االفتتاحية
كيف نتفادى
تع ّمق األزمة؟
ال يـكــاد يـخـتـلــف اث ـنــان فــي ّأن الـتـحــول االقـتـصــادي
ب ــات ـج ــاه ال ـل ـب ــرل ــة عـ ــام  ،2005ق ــد وضـ ــع األسـ ــاس
لالنفجار الذي جرى عام .2011
ّإن نـظــرة أوس ــع زمـنـيـ ًا ،تعيد الـتــأكـيــد عـلــى مــا قلناه
مـ ــرار ًا عــن أطـ ــوار األزمـ ــة (اق ـت ـصــادي -اجـتـمــاعــي-
س ـيــاســي)؛ أي ّإن س ـيــاســات اق ـت ـصــاديــة تـصــب ضد
مصلحة الناس تخلق عاج ًال أم آج ًال توتر ًا اجتماعي ًا
يليه توتر سياسي مفتوح االحتماالت باتجاه التوتر
األمني والعسكري ،بما في ذلك فتح الباب لمزيد من
التدخالت الخارجية.
واقع الحال هو ّأن معادلة األزمة بأطوارها ،ال تزال
قائمة وتفعل فعلها بشكل هائل؛ فالوضع االقتصادي
يستمر بالتدهور بشكل كارثي وسريع ،وليس سعر
الصرف سوى أحد المؤشرات على ذلك ،وهذا يعني
ّأن التوتر االجتماعي سيتصاعد بشكل سريع ،وهو
يتصاعد فع ًال ومؤشرات ذلك واضحة لكل ذي بصر،
وهــو مــا يعني أيـضـ ًا أن األم ــور إذا اسـتـمــرت ضمن
الــدوامــة نفسها (اقـتـصــاديــة -اجتماعية -سياسية)،
فــإن الـبـلــد مـتـجــه حـكـمـ ًا نـحــو انـفـجــار سـيــاســي جــديــد
سيكون أخطر من كل ما سبق.
مــا يـنـبـغــي االنـتـبــاه لــه فــي الــدوامــة الــراه ـنــة ،هــو ّأن
كــل دوامـ ــة جــديــدة تـمـتــاز عــن ســابـقـتـهــا بــأنـهــا أعـمــق
وأشــد أثــر ًا من جهة ،وأســرع زمني ًا من جهة أخرى.
بكالم آخــر ،فـ ّـإن ما تطلب  6سنوات من  2005إلى
 2011لتتحول األزمة من اقتصادية إلى سياسية ،لن
يتطلب في الدوامة التالية المدة نفسها بل مدة أقصر،
خاصة إذا أرخنا لبداية دخول البالد الدوامة الثانية
مع تسارع انهيار سعر الصرف عامي  2015و،2016
حيث بدأ ينتقل مركز ثقل الهجوم على سورية من
الجانب العسكري إلى الجانب االقتصادي.
ّإن التردي المتسارع للوضع االقتصادي والمعيشي
لـلـنــاس ،ومــا تتعرض لــه الـلـيــرة الـســوريــة ،يــأتــي من
م ـصــدريــن واض ـح ـيــن :خــارجــي وداخ ـل ــي .الـخــارجــي
يتمثل بــالـحـصــار الـغــربــي المستمر والـمـتـصــاعــد على
س ــوري ــة ،والـ ــذي ال ح ــل ل ــه دون ال ــذه ــاب ال ـفــوري
إلــى الـحــل الـسـيــاســي عـبــر تنفيذ كــامــل لـلـقــرار 2254
إلس ـقــاط كــل ال ــذرائ ــع مــن ج ـهــة ،ولـتــرمـيــم الـعــاقــات
الـتـجــاريــة واالقـتـصــاديــة مــع دول الـجــوار ،بما يخدم
المصلحة الـســوريــة مــن جـهــة أخ ــرى .وأمــا الــداخـلــي،
فيتمثل بقوى الفساد الكبير التي تعملقت وتضخمت
بشكل غـيــر مـسـبــوق ،وبــات مــن الــواضــح تـمــامـ ًا أنها
تسرّع من عملية تخلصها من الليرة السورية مقابل
ألن قناعة كاملة قد
الــدوالر ،لتهريبه نحو الـخــارجّ ،
تشكلت لــديـهــا ب ـ ّـأن اسـتـمــرارهــا فــي الـبــاد بــات قــاب
قوسين أو أدنى.
ّإن االرت ـبــاط العميق بـيــن المهمة الــوطـنـيــة والمهمة
االقـتـصــاديــة االجـتـمــاعـيــة ،يظهر الـيــوم بأكثر صــوره
وضــوحـ ًا؛ لم يعد ممكن ًا الحفاظ على وحــدة سورية
وسـيــادتـهــا دون ضــرب الـفـســاد الـكـبـيــر ودون إنـهــاء
ال ـح ـص ــار ،وه ــات ــان م ـه ـم ـتــان ل ــن ت ـق ــوم ب ـه ـمــا الـبـنـيــة
الـسـيــاسـيــة الـتــي ســاهـمــت بـحـصــة كـبـيــرة مــن الـكــارثــة
فإن الباب الوحيد نحو إنهاء
القائمة والمتفاقمة ،ولذا ّ
ال ـكــارثــة وال ـح ـفــاظ عـلــى ال ـبــاد هــو ال ـحــل الـسـيــاســي
الشامل عبر  ،2254والــذي يفتح الباب أمــام الشعب
السوري لتقرير مصيره بنفسه ولتغيير جذري في
البنى المأزومة والتي لم تعد قــادرة على تقديم أية
حـلــول ،بــل ولــم تـعــد ق ــادرة إال عـلــى إنـتــاج مــزيــد من
األزمات.
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عين الفساد على أموال التأمينات

بدنا ناكل ..بدنا دفا..
بدنا نعيش بكرامة
ج ـم ـيــع الـ ــدراسـ ــات االق ـت ـص ــادي ــة تُ ـج ـمــع ع ـلــى أن
الــوضــع المعيشي لعموم الشعب الـســوري يسير
بمنحدر شديد الخطورة ،قياس ًا بارتفاع األسعار
وتكاليف المعيشة والتي تجاوز وسطيها الــ300
ألف ل.س
لـقــد أصـبــح الــواقــع الـمـعــاش وم ــؤك ــد ًا بــالــدراســات
التي تصدر بأرقامها الصادمة لكل الفقراء ،مقارن ًة
مع ما يحصلون عليه من أجور ومــوارد ال تكفي
كـفــاف الـيــوم ،أو عــدة أيــام متوالية بأننا أصبحنا
قاب قوسين أو أدنى من حافة الجوع ألن الناس
تستغني تـبــاعـ ًا عــن ضــروريــاتـهــا الـغــذائـيــة لصالح
األكـ ـث ــر ض ـ ـ ــرورة ،وه ـ ــذا ال ــوض ــع ت ــؤك ــده حــركــة
األســواق وكميات الـشــراء التي يقوم بها الناس،
فـمـثـ ًا الـبـيــض ي ـشــرى بــالــواحــدة وف ـخــذ الــدجــاج
أيض ًا يشرى بالواحدة والسكر باألوقية وغيرها
من األشياء المعروفة لدى الجميع.
كل يوم تمطرنا الحكومة بمشاريع قراراتها التي
تزيد فيها من إهانة فقراء الشعب السوري ،وآخر
مــا استجد وتفتق ذهنها النير هــو تــوزيــع السكر
والـ ــرز وال ـش ــاي ع ـلــى ال ـب ـطــاقــة الــذك ـيــة ،وح ــددت
الكميات التي ستحصل عليها العائالت ،أي حددت
لـلـنــاس كـمـيــات األك ــل الـمـفـتــرض أن تـبـقـيـهــم على
قيد الحياة ،ولكن الحياة خارج قرارات الحكومة
ومشاريعها ليست كما يتصورونها.
أصبحت الحياة ابتدا ًء من كميات الهواء المخصص
لالستنشاق مرتبط ًة بتغيرات سعر الصرف لليرة
مقابل الــدوالر اللعين ،وهذا األخير يسير بتطور
م ـت ـس ــارع ف ــي أسـ ـع ــاره ال ـت ــي ان ـع ـك ـســت م ـبــاشــرة
عـلــى مــزيــد مــن رفــع األس ـعــار ،ال ــذي يـعـنــي مــزيــد ًا
مــن اإلفـقــار للفقراء ،ومــزيــد ًا مــن الـثــروة المكدسة
لـ ــدى نــاه ـبــي قـ ــوت ال ـش ـع ــب ،ح ـيــث الـ ـف ــارق بـيــن
األجــور حتى بعد الزيادة األخيرة والحد األدنى
لمتطلبات الـمـعـيـشــة كـبـيـرٌ فـمــا هــو ال ـحــل؟ ســؤال
يـطــرحــه الـفـقــراء ال ـســوريــون عـلــى أص ـحــاب العقد
والــربــط فــي الـحـكــومــة الـتــي تمطرنا عـبــر اإلعــام
واإلعــام فقط -بسيل هائل من الوعود الخُ َّلبية
ال ـتــي تـتـبـخــر م ــع االن ـت ـهــاء م ــن ال ـت ـصــريــح ،وه ــذه
التصاريح الرنانة ليست فقط في الجانب المتعلق
بالوضع المعيشي -بل تمتد إلى مجمل المطارح
االقتصادية «صناعة -زراعة» وهي المطارح التي
يمكن في حال إعــادة تأمين مستلزمات نهوضها،
وت ــدوي ــر عـجـلــة إن ـتــاج ـهــا س ـت ـكــون ق ــاع ــدة ارت ـكــاز
حقيقية فــي تأمين مستلزمات التنمية ،وتحسين
مستوى معيشة أغلبية الشعب السوري ،وتحقيق
نسب النمو الضرورية للخروج من عُنق الزجاجة
التي وضعتنا فيها السياسات الليبرالية المحابية
والـمــراهـنــة على قــدوم المستثمرين كحل أســاس
مــن ال ـح ـلــول ال ـتــي تـعـتـمــدهــا ،كـمــا ت ـمّ ال ــره ــان في
السابق على أموال المستثمرين واآلن وصل البل
إلــى ذقــن أمــوال العمال فــي التأمينات المطروحة
لــاس ـت ـث ـمــار ،ب ـعــد أن ش ـف ـطــت م ـل ـي ــارات ال ـل ـيــرات
كدين ولم ترد إلى مصادرها.
السورية ٍ
ه ـ ــذا ال ـ ــواق ـ ــع هـ ــو غـ ـي ــض مـ ــن فـ ـي ــض وت ـت ـح ـمــل
الحكومة مسؤولية حدوثه ،وال ندري كم ستكون
مـنـعـكـســاتــه مــؤلـمــة فــي الـمــرحـلــة ال ـقــادمــة سـيــاسـيـ ًا
واجتماعي ًا.

صرحت رئاسة مجلس الوزراء خبرًا مفاده أن اللجنة االقتصادية في مجلس الوزراء درست مشروع تأسيس شركة مساهمة مغفلة الستثمار
أموال مؤسسة التأمينات االجتماعية تسمى (الشركة الوطنية الستثمار أموال التأمينات االجتماعية) وسيتم عرضه على مجلس الوزراء
الستكمال أسباب صدوره أصو ًال ،وذلك بغية تنفيذ رؤية المؤسسة لفصل العمل التأميني الخدمي عن االستثمار ،وبهدف تطوير عملها
الستثمار فائض أموالها بالشكل األمثل وتجاوز الصعوبات وتعزيز مركزها ودورها الهام في مجال الضمان االجتماعي ،والمساهمة في
عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية حسب ما جاء في اإلعالن ،دون ذكر أية تفاصيل أخرى حول هذا المشروع وماهيته وما هي
طبيعة الشركة التي ينوى تأسيسها ،وما وظيفتها وما هي طبيعة المشاريع التي تنوي استثمار أموال المؤسسة من خاللها؟

ǧǧأديب خالد

هذا الخبر أثار حفيظة العمال الذين
أبـ ــدوا مـخــاوفـهــم مــن ه ـكــذا خـطــوة
قــد ت ــؤدي إل ــى إف ــاس الـمــؤسـســة
وضياع أموالهم ،خاصة وأن أغلب
الـشــركــات الـحـكــومـيــة مـصـيــرهــا قيد
الـ ــدراسـ ــة وال ـت ــرت ـي ــب ب ـس ـبــب عــدم
دعم الحكومة لها ،ناهيك عن تاريخ
مــؤس ـســة ال ـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة
مع الحكومة وقراراتها التي كانت
دائ ـم ـ ًا ف ــي غ ـيــر صــالــح الـمــؤسـســة،
وإنما كان الهدف منها فقط السحب
م ــن أمـ ـ ــوال ال ـع ـم ــال دون اع ـت ـبــار
ل ـل ـمــؤس ـســة وال ـم ـه ــام االج ـت ـمــاع ـيــة
ال ـم ـل ـقــاة ع ـلــى عــات ـق ـهــا ،وس ـيــاســات
الحكومة االقتصادية بشكل عام ال
تصب في صالح الطبقة العاملة بل
تزيد من هضم حقوقها.
سياسات الحكومة
والمؤسسة والطبقة العاملة
مــا زال ــت الـحـكــومــة تـحـمــل مــؤسـســة
التأمينات االجتماعية أعباء ال عالقة
لها بها ،ناهيك عن مديونية الحكومة
والـقـطــاع الـخــاص للمؤسسة والتي
ت ـب ـل ــغ  230م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة س ــوري ــة،
والـتــي تمتنع الحكومة عــن سدادها
لـ ـلـ ـمـ ــؤسـ ـسـ ــة وت ـ ـ ـقـ ـ ــدم ت ـس ـه ـي ــات
وإعـفــاءات للقطاع الـخــاص للهروب
من دفع ديونهم للمؤسسة.

ع ـ ـ ــدا عـ ـ ــن مـ ــديـ ــون ـ ـيـ ــة الـ ـحـ ـك ــوم ــة
ال ـم ـب ــاش ــرة ل ـمــؤس ـســة ال ـتــأم ـي ـنــات
االج ـت ـمــاع ـيــة وإشـ ـ ــراك الـمــؤسـســة
فــي م ـشــاريــع حـكــومـيــة ،والـسـحــب
من أموالها إلنقاذ بعض الشركات
المهددة باإلفالس ،وتبلغ مديونية
الـحـكــومــة بــاإلضــافــة إل ــى اق ـتــراض
مــؤس ـســات ال ـق ـطــاع ال ـع ــام حــوالــي
 300مـلـيــار ل ـيــرة ســوريــة مـنــذ ما
قبل األزمة ،أي عندما كان الدوالر
ب 50لـيــرة ســوريــة ،فـكــم خـســرت
المؤسسة بسبب ذلك اليوم.
وهذا ما أدى إلى وصول المؤسسة
لـحــد االسـتــدانــة مــن الـحـكــومــة ففي
تــاريــخ  2018/2/20وافـقــت اللجنة
االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي رئ ــاس ــة مـجـلــس
ال ـ ــوزراء عـلــى م ـشــروع ق ــرار معد
م ــن وزارة ال ـم ــال ـي ــة ،ب ـم ـنــح سـلـفــة
لـمــؤسـســة ال ـتــأم ـي ـنــات االجـتـمــاعـيــة
تـ ـقـ ــدر ب ـث ــاث ــة مـ ـلـ ـيـ ــارات ون ـص ــف
ل ـي ــرة س ــوري ــة لـتـتـمـكــن م ــن س ــداد
االل ـت ــزام ــات الـمـتــرتـبــة عـلـيـهــا ،فــإذا
كـ ــانـ ــت الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ت ـس ـت ــدي ــن مــن
الحكومة منذ سنتين فمن أين جاء
الفائض لكي يُستثمر؟!.
قانون التأمينات
االجتماعية رقم  52لعام
1959وتعديالته
سمح القانون لمؤسسة التأمينات
االج ـت ـمــاع ـيــة اس ـت ـث ـمــار  %50مــن

فـ ــائـ ــض أمـ ــوال ـ ـهـ ــا ف ـ ــي مـ ـج ــاالت
ريعية استثمارية استناد ًا لدراسة
جدوى اقتصادية للمشاريع وبما
يضمن درجة أمان استثماري ،هل
سـتـتـقـيــد ه ــذه الـشــركــة بتعليمات
ق ــان ــون ال ـم ــؤس ـس ــة وفـ ــي ح ــدود
 % 50م ــن أم ــوال ـه ــا ف ـق ــط أم أن
المشروع سيسمح لها بممارسة
ن ـشــاط ـهــا االق ـت ـص ــادي ب ـع ـيــد ًا عــن
أيــة قيود أو شــروط كالتي نص
عليها القانون ،وبالتالي تعريض
أمــوال العمال إلــى الخطر ،خاصة
وأن الـنـشــاط االق ـت ـصــادي يــدور
بـيــن الـنـفــع وال ـض ــرر وق ــد يــؤدي
إل ـ ــى ضـ ـيـ ــاع أمـ ـ ـ ــوال ال ـم ــؤس ـس ــة
وخ ـســارت ـهــا ل ــدوره ــا االجـتـمــاعــي
األســاس وانعكاسه السلبي على
العمال ومستقبلهم.
كـمــا نـصــت ال ـمــادة الـحــاديــة عـشــرة
مــن الـقــانــون رقــم  92عـلــى تشكيل
لجنة الستثمار أمــوال المؤسسة،
وهـ ـ ــي ب ـع ـض ــوي ــة رئ ـ ـيـ ــس اتـ ـح ــاد
ن ـق ــاب ــات الـ ـعـ ـم ــال ،وت ـخ ـت ــص ه ــذه
الـلـجـنــة بــوضــع بــرامــج االسـتـثـمــار
وبالبت في طلبات القروض التي
ت ـقــدم إل ـي ـهــا ،وذلـ ــك وف ــق ال ـقــواعــد
العامة التي يضعها مجلس اإلدارة
السـ ـتـ ـثـ ـمـ ــار أم ـ ـ ـ ــوال الـ ـم ــؤسـ ـس ــة،
وتـ ـكـ ــون ج ـم ـي ــع ق ـ ـ ــرارات ال ـل ـج ـنــة
خ ــاض ـع ــة ل ـل ـت ـص ــدي ــق مـ ــن م ـج ـلــس
اإلدارة.

فإذا كانت هناك لجنة خاصة مهمتها
فقط استثمار أموال المؤسسة فما
الحاجة إلى إنشاء شركة مساهمة
للقيام بهذه المهمة .وبالتالي فإن
تبرير إنـشــاء هــذه الـشــركــة للفصل
بين وظائف المؤسسة االجتماعية
واالسـ ـتـ ـثـ ـمـ ــاريـ ــة حـ ـس ــب مـ ــا ذك ــر
ت ـصــريــح رئ ــاس ــة مـجـلــس الـ ــوزراء
لـ ـي ــس ف ـ ــي م ـح ـل ــه وي ـ ـط ـ ــرح ع ــدة
تساؤالت.
وم ــن ه ــي ال ـج ـهــة الــرقــاب ـيــة الـتــي
سـتــراقــب عـمــل هــذه الـشــركــة ،هل
م ـج ـل ــس إدارة ال ـم ــؤس ـس ــة كـمــا
هــي فــي ال ـقــانــون؟ وه ــل ستبقى
ل ـ ـ ــوزارة ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل مـ ـهـ ـم ــة إص ـ ـ ـ ــدار ن ـظ ــام
استثمار فائض أموال المؤسسة،
أم أن ذل ــك سـيـعــود إل ــى مجلس
إدارة الشركة فقط التي لم يعلن
م ــن ه ــي ال ـج ـهــات ال ـتــي سـتـتـمـثــل
فيه؟
عــدة تـســاؤالت تــدور حــول إعــان
ال ـح ـك ــوم ــة ن ـي ـت ـهــا ت ــأس ـي ــس شــركــة
مـســاهـمــة السـتـثـمــار فــائــض أمــوال
الـمــؤسـســة دون أن تـعـلــن عــن أيــة
تـفــاصـيــل أخـ ــرى يـمـكــن ال ـح ـكــم مــن
خــال ـهــا ع ـلــى ه ــذا ال ـم ـش ــروع ،ولــم
يـتــم طــرحــه لـلـمـنــاقـشــة مــع االتـحــاد
الـعــام لـنـقــابــات الـعـمــال ،بــاعـتـبــار أن
أمــوال المؤسسة هــي ملك خالص
للعمال.
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كما ذكرنا في العدد السابق أن اإلضراب هو التوقف عن
العمل ،ويصبح اإلضراب عمالياً عندما يتم التوقف عن
العمل بشكل جماعي .ويعتبر اإلضراب العمالي عادة كأحد
أشكال التعبير عن المظالم التي تلحق بالعمال من أجور
وغياب األمن الصناعي وغيرها.
ǧǧنبيل عكام

استخدم اإلضــراب للمرة األولــى في
لندن ،عام  ،1768عندما قام البحارة
بـ ــإزالـ ــة أش ــرع ــة س ـف ـن ـهــم ال ـت ـج ــاري ــة،
دعم ًا للمظاهرات العمالية في لندن،
وأصبحت السفن في حالة شلل تام،
وقــد قاموا بتوزيع منشورات كتبت
فيها عبارات تضامنية ،والتوقف عن
العمل مع ظهور الثورة الصناعية في
بــدايــة الـثــاثـيـنــات فــي ال ـقــرن الـتــاســع
ع ـش ــر ،ب ـ ــدأت اإلضـ ــرابـ ــات ال ـع ـمــال ـيــة
تـتــزايــد أعــدادهــا وتــأخــذ زخـمـ ًا كبير ًا،
وأصـبـحــت سـمــة أســاسـيــة مــن سمات
الـنـضــال الـعـمــالــي لتحصيل حقوقهم،
وك ــان أول إض ــراب فــي ســوريــة قــام
به عمال شركة السكك الحديدية في
دمشق عام 1908م ،ومنذ عام 1926
ازدادت حــركــة اإلض ــراب ــات وبـشـكــل
خ ـ ـ ــاص ع ـ ـمـ ــال الـ ـنـ ـسـ ـي ــج والـ ـسـ ـك ــك
ال ـحــديــديــة وع ـم ــال ال ـم ـطــابــع وع ـمــال
التبغ.
كـ ـ ــان أول تـ ـش ــري ــع اع ـ ـت ـ ــرف ب ـحــق
اإلض ـ ـ ـ ـ ــراب الـ ـمـ ـيـ ـثـ ــاق االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
األوروبي وذلك في المادة السادسة
منه فــي عــام  ،1961ثــم جــاءت وثيقة
ال ـع ـه ــد الـ ــدولـ ــي ال ـخ ــاص ــة بــال ـح ـقــوق
االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة
في مادتها الثامنة ،وكــان ذلك بعد 6
أعوام.
تـعــود بــدايــات الـنـقــابــات الـعـمــالـيــة إلــى
بـ ــدايـ ــات الـ ـقـ ــرن الـ ـث ــام ــن عـ ـش ــر ،مــع
التوسع الصناعي المتسارع ،أنشئت
النقابات العمالية لتجمع تحت ظلها

م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـع ـم ــال ي ـس ـعــون إلــى
تـحـقـيــق أهـ ــداف مـشـتــركــة ،كتحسين
معايير السالمة أثناء العمل ،وتحقيق
أفـ ـض ــل األجـ ـ ـ ــور ،وت ــأمـ ـي ــن ال ــرع ــاي ــة
الـصـحـيــة والـتـقــاعــد ،وتــأمـيــن ظــروف
وش ــروط أفـضــل لـلـعـمــل ،وتـتـفــاوض
الـنـقــابــة بــاســم الـعــامـلـيــن والمنتسبين
إل ـي ـه ــا م ــع أص ــاح ــب ال ـع ـم ــل ،وت ـع ـمــل
عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق مـ ــا يـ ــرجـ ــوه ال ـع ـم ــال
والمنتسبون إليها ،وهي في الغالب-
أي النقابات -هي المنظمة المسؤولة
عــن الــدعــوة إلــى اإلضــراب ،والــدعــوة
إلى إنهائه .وهي من يفوضها العمال
للتفاوض والحوار مع أرباب العمل،
ح ـت ــى ي ـت ـم ـك ـن ــوا مـ ــن الـ ــوصـ ــول إل ــى
ات ـفــاق يــرضــي جـمـيــع الـعـمــال .إال أنــه
وف ــي بـعــض األح ـي ــان ،يـمـكــن لـلـعـمــال

القيام بإضراب جماعي عفوي دون
اللجوء إلــى النقابات العمالية ،وذلك
حين تقاعسها فــي المطالبة بحقوق
الـعـمــال وعــدم الـجــدوى مــن األدوات
ال ـتــي تـسـتـخــدمـهــا م ــن أج ــل تـحـصـيــل
حـ ـقـ ــوقـ ـهـ ــم .وال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال ه ـ ــل ي ـح ـقــق
اإلضراب الهدف منه دائم ًا؟
عــادة أصـحــاب العمل ال يستسلمون
لــإضــراب مــن الــوهـلــة األول ــى ،وكـمــا
تحاول النقابات العمالية الضغط على
أربـ ــاب ال ـع ـمــل بــاس ـت ـخــدام اإلضـ ــراب
لتحصيل الحقوق والمطالب ،يسعى
أصـ ـحـ ــاب ال ـع ـم ــل إل ـ ــى مـ ـق ــاوم ــة ه ــذا
اإلضــراب قــدر مــا يستطيعون ،حتى
ال يـسـتـسـلـمــوا ل ـلــوصــول إل ــى ات ـفــاق
ال ي ــرض ــون ع ـن ــه ،وم ــن ج ــان ــب أخــر
ح ـت ــى ال ت ـق ــع ع ـل ـي ـهــم خ ـس ــائ ــر تـضــر

مكاسبهم وتـخـفــض أربــاحـهــم بسبب
اإلضـ ـ ـ ــراب ،وغ ــالـ ـبـ ـ ًا ي ـل ـج ــأ أص ـح ــاب
العمل إلــى تعيين عمالة مؤقتة تقوم
بــالـعـمــل حـتــى ينتهي اإلض ــراب .غير
أن هذه العمالة المؤقتة ال تكون هي
الحل الفعال ،مــع استمرار اإلضــراب
لفترة طويلة ،حيث سيكون تدريب
الـعـمــالــة الـمــؤقـتــة عـلــى الـعـمــل لـفـتــرات
طــوي ـلــة ع ـب ـئ ـ ًا إض ــاف ـي ـ ًا ع ـلــى صــاحــب
العمل ،وغالب ًا تقوم النقابات العمالية
بـ ــاالت ـ ـفـ ــاق م ـ ــع الـ ـعـ ـمـ ــال ال ـم ــؤق ـت ـي ــن
لـلـمـطــالـبــة بــأجــر أع ـل ــى ،ال يـسـتـطـيــع
أصـحــاب العمل تأمينه لـمــدة طويلة.
فاألمر في نهاية المطاف على األكثر
إبداع ًا في كيفية الوصول إلى هدفه،
فينجح اإلض ــراب أحـيــانـ ًا فــي تحقيق
أه ــداف ــه ،ويـفـشــل فــي أح ـيــان أخ ــرى،

من األمثلة على اإلضرابات الناجحة
فــي عــام  1938أعـلــن المؤتمر الثالث
التحاد النقابات في سورية الدعوة
إل ــى إض ــراب ع ــام ،وف ــي ال ـعــام نفسه
صدر مرسوم بإنشاء نقابات خاصة
ب ــال ـع ـم ــال .وفـ ــي أواخـ ـ ــر عـ ــام 1996
دعــا اتـحــاد نقابات العمال فــي كوريا
لـلــدخــول فــي إض ــراب عــام عــن العمل
شـ ــارك ف ـيــه أك ـث ــر م ــن م ـل ـيــون عــامــل
ب ـس ـبــب ق ــان ــون ج ــدي ــد ل ـل ـع ـمــل أقــرتــه
الحكومة الكورية ،يعطي حقوق ًا أكبر
لـصــاحــب الـعـمــل عـلــى حـســاب حـقــوق
العمال ،وشــارك فــي اإلضــراب قطاع
ص ـنــاعــة ال ـس ـي ــارات وال ـس ـفــن ،وام ـتــد
بعد ذلك إلى عدة قطاعات أخرى مما
أجبر الحكومة في النهاية على إلغاء
قانون العمل الجديد.

الطبقة العاملة

إضراب عمال النظافة في شركة إفريدا
دخ ــل ع ـمــال شــركــة «إف ــري ــدا» لـلـنـظــافــة ف ــي مـنـطـقــة
بــركــان الـمـغــربـيــة ،فــي إض ــراب إنـ ــذاري عــن الـعـمــل،
ابـتــدا ًء مــن يــوم االثنين  13كــانــون الثاني الـجــاري،
احـتـجــاجـ ًا عـلــى عــدم تلبية إدارة الـشــركــة للمطالب
الـمـحـقــة والـمـشــروعــة لـلـعـمــال الـمـهـضــومــة حقوقهم،
وط ــال ــب م ـك ـتــب ال ـن ـقــابــة ب ــاإلس ــراع ب ـحــل الـمـشــاكــل
العالقة من توفير شروط الصحة والسالمة المهنية
والمالبس الشتوية ،وإزالــة العراقيل التي أضحت
تثقل كاهل العمال ،وتسوية وضع العمال المؤقتين،
وتثبيت كافة العمال المستوفين للشروط القانونية
طبق ًا لـمــدونــة الـشـغــل ،خــاصــة بعدما بــات الغموض
ي ـس ــود م ـص ـيــر ال ـع ـمــال م ــع ه ــذه ال ـش ــرك ــة ،ويـمـكــن
بسبب قرار العمال بخوض هذا اإلضراب ،أن يزيد
في إغراق العاصمة في القمامة.

عمال جنرال موتورز يحققون
بـعــد إضـ ــراب دام ل ـمــدة  40يــوم ـ ًا لـعـمــال جـنــرال
مــوتــورز قالت إدارة شركة جـنــرال مــوتــورز إنها
ستنقل أكـثــر مــن  1350عــامـ ًا مــؤقـتـ ًا إلــى وظيفة
دائمة في شركة صناعة السيارات .وتعتبر هذه
الخطوة جــزء ًا من االتفاق الذي تم التوصل إليه
بين نقابة عمال السيارات المتحدة ،وبين شركة
ج ـنــرال مــوتــورز بـعــد إض ــراب دام  40يــوم ـ ًا في
أواخــر العام الماضي .كانت تضغط النقابات فيه
من أجل الترقيات للعمال المؤقتين .وقالت جنرال
موتورز في بيان إن العمال الذين تمت ترقيتهم
يـعـمـلــون فــي  14مـصـنـعـ ًا فــي ثـمــانــي والي ــات ،من
بينها ميشيغان ونيويورك وتكساس ،وسيحصل
العاملون على رواتب أعلى وخطة رعاية صحية
أفضل.

انتصار حقوق العمال في كمبوديا
م ــع ان ـت ـهــاء أك ـبــر إضـ ــراب ل ـع ـمــال ال ـس ـيــاحــة ف ــي س ــام،
سجلت نـقــابــات كـمـبــوديــا انـتـصــار ًا غـيــر عــادي لحقوق
العمال عندما أنهى يوم  11كانون الثاني إضراب ًا لمدة
يــومـيــن مــن قـبــل عـمــال أكـبــر شــركــة سـيــاحــة فــي الـبــاد
ب ـس ــام ،وك ــذل ــك ب ـن ـجــاح ب ـعــد أن أقـ ــرت اإلدارة رفــع
األجـ ــور وإعـ ــادة رئ ـيــس ال ـن ـقــابــة ،حـيــث طــالــب الـعـمــال
ب ــزي ــادة األج ــور فــي سـبـتـمـبــر  2019فــي بــدايــة األم ــر،
وكان رد اإلدارة هو توقيف رئيس النقابة عن العمل.
لــذلــك دعــا االت ـحــاد الـعـمــالــي لـلـتـصــويــت عـلــى اإلض ــراب
وفــي غـضــون شـهــر واح ــد أرس ــل إش ـعــارات إلــى إدارة
الشركة والشرطة وحكومة المدينة ،وعلى الــرغــم من
االحـتـيــاطــات الـقــانــونـيــة الـتــي اتـخــذتـهــا الـنـقــابــة أصــدرت
محكمة في بنوم بنه حكم ًا في  8كانون الثاني 2020
تقول إن اإلضراب المخطط له غير قانوني.

