االفتتاحية
أربع رسائل
في العام الجديد..
مــع مـطـلــع ع ــام جــديــد مــن ال ـكــارثــة ال ـســوريــة ،وألن
«صديقك من صَـدَقــك ال من صـدّقــك» ،فـ ّـإن من المفيد
باعتقادنا ،أن نشارك األطــراف -التي نعتقد ّأن لها
مصلحة في حل األزمة السورية -آراءنا ومالحظاتنا
حـ ــول ال ـمــرح ـلــة ال ـت ــي وص ـل ــت إل ـي ـهــا ال ـب ــاد وس ـبــل
ال ـخ ــروج مــن ال ـك ــارث ــة ...ونـكـثــف ذل ــك فــي الــرســائــل
التالية:
أو ًال :ال شك ّأن الدخول العسكري الروسي في أيلول
 ،2015قــد لعب دور ًا حاسم ًا فــي منع انهيار الــدولــة
السورية ،وفي تطويق وضرب اإلرهاب .كذلك أسهم
مسار أستانا وسوتشي وصــو ًال إلــى تشكيل اللجنة
الدستورية ،في تمهيد الطريق نحو الحل السياسي
مــن جـهــة ،وفــي تخفيض مستوى العنف فــي عموم
البالد عمّا كان عليه قبل  2017من جهة أخرى .ولكن
األكـيــد أي ـض ـ ًا ،هــو ّأن الـتـهــاوي الـكــارثــي والـمـتـســارع
فــي األوضـ ــاع الـمـعـيـشـيــة ،واس ـت ـمــرار الـعـمــل الـغــربــي
التخريبي والتقسيمي ،في ظل غياب الحل السياسي
الـشــامــل ،سـيــؤدي ذلــك كـلــه فــي حــال اسـتـمــراره إلــى
فإن الدفع
تضييع كل ما تمّ إنجازه حتى اآلن ،ولذا ّ
باتجاه التنفيذ الكامل للقرار  2254لتمكين الشعب
السوري من تقرير مصيره بيده ،ليس شعار ًا أبدي ًا،
بــل ش ـع ــار ًا لــه صــاحـيــة زمـنـيــة إذا فــاتــت فـلــن تـعــود
هـنــالــك ســوريــة يـطـبــق فـيـهــا هــذا ال ـقــرار .بـكــام آخــر،
سيجري تبديد ثمار اإلنـجــاز العسكري الــذي لعبت
فيه القوة العسكرية الروسية دور ًا أساسي ًا في ظل
تــأخـيــر أو عــدم تثمير الـحــل الـسـيــاســي عـلــى أســاس
 ٢٢٥٤كام ًال.
ث ــان ـي ـ ًاّ :إن ال ـ ــدور ال ـتــاري ـخــي ل ـســوريــة م ـنــذ م ــا قـبــل
االسـتـقــال ،كـبـلــد وشـعــب مـقــاوم للمنظومة الغربية
وللصهيونية ،هو اآلخر بات مهدد ًا؛ فاستمرار تقسيم
األمر الواقع ،واستمرار التدهور الكارثي في أوضاع
السوريين ،واستمرار تحكم الفاسدين الكبار وتجار
ال ـح ــرب وال ـم ـت ـشــدديــن م ــن ك ــل األطـ ـ ــراف ،ال يـعـنــي
تحييد سورية عن الصراع ضد «اإلسرائيلي» بشكل
مؤقت فحسب ،بل يفتح الباب لكسر موقع سورية
فإن
التاريخي عبر كسر شعبها وكسر وحدتها ...ولذا ّ
األطــراف اإلقليمية كلها التي ترى ّأن موقع سورية
المعادي للصهيونية متوافق مع مصالحها ،عليها أن
تـســارع للدفع باتجاه الـحــل السياسي الشامل الــذي
يشكل الـضـمــانــة الــوحـيــدة السـتـمــرار وجــود ســوريــة
نفسها ،ومن ثمّ استمرار موقعها ...ما يجب أن يثير
خــوف هــذه الـقــوى فـعـ ًا ،لـيــس الـحــل الـسـيــاســي ،بل
عدم البدء الفوري به.
ثالث ًا :ينبغي إلخوتنا في القوى السياسية في الشمال
الشرقي أن يستخلصوا العبر من تجاربهم المريرة
مــع األمــريـكــان ،وأول ـهــا ّأن كــل منطقة تحتلها تركيا
الـيــوم ،هي منطقة انسحب منها األمريكان وسهلوا
استيالء تركيا عليها أو سلموها تسليم ًا .األمريكي
كان وال يزال عدو ًا لكل السوريين ،وال يمكن الثقة به
شكل من األشكال .وليس من نتيجة مرجوة من
بأي ٍ
الثقة به سوى المزيد من الدمار والخراب.
راب ـع ـ ًا :عـلــى الــوطـنـيـيــن الـمــوجــوديــن ضـمــن صـفــوف
النظام وضمن صفوف المعارضة ،أن يدفعوا أيض ًا
باتجاه الحل السياسي ،فــوزن أية قوة في مستقبل
سورية مرتبط بمدى جديتها في الدفع نحو الحل؛
أولـئــك الــذيــن سـيـسـتـمــرون فــي الـتـعـطـيــل سينخفض
وزنهم بالضرورة وصو ًال إلى الصفر ،ألن الحل آتٍ
ال محالة عاج ًال أم آج ًال ،والعكس بالعكس.
إذا كــانــت ســرعــة االنـهـيــار المعيشي قــد بـلـغــت خــال
 34 ،2020ضعف سرعة االنهيار في السنوات التي
فإن ذلك يعني ّأن  2021يمكن لها أن تكون
سبقتهاّ ،
أشد كارثية وخطورة بكل المقاييس ،ما لم يتم البدء
بالحل الشامل فور ًا ...ولذا يجب أن يبدأ الحل...
آن األوان لـلــوصــول إلــى نهاية درب اآلالم الطويل
الذي خاضه السوريون ،وآن األوان لوالدة جديدة،
نقطة االنطالق وكلمة السر فيها٢٢٥٤ :
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صراع أم تعاون طبقي؟

المؤتمرات العمالية النقابية..
شرعية قراراتها في مرحلة مصيرية
انطالق ًا من األوضاع المعيشية الكارثية للطبقة
الـعــامـلــة الـتــي أنـتـجـتـهــا الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة
الـحـكــومـيــة مــن ج ـهــة ،وم ـمــارســات ق ــوى الـمــال
االحـتـكــاري الـفــاســد مــن جهة أخــرى ،باإلضافة
إلــى س ـنــوات األزم ــة الــوطـنـيــة الـشــامـلــة ،تــزداد
ال ـح ــاج ــة وال ـ ـضـ ــرورة ل ـبــرنــامــج ن ـقــابــي شــامــل
وموضوعي ،يرسم مسار عمل التنظيم النقابي
بقواه الحية ،من أجل أن يكون للنقابات دور
يتوافق مع حجم القضايا التي يتطلب حلها من
وجهة مصالح الطبقة العاملة األســاسـيــة ،وفي
الـمـســاهـمــة ال ـف ـعــالــة ف ــي إي ـج ــاد ح ـلــول لـلـقـضــايــا
الوطنية والسياسية والطبقية الكبرى.
فالطبقة العاملة بأسرها تحت خط الفقر ،وآالف
الـعـمــال بــاتــوا مـهــدديــن بشكل جــدي بــاالنـحــدار
إلــى قــاع الـتـهـمـيــش ،والـحـلــول الـمـطــروحــة من
قبل قوى رأس المال والفساد الكبرى بما فيها
ال ـس ـيــاســات الـحـكــومـيــة ال تـقـتــرب مــن مـصــالــح
العمال وحقوقهم.
وألهمية المؤتمرات النقابية ودورها المفترض
في صياغة ما يجب اتخاذه من قرارات ومواقف
تـعـبــر عــن مـصــالــح الـعـمــال وحـقــوقـهــم الـمـعـتــدى
عليها ،عبر سنوات طويله ،حيث يقتضي هذا
إخــراج المؤتمرات من واقعها الــذي توضع به
عادة وتجعلها مؤتمرات بروتوكولية ال تقدم
وال تؤخر من حيث نتائجها النهائية سوى أنها
تــزيــد مــن حــدة عــدم الــرضــا عــن دور الـنـقــابــات
المفترض أن يكون ،وتخرج الـكــوادر النقابية
ب ـخ ـفــي ح ـن ـيــن م ــن هـ ــذه ال ـم ــؤت ـم ــرات ع ــن تـلــك
النتائج.
لـقــد شخصت الـنـقــابــات -فــي مــؤتـمــرهــا الـعــام
األخير -الواقع المعيشي المزري الذي يعيشه
الـعـمــال ،وواق ــع الـمـعــامــل والـشــركــات مــن حيث
عـ ــدم دع ـم ـه ــا وت ـط ــوي ــر خ ـطــوط ـهــا اإلن ـتــاج ـيــة
وتــأم ـيــن مـسـتـلــزمــات إنـتــاجـهــا مــن م ــواد أولـيــة
وطاقة لتشغيل المعامل ،وحددت في تقاريرها
مسؤولية الحكومة عن واقع العمال والمعامل،
ولكن هــذا شــرط غير كــافٍ -مــع أهميته -من
أجـ ــل ت ـج ــاوز ال ــواق ــع ال ـك ــارث ــي الـ ــذي نـتـحــدث
عـنــه ،بــل األن ـكــى مــن ذل ــك ،أن الـنـقــابــات تـعــرف
ال ــوض ــع وبـتـفــاصـيـلــه ،ولـكـنـهــا ألس ـب ــاب كـثـيــرة
ال تـتـخــذ ال ـخ ـطــوات ال ـض ــروري ــة ال ـتــي تـمـكـنـهــا
مــن إيـصــال رســائـلـهــا الـمـعـبــرة عــن عــدم رضــاهــا
ورضــا الـعـمــال عــن الــواقــع الـمـعــاش ،والــرســائــل
المطلوب إيصالها يضمنها الدستور ،وتؤكدها
الـتـجــربــة الـكـفــاحـيــة الـطــويـلــة لـلـحــركــة الـنـقــابـيــة
والحركة العمالية التي تمكنت عبرها الحركتان
من فرض مطالبهما وحقوقهما.
إن التأخر من قبل النقابات في اتخاذ المواقف
المطلوبة عبر المؤتمرات الـقــادمــة- ،الـتــي من
الـمـفـتــرض أن تـعـطــي تـلــك الـمــؤتـمــرات شرعية
ل ـق ــرارات ـه ــا -س ـي ـج ـعــل ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة تــذهــب
باتجاه خياراتها التي قد تكون صعبة ومؤلمة،
ولكنها صحيحة ،ويمكن عبرها انتزاع حقوقها
والدفاع عن مصالحها ،بما فيها حقها باإلضراب
الـسـلـمــي ال ــذي ال تـعـتــرف بــه ال ـن ـقــابــات ،ولـكــن
الدستور السوري يقره ويؤكده.

لما كانت الحركة النقابية هي القوة األولى التي من خاللها يدافع العمال عن مصالحهم المختلفة ضد االستغالل ،فما هي الطريقة التي
ّ
تحقق هذه المصالح؟ هل هي عن طريق الصراع الطبقي أم التعاون الطبقي؟
ǧنبيل عكام

الـ ـج ــواب بـطـبـيـعــة ال ـح ــال واض ـ ــح ،إذا
مـ ــا ع ــرف ـن ــا الـ ـفـ ــرق والـ ـتـ ـفـ ــاوت ال ـك ـب ـيــر
ب ـي ــن م ـص ــال ــح ال ـم ـس ـت ـغَ ـل ـي ــن وم ـص ــال ــح
المستغِلين .ليس بين مصالح وأساليب
الهيمنة لــرأس المال ،ومصلحة الطبقة
ال ـعــام ـلــة ف ــي ال ـت ـحــرر م ـنــه ،أيّ ت ـعــاون
م ـم ـك ــن؟ وهـ ـ ــذا ال ي ـن ـف ــي أب ـ ـ ــد ًا رف ــض
ال ـت ـف ــاوض م ــن أج ــل تـحـسـيــن ظ ــروف
وشروط العمل .ألن التفاوض يختلف
عن سياسة التعاون الطبقي ،التي تعني
التهادن والتسليم لشروط ربّ العمل
من أجل تسوية المشاكل بطريقة ودِّية
فــي صالح ربّ العمل فــي قطاع الدولة
أو القطاع الخاص على حد سواء ،كما
هو الشكل السائد تحت ما سمي «نحن
والحكومة فريق عمل واحــد» وشركاء
فــي خـنــدق واحــد ،وبــالـحــوار ،يمكن أن
نحقق مصالح الـعـمــال .أمــا الــدولــة فهي
م ــن أج ــل ال ـح ـفــاظ ع ـلــى م ـصــالــح رأس
الـ ـم ــال ،ت ـق ــوم ب ـم ـســاعــدتــه ع ـلــى تــأمـيــن
مـصــالـحــه مــن خ ــال إع ـطــائ ـهِ ال ـمــرونــة،
ومـ ــن خـ ــال ال ـق ــوان ـي ــن وال ـت ـشــري ـعــات
الـمـخـتـلـفــة .غــالـبـيــة الـعـمــال ال يحصلون
عـلــى الـحــد األدن ــى الــدس ـتــوري لــأجــر.
ه ــذا ال ـحــق الـ ــذي ي ـت ـهــرب م ــن تـطـبـيـقــه
أربـ ــاب ال ـع ـمــل ،وق ــد ي ـكــون ربّ الـعـمــل
هــذا قِـ ّـطــاعـ ًا خــاصـ ًا أو قِـ ّـطــاع دول ــةّ .إن
أكثر من  %90من طبقتنا العاملة تعيش
فــي حالة مــن الفقر والـمــرض والجهل،
وكــأنـهــا الـقــدر الـمـحـتــوم .حــالــة فرضتها
ع ـل ـي ـهــا ت ـلــك ال ـس ـي ــاس ــات ال ـت ــي اتـبـعـتـهــا
الحكومات المتعاقبة ،ومــن جانب آخر
كــانــت تـقــوم بــإقــرار زي ــادات شكلية في
ال ـح ــد األدنـ ـ ــى ل ــأج ــور م ــع ك ـث ـيــر مــن
الدعاية والبهرجة ،ليبقى هــذا المطلب
للطبقة العاملة غامض ًا ومجا ًال لتالعب
الحكومة وأرباب العمل فيه.

الحد األدنى
إن ال ـح ــد األدنـ ـ ــى ل ــأج ــر الـ ـي ــوم هــو
أج ــر ال يـكـفــي الـعــامــل حـتــى ســد رمــق
الـ ـ ـج ـ ــوع وال ـ ـع ـ ـط ـ ــش ،وبـ ــالـ ـطـ ـبـ ــع ال
يستجيب لمتطلبات وحاجات العامل
األساسية في حدها األدنــى المقبول.
لـ ــذلـ ــك ال بـ ــد مـ ــن إع ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر فــي
قـيـمـتــه األســاس ـيــة ،وه ــي الـقـيـمــة الـتــي
تـضـمــن لـلـعــامــل تـحـقـيــق ال ـحــد األدن ــى
من العيش الكريم .وهــذه مهمّة ال بدَّ
أن تكون بالمقام األول من اهتمامات
النقابات في دورتها القادمة ،من خالل
مـفــاوضــات مــع الــدولــة وأربــاب العمل.
م ــن أجـ ــل م ــواج ـه ــة الـ ـغ ــاء وارتـ ـف ــاع
األس ـ ـع ـ ــار واجـ ـتـ ـثـ ــاث الـ ـفـ ـس ــاد الـ ــذي
ينهب الـعـمــال والــدولــة والمجتمعَّ ،إن
الـحــد األدن ــى لــأجــور يـجــب أن يكون
مرتبط ًا بالغالء وارتفاع األسعار ،عبر
تطبيق الس َّلم المتحرك لألجور .ولكي
ت ـفــرض الـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة تـطـبـيــق ح ـقّ
تأمين وتحسين الحد األدنــى لألجور
الذي يؤمن كافة احتياجاتها األساسية
والـضــروريــة ،ويحقق العيش الكريم،
ي ـت ـط ـلــب هـ ــذا أن ت ــرت ـق ــي إلـ ــى درج ــة
طـ ـبـ ـق ــة ل ـ ــذات ـ ـه ـ ــا ،ت ـ ـع ـ ــرف م ـص ــال ـح ـه ــا
ال ـخــاصــة وال ـع ــام ــة وك ـي ـف ـيــة ان ـتــزاع ـهــا.
وأحــد شــروط ذلــك هــي قــوة وفعالية

تـنـظـيـمـهــا ال ـن ـقــابــي ال ـم ـس ـت ـقــل ،لـيـكــون
البوصلة والـمــرشــد لألغلبية الساحقة
م ــن ال ـع ـم ــال .وإذا ك ــان ــت ت ـلــك ال ـقــوى
الطبقية المشبعة بالفساد والنهب ،ال
تــرى الطبقة الـعــامـلــة طبقة اجتماعية
ض ــروري ــة لـتـسـيـيــر ال ـم ـج ـت ـمــع ،ن ـقــول
لـهــم :إنـهــا فــي تــزايــد دائ ــم ،ومــوجــودة
أكثر فأكثر .لكنها منذ سنوات عديدة
تفتقد مؤقت ًا تلك النقابات القادرة على
تــوحـيــدهــا وف ــي مـســاعــدتـهــا مــن جــديــد
بالعمل األســاس الــذي قــام به نشطاء
ومؤسسو الحركة النقابيةَّ .إن تاريخ
الطبقة العاملة السورية ،بانتصاراتها
وبهزائمها ،ع َّلمنا َّأن األمور قد تتغير
بسرعة كبيرة .لقد بَيّنَ لنا أن تاريخ ًا
من التفاني والنضال والتضامن يظهر
لــدى الطبقة الـعــامـلــة ،عـنــدمــا تحيا من
ج ــدي ــد ع ـلــى ال ــوع ــي ب ـم ـصــال ـح ـهــا .لـقــد
ك ــان الـعـمــال ال ـســوريــون وال يــزالــون
وط ـن ـي ـيــن ،ولــدي ـهــم ال ـق ــدرة والـعــزيـمــة
لـلــدفــاع عــن حقوقهم ومصالحهم ،كما
كــان أسالفهم الــذيــن انتزعوا بجهدهم
وعرقهم وتضحياتهم مــا كانت تُنكره
عليهم البرجوازية الصاعدة ،والعمال
اآلن س ـي ـم ـض ــون ن ـح ــو ال ـ ــدف ـ ــاع عــن
ح ـقــوق ـهــم ك ـم ــا ف ـع ــل أس ــافـ ـه ــم ،وه ــذا
قانون موضوعي ال رادُّ له.

لقد َب ّي َن لنا
أن تاريخاً من
التفاني والنضال
والتضامن يظهر
لدى الطبقة
العاملة عندما
تحيا من جديد
على الوعي
بمصالحها
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هل يحيي الغرب نقاباته تحت هذا العنوان؟ نشرت دراسة
حول االتجاهات العمالية في الدول الغربية نحو إعادة
تنظيم الحركة العمالية ،وجعلها أكثر فاعلية في مواجهة
سلوك الدول الغربية تجاه العمال وحقوقهم ،التي ظهرت
جلي في ظل جائحة كورونا ،والتي تأثر بإجراءاتها
بشكل ّ
العمال بشكل أساس ،من حيث قدرتهم على تأمين
متطلبات عيشهم ،بعد أن فقد الكثيرون منهم فرص
عملهم ،ولم يتلقوا مساعدات كافية أو أية مساعدات،
حيث كشفت الدراسة تهلهل البنى الخاصة بحماية
العمال ومنها :تعويضات البطالة والرعاية الصحية،
مما جعل العمال في بعض القطاعات يقومون بإعادة
تنظيم أنفسهم بنقابات لها فاعلية ،وتستطيع حماية
مصالحهم وحقوقهم.

ǧعادل ياسين

بدأت االتجاهات
األساسية عند
العمال في
إعادة تنظيم
أنفسهم
في أوساط
العاملين في
مجال الخدمات
المستشفيات
والبقالة وقطاع
المبيعات
والعمال
الرقميين

تقول الدراسة :إن لبرلة سوق العمل
ما كانت لتحدث بهذا الشكل لو تمت
مواجهتها بفاعلية مــن قبل النقابات،
حـيــث اسـتـطــاعــت الـحـكــومــات تطبيق
إج ــراءات الـلـبــرلــة عـبــر تقسيم الطبقة
الـ ـعـ ــامـ ـلـ ــة ،وذل ـ ـ ــك م ـ ــن خـ ـ ــال إعـ ـ ــادة
تنظيم أجــزاء من ســوق العمل بحيث
يـسـتـطـيــع ج ــزء مــن الـعـمــال الـحـصــول
عـ ـل ــى ضـ ـمـ ــانـ ــات عـ ـ ــدم الـ ـتـ ـضـ ــرر مــن
اإلج ــراءات الليبرالية ،وهــو مــا سمي
اصطالح ًا « بالعزل– نظام المكيالين»
ح ـي ــث ي ـت ــم ف ـص ــل م ـج ـم ــوع ــة مـنـظـمــة
نـقــابـيـ ًا عــن بـقـيــة ال ـع ـمــال ،أي :بمعنى
أخـ ـ ــر ،يـ ـق ــوم ــون ب ـت ـق ــدي ــم الـ ــرشـ ــاوى
للنقابيين المنظمين مقابل ضمان عدم
تحركهم مع بقية العمال المحرومين
مــن ال ـض ـمــانــات ،وه ــذا الـسـلــوك ليس
جــديــد ًا وول ـيــد أزم ــة ك ــورون ــا ،بــل هو
س ـلــوك م ـتــأصــل ت ـمــارســه الـحـكــومــات

ال ـغــرب ـيــة وال ـش ــرك ــات ت ـجــاه الـنـقــابــات
الصفراء ،التي تقبل بما يقدم لها من
امـتـيــازات ورش ـىً ،مقابل ضـمــان منع
الحراك العمالي من الدفاع عن حقوقه
ومـصــالـحــه ،وهــذه حــالــة عــامــة فــي كل
األم ــاك ــن ال ـت ــي ت ـك ــون ف ـي ـهــا ال ـن ـقــابــات
منسلخة عن قاعدتها العمالية.
الحراك العمالي نحو إعادة تنظيم نفسه
بأطر نقابية فاعلة خارج األطر القديمة
كان تأثيره واضح ًا ،كما تقول الدراسة
فــي انـتـخــابــات أح ــزاب «يـســار الــوســط»
وهي أحزاب يمينية تلتقي مع األحزاب

الفاشية في الكثير من المواقف ،وخاصة
بما يتعلق بحقوق العمال.
إن االت ـجــاهــات األســاسـيــة عـنــد الـعـمــال
ف ـ ــي إع ـ ـ ـ ــادة ت ـن ـظ ـي ــم أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ب ـ ــدأت
ف ـ ــي أوس ـ ـ ـ ــاط الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي م ـج ــال
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات وال ـب ـق ــال ــة
وق ـطــاع الـمـبـيـعــات والـعـمــال الــرقـمـيـيــن،
ف ـقــد خ ــاض األخـ ـي ــرون مـعــركـتـهــم فــي
م ــواجـ ـه ــة الـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـت ــي ت ـش ـغ ـل ـهــم،
مطالبين بــزيــادة األجــور الـتــي تمكنوا
مـ ــن الـ ـحـ ـصـ ــول ع ـل ـي ـه ــا بـ ـمـ ـقـ ــدار %78
ب ـعــد إضـ ــراب ع ــن ال ـع ـمــل اس ـت ـمــر لـمــدة

21يوم ًا ،وكان التنسيق بينهم يتم عبر
شـبـكــة اإلن ـت ــرن ــت ،وهـ ــؤالء ال ـع ـمــال لــم
يكونوا محميين بموجب قانون العمل
األمريكي ،ومع هذا تمكنوا من تنظيم
أنفسهم ،وقاوموا محاولة الشركة في
تفكيكهم وكسر إضرابهم.
مــع تـعـمّــق أزم ــة الــرأس ـمــال ـيــة والـهـجــوم
السافر على حقوق العمال وامتيازاتهم
ال ـتــي ك ــان ــوا يـحـصـلــون عـلـيـهــا ،سـيـكــون
اتـجــاه الـعـمــال هــو :الـمــزيــد مــن التنظيم
والـ ـمـ ــواجـ ـهـ ــة مـ ــع قـ ـ ــوى رأس الـ ـم ــال
والحكومات الداعمة له.

الطبقة العاملة

تركيا  -انتحار العمال
ك ـش ـفــت ب ـي ــان ــات صـ ـ ــادرة ع ــن م ـج ـلــس ص ـح ــة ال ـع ـمــال
وال ـســامــة الـمـهـنـيــة -ي ــوم  30كــانــون األول -تــزايــد ًا
فــي مـعــدالت االنتحار فــي صفوف الموظفين والعمال
فــي تــركـيــا ،لــدوافــع اق ـت ـصــاديــة ،وذل ــك فــي ظــل ارت ـفــاع
نسب البطالة والتضخم ،ووفــق اإلحصائيات الخاصة
بــالـمـجـلــس ،فــإن  433عــامـ ًا انـتـحــروا خــال الـسـنــوات
السبع األخيرة ،ألسباب تتعلق بظروف العمل.
وص ــرح أحــد أع ـضــاء مـجـلــس صـحــة الـعـمــال والـســامــة
المهنية ،إن حاالت االنتحار المتعلقة بأسباب اقتصادية
تزايدت في المجتمع التركي ،الذي تفاقمت في داخله
أزمة عدم المساواة.
وأض ـ ــاف :إن ال ــدراس ــة ال ـتــي أجــرت ـهــا مـنـظـمــة الـصـحــة
الـعــالـمـيــة تشير إلــى انـتـحــار  800ألــف شـخــص سنوي ًا
وأن  %79من وقائع االنتحار هذه تقع في البالد التي
ينخفض فيها دخل جزء كبير من المجتمع.

الكويت  -احتجاج عمال نفط
شهدت محطات تزويد الوقود التابعة لشركة البترول
الــوط ـنــي ،إض ــراب ـ ًا عــن الـعـمــل ي ــوم  29كــانــون األول،
بسبب عدم االلتزام بدفع رواتب العمال لمدة وصلت
إلى  4أشهر ،مطالبين إدارة الشركة بعدم التهاون مع
الشركات التي تؤخر رواتب العاملين فيها.
وطال اإلضــراب غالبية محطات الشركة التي شهدت
ازدح ــام ـ ًا واس ـع ـ ًا وطــوابـيــر مــن ال ـس ـيــارات عـلــى مــدار
ال ـيــوم ،وكـشـفــت م ـصــادر نـفـطـيــة :أن ات ـصــاالت جــرت
بـيــن إدارة شــركــة ال ـب ـتــرول الــوطـنـيــة وال ـم ـقــاول لحل
األزمـ ــة ،وج ــار نـقــل ع ــدد مــن ال ـع ـمــال ،وت ـمــت تـســويــة
رواتبهم لتشغيل المحطات ،مؤكدة وجود خطة بديلة
لالستعانة بعقود أخــرى لتشغيل المحطات فــي حال
تكرار األزمــة ،وتــداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر
االزدح ــام واعـتـبــروا مــا يـجــري مــن ظلم بحق العمال
أمر ًا مرفوض ًا.

األردن  -قرار كارثي
حـ ـ ـ ــذر رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــة ال ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ـلـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ف ــي
الـبـتــروكـيـمــاويــات ،مــن خ ـطــورة ال ـق ــرارات الحكومية
المتعلقة بـشــركــة مـصـفــاة الـبـتــرول ،والـتــي قــد تــؤدي
إلى وقف نشاط تكرير النفط الخام كأحد الخيارات
المطروحة للحل في حال استمر الخالف ،مؤكدًا أن
ذلــك يلحق الضرر بالشركة ،ومــن شأنه تهديد األمن
المعيشي واالجتماعي للعاملين فيها ،والمساس بأمن
الطاقة للوطن ،والذي يعد جزء ًا من السيادة الوطنية.
وأوض ــح :إن وقــف نـشــاط الـتـكــريــر يــؤدي إلــى إنـهــاء
خدمات  10اآلف عامل ،يعملون كموظفين دائمين في
الشركة ،إلــى جانب العاملين في الشركة اللوجستية
وسائقي نقل النفط الخام بنظام المقاول ،والعاملين
في خدمات الصهاريج على الطرق واألعمال المساندة
والخدمات اللوجستية ،متسائ ًال« :هل فكر من اتخذ
هذا القرار بمصير هؤالء العاملين؟

المغرب  -انتهاء إضراب المناجم
انطلقت جلسات الـحــوار بين ممثلي عمال منجم جبل
عوام مريرت يوم  29كانون األول ،والشركة المنجمية،
بعد  5أيــام من فض االعتصام ،الــذي خاضه ما يقارب
 100عــامــل عـلــى عـمــق  700مـتــر تـحــت األرض لـمــدة 9
أيام متواصلة.
وحسب محضر االجـتـمــاع ،فــإن األمــانــة العامة لالتحاد
المغربي للشغل ،وممثلين عن العمال تفاوضا مع اإلدارة
المركزية للشركة في الدار البيضاء ،وتوصال إلى وعود
لتلبية مطالب العمال المعتصمين داخل المنجم المذكور.
وأضــاف المصدر ذاتــه :أن محضر االجتماع نص على
االتـفــاق مبدئي ًا على فتح تـفــاوض جماعي بين ممثلي
العمال ،وإدارة الشركة ،يفضي إلى الزيادة في األجور.
وكان االتحاد المغربي للشغل قد أعلن أن عمال الشركة
المنجمية دخـلــوا فــي اعـتـصــام مـفـتــوح ،يــوم  14كــانــون
األول.
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سياسة تجميد األجور التي تنتهجها الحكومات تعبر عن سياساتها الليبرالية
االقتصادية التي دمرت العمل واإلنتاج معاً ،فالعالقة بين اإلنتاج واالستهالك عالقة
مترابطة جدًا ومتشابكة ،ومن يحدد تجميد األجور يقصد حصر المال والثروة في أيدي
قلة قليلة ،ويحرم الغالبية من الثروة في أبشع توزيع للثروة ،وبشكل ال إنساني ،حيث
ال نرى مثل هذه التوزيع الظالم للثروة في أكثر البلدان رأسمالية.

