االفتتاحية
إعاقة الحل السياسي
أداة في التقسيم
ليس خافي ًا على أحدّ ،أن االتجاه الثابت في سورية
منذ انــدالع األزمــة وحتى اليوم ،هو اتجاه التراجع
وال ـت ــده ــور ال ـم ـس ـت ـمــر ع ـلــى ك ــل ال ـصّ ـع ــد ،وب ــال ــدرج ــة
األولــى :على وضع السوريين اإلنساني والمعيشي
في شتى مناطق سورية ،وفي قسم مهم من مناطق
اللجوء.
وليس خافي ًا أيض ًاّ ،أن شتى أنــواع االدعــاءات التي
تـطـلـقـهــا ال ـق ــوى ال ـم ـس ـي ـطــرة ف ــي مـخـتـلــف الـمـنــاطــق
السورية ،والتي تحاول فيها تجميل الواقع ،ك ٌّل في
منطقتها ،هي ادعاءات ال أساس لها من الصحة.
ّإن إعــاقــة الـحــل الـسـيــاســي ،واسـتـمــرار وضــع األزمــة
دون حــل شــامــل يُـعـيــد تــوحـيــد ال ـبــاد ،مــن شــأنــه أن
يدفع األمور فقط ضمن االتجاهات الواضحة التالية:
أو ًال :إعــاقــة ال ـحــل الـسـيــاســي تـعـنــي اس ـت ـمــرار تقطع
أوص ــال ال ـبــاد ،وتـعـنــي تــالـيـ ًا تـكــريــس األم ــر الــواقــع
ال ـت ـق ـس ـي ـم ــي .وهـ ـ ــذا ي ـص ــب قـ ـ ــو ًال واحـ ـ ـ ــد ًا فـ ــي سـلــة
ال ـص ـه ـيــونــي واألم ــري ـك ــي؛ ل ـيــس أدل ع ـلــى ذل ــك مــن
الـسـيــاســات األمــريـكـيــة الفعلية الـتــي سـبــق أن أعلنها
ج ـي ـفــري ،سـ ــواء ب ـمــا ي ـخــص ال ـن ـصــرة أو «ت ـحــويــل
سورية إلى مستنقع» ،وليس انتها ًء باعتباره حالة
الجمود القائمة هــي بــالــذات «االسـتـقــرار» المطلوب
أمريكي ًا .فــوق ذلــك ،فـ ّـإن مـشــروع القانون األمريكي
الجديد الــذي جــرى تقديمه فــي الكونغرس مــؤخــر ًا،
يـ ــدل ه ــو اآلخ ـ ــر ب ـمــا ال ي ـق ـبــل ال ـت ــأوي ــل ع ـلــى الــدفــع
باتجاه تقسيم سورية بين «سورية الحرة» ،وبقية
سورية ،وباستخدام أدوات عدة ،بينها رفع وتشديد
العقوبات بشكل انتقائي.
ث ــان ـي ـ ًا :إع ــاق ــة ال ـح ــل ال ـس ـيــاســي ال ت ـع ـنــي اس ـت ـمــرار
الـعـقــوبــات فحسب (وهـنــا ينبغي تــوقــع ّأل يـتــم رفــع
ألن هذا ما تثبته
العقوبات األمريكية حتى بعد الحلّ ،
تقطع أوصال
دروس التاريخ) ،بل وتعني استمرار ّ
البالد ،واستمرار سيطرة قوى الفساد الكبير وتجار
ال ـحــروب الــذيــن لــم يـتـعــامـلــوا يــومـ ًا مــع ســوريــة ،وال
يـتـعــامـلــون اآلن مـعـهــا ،إال بــوصـفـهــا مـطــرحـ ًا لـلـنـهــب،
يـنـبـغــي اب ـت ــاع أك ـبــر م ــا يـمـكــن مـنـهــا وب ــأس ــرع وقــت
ممكن ،وبغض النظر عن النتائج.
ثــال ـث ـ ًا :إع ــاق ــة ال ـحــل ال ـس ـيــاســي ،تـعـنــي االم ـت ـنــاع عــن
استخدام األداة األساسية إلنهاء الوجود العسكري
األجنبي على األرض السورية ،والستعادة سيادة
الشعب الـســوري الكاملة على كل أراضـيــه ،وذلــك أيّـ ًا
تكن الشعارات التي ترفعها القوى المعيقة للحل.
رابـعـ ًا :إعــاقــة الـحــل السياسي تعني اسـتـمــرار تغييب
رأي السوريين وأصواتهم وآهاتهم ،لمصلحة تجار
ال ـح ــرب وال ـف ــاس ــدي ــن ال ـك ـبــار م ــن ك ــل األطـ ـ ــراف ،بــل
والـمـتــاجــرة بــآالم الـســوريـيــن مــع االسـتـمــرار فــي كم
أفواههم ،تحت عنوان «ال صــوت يعلو فــوق صوت
المعركة».
خامس ًا :إعاقة الحل السياسي تعني استمرار تدهور
أوضاع السوريين المعيشية في كل مناطق سورية،
وف ــي ق ـســم م ـهــم م ــن م ـنــاطــق ال ـل ـجــوء؛ ل ـيــس بـسـبــب
وألن ال ـقــوى الـمـسـيـطــرة قد
الـعـقــوبــات فـحـســب ،بــل ّ
وضّـحــت بـمــا يـكـفــي أنـهــا ضــد أي تغيير فــي االتـجــاه
الـعــام للسياسات االقـتـصــاديــة -االجتماعية المتبعة،
أي :الـسـيــاســات الـلـيـبــرالـيــة الـتــابـعــة لـلـغــرب ،بــل على
العكس من ذلك ،تسعى هذه القوى إلى تكريس تلك
العالقات وتعميقها ،بحيث يجري اإلجهاز على قطاع
الــدولــة بشكل نـهــائــي ،ويـجــري تــرك الـســوريـيــن نهب ًا
للنخب في الداخل والخارج.
ك ــل هـ ــذه األم ـ ــور وغ ـي ــره ــا ،ل ـي ـســت م ــا س ـت ـن ـتــج عــن
إعــاقــة الـحــل الـسـيــاســي ،بــل مــا نـتــج حـتــى اآلن فقط.
واستمرار إعاقة الحل السياسي ،أي :استمرار إعاقة
التطبيق الشامل للقرار  ،2254بات أخطر من مجرد
مــوقــف سـيــاســي ضـيــق لـهــذه الـقــوة أو تـلــك ،بــل بــات
ب ـهــذا الـمـعـنــى دف ـع ـ ًا م ـبــاشــر ًا بــاتـجــاه تـقـسـيــم ســوريــة
فإن
وإنهاء وجودها الجغرافي -السياسي ...ولذلك ّ
الحل ينبغي أن يمضي ،وبأسرع وقت ممكن ،وبغض
النظر عن إرادة المتشددين من مختلف األطراف.
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البناء االقتصادي واالجتماعي...
موسع يؤسس لمنتدى جديد!
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المؤتمرات النقابية هل ستخرج ُبخ ّفي ُحنين؟

طرح قديم يتجدد..
ت ـتــوالــى ال ـم ــواق ــف م ــن األط ـ ــراف الـمـخـتـلـفــة
الـحـكــومـيــة والـنـقــابـيــة ،بــأن األج ــور لــن تُــزاد
فــي ال ـمــدى الـقــريــب عـلــى األق ــل ،بــالــرغــم من
األوض ـ ــاع الـمـعـيـشـيــة ال ـتــي يـعـيـشـهــا الـعـمــال
فــي كــا الـقـطــاعـيــن ال ـعــام وال ـخ ــاص ،والـتــي
توجب رفــع األجــور من أجــل تمكين العمال
مــن تـجــديــد ق ــوة عـمـلـهــم ،الـتــي أنـهـكـهــا الـفـقــر
والـعــوز ،ولكن الجميع أذن مــن طين وأذن
م ــن ع ـج ـيــن ،غ ـيــر عــاب ـئ ـيــن ب ـمــا وص ـلــت إلـيــه
أوضاع العباد ومنهم :العمال.
التركيز يـجــري اآلن على تحسين متممات
الرواتب واألجــور ،وكما قلنا أكثر من مرة:
إن هــذا الموضوع مرتبط بتشغيل المعامل
بـطــاقــة إنـتــاجـيــة تمكن مــن تحسين متممات
األجور ،والطاقة اإلنتاجية للمعامل في أسوأ
حاالتها ،ألسباب كثيرة ،أهمها :أن الحكومة
ال تسعى ضمن سياساتها إلــى تقديم الدعم
الضروري لتشغيل المعامل وبالتالي ،كل ما
يطرح من تحسين لمتممات األجور هو ذرّ
للرماد في العيون ومسكنات تضخها المكنة
اإلعــامـيــة ،تـبــريــر ًا لسياساتها تـجــاه الــواقــع
الـصـنــاعــي ال ـمــأزوم وانـعـكــاســه عـلــى مصالح
وإل ،م ــاذا تعني
وح ـقــوق الـطـبـقــة الـعــامـلــةّ ،
التصريحات التي قيلت في مجلس الشعب؟
وم ـ ــاذا ي ـع ـنــي م ــا جـ ــاء ع ـلــى ل ـس ــان الـمـكـتــب
التنفيذي في اجتماعه األخير ،وهو يناقش
التحضير لـلـمــؤتـمــرات الـنـقــابـيــة « ...مـشــدد ًا
(المكتب التنفيذي) على أهمية االسـتـمــرار
بعملية الــدعــم ،ومنح التعويضات المعيشية
لـتـقـلـيــص الـفـجــوة بـيــن الــدخــول واألس ـعــار،
إلــى أن تـتــوفــر اإلمـكــانــات الـمـنــاسـبــة لــزيــادة
األجور ،التي تبقى المطلب الرئيسي للطبقة
العاملة وللنقابات»؟
ال ـجــانــب األخ ــر ال ــذي ي ــروج لــه اآلن ،وهــو
طرح قديم ربط األجور باإلنتاج ،وال ندري
مــا هــي اآللـيــة الـتــي سـيــربـطــون بـهــا األجــور
ب ــاإلن ـت ــاج ،وه ــم ب ـع ـلــم أن اإلن ـت ــاج ب ــأس ــواء
حــاالتــه ،حتى لــو افترضنا أن اإلنـتــاج تمام
الـتـمــام ،هــل يـجــوز ربــط األج ــور بــاإلنـتــاج؟
أم أن الـ ـمـ ـحـ ــدد ل ـم ـس ـت ــوى األجـ ـ ـ ــور هــو
مستوى المعيشة المفترض أن يكون عليه
العمال ،أي :أن تؤمن حاجاتهم االقتصادية
ومـطــالـبـهــم ال ـتــي يـحـتــاجــونـهــا وأس ــره ــم من
م ــأك ــل وم ـل ـبــس وط ـب ــاب ــة ون ـق ــل وم ـ ــدارس،
وه ـ ــذه األم ـ ــور ت ـت ـح ـكــم ب ـهــا األسـ ـع ــار ال ـتــي
يحددها السوق ومن يتحكم به.
إن ربـ ــط األج ـ ــور ب ــاألس ـع ــار ه ــو م ــا يـجــب
أن تـتـمــركــز عـلـيــه الـنـقــابــات فــي نـضــالـهــا من
أجــل زي ــادة األج ــور وتـحـسـيـنـهــا ،وفــق سلم
مـتـحــرك لــأجــور مــع تـحــرك األس ـعــار ،وهــذا
يعني :أن تكون النقابات بطرحها وموقفها
خ ــارج لـعـبــة الـحـكــومــة ،ومــوقـفـهــا مــن قضية
رفع األجــور والقضايا األخــرى التي يطالب
العمال بها الذين لن يبقوا طوي ًال بعيدين عن
ســاحــة الـحــراك ،الــذي سيؤمن لهم مطالبهم
وحـقــوقـهــم ،حتى لــو اسـتـمــرت الـنـقــابــات بما
هي عليه.

أعلن المكتب التنفيذي لنقابات العمال عن مواعيد إجراء المؤتمرات النقابية السنوية ،والتي ستبدأ قريباً في جميع المحافظات ،وهي
المؤتمرات األولى بعد «االنتخابات» التي جرت مؤخرًا.
ǧعادل ياسين

التحضير للمؤتمرات
عادة تقاريرها التي
المؤتمرات تقدم ً
تشير إلى واقع الشركات اإلنتاجية
والـخــدمـيــة ،وتتضمن التقارير أيض ًا
أب ــرز الـمـطــالــب الـعـمَّــالـيــة ،الـتــي غــالـبـ ًا
مــا تـكــون قــد طــرحــت فــي مــؤتـمــرات
الـ ـ ــدورة االن ـت ـخــاب ـيــة ال ـســاب ـقــة ،ولــم
تقدم لها الحلول المطلوبة مــن قبل
النقابيين أعضاء المؤتمرات.
تـ ـط ــورات ك ـث ـيــرة ح ــدث ــت ف ــي واق ــع
المعامل والمنشآت اإلنتاجية ،وكذلك
فــي واقــع الطبقة الـعــامـلــة ،مــن حيث
ش ــروط الـعـمــل ومـسـتــوى معيشتها
وحقوقها األخرى التي لم ترَ النُّور،
وخاصة عمال القطاع الخاص الذين
يشغلون حيز ًا ال يتناسب مع وزنهم
الفعلي فــي الطبقة العاملة فــي إطــار
الهيئات النقابية المختلفة ،وبالتالي،
قدرتهم على توصيل صوتهم وتقديم
مطالبهم تكون أضعف وأقــل ،قياس ًا
فــي التمثيل الفعلي للعمال العاملين
في قطاع الدولة.
تغيرات حدثت
قـلـنــا :إن ه ـنــاك الـكـثـيــر مــن الـقـضــايــا
وال ـ ـت ـ ـطـ ــورات قـ ــد أصـ ــابـ ــت الـ ــواقـ ــع
الـ ـمـ ـعـ ـيـ ـش ــي وال ـ ـح ـ ـقـ ــوقـ ــي ل ـل ـط ـب ـقــة
الـعــامـلــة ال ـســوريــة ،فـحـســب الـتـقــريــر
االق ـت ـصــادي الـمـقــدم لـلـمــؤتـمــر الـعــام
ال ـ ــ ،27والـ ــذي أص ـبــح وث ـي ـق ـ ًة م ـق ـرَّه
من قبل المؤتمر الـعــام ،حيث يرتب
ه ــذا عـلــى ال ـك ــوادر الـنـقــابـيــة صـيــاغــة
المواقف التي من خاللها ترد الظلم

والـ ـجـ ــور ال ـ ــذي ف ـع ـل ـتــه ال ـح ـكــومــات
ال ـم ـت ـع ــاق ـب ــة ،مـ ــن خ ـ ــال س ـيــاســات ـهــا
االقتصادية المحابية لألغنياء الكبار
منهم والصغار ،على الفقراء عموم ًا،
والطبقة العاملة خصوص ًا ،وخاص ًة
ب ـم ـس ـتــوى مـعـيـشـتـهــم ال ـت ــي ت ـتــردى
يوم ًا بعد يوم ،دون أن يكون هناك
أي أفــق لحلها ،وفـقـ ًا لِـمــا يُـطــرح من
ح ـل ــول وإج ـ ـ ــراءات مـخـتـلـفــة ت ـدّعــي
الـجـهــات الـطــارحــة لـهــا أنـهــا ستكون
حـ ـ ًّـا ل ـل ــوض ــع ال ـم ـع ـي ـشــي ال ـم ـع ــاش،
ول ـكــن فــي حـقـيـقــة األم ــر هــي حـلــول
خُلبية ال ترقى إلى مستوى معاناة
الـ ـنـ ــاس وم ـ ــا ي ـج ــب ات ـ ـخـ ــاذه ح ـيــال
ال ـن ـهــب الـمـتـعــاظــم ف ــي ك ــل ال ـم ـطــارح
االقتصادية.
التجارب السابقة
ف ــي ال ـت ـجــارب الـســابـقــة لـلـمــؤتـمــرات
النقابية ،يطرح النقابيون ما عندهم،
ويـجــري الــرد عـلــى تـلــك الـطــروحــات
بـطــروحــات أخــرى ،وتـكــون النتيجة
ذه ـ ــاب ال ـع ـم ــال إلـ ــى م ــراك ــز عـمـلـهــم
بـ ـخُـ ـ ّف ــي حُـ ـنـ ـي ــن ،أي :دون ن ـتــائــج
حقيقية ،وهذا الواقع و َّلد عند العمَّال
والـ ـك ــادر ال ـن ـقــابــي س ـنــة ب ـعــد أخ ــرى
عـ ــدم رض ـ ـ ًا ع ــن ال ـف ــائ ــدة ال ـم ــرج ــوة
بـ ـحـ ـض ــور ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــرات ،ط ــالـ ـم ــا ال
يـتـمـكــن الـعـمــال مــن ان ـتــزاع مطالبهم
التي يكررون طرحها ،وكان التعبير
عــن عــدم الــرضــا فــي م ـغــادرة قــاعــات
المؤتمر فــرادى ،مما يضطر رئاسة
المؤتمر إلى الطلب بعدم المغادرة،
أو إق ـف ــال األب ـ ــواب ح ـتــى ال يـخــرج
أحــد ،وهــؤالء جميع ًا أعضاء مؤتمر

وي ـم ـث ـل ــون الـ ـعـ ـم ــال وف ـ ـق ـ ـ ًا ل ـق ــان ــون
الـتـنـظـيــم ال ـن ـقــابــي ،وم ــن الـمـفـتــرض
فـيـهــم الـمــواجـهــة وال ـص ــراع مــن أجــل
حقوق العمال والدفاع عن منشآتهم
ال ـت ــي ي ـع ـم ـلــون ف ـي ـهــا ،ول ـك ـنَّ الـشـكــل
الــذي يعبرون فيه عن عــدم رضاهم
هو الخروج والخروج فقط.
لـمــاذا نـعـرِّج على التجربة السابقة؟
ولماذا نُذ ّكر بما كان يجري؟
المتابع لــإعــام النقابي سيجد فيه
الـكـثـيــر مــن ال ـكــام حــول اإلن ـجــازات
ال ـ ـت ـ ــي تـ ـحـ ـقـ ـقـ ــت ،ولـ ـ ـكـ ـ ـنَّ ال ـ ـس ـ ــؤال
ال ــذي ن ـطــرحــه :كـيــف انـعـكـســت تلك
«اإلن ـجــازات» على مستوى معيشة
ال ـ ـع ـ ـمـ ــال؟ وكـ ـيـ ــف ه ـ ــو الـ ـعـ ـم ــل فــي
ال ـم ـعــامــل ال ـقــائ ـمــة م ــن ح ـيــث الــوضــع
اإلنـتــاجــي والـحــوافــز وتأمين الـمــواد
األول ـي ــة ،وتـشـغـيــل خـطــوط اإلنـتــاج
وتـ ــوفـ ــر الـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـ ــازم ـ ــة ل ـع ـم ـل ـيــة
التشغيل؟
واقع شركات الدولة هو مدار بحث
وج ـ ـ ـ ــدال ،وهـ ـنـ ــا ت ـك ـم ــن م ـس ــؤول ـي ــة
ال ـن ـق ــاب ــات وال ـ ـك ـ ــوادر ال ـن ـق ــاب ـي ــة فــي
ك ـي ـف ـي ــة لـ ـي ــس الـ ـ ــدفـ ـ ــاع ع ـ ــن ق ـط ــاع
ال ــدول ــة ،بــاع ـت ـبــاره رك ـي ــزة أســاسـيــة
فــي تـحـقـيــق الـتـنـمـيــة الـمـطـلــوبــة الـتــي
سـتــؤمــن حــاجــات الـشـعــب ال ـســوري
اآلنـيــة فقط ،بــل المستقبلية ،وأيض ًا
فـ ــي ك ـي ـف ـيــة ت ـط ــوي ــره مـ ــن ال ـنــاح ـيــة
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة ،وت ــأمـ ـي ــن الـ ـمـ ــوارد
الضرورية ،والكافية لعملية التجديد
وال ـت ـطــويــر وتـخـلـيـصــه م ــن شــوائــب
ال ـن ـهــب وال ـف ـس ــاد ال ـت ــي ع ـشّ ـشــت بــه
منذ عقود لتجعله عديم القدرة على
أداء مهامه السياسية واالقتصادية

واالجتماعية.
الـقـضـيــة األخـ ــرى ال ـهــامــة الـمـفـتــرض
ال ـت ـص ــدي ل ـه ــا ،ه ــي ق ـض ـيــة األجـ ــور
الـمـتـنــاسـبــة م ــع ارت ـف ــاع ــات األس ـع ــار،
التي أشــار إليها التقرير االقتصادي،
وزي ــادة األج ــور ال ـمــراد الـنـضــال من
أج ـل ـهــا ،ل ـهــا مــؤشــرات ـهــا االق ـت ـصــاديــة
والسياسية ،ومن المفترض أن تُموّل
ال ــزي ــادة م ــن م ـص ــادر ح ـق ـي ـق ـيــة ،غـيــر
الـمـصــادر الـتــي تعتمدها الـحـكــومــات،
وهـ ــي م ــن فـ ــروقـ ــات األس ـ ـعـ ــار ،أي:
مــن مـصــادر الفساد والنهب الكبرى،
وهــذا فعل سياسي يحتاج إلــى قــرار
س ـيــاســي ،إذا م ــا اس ـت ـطــاعــت الـطـبـقــة
العاملة انتزاعه ،سيعدل من موازين
ال ـ ـقـ ــوى لـ ـص ــال ــح ال ـط ـب ـق ــة ال ـع ــام ـل ــة،
وس ـي ـج ـعــل اس ـت ـخــدم ال ـع ـمــال لـحـقـهــم
الدستوري في انتزاع حقوقهم أمــر ًا
واقع ًا بما فيها أجورهم العادلة.
كي تنجح العمال في مطالبها
َّإن المؤتمرات النقابية في حال كانت
مـسـتـنــدة إل ــى دع ــم الـطـبـقــة الـعــامـلــة،
ستتمكن الـكــوادر النقابية من طرح
ق ـض ــاي ــاه ــا ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،وهـ ــي واث ـق ــة
م ــن إم ـكــان ـيــة تـحـقـيـقـهــا ك ــون الـطـبـقــة
العاملة تعبِّر عن تلك المصالح ،عبر
ممثليها المفترضين في هذه المنابر
الهامة ،وفي غيرها من األماكن التي
يمكن أن تكون مكان ًا صالح ًا لطرح
المطالب «المعامل» مث ًال ،وإذا جرى
خالف ذلك فإن الهَّوة ستزداد بين
الـعـمــال والـنـقــابــات ،وسـتـجــد الطبقة
العاملة طريقها فــي انـتــزاع مطالبها
وحقوقها.
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خالل األيام المقبلة تستعد النقابات لعقد مؤتمراتها
السنوية المزمع بدؤها في أوائل كانون الثاني من العام
المقبل ،وهي األولى لهذه الدورة النقابية ،من خالل
التحضير لتقاريرها السنوية المعتادة ،وملء بعض
الشواغر لديها ،ومن المفترض أن ُتق ّيم عملها ،وما
حققته من حقوق ومكاسب للعمال خالل هذا العام من عمر
الحركة النقابية .وكذلك بعض أعضاء المؤتمرات ُيدلون بما
يشعرون ،وما يعانيه العمال من وضع معيشي أقل ما يقال
عنه أنه مز ٍر ،في ظل قوانين عمل رديئة في القطاعين
الخاص والدولة ،وآخرون يضعون على الجرح ملحاً
لحظة تكون مناسبة لفعل شيء ما،
بصمتهم ،منتظرين
ً
يستطيعون من خاللها الحصول على بعض من حقوقهم.
ǧنبيل عكام

تعتبر هذه المؤتمرات وقفة ومحطة
إلع ــادة دراس ــة وتـقـيــم الــواقــع الــذي
ت ـع ـي ـشــه ال ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة ،وم ـحــاولــة
لـمـعــرفــة الـمـسـتـجــدات ال ـجــديــدة الـتــي
ط ــرأت عـلــى الـطـبـقــة الـعــامـلــة ،ومــدى
الـضــرر ال ــذي لـحــق بــالـعـمــال ،ووضــع
قضاياهم األساسية في سلم أولويات
عـمـلـهــا الـمـقـبــل لـلــدفــاع عـنـهــا فــي كــافــة
ميادين العمل.
إن الـعـمــل الـنـقــابــي يـسـتـمــد قــوتــه من
شرعية مطالبه المختلفة من تشريعية
وديمقراطية ،وفي مقدمتها :األجور
الـعــادلــة ،لتحسين مستوى المعيشة
الـ ــذي وص ــل إل ــى غ ــاي ــة م ــن ال ـبــؤس
والسوء ،وغيرها من الحقوق ،سواء
األم ــن الـصـنــاعــي والـصـحــة والـســامــة
ال ـم ـه ـن ـي ــة وال ـ ـض ـ ـم ـ ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
والـ ـضـ ـم ــان ال ـص ـح ــي ،وتـ ـق ــاس ق ــوة
الـ ـنـ ـقـ ــابـ ــات م ـ ــن خـ ـ ــال اسـ ـتـ ـع ــداده ــا
للتضحية لتحقيق أهــدافـهــا الـتــي هي
في الوقت نفسه مبرر وجودها ،لقد
سطرت الحركة النقابية عبر تاريخها
ال ـن ـقــابــي ،ب ـط ــوالت نـقــابـيــة وعـمــالـيــة
عبر نضاالتها المطلبية ،دفــع العمال

والـنـقــابـيــون فــاتــورة الـنـضــال النقابي
ه ـ ــذا مـ ــن دم ــائـ ـه ــم وقـ ـ ــوت أس ــره ــم،
فــي سـبـيــل تـحـقـيــق مـطــالـبـهــم الـعــادلــة
لـيـعـيـشــوا بـكــرامــة وحــريــة ،ووضـعــوا
الـ ـمـ ـبـ ــادئ األسـ ــاسـ ـيـ ــة فـ ــي ال ـن ـض ــال
الـمـطـلـبــي بـكــل األش ـك ــال الـمـشــروعــة،
م ــن اع ـت ـصــامــات واح ـت ـجــاجــات ،بـمــا
ف ـي ـهــا اإلضـ ــرابـ ــات م ــن أجـ ــل تـحـقـيــق
األهــداف في العيش الكريم والعدالة
في التشريعات والقوانين ،والوصول
إلى حركة نقابية مستقلة.
ال ـحــركــة الـنـقــابـيــة ال ـي ــوم ف ــي أضـعــف
حاالتها ،من حيث الحريات والنضال
الـمـطـلـبــي ،م ـقــارنــة بــالــواقــع وال ـحــالــة
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـم ـع ـي ـش ـيــة ال ـبــائ ـســة
ال ـتــي يـعـيـشـهــا ال ـمــواط ـنــون ،وخــاصــة
الطبقة العاملة ،التي أدت إلى زيادة
ال ـف ـقــر وال ـب ـط ــال ــة ،وك ـث ــرة األمـ ــراض
االجـ ـتـ ـمـ ــاعـ ـيـ ــة م ـ ــن سـ ــرقـ ــة وس ـط ــو

وغـ ـي ــره ــا ،ه ـ ــذا إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى تـخـبــط
اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـك ــوم ـي ــة فـ ــي إدارة
الـ ـب ــاد ،نـتـيـجــة ان ـت ـهــاج ـهــا س ـيــاســات
اق ـت ـص ــادي ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة ب ـع ـي ــدة عــن
مـصــالــح عـمــوم الـمــواطـنـيــن والـطـبـقــة
ال ـعــام ـلــة ،وت ـســويــق ال ـت ـبــريــرات على
ح ـســاب م ـصــالــح وك ــرام ــة ال ـمــواطــن،
وباألخص الفئات األضعف :العمال،
مستغلة ضعف الحركة النقابية ،التي
ال ت ـع ـطــي أولـ ــويـ ــة ل ـق ـضــايــا األجـ ــور
وزي ـ ــادتـ ـ ـه ـ ــا لـ ـتـ ـص ــل إل ـ ـ ــى م ـس ـت ــوى
المعيشة.
إن اس ـت ـم ــرار ال ـص ـم ــت وال ــام ـب ــاالة
هــذا اتجاه هــذا الــواقــع الـمــزري الذي
وصـلــت إلـيــه الطبقة العاملة ،وتبرير
ه ــذه ال ـس ـيــاســات واإلجـ ـ ــراءات الـتــي
تـمــارسـهــا الـحـكــومــة ،أصـبــح ال يجوز
اسـتـمــرار هــذا الـصـمــت عـلـيـهــا ،لـمــا له
من أثار وتداعيات وانعكاسات تشكل

خطر ًا حقيقي ًا على استقرار المجتمع
وأمـ ـن ــه االج ـت ـم ــاع ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي،
وتهدد مستقبل البالد.
إن أي ع ـمــل ن ـقــابــي نــاجــح ال يـمـكــن
ال ـح ـك ــم ع ـل ــى ن ـج ــاح ــه ّإل م ــن خ ــال
قــدرتــه عـلــى تـحـقـيــق أهــدافــه ،وقـيــامــه
بــالــدور الــذي وجــد مــن أجـلــه ،محقق ًا
م ـ ـب ـ ــرر وجـ ـ ـ ـ ــوده ف ـ ــي الـ ـ ــدفـ ـ ــاع عــن
مـصــالــح الـعـمــال الـمـعـيـشـيــة والـمـهـنـيــة
وال ـت ـشــري ـع ـيــة ،ف ـهــي م ـم ـثــل وص ــوت
ال ـع ـم ــال ،أي :ال ـن ـقــابــات ال ـتــي تـكــافــح
باسمهم.
إن دور ال ـن ـق ــاب ــات األسـ ــاسـ ــي ،هــو
ال ــدف ــاع ع ــن م ـصــالــح الـطـبـقــة الـعــامـلــة
وحـمــايــة حـقــوقـهــا كــافــة ،ويـعـتـبــر هــذا
المحدد لبرامجها وأهدافها .فالمرحلة
المقبلة مــن حـيــاة الـبــاد تتطلب من
التنظيم النقابي أن يـكــون لــديــه ذلك
البرنامج الذي يعتمد بشكل أساسي

ع ـل ــى م ـص ـل ـحــة ال ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة فــي
ح ـمــايــة ح ـقــوق ـهــا ك ــاف ــة ،وب ــاألخ ــص:
األجـ ــر الـ ـع ــادل الـ ــذي يـعـتـمــد أس ــاس ـ ًا
ل ــه ال ـح ــد األدن ـ ــى ل ـم ـس ـتــوى تـكــالـيــف
ال ـم ـع ـي ـش ــة ،وأن ي ـت ـس ـل ــح ب ـ ـ ــأدوات
ن ـضــال ـيــة حـقـيـقـيــة مـخـتـلـفــة م ـت ـجــاوز ًا
تـ ـلـ ــك الـ ـ ـم ـ ــذك ـ ــرات ال ـ ـت ـ ــي أض ـع ـف ـت ــه،
وأن ت ـع ــود ال ـن ـق ــاب ــات إلـ ــى قــاعــدت ـهــا
األس ــاس ـي ــة ،وهـ ــي :ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة،
وخــاصــة فــي الـقـطــاع الـخــاص األكـثــر
قــوة وع ــدد ًا ،إضــافــة إلــى عـمــال قطاع
الــدولــة قـبــل ف ــوات األوان ،وإفـســاح
المجال للعمال -في هذه المؤتمرات
ال ـق ــادم ــة بـشـكــل دي ـم ـقــراطــي حـقـيـقــي
دون وصــايــة مــن أحــد -للتعبير عن
هــواج ـس ـهــم وم ـطــال ـب ـهــم ،ح ـيــث لــديـهــا
فــرصــة مـهـمــة ال ـي ــوم ،ف ـهــل تـسـتـطـيــع
فعل ذلك؟ وهي تستطيع إذا امتلكت
اإلرادة واستقاللية قرارها؟

الطبقة العاملة

إسبانيا -إضراب الفالحين
دعت كبرى النقابات اإلسبانية إلى إضراب
شامل يوم  6كانون األول ،داخــل الضيع
الفالحية ،بعد تعنّت أرباب العمل االنصياع
إل ــى ال ـم ـلــف ال ـم ـط ـل ـبــي ل ـم ـئــات اآلالف مــن
الـمـيــاومـيــن ،الــذيــن يـمـتـهـنــون هــذا الـنـشــاط
فــي ظ ــروف جــد صـعـبــة وقــاس ـيــة ،وتـشـكــل
ال ـجــال ـيــة ال ـم ـغــرب ـيــة ال ـم ـق ـي ـمــة ف ــي ال ـج ـنــوب
اإلسـبــانــي أحــد أهــم الجنسيات الفاعلة في
الـحـقــل الـمـهـنــي بــاعـتـبــارهــا أق ــدم الـجــالـيــات
الـ ـت ــي هـ ــاجـ ــرت إل ـ ــى ال ـ ـج ـ ــارة ال ـش ـم ــال ـي ــة،
وف ــرض ــت نـفـسـهــا يـ ــد ًا عــام ـلــة م ـش ـهــود لـهــا
بالكفاءة وااللـتــزام ،غير أن ما بــات يقلقها
اليوم هو تعنّت أربــاب الضيع من تطبيق
قــانــون الـعـمــل ،ال ــذي تـنــص عـلـيــه الـمــدونــة
الموقعة بين النقابات والمشغلين.

البيرو -أجور المزارعين
ق ــام عــامـلــون فــي قـطــاع الـصـنــاعــات الـغــذائـيــة في
ال ـب ـيــرو ،ي ــوم  6ك ــان ــون األول ب ــإغ ــاق الـطــريــق
ال ــرئ ـي ــس ف ــي ال ـب ــاد ل ـف ـتــرة ق ـص ـي ــرة ،لـلـمـطــالـبــة
بــزيــادة فــي األج ــور ،وذلــك عـلــى الــرغــم مــن إلـغــاء
ال ـبــرل ـمــان ق ــان ــون ـ ًا ي ـع ــود إل ــى ع ــام  2000كــانــوا
يعترضون عليه.
وطالب المحتجون بإلغاء قانون تحفيز القطاع
الزراعي الذي أقر في عام  ،2000 -1900وكذلك
برفع أجورهم من  11إلى  18دوالر ًا في اليوم ،إذ
سمحهذا القانون الذي تم تمديده قبل عام حتى
 ،2031بتعزيز قطاع التصدير الزراعي البيروفي
الذيتبلغ إيراداته خمسة مليارات دوالر سنوي ًا.
ل ـكــن ال ـق ــان ــون ال ـ ــذي ي ـم ـنــح ام ـت ـي ــازات ضــريـبـيــة
للشركات ،حــرم العمال من حقوق محددة وحدّ
منأجورهم.

لبنان -إضراب عام
دع ــا االت ـح ــاد الـعـمــالــي ال ـعــام إل ــى إضـ ــراب ع ــام على
األراضي اللبنانية كافة في  16الشهر الجاري ،كبداية
ألوسع تحرّكات سيشهدها البلد ضد رفع الدعم.
وقال رئيس االتحاد في مؤتمر صحفي:
إن االتـ ـحـ ــاد ال ـع ـم ــال ــي الـ ـع ــام ي ــدع ــو ج ـم ـيــع ال ـع ـمــال
واللبنانيين كافة إلى تنفيذ إضــراب وطني عام على
كافة األراضي اللبنانية ،وذلك يوم األربعاء  16كانون
األول الـ ـج ــاري ك ـم ـقــدمــة ألوسـ ــع م ــوج ــة إض ــراب ــات
واعتصامات وتـظــاهــرات إلــى حين وضــع حـدّ نهائي
وحــاســم لـهــذه الـسـيــاســات الـمــدمّــرة والـقــاتـلــة ألوســع
ف ـئــات الـمـجـتـمــع .لــذلــك ،وان ـطــاق ـ ًا مــن حــق االت ـحــاد
العمالي الـعــام فــي لبنان ،بــل مــن واجـبــاتــه األساسية
التحرك ،ليس احتجاج ًا فقط أو رفع كلفة ،بل لوضع
ح ـدّ حـقـيـقــي ونـهــائــي لـهــذه الـمــأســاة الـمـتـمــاديــة الـتــي
يفتعلها من باع ضميره للشيطان.

الهند -دعوة لإلضراب
دعــت عــدة نـقــابــات للمزارعين الـهـنــود إلــى إضــراب
عــام على مستوى الـبــاد ،يــوم االثنين بتاريخ 14
كــانــون األول ،بـعــد الـنـجــاح فــي تنفيذ إغ ــاق كامل
على مستوى البالد 8 ،كانون األول ،حيث تم غلق
األســواق ومحطات الوقود في عدة واليــات ،فيما
تأثرت خدمات السكك الحديدية في واليات أخرى.
ووقف الماليين من المزارعين المحتجين لمدة 12
يــومـ ًا حـتــى اآلن عـلــى ح ــدود دلـهــي بـعــدمــا منعتهم
الـشــرطــة مــن دخ ــول الـعــاصـمــة ،وأغـلــق الـمــزارعــون
ال ـطــرق الــرئـيـســة ال ـمــؤديــة إل ــى الـمــديـنــة ،وسـمـحــوا
فقط بمرور سيارات اإلسعاف وسيارات الطوارئ
األخ ـ ــرى ،وأع ـل ـنــت ال ـن ـقــابــات رف ــض ال ـت ــراج ــع عــن
المطالبات بــاسـتـمــرار العمل بالقوانين الـمــوجــودة
منذ عقود ،والتي تضمن وجــود حـدّ أدنــى ألسعار
شراء المحاصيل.