استمرار اإلضرابات في فرنسا
ت ـس ـت ـمــر ف ــي ف ــرن ـس ــا اإلض ـ ــراب ـ ــات ال ـع ـمــال ـيــة ضــد
إصالح نظام التقاعد ،حيث تدعو جميع النقابات
العمالية في فرنسا إلى جولة جديدة من التظاهر
واإلضرابات ضد إصالح نظام التقاعد في البالد،
الـ ــذي تـصـمــم ال ـح ـكــومــة ال ـفــرن ـس ـيــة ع ـلــى الـمـضــي
بــه ،وانطلقت التعبئة العمالية ضــد إصــاح نظام
الـتـقــاعــد فــي فــرنـســا فــي بــدايــة كــانــون األول من
العام الماضي ،وال تزال نقابات النقل مضربة منذ
ذلك التاريخ حيث تشهد حركة القطارات ومترو
األنفاق في العاصمة باريس شل ًال جزئي ًا ،بالرغم
مــن دعــوات الحكومة للتهدئة ،وأعلنت مجموعة
مــن الـنـقــابــات الـعـمــالـيــة وأخ ــرى تـمـثــل االت ـحــادات
الـطــابـيــة ي ــوم الـخـمـيــس  9كــانــون ال ـثــانــي يــومـ ًا
لإلضراب ،إضافة إلى التظاهر يوم السبت.
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األزمة بين الحركة العمالية والقوى السياسية ليست وليدة الظروف الحالية أي :ظروف األزمة
الوطنية ،بل هي تراكمية منذ عقود خلت ،كان فيها مستوى الحريات السياسية والديمقراطية
منخفضاً إلى حد بعيد ،وما زال هذا الواقع مستمرًا بأشكاله وألوانه المتعددة ،األمر الذي أدى إلى انكفاء
الطرفين عن الفعل الحقيقي المؤدي إلى تطور تلك العالقة ،التي كانت نشطة في مراحل سابقة
لعهد الوحدة بين سورية ومصر ،لتأخذ شكل االحتواء لهما أثناء الوحدة وما بعدها على أساس طيف
واسع من الشعارات «االشتراكية» التي غابت عن التداول في مرحلة تبني اقتصاد السوق ،والسياسات
االقتصادية الليبرالية.
ǧǧعادل ياسين
خطوة كانت متقدمة
المؤتمر الخامس للنقابات المنعقد في
منتجون ولكن!
دمشق عــام  1946أعلن اإلضــراب العام
تعمق الفراق بين الحركتين أكثر فأكثر ،أثـنــاء مــداوالت مجلس الـنــواب ،مطالب ًا
م ـمــا ج ـعــل ن ـتــائ ـجــه ك ــارث ـي ــة ع ـلــى واق ــع بإقرار قانون عمل جديد ،يتضمن إقرار
ال ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة الـ ـس ــوري ــة ،م ــن حـيــث ثماني ســاعــات عمل وحــق النقابات في
ح ـقــوق ـهــا االق ـت ـص ــادي ــة والــدي ـم ـقــراط ـيــة العمل السياسي ،وحق اإلضــراب ،بدي ًال
النقابية ،وهــذا الــواقــع جعل قــوى رأس ل ـقــانــون ال ـش ـغــل ال ـع ـث ـمــانــي ،وال ـقــوان ـيــن
الـ ـم ــال «ق ـ ــوى الـ ـسـ ــوق» ت ـف ــرض عـلــى األخـ ـ ـ ــرى الـ ـتـ ــي أص ـ ــدره ـ ــا ال ـم ـس ـت ـع ـمــر
الطبقة العاملة شروطها من قوانين عمل ال ـف ــرن ـس ــي ال ـم ـن ـح ــازة ت ـم ــام ـ ًا لـمـصـلـحــة
وم ـس ـتــوى أجـ ــور و«خ ــاف ــو» تـنـتـقــص الشركات األجنبية ،التي استقدمها معه،
مــن مـصــالــح الـعـمــال الحقيقية كمنتجين ولمصلحة أرباب العمل المستفيدين من
ل ـل ـثــروة .وه ــو مــا انـعـكــس وب ــا ًال عليهم تـلــك الـقــوانـيــن الـجــائــرة ،الـمــانـعــة للعمال
وعائق ًا أمــام تحسن مستوى معيشتهم مـ ــن الـ ــدفـ ــاع عـ ــن ح ـق ــوق ـه ــم ال ـس ـيــاس ـيــة
وح ـصــول ـهــم ع ـلــى ب ـق ـيــة ح ـقــوق ـهــم ،ألن واالقتصادية
رأس المال محمي بينما حقوق العمال لــم يكن وقتها مجلس الـنــواب يضم في
ل ـي ـســت م ـح ـم ـيــة ،وح ـت ــى ت ـص ـبــح كــذلــك عضويته أي نائب يمثل الطبقة العاملة،
فــاألمــور مرهونة بـقــدرة الطبقة العاملة بــل كــانــت هـنــاك شـخـصـيــات ديـمـقــراطـيــة
عـلــى ان ـتــزاع االع ـتــراف مــن قـبــل الـقــوى تدعم حقوق العمال ،دافعت عن المطالب
السياسية والنقابية باستقالليتها ومن العمالية ،وخاصة حقها في إقرار قانون
ض ـم ـن ـهــا ح ـق ـهــا بـ ــاإلضـ ــراب ،ك ـش ـكــل مــن عـمــل يـنـظــم ال ـعــاقــة مــن حـيــث الـحـقــوق
أش ـكــال الـحـمــايــة لـتـلــك ال ـح ـقــوق ،والـتــي والــواجـبــات بين أربــاب العمل والعمال،
مارسها العمال في أوقات سابقة ،وكانت وذلـ ــك ت ـحــت ض ـغــط الـ ـح ــراك ال ـع ـمــالــي،
نـتــائـجـهــا إيـجــابـيــة بــالـعـمــوم ،ويـمـكــن أن وزيادة دور الشارع.
ن ـع ــرض ب ـعــض م ــا قـ ــام ب ــه ال ـع ـم ــال فــي
م ــرح ـل ــة االس ـت ـق ــال األول ـ ـ ــى ،م ــن أج ــل
استنتاج من الواقع
إصدار قانون العمل الذي عارضه أرباب م ــا نـ ــود اس ـت ـن ـتــاجــه م ــن س ـيــر الـعـمـلـيــة
العمل ،ولكنهُ صدر.
التاريخية بتجاربها ،أن الطبقة العاملة

في العقود
األخيرة
تبدلت اللوحة
السياسية وتبدل
معها واقع
الحركة النقابية
والعمالية

السورية كي تحقق مطالبها وتدافع عن
مصالحها وحقها فيما تنتج مــن ثــروة،
الب ـدَّ مــن تــوفــر عــامـلـيــن أســاسـيــن ،أو ًال:
ال ـظ ــرف ال ــذات ــي ل ـل ـحــركــة ال ـع ـمــال ـيــة مــن
حيث البرنامج والتنظيم واالستقاللية،
والظرف الموضوعي المرتبط بوجود
أح ـ ــزاب ت ـقــدم ـيــة مـتـبـنـيــة وم ــداف ـع ــة عــن
حـقــوق الـطـبـقــة الـعــامـلــة تـحـمــل بــرنــامـجـ ًا
واض ـح ـ ًا فــي مـقــابــل بــرنــامــج قــوى رأس
ال ـمــال ،وال ـشــرطــان م ـتــداخــان ال يمكن
فصلهما ألنـهـمــا فــي الـنـهــايــة يـعـبــران عن
موازين القوى االجتماعية والسياسية،
وهذا ما جعل النقابات تنجح في فرض
قــانــون الـعـمــل ،رغ ــم مـعــارضــة الـكـثـيــريــن
م ــن أع ـض ــاء الـمـجـلــس ال ـن ـيــابــي إلص ــدار
م ـث ــل هـ ــذا الـ ـق ــان ــون ،ب ــال ــرغ ــم م ــن ع ــدم
تعبيره الكلي عن مصلحة العمال ،ولكن
الـعـمــال مــن خــالــه اسـتـطــاعــوا انـتــزاع ما
ه ــو أس ـ ــاس ف ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت ،وض ـمــن
الموازين السائدة أيض ًا.
بين السياسي والنقابي
ف ــي ال ـع ـق ــود األخـ ـي ــرة ت ـبــدلــت ال ـلــوحــة
الـسـيــاسـيــة ،وتـبــدل معها واقــع الحركة
الـنـقــابـيــة والـعـمــالـيــة ،بــالــرغــم مــن الــذي
جـ ــرى م ــن ال ـت ـغ ـي ــرات ال ـح ــاص ـل ــة عـلــى
واقــع الطبقة العاملة التي زاد عددها،
وت ـ ــوس ـ ـع ـ ــت وت ـ ـن ـ ــوع ـ ــت الـ ـصـ ـنـ ــاعـ ــات
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا والـ ـمـ ــدن ال ـص ـنــاع ـيــة،
ول ـك ــن ل ــم ت ـكــن ه ـن ــاك ت ـب ــدالت نــوعـيــة
ف ــي ال ـعــاقــة الـكـفــاحـيــة م ـع ـهــا ،ألس ـبــاب
عدة ،منها التوافق على اقتسام الكعكة
الـنـقــابـيــة بـمــا فـيـهــا الـشـكــل الـمـتـبـنــى في
االنتخابات التي حصرت العمل النقابي
بـقــائـمــة واحـ ــدة ي ـجــري ع ـبــرهــا تـقــديــم
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الـمــرشـحـيــن للمقاعد الـنـقــابـيــة ،وعبرها
أيـ ـضـ ـ ًا ي ـت ــم ت ـق ـس ـيــم ال ـح ـص ــص وب ـه ــذا
تتشكل النقابات بمستوياتها التنظيمية
المختلفة.
هذا الشكل من العمل كان له تأثيره على
الـطـبـقــة الـعــامـلــة ،ولـعــب دور ًا مـهـمـ ًا في
انكفائها عن خوض معركتها  ،وابتعادها
ع ــن االن ـ ـخـ ــراط ف ــي ال ـع ـم ــل ال ـس ـيــاســي
واألحـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة ،وأيـ ـضـ ـ ًا الـعـمــل
الـنـقــابــي ،وإن كــانــت شـكـ ًا منخرطة في
النقابات بحكم القوانين بالنسبة لعمال
قطاع الدولة ،أم عمال القطاع الخاص،
فال ينطبق عليهم ما ينطبق على عمال
ق ـط ــاع الـ ــدولـ ــة ب ــال ــرغ ــم م ــن أنـ ـه ــم -أي
عمال القطاع الخاص -يشكلون الوزن
األساس في تعداد الطبقة العاملة ،ولكن
وزنـهــم فــي الـنـقــابــات غير ذلــك ،وهــذا ال
يغير من واقع الحال شيئ ًا ،ألن الجوهر
فــي الـعـمــل الـسـيــاســي ،والـنـقــابــي ،وجــود
مـسـتــوى مــن الـحــريــات الـعــامــة الـتــي من
ضمنها الحريات النقابية ،واالستقاللية
ف ــي الـ ـق ــرار ت ـم ـكــن ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة مــن
الــدفــاع عــن مصالحها كطبقة لـهــا وزنـهــا
وتــأثـيــرهــا فــي مـجــرى ال ـصــراع الطبقي
وال ـس ـي ــاس ــي الـ ـج ــاري م ــن أجـ ــل عـمـلـيــة
التغيير المطلوبة.
إن القوى المختلفة لم تحاول ألسباب
م ـت ـع ـل ـقــة ب ـت ـحــال ـفــات ـهــا مـ ــن ل ـع ــب ال ـ ــدور
المطلوب منها ،واالنـخــراط فــي الــدفــاع
عــن حقوق مختلف الطبقات المظلومة
بـفـعــل قــوان ـيــن ال ـس ــوق ،وق ــوى الـســوق
التي يتطلب لمواجهتها برنامج ًا سياسي ًا
اق ـت ـصــادي ـ ًا اج ـت ـمــاع ـي ـ ًا ،تـقـبــل ب ــه الـطـبـقــة
العاملة ،وتقتنع بحامله قو ًال وفع ًال من
أجل التغيير الحقيقي المستحق.
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أية خطة عمل اقتصادية تنفذ في البالد؟

مع االرتفاع الكارثي في أسعار السلع والخدمات ،وتدهور وضع الليرة السورية ،والتوقف االقتصادي اآلخذ بالتوسع
دون أية آفاق منظورة للحد منه ،قد يبدو السؤال عن دور الحكومة السورية ضرباً من السذاجة في بال ٍد توقفت
سؤال أكثر
حكوماتها عن الحكم الفعلي منذ أم ٍد بعيد ،لكن اإلجابة عن هذا السؤال تحديدًا هي منطلق لإلجابة عن ٍ
أهمية :إن لم يكن لدى الحكومة خطة عمل اقتصادية ملموسة ،فأية خطة يجري تطبيقها في البالد اليوم؟

نـشــاطــات مــدروســة ج ـيــد ًا ...وتـقــديــر الخسائر
واألضــرار للحد من آثارها ،وجمع المعلومات
لــوضــع وتـعــديــل الـسـيــاســات والـخـطــط بحيث
تتوافق مع المعطيات الجديدة على األرض».
بـكـلـمــة أخـ ــرى ،ي ـقــول ال ـبــرنــامــج إن الـحـكــومــة
«تـفـكــر» بـمــرحـلــة مــا بـعــد األزم ــة ،أمــا مــن اآلن
وحتى انتهائها فـ«اهلل يفرّج».

كي ال نتجنى على الحكومة ونطلق االتهامات
عبث ًا ،تنبغي اإلشارة إلى أن الباحث عن مالمح
لــ«خـطــة عـمــل» حكومية سيجد أمــامــه مادتين
لـلـنـقــاش :الـبـيــان الـ ــوزاري لـلـحـكــومــة ال ـصــادر
إبـ ــان تـعـيـيـنـهــا ف ــي عـ ــام  ،2016و«ال ـب ــرن ــام ــج
الــوطـنــي الـتـنـمــوي لـســوريــة مــا بـعــد ال ـحــرب»
الــذي تـعـرّفــه الـحـكــومــة بــوصـفــه «بــرنــامــج عمل
ح ـكــومــي ت ــم اع ـت ـم ــاده ب ـق ــرار رئ ــاس ــة مـجـلــس
ال ـ ــوزراء ب ـتــاريــخ  2017/2/8مــن أج ــل تــأطـيــر
جهود التخطيط وإدارة األزمــة التي تمر بها
سورية وتبعاتها على الصعد كافة».

احتماالن ال ثالث لهما
مــا يـهـمُّ فــي كــل مــا سـبــق هــو الـتــأكـيــد عـلــى أنــه
لـيـســت لــدى الـحـكــومــة خـطــة عـمـ ٍـل جــديــة ،ومــا
لــديـهــا حـتــى اآلن ال يـتـعــدى كــونــه إمــا عـبــارات
ـدل ع ـل ــى ش ـ ــيء ،وإم ـ ــا ت ـع ـهــدات
ض ـخ ـمــة ال ت ـ ـ ُّ
واضحة ما لبثت أن أثبتت األيــام عــدم التزام
الحكومة بها .وهنا نأتي إلى األهم :إن لم يكن
لدى الحكومة خطة عمل ،فمن لديه؟
اإلجــابــة البسيطة عن هــذا التساؤل قد تفضي
إل ــى أن ال ـس ــوق ي ـح ـرّك نـفـســه بـنـفـســه عـفــويـ ًا
عـلــى األق ــل ،لـكــن لنمعن الـنـظــر فــي انـعـكــاســات
ذلـ ــك ع ـل ــى األرض ف ــي سـ ــوريـ ــة :ث ـم ــة نـخـبــة

ǧǧأحمد الرز

«كلمات ليست كالكلمات»
في  ،2016وضعت الحكومة السورية الجانب
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ب ــال ـم ــرت ـب ــة ال ـث ــال ـث ــة فـ ــي قــائ ـمــة
األول ــوي ــات ،فــاألولــويــة األول ــى كــانــت ،بحسب
الـبـيــان ال ـ ــوزاري ،ل ــ«دعــم الـصـمــود واألمـ ــن...
إل ـ ــخ» وال ـث ــان ـي ــة ل ــ«االس ـت ـج ــاب ــة لــاح ـت ـيــاجــات
اإلنسانية ..أعمال إغاثة ،إيواء ...إلخ» .وبغض
النظر عن ترتيب هذه األولويات ،يضطر من
يـقــرأ الجانب االقـتـصــادي مــن البيان الــوزاري
إل ــى ال ـغــوص فــي ب ـح ـ ٍر مــن الـصـيــاغــات الـعــامــة
ال ـف ـض ـفــاضــة ال ـت ــي ي ـت ـقــن كــات ـب ـهــا ك ـيــف يـصــوغ
مـئــات ال ـع ـبــارات دون أن يـقــول شـيـئـ ًا .ورغــم
ذل ــك ،سـنـقــف عـنــد عـبــارتـيــن وردت ــا فــي الـبـيــان
الحكومي:
أو ًال« :سنعمل على زيادة كفاءة اإلنفاق العام
بـتـحـفـيــز اإلن ـف ــاق ال ـع ــام ال ـن ــوع ــي ،وال ـح ــد مــن
ال ـهــدر وتــوجـيــه كــامــل اإلن ـفــاق نـحــو مــا يـخــدم
تحفيز النمو ،وتخفيض كلف اإلنـتــاج وخلق
فرص عمل حقيقية ،دون إحداث أية ضغوط
تـضـخـمـيــة» .لــو أخــذنــا مـعـطـيــات مــوازنــة الـعــام
 2019كمثال على درجــة التزام الحكومة بهذا
الـبـنــد ،نجد أنــه وبــالــرغــم مــن أن اإلنـفــاق العام
قــد ارتـفــع فــي مــوازنــة  2019بـمـقــدار  ،%22إال

أن ح ـصــة ق ـطــاع اإلن ـت ــاج الـحـقـيـقــي (ال ــزراع ــة
والـصـنــاعــة واإلن ـشــاء) ومخصصات االقتصاد
وال ـت ـج ــارة ال ـخــارج ـيــة ،ل ــم ت ـت ـجــاوز  89مـلـيــار
ليرة ،أي ما نسبته  %2,2من إجمالي الموازنة،
فعن أي «إنفاق عام نوعي» تحدثت الحكومة
في بيانها الوزاري؟
ثاني ًا« :متابعة العمل الدؤوب لتأمين استقرار
سعر الصرف وأسعار السلع ،وتحسين إدارة
ال ـس ـيــولــة ال ـن ـقــديــة ،وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى اس ـت ـقــرار
الـقـطــاع الـمـصــرفــي ،وإدارة مــوجــودات القطع
األجنبي بكفاءة عالية على النحو الذي يضمن
الـحـفــاظ عـلـيـهــا ألط ــول فـتــرة مـمـكـنــة وإنـفــاقـهــا
على األعباء ذات األولوية».
ف ــي هـ ــذه ال ـن ـق ـطــة ت ـك ـفــي اإلشـ ـ ــارة إلـ ــى حــالــة
ال ـت ــوق ــف االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـت ــي ت ـس ــود ال ـس ــوق
الـســوريــة الـيــوم ،والـتـخـبــط الــذي لــم يفلح في
ال ـهــروب مـنــه ســوى الـمـتــاجــريــن والـمـضــاربـيــن
بالليرة السورية لحساب حيتان الفساد الكبير
فــي ال ـبــاد ،واإلش ــارة إلــى أن خـســارة الـلـيــرة
عام واحد هي أكثر مما
السورية خالل أقل من ٍ
خسرته العملة الوطنية خــال ثماني سنوات
من الحرب ،وأن موادنا األساسية المستوردة
ال تــزال بيد حفنة قليلة من التجار المتمولين
مــن الـبـنــك ال ـمــركــزي ،والــذيــن يـجـنــون أربــاح ـ ًا
هــائـلــة مــن ف ــرق سـعــر ال ـصــرف بـيــن الـمــركــزي
والسوق السوداء في مقابل الضيق والنكبات
والـحــرمــان الــذي يـتــراكــم عـلــى الـضـفــة األخــرى
مـ ــن ال ـم ـج ـت ـم ــع ،ض ـف ــة األكـ ـث ــري ــة مـ ــن ال ـش ـعــب
السوري.
أمـ ــا «ال ـب ــرن ــام ــج ال ــوط ـن ــي ال ـت ـن ـمــوي ل ـســوريــة
مــا بـعــد ال ـحــرب» ،فـمـيــزتــه األســاسـيــة أنــه يكاد
ال يـتـكـلــم ب ـحــرف عــن اآلل ـيــات ال ـتــي ت ـقــوم من
خاللها الحكومة بإدارة األزمة ،لكنه يستفيض
فــي الـحــديــث عــن «مــرحـلــة» مـفـتــرضــة «مــا بعد
األزم ـ ــة» .أم ــا مــا نـعـيـشــه ال ـيــوم ف ـهــو– حسب
ال ـب ــرن ــام ــج« -م ــرح ـل ــة اإلغـ ــاثـ ــة واالس ـت ـج ــاب ــة
لالحتياجات األســاسـيــة وتوفيرها عــن طريق

خسارة الليرة
السورية خالل أقل
عام واحد هي
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خالل ثماني سنوات
من الحرب
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ت ـم ـســك ف ــي يــدي ـهــا أدوات الـ ـق ــرار ال ـس ــوري،
هــذه الـنـخـبــة آخ ــذة بــاإلثــراء الـفــاحــش بـكــل ما
يخ ّلفه ذلــك مــن تــوقـفٍ اقـتـصــادي وتخلفٍ في
اإلنـتــاج وتــركٍ لقطاعات واسـعــة مــن المجتمع
نهب ًا للحاجة والتهميش .كل ذلــك يفتح الباب
أمــام احتمال الفوضى الــذي لطالما عـوّل عليه
الغرب ،والفوضى بالمناسبة هي «خطة عمل»
نوع خاص ،قد تكون أدواتها محلية ،وقد
من ٍ
تـكــون ل ــدى ه ــذه األدوات قـنــاعــة كــامـلــة بــأنـهــا
تطبق «خطتها» هي بالذات.
إن الحلول للوضع االقتصادي المتردي الذي
نعيشه الـيــوم ليست خـيــالـيــة ،وعـلــى صفحات
هذه الجريدة ُكتبَ الكثير عن اإلجراءات التي
مــن شــأنـهــا أن تـعـيــد بـعــض الـتـعــافــي لالقتصاد
السوري (استبعاد الــدوالر والتبادل بعمالت
أخـ ـ ــرى ،ح ـم ــاي ــة ال ـع ـم ـلــة ال ــوط ـن ـي ــة واإلنـ ـت ــاج
الـحـقـيـقــي ...إلـ ــخ) ،إال أن تـبـنــي ه ــذه الـحـلــول
دونـ ــه مـصـلـحــة ال ـق ـلــة الـقـلـيـلــة الـمـسـتـفـيــدة مــن
الــوضــع ال ـحــالــي ،وه ــو الــوضــع الـمـنـفـتــح على
احتمالين :إما الفوضى وإما التغيير.
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مناح متعددة ،منها العلمي والسياسي
يحمل تعبير
«التخلف» الدارج االستخدام في ٍ
ُّ
واإلعالمي ،أبعادًا متعددة ومتشابكة.

اقتصاد كلي
ربـ ـم ــا يـ ـك ــون ال ـب ـع ــد االقـ ـتـ ـصـ ــادي ال ـت ـن ـم ــوي،
والـتـكـنــولــوجــي ضـمـنـ ًا ،لـمـفـهــوم الـتـخـلــف ،هو
أكثر األبعاد وضوح ًا وأكثرها قابلية للقياس؛
إذ ي ـم ـك ــن الـ ـمـ ـق ــارن ــة عـ ـل ــى أس ـ ـ ــاس األرق ـ ـ ــام
االقتصادية بين الــدول والمجتمعات بسهولة
نسبية ،رغم ّأن هذه المقارنة ينبغي أن تكون
حصيفة ال تكتفي بمؤشر بعينه ،خاصة ّأن بين
المؤشرات االقتصادية ما تحمل من التضليل
أكثر مما تحمله من الحقيقة؛ كمثال على ذلك
مــؤشــر  GDPأو ال ـنــاتــج اإلج ـمــالــي الـمـحـلــي،
الذي يعكس بحجمه المطلق ،وبال شك ،درجة
ما من التطور أو التخلف ،ولكنّ االستناد إليه
وحــده يقود بالضرورة إلى نتائج خاطئة ،إذ
ال بــد أن يضاف إلـيــه ،أو ًال عــدد سكان الدولة
المعنية ،ثم حصة الفرد الوسطية من الناتج،
وأهم من ذلك هي القيمة الشرائية لهذا الناتج
أو مــا يـسـمــى  ،)GDP (PPPوأه ــم مــن هــذا
وذاك ،حصة اإلنتاج الحقيقي (صناعة ،زراعة،
إنشاء) من الناتج اإلجمالي.
اقتصاد -اجتماعي
الزاوية السابقة في الدخول لمعالجة موضوع
ال ـت ـخ ـل ــف ،ت ـق ـت ــرب م ــن ال ـج ــان ــب االج ـت ـم ــاع ــي
لـظــاهــرة التخلف كلما جــرى التعمق فيها من
األرقــام والـحـســابــات الــورقـيــة والـنـظــريــة ،نحو
الحسابات األكثر ارتباط ًا بالمجتمع .فالحديث
عن ثروة بلد بعينه وما لحجم هذه الثروة من
عــاقــة بــالـتـطــور الـعـلـمــي واالجـتـمــاعــي ،يصبح
س ــرابـ ـ ًا ك ــام ـ ًا ف ــي ح ــال ل ــم ي ـجــر ال ـحــديــث إال
عــن الحجم المطلق لـلـثــروة فحسب ،بــل وعن
نسب توزيعها ضمن المجتمع ،فأي ًا يكن حجم
ال ـث ــروةْ ،إن ك ــان ال ـجــور فــي ال ـتــوزيــع يـحــرم

النسبة األكـبــر مــن المجتمع مــن هــذه الـثــروة،
فإن األمراض االجتماعية المختلفة المؤسسة
ّ
على الفقر والبطالة ،ستكون موجودة حكم ًا،
وتـ ــزداد عـمـقـ ًا كـلـمــا ك ــان تــوزيــع ال ـثــروة أكـثــر
جور ًا.
اقتصاد -سياسي
توزيع الـثــروة كعامل أســاس في فهم ظاهرة
التخلف ،يقود إلى دراسة البنى السياسية في
الدولة أو المجتمع موضع الدراسة ،فكلما كان
تــوزيــع الـثــروة أكـثــر جــور ًا ،كلما زادت حاجة
السلطة الحاكمة إلى القمع بأشكاله المختلفة.
القمع الذي ال يستهدف إسكات الناس بشكل
مؤقت عــن المطالبة بتوزيع ثــروة أكثر عــد ًال
فـحـســب ،بــل ويـسـتـهــدف إيـصــال المجتمع إلــى
حــالــة مــن الــركــود الـمـسـتـمــر ،حــالــة مستنقعية
بكل المعاني ،تحجب إمكانية التغيير من جهة،
وتفتح الباب نحو قيادة أية محاوالت تغييرية
نحو الــزواريــب الطائفية والقومية والمسلحة
بحيث يسهل قمع تلك المحاوالت وتأريضها.
اقتصاد -ثقافي
ف ـ ــي اإلطـ ـ ـ ــار الـ ـسـ ــابـ ــق نـ ـفـ ـس ــهّ ،إن ت ـك ــري ــس
المستوى المتدني علمي ًا وثقافي ًا ،بالتوازي مع
قمع الحريات السياسية ،يتحول شيئ ًا فشيئ ًا
من كونه انعكاس ًا لطبيعة السلطات السائدة،
فعل
وخــاصــة فــي ال ــدول الـمـسـمــاة نــامـيــة ،إلــى ٍ
مقصود وممنهج...
من األكثر تخلفاً؟
ّإن أول م ــا ي ـس ـتــرعــي االن ـت ـب ــاه ف ــي مــوجــات
الحراك الشعبي ،هو تنطح مثقفي السلطة إلى

وســم الـشــارع والـنــاس بشتى نـعــوت التخلف
والهمجية وإلى ما هنالك ،علم ًا ّأن هذه النعوت
لو صدقت جزئي ًا أو كلي ًا ،فهي إدانة للسلطات
أكثر منها إدانة للناس أنفسهم.
ولكنّ ما هو أهم من ذلك ،هو ّأن الصدمة التي
تـتـلـقــاهــا الـسـلـطــات بـصـعــود الـحــركــة الـشـعـبـيــة،
وبمدى عمقها وعنفوانها ،وجهوزيتها للوالدة
ب ـش ـكــل م ـس ـت ـمــر ،ي ـع ـكــس ف ــي ج ــوه ــره تـخـلــف
الـسـلـطــات نـفـسـهــا م ـقــارنــة بــال ـنــاس ...الـتـخـلــف
ال ـم ـعــرفــي بــالــدرجــة األول ـ ــى ،وب ــدرج ــات تــالـيــة
تخلف أدوات استشعار ما يجري في المجتمع،
وأدوات استشعار حجم التحمل الممكن.
ّإن التخلف الموجود في بلدنا وفي منطقتنا،
وف ــي مـنــاطــق عــديــدة مــن ال ـعــالــم ،هــو واق ــع ال
يمكن إنكاره ،ولكن ما ينبغي التفكير والبحث
فيه ،ليس فقط مسؤولية األنظمة السياسية
والنظام العالمي ككل عن هذا التخلف فحسب،

ب ــل وح ـت ــى أب ـع ــد م ــن ذل ـ ــك ،ت ـط ـبــع ال ـط ـب ـقــات
السائدة بثقافة التخ ُّلف إلــى الحد الــذي تغدو
معه متخلفة حتى عــن الجماهير الـتــي تسعى
إلى إبقائها متخلفة.
بـكــام آخ ــر ،ف ــإن الـمـقــولــة الـمــاركـسـيــة الـتــي ال
تــزال صحيحة والقائلة بـ ّـأن «الطبقة السائدة
تطبع المجتمع بثقافتها» ،ربـمــا بــاتــت بحاجة
إل ــى ت ـطــويــر ه ــو ّأن الـطـبـقــة ال ـســائــدة نـفـسـهــا
وفي إطار فرض هيمنتها على المجتمع لمنع
تطوره ،تتحول هي نفسها إلى طبقة متخلفة،
ليس بالمعنى التاريخي العام فقط ،أي كطبقة
رجـعـيــة ال بــد مــن إزالـتـهــا لـفـتــح بــاب الـتـطــور،
بــل وأيـضـ ًا متخلفة بالمعاني الخاصة الثقافية
واالجتماعية والعلمية ...وعند هذا الحد يمكن
القول براحة ضمير ،إ ّن الشعوب رغم ما تُنعت
به من تخ ُّلف ،إال أنها أكثر تطور ًا بمراحل من
السلطات واألنظمة...

بحثاً عن مخرج من مأزق إدلب
تحت العنوان أعاله،
كتب ألكسندر ستافير،
في «فوينيه أوبزرينيه»،
حول بحث روسي تركي
سوري مشترك عن مخرج
من مأزق إدلب يحفظ
حياة المدنيين ويقضي
على اإلرهابيين.

وجــاء فــي الـمـقــال :المباحثات الـتــي جــرت في
مــوسـكــو مــؤخــر ًا ،ال يمكن وصـفـهــا بالناجحة.
بنا ًء على ما نُشر في سورية وتركيا وروسيا،
فإن األطــراف ببساطة اقتصرت ،مرة أخرى،
ع ـلــى إعــان ـهــا ع ــن ن ــواي ــا ورؤي ـت ـه ــا لـمـسـتـقـبــل
محافظة إدلب.
فكيف يمكن الخروج من مأزق إدلب؟
سورية :يدرك السوريون أنهم ال يستطيعون
بـمـفــردهــم تحقيق هــزيـمــة المسلحين فــي هــذه
«المتاهة» .المشكلة ،تتمثل على وجه الدقة في
المقاتلين التابعين لتركيا.

تركيا :مثلها مثل سورية ،تــرى ضــرورة نزع
س ــاح الـمـسـلـحـيــن وإح ـ ــال ال ـس ــام .مـشـكـلــة
أردوغان ،هي األكراد .سيكون األتراك راضين
تمام ًا عن حكم ذاتي لألكراد في عداد سورية،
مع الحفاظ على نفوذهم؛
روسيا :من حيث المبدأ ،حققت األهداف التي
حددها الجيش الــروســي .وللقيام بعمل جيد،
ف ــإن ال ـس ــام م ـهــم جـ ــد ًا .ل ــذل ــك ،س ــوف تـسـعــى
روسيا للسالم بأي ثمن.
إذن ،ستحل الدول الثالث ،اآلن ،مشكلة إقامة
الـســام فــي محافظة إدلــب ،فــي الـمـقــام األول.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،س ـت ـبــذل تــرك ـيــا وس ــوري ــة

كــل جـهــد ممكن لمنع الـمـتـشــدديــن مــن مـغــادرة
«منطقة خفض التصعيد».
ف ــي رأيـ ــي ،ه ـنــاك م ـخــرجــان م ــن ه ــذا ال ـم ــأزق.
األول ،تنظيم ممر يغادر من خالله المسلحون
«ال ـمــرجــل» إل ــى أراضـ ــي دول ــة م ـج ــاورة .لكن
هــذا الـخـيــار يمثل مشكلة كـبـيــرة ،ألنــه يحتاج
إلــى موافقة هــذه الدولة المجاورة ،أي تركيا.
وهــذا أمــر صعب للغاية .صـعــب ،ألن الموافقة
عـلــى مـثــل ه ــذه الـخـطــوة قــد تـعـنــي االع ـتــراف
بالمقاتلين كقوة سياسية مستقلة.
الخيار الثاني ،يبدو أكثر واقعية .وهو المماطلة
فــي الــوقــت ،وإجـبــار المتشددين على السماح
للمدنيين بـعـبــور الـمـمــرات األمـنـيــة .وبــالـتــالــي،
إن ـق ــاذ ال ـس ـكــان الـمــدنـيـيــن م ــن ال ـق ـتــل وحــرمــان
اإلرهابيين من فرصة االختباء وراءهم خالل
هجوم الجيش السوري .وحتى اآلن ،يجري
تنفيذ الخيار الثاني ،بدرجة أو أخرى.
هذا وقد أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي
ف ــي س ــوري ــة الـ ـل ــواء يـ ــوري ب ــوري ـن ـك ــوف ،أن
الجماعات المسلحة في منطقة وقف التصعيد
في إدلب تواصل استفزازاتها ،وتقصف مواقع
الجيش السوري وبعض المراكز السكنية.
وأشار إلى أن مجموعة من المسلحين قوامها
 50ف ــرد ًا ومــدعــومــة بــالـمــدرعــات و 6دبــابــات،
حاولت مساء  17كانون الثاني مهاجمة مواقع
ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـم ــذك ــورة،

وت ـم ـك ـنــت م ــن ال ـتــوغــل ل ـم ـســافــة  1,2ك ــم عـمـقــا
وحتى  500متر عرض ًا.
وأضــاف إن الجماعة اإلرهــابـيــة تابعة لتنظيم
«ه ـي ـئــة ت ـحــريــر الـ ـش ــام» ،ال ـت ــي ي ـت ـجــاوز عــدد
مسلحيها  20ألف ًا ،فض ًال عن المرتزقة األجانب،
وتواصل مهاجمة مواقع القوات الحكومية في
ريف حلب بهدف تقويض نظام وقف إطالق
الـنــار الــذي تــم فــرضــه بعد االتـفــاقــات الروسية
التركية.
وق ــال بــوري ـن ـكــوف ،إن ال ـج ـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة
قصفت خــال الثامن عشر من هــذا الشهر 66
مرة مواقع الجيش السوري في منطقة وقف
التصعيد في إدلب.
وأضاف إنه بسبب تفاقم الوضع في المنطقة،
توقفت عملية انسحاب المدنيين من المناطق
الـتــي تـسـيـطــر عـلـيـهــا الـجـمــاعــات الـمـسـلـحــة إلــى
مناطق سيطرة الجيش السوري.
وأشـ ــار إل ــى أن ــه ف ــي ال ـف ـتــرة م ـنــذ  13تـشــريــن
ال ـث ــان ــي ،غـ ــادر مـنـطـقــة وق ــف الـتـصـعـيــد 1490
شخص ًا و 63سيارة وآلية نقل زراعية.
ودعـ ـ ــا ال ـم ــرك ــز ال ـ ــروس ـ ــي ،قـ ـ ــادة ال ـج ـم ــاع ــات
ال ـم ـس ـل ـح ــة إل ـ ــى ال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن االسـ ـتـ ـفـ ــزازات
وال ـع ــودة إل ــى طــريــق ال ـت ـســويــة الـسـلـمـيــة فــي
المناطق التي تخضع لسيطرتهم ،وعــدم منع
خــروج السكان المدنيين عبر معابر الخروج
المعلنة.
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إيقاف االنهيار!2254 :

يستمر انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام العمالت األجنبية بوتائر غير مسبوقة طوال سنوات األزمة التسع؛
ففي حين كان السعر يتحرك حول  600ليرة سورية للدوالر الواحد في شهر آب الماضي ،فقد وصل مؤخرًا إلى حدود
 1200ليرة للدوالر الواحد ،ما يعني انخفاضاً في سعر صرف الليرة إلى النصف خالل أربعة أشهر.
ǧǧمهند دليقان

إن مجرد مقارنة سرعة االنهيار النسبية مع
سرعة التراجع السابق خالل السنوات التسع
ال ـمــاض ـيــة ،تـكـفــي وحــدهــا لـكــي يُ ـقــرع نــاقــوس
بأن مرحلة جديدة قد بدأت.
الخطر ّ
سرعة االنهيار
خ ــال ت ـســع س ـن ــوات ت ـقــري ـب ـ ًا ،ان ـخ ـفــض سـعــر
صرف الليرة من حدود  47ليرة للدوالر إلى
حدود  600ليرة ،أي ّإن الليرة السورية فقدت
ألن
 %92مــن سعرها (وال نـقــول مــن قيمتهاّ ،
حـســاب انـخـفــاض الـقـيـمــة الحقيقية لـلـيــرة يتم
على أساس القيمة الشرائية ،أي بما تستطيع
ال ـل ـي ــرة ش ـ ــراءه م ــن ال ـب ـض ــائ ــع ،وهـ ــو ح ـســاب
قامت به قاسيون بشكل دوري ،وأرقامه تقل
عــن أرقــام انـخـفــاض سعر الـلـيــرة ،ولـكــن ليس
كثير ًا).
بكالم آخر يمكن القول ّإن الليرة خسرت من
سـعــرهــا وس ـط ـي ـ ًا  %5كــل سـتــة أش ـهــر ،ولـكـنـهــا
خسرت عشرة أضـعــاف هــذا المتوسط خالل
األش ـه ــر األرب ـع ــة األخـ ـي ــرة ،أي ب ـح ــدود %50
مــن سـعــرهــا ،مــا يعني أنـنــا أمــام ســرعــة انهيار
وسطية تقابل أكثر من عشرة أضعاف سرعة
االن ـه ـي ــار الــوس ـط ـيــة خـ ــال األعـ ـ ــوام الـتـسـعــة
السابقة!
قيمة العملة
بالعودة إلــى الحديث عــن قيمة العملة ،ال عن
س ـع ــره ــا؛ أي ع ـمــا ي ـم ـكــن لـلـعـمـلــة ش ـ ــراؤه مــن
بـضــائــع ،بـغــض الـنـظــر عــن سـعــر صــرفـهــا أمــام
الـعـمــات األجـنـبـيــة ،ف ـ ّـإن االنـخـفــاض فــي قيمة
الـلـيــرة الــذي فـقــدت بـمــوجـبــه  %86مــن قيمتها
بـيــن األع ــوام  2011حـتــى  ،2018سـيــرتـفــع مع
الموجة الجديدة من انهيار سعر الصرف إلى
حــدود أكثر كارثية ستتولى قاسيون تبيانها

في أعــداد الحقة وفق ًا للقدرة الشرائية ،ولكن
الـتـقــديــر األول ــي يـقــول بـ ّـأن الـلـيــرة فــي الــوضــع
الــراهــن سـتـكــون قــد خـســرت مــن قيمتها مــا ال
يـقــل عــن  %93اب ـت ــدا ًء مــن  2011وح ـتــى اآلن،
أخذ ًا باالعتبار ّأن سعر صرف الليرة قد خسر
 %96اس ـت ـن ــاد ًا إل ــى س ـعــر ص ــرف  1200لـيــرة
للدوالر الواحد.
ّإن سعر صرف الليرة ،ورغم أنّه ال يعبر بدقة
عن قيمتها ،إال أنّه في نهاية المطاف (سعر)،
وس ـعــر أي ــة ب ـضــاعــة ب ـمــا ف ــي ذل ــك ال ـع ـم ـلــة ،هــو
انـحــراف عــن قيمتها صـعــود ًا أو هـبــوطـ ًا وفـقـ ًا
لـلـعــرض وال ـط ـلــب .ولــذلــك ف ـ ّـإن مـعــالـجــة سعر
ال ـص ــرف ي ـن ـب ـغــي أن ت ــأخ ــذ بــال ـم ـع ـنــى الـعـلـمــي
ناحيتين أساسيتين ،األولى هي القيمة الفعلية
للبضاعة -للعملة ،والثانية هي مسألة العرض
والطلب وضمن ًا المضاربة.
القيمة الفعلية لليرة
تـتـحــدد قـيـمــة أيــة عـمـلــة مــن حـيــث األس ــاس،
بـمــا تـقــابـلــه مــن ب ـضــائــع ،أي بـمــا تـقــابـلــه من
إنتاج ،وكذلك تتحدد بكتلة النقد الموجودة
في السوق وبسرعة تداولها ،وهذه عوامل
فندتها قاسيون بشكل متكرر عبر السنوات
الماضية .مــا ينبغي لفت االنتباه إليه بداية
هــو الـتــراجــع الكبير والمستمر فــي اإلنـتــاج
الـ ـصـ ـن ــاع ــي وال ـ ـ ــزراع ـ ـ ــي ،أي فـ ــي اإلنـ ـتـ ــاج
الحقيقي ،والذي لم يشهد تحسن ًا جدي ًا رغم
التطورات الميدانية التي قللت من إشكاالت
تقطع الطرقات واإلشكاالت المتعلقة بشكل
م ـب ــاش ــر ب ــال ــوض ــع األمـ ـنـ ــي الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،مــا
يـعـنــي ّأن الـتـطــور الـمـيــدانــي لــم تـتــم مــاقــاتــه
بسياسات تعيد تحريك عجلة اإلنتاج بشكل
حقيقي.
خارجي وداخلي
يمكن بشكل مكثف القول ّإن الضغط المباشر