ǧميالد شوقي

انعكاس تجميد األجور
على اإلنتاج
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـح ــرف ـي ـيــن والـ ـتـ ـج ــار وأص ـح ــاب
ال ـم ـحــات ال ـت ـجــاريــة ب ــات ــوا يـشـتـكــون م ــن قـلــة
البيع ،وبات ضعف االستهالك لدى المواطنين
ع ــام ـ ًا م ــن ع ــوام ــل ال ـع ــزوف ع ــن اإلن ـت ــاج ،أو
اإلنتاج بمواصفات رديئة لتتوافق التكلفة مع
سعر المبيع إلى حدٍ ما ،لتأمين سلعة يستطيع
ال ـمــواطــن أن يـقـتـنـيـهــا عـلــى أق ــل تـقــديــر ،بـعــدمــا
اقتصر شراء المواطن على حاجاته األساسية
الضرورية فقط.
وخــاصــة مــع حـصــر االسـتـيــراد الـمــواد األولـيــة
بــأيــدي قـلــة فـقــط ،تـتـحـكــم بــأسـعــارهــا وتـفــرض
شــروطـهــا عـلــى الـمـنـتـجـيــن ،حـتــى بــاتــت غالبية
الـمـهـنـيــن وأص ـحــاب الـحــرف يـعـمـلــون بــا ربــح
وال يــؤم ـنــون س ــوى مـعـيـشـتـهــم ف ـقــط ،نتيجة
انخفاض الطلب على منتوجاتهم وبشكل حاد
مــن جـهــة ،وارتـفــاع تكاليف تصنيعها مــن جهة
أخرى.
وبات اإلقدام على افتتاح أي مشروع تجاري
أو صـنــاعــي بـمـثــابــة مـغــامــرة مـعــروفــة الـنـتــائــج
مـسـبـقـ ًا وه ــي :الـخـســارة والـفـشــل ،وه ــذا بحد
ذاتــه أدى إلــى الـعــزوف عــن االستثمار نتيجة
النعدام أدنى شروط نجاحه.
رفع الدعم يعني تخفيض األجور
كان الدعم الحكومي في القرن الماضي يعتبر
تعويض ًا عيني ًا مساعد ًا للرواتب واألجور ،ولكن
مــع ب ــدء األلـفـيــة ال ـجــديــدة وان ـت ـهــاج الـلـيـبــرالـيــة

االقـتـصــاديــة ،وتطبيق وصـفــات صـنــدوق النقد
الــدولــي بـبــدء رفــع الــدعــم عــن ال ـمــواطــن ،وهــو
ما يعنيه تخفيض حصته من الثروة الوطنية،
وتــآكــل فــي أجـ ــوره ،واس ـت ـمــر رف ــع الــدعــم عن
المواطن وفي جميع المجاالت بدء ًا من الخبز،
ولـيــس انـتـهــاء بــالـمـحــروقــات ومــع االسـتـمــرار
فــي االرت ـف ــاع ال ـيــومــي ألس ـعــار جـمـيــع الـسـلــع،
وخــاصــة الـمــواد الـغــذائـيــة والـخـضــار والـفــواكــه،
وأيـضـ ًا مــع إعــادة التصدير إلــى دول الخليج،
الذي تسبب في فقدان بعض المواد وارتفاع
أسعارها أضعاف ًا مضاعفة.
ووصـلــت الـحــال إلــى درجــة أنــه بــات االعـتـمــاد
عـلــى الـعـمــل غـيــر ك ــاف بـتــاتـ ًا لـتـلـبـيــة متطلبات
الـمـعـيـشــة وبــاتــت األج ــور الـمـنـخـفـضــة مـعــرقـلــة
لــإن ـتــاج وال ـع ـمــل م ـع ـ ًا ،فــال ـف ـكــرة ال ـت ــي ت ــراود
الـكـثـيــريــن ال ـي ــوم م ــا ف ــائ ــدة ال ـع ـمــل إذا ك ــان ال
يــؤمــن لـنــا أدن ــى مـتـطـلـبــاتـنــا الـمـعـيـشـيــة كبشر
نحتاج للطعام لتعويض قــوة عملنا؟ كل هذا
دفــع الكثير مــن العمال السوريين للبحث عن
ال ـه ـجــرة بـسـبــب ه ــذه ال ـظ ــروف ،وب ــات أغـلــب
السوريين يعتمدون على الحواالت الخارجية
م ــن أقــربــائ ـهــم ف ــي الـ ـخ ــارج ،عـلـهــا ت ـســد عـنـهــم
بـعــض ال ـم ـصــاريــف ،وخــاصــة تـكــالـيــف ال ـنــزوح
من دفــع لإليجارات المرتفعة ،ويعتمدون في
معيشتهم على المساعدات العينية الدولية التي
يتم توزيعها عبر منظمات األمم المتحدة.
وف ـق ــدت م ــائ ــدة ال ـســوري ـيــن وخ ــاص ــة الـطـبـقــة
الـعــامـلــة الـكـثـيــر مــن األغ ــذي ــة األســاس ـيــة ،ب ــدء ًا
مــن الـلـحــم األح ـمــر وال ـفــروج والـبـيــض وزيــت
الــزي ـتــون واألج ـب ــان وب ــات االع ـت ـمــاد عـلــى ما
تؤمنه الـمـســاعــدات الــدولـيــة مــن البرغل والــرز

وال ـعــدس فـقــط ،مــع فـشــل حـكــومــي فــي تأمين
ربـطــة الـخـبــز لـلـســوريـيــن حـتــى ورف ــع سعرها
وإنتاجها بأسوأ المواصفات.

ال نتأمل من
هذه الحكومة
أن تقدم حلو ًال
إنقاذية فهي
ما تزال تعلن
أنها سياساتها
صحيحة
وتلقي باللوم
على العوامل
الخارجية فقط
دون االعتراف
بهزيمة برنامجها
الليبرالي

المعيشة على الدوالر
واألجور على الله
اذا ك ــان ــت ال ـح ـكــومــة ت ـع ـلــم ب ـت ـكــال ـيــف اإلن ـت ــاج
وت ـس ـمــح ل ـل ـت ـجــار ب ـم ـعــادل ـت ـهــا ب ـس ـعــر ال ـ ــدوالر
فــي ال ـســوق فـهــي أب ـقــت عـلــى رواتـ ــب وأج ــور
السوريين دون الحد األدنى المحدد في األمم
الـمـتـحــدة لـخــط الـفـقــر ،وهــذه الـسـيــاســات أدت
إل ــى ت ــراك ــم م ـل ـي ــارات الـ ـ ــدوالرات ف ــي جـيــوب
قـلــة قـلـيـلــة مــن الـتـجــار مــع ازديـ ــاد حـجــم الـفـقــر
والحاجة لــدى غالبية الشعب الـســوري ،الــذي
وصــل إلــى مـجــاعــة حقيقية ،وهــذا مــا سـيــؤدي
إلى توقفٍ اقتصادي كامل في البالد.
االنهيار ليس جديدًا
إذا كان االنهيار في الرواتب واألجور واإلنتاج
نتيجة النفجار األزمــة التي تمر بها البالد منذ
عام  2011كما تدعي الحكومة ،فهنا يبرز التساؤل
التالي 10 :سنوات ولم تستطع الحكومة إيجاد
حــل اقتصادي لمشاكل السوريين االقتصادية،
فماذا كانت تفعل الحكومات السورية المتعاقبة؟
وهل أتت عقوبات قانون قيصر بمثابة شماعة
للحكومة تعلق عليها فشلها في انتشال شعبها
من الـجــوع!؟ أم أن ما نعانيه اليوم هو نتيجة
للسياسات الليبرالية التي انتهجت منذ خمسة
ع ـشــر ع ــام ـ ًا وم ــا زالـ ــت ال ـح ـكــومــة م ـص ــرة عـلــى
صوابية سياساتها.
وإذا ك ــان ــت أزم ـ ــة ال ـم ـص ــارف ال ـل ـب ـنــان ـيــة هــي
سبب سرعة االنهيار االقتصادي الــذي حدث
خ ــال ال ـعــام ال ـم ـن ـصــرم ،نـتـيـجــة إيـ ــداع الـتـجــار
والـمـسـتـثـمــريــن أمــوالـهــم فــي الـبـنــوك اللبنانية،
فالسؤال الــذي يطرح هنا :أيــة سياسات أدت
إل ــى تــراكــم تـلــك األمـ ــوال؟ وك ـيــف تــم تهربيها
خ ــارج ال ـبــاد فــي وض ــع يـعــانــي فـيــه  90%من
الـســوريـيــن مــن جــوع وح ــرب وقـصــف ودمــار

ون ــزوح؟ أم أنـهــا ثـمــن دم ــاء الـســوريـيــن الـتــي
سالت خالل السنوات السابقة؟
ومع كل هذا ال تزال الحكومة تجد في جيوب
الفقراء مصدر ًا لتعويض فاتورة فسادها ،فكل
يــوم تـطــل علينا الـحـكــومــة بـقــرار رفــع أسـعــا ٍر،
أو فــرض ضــرائــب جــديــدة ،أو ابـتــداع وسائل
ج ــدي ــدة لـجـنــي أمـ ــوال م ــن ال ـش ـعــب ،وك ــل هــذا
تحت مسميات إعادة هيكلة مؤسسات الدولة
وتحصيل حقوقها ،وكأنه فــرض على الشعب
إعادة تجميع مليارات الدوالرات التي تبخرت
في المصارف اللبنانية.
ال دستورية لسياسات الحكومة
ك ــل ه ــذا ي ـجــري وكـ ــأن ه ــذه ال ـب ــاد ال يــوجــد
فـيـهــا ال قــانــون وال دس ـتــور ح ــدد الـسـيــاســات
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ب ـش ـكــل واضـ ــح ال
لـبــس فـيــه وال غ ـمــوض ،وه ــذا الــدسـتــور جــاء
نتيجة للحراك الشعبي الذي انطلق عام 2011
وجــاء ليعالج مــا دمــرتــه الـسـيــاســات الليبرالية
م ـنــذ مـطـلــع األل ـف ـي ــة ،ول ـكــن ع ـلــى م ــا ي ـبــدو أن
الفاسدين ،يديرون البالد بطريقة تبدو أقرب
ما يكون إلى األمالك الخاصة لهم.
الحل في أيدينا نحن العمال
طـبـعــا ن ـحــن ال ن ـتــأمــل م ــن ه ــذه ال ـح ـكــومــة أن
تقدم على أية حلول إنقاذية ،وهي غير قادرة
على ذلك أساس ًا ،فهي إلى اآلن ما تــزال تعلن
أنـهــا سـيــاســاتـهــا صـحـيـحــة ،وتـلـقــي بــالـلــوم على
العوامل الخارجية فقط دون االعتراف بهزيمة
بــرنــامـجـهــا ال ـل ـي ـبــرالــي ،وكــام ـنــا ل ـيــس مــوجـهـ ًا
ل ـهــا ،بــل مــوجــه لـجـمـيــع ال ـســوري ـيــن مــن عـمــال
وفــاح ـيــن ،ويـبـقــى أمـلـنــا فــي تــوحـيــد صـفــوف
الطبقة العاملة وإجـمــاعـهــا على بــرنــامــج يؤمن
مصالحها االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة ،ولتكون
لها كلمة في االستحقاقات المقبلة ،وخاصة في
الحل السياسي ،وبغير ذلك سيبقى الفاسدون
م ـه ـمــا ت ـغ ـيــرت ان ـت ـم ــاءات ـه ــم ي ـت ـح ـك ـمــون بـلـقـمــة
الشعب السوري.
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التداعي األمريكي ...ووحدة الحال الروسية الصينية

في حين انتشرت الكثير من التوقعات المبكرة بأن جو بايدن سوف «يحدث تغييرًا إيجابياً» في حالة العالقات
الثنائية بين الواليات المتحدة وروسيا والصين ،فقد أصبح من الواضح أن التغيير الوحيد الذي ستجلبه إدارة بايدن،
في حال انتقلت السلطة إليها فع ًال ،سيكون زيادة نسبية في التركيز على الجوانب العسكرية للتوترات الثنائية مع
الخصوم االستراتيجيين.

ǧإعداد :سعد خطار

فــي حين أن الجانب العسكري مــن التوترات
لم يكن أبد ًا أقل أهمية في عهد ترامب ،إال أنه
تكثر التوقعات بأن تتحول «الحرب التجارية»
بـيــن الــواليــات الـمـتـحــدة والـصـيــن إلــى «حــرب
مـ ــوارد ع ـس ـكــريــة» .وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،أف ــادت
األنباء خالل األسبوع الماضي أن نائب وزير
الـخــارجـيــة الــروســي ،سـيــرغــي ريــاب ـكــوف ،أكــد
أن موسكو ال تتوقع شيئ ًا جيد ًا في العالقات
مــع الــواليــات المتحدة التي ستكون «معادية
بـشــدة» فــي ظــل اإلدارة الـقــادمــة لـجــو بــايــدن،
وأض ـ ــاف« :إن ـن ــا نـتـجــه م ــن س ــيء إل ــى أس ــوأ.
لقد جــرى تــرك الــرئـيــس األمـيــركــي المقبل مع
إرثٍ س ــيء ،وسـيـسـتـغــرق األم ــر وق ـت ـ ًا طــويـ ًا
بالنسبة لــه لتسوية هــذا األم ــر» .وفــي الوقت
نفسه ،فــإن حقيقة أن الـعــديــد مــن المسؤولين
في إدارة بايدن آتين من إرث مليء بـ«رهاب
الروس» يعني أن اإلدارة القادمة سوف تجد
أن دفع العالقات أكثر صعوبة بكثير مما كان
عليه سابق ًا .وبالتالي ،فإن السياسة المنطقية
ال ــوحـ ـي ــدة ت ـت ـم ـثــل فـ ــي أن ي ـن ـسّ ــق ال ـج ــان ـب ــان
بشكل
الــروســي والـصـيـنــي عالقاتهما الثنائية
ٍ
أكبر ،وهو ما عبّر عنه الرئيسان اللذان أعلنا
أن االتـ ـص ــاالت ال ـث ـنــائ ـيــة ب ـيــن ال ـب ـلــديــن بـلـغــت
مستوى غير مسبوق تاريخي ًا.
محاوالت للتصعيد
خالل األشهر القادمة
ت ـس ـت ـعــد الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،ف ــي ظ ــل إدارة
بايدن ،لتحويل تركيزها إلى شرق بحر الصين

وبحر الصين الجنوبي .ويُنظر إلــى هــذا على
أن ــه ب ــواب ــة إلع ـ ــادة ال ـح ـيــويــة ل ـيــس ف ـقــط إلــى
الوجود العسكري األمريكي في جميع أنحاء
آسيا ،بل وأيـضـ ًا عالقاتها مع حلفاء واشنطن
الـتـقـلـيــديـيــن ،بـمــا فــي ذل ــك ال ـيــابــان .وق ــد بــدأت
روسـيــا والـصـيــن  -الـلـتــان تـسـتـشـعــران تــزايــد
ال ـض ـغــوط الـعـسـكــريــة األمــري ـك ـيــة فــي الـشـهــور
ال ـم ـق ـب ـلــة -ف ــي ت ـج ـم ـيــع م ــواردهـ ـم ــا وتـنـسـيــق
خطواتهما لمواجهة الخطط األمريكية.
من هــذا المنطلق ،فــإن الــدوريــة االستراتيجية
ال ـجــويــة ال ـم ـش ـتــركــة ال ـت ــي ق ــام ــت ب ـهــا ال ـق ــوات
ال ـجــويــة الــروس ـيــة والـصـيـنـيــة فــي  22كــانــون
األول الماضي فوق بحر اليابان وبحر الصين
ال ـش ــرق ــي ،ح ـم ـلــت رس ــال ــة واض ـح ــة لـلـمـعــولـيــن
ع ـلــى الـتـصـعـيــد ف ــي واش ـن ـط ــن .ح ـيــث أرس ـلــت
الصين أربــع قاذفات من طــراز «إتــش  6كيه»
وأرس ـلــت روسـيــا قــاذفـتـيــن مــن طــراز «تــى يو
 .»95وأمّنت الطائرات الحربية غطا ًء وقامت
بدوريات في بحر اليابان وشرق بحر الصين
الـشــرقــي ،وهــي المسألة الـتــي مــن الـمــرجــح أن
تصبح مسألة روتينية في هذه المنطقة.
ويأتي التنسيق الروسي الصيني المتزايد في
مواجهة الزيادة الواضحة للنشاط العسكري
األمريكي في المنطقة؛ ففي شهر كانون األول
ال ـم ــاض ــي ق ــام ــت ال ـس ـفــن ال ـب ـحــريــة األمــري ـك ـيــة
بـبـعــض ال ـت ـحــركــات بــال ـقــرب م ــن ب ـحــر الـصـيــن
الجنوبي .وفــي التاسع عشر مــن الشهر ذاتــه
أج ــرت الـمــدمــرة  USS Mustinعملية عبور
عـبــر مـضـيــق ت ــاي ــوان .وف ــي  22كــانــون األول
قــامــت الـمـجـمــوعــة الـبــرمــائـيــة الـجــاهــزة الـتــابـعــة
للبحرية األمريكية التي تتكون من عدّة سفن

الدورية االستراتيجية
الجوية المشتركة
التي قامت بها
القوات الجوية
الروسية والصينية
في  22كانون األول
الماضي فوق بحر
اليابان وبحر الصين
الشرقي حملت
رسالة واضحة
للمعولين على
التصعيد في
واشنطن

ومقاتالت بدوريات في بحر الصين الجنوبي
وأجرت تدريبات «مرتجلة» بالذخيرة الحية.
ويشير الردّ الروسي الصيني على التحركات
األميركية إلــى أن الدولتين على استعداد تام
لمواجهة المحاوالت األمريكية إلعــادة إحياء
الهيمنة األحــاديــة األمريكية على الـعــالــم .وفي
ح ـيــن أن إدارة ت ــرام ــب ات ـب ـعــت اسـتــراتـيـجـيــة
«أمــري ـكــا أو ًال» وبـ ــدأت «ح ــرب ـ ًا ت ـجــاريــة» مع
الـصـيــن ،فــإن تصميم إدارة بــايــدن عـلــى إنـهــاء
«أميركا أو ًال» وإعــادة الحيوية لالستراتيجية
ال ـســاب ـقــة إلدارة أوب ــام ــا وال ـم ـس ـمّ ــاة «م ـحــور
آسيا» ينطوي بطبيعته على منافسة عسكرية
ومسعى إلقامة هيمنة أمريكية .وهذا يستهدف
بـشـكـ ٍـل خ ــاص كــل مــن بـحــر الـصـيــن الـجـنــوبــي
والبحر األسود ومنطقة البلطيق.
واشنطن تريد «البقاء في المنافسة»
في آخر مؤتمر إحاطي له في الرابع والعشرين
مـ ــن ال ـش ـه ــر الـ ـم ــاض ــي ،وبـ ــوجـ ــود ال ـم ـل ـح ـق ـيــن
العسكريين األجــانــب في موسكو ،قــال رئيس
األركـ ــان ال ـعــامــة ل ـل ـقــوات الـمـسـلـحــة الــروس ـيــة،
ال ـج ـنــرال فــال ـيــري غ ـيــراس ـي ـمــوف ،إن الــزيــادة
ال ـك ـب ـيــرة ف ــي ع ــدد زي ـ ــارات س ـفــن ال ـنــاتــو إلــى
البحر األســود وبحر البلطيق وبحر بارنتس
تـثـيــر الـقـلــق .كـمــا زاد ع ــدد رح ــات الـطــائــرات
االستراتيجية األمريكية ،مـشــدد ًا أنــه «لــم تكن
هنالك أية ردود فعل من الناتو حتى يومنا هذا
عـلــى الـمـقـتــرحــات الــروسـيــة لتخفيف الـنـشــاط
ال ـع ـس ـك ــري ب ـش ـك ـ ٍـل م ـت ـب ــادل ع ـل ــى طـ ــول خــط
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الـتـمــاس بـيــن روسـيــا ودول الـنــاتــو .وأكــد أنــه
حدثت زيادة كبيرة في الميزانيات العسكرية
لدول الناتو وقدراتها العسكرية وأنه يتم تنفيذ
أنشطة التدريب لقوات التحالف بتوجهٍ واضح
مناهض لروسيا ،وأن هذه األخيرة مضطرة
للرد على أية محاولة لكسر التوازن في هذه
المنطقة.
وهــذا يــدل على أن الــواليــات المتحدة وحلف
ال ـنــاتــو ال يـ ــزاالن يـنـسـقــان ال ـخ ـطــى لـمــواجـهــة
محتملة مــع روسـيــا ،ومــن الـمــرجــح أن تصبح
هذه المواجهة بمثابة الوجه المهيمن للعالقات
األم ــري ـك ـي ــة م ــع روس ـي ــا وال ـص ـي ــن خـ ــال عـهــد
ب ــاي ــدن .وقـ ــد أكـ ــد ذلـ ــك م ــؤخ ــر ًا ال ـج ـن ــرال فــي
الـجـيــش األمــري ـكــي ،م ــارك مـيـلــي ،فــي مـحــادثــة
مــع مـعـهــد بــروكـيـنـغــز حـيــث ق ــال إن الــواليــات
المتحدة تريد «البقاء في التنافس بين القوى
العظمى».
ولكن بالنسبة للواليات المتحدة ،فــإن اتحاد
روسـ ـيـ ــا والـ ـصـ ـي ــن ضـ ــد ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
يـشـكــل ت ـحــدي ـ ًا ه ــائ ـ ًا ،وخــاصــة بـسـبــب حقيقة
م ـفــادهــا أن ال ـقــوة الـعـسـكــريــة الـمـشـتــركــة بين
روس ـيــا والـصـيــن س ــوف تـكــون أق ــوى مــن أن
تضاهيها أيــة قــوة عسكرية في العالم .وال بد
أن واشنطن انتبهت أنــه في السنوات القليلة
الـمــاضـيــة ف ـقــط ،اجـتـمــع الــرئ ـي ـســان شــي جين
بينج وفالديمير بوتين أكثر من ثالثين مرة،
وق ــررا دائ ـم ـ ًا تنسيق الـخـطــوات فــي مـعــارضــة
الهيمنة واألحادية.
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أرقام عن الوضع السوري

ǧإعداد :قاسيونǧ
المصدر :أرقام المنظمات الدولية وبعض الحكومات
(وهي أرقام تقريبية وبعضها يعود إلى نهاية )2019

٢,700.000

الالجئون في تركيا

879,529

الالجئون في لبنان

241,682
الالجئون في
العراق

٦,١٨٣,٩١٩
المهجرون داخلي ًا

5،582،968

الالجئون في العالم

٢.٥00.000

آخرون
مهددون

661,997

الالجئون في األردن
(المسجلون فقط)
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حتى نهاية العام ٢٠٢٠
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١٨,٠00.000
سوري يحتاجون مساعدات إنسانية بكافة القطاعات

٥.٠00.000

١.٣00.000

ذوي احتياجات خاصة أطفال

400.000
400
٨٣

ضحية نتيجة للحرب في البالد

13.200.000

سوري يحتاجون مساعدة طبية

11.700.000

أفراد

٤.٧00.000
سوري يحتاجون إلى مأوى

مليار دوالر
كلفة الدمار بسبب الحرب

%٣٠

من السوريين
مصابين بإعاقات
حرب دائمة

١.٣00.000

٦.٥00.000

آخرون
مهددون

%

نسبة من هم تحت خط الفقر

٢.١00.000

1٥.٥00.000

بحاجة للمساعدة في مجال المياه،
الصرف الصحي ،النظافة الصحية

طفل غير ملتحق بالمدرسة

السوريون الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي
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شؤون محلية
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بدأ العمل اعتبارًا من تاريخ  2021/1/1بتطبيق بعض القرارات الجديدة الخاصة بنقابة المحامين استنادًا إلى مقررات
المؤتمر العام للنقابة ،وقد تضمنت القرارات زيادة في بعض الرسوم والحد األدنى لألتعاب الواجب تسديدها،
والنسبة المخصصة لصندوق التعاون منها ،وحصة مؤسسة خزانة التقاعد وفروع النقابات في المحافظات كذلك.
ǧعادل ابراهيم

م ـق ــررات ال ـمــؤت ـمــر ال ـع ــام ب ـهــذا ال ـس ـيــاق كــانــت
مـبــوبــة ضـمــن بـعــض ال ـم ـبــررات ال ـعــامــة ،مـثــل:
(ض ـمــان ح ـقــوق الـمـحــامـيــن -تـحـسـيــن م ــوارد
ال ـن ـق ــاب ــة -ال ـتــأم ـيــن ال ـص ـح ــي -رفـ ــع ال ــروات ــب
الـتـقــاعــديــة -زي ــادة إعــانــة ال ــوف ــاة )..وجميعها
م ـطــالــب م ـش ــروع ــة ل ـل ـم ـحــام ـيــن ،ل ـكــن الـنـتـيـجــة
ال ـع ـم ـل ـي ــة :أن ذل ـ ــك كـ ـل ــه ك ـ ــان عـ ـل ــى ح ـس ــاب
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ال ـم ـت ـخ ــاص ـم ـي ــن وم ـ ــن ج ـيــوب ـهــم
بالنتيجة.
الرسوم والتكاليف الجديدة
ب ـح ـســب م ــا ت ــم ت ــداول ــه ع ـبــر ص ـف ـحــات ف ــروع
ن ـقــابــات الـمـحــامـيــن ف ــي ال ـم ـحــاف ـظــات ،وبـعــض
وسائل اإلعــام ،فقد تم إصــدار نماذج جديدة
ل ـس ـن ــدات ال ـتــوك ـيــل ال ـت ــي ت ـتــم ب ـيــن ال ـم ـحــامــي
والموكل ،وهي غير قابلة للتزوير وغير قابلة
لـلـتــداول بـيــن ال ـنــاس ،وتـصــل تـكـلـفــة الـنـمــوذج
الجديد إلى  2000ليرة سورية.
ك ــذل ــك ف ـق ــد ص ـ ــدرت عـ ــدة ت ـع ــام ـي ــم م ــن ن ـقــابــة
المحامين إلى فروعها في المحافظات ،تتضمن
زيادة ،كما يلي:
تعديالت على بعض الرسومً ،
قـيـمــة طــابــع ال ـمــراف ـعــة الـمـحـمــول  2000لـيــرة
بــد ًال مــن  1000لـيــرة - .قيمة طــابــع المرافعة
واألت ـعــاب عـلــى الــوكــالــة  2000لـيــرة ب ــد ًال من
 1200ليرة - .قيمة طابع المرافعة المحمول
عن كل شخص إضافي في الوكالة  1000ليرة
بد ًال من  100ليرة.
رفع الحد األدنى لألتعاب الذي يجب تسديده
وفـ ــق إشـ ـع ــار ي ـ ــوزع م ـنــاص ـفــة ب ـي ــن مــؤس ـســة
خزانة التقاعد وفروع النقابة ،حسب التالي:
الــدعــاوى الـشــرعـيــة  4000ل ـيــرة - .الــدعــاوى
الـعـمــالـيــة  2000ل ـيــرة - .ال ــدع ــاوى الـصـلـحـيــة

 6000ليرة - .قاضي الفرد العسكري 6000
لـيــرة - .الــدعــاوى الـبــدائـيــة الـمــدنـيــة الـجــزائـيــة
 7000لـيــرة - .القضاء اإلداري  7000ليرة.
 االدّعاء الجنائي  8000ليرة.ورفــع الحد األدنــى مــن الـتـعــاون بحيث يــوزع
 %50لصندوق التعاون و %50يعود للمحامي.
كــذلــك تــم زي ــادة الـحــد األدن ــى لـلــوكــالــة بحسب
ما يلي :البدائية  10000ليرة بــد ًال من 5000
ليرة - .الصلحية  10000ليرة بد ًال من 4000
ليرة - .الشرعية  5000ليرة بــد ًال من 2000
ليرة - .العمالية  2000ليرة بقيت على حالها.
 الجنائية  10000ليرة بد ًال من  6000ليرة. ال ـشــركــات الـمـحـلـيــة  10000ل ـيــرة ب ــد ًال من 5000ل ـيــرة - .ال ـشــركــات األجـنـبـيــة 50000
ليرة بد ًال من  20000ليرة.
كــذلــك ج ــرى تـعــديــل تـكــالـيــف س ـنــدات الـتــوكـيــل
على الشكل التالي:
وكالة بدائية عامة  22815ليرة - .وكالة بدائية
خــاصــه  22785لـيــرة - .وكــالــة بــدائـيــة عمالية
 14785ليرة - .وكالة بدائية شرعية 17785
ليرة - .وكالة صلحية  22765ليرة - .صورة
مصدقة  20265ليرة - .وكالة للتنفيذ 10565
ل ـي ــرة - .صـ ــورة إنـ ــذار كــاتــب بــال ـعــدل 8765
ليرة - .صورة إدارية  8265ليرة.
فوق القدرة وتتجاوز اإلمكانات
ال شــك أنــه مــن حــق نقابة المحامين أن تدافع
ع ــن ح ـقــوق وم ـصــالــح مـنـتـسـبـيـهــا ،وأن تــزيــد
مــن م ــوارده ــا ل ـهــذه ال ـغــايــة ،لـكــن الـمـشـكـلــة أن
الـمـصــدر الــرئـيــس لتحسين هــذه الـمــوارد كان
جيوب المواطنين المنتهكة أص ًال على حساب
معيشتهم وضروراتهم.
فالمبالغ أعــاه قــد تعتبر مـســايــرة للمتغيرات
ال ـط ــارئ ــة ،وخ ــاص ــة م ــا يـتـعـلــق بــأس ـعــار الـسـلــع
والخدمات التي ارتفعت خالل السنين الماضية

هذه التكاليف
تتجاوز إمكانات
الغالبية المفقرة
المنتهكة حقوقها
فالقلة المحظية
ال حقوق منتهكة
تعاني منها إن
لم نقل إنها هي
المستفيدة من
انتهاك الحقوق

بشكل كبير ،لكن هذا ال ينفي أن كل ذلك يعتبر
م ـت ـجــاوز ًا لـعـتـبــة وس ـطــي دخ ــول الـغــالـبـيــة من
ال ـســوري ـيــن ،ال ـتــي لــم تــرتـفــع بـمــا ي ــوازي هــذه
االرتفاعات.
فــأيــة وكــالــة قــد يـضـطــر ال ـمــواطــن لـهــا ستكلفه
بالحد األدنــى مبلغ ًا يـتـجــاوز ال ــ 20ألــف ليرة،
وهـ ــي ال ـبــدائ ـيــة ال ـع ـمــال ـيــة ،وقـ ــد ت ـصــل إلـ ــى مــا
يتجاوز  50ألف ليرة في غيرها من الوكاالت
مع التكاليف الخاصة ببقية الرسوم والطوابع،
وهــذه التكلفة هي البداية التي ال بد منها في
مسار أية دعوى ،والتي سيضاف إليها الكثير
من النفقات والتكاليف خالل مسيرة التقاضي
فـيـهــا ،الـتــي تـطــول بعضها فــي أروق ــة المحاكم
لـسـنـيــن ،بــاإلضــافــة طـبـعـ ًا إلــى األت ـعــاب المتفق
عليها مع المحامي ،حيث تعتبر هذه التكاليف
مــرهـقــة وتـتـجــاوز إمـكــانــات الـمــواطـنـيــن عملي ًا،
وخاصة الغالبية المفقرة المنتهكة حقوقها.
فــالـقـلــة الـمـحـظـيــة مــن األث ــري ــاء وال ـفــاســديــن ال
ح ـقــوق مـنـتـهـكــة تـعــانــي مـنـهــا ،إن لــم نـقــل إنـهــا
هــي الـمـسـتـفـيــدة مــن انـتـهــاك ح ـقــوق الـغــالـبـيــة،
بشكل مباشر أو غير مباشر ،وبالنسبة لهذه
الشريحة فإن التكاليف التي قد تتكبدها جراء
تـخــاصـمـهــا فــي أروق ــة الـمـحــاكــم ،فـيـمــا بينها أو
بمواجهة المفقرين ،تعتبر «من طرف الجيبة»
مهما بلغت.
مزيد من انتهاك الحقوق
إذا كانت بعض الوقائع قد فرضت على بعض
ال ـمــواط ـن ـيــن أن ي ـت ـخ ـلــوا مــرغ ـم ـيــن ع ــن بـعــض
ح ـقــوق ـهــم ،ن ـف ــوذ ًا وف ـس ــاد ًا واس ـت ـغ ــا ًال ،خــال
السنين الماضية ،وخاصة خالل سني الحرب
واألزمـ ـ ــة وب ـس ـب ـب ـهــا ،فـ ــإن ت ـكــال ـيــف ال ـت ـقــاضــي
الستعادة بعض الحقوق المنتهكة استناد ًا إلى
ما سبق أعاله أصبحت تحول دون التمكن من
ذلــك عملي ًا ،وخــاصــة للغالبية المفقرة الـتــي ال
حول لها وال قوة.
ف ـم ــوض ــوع ت ـكــال ـيــف ال ـت ـق ــاض ــي ل ــم تـقـتـصــر
عـلــى مــا أقــرتــه نـقــابــة الـمـحــامـيــن بـمــا يخص
زيــادة إيراداتها بحسب ما ورد أعــاه ،وال

