة في السجل ،فقد تم تأجيل دورهــم
لليوم التالي .وفي اليوم التالي كانت المفاجأة:
معظم حاملي القسائم لم يحصلوا على نصيبهم
مــن مــادة «الـغــاز» ،وكــانــت الــذريـعــة هــذه المرة
هــي فقدانهم لـلــورقــة الـتــي تــم التسجيل عليها.
وبــال ـتــالــي ،ف ـهــم م ـض ـطــرون ب ـعــدهــا إل ــى إع ــادة
الـتـسـجـيــل مــن جــديــد وال ـح ـصــول عـلــى قسيمة
ت ـح ـمــل رق ـم ـ ًا جـ ــديـ ــد ًا ،أي «دخ ـ ــل زيـ ــد بـعـبـيــد
وضاعت الطاسة» بحسب أحد المواطنين.
وهنا قد يكون صاحب المركز قد ح َّقق هدفه،
وقــام ببيع أسـطــوانــات الـغــاز بــأسـعــار مرتفعة،
بعد استحواذه على بعض البطاقات «الذكية»
لقاء مبلغ معين ،كما أ َّكــد بعض األهالي ،الذي
قــال أحــدهــم« :بـيـقــولــوا خـلـصــوا ج ــرات الـغــاز..
بـعــد ش ــوي مـنـصـيــر نـشــوف ج ــرات غ ــاز حقها
ه ــدي ــك ال ـح ـس ـب ــة ...ط ـي ــب م ـن ـيــن إجـ ــو ج ــرات
الغاز؟».

ال ـمــازوت -الــدفـعــة الـثــانـيــة عـبــر مـئــذنــة الـجــامــع
فــي الـمـخـيــم ،وهــي ليست الـمــرة األول ــى ،وأنــه
سيتم الـتــوزيــع هـنــاك بموجب البطاقة الذكية.
وأن عملية التعبئة ستكون خالل يومين فقط،
َّ
وإن لــم تـتــم التعبئة خــال يــومـيــن فـقــط -فقد
يخسر المواطن حقه فــي الحصول على مــادة
الـ ـم ــازوت .م ـمــا دف ــع ب ـعــض األه ــال ــي إل ــى بـيــع
حقهم بموجب البطاقة الذكية لقاء مبلغ محدود
لبعض السماسرة الذين استغلوا فرصة عامل
الــزمــن الـمـحــدود والـضــاغــط ،وذلــك لـعــدم توفر
ثمن التعبئة لــدى هــؤالء المواطنين ،وخاصة
بالتزامن مــع نهاية الشهر واألعـبــاء المعيشية
وغالء األسعار في نهاية السنة أيض ًا .علم ًا أنه

أزمة مازوت
بحسب بعض األهالي ،قبل انتهاء العام 2019
بأسبوع تقريب ًا ،تم اإلعــان عن وصــول مادة

إلى اآلن هناك الكثير من األهالي لم يتمكنوا من
الحصول على الدفعة األولى من مادة المازوت
لنفس السبب المتعلق بعدم توفر ثمن التعبئة،
واضطروا أيض ًا إلى بيع قسائمهم.
هــذا الحصار الزمني الــذي تــم التقيّد فيه هذه
ال ـمــرة ،وال ــذي فـســح الـمـجــال أم ــام المستغلين
لــاس ـت ـفــادة م ـنــه وال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـمــواط ـن ـيــن،
منع الكثيرين من قاطني المخيم من حقهم من
التدفئة بمادة المازوت في هذا البرد القارس
لألسف!
وكـمــا قــال أحــدهــم« :ت ــزداد مـعــانــاتـنــا يــومـ ًا بعد
يوم وال أحد يستجيب ..يكفينا معاناة نستحق
األفضل!».

منتسبو خزانة تقاعد المعلمين ومطلب محق
وردت إلى قاسيون شكوى من بعض المعلمين المتقاعدين،
المستحقين للراتب التقاعدي المنصوص عليه بموجب قانون
خزانة تقاعد المعلمين ،مفادها المطالبة برفع رواتبهم
التقاعدية من الخزانة بما يتناسب والزيادة األخيرة على
األجور ،خاصة مع ظهور فجوة كبيرة بهذه الرواتب بين
المتقاعد قبل الزيادة والمتقاعد بعدها.
ǧǧمالك أحمد

فارق الراتب قبل
الزيادة وبعدها
أصبح بحدود 7000
ليرة شهرياً وهو
فارق يستحق
المطالبة به من باب
العدالة واالنصاف

فبحسب قــانــون خــزانــة المتقاعدين
رق ــم  9ل ـع ــام  ،2016ي ـم ـنــح ال ــرات ــب
الـتـقــاعــدي للمعلم ال ــذي أمـضــى مــدة
اشـتــراك ال تقل عن  25عام ًا بنسبة
 %25مــن األجــر الشهري المقطوع،
وذلــك عند انتهاء خدمته بالسن أو
باالستقالة وفــق آخــر راتــب شهري
تقاضاه.
حساب الفارق التقاعدي
ع ـل ــى إث ـ ــر ال ـ ــزي ـ ــادة األخ ـ ـيـ ــرة عـلــى
األجــور ،ظهر تفاوت في المعاشات
التقاعدية للمستحقين مــن الخزانة،
ح ـي ــث أص ـب ـح ــت ه ـن ــاك شــري ـح ـتــان،
شــريـحــة مــا قـبــل الــزيــادة ،وشــريـحــة
م ــا ب ـع ــده ــا ،وال ـ ـفـ ــارق ف ــي ال ـم ـعــاش
ال ـت ـقــاعــدي الـمـحـســوب وف ـق ـ ًا لنسبة
الـ %25من آخر أجر شهري مقطوع
أصبح بحدود  7000ليرة.
وبالحساب فإن الزيادة على األجور
أقرت بمبلغ  20ألف ليرة ،وقد أضيف
م ـب ـلــغ ال ـت ـع ــوي ــض ال ـم ـع ـي ـشــي ال ـبــالــغ
 11500لـيــرة لــأجــر الـمـقـطــوع أيـضـ ًا،
أي بـمـجـمــوع وقـ ــدره  31500لـيــرة،

ونسبة الـ %25منها هي  /7875/ليرة،
وه ــو الـمـبـلــغ الـشـهــري ال ــذي خـســره
المتقاعدون مــن الشريحة األولــى ما
قـبــل ال ــزي ــادة ،بــالـمـقــارنــة مــع شريحة
المتقاعدي مــا بعد الــزيــادة ،وبالتالي
أص ـبــح الـمـضـمــون الـتـنـفـيــذي لـقــانــون
الخزانة فيه نوع من اإلجحاف بحق
الشريحة األولى ،في الوقت الذي من
المفترض أن يـكــون الـقــانــون منصف ًا
لجميع منتسبي الخزانة.
مطالبة باإلنصاف
المتقاعدون قبل الزيادة من الشريحة
األول ــى يـطــالـبــون بــرفــع الـظـلــم عنهم،
وم ـس ــاوات ـه ــم م ــع ال ـم ـت ـق ــاع ــدي ــن بـعــد
ال ـ ــزي ـ ــادة ،م ــن خـ ــال إعـ ـ ــادة ال ـن ـظــر
بــرات ـب ـهــم ال ـت ـقــاعــدي ال ـم ـحــدد بـنـسـبــة
ال ــ %25من األجــر الشهري المقطوع
آلخـ ــر رات ـ ــب تـ ـق ــاض ــوه ،فـ ـه ــؤالء لــم
يـ ـخـ ـس ــروا فـ ـق ــط ال ـن ـس ـب ــة ب ـمــوجــب
الــزيــادة عـلــى األجــر األخـيــرة البالغة
 20أل ــف ل ـي ــرة ،ب ــل وخ ـس ــروا أي ـض ـ ًا
ال ـن ـس ـبــة م ــن الـ ـج ــزء ال ـم ـض ــاف عـلــى
األجــر المتمثل بالتعويض المعيشي
البالغ  11500ليرة أيـضـ ًا ،والنتيجة،
أن فـ ـ ــارق ال ـ ــرات ـ ــب ل ـل ـم ـت ـق ــاع ــد ق ـبــل
ال ـ ــزي ـ ــادة وبـ ـع ــده ــا أصـ ـبـ ــح ب ـح ــدود
 7000ل ـي ــرة ش ـهــري ـ ًا بــال ـحــد األدن ــى
ك ـم ــا أس ـل ـف ـن ــا ،وهـ ــو ف ـ ــارق يـسـتـحــق
الـمـطــالـبــة بــه مــن خــزانــة الـتـقــاعــد من
بــاب الـعــدالــة واإلن ـصــاف بـيــن هاتين
الـشــريـحـتـيــن مــن الـمـتـقــاعــديــن ،طالما
أنهم يستظلون بنفس القانون ،الذي

ألزم الجميع باالنتساب للخزانة.
مكتسب نقابي للمعلمين
ال شك أن «خزانة تقاعد المعلمين»
تـعـتـبــر مــن اإلن ـج ــازات ال ـهــامــة الـتــي
تم تحقيقها من خالل تكاتف جهود
المعلمين ونقابتهم.
ف ـب ـع ــد س ـن ـي ــن ط ــوي ـل ــة مـ ــن ال ـن ـض ــال
النقابي للمعلمين صدر القانون رقم
 9ل ـعــام  ،2016وال ــذي تــم بـمــوجـبــه
إحـ ــداث «خ ــزان ــة تـقــاعــد الـمـعـلـمـيــن»،
واالنـتـســاب إليها يعتبر إلــزامـيـ ًا لكل
مــن يتمتع بالعضوية الطبيعية في
ن ـقــابــة الـمـعـلـمـيــن ،وذلـ ــك ل ـقــاء رســم
ان ـت ـس ــاب م ـق ـطــوع وق ـ ــدره /1500/
ليرة يسدد لمرة واحــدة ،باإلضافة
إلى اشتراك شهري مقداره  %3من
األجر الشهري المقطوع للمنتسب،
وذلك لقاء بعض المكتسبات لهؤالء
ال ـم ـن ـت ـس ـب ـي ــن وال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ـح ـق ـهــم
بالحصول على معاش تقاعدي وفق ًا
لبعض الشروط ،بما في ذلك بعض
الـ ـش ــروط ال ـخ ــاص ــة بــال ـم ـعــاش ،فــي
حال الوفاة ،للورثة.
ك ـم ــا ت ـض ـم ــن الـ ـقـ ــانـ ــون ال ـك ـث ـي ــر مــن
الحيثيات المرتبطة بالنظام الداخلي
والنظام المالي والمحاسبي للخزانة
ون ـظ ــام االس ـت ـث ـمــار ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
مـ ـ ـ ــوارد ال ـ ـخـ ــزانـ ــة ،والـ ـص ــاحـ ـي ــات
الممنوحة للمجلس المركزي للنقابة
بشأنها ،مــع الـضــوابــط الــازمــة بهذا
الصدد.

القانون يجيز
ل ـقــد ق ــال هـ ــؤالء إن ق ــان ــون خــزانــة
التقاعد فسح الـمـجــال إلقــرار زيــادة
نسبة المعاش التقاعدي.
ف ـقــد ورد بــال ـف ـقــرة /ك /م ــن ال ـمــادة
 /8/مــن ال ـقــانــون  ،9الـفـصــل الــرابــع
ال ـم ـت ـع ـ ِّلــق ب ــاخ ـت ـص ــاص ــات الـمـجـلــس
الـمــركــزي لنقابة المعلمين ،مــا يلي:
«مـ ـن ــاقـ ـش ــة وإق ـ ـ ـ ــرار زيـ ـ ـ ــادة ن ـس ـبــة
الـمـعــاش الـتـقــاعــدي الـمـسـتـحــق بـنــا ًء
عـ ـل ــى اق ـ ـت ـ ــراح مـ ـعـ ـ َّل ــل مـ ــن م ـج ـلــس
اإلدارة».
أي إن مطلب هؤالء باإلنصاف قابل
للتنفيذ قانون ًا ،وهو بعهدة «المجلس
المركزي لنقابة المعلمين».

ك ـمــا ت ـق ــدم هـ ــؤالء ب ــاق ـت ــراح تـعــديــل
يـتـضـمــن حــد أدن ــى مـتـحــرك لـلــراتــب
التقاعدي بما يتناسب مع المتغيرات
ال ـطــارئــة ع ـلــى األجـ ــور بـشـكــل ع ــام،
وب ـم ــا ي ـض ـمــن الـ ـع ــدال ــة واإلنـ ـص ــاف
ل ـج ـم ـيــع م ـن ـت ـس ـبــي خ ــزان ــة ال ـت ـقــاعــد،
وي ـس ـت ـش ـهــدون ب ـمــا قــامــت ب ــه نـقــابــة
الـمـهـنــدسـيــن م ــؤخ ــر ًا ب ـهــذا ال ـم ـجــال،
ح ـي ــث رف ـع ــت الـ ــرواتـ ــب ال ـت ـقــاعــديــة
للمستحقين لديها بحيث أصبح 40
ألف ليرة شهري ًا.
فهل سيستجيب المجلس المركزي
لهذا المطلب المشروع والمحق؟.
ب ــرس ــم ن ـقــابــة الـمـعـلـمـيــن ومـجـلـسـهــا
المركزي.
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قطاع اإلسمنت مستنزف فساداً

-

خبر ملفت تداولته وسائل اإلعالم خالل األسبوع الماضي ،جوهره أن تكلفة طن اإلسمنت في سورية أعلى بكثير من تكلفته في دول الجوار ،وتصل
نسبة الفارق ألكثر من  ،%100والتقييم كان بالدوالر.
ǧǧسمير علي

الـخـبــر أع ــاه ورد فــي مـعــرض الـحــديــث
عــن المؤتمر الثاني لتكنولوجيا صناعة
اإلسـمـنــت لـلـعــام  2020الـمـقــرر انـعـقــاده
بــدايــة ال ـعــام ال ـحــالــي ،وذل ــك عـلــى لـســان
مــديــر ع ــام شــركــة تـكـنــولــوجـيــا اإلسـمـنــت
ومـ ــواد ال ـب ـنــاء «س ـيــم ت ــك» ،ع ـبــر إح ــدى
الصحف المحلية شبه الرسمية بتاريخ
.2019/12/30

التركيز يجب أن
يجري على الجوانب
المرتبطة بأوجه
الفساد كي يتم
التخفيض الحقيقي
على التكلفة مع
التأكيد على أهمية
تطوير التكنولوجيا
المستخدمة بهذا
القطاع

دراسة وأرقام
بحسب مدير عام «سيم تك» ،أنه« :بعد
دراســة كلفة إنـتــاج الـطــن مــن اإلسمنت،
كــانــت الـنـتـيـجــة أن الـمـنـتــج الـمـحـلــي غير
منافس سـعــريـ ًا ،إذ إن أسـعــار اإلسمنت
فــي ســوريــة مرتفعة جــد ًا بسبب ارتـفــاع
كـ ـل ــف اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ،وكـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات ،ي ـم ـنــع
اس ـ ـت ـ ـيـ ــراد اإلس ـ ـم ـ ـنـ ــت ،لـ ـك ــن ف ـ ــي ح ــال
ت ـغ ـي ــر ال ـ ــوض ـ ــع وسـ ـمـ ــح بـ ــاالسـ ـتـ ـيـ ــراد،
ف ـهــذا ال ـمــوضــوع كـفـيــل ب ــإغ ــاق مـصــانــع
اإلسـمـنــت الـمـحـلـيــة بـسـبــب ع ــدم قــدرتـهــا
على المنافسة»,
كما أضاف موضح ًا« :باألرقام إن تكلفة
طــن اإلسـمـنــت فــي ســوريــة تـتــراوح بين
 90إلـ ــى  110دوالر ًا ،ع ـل ـم ـ ًا بـ ــأن كـلـفــة
ال ـطــن ف ــي إيـ ــران ت ـت ــراوح ب ـيــن  20إلــى
 30دوالر ًا ،وه ـنــاك ق ــدرة عـلــى إيـصــالــه
إلــى ســوريــة بسعر يـتــراوح بين  40إلى
 50دوالر ًا بالجودة نفسها ،وفــي مصر
تـقــارب تكلفة طــن اإلسمنت  50دوالر ًا،

ويعتبر مــرتـفـعـ ًا ،لــذا هـنــاك مطالب بدعم
ح ـكــومــي ل ـه ــذه الـ ـم ــادة لـتـخـفـيــض كـلــف
اإلنتاج قدر اإلمكان»,
الفساد يرفع الكلف
المفروغ منه ،أن األرقــام أعــاه بموجب
ال ــدراس ــة ال ـم ـع ـلــن ع ـن ـهــا تـعـتـبــر ص ــادم ــة،
وبحاجة للكثير من التدقيق والتمحيص
لـمـعــرفــة أس ـبــاب هــذ ال ـفــارق فــي التكلفة،
م ـ ــع الـ ـعـ ـلـ ــم أن بـ ـعـ ــض ج ـ ــوان ـ ــب هـ ــذه
الـتـكـلـفــة الـمــرتـفـعــة ربـمــا يـمـكــن أن تـعــزى
لـبـعــض أوج ــه الـفـســاد ،ارت ـبــاط ـ ًا بحلقات
اإلنـتــاج والـتــوزيــع والـتـســويــق ،مــع عــدم
تـغـيـيــب عــامــل ال ـه ــدر ون ـس ـبــه ،الـمــرتـبــط
بــال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـس ـت ـخــدمــة بــالـعـمـلـيــة
اإلنـتــاجـيــة ،وال ــذي تـسـتـفـيــد مـنــه حـلـقــات
ال ـف ـس ــاد أي ـ ـض ـ ـ ًا ،وربـ ـمـ ــا ب ـع ـض ـهــا اآلخـ ــر
مرتبط بتكاليف مدخالت اإلنتاج نفسها،
مع العلم أن الجزء الهام من هذه التكلفة
وال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــاألج ــور ت ـع ـت ـبــر ب ـحــدودهــا
الدنيا ،وهي مضغوطة ومستنزفة حتى
النهاية ،وبالتالي ،فــإن التركيز يجب أن
يـجــري عـلــى الـجــوانــب الـمــرتـبـطــة بــأوجــه
الـفـســاد أو ًال وآخ ــر ًا ،كــي يـتــم التخفيض
الـحـقـيـقــي عـلــى الـتـكـلـفــة ،مــع الـتــأكـيــد على
أهمية تطوير التكنولوجيا المستخدمة
ب ـه ــذا ال ـق ـط ــاع اإلنـ ـت ــاج ــي ،ح ـي ــث يـعـتـبــر
هــذا الـعــامــل مــن عــوامــل تخفيض التكلفة
بــاإلضــافــة لكونه يرتبط بــزيــادة اإلنـتــاج
ويحد من الهدر.

صناعة حيوية
بالحديث عن اإلسمنت ومؤتمره الثاني
القادم ،تجدر اإلشارة إلى المؤتمر األول
الــذي تم انعقاده خــال شهر نيسان من
العام الماضي على مدى يومين ،والذي
ب ـح ــث ب ـح ـس ــب سـ ــانـ ــا« :واق ـ ـ ــع ص ـنــاعــة
اإلس ـ ـم ـ ـنـ ــت ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة ودور هـ ــذه
الـصـنــاعــة الـحـيــويــة فــي تلبية احـتـيــاجــات
البناء واإلعمار وآفاق تطويرها ورفدها
بأحدث التقنيات لتمكينها من االستجابة
ل ـم ـت ـط ـل ـب ــات م ــرحـ ـل ــة إعـ ـ ـ ــادة اإلع ـ ـم ـ ــار،
وت ـخ ـف ـي ــض ك ـل ــف اإلن ـ ـت ـ ــاج ب ـم ــا ي ـج ـعــل
منتجاتها قادرة على المنافسة وتنعكس
إي ـجــاب ـ ًا عـلــى أس ـعــار الـمـنـشــآت واألبـنـيــة
السكنية والخدمية».
ولـعــل الـمـفــروغ مـنــه ونـحــن عـلــى عتبات
مــرح ـلــة إع ـ ــادة االعـ ـم ــار أن ي ـتــم الـعـمــل
جــديـ ًا عـلــى دعــم هــذه الـصـنــاعــة ،وخــاصــة
العامة منها ،مع تخليصها من صعوباتها
وم ـع ـي ـقــات ـهــا م ــع ت ـط ــوي ــر ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
المستخدمة بها.
أمــا األهــم ،فهو العمل على ضــرب أوجــه
الفساد القائمة على هامش هذه الصناعة
وبعمقها وعلى مستوى كامل حلقاتها.
أما الحديث عن «التشاركية» بهذا القطاع
فقد سبق أن تم تسليط األضــواء عليها،
ك ـم ــا س ـب ــق وأن ك ــان ــت ال ـن ـت ــائ ــج لـبـعــض
أشـكــالـهــا كــارثـيــة عـلــى مـسـتــوى التطبيق
في بعض المعامل العامة ،مع عدم إعفاء
التشاركية من تهمة الفساد الرافع للتكلفة
أيض ًا.
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فيسبوكيات

نـفـتـتــح فـيـسـبــوكـيــاتـنــا ل ـه ــذا ال ـع ــام مــع
ب ــوس ــت ت ـه ـك ـمــي م ـع ــاد ب ـن ـك ـهــة ال ـب ــرد
والصقيع ،يقول البوست:
• «بسبب موجة البرد السائدة وقلة
الـمــازوت والـغــاز والكهربا ..واحترام ًا
لـلـمـشــاعــر وع ــدم اإلحـ ــراج ..إذا رحــت
زيـ ـ ــارة ل ـع ـنــد حـ ــدا وق ـ ــام بـ ــدو يـشـعــل
الـصــوبـيــا ..قــوم عليه وق ــووول :واهلل
مــا بتشغلها يــارجــل ..يــا عـيــب الـشــوم
شــو نـحـنــا جــايـيــن نـجــربــك ..واهلل قبل
شوي اتدفينا وجينا.»..
وعــن الــواقــع الكهربائي ،مــا زال هناك
بوست قديم ويعاد تداوله يقول:
• «نحنا السوريين مــو شايفين حدا
قــدامـنــا ..مــوووووو تكبر واهلل ..بس
ما في كهربا لنطس».
من صفحة الحكومة وحــول موضوع
دراسـ ـ ـ ــة «م ـ ـش ـ ــروع قـ ــانـ ــون ب ــإع ـف ــاء
الـ ـق ــروض ال ـم ـم ـنــوحــة م ــن «ص ـن ــدوق
األعـ ــاف» لـمــربــي ال ـث ــروة الـحـيــوانـيــة
من فوائد وغرامات التأخير المستحقة
بـ ـهـ ــدف ت ـخ ـف ـي ــف ال ـ ـعـ ــبء عـ ــن م ــرب ــي
ال ـ ـثـ ــروة ال ـح ـي ــوان ـي ــة وت ـم ـك ـي ـن ـهــم مــن
ســداد التزاماتهم المالية» ،علق بعض
المواطنين بما يلي:
• «نـ ــزلـ ــو س ـع ــر ع ـل ــف ال ـب ـق ــر لـحـتــى
المربي يتشجع يربي».
• «ما ضل شي ثروة حيوانية.»..
وحــول مــا ورد على صفحة الحكومة
أي ـض ـ ًا بـ ــأن« :ل ـج ـنــة الـتـنـمـيــة الـبـشــريــة
ف ــي رئــاس ــة مـجـلــس ال ـ ــوزراء نــاقـشــت
ال ـم ـص ـف ــوف ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ال ـم ـت ـض ـم ـنــة
خـ ـط ــة عـ ـم ــل وزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة ل ـع ــام
 2020ورؤي ـت ـهــا فــي تـطــويــر الـعـمـلـيــة
التربوية ،»..علق البعض بالتالي:
• «ولـ ـيـ ــش مـ ــا ي ـت ــم ع ـ ــرض ال ـخ ـطــة
عـ ـل ــى أب ـ ـن ـ ــاء الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ال ـع ــرب ـي ــة
السورية..؟؟».
«مـ ــدخـ ــات ومـ ـخ ــرج ــات وم ـص ـفــوفــة
و %٩٠م ـ ــن الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ال ي ـع ـل ـم ــون
معانيها».
• «صــف حـكــي ومــا حــدا فـهـمــان شي
وما حدا لحدا».
ومـ ــن ص ـف ـحــة ال ـح ـك ــوم ــة بـ ــأن «ل ـج ـنــة
ال ـ ـت ـ ـن ـ ـم ـ ـيـ ــة ال ـ ـب ـ ـش ـ ــري ـ ــة ف ـ ـ ــي رئ ـ ــاس ـ ــة
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء درسـ ـ ــت م ـش ــروع
ال ـص ــك ال ـت ـشــري ـعــي الـ ـخ ــاص ب ـت ـعــديــل
ق ــان ــون ال ـمــؤس ـســة ال ـعــامــة لـلـتــأمـيـنــات
االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ـي ـ ــة ،وأوص ـ ـ ـ ـ ــت ب ـ ــإع ـ ــادة
ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع إلـ ـ ــى وزارة ال ـ ـشـ ــؤون
االجـتـمــاعـيــة والـعـمــل لـصـيــاغـتــه» ،علق
بعض المواطنين بما يلي:
• «المشروع لتزيد المؤسسة دخلها
م ــو ل ـن ـشــر ال ـم ـظ ـل ــة ...ي ـع ـنــي م ـعــروف
أي مـ ـشـ ــروع مـ ــا فـ ــي ع ــائ ــدي ــة مــال ـيــة
أكـيــد مــا حـتــدخـلــو ....لـيــش مــا بيحكوا
بصراحة».
• «الزم أو ًال ي ـس ـه ـل ــو م ــراجـ ـع ــة
المواطن السوري المتقاعد إلى دائرة
التأمينات بـيــروح الــواحــد بيهلك على
ص ـعــود ون ـ ــزول ال ـ ــدرج ف ــي تــأمـيـنــات
دم ـش ــق وي ــن ع ـمــل ال ـن ــاف ــذة ال ــواح ــدة
الصورية».
ونختم أيض ًا مع بوست تهكمي جديد
م ـتــداول عــن واق ــع الـتـيــار الـكـهــربــائــي،
الـمـتــردي والمعمم فــي ســوريــة ،وذلــك
على الصفحات العامة والخاصة ،يقول
البوست:
• «ال ـم ـح ـك ــوم ـي ــن إعـ ـ ـ ــدام ب ــال ـك ـه ــرب ــا
ب ـكــل م ـحــاكــم ال ـع ــال ــم ..ط ـل ـبــوا ال ـل ـجــوء
لسورية!».
وناقل الكفر ليس بكافر.
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عام جديد مضى دون جدوى على الموعودين بالسكن البديل الخاص بشاغلي مشروع خلف
الرازي من قبل محافظة دمشق ،مع إضافات زمنية مفتوحة على التنفيذ أوصلت هؤالء
إلى سقوف مغلقة على الحقوق ،في الوقت الذي تتغنى فيه المحافظة باإلنجازات
المحدودة بمشاريعها السكنية السياحية في منطقتي «ماروتا سيتي» و«باسيليا
سيتي».
ǧǧعادل ابراهيم

عن السكن البديل المزمع وتكاليفه فقط.