04
معاناة الحرفيين في عدرا الصناعية
شؤون عمالية

قاسيون ـ العدد  996اإلثنين  14كانون األول 2020

ُأقيمت المدينة الصناعية في عدرا بهدف جذب االستثمارات وتوطين رؤوس األموال ،من خالل
المشاريع االستثمارية والمرافق الخدمية ،بهدف تطوير االقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته ،ومنها:
الصناعة وتأمين فرص العمل لليد العاملة ،وليست مخصصة للحرفيين وللصناعات الصغيرة،
وللعلم ،عقد االتحاد العام للحرفيين مؤتمرًا له في مجمع صحارى ،تقدم من خالله بمجموعة من
المطالب تخص الحرفيين وأوضاعهم ،والحكومة كانت حاضرة للمؤتمر بممثليها ،وسمعوا من
الحرفيين ما يجب أن يسمعوه عن مطالبهم للخالص ،من وضعهم المأسوي الذي يعيشون فيه ،وال
ندري إن كانت الحكومة ستستجيب ِلما تقدم به الحرفيون ،أم أن التطنيش والتسويف يكون هو الرد
على تلك المطالب.

ǧأديب خالد

مدينة غير مخصصة
للصناعات الحرفية
تقع المدينة في محافظة ريف دمشق شمال
ش ــرق مــدي ـنــة دم ـشــق وت ـب ـعــد عـنـهــا مـســافــة
 /35/ك ـ ــم وحـ ـسـ ــب ال ـم ـخ ـط ــط ل ـل ـم ــدي ـن ــة
الصناعية ،فإنها أنشئت من أجل الصناعات
الضخمة والشركات ذات الرأسمال الكبير،
ولـ ـك ــن فـ ــي ظـ ــل ظـ ـ ــروف الـ ـحـ ــرب اض ـطــر
الـعــديــد مــن الـحــرفـيـيــن إل ــى االن ـت ـقــال إلـيـهــا،
وهم أصحاب صناعات خفيفة ،ورأسمالهم
صـغـيــر نـسـبـيـ ًا كـصـنــاعـيــي مـنـطـقــة الـقــابــون
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ،ال ــذي ــن ت ــم إدخـ ـ ــال مـنـطـقـتـهــم
ضمن المخطط التنظيمي ،وإلــزامـهــم بنقل
منشآتهم إلى مدينة عدرا الصناعية.
هـ ـ ــؤالء ق ــدرتـ ـه ــم ب ـس ـي ـطــة ج ـ ـ ــد ًا ،فـهــم
ال ي ـس ـت ـط ـي ـعــون ج ـل ــب أيـ ــد ع ــام ـل ــة إل ــى
مـعــامـلـهــم ،وال هــم قـ ــادرون عـلــى تــأمـيــن
وس ــائ ــل ن ـقــل لـلـعـمــال وح ـتــى ألنـفـسـهــم،
وت ـعــد الـمــديـنــة الـصـنــاعـيــة بـعـيــدة عليهم
جـ ـ ــد ًا ،ب ـس ـبــب ص ـع ــوب ــات ال ـم ــواص ــات
إلـ ــى ال ـم ــدي ـن ــة ،وال ــوق ــت ال ـط ــوي ــل ال ــذي
تـسـتـغــرقــه لـلــوصــل إلـيـهــا ،وتـكـلـفـتـهــا ،مما
يـضـطــر الـعــديــد مــن عــامـلــي تـلــك المعامل
إلى االستعانة بالسيارات الخاصة على
ال ـطــريــق (أوت ــوس ـت ــوب) ل ـلــوصــول إلــى
أقرب نقطة إلى المدينة.

معاناة العمال
ي ـض ـطــر أغـ ـل ــب ال ـع ـم ــال ل ــإق ــام ــة داخـ ــل
الـمـعـمــل ط ــوال األس ـبــوع ،وال ـعــودة إلــى
م ـنــازل ـهــم ي ــوم ال ـج ـم ـعــة ف ـقــط ،لـتـخـفـيــف
نـفـقــات الـمــواصــات واخ ـت ـصــار ًا لـلــوقــت،
وقــد اشـتـكــى الـعــديــد مــن الـعـمــال مــن هــذا
األم ــر ،وخــاصــة مـمــن كــانــت أعـمــالـهــم في
مــدي ـنــة دم ـشــق ح ـيــن ع ـلــق أح ــده ــم (أن
العمل فــي مدينة دمـشــق كــانــت المسافة
قــريـبــة ،ويمكننا الـعـمــل ســاعــات إضافية
وال ـ ـع ـ ــودة إل ـ ــى م ـن ــازل ـن ــا ،ك ــان ــت سـهـلــة
جــد ًا ،ولكننا الـيــوم بعيدون عــن منازلنا
وأسرنا ،وال نستطيع أن نعمل ساعات
إضــافـيــة خــوفـ ًا مــن انـقـطــاع الـمــواصــات،
ح ـيــث ت ـتــوقــف ال ـب ــاص ــات إلـ ــى ال ـمــدي ـنــة
ال ـســاعــة الــراب ـعــة ع ـص ــر ًا) وبـسـبــب ذلــك
يـ ـع ــزف ك ـث ـيــر مـ ــن أربـ ـ ــاب ال ـع ـم ــل عـلــى
ت ـش ـغ ـي ــل عـ ـمـ ــال ي ـق ـي ـم ــون فـ ــي دم ـش ــق
(وأغ ـل ــب ال ـم ـعــامــل ال ـك ـبــرى وال ـشــركــات
تــؤمــن م ــواص ــات لـعـمــالـهــا إل ــى مـنـطـقــة
العباسيين فـقــط) ويعتمد أربــاب العمل
أك ـث ــر ع ـلــى ال ـنــازح ـيــن الـمـقـيـمـيــن داخ ــل
المدينة الصناعية ،وأغلبهم أحداث دون
الـســن الـقــانــونـيــة ،الــذيــن يعملون بأجور
ضـعـيـفــة ،أو ال ـم ـق ـي ـمــون ف ــي الـتـجـمـعــات
الـسـكـنـيــة ال ـم ـج ــاورة ،كـمـخـيــم الــوافــديــن
ومدينة عدرا العمالية.

أغلب أرباب
العمل من
الحرفيين باتوا
يعملون بهامش
ربح ضئيل
جداً يؤمنون
من خالله
معيشتهم
فقط دون أية
أرباح حقيقية
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أزمة محروقات وإتاوات
عدا عن ارتفاع أسعار البنزين لسيارات
النقل والمواصالت ،وصعوبة الحصول
عليه ،حيث يضطر صاحب سيارة النقل
ل ـل ـع ـمــل ص ـب ــاح ـ ًا وال ـس ـه ــر ع ـلــى ال ـكــازيــة
للحصول على مخصصاته التي ال تكفيه
أساس ًا ،مما يضطره إلى شراء البنزين
م ــن ال ـس ــوق الـ ـسـ ــوداء ،وب ـس ـعــر 1000
ل ـي ــرة س ــوري ــة ل ـل ـي ـتــر ،ك ــل هـ ــذا يـسـبــب
صعوبة في تسويق منتجات الحرفيين
فــي األسـ ــواق ،وه ــؤالء يـعـتـمــدون على
األس ـ ــواق الــداخ ـل ـيــة ال ـتــي بــاتــت بـعـيــدة
عنهم ،وليس على التصدير.
كـمــا أن الـحــواجــز عـلــى طــريــق المدينة
الـصـنــاعـيــة منعت كـثـيــريــن مــن الشباب
مــن الـعـمــل فــي الـمــديـنــة بـسـبــب كونهم
مطلوبين للخدمة االحتياطية ،عدا عن
الـقـيــام بـمــداهـمــات داخ ــل الـمـعــامــل ،كل
ذل ــك أدى إل ــى ان ـخ ـفــاض ال ـيــد الـعــامـلــة
فــي الـمــديـنــة ،كما أن الـحــواجــز األمنية
مـشـكـلــة بــالـنـسـبــة ألرب ــاب الـعـمــل أيـضـ ًا
ب ـس ـبــب اإلتـ ـ ــاوات ال ـت ــي تُ ـف ــرض عـلــى
ال ـص ـنــاع ـي ـيــن ،وكـ ــل ح ــاج ــز ل ــه حـصـتــه
من سـيــارات البضائع ،حتى الصغيرة
م ـن ـهــا ،وال ـت ــي ت ـك ـلــف س ــائ ــق ال ـس ـيــارة
الصغيرة ما يقارب خمسة آالف ليرة
سورية عن كل نقلة ،وهو ما ينعكس
ع ـلــى أس ـع ــار ال ـس ـلــع ب ـش ـكــل عـ ــام ،عــدا
عن سياسة الترفيق ،حيث يُجبر رب
العمل في حين أراد شــراء آلــة جديدة
لمنشأته على دفــع مبلغ مقطوع لقاء
ن ـق ــل آلـ ـت ــه ،وال ي ـق ــل هـ ــذا ال ـم ـب ـلــغ عــن
خ ـم ـس ـيــن ألـ ــف ل ـي ــرة س ــوري ــة حـســب
حجم اآللة!
دوريات الجمارك
نــاه ـيــك ع ــن دوريـ ـ ــات ال ـج ـم ــارك وف ــرع
ال ـم ــرور ،ال ـتــي تـتـمــركــز عـلــى ال ـطــرقــات،
والـ ـت ــي ت ـق ــوم ب ـف ــرض إت ـ ــاوة ع ـلــى كــل

س ـيــارة نـقــل تـمــر عـلــى ال ـطــريــق ،وحـيــن
م ــرورك عـلــى طــريــق الـمــديـنــة الصناعية
تـشـعــر وك ــأن ــك تـعـبــر إل ــى خ ــارج ح ــدود
ال ـبــاد ،بـسـبــب الـحــواجــز الـضـخـمــة التي
أقيمت هناك.
سرقات الكابالت
وي ـت ـض ــرر أربـ ـ ــاب ال ـع ـم ــل مـ ــن ان ـق ـطــاع
الكهرباء في المدينة الصناعية من يوم
الـخـمـيــس الـســاعــة الـثــانـيــة عـشــرة ظـهــر ًا
وح ـت ــى ي ــوم ال ـس ـبــت ال ـســاعــة الـتــاسـعــة
صـبــاح ـ ًا ،مـمــا ي ــؤدي إل ــى تــوقــف الـعــديــد
من المنشآت إال من توجد لديه مولدات
ضـخـمــة ،ويـعـمــل بـنـظــام ال ــوردي ــات ،كما
أنــه هناك حــاالت ســرقــات تتم للكابالت
الكهرباء الواصلة إلى المعامل لي ًال أثناء
انقطاع الكهرباء.
مخصصات المحروقات
ع ــدا ع ــن ف ـق ــدان ال ـم ـح ــروق ــات ،وخــاصــة
ال ـ ـمـ ــازوت ال ـص ـن ــاع ــي ،ولـ ــم ت ـق ــم إدارة
م ـج ـل ــس الـ ـم ــديـ ـن ــة ب ــإيـ ـج ــاد حـ ــل ل ـه ــذه
األزمة ،وتأمين مخصصات المحروقات
ل ـل ـم ـعــامــل ،وي ـض ـطــر أرب ـ ــاب ال ـع ـمــل إلــى
شراء المحروقات من السوق السوداء،
ال ـتــي ت ـتــوافــر فـيـهــا ال ـم ـحــروقــات ،ولـكــن
بـسـعــر ضـعــف الـسـعــر ال ـح ـكــومــي ،حيث
وص ــل سـعــر لـيـتــر ال ـم ــازوت إل ــى 1200
ليرة سورية ،كل هذا طبع ًا ينعكس على
كلفة اإلن ـتــاج ،ويـسـبــب ارتـفــاعـ ًا بأسعار
السلع والبضائع.
وأغـ ـل ــب أربـ ـ ــاب ال ـع ـم ــل م ــن ال ـحــرف ـي ـيــن
باتوا يعملون بهامش ربح ضئيل جد ًا،
ي ــؤم ـن ــون م ــن خ ــال ــه مـعـيـشـتـهــم ف ـقــط،
دون أيــة أرب ــاح حقيقية بسبب ارتـفــاع
تكاليف اإلنـتــاج ،وعــدم استقرار أسعار
الـصــرف ،مـمــا أدى إلــى مـشــاكــل حقيقية
وص ـع ــوب ــات بــاتــت ت ـع ـتــرض الـحــرفـيـيــن
وتهدد مستقبلهم.
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لقاء مع أمين حزب اإلرادة الشعبية وعضو منصة موسكو
أجرى موقع ملفات سورية ً
في اللجنة الدستورية السورية ،مهند دليقان ،تناول فيه اإلجراء الذي اتخذ بحق منصة
موسكو في اللجنة وأسبابه ،باإلضافة إلى تثبيت رأي المنصة بضرورة نقل أعمال
اللجنة إلى دمشق ،وفيما يلي ننشر قسماً من الحوار (الموجود كام ًال على موقع قاسيون).
ǧملفات سورية -حوار جالل سيريس
Ǩهل يمكن توضيح سبب استبعادك من
اللجنة الدستورية ،ومن كان المسؤول عن
ذلك؟

خـ ــال االج ـت ـم ــاع األول ل ـل ـج ـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة
ن ـهــايــة ت ـشــريــن األول ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،قــدمــت
ضـمــن مــداخـلـتــي اق ـتــراح ـ ًا بـنـقــل أع ـمــال اللجنة
الدستورية إلى دمشق ،مع تقديم كل الضمانات
الالزمة من األمم المتحدة لألعضاء ،بعد انتهاء
االجـتـمــاع ،عقد اجتماع لهيئة الـتـفــاوض ،ولم
يجر نقاش مداخلتي إطالق ًا ،وفي صباح اليوم
الـتــالــي لنهاية اجـتـمــاع الهيئة تفاجأنا بصدور
قرار بفصلي من هيئة التفاوض ،دون أن يتم
الـتـصــويــت عـلـيــه ،وف ــق ال ـقــواعــد الـمـتـبـعــة ،وال
حتى ضمن النسبة المتبعة للتصويت ،وجرى
بأن القرار يتضمن فصلي
خداع األمم المتحدة ّ
من اللجنة ،رغم أنّه ال يقول ذلك ،والمسؤول
عن ذلك بشكل واضح هو كتلة االئتالف.
Ǩهل ممكن أن تحدثنا عن رؤيتك لعقد
اجتماعات اللجنة الدستورية في مدينة
دمشق؟ (اإليجابيات)

أو ًال :أري ــد أن أوض ــح ّأن هــذا الـمــوقــف ليس
موقفي الشخصي فقط ،بل هو موقف الجهة
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي أم ـث ـل ـهــا ،أي :م ــوق ــف مـنـصــة
مــوسـكــو للمعارضة الـســوريــة ،ولــذا نعتبر ّأن
القرار المتخذ في الهيئة هو قرار ضدنا كجهة
سياسية .ثاني ًا :يمكن أن أكثف موقفنا من نقل
أعمال اللجنة الدستورية إلــى دمشق بالنقاط
التالية:
Ǩوجــود اللجنة في دمشق ،بشكل مستمر
ودائم ،سيلغي كل الحجج التعطيلية التي
رأيناها خالل العام الماضي ،و ُيح ّول العمل

باللجنة إلى عمل مستمر ،وليس أسبوعاً كل
ثالثة أشهر كما هو الوضع اآلن ،كما أن وجود
اللجنة في دمشق ،يعني اعترافاً متبادالً
ملموساً من األطــراف المشاركة ،وال يعود
هنالك معنى ،وال إمكانية للحديث عن «وفد
وطني» و«وفــد نظام تركي» أو ما شابه
من التسميات ،والعجيب في هذه المسألة
ّأن رفــض مقترح النقل أو عــدم التجاوب
معه ،لم يكن من طرف القسم المتشدد
من المعارضة فقط ،بل ومن النظام أيضاً،
باإلضافة إلى أن وجود اللجنة في دمشق،
يضع حداً نهائياً لطريقة التعامل مع اللجنة
على أنها «لعبة سياسية» تجري خارج البالد،
وال عالقة لها بما يجري على أرض الواقع،
ووجودها في دمشق ،سيمثل تمريناً أولياً
ضرورياً للمضي في تنفيذ كامل للقرار ،2254
الذي ينص على تشكيل جسم حكم انتقالي
من النظام والمعارضة ،والدستور السوري
يجب أن يكتب في سورية وليس في جنيف،
وسورية التي كتبت أول دستور في المنطقة
العربية ،وساعدت  6دول عربية في كتابة
دساتيرها ،سيكون معيباً بحقنا كأعضاء
لجنة دستورية أن نقبل بأن يكتب دستور
بالدنا خارجها…
Ǩما هي الضمانات التي يمكن أن تقدم
للمعارضة وتحميهم من االعتقال فور
وصولهم إلى سورية؟

نقل األعمال إلى دمشق مشروط كما وضّحت
في مداخلتي في حينه بتوفير كافة الضمانات
الــازمــة لحماية األعـضــاء عبر األمــم المتحدة،
وبــال ـم ـع ـنــى ال ـم ـل ـمــوس يـمـكــن ل ـثــاثــي أس ـتــانــا،
وخــاصــة روس ـي ــا ،أن تــؤمّــن ه ــذه الـضـمــانــات،
وب ــوج ــود األعـ ـض ــاء ف ــي م ـك ــان م ـح ــدد بـشـكــل
دائ ــم ،سـتـكــون مهمة حمايتهم وضـمــان أمنهم

مـهـمــة سـهـلــة نـسـبـيـ ًا ،الـبـعــض ي ـقــولّ :إن هــذه
مغامرة ،ونحن نقول :هي مغامرة مدروسة،
ومن يدّعي أنه ثوري ويعمل للتغيير ال يمكنه
أن يقوم بخطوات آمنة  ،%100باإلضافة إلى
ذلــك ،مـجـمــوع أعـضــاء اللجنة  150شـخـصـ ًا ،و
فإن من يمكن أن يكونوا في موضع
«نظري ًا» ّ
خطر هم النصف أو أقــل ،وتأمين حماية لهذا
ال ـعــدد ضـمــن م ـكــان م ـحــدد هــو مـســألــة مـمـكـنــة،
وفـ ــوق ذلـ ــك ،أال ي ـجــب الـ ـس ــؤال ع ــن مــايـيــن
الـســوريـيــن الـمــوجــوديــن فــي مـنــاطــق الـنـظــام؟
كيف يمكن حماية هــؤالء ،على األقــل بالمعنى
الـمـعـيـشــي ،وحـمــايـتـهــم مــن ال ـكــوارث المختلفة
ال ـت ــي ي ـع ـي ـشــون ـهــا دون ح ــل األزمـ ـ ــة ،ودون
تطبيق 2254؟ أال يستحق ه ــؤالء أن نقوم
بمغامرة؟ ومغامرة محسوبة وآمنة نسبي ًا؟

أال يجب السؤال عن
ماليين السوريين
الموجودين في
مناطق النظام
كيف يمكن حماية
هؤالء على األقل
بالمعنى المعيشي

Ǩهل ما زالت منصة موسكو تعتقد بأهمية
اللجنة الدستورية؟

نـعــم ،ال ن ــزال نعتقد بأهميتها كـمـفـتــاح لتنفيذ
القرار  ،2254فللجنة وظيفتان :وظيفة مفتاح
لـلـحــل ،ووظ ـي ـفــة كـتــابــة دس ـتــور جــديــد ،مهمة
كتابة دستور جديد لن تتحقق ضمن الظروف
الـحــالـيــة ،والـتـجــربــة أثـبـتــت ّأن الـلـجـنــة ستبقى
تــدور فــي مكانها مــا لــم تجر المباشرة بتنفيذ
بقية مفردات القرار  2254بالتوازي ،والذين
يسعون إلــى نسف اللجنة ككل بحجة أنها لم
تقدم النتائج المطلوبة ،يسعون عبر ذلك إلى
نسف  2254نفسه ،وأيض ًا في الطرف المقابل
مــن يـسـعــون إلــى تــأبـيــد عـمــل الـلـجـنــة ،يــريــدون
أيض ًا نسف القرار ونسف الحل ،اللجنة يجب
أن تستمر ،ولكن يجب أن يتم بالتوازي العمل
عـلــى الـمـفــردات األخ ــرى ضـمــن ال ـقــرار ،وعلى
رأسها مسألة جسم الحكم االنتقالي.
Ǩثمة موقف قد يساء فهمه حول االكتفاء
بواليتين لرئيس الجمهورية طرحه سابقاً
رئيس منصة موسكو الدكتور قدري جميل
خالل مؤتمره الصحفي ..وهل سيسمح لألسد
بالمشاركة في االنتخابات باعتبارنا أمام
دستور جديد؟

ال ـح ـق ـي ـقــة ،أن «إس ـ ــاءة ال ـف ـهــم» و«االس ـت ـي ــاء»

يأتي مــن طرفين؛ فالمتشددون ضمن النظام
م ـس ـت ــاؤون م ــن هـ ــذا الـ ـط ــرح ،وال ـم ـت ـش ــددون
ضـمــن ال ـم ـعــارضــة أي ـض ـ ًا ،وه ــذه لـيـســت الـمــرة
األولى التي يستا ُء فيها هذان الطرفان بشكل
متطابق وغريب من طروحات نقدمها.
بالنسبة أليــة انتخابات ستجري قبل تطبيق
الـحــل السياسي ،ســواء فــي مناطق النظام أو
في أية منطقة أخرى في سورية ،فقد وضحنا
مــوقـفـنــا مــن ه ــذه الـمـســألــة م ـ ــرار ًا ،حـتــى حين
ج ــرت انـتـخــابــات  ،2014ال مـعـنــى النـتـخــابــات
تجري خارج حل سياسي شامل ،وبعد صدور
 ،2254مــوقـفـنــا هــو :ال مـعـنــى أليــة انـتـخــابــات
قبل تطبيق  ،2254وقبل الدستور الجديد ،أما
بالنسبة للموقف من األشخاص ،فموقفنا هو
ّأن الهدف من الشخصنة كان دائم ًا هو تعطيل
الحل وتعقيده ،فلنذهب لتطبيق  2254كام ًال،
والذي سيخلق الظروف المناسبة للسوريين
ليختاروا من يريدون بشكل حر وديمقراطي
ون ــزي ــه ،وح ـي ـن ـهــا ال خ ــوف م ــن رأي الـشـعــب
السوري وإرادته.
Ǩوقعتم وثيقة تفاهم مع مجلس سورية
الديمقراطية… هل دخلتم في تفاصيل
توزيع الثروة وإدارة المنطقة ومصير ما
يقارب  15ألف مقاتل من قسد؟

كما تفضلت ،هي وثيقة تفاهم ،أي :إنها إعالن
ن ــواي ــا م ـش ـتــرك ،ض ـمــن ه ــذه الــوث ـي ـقــة وضـعـنــا
نـ ـق ــاط ال ـت ـق ــاط ــع األس ــاسـ ـي ــة ب ـي ـن ـنــا كـجـهـتـيــن
سـيــاسـيـتـيــن ســوريـتـيــن ،بــاإلضــافــة إلــى بعض
الـبـنــود الـعـمـلـيــة حــول آلـيــات الـعـمــل المشترك
لتنفيذ  ،2254وللحفاظ على وحــدة سورية،
وم ـنــع ع ــزل أي ــة مـنـطـقــة م ــن م ـنــاطــق ســوريــة
ألن من شأن ذلك أن يهدد الحل
خارج الحلّ ،
ككل.
بالنسبة للمقاتلين ،فقد نص البند الخامس من
الـمــذكــرة على وجــوب الــوصــول إلــى تفاهمات
بين السوريين ككل ،بحيث يجري استيعابهم
ض ـم ــن ج ـي ــش س ـ ــوري مـ ــوحـ ــد ،وه ـ ــذا األمـ ــر
سينطبق في نهاية المطاف ،ليس على مقاتلي
قـســد فـقــط ،بــل عـلــى كــل الـمـقــاتـلـيــن الـســوريـيــن
غير المصنفين على قوائم اإلرهاب.
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د .جميل :المتشددون منفصلون عن الواقع

استضافت وكالة روسيا اليوم مؤتمرًا صحفياً للدكتور قدري جميل ،أمين حزب اإلرادة
الشعبية ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية يوم االثنين  .2020/12/7وفيما
يلي النص الكامل للمؤتمر:

نتيجة «الرابعة»
تحديد موعد «الخامسة»!
«ع ـنــدمــا وَجَّ ـه ــت لــي إدار ُة ال ـمــركــز الـصـحـفــي
الدعوة لهذا النشاط ،ترددتُ كثير ًا في قبوله
َ
ألنني لم أكن أعلم ما الذي يجب أن أقوله حول
نـتــائــج الـجــولــة الــرابـعــة مــن مـحــادثــات جنيف،
لـمــاذا؟ ألن النتيجة الــوحـيــدة للجولة الرابعة
هي تحديد موعد الجولة الخامسة وال شيء
غير هذا .أي :إن اللجنة الدستورية المصغرة
ما زالت تدور في مكانها ،وأنتم تعلمون جميع ًا
أن ــه م ـنــذ مــؤت ـمــر ســوت ـشــي ال ــذي ات ـخــذ ق ــرار ًا
بإنشائها مضى عامان طويالن حتى تشكلت.
وبعد تشكلها عقدت أربــع جــوالت خالل عام،
ولم يتحقق فيها أي تقدم يذكر.
أكرر :القرار الوحيد الذي يمكن اعتباره مفيد ًا،
هــو قــرار تحديد الجولة الخامسة الــذي أعلنه
السيد بيدرسن في نهاية الجولة الرابعة على
أن تعقد الجولة الخامسة في نهاية الشهر األول
في عام  .2021السؤال :ما الذي يمكن قوله عن
فإن منصة موسكو التي
هذا الوضع؟ لِعِ ْلمكم َّ
أق ـرَّ بــوجــودهــا ال ـقــرار الــدولــي لـمـجـلــس األمــن

 ،2254مـحــرومــة مــن حـضــور جـلـســات اللجنة
الــدس ـتــوريــة ال ـم ـص ـغــرة م ـنــذ الـجـلـســة الـثــانـيــة،
بسبب قــرار ظالم وغير قانوني اتخذته هيئة
الـتـفــاوض بتأثير مــن هيمنة االئـتــاف عليها،
هذا القرار مفعوله سا ٍر حتى اآلن ،وتم أخذه
بأكثرية غير قانونية من األصوات .بالمناسبة
ال ـقــرار هــو تجميد عـضــويــة أحــد رفــاقـنــا ،مهند
دلـيـقــان ،فــي هـيـئــة ال ـت ـفــاوض ،ولــم يـكــن هناك
قرار بإبعاده عن اللجنة الدستورية ،ولكن تم
خداع األمم المتحدة ،وإخبارها أنه ُأبعد ،ولم
يكن هناك قرار من هذا النوع...
ماذا يمكن أن نقول؟ نحن المُبعَدين؟
لماذا ُأبعِدَ مهند دليقان من الجلسة الثانية؟
لسبب بسيط ،ألنــه اقـتــرح نقل أعـمــال اللجنة
إلــى دمشق .وكما تثبت األحــداث فــإن دوران
اللجنة فــي مكانها فــي جنيف أحــد أسـبــابــه أن
ع ـم ـل ـهــا ال ي ـج ــري ف ــي دمـ ـش ــق ،ألنـ ــه ل ــو كــان
ي ـجــري فــي دم ـشــق لـمــا كــانــت ه ــذه الـمـمــاطـلــة
وه ــذا الـتـســويــف ،وبـنـهــايــة الـمـطــاف أعـتـقــد أن
ه ــذا األم ــر سـيـتـحـقــق ،وسـيـكــون أح ــد الـحـلــول
الناجعة لتأمين فعالية عمل اللجنة الدستورية.

انفصال عن الواقع
نتائج الجولة الرابعة تثبت َّأن المعارضة والنظام منفصالن عن الواقع؛ هناك شعب في
سورية يعاني من كارثة عامة -شاملة -إنسانية -اقتصادية -اجتماعية -سياسية هذه
الكارثة تتسارع ،وإذا أردنــا أن نقيس سرعة الكارثة بسرعة عمل اللجنة الدستورية،
يمكن أن نأتي بمثال األرنــب والسلحفاة .اللجنة الدستورية تسير بسرعة السلحفاة،
والكارثة بمختلف جوانبها تسير بسرعة كبيرة ،والترياق الوحيد إليقاف الكارثة هو
تطبيق القرار الدولي  ،2254الذي تُشَ ِّك ُل اللجنة الدستورية أحدَ جوانبه الهامّة ،والتي
قلنا عنها سابق ًا :إنها المفتاح ،هــي مجرد مفتاح ،والــذي بمجرد أن يوضع فــي القفل
يمكن أن يَفتح العقدة كلها ،وأن يبدأ عملي ًا تخفيفُ الكارثة وصو ًال إلى إزالتها .لذلك من
يقوم اآلن بالمماطلة والتسويف يعرقل حل الكارثة الشاملة التي تعاني منها البالد،
وهو يتحمل ذنب ذلك أمام جميع الشعب السوري.

همة الحقيقية
الم َّ
َ
اليوم هي إيقاف
نزيف الهجرة من
الداخل إلى الخارج
ألن استمرار تدهور
األوضاع االقتصادية
يؤدي عملياً إلى
استمرار نزيف
السوريين من الداخل
إلى الخارج

خطورة استمرار الكارثة
استمرار الكارثة خطير لألسباب التالية:
 -1هناك تقسيم أمر واقع في البالد ،عملي ًا إلى
ثالث مناطق :مناطق سيطرة النظام ومناطق
ش ـمــال ش ــرق س ــوري ــة وإدل ـ ــب .اس ـت ـمــرار هــذا
األمر الواقع لفترة طويلة خطير ألنه سيثبته،
وتثبيته يعني تحويل التقسيم إلى أمر واقع،
ولــو غير معترف بــه مــن قِـبَــل أحــد ال مــن قبل
ال ـســوري ـيــن وال م ــن قِ ـبَ ــل الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي.
ولكن الــواقــع هو واقــع يجب تـجــاوزه بسرعة
ك ـب ـيــرة م ــن أج ــل ع ــدم تـثـبـيـتــه ،وحـ ــد ُة ال ـبــاد
تهدِّدُها التدخالتُ الخارجية المختلفة وخاص ًة
غـيــر الـشــرعـيــة وأق ـص ـدُ هـنــا تـحــديــد ًا األمــريـكـيــة
والـ ـت ــركـ ـي ــة و«اإلسـ ــرائـ ـيـ ـلـ ـيـ ــة» ع ـل ــى رأسـ ـه ــا.
«إس ــرائ ـي ــل» أي ـض ـ ًا ت ـح ـتــل ق ـس ـم ـ ًا م ــن أراض ــي
ال ـب ــاد م ـنــذ ع ــام  1967وه ــي ع ــام ـ ٌـل أســاســي
م ــن ع ــوام ــل األزمـ ــة ال ـس ــوري ــة ،والـ ــذي نــريــده
عند تحقيق القرار الدولي  2254إنها ُء جميع
التدخالت العسكرية ،بعد إنهاء التدخالت غير
ال ـشــرع ـيــة ل ــن ي ـكــون ه ـنــاك حــاجــة أي ـض ـ ًا ألي
تدخل عسكري حتى روسي أو إيراني.
لــذلــك ف ـ ّـإن أخ ـ َذ الـشـعــب حـ َّقــه بـتـقــريـ ِر مـصـيـ ِره
يعني إنـهــا َء كـ ِّـل الـتــدخــات الخارجية وخــاصـ ًة
العسكرية منها.
 -2يعيش الشعب الـســوري الـيــوم بــوضـ ٍـع ال
يُحسَدُ عليه؛ نصفه خــارج مكان إقامته داخل
البالد أو خــارج البالد ،عُقِدَ منذ فترة مؤتمرٌ
من أجل عودة الالجئين من أماكن تواجدهم،
وه ــذا أم ــر حـســن ونــوايــا ج ـيــدة ،ولـكــن أعـتـقــد
أن الـمَـهـمَّــة الحقيقية الـيــوم هــي إيـقــاف نزيف
الهجرة من الداخل إلى الخارج ،ألن استمرار
تدهور األوضاع االقتصادية يؤدي عملي ًا إلى
اس ـت ـمــرار نــزيــف ال ـســوري ـيــن م ــن ال ــداخ ــل إلــى
الخارج.
ال ـيــوم ،وأن ــا آتٍ إل ــى ه ــذا الـمــؤتـمــر الـصـحـفــي،
تـ ــأكـ ــدتُ أن سـ ـعـ ـرَ ص ـ ــرف ال ـل ـي ــرة ال ـس ــوري ــة
مقابل ال ــدوالر وصــل لـحــواف ال ـ  3000ليرة،
بـيـنـمــا األجـ ــور بـقـيــت ع ـلــى حــال ـهــا والـحـكــومــة
تَـ ـعِـ ـدُ وتَـ ـت ــوعَّ ــد بــأن ـهــا لـ ـنْ ت ــرفـ ـعَ األج ـ ــور فــي

ه ــذه الـمــرحـلــة ،وه ــذا أم ـرٌ خـطـيــر ألن تــدهــور
سـعــر صــرف الـلـيــرة يــؤ ِّثــر عـلــى أس ـعــار جميع
ال ـم ـن ـت ـجــات ،وخ ــاصـ ـ ًة ال ـح ـيــات ـيــة ال ـت ــي يـعـيــش
عـلــى أســاسـهــا الـشـعــب ال ـســوري ،لــذلــك الـخـطـرُ
الحقيقي واإلجراء الفعلي الواقعي الذي يجب
اتـخــاذه هــو إيـقــاف التدهور االقـتـصــادي لمنع
ال ـه ـج ــرة -إلي ـق ــاف ال ـه ـجــرة م ــن ال ــداخ ــل إلــى
الـخــارج .أعتقد بــأن هــذه هي المَهَمَّة الواقعية
التي يجب أن ينصبَّ عليها االهتمام من قِبَل
الحكومة السورية ،ومن قِبَل المجتمع الدولي.
م ـه ـمــة عـ ــودة الــاج ـئ ـيــن ج ـي ــدة ،ول ـك ــن األه ــم
ال ـيــوم ،هــو إبـقــاء الـســوريـيــن الـمــوجــوديــن في
أماكنهم.
السكتة القلبية في االقتصاد
َّإن اس ـت ـم ــرارَ ال ـت ــدخُّ ـ ِل ال ـخ ــارج ــي ي ـم ـنــع حـ َّـل
ه ــذه ال ـق ـض ـيــة ،إذ ًا أمــام ـنــا خ ـط ــران :أ -ال ــذي
ي ـه ــدد وحـ ــدة الـ ـب ــاد .ب -ت ــده ــور األوضـ ــاع
االقتصادية بالفترة األخيرة.
كنتُ قد ح َّذرتُ في عام  2013وكنتُ في موقع
م ـس ــؤول ،ع ـلــى شــاشــة ال ـت ـل ـفــزيــون ال ـس ــوري،
ولــم يـلـقَ تـحــذيــري ردّ ًا إيـجــابـيـ ًا عـنــد الـبـعــض،
بأن االقتصاد إذا استمرّ عدمُ االقتراب
ح َّذرتُ َّ
مــن ال ـحــل الـسـيــاســي س ـيُ ـصــابُ بـسـكـتــة قـلـبـيــة،
نحن اآلن أمام أعراض أزمة قلبية حقيقية في
االقـتـصــاد ال ـســوري ،وهــذه األزم ــة ْإن لــم تتمّ
مـعــالـجـتُـهــا فــي غــرفــة اإلن ـعــاش الـمــر َّكــز ،والـتــي
ه ــي الـ ـق ــرار  2254ال ي ـم ـكــن إي ـق ــاف الـسـكـتــة
القلبية.
االقتصاد السوري يعاني اليوم من تباطؤ في
دوران ال ــدم فــي شــرايـيـنــه -تـســريــع ال ــدم في
هذه الشرايين وإعــادة الحياة الكاملة إلى هذا
الجسم تتطلب أوضاع ًا طبيعية ،هذه األوضاع
ال يمكن تحقيقها دون القرار  ،2254الذي هو
في جوهره إعطاء حق تقرير المصير للشعب
ال ـس ــوري ب ـيــده .الـبـعــض يـمـكــن أن يـسـتـغــرب
ويـســألـنــي :ألـيــس هــذا تــدخـ ًا خــارجـيـ ًا؟ أعتقد
َّأن ه ــدف ال ـق ــرار  2254ه ــو إي ـق ــاف ال ـتــدخــل
ال ـخ ــارج ــي ،وع ـن ــد إي ـق ــاف ال ـتــدخــل ال ـخــارجــي
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وسنقدم اقتراحات ملموسة للدستور الجديد

تـنـفـتــح اآلف ـ ــاق كــام ـل ـ ًة لـلـشـعــب الـ ـس ــوري بــأن
ي ـق ـرِّر مــا يـجــب أن يـقــوم ب ــه .ه ــذان الـخـطــران
يجب إيقافهما .وحــدة الـبــاد يـهـدِّدُهــا التدخ ُل
ال ـخ ــارج ــي ،ووض ـ ـعُ ال ـعِ ـبــاد تُـ ـهـ ـدِّدُه األوضـ ــاعُ
القائمة بكافة جوانبها.
ما هي الحلول المستعجلة؟
أعـتـقــد أنــه يـجــب ْأن تـسـيـرَ اللجنة الــدسـتــوريــة
بـشـكــل ج ـدّي وبـســرعــة كــافـيــة إلــى األم ــام .في
الجولة القادمة ،يجب أن تُتخَ َذ قراراتٌ واضحة
مـلـمــوســة ح ــول ال ـت ـعــديــات الــدس ـتــوريــة الـتــي
يجب أن يخرج منها بنهاية المطاف دستورٌ
جــديــد ي ـق ـرِّرُ الـشـعـبُ ال ـســوري مــوافـقـتَــه عليه.
إذ ًا الـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة هــي الـمـفـتــاح ،وتـبـقــى
ك ــل الـعـمـلـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة ح ـســب قـ ــرار مـجـلــس
األمــن هي الـهــدف ،ولكن دون هــذا المفتاح ال
يمكن السير حالي ًا نحو الهدف .تطبيق القرار
 2254يقتضي الـبــدء الـجـدّي فــي عـمــل اللجنة
الدستورية .هناك البعض من الطرفين طرف
ال يــريــد ال ـحــل م ــوج ــود ف ــي أوسـ ــاط ال ـن ـظــام،
وي ــري ــد أن ي ـط ــول ع ـمــل ال ـل ـج ـنــة الــدس ـتــوريــة
إلــى مــا ال نهاية ،وطــرف عند المعارضة يريد
نـســف الـقــرار  2254عـبــر التعطيل فــي اللجنة
الدستورية .لذلك تطبيق الـقــرار  2254يعني:
إن ـه ــا َء ال ـتــدخــات ال ـخــارج ـيــة ،وف ـت ـحَ الـطــريــق
للشعب السوري لكي يقرِّرَ مصيرَه.
سنقدِّم اقتراحات...
نحن في منصة موسكو ،وقبل الجولة القادمة،
س ـن ـت ــوجَّ ــه إلـ ــى األم ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ع ـب ــر ال ـس ـيــد
بيدرسن ،الممثل الخاص لألمين العام ،برسالة
واض ـح ــة ت ـط ـلــب أو ًال :ال ـم ـس ــاع ــدة ع ـلــى عــدم
السماح بالمماطلة في عمل اللجنة الدستورية،
والذهاب باتجاه تحقيق نتائج ملموسة.
وس ـن ـق ـت ــرح ث ــان ـي ـ ًا :ت ـع ــدي ــات م ـل ـمــوســة عـلــى
الــدسـتــور .االتـجــاه األول للتعديل :هــو تعديل
ص ــاح ـي ــات رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة وال ـح ـكــومــة
ومجلس الشعب .نحن مع نظام رئاسي ،ولكن
لسنا مــع نـظــام رئــاســي مُـضــاعَــف؛ نــريــد نظام ًا
رئــاس ـيّ ـ ًا مـخـ َّفـفـ ًا يـعـطــي صــاح ـيــات لـلـحـكــومــة،
ويـعـطــي صــاحـيــات لمجلس الـشـعــب .مجلس
ال ـش ـعــب ح ـســب الــدس ـتــور ال ـحــالــي ح ـتــى اآلن
لـيــس لــديــه صــاحـيــة إع ـطــاء الـثـقــة لـلـحـكــومــة.