بأتعاب المحامين والنفقات الكثيرة األخرى
المترتبة على أية دعوى قضائية ،بل سبق
ذلك زيادة في الرسوم القضائية أيض ًا ،عبر
ما يسمى «اللصاقة القضائية» التي ارتفت
قـيـمـتـهــا ،وت ــزاي ــدت الــورق ـيــات والـثـبــوتـيــات
ال ـتــي فــرضــت عـلـيـهــا ه ــذه ال ـل ـصــاقــة ،وع ــدد
ال ـل ـصــاقــات عـلــى كــل مـنـهــا أي ـض ـ ًا ،وبــالـتــالــي،
فـ ــإن م ــزي ــد ًا م ــن ال ـح ـق ــوق رب ـم ــا ب ــات ــت قـيــد
االنتهاك ،فقط من بوابة التكاليف الرسمية
المرتفعة جراء عملية التقاضي ،فكيف ببقية
عوامل االنتهاك األخرى التي ما زالت تفعل
فعلها؟!.
السياسات التمييزية والعدالة
ما يمكن استخالصه ،أن المواطنين الباحثين
عن العدالة في أروقة المحاكم وعبر المحامين
مــن أج ــل الـحـفــاظ عـلــى حـقــوقـهــم أو اسـتـعــادة
مـ ــا ف ـ ـقـ ــدوه مـ ـنـ ـه ــا ،ربـ ـمـ ــا لـ ــم ولـ ـ ــن ت ـس ـع ـف ـهــم
أدوات الـعــدالــة المتاحة أمــامـهــم ،حتى قبل أن
ي ـطــرقــوا أب ــواب ـه ــا ،وال ـت ــي ال ت ـقــف ع ـنــد عــائــق
م ــا ق ــد ي ـت ـك ـبــدونــه م ــن ت ـكــال ـيــف مــرت ـف ـعــة لـهــذه
الـغــايــة ،ال مــن جــانــب نـقــابــة المحامين الباحثة
عــن مــواردهــا لمصلحة منتسبيها مــن جيوب
ه ــؤالء ،وال مــن جــانــب وزارة الـعــدل الباحثة
عــن مــوارد لتحسين مستوى معيشة القضاة
من هذه الجيوب أيض ًا ،وال من الحكومة التي
تتعامل مع مسألة األجور بكل برود وسلبية،
بـعـيــد ًا عــن مـسـتــوى المعيشة بـحــدودهــا الدنيا
ومتطلباتها.
ورب ـ ـم ـ ــا بـ ـك ــل اخـ ـتـ ـصـ ــار ي ـم ـك ــن الـ ـ ـق ـ ــول :إن
ال ـس ـيــاســات ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ال ـم ـت ـب ـعــة ،بـجــوهــرهــا
الـتـمـيـيــزي الـمـحــابــي لـمـصــالــح الـقـلــة المستغلة
م ـ ــن أص ـ ـح ـ ــاب األرب ـ ـ ـ ــاح وال ـ ـفـ ــاسـ ــديـ ــن ع ـلــى
حساب مصالح الغالبية من أصحاب األجــور
والـمـفـقــريــن عـلــى طــول الـخــط ،تعتبر السبب
الــرئـيــس النـتـهــاك الـحـقــوق ،والس ـت ـمــرار هــذا
االن ـت ـه ــاك ،ودون االن ـت ـهــاء م ــن ه ــذا الـتـمـيـيــز
التعسفي والسافر ،ربما من الصعب الحديث
عن عدل وعدالة!
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حقوق الطفل وقانونها بين الضرورات واالستحقاقات

ُطرح مجددًا الحديث عن «مشروع قانون لحقوق الطفل» ،فقد أكدت رئيسة لجنة الشؤون االجتماعية والعمل في مجلس الشعب أنه« :سوف يتم
العمل على إخراج مشروع قانون لحقوق الطفل بشكل حضاري ومهم جدًا ألن االهتمام بالطفل واألسرة هو عماد المجتمع السوري ،ولما لها من
خصوصية» ،وذلك بحسب تصريح منقول عبر إحدى الصحف المحلية بتاريخ .2020/12/30
ǧعاصي اسماعيل

مشروع قانون
حقوق الطفل
يبدو أن الواقع قد
تجاوز مبررات عدم
صدوره حاله كحال
الكثير من القوانين
المطلوب إنجازها أو
إعادة النظر فيها
بما يخص الحقوق

الحديث عن قانون خاص لحقوق الطفل
ل ـيــس ج ــدي ــد ًا ،ف ـقــد س ـبــق أن ُطـ ــرح هــذا
ال ـمــوضــوع ق ـبــل ع ـق ــود ،ك ـمــا وس ـبــق أن
ت ــم تـكـلـيــف «ال ـه ـي ـئــة ال ـس ــوري ــة ل ـشــؤون
األسرة» بمتابعة ما تم إقراره تحت اسم
«الخطة الوطنية لحماية الطفل» وذلــك
في عام  ،2005وذلك استناد ًا إلى التزام
سورية باتفاقية حقوق الطفل الصادرة
عــن األم ــم الـمـتـحــدة ،وال ـتــي تــم توقيعها
مــن قبل ســوريــة فــي عــام  ،1993وكانت
سورية قد أرسلت العديد من المذكرات
بهذا الـشــأن إلــى لجنة حقوق الطفل في
األمم المتحدة خالل هذه السنين أيض ًا،
ت ـم ـه ـيــد ًا ل ــوض ــع ق ــان ــون خ ــاص بـحـقــوق
الطفل.
مشروع غير مستكمل منذ عقود
مشروع القانون سبق أن جرى الحديث
ع ـنــه ف ــي ش ـهــر ك ــان ــون األول م ــن ال ـعــام
 2019أيـضـ ًا عــن لـســان وزي ــرة الـشــؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـع ـمــل ف ــي ح ـي ـنــه ،قــائـلــة:
إن «الـ ـمـ ـش ــروع ي ـتــألــف م ــن  68مـ ــادة،
ويعنى بحقوق الطفل في البقاء والنماء
والـتـعـلـيــم والـصـحــة وح ـقــوق األشـخــاص
ذوي االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة واأليـ ـت ــام
ومـخـتـلــف ال ـت ـفــاص ـيــل الـمـتـعـلـقــة بـمــرحـلــة
الطفولة».
وب ـعــد ع ــام عـلــى ذل ــك يُ ـعــاد ال ـحــديــث عن
المشروع كما ورد أعاله من خالل لجنة
الشؤون االجتماعية والعمل في مجلس
ال ـش ـعــب ،ح ـيــث ن ـقــل ع ــن رئ ـي ـســة الـلـجـنــة
أيض ًا« :حالي ًا مشروع القانون في اللجنة
لــدراسـتــه وفــق الـنـظــام الــداخـلــي لمجلس
الشعب ،ومن ثم عرضه تحت القبة بعدما
تناقشه اللجنة بحضور الــوزارة المعنية
ب ــال ـم ـش ــروع ،وإجـ ـ ــراء ال ـت ـعــديــات عـلـيــه
فــي حــال كــان هـنــاك أي تـعــديــل ،ومــن ثم

تعيد اللجنة تقريرها الخاص بالمشروع
لمناقشته مــادة للتصويت عليه وإقــراره
من المجلس».
وال ن ـ ــدري إن ك ــان ــت األمـ ـ ــور سـتـسـيــر
إلــى خواتيمها بهذا الـصــدد كما ورد في
ال ـت ـصــريــح األخـ ـي ــر ،ل ـي ـصــار إلـ ــى عــرض
المشروع على مجلس الشعب إلقــراره،
أم سيتم تأجيل ذلك مجدد ًا؟!
فــال ـم ـشــروع ،اق ـتــران ـ ًا بــالـتـعـهــد بــاالل ـتــزام
باتفاقية حقوق الطفل في األمم المتحدة،
وح ـت ــى ب ـب ـعــض حـيـثـيــاتــه ال ـت ــي رشـحــت
عبر بعض وسائل اإلعالم خالل السنين
الـطــويـلــة الـمــاضـيــة ،حـتــى مـمــا قـبــل سني
الحرب واألزمــة بكثير ،ما زال مشروع ًا
حتى تاريخه!
سياقات اإلقرار وتساؤالت
حول مبررات التأخير
مـشــروع قــانــون حـقــوق الـطـفــل يـبــدو أن
الواقع قد تجاوز مبررات عــدم صــدوره
حـتــى تــاري ـخــه ،ورب ـمــا ب ـهــذا حــالــه كـحــال
الكثير مــن الـقــوانـيــن المطلوب إنـجــازهــا،
أو إعادة النظر فيها ،بما يخص الحقوق،
ب ـع ــد ك ــل م ــا أص ـ ــاب هـ ــذه ال ـح ـق ــوق مــن
انتهاكات صارخة خالل العقود الماضية.
ب ــال ـم ـق ــاب ــل ،ومـ ـم ــا ال شـ ــك ف ـي ــه أن أي
مـشــروع قــانــون ،وخــاصــة الـجــديــد وغير
ال ـم ـس ـبــوق ،س ـيــأخــذ ح ـي ــزه الــزم ـنــي مــن
أجل الدراسة الكافية لتبويباته وحيثياته
وآث ــاره وتــداعـيــاتــه ،ونـتــائـجــه الـمـتــوخــاة،
وخاصة في حال تشابك مهامه وأهدافه
الـمـعـلـنــة ب ـيــن االج ـت ـمــاعــي واالق ـت ـصــادي
وال ـث ـق ــاف ــي وال ـس ـي ــاس ــي و ..وال ــداخ ـل ــي
والخارجي أيض ًا.
فـمـشــروع قــانــون حـقــوق الـطـفــل الـمــزمــع
ال ش ــك ف ـيــه ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـج ــوان ــب الـتــي
مــن الـمـفـتــرض تــدارك ـهــا عـلــى كــافــة هــذه
ال ـم ـس ـت ــوي ــات ق ـب ــل إقـ ـ ـ ــراره ،وه ـ ــذا أم ــر
مفروغ منه طبع ًا.

لكن هل من المبرر أن يطول األمــر إلى
عقود مــن أجــل إنـجــاز هــذه المهمة؟ وما
هــي الـعــوائــق الحقيقية الـتــي حــالــت دون
إص ـ ـ ــداره ح ـت ــى اآلن؟ ول ـع ــل األه ـ ــم مــا
هــي م ـبــررات إع ــادة ط ــرح الـحــديــث عن
م ـشــروع ال ـقــانــون عـبــر وســائــل اإلع ــام
بـيــن الـحـيــن واآلخ ــر دون الــوصــول إلــى
خواتيمه؟
فالمشروع الذي سبق أن رشح بمواده
عبر بعض وسائل اإلعالم ،قبل أكثر من
عـقــد مــن ال ــزم ــن ،ك ــان يـتـضـمــن أك ـثــر من
 300م ــادة ،بـيـنـمــا ج ــرى الـحــديــث الـعــام
ال ـم ــاض ــي ع ــن ل ـس ــان وزيـ ـ ــرة ال ـش ــؤون
االجـتـمــاعـيــة وال ـع ـمــل أن م ــواد مـشــروع
القانون  68مادة فقط كما ورد أعاله.
فهل تبدو تساؤالتنا محقة بهذا السياق؟!
رب ضارة نافعة
أس ـئ ـل ــة ك ـث ـي ــرة تـ ـب ــدو م ـش ــروع ــة ب ـهــذا
ال ـص ــدد ،ح ـتــى ق ـبــل ال ـخ ــوض ف ــي مـتــن
ال ـم ـش ــروع وت ـف ــاص ـي ــل مـ ـ ــواده ،ودور
ال ـق ــوى ال ـفــاع ـلــة وال ـم ــؤث ــرة بـحـيـثـيــاتــه،
أو ف ــي م ـعــرض تـطـبـيـقــه ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
ال ـم ـس ـت ـف ـيــدة م ـن ــه ،ح ــرف ـي ـ ًا أو ت ـج ـي ـيــر ًا،
كغيره من القوانين ،وخاصة فيما يتعلق
بتعليماتها التنفيذية ،بغض النظر عن
عنوانها وأهدافها الشكلية المعلنة ،وما
يـعــزز ذلــك هــو كــل مــا صــدر مــن قوانين
خالل حقبة تبني السياسات الليبرالية
حكومي ًا ،وكيف جرى ويجري تجييرها
لمصلحة شــريـحــة األثــريــاء والـفــاســديــن
المستفيدين مــن هــذه الـسـيــاســات على
حساب الغالبية الساحقة من المفقرين
فــي الــوطــن ،وربـمــا مــن مصلحة الطفل
وحـقــوقــه أن الـقــانــون مــا زال مـشــروعـ ًا
حـتــى تــاري ـخــه وف ـق ـ ًا لـمـجــريــات األم ــور
بحسب سياق السياسات المعمول بها
ونتائجها الكارثية حتى اآلن.

-
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نـفـتـتــح ف ـي ـس ـبــوك ـيــات ه ــذا األس ـب ــوع بـبــوســت
تهكمي حــول مــا وصـلــت إلـيــه حالنا مــن بؤس
بالمقارنة مع فايروس كورونا ،يقول البوست:
• «واهلل ص ــار ال ــواح ــد يـخـجــل مــن حــالــو لما
يشوف فايروس طور حاله خالل سنة ونحنا
لساتنا ع حالنا!».
حــول الخبر الــوارد على صفحة الحكومة عن
جــولــة وزيــر األشـغــال الـعــامــة واإلسـكــان لتتبع
سـيــر الـعـمــل بـمـقــاســم الـسـكــن الـبــديــل لـمـشــروع
ماروتا وباسيليا ستي ،علق البعض بالتالي:
• «بـعــد مـيــة سـنــه حـتــى يـطـلــع الـمـشــروع هــاد
للورثة».
• «إلــي تلت سنين اسمع بهالمشروع وانكن
باشرتو فية إيمتا رح يصير جاهز ياترى؟».
حــول الخبر الــوارد على صفحة الحكومة عن
ال ـب ــدء ف ــي م ـحــاف ـظــة ال ــاذق ـي ــة بـحـمـلــة تــوزيــع
غراس األشجار المثمرة مجان ًا على المزارعين
المتضررين مــن الـحــرائــق فــي ريــف المحافظة
تعويض ًا لهم عن األشجار الميتة ،علق البعض
بالتالي:
• «نـشــاهلل تـكــون نــوعـيــة ال ـغــراس كــويـســة ما
ت ـكــون غ ــراس بــريــة بـمـنـتــوج ضـعـيــف بصفقة
رخيصة من متعهد».
• «ليش ابيتوزع للعالم بشكل عام؟».
حـ ــول ال ـخ ـبــر الـ ـ ــوارد ع ـلــى ص ـف ـحــة ال ـح ـكــومــة
عــن تفقد اللجنة الــوزاريــة المكلفة تتبع تنفيذ
المشروعات التنموية والخدمية فــي محافظة
طرطوس المرحلة الثانية من مشروع السكن
الشبابي ،علق أحدهم بما يلي:
• «مـ ــا ع ــم ن ـش ــوف ش ــي م ــن ه ــال ـل ـج ــان غـيــر
الجوالت اإلعالمية».
حول الحديث المنقول عن لسان عضو المكتب
التنفيذي المختص بـقـطــاع الـتـجــارة الداخلية
وحـمــايــة المستهلك فــي مـحــافـظــة الــاذقـيــة :أن
ق ــرار تـخـفـيــض مـخـصـصــات الــدقـيــق الـتـمــويـنــي
لــأفــران بـنـسـبــة  % 16لــأفــران لــن يــؤثــر على
الكميات المنتجة وال على جودة الرغيف ،علق
البعض بما يلي:
• «واهلل م ــا فـهـمــت إذا خـفـضـتــوا الـنـسـبــة مــا
بأثر!».
• «يـعـنــي كـيــف تـخـفـيــض وم ــارح نـتــأثــر نحن
كـمـيــات طـحـيــن أكـبــر وم ــو الحـقـيــن الـخـبــز اهلل
يجيرنا».
• «واهلل زادت الــزحـمــة كـتـيــر وال ح ــول وال
قوة إال باهلل».
حـ ــول ت ـع ـم ـيــم وزي ـ ــر الـ ــزراعـ ــة إلـ ــى م ــدي ــري ــات
الــزراعــة فــي الـمـحــافـظــات الــذي سـمــح بموجبه
بـبـيــع ال ـغ ــراس الـمـثـمــرة مــن الـمـشــاتــل الـتــابـعــة
لـلــوزارة بموجب البطاقة العائلية للمواطنين
والمزارعين الراغبين بزراعة الحدائق المنزلية،
وال ي ـش ـمــل ذلـ ــك غ ـ ــراس (ال ـف ـس ـت ــق ال ـح ـل ـبــي
والكرز والكرمة) ،علق البعض بما يلي:
• «ف ـتــح ال ـب ـيــع لـلـجـمـيــع وع ــدم إب ـق ــاء الـتـحـكــم
ب ــال ـغ ــراس واح ـت ـك ــاره ــا لـ ــرؤسـ ــاء ال ـج ـم ـع ـيــات
الفالحية».
• «وليش ماعدا الفستق الحلبي بقى؟»
ح ــول اإلص ــاب ــات الـمـسـجـلــة ف ــي رأس الـسـنــة
بسبب الرصاص العشوائي ،علق البعض بما
يلي:
«لماذا هذا الطيش أين الدولة نقول أين وزارة
الداخلية من كل ذلك».
• «واهلل وقـ ــت الـ ـس ــاح ب ـي ــوص ــل ل ـي ــد والد
وجهله هي النتيجة».
• «يـجــب أن يــوضــع حــد لـهــذه ال ـظــاهــرة غير
الـحـضــاريــة إط ــاق ال ـنــار الـعـشــوائــي نـهــايــة كل
عام».
ونختم مع بوست تهكمي حول مآل ما وصل
إل ـي ــه ال ـم ــواط ــن الـ ـس ــوري ب ـس ـبــب االس ـت ـهــانــة
الرسمية به ،يقول البوست:
• «االسـ ـتـ ـه ــان ــة ب ــال ـم ــواط ــن ال ـ ـسـ ــوري الزم
تتسجل بموسوعة غينيس».
وناقل الكفر ليس بكافر.
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برغم كل التأكيدات الرسمية التي تصدر سنوياً عن منع إطالق الرصاص خالل احتفاالت
عيد رأس السنة ،أو غيرها من المناسبات األخرى ،والعقوبات التي تنص عليها
ينف تسجيل
القوانين المعمول بها بما يخص االستخدام الطائش للسالحّ ،إل أن ذلك لم ِ
إصابات خالل عيد رأس السنة ،بنتيجة األعيرة النارية التي تسمى «طائشة».

ǧمراسل قاسيون

اإلص ــاب ــات ال ـتــي تــم تـسـجـيـلـهــا رس ـم ـي ـ ًا مع
ن ـهــايــة ال ـع ــام ال ـمــاضــي ،وم ـط ـلــع ه ــذا ال ـعــام
وص ـ ـلـ ــت إلـ ـ ــى  33إص ـ ــاب ـ ــة ،ف ـ ــي م ـخ ـت ـلــف
المحافظات ،بعضها يعتبر خطر ًا ،باإلضافة
طـبـعـ ًا إلــى األض ــرار الـمــاديــة األخ ــرى ،ومــا
تـتــركــه أص ــوات األع ـي ــرة ال ـنــاريــة مــن ذعــر
ورعب في النفوس.
ومآس
رعب ٍ
ٌ
لم تمر احتفاالت رأس السنة دون منغصات،
هــذا إن اعتبرنا أن هناك احتفاالت بما تعنيه
هــذه الـمـفــردة مــن معنى بالنسبة للمواطنين،
في ظل الواقع االقتصادي المعيشي المتردي،
وفــي ظــل انـغــاق األفــق أمــام الغالبية المفقرة
الـ ـت ــي ت ـع ـي ــش ح ـ ــال مـ ــن الـ ـيـ ــأس واإلحـ ـبـ ــاط
والـتــرقــب ،حيث سجلت الـعــديــد مــن اإلصــابــات
بين المواطنين مــع بــدء الـعــام الـجــديــد ،بسبب
األعـيــرة الـنــاريــة الـتــي أطلقها البعض المنفلت
مــن الــرقــابــة وال ـع ـقــاب ،والـ ــذي يـعـيــش نـشــوة
الفرح الموهوم.
فمع انتهاء ساعات العام ،وكما كل رأس سنة،
انفلتت الكثير مــن األسلحة بــاأليــدي الطائشة
ب ــإط ــاق م ــا أت ـي ــح ل ـهــا م ــن رص ـ ــاص ،مـمـطــرة
السماء بها ،واألرض بمقاذيفها المتهاوية على

اآلمـنـيــن مــن الـمــواطـنـيــن ،حــامـلــة مـعـهــا الــرعــب
والخوف والمآسي.
فـبـحـســب مــا نـقـلـتــه صـحـيـفــة تـشــريــن عــن مــديــر
الـجــاهــزيــة واإلسـعــاف فــي وزارة الـصـحــة ،لقد
بلغ عــدد اإلصــابــات بــالــرصــاص الطائش التي
وص ـل ــت ال ـم ـشــافــي إلـ ــى  33ح ــال ــة ،ومـ ــن بـيــن
ه ــذه الـ ـح ــاالت ه ـن ــاك ح ــال ــة ف ــي ح ـلــب يــرجــح
أن يـتــم ال ـل ـجــوء إل ــى بـتــر أح ــد أط ــراف ــه نتيجة
أذي ــة وعــائ ـيــة ،وحــالــة أخ ــرى فــي درع ــا يــرقــد
فيها مـصــاب فــي حــالــة سـبــات ،نتيجة مقذوف
الــرصــاص الــراجــع الــذي هـبــط عـلــى الجمجمة
مـبــاشــرة ،إضــافــة إلــى حــالــة طفلة فــي محافظة
الالذقية ،عمرها خمس سنوات ،أدت إصابتها
إلى تشوه في الوجه ،قد يستمر مدى الحياة.
مسؤولية األجهزة األمنية المعنية
عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن حـ ــديـ ــث مـ ــديـ ــر ال ـج ــاه ــزي ــة
واإلسعاف في وزارة الصحة بأن اإلحصاءات
تُعد قليلة نسبي ًا مقارنة مــع األعــوام السابقة،
ّإل أن ذلك ال ينفي أن التحذيرات والتأكيدات
الرسمية لم تفعل فعلها في وضع حد للطائشين
والـمـنـفـلـتـيــن مــن اس ـت ـخــدام أسـلـحـتـهــم الـنــاريــة
ال ـمــوجــودة بـحــوزتـهــم بـمـنــاسـبــة رأس الـسـنــة
ال ـج ــدي ــدة ،والــدل ـيــل ه ــو م ــا ج ــرى م ــن إط ــاق
كـثـيــف لــأع ـيــرة ال ـنــاريــة ب ـهــذه الـمـنــاسـبــة ،كما
جرت العادة ،وما خلفته من نتائج وسلبيات،

وخــاصــة مــا تــم تسجيله مــن إصــابــات بالشكل
الرسمي.
فالمشكلة ليست بالطائشين والمنفلتين فقط،
بــل بــدور األجـهــزة األمـنـيــة بمختلف تبعياتها،
والـتــي مــن المفترض أن تـقــوم بواجبها لمنع
هــذه السلوكيات الخارجة عن القانون عملي ًا،
متابع ًة وضبط ًا وعقاب ًا.
السالح المنفلت والمستهترين
بهذا الصدد ال بد من اإلشارة إلى أن السالح
ال ـم ـن ـف ـلــت ال ـم ــوج ــود ب ـيــن األي ـ ــدي ،ب ـع ـيــد ًا عــن
األمــاكــن الرسمية الـمــرخــص بها حمله ،يعتبر
أحــد أهــم أسـبــاب استمرار ظــاهــرة االستخدام
«الطائش» لهذا السالح ،بمختلف المناسبات،
ســواء كــانــت المناسبة رأس السنة أو غيرها

من المناسبات التي تظهر فيها هذه األسلحة
فــي األي ــدي الـطــائـشــة ،نــاشــرة الــذعــر والــرعــب
واإلص ـ ــاب ـ ــات واألض ـ ـ ـ ــرار الـ ـم ــادي ــة ال ـجــان ـب ـيــة
األخرى.
فالقضية هنا ليست أعـيــرة نــاريــة طــائـشــة ،بل
قضية مستهترين وطائشين بعيدين عن أعين
الرقابة والمتابعة والمحاسبة ،وهؤالء على ما
يبدو ال تعنيهم التأكيدات الرسمية والمتكررة
عــن منع اسـتـخــدام الـســاح واألعـيــرة الـنــاريــة،
وربما غير عابئين بالعقوبات التي تنص عليها
الـقــوانـيــن أي ـض ـ ًا ،والـمـطـلــوب الـجــديــة بمتابعة
هؤالء ومحاسبتهم ،وال نعتقد أن ذلك عسير
ع ـلــى األجـ ـه ــزة األم ـن ـي ــة ال ـم ـع ـن ـيــة ب ـه ــذا األم ــر،
وال ـم ـســؤولــة ع ـنــه ،بـمـخـتـلــف تـبـعـيــاتـهــا وتـعــدد
أسمائها.

حسابات الحقل والبيدر في الزيتون والزيت
وصلت أسعار زيت الزيتون إلى رقم قياسي جديد هذا الموسم،
حيث وصل سعر الغالون سعة  16ليترًا إلى حدود  110آالف
ليرة سورية للمستهلك ،فهل هذا السعر يعتبر طبيعياً
استنادًا للتكاليف ،أم أن فيه غبناً للمستهلكين؟

ǧمراسل قاسيون

ال ش ـ ــك أن الـ ـسـ ـع ــر م ــرتـ ـف ــع ع ـلــى
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـهـ ـلـ ـكـ ـي ــن ،ك ـ ـمـ ــا غـ ـ ـي ـ ــره م ــن
األسـعــار الـمــرتـفـعــة عـلــى كــافــة السلع
وال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ،وذل ـ ـ ــك ب ـس ـب ــب ع ــدم
تـنــاسـبـهــا م ــع مــداخ ـيــل الـغــالـبـيــة مــن
الـمــواطـنـيــن ،لكن مــاذا عــن حسابات
التكاليف بالنسبة للفالحين؟!
تفاصيل التكاليف
ل ـل ــوق ــوف ع ـل ــى ح ـق ـي ـقــة ال ـت ـكــال ـيــف،
واف ـ ــان ـ ــا أح ـ ــد الـ ـمـ ــزارعـ ـيـ ــن ب ـب ـعــض
الـتـفــاصـيــل ح ــول مــا يـتــم صــرفــه من
نفقات على كل دونــم واحــد مزروع
بأشجار الزيتون ،بحسب التالي:
 أج ــور فــاحــة تـكـلــف  1500لـيــرة. -أج ـ ـ ــور ت ـع ـش ـي ــب ت ـك ـل ــف 8000

ل ـيــرة- .تـكــالـيــف س ـمــاد مــع أج ــوره
تـبـلــغ  12000ل ـيــرة - .أج ــور تقليم
 8000ل ـيــرة - .نـقــل بـقــايــا الــزيـتــون
بعد التقليم  5000لـيــرة - .تكاليف
أدويــة مع أجــورهــا  15000ليرة- .
أجور قطاف  75000ليرة - .أجور
نقل من الحقل 15000ليرة - .أجور
نقل للمعصرة  10000ليرة - .أجور
ع ـتــالــة بــال ـم ـع ـصــرة  3000ل ـي ــرة- .
وبمجموع وقدره  152500ليرة.
بحسب الـمــزارع ،فــإن إنـتــاج الــدونــم
بــالـمـتــوســط يـبـلــغ  400ك ــغ زي ـتــون
ت ـق ــري ـب ـ ًا ،وأجـ ـ ــور ع ـص ــر ك ــغ واح ــد
ت ـب ـلــغ  40لـ ـيـ ــرة ،وه ـ ــذا ي ـع ـن ــي :أن
تكلفة العصر اإلجمالية تبلغ 16000
لـيــرة ،والتكلفة اإلجمالية تصل الى
 168500ليرة.
فــإذا كانت نسبة المردود  ،%18فإن
كمية الــزيــت المنتجة تـكــون بحدود
 72ك ــغ ،أي 4,5 :غ ــال ــون س ـعــة 16
ل ـي ـتــر ،وم ــع تـكـلـفــة س ـعــر ال ـغــالــونــات
فــإن التكلفة اإلجمالية تبلغ بحدود
 182000ليرة.
ووفـ ـقـ ـ ًا ل ـل ـح ـســابــات أعـ ــاه فـ ــإن كــل
غــالــون زي ــت زي ـتــون سـعــة  16ليتر
تـبـلــغ تـكـلـفـتــه عـلــى ال ـم ــزارع بـحــدود

 40000ليرة سورية.
حدود التكلفة وح ّد الكفاف
م ـ ــع وص ـ ـ ــول سـ ـع ــر ال ـ ـغـ ــالـ ــون إل ــى
 110000لـيــرة لـلـمـسـتـهـلــك ،متضمن ًا
هـ ــوامـ ــش رب ـ ــح ال ـت ــاج ــر ال ـم ـس ــوق،
نتساءل :هل تحقق الحسابات أعاله
حدّ الكفاف المطلوب للمزارع؟!
ب ـح ـس ــب ال ـ ـ ـم ـ ـ ــزارع ،فـ ـ ــإن ال ـت ـك ـل ـفــة
اإلج ـم ــال ـي ــة أعـ ـ ــاه لـ ــم ت ــدخ ــل فـيـهــا
حـ ـس ــاب ــات ت ـع ـب ــه ن ـف ـس ــه مـ ــع أف ـ ــراد
أسـ ــرتـ ــه ،ووق ـت ـه ــم وج ـه ــده ــم طـيـلــة
الموسم ،باإلضافة إلى بعض النفقات

النثرية األخــرى ،وال حسابات ريع
األرض من موسم إلــى آخــر ،والتي
مــن المفترض بمجملها كنتيجة أن
تحقق له وألسرته مستوى معيشي ًا
يـحـقــق ل ـهــم حـ ــد ًا أدنـ ــى م ــن الـكـفــاف
بين موسمين ،أي :لمدة عام ،األمر
ال ــذي قــال عـنــه أنــه غـيــر م ـتــاح ،فهو
ال يستطيع كـفــايــة أســرتــه بــالـحــدود
ال ــدن ـي ــا لـلـمـعـيـشــة وم ـت ـط ـل ـبــات ـهــا بـيــن
موسم وآخر.
فـحـيــازة  10دونـمــات زيـتــون ،وهــي
حـيــازة كبيرة نسبي ًا فــي الكثير من
ال ـم ـنــاطــق ،وب ـهــامــش يـتـضـمــن تـعـبــه

وريع أرضه لمدة عام ،قد تحقق له
هــذه الـحـيــازة إي ــراد ًا سـنــويـ ًا وقــدره
 600ألف ليرة ،وفق ًا لسعر الغالون
أع ــاه وال ـبــالــغ  110000ل ـيــرة ،هــذا
فــي ح ــال اس ـت ـطــاع بـيــع إن ـتــاجــه من
الزيت بنفسه دون اللجوء إلى تجار
ال ـم ـفــرق ،وه ــذا يـعـنــي دخ ـ ًـا شـهــريـ ًا
ال يتجاوز  50ألــف لـيــرة ،وهــو أقل
مــن ال ـحــد األدنـ ــى الــرس ـمــي لــأجــور
شهري ًا!
فهل اتضحت حـســابــات الحقل التي
ال ت ـت ـنــاســب م ــع ح ـس ــاب ــات ال ـب ـيــدر
بالنسبة إلى المزارعين؟!
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بكل أريحية يمكن القول :إن عام  2020كان عام الطوابير ،والسوق السوداء ،وانفالت
الفساد ،ومع األسف ال مقدمات تشير إلى عدم استمرار هذا الواقع البائس بتداعياته
وسلبياته على الغالبية المسحوقة.