فحصيلة العمل في مشروع  66خلف الــرازي
مـنــذ ع ــام  .2012تـتـمـثــل ب ــأن مـحــافـظــة دمـشــق
منحت حتى اآلن ثالث رخص لبناء المقاسم
السكنية في «ماروتا سيتي» فقط ،مع الكثير
م ــن الـتـطـبـيــل وال ـتــزم ـيــر ب ـهــذا اإلنـ ـج ــاز ،ال ــذي
ترافق مع مراوحة ملف السكن البديل بمكانه.

أعلى سعر للمتر المربع
مــديــر ال ــدراس ــات الـفـنـيــة فــي مـحــافـظــة دمـشــق
صرح سابق ًا ما يلي« :تصل كلفة تنفيذ السكن
البديل لـ«ماروتا سيتي» إلى  280مليار ليرة،
مــن أجــل تنفيذ حــوالــي  4700شقة ،فيما تبلغ
كـلـفــة تـجـهـيــز ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة ل ـهــا  100مـلـيــار
لـ ـي ــرة» ،وذلـ ــك ح ـســب م ــوق ــع «االق ـت ـص ــادي»
بتاريخ .2019/10/15
تـفـنـيــد ال ـت ـصــريــح أعـ ــاه رق ـم ـي ـ ًا يـعـنــي أن الـكـلـفــة
التنفيذية لكل شقة سكنية يقارب  59مليون ليرة،
ومع إضافة الــ 100مليار الخاصة بالبنية التحتية
تصل التكلفة إلى  80مليون لكل شقة تقريب ًا.
مــع عــدم إغـفــال بعض الـطــروحــات خــال العام
الماضي التي اقترحت مناطق أخرى في ريف
دمـشــق لتنفيذ الـسـكــن الـبــديــل ال ـمــوعــود ،ربـمــا
مــن الـمـفـيــد الـتــذكـيــر بـمــا صــرح بــه أحــد أعـضــاء
مجلس محافظة دمـشــق مطلع شـهــر حــزيــران
 2019عــن الـسـكــن الـبــديــل فــي المنطقة بحينها
بأن« :مساحة الشقة الواحدة لن تقل عن الـ40
متر ًا مربع ًا» ،أي أن سعر المتر المربع قد يصل
إلى  2مليون ليرة بناء على الحسابات أعاله،
وهــو أعـلــى مــن أعـلــى سعر مــن الممكن تخيله،
ليس في دمشق فقط ،بل في الكثير من المدن
المكتظة ومرتفعة األسعار حول العالم أيض ًا.
أما المفارقة فهي َّأن هذا السعر المرتفع سيتم
تكبيده افتراض ًا للشاغلين الذين تم إخالؤهم
من المنطقة ،والموعودين بالسكن البديل فيها،

تفاصيل مكرورة
ربما ال بدَّ من التذكير أن مرسوم  66الخاص
في منطقة خلف الرازي صدر بعام  ،2012وقد
ك ــان مــن الـمـفـتــرض أن يـتــم تـنـفـيــذ الـمـشــروع
ال ـخــاص بـهــا بـمــوجـبــه خ ــال م ــدة  4س ـنــوات،
مع تأمين السكن البديل للشاغلين فيها أيض ًا،
باإلضافة إلى االحتفاظ بحقوق الملكية.
ل ـ ــن ن ـ ـخـ ــوض ب ـت ـف ـص ـي ــات م ـ ــا جـ ـ ــرى خ ــال
ال ـس ـنــوات الـطــويـلــة الـمــاضـيــة بـمــا يـخــص هــذا
المشروع «ماروتا سيتي» مع توسعه الالحق
«باسيليا سيتي» ومــا آلــت إليه الحقوق بهذه
المشاريع العمالقة ،الورقية حتى اآلن غالب ًا،
فقد سبق أن ُكتب عنها الكثير عبر العديد من
وسائل اإلعالم ،بما في ذلك «قاسيون» طبع ًا،
مــع لـحــظ الـكـثـيــر مــن الـتـفـصـيــات والمعطيات
ال ـت ــي ت ـب ــدل ــت خـ ــال هـ ــذه ال ـف ـت ــرة ال ـطــوي ـلــة،
وخاصة على مستوى عامل الزمن واستنفاذه
المقترن بالقليل من اإلنجازات على المستوى
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ،ب ــل م ــا س ـن ـقــف ع ـن ــده ه ــو بـعــض
المعلومات التي رشحت خــال العام الماضي

في الوقت الــذي ال يجد فيه غالبية هــؤالء ما
يسدون به رمقهم!.
مشاريع النخبة وهضم الحقوق
مــن الـمـفــروغ مـنــه ،أن عــامــل الــزمــن المستنزف
يوم ًا بعد يوم ،وعام يتبعه أعوام ،ال يصب إال في
خانة مصالح شريحة النخبة المترفة المستهدفة
فع ًال من مثل هذه المشاريع ،والمتغوّلة بها على
حساب الكثيرين من أصحاب الحقوق ،بما في
ذلك المستحقين للسكن البديل.
وبـ ـه ــذا الـ ـص ــدد ن ـق ـت ـطــع ب ـع ــض م ـم ــا ورد فــي
«ق ــاسـ ـي ــون» بـ ـم ــادة ت ـح ــت عـ ـن ــوان «م ــاروت ــا
سـ ـيـ ـت ــي» ه ـ ــل م ـ ــن سـ ـك ــن ب ـ ــدي ـ ــل؟» ب ـت ــاري ــخ
« :2018/6/24ف ـ ــإذا ك ــان م ـش ــروع «م ــاروت ــا

سيتي» ،الــذي جــرى تسويقه وترويجه على
أنه سيكون نموذج ًا يُحتذى به على المستوى
التنظيمي لبقية المناطق المزمع تنظيمها على
طول الخارطة السورية ،بهذا الشكل ،وهضم
الـحـقــوق واالب ـت ــاع مــن قـبــل األث ــري ــاء ،فكيف
سيكون حال بقية المناطق الحق ًا؟».
ونـخـتــم ب ــاإلش ــارة إل ــى الـمـنـطـقــة ال ـجــديــدة الـتــي
دخلت خط االستثمار السكني والسياحي على
نفس الـمـنــوال النخبوي والـتــرفــي ،وهــي منطقة
بساتين كيوان ،حيث بدأت تُطلق وعود السكن
الـبــديــل للشاغلين فـيـهــا ،مــع الـكـثـيــر مــن البهرجة
عن الحقوق المصانة أيض ًا ،باإلضافة إلى منطقة
القابون الصناعية وما يجري حولها من أخذ ورد
بين أصحاب الحقوق فيها بمواجهة المحافظة.

الفرحة المحبوسة جواتنا!
بس هل المرة ..رح نبعد عن قصة المعيشة ،وعن أدان
الحكومة اللي عاملة حاال مو سمعانة وجع الناس! ألنو هل
وجع كتيرين من الكبار والصغار -رجال ونسوان...
المرة في شي ّ
كان موعدو مع راس السنة..

ǧǧدعاء دادو

يمكن بكل راس
سنة أو بكل احتفال
أو مناسبة أو
عيد ..عم يحاولوا
المسحوقين من
السوريين إنو يجربوا
الفرح ...بس لألسف
ما عم ينجحوا!

ج ــرب ـت ــو إن ـ ــو ت ـن ـت ـق ـل ــوا ب ـح ــزن ـك ــون
وق ـهــركــون مــن ســابــع سـمــا لــأرض
كرمال تفرحوا؟
ه ــاد ال ـلــي حـ ــاول أغ ـلــب ال ـســوري ـيــن
يلي عايشين ع الهامش إنو يعملوه
بـ ــراس ال ـس ـن ــة ،ألنـ ــو بـ ــواب ال ـفــرح
وال ـس ـع ــادة ضـيـقــة ك ـت ـيــر ..وص ــارت
لحظات السعادة نادرة جد ًا بالنسبة
الهون...
ال ـ ـم ـ ـفـ ــروض راس الـ ـسـ ـن ــة ف ــرح ــة
وسـ ـع ــادة ل ـل ـك ــل ..ول ـج ـم ـيــع طـبـقــات
ال ـم ـج ـت ـم ــع ..وال ـف ـق ـي ــر ق ـب ــل ال ـغ ـنــي
بهالظروف التعيسة...
ويـمـكــن مــن حــق الـكــل يـفــرح ويطير
ع ـق ـلــو ك ـم ــان أنـ ــو خ ـل ــص م ــن سـنــة
كانت بالنسبة لألكترية تحت عنوان
عريض تحتو خطوط حمرا «عذاب
مــا عــم ي ـخ ـلــص» ...بــس الـلــي شــافــو

الفرح والبسط بهل اليوم هاد هنن
هــدول ـيــك ال ـك ـبــار -األغ ـن ـي ــاء -تـجــار
ال ـحــرب -الـفــاســديــن والـحــرمـيــة يلي
عم يسرقوا لقمتو للفقير...
ه ـ ــدول ال ـل ــي ف ــرح ــوا أك ـت ــر م ــال ــون
فــرحــان ـي ـيــن ..هـ ــدول ال ـل ــي تـبـعــزقــوا
وصـ ــرفـ ــوا م ــن مـ ـص ــاري ال ـم ـف ـقــريــن
اللي عم يسرقوها وهنن عم يعملوا
أزمات وعم يخلقوا سوق سودا..
هـ ــدول ي ـل ـلــي خ ـلــو ال ـفــرحــة بــوجـهــة
ن ـ ـظـ ــرون ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن إب ـ ـ ــداع ب ـكــب
المصاري هون وهون وبال طعمة..
هـنــن الـلــي احـتـفـلــوا ..وكــأنــوا اقتصر
حق الفرح والسعادة إلهون وبس..
متل كل مرة وكل مناسبة!
ب ــراس ال ـس ـنــة ...ويـمـكــن بـكــل راس
سنة أو بكل احـتـفــال أو مناسبة أو
عيد ..إلخ ،عم يحاولوا المسحوقين
بالتحديد من السوريين إنو يجربوا
الفرح ...بس لألسف ما عم ينجحوا!
ألنو بكل لحظة في مين عم يفرض
عـلـيـهــم حـبــة زي ــادة مــن الـقـهــر ،ألنــو
الجماعة اللي فوووق حالفين يمين
وعظيم ما ت ّفرح قلوبهم ...وما بدها
تكسر يمينها وتدفع كفارة!!
طـ ـبـ ـعـ ـ ًا ك ـ ـتـ ــار م ـ ــا قـ ـ ـ ــدروا ي ـش ـت ــروا
ل ــوالده ــم ت ـي ــاب لـيـسـتـبـقـلــوا الـسـنــة
الجديدة بتياب جديدة متل غيرهم..
وكـتــار مــا ق ــدروا يجيبوا أقــل الشي
ممكن بهالمناسبة وهو «قالب كاتو
م ــزي ــن» م ــو حـ ــاف ونـ ــاشـ ــف ..ألنــو

أسعارو كانت بين الـ  15ألف والـ 85
ألــف!! ..دخلكون ،هدول موصين ع
مــواد التصنيع مــن بــرا حـتــى وصــل
سـ ـعـ ــروا ه ـ ـي ـ ــك؟؟ ..أل ،وفـ ــوتـ ــو ع
الـمـحــات هــي بــالـتـحــديــد يــوم راس
ال ـس ـنــة بـتــاقـيـهــا فــاض ـيــة ..الـبـضــاعــة
كلها منباعة..
أي م ـيــن ح ـس ـنــان ي ـش ـتــري كــاتــو ب ـ
 85ألــف يــا عــالــم غـيــر يـلــي ن ــازل عم
يـشـفــط م ـصــاري وطــالــع عــم يشفط
م ـص ــاري وه ـمــو ب ــس شــوفــونــي يــا
ن ــاس كـيــف عــم كــب ال ـم ـصــاري يلي
أنتو بحاجتا لتشبعو اللقمة؟!
طـبـعـ ًا الـغــالـبـيــة مــو قــدرتـهــم يحتفلوا
برا البيت ،ألنو ببساطة كانت كلفة
االحـ ـتـ ـف ــال ب ـي ــن  50أل ـ ــف وال ـ ـ ــ200
ألـ ــف ع ال ـش ـخــص ب ـب ـعــض األم ــاك ــن
«ال ـك ــاس» تـبــع ال ـن ـخ ـبــة ..والـحـجــز
مسبق ..العمى تخيلوا الكلفة أديش
عـلــى عـيـلــة أو ع شـلــة «بلهموطية»
فــاتــورت ـهــا ب ـه ــال ـي ــوم!!؟ ال ـح ـكــي عــن
ماليين يا عالم!!..
واللي طلع من بيتو يــادوب تمشى
ش ــوي ورج ــع وكـنـكــن مــع والدو..
وكتار احتفلوا ع التلفزيون ومواقع
الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي وهـ ـن ــن عــم
يـشــوفــوا ويتحسروا ع حــالــون إنو
ما فيون يعيشوا ولــو طقس واحد
مــن طـقــوس الـسـعــادة يـلــي هــي من
ح ــق ال ـك ــل ،ب ــس ف ـقــرهــم واس ـت ـغــال
ه ــدول ـي ــك ال ـك ـب ــار م ـن ـعــوهــم يـعـيـشــوا

ال ـفــرحــة مـتـلــن م ـتــل غ ـي ــرون ..حـتــى
ولــو بـجــزء صـغـيــر وبـسـيــط كـتـيــر...
يـ ـعـ ـن ــي مـ ـ ــن شـ ـ ــو بـ ـيـ ـشـ ـك ــي ص ـح ــن
البوشار البيتي بهالمناسبة؟!.
وع ـف ـكــرة ،ك ـتــار مــا احـتـفـلــوا أص ـ ًـا..
وكانت ليلة راس السنة متل غيرها
من ليالي القهر!!
لــك وه ــدول نـفـسـهــم ال ـلــي مــا ق ــدروا
يـ ـشـ ـتـ ــروا ش ـ ــي ب ـه ــال ـم ـن ــاس ـب ــة وال
يـحـتـفـلــوا ف ـي ـهــا ..مــا قـ ــدروا يـشـتــروا
ال ـم ـس ـت ـل ــزم ــات األسـ ــاسـ ـيـ ــة ل ـب ـي ـت ـهــم
وحاجاتهم اليومية المعتادة كمان،
ألنــو كالعادة األسـعــار بــراس السنة
طـ ــااااارت لـفــوق بــالـعــالــي ..والـسـبــب
أبــد ًا مو مجهول ..ألن فوق كل هاد

صار في احتكار ورفع أسعار للمواد
الغذائية وانمنعت عنهم كمان ،ألنو
فــي مـيــن أب ــدى مـنـهــم ودف ـي ـعــة ..من
هـ ــدولـ ـيـ ــك يـ ـل ــي ه ـ ـمـ ــون وهـ ــدفـ ــون
األسـ ــاسـ ــي ي ـت ـف ـش ـخ ــروا قـ ـ ــدام يـلــي
متلون مــن طبقة النخبة والحرمية
يا بـعــدي ..وقــدام هالمشحرين اللي
متلنا...
يـ ــا ح ـس ــرت ــي ع ح ــالـ ـن ــا ،مـ ــا ح ـس ـنّــا
نشتري ونحتفل إال بالخيبة بــدايـ ًة
مــن راس ال ـس ـنــة ..وب ـعــدنــا مكملين
ب ــاق ــي أي ـ ــام ال ـس ـن ــة م ـت ــل ال ـ ـعـ ــادة...
وك ـل ــون عــامـلـيــن ح ــال ــون مــاع ـنــدون
خبر فـيـنــا ...يــا حــرام عليهون ..ويا
ويلون من اهلل..
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«انهار منزل وجزء من منزل آخر اليوم في منطقة القنوات بدمشق القديمة دون أن
يتسبب ذلك بوقوع إصابات».

ǧǧنوار الدمشقي

كــان ذلــك خ ـبــر ًا وارد ًا عـبــر مــوقــع ســانــا بـتــاريــخ
 ،2019/12/31أي مع نهاية العام الماضي ،كخاتمة
م ــأس ــاوي ــة ل ـل ـعــام أص ــاب ــت قــاط ـنــي أح ــد ال ـب ـيــوت،
ومالكي البيت اآلخر ،مضمون الخبر أعاله.
تفاصيل
فــي الـتـفــاصـيــل بـحـســب مــا أف ــاد بــه م ـصــدر في
قيادة شرطة دمشق لمندوبة سانا« :المنزالن
القديمان في حارة التيامنة في منطقة القنوات
مكونان من الخشب والطين ،مشير ًا إلى انهيار
أحدهما وهــو مهجور ،فيما تهدمت غرفة من
المنزل اآلخر في الوقت الذي لم يكن قاطنوه
داخله واقتصرت األضرار على الماديات».
وعـ ـ ــزا الـ ـمـ ـص ــدر س ـب ــب االنـ ـهـ ـي ــار إل ـ ــى «قـ ــدم
المنزلين واألحوال الجوية السائدة».
بيوت متهالكة ومخاطر محدقة
الحادثة أعاله لم تكن األولى في المنطقة ،فقد
سبقها الكثير من الحوادث المؤسفة المشابهة
خــال الـسـنــوات والـعـقــود الماضية ،ونــأمــل أن
تـكــون األخ ـيــرة وأال يـصــاب أح ـدٌ بـمـكــروه ،ال
باألبدان وال بالممتلكات.
بالمقابل ال بدَّ من اإلشارة إلى أن غالبية أبنية
دمشق القديمة ،حالها كحال البنا َئين المنهارين
أعاله ،فهي قديمة ومتهالكة وقد تكون معرضة
وأن فصل الشتاء في
لنفس المصير ،خــاصــة َّ
بدايته ،واألمطار لم تفعل فعلها بعد في البيوت
الـخـشـبـيــة والـطـيـنـيــة ،بــاعـتـبــارهــا مــن مـكــونــات
النسيج الـمـعـمــاري لغالبية الـبـيــوت الدمشقية
الـقــديـمــة ،مــع األخ ــذ بـعـيــن االعـتـبــار أن بعضها

يـعـتـبــر أث ــري ـ ًا وم ـس ـجـ ًـا رس ـم ـي ـ ًا ض ـمــن قــوائــم
السياحة واآلث ــار ،بــاإلضــافــة إلــى جميع بيوت
دم ـش ــق ال ـقــدي ـمــة «داخ ـ ــل الـ ـس ــور» الـمـسـجـلــة
كتراث أثري أيض ًا ،وهذه وتلك ممنوع القيام
بـعـمـلـيــات ال ـتــرم ـيــم ال ــازم ــة ل ـهــا إال ب ـن ــا ًء عـلــى
م ــواف ـق ــة مـسـبـقــة ووفـ ـقـ ـ ًا ل ـش ــروط وض ــواب ــط
معينة ،األمــر الــذي أدى إلــى مزيد من التهالك
ب ـهــذه ال ـب ـيــوت ع ــام ـ ًا ب ـعــد آخ ــر خ ــال الـعـقــود
الماضية ،مع العلم َّأن غالبيتها ما زال مشغو ًال
مــن قـبــل الـمــواطـنـيــن كـسـكــن ،وبـعـضـهــا عـبــارة
عــن مـشــاغــل ،وربـمــا الـقـلـيــل مُـفــرغ مــن قاطنيه
بـسـبــب تـهــالـكــه وع ــدم الـتـمـكــن مــن اسـتـخــدامــه
بوضعه الراهن ،أي إن المخاطر المحدقة بهذه
البيوت ،كما بالقاطنين والشاغلين ،تتكرر كل
عام ،وخاصة مع أمطار فصل الشتاء.
دمشق القديمة بال حماية عملياً
أما المؤسف فهو َّأن هذه البيوت ونتيجة هذا
الشكل من التعامل الرسمي معها ،وفي ظل ضيق
ذات الـيــد مــن قبل مالكيها أو قاطنيها باعتبار
أن عـمـلـيــات الـتــرمـيــم وف ـق ـ ًا لـلـضــوابــط والـقـيــود
اآلثارية والتراثية تعتبر مرتفعة جد ًا ،وال يمكن
القيام بعمليات الترميم الضرورية غير المكلفة
إال «بطلوع الــروح» بحسب البعض ،أصبحت
تتهاوى الواحد بعد اآلخر ،على مرأى ومسمع
(الـسـيــاحــة واآلثـ ــار ومـحــافـظــة دم ـشــق ومـكـتــب
عنبر) ،وغيرها من الجهات التي تعتبر وصائية
وصاحبة القول الفصل بما يخص هذه البيوت،
دون ًا عن إرادة المالكين والقاطنين والشاغلين
ومصلحتهم وسالمتهم.
والنتيجة ،أن الحماية المفترضة لهذه البيوت
تفقد مبرراتها عملي ًا ،ففي كــل عــام نسمع عن

نموذج الحماية
االستثمارية أصبح
يفعل فعله كمنقذ
لهذه البيوت أكثر
من حماية السياحة
واآلثار والمحافظة
وأكثر من كل
القيود والضوابط

حادثة هنا وكارثة هناك ،اعتبار ًا من االنهيارات
وليس انتها ًء بالحرائق ،أي إن دمشق القديمة
تـفـقــد كــل عــام الـمــزيــد مــن الـبـيــوت ،كـمــا يندثر
معها المزيد مما يجب حمايته فع ًال من خالل
هذا الشكل االفتراضي عديم الجدوى عملي ًا.
االستثمار له اليد الطولى!
أم ـ ـ ــا ال ـ ـم ـ ـفـ ــارقـ ــة ف ـت ـت ـم ـث ــل م ـ ــن خ ـ ـ ــال تـ ـغـ ـوُّل
االستثمارات في دمشق القديمة وعلى حساب
هــذه الـبـيــوت المسجلة للحماية األثــريــة داخــل
ال ـس ــور وخـ ــارجـ ــه ،وال ـم ــاح ـظ ــة ال ـم ـل ـف ـتــة عـلــى
هــذا الـجــانــب َّأن عمليات الترميم الــازمــة لهذه
البيوت المتهالكة تتسارع عندما يوضع أحدها
باالستثمار ،بعيد ًا عن كل ما يحكى عن الحماية
والـ ـضـ ــوابـ ــط ،ف ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ــرم ـي ــم ت ـج ــري بـمــا
يتناسب مع المشروع االستثماري المزمع أو ًال
وآخر ًا ..هكذا وبقدرة قادر ،وكأن االشتراطات

والـقـيــود الـسـيــاحـيــة واآلثــاريــة الـمـفــروضــة على
الـمــالـكـيــن والـقــاطـنـيــن والـشــاغـلـيــن ت ــذوب أمــام
هــذا التغوُّل ألصحاب االستثمارات السياحية،
وخاصة المطاعم والفنادق التي غزت المنطقة!.
وعلى الرغم من كثرة الحديث عن هذا الملف
الـقــديــم ،وبــرغــم الكثير مــن المطالبات مــن قبل
أصحاب البيوت وقاطنيها وشاغليها ،وبرغم
كل التهالك المرئي عليها والحوادث المؤسفة
بها ،إال أن خارطة االنهيار واالندثار المتتابع
عــامـ ًا بـعــد آخــر هــي الـســائــدة حـتــى اآلن ،اللهم
باستثناء نـمــوذج الحماية االستثمارية الــذي
أصبح يفعل فعله كمنقذٍ لهذه البيوت أكثر من
حماية السياحة واآلثار والمحافظة ،وأكثر من
كــل القيود والـضــوابــط ،بــل وكــأن هــذه القيود
وال ـض ــواب ــط ل ــم تــوضــع وال يـتــم الـتـمـســك بها
إال كــرمــى ع ـيــون الـمـسـتـثـمــريــن ولـمـصـلـحـتـهــم
ومصلحة زيادة أرباحهم فقط ال غير!.

