االفتتاحية
ومع ذلك فإنها تدور!
أعـلــن وزيــر الــدفــاع الـتــركــي صـبــاح األح ــد ،األول من
آذار ،تسمية ال ـعــدوان الـتــركــي الـجــديــد عـلــى ســوريــة
باسم «درع الربيع» ،لينضم هذا الدرع إلى مجموعة
«الـ ــدروع» و«الـيـنــابـيــع» و«األغ ـص ــان» الـتــي يغطي
األتراك عملياتهم تحتها.
خالل األيام القليلة التي سبقت هذا اإلعالن ،ارتفعت
حــدة التوتر حــول ملف إدلــب إلــى الـحــدود القصوى
مــع مقتل مجموعة مــن الجنود األتــراك الــذيــن كانوا
إعالم مسبق
يتحركون على األرض السورية دون ٍ
ح ــول إحــداث ـيــات تـحــركــاتـهــم ،بـمــا يـخــالــف االت ـفــاقــات
المعمول بها وفق سوتشي.
ال ـت ـص ـع ـي ــد هـ ـ ــذا اتـ ـخـ ــذ مـ ـنـ ـحـ ـىً درامـ ـ ـيـ ـ ـ ًا لـ ـي ــس فــي
الـتـصــريـحــات الـتــركـيــة الــرسـمـيــة فـحـســب ،وه ــو أم ـرٌ
مـعـتــاد ،ولـكــن أكـثــر مــن ذلــك بكثير فــي التصريحات
األمريكية والبريطانية خصوص ًا ،واألوروبية بدرجة
أقــل ،عـبــر إعــان «انـتـهــاء مـســار أسـتــانــا» ،نــاهـيــك عن
ال ــودّ الـكـثـيــف ال ــذي أظـهــرتــه واشـنـطــن تـجــاه تــركـيــا،
وك ــأن ـه ــا اس ـت ـف ــاق ــت ف ـج ــأة ل ـت ـتــذكــر أن ت ــرك ـي ــا عـضــو
فــي ال ـنــاتــو ،ولـتـنـســى جـمـلــة ال ـخــافــات الـكـبــرى بين
الجانبين ،وعلى رأسها العالقات المتينة التي باتت
تربط أنقرة بموسكو.
إعــان «انتهاء مسار أستانا» على لسان األمريكان،
لـيــس اإلعـ ــان األول مــن ه ــذا ال ـن ــوع؛ فـهــو اإلع ــان
نفسه الذي أطلقه المبعوث األمريكي الخاص نهايات
ع ــام  ،2018فــي إط ــار ال ـه ـجــوم عـلــى عـمـلـيــة تشكيل
اللجنة الدستورية ومحاولة منع والدتها.
كــانــت «ق ــاس ـي ــون» ق ــد أ ّكـ ــدت ف ــي م ـنــاس ـبــات عــديــدة
سابقةّ ،أن التراجع الهائل في قدرات األمريكي على
الـتــأثـيــر فــي الـمـلــف ال ـس ــوري ،قــد أوص ـلــه إل ــى مــوقــع
ضـعـيــف يـنـحـصــر تــأث ـيــره ضـمـنــه فــي م ـحــاولــة الـلـعــب
خ ــارج ح ــدود ال ـت ـقــاط ـعــات وال ـت ـفــاه ـمــات ب ـيــن ثــاثــي
أسـتــانــا ،ولـمــا كــانــت هــذه االتـفــاقــات والـتـفــاهـمــات في
توسّع وتعمّق دائــم ،فـ ّـإن األمريكي في سورية بات
مهدد ًا بفقدان أية مساحة للتأثير والتخريب.
ضمن هذه المعادلة ،بذلت واشنطن قصارى جهدها
خــال األســابـيــع القليلة الماضية فــي مـحــاولــة حماية
النصرة وحلفائها ،بما في ذلك التلويح برفع الصفة
اإلره ــاب ـي ــة ع ـن ـهــا ،وك ــذل ــك ف ــي م ـحــاولــة اإلي ـق ــاع بـيــن
أطــراف ثالثي أستانا ،وبشكل خــاص بين الروسي
والتركي.
ّإن الهذيان الجماعي الذي ظهر في مجلس األمن منذ
أيام في الجلسة االستثنائية الخاصة بإدلب ،وكذلك
الـتـصــريـحــات األمــريـكـيــة والـبــريـطــانـيــة الـعـلـنـيــة الـتــي
أص ــرت عـلــى ّأن ال ــروس هــم الـمـســؤولــون مـبــاشــرة
ع ــن م ـق ـتــل ال ـج ـن ــود األت ـ ـ ــراك ،وك ــذل ــك ال ـح ــدي ــث عــن
«مــوت أستانا» ،هــذا الهذيان يحمل إشــارة واضحة،
هي ّأن مخطط اإليقاع بين الطرفين قد فشل فش ًال
ذري ـع ـ ًا .الـمـخـطــط ال ــذي تـضـمــن بـعــض األل ـعــاب على
األرض ،بما في ذلك استغالل الثغرات واالختراقات
األمريكية والغربية الكبرى ضمن التركيبة التركية،
التي ال تزال تفعل فعلها ضمن محصلة األداء التركي،
وبــالـضـبــط ألن تـلــك الـتــركـيـبــة ال ت ــزال مـتـخـ ّلـفــة عن
الـتـكـيّــف بــالـقــدر الـكــافــي مــع ال ـتــوازن الــدولــي الـجــديــد،
ال ـت ـخ ـلــف الـ ــذي ي ـعــود ل ـيــس إل ــى اش ـت ـبــاك الـمـصــالــح
الــداخ ـلــي بـيــن ال ـت ـيــارات الـتــركـيــة فـحـســب ،بــل وإلــى
أوهــام تدفع األتــراك إلى المبالغة في تقدير أهميتهم
ووزنهم.
ّإن عـجـلــة ال ـتــاريــخ مـسـتـمــرة فــي الـ ــدوران بــاالتـجــاه
ن ـف ـســه؛ مــزيــد م ــن ال ـتــراجــع األمــري ـكــي ال ـغــربــي عـلــى
ال ـم ـس ـتــوى ال ـع ــام ،وف ــي مـنـطـقـتـنــا مــزيــد م ــن تـعـمـيــق
ال ـت ـفــاه ـمــات ض ـمــن مـنـظــومــة أس ـتــانــا اإلقـلـيـمـيــة ذات
اإلطاللة الدولية ،بما يعني بشكل ملموس ّأن اتفاق
ماض عبر مختلف التعقيدات نحو التنفيذ
سوتشي ٍ
ـاض أيـضـ ًا
الـكــامــل .ويـعـنــي كــذلــك ّأن ال ـقــرار  2254م ـ ٍ
وشامل.
كامل
ٍ
نحو تنفيذٍ ٍ
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التأمينات االجتماعية دخلت اإلنعاش

أصل المشكلة بالسياسات
كثير ًا ما يلجأ أصحاب الحل والعقد في بلدنا
إل ــى ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـم ـش ـكــات واإلخ ـفــاقــات
وال ـخ ـس ــارات بــال ـل ـجــوء إل ــى أهـ ــون ال ـطــرق
وأسـهـلـهــا ،وهــو تـغـيـيــر الـشـكــل الـمـعـتـقــد أنــه
س ـبــب ت ـلــك األمـ ــور ال ـتــي ذكـ ــرت ،واإلب ـق ــاء
ع ـلــى ال ـم ـس ـبــب ال ــرئ ـي ــس الـ ــذي س ـبــب تـلــك
الـمـصــائــب الـتــي يــريــدون لـهــا عــاج ـ ًا ،ولـكــن
تـبـقــى دون ع ــاج ج ــذري يـنـهــي الـمـشـكـلــة،
ونقصد هنا عالج مشاكل شركات ومنشآت
قطاع الدولة الصناعية والخدمية خصوص ًا
المتدهورة صحتها باطراد -بأن تتم إقالة
وعلن من مركزه ويكون بهذا العالج
فالن ّ
قد ح ّلت الحكومة تلك المشاكل التي تعود
إل ــى ال ـت ـفــاقــم م ــرة أخـ ــرى ب ـش ــروط أخ ــرى
يتعذر على أصحاب القرار ح ّلها.
فــي اآلون ــة األخـيــرة طــالــب رئـيــس ال ــوزراء
ب ــإق ــال ــة ال ـف ــري ــق الـ ــذي ي ـعــرقــل ع ـمــل خـطــط
وزارة الـصـنــاعــة ،وه ــذا الـفــريــق يـعـمــل على
إج ـهــاض وت ـقــدم وت ـطــور ال ـ ــوزارة ،ونـعـيــد
النص كما نشرته مواقع التواصل :رئيس
ال ــوزراء «هـنــاك فــريــق فــي وزارة الصناعة
يعمل على إجهاض تقدم وتطور الوزارة»
وط ـلــب م ــن ال ــوزي ــر ال ـم ـخ ـتــص بــإقــالــة هــذا
الفريق.
لـسـنــا متيقنين مــن َّأن هــذا اإلجـ ــراء لــو تم
س ـي ـكــون ه ــو ال ـب ـل ـســم ال ـش ــاف ــي ل ـمــا تـعــانـيــه
وزارة ال ـص ـنــاعــة م ــن ح ـيــث تــأم ـيــن تـقــدمـهــا
وتطور عملها ليتم اإلقالع المطلوب لعجلة
اإلن ـت ــاج الـصـنــاعــي وال ــزراع ــي .ونـعـتـقــد أن
المشكلة ليس هنا فقط أي في ذلك الكادر
الـقــادر عـلــى الـسـيــر فــي هــذا الـعـمــل الوطني
الـكـبـيــر ،ال ــذي هــو مـطـلــوب بـكــل األحـ ــوال،
ول ـك ــن ي ـك ـمــن الـ ـ ــداء ال ـ ــذي ي ـف ــاق ــم أوض ـ ــاع
الصناعة ويجعل شفاءها مرهون ًا بالتخلص
مـنــه ،الــداء هــو تلك السياسات االقتصادية
الـتــي تــم تـبـنـيـهــا مـنــذ ردح مــن الــزمــن ،ومــا
زال العمل جاري ًا بها ،وهي سياسات تجعل
الصناعة آخر همّها سواء بالقطاع الخاص
ال ــذي يـعــانــي فــي تــأمـيــن مـسـتـلــزمــات السير
واإلقـ ــاع بـمـعــامـلــه ال ـشــيء الـكـثـيــر ،اب ـتــدا ًء
مــن توفير الطاقة الــازمــة لعملية التشغيل
ولـيــس انـتـهــا ًء بـتــأمـيــن مـسـتـلــزمــات اإلنـتــاج
األول ـيــة الــداخ ـلــة بـعـمـلـيــة اإلن ـت ــاج ،ومـعــامــل
قطاع الدولة ليست أفضل حا ًال من القطاع
ال ـخ ــاص ،ف ـهــي ت ـعــانــي أك ـثــر بـسـبــب أش ـيــاء
كـثـيــرة مـنـهــا قــدم خـطــوط اإلن ـتــاج ،وكــذلــك
فقدانها لـلـكــوادر الفنية الـتــي تـلــزم لتشغيل
اآلالت وفقدانها لمصادر الطاقة وغيرها من
القضايا التي تعلمها الحكومة تمام ًا.
إذ ًا ،الحل ال يكمن فقط في التبديل والتغيير
في الوجوه مع أن هــذا قد يكون ضروري ًا
مـ ــن ح ـي ــث ت ــأم ـي ــن ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءات وال ـ ـك ـ ــوادر،
المعضلة تكمن في السياسات .هل الصناعة
والــزراعــة هــي أو ًال؟ أم موقعها يـكــون في
المؤخرة ،ويحتل الموقع األول بــد ًال عنها
المضاربات العقارية والمالية واالستيراد؟

أوضح مدير عام مؤسسة التأمينات االجتماعية يحيى األحمد لوسائل اإلعالم أن هناك معاناة في تحصيل الديون العائدة للمؤسسة لعدم التزام
بعض مؤسسات الدولة بالتسديد ،مبيناً َّأن وزارة المالية ملتزمة بدفع ملياري ليرة شهرياً بناء على اتفاق وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
ǧأديب خالد

وأضــاف أحـمــد ،أنــه تتم مخاطبة جهات
ال ـق ـط ــاع الـ ـعـ ــام ع ـب ــر م ـج ـل ــس ال ـ ـ ــوزراء
ل ـت ـســديــد ال ــدي ــون ،بـيـنـمــا الـتـحـصـيــل مــن
القطاع الـخــاص يكون عبر المطالبة ثم
اإلنذار ،وبعده الحجز ،وهذا ال يمكن أن
ينطبق على مؤسسات القطاع العام.
تساهل وإهمال
قـبــل أســابـيــع وافـقــت اللجنة االقـتـصــاديــة
في الحكومة على تمديد إعفاء أصحاب
األع ـ ـم ـ ــال ال ـم ـش ـت ــرك ـي ــن ل ـ ــدى مــؤس ـســة
ال ـت ــأم ـي ـن ــات وال ـم ـت ــأخ ــري ــن عـ ــن ت ـســديــد
اشتراكاتهم الشهرية من الفوائد والمبالغ
المترتبة عليهم لمدة سنة أخرى.
وبــدأ إعـفــاء أصـحــاب األعـمــال المتأخرين
ع ــن س ـ ــداد ال ـت ــزام ــات ـه ــم ل ـل ـتــأم ـي ـنــات مــن
الفوائد بموجب القانون رقــم  4الصادر
ف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي عـ ــام  2016والـ ــذي
يجري تمديد العمل به سنوي ًا.
وقد تحدثت وزيرة العمل ريما القادري
مؤخر ًاَّ ،أن هذا القانون يساعد المؤسسة
على تحصيل ديونها المتراكمة ويحقق
ال ـم ـســاواة بـيــن أص ـحــاب الـعـمــل ،لـكــن لم
تالحظ الوزيرة أن هذا القانون والذي
يجري تمديده كل عام منذ أربع سنوات
سبب خسائر فادحة لمؤسسة التأمينات
االجـتـمــاعـيــة ،ويـعــد تـســاهـ ًا فــي تحصيل
دي ــون الـمــؤسـســة ال ـتــي تُ ـعــد مــن أم ــوال
العمال ،وحق ًا من حقوقهم.
ومع ذلك ورغم هذه اإلغراءات المقدمة
ألصحاب العمل والمراسيم التي تصدر

فــي صالحهم ّإل أنهم مــا زالــوا ممتنعين
ع ــن ت ـســديــد اش ـتــراكــات ـهــم ،ول ــذل ــك يـمــدد
العمل بالقانون كـ َّـل سنة لحماية أربــاب
العمل من مطالبة المؤسسة لهم ومنعها
من اللجوء إلى الحجز لتحصيل ديونها.
منع المؤسسة من التحرك
قــانــون مــؤسـســة الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة
أع ـط ــى ل ـل ـمــؤس ـســة ال ـح ــق ف ــي تـحـصـيــل
دي ــون ـه ــا وفـ ــق ق ــان ــون ج ـب ــاي ــة األم ـ ــوال
ال ـعــامــة ،ول ـكــن ال ـقــانــون ال ـمــذكــور يـمـنــع
المؤسسة من اللجوء إلى قانون جباية
األمــوال العامة لتحصيل حقوقها المالية
المترتبة على أرباب العمل منذ ما يقارب
عشر سنوات.
إض ــاف ــة إلـ ــى ام ـت ـن ــاع ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام عــن
تـســديــد الـتــزامــاتــه تـجــاه الـمــؤسـســة التي
ال تملك من وسيلة غير مطالبة الجهات
الـحـكــومـيــة عــن طــريــق مـجـلــس ال ــوزراء
والتي ال تجدي نفع ًا على ما يبدو ،وهو
م ــا ق ــد ي ـق ــود ال ـمــؤس ـســة إلـ ــى اإلفـ ــاس
والتأخر عن أداء التزاماتها تجاه العمال.
انتقال المؤسسة لالستدانة
المؤسسة تقوم اليوم بتنفيذ التزاماتها
عـبــر مـنـحــة تـقــدم مــن وزارة الـمــالـيــة كل
شهر بقيمة ملياري ليرة سورية حسب
ك ــام مــديــرهــا ال ـعــام ،ول ــو س ــدد الـقـطــاع
العام والخاص اشتراكاتهم التي تخصم
من رواتــب العمال لصالح المؤسسة لما
اضطرت لالستدانة من وزارة المالية.
إن تـ ـعـ ــامـ ــل الـ ـحـ ـكـ ــومـ ــة م ـ ــع م ــؤس ـس ــة
ال ـت ــأم ـي ـن ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة وم ـن ـع ـه ــا مــن

تـحـصـيــل ديــونـهــا وحـمــايــة أرب ــاب الـعـمــل
عـبــر قــوانـيــن اإلع ـفــاء الـمـتـكــررة ستقود
ح ـت ـم ـ ًا إل ـ ــى إف ـ ــاس ال ـم ــؤس ـس ــة ،وه ــي
م ـ ــؤش ـ ــرات بـ ــاتـ ــت واض ـ ـح ـ ــة م ـ ــن ك ــام
مديرها العام حول التحويالت الشهرية
التي تتم من وزارة المالية ،وهذا معناه
أن الـمــؤسـســة ال تـمـلــك األمـ ــوال الـكــافـيــة
لـلـقـيــام بــالـمـهــام الـمـنــوطــة بـهــا ،وأن حــال
المؤسسة ينذر بما هو أخطر من ذلك،
وه ــو تــوقــف الـمــؤسـســة عــن الـعـمــل بما
يـعـنــي ذل ــك م ــن ت ــرك م ـئــات اآلالف مــن
ال ـم ـت ـقــاعــديــن دون روات ـ ــب ،وعـ ــدم ثـقــة
بالمؤسسة في التأمين على حياة العمال
مستقب ًال.
وال ـط ــري ــف ف ــي ال ـم ــوض ــوعّ ،أن رئــاســة
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ص ــرح ــت م ـن ــذ ف ـتــرة
وجـ ـ ـي ـ ــزة خـ ـ ـب ـ ــر ًا مـ ـ ـف ـ ــاده أن ال ـل ـج ـن ــة
االقتصادية في مجلس الــوزراء درست
م ـ ـش ـ ــروع ت ــأسـ ـي ــس شـ ــركـ ــة م ـس ــاه ـم ــة
مغفلة الستثمار فائض أمــوال مؤسسة
الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة تسمى (الـشــركــة
الــوط ـن ـيــة الس ـت ـث ـمــار أم ـ ــوال ال ـتــأم ـي ـنــات
االجتماعية).
إن م ــؤس ـس ــة ال ـت ــأم ـي ـن ــات االج ـت ـمــاع ـيــة
مــؤس ـســة ل ـل ـع ـمــال ول ـه ــم ،وأم ــوال ـه ــا يـتــم
جـمـعـهــا مــن الـعـمــال ومــن جـهــدهــم ،وهــي
ضمان لتأمين أنفسهم بعد التقاعد ،وبد ًال
من تحميل المؤسسة أعباء ال طاقة لها
بـهــا ،إضــافــة إلــى الـتـســاهــل واإله ـمــال في
ت ـح ـص ـيــل دي ــون ـه ــا ،كـ ــان ع ـلــى ال ـح ـكــومــة
ومــن ورائـهــا نقابات العمال التشدد في
تحصيل ديون المؤسسة ،لما للمؤسسة
من دور اجتماعي كبير.
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يعتبر الضمان االجتماعي حقاً من حقوق اإلنسان من أجل
حمايته ضد مخاطر الحياة واالحتياجات االجتماعية،
وتحتوي أنظمة الضمان االجتماعي الفعالة تأمين الدخل
وحماية الصحة ،وتساهم في الوقاية والحد من الفقر
وعدم المساواة وتعزيز الكرامة اإلنسانية من خالل توفير
المزايا ،النقدية أو العينية ،ويهدف الضمان االجتماعي
إلى الحصول على الرعاية الطبية والخدمات الصحية،
إضافة إلى تأمين الدخل طوال فترة الحياة للعمال،
وخاصة في حالة المرض والبطالة وإصابة العمل واألمومة
والمسؤوليات العائلية والعجز عن العمل وفقدان معيل
األسرة ،وكذلك أيضاً أثناء التقاعد والشيخوخة.

ǧنبيل عكام

ال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي يـعــد اسـتـثـمــار ًا
هـ ــامـ ـ ًا ي ـس ــاه ــم فـ ــي رف ــاه ـي ــة ال ـع ـم ــال
وال ـم ـج ـت ـمــع ب ـش ـكــل عـ ــام ،ك ـمــا يـسـهــم
الـ ـضـ ـم ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي فـ ــي ت ـطــويــر
اإلنـتــاجـيــة وفــي الـتـنـمـيــة االقـتـصــاديــة
وضـ ـبـ ــط س ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــل ويـ ـحـ ــد مــن
ال ـب ـط ــال ــة ،وب ــال ـت ــال ــي ف ـه ــو اس ـت ـث ـمــار
رابــح على طــول الـخــط ،أمــا بالنسبة
ألصـ ـح ــاب ال ـع ـم ــل س ـ ــواء ف ــي ق ـطــاع
ال ــدول ــة أو ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ،يـســاعــد
ال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي ف ــي الـمـحــافـظــة
على اسـتـقــرار قــوة الـعـمــل ،كما يعزز
ال ـت ـمــاســك االج ـت ـمــاعــي ،وي ـســاعــد فــي
ب ـن ــاء ال ـسّ ـل ــم االج ـت ـم ــاع ــي م ــن خــال
تــأمـيــن ظ ــروف معيشية الئـقــة لكافة
أفراد المجتمع.
إن االت ـف ــاق ـي ــات وال ـت ــوص ـي ــات ال ـتــي
أقــرتـهــا منظمة الـعـمــل الــدولـيــة بشأن
ال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي تـعـتـبــر مـعــايـيــر
ال ـح ــد األدن ـ ــى ل ـل ـح ـمــايــة أو ال ـقــاعــدة
األســاس ـيــة ال ـتــي يُ ـب ـنــى عـلـيـهــا وضــع
ال ـخ ـط ــط واالسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات ،ون ـظ ــام

الـضـمــان االجـتـمــاعــي الــوطـنــي ،وهــي
تـسـتـنــد بــال ـتــالــي إل ــى م ـب ــدأ أن ــه عـلــى
كـ ــل ب ـل ــد أن يـ ـحـ ـدّد ط ـ ــرق ال ـح ـمــايــة
والـقــوانـيــن الـمـطـلــوبــة مــن أجــل ذلــك،
ومـ ـ ــن أجـ ـ ــل هـ ـ ــذا وض ـ ـعـ ــت م ـن ـظ ـمــة
العمل الــدولـيــة مجموعة مــن القواعد
وال ـ ـب ـ ـنـ ــود الـ ـتـ ــي تـ ـغ ـ ِّـط ــي ال ـم ـخ ــاط ــر
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وت ـس ــاع ــد الـ ــدولـ ــة فــي
ت ـح ـق ـيــق هـ ــدف أن ي ـك ــون الـمـجـتـمــع
كافة تحت مظلة التأمين االجتماعي
بشكل تدريجي ،ومن هذه االتفاقيات
التي اعتمدتها المنظمة االتفاقية رقم
 /102/ل ـع ــام  1952ب ـش ــأن ال ـض ـمــان
والـمـعــايـيــر الــدنـيــا االجـتـمــاعـيــة ،حيث
توضح هذه االتفاقية المعايير الدنيا
لمستوى إعانات الضمان االجتماعي
وكيفية منحها ،وهــي تغطي القضايا
الــرئـيـســة للضمان االجـتـمــاعــي ،وهــي

إصابات العمل والعجز والشيخوخة
والـمــرض والرعاية الطبية والبطالة
وإعانات الورثة واألسرة ،واألمومة،
ويمكن للدول الموقعة على االتفاقية
تـطـبـيـقـهــا فــي ظــل مـخـتـلــف ال ـظــروف
الوطنية ،ويتم تحديد مستوى الحد
األدنـ ـ ــى ل ــإع ــان ــات ح ـس ــب م ـس ـتــوى
األجور في البلد المعني.
ص ــدر عــن الـمـنـظـمــة أك ـثــر مــن خمس
ات ـفــاق ـيــات أخ ــرى م ـط ــورة لــاتـفــاقـيــة
رقم  102تناولت كل الفروع المتعلقة
بــال ـض ـمــان االج ـت ـم ــاع ــي وتـحـسـيـنـهــا،
وخـ ــاصـ ــة فـ ــي مـ ـجـ ــال ال ـت ـع ــوي ـض ــات
ورب ـط ـه ــا ب ـم ـس ـتــوى ال ـم ـع ـي ـشــة .كـمــا
ن ـص ــت االت ـف ــاق ـي ـت ــان رقـ ــم  118ل ـعــام
 1962بـشــأن الـمـســاواة فــي المعاملة
واالتفاقية رقم  157لعام  1982بشأن
ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ال ـح ـق ــوق ف ــي م ـجــال

ال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي ،وع ـلــى بـعــض
ال ـح ـقــوق الـمـتـعـلـقــة واإلع ــان ــات الـتــي
تـقــدم لـلـعـمــال الـمـهــاجــريــن المعرضين
لـفـقــدان حـقــوقـهــم فــي الـحـصــول على
إع ــان ــات ال ـض ـم ــان االج ـت ـم ــاع ــي ال ـتــي
ك ـ ــان ـ ــوا ي ـت ـم ـت ـع ــون بـ ـه ــا ف ـ ــي ب ـل ــده ــم
األصلي.
ك ــان ق ــان ــون ال ـتــأم ـي ـنــات االجـتـمــاعـيــة
رقــم  /92/الـصــادر عــام  1959مكسب ًا
ل ـل ـط ـب ـق ــة الـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة رغ ــم
وج ــود بـعــض ال ـث ـغــرات ،وم ـن ـهــا-1 :
مـشـكـلــة ال ـب ـطــالــة ال ـت ــي ي ـت ـعــرض لـهــا
الـعـمــال ألسـبــاب مختلفة -2 .تهرب
أصحاب العمل من تأمين العمال لدى
الـمــؤسـســة رغــم وج ــود نــص صريح
وواض ــح مــن خ ــال ال ـمــادة  /18/من
هـ ــذا ال ـق ــان ــون ال ـت ــي أك ـ ــدت ع ـل ــى أن
يكون التأمين في مؤسسة التأمينات

االجتماعية إلزامي ًا للعمال ،وال يجوز
تـحـمـيــل الـعـمــال أي عــبء مــن نفقات
ال ـتــأم ـيــن غ ـيــر ال ـ ــواردة ف ــي ال ـقــانــون
إال أن غالبية عـمــال الـقـطــاع الـخــاص
غير منضوين تحت المظلة التأمينية،
لـعــدم وج ــود تـلــك الـقــواعــد واألســس
التي تجبر أصحاب العمل على تنفيذ
هـ ــذه الـ ـمـ ــادة ،أو ت ـج ـيــز لـلـمــؤسـســة
أو ال ــوزارة المعنية اتـخــاذ إج ــراءات
ردع ـي ــة ت ـم ـنــع ع ــدم تـسـجـيــل ال ـع ـمــال
لدى مؤسسة التأمينات االجتماعية.
 -3القصور في صالحيات المؤسسة
م ــن أج ــل األمـ ــن ال ـص ـنــاعــي والـصـحــة
والـ ـسـ ــامـ ــة ال ـم ـه ـن ـي ــة .حـ ـي ــث أغ ـل ــب
الـمـنـشــآت تـتـجــاهــل ه ــذا ال ـفــرع الـهــام
ف ــي م ـن ـشــآت ق ـط ــاع ال ــدول ــة خــاصــة،
ومـنـشــآت الـقـطــاع ال ـخــاص عـلــى حد
سواء.

الطبقة العاملة

عمال البلدية تعلن عن
إجراء اإلضراب العام في تونس
قررت نقابة عمال البلديات التابعة لإلتحاد العام
الـتــونـســي لـلـشـغــل إجــراء اإلضــراب العام لعمال
ال ـب ـل ــدي ــات ي ــوم ــي  26و 27م ــن ش ـه ــر ش ـبــاط
الجاري .وكانت النقابة قد أعلنت عن اإلضراب
بسبب خــافــات مــع سلطة اإلش ــراف فــي بلدية
تونس ووزارة الشؤون المحلية ،حول تحقيق
جـمـلــة م ــن ال ـم ـطــالــب الـعـمــالـيــة ال ـتــي تـتـعـلــق فــي
ظروف العمل وتطوير اإلطار القانوني المنظم
لعمل العمال في البلديات .وحسب ما جــاء في
ال ـبــاغ ال ـصــادر عــن الـنـقــابــة يـبــدأ اإلضـ ــراب في
ال ـســاعــة الـصـفــر مــن ي ــوم األرب ـع ــاء  26شـبــاط،
وينتهي في منتصف ليلة الخميس  27شباط
ويشمل اإلضراب كافة عمال النظافة بالبلديات
في كافة أنحاء الجمهورية.

عودة رحالت الخطوط الجوية الجزائرية
ذكـ ــر م ـص ــدر ف ــي ال ـن ـقــابــة الــوط ـن ـيــة لـمـسـتـخــدمــي
الـمــاحــة الـتـجــاريــة أن قــرار إنـهــاء اإلض ــراب اتخذ
ب ـعــد ال ـم ـفــاوضــات ال ـتــي ج ــرت م ــع وزارة الـنـقــل
الـتــي وعــدت بــدراســة أسـبــاب اإلض ــراب المتعلقة
بمطالب مهنية واجتماعية ،وفــي مقدمتها زيــادة
ال ــروات ــب واألج ـ ــور ،ه ــذا وق ــد ش ـهــدت الـخـطــوط
الـجــويــة الـجــزائــريــة خــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة موجة
احتجاجات لعاملين فيها ،حيث طالب العمال من
خاللها بحقوقهم المشروعة فــي زيــادة الــرواتــب
واألجـ ــور ،فـيـمــا كــانــت إدارة الـشــركــة ت ـبــرر عــدم
زي ـ ــادة األج ـ ــور ب ــأن ال ــوض ــع ال ـمــالــي ل ـل ـشــركــة ال
يـحـتـمــل أي ــة زي ـ ــادات ف ــي رواتـ ــب ال ـع ـمــال حــال ـي ـ ًا،
وي ـنــص ق ــان ــون ال ـع ـمــل ف ــي ال ـجــزائــر ع ـلــى تـقــديــم
إشـعــار مسبق بــاإلضــراب قـبــل  8أيــام عـلــى األقــل
من موعد الحركة االحتجاجية.

إنهاء إضراب عمال شركة «بتروبراس»
أعـلـنــت مـحـكـمــة الـعـمــل الـعـلـيــا الـبــرازيـلـيــة عــن إنـهــاء
اإلضــراب الــذي استمر  21يوم ًا بعد التوصل إلى
اتفاق بين شركة النفط والغاز العمالقة بتروبراس
ون ـقــابــة عـمــالـهــا ،حـيــث يـتـضـمــن االت ـف ــاق ال ــذي تم
التوصل إليه يوم الجمعة في جلسة المصالحة في
الـعــاصـمــة بــرازيـلـيــة ،شــروطـ ًا حــول روات ــب العمال
وتعويضاتهم وخـفــض غــرامــة فــرضــت سابق ًا على
نقابة العمال.
وكان اإلضراب قد بدأ بعد أن أعلنت شركة النفط
وال ـغ ــاز «ب ـت ــروب ــراس» ع ــن ف ـصــل ب ـعــض ال ـع ـمــال،
وهذا مما أثر على حوالي ألف عائلة حسب نقابة
الـعـمــال .فـيـمــا ادع ــت بـتــروبــراس أن الـمـصـنــع كــان
يتكبد خسائر منذ حصولها عليه في عام .2013
وكان في وقت سابق قد أصدر أحد القضاة حكما
بأن اإلضراب غير قانوني.

زيادة معدل اإلضرابات األمريكية
تـشـيــر الـبـيــانــات بــأن مـعــدل أع ـمــال اإلض ــراب الـتــي
ش ــارك فـيـهــا ال ـع ـمــال األمــري ـك ـيــون ل ـعــام  2019هي
األعلى خالل العقود الثالثة الماضية ،فقد انخفضت
اإلض ــراب ــات فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة  ،خــاصــة بعد
االن ـه ـيــار الـمــالــي فــي ع ــام  2008فـفــي ع ــام ،2017
شارك في اإلضرابات حوالي  25000عامل ،وبعد
ذل ــك تـغـيــر ال ــوض ــع بـشـكــل كـبـيــر ف ـفــي ع ــام 2019
شارك أكثر من  450,000عامل وأكثر في إضرابات
مختلفة .وق ـدّرت اإلضــرابــات في عــام  2019بأكثر
مــن  3200يــوم .وتظهر أحــدث البيانات الـصــادرة
عــن مـكـتــب الـعـمــل أن الـعـمــال األمـيــركـيـيــن هــم أكـثــر
عــرضــة ل ــإض ــراب ال ـي ــوم م ـقــارنــة ب ــأي وق ــت آخــر
خــال الثالثين عام ًا الماضية ،وتقول النقابات إن
هــذا هــو الــوقــت المناسب للمطالبة بــزيــادة ومزايا
أعلى في األجور.
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يشتد الصراع بين النقابات التي ُتعبر عن مصالح الطبقة
العاملة في اليونان والنقابات المرتبطة بمصالح أرباب
العمل ،حيث عبر مؤتمر الكونفيدرالية العامة لعمال اليونان
بتاريخ  2020/02/25عن شكل من أشكال الصراع الدائر
بين الطرفين .ونحن ننشر هذا التقرير لنبين أن النقابات
الحقيقية هي من تتبنى وتناضل دفاعاً عن مصالح العمال
وحقوقهم واختياراتهم فيمن يمثلهم.
ǧقاسيون

ق ـس ــم الـ ـعـ ــاقـ ــات األمـ ـمـ ـي ــة فـ ــي ال ـل ـج ـنــة
المركزية للحزب الشيوعي اليوناني
شاركت مئات من النقابات والمندوبون
ال ـم ـن ـت ـخ ـب ــون وال ـن ـق ــاب ـي ــون مـ ــن جـمـيــع
القطاعات وآالف من العمال في معركة
هــامــة مـمـيــزة جــرت يــوم الـثــاثــاء 2/25
داخ ــل وخ ــارج مـكــان انـعـقــاد الـمــؤتـمــر–
الـمـهــزلــة ال ــذي نـظـمـتــه الــزمــرة الـقـيــاديــة
لكونفدرالية نقابات القطاع الخاص ،في
فندق فاخر خارج أثينا.
هــذا وك ــان الـحـكــم الـبــولـيـســي المتمظهر
داخـ ــل وخـ ــارج ال ـف ـنــدق الـ ــذي ع ـقــد فـيــه
«مــؤت ـمــر» ال ـكــون ـفــدرال ـيــة ال ـعــامــة لـعـمــال
ال ـيــونــان ،غـيــر م ـس ـبــوق ،حـيــث سُـجِّـلــت
إحـ ــدى أح ـلــك ص ـف ـحــات ت ــاري ــخ الـحــركــة
الـنـقــابـيــة ،تـحــت مـســؤولـيــة زم ــرة قـيــادة
الكونفدرالية فاقدة المصداقية.
واع ـت ـب ــار ًا م ــن ب ـعــد ظ ـهــر ي ــوم االث ـن ـيــن،
كــانــت ق ــوات الـشــرطــة تُـخـيّــم فــي جميع
ال ـ ـشـ ــوارع ال ـم ـح ـي ـطــة ب ــال ـف ـن ــدق ،ضـمــن
تحرك غير مسبوق آلليات قمع الدولة.
وكـ ــان اآلالف م ــن ال ـع ـمــال مـحـتـشــديــن
ط ــوال ال ـيــوم خ ــارج ال ـف ـنــدق ،مـطــالـبـيــن
ب ـن ـق ــاب ــات ع ـم ــال ـي ــة ذات ت ــوج ــه طـبـقــي
لـ ـتـ ـشـ ـ ِّك ــل س ـ ـن ـ ــد ًا ل ـ ـص ـ ــراع ال ـ ـع ـ ـمـ ــال ،ال
للحكومات وأرباب العمل.
وك ـ ـ ــان ف ـص ـي ــل «ذاس» ال ـ ـ ــذي ي ــدع ـم ــه
ال ـش ـي ــوع ـي ــون وغ ـي ــره ــم مـ ــن ال ـن ـقــاب ـي ـيــن
الـمـلـتـفـيــن ض ـمــن جـبـهــة ال ـن ـضــال الـعـمــالــي
«بـ ــامِـ ــه» ،ق ــد ن ـقــل ط ـلــب م ـئ ــات ال ـن ـقــابــات
الـعـمــالـيــة مــن جـمـيــع أن ـحــاء ال ـبــاد إلقــامــة
مــؤتـمــر فـعـلـيٍّ لـلـعـمــال ،مــع وج ــود نـقــاش
ومـ ــواجـ ـهـ ــة ج ــوه ــريـ ـي ــن ،دون ح ـض ــور
مـنــدوبـيــن مــزيـفـيــن وأرب ــاب الـعـمــل ودون
حـ ـض ــور الـ ـش ــرط ــة ،وذلـ ـ ــك فـ ــي م ـجــاب ـهــة
ال ـتــداب ـيــر ال ـم ـن ـس ـقــة واالن ـح ـطــاط ـيــة الـتــي
مــورســت مــن جــانــب «بــاس ـكِــه» (الـفـصـيــل

ال ـن ـق ــاب ــي ل ـح ــزب الـ ـب ــاس ــوك االش ـت ــراك ــي
الــديـمـقــراطــي الـقــديــم) ،و«ذاكِ ــه» (الفصيل
ال ـن ـق ــاب ــي ل ـح ــزب ال ـج ـم ـه ــوري ــة ال ـج ــدي ــدة
الليبرالي الحاكم) والفصيل الممثل لحزب
سيريزا االشتراكي الديمقراطي الجديد.
هذا وكــان فصيل «ذاس» قد طالب بما
يلي:
مغادرة الشرطة من كل قاعات المؤتمر.
إنهاء الحظر -غير المقبول والمفروض
على دخول جميع وسائل اإلعالم.
م ـن ــاق ـش ــة جـ ـس ــم الـ ـم ــؤتـ ـم ــر ل ـل ـش ـك ــاوى
ال ـخ ـط ـيــرة واح ـ ــدة ت ـلــو األخ ـ ــرى ،وهــي
الـمـتـعـلـقــة ب ـح ـضــور ع ـش ــرات الـمـنــدوبـيــن
المزورين وغير الشرعيين وأولئك الذين
حضروا بعد تدخل علني ألرباب العمل.
أن تكون مدة أعمال المؤتمر يومين على
األقل ،حتى يكون هناك نقاش ومواجهة
جوهرية حول اتجاه الحركة العمالية.

