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سوتشي...
من معه ومن ضده؟
يحتل العمل من أجل تنفيذ اتفاق سوتشي -وليس
الحديث عنه فحسب -المساحة األهم ضمن الحدث
السوري اليوم.
بــاإلضــافــة إل ــى الـتـفــاصـيــل الـمـخـتـلـفــة ض ـمــن االت ـف ــاق،
وال ـتــي تــوضـحـهــا الـخــرائــط والـبـنــود الـمـكـتــوبــة ،فـ ّـإن
األكثر جوهرية في هذا االتفاق ،ال بالمعنى المباشر
بما يخص إدلب فقط ،بل بالمعاني األوسع المتعلقة
بسورية وبالمنطقة ،يمكن تلخيصه بالنقاط التالية:
أو ًال ،ش ّكل اتفاق سوتشي منذ توقيعه يوم  17أيلول
 ،2018أحد أكبر االمتحانات أمام مسار أستانا ،إضافة
إلى امتحان تشكيل اللجنة الدستورية الــذي بدأ مع
مــؤت ـمــر ال ـح ــوار الــوط ـنــي ال ـس ــوري -ف ــي ســوتـشــي
أيض ًا -نهاية الشهر األول  ،2018باإلضافة إلى جملة
ام ـت ـحــانــات جــزئ ـيــة بــالـمـعـنــى ال ـم ـيــدانــي وال ـس ـيــاســي،
ج ــرى ت ـجــاوزهــا بـنـجــاح رغ ــم ال ـص ـعــوبــات .امـتـحــان
اللجنة الــدسـتــوريــة نجح مــن حيث الـمـبــدأ ،وبـقــي أن
يصل إلى نتائجه النهائية .النجاح في امتحان اتفاق
سوتشي بما يخص إدلــب ،سيعني خـســارة مــدوّيــة
لـلـمـجـمــوعــة ال ـم ـص ـغــرة ال ـغــرب ـيــة ورأس ـه ــا األمــري ـكــي،
وفقدان ًا لواحدة من أهم وأخطر وآخر أدوات تعطيل
تنفيذ القرار 2254؛ النصرة.
ثاني ًا ،إذا كانت الحرب المنافقة التي شنتها واشنطن
ع ـلــى داعـ ــش ،ل ــم ت ـت ـحــول إل ــى ح ــرب فـعـلـيــة إال بـعــد
دخول الروس على خط محاربتها مباشرة( ،رغم ّأن
حقيقة حرب األمريكي على داعــش حتى اللحظة ال
فإن حجم األلم األمريكي من
تزال موضع شك كبير)ّ ،
إنهاء النصرة قد وصل حدّ حماقة التلويح الرسمي
بسحبها مــن قــائـمــة اإلره ــاب ،واعـتـبــارهــا «مـعــارضــة
وط ـن ـي ــة» ،ك ـم ــا أش ـ ــار ال ـم ـب ـع ــوث األم ــري ـك ــي ل ــأزم ــة
الـســوريــةّ .إن إدلــب التي كــان األمريكي يريد لها أن
تكون تــورا بــورا ســوريــة ،لــن تكون كذلك مــع تنفيذ
وإن أهــالــي إدلــب والمهجرين إليها الذين
سوتشيّ .
كانوا بضاعة رابحة عبر سنوات من تجارة اآلالم،
لــن ي ـعــودوا كــذلــك .ولــن يـتــم ال إبـقــاؤهــم تـحــت أيــدي
المتشددين ،وال رميهم بين أيدي متشددين آخرين،
ب ــل س ـت ـتــم تـهـيـئــة الـ ـظ ــروف لـتـخـلـيـصـهــم وتـخـلـيــص
السوريين ككل من شتى أنواع المتشددين.
ثالث ًا ،تنفيذ سوتشي وإنهاء النصرة ،سيمهَّد أرضية
صلبة النتصار نهائي لمسار أستانا كمنظومة إقليمية
تنتمي إلــى ال ـتــوازن الــدولــي الـجــديــد ،وهــو مــا يعني
ض ـم ـن ـ ًا ت ـغ ـي ـيــرات ك ـب ــرى بــالـمـعـنــى اإلق ـل ـي ـمــي تـحـبــط
ال ـخ ـطــط األمــري ـك ـيــة لـتـشـكـيــل الـمـنـطـقــة ب ـمــا يـنــاســب
واشنطن ومصالحها.
ّإن أولـئــك الــذيــن يـقـفــون الـيــوم ضــد تنفيذ سوتشي،
وم ــن أيِّ ط ــرف ك ــان ــوا ،بــأش ـكــال م ـبــاشــرة أو غـيــر
م ـب ــاش ــرة ،ب ـش ـكــل ص ــري ــح أو ض ـم ـنــي ،إن ـم ــا يـقـفــون
فــي معسكر واحــد فــي نـهــايــة الـمـطــاف مــع األمــريـكــي
ومــع النصرة ...وهــذا أمــر ال يصعب تفسيره؛ تنفيذ
ســوتـشــي سـيـعـنــي خ ـطــوة حــاسـمــة وال رج ـعــة عنها
بــاتـجــاه الـتـطـبـيــق الـكــامــل وال ـشــامــل وال ـقــريــب لـلـقــرار
 ،2254والمتضررون من ذلك واضحون ومعروفون.
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المطالب تؤخذ وال تعطى

بعض ما ُينا َقش
في مؤتمر النقابات
يـنـهــي الـمــؤتـمــر ال ـعــام لـنـقــابــات الـعـمــال أعـمــالــه
وفـ ــق ج ـ ــدول ال ـع ـم ــل الـ ـمـ ـق ــرر ،ح ـي ــث ت ـجــري
ال ـن ـقــاشــات عـلــى أس ــاس ذل ــك ،وس ـت ـصــدر عن
النقاشات الدائرة -بما يخص الطبقة العاملة
وال ــوض ــع ال ـن ـقــابــي -ق ـ ــرارات س ـت ـحــدد وجـهــة
النقابات فيما يتعلق بالقضايا المناقشة ،والتي
تتحول إلى قرارات وكيفية تنفيذها واألدوات
ال ـتــي تـعـمــل مــن خــالـهــا ال ـن ـقــابــات عـلــى وضــع
قراراتها موضع التنفيذ ضمن المرحلة القائمة
وما يتبعها من مراحل آخرى.
الـقــارئ للمواضيع الـتــي هــي مــدار نـقــاش في
أروق ــة الـمــؤتـمــر ،والـتــي رشـحــت عـبــر وســائــل
اإلعالم النقابية ،وهي قليلة تفاصيلها ،وتأخذ
بشكلها عـنــاويــن رئـيـســة وعــامــة ولـكــن بالرغم
مــن ذلــك يـمـكــن أن نـسـتـشــف مـمــا يـطــرح اآلن
عناوين رئيسة ستحكم عمل الحركة النقابية،
وه ــذه الـعـنــاويــن ال تـخـتـلــف كـثـيــر ًا عـمّــا جــرى
طرحه في المؤتمر السابق .حيث أ َّكد المؤتمر
السابق بقراراته التي صدرت عنه الدفاع عن
القطاع العام وحمايته وتطويره ،واآلن يؤكد
المؤتمر على نفس الموضوع ،ولكن الوقائع
خالل مؤتمرين تؤكد أن ما تقوم به الحكومة
تجاه القطاع عبر سياساتها وقراراتها يسير
بالقطاع العام نحو تجريده من أسباب قوته،
ومــن إمـكــانـيــة أن يـتـحــول إلــى قـطــاع رائــد في
االقتصاد السوري يؤدي مهمته الوطنية في
تــأمـيــن الـحــاجــات األســاسـيــة لشعبنا المنكوب
ولطبقتنا العاملة التي أصيبت بخيبات كثيرة
ج ـرَّاء تـلــك الـسـيــاســات ،وخــاصــة فــي مستوى
مـعـيـشـتـهــا وم ـس ـتــوى أج ــوره ــا ال ـتــي ال تـسـدّ
الرمق ،بل تبقي الطبقة العاملة في حالة عوز
دائ ــم ومـسـتـمــر وتـبـقــى الـحـكــومــة تـمـنـنـهــا بــأن
زادت أجورها ،ولكن تلك الزيادة الفقيرة إلى
اهلل تعالى قد تبخرت قبل أن يستلمها العمال
بسبب الصراع بين الضواري الفاسدين على
مــن يـحـقــق أعـلــى ح ـيــازة لـلـثــروة الـتــي ينهبها
وي ـت ـم ـكــن م ــن ح ـيــازت ـهــا ,وه ــي بــال ـتــأك ـيــد عـلــى
ح ـســاب لـقـمــة ال ـن ــاس وع ـلــى ح ـســاب حـقــوق
العمال ومصالحهم.
خــال الـفـتــرة بـيــن مــؤتـمــريــن مــا يمكن تأكيده
أن القطاع العام والخاص المنتجين يسيران
بـخـطــى مـتـســارعــة نـحــو ال ـهــاويــة ،بــالــرغــم من
مشاركة النقابات بالهيئات الحكومية المختلفة
المقررة لتلك السياسات ،وبالرغم من الوعود
الحكومية التي ال تتعدى حدود الوعود بأنها
س ـت ـقــوم ب ـخ ـط ــوات م ـل ـمــوســة م ــن أجـ ــل دعــم
القطاعات اإلنتاجية في العام والخاص.
ال ـق ــرارات بــالـحـمــايــة لـلـقـطــاعــات اإلن ـتــاج ـيــة ،ال
ت ـك ــون ب ــات ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرارات وع ـل ــى ال ـمــؤم ـن ـيــن
ال ـس ــام ،ب ــل ت ـح ـتــاج ألك ـثــر م ــن ات ـخ ــاذ ق ــرار،
تحتاج لموقف يستند بــاألســاس إلــى الطبقة
العاملة كونها صاحبة المصلحة الحقيقية في
أن يكون القطاع العام قطاع ًا قائد ًا لالقتصاد
الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،ألن ف ـ ــي ذلـ ـ ــك م ـص ـل ـح ــة وط ـن ـي ــة
وسياسية وشعبية.
سنتابع بقية القضايا المطروحة لنقول فيها
رأينا ونحدد موقفنا.

تابعت اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام لالتحاد العام لنقابات العمال مساء أمس مناقشة التقارير والمشاريع القرارات التي ُأقرت في
اجتماع اللجان خالل اليومين الماضيين.
ǧأديب خالد

وق ــد ش ــدد ال ـم ـج ـت ـم ـعــون ع ـلــى عــدة
أمور منها ما يتعلق بشؤون العمل
وال ـقــوى الـعــامـلــة ومـكــافـحــة الـبـطــالــة
وتـ ــوف ـ ـيـ ــر ظـ ـ ـ ــروف عـ ـمـ ــل م ــائ ـم ــة
للعمال ،وخلق فرص عمل للوافدين
إلى سوق العمل ،وضــرورة إحداث
م ـع ـه ــد ل ـل ـت ـع ـل ـي ــم ال ـم ـه ـن ــي وال ـف ـن ــي
وت ـك ـث ـيــف ال ـع ـمــل ال ـن ـقــابــي وتـســويــة
أوضـ ــاع ال ـع ـمــال الـمــؤقـتـيــن وتـعــديــل
ال ـمــادة  137مــن الـقــانــون األســاســي
لـلـعــامـلـيــن ب ــال ــدول ــة ،وإل ـغ ــاء ضــريـبــة
الـ ــدخـ ــل ع ـل ــى ال ـ ــروات ـ ــب واألجـ ـ ــور
ل ـل ـعــام ـل ـيــن فـ ــي ال ـ ــدول ـ ــة .وعـ ـ ــدا عــن
مـنــاقـشــة بـعــض األمـ ــور ال ـضــروريــة
كتأمين األدويــة ومتابعة العمل في
المشفى العمَّالي بحمص.
أم ــا فـيـمــا يـتـعـلــق ب ـشــؤون الـتـشــريــع
وال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة فـ ـق ــد أك ــد
المجتمعون على العمل مع الجهات
ال ـم ـع ـن ـي ــة إلص ـ ـ ــدار تـ ـع ــدي ــات عـلــى
قــانــون الـعــامـلـيــن األســاســي بــالــدولــة
رقــم  50لعام  2004ومتابعة العمل
م ــع وزارة الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
لـ ـتـ ـع ــدي ــل أحـ ـ ـك ـ ــام ق ـ ــان ـ ــون ال ـع ـم ــل
والمتابعة بأعمال لجنة تعديل قانون
ال ـت ــأم ـي ـن ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة وإص ـ ــدار
ال ـت ـعــديــات الـمـقـتــرحــة ع ـلــى قــانــون

ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـن ـق ــاب ــي ،وال ـت ــأك ـي ــد عـلــى
إعـ ــادة مـمـثـلــي ال ـع ـمــال فــي الـمـحــاكــم
المسلكية وإضافة ممثل عن العمال
فـ ــي ال ـم ـج ــال ــس ال ـع ـل ـي ــا كــال ـم ـج ـلــس
األعلى لالستثمار والمجلس األعلى
للسياحة ومجلس التشاركية.
مقترحات خجولة
بالرغم من أهمية المقترحات المقدمة
م ــن ق ـبــل ال ـل ـجــان ّإل أن ـهــا تـ ــدور فــي
فلك المقترحات الخجولة ،ولم تقدم
مطالب جوهرية ترقى إلى مستوى
م ـعــانــاة الـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة ،ف ـلــم تـلـتـفــت
مقترحات اللجان إلــى ضــرورة تقيّد
ال ـح ـكــومــة بــال ـن ـصــوص الــدس ـتــوريــة
الـتــي تخص الطبقة العاملة وال إلى
الهوة الكبيرة بين األجور واألسعار،
ولــم تـطــالــب الـحـكــومــة بــالـتــراجــع عن
س ـيــاســات ـهــا االق ـت ـص ــادي ــة ال ـل ـي ـبــرال ـيــة
ال ـت ــي أفـ ـق ــرت ال ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة ،وال
بتعديل جــذري لقانون العمل وإلغاء
ال ـت ـس ــري ــح ال ـت ـع ـس ـفــي ،ولـ ــم ي ـت ـطــرق
ال ـت ـقــريــر إل ــى طــري ـقــة ع ـمــل الـمـحـكـمــة
العمالية ومشاكلها ،ولم تطالب بإلغاء
المادة  137نهائي ًا من قانون العاملين
األس ـ ــاس ـ ــي بـ ــالـ ــدولـ ــة ،وال ب ـتــوقــف
ال ـح ـك ــوم ــة عـ ــن إعـ ـ ــان ال ـم ـس ــاب ـق ــات
للتوظيف على مبدأ العقود السنوية،
وال ب ــإق ــرار ح ــق اإلضـ ـ ــراب لـلـطـبـقــة

العاملة كما نص عليه الدستور.
وج ـم ـيــع ال ـم ـق ـتــرحــات ال ـت ــي ُق ـدّم ــت
ُألحقت بعبارة العمل مــع الــوزارات
المعنية وهــو مــا يعني ّأن القائمين
عـلــى الـعـمــل الـنـقــابــي ال يـمـلـكــون أيــة
وس ـي ـل ــة ل ـت ـط ـب ـيــق م ـق ـت ــرح ــات ـه ــم أو
وأن
فرضها على الـحـكــومــة ،خــاصــة َّ
هذه المقترحات هي مطالب مُدورة
مــن سنين سابقة ،ولــم تتحقق رغم
بساطتها ورغم ذلك البعض ما زال
م ـص ــر ًا ع ـلــى ال ـم ـض ـيِّ ب ـش ـعــار نـحــن
والحكومة شركاء.
الجواب معروف مسبقاً!
كــل ه ــذه الـمـطــالــب ورغ ــم تــواضـعـهــا
سـتــواجــه فــي االجـتـمــاع مــع رئـيــس
الحكومة بالتسويف والمماطلة كما
يـحـصــل فــي كــل مــؤتـمــر وستختبئ
ال ـح ـكــومــة بـحـجــج عـ ــدة ،مـنـهــا عــدم
وجود الموارد الكافية ،فهذه الحجة
ال ـت ــي ت ــواج ــه ب ـه ــا م ـط ــال ــب الـطـبـقــة
العاملة عــادة عكس ما يحدث أثناء
اجتماع الحكومة مع غرف التجارة
وال ـص ـنــاعــة ال ـتــي تـفـتــح لـهــم خــزائــن
الـحـكــومــة وتـفـتــح أب ــواب مؤسسات
القطاع العام على مصراعيه أمامهم.
هذه هي النتيجة الطبيعية لتطبيق
ال ـم ــادة الـثــامـنــة ال ـقــدي ـمــة ،ولـطــريـقــة
االنـتـخــابــات حـســب الـقــائـمــة المغلقة

ال ـم ـع ـمــول ب ـهــا ف ــي ن ـق ــاب ــات ال ـع ـمــال
واعتماد مبدأ التعيين بدل االنتخاب
فــي المواقع القيادية ،وهــو مــا أدى
إلــى خـفــض سـقــف مـطــالــب النقابات
وانعدام أشكال الضغط الذي يجعل
ال ـح ـكــومــة تــأخــذ بـعـيــن االع ـت ـبــار مــا
تـشـكـلــه ال ـحــركــة الـن ـقــاب ـيــة م ــن وزن
س ـيــاســي واق ـت ـص ــادي واج ـت ـمــاعــي،
س ـ ـ ـيـ ـ ــؤدي ذلـ ـ ـ ــك إلـ ـ ـ ــى أن تـ ـك ــون
م ـص ــال ــح وحـ ـق ــوق ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة
م ــن أول ــوي ــات ـه ــا ،بــاع ـت ـبــارهــا الـمـنـتــج
الـحـقـيـقــي ل ـل ـثــروة وت ـم ـلــك األدوات
الالزمة والضرورية لفرض مطالبها
إن ت ـخ ـل ـصــت م ـم ــا ي ـك ـبِّ ـل ـهــا وي ـع ـيــق
مبادرتها باتجاه التعبير الفعلي عن
مصالح وحقوق الطبقة العاملة بد ًال
من الشكل السائد منذ عقود ،والذي
ل ــم ي ـج ـدِ ن ـف ـع ـ ًا وب ــال ـت ـج ــرب ــة ،حـيــث
تُسوّف الحكومة تلك المطالب التي
يتقدم بها العمال والنقابات لعلمها
المسبق بــالـخـطــوط الـحـمــر الـتــي ال
تستطيع النقابات تجاوزها بسياق
عالقاتها مع الحكومة ،وال تتمكن من
جعل تلك المطالب والحقوق قاعدة
ان ـطــاق فــي مــواجـهـتـهــا لـلـسـيــاســات
الليبرالية التي كان لها نصيب كبير
في تفجُّر األزمة والكارثة اإلنسانية
التي تعيشها الطبقة العاملة وشعبنا
الفقير عموم ًا.

شؤون عمالية
قاسيون ـ العدد  ٩٥٣اإلثنين  ١٧شباط 2020
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معايير العمل الدولية هي في الدرجة األولى أدوات
للحكومات من أجل صياغة وتطبيق قوانين العمل
وسياسات اجتماعية تتماشى مع المعايير المقبولة
دولياً ،وتبدأ هذه العملية من خالل المصادقة على هذه
االتفاقيات ،ومن ثم تطبيقها على المستوى الوطني.

ǧنبيل عكام

 -4األجور
تُـعــد األج ــور مــن أهــم ظ ــروف العمل
ال ـت ــي يُ ـع ــان ــي م ـن ـهــا ال ـع ـم ــال ل ـم ــا لـهــا
مــن تــأثـيــر كـبـيــر ومـبــاشــر عـلــى حـيــاة
ومـعـيـشــة الـعـمــال وأســرهــم الـيــومـيــة،
كـ ــون األجـ ـ ــور ضـ ــروريـ ــة ل ـح ـيــات ـهــم،
ف ــال ـح ــد األدن ـ ـ ــى لـ ــأجـ ــور ال ـمــرت ـبــط
بـمـعــدل الـمـعـيـشــة الـكــريـمــة والـمـعــايـيــر
الـ ـخ ــاص ــة ب ـف ـت ــرة ال ـع ـم ــل ي ـم ـك ــن أن
ت ـ ــؤدي رفـ ــع م ـس ـت ــوى ال ــرض ــا ل ــدى
ال ـع ـمــال وت ـح ـس ـيــن أدائـ ـه ــم :غ ـيــر َّأن
األج ــور الـيــوم غـيــر كــافـيــة ،وال تلبي
أدن ــى مـتـطـلـبــات الـمـعـيـشــة ،فـقــد حــدد
الحد األدنــى لــأجــور بعد التعديالت
األخ ـيــرة ل ـجــدول األج ــور ب ـ 47675
لـيــرة بـيـنـمــا يـقــدر مـعــدل الـمـعـيـشــة ما
يـعــادل  400ألــف ليرة ســوريــة ألكثر
الـ ــدراسـ ــات تـ ـفـ ــاؤ ًال ،وفـ ــي ك ـث ـيــر مــن
األحـ ـيـ ــان ت ـك ــون هـ ــذه األجـ ـ ــور غـيــر
م ـن ـت ـظ ـمــة ،وال تـ ــزال مـشـكـلــة تــأخـيــر
تـ ـق ــاض ــي األجـ ـ ـ ــور ف ـ ــي الـ ـعـ ــديـ ــد مــن
المنشآت ســواء في قطاع الــدولــة أو
القطاع الـخــاص تمثل مشكلة حقيقة
ظل هذه الظروف المعيشية التي
في ِّ
أق ــل مــا ي ـقــال عـنـهــا بــأنـهــا قــاسـيــة وال
تليق بحياة العامل كــإنـســان ،وهناك
الـكـثـيــر مــن الـعـمّــال لــم يـحـصـلــوا على
أجـ ــورهـ ــم ،ب ـس ـبــب إغ ـ ــاق مـنـشــآتـهــم
نتيجة انـفـجــار األزمــة الـتــي أدت إلى

إي ـقــاف ه ــذه الـمـنـشــآت أو تــدمـيــرهــا،
مما دفــع العمال إلــى الفقر والبطالة،
ومــن الـمـخــاطــر الـتــي تـعــرض الـعـمــال
لـهــا ال ــوق ــوع تـحــت أع ـبــاء ال ـدَّي ــنَّ ،إن
مـبــدأ تــوفـيــر األج ــر الـكــافــي للمعيشة
وتحسين الدخل منصوص عليه في
الــدس ـتــور فــي ال ـمــادة الـثــالـثــة عـشــرة
مـنــه «ي ـقــوم االقـتـصــاد الــوطـنــي على
أس ــاس تـنـمـيــة ال ـن ـشــاط االق ـت ـصــادي
ال ـع ــام وال ـخ ــاص م ــن خ ــال الـخـطــط
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ال ـهــادفــة
إلــى زي ــادة الــدخــل الــوطـنــي وتطوير
اإلنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد
وتوفير فرص العمل» .وكانت نصت
م ـعــاهــدة ف ــرس ــاي ع ـلــى م ـب ــدأ تــوفـيــر
األج ــر ال ـكــافــي لـمـعـيـشــة ال ـع ـمــال ،كما
قــالــت مـنـظـمــة الـعـمــل الــدولـيــة أنــه من
الـضــروري التأكيد على تحديد الحد

األدن ـ ــى ل ــأج ــور وإج ـ ـ ــراءات رب ـطــه
بمكافحة الفقر.
كــذلــك أيـضـ ًا تضمن الميثاق العالمي
ل ـف ــرص ال ـع ـم ــل ،الـ ــذي أقـ ــره مــؤتـمــر
الـ ـعـ ـمـ ــل الـ ـ ــدولـ ـ ــي ف ـ ــي  2009عـ ــدة
فقرات تناولت الحد األدنى لألجور،
بــاع ـت ـبــارهــا إح ــدى ال ـط ــرق لـلـحــد مــن
عدم االستقرار االقتصادي ،وتتناول
معايير منظمة العمل الدولية المتعلقة
بــاألجــور جـمـيــع هــذه الـقـضــايــا ،وهــي
ت ـن ــص ع ـل ــى دفـ ــع األجـ ـ ــور بــان ـت ـظــام
وحمايتها مهما كانت ظروف صاحب
ال ـع ـم ــل ،وت ـح ــدي ــد م ـس ـت ــوي ــات ال ـحــد
األدنـ ــى م ـن ـهــا ،وم ــن ص ـكــوك مـنـظـمــة
ال ـع ـمــل ال ــدول ـي ــة الـمـتـعـلـقــة ب ــاألج ــور،
االت ـف ــاق ـي ــة رق ـ ــم  95ال ـ ـص ـ ــادرة ع ــام
 ،1949ال ـت ــي أك ـ ــدت ع ـل ــى أن تُ ــدف ــع
األجــور نقد ًا بالعملة الوطنية قانون ًا

ب ـش ـك ــل دوري أي ض ـم ــن م ــواع ـي ــد
مـنـتـظـمــة ،وي ـجــب أن ت ـكــون قـيـمـتـهــا
عادلة ومعقولة ويكون للعمال حرية
التصرف في أجورهم كما يحلوا لهم،
االتفاقية رقم  131لعام  1973المتعلقة
بتحديد الحد األدنــى لألجور طالبت
الــدول بــأن تنشئ آلـيــة لتحديد الحد
األدنى لألجور ومراجعتها وتعديلها
دوريـ ـ ًا بـحـيــث ت ـكــون ل ـقــرارات ـهــا قــوة
الـقــانــون ،وقــد قــام المشرع السوري
مـ ــن خ ـ ــال قـ ــانـ ــون ال ـع ـم ــل رق ـ ــم 17
بتشكيل اللجنة الوطنية للحد األدنى
العام لألجور ،وخصصها بست مواد
مــن فـصــل األجـ ــور وه ــي مــن ال ـمــادة
 /69/حتى الـمــادة  /74/غير َّأن هذه
الـلـجـنــة مـنــذ ص ــدور ذلــك الـقــانــون لم
تجتمع أبــد ًا ،رغــم كـ ِّـل التغيرات التي
طالت األوضاع المعيشية من ارتفاع

لألسعار وانخفاض قيمة الليرة أمام
الـعـمــات األخ ــرى .ونـصــت االتـفــاقـيــة
رقم  173لعام  1992المتعلقة بحماية
مستحقات العمال عند إعسار صاحب
العمل على أن تكون لألجور األولوية
أثـنــاء تــوزيــع األص ــول عـنــد التصفية،
كـمــا تـضـمـنــت حـمــايــة مـطــالــب الـعـمــال
الـمـتـعـلـقــة ب ــاألج ــور أث ـن ــاء إج ـ ــراءات
الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـيـ ــة ،س ـ ـ ـ ــواء ك ـ ــان ـ ــت ب ـس ـب ــب
اإلف ـ ــاس أو غ ـيــرهــا م ــن األس ـب ــاب،
وذلــك عــن طــريــق مـنــح االمـتـيــاز لهذا
ال ـح ــق م ــن خـ ــال ال ـق ــوان ـي ــن ال ـنــافــذة
وضمانها .وأيـضـ ًا االتفاقية رقــم 100
لـعــام  1951الـمـتـعـلـقــة بــالـمـســاواة في
األج ــور ،حـيــث تـنــص هــذه االتـفــاقـيــة
م ـب ــدأ الـ ـمـ ـس ــاواة ف ــي األج ـ ــر لـجـمـيــع
ال ـع ـمــال وال ـع ــام ــات ال ــذي ــن يـقــومــون
بنفس العمل.

الطبقة العاملة

 37قتي ًال و 47مصاباً
في حوادث عمل وإضراب في الكويت
فـتـحــت حــادثــة االنـهـيــار الــرمـلــي فــي م ـشــروع الـمـطــاع
جــراحـ ًا نتيجة عــدم توفر األمــن والسالمة المهنية في
بـلــديــة الـكــويــت ،حـيــث تـعـرّض عـمــال مـشــروع المطالع
إلى انهيار رملي أودى بحياة أكثر من  6عمال وإصابة
آخــريــن ،وشـهــدت ضــواحــي مـشــروع الـمـطــاع السكني
إضراب مئات العمال أمس ،إثر وفاة عدد من زمالئهم
وإصابة اآلخرين ،احتجاج ًا على ضعف إجراءات األمن
والسالمة المهنية في المشروع ،وعدم صرف رواتبهم
الـمـتــأخّــرة مـنــذ أكـثــر مــن شـهــريــن .كـمــا طــالـبــوا بحقوق
زمالئهم المتوفين ،ويذكر أن الحوادث ارتفعت إلى 37
قتي ًال و 47مصاب ًا خالل العامين الماضيين ،حيث أغلب
هــؤالء الضحايا كــانــوا يعملون فــي بيئة عمل ال توفر
فيها شروط األمن والسالمة المهنية.

إضراب الناقلين في نواكشوط
نـظــم أص ـحــاب س ـيــارات الـنـقــل الـعـمــومــي صـبــاح يــوم
االثـنـيــن الـعــاشــر مــن الشهر الـجــاري إضــرابـ ًا عــامـ ًا في
معظم مناطق العاصمة الموريتانية ،وتجمع أصحاب
السيارات في طوابير احتجاج ًا على ما أسموه بظلم
سلطة النقل العمومي الممنهج ضدّهم ،وقال متحدث
بــاســم المضربينَّ ،إن مضايقتهم بــدأت بإبعادهم عن
الـمـحــور ال ـطــرقــي ،وف ــرض غــرامــات مـتـتــالـيــة عليهم،
رغــم إكـمــال اإلج ــراءات المطلوبة لــدى سلطة تنظيم
النقل عبر النقابة التي ينتسبون لها .وقال مؤ ِّكدا إنهم
ال يــريــدون أكـثــر مــن تحديد مـكــان لهم غير بعيد من
الملتقى الطرقي ،وتوقيف مضايقتهم من طرف أفراد
أمن الطرق .هذا وقد أوقف الناقلون سياراتهم فيما
انتشرت طوابير مــن الباحثين عــن النقل على طول
المحاور الطرقية.

إضراب عمال ناقالت النفط البرازيلية
دخــل عـمــال نـفــط نــاقــات «شــركــة بـتــروبــراس» الـبــرازيـلـيــة
ألجل غير مسمى،
النفطية إضراب ًا في أوائل الشهر الجاريٍ ،
احتجاج ًا على تسريح  7000عامل من الشركة التي تملكها
الـحـكــومــة ،وفــي بـيــان ص ــادر عــن اتـحــاد نـقــابــة الـعــامـلـيــن في
البترول ،طالب فيه بوقف عمليات تسريح العمال .وحسب
مـصــادر اتـحــاد العاملين بــالـبـتــرول ،وصــل اإلضــراب إلــى 15
وحدة حيوية من «بتروبراس» والشركات التابعة لها.
وي ـطــالــب مـمـثـلــو ال ـع ـمــال ب ــإج ــراء م ـف ــاوض ــات ج ـمــاع ـيــة مــع
إدارة شركة «بتروبراس» من أجل تطبيق التفاقية العمل
الجماعي التي تم انتهاكها من قبلها حسب ما أ َّكده االتحاد،
ومن جانبها تحاول إدارة شركة النفط البرازيلية الحكومية
«ب ـتــروبــراس» الـعـمــل عـلــى تــوظـيــف ع ــددٍ مــن الـعـمــال على
أس ــاس ط ــارئ لـضـمــان اسـتـمــراريــة الـتـشـغـيــل فــي وحــداتـهــا
خالل اإلضراب.