إيقاف التدهور
وفتح الباب نحو
تراجعه ثم عكسه
لم يعد ممكناً بحال
من األحوال دون
صدمة إيجابية كبرى
ضمن األوضاع
القائمة وهذه
الصدمة تتمثل
أساساً بتطبيق القرار
 2254بشكل كامل

ع ـل ــى ال ـل ـي ــرة ي ــأت ــي م ــن مـ ـص ــدري ــن ،خ ــارج ــي
وداخلي.
ال ـض ـغــط ال ـخ ــارج ــي يـتـمـثــل أس ــاس ـ ًا بــالـحـصــار
الـغــربــي المستمر والـمـتـصــاعــد ،وكــذلــك بالكتلة
ال ـن ـقــديــة ال ـس ــوري ــة ال ـم ــوج ــودة ف ــي ال ـخ ــارج،
بالتوازي مع ما يمر به لبنان ،الذي أثبت أنه
خاصرة رخوة لالقتصاد السوري يمكن عبره
تعميق خسائره.
ال ـض ـغــط ال ــداخ ـل ــي يـتـمـثــل م ــن ح ـيــث الـنـتـيـجــة
بالسياسات االقتصادية المتبعة ،التي ال تزال
تمضي بشكل مطرد في االتجاه النيوليبرالي
المتوحش المتمثل بتخلي الــدولــة التدريجي
وال ـم ـت ـس ــارع ع ــن أي دور ل ـهــا ف ــي ال ـس ــوق،
بــال ـتــوازي مــع الـمــزيــد مــن الـخـصـخـصــة ورفــع
الــدعــم س ــواء بـشـكــل عـلـنــي أو شـبــه عـلـنــي في
الـقـطــاعــات الـحـيــويــة الـمـخـتـلـفــة ،وع ـلــى رأسـهــا
الزراعة والصناعة.
مــن حـيــث الـجــوهــر ،ف ـ ّـإن هــذه الـسـيــاســات هي
انعكاس لتغول قوى الفساد الكبير التي لم تعد
تتحكم بمقاليد األمــور االقـتـصــاديــة فــي البالد
فحسب ،بل وباتت تتعامل باستخفاف مع أي
إجراء ال يتوافق مع خططها ومصالحها.
عامل مستجد
الـعــامــان الـســابـقــان ،ثــابـتــان مــن حـيــث الـمـبــدأ،
ورغـ ـ ــم ّأن ش ــدت ـه ـم ــا ازدادت خ ـ ــال ال ـس ـنــة
األخيرة ،إال ّأن ذلك وحده ال يمكنه أن يفسر
فإن هنالك
السرعة الفلكية في االنهيار .ولذلك ّ
ع ــام ـ ًا إض ــاف ـي ـ ًا نـعـتـقــد أن ــه األك ـث ــر ت ــأث ـي ــر ًا فــي
الوقت الراهن ،وهو لجوء قوى الفساد الكبير
إلــى تـهــريــب ســرقــاتـهــا الـمـتــراكـمــة والـمـسـتـجــدة
بشكل مـتـســارع ،حـيــث تلقي الـلـيــرة الـســوريــة
مــن يــدهــا وتـبــدلـهــا دوالر ًا لـتـهــريـبــه لـلـخــارج.
ّإن تـســارع هــذه العملية ،ورغــم مــا يحمله من
مــآس مـبــاشــرة عـلــى عـمــوم الـشـعــب الـســوري،
إال ّأن له داللة سياسية واضحة ،هي ّأن هذه
بأن استمرارها في مواقعها
القوى باتت تسلم ّ
وس ـطــوت ـهــا ال ـتــي تـسـمــح ل ـهــا بــال ـن ـهــب ،أصـبــح
مهدد ًا بشكل كبير مع اقتراب الحل السياسي
الحقيقي عبر ...2254
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حلول إدارية واقتصادية؟
ّإن حـ ًا اقتصادي ًا جــذريـ ًا هــو الطريق الوحيد
الــذي يمكن مــن خــالــه إبـطــاء عملية االنـهـيــار،
وبـنــوده األســاسـيــة واضـحــة يــأتــي على رأسها
اجتثاث رؤوس الفساد الكبير بشكل حقيقي
ال إع ــام ــي ،واس ـت ــرج ــاع األم ـ ــوال الـمـنـهــوبــة،
وض ــخ االس ـت ـث ـمــارات فــي الـصـنــاعــة وال ــزراع ــة
بــالـتــوازي مــع سـيــاســات مــالـيــة تعمل لمصلحة
عموم الناس وضد القلة الفاحشة الثراء.
وإن افـتــرضـنــا
ول ـكــن ه ــذه اإلجـ ـ ــراءات ك ـل ـهــاْ ،
إم ـكــان ـيــة تـطـبـيـقـهــا ،ف ـ ّـإن أث ــره ــا ل ــن يـظـهــر قـبــل
س ـن ــوات ف ــي ح ــال اس ـت ـمــر ال ــوض ــع الـسـيــاســي
ب ـش ـك ـلــه ال ـق ــائ ــم ،وفـ ــي حـ ــال اس ـت ـم ــر ال ـح ـصــار
االقتصادي.
أمــا عــن اإلج ــراءات اإلداري ــة ،ومنها المراسيم
األخيرة ،وكذلك ما جرى إعالنه من إجراءات
ونوايا بالمعنى الجنائي الحقوقي ،فرغم أنها
يمكن أن تمثل أضعف اإليمان ،إال ّأن الوقائع
تـشـيــر إلــى أن تــأثـيــرهــا عـلــى سـعــر الـصــرف لم
ي ـت ـجــاوز  24ســاعــة ،مــا يـعـيــد الـتــأكـيــد عـلــى ما
ق ـل ـنــاه أعـ ــاه م ــن أن ق ــوى ال ـس ــوق وال ـف ـســاد
الكبير باتت ال تستخف بدور الدولة فحسب،
ب ــل وب ــات ــت مــؤم ـنــة ب ـ ـ ّـأن ت ــدخ ــل ال ــدول ــة بــات
هامشي ًا وال يثير همها أو حفيظتها ،بــل هي
تتابع سلوكها الوقح كأن شيئ ًا لم يكن.
ال حل سوى 2254
ّإن إيقاف التدهور ،وفتح الباب نحو تراجعه
ثــم عـكـســه ،لــم يـعــد مـمـكـنـ ًا ب ـحــال مــن األح ــوال
دون صــدمــة إيـجــابـيــة ك ـبــرى ضـمــن األوض ــاع
القائمة ،وهــذه الصدمة تتمثل أساس ًا بتطبيق
القرار  2254بشكل كامل ،والذي من شأنه أن
ينتزع ذرائع الحصار الغربي من جهة ،وربما
أهم من ذلك ،أن يفتح الباب للشعب السوري
لـلـتـعـبـيــر ع ــن ن ـف ـســه ب ـش ـكــل ح ـق ـي ـقــي ،وت ـقــريــر
مصيره بشكل فعلي ،عبر تغيير البنى القائمة
ب ـمــا ي ـس ـمــح ب ـض ــرب ق ــوى ال ـس ــوق وال ـس ــوء،
والـتــي تـجــاوزت فــي وقاحتها كــل المستويات
السابقة ،ولم يعد ممكن ًا وقفها من جهاز الدولة
الـضـعـيــف أمــام ـهــا وال ـم ـخ ـتــرق م ــن قـبـلـهــا عـلــى
مستويات عديدة.
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دعوات التقشف وشد األحزمة والتقنين
والترشيد والمقاطعة ليست جديدة،
لكنها أصبحت أكثر فجاجة ووقاحة،
خاصة في ظل ما وصلت إليه حدود
التفاوت الطبقي من فجور ،وفي ظل
التخلي الرسمي عن األدوار المفترضة
للدولة.
ǧǧنوار الدمشقي

لقد أمضينا حياتنا ونحن بحال التقشف وشد
األحــزمــة ،لـيــس خــال سـنــي ال ـحــرب واألزم ــة
فقط ،بل ومنذ عقود ،فقد عانينا من سياسات
الترشيد والتقنين ،وطوابير االستغالل والذل
وهـ ــدر ال ـك ــرام ــة ،وم ــا زل ـن ــا ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
تزايدت فيه مظاهر البذخ والترف لدى النخبة
الثرية والفاسدة المحظية والمتحكمة ،صاحبة
الـقــرار والـقــول الـفـصــل ،فــا تقنين تعاني منه،
وال شــد أحــزمــة يـطــالـهــا ،وال تــرشـيــد يشملها،
وال تقشف تعرفه ،وال مقاطعة مستعدة لها.
خلط أوراق
أي فجور في دعوة المفقرين لمقاطعة السلع
واألسوق! وكأن هؤالء مكتفون ،أو كأن لديهم
فسحة ترف استهالكي مطلوب تقنينها؟.
وأي قفز وقــح على الواقع الــذي يشهد يومي ًا
زج ال ـمــزيــد م ــن ال ـجــائ ـع ـيــن ال ــذي ــن ال ي ـجــدون
مــا ي ـســدون بــه رمـقـهــم ورم ــق أفـ ــراد أســرهــم،
فــي ظــل جحيم الـســوق وحـمــى األس ـعــار التي
فــرضــت س ـل ـف ـ ًا تـخـفـيــض م ـع ــدالت االس ـت ـهــاك
لدى الغالبية الساحقة من السوريين لحدودها
الدنيا منذ سنين ،وما زالت تفعل فعلها مطلع
كل صباح على هؤالء ،في ظل تذبذب األسعار
المقترنة بسعر ال ــدوالر المتصاعد ،وفــي ظل
تــدنــي م ـعــدالت األج ــور لــدرجــة ان ـعــدام ـهــا ،مع
الغياب غير المبرر للدولة عن كل ذلك ،وبدون
دعوات المقاطعة ،القديمة والمستحدثة؟!.
فمثل هذه الدعوات بهذه الظروف ما هي إال
مساع لخلط األوراق كشكل من أشكال التعمية
ٍ
عن جوهر و ُأس المشاكل والمعاناة التي يدفع
ضــريـبـتـهــا الـمـفـقــرون دون س ــواه ــم ،بــل ومــن
أجل كبح شكواهم ومحاولة إسكاتهم وتشتيت
جـهــودهــم ،واألن ـكــى تحميلهم الـمـســؤولـيــة عن
موبقات السوق وربما البلد أيض ًا!.
وال شك أن من يقف خلف مثل هذه الدعوات
ل ـل ـم ـقــاط ـعــة وأش ـب ــاه ـه ــا ل ـي ـس ــوا فـ ـق ــراء ال ـح ــال
والمعدمين ،برغم انجرار بعضهم لها ،بل هي
الشريحة الثرية الفاسدة والمغتنية والناهبة
نـفـسـهــا ،بـغـيــة الـتـعـمـيــة والـتـضـلـيــل عـنـهــا وعــن
دورها المشبوه والمدان ،واألهم التعمية عن
بعض الحلول الممكنة والمتاحة ،وما تتطلبه
من جهود للضغط من أجل تنفيذها بوجه هذه
الطغمة التي استباحت الجيوب والحقوق ،كما
استباحت المصلحة الوطنية.
لمن يعمل السوق؟
من قال أن األسواق لنا ،ومن قال أن البضائع
والـسـلــع الـمـعــروضــة فـيـهــا مــن أجــل استهالكنا
نحن المفقرين والمتعبين فقط؟ كي نتوقع أنه
من خالل مقاطعتنا لها أو لبعض موجوداتها
ن ـس ـت ـط ـيــع ال ـض ـغ ــط م ـث ـ ًا م ــن أجـ ــل تـخـفـيــض
األسعار فيها؟!
ف ــاألس ــواق وال ـس ـلــع أص ـب ـحــت ح ـك ــر ًا ع ـلــى مــن
يملكون المال والثروة غالب ًا ،فالموالت ومراكز
التسوق والمطاعم والمالهي وغيرها لم تُضخ
فـيـهــا االسـتـثـمــارات كــرمــى عـيــون الـغــالـبـيــة من
ال ـم ـف ـقــريــن ،ب ــل م ــن أجـ ــل اس ـت ـق ـطــاب شــريـحــة
األغنياء والفاسدين ،صغيرها وكبيرها ،قديمها
ومـحــدثـيـهــا ،وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم،
ال ـضــروريــة وال ـت ـرّف ـيــة ،اع ـت ـبــار ًا مــن الـسـيــارات
ولـيــس انـتـهــا ًء بـثـمــار الـبـحــر وفــواكــه المناطق

االسـتــوائـيــة ،وتحقيق الـمــزيــد مــن األرب ــاح من
خــالـهــا ،وهــذه الـشــريـحــة غـيــر معنية بتطبيق
مثل هذه الدعوات على ذاتها طبع ًا.
أما متطلبات واحتياجات المفقرين فهي وبرغم
حجمها تعتبر «ع البيعة» ،مــع فــارق النوعية
والمواصفة طبع ًا ،حيث الغش واالستغالل في
أبشع أشكاله ،بما في ذلك الضار بالصحة.
ولــم ال؟ فعيون الــرقــابــة مغيبة وغــائـبــة أيـضـ ًا،
وشعارات السوق الرائجة المتمثلة بـ«العرض
والطلب» و«تحرير األسعار» تتسيد الحديث
الــرسـمــي وغـيــر الــرسـمــي تـبــريــر ًا وتـعـمـيــة عما
يجري فيه ،ولمصلحة من.
ف ــأي وهـ ـ ٍم ي ــري ــدون ال ـتــرويــج ل ــه ،وأي جـهــد
مبدد هــذا فــي تحويل معركة الـســوق والسلع
وأسـعــارهــا والـنـهــب الكبير لتصبح مـثـ ًا بيننا
وبـيــن بــائـعــي الـمـفــرق الـصـغــار ،رغــم عــدم نفي
م ـســؤول ـيــة ب ـع ـض ـهــم ،ال ـمــوضــوع ـيــن بــالــواج ـهــة
كـ«ممسحة للزفارة» المتفشية على أيــدي من
ال يرحم من كبار المتحكمين بالسوق وبضائعه
وأس ـ ـعـ ــاره ..ت ـمــام ـ ًا م ـثــل زج ـن ــا ب ـمــواج ـهــة مــع
سائقي السرافيس على «الفراطة» والخمسين
المعدنية المفقودة والورقية التي تزايد تلفها،
أو مع بعضنا بسبب التزاحم ساعات الــذروة
فــي ظــل نقص وســائــط الـمــواصــات ،وغيرها
من أساليب خلط األوراق وتبديد الجهود.
ف ــال ـس ــوق ب ـك ــل م ــا ف ـي ــه م ــع آل ـي ــات ــه الـمـتـحـكــم
بـهــا يـعـمــل مــن أج ــل تـلـبـيــة مـتـطـلـبــات شــريـحــة
األغ ـ ـن ـ ـيـ ــاء والـ ـمـ ـت ــرفـ ـي ــن ب ـ ــداي ـ ــة ،ومـ ـ ــن أج ــل
مـصـلـحـتـهــا ف ـقــط ال غ ـي ــر ،ف ـهــي م ــن تـسـتـثـمــر
ف ـي ــه وتـ ــديـ ــره ،وهـ ــي م ــن ت ـت ـح ـكــم بـ ــه ،وه ــي
مــن تـحـصــد أربــاحــه ومـكــاسـبــه ،وكــل الـحــديــث
عــن الـضـغــط عـلـيــه مــن قـبــل الـمـفـقــريــن مــا هو
إال مـسـ ٍـاع لــذرِّ الــرمــاد فــي الـعـيــون ،ولتحميل
هؤالء مسؤولية ما يعيشونه من ويالت عبر
السوق والمتحكمين به ،أو سواه من أسباب
منغصات العيش ،وما أكثرها ،وال مانع لدى
هــؤالء المتحكمين الكبار من أن تُغلق بعض
ال ـم ـحــال الـصـغـيــرة هـنــا وه ـن ــاك ،وه ــو مــا بــدأ
يـظـهــر ،كـقــرابـيــن إضــاف ـيــة عـلــى مــذبــح تـمــركــز
وتركز الثروة والربح.
«السكافي حافي»
فــي حــديــث مــع صــاحــب أحــد الـمـحــال الصغيرة
في أحــد األحياء في دمشق شكى أن مبيعاته
انـخـفـضــت كـمـ ًا إلــى الـنـصــف تـقــريـبـ ًا عـمــا كــانــت

أي فجور في
دعوة المفقرين
لمقاطعة السلع
واألسوق! وكأن
هؤالء مكتفين أو
كأن لديهم فسحة
ترف استهالكي
مطلوب تقنينها؟

عـلـيــه قـبــل أي ــام فـقــط ،بـمــا فــي ذلــك المنظفات،
وذل ـ ــك ب ـس ـبــب ارتـ ـف ــاع ــات األسـ ـعـ ــار ال ـك ـب ـيــرة
ال ـم ـتــاح ـقــة ،وب ـس ـبــب ع ــدم تـمـكــن الـمــواطـنـيــن
م ــن دفـ ــع فـ ــارق ال ـس ـعــر ع ـلــى ن ـفــس ال ـك ـم ـيــات
المستهلكة مــن قبلهم كـمــا كــانــوا عـلـيــه ســابـقـ ًا،
ف ــاض ـط ــروا إل ــى تـخـفـيــض كـمـيــة مـشـتــريــاتـهــم،
وبــالـتــالــي م ـعــدالت اسـتـهــاكـهــم ،مــع مالحظته
ّأن هناك أسـمــاء جــدد ًا مــن أبـنــاء حيه انضموا
إلى دفتر الديون المفتوح لديه ،علم ًا أن ذلك
يسبب له خسارة مؤكدة ،لكن «حق الجيرة»
يفرض نفسه عليه ،بحسب قوله.
كما أضــاف إن تــذبــذب األسـعــار لــم يعد يومي ًا،
بل أحيان ًا يطرأ تغيير على سعر بعض المواد
عـ ــدة م ـ ــرات ف ــي الـ ـيـ ــوم ،م ـث ــل ال ـس ـك ــر والـ ــرز
والــزيــوت والمعلبات وغـيــرهــا ،وذلــك ارتـبــاطـ ًا
م ــع م ـت ـغ ـيــرات األس ـع ــار بـحـســب مـسـتــودعــات
الجملة ،حيث يتكبد بعض الخسائر فــي هذه
السلع عند طلبه لكميات منها في اليوم التالي،
ناهيك عــن حـمــات التموين الـتــي تطاله دونـ ًا
عن مستودعات الجملة التي ال تعطيه فاتورة
غالب ًا ،شاكي ًا أن رأسماله المحدود بــدأ يتآكل،
مما اضـطــره إلــى تخفيض كميات اسـتـجــراره
من السلع ،أي فقدان جزء إضافي من أرباحه
اليومية ،وبالتالي تخفيض معدالت استهالكه
مدفوع ًا إلى الفقر هو اآلخر ،برغم توفر السلع
والـ ـم ــواد ل ــدي ــه ،ق ــائ ـ ًا ع ــن ن ـف ـســه« :ال ـس ـكــافــي
حافي والحايك عريان».
وح ـ ــول دع ـ ــوات ال ـم ـقــاط ـعــة األخـ ـي ــرة لـلـسـلــع
والسوق قال« :متل اللي عم يضحك ع حالو..
هأل خبرتك عن وضعي ..صرت مقاطع حالي
ب ـحــالــي غ ـصــب ع ـنــي اهلل وك ـي ـل ــك ..اهلل يـعـيــن
العباد أحسن شي».
غياب الدولة
الـســوق متحكم بها سلف ًا ،بــل زاد هــذا التحكم
أض ـع ــاف ـ ًا م ـضــاع ـفــة ع ـمــا كـ ــان ع ـل ـيــه م ــن خــال
الـتـخـلــي الــرسـمــي عـنــه وعــن أدوات ــه التحكمية
ت ـحــت ال ـش ـع ــارات أعـ ــاه وصـ ــو ًال إل ــى الـتـفـ ّلــت
واالنـ ـف ــات بــذري ـعــة س ـعــر ال ـص ــرف وتــذبــذبــه
ارت ـفــاع ـ ًا ،حـتــى األذرع الـتــي كــانــت بـيــد الــدولــة
على أنها أذرع «تدخل إيجابي» في السوق تم
التخلي عنها تباع ًا ،وإن كان بشكل غير مباشر
ونهائي حتى اآلن.
فــال ـســوريــة ل ـل ـت ـجــارة م ـث ـ ًا ل ــم ت ـعــد بـصــاالتـهــا
ومنافذها إال بوابات عبور إضافية في السوق

للسلع والـبـضــائــع الـمــوردة والمتحكم بها من
ق ـبــل ال ـت ـجــار ولـمـصـلـحـتـهــم ،ن ــوع ـ ًا ومــواص ـفــة
وس ـعــر ًا وك ـم ـ ًا ،بـمــا فــي ذلــك الـسـلــع األســاسـيــة
التي ستدخل الحق ًا في سلة التوزيع «الذكي»
بــاســم «الــدعــم» و«المستحقين» مطلع الشهر
القادم.
والـ ـم ــؤسـ ـس ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـت ـج ــارة ال ـخ ــارج ـي ــة،
ومـثـيــاتـهــا م ــن ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة األخ ــرى،
ل ــم ت ـعــد ت ـس ـتــورد مـسـتـلــزمــاتـهــا واحـتـيــاجــاتـهــا
مباشرة وباسمها ،بذريعة الحصار والعقوبات،
بــل عـبــر مـنــاقـصــات ال تـخــرج مــن تـحــت عـبــاءة
ه ــؤالء الـمـتـحـكـمـيــن الـكـبــار ب ـســال اسـتـهــاكـنــا
وح ــاج ــات ـن ــا إجـ ـمـ ــا ًال ،م ــن ال ـق ـمــح ل ـل ـم ـحــروقــات
لـلـسـلــع األســاس ـيــة واألدوي ـ ــة و ...بـعــد إضــافــة
هوامش الربح والعموالت اإلضافية الكبيرة
بذريعة الحصار والعقوبات.
وقس على ذلك من أدوار لمؤسسات وجهات
حكومية أخرى فقدت دورها ،وأخلت الساحة
لهذه الشريحة ولمصلحتها على حسابنا وعلى
حساب الوطن والمصلحة الوطنية ،وكل ذلك
مبوب ومقونن ومشرعن رسمي ًا.
هل من حل؟
ن ـعــم ه ـنــاك ح ــل ،ول ـعــل ذل ــك ي ـبــدأ أو ًال وبـكــل
اخ ـ ـت ـ ـصـ ــار ب ـ ـ ــأن ت ـس ـت ـع ـي ــد الـ ـ ــدولـ ـ ــة م ـه ــام ـه ــا
وواج ـب ــات ـه ــا ،وط ـب ـع ـ ًا ال ي ـم ـكــن أن ي ـت ــم ذل ــك
إال م ــن خـ ــال ت ـغ ـي ـيــر ب ـن ـيــة م ـه ــام وواجـ ـب ــات
الــدولــة المرسومة لها عبر السياسات المقرة
وال ـم ـت ـب ـعــة ،ب ـح ـيــث ت ـص ـبــح لـمـصـلـحــة الـغــالـبـيــة
الـمـسـحــوقــة مــن ال ـســوري ـيــن ،ول ـيــس لمصلحة
النخبة الـثــريــة وطـغــم النهب والـفـســاد كما هو
الحال ،مع إلغاء كل االستثناءات واالمتيازات
التي حظيت بها هــذه الشريحة عبر القوانين
والتشريعات والقرارات الرسمية ،وما حظيت
بــه مــن امـتـيــازات إضــافـيــة خــال سـنــي الـحــرب
واألزم ــة وبــذريـعـتـهــا ،ســواء بشكل رسـمــي أو
عبر األشكال الملتوية.
فهل من حملة تدعو الستعادة الدولة لدورها
ومهامها وفق ًا لهذا الشكل والمضمون وتضغط
من أجل تحقيق ذلك ،بد ًال من حمالت التضليل
الجارية؟.
وه ـ ــل مـ ــن ح ـم ـل ــة ت ــدع ــو إل ـ ــى ض ـ ــرب م ــواق ــع
الفساد واإلفساد ،وتحاسب الناهبين ،كبارهم
قـبــل ص ـغــارهــم ،عـبــر أش ـكــال الــرقــابــة الـشـعـبـيــة
الحقيقية ،بد ًال من محاوالت خلط األوراق؟.
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عواصف هوجاء تطيح بأحالم الفقراء

كما كل عام تتداول وسائل اإلعالم وصفحات التواصل االجتماعي أخبار الكوارث التي تأتي على الفالحين في المنطقة الساحلية بنتيجة العواصف
واألعاصير واألمطار والرياح الشديدة ،بالمقابل ينتظر هؤالء بعض المؤازرة والدعم الحقيقي والمنصف.
ǧǧمراسل قاسيون

م ـنــذ م ـط ـلــع ال ـع ــام وح ـت ــى اآلن ت ــم رصــد
واق ــع الـمـتـغـيــرات الـجــويــة وم ــا تـبـعـهــا من
أع ــاص ـي ــر وع ــواص ــف أتـ ــت ع ـلــى الـمـنـطـقــة
ال ـســاح ـل ـيــة ،ك ـمــا ت ــم رص ــد ت ـب ـعــات كـمـيــات
األمـطــار والــريــاح الـشــديــدة على األراضــي
الــزراعـيــة الــواسـعــة فــي هــذه المنطقة ،مع
توجيه األنظار إلى الخسائر التي تكبدها
الفالحون بنتيجتها.

طالب المزارعون
بتدخل الدولة
العاجل للتعويض
المنصف والمجزي
عن األضرار والخسائر
التي لحقت بهم
بعيداً عن أشكال
الروتين والمماطلة

قاسيون في قلب الحدث
زراعــة الحمضيات والبيوت البالستيكية
الـمـحـمـيــة ه ـمــا أه ــم م ـص ــادر يـعـتـمــد عـلـيـهــا
م ــزارع ــو ال ـســاحــل ال ـس ــوري ،وف ــي مطلع
هـ ـ ــذا ال ـ ـع ـ ــام فـ ــوجـ ــئ م ـ ــزارع ـ ــو ال ـس ــاح ــل
بــإعـصــار ب ـحــري ض ــرب الــريــف الـجـنــوبــي
لطرطوس ،وتحديد ًا في منطقة يحمور،
وقــرى مجدلون البحر والهيشة والمنية
وضهر الطاحون.
وأم ــا أك ـبــر ال ــدم ــار فـقــد ح ــدث فــي منطقة
يحمور.
المشهد كــان سوريالي ًا ،فاإلعصار المدمر
فتك بكل شــيء أمــامــه ،والمعلومات تبين
أن ع ــدد ال ـب ـيــوت الـبــاسـتـيـكـيــة ال ـمــدمــرة
كـ ــان أك ـث ــر م ــن  200ب ـي ــت ب ـش ـكــل ك ــام ــل،
والمتضررة أكثر من ذلك ،مع األخذ بعين
االع ـت ـبــار أن الـكـلـفــة ال ـت ـقــديــريــة ل ـكــل بـيــت
تتجاوز المليون ل.س.
قاسيون التقت المزارع «علي» الذي دمر
اإلعصار أكثر من ثماني بيوت بالكامل له،
بـكـلـفــة ت ـجــاوزت ثــاثــة مــايـيــن ل ـيــرة ،فقد
«اخـتــرب بيته» ،بحسب قــولــه ،و«أســرتــه
بـكــامـلـهــا تـنـتـظــر هــذا الـمــوســم لـكــي تعيش
منه فكل شي متوقف عليه».
وم ـ ــزارع آخ ــر ق ــال «لـ ــدي خـمـســة بـيــوت
بـكـلـفــة أك ـثــر م ــن م ـل ـيــون ـيــن ،اآلن تــدمــروا
كــامـ ًا وال أعــرف هــل ستتحمل الحكومة
جزء ًا من خسائرها أم أنها ستظل ال حياة
لمن تنادي».
ال ـم ــزارع الـمـســن «أب ــو سـمـيــر» ق ــال« :لــم

أشهد مثل هذا اإلعصار منذ خمسين عام ًا،
الشيء المؤسف أن الدولة غائبة عن كل
معاناتنا ،كل شيء بأيدي التجار ،واتحاد
الـفــاحـيــن والـجـمـعـيــات الـفــاحـيــة أصبحت
حبر ًا على ورق».
ال ـم ــزارع «س ـل ـمــان ديـ ــوب» ب ــاع سـيــارتــه
وص ـنــع ع ــدة ب ـيــوت بــاسـتـيـكـيــة وتـحـمــل
ديون ًا تجاوزت المليون ،واآلن كل شيء
تدمر ،فع ًال شيء محزن.
توثيق رسمي
بحسب ســانــا بـتــاريــخ « :2020/1/18أدت
ال ــري ــاح ال ـشــديــدة ال ـتــي شـهــدتـهــا مـحــافـظــة
طـ ــرطـ ــوس خ ـ ــال ال ـي ــوم ـي ــن ال ـمــاض ـي ـيــن
إلـ ـ ــى أضـ ـ ـ ــرار فـ ــي الـ ـ ــزراعـ ـ ــات ال ـم ـح ـم ـيــة
والـ ـحـ ـمـ ـضـ ـيـ ــات» .وب ـ ـيّ ـ ــن مـ ــديـ ــر زراعـ ـ ــة
ط ــرط ــوس «أن ال ــري ــاح ال ـش ــدي ــدة ال ـتــي
ضربت مناطق مختلفة في المحافظة أدت
إلى تضرر  809بيوت بالستيكية مزروعة
بــال ـب ـنــدورة وال ـبــاذن ـجــان وال ـفــاصــول ـيــاء».
ب ــدوره ذك ــر رئـيــس ات ـحــاد الـفــاحـيــن في
ال ـم ـحــاف ـظــة أن «الـ ــريـ ــاح ال ـش ــدي ــدة أدت
إلــى ح ــدوث أض ــرار كـبـيــرة فــي الــزراعــات
المحمية أغـلـبـهــا فــي طــور اإلن ـتــاج إضــافــة
إلى أضرار بمحصول الحمضيات».
بحسب صحيفة الوحدة الرسمية بتاريخ
« 2020/1/19أدت األحـ ـ ـ ــوال ال ـج ــوي ــة
األخ ـي ــرة إل ــى ت ـضــرر ال ـعــديــد مــن الـبـيــوت
البالستيكية وبــاألخــص الـبـنــدورة» .وقد
«تـفـقــد مــديــر الــزراعــة صـبــاح يــوم الجمعة
 ١٧/١/٢٠٢٠األضرار الزراعية التي ضربت
ال ـب ـيــوت الـمـحـمـيــة وبـســاتـيــن الـحـمـضـيــات
فــي بــان ـيــاس وحــري ـصــون نـتـيـجــة الــريــاح
الـقــويــة الـســائــدة لـيــل الـخـمـيــس والـجـمـعــة،
ح ـي ــث ت ـم ــت م ـع ــاي ـن ــة األض ـ ـ ــرار وتــوج ـيــه
ال ـف ـن ـي ـيــن بـ ـض ــرورة إج ـ ــراء ح ـصــر دق ـيــق
لــأضــرار وإب ــاغ الـمــزارعـيــن المتضررين
مراجعة الوحدة اإلرشادية لتقديم طلبات
الـتـعــويــض وفــق األســس المعتمدة وآلـيــة
عمل صـنــدوق التخفيف مــن آثــار الجفاف
والكوارث الطبيعية».

ب ـح ـس ــب سـ ــانـ ــا بـ ـتـ ــاريـ ــخ :2020/1/17
«ت ـس ـب ـبــت ال ــري ــاح ال ـق ــوي ــة ال ـت ــي شـهــدتـهــا
م ـحــاف ـظــة ال ــاذق ـي ــة ل ـي ـلــة أمـ ــس ب ــأض ــرار
ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ــزراعـ ــي وخ ــاص ــة ال ـب ـيــوت
ال ـب ــاس ـت ـي ـك ـي ــة ب ـم ـن ـط ـق ــة ج ـب ـل ــة وثـ ـم ــار
الـحـمـضـيــات غـيــر الـمـجـنـيــة» .وأش ــار مدير
الــزراعــة واإلصــاح الــزراعــي فــي الالذقية
إل ــى أن «األض ـ ــرار تــركــزت فــي الــراهـبـيــة
والـعـقـيـبــة وع ــدة م ــزارع فــي منطقة جبلة
وأظـ ـهـ ــرت اإلح ـ ـصـ ــاءات األولـ ـيـ ــة وج ــود
أض ــرار فــي مـحــاصـيــل ومـكــونــات أكـثــر من
ألف بيت بالستيكي» .ولفت إلى «حدوث
أضرار أيض ًا باألنفاق البالستيكية ونبات
الكوسا على نحو  200دونــم ،إضافة إلى
أض ـ ــرار أص ــاب ــت أش ـج ــار ال ـح ـم ـض ـيــات مــن
خــال تساقط كميات كبيرة مــن الثمار».
مبين ًا أن «الـلـجــان بــدأت بحصر األضــرار
وتــوثـيـقـهــا لـيـصــار إلــى تـعــويــض الفالحين
ال ــذي ــن ت ـن ـط ـبــق ع ـل ـي ـهــم شـ ــروط ص ـنــدوق
التعويض».
مزارعو الساحل يصرخون
فهل من مجيب
ال ـتــوث ـيــق وأح ــادي ــث ب ـعــض ال ـم ـت ـضــرريــن
أع ـ ــاه رب ـم ــا ت ـس ـلــط الـ ـض ــوء ع ـل ــى ج ــزء
محدود من الكارثة التي أتت على المنطقة
الـســاحـلـيــة ح ـتــى اآلن ،وال أح ــد يـعـلــم مــا
س ـت ــأت ــي ب ــه األيـ ـ ــام ال ـق ــادم ــة م ــن كـ ــوارث
إضافية ،ففصل الشتاء ما زال في بدايته.
وقـ ــد ط ــال ــب ال ـم ــزارع ــون ب ـتــدخــل ال ــدول ــة
العاجل للتعويض المنصف والمجزي عن
األضرار والخسائر التي لحقت بهم ،بعيد ًا
عن أشكال الروتين والمماطلة ،والنتيجة
ال ـم ـتــواض ـعــة م ــن ال ـت ـعــوي ـضــات الـمـتــوقـعــة،
وال ـت ــي يـغـلــب ع ـلــى بـعـضـهــا الـمـحـســوبـيــة،
برغم قلتها.
ونختم بما قله أحــد المزارعين« :لألسف
فــإن كــل شــيء ضــد الـفــاح الـغــاء ،احتكار
التجار ،والمحروقات ،وكل شيء ،وتأتي
الـطـبـيـعــة لـتـكـمــل مـعــانــاتـنــا ،والـحـكــومــة في
وادٍ والفالحون في وادٍ».
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فيسبوكيات

نفتتح فيسبوكيات هــذا األسبوع ببوست
تهكمي عن ارتفاع أسعار الفروج والبيض،
مـتــداول عـلــى الـصـفـحــات الـعــامــة والـخــاصــة،
يقول:
«لـ ــو ب ـت ـعــرف ال ـج ــاج ــة أديـ ــش صـ ــار سـعــر
ك ــرت ــون ــة ال ـب ـي ــض ل ـت ـص ـيــر ت ـم ـشــي وم ـع ـهــا
مــراف ـق ـيــن وت ـح ـلــف ي ـم ـيــن م ــا ب ـت ـب ـيــض إال
بمشفى خاص».
وكــذلــك هـنــاك بــوســت تهكمي عــن األسـعــار
يقول:
«علبة المحارم بـ  800ليرة ..مسح بكمك
عزيزي المواطن».
مـ ـ ــن صـ ـفـ ـحـ ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة أن «الـ ـلـ ـجـ ـن ــة
االق ـت ـصــاديــة ف ــي رئ ــاس ــة مـجـلــس الـ ــوزراء
درست مشروع ًا لتأسيس شركة مساهمة
مـغـفـلــة السـتـثـمــار أم ــوال الـمــؤسـســة الـعــامــة
لـلـتــأمـيـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة تـسـمــى «ال ـشــركــة
ال ــوط ـن ـي ــة الس ـت ـث ـم ــار أم ـ ـ ــوال ال ـت ــأم ـي ـن ــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة» ،وح ـ ــول ذلـ ــك ع ـل ــق بـعــض
المواطنين بما يلي:
«إن ك ــان ــت ال ـش ــرك ــة ع ــام ــة ح ـكــوم ـيــة أه ـ ًا
وسـهـ ًا بها ،أمــا إذا كانت خاصة كفانا اهلل
شرها.»...
«ارف ـعــوا ال ـقــروض ألن األم ــوال مضمونه
غير ذلك انهيار للرصيد».
«الموضوع خطير!».
وم ــن صـفـحــة الـحـكــومــة عــن مـجــريــات لـقــاء
الحكومة مع مجلس الشعب «فيما يخص
ت ــوف ـي ــر ال ـ ـم ـ ــواد األسـ ــاسـ ـيـ ــة ل ـل ـمــواط ـن ـيــن
أك ــد رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء أن مـصــرف
سورية المركزي على استعداد لدعم كافة
مستوردي السلع الغذائية الرئيسة بشرط
أن يتم بيع قسم منها إلى صاالت السورية
للتجارة» ،وقد علق البعض بالتالي:
«مـ ـ ـ ــا دام الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي يـ ـ ـق ـ ــوم ب ـت ـم ــوي ــل
المستوردات لماذا ارتفعت األسعار؟».
«طـ ــب بـ ــدل مــاتــدع ـمــو ال ـم ـس ـتــورديــن شــو
ناقصكن أنتو ليش ما بتستوردو؟».
ومــن صفحة الـحـكــومــة كــذلــك أن «مـصــرف
ســوريــة الـمــركــزي سينتهي خــال األشـهــر
الستة القادمة من تطبيق الدفع اإللكتروني
على المعامالت العامة ،»..وفيما يلي بعض
التعليقات:
«وه ـ ـ ــاد الـ ـش ــي م ـم ـك ــن ي ـح ـس ــن م ـس ـتــوى
معيشة المواطن؟».
«ما فهمنا شو خص هالحكي بالوضع».
ومــن صفحة الـحـكــومــة أيـضـ ًا «فـيـمــا يتعلق
ب ــال ـم ــرس ــوم ـي ــن ال ـت ـشــري ـع ـي ـيــن ال ـم ـت ـع ـل ـق ـيــن
بـحـمــايــة ال ـل ـيــرة ال ـس ــوري ــة ،أك ــد الـمـهـنــدس
خميس أنــه سيتم تطبيقهما بشكل دقيق
دون ت ـهــاون أو ظـلــم بـمــا يـضـمــن مـنــع أيــة
تـ ـج ــاوزات م ــن شــأن ـهــا ال ـتــأث ـيــر س ـل ـب ـ ًا عـلــى
قيمة العملة الوطنية ،وبالتالي على الواقع
الـمـعـيـشــي لـلـمــواطـنـيــن ،حـيــث ج ــرت خــال
ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة ل ـق ــاءات حـكــومـيــة مـكـثـفــة
مــع المختصين ومـمـثـلــي الـقـطــاع الـخــاص،
إلشراكهم في الخطوات المتخذة للمحافظة
على استقرار سعر الصرف» ،وحــول ذلك
أتت بعض التعليقات كما يلي:
«الـقـطــاع الـخــاص؟ مين مــدمــر الـلـيــرة غير
القطاع الخاص».
«مــا سـبــب بــاوي الــدولــة الـقـطــاع الـخــاص
يلي لعن ...المواطن ..نقص موارد الدولة
ال يـشـمــل ال ـم ـســؤول ـيــن وال ت ـجــار الـقـطــاع
ال ـخــاص ح ــاج تـفـخـتــونــا مــن كـتــر ال ـمــوارد
يلي حرمتونا منا».
ون ـخ ـتــم م ــع ب ــوس ــت تـهـكـمــي م ــؤل ــم ،وهــو
مـتــداول عـلــى الـصـفـحــات الـعــامــة والـخــاصــة،
يقول:
«نحنا يلي ضلينا بالبلد كنا ناويين نصير
قدوة ..بس الحمدهلل صرنا عبرة!».
وناقل الكفر ليس بكافر
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مشان ما حدا يتصيدنا ويجيب معدلنا أنو
عم نجيب سيرة الملعون ..نص مغضوب
بـ  ..ليرة ..ونص غرام الدهب بـ  ..ليرة..