عمال مبدعون...ولكن؟
كل فترة من الزمن تطالعنا أخبار الطبقة
العاملة بإبداع مهني تقدمه لمعاملها
ومنشآتها ،بالرغم من القحط الذي يعيشه
العمال ،بسبب السياسات األجرية التي
تمارسها الحكومة على كل العاملين بأجر.
وبرغم هذا الوضع يسعى ويعمل العمال
والكوادر الفنية في هذا المعمل أو ذاك في
هذه المحطة الكهربائية أو تلك على إيجاد
الحلول الفنية للتشغيل ،وتجاوز اإلمكانات
البسيطة التي بين أيديهم من أجل إعادة
تدوير العجلة المتوقفة أو قيد التوقف،
بسبب عدم وجود قطع تبديلية وخالفه،
مما يؤدي إلى إعادة التشغيل ودوران العجلة
حسهم العالي
مرة أخرى منطلقين من ِّ
بالمسؤولية تجاه معاملهم ومنشآتهم
والمفترض أن تبقى بحالة عمل دائم.

ǧعادل ياسين

هــذه الـمــرة الـتــي أبــدع فيها عــدد مــن العمال
وال ـ ـك ـ ــوادر ال ـف ـن ـيــة م ــن م ـع ـمــل ال ـس ـج ــاد فــي
الـ ـس ــوي ــداء ،وهـ ــو م ــن ال ـم ـعــامــل ال ـت ــي تـنـتــج
الـ ـسـ ـجـ ــاد ب ـم ـق ــاس ــات ــه ال ـ ـم ـ ـت ـ ـعـ ــددة ،وك ــذل ــك
الـمــوكـيــت ،وه ــذا الـمـعـمــل لــم ي ـطــرأ عـلـيــه أي
تـحـسـيــن فــي أن ــوال ــه ال ـتــي أك ــل الــدهــر عليها
وش ــرب ،وأصـبـحــت بـحــاجــه إلــى عــرضـهــا في
المتحف الوطني لقدمها مع أن هناك الكثير
من المطالبات من النقابات بضرورة تجديد
بـعــض األنـ ــوال الـمـنـتـجــة لـلـسـجــاد الـصــوفــي،
ولكن تلك النداءات ذهبت أدراج الرياح مع
غيرها من الوعود الكثيرة التي تقدم للعمال
أو للمعامل ،ولم يتم إلى اآلن تقديم األموال
لـتـجــديــد أح ــد األن ـ ــوال الـ ــذي ل ــو ت ــم سـيـقــدم

إضافة مهمة إلى اإلنتاج بالكمية والنوعية.
ما قام به عمال معمل السجاد في السويداء
هـ ــو عـ ـم ــل صـ ـي ــان ــه ش ــامـ ـل ــة ألحـ ـ ــد األن ـ ـ ــوال
الـقــديـمــة بــاإلم ـكــانــات الــذات ـيــة ،حـيــث تـحـتــاج
عملية الـصـيــانــة لتجديد الشبكة الـتــي تحمل
الـ ـخـ ـي ــوط ،ويـ ـكـ ــون تـ ـع ــداده ــا ك ـب ـي ــر ًا ي ـقــدر
بـ ــاألالف ،وكــذلــك تـجــديــد الـمـسـنَّـنــات الـنــاقـلــة
للحركة ،وهذه تحتاج لعملية صب وخراطة
دق ـي ـقــة وغ ـيــرهــا م ــن ال ـع ـم ـل ـيــات الـمـيـكــانـيـكـيــة
والكهربائية مما وفــر على الشركة عشرات
الماليين من الليرات السورية وكذلك سيزيد
إنتاجية المعمل.
إن ه ـ ــؤالء ال ـع ـم ــال وغ ـي ــره ــم م ـم ــن أب ــدع ــوا
ي ـس ـت ـح ـقــون االح ـ ـت ـ ــرام وال ـت ـق ــدي ــر الـ ـم ــادي
والـ ـمـ ـعـ ـنـ ــوي فـ ـه ــم بـ ــال ـ ـعـ ــادة يـ ـقـ ــدمـ ــون وال
يأخذون.

وع ـب ــر إبـ ـ ــداء اعـ ـت ــراض ــات اس ـت ـف ــزازي ــة
ودون السماح للمندوبين بــأي نقاش،
رفضت قيادة الكونفدرالية العامة لعمال
اليونان مقترحات فصيل «ذاس».
نتيجة االنتخابات
عـلــى الــرغــم مــن الـمـمــارســات الـمــذكــورة،
حـصــل فـصـيــل «ذاس» عـلــى  66صــوتـ ًا
و 9مقاعد.
ل ـ ـقـ ــد تـ ـ ــم تـ ـحـ ـقـ ـي ــق ه ـ ـ ــذه ال ـن ـت ـي ـج ــة
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ش ــرع ـن ــة  65حــالــة
ت ــزوي ــر ص ــارخ ــة وم ـم ــارس ــات ق ـيــادة
الـكــونـفــدرالـيــة الـعــامــة لعمال الـيــونــان،
الـ ـت ــي ش ـط ـب ــت ع ـض ــوي ــة  5مـمـثـلـيــن
منتخبين لفصيل «ذاس» وهم الذين
تــم انتخابهم مــن قبل نقابات عمالية
كبيرة ونشطة.
وبنحو أكثر تحديد ًا كانت النتائج:

اقترع  347مندوب ًا 65 ،منهم مزورون.
حـ ـص ــل ف ـص ـي ــل «ب ـ ــاس ـ ـكِ ـ ــه» ع ـ ـلـ ــى 130
صوت ًا 17 -مقعد ًا.
حـصــل فـصـيــل «ذاكِ ـ ــه» عـلــى  78صــوتـ ًا
و 11مقعد ًا.
حـصــل فـصـيــل «ذاس» عـلــى  66صــوتـ ًا
و 9مقاعد.
حصل فصيل «إميس -أركــي» على 23
صوت ًا و 3مقاعد (يتبع لحزب سيريزا
مع أصول من حزب الباسوك).
ح ـص ــل ف ـص ـيــل «إي ـ ـ ــاك» ال ـت ــاب ــع ل ـحــزب
سيريزا على  17صوت ًا -مقعدين
حصل فصيل «إنوتيتا» على  14صوت ًا-
ومقعدين (هو الفصيل الثاني من حزب
الجمهورية الجديدة).
حصلت «قــائـمــة الـعـمــال المستقلة» على
 9أصـ ــوات ومـقـعــد واح ــد (ه ــو تشكيل
منبثق عن فصيل ذاكِه).

ملف (سورية )2020
قاسيون ـ العدد  955اإلثنين  02آذار 2020

www.kassioun.org

هل يخلق شرق المتوسط فيتناماً جديداً؟

قبل  45عاماً من اآلن ،خسرت الواليات المتحدة الحرب التي خاضتها مع فيتنام .ومنذ ذلك الحين ،بات المثال
الفيتنامي نموذجاً عن الدول التي ما إن تتدخل فيها الواليات المتحدة ،حتى تتحول إلى مستنق ٍع تزيد الخسائر
الناجمة عن خوضه عن األرباح المتوقعة من نهبه .فإلى أي مدى بات ينطبق هذا النموذج على التدخل األمريكي في
منطقتنا؟

ǧإعداد :سعد خطار

مــن خ ــال شــن ال ـضــربــات الـجــويــة ضــد شـمــال
فيتنام ،ونشر الـقــوات األمريكية في جنوبها،
ك ــان ــت واش ـن ـط ــن ت ــأم ــل ف ــي إض ـع ــاف اق ـت ـصــاد
فـيـتـنــام الـشـمــالـيــة ال ـتــي أخ ــذ يـنـمــو فـيـهــا ت ـيــارٌ
يعادي التدخالت االستعمارية الغربية .شهدت
هــذه الحرب واحــدة من أشــد عمليات القصف
الجوي كثافة في تاريخ البشرية ،حيث ألقت
الـقــوات األمــريـكـيــة مــا يـقــارب  7,7ماليين طن
م ــن ال ـم ـت ـف ـج ــرات ع ـل ــى دول ال ـه ـن ــد الـصـيـنـيــة
الـتــي تضم إلــى جــانــب فيتنام كـ ًا مــن ميانمار
وكمبوديا والوس وتايالند.
متالزمة فيتنام
فــي ذلــك الــوقــت ،عــزف الـكـثـيــرون مــن الجنود
والـضـبــاط عــن الـخــدمــة العسكرية فــي الجيش
األم ــري ـك ــي ،ف ـي ـمــا ك ــان ــت ت ـت ـنــامــى ل ــدى قــدامــى
الـمـحــاربـيــن اضـطــرابــات نفسية لــم يـجــد الطب
ال ـن ـف ـســي م ـنــاص ـ ًا م ــن تـشـخـصـيـهــا ب ــ«م ـتــازمــة
ف ـي ـت ـن ــام  ،»Vietnam Syndromeبـيـنـمــا
انـتـهــى األم ــر بـبـعــض الـضـبــاط الـســابـقـيــن غير
الـقــادريــن عـلــى الـتـعــامــل مــع مشاكلهم النفسية
إلى االنتحار.
بـعــد ذل ــك ،اض ـطــرت اإلمـبــريــالـيــة الـتــي وجــدت
ن ـف ـس ـهــا غ ــارق ــة ح ـت ــى آذانـ ـهـ ــا ف ــي الـمـسـتـنـقــع
الـفـيـتـنــامــي إل ــى تــوقـيــع ات ـفــاق بــاريــس إلنـهــاء

ال ـح ــرب ف ــي ع ــام  ،1973وخ ــرج ــت ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة م ــن ف ـي ـت ـنــام ب ـعــدمــا ف ـقــدت 58,000
ج ـنــدي م ــن عـ ــداد قــوات ـهــا مـعـتــرفــة بـهــزيـمـتـهــا.
وك ــان ــت هـ ــذه أول حـ ــرب ت ـخ ـســرهــا ال ـق ــوات
العسكرية األمريكية رسمي ًا في تاريخها.
للحرب اسم واحد :الحرب
ل ــم تـتـعــظ ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األمــري ـك ـيــة مــن
درس فيتنام ،حيث دفعتها األزمات المتراكمة
مـنــذ مـطـلــع الـقــرن الـحــالــي إلــى تـكــرار التجربة
ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان وال ـع ــراق وسـ ــوريـ ــة ...وه ـنــا،
ال تــراكــم الـحــرب -الـتــي تستخدمها واشنطن
ك ـ ــأداة -ال ــدم ــار وال ـع ــوز وال ـف ـقــر ف ـح ـســب ،بــل
وكــذلــك الـمـشــاعــر الـمـعــاديــة لـلــواليــات المتحدة
على طول الخط .وبحسب البيانات الصادرة
عــن ال ـقــوات الـجــويــة األمــري ـك ـيــة ،فـقــد ارتـفـعــت
م ـعــدالت االن ـت ـحــار بـيــن الـجـنــود الـعــامـلـيــن في
الخدمة العسكرية (في عداد الحرس الوطني
األمريكي وقوات االحتياط) بمعدل .%33
وبــالــرغــم مــن كــل الـمــراوغــة األمــريـكـيــة الـهــادفــة
لتصوير الـتــدخــات العسكرية الـتــي تـقــوم بها
واش ـن ـطــن و«ال ـت ـح ــال ــف ال ــدول ــي» ف ــي مـنـطـقــة
شرق المتوسط على أنها «صراعات اضطرت
أن ت ـكــون ط ــرف ـ ًا ف ـي ــه» ،بـمـعـنــى م ـحــاولــة نــزع
صفة الحرب عن هــذه التدخالت ،إال أن حالة
مـنــاهـضــة ال ـحــرب بــاتــت تـشـهــد ن ـمــو ًا حـتــى في
الداخل األمريكي ذاته.

تصل العديد من
التحليالت األمريكية
إلى حقيقة أن
الوقت قد حان كي
تتخلى واشنطن
عن محاوالتها
لفرض نفوذها في
المنطقة

أفغانستان ...العراق ...سورية...
إن «التدابير» التي اتخذتها الواليات المتحدة
لــ«تـحـيـيــد» مـكــامــن ال ـقــوة ل ــدى خـصــومـهــا في
المنطقة ،بما في ذلك عمليات االغتيال التي كان
آخر أهدافها الجنرال اإليراني قاسم سليماني،
ق ــد فـتـحــت ال ـب ــاب م ــرة أخ ــرى لـتـنــامــي أع ـمــال
المواجهة ضد الوجود األمريكي في المنطقة،
ح ـي ــث أع ـ ــرب ال ـس ـي ــاس ـي ــون اإليـ ــرانـ ـيـ ــون عــن
استعدادهم لتنظيم «فيتنام أخرى» إذا رفض
األمــريـكـيــون االنـسـحــاب مــن الـمـنـطـقــة ،وبينما
ق ـدّمــت بـعــض ال ـقــوى الـعــراقـيــة وع ـيــد ًا مـمــاثـ ًا،
اضـطــرت واشنطن مــؤخــر ًا لــإذعــان واالتـفــاق
مع الحكومة األفغانية على سحب كل القوات
األمــريـكـيــة وق ــوات حـلــف شـمــال األطـلـســي من
أفغانستان خــال  14شـهــر ًا .وكــل ذلــك يجري
فـيـمــا يـعـيــش مــا تـبـقــى مــن ق ــواتٍ أمــريـكـيــة في
ســوريــة عـلــى صـفـيـ ٍـح ســاخــن ي ـهــددهــا فــي كل
لحظة .ففي الــوقــت الــراهــن ،أوقــف الـعــراق كل
الـعـمـلـيــات الـمـشـتــركــة الـتــي كــانــت قــائـمــة ســابـقـ ًا
مــع الــواليــات المتحدة ضــد تنظيم «داعــش»،
وذكـ ــر رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ال ـعــراقــي ال ـمــؤقــت أن
«ان ـس ـح ــاب ال ـق ــوات األمــري ـك ـيــة ه ــو الــوسـيـلــة
الوحيدة لحماية السكان الذين يعيشون داخل
الـحــدود الـعــراقـيــة» .وفــي الــوقــت ذات ــه ،شكلت
ال ـح ــادث ــة ال ـت ــي جـ ــرت ف ــي ق ــري ــة خ ــرب ــة عـمــو
السورية ،وبغض النظر عن تفاصيلها ،مؤشر ًا
على درجة الجاهزية التي يتمتع بها المجتمع
ال ـســوري إزاء خ ـيــار «فـيـتـنـمــة» ســوريــة على
المستوى الشعبي.
على هذه األرضية ،تصل العديد من التحليالت
األمــريـكـيــة إلــى حقيقة أن الــوقــت قــد حــان كي
ت ـت ـخ ـلــى واشـ ـنـ ـط ــن عـ ــن مـ ـح ــاوالتـ ـه ــا ل ـفــرض
نـفــوذهــا فــي الـمـنـطـقــة ،فــالـهـجـمــات الـتــي جــرت
م ــؤخ ــر ًا ع ـلــى ق ــواع ــد أمــري ـك ـيــة ف ــي الـمـنـطـقــة،
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ف ـضـ ًـا عــن ال ـت ـحــديــات ال ـتــي تــواجـهـهــا ال ـقــوات
األمــريـكـيــة فــي كــل مــرة تلجأ فيها إلــى تصعيدٍ
عـسـكــري ،كــل ذل ــك يـثـيــر ت ـســاؤالت تجاهلتها
واشنطن لسنواتٍ ع ـدّة ،وأهمها :إلــى أي حد
ب ــات يـتـطــابــق ال ـح ـضــور الـعـسـكــري فــي شــرق
المتوسط مع المصالح األمريكية؟
البقاء ليس خيارًا
الطامة الكبرى بالنسبة لـلــواليــات المتحدة
ال تتمثل في تع ّقد حساباتها اإلستراتيجية
ف ـح ـس ــب ،ب ــل ب ـف ـق ــدان ال ـ ـقـ ــدرة :ل ــو وض ـعـنــا
أنفسنا مكان األمــريـكــي لكان لدينا خـيــاران،
األول هو أن تتبع الواليات المتحدة المسار
ذاته الذي سلكته في فيتنام قبل عام ،1973
أي أن تخوض قتا ًال عسكري ًا مباشر ًا ،ضد
إيران مث ًال ،لكنها تعلم تمام ًا أن هذا سيؤدي
ـرب ط ــوي ـل ــة األم ـ ــد م ــن الـمـسـتـحـيــل
إلـ ــى ح ـ ـ ٍ
كسبها .أما الخيار الثاني ،فهو الخيار الذي
اسـتـخــدم فــي فـيـتـنــام بـعــد عــام  ،1973وهــو
إن ـه ــاء ال ـص ــراع ــات ال ـم ـس ـل ـحــة والـ ـع ــودة مــن
بوابة االستثمارات االقتصادية ،وهو خيار
لم تعد الواليات المتحدة قادرة على اتخاذه
ألن ـهــا لـيـســت ال ـط ــرف ال ــدول ــي ال ــذي يتمتع
بـمـيــزات ســاحـقــة مــن حـيــث ال ـثــروة والـقــوة
مقارنة بالصين مث ًال ،كما َّأن الموقف العام
لشعوب المنطقة والرافض للدور األمريكي
فـيـهــا ي ـحــول دون تـحــويــل ه ــذا ال ـخ ـيــار إلــى
واقع ملموس.
ٍ
على هذا األســاس ،ال يتبقى لألمريكي سوى
االن ـس ـحــاب ،االن ـس ـحــاب ال ـكــامــل دون ال ـقــدرة
ع ـلــى ت ـعــويــض ال ـن ـفــوذ ال ـم ـف ـقــود ف ــي م ـجــاالت
أخرى ،وهو الخيار الذي يعني بالعمق الهزيمة
الكاملة .وحسب الوقت الذي تحتاجه واشنطن
التخاذ مثل هذا القرار تكون الخسائر.
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شهدت بعض مناطق محافظة درعا
خالل األيام القليلة الماضية درجات
عالية من التوتر األمني ،وال يزال التوتر
حتى كتابة سطور هذه المادة قائماً.

ǧعماد طحان

رغــم ّأن مــوجــة الـتــوتــر الـحــالـيــة ليست األولــى
م ــن ن ــوع ـه ــا ب ـع ــد ان ـت ـه ــاء األعـ ـمـ ــال ال ـع ـس ـكــريــة
فيها وحــولـهــا عــام  2018مــع تــوقـيــع اتفاقيات
الـمـصــالـحــة ،حـيــث لــم ي ـم ـرّ شـهــر تـقــريـبـ ًا دون
ح ــادث هـنــا أو ح ــادث ه ـنــاك ،إال ّأن الـمــوجــة
ـدة واتـســاعـ ًا مـقــارنــة مع
الحالية هــي األكـثــر شـ ً
ك ــل م ــا ج ــرى ب ـعــد ال ـم ـصــال ـحــات ،وال ـت ــي تـكــاد
ـودة إلى
تـبــدو مــن حيث الشكل على األقــل ،عـ ً
مــرحـلــة مــا قـبــل الـمـصــالـحــات ،بــل وع ــودة إلــى
تفجير األمور بأسوأ األشكال وأكثرها إضرار ًا
بمصالح السوريين وبمصالح سورية.
أول ما ينبغي االنتباه إليه ،وقبل الدخول في
األس ـبــاب الـمـبــاشــرة لـلـتـصـعـيــد ال ـقــائــم ،األمـنـيــة
منها واالقتصادية واالجتماعية ،هو ّأن توقيت
هذا التصعيد ليس عفوي ًا بالكامل ،وذلــك رغم
ّأن تراكم المشكالت بحد ذاته قادر على تفجير
األم ــور بــأيــة لـحـظــة؛ فــالــوضــع ال ـســوري الـعــام،
يتمظهر اليوم بشكل مكثف في مسألة إدلب،
وال ـتــوتــر الـهــائــل الـمـحـيــط بـهــا ،وخــاصــة لجهة
ال ـع ـمــل ال ـغــربــي ال ـم ـع ـلــن ال ـحــالــم بــإن ـهــاء مـســار
أستانا ونسف كل ما أنجزه على أمل العودة
بالبالد نحو مرحلة التشظي والخراب ،ولكن
بصورة أكثر ترويع ًا ،وبصورة ال عودة عنها،
بحيث يجري خلق آليات تدمير ذاتــي ،تسمح
لألمريكيين باالنسحاب وقلوبهم مطمئنة على
ّأن ال ـخــراب والــدمــار واالس ـت ـنــزاف لــن يـفــارق
منطقتنا لوقت طويل قادم.
ّإن الـتـصـعـيــد ال ـقــائــم ف ــي ال ـج ـنــوب ال ـس ــوري،
وحـتــى ْإن افـتــرضـنــا أنــه ليست لـلـغــرب أيــة يـدٍ
م ـبــاشــرة ف ـيــه ،إال ّأن ال ـمــؤكــد أنّـ ــه سـعـيــد بــه،
وسيعمل على تكريسه وتـعــزيــزه عـ ّـل وعسى
ت ـن ـف ـلــت األمـ ـ ــور ن ـه ــائ ـي ـ ًا ض ـم ــن ح ـم ـلــة ضـغــط

تـخــريـبـيــة ع ـلــى ال ـم ـس ـتــويــات الـمـخـتـلـفــة وبـكــل
األدوات المتبقية.
إل ــى جــانــب ال ـم ـحــاولــة أعـ ــاه لـفـهــم م ــا يـجــري
ف ــي درعـ ــا ض ـمــن س ـي ــاق أوس ـ ــع ،ه ــو ال ـس ـيــاق
السوري العام ،وكذلك سياق الصراع الدولي
القائم ،والمحاوالت الغربية الواضحة للعودة
بــالــزمــن إل ــى ال ـ ــوراء ،ال يـمـكــن بــأيــة ح ـ ٍـال مــن
األحوال التغافل عن األسباب العميقة الداخلية
لـهــذا التصعيد ،والـتــي بــاتــت تتضافر وتتزامن
بشكل يصعب معه توقع أي شيء آخر سوى
التصعيد والمزيد من التصعيد...
ّإن األوضــاع المعيشية الكارثية التي يعيشها
الـســوريــون عــامــة ،تـكــاد تكفي وحــدهــا للتنبؤ
بـجـمـلــة ان ـف ـجــارات ،ولـيــس فـقــط بــانـفـجــار في
م ـكــان دون غ ـي ــره .األوض ـ ــاع ال ـتــي تـتــدهــور
يــوم ـ ًا بـعــد آخــر بـسـبــب تــأخــر الـحــل الـسـيــاســي
الـشــامــل أي تــأخــر تنفيذ كــامــل لـلـقــرار .2254
هذا التأخُّر قد بدأ يفعل فعله بشكل مضاعف،
بــالـتـكــافــل مــع الـعـقــوبــات الـغــربـيــة الـمـتـصــاعــدة

على هامش التصعيد األمريكي ضد أستانا
لم يعد خافياً ّأن متشددين من
األطراف السورية يضبطون
إيقاع تصريحاتهم وأفعالهم
بشكل لحظي على توقيت
واشنطن؛ فحين تقول واشنطن
إنها تريد التعاون مع صيغة
أستانا ،نرى هؤالء يتعاونون،
وحين تقول واشنطن إن أستانا
فشلت ويجب أن تنتهي،
يندفعون مباشرة إلى استصدار
أوراق النعي ونشرها.

يشمل ذلك وسائل إعالم و«محللين» و«سياسيين»
ضمن أوركسترا تعزف بانسجام كامل ،لحن ًا سمته
األســاس ـيــة أن ــه ن ـشــاز كــامــل ع ــن ال ــواق ــع .م ــن بـيــن
الـمـنـشــزيــن ه ــؤالء ،ظـهــرت جملة تـغــريــدات للسيد
نصر الـحــريــري ،رئـيــس هيئة الـتـفــاوض السورية
المنتهية واليـتــه والمنتهي التمديد غير القانوني
له ،والذي ال يزال يعرف عن نفسه كرئيس للهيئة،
ت ـغــريــدات لـيـســت أك ـثــر مــن إع ــادة صـيــاغــة لـكـلـمــات
المندوبة األمريكية في مجلس األمن كيلي كرافت.
بــل والطريف ّأن هــذه التغريدات جــاءت بالضبط
ب ـع ــد وقـ ــت ق ـص ـيــر م ــن ك ـل ـمــة كـ ــرافـ ــتّ .إن مـصـيــر
المتشددين من كل األطــراف ،والمتعلقين بحبائل
واشنطن ،لن يكون مختلف ًا عن مصير كل من ربط
نفسه بواشنطن خالل قرن كامل مضى...

وال ـم ـت ــوح ـش ــة مـ ــن جـ ـه ــة ،وم ـ ــع ال ـس ـي ــاس ــات
الحكومية الليبرالية المنحازة انـحـيــاز ًا كام ًال
ألصحاب الثروات ،والتي تعمل حتى اللحظة
عكس اتجاه التاريخ ،بإصرارها على نموذج
اق ـت ـص ــادي م ـح ــدد م ـح ـكــوم بــالـتـبـعـيــة لـلـغــرب
ومـحـكــوم بشكل تــوزيــع ثــروة شــديــد الـجــور،
ودون أيــة محاولة جــديــة ،ال باتجاه محاربة
الفساد الكبير ،وال باتجاه التوجه شرق ًا بشكل
حقيقي.
وإن ك ــان ه ــذا ه ــو ال ــوض ــع ال ـع ــام ف ــي ســوريــة
ْ
ك ـك ــل ،ف ــإن م ــا ي ـض ــاف إل ـي ــه ب ـمــا ي ـخــص بـعــض
مناطق درعــا ،هو استمرار أشكال من السلوك
االنتقامي الذي يراكم في صدور الناس مزيد ًا
من األوجــاع والمظالم ،السلوك الــذي ال يمكن
تجاوزه ،وأي ًا يكن من يمارسه ،ومن أي طرف
كــان ،دون إرســاء أســاس حقيقي لعيش كريم
للسوريين في بلدهم ،وهذا األخير ال يمكن أن
يتم في إطار البنية الحالية ،بل ّإن البنية الحالية
باتت عاجزة ليس عن تقديم الحلول فحسب،

بل وعاجزة عن التوقف عن توليد المشاكل.
ّإن الـتَّـصـعـيــد ال ـج ــاري ه ــذه األيـ ــام فــي بعض
مـنــاطــق درعـ ــا ،يـنـبـغــي أن ي ـكــون إنـ ــذار خـطـ ٍر
بأن استمرار تأجيل
حقيقي لكل وطني سوري ّ
الحل السياسي وتعطيله وتخريبه انطالق ًا من
مـصــالــح ضيقة وأنــانـيــة ،سيفتح الـبــاب واسـعـ ًا
لـيــس أم ــام إعـ ــادة إن ـتــاج األزمـ ــة فـحـســب ،بل
وإعــادة إنتاجها بمقاييس أكبر وأكـثــر كارثية
فإن التعامل مع التصعيد
من كل ما سبق .ولذا ّ
وآل ـيــة إنـهــائــه يـنـبـغــي أن يـكــون تـعــامـ ًا وطـنـيـ ًا
م ـســؤو ًال يـحــرص عـلــى ال ــدم ال ـســوري وعـلــى
مستقبل السوريين ،وبالتأكيد ال يجوز بحال
م ــن األح ـ ــوال أن ي ـك ــون ت ـعــامـ ًـا ض ـيــق األف ــق
م ـح ــدود ًا ،وك ــأن الـمـشـكـلــة هــي م ـجــرد مشكلة
أمنية ذات طابع جنائي ...وعليه فـ ّـإن تسريع
الـحــل السياسي بما يسمح بــوضــع حــد لشتى
أنواع التجاوزات على لقمة الناس وكرامتهم،
وأي ًا يكن من يقوم بهذه التجاوزات ،بات أكثر
إلحاح ًا من أي وقت مضى.
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واشنطن تقفز فرحاً ومن ث ّم جنوناً ...ودائماً على هامش أستانا!

«هذا الهجوم األخير يجب أن يمثل نهاية حتمية لصيغة أستانا ،وهذه الصيغة
فاشلة ال يمكن إصالحها وال يمكن التعويل عليها لنتوصل إلى وقف إلطالق النار».
ǧسعد صائب

ال ـت ـصــريــح ال ـســابــق ه ــو لـكـيـلــي ك ــراف ــت مـمـثـلــة
الواليات المتحدة ضمن جلسة طارئة لمجلس
األمن الدولي عُقدت يوم الثامن والعشرين من
شباط المنصرم لمناقشة التصعيد الجاري في
إدلب.
يـعــود بـنــا ه ــذا الـتـصــريــح إل ــى تـصــريــح مـشــابــه
أدلـ ــى ب ــه جـيـمــس ج ـي ـفــري ف ــي ك ــان ــون األول
 ،2018وق ــال فـيــه إن «م ـســار أس ـتــانــا فـشــل»،
وع ــاد بـعــد بـضـعــة أي ــام إل ــى سـحــب كــامــه هــذا
مـبــرر ًا بــأنــه قــد «أســيء فـهـمــه»« .ســوء الفهم»
هذا ،سيتكرر على ما يبدو ضمن آجال قريبة.
إلــى جــانــب تصريح كــرافــت ،وبــاالتـجــاه نفسه،
ق ــال مـمـثــل بــري ـطــان ـيــا ف ــي ال ـم ـج ـلــس« :صـيـغــة
أس ـتــانــا غ ـيــر قـ ــادرة ع ـلــى ال ـتــوصــل إل ــى وقــف
دائ ـ ــم إلط ـ ــاق الـ ـن ــار ،وهـ ــي ت ـعــانــي م ــن خـلــل
يتمثل في دعم روسيا الكامل للنظام السوري
واس ـت ـه ـتــارهــا بــاالت ـفــاقــات ال ـســاب ـقــة وال ـقــانــون
اإلنساني الدولي ومصير الشعب السوري».
ممثل فرنسا ،بدوره ،لم يتأخر عن دعم حليفيه
االستعماريين التقليديين« :إطــار أستانا فشل
وال يمكن أن يـســاعــدنــا ويـشـكــل بــديـ ًا لمنصة
جنيف».
جملة التصريحات هذه لم تكن الوحيدة التي
ع ـبّــر ال ـغــرب مــن خــالـهــا عــن حـمــاســه منقطع
ال ـن ـظ ـيــر ل ـلــدفــع ب ــات ـج ــاه دفـ ــن ص ـي ـغــة أس ـتــانــا،
وبالجوهر الدفع باتجاه إعادة عقارب الساعة
إلــى الــوراء بما يخص الــوضــع الـســوري نحو
الـتـفـجـيــر وال ـخــراب ،واأله ــم مــن وجـهــة النظر
ال ـغــرب ـيــة ه ــو أوه ـ ــام إع ـ ــادة ح ـشــر تــرك ـيــا فــي
حظيرة الناتو.
في هذا السياق يمكننا معاينة عملية المزايدة

في «بيع الكالم» ،والكالم فقط ،لتركيا خالل
الشهر الماضي؛ حيث انتقلت واشنطن بلمحة
بصر مــن مــوقــع إلــى مــوقــع نقيض :مــن موقع
تهدد فيه بالعقوبات على تركيا ،بل وتفرض
عـقــوبــات جــزئـيــة ،وتـهــدد بــالــويــل والـثـبــور بما
يخص ملفات إس  400وإف  35وخط السيل
ال ـتــركــي وغ ـيــرهــا م ــن ال ـم ـل ـفــات ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
اإلصـ ــرار عـلــى االس ـت ـمــرار فــي مـنــع تــركـيــا من
الـحـصــول على منظومة بــاتــريــوت ،إلــى موقع
الداعم المتحمس لتركيا بوصفها «عضو ًا في
الناتو» و«حليف ًا ال يمكن التخلي عنه».
ورغم ّأن مزاد الكالم الغربي قد بدأ منذ قرابة
الـشـهــر ،أي مــع تـســارع عملية إنـهــاء النصرة
ال ـت ــي كـ ــان ج ـي ـف ــري ق ــد أ ّك ـ ــد ح ــرص ــه عـلـيـهــا،
وص ــو ًال إلــى إعــان ضمني عــن الـنـيــة برفعها
م ــن ق ــوائ ــم اإلرهـ ـ ــاب ،رغ ــم ذل ــك فـ ـ ّـإن األي ــام
القليلة الماضية (التي تلت مقتل جنود أتراك
فــي إدل ــب والــذيــن لــم يـجــر إخ ـبــارٌ مـسـبــق عن
إحــداث ـيــات وجــودهــم ضـمــن ق ـنــوات االتـصــال
المعمول بها وفق ًا لسوتشي) ،شهدت منعطف ًا
مهم ًا في نوعية وكثافة الهذيان الغربي ضد
أستانا.
قـبــل هــذه الـعـمـلـيــة ،بــل وبـعــد الـســاعــات األولــى
منها ،كان من الممكن أن يتم استيعاب السلوك
األمريكي المحموم والهادف إلى إيقاع الفتنة
بين روسيا وتركيا ،بأنه سلوك مرسوم وفق
م ـح ــددات م ـع ـي ـنــة ،األك ـث ــر جــوهــريــة فـيـهــا هــو
اتباع سياسة العصا الفعلية والجزرة الوهمية
مــع تــركـيــا بـمــا يــرتـبــط بـعــاقـتـهــا بــروس ـيــا؛ كل
مــا اقتربت تركيا مــن روسـيــا أكـثــر كلما زادت
العقوبات والتضييقات األمريكية الفعلية ،وفي
أي وق ــت ت ـظ ـهــر ف ـيــه تــرك ـيــا إش ـ ــارات وج ــود
خــاف مــع روس ـيــا يـجــري تشجيعها أمــريـكـيـ ًا