إضراب عمال الترام في ملبورن أستراليا
أ َّكـ ــد ات ـح ــاد ع ـمــال ال ـس ـكــك ال ـحــديــديــة وال ـت ــرام
وال ـح ــاف ــات األس ـت ــرال ــي َّأن أك ـث ــر م ــن 1500
ع ــام ـ ٍـل س ـي ـضــربــون ع ــن ال ـع ـمــل خـ ــال األيـ ــام
القادمة ،حيث يطالب االتحاد بزيادة سنوية
قدرها  %5للسنوات الثالث المقبلة .هــذا وقد
ب ــدأت شـ ــرارة اإلض ـ ــراب بـسـبــب ق ـيــام شــركــة
«يــارا تــرام» بمحاولة التخلص من زيــادة %4
للعاملين بداوم جزئي ،ما قد يؤثر على أجور
الـعـمــل اإلض ــاف ــي ،ه ــذا ويـعـتـبــر ال ـتــرام أســاس ـ ًا
للنقل خالل عطلة نهاية أسبوع ،ومن المتوقع
أن ت ـحــل ال ـم ـشــاكــل م ــن ق ـبــل جـمـيــع األط ــراف
بغضون األسابيع القادمة حسب تصريحات
المدير التنفيذي ،وقــال لدينا تــاريــخ خـ ٍـال من
المشاكل طوال  24عام ًا.
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عمر الصناعات الهندسية في بلدنا ليس طوي ًال ومزمناً كالصناعات النسيجية والغذائية ،ومع هذا
نشأت صناعات هندسية مختلفة بحسب الحاجة والضرورة لكذا صناعات ستغطي حاجات كثيرة
صناعية وحاجات استهالكية.
ǧعادل ياسين

تأسست المؤسسة العامة للصناعات الهندسية
عــام  1974وتـتـبــع لـهــا  13شــركــة فــي مختلف
االخ ـ ـت ـ ـصـ ــاصـ ــات ،وتـ ـتـ ــواجـ ــد الـ ـشـ ــركـ ــات فــي
مـخـتـلــف مـحــافـظــات ال ـبــاد ،وتـعـمــل الـشــركــات
فـ ــي ال ـص ـن ــاع ــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة وال ـص ـن ــاع ــات
المعدنية والميكانيكية والمنتجات الفوالذية
والـ ـح ــدي ــدي ــة ،وك ــان ــت هـ ــذه ال ـش ــرك ــات ت ـل ـبِّــي
الحاجات الضرورية لالستهالك ،مثل صناعة
ال ـب ــرادات والـتـلـفــزيــونــات وال ـكــابــات وإن ـتــاج
الـحــديــد الـخــاص بالبناء وغـيــره مــن الحاجات
التي كانت توفر على الدولة والمستهلك عناء
االستيراد.
ن ـش ــأت ال ـص ـن ــاع ــات ال ـه ـنــدس ـيــة بـمـعـظـمـهــا مــن
اسـتـيــراد خـطــوط اإلنـتــاج مــن ال ــدول الغربية
الـمـخـتـلـفــة ،وك ــذل ــك اس ـت ـيــراد م ــواده ــا األول ـيــة
الـ ــازمـ ــة ل ـع ـم ـل ـيــات اإلنـ ـتـ ــاج وق ـط ــع ال ـت ـبــديــل
الـ ــازمـ ــة ل ـل ـص ـي ــان ــة ،وه ـ ــذا األم ـ ــر ج ـع ــل ه ــذه
ال ـص ـنــاعــات ره ـي ـنــة ل ـل ـعــاقــات ال ـس ـيــاس ـيــة مــع
الغرب وإمكانية السماح باستمرار إمداد هذه
الـصـنــاعــة بـمــا يلزمها مــن االسـتـمــرار بإنتاجها
والتي أصبحت أثناء األزمــة تعتمد بحصولها
على ما يلزمها لإلقالع باإلنتاج واستمراره
على قدرة الوسطاء على تأمين المواد الالزمة
وعـلــى تــوفــر الـقـطــع األجـنـبــي مــن أجــل عملية
االسـتـيــراد وعـلــى رغـبــة الـحـكــومــات المتعاقبة
في تأمين ما يلزم ،هذا األمر أوقع الصناعات
الهندسية فــي إشـكــاالت كثيرة أعــاقــت اإلنتاج

وعطلته في جوانب أخرى.
في بعض جوانبه َّ
الصناعات الهندسية يمكن أن تلعب دور ًا مهمَّ ًا
في تطوير نفس الصناعة والصناعات األخرى
ال ـت ــي ت ـع ــان ــي -ك ـم ــا ال ـص ـن ــاع ــات ال ـه ـنــدس ـيــة-
مشاكل كبرى في المصادر التي اعتمدت من
أجــل إنـشــائـهــا ،وبـقـيــت رهـيـنــة لـهــذه الـمـصــادر،
ولم يُعمل على خلق بدائل حقيقية من أجل أن
تكون هذه الصناعة هي مرتكز وقاعدة تتطور
من خاللها الصناعات األخرى ،وبالتالي تكون
منطلق ًا لفك الحصار التكنولوجي الذي يفرضه
ع ـل ـي ـنــا ال ـغ ــرب ب ـت ــوري ــده ل ـنــا م ــا ن ـح ـتــاجــه مــن
أساسيات للنهوض االقتصادي والتكنولوجي،
وال ــذي نتعامل مـعــه كـنــاقــل لـهــذه التكنولوجيا
دون األخ ـ ــذ ب ــاالع ـت ـب ــار م ــوق ــف الـ ـغـ ــرب مــن
الدول النامية وضرورة إبقائها تابعة له حتى
بالهواء الذي تتنفسه ،ولهذا االعتبار كان من
ال ـم ـف ـتــرض ال ـع ـمــل ع ـلــى االس ـت ـف ــادة الـقـصــوى
م ــن اإلمـ ـك ــان ــات ال ـم ـت ــوف ــرة لــدي ـنــا م ــن كـ ــوادر
ومـهـنــدسـيــن وخ ـب ــرات لــديـهــا ال ـك ـفــاءة الـعـلـمـيــة
والـعـمـلـيــة لـلـقـيــام بمهمة إح ــال بــدائــل حقيقية
لـتـطــويــر الـصـنــاعــات بـمـخـتـلــف أنــواع ـهــا ،وهــذا
األمر كما نعتقد مرتبط بالسياسات التي تقود
الصناعة وبــأي اتـجــاه تقودها ،وهــل الصناعة
بالنسبة لهذه السياسات أولــويــة أم األولــويــة
ت ـكــون ل ـشــيء آخ ــر غ ـيــر ال ـص ـنــاعــة وضـ ــرورة
تـطــويــرهــا وتــأم ـيــن مــا تـحـتــاجــه مــن مـتـطـلـبــات
تجعلها أولــويــة؟ وهــذا مــا لــم يحدث ليس في
سنوات األزمــة ،بل ما قبل األزمــة حيث كانت
الصناعة تعاني من مشاكل كثيرة عبرت عنها

إن مقياس التجارة
وحده أي الربح
والخسارة ليس
خياراً موفقاً بل
هناك اعتبارات
أخرى يجب أخذها
بعين االعتبار

التقارير الـصــادرة عــن جهات مختلفة وزادت
من األمور سوء ًا األزمة ،حيث أخرجت العديد
مــن معامل الـصـنــاعــات الهندسية خــارج نطاق
اإلنتاج ،مما جعل المؤسسة العامة للصناعات
الهندسية تطلب بإعادة هيكلة الشركات التابعة
لها وفق ًا لمعيار الربح والخسارة التجارية ،أي
المؤسسة تطالب بتطوير الشركات التي يعد
إنـتــاجـهــا م ـســوق ـ ًا ويـحـقــق ري ـع ـيــة ،وال ـشــركــات
األخ ــرى ي ـعــاد هـيـكـلـتـهــا ،وال ـتــي تـصـنــف بــذات
الجودة المنخفضة عبر إغالقها أو دمجها أو
استبدال نشاطها.
إن م ـق ـي ــاس الـ ـتـ ـجـ ــارة وحـ ـ ــده أي ال ــرب ــح
وال ـخ ـس ــارة ل ـيــس خ ـي ــار ًا م ــوف ـق ـ ًا ،ب ــل هـنــاك
اعتبارات أخرى يجب أخذها بعين االعتبار
لـهــا عــاقــة بــالـجــانــب الـسـيــاســي واالجـتـمــاعــي
ودور شــركــات قـطــاع الــدولــة بـهــذه القضايا،
ألن م ـع ـيــار ال ــرب ــح وال ـخ ـس ــارة ي ـع ـمــل عـلـيــه
الـقـطــاع ال ـخــاص ،وهــو نـشــط بـهــذا الـقـطــاع،
وإن ـشــاء صـنــاعــات مـهـمــة ومـنــافـســة لـشــركــات
قطاع الدولة في الصناعات الهندسية ويؤمن
مستلزمات إنتاجه التي تجعله منافس ًا قوي ًا
في السوق كصناعة الكابالت ومعمل الحديد
ال ـم ــوج ــود ف ــي ع ـ ــدرا ،الـ ــذي ي ـس ـت ـحــوذ عـلــى
الـ ـخ ــردة الـ ـم ــوج ــودة ف ــي الـ ـس ــوق ،وي ـقــوم
بـعـمـلـيــة تـصـنـيـعـهــا بـيـنـمــا مـعـمــل حــديــد حـمــاة
ي ـع ــان ــي م ــن ش ــح الـ ـخـ ــردة وت ــأم ـي ــن ال ـطــاقــة
الــازمــة لتشغيل األفــران على مــدار الساعة،
كــذلــك مـعـمــل بـ ــردى الـ ــذي ك ــان يـمـلــك طــاقــة
إنـتــاجـيــة مـهـمــة ويــؤمــن حــاجــات الـمــواطـنـيــن
مـ ــن ب ـ ـ ـ ـرّادات وأف ـ ـ ــران وغ ـ ـسـ ــاالت ب ـج ــودة
عالية ،اآلن يعاني الكثير مــن أجــل أن تعود
صناعاته ،بينما معامل القطاع الخاص التي
تنتج منتجات شبيهة تعمل ،فكيف سينافس
م ـع ـمــل ب ـ ــردى بــإم ـكــانــاتــه ال ـت ــي وضـ ــع فـيـهــا

www.kassioun.org

القطاع الخاص الذي يملك إمكانات إنتاجية
وتسويقية مهمة؟
ل ـق ــد ت ـق ــدم ــت ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـص ـنــاعــات
ال ـه ـنــدس ـيــة بـجـمـلــة م ــن االق ـت ــراح ــات م ــن أجــل
اإلق ــاع بــالـعـمـلـيــة اإلنـتــاجـيــة وتـطــويــر ق ــدرات
الشركات على اإلنتاج والمنافسة ،وهي:
إعفاء الشركات من الفوائد والغرامات المترتبة
على القروض المأخوذة سابق ًا.
اإلع ـف ــاء م ــن ك ــاف ــة ال ــرس ــوم وال ـض ــرائ ــب عـلــى
اآلالت وقطع الغيار وعلى مدخالت اإلنتاج.
إلغاء الرسوم الجمركية على مدخالت اإلنتاج.
رفع سقف المكافأة التشجيعية.
تجديد واستبدال اآلليات لنقل العمال.
تـثـبـيــت الـعـقــود الـسـنــويــة ورف ــع قـيـمــة الــوجـبــة
الغذائية للعمال.
تأمين اسـتـقــرار الـتـيــار الكهربائي واسـتـمــراره
طوال أيام الدوام الفعلي.
بينما الـصـعــوبــات الـتــي تعانيها الـشــركــات كما
ذكرت المؤسسة ،هي:
صعوبة تأمين المواد األولية وارتفاع أسعارها
لعدم الـشــراء المباشر مــن الشركات الصانعة،
وهذا يؤدي إلى ارتفاع التكاليف.
ص ـع ــوب ــة ت ــأم ـي ــن ال ـق ـط ــع ال ـت ـبــدي ـل ـيــة وارتـ ـف ــاع
أسعارها ّإن وجدت محلي ًا.
ارتـ ـفـ ــاع الـ ــرسـ ــوم ال ـج ـمــرك ـيــة ع ـل ــى م ــدخ ــات
اإلنتاج.
ارتفاع أجور الشحن الداخلي.
انـ ـخـ ـف ــاض الـ ـت ــوت ــر ال ـك ـه ــرب ــائ ــي مـ ــن ال ـش ـب ـكــة
الرئيسة وانقطاعه أحيان ًا مما يتطلب تشغيل
المولدات االحتياطية.
ص ـع ــوب ــة ت ــأم ـي ــن ال ـق ـط ــع األجـ ـنـ ـب ــي مـ ــن أج ــل
استيراد المواد األولية.
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(إفريقيا نموذجاً)

كهدف
القار ُة اإلفريقية موقعها
ٍ
منذ بداية النصف الثاني من القرن الماضي ،لم تبرح َّ
للسياسات التوسعية واالستغاللية للواليات المتحدة ،وهي السياسات التي اتخذت
تفكك االتحاد السوفييتي في مطلع التسعينات .وكان الدافع إلى
منحى تصاعدياً منذ ُّ
ً
ذلك غنى القارة بالموارد الطبيعية ذات األهمية اإلستراتيجية سواء على مستوى
التصنيع أو حتى على مستوى االستخدامات التكنولوجية العسكرية.
ǧسعد خطار

ت ـه ـت ــم الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة بـ ـشـ ـك ـ ٍـل خ ــاص
ب ــالـ ـم ــوارد ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ل ـل ـق ــارة ،وع ـل ــى رأس ـه ــا
الـ ــوقـ ــود األح ـ ـف ـ ــوري وال ـ ـم ـ ــواد ال ـ ـخـ ــام ،مـثــل
المعادن األرضية الـنــادرة التي تتمتع بأهمية
كـبـيــرة بــالـنـسـبــة ل ـل ـمــوارد الـعـسـكــريــة وال ـمــواد
الـخــام الداخلة فــي صناعات التقنيات الرقمية
المخصصة للتداول غير العسكري .فدولة مثل
جنوب إفريقيا ،على سبيل المثال ،تحتل اليوم
ال ـم ــرك ــز الـ ـس ــادس م ــن ح ـيــث ح ـجــم رواسـ ــب
ع ـن ــاص ــر األرض ال ـ ـن ـ ــادرة ال ـم ـت ــوف ــرة ف ـي ـهــا.
وفض ًال عن ذلك ،باتت إمدادات المعادن (مثل
الكوبالت والمنغنيز والكروم) من إفريقيا إلى
الــواليــات المتحدة أمــر ًا بالغ األهمية بالنسبة
لواشنطن على المدى الطويل.
«التعاون» السياسي
م ـ ــن أجـ ـ ــل خـ ـل ــق ب ـي ـئ ــة م ــائـ ـم ــة ل ـل ـس ـي ــاس ــات
األم ــري ـك ـي ــة ف ــي الـ ـق ــارة اإلف ــري ـق ـي ــة ،ول ـض ـمــان
سـهــولــة ح ـصــول واش ـن ـطــن عـلــى مـبـتـغــاهــا من
القارة ،وافق الكونغرس األمريكي على إنشاء
مـنـتــدى الـتـعــاون الـتـجــاري واالق ـت ـصــادي بين
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وإفــريـقـيــا ،ونـتـيـجــة لــذلــك،
يـتـعـيــن ع ـلــى م ـســؤولــي ال ـخــارج ـيــة األمــريـكـيــة
عقد دورات سنوية على المستوى الــوزاري،
ت ـجــري خــالـهــا عـمـلـيــة إض ـفــاء طــابــع سـيــاســي
على النهب األمريكي.
ومــن أجــل تـعــزيــز موقفها فــي إفــريـقـيــا ،رَّكــزت
الواليات المتحدة بشكل متزايد على استخدام

نفوذها السياسي والعسكري .وألول مرة منذ
عــام  ،1945أنـشــأت الــواليــات الـمـتـحــدة قـيــادة
إقليمية جــديــدة ،هي قيادة الــواليــات المتحدة
إلفــريـقـيــا (أو مــا يـسـمــى بــأفــري ـكــوم) فــي عــام
 ،2007وتـغـطــي مـنـطـقــة مـســؤولـيـتـهــا أراض ــي
 53بـ ـل ــد ًا .وت ـش ـمــل م ـه ـمــة «أف ــري ـك ــوم» وضــع
إسـتــراتـيـجـيــة لـتـنـفـيــذ الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة في
الـقــارة اإلفــريـقـيــة ،وتــدريــب الـقــوات العسكرية
لـلــدول اإلفريقية الموالية لواشنطن .وتتمثل
إحــدى المهام الرئيسة ألفــريـكــوم فــي «حماية
وتــأم ـيــن» ال ـم ــوارد الـطـبـيـعـيــة ال ـمــوجــودة في
القارة ،ومن ثم نقلها إلى الخارج!
وبحسب صحيفة الغارديان ،فإن قوام القوات
األمريكية في أفريكوم يبلغ  7500جندي في
الــوقــت ال ـحــالــي ،مـنـتـشــريــن فــي جـمـيــع ال ــدول
اإلف ــري ـق ـي ــة ت ـق ــري ـب ـ ًا ،ع ـل ـم ـ ًا بـ ــأن عـ ــدد ال ـق ــوات
فــي عــام  ،2017لــم يـكــن قــد ت ـجــاوز بـعــد عتبة
الـ 6000جندي .وعليه ،فإن الواليات المتحدة
هــي ال ــدول ــة الــوح ـيــدة فــي ال ـعــالــم ال ـتــي لــديـهــا،
كجزء من قواتها المسلحة ،قيادة منفصلة في
إفريقيا ،والتي تقدم الدعم لسياسة واشنطن
ال ـت ــوس ـع ـي ــة .وحـ ـتـ ــى ال ـ ـقـ ــوى االس ـت ـع ـم ــاري ــة
التقليدية ،مثل فرنسا وبريطانيا ،التي ال تزال
تحاول «اإلشــراف» على عمليات مختلفة في
عــدد كبير مــن الــدول اإلفريقية ،اخـتــارت عدم
القيام بمثل هذه الخطوة.
«المساعدة العسكرية»
من أكثر الوسائل فعالية لممارسة المزيد من
الـنـفــوذ عـلــى الـمـنـطـقــة هــي بــرامــج «الـمـســاعــدة

العسكرية» التي وضعها البنتاغون في الدول
اإلفــري ـق ـيــة ال ـتــي ل ـلــواليــات ال ـم ـت ـحــدة مـصـلـحــة
عسكرية وسياسية فيها .وتشمل بعض برامج
«المعونة العسكرية» برامج التمويل العسكري
الخارجي وبرامج التعليم والتدريب العسكري
الـ ــدولـ ــي .ول ـع ــب ب ــرن ــام ــج ال ـت ـع ـل ـيــم وال ـت ــدري ــب
الـعـسـكــري الــدولــي دور ًا بــالــغ األثــر فــي شــراء
ذمــم بعض الـقــادة العسكريين األفــارقــة ،الذين
تـحـوَّلــوا إلــى «جـمــاعــات ضـغــط» داخــل دوائــر
صنع القرار في الدول اإلفريقية.
وبالرغم من التركيز األمريكي واســع النطاق
عـلــى نـقــل مــركــز ثـقــل الـحـضــور الـعـسـكــري إلــى
ش ــرق آس ـيــا وت ـخــوم الـصـيــن ت ـحــديــد ًاَّ ،إل َّأن
ال ـب ـيــانــات تـشـيــر إل ــى ج ـه ـدٍ أمــري ـكــي مـلـحــوظ
لــزيــادة فعالية المنشآت العسكرية الموجودة
ف ــي إفــري ـق ـيــا ،ح ـيــث إن ـنــا أمـ ــام شـبـكــة مـتـنــامـيــة
بــاسـتـمــرار مــن الـقــواعــد الـعـسـكــريــة األمــريـكـيــة،
ووفـقـ ًا للبيانات فقد ارتـفــع عــدد الـمــواقــع التي
تتمركز فيها الـقــوات األمريكية مــن  34قاعدة
إلــى  46قــاعــدة ،ويـشـمــل هــذا الـعــدد  15قــاعــدة
دائمة تسمح للواليات المتحدة باالنخراط في
بشكل مباشر داخل إفريقيا.
عمليات عسكرية ٍ

البيانات تشير إلى
جه ٍد أمريكي
ملحوظ لزيادة
فعالية المنشآت
العسكرية
الموجودة في
إفريقيا حيث إننا
أمام شبكة متنامية
الصين والضربة القاضية
باستمرار من
ال ي ـم ـك ــن تـ ـج ــاه ــل مـ ـس ــاهـ ـم ــة الـ ـصـ ـي ــن فــي
القواعد العسكرية
ال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة إلفــري ـق ـيــا ف ــي ال ـع ـقــود
األمريكية
الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة .وق ــد واص ـلــت الـصـيــن منذ

خمسينات القرن الماضي تقديم المساعدات
ل ـل ـب ـل ــدان اإلف ــري ـق ـي ــة ف ــي مـ ـج ــاالت ال ــزراع ــة
والتعليم والصحة والبنية التحتية ،وتشمل
ب ـنــاء م ــراك ــز لـتـعـلـيــم الـتـكـنــولــوجـيــا الــزراع ـيــة
ف ــي ال ـب ـل ــدان اإلف ــري ـق ـي ــة ،وإرسـ ـ ــال ال ـخ ـبــراء
الزراعيين ،والمساعدة لبناء مشاريع البنية
الـتـحـتـيــة فــي إفــري ـق ـيــا ،ف ـضـ ًـا عــن الـمـســاعــدة
فــي الـتـكـنــولــوجـيــا الـجــديــدة ودف ــع االقـتـصــاد
الصناعي إلى األمام.
كما أظـهــرت اسـتـثـمــارات الصين والمساعدات

االقتصادية إلفريقيا اتجاه ًا تصاعدي ًا كبير ًا في
الـسـنــوات الـعـشــر الـمــاضـيــة .وشـهــدت الـتـجــارة
الثنائية بين الصين وإفريقيا تطور ًا مستمر ًا،
وأص ـب ـحــت ال ـص ـيــن اآلن أك ـبــر شــريــك ت ـجــاري
إلفــريـقـيــا .وخــال هــذه العملية ،خلقت الصين
عدد ًا كبير ًا من فرص العمل للبدان اإلفريقية.
أمّ ــا الـمـشـكـلــة األسـ ــاس ال ـتــي تـخـلـقـهــا الـصـيــن
ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة ،فـهــي أنـهــا بـتـعــاونـهــا مع
الــدول اإلفريقية ،إنما تمدّ بكين لهذه الــدول
طــوق نجاة يخلصها مــن االستغالل والنهب
األمــريـكـيـيــن ،وإذا أردنـ ــا اإلشـ ــارة إل ــى ذلــك،
نـكـتـفــي ب ــذك ــر م ــا ج ــاء م ــن ت ـصــري ـحــات عـلــى
ل ـســان بـعــض ال ـقــادة األف ــارق ــة فــي مـنــاسـبــات
عـ ـ ــدة .ب ـح ـي ــث أ َّكـ ـ ــد رئـ ـيـ ــس ن ــام ـب ـي ــا ،ه ــاغ ــي
غــايـنـغــوبَّ ،أن «ال ـت ـعــاون الـصـيـنــي اإلفــريـقــي
لـطــالـمــا ك ــان ع ـلــى ق ــدم ال ـم ـس ــاواة ،والـصـيــن
شريك مخلص وصديق إلفريقيا ،ولذلك فإننا
نعارض االتهامات الخارجية للصين ،ألنه ال
أساس لها من الصحة» ،بينما تساءل رئيس
جيبوتي ،إسماعيل عمر جيله« :ما يقرب من
 %90من الشركات األجنبية التي تستثمر في
بــادنــا صينية ،وحــوالــي  %89مــن الموظفين
الـعــامـلـيــن فــي ه ــذه ال ـشــركــات هــم مــواطـنــون
م ـح ـل ـيــون ،أي إن ال ـص ـيــن خ ـل ـقــت ال ـمــاي ـيــن
مــن ف ــرص الـعـمــل ال ـعــادلــة ،وع ـ ّل ـمــت ال ـكــوادر
اإلفــري ـق ـيــة طــري ـقــة خ ـلــق الـ ـث ــروة الـحـقـيـقـيــة،
وج ـل ـبــت ل ـهــم ف ــرص ال ـتــدريــب ال ـت ـق ـنــي» ،أمــا
رئيس وزراء مملكة ليسوتو ،موتسواهاي
تابين ،فأكد َّأن «الفائدة الكبرى من التعاون
ب ـيــن الـ ــدول اإلفــري ـق ـيــة وال ـ ــدول ال ـغــرب ـيــة فــي
الـمــاضــي كــانــت تـعــود لـلــدول الـغــربـيــة ،وليس
هذا هو الحال في التعاون الصيني اإلفريقي،
ح ـيــث إن ال ـص ـيــن ص ــدي ــق ح ـق ـي ـقــي وصـ ــادق
للبلدان اإلفــريـقـيــة ،لــم يـقــدم أي بلد مثل هذا
ال ــدع ــم إلف ــري ـق ـي ــا ،وهـ ــذا ال ــدع ــم ل ـيــس م ـف ـيــد ًا
إلفــريـقـيــا فـحـســب ،بــل لـلـســام والـتـنـمـيــة في
العالم كله».
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يحتل وضع إدلب والعمليات العسكرية فيها ،وكذلك الوضع اإلنساني مرتبة الصدارة هذه األيام ،وهو أم ًر طبيعي
ومتوقع.
ǧعماد طحان

م ــع ذلـ ــك ،فـ ـ ّـإن ك ـثــافــة ح ـضــور إدلـ ــب بــالـمـعـنــى
الـسـيــاســي واإلع ــام ــي ،وف ــي وســائــل اإلع ــام
الـغــربـيــة عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص ،ش ـ ّكــل طـفــرة
نــوعـيــة مـقــارنــة بـسـنــوات مـضــت لــم يـغــب فيها
الخبر السوري تمام ًا عن تلك الوسائل ،ولكن
حضوره قد تراجع بشكل ملحوظ مع مرور
الوقت.
يتكئ اإلعالم في دفعه الخبر إلى الرقم واحد،
وكالعادة ،على المسألة اإلنسانية .ولكنّ هذه
الـمـســألــة ب ــال ــذات ال يـمـكـنـهــا أن ت ـقــدم تـفـسـيــر ًا
حـقـيـقـيـ ًا؛ هـنــالــك دائ ـم ـ ًا– وكـمــا أثـبـتــت الـتـجــارب
الـ ـمـ ـرّة حـ ــول ال ـع ــال ــم وفـ ــي س ــوري ــة خــاصــة-
اس ـت ـهــداف سـيــاســي م ـحــدد ،الـعــامــل اإلنـســانــي
هــو مـجــرد تــوطـئــة لـلــدخــول إلـيــه والـعـمــل على
تحقيقه.
روسيا  VSتركيا
ي ـجــري ه ــذه األيـ ــام ،وبـشـكــل م ــر ّك ــز ،الـحــديــث
ع ــن «خ ـ ــاف روس ـ ــي ت ــرك ــي ك ـب ـي ــر» ،خ ــاف
يـتــم تـصــويــره وكــأنــه خــاف شــديــد الـضـخــامــة،
وال رجعة عنه .أكثر مــن ذلــك ،يذهب البعض
إلــى اعـتـبــاره إعــان ـ ًا لـنـهــايــة أسـتــانــا وسوتشي
وان ـ ـف ـ ــراط ع ـق ــد الـ ـث ــاث ــي الـ ــروسـ ــي ال ـت ــرك ــي
اإليراني.
ال ـط ــري ــف ف ــي ال ـم ـس ــأل ــة ه ــو ح ـج ــم ال ـح ـمــاســة
الغربية لهذه األفكار ،وتشجيعها المحموم لها،
والذي ظهر على ألسنة مسؤولين غربيين من
مستويات مختلفة ،بمن فيهم طبع ًا المبعوث
األم ــري ـك ــي ال ـخ ــاص إلـ ــى س ــوري ــة ،وم ـب ـعــوث
الواليات المتحدة إلى قوات التحالف الدولي
(األمـ ــري ـ ـكـ ــي)؛ ي ـم ـكــن ه ـن ــا ك ـب ــداي ــة اس ـت ــدع ــاء
ت ـصــري ـحــه ( 30ك ــان ــون ال ـث ــان ــي) م ــن ال ــذاك ــرة
القريبة ،والــذي أشــار فيه مواربة إلى احتمال
توجه واشنطن نحو رفع الصفة اإلرهابية عن
جبهة النصرة« :الواليات المتحدة تقرُّ بوجود

إرهابيين في إدلب ،وهناك مجموعة كبيرة من
النصرة وهيئة تحرير الشام وهي متفرعة من
القاعدة ،وتعتبر منظمة إرهابية ،ولكنها تر ِّكز
بشكل أساس على قتال النظام السوري ،وهم
يـدّعــون أنـهــم وطـنـيــون ومـقــاتـلــون مـعــارضــون
وليسوا إرهابيين ،ونحن لم نقبل هذا االدعاء
بعد ،ولكن لم نر أنهم شكلوا تهديد ًا دولي ًا منذ
فترة».
في اليوم التالي مباشرة ،وبما يتعلق بحماسة
جيفري لـخــاف تــركــي روســي ،أدلــى جيفري
ضـمــن مــؤتـمــر صـحـفــي مــن واشـنـطــن بــالـقــول:
«قـلـنــا ألردوغ ــان إنــه ال يمكن الـثـقــة بالرئيس
الروسي فالديمير بوتين ،ال سيما فيما يخص
سورية ،واليوم نرى النتائج» ...في المؤتمر
نفسه ،وفي لمحة عين ،اختفى الحنق األمريكي
على تركيا ،بات ممكن ًا التسامح مع أي شيء
وم ــع كــل ش ــيء ،الـمـهــم هــو ال ـعــداء لــروس ـيــا...
«أردوغ ــان ،يمتلك الخبرة بخصوص الوضع
في سورية ،وهو شريك لنا ،وحليفنا في حلف
شمال األطلسي ،ونحن نقف إلى جانبه».
لم يكتف جيفري بالتصريح ،بل قدم على أول
طــائــرة إلــى اسـطـنـبــول ومـنـهــا إلــى أن ـقــرة ،في
زيــارة ب ّكر موعدها الــذي كــان مـقــرر ًا األربعاء
الماضي لكي تتم الـثــاثــاء ،مــؤمـ ًا بصب زيت
علني على النار المفترضة بين روسيا وتركيا،
لعل وعسى تشتعل وتشتد ،في مشهد هزلي
م ـت ـك ــرر ل ـط ـب ـي ـعــة ال ـس ـي ــاس ــات األم ــري ـك ـي ــة فــي
الـمـنـطـقــة ،وف ــي ســوريــة خــاصــة ،وال ـتــي بــاتــت
الـهــوامــش الــوحـيــدة الـتــي يمكنها أو يتهيأ لها
أن ـهــا تـسـتـطـيــع ال ـل ـعــب ض ـم ـن ـهــا ،ه ــي بــالـضـبــط
الـهــوامــش الـتــي تـقــع خ ــارج نـطــاق التقاطعات
بين ثالثي أستانا.
في هذا السياق يمكننا أيض ًا أن نعود بالذاكرة
إلــى نهاية الـعــام  ،2018حين عــرقــل الغربيون
تـشـكـيــل الـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة ،وح ــاول ــوا إل ـقــاء
ال ــائـ ـم ــة ع ـل ــى ثـ ــاثـ ــي أسـ ـت ــان ــا وص ـ ـ ــو ًال إل ــى
الـتـصــريــح عـلـنـ ًا ب ــأن «م ـســار أسـتــانــا يـجــب أن
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يـنـتـهــي» ،و«م ـس ــار أس ـتــانــا م ـيــت» .وم ــن قلب
م ــوت ــه ال ـم ـف ـتــرض ان ـب ـعــث ال ـم ـس ــار أقـ ــوى مــن
الـســابــق مـعـلـنـ ًا تــوافـقــه عـلــى قــائـمــة الــدسـتــوريــة
الـتــي اسـتـلـمـهــا دي مـسـتــورا فــي حـيـنــه ،وعــاد
ليرفضها بإشارة من الغرب ،ما أدى إلى تأخير
تشكيل اللجنة عام ًا كام ًال!
اتهامات متبادلة
ربما يكون الغربيون قد وقعوا في فخ المبالغة
فــي تـفـسـيــر الـتـصــريـحــات عــالـيــة الـلـهـجــة الـتــي
تـبــادلـهــا الـجــانـبــان الــروســي والـتــركــي حــول ما
يـجــري فــي إدل ــب .بــل ربـمــا تـكــون ،وهــذا رأي
ي ـطــرحــه ال ـب ـعــض ،االت ـه ــام ــات ال ـم ـت ـبــادلــة بـيــن
الجانبين هي ذاتها فخ ًا للغربيين جرى نصبه
إلشـغــالـهــم عـمــا يـجــري عـلــى األرض فـعـلـيـ ًا من
استكمال لتنفيذ اتفاق سوتشي!
وإن ك ـن ــا ل ـس ـن ــا م ـي ــال ـي ــن ل ـل ـف ـك ــرة األخ ـ ـيـ ــرة،
ْ
وال راف ـض ـيــن ل ـهــا بـشـكــل م ـط ـلــق ،ل ـك ـنّ األك ـثــر
وضـ ــوح ـ ـ ًا فـ ــي ال ـم ـس ــأل ــة هـ ــو مـ ــا ق ــال ــه وزيـ ــر
الخارجية الروسي سيرجي الفروف يوم 15
شـبــاط ال ـجــاري فــي مــؤتـمــر مـيــونــخ الـســادس
والخمسين لألمن خالل رده على أحد األسئلة
المتعلقة بالموضوع« :لدينا عالقات جيدة جد ًا
مــع تــرك ـيــا .ه ــذا ال يـعـنــي أن ـنــا يـجــب أن نتفق
على كل شيء .بشكل عام ،أعتقد أنه ال يمكن
أن ي ـكــون ه ـنــاك ات ـفــاق كــامــل عـلــى أي ــة مـســألــة
ضـمــن الـعــاقــات بـيــن أي بـلــديــن؛ وجــود اتـفـ ٍـاق
كامل يشبه االتفاقات التي تنشأ عن الضغط»،
ٍ
وبكالم أقل دبلوماسية يمكننا ترجمة ما سبق
إل ــى َّأن وج ــود ات ـفــاق كــامــل ح ــول مـســألــة من
الـمـســائــل بـيــن دول ـت ـيــن هــو كـنــايــة عــن إذع ــان
إحــداه ـمــا ل ــأخ ــرى ،وه ــذه لـيـســت ال ـحــال بين
روسيا وتركيا.
يضيف الفــروف في المؤتمر نفسه« :ال تزال
أس ـتــانــا األداة األك ـثــر فـعــالـيــة لـمـســاعــدة األمــم
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ال ـت ـح ـرُّك صـ ــوب ت ـح ـق ـيــق ق ــرار
مجلس األمن .»2254
سوتشي إلى التنفيذ الكامل
بــالـعــودة إلــى الـقـضـيــة األكـثــر أهـمـيــة المتعلقة

ب ـمــا ي ـج ــري ع ـلــى األرض ف ــي إدل ـ ــب ،ورغ ــم
وجــود بـعــض الهنهنات مــن هـنــا ومــن هـنــاك،
ّإل ّأن االتجاه العام لألمور شديد الوضوح:
جبهة النصرة ستجري تصفيتها بشكل كامل
عـبــر حـ ّلـهــا وتــرح ـيــل أجــان ـب ـهــا ،أو تـصـفـيـتـهــم،
وهــي مهمة يجري تنفيذها فعلي ًا خــال هذه
األيــام ،والمؤشرات واألخـبــار اآلتية من أهل
مدينة إدلب ومحيطها تفيد بذلك ،وتفيد بأن
هنالك انتقا ًال للنصرة يجري باتجاه الحدود
التركية غرب إدلب وبعمق  15كم من الحدود،
مــا يعني حصرهم بشكل نهائي .ليس جبهة
ال ـن ـص ــرة ف ـقــط م ــن س ـي ـجــري ت ـص ـف ـي ـت ـهــا ،بــل
وكــذلــك أشـبــاهـهــا ،وبـخــاصــة تـلــك الـتــي تتكون
مــن األج ــان ــب بــالـكــامــل أو بـنـســب عــالـيــة جــد ًا
وال ـت ــي ت ـت ـمــركــز اآلن إل ــى ال ـغ ــرب م ــن إدل ــب
المدينة.
فإن خريطة اتفاق سوتشي يجري
بالمحصلة،
ّ
وإن كــان عبر تعقيدات
تطبيقها بشكل كــامــلْ ،
عــديــدة وع ـبــر ضـجــة كـبـيــرة مــن الـتـصــريـحــات
والنشاط الدبلوماسي ،البناء منه والهدام.
ّإن ض ـمــان ـ ًا حـقـيـقـيـ ًا لــوضــع وأمـ ــن الـســوريـيــن
فــي إدلــب ،يمر بــالـضــرورة عبر إنـهــاء النصرة
ومثيالتها ،وال يمكن له أبــد ًا أن يكون رهينة
ب ـيــدهــا وب ـيــد داع ـم ـهــا األول وه ــو األمــري ـكــي،
الذي بات مستعد ًا للمنافحة عنها علن ًا كما فعل
جيفري.
اس ـتــدامــة ال ــوض ــع ال ـســابــق إلدلـ ــب ،ك ــان هــدف ـ ًا
معلن ًا للقوى الغربية تحت غطاء «وقف إطالق
النار»؛ هدف يمكننا قراءته بين سطور تقارير
معهد رانــد األمريكي المتتابعة حــول سورية،
ويـمـكـنـنــا سـمــاعــه فــي تـصــريـحــات الـمـســؤولـيــن
الغربيين عبر السنوات الماضية .المسألة وما
فيها ّأن إعاقة الحل من وجهة نظر األمريكي،
وإعــاقــة التغييرات المستحقة الـتــي بــات يعلن
أنــه ال يــريــد لـهــا أن ت ـجــري ،تـلــك اإلعــاقــة بقي
ل ـهــا م ـس ـت ـنــدان أس ــاس ــان :ال ـن ـصــرة وال ــوج ــود
األم ــري ـك ــي ف ــي ال ـش ـم ــال ال ـش ــرق ــي ،وخ ـس ــارة
أيٍّ مـنـهـمــا تـعـنــي بــال ـضــرورة تـســريــع خـســارة
األخــرى ...وهذا بالضبط ما نشهده اآلن وما
سنشهد نتائجه في وقت قريب.
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ُنص اتفاق سوتشي  17أيلول 2018
تعيد قاسيون هنا نشر النصر الكامل التفاق
سوتشي بين روسيا وتركيا حول منطقة خفض
التصعيد الرابعة في إدلب ،والذي تضمن إنشاء
منطقة عازلة وفتح الطرقات الدولية .وفيما يلي
الترجمة العربية للنص الكامل للوثيقة:
«الـجـمـهــوريــة الـتــركـيــة واالت ـحــاد الــروســي ،باعتبارهما
ضــامـنـتــي االل ـتــزام بـنـظــام وقــف ال ـنــار فــي الـجـمـهــوريــة
السورية العربية ،وباالسترشاد بمذكرة إقامة مناطق
خفض التصعيد داخل الجمهورية السورية العربية في
 4مايو /أيار  ،2017والترتيبات التي تحققت في عملية
آستانا ،وبهدف تحقيق استقرار األوضاع داخل منطقة
خفض التصعيد في إدلب في أقرب وقت ممكن ،اتفقتا

على ما يلي:
 -1اإلب ـق ــاء ع ـلــى مـنـطـقــة خ ـفــض الـتـصـعـيــد ف ــي إدل ــب،
وتحصين نقاط المراقبة التركية واستمرار عملها.
 -2سيتخذ االتحاد الروسي جميع اإلجراءات الالزمة
لضمان تجنب تنفيذ عمليات عسكرية وهجمات على
إدلب ،واإلبقاء على الوضع القائم.
 -3إق ــام ــة مـنـطـقــة م ـنــزوعــة ال ـس ــاح بـعـمــق 20 - 15
كيلومتر ًا داخل منطقة خفض التصعيد.
 -4إقــرار حــدود المنطقة مـنــزوعــة الـســاح سيتم بعد
إجراء مزيد من المشاورات.
 -5إبـعــاد جميع الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة الــراديـكــالـيــة عن
المنطقة منزوعة السالح ،بحلول  15أكتوبر (تشرين

األول).
 -6س ـح ــب ج ـم ـيــع ال ــدب ــاب ــات وقـ ــاذفـ ــات ال ـص ــواري ــخ
المتعددة الفوهات والمدفعية ومدافع الهاون الخاصة
باألطراف المتقاتلة ،من داخل المنطقة منزوعة السالح
بحلول  10أكتوبر .2018
 -7س ـت ـق ــوم الـ ـقـ ــوات ال ـم ـس ـل ـحــة ال ـت ــرك ـي ــة وال ـش ــرط ــة
العسكرية الخاصة بــالـقــوات المسلحة التابعة لالتحاد
الروسي ،بدوريات منسقة وجهود مراقبة باستخدام
طــائــرات مــن دون طـيــار ،عـلــى امـتــداد حــدود المنطقة
منزوعة السالح.
وال ـع ـمــل عـلــى ض ـمــان حــريــة حــركــة ال ـس ـكــان الـمـحـلـيـيــن
والبضائع ،واستعادة الصالت التجارية واالقتصادية.
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 - 8اسـتـعــادة حــركــة الـتــرانــزيــت عـبــر الـطــريـقـيــن إم 4
(ح ـلــب  -الــاذق ـيــة) وإم ( 5ح ـلــب  -ح ـمــاة) بـحـلــول
نهاية عام .2018
 -9اتخاذ إجراءات فاعلة لضمان نظام مستدام لوقف
النار داخــل منطقة خفض التصعيد في إدلــب .في هذا
الصدد ،سيجري تعزيز مهام مركز التنسيق اإليراني
 الروسي  -التركي المشترك. -10يؤكد الجانبان مجدد ًا على عزمهما على محاربة
اإلرهاب داخل سوريا بجميع أشكاله وصوره.
أب ــرم فــي ســوتـشــي فــي  17سبتمبر /أيـلــول  2018في
نسختين ،وتحمل كلتا النسختين اإلنجليزية والروسية
القيمة القانونية ذاتها».