ǧنوار الدمشقي

فقد تزايدت خالل العام الماضي كثرة الطوابير
واالزدح ــام فيها ،كما تنوعت هــذه الطوابير،
كذلك فقد ارتفعت وتيرة االستغالل من خالل
شبكات السوق السوداء العاملة بشكل خاص
على المواد المدعومة افتراض ًا.
مواد أساسية
تـفــاقـمــت أزم ــة الـخـبــز وت ــزاي ــدت مـعـهــا مشكلة
الـطــوابـيــر أم ــام الـمـخــابــز ،ولــم ت ــؤدّ ال البطاقة
الــذكـيــة ،وال اإلج ــراءات الرسمية األكـثــر ذكــا ًء
إل ـ ــى ح ـل ـه ــا ،بـ ــل ع ـل ــى ال ـع ـك ــس مـ ــن ذل ـ ــك ك ــان
ل ـه ــذه اإلجـ ـ ـ ــراءات ت ــداع ـي ــات س ـل ـب ـيــة إضــاف ـيــة
أتاحت الفرصة أمــام شبكات السوق السوداء
لتستشرس على المواطنين واحتياجاتهم من
رغ ـيــف ال ـخ ـبــز ،فـتـخـفـيــض الــدعــم ال ــذي جــرى
فرضه ،وخاصة ناحية الكم المتاح لكل أسرة
كسقف لالستهالك اليومي كــان بوابة جديدة
ل ـتــزيــد م ــن خــال ـهــا ش ـب ـكــات ال ـف ـســاد وال ـســوق
ال ـس ــوداء مــن اسـتـغــالـهــا ،وك ــل ذل ــك عـلــى علم
ودرايــة المعنيين ،ومكابرتهم وإصرارهم على
عدم حل هذه المشكلة حتى تاريخه.
وك ــذل ــك ت ــزاي ــدت طــواب ـيــر ال ــرز وال ـس ـكــر أم ــام
ص ـ ــاالت ال ـس ــوري ــة ل ـل ـت ـج ــارة ،ح ـيــث ل ــم تـنـفــع
البطاقة الــذكـيــة ورســائـلـهــا على مستوى الحد
مــن االزدحـ ــام أم ــام هــذه ال ـصــاالت ،بــل زادت
ب ـف ـعــل إخـ ـ ــراج ب ـع ــض الـ ـصـ ــاالت ع ــن ال ـخــدمــة
بقرار إداري غير معلن رسمي ًا ،لتقتصر عملية
ال ـتــوزيــع عـلــى بـعــض ال ـص ــاالت فـقــط ال غـيــر،
وهذا طبع ًا مدرك ومعروف من قبل المعنيين
ب ـه ــذا ال ـش ــأن أيـ ـضـ ـ ًا ،وإن ل ــم ي ـكــن ك ــذل ــك فـقــد
شوهدت نتائجه بالواقع العملي.
االستغالل بالمواد والسلع األساسية لم يقف
ع ـنــد حـ ــدود م ــا ي ـط ـلــق ع ـل ـيــه مـ ــواد مــدعــومــة،

فــالـكـثـيــر مــن الـسـلــع ،وخــاصــة ال ـغــذائ ـيــة ،كــانــت
بوابة استغالل كبير أيض ًا ،على الرغم من عدم
وجود سوق سوداء لها.
طوابير مستجدة
لم ينته األمر عند هذا الحد ،فقد شهدت طوابير
تسديد بعض الـفــواتـيــر الـمــزيــد مــن االزدح ــام،
مـثــل :طــوابـيــر الـهــاتــف والـكـهــربــاء وال ـمــاء ،أمــا
كيف ولـمــاذا؟ فـهــذا مــا لــم يتم إدراك ــه مــن قبل
المواطنين ،باستثناء ما يقال بأن المشكلة في
بعض األحيان كانت مرتبطة بشبكة اإلنترنت
والكهرباء!
وكذلك الطوابير من أجــل فتح الحسابات في
ال ـم ـصــارف مــن أج ــل اسـتـكـمــال عـمـلـيــات الـبـيــع
وال ـش ــراء لـلـبـيــوت وال ـس ـيــارات ،حـيــث شـهــدت
المصارف الحكومية  -وما زالــت -مزيد ًا من
االزدحام لهذه الغاية ،وما يزيد الطين بلة بهذا
الصدد أن لكل مصرف من المصارف تعليماته
ال ـخــاصــة بـمــا يـتـعـلــق بــآل ـيــات فـتــح الـحـســابــات،
والمبلغ المطلوب لهذه الغاية.
محروقات
طوابير السيارات أمام الكازيات كان لها حصة
محترمة مــن أزمــات الطوابير المسجلة خالل
العام الماضي ،فأزمة المحروقات والمشتقات
ال ـن ـف ـط ـي ــة ف ــرض ــت ح ـي ــزه ــا ال ـ ــوج ـ ــودي ع ـلــى
الكازيات ،فقد طالت بعض طوابير السيارات
لـتـصــل إلــى الـكـيـلــومـتــرات ،مــع ســاعــات طويلة
مــن االنـتـظــار ،ســواء مــن أجــل الـبـنــزيــن أو من
أجــل الـمــازوت ،وطبع ًا كــان ذلــك فرصة لتغوّل
الـ ـس ــوق ال ـ ـس ـ ــوداء ،ح ـي ــث تـ ــزايـ ــدت م ـع ــدالت
ومستويات االستغالل والفساد تحت ضغط
الحاجة والضرورة ،وتضاعف سعر ليتر هذه
المشتقات عــدة أضعاف عن سعرها الرسمي،
ول ــم يـتـبـيــن ل ــدى أولـ ــي األمـ ــر وال ـم ـســؤول ـيــن

االستغالل بالمواد
والسلع األساسية
لم يقف عند حدود
ما يطلق عليه مواد
مدعومة فالكثير
من السلع وخاصة
الغذائية كانت بوابة
استغالل كبير أيضاً

مــن أيــن يـتــم تــأمـيــن هــذه الـمـشـتـقــات عـبــر هــذه
السوق السوداء!
مـ ــازوت ال ـتــدف ـئــة ل ــم ي ـخــرج ع ــن ح ـيــز عــوامــل
الـ ـفـ ـس ــاد واالس ـ ـت ـ ـغـ ــال ،ف ـم ــع ع ـ ــدم االلـ ـتـ ــزام
بمواعيد تسليم الدفعات المستحقة للمواطنين
بحسب الكميات المخصصة لكل أســرة ،وفي
ظ ــل ع ــدم ت ــوف ــر وس ــائ ــل تــدف ـئــة أخ ـ ــرى ،كــان
ل ـل ـســوق الـ ـس ــوداء -وال ـقــائ ـم ـيــن عـلـيـهــا -دور
اسـتـغــالــي قــديــم جــديــد ،فكما كــل عــام تــزايــدت
معدالت استغالل الحاجة للدفء ،حتى وصل
سعر ليتر الـمــازوت فــي الـســوق الـســوداء إلى
أكثر من  1000ليرة.
سلع كانت مفاجئة
األزم ـ ــات ال ـم ـت ـتــال ـيــة ،وخ ــاص ــة الـمـفـتـعـلــة عـلــى
بـعــض الـسـلــع غـيــر الـمـتــوقـعــة ،كــان لـهــا حيزها
مــن االس ـت ـغــال هــي األخـ ــرى ،ول ـعــل م ـثــال ما
ج ــرى م ــع ال ــدخ ــان الــوط ـنــي دل ـيــل فــاقــع عـمــا
يمكن تسميته أزمــة مفتعلة ،كــانــت مــن خلفها
شـبـكــة فـســاد وس ــوق س ــوداء مـتـحـكـمــة ،حيث
وصل سعر علبة الدخان الحمراء الطويلة إلى

 1500ليرة بين ليلة وضحاها ،ثم وبعد عدة
أشهر من هذه الحال تراجع السعر إلى 1000
ليرة.
العام الحالي لن يكون أفضل
ال يمكن اعـتـبــار مــا جــرى ويـجــري عـلــى أنــه
حــالــة اسـتـثـنــائـيــة مــع ت ـعــدد أمـثـلــة الـطــوابـيــر
واألزم ـ ـ ـ ــات والـ ـفـ ـس ــاد وال ـ ـسـ ــوق الـ ـسـ ــوداء
واالس ـ ـت ـ ـغ ـ ــال ،ف ــاسـ ـتـ ـم ــرار ه ـ ــذه األزمـ ـ ــات
وتفاقمها هــو دلـيــل عـلــى عـمــق الـتــرابــط بين
ك ـبــار ال ـفــاســديــن م ــع الـقــائـمـيــن ع ـلــى ال ـســوق
الـ ـسـ ــوداء وال ـم ـس ـت ـغ ـل ـيــن ،ب ـت ـنــوع شـبـكــاتـهــم
وال ـم ــواد الـتــي يـتـحـكـمــون بـهــا ،عـلــى حـســاب
المحتاجين من المواطنين استغال ًال للحاجة،
واستنزاف ًا للجيوب.
أم ـ ــا مـ ــا ي ـم ـك ــن الـ ـت ــوق ــف عـ ـن ــده ف ـه ــو أن كــل
الـمــؤشــرات تـقــولّ :أل جــديــد حـكــومــي رسمي
بصدد حل هذه األزمات ،أو بما يخص وضع
حد لشبكات الفساد واالستغالل ،ما يعني أن
هذا العام لن يكون أفضل مما سبقه ،بل ربما
يكون أكثر سوء ًا أيض ًا.

الكهرباء شلل حياتي شديد االستعصاء..
كنا نتخيل سابقاً كيف
عاش اإلنسان قديماً بدون
كهرباء ،ولكن هذا الخيال
العلمي ذو الطبيعة
التاريخية أصبح حقيقة
في ظل الظروف المجحفة
المفروضة علينا.

الــريــف لــه الـحـصــة األك ـبــر بــالـتـقـنـيــن ،تــزيــد عن
18س ــاع ــة ي ــوم ـي ـ ًا ،وف ــي ب ـعــض ال ـم ـنــاطــق يـمـتــد
أسبوع ًا أو أكثر دون أن يروا النور ،أما البدائل
عــن ال ـك ـهــربــاء ،كــال ـب ـطــاريــات ون ـحــوهــا ،لــم تعد
تـجــدي معهم نـفـعـ ًا لـتـعــذر شحنها بشكل كــامــل،
وأحـيــانـ ًا بـسـبــب عـجــزهــم عــن ش ــراء غـيــرهــا في
حــال استهالكها وضـعــف أدائـهــا ،بسبب الــواقــع
االق ـت ـص ــادي الـمـعـيـشــي ال ـخ ــان ــق ،الـ ــذي بــالـكــاد
ي ـح ـص ـلــون ف ــي ظ ـلــه ع ـلــى غـ ــذاء يـقـيـهــم ش ــرور
الجوع.
ǧمراسل قاسيون

ف ـكــل م ــا ي ـح ـتــاجــه اإلنـ ـس ــان م ــن أم ـ ــور يــومـيــة
وصحية من غسيل واستحمام وكوي للمالبس
واستخدام للوسائل الضرورية للحياة واإلنارة
تعمل على طاقة الكهرباء ،فأن يعيش اإلنسان
بدونها في هــذا العصر هو شــيء ال يقبله عقل
وال منطق ،ولكن المؤسف في حياة السوريين
أن ه ــذه ال ـض ــرورة الـحـيــاتـيــة الـمـلـحــة ال ـتــي ال
غ ـنــى لــإن ـســان عـنـهــا أص ـب ـحــت تـحـســب عـلـيـهــم
من قبل وزارة الكهرباء كأنها أمر كمالي يمكن
االستغناء عنه ،وأن الحصول عليه ضــرب من
الترف والرخاء ،وكل عام يأتي تسوء فيه حال

الكهرباء أكثر مــن قبله ،مــن زيــادة فــي التقنين
وتقطع في الشبكة.
تراجع مستمر
أيــن هــي الـخـطــط والـتــدابـيــر الـمـتـخــذة مــن قبل
الـ ــوزارة لـحــل هــذه الـمـشـكـلــة الـتــي يـعــانــي منها
الـســوريــون مـنــذ أع ــوام طــويـلــة ،وهــي بـتــراجــع
مـسـتـمــر ،وكـلـمــا زادوا مــن وعــودهــم فالمشكلة
تستفحل أكتر مــن السابق ،وقــد أصبحت أزمــة
كبيرة ومستفحلة.
فــأضــرار الـتـقـنـيــن بــالـكـهــربــاء لــم تــدع وجـهــة في
ح ـيــاة ال ـســوري ـيــن ّإل وطــالـتـهــا بــال ـضــرر ،ب ــدء ًا
بالصناعة واإلنتاج وانتها ًء بالصحة.

حياة غير صحية
تزداد الحياة مأساة عندما ال يستطيع اإلنسان
الـعـنــايــة بصحته وبـنـظــافـتــه بــالـشـكــل الـمـطـلــوب،
مــن غسيل لثيابه واستحمام دوري ،فساعات
ال ـت ـق ـن ـيــن غ ـي ــر ال ـم ـق ـب ــول ــة ،وسـ ــاعـ ــات ال ــوص ــل
الـمـتـقـطـعــة ،تـحــول دون م ــلء خــزانــات الـمـيــاه،
وتشغيل السخانات لالستحمام ،وحتى لغسل
األيدي بشكل مستمر ،وكثير من ربات المنازل
يشتكين مــن عــدم قــدرتـهــن عـلــى تنظيف ثياب
أطفالهن بشكل مستمر ،ما يشكل عبئ ًا حقيقي ًا
بـكــل تـفــاصـيــل الـحـيــاة الـتــي يـحـتــاجـهــا اإلن ـســان،
وخـ ــاصـ ــة فـ ــي ظـ ـ ــروف ال ـ ــوب ـ ــاء الـ ـح ــال ــي وم ــا
يستوجبه من نظافة شخصية للوقاية منه.

الطالب بال إنارة
كذلك ال يمكن إغفال أن الطالب يحتاجون إلى
إنــارة جـيــدة مــن أجــل دراسـتـهــم الـيــومـيــة ،فكيف
لـطــابـنــا ،وخــاصــة األط ـفــال ،أن يـنـهــوا واجباتهم
في المنزل ،وأن يضاعفوا دراستهم وهم مقبلون
على امتحاناتهم بهذا الواقع الكهربائي المزري،
الذي أوصل الكثير من الطالب إلى مشكالت في
الرؤية بسبب طول فترات االنقطاع أيض ًا.
الزبى
بلغ السيل ُّ
متى ستعي الحكومة العتيدة ،وأصحاب القرار
في وزارة الكهرباءّ ،أن الكهرباء حاجة ملحة،
يـسـبــب انـقـطــاعـهــا تــدهــور ًا بـكــل جــوانــب الـحـيــاة
بـ ــأدق ت ـفــاص ـي ـل ـهــا ،وت ـن ـع ـكــس س ـل ـب ـ ًا ع ـلــى كــافــة
القطاعات واألفراد.
فـ ـه ــل م ـص ـل ـح ــة تـ ـجـ ــار األم ـ ـب ـ ـي ـ ــرات والـ ـبـ ــدائـ ــل
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ،وم ـص ـل ـحــة ال ـف ــاس ــدي ــن ،أهـ ــم لــدى
ال ـح ـكــومــة وم ــن خـلـفـهــا م ـمــن ي ــدي ــرون ش ــؤون
البالد والعباد؟ أم يريدون من الشعب أن يتأقلم
على العيش فــي الـظــام؟ أم أن حياة الماليين
مــن الـنــاس أصـبـحــت بــالـنـسـبــة لـهــم عـلــى هامش
خططهم ،إن كانت هناك خطط فع ًال؟.
ف ـقــد ص ـبــر الـ ـن ــاس ك ـث ـي ــر ًا ح ـتــى «ب ـل ــغ الـسـيــل
الزُّبى»!.
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بتوسع دائرة
الفعالةّ ...
منذ بداية األزمة السورية يمكن رصد لحظات مفصلية سياسياً ساهم فيها التشدد في المواقف السياسية ،والتراخي في المواجهة الوطنية ّ
والتوغل في كارثة البالد .وإن تكن تلك اللحظات قد تجلت حينها بانتقال السالح والدمار إلى مدن جديدة وموجات نزوح ثم هجرةّ ،إل
االنقسام االجتماعي والعنف،
ّ
ّأن المنعطف الذي يمثله عام  2020ليس أقل شأناً وخطراً ،حتى لو لم تعد «دماؤنا» منقولة على الشاشات مباشرة.

 10نقاط

من وقائع  2020االقتصادية السورية
وهنا بعض مما يمثله
عام  2020لالقتصاد
السوري:

• فـ ــي  2020اتـ ـس ــع الـ ـجـ ــوع لـيـشـمــل
أكثر مــن  9ماليين ســوري ،أي :نصف
ال ـســوري ـيــن ال ـم ـتــواجــديــن ع ـلــى أراض ــي
الـبــاد ،وذلــك وفــق تـقــديــرات المنظمات
الدولية ولكن الوقائع تقول :إن الوضع
حادّ أكثر من ذلك.
• ف ــي  2020ارت ـف ـعــت ت ـكــال ـيــف ال ـغ ــذاء
ال ـ ـضـ ــروري وال ـم ـش ــروب ــات األس ــاس ـي ــة
ألســرة مــن  5أش ـخــاص 137ألــف ليرة
إلى  311ألف وبقي األجر الوسطي عند
ح ــدود  60أل ــف ،أي :تـضــاعــف حــرمــان
الغذاء.
• ف ـ ــي  2020ب ـق ـي ــت أس ـ ـع ـ ــار ال ـس ـل ــع
الـمـسـتــوردة أعـلــى مــن تكاليفها العالمية
ب ـن ـس ـبــة  %100-40واس ـت ـم ــرت غـنــائــم
االحتكار والعقوبات تجمع مليارات من
المال العام وإنفاق األسر الضروري.
• فــي ُ 2020فتحت ملفات فـســاد ،وتم
ال ـحــديــث ع ــن مـ ـص ــادرات ،ول ـكــن غـ ّلـفــت
بــالـصـمــت وال ـم ـفــاوضــات الـبـيـنـيــة ،بينما
اس ـت ـم ــرت ال ـم ــوازن ــة ال ـع ــام ــة بــال ـتــراجــع
بــالـقـيـمــة الـحـقـيـقـيــة ،وه ــي ال ـيــوم تـقــارب
نصف قيمة موازنة .2018
• ف ــي  2020أع ـل ـنــت ال ــدول ــة أن ـهــا غـيــر
قادرة على زيادة األجور أيّ ًا كان ارتفاع
األسعار ،بل ق ّلصت الدعم غير المباشر
لألجور عبر تقليص مخصصات المواد
المدعومة من سكر ورز وخبز ومازوت
وبـنــزيــن وغ ــاز ،الـتــي تــم رف ــع أسـعــارهــا
ج ـم ـي ـع ـ ًا ،وت ـع ـق ـيــد تــوزي ـع ـهــا ع ـبــر شــركــة
الـبـطــاقــة الــذكـيــة ،مــع اسـتـمــرار تــواجــدهــا
بـسـهــولــة فــي س ــوق نـهــب الـمـخـصـصــات
الـمــدعــومــة .كما لــم تتحرك الحكومة إال
بــات ـجــاه زيـ ــادة الـتـحـصـيــل :م ــن الـفـيــول
واإلس ـم ـنــت واالت ـص ــاالت والـنـقــل الـعــام
وغيرها...
• فــي  2020لــم تـنـ ّفــذ الـحـكــومــة أيّ ـ ًا من
م ـش ــاري ــع بـ ــدائـ ــل الـ ـمـ ـسـ ـت ــوردات ال ـتــي
تحدثت عنها وقالت :إنها قد تغطي %80
من االستيراد ،وال يبدو أنها ستفعل...
فــاإلنـفــاق االسـتـثـمــاري الـحـكــومــي الــذي
يمكن أن يُمول هذا اإلنتاج الذي تق ّلص
لـنـسـبــة  %17فـقــط مــن ال ـم ــوازن ــة ،بينما
ك ــان يـشـكــل رب ـع ـهــا س ــاب ـق ـ ًا .وسـيـسـتـمــر
أمـ ــل ال ـقــائ ـم ـيــن ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة ب ـق ــدوم

المستثمرين لالستثمار في األساسيات،
ول ـكــن ح ـتــى ع ـنــدمــا بـ ــادر أح ــده ــم تـمّــت
عرقلته ،كمثال :إفشال مشروع الحليب
الـمـجـفــف فــي ح ـمــاة ،وتـقـيـيــد إجـ ــراءات
تسليم األرض.
• ف ــي  2020ل ــم ت ـتــم االس ـت ـج ــاب ــة إلــى
أيٍّ مــن الـمـطــالــب ال ـم ـكــررة للصناعيين
ال ـم ـح ـل ـي ـي ــن ،وت ـ ـح ـ ــدي ـ ــد ًا ف ـ ــي م ـح ــارب ــة
الـتـهــريــب ...فبينما تستمر الـمـعــابــر غير
الشرعية بــالـتـمـوّل مــن بضائع التهريب
بما يـقــارب  500مليون دوالر سنوي ًا،
فإن الجهات المعنية بالمكافحة تتربص

في  2020اشتدت
العقوبات
والفقر والظلم
والحرمان ولن
تستطيع أية
حكومة بمثل
هذه البنية
السياسية
االقتصادية أن
تواجه مهمة
تأمين األساسيات
لالستمرار

ب ـم ـس ـت ــودع ــات ال ـص ـنــاع ـي ـيــن وال ـت ـج ــار،
وتجري عمليات «تسويات وضع بدفع
المعلوم».
• في  2020استمرت الليرة بالتدهور،
والــدوالر باالرتفاع ...والـقــرارات التي
تضيّق على التعامل بالدوالر أصبحت
مـ ـث ــار س ـخ ــري ــة ال ـ ـن ـ ــاس ،ألن ال ـس ـعــر
ال ـيــومــي ألب ـســط سـلـعــة مـحـلـيــة أصـبــح
ي ـق ــاس ع ـلــى ال ـس ـعــر ال ـي ــوم ــي لـ ــدوالر
ال ـ ـسـ ــوق ،ب ـي ـن ـمــا ي ـم ـك ــن أن ي ـحــاس ـبــك
الـقــانــون إذا ذكــرت هــذا الـسـعــر عـلـنـ ًا...
وألن ال ـح ـكــومــة ت ـط ـلــب م ـنــك دوالر ًا
لخدمات وحاالت ما (مثل 100 :دوالر
رس ـ ــم الـ ــدخـ ــول لـ ـلـ ـب ــاد)! وبــال ـم ـقــابــل
تستطيع أن تحاسبك إن وجدت لديك
مقتنيات بالدوالر.
• في  2020لم يعد يصل إلى المصرف
الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي وال ـ ـ ـم ـ ـ ـسـ ـ ــارات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة
وال ـن ـظــام ـيــة أي دوالر م ــن ال ـح ــواالت
الخارجية ،بينما تتدفق هذه الدوالرات
إل ـ ـ ــى الـ ـ ـس ـ ــوق الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوداء ،ألن س ـعــر
الـمــركــزي أصـبــح أقــل مــن سـعــر الـســوق
بنسبة تقارب !%60

• فـ ــي  2020اشـ ـتـ ــدت ال ـع ـق ــوب ــات،
وال ـف ـق ــر ،وال ـظ ـل ــم ،والـ ـح ــرم ــان ،ولــن
تستطيع أية حكومة بمثل هذه البنية
ال ـس ـيــاس ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة أن تــواجــه
مهمة تأمين األساسيات لالستمرار،
ولن تستطيع بطبيعة الحال أن تدير
أزم ـ ــة وب ـ ــاء عــال ـم ـيــة أل ـمّ ــت ب ـســوريــة
كـ ـم ــا غـ ـيـ ــرهـ ــا ،ورب ـ ـم ـ ــا أك ـ ـث ـ ــر ،دون
أن نـسـتـطـيــع أن ن ـق ـدّر ج ــديّـ ـ ًا حـجــم
ال ـخ ـســارات ،ودون أن تـكــون هنالك
مــؤشــرات اكـتــراث جــدي باحتسابها،
أو حـ ـتـ ــى ت ـق ـل ـي ـص ـه ــا ،وفـ ـ ــق اتـ ـبـ ــاع
سياسة «الـبـقــاء لــأقــوى» ولـكــن أحد
المؤشرات كــان مخيف ًا ،ففي أسبوع
ال ــذروة خــال شهر تـمــوز بلغ معدل
الوفيات في دمشق  3أضعاف معدل
الــوفـيــات الـيــومــي الــوسـطــي ل ـ ،2018
حيث نصف من هم فوق الـ  40عام ًا
داخ ــل ســوريــة يـعــانــي مــن واح ــد من
األمراض المزمنة ،وستكشف وقائع
قادمة حجم الخسارات من «التخلف
واالس ـت ـه ـت ــار» بــال ـت ـعــامــل م ــع ال ــوب ــاء
على مستوى السياسات.

انتهى عام  ،2020ولكنه حمل معه مشكالته للعام القادم ...الذي من
الصعب تقدير المسارات االجتماعية والسياسية فيه ،إذا ما استمرت
المسارات االقتصادية بهذا المستوى.
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البنية االقتصادية السياسية تبلغ ذروتها

ظهرت في عام  2020كل آثار تفسخ
البنية االقتصادية السياسية السورية
بأوضح أشكالها ،فالضغط الذي فرضته
العقوبات اإلجرامية كأداة أمريكية في
المعركة كشف حجم وهن البنية ومدى
ارتهانها لمصالح المرتزقة في نهاية
المطاف ،وهو ما يجعل هذه المرحلة
انعطافية في عمر البالد ،إذ وصلت
هذه البنية إلى لحظةّ :إما بقاء البالد أو
بقاؤها هي!

ǧعشتار محمود

نقصد بالبنية االقـتـصــاديــة الـسـيــاسـيــة ،طبيعة
ال ـع ــاق ــات االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى أس ــاس
النشاط االقـتـصــادي أو عــاقــات اإلنـتــاج التي
تربط الطبقات والشرائح مع بعضها البعض...
والتي يعتبر المُلك والحكم أساس ًا فيها.
وإن بدت المفردات مع ّقدة فإن الوقائع واضحة
وبسيطة وك ّلنا يعرفها ،ويمكن ألبسط عملية
إنتاجية أن تعبّر عنها ،وعــوضـ ًا عــن مـفــردات
الـسـيــاســة يمكن أن نـسـتـخــدم م ـفــردات الــواقــع
كمثال حي ،وللمفارقة سلسلة إنتاج الدواجن
خير مثال...
سلسلة الدواجن كنموذج لهرم الملكية والقوّة
مث ًال حين نستهلك جميعنا الـفــروج والبيض،
فإن هذا يربطنا كمجتمع مستهلكين واسع مع
شــريـحــة أضـيــق مــن مــربــي الــدواجــن فــي ريــف
دم ـشــق وح ـمــاة وال ـســاحــل وغ ـيــرهــا ،وه ــؤالء
ينتجون أو ال ينتجون بناء على العالقة التي
تربطهم بسوق االستهالك وســوق التكاليف:
فــإن أعـطـتـهــم الـســوق ربـحـ ًا وسّ ـعــوا إنـتــاجـهــم،
وإن زادت تكاليفهم وباعوا بخسارة سيتراجع
إنتاجهم إلى حدّ التوقف (كما حصل في العام
الماضي عندما وصـلــت مـعــدالت تــراجــع إنتاج
البيض والفروج إلى .)%75
أم ــا س ــوق الـتـكــالـيــف الـتــي تـحــدد حـجــم أرب ــاح
مـنـتـجــي ال ــدواج ــن ،فـهــي تــربـطـهــم مــع شــريـحــة
أضـ ـيـ ــق ،هـ ــي م ـص ــان ــع األع ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـع ــدودة،
ت ـلــك ال ـت ــي ت ـخ ـلــط ال ـ ــذرة ال ـص ـف ــراء وال ـك ـس ـبــة
وتــر ّكــب األع ــاف ،وهــي تش ّكل أكـثــر مــن %70
مــن تـكــالـيــف اإلن ـت ــاج ،وتـتـغـيــر أس ـعــارهــا وفـقـ ًا
لتغيرات السعر الذي تحدده الشريحة األعلى
في هرم السوق ...وهي مجموعة مستوردي
األعـ ــاف ل ـســوريــة ،وهـ ــؤالء ن ــادٍ ض ـيّــق قــد ال
يتعدى أصابع اليد الواحدة ممن يتوزع عليهم
ربح االستيراد! وهم بدورهم يربطون ربحهم
بسعر الــدوالر مقابل الـلـيــرة ...أي :يرتبطون
بعالقة مع السوق العالمية ،ومع معدل الربح
في القطاعات األخرى ،فال يرضون بربح أقل،
وإال ابتلعهم األقوياء اآلخرون!
ه ــذه ه ــي ال ـشــرائــح ال ـهــرم ـيــة األســاس ـيــة الـتــي

تكوّن سلسلة إنتاج الدواجن في سورية ،رغم
وجــود الـعــديــد مــن الـحـلـقــات الـمــرتـبـطــة :النقل،
تــوزيــع الجملة والـمـفــرق ،الـمــزارع الـتــي تربي
األمّ ـهــات ،مــؤسـســة الــدواجــن ،مـهـرّبــي الـفــروج
المجمّد ،والحواجز التي تتربص بكل الطرق،
وتحصل على إتاوات.
ع ـ ـمـ ــوم ـ ـ ًا ،ت ـ ـت ـ ــوزع ال ـ ـخ ـ ـس ـ ــارات وال ـم ـك ــاس ــب
االقـتـصــاديــة فــي سلسلة إنـتــاج الــدواجــن بناء
على الهرمية المذكورة ،فكلما ضاقت شريحة
الملكية ،أي :كان عدد مالكي الموارد أقل كلما
كان ربحهم مضمون ًا أكثر ،والعكس بالعكس.
ورغم أن اإلنتاج واالستهالك هو الحلقة األهم
فــي ســوق ال ــدواج ــنّ ،إل أن الـحـلـقــة الـحــاسـمــة
فــي هــذه السلسلة هــي أعـضــاء نــادي استيراد
األعـ ـ ـ ــاف ،ف ـه ــم ي ـس ـت ـط ـي ـع ــون أن ي ـت ـح ـك ـمــوا
بالسعر ليحافظوا عـلــى أعـلــى مـسـتــوى ممكن
من الربح من خالل احتكارهم لهذه الحاجة...
واالحـتـكــار تتيحه مــواردهــم الـمــالـيــة الـكـبـيــرة،
وبالتالي قدرتهم على التحكم بالقرار وإغالق
ال ـ ـن ـ ــادي وح ـ ـصـ ــره ع ـل ــى أع ـ ـضـ ــاء م ـح ــددي ــن،
وهــم مـثـ ًا :يـفــرضــون أربــاح ـ ًا أعـلــى مــن تكلفة
اس ـت ـي ــراده ــم ال ـم ـس ـجّ ـلــة ف ــي ال ـج ـم ــارك بـنـسـبــة
 ،%185يوزعون حصة منها على حلقات القوّة
األعلى ،التي تضمن عدم فكّ النادي ومصادرة
أمــوالــه ،ويــوزعــون حصة للمصارف والشحن
وع ـم ــوم ال ـس ــوق ال ـعــال ـم ـيــة ال ـت ــي ت ـض ـغــط مــن
خــال العقوبات ،ولكنهم يجنون الكثير أيض ًا
مستفيدين من الظرف.
يحدد األسعار كبار سوق األعالف ،وإن أدى
هذا مع ارتفاع التكاليف في السوق إلى تراجع
اإلن ـت ــاج واالس ـت ـه ــاك ،فــإن ـهــم س ـي ـس ـتــوردون
كميات أقل بربح أعلى ...ويحولون جزء ًا من
دوالراتهم وأموالهم إلى قطاعات أخرى تحقق
أعـلــى مـعــدل ربــح ممكن :فيضاربون بــالــدوالر
وال ـع ـق ــارات ،أو ي ـت ــاج ــرون بــال ـم ـم ـنــوعــات ،أو
يــدخـلــون ســوق الـتـهــريــب ،أو أي مـجــال أعلى
ربـحـ ًا تتيحه الـســوق الـســوريــة ال ـيــوم .فيبقى

الحلقة الحاسمة
في سوق الدواجن
هي أعضاء نادي
استيراد األعالف
فهم يستطيعون
أن يتحكموا بالسعر
ليحافظوا على
أعلى مستوى
ممكن من الربح
من خالل احتكارهم
لهذه الحاجة

ربحهم مضمون ًا ،ولكن يتراجع إنتاج الدواجن
واستهالكها ويتوسع الجوع.
ف ــي ه ــذه الـسـلـسـلــة أي ـض ـ ًا األك ـث ــر خ ـس ــارة هــم
األك ـثــر ضـعـفـ ًا ،مــن ال يـمـلـكــون ّإل دخ ـ ًا قلي ًال
شهري ًا ،يحاولون الحصول على لحم الفروج
أو الـبـيــض بـجــزء مـنــه لـتـغــذيــة أســرهــم ،ولـكــن
هــذه الـمـحــاوالت تفشل كلما نجح مــن هــم في
أعلى الهرم في ضمان احتكارهم وربحهم .إذ
أصبحت تكاليف استهالك الحاجة الضرورية
من البيض والـفــروج فقط ألســرة تتطلب 45
ألف ليرة شهري ًا ،بينما ال يزال األجر الوسطي
 60ألف ليرة!
عرش النخب يهتز :تنافس
ومليشياوية
على مقياس مثال الدواجن يمكن أن نقيس...
األمر ذاته في السكر ،في الزيت ،في اللحوم،
في الحليب واأللـبــان ،وفــي الطاقة واألسمدة،
وحتى في الخبز والطحين والدواء وغيرها..
فــي كــل قـطــاع حـيــوي وض ــروري هنالك حلقة
ضـيـقــة ون ــادٍ فــي أعـلــى ال ـهــرم يـمـتـلــك أعـضــاؤه
أكـ ـب ــر الـ ـ ـم ـ ــوارد ،وي ـ ـح ـ ــددون مـ ـس ــار ال ـس ــوق
والـتـسـعـيــر وح ـجــم ال ــرب ــح ،ويـمـتـلـكــون ال ـقــرار
وال ـح ـكــم ب ـمــا يـتـعـلــق ب ـهــذا ال ـق ـطــاع ،ويــدف ـعــون
«الـمـعـلــوم» لـضـمــان امـتـيــازاتـهــم ه ــذه ،الـتــي ال

يستطيع أحــد أن يــزيـحـهــا ّإل مــن يمتلك قـوّة
أكبر :مالية أو سياسية.
فــي  2020جــرت تـحــوالت حـتــى عـلــى النخب
ال ـم ـت ــركــزة ف ــي الـ ـنـ ــوادي وض ـم ــن أع ـل ــى هــرم
ال ـم ـل ـك ـيــة ،فـ ـه ــؤالء ع ـن ــدم ــا ي ـب ـت ـل ـعــون اإلن ـت ــاج
بربحهم االحتكاري ،ويق ّلصون االستهالك إلى
حد الـجــوع ...عندما يــو ّلــدون بثرواتهم الفقر،
فــإنّـهــم عـمـلـيـ ًا يــؤسـســون اله ـتــزاز عــرش هــذه
الـثــروات وهــذه البنية السياسية االقتصادية.
ويصبح التنافس على اقتسام السوق المتآكلة
على أشده بين كبار المالكين ،ويزداد بالمقابل
ارت ـب ــاط ه ــؤالء بـقـطــاعــات ال ـفــوضــى وال ـق ـوّة،
ال ـتــي ت ـق ـوّض الــدولــة مــالـيـ ًا حـتــى تـصـبــح غير
قــادرة على تأمين األســاسـيــات بالحد الكافي،
وتقوّضها أمني ًا حتى تصبح غير قــادرة على
مواجهة قطاعات الفوضى ...وهذا ما ينعكس
ب ــأن ي ـص ـبــح تـحـصـيــل أع ـل ــى رب ــح ع ـبــر ســوق
الكبتاغون والحشيش التي يصل حجمها إلى
ما يقارب حجم مجمل الناتج السنوي ،وسوق
التهريب دخــو ًال وخــروجـ ًا ،وســوق المتاجرة
بــالــدوالر وال ـل ـيــرة ،وع ـمــوم ظــواهــر السلبطة
واالعتداء وسطوة الميليشيات .وهي ظواهر
غير قابلة لالستدامة ،ألنها ال تـقـوّض الدولة
فـقــط ،بــل عـمــوم الـمـجـتـمــع ،وتــدفــع نـحــو عتبة
انفجار أو تفكك أعمق وأعنف.