ال تحتاج حقيقة
عداء الغرب لصيغة
أستانا إلى كثير
من اإلثباتات ولكن
مع ذلك فقد
حرص الغرب في
تصريحاته عبر ثالث
سنوات على ّادعاء
رغبته ببناء جسر
ما بين مجموعته
(المجموعة
المصغرة) وبين
مجموعة أستانا

بسيل من الكالم دون تقديم أي شيء جدِّي،
الـلـهــم إال بـعــض الـضـغــط عـلــى األوربـيـيــن لكي
يـحـ ّلــوا رب ــاط كـيــس نـقــودهــم قـلـيـ ًا ،ويــدفـعــوا
بـعــض األم ــوال لـتــركـيــا رب ـط ـ ًا بـمـلــف الــاجـئـيــن
السوريين فيها.
يمكننا توصيف مرحلة مــا قبل مقتل الجنود
األت ــراك ،وحـتــى ســاعــات بـعــده ،بـ ّـأن واشنطن
وبــريـطــانـيــا خـصــوصـ ًا كــانـتــا تـنـظــران بــإعـجــاب
إلــى حـصـيـلــة جـهـدٍ طــويــل وعـمــل مـتــراكــم امـتــد
أش ـه ــر ًا مـتــواصـلــة وصـ ــو ًال إل ــى لـحـظــة تفجير
شامل تــودي ال بأستانا فحسب ،بــل وتسمح
بــإدخــال ســوريــة والـمـنـطـقــة بــأكـمـلـهــا فــي فصل
جديد من الدمار الشامل ذاتي الوقود ،بحيث
يستكمل األمــريـكــي انـكـفــاءه االض ـطــراري عن
المنطقة ،ولكن ببال مرتاح إلى موروث الدمار
والفوضى الذي خ ّلفه وراءه ،والذي من شأنه
أداء ال ـم ـه ـمــة ذات ـه ــا ال ـت ــي ي ــؤدي ـه ــا األمــري ـكــي
بوجوده المباشر في المنطقة :مهمة استدامة
ال ـت ـخــريــب واس ـت ــدام ــة االس ـت ـن ــزاف ف ــي إط ــار
الـضـغــط الـمـسـتـمــر عـلــى الـخـصــوم الـصــاعــديــن،
وتأخير صعودهم قدر اإلمكان.
لـكــن شـيـئـ ًا مــا قــد ج ــرى! شـيـئـ ًا مـتـعـلـقـ ًا بمقتل
الـجـنــود األت ــراك ،جـعــل مــن الـحــدث ال ــذي كــان
مـنــاسـبـ ًا كـصــاعــق تـفـجـيــر شــامــل ،يـتـحــول إلــى
أداء مفعول معاكس كلي ًا ،إلى أداة في تضييق
هوامش اللعب األمريكي الغربي على خالفات
ثالثي أستانا البينية.
بـعـيــد ًا عــن الـتـحـلـيــات «ال ـمــؤامــرات ـيــة» ،يمكننا
االسـ ـت ــدالل ع ـلــى م ــا ي ـح ــاول األم ــري ـك ــان فـعـلــه
بالذات من التغير العاصف في نوعية وطريقة
تصريحاتهم ،والذي جرى خالل األيام القليلة
الماضية.
ال تحتاج حقيقة عداء الغرب لصيغة أستانا إلى
كثير من اإلثباتات ،ولكن مع ذلك فقد حرص
الغرب في تصريحاته عبر ثالث سنوات على
ادّعـ ــاء رغـبـتــه بـبـنــاء جـســر مــا بـيــن مجموعته
(المجموعة المصغرة) وبين مجموعة أستانا.
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وباستثناء تصريح جيفري الــذي أشــرنــا إليه
أعــاه ،والــذي قــالــه أواخــر  ،2018مــن الصعب
أن نجد تصريحات غربية تهاجم أستانا بشكل
م ـبــاشــر وت ـق ــول ب ـف ـش ـلــه .م ــن ال ـس ـهــل أن نـجــد
انتقادات غربية رسمية عديدة ألستانا ،ولكن
عام يقول شكلي ًا:
كانت ك ّلها تأتي ضمن سياق ٍ
بالتأكيد نحن ال ندعم أستانا وال نتعامل معها
كحليف ،بل نحن أقرب للتعامل معها بوصفها
ج ــزء ًا مــن الـمـشـكـلــة ال مــن ال ـحــل ،ولـكــن يمكن
لها أن تقدم شيئ ًا إيجابي ًا بسبب وجود تركيا
(حليفتنا) ضمنها...
بـكــام آخ ــر ،فــإن الـغــرب يـقــول ّإن الـتــأثـيــر في
الوضع السوري يتم عبر مجموعتين دوليتين
أس ــاس ـي ـت ـي ــن ،م ـج ـم ــوع ـت ــه (أي ال ـم ـص ـغ ــرة)،
ومجموعة أخــرى يـحــاول التأثير ضمنها عبر
ت ــرك ـي ــا .وهـ ــذا ق ــان ــون م ـع ــروف ض ـمــن الـعـمــل
ال ـس ـيــاســي ،ف ــأن ــت ال ت ـس ـت ـعــدي أيَّ ك ـي ــان أو
تحالف بشكل كــامــل ،حين تـكــون لــديــك فرصة
ألن إعــان عــداء كامل
فــي قسمه مــن الــداخــلّ ،
ألي كيان سيساهم في توحيد صفوفه بشكل
أكبر في إطار الدفاع عن النفس.
فإن قراءة الهذيان
وعلى هذا األساس بالذاتّ ،
الغربي اليوم ،الهذيان الــذي بات يعلن العداء
ال ـكــامــل ل ـم ـســار أس ـتــانــا ،ب ــال ـت ــوازي م ــع الــدعــم
ال ـشــامــل بــال ـقــذائــف ال ـكــام ـيــة ال ـفــارغــة لـتــركـيــا،
يـعـنــي بــالـضـبــط ّأن مـحــاولــة الـتـفـجـيــر الـشــامـلــة
وأن مــا يـجــري هــو مـحــاولــة لرفع
قــد فـشـلــتَّ ،
حرارة الوضع إلى أقصى الحدود الممكنة لعل
درجة الحرارة المرتفعة تلعب الدور الذي كان
يفترض أن يلعبه الصاعق...
مــا سـيـجــري فـعـلـيـ ًا ،هــو ّأن ال ـع ــدوان الـتــركــي
الراهن سيجري تطويقه ،وعبر أستانا بالذات،
وسـيــؤدي التوتر بأكمله إلــى عكس ما تريده
واشنطن تمام ًا :سيؤدي إلى تسريع استكمال
إنـهــاء النصرة وأشـبــاهـهــا ،وإلــى تسريع تنفيذ
سوتشي ،بما يمهد للمضي بشكل ال رجعة فيه
في تنفيذ القرار .2254
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تتكاثر عوامل الضغط على المواطنين من كل حدب وصوب ،كما يتزايد واقع االحتقان لدى الغالبية المفقرة
والمهمشة جراء هذه الضغوط والمشاكل واألزمات الكثيرة اليومية غير المحلولة ،معيشياً وخدمياً و...
ǧعاصي اسماعيل

بــال ـم ـقــابــل ،فـ ــإن ال ـع ـق ـل ـيــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى إدارة
أمـ ــور ال ـب ــاد وال ـع ـب ــاد ،ت ـظ ـهــر وك ــأن ـه ــا تـعــالــج
هــذه المشاكل والضغوط على مبدأ «وداوهــا
ب ــال ـت ــي ك ــان ــت ه ــي الـ ـ ـ ــداء» ،م ــع ج ــرع ــات مــن
اإللهاء العبثي بين الحين واآلخر بغاية بعثرة
الـجـهــود وتـبــديــدهــا ،وح ــرف األن ـظــار وتجيير
األزمات على حساب الغالبية المُفقرة ،وطبع ًا
بما يحقق مصالح الشرائح المستفيدة من هذه
العقلية ،والمُسيرة لها ،أو ًال وآخر ًا ،والمتمثلة
بكبار أصـحــاب الـثــروة والناهبين والفاسدين
وتجار األزمة وأمراء الحرب.
أزمات مزمنة ومستفيدون
األزمـ ـ ــات وال ـم ـش ــاك ــل ال ـت ــي يـعـيـشـهــا وي ـعــانــي
مـنـهــا ال ـمــواط ـنــون كـثـيــرة وكـبـيــرة ومـتـفــاقـمــة،
قــدي ـمــة وم ـس ـت ـجــدة ،وه ــي مــرتـبـطــة بـعـنــاويــن
عديدة ومتشابكة (الكهرباء والطاقة  -الغاز-
المازوت -البنزين -المياه -الخبز -الصرف
الصحي -السكن -البطالة -اإلنتاج الزراعي-
ال ـص ـن ــاع ــة -ال ـت ـع ـل ـي ــم -ال ـص ـح ــة -األسـ ـعـ ــار-
األج ــور -ال ـمــواصــات )...يـضــاف إليها جميع
المشاكل واألزمات المرتبطة بعنوان «الحرب
واألزم ـ ــة» وبـسـبـبـهــا خ ــال ال ـس ـنــوات الـعـشــر
األخـيــرة (العقوبات والحصار -مــدن وبيوت
مدمرة -ممتلكات منهوبة ومعفشة -نزوح-
تشرد -لجوء -مساعدات -تعويضات ،)..مع
عــدم تغييب المشاكل المرتبطة بعوامل األمن
واألمـ ــان (ال ـق ـتــل -الـخـطــف مــن أج ــل الـفــديــة-
تصفية الحسابات -التقارير الكيدية -التوقيف
واالعتقال -الحواجز ،)..ويضاف إلى كل ذلك
ال ـظــواهــر الـسـلـبـيــة ال ـتــي تـفــاقـمــت بـشـكــل كبير
خــال الـسـنـيــن الـقــريـبــة الـمــاضـيــة (الـتـهـمـيــش-
المخدرات -الدعارة -التهريب -التسول.)..
ربما من الصعوبة تعداد وذكر جميع األزمات

وأوجـ ــه ال ـم ـعــانــاة ال ـتــي يـعـيـشـهــا ال ـســوريــون،
وال ـم ـف ــروض ــة ع ـل ـي ـهــم ،وك ـي ــف ي ـت ــم تـجـيـيــرهــا
واسـتـغــالـهــا واالس ـت ـف ــادة مـنـهــا ،بـمــا فــي ذلــك
مــا يــرتـبــط بــالـشــق الــديـمــوقــراطــي والـسـيــاســي،
والـ ـه ــوام ــش ال ـض ـي ـقــة ال ـم ـت ــاح ــة أم ـ ــام ال ـق ــوى
الـشـعـبـيــة والــوط ـن ـيــة ال ـجــديــة ل ـل ـق ـيــام بــدورهــا
ومهامها ،في ظل واقع األزمة الوطنية العامة
ومـفــرزاتـهــا عـلــى مـسـتــوى تـعــزيــز االنـقـســامــات
واالص ـط ـفــافــات ت ــأث ــر ًا بــال ـتــداخــات اإلقـلـيـمـيــة
والدولية وأدواتـهــا ،المباشرة وغير المباشر،
وال ـ ـتـ ــي أف ـ ـ ــرزت ب ـ ــدوره ـ ــا ق ـ ــوى اس ـت ـغــال ـيــة
مستفيدة ومرتبطة أيض ًا.
فــاألزمــات والـمـشــاكــل الـكـثـيــرة الـمــزمـنــة وغـيــر
الـمـحـلــولــة أع ــاه ،تـعــالــج عـبــر العقلية الـســائــدة
بــالـمــزيــد مــن الـمـشــاكــل اإلضــاف ـيــة ،والـضـغــوط
ال ـم ـم ــارس ــة ع ـلــى ال ـمــواط ـن ـيــن بـسـبـبـهــا تـعــالــج
بالمزيد من الضغوط عليهم ،واالحتقان يعالج
بــالـمــزيــد مـنــه ،وه ـكــذا ..مــع الـمــزيــد مــن عــوامــل
اإللـهــاء وتفويت الفرص أمــام أي حل حقيقي
يخرج الـبــاد والـعـبــاد مــن المشاكل واألزمــات
وحال االستعصاء ،بل على العكس مع المزيد
مــن الـتــراجــع والـتــرهــل على كــافــة المستويات،
والـمـسـتـفـيــد طـبـعـ ًا مــن خـلــف كــل ذلــك شريحة
ضيقة من كبار األثــريــاء والناهبين ،تستنزف
ج ـيــوب ال ـع ـبــاد ك ـمــا تـسـتـنــزف إم ـكــانــات الـبـلــد
وتُجيرها لمصلحتها بالتعاون واالرتـبــاط مع
حـفـنــة مــن كـبــار الـفــاســديــن فــي مــواقــع السلطة
والقرار.
تأجيل المحتوم
ال جـ ــديـ ــد ب ــالـ ـق ــول إن الـ ـحـ ـل ــول ال ـتــرق ـي ـع ـيــة
ال ـم ـم ـجــوجــة ل ــأزم ــات وال ـم ـش ــاك ــل ل ـي ـســت إال
تــأجـيـ ًا مصطنع ًا ومــؤقـتـ ًا لمواجهة المحتوم،
والمتمثل بـضــرورة التغيير الوطني الجذري
والـعـمـيــق وال ـشــامــل عـبــر ال ـحــل الـسـيــاســي من
خ ــال بــوابــة ال ـقــرار  ،2254وك ــل مــا ع ــدا ذلــك

كل أزمة ومشكلة
تعتبر فرصة في
جيوب الناهبين
لكنها غصة ُحنق
كبيرة مكبوتة في
حلق المفقرين
والمهمشين لكنها
لن تبق كذلك!

ت ـض ـل ـيــل ووه ـ ــم وم ـس ـت ـف ـي ــدون ع ـل ــى ح ـســاب
المصلحة الوطنية.
فكم مــن الحلول الترقيعية والتخديرية جرى
ترويجها واستخدامها طيلة السنوات الماضية
لجملة الـمـشــاكــل واألزم ــات أعــاه دون تقديم
أي حل نهائي ألي منها حتى اآلن؟!..
إن استمرار الوضع على ما هو عليه ال يعني
ّإل مــزيــد ًا مــن األزم ــات والـمـشــاكــل وتوسيعها
وت ـع ـم ـي ـق ـهــا ،م ــع ال ـم ــزي ــد م ــن االح ـت ـق ــان ل ــدى
الشرائح المتضررة منها ،والتي تزايدت بفعل
االت ـســاع وال ـع ـمــق ،حـيــث لــم تـعــد تـقـتـصــر على
الـشــرائــح المفقرة والمهمشة فقط ،بــل شملت
ش ــرائ ــح إضــاف ـيــة أي ـض ـ ًا ،وك ــل م ــا س ـبــق يـبــدو
مقدمات موضوعية ليس إلعادة إنتاج األزمة
مجدد ًا بشكل أوسع وأعمق فقط ،بل إلمكانية
إعــادة تفجرها بأشكال وأدوات جــديــدة ،ربما
ال أح ــد يـمـتـلــك إمـكــانـيــة تـصــورهــا مــع نتائجها
وتداعياتها والتداخالت عليها أيض ًا.
حلول ترقيعية واستغالل
أزمـ ــة ال ـم ـحــروقــات (ب ـن ــزي ــن -غـ ــاز -مـ ــازوت)
جـ ــرى ت ـج ـي ـيــر ح ـل ـهــا ع ـب ــر «ال ـب ـط ــاق ــة ال ــذك ـي ــة»
ب ــال ـت ــوازي م ــع تـقـنـيـنـهــا ورفـ ــع أس ـعــارهــا تـحــت
عنوان «إيصال الدعم لمستحقيه» الذي ترافق
مع فرض شرائح كميات ومواعيد وأسعار لكل
منها ،وقــد يـبــدو أن مشكلة الـطــوابـيــر مــن أجل
الحصول على هذه المواد انتهت ،أو انخفضت
مـعــدالت االزدح ــام فيها ،لكن المشكلة لــم تحل
عـمـلـيـ ًا ،والـنـتـيـجــة كـمــا نــراهــا انـتـعــاش لـلـســوق
ال ـ ـسـ ــوداء وال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن م ـن ـهــا ع ـل ــى ح ـســاب
أصحاب الحاجة ،بد ًال من الحد منها والمحاسبة
الـجــديــة عـلـيـهــا ،نــاهـيــك عــن الـمـسـتـفـيــديــن الـكـبــار
مــن فــاتــورة الـمـحــروقــات الـكـبـيــرة والممسكين
بمفاتيحها مع هوامش الربح المضافة استغال ًال
بذريعة الحصار والعقوبات..
وكـ ــذلـ ــك أزم ـ ــة ال ـك ـه ــرب ــاء وسـ ــاعـ ــات ال ـت ـق ـن ـيــن
وال ـت ــرددي بــال ـتــوازي مــع األع ـط ــال لــأجـهــزة
الـكـهــربــائـيــة الـمـنــزلـيــة ،ووق ــف حــال الـكـثـيــر من
األن ـش ـط ــة ال ـت ـجــاريــة وال ـص ـنــاع ـيــة وال ـحــرف ـيــة،

بــال ـتــرافــق م ــع ان ـت ـعــاش األم ـب ـي ــرات وأسـ ــواق
الـبــدائــل الكهربائية والمستفيدين منها طبع ًا،
مــع عــدم تغييب فــاتــورة اإلنـفــاق الكبيرة على
ص ـيــانــة ال ـم ـح ـطــات وم ــراك ــز ال ـت ـحــويــل وقـطــع
غيارها و...
مشكلة رغيف الخبز لم تكن بعيدة عن أشكال
ال ـح ـلــول الـتــرقـيـعـيــة أعـ ــاه ،بـمـقــابــل اس ـت ـمــرار
ش ــرائ ــح ال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن م ــن ف ــات ــورة «ال ــدع ــم»
ال ـس ـن ــوي ل ـه ــذا ال ــرغ ـي ــف ،اعـ ـتـ ـب ــار ًا م ــن ت ـجــار
القمح والطحين وليس انتهاء ببائعي الخبز
الصغار..
أزمـ ــة ال ـم ـيــاه ال تـخـتـلــف م ــن ح ـيــث ال ـجــوهــر،
فـنـقــص وش ــح الـمـيــاه فــي الـكـثـيــر مــن الـبـلــدات
وال ـم ـن ــاط ــق ل ــم ي ـك ــن إال ف ــرص ــة أم ـ ــام بـعــض
المستثمرين لها ،صهاريج وتجار مياه الشرب
وغيرهم..
أمــا األزم ــات الـكـبــرى مـثــل (الـطــاقــة -السكن-
األجــور -اإلنتاج -البطالة )..وغيرها فحدث
بال حرج بشأن غياب اإلستراتيجيات بشأنها،
برغم أشكال الترقيع المعمول بها بين الحين
واآلخ ـ ــر ح ـيــال ـهــا (زيـ ـ ــادات أجـ ــور غ ـيــر كــافـيــة
وم ـت ــآك ـل ــة س ـل ـف ـ ًا -م ـش ــاري ــع س ـك ــن ب ـع ـنــاويــن
مختلفة محدودة وقاصرة مع بطء بالتنفيذ-
مخططات تنظيمية مغيبة ومجيرة -مناطق
م ـخ ــال ـف ــات وعـ ـشـ ــوائـ ـيـ ــات مـ ـتـ ـك ــاث ــرة -ت ــآك ــل
دع ــم اإلن ـتــاج ومـسـتـلــزمــاتــه -تــراجــع الــزراعــة
والصناعة.)...
وال ننسى التفريط بالكثير من القطاعات ،بما
في ذلك السيادية ذات الريعية المضمونة منها،
لـمـصـلـحــة أص ـح ــاب األربـ ـ ــاح ،ت ـحــت مـسـمـيــات
ال ـت ـشــارك ـيــة وت ـش ـج ـيــع االس ـت ـث ـم ــار ،وغ ـيــرهــا
مــن اإلجـ ــراءات الـتــرقـيـعـيــة الـشـبـيـهــة مــن حيث
المضمون المُجير واالستغاللي بالنتيجة بما
يـخــص بـعــض الـعـنــاويــن (الـ ــدوالر -الـضــرائــب
والرسوم -االستيراد والتصدير..)..
فـكــل أزم ــة ومـشـكـلــة تـعـتـبــر فــرصــة فــي جـيــوب
الناهبين ،لكنها غصة حُنق كبيرة مكبوتة في
حـلــق الـمـفـقــريــن والـمـهـمـشـيــن ،لـكـنـهــا لــن تبقى
كذلك!.
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يجري الحديث عن نية لدى محافظة دمشق من أجل رفع أجور تعرفة السرافيس
وباصات النقل الداخلي ،وذلك استنادًا لطلب من قبل أصحاب وسائط النقل ،بذريعة
ارتفاع تكاليف الصيانة وأسعار قطع الغيار.
ǧسوسن عجيب

ال شك أنه طالما النية لدى المحافظة موجودة
وهي تلبي مصالح البعض على حساب جيوب
المواطنين فــإن قــرار رفــع التعرفة أصـبــح قيد
ال ـص ــدور ،فـجـيــب ال ـمــواطــن دائ ـم ـ ًا هــو الـكـفـيــل
ب ـحــل أيَّـ ــة مـعـضـلــة ت ــواج ــه ال ـج ـهــات الــرسـمـيــة،
سواء كانت تخص تغطية تكاليفها ،على شكل
رس ــوم أو ضــرائــب ،أو كــانــت تـخــص تكاليف
أصـحــاب رؤوس األمــوال والمستثمرين على
شكل رفع لألسعار.
أعباء وتعاطف
لـقــد ص ــرح عـضــو الـمـكـتــب الـتـنـفـيــذي لـشــؤون
النقل والمواصالت في محافظة دمشق مازن
«إن الـمـحــافـظــة ت ــدرس رف ــع تعرفة
ال ــدب ــاسَّ :
وســائــل الـنـقــل ب ـنــا ًء عـلــى طـلـبــات تـقــدمــت بها
شــركــات الـنـقــل الــداخ ـلــي مــن ج ـهــة ،وش ـكــاوى
ســائـقــي الـمـيـكــروبــاصــات الـصـغـيــرة ،والتكاسي
م ــن ارت ـ ـفـ ــاع أج ـ ــور ال ـص ـي ــان ــة وأس ـ ـعـ ــار قـطــع
الغيار» ،وذلك بحسب موقع االقتصادي.
وأوض ـ ــح أيـ ـضـ ـ ًا« :إن ال ـم ـحــاف ـظــة ت ـع ـت ـمــد فــي
ـادة عـلــى عــامــل ارتـفــاع
رفــع أسـعــار الـتـعــرفــة ع ـ ً
سعر الــوقــود فــي ظــل ثبات أسـعــار قطع غيار
السيارات ،لكن ارتفاع أسعار قطع الغيار حالي ًا
يـشـكــل عـبـئـ ًا حـقـيـقـيـ ًا ،وأخ ــذ هــذا الـعــامــل بعين
االعتبار أمر ضروري».
وأ َّكــد أنــه« :تم تشكيل لجنة مؤلفة من «محافظة
دم ـش ــق» و«وزارة ال ـن ـقــل» و«وزارة ال ـت ـجــارة
الــداخـلـيــة وحـمــايــة الـمـسـتـهـلــك» ل ــدراس ــة الـتـعــرفــة
الـجــديــدة ،كـمــا تــم تشكيل لـجــان مختصة بــزيــارة
أماكن بيع قطع السيارات والتعرف على أسعارها،
باإلضافة إلى التعرف على أجور الصيانة».

مضمون التصريح أعاله يؤكد َّأن القرار أصبح
قيد الصدور من الناحية العملية ،ولم يبقَ إال
معرفة تفاصيله ،خــاصــة وأن صيغة التعاطف
مــع طـلـبــات رف ــع الـتـعــرفــة ت ــوازي ـ ًا مــع ارت ـفــاع
أسعار قطع الغيار ،التي أصبحت تشكل حالي ًا
عبئ ًا حقيقي ًا ،واضح ًة وال لبس فيها.
المواطن المطعون بمعيشته
الـحــديــث عــن رف ــع الـتـعــرفــة فــي ظــل الـتـعــرفــات
ال ـحــال ـيــة وق ـط ــع ال ـن ـقــود ال ـم ـت ــداول ــة ي ـع ـنــي أن
حــدود الــزيــادة المتوقعة لن تقل عن  25ليرة
بالنسبة للمواطن ومن جيبه المستباح ،فحتى
لو كانت أقــل من ذلــك 10 ،ليرات أو  15ليرة،
فإن عدم توفر القطع النقدية الصغيرة سيكون
كفي ًال باستكمالها لتصل إلى الـ 25ليرة.
لـكــن مــاذا تعني ال ــ 25لـيــرة زي ــادة عـلــى تعرفة
النقل بوسائط النقل بالنسبة لألفراد ولألسرة،
سواء كانت للخطوط الطويلة أو القصيرة؟
ك ــل ع ــام ــل وم ــوظ ــف وط ــال ــب ي ـض ـطــر يــوم ـي ـ ًا
لـيـسـتـقــل حــافـلـتــي نـقــل ذهــاب ـ ًا ومـثـلـهــا لــإيــاب
يــومـيـ ًا ،وهــذا يعني  100لـيــرة يــومـيـ ًا تكاليف
إضــافـيــة عـلــى الـمــواصــات سيتكبدها هــؤالء،
وخــال  22يــوم دوام شهري ًا ،فــإن اإلجمالي
يـكــون  2200لـيــرة لكل منهم ،وبـحــال اضطر
ث ــاث ــة أفـ ـ ــراد م ــن ك ــل أس ـ ــرة ل ــان ـت ـق ــال ب ـهــذا
ال ـش ـكــل ف ـه ــذا ي ـع ـنــي تـكـلـفــة مــال ـيــة إضــاف ـيــة ال
تقل عــن  6000لـيــرة بالحد األدن ــى ،ستكون
على حساب المعيشة والـضــرورات الحياتية
األخرى.
أسئلة مشروعة
الـ ـسـ ــؤال ال ـ ــذي ي ـط ــرح ن ـف ـســه م ــن أيـ ــن ل ـهــذه
األسـ ــرة الـمـطـعــونــة بـمـعـيـشـتـهــا سـلـفـ ًا إمـكــانـيــة

تـغـطـيــة ه ــذه الـتـكـلـفــة اإلضــاف ـيــة االض ـطــراريــة
وال ـم ـفــروضــة؟ وم ــن سـيـعــوض لـهــا ل ـقــاء هــذه
الكتلة من اإلنفاق شهري ًا؟.
ف ــإذا ك ــان بــإمـكــان أص ـحــاب وســائــط الـنـقــل أن
ينقلوا طلباتهم إلى المحافظة للنظر بالتعرفة
بذريعة ارتفاع أسعار قطع الغيار ،فمن سينقل
طـلـبــات الـمــواطـنـيــن بـتـغـطـيــة الـنـفـقــة الـمـتــرتـبــة
على الرفع المتوقع للتعرفة كي ال تكون على

حساب معيشتهم وضروراتهم؟.
والـ ـ ـس ـ ــؤال األه ـ ـ ــم ،هـ ــل مـ ــن م ـت ـع ــاط ـف ـي ــن مــع
المواطنين في حال وصلت طلباتهم وشكواهم
ألول ـ ــي األمـ ـ ــر ،ك ـح ــال ال ـت ـع ــاط ــف م ــع ط ـل ـبــات
الـمـسـتـثـمــريــن وأص ـحــاب رؤوس األم ــوال من
قبل المحافظة أو سواها؟
أس ـئ ـل ــة ص ـع ـب ــة فـ ــي زم ـ ــن اس ـت ـب ــاح ــة ج ـيــوب
المفقرين!.

شكاوى متعددة من دير الزور
وصلت إلى قاسيون
شكاوى متعددة من أهالي
دير الزور حول العديد
من الممارسات وما ينجم
عنها من معاناة في النقل
وعلى الحواجز ،تزيد من
تفاقم األزمات المستمرة.

ǧمراسل قاسيون

السائقون والمرور
وردت إلى قاسيون شكوى من سائقي آليات
الـنـقــل الــداخـلــي الـعــامـلــة بـيــن الـمــديـنــة ومنطقة
البغيلية غرب دير الزور ،التي هي ضاحية من
ضواحيها وضمن مخطط المدينة ،وتبعد عنها
حوالي كم ونصف ،الشكوى تقول:
بــأن آلـيــاتـهــم الـعــامـلــة عـلــى الـخــط ،وتـقــوم بنقل
ال ــرك ــاب مــن الـبـغـيـلـيــة إل ــى الـمــديـنــة وبــالـعـكــس
يـتـعــرضــون للتوقيف مــن قـبــل دوري ــة الـمــرور
الموجودة على الطريق ،ويطالبونهم بإشعار
ت ـغ ـي ـيــر خـ ــط ،ومـ ــن ال ي ـح ـمــل إش ـ ـعـ ــار ًا ت ـقــوم
الدورية بحجز اآللية ،علم ًا أن البغيلية ليست
من الريف ،وإنما هي جزء من المدينة وضمن
مخططها التنظيمي وتابعة لمجلسها البلدي،
وت ــوج ــه ال ـســائ ـقــون ب ـش ـكــواهــم إل ــى قــاسـيــون
لنشرها كون القضية تتعلق بحياة المواطنين
وعيشهم ،والسائقون من ضمنهم.
الترسيم والمصادرة
الـشـكــوى الـثــانـيــة تـتـحــدث عــن ع ــودة الـحـصــار
عـلــى دي ــر الـ ــزور ،لـكــن بـطــريـقـةٍ أخ ــرى ،حيث
ت ـقــوم ب ـعــض ال ـحــواجــز بـمـنــع دخـ ــول ال ـمــواد
ال ـغــذائ ـيــة وف ــق ال ـمــزاج ـيــة وب ـتــرس ـيــم فــاحـ ٍـش،
وهــذا ما أدى إلــى ارتـفـ ٍـاع حــادٍ بأسعار المواد
الغذائية والخضار والفواكه ،وحتى المنتجات

القادمة من ريــف المدينة ،كالخضار والحليب
وم ـش ـت ـق ــات ــه ،واألغ ـ ـنـ ــام وال ـ ــدج ـ ــاج ،وه ـ ــذا مــا
بارتفاع حادٍ لألسعار على المواطنين
انعكس
ٍ
ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن وب ــائ ـع ــي ال ـم ـف ــرق أيـ ـضـ ـ ًا ،فــوق
الغالء العام الذي يعاني مئة السوريون ككل،
وخــاص ـ ًة بـعــد إدخ ــال بـعــض ال ـمــواد الـغــذائـيــة،
ضمن البطاقة الــذكـيــة كالسكر والــرز والـشــاي
التي أصبحت نادرة وأسعارها نارية وتحولت
حياة المواطنين إلى جحيم.
كما تمنع بعض الحواجز دخــول هــذه المواد
مــع أهــالــي ديــر الــزور القادمين مــن محافظات
أخ ــرى ،وت ـقــوم ب ـم ـصــادرة مــا يـحـمـلــه الــركــاب
مــن كـمـيــات بـسـيـطــة ألس ــره ــم ،نـتـيـجــة ارت ـفــاع
أسعارها وندرتها في دير الــزور ،ويقول أحد
الركاب:
كـ ـن ــت أح ـ ـمـ ــل  5ك ـ ــغ سـ ـك ــر ألس ـ ــرت ـ ــي ف ـت ـمــت
مصادرتها من الحاجز عند مدخل المدينة على
طريق دير الزور دمشق.
مأساة الغاز والمازوت
مـنــذ تـفـعـيــل الـبـطــاقــة (الــذك ـيــة) جـ ــد ًا ،وإدخ ــال
ال ـح ـصــول عـلــى أس ـطــوانــة ال ـغــاز فـيـهــا ،إضــافــة
إل ــى ال ـم ــازوت ســاب ـق ـ ًا ،تـفــاقـمــت مــأســاة مـعــانــاة
الـمــواطـنـيــن فــي الـحـصــول عـلــى ال ـغــاز وارتـفــع
سعر األسـطــوانــة فــي الـســوق الـســوداء ،وبــات
الـحـصــول عليها ألصـحــاب الـحــظ فـقــط ،وبقية
األهــالــي يـنـتـظــرون الــرســالــة الـمـيـمــونــة ،ناهيك

أن ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ال ـب ـط ــاق ــة ال ــذك ـي ــة مـشـكـلــة
ك ـب ـيــرة ،ح ـيــث تـ ــوزع ف ــي ال ـمــدي ـنــة ،وازدحـ ــام
أه ــال ــي ال ــري ــف وال ـمــدي ـنــة ف ــي مــركــز ال ـتــوزيــع،
أمــا الـمــازوت فحكايته أكثر مــأســاويــة وخاصة
ف ــي ه ــذه ال ـظ ــروف ال ـجــويــة الـ ـب ــاردة ،وال ـجــو
الصحراوي والبرد القارس.
ق ــاسـ ـي ــون إذ ت ـن ـش ــر شـ ـكـ ــاوى ال ـمــواط ـن ـيــن
م ــن أه ــال ــي ديـ ــر ال ـ ـ ــزور ،وم ـع ــان ــات ـه ــم ال ـتــي

تـتـفــاقــم ،ومـطــالـبـهــم بــإل ـغــاء ال ـتــرس ـيــم ،ومـنــع
الـ ـمـ ـمـ ــارسـ ــات عـ ـل ــى ال ـ ـحـ ــواجـ ــز ،وب ـت ــوف ـي ــر
م ــادت ــي ال ـغ ــاز وال ـ ـمـ ــازوت ،وت ـس ـه ـيــل حــركــة
المواطنين وانتقالهم بدل تعقيدها ،فهي تقف
إل ــى جــان ـب ـهــم ،وت ـطــالــب ال ـج ـهــات الـمـســؤولــة
ف ــي ال ـم ـحــاف ـظــة بـتـحـمــل مـســؤولـيـتـهــا ات ـجــاه
المواطنين ومـنــع هــذه الـظــواهــر ،ومحاسبة
المسؤولين عنها.
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ما هو الجديد في الموضوع المثار مؤخرًا
بشأن قرار االتصاالت حول خدمة
اإلنترنت  ADSLوالباقات المقترنة
بحجم االستهالك والسرعات المشترك
بها من قبل المواطنين؟.