الشمال السوري 2020/2/16

لواء اسكندرون

لواء اسكندرون

الفصائل المسلحة
مناطق منزوعة السالح

الجيش السوري

إنهاء االحتالل األمريكي ...بات قريباً
قتلت قوات االحتالل
األمريكي يوم األربعاء
الفائت الشاب فيصل خالد
المحمد من قرية خربة
عمو في ريف الحسكة
خالل مرور مصفحاتها
ضمنها ،واعتراضها من
قبل أبناء القرية بالحجارة
وبالمطالبة بخروج
المحتل نهائياً.

ǧسعد صائب

اسـتـشـهــاد فـيـصــل لـيــس حــدثـ ًا عــابــر ًا
ك ـمــا ي ـم ـكــن ل ـل ـب ـعــض أن ي ـظ ــن .إلــى
ج ــان ــب رفـ ــض ال ـس ــوري ـي ــن الـعـمـيــق
ل ــأم ــريـ ـك ــي ،وم ـع ــرف ـت ـه ــم ال ـع ـيــان ـيــة
ب ــإج ــرام ــه ب ـح ـق ـهــم وبـ ـح ــق ش ـعــوب
ال ـم ـن ـط ـقــة ،ف ـ ـ ّـإن ال ـظ ــرف ال ـس ـيــاســي
الـ ـيـ ــوم ب ـ ــات أنـ ـض ــج مـ ــن أي وق ــت
ســابــق لـطــرد األمــريـكــي بشكل فعلي
وكــامــل مــن األرض الـســوريــة؛ إنهاء
النصرة عبر تنفيذ سوتشي ،والذي
يتحقق خالل هذه األيام واألسابيع،
سيجعل من مهمة إخــراج األمريكي
المهمة األولــى على جــدول األعـمــال
ال ـم ـي ــدان ــي -ال ـس ـي ــاس ــي ،ب ــال ـت ــوازي
مــع تنفيذ  2254بالمعنى السياسي
الشامل.
ّإن ال ـ ـش ـ ـعـ ــور الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـع ــي ألهـ ــالـ ــي
الشمال الشرقي الـســوري المعادي
لــأمــريـكــي ،ورغ ــم أنــه لـبـنــة أســاسـيــة
فــي عـمـلـيــة ط ــرد االح ـت ــالّ ،إل أنّــه
رب ـمــا ل ــن ي ـكــون كــاف ـي ـ ًا وحـ ــده دون
تـ ــوفـ ــر ظ ـ ـ ــروف دول ـ ـي ـ ــة وداخـ ـلـ ـي ــة
مــواتـيــة ...نــزعــم ّأن الـظــرف الــدولــي

بات مواتي ًا بحكم التراجع األمريكي
الـمـتــواتــر ،وبـحـكــم االخـتــال العميق
في ميزان القوى.
الـ ـظـ ــرف الـ ــداخـ ـلـ ــي هـ ــو مـ ــا يـنـبـغــي
التركيز عليه ،وما ال يجوز التهاون
فـ ـي ــه .ي ـن ـب ـغــي الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى حــالــة
كــاف ـيــة م ــن وحـ ــدة اإلرادة وال ـع ـمــل
ب ـيــن ال ـســوري ـيــن ب ـغــض ال ـن ـظــر عــن
ال ـت ـق ـس ـي ـم ــات ال ـم ــؤق ـت ــة ب ـي ــن ق ــوى
سـيــاسـيــة م ـت ـبــاي ـنــة ،وب ـيــن ن ـظــام أو
مـعــارضــة ،أو غيرها مــن التصنيفات
ال ـتــي ال ت ـت ـجــاوز كــون ـهــا تـصـنـيـفــات
مؤقتة لــن يطول بها المطاف حتى
تتغير وتتبدل.
وح ــدة إرادةٍ وع ـمـ ٍـل بــالـحــد األدن ــى
الكافي ،تتطلب عم ًال حقيقي ًا وصادق ًا
بــاتـجــاه ال ـحــل الـشــامــل الـمـبـنــي على
ال ـ ـح ـ ــوار ال ـف ـع ـل ــي ب ـي ــن ال ـس ــوري ـي ــن
أنفسهم ،وعلى أساس القرار 2254
ولتنفيذه ،ويتطلب ضمن ًا تمثيل كل
ال ـقــوى ال ـســوريــة ضـمــن أط ــر الـحــل،
بما في ذلــك قــوى الشمال الشرقي.
وب ـ ـمـ ــا ّأن الـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن ال ـش ـم ــال
ال ـشــرقــي ،ف ــا ب ـدَّ م ــن اإلش ـ ــارة إلــى
ّأن كــل الــدعــوات الـتــي ظـهــرت حتى

اللحظة ،والمتعلقة بحوار بين قوى
فــي الـشـمــال الـشــرقــي وبـيــن دمـشــق
ال ت ـ ــزال غ ـيــر م ـل ـمــوســة ال ـن ـت ــائ ــج...
أخـ ـطـ ــر م ـ ــن ذل ـ ـ ــكّ ،أن م ـت ـش ــددي ــن
مــن الـطــرفـيــن ال يــرغ ـبــون ف ــي دفــع
ه ـ ــذا ال ـ ـحـ ــوار قـ ــدم ـ ـ ًا ،بـ ــل ي ــرغ ـب ــون
وض ــوح ـ ًا بــاس ـت ـخــدامــه واس ـت ـث ـمــاره
فــي إط ــار م ـعــارك أخـ ــرى ...مــن ذلــك
مـثـ ًا الـتــأرجــح فــي نــوعـيــة الـمـطــالــب
الـ ـمـ ـتـ ـب ــادل ــة عـ ـل ــى أسـ ـ ــاس الـ ـظ ــرف
الملموس وتغيراته ،ال على أساس
ال ـح ــاج ــة ال ـمــوضــوع ـيــة ل ـل ـســوري ـيــن،

ودائم ًا وأبد ًا على قاعدة الدفع نحو
صـيــغ يـصـعــب االت ـفــاق عـلـيـهــا ،وكـ َّـأن
الـنـيــة المبيتة لــدى الـمـتـشــدديــن هي
بـعــدم إنـجــاح الـحــوار ،وإبـقــائــه قائم ًا
بين أخذ وشد.
بـ ــالـ ـتـ ــوازي ،ي ـع ـمــل األم ــري ـك ــي عـلــى
اخ ـتــراع «عـجـقــة» ح ــوارات ال يريد
لـ ـه ــا أن تـ ـص ــل إلـ ـ ــى م ـ ـك ـ ــان ،ول ـك ــن
ي ــري ــد ل ـهــا أن ت ـع ـيــق الـ ـح ــوار األه ــم
ب ـي ــن ال ـس ــوري ـي ــن أن ـف ـس ـه ــم؛ ف ـت ــارة
يــدفــع لـحــوار بـيــن قــوى فــي الشمال
الشرقي وإقليم كــردسـتــان ،وأخــرى

بين تلك القوى وأنقرة ،وثالثة بينها
وب ـيــن دول خـلـيـجـيــة ،وه ـك ــذا ...كل
ذلك في إطار تنمية األوهام وتغذية
عوامل االفتراق.
ّإن ال ـحــوار الـحـقـيـقــي بـيــن األط ــراف
السورية المختلفة ،سيجري عاج ًال
أم آج ـ ـ ـ ًـا ،ض ـم ــن ال ـص ـي ــغ ال ـح ــال ـي ــة
الـمـهـيـمـنــة عـلــى الـمـشـهــد أو بـغـيــرهــا،
ول ــذا ف ـ ّـإن م ــن يــدف ـعــون إل ــى تــأخـيــر
تـعــاون بين الـســوريـيــن على إخــراج
األم ــريـ ـك ــي ،س ــرع ــان م ــا سـيـفـتـضــح
موقفهم...
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بالمختصر المفيد عن معنى كلمتين «الكماليات واألساسيات» كرمال ما تتخربطوا
قبل ما نبلش بالمقال رح نشرح ُ
فيهون يا عيوني ...الكماليات :هي اسم منسوبة إلى الكمال -ومقصود فيها الشيء غير الضروري ويمكن االستغناء
عنه!! باعتبار إنو مو ضروري تكون حياتنا تمام التمام (ألنو الرفاهيات شغلة يتمتع بها علية القوم بس) أما
األساسيات :فهي اسم منسوبة إلى األساس -وتعني الجوهري ،الضروري ال غنى عنه( ....أي األكل والشرب والتعليم
والصحة والثقافة والحاجات الروحية).
ǧدعاء دادو

الـيــوم ،سورية عم تعيش مرحلة كتير صعبة
وأص ـعــب م ــن م ــراح ــل ال ـح ــرب ال ـمــاض ـيــة ،ألنــو
هلق عم تعيش خنق كبير وحصار اقتصادي
كــان مــن بــرا وال ـيــوم صــار بــرا وجُ ـ ـوّا!! يمكن
يكون بعيد شوي صغيرة عن موضوع ارتفاع
الجنوني لألسعار ..وعلى أساس إنو هي هيه
طريقة الحل السحرية طلع المارد من القمقم
وصار عنا غاز ومازوت على بطاقة ذكية (مع
إن ــو مــا مـنـعــرف إن ــو ه ــاد ال ـمــارد األزرق تبع
عالء الدين ذكي أو أل) ..وما أدراك ما البطاقة
الذكية!...
البطاقة الذكية هي ببساطة عبارة عن أسلوب
جــديــد ومُـبـتـكــر إلذالل ال ـمــواطــن ال ـس ــوري...
كيف؟
بـ 13الشهر الماضي تقريب ًا تم اإلعالن من قِبل
وزارة التجارة الداخلية عن خطوات لترشيد
االسـ ـتـ ـه ــاك مـ ــن خ ـ ــال ت ــوس ـي ــع اس ـت ـخ ــدام
البطاقة ..وأكدوا على توزيع عدد من المواد
األســاسـيــة -الـضــروريــة «سـكــر ورز وشــاي»
بـمــوجــب الـبـطــاقــة الــذك ـيــة ...طـبـعـ ًا مــا فـيـنــا ما
نخبركون عــن التعليق الساخر مــن قِبل أحد
الـمــواطـنـيــن ويـلــي ه ــو« :الـحـكــومــة الـســوريــة
كــانــت سـبــاقــة فــي تـخـفـيــف أض ــرار الـسـكــر عن
الـمــواطــن ...نعم إنها البطاقة الــذكـيــة »...ومن
ه ــون فـيـنــا نـتــأكــد أدي ــش كــانــت إل ـهــا سـلـبـيــات
على المواطن الـســوري ،وكيف أنها ما حلت
مـشــاكــل ..أل بــل زادت الـطـيــن بـلــة!! فبظل كل
الـمـعـمـكــات يـلــي واج ـهــت هــل الـبـطــاقــة الــذكـيــة

اب ـ ـتـ ــدا ًء م ــن م ــوض ــوع عـ ــدم ت ـغ ـط ـيــة ال ـم ــواد
ال ـم ـتــوفــرة ف ــي ص ــاالت ال ـســوريــة لـلـتـجــارة-
ح ــاج ــات ال ـم ــواط ـن ـي ــن وق ـل ــة عـ ــدد ال ـص ــاالت
وانـ ـتـ ـه ــا ًء ب ـم ــوض ــوع ال ـت ــاع ــب ب ــاألسـ ـع ــار...
يعني مث ًال في نوع من أنواع الرز عم ينباع
بـ ـ  1300ل ـي ــرة ع ـل ـم ـ ًا أنـ ــو س ـع ــرو بــال ـن ـشــرة
الـتـمــويـنـيــة  1000ل ـي ــرة!! مـتــل مــا ق ــال هــداك
المواطن «يـ ّـا  300ليرة مو بيناتنا »...بس
شو بدكون بالحكي؟ أل ماشاهلل عم تطورو
النهب والنصب ع عينك يا تاجر وبالذكاء....
مــا عـلـيـنــا ..ألخ ــذ الـعـلــم ،يـعـتـبــر ال ــرز والـسـكــر
والشاي من األساسيات!.
مـنــروح عـلــى مــوضــوع جــرة الـغــاز والـمــازوت
اللي هنن محيّرين بين األساسيات والكماليات
(يـعـنــي هـيــك شـغـلــة بـيــن الـنـســوانــي والــرجــالــي
والـ ـ ـ ـ ــوالدي أي ب ـت ـع ــري ــف ال ـ ـسـ ــوق ال ـ ـ ــدارج
«محيّر»).
لـمــا عـمـلــوا هــل الـ ــ 200لـتــر م ــازوت عــالـبـطــاقــة
ال ــذك ـي ــة وع دف ـع ـت ـي ــن ...ال ـع ــال ــم ط ـل ـعــت روح ــا
ب ــال ـط ــول والـ ـع ــرض ل ـح ـتــى ح ـص ـلــت عـلـيـهــون
«يعني مو أساسيات» ...وفي منون (جماعة
الريف باعتبارهن محسوبين درجة أدنى من
سكان المدينة ،وكأنوا بالريف ما بيبردوا وال
بيطبخو) مــا حـسـنــوا يـحـصـلــوا غـيــر  100لتر
األوالن ـيــات ...والـيــوم عــم نـشــوف كيف العالم
ع ــم ت ـم ــوت م ــن ال ـب ــرد ك ـب ــار وصـ ـغـ ــار ...لـهـيــك
صارت محسوبة علينا بالكمالية...
عـمـلــوا لـلـغــاز رســالــة ت ـكــامــل ...بــس هــي لـحــاال
سردة بتفرط هلل من الضحك...
شــوفــوا ك ـيــف ..أوض ـحــت شــركــة تـكــامــل «إنــو

ميزان الكماليات
والضروريات مالو
عالقة بوجودك
أخي المواطن على
قيد الحياة الكريمة
وإنما بقديش
بتتكرم عليك
الحكومة أو رب
العمل

بمطلع الشهر الحالي في آلية جديدة لتوزيع
ال ـغــاز وهـيــي عـبــر إرس ــال رســالــة قـصـيــرة لكل
مــواطــن عـنــد تــوفــر أسـطــوانـتــه السـتــامـهــا من
أقرب معتمد خالل  72ساعة ،ثم تم التخفيض
مهلة االسـتــام إلــى  48ســاعــة» واهلل وكيلكن
صـ ــارت  24سـ ــاعـ ــة ...وب ـي ـج ــوز شـ ــوي تــانـيــة
يصير سباق ماراتون بين الرسالة واالستالم،
وبـطــل سـبــاق ال ـجــري بـيـفــوز بــالـجــرة .وقــالــت
ال ـش ــرك ــة «إن ـ ــه ي ـم ـكــن ل ـل ـم ــواط ــن إدخـ ـ ــال رق ــم
البطاقة الخاصة مع الرقم الوطني عبر إحدى
منصات البطاقة الذكية» أي شو بدكون أحلى
من هيك؟
فــي عــالــم رح يـصــرال أكـتــر مــن شهر مــا أخــدت
جرة غاز ومع تطبيق هل اآللية ما كان طالع
بإيدها غير إنها تقعد وتمسك موبايلها لتنطر
ال ــرس ــال ــة!! وال ــرس ــال ــة أي ـم ــت ب ـت ـج ــي؟؟؟ اهلل
أعـلــم ...يعني على قولة أحــد المعلقين بيجوز
تـصـيــر رســالــة ال ـغــاز أه ــم مــن رســالــة الـغـفــران
للمعري.
حـبـيـبــاتــي ...يـسـتــر ع عــرضـكــون بــدنــا كـهــربــا-
غـ ــاز -مـ ــازوت م ـتــل ال ـخ ـلــق وال ـب ـطــاقــة الــذكـيــة
خـلــوهــا إل ـكــون نـحــن مــا فــادتـنــا بـشــي وال رح
تفيدنا! وفــادت الجماعة الـلــي عملوها وبــس.
باألساس مشروع البطاقة الذكية هو مشروع
اس ـت ـفــزاز وإذالل لـلـمــواطــن وح ـبــة زي ــادة من
القهر والحسرة...
ع ـم ــوم ـ ًا ،ل ـم ــا ب ــدك ــون ت ـش ـت ـغ ـلــوا ع م ــوض ــوع
الذكاء اإللكتروني حاولوا بس تأمنوا إنترنت
م ـح ـت ــرم ي ـح ـت ــرم الـ ـحـ ـض ــارة وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
تـبـعـكــون ...ألنــو مــا فينا نهمش كـيــف صــايــرة
خــدمــة اإلن ـتــرنــت ردي ـئــة وسـيـئــة لــك وبـتـهــوي
أك ـت ــر م ــن األول وخ ـص ــوص ــي ه ــل ك ــم ال ـيــوم
والمواطن مو بحاجة أعباء إضافية ليعبي فيها
بــاقــات إنـتــرنــت ..وال هــي كـمــان مــن الكماليات
بالبلد؟ ...واهلل أعلم..
مـ ـع ــاون وزي ـ ــر الـ ـتـ ـج ــارة ال ــداخ ـل ـي ــة وح ـمــايــة
ال ـم ـس ـت ـه ـل ــك ص ـ ــرح «ك ـ ــل األن ـ ـ ـ ــواع م ـت ــوف ــرة
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بــال ـســوق ,وك ــل م ــواط ــن ف ـيــه ي ـش ـتــري حـســب
ق ــدرت ــو ال ـش ــرائ ـي ــة ,ومـ ــو ضـ ـ ــروري ي ـش ـتــري
صــاحــب الـمـعــاش القليل األشـيــاء الـغــالـيــة ,ففي
أشياء رخيصة بالسوق».
وه ــون بـيـكــون بـعــدونــا عــن الـكـمــالـيــات وحــدد
لنا بــس األســاسـيــات يعني صــار معنا وضــوح
بالرؤية وخــارطــة طريق مشان مــا نخربط...
لهيك صرنا نعرف شو هي الكماليات بنظرون!
ي ـع ـنــي ال ـك ـم ــال ـي ــات ه ــي األشـ ـي ــا ال ـل ــي م ــا فـيــك
تشتريها والضروريات هي اللي فيك تشتريها،
وبالتالي ميزان الكماليات والضروريات مالو
عالقة بوجودك أخي المواطن على قيد الحياة
الكريمة وإنما بقديش بتتكرم عليك الحكومة
أو رب ال ـع ـم ــل ،ان ـس ــال ــي م ــوض ــوع ح ـقــك فــي
الـحـيــاة الـكــريـمــة اهلل يـخـلـيــك ،ألنــو بتخربطلنا
كل إحداثيات األساسيات والكماليات اللي عم
نحاول نقنعك فيها بالزوق أو بالزور.
أغ ـلــب هــل ال ـعــالــم مــا مـعـهــا ت ــاك ــل ...عــالــم كتير
اسـتـغـنــت عــن الـلـحـمــة وال ـج ــاج ...بـعــض أنــواع
الـ ـخـ ـض ــرة والـ ـ ـف ـ ــواك ـ ــه ..ه ـ ـ ــدول صـ ـ ـ ــاروا مــن
ال ـك ـمــال ـيــات بــالـنـسـبــة ل ـم ـعــاون ال ــوزي ــر ،ألن ــون
ف ــوق ال ـقــدرة الـشــرائـيــة لـلـمــواطــن ذي الــدخــل
ال ـم ـحــدود!! ع ـمــوم ـ ًا الـلـحـمــة وال ـج ــاج بـيــرفـعــوا
ال ـكــول ـي ـس ـتــرول ...ال ــرز يـعـتـبــر ن ـشــويــات لــذلــك
باللكون ياه ...السكر بيعمل السكري كش برا
وبعيد ..الخضرا والفواكه «يكفيك أن تقول يا
سبحان الخالق ع هل الجمال»...
ح ــاج حـبـيـبــاتــي ح ـ ــاج ....لــك عـصــرتــونــا عصر
وقـلـبـنــا جـلــدة ع عـضـمــة وف ــوق كــل هــاد وقــت
منحكي ومـنـطــالــب بحقنا بـتـقــولــوا عــن حكينا
كـمــالـيــات ...لــك وص ــارت حـيــاتـنــا كـلـهــا بالنسبة
إلـ ـه ــون م ــن ك ـم ــال ـي ــات ...ف ــي نـ ــاس ع ــم تــاكــل
خ ـبــز حـ ــاف وأن ـت ــو ب ـع ــدك ــون ع ــم ت ـح ـكــوا عــن
األساسيات والكماليات؟؟
لك اهلل يعينكون من العالم هدول ذاتون وقت
الي رح يقوموا عنجد ويفهموكون شو يعني
أساسيات وكماليات...
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موجة البرد القارس التي أتت مؤخرًا
كانت أكثر كارثية على المواطنين في
مدينة جبلة ،وذلك لقلة وسائل التدفئة
المتاحة ،فبعد أن تم استنفاد كمية
المازوت المتوفرة من المخصصات
«المدعومة» ال وسائل تدفئة أخرى تفي
الحاجة وتقي الناس البرد اللهم باستثناء
اللجوء إلى السوق السوداء لمن استطاع
إليها سبي ًال.

ǧمراسل قاسيون

كهرباء سيئة
واق ـ ــع ال ـك ـه ــرب ــاء أك ـث ــر م ــن س ـي ــئ ،ح ـي ــث مــن
الـمـفـتــرض أن بــرنــامــج الـتـقـنـيــن ســاعـتــا وصــل
بمقابل أربع ساعات قطع ،لكن ساعتي الوصل
ي ـتــم تـشـفـيـتـهــا بـحـيــث ال يـبـقــى مـنـهــا إال ثلثي
الـســاعــة فـقــط ومـتـقـطـعــة أي ـض ـ ًا ،وهــي بــذلــك ال
يـمـكــن االعـتـمــاد عليها لـلـتــدفـئــة ،وبــالـكــاد يمكن
التراكض عند وصــل الكهرباء مــن أجــل شحن
ال ـج ــواالت فـقــط ال غ ـيــر .وطـبـعـ ًا ال يـمـكــن أن
نُغفل تأثير انقطاع الكهرباء بهذا الشكل على
مـســألــة ال ـت ــزوُّد بــالـمـيــاه فـقــد انـعـكـســت مشكلة
الكهرباء على المياه مخلفة أزمة فيها أيض ًا.
السوق السوداء زاد نشاطها
أم ــا عــن ال ـغــاز ف ـح ـدِّث بــا ح ــرج ،فـبـعــد أن تم
ال ـع ـمــل بــال ـن ـظــام ال ـج ــدي ــد ل ـل ــذك ــاء وصـ ــل سـعــر
األس ـط ــوان ــة ف ــي ال ـس ــوق الـ ـس ــوداء إل ــى أكـثــر
من  ٢٠ألــف ليرة ،وأحيان ًا ألكثر من  ٣٠ألف
ليرة ولـلـضــرورة أحـكــام وأشـكــال متعددة من
االستغالل ،وربما وصل الحال بالسعر إلى هذا

الـمـسـتــوى الـقـيــاســي خــال مــوجــة ال ـبــرد ،ألن
البعض استعان بالغاز كبديل للتدفئة اضطرار ًا
فــي ظــل ان ـعــدام الــوســائــل األخ ــرى ،حـيــث زاد
نشاط السوق السوداء على أسطوانات الغاز
ك ـمــا ارت ـف ـع ــت م ـع ــدالت االس ـت ـغ ــال ف ـي ـهــا إلــى
درجــة الــوقــاحــة وكــذلــك حــال الـســوق الـســوداء
ع ـل ــى م ـ ــادة ال ـ ـمـ ــازوت ال ـت ــي أص ـب ـح ــت سـلـعــة
نادرة ومرتفعة السعر ،ولها مستفيدون منها،
ومستغلون لحاجة الناس لها.
أمراض وتكاليف إضافية
أم ـ ــراض ال ـب ــرد زادت م ـعــدالت ـهــا ف ــي األس ــر،
وأكـ ـث ــر ض ـح ــاي ــاه ــا ه ــم األطـ ـفـ ــال وال ـم ـس ـنــون

(رشح ،سعال ،نزالت برد ،التهاب قصبات)..
مع كل مخاطر هذه األمراض وتداعياتها على
األطفال ،بل وصل األمر إلى الجلطات الدماغية
لــدى بعض كبار السن حيث تــم تسجيل عدة
إصابات في المشافي ،والسبب البرد القارس
ط ـب ـع ـ ًا م ــع ك ــل م ــا يـسـتــدعـيــه ذل ــك م ــن تـكــالـيــف
مرهقة على الطبابة والعالج واالستشفاء في
ظل تردي األحوال المعيشية سلف ًا.
الشتاء والبرد مستمر
مــوجــة ال ـبــرد والـصـقـيــع األخ ـيــرة انـتـهــت ،لكن
تداعياتها لم تنته بعد على المنهكين والمفقرين
الذين عشش البرد في نقي عظامهم وهؤالء

يسجلون خشيتهم من تداعيات وآثار موجات
البرد القادمة عليهم في ظل استمرار معاناتهم
مـ ــن ق ـل ــة م ـخ ـص ـص ــات مـ ـ ــادة ال ـ ـم ـ ــازوت وم ــن
مشكلة الـكـهــربــاء الـتــي لــم يـتــم حـ ُّلـهــا بــرغــم كل
ش ـك ــاواه ــم ومـ ــن أزمـ ــة ال ـغ ــاز وذك ــائ ـه ــا ،ومــن
أشـكــال االسـتـغــال الـمـتـعــددة الـتــي يتعرضون
ل ـهــا م ــن أج ــل ال ـب ــدائ ــل ف ــي ال ـس ــوق ال ـس ــوداء،
ويرضخون لها حاجة واضـطــرار ًا ،ال شـكَّ أن
ال ـم ـعــانــاة أع ــاه فــي مــديـنــة جـبـلــة م ـثــال يمكن
تعميمه عن جملة المعاناة في بقية المحافظات
والمدن حيال كافة الخدمات ،بغض النظر عن
بعض التباينات البسيطة الـتــي تظهر أقــل أو
أكثر فجاجة فيها.

طوابير الخبز في القامشلي
هنا يقف الناس في طابور الغاز ،وهناك يقفون في طابور الخبز ،وفي الخبز أمام األفــران رغم تو َّفر القمح والطحين
مكان ثالث يقفون في طابور المازوت أو بعض المواد التموينية أو أمام في المنطقة وكثرة عدد األفــران المنتشرة في
الدوائر الرسمية! وحال القامشلي من الطوابير كحال كل البالد!
أحياء المدينة.
كـمــا انـتـقــد األهــالــي قـلــة تــوفــر الـخـبــز ،متحدثين
عن أن السبب وراء ذلك يعود إلى بيع أصحاب
بعض األفران لمخصصات الطحين بشكل غير
قــانــونــي أو تـخـصـيــص ال ـخ ـبــز ل ـل ـم ـطــاعــم الـتــي
ǧمراسل قاسيون
تتعاقد مع األفــران ،وذلــك على حساب األهالي
وحاجتهم اليومية إلى الخبز.
الخبز والشتاء
أم ــا أص ـحــاب األفـ ــران فــي الـقــامـشـلــي ،فـقــد قــال
عــاشــت الـقــامـشـلــي مــوجــة مــن ال ـبــرد وتـســاقــط بعضهم إن سبب أزمــة الخبز وصعوبة توفره
ال ـث ـل ــوج خـ ــال األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،ولـ ــم يـكــن مـتـعـلــق بــالــدرجــة األولـ ــى ب ـتــراجــع مـخـصـصــات
ال ـب ــرد وح ــده م ــا يـشـغــل ب ــال أه ــال ــي الـقــامـشـلــي الـطـحـيــن ال ـتــي تـحـصــل عـلـيـهــا األف ـ ــران ،إضــافــة
الذين تحدثوا إلى مراسل قاسيون عن صعوبة إلى حصول نقص في مخصصات المحروقات
الحصول على مازوت التدفئة في المدينة.
الـمـخـصـصــة لــأفــران أي ـض ـ ًا .كـمــا يـقــول أصـحــاب
إضافة إلى مــازوت التدفئة ،أضافت هذه األيام ال ـم ـط ــاح ــن إن ال ـس ـب ــب ف ــي ان ـخ ـف ــاض ك ـم ـيــات
الشتائية إلــى معاناتهم صعوبة الـحـصــول على الطحين التي تنتجها هي أن الكهرباء ال تصل
خ ـب ــزه ــم ال ـي ــوم ــي! وع ـ ــاش س ـك ــان ال ـقــام ـش ـلــي إلى تلك المطاحن بشكل منتظم وبسبب تعطل
مشكلة تأمين الخبز ،وحصلت حاالت اكتظاظ المولدات المستخدمة في تلك المطاحن أحيان ًا.
وطــوابـيــر يــومـيــة أم ــام أف ــران الـمــديـنــة مــن أجــل
تــأمـيــن الـخـبــز ،ويُ ــذ َكــر َّأن مــديـنــة الـقــامـشـلــي قد
جودة الرغيف والحلول الجذرية
عــرفــت أزم ــات الـخـبــز عــدة م ــرات خــال األزمــة ي ــؤك ــد األه ـ ــال ـ ــيَّ ،أن جـ ـ ــودة ال ــرغـ ـي ــف سـيـئــة
ونوعيته متراجعة ،وقضية جودة الرغيف هو
وما قبلها كما في العديد من مناطق البالد.
موضوع انتقاد مستمر لألهالي في القامشلي
منذ عقود ،فال أزمات الخبز تختفي ،بل تتكرر
أزمة الخبز في أرض القمح!
قــال بـعــض أهــالــي الـقــامـشـلــي :نـحــن نـعـيــش في كــل حـيــن وآخ ــر ،وال جــودة الــرغـيــف ونوعيته
منطقة تنتج القمح وبالكاد نشبع خبز ًا! ولسان تتحسن ،بــل فــي تــراجــع مستمر حسب مــا قاله
حالهم ينتقد تـكــرار أزمــة الـخـبــز ،وعــدم توفره األهالي لمراسل قاسيون.
وي ـت ـس ــاءل األه ــال ــي ع ــن س ـبــب غ ـي ــاب ال ـح ـلــول
بين فترة وأخرى.
وق ـ ـ ــال آخ ـ ـ ـ ــرون م ـ ــن س ـ ـكـ ــان الـ ـمـ ــديـ ـنـ ــة ،إن ـه ــم ال ـج ــذري ــة ل ـه ــذه ال ـم ـشــاكــل ال ـعــال ـقــة م ـنــذ ع ـقــود،
مضطرون للوقوف ساعات طويلة في طوابير الـمـشــاكــل الـتــي تـضــاعــف تــأثـيــرهــا خــال األزمــة،

رغــم الحاجة الملحة لحل هــذه القضية جــذريـ ًا،
ألنها تتعلق بتوفير حاجة مــن حــاجــات الناس
األساسية يومي ًا .كما يتساءل األهالي عن سبب
توفر الخبز السياحي ذي السعر العالي ،بينما
ال ـخ ـبــز ال ـم ــدع ــوم ي ـعــانــي م ــن أزمـ ــة ف ــي تــوفــره
ب ـيــن ح ـيــن وآخـ ــر ب ـس ـبــب ك ـم ـيــات ال ـط ـح ـيــن أو
المحروقات ،أو بسبب تالعب أصحاب األفران
والفاسدين بلقمة الناس واستغالل حاجتهم.
مطالب األهالي
ت ـح ـتــاج ال ـم ـحــاف ـظــة ي ــوم ـي ـ ًا إلـ ــى ح ــوال ــي 450

ط ـن ـ ًا مــن الـطـحـيــن ،وتــوجــد ث ــاث مـطــاحــن في
ال ـم ـحــاف ـظــة ،ه ــي مـطـحـنــة ال ـح ـس ـكــة ،ومـطـحـنــة
الجزيرة ،ومطحنة القامشلي ،وتنتج المطاحن
ال ـثــاث حــوالــي  200طــن يــوم ـي ـ ًا ،أي أق ــل من
نصف الكمية التي يحتاجها السكان يومي ًا.
ب ـي ـن ـمــا ت ـت ـب ــادل ال ـج ـه ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة االت ـه ــام ــات
فــي سـبــب أزمــة الـخـبــز األخ ـيــرة ،يـطــالــب أهــالــي
ال ـقــام ـش ـلــي ب ـتــوف ـيــر ك ـم ـيــات كــاف ـيــة م ــن ال ـخ ـبــز،
وإيـ ـجـ ــاد حـ ـ ٍّـل ج ـ ــذري ل ـه ــذه ال ـم ـش ـك ـلــة ،ورف ــع
م ـخ ـص ـصــات ال ـط ـح ـيــن وال ـم ـح ــروق ــات وال ـطــاقــة
الكهربائية لألفران والمطاحن.
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قام أحد «المواطنين» السوريين بشراء
سيارة  BMWموديل عام  2019بسعر
 500مليون ليرة سورية ،خالل مزاد علني
حي المزة في دمشق بإشراف
جرى في ّ
المؤسسة العامة للتجارة الخارجية...
انتهى الخبر بسالم؟

ǧعاصي اسماعيل

قـبــل الـخــوض فــي مــوضــوعــة هــذا «الـمــواطــن»
وه ـ ـ ــذا «ال ـ ـ ـب ـ ـ ــزخ» ،ف ـل ـن ـت ــوق ــف قـ ـلـ ـيـ ـ ًا ح ــول
ال ـمــؤس ـســة ال ـم ـشــرفــة وال ـس ـي ــارة نـفـسـهــا .فـقــد
أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في
ســوريــة قـبــل حــوالــي الـشـهــر عــن نيتها تنظيم
م ــزاد عـلـنــي لـنـحــو  250سـيــارة مستعملة من
مـخـتـلــف ال ـم ــودي ــات وال ـس ـن ــوات ،ووف ـق ـ ًا لـمــا
ورد على وسائل اإلعالم ،فإن الهدف من هذا
المزاد هو «كسر حالة الجمود الموجودة في
األسواق واالرتفاع الكبير بأسعار السيارات».
مستعملة؟
خلف مصطلح «مستعملة» تـسـتّــرت سـيــارات
مــن إن ـتــاج س ـنــوات  ،2019لـكــن لــم يـسـمــع أيّ
ســوريّ ،ولــم يـصــدر مــن أيــة جهة حكومية أو
بيان أو قرارٌ يفيد باستئناف استيراد
رسمية ٌ
ال ـس ـيــارات إل ــى ال ـبــاد ،ووف ـق ـ ًا لـعـلـمـنــا جـمـيـعـ ًا،
فــإن ســوريــة لــم تستورد سـيّــارة منذ سنوات
خ ـل ــت ،إذ ًا م ــن أيـ ــن ج ـ ــاءت «مـ ــوديـ ــات عــام
ونظم مــزاد مرخّصٌ برعاية مؤسسة
ّ »2019
ح ـكــوم ـيــة؟ إن أق ــل م ــا ي ـم ـكــن ف ـه ـمــه ع ـبــر هــذا
اإلجـ ــراء هــو وبـشـكــل مـخـتـصــر ج ــد ًا ،اع ـتــرافٌ
رسمي بـ«تهريب» السيارات إلى البالد ،ومن
ث ـمّ «شــرع ـنــة» ه ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات ،أو فـلـنـسـمـيـهــا
«غسيل مثل هذه السيارات» .ومن جهة ثانية،
فإن مثل هذا اإلجراء الحكومي الرسمي ،رغم
«تواضعه» ،يثبت مقولة إن جهاز الدولة بات

يـعـمــل رس ـم ـي ـ ًا ل ــدى ق ــوى ال ـف ـســاد ال ـســوريــة،
ولصالحها.

خير إجــراء ،بدليل مبيع إحداها بنصف مليار
ليرة سورية.