الطلب والمعاناة المزمنة مع البرد في الصفوف
ّ
بدأت معاناة الطالب في المدارس من البرد ،فقد أتى موسم
البرد واألمطار مصطحباً معه أشكال الالمباالة من قبل بعض
اإلدارات المدرسية التي ال تعير الطالب أي اهتمام على هذا
المستوى ،في الوقت الذي من المفترض فيه ّأن توزيع مازوت
التدفئة للمدارس جرى خالل األشهر األخيرة من العام الماضي،
على أن يستكمل خالل األشهر األولى من العام الحالي ،وذلك
وفقاً لمعدالت االستهالك المفترضة لكل شعبة صفية.
ǧǧسوسن عجيب

ق ــد ت ـك ــون أش ـه ــر ال ـش ـت ــاء ال ـســاب ـقــة
حـتــى اآلن غـيــر ب ــاردة ج ــد ًا ،إال أن
األشـهــر الـقــادمــة تـحـمــل مـعـهــا الكثير
مـ ــن ال ـم ـن ـخ ـف ـض ــات ال ـم ـت ــراف ـق ــة مــع
االن ـخ ـفــاض ب ــدرج ــات ال ـح ــرارة كما
كل عام.
ف ـهــل سـنـشـهــد ب ـعــض ال ـط ــاب وقــد
الـتـحـفــوا بــالـبـطــانـيــات الـتــي حملوها
مــن بـيــوتـهــم داخ ــل الـشـعــب الـصـفـيــة
كما جرى خالل السنوات السابقة؟.
مشكلة عامة
ال ـم ـش ـك ـلــة ع ــام ــة وال ت ـق ـت ـصــر عـلــى
م ـ ـ ــدارس م ــدي ـن ــة دون أخـ ـ ــرى أو
م ـ ـ ـ ــدارس م ـن ـط ـق ــة دون سـ ــواهـ ــا،
ف ـب ـع ــض ال ـ ـم ـ ــدارس بـ ـ ــدأت بـعـمـلـيــة
تشغيل المدافئ في الشعب الصفية،

لـكــن الــوقــائــع حـتــى اآلن تـشـيــر إلــى
أن الـكـثـيــر غـيــرهــا لــم ت ـبــدأ بتشغيل
المدافئ في الصفوف ،بل إن بعضها
لم يضع تلك المدافئ بالخدمة حتى
اآلن! األمــر الــذي يعني أن التالميذ
والـطــاب بــدأوا عملي ًا بالمعاناة من
الـبــرد ،والـتــي ستتزايد خــال األيــام
واألســابـيــع الـقــادمــة ،ومــع كــل موجة
ص ـق ـي ــع وك ـ ــل م ـن ـخ ـفــض قـ ـ ــادم ،مــع
كــل مــا يـمـكــن أن يـنـتــج عــن ذل ــك من
أم ــراض قــد تصيب هــؤالء الـطــاب،
وخاصة الصغار منهم.
ذرائع ممجوجة
قد تتذرع بعض اإلدارات المدرسية
ب ـع ــدم ت ــزوي ــده ــا بـ ـم ــادة الـ ـمـ ــازوت،
وبعضها اآلخر قد يتذرع بعدم توفر
المدافئ ،أو العدد الكافي منها ،لكن
هذه وتلك من الذرائع تعتبر ساقطة
وأن العام الدراسي بدأ
اآلن ،خاصة ّ
بفصله الـثــانــي ،وه ــذه المستلزمات
مــن الـمـفـتــرض أن يـتــم الـسـعــي إلــى
تــأمـيـنـهــا مــع بــدايــة ال ـعــام ال ــدراس ــي،
إن لم نقل مع نهاية العام الدراسي
ال ـمــاضــي ،أم ــا الـقــريـنــة الــدام ـغــة فهي
أن ب ـعــض ال ـم ــدارس قــامــت بــالـفـعــل
بتشغيل التدفئة في الشعب الصفية.
أما المؤسف ،فهو أن بعض اإلدارات

المدرسية ما زالت حتى اآلن تتعامل
مــع مــوضــوع الـبــرد والشعور بــه من
ب ــاب االم ـت ـي ــاز واألن ــان ـي ــة ال ـم ـفــرطــة،
فــالـمــدافــئ تــوجــد وتُـشـغــل فــي بعض
غ ــرف اإلدارة ف ــي ح ـيــن تُ ـم ـنــع عــن
الصفوف ،مع ذريعة اإلتيان بمازوت
ال ـت ــدف ـئ ــة ل ـه ــذه ال ـم ــداف ــئ م ــن ب ـيــوت
اإلداريـ ـيـ ــن ،وه ــي ذري ـع ــة مـمـجــوجــة
وق ــدي ـم ــة وم ـس ـت ـه ـل ـكــة ،واألهـ ـ ــم أن ـهــا
معيبة وبعيدة عن اإلنسانية.

المسؤولية والمتابعة
بـعـيــد ًا عــن إلـقــاء الـتـهــم جــزاف ـ ًا ،وقبل
أن ت ـقــع ال ـف ــأس ب ــال ــرأس ،لـعـلــه مــن
ال ـم ـفــروض عـلــى مــديــريــات الـتــربـيــة
أن ت ـق ــوم بـعـمـلـهــا وواج ـب ــات ـه ــا بـهــذا
الـصــدد ،ســواء على مستوى تأمين
مـسـتـلــزمــات ال ـتــدف ـئــة ف ــي ال ـم ــدارس
(مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازوت -م ـ ـ ــداف ـ ـ ــئ) ،أو ع ـل ــى
م ـس ـتــوى ال ـمــراق ـبــة وال ـم ـتــاب ـعــة عـلــى
حـســن اسـتـخــدام هــذه المستلزمات

ووضـ ـعـ ـه ــا ب ــال ـخ ــدم ــة واالسـ ـتـ ـه ــاك
الحقيقي داخل الصفوف.
فــال ـحــديــث م ــن ق ـبــل أه ــال ــي ال ـطــاب
ال يـقـتـصــر عــن الــام ـبــاالة فـقــط ،بل
أح ـي ــان ـ ًا ي ـصــب ب ــات ـج ــاه االس ـت ـخ ــدام
الـفــاســد لـهــذه الـمـسـتـلــزمــات مــن قبل
بعض اإلدارات لمصلحتهم الخاصة،
وفي بيوتهم وليس في المدارس.
ب ـ ــرس ـ ــم م ـ ــدي ـ ــري ـ ــات ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة ف ــي
المحافظاتأشهر الشتاء
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سجلت األشهر الثالثة الماضية ،التي تشكل الربع الرابع من عام  ،2019أرقاماً قياسية لسعر صرف الدوالر مقابل الليرة في السوق السورية ،واستمرت موجة المضاربة
وارتفاع الدوالر ،ورفعت معها مجمل أسعار السلع ،لتصبح تكاليف المعيشة الشهرية ألسرة أعلى بنسبة  %5تقريباً عن نهاية شهر أيلول .2019

 380ألف ليرة

رقم قياسي جديد لتكاليف المعيشة نهاية 2019
وفق مؤشر قاسيون الربعي لتكاليف معيشة أسرة من خمسة أشخاص في دمشق ،فإن تكاليف
المعيشة قد ارتفعت بما يقارب  25ألف ليرة خالل األشهر الثالثة الماضية لتصل إلى  385ألف ليرة
شهرياً ،لسلة استهالك مكونة من ثماني حاجات أساسية :الغذاء والسكن والنقل واألثاث واأللبسة
والتعليم والصحة واالتصاالت ،إضافة إلى نسبة  %8إضافية لحاجات أخرى.
ǧǧقاسيون

ضمن أثــاث الـمـنــزل ،ارتـفـعــت أيـضـ ًا بمستويات ارتـفــاع
الـ ــدوالر ،وقــاربــت  .%28-25لـتــرتـفــع الـكـلــف الـشـهــريــة
ل ـه ــذه ال ـم ـكــونــات إل ــى  26000ل ـي ــرة ش ـهــري ـ ًا ت ـقــري ـب ـ ًا،
وت ـح ــدي ــد ًا م ــع تــأث ـيــر تـكــالـيــف ال ـم ـن ـظ ـفــات والـمـنـتـجــات
الكيمائية التي يتم استهالكها دوري ًا وشهري ًا.
أس ـع ــار األل ـب ـســة الــوس ـط ـيــة أق ــل ت ـقـل ـبـ ًا م ــن غ ـيــرهــا مــع
مـحــدوديــة قــدرات االسـتـهــاك ،ومــع اتـســاع الـخـيــارات،
وتــوســع ســوق األلبسة المستعملة التي أسـعــارهــا أقل
ولكنها ترتبط بتقلبات الــدوالر .ارتفعت أسعار ألبسة
األط ـف ــال ال ـص ـغــار خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة وه ــي أكـثــر
األلـبـســة تـقـلـبـ ًا فــي الـسـعــر ،كـمــا أن األلـبـســة واألحــذيــة
الـشـتــويــة ارتـفـعــت أسـعــارهــا الــوسـطـيــة ،وبــالـعـمــوم فــإن
كلفة األلبسة ارتفعت إلــى حــدود  20ألــف ليرة شهري ًا
بالقياس إلى مستوى  17700ليرة سابق ًا.
نظري ًا لم تشهد المكونات األخــرى ارتفاعات مباشرة
خالل األشهر الثالثة الماضية ،فاستقر النقل عند تكلفة
 21600ل ـيــرة ش ـهــري ـ ًا ،وكــذلــك الـتـعـلـيــم  18600لـيــرة،
وال ـص ـحــة ع ـنــد تـكـلـفــة ت ـقــديــريــة ش ـهــريــة  11أل ــف ل ـيــرة،
وكذلك االتصاالت  11ألف ليرة.
ل ـت ـش ـكــل ت ـك ـل ـفــة م ـك ــون ــات ال ـس ـلــة األس ــاس ـي ــة ال ـث ـمــانــي:
 349000ليرة شهري ًا ،تشكل نسبة  %92من مجموع
ت ـكــال ـيــف ال ـم ـع ـي ـشــة ب ـعــد إض ــاف ــة ه ــام ــش  %8ت ـقــديــري ـ ًا
للحاجات األخرى الطارئة .ما يوصل تكاليف المعيشة
الشهرية إلى  380ألف ليرة شهري ًا ألسرة من خمسة
أشخاص في دمشق نهاية شهر أيلول .2019

 147ألف ليرة للغذاء والمشروبات %7+
كعادتها ارتفعت أسعار الغذاء أكثر من معدالت ارتفاع
غيرها من األسعار ،ولكن بنسبة أقل من ارتفاعها في
األش ـهــر ال ـثــاثــة ال ـســاب ـقــة ،عـنــدمــا وص ــل ارت ـفــاع ـهــا إلــى
 ،%20فــرغــم ارتـفــاع أسـعــار الـسـلــع الـمـسـتــوردة كــاألرز
والسكر والزيوت بنسبة تقارب  ،%30-28فإن أسعار
ال ـخ ـض ــروات ال ـش ـتــويــة أقـ ــل ،وأس ـع ــار ال ـفــواكــه نـسـبـيـ ًا
انـخـفـضــت ،واسـتـقــرت أسـعــار الـلـحــوم عـنــد مستوياتها
الـقـيــاسـيــة الـتــي سجلتها فــي الـفـتــرة بـيــن شـهــري 9-6
من عام .2019
 94000ليرة السكن %1+
ســوق ال ـع ـقــارات الــراكــدة لــم تــرتـفــع مــع ارت ـفــاع أسـعــار
الدوالر ،وتحديد ًا اآلجارات التي حتى اآلن لم تنعكس
ارتفاع ًا عام ًا ،إال في بعض اإليـجــارات المسعّرة أص ًال
بالدوالر .ولكن ارتفعت تكاليف مستلزمات الصيانة في
المنازل بنسبة قاربت  %28لمعدات الصحية والدهان
واأللـمـنـيــوم ،لـيــرتـفــع تـقــديــر الـكـلـفــة الــوسـطـيــة السنوية
لعملية صيانة واحدة إلى حوالي  50ألف ليرة وحوالي
 4160ليرة شهري ًا ،وترفع مجمل تقدير كلفة السكن من
 93000سابق ًا إلى  94ألف وبزيادة .%1
 26000ليرة أثاث منزلي %26+
الكهربائيات ومواد التنظيف التي تشكل المكون األكبر
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ما الدور الذي تلعبه الليرة اليوم؟
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وهل تستطيع الحفاظ عليه؟

تتقلب مستويات األسعار وعمليات التسعير مع كل صعود وهبوط في سعر الدوالر،
و 10آالف ليرة اليوم قد تكفي لكيلو غنم و 4كيلو خضار ،بينما غدًا قد ال تكفي لشراء
هذه البضائع ،تتبخر قيمة الليرة مع ارتفاع األسعار ،ويهدد هذا وظيفتها كنقد
ويطرح جدياً إزاحتها واستبدالها من التعامالت نحو الدولرة ،وهو ما قطعنا أشواطًا
به ...فما هي وظيفة النقد ،وأين الليرة من هذه الوظائف اليوم؟
ǧǧعشتار محمود

ل ـلـنـقــد وظ ــائ ــف أس ــاس ـي ــة :أول ـه ــا وأه ـم ـه ــا أنــه
مقياس للقيم ،ووسيلة للتداول ،ويشتق منها
أيض ًا أنه أداة لالكتناز ،ووسيلة للدفع ،إضافة
إل ــى دور ال ـن ـقــد ال ـعــال ـمــي .وال ــوظ ــائ ــف األرب ــع
األول ــى هــي مــا تهمنا هـنــا ،وتـحــديــد ًا الوظيفة
األولى.

مقياس القيم
التسعير بالليرة أم بالدوالر؟
النقد هو مقياس القيم ،أي إنــه أداة التسعير
وهي وظيفته األساسية التي يقوم من خاللها
بكل الوظائف األخــرى ،فهو المعبّر عــن قيمة
الـسـلـعــة الـتــي تـقــاس بـنـهــايــة الـمـطــاف بــالــوقــت
ال ـضــروري إلن ـجــازهــا .فـلـكــي تـنــزل سـلـعــة إلــى
ال ـس ــوق يـنـبـغــي أن ت ـس ـعّــر ،أي أن ي ـع ـبّــر عــن
قيمتها بعامل مشترك مع السلع األخرى حتى
يمكن مداولتها بيع ًا وشرا ًء.
من الصعب اليوم في السوق السورية تسعير
كــل شــيء بــالـلـيــرة ،ألنــك إن وضـعــت للبضاعة
سعر ًا وليكن كنزة بـ  10آالف ليرة ،فإن الليرة
بقيمتها غير المستقرة لــن تستطيع أن تعبر
فعلي ًا عن كلفة إعادة تجديد إنتاج هذه البضاعة،
وقد ال تكون الـ  10آالف التي تحصّلها كمُنتج
لهذه البضاعة قــادرة على إعــادة إنتاج الكنزة
ذاتها وتحقيق الربح منها ،فمكوناتها البضاعية
سترتفع أسـعــارهــا :قــد ترتفع تكاليف الطاقة،
أو أسعار المكنة واهتالكها ،أو المادة األولية
من خيط مستورد أو صباغ أو غيرها ...لذلك

يميل المنتج (ليريح رأسه وجيوبه) ويقول:
(كلفتها  8دوالرات وربحي دوالران) ويغير
سعر الكنزة بالليرة حسب تغير سعر الليرة
مقابل الدوالر.
ف ـجــزء كـبـيــر م ــن كـلـفــه ال ت ـت ـحــدد بــال ـل ـيــرة بــل
ب ـ ــال ـ ــدوالر :أسـ ـع ــار ال ـط ــاق ــة وأس ـ ـعـ ــار ال ـم ـك ـنــة
وأس ـعــار ال ـمــادة األول ـيــة بمجملها مـسـتــوردة.
وك َّلما زاد وزن االستيراد كلما تحول الدوالر
إلى المقياس الفعلي لقيم البضائع.
ولذلك نــرى أن البضائع المستوردة مباشرة
كــال ـغــذائ ـيــات م ــن أرز وس ـكــر وزيـ ــوت نـبــاتـيــة
وغـيــرهــا تـتـغـيــر أسـعــارهــا بــالـلـيــرة وف ـق ـ ًا لسعر
ال ــدوالر ،مــا يعني أنـهــا عملي ًا مــدولــرة .وكذلك
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـم ــواد الـمـنـتـجــة م ـح ـل ـي ـ ًا ،فـتــربـيــة
الدواجن ترتبط باألعالف المستوردة بنسبة
تفوق  %40لذلك فإن الفروج والبيض مدولر
بهذه النسبة تقريب ًا ،والصناعات تختلف حسب
وزن االس ـت ـيــراد فــي تـكــالـيـفـهــا ،فــالـكـهــربــائـيــات
الـمـجـمـعــة مـحـلـيـ ًا عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال مــدولــرة
السعر ،ألن كل مكوناتها مستوردة ،أما صناعة
األلبسة والمنسوجات فهي أيض ًا تعتمد على
تكاليف دوالريــة ومـسـتــوردة ،ولكنها صناعة
كثيفة العمالة ،ولــذلــك فإنها أقــل تقلب ًا وتعتمد
على العامل السوري رخيص األجر وبالليرة
الـســوريــة ،وبـجــزء كبير على صناعة األقمشة
مـحـلـيـ ًا ،لــذك فــإن أسـعــار األلـبـســة المحلية أقــل
تـقـلـبـ ًا مــن غـيــرهــا ،وكــذلــك الـمـنـتـجــات الـغــذائـيــة
ذات المكونات المحلية وغيرها.
التداول واالكتناز والدفع
الوظائف األخرى
إذا ما كان الدوالر هو مقياس لجزء كبير من

إن وظائف الليرة
الفعلية مه ّددة
والعامل األول الذي
يهددها وزن الدوالر
في االستيراد الذي
يشكل  %30من
الناتج والنسبة ترتفع
مع طلب كبار قوى
المال على الدوالر
لتهريبه للخارج

الـقـيــم الـمـتــداولــة مـحـ َّلـيـ ًا ،فــإن هــذا بــذاتــه يجعل
دور ال ـل ـيــرة ف ــي الـ ـت ــداول (ال ـب ـيــع وال ـش ــراء)
أضعف ،وهو ما يجري في القطاعات المدولرة
بالكامل وتحديد ًا على مستوى مبيعات الجملة،
فاإللكترونيات مث ًال تسعّر يومي ًا وفق تبدالت
الدوالر ،ويتم التداول بالدوالر في الكثير من
الـحــاالت بين كبار المستوردين والموزَّعين.
أما التداول بالليرة فيبدو أن القانون يحميه،
ولـكــن عملي ًا مــا يحميه هــو الكتلة الـكـبــرى من
المستهلكين أصحاب األجــور الذين يحصلون
عـلــى دخــولـهــم بــالـلـيــرة ويـسـتـهـلـكــون الـبـضــائــع
النهائية.
وأخ ـي ــر ًا ،وظـيـفـتــا الـنـقــد األخ ـي ــرت ــان :االكـتـنــاز
والدفع ،وهي وظائف مرتبطة بقطاع األعمال،
فاالكتناز أو االدخ ــار يتطلب وجــود فوائض
مــالـيــة ،والــدفــع اآلجــل وظيفة أصبحت ترتبط
ب ــاإلق ــراض واالئ ـت ـم ــان واالس ـت ـث ـمــار ومـجـمــل
أشـكــال الــدفــع اآلجــل واالس ـتــرداد الـتــي يلبيها
النقد.
وفي الحالة األولــى ،أي االكتناز فإن أحــد ًا لن
يدخّر فوائضه بالليرة مع التراجع في قيمتها،
بل يتحول الدوالر إلى وسيلة ادخار أساسية
ح ـت ــى لـ ــدى م ــا ت ـب ـقــى م ــن ش ــرائ ــح مـتــوسـطــة
الــدخــل .والـلـيــرة أيـضـ ًا لــم تعد وسيلة إقــراض

وائتمان ،ألن أحد ًا لن يقرض بالليرة وبسعر
فائدة  %15-10طالما َّأن التضخم السنوي ال
يزال يقارب  %25أي إنه سيخسر قيمة أمواله،
وإن أق ــرض  100فــإنــه سـيـسـتــردهــا  110ليرة
ولـكــن قيمتها الفعلية ستكون  82لـيــرة نهاية
العام!
إن وظــائــف الـلـيــرة الـفـعـلـيــة م ـه ـدّدة ،والـعــامــل
األول ال ـ ــذي ي ـه ــدده ــا وزن الـ ـ ــدوالر نـتـيـجــة
وزن االس ـت ـيــراد فــي الـعـمـلـيــات االسـتـهــاكـيــة
واإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة .والـ ـ ــذي ي ـش ـكــل ن ـس ـبــة ت ـت ـعــدى
 %30مــن ال ـنــاتــج الـمـحـلــي ال ـم ـق ـدّر فــي ،2018
والمفارقة ،أن هــذه النسبة هامة وهــي تفسر
مـســار تــراجــع قيمة الـلـيــرة واعـتـمــاد التسعير
على الدوالر ،ولكنها ليست كبيرة للحد الذي
يفسّر التدهور السريع في قيمة الليرة وعدم
استقرارها كما في األشهر الخمسة األخيرة...
ما يجعل العامل الحاسم في مراحل التدهور
الـســريــع :هــو اعـتـمــاد شــريـحــة الـنـخــب الـمــالـيــة
ع ـلــى ط ـلــب ال ـ ــدوالر الك ـت ـن ــازه وت ـهــري ـبــه إلــى
الخارج األمر الذي يزيد الطلب على الدوالر.
ويـ ـب ــدو أن ال ـط ـل ــب ع ـل ــى ال ـ ـ ــدوالر لــاك ـت ـنــاز
وال ـت ـهــريــب ه ــو نـسـبــة م ــؤث ــرة وي ـض ـيــف إلــى
تأثير نسبة الـ  %30لالستيراد ليرفع الدوالر
ويخ ّفض الليرة.

إن الدفاع عن الليرة يتطلب إبقاء وظائفها األساسية ،كمقياس ألكبر قدر من القيم المنتجة والمتداولة محلي ًا ،وكأداة دفع
واستثمار ،وحينها تبقى أداة تداول أساسية حتى دون حماية القانون ،ولهذا ثالثة محاور مرتبطة ببعضها البعض:
أن يتم تقليص نسبة االستيراد  %30كوزن من إنتاج البضائع المحلية ،بأن يتم توطين الكثير من التكاليف ،وهذا يتطلب
بدائل صناعية وزراعية فعلية للمستوردات الكبرى وتثبيت أسعار الطاقة عند كلف منخفضة وعدم تق ُّلبها مع تقلب األسعار
العالمية والدوالر.
أن تتم زيادة نسبة الليرة من الناتج المحلي عن  ،%70وذلك بتوسيع االستثمار بالليرة ،األمر الذي يتطلب جهة مقرضة
أو مستثمرة مستعدة لتحمل هامش خسائر محتمل مقابل توسيع المرابح االقتصادية واالجتماعية األوســع المضمونة
الحق ًا ،وهذا ال يمكن أن يتم إال بالمال العام ،عبر استخدامه في االستثمار اإلنتاجي.
أن تتغير العالقة بين الليرة والــدوالر ،وهــذا يعتمد على زيــادة الطلب على الليرة عبر االستثمار واإلنـتــاج المحلي بها،
وتقليص الطلب على الدوالر عبر تقليص االستيراد وتهريب األموال ...كما أنه يرتبط بتنويع عمالت التداول الخارجي
وإزاحة الدوالر نهائي ًا ،عبر استيراد الضروريات بالعملة الصينية أو الروسية أو عمالت الدول القابلة لتجاوز العقوبات
باتفاقيات وعقود رسمية آلجال متوسطة.
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وصل َّ
تريليون دوالر ،تركز معظم التصريحات على حصة األطراف
الدين األمريكي بمعظمه
الدين األمريكي ولكن َّ
األجنبية من َّ
مملوك من جهات وأطراف أمريكية...