ǧنوار الدمشقي

القرار بمضمونه سبق وأن تم الترويج له منذ
أكثر من عــام تحت عنوان االستخدام العادل
للشبكة ،كما جرى نفيه عدة مرات خالل هذه
الفترة بعد الكثير من التفنيد واالعتراض عليه
من قبل المواطنين وبعض المختصين ،ومع
ذل ــك ص ــدر ب ــدون م ـقــدمــات أخ ـي ــر ًا ،كـمــا رافـقــه
الكثير من االعتراضات والتذمُّر.
المشاكل ليست جديدة
مشكالت خدمة شبكة اإلنترنت ليست جديدة،
الـبــطء والـتـقـطــع والـسـعــر وغـيــرهــا ،ولــم ننس
بعد قصة القرش وتبعاتها والتهكم حولها منذ
عــدة أع ــوام ،وال ـتــي جــرى تـســويـقـهــا كــذريـعــة
ل ـت ـبــريــر ال ـم ـش ـك ــات ،ك ـم ــا ل ــم ن ـن ــس م ـســاعــي
تجيير هذه المشكالت الحق ًا على المواطنين
الـمـســرفـيــن وال ـم ـب ـ ِّذريــن واسـتـخــدامـهــم الـجــائــر
ل ـل ـش ـب ـكــة ،أو ال ـح ــدي ــث ع ــن سـ ــوء ال ـت ـمــديــدات
للشبكة المنزلية ومواصفاتها مع «الراوترات»
المستخدمة ،في الوقت الذي تعاني منه شبكة
ال ـهــواتــف األرض ـي ــة نـفـسـهــا م ــن ح ــال ال ـتــردي
المزمن خارج المنازل وفي العلب المخصصة
لها ،والتمديدات الهوائية لكابالت الهواتف بين
الـعـلــب الـخــارجـيــة وال ـب ـيــوت ،وال ـتــي يـقــوم بها
عمَّال االتصاالت أنفسهم ،كأحد مكوِّنات البنية
التحتية لــاتـصــاالت ولـخــدمــة شبكة اإلنترنت
الـمـنــزلــي عـبــر الـشـبـكــة الـهــاتـفـيــة ،وال ـتــي تعتبر
مــن مسؤوليتها أو ًال وآخــر ًا ،فــي الــوقــت الــذي
تـحــدثــت بــه ســابـقـ ًا عــن م ـشــروع قـمــر صـنــاعــي
مستقبلي خــاص بــاالت ـصــاالت! كـيــف ذلــك مع
هذه البنية التحتية المترهلة ال أحد يعلم؟!.
العدالة والجيوب!
الـجــديــد بــال ـقــرار أع ــاه ،هــو ال ـتــرويــج لـلـبــاقــات
ال ـم ـع ـل ــن ع ـن ـه ــا وال ـم ـق ـت ــرن ــة ب ــاس ـت ـن ـف ــاذ حـجــم
الـمـخـصـصــات مــن «الـمـيـغــا» بحسب الـســرعــات

الـمـشـتــرك بـهــا مــن قـبــل الـمــواطـنـيــن عـبــر خدمة
« ،»ADSLأو االض ـط ــرار إل ــى رف ــع ســرعــات
االشـ ـتـ ــراك م ــن أجـ ــل ال ـح ـص ــول ع ـلــى «م ـي ـغــا»
أكـثــر ،أو الـلـجــوء إلــى خــدمــات الــربــط الشبكي
األخ ــرى الـمـتــاحــة عـبــر االت ـص ــاالت «»FTTB
أو « »FTTHوغ ـيــرهــا م ـمــا ه ــو م ـتــاح لــديـهــا،
وكل ذلك طبع ًا يشكل نفقة مالية إضافية على
المشتركين.
أمــا الحديث عن العدالة بهذا الصدد فهو نوع
من اللغو التبريري ليس إال!.
ف ـ ــإذا ك ــان ــت ال ـن ـي ــة ص ــادق ــة لـ ــدى االتـ ـص ــاالت
بـشــأن التمييز بين حجم االسـتـهــاك المنزلي
«الطبيعي» والتجاري «الجائر» ،والمحاسبة
عليه استناد ًا لمقولة «عدالة االستخدام» فلعل
ذلك ليس صعب ًا.
ف ـخــدمــات االشـ ـت ــراك بــال ـك ـهــربــاء وال ـم ـي ــاه لـهــا
أسـبـقـيــة فــي الـتـمـيـيــز بـيــن ن ـمــاذج االشـتــراكــات
(م ـنــزلــي -ت ـج ــاري) ،حـيــث وضـعــت لـكــل منها
ش ــرائ ــح اس ـت ـهــاك م ـق ـتــرنــة بــأس ـعــار وع ـت ـبــات
مـ ـ ـح ـ ــددة ،ورب ـ ـم ـ ــا لـ ـي ــس م ـ ــن الـ ـصـ ـع ــب ع ـلــى
االتصاالت أن تقوم بهذه المهمة ،بحال الرغبة
في تطبيق العدالة واإلنصاف فع ًال.
أم ــا م ـف ـهــوم ال ـع ــدال ــة واإلنـ ـص ــاف ب ـهــذا ال ـصــدد

مضمون القرار قد
جير مشكلة شبكة
االنترنت إلى داخل
كل منزل بحيث
ننسى المتسبب
بالخلل فيها
وببنيتها وسوء
خدماتها لنختلف
فيما بيننا

فيتمثل بداية بتحسين البنية التحتية لشبكات
االت ـ ـصـ ــال ال ـه ــات ـف ــي األرض ـ ـ ــي ،وال ـت ـق ـي ــد ف ـعـ ًـا
بالسرعات المشترك بها من قبل المواطنين،
ول ـع ــل األه ـ ــم ،ه ــو ت ـنــاســب عـ ــدد الـمـشـتــركـيــن
بــالـبــوابــات الـمـحـلـيــة مــع مــا يـقــابـلــه مــن سـعــات
اشـتــراك عـبــر الـبــوابــة الــدولـيــة ،وهــو أم ـرٌ فني
تقني ال نعلم حيثياته وتفصيالته وتكاليفه.
خطوة تراجعية ومستفيدون
الـ ـقـ ــرار م ــن ال ـن ــاح ـي ــة ال ـت ـق ـن ـيــة ي ـع ـت ـبــر خ ـطــوة
ت ــراج ـع ـي ــة ع ـم ـل ـي ـ ًا ،فـ ـبـ ــد ًال مـ ــن ت ـع ــزي ــز ال ـب ـن ـيــة
ال ـت ـح ـت ـي ــة وت ـح ـس ـي ـن ـه ــا ،وبـ ـ ـ ــد ًال م ـ ــن زيـ ـ ــادة
السرعات وتخفيض األسعار وتوسيع قاعدة
الـمـشـتــركـيــن ،ت ــم تـجـيـيــر ال ـخ ـلــل وال ـم ـش ـكــات،
الـفـعـلـيــة وال ـم ـص ـط ـن ـعــة ،ع ـلــى ال ـمــواط ـن ـيــن عـبــر
آلـيــة سـقــوف االسـتـهــاك الـجــديــدة عــوض ـ ًا عن
السقوف المفتوحة التي كان معمو ًال بها.
بمطلق األحــوال ،فقد صدر القرار ووضــع في
الـتـنـفـيــذ ،وفــي ظــل مـســاعــي التجيير الـســائــدة،
ربـمــا لــم يـبـقَ أمــام الـمــواطـنـيــن إال أن يجيروا
بــدورهــم مشكلة ســوء شبكة الـنــت إلــى داخــل
مـنــازلـهــم وفـيـمــا بـيـنـهــم ،وال عـجــب مــن نشوب
خ ـ ــاف ع ـل ــى ح ـج ــم االسـ ـتـ ـهـ ــاك ب ـي ــن أف ـ ــراد

األســرة ،كون ذلك ارتبط من الناحية العملية
بمزيد من اإلنفاق على هذه الخدمة.
ف ـم ـض ـمــون الـ ـق ــرار ال ـت ـن ـف ـيــذي أعـ ــاه ق ــد جـيَّــر
مـشـكـلــة شـبـكــة اإلنـتــرنــت إلــى داخ ــل كـ ِّـل مـنــزل
عـمـلـيـ ًا ،بـحـيــث نـنـســى الـمـتـسـبــب بــالـخـلــل فيها
وببنيتها وســوء خدماتها ،لنختلف فيما بيننا
على حجم اسـتـهــاك كــل منا مــن المخصصات
الشهرية المسقوفة.
وبكل اختصار يمكن الـقــول إن الـقــرار الجديد
ل ـي ــس إال ل ـهّ ــاي ــة ج ــدي ــدة س ـن ـض ـطــر لـمـضـغـهــا
مــرار ًا وتـكــرار ًا من اآلن فصاعد ًا دون جدوى
أو فــائــدة ،مــع تكبدنا مـصــاريــف تجديدها بين
الـحـيــن واآلخـ ــر ،مــع األخ ــذ بـعـيــن االع ـت ـبــار أن
ه ــذه الـخـطــوة سـتـفــرز عـلــى هــامـشـهــا شــريـحــة
مـسـتـفـيــديــن ،قــدي ـمــة أو م ـس ـت ـجــدة ،س ــواء مــن
ال ـبــاقــات الـمـعـلــن عـنـهــا وم ــن سـيـسـتـثـمــر فـيـهــا،
أو مــن خــال التحويل إلــى خــدمــات الـنــت عبر
شركات الخليوي االحتكارية بحال االستغناء
عن خدمات االتصاالت عبر الشبكة األرضية،
بـحـثـ ًا عــن الــوفــر وال ـســرعــة ،أو الـتـحــويــل إلــى
الـ ـخـ ــدمـ ــات األخ ـ ـ ــرى م ــرت ـف ـع ــة ال ـت ـك ـل ـف ــة ل ــدى
االت ـصــاالت والـمـخـصـصــة للنخبة مــن األثــريــاء
وأصحاب األعمال.

حلب ..الضروري واألضر في العمل الحكومي

خبران من صفحة الحكومة بتاريخ  ،2020/2/22على شكل
قرارات صادرة عن الجلسة الحكومية المنعقدة في حلب ،وردا
كما يلي:
ǧمراسل قاسيون

«في التعليم العالي تمت الموافقة على
تجهيز القاعات والمدرجات والمخابر
في جامعة حلب واستكمال بناء كلية
الصيدلة وتــأمـيــن تجهيزات المشافي
التعليمية بقيمة  1,5مليار ليرة».
«واف ــق مـجـلــس الـ ــوزراء عـلــى خطة
وزارة اإلعالم المتضمنة إعادة البث
اإلذاع ــي والـتـلـفــزيــونــي فــي المناطق
المحررة بقيمة  1,5مليار ليرة».
المبلغ المخصص فــي كــا القرارين
مـتـسـ ٍـاو ،ويبلغ  1,5مليار لـيــرة ،أما
ال ـم ـفــارقــة ف ـهــي ح ـســاب األول ــوي ــات

فـ ــي ال ـع ـم ــل ال ـح ـك ــوم ــي ،بــال ـم ـقــارنــة
م ــع ال ـ ـضـ ــرورات اسـ ـتـ ـن ــاد ًا لـلـمـبــالــغ
المرصودة للصرف.
والـ ـس ــؤال الـ ــذي ي ـفــرض ن ـف ـســه :إذا

ك ــان ــت ت ـك ـل ـفــة إعـ ـ ــادة ال ـب ــث اإلذاع ـ ــي
والـتـلـفــزيــونــي فــي الـمـنــاطــق الـمـحــررة
ت ـك ـل ــف ه ـ ــذا ال ـم ـب ـل ــغ ،وه ـ ــي ال شــك
تتضمن بعض التجهيزات والمعدات،

فـهــل م ــن الـمـعـقــول أن تـكـلـفــة تـجـهـيــز
ال ـقــاعــات وال ـمــدرجــات والـمـخــابــر في
جــام ـعــة ح ـلــب واس ـت ـك ـمــال ب ـنــاء كـلـيــة
الصيدلة وتأمين تجهيزات المشافي

الـتـعـلـيـمـيــة يـكـفـيـهــا الـمـبـلــغ ال ـمــرصــود
أعاله؟.
ل ــن ن ـخ ــوض ب ــالـ ـض ــروري واألضـ ــر
وف ـق ـ ًا لـتـقـيـيــم الـحـكــومــة وأولــويــات ـهــا،
لـكــن ال شــك أنــه بــالـنـسـبــة للحلبيين،
فإن األضر هي الجامعات والمشافي،
مــع عــدم تغيب أهمية الـبــث اإلذاعــي
والتلفزيوني طبع ًا.
وب ـم ـط ـلــق األح ـ ـ ــوال ،فـ ــإن الـنـتـيـجــة
وال ـم ـحــك ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـكــا ال ـقــراريــن
سـيـكــون مـعـهـمــا وقـفــة أخ ــرى الحـقـ ًا
م ـ ــن ك ـ ــل بـ ـ ــد ،ب ــانـ ـتـ ـظ ــار ال ـش ـف ــاف ـي ــة
الرسمية المرافقة لعمليات اإلنـجــاز
والصرف طبع ًا ،وكذلك لجملة ما تم
اتخاذه من قــرارات بحسب الجلسة
أع ــاه مــع معطياتها الـتـنـفـيــذيــة على
أرض الواقع.
وللحديث تتمة.

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  955اإلثنين  02آذار 2020

www.kassioun.org

خدمات مميزة وفريدة من نوعا!!!

حابين اليوم نقدملكون شي مميز وفريد من نوعوا ...ما رح نحكي متل العادة عن الكهربا
وال المي وال الغاز وال الجوع وال التشرد وال الفقر وال وال وال ..إلخ ،اليوم عنا شي جديد...
تره من قبل «تقنين اإلنترنت» ...للتذكرة :يعتبر
جديد جديد بس عنا ...شي مميز لم ُ
اإلنترنت في سورية مأجور ،متلو متل الكهربا وهل الشلة وليس بالخدمة المجانية كما
في الدول المتحضرة والنامية....
ǧدعاء دادو

«أعلنت وزارة االتصاالت السورية أنها بصدد
اعـتـمــاد آلـيــة جــديــدة لتقديم خــدمــات اإلنـتــرنــت
الثابت ،وأوضحت الــوزارة أن اآللية أصبحت
جاهزة للتفعيل خالل أيام ،وبدء ًا من  1مارس
...»2020
هاد الخبر الي شغل «الشارع والمواطن الكبير
والصغير والمأمط بالسرير» السوري....
أح ـبــائــي أع ــزائ ــي خُ ــان ــي ..يـعـنــي بــس كــرمــال
ت ـس ـت ــوع ـب ــوا شـ ــو ال ـف ـك ــرة مـ ــن الـ ـمـ ــوضـ ــوع...
ك ــل ال ـق ـص ــة ومـ ــا ف ـي ـهــا إنـ ــو ح ــاب ـي ــن جـمــاعـتـنــا
«أصحاب المخ والمخيخ والبصلة السيسيائية
الـمـضــروبـيــن يـلــي عــم يــأنـتـجــوا ويــأبــدعــوا هيك
قــرارات مضروبة» يضيقوا أكتر وأكتر ع هل
كم واحد الي بقيان بهل البلد بموجب هل النت
وشـكـيـلـتــوا مــن هــل ال ـق ــرارات مـتــل مــا وصـفــوا
البعض بـ«المضروبة».
أول الـ ـش ــي رح ن ـب ـل ــش بـ ـم ــوض ــوع أسـ ــرع
وأبطأ إنترنت عربي ...طبع ًا تم التداول عبر
المواقع اإللكترونية عن أسرع -أبطأ إنترنت
ع ــرب ــي ....بـكــل ع ــرس بـقـصــد تـصـنـيــف بصير
بــالـعــادة بـيـكــون إلـنــا قــرص إن كــان سـلـبـ ًا أو
إي ـجــاب ـ ًا ..حـتــى مــن م ــدة مــو كـتـيــر بـعـيــدة كنا
أخــديــن ع الـمــرتـبــة األول ــى بــأفـقــر بـلــد بــالـعــالــم
ب ـن ـس ـبــة  ...%82ب ــس ب ـم ــوض ــوع اإلن ـت ــرن ــت

طلعونا برا ...لك يا جماعة ما جبروا خاطرنا
وعطونا مرتبة األخـيــرة باألبطأ حـتــى!!! أجا
النت وراح النت ...ما علينا إلنا اهلل هو جبار
الخواطر...
ب ــ 2017نــزل مـقــال ل ـ  sputnikعــربــي ،تحت
عنوان «إنترنت مجاني لكل سكان األرض»...
وقــت الـلــي خـبــرت جــارتـنــا عــن هــل الـمـقــال بعد
قـصــة بــاقــات اإلن ـتــرنــت ال ـلــي ب ــدون يـطـبـقــوهــا
جديد -صارت تضحك ...والدكنجي اللي تحت
بـيـتـنــا ص ــار ي ـض ـح ــك ...أبـ ــي -أمـ ــي -أخــواتــي
ص ـ ــاروا ي ـض ـح ـكــوا ،وح ـتــى وق ــت ال ــي نــزلـتــوا
لـلـمـقــال ع الـ ـ فـيـسـبــوك ال ـكــل م ــن دون يـمـيــن
صـ ــاروا ي ـض ـح ـكــوا ...ط ـب ـع ـ ًا ب ـغــض ال ـن ـظــر عــن
مـصــداقـيــة الـخـبــر أو آل ـيــة تـطـبـيـقــوا أو عـمـلــوا
أو أو أو ..إل ــخ ،الـعـنــوان لـحــالــوا بيضحك من
صمصومة القلب ..قال مجاني قال!! دخلكون
إذا ص ــار عـنـجــد م ـجــانــي ل ـكــل س ـكــان األرض
وتطبق هاد الشي عنا بسورية مننحرم وقت
ن ـت ـصــل ل ـن ـخ ـبــرون إن ــو ف ـيــو مـشـكـلــة يـقـلــولـنــا:
يرجى إعادة المحاولة بسبب الضغط أو طفوا
الــراوتــر ورجـعــوا شغلوه أو انتبهوا ليكونوا
القطاط اللي ببيتكون قرطوا كبل التليفون...
معقول؟!
عنجد شي بيضحك ...قال مجاني قــال ..بعدنا
مــا عــم نـسـتــوعــب مــوضــوع إن ــو إن ـتــرنــت متل
لخلق يا جماعة!!

أحلى الشي بالقرار
الجديد بعدهم
مسمينها «خدمة»..
لك خدمة شو يا
وزارة يا هيئة يا
ناظمة؟!

وب ـ ـهـ ــل الـ ـسـ ـيـ ــاق هـ ـ ـ ـ ــاد ...ب ـ ــدك ـ ــون ت ـ ـطـ ــوروا
وتــواك ـبــوا ال ـح ـضــارة ويـمـكــن بــدكــون تسبقوا
ال ـغ ــرب وت ـع ـم ـلــوا كـلـشــي إل ـك ـتــرونــي بـتـقــومــوا
وبتحاسبونا بــالـقـطــارة ع كــم ميغا بــدنــا نفتح
ب ـه ــل الـ ـب ــاق ــات ه ـ ــي؟؟ ع أس ـ ــاس اإلن ـت ــرن ــت
مفتوح والسرعة اللي طالبينا حاصلين عليها
وعين اهلل علينا ...بس هيك بالجكارة غيرتوا
باالتفاق من دون ما تفكروا بمصلحتنا ،وبهي
الحالة كيف فينا نواكب تطوركن اإللكتروني
ونــاحــق جــرة الـغــاز وال ـشــاي والـسـكــر والــرز
هاتوا خبروني...
حـبـيـبــاتــي أرواحـ ــي أن ـتــو ،لـمــا ت ـق ــرروا تـعـمـلــوا
كلشي إلكتروني وبـطــاقــه ذكـيــة وووو...الزم
ما ينخرب بيتنا بباقات النت ،ع األقل تركوه
متل ما هو شو بدكون فيه؟؟؟ بدكون تحدو
م ــن االسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـج ــائ ــر ن ـحــن م ـع ـكــون بــس
التقنين ما رح يحلها!!
أحـلــى الـشــي بــالـقــرار الـجــديــد بـعــدهــم مسمينها
«خــدمــة» ..لك خدمة شو يا وزارة يا هيئة يا
ناظمة؟؟!!
دخلكون بكرا بتصير تجينا رســالــة ع الثابت
لـنـعــرف حـجــم االس ـت ـهــاك كــونــا مــا رح نفتح
التطبيق ونــروح ميغايات عليه كرمال نعرف
ح ـج ــم اس ـت ـه ــاك ـن ــا ،أو وقـ ــت دفـ ــع ال ـف ــات ــورة
بتفاجئونا بحجم االستهالك الوهمي؟
ب ــس إنـ ـش ــاهلل س ــرع ــة اإلنـ ـت ــرن ــت ت ـت ـح ـســن ع
قــول ـت ـكــون ..ك ـن ـتــوا ت ـصــرعــونــا إن ــو اإلن ـتــرنــت
بجودة عالية وبعدين لحالكون هيك اعترفتوا
ي ــا س ـب ـحــان اهلل إنـ ــو م ــا كـ ــان بـ ـج ــودة عــالـيــة
وحـ ــدتـ ــوا ال ـب ــاق ــات ل ـت ـص ـيــر ال ـس ــرع ــة ج ـي ــدة..
سبحانك يا ربي أديشوا حبل الكذب قصير!!!
للتنويه :بأول الشهر الكل عندو باقات جديدة
رح يستخدم النت بكامل طاقتو يعني «النت
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ب ـط ــيء» ...وآخ ــر الـشـهــر ال ـكــل خــالـصــة بــاقـتــو
يعني كمان «النت بطيء»..
كل الدول بتمشي لقدام إال نحن منرجع لورا..
صــار لـكــل عــائـلــة عـنــدا إنـتــرنــت بــالـبـيــت حـجــم 1
غيغا ونــص يــومـيـ ًا تـقــريـبـ ًا ...يعني إذا العائلة
مــؤلـفــة مــن  5أش ـخــاص بـيـطـلــع نـصـيــب الـفــرد
يــومـيـ ًا  300ميغا بــايــت ...يعني بتفتح مقطع
يــوتـيــوب مـتــوســط الــدقــة مــدتــو  30دقـيـقــة أو
بـتـتـصـفــح فـيـسـبــوك لــوقــت ق ـص ـيــر ...أي واهلل
لنكيف ...متل ما قال هداك المواطن «يعني ال
كهربا وال مازوت وال غاز وفوقا أسعار نار..
كاين ضالل شوية هل النت الواحد عم يمشي
أيامو فين ويسكت ..برافو بالعصور الوسطى
كــانــوا مرفهين أكـتــر مننا ول ــوووو ...هُــزلــت!»
واهلل يا عالم هل العالم التالت واسع علينا....
الـشــيء بالشيء يــذكــر ،بموجب هــل الـقــرار هاد
الـعــالــم بلشت تنكش وتــرجــع تنشر عــن النخلة
ال ــذك ـي ــة ي ـل ــي ظ ـل ـلــت ج ـم ـه ــوره ــا ب ـح ــدائ ــق دب ــي
بـتــرفـيــه إنـتــرنــت «م ـجــانــي» ...يعني بــا تشابيه
بين شركات االتصال بدول الخليج وبين عنا!!
وبــالــرغــم مــن هيك حــاولــوا بعض مــن الجمهور
ال ـس ــوري ال ـم ـحــروق أن ــو يــوس ـعــوه ويـعـمـمــوه
من أول وجــديــد ...ما علينا ...اإلنترنت غاية ال
تُــدرك فـحــاول أن تحافظ على مــا تبقى لــك من
ميغاتها...
نحن مالنا ضد فكرة الحقوق والواجبات وال
ضــد فـكــرة ال ـعــدالــة ...مـنـعــرف كـتـيــر مـنـيــح شو
إلـنــا وشــو علينا بــس إنـتــو عـطــونــا حقنا نحن
كـمــواطـنـيــن وبـطـلــوا تــاخــدوا يـلــي إل ـكــون ومــا
تعطوا يلي عليكون....
وبالنهاية ،إنشاهلل ما يــركــزوا كتير ويشتلقوا
إنو عم نتنفس ببالش كرمال ما حدا يحددلنا
الكمية!
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يشكل نسبة  %40تقريباً من العدد المق ّدر داخل البالد! ورغم التراجع في عدد الالجئين
 6,7ماليين الجئ سوري عبر العالم مسجلون في نهاية  ،2018العدد الذي أصبح ّ
إال أن ظروف البالد ال تزال تدفع أكثر من نصف مليون شخص للخروج منها سنوياً ليصبحوا الجئين عبر العالم ،حيث خرج في  2018أقل عدد سنوي ولكنه بلغ أكثر من
 600ألف الجئ جديد! أما ظرف الشمال السوري فيعيد أزمة الالجئين السوريين إلى مقدمة عناوين األزمة السورية...

الالجئون السوريون  6,7ماليين

مليون إضافي بين تركيا وألمانيا؟!
التوتر الحالي في
منطقة الشمال
السوري يفتح احتمال
توافد مليون الجئ
سوري إضافي ،وأول
اإلجراءات التركية
كانت دفع أكثر من
 37ألف الجئ سوري
إلى الحدود .وهو عدد
يفوق نصف الالجئين
السوريين المتوافدين
خالل عام مضى إلى
أوروبا .حيث بدأت
أوروبا تح ّد من أعداد
الالجئين السوريين
المتوافدين إليها،
والذين بلغوا  70ألفًا
في عام 67 ،2018
ألفاً منهم وصلوا
إلى ألمانيا الوجهة
األساسية للسوريين
في أوروبا.

الوضع في
الشمال السوري
يهدد بمضاعفة
عدد الالجئين
السوريين في
أوروبا وبنقل
مليون إضافي
إلى هناك ويرفع
أزمة اللجوء إلى
مرتبة متقدمة
في التوتر
الدولي!

ǧقاسيون

تهديد بتدفق الالجئين
وال ـت ـه ــدي ــد ال ـت ــرك ــي إذا م ــا كـ ــان ج ــدي ـ ًا،
فإنه يعيد خارطة اللجوء الـســوري في
أوروبا إلى مستويات أعلى من الذروة
فــي عــام  ...2015ويــرفــع إلــى حــد بعيد
تدفق الالجئين من سورية إلى الخارج،
ع ــدا عــن ال ـمــوجــوديــن فــي تــركـيــا .حيث
فــي األونــة األخـيــرة أتــى انـخـفــاض عدد
الواصلين إلــى أوروبــا كنتيجة مباشرة
ل ـل ـت ـض ـي ـيــق ال ـت ــرك ــي ع ـل ــى الـ ـحـ ــدود بـعــد
ات ـفــاق ـيــات م ــع أوروب ـ ــا م ـشــروطــة بـعــدم
ف ــرض ع ـقــوبــات أوروب ـي ــة ع ـلــى تــركـيــا.
ب ـي ـن ـمــا ال ـت ــوت ــر ي ـف ـتــح ك ــل االح ـت ـم ــاالت،
ويـتـحــول مــايـيــن الــاجـئـيــن الـســوريـيــن
إلى ورقة مفصلية في العالقات التركية
األوروب ـ ـيـ ــة ،ح ـيــث ت ـخ ــاف أوروبـ ـ ــا مــن
أزم ــة الـلـجــوء ،وت ـخــاف تــركـيــا مــن أزمــة
الــديــون وال ـتــراجــع االق ـت ـصــادي الـنــاجــم
عن العقوبات.
الالجئون السوريون في تركيا...
 2,3مليون فقراء
ي ـت ـج ـم ــع الـ ــاج ـ ـئـ ــون ال ـ ـسـ ــوريـ ــون فــي
اإلقليم بــالــدرجــة األولــى ،ومعظمهم في
تــركـيــا حـيــث أك ـثــر مــن نـصــف الــاجـئـيــن
الـســوريـيــن  3,6مــايـيــن الجــئ ســوري.
أمـ ـ ــا خـ ـ ـ ــارج اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم فـ ـ ــإن ال ــاج ـئ ـي ــن
ال ـس ــوري ـي ــن ي ـت ـم ــرك ــزون ف ــي أوروبـ ـ ــا،
وأك ـثــر مــن  500أل ــف فــي ألـمــانـيــا تليها
الـســويــد ال ـتــي تـضــم أك ـثــر مــن  100ألــف
الجــئ س ــوري والـبــاقــي ي ـتــوزع بــأعــداد
أقل في النمسا وهولندا بمجموع قارب
مليون الجئ سوري في عموم أوروبا.
ض ـ ـمـ ــن اإلق ـ ـل ـ ـي ـ ــم قـ ـ ــد ت ـ ـك ـ ــون أوض ـ ـ ــاع
السوريين في تركيا هي األفضل ،فتركيا
هــي الــدولــة األعـلــى دخـ ًـا واألكـثــر قــدرة
ع ـلــى ال ـت ـش ـغ ـيــل .ول ـك ــن م ــع ذلـ ــك ت ـقــول
تقديرات منظمة األمم المتحدة لشؤون
الالجئين بــأن تركيا تحتاج إلــى حوالي
م ـل ـيــار دوالر ل ــإن ـف ــاق ع ـلــى الــاج ـئ ـيــن
وعـلــى المجتمعات المحلية المتضررة،
ولكن هذا المبلغ ال ينفق بأكمله.
تشير التقديرات الدولية إلى أن  %67من
السوريين في تركيا يعيشون على خط
الفقر وما دون في  ،2017أي حوالي 2,3
مـلـيــون س ــوري فــي تــركـيــا يـضــافــون إلــى
الـفـقــراء الـســوريـيــن داخــل الـبــاد والــذيــن
يـقــاربــون وفــق الـتـقــديــرات الــدولـيــة أكـثــر
من  14مليون على خط الفقر ودونه.
ل ــم ت ـع ـطِ تــرك ـيــا ال ـســوري ـيــن ح ــق الـعـمــل
لــاجـئـيــن الـســوريـيــن بـشـكــل نـظــامــي إال
فــي عــام  ،2016ولــذلــك فــإن الـســوريـيــن
في تركيا يعملون بمعظمهم في القطاع
األس ــود وبــأجــور أقــل مــن الـحــد األدنــى
التركي البالغ  400يورو شهري ًا.
الالجئون السوريون في ألمانيا...
شغل كامل على أجر الحد األنى
أوض ـ ـ ـ ــاع الـ ــاجـ ـئـ ـيـ ــن الـ ـسـ ــوري ـ ـيـ ــن فــي

أوروب ـ ـ ــا ،وفـ ــي أل ـمــان ـيــا ت ـح ــدي ــد ًا أف ـضــل
بطبيعة الحال .نتيجة حجم المساعدات
االجـتـمــاعـيــة ال ــواس ــع .ول ـكــن بـمـقــايـيــس
التشغيل واألجــر فالوضع ليس مبشر ًا
كـثـيــر ًا .فحتى نهاية  2018كــان ال يــزال
 %72مــن الالجئين الـســوريـيــن فــي عمر
العمل ،عاطلين عن العمل بما يقارب 110
آالف س ــوري ،وهــو أعـلــى مـعــدل بطالة
بين جاليات اللجوء الثماني األكبر في
ألمانيا.
بينما المشتغلون بأعمال منظمة ووقت
عمل كامل نسبتهم  %28وحوالي  18ألف
سـ ــوري ،وه ــو أي ـض ـ ًا ال ـم ـعــدل األخـفــض
ضمن جاليات اللجوء األكبر في ألمانيا.
وب ــال ـم ـق ــاب ــل حـ ــوالـ ــي  64أل ـ ــف سـ ــوري
تـقــريـبـ ًا يـحـصـلــون عـلــى أع ـمــال متقطعة
أو ج ــزئ ـي ــة ع ـب ــر م ـن ـظ ـمــات ال ـم ـســاعــدة
وال ـت ـش ـغ ـيــل االج ـت ـم ــاع ــي ،ون ـس ـبــة %32
يستفيدون من إعانات البطالة.
الـمـشـتـغـلــون ال ـســوريــون بــأعـمــال كــامـلــة
في ألمانيا عام  ،2015حصلوا على أجر
وسطي قليل ،بمعدل قارب  1600يورو
ت ـقــري ـب ـ ًا ل ــأس ــرة ،وم ـع ــدل  700ي ــورو
شـهــريـ ًا لـكــل فــرد مــن أفــرادهــا الـمـقــدريــن
وسطي ًا بأقل من  3أفراد (حيث تراجع
العدد الوسطي لألسر السورية بمعدل
كـبـيــر فــي أوروب ـ ــا) .وه ــذا األج ــر يعني
عملي ًا  10يورو تقريب ًا في الساعة لمعيل
األسرة ،وهو عند الحد األدنى لألجور
في ألمانيا والبالغ قرابة  9يورو.
ول ـك ــن ب ــال ـم ـق ــارن ــة ،فـ ــإن ال ـح ــد األدنـ ــى
ل ـلــدخــل ف ــي تــرك ـيــا ي ـق ــارب  400ي ــورو
شهري ًا ال يحصل عليه معظم السوريين
الـمـشـتـغـلـيــن ف ــي ال ـق ـطــاع غ ـيــر الـمـنـظــم.
وكذلك األمر ال مجال للمقارنة مع ظرف
دخ ـ ــل وأج ـ ــر ال ـس ــوري ـي ــن فـ ــي س ــوري ــة

الخيار األفـضــل نسبي ًا مــن حيث الدخل
والشغل والحماية ،تليها تركيا من حيث
حجم التجمعات السورية وزيادة أعداد
فــرص العمل والتشغيل حتى لــو كانت
في ظروف غير سهلة.

وبحد أدنى لألجور يقل عن  70دوالر ًا،
أو ف ــي ل ـب ـنــان واألردن ح ـيــث الـنـسـبــة
ال ـع ـظ ـمــى م ــن ال ــاج ـئ ـي ــن ت ـع ـمــل أع ـم ــا ًال
متقطعة وتـعـيــش تـحــت خــط الـفـقــر .فال
مـجــال لـلـمـقــارنــة ،حـيــث ال ت ــزال أوروب ــا

عدد الالجئين السوريين وتوزعهم الجغرافي
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األردن

ألمانيا

 %67م ــن الــاج ـئ ـيــن ال ـســوري ـيــن فــي
تركيا يعيشون تحت خط الفقر وما
دون وي ـقــارب  2,3مـلـيــون ســوري
من أصل  3,6ماليين في تركيا.
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السويد باقي أوروبا باقي اإلقليم

10
يورو

30

المشتغلون السوريون بوظائف كاملة في
ألمانيا يحصلون على أجــر وسطي لمعيل
األسرة بمعدل  10يورو للساعة وعند الحد
األدنى ألجر الساعة في ألمانيا تقريب ًا.

شؤون اقتصادية
قاسيون ـ العدد  955اإلثنين  02آذار 2020
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الالجئون السوريون في ألمانيا ..شباب وطالب
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تزايد أعداد الطالب الجامعيين السوريين في ألمانيا

من المرشح أن يرتفع عدد السوريين الداخلين إلى سوق العمل األلمانية في عام ،2020
فمن بين السوريين في عمر العمل فإن نسبة  %28فقط من دخلوا سوق العمل بشغل
كامل .بينما نسبة مماثلة تقريباً من السوريين يعملون في أعمال جزئية ،والكثير
من الشباب في إطار التعطيل أو التأهيل من حيث اللغة أو التدريب أو مستفيدون من
رواتب البطالة والمعونات.

الطالب الجامعيين السوريين في ألمانيا
8618
5090
3080

2018

2017

2016

توزع الطالب السوريين في ألمانيا على االختصاصات
متوسط أعمار الالجئين السوريين الوافدين
إلى ألمانيا  27سنة تقريب ًا ،بنسبة  %62منهم
تـقــريـبـ ًا مــن الــذكــور الــذيــن أعـمــارهــم الوسطية
 27سـنــة ،يـضــاف إلــى هــذا المستوى المرتفع
للتعليم بين الالجئين السوريين ،حيث نسبة
 %27مــن الــاجـئـيــن فــي عــام  2015كــانــوا من
حملة الشهادات الجامعية ،بينما ال يزال %30
مــن الالجئين السوريين فــي ألمانيا فــي طور
الدراسة الثانوية وما دون.
فــالــاجـئــون الـســوريــون فــي ألـمــانـيــا هــم ضمن
الجاليات األعلى تعليم ًا ،وبأخذ مؤشر التعليم
الجامعي ،فــالـســوريــون فــي المرتبة السادسة
بين الطالب األجانب في الجامعات األلمانية،
ح ـي ــث ازداد عـ ــدد الـ ـط ــاب ال ـس ــوري ـي ــن فــي
الـجــامـعــات األلـمــانـيــة م ــن 3080فــي  2016إلــى
 5090ف ــي  ،2017وصـ ـ ــو ًال إلـ ــى  8618فــي
 .2018بمعدل زيادة خالل ثالثة أعوام%280 :
تقريب ًا.

يتمركزون فــي الــدراســات العلمية التطبيقية،
مـثــل الـهـنــدســات والـطــب والــريــاضـيــات بنسبة
إجمالية فاقت.%77 :
تـسـتـمــر ال ـب ــاد ف ــي خ ـس ــارة ق ــواه ــا الـبـشــريــة
الشابة وفي خسارة كفاءاتها العلمية.
ومـعـظــم هــؤالء هــم مـمــن خــرجــوا مــن ســوريــة
بتعليم ثانوي أو حتى تعليم جامعي ،بنسبة
 %27مــن الجـئــي عــام  ...2015لـيــدخــل هــؤالء
الحق ًا سوق العمل األلمانية بأجور هي حتى
اآلن قريبة من الحد األدنى لألجر في ألمانيا...
البيانات تطرح سؤا ًال للمستقبل :كيف يتوقف
النزيف؟ وكيف تستعيد البالد طاقاتها؟ األمر
الذي يبقى مرهون ًا بإيقاف الكارثة اإلنسانية
المستمرة ،وخلق ظــرف تغيير شامل يسمح
لـيــس فـقــط بــإخــراج الـمــايـيــن مــن ع ــداد الفقر
والحرمان االستثنائي ،بل بفتح أفق توظيف
الطاقات السورية في إعادة بناء بالد ينتمون
لها ويمتلكون قرارها.