البنية السياسية االقتصادية في سورية ،عمادها األســاس االحتكار المحمي باالمتيازات
والقوّة ...والفساد هو جزء أساس ضمن هذه البنية ،ألنه يعتمد تاريخي ًا على ملكية جهاز
الدولة كأداة لضمان هذا المستوى االحتكاري ،وهو اليوم يفتت هذه الملكية ويوزّعها على
قوى الفوضى التابعة له.
إن االنعطافة التي تمثلها  2020تقوم على سقوط آخــر أوراق التوت التي تغطي عورة
هذه البنية ،وظهور ارتهانها للربح حتى لو كان إجرامي ًا ،وحتى لو دفع البالد إلى عتبة
فوضى وتقسيم ،وحتى لو ق ّلص أعمار الماليين جوع ًا وبــرد ًا وحرمان ًا ،وهو ما ال يمكن
أن يستمر ،فإما الفوضى التي نمشي بها قــدمـ ًا ...أو تغيير البنية سياسي ًا عبر تعبئة قوّة
عل البالد تتنفس مجدد ًا.
المجتمع لتفكيك المنظومة تدريجي ًاَ ،
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أمن غذائي أم مجاعات عالمية؟

تحالف («دافوس» /بيل غيتس) مع األمم المتحدة...

نشرت هذا الشهر كانون األول  2020منظمة La Via
 Campesinaطريق الفالحين التي تدافع عن حقوق الفالحين
«قمة
واألمن والسيادة الغذائيين حول العالم تقريرًا بعنوانّ :
تحت الحصار» يتحدث التقرير عن سيطرة الشركات متعددة
الجنسيات وتأثيرها على تحضيرات «قمة األمم المتحدة
ألنظمة الغذاء  »2021ما يجعل العملية مبهمة وإقصائية،
وهو األمر الذي سيسهم في زيادة تعريض السيادة الغذائية-
للبشر حول الكوكب -للخطر .تقدم لكم قاسيون فيما يلي أبرز
ما جاء في هذا التقرير:

 ǧترجمة قاسيون

منذ «قمة الغذاء العالمي» لألمم المتحدة
فـ ــي  ،1996وال ـ ـص ـ ــراع مـ ــع ال ـش ــرك ــات
ال ـك ـبــرى قــائــم م ــن أج ــل تـثـبـيــت م ـبــادئ
السيادة الغذائية ،وإيجاد نموذج شامل
ل ـت ـحــويــل ال ـن ـظــم ال ـغ ــذائ ـي ــة ،واس ـت ـع ــادة
صحة شعوبنا وطبيعتنا .وقــد سمحت
هـ ــذه اآللـ ـيـ ــات ال ـم ــؤس ـس ــات ـي ــة بـتـحـقـيــق
الـكـثـيــر مــن ال ـت ـطــورات ال ـهــامــة ،بـمــا في
ذلــك الـمـبــادئ الـتــوجـيـهـيــة حــول حـيــازة
األراضــي ،والـمـبــادئ التوجيهية لتأمين
مـ ـسـ ـت ــدام ل ـم ـص ــائ ــد األس ـ ـمـ ــاك ص ـغ ـيــرة
ال ـن ـطــاق ،والـعـمـلـيــة ج ــاري ــة فـيـمــا يـتـعـلــق
بــال ـم ـبــادئ ال ـتــوج ـي ـه ـيــة ب ـش ــأن ال ــزراع ــة
ال ـصــدي ـقــة لـلـبـيـئــة .وع ـلــى ن ـطــاق أوس ــع
إع ـ ــان األم ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ب ـش ــأن ح ـقــوق
ال ـفــاح ـيــن وغ ـي ــره ــم م ــن ال ـعــام ـل ـيــن فــي
ال ـم ـنــاطــق ال ــري ـف ـي ــة .ش ـك ـلــت ال ـك ـث ـيــر مــن
ه ــذه اآلل ـي ــات عـقـبــات فــي وج ــه تحقيق
الشركات الكبرى لجدول أعمالها ،فض ًال
عــن الـمـصــالــح اإلم ـبــريــال ـيــة الق ـت ـصــادات
النخب العالمية.

وف ــي ك ــان ــون األول  2019ت ـمّ اإلع ــان
عــن أهــداف قمة األمــم المتحدة ألنظمة
ال ـغــذاء  »UN FSS21« 2021المتمثلة
في تعظيم منافع منهج األنظمة الغذائية،
والــوقــوف بوجه تحديات تغير المناخ،
وصـنــاعــة أنـظـمــة غــذائـيــة شــامـلــة ،ودعــم
السالم المستدام.
لكنّ  UNFSS21لم يجر كما هي العادة
ب ـنــا ًء عـلــى تـفــويــض أو ق ــرار أو عملية
حكومية دولـيــة ،بــل اتُـخــذ الـقــرار بــه من
قـبــل األمـيــن الـعــام لــأمــم الـمـتـحــدة ،بناء
ع ـلــى ط ـلــب م ــن «ال ـم ـن ـتــدى االق ـت ـصــادي
الـ ـع ــال ــم» وهـ ــي م ـن ـظ ـمــة ت ـم ـثــل م ـصــالــح
ال ـن ـخ ــب وال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة» وق ــد
ح ـظــي ال ـمــؤت ـمــر ب ــدع ــم قـ ــوي م ــن عــدد
مــن الـمـنـظـمــات «الـخـيــريــة»-الــرأسـمــالـيــة
كـجـهــات راع ـي ــة ،وب ـعــض الـ ــدول الـقــويــة
التي تستقر فيها الشركات الكبرى.
ورغ ـ ــم ّأن أم ــان ــة ال ـق ـم ــة أع ـل ـن ــت بــأنّ ـهــا
س ـت ـك ــون «أك ـ ـثـ ــر قـ ـمّـ ــة م ـف ـت ــوح ــة ع ـلــى
اإلط ـ ـ ــاق» ،ف ـحُ ـكــم ال ـق ـمــة ي ـب ـقــى بـشـكــل
ص ــارم فــي يــد مـجـمــوعــة مــن الـشــركــات
الدولية الكبرى ،و«الخبراء» المختارين
الـمـعــروفـيــن بــوصـفـهــم مــدافـعـيــن عنيفين
عن الشركات الزراعية الكبرى.
الـحــركــات االشـتــراكـيــة الـكـبـيــرة ممنوعة
مــن الـمـشــاركــةّ ،إل فــي ح ــوارات األقنية
ال ـخ ـل ـف ـي ــة .وقـ ـ ــد عـ ـمـ ــدت أم ـ ــان ـ ــة ال ـق ـم ــة
ع ــن ق ـص ــد إلـ ــى عـ ــدم دع ـ ــوة ال ـح ــرك ــات
االشتراكية المنظمة الكبرى ذات الصلة،
مـثــل  LVCو ،IPCوقــامــت عــوض ـ ًا عن
ذلــك بــاالقـتـصــار عـلــى دع ــوة أف ــراد غير
مـنـظـمـيــن أو م ــن م ـن ـظ ـمــات «وس ـط ـيــة»
لــان ـض ـمــام إل ــى ال ـك ـيــانــات االس ـت ـشــاريــة
للقمة .وقد تمّ تجاهل أي ممثلين فاعلين
عــن ص ـغــار مـنـتـجــي األغــذيــة والـمـجـتـمــع
المدني والشعوب األصلية.
فــي تشرين األول  2020أطلقت حركة
«آل ـيــة الـمـجـتـمــع الـمــدنــي « CSMدع ــوة
م ـف ـتــوحــة لـلـمـنـظـمــات وال ـح ــرك ــات ذات

الفالحون
وصيادو السمك
والشعوب
األصلية والرعاة
وسكان الغابات
والعمال
الزراعيون وكذلك
المستهلكون
في األرياف
والمدن هم
جوهر النظم
الغذائية

الصلة بــالـغــذاء لالنضمام ،وبـنــاء موقف
موحد لتحدي القمة .وبعد شهر من ذلك،
وقرابة العام على اإلعالن عن المؤتمر،
تمّت دعــوة رئيس لجنة األمــن الغذائي
الـعــالـمــي لـحـضــور الـمــؤتـمــر واالنـضـمــام
إل ــى الـلـجـنــة االس ـت ـشــاريــة ،وكــذلــك تـمّــت
دعـ ــوة حــركــة « »CMSل ـل ـم ـشــاركــة فــي
م ـ ـشـ ــاورات أصـ ـح ــاب ال ـم ـص ـل ـحــة ح ــول
أهداف القمة.
ل ـك ـنّ هـ ــذه الـ ــدعـ ــوات ل ـي ـســت أك ـث ــر مــن
ذرّ ل ـلــرمــاد ف ــي ال ـع ـي ــون ،فــوضــع لـجـنــة
«ال ـخ ـبــراء» الـمـغـلـقــة عـلــى رأس سياسة
الغذاء العالمي أمر غير ديمقراطي على
اإلط ـ ــاق .ل ـقــد ت ـمّ م ــن ق ـبــل رف ــض هــذه
ال ـف ـكــرة ب ــاإلج ـم ــاع ،واس ـت ـبــدلــت بـلـجـنــة
األمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي ال ـعــال ـمــي .ل ـك ـنّ ال ـم ـســار
كل شيء ،ويسمح
الحالي للقمة ينسف ّ
لنخب السطوة العالمية بشرعنة نفسها
مــن جــديــد ،بــوصـفـهــا مـهـنــدســة مستقبل
ن ـظــام ـنــا ال ـغ ــذائ ــي ،ع ـبــر إط ـ ــاق ال ـع ـنــان
لـلـشــركــات ال ـعــابــرة لـلـحــدود لــاسـتـمــرار
في مراكمة رأس المال وتدمير الكوكب.
سيطرة أكبر للشركات
متعددة الجنسيات
ت ـبــدو سـيـطــرة ال ـشــركــات عـلــى وك ــاالت
األم ــم الـمـتـحــدة جـلـيّــة مــن خ ــال تعيين
ال ــدك ـت ــورة أغ ـن ـيــس كــال ـي ـبــاتــا كـمـبـعــوث
خـ ــاص ل ــأم ـي ــن الـ ـع ــام ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة
ل ــإش ــراف ع ـلــى ال ـق ـمــة ،وه ــي الــرئـيـســة
ال ـح ــال ـي ــة «ل ـل ـت ـح ــال ــف مـ ــن أج ـ ــل ثـ ــورة
خـضــراء فــي إفــريـقـيــا  »AGRAالمعبرة
عــن مصالح النخب العالمية والمرتبطة
بشكل مـبــاشــر بـصـنــدوق غـيـتــس .يظهر
ه ــذا بـشـكــل ج ـلــي ،وخــاصــة بـعــد إخـفــاق
« »AGRAفــي تحقيق أيّ مــن أهــدافـهــا
المعلنة فــي الـقـضــاء عـلــى الـفـقــر وزيــادة
اإلنـتــاج الــزراعــي فــي إفــريـقـيــا ،والـنـجــاح
فـقــط بـتـعــزيــز قـبـضــة ال ـشــركــات الـعــابــرة
للحدود على القارة اإلفريقية ،وتوسيع

مـ ـ ــدى سـ ـيـ ـطـ ــرة ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات مـ ـتـ ـع ــددة
الجنسيات على القمة ،ورغبتها بتعزيز
سيطرتها على الـنـظــام الـغــذائــي العالمي
من خاللها.
الـ ـش ــراك ــة ب ـي ــن ال ـم ـن ـت ــدى االق ـت ـص ــادي
ال ـع ــال ـم ــي واألم ـ ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة الـ ـتـ ــي ت ـمّ
توقيعها فــي  2019قــد منحت فــي واقــع
األمر للشركات متعددة الجنسيات حق
وصــول تفضيلي وامتيازي ضمن نظام
األمم المتحدة .نددت المنظمات الفالحية
ب ـهــذه ال ـش ــراك ــة ،وع ـب ــرت ع ــن م ـخــاوف
جدية بشأن نزاهة األمم المتحدة كنظام
م ـت ـع ــدد األط ـ ـ ــراف واس ـت ـق ــال ـه ــا وع ــدم
تحيزها .فباإلضافة إلــى ذلــك نــرى قيام
الكثير من وكاالت األمم المتحدة ،منها:
الـيــونـيـسـيــف ،وبــرنــامــج األم ــم الـمـتـحــدة
اإلن ـم ــائ ــي ،وم ـن ـظ ـمــة ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة،
واليونسكو ،بتوقيع شراكات كبرى مع
الشركات متعددة الجنسيات .ولهذا بتنا
نرى المزيد والمزيد من سياسات األمم
المتحدة التي تعطي األولوية للمصالح
ال ـخ ــاص ــة ول ـل ـم ـضــارب ـيــن ،ع ــن ال ـم ـصــالــح
العامة.
ّإن ال ـت ـح ـوّل الـمـنـهـجــي لـيــس مـمـكـنـ ًا من
خــال المقاربات الضيقة وتعزيز قبضة
الـشــركــات وتــدمـيــر الـطـبـيـعــة .الـمـقــاربــات
والـمـنــاهــج الـشــركــاتـيــة قــد تـمّــت تجربتها
م ــرات عــديــدة وأثـبـتــت فـشـلـهــا م ــرة تلو
األخ ـ ــرى ،ال ـف ــاح ــون وص ـي ــادو الـسـمــك
وال ـش ـع ــوب األص ـل ـيــة وال ــرع ــاة وس ـكــان
ال ـغ ــاب ــات وال ـع ـم ــال ال ــزراع ـي ــون ،وكــذلــك
المستهلكون فــي األري ــاف وال ـمــدن ،هم
ج ــوه ــر ال ـن ـظ ــم ال ـغ ــذائ ـي ــة .وهـ ـ ــؤالء هــم
أصحاب األصوات التي يجب أن تسمع
داخل األمم المتحدة.
ف ــإن أرادت األم ــم ال ـم ـت ـحــدة أن تـصـبــح
مكان ًا لريادة التغيير الحقيقي في أنظمة
الغذاء فعليها أن تتوقف عن كونها معبر ًا
عن صوت الشركات الكبرى والباحثين
الناطقين باسم الجهات التي ترعاهم.
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«زيت دوار الشمس بالسعر المدعوم  2900ل.س لليتر الواحد في جميع صاالت السورية
للتجارة ،ولنهاية كانون الثاني ،وعمليات البيع بدأت منذ صباح .»2020/12/20

ǧدارين السكري

ه ــي الـ ـعـ ـب ــارة ي ـل ــي ف ـ ــوق ،إع ـ ــان ال ـمــؤس ـســة
السورية للتجارة كانت بمثابة ضربة جديدة
ل ـل ـم ـغ ـتــرب ـيــن ...زيـ ــت دوار ال ـش ـمــس بــالـسـعــر
المدعوم ،راحت عليهون يا حرام يا حرام!!!!!
واهلل بـحــس هـيــك نـمــط مــن اإلعــانــات بمثابة
ن ـك ـت ــة خـ ـص ــوص ــي لـ ـم ــا يـ ـحـ ـط ــوا مـ ـع ــو ك ـل ـمــة
«مدعوم»...
هنن بيفهموا هل البشرية إنو مدعوم بالسعر-
يعني أرخص ....أو مدعوم بالكواليتي -يعني
أحسن من األنواع الموجودة بالسوق...
بس الحقيقة الدعم هو دعم بالنهب واالحتيال
متلو متل غيرو من المواد المدعومة ،الشاي
والسكر والرز كمان...
ولألمانة هاااا هل المرة حسينا إنو هل المادة
مدعومة عكس سابقاتا بس طبع ًا بالسرقة...
كيف؟
ها هاااا ....سألت كيف ورح خبركون كيف....
هاد يا حبايبو لقلبي هل المرة كان الدعم غير
الـمـعـتــاد ،يـعـنــي دع ـمــوه بــالـسـعــر والـكــوالـيـتــي،
وبالبرنامج الخاص بالسورية للتجارة «وين»
على أساس ..بس ما دعموه بالرسائل...
ي ـع ـنــي ه ــل ال ـم ــواط ــن ال ـم ـش ـحــر والـمـشـحـتــف
يـ ـل ــي م ـع ـت ـم ــد ع ال ـ ـم ـ ــواد الـ ـم ــدع ــوم ــة الزم
يتشنطط شنططة أكتر مالون مشنططينو..
ويتشحتف شحتفة أكتر مالون مشحتفينو..
وهو عم يدور من صالة لصالة وين موجود
ال ــزي ــت ،ك ــرم ــال ي ـحــط بـطــاقـتــو وت ـتــم عـمـلـيــة

ال ـ ـشـ ــراء ل ـل ــزي ــت دوار ال ـش ـم ــس ال ـم ــدع ــوم
حصر ًا!!!
يعني ع مبدأ عملنا ألجلكم وما عملنا ألجلكم،
وم ــع ض ــرب مـنـيــة لـلـسـمــا ي ــا حـبـيـبــاتــو لـقـلـبــي
عرفتو كيف...
وتصديق ًا لكالمي ،في واحد من هل المواطنين
يلي راح ليشتري ويشوف شو آخرتا معون
قال «حاج كذب كرمال األنبيا ...اليوم رحت ع
تلت مؤسسات وقالولي ما أجانا زيــت ،أكذب
مــن هـيــك مــا ش ـفــت ...يــا رب يـكــورنــو بــس ع
قــد مــا ب ـي ـكــذبــو »...واهلل الـعـظـيــم هـيــك ق ــال ما
دخلني...
بـ ــس شـ ــو الـ ـفـ ـك ــرة ب ــالـ ـم ــوض ــوع ه ـ ــاد وب ـه ــل
التصرف هاد ،حزروا لقلكون؟
ما حزرتوا أكيد ...كل القصة وما فيها إنو في
فاسدين مستفيدين دائم ًا بأية شغلة بتصير أو
شي عملة بيعملوها ع أســاس كرمال يوفروا
ع هل المواطن المغلوب ع أمروا...
بس الحقيقة هنن باإلعالن عم يعملوا قصارى
جهدون كرمالوا لهل المواطن ،بينما الحقيقة
هية إنــو حاطين تحت أجنحتن رعــايــاهــن من
السمسرية أو المستفيدين بالعموم بكل مكان
وبكل زمان...
فــي واحــد مــن هــل المواطنين فهمان السالفة،
فـقــام وق ــال ه ــذا ال ـمــواطــن يـلــي فـهـمــان :الفيلم
منيح «مو الزم يتوفر بالصاالت أساس ًا!! بكرا
بيقولوا مــا فــي زيــت ،الدفعة انسرقت قصدي
خلصت وهاهاهاهاها.»....
وع ـن ـجــد هــاهــاهــاهــاهــا ألن ــو ه ــاد ي ـلــي ص ــار ع

أرض ال ــواق ــع ...ي ـحــرق حــريـشــو شــو فـهـمــان
الموضوع صح....
أااااي لك كلو بيصير ،الشغلة ما وقفت ع الرز
والسكر والشاي وع الزيت حتى....
النهب واالستغالل والسرقة واستنزاف طاقة
وصبر المواطن المعدوم أكبر من هل القصص
الصغيرة ويلي ما بينحكا فيها...
بس دايم ًا نحن منحكي فيها ألنو في كتار من
المسحوقين بهل البلد هل الشغالت الصغيرة
ه ــي بــال ـن ـس ـبــة إل ـه ــون ش ـغ ــات ك ـب ـيــرة وه ـيــة
بمثابة سقف العالي إلهون...
ش ـف ـت ــو لـ ــويـ ــن وصـ ـلـ ـتـ ــوا كـ ـتـ ــار م ـ ــن ال ـش ـع ــب
السوري؟؟
ما رح أسأل شو الهدف ...الهدف واضح متل

عين الشمس...
جيبتكون بدها تضل عمرانة بالمصاري ولو
كان من حق هل المشحترين مو مهم بالنسبة
إلكون..
ب ــس م ــا رح يـ ــدوم ه ــاد ال ـش ــي ،وال ع ــاد رح
تنعموا بــالـمـصــاري ...هــي وحـيــاتـكــون يـلــي ما
بتسوى عنا قشرة بصلة...
رح ي ـجــي ه ــاد ال ـي ــوم ي ـلــي رح ت ـتــوق ـفــوا فـيــه
عـنــد حــدكــون ...بالنهاية الـبــالــون قــد مــا انتفخ
مـصـيــروا يـطــق ..إمــا لـحــالــو مــن كـتــر الـنـفــخ أو
بيجي مين يطقو!!!
وفهمكون كفاية....
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ...وكلشي
بجيبتكون رح ناخدو ويالاا..

مازوت التدفئة ..حلم منتظر..
م ّر شتاء عام  2019وعام
 2020ببرده القارس على
السوريين ،مع جائحة
كورونا ،والكثير من
الصعوبات المعيشية
التي أثقلت ظهر الشعب،
وجعلته عرضة للبرد
والجوع ،واآلن يطل
علينا عام  2021بمزيد
من المآسي واستمرار
للمعاناة ،التي لم تجد
لها الحكومة ح ًال ّإال
بتصريحات مسؤول هنا
ومسؤول هناك ،وكل هذه
التصريحات الممجوجة
ال يتلقفها الشعب ّإل
بالسخرية أغلب األحيان،
ألنها في الحقيقة كالم ال
يغير من الواقع شيئاً.

ǧعمار سليم

ففي العام الماضي خرجت الحكومة
بـحــل عـبـقــري كــالـمـعـتــاد ،مــدعـيــة أنها
ستحل أزمــة توزيع مــازوت التدفئة
عـبــر التطبيقات الــذكـيــة ،واالسـتــام
عبر البطاقة الذكية ،وأصبح الناس
م ـن ـت ـظ ــري ــن لـ ـل ــرس ــال ــة واالتـ ـ ـص ـ ــال،
محاولين أن يكون الجهاز الخليوي
ع ـل ــى أه ـب ــة االسـ ـتـ ـع ــداد ف ــي ال ـ ـ 24
ســاعــة ،خــوف ـ ًا أن تـفــوتـهــم الــرســالــة،
ول ـكــن ول ــأس ــف ب ـعــد ط ــول انـتـظــار
ل ـ ــم ي ـس ـت ـل ـم ــوا ّإل نـ ـص ــف ال ـك ـم ـي ــة
المخصصة عن عام  ،2019والنصف
الثاني قيد التأجيل!
هل التدفئة من الكماليات؟
مخصصات األس ــرة حــددت ب ـ 200
ل ـي ـتــر ف ـق ــط ،ولـ ــم ي ـس ـت ـل ـمــوا ال ـق ـســم
الـثــانــي مـنـهــا عــن ع ــام  ،2019وذلــك
س ـ ـ ــواء كـ ـ ــان ذلـ ـ ــك ف ـ ــي ال ـ ــري ـ ــف أو
المدينة ،مع فــارق درجــات الحرارة
بين الريف والمدينة طبع ًا.
عـلـمـ ًا أن الـمـخـصـصــات مــن م ــازوت
التدفئة جــرى تخفيضها ،فقد كانت
 400لـيـتــر لـكــل أسـ ــرة ،ثــم أصـبـحــت

 200ليتر.
ف ـم ــاذا تـصـنــع الـ ـ  200لـيـتــر بـشـتــاء
يمتد إلــى أشـهــر ،هــذا إن استطاعت
األسر المفقرة أن تؤمن ثمنها أص ًال!
واآلن ق ــد ح ــل ش ـت ــاء ج ــدي ــد م ــع مــا
يحمله مــن تــراجــع اقتصادي وغــاء
م ـض ــاع ــف وان ـ ـفـ ــات فـ ــي األسـ ـ ــواق
ومـ ــوجـ ــة جـ ــديـ ــدة مـ ــن ال ـ ــوب ـ ــاء ،مــع
ه ــذا كـلــه يـجــد ال ـمــواطــن نـفـســه أمــام
مواجهة وصــراع مع البرد القارس
ال ــذي يــأكــل صـحــة الـكـبــار والـصـغــار،
وال يجدون ما يمدهم بالدفء .فهل
أن ـقــذت ـنــا إجـ ـ ــراءات ال ـح ـكــومــة بــذكــاء
بطاقتها؟
الحقيقة ،أنهم زجّوا بأجساد الماليين
مــن الـمــواطـنـيــن فــريـســة لـلـبــرد الــذي
يــأكــل أطــرافـهــم ويـضـعــف أجـســامـهــم،
بما فيهم األطفال والمرضى الذين ال
يطيقون تحمل البرد في هذا الشتاء
ال ـ ـقـ ــارس ،ف ـم ـتــى س ـت ـفــي ال ـح ـكــومــة
بــوعــدهــا بـعــد أن دخـلـنــا فــي النصف
الثاني من الشتاء؟
ف ــال ــرس ــال ــة ال ـم ـن ـت ـظــرة ع ـص ـيــة عـلــى
القدوم ،ولم يحصل أحد من الناس
على قطرة مــازوت للتدفئة في هذا
ال ـش ـت ــاء ،إال م ــا نـ ــدر م ـم ــن ي ـع ــدون

ع ـل ــى أصـ ــابـ ــع ال ـ ـيـ ــد ،ورب ـ ـمـ ــا ل ـغــايــة
تـكــذيــب أي حــديــث عــن عــدم تــوزيــع
المخصصات فــي هــذا الـعــام ،أمــا عن
بقية مخصصات العام الماضي ،فقد
أصبحت طي النسيان! وكأن التدفئة
فــي الـشـتــاء أصـبـحــت مــن الـكـمــالـيــات
بالنسبة للناس؟
سوق سوداء في العلن
إلــى مـتــى ستستمر الـحـكــومــة بـعــدم
االكـتــراث بمعيشة الـنــاس وحياتهم
وص ـح ـت ـهــم؟ وإل ـ ــى م ـتــى سـتـسـتـمــر

بـ ـسـ ـيـ ــاسـ ــاتـ ـهـ ــا ال ـ ــداعـ ـ ـم ـ ــة ل ـج ـي ــوب
الـفــاســديــن الــذيــن يجمعون ثــرواتـهــم
على حـســاب صحة الـنــاس ومعاناة
األطفال والشيوخ والمرضى؟!
فــالـكــل يـعـلــم ،أن مــن أراد الـحـصــول
ع ـل ــى مـ ـ ــازوت ال ـت ــدف ـئ ــة ع ــن طــريــق
ش ـب ـكــات ال ـس ــوق الـ ـسـ ــوداء فــاألمــر
ي ـس ـيــر ،وال ي ـح ـتــاج ّإل إلـ ــى مـئــات
األلوف فقط ليحصل المواطن على
كـمـيــه تـقـيــه مــن ال ـبــرد ال ـشــديــد ،على
مــرأى ومسمع من الجهات الرقابية
والـ ـمـ ـسـ ــؤولـ ــة ،ح ـي ــث يـ ـب ــاع ال ـل ـي ـتــر

بسعر  1000ليرة ســوريــة ،وأحيان ًا
أكثر من ذلــك ،محققين بذلك أرباح ًا
خ ـيــال ـيــة ،ع ـلــى ح ـس ــاب الـمـحـتــاجـيــن
واستغال ًال الضطرارهم!
أم ـ ــا مـ ــن أي ـ ــن ت ــأت ــي ه ـ ــذه ال ـك ـم ـيــات
إل ــى ال ـس ــوق ال ـس ــوداء ف ـهــي بـعـهــدة
شــركــة م ـح ــروق ــات ووزارة الـنـفــط
والحكومة وجميع أجهزتها الرقابية
من خلفها؟!
ومــا زال الـمــواطـنــون بــانـتـظــار ذكــاء
ال ــرس ــال ــة واالت ـ ـص ـ ــال ال ـم ــوع ــودي ــن
كحلم!
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شكل المقال االفتتاحي لعدد مجلة
ّ
الطبيعة  Natureالبريطانية ،في 22
أيلول  ،2020أحد االنعطافات المهمة
التي تعكس مساعي الجالية العلمية
الدولية إلى استكشاف ومناقشة خبرات
ونماذج مختلفة عن األنماط الغربية
السائدة في مقاربة مشكالت البيئة
والتنوع الحيوي ،والتي وصلت إلى شفي ٍر
خطير يه ّدد مستقبل الجنس البشري
نفسه .ونقدم فيما يلي الترجمة الكاملة
لهذا المقال ،والذي نّبه أيضاً إلى أهمية
مؤتمر دولي حول التنوع الحيوي سوف
ينعقد في مدينة كونمينغ ،عاصمة
محافظة يونان جنوبي غرب الصين ،هذا
العام .2021