الحكومة مستغربة
بــالـعــودة إلــى الـغــايــة مــن قـيــام هــذا ال ـمــزاد ،أي
ك ـســر ح ــال ــة ال ـج ـم ــود ف ــي األسـ ـ ــواق وارت ـف ــاع
أسـ ـع ــار الـ ـسـ ـيـ ــارات ،ح ـس ــب كـ ــام ال ـمــؤس ـســة
المتداول– يرجى عدم كبح الضحكات– فكأن
حــالــة ال ـج ـمــود ف ــي األس ـ ــواق ال ـســوريــة شــيء
غــريــب غ ـيــر م ـف ـهــوم بــالـنـسـبــة ل ـل ـح ـكــومــة ،وال
مبرر له ،ولذا ال ينقصه سوى «التحفيز» ،أما
ارتفاع أسعار السيارات ،فقد كان المزاد نفسه

الوقاحة!
ح ــول «ال ـم ــواط ــن ال ـب ــريء»  ،ف ـقــد دف ــع مـبـلــغ
 400مليون لـيــرة لـلـسـيــارة ،مـضــافـ ًا إليها 100
م ـل ـيــون ونِّ ـي ــف لـلـتـسـجـيــل ف ــي وزارة الـنـقــل
«غسيلها» ،بنسبة  %30من القيمة .ونتساءل
هنا ،إذا كان هذا التاجر قد دفع هذا المبلغ لقاء
سيارة وضمن مزاد ،فكم يمتلك من «سيولة»
يتسلى بها إذ ًا؟ ضمن ظــروف بالدنا الحالية
التي يعيش الغالبية الساحقة من سكانه تحت

خط الفقر .علم ًا بأن هذا التاجر مجرد «عينة
ّ
واحــدة» من شريحة اجتماعية تحيا معنا في
هذه البالد ،طفيليات كبرت وتكبر من جوعنا
ودمــائـنــا! لكن وكـمــا يـقــال «فــوق الـمــوتــة عصة
قبر» تتفاخر هذه الشريحة بنفسها وبثرواتها
لمثل هذه الدرجة من «الوقاحة» و«على عينك
يــا شـعــب» .إن هــذه «المهرجانات» الحكومية
بــالـتـعــاون مــع ه ــذه الـشــريـحــة وق ــوى الـفـســاد
مــن خلفها لــم تكن أول مــرة ،وربـمــا لــن تكون
األخيرة ،إال ّأن الناس نفسها قد تقيم «مزاد ًا»
عـلــى مــن يوقفها ويــوقــف هــذا الـمـهــزلــة مــع كل
مرة ولألبد.
مشغليها ً

أطباء األسنان في حلب وظلم جديد!
تظل ٍم إلى
قدم مجموعة من أطباء األسنان في حلب عريضة ُّ
وزارة الصحة عبر مديرية صحة حلب يشرحون فيه تفاصيل
معاناتهم بسبب القرار الجائر وتحدثوا فيها:

ال ـم ــوض ــوع :ت ـظ ـ ُّلــم أط ـب ــاء األس ـنــان
(بدل خدمة الريف)
تحية طيبة وبعد...
ن ـح ــن أطـ ـب ــاء األسـ ـنـ ــان بـ ــدل خــدمــة
الريف نعرض لكم مظلمتنا الناتجة
ع ــن ال ـق ــرار ال ـم ـفــاجــئ ب ــ«ف ـك ـنــا» عــن
ع ـم ـل ـنــا ف ــي ال ـم ــراك ــز ال ـص ـح ـيــة ب ـنــاء
على كتاب مديرية صحة حلب رقم
 5/3/21تاريخ  2020/1/28المستند
إلـ ـ ــى ك ـ ـتـ ــاب وزارة الـ ـصـ ـح ــة رق ــم
 6/2814تــاريــخ  2020/1/28راجـيــن
العمل على رفع ما لحق بنا من ضرر
بناء على االعتبارات التالية:
 -1ك ــان ف ــرزن ــا لـلـعـمــل ف ــي ال ـمــراكــز
الـصـحـيــة فــي مــديـنــة حـلــب بــديـ ًا عن
فـتــح ع ـيــادات فــي الــريــف ب ـنــاء على

ظـ ـ ــروف واع ـ ـت ـ ـبـ ــارات م ــوض ــوع ـي ــة
تـتـعـلــق ب ـظ ــروف ال ــوط ــن وأوضـ ــاع
األريـ ــاف ،ومـعـظــم هــذه االعـتـبــارات
ما زالت قائمة إلى اليوم.
َّ -2إن ت ــوزي ــع هـ ــذا ال ـع ــدد الـكـبـيــر
مــن األط ـبــاء عـلــى بـضـعــة ق ــرىً فقط
يجعل نصيب كل منها من العيادات
واألط ـبــاء كـبـيــر ًا ج ــد ًا بــالـقـيــاس إلــى
ح ـج ـم ـهــا وعـ ــدد س ـكــان ـهــا ،وبــال ـتــالــي
فــا مـ ــردود يــذكــر لـتـغـطـيــة تـكــالـيـفـهــا
الباهظة.
 -3إن إلـ ــزام ـ ـنـ ــا الـ ـمـ ـف ــاج ــئ ب ـف ـتــح
ع ـيــادات فــي الــريــف مـسـتـغــرب جــد ًا
بعد أن كان اختيار المديرية إلزامنا
بــال ـع ـمــل «دون أجـ ــر» ف ــي ال ـمــراكــز
الـصـحـيــة ،ألنــه يـعـنــي أي ـض ـ ًا تحميلنا
ال ـم ـفــاجــئ ت ـكــال ـيــف مــال ـيــة بــاه ـظــة ال
قِـبَـ َـل لمعظمنا على تحمَّلها فــي هذه
الضائقة والغالء الفاحش.
 -4إن بـيـنـنــا مــن قـضــى كــامــل فـتــرة
الريف ّإل أيام ًا أو أسابيع أو شهور ًا
قليلة ،ثــم عليه أن يـعــود بتجهيزاته
ثانية دون تحقيق أي مــردود منها
باعتبار ضيق المدة المتبقية وعدد

السكان القليل جد ًا في القرى وكثرة
األطباء وعدم توفر البنى والمرافق
التحتية فيها( .يوجد بيننا من بقي
له يومان وثالثة أيام فقط(.
 -5إن كتاب وزارة الصحة المشار
إلـيــه ال يطالب اإلدارة بفك األطـبــاء
القائمين على العمل ال تصريح ًا وال
تلميح ًا ،بــل ربـمــا كــان يخص ضمن ًا
الذين لم يـبــدؤوا خدمة الريف بعد.
والكتاب المذكور يقضي فقط بعدم

مــوافـقــة «الـسـيــد الــوزيــر عـلــى تمديد
ال ـ ـ ــرأي »...ول ـيــس ف ــك م ــن ان ـخــرط
بالعمل واقترب من إنجازه وحصل
ع ـل ــى ت ــرخ ـي ــص م ــؤق ــت ل ـل ـع ـمــل فــي
ال ـم ــراك ــز طـيـلــة خــدمــة ال ــري ــف وف ـق ـ ًا
ل ـل ـنــص ال ـح ــرف ــي ل ـل ـتــراخ ـيــص ال ـتــي
منحت لنا من مديرية صحة حلب.
َّ -6إن تـجـهـيــز ع ـيــادة لـيــس بــاألمــر
الـسـهــل كـمــا تعلمون ويتطلب جـهــد ًا
وم ـ ــا ًال وزمـ ـنـ ـ ًا ب ــدأن ــا خ ـس ــارت ــه مـنــذ

بداية شهر شباط الحالي ،فيما كنا
نتطلع إلــى إنـهــاء خــدمــة الــريــف ،ثم
بــدء عمل يـعــوض فـتــرة الـخــدمــة بال
الظروف الصعبة المعروفة.
أجر في ُّ
كما كنا نتطلع إلى أن تقف السلطات
ال ـص ـح ـيــة إلـ ــى جــان ـب ـنــا ولـ ــو بـكـتــاب
شكر على األقل يرفع من معنوياتنا،
وليس طردنا بهذه الطريقة ،ونحن
م ــن ص ـمــد وخـ ــدم ف ــي مــوق ـعــه وبــا
أجر.

شؤون محلية
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 38عاماً مضت على اإلضراب العام
الشامل الذي خاضه المواطنون السوريون
في الجوالن السوري المحتل ،رفضاً
لمخططات العدو الصهيوني38 ،
عاماً وال يزال أهل الجوالن مستمرين
بمقاومتهم للعدو وأطماعه العدوانية
بحق أرضهم وممتلكاتهم ،متمسكين
بهويتهم السورية وبعودة الجوالن إلى
السوريين.

ǧنوار الدمشقي

أ َّكد أبناء القنيطرة والجوالن السوري المحتل
ت ـص ـم ـي ـم ـهــم ع ـل ــى اس ـت ـك ـم ــال م ـس ـي ــرة ال ـن ـضــال
والمقاومة حتى تحرير كامل الجوالن المحتل،
واسـتـعــادة الحقوق المغتصبة ،مشددين على
أن «ذك ــرى اإلض ــراب الــوطـنــي الـشــامــل تــزرع
فيهم األمــل والعزيمة على مــزيــد مــن الصمود
والمقاومة وإفـشــال كـ ِّـل الـقــرارات والسياسات
««اإلسرائيلية» بحق الـجــوالن المحتل أرضـ ًا
وتاريخ ًا وسكان ًا.
وف ــي ال ــذك ــرى ال ـثــام ـنــة وال ـثــاث ـيــن ل ــإض ــراب
الــوطـنــي الـشــامــل ال ــذي خــاضــه أه ــل ال ـجــوالن
المحتل رفـضـ ًا لـلـقــرار الـقــاضــي بـضــم الـجــوالن
ال ـســوري الـمـحـتــل إلــى الـكـيــان الـصـهـيــونــي في
الرابع عشر من شباط عام  ،1982جدد أهالي
محافظة القنيطرة والجوالن المحتل تمسكهم
بـكــل ذرة تــراب مــن أرضـنــا المحتلة ،وحتمية
تحريرها وعودتها إلى السوريين.
فـيـمــا ي ـلــي ،ن ـس ـت ـعــرض ب ـعــض ال ـح ـقــائــق الـتــي
كانت قد نشرتها قاسيون سابق ًا حــول نضال
أه ــال ــي الـ ـجـ ــوالن وم ـق ــاوم ـت ـه ــم ل ـل ـع ــدو ،حـيــث
ك ــان ــت ال ـب ــداي ــات ف ــي ن ـهــايــة سـبـعـيـنــات ال ـقــرن
ال ـم ــاض ــي ،ب ـمــواقــف مـتـفــرقــة س ـقــط فـيـهــا عــدد
من الشهداء ،وتطورت منذ الثمانينات لتأخذ
شكل اإلضراب العام واالنتفاضة ،وأفشل أبناء
الجوالن المحتل المشاريع الصهيونية واحد ًا
بعد آخر.
الوثيقة الوطنية في الجوالن
ج ـ ــاء فـ ــي «ال ــوثـ ـيـ ـق ــة ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـمــواط ـن ـيــن
الـســوريـيــن فــي مــرتـفـعــات ال ـجــوالن الـســوريــة
الـمـحـتـلــة» بـتــاريــخ  ،1981/3/25وال ـتــي تعتبر
ب ـم ـثــابــة ال ــدس ـت ــور ال ـن ـضــالــي ألب ـن ــاء ال ـج ــوالن
المحتل« :هضبة الـجــوالن المحتلة هــي جزء
ال يتجزأ من سورية العربية ،الجنسية العربية
الـســوريــة صـفــة حقيقية مــازمــة لـنــا ال تــزول،
أراض ـي ـنــا هــي مـلـكـيــة مـقــدســة ألب ـنــاء مجتمعنا
ال ـس ــوري ـي ــن .وكـ ــل م ــواط ــن ت ـس ـوّل ل ــه نـفـســه
أن يبيع أو يـتـنــازل أو يتخ ّلى عــن شـبــر منها
لـلـمـحـتـلـيــن «اإلســرائ ـي ـل ـي ـيــن» ي ـق ـتــرف جــريـمــة
كبرى بحق مجتمعنا ،وخيانة وطنية ال تغتفر.
وال نعترف بأي قرار تصدره «إسرائيل» من
أجــل ضـمّـنــا للكيان «اإلســرائـيـلــي» .ال نعترف
بشرعية المجالس المحلية والمذهبية ،لكونها
عُيّنت من قبل الحكم العسكري.
وكـ ــل م ــواط ــن م ــن ه ـض ـبــة الـ ـجـ ــوالن ت ـس ـوِّل
ل ـ ــه ن ـف ـس ــه اس ـ ـت ـ ـبـ ــدال ج ـن ـس ـي ـت ــه بــال ـج ـن ـس ـيــة
«اإلســرائـيـلـيــة» ،يـســيء إلــى كــرامـتـنــا وشــرفـنــا
الوطني ،ويعتبر خائن ًا لبالدنا.
كل من يتجنَّس بالجنسية «اإلسرائيلية» ،أو
يـخــرج عــن مـضـمــون الــوثـيـقــة الــوطـنـيــة ،يكون
م ـن ـبــوذ ًا ومـ ـط ــرود ًا م ــن نـسـيـجـنــا االجـتـمــاعــي
ويحرَّم التعامل معه».
اإلضراب الكبير
أقـرّ الكيان الصهيوني «قانون ضم الجوالن»
بتاريخ  14كــانــون األول  ،1981والــذي اعتبر

أراضــي الجوالن السوري المحتل عام 1967
جزء ًا ال يتجزأ من «دولة» االحتالل.
أم ــا مــواط ـنــو ال ـج ــوالن الـمـحـتــل ،فـقــد ت ـص ـدَّوا
لـ ـقـ ــانـ ــون ال ـ ـض ـ ــم ،ورفـ ـ ـض ـ ــوا فـ ـ ــرض ال ـه ــوي ــة
الـصـهـيــونـيــة عـلـيـهــم ،ورغ ــم ال ـض ـغــوط الـهــائـلــة
التي مارسها االحتالل من التنكيل والترهيب
والمحاربة بلقمة العيش ،أعلن أهالي الجوالن
الـمـحـتــل إض ــراب ـ ًا عــام ـ ًا ب ــدأ بـتــاريــخ  14شـبــاط
 ،1982والذي يعتبر من أطول اإلضرابات في
ال ـتــاريــخ ،حـيــث اسـتـمــر اإلضـ ــراب سـتــة أشـهــر
رغــم الحصار ،وعــرف باسم اإلضــراب الكبير.
انتهى اإلضراب بعد فشل االحتالل في فرض
الهوية الصهيونية على أبناء الجوالن.
جاء في البيان الــذي أصــدره أهالي الجوالن:
بتاريخ « 1982/2/13اتخذنا قــرار ًا باإلضراب
العام والشامل ،وغير المحدود .لم نتخذ هذا
الـقــرار تـعـسـفـ ًا ،وال حـبـ ًا بــاإلضــراب ،بــل يجب
أن يـعـلــم ال ـقــاصــي وال ــدان ــي أن ــه لــم يـكــن لــديـنــا
أي خـيــار ســوى الــوقــوف بـصــابــة فــي سبيل
كــرامـتـنــا وأخــاق ـنــا الــوطـنـيــة غـيــر الـقــابـلــة ألي
تغيير أو تبديل».
حركة المقاومة السرية
انطلقت «حركة المقاومة السرية» بمبادرة من
أبناء الجوالن عام  ،1984واستمرت عملياتها
حتى سنة  .1998نَّـفــذت المقاومة الـعــديــد من
العمليات العسكرية ضد االحتالل عبر تفكيك
األلـ ـغ ــام ال ـص ـه ـيــون ـيــة ع ـلــى ال ـش ــري ــط ال ـشــائــك
ووضعها على طريق دوريات االحتالل.
مـ ــن أشـ ـه ــر ع ـم ـل ـي ــات الـ ـح ــرك ــة :ح ـ ــرق مـخـفــر
مسعدة ،تفجير معسكر بقعاثا ،إحراق معسكر
بانياس بقنابل المولوتوف ،إحراق مستعمرة
«نـفـيــه ات ـيــب» ال ـتــي بـنـيــت عـلــى أن ـقــاض بـلــدة
جباتا الزيت ،استهداف الدوريات الصهيونية
بــال ـق ـنــابــل ،إحـ ــراق م ـق ـرّ حــاكــم م ـس ـعــدة ،تنفيذ
ع ـم ـل ـيــات االس ـت ـط ــاع ،ن ـقــل م ـع ــدات عـسـكــريــة
وأس ـل ـحــة قـتــالـيــة إل ــى االنـتـفــاضــة الفلسطينية
 .2001تنظيم المظاهرات الشعبية والنسائية.
تـعـرَّض أعـضــاء حركة المقاومة السورية إلى

رغم الضغوط
الهائلة التي
مارسها االحتالل من
التنكيل والترهيب
والمحاربة بلقمة
العيش أعلن أهالي
الجوالن المحتل
إضراباً عاماً بدأ بتاريخ
 14شباط 1982
والذي يعتبر من
أطول اإلضرابات في
التاريخ

ح ـم ــات األس ـ ــر واالعـ ـتـ ـق ــال -1997-1985
 .2001-1998وكـ ــان أع ـض ــاؤه ــا أول تـنـظـيــم
ينشد نشيد «حماة الديار» في قاعة المحكمة
الـعـسـكــريــة ،رافـضـيــن االع ـتــراف بـهــا ،وحـكـمــوا
بأحكام تصل حتى  27سنة .كما سقط للحركة
عدد من الشهداء .وخاض األسرى واألسيرات
عدة إضرابات في سجون االحتالل.
انتفاضة الهوية
حــدثــت انـتـفــاضــة شـعـبـيــة عــارمــة فــي ال ـجــوالن
المحتل بتاريخ  ،1987والتي عُـدّت استمرار ًا
النـتـفــاضــة الـهــويــة الـســوريــة مـنــذ  ،1982بــدأت
أحداثها في ساحة بلدة مجدل شمس وشملت
بــاقــي قــرى الـجــوالن الـمـحـتــل .كـمــا سـقــط فيها
عدد من الشهداء.
احتفاالت الجالء
تــزامـنـ ًا مــع احـتـفــاالت السوريين بـيــوم الجالء
ال ـم ـج ـيــد  ،2005ف ــي ال ـقــام ـش ـلــي وط ــرط ــوس
ودمـ ـشـ ــق والـ ـق ــري ــا وال ـ ـسـ ــويـ ــداء وم ـي ـس ـلــون
ودمشق وغيرها ،أحيت المؤسسات الوطنية
ف ــي الـ ـجـ ــوالن الـ ـسـ ــوري ال ـم ـح ـتــل اح ـت ـف ــاالت
الجالء العظيم ،مثل :مؤسسة قاسيون الثقافية
في قرية بقعاثا ،وفرقة قاسيون الفنية ،وفرقة
الزجل الشعبي في الجوالن المحتل ،ورابطة
ال ـجــام ـع ـي ـيــن ف ــي الـ ـج ــوالن ال ـع ــرب ــي ال ـس ــوري
المحتل ،للتأكيد على الهوية الوطنية السورية
ورفض ًا لالحتالل.
مسيرات العودة
م ــع ت ـصــاعــد ال ـح ــراك ــات الـشـعـبـيــة ف ــي ال ـب ـلــدان
ال ـع ــرب ـي ــة ،ان ـط ـل ـقــت م ـس ـيــرة الـ ـع ــودة ب ـتــاريــخ
 2011/5/15إلــى مـجــدل شـمــس المحتلة تحت
ش ـعــار «ال ـش ـعــب يــريــد ال ـع ــودة إل ــى فـلـسـطـيــن،
وال ــوح ــدة طــريـقـنــا ل ـل ـعــودة» .وام ـت ــزج نـضــال
الشعبين ال ـســوري والفلسطيني فــي مسيرة
ال ـعــودة ألق ــرب نـقـطــة مــع ح ــدود الــوطــن إلــى
ع ـيــن الـتـيـنــة ث ــم م ـجــدل ش ـمــس ال ـس ــوري ــة فــي
الجوالن.
وت ـج ـس ـي ــد ًا ل ـحــق الـ ـع ــودة ان ــدف ــع اآلالف مــن

ال ـســوري ـيــن والـفـلـسـطـيـنـيـيــن مـتـخـطـيــن ال ـتــال
واألوديـ ــة واألسـ ــاك الـشــائـكــة والـمـسـتـنـقـعــات
وح ـق ــول األل ـغ ــام ،وق ــام ــوا بـتـهــديــم أجـ ــزاء من
ج ــدار ال ـف ـصــل ال ـشــائــك ،فــاتـحـيــن ال ـطــريــق إلــى
الضفة األخرى ليلتحموا مع أبناء الجوالن في
منطقة مجدل شمس ،حيث استقبلوا من قبل
األهــالــي بــالـتــرحــاب والـعـنــاق وســط الــزغــاريــد
ورش األرز والـ ـ ــورود ،م ــزوّدي ــن الــزاحـفـيــن
بالطوب والحجارة ومقدمين البصل بكميات
كبيرة من مؤنهم البيتية لتفادي خطر القنابل
المسيلة للدموع.
وتـ ـكـ ـرَّر ال ـم ــوق ــف ب ـت ــاري ــخ  ،2011/6/5وق ــدم
ال ـش ـع ـبــان ال ـس ــوري والـفـلـسـطـيـنــي ف ــي هــذيــن
اليومين عشرات الشهداء ومئات الجرحى من
أجل تحرير األراضي المحتلة.
اإلضراب الرافض لالنتخابات
الصهيونية
وآخـ ــر ال ـت ـحــركــات ال ـتــي سـبـقــت إح ـي ــاء أهــالــي
الـ ـ ـج ـ ــوالن ذك ـ ـ ــرى اإلضـ ـ ـ ـ ــراب ال ـك ـب ـي ــر ي ــوم
 ،2020/2/14كــان اإلضــراب الـعــام الــذي جرى
تـنـفـيــذه ي ــوم  2020/2/2وذل ــك تـلـبـيــة لــدعــوة
صـ ـ ــادرة ع ــن االج ـت ـم ــاع الـ ـع ــام ل ـع ـم ــوم أب ـن ــاء
ال ـج ــوالن الـمـحـتــل ب ـتــاريــخ  ،2020/2/1رفـضـ ًا
لـ ـقـ ــرار ح ـك ــوم ــة الـ ـعـ ــدو ال ـص ـه ـي ــون ــي ال ـم ـح ـتــل
بــال ـم ـصــادقــة ع ـلــى إق ــام ــة م ـ ــزارع ال ـتــورب ـي ـنــات
الـهــوائـيــة عـلــى أراضـيـهــم الــزراعـيــة ،حـيــث تمَّت
تلبية الدعوة من قبل كافة قطاعات المجتمع،
من مدارس ومصالح وغيرها.
وقـ ــد صـ ــدر ب ـي ــان ب ــاس ــم «ج ـمــاه ـيــر ال ـج ــوالن
ال ـع ــرب ــي الـ ـسـ ــوري» ت ـم ـه ـيــد ًا ودع ـ ــوة لـتـنـفـيــذ
اإلضــراب الـعــام ،كما تـمَّ تقديم بعض الكلمات
خ ــال االج ـت ـمــاع الـ ــذي خ ـصــص ل ـهــذه الـغــايــة
مــن قبل بعض الــوجــوه الدينية واالجتماعية
ال ـ ـب ـ ــارزة ،وقـ ــد ش ـ ــارك ف ـي ـهــا ع ـم ـيــد األسـ ــرى
الـســوريـيــن صــدقــي المقت بكلمة أيـضـ ًا ،والتي
أجمعت على التنديد والرفض بإقامة مشروع
ال ـمــراوح الـتــوربـيـنـيــة الـمــدمــر للبشر والـشـجــر
والحجر على أراضيهم.
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يكثر الحديث اليوم عن الصناعة السورية وعن إنتاجها لبدائل المستوردات بنسبة  ...%80وللصناعة في سورية تاريخ طويل في محاولة إنتاج استقالل اقتصادي
صناعي نسبي ،لم يكن ناجحاً دائماً ،على الرغم من توفر إمكانات وكوادر ،ورغم ما تتمتع به الصناعة السورية التحويلية من مرونةّ .إل أن للصناعة السورية
اختالالتها وتشوهاتها الكبرى التي لم تستطع السياسات أن تديرها يوماً ،وال تزال تعمق هذه االختالالت.

الصناعة السورية -واختالالتها الكبرى ()1

الريعية %77 :صناعة تعتمد على موارد البيئة األولية!
سنستعرض خالل
أعداد قادمة أهم
سمات الصناعة
السورية السلبية
واإليجابية ،ونبدؤها
من الجانب األبرز:
الطابع الريعي
للصناعة ،واعتمادها
على موارد بيئية أولية
محددة ،وهو واحد
من محددات مستوى
التخلف الصناعي!

ǧعشتار محمود

أصبحت الصناعة السورية منذ اكتشاف
الـنـفــط فــي ســوريــة ريـعـيــة ال ـطــابــع ،أي
تعتمد عـلــى ال ـمــوارد الـبـيـئـيــة األســاسـيــة
وتـحـقــق عــوائــد ك ـبــرى مـنـهــا بــاسـتـثـمــار
قليل.
وال ـمــوارد البيئية األســاسـيــة هــي اآلتية
مــن بــاطــن األرض وسـطـحـهــا ،وك ــل ما
ي ـت ـع ـلــق ب ــاالسـ ـتـ ـخ ــراج :ال ـن ـف ــط وال ـغ ــاز
وأنــواع الصخور والــرمــال والفوسفات
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ال ـ ـت ـ ــي تـ ـسـ ـم ــى الـ ـصـ ـن ــاع ــات
االسـ ـتـ ـخ ــراجـ ـي ــة ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى اإلنـ ـت ــاج
المرتبط بالوقود ،وهو إنتاج الكهرباء
ال ــذي يـشـكــل الــوقــود األح ـف ــوري نسبة
تفوق  %80من مكوناته ،وأخير ًا ،إنتاج
م ـي ــاه ال ـش ــرب وت ــزوي ــد ال ـم ـج ـت ـمــع بـهــا.
أي مـجـمــوع مــا يـسـمــى فــي التصنيفات
الـســوريــة الــرسـمـيــة والــدولـيــة :صناعات
استخراجية وصناعة الماء والكهرباء.
إن ارت ـف ــاع نـسـبــة ه ــذه ال ـص ـنــاعــات مــن
مـجـمــل الـصـنــاعــة فــي بـلــد مــا هــي مــؤشــر
على تخ ُّلف البنية الصناعية واعتمادها
عـلــى مـ ــوارد األرض بــالــدرجــة األول ــى.
وقد كانت هذه النسبة في سورية عالية،
حيث شكلت هــذه القطاعات نسبة %77
مــن مـجـمــل الـصـنــاعــة قـبــل األزمـ ــة ،بينما
الـنـسـبــة الـمـتـبـقـيــة وأق ــل مــن  %23كــانــت
لـمــا يـسـمــى الـصـنــاعــة الـتـحــويـلـيــة (وهــي
كـ ُّل عمليات اإلنـتــاج الصناعي األخــرى:
األغ ــذي ــة وال ـم ـش ــروب ــات ،ال ـم ـن ـســوجــات
واأللبسة ،األخشاب ،الكيماويات وتكرير
الـبـتــرول ،تصنيع الـمـعــادن والبالستيك،
وتصنيع الكهربائيات وغيرها).
ول ـم ـع ــرف ــة مـ ــدى ارتـ ـفـ ــاع هـ ــذه الـنـسـبــة
نـضـعـهــا فــي مـقــارنــة مــع ال ــدول الـمـمــاثـلــة
ل ـس ــوري ــة م ــن ح ـي ــث م ـس ـت ــوى ال ــدخ ــل،
فبينما شكلت الصناعة الريعية المعتمدة
على الـمــوارد األســاسـيــة أكـثــر مــن ثالثة
أرب ـ ـ ــاع ال ـص ـن ــاع ــة الـ ـسـ ــوريـ ــة فـ ــي ع ــام
 %77 :2010ك ـمــا ذك ــرن ــا ،ف ــإن الـحـصــة
الــوسـطـيــة عــالـمـيـ ًا كــانــت  %46فـقــط من
مجمل الـصـنــاعــات فــي  ،2010وذلــك في
مجموعة الدول التي كنا ننتمي إليها في
حينها (مجموعة الشريحة األقــل دخـ ًا
ضمن الــدول متوسطة الــدخــل) .وطبع ًا

ما الذي نعنيه بالريعية؟
تــرتـبــط م ـفــردة ال ـرّيــع بـمـلـكـيــة األرض،
ف ـ ـ ـ ــاألرض عـ ـمـ ـلـ ـيـ ـ ًا ومـ ـ ــا تـ ـحـ ـت ــوي ــه مــن
م ــزاي ــا وث ـ ـ ــروات وم ـ ـ ــوارد ت ـح ـقــق عـنــد
استثمارها عــائــد ًا يسمى الـرّيــع ،فبكلف
ق ـل ـي ـلــة ل ـل ـم ـس ـت ـلــزمــات الـ ــدوريـ ــة تـحـصــل
على مــوارد مالية كثيرة فقط من قيمة
ال ـم ــوارد الـبـيـئـيــة ال ـتــي ت ـمّ اسـتـخــراجـهــا
وتسعيرها الـعــالـمــي وتـحــديــد ًا فــي حالة
النفط والغاز.
ولـلـمـقــارنــة بـيــن الـصـنــاعــة االستخراجية
وال ـ ـت ـ ـحـ ــوي ـ ـل ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن ح ـ ـيـ ــث ال ــريـ ـعـ ـي ــة
االستثمارية ،نأخذ الحالة السورية.
ف ـ ـ ــي عـ ـ ـ ــام  2010كـ ـ ــانـ ـ ــت الـ ـصـ ـنـ ــاعـ ــة
االس ـت ـخ ــراج ـي ــة م ــع الـ ـم ــاء وال ـك ـه ــرب ــاء
ـرة دخـ ـ ًا أو قـيـمـ ًا
تـحـصــل ع ـلــى  58ل ـي ـ ً

تنخفض هــذه النسبة كلما تقدمنا على
س ـلــم ت ـط ــور ال ــدخ ــل وت ـق ــدم الـتـصـنـيــف
الصناعي لهذه الدول.
أي حـتــى بــالـقـيــاس بــأقــرانـنــا مــن الــدول
م ــن ح ـيــث م ـس ـتــوى ال ــدخ ــل وال ـت ـط ــور،
فــإن صناعتنا كــانــت أعـلــى ريـعـيــة ،حيث
ال ت ـس ـجــل ن ـســب ك ـه ــذه إال ف ــي الـ ــدول
النفطية الكبرى التي لسنا جزء ًا منها!
ت ـغ ـي ــرت هـ ــذه ال ـم ـع ــادل ــة خـ ــال س ـن ــوات
األزمة ،ففي عام  2015شكلت الصناعات
االس ـت ـخ ــراج ـي ــة ن ـس ـبــة  %51م ــن ال ـنــاتــج
الـ ـصـ ـنـ ــاعـ ــي ،والـ ـصـ ـنـ ــاعـ ــات ال ـت ـح ــوي ـل ـي ــة
ارتـفـعــت لـتـسـجــل نـسـبــة  ،%49ول ـك ـنّ هــذا
لم يكن نتيجة مؤشرات إيجابية لتحسُّن
التحويلية ،بل ألن االستخراجية انهارت
ســريـعـ ًا وبمستوى أعـلــى مــن التحويلية.
نـتـيـجــة ت ـمــركــزهــا ف ــي م ـنــاطــق جـغــرافـيــة
واعتمادها على نشاط الشركات األجنبية
الـغــربـيــة الـتــي الـتــزمــت بــالـعـقــوبــات ،حيث
ج ـرّ ال ـتــراجــع الـكـبـيــر ف ــي ال ـن ـفــط وال ـغــاز
تراجع ًا مماث ًال في إنتاج الكهرباء.

م ـضــافــة ،م ـقــابــل ك ــل  100ل ـي ــرة إن ـت ــاج.
المساهم األساس فيها هو االستخراج
حيث مقابل كل  100ليرة إنتاج أكثر من
 88ليرة دخ ًال إضافي ًا.
ب ـي ـن ـم ــا هـ ـ ــذه الـ ـنـ ـسـ ـب ــة ف ـ ــي ال ـص ـن ــاع ــة
التحويلية كــانــت 20 :لـيــرة قيم مضافة
مقابل كــل  100ليرة إنـتــاج وهــي نسبة
منخفضة بشكل كبير...
خ ــال األزمـ ــة ت ـغ ـيــرت ال ـعــوائــد أي ـض ـ ًا،
وتــرافــق تراجع الصناعة االستخراجية
الكبير مع تراجع في عوائدها أيض ًا .إذ
أصبح مقابل كل  100ليرة إنتاج ،تتحقق
القيم المضافة المتحققة تقارب  45ليرة،
وخـســرت عــائــديــة االسـتـخــراجـيــة نسبة
 %23مــن قيمها ،بسبب تــوقــف الحقول
عالية اإلنتاجية بالدرجة األولى.

القيم المضافة أو الدخل الجديد المتحقق ضمن كل  100ليرة إنتاج
صناعي سوري -استخراجية وموارد وتحويلية -ليرة سورية
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إن ن ـس ـبــة ال ــدخ ــل اإلض ــاف ــي م ــن اإلن ـت ــاج
اإلج ـم ــال ــي ف ــي ال ـص ـنــاعــة ال ـم ـع ـت ـمــدة عـلــى
الـ ـم ــوارد الـبـيـئـيــة األس ــاس ـي ــة أك ـبــر بـثــاث
مــرات تقريب ًا منه في الصناعة التحويلية،
ول ـكــن ه ــذا ال ـعــائــد الـمــرتـفــع أك ـثــر هـشــاشــة
وأقــل اسـتــدامــة كما بـيّــن ظــرف األزمــة في
س ــوري ــة .حـيــث تــراج ـعــت عــوائــد الـصـنــاعــة
االس ـت ـخــراج ـيــة ب ـيــن  ،2015-2010بـيـنـمــا
حافظت الصناعة التحويلية على مستوى
ع ــوائ ــده ــا رغـ ــم ق ـ ّل ـت ــه ،وب ـق ـيــت الـمـنـتـجــات
ال ـص ـن ــاع ـي ــة الـ ـسـ ــوريـ ــة ت ـح ـت ــوي فـ ــي كــل
 100ل ـيــرة مــن قـيـمـهــا الـمـنـتـجــة قــرابــة 20
ـدة م ـضــافــة ،وه ــي نـسـبــة
ل ـيــرة ق ـي ـم ـ ًا ج ــدي ـ ً
مـنـخـفـضــة تــرت ـبــط بــالـبـنـيــة الـتـكـنــولــوجـيــة
للصناعة التحويلية ،وهو خلل بنيوي آخر
سندرسه الحق ًا.
الصناعة االستخرجية السورية أمنت لسورية موارد
مــالـيــة هــامــة خ ــال عـقــود مــن اكـتـشــافـهــا والـعـمــل بـهــا،
ول ـكــن ه ــذه ال ـم ــوارد ال ـتــي ج ــزء ه ــام وأسـ ــاس منها
للدولة مالكة الثروات الطبيعية واألراضي المشاع ،لم
تجد طريقها لتتحول إلى بدائل مستقبلية للصناعات
االستخراجية .التي تحتاج للتخطيط لبدائل ألنها ال
تتمتع باالستدامة بطبيعة الحال بسبب اعتمادها على
موارد محدودة كمي ًا وزمني ًا كما في النفط.
ال ـ ــوزن ال ـم ــرت ـف ــع ل ـل ـص ـنــاعــة االس ـت ـخ ــراج ـي ــة أع ـطــى
ال ـص ـن ــاع ــة الـ ـس ــوري ــة ط ــاب ـع ـ ًا هـ ـشـ ـ ًا ،وهـ ــو م ــا ظـهــر
عـمـلـيـ ًا فــي مــرح ـلــة ال ـصــدمــة خ ــال س ـنــوات األزم ــة.
فــاالسـتـخــراج يـنـتــج الـكـثـيــر مــن ال ـمــوارد الـمــالـيــة من
الـقـلـيــل اسـتـثـمــاريـ ًا ،أو مــن الـقـلـيــل مــن الـمـسـتـلــزمــات،
ولكنه بالمقابل يرتبط باالستثمار المكثف لموارد
بيئية محددة .ولهذا مشكلتان ،األولــى أن نضوب

%80
تعتبر الحواالت
الواردة من الخارج
واحدة من المصادر
األساسية للقطع
األجنبي المتدفق
إلى البالد ،بيانات
الحواالت دولياً غير
متاحة بشكل كامل
والبنك الدولي يثبت
الرقم السوري عند
حدود  1,6مليار دوالر
سنوياً منذ عام ،2010
والحواالت أعلى من
هذه الحدود بالتأكيد
مع ازدياد عدد
المهاجرين السوريين
بمقدار قارب 6
ماليين.