%2

الحقوق واالقتصاد والعلوم االجتماعية

الهندسات
الطب والعلوم الصحية
الرياضيات والعلوم الطبية
الطب والعلوم الصحية
الزراعة وعلوم التغذية

%9
%12

%45

%15
%17

اللعب على (حافة البالد) ..من إدلب لقرارات دمشق
يرتفع التوتر اإلقليمي-
الدولي في ملف األزمة
السورية ،وتستنفر
أطراف وقوى دولية
للدفاع عن (النصرة)،
ولتعميق الصدع في
منظومة أستانا المسار
الوحيد الذي حقق تقدماً ما
في طريق إنهاء الكارثة
السورية ...والهدف
إيصال البالد إلى الحافة
التي ال رجوع عنها،
ولكن بعيدًا عن المعارك
وخلف المكاتب والقصور
الفارهة قلة قليلة تق ّدم
خدمات ال ُتنسى لمشروع
الفوضى وتلعب أيضاً على
(حافة البالد).

ǧعشتار محمود

فـ ــي ظ ـ ــرف ش ـه ــري ــن ت ـن ـه ــار ال ـل ـيــرة
وي ــرت ـف ــع الـ ـ ــدوالر ،دون أن يـصــدر
أي قــرار يدعم الليرة فعلي ًا أو يزيح
الــدوالر جزئي ًا ويمنع موجة انهيار
أخـ ـ ـ ــرى ...ق ـي ــل ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـك ــام
الـ ـحـ ـك ــوم ــي الـ ـمـ ـمـ ـج ــوج وال ـ ــوع ـ ــود
والـ ـ ــدراسـ ـ ــات ل ــدع ــم اإلن ـ ـتـ ــاج دون
قــرارات فعلية ،بينما سريع ًا اتخذت
القرارات التالية :استمرار االستيراد
بآلياته ذاتها بل وتوسيعه ،رفع سعر
الـصــرف الــرسـمــي وتـثـبـيــت مستوى
األسعار المرتفع ،اللجوء إلى الديون
من السوق لتمويل الموازنة العامة،
مـ ـق ــاب ــل إن ـ ـف ـ ــاق حـ ـك ــوم ــي م ـت ـق ـشّــف
ومنهوب بنسب استثنائية.
واآلن تـصــدر ال ـقــرارات الــواحــد تلو
اآلخـ ــر ب ــذرائ ــع ال ي ـم ـكــن مـنــاقـشـتـهــا
جــديـ ًا ،بل بالسخرية فقط كما يفعل
ع ـم ــوم ال ـس ــوري ـي ــن .قـ ـ ــرارات تـطــال
الخبز تق ّلص تدفقه وكميات إنتاجه،
قـ ـ ــرارات أخ ـ ــرى ت ـط ــال االت ـص ــاالت
الـعــامــة دون أي هــدف جــدي سوى
فـتــح احـتـمــال زي ــادة أرب ــاح شــركــات

االتصاالت ،بينما عوائد المال العام
قد ال تزداد بشكل جدي ،ألن حجم
الـفـقــر ال ـســوري لــن يـسـمــح بالتكيّف
مـ ــع األس ـ ـعـ ــار الـ ـجـ ـدِّيـ ــدة وت ــوس ـي ــع
الباقات .ثم يليها رفع سعر البنزين،
الـ ـمُ ــدخ ــل األول ف ــي ال ـط ــاق ــة ال ــذي
عــادة ما يقود ارتفاع أسعار الطاقة
ومستوى األسعار العامة ،وهو ربح
إض ــاف ــي ل ـف ــان وفـ ــان ال أك ـث ــر مــن
أصـحــاب الـنـفــوذ الــذيــن يـسـتــوردون
ل ـل ـبــاد حــاجــات ـهــا م ــن ال ـطــاقــة بــربــح
استثنائي...
قـ ـ ـ ــرارات ال ت ـس ـت ـط ـيــع أن ت ـت ـخ ـيــل
م ـص ــدره ــا إال ح ـس ـبــة ض ـي ـقــة األف ــق
للبحث عــن منافذ ربــح فــي مــا تبقى
من إمكانات جهاز الدولة.
وس ــط ال ـتــوتــر ال ـم ـيــدانــي الـعـسـكــري
وال ـت ـص ـع ـيــد ف ــي ال ـع ـق ــوب ــات ،تُ ـص ـعّــد
قــوى الـنـفــوذ والـفـســاد الـمـحـلـيــة في
وج ــه ال ـســوري ـيــن ،مـتـمـتــرســة وراء
تشددها واعية أنها تلعب على حافة
اس ـت ـم ــرار الـ ـب ــاد .ال م ـج ــال لـمــزيــد
م ــن ال ـف ـقــر وال ـت ـه ـم ـيــش وال ـح ــرم ــان،
وم ـل ـي ــون ي ـخ ــرج ــون م ــن إدل ـ ــب قــد
يلحق بهم ماليين من دمشق وحلب

وال ـمــدن الـســوريــة األخ ــرى مــع أول
تراخ في فتح الحدود.
ٍ
ّإن كــانــت مـعــركــة إدل ــب م ـيــدان عـمـ ٍـل
وتــأثـيــر لـلـقــوى اإلقـلـيـمـيــة والــدولـيــة
ص ــاحـ ـب ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع الـ ـ ـجـ ـ ـدِّي فــي
اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار سـ ــوريـ ــة وحـ ـ ــل أزم ـت ـه ــا
وإيقاف تمدد الفوضى ،وسينجحون
إن ع ــاج ـ ًـا أم آج ـ ـ ًا ف ــي اح ـتــوائ ـهــا
وت ـحــوي ـل ـهــا إل ــى خ ـطــوة ل ــأم ــام فــي

مـسـيــرة ح ـ ٍّـل األزم ــة ال ـســوريــة .فـ ّـإن
المعركة السورية األعقد هي المعركة
القديمة الجدِّيدة الممتدة منذ عقود
وال ـم ـت ـفــاق ـمــة ع ـش ـيَّــة األزم ـ ــة ،وال ـتــي
تصل إلى ذراها اليوم ،تلك المعركة
ال ـت ــي تـقـســم ال ـش ـعــب ال ـس ــوري إلــى
قسمين ال يمكن جمعهما :قسم أول
من القلة الناهبة الجاهزة لبيع البالد
وأب ـنــائ ـهــا ف ــي سـبـيــل م ــلء ال ـخــزائــن

ب ـم ـل ـيــارات إضــاف ـيــة م ــن ال ـ ــدوالرات،
وق ـســم ثـ ــانٍ م ــن غــالـبـيــة الـســوريـيــن
ال ي ـم ـل ـك ــون ش ـي ـئ ـ ًا إال االس ـت ـم ــرار
والبقاء بعد خسارة معارك متتالية،
ال يـمـلـكــون إال أن يـكـسـبــوا مـعــركــة
ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ال ـ ــذي ل ــن ت ـك ــون ق ــوى
النهب واإلجرام االقتصادي شريكة
فيه مع أول مساحة للعمل السياسي
الجدِّي.
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زار الرئيس األمريكي الهند ،وكانت التوقعات تشير إلى
إمكانية عقد اتفاقية تجارية ثنائية بعد العديد من التوترات
ولكن االتفاقية الشاملة لم تظهر،
التجارية بين البلدينَّ ،
وت ّم توقيع اتفاقات جزئية في مجاالت الدفاع والطاقة
واالتصاالت ،ولكنها فشلت في التوصل إلى اتفاق طويل حول
االتفاق التجاري.

ǧقاسيون

س ـت ـش ـت ــري ال ـه ـن ــد طـ ــائـ ــرات ه ـل ـكــوب ـتــر
هجومية وغيرها من المعدات العسكرية
بقيمة ثالث مليارات دوالر ،كما وقعت
شــركــة إك ـس ــون مــوبــايــل األمــري ـك ـيــة مــع
شركة إنديان أويل اتفاق ًا لتوريد المزيد
من الغاز الطبيعي المسال األمريكي إلى
الهند .ولكن هذا ليس هام ًا بالقياس إلى
ملفات هامة أخرى عالقة.
 142مليار دوالر تجارة الهند وأمريكا
بلغ إجمالي التجارة بين البلدين 142,6
م ـل ـي ــار دوالر فـ ــي  ،2018ولـ ـك ــن فــي
 2019أنـهــت الــواليــات المتحدة الوضع
الـتـمـيـيــزي ل ـل ـت ـجــارة م ــع ال ـه ـنــد ،وردَّت
الـهـنــد بـفــرض تـعــرفــة جـمــركـيــة عـلــى 28
منتج ًا أمــريـكـيـ ًا ،مما تسبب فــي حــدوث
خالف دبلوماسي بين البلدين.
ارتفعت التجارة بين البلدين بين عامي
 2018 -2000وهـ ــي مــرح ـلــة تـصــاعــد
الـنـمــو ال ـه ـنــدي ،وانـتـقـلــت مــن  16مـلـيــار
دوالر إل ــى  142مـلـيــار دوالر .لتصبح
الهند الشريك التجاري الثامن للواليات
المتحدة ،بفائض تجاري للهند تحاول
الواليات المتحدة أيض ًا تقليصه.
ال ـع ـجــز ال ـت ـج ــاري األم ــري ـك ــي م ــع الـهـنــد
هــو عــاشــر أك ـبــر ال ـع ـجــوزات األمــريـكـيــة
الـمـسـجـلــة مــع دول ال ـعــالــم .وق ــد قلصت
الـهـنــد الـفــائــض الـتـجــاري مــع أمــريـكــا من
 24مليار دوالر في  2016إلى  23مليار
دوالر ف ــي  ،2019وذل ـ ــك ع ـبــر زيـ ــادة
ال ــواردات األمريكية مــن الـغــاز الطبيعي
والطيارات بالدرجة األولى.
ن ـس ـبــة  %70مـ ــن الـ ـتـ ـج ــارة ب ـي ــن ال ـه ـنــد
وال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة خــدم ـيــة ،وتـشـكــل
خــدمــات التكنولوجيا ج ــزء َا هــامـ ًا منها.

بينما  %30ص ــادرات الـبـضــائــع األخــرى
بـيــن الـهـنــد وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مكونة
بالدرجة األولى من المنتجات الكيميائية
 ،%20وال ـم ـع ــادن الـثـمـيـنــة «األل ـم ــاس»
 ،%20ومن ثم المنسوجات  ،%16اآلالت
 ،%8المعادن  %7وإلخ..
أما الـصــادرات األمريكية إلى الهند فهي
بــالــدرجــة األولـ ــى آل ـيــات  ،%21الـمـعــادن
الـثـمـيـنــة أي ـض ـ ًا  %17الــذهــب واألل ـم ــاس،
وال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـك ـي ـم ــاوي ــة ،ك ـم ــا ت ـص ـدّر
الواليات المتحدة إلى الهند نفط ًا خام ًا
بـمـقــدار ي ـقــارب  48مـلـيــون بــرمـيــل نفط
خام.
خــافــات اقـتـصــاديــة ح ــول (اسـتـقــالـيــة)
الهند
هـ ـن ــال ــك خ ـ ــاف ـ ــات تـ ـثـ ـي ــره ــا ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة حول اإلجــراءات الهندية لرفع
استقالليتها االقـتـصــاديــة ورس ــم حــدود
مـ ــا ،ف ـع ـلــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ت ـض ــع ال ـه ـنــد

حدود ًا لالستثمار األجنبي في قطاعاتها
األسـ ــاسـ ـيـ ــة ،إذ ال ت ـس ـم ــح إال بـنـسـبــة
 %49فــي الـتــأمـيــن وفــي مـجـمــل قـطــاعــات
االتصاالت واإلعــام ،بينما يرتفع الحد
في البنوك إلى .%74
كما أن توترات تجارية تتعلق بالرسوم
الـجـمــركـيــة والـحـمــائـيــة ال ـم ـفــروضــة على
أس ـع ــار م ـن ـت ـجــات ص ـنــاع ـيــة ه ـن ــدي ــة ،مــن
ضـمـنـهــا األج ـه ــزة الـطـبـيــة ال ـتــي تـنـتـجـهــا
الهند ،والتي سعت الشركات األمريكية
ل ـل ــوص ــول إل ـ ــى إزال ـ ـ ــة الـ ــرسـ ــوم وف ـتــح
األس ــواق لمنافستها ..وكــذلــك األمــر في
المشاكل المرتبطة بشركات المنتجات
الــزراعـيــة األمــريـكـيــة الـتــي خــاضــت الهند
معارك للحد من مساحة نفوذها.
كذلك األمر في قطاع التكنولوجيا ،فالهند
واح ــدة مــن مــراكــز خــدمــات تكنولوجيا
المعلومات والـشــركــات الرقمية عالمي ًا،
وقــد تصاعد الـتــوتــر مــع السعي الهندي

لتبيئة الـبـيــانــات ،وخـصــوصـيــة أنظمتها
الرقمية ،حيث ال تمتلك الهند كما الصين
منظماتها الرقمية المستقلة وتستخدم
ال ـعــديــد مــن الـمـنـصــات أمــريـكـيــة الـصـنــع،
كما أن لدى الشركات األمريكية فروع ًا
ك ـبــرى فــي الـهـنــد .حـيــث فــي الـهـنــد أكـثــر
م ــن ن ـص ــف م ـل ـي ــار م ـس ـت ـخــدم إن ـت ــرن ــت،
وه ــم م ــن أك ـب ــر مـنـتـجــي ال ــدات ــا عــال ـم ـي ـ ًا.
بينما يــرتـفــع اهـتـمــام الـهـنــد بخصوصية
البيانات وأهميتها االقتصادية .ومؤخر ًا
في  2018طلب البنك المركزي الهندي
مــن شــركــات الـتـكـنــولــوجـيــة الـعــالـمـيــة أن
تبدأ بأعمال حفظ الداتا في (سيرفرات
محلية) ،وهو ما قد يفرض قيود ًا على
اس ـت ـخ ــدام ـه ــا ون ـق ـل ـه ــا ،وف ـ ــرض رس ــوم
ومــدفــوعــات عـلـيـهــا .حـيــث وضّ ــح الـبـنــك
أن اإلجـ ـ ـ ــراءات ح ــال ـي ـ ًا ت ـق ـت ـضــي حـفــظ
البيانات في الهند وإمكانية استخدامها
في الخارج.

الصين خسرت  %30من قيم مؤشرات الصناعة
يتداول اإلعالم العالمي الكثير من التقديرات حول األثر
االقتصادي لفيروس كورونا ...بين من يقول إن االقتصاد
العالمي سيخسر أكثر من تريليون دوالر ،وبين صندوق النقد
خفض توقعات النمو الصيني بنسبة فاقت ،%1
الدولي الذي ّ
أما الصين فقد نشرت حتى اآلن مؤشرات مح ّددة تدل على
حجم التراجع الذي أصاب االقتصاد الصيني خالل شهر مضى.

نـ ـش ــر ال ـم ـك ـت ــب الـ ــوطـ ـنـ ــي ل ــإح ـص ــاء
الـ ـصـ ـيـ ـن ــي بـ ـيـ ــانـ ــات حـ ـ ــول الـ ـت ــراج ــع
ال ـش ـه ــري فـ ــي ش ـه ــر شـ ـب ــاط ،2020
وتحديد ًا في المؤشر المركب للتصنيع
الـصـيـنــي الـمـسـمــى مــؤشــر مـشـتــريــات
ال ـت ـص ـن ـي ــع  PMIوال ـ ـ ــذي ي ـش ـي ــر إل ــى
تراجع في مجمل المؤشر يقارب %30
خالل شهر مضى عن الشهر السابق.
انـ ـخـ ـفـ ــض ال ـ ـمـ ــؤشـ ــر م ـ ــن م ـس ـت ــوى
 50إل ــى مـسـتــوى  35ت ـقــري ـب ـ ًا ،وهــو
المكوّن مــن خمس مــؤشــرات فرعية
بـ ـ ــأوزان م ـخ ـت ـل ـفــة :م ــؤش ــر ال ـط ـل ـبــات

الـجــديــدة ،اإلن ـتــاج ،الـتـشـغـيــل ،ووقــت
وصــول الـخــدمــات للزبائن ،باإلضافة
إلـ ــى م ـعــامــل الـ ـم ــواد األولـ ـيـ ــة .وك ــان
الـتــراجــع األكـبــر فــي اإلنـتــاج ومــن ثمّ
في الطلبات الجديدة.
وكــالــة بـلــومـبــرغ نـقـلــت عــن اإلحـصــاء
الصيني بتاريخ  2-25أن الشركات
الـصـيـنـيــة ق ــد سـجـلــت م ـع ــد ًال مــرتـفـعـ ًا
الستعادة طاقتها اإلنتاجية ،والمعدل
األع ـلــى فــي ال ـشــركــات ال ـك ـبــرى الـتــي
عـ ــادت إل ــى نـسـبــة تـشـغـيــل  %79مــن
طــاقـتـهــا وسـتــرتـفــع إل ــى  %91تـقــريـبـ ًا
فــي نهاية شهر آذار .وفــي الشركات
المتوسطة المعدل أقل ،ولكنه %85,6
من طاقة المعامل وسيرتفع إلى %95
تقريب ًا نهاية آذار.
البعض يقول إن االتجاه المنخفض
وال ـم ــؤش ــرات الـسـلـبـيــة لــم تـصــل إلــى
ذروت ـ ـهـ ــا بـ ـع ــد ،والـ ـتـ ــراجـ ــع سـيـظـهــر

خالل أسابيع ،كتوقع هبوط اليوان
الصيني إلــى مستوى  7يــوان مقابل
الدوالر .الكثير من التقديرات الدولية
وال ـغ ــرب ـي ــة م ـن ـهــا ت ـح ــدي ــد ًا ت ـق ــول إن
ال ـت ـعــافــي ال ـم ـتــوقــع سـيـحـصــل ســريـعـ ًا
وك ـب ـي ــر ًا ح ـيــث ق ــدر مـحـلـلــو ج ــي بــي
مــورغــان بــرفــع مـعــدل النمو الصيني
في الربع الثاني إلى .%15
إن تأثير التراجع التصنيعي الصيني
س ـي ـم ـت ــد إلـ ـ ــى االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـع ــال ـم ــي
ان ـخ ـفــاض ـ ًا ف ــي تــدفــق ال ـس ـلــع عــالـمـيـ ًا،
وس ـ ـيـ ــؤدي إل ـ ــى ارتـ ـفـ ــاعـ ــات أس ـع ــار
عــال ـم ـيــة ب ـن ـســب م ـت ـف ــاوت ــة ،وت ــراج ــع
فــي كميات الطلبات الــاحـقــة وتدفق
ال ـس ـل ــع .االرتـ ـ ـ ــدادات ل ـه ــذا ال ـتــراجــع
قــد تـتــوســع الح ـق ـ ًا فــي تــدفــق الـسـلــع
العالمية ،وفي تراجع الطلب العالمي
الذي تشكل الصين كتلة هامة.
اآلث ــار الـمـبــاشــرة تـظـهــر عـلــى أسـعــار

األس ــواق الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة ،األس ــواق
األكثر تضرر ًا هي السوق األمريكية،
حيث سجل مؤشر األسهم األمريكي
 S&Pيوم السبت  2020-2-29أقل
قيمة له منذ أزمــة عام  ،2008بينما
مؤشر  300شركة صينية كبرى في

أســواق شنغهاي وشينزين تراجعت
ب ـن ـس ـبــة  %5ي ـ ــوم ال ـج ـم ـع ــة .2-28
وتراجعت األســواق المالية في لندن
وكـ ـن ــدا والـ ـهـ ـن ــد ،وت ــراجـ ـع ــت أس ـع ــار
النفط العالمية إلــى مستوى أقــل من
 $50للبرميل.

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  955اإلثنين  02آذار 2020

www.kassioun.org
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عاد االستثمار بملف الالجئين السوريين للواجهة مجددًا ،فقد أعلنت السلطات التركية
عن فتح حدودها مع أوروبا أمام الالجئين الموجودين على أراضيها للعبور إليها ،بل
سخرت لهم وسائل نقل مجانية أيضاً.
ǧعادل ابراهيم

اإلت ـجــار فــي هــذا الـمـلــف اإلنـســانــي ،وبــالـكــارثــة
ال ـس ــوري ــة ع ـم ــوم ـ ًا ،ل ــم ي ـقــف ع ـنــد حـ ــدود هــذا
الـشـكــل مــن االسـتـثـمــار مــن قـبــل تــركـيــا مــؤخــر ًا
ل ـل ـض ـغــط ع ـل ــى أوروب ـ ـ ــا مـ ــن أج ـ ــل ابـ ـت ــزازه ــا،
سياسي ًا واقـتـصــاديـ ًا وعسكري ًا وأمـنـيـ ًا ،كما لم
يقف على تركيا وحدها فقط.
فـ ـم ــع األس ـ ـ ــف م ـ ــا زال هـ ـ ــذا الـ ـمـ ـل ــف ع ــرض ــة
لالستغالل واالبتزاز من قبل الكثير من القوى
المحلية واإلقليمية والدولية ،بما في ذلك بعض
المنظمات التي تدعي اإلنسانية ،وستبقى كذلك
إلى أن يجد حلوله مع بقية الملفات المرتبطة
باألزمة السورية بحسب القرار  ،2254باعتباره
بوابة العبور الوحيدة الممكنة والمتاحة لحل
األزمة السورية بشكل نهائي.
صور متداولة
الـكـثـيــر مــن ال ـصــور الـمــؤلـمــة تــم تــداول ـهــا عبر
وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي
عــن مـجــريــات نـقــل بـعــض الــاجـئـيــن ،مختلفي
الجنسيات ،عبر وسائط النقل التي خصصتها
ال ـس ـل ـطــات ال ـتــرك ـيــة لـنـقـلـهــم إلـ ــى الـ ـح ــدود مــع
أوروبا برحلة مجانية ذهاب ًا فقط ،حيث يظهر
التدافع واالزدحام على هذه الوسائط.
كما تم تــداول الكثير من الصور القاسية أيض ًا
التي تُظهر أعداد ًا من الالجئين في العراء على
ال ـحــدود الـتــركـيــة بــانـتـظــار تـمـكـنـهــم مــن الـعـبــور
للطرف اآلخر بر ًا ،أو بانتظار «البالمات» التي
ستنقلهم بحر ًا إلــى اليونان ،والتي تظهر فيها
مــامــح التعب واإلره ــاق على الــاجـئـيــن ،الذين
باتوا في العراء ،نساء ورجا ًال ،شيوخ ًا وأطفا ًال،
والــذيــن سيبقون فــي الـعــراء على مــا يـبــدو ،فال
وسائط نقل إلعادتهم إن أرادوا ذلك!.
ك ـم ــا سـ ـب ــق ،الـ ـصـ ــور ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن األحـ ــاديـ ــث

وال ـت ـص ــري ـح ــات ال ــرس ـم ـي ــة ال ـم ـت ـب ــادل ــة ،تــرك ـي ـ ًا
وأوروب ـي ـ ًا ودول ـي ـ ًا ،وتــرافــق مـعـهــا الـكـثـيــر من
التعليقات المنشورة من قبل بعض الالجئين
وذويهم على الحدود.
جوانب مغيبة ظهرت للعلن
هذه الصور المتداولة ،برغم قساوتها وبؤس
مــن ظـهــر فـيـهــا ،قــد ال تعكس إال جــانـبـ ًا واحــد ًا
مــن حقيقة اإلت ـجــار واالسـتـثـمــار بـهــذا الـمـلــف،
ف ـي ـمــا ت ـب ــدو ال ـج ــوان ــب األخ ـ ــرى مـغـيـبــة ق ـصــد ًا
وعمد ًا من أجل المزيد من االستثمار واإلتجار
ب ـهــذا الـمـلــف الح ـق ـ ًا عـلــى الـمـسـتــوى اإلقـلـيـمــي
وال ــدول ــي ،فــي ظــل ح ــال االن ـق ـســام وال ـصــراع،
وَ َلـيْ األذرع المتبادل بين القوى الفاعلة على
حساب مآسي البشر وكارثتهم اإلنسانية.
فــالـسـلـطــات الـتــركـيــة أظـهــرت بـكــل قبحها كيف
ت ـس ـت ـث ـمــر وت ـب ـت ــز ب ـه ــذا ال ـم ـل ــف ،ك ـم ــا ظ ـه ــرت،
بالمقابل ردود الفعل األوروبي والدولي التي
لم تقل قبح ًا عن الموقف التركي.
فـهــا هــي الـسـلـطــات الـيــونــانـيــة وال ـب ـل ـغــاريــة بــدأت
تستعمل الـعـنــف تـجــاه الــاجـئـيــن مــن أجــل منعهم
مــن ع ـبــور ح ــدوده ــا ،مــع الـكـثـيــر مــن اإلجـ ــراءات
والتشديد األمني على الحدود ،وها هي المنظمات
اإلنـســانـيــة تـسـجــل غـيــابـهــا عــن دوره ــا اإلنـســانــي
المفترض بـهــذا الـصــدد ،بينما أعــربــت المفوضية
األوروبـيــة عن «قلقها» من تدفق المهاجرين من
تركيا باتّجاه حدود اليونان وبلغاريا.
ال ـج ــان ــب ال ـم ـغ ـيــب م ــن الـ ـص ــور والـ ـ ــذي يـمـكــن
اسـتـشـفــافــه مــن ظــاهــرة الـتــدفــق األخ ـيــرة على
ال ـح ــدود األوروبـ ـي ــة ال يـقـتـصــر ع ـلــى الـجــانــب
ال ـت ـح ــري ـض ــي الـ ـ ــذي مـ ـ ــورس مـ ــع ال ــاج ـئ ـي ــن
وتـسـهـيــل وصــولـهــم إلــى ال ـحــدود مـجــانـ ًا فقط،
بــل إن واقــع وجــودهــم على األراضــي التركية
وفي المخيمات المخصصة لهم طيلة السنوات
ال ـمــاض ـيــة ك ــان م ــن ال ـب ــؤس وال ـت ــردي لــدرجــة

إعادة مغامرة عبور الحدود مع كل مخاطرها
وتكاليفها وتعبها مجدد ًا.
فغالبية هؤالء الالجئين سبق لهم وأن جربوا
مغامرة العبور نحو أوروبــا وعــادوا خائبين
ومـجـبــريــن إلــى مـخـيـمــات ال ـبــؤس والـحــرمــان،
وذلك يعتبر مؤشر ًا ودلي ًال على سوء وضعهم
داخــل هــذه المخيمات ،فــي الــوقــت الــذي كانت
فيه تركيا والمنظمات الدولية وطيلة السنوات
ال ـمــاض ـيــة ت ـت ـحــدث ف ـيــه ع ــن دورهـ ــا اإلن ـســانــي
تـجــاه رعــايــة ه ــؤالء عـلــى مـسـتــوى معيشتهم
وخــدمــاتـهــم وأمـنـهــم و ...مــع الـمـطــالـبــة الــدائـمــة
بالتعويضات لقاء ما يتم صرفه على الالجئين،
بــاإلضــافــة إل ــى اإلت ـ ــاوات ،ل ـقــاء مـنــع المقيمين
في هذه المخيمات من المغادرة أيض ًا ،سواء
بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.
الحل السياسي وتقرير المصير
حال الالجئين في تركيا ،وخاصة في المخيمات،
ال يـخـتـلــف عــن ح ــال أقــران ـهــم مــن الـمــوجــوديــن
ف ـ ــي م ـخ ـي ـم ــات الـ ـ ـ ــدول اإلق ـل ـي ـم ـي ــة األخ ـ ـ ــرى،

وواقـ ــع اإلت ـج ــار واالس ـت ـث ـمــار ب ـمــأســاة ه ــؤالء
قــد ال تختلف بـيــن دولــة وأخ ــرى إال بــدرجــات
م ـحــدودة تــوافـقـ ًا ربـمــا مــع وزنـهــا ودوره ــا في
لحظة االستثمار من قبل ك ٍّل منهم ليس إال.
وب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن م ـب ــررات وذرائ ـ ــع تــركـيــا
لوضع هذا الملف موضع االستثمار واالبتزاز
الفج والعلني حالي ًا ،أو التهديد به بين الحين
واآلخـ ـ ـ ــر ،ب ـم ــا ي ـح ـق ــق ل ـه ــا ب ـع ــض ال ـم ـكــاســب
ال ـت ـفــاوض ـيــة ع ـلــى ح ـســاب ال ـك ــارث ــة وال ـم ـعــانــاة
اإلنـســانـيــة لــاجـئـيــن ،فــإن هــذا الـمـلــف بمجمله،
مع ملف األزمة السورية عموم ًا يجب إخراجه
م ــن ح ـيِّ ــز االس ـت ـث ـم ــار واإلت ـ ـجـ ــار وال ـم ـب ــازرة
الــدول ـيــة ،وه ــذا لــن يـتــم إال عـبــر فـســح الـمـجــال
أم ــام ال ـســوري ـيــن لـتـقــريــر مـصـيــرهــم بــأنـفـسـهــم،
وه ــذا ل ــن ي ـتــم إال م ــن خ ــال ال ـحــل الـسـيــاســي
والتنفيذ الـكــامــل لـلـقــرار  ،2254وكــل إعــاقــة أو
تعطيل وتــأخـيــر بـهــذا اإلط ــار ،ومــن أي طــرف
ك ــان ،ال تـخـتـلــف مــن حـيــث الـتـقـيـيــم والـجــوهــر
عــن كــونـهــا اسـتـثـمــار ًا وإت ـجــار ًا وقـحـ ًا بــالـكــارثــة
واألزمة السورية.

«ذكاء» المواد الغذائية ..شهر تجريبي غير ناجح
أعلنت وزارة التجارة
الداخلية وحماية
المستهلك أن السورية
للتجارة ستبدأ اعتبارًا من
يوم األحد 2020/3/1
ببيع مادة زيت القلي
عباد الشمس عبر البطاقة
الذكية.

للعائلة المكونة مــن خمسة أو ستة أشخاص
إل ــى خ ـم ـســة ك ـي ـلــو غ ــرام ــات وإلـ ــى س ـتــة كـيـلــو
غــرامــات للعائلة الـمـكــونــة مــن سـبـعــة أشـخــاص
وأكثر ،كما زادت أيض ًا مخصصات العائلة من
ال ـشــاي إل ــى  1200غ ــرام لـلـعــائـلــة الـمـكــونــة من
خمسة أو ستة أشـخــاص ،وإلــى  1400للعائلة
الـمـكــونــة مــن سـبـعــة أشـخــاص وأك ـثــر ،ولــم يتم
ذكر لمادة الرز بمضمون التعميم.

ǧسمير علي

كـمــا أعـلـنــت أي ـض ـ ًا أن ــه سـيـتــم مــع بــدايــة الـشـهــر
زيـ ــادة كـمـيــات ال ـس ـ َّكــر وال ـش ــاي عـبــر الـبـطــاقــة
الذكية للعائلة التي يزيد عدد أفرادها عن أربعة
أشخاص.
تفاصيل
تفاصيل التعميم الوزاري بحسب بعض وسائل

اإلع ــام ت ـقــول ،إن ص ــاالت الـســوريــة لـلـتـجــارة
ستقوم ببيع ليتر واحد من زيت القلي للعائلة
ال ـمــؤل ـفــة م ــن ش ـخــص أو شـخـصـيــن ولـيـتــريــن
لـلـعــائـلــة الـمــؤلـفــة مــن ثــاثــة أو أربـعــة أشـخــاص
وثــاثــة لـيـتــرات مــن الــزيــت للعائلة المؤلفة من
خمسة أو ستة أشخاص وأربعة ليترات للعائلة
الـتــي يتألف عــدد أفــرادهــا مــن سبعة أشخاص
وأكـثــر كـحــد أقـصــى ،وبـسـعــر  800ل.س لليتر
الــواحــد ،وأن ــه تـمــت زي ــادة مـخـصـصــات السكر

تجربة لم يكتب لها النجاح بعد
واقـ ـ ــع الـ ـحـ ــال يـ ـقـ ــول ،وب ـم ـع ــزل عـ ــن ب ـي ــان ــات
وإح ـصــاءات الـســوريــة لـلـتـجــارة وأرقــام ـهــا ،إن
الكثير من األسر لم تستلم مخصصاتها الكاملة
مــن ال ـمــواد الـغــذائـيــة الـمـخـصـصــة عـبــر الـبـطــاقــة
الــذكـيــة خ ــال ف ـتــرة الـشـهــر الـتـجــريـبــي األول،
وبناء عليه يمكن القول إن التجربة لم يكتب
لـهــا الـنـجــاح بـعــد ،أم ــا عــن أس ـبــاب ذل ــك فيمكن
تلخيصها بالتالي:
الـصــاالت والـمـنــافــذ المخصصة لـهــذه الـغــايــة لم
تكن كافية ناحية الـعــدد بما يلبي غــايــة تأمين
تــوزيــع ال ـمــواد الـغــذائـيــة (س ـكــر -رز -شــاي)
على كافة األســر وبجميع المناطق واألحـيــاء،
األم ــر ال ــذي فــرض وج ــود طــوابـيــر وازدح ــام
أمام الصاالت المخصصة.
الكميات المتوفرة في الصاالت من هذه المواد
لم تكن كافية لتأمين احتياجات المصطفين في

الطوابير ،األمر الذي فرض عدم تسليم كامل
الـكـمـيــة فــي بـعــض األح ـي ــان ،ولـتــأجـيــل تسليم
بعضها اآلخر ،أو الكميات المتبقية لموعد آخر،
مــا يـعـنــي طــوابـيــر إضــافـيــة فــي ه ــذه الـمــواعـيــد
الالحقة إضافة إلى الطوابير الموجودة أص ًال.
مــع إضــافــة مــادة زيــت عـبــاد الـشـمــس لـلـتــوزيــع عبر
البطاقة الذكية لألسر خالل الشهر الحالي فإن ذلك
يعني المزيد من الوقت على عمليات البيع والتسليم،
ما يعني المزيد من االنتظار في الطوابير.
إجراءات ضرورية مطلوبة
وم ـ ــن أج ـ ــل نـ ـج ــاح ال ـت ـج ــرب ــة خ ـ ــال ش ـهــرهــا
التجريبي الـثــانــي ،حـيــث صــرح الــوزيــر سابق ًا
َّأن الـتـجــربــة ستستمر شـهــريــن تــدرس بعدها
اإليجابيات والسلبيات لتداركها ،فإن ذلك ربما
يتطلب اإلجراءات السريعة التالية:
زي ـ ــادة عـ ــدد الـ ـص ــاالت وال ـم ـنــافــذ الـمـخـصـصــة
لتوزيع المواد الغذائية بموجب البطاقة الذكية
على األسر.
زي ــادة كـمـيــات ال ـمــواد الـمـسـلـمــة لـلـصــاالت من
هذه المواد.
زيـ ـ ــادة س ــاع ــات ال ـ ـ ــدوام ال ــرس ـم ــي ل ـل ـصــاالت
ال ـم ـخ ـص ـص ــة لـ ـهـ ــذه الـ ـغـ ــايـ ــة ل ـل ـت ـخ ـف ـي ــف ع ـلــى
الـمــواطـنـيــن مــن ال ـع ــودة م ـج ــدد ًا إل ــى طــوابـيــر
االنتظار في اليوم التالي.
وللحديث تتمة.
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بعد  50عاماً من النقاش ،ال يزال
الفالسفة األكاديميون في األخالقيات
البيئية يفسرون العالم بطرق مختلفة،
لكنهم ال يساعدون كثيرًا في تغييره.