مجلس الشعب يجب أن يكون مراقب ًا مباشر ًا،
ويعطي الثقة أيض ًا للحكومة ،والحكومة يجب
أن تكون مسؤولة أمام مجلس الشعب أيض ًا،
رغـ ــم َّأن ال ــرئ ـي ــس ي ـل ـعــب دور ًا أس ــاس ـي ـ ًا فــي
تشكيلها.
إلى جانب ذلك سنقترح تخفيضَ فترة الوالية
الــرئــاس ـيــة م ــن س ـبــع س ـن ــوات ،وال أع ـت ـقــد أن
هـنــاك دو ًال فــي الـعــالــم إال دول ــة واح ــدة فترة
الــرئــاســة فيها سـبــع سـنــوات ،ونـتـنــاقــش حــول
م ــوض ــوع ك ــم ه ــي ع ــدد ال ـس ـنــوات الـمـطـلــوبــة،
ست– خمس– أربع ...موضع نقاش .ال نريدُ
أن ن ـفــرض رأيـ ـ ًا عـلــى أح ــد ،ولـكــن أعـتـقـدُ عبر
التوافق السوري يمكن أن نصل إلى اتفاق.
ثالث ًا :حول الرئيس ،يجب االلتزام بموضوع
ال ــدورتَ ـي ــن ال ـ َّل ـتَ ـيــن ه ـمــا نـ ـصٌّ دسـ ـت ــوري فــي
الدستور الحالي ،أيُّ رئيس يجبُ َّأل يمارسَ
صالحياتِه أكثرَ من دورتَين .هناك استثناء في
الدستور الروسي ،مث ًال أنه ال يجوز ممارسة
ص ــاح ـي ــات ألك ـث ــر م ــن دورتَـ ـيـ ــن م ـت ـتــال ـي ـتَ ـيــن،
أيْ :إنَّــه إذا جــرى انقطاع بعد دورتَـيــن يمكن
أن ي ـعــود الــرئ ـيــس إل ــى م ـمــارســة صــاحـيــاتــه
«مـ ـنـ ـعـ ـي ــش وم ـ ـن ـ ـشـ ــوف ومـ ـنـ ـتـ ـن ــاق ــش ح ــول
الموضوع».
ولـ ـك ــن مـ ــوضـ ــوع الـ ــدورتـ ـيـ ــن مـ ــوضـ ــوع هـ ــامّ
وينصُّ عليه الدستور الحالي ،ويجب تثبيته
في الدستور القادم بشكل واضح ال لبس فيه
وال غموض.
راب ـع ـ ًا :سـنـقـتــرح نـظــامـ ًا انـتـخــابـيـ ًا يـنــص عليه
ال ــدسـ ـت ــور الـ ـج ــدي ــد .ف ــي ك ـت ــاب ــي ال ـ ــذي ص ــدرَ
مــؤخَّــر ًا قـلـتَُّ :إن «قــانــون االنـتـخــابــات الحالي
قد شـ َّـل الحركة السياسية في الـبــاد ،ما جعل
سورية بحاجة لقانون انتخاب جديد عصري،
يتساوى أمامه جميعُ المواطنين وتكون فيه
ـرة ان ـت ـخــاب ـيــة واحـ ــدة ع ـلــى قــاعــدة
ال ـب ــاد دائ ـ ـ ً
الـنـسـبـيــة ،ويَ ـم ـنَــع ق ــوى ال ـمــال وج ـهــازَ الــدولــة
من التأثير على العملية االنتخابية ّإل بحدود
ال ـق ــان ــون» .ه ــذا م ــا اق ـتــرح ـنــاه وس ـن ـص ـرُّ عـلـيــه
وسنحاول إقناعَ اآلخرين به ،ونحن جاهزون
للتوافق حول هذا الموضوع.
المركزية والالمركزية
خامس ًا :نحن مصرُّون على أن البالد بحاجة

الناس في سورية
بحاجة إلى سلطة
الشعب التي يجب أن
تعبر عنها اإلدارات
ِّ
الذاتية -المحلية
عبر عن إرادة
التي ُت ِّ
ونت ِفق على
الشعب َّ
التسمية الحقاً

لـنـظــام جــديــد مــن عــاقــة الـمــركــز مــع الـمـنــاطــق،
حين نقول ال مركزية ،البعض يظن أننا ننطق
ك ـفــر ًا؛ بـيـنـمــا الـمـقـصــود هــو ال مــركــزيــة تـقـوِّي
دون مــركــز تعني أنه
الـمــركــز ،ألن ال مــركــزيــة َ
ل ـيــس ه ـن ــاك بـ ــاد ،ول ـك ـنْ مَ ــرك ــز م ــن دون ال
مركزية يعني أنَّه ليس هناك شعب .لذلك نحن
نريد الحفاظ على الـبــاد وعلى الشعب ،وأنــا
في إحدى الكلمات األخيرة قلت :إن الناس في
سورية بحاجة إلى سلطة الشعب التي يجب أن
تعبِّر عنها اإلدارات الذاتية -المحلية ،سمّوها
كما تريدون ،المُهمّ أن تُعبِّر عن إرادة الشعب
ونتَّفِق على التسمية الحق ًا .وسورية بحاجة
لنظام مــن هــذا الـنــوع ،ليس فقط فــي الشمال
الـشــرقــي ،ولـيــس فـقــط فــي درع ــا والـســويــداء،
ولـيــس فـقــط فــي إدلــب كـمــا قـلــت ســابـقـ ًا ،وإنـمــا
فــي جميع المناطق الـســوريــة .ســوريــة حسب
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مـنـطـقــة ،وإذا أضـفـنــا ال ـمــدن يـمـكــن أن تصبح
 100منطقة ،والـ  100منطقة بحاجة لمجالس
شعب مصغَّرة تمارس السلطة الحقيقية على
األج ـهــزة الـتـنـفـيــذيــة .سـلـطــة الـشـعــب يـجــب أن
تظهر ويجب أن تتحقق على األرض .الالذقية
بـحــاجــة لـسـلـطــة الـشـعــب عـبــر اإلدارة الــذاتـيــة
للشعب نـفـســه ،طــرطــوس بـحــاجــة إلدارة من
هــذا الـنــوع ،حـمــص– حـمــاة– دمـشــق– حلب–
جـمـيــع ال ـم ـحــاف ـظــات ال ـســوريــة ب ـحــاجــة لـنـظــام
إداري جــديــد يــربــط بـشـكــل جــدلــي الـمــركــزيــة
بــالــامــركــزيــة ،أي :يــربــط الـمــركــز واألط ــراف،
ويـجــب ْأن نـفـهــم ب ـ َّـأن الـمــركــزيــة والــامــركــزيــة
زال
هـمــا مـفـهــومٌ واح ــد مـتــرابــط ،أيْ :إنــه إذا َ
الـمــركــز فــا مـعـنــى لـلـمـنــاطــق واألطـ ــراف ،وإذا
لم تمارس األطراف صالحياتها المطلوبة فال
معنى لــوجــود الـمــركــز كـلــه ،كما أثبتت الحياة
خالل الفترة الماضية.

التوافق ضرورة ال مفر منها
المهم ،أن العملية التي يجب أن تجري هي عملية كلية لها جوانب مختلفة ،ويجب أن
تسير عبر التوافق بين السوريين ،يجب أن ننتهي من عقلية فرض الرأي على الرأي
اآلخــر ،أو عــدم قبول الــرأي اآلخــر .يجب أن نجد المساحة الكافية مــن الــرأي واآلراء
األخــرى للوصول إلى توافقات ،هذا الفن يجب علينا تع ُّلمُه بسرعة ،وإال لن نستطيع
إخراج البالد من الكارثة التي تعيشها حالي ًا.
إذ ًا ،كلمة السر اليوم ،هي إخراج الشعب السوري من أزمته عبر توافق جميع المكونات
الوطنية وتنازلها عن مصالحها السياسية الضيقة والحزبية الضيقة ،وبذلك يمكن أن
نخطو إلى األمام ،ونأمل أن تأتي الجولة الخامسة بنتائج ملموسة عملية ولو صغيرة
فــي صـيــاغــة الــدسـتــور ،وبــذلــك نـكــون قــد حققنا اخـتــراقـ ًا جـيــد ًا ومـلـمــوسـ ًا بـهــذا االتـجــاه
لمصلحة الشعب السوري.
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قدم عضو الكونغرس األمريكي جو ويلسون من ساوث كارولينا يوم الخميس  10كانون األول  2020مشروع قانون
محقون بجرعة عالية من
جديد تحت اسم «أوقفوا القتل في سورية» ،والذي يشبه ما يسمى بـ «قانون قيصر» ،ولكن
ٌ
المنشطات...
ǧريم عيسى
م ـس ــؤول ــي ال ـح ـك ــوم ــات ال ـت ــي ق ــام ــت بـتـطـبـيــع
العالقات مع النظام أو قد تفكر في تطبيعها،
ي ـبــدو م ـش ــروع ال ـق ــان ــون ال ـم ـق ـتــرح كـصـنــدوق م ـ ــع الـ ـتـ ــركـ ـيـ ــز بـ ـشـ ـك ــل خـ ـ ــاص عـ ـلـ ــى الـ ـ ــدول
ال ـح ــاوي ال ــذي يـتــم فـيــه إل ـقــاء أي ش ــيء وكــل العربية (مــن المحتمل أن يـكــون هــذا مرتبط ًا
شــيء ،على أمــل أن يباع منه شــيء مــا .أيض ًا ،بالجهود األمــريـكـيــة فــي المنطقة للتطبيع مع
مــع تقديم مـشــروع الـقــانــون على عتبة انتهاء «إسرائيل»)؛
صالحية اإلدارة الحالية ،ومع حضور أعضاء  -دعـ ـ ــوات م ـت ـج ــددة إلنـ ـش ــاء م ـن ـط ـقــة حـظــر
الكونغرس المنتخبين حديث ًا بعد رأس السنة طـ ـي ــران (أي :م ـح ــاول ــة إعـ ـ ــادة األزمـ ـ ــة نـحــو
الجديدة ،فمن غير المرجح أن يتم تمريره في ال ـت ـس ـل ـيــح وال ـع ـن ــف ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ب ـمــا يــرضــي
أي وقت قريب ،هذا ْإن تم تمريره .ومع ذلك ،المتشددين في الطرفين السوريين)؛
طريق
بوصفه
من المفيد التركيز على أجزاء مما هو مقترح  -الـعــودة لشعار «اإلس ـقــاط»
العودة لشعار
حقن
ـي،
ـ
ل
ـا
ـ
ت
ـ
ل
ـا
ـ
ب
(و
ف ـيــه ،ألن ــه يـعـبّــر بــوضــوح كـبـيــر عــن الـسـيــاســة تـحـقـيــق انـتـقــال فــي ســوريــة
«اإلسقاط» بوصفه
الفعلية للواليات المتحدة اتجاه سورية.
منشطات في أوردة المتشددين في المعارضة،
سلطت «قاسيون» الضوء على بعض النقاط الــذيــن مــا زال ــوا يـسـتـخــدمــون ش ـعــار «إس ـقــاط طريق تحقيق
الرئيسة لمشروع القانون المقترح في مقال النظام» لعرقلة التقدم في العملية السياسية) .انتقال في سورية
بـعـنــوان( :مـشــروع الـقــانــون األمــريـكــي الجديد  -رف ــض الـعـمــل مــع روس ـيــا لـحــل األزمـ ــة في وبالتالي حقن
حـ ــول سـ ــوريـ ــة« ...ب ــرع ــاي ــة إس ــرائـ ـي ــل») .مــن س ــوري ــة( ،وهـ ــذا غـيــر مـنـطـقــي عـلــى اإلط ــاق،
بـيــن تـلــك الـنـقــاط مــن الـمـفـيــد الـتــذكـيــرّ :أن جو ومـنـفـصــل عــن الــواقــع لــدرجــة تـثـيــر الـسـخــريــة ،منشطات في أوردة
ويلسون الذي قدم مقترح القانون ،هو نفسه ول ـكــن ف ــي الـحـقـيـقــة ه ــو دف ــع إض ــاف ــي بــاتـجــاه المتشددين في
الذي قدم سابق ًا مسودة القانون الذي يعترف عرقلة إمكانات الحل)؛
المعارضة
بـسـيــادة االح ـتــال الـصـهـيــونــي عـلــى الـجــوالن  -تـقـيـيــم ب ــرام ــج األم ــم ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ســوريــة
ألن م ــن ش ــأن ذل ــك ْأن الممولة كلي ًا أو جزئي ًا من الواليات المتحدة،
ال ـس ــوري ال ـم ـح ـت ــلّ ...
يستبق موجة التأييد التي سيتلقاها المشروع واسـ ـتـ ـنـ ــاد ًا إلـ ــى ال ـت ـق ـي ـيــم ال ـم ـف ـت ــرض ،حـجــب
بين الحثالة من متشددي المعارضة السورية .الـمـســاهـمــة األمــري ـك ـيــة وإع ـ ــادة تــوجـيـهـهــا إلــى
ويمكن أن نضيف هنا النقاط التالية:
بــرامــج الــوكــالــة األمــريـكـيــة للتنمية الــدولـيــة في
 ال توجد إشارة جوهرية إلى حل سياسي ،سورية (وبشكل محدد جغرافي ًا ،بحيث تكونمــع عــدم وجــود أي ذكــر عـلــى اإلط ــاق لـقــرار «ال ـم ـس ــاع ــدات اإلن ـس ــان ـي ــة» ال ـم ـف ـتــرضــة ،أداة
مجلس األمــن رقم  .2254وفي الواقع ،ينص سياسية فعالة في مشروع التقسيم)؛
مـ ـشـ ــروع الـ ـق ــان ــون ب ـش ـك ــل أسـ ـ ــاس ع ـل ــى أن  -ت ـعــزيــز ال ـت ـجــارة م ــع الـمـنـطـقــة االق ـت ـصــاديــة
اللجنة الــدسـتــوريــة ال طــائــل مــن ورائ ـهــا ،وأن ل ــ«ســوريــة ال ـحــرة» ،وال ـتــي يـتــم تـعــريـفـهــا على
أية مفاوضات بما في ذلك اللجنة الدستورية أنها مناطق ال يسيطر عليها النظام أو إيــران
يـجــب أن تـسـبـقـهــا ش ــروط مـعـيـنــة (وبــالـتــالــي ،أو روس ـيــا أو الـمـنـظـمــات الـمـصـنـفــة عـلــى أنـهــا
وض ــع ش ــروط مـسـبـقــة ل ـل ـشــروع فــي الـعـمـلـيــة إرهابية ،مثل :داعــش أو هيئة تحرير الشام.
السياسية)؛
حيث ينص المشروع على تعزيز التجارة بين
 -تــوس ـيــع أس ــس ف ــرض ال ـع ـقــوبــات لـتـشـمــل هــذه الـمـنــاطــق والــواليــات الـمـتـحــدة وحلفائها

في المنطقة ،وسيتم إعفاء الـمــواد /المنتجات
م ـن ـهــا م ــن رس ـ ــوم االسـ ـتـ ـي ــراد إلـ ــى ال ــوالي ــات
المتحدة وسيتم استثناؤها مــن أيــة عقوبات
مفروضة على سورية ،بالتوازي مع التشديد
على قطع أي تواصل اقتصادي بين «سورية
ال ـح ــرة» و«س ــوري ــة غ ـيــر الـ ـحـ ــرة» ..ك ــل ذلــك
يعني شـيـئـ ًا واح ــد ًا :الــدفــع نـحــو التقسيم عبر
األدوات االقتصادية والسياسية ،وعبر طريقة
توزيع العقوبات بشكل خاص.
ليس هنالك ما يدعو إلى الدهشة
ال ش ــيء مـمــا ورد أع ــاه يـثـيــر الــده ـشــة ،ألنــه
ي ـت ـفــق م ــع س ـي ــاس ــة الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة فــي
ســوريــة ،الـتــي رأيـنــاهــا فــي الـمـمــارســة العملية
عـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات الـقـلـيـلــة ال ـمــاض ـيــة .وفــي
الواقع ،مع هدفين رئيسين للسياسة المذكورة
أوضـحـهـمــا تـمــامـ ًا جيمس جـيـفــري ،الــذي تــرك
منصبه كمبعوث أمريكي إلى سورية مؤخر ًا.
ق ــال ج ـي ـفــري س ــاب ـق ـ ًا ،وب ــوق ــاح ــة ش ــدي ــدة :إن
وظ ـي ـف ـتــه ك ــان ــت ج ـعــل س ــوري ــة «م ـس ـت ـن ـق ـع ـ ًا»،
وب ـع ــد تـ ــرك م ـن ـص ـبــه أع ـل ــن أن «ال ـج ـم ــود هــو
االس ـت ـقــرار» فــي ســوريــة .يـتـضــح مــن عـنــاصــر
مشروع القانون المقترح أن هاتين الفكرتين
مــا زالـتــا تـشـكــان جــوهــر الـسـيــاســة األمــريـكـيــة
في سورية .ويتضح أيض ًاّ ،أن غاية العقوبات
ال ـم ـت ـت ــال ـي ــة ،ب ـم ــا ف ـي ـهــا ق ـي ـص ــر ،ه ــي ال ــوص ــول
بالسوريين ككل إلى حالة من اإلنهاك الشديد،
بالتوازي مع تكريس الفوارق والتباينات بين
مناطق السيطرة ،بحيث يصبح تشديد ورفع
العقوبات ،بشكل انتقائي ،أداة سياسية فعالة
في عملية التقسيم...
أيا ٍد سورية آثمة
عادة ما تكون العقوبات الغربية على سورية،
وال سيما تلك التي فرضتها الواليات المتحدة،
بما في ذلك أحدث مشروع قانون تم تقديمه
ل ـت ـش ــدي ــد ال ـع ـق ــوب ــات األم ــريـ ـكـ ـي ــة ،م ـص ـحــوبــة
بـمــوجــات مــن الـهـتــاف والـثـنــاء مــن قـبــل بعض
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الـ ـسـ ــوريـ ـيـ ــن ،ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك ش ـخ ـص ـي ــات مــن
متشددي المعارضة.
أسوأ من ذلك ،هم أولئك الذين يطالبون علن ًا
بـتـكـثـيــف الـعـقــوبــات ،وال ـتــي تــؤثــر اآلن بشكل
واض ــح عـلــى سـبــل عـيــش غــالـبـيــة الـســوريـيــن.
كما يدفع مشروع القانون األخير هذا ،بشكل
صارخ إلحياء عسكرة األزمة وتكريس تقسيم
سورية .ومع ذلك ،يستمر هؤالء في تشجيع
مثل هذه السياسات ويطالبون بالمزيد.
يــذهــب ال ـب ـعــض ،وال سـيـمــا بـعــض الـســوريـيــن
في الواليات المتحدة أو الذين لديهم عالقات
وات ـص ــاالت مــع الـمـســؤولـيــن األمــريـكـيـيــن ،إلــى
أبعد من ذلك للضغط الفعلي من أجل استمرار
ه ــذه اإلج ـ ــراءات وتـصـعـيــدهــا أك ـثــر فــأك ـثــر .إن
كـ ًا من المنظمات التالية( :المنظمة السورية
ل ـل ـط ــوارئ) وال ـم ـج ـلــس الـ ـس ــوري األمــري ـكــي
( )SACوم ـن ـظ ـم ــة «كـ ـي ــا ب ـ ـ ــاك» ،وم ـن ـظ ـمــة
«مـ ــواط ـ ـنـ ــون مـ ــن أج ـ ــل أمـ ـي ــرك ــا آم ـ ـن ـ ــة» ،هــي
مـنـظـمــات تـضــم أمــريـكـيـيــن مــن أص ــول ســوريــة،
وق ـ ــد ق ــام ــت ب ــال ـض ـغ ــط مـ ــن أج ـ ــل ال ـك ـث ـي ــر مــن
السياسات األمريكية اتجاه سورية واالحتفاء
بها .بالنسبة لمشروع القانون األخير ،أصدرت
مـنـظـمــة «الـمـنـظـمــة الـســوريــة ل ـل ـطــوارئ» بـيــانـ ًا
تفاخرت فيه بدعمها واشتراكها في العمل على
وضــع مـشــروع الـقــانــون .بـنــا ًء على هــذا البيان
وغيره ،عمل العديد من السوريين عن كثب مع
أعضاء الكونغرس بشأن مشروع القانون...
ليست هذه هي المنظمات الوحيدة ،بل هنالك
منظمات وأسماء أخرى لن يطول الوقت حتى
تنكشف كاملة ...المهم في المسألة هو ّأن أي
ـوري ســاهــم بــدعــم مـشــروع قــانــون مــن هــذا
سـ ٍ
ال ـنــوع أو أي م ـشــروع أو م ـبــادرة ضــد الـحــل
السياسي وضــد  2254بشكل واضــح وعلني،
بل ومع تقسيم سورية وزيادة معاناه الشعب
الـســوري ،ينبغي استبعاده من أي فعالية لها
عالقة بالحل السياسي الـســوري بما فــي ذلك
اللجنة الدستورية ،بل ومــن العمل في الشأن
السوري العام ،اآلن والحق ًا...

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  996اإلثنين  14كانون األول 2020
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مواصالت دف الشوك شكلية وهي ليست استثنا ًء

رغم كل المعاناة التي يشتكي منها القاطنون في منطقة دف الشوك من سوء الخدمات عامة ،والتي سبق ذكرها في أعداد ماضية ،من كهرباء ومياه
وحفر في الطريق ووحل في الشتاء ،فقد أضيفت إلى ذلك مشكلة المواصالت الكبيرة ،التي تزايدت مؤخرًا.
ǧمراسل قاسيون

الـمـشـكـلــة الـمـتـمـثـلــة بــال ـمــواصــات ت ــزداد
خطورة بالتزامن مع الخشية المشروعة
م ــن وب ــاء ك ــورن ــا ،ال ــذي ي ـضــرب ال ـبــاد،
وخاصة في موجته الثانية.
ف ـم ــا هـ ــو ح ـ ــال ال ـ ـمـ ــواصـ ــات فـ ــي ه ــذه
المنطقة؟

تزايدت شدة
االزدحام مؤخراً
على كافة خطوط
النقل وخاصة في
مراكز االنطالق
حيث باتت الحشود
المتجمعة بانتظار
السرافيس بؤرة
لنقل األمراض

معاناة بعلم الجهات المعنية
ف ــي هـ ــذا ال ـح ــي ،الـ ــذي ي ـقــع ف ــي جـنــوب
دم ـشــق ،ويـعــد مــن الـمـســاكــن الـعـشــوائـيــة
الـ ــذي ي ـت ـبــع ق ـســم م ـنــه ل ـمــدي ـنــة دم ـشــق،
وق ـســم مـنــه لــريــف دم ـشــق ،يـعــانــي أهـلــه
األم ــري ــن فــي ال ـم ــواص ــات ،وخــاصــة في
ساعات الصباح والذروة.
فــإمــا أن يـمـشــي ال ـمــواطــن م ـســافــة كـيـلــو
متر على األقل ليصل إلى شارع الزاهرة
ال ـجــديــدة ،لـيـسـتـقــل أح ــد ال ـســراف ـيــس ،أو
الباصات التي تنقله إلى قلب العاصمة ،أو
أن ينتظر طوي ًال ليجد الـ «ميكروباص»
ال ــذي سـيـقــف فـيــه غــالـبـ ًا دون الـحـصــول
على مقعد فـيــه ،والــذي تتوقف وظيفته
ع ـلــى ال ـس ـيــر ك ـســرعــة الـسـلـحـفــاة لـيـجـمــع
ال ـم ــزي ــد م ــن الـ ــركـ ــاب وي ـح ـش ــره ــم ف ـيــه،
م ـت ـجــاوز ًا كــل قــوانـيــن الـسـيــر والـســامــة،
وي ـك ــون ف ـيــه االزدحـ ـ ــام مــزع ـج ـ ًا لــدرجــة
ع ـ ــدم ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى ال ـ ـح ـ ــراك ،أو حـتــى
النزول في المكان المقصود ،وال ننسى
عرض الطريق الذي ال يتجاوز المترين
وال ـن ـص ــف ،واألرصـ ـف ــة ال ـم ـش ـغــولــة الـتــي
تـعـطــل ال ـم ـشــاة وتـعــرضـهــم لـلـخـطــر ،عــدا
عــن استئجار السائقين لجباة يسيئون
التعامل مع الركاب بسوء أخالقهم.
فكثير من المواطنين يفضل السير على
األق ـ ــدام ،إذا ك ــان يـقـصــد م ـكــان ـ ًا قــري ـب ـ ًا ال
يـتـجــاوز ال ـ  4كـيـلــو مـتــر ،فبالنتيجة هي
إرهاق للراكب الذي يقضي ركوبه واقف ًا،
ولــم يوفر عليه من الوقت إال خمس أو
عشر دقائق في أحسن األحوال!

أمـ ـ ــا ف ـ ــي أوقـ ـ ـ ــات الـ ـصـ ـبـ ــاح ف ــال ـم ـع ــان ــاة
تتضاعف ،إذ يتعذر أن يجد الموظف ،أو
الطالب ما يوصله إلى مقصده في الوقت
المناسب ،فأكثر الميكروباصات العاملة
ع ـل ــى ه ـ ــذا الـ ـخ ــط م ـت ـع ــاق ــدة مـ ــع ط ــاب
الـمــدارس ،ذهــابــا وإيــابـ ًا ،فــا سبيل أمــام
المواطن إال المسير على االقــدام مسافة
تتعب قدميه وتؤخره عن عمله ممارس ًا
رياضة المشي السريع!
وك ــل ه ــذا ي ـج ــري ع ـلــى مـ ــرأى ومـسـمــع
المحافظة ،وإدارة المرور.
مشكلة معممة
م ـعــانــاة أه ــال ــي مـنـطـقــة دف ال ـش ــوك مــع
ال ـ ـمـ ــواصـ ــات ل ـي ـس ــت اسـ ـتـ ـثـ ـن ــا ًء ،ف ـه ــذه
المعاناة من السهولة تعميمها على سائر
خـطــوط الـمــواصــات فــي مــديـنــة دمشق
وريفها دون استثناء.
ف ـبــاصــات ال ـن ـقــل ال ــداخ ـل ــي ف ــي الـعــاصـمــة
ال تـتـحــرك مــن مــواقـفـهــا ّإل بـعــد تحميل
الحافلة أكثر من طاقتها ،في ظل انتشار
هذا الوباء القاتل ،معرضة الركاب لخطر
العدوى ،وربما عمليات النشل والسرقة
أيض ًا!
أم ـ ــا االزدح ـ ـ ـ ــام ع ـل ــى س ــرافـ ـي ــس ال ـن ـقــل
ف ـح ــدث ب ــا ح ـ ــرج ،ف ـق ــد تـ ــزايـ ــدت ش ــدة
االزدح ـ ـ ــام م ــؤخ ــر ًا وب ـش ـكــل ك ـب ـيــر عـلــى
ك ـ ــاف ـ ــة خ ـ ـط ـ ــوط ال ـ ـن ـ ـقـ ــل ،وخ ـ ــاص ـ ــة فــي
مــراكــز االن ـط ــاق ،حـيــث بــاتــت الـحـشــود
المتجمعة بانتظار السرافيس بؤرة لنقل
األمــراض ،فكيف مــع الخشية مــن الوباء
المخيف؟! باإلضافة إلــى مــا تسببه هذه
الـتـجـمـعــات أحـيــانـ ًا مــن مـشــاكــل وخــافــات
بين المواطنين أثـنــاء تدافعهم للحصول
ع ـل ــى م ــوط ــئ قـ ــدم ف ــي إح ـ ــدى وس ــائ ــط
ال ـم ــواص ــات ،وال ـت ــي تـ ــؤدي إل ــى ت ـبــادل
السباب والمشاجرات في بعض األحيان!
إجراءات غير كافية
على الرغم من الحديث عن اإلجــراءات

ال ـك ـف ـي ـل ــة ب ـت ـن ـظ ـيــم ع ـم ــل ال ـس ــراف ـي ــس،
كالحديث عن بطاقة الرقابة الكيلومترية،
وت ـح ــدي ــد ال ـم ـخ ـص ـصــات م ــن الـ ـم ــازوت
ي ــوم ـي ـ ًا ل ـكــل وس ـي ـلــة م ــواص ــات عــامــة،
ّإل أن ذل ــك لــم يـتــم الـمـطـلــوب م ـنــه ،بل
عـلــى الـعـكــس ،فـقــد أصـبـحــت اإلج ــراءات
ال ــرس ـم ـي ــة ن ـف ـس ـهــا ذريـ ـع ــة ك ــي ت ـت ـهــرب
بـ ـع ــض الـ ـس ــرافـ ـي ــس مـ ــن الـ ـعـ ـم ــل ع ـلــى
خـطــوطـهــا ،لـتــأتــي أخ ـيــر ًا مـشـكـلــة تأمين
ال ـم ــازوت وطــواب ـيــرهــا ذري ـعــة جــديــدة،
وم ـح ـق ــة ،ف ـ ــاالزدح ـ ــام ع ـل ــى ال ـك ــازي ــات
لـلـتـعـبـئــة يـسـتـغــرق الـكـثـيــر م ــن الــوقــت،
وطبع ًا ذلك على حساب ساعات الخدمة
والعمل ،هذا إن أغفلنا ما يقال عن بيع
كـمـيــات ال ـمــازوت الـمـخـصـصــة لـكــل منها
عبر السوق السوداء ،وبالتالي توقفها
عن العمل بشكل نهائي.
ف ـك ــل اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـت ـخ ــذة ح ـت ــى اآلن
م ـ ــا زالـ ـ ـ ــت ق ـ ــاص ـ ــرة ع ـ ــن ح ـ ــل م ـش ـك ـلــة
الـمــواصــات ،والــدلـيــل هــو مــا يعاني منه
المواطن يومي ًا.
في دائرة المسؤولية والمسائلة
كـ ــل مـ ــا ذك ـ ــر آنـ ـفـ ـ ًا ي ـض ــع ال ـم ـع ـن ـي ـيــن فــي
دائ ــرة الـمـســاءلــة ،بــاإلضــافــة إلــى تحملهم
مـســؤولـيــة زيـ ــادة ان ـت ـشــار ال ــوب ــاء ،وكــل
مــا يـنـتــج عــن تــدهــور خــدمــة الـمــواصــات
والخدمات األخرى.
فمتى ستنظر المحافظة وإدارة المرور
إل ــى ه ــذه الـمـعــانــاة الـيــومـيــة الـتــي تــرهــق
الـمــواطــن وتــزيــده إنـهــاكـ ًا فــوق مــا يعانيه
من ضيق معيشي وخدمي ،ومتى ستعمل
جــادة وتباشر بحل هذه المعضلة بعيد ًا
عن التسويف والمماطالت واالستهتار؟
وم ـت ــى سـنـنـتـهــي م ــن م ــوض ــوع ــة تــأمـيــن
الكميات الكافية من المازوت المخصص
ل ــوس ــائ ــل الـ ـمـ ــواصـ ــات ،ال ـت ــي أص ـب ـحــت
ذري ـع ــة ،كـمــا بــاتــت وسـيـلــة نـهــب وفـســاد
وس ــوق س ـ ــوداء ،عـلــى ح ـســاب مصلحة
المواطنين بالنتيجة؟!
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فيسبوكيات

نـفـتـتــح فـيـسـبــوكـيــات ه ــذا األس ـب ــوع بـبــوســت تهكمي
مـتــداول على الصفحات العامة والـخــاصــة ،عما يعانيه
المواطن في حياته اليومية ،يقول البوست:
• «س ــوري راح عـنــد الــدك ـتــور قــالــه :حــاســس حــالــي
قــرفــان وزه ـق ــان ..شــو بـيـكــون م ـعــي؟؟ قــالــه :بـيـكــون
معك حق!».
ح ــول ال ـخ ـبــر ال ـ ــوارد ع ـلــى صـفـحــة ال ـح ـكــومــة وال ــذي
يقول« :المؤسسة العامة لإلسكان تعلن عن تخصيص
عــدد من المساكن في محافظات ريــف دمشق وحلب
والــاذقـيــة وطــرطــوس وحـمــص وحـمــاة والـســويــداء
ف ــي م ـش ــاري ــع ال ـس ـكــن ال ـش ـب ــاب ــي ،وال ـس ـك ــن ال ـع ـمــالــي،
واالدخـ ــار الـسـكـنــي ،وال ـبــرنــامــج الـحـكــومــي ،والـسـكــن
البديل و(شاغلي المخالفات في حلب)» ،علق البعض
بالتالي:
• «اللي مسجل عالسكن الشبابي بالقنيطرة شو صار
فيه».
• «بــدنــا يـنــزلــو ال ـقــوائــم االسـمـيــة ومــواع ـيــد جـلـســات
التخصيص عالموقع».
ح ــول ال ـخ ـبــر ال ـ ــوارد ع ـلــى صـفـحــة ال ـح ـكــومــة وال ــذي
يقول« :تواصل المؤسسة السورية للتجارة استجرار
الـحـمـضـيــات مــن الـفــاحـيــن مـبــاشــرة فــي مــزارعـهــم في
محافظة الالذقية وتسويقها في صاالتها ومنافذ البيع
الخاصة« ،علق بعض المواطنين بما يلي:
• «كيلو الكرمنتينا بـ  ١٠٠٠ل.س شكرا لجهودكم».
• «بــربـكــم حــاج تضحكو علينا شــو انـتــو مــا شايفين
األسعار بالسوق وال ما شايفين األسعار بالمؤسسات
حاج ضحك عالعالم».
• «إي عم يشترو الكيلو  150ويبيعوه .»600
حول الخبر الوارد على صفحة الحكومة والذي يقول:
«تعمل مديرية زراعة الالذقية على إنجاح خطة زراعة
القمح المقررة بـ  2900هكتار مع تأمين مستلزمات
الزراعة بالتعاون مع المحافظة ،عبر توفير المازوت
الـ ــزراعـ ــي ل ـلــراغ ـب ـيــن ب ــزراع ــة ال ـق ـم ــح ،وال ـس ـم ــاد مــن
الـمـصــارف الــزراعـيــة بـعــد تــوزيــع األقـمــاح الــازمــة من
مؤسسة إكثار البذار» ،علق البعض بالتالي:
• «م ــا ت ــوزع عـنــا وال حـبــة ل ـلــزراعــة وال س ـمــاد وال
مازوت».
• «شاطرين بالحكي وين السماد بأية محافظة؟»
حول نفي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك
ما يتم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل
االجتماعي حول رفع سعر مادة البنزين ،علق بعض
المواطنين بالتالي:
• «خلص مدام نفى الخبر أصبح رح يرتفع السعر».
• «من الصادق غدا المي تكذب الغطاس».
• «قبل رفع السعر المرة الماضية على ما أذكر طلع
نفس المسلسل».
ح ــول ال ـخ ـبــر الـ ــذي ي ـت ـحــدث ع ــن ت ـصــديــر الـمـنـتـجــات
السورية إلى أسواق (الصومال وجيبوتي وأثيوبيا)،
علق البعض بالتالي:
• «أح ـس ــن م ــن ك ــل عــالـحـكــي وفـ ــرو ال ـك ـهــربــا وال ـغــاز
وال ـتــدف ـئــة بـعــديــن ال ــواح ــد بـفـكــر ي ـصــدر ال ـفــائــض يلي
عندو».
• «هلق عم تفكرو التصدير للدول اإلفريقية والشعب
عايش ع الزبالة».
ح ــول إعـ ــان مــؤس ـســة ال ـت ـجــارة ال ـخــارج ـيــة ع ــن بـيــع
بـعــض ال ـس ـيــارات بــال ـمــزاد الـعـلـنــي ،ووض ـع ـهــا لبعض
الـصــور عنها ،والـتــي أظـهــرت أن بعضها حــديــث ،علق
البعض بالتالي:
• «سـ ـ ــؤال ..ك ـيــف فــاتــت هــال ـس ـيــارات عــالـبـلــد ومـيــن
ي ـلــي ف ــوت ـه ــا؟ أك ـي ــد اس ـم ــو وس ـم ـع ـتــو وك ـن ـي ـتــو كــانــوا
بيسمحولو يـفــوت هـيــك س ـيــارات ...وانـعـمــل هــالـمــزاد
مشان يشرعنولو دخول هيك سيارات وتاخد الصفة
النظامية ..واهلل فعال غابة».
• «مو على أساس البلد محاصرة واالستيراد واقف
يعني مو قمة المسخرة هل حكي».
• «عفوك يا اهلل سيارات موديل  ٢٠٢٢و ٢٠٢٣كيف
هيك؟».
ون ـخ ـت ــم م ــع ب ــوس ــت ت ـه ـك ـمــي مـ ـتـ ــداول ع ــن ال ـف ـس ــاد
المستشري دون حسيب أو رقيب ،يقول البوست:
«ف ــي س ــوري ــة ب ــس اس ـم ــو :ال ـي ــوم ال ـعــال ـمــي لـمـكــافــأة
الفساد».
وناقل الكفر ليس بكافر.
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ملف الفساد في الرغيف التمويني..