ǧمجلة الطبيعةǧ
     تعريب :د .أسامة دليقان

يـتـمـتــع بــاحـثــو الـصـيــن ب ـخ ـبــرات قـيِّـمــة يـحـتــاج
العالم إلى سماعها ،بينما تستعد الصين لتولي
دور ح ــاس ــم ف ــي إدارة ال ـت ـنــوع الـبـيــولــوجــي
ال ـعــال ـمــي ،ي ـجــب أن ي ـتــم االس ـت ـم ــاع إل ــى آراء
الباحثين الصينيين في هذا المجال .أكدت األمم
المتحدة في منتصف أيلول من العام  2020أن
العالم فشل مرة أخرى في تحقيق أهدافه في
حماية الطبيعة .تم تقديم هذا االستنتاج القاتم
فــي اإلص ــدار الـخــامــس مــن «تـقــريــر الـتــوقـعــات
العالمية للتنوع البيولوجي لألمم المتحدة».
كـمــا اسـتـعــرض الـتـقــريــر ال ـصــادر عــن «اتـفــاقـيــة
األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ب ـشــأن ال ـت ـنــوع الـبـيــولــوجــي»
فـيـمــا إذا كــان قــد تـحـقــق تـقـدّم فــي إنـجــاز نحو
 20هــدفـ ًا لـلـتـنــوع الـبـيــولــوجــي حــددتـهــا الــدول
المشاركة فــي االتفاقية ألنفسها فــي «أيـشــي»
باليابان قبل عقد من الزمن .فتبيَّنَ أنه لم يتم
تحقيق ،ولن يتم تحقيق أيّ من هذه األهداف،
بحلول الموعد النهائي في نهاية  .2020وكان
من بين تلك األهداف مث ًال :الحصاد المستدام
لــأس ـمــاك ،وال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ان ـت ـشــار األنـ ــواع
الغازية ،ومنع انقراض الحياة البرية المهدَّدة.
معرض لالنقراض!
حي َّ
مليون نوع ّ
فــي الـعــام  ،2019أظـهــر تحليل أجــراه «المنبر
الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال
الـتـنــوع البيولوجي وخــدمــات النظم البيئية»
أن حــوالــي مـلـيــون ن ــوع مــن أنـ ــواع الـنـبــاتــات
والحيوانات معرضة لخطر االنـقــراض .وكان
أحـ ــدث م ــؤش ــر أص ــدرت ــه «ال ـج ـم ـع ـيــة الـخـيــريــة
ل ـل ـح ـيــاة ال ـب ــري ــة ال ـت ــاب ــع ل ـل ـص ـن ــدوق ال ـعــال ـمــي
لـلـطـبـيـعــة» ،وال ــذي نُ ـشــر فــي وق ــت ســابــق في
أي ـل ــول  ،2020يـ ــدق ن ــاق ــوس ال ـخ ـطــر أي ـض ـ ًا،
حيث أشار إلى أن أعــداد الفقاريات التي تمت
مراقبتها بين عامي  1970و 2017قد انخفضت
بمعدل .%68
إنـ ـ ــه لـ ـي ــس وقـ ـ ــت ال ـ ـن ـ ــدم أو االع ـ ـ ـت ـ ـ ــذار ،بــل
االس ـت ـع ـج ــال ب ــال ـت ـص ــرف .ي ـج ــب ع ـل ــى جـمـيــع
الـ ــدول تـفـعـيــل ال ـمــزيــد ،ل ـكــن ال ـص ـيــن تـجـشّـمــت
عناء النهوض بمسؤولية كبيرة على عاتقها:
فـهــذه األم ــة ،جـنـبـ ًا إلــى جـنــب مــع قــادة اتفاقية
ال ـت ـنــوع الـبـيــولــوجــي الـتــابـعــة لــأمــم الـمـتـحــدة،
س ـت ـس ـت ـض ـي ــف بـ ـشـ ـكـ ــل م ـ ـش ـ ـتـ ــرك «مـ ــؤتـ ـمـ ــر
األط ــراف»  COPالـقــادم فــي كونمينغ .2021
هــذه الـقـمــة ،الـتــي كــان يفترض أن تُعقد أصـ ًا
فــي عــام  ،2020مـطـلــوبٌ منها تـحــديــد أهــداف
التنوع البيولوجي للعقد القادم.
ك ــان ــت األه ـ ــداف ال ـســاب ـقــة م ـح ـكــوم ـ ًة بــالـفـشــل،
جزئي ًا ،بسبب أن شكلها عسَّرَ قياسَ التقدم،
وألن ال ـب ـل ــدان ل ــم ت ـكــن م ـل ـزَمَ ـ ًة ب ــاإلب ــاغ عـمّــا
تـفـعـلــه .يـجــب أن يـتـغـيــر ه ــذا اآلن .وي ـجــب أن

تنسجم األهداف أكثر مع نظام األمم المتحدة
للمحاسبة االقـتـصــاديــة البيئية ،والــذي أصبح
المعيار العالمي إلعداد التقارير البيئية .فدون
هذه التغييرات ،من شبه المؤكد أن المجموعة
التالية من أهداف التنوع البيولوجي ستفشل
مرة أخرى.
وف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ي ـجــب أن يـحـضــر عـلـمــاء
الـتـنــوع الـبـيــولــوجــي والـبــاحـثــون الـسـيــاسـيــون
في الصين على الطاولة أيض ًا ،حيث تبدأ خطط
كــونـمـيـنــغ فــي الـتـبـلــور .تـمـتـلــك الـصـيــن ع ـقــود ًا
مــن الخبرة فــي دراســة كيفية تحقيق– وعــدم
تـحـقـيــق– ال ـت ــوازن ب ـيــن الـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة
والسيطرة على األنواع وفقدان النظم البيئية.
يحتاج العالم إلــى االسـتـمــاع ..إلــى أن يستمع
من الصين إلى هذه القصص بكل تعقيداتها.
عل ْم من الصين
فل َن َت َّ
ي ــؤك ــد ت ـق ــري ــر ال ـت ــوق ـع ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة ل ـل ـت ـنــوع
البيولوجيَّ :أن األنــواع المعروفة تسير على
طــريــق ســريــع لــان ـقــراض ،مــع وج ــود أن ــواع،
وال ـش ـع ــاب ال ـمــرجــان ـيــة م ــن ب ـيــن الـمـجـمــوعــات
األكـ ـث ــر ت ـع ــرض ـ ًا ل ـل ـخ ـط ــر[ .الـ ـسـ ـيـ ـك ــادcycad
ن ـبــات يـنـمــو فــي الـمـنــاطــق االس ـتــوائ ـيــة وشـبــه
االستوائية ،يحمل مخاريط كبيرة ذكرية أو
أن ـثــويــة .كــانــت الـسـيـكــاسـيــات م ـتــوفــرة بـكـثــرة
خالل العصرين الترياسي والجوراسي ،لكنها
تراجعت منذ ذلك الحين – المعرِّب].
ويظهر التقرير أنه على الرغم من تباطؤ إزالة
ال ـغــابــات فــي الـعـقــد ال ـمــاضــي ،ال ت ــزال الـغــابــات
مقسَّمة بسبب الزراعة وقطع األشجار والنمو
الـحـضــري .س ـتــؤدي هــذا الـتـجــزئــة إلــى زيــادة
اإلضرار بالتنوع البيولوجي وزيادة انبعاثات
الكربون.
ال يزال الطلب على اإلنتاج الغذائي والزراعي
ي ـش ـك ــل الـ ـمـ ـح ــرك ال ــرئـ ـي ــس لـ ـفـ ـق ــدان ال ـت ـن ــوع
الـبـيــولــوجــي ،دون م ـســاعــدةٍ مــن الـحـكــومــات.
في المتوسط ،يستثمرون حوالي  500مليار
دوالر أمريكي سنوي ًا في المبادرات التي تضرّ
بــالـبـيـئــة ،مـتـجــاوزيــن تـمــويــل مـشــاريــع الـتـنــوع
البيولوجي بمُعامل  ،6كما يقول التقرير.
الشعب الصيني يستجوب قيا َد َته
لدى الصين مجموعة من الخبرات التي يمكن
أن تساعد العالم على تعلم دروس قيمة .أدى

يريد الجميع أن ينجح
مؤتمر كونمينغ
 2021للتنوع الحيوي
في الجمع بين
الدول والتوصل إلى
أهداف
اتفاق بشأن
ٍ
قابلة للقياس وذات
مغزى

نموها االقـتـصــادي الـســريــع إلــى انـتـشــال جيل
من الفقر؛ ومع ذلك ،فقد أدى ذلك إلى سلسلة
م ــن ال ـم ـش ـكــات الـبـيـئـيــة ،ل ـيــس أق ـل ـهــا الـتـلــوث
الـمــرتـفــع فــي ال ـه ــواء وع ـلــى األرض .لـقــد قــام
الشعب الصيني باستجواب قادته حول مسألة
التقليل مــن شــأن اآلث ــار البيئية واالجـتـمــاعـيــة
لـلـنـهـضــة ال ـص ـنــاع ـيــة .واس ـت ـج ــاب ـ ًة ل ــذل ــك تـعـمــل
ال ـس ـل ـطــات الـصـيـنـيــة م ــع بــاح ـث ـيــن م ــن الـصـيــن
وم ــن جـمـيــع أن ـحــاء الـعــالــم لــرســم طــريــق أكـثــر
اخ ـض ــرار ًا لـلـمـضــي قــدم ـ ًا .عـلــى سـبـيــل الـمـثــال:
تعمل اإلدارات الوطنية والمحلية على ابتكار
وت ـجــريــب األه ـ ــداف ال ـب ـي ـئ ـيــة ،وإن ـش ــاء آل ـيــات
لرصد التقدم المُنجَز واإلبــاغ عنه ،وإن كان
بنجاح متفاوت.
ذلك
ٍ
ت ـت ـض ـمــن إس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ـن ــوع ال ـب ـيــولــوجــي
الوطنية في الصين إنشاء ما تسميه «الخطوط
الحمراء» ،وهي المجاالت التي يتم فيها تقييد
األنشطة البشرية لحماية التنوع البيولوجي
في جميع أنحاء البالد.
ثــم ه ـنــاك «م ـب ــادرة ال ـح ــزام وال ـطــريــق» BRI
الصينية الـبــالـغــة قيمتها  6تــريـلـيــونــات دوالر
أم ــري ـك ــي ،وه ــو بــرنــامــج ض ـخــم ل ـب ـنــاء ال ـطــرق
وال ـم ــوان ــئ وال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ،وال ـت ــي سـتـمــر
عبر الـمــوائــل الطبيعية فــي جميع أنـحــاء آسيا
وأوروب ـ ــا وإفــري ـق ـيــا .ل ــم يـ ــأتِ الـكـثـيــر م ــن هــذا
االسـتـثـمــار فــي الـبــدايــة مــع ضـمــانــات للتخفيف
مــن الـمـخــاطــر الـبـيـئـيــة ،ولـكــن تـتــم اآلن دراســة
هذه الضمانات بنشاط.
مؤتمر كونمينغ 2021
وأخ ـ ـي ـ ــر ًا ولـ ـي ــس آخـ ـ ـ ــر ًا ،ت ــوج ــد فـ ــي ال ـص ـيــن
مجموعة كـبـيــرة مــن الباحثين الــذيــن يعملون
على التحديد الكمي ،من الناحية النقدية ،لقيمة
رأس المال الطبيعي وخدمات النظام البيئي،
بحيث يمكن لألشخاص وصانعي السياسات
أن يفهموا بشكل أوضــح َّأن خــدمــات الطبيعة
للناس ال تأتي مجان ًا.
في  30أيلول  ،2020التقى رؤساء الحكومات
ليوم من المحادثات حول
في األمــم المتحدة ٍ
التنوع البيولوجي ،قبل مؤتمر كونمينغ لعام
 .2021تحدثت مجلة «الطبيعة»  Natureإلى
عدد من ممثلي الوفود الوطنية الذين خططوا
لـحـضــور ه ــذا االج ـت ـمــاع ،بـمــن فـيـهــم بــاحـثــون
ومــراق ـبــون غـيــر حـكــومـيـيــن .يــريــد الـجـمـيــع أن

ينجح مؤتمر كونمينغ في الجمع بين الــدول
وال ـت ــوص ــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق ب ـش ــأن أهـ ـ ــدافٍ قــاب ـلــة
للقياس وذات مغزى .لكنهم أعربوا عن قلقهم
إزاء اإلش ـ ــراك ال ـم ـح ــدود لـلـحـكــومــة الـصـيـنـيــة
ب ـشــأن أهــداف ـهــا أو إسـتــراتـيـجـيـتـهــا لـكــونـمـيـنــغ،
وال ـم ـشــاركــة ال ـم ـحــدودة نـسـبـيـ ًا لـبــاحـثـيـهــا في
العملية حتى اآلن.
كان للعلماء في الصين دورٌ محوري في رحلة
الـحـفــاظ عـلــى بــادهــم والـتـنـمـيــة االقـتـصــاديــة.
يمكن أن تــوفــر خـبــرتـهــم الـجـمــاعـيــة -حــول ما
يـنـجــح وم ــا ال يـنـجــح -فــرص ـ ًا تـعـلـيـمـيــة مهمة
للبلدان ،ألنها تتطلع إلى إبطاء وعكس عملية
فقدان التنوع البيولوجي والنظام البيئي في
نهاية المطاف .هــؤالء الباحثون في أكاديمية
العلوم ،في الجامعات ،في أكاديمية التخطيط
البيئي ،وفي مجتمع المنظمات غير الحكومية
الصينية والدولية.
ينشط الكثيرون أيض ًا في «المجلس الصيني
ل ـل ـت ـعــاون ال ــدول ــي ب ـش ــأن ال ـب ـي ـئــة وال ـت ـن ـم ـيــة»،
وه ــي مـنـظـمــة ت ـقــع م ـق ـرّات ـهــا ف ــي ك ـ ٍّـل م ــن كـنــدا
وال ـص ـيــن ،وال ـتــي اخـتـتـمــت األس ـبــوع الـمــاضــي
مؤتمر ًا استمر على مدى يومين لتقديم أحدث
مخرجاتها البحثية .هــذه الهيئة االستشارية
ال ـم ـه ـمــة ،ول ـك ــن غ ـيــر ال ـم ـع ــروف ــة ،وال ـت ــي يـبـلــغ
عمرها اآلن ما يقرب من ثالثة عقود ،كان لها
دور فعال في ربــط مجتمعات العلوم البيئية
وال ـس ـيــاســة الـبـيـئـيــة ف ــي ال ـص ـيــن م ــع نـظــرائـهــا
الدوليين.
فــي ال ـعــام  2021سـتـكــون ال ـمــرة األول ــى الـتــي
تستضيف فـيـهــا الـصـيــن اجـتـمــاعـ ًا بـيـئـيـ ًا دولـيـ ًا
(عـلــى غ ــرار اتـفــاقـيــات بــاريــس الـمـنــاخـيــة لـعــام
 )2015وال ـ ـتـ ــي إذا ف ـش ـل ــت س ـ ــوف ي ـتــرتــب
عليها مخاطر أكبر من كـ ّل ما سبق .يجب أن
تعتمد البالد على تنوعها الثري من المواهب
والـ ـخـ ـبـ ــرة .ي ـج ــب أن يـ ـك ــون ب ــاح ـث ــو ال ـ ــدول
األخ ـ ــرى صــري ـح ـيــن ع ـلــى ق ــدم ال ـم ـس ــاواة مــع
مـعــارفـهــم .يـجــب عـلــى جـمـيــع األط ــراف تنحية
ال ـخــافــات الـسـيــاسـيــة جــانـبـ ًا مــن أج ــل االتـفــاق
على أهداف طموحة ،وطرق لتحقيقها وطرق
لقياس التقدم.
أفضل طريقة للحفاظ على التنوع البيولوجي
وإحـيــائــه هــي االع ـتــراف بــالـمـكــان ال ــذي فشلنا
فيه جميع ًا من قبل ،والتعلم من ذلك والمحاولة
مرة أخرى مع ًا.
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االنتخابات الوطنية في آخره ..هل هو عام التسوية الليبية؟

من الطبيعي جدًا أن يكون مسار الحل الليبي معقدًا ،ومن
الطبيعي أيضاً وجود عراقيل عدة وكثيرة ينبغي حلها
وتجاوزها ،حيث عمر األزمة الليبية قد تجاوز العقد بكل ما
تخلله من أزمات متراكمة بال حل ،مع وجود انقسامات داخلية
رئيسة ،ثالثة بين األقاليم وقواها السياسية والعسكرية،
ساحة للكثير من القوى اإلقليمية
باإلضافة إلى كونها
ً
والدولية التي تعبث بالملف الليبي.
ǧيزن بوظو

إن أطـ ـ ــراف الـ ـنـ ــزاع ال ـل ـي ـبــي الــداخ ـل ـيــة
الــرئ ـي ـســة ال ـثــاثــة ه ــي ح ـكــومــة الــوفــاق
الــوطـنــي (ال ـس ــراج) ،ومـجـلــس ال ـنــواب
(صـ ــالـ ــح) ،وال ـج ـي ــش ال ـل ـي ـبــي (ح ـف ـتــر)،
واإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة تـ ـحـ ـت ــوي مـ ـص ــر وت ــرك ـي ــا
وفــرن ـســا ب ـش ـكــل أس ـ ــاس ،وم ــن خـلـفـهــم
الخليج واالتـحــاد األوروب ــي ،أمــا دولـيـ ًا
روسيا والواليات المتحدة األمريكية...
خـ ــال ال ـس ـن ــة ال ـم ــاض ـي ــة ،وب ـع ــد إع ــان
وقــف إط ــاق ال ـنــار وال ـبــدء بــاجـتـمــاعــات
عــدة مختلفة ومتنوعة اتـجــاه التسوية
الـسـيــاسـيــة ،انـتـقـلــت ه ــذه ال ـخــارطــة من
مختلف الـقــوى الـفــاعـلــة بــاألزمــة الليبية
بــالـتـفــاعــل داخ ــل أروقـ ــة األم ــم الـمـتـحــدة
واجتماعات التسوية في كل من تونس
وال ـقــاهــرة وجـنـيــف ،فــي مـلـتـقــى الـحــوار
السياسي الليبي ،ولجنة  5+5العسكرية
المشتركة ،والفريق االقتصادي الليبي
إلخ...
قطبة مخفية :غياب مركز
مـ ــا يُـ ـع ــد م ـش ـك ـل ـ ًة -ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عــن
ال ـت ـف ــاص ـي ــل ب ـع ـي ـن ـهــا -ه ــي اآللـ ـي ــة ال ـتــي
ت ـم ـضــي ب ـه ــا هـ ــذه ال ـت ـس ــوي ــة بـمـخـتـلــف
اجـتـمــاعــاتـهــا وأنـ ــواع اخـتـصــاصــاتـهــا من
(عسكرية وسياسية واقتصادية) ،فمن

ال ـم ـهــم ج ـ ــد ًا ،واإليـ ـج ــاب ــي ،أن ـه ــا تـمـضــي
عـلــى ال ـت ــوازي ،إال أن الـقـطـبــة المخفية
خلفها هــو عــدم وجــود تنسيق مشترك
فـيـمــا بـيـنـهــا ،م ـك ـوّن ـ ًا مــن ال ـقــوى الـلـيـبـيــة
ن ـف ـس ـهــا ،ل ـي ـكــون م ــرك ــز ًا ل ـه ــذه الـمـلـفــات
بشكل واضــح ،كوجود هيئة عُليا تتابع
تطوراتها جميع ًا؛ ففي حين يجري تقدّم
بالجانب العسكري ،مثلما جــرى أواخــر
الـعــام الـمـنـصــرم مــن وقــف إطــاق الـنــار،
وات ـفــاق عـلــى خ ــروج ال ـقــوات األجـنـبـيــة
من البالد ،كان يتعقد المشهد السياسي
حـ ــول ص ــاح ـي ــات ال ـس ـل ـط ــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
الـجــديــدة (الـحـكــومــة االنـتـقــالـيــة) وكيفية
تـحــديــد أس ـمــاء الـمـســؤولـيــن فـيـهــا ،وعــن
كـيـفـيــة تـمـثـيـلـهــا أك ــان ــت ع ـلــى الـمـسـتــوى
الوطني العام ،أم على مستوى كل إقليم
ع ـلــى ح ــدة ب ـش ـكــل أقـ ــرب لـلـمـحــاصـصــة،
لتعيد هذه الخالفات السياسية بدورها
إن ـتــاج خــافــات فــي ال ـجــانــب الـعـسـكــري
ت ـن ــذر ب ـمــوجــة ت ـص ـع ـيــدات ج ــدي ــدة ،أمــا
الـجــانــب االق ـت ـصــادي ،وت ـحــديــد ًا مـنــه ما
يتعلق بالنفط وإنتاجه ،فإنه يدور بفلكٍ
آخ ــر لــوحــده ،تـسـتـثـمــره واشـنـطــن عبر
ســرقــة ال ـمــال الـلـيـبــي مــن خــالــه ،وتُـعـقــد
تـطــور الـجــانـبـيــن الـسـيــاســي والـعـسـكــري
بــه بـعــد كــل ت ـق ـدّم ،وبـشـكــل خـفــي ،حــول
كيفية تقاسم عــائــدات اإلنـتــاج النفطي-
الـمـتـبـقـيــة ب ـعــد ســرق ـت ـهــا -ع ـلــى األقــال ـيــم
الـثــاثــة ،أم لـلـمـصــرف الـمــركــزي ،ودور
الـمـصــرف الـمــركــزي نفسه بضبط هــذه
الموارد المالية من عدمه.
عنوان العرقلة بات بالداخل
على إثــر نضوج الـظــروف الموضوعية
م ـح ـل ـي ـ ًا وإق ـل ـي ـم ـي ـ ًا ودولـ ـيـ ـ ًا ل ـحــل األزم ــة
ال ـل ـي ـب ـيــة ،ف ـقــد ان ـع ـكــس ال ـح ــال م ــن كــون
ع ـنــوان الـعــرقـلــة الــرئـيـســي إقـلـيـمــي ،بين

موسكو تدفع
باتجاه التسوية
مع جميع
األطراف
وواشنطن
تسعى إلى
إدامة الوضع
الحالي على
ما هو عليه
وتعقيده

مصر وتركيا بشكل أســاســي ،إلــى كونه
داخليّ ،ففي حين وصلت حدة التصعيد
الـعـسـكــري مـنـتـصــف ال ـعــام الـمــاضــي إلــى
ـرب مصرية تركية
تهديدات بنشوب حـ ٍ
عـلــى األراضـ ــي الـلـيـبـيــة ،ن ــرى الــدولـتـيــن
اآلن تـ ـج ــري ــان ات ـ ـص ـ ــاالت مـ ــع ال ـق ــوى
الليبية المختلفة مـعـهــا :مـصــر مــع قــوى
ال ـشــرق الـلـيـبــي (ال ـس ــراج) ،وتــركـيــا مع
قوى الغرب (حفتر وصالح) ،فض ًال عن
تـعــاون الــدولـتـيــن الـمـبــاشــر فيما بينهما،
مثلما صــرح وزيــر الـخــارجـيــة الـتــركــي،
م ــول ــود تـ ـش ــاووش أوغـ ـل ــو ،أن ب ــاده
ومـ ـص ــر ت ـس ـع ـي ــان إل ـ ــى وض ـ ــع خ ــارط ــة
طريق بشأن عالقاتهما الثنائية.
بكل تأكيد أن تـطــور الـسـلــوك المصري
وال ـت ــرك ــي ف ـي ـمــا ي ـخــص دفـ ــع ال ـت ـســويــة
ال ـل ـي ـب ـيــة ال ي ــأت ــي ب ــوح ــي م ــن غ ـي ـ ٍـب ،أو
بـكــونــه حـســن نــوايــا او يـقـظــة إنـســانـيــة،
إنـمــا نتيجة تـلــك ال ـظــروف الموضوعية
ن ـف ـس ـهــا ال ـت ــي ت ـس ـب ـب ـهــا األزمـ ـ ــة الـلـيـبـيــة
وتــداع ـيــات ـهــا ع ـلــى ك ــا ال ـب ـلــديــن ف ــي ظــل
أزم ــة رأسـمــالـيــة عــالـمـيــة ع ـمــوم ـ ًا ،وأزم ــة
داخلية في كل منها ،حيث استمرار تعقد
الـمـلــف الـلـيـبــي يُـضـعــف كـ ًـا مــن الـبـلــديــن،
وي ـث ـي ــر اضـ ـط ــراب ــات داخ ـل ـي ــة سـيــاسـيــة
فيهما ،لينتقل عـنــوان العرقلة الرئيسي
إلى القوى الليبية نفسها.
األثر الدولي خلفها جميعاً
لـكــن ال يـغـيــب عــن ب ــال أح ــد ،ب ــأن خلف
كــل ه ــذه الـمـجــريــات وال ـعــراق ـيــل ،ســواء
داخ ـل ـي ـ ًا أو إق ـل ـي ـم ـي ـ ًا ،ي ـقــع األث ــر الــدولــي
ل ـكــل م ــن مــوس ـكــو وواش ـن ـط ــن بــأهــداف
كــل مـنـهـمــا ،والـتــي يـكــون تلخيصها بــأن
م ــوس ـك ــو ت ــدف ــع ب ــات ـج ــاه ال ـت ـس ــوي ــة مــع
جميع األطــراف ،وواشنطن تسعى إلى
إدام ــة الــوضــع الـحــالــي على مــا هــو عليه
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وتعقيده ،وإعادة إنتاج األزمة والحرب
خلف التصريحات الحنونة لمسؤوليها،
فـبــاإلضــافــة إل ــى لـعـبــة الـنـفــط ومـ ــوارده،
ك ـ ـ ــان م ـ ـق ـ ـتـ ــرح األمـ ـ ـي ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ل ــأم ــم
المتحدة فــي الشهر الـمــاضــي ،أنطونيو
غوتيريش ،بإرسال قوات مراقبة دولية
إلــى الــداخــل الـلـيـبــي تـعـبـيــر ًا عــن محاولة
ورغـبــة أمــريـكـيــة بــالـحـفــاظ عـلــى الــوضــع
فعل حاسم
القائم ،األمــر الــذي أنتج رد ٍ
ب ــال ــرف ــض مـ ــن ق ـب ــل ال ـج ـي ــش ال ــوط ـن ــي
الليبي ،معتبر ًا أن «المقترح يُعد تدخ ًال
غ ـيــر م ـس ـمــوح ب ــه ف ــي الـ ـب ــاد» ،إال أنــه
وف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،وأك ـث ــر م ــن ذل ــك يـعـتـبــر
مناقض ًا تمام ًا التفاقات اللجنة العسكرية
المشتركة  5+5بــإخــراج جميع الـقــوات
األج ـن ـب ـيــة م ــن ال ـب ــاد ،وتــوح ـيــد ال ـقــوى
الليبية.
االنتخابات في موعدها ..حتى اآلن
إن ال ـه ــدف ال ــرئ ـي ــس اآلن أم ـ ــام بـعـثــة
األم ــم الـمـتـحــدة للملف الـلـيـبــي والـقــوى
الـلـيـبـيــة ،هــي إت ـمــام إج ــراء االنـتـخــابــات
الــوطـنـيــة الـمـتـفــق عـلــى إجــرائـهــا فــي 24
ك ــان ــون األول م ــن ال ـع ــام ال ـج ــاري بـعــد
تـحــديــد الـسـلـطــة الـمــؤقـتــة وصــاحـيــاتـهــا
ومـســؤولـيـهــا ،وت ـحــديــد دس ـتــور جــديــد
ل ـل ـبــاد ،وف ــي ه ــذا ال ـخ ـصــوص أعـلـنــت
الـمـبـعــوثــة الــدول ـيــة ال ـخــاصــة إل ــى لـيـبـيــا
بــاإلنــابــة ستيفاني وليامز عــن تأسيس
اللجنة االستشارية المنبثقة عن ملتقى
الحوار السياسي ،مكون ًة من  18عضو ًا
لـ «مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة
بــاخـتـيــار الـسـلـطــة التنفيذية الـمــوحــدة»
ـددة فـ ــي ب ـي ــان ـه ــا ع ـل ــى أن مــوعــد
م ـ ـشـ ـ ً
االن ـت ـخ ــاب ــات الــوط ـن ـيــة ال ـم ـح ــدد يـبـقــى
«أم ـ ــر ًا ثــاب ـت ـ ًا وه ــدف ـ ًا ال يـمـكــن الـتـخـلــي
عنه».
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غطاء ممتازًا لعدد من االعتقاالت
منحت ظروف اإلغالق ً
شن حملة جماهيرية في
احتمال
االنتقائية ،وقّلصت من
ّ
الشوارع لمناهضة هذه العمليات .في الكثير من البلدان
«الديمقراطية» شهدنا ارتفاعاً حادًا في قمع الدولة ألولئك
الذين تجرأوا على العمل من أجل مستقبل أفضل .نأخذ بعض
األمثلة:
 ǧبيبول ديسباتشǧ
     إعداد قاسيون

الهند
ت ـس ـت ـمــر ال ـح ـك ــوم ــة فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات قـمــع
ال ـم ـع ــارض ـي ــن ال ـس ـي ــاس ـي ـي ــن واألق ـل ـي ــات
لتعزيز جدول أعمالها المناهض للشعب.
قامت شرطة دلهي باستهداف مجموعة
كـبـيــرة مــن ق ــادة حـمـلــة مـعــارضــة قــانــون
ال ـمــواط ـنــة ،واعـتـقـلـتـهــم وأل ـقــت بــالــائـمــة
عـلـيـهــم عـلــى الـعـنــف الـمـسـتـخــدم ضــدهــم.
حــدث ذات األمــر في الــواليــات األخــرى
التي يحكمها الحزب اليميني الحاكم.
فلسطين
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدم ال ـ ـك ـ ـيـ ــان الـ ـصـ ـهـ ـيـ ــون وب ـ ــاء
كــوف ـيــد 19-كــذريـعــة العـتـقــال واحـتـجــاز
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـنــاش ـط ـيــن الـفـلـسـطـيـنـيـيــن،
م ــن بـيـنـهــم ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـط ــاب ،وذل ــك
رغـ ــم ال ـم ـخ ــاوف ال ـخ ـط ـي ــرة م ــن ت ـهــديــد
الـ ـفـ ـي ــروس ل ـه ــم فـ ــي ال ـم ـع ـت ـق ــات .كـمــا
اس ـت ـمــرت ال ـح ـكــومــة الـصـهـيــونـيــة بـهــدم
منازل الفلسطينيين واستخدمته قوات
االحـ ـتـ ــال ل ـم ــواص ـل ــة س ــرق ــة األراض ـ ــي
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وتـعــزيــز مـشــروعـهــا لـبـنــاء
المزيد من المستوطنات غير الشرعية،
وطـ ـ ــرد أصـ ـحـ ــاب األرض ال ـشــرع ـي ـيــن
بالقوة.
كولومبيا
سِـجــل حـقــوق اإلنـســان لحكومة اليمين
الـمـتـطــرف الـكــولــومـبـيــة هــو األس ــوأ في
ال ـم ـن ـط ـق ــة .وب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ظـ ــل اإلغ ـ ــاق
ألجل الوباء ،شددت الحكومة هجماتها
ع ـلــى ال ـحــركــات االج ـت ـمــاع ـيــة وأغـمـضــت
عـيـنـهــا عــن اغـتـيــال ال ـقــادة االشـتــراكـيـيــن
وال ـمــداف ـع ـيــن ع ــن ح ـق ــوق اإلن ـس ــان بـمــا
يرقى ليكون جريمة إبادة.
وفـقـ ًا لتقرير مؤسسة دراس ــات السالم
والتنمية فقد تـمّ في  2020اغتيال 310
قــادة اشتراكيين ومــدافـعـيــن عــن حقوق

اإلنـ ـس ــان ،وارتـ ـك ــاب  90مــذب ـحــة وقـتــل
 65من المشاركين في قــوات كولومبيا
الـثــوريــة ،الــذيــن وقـعــوا اتـفــاق ســام مع
الحكومة.
كما تمّت مواجهة االحتجاج الجماهيري
فــي بــدايــة أي ـلــول ال ـمــاضــي ،بـسـبــب قتل
ال ـش ــرط ــة ل ـخــاف ـي ـيــر أوردونـ ـ ـي ـ ــز ،بـقـمــع
وحـشــي مــن قــوات األمــن أدى إلــى قتل
 13ش ـخ ـص ـ ًا ،م ــع جـ ــرح أك ـث ــر م ــن 400
شخص آخــر يــن ،وحبس المئات دون
محاكمة.
تايالند
بـ ــدأ عـ ــام  2020ف ــي ت ــاي ــان ــد ب ــإط ــاق
جـنــدي الـنــار ،وقـتــل  30شخص ًا وجــرح
ال ـم ـئ ــات م ــن حـ ــزب ال ـم ـع ــارض ــة ،وح ـ ّلــه
مــن قبل المحكمة العليا بناء على طلب
م ــن ال ـح ـكــومــة ال ـمــدعــومــة م ــن الـجـيــش.
واس ـت ـمــر ق ـمــع ال ـح ــري ــات ح ـتّــى انـفـجــار
االح ـت ـج ــاج ــات ف ــي وسـ ــط ت ـم ــوز عـلــى
ط ــول ال ـب ــاد ،لـيـنـتـهــي األم ــر بــالـحـكــومــة

لـفـعــل عـكــس مــا طـلـبــه الـمـحـتـجــون عبر
إع ــان حــالــة ال ـط ــوارئ وتــوج ـيــه مـئــات
تهم «إهانة الملكية» وحبس المحتجين،
وإغ ـ ــاق وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ال ـت ــي غـطــت
االحتجاجات.