يناقش أعضاء مبادرة االنتقال العظيم المثيرة
دائم ًا والمثيرة للجدل في الوقت الحالي ورقة
حول أخالقيات البيئة وميثاق األرض نعرض
بعض هذه اآلراء الهامة.
إيان أنجوس
ت ـك ـشــف ال ـت ـجــربــة ال ـتــاري ـخ ـيــة ،ي ـم ـيــل الـتـفـكـيــر
الطوعي بالتمني -وغالب ًا ما يرتبط بجاذبية
مـ ـبـ ــاشـ ــرة ل ـس ـل ـط ــة ال ـ ـ ـضـ ـ ــرورات األخ ــاقـ ـي ــة
ال ـم ــزع ــوم ــة -إلـ ــى ال ـغ ـل ـبــة ف ــي ال ـس ـيــاســة عـلــى
وجه التحديد في بعض األحيان عندما تكون
األه ـ ـ ــداف ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـم ــدع ــوة ذات أس ــس
ضـعـيـفــة ،وذل ــك بـسـبــب الـضـعــف الـمـتــأصــل لمن
يــروجــون لـهــا .يـتــم اسـتـخــدام ال ـنــداء الـمـبــاشــر
ل ــأخ ــاق ف ــي م ـثــل هـ ــذا ال ـخ ـط ــاب ال ـس ـيــاســي
كبديل وهمي للقوى المادية والسياسية التي
يمكن تحديدها والتي من شأنها ضمان تحقيق
األهداف المرجوة -.استفان ميزاروس
الـحـجــة الــداعـيــة إلــى أخــاقـيــات بـيـئـيــة جــديــدة،
ب ـب ـس ــاط ــة ،ه ــي أن ال ـن ـظ ــرة ال ـس ــائ ــدة لـلـعــالــم
فــي الـمـجـتـمــع الـحــديــث ت ــرى َّأن االحـتـيــاجــات
البشرية أكثر أهمية من احتياجات غير البشر.
ط ــال ـم ــا أن م ـث ــل هـ ــذه األخ ــاقـ ـي ــات ال ـب ـشــريــة
تـســود ،فــإن تــدمـيــر الـعــالــم الطبيعي سيستمر
بال هوادة.
«إذا كــان الـبـشــر يـعـتـبــرون كــائـنــات أكـثــر قيمة
مــن األن ــواع األخ ــرى ،فسيتبع ذلــك دائ ـم ـ ًا أن
أي ــة ح ــاج ــة أو رغ ـب ــة ب ـشــريــة ي ـجــب أن تــأخــذ
بالضرورة األولوية على الحاجة أو المصالح
ذات الطبيعة غير اإلنسانية ،بغض النظر عن
مدى أهمية أو ضــرورة االحتياجات األخيرة
يكون».
 روبن ايكرسليمــا نحتاج إلـيــه ،إذ ًا ،هــو وجــود نظام أخالقي
جــديــد يـعـتــرف بــالـحــق األخــاقــي للطبيعة غير
ال ـب ـشــريــة ف ــي ال ــوج ــود وال ـن ـم ــو دون تــدخــل
بـ ـشـ ــري وبـ ـغـ ــض الـ ـنـ ـظ ــر عـ ــن االحـ ـتـ ـي ــاج ــات
اإلنسانية.
محاكاة األخالق
ك ــان مــؤس ـســو الـفـلـسـفــة الـبـيـئـيــة ع ـلــى اقـتـنــاع
بأنهم حققوا تطورات مهمة مهمة في الفلسفة
واألخــاق .وصــف رودريــك نــاش استنتاجات
األخالق البيئية بأنها «ثورية» و«يمكن القول
إنـهــا أكـثــر تــوســع درامــاتـيـكــي فــي األخ ــاق في
سياق الفكر اإلنساني» .هذا يبدو جذري ًا ،ولكن
فــي ال ـم ـمــارســة الـعـمـلـيــة ،ثـبــت أن األخــاق ـيــات
التطورية صعبة للغاية .تضاربت التفسيرات
غير األنثروبولوجية والقيمة الجوهرية.
تستمر النقاشات باستمرار ،وتذكرنا بالسياسة
المدرسية في العصور الوسطى ،التي تناقش
ع ــدد الـمــائـكــة الــذيــن يـمـكــن أن يــرق ـصــوا على
رأس دب ـ ــوس .ي ـق ــول ال ـف ـي ـل ـســوف أالس ــدي ــر
ماكينتير فــي زمــانـنــا« ،فــي الـحـجــة األخــاقـيــة،
ي ـع ـمــل ال ـتــأك ـيــد ال ـظــاهــر ع ـلــى ال ـم ـب ــادئ كـقـنــاع
للتعبير عــن تفضيل شخصي» .والنتيجة هي
«مـحــاكــاة األخ ــاق» الـتــي تـتـمـيــز بــالـمـنــاقـشــات
الـتــي ال تـنـتـهــي ،وال ـتــي ال تــوجــد فـيـهــا طريقة
عقالنية لالختيار بين المواقف المختلفة.
هـ ــذا ص ـح ـيــح بــال ـتــأك ـيــد ف ــي ال ـم ـن ــاق ـش ــات بـيــن

ع ـل ـمــاء األخ ـ ــاق ال ـب ـي ـئ ـيــة .ب ـعــد خـمـسـيــن عــام ـ ًا
من النقاش ،ال يوجد اتفاق على ما قد تعنيه
ال ــواق ـع ـي ــة ال ـم ــرك ــزي ــة وال ـب ـيــولــوج ـيــة وال ـق ـي ـمــة
الـجــوهــريــة والمصطلحات األســاسـيــة األخــرى
في الواقع العملي.
فــي الــواقــع ،فــإن أبــرز سمات هــذه المناقشات
هــو م ــدى كــونـهــا م ـج ــردة .يـنــاقــش ك ـتــاب تلو
اآلخــر األخ ــاق البيئية مــع اإلش ــارة إلــى عــدد
قليل من اإلشارات الملموسة للمشاكل البيئية
الـفـعـلـيــة .ب ــد ًال مــن ذل ــك ،يـتــم تـقــديــم «نـظــريــات
اجـتـمــاعـيــة  /أخــاقـيــة تـفـتــرض مـسـبـقـ ًا وجــود
عــالــم مـخـتـلــف تـمــامـ ًا عــن الـعــالــم ال ــذي نـشـغـلــه،
مـمــا يجعلها غـيــر ذات صـلــة كـحـلــول للمشاكل
التي تواجهنا في العالم الواقعي غير الخيالي»
(كيكوك لي).
ومن األمثلة على ذلك حجة ريتشارد سيلفان
«الرجل األخير» التي استشهد بها على نطاق
واس ــع مــن أجــل أخــاقـيــات بيئية جــديــدة .في
ظــل الشوفينية األســاسـيــة التي تميز األنظمة
األخــاقـيــة الغربية القائمة ،كـتــب :سيكون من
المقبول أخالقي ًا أن يدمر آخر رجل على وجه
األرض كــل كــائــن حــي آخــر عـلــى هــذا الـكــوكــب
بشكل منهجي.
هذا الخيال قد تم وصفه بصورة عادلة بشكل
جذري .ماذا حدث للجميع؟ هل ماتوا جميع ًا
فــي ال ـحــال ،أم كــانــت هــذه عملية طــويـلــة؟ هل
يمكن لرجل واحد تدمير كل شيء حي؟ لماذا
الرجل األخير يدمر كل شيء؟ هل هو تدمير
وح ـشــي ،أو عـمــل ي ــأس ،أو بـعــض الـطـقــوس
الدينية الغريبة؟
حتى لــو قمنا بتعليق عــدم اإليـمــان عــن طيب
خاطر في سيناريو منطقة الشفق في سيلفان،
فلماذا ينبغي ألي شخص أن يعتقد أن وجود
(أو ع ــدم) أخــاقـيــات مــركــزيــة الـبـيـئــة سيكون
لــه أي تــأثـيــر عـلــى سـلــوك آخــر رج ــل -أو أي
شخص آخر ،في هذا الشأن؟
إن نـقــد مــاكـيـنـتـيــر لـلـمـنــاقـشــات األخــاقـيــة الـتــي
ال نـهــايــة ل ـهــا ،وال ـتــي «ال يـمـكــن أن تـجــد على
مــا يـبــدو أي ــة نـهــايــة» نـ ــادر ًا مــا يـتــم توضيحها

األحكام األخالقية
بد ًال من الفهم
السببي -يجب إدراج
هذه العبارة على
مدخل كل قسم من
أخالقيات البيئة.

بشكل أفـضــل .المشاركون فــي هــذه النقاشات
هم فالسفة أكاديميون محترفون يستخدمون
أكـثــر األدوات ت ـطــور ًا لـلـجــدل والـتـحـلـيــل الـتــي
ط ــوره ــا ال ـح ـقــل .حـقـيـقــة أن ـهــم ال يـسـتـطـيـعــون
االتـفــاق بقوة تشير ،كما يقول ماكنتاير ،إلى
وجود شيء خاطئ بشكل أساس:
«إذا كــان أولـئــك الــذيــن يــدعــون مـقــدرتـهــم على
صـيــاغــة ال ـم ـبــادئ ال ـتــي يـجــب أن يـتـفــق عليها
الوكالء األخالقيون العقالنيون ال يستطيعون
أن يضمنوا االتفاق على صياغة تلك المبادئ
م ــع زمــائ ـهــم ال ــذي ــن ي ـت ـشــاركــون ف ــي غــرضـهــم
وأس ـلــوب ـهــم الـفـلـسـفــي األس ـ ــاس ،ف ـه ـنــاك مــرة
أخــرى دليل ظاهر للعيان على أن مشروعهم
قد فشل».
األخالق مقابل األخالقية
في مقال بعنوان «الفلسفة البيئية هي النشاط
البيئي :الـنــوع األكـثــر جــذريــة وفـعــالـيــة» ،يصر
الفيلسوف البيئي بيرد كاليكوت على البحث
عــن األخـ ــاق غـيــر الـبـشــريــة ال ـتــي لـهــا تطبيق
عملي مباشر:
“إذا كانت جميع القيم البيئية مركزية ومفيدة،
فيجب عليها الـتـنــافــس وجـهـ ًا لــوجــه مــع القيم
االق ـت ـصــاديــة الـمـسـتـمــدة م ــن ت ـحــويــل ال ـغــابــات
الـمـطـيــرة إل ــى الـخـشــب وال ـلــب وال ـســافــانــا إلــى
مــرعــى الماشية ومــا إلــى ذلــك .بـعـبــارة أخــرى،
يجب على دعــاة حماية البيئة أن يظهروا أن
الحفاظ على التنوع الحيوي لــه قيمة مفيدة
لألجيال الحالية والمقبلة أكثر مــن استخراج
األخ ـ ـشـ ــاب الـ ـمـ ــربـ ــح ،والـ ـتـ ـح ــوي ــل الـ ــزراعـ ــي،
والـحـجــز الـكـهــرومــائــي ،والـتـعــديــن ،وهـلـمَّ جــرا.
لـهــذا الـسـبــب الـبـسـيــط ،فــإن الـقـضـيــة الفلسفية
المقنعة للقيمة الـجــوهــريــة للكيانات الطبيعية
غـيــر اإلنـســانـيــة والطبيعة كـكــل سـتـحــدث فــرقـ ًا
عملي ًا كبير ًا».
ولكي نأخذ هذا األمــر على محمل الجد ،علينا
أن نعتقد أن غياب «حالة فلسفية مقنعة» هو
وحده الذي سمح للشركات العمالقة بمواصلة
تدمير الغابات والسافانا.

تخيل أن رئيس شركة إكسون أو مونسانتو
ي ــوض ــح ل ـل ـم ـســاه ـم ـيــن أن األربـ ـ ــاح انـخـفـضــت
ألن األسـتــاذ قــد نبههم إلــى القيمة الجوهرية
ل ـل ـك ـيــانــات ال ـط ـب ـي ـع ـيــة غ ـيــر اإلن ـس ــان ـي ــة .تـخـيــل
الـمـســاهـمـيــن ي ـص ـف ـقــون ب ـقــوة وي ـص ــوت ــون لــه
مـكــافــأة كـبـيــرة لـتــوسـيــع الـنـظــر األخــاقــي إلــى
النظم البيئية!
فــي الـعــالــم الــواق ـعــي ،فــإن جـبــل األدل ــة العلمية
ال ـص ـع ـبــة ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك الـ ــروايـ ــات الـتـفـصـيـلـيــة
ل ـل ـتــأث ـيــر ال ـم ـح ـت ـمــل ل ــاحـ ـت ــرار ال ـع ــال ـم ــي عـلــى
الطبيعة البشرية وغـيــر اإلنـســانـيــة ،لــم يحدث
ف ــرق ـ ًا ع ـم ـل ـي ـ ًا ف ــي ان ـب ـع ــاث ــات غ ـ ــازات الــدف ـي ـئــة.
تحدد قوة وأربــاح صناعة الوقود األحفوري
وحلفائها جدول األعمال البيئي ،وليس العلم
أو األخالق.
«اس ـت ـخ ــراج األخ ـش ــاب ال ـمــرب ـحــة ،والـتـحــويــل
الزراعي ،والحجز الكهرومائي ،والتعدين ،وما
إلــى ذلــك» ال يستمر بسبب الفلسفة السيئة،
ولكن على وجه التحديد ألنها مربحة .ال عالقة
لألخالق بقرارات النهب :طالما أنه من المربح
تــدم ـيــر األرض ،ول ـي ــس ه ـن ــاك ق ــوة م ـضــادة
ق ــادرة عـلــى إيـقــافـهــم ،ف ـســوف يـسـتـمــرون في
القيام بذلك ،حتى لو قوضوا مصادر ثروتهم
والظروف التي تجعل األرض صالحة للعيش.
هـ ــذا ال ي ـع ـنــي أنـ ــه ال ت ـن ـب ـغــي إدان ـ ــة ال ـس ـلــوك
المعادي للبيئة على أســس أخالقية -بــل هو
اإلص ــرار عـلــى التمييز الـحـيــوي بـيــن األخــاق
واألخ ــاق ـي ــة .وك ـمــا يـكـتــب ب ـيــري أن ــدرس ــون،
فــإن هــذا التمييز يساعد فــي التغلب على ميل
األحـكــام األخــاقـيــة «لتصبح بــديـ ًا للحسابات
التوضيحية للتاريخ».
«الوعي األخالقي ال غنى عنه بالتأكيد لفكرة
االشـتــراكـيــة ذاتـهــا :أكــد إنجلز نفسه على أن»
األخــاق اإلنسانية ح ًقا «ستكون واحــدة من
ال ـس ـمــات ال ـم ـم ـيــزة لـلـشـيــوعـيــة ،وأروع نـتــاج
ل ـغ ــزوه ــا ل ــان ـق ـس ــام ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـقــدي ـمــة
والتناقضات المتأصلة في الندرة . .األخالقية،
مــن نــاحـيــة أخ ــرى ،ت ــدل عـلــى الـتـطـ ُّفــل الـبــاطــل
لألحكام األخالقية بد ًال من الفهم السببي».
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األزمات السياسية العراقية واألفق المفتوح للشعب

منذ الغزو األمريكي للعراق ،ينقسم تاريخ حكومات بغداد
إلى إدارة أمريكية مباشرة  ،2010 – 2003وغير مباشرة
ومشروطة بالتوازنات اإلقليمية والدولية منذ  2010وحتى
اآلن ،ويتميز القسم الثاني منه بمعاناته من أزمات سياسية
مستمرة ،متأثرة بعدة عوامل ،ما هي ،وما الجديد مؤخرًا
ǧيزن بوظو

اإلدارة األمريكية
بـعــد الـغــزو فــي  ،2003عـيّـنــت واشنطن
«ج ــاي غ ــارن ــر» ،وه ــو ج ـنــرال أمــريـكــي،
كحاكم مؤقت على البالد وتولى السلطة
ضمن ما سُمي في حينه بـ«مكتب إعادة
اإلع ـ ـمـ ــار والـ ـمـ ـسـ ــاعـ ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة»،
وجـ ـ ـ ـ ــرى حـ ـ ـ ـ ّـل ال ـ ـج ـ ـي ـ ــش وال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة
واألج ـه ــزة األم ـن ـيــة ،بـعــد إت ـمــام الـمـهـمــة،
تــم إنـشــاء مــا سُمي ب ـ «سلطة االئتالف
المؤقتة» وترأسها «بول بريمر» حيث
تــم وضــع دسـتــور جــديــد فــي الـبــاد كان
يحوي نواة المنظومة الطائفية وشكل
«الديمقراطية األمريكية» .في  2004تم
تـشـكـيــل «ال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة الـمــؤقـتــة»
لتكون السلطة الثالثة بعد الغزو ،وحلت
محل سلطة االئتالف السابقة ،بعدها تم
اعـتـمــاد «الـحـكــومــة الـمــؤقـتــة االنـتـقــالـيــة»
وال ـتــي كــانــت مـهــامـهــا الــرئـيـســة اإلع ــداد
ل ـق ـي ــام ان ـت ـخ ــاب ــات بــرل ـمــان ـيــة وح ـكــومــة
عــراقـيــة دائـمــة بـمــدة  4سـنــوات دوريــة،
والمصادقة على دستور البالد.
الحكومات «المستقلة»
بعد بضع مناوشات تم تكليف «نــوري
ال ـمــال ـكــي» رئ ـي ـس ـ ًا لـلـحـكــومــة وب ـعــد عــدد
مــن الـخــافــات بـيــن الـكـتــل الـبــرلـمــايـنــة تم
مـنـحــه الـثـقــة والـمـصــادقــة عـلــى الحكومة
ال ـجــديــدة ،لـكــن مــا لـبـثــت أن انـتـهــت أول

دورة ح ـك ــوم ـي ــة ب ـع ــد ال ـ ـغ ـ ــزو ،وحـ ــان
وقـ ــت االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـثــان ـيــة
ف ــي  ،2010ح ـت ــى دخـ ــل الـ ـعـ ــراق أزم ــة
س ـيــاس ـيــة أدت إلـ ــى اس ـت ـع ـصــاء اسـتـمــر
ثـمــانـيــة أش ـهــر ،حـيــث تـعـمّـقــت الـخــافــات
داخ ــل ال ـقــوى والـكـتــل الـسـيــاسـيــة ضمن
البرلمان ،لتنتهي بإعادة انتخاب نوري
المالكي للمرة الثانية بشكل «تسوية»
غـيــر معلنة ،والـمـصــادقــة عـلــى حكومته.
فــي الـ ــدورة الـمـقـبـلــة ،ع ــام  ،2014كــانــت
ق ــد ت ـع ـمّ ـقــت ال ـخ ــاف ــات ،وت ـس ـعّ ــرت إثــر
ت ــوت ــر األوض ـ ـ ــاع اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ـم ـح ـل ـيــة
ع ـل ــى كـ ــافـ ــة الـ ـصـ ـع ــد ،ل ـك ــن مـ ــع وجـ ــود
ت ـه ــدي ــد «داع ـ ـ ــش» ال ـ ــذي كـ ــان يـسـيـطــر
عـلــى جــزء كـبـيــر مــن األراض ــي الـعــراقـيــة
بــاإلضــافــة إل ــى اح ـت ـمــاالت تــوسّ ـعــه ،فقد
طـغــى ال ـشــأن الـعـسـكــري واألم ـن ــي على
الخالفات السياسية وتم انتخاب «حيدر
ال ـع ـب ــادي» ف ــي ح ـي ـنــه ،ف ــي ال ـف ـتــرة بـيــن
 2014و  ،2018تم تحرير جزء كبير من
األراضي العراقية الواقعة تحت سيطرة
«داع ـ ـ ــش» وع ـ ــاد ال ـن ـش ــاط ال ـبــرل ـمــانــي
وال ـح ـكــومــي بــال ـظ ـهــور ،ف ــي  2018عــاد
البرلمان ليدخل أزمــة تشكيل الحكومة
الجديدة ،وجرى التصويت على «عادل
ع ـب ــد الـ ـمـ ـه ــدي» ب ــاع ـت ـب ــاره «م ـس ـت ـقـ ًـا»
وضـمــن مــا تــم الـتــوافــق عـلـيــه اصـطــاحـ ًا
ك ــ«م ــرش ــح ت ـس ــوي ــة» ،ل ــم يـكـمــل األخ ـيــر
دورته وأعلن استقالته في ربعها األول
أواخ ـ ــر عـ ــام  2019إثـ ــر االح ـت ـجــاجــات
ال ـش ـع ـب ـيــة ال ــواس ـع ــة ،ل ـتــدخــل ال ـح ـكــومــة
العراقية ،من جديد ،أزمة تشكيل حكومة
لم تنتهِ حتى هذه اللحظة.
العوامل المحيطة
عـ ـمـ ـلـ ـيـ ـ ًا ،وب ـ ـن ـ ــا ًء عـ ـل ــى مـ ــا سـ ـبـ ــق ،فـ ـ َّـإن
الـعــراق يعاني مــن أزمــة سياسية ضمن

إن العراق
يعاني من
أزمة سياسية
ضمن القوى
والتيارات
العراقية
المنضوية
في البرلمان
منذ عام 2010
وحتى هذه
اللحظة

ال ـقــوى وال ـت ـيــارات الـعــراقـيــة الـمـنـضــويــة
ف ــي ال ـبــرل ـمــان م ـنــذ ع ــام  ،2010وحـتــى
هـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــة ،ويـ ـع ــزى ال ـس ـب ــب بــذلــك
إل ــى ع ــدة ع ــوام ــل ،م ـن ـهــا م ــا ه ــو مـحـلــي
كــالـتـنــاقـضــات الـطــائـفـيــة وال ـقــوم ـيــة الـتــي
فرضتها واشنطن عبر «الديمقراطية»،
واالحتجاجات الشعبية في أعوام 2011
و  2013و 2015وأخير ًا  ،2019باإلضافة
إلى تأثير الصراعات اإلقليمية والنشاط
اإلره ــاب ــي ضـمــن ه ــذه ال ـف ـتــرة .وم ــا هو
إقـلـيـمــي كــالـصــراع اإلي ــران ــي -األمــريـكــي
وتأثيره على القوى السياسية العراقية،
وال ــدول ــي مـتـمـثـ ًا بــال ـتــراجــع األمــري ـكــي
وضـعــف ق ــدرة واشـنـطــن الـمـتــزايــد على
ف ــرض هـيـمـنـتـهــا أو خـطـطـهــا دول ـي ـ ًا بما
فيها العراق.
إن أكثر ما يمكن رصده ضمن هذه الفترة
بـيــن عــامــي  2010و  ،2020هــو ازديــاد
تــأثـيــر االحـتـيــاجــات الشعبية وتـكــرارهــا،
هــذا التأثير المتنامي والـضــاغــط بشكل
ك ـب ـيــر ع ـلــى قـ ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي حـيــن
كانت القوى السياسية في السابق تقع
تـحــت تــأثـيــر الـتـجــاذب إقـلـيـمــي والــدولــي
فقط ،فتصاعد دور العــب جديد -قديم
أصبح دوره أساسي ًا شيئ ًا فشيئ ًا.
م ــع ن ـهــايــة  2019وب ــداي ــة  2020كــانــت
معظم االعتبارات والخالفات السياسية
ت ـ ـتـ ــأثـ ــر ب ـ ـمـ ــوقـ ــف ال ـ ـ ـشـ ـ ــارع ال ـ ـعـ ــراقـ ــي
بــاحـتـجــاجــاتــه وم ـطــال ـبــه إل ــى ح ـدٍ بـعـيــد.
مــع الـتــأكـيــد عـلــى ع ــدم تـنــاســي الـعــوامــل
األخرى في المعادلة .أي وبمعنى آخر،
إن ال ـم ـبــادرة وال ـق ــرار بــالـشــأن الـعــراقــي
والتي كانت مرهونة ،بالدرجة األولــى،
لـ ـلـ ـت ــوازن ــات الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ب ــات ــت تــدخــل
وب ـش ـكــل ت ــدري ـج ــي ض ـمــن ن ـط ــاق تــأثـيــر
الـشــارع وحــراكــه المستمر ،ونـمــو وزن
الشارع في العراق يجري بالتزامن مع
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تـغـيـيــر م ــوازي ــن ال ـقــوى الــدول ـيــة والـتــي
بــاتــت بشكلها الـحــالــي تـضــع حــاجــز صـ ّدٍ
أم ـ ــام ال ـت ــدخ ــل الـ ـخ ــارج ــي واألم ــري ـك ــي
ت ـح ــدي ــد ًا ،وه ــو م ــا يـعـنــي َّأن واشـنـطــن
لــم تـعــد تـمـلــك ال ـقــدرة ذات ـهــا عـلــى فــرض
«أفضل السيناريوهات» للمنطقة .ومن
هــذه النقطة نستطيع القول إن إمكانية
ال ـت ـغ ـي ـيــر بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـعــراق ـي ـيــن أصـبـحــت
أك ـبــر ،وهــو مــا يـجـعــل قــوى الـفـســاد في
الداخل تسعى إلى تأجيل خالفاتها على
الحصص قلي ًال على أمــل أن تنجح في
و ْأدِ الحركة الشعبية العراقية التي يشتدُّ
عودها يوم ًا بعد يوم.
األفق المفتوح للشعب العراقي
إن مــا يـجــري الـيــوم فــي ال ـعــراق ،يمكن
ت ـس ـم ـي ـتــه م ـ ـجـ ــاز ًا «م ــرح ـل ــة ان ـت ـقــال ـيــة»
لـيـتـسـلــم خــالـهــا الـشـعــب ال ـعــراقــي زمــام
ال ـم ـب ــادرة ،وي ـخ ــوض خــال ـهــا تـجــربـتــه
الـمـيــدانـيــة والـسـيــاسـيــة مـسـتـقـ ًا وبـعـيــد ًا
عـ ــن األحـ ـ ـ ــزاب ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة وال ـط ــائ ـف ـي ــة
المنتمية لـلـتــوازن الــدولــي الـســابــق ،كما
يعبر بذلك وضوح ًا عبر رفضه للجميع
«شـ ّلــع قـ ّلــع كلهم حــرامـيــة» ويــدرك فيها
وزنــه وحجم تأثيره ...وســواء في هذا
الحراك الجاري اآلن ،أو التالي ،إذا ما
تــوقــف نـشــاطــه مــؤق ـت ـ ًا اآلن ،سـيـتـطــور
تأثيره من فرض مطالبه على الحكومة
العراقية بقواها السياسية ،إلــى إدارتها
ب ـن ـف ـســه ع ـبــر أش ـك ــال وق ـ ــوى سـيــاسـيــة
جـ ــديـ ــدة ت ـع ـب ــر عـ ـنـ ــه ،ويـ ـشـ ـتـ ــرط ه ــذا
ال ـت ـطــور بـســرعـتــه أو ت ـبــاط ـئ ـهِ بـتــراجــع
التاثيرات الخارجية وقدرتها إلى إمداد
ومـســانــدة الـقــوى الـسـيــاسـيــة التقليدية،
وعلى رأسها واشنطن ،التي باتت قاب
قوسين أو أدنــى من االنسحاب الكامل
من المنطقة.
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قدم االتحاد األوروبي والحكومة البريطانية خالل األسبوع الماضي وثائق تحدد
أهدافهما للمحادثات القادمة حول عالقتهما المستقبلية بعد خروج بريطانيا من
االتحاد .وتتناقض الوثائق مع بعضها البعض بشكل حا ّد وملفت ،لدرجة َّأن التوصل إلى
اتفاق يبدو بمرور الوقت مستحي ًال تماماً.

ǧجمانة عيسى

هـ ــدد رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي ،بــوريــس
ج ــونـ ـس ــون ،ب ـق ـطــع ال ـم ـح ــادث ــات إذا ل ــم يـتــم
ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق ب ـح ـلــول ن ـهــايــة ح ــزي ــران
الـمـقـبــل .وق ــال إن لـنــدن سـتــركــز اسـتـعــداداتـهــا
بـعــد ذل ــك عـلــى خ ــروج بــريـطــانـيــا مــن االت ـحــاد
األوروب ـ ــي دون ات ـفــاق عـنــدمــا تـنـتـهــي الـفـتــرة
االنتقالية فــي نهاية عــام  .2020ومــن جانبه،
قال كبير مفاوضي االتحاد األوروبي ،ميشيل
بارنييه ،إنه يتوقع «محادثات صعبة للغاية».
واتـ ـف ــق ال ـ ـ ــوزراء الـ ـ ــ 27م ــن ال ـ ــدول األع ـض ــاء
فــي االت ـحــاد األوروبـ ــي عـلــى خ ـطــوطٍ حـمــراء
ل ـل ـم ـح ــادث ــات ال ـم ـق ـب ـلــة .وهـ ــم ي ـع ــرض ــون عـلــى
بــريـطــانـيــا اتـفــاقـيــة ت ـجــارة ح ــرة دون رســوم
جمركية أو قـيــود كمية عـلــى حــركــة البضائع،
ولـكـنـهــم يــرهـنــون ذل ــك بــال ـتــزام ل ـنــدن بأغلبية
قواعد ولوائح االتحاد األوروبي.
وبــالـنـسـبــة ل ـجــون ـســون وح ـكــوم ـتــه ،ف ــإن هــذه
ال ـش ــروط غ ـيــر م ـق ـبــولــة .ف ـبــاألصــل ،ك ــان أحــد
أهــداف ـهــم ف ــي حـمـلـتـهــم ل ـخ ــروج بــريـطــانـيــا مــن
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ه ــو ال ـت ـح ــرر م ــن قــواعــد
ولــوائــح االتـحــاد األوروب ــي ،مــن أجــل المضي
قدم ًا في رفع القيود التنظيمية عن االقتصاد.

وت ـعــارض الـحـكــومــة الـبــريـطــانـيــة بـشـكــل قــاطــع
تمديد الفترة االنتقالية التي تستمر  11شهر ًا،
والـتــي ال يتغير خــالـهــا أي شــيء فــي العالقة
بين لندن واالتحاد األوروبي ،رغم أن الخبراء
ي ـقــولــون إن ــه سـيـكــون مــن الـمـسـتـحـيــل تـقــريـبـ ًا
التوصل إلى اتفاق خالل هذا اإلطار الزمني.
فــي المقابل ،يعتقد معارضو خــروج بريطانيا
من االتحاد أوروبــي أن جونسون وحكومته
ع ــازم ــون بــالـفـعــل عـلــى ال ـخ ــروج دون ات ـفــاق،
وع ـلــى ه ــذا األس ـ ــاس ،ي ـح ــذرون م ــن أن مـثــل
ه ــذا ال ـخ ــروج مــن شــأنــه أن يـضـعــف ال ـقــدرات
االقـتـصــاديــة والـسـيــاسـيــة للمملكة الـمـتـحــدة ال
على الصعيد المحلي فحسب ،بل وكذلك على
مـسـتــوى ال ـق ــارة األوروبـ ـي ــة ،إذ إن ال ـخــروج
دون اتـفــاق يعني فعلي ًا تــرك قطاعات واسعة
مــن االقـتـصــاد وال ـشــركــات الـبــريـطــانـيــة عــرضــة
لـلـتـخـبــط فــي ظــل غ ـيــاب ال ـقــوان ـيــن الـتـنـظـيـمـيــة
ال ـت ــي ت ـح ــدد اإلطـ ـ ــار ال ـق ــان ــون ــي ل ـع ــاق ــة ه ــذه
الـشــركــات مــع نظيراتها فــي أوروب ــا ،ذلــك عــدا
عن المخاوف السياسية التي يمكن أن تنفجر
داخل المملكة المتحدة نفسها.
إن العواقب االقتصادية للخروج دون اتفاق
ستكون مروعة لكال الجانبين .حيث لن تنظم
العالقات التجارية بعد ذلك إال بموجب شروط
منظمة التجارة العالمية ،مع فــرض تعريفات

جـمــركـيــة مــرتـفـعــة فــي الـمـقــابــل .وس ــوف تنهار
الـتـجــارة بـيــن االت ـحــاد األوروبـ ــي وبــريـطــانـيــا،
الـتــي بـلـغــت فــي عــام  423 ،2017مـلـيــار جنيه
إسترليني.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـخ ـب ــراء االق ـت ـصــادي ـيــن
ونـخــب الصناعة يـحــذرون مــن عــواقــب الفشل
في التوصل إلى اتفاق ،إال أن لندن وبروكسل

ال تـ ــزاالن ت ـس ـيــران ف ــي م ـســار ت ـصــادمــي مــن
المحادثات .والملفت في هذا التفصيل بالذات
َّأن عدد ًا متزايد ًا من المتابعين باتوا يربطون
م ــوض ــوع ال ـف ـش ــل ال ـ ــذي ي ـص ـيــب ال ـم ـح ــادث ــات
ال ب ــال ـق ـن ــاع ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ل ـل ـن ـخــب ال ـحــاك ـمــة،
بــل بــوصــول مـنـظــومــة ال ـعــاقــات االقـتـصــاديــة
الرأسمالية إلى مرحلة متقدمة من اإلفالس.

لوكسمبورغ ،نقطة أوروبية جديدة لصالح موسكو
بطلب من نظيره الروسي ،سيرغي الفروف ،قام وزير خارجية
لوكسمبورغ ،جان أسيلبورن ،بزيارة موسكو يومي الخميس والجمعة
الماضيين ،لمناقشة عدد من القضايا المشتركة بين البلدين.