أتحفنا أحد رسميي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخرًا بتصريح الفت
عمن يبيع الخبز كـ «علف» ،في إشارة للمواطنين ،في الوقت الذي يجري فيه الحديث
ّ
عن كشف بعض ملفات الفساد الكبيرة بمادة القمح ،المادة الرئيسة في صناعة
الرغيف ،وكأن غايته إبعاد الشبهات عن كبار الفاسدين المتالعبين برغيف الخبز
ومكوناته ،وتجيير ذلك على المواطنين.
ǧعاصي اسماعيل

فـقــد نـقــل عــن مـعــاون وزي ــر الـتـجــارة الــداخـلـيــة
وحـ ـم ــاي ــة ال ـم ـس ـت ـه ـل ــك ،ع ـب ــر ب ـع ــض وس ــائ ــل
اإلعالم مؤخر ًا ،قوله :إن «من يطالب بزيادة
مخصصاته مــن الخبز هــم فئة قليلة ،وهدفهم
بـيـعــه ع ـل ـف ـ ًا» ،وط ـب ـع ـ ًا ال ـحــديــث هـنــا ل ـلــرد على
عــدم كفاية المخصصات مــن الخبز بما يغطي
الحاجة الفعلية للمواطنين ،بعد تطبيق القرار
ال ــذي وضــع سـقـفـ ًا لـعــدد الــربـطــات المخصصة
ل ـك ــل أس ـ ــرة ي ــوم ـي ـ ًا ،ب ـح ـســب تـ ـع ــداد أف ــراده ــا
بموجب البطاقة الذكية ،بالتوازي مع تخفيض
وزن ربطة الخبز.
معاناة مستمرة
وتهرب من المسؤولية
ط ــال ــت م ـع ــان ــاة ال ـمــواط ـن ـيــن م ــع أزمـ ــة رغ ـيــف
الخبز ،التي لم يجد لها الرسميون أية حلول
ح ـت ــى ت ــاريـ ـخ ــه ،ال ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـك ـم ـيــات
ال ـتــي تــؤمــن كـفــايــة ال ـحــاجــة الـفـعـلـيــة م ـنــه ،وال
عـلــى مـسـتــوى الـجــودة والـمــواصـفــة ،وال على
مستوى شدة االزدحام على المخابز ،بل على
العكس فقد تزايدت المعاناة من خــال بعض
ال ـقــرارات الــرسـمـيــة عـلــى الـمـسـتــويــات السابقة
كافة ،وصو ًال إلى تعزيز دور السوق السوداء
ع ـلــى ه ــذا الــرغ ـيــف ،م ــن أج ــل تــأم ـيــن حــاجــات
االستهالك الفعلي منه.
الوزارة المعنية بحل أزمة الرغيف ،وبد ًال من
السعي الجدي إلى حلها ،ما زالت تُجيّر جزء ًا

هام ًا منها على المواطنين ،بد ًال من البحث عن
حــل ج ــذري ونـهــائــي ل ـهــذه األزم ــة الـمـسـتـمــرة
ح ـتــى تــاري ـخــه ،ووض ــع ح ــد لـشـبـكــات الـفـســاد
العاملة فــي عمق صناعة الرغيف ،اعـتـبــار ًا من
مكونه الرئيس المتمثل بحبة القمح.
فقد جرى -خالل السنين الماضية -تخفيض
متتال على دعم الرغيف ،تحت عنوان «إيصال
ٍ
الدعم لمستحقيه» ،كان آخرها تخفيض وزن
الــرب ـطــة ،م ــع وض ــع س ـقــوف ل ـعــددهــا الـمـبــاعــة
يومي ًا لكل أســرة ،بحسب تـعــداد أفــرادهــا عبر
الـبـطــاقــة الــذك ـيــة ،ال ـتــي سُـ ــردت الـمـعـلـقــات عن
جدواها ،وعمّا حققته من وفر ،لم يكن ّإل على
حساب الحاجات الفعلية للمواطنين ،بما يؤمن
كفايتهم الغذائية منه.
فقد أصبح رغيف الخبز التمويني «المدعوم»
عنوان ًا رئيس ًا لألمن الغذائي بالنسبة للغالبية
من المواطنين المفقرين ،بعد أن تقلصت سلة
الغذاء اليومي لهؤالء إثر االرتفاعات الكبيرة
عـلــى أسـعــار الـسـلــع الـغــذائـيــة األســاسـيــة ،وغير
األساسية ،ومــع ذلــك جــرى تخفيض الكميات
المخصصة منه لكل فرد رسمي ًا ،مع المزيد من
تخفيض الدعم عليه.
أمــا أن يُ ـقــال عـمّــن يـطــالــب بــزيــادة حـصـتــه من
الرغيف «المدعوم» لتأـمين كفايته مع أسرته
منه بهذه الظروف ،بأنهم «فئة قليلة ،وهدفهم
ب ـي ـعــه ع ـل ـف ـ ًا» ،ف ـهــو ل ـيــس ت ـعــال ـي ـ ًا ع ـلــى ه ــؤالء
المفقرين فـقــط ،ولـيــس تـهـرّبـ ًا مــن المسؤولية
تجاههم فحسب ،بل تعمية رسمية عمّن يتاجر
بـهــذا الــرغـيــف ومـكــونــاتــه مــن الـفــاســديــن الكبار

رغيف الخبز
التمويني عنوان
رئيس لألمن الغذائي
بالنسبة للغالبية من
المفقرين بعد أن
تقلصت سلة الغذاء
اليومي لهؤالء إثر
االرتفاعات الكبيرة
على أسعار السلع
الغذائية

وشبكاتهم العاملة في عمق صناعة الرغيف.
وللمزيد مــن التعمية وخـلــط األوراق تــم نفي
س ــوء وت ــردي مــواص ـفــات الــرغـيــف ال ـتــي تفقأ
ال ـع ـيــن ،حـيــث بَ ـيّــن م ـعــاون ال ــوزي ــر أن ــه« :بـعــد
تخفيض وزن ربطة الخبز  200غرام ،تحسنت
نوعية الخبز ،وأصبح قريب ًا للسياحيّ».
ف ـع ــن أي خ ـب ــز سـ ـي ــاحـ ـيّ ي ـت ـح ــدث ال ـم ـع ــاون
الحصيف هنا ،فالخبز السياحيّ أصبح خارج
المواصفة المعتمدة منذ زمن ،وتجاوز السعر
الرسمي أيض ًا!
أم ــا ع ــن رب ــط ال ـت ـح ـســن بــال ـنــوع ـيــة بـتـخـفـيــض
ال ــوزن ،فهو الطامة الكبرى الـتــي مــن المعيب
الـتـغـنــي بـهــا ،فـمـســؤولـيــة ال ـجــودة والـمــواصـفــة
مــن الـمـفـتــرض أنـهــا ال عــاقــة لـهــا ال بــالـكــم وال
بالسعر ،خاصة والحديث هنا يدور عن رغيف
مــن الـمـفـتــرض أن ــه «م ــدع ــوم» حـكــومـيـ ًا ،وأي
دعم؟!
بعض فضائح الفساد الكبير
على الـطــرف المقابل ،وبــرغــم كــل الحديث عن
أهـمـيــة «الــذكــاء» ،الــذي أصـبــح وسـيـلــة جــديــدة
مـجـيــرة ضــد مصلحة الـمــواطـنـيــن بـعــد تطبيقه
على رغيف الخبز «المدعوم» ،فقد تم الكشف
مــؤخــر ًا عــن قـضـيـتــي ف ـســاد وســرقــة مـحــورهــا
مــادة الـقـمــح المستخدمة فــي صـنــاعــة الرغيف
التمويني «المدعوم».
القضية األولى :كانت في محافظة الحسكة ،في
مركز لتخزين الحبوب في ريف القامشلي ،هو
مــركــز «جــرمــز» ،والـحــديــث فيه دار عــن مئات
األطنان من القمح ،بين المهدور والمسروق،
بحدود  600طن ،والتي جرى توثيقها اعتبار ًا
من تاريخ .2020/11/18
وبحسب الصفحة الرسمية لمحافظة الحسكة
بـتــاريــخ « :11/18اطـلــع الـسـيــد الـمـحــافــظ خــال
تجوله في المركز على سوء تخزين محصول
ال ـق ـمــح الـمـسـتـلــم خ ــال ال ـع ــام  ٢٠١٩وتـشــديــر

األك ـ ــداس ب ـش ـكــل ع ـش ــوائ ــي ،وعـ ــدم تـغـطـيـتـهــا
بشكل كامل ،حيث استخدم لذلك غطاء قماشي ًا
فقط دون وجود عازل مطري ،مما أدى إلى
تـســرب مـيــاه األمـطــار إلــى األقـمــاح وتعريضها
للرطوبة والتلف مستقب ًال .كما الحــظ السيد
ال ـم ـحــافــظ وجـ ــود ك ـم ـيــات م ــن أك ـي ــاس الـقـمــح
ال ـج ـي ــد م ــن أرضـ ـيـ ــات األك ـ ـ ــداس ،ت ــم وض ـع ـهــا
بـجــانــب األق ـمــاح الـتــالـفــة الـتــي تــم الـتـعــاقــد على
بيعها للمتعهد الخاص».
ومن الصفحة الرسمية لمحافظة الحسكة أيض ًا
بتاريخ  ،2020/12/1ورد التالي« :حلقة جديدة
من حلقات الفساد في ملف الحبوب تنكشف
بكشف محتويات مستودع خربة عمو ،لتظهر
حجم الفساد الكبير والتهريب المنظم للقمح
الجيد بتواطؤ من المعنيين في فرع الحبوب،
ومراكز التخزين والمتعهد ،وتؤكد ما خلصت
إليه زيارة السيد المحافظ لمركز التخزين في
جــرمــز ومــاحـظـتــه وج ــود أك ــداس مــن الـقـمــح
الجيد بجانب األرضيات التالفة والمتعفنة التي
يقوم بنقلها المتعهد الخاص».
ال ـ ـق ـ ـضـ ــة ال ـ ـث ـ ــان ـ ـي ـ ــة :ك ـ ـ ــان م ـ ـح ـ ــوره ـ ــا س ــرق ــة
م ـئ ــات األطـ ـنـ ــان م ــن ال ـق ـم ــح الـ ـمـ ــورد ل ـصــالــح
الـســوريــة لـلـحـبــوب مــن إح ــدى الـسـفــن بـتــاريــخ
 ،2020/11/22خــال عمليات التفريغ والنقل،
وذل ـ ــك ب ـح ـســب م ــا أوردتـ ـ ــه ص ـح ـي ـفــة ال ـب ـعــث،
أم ــا اإلض ـ ــاءة الــاف ـتــة ف ـقــد كــانــت ح ــول نـســب
الـسـمــاح بــالـنـقــص ،مــع الـكـثـيــر مــن الـمــابـســات
الـتــي أدت بالنتيجة إلــى تسجيل نـقــص يصل
إلى حدود  490طن ًا من إجمالي الحمولة ،مع
تقاذف التهم والمسؤوليات عن عملية النقص
والـســرقــة تـلــك ،وقــد أصـبــح الـمــوضــوع بعهدة
الحكومة التي شكلت لجنة وزارية لهذه الغاية.
غيض من فيض
لعل مالبسات وحيثيات القضايا أعاله توضح
م ــا ي ـش ــوب آل ـي ــات ال ـع ـمــل م ــن ث ـغ ــرات كـبـيــرة
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والتصنيع.
وبــالـتــالــي ،فــإن  5500طــن يــومــي مــن الــدقـيــق،
تحتاج إلــى  6875طن من القمح ،وهــي كمية
اإلن ـتــاج مــن الـخـبــز الـمــدعــوم الـمـصـنــع تـقــريـبـ ًا،
بحسب األرقام المبينة أعاله.
فــإذا كانت حصة الفرد بحسب معاون الوزير
هي  75غ من القمح يومي ًا ،وبحال كان تعداد
السوريين  18مليون مواطن فقط ،فإن الكمية
المطلوبة يومي ًا من الخبز /القمح /هي 13500
ط ــن يــوم ـي ـ ًا ،أم ــا وف ـق ـ ًا لـلـكـمـيــة ال ـم ـقــرة أع ــاه،
والبالغة  5500طن دقيق /6875/ ،طن قمح،
فإنها بالكاد تكفي احتياجات  9ماليين مواطن،
وف ـق ـ ًا لـلـكـمـيــة الـمـخـصـصــة الـبــالـغــة  75غ ،أي:
نصف تعداد المواطنين!
وبـغــض الـنـظــر عــن إجـ ــراءات تـخـفـيــض الــدعــم
المتتالي نتساءل :هل من الممكن اعتبار الرقم
الـتـقــريـبــي أع ــاه مــؤشــر عـلــى نـقــص الـكـمـيــات
المصنعة مــن رغـيــف الخبز بما يلبي حاجات
االس ـت ـه ــاك ال ـف ـع ـلــي ،وبــال ـتــالــي ع ـلــى تـكــريــس
ح ــال االح ـت ـيــاج ل ـهــذه ال ـم ــادة ،وه ــو مــا تعجز
عـنــه إمـكــانــات اسـتـثـمــار «ال ــذك ــاء» مـهـمــا كــانــت،
وب ــال ـت ــال ــي زج ال ـغــال ـب ـيــة م ــن ال ـم ـف ـقــريــن نـحــو
المزيد من الجوع والعوز ،أو اللجوء للبدائل
المتاحة عبر السوق السوداء ،أو نحو الخبز
السياحي؟!

ينفذ من خاللها الفساد ،الكبير والصغير ،مع
شـبـكــاتــه الـعــامـلــة ،وال ـتــي لـيــس آخــرهــا الـســوق
الـ ـس ــوداء ع ـلــى رغ ـيــف ال ـخ ـبــز أمـ ــام الـمـخــابــز،
استغال ًال لحاجات المواطنين.
فالقضيتان أعاله ،وبغض النظر عن حجمهما،
ت ـع ـت ـبــران م ــن ال ـق ـضــايــا ال ـم ـس ـت ـجــدة ف ــي مـلــف
الـقـمــح ال ــداخ ــل بـعـمـلـيــة تـصـنـيــع رغ ـيــف الـخـبــز
«المدعوم» ،وهناك الكثير من القضايا الموثقة
ال ـمــرت ـب ـطــة ب ـت ـهــريــب مـ ــادة الــدق ـيــق الـتـمــويـنــي
أي ـض ـ ًا ،مــن خــال مــديــريــات الـتـجــارة الــداخـلـيــة
في المحافظات خــال العام الحالي ،أو خالل
السنوات الماضية ،مع عدم تغييب ما يشوب
بعض صفقات القمح أو الدقيق المستورد من
مــابـســات مرتبطة بــالـكــم والـسـعــر أيـضـ ًا ،وكــل
هــذه القضايا المكتشفة والموثقة ربـمــا تعتبر
قليلة وصغيرة أمام ما لم يتم الكشف عنه ،أو
تمت تغطيته ولفلته.
ففي العام الماضي ،مطلع شهر تشرين الثاني،
تم الكشف عبر صحيفة الثورة عن نقص كمية
 5000طن قمح ،في مالبسات قضية استدراج
عروض لنقل  15ألف طن قمح من دير الزور
إلى مطاحن حمص في عام .2017
ك ــذل ــك ت ــم ض ـبــط ك ـم ـيــة  55ط ـن ـ ًا م ــن الــدق ـيــق
الـتـمــويـنــي ال ـم ـهــرب وآالت درز وطــاب ـعــة في
مستودع بقرية الصارمية في منطقة مصياف،
وذل ـ ــك م ــن ق ـب ــل م ــدي ــري ــة ال ـت ـج ــارة الــداخ ـل ـيــة
وحماية المستهلك في حماة ،وذلك مطلع شهر
آذار .2019
وخ ـ ــال ش ـه ــر حـ ــزيـ ــران ال ـم ــاض ــي ،ت ــم ضـبــط
 70طـنـ ًا مــن الــدقـيــق الـتـمــويـنــي الـمـهــرب كانت
موجودة في مستودعين ضمن كروم الزيتون
في حي النيرب ،وذلك من قبل مديرية التجارة
الداخلية وحماية المستهلك في حلب.
مئات الماليين من الليرات
إذا كــانــت بـعــض الـضـبــوط الـصـغـيــرة بكمياتها

مــن الـمـمـكــن تـجـيـيــرهــا بـسـهــولــة إل ــى الـمـخــابــز،
العامة والخاصة ،بما يتوافق مع مخصصاتها
اليومية ،تـتــراوح بين  15-5طــن دقيق فقط،
ومــا يـمـكــن أن تـهــربــه مـنـهــا دون تـصـنـيــع ،فــإن
الـحــديــث عــن عـشــرات األطـنــان المضبوطة قد
ال تـكــون مــن مـخـصـصــات األفـ ــران الـمـحــدودة
وال ـم ـس ـقــوفــة ي ــوم ـي ـ ًا ،ب ــل رب ـمــا ك ــان مـصــدرهــا
المطاحن نفسها ،كذلك األمر.
وبعيد ًا عن الغوص في المالبسات والحيثيات،
فكمية الـ 70طن ًا من الدقيق المهرب مث ًال تبلغ
أربــاحـهــا الـســوقـيــة أكـثــر مــن  35مـلـيــون لـيــرة،
وذل ــك بـحــال كــان الــربــح بـكــل  1كــغ  500ليرة
فقط ،وكذلك هي األربــاح التقريبية لكل  1كغ
قمح مهرب أيض ًا ،أما الحديث عن أرباح الخبز
الـمـصـنــع عـبــر الـســوق ال ـســوداء ،فـهــو بــورصــة
مفتوحة مقترنة بدرجة الحاجة واالستغالل،
وهــي ت ـتــراوح بـيــن  700 -200لـيــرة فــي كل
ربطة خبز حالي ًا ،ولكم أن تحسبوا أسعار تلك
الـكـمـيــات مــن األط ـنــان الـمـنـهــوبــة والـمـســروقــة،
ق ـم ـح ـ ًا أو دق ـي ـق ـ ًا ،أو م ــن الــرغ ـيــف الـتـمــويـنــي
المصنع ،في السوق السوداء ،وحصة الشبكات
ال ـعــام ـلــة ف ـس ــاد ًا بـعـمـقـهــا م ــن ك ــل م ـن ـهــا ،يــومـيـ ًا
وشهري ًا وسنوي ًا ،والتي تقدر بمئات الماليين
مــن ال ـل ـيــرات ال ـســوريــة ،نــاهـيــك عــن الـفــروقــات
السعرية فــي صفقات االسـتـيــراد ،وهـنــا يكون
الحديث عن الماليين من الدوالرات!.
تكريس العوز باألرقام
في حديث سابق لمدير عام السورية للمخابز
ع ـبــر إحـ ــدى ال ـص ـحــف ال ـم ـح ـل ـيــة ،ع ـنــد تـطـبـيــق
تخفيض وزن الــربـطــة ،ووضــع سـقــوف لعدد
الربطات لكل أسرة ،قال :إن «اإلنتاج اليومي
مــن الـخـبــز يـصــل إل ــى حــوالــي  5500طــن من
الـخـبــز فــي كــل الـمـخــابــز الـعــامــة وال ـخــاصــة في
س ــوري ــة» ،م ــؤك ــد ًا أن« :ال ــدع ــم ال ـح ـكــومــي ال
يــزال مــوجــود ًا وبـشـكــل كـبـيــر ،حـيــث إن تكلفة

هناك الكثير من
القضايا الموثقة
المرتبطة بتهريب
مادة الدقيق
التمويني من
خالل مديريات
التجارة الداخلية
في المحافظات
خالل العام الحالي
أو خالل السنوات
الماضية

إنتاج كيلو الخبز الواحد حالي ًا هي  580ليرة
سورية ،وبالقرار الجديد تحدد سعر الكيلو بـ
 75لـيــرة ســوريــة ،مــا يعني أن كــل كيلو خبز
مدعوم بحوالي  500ليرة سورية».
وبـ ــالـ ـعـ ــودة إل ـ ــى ت ـص ــري ــح الـ ـمـ ـعـ ــاون ،فــات ـحــة
ال ـحــديــث ،فـقــد أوض ــح اسـتـكـمــا ًال أن« :كـمـيــات
الخبز المباعة للمواطنين يتم تحديدها وفق
مــؤشــرات المكتب الـمــركــزي لــإحـصــاء ،والتي
تـبـيّــن أن لـكــل مــواطــن  75غ ــرام قـمــح يــومـيـ ًا،
مشير ًا أنه« :وفق ًا لمؤشرات المكتب المركزي
لإلحصاء تــوزّع الــوزارة الدقيق على المخابز
حسب عدد السكان في كل منطقة».
رب ـم ــا ال ـت ـف ـن ـيــد ل ــأرق ــام أعـ ــاه ي ــوض ــح بـعــض
اللبس فيها .فبحسب بعض الــدراســات ،فإن
كــل طــن واح ــد مــن الــدقـيــق يـحـتــاج إلــى طحن
 1,25ط ــن م ــن ال ـق ـم ــح ،وكـ ــل ط ــن واح ـ ــد مــن
الــدقـيــق يـنـتــج  1,2طــن مــن خـبــز ،أي :إن كل
كيلو قمح ينتج كيلو خبز تقريب ًا بعد الطحن

الحسابات اإلجمالية تؤكد
أم ــا ال ـطــامــة ال ـك ـبــرى فـهــي بــالـحـســابــات الـكـلـيــة
لمجمل االحـتـيــاج الـمـحـلــي مــن الـقـمــح سـنــويـ ًا،
فـبـحـســب األرقـ ــام أع ــاه ،ف ــإن الـكـمـيــة الــازمــة
سنوي ًا من القمح تبلغ  2,5مليون طن تقريب ًا،
وذلك مع األخذ بعين االعتبار أن هذه الكمية
تـلـبــي احـتـيــاجــات  9مــايـيــن مــواطــن فـقــط كما
سلف!
الرقم الكلي أعاله ليس بعيد ًا عن التصريحات
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ،ف ـب ـح ـس ــب وزيـ ـ ــر ال ـ ــزراع ـ ــة فـ ــإن:
«اح ـت ـي ــاج س ــوري ــة م ــن ال ـق ـمــح ال ـي ــوم مـلـيــونــا
طن سنوي ًا لتأمين الخبز حسب عــدد السكان
الحالي المقيم في البالد».
وبـعـيــد ًا عــن الـخــوض فــي كــم اإلن ـتــاج المحلي
مــن ال ـق ـمــح ،بـعــد االن ـخ ـفــاض ال ــذي ط ــرأ عليه
خـ ــال س ـن ــي الـ ـح ــرب واألزمـ ـ ـ ــة ،فـ ــإن حــديــث
وزيــر الزراعة أعــاه ربما يؤكد أن الحسابات
الرسمية لتعداد السكان هو  9ماليين مواطن،
وهــو مــا يـتــم الـعـمــل عـلــى تــأمـيــن احـتـيــاجــه من
القمح ،وبالتالي من الخبز التمويني!
فهل هذه الحسابات دقيقة ،أم لــذرّ الرماد في
العيون ،وكل يغني على لياله من المسؤولين!
وع ــن أي دع ــم مـسـتـمــر ي ـجــري ال ـحــديــث هـنــا،
طــال ـمــا ت ــم اس ـت ـب ـعــاد ن ـصــف ال ـمــواط ـن ـيــن مـنــه
سلف ًا؟!

المغامرة باألمن الغذائي

إذا كــان حجم النهب والـفـســاد بملف الخبز وفـقـ ًا لــأرقــام والمعطيات أعــاه محسوب ًا
عـلــى االحـتـيــاجــات الـمـقــدرة لـنـصــف عــدد الـمــواطـنـيــن رسـمـيـ ًا ،وبـمــا ال يـغـطــي حاجتهم
االستهالكية الفعلية عملي ًا ،مع كل إجــراءات تخفيض الدعم التي طالت الرغيف حتى
اآلن ،والزج بالغالبية من المفقرين نحو المزيد من العوز الغذائي بالنتيجة ،فكيف من
الممكن أن يكون حجم النهب هــذا بحال احتسابه على مجمل عــدد السكان الحقيقي،
واالحتياجات الفعلية لهؤالء؟
فما يجري عملي ًا هو استمرار ترك هذا الملف مفتوح ًا على مصراعيه لشبكات التربح
على حسابه ،نهب ًا وفـســاد ًا ،باإلضافة إلــى التعمية عمّا يجري في عمق هــذا الملف من
مــوبـقــات ،بما فــي ذلــك وأهـمـهــا :الـتـعــداد السكاني كشريحة مستهدفة مــن «الــدعــم» ،مع
تجيير نتائجه مزيد ًا من رفع الدعم ،ومزيد ًا من العوز والجوع للغالبية المفقرة ،تماشي ًا
وتوافق ًا مع السياسات الليبرالية المعمول بها طبع ًا ،وصو ًال ربما إلى استبعادهم جميع ًا
مــن هــذا «الــدعــم» تـبــاعـ ًا ،وهــو مــا يجري عملي ًا ،كمغامرة تضع األمــن الـغــذائــي للغالبية
على المحك!
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الجمع بين االقتصادي واالجتماعي والسياسي ...أحد الميزات التي شهدتها ندوة المركز الثقافي العربي في أبو رمانة في دمشق التي ُعقدت بتاريخ .2020-12-8
الندوة التي كان عنوانها« :االقتصاد المتعافي والتوازن االجتماعي» عكست جزئياً بحواراتها ومداخالتها اللحظة المفصلية التي يعيشها الوضع االقتصادي السوري
وحالة الخطر التي تعيشها البالد.

البناء االقتصادي واالجتماعي...

موسع يؤسس لمنتدى جديد!
حوار ّ
تحت عنوان الحوار
االقتصادي-
االجتماعي الوطني،
أتت الندوة التي دعا
إليها مجموعة من
السوريين المهتمين
بالشأن العام ،وق ّدم
فيها ثالثة محاضرين
أساسيين عرضهم
مع جملة مداخالت
هامة ،في حضور
واسع قياساً بالندوات
التي تشهدها «المنابر
الثقافية» السورية
في هذه األيام
الصعبة.

ǧقاسيون

وضع دراماتيكي
وعلى مفترق طرق
ض ـمــن م ـح ــوري ــن :ال ـب ـنــاء االق ـت ـصــادي
والـبـنــاء االج ـت ـمــاعــي ...أتــت مــداخــات
الـ ـمـ ـح ــاض ــري ــن األسـ ــاس ـ ـيـ ــة .د .زيـ ــاد
عربش بطريقته الخاصة ،قـدّم عرض ًا
اقـتـصــاديـ ًا رش ـي ـق ـ ًا ،لـيـبــدأ بــالـقــول بأننا
فــي وض ــع درامــات ـي ـكــي ،وعـلــى مفترق
طــرق ،إذ إنّــه منذ عام  2019بدأنا بما
يشبه «السقوط الحر» وفي األسابيع
األخيرة يبدو أننا نصل إلى منعطفٍ،
فــإمــا تــدهــور أو ت ـقــدم لــأمــام ،مـشـيــر ًا
ـداع
إلـ ــى أن ال ــوض ــع ال ـم ـت ـم ـثــل ف ــي تـ ـ ٍ
لــراف ـعــة الـمـجـتـمــع ه ــو الـخـطــر األك ـبــر،
وذلـ ــك ف ــي م ـع ــرض حــدي ـثــه ع ــن حــال
الشريحة الـشــابــة ،وتـحـوّل «الـهـجــرة»
إلــى أمــل هــؤالء مــع كــل مــا يحمله هذا
من دالالت.
ت ـ ـحـ ــدث د .عـ ــربـ ــش ع ـ ــن  3فـ ـجـ ــوات
أســاسـيــة متمثلة فــي الــوضــع الـســوري،
األولــى :تسبق األزمــة الحالية ،وكــل ما
كــان يحتقن فــي الــواقــع ال ـســوري ،وقــد
لـخـصـهــا بــالـمـفــارقــات بـيــن نـمــط معيشة
«يعفور» و«الحجر األسود» في إشارة
ل ـل ـم ـفــارقــات ال ـط ـب ـق ـيــة الـ ـحـ ــادة ،وت ـبــايــن
الــواقــع االجـتـمــاعــي لـلـســوريـيــن .مـنــوهـ ًا
إل ــى ن ـسـ ٍـب تـلـخّــص الـكـثـيــر %70 :سكن
ع ـشــوائــي ،و %70مــن ال ـق ـطــاع الـخــاص
غير نظامي.
الفجوة الثانية :هي مفاعيل الحرب ،وما
أضافته على كل الوقائع السابقة ،ودمار

البنى التحتية وال ـمــوارد والـهـجــرة ،أما
الـفـجــوة الـثــالـثــة :فـهــي الــوضــع الـحــالــي،
وج ـم ـلــة إج ـ ــراءات الـتـيـسـيــر والـتـسـهـيــل
التي ال تؤتي نفع ًا...
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن الـ ـمـ ـقـ ـت ــرح ــات مـ ـ ـ ـرّت فــي
ت ـع ـل ـي ـقــات د .ع ــرب ــش ،الـ ــذي حـ ــاول أن
يــؤكــد أن مــداخـلـتــه إيـجــابـيــة ،ألنّــه يعتقد
ب ــأن الـمـقــولـتـيــن الـمـتـكــررتـيــن ب ــأنّ ــه «مــا
مــن مــوارد ومــا مــن بشر» هــي مقوالت
خــاطـئــة ،وأن ال ـمــوارد مـتــوفــرة ،وربـمــا
أقلها ما تشير إليه تقارير الرقابة المالية
بوجود عشرات المليارات المجبية من
حـ ــاالت ف ـس ــاد ف ــي ف ـت ــرات قــري ـبــة .كـمــا
أشــار إلــى أن تعبئة الـمــوارد ممكنة في
حال وجود تسهيالت جدية ،ألن معدل
عــائــد االسـتـثـمــار فــي ســوريــة قــد يـفــوق
اليوم  %50بالمقارنة مع معدالت قد ال
تتجاوز  %0.5فــي أوروبــا نتيجة كثافة
ال ـط ـلــب ف ــي س ــوري ــة ،ف ــي ح ــال ان ـطــاق
ال ـع ـج ـل ــة اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة وتـ ــوسـ ــع الـ ـقـ ــدرة
الشرائية.
يـقــول د .عــربــش :ب ــأن ســوريــة تـحـتــاج
إلــى عـقـدٍ اجـتـمــاعــي جــديــد عـمــومـ ًا ،وأن
إحدى طرق محاربة الفساد ،هي تفعيل
دور مجالس المجتمع المحلي المنتخبة
لـتــديــر األم ــوال الـعــامــة وتــراقــب عمليات
اإلنفاق.
االحتقان الشعبي ال يخفى على أحد
األستاذ زياد غصن ،الباحث والصحفي
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،ب ـ ــدأ م ــداخ ـل ـت ــه ب ــال ـق ــول:
ب ــأن هـنــالــك شـبــه ات ـفــاق ع ــام أن األزم ــة
االقـتـصــاديــة الـتــي تـعـيـشـهــا ال ـبــاد بــاتــت

المقولتين
المتكررتين بأ ّنه
«ما من موارد
وما من بشر»
هي مقوالت
خاطئة والموارد
متوفرة أقلها ما
تشير إليه تقارير
الرقابة المالية
بوجود عشرات
المليارات

أك ـب ــر وأخـ ـط ــر م ــن األزم ـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة،
وهــي تـهــدد مـعـيـشــة مــايـيــن الـســوريـيــن
ف ــي ك ــل م ـنــاطــق ال ـب ــاد ،ت ـحــت سـيـطــرة
الدولة وخارج سيطرتها ،وفي مخيمات
اللجوء.
اع ـت ـبــر أ .غ ـص ــن ،ب ــأن ــه رغ ــم اسـتـعـصــاء
التسوية السياسيةّ ،إل أنّــه يجب العمل
مــن داخ ــل الـمـجـتـمــع ق ــدر اإلم ـك ــان .ألن
األزمـ ــة االق ـت ـصــاديــة ال ـيــوم ب ــدأت تـهــدد
الـمــوارد التي نجت من الـحــرب ،وتهدد
ال ـس ـلــم واألمـ ــن االج ـت ـمــاعــي ،ح ـتــى إنـهــا
تمثل تهديد ًا للحل السياسي ذاته.
م ـت ـس ــائ ـ ًا« :هـ ــل ال ـم ــواط ــن ق ـ ــادر عـلــى
تحمل المزيد من الضغوط االقتصادية
حتى تؤتي عملية التغيير ثمارها؟!».
في وجهة نظره لما ينبغي فعله ،يعتبر
غ ـصــن بـ ــأن إع ـ ــادة ال ـب ـن ــاء االق ـت ـص ــادي
يـجــب أن تـتــم عـلــى م ـحــوريــن :مــرحـلــي،
وإستراتيجي.
ف ــي ال ـم ــرح ـل ــي ،الـ ـه ــدف األس ـ ــاس هــو:
ت ـخ ـف ـيــف حـ ــدة ال ـض ـغ ــوط االق ـت ـص ــادي ــة
والـ ـمـ ـعـ ـيـ ـشـ ـيـ ــة ،والـ ـ ـح ـ ــد م ـ ــن ع ـم ـل ـي ــات
اس ـت ـنــزاف ال ـث ــروات الــوط ـن ـيــة ونـهـبـهــا.