استخدم الكيان
الصهيون وباء
كوفيد19-
كذريعة العتقال
واحتجاز الكثير
من الناشطين
الفلسطينيين

روسيا وضرورة التخلص من أرث اإلنهيار
قبل عدة أشهر وقع
الرئيس الروسي
فالديمير بوتين بعد
مصادقة المشرعين
عليه ،قانون يحظر
امتالك الجنسية
األجنبية على أعضاء
مجلسي الدوما
واالتحاد الروسي.

ǧمالذ سعد

أق ــر فــي  28مــن الـشـهــر ال ـمــاضــي مــرســومـ ًا
م ـش ــاب ـه ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــأعـ ـض ــاء م ـج ـل ــس األمـ ــن
القومي الــروســي ،حيث جــاء فــي المرسوم
الذي جرى نشره أن العضوية في المجلس
ممكنة للمواطنين الذين «ال يحملون جنسية
دولــة أجنبية أو حــق اإلقــامــة أو أي وثيقة
أخ ــرى لــإقــامــة الــدائ ـمــة عـلــى أراض ــي دولــة
أجنبية» وإضاف ًة لذلك يحظر المرسوم على
أعضاء مجلس األمن القومي «فتح وامتالك
حسابات أو ودائع ونقود وقطع ثمينة في
المصارف األجنبية خارج روسيا».
رغـ ـ ــم ك ـ ــل م ـ ــا كـ ـت ــب ع ـ ــن انـ ـهـ ـيـ ــار االتـ ـحـ ــاد
الـســوفـيـتــي ،ال يــزل أثــر ذلــك االنـهـيــار على
جـ ـه ــاز الـ ــدولـ ــة الـ ــروسـ ــي ب ـح ــاج ــة لـلـبـحــث

والدراسة ال بوصفه مادة تاريخية فسحب،
بــل بــوصـفــه أم ــر ًا راه ـن ـ ًا ال بــد مــن الـغــوض
فيه ،فجهاز الــدولــة في روسيا شهد تحو ًال
جذري ًا وإن لم يجري ذلك في كل مؤسسات
ال ــدول ــة ول ـك ــن يـمـمـكـنــا ال ـق ــول أن ع ـنــاصــر ًا
غربية الهوى كانت تمسك مفاص ًال في هذا
الـجـهــاز ،ويعتبر «إرث اإلنـهـيــار» هــذا تركة
ثقيلة ال بــد مــن عــاجـهــا .فجهاز الــدولــة في
روسـيــا تـحــول فــي تلك الـفـتــرة لجسر ينقل
عـبــره ث ــروات ال ـبــاد إلــى ال ـخــارج ،وجــرى
ه ـ ــذا ع ـب ــر م ــوظ ـف ـي ــن م ــرت ـب ـط ـي ــن ب ــال ـغ ــرب
والمشروع الليبرالي ،وإن كانت روسيا قد
تجاوزت جزء ًا من هذه المشاكل إال أنها لم
تستطع إتمام المهمة حتى اللحظة ،ويبدو
أن قــوان ـيــن ك ـهــذه س ـتــرافــق عـمـلـيــة الـتـقــدم
الجارية.

الفلبين
رغـ ــم بـ ــدء ال ـع ــام ب ـهــدنــة ب ـيــن ال ـح ـكــومــة
والمتمردين الشيوعيين ،فقد تدهورت.
وق ـ ــد بـ ـ ــرزت ال ـه ـج ـم ــات ع ـل ــى وس ــائ ــل
اإلعـ ـ ـ ـ ــام بـ ـشـ ـك ــل خ ـ ـ ــاص مـ ـ ــع ح ـب ــس
الصحفيين ،أمـثــال :مــاريــا ريــزا ،وإغــاق
مـحـطــات الـبــث الــوطـنـيــة ،مـثــلABC- :
 ،CBNوق ـت ــل ال ـمــذي ـع ـيــن ال ـي ـســاري ـيــن،
أمثال :فيرجيلو ماغنز.
كما كان على الفلبينيين أن يتعاملوا مع
استخدام الــوبــاء كغطاء إلصــدار قانون
م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ــاب ال ـق ـم ـعــي .وقـ ــد أدت
جهود النشطاء والـقــادة القاعديين إلى
صدور قرار عن المدعي العام للمحكمة

الجنائية الدولية بوجود دالئل على ّأن
الحكومة مذنبة بارتكاب جرائم محتملة
ضد اإلنسانية.
الواليات المتحدة
ش ـه ــد ع ـ ــام  2020أكـ ـب ــر االن ـت ـف ــاض ــات
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـمـ ــرة فـ ـ ــي تـ ـ ــاريـ ـ ــخ الـ ـ ــواليـ ـ ــات
الـمـتـحــدة .مــايـيــن نــزلــوا إل ــى ال ـشــوارع
فـ ــي طـ ــول ال ـ ـبـ ــاد ،ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة مـقـتــل
جــورج فـلــويــد .لـكــن تـمّــت مــواجـهــة هــذه
االن ـت ـفــاضــة بــال ـع ـنــف م ــن ق ـبــل ال ـشــرطــة
المحلية والـعـمــاء الـفــدرالـيـيــن الــذيــن تـمّ
إرسالهم بناء على طلب من المسؤولين
المحليين في الحكومة الفدرالية.
ول ــم يـكــن الـقـمــع مـقـتـصــر ًا عـلــى الـهـجــوم
العنيف للشرطة ،فقد تمّ اعتقال واتهام
أكـثــر مــن  300نــاشــط مـتـظــاهــر بـجــرائــم
ف ــدرالـ ـي ــة ت ـ ـتـ ــراوح مـ ــا ب ـي ــن ال ـج ـن ــاي ــات
والجنح ،ناهيك عن اعتقال اآلالف لمدد
قصيرة وإطــاق سراحهم بعد تعرضهم
لمعاملة عنيفة.

شؤون عربية ودولية
قاسيون ـ العدد  999اإلثنين  04كانون الثاني 2020
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الصورة عالمياً
•قال نائبان
من الحزب
الجمهوري
لشبكة
 :CNNإن ما
ال يقل عن 140
من الجمهوريين
في مجلس النواب
سيصوتون ضد فرز األصوات االنتخابية في 6
كانون الثاني الجاري؛ حيث من المفترض أن
يصادق الكونغرس على فوز جو بايدن.
•قال وزير الخارجية
الصيني
وانغ يي :إن
العالقات
بين الصين
وروسيا،
صمدت أمام
«التعميد» بوباء
فيروس كورونا المستجد في عام ،2020
وصمدت أمام اختبار التغييرات التي
رافقته.
•تحول بعض
مدراء
الشركات
الكبرى في
مجاالت مختلفة
إلى مكانة مختلفة
عما كانوا عليه قبل بضع سنوات،
تماماً ّ
ومن هنا فإن هذه الشخصيات تنفق على
أمنها وحراستها عشرات الماليين سنوياً.

ليس من الصعب القول بأن اإلعالن عن االنتخابات المبكرة في الكيان الصهيوني ،دليل ملموس جديد على عمق األزمة السياسية التي يعيشها
الكيان ،ولن نحتاج في واقع األمر سطورًا كثيرة إلقناع من يرى خالف ذلك ،لكن ما يهمنا هو ما ستحمله هذه األزمة في نهاية األمر.
ǧعالء أبوفّراج

أعـلــن رئـيــس الكنيست يــاريــف ليفين ،عن
إج ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــات بــرل ـمــان ـيــة ج ــدي ــدة فــي
الـثــالــث والـعـشــريــن مــن شـهــر آذار ال ـقــادم،
لـتـكــون رابــع انـتـخــابــاتٍ برلمانية يشهدها
الكيان في السنتين الماضيتين ،وجاء هذا
اإلع ــان كنتيجة طبيعية لـفـشــل الـتـحــالــف
ال ــذي جـمــع بـيــن رئ ـيــس ال ـ ــوزراء الـحــالــي
ورئـيــس حــزب الليكود بنيامين نتنياهو،
وبين وزير الدفاع ورئيس حزب «أزرق-
أبيض» بيني غانتس.

الوضع
السيء للكيان
الصهيوني
والذي سيتفاقم
مع تفاقم
األزمة الداخلية
والخارجية
سيجعله في
أضعف مواقعه
منذ إعالن
تأسيسه

المشكلة ليست بهذه البساطة
لم تتفق «حكومة الوحدة الوطنية» التي
شكلها نتنياهو وغــانـتــس على الميزانية،
ولـ ـه ــذا كـ ــان البـ ــد م ــن ان ـت ـخ ــاب ــات ن ـيــاب ـيــة
جديدة بعد رفض أعضاء الكنيست تمديد
الـمـهـلــة الـمـطـلــوبــة .لـكــن م ــاذا عــن األسـبــاب
ال ـتــي أدت إل ــى إع ــادة االن ـت ـخــابــات لـثــاث
مرات على التوالي؟
ال ـم ـش ـك ـل ــة ب ـب ـس ــاط ــة ،أن ـ ــه لـ ــم ت ـن ـج ــح أي ــة
كـتـلـةٍ مــن الـكـتــل الـسـيــاسـيــة األســاس ـيــة في
الحصول على األغلبية النيابية ،ولم تنجح
ال ـم ـح ــاوالت لـتـشـكـيــل ح ـكــومــة بـتـحــالـفــات
سـيــاسـيــة واس ـع ــة .ول ــذل ــك يـمـكـنـنــا ال ـقــول:
الـكـيــان الـصـهـيــونــي يـشـهــد أزم ــة حـكــم ،تعد
جـ ـ ــزء ًا م ــن أزم ـ ــة ح ـك ــم ع ــال ـم ـي ــة ،ل ـك ــن لـهــا
خـصــوصـيـتـهــا ال ـتــي تـنـبــع م ــن خـصــوصـيــة
الـكـيــان نفسه .وحملت األســابـيــع الماضية
إعالن ًا صريح ًا عن أزمة تعصف باألحزاب
األسـ ــاسـ ـيـ ــة الـ ـت ــي بـ ـ ــدأت ت ـش ـه ــد ت ـق ـل ـبــات

وان ـش ـق ــاق ــات ،فـتـتـشـكــل أح ـ ــزابٌ وأحـ ــافٌ
ج ــدي ــدة ،وت ـت ـص ــدع أح ـ ــزاب أخ ـ ــرى .ف ــإذا
كــانــت األزم ــة تـنـحـصــر فــي ع ــدم ق ــدرة أي
حزب على الفوز باألغلبية النيابية ،انتقلت
ٍ
األزمـ ـ ــة اآلن إلـ ــى داخ ـ ــل هـ ــذه األح ـ ــزاب
ن ـف ـس ـه ــا ،م ـم ــا ي ـج ـع ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ــي
س ـت ـجــري ف ــي آذار الـمـقـبــل أك ـثــر صـعــوبــة
مــن االنـتـخــابــات الـتــي سبقتها ،وستجري
مترافقة بدرجات استقطاب عالية ،وحركة
احتجاجية استمرت طوال  30أسبوع ًا.
ك ــل م ــا س ـبــق ي ـجــري ت ــداول ــه ع ـلــى ن ـطـ ٍـاق
واس ـ ــع ،وتـ ــرى ال ـق ــوى ال ـم ـعــاديــة لـلـكـيــان
الـصـهـيــونــي فــي كــل مــا سـبــق دالئ ــل على
أن الكيان يعيش أيام ًا سوداء ،لكن ينبغي
التنبيه :أن هــذه الـمـشـكــات الـتــي وصلت
إلى هذه الدرجة من االستعصاء ال يمكن
ح ّلها فعلي ًا ،فالكيان الصهيوني بشكله هذا
كان في نشأته ثمرة لتوازن دولي محدد،
وكـ ــان «اج ـت ـه ــاد» الـسـيــاسـيـيــن الـصـهــايـنــة
ك ــاف ـي ـ ًا ل ـت ـح ـص ـيــن ه ـ ــذه ال ـج ـب ـه ــة ال ـغــرب ـيــة
اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـم ـت ـقــدمــة ،ل ــذل ــك ل ــم تـعــد
المشكلة في كون البعض ال يرى نتنياهو
صــالـحـ ًا لــرئــاســة ال ــوزراء ،وينبغي إزاحـتــه
وإحــالـتــه لـلـقـضــاء بـعــد رفــع الـحـصــانــة عنه،
بل المشكلة أن أكثر السياسيين الصهاينة
طريق مسدود حتى لو
حنكة سيصل إلى
ٍ
سيطر على كل مقاعد البرلمان.
المهمة المستحيلة حقاً
المهمة التي كانت موكلة للكيان الصهيوني
تــاريـخـيـ ًا ،هــي :أن يـكــون ال ــذراع الـضــاربــة
للمعسكر الغربي ،لكنه اليوم ومع التراجع

األمــريـكــي بــات المطلوب مــن الـكـيــان أكثر
مــن ذلــك بكثير ،فــالـكـيــان أصـبــح عـبـئـ ًا على
ال ـغ ــرب وال يـمـكـنـهــم تـحـمــل رعــاي ـتــه أكـثــر
مــن ذلــك ،فالمحاوالت األمريكية األخيرة
ت ـهــدف فــي ال ــدرج ــة األولـ ــى عـبــر اتـفــاقــات
التطبيع األخـيــرة إلــى إيـجــاد مـنـ ٍـاخ مــواتٍ
لـلـكـيــان ال لـكــي يـبـقــى أط ــول ف ـتــرة ممكنة
فـحـســب ،بــل لينجح فـيـمــا يـعـجــز المعسكر
الـغــربــي عــن فـعـلــه فــي الـمـنـطـقــة ،فـهــو اآلن
شــريـكٌ معلن لمجموعة مــن دول المنطقة
ألداء مهمة أســاسـيــة ،وهــي :صــد خصوم
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ال ـص ــاع ــدي ــن وكــذلــك
الدول اإلقليمية .أي :باختصار ،القيام بما
عـجــزت واشـنـطــن عــن فـعـلــه ،وعـلـيــه القيام
بــذلــك دون الـغـطــاء الـغــربــي الـبــاهــظ الــذي
ل ــم ي ـعــد م ــن ال ـم ـم ـكــن ل ـل ــوالي ــات الـمـتـحــدة
وأتباعها تأمينه.
أي :إنـنــا نـشـهــد حــالــة تــراجــع نـمــوذجـيــة،
حـيــث تـشـهــد الـجـبـهــة الــداخ ـل ـيــة حــالــة من
االن ـق ـســام والـتـفـتــت مـتــرافـقــة مــع تــراجــع
ال ـمــؤشــرات االقـتـصــاديــة والـحـيــاتـيــة ،ومــا
ينتج عنها من احتجاجات وفوضى ،مما
يــؤكــد أن ات ـفــاقــات الـتـطـبـيــع ال ـتــي جــرت
م ــؤخ ــر ًا ل ــم ت ـكــن ّإل «دعـ ــامـ ــات ال غـنــى
عنها» عساها تستطيع حماية الكيان مما
يعيشه.
يش ّكل ك ُّل ما سبق ،أساس القول بإمكانية
تـطـبـيــق ق ــرارات مـجـلــس األم ــن الـمــرتـبـطــة
بــال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيـةـ فــالــوضــع ال ـســيء
لـلـكـيــان الـصـهـيــونــي ،والـ ــذي سـيـتـفــاقــم مع
تفاقم األزمة الداخلية والخارجية سيجعله
في أضعف مواقعه منذ إعالن تأسيسه.

•انطلقت جولة
جديدة من
مفاوضات
سد النهضة
بين وزراء
الخارجية
والري ،لكل
من مصر والسودان
وإثيوبيا ،بهدف التوصل إلى اتفاق ملزم
بشأن قواعد ملء وتخزين مياه السد.
•حثت حاكمة طوكيو
يوريكو كويكي
وحكام ثالث
مقاطعات
أخرى ،الحكومة
اليابانية اليوم
السبت ،على
إعالن حالة الطوارئ
بعد عودة حاالت
اإلصابة بكورونا للزيادة.
•قالت وزارة الدفاع
الروسية :إن
قوات الصواريخ
اإلستراتيجية،
ستنفذ في
العام الحالي
أكثر من 200
تمرين وتدريب ،من
مختلف المستويات.
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وعود كاذبة :أغرا و«اإلنماء» الرأسمالي

تبدو أزمة الغذاء العالمية أمرًا حتمياً .تنبأ برنامج األمم المتحدة للغذاء بأن يتضاعف
عدد البشر الذين سيتأثرون بالجوع الحاد نهاية هذا العام – من  135مليون إلى قرابة
 270مليون إنسان .في كانون األول  2019تم تعيين أغنيس كاليباتا ،وهي رئيسة أغرا
«التحالف ألجل ثورة خضراء في إفريقيا  »AGRAكمبعوثة خاصة لألمين العام لألمم
المتحدة إلى «قمة نظم الغذاء  .»2021في رسالة تعيينها الرسمية يبدو لك بأ ّنه من
المسلمات ّأن أغرا تضمن «أمناً غذائياً وازدهارًا إلفريقيا من خالل التنمية وتحسين
اإلنتاجية وسبل عيش ماليين الفالحين الصغار في إفريقيا» .كان هذا أحد الوعود
الكثيرة التي قطعها ممثلو أغرا منذ بدايتها في .2006

 ǧلينا باسرمان وآخرون

وحـتــى فـيـمــا يـخــص أزم ــة كــوف ـيــد 19-لــم تبق
أغــرا صامتة ،بــل طالبت الحكومات اإلفريقية
ب ــال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى األن ـظ ـم ــة ال ـح ــال ـي ــة الـمـتـعـلـقــة
بــاإلنـتــاج الــزراعــي .وان ـص ـبّ الـتــركـيــز الـخــاص
على توريد البذور واألسمدة الصناعية ،التي
وفـقـ ًا ألغــرا :يجب الـحـفــاظ عليه بغض النظر
عن اإلغالق ومنع التجول .يجعلنا هذا بحاجة
للنظر بشكل أعمق إلى إنجازات وبرامج أغرا
مـنــذ  ،2006والـكـشــف عــن قــرب عــن وعــودهــم
الكاذبة وأخطائهم الجوهرية في مناهج تنمية
الريف اإلفريقي.
فــي  ،2006تــم إطــاق أغــرا مــن قبل مؤسسة
ب ـيــل وم ـي ـل ـنــدا غ ـي ـتــس وم ــؤس ـس ــة روك ـف ـي ـلــر.
مـسـلـحــة ب ـبــذور تـجــاريــة ومـسـمــدات صناعية
ومبيدات حشرية كيماوية ،قيل بأنّها قــادرة
ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق ث ـ ــورة ف ــي إنـ ـت ــاج ال ـم ـحــاص ـيــل
فــي إفــريـقـيــا وتقليص الـفـقــر وال ـجــوع .وعليه
ق ــام ــت أغ ـ ــرا ب ـت ـم ــوي ــل عـ ــدد مـ ــن ال ـم ـش ــاري ــع،
وضـغـطــت عـلــى الـحـكــومــات اإلفــريـقـيــة لتعديل
سـيــاســاتـهــا وه ـيــاكــل األس ـ ــواق لــديـهــا لـتـعــزيــز
تـبـنــي مـشــاريـعـهــا .وكــانــت الـسـمــة األه ــم لـهــذه
التعديالت :أنّها تفتح الباب لمدخالت مشاريع
أغرا من بذار ومبيدات حشرية ،وتمنع الدعم
عن أيّة مقاربات بديلة.

ومـنــذ انـطــاقـهــا تـلـقــت أغ ــرا مـســاهـمــات بـقــرابــة
م ـل ـي ــار دوالر ،م ـع ـظ ـم ـهــا أت ـ ــى مـ ــن مــؤس ـســة
غ ـي ـتــس ،ول ـكــن أي ـض ـ ًا م ــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
والمملكة المتحدة وبلدان أخرى ،مثل :ألمانيا.
منحت أغــرا قرابة  500مليون دوالر لتعزيز
رؤيـ ــة «ع ـص ــرن ــة» ال ــزراع ــة اإلفــري ـق ـيــة .وك ــان
ال ـهــدف الـمـعـلــن ألغ ــرا هــو مـضــاعـفــة دخ ــل 20
مـلـيــون ف ــاح صـغـيــر بـحـلــول ع ــام  ،2020في
ذات ال ــوق ــت الـ ــذي ت ـق ـلــص ف ـيــه ل ـل ـن ـصــف قـلــة
األمــن الـغــذائــي فــي  20دولــة مــن خــال زيــادة
اإلنـتــاجـيــة .وبـمــرور الــوقــت أصبحت األهــداف
أكثر تحديد ًا وطموح ًا« :لمضاعفة دخل وغلة
 30مليون فالح صغير بحلول .»2020
ل ـك ـنّ أغ ـ ــرا ق ــام ــت ب ـم ـحــو هـ ــذه األه ـ ـ ــداف مــن
موقعها اإللكتروني فــي حــزيــران  2020دون
أي ت ـف ـس ـيــر .ب ـعــد ع ـمــل م ـس ـت ـمــر لـ ـ  14ع ــام ـ ًا،
وصلت أغرا إلى الموعد الذي وضعته لنفسها،
فما مدى نجاح «ثورتها الخضراء»؟ لم تقدّم
أغ ــرا أيّ ــة ت ـقــديــرات مــوثــوقــة عــن ع ــدد منتجي
ال ـغــذاء الـصـغــار الــذيــن وص ـلــت إلـيـهــم ،وال عن
الـتـحـسـيـنــات ال ـتــي أحــدثـتـهــا عـلــى الـمـحــاصـيــل،
وال عــن األم ــن الـغــذائــي أو الـمــداخـيــل .رفضت
أغ ــرا طـلـبــات الـكـثـيــر مــن الـبــاحـثـيــن لـتــزويــدهــم
بالبيانات الــداخـلـيــة ليتمكنوا مــن تقييم نتائج
وحصيلة عملها.

ازدياد تآكل األمن
الغذائي والتغذية
عند منتجي الغذاء
الصغار الفقراء
حيث قامت أغرا
بتحفيز زراعة ال ُذرة
واالبتعاد عن
المحاصيل التقليدية
األكثر تغذية
ومقاومة للمناخ

النتائج بإيجاز
بعد دراســة  13دولــة رئيسة عملت فيها أغــرا،
ي ـبــدو ّأن ن ـمــوذج وم ـشــاريــع أغ ــرا قــد أخـفـقــت
بشكل هائل ،ويمكن إيجاز ذلك:
ال توجد دالئل على زيادة هامة في المداخيل،
أو في األمــن الغذائي لمنتجي الـغــذاء الصغار.
بــل عـلــى الـعـكــس مــن ذل ــك ،فـفــي ال ـب ـلــدان الـتــي
عملت فيها أغــرا ،هناك زيــادة بنسبة  %30في
عــدد الـبـشــر الــذيــن يـعــانــون مــن ال ـجــوع ،وهــي
الحالة التي تؤثر على  130مليون إنسان في
 13بلد ًا تعمل فيها أغرا.
ال توجد دالئل على زيادة اإلنتاجية بأي قدر
ملحوظ .بالنسبة للمحاصيل المستقرة ككل،
ك ــان مـتــوســط ارت ـف ــاع الـمـحــاصـيــل فــي ال ــدول
الـتــي عملت فيها أغــرا هــو  %18على مــدى 12
عام ًا .لكن في ذات المدة قبل وصول أغرا إلى
هــذه ال ــدول ،كــان متوسط ارتـفــاع المحاصيل
هــو  .%17يعني هــذا بـ ّـأن وسطي معدل النمو
السنوي  %1.5مشابه لما كانت عليه الحال قبل
مجيء أغــرا .عــاوة على ذلــك فنمو اإلنتاجية
في  8دول من أصل  13انتقل بعد مجيء أغرا
من اإليجابي إلى السلبي.
فشل فــي تقليص الفقر والـجــوع فــي المناطق
الــريـفـيــة .وح ـتــى فــي الـمـنــاطــق ال ـتــي زاد فيها
إنـتــاج المحاصيل المستقرة ،مثلما هــي الحال
فــي زامـبـيــا الـتــي زاد فـيـهــا إن ـتــاج ال ــذرة بأكثر
م ــن  %150ب ـس ـبــب زي ـ ــادة م ـســاحــات األرض
المزروعة ،لم ينتفع منتجو الغذاء الصغار كما
يـنـبـغــي :فــالـفـقــر وال ـجــوع بـقـيــا بـنـســب مرتفعة
بشكل صارخ.
ازديـ ـ ــاد ت ــآك ــل األمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي وال ـت ـغــذيــة عـنــد
منتجي الغذاء الصغار الفقراء ،حيث قامت أغرا
بتحفيز زراعة ال ُذرة واالبتعاد عن المحاصيل
التقليدية األكثر تغذية ومقاومة للمناخ ،مثل:
الدُخن وال ُذرة الرفيعة .في حين ّأن المحاصيل
التقليدية كانت زهيدة الثمن ،وسهلة التبادل
بين الفالحين ،فقد بات على الفالحين اليوم أن
يدفعوا ثمن بذار «المحاصيل ذات األولوية».

ه ـن ــاك دالئـ ــل ق ــوي ــة ع ـلــى ال ـت ــأث ـي ــرات الـبـيـئـيــة
السلبية ،بما فــي ذلــك تحميض التربة بسبب
الـ ـ ــزراعـ ـ ــة األحـ ـ ــاديـ ـ ــة واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام األسـ ـمـ ــدة
الـصـنــاعـيــة ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى ال ــوق ــود األح ـف ــوري.
اقـتـصــرت الــزيــادة فــي اإلن ـتــاج عـلــى اسـتـغــال
أراض حراجية جديدة وزراعتها ،األمر الذي
ٍ
أ ّثـ ــر ب ـش ـكــل س ـل ـبــي ع ـلــى ال ـت ـخ ـف ـيــف م ــن تـغـيــر
المناخ والتكيف معه.
كما ّأن دراسة في العمق لحالة أربع دول عملت
فـيـهــا أغ ــرا «مــالــي وكـيـنـيــا وتـنــزانـيــا وزامـبـيــا»
ت ـظ ـهــر دالئ ـ ــل أك ـث ــر ع ـلــى ّأن أغ ـ ــرا ل ــم تـكـتــف
باإلخفاق في تحقيق أهدافها المعلنة وحسب،
بــل زادت حــال منتجي الـغــذاء الـصـغــار ســوء ًا.
فـعـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال :ال ـفــاحــون الـمـعـتـمــدون
ع ـلــى أغـ ــرا ف ــي ت ـنــزان ـيــا ل ــم ي ـت ـم ـك ـنــوا م ــن ح ـ ّل
ديــون تكاليف الـمــدخــات عندما كــانــت أسعار
ال ُذرة منخفضة جد ًا بعد حصادها ،وفي بعض
الحاالت كان على هــؤالء الفالحين أن يبيعوا
مــاشـيـتـهــم .وقــد أوصـلــت الـمـشــاريــع فــي زامبيا
أيض ًا الفالحين المشاركين إلى المديونية ،وقد
ضربت هذه المديونية جزء ًا كبير ًا من هؤالء
بـعــد الـحـصــاد األول ،فـلــم يـتـمـكـنــوا مــن تسديد
أثمان األسمدة والبذور.
ك ـم ــا أجـ ـب ــرت أغ ـ ــرا ال ـم ــزارع ـي ــن ع ـل ــى اع ـت ـمــاد
نـمــط الــزراعــة األح ــادي وحــرمـتـهــم مــن حــريــة
اخ ـت ـيــار م ــا ي ــزرع ــون .ف ـفــي م ـش ــروع تـنــزانـيــا
كمثال ،لم يسمح للفالحين المشاركين بزراعة
م ـحــاص ـيــل مـخـتـلـطــة ،ف ـك ــان عـلـيـهــم تـخـصـيــص
حقول لبذار أغرا وأخرى لغيرها ،األمر الذي
يــرفــع التكاليف ج ــد ًا ،ويـصـبــح مــرهـقـ ًا ،ويجبر
الـفــاحـيــن عملي ًا عـلــى هـجــر تـنــوع المحاصيل.
وفي رواندا تم تغريم الفالحين الصغار الذين
ال يــزرعــون ال ــذرة أو غـيــرهــا مــن الـمـحــاصـيــل
الموافق عليها من البرنامج .تم إجبار الفالحين
على استخدام المسمدات الصناعية.
عـ ــاوة ع ـلــى ذلـ ــك ،أدّى ن ـهــج أغـ ــرا ف ــي إب ـعــاد
الـفــاحـيــن ال ـص ـغــار ب ـع ـيــد ًا عــن زراعـ ــة األغــذيــة
التقليدية نحو الزراعة األحادية إلى انخفاض
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عـلــى تـحـمــل كـلـفـهــا ،مـمّــا أدّى إلــى تخفيض أو
إيقاف دعم المسمدات الصناعية .علم ًا أنّه وكما
أشار الكثير من الباحثين ،المحاصيل التي تمّ
تـسـمـيــدهــا صـنــاعـيـ ًا سـتـحـتــاج إل ــى ال ـمــزيــد من
المسمدات ،وربما بكميات أكبر ،كي تتمكن من
الحفاظ على مستويات اإلنتاجية ذاتها ،األمر
الذي يزيد الكلفة بشكل متزايد.
رغم ما تقوله أغرا ،فحزم «الثورة الخضراء»
ال يـمـكـنـهــا أن تـحـيــا دون دع ــم حـكــومــي .ق ـدّر
الـمــركــز اإلفــريـقــي للتنوع الـحـيــوي  ACBبـ ّـأن
محاصيل المنتجين الصغار الــذيــن استخدموا
البذار المعدلة واألسمدة الصناعية في ماالوي
تـكـ ّلــف ثــاثــة أض ـعــاف أك ـثــر م ـمّــا يـمـكــن لـلـفــاح
جنيه من بيع هذه المحاصيل .هذا إن افترضنا
تـمـكــن ه ــذا ال ـفــاح مــن بـيــع كــامــل الـمـحـصــول،
وهو غير قادر على ذلك ،ألنّه وعائلته بحاجة
ليأكلوا من هذا المحصول على مدار الموسم.