تقسيم الدَّين األمريكي من حيث مالكي
الدَّين معقد وله عدة تقسيمات ،الخزانة
األمريكية تقسمه تقسيم ًا أولي ًا عام ًا بين
ال ـدَّيــن داخ ــل الـحـكــومــة ( )%26وال ـدَّيــن
الـمـمـلــوك مــن الـعــامــة ( )%74س ــواء في
خارج أمريكا أو داخلها.
م ـ ــا يـ ـعـ ـنـ ــي ،أن ال ـ ـج ـ ـهـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
األمــريـكـيــة تـمـتـلــك ربــع ال ـدَّيــن األمــريـكــي
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ،أي الـ ـجـ ـه ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
تــديــن نـفـسـهــا ...ولـكــن الـمـشـكـلــة فــي هــذا
الـ ـدَّي ــن أنـ ــه ب ـج ــزء ك ـب ـيــر م ـنــه مـضـمــون
بــأمــوال المتقاعدين وصـنــاديــق الضمان
االجـتـمــاعــي الحكومية األمــريـكـيــة ،حيث
يُقدّر البعض أن أموال التقاعد والضمان
تغطي نسبة تقارب
(العامة والخاصة) ِّ
نصف الدَّين الحكومي ،أي يتم استثمار
ه ـ ــذه األمـ ـ ـ ــوال فـ ــي ال ـ ـدَّي ـ ــن األم ــري ـك ــي
وتحصل على فوائد تقارب اليوم %1,5
تقريب ًا .وهــي في خطر في حــال الفشل
فــي س ــداد ال ــدي ــون أو فــي ح ــال تــراجــع
إيرادات الفوائد.
ب ـي ـن ـمــا فـ ــي ت ـص ـن ـيــف آخ ـ ــر ف ـ ــإن الـ ـدَّي ــن
األمـ ــريـ ـكـ ــي يُ ـق ـس ــم إل ـ ــى أربـ ـعـ ــة أق ـس ــام
أس ــاس ـي ــة م ــن ح ـي ــث م ــال ـك ــي الـ ـدَّيـ ــن فــي
م ـن ـت ـص ــف  :2018أكـ ـبـ ــرهـ ــم ل ـم ـج ـمــوع
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن األم ــري ـك ـي ـي ــن ال ـخــاص ـيــن
( ،)%32,5ث ــم ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن األج ــان ــب
( ،)%29فــالـحـكــومــة األمــري ـك ـيــة ()%27
ومن ثم الفيدرالي األمريكي (.)%11,2
وفـ ـ ــق أرقـ ـ ـ ــام عـ ـ ــام  2019فـ ـ ــإن ح ـصــة
األج ــان ــب قــد ت ـكــون ارت ـف ـعــت إل ــى ،%36
وحصة الفيدرالي قد تكون ارتفعت إلى
 %13وهي مرشحة لالرتفاع أكثر.
بالنسبة للحائزين األجانب فإن الديون
التي تملكها اليابان والصين تشكل ثلث
هـ ــذه الـ ــديـ ــون ،وخـ ــال ال ـع ــام ال ـمــاضــي
ب ـي ــن شـ ـهـ ــري  10مـ ــن عـ ــامـ ــي -2018
 2019تــراجـعــت الـصـيــن عــن مــوقــع أكبر
حائز أجنبي لسندات الـدَّيــن األمريكية،
وأص ـب ـحــت ال ـيــابــان هــي ال ـحــائــز األك ـبــر:
 1,16تريليون دوالر لليابان ،مقابل 1,1
تريليون للصين.
أم ــا بــالـنـسـبــة لـحـصــة ال ـف ـيــدرالــي ،تـشـيــر
ت ـق ــدي ــرات دتـ ــش ب ـن ــك بـ ــأن ال ـف ـي ــدرال ــي
األمريكي الــذي عــاد إلــى توسيع إصــدار
الـدَّيــن ،سيقوم بــإعــادة شــراء الكثير من
سندات الخزينة األمريكية مع انخفاض

أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة وس ـي ـت ـحــول إل ــى حــائــز
م ــا ي ـق ــارب  %40م ــن س ـن ــدات ال ــدي ــون.
م ــا ي ـع ـنــي أن ال ـف ـي ــدرال ــي س ـي ـك ــون مــن
الـمـتـضــرريــن مــن تــراجــع أسـعــار الـفــائــدة
األمريكية الذي يسعى إليه ترامب.
ال ـص ــراع ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ال ــذي
ت ـظ ـه ــر إحـ ـ ــدى ت ـج ـل ـي ــات ــه ب ـي ــن ت ــرام ــب
والـ ـفـ ـي ــدرال ــي األمـ ــريـ ـكـ ــي ،ع ـل ــى أس ـع ــار
ال ـفــائــدة يـتـجـلــى ه ـنــا ،ف ـتــرامــب ال ــذي ال
ي ــري ــد ف ـش ــل ال ـ ـدَّيـ ــن واسـ ـتـ ـمـ ــرار تــدفــق
الــديــون في شريان االقتصاد األمريكي
عـلــى األق ــل حـتــى انـتـخــابــه لــواليــة ثانية
نهاية العام الحالي ،ويسعى إلى الضغط
نحو خفض أسـعــار الفائدة بمستويات
أسرع مما يفعله الفيدرالي.
بينما الفيدرالي بما يمثله أصبح متضرر ًا
من انخفاض أسعار الفائدة ،وهو الذي
كــان قــد بــدأ بــرفـعـهــا مـنــذ عــام  ،2015ثم
عاد إلى تخفيضها تحت ضغط التباينات
األم ــري ـك ـي ــة واح ـت ـم ــاالت ف ـشــل ال ــدي ــون
وانــدالع األزمــة المالية في حــال ارتفاع
أسعار الفائدة.
تـخـفـيــض الـفــائــدة سـيـعـنــي أن األط ــراف
األجنبية والمحلية التي تمتلك سندات
الـدَّيــن األمــريـكــي ،ستحصل عـلــى عــوائــد
أقـ ــل م ــن ام ـتــاك ـهــا ل ـل ــدي ــن ،ف ـع ــوض ـ ًا مــن

الدين
إن مستوى َّ
يشير إلى أنه
غير قابل للسداد
ولكنه غير قابل
للفشل أيضاً

فائدة وصلت إلى مستوى أعلى من  %2هــي الـبـنــد الـثــانــي فــي تـكــالـيــف الـمــوازنــة
على الدَّين ،أصبحت الفائدة  %1,5تقريب ًا األمريكية بعد بند اإلنفاق العسكري.
األهم من كل هذا ،أن مستوى هذا الدَّين
ومن المحتمل انخفاضها.
ولـكــن انـخـفــاض الـفــوائــد يعني أيـضـ ًا أن يشير إلــى أنــه غير قابل للسداد ،ولكنه
تكاليف الـدَّيــن على الحكومة األمريكية غ ـيــر قــابــل لـلـفـشــل أي ـض ـ ًا ،وه ــو مـعـضـلــة
سـتـنـخـفــض ،حـيــث الـحـكــومــة األمــريـكـيــة ينبغي عـلــى الـنـمــوذج الـمــالــي األمــريـكــي
ه ـ ــي أك ـ ـبـ ــر مـ ـقـ ـت ــرض ل ـ ـهـ ــذه ال ـ ــدي ـ ــون ،الــذي طبع العالم خــال نصف قــرن من
وتكاليف سداد أقساط الدَّين الحكومي الزمن أن يتعامل معها.
توزع الدين األمريكي حسب مالكي الدين 23 -تريليون دوالر
دين داخل الحكومة األمريكية
دين للجات األجنبية
دين للفدرالي
دين للجهات األمركية األخرى
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حمائية ترامب أضرت الصناعة األمريكية؟!
ال يمكن للعودة إلى
الحمائية التجارية
أن ُتسعف الصناعة
األمريكية ،هذا ما يتبين
من نتائج تطبيق التعرفة
الجمركية على الصناعات
األمريكية التي كانت
تستهدف دعم الصناعة!
وفق دراسة أجراها
الفيدرالي األمريكي.

يـحـمّــل الـفـيــدرالــي الحمائية الـتـجــاريــة،
والحرب التجارية التي يعلنها ترامب
م ـشــاكــل االق ـت ـص ــاد األم ــري ـك ــي .حـيــث
تعتبر الــدراســة أن التعرفة الجمركية
ال ـم ـط ـب ـق ــة فـ ــي ع ـ ــام  2018ك ـ ــان ل ـهــا
تأثير على تــراجــع التشغيل الصناعي
وارتفاع أسعار المنتجات االستهالكية
المصنّعة في الواليات المتحدة.
أكـثــر الصناعات تــأثــر ًا كــانــت صناعات
األلمنيوم لأللواح والرقاقات بأشكالها
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وال ـت ــي ي ـب ــدو أن ـه ــا تـعـتـمــد
عـلــى االس ـت ـيــراد ال ــذي ارت ـف ـعــت عليه
التكلفة ،وأصبحت التعرفة الجمركية

ت ـش ـكــل ن ـس ـبــة  %17,6م ــن ت ـكــال ـي ـف ـهــا.
تـلـيـهــا ص ـنــاعــة ال ـح ــدي ــد بـنـسـبــة %8,4
مـ ــن ال ـت ـك ــال ـي ــف ،وكـ ــانـ ــت ال ـص ـن ــاع ــات
الـعـشــر األك ـثــر ت ـضــرر ًا هــي الـمــرتـبـطــة
بــاسـتـيــراد األلـمـنـيــوم والـحــديــد ،وهــي
واح ـ ــدة م ــن ال ـم ـج ــاالت ال ـت ــي طـبّـقــت
عـلـيـهــا الـتـعــرفــة الـجـمــركـيــة ،بــاإلضــافــة
إلـ ــى ص ــان ـع ــي الـ ـسـ ـي ــارات واألجـ ـه ــزة
المنزلية ومكونات الكمبيوتر ،وكذلك
منتجي الجلود والبضائع والمبيدات
الحشرية وأجهزة الصوت والفيديو.
ف ـ ــرض ـ ــت إدارة ت ـ ــرام ـ ــب مـ ـلـ ـيـ ــارات
ال ـ ـ ــدوالرات م ــن ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة

عـلــى الـعــديــد مــن ال ـشــركــاء الـتـجــاريـيــن
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـيـ ـي ــن ألم ـ ـي ـ ــرك ـ ــا ،م ـس ـت ـه ــدف ــة
األلـمـنـيــوم والـصـلــب مــن جميع أنـحــاء
الـعــالــم ،والسلع الصناعية األوروبـيــة،
وج ـم ـيــع ال ـس ـلــع ال ـق ــادم ــة ت ـقــري ـب ـ ًا مــن
ال ـص ـي ــن ب ـس ـبــب م ــا وص ـف ــه الــرئ ـيــس
بـهــذه الـبـلــدان «الـمـمــارســات التجارية
غير الـعــادلــة» ضــد الــواليــات المتحدة
مـسـتـهــدفـ ًا إح ـيــاء الـصـنــاعــة األمــريـكـيــة
م ـج ــدد ًا ...األم ــر ال ــذي يـبــدو أنــه أعـقــد
من إجــراءات حمايتها جمركي ًا وسط
الترابط االقتصادي العالمي.
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قطينة ..ملف كارثي وبرود رسمي

بعد أن قررت عقد جلستها في مدينتهم نهاية العام الماضي ،انتظر أهالي حمص عامة ،وقطينة خاصة ،من
الحكومة بعض االهتمام واإلنصاف بما يتعلق بملف التلوث الذي تعاني منه المحافظة منذ عقود ،لكن النتائج لم
تكن على المستوى المطلوب ،بل لم تحقق الحد األدنى منه.
ǧǧعاصي اسماعيل

فـمــا زال الـتـعــامــل الــرس ـمــي مــع مـلــف الـتـلــوث
ال ـب ـي ـئــي وان ـع ـكــاســاتــه الـسـلـبـيــة ع ـلــى الـطـبـيـعــة
واإلنـ ـس ــان ب ـع ـيــد ًا ع ــن االه ـت ـم ــام الـ ـجـ ـدّي ،بــل
يطغى عليه االستهتار والالمباالة ،ولعل معمل
السماد في قطينة مثال فاقع على ذلك.
معاناة كارثية مزمنة
ت ـعــانــي ب ـل ــدة ق ـط ـي ـنــة ،وم ـح ـي ـط ـهــا وســاك ـنــوهــا
وبـيـئـتـهــا ،مـنــذ سـبـعـيـنــات ال ـقــرن ال ـمــاضــي من
م ـخ ـل ـفــات وس ـم ــوم م ـع ـمــل ال ـس ـم ــاد ف ـي ـهــا ،كـمــا
ت ـع ــان ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ب ـش ـك ــل ع ـ ــام مـ ــن مـشـكـلــة
ت ـل ــوث ب ـي ـئــي عـمـيـقــة ومــزم ـنــة بـنـتـيـجــة جـمـلــة
مــن الـعــوامــل ،منها كـثــرة مـصــادر الـتـلــوث فيها
(م ـع ــام ــل األس ـ ـم ـ ــدة -م ـص ـف ــاة ح ـ ـمـ ــص،)...-
وعلى الرغم من شكاواهم المستمرة ،وبرغم
تسليط األضــواء على هذه المعاناة ونتائجها
الكارثية المتفاقمة والمتراكمة منذ عـقــود ،إال
أن الرسميين كانوا وما زالــوا يتعاملون معها
بالكثير من االستهتار والبرود ،برغم وضوح
الكارثة ،ومعرفة الحكومة بتفاصيلها ونتائجها
وتــداعـيــاتـهــا عـلــى الطبيعة والـصـحــة والــزراعــة
والـ ـمـ ـي ــاه ،وغ ـي ــره ــا م ــن الـ ـج ــوان ــب ال ـح ـيــات ـيــة
واالقتصادية الكثيرة األخرى.
أه ــال ــي ال ـب ـل ــدة وال ـم ـن ـط ـق ــة س ـب ــق أن وعـ ــدوا
بـنـقــل الـمـعـمــل مــن مـنـطـقـتـهــم دون تـنـفـيــذ لـهــذا
الــوعــد ،وكــانــوا قــد اسـتـبـشــروا خ ـيــر ًا بــأن يتم
التخفيف مــن الـتـلــوث وال ـغــازات الـســامــة التي
يـنـفـثـهــا الـمـعـمــل ع ـلــى إث ــر اس ـت ـث ـمــاره م ــن قـبــل
شركة خاصة روسية ،وقبل المباشرة بالعمل

واإلنتاج فيه ،وذلك بحسب التصريحات التي
سبقت ذلك ،لكن ذلك لم يتم ،واستبشروا نوع ًا
مــا مــؤخــر ًا بــاالجـتـمــاع الـحـكــومــي فــي مدينتهم
عـســى يـتــم تحقيق بـعــض الـتـقــدم بـهــذا الملف،
لكن دون جدوى أيض ًا!.
تحرك أهلي ودور إعالمي بال طائل!
تـجــدر اإلش ــارة إلــى أن أهــالــي قـطـيـنــة تـقــدمــوا
بــال ـعــديــد م ــن ال ـش ـك ــاوى ،ع ــن مـعـمــل األس ـمــدة
وآث ـ ـ ــاره ون ـت ــائ ـج ــه ال ـص ـح ـي ــة وال ـب ـي ـئ ـي ــة ،إل ــى
الـجـهــات الــرسـمـيــة طيلة الـعـقــود الـمــاضـيــة ،كما
نـظـمــوا الـعــديــد مــن االعـتـصــامــات والـتـظــاهــرات
وال ـت ـج ـم ـعــات م ــن أج ــل تـسـلـيــط ال ـض ــوء عـلــى
كــارث ـت ـهــم ،وال ـض ـغــط م ــن أج ــل إي ـج ــاد الـحـلــول
لمشكلة التلوث البيئي الخطيرة على المنطقة
وأه ـل ـهــا ،وق ــد اسـتـقـطـبــت الـمـشـكـلــة والـمـعــانــاة
وال ـت ـح ــرك ــات األه ـل ـي ــة ال ـك ـث ـيــر م ــن االه ـت ـم ــام
والتغطية اإلعالمية ،لكن كل ذلك لم يجدِ نفع ًا.
نشير بـهــذا الـصــدد إلــى أن «قــاسـيــون» نشرت
ع ـلــى صـفـحــاتـهــا ال ـعــديــد م ــن ال ـم ــواد ع ــن مـلــف
الـتـلــوث بشكل عــام ،وعــن معمل األس ـمــدة في
قطينة بشكل خاص ،خالل السنوات الماضية،
وم ــن م ــادة ب ـع ـنــوان« :قِـ ّـط ـي ـنــة ت ـقــرع نــاقــوس
الـخـطــر م ـج ــدد ًا» بـتــاريــخ  ،2018/3/17نقتطع
ال ـت ــال ــي« :م ـش ـك ـلــة ال ـس ـمــوم وال ـت ـل ــوث الـبـيـئــي
الـنــاتــج عــن معمل األسـمــدة بــالـقــرب مــن ق ِّطينة
ليست جــديــدة ،بــل تـجــاوز عـمــرهــا الــزمـنــي 40
عــام ـ ًا ،ومــع ذلــك وبــالــرغــم مــن تـسـلـيــط الـضــوء
على هذه المشكلة طيلة هذه العقود ،وبرغم كل
الدراسات التي ُقدمت حيال نتائج التلوث على
الصحة والـبـيـئــة ،وبــرغــم كــل الــوعــود الرسمية

الجدوى االقتصادية
التي يتم الحديث
عنها لم ولن
تكون إال على
حساب الطبيعة
واالنسان والبيئة
بظل االستمرار بهذا
الشكل من التعامل
مع هذه الكارثة

الـمـكــررة عــن مـعــالـجــة الـمـشـكـلــة ،إال أن الــواقــع
يشير إلــى أن المشكلة ت ــزداد س ــوء ًا ،وتــزداد
معها الالمباالة الرسمية بالحياة والبيئة».
تفاصيل رسمية جديدة عن الكارثة
جــرى عـقــد اجـتـمــاع ضــم رئـيــس الـحـكــومــة مع
مـجـلــس الـمــديـنــة وال ـم ـســؤول ـيــن فـيـهــا بـتــاريــخ
 ،2019/12/29وقد كشف محافظ حمص خالل
االجتماع« :أنه وخالل زيارته إلى بلدة قطينة
المتاخمة لمعامل الشركة العامة لألسمدة تبين
أن المدارس عطلت بسبب اختناقات أصابت
األطفال نتيجة االنبعاثات الغازية ،مشير ًا إلى
أن ــه ت ــم إع ـط ــاء إدارات ال ـم ــدارس حـيـنـهــا فــي
ال ـب ـلــدة الـصــاحـيــة بـتـعـطـيـلـهــا عـنــد وج ــود أيــة
حالة خطر حتى ال يتم تحميلهم المسؤولية»..
وأضـ ـ ــاف« :أن ـ ــه وب ـح ـســب م ــا اس ـت ـمــع خــال
زيــارتــه لـعــدد مــن أهــالــي الـبـلــدة وأحــد األطـبــاء
فيها أنه يوجد نوعان من المنصرفات الغازية
لمعامل الـشــركــة ،أحدهما يحدث تخديش ًا في
المجرى التنفسي ،وهذا ما تم اإلحساس فيه
حينها ،ونوع ثان من االنبعاثات الغازية وهو
سام وليس له رائحة ،مؤكد ًا أن هذه الظاهرة
ال يمكن تجاهلها وال التهاون بها ،مشدد ًا على
ض ــرورة إي ـجــاد حـلــول لـهــا ن ـظــر ًا لـتــأثـيــر هــذه
االنـبـعــاثــات على البشر والـمــواطـنـيــن» ،وذلــك
بحسب صحيفة الوطن بتاريخ .2019/12/30
حــديــث الـمـحــافــظ أع ــاه ،وبــرغــم كــل مــا يمكن
أن ي ـق ــال ح ـي ــال «ال ـخ ـط ــر» و«ال ـم ـس ــؤول ـي ــة»
وصــاح ـيــة «تـعـطـيــل الـ ـمـ ــدارس» ،ه ــو إضــافــة
جديدة على كل ما تم طرحه خالل عقود عن
الكارثة الموثقة ،لكن ما هي النتيجة بعد هذا
الشرح مع نتائجه الكارثية الملموسة من قبله،
والمعروضة أمام الحكومة مؤخر ًا؟.
السماح بسنتين إضافيتين من التلوث
المفاجأة بالنسبة لألهالي َّأن الحكومة أقرت
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السماح باستمرار التلوث البيئي مــع نتائجه
ال ـكــارث ـيــة ل ـمــدة عــامـيــن إضــاف ـي ـيــن ..ه ـكــذا ،هــذا
إن تــم التقيد بـهــذه الـمــدة وتـمــت معالجة هذه
الكارثة جدي ًا ،بالوقت الذي يعاني منه هؤالء
من خطر محدق على حياتهم وحياة أبنائهم،
باإلضافة إلى كل األخطار المحدقة على البيئة
بشكل عام.
فـبـحـســب ســانــا بـتــاريــخ « ،2019/12/29حــول
تـحــديــد الـخـطــوات والـبــرامــج الــازمــة لمعالجة
مشكلة الـتـلــوث الـبـيـئــي فــي حـمــص» ،بنتيجة
اجـتـمــاع رئـيــس الـحـكــومــة مــع مجلس المدينة
والمسؤولين فيها ،ورد التالي:
أوضح رئيس الحكومة« :أن الوزارات المعنية
وصّـفــت خــال الـفـتــرة األخـيــرة واقــع األضــرار
البيئية التي تسببها كل من المصفاة والمعمل،
وت ــم وض ــع ال ـخ ـطــط ال ــازم ــة لـمـعــالـجــة اآلث ــار
البيئية الـضــارة الناتجة عنهما دون المساس
ب ــال ـج ــدوى االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي ت ـح ـق ـق ـهــا ه ــذه
المنشآت على المدى البعيد».
وفيما يخص معمل األسمدة« :تمت الموافقة
ع ـلــى خ ـطــة وزارة ال ـص ـنــاعــة إلع ـ ــادة تــأهـيـلــه
وت ـطــويــره وإي ـصــالــه إل ــى ال ـطــاقــة الـتـصـمـيـمـيــة
الـ ـقـ ـص ــوى واسـ ـتـ ـبـ ــدال األجـ ـ ـ ــزاء ال ـم ـت ـض ــررة
مــن خ ـطــوط اإلن ـت ــاج خ ــال م ــدة سـنـتـيــن مع
مراعاة شروط السالمة البيئية ،لتكون نسبة
االن ـب ـعــاثــات ال ـض ــارة مــن الـمـعـمــل عـنــد اكـتـمــال
خطة المعالجة معدومة».
ال ــواض ــح أن الـ ـج ــدوى االق ـت ـص ــادي ــة «ب ـع ـيــدة
المدى» التي يتم الحديث عنها بهذا السياق ،لم
ولن تكون ّإل على حساب الطبيعة واإلنسان
والـبـيـئــة فــي ظــل االس ـت ـمــرار ب ـهــذا الـشـكــل من
التعامل مع هذه الكارثة!.
والـنـتـيـجــة رس ـم ـي ـ ًا ،سـنـتــان إضــاف ـي ـتــان ،بــالـحــد
األدنى ،من التلوث المستمر!.
ف ـهــل م ــن بـ ــرود رس ـم ــي ،بــال ـت ـعــامــل م ــع مـلــف
كارثي بهذا الحجم ،أكثر من ذلك؟.
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من ثالث وجهات نظر رأسمالية بحتة /وماركسية بحتة،
ووجهة نظر تبدو للوهلة األولى اشتراكية ،لكنها محاولة
عمل مهمة مستحيلة ،أية رأسمالية صديقة للبيئة ،تنطلق
الكتب الثالثة التي نعرضها في نوع من عرض لألفكار
المتداولة في حوض الثقافة البيئية وعالقتها بمرحلة نهاية
الرأسمالية اليوم.

«الجحيم الفضفاض»
في كتابه المعنون «الجحيم الفضفاض»
 .All Hell Breaking Looseيـقــدم
ال ـك ــات ــب م ــاي ـك ــل ت ــي ك ـل ـيــر وج ـه ــة نـظــر
الـبـنـتــاغــون حــول تـغـيّــر الـمـنــاخ مــن دار
نشر متروبوليتان.
ق ــد ي ـب ــدو م ــن غ ـيــر ال ـمــرجــح أن يـكــون
ال ـب ـن ـت ــاغ ــون ،غ ـي ــر ال ـم ـت ـع ــاط ــف ب ـشــأن
ال ـق ـض ــاي ــا ال ـب ـي ـئ ـي ــة ،ق ـل ـ ًق ــا بـ ـش ــأن ت ـغ ـيّــر
الـمـنــاخ– هــذا الـمــوضــوع ال ــذي ال يــزال
مــرت ـبـ ًـطــا ،بــالـنـسـبــة لـلـكـثـيــر م ــن ال ـنــاس،
بــالــدبـبــة الـقـطـبـيــة والـشـعــاب الـمــرجــانـيــة.
ومــع ذل ــك ،مــن بـيــن جـمـيــع الـمــؤسـســات
الــرئ ـي ـســة ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع األم ــري ـك ــي ،ال
ش ــيء يــأخــذ ت ـغ ـيّــر ال ـم ـنــاخ ع ـلــى مـحـمــل
الـجــد مـثــل الـجـيــش األمــريـكــي .كمشارك
فــي الـنــزاعــات الناجمة عــن تغيّر المناخ
خـ ـ ــارج ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وك ـ ــأول
ال ـم ـس ـت ـج ـي ـب ـيــن ل ــأع ــاص ـي ــر وال ـ ـكـ ــوارث
األخـ ــرى عـلــى األراضـ ــي األمــري ـك ـيــة ،إذ
يواجه بالفعل آثار االحتباس الحراري.
ينظر الجيش األمريكي اآلن إلــى تغيّر
ال ـم ـنــاخ بــاع ـت ـبــاره أح ــد أه ــم الـتـهــديــدات
لألمن القومي األمريكي -وينشغل في
وضع استراتيجيات للتعامل معه.
ب ــاالع ـت ـم ــاد ع ـل ــى ال ـت ـق ــاري ــر وال ــوث ــائ ــق
الـحـكــومـيــة األمــريـكـيــة الـغــامـضــة ســابـقـ ًا،
يُظهر خبير األمــن الشهير مايكل كلير،
أن الـجـيــش األمــري ـكــي ي ــرى أن تـهــديــد

المناخ يُعرض البالد للخطر على عدة
جبهات في وقت واحد .يُؤدي الجفاف
ونقص الغذاء إلى تأجيج النزاعات في
ال ـ ــدول ال ـطــرف ـيــة ،ح ـيــث يـنـتــج «الج ـئــو
ال ـم ـنــاخ» (ح ـســب ق ــول ــه) ال ـفــوضــى فــي
جـمـيــع أنـحــاء الـعــالــم .ستتطلب األوبـئــة
والـ ـك ــوارث اإلن ـســان ـيــة األخـ ــرى بـشـكــل
متزايد مشاركة عسكرية واسعة النطاق.
يذوب القطب الشمالي مما يخلق طرق ًا
بحرية جديدة «للدفاع» عنها .وارتفاع
البحار يهدد المدن األمريكية والقواعد
العسكرية نفسها.
بينما ال يزال آخرون يناقشون أسباب
االحـتـبــاس ال ـحــراري ،يــركــز البنتاغون
بشدة على آثــاره .في إجابة توضح أنه
مــن حـيــث األه ـم ـيــة ،ف ــإن الـتــأثـيــر الـهــائــل
لـتـغـيّــر الـمـنــاخ لـيــس مــوضــع ش ــك ،لكنه
موضع إنكار إعالمي.
«كيف يعمل العالم؟»
أما في كتاب «كيف يعمل العالم :قصة
ال ـع ـم ــل ال ـب ـش ــري مـ ــن عـ ـص ــور مـ ــا قـبــل
التاريخ إلى العصر الحديث»
How the World Works: The
Story of Human Labor from
Prehistory to the Modern Day
لـكــاتـبــه ب ــول كــوك ـشــوت ،م ــن الــواضــح
أن الـقـلـيــل مــن الـمــؤلـفـيــن قـ ــادرون على
الكتابة بشكل مقنع في المجالين العلمي
واالق ـت ـص ــادي .ب ــل إن عـ ــدد ًا أق ــل مـنـهــم
يمتلك الـنـطــاق الـفـكــري ال ــازم لمعالجة
العلوم واالقتصاد على المستوى الكلي،
وك ــذل ــك ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ـجــزئــي .لـكــن
ب ــول كــوك ـشــوت ،بــاسـتـخــدام الـعــدســات
المزدوجة لالقتصاد الماركسي والتقدم
الـتـكـنــولــوجــي ،اسـتـطــاع أن يـنـطـلــق من
ال ـم ـن ـظــور ال ـن ـقــدي ال ـح ــاد بـشـكــل مــذهــل
للتاريخ اإلنساني ،من مجتمعات ما قبل
الــزراعــة إلــى الــوقــت الـحــاضــر .فــي كتاب
«كـيــف يعمل الـعــالــم» ،يــربــط كوكشوت
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إن وجهة نظر
الكاتب الحريص
على البيئة
تحدد في نهاية
المطاف موقعه
بغض النظر عما
ُيظهره من
حرص وتعاطف
مع الطبيعة

ال ـ ـس ـ ــاس ـ ــل الـ ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
واالجتماعية إلنتاج عمل شامل ومفصل
للتحليل التاريخي .هذا الكتاب سيشغل
ع ـل ـم ــاء ال ـت ــاري ــخ وال ـع ـل ــوم واالق ـت ـص ــاد
لسنوات قادمة.
يتقدم بول كوكشوت ،أحد أبرز العلماء
ال ـمــارك ـس ـي ـيــن ال ـم ـع ــاص ــري ــن ،ن ـحــو ب ـنــاء
ن ـم ــوذج جــديــد لــاش ـتــراك ـيــة ف ــي ال ـقــرن
الـ ـحـ ــادي وال ـع ـش ــري ــن ،والـ ـ ــذي يـسـمـيــه
«الشيوعية الرقمية فــي الـقــرن الـحــادي
والعشرين» .أحد إسهاماته البارزة في
تجديد وتطور نموذج ماركس وإنجلز
ال ـع ـل ـمــي ،م ــا يـمـنـحــه م ـكــانــة خــاصــة بـيــن
الكتاب المفكرين الثوريين المعاصرين.
يـقــول هــايـنــز ديـتـيــريـتــش ،مــركــز العلوم
االنـ ـتـ ـقـ ــالـ ـيـ ــة ،ج ــامـ ـع ــة م ـت ــروب ــول ـي ـت ــان ــا
المستقلة عن هذا الكتاب:
ه ـ ـ ــذه ه ـ ــي ال ـ ـم ـ ــادي ـ ــة الـ ـتـ ــاريـ ـخـ ـيـ ــة مــع
الـتــركـيــز الـتـكـنــولــوجــي ال ـق ــوي .حـســاب
غ ـنــي بــالـمـعـلــومــات ع ــن أن ـم ــاط اإلن ـتــاج
الرأسمالية وغير الرأسمالية -مصطلح
ك ــوك ـش ــوت ي ــؤخ ــذ ع ـل ــى م ـح ـمــل ال ـج ــد،
حــرفـيـ ًا تـقــريـبـ ًا .قــد تـتـعــارض مــع بعض
وجهات نظره ،لكنك ستتعلم الكثير من
هذا الكتاب.
أمـ ــا أول ـي ـف ــر ري ـس ـل ــر ،ال ـف ـن ــان وم ـخ ــرج
األفالم فيقول:
يُ ـع ــد ك ـت ــاب ك ــوك ـش ــوت م ـســاه ـمــة مـهـمــة
في المادية التاريخية ،مكم ًال لتحليالت
م ــارك ــس وإن ـج ـل ــز ال ـكــاس ـي ـك ـيــة لـلـعـمــالــة
والثروة بحساب منهجي لكيفية تشكيل
االقـ ـتـ ـصـ ــادات وال ـم ـج ـت ـم ـعــات بــواس ـطــة
مـ ـص ــادر وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــات الـ ـط ــاق ــة .مــن
خ ــال الـتــركـيــز ال ـق ــوي عـلــى الـتـحــوالت
مــن المجتمعات األول ــى إلــى الرأسمالية
ال ـ ـم ـ ـعـ ــاصـ ــرة ،فـ ـ ــإن ت ـق ـي ـي ــم ك ــوك ـش ــوت
ال ـم ـت ـعــاطــف «مـ ــع االش ـت ــراك ـي ــة ال ـقــائ ـمــة
بالفعل» واالستكشاف الرصين لمستقبل
ال ـش ـي ــوع ـي ــة ال ـم ـم ـك ـنــة ي ــوف ــر ات ـج ــاه ــات
جديدة واعدة للسياسات التقدمية.