ومـ ــن ض ـم ـنــه إي ـج ــاد ال ـط ــرق الـمـنــاسـبــة
والفعالة لمواجهة العقوبات االقتصادية،
بإعادة النظر بآليات مشتريات الجهات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة ،وإع ـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـل ــة ال ـخ ـطــة
اإلن ـتــاج ـيــة لـجـهــة الـمـحــاصـيــل الــرئـيـســة،
وتــدق ـيــق ب ـيــانــات ـهــا ،ورفـ ــع س ـقــف الــدعــم
لـلـمـنـشــآت الـصـنــاعـيــة إلقــاع ـهــا ،ووضــع
ت ـص ــور ل ــدع ــم ح ــوام ــل ال ـط ــاق ــة ،مـعـتـبــر ًا
أنــه مــا مــن دولــة فــي الـعــالــم تــريــد إحـيــاء
صناعتها وزراعتها وترفع أسعار الطاقة
دون أية بدائل أو تعويض!
أشــار غصن إلــى أنــه مرحلي ًا ال بـدّ أيض ًا
من التدخل المباشر للدولة للتخفيف من
وطــأة تأثير األوضــاع االقتصادية على
ال ـشــرائــح االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـف ـق ـيــرة ،وذات
ال ــدخ ــل ال ـم ـح ــدود ،وتـخـفـيــف االح ـت ـقــان
الشعبي الذي ال يخفى على أحد اليوم.
مــؤكــد ًا عـلــى أهـمـيــة ضـمــان تــدفــق السلع
ب ـي ــن ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ،وداخـ ـ ــل األس ـ ــواق
ل ـم ــواج ـه ــة الـ ـغـ ــاء ،م ــن خـ ــال ال ـت ـشــدد
بمنع اإلت ــاوات وال ـخ ـوّات الـتــي تفرض
م ــن ق ـبــل ال ـح ــواج ــز ،وع ـنــاصــر ال ـم ــرور
وال ـج ـمــارك وغ ـيــرهــا .أم ــا إسـتــراتـيـجـيـ ًا،
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أجمعت العديد
من المداخالت
والردود على
أن إمكانية
تجاوز العقوبات
موجودة وأن
المشكلة
بالدرجة األولى
في العقوبات
الداخلية

فـ ـي ــرى ب ـ ــأن ت ـح ــدي ــد ه ــوي ــة االق ـت ـص ــاد
الـســوري يجب أن يتم عبر فتح حــوار
بين مختلف أطياف المجتمع ،وتوسيع
دائــرة النقاش حــول مشروع «سورية
مــا بـعــد ال ـحــرب» ال ــذي أقــرتــه الـحـكــومــة
دون مـ ـش ــاورات اج ـت ـمــاع ـيــة .وأنّـ ــه مــن
الـ ـ ـض ـ ــروري إعـ ـ ـ ــادة الـ ـعـ ـم ــل بــال ـخ ـطــط
ال ـخ ـم ـس ـيــة وف ـ ــق م ـن ـظ ــور جـ ــديـ ــد ،ألن ــه
م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـح ــرب وال ـح ـكــومــات تـعـمــل
وفــق سياسية «يــوم بـيــوم» .كـمــا أشــار
إلــى إع ــادة تقييم الـعــاقــات االقـتـصــاديــة
ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة ،ووضـ ـ ـ ــع إسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
لـلـتـحــوالت ال ـمــرادة فــي هــذه الـعــاقــات،
فالتوجه شرق ًا مُقرّ منذ عام  2005ولم
يدخل حيز التطبيق إلى اليوم! وأخير ًا،
أشــار إلــى ضــرورة تحقيق دمــج واقعي
وح ـق ـي ـقــي ل ـك ــاف ــة ال ـم ـن ــاط ــق وال ـم ـج ـت ـمــع
ال ـســوري عـبــر الـتـنـمـيــة ،مـنــوهـ ًا إل ــى أن
كافة المناطق المحررة تقريب ًا لم تدخل
ق ـيــد إع ـ ــادة االس ـت ـث ـمــار ال ــزراع ــي حـتــى
اآلن!
أعـ ـ ــاد غ ـص ــن ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ـع ــاق ــات
الخارجية والظروف السياسية ،معتبر ًا
أن الـ ــوصـ ــول س ـي ــاس ـي ـ ًا إلـ ــى أن تُ ـج ـبــر
اإلدارة األمريكية على سحب قواتها من
ال ـجــزيــرة ال ـســوريــة سـيـتـيــح حــل الكثير
من المشكالت ،ويفتح باب إعادة البناء
االقتصادي ...معتبر ًا أن استعادة كامل
محافظة دير الزور فقط يمكن أن يؤمن
 200أل ــف بــرم ـيــل ن ـفــط يــوم ـي ـ ًا .ووف ــق
غصن ،يجب عدم التأمل بالغرب وإعادة
اإلعـ ـمـ ــار عـ ـب ــره ،وأن فـ ــرص ال ـت ـعــاون
تـبــدو مـتــاحــة مــع ال ــدول األخ ــرى ،مثل:
دول ال ـبــري ـكــس وإي ـ ــران وغ ـيــرهــا ،وال
سيما فيما يتعلق بالخبرات والتقنيات
وت ـ ـجـ ــاوز ال ـع ـق ــوب ــات .أمـ ــا حـ ــول دول
الـجــوار ،فــإن استعادة ســوريــة لموقعها
الجيو اقـتـصــادي هــو أحــد دعــائــم نجاح
إعادة البناء ،فمث ًال :ينبغي الوصول إلى
واق ــع جــديــد يـلــزم أنـقــرة مـثـ ًا لمراجعة
ح ـســابــات ـهــا وم ــواق ـف ـه ــا ب ـمــا ي ـت ـفــق حـتــى
مــع مـصــالـحـهــا االق ـت ـصــاديــة والـسـيــاسـيــة
وفــق غصن ،وكذلك األمــر الــوصــول إلى
مـسـتــوى أع ـلــى مــن االن ـف ـتــاح األردنـ ــي،
وتحريك المعبر ،وكذلك تحريك التجارة
مع العراق.
اختالل توازن المجتمع و«نوادي
االستيراد»
ال ـنــاش ـطــة االج ـت ـمــاع ـيــة إخـ ــاص غ ـصّــة،
قـ ـ ـدّم ـ ــت م ــداخـ ـلـ ـتـ ـه ــا ح ـ ـ ــول الـ ـجـ ــوانـ ــب
االجتماعية للكارثة اإلنـســانـيــة ،مشيرة
إلـ ـ ــى ّأن ال ـم ـج ـت ـم ــع ال ـ ـس ـ ــوري الـ ـي ــوم
ب ـحــالــة اخ ـت ــال تـ ـ ــوازن ،م ـع ــددة أوج ــه
ال ـصــدمــة االج ـت ـمــاع ـيــة :ال ـف ـقــر وال ـن ــزوح
والوضع التعليمي والصحي ،وتجليات
الـتـفـكــك االج ـت ـمــاعــي ،وارت ـف ــاع مـسـتــوى
الـعـنــف الــذي يتجلى فــي طــابــع الـجــرائــم
والـ ـحـ ــوادث ال ـم ـت ـك ــررة ...م ـش ـيــرة إلــى

ج ـم ـل ــة م ـق ـت ــرح ــات وض ـ ـ ـ ــرورة ت ـ ــدارك
ال ـكــارثــة ،ك ــان مــن ضـمـنـهــا ال ـحــديــث عن
وجـ ـ ـ ــود دراس ـ ـ ـ ـ ــات ومـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاورات مــع
ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ال ـم ـح ـل ـيــة وال ـب ـل ــدي ــات فــي
المناطق التي خرجت من دائرة العنف،
وإمكانية وكلف تأهيلها ،وإعادة األهالي
إل ـي ـهــا واس ـت ـع ــادة حــالــة االس ـت ـق ــرار فــي
المجتمعات التي تصدعت.
أتت مداخالت الحضور واسعة ومتنوعة
وتفصيلية في بعض األحيان ،د .جمال
ق ـن ـب ــري ــة :أش ـ ــار إلـ ــى أن ح ــل الـمـشـكـلــة
مـ ـع ــروف ،ول ـك ــن ي ـب ــدو أنـ ــه ف ــي مــراكــز
ات ـخ ــاذ ال ـق ــرار ال يــوجــد رؤيـ ــة جــامـعــة،
بينما الـمـطـلــوب الـيــوم انـتـشــال الجميع
فــي الـظــرف الـحــالــي لــأزمــة االقتصادية
واإلن ـس ــان ـي ــة ،وح ـت ــى ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
الفردي «كي أستطيع االستمرار ينبغي
أن يستمر اآلخرين» .مشير ًا إلى العديد
مــن ال ـت ـجــاوزات ،مــن األس ـعــار المتباينة
لـسـعــر ال ـق ـطــع ،إل ــى األس ـع ــار الـمـتـبــايـنــة
للمواد المدعومة ،مشير ًا إلى أن موازنة
ب ـ  8تــريـلـيــونــات فـيـهــا الـكـثـيــر مــن الــدعــم
الــوهـمــي ،بينما ينبغي أن يُعطى الدعم
للمنتج عندما يتم تسليم إنتاجه.
حـ ــول ال ـع ـق ــوب ــات ،أج ـم ـعــت ال ـع ــدي ــد مــن
ال ـمــداخــات وال ـ ــردود عـلــى أن إمـكــانـيــة
ت ـ ـج ـ ــاوز الـ ـعـ ـقـ ــوبـ ــات مـ ـ ــوجـ ـ ــودة ،وأن
المشكلة بالدرجة األولى في «العقوبات
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة» ح ـي ــث أشـ ـ ــار ال ـب ـع ــض إل ــى
أن وج ــود «نـ ــوادٍ لــاس ـت ـيــراد» مشكلة
أســاسـيــة« :ن ــادي الـسـكــر ،ون ــادي الــرز،
ونــادي األعــاف وغيرها »...في إشارة
إل ـ ــى االح ـ ـت ـ ـك ـ ــارات ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،وح ـص ــر
استيراد هذه المواد بأسماء معروفة.
مــداخــات أخ ــرى ،أش ــارت إلــى مسائل
تفصيلية ،مثل :التساؤل عن عــدم فتح
المعبر مع العراق ،والتباطؤ بهذا األمر،
بينما أشــار آخــرون إلــى أن «تــداخــات
ع ــدي ــدة» تُ ـع ـيــق ه ــذا األم ـ ــر ،ول ـك ـنــه قــد
يكون قيد الحل .كما أشار آخــرون إلى
الحواالت التي تصل تقديراتها إلى 13
مليار دوالر ،وبعيد ًا جد ًا عن آخر رقم
رسمي معلن  3مليار دوالر ،والتي ال
تـتــم االس ـت ـفــادة مـنـهــا رس ـم ـي ـ ًا ،األس ـتــاذ
ح ــاق م ــن غ ــرف ال ـت ـج ــارة :أشـ ــار إلــى
عدم وجود أدنى مستوى من التنسيق
ب ـيــن الـ ـ ـ ــوزارات ،وعـ ــدم وجـ ــود رؤي ــة
مشتركة ،ووجــود خطة عمل واضحة
ومثبتة ...معتبر ًا أن رســم خــط ونهج
واضـ ــح ي ـس ـمــح بــال ـت ـك ـيّــف م ــع ال ـظــرف
الحالي ،والعمل ضمن محدداته أي ًا تكن.
إحــدى الـمــداخــات ،وضعت ســؤا ًال أمــام
الـمـحــاضــريــن ،ربـمــا تصعب اإلجــابــة عنه
دون اإلي ـغ ــال ف ــي ال ـس ـيــاســة ،مـشـيــرة:
«العقد االجتماعي الجديد هو الضرورة،
ولكن كيف ينبغي لهذا الشعب المتعب
أن ي ـل ــزم ال ــدول ــة ب ــال ـم ـب ــادرة ن ـحــو هــذا
التغيير الـمـنـشــود؟!»« .أم ــراء الـحــرب»
تحدّ اقتصادي سياسي
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دعوة لمنتدى اقتصادي اجتماعي
وأخـيــر ًا ،قـدّم المهندس باسل كويفي -الباحث االجتماعي والسياسي ،وهو
الداعي ومنسّق الندوة -مداخلته ،التي دعا فيها إلى تحويل الحوار الموسّع
اليوم إلــى منتدى اقتصادي اجتماعي للحوار ،عبر عــدة نــدوات متتابعة ،في
مسعى لتشكيل نواة لحوار سوري عميق وموسّع.

سوق الكبتاغون
والحبوب
المخدرة في
سورية تصل إلى
ما يقارب  16مليار
دوالر أي ما يزيد
على مجمل الناتج
المحلي المق ّدر
في أعوام األزمة

مــداخ ـلــة قــاس ـيــون قــدم ـت ـهــا ع ـش ـتــار م ـح ـمــود م ـح ــررة الـ ـش ــؤون االق ـت ـصــاديــة،
مشيرة إلــى أهمية الحديث عن منعطف اليوم باعتباره اقتصادي وسياسي،
فالوضع الحالي غير قابل لالستمرار ،واستمراره يفتح أبواب خطر الفوضى
والتقسيم ...وكل جهد اجتماعي مطلوب لمنع ذلــكّ ،إل أنه ال يمكن الوصول
إلى الحلول دون توصيف الواقع بشكل حقيقي ،وإن كانت الندوة قد تعدّت
السقوف المعتادة ،وقدم العديد من المداخلين طروحاتٍ حقيقية حول الحلول
الــواج ـبــة ،إال أن ــه يـنـبـغــي اإلجــابــة عــن س ــؤال بـسـيــط :إذا ك ــان كــل الـســوريـيــن
يعلمون تمام ًا ما هي الحلول ،هل المشكلة في المعرفة والمعلومة؟ هل فع ًال
ال يعلم أصـحــاب الـقــرار مــا المشكلة ومــا الـحــل؟ الجميع يعلم أنّــه ينبغي إنهاء
الفساد ،وتعبئة الـمــوارد وتوجيهها نحو الــزراعــة والصناعة وعموم اإلنتاج،
وإنهاء الكوارث اإلنسانية ...فلماذا ال تطبّق هذه الحلول؟! المشكلة واإلجابة
سياسية ،أي :إن السبب في المصالح وتوازن القوى .ينبغي أن ندرك أي واقع
اقتصادي سياسي نعيشه اليوم ،ويمنع التقدم لألمام ،إذ تمر مفردة «أمــراء
الحرب» عرضي ًا بينما األرقام تعطينا قلي ًال من الداللة على حجم هذه الشريحة
ودورها ،فعندما تكون على سبيل المثال سوق الكبتاغون والحبوب المخدرة
في سورية تصل إلى ما يقارب  16مليار دوالر ،أي :ما يزيد على مجمل الناتج
المحلي المقدّر في أعــوام األزمــة ...فيجب أن نــدرك أي أوزان ومصالح تعيق
الحلول الفعلية .هنالك مصالح وأوزان تمنع تجاوز العقوبات ،وتحدد طريقة
االستيراد وأسعاره ،وتجعل استيراد القمح والمازوت والرز والبنزين بأسعار
أعلى ،وهنالك مصالح وأوزان تريد أن يبقى االقتصاد ريعي ًا وغير منتج ،وأمام
هذه األوزان ال يمكن أن نصل إلى حلول ّإل بفرض وزن اجتماعي ومصالح
شعبية مقابلة.
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في عام  2017أعلنت الصين عن مشروع الحزام والطريق ،وأسمته في حينها «مشروع
القرن» ،حتى  2019أصبحت بنوك الصين بمفردها توازي مجموعة المؤسسات الدولية
المعنية بتمويل مشاريع التنمية ،والممولة من مجموعة دول غربية بالدرجة األولى...
واألنظار ترقب هذا االتجاه الصيني في هذه اللحظات االقتصادية والسياسية
الصعبة.
ǧليلى نصر

ترصد قاسيون بعض البيانات حول حجم وتوزع
قــروض التنمية الـصـيـنـيــة ،مــع بـعــض الـمــؤشــرات
والنقاشات حول تراجع هذا التمويل في العامين
الماضيين...
خالل قرابة عقد من الزمن ،وعقب األزمــة المالية
العالمية ،انطلق توسّع قــروض التنمية الصينية،
وب ـيــن عــامــي  2019-2008م ـوّل ــت ال ـص ـيــن دول
العالم النامي بما يقارب  462مليار دوالر ،موزعة
عـلــى  615م ـشــروع ـ ًا عـبــر ال ـعــالــم ،أق ــل مــن تـمــويــل
البنك الدولي خالل الفترة ذاتها بمقدار  5مليارات
دوالر فـقــط (وهــو الـمــؤسـســة الـتــي أنـشــأت عقب
الـحــرب العالمية الثانية ألغــراض تمويل التنمية
وفــق الـمـعـلــن ،والـمـمــولــة مــن مـجـمــوع دول العالم
المساهمة ،وبالدرجة األولى من الدول الغربية)...
وذلـ ــك ل ـل ـقــروض ال ـت ـن ـمــويــة ال ـم ـقــدمــة إل ــى ال ــدول
لـلـمـشــاريــع ال ـك ـبــرى .وذل ــك وف ــق ب ـيــانــات جــامـعــة
بوسطن -مركز سياسات التنمية الدولية.
ت ـم ـوّل ال ـص ـيــن ق ـط ــاع ال ـب ـنــى ال ـت ـح ـت ـيــة بــالــدرجــة

األولـ ـ ـ ــى ،وال ـ ـ ــذي تـ ـنـ ــدرج ت ـح ـت ــه م ـج ـم ــوع ــة مــن
الـقـطــاعــات الـهــامــة :يــأتــي قـطــاع النقل فــي مقدمتها
(النقل السككي ،والـطــرق والجسور ،والمطارات
والـ ـمـ ــرافـ ــئ) ال ـت ــي ح ـص ـلــت ع ـل ــى ربـ ــع ال ـت ـمــويــل
الـصـيـنــي ،ثــم بـمـسـتــوى مـتـقــارب يـتــركــز الـتـمــويــل
فــي مـشــاريــع الـقـطــاع االسـتـخــراجــي وأنــابـيــب نقل
النفط والـغــاز ،يعقبه االستثمار في إنتاج الطاقة
الكهربائية ،وهــذه المجاالت الثالثة تشكل نسبة
تفوق  %70من التمويل الصيني للتنمية.
ت ـفــرض طـبـيـعــة ال ـت ـمــويــل م ـس ـتــوى األثـ ــر ،فــرغــم
ال ــدع ــاي ــة الـسـلـبـيــة ال ـغــرب ـيــة ض ــد قـ ــروض الـتـنـمـيــة
الـصـيـنـيــة ،إال أن ت ـقــديــرات ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ذات ـهــا
تـشـيــر إلــى أن هــذا الـتـمــويــل سـيـســاهــم فــي زيــادة
الــدخــل الحقيقي للعالم بمجمله بـمـقــدار  %2,9مع
عام  ،2030بينما سيزيد دخل الــدول المعنية بما
ي ـقــارب  .%3,4ولـلـمـقــارنــة ف ــإن اتـفــاقـيــات تـجــاريــة
واستثمارية غربية ،مثل« :الشراكة عبر المحيط
الـهــادئ»  TPPكانت ستحقق زيــادة  %1,1للدول
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي  ،2030وزي ـ ـ ــادة  %0,4ل ـل ـعــالــم.
()Project Syndicate

إلــى ذلــك أخـيــر ًا :أن تــداعـيــات األزمــة االقتصادية
الدولية أدت إلــى استعصاءات في ســداد أقساط
ه ــذه ال ـق ــروض ل ــدى ال ـعــديــد مــن ال ــدول الـنــامـيــة،
و 28دول ـ ــة م ـق ـتــرضــة ت ــدخ ــل ف ــي تـ ـف ــاوض مــع
الـصـيــن إليـجــاد حــل لـلـســداد .حـيــث أجـلــت الصين
مطلع العام الحالي ،وحتى منتصف  2021الكثير
مــن دي ــون ال ــدول الـنــامـيــة ،وذل ــك ضـمــن مـشــروع
مـجـمــوعــة الـعـشــريــن لـتــأجـيــل س ــداد دي ــون الــدول
األف ـقــر ،والـتــي تـمـوّل الـصـيــن نصفها تـقــريـبـ ًا .من

الطبيعي أن تشهد ظــروف األزمــة واالضـطــراب
تراجع ًا في موجة التمويل التنموي الصيني ،ألن
الـمـشــاريــع الصينية الـمـتــركــزة فــي البنى التحتية
ت ــرت ـب ــط إلـ ــى ح ــد ب ـع ـيــد ب ــال ـن ـش ــاط االق ـت ـص ــادي
ال ـت ـجــاري واإلن ـتــاجــي عـبــر ال ـعــالــم ،والـ ــذي يتيح
ع ــائ ــدات ل ـهــذه ال ـ ــدول ،وق ــد تـفـتــح عـمـلـيــة إع ــادة
الـهـيـكـلــة عـلــى تـغـيـيــر ط ــرق وآل ـي ــات ال ــدف ــع ،حيث
جزء هام من هذه القروض بالعمالت األجنبية...

المصدر :مركز سياسات التنمية الدولية -جامعة بوسطن
 615مشروعاً في دول األطراف
تنتشر ال ـقــروض الـتـنـمــويــة الصينية الـتــي تـمـوّل
الحكومات في كل مناطق جنوب العالم ،باستثناء
مـنـطـقـتـنــا «الـ ـش ــرق األوس ـ ــط وش ـم ــال إفــري ـق ـيــا»
م ــع اس ـت ـث ـنــاء إي ـ ــران ،وم ـصــر (م ـش ــروع واح ــد).
تـتــركــز ه ــذه ال ـق ــروض فــي آس ـيــا ،وف ــي الـمـحـيــط
اإلقليمي الصيني على وجه التحديد :في الجنوب
والجنوب الشرقي اآلسـيــوي بحوالي  114مليار
دوالر ،وف ــي آسـيــا الــوسـطــى وال ـشــرق األوس ــط
م ــن بــاك ـس ـتــان إلـ ــى تــرك ـمــان ـس ـتــان أوزب ــاك ـس ـت ــان
وطاجيكستان وص ــو ًال إلــى إي ــران .وفــي إفريقيا
يـنـتـشــر ال ـع ــدد األك ـب ــر م ــن ال ـم ـش ــاري ــع ،ال تــوجــد
مـنـهــا ف ــي الـ ــدول ال ـعــرب ـيــة إال ث ــاث ــة ،أح ــده ــا فــي
مـصــر ،واثـنــان فــي الـمـغــرب .فــي أمـيــركــا الالتينية
والوسطى ينتشر التمويل الصيني واسع ًا ،حيث
توجد أربع دول هي ضمن أكبر عشرة مقترضين
من الصين.
رغم االنتشار الواسع للقروض التنموية الصينية،
إال أن هنالك تركز َا نسبي ًا في اتفاقيات التمويل،
وتـحــديــد ًا مــع ال ــدول الـتــي لــديـهــا عــاقــات وطـيــدة
مــع الـصـيــن ،ولــديـهــا تـحــديــات نـسـبـيـ ًا مــع الـغــرب.

 %60مــن التمويل تــر ّكــز فــي عشر دول هــي على
الـتــرتـيــب :فـنــزويــا ،بــاكـسـتــان ،روسـيــا ،الـبــرازيــل،
أنغوال ،اإلكوادور ،األرجنتين ،أندونيسيا ،إيران،
وتــركـمــانـسـتــان .حـصـلــت عـلــى  277مـلـيــار دوالر
تقريب ًا من التمويل الصيني خالل عقد مضى.
تراجع كبير منذ !2018
ي ـن ـب ـغــي االن ـت ـب ــاه إلـ ــى ب ـع ــض الـ ـم ــؤش ــرات ال ـتــي
يـفــرضـهــا ال ـص ــراع ال ــدول ــي ،وال ـس ـلــوك األمــريـكــي
تحديد ًا ...فالتمويل الصيني وصل إلى ذروته في
عــام  2016عـنــدمــا بـلــغ  75مـلـيــار دوالر فــي عــام
واح ــد ،ولـكـنــه انـخـفــض إلــى  45م ـل ـيــار ًا ،ومــن ثم
إلــى  10مـلـيــارات وص ــو ًال إلــى  4مـلـيــارات دوالر
خالل األعوام 2019-2018-2017 :على التوالي.
وف ــي تـحـلـيــل ه ــذا ال ـتــراجــع يُ ـقــال الـكـثـيــر ،ف ــأو ًال:
التوتر الذي ساد العالقات التجارية واالقتصادية
الدولية مع الحرب التجارية بعد  ،2016وتجليات
األزم ــة االقـتـصــاديــة الـعــالـمـيــة الـمـتـعــددة وذروتـهــا
ف ــي ال ـع ــام ال ـح ــال ــي ،وك ــل ه ــذا يــرت ـبــط بــالـتــوجــه
الصيني المعلن في الخطة الخمسية القادمة حول
«الدورة الثنائية» التي يتم التركيز الصيني فيها
عـلــى الـطـلــب الـمـحـلــي وال ـســوق الـصـيـنـيــة .يُـضــاف

 7أضعاف (مارشال)
التمويل الصيني وفق مشروع الحزام والطريق
من المخطط أن يبلغ تريليون دوالر ،وإلدراك
ح ـج ــم ه ـ ــذا ال ـت ـم ــوي ــل ف ــإن ــه يـ ـقـ ــارب  7أض ـع ــاف
التمويل األمــريـكــي فــي مـشــروع مــارشــال إلعــادة
إعمار أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية ،وفق
تقديرات فايننشال تايمز .وإذا ما كــان مشروع
مارشال واحد ًا من عناوين تغير خارطة موازين
ال ـق ــوى ال ــدول ـي ــة ع ـقــب ال ـح ــرب ،ف ــإن ال ـم ـشــروع
الـصـيـنــي ال يـقــل عــن هـ ــذا ...حـتــى اآلن الـتـمــويــل
ضمن الـمـشــروع لــم يصل إلــى نسبة  ،%40ولكن
تموي ًال واسع ًا جرى خالل عقد مضى ،ويمكن أن
يـحــدد اتـجــاهــات لتغيير الـخــارطــة الجيوسياسية
الدولية في مناطق مثل :آسيا وإفريقيا وأمريكا
الالتينية .بينما ال تزال منطقتنا في كنف الفوضى
وال ـن ـفــوذ ال ـغــربــي ،ول ــم تـسـتـطــع االت ـج ــاه شــرق ـ ًا،
حيث تولد الفرص الجديدة .التباطؤ في التمويل

الـصـيـنــي خ ــال ال ـعــام ـيــن األخ ـي ــري ــن م ــع تـصــاعــد
األزمـ ــة عــال ـم ـي ـ ًا ،م ــن ال ـمــرجّــح ّأل ي ـكــون اتـجــاهـ ًا
دائم ًا ،فالصين تستمر في توسيع آفاق تعاوناتها
الدولية وآليات تمويلها ،أبرزها :ما جرى مؤخر ًا
فــي أكـبــر اتفاقية تجارية واستثمارية فــي العالم
ضمن آسيا  ،RCEPإضافة إلى األفق الذي تفتحه
عـمـلـيــة تــوسـيــع تــدويــل ال ـيــوان كــآلـيــة دف ــع بــديـلــة
عن الــدوالر ،والتي يندرج ضمنها إنشاء العملة
اإللـكـتــرونـيــة الـصـيـنـيــة ..تـمــويــل الـتـنـمـيــة يـحـتــاج
إلــى اسـتـقــرار عــالـمــي ،وهــو فــي اآلن ذات ــه يــو ّلــد
ه ــذا االس ـت ـقــرار ويــرسـخــه ،وسـيـتـطـلــب -تــوسّــع
واس ـت ـك ـمــال ال ـم ـش ــروع -ردع ال ـج ـنــون الـغــربــي
واألمـ ــريـ ـكـ ــي ع ـل ــى وج ـ ــه ال ـخ ـص ــوص س ـيــاس ـي ـ ًا
وعـسـكــريـ ًا ،واقـتـصــاديـ ًا أيـضـ ًا ،تـحــديــد ًا تقييد آثــار
أزم ــة الـ ــدوالر الـعــالـمـيــة ،ال ـتــي يـتــوقــع الـكـثـيــرون
اق ـت ــراب ـه ــا .وفـ ــي ك ــل م ــا س ـبــق س ـي ـكــون لـلـصـيــن
ولطريقة التمويل والسداد دور بارز.

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  996اإلثنين  14كانون األول 2020

www.kassioun.org

تردي الكهرباء حلقة من االختناق اليومي والمستمر

15

عاماً بعد عام يفقد السوريون حقهم بالحصول على ضروريات الحياة ،من الماء
والكهرباء والخبز والوقود وغيرها من سبل العيش ،التي ال يستطيع اإلنسان االستغناء
عنها.

ǧعمار سليم

في كل عــام ،نفاجأ من قبل الحكومة ووزارة
الكهرباء بزيادة ساعات التقنين على حساب
ساعات الوصل من الكهرباء ،طبع ًا وكالمعتاد
الـ ــذرائـ ــع ال ـح ـكــوم ـيــة ح ــاض ــرة وج ــاه ــزة عـلــى
وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ــام ال ــرس ـم ـي ــة ،وفـ ــي ال ـخ ـطــاب
ال ـح ـكــومــي ،ال ــذي ك ـث ـيــر ًا مــا ي ـكــون ع ـبــارة عن
ذرائع مستفزة للمواطنين.
مزيد من الضغوط غير المحمولة
لــم يـعــد الـمــواطــن يـطـيــق الـمــزيــد مــن الـضـغــوط
الـحـيــاتـيــة الـتــي تـكــاد تــزهــق روح ــه ،فــالـكـهــربــاء
هــي عـصــب الـحـيــاة الـمـعــاصــرة ،ال يمكن بحال
من األحوال االستغناء عنها ،لما يتوقف عليها
من أعمال يومية ،من تشغيل المضخات لتعبئة
ال ـم ـي ــاه ،أو لــاس ـت ـع ـمــال ال ـم ـنــزلــي ال ـض ــروري
مــن غسيل للمالبس ،أو االسـتـحـمــام ،وصــو ًال
إلــى التدفئة ،الـتــي بــاتــت مفقودة فــي المنازل،
نتيجة عدم توزيع مخصصات مازوت التدفئة،
وصعوبة الحصول على الغاز المنزلي.
ســاعــات التقنين تـصــل فــي الــريــف إلــى خمس
ســاعــات انقطاع بمقابل ســاعــة وصــل ،وبعض
المناطق  4ساعات مقابل ساعتي وصل ،وهي

طبع ًا ال تكفي حتى لشحن بطارية «الليدات»،
أما في المناطق التي تستمد مياهها من اآلبار،
فساعات الوصل ال تكفي لضخ المياه لتغذية
المباني ،فيضطر األهالي إلى تعبئة المياه من
الصهاريج ،وبأسعار تثقل كاهل المواطن في
ظل الوضع المعيشي القاتل.
البدائل وسوق االستغالل
ال سـبـيــل أم ــام ال ـمــواطــن ّإل إل ــى الـلـجــوء إلــى
ال ـبــدائــل الـكـهــربــائـيــة ،مــن ب ـطــاريــات ومــولــدات
ولـيــدات وشــواحــن وغـيــرهــا ،فـمــع تــردي حــال
الكهرباء في البالد تزدهر سوق هذه البدائل،
لتصبح عـبـئـ ًا جــديــد ًا يحمله الـمــواطــن ويتكبد
ش ــراءه ــا ف ــي ظ ــل ان ـف ــات األس ـع ــار الـجـنــونــي
بذريعة الــدوالر ،ليجد نفسه في دوامــة شراء
مستمرة ،والسبب أن ساعات التقنين تسرع
مــن اسـتـهــاكـهــا ،ونـقــص مــن عـمــر صالحيتها،
فربما ال تعمل هذه البطاريات أكثر من ثالثة
أشهر ،فما يعرض في السوق من هذه البدائل
ذو مواصفات رديئة غالب ًا ،وكل مرة تستهلك
هذه البدائل يتحتم على المواطن أن يشتري
بديلها بأسعار مضاعفة.
والـنـتـيـجــة ،أن مـصــائــب قــوم عـنــد قــوم فــوائــد،
فمستوردو البدائل باتوا حيتان ًا على حساب

احتياجات المواطنين االضطرارية من البدائل
الـكـهــربــائـيــة الـتــي يــوفــرونـهــا فــي األس ــواق ،مع
المزيد من فرص االستغالل ،المرتبطة بالسعر
بــاإلضــافــة إل ــى ال ـمــواص ـفــة ط ـب ـع ـ ًا ،فــالـكـثـيــر من
البدائل مواصفاتها رديئة ،وعمرها االفتراضي
مـحــدود جــد ًا ،مــا يضطر الـمــواطــن الستبدالها
بين الحين واآلخر.
ساعات الوصل مصيبة أخرى
قد تكون ساعات الوصل ليست بأحسن حا ًال
من انقطاعها ،فتردي الخدمة وسوء التقنيات،

وت ــذب ــذب ال ـت ـي ــار ك ـث ـي ــر ًا م ــا ي ـت ـس ـبــب بــأع ـطــال
األج ـه ــزة ال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ال ـت ــي ي ـع ـجــز ال ـمــواطــن
عن إصالحها ،فض ًال عن شرائها ،وفــي أحسن
األحـ ــوال ال تـتـسـبــب ّإل فــي إت ــاف مـصــابـيــح
اإلنـ ــارة ،وسـعــرهــا بـ ــاآلالف ،ويـضـطــر شـهــريـ ًا
إلى تبديلها.
فــالـصـيــف خــانــق وح ــارق بــا تـبــريــد ،والـشـتــاء
م ـظ ـل ــم وب ـ ـ ـ ــارد ،وال ي ـج ــد الـ ـمـ ــواطـ ـنـ ــون مــن
ال ـح ـكــومــة ووزارة ال ـك ـهــربــاء ّإل ال ـمــزيــد مــن
الـتـســويــف ،والـتـبــريــر والــذرائــع الـتــي أصبحت
مضحكة تارة ،ومستفزة تارة أخرى!

قطع المياه عن الحسكة جريمة حرب متكررة
أزمة مياه مستجدة
في مدينة الحسكة
ومحيطها ،وهي مستمرة
منذ أكثر من  20يوماً
حتى اآلن ،أي أن أكثر من
مليون سوري في المنطقة
يعانون من نقص المياه،
والعطش.

ǧمراسل قاسيون

وكـ ـمـ ــا ح ـ ــال س ــابـ ـق ــاتـ ـه ــا ،فـ ـق ــد ك ـ ــان ال ـس ـبــب
الرئيسي استغالل االحتالل التركي سيطرته
عـلــى الـمـنـطـقــة الف ـت ـعــال أزم ــة م ـيــاه مــن أجــل
اس ـت ـث ـمــارهــا ،س ـيــاس ـ ًا أو ع ـس ـكــري ـ ًا أو أم ـن ـي ـ ًا،
كـتـكــريــس لـمـمــارســاتــه اإلج ــرام ـي ــة ،عـلــى هــذا
المستوى ذي الطبيعة االنسانية ،أو سواه.
تعددت الوسائل والجريمة واحدة
المشكلة الرئيسية كانت ومــا زالــت تتمحور
حــول الـتـغــذيــة الـكـهــربــائـيــة لمحطة عـلــوك في

رأس العين ،التي تقع تحت سيطرة المحتل
ال ـتــركــي عـمـلـيـ ًا ،عـبــر أدواتـ ــه مــن الـمـسـلـحـيــن
ال ـم ــرت ــزق ــة ،ال ـت ــي ت ـع ـت ـبــر ال ـم ـغ ــذي الــرئ ـي ـســي
للمدينة ومحيطها مــن الـمـيــاه ،حـيــث يجري
قـطــع الـكـهــربــاء عــن هــذه الـمـحـطــة فــي بعض
األح ـيــان ،وفــي أحـيــان أخ ــرى يـجــري سحب
ال ـم ـيــاه ال ـتــي ي ـتــم ضـخـهــا ع ـبــرهــا إل ــى أمــاكــن
أخ ــرى ،بــاإلضــافــة لبعض األســالـيــب األخــرى
الـتــي تصب بنفس الغاية بالنتيجة ،المتمثل
ب ـم ـنــع وص ـ ــول ال ـم ـي ــاه إلـ ــى مــدي ـنــة الـحـسـكــة
ومحيطها.
وقــد تـكــررت جريمة قطع الـمـيــاه هــذه خالل

السنة الماضية أكـثــر مــن  20مــرة ،وتفاقمت
فـ ــي ب ـع ـض ـهــا مـ ــع ط ـ ــول م ـ ــدة الـ ـقـ ـط ــع ،وم ــع
نـتــائـجـهــا الـسـلـبـيــة عـلــى حــاجــات الـمــواطـنـيــن،
ســواء بالنسبة لمياه الـشــرب أو لغيرها من
االس ـت ـخــدامــات الـحـيــاتـيــة ال ـضــروريــة ،والـتــي
تــزايــدت الـحــاجــة لـهــا مــع الـخـشـيــة مــن تفشي
وباء كورونا.

المرتبطة بالمحطة ،مــن أجــل إعــادة وضعها
بــالـخــدمــة وضــخ الـمـيــاه عـبــرهــا م ـجــدد ًا ،حيث
اسـتـبـشــر األه ــال ــي خ ـيــر ًا بــذلــك ،مــع تــأكـيــدهــم
على ضرورة اإلسراع بذلك ،وايجاد البدائل
الكافية عند الضرورة الحق ًا ،منع ًا من إعادة
استثمار هــذ الملف مــن قبل المحتل التركي
مجدد ًا.

المسؤوليات المشتركة
األم ــر بالنسبة لــأهــالــي لــم يـعــد يقتصر على
إدانـ ــة الـمـحـتــل ال ـتــركــي وم ـســاعــي اسـتـثـمــاره
لملف المياه عبر قطعها المتكرر عنهم ،فهو
احتالل أو ًال وآخــر ًا ،وليس من الغريب عليه
ارتكاب الجرائم والموبقات ،بشكل مباشر أو
غير مباشر.
بل تعدى ذلك إلى توجيه اللوم إلى مسؤولي
المياه والقائمين عليها ،سواء كان ذلك بعهدة
ومسؤولية الحكومة ،أو بعهدة ومسؤولية
اإلدارة الــذاتـيــة ،حـيــث لــم يـتــم حــل المشكلة،
ال ـتــي تـصـبــح أزم ــة بـيــن الـحـيــن واآلخ ــر على
أيدي المحتل التركي ،وبشكل نهائي.
فالموضوع ال يمكن حله عبر استخدام اآلبار
ال ـم ـتــوفــرة ،أو م ــن خ ــال اس ـت ـث ـمــار الـمـنــاهــل
المتاحة ،أو من خالل بعض الصهاريج التي
تـنـقــل ال ـم ـيــاه وتـبـيـعـهــا ،أو م ــن خ ــال بـعــض
المبادرات األهلية ،على أهمية كل ذلك طبع ًا،
فحاجة مليون مواطن ال تغطيها هذه البدائل
المحدودة بإمكاناتها بالنتيجة.
مؤخر ًا تم تناقل بعض األخبار التي تتحدث
عــن جـهــود روس ـيــة ،بــالـتـعــاون مــع الـحـكــومــة
ومع اإلدارة الذاتية ،من أجل إجراء عمليات
ال ـص ـيــانــة الـ ـض ــروري ــة ل ــأع ـط ــال ال ـك ـهــربــائ ـيــة

الصمت المخزي والحل السياسي
المجحف أكثر مــن الجريمة المكررة بذاتها،
بحسب األهالي وبقية السوريين ،هو الصمت
ال ـم ـخ ــزي ع ـلــى هـ ــذه ال ـم ـم ــارس ــات ال ـجــرم ـيــة
المتكررة بحق المواطنين من قبل االحتالل
التركي وأدواته من المرتزقة ،سواء من قبل
الدول التي تدعي صداقتها للشعب السوري،
أو م ــن ق ـبــل ب ـعــض الـمـنـظـمــات ال ـتــي تـتـغـنــى
باإلنسانية ،وكذلك من قبل الكثير من وسائل
اإلعـ ــام ال ـتــي تــدعــي ال ـح ـيــاديــة واالن ـســان ـيــة،
واألهم من قبل بعض من يدعون المعارضة
والوطنية زور ًا وبهتان ًا ،مع يقينهم أن مشكلة
ال ـم ـي ــاه ،ك ـمــا غ ـيــرهــا م ــن ال ـم ـشــاكــل ال ـك ـث ـيــرة
األخـ ــرى ،س ــواء فــي الـحـسـكــة أو غـيــرهــا من
المدن السورية على امـتــداد خارطة الوطن،
ال يمكن حلها بشكل نهائي ومنجز إال عبر
مسيرة الـحــل السياسي ،ومــن خــال تطبيق
القرار  2254كام ًال ،مع تمنيهم أن يتم السير
بــالـحــل بـشـكــل حـثـيــث وأكـثــر تـســارعـ ًا .فعامل
الــزمــن ثقيل عليهم كما على بقية السوريين
بـكــارثـتـهــم االن ـســان ـيــة الـعـمـيـقــة وال ـعــامــة الـتــي
يعانون منها ويعيشونها منذ سنين ،وليس
كما هو عليه الحال بالنسبة للمعرقلين لهذا
الحل من مختلف األطراف.
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هل سيرتفع التضخم بمجرد أن يتم
تخفيف عمليات اإلغالق المتعلقة
بالوباء؟ علماء االقتصاد البرجوازي السائد
(بمدارسه ،مثل :الكينزية ،والنظرية
الكمية للنقود وغيرها )..ليس لديهم
جواب .كان معدل التضخم في أسعار
البضائع والخدمات في االقتصادات
كنزعة عامة
الرأسمالية الكبرى ينخفض
ٍ
منذ الثمانينات ،رغم محاوالت البنوك
المركزية تعزي َز المعروض النقدي من
أجل تحفيز الطلب ،والوصول إلى تضخ ٍم
معين (بالعادة حوالي %2
ُمس َته َدف َّ
سنوياً) .وقبل اندالع جائحة كوفيد،19
كانت معدالت التضخم أقل بكثير من هذا
الهدف .ولم تكن السياسة النقدية تعمل
للحفاظ على معدل تضخم معتدل ،بل
كان النقد/االئتمان يتدفق إلى األصول
المالية والممتلكات رافعاً أسعارها إلى
مستويات قياسية جديدة .خالل الوباء
انخفض العرض بمقدار غير مسبوق،
ولكن الطلب انخفض أيضاً .أهمية
مع ّدل التضخم تتعلق بالصراع الطبقي؛
فالعمال ال يريدون ارتفاع أسعار ما
يستهلكونه من بضائع وخدمات أسرع
من أجورهم ،وبالمقابل ،ال تريد الشركات
انهيار األسعار وتقليص األرباح لدرجة
إيقاف اإلنتاج أو اإلفالس.