ǧǧدعاء دادو

ل ــك ونـ ــص ال ـب ـلــد ص ـ ــارت ب ـ ــأوروب ـ ــا ...ونــص
النسوان صــاروا أرامــل ...نص المدخول صار
ح ــق ح ـف ــاض ــات وح ـل ـيــب ويـ ــا دوب ي ـك ـف ــي...
ن ــص ال ـن ــاس ب ــا ب ـي ــوت ...ن ــص ال ـم ـشــاكــل مــا
عم يلتقالها حلول ..ويمكن ما بــدون يالقولها
حلول اهلل أعلم ...ونص العالم (ما غيرون!!)
بال ضمير وبال أخالق...
ما في مصاري ما في شغل ما في كهربا وال
فــي م ــازوت وال حـتــى فــي غ ــاز ..لــك وبــا مي
كمان!! وهنن لوين مودينا ووين حيرسونا؟؟
ك ـنــا نــاطــريــن  2019لـتـخـلــص وي ـخ ـلــص مـعـهــا
كلشي بشع وما حلو معها ..الفقر -النزوح-
التشرد -الهجرة ..كل هدول الشغالت البشعة
اللي صابت أغلب الناس المعترة والمشحورة
من قبل الحرب حتى..
ب ــس م ــن ب ــداي ــة  2020ال ـل ــي ص ــار ع ـكــس كــل
توقعاتنا ..الفقر صار أضعاف مضاعفة لألسف،
الجوع صاب  %99,9من الشعب ،أما بالنسبة
ل ـل ـه ـجــرة ،ف ـص ــارت ال ـع ــال ــم تـتـمـنــى ت ـه ــرب مــن
الوضع المعيشي يلي وصل ألدنى مستوياتو
بـهــل الـعـشــر سـنـيــن بــالـمُـجـمــل ،وب ـهــل شـهــريــن
الماضيين بالتحديد ..ويمكن مــن ورا السوق
ال ـســودا ه ــااا! وم ــا أدراك مــا ال ـســوق ال ـســودا
ومين عم يدعما!!.
فــي واح ــد ق ــال هــل كــم ي ــوم مــن  2020كــانــوا
أوسخ من سنين الحرب كلها..
هــل الــوضــع هــاد زاد مــن الضغوطات النفسية
بشكل كتير كبير ع ال ـنــاس ،مـتــل مــا بيقولوا
«ال ـش ـمــس م ــا بـتـتـخـبــا ب ـغــربــال» ص ــار واض ــح
مـتــل عـيــن ال ـش ـمــس ..الــوضــع االق ـت ـصــادي أو
باألحرى الوضع عموم ًا صار بيبكي...
ال ـع ــال ــم عـ ــم ت ـم ـش ــي وت ـح ـك ــي مـ ــع ح ـ ــاال وه ــل
المشاهد هي صارت عادية جد ًا ع فكرة!!
بطل يكون عنا حــدا بــالــوســط ...يعني
وحتى ّ
نـ ــاس ع ـن ــدا مـ ـلـ ـي ــارات ون ـ ــاس ع ــم ت ــاك ــل مــن
الحاويات ..وكمان صارت مشاهد عادية...
ناس عندا بيتين وتالتة ..وتلت أو أربع عيل

ســاكـنـيــن مــع بـعــض بـنـفــس ال ـب ـيــت ..وبـطـلــوع
الروح عم يدفعوا اآلجار...
فــي مين تحت أيــدو مستودعات الـغــاز ..وفي
طوابير الـنـســوان والـخـتــايــرة الـلــي عــم يستنو
ســاعــات ليحصلوا ع الـجــرة ..الء وفــي منون
عــم يـمــوتــوا مــن بـ ــردون ..وبــالـمـحـصـلــة مــا عم
يحصلوا عليها...
فــي نــاس بتطلع  50ألــف بالشهر وفــي نــاس
بتطلع ماليين!!
بــالـمـقــابــل ..زادت ردود الـفـعــل ال ـســاخــرة من
الـنــاس ه ــدول وع لـســانــون ..وص ــارو يــاخــدو
كـلـشــي بـضـحــك وم ـس ـخــرة مــن وط ــأة الــوضــع
االقـتـصــادي الـلــي الـكــل مستصعبوا وشايفينو
أدي ص ــار ال يُ ـح ـت ـمــل ...وم ــو طــالــع بــإيــدون
غير يتمسخروا بالحد األدنــى ..ألن ما بدون

يوصلوا لحالة العجز!!
هنن مالون عاجزين وال رح يعجزوا لهيك عم
يطلعو كل هل القهر واالحتقان والغضب اللي
جواتون بهل نوع من التفريغ للشحنات...
هاد الشي اللي من حقنا وما حدا فيو يلومنا
عليه «نتمألس» ...يعني مو معقول إنو يصير
فــي ف ــروق ــات سـعــريــة بـيــن ال ـســاعــة والـتــانـيــة..
الوضع صار مسخرة عنجد..
تتذكروا لما كنا بالبداية نقول رايحين ع أيام
س ــودا؟؟ الـحـمــدهلل ع الـســامــة وصـلـنــا ..وهــل
ال ـكــارثــة الـلــي ص ــارت بـســوريــة مـيــن عــم يــدفــع
تمنها غيرنا؟
كنا عم ننذل لنحصل ع جــرة الـغــاز ..لنشوف
الـكـهــربــا ..لنعبي مــازوت كــرمــال مــا نـمــوت من
بردنا ...اليوم عم يذلونا لنحصل لقمة عيشنا

وننام وبطونا فيا شي يقيتها..
ل ــك واألنـ ـك ــى أنـ ــو م ــا ف ــي ح ـل ــول ع ــم تـقــدمـهــا
ال ـح ـكــومــة ..بــالـعـكــس ع ــم تــزيــدهــا عـلـيـنــا أكـتــر
وأكتر..
ف ــي واحـ ــد ق ــال «أخـ ــي ال ـم ــواط ــن ال تـنـتـحــر..
الحكومة وضعت خطة خمسية للتخلص منا
جميع ًا»..
مو شكر ًا حكومتنا ...مو شكر ًا للكبار اللي بلعو
ال ـس ــوق ..مــو ش ـكــر ًا لـلـحــرامـيــة والـبـلـهـمــوطـيــة
الـلــي نـهـبــونــا وعــم يــزيــدوهــا علينا كــل ســاعــة..
اهلل يفرجينا فيكم يوم ...لك الناس بدها حل..
بدها تعيش ..ويمكن لسا عم تتمألس لتفرغ
الغضب اللي جواتها ..بس اهلل أعلم بكرا شو
مخبي ..ألن الناس أبد ًا مو عاجزة..

ال يأس وال سكوت وال تبديد للجهود
أبعاد الكارثة التي عاشها ويعيشها السوريون كثيرة وعميقة
ومتشعبة ،والغالبية المفقرة والمسحوقة والمهمشة هي
وحدها من دفعت وما زالت ضريبتها ،فيما استفادت منها
شريحة كبار الفاسدين واألثرياء وأمراء الحرب وتجار األزمة،
الذين يعملون جاهدين على سد أي أفق تغييري ُيخرج الغالبية
من كارثتهم ،والوطن من محنته.

ال ــوق ــائ ــع تـشـيــر إل ــى أن ال ـك ــارث ــة مــا
زالت تتعمق بجهود هذه الشريحة،
وب ـت ـع ــاون م ـبــاشــر أو غ ـيــر مـبــاشــر،
عـلـمـ ًا أو ج ـهـ ًـا ،مــع كــل المتربصين
شر ًا بالبلد ،داخ ًال وخارج ًا ،وصو ًال
إلى ما وصلنا إليه من تردٍّ على كافة
المستويات ،وربما ال داعي إلعادة
ذك ــر وت ـعــديــد األزمـ ـ ــات ،وتــوصـيــف
أوجه المعاناة وأشكالها.

مــن جـلــدهــا بـسـيــاط مــن ال يــرحــم من
تجار أزمــات وأمــراء حــرب وفاسدين
مـ ــدعـ ــومـ ـيـ ــن ب ـ ــام ـ ـت ـ ـي ـ ــازات ت ـح ـم ـي ـه ــا
السياسات والقائمون عليها.

المفقرون مطلوب إسكاتهم
الـغــالـبـيــة الـمـفـقــرة والـمـهـمـشــة هــي من
حصدت قذارة الحرب ودفعت ضريبة
كل قبحها دم ًا ودمار ًا وتشرد ًا وفقر ًا،
فهي من عاشت أجــواء الموت لحظة
بلحظة وهــو يخيم على بعض حياة

ضــاقــت عليها أعـيــن الطغيان والـظــام
والشر ،حتى موتها كان حاني ًا ودافئ ًا
عليها عكس بــرود الظلم الــذي يزهق
األرواح ويبدد الحياة والجهود ،وبعد
كل ذلك ما زالت أبواق المزاودة ومن
خـلـفـهــا تـضـغــط عـلـيـهــا ألج ــل إسـكــاتـهــا

عــن شـكــاواهــا ،وقـمـعـهــا تـجــاه التعبير
ع ــن مـعــانــاتـهــا وف ـضــح ال ـم ـس ـتــور مـمــا
هــو مـعـلــوم ومـفـضــوح مــن مـمــارســات
هــذه الطغم المتحكمة ،تحت عناوين
الوطنية الزائفة والتحمل واستمرار
الصمود والمكابدة ،ومن أجل المزيد

األفق ليس مغلقاً
ل ـي ـســت ال ـح ــرب ه ــي ال ـظــال ـمــة فـقــط
ب ــل ك ــان ــت ال ــام ـب ــاالة واالس ـت ـه ـتــار،
وليست األزمــات هي القاسية فقط،
بل هو االستغالل والجشع واللؤم،
وليس فصل الشتاء هو البارد فقط
بـ ــل هـ ــو ال ـت ـخ ـل ــي وال ــام ـس ــؤول ـي ــة،
ولـيــس الـجــوع هــو الـكــافــر فـقــط ،بل
هــي ال ـعــدالــة الـمـنـتـقـصــة والـمـنـتـهـكــة،
ول ـي ـســت ال ـم ــؤام ــرة ه ــي الـمـســؤولــة
ف ـقــط ب ــل ه ــي ال ـس ـيــاســات الـمـطـبَّـقــة
والـمـسـتـفـيــدون مـنـهــا ،ولـيــس األفــق
هو المغلق بل هي مساعي التيئيس
وتبديد الجهود.
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استفاقة حكومية متأخرة

استفاق أفراد الحكومة أخيرًا على أن بين أيديهم قوانين تمنع التالعب بالعملة
الوطنية ،حيث أتت هذه االستفاقة بعد صدور المرسومين التشريعيين  4-3لعام
 ،2020القاضيين بتشديد العقوبات المنصوص عليها في بعض القوانين بما يخص
موضوع التالعب بالعملة الوطنية.
ǧǧعاصي اسماعيل

بحسب سانا ،فــإن المرسومين أعــاه أحدهما
يقضي «بتشديد عقوبة إذاعــة أو نشر وقائع
ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية إلحداث تدنٍ
أو عــدم اسـتـقــرار فــي أوراق الـنـقــد الــوطـنـيــة»،
واآلخ ــر يـقـضــي «بـتـشــديــد عـقــوبــة الـمـتـعــامـلـيــن
بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات ،أو
أي نوع من أنواع التداول التجاري».
يد الحكومة القوية موجودة!
لـقــد تــم عـقــد اجـتـمــاع حـكــومــي خ ــاص بـتــاريــخ
 ،2020/1/18ب ـعــد صـ ــدور ال ـمــرســوم ـيــن ،ضــم
كـ ًا مــن وزارات الـعــدل والــداخـلـيــة واالقـتـصــاد
والـ ـتـ ـجـ ــارة ال ـخ ــارج ـي ــة واإلع ـ ـ ــام وم ـص ــرف
س ــوري ــة ال ـم ــرك ــزي ،وذل ــك م ــن أج ــل الـتـطـبـيــق
المباشر للمرسومين التشريعيين أعاله.
وقـ ـ ــد ورد عـ ـب ــر ص ـف ـح ــة الـ ـحـ ـكـ ــومـ ــة ،وض ــع
االجـتـمــاع «اآللـيــة التنفيذية للتطبيق المباشر
للمرسومين التشريعيين ،بخصوص التشدد
بالعقوبات لكل مــن يثبت تعامله بغير الليرة
السورية».
ومـ ـم ــا رش ـ ــح عـ ــن ال ـج ـل ـس ــة ب ـح ـســب صـحـيـفــة
ال ــوط ــن ب ـت ــاري ــخ  ،2020/1/19تــأك ـيــد رئ ـيــس
الـحـكــومــة «أن الـحـكــومــة ج ــادة بـكــل مــا تعني
الـكـلـمــة لـلـضــرب بـيــد قــويــة لـكــل مــن ت ـس ـوّل له
نفسه التالعب بالليرة» ،مضيف ًا« :ممنوع ألي
إنسان وألية وزارة التدخل عند تطبيقه يعني
ال محسوبيات وال وسـطــات وأن الـمــوضــوع
سوف يتابع على أعلى المستويات».

توضيحات
ربما تنبغي اإلشــارة إلــى أن قانون العقوبات
الـصــادر بــالـمــرســوم التشريعي رقــم  148لعام
 1949وتعديالته ،نصت المادة  309منه على
ما يلي:
«م ــن أذاع ب ــإح ــدى ال ــوس ــائ ــل ال ـم ــذك ــورة فــي
ال ـف ـقــرت ـيــن ال ـثــان ـيــة وال ـثــال ـثــة م ــن ال ـم ــادة 208
وقــائــع ملفقة أو مــزاعــم كــاذبــة إلحــداث التدني
في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في
مـتــانــة نـقــد الــدولــة وسـنــداتـهــا وجـمـيــع األسـنــاد
ذات ال ـع ــاق ــة بــال ـث ـقــة ال ـمــال ـيــة ال ـع ــام ــة يـعــاقــب
بــالـحـبــس مــن سـتــة أش ـهــر إل ــى ث ــاث سـنــوات
وبالغرامة من مئتين وخمسين ليرة إلى ألف
ليرة».
وقــد ورد الـتـعــديــل عـلــى هــذه ال ـمــادة بموجب
المرسوم  4لعام  2020بحيث أصبحت المادة
على الشكل التالي:
«يعاقب باالعتقال المؤقت وبغرامة من مليون
إلــى خمسة ماليين ليرة سورية كل من أذاع
أو نشر أو أعــاد نشر وقــائــع ملفقة أو مزاعم
كــاذبــة أو وهـمـيــة بــإحــدى الــوســائــل الـمــذكــورة
في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ،208
أو عــن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم
ال ـت ــواص ــل ع ـلــى ال ـش ـب ـكــة وم ـكــاف ـحــة ال ـجــري ـمــة
المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم
 17لعام  2012أو بأية وسيلة أخــرى إلحداث
ال ـتــدنــي أو ع ــدم االس ـت ـقــرار فــي أوراق الـنـقــد
الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات
الرسمية ،أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة
وسنداتها وجميع األسناد ذات العالقة بالثقة

أين كانت يد
الحكومة القوية
من تنفيذ مضمون
العقوبات السابقة
بحق المخالفين
والمتالعبين طيلة
الفترة الماضية وما
وصلت إليه األمور
بما يخص العملة
الوطنية؟

المالية العامة».
وال ـم ــرس ــوم الـتـشــريـعــي رق ــم  54ل ـعــام 2013
حــول منع التعامل بغير الليرة السورية ،فقد
نصت المادة الثانية منه على ما يلي:
«مع مراعاة العقوبات األشد المنصوص عليها
في القوانين النافذة..
أ -ك ــل م ــن ي ـخــالــف أحـ ـك ــام الـ ـمـ ــادة ال ـســاب ـقــة
ي ـعــاقــب بــال ـح ـبــس م ــن س ـتــة أش ـه ــر إل ــى ثــاث
سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة
المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد
أو الخدمات أو السلع المعروضة ،على أال تقل
عــن مـئــة ألــف لـيــرة ســوريــة أو بــإحــدى هاتين
العقوبتين.
ب -تـكــون الـعـقــوبــة األش ـغــال الـشــاقــة المؤقتة
مــن ثــاث إلــى عشر سـنــوات والـغــرامــة المالية
بـمــا يـعــادل مـثـلــي قـيـمــة الـمــدفــوعــات أو المبلغ
ال ـم ـت ـعــامــل ب ــه أو ال ـم ـس ــدد ،ع ـلــى أال ت ـقــل عــن
مليون ليرة ســوريــة إذا كــان المبلغ المتعامل
بــه أو الـمـســدد خمسة آالف دوالر فــأكـثــر ،أو
مــا يـعــادلــه مــن الـعـمــات األجـنـبـيــة األخ ــرى أو
المعادن الثمينة.
ج -ف ــي ج ـم ـيــع األحـ ـ ــوال يُ ـق ـضــى ب ـم ـصــادرة
المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن
الثمينة لصالح مصرف سورية المركزي».
وقــد تــم تعديل مضمون هــذه الـمــادة بموجب
ال ـم ــرس ــوم ال ـت ـشــري ـعــي  3ل ـعــام  2020بـحـيــث
أصبحت على الشكل التالي:
«أ -كل من يخالف أحكام المادة األولى يعاقب
باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة ال تقل عن سبع
سنوات ،والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة
المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد
أو الخدمات أو السلع المعروضة.
ب -تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو
المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح
مصرف سورية المركزي».
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أسئلة ال بد منها
أسئلة كثيرة تتبادر إلى األذهــان حيال الدور
الحكومي المفترض بما يخص ما آل إليه حال
العملة الوطنية ،واالقتصاد الوطني عموم ًا.
ولعل بعض األسئلة التي تفرض نفسها بعد
االطالع على أصل المواد أعاله بالمقارنة مع
تعديالتها األخيرة هي:
ه ــل تـقـتـضــي ال ـمــراس ـيــم ال ـج ــدي ــدة وض ــع آلـيــة
ت ـن ـف ـيــذيــة لـتـطـبـيـقـهــا ك ـمــا ورد ف ــي االج ـت ـمــاع
الـحـكــومــي أع ــاه؟ خــاصــة وأن ـهــا لــم ت ــرد فيها
مواد تفرض وضع مثل هذه اآللية؟.
أيـ ــن ك ــان ــت ي ــد ال ـح ـك ــوم ــة ال ـق ــوي ــة م ــن تـنـفـيــذ
مـضـمــون الـعـقــوبــات الـســابـقــة بـحــق المخالفين
والمتالعبين طيلة الفترة الماضية وما وصلت
إليه األمور بما يخص العملة الوطنية؟.
هــل نتوقع مــن الـتـعــديــات أعــاه نتائج أفضل
وفق ًا لما رشــح من خــال االستفاقة المتأخرة
أع ــاه ،طــالـمــا أن األدوات الـتـنـفـيــذيــة مــا زالــت
عـلــى حــال ـهــا ،بــرغــم الـتــأكـيــد «أال وســاطــة وال
محسوبيات» ،أي إنها كانت موجودة؟.
بانتظار النتائج
ل ــن ن ـخ ــوض بــال ـح ـي ـث ـيــات وال ـت ـف ــاص ـي ــل أك ـث ــر،
وذل ــك ال يـنـفــي انـتـظــارنــا لـمــا ستتمخض عنه
اآللـيــات التنفيذية الحكومية للمراسيم أعــاه
على أرض الــواقــع ،عسى تطال «يــد الحكومة
ال ـقــويــة» بـعــض ك ـبــار الـمـضــاربـيــن والـنــاهـبـيــن
فـ ـع ـ ًـا ،ول ـي ــس «أكـ ـبـ ــاش الـ ـفـ ــدا» م ــن ال ـص ـغــار
كـمــا ج ــرت عـلـيــه ال ـعــادة فــي ظــل الـمـحـســوبـيــة
والوساطة المعترف بها رسمي ًا.
مــع الـتــأكـيــد ،وبـكــل اخـتـصــار ،عـلــى أن الـحـلــول
االقتصادية الشافية ،وعلى كافة المستويات،
ي ـمــر طــري ـق ـهــا ع ـبــر ال ـح ــل ال ـس ـيــاســي ال ـنــاجــز،
وكنتيجة له وليس العكس ،وليس بدونه بال
أدنى شك.

12

شؤون اقتصادية
قاسيون ـ العدد  949اإلثنين  20كانون الثاني 2020

www.kassioun.org

خمس مواد غذائية أو مرتبطة بالغذائيات توضح إلى ح ّد بعيد حجم الجريمة االقتصادية السورية ...السكر والرز والشاي وأعالف الدواجن :الذرة وكسبة الصويا ،مواد
أساسية أصبحت نسب الربح فيها تفوق ما يسمى احتكارية إنها أسعار موضوعة لشعب محاصر .فما أسعارها العالمية؟ وما حجم الربح في كل كيلو منها؟ وما مرابح
شهر واحد فقط من االستيراد!

جريمة سورية في خمس مواد غذائية:

السوريون محاصرون من دائرة النفوذ والتجارة الضيقة
أصبح األرز والسكر
والشاي على البطاقة
الذكية ،أي بكميات
محددة وقليلة،
نوعية رديئة وأسعار
متوسطة مع طابور
وذل ...أما األسعار
في السوق فمدولرة،
وتاجر المفرق في
أنأى منطقة سورية
يمسك آلته الحاسبة
ويحسب سعر الكيلو
على الدوالر.
أصبح األرز والسكر
والشاي على البطاقة
الذكية ،أي بكميات
محددة وقليلة،
نوعية رديئة وأسعار
متوسطة مع طابور
وذل ...أما األسعار
في السوق فمدولرة،
وتاجر المفرق في
أنأى منطقة سورية
يمسك آلته الحاسبة
ويحسب سعر الكيلو
على الدوالر.

ǧǧعشتار محمود

أمـ ــا الـ ــدواجـ ــن ال ـت ــي ارت ـف ـع ــت أس ـعــارهــا
مـ ــؤخـ ــر ًا ب ـن ـس ـبــة  %30ل ـل ـب ـيــض و%35
تـقــريـبـ ًا لـلـحــم ال ـف ــروج ،فـمـحــرك ارت ـفــاع
سـ ـع ــره ــا هـ ــو ارت ـ ـف ـ ــاع كـ ـل ــف األعـ ـ ــاف
ال ـم ـس ـتــوردة ال ـتــي تـشـكــل نـسـبــة تـفــوق
 %70مــن التكلفة ،ومكوناتها األساسية
كسبة الصويا والذرة الصفراء.
كلفة وصول هذه المواد إلى
الموانئ السورية
األسعار العالمية لهذه المواد األساسية
تتقلب ولكن بهوامش قليلة جد ًا ،وبأخذ
األسـ ـعـ ــار ال ــوس ـط ـي ــة ل ـن ـهــايــة الـ ـع ــام مــن
بورصاتها العالمية ،نجد التالي:
س ـعــر ك ــغ األرز 0.42 :دوالر ،الـسـكــر
 0.28دوالر ،الشاي  2.26دوالر ،كسبة
الـصــويــا  0.35دوالر ،وال ــذرة الـصـفــراء
 0.1دوالر ل ـل ـكــغ .وف ــق األس ـع ــار الـتــي
يـنـشــرهــا مــوقــع  index mundiالــذي
يـعـطــي مـتــوسـطـ ًا عــالـمـيـ ًا مــن بــورصــات
هذه المواد األساسية.
يضاف إلى األسعار العالمية لهذه المواد،
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـك ـل ــف :ال ـش ـح ــن وال ـن ـقــل
والتحميل والتأمين والرسوم الجمركية.
وهــذه الكلف تتباين ولكن بحدود قليلة،
مــع اخ ـتــاف ال ـم ـســافــات حـيــث الـمـصــادر
األساسية لتوريد هذه المواد هي الصين
والـهـنــد وأم ـيــركــا الـجـنــوبـيــة ،كـمــا يختلف
هامش الرسوم بنسبة قليلة.
وبـحـســب م ـصــادر ل ـقــاس ـيــون ،ف ــإن هــذه
ال ـم ــواد ال ـتــي ت ـس ـتــورد بـكـمـيــات كـبـيــرة،
تـتـحـمــل تـكـلـفــة عـلــى ال ـطــن ت ـت ــراوح بين
 40-30دوالر ،مــوزعــة مناصفة تقريب ًا
ب ـي ــن ال ـن ـق ــل وب ـي ــن الـ ــرسـ ــوم وت ـكــال ـيــف
التفريغ في الموانئ ،وهي تكلفة موحدة
تـقــريـبـ ًا عـلــى ال ـطــن الــدوغ ـمــا .أي عـمـلـيـ ًا
كــل كــغ مـنـهــا يـضــاف إلـيــه كـلـفــة بحاالتها
الـقـصــوى 4 :سـنـتــات أمــريـكـيــة .مــا يعني
أن كلف وصول هذه المواد إلى الموانئ
السورية مع تخليصها الجمركي تبلغ:
كــغ األرز 0,46 :دوالر ،الـسـكــر 0,32
دوالر ،ال ـ ـشـ ــاي  2,3دوالر ،ك ـس ـبــة
ال ـصــويــا  0.4دوالر ،وال ـ ــذرة الـصـفــراء
 0,14دوالر للكغ.
فـمــا هــي الـكـلـفــة الـنـهــائـيــة إليـصــالـهــا إلــى

الـمــوانــئ الـســوريــة بــالـلـيــرة؟ هنا ينبغي
أن نضع سعر ًا للدوالر...
األرز والسكر والشاي ال تزال مواد ضمن
قائمة تمويل الـمـسـتــوردات ،أي يفترض
أنها مسعّرة على سعر  440ليرة للدوالر
تقريب ًا .أما كسبة الصويا والذرة الصفراء
ف ـه ــي ع ـل ــى ال ـس ـع ــر ال ـح ــر لـ ـل ــدوالر ف ـقــط،
وسنأخذه عند سعر  1000ليرة للدوالر.
في األشكال المرفقة نقارن كلفة المادة
بــالـلـيــرة عـلــى أسـعــار ال ــدوالر المختلفة،
وآخ ــر سـعــر لـهــا فــي ال ـســوق ،لـكــل مــادة
من هــذه الـمــواد ،وسنقدر على أساسها
ح ـج ــم الـ ــربـ ــح الـ ـشـ ـه ــري ع ـل ــى أسـ ــاس
كـمـيــات اسـتـيــراد م ـحــددة هــي  10آالف
ط ــن ل ـكــل م ــن ال ـس ـكــر واألرز ،و2000
طن من الشاي ،وهي أقل من الحاجات
الشهرية الضرورية لحوالي  10ماليين
ش ـخــص .إضــافــة إل ــى  20أل ــف طــن لكل
من كسبة الصويا والــذرة وهي أقل من
الحاجات الشهرية للقطاع.

كغ األرز بين الكلفة والسعر -ليرة سورية
800

كلفة استيراد الكغ النهائية $ 440
كلفة استيراد الكغ النهائية $ 1000

460

السعر المحلي للكغ
202
األرز

 -1مــربــح دوالر تمويل الـمـسـتــوردات:
يـسـعّــر األرز حـكـمـ ًا بسعر دوالر يفوق
 1000لـيــرة ،وال يسعّر على سعر 440
ل ـيــرة ل ـل ــدوالر رغ ــم أنّ ــه م ـم ـوّل ب ــدوالر
ال ـح ـك ــوم ــة ك ـم ــا تـ ـدّعـ ــي ع ـم ـل ـيــة ت ـمــويــل
المستوردات .والدوالرات التي يحصل
عليها المستوردون الحق ًا من الحكومة
ه ــي ه ــدي ــة م ـجــان ـيــة ت ـح ـقــق م ــرب ـح ـ ًا فــي
كــل دوالر بـنـسـبــة  ،%127و 560لـيــرة
فــي الـ ــدوالر ،واس ـت ـيــراد  10آالف طــن،

األرز والسكر
والشاي ال تزال
مواد ضمن
قائمة تمويل
المستوردات
أي يفترض أنها
مسعرة على
ّ
سعر  440ليرة
للدوالر تقريباً

مــرب ـح ـهــا م ــن ف ــرق ال ـ ــدوالر ف ـقــط2.5 :
مليار ليرة.
 -2مربح البيع على سعر الدوالر 1000
ليرة :هامش الفرق بين التكلفة وسعر
المبيع  340ليرة ،ونسبة الربح.%73 :
وه ــذا يـعـنــي أن اسـتـيــراد  10آالف طن
تحقق ربح ًا  3,4مليار ليرة.
 -3مـجـمــوع األربـ ــاح مــن اس ـت ـيــراد 10
آالف طن فقط من األرز وفق المعطيات
الحالية تقارب  6مليارات ليرة.

كغ السكر بين الكلفة والسعر -ليرة سورية

كلفة استيراد الكغ النهائية $ 440
650

كلفة استيراد الكغ النهائية $ 1000
السعر المحلي للكغ
320
140
السكر

 -1مــربــح دوالر تمويل الـمـسـتــوردات:
الـسـكــر ج ــزء مــن تـمــويــل الـمـسـتــوردات
أي إن ال ـم ـس ـتــورديــن ي ـح ـص ـلــون عـلــى
دوالر بمقدار  440ليرة بعد أن يقوموا
ب ــاالس ـت ـي ــراد ،ول ـك ـنــه ي ـس ـعّــر ع ـلــى سـعــر
 1000لـيــرة بــالـحــدود الــدنـيــا .واسـتـيــراد
 10آالف طــن مــن الـسـكــر ،يـحـقــق ربـحـ ًا
من فرق الدوالر فقط 1.8 :مليار ليرة.

 -2مربح البيع على سعر الدوالر 1000
ليرة :هامش الفرق بين التكلفة وسعر
المبيع  330ليرة ،ونسبة الربح%100 :
تقريب ًا .وهذا يعني أن استيراد  10آالف
طن تحقق ربح ًا  3.3مليارات ليرة.
 -3م ـج ـمــوع األرب ـ ــاح م ــن اس ـت ـيــراد 10
آالف طن فقط من السكر وفق المعطيات
الحالية تقارب  5مليارات ليرة.
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كغ الشاي بين الكلفة والسعر -ليرة سورية

كلفة استيراد الكغ النهائية $ 1000

كلفة استيراد الكغ النهائية $ 440

السعر المحلي للكغ
6000

2300
1000
الشاي

 -1مــربــح دوالر تمويل الـمـسـتــوردات:
الشاي ضمن قائمة تمويل المستوردات
أيض ًا ويفترض أن يحصل مستوردوه
ع ـل ــى دوالر ب ــال ـس ـع ــر ال ــرسـ ـم ــي 440
ليرة .بينما التسعير على دوالر يفوق
 1000ل ـيــرة ،مــا يـعـنــي أن ربــح ال ــدوالر
مــن اسـتـيــراد ألفي طــن فقط مــن الشاي
يقارب 1.1 :مليار ليرة.

 -2مربح البيع على سعر الدوالر 1000
ليرة :هامش الفرق بين التكلفة وسعر
ال ـم ـب ـيــع  3700لـ ـي ــرة ،ون ـس ـبــة ال ــرب ــح:
 %160تـقــريـبـ ًا .وهــذا يعني أن اسـتـيــراد
ألفي طن تحقق ربح ًا  7,4مليارات ليرة.
 -3مجموع األربــاح مــن اسـتـيــراد ألفي
ط ــن ف ـقــط م ــن ال ـش ــاي ،ت ـصــل إل ــى 8,5
مليارات ليرة.

كغ كسبة الصويا والذرة الصفراء بين الكلفة والسعر -ل.س

 27مليار ليرة شهرياً مجموع األرباح التقديرية
التي يمكن جمعها من التجارة الحالية بالمواد
الخمس المذكورة!

650

كلفة استيراد الكغ النهائية $ 1000
السعر المحلي للكغ

400

مواد كسبة الصويا والذرة الصفراء لم تعد
ممولة بالمستوردات وألغيت من القائمة،
ولكن أرباحها أيضاً كبيرة بالقياس إلى تكاليفها
النهائية ،واستيراد  10آالف طن من كسبة الصويا
يحقق ربحاً 5 :مليارات ليرة .مقابل ربح  2.2مليار
ليرة الستيراد الذرة الصفراء .والمجموع يفوق 7
مليارات ليرة.