أو توقف هذه الموارد أو اختالل أسعارها العالمية،
أو عــدم ال ـقــدرة عـلــى الــوصــول إلـيـهــا ووقــوع ـهــا في
مـنـطـقــة اض ـطــرابــات كـمــا فــي ال ـحــالــة ال ـســوريــة ...أو
أيــة مشكلة أخــرى قــد تمنع اسـتـثـمــار هــذه الـمــوارد،
تؤدي إلى فقدان كبير وسريع لجزء هام من الناتج
الصناعي وتنتج اختال ًال في الموارد المالية العامة.
أما المشكلة الثانية وهي المتعلقة بالمستقبل ،فتكمن
في أن استثمار هذه الموارد وتحقيق عوائد منها في
الحاضر يجب أن يكون مبني ًا على رؤيــة المستقبل.
فـنـضــوب هــذه ال ـمــوارد ال يحمل تــأثـيــرات اقـتـصــاديــة
فـقــط ،بــل بيئية واجتماعية تتحول إلــى مسائل أمن
وطـنــي ،مـثــل مـشــاكــل الـمـيــاه أو حـتــى مـشــاكــل الـتــربــة
وتدهورها.
ل ــم ت ـق ــم ال ـس ـي ــاس ــات ب ــاس ـت ـخ ــدام م ـ ــوارد ال ـص ـنــاعــة
االسـ ـتـ ـخـ ــراجـ ـيـ ــة ل ـت ـن ـم ـي ــة الـ ـصـ ـنـ ــاعـ ــة ال ـت ـح ــوي ـل ـي ــة

من الحواالت السورية
من الخليج

الـبـيــانــات الــرسـمـيــة الـســوريــة ال ــواردة في
المكتب المركزي لإلحصاء تشير إلــى أن
صافي الحواالت الخارجية قد بلغ في عام
 2017ما يقارب 3,8 :مليارات دوالر وهي
ت ـش ـمــل ت ـح ــوي ــات ال ـعــام ـل ـيــن وت ـحــويــات
أشكال الدخل األخرى.
دراس ـ ـ ــات دولـ ـي ــة ت ـع ـت ـمــد ال ــرق ــم ال ــدول ــي
ال ـم ـث ـبّــت 6 :م ـل ـي ــارات دوالر ،ح ـتــى عــام
 2017وتـنـشــر ت ــوزع م ـصــادره بـنــاء على
ال ــدول ليتبين بــأن الـســوريـيــن فــي اإلقليم
هـ ــم الـ ـمـ ـص ــدر األس ـ ـ ــاس لـ ـلـ ـح ــواالت إل ــى
سورية.
الـجـهــات األرب ــع األكـثــر تــوريــد ًا لـلـحــواالت
هــي ال ـس ـعــوديــة 480 :مـلـيــون دوالر ،ثم
لـبـنــان  272مـلـيــون دوالر ،يـلـيــه األردن
 245مـلـيــون دوالر ،فـتــركـيــا  234مليون
دوالر .وهــي الجهات األربــع التي تسجل

تــدف ـقــات س ـنــويــة بــأك ـثــر م ــن  100مـلـيــون
دوالر.
المصادر الغربية األساسية هي الواليات
ال ـم ـت ـحــدة  37م ـل ـيــون دوالر ،ث ــم ألـمــانـيــا
 27مليون دوالر ،فالسويد  19,5مليون
دوالر.
ك ـمــا ت ـش ـيــر ال ـب ـي ــان ــات إلـ ــى أن ال ـح ــواالت
الـخــارجــة مــن ســوريــة تـقــارب  420مليون
دوالر ،الــوج ـه ـتــان األســاس ـي ـتــان لـهــا هما
ال ـ ـع ـ ــراق  320مـ ـلـ ـي ــون دوالر ت ـق ــري ـب ـ ًا،
وفلسطين حوالي  100مليون دوالر.
األرق ـ ــام م ــن أوروب ـ ــا مــرش ـحــة ل ــازدي ــاد،
وتـ ـح ــدي ــد ًا م ــع وج ـ ــود  700ألـ ــف الج ــئ
سوري في ألمانيا وحدها ،نصفهم مرشح
ل ــدخ ــول س ــوق ال ـع ـمــل األل ـمــان ـيــة ف ــي عــام
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وت ـطــويــرهــا ت ـك ـنــولــوج ـي ـ ًا ورس ــم ب ــدائ ــل مـسـتـقـبـلـيــة
ل ـن ـض ــوب ال ـ ـن ـ ـفـ ــط ...وجـ ـ ــزء مـ ــن ه ـ ــذا يـ ـعـ ــود إل ــى
النهب المنظم لمواضع الـثــروة العامة الكبرى في
ســوريــة وح ـصــة ال ـف ـســاد الـكـبـيــر ،وأي ـض ـ ًا لـمـشــاركــة
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن ف ــي إنـ ـت ــاج الـ ـغ ــاز وال ـن ـف ــط ب ـن ـســب
تقارب النصف .واألسوأ أن السياسات بعد األزمة
وت ـحــديــد ًا خ ــال ال ـعــام ـيــن الـمــاضـيـيــن ب ــدأت تــوسّــع
ح ـص ــة ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن م ــن هـ ــذه الـ ـمـ ــوارد ال ـك ـب ـيــرة
ف ــي مـ ـج ــاالت أوس ـ ــع ،ف ـت ـش ــارك ـه ــم ف ــي اس ـت ـخ ــراج
الـ ـف ــوسـ ـف ــات ل ـت ـع ـط ـي ـه ــم ن ـس ـب ــة ت ـ ـقـ ــارب  %70مــن
الموارد ،وتشاركهم في حقول النفط وإنتاج الغاز
بـنـســب أي ـض ـ ًا ال تـقــل عــن هـ ــذا ...وذل ــك فــي الــوقــت
ال ــذي ت ـح ـتــاج ف ـيــه ال ـمــال ـيــة ال ـعــامــة إل ــى أي م ــورد،
وأقل ما نحتاجه هو ربح إضافي لكبار المتنفذين
المستثمرين.
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%8
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بعض من وقائع العنف االقتصادي -االجتماعي األمريكي
شؤون اقتصادية

قاسيون ـ العدد  ٩٥٣اإلثنين  ١٧شباط 2020

قد تكون الواليات المتحدة األمريكية أغنى بلد في العالم ،أو كما يستخدم البعض مقولة« :أغنى بلد عبر التاريخ»
ومكان تجمع أكبر ثروات العالم ...ولكن بمقاييس أخرى فإن أمريكا أكثر تخلفاً من الكثير من دول العالم «المتقدم»،
والنموذج األمريكي لبالد الفرص والثراء يتحول إلى موضع نقد سياسي ،فالكثيرون من األمريكيين يقولون :اجعلونا
كغيرنا وليس أفضل! نريد أن نكون كالكنديين واألوروبيين!
ǧليلى نصر

ت ـب ــرز ف ــي ال ـح ـم ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة األمــري ـك ـيــة
حـمـلــة الـمــرشــح الــديـمـقــراطــي بـيــرنــي ســانــدرز،
ال ــذي يعتبر تـعـبـيــر ًا عــن حــالــة مــوضــوعـيــة في
الـمـجـتـمــع األمــري ـكــي ال ــذي يــدفــع ثـمــن تــراجــع
ال ـثــراء األمــريـكــي وانـكـشــاف حـجــم الـعـنــف في
النموذج الرأسمالي األمريكي ،الذي كان قبل
قليل بوصلة المجتمعات الغربية.
أجر الحد األدنى نصف أجر الكفاف
َّإن الـمـسـتــوى ال ـص ــارخ لـلـعـنــف االجـتـمــاعــي-
االق ـت ـصــادي فــي الـمـجـتـمــع األمــري ـكــي يـتـحـوَّل
إل ــى ع ـن ــوان ي ـج ـمــع ال ـم ــاي ـي ــن ...ف ــاإلن ـج ــازات
االق ـت ـصــاديــة «الــرائ ـعــة» وف ــق تـعـبـيــر الــرئـيــس
األمريكي ترامب هي عملي ًا لشريحة األثرياء
(أغ ـن ــى  )%1ال ــذي ــن زاد دخ ـل ـهــم خ ــال ثــاث
س ـن ــوات ب ـن ـس ـبــة  %37وح ــوال ــي  800مـلـيــار
دوالر ،بينما لم يرتفع الدخل الوسطي للعامل
َّإل بنسبة أقل من .%1
وب ـي ـن ـمــا ي ـس ـجّــل االق ـت ـص ــاد األم ــري ـك ــي أع ـلــى
مـعــدالت لفقر األطـفــال ضـمــن مـجـمــوع الــدول
ال ـم ـت ـق ــدم ــة ،ف ـ ــإن األث ـ ــري ـ ــاء األم ــري ـك ـي ـي ــن قــد
حصلوا على اقتطاعات ضريبية خالل الفترة
الماضية قــاربــت تريليون دوالر لشريحة الـ
 %1األغنى.
كـمــا يــرى الـمـخـتـصــون األمــري ـك ـيــون ،أن الـحــد
األدنى ألجر ساعة العمل ينبغي أن يتضاعف
ليطابق حــد المعيشة الـضــروري .فمقابل 7,2
دوالرات ،فــإن المختصين يعتبرون أن الحد
األدنى يجب أن يبلغ  15دوالر ًا للساعة.
الـتـمـيـيــز ف ــي األجـ ــور ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة

واضح المعالم ،وتحديد ًا بين النساء والرجال
فـمـقــابــل كــل دوالر يـحـصــل عـلـيــه الـعــامــل الــذكــر
ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ــإن ال ـعــام ـلــة تـحـصــل
على  0,77من الدوالر وأجر أقل بمقدار الربع
تقريب ًا!
النظام الصحي اإلجرامي
الكثير من األرقام األمريكية صادمة بمقاييس
الـ ــدول األغ ـنــى عــال ـم ـي ـ ًا ،ويـحـتــل مـلــف الـصـحــة
م ـس ــاح ــة واسـ ـع ــة م ــن ال ـح ـم ــات االن ـت ـخــاب ـيــة
األمـ ــري ـ ـك ـ ـيـ ــة ن ـت ـي ـج ــة لـ ـمـ ـسـ ـت ــوى «الـ ـعـ ـنـ ــف»
االقتصادي -االجتماعي في هذا المجال.
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة هــي الــدولــة األك ـثــر إنـفــاقـ ًا
عـلــى الـصـحــة عــالـمـيـ ًا ،حـيــث يـنـفــق كــل أمــريـكــي
 12ألف دوالر سنوي ًا على الصحة .وهذا الرقم
هــو ضـعــف مــا ينفقه الـكـنــديــون واألوروب ـيــون
وسـطـيـ ًا ،حيث ال ينفق الـفــرد فــي هــذه الــدول
ع ـلــى ال ـص ـحــة أك ـثــر م ــن  1000دوالر سـنــويـ ًا
نـظــر ًا لــوجــود نـظــام الــرعــايــة الصحية الشامل
والمجاني تقريب ًا في معظم دول أوروبا وفي
كندا.
ورغ ــم هــذا اإلن ـفــاق الـهــائــل ال ــذي يشكل نسبة
تقارب  %18من اإلنفاق على الناتج األمريكي،
فــإن الـحـكــومــة تـنـفــق عـلــى قـطــاع الـصـحــة رقـمـ ًا
يقارب  2تريليون دوالر أعلى من إنفاقها على
الدفاع وعلى فوائد الدين!
ولـكــن كــل هــذه األم ــوال الـتــي تــدور فــي قطاع
ال ـص ـح ــة ت ـع ــود إلـ ــى م ــا ي ـس ـم ـيــه األم ــري ـك ـي ــون
«ال ـم ـج ـمــع ال ـط ـبــي األم ــري ـك ــي» وهـ ــو تـحــالــف
شــركــات األدوي ــة والـتــأمـيــن الـصـحــي بــالــدرجــة
األولى.
ي ـف ــرض هـ ــذا ال ـت ـح ــال ــف االحـ ـتـ ـك ــاري أسـ ـع ــار ًا
استثنائية تـقــارب  10أضـعــاف أسـعــار األدويــة

يحصل العامل
األمريكي على حد
أدنى ألجر الساعة 7
دوالرات تقريباً بينما
يشير المختصون
أن األجر الضروري
للمعيشة يجب أن
يبلغ  15دوالراً!

فــي ك ـنــدا وأوروب ـ ــا ل ــذات الـمـضـمــون الــدوائــي
والفعالية ،وهــي أسـعــار احـتـكــاريــة ،مــع وجــود
منع الستيراد األدوية من جهات أخرى.
ورغم كل هذه األموال فإن حوالي  87مليون
أمريكي وأكثر من ربع األمريكيين دون تأمين
صحي أو بتأمين بالحدود الدنيا.
كما أن بعض األرقــام تشير إلى أن  500ألف
شخص في الواليات المتحدة يفلسون سنوي ًا
بسبب القروض الصحية لإلنفاق على دخول
الـمـشــافــي وع ــاج ال ـســرطــان وأمـ ــراض الـقـلــب
ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى .واإلفـ ـ ــاس ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة قد يعني التحول إلى التشرُّد مع عدم
القدرة على سداد أقساط قروض المنازل.
إض ــاف ــة إلـ ــى ذلـ ــك فـ ــإن هـ ــذا ال ـن ـظ ــام ال ـص ـحــي
اإلج ــرام ــي يـتـسـبــب ب ـمــوت حــوالــي  300ألــف
شـخــص سـنــويـ ًا نتيجة عــدم الــذهــاب لــأطـبــاء
عند الضرورة وفق التقديرات األمريكية.
السجون وقتل األطفال
م ـل ــف آخـ ــر ع ــال ــي ال ـح ـســاس ـيــة ف ــي ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة هـ ــو م ـل ــف الـ ـسـ ـج ــون ،ح ـي ــث ل ــدى
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة أع ـلــى ع ــدد مـســاجـيــن في
العالم وحوالي مليونا شخص ،يوصف البعض
نظام تشغيلهم عبر السجون الخاصة تحديد ًا
بأنه نظام عبودي ،حيث يعملون ساعات عمل
مـجــانـيــة دون ال ـح ـصــول عـلــى ح ــدود الـكـفــاف

 500ألف

حوالي  500ألف شخص
يفلسون سنوياً في الواليات
المتحدة بسبب الدين الصحي
الناجم عن دخول المشافي
وعالج السرطان وأمراض
القلب

www.kassioun.org

م ــع الـكـثـيــر م ــن ال ـت ـقــاريــر ح ــول ع ــدم وص ــول
مياه الشرب النظيفة إلى السجون في بعض
الواليات.
م ـفــارقــة أخ ــرى تـثـيــرهــا ال ـح ـمــات االنـتـخــابـيــة
األمريكية فيما يتعلق بالسجون ،حيث نسبة
 %20م ــن ال ـم ـس ــاج ـي ــن األم ــري ـك ـي ـي ــن ه ــم غـيــر
متَّهمين ،ولكن هؤالء هم ممن تمّ إلقاء القبض
عليهم بتهمة ما ولــم يــدانــوا بتهمة ،ولكنهم ال
يملكون رسم اإلخالء البالغ  500دوالر حيث
يعملون في السجون مقابل ســداد هذا المبلغ
لحين اإلفراج عنهم...
األمــري ـك ـيــون أي ـض ـ ًا يـسـجـلــون أع ـلــى م ـعــدالت
الجريمة في العالم ،واألعلى إطالق ًا ضمن دول
الـمــركــز الـغـنــي .وتـحــديــد ًا فــي الـجــرائــم العائلية
حيث يُقتل سنوي ًا ما يقارب  500طفل أمريكي
معظمهم على يد أهاليهم أو أقاربهم...
الــواليــات المتحدة أغنى دول العالم بمقياس
ال ــدخ ــل ،ول ـك ــن إذا م ــا تـ ـمّ تـطـبـيــق الـمـقــايـيــس
النوعية لقياس مستوى التقدم والرفاه التي
تــرتـبــط بــالـمــؤشــرات االجـتـمــاعـيــة كــاالسـتـقــرار
والسعادة واألمان والحرية والمعايير البيئية،
ف ــإن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة قــد ت ـكــون أق ـ َّـل دخـ ًـا
ح ـق ـي ـق ـي ـ ًا م ــن ك ـن ــدا م ـث ـ ًا ال ـت ــي ي ـش ـكــل نــاتـجـهــا
االقتصادي أقل من  %10من الناتج األمريكي!
*م ــن ب ـيــانــات ال ـح ـمــات االنـتـخــابـيــة وبــرنــامــج
المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز.

 300ألف

 300ألف أمريكي يموتون
سنوياً بسبب عدم القدرة
المالية لزيارة األطباء في
حالة المرض حيث أسعار
األدوية  10أضعاف أسعار
أوروبا وكندا.
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الخرطوم ...عاصمة «الالءات الثالث» ،ال التطبيع

بعد فترة هدوء نسبي
عاد المشهد السوداني
إلى الواجهة بدرجة
تعقيد أكبر داخلياً
وإقليمياً ،وترتبط
التطورات األخيرة في
السودان باللقاء الذي
جمع رئيس المجلس
االنتقالي السوداني
عبد الفتاح البرهان
مع رئيس وزراء الكيان
الصهيوني بنيامين
نتنياهو ،على الرغم
من أن هذه الخطوة
لم تترجم إلى اليوم
بتطبيع كامل وشامل
إلى أنها مؤشر خطير
يجب الوقوف عنده.

 ǧعالء أبوفّراج

بالتوازي مع هذا الحدث ،أجرى رئيس
وزراء ال ـ ـس ـ ــودان ع ـب ــد اهلل ح ـم ــدوك
مـجـمــوعــة ل ـق ــاءات عـلــى هــامــش مــؤتـمــر
م ـي ــون ــخ ،ح ـي ــث ال ـت ـق ــى ك ـ ـ ًا مـ ــن وزيـ ــر
ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي سـيــرغــي الف ــروف
والـمـسـتـشــارة األلـمــانـيــة أنـجـيــا مـيــركــل
ووزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ــريـ ـكـ ــي م ــاي ــك
بومبيو ،أما في داخل السودان ،فتظهر
بــوادر لتجدد الحركة االحتجاجية التي
استكانت في الفترة القصيرة التي تلت
تشكيل المجلس االنتقالي السوداني.
تحركات الشارع
ت ــرى ال ـعــديــد مــن ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة َّأن
الفترة االنتقالية التي يعيشها السودان
اليوم تعتبر التجسيد الحقيقي لمطالب
السودانيين الذين خرجوا إلــى الشارع
يـطـلـبــون الـتـغـيـيــر ،إال أن الــواقــع يثبت
ع ـكــس هـ ــذا ،فــالــوضــع االق ـت ـص ــادي فــي
الـســودان يــزداد ســوء ًا والمشكلة تكمن
أن ال ـح ـك ــوم ــة ال ـح ــال ـي ــة ال يـ ـب ــدو أن ـهــا
تملك برنامج ًا يضمن التحول الجذري
ال ـم ـط ـل ــوب بـ ــل ال ـع ـك ــس ،ف ـه ــي مــاض ـيــة
بخطوات تتمم ما بــدأه النظام السابق،
م ـمــا يــزيــد ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي تـعـقـيــد ًا
ف ــي ال ـب ــاد ،وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق وخ ــال
األسـبــوع الـمــاضــي شـهــدت عــدة مناطق
من السودان مظاهرات لم تقتصر على
الـجــانــب االق ـت ـصــادي فـحـســب ،بــل حمل
ال ـم ـت ـظــاهــرون ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ـخــرطــوم
ش ـع ــارات راف ـض ـ ًة لـلـتـطـبـيــع م ــع الـكـيــان
الصهيوني ،وما هي ّإل أيام حتى خرجت
مظاهرة أخــرى في مدينة عطبره التي
انطلقت منها شرارة المظاهرات األولى
ف ــي  ،2018ب ـس ـبــب انـ ـع ــدام ال ـخ ـبــز فــي

المدينة ،وانتقلت هــذه الـمـظــاهــرات إلى
مدينة كوستي التي احتجَّت أيض ًا على
ان ـعــدام الــوقــود والـخـبــز .هــذا بــاإلضــافــة
إلـ ـ ــى م ـج ـم ــوع ــة م ـ ـظـ ــاهـ ــرات ووقـ ـفـ ــات
اح ـت ـج ــاج ـي ــة فـ ــي م ـن ــاط ــق م ـت ـف ــرق ــة مــن
ال ـ ـس ـ ــودان ت ــرف ــض م ـع ـظ ـم ـهــا األزم ـ ــات
التي يشهدها الـســودان ،وتطالب بإقالة
حكام الواليات العسكريين الذي يراهم
ال ـ ـشـ ــارع ع ــاج ــزي ــن عـ ــن وق ـ ــف ت ــده ــور
األوضاع في البالد.
«البرهان» لم يتحرك وحيدًا
على الرغم من أن تركيز وسائل اإلعالم
ع ـلــى أن خ ـطــوة ع ـبــد ال ـف ـتــاح ال ـبــرهــان
كــانــت م ـبــادرة شـخـصـيــةّ ،إل أن حديث
الـبــرهــان نفسه يـقــول عكس ذلــك؛ فبعد
أن تم اللقاء أعلن البرهان أن هذا اللقاء
ك ــان بـعـلــم رئ ـيــس الـ ــوزراء ال ـســودانــي،
وفي تصريحات أطلقها رئيس المجلس
االن ـت ـقــالــي لــوســائ ــل اإلع ـ ــام ق ــال فـيـهــا
إن ال ـعــاقــات واالت ـص ــاالت مــع الـجــانــب
«اإلس ــرائ ـي ـل ــي» س ـت ـكــون ع ـلــى طــاولــة
مجلس ال ــوزراء ،وأض ــاف الـبــرهــان َّأن
ال ـج ـهــاز الـتـنـفـيــذي أن ـشــأ لـجـنــة مـصـغّــرة
لمتابعة هذه القضية «حين يتم التوافق
عليها» .ولكن يبدو َّأن مساعي البرهان
تــواجــه عـقـبــات داخ ــل الـتــركـيـبــة الحالية
للمجس االنتقالي السوداني والحكومة،
وال نستطيع ال ـجــزم أن هــذه الـعـقـبــات
كفيلة بعرقلة التطبيع والـتــراجــع عنه،
لكنها ستشكل حائط صدٍ حقيقي إذا ما
اتحدت مع القوى الشعبية والسياسية
الــراف ـضــة لـلـتـطـبـيــع .ف ـفــي ال ــوق ــت ال ــذي
اكتفت التصريحات الرسمية بضرورة
التزام البرهان بالصالحيات الموكلة له،
أعلنت مجموعة قوى سياسية سودانية
لـهــا وزن مـهــم رفـضـهــا ل ـهــذه الـخـطــوة،

وجرى رفض لزيارة البرهان من قبل
شـخـصـيــات داخـ ــل الـمـجـلــس االنـتـقــالــي
كــان أبــرزهــا استقالة مسؤول العالقات
الخارجية في المجلس االنتقالي.

تتناسى بعض
األطراف
أن الكيان
ّ
الصهيوني
لعب دورًا
فاع ًال بتقسيم
السودان ولن
يحمل اليوم
في جعبته
«حرية وسالماً»
ً

استمالة السودان
تـبـنــى الـبــرلـمــان األلـمــانــي فــي األرب ـعــاء
 12م ــن ش ـهــر ش ـب ــاط الـ ـج ــاري ق ـ ــرار ًا
بـ ــاس ـ ـت ـ ـئ ـ ـنـ ــاف الـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ــاون الـ ـتـ ـنـ ـمـ ــوي
واالق ـت ـص ــادي م ــع الـ ـس ــودان ،وج ــرى
ع ـل ــى ه ــام ــش م ــؤت ـم ــر م ـي ــون ــخ لــأمــن
ل ـقــاء بـيــن رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ال ـســودانــي
والمستشارة األلمانية أنجيال ميركل،
ال ـت ــي أك ـ ــدت ف ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ـفــي َّأن
ب ــاده ــا خ ـص ـصــت  78م ـل ـي ــون ي ــورو
ل ـل ـم ـســاعــدة ف ــي «اس ـت ـق ــرار ال ـس ــودان
والحكومة االنتقالية» ،وتـبــدو خطوة
الـ ـب ــرلـ ـم ــان األلـ ـمـ ــانـ ــي ب ــإلـ ـغ ــاء ال ـح ـظــر
الـمـفــروض عـلــى ال ـســودان مـنــذ 1989
عـلــى شـكــل جــائــزة صـغـيــرة فــي مـقــابــل
«المرونة» التي يبديها السودان اتجاه
ال ـك ـي ــان ال ـص ـه ـيــونــي ،إال أن ال ـجــائــزة
والـهــدف الــذي يسعى إليهما الـبــرهــان،
هي رفــع الـســودان عن قائمة اإلرهــاب
األمــريـكـيــة ،ويـبــدو أنـهــا ال تــزال بعيدة
ال ـم ـنــال كـمــا هــو م ـتــوقــع؛ إذ أك ــد وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة األم ــري ـك ـي ــة م ــاي ــك بــومـبـيــو
ي ــوم ال ـخ ـم ـيــس ال ـم ــاض ــي ،أن اإلدارة
األمــريـكـيــة لــم تـتـخــذ قـ ــرار ًا بـشــأن رفــع
اسـ ــم الـ ـسـ ــودان م ــن قــائ ـمــة اإلره ـ ــاب،
مضيف ًا ّأن «قرار ًا من هذا النوع يؤخذ
ب ـت ـ ٍّـأن ش ــدي ــد ل ـح ـســاس ـيــة ال ـت ـص ـن ـيــف»،
وهو ما يؤكد سعي الواليات المتحدة
األمريكية الدائم البتزاز السودان عبر
ه ــذه ال ــورق ــة ح ـتــى الـلـحـظــة األخ ـي ــرة،
ودفـعــه لتقديم تـنــازالت تمس سيادته
وتناقض مصلحة السودانيين.
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خطوات محكومة بالفشل
يمكننا الجزم ،أن عبد الفتاح البرهان
لم يكن صاحب فكرة التطبيع اآلن-
وإن ك ـ ــان يـ ـب ــدو أشـ ـ ـدَّ ح ـم ــاس ــة مــن
أصحاب الفكرة أنفسهم– فــإذا نظرنا
من زاويــة «المصلحة الوطنية» التي
يعتبرها الدافع لتوجهه المشؤوم هذا،
نــرى ال ـســودان يُــرسّــخ بــذلــك عالقات
التبعية للغرب التي بات تغيرها لزام ًا
بــل وشــرط ـ ًا لـبـقــاء ال ـس ــودان ،ويـبــدو
وك ــأن أط ــراف ـ ًا فــي ال ـس ــودان– يظهر
البرهان في واجهتها اليوم– ال تمانع
من استخدامها كأداة رخيصة لخدمة
المشروع األمريكي والصهيوني في
المنطقة ،وتتناسى هذه األطراف ّأن
الـكـيــان الـصـهـيــونــي لـعــب دور ًا فــاعـ ًا
بتقسيم الـســودان ،ولــن يحمل اليوم
ف ــي جـعـبـتــه «ح ــريـ ـ ًة وسـ ــامـ ـ ًا» ،هــذا
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى أن ال ـك ـيــان ال يـنـســى
ال ـيــوم أن ال ـخــرطــوم كــانــت «عــاصـمــة
الـ ـ ـ ـ ــاءات الـ ـ ـث ـ ــاث» (ال صـ ـل ــح وال
اع ـت ــراف وال ت ـف ــاوض) ل ـه ــذا يـحـمــل
تطبيع الـعــاقــات مــع ال ـســودان نكهة
خ ــاص ــة ،وي ـح ـمــل داللـ ــة رم ــزي ــة تــأمــل
الواليات المتحدة األمريكية والكيان
الصهيوني عبرها أن تمسح جزء ًا من
ذاكرة المنطقة ،ال السودان فحسب.
ل ـك ــن الـ ـخـ ـط ــوات الـ ـع ــرج ــاء «ل ـص ـف ـقــة
القرن» لن تقدِّم إال األزمات للمجلس
االنـ ـتـ ـق ــال ــي ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ،وخـ ـط ــوات
«فــريــق التطبيع الـســودانــي» ستلعب
دور ًا مـ ـلـ ـح ــوظـ ـ ًا ف ـ ــي فـ ـ ــرز الـ ـق ــوى
الـمــؤثــرة على الساحة السياسية في
البالد ،فهي تفشل قبل أن تبدأ وتضع
الـقـضــايــا الــوطـنـيــة إلــى جــانــب القضايا
االقـتـصــاديــة والـسـيــاسـيــة الـتــي تشغل
الشارع السوداني اليوم.
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يوتوبيا «الوباء العادل»

يميل كثير من الناس ،وربما بمشاعر صادقة لمشاركة اإلنسان أخاه اإلنسان في البلوى ،إلى فكرة رائجة بأن األوبئة،
وربما األمراض بشكل عام ،ال تم ّيز بين «أبيض وأسود» .فما صحة هذه الفكرة علمياً؟ ورغم عدم جواز التهوين من
الخطر الصحي لوباء كورونا الجديد ،لكن هل هي مصادفة أن تسود فكرة «الوباء العادل» توازياً مع التهويل المبالغ
به (حول آفاق االنتشار والشدة) ،على الطريقة األمريكية -الغربية ،وال سيما في السياق الخاص الذي جعل الضرر
االقتصادي على الصين أضعافاً مضاعفة من الضرر الطّبي المباشر ،وبشكل غير متناسب؟

ǧد .أسامة دليقان

الـ«أنتي -مؤامرة»
كشكل من العلم الزائف
قبل نهاية الشهر األول مــن هــذا الـعــام ،عُ ـ ِرفَ
ّأن مستقبل فيروس كورونا المستجد– الذي
صار اسمه الرسمي اآلن  –19-COVIDليس
س ــوى مـسـتـقـ ِبــل  SARSن ـف ـســه ،أي ACE2
(مـسـتـقـبــل األنــزيــم الـقــالــب لــأنـجـيــوتـنـسـيــن.)2
ومـسـتـقـبــل ال ـف ـيــروس هــو ال ـمــركــب الـكـيـمــائــي
العضوي الموجود على سطح الخلية البشرية
المستهدفة التي يتطفل عليها الفيروس عبر
نشب أشواكه البروتينية فيه ،والذي تبين أنه
لـيــس ســوى مستقبل الـســارس نـفـســه .خــال
األســابـيــع الماضية نُـشِـرَت دراسـتــان حــول ما
إذا كــانــت كـثــافــة تــوزع هــذا المستقبل ACE2
عـلــى سـطــح خــايــا الــرئــة تـجـعــل أعــراق ـ ًا معينة
أك ـث ــر ع ــرض ــة ل ــإص ــاب ــة ب ــال ـف ـي ــروس م ـقــارنــة
بغيرها ،أم ال.
الــدراســة األولــى ،لفريق مــن ستة باحثين من
 3جــامـعــات وم ـشــافٍ صينية (Yu Zhao et
 ،)2020/01/26 .alخ ـل ـصــت إلـ ــى ّأن كـثــافــة
الـمـسـتـقـبــات  ACE2فــي خــايــا رئــة المتبرع
اآلس ـ ـي ـ ــوي الـ ــوحـ ـيـ ــد ال ـ ـم ـ ـشـ ــارك فـ ــي ال ـع ـي ـنــة
الـمــدروســة كانت أكبر بشكل ملحوظ مقارنة
بالمشاركين السبعة اآلخرين من أعراق أخرى
(بيض وأفارقة -أمريكيين) ،وبالمقابل نوهت
الدراسة بشكل صريح بأن عيبها الرئيس طبع ًا
هو الصغر الشديد لحجم العينة ،وبالتالي ْأن
يكون اآلسيويون مؤهَّبين لإلصابة بالفيروس
بـسـبــب كـثــافــة مـسـتـقـبـلــه لــديـهــم ،تـبـقــى فــرضـيــة
مـمـكـنــة وت ـت ــواف ــق م ــع نـتـيـجــة ه ــذه ال ــدراس ــة،
لـكــن لـيـســت دلـيـ ًا كــافـيـ ًا .بــالـمـقــابــل ســرعــان ما
ظهرت بعد ذلك دراسة أمريكية (باحث واحد
من جامعة ســاوث كارولينا Guoshuai Cai

 )2020/02/14بنتيجة مخالفة جــزئـيـ ًا؛ إذ إنه
اس ـت ـن ـتــج «عـ ــدم وجـ ــود ف ــروق ــات م ـه ـمــة بـيــن
العرقين اآلسيوي والقوقازي من حيث كثافة
الـتـعـبـيــر ع ــن مـسـتـقـبــل ال ـف ـي ــروس» ،أمّـ ــا عـنــد
فإن
اجتماع عامل التدخين الحالي مع العِرقّ ،
«المدخنين اآلسيوين الحاليين قد يكون لديهم
تعبير أكـبــر عــن مــورثــة  ACE2مــن المدخنين
القوقازيين الحاليين» ،لكنه اعتبر «الفرق غير
مهم إحصائي ًا» .ورغم حجم العينة األكبر ،لكن
الباحث يقرّ بالعيب الرئيس التالي في دراسته
وهــو أن «الـبـيــانــات الـمـحـ َّلـلــة ُأخِ ــذت مــن جــزء
طـبـيـعــي مــن الـنـسـيــج الــرئــوي لـمــرضــى لــديـهــم
سرطانة غدية رئوية ،والذي قد يكون مختلف ًا
عمّا لدى الناس األصحاء» .هذا فض ًال عن أن
الباحث ،بخالف الدراسة الصينية ،لم يفحص
بنفسه العينات النسيجية بل جمع المعطيات
ال ـم ـخــزنــة م ـس ـب ـق ـ ًا ،ف ــي ق ــواع ــد ب ـيــانــات جـيـنـيــة
إلكترونية وأدخلها للمعالجة الحاسوبية وفق
خوارزميات خاصة.
ب ـط ـب ـي ـعــة الـ ـحـ ــال ،عـ ــدا ع ــن ت ــاري ــخ ال ـت ـج ــارب
الـعـسـكــريــة األمــريـكـيــة ،عـلــى األقــل مـنــذ تخزين
«ال ـج ـم ــرة ال ـخ ـب ـي ـثــة» و«ال ــذي ـف ــان الــوش ـي ـق ـيّ»
(ال ـ ـبـ ــوتـ ــوكـ ــس) فـ ــي ح ـ ــزي ـ ــران  ،1944فـ ـ ّـإن
شفافية النوايا في بعض األدبـيــات السياسية
والـعـسـكــريــة األمــريـكـيــة تفتح مـجــاالت واسـعــة
ل ـفــرض ـيــة «الـ ـسـ ــاح ال ـب ـي ــول ــوج ــي االن ـت ـقــائــي
عــرق ـي ـ ًا» .كــالـمـقــاطــع الـتــالـيــة م ـثـ ًـا (م ــن تـقــريــر
«إعــادة بناء دفــاعــات أمريكا ،لمشروع القرن
األمريكي الجديد» ،أيلول :)2000
«ه ـنــاك ت ـســاؤل عــن الـ ــدور الـمـمـكــن أن تلعبه
ـواع
األسـلـحــة ال ـنــوويــة فــي ردع اس ـت ـخــدام أن ـ ٍ
أخــرى مــن أسلحة الــدمــار الـشــامــل ،كالكيمائية
والبيولوجية ،والتي حنثت الواليات المتحدة
بوعودها بشأن تطويرها واستعمالها»« ...فنّ
الحرب جو ًا وبــر ًا وبحر ًا سيختلف كثير ًا عن

من المعروف أن
إنفلونزا الخنازير كانت
تفضل ضحاياها من
ّ
بين السود ثم البيض
ثم الالتينيين