 ǧمايكل روبرتسǧ
     تعريب وإعداد :د .أسامة دليقان

اقتصاد ّيو البرجوازية و«القرد على
الكيبورد»
ماذا سيحدث إذا انتعشت األعمال بعد الوباء؟
ه ــل س ـي ـبــدأ االن ـك ـم ــاش م ــع ان ـه ـيــار ال ـشــركــات
أم سيظهر تضخم مـفــرط بسبب الـكــم الهائل
مــن الـطـلــب «ال ـم ـك ـبــوت» ال ـمــدعــوم بــاالئـتـمــان
الـمـسـتــوحــى مــن الـبـنــوك الـمــركــزيــة ،وال ــذي ال
يمكن تلبيته عن طريق العرض؟
كـمــا ق ـل ـتُ ،ت ـيــار االق ـت ـصــاد ال ـســائــد لـيــس لــديــه
ج ـ ــواب .وك ـم ــا قـ ــال وول ـف ـغ ــان ــغ م ــون ـش ــاو فــي
صحيفة الفاينانشال تايمز« :محافظو البنوك
المركزية ال يفهمون حق ًا كيف يعمل التضخم.
هـ ـن ــاك ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـن ـظ ــري ــات وال ـم ـق ــارب ــات
اإلحـصــائـيــة ،لـكــن لــم يـكــن أيّ منها ق ــادر ًا على
شرح ما يجري في العالم الحقيقي باستمرار.
ف ــي ح ــال ــة ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي األوروبـ ـ ـ ــي ،فــإن
أفضل ما يرمز إلى هذا االفتقار إلى الفهم هو
الـفـشــل الـكــومـيــدي تـقــريـبـ ًا لـتــوقـعــات التضخم.
أخ ـطــأت ال ـتــوق ـعــات بـسـبــب االع ـت ـقــاد الـخــاطــئ
بــأن التضخم سيعود في النهاية إلــى هــدف الـ
 .%2كان من الممكن هنا أن تتفوَّق آل ٌة لتوليد
األرقــام العشوائية ،أو قــردٌ مع لوحة مفاتيح،
أو ح ـتــى تــو ّق ـعــات األب ـ ــراج ،ع ـلــى أداء الـبـنــك
المركزي األوروب ــي ...إننا ال نعرف بالضبط
نوع الفترة التي نخوض غمارها».
«النظرية النقدية الكمية» للتضخم
السبب فــي تعثر الـتـيــار الـســائــد ،هــو النقائص
في نظريتيه الرئيستين لحساب التضخم في
االق ـت ـصــاد الــرأس ـمــالــي .فــأوالهُ ـمــا :تـنـطـلــق من
طــرف الـطـلــب فــي مـعــادلــة الـسـعــر .يـتــم توفير
ال ـط ـلــب م ــن ال ـن ـق ــود ال ـم ــوج ــودة ف ــي جـيــوبـنــا
أو حـســابــاتـنــا الـمـصــرفـيــة ،وه ــذه هــي النظرية
النقدية للتضخم القائمة على أســاس النظرية
ال ـك ـم ـيــة ل ـل ـن ـقــود .ول ـه ــا ال ـص ـي ـغــة أو ال ـم ـعــادلــة
الـبـسـيـطــة الـتــالـيــة MV = PT:حـيــث تــرمــز M
إلــى كمية النقد  moneyوتــرمــز  Vإلــى معدل
تداول النقود أي :سرعتها  ،velocityوترمز
 Pإلــى أس ـعــار الـبـضــائــع وال ـخــدمــات ،prices
وترمز  Tإلــى عــدد الصفقات transactions

في السوق.
وتـنـطـلــق حـجـتـهــم ،كـمــا هــو حــال أشـهــر أنـصــار
النظرية الحديثين ،ميلتون فــريــدمــان ،مــن َّأن
«الـتـضـخــم هــو دائ ـم ـ ًا وف ــي كــل م ـكــان ظــاهــرة
نقدية» (فــريــدمــان ،أسباب التضخم وعواقبه،
 .)1963إذا تم تجاهل  Vو Tللحظة ،والتركيز
عـلــى األس ـع ــار  Pوكـمـيــة ال ـن ـقــود  Mيـنـتــج أنــه
إذا ارت ـف ـعــت كـمـيــة ال ـن ـقــود سـتــرتـفــع األس ـعــار
والعكس صحيح .أو يمكن القول :إذا ارتفعت
كمية النقود بشكل أســرع مــن إنـتــاج البضائع
والخدمات (الناتج المحلي اإلجمالي االسمي)
فسوف يحدث تضخم.
أول م ـ ــا ي ـم ـك ــن قـ ــولـ ــه ض ـ ــد هـ ـ ــذه ال ـن ـظ ــري ــة
الـبـسـيـطــة ،هــو أن الـصـيـغــة تـشـمــل أي ـض ـ ًا  Vو
 Tوإذا انـخـفـضــت ســرعــة الـنـقــود بـشـكــل حــاد،
وان ـخ ـف ـض ــت الـ ـمُـ ـع ــامَ ــات ب ـش ـك ــل ك ـب ـي ــر ،فـقــد
يــؤدي ذلــك إلــى معاكسة تأثير أيّــة زيــادة في
ال ـم ـعــروض ال ـن ـقــدي .وه ــذا مــا ي ـحــدث بــالـفـعــل
عـنــدمــا تـتـبــاطــأ االق ـت ـص ــادات بـشـكــل ح ــاد ،وال
سيّما في فترات الركود .لذلك يمكن أن تعمل
وت ـيــرة الـصـفـقــات عـلــى إب ـطــاء أو مـعــاكـســة أيِّ
ارتفاع في المعروض النقدي .وهذا ما يحدث
اآلن .فـفــي ع ــام  ،2020قـفــز نـمــو الـمـعــروض
النقدي إلى أكثر من  %25على أساس سنوي،
لكن التضخم في معظم البلدان ظل أقل بكثير
م ــن  %2س ـن ــوي ـ ًا .ل ـقــد ت ـب ــاط ــأت س ــرع ــة الـنـقــد
بشكل حاد منذ نهاية الركود العظيم ()2008
وتباطأت بعمق اآلن خالل الوباء.
والــدل ـيــل ال ـتــاري ـخــي أي ـض ـ ًا يـقــف ضــد الـنـظــريــة
ال ـق ــائ ـل ــة بـ ــأن م ــا يـ ـحـ ـرّك ال ـت ـض ـخــم ه ــو كـمـيــة
ال ـ ـن ـ ـقـ ــود .ك ـ ـبـ ــدايـ ــة ،كـ ـ ــان ت ـح ـل ـي ــل ف ــري ــدم ــان
وشــوارتــز التجريبي لمعروض النقود ونمو
الـنــاتــج الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي الـحـقـيـقــي فــي فـتــرة
الكساد الكبير فــي الثالثينات مليئ ًا باألخطاء
واالف ـتــراضــات «الـبـطــولـيــة» .وإذا نـظــرنــا إلــى
تـضـخــم أسـعــار المستهلك عـلــى مــدى الثالثين
عــامـ ًا الماضية (أنــا أسـتـخــدم بـيــانــات الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة ه ـن ــا ،ول ـك ـن ـه ــا ت ـن ـط ـبــق أيـ ـضـ ـ ًا عـلــى

كان تحليل فريدمان
وشوارتز التجريبي
لمعروض النقود
ونمو الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي
في فترة الكساد
الكبير في الثالثينات
مليئاً باألخطاء
واالفتراضات
«البطولية»

االق ـت ـصــادات الــرئـيـســة األخـ ــرى) ف ــإن الـمـعــدل
يـتـجــه نـحــو االن ـخ ـفــاض ،وم ــع ذل ــك ف ــإن نمو
ال ـم ـعــروض ال ـن ـقــدي ك ــان مـسـتـقــر ًا أو يــرتـفــع.
بين عامي  1993و ،2019ارتفع عرض النقود
 M2بمعدل متوسط قــدره  %6,7سنوي ًا ،لكن
تضخم مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة
 %2,3ف ـق ــط .وم ـن ــذ ال ــرك ــود ال ـك ـب ـيــر ف ــي عــام
 ،2008ت ـســارع نـمــو ال ـم ـعــروض الـنـقــدي إلــى
 %9,6سـنــويـ ًا ،حـيــث طـبّـقــت الـبـنــوك المركزية
«التيسير الكمي» ،لكن التضخم بمؤشر أسعار
المستهلكين تباطأ إلى  %1,8سنوي ًا.
«الكينزية» قاصرة أيضاً
ال ـن ـظ ــري ــة ال ـس ــائ ــدة األخـ ـ ــرى ه ــي ال ـك ـي ـنــزيــة.
وأن ـص ــاره ــا يـنـطـلـقــون ه ــذه ال ـم ــرة م ــن طــرف
العرض في معادلة السعر .وبالتالي يعتبرون
تضخم األسعار ناجم ًا عن ارتفاع أسعار المواد
ال ـخ ــام وارت ـف ــاع األج ـ ــور .وطــال ـمــا ك ــان هـنــاك
«ركـ ــود» فــي االق ـت ـصــاد (ن ـقــص فــي الـطـلــب)،
فـيـمـكــن ع ـنــدئــذ تـشـغـيــل ال ـمــزيــد م ــن الـعــاطـلـيــن
عــن العمل ،ويمكن االسـتـفــادة مــن السعة غير
المستخدمة فــي المصانع والـمـخــزونــات ،ولن
يرتفع التضخم .ولكن إذا كــان هناك توظيف
كامل ،فال يمكن زيادة العرض ويمكن للعمال
رف ــع األجـ ــور ،مـمــا يـجـبــر ال ـشــركــات عـلــى رفــع
األسعار ،والدخول في دوامة من التسابق بين
األسـعــار واألج ــور .إذ ًا ،هـنــاك تـســويـ ٌة مــا بين
مـسـتــوى الـبـطــالــة واألس ـعــار ،ويـمـكــن تمييزها
منحن يطلق عليه اسم «منحني فيليبس».
في ٍ
تتعارض األدلة التاريخية مع منحنى فيليبس
كـتـفـسـيــر ل ــدرج ــة ال ـت ـض ـخــم .ف ــي الـسـبـعـيـنــات،
وص ــل تـضـخــم األس ـع ــار إل ــى أع ـلــى مـسـتــويــاتــه
ب ـعــد ال ـح ــرب ،ل ـكــن ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي تـبــاطــأ
وارتفعت البطالة .شهدت معظم االقتصادات
الكبرى «ركود ًا تضخمي ًا» .ومنذ نهاية الركود
الـعـظـيــم ( ،)2008انـخـفـضــت مـعــدالت البطالة
في االقتصادات الكبرى إلى أدنى مستوياتها
بعد الحرب ،لكن التضخم تباطأ أيض ًا إلى أدنى

مستوياته ،وتـسـ َّـطــح منحنى فيليبس لدرجة
االنعدام.
ل ــذل ــك فـ ــإن ال ـت ـي ــار ال ـس ــائ ــد ف ــي حـ ـي ــرة .عـلــى
سبيل المثال ،علق عضو مجلس إدارة البنك
ال ـم ــرك ــزي األوروبـ ـ ــي ب ـي ـنــوا كـ ــوري م ــؤخ ــر ًا،
َّأن «االق ـت ـص ــاد يـتـخـبــط بــال ـف ـعــل ف ــي صــراعــه
مــع نـظــريــة الـتـضـخــم» .وعـ ّلـقــت جــانـيــت يـلـيــن،
الرئيسة السابقة للفيدرالي األمــريـكــي« :إطــار
عملنا لفهم ديناميات التضخم قد يكون عديم
التحديد بطريقة جوهرية».
جــواب التيار السائد على ما إذا كان التضخم
سـيـعــود مــع إن ـهــاء اإلغ ــاق ــات الــوبــائ ـيــة وبــدء
ن ــوع م ــن االن ـت ـع ــاش ه ــو« :ال ن ـع ــرف ،ولـكــن
ربما في مرحلة مــا» .فهل يستطيع االقتصاد
الـسـيــاســي الـمــاركـســي أن يـقــدم نـظــريــة تضخّم
بديلة وأكثر فاعلية؟ هذا ما سوف أناقشه في
الجزء الثاني من هذه المادة.
ǩمايكل روبــرتــس :Michael Roberts
باحث اقتصادي ماركسي ،من بريطانيا.
ومص َدر هذه المادة هو منشور روبرتس على
َ
جزأين (األول  17آب ،والثاني  21آب )2020
في مد ّونته «الركود التالي» التي ُيعِّر ُف
فيها عن نفسه بأنه« :خبير اقتصادي
ومراق ٌب عن
في لندن ألكثر من  40عاماً.
ِ
كثب لمكائد الرأسمالية العالمية من
داخل عرين التنين .منذ تقاعده ،أ ّلف عدة
كتب( :الــركــود العظيم من وجهة نظر
ماركسية ( ،)2009الكساد الطويل ،)2016
(ماركس  :200مراجعة القتصاد ماركس
 ،)2018وباالشتراك مع غولييلمو كاركيدي
 Guglielmo Carchediحّرر عام 2018
كتاب (العا َلم في أزمــة) .نشر العديد من
األوراق في مجالت اقتصادية أكاديمية
مختلفة ومقاالت في منشورات يسارية».
ومن أحدث كتبه (إنجلس  :200مساهمته
في االقتصاد السياسي) الصادر في تشرين
األول .2020
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زمن الهزائم الغربية ...كارا باخ نموذجاً

عندما نجحت روسيا مؤخرًا في إحالل السالم بين أرمينيا
وأذربيجان المتحاربتين ،أحدثت صدمة في جميع مراكز الحكم
الغربية ،وال سيما في فرنسا والواليات المتحدة (العضوين
اآلخرين في مجموعة مينسك) ،حيث لفتت االنتباه إلى أن
قدرة روسيا على التوسط في المفاوضات وإحالل السالم
بمفردها وبسرعة يعني أنها عازمة على ضمان األمن والسالم
في جنوب القوقاز.

فرنسا والواليات
المتحدة تلعبان
لعبة خاسرة
مسبقاً حيث ال
يمكن أن يكون
السالم الذي
يتم التوصل
إليه بوساطة
روس ّية أو إشراف
روسي إال خسارة
إستراتيجية لهما

إعداد :سعد خطار
لم تقتصر النتيجة الروسية على إحداث
السالم في المنطقة فحسب ،بل وكذلك
فــي ت ـجــاوز ال ــدور الـتـقـلـيــدي لمجموعة
م ـي ـن ـس ــك ،ودفـ ـ ــع الـ ـح ــل ن ـح ــو ال ـت ــوج ــه
اإلقـلـيـمــي ال ــذي ال يـتـيــح م ـجــا ًال لـلـقــوى
الـخــارجـيــة لـلـتــدخــل والـتــاعــب لصالحها
عـ ــن طـ ــريـ ــق الـ ـضـ ـغ ــط ل ـت ــأس ـي ــس ق ــوة
«ح ـفــظ س ــام» خــارج ـيــة فــي الـمـنـطـقــة.
وم ــع ذل ــك ،وبـيـنـمــا تـمـكـنــت روس ـيــا من
إنهاء الحرب ،تواصل القوى الخارجية
ال ـب ـحــث ب ـف ـعــال ـيــة ع ــن سُـ ـب ـ ٍـل الس ـت ـغــال
الــوضــع الــدقـيــق مــن خ ــال الـحــديــث عن
«ال ـغ ـمــوض» و«ال ـش ـكــوك» حــول اتـفــاق
ال ـس ــام وال ـح ــاج ــة إلـ ــى سـ ــام «طــويــل
األمــد» .وبعبارة أخــرى ،تحاول فرنسا
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إع ــادة إش ـعــال آلــة
الحرب بالقرب من التخوم الروسية.
الدفاع عن صيغة غير فاعلة
مــؤخــر ًا ،قــال وزيــر الـخــارجـيــة الفرنسي
جان إيف لودريان أمام برلمان بالده:
إن على روسيا «إزالــة الغموض بشأن
الــاجـئـيــن ،وتعيين حــدود وقــف إطــاق
النار ،ووجود تركيا ،وعودة المقاتلين،

وبدء المفاوضات حول وضع ناغورني
ك ــارا بـ ــاخ» .وع ـلــى ه ــذا ال ـن ـحــو ،أطـلـقــت
وزارة ال ـخــارج ـيــة األمــري ـك ـيــة خـطــابـهــا
ال ـخــاص لـتـشــويــه ص ــورة ال ـســام الــذي
توسطت فيه روسيا باعتباره «هش ًا» و
«ناقص ًا»؛ حيث أظهر بيانها الصادر في
 17تشرين الثاني أن الواليات المتحدة
لــن تقبل إال «ال ـحــل» ال ــذي تــم التوصل
إلـيــه مــن خــال مـجـمــوعــة مـيـنـســك .وفــي
 20تشرين الثاني ،ووفق ًا لتصريحاتهم
الـســابـقــة ،قــال مكتب الــرئـيــس الفرنسي
«نـ ــريـ ــد أن تـ ـقـ ــوم م ـج ـم ــوع ــة م ـي ـن ـســك
بــدورهــا فــي تـعــريــف الـمــراقـبــة» ،مضيف ًا
أيض ًا :إن «نهاية القتال ينبغي أن تسمح
اآلن باستئناف المفاوضات بحسن نية
م ــن خ ــال م ـج ـمــوعــة مـيـنـســك م ــن أجــل
حماية سكان ناغورني كارا باخ».
ومن الواضح أن فكرة «حماية» السكان
والتوقعات االستباقية لألزمة اإلنسانية
ل ـي ـســت سـ ــوى وس ـي ـلــة إلض ـف ــاء صـبـغــة
ال ـه ـشــاشــة ع ـلــى وض ــع ال ـمــراق ـبــة ،ال ــذي
رسـخـتــه روس ـيــا ،وتــرويــج الـقـنــاعــة بــأن
الصراع يمكن أن يندلع مرة أخرى.
وبـهــذا الـمـعـنــى ،فــإن الــواليــات المتحدة
وفــرنـســا ،ومــن خــال الـضـغــط مــن أجــل
«اإلش ــراف الــدولــي» عـلــى وقــف إطــاق
النار ،ال تعمالن ّإل على الحد من تقلص
دورهـمــا فــي المنطقة .وبـعـبــارة أخــرى،
فــإن فرنسا والــواليــات المتحدة تلعبان
لعبة خــاســرة مسبق ًا ،حيث ال يمكن أن
ي ـكــون ال ـســام ال ــذي يـتــم الـتــوصــل إلـيــه
بوساطة روسيّة أو إشراف روسي إال
خسارة إستراتيجية لهما.

ليس من
الصعب فهم
سبب المعارضة
الفرنسية ،نظراً
ألن تكرار صيغة
آستانا في جنوب
القوقاز سوف
ينهي فعلياً
أهمية مجموعة
مينسك ويتجاهل
مصالح القوى
الغربية بشكل
دائم.

آستانا تؤلم الحسابات الغربية
على النقيض مــن تــركـيــا ،فــإن الــواليــات
المتحدة وفرنسا ليست لديهما مصالح
م ـب ــاش ــرة ف ــي ج ـن ــوب الـ ـق ــوق ــاز س ــوى
رغـبـتـهـمــا فــي تـقـلـيــص دور روس ـيــا إلــى
الـحــد األدن ــى ،والـحـفــاظ على مــا يسمى
بـ«الخاصرة الروسية غير المستقرة».
تــركـيــا مــن جـهــة أخ ــرى ،وال ـتــي ص ـدّرت
نفسها بوصفها حليف ًا قريب ًا ألذربيجان،
وت ــورط ــت ف ــي ال ـن ــزاع م ـنــذ أن ب ــدأ فــي
أيـلــول الـمــاضــي ،لــم تـجــد لنفسها ســوى
طــريـقـ ًا واح ــد ًا ،هــو التنسيق الـكــامــل مع
روسيا بهدف إخالء المنطقة من نشاط
المسلحين الذين تورطت تركيا بإرسال
عدد منهم للقتال في القوقاز.
األهم من ذلك كله ،أنه بالنسبة للواليات
ال ـم ـت ـح ــدة وف ــرنـ ـس ــا ،ي ـم ـك ــن أن ي ـكــون
الـتـنـسـيــق الـمـبــاشــر بـيــن روس ـيــا وتــركـيــا
ب ــداي ــة ل ـش ــيء م ــا ف ــي ج ـن ــوب ال ـقــوقــاز،
شـ ــيء ي ـش ـبــه ال ـ ــدور ال ـك ـب ـيــر ف ــي إب ـعــاد
ال ـق ــوى ال ـغــرب ـيــة ع ــن س ــوري ــة ،م ـمــا قـلــل
بشكل كبير من قدرة الواليات المتحدة
على التحكم بمسارات األمور في البالد.
ورب ـم ــا ي ـكــون م ــا ص ــدر ع ــن مـســؤولـيــن
فرنسيين في اإلليزيه ،هو أوضح وأدق
مــا يعبر عــن التقدير الفرنسي للوضع:
«إن ـن ــا نـ ــرى أن ال ـ ــروس ي ـن ـس ـقــون مــع
األتــراك فيما يتعلق بصيغة محتملة ،ال
نــريــدهــا ،مــن شــأنـهــا تـكــرار صيغة عملية
آس ـتــانــا فــي ه ــذه الـمـنـطـقــة الـحـســاســة».
وليس من الصعب فهم سبب المعارضة
الفرنسية ،نظر ًا ألن تكرار صيغة آستانا
فــي جـنــوب الـقــوقــاز ســوف ينهي فعلي ًا
أه ـم ـي ــة م ـج ـمــوعــة م ـي ـن ـســك ،وي ـت ـجــاهــل
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مصالح القوى الغربية بشكل دائم.
وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،ت ـن ـسَّــق إيـ ــران أي ـض ـ ًا
مع روسيا لتسريع عملية الحل جنوب
القوقاز .وعلى عكس مجموعة مينسك،
ف ـ ــإن إيـ ـ ــران فـ ــي وض ـ ــع م ـن ــاس ــب ل ـهــذه
العملية ،ولديها عــاقــات قــويــة مــع دول
ال ـقــوقــاز وه ــي تـنـســق بـشـكــل وث ـيــق مع
روسيا وتركيا من خالل عملية السالم
وف ــق صـيـغــة أس ـتــانــا ،ف ـهــي لـيـســت قــوة
من خارج المنطقة ،وتشترك بعمق في
االهتمام الروسي والتركي بإبقاء الغرب
خــارج المنطقة .ومــع نضج تشكيل هذا
الـنــوع مــن الـتـفــاهــم بـيــن روسـيــا وتــركـيــا
وإي ــران ،سيتقلص الـمـجــال أمــام أنصار
تدويل الصراع واتفاق السالم ،ويمكننا
أن نتوقع من كل من فرنسا والواليات
المتحدة أن تواصال االنتقادات الالذعة
في األسابيع واألشهر المقبلة.
أخـ ـيـ ــر ًا ،ي ـب ـقــى ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى أن إي ـجــاد
س ــام دائ ــم فــي جـنــوب ال ـقــوقــاز شــيء،
واالتـفــاقــات الحالية لــوقــف إطــاق النار
وتـجـمـيــد ال ـصــراع شــيء آخ ــر ،فالعملية
ال ـثــان ـيــة ال ـت ــي بـ ــدأت ل ـل ـتــو ك ـف ـي ـلــة بـمـنــع
تأجيج الصراع وتصعيده ،وهــي عملية
ض ـ ــروري ـ ــة جـ ـ ــد ًا فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـح ــال ــي،
م ــن أج ــل ح ـقــن ال ــدم ــاء وإع ــاق ــة ال ـهــدف
األم ــريـ ـك ــي فـ ــي ت ـح ــوي ــل ال ـم ـن ـط ـقــة إل ــى
ب ــؤرة تــوتــر مـتــواصـلــة وم ـس ـت ـمــرة ،أمــا
ال ـع ـم ـل ـيــة األولـ ـ ــى ،ف ـهــي م ــره ــون ــة فـعـلـيـ ًا
بإيجاد نوع من التحالفات واالتحادات
اإلقليمية الكفيلة بوضع حد للتناقضات
القومية وتحويلها من مسبب لألزمات
والـ ـ ـصـ ـ ــراعـ ـ ــات إلـ ـ ــى فـ ــرصـ ــة ل ـل ـت ـك ــام ــل
والتعاون.
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لم يعد االتحاد األوروبي قائماً على المصلحة المشتركة بين
دول أعضائه ،هذا إذا افترضنا أنها كانت كذلك أص ًال،
فالتناقض بين الدول األغنى غرباً ،واألفقر شرقاً ،كان حاضرًا
بشكل فاقع-
منذ قيامه ،إال ّأن وظيفة االتحاد اليوم باتتٍ -
أداة يجري استخدامها من جميع أعضائه سعياً إلى مصالحهم
الخاصة وحدها ،في فترة يصعب على ّأي من هذه الدول أن
تمضي بسياسات «تعاون» حقيقية ،ما لم يج ِر في كل واحدة
منها أو ًال تغيي ٌر في سياساتها ،وعلى رأسها اللبرلة والتشبيك
األمريكي ،في ظل األزمة الرأسمالية العالمية المستمرة
والمتصاعدة.
ǧيزن بوظو

من مستجدات أزمــة االتـحــاد األوروبــي
وخالفاته خالل الفترة القريبة السابقة،
بــاإلضــافــة إلــى مـســألــة خ ــروج بريطانيا
ال ـق ــدي ـم ــة ال ــدائـ ـم ــة ،اتـ ـف ــاق ع ـل ــى خـفــض
انـ ـبـ ـع ــاث الـ ـكـ ــربـ ــون ب ـن ـس ـب ــة  %55فــي
الـعــام  ،2030وتـقــديــم ديــون بقيمة 2,2
تريليون دوالر من جميع أعضائه على
الـتـســاوي مــن أجــل التعافي االقتصادي
«بسبب موجة جائحة كورونا الثانية»
ب ـعــد صـ ـدّ وردّ ب ـيــن ب ــول ـن ــدا وه ـن ـغــاريــا
مــع االت ـح ــاد ،وعـلــى جــانـ ٍـب آخ ــر ،جــرى
تمتين العالقات االقتصادية بين االتحاد
األوروب ــي وبـيــن الـصـيــن ،رغــم التصعيد
والتهديد األمريكي.
تخفيض انبعاثات الكربون
وديون من رقبة األفقر
طويل
بعد مـفــاوضــات اسـتـمــرت لــوقــت
ٍ
س ـب ـق ـت ـهــا وت ـخ ـل ـل ـت ـهــا خـ ــافـ ــات ح ـ ــادة،
ات ـف ــق ق ـ ــادة االتـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي عـلــى
«خ ـف ــض ان ـب ـع ــاث ــات ال ـك ــرب ــون بـنـسـبــة
 %55خالل العقد المقبل» والتحول إلى
«االق ـت ـصــاد األخ ـض ــر» ،بـمــا يـعـنـيــه ذلــك
مــن تخفيض اسـتـخــدام وحــرق الفيول
وال ـغــاز ومـشـتـقــات الـنـفــط فــي الصناعة
وال ــزراع ــة ،عـبــر االنـتـقــال إلــى الـطــاقــات

المتجددة أو «الخضراء».
ووق ـفــت بـشـكـ ٍـل أســاســي كــل مــن بــولـنــدا
وهنغاريا موقف ًا رافض ًا لهذا الطرح في
البداية ،معبرتان بذلك عن موقف دول
أوروب ـ ــا ال ـشــرق ـيــة األف ـق ــر ع ـمــوم ـ ًا ،عـلــى
اع ـت ـبــارهــم غ ـيــر قـ ــادريـ ــن -سـ ــواء فـيـمــا
يخص الكلفة المطلوبة ،أو التكنولوجيا
الــازمــة ودرج ــة تـطــورهــا فــي بلدانهم-
ع ـل ــى ال ـم ـض ــي ب ـه ــذا الـ ـتـ ـحـ ـوّل ،إلـ ــى أن
جـ ــرت ت ـس ــوي ــة الـ ـخ ــاف ع ـب ــر اإلق ـ ــرار
بــأن االنـتـقــال الـمــزمــع ستتكفل بــه دول
االتحاد بالتساوي ،مع إعطاء تسهيالت
ووق ـ ــت أط ـ ــول لـ ـل ــدول ال ـش ــرق ـي ــة ال ـتــي
تعتمد بشكل كبير على الفيول.
مــن جهة أخــرى ،ســاد خــافٌ آخــر فيما
يخص مبلغ الـدَّيــن الــذي جــرى االتفاق
عليه 2,2 ،مليار دوالر ،الموجّه لتعافي
االق ـت ـص ــاد األوروب ـ ـ ــي وت ـن ـش ـي ـطــه بـعــد
مــوجــة ك ــورون ــا ال ـثــان ـيــة ،بـكـيـفـيــة صــرفــه
واسـتـيـفــائــه ،حـيــث تـقــاســم الـنـســب على
التساوي بين الدول األعضاء ،يعني أن
تدفع الدول األفقر نسب ًة أكبر من ناتجها
ال ـم ـح ـل ــي مـ ـق ــارنـ ـ ًة ب ــاألغـ ـن ــى ،ول ـت ــذه ــب
الحصة األكبر من المبلغ لتعافي األغنى
أو ًال.
رغ ــم وض ــوح عـمـلـيــة الـنـهــب فــي الـجــزء
األخ ـي ــر الـمـتـعـلــق بـمـبـلــغ الـ ـدَّي ــن ،إال أن
مــوضــوعــة تخفيض انـبـعــاثــات الـكــربــون
ال تختلف عـنـهــا ،والـبــوصـلــة لفهم األمــر
تـكـمــن فــي الـمـصـلـحــة خـلــف ه ــذا ال ـقــرار،
وخ ـل ــف عـ ـب ــاءة الـ ـح ــرص ع ـل ــى األزمـ ــة
البيئية واالحـتـبــاس الـحــراري ،فــي ظل
األزمـ ــة الــرأس ـمــال ـيــة وال ـت ــراج ــع الـغــربــي
عموم ًا.
ف ـق ــرار االن ـت ـقــال إل ــى ال ـطــاقــات الـنـظـيـفــة
مــن الجانب األوروبــي يأتي فــي مرحلة
ي ـعــانــي ف ـيــه االق ـت ـص ــاد ال ـعــال ـمــي أســاس ـ ًا
مـ ــن أزمـ ـ ـ ــات تـ ـجـ ــاريـ ــة مـ ـتـ ـص ــاع ــدة فــي
الـنـفــط وال ـغــاز ،إثــر قــوة عـطــالــة الهيمنة
األمــريـكـيــة وإعــاقـتـهــا لــاتـحــاد مــن إجــراء
ات ـفــاقــات مــع الـصـيــن وروس ـي ــا« ،الـسـيــل
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تكمن مشكلة
التناقضات
والتناحرات
األوروبية
في طبيعة
سياساتها
االقتصادية في
كل منها على
ٍّ
وجماعة
حدة
ً
ٍ
باإلضافة إلى
تشبيكها مع
«اإلمبراطورية
األمريكية»
المتراجعة

ال ـش ـمــالــي »2-م ـثــا ًال ،وم ــن جـهــة أخــرى
فإنه بات سباق ًا عالمي ًا في درجة تطور
تـكـنــولــوجـيــا اإلن ـتــاج نـفـسـهــا ،ال ــذي بــات
فـيــه اسـتـخــدام الـطــاقــات غـيــر الـمـتـجــددة
«متخلف ًا» لمحدوديته ،وشرطه بتوافر
مـ ـ ــواده الـ ـخـ ــام بـ ـح ــده األدن ـ ـ ــى ،بـغــض
الـنـظــر عــن إمـكــانـيــة دول االت ـح ــاد على
ال ـق ـيــام ب ـهــذا ال ـت ـحــول م ــن عــدم ـهــا ،بـنــاء
على طبيعة سياسة دول أعضائه عملي ًا،
وه ــو مــا نــزعــم أن ــه غـيــر قــابـ ٍـل للتطبيق
فع ًال ،دون إجــراء تغييرات حقيقية في
النظام االقتصادي -االجتماعي القائم،
فاإلنتاج عبر الطاقات المتجددة يعني
إلغاء جزء هام من الربح التجاري القائم
ع ـلــى اس ـت ـي ــراد وت ـص ــدي ــر ال ـم ـحــروقــات
بمختلف أنواعها.
أي :إن اإلقـ ــرار «ال ـن ـظــري» ب ـضــرورة
االنتقال هذا جاء نتيجة األزمة ،ومعبر ًا
عنها لدى االتحاد األوروبي ،ولن يكون
عــدم قــدرة «تطبيقه الـعـمـلــي» إال دافـعـ ًا
ومحرض ًا لألزمة ذاتها.
ملف بريكست لن ُيغلق
ب ــات ــت م ـس ــأل ــة خـ ـ ــروج ب ــري ـط ــان ـي ــا مــن
االتحاد األوروبي ،بخالفاتها وأخبارها،
أمــر ًا حــاضــر ًا واعتيادي ًا فــي أوروبــا منذ
سـنـيــن ،إال أنـهــا ت ــزداد حــديـ ًة مــع مــرور
الوقت ،وتحديد ًا في هذه الفترة ،حيث
يـكــون مــوعــد ال ـخــروج الـنـهــائــي الـمــزمــع
ف ــي األول م ــن ال ـش ـهــر ال ـم ـق ـبــل ،وســط
ال ـت ـنــاحــرات بـيــن ل ـنــدن واالت ـح ــاد حــول
وج ــود اتـفــاق مــن عــدمــه ،ومــا سيترتب
على كلتا الحالتين ،وصو ًال إلى أن تعلن
بــريـطــانـيــا عــن اس ـت ـعــدادهــا لـنـشــر قــوات
عـسـكــريــة فــي م ـيــاه الـصـيــد الـبــريـطــانـيــة،
مـنـعـ ًا ل ـص ـيــادي االت ـح ــاد األوروب ـ ــي من
دخولها.
لـكــن وعـلــى الــرغــم مــن ذل ــك ،وإن جــرى
األسـ ــوأ ،وف ـق ـ ًا لـلـتــرجـيـحــات ب ــأن تـخــرج
بريطانيا دون التوصل إلى اتفاقّ ،إل أن
ذلــك ال يعني تــوقــف الـمـحــادثــات ،وإنـمــا

تـعـمـيــق الـتـنــاقــض ال ـجــاري واس ـت ـمــراره
وزيادته تعقيد ًا.
وع ـ ـلـ ــى خ ـل ـف ـي ــة األزم ـ ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
وبريكست وخالفات االتحاد وإغالقات
ال ـ ــوب ـ ــاء ،يـ ـج ــري تـ ــراجـ ــع الـ ـب ــورص ــات
األوروب ـي ــة ،لـيـنـخـفــض وفــق تسجيالت
يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة« :داو ج ــون ــز سـتــوكــس
أوروب ــا  »600بنسبة  ،%1,3وانخفض
ق ـ ـطـ ــاع االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت بـ ــأكـ ـثـ ــر م ـ ــن ،%3
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت الـ ـعـ ـقـ ــود اآلج ـ ـلـ ــة ل ـم ــؤش ــر
«س ـتــانــدرد أن ــد ب ــورز  »500بــأكـثــر من
 ،%0,9وم ــؤش ــر «ي ـ ــورو س ـت ــوك »50
بنسبة  ،%1,5باإلضافة إلى تراجع عدة
مــؤشــرات بــورصــات أخــرى فــي كــل من
فرنسا وألمانيا وبريطانيا.
حل االستعصاء األوروبي لن يكون
ّ
إال بتغيير السياسات
تـكـمــن مـشـكـلــة الـتـنــاقـضــات والـتـنــاحــرات
األوروب ـ ـ ـي ـ ـ ــة ف ـ ــي ط ـب ـي ـع ــة س ـي ــاس ــات ـه ــا
االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي ك ـ ٍّـل م ـن ـهــا ع ـلــى ح ــدةٍ،
وج ـم ــاع ـ ًة ،بــاإلضــافــة إل ــى تـشـبـيـكـهــا مــع
«اإلمـبــراطــوريــة األمريكية» المتراجعة،
وبــالـمـثــل ،فــإن نـجــاة ال ــدول األوروب ـيــة،
بـ ـل ــدانـ ـ ًا وشـ ـعـ ــوبـ ـ ًا ،ال أن ـظ ـم ــة ،يـتـطـلــب
حـ ـل ــو ًال ل ـهــات ـيــن ال ـم ـش ـك ـل ـت ـيــن ،وإذا مــا
كــانــت األنـظـمــة األوروب ـيــة تـعــي مخاطر
الواليات المتحدة عليها ،وتدفع باتجاه
تـخـفـيــض عــاقــاتـهــا مـعـهــا ،واالسـتـعــاضــة
عـنـهــا بــالـعــاقــات مــع ال ـشــرق بـكــل بــطء،
وب ــال ـت ــدري ــج ،ك ـمــا ي ـج ــري ف ــي «ال ـس ـيــل
ال ـ ـش ـ ـم ـ ــال ـ ــي »2-م ـ ــع روسـ ـ ـي ـ ــا م ـ ـث ـ ــا ًال،
وجــرى مؤخر ًا عبر توقيع اتفاق حول
االس ـت ـث ـم ــار ب ـي ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي
وال ـص ـيــن يــوثــق ال ـعــاقــات االق ـت ـصــاديــة
بـيـنـهـمــا ،رغ ــم عــويــل واش ـن ـط ــن ،إال ّأن
هذا االتجاه ال يمكن أن يمضي لنهايته
ويحل المسائل العالقة دون تغيي ٍر في
سياسات الدول نفسها ،والتي لن تدفع
بها ّإل شعوبها مع تعمّق األزمة وآثارها
عليها.