650
150

الذرة الصفراء

كسبة الصويا


الربح الشهري الستيراد المواد الخمس -مليار ليرة

7.2
1.1

7.4
1.8

الربح من فرق سعر التكلفة على سعر دوالر  1000ليرة
الربح من الحصول على دوالر تمويل المستوردات بـ  440ليرة

2.5

3.3
3.4

األرب ــاح االعـتـيــاديــة لـهــذه ال ـمــواد األســاسـيــة الـتــي يـتــم اسـتـيــرادهــا
بكميات كبيرة توضع على نسب  %10-5بالحاالت العامة ،وحتى
ب ـهــذه الـنـســب تـحـقــق أرقـ ــام رب ــح هــامــة نـتـيـجــة مـبـيـعــات بـمــايـيــن
األطـنــان سـنــويـ ًا .ولـكــن نسب الــربــح الـســوريــة لشريحة محتكري
هــذه الـمــواد تفوق عــادة  ،%50-40وتصل الـيــوم إلــى  %500بين
ربح التجارة وربح الدوالر الرخيص من تمويل المستوردات.
ّإن الدائرة الضيقة لالحتكار والنفوذ تحاصر السوريين في غذائهم،
ليست العقوبات هي المشكلة األساسية ،وال تفسّر العقوبات هذه
النسب االستثنائية ،بل ال يفسّرها إال توحّش هــؤالء وانحصار
نشاطهم االقتصادي في قوت الناس وفي المضاربة على العملة.
إن هذه المبالغ ال تعود لكبار التجار المستوردين فقط ،بل تتوزع
على شرائح النفوذ والفساد ،فعملي ًا مستوردو المواد األساسية
عليهم أن يحصلوا عـلــى اإلج ــازات واألذون ــات مــن دوائ ــر الـقــرار
األســاسـيــة ،وعـلـيـهــم أن يــدفـعــوا إت ــاوات فــي الـمــرافــئ ،وعـلـيـهــم أن
يضعوا أيـضـ ًا الـيــوم  %40مــؤونــة اسـتـيــراد فــي الـمـصــارف ،وأيـضـ ًا
يتوزع جــزء من هــذه األربــاح على الجهات المتوزعة على طرق
النقل .ودوائــر النفوذ والقرار وكبار واجهات التجارة ،هم عملي ًا
أصـحــاب الـحـصــص األكـبــر مــن هــذا الــربــح .نـســب أقــل ت ــوزع على
المراحل المتسلسلة من األعداد الكبيرة من تجار المفرق والتجزئة،
وبالنهاية فإن هذه األموال يدفعها المستهلكون النهائيون.
أرب ــاح بـعـشــرات الـمـلـيــارات فــي شـهــر واح ــد تعتمد عـلــى التسعير
االحتكاري وعلى هوامش كبار السماسرة وحصص المتنفذين
ودوائ ــر الـفـســاد الـكـبــرى ،فــي بــاد ال يـتــوقــف اإلنـتــاج فيها فقط،
بــل قــد يـتــوقــف االسـتـهــاك أيـضـ ًا ليسعى الـجــوعــى للحصول على
حاجات بقائهم بأية طريقة.
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يسابق الوضع االقتصادي اللبناني الوضع
السوري في مسار التدهور ،حيث ُينذر
بفشل مالي عام بدأ عملياً ،وفشل كهذا
مع هذا المستوى من السلطة السياسية
والنمط االقتصادي غير المنتج ...يفتح
الباب إليصال لبنان إلى فوضى مفتوحة
إن المنظومات المتخلفة
االحتماالتّ ،
فعال في إيصال المنطقة
تساهم بشكل ّ
إلى مكان ال مجال فيه إال للفوضى أو
الحلول الجذرية بالبتر.

ǧǧليلى نصر

األزم ــة فــي لـبـنــان هــي بــالــدرجــة األول ــى أزمــة
الـ ـنـ ـظ ــام ال ـم ـص ــرف ــي ،واقـ ـتـ ـص ــاد ال ـ ـدِّيـ ــن غـيــر
اإلنتاجي ،الناتج عن إعــادة اإلعمار الحريرية
الخليجية الغربية .ولكن مع ذلك فإن المصارف
قد تكون أقل دافعي األثمان ،ألنّها حتى اآلن
صاحبة الــوزن الحاسم في السلطة السياسية
وفــي قــرار الـمـصــرف الـمــركــزي اللبناني الــذي
يدير األزمة لصالحها.
البنوك (أكبر من لبنان) بـ  4مرات!
تـمـتـلــك الـبـنــوك الـلـبـنــانـيــة مــوجــودات أكـبــر من
الـنــاتــج الـمـحـلــي الـلـبـنــانــي ب ـ أرب ــع م ــرات ،وقــد
بلغت في  262 :2019-8مليار دوالر (جمعية
المصارف اللبنانية) ،ولكن جزء ًا هام ًا من هذه
األموال قد ال يكون موجود ًا فعلي ًا ،بل أوراق
دين قد ال يتمكن أحد من سداده.
ّإن نسبة  %70من أصول المصارف هي ودائع
لـ ــدى م ـص ــرف ل ـب ـنــان وديـ ــن ح ـك ــوم ــي ،بـيـنـمــا
الحكومة لم تمتلك يوم ًا من اإليــرادات ما هو
كفيل بسداد ديونها للمصارف ،واآلن يتوسع
عـجــزهــا ســريـعـ ًا مــع تــدهــور اإلي ــرادات الـعــامــة،
ول ــن تـكــون ق ــادرة غــالـبـ ًا عـلــى إي ـجــاد مـقــرض
غربي أو إقليمي خارجي كما في السابق.
ح ـي ــث خ ـ ّف ـض ــت وكـ ـ ــاالت ال ـت ـص ـن ـيــف ال ــدول ـي ــة
ت ـق ــدي ــره ــا ل ــاح ـت ـي ــاط ـي ــات ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ال ـقــاب ـلــة
لالستعمال ما بين  9-6مليارات دوالر .وهذه
تغطي اسـتـيــراد المشتقات النفطية واألدويــة
والـ ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة ل ـع ــام واحـ ــد ف ـق ــط ،وال ـتــي
قــاربــت  6م ـل ـيــارات دوالر ع ــام  ،2018بينما
عموم االستيراد اللبناني كان  19مليار دوالر!

إلى  85مليار دوالر.
بينما صـغــار ومـتــوسـطــو الـمــودعـيــن يشكلون
ن ـس ـبــة  %90م ــن ال ـم ــودع ـي ــن ،وحـ ــوالـ ــي 2,5
مـلـيــون حـســاب مـصــرفــي ال يمتلكون إال %15
من الودائع ،ومن بين هؤالء فإن  1,7مليون
ح ـس ــاب ال ي ـم ـل ـكــون أك ـث ــر م ــن  3300دوالر
تـقــريـبـ ًا فــي حـســابــاتـهــم وهــي تـعــادل مـصــروف
الحد األدنى ألسرة في بيروت لمدة ال تصل
إل ــى شـهــريــن! ه ــؤالء هــم غــالـبـيــة مــن تعطيهم
المصارف مدخراتهم القليلة بالقطارة...

الودائع تكشف الظلم االجتماعي
تأتي موجودات المصارف بشكل أســاس من
ال ــودائ ــع ( 177مـلـيــار دوالر فــي ،)2019-8
ويكشف تــوزّع هــذه الــودائــع مستوى توزيع
ال ـ ـثـ ــروة ،وحـ ـ ـدّة ال ــامـ ـس ــاواة ف ــي الـمـجـتـمــع
اللبناني.
ّإن جــزء ًا كبير ًا من المساهمات والودائع هي
لـنـخــب ال ـمــال والـسـيــاســة وال ـت ـجــارة واإلع ــام
مــن لـبـنــان وم ــن الـمـنـطـقــة (ك ــأن تـكــون ودائ ــع
ال ـســوري ـيــن ت ـقــارب الـ ـ  50مـلـيــار دوالر وفــق
التقديرات) .فحوالي  1600حساب تمثل نسبة
 %0,1مــن عــدد الحسابات يمتلك أصحابها 34
مـلـيــار دوالر ،بـيـنـمــا  %1مــن ك ـبــار الـحـســابــات
يمتلكون  %50من الودائع تقريب ًا ورقم ًا يصل

كيف يدير مصرف لبنان األزمة؟
يتخذ مـصــرف لبنان إج ــراءات بــاتـجــاه واحــد:
ح ـمــايــة رســام ـيــل ال ـم ـص ــارف ،وتــدف ـيــع عـمــوم
المودعين األثمان ،األمر الذي ينجم عنه عملي ًا
تحميل األعـبــاء األكـبــر على صغار المودعين:
األكثر عدد ًا واألضيق حا ًال.
قـيّــد مـصــرف لبنان الـتـحــويــات والـسـحــوبــات،
ول ـك ــن هـ ــذا ل ــم ي ـم ـنــع ال ـم ـص ــارف م ــن اب ـت ــزاز
مــودعـيـهــا ،فـخــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة أصـبــح من
يــريــد أن يـسـحــب حـســابــه ب ــال ــدوالر أن يـتــرك
للمصارف نسبة  %30مـنــه .بينما تمت إتاحة
السحب بالليرة ،ولكن بالسعر الرسمي لليرة
الـلـبـنــانـيــة م ـقــابــل ال ـ ــدوالر  1500ل ـي ــرة ،بـيـنـمــا
الـسـعــر فــي الـســوق  2500لـيــرة تـقــريـبـ ًا ،وهــو
الـ ــذي ي ـحــدد إل ــى ح ــد بـعـيــد الـقـيـمــة الـشــرائـيــة
لـلـعـمـلــة الـلـبـنــانـيــة ،أي إن ال ـم ــودع قــد يقبض

ق ّيد مصرف
لبنان التحويالت
والسحوبات ولكن
هذا لم يمنع
المصارف من ابتزاز
مودعيها

أمواله بالليرة مع خسارة مباشرة في قيمتها
تقارب .%40
آخــر قــرارات المصرف ،كــان رفــع الفوائد على
إيــداعــات الـمـصــارف فــي مـصــرف لـبـنــان ســواء
بالدوالر أو بالليرة ،ليوصلها إلى نسبة .%50
أي عملي ًا أصـبــح على مـصــرف لبنان والــدولــة
الـلـبـنــانـيــة أن يــدف ـعــوا لـلـمـصــارف ال ـخــاصــة 50
ليرة فوق كل  100ليرة تدينها للحكومة ،وفي
هذا محاولة ضمان لرساميل المصارف .ولكن
حتى هذه المحاولة فاشلة في ظل عدم قدرة
الحكومة على السداد ،رغم عدم اإلعالن .بينما
الـفــائــدة الـتــي سـتــدفـعـهــا الـمـصــارف لـلـمــودعـيــن
لديها ال تتعدى  %5على ودائع الدوالر و%8,5
على ودائع الليرة.
خطوات أولى في طريق صعب
إن م ـت ــاب ـع ــة طـ ــروحـ ــات أب ـ ــرز االق ـت ـص ــادي ـي ــن
وال ـقــوى ال ـجــديّــة الـلـبـنــانـيــة ،تـشـيــر إل ــى أن ــه ما
مــن حـلــول سهلة مـطــروحــة ...الـبـعــض يطالب
أو ًال وق ـب ــل ك ــل ش ــيء ب ــاالع ـت ــراف بــاالن ـه ـيــار
والـفـشــل ،ليتم تبيان حجم المشكلة وتـحــديــد ًا
واقع بيانات المصارف الفعلية ،وحجم تحويل
األم ـ ــوال ل ـل ـخ ــارج ،إلي ـج ــاد ال ـح ـلــول وتـحـمـيــل
الـمـســؤولـيــات عـلــى أســاس ـهــا ،وإي ـجــاد (إدارة
مـحـتــرمــة للتفليسة) .الـكـثـيــرون يـجـمـعــون أنّــه
يـنـبـغــي االم ـت ـنــاع عــن س ــداد ال ـدِّي ــن ،أو شطب
جزء هام منه .آخرون يرون أنه ينبغي إعادة

هيكلة الدِّين الداخلي بتأجيل السداد وتقليص
الفوائد إلى حد تصفيرها أو تحويلها للسالب،
ح ـيــث ق ــراب ــة  %60م ــن ال ـدِّي ــن ال ـع ــام الـلـبـنــانــي
بالليرة اللبنانية ،أخير ًا ،هنالك أيض ًا طروحات
تــأم ـيــم ال ـم ـص ــارف ك ـمــا ح ـصــل ف ــي ال ـك ـث ـيــر مــن
حاالت إدارة األزمات المالية عالمي ًا.
ّإن خ ـي ــارات ك ـهــذه بــدرجــات ـهــا هــي الـخـطــوات
األولــى فــي طريق صعب ومع ّقد نحو تحويل
ال ـن ـم ــوذج االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـل ـب ـنــانــي ب ـع ـي ــد ًا عــن
اق ـت ـصــاد ربـ ــوي ري ـع ــي م ــدول ــر وي ـع ـت ـمــد عـلــى
فـقــاعــة ال ـدِّي ــن ،ون ـحــو اقـتـصــاد إنـتــاجــي وم ــدار
للمصلحة الـعــامــة ،وهــو طــريــق ليس سـهـ ًا أو
م ـي ـسّــر ًا وأم ــام ــه عــوائــق تـمــويـلـيــة واقـتـصــاديــة
ك ـب ــرى ،ع ــدا ع ــن ال ـعــائــق األس ـ ــاس وال ـحــاســم
الذي ينبغي تجاوزه وهو المصالح السياسية
للسلطة اللبنانية ،سلطة المصارف التي تجدها
ف ــي ك ــل م ـك ــان :ف ــي الـغــالـبـيــة الـعـظـمــى لـلـقــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـحــاك ـمــة إن ل ــم ي ـكــن ( ُك ـ ّل ــن يـعـنــي
ُك ّلن) ،وفي اإلعالم وحتى في شرائح ونخب
مــن ال ـحــراك الـشـعـبــي تتجنب تــوجـيــه سهامها
نحو المصارف .معركة تجاوز األزمــة المالية
واالقتصادية في لبنان ،هي معركة مع نظام
سياسي مش ّكل في الطائف ،واألهم مع الحكم
العميق للمصارف ،لن تكون سهلة ومفتوحة
االحتماالت ألن الجوع يتربص بأحد طرفي
الصراع أي غالبية اللبنانيين ،والبتر بالطرف
اآلخر المنظومة المصرفية السياسية.
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أكبر  %0,1من الحسابات المصرفية في لبنان
وم ــا ال ي ـت ـعــدى  1600ح ـســاب يـمـتـلـكــون 34
مليار دوالر من ودائع المصارف اللبنانية

أكبر  16ألف حساب مصرفي لبناني
يـمـتـلـكــون  85م ـل ـيــار دوالر ونـسـبــة
 %50من الودائع في المصارف

 %90م ــن ال ـح ـســابــات وح ــوال ــي 2,5
مـلـيــون حـســاب يمتلكون نسبة %15
من الودائع وقرابة  25مليار دوالر.

 %60م ــن ال ـح ـســابــات وم ــا ي ـق ــارب 1,7
مليون حـســاب يمتلك كــل منهم مــا يقل
عن  3300دوالر كوديعة في المصرف.
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«نحن بالليرة» والدواجن واألغنام بالدوالر!
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قفزت أسعار لحم الدواجن واألغنام بنسب كبيرة خالل أقل من أسبوعين ،الفروج
والبيض ارتفع أكثر من  ،%30ولحم الغنم قرابة  ...%35ولكل منهما أسبابه التي قد
وتوحش
تختلف ،ولكن يمكن إرجاعها إلى سبب واحد أساس فوضى السوق السوريةّ ،
المتحكمين بمواردها ،ودولرة التسعير حتى لإلنتاج المحلي.

ǧǧقاسيون

مربو الدواجن ملزمون بـ  %80بالدوالر
م ـنــذ ش ـهــريــن ت ـقــري ـب ـ ًا ت ـن ـبّــأ ال ـع ــارف ــون بـقـطــاع
الــدواجــن بــأن أسعارها ستطير ...فالمنتجون
م ـض ـط ــرب ــون واإلنـ ـ ـت ـ ــاج يـ ـت ــوق ــف ،وح ـل ـق ــات
االحتكار التي فوق رؤوسهم ال والي عليها.
إن أردت أن تربي فوج ًا من الدواجن لمدة 40
يوم ًا ،عليك أن تدفع للمستوردين المحدودين
الــذي يـسـتــوردون األعــاف  %70مــن تكلفتك.
وعـلـيــك أن تــدفــع مــا ي ـقــارب  %80مــن التكلفة
لـمــواد مـسـتــوردة :أعــاف ومتممات وأدويــة.
إذ ًا التسعير «مــدولــر» بـهــذه الـنـسـبــة ،تـحــدده
أرباح مستوردي الصويا والذرة ومن يعطيهم
إج ـ ــازات االس ـت ـي ــراد وم ــن ي ــدخ ــل بـضــاعـتـهــم،
وم ــن يـسـتـطـيــع أن يـحـبــس أو ي ـحــرر مــؤونــة
استيرادهم ،وغيرها من سالسل الفساد الكبير
ال ـت ــي ل ـهــا «قـ ــرص ف ــي ك ــل ع ـ ــرس» ،وتـ ــوزع
جباتها وموظفيها في كل موضع حسّاس.
وط ــال ـم ــا أن ال ـت ـس ـع ـيــر بـ ــالـ ــدوالر فـ ــإن مــربــي
ال ــدج ــاج ف ــي ال ـمــدج ـنــة ي ـضــع ت ـس ـع ـيــرتــه عـلــى
أساس ارتفاع تسعيرة األعــاف ،ويحاول أن
يـضــع هــامـشـ ًا إضــافـيـ ًا تـحـسـبـ ًا الرت ـفــاع السعر
الالحق ،فإذا ما سعر على أساس كيلو العلف
ب ـ  ،650فــإنــه قــد يـكــون فــي ال ـفــوج الــاحــق بـ
 750ل ـي ــرة وي ـج ــب أن ي ـح ــاول ض ـم ــان هــذه
الزيادة المتوقعة طالما أن السعر «يتنطوط»
صعود ًا وال قرار له.
أم ــام الـمــربــي الـصـغـيــر خ ـي ــاران ،إم ــا أن يـغــامــر
ب ــال ـخ ـس ــارة أو أن ي ـح ــاول أن ي ـض ـمــن رب ـح ـ ًا

إضــافـيـ ًا ليستطيع فقط أن يستمر بــاإلنـتــاج...
وهــو يـخـتــار الـخـيــار الـثــانــي طـبـعـ ًا ألنــه بنظرة
بسيطة إلى السوق فإنه يعلم بأن من لم يرفع
أسـ ـع ــاره خ ـس ــر ،ولـ ــن يـسـتـطـيــع أن يـشـتــري
أعالف ًا للفوج الالحق.
الـ ــدوالر يــرتـفــع واألس ـع ــار تــرتـفــع م ـعــه ،وبـعــد
قليل سترتفع األسعار أعلى من ارتفاع الدوالر
ألن اإلنتاج يتوقف وتقل الكميات...
مربو األغنام:
المهربون زبائنهم األساسيون
أما لحوم األغنام ،فإن أحد ًا لم يعد يسأل عنها،
فــالـكــغ ال ــذي وص ــل إل ــى  13أل ــف ل ـيــرة أصـبــح
لـلـمـهــربـيــن بــالــدرجــة األول ـ ــى ...األغ ـنــام تعتمد
ال ـمــرعــى والـشـعـيــر والـنـخــالــة ك ــأع ــاف ،وهــذه
بمجموعها متوفرة محلي ًا ،مع سد النقص من
االستيراد .سعر كغ الشعير كعلف لألغنام بلغ
 140ليرة ،والنخالة  150ليرة.
وقد ارتفع سعر كغ الخروف القائم منذ بداية
ال ـع ــام بـنـسـبــة  %16ف ــي األسـ ـ ــواق األســاس ـيــة
(الرحيبة مـثـ ًا) ،ولكن ارتـفــاع أسـعــار اللحوم
ال ـمــذبــوحــة ك ــان أع ـل ــى ب ـك ـث ـيــر .ك ـم ـيــات الــذبــح
هــي العامل الـحــاســم ،حيث تُـســاق جموع ًا إلى
ال ـح ــدود وت ـه ـرّب ،وال ـك ـم ـيــات الـمـتـبـقـيــة تــذبــح
محلي ًا للقادرين فقط على استهالك كــغ ب ـ 13
دوالر أي  13ألف ليرة!
تـبـلــغ أس ـعــار رأس غـنــم ال ـع ــواس فــي اإلقـلـيــم
أربعة أضعاف سعر الرأس الحي في سورية،
إذ يصل إلــى  500دوالر للخروف بــوزن 40
كــغ ،بينما سـعــره فــي ســوريــة  126ألــف ليرة

ح ــال ـي ـ ًا ،أي  168دوالر ًا .وه ــو م ــا ق ــد يـعـنــي
ت ــدف ـق ــات ت ـق ــارب  135م ـل ـيــون دوالر لـســوق
التهريب إذا ما كان معدل  3آالف رأس يومي ًا
يستمر إلى ثالثة أشهر في السنة فقط.
ارت ـ ـفـ ــاع أسـ ـعـ ــار األغ ـ ـنـ ــام بـ ـه ــذه ال ـن ـس ـب ــة خ ــال
ال ـش ـهــريــن ال ـمــاض ـي ـيــن ي ـع ـنــي بــالـمـحـصـلــة تـسـعـيــر
األغنام بالدوالر ،ألن السوق األساسية للمواشي
أص ـب ـحــت ب ـت ـهــري ـب ـهــا ل ـل ـخ ــارج وت ـس ـعّ ــر ع ـلــى هــذا
األسـ ـ ــاس ف ــال ــزب ــائ ــن األس ــاسـ ـي ــون ل ـل ـمــرب ـيــن هــم
الـمـهــربــون .وطـبـعـ ًا أرب ــاح الـتـهــريــب ت ـتــوزع على
مليشيات التهريب وكل من يرعاها ويسهّل دربها.
ّإن ح ـمــايــة ال ـل ـيــرة م ــن الـمـتـعــامـلـيــن ب ــال ــدوالر،
ال تـ ـكـ ــون ب ـم ــاح ـق ــة صـ ـفـ ـح ــات ال ـف ــاي ـس ـب ــوك
وال ـم ـت ـعــام ـل ـيــن ب ــال ــدوالر ال ــورق ــي رغ ــم أهـمـيــة

هـ ــذا ...ول ـكــن ه ــذه اإلج ـ ــراءات تـصـبــح بـمـثــابــة
«دقّ المي وهيي مي» إذا لم تسبقها مكافحة
دول ـ ـ ــرة اإلن ـ ـتـ ــاج ودولـ ـ ـ ــرة ح ـت ــى الـ ـف ــراري ــج
واألغنام المحلية ،فيما سبق مثاالن فقط على
حجم الدولرة في القطاع الزراعي .ومواجهتها
تنبغي أن تتم عبر اسـتـيــراد أعــاف الــدواجــن
عـبــر الــدولــة مـبــاشــرة ودون دوالر أو بسعر
دوالر رسمي وثابت ،وبيعه للمنتجين بسعر
م ـح ــدد م ـمــا ي ـســاعــدهــم ع ـلــى ت ـث ـب ـيــت سـعــرهــم
ومعرفة حركة إنتاجهم .ويجب أن تكون أيض ًا
بقبضة حــديــديــة عـلــى تـهــريــب األغـنــام وعـمــوم
المهربين ،وعلى حلقات الفساد والنفوذ التي
تحميهم ،ألن تهريب األغـنــام يعني تسعيرها
بسعر الخارج أي بالدوالر.

المكتبات الجامعية خالل االمتحان خارج الخدمة
فوجئ بعض طالب
وطالبات كلية الصيدلة
في جامعة دمشق ،مطلع
األسبوع الماضي ،بأن
مكتبة الكلية مغلقة،
والذريعة االمتحانات،
علماً أن االمتحانات بدأت
مطلع هذا األسبوع ،أي
إن المكتبة ُأغلقت قبل
أسبوع من موعد تاريخ
االمتحانات.

ال ـم ـفــاجــأة بــالـنـسـبــة لـلـبـعــض كــانــت ب ـعــد عـنــاء
الصعود لعدة طوابق حيث تقع المكتبة ،ولم
تكن باإلغالق بحد ذاتــه ،فهؤالء تعودوا على
إغــاق هــذا المرفق خــال فـتــرات االمتحانات،
برغم زيادة الحاجة إليه خالل هذه الفترة.
أسبوع خارج الخدمة
ال ـحــق ي ـقــال إن صـفـحــة «شـ ــؤون ط ــاب كلية
الـصـيــدلــة -جــامـعــة دم ـشــق» عـلــى «فـيـسـبــوك»
ـادة ب ــاإلع ــان ع ــن اإلغ ـ ــاق بـحـســب
ت ـق ــوم ع ـ ـ ً
م ــواع ـي ــد االمـ ـتـ ـح ــان ــات ،وكـ ــانـ ــت قـ ــد وض ـعــت
إعالن ًا بتوقيع عميد الكلية بتاريخ 2020/1/12
يتضمن ما يلي« :طالبنا األعزاء :تغلق المكتبة
ابتدا ًء من اليوم  2020/1/12لغاية 2020/2/20
وذل ــك بـسـبــب االم ـت ـحــان ..نـتـمـنــى لـكــم الـنـجــاح
والتوفيق».
المفاجأة بالنسبة للطالب لــم تقتصر على أن
اإلع ــان تــم فــي نـفــس ال ـيــوم فـقــط ،بــل بفترة
األسبوع قبل مواعيد االمتحانات ،وهو الذي
من المفترض أن يكون للتحضير لها ،والتي
تتزايد خالله الحاجة لهذا المرفق.
فــام ـت ـحــانــات ال ـ ــدورة االم ـت ـحــان ـيــة األولـ ــى فــي
كلية الصيدلة تبدأ بتاريخ  2020/1/19وتنتهي
ب ـتــاريــخ  2020/2/20بـحـســب ال ـبــرنــامــج ،أي
إن الـمـكـتـبــة أغـلـقــت أبــواب ـهــا ،وأصـبـحــت خــارج
الـخــدمــة ،اع ـت ـبــار ًا مــن  1/12ولـغــايــة  1/19دون
مبرر.

شهادات طالبية
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن اع ـت ـيــاد ال ـط ــاب ع ـلــى إغ ــاق
المكتبة خالل فترات االمتحانات ،وبذريعتها،
إال أن ذلـ ــك ال ي ـع ـنــي مــواف ـق ـت ـهــم ع ـل ــى ذل ــك،
فالكثير من هؤالء أبــدوا اعتراضهم على ذلك،
وفيما يلي بعض تعليقات هؤالء على صفحة
«شؤون طالب كلية الصيدلة» تعقيب ًا:
«الكلية الوحيدة بالعالم يلي المكتبة فيا بتسكر
بوقت الفحص ..المفروض بهاد الوقت بالذات
تفتح مـشــان الـطــاب يـقـعــدو يــراجـعــو فـيــا قبل
المادة!».
«أن ــا بــرأيــي تـنــزلــو إع ــان إنــو طــابـنــا األع ــزاء
تـفـتــح الـمـكـتـبــة بــالـتــوقـيــت الـتــالــي أسـهــل مــا كل
يومين والتاني منزلين إعالن تغلق».
«ليش إيمت كانت مكتبتنا فاتحة ..عطول يا
امتحانات عملي يا امتحانات ماجستير يا ما
بعرف شو».
«طــول السنة عــم تتسكر المكتبة مــا فــي شي
جديد».
مرفق هام ولكن؟!
المكتبة فــي جميع الكليات والجامعات تعتبر
مــرف ـق ـ ًا هــام ـ ًا وح ـيــوي ـ ًا ،وال يـقــل بــأهـمـيـتــه عن
بـقـيــة الـمــرافــق الـجــامـعـيــة ،حـيــث تـعـتـبــر الـمـكــان
ال ـم ـخ ـص ــص ،ال ـم ـج ـهــز وال ـم ـن ــاس ــب اف ـت ــراض ـ ًا،
ل ـلــدراســة وال ـمــراج ـعــة ،وخــاصــة خ ــال فـتــرات
التحضير لالمتحانات.

واقع الحال في كلياتنا يقول إن المكتبات فيها
تـفـتـقــر لـلـكـثـيــر مــن الـمـسـتـلــزمــات والـتـجـهـيــزات
ليتم اعتبارها مرفق ًا مساعد ًا للطالب من أجل
لدراسة والتحضير فيها كما هو مفترض ،وال
نتكلم هنا عن المراجع العلمية الواجب توفرها
أو الكادر اإلداري المتفرغ فيها ال سمح اهلل،
ل ـكــن أقـ ــل م ــا ي ـم ـكــن ع ــن ب ـعــض ال ـم ـس ـت ـلــزمــات
وال ـض ــرورات ،مـثــل اإلض ــاءة والـتــدفـئــة بالحد
األدن ـ ــى ،وخــاصــة خ ــال فـصــل ال ـش ـتــاء ،وهــي
الفترة األطول خالل العام الدراسي.
ليأتي استكما ًال على ذلك إغالق هذه المكتبات
خالل الفترات االمتحانية ،حيث تتم االستعانة
ب ـه ــذا ال ـمــرفــق ك ـقــاعــات ام ـت ـحــان ـيــة ،أو لـلـقـيــام
ببعض األنشطة كذلك األمر ،على حساب حق
الطالب بهذا المرفق وغايته.
على حساب المفقرين
ربما ال يمكن إلقاء كامل اللوم على عمادات
الـكـلـيــات بــاالسـتـعــانــة ب ـهــذا الـمــرفــق كـقــاعــات

ام ـت ـح ــان ـي ــة ل ـ ـل ـ ـضـ ــرورة ،ف ـ ــأع ـ ــداد الـ ـط ــاب
ال ـم ـت ـقــدم ـيــن ل ــام ـت ـح ــان ــات ال ت ـت ـنــاســب مــع
األمـكـنــة المخصصة لـهــذه الـغــايــة ،وهــو أمــر
من الواجب إيجاد الحلول العملية والنهائية
له.
لكن بالمقابل ،ال بد من اإلشارة إلى أن األكثر
تـضــرر ًا مــن إغــاق هــذا المرفق خــال الفترات
االمتحانية وبسببها ،أو ألي سبب آخــر ،هم
ال ـطــاب الـمـقـيـمــون فــي الـسـكــن ال ـجــام ـعــي ،أو
مــن ال تـتــوفــر لــديـهــم أمـكـنــة مـنــاسـبــة لـلــدراســة
فــي بيوتهم ،ولغالبية الـطــاب والـطــالـبــات من
الـمـفـقــريــن ال ــذي ــن ال ت ـتــوفــر لــدي ـهــم اإلم ـكــانــات
المادية للدراسة في «الكافيهات» كالمترفين،
حـيــث تعتبر الـمـكـتـبــة بــالـنـسـبــة لـهــؤالء الـمـكــان
الــوحـيــد الـمـتــاح لـلــدراســة ،بــرغــم افـتـقــارهــا إلــى
الكثير من المستلزمات.
ف ـه ــل م ــن ح ـل ــول ش ــاف ـي ــة وم ـن ـص ـف ــة ون ـهــائ ـيــة
للحفاظ على هذه المرافق وغاياتها؟.
برسم وزارة التعليم العالي.
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استند تصنيع الزراعة في القرن التاسع
عشر إلى الظهور التاريخي الطويل
للرأسمالية كنظام اجتماعي اقتصادي
متميز .كما يذكر الكاتب بيكيت تفاصيل
عن ذلك في كتابه «إمبراطورية القطن».
كان «التوسع اإلمبراطوري ،ونزع
الملكية ،والعبودية» من األمور الحاسمة
في تشكيلها .على مدار عصر التجارة ،من
منتصف القرن الخامس عشر إلى منتصف
القرن الثامن عشر -وهي فترة يشار إليها
باسم «رأسمالية الحرب» -تم حل أشكال
الملكية األولى والعالقات اإلنتاجية
من خالل حصر المشاعات واالستيالء
على األراضي ،حيث نقلت ملكية األرض
رسمياً إلى الطبقة البرجوازية.