حــالــه ال ـيــوم ،ويــرجَّــح أن يـجــري ال ـصــراع في
أبعاد جديدة :في الفضاء ،والفضاء السيبراني،
«إن أشـكــا ًال
وربـمــا فــي عــا َلــم الـمـيـكــروبــات»ّ ...
جــديــدة مــن الـحــرب البيولوجية ال ـقــادرة على
اس ـت ـهــداف أن ـم ــاط جـيـنـيــة م ـح ـدَّدة ق ــد ت ـح ـوِّل
ال ـحــرب الـبـيــولــوجـيــة مــن مـجــال اإلرهـ ــاب إلــى
أداةٍ مفيدة سياسي ًا».
ل ـكــن م ــا يـهـمـنــا ل ـفــت االن ـت ـب ــاه إل ـي ــه أك ـث ــر هـنــا،
ح ـتــى لِ ـمَ ــن ي ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن ه ــذه الـفــرضـيــة،
هــو ّأن التطرّف فــي اتـخــاذ موقف «مــؤامــرة»
م ـع ـك ــوس ،أي اتـ ـه ــام ج ـم ـيــع أنـ ـص ــار ن ـظــريــة
المؤامرة بأنهم «مهووسون» بالمؤامرة ،من
جــانــب مَــن عـلــى الـمـقـلــب اآلخ ــر ،والــذيــن يمكن
تسميتهم أصحاب نظرية الــ«ضـدّ-الـمــؤامــرة»
 Anti- Conspiracy Theoristsإذا جــاز
فإن هؤالء األخيرين ،في الحقيقة ،إنما
التعبيرّ ،
يرتكبون ،بقصد أو بغير قصد ،تعمي ًة وتضلي ًال
مؤذي ًا من الناحية العلمية الموضوعية .لماذا؟
ألنّـ ـه ــم ب ـب ـس ــاط ــة ،وح ـت ــى ب ـع ـي ــد ًا ع ــن ال ـع ـلــوم
االجـتـمــاعـيــة ،يتجاهلون معطيات مهمة حتى
مــن الـعـلــوم الطبيعية ،أو على األقــل يتخذون
موقف ًا انتقائي ًا تجاهها ،وبــذلــك يكون «عِلمهم
زائف ًا» .مث ًال ،مــاذا يقول علم الوبائيات جواب ًا
ع ــن الـ ـس ــؤال ال ـت ــال ــي :ه ــل ت ــوج ــد ف ـيــروســات
مُ ـم ـ ِرض ــة ل ـم ـج ـمــوعــات عــرق ـيــة أو ديـمـغــرافـيــة
دون أخــرى ،أو أنـهــا– إذا أصــابـتـهــا– تتفاوت
خطورتها حسب المجموعة المصابة؟
«متعصبة»
فيروسات
ِّ
ضـمــن مــراج ـعــة عـلـمـيــة ب ـع ـنــوان «االخ ـتــافــات
االثنية في قابلية اإلصــابــة بفيروس إنفلونزا
[ )A(H1N1الخنازير] :باراميتر وبائي يشير
إلى فوعة فيروسية ضعيفة» ،والمنشورة في
المجلة اإلفريقية للتقانة الحيوية ( 29كانون
األول  ،)2009كـتــب مــؤ ِّل ـفــو ال ــدراس ــة (سـتــة
صينيين  ).C. L. Chen et alما يلي:
«إن ن ـظ ــام ال ـت ـق ــاري ــر ال ـت ـق ـل ـيــدي ال ـ ــذي ي ـقــدم
ّ
ب ـي ــان ــات عـ ــن ع ـ ــدد اإلص ـ ــاب ـ ــات والـ ــوفـ ـيـ ــات ال
يـعـطــي مـعـلــومــات كــافـيــة لـتـقـيـيــم ش ــدة الـفــوعــة
المستقبلية ،وهــو مـحــدود القيمة فــي توجيه
ال ــوق ــاي ــة ...لــذلــك ي ـجــب ق ــدر اإلم ـك ــان تـضـمـيــن
االث ـن ـي ــة وال ـع ـم ــر وال ـج ـن ــس وكـ ــل ال ـم ـع ـ ّل ـمــات
األخـ ـ ــرى ف ــي ن ـظ ــام ال ـت ـص ـن ـيــف ونـ ـش ــره مــن
أجــل دراس ــة وبــائـيــة رصـيـنــة .أمــا فــي الفاشية

فإن تمييز
العالمية الحالية من إنفلونزا ّ H1N1
االس ـت ـعــداد األع ـلــى لــإصــابــة بــاألع ـمــار الـفـتـيــة
وال ـحــوامــل يــذكــرنــا ب ـضــرورة تــركـيــز الـمــراقـبــة
ال ـط ـب ـيــة ع ـل ــى هـ ــذه ال ـق ـط ــاع ــات م ــن ال ـس ـك ــان.
ولــو نُـشــرت المعلومات االثـنـيــة رسـمـيـ ًا خالل
الـمــراحــل الـبــاكــرة مــن وبــاء إنـفـلــونــزا الخنازير
العالمي الحالي ،لربما كنا تجنّبنا المبالغة في
رد الفعل ،واستخدمنا الموارد الثمينة بفعالية
أكبر من أجــل المجموعات الخاصة المعرضة؛
الفتية والنساء الحوامل من مجموعات اثنية
محددةّ ...إن االختالفات االثنية ليست مفهوم ًا
م ـجــرد ًا .بــل يمكن تمييزها كـمّـيـ ًا فــي عــدد من
باراميترات علم الوبائيات .وال شك بأنّه عندما
يـظـهــر ت ـفــاوت فــي قــابـلـيــة اإلص ــاب ــة بـفـيــروس
فإن
معين بين المجموعات االثنية المختلفةّ ،
هذا معناه ّأن شدة فوعة الفيروس منخفضة
نسبي ًا .وبالتالي ،ال يشكل خطورة عالية على
الـكــائـنــات الـبـشــريــةّ .إن تـمـيـيــز ه ــذه الـظــاهــرة
ضرورة ملحّة للحصول على تصنيف للفوعة،
يضاف إلى نظام تقارير األمراض في منظمة
الصحة العالميةّ .إن التضمين المقترَح لقابلية
اإلصابة الفيروسية المعتمدة على العِرق التي
ناقشتها ورقتنا أقل من أن تلبي هذه القضية
المهمّة ،لكن حَسْبُها أن تفتح الطريق لالقتراب
م ــن الـ ـهـ ــدف» .ومـ ــن ال ـم ـع ــروف أن إن ـف ـلــونــزا
الخنازير كانت تفضل ضحاياها من بين السود
ثم البيض ثم الالتينيين.
م ــاذا عــن اإليـ ــدز؟ فــي م ـقــال ب ـع ـنــوان «أن ـمــاط
ال ـت ـن ــوع االث ـ ـن ـ ـيّ ل ـل ـم ــورث ــات الـ ـم ــؤث ــرة عـلــى
اإليدز» ،والمنشور في  1نيسان  2004بمجلة
«عـلــم ال ــوراث ــة الـجــزيـئـيــة الـبـشــريــة» Human
 Molecular Geneticsالصادرة عن جامعة
أوكسفورد البريطانية ،ورد ما يلي« :لقد تمّ
إثبات الــدور الحاسم لتميم المستق ِبل CCR5
فـ ــي عـ ـ ــدوى فـ ـيـ ــروس اإلي ـ ـ ــدز  1-HIVعـبــر
سـلـسـلــة مــن األب ـح ــاث عــامَــي ...1996–1995
والـتــي بيّنَت دور عــوامــل الــدخــول إلــى الخلية
المتعلقة بعدوى وإمراضية هذا الفيروس ،إ ْذ
اكـتُـشِـفَ ّأن ( delta32-CCR5طـفــرة حذف
 32زوجـ ـ ًا مــن األس ــس اآلزوت ـي ــة مــن مــورثــة
مـسـتـقـبــل ال ـك ـي ـمــوك ـيــن) ق ــد أمّ ـن ــت وق ــاي ــة شـبــه
كاملة من اإلصابة بفيروس اإليدز في األفراد
متماثلي اللواقح ،وتأخير ًا في تَــر ّقــي المرض
في متخالفِي اللواقحّ ...إن تواتر تواجد األ ّليل

علوم وتقانة
قاسيون ـ العدد  ٩٥٣اإلثنين  ١٧شباط 2020

www.kassioun.org

كـ«علم»
والتهويل ال ُم َس َّوق ِ

[ delta32-CCR5الطفرة الوراثية الحامية
أو المخ ِّففة من اإليدز] له توزُّع متناقص من
الـشـمــال إلــى الـجـنــوب عـبــر أوروب ــا [وبــالـتــالــي
احتمال متزايد إلصــابــة والـخـطــورة بالترتيب
نفسه] حيث يكون عالي ًا لــدى اإلسكندنافيين
[ %15أيْ أنّ ـه ــم م ـح ـم ـيّــون أك ـثــر م ــن غـيــرهــم]
وبنسبة  %10فــي بريطانيا وفرنسا وألمانيا،
و %5فــي إيـطــالـيــا والـيــونــان وتــركـيــا ،و %0في
شبه الـجــزيــرة العربية [أيْ إن األخـيـ ِريــن هم
األكثر عرضة للخطر ِجينيّ ًا]».
أم ــا بــال ـن ـس ـبــة الث ـن ـيّ ــات ال ـم ـصــاب ـيــن ب ـف ـيــروس
كوفيد( 19-كورونا المستجد )nCoV-2019
كــان اإلحـصــاء األوضــح الــذي عثرنا عليه ،هو
(لألسف) صفحة ويكيبيديا بعنوان Wuhan
coronavirus outbreak by country
 and territoryوحتى هنا ال يدرجون لك أية
بيانات مباشرة عــن أعــراق المصابين ،فعليك
أن تحصيها بمش ّقة مــن بين الـسـطــور ،والتي
تصبح مهمة أعقد مــع ازديــاد عــدد اإلصــابــات،
لذلك نكتفي بنموذج من لحظة زمنية سابقة
(م ـنــذ ح ــوال ــي أس ـبــوع ـيــن) ،إ ْذ أح ـص ـي ـنــا :مــن
خالل  229إصابة مؤكدة خارج الصين يتبين
ّأن  114م ـن ـهــم (ح ــوال ــي ال ـن ـص ــف) صـيـنـيّــون
بشكل مــؤ ّكــد ،عـلـمـ ًا بـ ّـأن هـنــاك غـمــوضـ ًا بشأن
االث ـن ـيّ ــات الــدق ـي ـقــة لـمـعـظــم ال ـم ـصــاب ـيــن خ ــارج
ال ـص ـيــن ،إ ْذ ال يـمـكــن ال ــوث ــوق بــإح ـصــاء عـلــى
أســاس «الجنسية الـقــانــونـيــة» ألنــه ال يعكس
بــال ـضــرورة «الـجـنـسـيــة االث ـن ـيــة» ،أي األصــل
ال ـعــرقــي ،فـمـثـ ًا فــي فــرنـســا  6مـصــابـيــن ،منهم
 5صـيـنـيـيــن وُص ــف أحــدهــم فــي اإلعـ ــام بــأنّــه
«رج ــل فــرنـسـيّ مــن الـصـيــن» (؟!) .والحـظـنــا
بـ ـ ّـأن ع ـلــى رأس ال ـب ـل ــدان ال ـت ــي ك ــان ــت األك ـثــر
التباس ًا وغموض ًا حيال اثنيات المصابين عند
نشرها إحصائياتها هي الواليات المتحدة (11
مـصــابـ ًا) وكـنــدا ( )5وألمانيا ( )12وأستراليا
( )13وبـلـجـيـكــا ( .)1وس ـج ـلــت ال ـيــابــان أكـبــر
عــدد– حتى ذلــك الحين– ( 33مـصــابـ ًا ،تأ ّكدَنا
ّأن  4منهم صينيّون).
رقمي
تهويل وإرهاب ّ
ع ــدا ع ــن تـغـيـيــب اإلع ـ ــام ال ـســائــد لـلـمـقــارنــات
مــع إح ـص ــاءات األمـ ــراض الـتـنـفـسـيــة ال ـعــاديــة،
مـثــل اإلنـفـلــونــزا الـمــوسـمـيــة الـتــي تـتـفــوق على

الفيروس المستجد مــن حيث عــدد اإلصــابــات
وال ــوف ـي ــات عــال ـم ـي ـ ًا (وح ـت ــى ف ــي ب ـلــد كــأمــريـكــا
مـثـ ًا لـهــذا الـمــوســم وح ــده 15 :مـلـيــون مصاب
و 10آالف وف ـ ــاة) ،فـ ـ ّـإن ه ـن ــاك أم ـث ـلــة كـثـيــرة
عن التهويل ،ونلفت االنتباه إلــى أحــد أشكاله
الخفية :تصمت معظم النشرات اإلخبارية عن
ذكــر عــدد الـحــاالت التي شفيت ،وتكتفي فقط
بـ«االحتفاء بالموت»! (حتى صباح  16شباط
 :2020شـفــي  9,586مــريـضـ ًا وتــوفــي 1,669
من إجمالي اإلصابات  69,269والتي معظمها،
 ،%81حــاالت خفيفة حالي ًا .وصــارت اليوم كل
اإلصــابــات فــي  8دول انـتـشــار ســابـقــة مـعــافــاة
تمام ًا ،وتب ّقى – عــدا الصين –  18دولــة ،على
رأسـهــا الـيــابــان  408حــالــة ،وسـيـنـغــافــورة ،72
أما الـ 16دولة الباقية فليس في أيٍّ منها أكثر
مــن  56حــالــة كـحــد أقـصــى و 3كـحــد أدن ــى .و4
وفيات فقط خارج الصين) .في الحقيقة بدأت
ت ـبــرز أه ـم ـيــة خــاصــة ل ـل ـش ـفــاءات ف ــي الـيــومـيــن
ال ـمــاض ـي ـيــن ،ف ـه ــؤالء ال ـم ـت ـعــافــون بـ ــدأوا بـنـشــر
«عدوى العافية» إلى المرضى؛ منذ  20كانون
الثاني حتى اليوم ،اختيرت عشرات الحاالت
الشافية وتـبــرعــوا بــالــدم ،واستخلص األطباء
الـصـيـنـيــون مــن بــازمــا ال ـمــرضــى ال ــذي شـفــوا
م ـض ــادات ال ـف ـيــروس ال ـتــي شـكـلـتـهــا أجـســامـهــم
وأعادوا حقنها في بعض المصابين فتحسنت
حالتهم ،ويعتقد األطباء ّأن هذه الطريقة هي
العالج الواعد األكثر فعالية حتى اآلن.
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى الـ ـتـ ـه ــوي ــل ،وف ـ ــي مـ ـث ــال آخـ ــر،
ان ـت ـشــرت ت ـغــريــدة إيــريــك فـيـغــل -دي ـنــغ Eric
 Feigl- Dingوهـ ــو دك ـت ــور وب ــائ ـي ــات فــي
هـ ــارفـ ــرد ،ان ـت ـش ــار ًا ك ــال ـع ــدوى (أك ـث ــر م ــن 16
ألــف إع ــادة تـغــريــد) .ويـقــول فيها «رُحْ ـمَــاكِ يا
أمَّ ال ــربّ الـمـقـدَّســة! فـيــروس كــورونــا الـجــديــد
 !!!3,8أيّة قيمة تكاثرية  R0بهذا السوء؟ إنّها
سيئة بمستوى انفجار نــووي حــراري لوباء
عــال ـم ـيّ– ال أبــالِــغ إذا قـلــت إنّ ــي لــم أرَ عــدوى
انـتـشــار لـشــيء بـمـثــل هــذه ال ـشــدة فــي حياتي
المهنية كلها إال في تويتر» .في علم الوبائيات،
يعرّف معدَّل التكاثر األساس للعدوى Basic
( Reproduction Rateوي ــرم ــز ل ــه )R0
بأنّه «العدد الوسطي لألشخاص الذين تنتقل
إل ـي ـه ــم الـ ـعـ ــدوى ان ـط ــاق ـ ًا م ــن ش ـخ ــص واح ــد
مصاب خالل كامل الفترة التي يكون فيها هذا
المصاب مُعدِي ًا» .فإذا كان  R0للوباء يساوي

استخلص األطباء
الصينيون من بالزما
المرضى الذي شفوا
مضادات الفيروس
التي شكلتها
أجسامهم وأعادوا
حقنها في بعض
المصابين فتحسنت
حالتهم

 3م ـثـ ًـا ،يـعـنــي أن كـ ّـل مـصــاب يُ ـع ـدِي وسـطـيـ ًا
ثــاثـ ًة غـيـرَه .ومــع ّأن  R0مفيد لتقييم الشدة
وتوجيه إجراءات الصحة العامة ،لكن ال تجوز
الـمـبــالـغــة بـشــأنــه ألنــه قــد يـطـمــس االخـتــافــات
ب ـيــن األف ـ ــراد م ــن ح ـيــث قــدرت ـهــم ع ـلــى ع ــدوى
اآلخــريــن .بعد وبــاء كــورونــا المستجد الحالي
ســرعــان مــا ظـهــرت سـبـعــة أب ـحــاث عـلــى األقــل
لتقدير  ،R0من بينها منظمة الصحة العالمية
الـتــي أعطته قيمة بين  2,5–1,4واصـفـ ًة إياها
بـمـجـرّد «تـقــديــر أوّل ــي» ،وتـفــاوتــت الـتـقــديــرات
األخـ ـ ـ ــرى بـ ـي ــن  5,5 –4,.1حـ ـس ــب ط ــري ـق ــة
الـحـســاب والـنـمــذجــة الــريــاضـيــة المتّبعة .ولكن
مـهـمــا تـكــن الـقـيـمــة األقـ ــرب لـلـحـقـيـقــة ،فــإنـهــا ال
تختلف بشكل استثنائي عــن أمــراض إنتانية
أخــرى ،فهو رقــم يعطي داللــة عامة ووسطية
عـ ــن اح ـت ـم ــال ـي ــة االن ـ ـت ـ ـقـ ــال .فـ ـهـ ــذا الـ ــرقـ ــم هــو
لإلنفلونزا الموسمية العادية  1,3ولكل من داء
 SARSواإليدز ( ،)5–2وللحصبة (.)16–12
تقول ناشرة أحــد التقييمات لـ  R0للفيروس
الجديد ،وهــي الــدكـتــورة مايا ماجومدير (من
م ــدرس ــة هـ ــارفـ ــرد ال ـط ـب ـيــة أي ـ ـض ـ ـ ًا)« :يُ ـخ ـطــئ
الناس إذ يظنون ارتفاع الرقم  R0دلي ًال على
حتمية التسبب بجائحة عالمية ،ليس هــذا ما
يعنيه الرقم على اإلطــاق» .وشـدّدت على ّأن
فائدته األهــم تتعلق بالقيمة  1باعتبارها عَتبة
 ،thresholdف ــإذا ك ــان  R0أق ــل مــن الــواحــد
ي ـكــون ال ـمــرض ذا ع ــدوى م ـحــدودة تـتــاشــى
بسهولة .وفوق الواحد يجب أن يؤخَذ بجدية
أكـثــر مــن ه ــذه الـنــاحـيــة ،لـكــن إل ــى أي ــة درج ــة؟
األم ــر ال يـتــوقــف عـلــى الــرقــم لــوحــده بــل على
عوامل كثيرة أخرى .ومن جهة ثانية تح ّذرنا
الدكتورة مايا من التسرع باعتبار  R0نهائي ًا
بتجريده من سياق الظروف ومرحلة تطور
ال ــوب ــاء« :ف ــي األم ــاك ــن ال ـتــي تـتـمـتــع بـسـيـطــرة
ج ـيــدة ع ـلــى ال ـع ــدوى ،ال ـتــي يـمـكـنــك أن تـعــزل
فيها اإلصــابــات بـســرعــة عـنــد حــدوثـهــا ،سترى
 R0بـقـيـمــة أق ــل مــن تـلــك األم ــاك ــن ال ـتــي تـكــون
فـيـهــا الـجــائـحــة نـفـسـهــا قــد ب ــدأت ل ـل ـت ـوّ» .وهــذا
يـعـنــي ّأن  R0لـيــس رق ـم ـ ًا س ـحــري ـ ًا مـحـصــور ًا
بـخـصــائــص ال ـف ـيــروس ،بــل يـتــأثــر بــالـشــروط
ال ـتــي يـنـتـشــر فـيـهــا أي ـض ـ ًا ،بـمــا فـيـهــا إجـ ــراءات
الـحَـجْــر والـمـكــافـحــة .ويــذ ّكــرنــا الــدكـتــور ديفيد
فـيـسـمــان مــن جــامـعــة تــورنـتــو ب ـ ّـأن ه ــذا الــرقــم
ه ــو م ـع ـدّل وس ـطــي إح ـصــائ ـي ـ ًا ،فـ ــإذا ك ــان R0
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يساوي  2فهذا قد يعني بأبسط تصوّ ٍر مثاليّ
كل مريض ينقل الفيروس إلى شخصين.
أن ّ
ولكن قد يعني أيض ًا كثير ًا من السيناريوهات
األخرى حسب الشروط الخاصة والملموسة.
مـثـ ًا :وجــود  50مــريـضـ ًا ي ـم ـرِّرون الـفـيــروس
إلــى  100شخص ،كما يلي 25( :يُـعــدون )50
 14( +يُ ـعــدون  10( + )14ال يُ ـعــدون أح ــد ًا)
( +مــريــض واح ــد يُ ـعــدي  .)36فــي سـيـنــاريــو
كـهــذا يـسـمّــى الـمــريــض األخـيــر «نــاشــر ًا فــائـقـ ًا»
 .super spreaderوهذا المثال ليس بعيد ًا
عن الواقع ،وبالفعل حدث في جائحة سارس
ســابـقـ ًا وج ــود مــرضــى لــم يـنـقـلــوا ال ـعــدوى إلــى
أحد ،كما و ُِجد بالمقابل ناشرون فائقون أيض ًا،
أحدهم في مشفى بكين أعدى  33شخص ًاّ .إن
تراكم الدروس التي تع ّلمها العلماء من تجارب
تاريخية ألوبئة سابقة مثل  SARSقد تساعد
فــي الحصول على نتائج أفـضــل وأكـثــر فعّالية
إلن ـقــاذ األرواح .ت ـقــول دراسـ ــة م ـن ـشــورة في
«المجلة الدولية لألمراض اإلنتانية» (بعنوان
«الناشرون الفائقون في األمراض اإلنتانية»،
«إن تطبيق الرقابة الفعالة،
 16حزيران ّ :)2010
والحد من تنقيل المرضى بين المستشفيات،
والحَجْر على المرضى الذين يمكن أن يكونوا
مـعـرّضـيــن ،تـظـهــر بــوصـفـهــا دروسـ ـ ًا مـهـمــة من
هذه التجربة [جائحة السارس]».
بالبحث عن اســم صاحب التغريدة التهويلية،
الدكتور دينغ ،تَبيّن لنا بأنه أمريكي من أصل
صيني ،وإضــافــة إلــى مناصبه األكاديمية ،فهو
مرشح ديمقراطي للكونغرس ،وعضو زمالة
«ج ـم ـع ـيــة ب ــول ودي ـ ــزي س ـ ــوروس» لـمــالـكـهــا
«بول» الشقيق األكبر لقطب المال الصهيوني
ج ــورج سـ ــوروس .وع ـلــى الــرغــم مــن وجــود
كـثـيــر مــن أكــادي ـم ـيّــي ه ــارف ــارد الــذيــن تستحق
آراؤهم االحترام لكونها علمية ،أيْ موضوعية
(ك ــرأي الــدكـتــورة مــايــا أع ــاه) ،لـكــن ال نــدري
إن كان الدكتور دينغ ينتمي إلى زمرة أخرى
مختلفة من خريجي هارفارد ،وتحديد ًا الذين
ســرى بينهم طـقــس يـمــارســونــه قـبــل الـتـخــرج،
وهـ ــو أن ي ـت ـب ـوّل ــوا عـ ـم ــد ًا ع ـلــى ت ـم ـثــال جــون
ه ــارف ــرد ال ـم ـن ـصــوب ف ــي ح ــرم ال ـجــام ـعــة .نـعــم
هــذه ليست مــزحــة بــل هــي واحــدة مــن اثنتَين
مــن عــادات حقيقية يـقــوم بها بالفعل عــدد من
خريجي هــذه الجامعة األمــريـكـيــة (عـلــى األقــل
حتى العام  2015كانت هذه مشكلة من ناحية
الــروائــح والنظافة ،وسببت فضيحة اضطرت
مـجـلــة الـجــامـعــة نـفـسـهــا لـكـتــابــة م ـقــال عـنـهــا في
 .)2015/11/8أمــا العادة الثانية ،األكثر شهرة
م ــن األولـ ـ ــى ،ف ـهــي ال ـم ـســح بــال ـيــد ع ـلــى ف ــردة
الـحــذاء األيـســر لتمثال هــارفــرد مــن أجــل جلب
«ال ـح ــظ ال ـس ـع ـي ــد» .ول ـح ـســن ال ـح ــظ ّأن عــدد
الناس غير العنصرييّن على كوكبنا أكثر بكثير
من العنصريين أمثال الذين فبركوا بروباغاندا
ف ـيــديــو «ال ـف ـت ــاة ال ـص ـي ـن ـيــة اآلك ـل ــة لـلـخـفــافـيــش
وال ـن ــاش ــرة لـ ــأمـ ــراض» ،ولـ ــوال ط ـي ـبــة مـعـظــم
الـبـشــر ،بـخــاف زم ــرة ش ـرّيــرة مـعــروفــة ،لكنّا
رأيـنــا مـثـ ًا انـتـشــار فـيــديــو لـطــالــب مــن هــارفــرد
وهــو يتبوّل على التمثال مع تعليق عنصريّ
يقول «انظروا إلى قذارة األمريكيين حتى في
حرم جامعاتهم»!
وس ــواء أكــانــت الـبــايــا الـفـيــروسـيــة الـمـعــاصــرة
أس ـل ـحــة ب ـيــولــوج ـيــة أم نــاج ـمــة ع ــن ت ـفــاعــات
«عـفــويــة» بـيــن الــرأسـمــالـيــة والـطـبـيـعــة ،وحـتــى
لو استخدمت منظمة الصحة العالمية عبارات
عــاط ـف ـيــة ،دون أن ت ـقــوم ع ـلــى األقـ ــل بـتـعــديــل
عـلـمــي عـلــى نـظــام تـقــاريــرهــا الــوبــائـيــة بــإضــافــة
صريحةٍ الثنيات المصابين ،لكن تبقى كلمات
مــديــرهــا الـتــالـيــة تحمل مـغــزىً مـنــاسـبـ ًا للوضع
ال ــراه ــن ع ـلــى ك ــل حـ ــال« :إن ـ ــه وقـ ــت الــوقــائــع
ال ال ـخ ــوف .وق ــت ال ـعِ ـلــم ال ال ـشــائ ـعــات .وقــت
التضامن ال وصْم اآلخرين».
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مع تفاقم األزمة الليبية ووصولها
إلى شفا اتفاق سياسي بين الطرفين
المتنازعين ،عبر الجهود الروسية
بالتعاون مع ألمانيا ،نشط الدور المصري
اإلقليمي إثر هذه المسألة ،وأصبح نقطة
تجاذب مباشرة بين الطرفين الدوليين
روسيا والواليات المتحدة األمريكية.

المتحدث باسم الـصـنــدوق ،جيري رايــس ،إن
مصر أنـهــت مــؤخــر ًا بــرنــامــج الـمـســاعــدات التي
ح ـص ـلــت ع ـل ـي ـهــا ،وت ـح ـت ــاج اآلن إلـ ــى «مــوجــة
ج ــدي ــدة م ــن اإلصـ ــاحـ ــات» لـتـنـشـيــط ال ـق ـطــاع
الخاص.
وفـ ــي ال ـي ــوم ال ـت ــال ــي ،وب ـع ــد اج ـت ـم ــاع الـ ــدول
ال ـخـمــس اإلفــري ـق ـيــة ،الـت ـقــى وزي ــر الـخــارجـيــة
ال ـم ـص ــري بــال ـم ـس ـت ـشــار ال ـق ــوم ــي األم ــري ـك ــي
روبـ ــرت أوب ــراي ــن لـبـحــث ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة
و«ض ـ ـ ـ ــرورة تـ ـع ــزي ــز ال ـت ـن ـس ـي ــق بـ ـي ــن م ـصــر
والــواليــات المتحدة األمريكية حــول القضايا
اإلقليمية».

ǧيزن بوظو

ال يمكن بأية حال من األحــوال تجاهل الوزن
الـمـصــري وتــأثـيــره عـلــى أيّ مــن دول اإلقـلـيــم
المجاورة لها.
قوة لمكافحة اإلرهاب
ب ـعــد ال ــدخ ــول ال ـتــركــي إل ــى ال ـم ـســألــة الـلـيـبـيــة،
أعـلــن الــرئـيــس الـمـصــري عبد الـفـتــاح السيسي
عــن اسـتـعــداد ب ــاده السـتـضــافــة قـمــة إفــريـقـيــة،
مخصصة لبحث إنشاء قوة إفريقية «لمكافحة
اإلرهاب» ،وبعد يومين من ذلك عُقد في مصر
اجتماع لرؤساء أركان حرب القوات المسلحة
لــدول تجمّع دول الـســاحــل اإلفــريـقــي الخمس
لبحث إنشاء هذه القوّة المشتركة ،ومن بين
الـقـضــايــا ال ـتــي ج ــرى نـقــاشـهــا خ ــال االجـتـمــاع

الفروف:
االنتصار على اإلرهاب حتمي
أق ــام وزي ــر الـخــارجـيــة ال ــروس ــي سـيــرغــي
الف ـ ــروف م ــؤت ـم ــر ًا ص ـح ـف ـي ـ ًا ع ـلــى هــامــش
مؤتمر ميونخ لألمن المنعقد فــي ألمانيا،
وتـحــدث الفــروف فــي المؤتمر عــن جملة
م ــن ال ـق ـضــايــا ،م ـن ـهــا :ال ــوض ــع ف ــي ســوريــة
والعالقات التركية الروسية ،باإلضافة إلى
عالقة روسيا مع دول أوروبا الغربية.
وفــي حــديـثــه عــن الــوضــع فــي ســوريــة أ َّكــد
الف ـ ــروف أن ــه «الب ـ ـدَّ م ــن االن ـت ـص ــار عـلــى
اإلرهـ ــاب ،مـضـيـفـ ًا ّأن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
أعلنت االنتصار على داعش ،لكن الوحش
ع ــاد لـيــرفــع رأس ــه ،وعـلـيـنــا أن نـتــذكــر أنــه
ف ـضـ ًـا ع ــن داعـ ــش ه ـنــاك جـبـهــة الـنـصــرة
الـتــي بــاتــت تـطـلــق عـلــى نفسها اســم هيئة
تـحــريــر ال ـشــام ،وهــي مــدرجــة عـلــى لــوائــح
اإلرهـ ــاب الــدول ـيــة .وتـسـيـطــر حــال ـي ـ ًا على
الـ ـج ــزء األكـ ـب ــر م ــن إدلـ ـ ــب .هـ ــذه واحـ ــدة
مــن آخ ــر ب ــؤر اإلرهـ ــاب وع ـلــى األق ــل هي
الــوحـيــدة الباقية فــي الضفة الغربية لنهر
الفرات».
وفي السياق نفسه وردَّ ًا على التساؤالت
ح ــول ال ـع ــاق ــات ال ــروس ـي ــة ال ـتــرك ـيــة ،أكــد
الفـ ـ ــروفَّ :أن روس ـي ــا تــرب ـط ـهــا عــاقــات
جـيــدة مــع تــركـيــا ،وأض ــاف إن ــه «ال يمكن
أن ي ـكــون ه ـنــاك ت ــواف ــق كــامــل ح ــول أيــة
قضية في العالقات بين أية دولتين .وإذا
كــان ذلــك ،فــإن السبب يـعــود إلــى الضغط
ال ـم ـم ــارس م ــن ق ـبــل أحـ ــد ال ـطــرف ـيــن عـلــى
اآلخر»

وعلى رأسها األزمة الليبية «بما يحفظ حقوق
ال ـش ـع ــب ال ـل ـي ـب ــي» ح ـس ـب ـمــا ورد ف ــي وس ــائ ــل
اإلعالم.
بغض النظر عن مدى اإلمكانية الحقيقية لقيام
مثل هكذا تجمّع عسكري ليلعب دور ًا مباشر ًا
على األرضّ ،إل أن ما يهم هو األثر السياسي،
دول
حيث إنه محاولة مصرية لحشد تأييد من ٍ
إقليمية بمواجهة ك ّل من تركيا والسرّاج.

العالقات المصرية األمريكية
بالتوازي مع التحركات االقليمية تلك ،جرى
الحديث مؤخر ًا عن إجراء مصر محادثات مع
صندوق النقد الدولي «للحصول على مساعدة
فنية» فــي اإلصــاحــات الهيكلية داخــل الـبــاد.
عـلـمـ ًا ب ــأن مـصــر كــانــت قــد و ّق ـعــت عـلــى قــرض
بقيمة  12مليار دوالر عام  ،2016وبدوره قال

رفع الوزن اإلفريقي
لكن في المقابل ،طالب مندوب مصر الدائم في
األمــم المتحدة بحصول القارة اإلفريقية على
مقعدين دائـمـيــن بـكــامــل الـصــاحـيــات ،بـمــا فيها
حق النقض «الفيتو» بحسب بيان عن وزارة
الخارجية المصرية ،وجاء ذلك خالل جوالت
م ـف ــاوض ــات حـ ــول إصـ ــاح وت ــوس ـي ــع مـجـلــس
األمن الدولي.
إن هذا الطلب يأتي ضمن المصلحة المصرية
واإلفــريـقـيــة بجميع األح ــوال ،إال أن لتوقيته
أم ــري ــن إض ــاف ـي ـي ــن ،ح ـيــث ي ـع ـبــر ه ــذا ال ـتــوجــه
عـ ــن اإلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ــروسـ ـيـ ــة وال ـص ـي ـن ـي ــة
ب ــإع ــادة إح ـي ــاء دور ف ـع ــال وحـ ـي ــادي لـهـيـئــة
األم ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة وم ـج ـل ــس األم ـ ــن الـ ــدولـ ــي،
ال ـلــذيــن كــانــا وع ـلــى م ــر ع ـقــود أداة أمــريـكـيــة
أك ـثــر م ـن ـهــا دول ـي ــة ،وم ــن ج ـهــة أخـ ــرى يـمـكــن
الـقــول بأنه مـبــادرة مصرية رد ًا على موافقة
الدول اإلفريقية على طلب االجتماع األخير.
لـكـنــه وبـشـكــل أكـيــد ،ال يـعـبِّــر عــن أيــة مصلحة
أمريكية بأي شكل كان.

اليمن تصعيد جديد لتسوية أسرع
بعد اقتراب جهود السالم في اليمن من بدء
تنفيذ خطواتها العملية إثر اتفاق الرياض الذي
جمع ممثلين عن جماعة أنصار الله «الحوثيين»
والمجلس االنتقالي الجنوبي ،عادت التوترات
لتهدد التسوية
والمعارك العسكرية من جديد ِّ
برمتها.

ǧمالذ سعد

بدأت الخروقات منذ شهرين من جهة قوى «التحالف
الـعــربــي» ،عـبــر زحــف عـسـكــريٍّ قــوبــل بــالـصـدِّ مــن قبل
الحوثيين ،ليتطور سريع ًا إلى غــارات جوية وقصف
صــاروخــي بين الطرفين ،ومــا لبث أن تصاعد التوتر
حتى أعلن المجلس االنتقالي الجنوبي تعليق مشاركة
جميع لجانه في اتفاق الرياض.
ر ٌد حوثي
فــي الـمـقــابــل ،قــام الـحــوثـيــون ضمن معاركهم بإسقاط
عـ ــدد م ــن ال ـط ــائ ــرات ال ـم ـس ـيَّ ــرة وق ـص ــف ال ـع ــدي ــد مــن
ال ـم ــواق ــع ال ـس ـع ــودي ــة ،ب ـم ــا ف ـي ـهــا ال ـم ـن ـش ــآت الـنـفـطـيــة
«آرامـ ـك ــو» وم ـطــاريــن وق ــاع ــدة ع ـس ـكــريــة« ،رد ًا على
ال ـت ـص ـع ـيــد الـ ـجـ ــوي» وفـ ـقـ ـ ًا ل ـب ـي ــان أصـ ــدرتـ ــه ال ـق ــوات
المسلحة التابعة للحوثيين .وبدوره أكد وزير الدولة
ال ـس ـع ــودي ل ـل ـشــؤون ال ـخــارج ـيــة عـ ــادل ال ـج ـب ـيــر بــأن
«الحوثيين أطلقوا  300صاروخ و 100طائرة مسيرة
على األراضي السعودية».