شؤون عربية ودولية
قاسيون ـ العدد  996اإلثنين  14كانون األول 2020
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الصورة عالمياً
•قالت المستشارة
األلمانية
أنغيال ميركل:
إن إجراءات
اإلغالق
الحالية فشلت
في الحد من
انتشار الوباء ،مشيرة
إلى أنه سيتم تشديد اإلجراءات لغاية 10
كانون الثاني ،أي :بعد انتهاء فترة األعياد.
•وافقت الهيئة
الوطنية
لتنظيم المهن
والخدمات
الصحية في
البحرين يوم
األحد ،على
تسجيل لقاح
«سينوفارم» الصيني
رسمياً ،ضمن جهود التصدي لفيروس
كورونا.

اتفاق لتطبيع العالقات بين المملكة المغربية والكيان الصهيوني ،وأعلن أيضاً وبشكل متوا ٍز االعتراف
أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،عن ٍ
األمريكي بشرعية السيطرة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها منذ عقود ،ليكون هذا االعتراف تتويجاً للتوجه الغربي بالخروج عن
القانون الدولي ،وتجاهل قرارات مجلس األمن في هذا الخصوص.

ǧعالء أبوفّراج

سـيـحـمــل إع ــان تـطـبـيــع ال ـعــاقــات مع
ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي آث ـ ــار ًا س ـ ــوداء ،ال
على القضية الفلسطينية فحسب ،بل
على المملكة المغربية ذاتها ،فالمغرب
ي ـح ـمــل ف ــي ي ــده اآلن ث ــاث ب ـطــاقــات
خاسرة ،ويبدو أنه ال يدرك هذا بعد،
رغم أن اللعبة على وشك أن تبدأ!
البطاقة األولى :القارب الغارق
لم تدرك المملكة المغربية بعد أن العالم
ت ـغ ـيّــر ،وأن دع ــم ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ال ـ ــذي تُ ـع ــول ع ـل ـيــه ل ــن ي ـك ــون كــاف ـي ـ ًا،
فــالـتــراجــع األمــريـكــي لــم يـعــد بــاإلمـكــان
إخفاؤه .فحتى القوى الغربية األخرى
التي فرضت نفسها لعقود في القارة
الـ ـسـ ـم ــراء ،ل ــم ت ـع ــد ت ـض ـمــن ن ـف ــوذه ــا.
إفريقيا تشهد تحوالت كبرى ،وتبدو
مــامــح ه ــذه ال ـت ـحــوالت فــي ع ــدد من
الملفات ،أبرزها :العالقات المتينة بين
الـ ــدول اإلفــري ـق ـيــة وال ـص ـيــن وروس ـيــا،
والتي تتوسع يوم ًا بعد آخــر ،وتأخذ
فــي بـعــض األمــاكــن مــامــح الـشــراكــات
اإلسـتــراتـيـجـيــة ،ويـنـعـكــس هــذا بحجم
الـ ـتـ ـب ــادل الـ ـتـ ـج ــاري واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
الكبرى في البنية التحتية والقطاعات
اإلن ـتــاج ـيــة األس ــاس ـي ــة ،ل ـيــأخــذ أش ـكــا ًال
أخـ ـ ــرى ،م ـن ـه ــا :ال ـت ــواج ــد وال ـت ـن ـس ـيــق
العسكري واألمني ،باإلضافة إلى كون
روسيا تعمل تدريجي ًا على أن تكون
«المظلة السياسية» لمنظمة االتـحــاد

اإلفـ ــري ـ ـقـ ــي ،عـ ـب ــر ت ـن ـس ـي ــق ال ـن ـش ــاط
ال ـ ــروس ـ ــي -ال ـص ـي ـن ــي فـ ــي ال ـم ـح ــاف ــل
الدولية ،وتمثيل إفريقيا وقضاياها في
تـلــك الـمـحــافــل .تــراجــع الـنـفــوذ الـغــربــي
واألم ــريـ ـك ــي م ـس ــأل ــة وق ـ ــت ،وي ـج ــري
ب ـت ـســارع م ـل ـحــوظ ،وهـ ــذا م ــا يـفــرض
ع ـلــى األن ـظ ـم ــة ال ـقــائ ـمــة ك ـل ـهــا ،الـبـحــث
عــن مصالحها الحقيقية ،لتثبيتها عن
طــريــق ال ـحــوار والــدبـلــومــاسـيــة بـعـيــد ًا
عن استفزاز الجوار.
البطاقة الثانية :الخروج عن
الشرعية الدولية
االع ـ ـ ـت ـ ـ ــراف األم ـ ــري ـ ـك ـ ــي والـ ـغـ ــربـ ــي
بالسيطرة المغربية على الصحراء،
يـعـنــي ال ـع ـمــل ص ــراح ــة ع ـكــس ال ـقــرار
 690ال ـ ـص ـ ــادر ع ـ ــام  1991وال ـ ــذي
يعتبر إلى الجانب القرارات األخرى
ال ــداعـ ـم ــة وال ـم ـت ـم ـم ــة لـ ــه ال ـمــرج ـع ـيــة
الــدولـيــة الــوحـيــدة المعترف بها لحل
أزم ـ ــة الـ ـصـ ـح ــراء ال ـغ ــرب ـي ــة ،وي ـنــص
ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة إج ـ ــراء
اس ـت ـف ـتــاء ل ـت ـقــريــر ال ـم ـص ـيــر ،ي ـشــارك
ب ــه «الـ ـصـ ـحـ ــراويّـ ــون» ،وتـ ــم إن ـش ــاء
بـعـثــة خــاصــة مــن قـبــل مـجـلــس األمــن
ل ـت ـط ـب ـيــق هـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار ،ال ـ ــذي ج ــرى
تـعـطـيـلــه م ــن ق ـبــل الـمـمـلـكــة الـمـغــربـيــة
المدعومة من الواليات المتحدة .لكن
ما يجري اليوم لم يعد يندرج تحت
المماطلة في تطبيق قرار دولــي ،بل
تحت الـخــروج عــن الـقــانــون الــدولــي،
ف ـل ـل ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـغ ــرب ـي ــة رأي مـخـتـلــف

ع ــن ق ـ ــرار م ـج ـلــس األمـ ـ ــن ،وت ـس ـعــى
وت ــرى فــي تـبـنــي ال ـغــرب والــواليــات
الـمـتـحــدة لـخــارطــة الـطــريــق المغربية
هذه «ثمن ًا الئق ًا» للتطبيع مع الكيان
الـصـهـيــونــي .الـمـفــارقــة الـمـضـحـكــة أنــه
ل ـي ــس مـ ــن ال ـص ـع ــب ع ـل ــى الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة رفـ ــض ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي،
بــل بــات هــذا سـلــوكـ ًا أمــريـكـيـ ًا يــومـيـ ًا،
ل ـكــن إع ــان رف ــض ال ـقــانــون الــدولــي
شــيء ،وفــرض سـيـنــاريــوهــات بديلة
شي ٌء آخر تمام ًا! فتستطيع الواليات
الـمـتـحــدة إطــاق الـتـصــريـحــات يومي ًا
حـ ــول م ـج ـمــل ال ـق ـض ــاي ــا ،ف ـت ـطــرح مــا
عُ ــرف ب ـ «صـفـقــة ال ـقــرن» ،واعـتــرفــت
بــال ـجــوالن ال ـس ــوري بــوص ـفــه ج ــزء ًا
من الكيان الصهيوني ،وخالفت قرار
مجلس األمن حول البرنامج النووي
اإليراني وسحبت توقيعها عن البيان
الختامي لمجموعة « ،»1+5لكن كل
ذلـ ــك وغـ ـي ــره ل ــم ي ـغ ـيــر ال ـك ـث ـيــر عـلــى
أرض الواقع ،لذلك لن يكون اعتراف
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ب ـن ـفــوذ الـمـغــرب
ع ـلــى ال ـص ـحــراء ال ـعــامــل ال ـحــاســم في
هــذا الـمــوضــوع .بــل مــا سـيـجــري هو
ـرب
دف ــع الـمـمـلـكــة الـمـغــربـيــة لـفـتــح حـ ٍ
جــديــدة مــع جـبـهــة الـبــولـســاريــو ،بعد
وقــف إلطــاق الـنــار استمر أكـثــر من
ثالثين سنة ،وستدفع هذه الخطوة
النظام المغربي للدخول في مواجهة
مـفـتــوحــة مــع جــارتـهــا ال ـجــزائــر ،ومــع
دول االتحاد اإلفريقي ،ومع الصين،
وروسيا التي أعلنت عبر خارجيتها

رفضها للقرارات األمريكية األخيرة،
وتمسكها بقرار مجلس األمــن حول
الصحراء.
البطاقة الثالثة :التناقض مع الداخل
لــم يـكــد الـمـغــرب قــد أعـلــن عــن تطبيع
الـ ـع ــاق ــات مـ ــع الـ ـكـ ـي ــان ،ح ـت ــى بـ ــدأت
الـتـفــاعــات الــداخـلـيــة بــالـظـهــور ،فجزء
أس ـ ــاس ـ ــي م ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة
وال ـش ـع ـب ـي ــة ت ــرف ــض هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة،
وحتى القوى التي تعتبر أن الصحراء
ج ــزء م ــن ال ـم ـغــرب ال تـقـبــل ب ــأن يـتــم
اس ـت ــرداد ال ـص ـحــراء بـصـفـقــة مـقــايـضــة
ع ـل ــى ح ـس ــاب ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي!
يضاف إلى الموقف الشعبي الرافض
لـهــذه الـخـطــوة لـيــس مــن الـصـعــب أن
تــدرك هــذه الـقــوى أن المغرب ذاهـبٌ
إلــى مــواجـهــة عـسـكــريــة جــديــدة ،وهــو
م ــا ي ـم ـثــل اس ـت ـن ــزاف ـ ًا ل ـط ــاق ــات ال ـبــاد
وشـبــابـهــا فــي م ـعــارك غـيــر مـحـســوبــة
الـنـتــائــج ،وهــو مــا يفتح الـبــاب واسـعـ ًا
لمرحلةٍ مــن عــدم االسـتـقــرار الداخلي
الذي بات يملك ما يكفي من األسباب
لإلنفجار.
ظهر النظام المغربي سيكون مكشوف ًا
قــريـبـ ًا ،ولــن يـكــون مــن الـسـهــل ترتيب
األمــور وتجنب الهزات الكبرى ،التي
لن تش ّكل خطر ًا على النظام المغربي
ف ـح ـس ــب ،بـ ــل س ـت ـش ـكــل خـ ـطـ ــر ًا عـلــى
وحــدة المملكة ومــواردهــا ،وستكون
ل ـل ـخ ـطــوات ضـيـقــة األفـ ــق ه ــذه أث ـمـ ٌـان
بــاه ـظــة ،س ـتــدفــع م ــن م ـ ــوارد الـشـعــب
المغربي ودمائه وهو ما يجب تجنبه.

•تزايدت
الدعوات
في السودان
خالل األسابيع
األخيرة،
لمظاهرة
مليونية ضد
الحكومة «المطبعة» ،من قبل جهات
متعددة ،أبرزها :الحزب الشيوعي السوداني،
وبعض لجان المقاومة السودانية.
•سجلت السلطات
الصحية
اليابانية
تفشياً جديداً
النفلونزا
الطيور في
محافظة شيغا،
لتكون المحافظة
العاشرة التي يتفشى فيها هذا المرض
خالل هذا العام  ،2020بحسب وسائل إعالم
محلية.
•قالت وسائل إعالم
بريطانية:
إن السلطات
حذرت
المتاجر
الكبرى بشأن
تخزين المواد
الغذائية وسط
احتماالت خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي بال اتفاق ،مع وجود مخاوف من
حدوث نقص في المواد.
•وجه رئيس
أذربيجان
إلهام علييف
انتقادات إلى
مجموعة مينسك
الخاصة بتسوية نزاع
قره باغ ،ضمن منظمة األمن والتعاون في أوروبا،
مشيراً إلى أن أذربيجان وأرمينيا وروسيا من قاموا
بتسوية النزاع ،وليس مجموعة مينسك.
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أوهام التقاط الكربون وخياالت تح ّمل

تقدم قاسيون ترجمة لقاء مع بيتر كارتر ،الطبيب والباحث في شؤون المناخ منذ
 ،1988والذي خدم كخبير مراجع في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ
ما بين  2014و ،2018والذي يناقش مسألة إنكار المناخ في الغرب والهرطقات غير
العلمية وعلى رأسها التقاط الكربون وتخزينه.

ǧبول جاي وبيتر كارتر
Ǩهناك اقتصادي يدعى نوردهاوس ،حاصل
على جائزة نوبل في االقتصاد لعمله في
المناخ .باتت أحاديث هذا االقتصادي مؤثرة
بين النخب السياسية الغربية :بايدن وترودو
وعدد من النخب السياسيين اآلخرين .بناء
بأن هناك
على تقييماته الزمنية يظ ّن هؤالء ّ
بعض التكنولوجيا السحرية التي ستظهر
في المئة عام القادمة ،ولهذا ال داعي للكثير
من القلق .حتى إننا قرأنا في أكثر من مكان
عن اكتشافات الحتجاز الكربون .دعنا أوالً
نسأل :ما مدى إلحاح تغ ّير المناخ؟ وما رأيك
في اإلطار الزمني لنوردهاوس؟

السيد نوردهاوس مشهور جد ًا في المجتمع
المناخي ،وشهرته أتــت لكونه من األشخاص
األوائـ ــل الــذيــن ح ـثــوا ال ـح ـكــومــات عـلــى وضــع
ح ـدّ درج ـت ـيــن مـئــويـتـيــن ك ـح ـدّ نـهــائــي لـلــزيــادة
عــن مـتــوســط مــا قـبــل الـحـقـبــة الـصـنــاعـيــة .لكنّه
مقياس رديء ،ويـجــب عليك أن تعمل لوقت
طــويــل جـ ــد ًا ف ــي ق ـضــايــا ال ـم ـنــاخ ل ـت ــدرك مــدى
س ـ ــوءه .ل ـقــد ك ــان أح ــد األشـ ـي ــاء ال ـت ــي ضـلـلــت
الناس بد ًال من إحاطتهم بالمعلومة الصحيحة،
لكنّها جعلته شهير ًا بأيّة حــال .لقد نشر ورقة
منذ فترة قريبة قــال فيهاّ :إن الــزيــادة المثلى
في درجة حرارة المناخ هي أربع درجات ،يا
إلهي أتتخيل!
لن نصل يوم ًا لنرى حرارة األرض  4درجات،
فــاإلن ـســان ـيــة ل ــن تـتـحـمــل ح ـتــى ال ــوص ــول لـ ـ 3
درجـ ــات .ه ــذا ج ـنــون ،حـتــى الــدرج ـتــان قــد تـمّ

اع ـت ـمــادهــا ف ــي االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ف ــي 1996
ك ـنــوع مــن ال ـت ـســويــة .ك ــان الـعـلـمــاء فــي حينها
يقولون بـ ّـأن الـحـدّ يجب أن يـكــون  1,5درجــة
مـئــويــة ،وكــان يطلق عـلــى ح ـدّ الــدرجـتـيــن اســم
حـدّ الـتــوازن الــذي سنضعه بحيث ال نتخطاه
لألبد .فأيّ شيء أعلى من حدّ الدرجتين كان
سـيـعـنــي كـ ــوارث عـلــى ال ــزراع ــة وع ـلــى الـنـظــام
البيئي ،ولكنهم اعتمدوه بأيّة حال واستخدموا
مصطلح «الجموح أو الفلتان .»Runaway
ومصطلح الجموح هذا ليس مصطلح ًا يفضله
علماء المناخ ،ولكنّه المستخدم بين ناشطي
الـبـيـئــة والـمـنـظـمــات غـيــر الـحـكــومـيــة مـنــذ فترة
طــوي ـلــة .وه ــو مـصـطـلــح جـيــد ج ــد ًا ألن ــه يعني
بأن رد فعل األرض والنظام المناخي سيعني
ّ
قيام الكوكب ببعث المزيد من غــازات الدفيئة
مــن تـلـقــاء نـفـســه .أسـهــل ردّ فـعــل يمكننا فهمه
هو حرائق الغابات التي ازدادت بفعل التغير
ال ـم ـنــاخــي ،وأط ـل ـقــت الـكـثـيــر م ــن ثــانــي أكـسـيــد
ال ـكــربــون فــي ال ـجــو ب ــدوره ــا ،وكــذلــك الـمـيـثــان
والـكــربــون األس ــود .وهــذا مــا يعنيه ردّ الفعل
المضخم ،ألنّه يضخم ما كانت تقوم به بالفعل
حضارتنا الصناعية .هناك الكثير مــن مصادر
التضخيم فــي ردّ الـفـعــل ،فـلــديـنــا مـثـ ًا :القطب
ال ـش ـمــالــي ،وأي ـض ـ ًا األمـ ـ ــازون ،ال ــذي ــن سـيـكــون
انهيارهما كارثي ًا ،وهو يحدث بالفعل ،ويصفه
ال ـخ ـبــراء ب ــأنّ ــه أم ــر ال يـمـكــن ال ـع ــودة ع ـنــه إذا
مــا اسـتـمــر ،ولــن يـكــون بـيــدنــا أيّ شــيء لفعله
للتأثير في النظام المناخي.
كل هذا ضمن ح ّد الدرجتين،
Ǩتتحدث عن ّ

ولكن حتى لو قامت الــدول بكل ما عليها
فعله وفقاً التفاق باريس للمناخ ،فسنصل
لح ّد الدرجتين في  .2050اتفاق باريس ال
يوقف ح ّد الدرجتين ،بينما أنت تقول بأ ّنه
ح ّد متأخر ال يمكننا فعل شيء عنده.

رد فعل
أسهل ّ
يمكننا فهمه هو
حرائق الغابات التي
ازدادت بفعل التغير
المناخي وأطلقت
الكثير من ثاني
أكسيد الكربون في
الجو بدورها

هناك الكثير من األبحاث والتصريحات العلمية
ال ـتــي تـثـبــت ب ـ ّـأن ح ـدّ الــدرج ـت ـيــن مـتــأخــر ج ــد ًا.
انظر نحن عند  1,1و ،1,2ويمكنك رؤية مدى
األح ــداث الـكــارثـيــة الـتــي شـهــدنــاهــا بــالـفـعــل .حـدّ
الدرجتين سيطلق بال شك جموح االحتباس
الـحــراري .هـنــاك ورقــة بحثية مـمـتــازة نشرت
ال ـعــام ال ـمــاضــي ،وجــذبــت االن ـت ـبــاه لـمــا يسمى
«وض ـ ــع األرض ال ـح ــام ـي ــة» ،وهـ ــو مـصـطـلــح
علمي .إن تفحصت الورقة بشكل جيد فسترى
بأن جميع الظواهر تحدث عن حدّ الدرجتين.
ّ
هناك نوعان من المضاعفات الرئيسية للبقاء
على قيد الحياة بسبب االحتباس الـحــراري،
آخذين باالعتبار البشر وحدهم .األولــى :هي
الـ ــزراعـ ــة .لــدي ـنــا زراع ـ ــة نــاج ـحــة بـشـكــل رائ ــع،
س ــواء فــي الــواليــات الـمـتـحــدة أو أوروبـ ــا ،أو
ال ـص ـيــن ال ـتــي تـنـتــج أغ ــذي ــة أك ـثــر م ــن الـجـمـيــع.
هذه الزراعة الناجحة تعتمد فقط على المناخ
الـمـسـتـقــر ال ــذي شـهــدنــاه خــال الـعـشــرة آالف
عــامـ ًا الـمــاضـيــة ،وهــذا االسـتـقــرار هــو بالضبط
م ــا ك ـنــا بـحــاجـتــه الخ ـت ــراع وت ـطــويــر ال ــزراع ــة
ف ــي ال ـعــديــد م ــن ال ـمــواقــع ح ــول ال ـعــالــم .هـنــاك
الكثير جد ًا من العوامل المتنوعة ذات الضرر
الهائل بــالــزراعــة بسبب التغير المناخي .ومن
المنطقي أنّنا إذا ما وصلنا إلــى درجــة حــرارة
أع ـلــى وحــرائــق أك ـثــر وج ـفــاف أش ــد ،فستنهار
الزراعة لعدم قدرة النباتات على تحمل درجة
ح ــرارة مـعـيـنــة .الــزراعــة هــي الـمـفـتــاح المطلق
لـبـقــائـنــا ،وهــي الـجــانــب األك ـثــر أهـمـيــة بالنسبة
للبشرية فيما يتعلق بتغير المناخ.
ال ـم ـش ـك ـلــة ال ـك ـب ــرى ال ـث ــان ـي ــة :ه ــي ف ــي ال ـتــأث ـيــر
الـ ـم ــرع ــب ل ـل ـت ـغ ـي ــر الـ ـمـ ـن ــاخ ــي ف ـي ـم ــا س ـم ـي ـنــاه
بــال ـج ـمــوح .سـيـعـنــي ه ــذا ال ـق ـضــاء ع ـلــى جـمـيــع

أش ـكــال ال ـح ـيــاة عـلــى األرض .بــدايــة الـجـمــوح
تـعـنــي نـهــايــة ك ـ ّـل ش ــيء .سـيـكــون لــديـنــا كــوكــب
مختلف كليّة ،كوكب حار ويزداد حرارة .وال
نتحدث عن الحرارة التي شهدها الكوكب قبل
مــاي ـيــن ال ـس ـن ـيــن ،ب ــل حـ ــرارة بــوت ـيــرة أس ــرع
بكثير أدّت إليها انبعاثاتنا.
Ǩيتم اليوم الحديث عن «صافي انبعاثات»
كاف؟
صفر كربون بحلول  .2050هل هذا ٍ

يسمح لنا «صافي انبعاثات الكربون» بدخول
عـصــر وهــم تـغـيّــر الـمـنــاخ .إنّــه مصطلح حديث
نـسـبـيـ ًا .مـنــذ الـتـسـعـيـنــات حـظـيـنــا بـمـئــات آالف
األوراق البحثية التي تحدثت عن االنبعاثات
الـحـقـيـقـيــة ،وجـمـيـعـهــا ت ـقــول بــوجــوب تقليص
االنـبـعــاثــات بـشـكــل ســريــع وشــديــد .فــي تقرير
الهيئة الــدولـيــة المعنية بــالـمـنــاخ الـخــامــس في
 ،2014يـمـكـنــك أن ت ــرى ب ـ ّـأن هــدفـنــا يـجــب أن
يكون تقليص االنبعاثات إلــى صفر ،وستجد
ذلك بشكل وافٍ في تقارير درجة  1,5مئوية.
ولهذا فمصطلح «صافي صفر» مجرّد محاولة
تالعب بالكلمات لنصل إلى خيال علمي ،وليس
إلى علم .وأحد األسباب الرئيسة لذلك ّأن هذا
المصطلح يخفي ما يسمى بالتقاط الكربون،
وهو األمر التكنولوجي الخرافي بأيّة حال.
م ـش ـك ـلــة «صـ ــافـ ــي االنـ ـبـ ـع ــاث ــات» أنّـ ـهـ ــا تـحـمــل
الكثير مــن التعاريف ،بينما مستقبل البشرية
ومستقبل الحياة على األرض يجب أن يكون
أكثر تحديد ًا .هذا واضحٌ أشدّ الوضوح ،وعليك
كي تجعل العامة يفهمون– وهم يسعون حق ًا
إل ــى الـفـهــم– أن ت ـكــون م ـح ــدد ًا .يـمـكــن لـصــافــي
االنبعاثات أن يعني الكثير مــن األشـيــاء ،فهي
بحسب مــراكــز الـعـلــوم ،مـثــل MIT :أن تـحــاول
الــدول تقليص االنبعاثات بأقصى قــدر ممكن،
ث ــم ال ـق ـيــام ب ــإزال ــة م ــا ت ـب ـقــى م ــن ث ــان ــي أكـسـيــد
الكربون من الجو .هذا جنون بال أدنــى شك،
وهو يناقض جميع أشكال العلوم التي حظينا
بها عــن المسألة فــي الخمسة والعشرين عام ًا
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الـمــاضـيــة ،وهــي عـلــوم م ـحــددة .يـجــب أن يتم
تخفيض االنـبـعــاثــات .فــي  1990كــانــت النسبة
المطلوبة .%80
لقد أتى مصطلح صافي االنبعاثات عن طريق
علمي ،بعض األبـحــاث هنا وهناك مما تزامن
مــع اإلح ـبــاط الـتــالــي لفشل مــؤتـمــر كوبنهاغن
في  .2009لكن بعد ذلك بدأ اإلعــام وصانعو
السياسات ينشرون مواد تجعل الحلول تبدو
أسـهــل بكثير ،وهــو األمــر الــذي يـنــافــي الــواقــع
الــذي قــد يضمن نـجــاتـنــا .وب ــدأوا بتغيير الحد
ال ـم ــوازن األبـ ــدي درج ـت ـيــن مـئــويـتـيــن ليصبح
فقط حد ًا مؤقت ًا نصله في  .2100وكما نعلم لم
يتوقف االحتباس الحراري ولم يحدث شيء.
دخـلــت مصطلحات غير مـحــددة ،مـثــل :صافي
االنـبـعــاثــات و«الـكــربــون الـتــراكـمــي» .وكـمــا قال
دافيد أرتشر من شيكاغو ،وهــو أحــد واضعي
ال ـن ـم ــاذج ال ــرائ ــدي ــن ف ــي ال ـع ــال ــم ف ـي ـمــا يـخــص
الكربون والمناخ :إنّها تبقى لألبد ،انبعاثاتنا
م ــن ثــانــي أك ـس ـيــد ال ـكــربــون تـبـقــى ف ــي الـمـنــاخ
آلالف السنين.
لــديـنــا الـيــوم أعـلــى تــركـيــز ثــانــي أكـسـيــد كــربــون
في الجو منذ  23مليون عام.
Ǩدعني أكون مباشراً هنا ،وأقول لك ما الذي
فهمته من كالمك :مسألة صافي االنبعاثات
الــصــفــريــة ،ومــســألــة الــتــقــاط الــكــربــون
بتكنولوجيا جديدة قادرة على إزالة الكربون
من الجو ،جميعها تمويه للقول بأننا لسنا
بحاجة للتخلص من الوقود األحفوري بسرعة،
وبأن لدينا وسائل أخرى للوصول إلى الصفر؟
ّ

ت ـم ــام ـ ًا ،هـ ــذا ه ــو لـ ـبّ ال ـم ـس ــأل ــة .ي ــري ــدون أن
يقنعونا بأنّه ليس علينا إغالق صناعة الوقود
األح ـ ـف ـ ــوري .ع ـن ــدم ــا ق ـص ــدت م ــؤت ـم ــر COP
 25ف ــي م ــدري ــد ،وه ــو أح ــد مــؤت ـمــرات األم ــم
الـمـتـحــدة الـكـبــرى عــن ال ـم ـنــاخ ،ك ــان الــدكـتــور
هــاوســونــغ لــي ،وهــو اقـتـصــادي تـقـلـيــدي من
كوريا الجنوبية ،واضح ًا في افتتاح المؤتمر،

ح ـي ــث شـ ــدد م ـ ـ ــرار ًا وت ـ ـك ـ ــرار ًا ع ـل ــى وج ــوب
تقليص االنبعاثات اآلن وعلى الـفــور .جميع
المنظمين وافقوا على ما قال ،وجميع العلماء
أقـ ــروا م ــا ذه ــب إل ـيــه ال ـمــؤت ـمــر .األمـ ــر الـمـهــم
الوحيد اليوم هو :تقليص االنبعاثات بشكل
ســريــع جــد ًا ،وكـ ّـل مــا عــدا ذلــك غير مـهــم .لكنّ
ه ــذا ال ي ـحــدث بــالـفـعــل ،فــالـحـكــومــات الـغــربـيــة
ال تـتـحــدث حـتــى عــن فـعــل ه ــذا .عـنــدمــا ننظر
إلى خطة بايدن للمناخ ،فهي ال تقترب حتى
من التخلص من الوقود األحـفــوري .تذكرها
الخطة بشكل عــرضــي على ّأن أمــامـنــا عـقــود ًا
لتنفيذها .تتحدث خطة بايدن بشكل رئيس
عــن أس ـطــورة الـتـقــاط ال ـكــربــون ،وه ــي الـتــي
ال ي ـم ـكــن ال ـق ـيــام ب ـه ــا .إنّ ـه ــا ت ـك ـنــولــوج ـيــا غـيــر
م ــوج ــودة ،ف ـقــط ك ـخ ـيــال ع ـل ـمــي .ل ـقــد وردت
مسألة التقاط الكربون ضمن تقديرات الهيئة
الــدولـيــة المعنية بــالـمـنــاخ مـنــذ الـتـقــديــر الثالث
فــي  2001بـشـكــل عــرضــي ،واآلن يـتـحــدثــون
عنها م ــرار ًا وت ـكــرار ًا .بــاتــوا الـيــوم يتحدثون
عنها باسم «االنبعاثات السلبية».
إنّها أمر مربك ،وهي تعطي المبرر الستمرار
صناعة الوقود األحفوري بالبقاء .بينما األمر
ال ــوح ـي ــد ال ـي ـق ـي ـنــي الـ ــذي ال ش ــك ف ـي ــه ،والـ ــذي
يوافق عليه جميع العلماء :علينا إنهاء صناعة
الوقود األحفوري على الفور .علينا استبدالها
بنسبة  ،%100وهو األمر الذي كنا نعرفه منذ
أعــوام ،وليس بالجديد علينا .يمكنكم العودة
إل ــى تـقــريــر الـهـيـئــة الــدول ـيــة  2012ال ــذي أعـلــن
وأن علينا
بــوضــوح بــأنـنــا مـسـتـعــدون لــذلــكّ ،
اس ـت ـب ــدال ال ـط ــاق ــة ال ـم ـس ـت ـخــرجــة م ــن ال ــوق ــود
األحفوري.
ولــإجــابــة عــن ســؤال السرعة الـتــي يجب فيها
الـتـخـلــص مــن الــوقــود األح ـفــوري ،فـقــد حــاول
تقرير الهيئة الدولية أن يضع مــدة افتراضية
حـتــى عــام  .2050لـيــس هــذا شـبـيـهـ ًا «بـصــافــي
انـبـعــاثــات صـفــري» .السيناريو األفـضــل ،وهو
الـسـيـنــاريــو الــوحـيــد لـلـنـجــاة ،يـعـنــي :تخفيض

وردت مسألة
التقاط الكربون
ضمن تقديرات
الهيئة الدولية
المعنية بالمناخ منذ
التقدير الثالث في
 2001بشكل عرضي
واآلن يتحدثون عنها
مراراً وتكراراً

إنتاج الوقود األحفوري بنسبة  %86إلى %87
بـحـلــول ع ــام  .2050لـكــن إل ــى اآلن لــم نشهد
شيئ ًا من تطبيق هذا االتجاه ،ونحن قريبون
جد ًا من إطالق الجموح الحراري .عندما نصل
إلــى درجــة  1,5مـئــويــة فسنشهد بشكل عملي
ت ـضــاؤل أكـثــر الـمـحــاصـيــل عـلــى وج ــه األرض،
وعند درجتين ستذوي كامل المحاصيل .ليس
األمـ ــر م ـج ـرّد صــافــي ان ـب ـعــاثــات غ ــام ــض ،فـهــو
يـعـتـمــد عـلــى الـســرعــة الـتــي يـمـكـنـنــا مــن خــالـهــا
تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
أعقب على أمٍر قلته في وقت مبكر.
Ǩدعني ّ
بأن الزراعة في خطر ،لكنني أعرف أ ّننا
قلت ّ
باإلضافة إلى التخلص من الوقود األحفوري،
علينا أيضاً تغيير الطرق التي نقوم بها
بالزراعة ،أهذا صحيح؟

نعم بكل تأكيد ،وهــذا مذكور في تقدير الهيئة
الدولية المعنية بالمناخ عن  1,5درجة مئوية،
ف ـقــد ذك ــر بــالـتـفـصـيــل حــاجــة إج ـ ــراء تـغـيـيــرات
كبرى على جميع مستويات المجتمع ،ويشمل
ذلــك ال ــزراع ــة .الـمـصــدر األول لــانـبـعــاثــات بال
شــك هــو الــوقــود األح ـفــوري وال ـغــاز الطبيعي
والميثان إلــخ ،لكن في مرتبة ليست بالبعيدة
عــن الــوقــود األح ـفــوري تــأتــي طــريـقــة إنـتــاجـنــا
للغذاء .علينا ببساطة أن نغيّر طريقة اإلنتاج
العالمي للطاقة .ليس هذا باألمر الصعب تقني ًا،
كل هذه التكنولوجيا الحديثة المذهلة،
فلدينا ّ
وهــي تكنولوجيا ذكية وقــادرة على استبدال
الــوقــود األح ـف ــوري ،الـمـشـكـلــة هــي فــي الـقـيــام
بخطوة التغيير ،وليس في وجــود أساساتها
التقنية.
نـتـحــدث هـنــا عــن ال ــري ــاح وال ـش ـمــس والـطــاقــة
ال ـش ـم ـس ـيــة ال ـم ــرك ــزة .ال يـمـكـنـنــا ال ـت ـخ ـلــي عــن
الطاقة النووية ،فهي مصدر منخفض انبعاث
ال ـكــربــون بـشـكــل كـبـيــر جـ ــد ًا ،ول ـهــذا ال يمكننا
الـتـخـلــي عـنـهــا .أعـلــم ب ـ ّـأن الـكـثـيــر مــن الـنــاس ال
يـحـبــون سـمــاع ه ــذا ،لـكـنـنــي قـمــت بــالـكـثـيــر من
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األب ـح ــاث عــن ال ـطــاقــة ال ـنــوويــة ،وه ــي بــالـفـعــل
لديها بعض المشاكل ،مثل :السرطانات ،لكننا
يجب أن ندخل في نمط النجاة اليوم ،بينما ال
يشعر السياسيون بالحاجة لذلك ،وهنا تكمن
المشكلة.
يـ ــأخـ ــذنـ ــا هـ ـ ــذا إلـ ـ ــى مـ ـس ــأل ــة الـ ـحـ ـي ــز ال ــزم ـن ــي
واالس ـت ـث ـمــارات .هـنــاك تـقــريــران رسـمـيــان في
بــري ـطــان ـيــا والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،نُ ـش ــرا مـنــذ
س ـتــة أش ـه ــر ،وقـ ــد ك ــان ــا مــده ـش ـيــن بـ ـ ّـأن لــديـنــا
القدرة على استبدال كامل الوقود األحفوري
بطاقة مستدامة خالل  15إلى  20عام ًا .ولكنّ
ه ــذا يـعـتـمــد ب ـش ـكــل أسـ ــاس ع ـلــى ك ـم ـيــة ال ـمــال
المخصصة الستثمارها فــي خلق هــذه الطاقة
ال ـبــدي ـلــة .ف ــإن ت ــرك األمـ ــر ل ـل ـســوق ف ــا أعـتـقــد
ب ـ ّـأن األم ــر سـيـتــم ،أمّ ــا إذا تــدخـلــت الـحـكــومــات
وخ ـص ـصــت م ـبــالــغ اس ـت ـث ـمــار ه ــائ ـل ــة ،فـعـنــدهــا
سينجح األمر.
بـيـنـمــا فــي الــوقــت ال ـحــالــي تـتــدخــل الـحـكــومــات
في حقيقة األمر إلبطاء تقدم الطاقة النظيفة،
وإلب ـ ـق ـ ــاء مـ ــا ي ـق ـت ــل الـ ـك ــوك ــب ح ـ ـي ـ ـ ًا :الـ ــوقـ ــود
األح ـف ــوري .إنّ ـهــم يـقــدمــون اإلع ــان ــات لـلــوقــود
األح ـفــوري ،عـلــى طــول الـعــالــم يـقــدمــون الــدعــم
لـلــوقــود األح ـف ــوري .لـقــد ق ــام مــركــز  MITفي
 2015ب ـح ـســاب اإلعـ ــانـ ــات ال ـم ـقــدمــة لـصـنــاعــة
الــوقــود األحـفــوري عالمي ًا ،وتـمّ إعــادة التأكيد
ع ـلــى األرق ـ ــام ف ــي ع ــام  .2019ل ـقــد تـبـيــن ب ـ ّـأن
اإلعانات لقطاع الوقود األحفوري حول العالم
تبلغ  5تريليونات دوالر سنوي ًا.
عـلــى جـمـيــع ال ـنــاس كـســر أب ــواب حـكــومــاتـهــم،
وال ـ ـق ـ ــول لـ ـهـ ــم :تـ ــوقـ ـفـ ــوا عـ ــن دع ـ ــم الـ ــوقـ ــود
األحـ ـف ــوري الـ ــذي ي ـق ـتــل مـسـتـقـبـلـنــا ،وعـلـيـكــم
ال ـت ــوق ــف الـ ـيـ ــوم .ل ـق ــد أط ـل ــق ب ــاي ــدن وع ـ ــود ًا
ضبابية عن كــون حكومته ستوقف اإلعانات
للوقود األحفوري دون أن يحدد ما إذا كان
سيفعل ذلــك منفرد ًا ،أم إن قامت جميع دول
الـعــالــم األخ ــرى بــذلــك ،لـكــن إذا مــا نـظــرنــا عن
قــرب إلــى منصات السياسيين الديمقراطيين
والـ ـجـ ـمـ ـه ــوريـ ـي ــن ف ـس ـن ـج ــد بـ ــأنّـ ـهـ ــم ال ن ــواي ــا
لــديـهــم إلنـهــاء الــوقــود األح ـفــوري .لـقــد تابعت
ال ـجــداالت االنـتـخــابـيــة ،والـتــي أكــد فيها بــايــدن
بــأنّــه لــن يــوقــف تـقـنـيــات الـتـكـسـيــر السـتـخــراج
النفط.
Ǩإذاً :مسألة التقاط الكربون التي يستمرون
بالحديث عنها في الواليات المتحدة ،هل
بأي شكل؟
هي واقعية ّ

ألن عليك تقليص
ال ،هي مجرّد خيال .أو ًالّ :
انبعاثاتك إلى صفر افتراضي ًا ،صحيح؟ لذلك ال
توجد طريقة يمكن من خاللها القيام باحتجاز
الـكــربــون وعــزلــه فـعـلـيـ ًا ضـمــن مـعــادلــة علمية.
بأن تحقيق ذلك
إنّها مسألة متناقضة .يقولون ّ
علمي ًا ممكن ،إذا وصلنا إلى الصفر االفتراضي،
لكن حتى نفعل ذلــك يجب أن نزيل الكربون
مــن ال ـغــاف ال ـجــوي .الـمـســألــة مـحــض ه ــراء،
ال تــوجــد الـيــوم أيّ ــة آلـيــة إلزال ــة الـكــربــون من
ال ـغــاف ال ـج ــوي ،نــاهـيــك عــن عــزلــه بـحـيــث ال
يـتـســرب .إنّ ــه أمــر مـسـتـحـيــل ،وهــو غـيــر الزم
بـتــاتـ ًا .كـ ّـل مــا علينا فعله هــو اسـتـبــدال الوقود
األحـفــوري بطاقة نظيفة مستدامة ال تلوث.
ّإن تـفـضـيــل ال ـح ـكــومــات ال ـغــرب ـيــة ل ـمــا يـسـمــى
بــال ـطــاقــة ال ـب ـيــولــوج ـيــة ،وال ـت ـق ــاط ال ـك ــرب ــون،
وال ـت ـقــاطــه م ـج ـرّد إل ـه ــاء وخ ـي ــال ي ــري ــدون بــه
تـبــريــر اسـتـمــراراهــم بالنمط الـســائــد .يــريــدون
إح ــراق األش ـجــار ،بينما علينا زراع ــة ترليون
شـجــرة بــد ًال مــن إحــراقـهــا .األشـجــار ال تلتقط
ال ـكــربــون ،ولـكــن إذا نـجـحـنــا بــزراعــة تــرلـيــون
شجرة فقد ننجح فــي تغيير تركيز انبعاثات
الكربون.
ǩبتصّرف
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الواليات المتحدة أنقذت البشر ّية

من الطبيعة والفضائيين و«ال ّروس» و«الصينيين»!