«كوكب للفوز»
ال ـك ــات ـب ــة ك ـي ــت أرونـ ـ ـ ــوف وزم ـ ــاؤه ـ ــا،
ي ـقــدمــون لـنــا كـتــابـهــم الـمـعـنــون «كــوكــب
للفوز» لماذا نحتاج إلى صفقة خضراء
جديدة؟
A Planet to Win-Why We Need
 a Green New Dealالذي قدمت له
الكاتبة المعروفة نعومي كالين.
وت ـح ــت ع ـن ــوان «فـ ــي ال ـق ــرن ال ـح ــادي
وال ـ ـع ـ ـش ـ ــري ـ ــن ،ك ـ ــل ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات هــي
سياسات المناخ» تتحدث« :لقد انتهى
عصر الـتــدرج الـمـنــاخــي ،حيث تفاقمت
ال ـك ــوارث غـيــر الـمـسـبــوقــة بـسـبــب عــدم
ال ـم ـس ــاواة ب ـيــن الـ ـع ــروق وال ـط ـب ـقــات.
نحتاج إلى تغيير جذري عميق .صفقة
خـ ـضـ ــراء جـ ــديـ ــدة ي ـم ـكــن أن ت ـت ـصــدى
لـ ـح ــاالت ال ـ ـطـ ــوارئ ال ـم ـنــاخ ـيــة وع ــدم
الـمـســاواة المتفشية فــي نفس الــوقــت.
إن خفض انبعاثات الكربون وتحقيق
مكاسب فــوريــة للكثيرين هــو الطريقة
الــوحـيــدة لـبـنــاء حــركــة قــويــة بـمــا يكفي
ل ـه ــزي ـم ــة ال ـن ـف ــط ال ـك ـب ـي ــر والـ ـش ــرك ــات
ال ـك ـب ـيــرة واألثـ ــريـ ــاء ل ـل ـغــايــة ب ـ ــدء ًا مــن
اآلن».
يـسـتـكـشــف «كــوكــب ل ـل ـفــوز» اإلم ـكــانــات
السياسية والخطوات األولى الملموسة
لـلـصـفـقــة ال ـخ ـضــراء ال ـجــديــدة .إن ــه يــدعــو
إلــى تفكيك صـنــاعــة الــوقــود األحـفــوري،
وبناء مناظر طبيعية جميلة من الطاقة
ال ـم ـت ـج ــددة ،وضـ ـم ــان ال ـع ـم ــل ال ـصــديــق
للمناخ ،واإلسكان الخالي من الكربون،
والـنـقــل ال ـعــام الـمـجــانــي .ويــوضــح كيف
ي ـم ـك ــن ل ـص ـف ـق ــة خ ـ ـض ـ ــراء ج ـ ــدي ـ ــدة فــي
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة أن ت ـقــوي حــركــات
العدالة المناخية في جميع أنحاء العالم.
وي ـقــول :نـحــن ال نـصـنــع الـسـيــاســة في
ظــل ظ ــروف مــن اخـتـيــارنــا ،ولــن يختار
أح ــد ه ــذه األزم ـ ــة .ل ـكــن األزم ـ ــات تــوفــر
أيض ًا فرص ًا .إننا نقف على شفا الكارثة-
ولكن أيض ًا على أعتاب التغيير الهائل.
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ليبيا ...المخارج والطرق الوعرة

يشهد ملف شرق المتوسط وليبيا تطورات دائمة ،فهو
موضوع حاض ٌر على طاولة السياسيين على مستوى اإلقليم
ٌ
والعالم ،وازدادت الصورة تعقيدًا بعد حصول الرئيس التركي
تفويض من البرلمان يسمح للرئيس
رجب طيب أردوغان على
ٍ
بتقديم كل أشكال الدعم لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج،
بما فيها إرسال جنود أتراك إلى ليبيا ،فما هي االحتماالت
حل لهذه األزمة؟
المطروحة اآلن وهل هناك مالمح ٍ

ǧǧعالء أبو فّراج

ما يجري في
الواقع يؤكد
أن هناك أطرافاً
تحاول جّر تركيا
إلى هذا النزاع
مما سيكون له
نتائج كارثية في
الداخل التركي
وبالتالي على
المنطقة ككل

أقـرّ البرلمان التركي بأغلبية األصــوات
« 325م ـق ــاب ــل  »184مـ ــذكـ ــرة ت ـس ـمــح
بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا،
وذلك في جلسة استثنائية في  2كانون
الـثــانــي ،وتسمح هــذه الـمــذكــرة للرئيس
ال ـتــركــي بــات ـخــاذ اإلج ـ ــراءات الـعـسـكــريــة
الـتــي يــرى ض ــرورة لـهــا فــي ليبيا لمدة
عام قابلة للتجديد .إال أن هذه المذكرة
ال ت ـلــزمــه بــات ـخــاذ إجـ ـ ــراءات عـسـكــريــة،
وهــو مــا عبر عنه فــؤاد أوقـطــاي ،نائب
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي ب ـش ـك ــل صـ ــريـ ــح ،إذ
اعتبر أوقطاي أن تركيا تأمل أن تلعب
هــذه الـمــذكــرة دور ًا رادع ـ ًا إلــى أطــراف
الـنــزاع فــي ليبيا ،وأشــار نــائــب الرئيس
فــي حديث لوكالة األنـضــول التركية أن
بالده قد ال ترسل جنود ًا إلى ليبيا إذا ما
أوقفت قوات حفتر الهجوم الذي تشنه
عـلــى طــراب ـلــس وانـسـحـبــت مــن الـنـقــاط
التي سيطرت عليها .ومــن جهة أخــرى
أعلن كمال كيليتشدار أوغلو وهو زعيم
حزب الشعب الجمهوري ،الذي يعد من
أبرز أحزاب المعارضة التركية ،أعلن أن
خـيــار الـحــرب وإرس ــال الـجـنــود األتــراك
يجب أن يكون الخيار األخير ال األول،

معرب ًا عــن ضــرورة إيـجــاد حــل سياسي
لــأزمــة الـلـيـبـيــة عــن طــريــق الـمــؤسـســات
اإلقليمية أو الــدولـيــة ،وتــرى المعارضة
الـتــركـيــة أن ال ـتــدخــل ال ـتــركــي مــن شــأنــه
توريط البالد في أزمة خارجية جديدة.
أمريكا وخط «إيست ميد»
يـبــدو ظــاهــريـ ًا أن الـمــوقــف الــدولــي مما
يجري في ليبيا هو موقف واحد ،وهذا
ص ـح ـيــح ظ ــاه ــريـ ـ ًا ،ف ـي ـكــاد ي ـك ــون ه ـنــاك
إج ـمــاع عـلــى رف ــض ال ـخ ـطــوات الـتــركـيــة
والتأكيد على حل األزمــة الليبية بشكل
س ـل ـمــي ،إال أن م ــا ي ـج ــري ف ــي ال ــواق ــع
يؤكد أن هناك أطراف ًا تحاول جرّ تركيا
إلــى هــذا ال ـنــزاع ،مـمــا سـيـكــون لــه نتائج
كــارث ـيــة ف ــي ال ــداخ ــل ال ـتــركــي ،وبــالـتــالــي
على المنطقة كـكــل ،فــإن أي انـفـجــار في
بـلــد بـحـجــم تــركـيــا سـيـكــون لــه ارت ــدادات
كبيرة جد ًا.
من هذا الباب يمكن قراءة زيارة رئيس
وزراء الـ ـكـ ـي ــان ال ـص ـه ـي ــون ــي ب ـن ـيــام ـيــن
نتنياهو إلــى أثينا فــي  2كــانــون الثاني،
حـيــث جــرى الـتــوقـيــع عـلــى اتـفــاقـيــة بين
األط ـ ــراف ال ـثــاثــة «ال ـي ــون ــان وق ـبــرص
والكيان الصهيوني» تقضي بمد أنبوب
لـنـقــل غــاز الـمـتــوســط إلــى أوروب ــا باسم
« إيـســت م ـيــد» ،وتـحـمــل ه ــذه الـخـطــوة
إش ـ ــارة س ـيــاس ـيــة ،ف ـهــي ق ـبــل ك ــل شــيء
خـ ـطـ ــوة م ــدع ــوم ــة أمـ ــريـ ـكـ ـيـ ـ ًا ،وت ـع ـت ـبــر
اسـتـكـمــا ًال لــاتـفــاق المبدئي الــذي جرى
فــي تــل أبـيــب فــي آذار الـمــاضــي ،والــذي
حـ ـض ــره وزيـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ــري ـك ــي
مــايــك بــومـبـيــو ،وي ـهــدف ه ــذا الـمـشــروع
بـشـكــل مـعـلــن إل ــى الـضـغــط عـلــى روسـيــا
عـبــر إيـجــاد مـصــادر أخ ــرى الحـتـيــاجــات
أوروبــا من الغاز ،وتشكل خطوة كهذه
استفزاز ًا لتركي ًا فهي ترسيخ لتجاهلها
وتجاهل مصالحها في المتوسط .ولكن

ليبيا باتت نقطة
قادرة على
توليد المشاكل
في مساحة
جغرافية تفوق
حجمها بعدة
أضعاف ،وهذا
ما يناقض
مصالح كل دول
المتوسط

17

إمكانية إنجاز هــذا المشروع حالي ًا هي
إمكانية ضئيلة ،فهي تحتاج على األقــل
إلى مناخ سياسي أكثر استقرار ًا ،وهو
ما ال يتوفر في شرق المتوسط حالي ًا،
بــاإلضــافــة إلــى أنــه يحتاج إلــى تــوازنــات
دول ـ ـيـ ــة ت ـس ـم ــح فـ ـع ـ ًـا ب ـق ـي ــام م ـش ــروع
كـهــذا ،عــدا عــن أن هــذا المشروع يواجه
مصاعب فنية وال يمكن أن يضخ أكثر
من  %10من احتياجات أوروبــا ولفترة
محدودة.

إرس ــال جـنــود أت ــراك إل ــى لـيـبـيــا ،أعـلـنــت
وزارة الخارجية أن التدخل العسكري
م ــن شــأنــه أن يــزيــد م ــن تـعـقـيــد الــوضــع
أكـ ـث ــر ،واعـ ـتـ ـب ــرت أن إرسـ ـ ــال ال ـج ـنــود
األتراك سيثير ردود فعل من قبل دول
ال ـجــوار ،الـتــي بــات مــن الــواضــح اتفاقها
على رفــض هــذا الـتــدخــل ،وهــو مــا يبدو
واض ـح ـ ًا ع ـنــد ك ــل دول ش ـمــال إفــريـقـيــا،
وهــو مــا يجعل تركيا تــدفــع بنفسها إلى
معركة مفتوحة دون غطاء كافٍ.

الموقف الروسي
يـتـضــح ال ـمــوقــف ال ــروس ــي أك ـثــر فــأكـثــر،
وي ـب ــدو أن روس ـي ــا ق ـ ــادرة ع ـلــى طــرح
مبادرة تهدف إلى إيجاد مخرج لألزمة
الـلـيـبـيــة ،والـ ــذي م ــن شــأنــه س ـحــب أحــد
ف ـت ــائ ــل ت ـف ـج ـيــر شـ ــرق ال ـم ـت ــوس ــط ،فـقــد
أعلن وزير الخارجية الروسي ،سيرغي
الف ـ ــروف رفـ ــض ب ـ ــاده ل ـف ــرض ح ـظ ـ ٍر
ج ــوي ف ــوق لـيـبـيــا ،وه ــو اق ـت ــراح تـقــدم
بــه رئـيــس الـ ــوزراء اإليـطــالــي جــوزيـبــي
ك ــون ـت ــي ف ــي أواخـ ـ ــر ال ـش ـه ــر ال ـم ــاض ــي،
واع ـت ـب ــر الف ـ ـ ــروف أن ف ـ ــرض ال ـح ـظــر
الـجــوي «يـعـيــد إلــى أذهــانـنــا أشـيــاء غير
مــرضـيــة» فــي إش ــارة إل ــى الـحـظــر الــذي
فـ ــرض ع ـل ــى ل ـي ـب ـيــا ف ــي  ،2011وأشـ ــار
وزير الخارجية إلى أن مصلحة الشعب
الليبي تقضي وقف القتال الذي اعتبره
شرط ًا لبدء حوا ٍر سياسي ،وأوضح أن
هناك العديد من المبادرات التي يجري
طرحها وتداولها لحل النزاع الليبيّ ،إل
أنه أ َّكد أن الشرط األساس لنجاح هذه
المبادرات يكون عبر إطالق مفاوضات
دون شـ ــروط م ـس ـب ـقــة ،وإي ـج ــاد ات ـفــاق
يراعي «مصالح جميع القوى السياسية
والـعـشــائــريــة والـعــرقـيــة ال ـم ـتــواجــدة في
األراضي الليبية».
وأم ــا مــا يـخــص ال ـمــوقــف ال ــروس ــي من

مصالح المنطقة أو ًال
ب ـ ــات مـ ــن ش ـب ــه الـ ـث ــاب ــت ،أن ي ـت ـب ــع كــل
تـصـعـيــد ف ــي الـمـنـطـقــة ت ــراج ـعٌ وتـفـتـيــت
لمسببات أزمات التي تشهدها المنطقة،
وال يحتاج األمر إلى الكثير من البحث
ليتضح أن ليبيا باتت نقطة قادرة على
تــول ـيــد ال ـم ـشــاكــل ف ــي م ـســاحــة جـغــرافـيــة
تـفــوق حـجـمـهــا بـعــدة أض ـعــاف ،وه ــذا ما
ي ـنــاقــض م ـصــالــح ك ــل دول ال ـم ـتــوســط،
وه ــي -حـتــى لــو ب ــدت ال ـيــوم تـتـصــارع
ع ـل ــى ك ــل ص ـغ ـي ــرة وك ـب ـي ــرة– س ـت ـكــون
داع ـم ــة ل ـم ـب ــادرة حـقـيـقـيــة ل ـحــل األزمـ ــة
الليبية ،فهذا من شأنه إزالة فتيل التوتر
الــذي يعرض المنطقة للخطر ،فالوضع
الليبي يشكل تـهــديــد ًا ألمــن دول شمال
إف ــري ـق ـي ــا ويـ ـج ــب إزال ـ ـ ــة ه ـ ــذا ال ـت ـه ــدي ــد.
ويحتاج حل هذا الملف إلى لجم تركيا،
التي تخاطر بوجودها عبر اتباع أكثر
ـورة ،وي ـب ــدو أن ال ـمــوقــف
ال ـط ــرق وع ـ ـ ـ ً
ال ــروس ــي والـتـنـسـيــق ال ـعــالــي مــع تــركـيــا
حــول مجمل قـضــايــا الـمـنـطـقــة ،يمكن أن
يـلـعــب دور ًا جــدي ـ ًا ب ـضــرب الـمـخـطـطــات
األمــريـكـيــة فــي الـمـتــوســط ،وأن يسمح
بالتالي بحوار سلمي يصاغ كنتيجة له
توافق بين دول المتوسط ،يكون بعيد ًا
عــن دور الكيان الصهيوني واألمريكي
من خلفه.
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بينما تتذرع الواليات
المتحدة بأمن
الطاقة ألوروبا ،تراه
روسيا «منافسة غير
عادلة» ،أما ألمانيا
وعموم االتحاد
األوروبي فيعتبرون
العقوبات األمريكية
على مشروع نقل الغاز
الروسي المسال إلى
أوروبا هيمنة وتدخ ًال
غير مرغوب فيه
بالشؤون الداخلية،
«السيل
فما قصة ّ
الشمالي  ،»2وأبعاده
السياسية؟

ǧǧيزن بوظو

بات عجز
الواليات المتحدة
األمريكية عن
المنافسة
الشريفة يدفعها
إلى «البلطجة»
كسمة عامة
ِ
لسلوكها الدولي

تمتلك روسـيــا أكـبــر احتياطي مــن الغاز
ال ـط ـب ـي ـعــي الـ ـمـ ـس ــال ،وت ـع ـت ـب ــر الـ ـمـ ــورّد
األس ـ ــاس ل ـع ــدد م ــن ال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة
منه ،وتأتي الواليات المتحدة األمريكية
بـعــدهــا .فــي  ،2011تـمــت الـمــوافـقــة على
إقــامــة «السّيل الشمالي  »2بين روسيا
وأل ـم ــان ـي ــا ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـع ـنــي تـقـلـيــص
االستيراد من واشنطن لصالح موسكو،
ويُ ـعــزى الـسـبــب األس ــاس فـيــه بالنسبة
أللـمــانـيــا هــو فــرق الـتـكـلـفــة بـيــن الـبـلــديــن،
ح ـي ــث ي ـع ـت ـبــر الـ ـغـ ــاز األم ــريـ ـك ــي بــاهــظ
ال ـث ـمــن بــال ـم ـقــارنــة م ــع ال ــروس ــي ،فـضـ ًا
عـ ـمّ ــا ي ـت ـب ـعــه مـ ــن شـ ـ ــروط وإمـ ـ ـ ــاءات،
أك ــان ــت اق ـت ـصــاديــة أم س ـيــاس ـيــة ،تُـفـضــي
إلــى تـعــزيــز الهيمنة األمــريـكـيــة والتحكم
بالسوق األوروبية .مع تراجع الواليات
المتحدة دولـيـ ًا خــال السنين الماضية،
وبروز الخالفات األوروبية -األمريكية
ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف ال ـق ـض ــاي ــا ،ب ــات ــت م ـســألــة
سياسي
«المنافسة» تلك جــزء ًا من بعدٍ
ٍ
وإسـتــراتـيـجـ ٍـي بــالـنـسـبــة لـكــل مــن أمــريـكــا
وأوروب ــا وروسـيــاُ ،ك ـ ٌّل حسب مصالحه
وخططه.
بلطجة أمريكية
ت ــرى واش ـن ـطــن ال ـيــوم أوروبـ ــا كـســاحــة
م ـن ــاف ـس ــة ب ـي ـن ـهــا وبـ ـي ــن روس ـ ـيـ ــا ،وم ــع
عـجــزهــا عــن الـمـنــافـســة بـشـكــل «نــزيــه»،
كأن تُخفض تكلفة سعر الغاز األمريكي
م ـث ـ ًـا ،بــاتــت تـنـتـهــج «ال ـب ـل ـط ـجــة» كسمة
عامة لسلوكها الدولي ،فتقوم الواليات
المتحدة اليوم باستخدام العقوبات عبر
اس ـت ـغــال ســاح ـهــا األس ـ ــاس ،الـ ــدوالر،
لتعلن مــع نـهــايــة الـعــام الـمـنـصــرم فــرض
عـقــوبــات عـلــى الـشــركــات والـشـخـصـيــات
القائمة على عمل «السّيل الشمالي ،»2
بعد أن شارف على االنتهاء ونفذت هذه
الـشــركــات مــا يـقــارب  %90مـنــه ،بذريعة

مساسه بأمن الطاقة ألوروبــا ،مما دفع
بـشــركــة « »Allseasالـســويـســريــة إلــى
تعليق أعمالها وسحب سفنها ،وبمعنى
آخر ،عرقلة إتمام المشروع مؤقت ًا.
ت ـحــدث الــرئ ـيــس األوك ــران ــي ،فــاديـمـيــر
زيلينسكي« :إنـهــا ليست مـجــرد مسألة
أمن طاقة ،إنها مسألة جيوسياسية ،إن
األمــر يقوّي روسيا ويُضعف أوروبــا»،
لـكــن فــي الـحـقـيـقــة ،مــا يـعـنـيــه زيلينسكي
هــو أنــه يُضعف أمــريـكــا ،فــأوروبــا ورغــم
وزنـهــا ،إال أنـهــا بــدولـهــا لــم تكن بالعقود
تابع بالنسبة لواشنطن
الماضية سوى ٍ
خ ـل ــف م ـس ـمــى «ح ـل ـف ــائ ـه ــا» ،ف ــا تــوجــد
مساواة بين أوروبا وأمريكا .ما يقصده
زي ـل ـي ـن ـس ـكــي ح ـق ـ ًا ه ــو أن األمـ ــر ي ـق ـوّي
روسـيــا وأوروب ــا ويُضعف أمــريـكــا ،فهو
ع ـلــى األقـ ــل يـضـمــن ع ــاق ــات اق ـت ـصــاديــة
ب ـي ــن روسـ ـي ــا وأوروب ـ ـ ــا م ــن ش ــأن ـه ــا أن
تزيد الترابط بينهما ،وهذا ما يصب في
مـصـلـحــة الـطــرفـيــن ،فـهــو يــؤمــن لــروسـيــا
عــاقــات ت ـقــوم عـلــى الـثـقــة مــع أوروبـ ــا،
ويؤمن ألوروبــا مــوارد أرخــص للطاقة
واس ـت ـقــال ـيــة أك ـب ــر ف ــي ات ـخ ــاذ قــرارت ـهــا
االقتصادية.
المصالح الروسية؟
تـخـتـلــف رؤي ــة ه ــذه الـمـصــالــح واألب ـعــاد
حسب موقع الناظر إليها ،فمن ال يزال
يُ ـف ـكــر ب ـف ـلــك ع ـق ـل ـيــة ال ـف ـض ــاء ال ـس ـيــاســي
ال ـق ــدي ــم الـ ــذي صـنـعـتــه واش ـن ـط ــن خــال
فترة تفرّدها عرش العالم ،يرى روسيا
مـ ــن م ـن ـظ ــور أح ـ ـ ــادي مُ ـ ـسـ ـ ٍـاو ألم ــري ـك ــا
ومصالحها بـ«الهيمنة» الدولية ،مُتناسي ًا
بذلك أن روسيا نفسها وبمصالحها التي
تــدفـعـهــا مــوضــوع ـي ـ ًا ،تـسـعــى إل ــى «كـســر
الـهـيـمـنــة» ال ـغــرب ـيــة ع ـمــوم ـ ًا واألمــري ـك ـيــة
خاص ًة ،وما يصاحبها من تهديدات أمنية
ووطنية ،عن نفسها أو ًال -وبذلك ومع
حلفائها -وعن باقي دول العالم ،بما فيه
أوروبـ ــا ،وك ــان قــد قــال الـمـتـحــدث بــاســم

تتالقى تلك
المصالح الروسية
مع األوروبية
نفسها ،حيث إن
تراجع واشنطن
دولياً يعطي
أوروبا الفرصة
لنزع الهيمنة
األمريكية،
ويمكنها من نيل
االستقاللها