ت ــم دم ــج ال ـخ ـصــائــص الـعـنـصــريــة لـلــرأسـمــالـيــة
منذ البداية ،حيث تم استعمار إفريقيا وآسيا
واألمــريـكـتـيــن ،بـيـنـمــا تــم شــن حـمــات اإلب ــادة
ال ـج ـمــاع ـيــة ض ــد ال ـش ـعــوب األص ـل ـيــة واسـتـعـبــد
األفــارقــة لـلـعـمــل فــي ال ـم ــزارع .وســاهـمــت هــذه
ال ـظــروف فــي نـقــل ال ـثــروة عـلــى نـطــاق واســع
إلــى إنـجـلـتــرا ودول أوروب ـيــة أخ ــرى .أوضــح
م ــارك ــس أن عـمـلـيــة ال ـم ـص ــادرة األول ـي ــة هــذه
كانت محورية للثورة الصناعية اإلنجليزية.
ارتـ ـبـ ــط ال ـق ـط ــن ب ـس ــرق ــة ال ـط ـب ـي ـعــة وال ـع ـم ــال ــة
غـيــر ال ـمــأجــورة ،بــاإلضــافــة إلــى اسـتـغــال الـيــد
الـعــامـلــة الـمــأجــورة ،وتــوفـيــر الـمــواد الرخيصة
ال ـضــروريــة لـمـصــانــع الـنـسـيــج ال ـنــاش ـئــة ،حيث
كان العمال الصناعيون يعيشون على البطاطا
المستوردة مــن الحقول التي استنفدت على
نحو متزايد في إيرلندا.
تــزامـنــت ال ـثــورة الــزراع ـيــة األول ــى فــي العصر
الــرأسـمــالــي مــع تـسـيـيــج األراضـ ــي ،مــن أواخــر
ال ـ ـقـ ــرن الـ ـخ ــام ــس ع ـش ــر إل ـ ــى أوائ ـ ـ ــل ال ـق ــرن
ال ـت ــاس ــع عـ ـش ــر ،وال ـن ـق ــل ال ــرس ـم ــي ل ـس ـن ــدات
ملكية األراضــي .تــم طــرد الفالحين وأصحاب
األراض ـ ــي ال ـص ـغ ـيــرة م ــن األرض ،وال ـف ـق ــراء،
وال ـب ــرول ـي ـت ــاري ــا ،وأجـ ـبـ ــروا ع ـلــى ب ـيــع قــوتـهــم
العمالية مقابل أجــور لـشــراء وســائــل العيش.
ه ــذه ال ـت ـغ ـي ـيــرات ب ـش ـرّت ب ـعــزلــة ش ــدي ــدة عــن
الطبيعة ،وتقسيم أكثر بين المدينة والــريــف،
وإنـتــاج متخصص لألغذية واأللـيــاف .تميزت
ال ـثــورة الــزراعـيــة الـثــانـيــة ،مــن عــام  1830إلــى
عام  ،1880بتطور كيمياء التربة ،ونمو تجارة
وصناعة األسمدة ،والزيادة في حجم وكثافة
اإلنـتــاج الــزراعــي ،وتحسين «األراض ــي» ،مثل
ف ــرض تــوح ـيــد ال ــزراع ــات ع ـبــر ال ـح ـقــول ،مما
يجعلها أسـهــل فــي تطبيق التقنيات الحديثة.
بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،تـطـلــب اإلن ـت ــاج الــزراعــي
المكثف مدخالت ضخمة من األسمدة من أجل
ـواح عــديــدة ،تـمـثــل هــذه
إث ــراء الـتــربــة .ومــن ن ـ ٍ
الفترة تجسيد ًا لالعتمادية دون مقابل ودون
المعاملة بالمثل.
«نظام سرقة»
لـعــب الـعــالــم الـكـيـمـيــائــي لـيـبـيــج دور ًا رائ ــد ًا في
دراس ــة كـيـمـيــاء الـتــربــة الـمـتـغـيــرة فـيـمــا يتعلق
ب ــال ــزراع ــة ال ـص ـنــاع ـيــة الــرأس ـمــال ـيــة ال ـم ـت ـقــدمــة.
وأش ــار إلــى أن إن ـتــاج الـمـحــاصـيــل يـعـتـمــد على
الـتــربــة الـتــي تـحـتــوي عـلــى الـعـنــاصــر الـغــذائـيــة
األساسية -مثل ،على سبيل المثال ال الحصر،

اآلزوت والـفــوسـفــور والـبــوتــاسـيــوم .وأوضــح
أن ن ـظــام ال ــزراع ــة الــرش ـيــد ي ـجــب أن يـحـكـمــه
«ق ــان ــون ال ـت ـعــويــض» أو ق ــان ــون االس ـت ـبــدال.
أي يجب إعــادة الـمــواد المغذية التي تمتصها
الـ ـنـ ـب ــات ــات أثـ ـنـ ــاء ن ـم ــوه ــا إل ـ ــى الـ ـت ــرب ــة لــدعــم
الـمـحــاصـيــل الـمـسـتـقـبـلـيــة .لـكــن ه ــذا ك ــان بـعـيــد ًا
ع ــن ال ـحــالــة ف ــي أوروب ـ ــا ال ـغــرب ـيــة وال ــوالي ــات
المتحدة في القرن التاسع عشر .أشــار ليبيج
إل ــى أن تـقـنـيــات ال ــزراع ــة الـبــريـطــانـيــة الـعــالـيــة
ش ـك ـلــت «ن ـظ ــام س ــرق ــة» ،م ـمــا أدى إل ــى هــدم
التربة .شرح ماركس الذي درس عمل ليبيج
بالتفصيل كيفية تطبيق الممارسات الصناعية
ل ــزي ــادة ال ـغ ـلــة ون ـق ــل األغ ــذي ــة واأللـ ـيـ ــاف إلــى
األســواق البعيدة في المدن التي تولد فجوة
فــي دورة مـغــذيــات الـتــربــة .الحــظ فــي «رأس
المال» أن الزراعة الرأسمالية تدريجي ًا «تزعج
التفاعل االستقالبي بين اإلنسان واألرض»،
مـمــا يمنع «ع ــودة الـعـنــاصــر الـمـكــونــة لـهــا التي
يستهلكها اإلنسان في صورة طعام وملبس؛
وبالتالي فإنه يعوق تشغيل الحالة الطبيعية
األبــديــة لـلـخـصــوبــة الــدائ ـمــة لـلـتــربــة« .ونـتـيـجــة
لذلك »،كل التقدم في الــزراعــة الرأسمالية هو
تـقــدم فــي الـفــن ،ليس فقط فــي ســرقــة العامل،
ولكن في سرقة التربة؛ كل التقدم المحرز في
زيادة خصوبة التربة لفترة معينة هو التقدم
ن ـحــو تــدم ـيــر م ـص ــادر ت ـلــك ال ـخ ـصــوبــة طــويـلــة
األمد».
ق ــدم م ــارك ــس ت ـح ـل ـيـ ًـا مـنـهـجـيـ ًا لـكـيـفـيــة سـلــب
الــزراعــة الصناعية لــأرض عناصرها الغذائية
الضرورية ،لكنه اعترف وقدم األساس لتقييم
االضطهاد المتشابك وعمليات المصادرة التي
رافقت أزمة التربة هذه .نظر ًا لتراكم المغذيات
مــن الــريــف كنفايات فــي الـمــدن ،أو جرفها في
البحر كجزء من النفايات الحضرية ،تم البحث
عــن مـجـمــوعــة مـتـنــوعــة مــن الــوســائــل لـتـجــديــد
األرض .ع ـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص ،ب ـيــن 1840
و ،1880تــم تــأسـيــس تـجــارة دولـيــة لــأسـمــدة
التي تنطوي على شحن ماليين األطـنــان من
ذرق الطيور والنترات من بيرو وتشيلي إلى
الـشـمــال الـعــالـمــي .كــان تـحـصـيــل ذرق الـطـيــور
قــد تــأصــل إل ــى حــد كـبـيــر مــن خ ــال م ـصــادرة
األرض والعمل والحياة الجسدية ،وكلها كانت

تم استعمار إفريقيا
وآسيا واألمريكتين
بينما تم شن حمالت
اإلبادة الجماعية ضد
الشعوب األصلية
واستعبد األفارقة
للعمل في المزارع

ضــروريــة لجعل هــذا األسـمــدة مــربـحـ ًة للغاية.
ف ــي ال ـب ــداي ــة ك ــان ال ـم ــدان ــون وال ـع ـب ـيــد الــذكــور
ي ـع ـم ـلــون ك ـس ـخ ــرة ف ــي جـ ــزر ذرق ال ـط ـي ــور،
م ـس ـت ـخــدم ـيــن ال ـم ــاق ــط والـ ـمـ ـع ــاول ،وع ــرب ــات
الـيــد ،واألك ـيــاس .مــع انـخـفــاض تــوافــر العبيد،
تم استيراد العمال الصينيين كجزء من نظام
العمل «غير البارع».
اس ـت ـخــدم م ــاك ــوا ال ـع ـب ـيــد ال ـســاب ـقــون اإلكـ ــراه
والـ ـ ـخ ـ ــداع والـ ـخـ ـط ــف والـ ـعـ ـقـ ــود ال ـم ـش ـك ــوك
ف ـي ـهــا إلق ــام ــة ه ــذا ال ـن ـظــام ال ـع ـن ـصــري ال ـجــديــد
للعمل االسـتـعـبــادي ،الــذي زود المستعمرات
وال ـم ـس ـت ـع ـمــرات ال ـســاب ـقــة بــال ـع ـمــال ف ــي جـمـيــع
أنـحــاء الـعــالــم .تــم شـحــن أكـثــر مــن تسعين ألــف
عــامــل صـيـنــي إل ــى ب ـيــرو خ ــال ذروة تـجــارة
ذرق ال ـط ـيــور -مــا يـقــرب مــن  %10مــاتــوا في
الطريق بسبب ســوء المعاملة وســوء التغذية
بشكل رئـيــس .تــم إرس ــال الـعـمــال غـيــر المهرة
األك ـثــر لـســوء الـحــظ إلــى جــزر ذرق الـطـيــور،
حيث تقلبت القوى العاملة الكلية بين -200
 800عامل ،ولكن حيث تم استخدامهم بحياة
سريعة ،تعتبر أقل قيمة من ذرق الطيور الذي
استخرجوه.
نظام «غير البارع»
ت ــم إرسـ ـ ــال الـ ــرجـ ــال ف ـق ــط إلـ ــى هـ ــذه ال ـج ــزر،
حيث احتفظ بأكثر مــن «مـئـةِ جـنــدي مسلح»
للحراسة ،ومنع العمال من االنتحار بالهروب
إلـ ــى ال ـم ـح ـيــط .وصـ ــف م ــارك ــس ن ـظ ــام «غ ـيــر
الـبــارع» هــذا بأنه شكل مــن أشـكــال «العبودية
ال ـم ـق ـن ـعــة» .وأشـ ـ ــارت شـ ـه ــادات ال ـش ـه ــود إلــى
أن ه ـ ــؤالء ال ـع ـم ــال ال ـص ـي ـن ـي ـيــن ع ــوم ـل ــوا عـلــى
أنـهــم مـسـتـهـ َلـكــون ،وج ـلــدوا بــانـتـظــام وجـلــدوا
إن ل ــم ي ـف ــوا ب ـت ــوق ـع ــات ال ـع ـم ــل الـ ـش ــاق ــة .لـقــد
عـمـلــوا تـحــت أشـعــة الـشـمــس الـحــارقــة ،ومــأوا
األك ـيــاس والـعـجــات الـيــدويــة ب ــذرق الـطـيــور،
ث ــم ن ـق ـلــوهــا إلـ ــى ال ـ ـقـ ــوارب .ومـ ــأ غ ـب ــار ذرق
ال ـط ـيــور أج ـســادهــم ورئ ـت ـي ـهــم .كــانــت الــرائـحــة
ســاحـقــة .وص ــف أحــدهــم ه ــذه ال ـظــروف بــأنـهــا
«الفن الجهنمي المتمثل في استخدام الحياة
البشرية حتى آخر بوصة» ،حيث كانت حياة
العمال قصيرة للغاية .كان العديد من صانعي
الـسـفــن الـبــريـطــانـيـيــن «مــروع ـيــن مــن الـقـســوة

التي ارتكبت بحق الصينيين الذين لقوا حتفهم
ومشهد األجساد العائمة حول الجزر».
هـنــا ن ــرى كـيــف تـعـمــل ال ـم ـصــادرة عـلــى حــدود
النظام الرأسمالي .تــم استنفاد ذرق الطيور،
الـ ــذي ك ــان ي ـس ـت ـخــدم آلالف ال ـس ـن ـيــن إلث ــراء
حقول بيرو ،لتجديد حقول الشمال العالمي.
غــالـبـ ًا مــا تُـقـتــل الـطـيــور الـبـحــريــة الـتــي أودعــت
مـئــات األم ـتــار مــن ذرق الـطـيــور عـلــى الـجــزر،
ح ـيــث ك ــان ــت ت ـع ـت ـبــر م ـص ــدر إزع ـ ــاج لـعـمـلـيــات
االس ـت ـخ ــراج .ت ــم إزالـ ــة ذرق ال ـط ـيــور بـمـعــدل
أسـ ــرع بـكـثـيــر م ـمــا ت ــراك ــم .ك ــان ن ـظ ــام الـعـمــل
ال ـع ـن ـص ــري ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي ت ــم ف ــرض ــه يـعـتـمــد
إلــى حــد كـبـيــر عـلــى الـعـمــل االسـتـعـبــادي الــذي
تـمــت م ـصــادرتــه بــوحـشـيــة ،مـمــا يـعــزز الـتــراكــم
فــي قـلــب ال ـن ـظــام .أدت ال ـظــروف إل ــى حــدوث
ص ــدع ج ـســدي ،أدى إل ــى تـقــويــض ال ـظــروف
المعيشية ،مما أدى إلى تدهور الحالة الصحية
والـمــوت المبكر للعديد مــن الـعـمــال ،الــذيــن تم
استبدالهم ببساطة بعمال مستوردين آخرين.
عالوة على ذلك ،كان كل هذا يهدف إلى جعل
استمرار نظام السرقة ممكن ًا حيث يتم سلب
الـتــربــة فــي أوروبـ ــا وأمــري ـكــا الـشـمــالـيــة بشكل
منهجي من عناصرها الغذائية.
كــانــت ش ــروط ال ـم ـصــادرة هــذه مـكــونـ ًا رئـيـسـ ًا
لدعم الثورة الزراعية الثانية المصاحبة للثورة
الصناعية .كــانــت الـثــورة الصناعية ،الـتــي كان
القطن فيها جزء ًا ال يتجزأ ،تعتمد على تجارة
الرقيق الثالثي .بعد قانون إلغاء العبودية لعام
 ،1833الــذي ألغى العبودية رسمي ًا في معظم
المستعمرات البريطانية ،تحول البريطانيون
إلى «غير البارعين» من آسيا ،وهو شكل من
أش ـكــال الـعـبــوديــة الـمـقـنـعــة كــوسـيـلــة السـتـبــدال
العبودية المفتوحة ،بأشكال جديدة من العمل
االستعبادي .كان ذرق الطيور ،بهذا المعنى،
ج ــزء ًا مــن ت ـجــارة ثــاثـيــة ثــانـيــة ،مــوجـهــة نحو
تصنيع الــزراعــة ،والــزراعــة البريطانية العالية،
وال ـحــاجــة إل ــى اس ـت ـعــادة ال ـتــربــة ال ـف ـق ـيــرة عــن
طــريــق ن ـظــام إم ـبــريــالــي ،يـشـمــل أس ــوأ أشـكــال
االس ـت ـغــال فــي الـعـمــل وم ـص ــادرة الـمـمـتـلـكــات
المتمثلة في حياة الجسد.
ǩ ǩعن موقع MONTHLY REVIEW
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تتبلور مالمح الحل الليبي بسرعة ،فتشهد األروقة الدبلوماسية
حركة نشطة في الملف الليبي تمهيدًا لمؤتمر تستضيفه
العاصمة األلمانية برلين ،وينعقد المؤتمر في يوم األحد
 19كانون الثاني وتشارك به عدة دول ومنظمات دولية
وإقليمية ،وعلى الرغم من أن الدعوات التي أرسلتها ألمانيا لم
تشمل كل األطراف المعنية إال ّأن حظوظ نجاح هذا المؤتمر
تبدو جيدة.

ǧǧعالء أبوفّراج

ق ـ ـبـ ــل ال ـ ـح ـ ــدي ـ ــث عـ ـ ــن مـ ــؤت ـ ـمـ ــر ب ــرل ـي ــن
وال ـت ـح ـضــريــات ل ــه ي ـجــب ال ــوق ــوف عـنــد
الـ ـمـ ـشـ ــاورات ال ـت ــي ك ــان ــت تـسـتـضـيـفـهــا
العاصمة الروسية في االثنين  13كانون
الثاني
ماذا عن مؤتمر موسكو؟
انتهت في األسبوع الماضي المفاوضات
التي استضافتها موسكو ،والتي ضمت
تــرك ـيــا ك ـضــامــن ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى أط ــراف
الـنــزاع فــي ليبيا ،والـتــي ش ّكلت محاول ًة
جدّية من روسيا لتوفير الظرف المالئم
لطرفي النزاع في ليبيا بهدف الوصول
إل ــى ه ــدن ــة م ـس ـتــدامــة ،وي ـب ــدو أن هــذه
الخطوة الروسية لم تلقَ ترحيب ًا غربي ًا،
ف ـج ــرى ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى ال ـم ـش ـيــر خـلـيـفــة
حـفـتــر لـمـغــادرة مــوسـكــو دون الـتــوقـيــع
على وقف إطالق النار ،وهذا ما يجري
الترويج له على أنه فشل في المساعي
الروسية ،لكن حفتر سيوقع على وقف
إطالق النار في نهاية المطاف ولكن في
برلين ،والهدف من هذا التأخير ما هو
إال محاولة أال يرتبط حل األزمة الليبية
بمفاوضات جرت في موسكو! وهو ما
يشكل حم ًال ثقي ًال على صدر الغرب.
ويمكن النظر إلى المفاوضات من زاوية
إضــافـيــة .فقبل النظر إلــى مخرجات هذه
ال ـم ـحــادثــات ،يـنـبـغــي الـتــذكـيــر ب ــأن تــركـيــا
كــانــت ت ــدرس جــدي ـ ًا إرسـ ــال قــوات ـهــا إلــى
طــراب ـلــس ال ـغ ــرب ،ل ـت ـكــون ع ــون ـ ًا ل ـقــوات
فــايــز الـســراج رئـيــس «حـكــومــة الــوفــاق»،
أمــا الـيــوم تـبــدو تركيا بعيد ًة عــن خطوة
ك ـهــذه ،بــل بــاتــت تـعـلــن اس ـت ـعــدادهــا للعب
دور ال ـضــامــن لـلـتـهــدئــة فــي لـيـبـيــا ،وجــاء
هـ ــذا ب ـض ـغــط روسـ ــي واض ـ ــح ،فــال ـتــدخــل
الـعـسـكــري الـتــركــي سـيـكــون عــامـ ًـا جــديـ ًا
لــزيــادة الـتــوتـيــر ،ولــن يصب فــي مصلحة
العالقات الروسية -التركية ،وهذا يعني
حــرمــان تركيا مــن طــوق األمــان الوحيد،
ف ــال ـم ـح ــادث ــات ال ـل ـي ـب ـيــة ال ـت ــي جـ ــرت فــي
مــوسـكــو ج ــاءت كـخـطــوة تــالـيــة لـلـتــوافــق
الــروســي -التركي والــذي ُأعـلــن عنه بعد
م ـش ــارك ــة ال ــرئ ـي ــس الـ ــروسـ ــي فــادي ـم ـيــر
ب ــوتـ ـي ــن بـ ـت ــدشـ ـي ــن «الـ ـسـ ـيـ ــل الـ ـت ــرك ــي»
بــدعــوة مــن الــرئـيــس الـتــركــي رجــب طيب
أردوغ ـ ــان ،وك ــان ال ـب ـيــان الـخـتــامــي لـلـقــاء
الذي جمع الرئيسين دلي ًال على أن طاولة
النقاشات الروسية -التركية تشمل جملة
من القضايا ال الملف الليبي وحده ،وهذا
يعني أن كال البلدين يسعيان إلى التوافق
على المصالح ذات الطابع اإلستراتيجي
وتحييد الـخــافــات الـكـثـيــرة بينهم ،وهــذا
ما سيترك ظله على الملف الليبي وعلى
مؤتمر برلين المرتقب.
مالمح مؤتمر برلين
مــا ي ـجــري ت ــداول ــه حـتــى الـلـحـظــة حــول

مــؤتـمــر بــرلـيــن يــدعــو ل ـل ـت ـفــاؤل ،فـصـرّح
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ــروسـ ــي س ـيــرغــي
الف ـ ــروف أنـ ــه «ج ـ ــرى ع ـم ـل ـي ـ ًا ال ـتــوافــق
على الوثائق الختامية لمؤتمر برلين»،
وج ـ ــرت ص ـي ــاغ ــة هـ ــذه ال ــوث ــائ ــق خ ــال
خمسة اجتماعات تحضيرية جــرت في
الـعــاصـمــة األلـمــانـيــة ،والـتــي شملت عــدد ًا
من الدول ،مثل روسيا وتركيا وإيطاليا
وفــرنـســا ومـصــر واإلم ــارات والــواليــات
المتحدة األمــريـكـيــة .فيبدو أن المسألة
الـلـيـبـيــة تـشـكــل تـحــديـ ًا حـقـيـقـيــة بالنسبة
لــات ـحــاد األوروبـ ـ ــي وأل ـمــان ـيــا ت ـحــديــد ًا،
فباإلضافة إلى كون ليبيا إحدى البوابات
األســاسـيــة لـلـهـجــرات غـيــر الـشــرعـيــة ،إال
أنـهــا تشكل تـهــديــد ًا أمـنـيـ ًا ألوروب ــا ،لذلك
وعـلــى الــرغــم مــن الـتـبــايـنــات فــي مــواقــف
الدول المشاركة في هذا المؤتمر إذ إنها
باتت تــرى أن حـ ّـل هــذه األزمــة سيصب
في مصلحة الجميع.
يـ ـجـ ــري الـ ـحـ ــديـ ــث عـ ــن  6س ـ ــات «أو
بنود» يمكن حصرها في ثالث خطوط
رئيسة:
الجانب السياسي
تطرح مسودة البيان الختامي «إنشاء
مجلس رئــاســي فــاعــل وتشكيل حكومة
ليبية واح ــدة مــوحــدة وشــامـلــة وفـعــالــة،
ي ـصــادق عـلـيـهــا مـجـلــس ال ـن ــواب» وهــذا
م ــا ي ـع ـنــي ف ـع ـل ـي ـ ًا إن ـه ــاء ح ــال ــة اإلن ـق ـســام
السياسي القائمة وإيجاد صيغة مناسبة
لألطراف المتنازعة يمكن التوافق عليها.
الجانب العسكري واألمني
يـجــري الـحــديــث عــن وقــف إط ــاق الـنــار
باإلضافة إلى التشديد على عدم توريد
السالح إلى األطراف المتنازعة على أن
يـتـحــول وقــف إط ــاق ال ـنــار إلــى «وقــف
ش ــام ــل ل ـج ـم ـيــع األعـ ـم ــال ال ـع ــدائ ـي ــة ،بـمــا
ف ــي ذل ــك الـعـمـلـيــات ال ـتــي ت ـن ـطــوي على
استخدام الطائرات فوق أراضي ليبيا»،

مخرجات
برلين تعني
أن صيغة
استانا لم تعد
محصورة
بالملف
السوري بل باتت
تلعب دوراً أكبر
على مستوى
اإلقليم

ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى وقـ ــف ك ــل أشـ ـك ــال نـقــل
ال ـقــوات الـتــي تـهــدف لـتـقــديــم دع ـ ٍم ألحــد
أط ـ ــراف الـ ـص ــراع ،وي ـج ــري ذل ــك تـحــت
رقــابــة وإشــراف األمــم المتحدة .ويدعو
البيان أيض ًا إلــى حصر استخدام القوة
ب ـج ـهــاز ال ــدول ــة ،وي ــدع ــم ال ـب ـي ــان إن ـشــاء
ق ــوات مـسـلـحــة م ــوح ــدة ،بــاإلضــافــة إلــى
قوات األمن والشرطة.
الجانب االقتصادي واالجتماعي
يـطــرح الـبـيــان وضــع آلـيــة لعملية إعــادة
إع ـم ــار لـيـبـيــا ال ـتــي س ـت ـقــودهــا الـحـكــومــة
الـمــوحــدة ،بــاإلضــافــة إلــى إصــاح شامل
ي ـض ـمــن الـتـنـمـيــة االق ـت ـص ــادي ــة وإص ــاح
القضاء ووضع حد لإلعتقاالت التعسفية
وإطالق سراح الموقوفين بصورة غير
قانونية.
ماذا يعني انطالق الحل؟
ف ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات ص ـح ـف ـي ــة أدل ـ ـ ــى ب ـهــا
غ ـســان ســامــة الـمـمـثــل ال ـخــاص لــأمـيــن
الـ ـع ــام ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة ورئـ ـي ــس بـعـثــة
األمــم المتحدة للدعم فــي ليبيا ،قــال إن
مــؤتـمــر بــرلـيــن يـجــري التحضير لــه منذ
آب ال ـمــاضــي ،وأن مـهـمــة ه ــذا الـمــؤتـمــر
ه ــي تــوف ـيــر «ال ـم ـظ ـلــة ال ــدول ـي ــة الــواق ـيــة
لما سيتفق عليه الليبيون في مسارات
ثالثة ،اقتصادية وسياسية وعسكرية»،
وقال سالمة إن هذه المشاورات بدأت
بينه وبين المستشارة األلمانية أنجيال
ميركل منذ ذلــك الوقت ،وهــذا قد يفسر
تــوقـيــت الـتــوتــر ال ــذي شـهــده الـمـتــوســط
وليبيا تـحــديــد ًا ،فيبدو أن أطــرافـ ًا كانت
ع ـلــى ع ـل ـ ٍم ب ـمــامــح ه ــذه االت ـف ــاق ،لــذلــك
حــاولــت جـرّ تركيا إلــى التدخل عسكري ًا
في ليبيا ،والــذي يمكن أن يساهم جدي ًا
بعرقلة حل األزمــة الليبية ،بل يمكن أن
يـفـجــر الــوضــع فــي تــركـيــا نفسها ويــأخــذ
المنطقة كلها إلــى درجــة عالية جــد ًا من

التعقيد .وفــي حديث رئيس بعثة األمم
ال ـم ـت ـحــدة إل ــى لـيـبـيــا ي ـقــول ص ــراح ــة إن
الواليات المتحدة لم تكن تبدي حماس ًا
اتـجــاه مـســار بــرلـيــن ،حـتــى إنـهــا تــأخــرت
لـتــرفــع تـمـثـيـلـهــا فــي الـمــؤتـمــر والـ ــذي ال
يـ ــزال ع ـلــى م ـس ـتــوى وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة،
وه ــو أق ــل مــن تـمـثـيــل الـ ــدول الـمـشــاركــة
األخرى.
دخـ ــول روس ـي ــا ع ـلــى ال ـم ـلــف ف ــي شــرق
الـمـتــوســط وال ـخ ـطــوات الـســريـعــة الـتــي
ناقوس للخطر
جرت كانت تعني بمثابة
ٍ
بــالـنـسـبــة لـلـغــرب ،مـمــا س ـرّع فــي انـعـقــاد
مؤتمر برلين وجعله على هــذا الشكل،
وه ـن ــا ي ـن ـب ـغــي ال ـتــذك ـيــر أن مــوس ـكــو ال
تطرح رأي روسيا فقط ،بل إنها تطرح
رأي «ثــاثــي أسـتــانــا» حــول حـ ّـل األزمــة
الليبية ،ومــن ذلــك ال يهم أيــن يعقد هذا
الـمــؤتـمــر اآلن ،بــل الـمـهــم أن مـخــرجــات
هــذا المؤتمر تعني أن «أستانا» لم تعد
صيغة للتنسيق حــول الـمـلــف الـســوري
فقط ،بل باتت تلعب دور ًا أكبر من ذلك
عـلــى الـمـسـتــوى اإلقـلـيـمــي ،وه ــذا الــدور
ال ــذي تـلـعـبــه أس ـتــانــا ال ـي ــوم ي ــدل بـشـكــل
واضــع على تحوالت في ميزان القوى
ال ـعــال ـمــي تـسـمــح ب ـحــل ال ـق ـضــايــا الـعــالـقــة
ب ـســرعــة أك ـب ــر ،وه ــو م ــا يـعـتـبــر ت ـهــديــد ًا
ل ـل ـقــوى ال ـم ـت ـش ــددة ف ــي س ــوري ــة ،ال ـتــي
لــم تــدرك بـعــد أن «أسـتــانــا» ق ــادرة على
صـيــاغــة ن ـمــاذج تــوافــق ال ــواق ــع وتـتـمـيــز
بقابليتها للتطبيق ،وأن اطالق الحل في
ليبيا سيكون له عظيم األثر على الملف
السوري.
ال شــك أن طــريــق حــل األزمــة الليبية ال
ي ــزل طــري ـق ـ ًا ط ــوي ـ ًا ،وال يـمـكــن الـجــزم
بــأنــه لــن يـشـهــد انـتـكــاســات ،ولـكــن المهم
هــو تـثـبـيــت الـخـطــوات الـمـلـمــوســة للحل
وإيجاد المناخ المناسب إلطالق العملية
السياسية.
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شكل إعالن الرئيس الروسي عن ضرورة إدخال تعديالت على الدستور الروسي ومفاصل
ّ
الحكم في روسيا خبرًا دسماً يجري تداوله ،ومحاولة تحليل األهداف من هذه الخطوة،
وعلى الرغم من أن الموضوع يحتاج إلى تحليل معمق بتوا ٍز مع ظهور تفاصيل أكبر حول
حجم وطبيعة التغيير القادم إال أن مالمح الخط العام باتت تتضح أكثر.

ǧǧعتاب منصور

ما إن أعلن الرئيس الروسي يوم األربعاء 15
كــانــون الـثــانــي عــن التغييرات المرتقبة والتي
أع ـلــن عـنـهــا ف ــي ال ــرس ــال ــة الــرئــاس ـيــة الـسـنــويــة
للجمعية الفدرالية حتى بــدأت ارت ــدادات هذه
الخطوة في الداخل.
ما الذي يقترحه الرئيس
اق ـتــرح الــرئ ـيــس ال ــروس ــي زيـ ــادة لـصــاحـيــات
م ـج ـل ــس الـ ـ ــدومـ ـ ــا الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،عـ ـلـ ــى ح ـس ــاب
صــاح ـيــات رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة ،وذلـ ــك فـيـمــا
يخص ترشيح وتعيين رئيس الوزراء ونوابه
وال ــوزراء الـفــدرالـيـيــن ،عـلــى أال يـحــق للرئيس
رفض ترشيحات المجلس ،ويكون بالمقابل
لـلــرئـيــس الـحــق فــي تـحــديــد أولــويــات وأهــداف
ع ـمــل ال ـح ـكــومــة وح ــق إق ــال ــة رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
ونوابه في حال مخالفاتهم للقانون أو فقدان
الثقة ،وأضاف الرئيس الروسي إن التغييرات
ال ـم ـق ـتــرحــة ال ت ـع ـنــي ب ـش ـك ـ ٍل م ــن األشـ ـك ــال أن
ي ـت ـحــول ن ـظــام ال ـح ـكــم ف ــي روس ـي ــا إل ــى نـظــام
بــرلـمــانــي ،بــل يـجــب حـســب تـعـبـيــره «أن تبقى
روسيا جمهورية رئاسية قوية» وأن يحتفظ
الــرئ ـيــس بــالـسـيـطــرة ال ـم ـبــاشــرة عـلــى ال ـقــوات
المسلحة وجميع هيئات أنظمة إنفاذ القانون،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ح ــق ال ــرئ ـي ــس ب ــإق ــال ــة ق ـضــاة
المحكمتين العليا والدستورية ،في حال قاموا
بمخالفات ،بحسب القانون ،واعتبر بوتين أن
هــذا النمط من التعديالت من شأنه أن يحقق
تــوازنـ ًا أكبر بين السلطات الـثــاث التشريعية
والتنفيذية والقضائية.
الخطوات المنتظرة
تحتاج هذا التغييرات إلى تعديل في الدستور

الــروســي لــذلــك أعـلــن الـكــرمـلـيــن فــي بـيــان نص
ع ـلــى ت ـش ـك ـيــل ف ــري ــق ع ـمــل ي ـع ـمــل ع ـلــى تـقــديــم
مـقـتــرحــات الـتـعــديــات الــدسـتــوريــة الـمـطـلــوبــة،
وج ــرى تـعـيـيــن فــريــق الـعـمــل ال ــذي يـضــم أكـثــر
م ــن  70ش ـخ ـص ـيــة ،وع ـق ــد الــرئ ـيــس ال ــروس ــي
اج ـت ـمــاع ـ ًا م ــع أع ـض ــاء ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـتــي ب ــدأت
العمل حول صياغة التعديالت .ويتعين حسب
ما أفــاد دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي
ب ــاس ــم ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن،
أن ت ـط ــرح ال ـت ـعــديــات ال ـم ـق ـتــرحــة لـلـتـصــويــت
ض ـمــن ال ـمــؤس ـســات الــدس ـتــوريــة ذات الـصـلــة،
وه ــذا مــا أك ــده الــرئـيــس الــروســي ال ــذي اعتبر
أن «الـتـعــديــات الـتــي يتعين علينا مناقشتها
ال تــؤثــر ع ـلــى األسـ ــس األســاس ـيــة لـلــدسـتــور،
مـمــا يـعـنــي أن ــه يـمـكــن الـمــوافـقــة عـلـيـهــا مــن قبل
الـبــرلـمــان فــي إطــار اإلج ــراء الـحــالــي والـقــانــون
الحالي من خالل اعتماد القوانين الدستورية
ذات الـ ـصـ ـل ــة» وم ـ ــع ذل ـ ــك اع ـت ـب ــر فــادي ـم ـيــر
بوتين أنــه من الـضــروري إجــراء استفتاء عام
ليصوت المواطنون على التعديالت مضيف ًا إنه
«وبالنظر إلــى أن التعديالت المقترحة تتعلق
بتغييرات هامة في النظام السياسي ،وأنشطة
الـسـلـطــات التنفيذية والـتـشــريـعـيــة والـقـضــائـيــة،
ف ــإن ـن ــي أع ـت ـب ــر أنـ ــه م ــن ال ـ ـضـ ــروري ت ـصــويــت
مــواطـنــي الـبــاد عـلــى المجموعة الـكــامـلــة لهذه
ال ـت ـعــديــات الـمـقـتــرحــة ع ـلــى دس ـت ــور االت ـحــاد
ال ــروس ــي .وات ـخ ــاذ ال ـق ــرار الـنـهــائــي ب ـنــاء على
نتائجها فقط»
استقالة الحكومة
فعل على تصريحات الرئيس الروسي،
في رد ٍ
قدمت الحكومة الروسية التي يرأسها دميتري
ميدفيديف استقالتها ،وأوضح رئيس الوزراء
أن قرار استقالة الحكومة يعتبر بدهي ًا «لنعطي

ل ــرئ ـي ــس الـ ـبـ ــاد إم ـك ــان ـي ــة التـ ـخـ ــاذ ال ـ ـقـ ــرارات
ال ـض ــروري ــة لـتـحـقـيــق ال ـت ـغ ـي ـيــرات الـمـطـلــوبــة»،
مــن جــانـبــه شـكــر بــوتـيــن مـيــدفـيــديــف وأع ـضــاء
الحكومة على عملهم ،قائ ًال إن مكتب الــوزراء
لــم يتمكن مــن تنفيذ كــل الـمـهـمــات الموضوعة
عـلــى عــاتـقــه لكنه فــي الــوقــت ذات ــه ،وصــف هــذا
الهدف بأنه مستحيل ،ليقدم فيما بعد بترشيح
رئ ـيــس هـيـئــة ال ـضــرائــب ال ـفــدرال ـيــة الــروس ـيــة،
ميخائيل ميشوستين ،لـتــولــي منصب رئيس
الوزراء الجديد للبالد وقام مجلس الدوما من
جانبه بالتصديق على هذا الترشيح.
دالالت أولية
عـلــى الــرغــم مــن أن ال ـمــوضــوع ،وكـمــا ذكــرنــا
ســاب ـق ـ ًا ي ـح ـتــاج ب ـح ـث ـ ًا أوسـ ــع ،إال ّأن مــامــح
التغيير الــذي يـجــري قــد يشكل نقطة تحول
في تاريخ روسيا إذا ما نظرنا إلى أن شكل
ن ـظ ــام ال ـح ـك ــم ال ــرئ ــاس ــي الـ ــروسـ ــي ال ـح ــال ــي،
والــذي يمنح الـصــاحـيــات الــواسـعــة للرئيس
جرى صياغته مع انهيار االتحاد السوفييتي،

وال ــذي تــرافــق مــع قـصــف الــرئـيــس بــوريــس
ي ـل ـت ـســن ل ـل ـبــرل ـمــان ،ومـ ــا ي ـح ـم ـلــه هـ ــذا الـفـعــل
مــن دالالت رمــزيــة وسـيــاسـيــة ،وف ــرض هــذا
ال ـت ـحــول ك ــان ي ـجــري ب ـم ـبــاركــة أمــري ـك ـيــة فــي
حـيـنــه ،وروس ـيــا بــاتــت بــأمــس الـحــاجــة الـيــوم
إلى السير باالتجاه المعاكس ،وإن تعديالت
في بنية الحكم يعني أن بنية الجهاز الحاكم
ق ــد بــاتــت أك ـثــر اس ـت ـق ــرار ًا م ــن ق ـبــل ،ع ـلــى أن
يـجــري هــذا الـتـحــول بشكل تــدريـجــي سلس،
ومــوافــق للمصلحة الــروسـيــة الحقيقية .وإن
االقـ ـت ــراح ــات ال ـت ــي قــدم ـهــا ال ــرئ ـي ــس بــوتـيــن
تشمل أيض ًا منع أن يكون من يشغل مناصب
ع ـل ـيــا ف ــي ال ــدول ــة ي ـح ـمــل جـنـسـيــة ثــان ـيــة إلــى
جــانــب الـجـنـسـيــة ال ــروس ـي ــة ،ع ـلــى أن يـشـمــل
مجلس النواب وغيره من الفاصل األساسية
في جهاز الدولة الروسي مما سيدفع بالكثير
من العناصر الغربية خارج المراكز الحساسة
الــروس ـيــة وه ــو مــا يـشـكــل بـحــد ذات ــه تـحــو ًال
تــاريـخـيـ ًا مهم ًا لــم تشهده روسـيــا منذ انهيار
االتحاد السوفيتي.

سيئول تتجاوز واشنطن لصالح بيونغ يانغ
بعد تكرار فشل الواليات المتحدة األمريكية في مفاوضاتها
مع كوريا الديمقراطية ،تزامناً مع استمرار تراجعها ،وتع ّنتها
بفرض عقوبات اقتصادية هنا وهناك ،من بينها بيونغ
يانغ وبكين ،باتت تعاني كوريا الجنوبية من توتر سياسي
واقتصادي يدفعها لبدء إشارات تمرد على واشنطن نحو
تطبيع العالقات مع الديمقراطية.

كوريا الجنوبية المتضرر األكبر
كـشــف تـقــريــر عــن مـعـهــد «ووري»
ل ـ ـل ـ ــدراس ـ ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة ف ـ ــي ك ــوري ــا
الـجـنــوبـيــة ،ص ــدر فــي نـهــايــة السنة
الـفــائـتــة ،أن سـيـئــول هــي المتضرر
األكـ ـبـ ــر ج ـ ـ ـرّاء الـ ـحـ ــرب ال ـت ـج ــاري ــة
ب ـيــن ال ـص ـيــن وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ب ـمــا تـخـلـلـهــا م ــن ع ـقــوبــات تـجــاريــة
فــرض ـت ـهــا واش ـن ـط ــن وقـ ـي ــدت عـلــى
إثــرهــا الـنـشــاط الـتـجــاري لسيئول،
حـيــث تـتـخـطــى ال ـص ــادرات للصين
أكـ ـث ــر مـ ــن رب ـ ــع ص ـ ـ ــادرات ك ــوري ــا
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ل ـت ـس ـج ــل ف ـ ــي 2018
ل ـل ـص ـيــن ن ـس ـبــة  ،%26,8وأل ـمــان ـيــا
 %7,1وفرنسا  .%4,2وعلى إثر تلك

الـعـقــوبــات هبطت ص ــادرات الـبــاد
بنسبة  %9,8عـلــى أســاس سنوي
في الفترة من كانون الثاني حتى
أيلول .2019
سيئول تدعو لتسريع التعاون
ف ــي ال ـس ــاب ــع م ــن هـ ــذا ال ـش ـه ــر دع ــا
رئـ ـي ــس كـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،م ــون
جـيــه إن ،الـكــوريـتـيــن لـبــذل الـجـهــود

الـ ـمـ ـشـ ـتـ ــركـ ــة وتـ ـهـ ـيـ ـئـ ــة ال ـ ـظ ـ ــروف
المؤاتية لزيارة الرئيس كيم جونغ
اون إل ــى سـيـئــول فــي أس ــرع وقــت
ممكن ،وأكــد «الـتــزام إدارتــه بالدفع
ف ــي اتـ ـج ــاه اس ـت ـئ ـنــاف م ـشــروع ـيــن
رئيسيين عبر الـحــدود ،هما مجمع
ك ـي ـس ــون ــغ الـ ـصـ ـن ــاع ــي ال ـم ـش ـت ــرك،
وال ـ ــرح ـ ــات ال ـس ـي ــاح ـي ــة إل ـ ــى جـبــل
كــومـكــانــغ فــي كــوريــا الــديـمـقــراطـيــة،

وكذلك إعادة ربط الطرق والسكك
الـ ـح ــدي ــدي ــة» واق ـ ـتـ ــرح كـ ــذلـ ــك ،ب ــدء
ال ـم ـحــادثــات بـيــن الـكــوريـتـيــن حــول
«الـتـعــاون فــي المنطقة الـحــدوديــة»
باعتبار أن هــذه المسائل ال عالقة
ل ـه ــا ب ــال ـع ـق ــوب ــات ال ـم ـف ــروض ــة عـلــى
بـيــونــغ يــانــغ وال ـتــي عــرقـلــت تـعــاون
البلدين.