يقال :إن المجرم يبقى يدور حول جريمته .والواليات المتحدة ،ممثلة اإلجرام
اإلمبريالي العالمي ،تقوم بذلك الدوران الكثيف والمتك ّرر حول جريمتها في قطاع
أساس من دعايتها عبر صناعة األفالم وهوليوود .واألمثلة كثيرة ومبالغة في آن.
فالواليات المتحدة أنتجت مئات األفالم للقول :إنها أنقذت البشرية ،أو كانت هي
المهمة .ولكنها في غالب تلك المهام «المنتصرة» واجهت الطبيعة
في طليعة تلك
ّ
والفضائيين ،و«ال ّروس» .وفي كل ذلك جوهر تضليلي حول العدو الرئيس للبشرية:
الرأسمالية.

ǧد.محمد المعوش

اإلنتصار ضد الطبيعة!
أنتجت هوليوود أفالم ًا عديدة تم ّثل فيها خطر
الطبيعة على البشرية ،في نماذج تحاكي يوم
«الدينونة» أو «القيامة» وذلك إلعطاء السياق
مبالغة صــادمــة .ومنها نذكر مـثـ ًا« :الـنــواة»-
 ،)2003( The Coreحـيــث تـتـعـطــل حــركــة
ال ـص ـه ــارة ال ـم ـح ـي ـطــة ب ـن ــواة األرض ،فـتـقــوم
الواليات المتحدة بتشكيل فريق «انتحاري»
ل ـلــوصــول إل ــى ال ـص ـهــارة ،عـبــر ج ـهــاز اخـتــرعــه
أمــريـكــي حـكـمـ ًا ،وإع ــادة تـحــريــك الـصـهــارة من
خ ــال ان ـف ـجــارات نــوويــة م ــدروس ــة الـتــوقـيــت.
ت ـن ـج ــح ،وي ـض ـح ــي ال ـغ ــال ـب ـي ــة ب ـح ـي ــات ـه ــم فـ ــداء
لـلـبـشــريــة! فـيـلــم «الـ ـك ــارث ــة»Armageddon-
( )1998يـحــاكــي اح ـت ـمــال تــدمـيــر األرض من
خــال كــويـكــب ض ـخــم ...وهـنــا طـبـعـ ًا الــواليــات
المتحدة تتقدم المشهد عبر فريق «انتحاري»
يـفــدي الـبـشــريــة ،عـبــر الــوصــول إلــى الـكــويـكــب
وتـفـجـيــره ن ــووي ـ ًا مــن داخ ـل ــه .يـنـجــح الـفــريــق،
ويـضـحــي الـغــالـبـيــة بـحـيــاتـهــم وتـنـجــو الـبـشــريــة
م ــرة ج ــدي ــدة! فـيـلــم آخ ــر شـبـيــه بـ ـ «ال ـك ــارث ــة»
هــو فيلم «الـتــأثـيــر الـعـمـيــق»Deep impact-
( ،)1998الـ ــذي ي ـحــاكــي ت ــدم ـي ــر ًا «ب ـطــول ـي ـ ًا»
ل ـكــوي ـكــب س ــوف يـ ــؤدي إل ــى االنـ ـق ــراض .أمــا
فيلم «اليوم ما بعد الغد»The Day After -

 )2004( Tomorrowي ـت ـحــدث ع ــن عـصــر
ج ـل ـيــدي ي ـضــرب ال ـك ــرة األرضـ ـي ــة ،ول ـكــن هــذا
المرة لم يتم تسجيل إيقاف للكارثة ،بل هروب ًا
مـنـهــا ،ولـكــن تـظـهــر الـبـطــولــة األمــريـكـيــة عالمي ًا
في محاولتها المستميتة إلنقاذ شعبها وباقي
الـشـعــوب ،وفــي سـيــاق الـفـلــم ،تـلـغــي الــواليــات
المتحدة ديون المكسيك مث ًال ،من أجل السماح
لــأمــريـكـيـيــن بــالـلـجــوء بــاتـجــاه الـجـنــوب حيث
تأثير العاصفة أقل .أما فيلم عاصفة الطقس أو
الجيوستورم )2017( Geo Storm -يحاكي
حــالــة الـسـيـطــرة عـلــى أقـمــار صناعية وظيفتها
ال ـتــاعــب بــال ـط ـقــس ،م ــن أج ــل تــول ـيــد عــاصـفــة
عالمية وذلــك ألهــداف سياسية ،وهــذه المرة
المؤامرة من داخل الواليات المتحدة ،من قبل
قـســم «فــاســد» مــن الـنـظــام األمــريـكــي مــن أجــل
السيطرة على الـعــالــم! ولـكــن ســرعــان مــا يهبّ
القسم األعـظــم «الـخـيّــر» ،ويــوقــف العملية بعد
سلسلة كوارث تضرب األرض.
وتمر الرسائل السياسية في تفوق الواليات
الـمـتـحــدة الـعـلـمــي واألخــاقــي والـمـســؤول عن
بــاقــي «األمـ ـ ــم» ،وتُ ـظ ـهــر م ــدى تـخـلــف ال ــدول
األخــرى ،كالروس تحديد ًا ،فأحد مشاهد فيلم
«الكارثة» ،يُظهر خبير ًا روسي ًا ضمن الفريق
الدولي الــذي شكلته الــواليــات المتحدة ،وهو
يضرب المعدات في المركبة من أجل إصالحها،
ويعلن صراحة« :هكذا نحن في روسيا نصلح

األمور»! في دليل على بدائية التفكير الروسي
وال علميّته.

ليس فقط القفز
اإليديولوجي فوق
االنقسام الطبقي
هو المطلوب
تثبيته في األفالم
بل إظهار قيادة
الواليات المتحدة
للبشرية جميعها
وإظهارها أمة
الحر ّية واإلنسانية

اإلنتصار ضد الفضائيين!
الخطر على البشرية يأتي أيض ًا من الفضائيين.
وهــذا الكالم يكثر مــؤخــر ًا ،خصوص ًا في كالم
بعض السياسيين عن التواصل مع الفضائيين!
أو ف ــي ال ـت ــروي ــج ال ـغ ــام ــض ل ـمــوجــة «ال ـج ـســم
الحديدي» الغريب الذي يظهر مؤخر ًا في غير
موقع من العالم!
إن فـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــي «ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــال»-
 )1996( Independence Dayوي ــوم
االستقالل :القيامةIndependence Day: -
 ،)2016( Resurrectionيحاكيان هجوم ًا
ف ـضــائ ـي ـ ًا ع ـلــى األرض ،ومـ ــن غ ـيــر ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة لـتـنـقــذ ال ـب ـشــريــة ،ع ـل ـم ـ ًا ومـســؤولـيــة
أخ ــاق ـي ــة وإن ـس ــان ـي ــة؟! وه ـن ــا يُ ـظ ـهــر ال ـع ـل ـمــاء
األمــري ـكــان جـيـشـهــا ،وقــدرت ـهــم عـلــى التضحية
وع ـلــى ق ـيــادة وتـحـفـيــز بــاقــي الـ ــدول مــن أجــل
التصدي للهجوم .ال بل إن رئيس الجمهورية
نفسه يتطوع في المعركة كونه طـيــار ًا سابق ًا
فــي ن ـهــار مـمـيــز بــالـنـسـبــة ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة،
وهــو يــوم الــرابــع مــن تـمــوز -يــوم االستقالل
(م ــن هـنــا ج ــاء اس ــم ال ـف ـي ـلــم) .يـنـجــح الـتـصــدي
ويتم إنقاذ البشرية هنا أيض ًا .المريخ يهجُم-
 )1996( Mars Attacksهــو فـيـلــم يـحــاكــي
ه ـجــوم ـ ًا لـفـضــائـيـيــن لـلـسـيـطــرة ع ـلــى األرض.
وتتصدر الواليات المتحدة المشهد من خالل
اكـتـشــافٍ بــالـصــدفــة ،عبر اسـتـخــدام الموسيقى
من أجل تفجير أدمغة الفضائيين .ويظهر في
الـفـيـلــم تـفــانــي ال ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة
ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة لـلـتـضـحـيــة بــذات ـهــا .تنجح
الفكرة ويتم إنقاذ البشرية .أما فيلم النسيان-
 )2013( Oblivionيُ ـظ ـهــر ب ـق ـيــة ق ـل ـي ـلــة مــن
«أبـطــال» بشريين يــواجـهــون محاولة القضاء
عـلــى الـجـنــس الـبـشــري .وه ــؤالء األب ـطــال هم

ح ـك ـم ـ ًا أم ــري ـك ـي ــون .أمـ ــا س ـل ـس ـلــة أفـ ــام رج ــال
باللباس األســود-2-1( Men in Black -
 )1997 -2002 -2012 -2019( )4-3يُظهر
وكالة سرية أمريكية من أجــل حماية الكوكب
من الغزو الفضائي «الشرير» على الرغم من
وجود فضائيين «أخيار» يعملون مع اإلنسان
ويـتـعــايـشــون مــع الـبـشــر عـلــى األرض بشكل
م ـم ـوّه .ه ــذه الــوكــالــة تُـظـهــر أنــاس ـ ًا تـخـ ّلــوا عن
حياتهم الشخصية ،وضحوا بها لصالح التخفي
الدائم ضمن الوكالة .ودائـمـ ًا ينتصر «البطل»
األمريكي وقدراته العلمية وأخالقياته العالية.
فيلم «حــافــة الـغــد» يُـظـهــر سـيـطــرة الفضائيين
عـلــى أوروبـ ــا بـعــد غــزوهــم لـ ــأرض ،فـيـتـصــدر
فريق عالمي وأساسه الواليات المتحدة لهم،
فتنتصر البشرية مرة أخرى.
الوحدة العبثية
تـ ـط ــول الئـ ـح ــة األف ـ ـ ــام الـ ـت ــي ت ـظ ـه ــر ال ـع ــدو
ال ـخــارجــي لـلـبـشــريــة ،وتــوحــد ال ــدول وال ـقــوى
وال ـط ـب ـق ــات مـ ــن أج ـ ــل ال ــواجـ ـه ــة ال ـم ـش ـتــركــة.
هـ ــذه الـ ــوحـ ــدة ال ــوه ـم ـي ــة ل ـل ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
واالجتماعية تقفز فوق التناقضات السياسية
والطبقية ،وتلغيها .بغض النظر عن ضرورة
وحدة البشرية في مواجهة األخطار المحدقة
بــال ـب ـشــريــة .ل ـيــس ف ـقــط ال ـق ـفــز اإليــديــولــوجــي،
فوق االنقسام الطبقي ،وهو المطلوب تثبيته
في األفالم ،بل إظهار قيادة الواليات المتحدة
ل ـل ـب ـشــريــة ج ـم ـي ـع ـهــا ،وإظـ ـه ــاره ــا أمـ ــة ال ـح ــريّ ــة
واإلن ـس ــان ـي ــة .وهـ ــذه ال ـم ـح ــاوالت تـتـثـبــت مــن
خــال إظـهــار بــاقــي الـشـعــوب وال ــدول كعناصر
مشبوهة ،أو جاهلة ،يحكمها الجهل .فالمافيا
دائ ـم ـ ًا روس ـيّ ــة ،واألغ ـب ـيــاء وال ـب ـس ـطــاء ذهـنـيـ ًا
هــم دائ ـم ـ ًا مــن الـصّـيـنـيـيــن ،أو شـبـكــات اإلتـجــار
بالبشر هم من الصينيين.
الــواليــات المتحدة لــم تنقذ البشرية ،بــل شُبّه
لهم!
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ظهر الكثير من المؤرخين الذين تناولوا في أعمالهم تاريخ
الشرق والبلدان العربية في القرن العشرين ،ومن بينهم
المؤرخ السوفييتي فالديمير لوتسكي « »1962-1906الذي
تصادف ذكرى رحيله الـ  58بتاريخ  17كانون األول الحالي.
ǧقاسيون

ه ـ ــو واحـ ـ ـ ــد م ـ ــن م ـ ــؤرخ ـ ــي الـ ـمـ ــدرسـ ــة
السوفييتية في النصف األول من القرن
العشرين ،وواحد من المؤرخين القالئل
الذين يقفون على رأس المؤرخين من
حيث األعمال التاريخية النوعية .حيث
ت ــرك أك ـثــر م ــن  100ع ـمــل ح ــول قـضــايــا
ح ــرك ــات ال ـت ـحــرر ف ــي ال ـب ـلــدان الـعــربـيــة،
وساهم بتحرير عدد من األعمال حول
تاريخ واقتصاد الدول العربية ،كما أنشأ
م ــدرس ــة لـلـمـسـتـعــربـيــن ال ـســوف ـي ـيــت فــي
مجال التاريخ الحديث والمعاصر.
مـ ـ ــن أهـ ـ ـ ــم أع ـ ـم ـ ــال ـ ــه كـ ـ ـت ـ ــاب «الـ ـ ـح ـ ــرب
الوطنية التحررية فــي ســوريــة -1925
 ،»1927الـ ـكـ ـت ــاب الـ ـ ــذي ي ـت ـح ــدث عــن
ال ـث ــورة ال ـســوريــة ال ـك ـبــرى ال ـتــي قــادهــا
سلطان بــاشــا األطــرش ضــد االستعمار
واإلمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،وه ـ ــو أح ــد
ال ـم ــراج ــع الــرئ ـي ـســة ع ــن ت ــاري ــخ ال ـثــورة
«صدر عام .»1964
باإلضافة إلى بعض األعمال االقتصادية
واألدبـيــة ،تــرك فالديمير لوتسكي كتب ًا

ال ـت ــي أل ـق ــاه ــا ف ــي مــوس ـكــو م ـنــذ ،1936
ون ـش ــر بـعـضـهــا ف ــي ال ـك ـت ــاب ال ـمــدرســي
«الـتــاريــخ الـحــديــث لــأقـطــار المستعمرة
والـتــابـعــة  ،»1940واسـتـكـمــل عـمـلــه في
ال ـم ـح ــاض ــرات ال ـت ــي أل ـق ــاه ــا ب ـيــن عــامــي
 ،1953-1949لـيـصــدر الـكـتــاب منتصف
ستينات القرن الماضي ،أي :بعد رحيله
بسنوات.
جاء في كتابه عن أوضاع اإلمبراطورية
ال ـع ـث ـمــان ـيــة ن ـهــايــة ال ـق ــرن ال ـث ــام ــن عـشــر
وبـ ــدايـ ــة الـ ـق ــرن ال ـت ــاس ــع ع ـش ــر« :وق ــد
أفضت هــذه االنتفاضات الكثيرة العدد

عـ ــن تـ ــاريـ ــخ سـ ــوريـ ــة ومـ ـص ــر ول ـب ـن ــان
وأوزب ـك ـس ـتــان وش ـمــال إفــريـقـيــا وتــركـيــا
ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة ،والـ ـبـ ـل ــدان ال ـم ـت ـح ــررة مــن
االسـتـعـمــار الـقــديــم ،وعـمــل فــي أكاديمية
العلوم السوفييتية ،معهد االستشراق.
«تـ ــاريـ ــخ األق ـ ـطـ ــار ال ـع ــرب ـي ــة ال ـح ــدي ــث»
ه ــو أول ت ـجــربــة ف ــي األدب ال ــروس ــي
والـ ـس ــوفـ ـيـ ـيـ ـت ــي تـ ـسـ ـتـ ـع ــرض بـ ـص ــورة
م ـن ـت ـظ ـم ــة تـ ــاريـ ــخ ال ـ ـعـ ــرب فـ ــي ال ـع ـصــر
الـحــديــث «ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر ومطلع
الـقــرن الـعـشــريــن» ،حـيــث بــدأ هــذا العمل
فــي سـلـسـلــة مــن الـمـحــاضــرات الجامعية
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والـ ـنـ ــزاعـ ــات اإلق ـط ــاع ـي ــة إلـ ــى إض ـع ــاف
اإلمـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة ،وس ـ ــادت
الفوضى اإلقطاعية في أرجاء ممتلكات
الباب العالي ،وهزت الحركات الشعبية
واالنتفاضات التي قامت بها الجماهير
العربية واليونانية والكردية واألرمينية
والـ ـ ـس ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة األركـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـمـ ـتـ ــداعـ ـيـ ــة
لإلمبراطورية ،وعجلت بانهيار النظام
اإلقطاعي الرجعي العثماني الــذي و ّلى
زمـ ــانـ ــه» .ك ـمــا ت ـح ــدث ف ــي ال ـك ـت ــاب عــن
كــومــونــة ال ـجــزائــر الـمـعــاصــرة لـكــومــونــة
باريس.

كانوا وكنا

معرض العراق للكتاب

مكتشفات معبد زيوس

ب ـ ــدأت ف ـع ــال ـي ــات م ـع ــرض الـ ـعـ ــراق الـ ــدولـ ــي ل ـل ـك ـتــاب ف ــي نـسـخـتــه
السابعة واألربعين ،بمشاركة أكثر من  300دار نشر من  21بلد ًا،
وس ــط إجـ ــراءات اح ـتــرازيــة م ـشــددة لـلــوقــايــة مــن م ــرض فـيــروس
(ك ــوف ـي ــد .)19-وأط ـلــق اس ــم الـشــاعــر ال ـعــراقــي مـظـفــر ال ـنــواب على
دورة المعرض الجديدة ،التي تستمر في مدينة بغداد حتى تاريخ
 19كانون األول الحالي ،وتضم أجنحته نحو مليون عنوان تغطي
مختلف الميادين .كما سيشهد المعرض عشرات الفعاليات الفنية
والثقافية واإلعالمية ،وكان من المقرر أن يقام المعرض في آذار
الماضي ،قبل أن يتم تأجيله بسبب تفشي مرض فيروس كورونا.

أنـهــت الـبـعـثــة األثــريــة فــي دائ ــرة آث ــار الـســويــداء أعـمــال التنقيب األثــري
للموسم الحالي ،في الجزء الشرقي من معبد زيــوس «ماجيستوس»
ببلدة قنوات .وصرحت دائرة آثار السويداء ،أنه تم الكشف عن فراغات
معمارية عـبــارة عــن غــرف صـغـيــرة ،وتـمــت إزالــة الــردمـيــات لتظهر فيها
عناصر معمارية كــأبــواب صغيرة تقود إليها ،كما ظهر جــزء من قاعدة
المعبد السفلية ،والقناة المائية التي كانت تمر بجوار الغرف ،وتغذي
أجـ ــزا ًء مــن الـمـعـبــد ،وت ـقــود إل ــى خ ــزان م ـيــاه مــوجــود أم ــام ــه .يــذكــر أن
الـمـعـبــد يـعــود إلــى الـقــرن األول قـبــل الـمـيــاد ويـقــع أعـلــى الـمــديـنــة العليا
«األكروبول».

شارك أهالي حوران «محافظة درعا» في العديد من محطات التاريخ
الوطني للبالد ،إذ قــادوا ثــورة ضد االستعمار الفرنسي عــام ،1920
وشــاركــوا فــي الـثــورة الـســوريــة  ،1927-1925وفــي انتفاضة الجالء
 1945وغـيــرهــا مــن محطات تــاريــخ ســوريــة فــي الـقــرن الـعـشــريــن .في
الصورة :لوحة غالف كتاب «صور مشرقة من نضال حوران».

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

االسم
خالد الشرع
وائل منذر

الهاتف
0968844820
0935662555

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 « )٢٠20/12/13قاسيون» 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 :

حديث عن الطقس
الخطاب الجامع :أبعد من ٍ

ُو ِجد في الشارع الذي
نشأت فيه ،ثالثة
صالونات للحالقة
الرجالية ،على الرغم
ّ
من أن ط ّول الشارع
لم يكن يتعدى بضع
مئات من األمتار .كما
أن الرجال في ح ّينا،
لم يمتلكوا يوماَ
قصات شعر خاصة
ّ
تم ّيزهم عن غيرهم،
أو تشي بكم العناية
المك ّثفة التي يتلقاها
ُ
شعرهم من صالونات
التجم ّيل.

ǧنور أبوفّراج

لكن ومع التقدّم في السن ،الحظت بأن
تـلــك لــم تـكــن سـمــة حـيّـنــا فـقــط ،فالمدينة
بأكملها تكرر ذات المشاريع االقتصادية
الـصـغـيــرة .فــي أواخــر التسعينات بــدأت
تـظـهــر أول ــى ص ــاالت الـبـلـيــاردو وألـعــاب
ال ـك ــوم ـب ـي ــوت ــر ،ل ــم ي ـم ــض وق ـ ـتٌ طــويــل
ح ـتــى ام ـت ــأت أح ـي ــاء ال ـمــدي ـنــة بــأكـمـلـهــا
ب ـص ــاالتٍ مــن ه ــذا ال ـن ــوع .أيـنـمــا تـحـرّك
الـمــرء يصل إلــى سمعه صــوت الطابّات
الـثـقـيـلــة وه ــي ت ـتــدحــرج ع ـلــى ال ـق ـمــاش
األخـضــر ،تصطدم مــع بعضها ،ومــن ثم
تسقط في مكانها .جاءت بعد ذلك حقبة
رياض األطفال الخاصة ،وعلى المنوّال
نـفـســه؛ تـحـوّلــت الـكـثـيــر مــن الـبـيــوت إلــى
قاعات صف ،ووُضعت تجهيزات حدائق
األطفال ،وبدأت حِيل وأالعيب التنافس
ب ـيــن ه ــذه ال ـج ـه ــات ،ح ـتــى وص ــل األم ــر
بــإحــدى هــذه الــريــاض أن تخطف ذات
يــوم طف ًال وجدته على الطريق .بحيث
ل ــم ي ـتــم اك ـت ـشــاف م ـكــان ال ـط ـفــل إال بـعــد
الـبـحــث والـتـقـصــي ليكتشف ذووه بــأن
تـلــك كــانــت مـحــاولــة إلقـنــاعـهــم بتسجيله
في مكانٍ آخر.
وتتالت الحقب؛ حقبة آالت الكابتشينو
والـ ـش ــوك ــوال ال ـســاخ ـنــة ف ــي الـ ـش ــوارع،
محلت
حقبة معاهد تعليم اللغات ،حقبة ّ
الموبايل وهلمّ جرا .كما لو أن كل شيء
في هذه المدينة مُكرر ومعاد.
ثقافة مكررة أيضاً
مــع االن ـت ـقــال إل ــى دم ـشــق ،الح ـظــت أنــه
ورغ ــم ال ـت ـن ـوّع ال ــذي تـفــرضــه الـعــواصــم
وال ـم ــدن ال ـك ـب ـيــرة ،ل ـكــن ال ـظــاهــرة ذات ـهــا
تتكرر على مستويّات عــدة ،وكـثـيــر ًا ما
تـتـجــاوز ح ــدود الـمـنــافـســة والـتـقـلـيــد في
المشاريع االقتصادية وصو ًال إلى العمل

الثقافي .ظهرت في دمشق فرق المشي
والرياضة وتس ّلق الجبال ،وسرعان ما
نـبـتــت ع ـشــرات ف ــرق الـمـشــي الـشـبـيـهــة.
بالطبع هـنــا ،كــان لـلـتـكــرار بـعـدٌ إيـجــابــي،
ألن ت ـش ـج ـي ــع ال ـ ـنـ ــاس ع ـل ــى ال ــري ــاض ــة
واكتشاف الطبيعة السوريّة ،والتعرف
على قراها القصيّة ال يمكن أن يغدو أمر ًا
سلبي ًا حـتــى لــو كـثــرت الـمـبــادرات التي
تــدعــو لــه .لـكــن الـجــانــب الـسـلـبــي تمظهر
ع ـب ــر االن ـق ـس ــام ــات ال ـت ــي ب ــات ــت ت ـحــدث
فــي بـعــض تـلــك ال ـفــرق ،واالخ ـتــاف في
أشـكــال إدارتـهــا ورســم أهــدافـهــا وطبيعة
نـشــاطـهــا .وك ــان األم ــر ذات ــه يـحـصــل مع
الفرّق الموسيقية ،وأحيان ًا المؤسسات
الثقافية والمشاريع اإلعالمية .والالفت
هـنــا :أن الـمـشــاريــع الـنــاشـئــة كــانــت ق ّلما
ت ـب ــدأ م ــن ال ـن ـق ـطــة ال ـت ــي ان ـت ـه ــت ع ـنــدهــا
الـ ـمـ ـش ــاري ــع الـ ـت ــي س ـب ـق ـت ـه ــا ،بـ ــل ت ـك ــرر
تـمــامـ ًا ذات الـمـبــادرات وورش ــات العمل
واألنشطة.
انقسامات
حتى في مواجهة الوباء
ك ـ ــان ي ـم ـك ــن ع ـ ــدم الـ ـتـ ـوّقـ ــف ع ـن ــد ه ــذه
ال ـظ ــاه ــرة ك ـث ـي ــر ًا ،ل ــوال أن ـه ــا أح ـي ــان ـ ًا مــا
ت ـع ـيــق م ـش ــاري ــع وأعـ ـم ــال أك ـث ــر إل ـحــاح ـ ًا
وخطورة ،وتحديد ًا تلك المشاريع التي
تـتـطـلــب تـضــافــر أك ـبــر ع ــدد مــن الـجـهــود
ل ـت ـح ـق ـيــق أه ـ ـ ــداف ُك ـ ـبـ ــرى .ف ـم ــع ب ــداي ــة
انتشار فــايــروس كــورونــا مـثـ ًا ،ظهرت
ال ـعــديــد مــن ال ـم ـب ــادرات ال ـهــادفــة لـتــأمـيــن
المستلزمات الطبيّة والدواء للمصابين،
ودعــم الفئات األشــد ضعف ًا فــي مواجهة
الـ ـظـ ــروف االق ـت ـص ــادي ــة ال ـص ـع ـبــة ال ـتــي
ف ــرض ـه ــا ال ـح ـج ــر ال ـص ـح ــي .خُ ـل ـق ــت تـلــك
ال ـم ـب ــادرات فــي ظ ــرفٍ ط ــارئ ولـتـنـفـيــذ
أه ــداف م ـحــددة ،لـكــن مــع م ــرور الــوقــت
وام ـتــداد أمــد الـجــائـحــة ،بــدأت الـخــافــات

ال بد من البحث
عن األفكار
الجامعة التي
توحد الناس
ّ
وتقربهم
دون االكتفاء
باالختباء في
المساحات اآلمنة
فالحديث عن
الطقس ال يكفي
لصنع التغيير

ت ـظ ـه ــر فـ ــي صـ ـف ــوف ال ـم ـت ـط ــوع ـي ــن ،أو
األن ــاس الــذيــن عـمـلــوا ضـمـنـهــا .وامـتــدت
االنـقـســامــات تـلــك للكثير مــن الـمـبــادرات
من ذات النوع في مختلف المحافظات
ال ـســوريــة .بـعــد أن ك ــان ال ـنــاس يـقـفــون
مــع بعضهم البعض فــي مواجهة الوباء
مخاطرين بصحتهم ،بات بعضهم ينجّر
ن ـح ــو ال ـم ـه ــات ــرات وال ـم ـش ــاج ــرات عـلــى
الـفـضــاء اإللـكـتــرونــي ،معلن ًا انـقـســامــه أو
نــأيــه بـنـفـســه عــن الـعـمــل مــع هــذه الجهة
أو ت ـل ــك ،وص ـ ــو ًال إلـ ــى إص ـ ــدار ب ـيــانــات
أناس كانوا قبل شه ٍر
وتصريحات بحق ٍ
فقط مستعدين لحمايتهم بكل طاقتهم.
توافق يتعدى أحاديث الطقس
يـمـكــن االس ـت ـن ـتــاج مــن األم ـث ـلــة ال ـتــي تـمّ
ذكـ ــرهـ ــا ،أن ه ـن ــاك س ـم ـت ـيّــن طــاغـيـتـيــن
عـلــى الـكـثـيــر مــن الـمـشــاريــع االقـتـصــاديــة
وال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة ف ــي س ــوري ــة،
أول ـه ـمــا :الـنـســخ أو ال ـت ـكــرار .وثــانـيـهـمــا:
النزعة لالنقسام وتشتت الجهود.
بـ ــالـ ـطـ ـبّـ ــع ،ت ـت ـج ـل ــى خ ـ ـط ـ ــورة ال ـن ــزع ــة
لالنقسام فــي العمل السياسي تـحــديــد ًا،
وخاصة حينما يكون الهدف جمع أكبر
حـشــد شـعـبــي ،أو تـنـظـيــم أك ـبــر ق ــدر من
ال ـقــوى الـسـيــاســة لتحقيق هــدف معين،
وإحــداث التغيير في المجتمع .بالتالي،
يصبح السؤال هنا متركز ًا حول طبيعة
األفكار أو القيّم التي تحصد أكبر درجة
م ــن ال ـت ــواف ــق ب ـيــن ال ـج ـم ـيــع ،أو بـمـعـنــى
آخــر الـســؤال عــن الـمـسّـلـمــات واألرضـيّــة
ال ـم ـش ـتــركــة ،م ـقــابــل ال ـق ـضــايــا ال ـخــاف ـيــة
وال ـت ــي ق ــد ت ـكــون أح ـيــان ـ ًا أك ـثــر ثــانــويــة،
ويمكن تجاوزها.
فــأحـيــانـ ًا مــن أجــل االلـتـفــاف عـلــى الـقـضــايــا
الخالفيّة ،ومحاولة بناء أرضية مقبولة من
الجميع ،يتم تبسيط القضايا والطروحات
إل ــى ال ـحــد الـ ــذي يُ ـف ـقــدهــا م ـع ـنــاهــا .بـحـيــث

يـشـبــه األمـ ــر ف ــي ه ــذه ال ـحــالــة االق ـت ـصــار
عـلــى أحــاديــث الـطـقــس بـيــن ال ـغــربــاء ،كما
لو أن أي حديث يتجاوز درجــة الحرارة
وم ـن ـس ــوب األمـ ـط ــار ق ــد ي ـه ــدد ب ــاح ـت ــدام
ال ـخــاف .ويـتــم فــي هــذه الـحــالــة االكـتـفــاء
بــال ـتــرويــج ل ـش ـعــارات فـضـفــاضــة وم ـكــررة
دون ال ـت ـط ــرق لـ ـج ــذور ال ـم ـش ـك ــات ،أو
أسبابها ،أو اقتراح آليّات لح ّلها.
ف ـ ــي حـ ـي ــن ي ـع ـك ــس الـ ـ ـن ـ ــزوع ل ـل ـت ـك ــرار
وتحديد ًا في المشاريع االقتصادية مث ًال،
عــدم الــرغـبــة فــي الـمـخــاطــرة فــي البحث
ع ــن أب ـســط ال ـم ـشــاريــع ال ـتــي ق ــد تـحـقــق
م ـس ـتــوىً م ـق ـبــو ًال م ــن ال ــرب ــح ،دون أن
تـفــاجــئ الـجـمـهــور بـمـشــاريــع أو خــدمــات
جــديــدة ،حتى لو كــان ذلــك يعني تحوّل
أس ــواق بــأكـمـلـهــا لـبـيّــع الـمـنـتـجــات ذاتـهــا.
مكتظ ًا بالحالقين
فالحي الذي كان يوم ًا ّ
بــات الـيــوم مــزدحـمـ ًا بـمـحـ ّـات السمانة،
التي تمد أمام واجهاتها بسطات لخضار
ذابلة تكسد دون أن تجد من يشتريها.
من جهة يمكن القول :إن تشجيع الناس
عـلــى الـمـخــاطــرة بـطــرح أف ـكــار جــديــدة قد
يكون أحد الحلول ،لكن ذلك ال يعدو كونه
ح ـ ًا مُ ـج ـتــز ًأ ،فــالـحـقـيـقــة أن س ــوق الـعـمــل
والصعوبات االقتصادية تمنع الناس من
المخاطرة بالمبالغ التي نجحوا بجمعها،
وبالتالي ،يكون الـهــروب نحو الخيارات
التي تبدو أكثر أمن ًا وضمان ًا أمر ًا مفهوم ًا.
لكن هذا األمر ال ينطبق على العمل الثقافي
أو السياسي ،فالثقافة في جوهرها قائمة
عـلــى الـخـلــق واإلب ــداع ،وكــل مــا هــو مكرر
ومـعــاد ينافي جــوهــرهــا ودافــع وجــودهــا.
أما فيما يتعلق بالسياسة فهامش الجرأة
في الطرح مطلوب وضروري .ال بد من
الـبـحــث عــن األف ـكــار الـجــامـعــة الـتــي تــوحّــد
الناس وتقربهم دون االكتفاء باالختباء
ف ــي ال ـم ـس ــاح ــات اآلمـ ـنـ ــة .ف ــال ـح ــدي ــث عــن
الطقس ال يكفي لصنع التغيير.