الرئاسة الروسية ،ديميتري بيسكوف،
رد ًا على العقوبات األخيرة « :إن هذه
التصرفات تمثل انتهاك ًا مباشر ًا للقانون
ال ــدول ــي ،وم ـث ــا ًال ص ــارخ ـ ًا عـلــى مـنــافـســة
غ ـيــر نــزي ـهــة وب ـس ــط ه ـي ـم ـنــة مـصـطـنـعــة
عـلــى األسـ ــواق األوروبـ ـي ــة ،عـبــر إجـبــار
الـمـسـتـهـلـكـيــن األوروب ـي ـي ــن ع ـلــى ش ــراء
منتوج أغلى وغير قادر على المنافسة،
ه ــو غ ــاز طـبـيـعــي أك ـثــر غ ـ ــاء» ،وح ــول
سـلــوك «الـبـلـطـجــة» األمــريـكـيــة هــذا ،قــال
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ــروسـ ــي ،س ـيــرغــي
الفـ ـ ـ ــروف «لـ ـ ــم أكـ ـ ــن أت ـ ـص ـ ــور ق ـ ــط أن
السياسيين يمكن أن يصلوا إلى مستوى
م ـثــل هـ ــذه ال ـ ـقـ ــرارات غ ـيــر ال ـم ـشــرفــة»،
فـهــذان تـصــريـحــان يـعـبــران عــن الموقف
الروسي ومصالحه الجيوسياسية خلف
«ال ـسّ ـي ــل ال ـش ـم ــال ــي ،»2-وال ـ ــذي يـمـكــن
اخـتـصــاره بــأنــه كـسـرٌ للهيمنة األمريكية
األحادية على أوروبا.
الرغبة األوروبية
ت ـت ــاق ــى ت ـل ــك ال ـم ـص ــال ــح ال ــروسـ ـي ــة مــع
األوروب ـ ـي ـ ــة ن ـف ـس ـهــا ،ح ـي ــث إن ت ــراج ــع
واشـنـطــن دولـيـ ًا يعطي أوروب ــا الفرصة
ل ـنــزع الـهـيـمـنــة األمــري ـك ـيــة ،ويـمـكـنـهــا من
ن ـي ــل اس ـت ـق ــال ـه ــا .ومـ ــا مـ ـشـ ــروع ال ـغ ــاز
ه ـن ــا إال أح ـ ــد ال ـم ـف ــات ـي ــح والـ ـم ــؤش ــرات
لـهــذه الـنــزعــة األوروب ـيــة ،وهــو مــا يدفع
الــواليــات الـمـتـحــدة لـلـصــراع مـعـهــم ،فقد
أك ـ ــدت ال ـم ـس ـت ـش ــارة األل ـم ــان ـي ــة أن ـج ـيــا
م ـي ــرك ــل مـ ـع ــارض ــة بـ ــادهـ ــا ل ـل ـع ـقــوبــات
قــائـلــة «إن ـنــا نـعـتـبــر مـثــل هــذه الـمـمــارســة
ل ـفــرض ع ـقــوبــات ع ــاب ــرة ل ـل ـحــدود غـيــر
مـ ـقـ ـبـ ــولـ ــة» ،وق ـ ـ ــال وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األلماني «إن سياسة الطاقة األوروبية
يـتــم تـحــديــدهــا فــي أوروب ـ ــا ،ول ـيــس في
الــواليــات الـمـتـحــدة .ونــرفــض مــن حيث
الـمـبــدأ الـهـجـمــات الـخــارجـيــة والـعـقــوبــات
مــن خــارج ال ـحــدود» ،لتعبّر تصريحات
ألمانيا تلك عن هــذه الرغبة ،ومــا تقدمه

روسيا من تعاونٍ في هذا اإلطار.
فشل واشنطن
عـلــى الــرغــم مــن كــل هــذا الضجيج اآلتــي
من العقوبات األخيرة ،إال أنها ال تعني
سـ ــوى «إعـ ـط ــاء دف ـع ــة ل ـل ـغــاز الـطـبـيـعــي
الـمـســال ال ـقــادم مــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
إلـ ــى أوروب ـ ـ ــا» ك ـمــا قـ ــال الفـ ـ ــروف ،أيّ
كسبها لبعض الوقت .فعملي ًا لم يحدث
ت ــأث ـي ــر ل ـه ــا إال ع ـل ــى ش ــرك ــة Allseas
بـسـحـبـهــا لـسـفـنـهــا ،وقـ ــال وزيـ ــر الـطــاقــة
الــروســي عـلــى إثــر ذلــك «لــديـنــا إمـكــانـيــة
استكماله اعتماد ًا على وسائلنا الذاتية»
وكــان الرئيس فالديمير بوتين قــد أكد
أيض ًا أن «لدى روسيا سفن ًا متخصصة
فــي مــد األنــاب ـيــب ،ب ـم ـقــدورهــا اسـتـكـمــال
مدِّ أنبوب السّيل الشمالي  ،»2أما على
ال ـم ـس ـت ــوى ال ـس ـي ــاس ــي ف ـق ــد قـ ــال وزي ــر
الـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة ال ــروس ــي ،مكسيم
أوريـشـكـيــن ،إن الـضـغــوطــات األمــريـكـيــة
تعطي زخم ًا للتقارب ولتطوير العالقات
بـيــن روس ـيــا وأوروب ـ ــا ،مـضـيـفـ ًا « :كما
تــاح ـظــون ه ــذا ال ـع ــام لــدي ـنــا ات ـص ــاالت
أوسع مع أوروبا ،ليس فقط من جانب
ق ـط ــاع األع ـ ـمـ ــال ،ل ـك ــن ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
السياسي أيض ًا».
وأم ــا مــن الــداخــل األمــري ـكــي نـفـســه ،فقد
نـ ـش ــرت ص ـح ـي ـف ــة «بـ ـل ــومـ ـب ــرغ» م ـق ــا ًال
يـتـحــدث عــن فـشــل األمــريـكـيـيــن فــي منع
إت ـمــام م ـش ــروع «ال ـسّ ـيــل الـشـمــالــي ،»2
ذاكرة فيه أن العقوبات الجديدة -التي
ً
ت ــم ت ـب ـن ـي ـهــا ف ــي إط ـ ــار مـ ـش ــروع قــانــون
الــدفــاع األمــري ـكــي -تــأتــي مـتــأخــرة على
ن ـحــو م ـل ـح ــوظ ،ولـ ــن ت ــؤث ــر ع ـلــى ب ـنــاء
خط األنابيب ،و أن الــواليــات المتحدة
األمـ ــريـ ـكـ ـيـ ــة اآلن ال ت ـم ـل ــك ال ــوس ــائ ــل
المناسبة لمنع استكمال خــط األنابيب
ب ـيــن روس ـي ــا وأل ـم ــان ـي ــا ،وب ــال ـت ــال ــي فـقــد
ضــاعــت س ـنــوات مــن الـجـهــود الـمـبــذولــة
لمنع إقامة هذا المشروع.
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الصورة عالمياً
•تظاهر المئات
من األردنيين
عمان
في ّ
لالحتجاج على
بدء ض ّخ الغاز
من الكيان
الصهيوني إلى
األردن يوم األربعاء
الماضي .وهتف المتظاهرون «عّلي الصوت
عمان ما بدنا غاز الكيان».
من ّ
•أعلن رئيس الوزراء
البريطاني ،بوريس
جونسون،
أنه سيقوم
«بتوحيد
بالده
المنقسمة في
العام الجديد»
بعد أن تنسحب
بريطانيا من االتحاد األوروبي .وهي المهمة
التي لم يستطع تحقيقها في العام الماضي.

نشرت وزارة الخارجية الروسية في  30كانون األول بياناً مطو ًال استعرضت ضمنه أهم نتائج سياستها الخارجية في العام الماضي ،ونعرض فيما
يلي مقتطفات من هذا البيان على أن ينشر كام ًال على موقع «قاسيون».
ǧǧإعداد :عتاب منصور

«ركـ ــزت روس ـيــا ج ـهــودهــا فــي 2019
عـلــى تـخـفـيــف ال ـتــوتــر ال ــدول ــي ،وبـنــاء
تعاون متنوع مع البلدان والتكتالت
التي أبــدت استعداد ًا متباد ًال لتطوير
الـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـق ــائ ـم ــة ع ـل ــى االح ـ ـتـ ــرام
الـ ـمـ ـتـ ـب ــادل وال ـم ـص ـل ـح ــة ال ـم ـش ـت ــرك ــة.
واتبعت موسكو خط ًا يضمن سيادة
القانون الدولي والحفاظ على الــدور
الــرئـيــس لـمـنـظـمــة األم ــم الـمـتـحــدة في
السياسة العالمية ،من أجل البحث عن
حـلــول سـلـمـيــة لـلـصــراعــات وال ـح ـدّ من
المواجهات حــول العالم ،بما فــي ذلك
كوريا الشمالية وإيران وفنزويال .كما
أولــت ال ــوزارة اهتمام ًا خــاصـ ًا لتعزيز
األمـ ـ ــن ال ـج ـم ــاع ــي فـ ــي إطـ ـ ــار مـنـظـمــة
م ـع ــاه ــدة األم ـ ــن ال ـج ـم ــاع ــي ،وت ـعــزيــز
التكامل االقتصادي في إطــار االتحاد
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي األوراس ـ ـ ـ ـ ــي ،وضـ ـم ــان
مشاركة روسيا في مجموعة العشرين،
وبريكس ،ومنظمة شنغهاي للتعاون،
ومجلس القطب الشمالي وغيرها من
المنظمات الواعدة متعددة األطراف.
كــذلــك أك ــدت م ـبــادرة روس ـيــا لتشكيل
شراكة أوراسية كبرى كمفهوم جامع
ـؤط ــر آلفـ ــاق ال ـت ـعــاون الــدبـلــومــاســي
م ـ ِّ
والسياسي».
أولويات روسيا
أشــار البيان إلــى أن أولــويــة السياسة
الخارجية الروسية كانت دائم ًا منطقة
اتـحــاد الــدول المستقلة « »CISوهي
منظمة دولية مكونة من  12جمهورية
م ــن ج ـم ـهــوريــات االت ـح ــاد الـســوفـيـتــي

ال ـســابــق ،وق ــد م ـرَّ ال ـب ـيــان عـلــى نـقــاط
التقارب واالتفاقيات الثنائية الموقعة
بين روسيا وبين هــذه الجمهوريات،
وذكـ ـ ــر الـ ـبـ ـي ــان َّأن «ه ـ ـنـ ــاك ت ـن ـس ـي ـق ـ ًا
م ـتــزايــد ًا فــي الـسـيــاســة الـخــارجـيــة في
إطــار منظمة معاهدة األمــن الجماعي،
ح ـيــث ت ــم اع ـت ـمــاد ع ــدد م ــن ال ـب ـيــانــات
الـمـشـتــركــة ح ــول ال ـق ـضــايــا الـسـيــاسـيــة
الــدول ـيــة الـمـلـحــة .وب ـنــاء عـلــى مـبــادرة
روسـيــة ،أرســل وزراء خــارجـيــة دول
المنظمة ن ــدا ًء صــريـحـ ًا لمنظمة حلف
ش ـمــال األط ـل ـســي «ال ـن ــات ــو» لــدعــوتـهــا
إل ـ ــى ال ـخ ـف ــض مـ ــن ت ـص ـع ـي ــد ال ــوض ــع
السياسي والعسكري وتعزيز تدابير
ب ـنــاء الـثـقــة بـيــن دول ال ـعــالــم .وواف ــق
م ـج ـلــس األم ـ ــن ف ــي م ـن ـظ ـمــة م ـعــاهــدة
األمن الجماعي على وثائق في مجال
الـتـعــاون بـمـكــافـحــة اإلرهـ ــاب ،وتـعــزيــز
أمن الحدود الجنوبية لدول المنظمة،
وتنسيق األنشطة المشتركة لالحتفال
ب ــال ــذك ــرى الـ ـ  75لـلـنـصــر ف ــي ال ـحــرب
الوطنية العظمى .»1945-1941
روسيا وآسيا
أمــا الـتـعــاون مــع االت ـحــاد االقـتـصــادي
األوراســي فأشار البيان إلى «االتفاق
ع ـ ـلـ ــى وث ـ ـي ـ ـقـ ــة تـ ـ ـح ـ ــدد ال ـ ـتـ ــوج ـ ـهـ ــات
اإلسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ل ـت ـط ــوي ــر ال ـت ـك ــام ــل
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي األوروب ـ ـ ـ ــي اآلسـ ـي ــوي
ح ـتــى عـ ــام  ،2025وت ـم ــت ال ـمــواف ـقــة
عـلــى مـفـهــوم تـشـكـيــل ال ـســوق الـمــالـيــة
ال ـم ـش ـت ــرك ــة الـ ـم ــزم ــع ان ـط ــاق ـه ــا ع ــام
 »2025وأعـلــن عــن ازدي ــاد اسـتـخــدام
العمالت الوطنية في التبادل التجاري
بـيــن ال ــدول األع ـض ــاء ،وه ــو ج ــزء من

التوجه العالمي لالستغناء عن الدوالر
في التبادالت التجارية المشتركة.
وتطرق البيان إلى تنفيذ برامج تعاون
ب ـيــن الـلـجـنــة االق ـت ـصــاديــة األوراس ـي ــة
وراب ـ ـطـ ــة دول جـ ـن ــوب ش ـ ــرق آس ـيــا
« »ASEANل ـل ـف ـتــرة ،2020-2019
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ات ـف ــاق ـي ــات م ــع ال ـه ـنــد،
وتمتين الـعــاقــات معها ،الـتــي وصفها
الـ ـبـ ـي ــان أنـ ـه ــا عـ ــاقـ ــات إس ـتــرات ـي ـج ـيــة
مميزة .وجرى تشكيل منطقة تجارة
حرة بين االتحاد األوراسي وإيران.
وأمـ ــا م ــا ي ـخــص ال ـع ــاق ــات الــروس ـيــة
ال ـص ـي ـن ـي ــة ،ق ـ ــال الـ ـبـ ـي ــان إن ع ــاق ــات
الـ ـش ــراك ــة وال ـت ـف ــاع ــل االس ـت ــرات ـي ـج ــي
ق ـ ــد ت ـع ـم ـق ــت ع ـ ــن طـ ــريـ ــق «ال ـت ـك ــام ــل
ال ـع ـض ــوي م ــع االتـ ـحـ ــاد االق ـت ـص ــادي
األوراس ـ ــي ،وه ــو مــا ك ــان لــه أث ــر في
تعزيز استقرار الوضع الــدولــي .ومع
بــدء تشغيل خــط أنــابـيــب الـغــاز العابر
ل ـح ــدود س ـي ـب ـيــريــا ،ووصـ ــل ال ـت ـعــاون
الثنائي في مجال الطاقة إلى مستوى
جــديــد ،وكــل ذلــك بــالـتــزامــن مــع إعــان
عــامــي  2020و 2021أع ــوام الـتـعــاون
العلمي والتقني واالبتكاري الروسي
الصيني .كما طورت وعــززت روسيا
بــاالش ـتــراك مــع الـصـيــن «خـطــة عـمــل»
جــديــدة للتسوية الشاملة للوضع في
شبه الجزيرة الكورية»
الملف السوري وتركيا
أمــا مــا يـخــص الـمـلــف ال ـســوري ،قالت
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ـي ــة إن ـه ــا اس ـت ـمــرت
ب ـب ــذل ال ـج ـه ــود ف ــي س ـب ـيــل اس ـت ـق ــرار
الوضع في سورية ،وعملت على حل
الـمـشـكــات اإلنـســانـيــة الـمـلـحــة ،ودفــع

•دعت وزارة
خارجية
الصين إلى
معالجة التوتر
بين طهران
وواشنطن عبر
الحوار .وقال بيان
صادر عن وزير الخارجية الصيني ،وانغ يي ،إن
بالده ستعلب دوراً بناء للحفاظ على السالم
واألمن في منطقة الشرق األوسط.
•أعلن الممثل
التجاري
الروسي في
إيران ،رستم
جيغانشين،
أن حصة
الحسابات
المتبادلة بين روسيا
وإيران بالعمالت الوطنية وبعيداً عن الدوالر
تجاوزت الـ % 50بعد أن كانت بحدود %40
في العام الماضي.

عـمـلـيــة ال ـت ـســويــة ال ـس ـيــاس ـيــة ل ــأزم ــة،
وفــي هــذا اإلطــار «حافظت الخارجية
الروسية على تعاون وثيق مع كل من
إيــران وتركيا في إطار منصة أستانا،
ومن خالل المساهمة الحاسمة للدول
الضامنة تم تشكيل اللجنة الدستورية،
والتي تأتي في سياق تنفيذ مقررات
مؤتمر الـحــوار الوطني الـســوري في
سوتشي» وهــو مــا أعطى للسوريين
وألول مــرة «فــرصــة لنقاش مستقبل
بالدهم بشكل مباشر»
وأشـ ـ ــار ال ـب ـي ــان إلـ ــى ت ــوق ـي ــع وتـنـفـيــذ
ال ـمــذكــرة الــروس ـيــة-ال ـتــرك ـيــة بـتــاريــخ
 22أك ـتــوبــر ح ــول م ــا وراء ال ـف ــرات،
و«التي أوقفت سفك الدماء ،وأسهمت
في استقرار الوضع في شمال شرق
س ـ ــوري ـ ــة ...وكـ ـ ــان ل ـت ـن ـف ـيــذ ع ـ ــدد مــن
المشاريع اإلستراتيجية مع تركيا بعدٌ
إستراتيجيٌ واضح ،حيث يستعد خط
أنــابـيــب «ال ـسّ ـيــل ال ـتــركــي» لــانـطــاق،
وتــم االنتهاء من تسليم الفوج األول
م ــن م ـن ـظــومــات ال ــدف ــاع ال ـص ــاروخ ــي
«إس».»400-

•تسَّلم الرئيس
الجزائري عبد
المجيد تبون،
رسالة من
الرئيس المؤقت
السابق عبد
القادر بن صالح
اليوم السبت ،يطلب
فيها إنهاء عهدته على رأس مجلس األمة (الغرفة
الثانية في البرلمان).

الواليات المتحدة األمريكية
أمــا مــا يـخــص الـعــاقــات مــع الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة األم ــري ـك ـي ــة ،اع ـت ـبــر ال ـب ـيــان
أن ال ـص ــراع ال ـس ـيــاســي ال ــداخ ـل ــي فــي
الــواليــات الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة «أعــاق
تـطــويــر ح ــوار بـنــاء مــع واشـنـطــن ،إال
أن االتـصــاالت استمرت بشأن قضايا
مـكــافـحــة اإلرهـ ــاب وع ــدد مــن الـقـضــايــا
اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك ال ــوض ــع فــي
ســوريــة وأفـغــانـسـتــان وشـبــه الجزيرة
الكورية».

•أعرب األمين
العام لألمم
المتحدة،
أنطونيو
غوتيريش ،عن
قلقه من إعالن
كوريا الشمالية عن
ن ّيتها استئناف التجارب النووية ،مشدداً
على دعمه الحوار حول نزع السالح النووي في
المنطقة.
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السقوط في فخ الوسط

ال يمكننا في مواجهة اليمين الفاشي أن نقف مكتوفي األيدي ،وهو األمر الذي يدعونا للذهاب إلى اليسار الجذري
لمجابهة الدعاية الشعبوية -اليمينية .لكن إن أخفقنا ،وخاصة تحت شعارات كسب أكبر قدر من الناخبين ،في
التمسك بمواقفنا لتغيير المنظومة المهترئة جذرياً وبناء منظومة المنهوبين مكانها ،عندها سنفسـح الطريق
إن تحقيق الفاشيين مكاسب بسبب تقهقر اليسار
للفاشيين كي يكسبوا على حساب تلكئنا في تبني قضايا الجماهيرّ .
جلي في
بشكل
المتكررة
آثارها
نرى
أن
لنا
يمكن
عن مواقفه الجذرية والعودة للوسط المحتضر ،مأساة مفاهيمية
ّ
العامة األخيرة ،ومن هنا تأتي أهمية اختيار هذا المقال كأمثولة عن السقوط في فخ الوسط.
االنتخابات البريطانية ّ
«فالعمال» هناك لم يخسروا  800ألف مص ّوت من صفوفهم لصالح «المحافظين» وحسب ،بل كذلك خسروا 2,5
ّ
مليون بقوا في منازلهم ،ولم يصوتوا للحزب بسبب تراجعه إلى الوسط.

االنـتـخــابـيــةّ .إن مـكــاســب لــوبــان فــي انـتـخــابــات
 2017يمكن فهمها فقط في هذا السياق ،والتي
تـشـكــل خـســارة حــزب مـيــانـشــون االشـتــراكــي
جزء ًا منها.
حدث هذا بشكل مكرر على طول العالم :فحيث
اتبعت األحــزاب اليسارية ما يدعى بالنموذج
البليري «نسبة لطوني بلير والدال على يسار
الوسط» في تعاملها مع النيوليبرالية ،سقطت.
وفــي غياب بدائل يسارية قابلة للحياة ،كانت
أحــزاب أقـصــى اليمين هــي المستفيد الرئيس
من هذا السقوط.

الـجـمـيــع مـتـفــق عـلــى ّأن الـفــوضــى تـعـمّ الـنـظــام
وأن الفضاء السياسي العالمي
النيوليبراليّ ،
المضطرب– من ترامب وبيرني ،إلــى خروج
ب ــري ـط ــان ـي ــا ال ـش ــائ ــك م ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ــي
«ب ـ ــريـ ـ ـك ـ ــزت» ،ول ـ ـيـ ــس نـ ـهـ ــايـ ــة بـ ـمـ ــا ش ـه ــدت ــه
االنتخابات األلمانية والفرنسية واإليطالية–
ي ـش ـه ــد ع ـل ــى تـ ــداعـ ــي األحـ ـ ـ ــزاب االش ـت ــراك ـي ــة
الديمقراطية األوروبـيــة وتصاعد نجم اليمين
المتطرف.
وال يش ّذ عن ذلك ما سمي بوالدة الكوربينية
«نسبة لجيرمي كوربين زعيم حــزب العمّال،
والـ ــدا ّلـ ــة ع ـلــى عـ ــودة ال ـي ـس ــار األوروبـ ـ ــي عــن
مواقع الــوســط» ،والتي بــات الكثيرون اليوم
يقولون بأنّها ماتت في مهدها .وإذا ما نظرنا
إل ــى الـتـحـلـيــات الـسـيــاسـيــة الـلـيـبــرالـيــة لــأمــر،
فـسـنـجــدهــم ي ـصــرون عـلــى ّأن الـمـســألــة ليست
أكـثــر مــن مـســألــة «اسـتـقـطــاب» بـيــن األح ــزاب.
لـكـنّ التحليل الـلـيـبــرالــي يفتقد لعنصر أســاس
حرّك هذه التطورات في المقام األول :رفض
الطبقة العاملة المتزايد والصلب للوضع القائم،
وقـطـعـهــم مــع الـسـيــاســات والـسـيــاسـيـيــن الــذيــن
يتاجرون بدمائهم ،بغض النظر عن التسميات
التي يختارونها ألنفسهم.