واشنطن ُتس َتفز
ل ــم ت ــرق ت ـصــري ـحــات رئ ـيــس كــوريــا
الجنوبية تلك بالنسبة لألمريكيين،
حـيــث عـلــق عـلـيـهــا الـسـفـيــر األمــريـكــي
لـ ـ ــدى س ـ ـي ـ ـئـ ــول ،هـ ـ ـ ــاري هـ ــاريـ ــس،
قــائـ ًـا إن مـســألــة الـسـمــاح لـلـكــوريـيــن
الجنوبيين برحالت سياحية فردية
إلـ ــى أراضـ ـ ــي ك ــوري ــا الــدي ـم ـقــراط ـيــة
«تـ ـخـ ـضـ ــع لـ ـلـ ـتـ ـشـ ــاور بـ ـيـ ــن كـ ــوريـ ــا
الجنوبية والواليات المتحدة» .ليردّ
المكتب الــرئــاســي بكوريا الجنوبية،
بــأن هــذه الـتـصــريـحــات غـيــر مناسبة
عـ ـل ــى اإلط ـ ـ ـ ــاق .م ـض ـي ـف ـ ًا «م ـس ــأل ــة
الـتـعــاون بين الكوريتين هــي مسألة
يجب على حكومتنا أن تقررها».
إن م ــوق ــف س ـي ـئــول رغـ ــم تــواض ـعــه
حالي ًا نحو تعزيز عالقتها مع بيونغ
يانغ بغير رغبة واشنطن ،وبمعزل
عنها ،يأتي موضوعي ًا إثر مصالحها
الـتــي بــاتــت تـتــأذى أكـثــر مــن سياسة
واش ـن ـطــن الــدول ـيــة بـتــراجـعـهــا ،ومــن
جهة أخرى تثمير ًا للدور الصيني-
ال ــروس ــي ب ـعــد أن بـ ــدأ يـنـتـقــل مـلــف
الكوريتين إليهما.

شؤون عربية ودولية
قاسيون ـ العدد  949اإلثنين  20كانون الثاني 2020
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الصورة عالمياً
•أبدى الرئيس
الفنزويلي
نيكوالس
مادورو
انفتاحه
على إطالق
مفاوضات
مباشرة مع الواليات
المتحدة إلنهاء مأزق سياسي وصلت إليه
الدولتان قبل عام ،معتبراً أنه تمكن
من التفوق على معارضيه في كاراكاس
وواشنطن.
•أكد تقرير صادر
عن المعهد
الصيني
لإللكترونيات
أن الصين
بصدد تعزيز
صناعة الذكاء
الصناعي بأكثر من  8مليارات دوالر بحلول
عام  ،2022ليصل الرقم اإلجمالي إلى حدود
الـ 30مليار دوالر.

شهد السودان منذ بداية الشهر الجاري عددًا من األحداث األمنية والعسكرية في كل من دارفور والخرطوم ،بين اشتباكات قبلية وتمر ٍد لقوات تابعة
سماها رئيس المجلس السيادي بمحاولة انقالب.
لجهاز المخابرات السودانيّ ،
ǧǧيزن بوظو

إن مختلف
الجهات
المتقاتلة
في دارفور
والمتمردة في
الخرطوم تتشارك
سوياً بوصفها
مستفيدة
ً
من التوازنات
السياسية
والعسكرية
السابقة

معارك قبلية
ب ـعــد تــوصــل ح ـكــومــة الـ ـس ــودان وتـحــالــف
الـمـجـمــوعــات الـمـسـلـحــة فــي إقـلـيــم دارف ــور
إلـ ــى خ ــري ـط ــة ط ــري ــق إلنـ ـه ــاء الـ ـنـ ــزاع فــي
اإلق ـل ـيــم ف ــي  30م ــن ش ـهــر ك ــان ــون األول،
شهدت والية غرب دارفور اشتباكات بين
قبيلتي «المساليت» و«الـعــرب» خ ّلفت ما
ي ـقــارب الـ ــ 40قـتـيـ ًا ،مـمــا أدى إل ــى تعليق
ال ـم ـف ــاوض ــات ،وإع ـ ــان م ـج ـلــس ال ـس ـيــادة
ال ـس ــودان ــي إرس ــال ــه قـ ــوات ع ـس ـكــريــة إلــى
المنطقة بعد أن قــامــت  4حــركــات مسلحة
مشاركة في المفاوضات بتحميل الحكومة
االن ـت ـق ــال ـي ــة ال ـم ـس ــؤول ـي ــة عـ ــن األح ـ ـ ــداث،
وطــالـبـتـهــا بـ ــأداء واج ـب ـهــا األم ـن ــي ،وأعـلــن
مجلس السيادة عــن إرســالــه وفــد ًا بقيادة
الـفــريــق أول عـبــد الــرحـمــن دقـلــو ،ورئـيــس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء ،ع ـبــد اهلل ح ـم ــدوك إلــى
مــديـنــة الـجـنـيـنــة ،حـيــث وص ــل ال ــوف ــد يــوم
األربعاء بتاريخ  01/01إلى مركز الوالية،
وجـ ــرت ت ـهــدئــة األوض ـ ــاع م ــؤق ـت ـ ًا ...وبـعــد
اس ـبــوع ت ـكــرر مـشـهــد مـشــابــه الشـتـبــاكــات
ق ـب ـل ـيــة ف ــي واليـ ــة ال ـب ـحــر األح ـم ــر شــرقــي
السودان خلفت نحو  11قتي ًال.
مظاهرات شعبية
على إثــر هــذه األحــداث خرجت مظاهرات
شـعـبـيــة ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ـخــرطــوم ومــديـنــة
الـجـنـيـنــة تـطــالــب بــإقــالــة حــاكــم والي ــة غــرب
دارفـ ـ ـ ــور ،ف ـي ـمــا اع ـت ـب ــر ت ـج ـمــع ال ـم ـه ـن ـي ـيــن
الـســودانـيـيــن أن «مـظــاهــر التفلت األمـنــي»
فـ ــي الـ ـبـ ــاد ل ـي ـس ــت صـ ــدفـ ــة ،وإنـ ـمـ ــا «أمـ ــر
مرتب بدقة» .وقد طالب التجمع الحكومة
باتخاذ التدابير الــازمــة والـضــروريــة لحل
ه ــذه الـمـســألــة عـبــر «تـغـيـيــر ق ـيــادة الـجـهــاز
ال ـشــرطــي» و«اإلس ـ ــراع فــي إعـ ــادة هيكلة

جهاز األمن» كما نصت الوثيقة الدستورية،
مشير ًا إلى أن «هذا األمر قد تأخر كثير ًا».
تمرد في جهاز المخابرات
جــرى يــوم الثالثاء الماضي تمرد لعناصر
ت ــاب ـع ــة ل ـج ـه ــاز ال ـم ـخ ــاب ــرات ف ــي ال ـعــاص ـمــة
الـخــرطــوم ،وسـيـطــرت عـلــى حـقـلــي حــديــدة
وأبـ ــي س ـف ـيــان الـنـفـطـيـيــن ف ــي واليـ ــة غــرب
كــردفــان ،بــاإلضــافــة إلــى ت ـبــادل إط ــاق نــار
بين القوى المتمردة والشرطة العسكرية
السودانية في  3مواقع مختلفة بالخرطوم
تتواجد فيها مقرات لهيئة العمليات ،جرى
ع ـلــى إث ــره ــا إغ ــاق ال ـط ــرق ال ـمــؤديــة لـهــذه
الـ ـمـ ـق ــرات ،وإغـ ـ ــاق ال ـم ـج ــال الـ ـج ــوي فــي
الـعــاصـمــة كـلـهــا ،ونـشــرت ال ـقــوات المسلحة
عـ ـ ــدد ًا م ــن دب ــاب ــات ـه ــا ف ــي ح ــي ال ـك ــاف ــوري
ل ـل ـت ـصــدي ل ـل ـم ـت ـمــرديــن ،ث ــم أم ـه ـلــت ال ـقــوى
المتمردة  4ساعات إللقاء السالح وتسليم
نـفـسـهــا .وب ـعــد م ـفــاوضــات م ــع الـمـتـمــرديــن
ت ـم ـكــن ال ـج ـيــش م ــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى كــافــة
المقرات التي استولى عليها «المتمردون».
محاولة انقالب؟
أفـ ـ ــادت األن ـ ـبـ ــاء األول ـ ـيـ ــة فـ ــي ح ـي ـنــه ب ــأن
الـتـمــرد جــاء نتيجة تــذمــر أف ــراد مــن هيئة
ال ـع ـم ـل ـي ــات ب ـس ـبــب م ـس ـت ـح ـقــات ـهــم ال ـمــال ـيــة
ورفضهم المبالغ المرصودة لهم ،في حين
ات ـه ــم ق ــائ ــد قـ ــوات ال ــدع ــم ال ـســريــع ونــائــب
الـمـجـلــس الـسـيــادي ،مـحـمــد حـمــدان دقـلــو،
المدير السابق لجهاز األمــن والمخابرات،
ص ــاح قـ ــوش ،ب ــال ــوق ــوف وراء ال ـت ـمــرد،
وقال رئيس مجلس السيادة ،عبد الفتاح
برهان «لن نسمح بحدوث أي انقالب في
الـســودان» .جرى بعد ذلك إعــان مجلس
ال ـس ـيــادة االنـتـقــالــي قـبــولــه اسـتـقــالــة مــديــر
جهاز المخابرات العامة ،أبي بكر دمبالب،
وتعيين جمال عبد المجيد خلف ًا له.

أحداث طبيعية
إن هـ ــذه األح ـ ـ ــداث ج ـم ـي ـع ـ ًا ت ــأت ــي ردود
فـعـ ٍـل مــوضــوعـيــة عـلــى الـتـغـيـيــرات الـجــاريــة
فــي الـبــاد بفترتها «االنـتـقــالـيــة» حـيــث إن
مـخـتـلــف ال ـج ـهــات ال ـم ـت ـقــات ـلــة ف ــي دارفـ ــور
وال ـ ـم ـ ـت ـ ـمـ ــردة ف ـ ــي ال ـ ـخـ ــرطـ ــوم ت ـت ـش ــارك
ـدة مــن الـتــوازنــات
ســوي ـ ًا بــوصـفـهــا مـسـتـفـيـ ً
ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـس ــابـ ـق ــة ،وال
مصلحة لـهــا بــالـتـعــديــات واالتـفــاقــات التي
يـعـمــل عـلـيـهــا ال ـم ـج ـلــس ال ـس ـي ــادي ،س ــواء
بخريطة طريق إنهاء الـنــزاع في دارفــور،
أم بإعادة هيكلة األجهزة األمنية ،وأبدت
الحكومة االنتقالية مواقف جيدة بالتعامل
مــع هــذه الـمـشــاكــل واحـتــوائـهــا أمـنـيـ ًا ،وإن
ك ــان ــت ت ـحــت ال ـض ـعــط ال ـش ـع ـب ــي ...إال ّأن
ال ـت ــوج ـه ــات االق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة ال
ت ــزال غـيــر واض ـحــة حـتــى اآلن ،وبــانـتـظــار
نتائجها ،علم ًا أن التأخر بهذه القضايا ال
يخدم سوى ناهبي الشعب السوداني.
المجلس السيادي واليمن
من جهة أخرى ،قال المتحدث باسم قوات
الدعم السريع في الجيش السوداني ،إنه
تم اتخاذ قرار بتقليص تعداد العسكريين
السودانيين في اليمن من  5آالف إلى 657
شـخـصـ ًا .عـلـمـ ًا بــأنــه سـبــق أن أعـلــن رئيس
الوزراء السوداني ،عبد اهلل حمدوك ،يوم
 8كــانــون الـثــانــي  ،2019عــن تقليص عــدد
عسكريي بالده العاملين في اليمن ،ضمن
قوات التحالف العربي بقيادة السعودية،
مـ ــن  15ألـ ـفـ ـ ًا إل ـ ــى  5آالف ب ـع ــد أن أك ــد
حـمــدوك عزمه على سحب جميع القوات
الـســودانـيــة الـمـتــواجــدة فــي الـيـمــن ،مـشــدد ًا
ع ـلــى أن انـ ـخ ــراط بـ ــاده ال ـع ـس ـكــري فــي
األزمــة اليمنية «إرث تركه نظام الرئيس
المخلوع» ،عمر البشير ،ومؤكد ًا ضرورة
تسوية النزاع اليمني بوسائل سياسية.

•أكد وزير
الخارجية
الروسي،
سيرغي
الفروف ،أنه
سيتم االنتهاء من
خط أنابيب «السيل الشمالي »2على الرغم
الموجهة
من الضغط الخارجي والعقوبات ّ
ضد المشروع.
•أكد سفير
روسيا لدى
الهند إن
العالقات
بين البلدين قد
حققت مستوى
جديداً نوعياً ،وقال
«كان ُيطلق على العالقات الروسية الهندية
بأنها شراكة إستراتيجية ،ولكن اآلن يمكن
القول إن هذه العالقة الثنائية هي شراكة
إستراتيجية مميزة ومن نو ٍع خاص»
•أظهرت البيانات
الجمركية
الصينية ،أن
تجارة الصين مع
الدول المشاركة
في مبادرة الحزام
والطريق قد توسعت
وتجاوزت  9,27ترليون يوان ( 1,34ترليون دوالر)
خالل العام .2019
•ألول مرة منذ
عام ،2012
تجاوز عجز
الميزانية
األمريكية عتبة
الترليون دوالر
خالل عام ،2019
وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة الخزانة
األمريكية .وبهذا اتسعت الفجوة بين
اإلنفاق الحكومي واإليرادات بما يزيد بنسبة
 %17,1عما كان عليه في عام .2018
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الحكومة اإلسبانية ...المزيد

إن التحالف الحكومي الجديد في إسبانيا بين حزب العمال االشتراكي اإلسباني « ،»PSOEوهو يسار الوسط
ّ
التقليدي» ،وحزب بوديموس « »UPالحزب الشعبوي اليساري الذي حمل آمال التغيير الجذري لدى الكثيرين في األعوام
الماضية ،والذي وافقت على منحه الثقة قوى سياسية متنافرة ومتنوعة ،هو حلف يثير الدهشة واالبتسام إلى ح ّد
ما .إ ّنه أحد آثار التشظية االنتخابية للبرلمان اإلسباني ،والمتولدة عن األزمة العميقة في أجهزة السلطة القائمة
في إسبانيا وأوروبا عموماً .ويمكننا أن نجد في قول الكاتب األرجنتيني خورخي بورخيس «ليس الحب ما وحدنا ،بل
هو الرعب» وصفاً جيدًا لهذا التحالف المهلهل .تابعت قاسيون التغييرات التي حصلت في بنى السلطة اإلسبانية،
هامة لمحاولة فهم مشهد معقد من
وخاصة نشوء وصعود حركة بوديموس ،ومن هنا يأتي هذا المقال كتتمة ّ
مشاهد التبدالت المترابطة الحاصلة في دول المركز.
 ǧǧخايمه باستور وآخرينǧ
      تعريب وإعداد :عروة درويش

وســط الـتــوتــرات فــي الـبــرلـمــان الـمـفـتــت ،جمع
ب ـي ــدرو ســان ـش ـيــز ،زع ـي ــم ال ـح ــزب االش ـتــراكــي
« »PSOEأصــواتـ ًا بــالـكــاد تكفي لـحـيــازة الثقة
لتشكيل حـكــومــة .لـيـحـكــم بــالـشــراكــة مــع بابلو
إيـغـلـيـسـيــس زع ـيــم ح ــزب بــودي ـمــوس «»UP
فــي أوّل تحالف لتشكيل حكومة إسبانية في
الــديـمـقــراطـيــة الـتــالـيــة لـفــرانـكــو ،الـحـكــومــة الـتــي
كان يشكلها -من قبل -الحزبان المهيمنان.
لقد أتت هذه الحكومة إلى السلطة في لحظة
تاريخية في سياق األزمة في النظام اإلسباني،
لتكشف بــذلــك عــن الـعــديــد مــن الـجـبـهــات .فعلى
ال ـج ـب ـه ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة-االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ك ــان ــت
إجراءات التقشف التي فرضها رئيس الوزراء
األسـ ـبـ ــق عـ ــن الـ ـحـ ــزب االشـ ـتـ ــراكـ ــي خــوس ـيــه
زاباتيرو في  ،2010كفيلة بجعل إسبانيا أحد
أكثر المجتمعات غير المتساوية والواقعة في
خطر في االتحاد األوروبــي .كما أنّها أشعلت
فــي أي ــار  2011حــركــة االح ـت ــال الـجـمــاهـيــري
لـلـســاحــات الـعــامــة ،الـحــركــة الـتــي سبقت جميع
الحركات االحتجاجية على التقشف في العالم
ال ـغــربــي ،ســاب ـقــة ح ـتــى ل ـحــركــة «اح ـت ـل ــوا» فــي
الواليات المتحدة.
كما ّأن هناك أزمــة على الصعيد المؤسساتي.
فالسلطة القضائية تـصــرفــت وكــأنّـهــا «حكومة
قـ ـض ــاة» ،وه ـن ــاك أزمـ ــة ت ـم ـث ـيــل ،وال ـم ــزي ــد مــن
ال ـنــاس يـتـســاءلــون عــن نـفــع األس ــرة الـمَـلـكـيــة.
وعـلــى المستوى الــوطـنــي -اإلقـلـيـمــي ،تحدت
الـحــركــة الـكـتــالــونـيــة دور الـحـكــومــة الـمــركــزيــة.
وه ـن ــاك األزم ـ ــة ال ـش ــدي ــدة ال ـت ــي ي ـتــم تـسـلـيــط

ال ـضــوء عـلـيـهــا ،والـمـتـمـثـلــة بــال ـنــزوح الــداخـلــي
للسكان إلــى الـمــدن ،والـتــي باتت تعرف باسم
«إسبانيا الخاوية».
وتـ ـبـ ـق ــى الـ ـشـ ـكـ ــوك وع ـ ـ ــدم ال ـي ـق ـي ــن ق ــائ ـم ـي ــن
بـ ـخـ ـصـ ــوص م ـ ـ ــدى قـ ـ ـ ــدرة ه ـ ـ ــذه الـ ـحـ ـك ــوم ــة
االئـ ـت ــافـ ـي ــة عـ ـل ــى الـ ـنـ ـجـ ــاة .ف ـب ـع ــد ع ـم ـل ـي ـت ـيــن
انتخابيتين لــم يستطع أيّ حــزب أن يحصل
على أصــوات تكفي لتشكيل حكومة مستقرة.
ومــا يع ّقد المشهد أكـثــر هــو ّأن هــذه الحكومة
االئـتــافـيــة تعتمد على اتـفــاقــات مــع الكثير من
ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة لـكـســب الـثـقــة ،ومــن ضمنها
«ح ــزب الـبــاســك ال ـقــومــي» الـمـحــافــظ ،و«كـتـلــة
الغاليسيين القومية» ،و«حزب بالد أكبر» من
يسار الوسط ،و«ائتالف االلتزام» الشعبوي،
وح ــزب «ت ـي ــرول اكــزي ـس ـتــس» اإلق ـل ـي ـمــي .في
ح ـي ــن ض ـم ــن ع ـ ــدم م ـم ــان ـع ــة ح ــزب ــي «ال ـي ـس ــار
الجمهوري لكتالونيا» و«اتحاد بالد الباسك»
االنفصاليين.
المزيد من التعقيدات القومية
أحــد أهــم الـمـشــاكــل الـتــي سـتــواجـهـهــا الحكومة
االئـتــافـيــة هــي تـلــك الـنــاتـجــة عــن اتـفــاقــاتـهــا مع
األحزاب االنفصالية .فقد وعدت الحكومة بأن
تجلس خــال فترة قصيرة إلــى طــاولــة حــوار
مـسـتــديــرة لـمـعــالـجــة «ال ـن ــزاع الـسـيــاســي» بين
الحكومتين :اإلسبانية المركزية والكتالونية
اإلق ـل ـي ـم ـيــة .س ـت ـفــاوض ع ـلــى ات ـفــاق ـيــة مـحـتـمـلــة
إلجراء استفتاء استشاري على وضع كتالونيا
الـمـسـتـقـبـلــي .بـكـلـمــات أخـ ــرى :سـتـخــوض في
عـمـلـيــة نـتــائـجـهــا غ ـيــر م ـع ــروف ــة ،ومـبـنـيــة عـلــى
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـت ـش ــوي ــش ب ـم ــا ي ـخ ــص إط ــاره ــا
القانوني ،والمسار الذي ستتحقق من خالله.

أحد أهم المشاكل
التي ستواجهها
الحكومة
االئتالفية هي
تلك الناتجة عن
اتفاقاتها مع
األحزاب االنفصالية

ك ـم ــا ّأن ال ـت ـف ــاه ـم ــات ال ـم ــوق ـع ــة م ــع األح ـ ــزاب
القومية مــن الـبــاســك هــامّــة وخـطـيــرة بــدورهــا،
فهي تشدد على الحاجة إليـجــاد حلول لواقع
الــدولــة اإلسبانية متعددة القوميات .كما أنّها
ت ـلــزم ال ـح ـكــومــة ال ـمــركــزيــة بــاس ـت ـشــارة حــزب
الباسك القومي بأيّ قرار يتعلق بإقليم الباسك،
وخاصة فيما يتعلق بالمسائل المالية .ويجب
بأن حزب الباسك القومي هو حزب
ّأل ننسى ّ
محافظ ،رغم أنّه من األحزاب المحافظة القليلة
التي لم تربطه عالقات قديمة بنظام فرانكو.
جرس إنذار النظام القائم
ينعكس هذا اإلنذار في مواقف أحزاب اليمين
الثالثة« :حزب الشعب  »PPاليميني المحافظ،
وح ـ ــزب «ال ـم ــوط ـن ـي ــن» ال ـي ـم ـي ـنــي ال ـش ـع ـبــوي،
وحزب «فوكس» من أقصى اليمين.
ل ـطــال ـمــا ح ــاول ــت األح ـ ــزاب ال ـثــاثــة الـ ـم ــزاودة
أكـثــر مــن خــال ال ـصــراخ عــالـيـ ًا بـشــأن الخيانة
الــوطـنـيــة وشـيـكــة ال ـحــدوث عـلــى يــد سانشيز،
والـ ـت ــي أظـ ـه ــرت ق ــوت ـه ــا إلـ ــى ح ـ ـدّ م ــا كــدعــايــة
انـتـخــابـيــة .فـحــزب فــوكــس الـمـتـطــرف قــد حــاز
في االنتخابات العامة في تشرين الثاني 2019
على  %15من األصوات ،ليقع ثالث ًا خلف حزب
الشعب والحزب االشتراكي.
ظهرت التمترسات ضـدّ الحكومة الحالية من
أك ـثــر مــن ج ـهــة :ب ــدء ًا مــن اإلع ــام الـشــركــاتــي،
مرور ًا بمؤتمر األساقفة الكنسي «صلوا ألجل
إس ـبــان ـيــا» ،وال ـشــركــات ال ـك ـبــرى ،وصـ ــو ًال إلــى
الـكـيــانــات الـقـضــائـيــة واإلداري ـ ــة أم ـثــال مجلس
االنتخابات المركزي «.»JEC
ق ــام ــت ه ـ ــذه الـ ـقـ ــوى ب ـت ــدخ ــات ـه ــا ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـم ـب ــاش ــرة ع ـش ـيــة الـ ـجـ ــدال ال ـبــرل ـمــانــي حــول
ال ـح ـك ــوم ــة .ف ـم ـج ـلــس االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـم ــرك ــزي
قــرر بأغلبية سبعة أصــوات ضـدّ ستة ،تجريد
رئـيــس حكومة إقليم كتالونيا ،خواكيم تــورا،
م ــن األص ـ ــوات .ت ـمّ تـجــريـمــه ب ـعــدم طــاعــة أمــر
إزال ــة الــرايــة ال ـتــي تــدعــو إل ــى حــريــة الـسـجـنــاء
ال ـك ـتــالــون ـي ـيــن .ث ـ ـمّ أمـ ــر م ـج ـلــس االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ـم ــرك ــزي ب ـ ـ ّـأن ي ـب ـقــى زع ـي ــم حـ ــزب «ال ـي ـســار
الجمهوري لكتالونيا» ،أوريــول جونكيراس،
في السجن رغم الحكم المخالف لذلك والصادر

عن «محكمة العدل األوروبية» التابعة لالتحاد
األوروبي ،ورغم رسالة «البرلمان األوروبي»
ال ـتــابــع لــات ـحــاد األوروب ـ ــي ال ـتــي ت ـشــدد عـلــى
عـ ـضـ ــويـ ــة جـ ــون ـ ـك ـ ـيـ ــراس ،م ـ ــع ال ـس ـي ــاس ـي ـي ــن
الـكـتــالــونـيـيــن كــارلــوس بــوجــديـمــونــت وتــونــي
كومين ،في البرلمان األوروبي.
إسبانيا المقدسة ض ّد إيتا
هاجمت القوى اليمينية اإلجراءات اإلصالحية
الخجولة الـتــي أعلنت الحكومة بــأنّـهــا ستقوم
بها ،وأشــارت إلــى تعيين الــوزراء الشيوعيين
والشعبويين ونهج هوغو تشافيز الفنزولي...
لكنّ الهجوم الرئيس قد موّه نفسه وارتكز على
مهاجمة «الخائن» سانشيز الذي كان مناهض ًا
لالستقالل الكتالوني في خطابه االنتخابي ،ثمّ
تحالف مع القوى القومية االنفصالية .وربط
زع ـيــم ح ــزب الـشـعــب بـيــن األم ــري ــن بـتـحــذيــره
مــن كــابــوس الحكومة الشبيهة بفرانكشتاين:
«إس ـب ــان ـي ــا ت ـك ـســر ال ــدس ـت ــور ب ــاالش ـت ــراك ـي ــة...
وتخرق السيادة الوطنية» .وسار على خطاه
زع ـي ــم حـ ــزب ف ــوك ــس الـ ــذي ارتـ ـك ــزت حـمـلـتــه
االنـتـخــابـيــة عـلــى مـهــاجـمــة الـنـســويــة وأصــدقــاء
بأن االتفاق الحكومي
البيئة والهجرة ،وأعلن ّ
الجديد «انقالب»...
وك ـمــا هــو مـتــوقــع ،فـقــد ب ــدأت اآلل ــة اإلعــامـيــة
لليمين تعيد إحـيــاء ذكــرى المنظمة العسكرية
ل ـل ـبــاســك «إيـ ـت ــا» م ـت ـه ـمــة ال ـح ــزب االش ـت ــراك ــي
بـمـصــافـحــة الـمـلــوثــة أيــديـهــم ب ــدم اإلس ـب ــان .كم
ك ــان سـيـفــرح الـيـمـيــن لــو ّأن إي ـتــا ،وه ــي الـتــي
ب ــدأت بــاالنــدثــار مـنــذ الـتـسـعـيـنــات ،وتـ ـمّ حـ ّلـهــا
بشكل رسمي في أيار  ،2018ال تزال موجودة
كشماعة شبحية يمكن الهجوم عليها.
وك ـم ــا ه ــو م ـتــوقــع أي ـض ـ ًا م ــن زع ـي ــم «ال ـح ــزب
االش ـتــراكــي» الــداعــي «إل ــى اإلصـ ــاح» ،وغـيــر
الـقــادر عـلــى الــدعــوة ألكـثــر مـنــه ،لــم يـكــن أمــامــه
الـكـثـيــر لـيــدافــع بــه عــن خـطــواتــه ســوى فــي ّأن
ه ــذه االت ـفــاقــات كــانــت الــوح ـيــدة ال ـق ــادرة على
تجنيب إسبانيا عملية انتخابية ثالثة ،والتأكيد
على ّأن اتـفــاقــاتــه مــع األح ــزاب القومية تشدد
ع ـل ــى إيـ ـج ــاد ح ـل ــول ض ـم ــن ن ـط ــاق ال ــدس ـت ــور
اإلسباني.
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من الجذر ّية أم طمس المعالم؟

ماذا عن ممثل اليسار الجذري؟
ّإن األزم ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة -االج ـت ـمــاع ـيــة الـتــي
ت ـض ـع ــف الـ ــوسـ ــط ال ـس ـي ــاس ــي وت ـج ـع ـل ــه يـفـقــد
مــراكــزه يــومـ ًا بعد آخــر ،هــي ذاتـهــا التي تغذي
الـيـمـيــن الـمـتـطــرف ،ولـكــن هــي ذاتـهــا أيـضـ ًا من
تمنح اليسار الجذري إلثبات أنّه األحق برفع
راية التغيير الحقيقي.
حـ ــزب ب ــودي ـم ــوس ،ال ـح ــزب ال ـ ــذي اس ـت ـطــاع
رؤية الضوء بسبب المزاج المعادي لليبرالية
ولـيـســار الــوســط ،وزعـيـمــه بــابـلــو إغليسياس
الذي كان يوم ًا أحد قادة المظاهرات المناهضة
للتقشف ،اسـتـطــاع فــي الـسـنــوات الـمــاضـيــة أن
ي ـبــرز إل ــى الـعـلــن ك ـحــزب «ش ـع ـبــوي ي ـســاري»
جامع يمضي في طريقه خطوة خطوة نحو
اليسار الجذري.
لـكـنّ بابلو إغليسياس أخـفــق فــي تحديد دور
ب ــودي ـم ــوس ف ــي هـ ــذه ال ـح ـك ــوم ــة االئ ـتــاف ـيــة
بــأكـثــر مـمــا فـعــل «ال ـحــزب االش ـتــراكــي» .أشــار
إغـلـيـسـيــاس بـشـكــل ديـمــاغــوجــي إلــى الـتـحــالــف
بــوصـفــه حــركــة اشـتــراكـيــة ،وإل ــى كــونــه يشكل
ص ــراع ـ ًا ألج ــل ال ـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة بــديـ ًـا عن
اليمين المتطرف.
لـكــن إغـلـيـسـيــاس لــم يــوضّــح تــداع ـيــات تــراجــع
بوديموس عن برنامجها االنتخابي في سبيل
قبول الـحــدود التي وضعها برنامج الحكومة
ال ـجــديــدة .هــل نـحــن أم ــام «س ـيــريــزا» جــديــدة
فــي إسـبــانـيــا؟ هــل سـنــرى مــزيــد ًا مــن الـتــراجــع
عن اليسار الـجــذري تحت شعار :الخوف من
اليمين المتطرف؟ ما هي األهداف التي يمكن
لـتـحــالــف مــع قــومـيـيــن انـفـصــالـيـيــن ،ومــع يـســار
وسط ،أن يسمح بتحقيقها؟
األمل الجماهيري
إنّـنــا نــدخــل حقبة جــديــدة ،وهــي ال تتعلق فقط
بعدم قدرة «اليسار» من أتباع النظام القائم على
حشد ما يكفي للحكم باسم النخب الرأسمالية،
بل بعدم قــدرة أيّ من أتباع النظام القائم على
الحكم فــي مواجهة هــذه األزمــات الهيكلية ،وال
ينحصر هــذا بــالــدول األوروب ـيــة فـقــط ،بــل نجد
صداه في االتحاد األوروبي ذاته.

يــرى البعض بـ ّـأن الظرف الحالي في إسبانيا
أكـ ـث ــر ن ـض ـج ـ ًا مـ ـمّ ــا هـ ــو ع ـل ـي ــه فـ ــي بــري ـطــان ـيــا
وال ـ ـي ـ ــون ـ ــان ،وعـ ـلـ ـي ــه يـ ـقـ ــولـ ــون ب ـ ـ ـ ّـأن دخـ ــول
بوديموس فــي حكومة ائتالفية مــع «الحزب
االشتراكي» ال يعني طمس الدعوات الجذرية
اليسارية في الوسط ،بل يعني تركيز الضغط
على «يسار الوسط» وممثله األقوى «الحزب
االشـ ـت ــراك ــي» ن ـحــو ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـج ــذري ــة أو
االنحالل.
إنــري ـكــه ســان ـت ـيــاغــو ،زع ـيــم ال ـح ــزب الـشـيــوعــي
اإلس ـب ــان ــي « »PCEوأحـ ــد م ـك ــون ــات تـحــالــف
ب ــودي ـم ــوس الـ ـيـ ـس ــاري ،ه ــو أحـ ــد ق ـ ــادة ه ــذا
االتـ ـجـ ــاه ال ــذي ــن ي ـع ـل ـقــون آمـ ـ ــا ًال ك ـب ـي ــرة عـلــى
ال ـت ـحــالــف ال ـح ــال ــي ل ـت ـعــزيــز ال ـت ــوج ــه ال ـت ـقــدمــي
«للساخطين» على النظام القائم «الساخطون
 Los Indignadosهــو االســم الــذي حملته
حركة المتظاهرين ضدّ التقشف».
يقول سانتياغو بـ ّـأن انتخابات تشرين الثاني
داع ل ـهــا ،وب ــأنّ ـه ــا حـصـلــت
ل ــم ي ـكــن ه ـنــاك م ــن ٍ
نتيجة وهــم «الـحــزب االشـتــراكــي» واألحــزاب
الـقــومـيــة بـقــدرتـهــم عـلــى الـهـيـمـنــة عـلــى أصــوات
أك ـثــر .ولـكــن وبـعــد أن انـكـشـفــت األوهـ ــام ،علم
الـجـمـيــع بـ ـ ّـأن م ــا م ــن سـبـيــل أمــام ـهــم إال تـبـنــي
الـمــزيــد مــن اإلجـ ــراءات الـتـقــدمـيــة كــي يشكلوا
حكومة يسارية.
ي ـن ـط ـبــق ه ـ ــذا ب ـش ـك ــل خ ـ ــاص ع ـل ــى األحـ ـ ــزاب
القومية التي علمت بأنّه حال وصول األحزاب
اليمينية للسلطة ،فإنّها لن تكتفي بعدم منحهم
االس ـت ـق ــال ،ب ــل س ـت ـجــردهــم ح ـتــى م ــن الـحـكــم
الــذاتــي الـحــالــي ،وهــو مــا دفــع بـهــم إلــى التعقل
والموافقة على منح الثقة للحكومة االئتالفية،
الـتــي يــرون فــي بــوديـمــوس فيها ضامن ًا لمنع
اتباع أيّ نهج استبدادي ضدهم ،فبوديموس
هي الوحيدة التي تريد الحوار للوصول إلى
حل.
يرى مؤيدو التحالف مع «الحزب االشتراكي»
رغــم عــدم الـثـقــة بــه ،بــأنّــه الزم لسببين :أو ًال،
الـضــرورة المستعجلة للبدء بمعالجة النتائج
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـم ــدم ــرة ل ـل ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة ،مـثــل
خسارة الحقوق الجماعية وتدني معايير حياة
الـنــاس .ثاني ًا ،ســواء أعجبهم أم ال« ،فالحزب

االش ـتــراكــي» لــديــه األغـلـبـيــة الـبــرلـمــانـيــة ،وهــو
باستعداده للتحالف يمنح بــوديـمــوس سياق ًا
ديمقراطي ًا إليقاف اليمين المتطرف.