ǧمالذ سعد

لوكسمبورغ وروسيا
ف ــي الـ ـي ــوم األول جـ ــرت ال ـم ـن ــاق ـش ــات ح ــول
مـخـتـلــف ال ـعــاقــات ،الــدبـلــومــاسـيــة والـسـيــاسـيــة
واالق ـت ـص ــادي ــة وال ـت ـج ــاري ــة ،وف ــق م ــا تــداول ـتــه
وك ـ ـ ــاالت األن ـ ـب ـ ــاء ،وبـ ـح ــث ال ـ ــوزي ـ ــران سـبــل
ت ـقــويــة هـ ــذه ال ـع ــاق ــات ،وخ ـص ــوص ـ ًا ال ـجــانــب
االق ـت ـص ــادي م ـن ـهــا ،وف ــي ال ـع ـمــوم ،ف ـقــد رحــب
الـ ــوزيـ ــران ب ــال ـت ـب ــادالت وال ـت ـع ــاون الـمـسـتـمــر
ف ـي ـم ــا بـ ـي ــن ب ـ ــاده ـ ــم ،م ـش ـي ــري ــن إلـ ـ ــى ت ـط ــور
الجانب االقتصادي منها ،وتحدث أسيلبورن
«كــأوروبـيــون ،فــإن روسـيــا جــارتـنــا ،وبـمــا أننا
جيران فمن المفترض أن نتحدث مع بعضنا
مــن وقــت آلخــر ونـتـفــاهــم ونـمـضــي قــدم ـ ًا نحو
بناء أساسات جيدة».
في الملفات الدولية
تطرق الوزيران إلى عدد من القضايا الدولية
كـســوريــة ولـيـبـيــا وفـلـسـطـيــن وأوكــران ـيــا ،وأكــد
أسيلبورن بدوره على أن ال حل عسكري ًا في
سورية ،وإنما سياسي وعبر الـحــوار ،مشير ًا
إلــى أن تــركـيــا ال تـمـلــك الـحــق فــي طـلــب تفعيل

ال ـم ــادة ال ـخــام ـســة م ــن م ـعــاهــدة ال ـنــاتــو لـطـلــب
الدعم في عمليتها العسكرية في إدلــب ،وفيما
يخص المسألة الفلسطينية فقد أكد أيض ًا على
ض ــرورة حــل ال ـنــزاع بــاالسـتـنــاد إلــى الـقــوانـيــن
وال ـ ـق ـ ــرارات ال ــدول ـي ــة ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن مـجـلــس
األمــن ،وحــول أوكــرانـيــا أعــرب أسيلبورن عن
تــأيـيــده لـمـخــرجــات قـمــة ال ـنــورمــانــدي الـســابـقــة
وأمـلــه بــإنـجــاز تـقــدم فــي القمة المقبلة ،مشيد ًا
بدور روسيا اإليجابي في هذا األمر ،وأ َّكد َّأن
اتفاقات مينسك فيما يخص األزمة األوكرانية
هي المفتاح األساس لحلها.
ح ــول ال ـعــاقــات األوروب ـي ــة الــروس ـيــة واألم ــم
المتحدة

فيما يخص الـعــاقــات بين االتـحــاد األوروبــي
وروسيا ،وبين الناتو وروسيا ،باإلضافة إلى
م ـســائــل األمـ ــن األوروبـ ـ ــي ،ش ـجــع أسـيـلـبــورن
ال ـم ـضــي ف ــي ب ـنــاء ع ــاق ــات ج ـيــدة م ــع روس ـيــا
لـتـحـقـيــق ش ــراك ــة أوث ــق م ـع ـهــا ،بــوصـفـهــا الع ـب ـ ًا
أسـ ــاس ـ ـي ـ ـ ًا فـ ــي مـ ـس ــائ ــل األم ـ ـ ــن واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
اإلسـتــراتـيـجــي ألوروب ـ ــا ،وأ ّكـ ــد عـلــى ض ــرورة
ت ـمــديــد م ـعــاهــدة «سـ ـت ــارت» .وقـ ــام ال ــوزي ــران
بـتـقـيـيــم ت ـعــاون الـبـلــديــن داخ ــل األم ــم الـمـتـحــدة
وأعربوا عن رغبتهم بتطويرها وتعميقها.
أوروبا تميل شرقاً بالتدريج
تشير تصريحات وزير خارجية لوكسمبورغ

السابقة ومواقفه ،إلى حالة التوافق الجديدة
ال ـن ــاش ـئ ــة مـ ــع روسـ ـيـ ــا ب ـم ـخ ـت ـلــف ال ـم ـســائــل
وال ـق ـضــايــا الـمـحـلـيــة وال ــدول ـي ــة ،وي ـش ـيــر هــذا
األم ــر ب ــدوره إل ــى ن ـشــاط الـجــانــب الــروســي
وازدي ــاد وزن ــه وتـطــويــر عــاقــاتــه مــع الــدول
األوروبية ،ورغم التأكيد على أن تصريحات
أس ـي ـل ـبــورن ال ـســاب ـقــة ق ــد ال ت ـع ـكــس س ـلــوك ـ ًا
عملي ًا مـبــاشــر ًا لــدولــة لوكسمبورغ اآلن ،إال
أنـهــا تــوضــح إسـتــراتـيـجـيـتـهــا بــانـفـتــاحـهــا نحو
تطوير عالقاتها مع موسكو ومستقبل هذه
العالقات ،وتكون بذلك ثالث دولــة أوروبية
بعد فرنسا وألمانيا بإعالنها تصريحات من
هذا النوع.
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الصورة عالمياً
•أعربت حكومة
إثيوبيا عن
خيبة أملها
في البيان
األخير الصادر
عن الخزانة
األمريكية في
أعقاب المفاوضات
األخيرة حول سد النهضة في واشنطن بين
مصر والسودان بال إثيوبيا..
•بحث نائب وزير
الخارجية الروسي
ميخائيل
بوغدانوف
في حديث
هاتفي،
سبل التسوية
الليبية مع وزير
خارجية حكومة
الوفاق الوطني الليبية محمد طه سيالة،
وذكرت الخارجية الروسية َّأن االتصال تم
بمبادرة من الجانب الليبي.

بدأت المرحلة التمهيدية من االنتخابات الرئاسية األمريكية الـ  ،59والتي من المفترض أن تصل إلى مرحلتها النهائية في يوم الثالثاء  3تشرين
الثاني من العام الجاري ،وإذا ما أردنا االبتعاد عن التفاصيل المعقدة لهذه العملية يمكننا القول إن الصراع في المرحلة التمهيدية يهدف الختيار
مرشح واحد للحزب الجمهوري وآخر للحزب الديموقراطي.
ǧعالء أبوفراج

ب ـمــا أن الــرئ ـيــس ال ـحــالــي دون ــال ــد تــرامــب
س ـي ـك ــون م ــرش ـح ـ ًا ل ـل ـح ــزب ال ـج ـم ـه ــوري،
ي ـجــري ال ـص ــراع إذ ًا عـلــى مــرشــح الـحــزب
الــديـمــوقــراطــي ،وضـمّــت قــائـمــة ترشيحات
ال ـحــزب  29اس ـم ـ ًا ،لـتـبــدأ بــالـتـنــاقــص حتى
وص ـلــت ال ـي ــوم إل ــى  12مــرش ـح ـ ًا ،أبــرزهــم
ب ـيــرنــي سـ ــانـ ــدرز ،وجـ ــون ب ــاي ــدن ،وبـيــت
بوتيجيج ،وإليزابيث وارن ،إال أن تركيز
اإلعالم ينصب حالي ًا على ساندرز وبايدن
ب ـش ـكـ ٍـل أس ـ ــاس .ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ــه مــن
غ ـيــر ال ـم ـم ـكــن ال ـي ــوم ال ـج ــزم بـنـتـيـجــة هــذا
«الـسـبــاق» ،فالطريق ال يــزال طــويـ ًا ،لكن
س ــان ــدرز وم ـن ــذ فـ ــوزه ف ــي واليـ ــة ن ـي ـفــادا
ونـيــوهــامـبـشـيــر ت ـصــدر بــاقــي الـمــرشـحـيــن
لـيـحـصــل بــذلــك عـلــى  56تـفــويـضـ ًا ،بمقابل
جـ ــون ب ــاي ــدن والـ ـ ــذي ح ـص ــل ب ـع ــد ف ــوزه
فــي والي ــة كــاروالي ـنــا الـجـنــوبـيــة عـلــى 48
ت ـف ــوي ـض ـ ًا ،وي ـح ـت ــاج ال ـم ــرش ــح إلـ ــى 1991
ت ـفــوي ـض ـ ًا ،لـيـحـصــل ع ـلــى ورقـ ــة الـتــرشـيــح
الـنـهــائــي مــن الـحــزب الــديـمــوقــراطــي ،ليقف
أمــام دونــالــد تــرامــب فــي المرحلة األخيرة
من هذه االنتخابات.
ما يحتاجه ساندرز
ي ـجــري الـحــديــث عــن مـبــالــغ كـبـيــرة دفـعــت
وتدفع في الحمالت االنتخابية لمرشحي
تخطت
الــرئــاســة ،فحسب وســائــل اإلعــام َّ
ت ـكــال ـيــف ال ـح ـم ـلــة اإلع ــان ـي ــة لــان ـت ـخــابــات
الـتـمـهـيــديــة عـتـبــة الـمـلـيــار دوالر ،ووصـلــت
حصة الملياردير مايكل بلومبرغ من هذا
اإلنفاق إلى نصف هذا المبلغ ،أما ساندرز
ف ـلــم ي ـن ـفــق إال ال ـق ـل ـيــل م ـق ــارن ـ ًة ب ـمــا أنـفـقــه
بلومبرغ «مــا يـقــارب  48مليون دوالر»،
وهنا تظهر المالمح األولى لطبيعة بيرني
س ــان ــدرز ،فـيـجــري ال ـحــديــث عـنــه عـلــى أنــه
م ــرشّ ــح «اش ـت ــراك ــي» ،وي ــرف ــض ســانــدرز
إن ـفــاق األمـ ــوال فــي الـحـمــات االنـتـخــابـيــة،

وينتقد من يفعلون ذلك أمام الناس وعلى
الـمــأ ،وعلى الــرغــم مــن ضــرورة أال تحدد
األم ــوال مــن يـفــوز فــي االنـتـخــابــات ،يجب
أن نسأل أنفسنا إن كان ساندرز يستهدف
ال ـشــري ـحــة األف ـق ــر م ــن ال ـنــاخ ـب ـيــن ،ألـيـســت
هذه هي الطريقة األمثل لتحقيق هذا؟ أن
يصبح عدم إنفاق األموال العماد األساس
لهذه الحملة سيجعلها براقة بعيون العمال
والفقراء ،ومن هذه النقطة يمكننا إطالق
آالف األسـئـلــة ح ــول س ــان ــدرز ،وم ــا الــذي
يسعى إليه ،ومــا الــذي تحتاجه المنظومة
األمريكية المأزومة اليوم؟
طبيعة الخطاب وإلى من يوجه
يــركــز س ــان ــدرز ف ــي وعـ ــوده ع ـلــى مـطــالــب
اقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة ،لــم نسمعها سابق ًا
ب ـهــذه ال ـك ـثــافــة ،ف ـهــو ي ـت ـحــدث ع ــن إص ــاح
ضــريـبــي واس ــع يـشـمــل إع ـف ــاءات ضريبية
ل ـ ــذوي ال ــدخ ــل الـ ـمـ ـح ــدود ،وي ـح ـت ــج عـلــى
واقــع الــواليــات المتحدة الصحي ،ويطلق
الوعود بنظام ضمان صحي شامل وعادل
يمنع شــركــات األدوي ــة مــن تحقيق أربـ ٍـاح
هــائ ـلــة م ــن ج ـي ــوب األمــري ـك ـي ـيــن ال ـف ـق ــراء.
وت ـط ــول قــائ ـمــة ال ــوع ــود هـ ــذه ،ف ـلــم يـنـسَ
ســانــدرز مشكلة الـسـكــن والــديــن والتعليم
ال ـخ ــاص ال ـم ـك ـلــف الـ ــذي ي ــره ــق ال ـش ـبــاب.
وي ـن ــدد بــالـعـنـصــريــة والـعـنـصــريـيــن ويـقــف
وس ــط لــوحــة م ـت ـعــددة األع ـ ــراق م ــن قـبــل
م ـن ــاص ــري ــه «راف ـ ـض ـ ـ ًا ل ـل ـظ ـل ــم» ،ول ـت ـك ـت ـمــل
صورته «البراقة» يذكر بالكارثة المناخية
ال ـت ــي ت ـه ــدد ال ـكــوكــب وض ـ ــرورة ال ـت ـحــول
لـلـطــاقــة الـنـظـيـفــة ،وي ـع ـلــن رف ـضــه لـلـتـمـيـيــز
ضــد الـمــرأة وبـعــزمــه تشريع «الحشيش»
وض ـم ــان ال ـحــريــة الـجـنـسـيــة ،وغ ـيــرهــا مــن
ال ـع ـنــاويــن ال ـتــي يـتـلــوهــا تـصـفـيــق ح ــادٌ من
مناصريه وصرخات تأييد تتوق للتغيير.
يصرّ بيرني ســانــدرز على أن ما يقوم به
لـيــس «حـمـلــة انـتـخــابـيــة» وإن ـمــا «حــركــة»
ويــدعــو أنـصــار هــذه «الـحــركــة» إلــى العمل

ال ـج ــاد وطـ ــرق أب ـ ــواب ال ـع ـمــال وأص ـح ــاب
الدخل المحدود لدفعهم إلى العمل من أجل
«التغيير وعدم االكتفاء بالتذمر».
ويُـ ـع ــد ال ـم ــوق ــف م ــن ال ـك ـي ــان ال ـص ـه ـيــونــي
أحــد أب ــرز آرائ ــه فــي الـسـيــاســة الـخــارجـيــة،
فـهــو يـتـهــم بـنـيــامـيــن نـتـنـيــاهــو بــالـعـنـصــريــة،
ويرفض بناء المستوطنات على األراضي
الفلسطينية ،ويهدد «إسرائيل» بتخفيض
الـ ـمـ ـسـ ــاعـ ــدات ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـتـ ــي ت ـقــدم ـهــا
الواليات المتحدة .ويرى البعض في هذه
الـتـصــريـحــات ،دلـيـ ًا أن ســانــدرز ،يـهــودي
الديانة ،سيكون قاسي ًا بالتعامل مع الكيان
الصهيوني ،متجاهلين ّأن حديثه هذا يُعد
ـودة إلــى األحــاديــث التي اعتدنا سماعها
عـ ً
بشكل
تكن
ولم
الرئاسية
ترامب
فترة
قبل
ٍ
مــن األش ـك ــال دع ـم ـ ًا لـلـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
بــل فــي أحـســن األح ــوال شـكـ ًا مــن أشـكــال
صرف االنتباه عن الدعم الحقيقي الكبير
الذي يتلقاه الكيان.
ال ـت ـغ ـي ـي ــر فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ب ــات
ضــرورة حـقـ ًا ،ويمكن بسهولة أن نعرف
ال ـج ـم ـهــور ال ـ ــذي ي ـس ـت ـهــدفــه س ــان ــدرز فــي
ح ـم ـل ـتــه وح ــدي ـث ــه ،ف ـي ـبــدو َّأن ال ـم ـن ـظــومــة
ت ـح ــاول أن تـسـتـبــق األحـ ـ ــداث .ف ـســانــدرز
يـحــاول رفــع مطالب الـنــاس ،ولـكـنَّ الفرق
أنـ ــه ال ي ـم ـلــك «ب ــرن ــام ـج ـ ًا اش ـت ــراك ـي ـ ًا» كـمــا
يدَّعي ،فهو يعبّر اليوم عن الحاجة الملحة
لـلـمـنـظــومــة ال ـم ــأزوم ــة ال ـت ــي ت ــوش ــك عـلــى
االنـفـجــار ،فهو يـحــاول جمع المسحوقين
وال ـف ـق ــراء ق ـبــل أن ي ـن ـت ـف ـضــوا ح ـق ـ ًا ،وهـنــا
س ـت ـك ــون ال ـم ـن ـظ ــوم ــة م ـس ـت ـع ــدة ل ـت ـقــديــم
بـعــض ال ـت ـنــازالت ال ـتــي سـتـظـهــر بــوصـفـهــا
مكاسب ل ـ «بــرنــامــج التغيير» ،وعـنــد هذه
النقطة ربما يصبح ساندرز أكثر نفع ًا من
ترامب للمرحلة القادمة .فيبدو َّأن الواقع
االق ـت ـصــادي الـظــالــم ال ــذي يـعـيـشــه الـشـعــب
األم ــري ـك ــي ي ـه ــدد ال ـم ـن ـظــومــة الــرأس ـمــال ـيــة
الـقــائـمــة ،فــا بــد مــن مـنــاورة جــديــدة ،ربما
يكون ساندرز عنوان ًا لها.

•قالت وزارة
الخارجية
اإليرانية
يوم األحد
في بيان إن
طهران تعارض
االتفاق بين الواليات
المتحدة وطالبان ،ألنه سيضفي شرعية على
وجود القوات األمريكية في أفغانستان.
•أعلن المتحدث
باسم الكرملين
دميتري
بيسكوف،
أن الرئيس
فالديمير
بوتين سيجتمع
مع رؤساء الكتل
النيابية في الـ 5من آذار ،لبحث التعديالت
الدستورية التي طرحها في شهر كانون
الثاني الماضي.
•خرج اآلالف من
الجزائريين
للتظاهر
في األسبوع
الـ 54من
االحتجاجات،
مطالبين بإحداث
إصالحات عميقة
وإطالق سراح نشطاء اعتقلوا في احتجاجات
سابقة وسار المحتجون في عدد من المدن الجزائرية
رافعين شعار «لن نتوقف».
•قال متحدث
باسم وزارة
الخارجية
الصينية ،إن
الصين تعتزم
تقديم دعم وفقًا
لقدراتها للدول التي لديها أنظمة صحية
أضعف لمساعدتها في تعزيز قدراتها على
الوقاية من مرض كورونا والسيطرة عليه.
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ندرة المياه :هل نحن

ربع البشرية يواجه أزمة مياه تلوح معالمها في األفق ،وتشمل هذه األزمة ندرة المياه
التي تبدو غير قابلة للتصديق عندما ننظر إلى حقيقة ّأن  %70من سطح األرض مكون
من المياه .لكن يتم استهالك  %80من المياه المتاحة على السطح أو المياه الجوفية
كل عام ،ويتوقع أن يزداد الطلب العالمي على المياه بنسبة  %55حتى عام .2050
ّ
لماذا يواجه العالم أزمة ندرة مياه وما الذي يبقي هذا الطلب المتنامي على المياه دون
معالجة مستدامة؟

ǧبقلم :لويس فوشونǧ
     تعريب وإعداد عروة درويش

السبب األول الذي يؤدي إلى اإلجهاد المائي
ح ــول ال ـعــالــم ه ــو ال ـن ـمــو غ ـيــر الـمـتـنــاســب بـيــن
ال ـس ـكــان وم ـ ــوارد ال ـم ـيــاه م ــن ج ـهــة ،فــالـسـكــان
ينمون بينما ال تشهد الـمــوارد المائية تنمية
ب ــذات ال ـســرعــة .فـهـنــاك حــوالــي مـلـيــار إنـســان
ج ــدي ــد ع ـل ــى األرض ك ـ ـ ّـل  15إل ـ ــى  20عـ ــام،
والموارد المائية ذاتها دون تنمية ،ممّا يؤدي
إلى عجز في ميزان موارد المياه العالمية.
ال ـس ـبــب ال ـثــانــي ه ــو تـ ــوزع ال ـك ـثــافــة الـسـكــانـيــة
العالمية بشكل غير متناسب مع توزع الموارد
المائية .فليس هناك ارتباط واضح بين توزع
الـكـثــافــة الـسـكــانـيــة فــي بـعــض الـمـنــاطــق وبـيــن
وج ــود ال ـم ـيــاه ف ـي ـهــا .م ـث ــال :ه ـنــاك م ــا نــدعــوه
«مثلث الـعـطــش» ،ويمتد مــن جنوبي إسبانيا
إلــى الباكستان إلــى الـقــرن اإلفريقي عــائــد ًا من
جديد .ضمن هذا المثلث ،يقطن حوالي ملياري
إنسان في منطقة ذات شحّ مائي شديد.
أما باالتجاه إلى كندا أو إلى روسيا ،فستجد
ل ــدى ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـس ـكــان ـيــة م ـيــاه ـ ًا أك ـث ــر مـمّــا
يـحـتــاجــونــه إذا مــا قـسـنــا األم ــر ب ـعــدد الـسـكــان
هناك .وعليه فهذا سبب حاسم آخر لما نواجهه
مــن أزمــة إجـهــاد مائي فــي بعض المناطق من
العالم -ولكن ليس في جميع مناطق العالم.
ولــديـنــا تـغـيّــر ال ـم ـنــاخ ،وه ــو الـعــامــل األه ــم في

السنوات األخيرة ،فهو بمثابة الفاكهة للكعكة.
فالتعاضد بين التغيّر المناخي والعوامل اآلنفة
الذكر هو ما يؤثر على مدى إتاحة المياه .لكنّ
السياسيين اليوم ،ووسائل اإلعالم المرتبطة
بـ ـه ــم ،يـ ــركـ ــزون ع ـل ــى ال ـ ـت ـ ــوزُّع ال ــدي ـم ـغ ــراف ــي
والـكـثــافــة السكانية للتعمية على مسألة تأثير
التغيّر المناخي وتشتيت االنتباه عن الحاجة
إليجاد حلول جذرية لها .عالوة على التعمية
على المسألة األهم :من يستهلك المياه؟
نـمــا اس ـت ـهــاك ال ـم ـيــاه ب ـم ـعــدالت ت ـفــوق ضعف
نمو عــدد الـسـكــان على طــول الـعــالــم فــي العقد
الماضي ،وذلــك بشكل جزئي بسبب استهالك
ال ـم ـيــاه ف ــي م ـج ــاالت األعـ ـم ــال ،م ـثــل ال ــزراع ــة،
والذي يشكل  %70من استهالك المياه العذبة
العالميةّ .إن هذه النسب المرتفعة من استهالك
الـمـيــاه إلنـتــاج الـغــذاء تجعل مــن إيـجــاد تــوازن
فــي هــذا االسـتـهــاك حــاجــة مـلـحّــة ال يـمـكــن أن
تُـتــرك للسوق الــذي يميل بطبعه إلــى تفضيل
اإلنتاج المفرط في الغذاء.
حلول سريعة
ه ـن ــاك ب ـعــض ال ـح ـل ــول ال ـســري ـعــة ال ـت ــي يـمـكــن
ال ـل ـج ــوء إل ـي ـه ــا .األوّل ه ــو ال ـق ـي ــام ب ـت ـطــويــر
فــاعـلـيــة الـمـيــاه فــي الـقـطــاع الــزراعــي .علينا أن
نـحـقــق عـلــى طــول الـعــالــم ،وخــاصــة فــي الــدول
الـنــامـيــة ال ـتــي تـعــانــي مــن ش ـحّ ال ـم ـيــاه ،فــاعـلـيــة
أعـلــى السـتـخــدام الـمـيــاه فــي الـقـطــاع الــزراعــي
دون زيـ ــادة اس ـت ـخــدام الـمـنـتـجــات الـصـنــاعـيــة

أكثر من ثلث سكان
العالم ليس لديهم
إمكانية الوصول
إلى مياه شرب
نظيفة وأكثر من
 4مليارات إنسان
يفتقدون وجود
صرف صحي مالئم

الـكـيـمـيــائـيــة ،والـمـضــي خـطــوة تـلــو أخ ــرى إلــى
نـظــام اقـتـصــادي مــن الــزراعــة المتآلفة عضوي ًا
مع البيئة الحاضنة لها .قد يأخذ األمــر بعض
ال ــوق ــت ،فـهــو لــن يـحـصــل فــي ع ــام واح ــد ولــن
يكتمل في خمسة أعوام لكنّه قد يكتمل خالل
ع ـق ــد -وب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن ال ــوق ــت ف ـه ــذا هــو
الخيار األفضل.
ث ــان ـي ـ ًا ،ه ــو ال ـحــل الـ ــذي ق ــد يـتـطـلــب تـحـقـيـقــه
وقت ًا أقل ،تقليل جميع أنواع نفايات الطعام،
وهــي مــا تمثل نسبة  30إلــى  %40مــن كامل
قطاع ضخم يشمل
الناتج الزراعي .الزراعة ّ
زراعـ ـ ــة ال ـم ـح ــاص ـي ــل ،وك ــذل ــك ي ـش ـمــل تــرب ـيــة
الماشية .كما ّأن وجــود الـهــدر والـنـفــايــات ال
يـقـتـصــر عـلــى مــرحـلــة االس ـت ـهــاك ،بــل يــوجــد
كذلك في مرحلة اإلنتاج .مثال :خالل عملية
نقل منتجات الطعام .البدء بسرعة بهندسة
عملية تكرير للنفايات هو أمر هام ،علينا أن
نأخذه باالعتبار .إن كنت قادر ًا على تقليص
هــدر المياه أثناء عملية إنتاج الـغــذاء بنسبة
 30إل ــى  ،%40فـعـنــدهــا سـيـكــون لــديــك نقص
ألن اس ـت ـخــدامــك لـلـمـيــاه أق ــل بكل
م ـيــاه أق ــل ّ
بساطة.
الحل الثالث أن نكون قادرين ،خطوة بخطوة،
عـلــى تـغـيـيــر نـمــط االس ـت ـهــاك ال ـت ـجــاري الــذي
نعيشه الـيــوم لجميع المنتجات الــزراعـيــةّ .إن
استهالكنا للغذاء الـيــوم تحكمه عملية ترويج
هائلة للمنتجات الغذائية التي تبيعها الشركات
التي ال يمكنها ّإل االعتماد على الهدر .مثال:
اس ـت ـهــاك ـنــا ل ـل ـح ــوم ،وهـ ــي ال ـت ــي ت ـح ـتــاج إلــى
كـمـيــات كـبـيــرة جــد ًا مــن الـمـيــاه ،نـحــن نستهلك
الـلـحــوم بـشـكــل غـيــر مـسـتــدام يــدفـعـنــا إلــى ذلــك
النمط الثقافي لالستهالك التجاري ،األمر غير
الطبيعي وال الـفـطــري لــديـنــاّ .إن كـســر أســس
الـنـظــام الـغــذائــي الـحــالــي الــذي تـحــرضــه دوافــع
ربــح الـشــركــات المنتجة والبائعة الـمــروجــة له
بكثافة لهو أمر صعب ،لكنّه الزم ومتاح.
ه ـنــاك قـطــاعــات صـنــاعـيــة أخ ــرى غـيــر الــزراعــة

تـسـتـهـلــك ال ـم ـيــاه بـشـكــل مـكـثــف وت ـح ـتــاج مـنّــا
قطاع
أن نقاربها مــن ناحية هــدر المياه ،مثل ّ
ص ـنــاعــة ال ـمــابــس وال ـس ـي ــارات .م ـث ــال :إن ـتــاج
ورق ـ ــة واحـ ـ ــدة ي ـح ـت ــاج إل ـ ــى اس ـت ـه ــاك مــائــة
لـتــر مــن ال ـم ـيــاهّ .إن ه ــدر ال ـم ـيــاه كــارثــة يجب
إيـقــافـهــا .فــإنـتــاج لتر مــن الحليب يستهلك ألف
لـتــر مــن ال ـم ـيــاه .ولــديـنــا كــذلــك الـمـثــال الـشـهـيــر
ع ـمّــا يـسـتـهـلـكــه ك ــوب ق ـهــوة واح ــد تـشــربــه في
الـصـبــاح مــن م ـيــاه .يـحـتــاج كــوب قـهــوة واحــد
كــي ي ـكــون ج ــاه ــز ًا إل ــى  150ل ـتــر ًا مــن الـمـيــاه،
ف ــا يـقـتـصــر اس ـت ـخــدام ال ـم ـيــاه ل ـكــوب الـقـهــوة
عـلــى الـتــي تستخدمها إلع ــداده ،بــل يـمـتــد إلــى
المياه الالزمة لتحضير حبوب القهوة والمواد
الالزمة لزراعة القهوة وهلم جر ًا.
ّإن كـ ـ ّـل شـ ــيء لــدي ـنــا ي ـس ـت ـه ـلــك ال ـم ـي ــاه ،وهــو
مــا يـجــب أن يـحـفــز الـبـشــر عـلــى تـنـظـيــم عملية
االس ـت ـهــاك ،بـحـيــث تـقـلــص اسـتـهــاكـهــم الـعــام
للمياه على مدى األعوام القادمة.
مياه الشرب والصرف الصحي
أكثر من ثلث سكان العالم ليس لديهم إمكانية
الوصول إلى مياه شرب نظيفة ،وأكثر من 4
مليارات إنسان يفتقدون وجود صرف صحي
مــائــم .كـيــف يـمـكــن تــرشـيــد ه ــدر الـمـيــاه هـنــا؟
هل تزويد ك ّل إنسان حول العالم بمياه شرب
نظيفة ال يزال هدف ًا واقعي ًا يمكن تحقيقه؟
لــدى الفرنسيين عـبــارة «»parent pauvre
وتعني االرتباطات الضعيفة .معظم القرارات
الـتــي تُـتـخــذ فـيـمــا يـخــص الــوصــول إلــى الـمـيــاه
ليست مقبولة على الـمــدى الطويل .ولـهــذا أنا
أقـ ــول دوم ـ ـ ًا بـ ـ ّـأن إن ـش ــاء وت ـمــويــل بـنـيــة مـيــاه
الشرب التحتية يجب أن يتم بوقت واحد مع
إنشاء وتمويل مياه الصرف الصحي.
م ـثــال :إن ك ــان ل ــدى مــديـنـتــك بــرنــامــج لــزيــادة
وصول مواطنيها إلى المياه ،فسيحتاج هؤالء
الناس إلى برنامج للصرف الصحي أيض ًا .إن
لم تفعل ذلــك فستعزز عــدم التطابق والتكامل
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ال ـمــوجــود بـيــن م ـيــاه ال ـشــرب وم ـيــاه الـصــرف
الصحي.
فـ ــأحـ ــد الـ ـحـ ـلـ ــول ل ـت ـن ـم ـي ــة الـ ـمـ ـيـ ــاه وت ـق ـل ـي ــص
استهالكها ،والتي سيوضع السياسيون أمام
اسـتـحـقــاقــات اتـبــاعـهــا وتـمــويـلـهــا بـشـكــل عــام ال
محالة ،هي توفير مياه أكثر من خــال مورد
الـمـيــاه الـمـسـتـعـمـلــة .وإن كـنــت تــريــد أن تنتج
مـيــاهـ ًا صــالـحــة مــن م ـيــاه مـسـتـعـمـلــة ،فـسـيـكــون
لزام ًا عليك حتى تُتم العملية أن تقوم بإنشاء
وتطوير معالجة مياه الصرف الصحي ،األمر
الوحيد الــذي يحقق معادلة ربــح -ربــح كونه
س ـيــؤدي فــي الـنـهــايــة إلــى تــوفـيــر مـيــاه نظيفة
صالحة للشرب واالستهالك ،سواء من خالل
تقليص اسـتـهــاك مـيــاه الـشــرب أو مــن خــال
توفير المزيد من المياه لالستخدام.
ورغــم أنّـنــا ال نشهد فــي الــوقــت الحالي سوى
خـطــوات بطيئة فــي هــذا الـسـيــاق ،فــأنــا متفائل
بـ ّـأن وعــي الـنــاس فيما يخص تـلــوث المياه-
م ـثــال ت ـلــوث األن ـه ــار وال ـب ـحــار والـمـحـيـطــات-
سـ ـي ــؤدي ب ـه ــم إلـ ــى ال ـض ـغ ــط م ــن أجـ ــل تـبـنــي
حـكــومــاتـهــم لـمـشــاريــع تـنـمـيــة عــامــة أس ــرع في
قطاع الصرف الصحي بما يتناسب مع التنمية
ال ـم ـن ـشــودة ل ـم ـيــاه ال ـش ــرب ع ـلــى ط ــول الـعـقــد
القادم.
أنــا ال أرى ب ـ ّـأن «األهـ ــداف الـعــالـمـيــة» لـتــزويــد
الـجـمـيــع بـمـيــاه شــرب نظيفة وآمـنــة هــو الحل
األمثل لدينا .أنا أميل أكثر للحلول وااللتزامات
الــوطـنـيــة والـمـحـلـيــة بــالـمـقــارنــة مــع االلـتــزامــات
العالمية ،رغــم أهمية التنسيق العالمي .ولكن
وضمن البنى المقبولة القائمة حالي ًا ،فالجهود
الوطنية والمحلية هي أقــوى في هذا السياق
من الوعود وااللتزامات العالمية التي ال تملك
سلطة تراقب مدى التقدم المنجز في تنفيذها.
ففي الــوقــت الــراهــن سكان مدينة أو دولــة هم
فقط القادرون على متابعة قيام قادتهم بأداء
عملهم فيما يخص الــوصــول إلــى مـيــاه نظيفة
وآمنة.

المياه والمناخ السياسي العالمي
مع ما نشهده اليوم من نضوب موارد المياه
الـعــالـمـيــة ،كـيــف يـمـكــن لـلـحـكــومــات أن تتجنب
الدخول في نزاعات سياسية أو عسكرية على
المياه ،كما نــرى الـيــوم فــي حــوض نهر النيل
كمثال؟
ّإن هــذه القضية معقدة ألنّــه مــن غير الصائب
ع ـنــد ال ـح ــدي ــث ع ــن األمـ ــر بــرم ـتــه أن نـسـتـبـعــد
الدوافع والسلوك السياسي الذي أدّى ويحكم
م ـثــل هـ ــذه األم ـ ــور ف ــي ال ـم ـق ــام األول .ول ـك ـنّ
كلمة السر الرئيسة الدائمة هنا هــي :الحوار.
الطريقة الوحيدة لح ّل النزاعات القائمة على
المياه -أو منع أخرى من النشوب -هي في
الحوار والبحث عن أسس المشكلة .فاإلدارة
السيئة للمياه في بعض األقاليم ،وليس ندرة
المياه الطبيعية ،كانت هي السبب الرئيس في
الــوصــول إل ــى مــرحـلــة نـقــص الـمـيــاه وبــالـتــالــي
تحويل المسألة إلى نزاع سياسي.
فإذا ما نظرنا اليوم إلى أرقام استهالك المياه
فــي مـصــر وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،لــوجــدنــا بـ ّـأن
الـفــرد فيهما يستهلك  800لتر مــن الـمـيــاه في
الـيــوم ،بينما يستهلك الـفــرد فــي أوروبــا قرابة
 200ل ـتــر ف ــي ال ـي ــوم .ل ـكــن وك ـمــا قـلـنــا ســاب ـق ـ ًا،
فــاالسـتـهــاك ال ـفــردي لـيــس سـبـبــه االسـتـهــاك
المباشر لألفراد للمياه فقط ،بل يعود لوجود
هدر كبير في المياه في الصناعة والزراعة في
هذين البلدين.
عالوة على ذلك ،فمدن مثل القاهرة ال وجود
فـيـهــا فــي حقيقة األم ــر لـشـبـكــات مـيــاه مــائـمــة.
وعـلـيــه فــإن ت ـمّ تصحيح هــذه األم ــور ،فسكان
القاهرة سيستهلكون كمية مياه أقل ،وبالتالي
سـيـحـتــاجــون إلــى كـمـيــات مـيــاه أقــل مــن النيل،
وهــو األم ــر ال ــذي سيجعل مــن ال ـنــزاع الحالي
ال ــذي سـنـشـهــده دون أس ـبــاب وغ ـيــر محتمل
الحدوث.
إذا ما استمرت األمور على الحال القائم اليوم
فـ ّـإن عــدم االستقرار االجتماعي بسبب نقص

هناك آثار سلبية
للتحلية توجد
عند فصل المياه
عن الملح وهي
ما يمكنه أن
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يقودنا
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المياه محتمل الحدوث بشدّة .لكنني آمل بأن
ال تبقى األمور على ما هي عليه.

ال ـت ـنــوع ال ـح ـيــوي .م ـث ــال ،ن ـحــن نـشـهــد ال ـيــوم
اخ ـت ـفــاء األس ـم ــاك ب ــل وح ـتــى ق ـنــاديــل الـبـحــر
الـعـمــاقــة -وه ــي الـكــائـنــات ال ـتــي تـتـعــامــل مع
وجودها بعض معامل التحلية في السعودية
باستخدام آالت التمزيق ،وهي نوع آخر من
الكوارث الحاصلة.
كـمــا أن ـنــا نـحـتــاج فــي بـعــض األم ــاك ــن األخ ــرى
ل ـل ـت ـح ـل ـيــة ،ون ـ ــزع ال ـم ـل ــح ل ـي ــس ف ــي ال ـم ـنــاطــق
ال ـســاح ـل ـيــة وح ـس ــب ،ب ــل ك ــذل ــك ف ــي األراضـ ــي
الــداخ ـل ـيــة .م ـث ــال :ف ــي إق ـل ـيــم «ال ـص ـ ـحــراء» فــي
ال ـج ــزائ ــر والـ ـمـ ـغ ــرب ،ال ـم ـي ــاه ال ـت ــي ت ــأت ــي مــن
جوف األرض تكون مالحة ،ولهذا فهم بحاجة
الس ـت ـخ ــدام ال ـت ـح ـل ـيــة ف ــي األراضـ ـ ــي الــداخ ـل ـيــة
ول ـي ــس ع ـل ــى الـ ـس ــواح ــل .ل ـك ــن أيـ ــن يــذه ـبــون
بــالـمـلــح فــي األراضـ ــي الــداخ ـل ـيــة؟ يـمـتــزج هــذا
ال ـم ـلــح ب ـم ـيــاه األمـ ـط ــار ،وي ــدخ ــل إل ــى ال ـتــربــة،
ويـقــوم بــدوره بتدمير التنوع الحيوي هناك
أي ـض ـ ًا .وعـلـيــه فــإنّـنــا مـلــزمــون بــإيـجــاد وســائــل
حكيمة الستخدام محطات التحلية.
وفيما يخص جمع مـيــاه األمـطــار ،فهي تقنية
مستخدمة منذ قرون وقد دعمتها بشكل كبير
كـحـ ّـل لـنــدرة األم ـطــار فــي الـهـنــد ،وتـحــديــد ًا في
إقليم راجستان ،وأظنّ بأنّها مؤهلة لتكون من
الحلول المستخدمة فــي بعض المناطق على
طول إفريقيا.
ولهذا أرى بأننا نحتاج لتبادل الحلول ،فبعض
األشياء التي تكون ناجحة في مكان قد تنجح
فــي مـكــان آخ ــر .بـهــذا الـشـكــل سـنـكــون قــادريــن
عـنــد عــرض الـحــل عـلــى الـفــاحـيــن السنغاليين
أن نــري ـهــم ب ــأنّ ــه ن ـجــح ع ـنــدمــا ط ـبــق ف ــي مـكــان
آخــر مثل الهند ،وبهذا يمكن أن ينجح عندهم
أيض ًا...