أساطير سياسية
رغم آالف األعمدة في الصحف والمحاضرات
والبرامج التلفزيونية التي حاولت أن تقنعنا
بأن صعود ترامب كان سببه حشد المقترعين
ّ
البيض العنصريين ،فقد كشفت لنا اإلحصاءات
كل أربعة
واألرقام كذب هذه القصة :فمن بين ّ
ع ـمّ ــال ب ـيــض ال ـب ـشــرة م ـمّ ــن اق ـت ــرع ــوا لـصــالــح
أوباما في  ،2012هناك واحــد رفض االقتراع
لكلينتون في  ،2016والعديد من هؤالء انتقلوا
إل ــى مـعـسـكــر تــرامــب ،وخــاصــة الــذيــن ينتمون
إلى ما يسمّى «الحزام الصدئ» لحقبة ما بعد
التصنيع ،والذين تجاهلتهم كلينتون ووعدهم
ترامب بالتحوّل االقتصادي وإعــادة الصناعة
للواليات المتحدة.
ف ــإذا مــا قــارنّــا بـيــن انـتـخــاب أوبــامــا فــي 2008
وكلينتون في  ،2016فسنجد ّأن أكثر من 4,4
مــايـيــن مـقـتــرع قــد قــاطـعــوا الـتـصــويــت نـهــائـيـ ًا.
ولـهــذا فــالـقــول بـ ّـأن المقترعين الــذيــن أوصـلــوا
أول رئيس أسود في تاريخ أمريكا قد تحولوا
النتخاب الرئيس العنصري بشكل علني ألنّهم
عـنـصــريــون ،أم ــر يـثـيــر الـضـحــكّ .إن مــا حصل
فــي الحقيقة ّأن هــؤالء المقترعين قــد رفضوا
وع ــد ك ـل ـي ـن ـتــون بــال ـمــزيــد م ــن ال ــاش ــيء ال ــذي
اخـتـبــروه -معظمهم مــن الـســود والــاتـيــن من
الطبقة العاملة -عنى هــذا امتناع بعضهم عن
التصويت إحـبــاطـ ًا ،وانتقال آخــريــن للتصويت

ǧǧجورج ويست وآخرونǧ
     تعريب وإعداد :عروة درويش

تزامن اليسار واليمين
ل ـطــال ـمــا ت ــزام ــن ص ـعــود «أق ـص ــى» ال ـي ـســار مــع

صـعــود أقـصــى اليمين ضـمــن تــوتــر ديالكتيكي
ثـ ــابـ ــت :ف ـك ــان ــت الـ ـمـ ـعـ ــارك فـ ــي ال ـ ـش ـ ــارع ب ـيــن
ال ـحــركــات الـعـمــالـيــة فــي حـيـنــه -وع ـلــى رأسـهــا
ال ـحــزب الــديـمـقــراطــي االش ـتــراكــي -و«كـتــائــب
العاصفة» الفاشيّة الموالية للنازية من السمات
الرئيسة لجمهورية فايمر األلـمــانـيّــة «-1918
 .»1933فــي بــدايــة الـعـشــريـنــات كــانــت ألـمــانـيــا
على وشك أن تشهد ثورة شيوعية كاملة ،ثمّ
فــي  1933بــات الـحــزب الـنــازي هــو األكـبــر في
البرلمان األلماني.
كما يؤكد التاريخ المعاصر على ّأن هذا المبدأ
ال ي ــزال قــائـمـ ًا .شـهــدت االنـتـخــابــات الـيــونــانـيــة
عـ ــام  2015ســاب ـق ـت ـيــن :ح ـص ــول س ـي ــري ــزا مــن
الجناح اليساري على األغلبية ،وصعود نجم
«الـفـجــر الــذهـبــي» الـفــاشـيّ عـلـنـ ًا لـيـصـبــح ثــالــث
أكبر قوة سياسية في البالد.
ذهب المقترعون الفرنسيون بأعداد كبيرة في
 2017ليدعموا رؤى ميالنشون االشتراكية،
وكــذلــك رؤى لــو بــان القومية اليمينية .وقبل
أشهر من ذلك صعد في الواليات المتحدة نجم
االشتراكية -الديمقراطية عبر بيرني ساندرز،
قبل وقت قصير من وصول دونالد ترامب إلى
البيت األبيض.
ي ــذه ــب ال ـت ـح ـل ـيــل ال ـس ـط ـحــي ال ـم ـمــل م ــن ك ـثــرة
تكراره إلى ّأن هذا يشير إلى تحول كبير نحو
الـيـمـيــن ،يُــدفــع إلـيــه الـفـقــراء وغـيــر المتعلمين.
لـكـنّ نـظــرة ســريـعــة إلــى دراس ــات إحـصــائـيــات
االنتخابات تكشف لنا عــن ّأن الطبقة العاملة
تتحول بسرعة وبشكل مفاجئ في ردود فعلها

رفض الطبقة
العاملة المتزايد
والصلب للوضع
القائم وقطعهم
مع السياسات
والسياسيين الذين
يتاجرون بدمائهم
بغض النظر عن
التسميات التي
يختارونها ألنفسهم

لعرض ترامب بالتغيير لملء الفراغ .إنّه ذات
مــا حــدث عـنــد اق ـتــراع الـبــريـطــانـيـيــن فــي 2016
لصالح التغيير الذي أملوه في بريكزت.
لقد مضى ماليين البريطانيين لمساندة بيان
التغيير الذي طرحه حزب العمّال والذي كان
األكثر جذرية ومناهضة للعنصرية منذ عقود،
لـكـنّـهــم ف ـق ــدوا اإلي ـم ــان ب ـحــزب ال ـع ـمّــال عـنــدمــا
ت ــراج ــع ع ــن وعـ ــوده ل ـصــالــح إجـ ــراء اسـتـفـتــاء
آخر للخروج من االتحاد األوروبي ،ما وشى
بــاالس ـت ـمــرار بــالــوضــع ال ـقــائــم ،األم ــر ال ــذي لم
تتسامح به الجماهير.
وك ـم ــا قـ ــال ال ـك ـث ـي ــرون م ــن ق ـب ــل :كـ ــان بـيــرنــي
س ــان ــدرز ل ـي ـفــوز ع ـلــى ت ــرام ــب ،ي ـن ـط ـبــق ذات
األمــر عـلــى لـيـكــزت «أي الـخــروج مــن االتـحــاد
األوروبي على طريقة اليسار ،وليس بطريقة
اليمين التي يسعى لها حزب المحافظين».
ولـ ـك ــن ألكـ ـ ــون واض ـ ـح ـ ـ ًا هـ ـن ــا ،وألسـ ـهـ ــب فــي
شــرح مــا أعـنـيــه تـحــاشـيـ ًا للتعليقات الـمـمـلــة :ال
يـعـنــي مــا أق ــول ب ـ ّـأن نــاخـبــي حــزب الـعـمــال من
الطبقة العاملة قد تحولوا ببساطة بحشودهم
ل ـم ـنــاصــرة ح ــزب ال ـم ـحــاف ـظ ـيــن .ف ــرغ ــم وج ــود
دالئــل على حــدوث ذلــك إلــى حـدّ مــا ،فمن بين
من صوتوا لصالح العمّال في  2017هناك %25
منهم قــد انتقل للتصويت لصالح المحافظين.
الـمـشـكـلــة الـحـقـيـقــة ف ــي الـ ـ  2,5م ـل ـيــون الــذيــن
صــوتــوا فــي  2017وامـتـنـعــوا عـنــه فــي ،2019
ما يشير إلــى إحـجـ ٍـام في اإلقـبــال العام بنسبة
.%1,5
فمثلما حدث في أماكن أخرى من أوروبا وفي
الواليات المتحدة ،لم يعد المقترعون مهتمين
بــالـتـصــويــت لـبـقــاء الــوضــع الـقــائــم ،األم ــر الــذي
تج ّلى في بريطانيا في التنصل من االنسحاب
من االتـحــاد األوروبــي .فــإذا ما أردنــا الدخول
في تفاصيل فقدان زعيم حزب العمال كوربين
للثقة التي كانت سائدة فيه في  ،2017لرأينا
بـ ـ ّـأن ال ـت ـغ ـيّــر الــوح ـيــد ال ـم ـهــم الـ ــذي ح ـصــل مــن
حينه ،هو الوعد بإجراء استفتاء خــروج ثانٍ
من االتحاد األوروبي ،وذلك في تناقض حاد
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وتشتيت الطبقة العاملة

مع رسالة جونسون المنافقة ولكن الواضحة:
«لننتهي من بريكزت».
إنكار الوسط
ل ـي ــس ال ـم ـق ـص ــود ب ـم ــا نـ ـق ــول أن ن ـل ـغــي دور
العنصرية كعامل فيما حــدث ،فهذا الــدور كان
كل جهد
فاع ًال وال يزال قائم ًا ،وعلينا أن نبذل ّ
مـمـكــن إليـقــافـهــا .لـكــن هــذا يــأخــذنــا إلــى الـســؤال
ال ــواج ــب ط ــرح ــه ل ـت ـصــويــب االص ـط ـف ــاف ،مــع
اسـتـمــرار انـهـيــار الــوســط ومــع هـجــر قطاعات
واس ـعــة مــن الـطـبـقــة الـعــامـلــة لــه ،ل ـمــاذا ال يــزال
ق ـســم م ــن ال ـي ـســار ي ــرف ــع رايـ ـت ــه؟ ل ـم ــاذا تـصـرّ
ق ـيــادات هــذا «الـيـســار» الـبــريـطــانــي عـلــى تبني
البقاء في االتحاد األوروبي؟
قد يكون السؤال األهم هنا :من سمح لهؤالء
بـتــولــي د ّف ــة األم ــور والـحـصــول عـلــى كـ ّـل قــوة
الـتــأثـيــر ه ــذه؟ كـيــف تـمـكـنــوا مــن إي ـجــاد تــربــة
ص ــال ـح ــة ل ـم ـطــام ـح ـهــم ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ولـ ـمـ ــاذا لــم
يـتــم اقـتــاعـهــم أو تشذيبهم بـشـكــل كـبـيــر حتّى
يتوضح الفارق بين الجذري والوسطي؟
أظ ـنّ بـ ّـأن الـجــواب يكمن فيما يسمى باليسار
األكاديمي وتأثيره في الطبقة الوسطى وعدم
ثقتها بالطبقة الـعــامـلــة وازدرائ ـهــا لقيمها على
أنّها متدنية وشعبوية .فمع عــدم الـقــدرة على
إنـكــار سـقــوط الــوســط السياسي كما تحدثنا،
ب ــدأ ال ـك ـث ـيــر م ــن س ـيــاس ـيــي ال ــوس ــط ووس ــائ ــل
إعالمهم يسعون بيأس لتبرير األمر.
وقد قادهم تركيزهم على مكاسب اليمين إلى
نـفــخ الـحـيــاة فــي شـبــح «الـشـعـبــويــة» لالختباء
خلفه وعــدم االعـتــراف بعدم أهليتهم .ومضى
بـعـضـهــم إل ــى أب ـعــد ح ــد م ــن خ ــال ال ـن ـبــش فــي
قبور األفكار المناهضة للديمقراطية منذ زمن
أف ــاط ــون ،ل ـي ـتــذرعــوا بـ ـ ّـأن ه ــذا األمـ ــر دوريّ
الـحــدوث ال دخــل الصطفافهم بإيقاظه ،وذلــك
على طريقة المُنعمين الــذيــن يحتاجون دومـ ًا
لشماعة.
تـمّ وَســم المقترعين مــن الطبقة العاملة بأنّهم
جهلة ومخيفون ومتخلفون ثقافي ًا وأخالقي ًا،

الـقـصــة ال ـتــي ت ـمّ تـقـيــؤهــا مـ ــرار ًا وت ـك ــرار ًا فيما
بـعــد بـتـعــديــات تـنــاســب ك ـ ّـل مــن يـطــرحـهــا من
الـمـنـتـمـيــن لـلـطـبـقــة الــوسـطــى ،وه ــم فــي الـحــالــة
ال ـبــري ـطــان ـيــة ال ـم ــؤي ــدون ل ـل ـب ـقــاء ف ــي االت ـح ــاد
األوروب ـ ــي .يـمـكــن لـلـمــرء أن يـتـخـيــل هـنــا أحــد
الخريجين الجدد مستيقظ ًا في سريره يحمل
جـهــاز ًا لوحي ًا إلكتروني ًا فــي يــد ،وكــوب قهوة
ســاخـنــة فــي أخ ــرى ،مــرعــوبـ ًا وشــاحــب الــوجــه
بسبب ما يقرأ من أخبار في صفحة الغارديان،
جــاحــظ الـعـيـنـيــن م ــن ن ــواي ــا م ــؤي ــدي بــريـكــزت
القاسية بالمهاجرين.
ّإن ه ـ ــؤالء ،مـلـتـصـقــون ب ـخــوف ـهــم وازدرائـ ـه ــم
لـلـعـمــال ،يتبعون تــأثـيــر شخصيات «يـســاريــة»
مرموقة ترفض هذا التحليل وتستمر بتكرار
وإعادة ذات المصطلحات فارغة المحتوى عن
الديمقراطية والـمـســاواة والـعــدالــة التي فقدت
مـعـنــاهــا نـتـيـجــة تـكــرارهــا بـشـكــل أج ــوف طــوال
العقود األربعة الماضية .لكنّ هؤالء البارزين-
الذين يسمون أنفسهم يساريين وشيوعيين-
يمكن فهم موقفهم المصلحي ،فمهنتهم تعتمد
بـشـكــل أس ــاس عـلــى أن يـظ ـهــروا ب ـهــذا الـشـكــل
وع ـلــى ت ـكــرار ه ــذه الـمـصـطـلـحــات لـيـبـقــوا على
مصالحهم وارتباطاتها حيّة.
ّإن إعـ ــادة إن ـت ــاج خ ـطــاب ال ـب ـقــاء ف ــي االت ـحــاد
األوروب ــي يُـعــد جــوهــريـ ًا والزمـ ـ ًا لــإبـقــاء على
إيــديــولــوجـيــا الـطـبـقــة الــوسـطــى ح ـيّــة ،وهــي ما
يُـظـهــر ب ـ ّـأن إيــديــولــوج ـيــا الـطـبـقــة الــوس ـطــى ال
زالت تُهيمن على الكثير من األحزاب اليسارية
بدورها الوظيفي ال العدديّ .إن هذه الهيمنة
تجعلهم ينكرون مصالحنا ويشوهون ثقافتنا
ويُسكتون أصواتنا.
مهاجمة «اليسار» للطبقة العاملة
يتم الهجوم على الطبقة العاملة عبر صيغتين.
األول ــى بـسـيـطــة :هــاجـمـهــا ب ــذات المصطلحات
التي تستخدمها المؤسسة الليبرالية ،وتجنب
تمام ًا أيّــة إشــارة للعداء الطبقي ،ولـكــن ألبس
هجومك قناع «النقد يساري الطابع».

أي
ال فرق لديهم ّ
انتماء له .فهؤالء
بالنسبة لهم مجّرد
«شعب متخّلف»
ٌ
ال يستحق جهد
البحث في احتياجاته
الحقيقية وال
حشده للدفاع عن
قضاياه
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وف ــي أح ــادي ــث س ــارك ــار الــاح ـقــة الـكـثـيــرة عن
نتيجة مقابالتها هــذه ،لــم تشر إلــى المخاوف
ال ـط ـب ـق ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي ع ـبّ ــر ع ـن ـهــا مــن
قابلتهم .بــل لـجــأت بــد ًال مــن ذلــك إلــى التشكي
مــن «الـنـشــاز الـمـعــرفــي» والــرغـبــات العنصرية
«بتسيّد البريطانيين» ،الرغبات التي لم يعبر
عنها أحد ممن قابلتهم .واستمرت بترديد أنّهم
يعتبرون «بياضهم» مؤه ًال لهم ليحصلوا على
األشياء.
ألم يستطع هذا الجناح «اليساري» أن ينظر
أبعد مــن ذلــك ليرى بـ ّـأن مــن حـقّ هــذه الطبقة
ال ـعــام ـلــة ،بـغــض الـنـظــر عــن ل ــون بـشــرتـهــا ،أن
تـحـظــى بــوظــائــف وخ ــدم ــات عــامــة مـحـتــرمــة؟
ألــم يـكــن الـفـقــر الــذي يدهمهم بــاسـتـمــرار سبب ًا
إلربــاكـهــم وحـنـقـهــم؟ ألــم يـكــن أول ــى أن يبحث
هــذا الـجـنــاح عـمّــن ح ـوّل الـمـهــاجــريــن إلــى رمــز
لهذه المخاوف االقتصادية؟ هــل بــذل أحدهم
الـجـهــد لـيـكــون «ي ـس ــار ًا» ب ــد ًال مــن الـتـحـلــل من
الخطاب الطبقي بالكامل؟

الـصـيـغــة الـثــانـيــة أك ـثــر تـعـقـيــد ًا وتـعـتـمــد بشكل
رئيس على السفسطة األكاديمية :أعد تعريف
الطبقة العاملة ،أو قم على األقل بوضع معايير
كل من
لشرعنة الطبقة العاملة بهدف استبعاد ّ
ال يالئم القالب المثالي عالمي الطابع.
يمكننا أكـثــر مــا يمكن إيـجــاد أمـثـلــة توضيحية
عــن نـجــوم هــذا الـهــراء فــي الـسـيــاق البريطاني
في تعليقات نجمي «اليسار» اإلعالميين :آش
ساركار من نوفارا لإلعالم ،وأوين جونز من
صحيفة الغارديان.
ص ـ ـوّرت س ــارك ــار ف ـل ـم ـ ًا «اس ـت ـطــاع ـي ـ ًا» ســابـقـ ًا
لــاسـتـفـتــاء وهــي تـتـجـوّل فــي ش ــوارع منطقة
باركينغ ،البلدة التي يعيش  %30من أطفالها
عند خــط الفقر ،وكــانــت تـســأل أسئلة مفصلية
لمجموعة أغلبيتها الساحقة من الطبقة العاملة
ال ـب ـي ـضــاء ذات ال ـل ـه ـجــة ال ـم ـح ـل ـيــة ال ـج ــا ّف ــة .ث ـمّ
انتقلت إلظـهــار نقيض هــذه المجموعة «غير
الـمـتـحـضــرة» وال ـت ـقــت بـمـجـمــوعــة مــن مـلــونــي
البشرة الــذيــن يــرتــدون مالبس أنيقة وفارهة
ويتحدثون ببراعة.
لـ ــن ت ـخ ـف ــى عـ ـل ــى أحـ ـ ــد ط ــريـ ـق ــة إعـ ـ ـ ــداد ه ــذه
الفيديوهات وانتقاء ق ّلة من اللقطات من بين
مئات أخــرى ليتم عرضها بحسب السعي لما
تريد إظهاره .لكن ورغم ذلك ،فلم تجد بين من
التقتهم من البيض من صرّح بتعصب عنصري
وثقافي أعمى .لقد عبّر جميع من التقتهم عن
اسـتـيــائـهــم مــن نـقــص الــوظــائــف ،وخـنــق شبكة
الصحة العامّة واإلسكان.
«ك ــراه ـي ــة ال ـم ـهــاجــريــن» ال ـتــي ت ـحــدثــت عـنـهــا
س ــارك ــار ك ـث ـيــر ًا فـيـمــا ب ـعــد ،لــم نـشـهــد لـهــا في
مقابالتها ّإل تصريحات سطحية ،مــن قبيل
تـصــريــح أح ــد ال ـش ـبــان ال ـبــالــغ س ـنّــه  17عــامـ ًا
عندما اشتكى من أخذ المهاجرين للوظائف،
وأض ــاف بـعــدهــا« :أعـلــم بـ ّـأن األجــانــب ليسوا
ه ــم ال ـم ـلــوم ـيــن ،فـبـعـضـهــم أط ـب ــاء وي ـن ـقــذون
ح ـيــات ـنــا» ،ث ـمّ أط ــرق بـعـيـنـيــه ل ــأرض بهيئة
مـعـتــذرة تـعـبّــر عــن كــونــه يـبـحــث عــن إجــابــة،
وليس عنصري ًا.

محاربة العنصرية ،كيف؟
لـنـكــون واض ـح ـيــن ،ال يـجــب الـتـســامــح مــع أيّ
سلوك عنصري يظهره أيّ شخص ،وال يجب
ت ـبــريــره ،فــالـسـلــوك الـعـنـصــري خـطـيــر ويـجــب
محاربته .لكن هــل التعبيرات العنصرية التي
يـتـبـنــاهــا الـبـعــض مــن الـطـبـقــة الـعــامـلــة تجعلهم
عنصريين بالطبيعة وال رجعة لهم عنها؟
ع ـنــدمــا ت ـحــدث ج ــورج ــي دي ـم ـتــروف ع ــن ّأن
الـمـهـمــة الــرئ ـي ـســة ل ــأح ــزاب الـشـيــوعـيــة هــي:
«تـنـظـيــم نـضــال مـشـتــرك لـلـعـمــال الـشـيــوعـيـيــن
واالشتراكيين الديمقراطيين ...وبقية العمال
ضد هجوم رأس المال وضد الفاشية وخطر
الـحــرب» كــان يعلم تـمــامـ ًا عــن «االسـتـقـطــاب»
الـيـمـيـنــي ل ـم ـج ـمــوعــات ال ـع ـمّ ــال خــائ ـبــي األم ــل
بــالــوضــع ال ـقــائــم ،وك ــان مـتـيـقـنـ ًا ب ـ ّـأن أصـحــاب
الـتـعـبـيــرات ال ـفــاش ـيّــة لـيـســوا جـمـيـعـ ًا فــاشـيـيــن
بطبيعتهم ال يمكن إرجاعهم لتبني تعبيرات
ت ــدل ــل ع ـل ــى م ـط ــال ـب ـه ــم ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ووس ــائ ــل
تحقيقها.
ّإن مشكلة هؤالء الحقيقية ،والسبب األساس
الــذي دفعهم إلــى حضن اليمين الـصــاعــد وإلــى
خطبه الشعبوية هو الفراغ الذي سببه غياب
خطاب يساريّ حقيقي .والمسؤول عن غياب
ٍ
يـســار حقيقي هــم «يـســار الــوســط الليبرالي»،
فهل يمكن بعد هــذا أن نتوقع منهم االستماع
إلى «يسار» يرغب بإبقاء األوضاع على حالها
مع وضع بعض األلوان التجميلية؟
وكما قال النقابيّ البريطاني إيدي ديمبسي-
الـ ــذي ك ــان م ـحــل ه ـج ــوم ش ــرس م ــن ه ــؤالء
ال ـت ـج ـم ـي ـل ـي ـيــن رغ ـ ــم ت ــاريـ ـخ ــه ال ـم ـش ـه ــود فــي
تـنـظـيــم ال ـع ـمّــال ال ـم ـهــاجــريــن ال ــذي ــن ل ــم يـعــرهــم
أح ــد األه ـم ـيــة -فــي مـسـيــرة لـيـكــزت فــي آذار
 2019فــالـسـبــب الــرئـيــس ال ــذي يــدفــع بـهــؤالء
للذهاب إلى عروض اليميني المتطرف تومي
روبـنـســون أو أيّ ــة مـسـيــرات مـشــابـهــة لــه ،هو
أنّـهــا تــوحــدهــم ضـدّ شــيء واحــد يكرهونه هو
اليسار الليبرالي« ،وهم محقون في كراهيتهم
له».
ورغــم مـحــاوالت التجميليين فــي دفــاعـهــم عن
مواقفهم إظـهــار ديمبسي وأمـثــالــه -ليس في
بريطانيا فحسب بل على طول العالم -وكأنّهم
يــريــدون التخلي عن قسم من الطبقة العاملة،
تحديد ًا المهاجرين واألقليات العرقية والدينية،
فالحقيقة أنّهم هم من يريدون التخلي وبشكل
واض ــح عــن الـقـســم األك ـبــر واأله ــم مــن الطبقة
الـعــامـلــة ،أي بــاخـتـصــار :ك ـ ّل مــن ال يـعـتـبــرونــه
مــائ ـم ـ ًا لـمـعــايـيــرهــم األكــادي ـم ـيــة ع ــن «ال ـي ـســار
الراقي» ،وال فرق لديهم أيّ انتماء له .فهؤالء
بــال ـن ـس ـبــة ل ـه ــم مـ ـجـ ـرّد «شـ ـعـ ـبٌ م ـت ـخ ـ ّل ــف» ال
يستحق جهد البحث في احتياجاته الحقيقية،
وال حشده للدفاع عن قضاياه.
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صدرت الترجمة العربية لكتاب «أساطير القرم» نهاية العام
الماضي  ،2019و«أساطير القرم» كتاب صدر باللغة الروسية
عام  1961عن دار القرم للطباعة والنشر ،واحتوى ترجمة لـ 34
حكاية أسطورية من شبه جزيرة القرم شمال البحر األسود .كل
الحكايات مجهولة المؤلف ،باستثناء واحدة لألديب مكسيم
غوركي ،وهي حكايات نابعة من التراث الشعبي الذي تناقلته
األجيال شفاهاً لقرون عديدة.