وأعلن الحوثيون يوم الجمعة الماضي عن إسقاطهم
طائرة حربية تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية
في أجواء محافظة الجوف ،األمر الذي أ َّكده المتحدث
بــاســم قــوات الـتـحــالــف الـعــربــي مـحـمِّـ ًا مـســؤولـيــة ذلــك
على الحوثيين.
استمرار األزمة
إن جميع تطورات األزمة اليمنية ،تشير إلى َّأن اتجاه
ق ــوى الـتـحــالــف ال ـعــربــي وم ــن خـلـفــه األمــري ـك ـيــون ،ال
يسعون إلى إنجاز أية عملية سالم بطبيعة الحالّ ،إل
أنه يشير أيض ًا إلى سياسة إدامة االشتباك والصراع
في اليمن قدر اإلمكان ،بمعنى عدم وجود توجه جدي
لدى األمريكيين حتى بحل الموضوع عسكري ًا ،وهو
ما يفضي إلى االستعصاء الجاري ،ويوضح استطاعة

الـحــوثـيـيــن كميليشيا عـلــى ال ـت ـص ـدّي لـعــدد مــن ال ــدول
اإلقليمية الـمـجــاورة ،ومــن بينها الـسـعــوديــة وقصفها
م ـ ــرار ًا ف ــي ال ـع ـمــق ،دون ع ـمــل ف ـع ــال ل ـل ــ«بــاتــريــوت»
األمريكي.
الحل الحقيقي :دولي
فإن اتفاق الرياض
فيما يخص جهود عملية السالمّ ،
رغــم هشاشته وعــدم جــديــة رعــاتــه على إنـجــازه ،وإن
فشل اآلن ،إال أنه بات نقطة استناد ومرجع ًا ال يمكن
تجاهله للتسوية السياسية في اليمن ،باعتباره حجر ًا
أس ــاس ســوف يـجــري الـبـنــاء عـلـيــه ليصبح حـ ّـا على
المستوى الــدولــي ،ال اإلقليمي وحــده ،باعتباره غير
كافٍ وال يعبّر عن بُعد األزمة اليمنية الحقيقي بتداخل
مختلف األطراف فيه ،وتحديد ًا واشنطن.

شؤون عربية ودولية
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الصورة عالمياً
•تجددت
تظاهرات
الطلبة في
عدد من
المحافظات
العراقية ،دعماً
لالحتجاجات التي
يشهدها العراق منذ
األول من أكتوبر الماضي من بينها العاصمة
بغداد وواسط وكربالء وذي قار.
•ب ّين وزير الخارجية
اإليراني،
َّأن بالده
تلقت بعد
مقتل قاسم
سليماني رسالة
من السعودية
تعلن فيها رغبتها
في الحوار ،وقال «لو رغبت دول الجوار في
خفض التوترات ،فإن هناك طرقاً كثيرة
لتحقيق هذا الهدف».

استضافت ألمانيا «مؤتمر ميونيخ لألمن» ،والذي عقد جلسته األولى في  14شباط ،ويعتبر هذا المؤتمر من أضخم تجمعات صناع القرار في العالم،
ويجري نقاش عدد كبير من القضايا اإلستراتيجية التي «تشغل بال» المشاركين في هذا المؤتمر ،لكن السؤال األهم يبقى :هل يقدم مؤتمر ميونخ
اليوم اإلجابات عن األسئلة المطروحة أم أنه بات مؤتمرًا سنوياً للتأكيد على ثبات وعمق الخالفات في المعسكر الغربي؟
ǧعتاب منصور

تميزت الكلمات
والتصريحات
في هذا العام
بصراحتها
وهجومها على
الواليات المتحدة
األمركية
والتباكي على
تراجع الدور
األمريكي

تطول قائمة المدعَوّين إلــى هــذا المؤتمر،
وتـ ـشـ ـم ــل ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ك ـ ـ ًـا مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
الـفــرنـســي إي ـمــانــويــل م ــاك ــرون ،والــرئـيــس
األلماني فرانك فالتر شتاينماير ،ووزراء
كل من روسيا والصين واليابان
خارجية ٍ
وتصل قائمة المدعوين إلى أكثر من 500
مشارك رفيع المستوى ،يمثلون أكثر من
 40بلد ًا.
ال يمكننا في هذا المقال اإلحاطة الشاملة
بمجريات مؤتمر ميونخ ،فيجب التوقف
مـ َّـطــو ًال عـنــد الـعــديــد مــن الـنـقــاط والـتـقــاريــر
التي صدرت عنه ،ولكن يمكننا استعراض
ـض مــن نـقــاط ال ـعـ ّـام الـتــي تمككنا من
بـعـ ٍ
فهم نقاط الخالف األساسية.
جدول األعمال
البـدَّ لنا لفهم جــدول أعمال الــدورة ال ـ 56
ال ـحــال ـيــة أن نـنـظــر إل ــى ع ـنــاويــن أســاسـيــة
جــرى نـقــاشـهــا فــي ال ــدورة الـمــاضـيــة ،التي
كــانــت مــؤشــر ًا على وصــول الـخــافــات إلى
نـقـطــة ل ــم ي ـعــد م ــن الـمـمـكــن ضـبـطـهــا ،فـفــي
ال ـعــام ال ـمــاضــي ش ـنَّــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
األمــري ـك ـيــة ح ـم ـلــة ض ــد ال ـ ــدول األوروب ـي ــة
ف ــي م ـحــاولــة لـحـثـهــم ع ـلــى زيـ ــادة إنـفــاقـهــم
ال ـع ـس ـك ــري فـ ــي ح ـل ــف الـ ـنـ ــاتـ ــو ،وت ــراف ــق
هــذا الـهـجــوم مــع دع ــوة أمــريـكـيــة واضـحــة
وصريحة لألوروبيين لكي يستعدوا لملء
الفراغ الذي سيخلفه االنسحاب األمريكي.
وامتدت خالفات العام الماضي إلــى العام
ال ـح ــال ــي دون أن ت ـش ـهــد أي م ـن ـهــا ح ـ ًا
حقيقي ًا ،وحملت الــدورة الحالية مجموعة
من العناوين الجديدة -القديمة:

مــا هــي درج ــة فــاعـلـيــة ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
األمــريـكـيــة فــي الـمـلـفــات الــدول ـيــة الـعــالـقــة؟
وهل تُظهر استعداد ًا للدفاع عن بلد حليف
فــي الناتو؟ مــا هــو السبيل لتلعب أوروبــا
دور ًا أكـثــر فاعلية على الـســاحــة الــدولـيــة؟
ه ــل ه ـن ــاك ش ــراك ــة إس ـت ــرات ـي ـج ــة حـقـيـقـيــة
تجمع الدول الغربية اليوم؟ باإلضافة إلى
نقاش حول تغيير الموازين على الساحة
الدولية.
اإلعالنات الصريحة
ت ـم ـيــزت ال ـك ـل ـمــات وال ـت ـصــري ـحــات ف ــي هــذا
العام بصراحتها وهجومها على الواليات
الـمـتـحــدة األمــركـيــة والـتـبــاكــي عـلــى تــراجــع
الـ ـ ــدور األم ــريـ ـك ــي ،ومـ ــا ي ـخ ـل ـفــه هـ ــذا مــن
ت ـحــديــات بــالـنـسـبــة ل ـل ــدول ال ـغــرب ـيــة ،فـفــي
الكلمة التي ألقاها الرئيس األلماني فرانك
فــالـتــر شـتــايـنـمــايــر ق ــال فـيـهــا إن واشـنـطــن
ترفض حتى فكرة وجود مجتمع دولي،ـ
وتـتـحــرك بــدافــع مـصـلـحـتـهــا دون الـتـفـكـيــر
بمصلحة حلفائها ،وقال إن شعار «أميركا
أو ًال» ال ـ ــذي أط ـل ـق ــه ال ــرئ ـي ــس األم ــري ـك ــي
دونالد ترامب «هزّ النظام العالمي وأجج
ان ـع ــدام األم ـ ــن» .وأضـ ــاف شـتــايـنـمــايــر إنــه
ل ــم ي ـعــد م ــن ال ـنــافــع ت ـعــزيــز عــزلــة ال ـب ـلــدان
األوروبية بل على العكس ،وقال إن دول
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ت ـح ـتــاج إل ــى «عــاقــة
أف ـضــل بـيــن االت ـحــاد األوروبـ ــي وروس ـيــا،
وبين روسيا واالتحاد األوروبي».
وفي السياق نفسه عبر الرئيس الفرنسي
إمانويل ماكرون عن أسفه لضعف الغرب
واإلن ـك ـفــاء «الـنـسـبــي األمــري ـكــي» ،واعـتـبــر
الرئيس الفرنسي َّأن سياسة التحدي التي
انتهجتها أوروبــا فى التعامل مع موسكو

على مدى السنوات القليلة الماضية باءت
بــالـفـشــل ،مـضـيـفـ ًا أنــه «لــم يـلـمــس لــدى أيَّ
من الحلفاء االستعداد لمواجهة روسيا»،
داعي ًا إلى حوا ٍر أوسع مع روسيا.
التقرير األمني
بغضِّ النظر عن التصريحات والسجاالت
الـ ـت ــي ك ــان ــت تـ ـ ــدور فـ ــي م ــؤت ـم ــر م ـيــونــخ
يجدر بنا اإلشــارة إلــى بعض ما ورد في
«ال ـت ـقــريــر األم ـن ــي» ،ال ــذي يـمـكــن اعـتـبــاره
ت ـع ـب ـيــر ًا أول ـي ـ ًا ع ــن قـ ــراءة ال ـغ ــرب لـلــوضــع
الــدولــي الــراهــن ،فأكد التقرير على تراجع
واش ـن ـطــن عــن دورهـ ــا «ك ـح ــارس لـلـنـظــام
الـ ــدولـ ــي» وأنَّـ ـه ــا ب ــذل ــك أف ـس ـحــت ال ـم ـجــال
لقوى أخــرى ،مثل روسيا وتركيا وإيران
لتلعب دور ًا أكـبــر ،فــي الــوقــت الــذي يغيب
فيه دور فعّال لالتحاد األوروبي ،وناقش
ـرة جــديــدة» وهــي
الـتـقــريــر م ـطــو ًال «ظ ــاه ـ ً
ظاهرة أفــول الغرب ومستقبله المجهول
وطـبـيـعــة الـتـحــديــات الـتــي تــواجـهــه وكـيــف
يمكن التصدي لها.
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن َّأن األفـ ـك ــار ال ـت ــي جــرى
وي ـجــري تــداولـهــا فــي مـيــونــخ تـتـقــاطــع مع
مثيالتها مــن دورة الـعــام الـمــاضــيَّ ،إل َّأن
حل الملفات الكبرى العالقة هو تراجع
عدم ِّ
بحدّ ذاته ،فإذا كانت الخطوات األوروبية
لـ ـم ــلء «الـ ـ ـف ـ ــراغ» الـ ـن ــات ــج عـ ــن ان ـس ـح ــاب
الــواليــات المتحدة األمريكية ال تــزال غير
واضحة ،أو لم تكتمل بعد ،ويجري نقاشها
واالخـتــاف حولها لعامين متتاليين ،هذا
ال يعني َّأن الــواقــع سينتظر قــادة الغرب
لحل مشاكلهم ،فــاألمــور تتطور والميزان
ال ــدول ــي ال ـم ـت ـغ ـيــر ،ول ــن يـنـتـظــر «ح ـل ــول»
مؤتمر ميونخ حتى يصبح واقع ًا.

•أعلن الرئيس
األفغاني محمد
أشرف غني،
عن استعداد
بالده للحد
المحتمل من
الوجود العسكري
األمريكي على
أراضيها مضيفاً «نحن مستعدون لذلك،
حوالي  %94من جميع العمليات ،تنفذها
القوات األفغانية».
•أشار وزير الخارجية
الصيني وانغ
يي ،إلى وجود
قوى خارجية
تحاول اإلبقاء
على الفوضى
في هونغ كونغ،
من أجل التأثير في
تطور الصين بشكل عام مؤكداً«هذه
عملية ُّ
ظاهرة مؤقتة ال يمكن أن تستمر طوي ًال».
•قال الرئيس الفرنسي،
إيمانويل ماكرون،
إن سياسة تحدي
أوروبا لروسيا
في السنوات
األخيرة قد
فشلت ،وإن
الخيار الوحيد هو
التوجه نحو حوار أوثق
مع موسكو لحل الخالفات.
• َّأكد تقرير صحفي
أمريكي أصدرته
«نيويورك
تايمز»َّ ،أن
روسيا كثفت
في اآلونة
األخيرة حملة
الضغط على القوات
األمريكية المتبقية في شمال شرقي سورية.
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التسارع األزرق :معول آخر

مضى الدافع المتأصل
في الرأسمالية للتوسع
المستمر إلى أبعاد
جديدة في منتصف
إن
القرن العشرينّ .
اتجاهات االقتصاد-
االجتماعي و«نظام
األرض» طويلة المدى،
والتي بدأ تتبعها وفق
رسوم بيانية محددة
منذ خمسة عشر عامًا
«آخر تحديث لها في
 ،»2015أظهرت
تقلبات متزامنة على
شكل ارتفاع حاد منذ
عام .1950

ǧبقلم :إيان أنغوسǧ
      تعريب :عروة درويش

ّإن هذا التسارع ،والذي يسمّى «التسارع
ال ـك ـب ـي ــر ،»Great Acceleration
يـقــود مــا يــدعــوه عـلـمــاء نـظــام األرض:
«ال ـت ـح ـوّل األك ـث ــر ســرعــة ف ــي ال ـعــاقــات
الـبـشــريــة مــع عــالــم الـطـبـيـعــة فــي تــاريــخ
الـبـشــريــة» .إنّ ــه يـضــع عــامــة عـلــى بــدايــة
ع ـص ــر ت ــاري ـخ ــي وج ـي ــول ــوج ــي ج ــدي ــد:
«األنثروبوسين» – وهــو العصر الذي
أصـبـحــت فـيــه نـشــاطــات الـبـشــر منتشرة
وعميقة لدرجة منافستها لقوى الطبيعة
الكبرى ،ودفعها األرض نحو المجهول
على مستوى الكوكب.
قــام مــاركــس وإنـغـلــز مـنــذ وقــت طــويــل
بإظهار ّأن الرأسمالية غير قادرة على
البقاء ساكنة أو في وضعية راحة في
مـكــان واحــد .فـهــي فــي سـيــاق إطــاعـتـهــا
لـلــوصـيــة األول ــى «راك ــم ،راك ــم» عـلـيـهــا
أن تـسـتــوطــن ك ـ ّـل م ـكــان ،وأن تـسـتـقــر
فـ ــي كـ ــل م ـ ـكـ ــان ،وأن ت ـن ـش ــئ ص ــات
فـ ــي كـ ــل م ـ ـكـ ــان .ول ـ ـهـ ــذا ال يـ ـج ــب أن
يفاجئنا ّأن االتجاهات التي تم تمييز
وج ــوده ــا فــي األب ـح ــاث ال ـتــي تـنــاولــت
«الـتـســارع الـكـبـيــر» اسـتـمــرت ،بــل أنّـهــا
اسـتـمــرت بــاالنـتـقــال بـتـســارعـهــا بـشـكــل
ت ـصــاعــدي .ف ــرأس ال ـمــال ،يــدفـعــه عــدم
رض ــاه إل ــى تــوس ـيــع عـمـلـيــاتــه الـقــائـمــة،
وإلى البحث على الــدوام وبثبات عن
أماكن وموارد جديدة ليمارس عليها
استغالله.
يـقـتــرح الـبـعــض أحـيــانـ ًا ّأن الــرأسـمــالـيــة،
وبـسـبــب احـتــالـهــا لـكــامــل الـعــالــم ،لــم يعد
هناك أيّة حدود في وجهها وال مصادر
جــديــدة مــن الـمــوارد الزهيدة لتستغلها.
وع ـ ـل ـ ـيـ ــه ف ـ ـقـ ــد ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزت حـ ـ ـ ـدّ ذروة
االس ـت ـيــاء عـلــى ك ـ ّـل ش ــيء ،األم ــر الــذي

ي ــرس ــل ال ـن ـظــام ن ـحــو خــات ـم ـتــه الـنـهــائـيــة
ب ـش ـكــل ح ـت ـمــي وآل ـ ــي .ت ـس ــيء وج ـهــات
الـنـظــر ه ــذه فـهــم تـقــديــر إلــزام ـيــة إيـجــاد
النظام الرأسمالي لموارد جديدة للربح.
فكما كتب مــاركــس« :لتكسر كـ ّـل حاجز
مكاني ...ولتغزو كامل األرض».
من الصحيح القول ّأن القارات والجزر
ت ـمّ اسـتـعـمــارهــا بــال ـكــامــل ،ل ـك ـنّ  %71من
ال ـكــوكــب ال يـ ــزال غ ـيــر مـكـتـشــف وغـيــر
عــرضــة لــاسـتـغــال .والــدراســة الـجــديــدة
الـ ـمـ ـنـ ـش ــورة عـ ــن «مـ ــركـ ــز س ـتــوك ـهــولــم
لـلـمــرونــة  »SRCتـظـهــر ّأن الــرأسـمــالـيــة
بدأت هجومها على جبهة جديدة :على،
وداخل ،وفي عمق المياه.
التسارع األزرق
نُشرت دراسة «التسارع األزرق :مسار
الـتــوســع الـبـشــري إلــى الـمـحـيـطــات» في
ـرة
كــانــون الثاني  ،2020واصـفــة ومُـظـ ِهـ ً
بــالــرســوم الـبـيــانـيــة االن ــدف ــاع الـمـتـنــامــي
ل ــرأس ال ـمــال نـحــو تـحــويــل الـمـحـيـطــات
وقاع البحار إلى مكان تجاري .تتوسع
ال ـن ـش ــاط ــات ال ـت ـج ــاري ــة ف ــي الـمـحـيـطــات
بـشـكــل ســريــع ،و«اسـتـثـمــارات كـبـيــرة...
تـ ـق ــود ال ـن ـم ــو فـ ــي ال ـص ـن ــاع ــات ال ـقــائ ـمــة
وف ــي خ ـلــق ص ـن ــاع ــات ج ــدي ــدة ،لـتـغـطــي
ب ـش ـكــل م ـت ــزاي ــد م ـج ـمــوعــة م ـت ـنــوعــة مــن
النشاطات».
يؤمن الباحثون القيّمون على الدراسة
بـ ّـأن الـتـســارع األزرق يضع عــامــة على
بداية «طو ٍر جديد من العالقات البشرية
مع المحيط الحيوي ،حيث المحيطات
لـيـســت م ـج ـرّد ش ــيء رئ ـيــس السـتــدامــة
م ـ ـسـ ــارات الـ ـتـ ـط ــور ال ـع ــال ـم ــي ،بـ ــل هــي
أيـضـ ًا خــاضـعــة للتغيير الـجــوهــري أثـنــاء
العملية».
عرضت الدراسة اثنا عشر رسم ًا بياني ًا
تبدو شبيهة برسوم «التسارع الكبير»
الـبـيــانـيــة ،لـكـنّـهــا تـظـهــر اتـجــاهــات ارتـفــاع

إنه طو ٍر جديد من
العالقات البشرية
مع المحيط
الحيوي حيث
المحيطات ليست
مجّرد شيء
رئيس الستدامة
مسارات التطور
العالمي

حادة حدثت بعد خمسة عقود من بداية
«التسارع الكبير».
أول رسـمـيــن بـيــانـيـيــن يــوضـحــان بشكل
م ـم ـتــاز ال ـج ـه ــود ل ـت ـخـ ِّـطــي الـ ـح ــدود مــن
خالل نقل الرأسمال واإلنتاج إلى مواقع
لــم تكن فــي الـســابــق عــرضــة لالستغالل،
ولــاس ـت ـيــاء ع ـلــى ال ـم ــوارد بــاسـتـخــدام
تقنيات وتكنولوجيا حديثة.
ي ـظ ـهــر ال ــرس ــم األول «ت ــرب ـي ــة األح ـي ــاء
المائية  »Marine Aquacultureالنمو
المذهل في «اسـتــزراع السمك» ،والــذي
لم يكن ذا أهمية في  ،1970لكنّه يشكل
اليوم قرابة  %50من السمك المستهلك
كـغــذاء لـلـبـشــر .بالنسبة لـصـيــد األسـمــاك
فــي المحيطات المفتوحة ،فــإن معدالته
بـحــالــة ان ـخ ـفــاض مـنــذ تـسـعـيـنــات الـقــرن
ال ـم ــاض ــي ،ل ـك ـنّ تــرب ـيــة األح ـي ــاء الـمــائـيــة
قامت بأكثر مــن مــوازنــة وتعويض هذا
االنـخـفــاض ،وتـحــديــد ًا فــي الـمــزارع عند
الـمـنــاطــق الـســاحـلـيــةّ .إن اإلن ـتــاج الـكـلــي
لــأسـمــاك الـيــوم هــو أكـبــر مــن أيّ وقــت
مضى ،وعمليّة معالجة األسماك تتنامى
بشكل أسرع من أيّة صناعة غذاء أخرى.
يـظـهــر الــرســم ال ـثــانــي «ال ـه ـيــدروكــربــون
في األعماق »Deep hydrocarbons
عمليات إنـتــاج النفط والـغــاز مــن أعماق
البحار ،وأعماق البحار هنا تعني عادة
م ــا ي ـج ــاوز  200م ـتــر أع ـمــق م ــن سـطــح
ال ـب ـح ــر .ي ـش ـكــل االسـ ـتـ ـخ ــراج ال ـب ـحــري
بــال ـف ـعــل ق ــراب ــة  %30م ــن إن ـت ــاج الـنـفــط
الـ ـعـ ــالـ ـمـ ــي ،ومـ ـ ــع نـ ـضـ ــوب واسـ ـتـ ـه ــاك
ال ـح ـقــول ال ـمــائ ـيــة األق ـ ـ ّـل ع ـم ـق ـ ًا وظ ـهــور
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ح ــديـ ـث ــة ،ي ـن ـت ـقــل اإلنـ ـت ــاج
نــاح ـيــة أع ـم ــاق أك ـبــر وم ـنــاطــق ج ــدي ــدة،
وي ـش ـمــل ذل ــك الـمـنـطـقــة الـقـطـبـيــة ،حـيــث
يـتــوقــع وج ــود احـتـيــاطـيــات غ ــاز ونـفــط
هــائ ـلــة غ ـيــر مـكـتـشـفــة ب ـعــد .ه ـنــاك أي ـض ـ ًا
اهـتـمــامــات صـنــاعـيــة م ـتــزايــدة بــرواســب
ه ـ ـي ـ ــدرات ال ـ ـغـ ــاز ال ـط ـب ـي ـع ــي «ال ـم ـي ـث ــان

التبلور» المدفون تحت قاع المحيطات
بـكـيـلــومـتــرات ،وهــو مــا قــد يطلق ضعف
الكربون العضوي الموجود فــي الفحم
وال ـن ـفــط وغ ـيــره ـمــا م ــن جـمـيــع م ـصــادر
الغاز الطبيعي مجتمعة.
تحوي اتجاهات التسارع األزرق على
الكثير مــن التكنولوجيا الـجــديــدة .أشــار
أح ــد الـقـيّـمـيــن الـمـســاعــديــن فــي الــدراســة
إل ــى حـقـيـقــة ّأن «ق ـطــاع الـتـكـنــولــوجـيــا-
الحيوية بالكاد كان موجود ًا نهاية القرن
العشرين ،وأكثر من  %99من المتتاليات
الجينية لكائنات بحرية و ُِجدت وسجَّل
لها براءات اختراع منذ عام .»2000
وب ـش ـك ــل أكـ ـث ــر عـ ـمـ ــومـ ـ ًا ،ت ـش ـي ــر م ـقــالــة
مـ ـنـ ـش ــورة بـ ـعـ ـن ــوان «أرض واحـ ـ ــدة»
إل ــى ّأن االج ـت ـم ــاع ب ـيــن ع ــوام ــل زي ــادة
الـطـلــب الـعــالـمــي ،والـتـقــدم التكنولوجي،
وان ـخ ـفــاض نـســب ال ـم ــوارد ال ـمــوجــودة
على اليابسة ،جعل من استخراج أعداد
متزايدة من مــواد المحيط أمــر ًا مجدي ًا،
بل وقاب ًال للحياة اقتصادي ًا.
«باتت المحاوالت المكلفة ،مثل التنقيب
الـتـجــاري فــي قــاع الـبـحــر العميق تعتبر
مجدية ،بل ووشيكة الحدوث .وبالمثل،
بــات البحث عن مركبات حيوية نشطة
جــديــدة لـمـعــالـجــة الـمـقــاومــة الـمـيـكــروبـيــة
يــركــز عـلــى الـكــائـنــات الـحـيــة الــدقـيـقــة في
أعماق البحار البعيدة .في حين ساهمت
القيود المفروضة على المساحات على
اليابسة في بناء مزارع الرياح البحرية
الواسعة واالستثمار في منشآت المياه
العميقة».
ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي ،ي ـع ـدّ إن ـت ــاج الـنـفــط
وال ـ ـغـ ــاز مـ ــن ال ـب ـح ــار هـ ــو أكـ ـث ــر أج ـ ــزاء
اقتصاد المحيطات ربـحـ ًا ،بينما الرمال
والـحـصــى لـلـبـنــاء هــي الـمـعــادن البحرية
األكـثــر اسـتـخــراجـ ًا مــن حيث الـحـجــم .لم
تبدأ عمليات التعدين في أعماق البحار
ب ـعــد ،ل ـك ـنّ سـلـطــات ق ــاع الـبـحــر الــدولـيــة
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لحفر قبر حياة البشرية

أصــدرت بالفعل  29رخصة تعدين تغطي 1,3
مليون كيلومتر مربع من قاع المحيط.
ت ــزع ــم ش ــرك ــة «»DeepGreen Metals
لصناعة مـعـدِّات البحر والـمــوجــودة فــي كندا،
ّأن رُخصها تغطي أرض قاع المحيط الهادئ
الـ ــذي ي ـش ـ ّكــل« :أحـ ــد أك ـبــر م ـص ــادر الـكــوبــالــت
والنيكل والمنغنيز غير المطورة والمستثمرة
على سطح األرض».
ل ـ ـك ـ ـنّ اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـ ـم ـ ـعـ ــدات ب ـش ـك ــل م ـب ــاش ــر
الستخراج أو إنتاج الغذاء والوقود والمعادن
لـيــس ّإل ج ــزء ًا مــن الـقـصــة .تـتـطـلــب صـنــاعــات
«ال ـت ـس ــارع األزرق» ك ـم ـيــات م ـت ــزاي ــدة هــائـلــة
مــن الـمـســاحــات الـبـحــريــة والـســاحـلـيــة مــن أجــل
بنيتها التحتية ،ويشمل ذلك منشآت المرافئ
وزوارق الصيد ومــزارع األسماك والمنصَّات
البحرية ومعدات تعدين قاع البحر .االحتمال
ال ـقــائــم فــي األعـ ــوام ال ـقــادمــة أن تـضـعــف هــذه
المنشآت ،إن لم تغرق ،بسبب ارتفاع منسوب
مياه البحر والعواصف القوية بشكل متزايد،
األم ــر ال ــذي يفتح الـبــاب عـلــى مـخــاطــر جــديــدة
وكثيرة فريدة من نوعها.
التدمير المتسارع
اس ـت ـخ ــدم ــت ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات ال ـب ـش ــري ــة م ـ ــوارد
ال ـم ـح ـي ـطــات آلالف ال ـس ـن ـي ــن ،ل ـك ـنّ ال ـت ـس ــارع
األزرق يـبــدو كــأنــه عــامــة عـلــى مـفـتــرق جــديــد.
«الـهـجـمــة الـحــالـيــة عـلــى الـمـحـيــط تـظـهــر نفسها
ب ـش ــدة وتـ ـن ــوع غ ـيــر م ـس ـب ــوق ـي ــن ...ال ـم ـطــالــب
الـمـتـنــوعــة الـتــي تُـظـهــر عـنــد جمعها مــع بعضها
م ــا يـسـمــى ال ـت ـســارع األزرق ،ت ـعــرض م ـعــد ًال
استثنائي ًا مــن الـتـغـيــرات على مــدى الخمسين
عام ًا الماضية ،مع تسارع حاد يُعدّ سِمة لبداية
القرن الحادي والعشرين».
ي ـم ـك ـن ـن ــا الـ ـنـ ـظ ــر ع ـ ــن قـ ـ ــرب إلـ ـ ــى ثـ ــاثـ ــة مــن
االت ـجــاهــات الـمـتـســارعــة ال ـتــي تــم رصــدهــا في
 ،2004والمتعلقة بالمحيطات :تربية األحياء
الـمــائـيــة ،وتـحـمّــض الـمـحـيــط ،وصـيــد األسـمــاك
البحرية .الـمـجــاالن األوالن يستمران بالنمو
بشكل تـصــاعــدي ،فــي حـيــن ّأن صـيــد األسـمــاك
ألن الـصـيــد الـجــائــر قـضــى عـلــى عــدد
انـخـفــض ّ
هــائــل مــن األس ـمــاك مـفــرغـ ًا مـســاحــاتٍ مـتــزايــدةٍ
مـنـهــاّ .إن آث ــار هــذه االت ـجــاهــات ،مـجـتـمـعــة مع
انـبـعــاثــات الـغــاز الــدفـيـئــة ،وعــدد ال يحصى من
الملوثات األخرى ،لهي آثار رهيبة.

كتب عــالــم األحـيــاء الـمــرمــوق كــالــوم روبــرتــس
أنـنــا نــواجــه «تـعــريــض الـبـحــار لـلـخـطــر لــدرجــة
أنّها لم تعد تحافظ على العمليات البيئية التي
كنّا نعتبرها من المس ّلمات ،والتي تعتمد عليها
راح ـت ـنــا ومـتـعـتـنــا ووج ــودن ــا .تُـظـهــر دراس ــات
الـتـســارع األزرق ّأن الـتـســارع الكبير «المزيد
من تأثير البشر وعصر األنثروبوسين» يتلقى
قوى دفع جديدة له قادمة من دخول األعمال
إلى المحيطات ،وهو األمر الذي يعبّد الطريق
لنشوء مخاطر جديدة ،وحدوث تغييرات في
الـنـظــام الـحـيــوي ،وتـخـطــي عـتـبــة مـجـهــولــة لنا
بشكل كلي.
ال يزال خطر الضرر غير المتوقع وغير القابل
للمنع أكبر بسبب معرفتنا الضئيلة نسبي ًا عن
الـحـيــاة والبيئة فــي أعـمــاق الـبـحــر .إنّـنــا نعرف
عــن ال ـجــزء األب ـعــد مــن الـقـمــر أكـثــر مـمّــا نـعــرف
عن  %95من قاع المحيط ،ولم يتم التعرف َّإل
على أقليّة صغيرة من الكائنات التي تعيش في
البحر ،ناهيك عن دراستها.
ورغــم كـ ّـل هــذا ،يعدُنا المهللون لتنمية أعماق
الـبـحــار والـمـحـيـطــات ّأن األم ــور سـتـكــون على
ما يرام .يقول البنك الدولي على سبيل المثال
ّأن االق ـت ـص ــاد األزرق سـ ــوف «ي ـع ــزز الـنـمــو
االقـتـصــادي والـتـشـمـيــل االجـتـمــاعــي والـحـفــاظ
ع ـلــى أو ت ـح ـس ـيــن س ـبــل ال ـع ـي ــش ،وفـ ــي ذات
الــوقــت ضـمــان االس ـتــدامــة الـبـيـئـيــة للمحيطات
والمناطق الساحلية».
يــا لها مــن كلمات جميلة لكنّها ال تتطرق أبــد ًا
إلى الكيفية التي ستتم فيها حماية المحيطات
بشكل عملي.
فـ ــي ال ـ ــواق ـ ــع ،وكـ ـم ــا ق ـ ــال م ـ ــارك هــان ـي ـن ـغ ـتــون
م ــن ال ـمــركــز ال ـمــرمــوق «هـيـلـمـهــولـتــز ألب ـحــاث
المحيط» موجه ًا خطابه إلــى منظمة التعاون
فإن تعدين قاع البحر سيؤدي دون
والتنميةّ ،
شك لضرر بيئي ،وال أحد يعرف كيفية القيام
بـتـقـلـيــص ه ــذا ال ـض ــرر« .ح ـتّ ــى أك ـثــر عـمـلـيــات
تـعــديــن قــاع الـبـحــر ح ــذر ًا ســوف تـجـهــد البيئة
البحرية .الرأي األكثر شيوع ًا هو ّأن عمليات
التعدين صناعية النطاق ستحدث مجموعة من
األضرار التي ستغيّر أعماق المحيطات بشكل
ال رجعة فيه ،لكن حتى اآلن ال توجد صورة
واضحة لما يمكن أن تكون عليه تلك اآلثــار...
مــن الـصـعــب أن نـقــف عـلــى الـنـطــاق التنظيمي
ال ــواج ــب تـطـبـيـقــه لـمـعــالـجــة اآلثـ ــار الـبـيـئـيــة في

إن تعدين قاع
ّ
البحر سيؤدي دون
شك لضرر بيئي وال
أحد يعرف كيفية
القيام بتقليص هذا
الضرر

المناطق التي لــم نعرف تفاصيلها ولــم نزرها
على اإلطالق ،وذلك لحمايتها من األذى الذي
ال ي ــزال غـيــر مـعـلــوم وقــد ال تظهر آث ــاره قبل
عقود من اآلن».
المقال المنشور مؤخر ًا في صحيفة «الطبيعة»
كان أكثر وضوح ًا ومباشرة« :ضحالة البيانات
الموجودة تشير إلــى َّأن تعدين أعماق البحر
سـيـكــون م ــدم ــر ًا ،وغــال ـب ـ ًا غـيــر قــابـ ٍـل للمعالجة،
وسيؤثر على كامل الحياة البحرية».
ّإن خطر وكارثية السماح للشركات الجشعة
لـلــربــح بالبحث عــن الـمـعــادن والـحـفــر مــن أجــل
النفط في أعماق المحيط ظهر في عام 2010
بـشـكــل واض ــح ،عـنــدمــا انـفـجــر أعـمــق بـئــر نفط
في العالم وقتل  11عام ًال وأطلق  4,9مليارات
غــالــون نفط «الـغــالــون =  3,8لـتــر» فــي خليج
الـمـكـسـيــك «حـ ــوض مـحـيـطــي وب ـحــر هــامـشــي
للمحيط األطلسي».
وبالعودة إلى الجنة التي عينها أوباما لتحقق
ف ــي ك ــارث ــة ائ ـت ــاف ش ــرك ــات «Deepwater
 ،»Horizonف ـ ـقـ ــد وج ـ ـ ـ ــدت الـ ـلـ ـجـ ـنـ ــة ّأن
أعـ ـم ــال ش ــرك ــات « »BPو«»Halliburton
و« »Transoceanكشفت عن إخفاق منهجي
في إدارة المخاطر ،األمــر الــذي ثبّت الشكوك
ال ـقــائ ـمــة ف ــي ث ـقــافــة ال ـس ــام ــة لـ ــدى ك ــام ــل هــذا
القطاع من األعمال.
إن ك ـنّــا سـنـتـعـلــم ش ـي ـئ ـ ًا م ــن خ ـبــرات ـنــا الـســابـقــة
م ــع ش ــرك ــات ال ــوق ــود األحـ ـفـ ــوري وش ــرك ــات
ال ـت ـعــديــن ،فـهــو ّأن عـلـيـنــا ْأن نـتـجـنَّــب ق ـبـ َـل كل
ش ــيء تـصــديـقـهــم أو الـثـقــة بــوعــودهــم الــزائـفــة
عن المسؤولية المناخية ،وخاصة فيما يتعلق
بالمياه العميقة.
دعم النظام البيئي
يـسـتـحـيــل أن نـمـنــح الـمـحـيـطــات أهـمـيــة مـبــالـغـ ًا
ف ـي ـهــا ل ـم ــا ت ـس ـهــم ب ــه ف ــي ن ـظ ــام ال ـح ـي ــاة عـلــى
األرض .تنتج الـكــائـنــات الحية المعتمدة على
ال ـم ـح ـيــط أك ـث ــر م ــن ن ـصــف األك ـس ـج ـيــن ال ــذي
نتنفس ،لتتخطى بكثير جد ًا ما تنتجه الغابات
الـمـطــريَّــة .تـقــريـبـ ًا جـمـيــع األم ـطــار الـتــي تجعل
الـحـيــاة عـلــى األرض ممكنة تــأتــي بــأصـلـهــا من
المحيطات ،وهي التي تحتوي على  %97من
مياه الكوكب .إنّـهــا تساعد على دعــم استقرار
الكوكب من خالل امتصاص كمية ثاني أكسيد
كربون تفوق بخمسين ضعف ًا ما يمتصه الغطاء
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الجوي ،وكذلك عبر نقلها المياه الحارة بعيد ًا
عــن الـمـنــاطــق الـمــداريــة .إنّـهــا الـمـصــدر الرئيس
للبروتينات لمليارات من البشر ،ومصدر هام
ألكثر المليارات من األشياء األخرى .الدورات
الجيو -كيميائية الحيوية الكبرى الموجودة
في قلب نظام التمثيل الغذائي لكامل األرض
يعتمد على المحيطات السليمة.
واع ومـ ـ ــدركٌ
إ ّن ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـع ــاق ــل ،ص ـف ــة ٍ
ل ـهــذه الـمـعـلــومــات ،سـيــديــر ب ـحــذر عــاقــاتــه مع
ال ـم ـح ـي ـط ــات ،ل ـي ـط ـبــق ب ـش ـكــل دائ ـ ــم ال ـم ـب ــادئ
االحترازية ،ويُعطي األولوية القصوى لحماية
وإعادة إنتاج األنظمة البيئة األساسية الالزمة
لـحـيــاتـنــا .لـكـنـنــا ،لــأســف ،ال نـعـيــش ال ـيــوم في
مجتمع عاقل.
فكما كـتــب مــايـكــل بــاريـنـتــي ،لــدى الــرأسـمــالـيــة
«إن
أول ــوي ــات مـخـتـلـفــة ك ـل ـيّــة ع ـمّــا ذك ــرن ــاهّ :
جوهر الرأسمالية ،وكنه وجودها ،يكمن في
تـحــويــل الـطـبـيـعــة إلــى سـلــع ،وتـحــويــل الـسـلــع
إلــى رأسـمــال ،لـتـحـوّل فــي أثـنــاء ذلــك األرض
الـحـيّــة إلــى م ـج ـرّد ث ــروة فــاقــدة لـلـحـيــاةّ .إن
عملية التراكم الرأسمالي تضع إكليل الخراب
ع ـلــى رأس ال ـن ـظــام ال ـب ـي ـئــي– اإلي ـكــولــوجــي
العالمي .إنّها تعامل مــوارد استدامة الحياة
عـلــى الـكــوكــب (األراض ــي الـصــالـحــة لـلــزراعــة،
وال ـم ـي ــاه ال ـج ــوف ـي ــة ،واأله ـ ـ ــوار واألراض ـ ــي
الــرط ـبــة ،وال ـغــابــات ال ـم ـطــريــة ،وأمــاكــن صـيــد
الـسـمــك ،وق ــاع الـمـحـيــط ،واألن ـهــار ،ونــوعـيــة
الـهــواء) بــوصـفـهــا مـكــونــات يـمـكــن االسـتـغـنــاء
عنها أو بوصفها موارد ال تنضب ،فتحولها
إلــى سـلـعــة لــاسـتـهــاك ولـلـتـسـمـيــم عــن ســابــق
إرادة وتصميم».
هــذا هــو بالضبط مــا يمثله الـتـســارع األزرق:
دفعٌ نحو التراكم الرأسمالي من خالل تشميل
واستغالل وتسليع المحيطات والبحار .على
مدى سبعين عام ًا ،مضت األرض بسرعة من
ال ـع ـصــر ال ــداف ــئ « Holoceneالـهــولــوسـيــن»
إل ــى عـصــر تــأثـيــر الـبـشــر «Anthropocene
أنـثــروبــوسـيــن» ،حيث ترتسم معالم الـكــوارث
الـبـيـئـيــة بــاسـتـمــرار .وال ـيــوم قـطــار الــرأسـمــالـيــة
المرتبط بالجحيم يمضي بشكل هائل ،يدفعه
تسارع االتجاه نحو المحيطات.
ّإن دواعـ ــي تـخـلـيــص ال ـعــالــم م ــن ه ــذا الـنـظــام
المميت لــم تـكــن حــا ّلــة وقــويــة يــومـ ًا مثلما هي
عليه اليوم.
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كان اتساع الصراع الطبقي في إيطاليا
خالل الستينات المحدد الرئيس في
انقالب الجماهير ثورياً باتجاه اليسار،
كأولوية
وتحديد الثورة البروليتارية
ٍ
لدى المناضلين من أجل التقدم ،وتطور
عمت اإلضرابات الضخمة
المجتمع .لقد َّ
العمال
السلطة
وواجهت
أنحاء إيطاليا،
َ
َ
والفالحين بالنار في شوارع روما والمدن
األخرى خالل صيف  .1960إثر ذلك،
وعمت الصراعات أغلب
دبت الفوضى َّ
َّ
المدن اإليطالية طيلة أربعة أعوام.
وساهم ذلك في بلوغ الحزب الشيوعي
اإليطالي مستوى جديدًا بلو َر الصلة
بين أفكار الديمقراطية واالشتراكية
لحركة المقاومة ،والطبقة السياسية
الجديدة الثائرة المرتبطة مع الفالحين
والمثقفين الجدد ،على طريق النضال من
ظروف اقتصادية
أجل االشتراكية في
ٍ
صعبة واحتدا ٍد للمعارك الطبقية.