التكنولوجيا الحديثة
بلدان متعددة حول العالم وفي الشرق
هناك ٌ
األوس ـ ــط ت ـل ـجــأ ب ـش ـكــل م ـتــزايــد لـلـتـكـنــولــوجـيــا
ال ـح ــدي ـث ــة ل ـت ـحــل م ـش ـك ـلــة ن ـ ــدرة ال ـم ـي ــاه ،مـثــل
إن ـشــاء مـحـطــات الـتـحـلـيــة ،لـكــن قــد ي ـكــون لـهــذا
األم ــر تــأث ـيــرات سـلـبـيــة عـلــى الـحـيــاة الـبـحــريــة.
وعلى النقيض ،يتم اللجوء فــي بعض الــدول
إلــى تقنيات قديمة ،مثل تجميع مياه األمطار
« »rainwater harvestingال ـت ــي نـشـهــد
اقـتــراحـهــا فــي ال ـعــديــد مــن ال ـمــدن ح ــول الـعــالــم
اليوم .ما رأينا في مثل هــذه الممارسات وما
هي الحلول األخرى المتاحة لنا؟
هناك الكثير من الحلول المتبعة والتحلية هي
أحــدهــا .هـنــاك الـيــوم مــا يـقــرب مــن مــائــة دولــة
ح ــول الـعــالــم تـسـتـخــدم أو تـحـضّــر السـتـخــدام
الـتـحـلـيــة ك ـحـ ّـل ،وبــال ـتــالــي هــي مـســألــة جــديــرة
بــالـبـحــث أك ـثــر .لـكــن فــي ذات الــوقــت ف ـ ّـإن حل
اس ـت ـخــدام ال ـم ـيــاه الـمـسـتـعـمـلــة ي ـت ـطــور بـشـكــل
س ــري ــع ،وهـ ــو أزه ـ ــد ت ـك ـل ـفــة ب ـك ـث ـيــر م ــن خ ـيــار
ال ـت ـح ـل ـي ــة .ل ـك ــن ع ـل ـي ـنــا أيـ ـضـ ـ ًا أال ن ـن ـســى ب ـ ّـأن
تكاليف تحلية المياه قد انخفضت في األعوام
الـعـشــريــن الـمــاضـيــة بـشـكــل كـبـيــر ،وه ــي الـيــوم
أقل من 1دوالر للمتر المكعب ،بينما كانت 10
ّ
دوالرات للمتر المكعب قبل  15عام ًا.
هـنــاك آث ــار سـلـبـيــة للتحلية تــوجــد عـنــد فصل
الـمـيــاه عــن الـمـلــح ،وهــي مــا يمكنه أن يقودنا
ل ـل ـت ـص ـحّ ــر .م ـ ـث ـ ــال :م ـ ــا حـ ـ ــدث ف ـ ــي ال ـخ ـل ـيــج
ال ـع ــرب ــي ،ح ـيــث ك ــان ــت ال ـك ــوي ــت وال ـس ـعــوديــة
والـبـحــريــن وقـطــر أول مــن اسـتـخــدم معالجة
المياه بالتحلية .فــدرجــة حــرارة البحر كانت
عـنــد  30درج ــة مـئــويــة ،بـيـنـمــا هــي ال ـيــوم قد
وصـلــت إلــى مــا يـقــرب مــن  40درج ــة مـئــويــة.
ّإن ه ــذه ال ــزي ــادة ف ــي درجـ ــة ح ـ ــرارة الـبـحــر
كنتيجة لمحطات التحلية قد أسهم في تغيير

اليوم الصفري
مليارات البشر مـهــددون بــأزمــات المياه .وقد
يؤدي اإلجهاد المائي إلى «أيام صفرية day
 »zeroesأخـ ـ ــرى ،وهـ ــو ال ـم ـص ـط ـلــح ال ــذي
استخدم في عــام  2018في مدينة كيب تاون
في جنوب إفريقيا ،والذي عنى القرب الوشيك
لنفاذ المياه تمام ًا .هل السيناريوهات ستؤدي
إلى المزيد من هكذا أيام في أماكن أخرى؟
ّإن عــدم الـتـصــدي ألزم ــات الـمـيــاه كـمــا ينبغي،
سيعني إجبار الناس على الهجرة إلــى أماكن
جـ ــديـ ــدة ،وهـ ــو م ــا ي ـع ـنــي فـ ـق ــدان ال ـح ـي ــاة فــي
األماكن القديمة ووسائل استدامة وتنمية هذه
األمــاكــن .فلن يكون هناك زراعــة وال حالقون
وال مـصــانــع وال خــدمــات وال أيّ شــيء يعيد
إنتاج الحياة.
بــالـنـسـبــة لـكـيــب تـ ــاون ،فــرغــم ّأن ش ـ ـحّ الـمـطــر
كان سبب ًا من األسباب ،إال ّأن اإلدارة السيئة
للمياه لها دور رئيس .فقد عرفوا بأنّهم أمام
ن ـق ــص ف ــي األم ـ ـطـ ــار ،وك ـ ــان ع ـل ـي ـهــم تـحـضـيــر
مستوعبات لتخزين المياه عن كل عــام للعام
ال ــذي ي ـل ـيــه ،مـسـتـفـيــديــن م ــن أي ــة مـ ــوارد مـيــاه
متاحة في الشتاء .لكنهم لم يفعلوا ذلك ،وهو
جزء من سوء اإلدارة.
كما ّأن عام ًال آخر ال يتحدث اإلعالم عنه عادة،
وقد لعب دور ًا رئيس ًا فيما حدث لكيب تاون.
ل ـقــد اس ـت ـخــدمــت ال ـح ـكــومــة ال ـمــركــزيــة لـجـنــوب
إفــريـقـيــا واردات الـمـيــاه ك ــأداة ل ـعــزل حـكــومــة
ال ـم ــدي ـن ــة ال ـت ــي ك ــان ــت جـ ـ ــزء ًا م ــن ال ـم ـع ــارض ــة.
ويمكننا أن نصنف هــذا االستخدام السياسي
تحت بند سوء اإلدارة أيض ًا ،والذي دفع ثمنه
الناس في كيب تاون.
ّإن من يدَّعي بأنّنا عاجزون وال حلول أمامنا،
يحاول أن يُغطي على فشله أو على األسباب
الحقيقية للفشل.
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ما هو دور وسائل التواصل االجتماعي في الهيمنة
االجتماعية؟ وكيف يخدم وادي السيليكون سياسات
الرأسمالية بشكل عام وسياسات الواليات المتحدة بشكل
خاص؟ وهل وسائل التواصل االجتماعي محايدة حقاً كما تقول
عن نفسها؟
ǧعمر هيواني

عنق الزجاجة
ل ـي ــس غ ــري ـب ـ ًا ع ــن ش ــرك ــة «ف ـي ـس ـبــوك»
م ـح ــاب ــاة س ـي ــاس ــات ال ـي ـم ـيــن ال ـم ـت ـطــرف
والـصـهـيــونـيــة وال ـتــرويــج لـهــا ،ورغ ــم أن
«فيسبوك» تبدو كشركة غير متحيزة
أو م ـح ــاي ــدة! ّإل أن ـه ــا ت ـن ـســق األخ ـب ــار
والمعلومات واإلعــانــات والمنشورات
وعـمـلـيــات الـبـحــث بـشـكــل يــربـطـهــا بعمق
مع مصالح المؤسسة األمنية األمريكية
وطبقة المليارديرات.
ن ـش ــر والـ ـت ــر ل ـي ـب ـمــان دراسـ ـ ــة ع ــن دور
وســائــل اإلعــام فــي تشكيل الــرأي العام
سنة  1922متحدث ًا عــن العالم الخارجي
والـ ـص ــور ال ـت ــي تـتـشـكــل داخـ ــل عـقــولـنــا،
ح ـيــث تـعـمــل وس ــائ ــل اإلعـ ــام م ـثــل عـنــق
الزجاجة التي تسمح بوصول المعلومات
عــن العالم خــارجــي إلــى حواسنا ،وتمنع
معلومات أخرى من الوصول.
ب ـصــرف الـنـظــر عــن مـســألــة الـمـعـلــومــات
الـ ـت ــي ي ـت ــم ت ـم ــري ــره ــا مـ ــن خ ـ ــال ع ـنــق
الزجاجة هــذا ،فـ َّـإن المعلومات المتعلقة
بــال ـحــدث ال ــذي يـنـجــو مــن عـمـلـيــة الـفــرز
فــي مـقــال أو نـشــرة أخـبــار ،فهي تتحدد
مــن خــال تـحـيــزات الـكــاتــب أو الـمـحــرر.
بدورها ،فإن السيطرة على المعلومات
الـ ـخ ــارج ــة مـ ــن ع ـن ــق ال ــزج ــاج ــة تـعـطــي
وحدة تحكم وقدرة مذهلة على تشكيل
وع ــي الـجـمـهــور الـمـتـلـقــي ح ــول «الـعــالــم
ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي» ،وص ـ ـ ــو ًال إل ـ ــى «ت ـص ـن ـيــع
الموافقة أو قبول الخبر» حسب وصف
والتر ليبمان.
يـبــدو أن عـمــق الـمـعـلــومــات حــول الـعــالــم

التي توفرها شبكة اإلنترنت يزيل عنق
الــزجــاجــة ال ــذي أث ــار قـلــق لـيـبـمــان -في
ال ــواق ــع ،وح ـ ــاول ج ـيــل م ــن الـمـبـشــريــن
التقنيين تقديمه بـهــذه الطريقة تمام ًا-
ولكن الحقيقة هي أنه لم يستطع حجب
االخ ـت ـن ــاق ــات وال ـب ــوت ـق ــات ال ـت ــي ت ـقـ ّـطــر
المعلومات من أجل استهالكنا.
ال ـح ــدي ــث ه ـنــا ل ـيــس ع ــن ف ـي ـس ـبــوك فـقــط،
بــل يـشـمــل مـحــرك الـبـحــث غــوغــل وتــويـتــر
ومايكروسوفت ،وعنق الزجاجة هــذا هو
مــا يـصـنــع الــروابــط الـقــويــة والـعـمـيـقــة بين
عمالقة التكنولوجيا األوليغارشية والدولة
األم ـن ـيــة ال ـتــي ي ـع ـت ـمــدون عـلـيـهــا ،وإع ـطــاء
مصالح النخبة الغنية التأثير الحاسم على
كل المعلومات التي نصل إليها وممارسة
الرقابة المشبوهة على الناس.
الهيمنة االجتماعية واإلعالمية
تتوزع أدوار هذه العملية بين الشركات
التقنية ووكاالت االستخبارات ومراكز
ال ـف ـك ــر ،ومـ ـق ــاول ــي الـ ــدفـ ــاع وال ـع ـس ـكــرة
وشركات األمن باستمرار ،وخاصة في
ال ـمــراتــب الـعـلـيــا لـ ــإدارات الـمـهـمــة ،مثل
األم ــن الـسـيـبــرانــي .والـجــديــر بــالــذكــر أن
الـعــديــد مــن ه ــذه ال ـشــركــات تـتــوافــق مع
الـمـيــول الـحــزبـيــة اع ـت ـمــاد ًا عـلــى الـمـيــول
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ألصـ ـح ــابـ ـه ــا ،فـ ــي م ـح ــاول ــة
لتوجيه آراء الناس نحو وجهة نظرهم
الـحــزبـيــة وتعليب أدمـغــة الـبـشــر بــالـهــراء
وال ـش ـعــوذات واألك ــاذي ــب .وهـنــا تسقط
الحيادية التي يدعونها ،وتبرز آراؤهــم
الحزبية التي تعمل المؤسسات الكبرى
على ضخها إلى عقول الجمهور.
تبنت تلك المؤسسات هذا الدور كبوابة
مـعـلــومــات ،كـمــا يـقــدمــون أقـســامـ ًا خاصة
لألخبار على منصاتهم تعمل على طرح
تطبيقات جــديــدة للحكم على مصداقية
مـصــادر األخـبــار .وأصـبــح Facebook
و ،Googleع ـل ــى وجـ ــه ال ـخ ـص ــوص،
اث ـن ـيــن م ــن أك ـبــر م ـمــولــي ال ـص ـحــافــة فــي
جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـعــالــم ،م ـمــا ي ـســاعــد عـلــى

ترسيخ نـمــاذج «الحقيقة» الـتــي وافقت
ع ـل ـي ـهــا وزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ــري ـك ـي ــة
ونقاطها الساخنة الرئيسة ذات األهمية
ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة ،وه ـ ــو س ـب ــب وجـ ــود
اإلنترنت في المقام األول.

يعتقد ماليين
الناس أن
«فيسبوك»
مؤسسة حيادية
ولكنها مؤسسة
حزبية -حربية
حتى النخاع

ظهور اإلنترنت والعسكرة
س ـبــب ظ ـهــور اإلن ـت ــرن ــت ق ــدي ــم ،وي ـعــود
إلــى ضــرورات تطوير أصــول الحوسبة
وف ــق م ـصــالــح ال ـب ـن ـتــاغــون الـ ــذي ح ــاول
تصميم وتعليب آراء مجتمعات بأكملها
ل ـخــدمــة أغ ـ ــراض ال ـح ــرب ض ــد حــركــات
التحرر جنوب شرق آسيا في ستينات
وسبعينات القرن الماضي.
وتـشـكــل مـنـصــات ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
أدوات م ـ ـت ـ ـطـ ــورة وم ـت ـخ ـص ـص ــة مــن
عمليات البنتاغون ضمن هذا الخط بما
يناسب عملياته ضد شعوب الشرق في
القرن الواحد والعشرين.
حزبية فيسبوك «الحيادية»
يـعـتـقــد مــاي ـيــن ال ـن ــاس أن «فـيـسـبــوك»
مؤسسة حيادية ،ولكنها مؤسسة حزبية
حــرب ـيــة ح ـتــى ال ـن ـخ ــاع .ول ـع ــل أوض ــحاألم ـث ـل ــة ع ـلــى ذلـ ــك م ـس ــان ــدة س ـيــاســات
الـيـمـيــن وال ـص ـه ـيــون ـيــة ،وال ـم ـشــاركــة فــي
عمليات وزارات دفاع حلف الناتو التي
ت ـس ـمــى «الـ ـثـ ــورات ال ـم ـلــونــة» م ــن أجــل
إجهاض الثورات الحقيقية للشعوب.
حاول مارك زوكربيرغ استرضاء إدارة
ترامب في سبيل عدم اتخاذ أي إجراء
صــارم ضد الدعاية اليمينية .كما حاول
خ ـلــق «يـ ـس ــار» ي ـنــاســب ال ـم ـل ـيــارديــرات
إلجـ ـهـ ــاض أي ت ـغ ـي ـيــر ثـ ـ ــوري ل ـصــالــح
الطبقة العاملة ،وذلــك خــال اجتماعات
ونــدوات النبيذ حول حرية التعبير في
مقره الخاص بكاليفورنيا.
أص ـ ـ ـ ـ ــدرت فـ ـيـ ـسـ ـبـ ــوك ع ـ ــام ـ ــة ت ـب ــوي ــب
م ـت ـخ ـص ـص ــة لـ ــأخ ـ ـبـ ــار عـ ـلـ ــى ت ـط ـب ـي ـق ــه،
وصرّحت الشركة على لسان ممثليها بأن
لـهــا مـعــايـيــر مــوضــوعـيــة لـتـقـيـيــم األخ ـبــار،
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واصـفـيــن عــامــة الـتـبــويــب الـجــديــدة بأنها
«مساحة مخصصة ألخبار منظمة وعالية
ال ـج ــودة» ،وف ــي نـفــس الــوقــت تـتـحـيــز ال ـ
«فـيـسـبــوك نـيــوز» إلــى سـيــاســات اليمين
ال ـم ـت ـط ــرف وال ـع ـن ـص ــري ــة وال ـص ـه ـيــون ـيــة،
أليست هذه الممارسات نشاطات حزبية
واضحة كالشمس في النهار؟
حرب المعلومات واالستخبارات
كانت اللقطة االفتتاحية لحرب المعلومات
ه ــي ات ـه ــام ال ـم ـخ ــاب ــرات األم ــري ـك ـي ــة بــأن
ال ـم ـت ـس ـلــل  2.0 Gucciferكـ ــان يـعـمــل
ن ـيــابــة ع ــن روس ـي ــا االت ـح ــادي ــة الخ ـتــراق
خ ـ ــوادم ال ـل ـج ـنــة الــوط ـن ـيــة الــديـمـقــراطـيــة
 DNCوسرقة رسائل البريد اإللكتروني
الـلـعـيـنــة ال ـتــي تـكـشــف األع ـم ــال الــداخـلـيــة
الفاسدة لـ  -DNCعلى وجه التحديد.
وعندما نشر موقع ويكيليكس رسائل
الـبــريــد اإللـكـتــرونــي عــام  2016تبين ّأن
الـ ـ  DNCتـعــانــي مــن مــديــونـيــة شــديــدة،
فزعمت المخابرات األمريكية أن الموقع
كان يسيطر عليه الكرملين أيض ًا!
ه ـ ـك ـ ــذا ولـ ـ ـ ــدت م ـ ــا تـ ـسـ ـم ــى بـ ـمـ ــؤامـ ــرة
 Russiagateع ـن ــد ع ـم ــال ـق ــة وس ــائ ــل
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعـيــة ،وج ــاءت بـمـثــابــة
فرصة جديدة لمضاعفة أساليب التحكم
االجتماعي على وعي الجمهور ،وتوجيه
وعــي األمــريـكـيـيــن إلــى الـتــدخــل الــروســي
فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األم ــريـ ـكـ ـي ــة ل ـت ـغ ـط ـيــة
الحروب األمريكية في الشرق ،وشارك
فـ ــي ذل ـ ــك كـ ــل مـ ــن ف ـي ـس ـب ــوك وغ ــوغ ــل
وتــوي ـتــر .ون ـفــذت حـمــات مـشــابـهــة ضد
ال ـص ـيــن أث ـن ــاء ال ـح ــرب ال ـت ـج ــاري ــة ،وفــي
فـتــرة تـفـشــي ف ـيــروس ال ـكــورونــا .وهــذا
يـتـطــابــق مــع سـيــاســات الـبـنـتــاغــون الــذي
أعـ ـل ــن عـ ــن تـ ـح ــول فـ ــي اإلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
العالمية نحو «منافسة القوى الكبرى»
مع روسيا والصين ،قائلين :إن المنافسة
اإلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ب ـي ــن ال ـ ـ ـ ــدول ،ول ـي ــس
اإلرهــاب ،هي اآلن الشاغل الرئيس في
األمن القومي األمريكي.

شؤون ثقافية
قاسيون ـ العدد  955اإلثنين  02آذار 2020
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ودع اآلالف من أبناء مدينة القامشلي عازف البزق والفنان
السوري والعالمي سعيد يوسف يوم األحد  ،2020/3/1والذي
توفي إثر مرض عضال عن عمر ناهز الـ  73عاماً.

ǧقاسيون

والفنان سعيد يوسف المعروف بأمير
ال ـب ــزق ،مــوال ـيــد مــدي ـنــة ال ـقــام ـش ـلــي عــام
 ،1947عـمــل ألكـثــر مــن نـصــف قــرن من
الــزمــن عـلــى تـطــويــر الموسيقا الشرقية
والكردية ،ووضــع النوتات الموسيقية،
وكـ ـت ــب ك ـل ـم ــات األغـ ــانـ ــي وأل ـ ــف ك ـتــاب
«ب ــدائ ــع تـعـلــم الـ ـب ــزق» .ب ــدأ ال ـع ــزف مــع
ف ــرق ــة ال ـم ــرك ــز ال ـث ـقــافــي ال ـق ــدي ــم ب ـق ـيــادة
ال ـمــوس ـي ـقــار كـبــرئـيــل أس ـع ــد ،ف ــي مــديـنــة
الـقــامـشـلــي ،مــا بـيــن عــام .1967 –1966
وكــان الفنان الــراحــل أول مــن أدخــل آلة
«ال ـبــزق» الــوتــريــة إلــى منطقة الـجــزيــرة
أواخر ستينات القرن الماضي.
أسّـ ــس ف ــرق ــة «نـ ـ ــوروز» م ــع الـفـنــانـيــن
محمد شيخو ومحمود عزيز شاكر في
بيروت عام  ،1973وعزف مع األوساط

ع ـلــى ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـج ــوائ ــز وش ـه ــادات
ال ـت ـق ــدي ــر م ـ ــن :م ـل ـت ـقــى دمـ ـش ــق ال ـثــال ــث
ل ـل ـف ـن ــون ،وزارة ال ـث ـق ــاف ــة الـ ـس ــوري ــة،
وزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة والـعـمــل،
دار األوب ــرا فــي دم ـشــق ،مـعـهــد صلحي
ال ــوادي ،كنيسة مــار إلـيــان فــي حمص،
الـيــونـسـكــو ،نـقــابــة الـفـنــانـيــن الـســوريـيــن،
إذاعة آرتا ،القناة التركية باللغة الكردية،
الحكومة اللبنانية ،الفنان زياد الرحباني
وغير ذلك.
ك ـت ـب ــت وكـ ــالـ ــة «س ـ ــان ـ ــا» :ك ـ ــان ال ـف ـن ــان

الفنية اللبنانية ،غادر لبنان أثناء الحرب
األهلية ،وعاد إلى مدينة القامشلي.
خــال أكـثــر مــن نـصــف قــرن مــن الــزمــن،
ترك سعيد يوسف تراث ًا وأرشيف ًا غنائي ًا
ومــوسـيـقـيـ ًا ي ـقــدر ب ـحــوالــي  900أغـنـيــة
ولـحــن ،وحصل على  25جــائــزة عالمية
ومـحـلـيــة ،كـمــا حـظــي بتكريمات عــديــدة،
م ـن ـهــا ،ال ـت ـم ـثــال ال ـب ــرون ــزي الـ ــذي أقــامــه
معهد الموسيقا في النرويج ،وأصــدرت
جامعة أوبـســاال السويدية طابع ًا يحمل
ص ــورة الـفـنــان سـعـيــد يــوســف .وحـصــل

أخبار ثقافية

الراحل قامة فنية على مستوى سورية
وال ــوط ــن ال ـع ــرب ــي ،وأرش ـي ـف ــه ون ـتــاجــه
ال ــزاخ ــر ع ـلــى م ــدى ع ـش ــرات ال ـس ـنــوات
في مجاالت الغناء والتأليف والتلحين
يشهد على عمق تجربته الفنية وجمالية
حسه اإلبداعي .وكتبت صحيفة «برلين
بوست» :إن غناء سعيد يوسف ،يبعث
النشوة والدفء في األرواح ،أما مجلة
«ديـ ــر ش ـب ـي ـغــل» األل ـمــان ـيــة األس ـبــوع ـيــة
الـشـهـيــرة فــوصـفــت ال ــراح ــل بــأنــه أشـبــه
بالبهلوان الذي ينتقل من لحن إلى آخر.

كانوا وكنا

 70كتاباً عام 2020

األولى سينمائياً في أوروبا

أعلنت الهيئة العامة السورية للكتاب عن خطتها لترجمة  70كتاب ًا
ضمن مشروعها الوطني للترجمة لعام  ،2020الخطة التي تتضمن
تــرج ـمــة م ــن مـخـتـلــف ال ـل ـغــات إل ــى ال ـعــرب ـيــة ف ــي ال ـم ـجــاالت األدب ـيــة
وال ـف ـكــريــة والـعـلـمـيــة .وأع ـل ـنــت الـهـيـئــة َّأن الـحـصــة األك ـبــر سـتـكــون
مــن نصيب اللغات اإلنكليزية والفرنسية والــروسـيــة بسبب توفر
المترجمين المؤهلين بهذه اللغات ،إضافة إلى ترجمات من لغات
أخ ــرى كــاإلس ـبــان ـيــة واألل ـمــان ـيــة وال ـفــارس ـيــة وال ـتــرك ـيــة والـصــربـيــة
واألرم ـن ـيــة والـتـشـيـكـيــة مــع الـتــرجـمــة مــن لـغــة وسـيـطــة .وم ــن جهة
أخــرى كــانــت الهيئة قــد نـشــرت  90كـتــابـ ًا مـتــرجـمـ ًا مــن أدب الطفل
خالل العام الماضي.

جـ ــاء ع ـلــى ال ـم ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي ال ــرس ـم ــي ل ـمــؤس ـســة الـسـيـنـمــا
الروسية الحكومية ّأن روسيا شغلت المرتبة األولى بين البلدان
األوروبـيــة مــن حيث عــرض األفــام السينمائية .وقــدم المختبر
األوروب ــي إلنـتــاج األف ــام تـقــريــر ًا عــن شــراء الـتــذاكــر .وجــاء في
التقرير أن دور السينما الــروسـيــة بــاعــت عــام  2019نحو 200
مليون تذكرة ،مما جعلها أكبر سوق محلي لعرض األفــام في
الـعــالــم وأولـهــا فــي أوروب ــا .وزار دور السينما الــروسـيــة 219,4
مليون شخص متقدمة على عرض األفالم في بريطانيا وألمانيا
وفرنسا وإسبانيا ،حيث بيعت نحو  213مليون تذكرة في دور
السينما.

فــي أيــار  ،1994بــدأ الحديث عــن دعــم الخبز بحجة تعديل الـتــوازنــات
االقـتـصــاديــة! ورفــغ سعر كيلو الخبز إلــى  8لـيــرات .وحــذرت جريدة
«ن ـض ــال ال ـش ـعــب» م ــن إل ـغ ــاء دع ــم ال ـخ ـبــز الـ ــذي يـشـكــل لـقـمــة الـعـيــش
األســاس ـيــة فــي ســوريــة .فــي ال ـصــورة كــاريـكــاتـيــر ســاخــر مـنـشــور في
جريدة «نضال الشعب» العدد  548الخميس  16حزيران  1994بسبب
رفع سعر الخبز.

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 « )٢٠20/03/01قاسيون» أصدرها الشيوعيون السوريون ً
قاسيون ناطقة باسم حزب اإلرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع االستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣

حمداهلل ابراهيم
جمال عبدو
محمد فياض

0999212404
0933796639
0945817112

زوروا موقعنا على اإلنترنتwww.kassioun.org :

أبيض الناب ينادي

بدأت حياته ككاتب عام  .1893في تلك السنة كان قد نجح في
رحلة تخييم مروعة ،فعاد المغامر الصغير ذو الـ  17عاماً إلى
المنزل يخبر والدته عن اإلعصار الذي ضرب المخيم .وعندما
شاهدت والدته إعالناً في إحدى الصحف المحلية لمسابقة
الكتابة ،دفعت ابنها إلى كتابة قصة وتقديمها للمسابقة.
ورغم انه لم يتجاوز الصف الثامن ،حصل على الجائزة األولى
بقيمة  25دوالرًا ،متغلباً على طالب الجامعات من بيركلي
وستانفورد.

ǧلؤي محمد

إلى األفكار االشتراكية
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى ج ـ ــاك لـ ـنـ ــدن «-1876
 ،»1916ك ـ ــان ـ ــت الـ ـمـ ـسـ ــابـ ـقـ ــة ت ـج ــرب ــة
افـتـتــاحـيــة ،وقــرر تـكــريــس حـيــاتــه لكتابة
القصص القصيرة .لكنه واجــه صعوبة
فــي الـعـثــور عـلــى الـنــاشــريــن .وبـعــد عــدة
م ـح ــاوالت ف ــي ال ـســاحــل ال ـش ــرق ــي ،عــاد
إلــى كاليفورنيا والـتـحــق لـفـتــرة وجـيــزة
بجامعة كاليفورنيا في بيركلي ،قبل أن
يتجه شما ًال إلــى كندا للبحث عن ثروة
ص ـغ ـي ــرة ع ـل ــى األق ـ ــل ف ــي س ـب ــاق حـمــى
الذهب الذي حدث في يوكون.
وفي سن الثانية والعشرين ،لم يستطع
لـنــدن جـمــع الـكـثـيــر مــن ال ـمــال .عــاد مــرة
أخـ ــرى إل ــى كــالـيـفــورنـيــا وكـ ــان ال ي ــزال

مـصـمـمـ ًا عـلــى أن يـصـبــح كــات ـب ـ ًا .أقـنـعـتــه
ت ـجــرب ـتــه ف ــي ي ــوك ــون أن ل ــدي ــه قـصـصـ ًا
يـمـكــن أن يــروي ـهــا .بــاإلضــافــة إل ــى ذلــك،
ف ـ ــإن فـ ـقـ ــره وفـ ـقـ ــر ال ـ ــرج ـ ــال والـ ـنـ ـس ــاء
الــذيــن عــرفـهــم دفـعــه إلــى اعـتـنــاق األفـكــار
االشتراكية.
جيش العاطلين عن العمل
تحدر جاك لندن من الطبقة البرجوازية
الصغيرة ،تجرع مرارة الحياة ،وامتهن
أعـمــا ًال مختلفة ،مــن عامل فــي المصانع،
وبحار على متن السفن ،وعامل منجم،
وقــاطــع طــريــق إل ــى ال ـشــرطــة الـبـحــريــة،
ومراسلة الصحف.
في عام  1893عمل بحار ًا في فترة كانت
البالد تغلي باإلضرابات العمالية المنددة
ب ــال ـع ـم ــل الـ ـشـ ــاق فـ ــي ال ـس ـف ــن وال ـس ـك ــك
الحديدية ومصانع الكهرباء ،وانضم إلى
جيش كوكسي للعاطلين عن العمل .كان
جيش كوكسي مسيرة احتجاج ضخمة
ن ـفــذهــا ع ـم ـ ٌـال ع ــاط ـل ــون ع ــن ال ـع ـمــل مــن
الواليات المتحدة ،بقيادة رجل األعمال
ج ــاك ــوب كــوك ـســي م ــن أوه ــاي ــو .س ــاروا
في واشنطن العاصمة عام  ،1894وهي
الـسـنــة الـثــانـيــة مــن ال ـك ـســاد االق ـت ـصــادي
ال ـ ــذي دام أرب ـ ــع س ـن ــوات وال ـ ــذي كــان
األسـ ــوأ ف ــي ت ــاري ــخ ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
فــي ذلــك الــوقــت .وفــي عــام  ،1894قضى
 30يــوم ـ ًا فــي سـجــن مـقــاطـعــة إي ــري في
ب ــوف ــال ــو ،ن ـي ــوي ــورك .وك ـت ــب ع ــن ال ـعــالــم
الرهيب في السجون األمريكية.
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في عام  1899بدأ نشر قصصه في مجلة
 .Overland Monthlyوظهرت تجربة
الـكــاتــب الـمـحـتــرف ال ــذي يـكـتــب ويـنـشــر
 1000كلمة يومي ًا .وحقق شهرة واسعة
ونجاح ًا تجاري ًا مع نشر روايـتــه «نــداء
البرية»  ،1903الرواية التي تحكي قصة
كلب يجد مكانه في العالم ككلب زالجات
في يوكون.
ن ـشــر ج ــاك ل ـن ــدن أك ـث ــر م ــن  50ك ـتــاب ـ ًا
على مدى  16عام ًا ،وتحول إلى كاتب
وروائـ ـ ـ ــي غ ــزي ــر اإلن ـ ـت ـ ــاج ،وس ـل ـطــت
روايـ ـتـ ــه «أه ـ ــل الـ ـه ــاوي ــة» عـ ــام 1903
نقد ًا قاسي ًا للرأسمالية وتدور أحداثها
فـ ــي أحـ ـيـ ــاء ال ـص ـف ـي ــح فـ ــي لـ ـنـ ــدن .كـمــا
غـطــى الـحــرب الــروسـيــة الـيــابــانـيــة عــام
 1904فــي الـصـحــف األمــريـكـيــة ،وألـقــى
ال ـم ـحــاضــرات عــن مــآســي الــرأسـمــالـيــة.
وه ـ ــو مـ ــن أوائ ـ ـ ــل مـ ــن انـ ـضـ ـم ــوا إل ــى
ال ـحــركــات االش ـتــراك ـيــة األمــري ـك ـيــة فــي
ال ـق ــرن ال ـتــاســع ع ـشــر ،إذ ك ــان ع ـضــو ًا
فــي حـلـقــات االشـتــراكـيـيــن الـعـمــومـيـيــن
ال ـ ــذي ـ ــن درس ـ ـ ـ ــوا الـ ـبـ ـيـ ــان ال ـش ـي ــوع ــي
وأعمال ماركس ،ورشحته المنظمات
االشتراكية لخوض معركة االنتخابات
البلدية ،وكان يلقي الكلمات الحماسية
في االجتماعات الجماهيرية والنقابية
واإلضرابات العمالية.
العقب الحديدية
ر ّك ـ ـ ــز جـ ـ ــاك ل ـ ـنـ ــدن ف ـ ــي كـ ـت ــاب ــات ــه ع ـلــى
أن الـ ـ ـصـ ـ ــراع الـ ـطـ ـبـ ـق ــي بـ ـيـ ــن الـ ـعـ ـم ــال

والــرأس ـمــال ـي ـيــن أمـ ـرٌ ال ب ـدَّ م ـنــه ،وروّج
ط ـ ـ ــوال عـ ـمـ ــره لـ ــأفـ ـكـ ــار االشـ ـت ــراكـ ـي ــة،
والـثــورة العمالية الـقــادمــة .وكــان ينتقد
بــاسـتـمــرار الـنـظــام الــرأسـمــالــي ،ويفضح
القوانين الالإنسانية الـجــائــرة ،ويفضح
أسس الرأسمالية وجشعها الالمحدود.
وكـ ــان يــدعــو إل ــى االش ـتــراك ـيــة وحـمــايــة
ال ـب ـي ـئــة .وت ـنــاولــت ك ـتــابــاتــه ك ـ َّل ـهــا مـســألــة
عالقة اإلنسان بالطبيعة ،وعالقة الفرد
بالمجتمع .وقــد كـتــب قـصــص مـغــامــرات
أب ـطــال ـهــا م ــن ال ـح ـي ــوان ــات ،م ـثــل روايـ ــة
«الناب األبيض».
أم ــا رواي ـ ــة «ال ـع ـقــب ال ـحــديــديــة» وال ـتــي
جعلت من الكاتب من أكثر الكتّاب شعبية
عند العمال والكادحين والمثقفين ذوي
االت ـجــاهــات االش ـتــراك ـيــة ،فـهــي تـصــويــر
لمستقبل البشرية ،ورواية هادفة ،تمثل
أح ــداث ـه ــا ثـ ــورة ال ـم ـض ـط ـهــديــن ،ون ـضــال
الـعـمــال الــدامــي فــي أمــري ـكــا ،وتـنـبــأ فيها
باقتراب ظهور الفاشية في أوروبا.
وصفت الصحف األمريكية تلك الرواية
ب ـ «إنجيل االشتراكية واالشتراكيين»،
كـتـبـهــا ج ــاك ل ـنــدن ع ــام  ،1906وص ــور
حـتـمـيــة ان ـت ـص ــار االش ـت ــراك ـي ــة وحـتـمـيــة
ان ـه ـيــار الــرأس ـمــال ـيــة ،وال ـص ــراع الــرهـيــب
الـ ــذي ال بـ ـدَّ أن يـ ــدور ب ـيــن مـعـسـكــري
الـ ـتـ ـق ــدمـ ـي ــة والـ ــرج ـ ـع ـ ـيـ ــة ،واألسـ ــال ـ ـيـ ــب
الـجـهـنـمـيــة ال ـتــي تـلـجــأ إلـيـهــا الــرأسـمــالـيــة
في صراعها من أجل البقاء ،الرأسمالية
الـتــي تـتـ َّـطـلــع إلــى سـحــق الـطـبـقــة العاملة
بالحديد والنار.