ǧǧلؤي محمد

ح ـس ــب وجـ ـهـ ــة ن ـظ ــر الـ ـك ــات ــب م ـك ـس ـيــم
غ ــورك ــي ف ــإن أس ــاس األدب يـكـمــن في
الفولكلور أي أدب الشعب ،والفولكلور
م ــادة خ ــام كـبـيــرة وه ــو مـصــدر ومـعـيــن
لـلـشـعــراء واألدب ــاء جميعهم ،فــإذا فهمنا
ال ـم ــاض ــي جـ ـيـ ــد ًا ،كـ ــان ن ـتــاج ـنــا ال ـحــالــي
رائ ـع ـ ًا ج ــد ًا وسـنـفـهــم آن ــذاك بــدقــة أهمية
الفولكلور.
حكايات أسطورية
ك ـكــل ح ـكــايــات ال ـش ــرق ال ـقــديــم ،اتـسـمــت
معظم الحكايات ال ـ  34بطابع التشريق
واألس ـ ـل ـ ــوب ال ـب ـس ـي ــط ،ول ـ ــم تـ ـخـ ـ ُل مــن
المبالغة حول أبطال الحكايات وتفاعلهم
م ــع ال ـق ــوى «الـ ـخ ــارق ــة» م ـثــل ال ـس ـحــرة
والـمـشـعــوذيــن ،وأحــداث ـهــا مـسـتـمــدة من
م ـشــاهــد م ـل ـمــوســة م ــن ال ـب ـي ـئــة كــالـجـبــال
وال ـص ـخ ــور وال ـب ـح ــار وال ـم ــدن وال ـقــرى
والقالع وغير ذلك.
تبلورت األساطير تاريخي ًا عند العديد
مــن ال ـش ـعــوب لـتـفـسـيــر بـعــض الـمـظــاهــر
التي تتعلق بالطبيعة واإلنسان ،وحسب
ك ـتــاب «ال ـمــوســوعــة الـفـلـسـفـيــة» ،تـعــرف

األس ــاطـ ـي ــر ب ــأن ـه ــا ،م ـج ـمــوعــة ح ـكــايــات
ظ ـهــرت فــي ال ـمــراحــل األولـ ــى لـلـتــاريــخ،
وك ــان ــت ص ــوره ــا ال ـخ ـيــال ـيــة م ـح ــاوالت
بــدائـيــة لفهم وشــرح الـظــواهــر المختلفة
للطبيعة .لــذلــك تشكلت أغـلــب األساطير
م ــن وح ــي ال ـخ ـيــال ،ف ــي م ـشــاهــد تتغلب
ع ـلــى ق ــوى الـطـبـيـعــة ،وت ـع ـطــي تـفـسـيــر ًا
خـيــالـيـ ًا لكثير مــن ظــواهــرهــا .وال تخلو
أي ـض ـ ًا م ــن األســال ـيــب األدب ـي ــة الـمـشــوقــة
والـحـكــم وال ــدروس الـفـلـسـفـيــة .وحسب
الب ـي ـي ــر ،ف ـ ــإن األس ـ ـط ـ ــورة عـ ـبـ ــارة عــن
شائعة أصبحت جــزء ًا من تراث الشعب
الشفهي ،ومن الناحية اللغوية كثير ًا ما
نـسـتـخــدم كـلـمــة شــائـعــة مـكــان أسـطــورة
والعكس صحيح.
المخبأ
المهد َّ
ت ـش ـي ــر أغـ ـل ــب الـ ـحـ ـك ــاي ــات إل ـ ــى ب ـطــولــة
الشعوب ،ودورهــا النضالي ضد الغزاة
وال ـم ـح ـت ـل ـيــن ،وال ـت ـص ــدي ل ـق ــوى ال ـشــر.
ومـنـهــا حـكــايــة «الـمـهــد الـمـخـبــأ فــي جبل
باسمان».
وال ـم ـه ــد ال ـم ـخ ـبَّ ــأ ،ح ـكــايــة ت ـص ــور تـعـلــق
الشعب الجبلي بإرثهم المقدَّس «المهد
الــذهـبــي» ،وصـمــودهــم فــي وجــه الـغــزاة
ال ـس ــاح ـل ـي ـي ــن .وشـ ـعـ ــارهـ ــم« :إن أب ـن ــاء
شـعـبـنــا ال يـخــافــون أحـ ــد ًا ،وأح ــرى بهم
أن يسقطوا جميع ًا عــن بكرة أبيهم في
ساحة المعركة من أن يبيعوا كرامتهم».
ويرمز المهد والجبل إلى التع ُّلق بأرض
الوطن ومقاومة الغزاة.
الحصن الطويل
فــي «الـحـصــن الـطــويــل» ،وهــي حكاية
روس ـ ـيـ ــة ق ــدي ـم ــة ع ـك ـس ــت اص ـط ـف ــاف
الـ ـنـ ــاس ضـ ــد ج ـش ــع الـ ـنـ ـقـ ــود ،يـظـهــر
الـ ـتـ ــاجـ ــر كـ ــرمـ ــز ل ـل ـس ـل ـط ــة الـ ـجـ ــائـ ــرة،
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إن أبناء شعبنا
ال يخافون أحداً
وأحرى بهم أن
يسقطوا جميعاً
عن بكرة أبيهم
في ساحة
المعركة من أن
يبيعوا كرامتهم

وي ـت ــوح ــد ال ـش ـع ــب ضـ ــده الس ـت ـع ــادة
حقوقه المنهوبة.
أم ــا أس ـط ــورة «ال ـج ـبــل ذو الـهــدهــديــن–
أوب ـ ــوك» ،ف ـص ـوَّر حــالــة ال ـص ــراع داخــل
ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات الـ ـقـ ــديـ ـمـ ــة ،عـ ـب ــر ت ـق ــدي ــم
ال ـ ـص ـ ــراع بـ ـي ــن ق ـ ــوى الـ ـخـ ـي ــر والـ ـشـ ــر.
حـيــث ج ــاءت امــرأتــان مــن بــاد سكانها
بخالء وحسودون ،ورمت بهما األقدار
ف ــي ق ــري ــة س ـكــان ـهــا ب ـس ـط ــاء ب ـع ــد غ ــرق
سفينتهم قــرب ســاحــل الـجــزيــرة .رحــب
ال ـب ـس ـطــاء ب ـه ـمــا ب ـكــل س ـخ ــاء ،ولـكـنـهـمــا
تـجـبــرتــا وشـكـلـتــا حــاشـيــة تـنـشــر الــرعــب
ب ـيــن س ـك ــان ال ـق ــري ــة ،لــاس ـت ـحــواذ عـلــى
م ـقــدرات ال ـنــاس ال ـكــرمــاء ،إل ــى أن أطــل
على القرية حكيم قادم من بالد الشرق،
وت ـ ـصـ ــدى لـ ــامـ ــرأتـ ـيـ ــن ،وأن ـ ـقـ ــذ س ـك ــان
ال ـق ــري ــة وم ـك ـن ـهــم م ــن الـ ــوقـ ــوف بــوجــه
الـ ـش ــر ،وب ـش ـك ــل «أس ـ ـطـ ــوري خ ـ ــارق»،
حـيــث أوع ــز الـحـكـيــم بــاخـتـفــاء الـمــرأتـيــن،
وتـحــويـلـهـمــا إل ــى ط ـيــريــن «ه ــده ــدي ــن»،
وس ــرع ــان م ــا ارت ـف ـع ــت م ــن قـ ــاع الـبـحــر
صخرتان كبيرتان تشبهان السفن ،في
المكان الذي غرقت فيه السفينة ،هاتان
الصخرتان– السفينتان تــذكــران الناس
بــاألحــداث المؤلمة الـتــي واجـهـهــا سكان
تلك القرية.
نافورة الدموع
ن ــاف ــورة الـ ــدمـ ــوع ،ح ـكــايــة ت ـت ـحــدث عــن
ال ـح ـك ــام ال ـم ـت ـع ـط ـش ـيــن لـ ـل ــدم ــاء ،وك ـيــف
يحافظون على عروشهم بكل األساليب
الوحشية .فالحاكم «الـخــان» تخلى عن
كل شيء من أجل السلطة والمجد.
وعندما تقدم هذا الحاكم في العمر ،وقع
في حب جارية جميلة ،ولكنُّه لم يستطع
أن يحظى بقلبها ،وماتت الفتاة مبكر ًا،
عـنــدهــا أدرك ال ـخــان كـيــف يـعــانــي القلب

عندما تلمّ به المصيبة ،فأصبحت حياته
شاقة.
اس ـتــدعــى ال ـحــاكــم ف ـنــان ـ ًا إيــران ـي ـ ًا مــاهــر ًا،
وطلب منه أن يصنع له من الحجر عم ًال
يـحـمــل ال ـحــزن عـلــى مــر ال ـع ـصــور ،طلب
منه أن ينحت الحجر بحيث يبكي مثلما
لوح من
يبكي فؤاده .فحفر الفنان على ٍ
الــرخــام بتلة زهــرة واح ــدة ،ثــم أخــرى.
وفي وسط الزهرة نقش عين ًا بشرية،
تـسـقــط مـنـهــا ع ـلــى ص ــدر ال ـح ـجــر دمـعــة
رجــل ثقيلة دون أن تتوقف على مدى
السنين واألزمان.
كيكيا وأوكسانا
فــي حـكــايــة «كـيـكـيــا» ،تـجـســد تـلــك الـفـتــاة
ملحمة ،بـعــد أن وضـعــت مـصــالــح شعبها
ووطنها فوق كل شيء ،فهي التي قررت
ب ــأن تــدمــر األع ـ ــداء ،بـمــن فـيـهــم زوج ـهــا،
ال ــذي اتـضـحــت خـيــانـتــه لـشـعـبـهــا .وبــذلــك
س ـم ــح رؤسـ ـ ــاء ال ـم ــدي ـن ــة ل ـب ـط ـل ـت ـهــم ب ــأن
تختار وهي على قيد الحياة ،مكان ًا لدفن
جنازتها داخــل المدينة ،ومـيّــزوا المكان
بتمثال نصفي -على هيئة صدر امرأة–
من النحاس المذهب ،المنقوش بعبارة
ناطقة بمأثرتها البطولية الجريئة.
أما حكاية «أوكسانا» ،فهي تمثل صالبة
الفتاة الفاتنة التي وقعت أسيرة مربوطة
ال ـيــديــن ،عـنــد قـبــائــل ال ـقــرم ال ـرُّحَّ ــل الــذيــن
انـقـضــوا عـلــى قــريـتـهــا اآلم ـنــة ،وتــم بيعها
إل ــى مــدي ـنــة غــري ـبــة ،ل ــم يـتـمـكــن أح ــد مــن
لمسها ،ولم يذهبوا بها إلى الخان ،حيث
ك ــان ــوا ي ـن ـت ـظــرون أن تـضـعــف عــزيـمـتـهــا،
كــانــت ثـمــة ق ــوة داخـلـيــة هــائـلــة تـسـنــدهــا،
ولم تفقد األمل بأن ينقذها حبيبها ،الذي
تم َّكن من الوصول إليها متنكر ًا ،فأنقذها
بمعجزة بطولية كبيرة ،بعدها تمكنا من
الهرب بعيد ًا عن حاشية الخان.

شؤون ثقافية
قاسيون ـ العدد  947اإلثنين  6كانون الثاني 2020
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حمل الفيلم األخير للمخرجة البنغالديشية ربيعة حسين
عنوان «صنع في بنغالديش» ،وتروي مشاهد الفيلم قصة
كفاح عامالت مصانع النسيج في بنغالديش من أجل تحصيل
حقوقهن في تأسيس نقابة لعمال النسيج.
َّ

ǧǧقاسيون

قـضــت الـمـخــرجــة ربـيـعــة حـسـيــن حــوالــي
ث ـ ــاث سـ ـنـ ــوات فـ ــي ال ـب ـح ــث وم ـقــاب ـلــة
ال ـع ــام ــات ل ـل ـتَّ ـعــرف ع ـلــى ال ـب ـي ـئــة ال ـتــي
عــاشــت فيها العاملة دالـيــا ،والـتــي عانت
الكثير مــن ظــروف الـعـمــل فــي المصنع،
على يــد أربــاب العمل وعـلــى يــد زوجها
الـ ـق ــاس ــي ،فـ ـق ــررت اسـ ـتـ ـع ــادة كــرام ـت ـهــا
ب ـت ــأس ـي ــس ن ـق ــاب ــة ل ـل ـع ــام ــات ال ـل ــوات ــي
تـ ــراوحـ ــت أعـ ـم ــاره ــن مـ ــا ب ـي ــن 30-18
ع ــام ـ ًا وي ـعــان ـيــن جـمـيـعـ ًا م ــن آالم الـظـهــر
وال ـك ـتــف بـسـبــب ال ـج ـلــوس ع ـلــى مـقــاعــد
صلبة واالنكفاء على طــاوالت الخياطة
عشر ساعات في اليوم ،ولستة أيام في
األسـبــوع مقابل أجــور تبلغ  100يــورو
شهري ًا في أفضل الحاالت.
س ـي ـنــاريــو ال ـف ـي ـلــم م ـس ـتــوحــى م ــن قـصــة
حـقـيـقـيــة ،هــي قـصــة ح ـيــاة الـعــامـلــة دالـيــا
اخ ـتــر دولـ ــي .ح ـيــث طــرحــت الـمـخــرجــة
وجـهــة نـظــر الـعــامـلــة الـتــي أسـســت نقابة

مدينة دكــا وتعمل فــي مصنع النسيج–
وه ـنــا تـبـلــغ شـيـمــو مــن الـعـمــر  23عــامـ ًا
وتناضل مــن أجــل تأسيس نقابة لعمال
مصنع الـغــزل والنسيج الــذي تعمل فيه
بعد أن أودى حــريــق بحياة العديد من
ال ـع ـم ــال والـ ـع ــام ــات .وي ـس ـت ـع ـيــد الـفـيـلــم
حــادثــة حريق وانـهـيــار مصنع رنــا بــازا
ال ـش ـه ـي ــر س ـن ــة  ،2013الـ ـح ــادث ــة ال ـتــي
تسببت بوفاة  1138من عمال وعامالت
ال ـم ـص ـنــع ،م ــا دفـ ــع ال ـعــام ـلــة ش ـي ـمــو إلــى
ال ـم ـط ــال ـب ــة ب ـح ـق ــوق ال ـع ـم ــال ب ـم ـســاعــدة

عامالت النسيج ،بشأن صناعة النسيج
وح ـق ــوق ال ـع ــام ــات ،م ــن أج ــل تـحـسـيــن
ظــروف العمل فــي بلد يستخدم العمَّال
والعامالت بشكل واسع لتعزيز اإلنتاج
الـمـحـلــي ال ــذي تـصــاعــد مــن  18,14مليار
دوالر عــام  ،1980إلــى  274,025مليار
دوالر عام .2018
كما يــروي الفيلم قصة العاملة شيمو–
وهي تجسيد لشخصية العاملة الحقيقية
داليا اختر ،التي فـرّت من قريتها وهي
ف ــي س ــن ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة لـتـسـتـقــر فــي

أخبار ثقافية

المهتمين بقضايا حماية العامالت.
ق ــال ــت رب ـي ـعــة ح ـس ـيــن لــوســائــل اإلع ــام
إنـهــا عندما التقت بـعــامــات النسيج في
عــام  ،2016لم تشعر بأنهن ضحايا ،بل
م ـحــاربــات يـشـعــرن بــالـكــرامــة وبــالـطــاقــة
ال ـك ــاف ـي ــة ل ـل ـم ـطــال ـبــة ب ـح ـق ــوق ـه ــن ،وب ـعــد
ت ـصــاعــد ال ـن ـضــال ف ــي ال ـم ـص ـنــع ارت ـف ـعــت
أجـ ــور ال ـع ــام ــات وص ــرف ــت تـعــويـضــات
الـحــريــق وتـحــولــت الـنـقــابــة الـجــديــدة إلــى
مـحــرك للتغيير فــي المصنع على الرغم
من القمع واالستغالل.

كانوا وكنا

معهد لدراسات البحر المتوسط
افـتـتـحــت جــامـعــة تـشـجـيــانــغ ل ـلــدراســات الــدولـيــة فــي مــديـنــة هــانـغـتـشــو شــرقــي
الصين مؤخر ًا ،معهد دراسات حوض البحر األبيض المتوسط ،وهو األول
مــن نــوعــه فــي الصين ،حيث يتوقع إقــامــة المزيد مــن الــدراســات عــن القضايا
االجتماعية واالقتصادية والثقافية المتعلقة ،بدعم من العلماء الصينيين .قالت
وسائل إعالم صينية إن البحر األبيض المتوسط مجال جديد لالستكشاف
بالنسبة إلــى الــدائــرة األكــاديـمـيــة الصينية ،مــا يعني الحاجة إلــى بــذل المزيد
من الجهود لالهتمام بالمنطقة التي كانت محور ًا على طول طريق الحرير
القديم ،والتي يسكنها اليوم أكثر من  500مليون نسمة ،فيما يبلغ إجمالي
الناتج المحلي للمنطقة المذكورة حوالي  %10من اإلجمالي العالمي.

 26ألف معرض
ذكرت وسائل إعالم صينية أن  5354متحف ًا في أرجاء الصين أقامت
 26أل ــف م ـعــرض ون ـحــو  260أل ـف ـ ًا مــن األن ـش ـطــة الـتـعـلـيـمـيــة األخ ــرى
حول اآلثار الثقافية خالل عام  .2019وذكرت أيض ًا إن تلك الفعاليّات
استقطبت قرابة  1,13مليار زائر .وأوضحت وسائل اإلعالم أن قضاء
العطالت فــي المتاحف أضحى اتـجــاهـ ًا جــديــد ًا فــي الصين ،إذ إن أكثر
مــن  %40مــن الـسـيــاح قــامــوا بــزيــارة المتاحف خــال عطلتي مهرجان
عـيــد الــربـيــع والـعـيــد الــوطـنــي .مــن جـهــة أخ ــرى ،نـشــرت الـمـتــاحــف على
اإلنترنت معلومات بشأن أكثر من  5ماليين قطعة من اآلثار الثقافية
الموجودة ضمن مجموعاتها لتعزيز وصول الجمهور إلى تلك اآلثار.

شهدت مدينة يافا الفلسطينية أحداث ثورة العشرين  ،1920وانتفاضة
أي ــار  ،1921وثـ ــورات  ،1930-1929وال ـث ــورة الـفـلـسـطـيـنـيــة الـكـبــرى
 1939-1936وغيرها .في الصورة :وقوف الجماهير في وجه جنود
االستعمار البريطاني خالل مظاهرة شعبية ضد الصهيونية في مدينة
يــافــا الفلسطينية عــام  1933الـمـظــاهــرة الـتــي كــانــت ش ــرارة انـتـفــاضــة
تشرين األول .1933

لالنتساب لحزب اإلرادة الشعبية بجميع المحافظات ..نرجو اإلتصال على األرقام التالية:
المحافظة
درعا
السويداء

االسم
خالد الشرع
هاني خيزران

الهاتف
0968844820
0952769397

دمشق وريفها
حمص
الالذقية

محمد عادل اللحام
محمد زهري زهرة
صالح طراف

0944484795
0933145891
0988386581

طرطوس
حماة
دير الزور

صالح معنا
أنور أبوحامضة
زهير المشعان

0999725141
0933763888
0932801133

الحسكة
حلب
الرقة

بناء على قرار المؤتمر االستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
(تم إغالق تحرير هذا العدد يوم األحد « )٢٠20/01/05قاسيون» أصدرها الشيوعيون السوريون ً
قاسيون ناطقة باسم حزب اإلرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع االستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣

حمداهلل ابراهيم
جمال عبدو
محمد فياض

0999212404
0933796639
0945817112

زوروا موقعنا على اإلنترنتwww.kassiounpaper.com :

الذاكرة الشعبية ترفض النسيان
وسط رفض الكوريين ،بدأت كوريا
الجنوبية في السنوات األخيرة سياسات
لتعديل مناهج دراسة التاريخ لتخفيف
لغة العداء تجاه فترة االحتالل الياباني
لكوريا بين عامي  ،1945-1910وأنتج
السينمائيون أفالماً جديدة ُتعيد للذاكرة
الوطنية فترة نضال الشعب الكوري
ضد االحتالل الياباني ،كاحتجاج على
المساس بالرموز الشعبية والوطنية.

ǧǧعمر هيواني

النمر والصياد
قـ ــدم ب ـ ــارك ه ـ ــوون ج ــون ــغ ث ــاث ــة م ـس ـتــويــات
ل ـل ـص ــراع ف ــي ف ـي ـلــم «ال ـن ـم ــر :ح ـك ــاي ــة ال ـص ـيــاد
العجوز» في معالجة سينمائية مر ّكبة وعميقة
لهوية بــاده .إذ قـدّم الـصــراع عليها في ثالثة
مـسـتــويــات مــتaص ـلــة؛ الـتـمـتــرس وراء ثـقــافــة
ت ـح ـرّض ال ـكــوري ـيــن ع ـلــى م ـقــاومــة االح ـت ــال،
واخـ ـت ــار ال ـن ـمــر رم ـ ــز ًا ل ـه ــذه ال ـث ـقــافــة بــوصـفــه
حارس الطبيعة والروح الطيبة في األساطير
الـشـعـبـيــة ،وس ـعــى ن ـحــو خ ـلــق ن ـم ــوذج مـغــايــر
للبطل الذي يؤمن أن وجوده يكتمل بانتصار
المبدأ والحق ال بتفوّقه وتميزه على الجميع.
يذ ّكر هذا الفيلم باالستعمار الياباني ،في حين
تريد المناهج الرسمية نسيانه ،وبهذا الشكل
يطرح المخرج والسيناريست الكوري رؤيته
في مواجهة االحتالل انطالق ًا من قصة الصيّاد
العجوز مين سيك تشوي الذي يعترض على
تـعـ ّلــم ابـنــه الـصـغـيــر الـصـيــد ،بـعــد تــاريــخ طــويــل
ومرير مع الطبيعة وقوانينها ،فقد قتَل زوجته
بــالـخـطــأ ظ ـنّ ـ ًا مـنــه أنـهــا وحــش كــاســر ،ودارت
بـيـنــه وبـيــن الـنـمــور ج ــوالت عــديــدة ،تــأسّـســت
ع ـلــى ع ـ ــداء م ـس ـت ـح ـكــم مـ ـ ــرور ًا ب ـهــدنــة ألــزمــت
الـطــرفـيــن ب ـعــدم ال ـت ـع ـرّض لـبـعـضـهـمــا ،وص ــو ًال
إلى صداقة نــادرة بين خصمين قوامها الحذر
ال ـم ـت ـبــادل ،وم ـســاعــدة ك ـ ّـل مـنـهـمــا لـغــريـمــه إذا
استدعت الحاجة ،من دون أن يغمض أحدهما
عينه مطمئن ًا إلى خصمه.
جمعت عالقة مع ّقدة بين النمر وصـيّــاده ،بعد
أن اق ـت ـنــع كــاه ـمــا بــإم ـكــان ـيــة ال ـع ـيــش ف ــي ظــل
وج ــود اآلخـ ــر ،وه ـنــا ت ـغــزو ال ـق ــوات الـيــابــانـيــة
جارتها كــوريــا لتبدأ أكبر حملة إبــادة للنمور،
باعتبارها التجسيد الــرمــزي لـلــروح الوطنية
ال ـك ــوري ــة ،وف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء يــرت ـكــب ال ـغ ــزاة
جرائم دموية بحق البشر والشجر والحيوان.
لــم يـغــب االنـقـســام بـيــن الـكــوريـيــن عــن مشاهد
الـفـيـلــم ،فـجــزء مـنـهــم يـنــاصــر االسـتـعـمــار رهـبــة

م ـنــه أو ط ـم ـع ـ ًا ب ـه ـبــاتــه ،وم ـن ـهــا ال ـم ـكــافــأة الـتــي
أعـلــن مـقــابــل الـفـتــك بــالـنـمــور الـتــي لــم يـبــق منها
إ ًال نمر أعور استطاع النجاة بعد قتله العديد
من الجنود الذين أنهوا حياة آخر أبنائه ،وفي
الـمـقــابــل يـقــف مــن يــرفـضــون االنـصـيــاع ألوامــر
الحاكم الياباني ومنهم العجوز تشوي ،الذي
لــم يستطع إقـنــاع ابنه الوحيد بعدم االلتحاق
بصائدي النمور ليلقى حتفه هناك عاجز ًا عن
أن يستوعب رؤيــة والــده حــول الصيّاد الــذي
يحمي الطبيعة وال يثأر منها.
خ َّلفت تلك المواجهات الدامية ضحايا بالمئات
خالل عواصف ثلجية مدمرة تهبُّ على الجبال
والغابات ،فال يستطيع أحد الخروج من منزله
س ــوى ال ـص ـيّــاد والـنـمــر وهـمــا يـبـكـيــان فقدهما
عائلتيهما ،وغدت وحدتهما تماثل كل القسوة
وال ـب ــرودة والــوحـشــة الـتــي تـحــاصــرهـمــا بفعل
غـضــب الـطـبـيـعــة ومـمــارســات االح ـتــال .وقــرر
الصياد في نهاية الفيلم :ال يجب أن يقتل هذا
النمر بيد المحتل الياباني ،وإذا ُقدر له الموت
فليكن بيد كورية ،ويموت االثنان سقوط ًا من
حافة شاهقة بعد معركة مرهقة.
الـنـمــر وال ـص ـيــاد شـخـصـيـتــان وتــراج ـيــديــا على
الطريقة الكورية ،األول يرفض الصيد مقابل

2020
تابعوا جريدة قاسيون على اإلنترنت:

حرصت األفالم
السينمائية الجديدة
في كوريا الجنوبية
على أن تقدم النمر
مترافقاً مع مشاهد
النضال ضد االحتالل

كل
المال أو خدمة االستعمار ،والثاني يتحدى ّ
أعدائه وال يستسلم لهم حتى آخر لحظة.

وحـشــوده شر هزيمة على يد بسطاء الناس
نظموا المقاومة لتحرير بالدهم.
الذين َّ

هدير معركة النصر
ف ـي ـلــم ي ـح ـمــل اسـ ــم «مـ ــن ه ــدي ــر ال ـم ـع ــرك ــة إل ــى
النصر» ،وهو فيلم كوري ياباني والذي أنتج
عام  ،2019ويصوَّر أحداث معركة فنغودونغ
بـيــن فـصــائــل الـمـقــاومــة ال ـكــوريــة واإلمـبــريــالـيــة
اليابانية أثناء االحتالل الياباني لكوريا.
ف ــي ع ــام  ،1920وع ـنــدمــا كــانــت ك ــوري ــا تـحــت
الـحـكــم الـيــابــانــي ،نشطت مـجـمــوعــات المقاومة
الـصـغـيــرة فــي ال ـعــديــد فــي الـمـنــاطــق الـمـحـتـلــة،
وخـ ـ ــال  4أيـ ـ ــام مـ ـت ــواصـ ـل ــة ،دارت م ـعــركــة
فـنـغــودونــغ الـتــي ه ــزم فـيـهــا الـجـيــش الـيــابــانــي
رغم ضخامة الحشود أمام فصائل صغيرة في
الجبال والغابات ،تلك الفصائل التي استدرجت
الحشود اليابانية باتجاه الحدود السوفييتية
حيث تتمركز القوة الرئيسة للمقاومة الكورية
التي شكلها الشيوعيون.
وفي هذا الفيلم أيض ًا ،ظهرت شخصية الضابط
الياباني الدموي الــذي يفتك بالنمور الكورية
كـنــوع مــن التسلية ،ومــن أجــل تحطيم الــروح
ال ـك ــوري ــة .وفـ ــي ال ـن ـهــايــة يُ ـه ــزم هـ ــذا ال ـضــابــط

رمزية النمر الكوري
منذ قرون عديدة ،احتل النمر مكانة مهمة في
الـتــراث الشعبي ال ـكــوري ،فـهــو طــارد األرواح
ال ـش ــري ــرة ح ـســب األس ــاط ـي ــر ال ـقــدي ـمــة ،وبـطــل
م ـع ـظــم ال ـح ـك ــاي ــات ال ـش ـع ـب ـيــة ورم ـ ــز ال ـش ـجــاعــة
والقوة في الفولكلور المحلي ،ويظهر أيض ًا في
األعمال المنحوتة من الحجر وفي لوحات الفن
القديم ،وهناك أكثر من  600سجل تاريخي عن
الـنـمــور فــي عـهــد أســرة جــوســون وحــدهــا ،كما
يشكل النمر مــادة رئيسة فــي لــوحــات الـتــراث
الشعبي التي تعرف باسم «مينهوا» وغير ذلك
من مواد التراث التي تؤكد حضوره.
يظهر «النمر» كرمز كــوري في فترة النضال
ضــد االحـتــال ،وهــو الــرمــز الــذي يعيش أيض ًا
ف ــي ال ـح ـك ــاي ــات ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـك ــوري ــة ال ـقــدي ـمــة.
وح ــرص ــت األف ـ ــام الـسـيـنـمــائـيــة ال ـج ــدي ــدة فــي
كــوريــا الـجـنــوبـيــة عـلــى أن تـقــدمــه مـتــرافـقـ ًا مع
مـشــاهــد الـنـضــال ضــد االحـتــال رفـضـ ًا لنسيان
الرموز الوطنية ،واحتجاج ًا على تغيير مناهج
التاريخ في السنوات األخيرة.

 5٠٠٠ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة

2

www.kassioun.com

قيمة االشتراك السنوي لألفراد

kassioun

kassioun.sy

kassioun

kassioun.sy