ǧالمخرج بشار الدهان

وه ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـص ـ ـلـ ــة ح ـ ـ ـ ــددت بـ ـ ــدورهـ ـ ــا م ـس ـب ـق ـ ًا
ح ــرك ــة وبـ ــدائـ ــل أشـ ـكـ ــال الـ ـف ــن والـ ـتـ ـص ــورات
الـجـمــالـيــة ،وأدَّت إلــى اسـتـمــرار مــرحـلـتـيــن من
ال ـس ـي ـن ـمــا اإلي ـط ــال ـي ــة ب ـع ــد الـ ـحـ ــرب :الــواق ـع ـيــة
الـجــديــدة والـسـيـنـمــا الـسـيــاسـيــة فــي الـسـتـيـنــات
والـسـبـعـيـنــات ،وال ـتــي عـكـســت عـلــى نـحــو أكـثــر
ـداث الـتــاريـخـيــة وقــوى
ك ـمَّ ـ ًا -ال حــرك ـ ًة -األحـ ـ َ
األمة الحية.
ال يمكن خارج ذلك فهم طبيعة التغيرات التي
طــالــت ال ـف ـنَّ الـتـقــدمــي اإلي ـطــالــي ،واإلن ـج ــازات
ال ـت ــي ح ـق ـق ـهــا ال ـم ـخ ــرج فــران ـش ـي ـس ـكــو روزي
(ك ـتــب وش ــارك فــي كـتــابــة جـمـيــع أفــامــه) في
مجال صياغة السينما السياسية واالجتماعية.
فمنذ انـطــاق فيلمه األول «الـتـحــدي» ،حــاول
روزي دم ـجَ اإلشكالية «اإلنـســانـيــة» الخاصة،
بالتاريخ االجتماعي الذي يحدد حياة أبطاله.
وفـ ــي س ـب ـيــل ت ـع ـم ـيــق هـ ــذه ال ـم ـســألــة ب ــال ــذات،
بـحــث عــن إم ـكــانــات جــديــدة لــاسـتـحــواذ على
ال ـم ـت ـفــرج ،وع ــن ط ــرق ج ــدي ــدة لــاس ـت ـعــراض
الـمــرئــي وشعبية السينما االجـتـمــاعـيــة ،واتَّـبــع
تحطيم وكـســر «الـحــاجــز الــذهـنــي» بين الفيلم
والـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،وال ـب ـح ــث الـ ــدائـ ــب عـ ــن م ـع ــادل ــة
خــاصــة للصلة مــع الـقــاعــة وخصوصيتها ..تلك
هــي الميزة التي تطبع أفــام روزي ،الباحث
المستميت عــن األجــوبــة الزئبقية عــن األسئلة
ال ـج ــذري ــة ح ــول وجـ ــود اإلنـ ـس ــان ف ــي عــالـمـنــا
المعاصر.
ب ـعــد فـيـلـمــه األول «ال ـت ـح ــدي» أخـ ــرج عـشــرة
أفـ ــام أخ ـ ــرى ،ح ـص ــدت س ـبــع ع ـش ــرة جــائــزة
دولية :الدب الذهبي في مهرجان برلين 1962
عــن فـيـلـمــه «ســال ـفــاتــوري جــول ـيــانــو» -األســد
الــذه ـبــي ع ــن فـيـلـمــه «األي ـ ــدي ف ــوق ال ـمــدي ـنــة»
فــي مـهــرجــان الـبـنــدقـيــة  -1963غـصــن النخلة
الذهبية عن فيلمه «قضية ماتي» في مهرجان
ك ــان  -1972ال ـجــائــزة الــذهـبـيــة فــي مـهــرجــان
م ــوس ـك ــو ال ـس ـي ـن ـمــائــي عـ ــن ف ـي ـل ـمــه «ال ـم ـس ـيــح
تــوقــف ف ــي إي ـبــولــي»  ..1974سـنـتــوقــف عـنــد
فيلمه الـثــالــث «ســالـفـتــوري جــولـيــانــو» الحائز
على جائزة الــدب الذهبي في مهرجان برلين
الثاني عشر ،وجوائز الشريط الفضي ألفضل
إخـ ـ ــراج ،وأفـ ـض ــل مــوس ـي ـقــا ،وأفـ ـض ــل ص ــورة
باألبيض واألسود..
وقاتل لعشرات
م
ٌ
مجر
جوليانو»
«سالفتوري
ٌ
الـضـحــايــا ،نــال لقب العقيد بسبب دعــم أمريكا
وقوى التحالف والمافيا له ،إذ تل َّقى منهم أمر ًا
س ـرَّي ـ ًا م ـفــاده «اق ـتــل مــن الـشـيــوعـيـيــن بـقــدر ما
ـاص األم ـرَ وأوام ــر
تـسـتـطـيــع» ،وقــد نـ َّفــذ بــإخـ ٍ
رجل عصاباتٍ وقات ًال سياسي ًا
أخرى ،وأصبح َ

بعد تمكنه من جمع الجزء األكثر تخلف ًا وفقر ًا
من الفالحين حوله.
وب ـس ـب ــب عـ ـ ــداء ذل ـ ــك ال ـت ـح ــال ــف ل ـل ـم ـنــاض ـل ـيــن
ال ـت ـق ــدم ـي ـي ــن ،واسـ ـتـ ـخ ــدام ــه ال ـم ــاف ـي ــا وأخ ـط ــر
ال ـم ـجــرم ـيــن ل ـل ـت ـخ ـلــص م ـن ـه ــم ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
اب ـتــزازه الـفـقــراء مــن الـفــاحـيــنَ ،ق ـ َل ـبَ الـمـخــرج
فــران ـش ـي ـس ـكــو روزي الـ ـطـ ــاولـ ــة ،كـ ــي يـحـطــم
ويقضي على كسل المشاهد.
إن روزي إذ يطلق على فيلمه اسم الشخصية
الــرئـيـســة الـتــي ت ــدور األح ــداث مــن خــالـهــا ،ال
يجعل جوليانو بط ًال رئيس ًا؛ فشعب صقيلية،
المكون من الفالحين المفقرين بسبب الخداع
بطل
السياسي والجريمة السياسية ،سيصبح َ
الـفـيـلــم ،جـنـبـ ًا إلــى جـنــب الـسـيــرورة التاريخية
حين يجد مئات من الناس أنفسهم متورطين
فــي الـحـبـكــة الـمـعـقــدة لـلـتـنــاقـضــات االجـتـمــاعـيــة
والطبقية!
ل ــم ي ـحــل دخـ ــول ال ـح ـل ـفــاء  1943إل ــى صـقـيـلـيــة
الـمـتـعـبــة وال ـم ـن ـه ـكــة بــال ـحــرب ت ـنــاق ـضــاتِ ـهــا ،بــل
زاد ح ــدت ـه ــا؛ فـ ـمُ ـ َّـاك األراضـ ـ ــي ف ـي ـهــا وجـ ــدوا
م ــن ال ـح ـل ـف ــاء دعـ ـمـ ـ ًا ق ــويـ ـ ًا ف ــي ص ــراع ـه ــم ضــد
الشيوعيين والقوى اليسارية.
ويجد الصقيليون أنفسهم مفيدين مرة أخرى
ب ـعــد م ــأس ــاة ال ـح ــرب! إن ـهــم يــدف ـعــون لـلـحـلـفــاء
وال ـم ــاف ـي ــات ال ـح ـب ــوب ،الـ ــزيـ ــوت ،وال ـح ــري ــر..
مــن أجــل صـنــاعــة مـظـ َّـات الـطــائــرات .كـمــا أنهم
يدفعون مكرهين للدولة التي تحمي وتحتمي
بالقوى المعادية للثورة ،والساعية لتوظيف
حــركــة االنـفـصــال فــي صـقـيـلـيــة الـتــي ب ــدأت في
األربعينات لصالحها.
فهذه الحركة التي أطلقت في بدايتها شعارات
الــدفــاع عــن مصالح الفالحين وتـطــور صقيلية
الـمـسـتـقــل ،وضـمــت بـشـكــل كـبـيــر الـفـئــات األقــل
ت ـطــور ًا واألك ـثــر ف ـقــر ًا مــن الـفــاحـيــن ،ســرعــان
مــا انـقـلـبــت لـتـصـبــح ســاح ـ ًا فــي أي ــدي الـقــوى
الطبقية الرجعية.
يبدأ المخرج فيلم «سالفتوري جوليانو» من
ال ـن ـهــايــة :الـجـســد الـمـيــت لـلـمـجــرم (جــولـيــانــو)
مصوَّر ًا من زاوية عالية ،متكوم ًا على األرض
في باحة صغيرة في جمهرة كالسيالفيترانو.
ال ـس ـكــان الـصــامـتــون ال ـم ـخــدرون ،الـمـهـتــاجــون

إن فكرة التأثير
َّ
المجازي على الفن
متطورة إلى درجة
ٌ
كبيرة في سينما
فرانشيسكو روزي
يتخلى عن
وهو ال َّ
كشف الوقائع
على مستوى
الحكم االجتماعي
ُ
واألخالقي

والمساهمون زمن ًا طوي ًال في إخفاء جوليانو
عن أعين البوليس ورجال الجيش ،وموظف
الشرطة الذي يتفحص الجثة دون رغبةَّ .إن
هــاتـيــن الـقــوتـيــن مـنــذ الـلـقـطــات األولـ ــى للفيلم
ت ـق ـفــان م ـتــواج ـه ـت ـيــن ،ت ـض ـم ــران -إض ــاف ـ ًة إلــى
الـعــدا َء لبعضهما -منابعَ المشاكل االجتماعية
العميقة التي سيظهرها (روزي) خالل الفيلم
بعنا ٍء بالغ.
ينتشر إذ ًا فــي الـلـقـطــات األول ــى ضــو ٌء ســاطـعٌ
م ـب ـه ـرٌ ي ـب ــدو أن ج ـم ــوع الـ ـن ــاس ت ـغ ــرق ف ـيــه،
وهناك ميت! ثم يعود بنا الفيلم إلــى الــوراء..
إل ــى األح ـ ــداث ال ـتــي عـصـفــت بــال ـبــاد وخــاصــة
فــي صـقـيـلـيــة ،وص ــوتُ مـع ـ ِّلـ ٍـق يـتـلــو مـقـتـطـفــاتٍ
م ــن ج ــرائ ــد ووث ــائ ــق ت ـلــك ال ـس ـنــوات الــدام ـيــة:
«ب ــال ـي ــرم ــو  ،1945ك ــل ال ـص ـي ـق ـل ـي ـيــن ي ــؤي ــدون
انفصال صقيلية ،الواليات المتحدة األمريكية
وبــري ـطــان ـيــا ت ــدع ـم ــان ال ـح ـكــومــة االن ـف ـصــال ـيــة.
اإلن ـك ـل ـيــز يـ ـصـ ـرّح ــون :ل ـقــد خ ـض ـعــت صـقـيـلـيــة
خــال سـبـعـةٍ وثــاثـيــن عــام ـ ًا لـسـلـطــة الـحـكــومــة
اإليطالية ..كفى!».
تعرض الكاميرا بحركة بانورامية بطيئة سه ًال
وت ــا ًال قــديـمـ ًة جــافــة ،ثــم تـتــوقــف ،لتستعرض
ســري ـع ـ ًا ل ـق ـطــاتٍ ع ــدة ل ـل ـصــدام ب ـيــن الـفــاحـيــن
االنـفـصــالـيـيــن وال ـشــرطــة وال ـج ـيــش ،وإط ــاق
نـ ــا ٍر م ــن ك ــل م ـك ــان ،م ــن ال ـج ـب ــال ،وم ــن خـلــف
زوايا المنازل ،..،ثم أخير ًا (جوليانو) بقوامه
الطويل مــراقـبـ ًا مــن بعيد بمنظاره العسكري.
ولكن المخرج الحاذق يخفي وجه (جوليانو)
ع ــن ال ـمُ ـشــاهــد طـيـلــة ال ـف ـي ـلــم ،ه ــذا الـتـهـمـيــش..
اجتماعي ًا وفني ًا وفـكــريـ ًا .وخــال عــدة مشاهد
ي ـب ـت ـعــد (ج ــول ـي ــان ــو) م ــن ال ـخ ـل ــف ،أو يُ ـص ـوَّر
(سلويت) فتظهر مالمحه معتمة .وبالمقابل،
فــإن الـكــامـيــرا تــركــز عـلــى مــامــح االنفصاليين،
ووج ــوه الـعـجــائــز الـمـجـعــدة ،والـفـتـيــة الــرعــاة،
الــذيــن الـتـحـقــوا (بـجــولـيــانــو) أم ـ ًـا بــالـحـصــول
على الحرية الكاذبة.
ي ـغ ـنــي عـ ـجـ ــوزٌ ل ـ ــأرض ال ـب ــائ ـس ــة ع ـل ــى وق ــع
اإليقاعات الحزينة :يا أزهار صقيلية البيضاء..
دم ـن ــا األحـ ـم ــر س ـي ـج ـع ـلــك ح ـ ـمـ ــراء ..وأط ـفــال ـنــا
سـيـعـيـشــون أحـ ـ ــرار ًا ف ــوق أرض حـ ــرة .وقــد
كرَّر (روزي) تصوير هذا المشهد عدة مرات

بـتــأثـ ٍر بــالــغ بــالـعـجــوز الــذي انـتـحــب حــزنـ ًا على
األمــانــي الـمـيـتــة واآلم ــال الـمــدفــونــة كـلـمــا غـنــى.
يلي ذلك ،مظاهر االحتفال الصاخب للفالحين
مع عائالتهم باألول من آيار  ،1947فهذا اليوم
هو عيد للعمل الحقيقي .لقد كان عددهم أكبر
ه ــذا ال ـع ــام؛ إذ شــاركــت فـيــه الـجـبـهــة الـشـعـبـيــة
الـمـنـتـصــرة فــي ان ـت ـخــابــات  20نـيـســان ،1947
وال ـت ــي ض ـم ـنــت ال ـش ـيــوع ـي ـيــن واالش ـتــراك ـي ـيــن
بمناسبة أول استفتاء جرى بعد الحرب رغم
م ـحــاوالت ات ـحــاد الـمـسـيـحـيـيــن الــديـمـقــراطـيـيــن
م ــع قـ ــوى ال ـمــاك ـيــن وال ـم ــاف ـي ــا ال ـف ــاش ـل ــة .وقــد
ب ــدا واض ـح ـ ًا أن ـهــم ل ــن يـقـبـلــوا بــال ـهــزي ـمــة ،ولــن
يخضعوا للمطالب الشعبية ،وبسبب ذلك تلقى
(جوليانو) األمرَ باالنتقام من الشيوعيين.
وتبلغ األحداث ذروتها ،لدى قيام (جوليانو)
وجماعته باستهداف االحتفالية المقامة لتلك
ال ـم ـنــاس ـبــة ف ــي ق ــري ــة (ب ــورت ـي ــا جـيـنـيـنـســي)
الصغيرة .وهـنــاك جــرت إحــدى أكـبــر المجازر
ضد مناصري الجبهة الشعبية والتقدميين من
اشتراكيين وشيوعيين.
ص ــور فــرانـشـيـسـكــو روزي ه ــذا الـمـشـهــد بعد
تـعـمُّـ ٍـق فــي دراس ــة نفسية الـجـنــود والـفــاحـيــن
ال ـم ـضـ َـط ـهَــديــن ال ــذي ــن ي ـص ـب ـحــون س ــاح ـ ًا بـيــد
الثورة المضادة التي تمارس العنف .وذهب
أب ـعــد م ــن ذل ــك بـكـشـفــه ال ـش ــروط االجـتـمــاعـيــة
الـتــي تــؤدي إلــى الــوضــع الــذي يـمــارَس القمع
فيه بال عقاب .وتختزل شخصية (سالفاتوري
جوليانو) كل تعقيد المشهد.
متطورة
الفن
على
َّإن فكرة التأثير المجازي
ٌ
إلـ ــى درجـ ــة ك ـب ـيــرة ف ــي س ـي ـن ـمــا فــرانـشـيـسـكــو
روزي .وه ــو ال يـتـخـ َّلــى ع ــن ك ـشــف الــوقــائــع
عـلــى مـسـتــوى الـحُـكــم االجـتـمــاعــي واألخــاقــي،
وبهذا يبقى مخلص ًا للمبادئ الرئيسة للواقعية
الـ ـجـ ــديـ ــدة ،وم ـق ـيْ ـم ـ ًا ل ـل ـص ــات مـ ــع ال ـم ـت ـفــرج
انـطــاقـ ًا مــن مستوى نــوعــي جــديــد ،ال يقتصر
دور المشاهد فيه على التعاطف والمشاركة
الــوجــدان ـيــة مــع الـمـشــاهــد ال ـم ـصــورة ،بــل على
العكس! فهو ين ّحِي الـمــواد الـمـصــورة ،ويعيد
ت ـك ــوي ــن الـ ــواقـ ــع ال ـم ـف ـت ــوح أمـ ــامـ ــه ،وي ـص ــوغ
مفهومه الخاص حول مشاكل الحياة الواقعية
التي تحتاج إلى حل.
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في حي فقير من أحياء مدينة سيؤول ،تصارع أسرة كيم من
أجل البقاء وهي تسكن في قبو صغير من خالل العمل في عدد
من األعمال المؤقتة ذات األجور البخسة.

ǧلؤي محمد

أس ــرة كـيــم هــي م ـحــور فـيـلــم «طـفـيـلــي»
للمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون،
الفيلم الذي تصور مشاهده بشكل بارع
وحـشـيــة االسـتـغــال الــرأسـمــالــي ،وق ـدّم
ه ــذا االس ـت ـغــال ف ــي كــوم ـيــديــا س ــوداء.
وتـ ـخ ــوض األسـ ـ ــرة ص ــراع ـه ــا ال ـيــومــي
م ـن ــذ ال ـم ـش ـه ــد األول ل ـل ـف ـي ـلــم مـ ــن أج ــل
تغطية المصاريف الضرورية ،فاألسرة
الـمـكــونــة مــن األب كـيــم كــي تــايــك ،واألم
تشونغ ســوك ،واالبــن كــي وو واالبـنــة
كــي جـيــونــغ ،حصلت عـلــى عـمــل مــؤقــت،
وهو طي علب البيتزا مقابل أجر زهيد،
ورغــم العمل الطويل ازدادت أوضاعهم
ت ـ ــده ـ ــور ًا ع ـن ــدم ــا ق ـ ــرر ص ــاح ــب ال ـع ـمــل
تخفيض أجورهم البخسة أصـ ًا بحجة
انخفاض مهارتهم!
فـ ــي م ـش ـه ــد مـ ـلـ ــيء ب ـ ــإش ـ ــارات ارتـ ـفـ ــاع
االغـ ـتـ ــراب ال ـن ـف ـســي واالج ـت ـم ــاع ــي عـنــد
ع ــائ ـل ــة م ــن ال ـع ـم ــال ال ـمــوس ـم ـي ـيــن أث ـن ــاء

العائلة ال تستطيع دفع أقساط التعليم،
إال أنـ ــه قـ ــرر ت ــزوي ــر شـ ـه ــادة جــام ـع ـيــة
ليحصل على هذا العمل.
وعلى نقيض آل كيم وقبوهم المظلم في
الحي الفقير ،تعيش أســرة بــارك الغنية
في منزل عصري رائع مليء باألضواء
فــي أحــد أحـيــاء سـيــؤول الغنية ،وهناك
حيث سيعمل كــي وو ،مشهد ملموس
للفارق الطبقي الهائل بين عائلتين من
طبقتين متناقضتين .وهناك قرر كي وو
توفير العمل ألسرته بأكملها عند العائلة

مـجــيء عـمــال رش الـمـبـيــدات الحشرية
الـحـكــومـيـيــن يـقــوم األب بــإبـقــاء الـنــوافــذ
مـفـتــوحــة قــائـ ًا ألســرتــه :سنحصل على
إبادة مجانية!
يـ ـت ــواص ــل ال ـس ـح ــق الـ ـي ــوم ــي ل ـل ـع ــائ ـلــة،
وتـ ـحـ ـصـ ــل وس ـ ـ ــط ه ـ ـ ــذه اآلالم ع ـلــى
بصيص صغير من األمل ،عندما يعرض
أحد أصدقاء الدراسة على كي وو عم ًال
في تدريس ابنة أسرة غنية في سيول.
ورغم أن كي وو لم يذهب إلى الجامعة
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ق ــدرات ــه ال ـم ـعــرف ـيــة ألن

أخبار ثقافية

الـغـنـيــة مــن خ ــال الــدخــول فــي منافسة
غير شريفة مع عمال الخدمة المنزلية،
وتنفيذ عمليات تخريب مضحكة وذكية
لتحل أسرته محل هؤالء الخدم.
الــرأسـمــالـيــة ،هــي مــن دفـعــت أس ــرة كيم
إلــى االن ـه ـيــار ،والــرأسـمــالـيــة نـفـسـهــا هي
التي دفعتهم للصراع ضد أبناء طبقتهم،
ه ـ ــذا ال ـ ـصـ ــراع ال ـ ــذي ت ــؤج ـج ــه ال ـط ـب ـقــة
الرأسمالية لتبقي هيمنتها على الطبقة
الـعــامـلــة ،فــي مـشــاهــد واقـعـيــة تـحــدث كل
يوم في العالم الرأسمالي.

كانوا وكنا

سوري يرسم من أجل ووهان
قام الفنان التشكيلي السوري وليد علي المقيم في الوقت الحالي
في مدينة نانجينغ ،بإبداع لوحات تشكيلية للتعبير عن تضامنه مع
ضحايا فـيــروس كــورونــا فــي مدينة ووهــان وكــامــل أرجــاء الصين.
وتضمنت اللوحات كلمات تعبر عن األمل والتجشيع للطواقم الطبية
والتدابير الحكومية والجهود الشعبية في مكافحة الفيروسُ ،كتبت
باللغتين العربية والصينية .مثل الصين تشجَّعي! ووهان تشجَّعي!
والـحـيــاة والـنـجــاح وغـيــرهــا .وق ــال الــرســام ولـيــد عـلــي إنــه يــريــد أن
يتبرع بثمن هذه اللوحات لفائدة مدينة ووهان.

كوريا الجنوبية في المركز األول
أظهر تقرير كوري جنوبي أن عدد زوار دور السنيما الكورية لعام
 2019بـلــغ  220مـلـيــون مـشــاهــد ،مـشـيــر ًا أن  5أفــام رئـيـســة حصدت
 10ماليين مشاهد لكل منها .ووفق ًا لوكالة يونهاب ،نشر التقرير من
قبل مجلس السينما الكورية ،وبلغ عدد زوار دور السينما 226,68
مليون زائــر ،وهــو األعلى من نوعه في تاريخ السينما الكورية .كما
احتفظت كوريا الجنوبية بمركزها األول من حيث متوسط الزيارات
السنوية لدور السينما 4,37 ،فيلم ًا لكل مواطن ،وهي النسبة األعلى
عالمي ًا ،واحتلت أيسلندا المرتبة الثانية.

الطبقة العاملة تستجيب لــدعــوة اتـحــاد عـمــال دمـشــق لتنفيذ إضــراب
عام لعمال جميع المهن في مدينة دمشق عام  ،1955وتال اإلضراب
مسيرة جماهيرية كـبــرى للعمال فــي شــوارع دمـشــق ،يتقدمهم قــادة
النقابات العمالية في سورية مثل إبراهيم بكري وغيره ،تأكيد ًا على
مطالب الطبقة العاملة السورية كاألجور والتأمينات االجتماعية ومنع
التسريح التعسفي ،وثماني ساعات عمل ،وحق اإلضراب عن العمل.
الـصــورة نق ًال عــن جــريــدة الصرخة اللبنانية التي كانت تُــوزَّع بشكل
واسع في سورية.

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 « )٢٠20/٠٢/١٦قاسيون» أصدرها الشيوعيون السوريون ً
قاسيون ناطقة باسم حزب اإلرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع االستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣
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زوروا موقعنا على اإلنترنتwww.kassioun.org :

تعاليم «نهاية رجل شجاع»
عرف السوريون رواية «نهاية رجل
شجاع» عام  1989للكاتب الراحل حنا
مينه ،الرواية التي اقتبس من صفحاتها
المسلسل الذي يحمل االسم نفسه بداية
تسعينات القرن الماضي.

ǧآالن كرد

عـكــس حـنــا منيه ص ــور ًا مــن الـحـيــاة الشعبية
وم ـح ـط ــات م ــن ن ـض ــال الـ ـن ــاس ف ــي ال ـســاحــل
السوري خالل فترات معينة من التاريخ .كما
قدمت الرواية صراع ًا بين نموذجين :نموذج
الـبـطــل ال ـف ــردي ال ـف ــوض ــوي ،ون ـم ــوذج الـعـمــل
الجماعي المنظم.
البطل الفردي
تـحـتــل ص ــورة مـفـيــد الــوحــش مـعـظــم صفحات
ال ــرواي ــة ،فـهــو الــرجــل الـشـجــاع ال ــذي تـتـحــدث
الرواية عن حياته.
وفـ ــي ق ــري ــة «ال ـ ـخـ ــراب» قـ ــرب ب ــان ـي ــاس ت ـبــدأ
الـقـصــة ،وفــي يــومـيــات الـحـيــاة الـقــاسـيــة ،حيث
ظلم المالكين والمختار ورجــال الــدرك ،تظهر
شـخـصـيــة مـفـيــد الــوحــش كـمـتـمــردٍ ف ــردي على
ال ـعــائ ـلــة والـ ـم ــدرس ــة وال ـق ــري ــة وال ـ ـ ــدرك ،عـلــى
التقاليد والمحيط وعلى ذنب الحمار ،فأصبح
«مفيد الوحش يلي قطع دنب الجحش».
قـ ـدّم حـنــا مـيـنــه شـخـصـيـتــه الــرئـيـســة «مـفـيــد»،
والذي يمضي حياته في سلسلة من التمردات
الفردية التي ال طائل منها ،والتي دفــع ثمنها
غــالـيـ ًا ب ــدون تحقيق أيــة نـتـيـجــة .ولـكــن تعاليم
الرواية تكمن في تقديم نقيض لشخصية مفيد
ال ــوح ــش ،وتـتـمـثــل فــي ع ــدة شـخـصـيــات بــدت
كأنها ثانوية في صفحات الرواية.
التغيير والعمل الجماعي
بــدت تـلــك الـشـخـصـيــات وكــأنـهــا ثــانــويــة للوهلة
األول ـ ــى ،ألن ال ـحــديــث عـنـهــم داخـ ــل صـفـحــات
ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة قـ ـصـ ـي ــر وم ـ ـخ ـ ـت ـ ـصـ ــر .ول ـ ـك ـ ــن ت ـل ــك
الشخصيات هي رسالة الرواية الرئيسة.
فــإبــراه ـيــم ال ـش ـن ـكــل ي ـق ــوم ب ـتــوزيــع الـمـنــاشـيــر
ال ـســريــة ض ــد االس ـت ـع ـمــار ال ـفــرن ـســي ف ــي قــرى
بــان ـيــاس م ـت ـن ـكــر ًا ،وق ــاد األس ـت ــاذ عـبــد الـجـلـيــل
ورفــاقــه إضــرابـ ًا فــي سجن حلب وانتصر على

االستعمار الفرنسي ،ونــاضــل بــرهــوم ورفــاقــه
من عمال مرفأ الالذقية من أجل تأسيس نقابة
ت ــداف ــع عـنـهــم وخ ــاض ــوا اإلض ــراب ــات م ــن أجــل
مطالبهم ،كما خاض عمال التبغ «الريجي» في
الالذقية اإلضرابات من أجل مطالب العمال.
ت ـقــول ال ــرواي ــة ع ـلــى ل ـســان شـخـصـيـتـهــا مـفـيــد
الوحش :جماعة إبراهيم الشنكل وصلوا إلى
هنا ،وجماعة األستاذ عبد الجليل وصلوا إلى
هنا  ...إلخ في إشارة إلى أنها مجموعة واحدة
منظمة بشكل جيد .تقود تلك الجماعة العديد
مــن ال ـن ـضــاالت عـبــر الـعـمــل الـجـمــاعــي وتـحـقــق
ال ـت ـغ ـي ـيــر ت ـلــو اآلخـ ــر الـ ــذي ل ــم ي ـس ـت ـطــع مـفـيــد
الوحش وتمرداته الفردية تحقيقه.
الحزب والطبقة
تؤسس الطبقات والشرائح االجتماعية أحزاب ًا
وتنظيمات مختلفة ونقابات للتعبير والدفاع
ع ــن م ـصــال ـح ـهــا ،م ـثــل أحـ ــزاب ال ـط ـب ـقــة الـعــامـلــة
وأحزاب الطبقة البرجوازية.
وف ــي رواي ـ ــة «ن ـهــايــة رج ــل شـ ـج ــاع» ،نـشــاهــد
صـ ــورة ح ـيــة ل ـل ـقــاع االج ـت ـم ــاع ــي وت ـنــاق ـضــاتــه
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تابعوا جريدة قاسيون على اإلنترنت:

الكفاح له فرحة
عندما تعرف أنك
تمنح حياتك فداء
لحيوات اآلخرين

وصراعاته ،وصورة لفئات اجتماعية تؤسس
تـنـظـيـمــاتـهــا وأحــزاب ـهــا دون أن تـسـمــي نفسها
أحزاب ًا وتنظيمات.
نتحدث هنا عــن فئة «حـثــالــة الطبقة العاملة»
بالتحديد ،تلك الفئة االجتماعية التي تؤسس
بدورها المنظمات واألحزاب دون أن تسميها
أحزاب ًا ومنظمات .وتضم هذه الفئة اللصوص
وال ـم ـج ــرم ـي ــن الـ ـصـ ـغ ــار وغـ ـي ــره ــم مـ ــن ال ـق ــاع
االجتماعي المتفسخ ،ويظهر العمل التنظيمي
لهذه الفئة على شكل عصابات المرفأ ومافيات
الفساد في الرواية.
ال تـخـتـلــف ت ـلــك ال ـص ــورة ع ــن عــالــم الـجــريـمــة
اليوم ،مثل نقابات أو منظمات النشالين التي
تقسم المدينة إلى قطاعات ،ولكل قطاع زعيم،
ولـلـمـنـظـمــة زع ـيــم أع ـل ــى ،ول ـكــن ه ــذه ال ـف ـئــة ال
تسمي نفسها حزب ًا أو نقابة ،لكنها تمارس هذا
الدور في الواقع ،وال يستطيع أحد االنتساب
إليهم بدون موافقة التنظيم الهرمي للنشالين.
وكما في باقي تنظيمات الحركة االجتماعية،
تعمل الهندسة البسيطة في التنظيم ،فالتنظيم
ال ـه ــرم ــي ه ــو ح ـل ـق ــات وج ـم ــاع ــات ال ـل ـصــوص

والمجرمين والنشّالين الهرمية من األسفل إلى
األعلى ،وعملية الدوائر تقوم على مبدأ من هم
فــي األسـفــل الـيــوم ،هــم فــي األعـلــى غــد ًا ،وذاك
من في األعلى غد ًا يهبط إلى األسفل بعد غد،
مثل نـمــوذج عـصــابــات الـمــرفــأ الــذي قــدمــه حنا
مينه في روايته «نهاية رجل شجاع».
عامل الميناء
حنا مينه « ،»2018-1924أو حكواتي الساحل
ال ـســوري ،أحــد أبــرز ممثلي الــروايــة الــواقـعـيــة
ال ـســوريــة وال ـعــرب ـيــة .عـمــل ح ـمــا ًال فــي الـمــرفــأ،
وكان من أوائل الشيوعيين في مدينة الالذقية،
وزَّع فيها الصحف الشيوعية وقــالــت والــدتــه:
ابني مجنون فهو يبيع الصحف ببالش.
وه ـ ــو الـ ـق ــائ ــل :مـ ــن ي ـك ــاف ــح ل ـت ـح ـق ـيــق ال ـع ــدال ــة
االج ـت ـمــاع ـيــة ال يُ ـك ــره نـفـســه ال ـتــي ي ـكــافــح بـهــا
لتحقيق هــدف بـهــذا الـسـمــو ،الـكـفــاح لــه فرحة
عندما تـعــرف أنــك تمنح حياتك فــداء لحيوات
اآلخرين ،وأنت المؤمن بأن إنقاذهم من براثن
الـخــوف والـمــرض والـجــوع والــذل جــديــر بأن
يضحّى في سبيله.
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