بأن
يرى البعض ّ
الظرف الحالي في
إسبانيا أكثر نضجاً
مما هو عليه في
ّ
بريطانيا واليونان

اليمين والطبقة العاملة
ي ـت ــزام ــن ع ـل ــى ط ـ ــول ال ـع ــال ــم صـ ـع ــود ال ـي ـم ـيــن
واليسار إلى الواجهة السياسية ،كمعبر مباشر
عــن سقوط النظام القائم .لكن تــرى قطاعات
«الـ ـيـ ـس ــار ال ـ ـج ـ ــذري» ال ـم ــداف ـع ــة عـ ــن ت ـحــالــف
ب ــودي ـم ــوس ال ـح ـكــومــي ب ـ ـ ّـأن ص ـع ــود الـيـمـيــن
اإلسـبــانــي ال يحمل ذات المعالم الـتــي يحملها
ص ـعــود يـمـيــن ل ــو ب ــان ف ــي فــرن ـســا ،أو مــاتـيــو
سالفيني في إيطاليا كأمثلة.
فاليمين برأيهم لم يتوغل في مجتمعات الطبقة
الـعــامـلــة ،بــل ّإن مــا نـشـهــده هــو م ـج ـرّد إع ــادة
تـشـكـيــل االص ـط ـفــاف الـيـمـيـنــي ال ـقــديــم .فـقــاعــدة
حــزب فوكس االنتخابية هم ذات األشخاص
الـ ــذيـ ــن ان ـت ـق ـل ــوا إلـ ـي ــه مـ ــن «ح ـ ــزب ال ـش ـع ــب».
والـمـقــاعــد الـتــي حـصــل عـلـيـهــا فــي الـبــرلـمــان ال
تــزيــد عــن الـمـقــاعــد الـتــي كــان قــد حـقـقـهــا حــزب
الشعب في عام .2000
إنّهم يأملون أن تكون هذه الحكومة االئتالفية
ه ــي ال ـخ ـط ــوة األول ـ ــى ن ـحــو ت ـحــالــف وطـنــي
بـيــن الـحــركــة النقابية والـحــركــات االجتماعية
ال ـت ــي خ ــرج ــت ج ـم ـي ـع ـهــا ض ــد ال ـت ـق ـش ــف ،ب ــأن
تمنحها التنظيم والصوت الالزمين للتوحد.
وي ـق ــول إنــري ـكــه ســانـتـيــاغــو ف ــي ه ــذا ال ـصــدد،
ألن بعض الحقائب الوزارية
بأنّهم مدركون ّ
لــن تـحـ ّـل مـشــاكــل إسـبــانـيــا ولــن تـغـيّــر مواقفها
ال ـخــارج ـيــة ،لـكـنـهــم بـحــاجــة لـفــرصــة لــدمـقــرطــة
السياسة.
وي ـع ـق ــب س ــان ـت ـي ــاغ ــو إل ـ ــى ّأن ال ـض ـغ ــط الـ ــذي
مارسه الشيوعيون وبوديموس على وزارة
الخارجية جعلت من إسبانيا الــدولــة الوحيدة
فــي أوروب ــا الـتــي تصف مــا حصل فــي بوليفيا
بــأنّــه «تــدخــل عـسـكــري» .ويـســأل :هــل رفضهم
لنعته «باالنقالب العسكري» يجب أن يدفعنا
للخروج من الحكومة أم العكس؟
العقبات على الطريق الضيقة
ال يمكن التبصر والبت قطع ًا إن كان االئتالف
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الحكومي هو تعطيل للحركة الجذرية لليسار
اإلسـ ـب ــان ــي أم ت ـظ ـه ـي ـرٌ ل ـس ـي ــاس ــات ـه ــا وح ـش ـدٌ
لـلـســاخـطـيــن ،فــرضـتــه ال ـظ ــروف ال ـحــال ـيــة .لـكـنّ
المؤكد أننا سنشهد حراك ًا سياسي ًا في مسائل
بقيت مغلقة أمــام أيّ جــدال عــام لفترة طويلة
جد ًا.
ّإن الهجوم الذي شنته األحزاب اليمينية على
«الحزب االشتراكي» وسانشيز رغم تأكيداته
ال ـم ـت ـك ــررة ب ـخ ـص ــوص خ ـط ــه «اإلصـ ــاحـ ــي»
يجعلنا نــدرك بــأنّــه حـتّــى إصــاح جــزئــي قــادر
عـلــى زعــزعــة الـمـسـلـمــات الـيـمـيـنـيــة ال ـتــي كــانــت
محفوظة بعيد ًا عن الجدال.
فعلى سبيل المثال ،تعدّ وحدة إسبانيا بالنسبة
لـلـيـمـيــن م ـف ـهــوم ـ ًا ب ــات ـج ــاه واحـ ــد ت ـع ـنــي دول ــة
واح ــدة ضـمــن ح ــدود ال يـجــب خــرقـهــا ،وعليه
فأيّ إصالح دستوري تدفع نحوه بوديموس
أو األحــزاب القومية بمساومة غير انفصالية،
س ـي ـع ـدّ بـمـثــابــة ف ـتــح ص ـن ــدوق ال ـع ـجــائــب ال ــذي
ال يمكن إغــاقــه ،وسيحمل مـعــه خـطــر إطــاق
عملية إعادة تقييم متتالية لألعمدة الجوهرية
ل ـل ـن ـظــام اإلس ـب ــان ــي ،م ـثــل ال ـم ـل ـك ـيــة وال ـج ـيــوب
االستبدادية الموروثة عن الحقبة الدكتاتورية.
ولـهــذا ورغــم «االع ـتــدال» الــذي تـحــاول تبنيه
هـ ــذه ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـج ــدي ــدة ،ع ـل ـي ـنــا أن ن ـكــون
م ـس ـت ـعــديــن ل ـل ــرد ع ـل ــى إس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـكـتـلــة
ال ــرج ـع ـي ــة ال ـم ـع ـل ـنــة الـ ـت ــي ال أم ـ ــل ل ــدي ـه ــا ّإل
فــي زيـ ــادة ال ـتــوتــرات وتـحــويـلـهــا إل ــى ن ــزاع،
اإلستراتيجية التي بدأوا بأنّهم بدؤوا بتعلمها
مــن «االنـقــابــات الــدسـتــوريــة» الـتــي انتشرت
م ــؤخ ــر ًا ف ــي أمــري ـكــا الــات ـي ـن ـيــة .ب ــدأن ــا نـسـمــع
بــالـفـعــل اسـتـخــدام أل ـفــاظ ،مـثــل حـكــومــة «غير
شــرع ـيــة» ،ك ـخ ـطــوات تـمـهـيــديــة لـمــا يـمـكــن أن
يـحـصــل الح ـق ـ ًا .وعـلـيـنــا أن نــذكــر م ـحــاوالت
الـيـمـيــن الـســابـقــة لـتــوتـيــر األوضـ ــاع هــرب ـ ًا من
أيّ اسـتـحـقــاق ،مـثــل مـحــاولــة رئـيــس ال ــوزراء
خوسيه أزنــار مــن «حــزب الشعب» أن يلقي
ب ــال ـل ــوم ف ــي ت ـف ـج ـي ــرات م ــدري ــد  2004عـلــى
منظمة إيتا ،األمر الذي قاد إلى غضب شعبي
أدّى إلــى انـتـصــار «ال ـحــزب االش ـتــراكــي» في
االنتخابات الالحقة.
صدامات محتملة
لــن يـطــول األمــر بـهــذا التخبُّط ،فسيكون على
الحكومة الـجــديــدة ،وقائديها «االشتراكيين»،
أن تـسـتـجـيــب ل ــدع ــوات ال ـح ــرب ال ـتــي يـطـلـقـهــا
األمريكيون في الشرق األوسط وفي المناطق
وأن الـجـيــش
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة م ــن ال ـع ــال ــم ،خ ــاص ــة ّ
األم ــريـ ـك ــي س ـي ــرغ ــب دون شـ ــك ب ــاس ـت ـخ ــدام
القاعدة العسكرية اإلسبانية التي يمولها في
مدينة قادش .ولهذا يجب االستعداد للخروج
وللقول «ال للحرب» لسانشيز.
ع ـ ــاوة ع ـل ــى ذل ـ ــك ،ف ـب ــودي ـم ــوس ل ــم تـحـصــل
على أيّ مــن ال ــوزارات الرئيسة فــي الحكومة
الجديدة وبقي وزراء «الحزب االشتراكي» أو
المستقلون الــذيــن رشحوهم يهيمنون عليها،
هذا باإلضافة إلى سجل سانشيز الطويل من
االن ـقــابــات الـتـكـتـيـكـيــة وال ـت ـحــوالت الـســريـعــة.
يجب على هذا أال يجعلنا نتفاجأ بعدم السماح
لهذا «التحالف ألجل التقدم» بالقيام بأيّ شيء
لمواجهة الكتلة الرجعية والقدرات االقتصادية
التي تحافظ عليها.
ول ـه ــذا ال ي ـجــب ال ـت ــوق ــف ع ــن ال ـع ـمــل إلعـ ــادة
تـشـكـيــل ال ـي ـســار الـحـقـيـقــي ،دون وض ــع كــامــل
الـبـيــض فــي سـ ّلــة الـحـكــومــة الـجــديــدة ،بــل على
أس ـ ــاس ال ـح ــاج ــة ال ـســري ـعــة ل ـم ـقــارعــة ال ـن ـظــام
الـقــائــم وقــواعــد الـنـيــولـيـبــرالـيــة الـعــالـمـيــة .وفيما
ي ـخــص ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة ،ق ــد ت ـبــدو وصـيــة
بابلو إغليسياس جيدة في خطابه األول بعد
التعيين« :ال تتوقفوا عن انتقادنا ،ال تتوقفوا
عن الضغط علينا».
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األمريكيون يستعيدون تاريخهم الطبقي ،والفرنسيون
يتساءلون هل السنافر شيوعيون؟ واإلنكليز يتهمون
بعضهم البعض بالشيوعية ،واإلسبان يدقون ناقوس
انبعاث الشيوعية في بالدهم ،والعراقيون يترجمون األعمال
الماركسية إلى اللغة الكردية.

ǧǧلؤي محمد

ماذا قال الكاردينال اإلسباني؟
بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع انـ ـتـ ـشـ ــار اإلض ـ ــراب ـ ــات
العمالية في المصانع والمزارع وتوقف
مئات المؤسسات اإلسبانية عن العمل
شهري ًا ،كتبت وسائل اإلعالم اإلسبانية:
هل تعيد إسبانيا اختراع اليسار؟
ونشر موقع «كاثوليك نيوز سيرفيس»
ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات مـ ـثـ ـيـ ــرة ح ـ ـ ــول الـ ـيـ ـس ــار
للكاردينال أنطونيو كانيزاريس لوفيرا،
نــائــب رئـيــس مؤتمر األســاقـفــة اإلسـبــان
بتاريخ .2020/1/11
وحـ ـمـ ـلـ ــت تـ ـصـ ــريـ ـحـ ــات الـ ـكـ ــاريـ ــديـ ـنـ ــال
اإلسـ ـبـ ــانـ ــي تـ ـحـ ــذيـ ــرات مـ ــن َّأن بـ ــاده
ع ـل ــى وشـ ــك إحـ ـي ــاء ال ـش ـي ــوع ـي ــة .وق ــال
ال ـ ـكـ ــاردي ـ ـنـ ــال إن انـ ـتـ ـخـ ــاب ال ـح ـك ــوم ــة
االئ ـتــاف ـيــة ف ــي نــوف ـم ـبــر ال ـمــاضــي خـلــق
وضـعـ ًا «أكـثــر خـطــورة» مما كــان يعتقد
فــي الـبــدايــة ،وأن الشيوعية الماركسية،
التي أصبحت مدمرة مع سقوط جدار
برلين ،قد وُلدت من جديد ومن المؤكد
أنها ستحكم إسبانيا قريب ًا.
الماركسية باللغة الكردية
صـ ــدرت ف ــي مــدي ـنــة الـسـلـيـمــانـيــة شـمــال
ش ــرق ال ـع ــراق مـجـمــوعــة مــن الـمــؤلـفــات
الماركسية المترجمة إلــى اللغة الكردية
ف ــي سـلـسـلــة م ـس ـت ـمــرة لـلـمـتــرجــم بــابــان
أنور منذ عام .2017
واحـ ـتـ ـل ــت م ــؤلـ ـف ــات فـ ــريـ ــدريـ ــك أن ـج ـلــز
ال ـصــدارة فــي األع ـمــال الـمـنـشــورة ،مثل
كتب« :االشتراكية العلمية واالشتراكية
الـطــوبــاويــة»« ،لــودفـيــغ فــوربــاخ ونهاية
ال ـف ـل ـس ـفــة ال ـكــاس ـي ـك ـيــة األل ـم ــان ـي ــة» ،كـمــا
ص ـ ــدرت ف ــي م ــدي ـن ــة ال ـس ـل ـي ـمــان ـيــة كـتــب
مترجمة حــول الماركسية واالشتراكية
والـ ـمـ ــاديـ ــة وال ـم ـث ــال ـي ــة ودراسـ ـ ـ ــات عــن
كــارل مــاركــس وفــريــدريــك أنجلز وروزا
ل ــوك ـس ـم ـب ــورغ وس ـم ـي ــر أمـ ـي ــن ،وك ـت ــاب
ع ــن آراء أن ـطــون ـيــو غــرام ـشــي ف ــي تـيــار
ال ـش ـيــوع ـيــة األوروب ـ ـي ـ ــة واإلص ــاح ـي ــة،
وغـ ـيـ ــر ذل ـ ــك مـ ــن ال ـك ـت ــب وال ـ ــدراس ـ ــات
لمترجمين آخرين ،مثل كتاب «مساهمة
ف ــي ن ـقــد االق ـت ـص ــاد ال ـس ـي ــاس ــي» ل ـكــارل
مــاركــس ،وكـتــاب «إصــاح اجتماعي أم
ثورة» لروزا لوكسمبورغ.
يذكر أن األعمال الماركسية قد صدرت
ألول م ــرة بــالـلـغــة ال ـكــرديــة فــي االتـحــاد
السوفييتي مـنــذ عــام  1928واسـتـمــرت
حـتــى ع ــام  ،1990كـمــا ص ــدرت تــرجـمــة
ل ـل ـب ـي ــان ال ـش ـي ــوع ــي إل ـ ــى الـ ـكـ ــرديـ ــة فــي
جــامـعــة بــرلـيــن الـغــربـيــة نـهــايــة سـتـيـنــات
الـقــرن الماضي ،وجــرت محاولة مماثلة
فــي شـمــال ال ـعــراق ع ــام  1980لـكـنـهــا لم
تـرَ الـنــور ألنـهــا كــانــت مـحــاوالت فــرديــة،
وألن أصحابها تخلوا عــن هــذه األفـكــار
الحق ًا.
أربعة إصدارات أمريكية
ي ـت ـحــدث بـ ــول كــوك ـس ـشــوت ف ــي كـتــابــه
«ق ـصــة ال ـع ـمــل ال ـب ـشــري م ــن ع ـصــور مــا
قـبــل الـتــاريــخ إلــى الـعـصــر الـحــديــث» عن

تصوراته حول اشتراكية القرن الواحد
ال ـع ـش ــري ــن ،وأطـ ـلـ ــق ع ـل ـي ـهــا فـ ــي ك ـتــابــه
الـصــادر عــام  2019تسمية «الشيوعية
الرقمية فــي الـقــرن الــواحــد والعشرين»
منطلق ًا من فكرة أن االشتراكية يرافقها
تطور تكنولوجي كبير.
وفــي كتابهما الـصــادر فــي كــانــون األول
 2019ب ـع ـن ــوان «ال ـس ـج ــل االش ـت ــراك ــي
 :2020ما بعد الواقع المرير لألسواق،
ط ــرق ج ــدي ــدة ل ـل ـع ـيــش» ،ي ـت ـســاءل لـيــو
بانيتش وغريغوري آلبو :كيف يمكننا
بناء مستقبل أفضل وتأمين حق السكن
وال ـص ـح ــة واحـ ـتـ ــرام ال ـب ـي ـئــة وال ـن ــاس؟
وت ـح ـت ــوي ط ـب ـع ــة  2020مـ ــن ال ـس ـجــل
االش ـت ــراك ــي ع ـلــى مـجـمــوعــة ك ـب ـيــرة مــن
المقاالت الساخرة والحازمة التي تنتقد
األسـ ــواق الـحــاكـمــة ،وت ـت ـبــادل الـمـقــاالت
آراء م ـخ ـت ـل ــف الـ ـكـ ـتـ ــاب والـ ـج ــامـ ـع ــات
األم ــري ـك ـي ــة ح ـ ــول خ ـل ــق ع ــال ــم ال ـع ــدال ــة
االجتماعية.
وس ـي ـص ــدر ف ــي ش ـب ــاط الـ ـق ــادم ك ـتــابــان
ف ــي مــدي ـنــة ن ـي ــوي ــورك ،األول ب ـع ـنــوان
«ن ـهــب الـطـبـيـعــة :الــرأس ـمــال ـيــة وال ـصــدع
البيئي» لجون بيالمي فوستر وبريت
ك ــارك .وهــو كـتــاب يـتـحــدث عــن جــدال
كــارل مــاركــس حــول البيئة ،وقــولــه بأن
ع ــاق ــة ال ــرأس ـم ــال ـي ــة بـبـيـئـتـهــا الـطـبـيـعـيــة
هــي عــاقــة ن ـظــام ال ـســرقــة ال ــذي يــؤدي
إلــى حــدوث خـلــل ال يمكن إصــاحــه في
اإلنـســان والـطـبـيـعــة .وص ــو ًال إلــى اآلثــار
التي تتركها الرأسمالية في البيئة خالل
القرن الواحد والعشرين.
أمّا الكتاب الثاني ،حمل عنوان «سياتل
الراديكالية :اإلضراب عام  »1919لـ كول
وينسلو .يتحدث الكتاب عــن إضــرابــات
ع ـم ــال مــدي ـنــة س ـيــاتــل ال ـك ـب ــرى ،وال ـتــي
وص ـل ــت إل ــى ح ــد االن ـت ـفــاضــة الـمـسـ ّلـحــة
وأصبحت المدينة تحت سلطة مجلس
الـ ـعـ ـم ــال واخـ ـتـ ـف ــت ال ـج ــري ـم ــة مـ ــن ه ــذا

الـمـجـتـمــع كـمــا اخـتـفــت الـشــرطــة كـجـهــاز،
وألـغــي الـتـعــامــل بــالـنـقــود وس ــاد الـتـبــادل
الــا نـقــدي الــذي نـ َّـظـمــه مجلس الـعـمــال.
وت ـع ـت ـبــر ان ـت ـفــاضــة س ـيــاتــل واح ـ ــدة مــن
االن ـت ـفــاضــات الـعـمــالـيــة ال ـتــي حــدثــت في
الــواليــات المتحدة بعد الحرب العالمية
األول ـ ـ ــى ب ـت ــأث ـي ــر ثـ ـ ــورة أكـ ـتـ ــوبـ ــر ،ت ـلــك
االنتفاضات التي ُقمِعت بدموية كبيرة.

يسير عالم
السنافر نحو
مستقبل مشرق
أن بابا
كما َّ
سنفور يرتدي
األحمر ولحيته
تشبه لحيه كارل
ماركس

لهجة جديدة لإلعالم البريطاني
اسـتـخــدمــت وســائــل اإلع ــام البريطانية
في الفترة األخيرة ،مثل ستاتندبوينت
وســانــدي إكـسـبــريــس ،نــوعـ ًا جــديــد ًا من
االتهامات ضد الخصوم السياسيين.
فمن يــؤيــد البريكست يصفه معارضوه
ب ـ ــأن ـ ــه ش ـ ـيـ ــوعـ ــي! وم ـ ـ ــن ي ـ ــواف ـ ــق ع ـلــى
ال ـب ــري ـك ـس ــت ي ـص ـف ــه م ـ ـعـ ــارضـ ــوه ب ــأن ــه
شيوعي! وكــل من يوصف بأنه مخرب
لـبــريـطــانـيــا تـلـصــق بــه تـسـمـيــه شـيــوعــي!
لقد وجــدت وســائــل اإلعــام البريطانية
ومالكوها شماعة لتعليق أزمتهم عليها!
هل السنافر شيوعيون؟
ن ـشــرت مـجـلــة « »ça m›intéresse
ال ـف ــرن ـس ـي ــة مـ ـقـ ــا ًال ح ـم ــل عـ ـنـ ــوان «ه ــل
الـسـنــافــر شـيــوعـيــون» وعــالـجــت الـفـكــرة
انطالق ًا من النقاط التالية:
يـعـيــش الـسـنــافــر فــي مـجـتـمــع قــائــم على
المساواة ،وهم أشخاص زرق قصيرو
القامة متشابهون يعيشون بسعادة في
الغابة .وال يلعب الفرد دور البطولة بل
المجموعة كـلـهــا ،كـمــا أن لــونـهــم األزرق
يشير إلى انتمائهم إلى الطبقة العمالية.
ال ـس ـن ــاف ــر ي ـع ـب ـئ ــون ج ـه ــوده ــم إلن ـج ــاز
األعمال الكبرى مع ًا ويعملون كشخص
واح ــد فــي األع ـمــال الـضــروريــة مــن أجــل
المجموعة.
السنافر يحتقرون المال ،وال يمتلكون
الـمــال ،كما ينظرون للذهب (وهــو أحد
ركائز النظام الرأسمالي) على أنه شيء

قذر.
يحتقر الـسـنــافــر الكسولين والطفيليين
واألفـ ــراد الــذيــن يـخــرجــون عـلــى تـقــالـيــد
المجموعة.
ي ـس ـي ــر ع ــال ــم ال ـس ـن ــاف ــر ن ـح ــو مـسـتـقـبــل
م ـش ــرق ،ك ـمــا َّأن ب ــاب ــا س ـن ـفــور يــرتــدي
األح ـ ـمـ ــر ول ـح ـي ـت ــه ت ـش ـب ــه ل ـح ـي ــه كـ ــارل
ماركس.
المبادرة الفردية تقود إلى الكارثة ،لذلك
يعمل السنافر بشكل جماعي.
صـ ـ ـ ــورة ش ــرشـ ـبـ ـي ــل تـ ـصـ ــويـ ــر س ــاخ ــر
ل ـل ــرأس ـم ــال ـي ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،ف ـل ـي ــس ل ــدى
شرشبيل المتعطش للمال سوى فكرة
واحـ ـ ــدة فـ ــي رأسـ ـ ــه ،وه ـ ــي ت ـص ــل لـحــد
ال ـه ــوس ال ـمــرضــي ،إن ــه يــريــد اإلم ـســاك
بــالـسـنــافــر ،لـتـحــويـلـهــم إل ــى ذه ــب .يمثل
ش ــرش ـب ـي ــل الـ ـغ ــري ــب ال ـج ـش ــع ال ــدخ ـي ــل
والـمـسـيـطــر ،وغــالـبـ ًا مــا تنتهي مساعيه
بــال ـف ـشــل ،وع ـنــدهــا ف ــإن تـقــاسـيــم وجـهــه
ت ـش ـبــه الـ ـص ــورة ال ـس ــاخ ــرة ال ـت ــي تـمـثــل
الرأسمالي الدخيل المرفوض.
كتبت المجلة :هل كان مخترع السنافر
ش ـيــوع ـي ـ ًا ب ــال ـس ــر؟ هـ ــذا اح ـت ـم ــال بـعـيــد.
فالبلجيكي بيير كوليفور واسمه الفني
(بيو) أراد فقط صناعة رسوم متحركة
تـ ـج ــذب األط ـ ـفـ ــال ع ـ ــام  .1958ك ـم ــا لــم
ي ـص ـرِّح هــذا الــرســام عــن آرائ ــه فــي هــذا
الشأن أبد ًا .وهنا نالحظ أنه وبعيد ًا عن
اهتمامه باألطفال فقد بنى ثروة كبيرة،
واعتمد على عائلته في استثمار نجاح
مخلوقاته الــزرقــاء .وكـتـبــت المجلة عن
دور رجــل الظل إيـفــان ديـلـبــورت ،وهو
كــاتــب س ـي ـنــاريــو وم ــدي ــر ت ـحــريــر مـجـلــة
س ـب ـي ــرو ال ـ ــذي س ــاع ــد ب ـي ــو ف ــي اب ـت ـكــار
ش ـخ ـص ـيــة ال ـس ـن ــاف ــر ،وك ـت ــب س ـي ـنــاريــو
الـعــديــد مــن مجموعاتهم وأســس ملحق ًا
خ ــاصـ ـ ًا ف ــي ال ـم ـج ـلــة م ـهّ ــد ف ـي ــه روح ـي ـ ًا
الح ـت ـج ــاج ــات أيـ ـ ــار  68ال ـض ـخ ـم ــة فــي
فرنسا.
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اكتشفت حفرية ديناصور شرس صغير اشتملت على هيكل
عظمي كامل ،وأنسجة لينة كالريش من النادر العثور عليها
بهذه الحالة الجيدة .وتظهر الحفرية في إقليم لياونينغ في
شمال شرق الصين ،أن الريش كان ينمو على أجسام بعض
الديناصورات بطريقة تختلف عن الطيور حسب وكالة
سبوتنيك.

ǧǧقاسيون

ُأطلق على الديناصور اسم وو لونغ أي
الـتـنـيــن ال ــراق ــص ،وع ــاش عـلــى األرض
قبل  120مليون سنة ،ويقول الباحثون
إن هذا الديناصور الذي عاش في العصر
ال ـط ـبــاش ـيــري كـ ــان م ــن ذوات االث ـن ـيــن
ومن أكلة اللحوم وخفيف الوزن ،وكان
أك ـبــر ق ـل ـيـ ًـا م ــن ال ـغ ــراب وي ـع ـيــش قــرب
البحيرات ،وكــانــت أسنانه حــادة ولديه
مخالب كبيرة واعـتـمــد فــي غــذائــه ،على
الثدييات الصغيرة والسحالي والطيور
واألسماك.وللديناصور ذراعان وساقان
طــوي ـل ـتــان ،ك ــل مـنـهــا عـلـيــه ري ــش يـبــدو
شبيه ًا بريش أجنحة الطيور ،في حين
يغطيه الزغب ،وفي نهاية ذيله العظمي
الطويل تظهر ريشتان طويلتان جد ًا.
ه ـنــاك اعـتـقــاد ســائــد أن الـطـيــور نـشــأت
نتيجة تـطــور ديـنــاصــورات صغيرة من
ذوات ال ــري ــش ق ـبــل ن ـحــو  150مـلـيــون

األخــرى ،لكن ال يــزال مــن غير الواضح
كيف كان هذا يحدث ومدى أهمية هذه
الوظائف.
وأظـهــر فحص حفرية الديناصور «وو
ل ــون ــغ» ،أن ــه ك ــان يـبـلــغ م ــن ال ـع ـمــر عــام ـ ًا
واحــد ًا ،أي كان صغير ًا في طور النمو،
ل ـكــن ري ـشــه ب ــدا كــريــش الــدي ـنــاصــورات
الـبــالـغــة .ولــديــه ري ــش طــويــل فــي نهاية
ذيـلــه الـطــويــل جــد ًا ،ويختلف هــذا تمام ًا
عــن الـطـيــور ،وقــال علماء الحفريات إن

عام ،لكن هناك العديد من الديناصورات
ال ـت ــي كـ ــان ل ـهــا ريـ ــش ولـ ــم ت ـكــن تـطـيــر،
مثل وو لونغ .ويسعى العلماء إلى فهم
االختالفات بين الطيور وهذا النوع من
الديناصورات.
وق ـ ـ ــال عـ ـلـ ـم ــاء الـ ـحـ ـفـ ــريـ ــات والـ ـتـ ــاريـ ــخ
الطبيعي بأنهم ال يعلمون حتى اآلن فيم
كان يستخدم ريشه .يبدو على األرجح
أن ـه ــا ك ــان ــت ت ـســاعــده ف ــي ض ـبــط درج ــة
حرارة الجسم واإلشارة إلى الحيوانات

أخبار ثقافية

هذا الريش الذي كانت أغراضه تجميلية
سـ ـب ــق الـ ـبـ ـلـ ــوغ عـ ـن ــد الـ ــدي ـ ـنـ ــاصـ ــورات،
وبــال ـط ـبــع رب ـمــا ك ــان اس ـت ـخــدام الــريــش
بطريقة مختلفة جد ًا عن الطيور أيض ًا.
ُأط ـل ــق ع ـلــى هـ ــذا ال ــدي ـن ــاص ــور «ال ـت ـن ـيــن
الــراقــص» بـسـبــب الــوضـعـيــة الـتــي كانت
عليها حفريته ،وينتمي هــذا الديناصور
إلــى عائلة مــن أكـلــة الـلـحــوم ،تضم أيض ًا
«الفيلوسيرابتور» الذي عاش قبل 75
مليون عام ًا في منغوليا.

كانوا وكنا

مجلة المعرفة
صــدر العدد الجديد من مجلة المعرفة الشهرية التي تصدرها وزارة
الثقافة ،وتضمن العدد الجديد مواضيع مختلفة في التراث والتاريخ
وال ـط ـفــولــة وال ـل ـغــة ال ـعــرب ـيــة .ك ـمــا ن ـشــر ال ـع ــدد ال ـجــديــد م ـج ـمــوعــة مــن
الدراسات حول الحضارة والثقافة والشعر الباطني والشعر الصوفي
وروايات حنا مينه األخيرة وقصائد محمد كامل صالح وأبي نواس،
إضافة إلى مجموعة من القصص وأهم المعالم األثرية لمدينة يبرود،
واالكتشافات التي شهدتها المدينة ،إضافة إلى مدافنها وما تحتويه من
أبنية تقليدية قديمة .وخصصت المجلة كتابها الشهري لكتاب الحمى
الرومانية للكاتبة األمريكية أديث وارتون.

قمر لرسم الخرائط
اح ـت ـفــل أول ق ـمــر اص ـط ـنــاعــي ص ـي ـنــي ل ــرس ــم ال ـخ ــرائ ــط ب ــدق ــة عــالـيــة
«تسييوان  »013بــالــذكــرى الثامنة لدخوله إلــى الـمــدار .مــع أن حياة
الخدمة المصممة لهذا القمر االصطناعي  5أعوام فقط ،إال أنه واصل
جمع البيانات حسبما قالت وزارة الموارد الطبيعية الصينية .ومنذ
إط ــاق الـقـمــر االصـطـنــاعــي فــي  ،2012أرس ــل بـيــانــات ثــاثـيــة األبـعــاد
تغطي  79مـلـيــون كيلومتر مــربــع مــن األرض حـتــى يــوم  31كــانــون
األول  .2019وساعد القمر على رسم خرائط على مقياس ،1:50000
ووفر خدماته إلى ما يزيد عن  40دولة ومنطقة في األعوام الثمانية
الماضية.

ال ـغــا واالس ـت ـغ ــال صــايــر بـبـلــدنــا بـسـبــب ال ـس ـيــاســات م ــن زمـ ــان ،نــار
الغال تكوي الشعب ،واألسـعــار تحرق األخضر واليابس ،وهالشعب
الـمـكـتــوي بــالـنــار والـغــا مــن سـنـيــن ،أيـمـتــى رح يـقــول كلمته ويــوقــف
بوجه الغال وصناع األزمات ،في الصورة :كاريكاتير ساخر عن الغالء
منشور في جريدة قاسيون العدد  82تشرين الثاني .1984

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 « )٢٠20/01/19قاسيون» 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.kassioun.org :

 7أفالم عن نضال الشعوب
تحتوي المكتبة السينمائية العالمية على العديد من األفالم
التي تتحدث عن نضال الشعوب وإضرابات العمال وحركات
المقاومة ضد االحتالل ،ومنها سبعة أفالم نقدمها في هذه
المادة.

ǧǧقاسيون

بيترلو
ب ـت ــاري ــخ  16آب  ،1819ف ــي بــري ـطــان ـيــا،
مــان ـش ـس ـتــر ،س ــان ــت ب ـي ـتــر ف ـي ـلــد ،وق ـعــت
إح ــدى مــذابــح ال ـتــاريــخ اإلن ـك ـل ـيــزي ضد
الـطـبـقــة الـعــامـلــة .عـنــدمــا هــاجــم الـفــرســان
ج ـم ـع ـ ًا م ــن ع ـش ــرات اآلالف ،مـعـظـمـهــم
مــن الـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة ،ف ـضـ ًـا عــن ممثلي
الصحافة والبلديات وأعضاء المنظمات
التي تناضل من أجل العدالة االجتماعية.
طــالــب الـعـمــال الـمـتـظــاهــرون بإصالحات
سياسية تتضمن التمثيل النيابي العادل.
فـتـعــرضــوا لـهـجــوم قـتــل فـيــه  15شخص ًا
وأصـيــب الـمـئــات ،وشغلت هــذه الحادثة
ال ـص ـحــافــة ال ـم ـح ـل ـيــة ل ـف ـتــرة م ــن ال ــزم ــن.
ث ـ ــارت ث ــائ ــرة ال ـ ــرأي الـ ـع ــام ف ــي أن ـحــاء
ال ـب ــاد ،فــانـطـلـقــت شـ ــرارة ال ـت ـظــاهــرات،
وك ــان ــت م ـج ــزرة ب ـي ـتــرلــو ن ـق ـطــة تـحــول
فــي تـعــديــل الـتـمـثـيــل الـنـيــابــي فــي الـبــاد.
ع ـ ـ ــرض الـ ـفـ ـيـ ـلـ ــم مـ ـ ــن س ـ ــاح ـ ــة م ـع ــرك ــة
واتــرلــو إلــى مـيــدان ســانــت بيتر ،مــرور ًا
بــالــدوافــع السياسية واالجـتـمــاعـيــة التي
جـعـلــت الـعـمــال وال ـف ـقــراء فــي مانشستر
يطالبون بتمثيل صوتهم وبالمزيد من
الديمقراطية.
أسد الصحراء
يتحدث الفيلم عن «عمر المختار» ،الذي
قــاد ثــورة الشعب الليبي ضــد االحتالل
اإليطالي قبيل الـحــرب العالمية الثانية،
ولعب الممثل أنطوني كوين دور «عمر
المختار» فــي الفيلم .أنتج الفيلم باللغة
اإلن ـج ـل ـي ــزي ــة ،وص ـ ــدرت ن ـس ـخــة عــربـيــة
منه الحق ًا ،ويُذكر أن الفلم تم منعه في
البداية في إيطاليا.
غاندي
ف ـي ـل ــم ت ــاريـ ـخ ــي أنـ ـت ــج ع ـ ــام  1982مــن
ن ـم ــط األفـ ـ ــام ذات اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـض ـخــم،

2020
تابعوا جريدة قاسيون على اإلنترنت:

وحــاز عـلــى  8جــوائــز أوس ـكــار .يتحدث
ال ـف ـي ـلــم ع ــن ح ـي ــاة م ـهــات ـمــا غ ــان ــدي قــائــد
الـحــركــة الــوطـنـيــة فــي الـهـنــد ض ـدّ الـحـكــم
االسـتـعـمــاري الـبــريـطــانــي خــال النصف
األول من القرن العشرين.
ماتشوكا
الـفـيـلــم مـسـتــوحــى مــن الـقـصــة الـحـقـيـقـيــة
ل ـل ـقــس ج ـ ـيـ ــراردو وي ـ ــان ال ـ ــذي شـغــل
منصب مدير مدرسة سانت جورج في
تـشـيـلــي فــي الـفـتــرة بـيــن ،1973-1969
وهـ ــو ال ـ ــذي أدخ ـ ــل ألول مـ ــرة أط ـف ــال
الفقراء ليدرسوا في نفس المدارس مع
األغـنـيــاء أي إل ـغــاء الـتـمـيـيــز الـطـبـقــي في
التعليم .لــم يعجب هــذا النهج السلطات
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي ان ـق ـل ـبــت ع ـل ــى ال ـح ـكــم
الـيـســاري عــام  1973وفـصــل الـقــس من
عمله وعوقب على هذه المحاولة.
ن ـقــل ال ـم ـخــرج الـتـشـيـلــي أن ــدري ــس وود

«جراح الحرية»
فيلم يتناول
إضراب عمال
المناجم في
جنوب إفريقيا
للمخرج
السوداني
وجدي كامل

ذكــريــاتــه الشخصية فــي هــذه الـمــدرســة،
وفي مركز هذه الذكريات صداقة طفلين
أحدهما ينتمي للسكان األصليين الفقراء
في تشيلي الذين دعمت عائالتهم سلطة
سلفادور أليندي ،واآلخــر من العائالت
الرأسمالية الغنية التي ساندت أغلبيتها
االنقالب العسكري.
كابتن إبريل
مــن البرتغال يأتي فيلم «كابتن إبريل»
للممثلة والمخرجة البرتغالية ،ماريا دي
مـيــديــروس ،عــن ثــورة عــام  ،1974التي
تخلصت فيها البرتغال من الديكتاتورية
الفاشية بواسطة ثــورة شعبية .الثورة
الـ ـتـ ــي لـ ـع ــب ف ـي ـه ــا ال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي
البرتغالي دور ًا بارز ًا.
جراح الحرية
«جراح الحرية» فيلم يتناول إضراب

ع ـم ــال ال ـم ـنــاجــم ف ــي ج ـن ــوب إفــري ـق ـيــا
ل ـل ـم ـخــرج ال ـس ــودان ــي وج ـ ــدي كــامــل.
ي ـصــور الـفـيـلــم اإلض ـ ــراب الـ ــذي نـفــذه
عـ ـمـ ــال مـ ـن ــاج ــم شـ ــركـ ــة األل ــومـ ـنـ ـي ــوم
والـ ـب ــاتـ ـنـ ـي ــوم ع ـ ــام  ،2012وال ـ ــذي
أف ـض ــى الـ ــى مــذب ـحــة مــاري ـكــانــا عـنــدمــا
ف ـت ــح ال ـب ــول ـي ــس الـ ـنـ ــار ع ـل ــى ال ـع ـم ــال
فأردى أربعة وثالثين قتي ًال ،وثمانية
وس ـت ـيــن جــري ـح ـ ًا ،وت ــم ال ـت ـصــويــر في
جــوهــان ـس ـب ـيــرغ وم ـن ـط ـقــة مــاري ـكــانــا–
الموقع األشهر للمناجم.
عشرة أيام هزت العالم
فـ ـيـ ـل ــم مـ ـقـ ـتـ ـب ــس م ـ ــن روايـ ـ ـ ـ ــة ل ـل ـك ــات ــب
والـصـحـفــي األمــري ـكــي ج ــون ري ــد الــذي
ع ــاي ــش أحـ ـ ــداث ث ـ ــورة أك ـت ــوب ــر 1918
واالن ـت ـفــاضــة الـفــاحـيــة الـمـكـسـيـكـيــة عــام
 .1918جرى اقتباس عدة أفالم من هذه
الرواية ،وصدرت بعدة لغات.
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