المحاصيل المغذية والمقاومة للمناخ وارتفاع
التكلفة .فــي روان ــدا على سبيل الـمـثــال :كانت
ال ـ ـ ُذرة الــرف ـي ـعــة وال ـب ـطــاطــا ال ـح ـلــوة وال ـج ــذور
والـ ـ ــدرنـ ـ ــات األخـ ـ ـ ــرى مـ ــن أهـ ـ ــم ال ـم ـح ــاص ـي ــل
الغذائية قبل مجيء أغــرا إلــى المنطقة .تظهر
اإلح ـصــائ ـيــات فــي جـمـيــع ال ـب ـلــدان ال ـمــوجــودة
بأن إنتاج الدُخن قد انخفض بنسبة
فيها أغرا ّ
 %24مـنــذ م ـجــيء أغـ ــرا .وبـشـكــل ع ــام شـهــدت
ال ـم ـحــاص ـيــل ال ـت ـق ـل ـيــديــة ذات ال ـق ـي ــم ال ـغــذائ ـيــة
ال ـمــرت ـف ـعــة ان ـخ ـف ــاض ـ ًا ك ـب ـي ــر ًا ،م ـث ــل :ال ـب ـطــاطــا
الحلوة انخفضت بنسبة  %7في الغلة ،والفول
السوداني الذي يعد مصدر ًا أساس ًا للبروتين
فــي الـعــديــد مــن الـبـلــدان انخفضت غلته بشكل
مقلق بنسبة .%23
وتــأثـيــر الــزراعــة األحــاديــة المعتمدة على بــذار
وم ـك ـمــات غـيــر صــديـقــة لـلـبـيـئــة ج ــذب اهـتـمــام
ع ـل ـمــاء ال ـم ـن ــاخ .ح ـتــى ّأن ال ـل ـج ـنــة الـحـكــومـيــة
لــأمــم الـمـتـحــدة الـمـعـنـيــة بتغير الـمـنــاخ IPCC
قــد وثـقــت مــؤخــر ًا تــأثـيــرات الــزراعــة الصناعية
على تغير المناخ ودعت إلى تغييرات جذرية
لمساعدة الفالحين على تبني أنـمــاط زراعية
ال تـ ــؤدي إل ــى اض ـط ــراب ال ـم ـنــاخ .وق ــد كــانــت
«منصة السياسات -العلمية الحكومية للتنوع
الـبـيــولــوجــي وخــدمــات نـظــم الـبـيـئــة »IPBES
أك ـث ــر ص ــراح ــة ،وح ـ ــددت ال ــزراع ــة الـصـنــاعـيــة
بــوصـفـهــا داف ـع ـ ًا رئ ـي ـس ـ ًا لــدمــار الـطـبـيـعــة .وفـقـ ًا
لـلـمـنـصــة ،ف ـهــذا ال ـنــوع مــن ال ــزراع ــة ي ـقــود إلــى
تـســريــع تـلــوث الـتــربــة والـمـيــاه مــن بـيــن أشـيــاء
أخرى.
شفافية معدومة
ت ـل ـقــت أغـ ــرا م ـســاه ـمــات بـقـيـمــة م ـل ـيــار دوالر،
ووزعـ ـ ــت م ـن ــح ب ـق ـي ـمــة  524م ـل ـي ــون دوالر،
مـعـظـمـهــا ف ــي ال ـ ــدول الـ ـ  13ال ـت ــي تـسـتـهــدفـهــا.
ليست هناك شفافية عمّا حصل لـ  500مليون
دوالر المتبقية من المساهمات .خالف ًا للكثير
من المنظمات غير الحكومية ،ال تخضع أغرا
عموم ًا لقوانين الشفافية المالية .فعلى سبيل

المثال :المنظمات غير الحكومية فــي ألمانيا،
عليها كي تقبل تبرعات أن تتحصل على موافقة
المؤسسة المركزية للقضايا االجتماعية التي
تــراقــب شـفــافـيــة إن ـفــاق ال ـت ـبــرعــات ،وال يسمح
للمنظمة أن تنفق أكثر من  %30من مجمل ما
تتلقاه على اإلدارة.
عــاوة على ذلــك لــم تنشر أغــرا أيّ تقييم عن
تــأثـيــر بــرامـجـهــا عـلــى مـنـتـجــي ال ـغ ــذاء الـصـغــار
لتظهر نجاحها من عدمه في تطوير غاللهم ،أو
مداخيلهم ،أو أمنهم الغذائي .التقارير الدورية
بالكاد تضيء على مواضيع وسيطة ،مثل :عدد
البذار التي تمّ توزيعها ،وأطنان البذار المنتجة
من قبل شركات محلية ،وعدد الفالحين الذين
تــم تــدريـبـهــم عـلــى الــوســائــل الــزراع ـيــة .كـمــا لم
تـنـشــر مــؤسـســة غـيـتــس أيّ ش ــيء عــن تقييم
عائدات استثمارهم الكبير جد ًا .ويمكننا اعتبار
قـ ّلــة الشفافية هــذه مــن مـمـيــزات «المؤسسات
الخيرية» األمريكية.
يـمـكـنـنــا أن ن ـع ـت ـبــر غ ـي ــاب م ـس ــاءل ــة وش ـفــاف ـيــة
برامج أغــرا -وهــي التي استهلكت الكثير من
الـمــوارد وشكلت المنطقة زراعـيـ ًا عبر فرض
سياساتها -نقطة هامة يجب عدم إغفالها.
بأن أغرا ومؤسسة غيتس
ومن المجدي أن نذكر ّ
تــربـطـهـمــا ص ــات قــويــة ،ويـشـمــل ذل ــك الـصــات
ال ـمــال ـيــة ،بــال ـشــركــات ال ــزراع ـي ــة ال ـك ـب ــرى ،مـثــل:
بــايــر-مــونـســانـتــو ،و ،BASFوكــورتـيـفــا للعلوم
الزراعية «وهي دمج لشركتي داو ودوبونت»،
ومجموعة « OCPسابق ًا شيريفين للفوسفات»،
ويــارا ،وكــارغـيــل .ومــن األمثلة على تثمير هذه
ال ـص ــات ع ـلــى األرض :ال ـن ـشــاط الـكـبـيــر ال ــذي
قامت به المؤسسة لتعزيز استخدام تكنولوجيا
الـتـعــديــل الـجـيـنــي .فـفــي خمسة بـلــدان طـبّــق فيها
بــرنــامــج «الـ ــذرة الـمـجــديــة مــائ ـي ـ ًا إلفــري ـق ـيــا» ،تـمّ
تـطـبـيــق ال ـبــرنــامــج م ــن ق ـبــل ش ــرك ــة مــونـســانـتــو
«ال ـتــي انــدم ـجــت الح ـق ـ ًا مــع شــركــة ب ــاي ــر» ،وفــي
هذا السياق تم الضغط على حكومة موزمبيق،
كمثال من أجل تغيير التشريعات الصارمة التي
تحد من استخدام تكنولوجيا التعديل الجيني.

بسبب التركيز على
المحاصيل التجارية
التي تدعمها
أغرا انخفضت
إنتاجية ومساحة
األرض المزروعة
بالمحاصيل األخرى
األكثر تغذية والتي
تضمن التنوع
البيئي.

سرقة الحكومات
اعتمدت برامج أغرا المتنوعة في جميع الدول
تـقــريـبـ ًا عـلــى الــدعــم واإلع ــان ــات الـحـكــومـيــة من
أجل شراء وتوزيع واستخدام البذار التجارية
الـمـهـجـنــة واألس ـم ــدة الـصـنــاعـيــة ع ـلــى منتجي
ال ـغــذاء ال ـص ـغــار .تـسـتـخــدم الـحـكــومــات م ــوارد
متنوعة لتغطية التكاليف ،وغالب ًا على الهبات
وال ـم ـنــح .وت ـت ـقــزم مـســاهـمــات أغ ــرا أم ــام هــذه
التكاليف ،فهي تنفق ما بين  40إلى  50مليون
دوالر س ـنــوي ـ ًا عـلــى دع ــم مــدخــات بــرامـجـهــا،
بينما تنفق الحكومات اإلفريقية ما يصل إلى
مليار دوالر سنوي ًا ،أي 20 :ضعف ًا مما تساهم
به أغــرا .يتم تخصيص هذه اإلعانات لتحفيز
ودع ــم ب ــرام ــج أغ ــرا ف ــي «ال ـث ــورة ال ـخ ـضــراء»
بشكل مباشر بين عدد كبير من منتجي الغذاء
الـصـغــار ،مــا يمثل تــدخـ ًا أكـبــر وأكـثــر مباشرة
من أية مبادرات أغرا.
لـنــأخــذ م ــاالوي كـمـثــال ،فـقــد خصصت  %60من
مــوازنـتـهــا الــزراع ـيــة لـبــرامــج أغ ــرا ،وهــي نسبة
كبيرة جــد ًا خصصت بمعظمها لمنتجي الــذرة
الـصـغــار المعتمدين عـلــى ال ـبــذار الـمـعــدلــة جيني ًا
واألس ـم ــدة الـصـنــاعـيــة ،وال ــذي ــن أخ ـف ـقــوا بشكل
كـبـيــر فــي تـقـلـيــص الـفـقــر رغــم الــزيــادة الطفيفة
في غالتهم .من بين ال ـ  55مليون دوالر التي
دفـعـتـهــا ح ـكــومــة مـ ــاالوي س ـنــوي ـ ًا ،كــانــت أغ ــرا
تساهم بـحــوالــي  2إلــى  3ماليين دوالر .وفي
تنزانيا كمثال آخر :تنفق أغرا  5إلى  6ماليين
دوالر سنوي ًا من أصل  50مليون دوالر تنفقها
الحكومة في دعم مدخالت أغرا الزراعية.
تعلن أغــرا بأنّها تــدفــع باتجاه اقتصاد زراعــي
مـ ــوجـ ــه سـ ــوقـ ـيـ ـ ًا أق ـ ــل اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ًا عـ ـل ــى ال ــدع ــم
الحكومي .لكن معظم منتجي الغذاء مجبرين
عـلــى تـحـمــل كـلـفــة ش ــراء األس ـم ــدة الـصـنــاعـيــة،
وال ي ـف ـع ـلــون ذلـ ــك إال ع ـنــدمــا ي ـت ـل ـقــون إعــانــة
خــاصــة بـهــا .يجعل هــذا مــن حــزم «ث ــورة أغــرا
الخضراء» غير فاعلة وغير مستدامة .علم ًا ّأن
بــرامــج الــدعــم الـحـكــومــي لـحــزم أغــرا قــد أثبتت
ع ــدم تـمـكــن الـكـثـيــر مــن ال ـح ـكــومــات اإلفــريـقـيــة

إحصاءات الفشل
من المفيد ذكر بعض اإلحصاءات التي توضح
اإلخفاق الكبير في برامج أغرا:
عند المقارنة بين الفترة السابقة لمجيء أغرا
«بين  2004و »2006وبعد وصولها وتطبيقها
لبرامجها «بين  2016و:»2018
كــان إنتاج نبات الكاسافا/البفرة هو  %42من
 %51من المساحة التي تمّ حصادها ،ثم نقصت
الغالل بنسبة .%6
كان إنتاج الفستق  %17من  %52من المساحة
ال ـتــي ت ـمّ ح ـصــادهــا ،ثــم نـقـصــت ال ـغــال بنسبة
.%23
ك ــان إن ـت ــاج ف ــول ال ـصــويــا  %58م ــن  %35مــن
الـمـســاحــة الـتــي ت ـمّ حـصــادهــا ،لــم تتغير الـغــال
عن نسبة  %18بعد مجيء أغرا ولم تزد.
بسبب التركيز على المحاصيل التجارية التي
تــدع ـم ـهــا أغ ـ ــرا ،ان ـخ ـف ـضــت إن ـتــاج ـيــة وم ـســاحــة
األرض ال ـ ـمـ ــزروعـ ــة ب ــال ـم ـح ــاص ـي ــل األخ ـ ــرى
األك ـثــر تـغــذيــة ،وال ـتــي تـضـمــن الـتـنــوع الـبـيـئــي.
المقارنة بين الــذرة والــدخــن ينفع كمثال :فقد
زادت ال ـم ـســاحــات ال ـمــزروعــة ب ــال ــذرة بنسبة
 %45وزادت إنتاجيتها  %87وال ـغــال بنسبة
 %29مـقــارنــة بــالــدخــن ،بـيـنـمــا قـ ّلــت الـمـســاحــات
المزروعة بالدخن  %5واإلنتاجية  %24والغالل
 %21مقارنة بالذرة.
تـنــاقــص نـمــو المحاصيل المستقرة «البطاطا
الحلوة وال ـجــذور...الــخ» مــن  %17قبل مجيء
أغرا إلى  %1.4بعد وصولها .وذلك إضافة إلى
نقص غاللها بنسبة .%7
لطالما أعلنت أغرا بأنّها ستقضي على الجوع،
لـكـنّ األرق ــام تـبـيّــن بـشـكــل واض ــح بــأنّـهــا قــامــت
بالعكس ،أو لم تقم بشيء على أحسن تقدير.
بالمقارنة ما بين الفترة من  2004و 2006قبل
مـجــيء أغ ــرا ،والـفـتــرة مــن  2016و 2018بعد
وصــولـهــا :ازداد عــدد الجائعين فــي كينيا 4.4
مــايـيــن إن ـســان ،وف ــي نـيـجـيــريــا  16.5مـلـيــونـ ًا،
وزامبيا  1.8مليون ،ونقصوا في ماالواي 0.1
مـلـيــون .ويـبـلــغ مـجـمــوع عــدد الـجــائـعـيــن الــذيــن
زادوا في البلدان التي عملت فيها أغرا30.8 :
مليون إنسان.
أغرا مجرّد مشروع رأسمالي آخر لالستمرار
ف ــي ام ـت ـصــاص دم إفــري ـق ـيــا ،ورغـ ــم نـجــاحـهــا
فــي تحقيق الكثير مــن مهامها األســاسـيــة في
ربــط الفالحين والــزراعــة بالشركات الغربية
وإفساد الحكومات ،فهذا ال يعني بالضرورة
بــأنّــه ال يـمـكــن قـلــب الـتــدمـيــر وال ـك ــوارث التي
أح ــدث ـت ـه ــا ،س ـ ــواء ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد ال ـب ـي ـئــي أو
البشري.
ǩبتصّرف عــنFalse Promises: The :
Alliance for a Green Revolution in
)Africa (AGRA
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ماذا قال الراحل حاتم علي لقاسيون عام 2009
شؤون ثقافية

قاسيون ـ العدد  999اإلثنين  04كانون الثاني 2020

حول األزمة الرأسمالية واالقتصادية العالمية وآثارها على
الدراما السورية والعربية ،وهل سورية جزء من هذه األزمة؟
تحدث المخرج السوري الراحل ابن الجوالن المحتل ،وصاحب
األعمال التاريخية واالجتماعية «حاتم علي» خالل مقابلة
صحفية مع جريدة قاسيون حول هذه القضايا ،إضافة إلى
الجوانب الدرامية والفنية في ذلك الوقت.

ǧقاسيون

األزمة العالمية وتصوير فيلم
«محمد علي باشا»
 •Ǩهل سيكون انتقال تصوير فيلم
«محمد علي باشا» إلى سورية نتيجة
األزمــة االقتصادية العالمية كما
تردد؟

ل ـيــس ه ــذا ال ـس ـبــب ف ـقــط ،ول ـكــن هـنــاك
م ـج ـم ــوع ــة أس ـ ـب ـ ــاب ،م ـن ـه ــا :أن ال ـع ـمــل
يعتمد على الــديـكــور ،فقلعة محمد علي
فـ ــي م ـص ــر ط ــال ـه ــا ك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـت ـغ ـي ـيــر،
وهـ ـن ــاك ص ـع ــوب ــات ك ـث ـي ــرة ألن الـقـلـعــة
مـعـلــم سـيــاحــي ،بــل هــي مــن أهــم المعالم
ال ـس ـيــاح ـيــة ف ــي م ـص ــر ،ول ــذل ــك سـيـكــون
الـتـصــويــر فـيـهــا صـعـبـ ًا ،لــذا قــررنــا إعــادة
بـنــاء كــل فـضــاء الـمـكــان لـيـكــون الـتـعــامــل
مـعــه س ـهـ ًـا ،ولـتـكـيـيـفــه مــع الـمـتـطـلـبــات.
هـكــذا يـكــون االنـتـقــال إلــى ســوريــة دون
أي ــة خ ـس ــارة ،وإن ـم ــا بــال ـع ـكــس سـيـكــون
هـنــاك كـســب لكثير مــن الـمـســائــل ،منها:
سـهــولــة الـتــرخـيــص مــن نــاحـيــة الـتـعــامــل
مــع المسائل الفنية ،ووجــود تسهيالت
ح ـكــوم ـيــة ،وإدخ ـ ــال ال ـم ـع ــدات ،ووج ــود
كــوم ـبــارس ل ـهــذه الـنــوعـيــة مــن األع ـمــال
على اعتبار أن الدراما السورية أنتجت
ال ـك ـث ـيــر م ــن األع ـم ــال ال ـتــاري ـخ ـيــة ،وه ــذا
ش ّكل خبرات كبيرة .ثم إننا بعد حساب
اكتشفنا أن تـصــويــر الفيلم فــي ســوريــة
قد يقلص من ميزانيته التي تصاعدت،
مـ ــع األس ـ ـ ــف ،ب ـش ـك ــل غ ـي ــر م ـح ـس ــوب،

وأصبحت تُعرض المشروع برمته إلى
الخطر .طبع ًا وُعدنا بمساعدات كثيرة،
م ــن ال ـمــؤس ـســة ال ـع ــام ــة لـلـسـيـنـمــا ،ومــن
جهات رسمية لتقديم هــذا الفيلم ،وهــذا
مــؤشــر إلــى حــد مــا عـلــى إدراك الجهات
ال ـم ـس ــؤول ــة أله ـم ـيــة ال ـس ـي ـن ـمــا ،وأه ـم ـيــة
المشاركة في إنتاجات سينمائية كبيرة.
األزمة االقتصادية
والقطاع الدرامي
 •Ǩما آثار انعكاسات هذه األزمة على
القطاع الدرامي؟

األزمـ ــة بــا ش ـكّ س ــوف ت ـطــال الـقـطــاع
اإلن ـتــاجــي ال ــدرام ــي ،س ــواء الـتـلـفــزيــونــي
أو السينمائي أو المسرحي ،ومختلف
مـ ـج ــاالت ال ـث ـق ــاف ــة .وذل ـ ــك ألن ال ــدرام ــا
ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة مــرت ـه ـنــة أس ــاسـ ـ ًا لـلـســوق
اإلعـ ــان ـ ـيـ ــة ،وأنـ ـ ــا بـ ــرأيـ ــي أن ال ـس ــوق
اإلعالنية هي أولى القطاعات المتضررة
باألزمة االقتصادية .انخفاض المردود
اإلع ــان ــي يـعـنــي ب ــال ـض ــرورة انـخـفــاض
كـ ــم اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـ ــدرام ـ ــي الـ ـع ــرب ــي ،حـتــى
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـن ــوعـ ـي ــة ،ب ـم ـع ـنــى أن
الـكـثـيــر مــن الـمـحـطــات أجّ ـلــت إنـتــاجــاتـهــا
الـكـبـيــرة ،واكـتـفــت بــإنـتــاجــات متوسطة
أو ع ــادي ــة ،كـمــا أن ـنــي أعـتـقــد أن مــا كــان
ي ـس ـم ــى بـ ــال ـ ـعـ ــرض األول ال ـح ـص ــري
سـ ـي ــاق ــي صـ ـع ــوب ــات كـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي ه ــذا
الـمــوســم ،واألنـبــاء ال ــواردة مــن الـخــارج
مــن هــولـيــود ،على سبيل الـمـثــال ،تحمل
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـم ــؤش ــرات ب ـهــذا االت ـج ــاه،
وأظن أن السوق العربية ليست بمنأى
عن هذا اإلعصار.
سورية جزء من األزمة
 •Ǩمــا السبل إلــى تحصين الــدرامــا
السورية ،أو على األقل لتقليص حجم
الخسائر المتوقعة؟

سورية جزء من هذه األزمة سواء أعلنا

سورية جزء من
هذه األزمة
سواء أعلنا ذلك
رسمياً أم لم
نعلنه في نهاية
األمر ال أعتقد
أن هناك بلدًا
سيكون بمنأى
عن التأثيرات
الخارجية

ذلك رسمي ًا أم لم نعلنه ،في نهاية األمر
ال أعتقد أن هناك بلد ًا سيكون بمنأى عن
التأثيرات الخارجية ،ولكن طبع ًا بنسب
متفاوتة حسب طبيعة النظام المالي في
كل بلد .والدراما السورية ستتأثر شأنها
شأن الدرامات العربية ،لكن إذا كنا نريد
أن نتحدث بالعموم من أجل حماية هذا
المنتج السوري ،ليس من تأثيرات هذه
األزمة وحسب ،فقد قيل الكثير عن هذا
الـمــوضــوع ،وأصـبـحــت األمــور واضـحــة،
بــل إن مــا ينقصنا هــو آلـيــة اتـخــاذ قــرار،
كــل صـنــاعــة غـيــر مـحـمـيــة مـحـلـيـ ًا مـهــددة
بأية أزمــة طارئة ،خصوص ًا حين تكون
مــرتـهـنــة أصـ ًـا لــرأس مــال خــارجــي .من
أجـ ــل ح ـم ــاي ــة مـ ـش ــروع درام ـ ــا وط ـن ـيــة،
يجب على هذه الدراما أن تكون محمية
داخلي ًا من خالل السوق المحلية.
حديث حول األفالم
 •Ǩإلــى أيــن وصلت تحضيرات فيلم
«محمد علي باشا»؟

مـنــذ أرب ــع س ـنــوات ونـحــن نـشـتـغــل على
ه ــذا ال ـف ـي ـلــم ،ف ــي ف ـت ــرات مـتـقـطـعــة ،لـكــن
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ف ــي ال ـف ـت ــرة األخـ ـيـ ــرة أن ـج ــزن ــا م ــراح ــل
م ـه ـمــة ،ف ـ ــاألدوار بـمـعـظـمـهــا ت ــم االت ـفــاق
م ــع الـمـمـثـلـيــن ال ــذي ــن س ـيــؤدون ـهــا ،وتــم
ال ـت ـعــاقــد م ـع ـهــم ،األزيـ ـ ــاء ث ــم م ــا نـسـبـتــه
( )%80مـ ــن ت ـص ـم ـي ـم ـه ــا ،الـ ــديـ ـكـ ــورات
أصبحت تصوراتها واضحة على الورق،
االتـفــاقــات مــع الفنيين أن ـجــزت ،بالتالي
الفيلم كان جاهز ًا لالنطالق حتى لحظة
التوقف.
 •Ǩمــــاذا بــخــصــوص عـــرض فيلم
«سيلينا»؟

ال ـ ـعـ ــرض س ـي ـك ــون فـ ــي ( )15ال ـش ـهــر
الـ ـجـ ــاري ف ــي ص ــال ــة «س ـي ـن ـمــا دم ـش ــق»
الـ ـت ــي ت ـح ــول ــت إل ـ ــى «س ـي ـن ـم ــا س ـي ـتــي»
ل ـت ـكــون ج ـ ــزء ًا م ــن ش ـب ـكــة دور عــرض
مـتــواجــدة فــي أكـثــر مــن عــاصـمــة عربية.
تم تجديد الصالة وتحويلها إلى صالتي
عرض ،بتقنيات معاصرة ،بحيث تؤمن
شرط مشاهدة جيد ،وأنا أظن أن هذه
واح ـ ــدة م ــن االق ـت ــراح ــات ال ـم ـه ـمــة الـتــي
قــدمـهــا الـمـنـتــج ال ـســوري نــادر األتــاســي،
وس ـت ـكــون جـ ــزء ًا مــن خــريـطــة عـمــل في
غاية التعقيد.

شؤون ثقافية
قاسيون ـ العدد  999اإلثنين  04كانون الثاني 2020
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حاتم علي مخرج سوري استطاع بشكل خاص ومتميز أن يخلق
مدرسة خاصة به ،وكل األسماء التي عملت تحت إدارته أن
كانوا ممثلين أو فنيين أو مدراء تصوير كان لهم موقعهم
الخاص في حياته العملية فيما بعد.
ǧلوريس قزق

رحـ ـي ــل ال ـم ـخ ــرج ح ــات ــم ع ـل ــي خ ـس ــارة
م ــؤل ـم ــة ووجـ ـ ــع ك ـب ـي ــر وف ــاج ـع ــة آل ـمــت
الفنانين السوريين والجمهور السوري
على حد سواء ،وهو المخرج الذي قدم
لنا أعما ًال خاطبتنا والمستنا ،وكان كل
الجمال الــذي نعيش فيه وكــل المشاعر
وكــل الـحـيــاة وكــل األح ــام الـتــي قدمها
على الشاشة.
وب ـن ـفــس ال ــوق ــت ق ــدم حــاتــم ع ـلــي األل ــم
وقـ ـ ــدم الـ ـتـ ـط ــور وقـ ـ ــدم الـ ــوجـ ــع وقـ ــدم
الــذاكــرة التي ال تغيب ،واألهــم مــن ذلك
كله ،أنــه وثــق قصص مهمة وفتح جيل
كامل على قضايا مهمة بصيغة متكاملة
وكاملة الجمال على أكمل وجه وصورة.
ومـ ــن أع ـم ــال ــه ال ـم ـش ـه ــورة« :ال ـت ـغــري ـبــة
الفلسطينية» و«صــاح الدين األيوبي»
و«مـ ــرايـ ــا» و«ص ـق ــر ق ــري ــش» و«رب ـي ــع
قرطبة» و«صراع على الرمال».
تـفـتـخــر الــدرامــا الـســوريــة والـعــربـيــة كما
يفتخر السوريون والعرب بوجود اسم
م ـثــل حــاتــم ع ـلــي ،وك ــل األج ـي ــال اتـفـقــت

ال ـس ــوري بـكــل مــا يـلــم بــه إل ــى الـشــاشــة
الـصـغـيــرة ،وام ـتــاز حــاتــم عـلــي ببصمته
الدائمة وشغفه الدائم وقلقه حتى لحظة
وفاته ،على عكس أعماله الدرامية التي
امتازت بالضجيج حتى هذه الفترة.
وحتى عندما يغيب المبدع حاتم علي،
ي ـج ـمــع ال ـن ــاس ع ـلــى م ـش ــاه ــدة أع ـمــالــه،
وك ــأن ـه ــا تـ ـع ــرض ل ـل ـم ــرة األولـ ـ ــى عـلــى

على إبداعه وتأثيره ،والدليل على ذلك
رثــائــه ال ـيــوم عـلــى يــد أســاتــذتــه وطــابــه
وجـ ـمـ ـه ــوره وال ـ ـنـ ــاس الـ ــذيـ ــن ت ـت ـل ـمــذوا
على يــديــه عــن بعد وبشكل غير مباشر
وتـعـلـمــوا مــن أس ـلــوب حــاتــم عـلــي ومــن
صورة حاتم علي.
خ ـســارتــه لــن ت ـعــوض ،فــالـمـخــرج حــاتــم
ع ـل ــي مـ ـش ــروع م ـت ـك ــام ــل ،ن ـق ــل ال ـش ــارع

أخبار ثقافية

الشاشة الصغيرة .عزائي الكبير لعائلته
وللعائلة الفنية والجمهور السوري بكل
أطيافه وللدراما السورية والعربية.
لـ ــم تـ ــوجـ ــد مـ ـش ــاري ــع وأع ـ ـم ـ ــال ب ـي ـن ـنــا،
وب ـصــراحــة ،كــانــت واح ــدة مــن أحــامــي
أن أعمل مع المخرج المبدع حاتم علي
الذي خسرناه منذ أيام.

كانوا وكنا

االستبداد المفرح

حاتم علي في وسائل اإلعالم

فــي الـعــام  ،2015صــدر عــن دار كنعان للنشر ،كتاب «االستبداد
الـمـفــرح ،ح ــوارات مــع حــاتــم عـلــي» للناقد والـفـنــان فجر يعقوب،
وفيه يعود صاحب «ربيع قرطبة» إلى الزمن األول ،إلى طفولته
في «مخيم اليرموك» حيث كان يقصد سينما النجوم لمشاهدة
األفالم السينمائية .هناك في ذلك المكان المهمّش ،اختار مساره
ومصيره .أراد أن يكوّن له عالم أوسع من المخيّم ،وأجمل منه.
وف ـيــه جــانــب مــن شـخـصـيــة حــاتــم وأع ـمــالــه الـتــاريـخـيــة «الـثــاثـيــة
األندلسية» و«الملك فــاروق» و«التغريبة الفلسطينية» و«ملوك
الطوائف» و«الزير سالم».

منذ انتشار خبر رحيله فــي مدينة الـقــاهــرة ،وحتى التشييع الجماهيري
لـجـثـمــانــه فــي مــديـنــة دم ـشــق ،وم ــا بـعــد ذل ــك ب ــأي ــام ،شـغــل رح ـيــل الـمـخــرج
السوري حاتم علي وأعماله الدرامية عــدد ًا كبير ًا من المنصات اإلخبارية
ووســائــل اإلع ــام والـفـضــائـيــات الـكـبــرى والـصـحــف والـمــواقــع اإللكترونية
ووســائــل التواصل االجتماعي فــي العالم العربي .وفــي ســوريــة ،حــدث ما
يشبه الـتـفــاعــل الـجـمــاهـيــري الــواســع مــع الـحــدث واإلج ـمــاع الشعبي حــول
شخصيته ،وانعكس ذلــك على وســائــل الـتــواصــل االجتماعي بشكل كبير،
وربما يعكس ذلك في أحد جوانبه ما يعنيه المخرج الراحل عند السوريين.

«التغريبة الفلسطينية» مسلسل درامي تاريخي للمخرج الراحل حاتم
علي  ،2004يصور المسلسل محطات من نضال الشعب الفلسطيني
ضــد االستعمار البريطاني واالحـتــال الصهيوني ،ويـقــدم صــور ًا من
الحياة االجتماعية والسياسية فــي فلسطين خــال الـقــرن العشرين.
في الصورة :حاتم علي بدور «رشدي» في «التغريبة الفلسطينية».

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 « )٢٠21/01/03قاسيون» 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 :

كيف شرح حاتم علي لنا معنى «الذاكرة الجمعية»

طرحت الساعات واأليام األولى التي تلت خبر موت المخرج
السوري حاتم علي ( )2020-1962سؤا ًال عجيباً رغم بساطته
الظاهرية :ما هي الذاكرة حقاً؟ كيف تتح ّرك وتتفاعل مع
األحداث والمعط ّيات اليومية وكيف تؤ ّثر على مجرى األحداث؟
وتشعب ليصل إلى فهم ماه ّية «الذاكرة
وامتد السؤال ّ
الجمعية» التي قد يتشاركها -بطريقة جد مشابهة -ماليين
األشخاص.
ǧنور أبوفراج

ك ـت ــب الـ ـنـ ــاس ك ـث ـي ــر ًا عـ ــن م ـ ــوت ع ـلــي،
لكن األمــر الــذي يستدعي الـتــو ّقــف كان
طـبـيـعــة األف ـكــار والـمـشــاعــر الـتــي رغـبــوا
ب ـم ـشــارك ـت ـهــا إث ــر س ـمــاع ـهــم خ ـبــر مــوتــه.
هـنــاك فـتــاة ت ـ ّذكــرت صـبــاحـ ًا مـشـهــد ًا من
م ـس ـل ـس ــل «عـ ـصـ ــي ال ـ ــدم ـ ــع» وه ـ ــي فــي
ســرف ـيــس م ــزدح ــم ب ــال ــرك ــاب .ف ــي حـيــن
قــالــت مـمـثـلــة شــابــة :إنـهــا شــاهــدت حلقة
م ــن مـسـلـســل «ال ـف ـص ــول األربـ ـع ــة» قـبــل
ذهابها إلــى العمل لتصوير عمل جديد،
وكيف أنها ف ّكرت في الطريق بالحوار
السلس الصادق الذي ظل صداه يتكرر
ف ــي رأس ـه ــا ق ـبــل س ـمــاع ـهــا بــال ـخ ـبــر .فــي
ح ـي ــن ع ـ ــادت ذاكـ ـ ــرة ف ـت ــاة أخ ـ ــرى إل ــى
أي ـ ٍـام ب ــاردة قضتها فــي الـســويــد ،وكيف
أنها كلما شعرت بالوحدة أو االغتراب
كــانــت تـعـيــد م ـشــاهــدة ح ـل ـقــات مـسـلـســل
«أه ـ ـ ــودا إلـ ــي صـ ـ ــار» ،وهـ ــا ه ــي ال ـي ــوم
تـتــذكــر الـمـشـهــد كــامـ ًـا؛ الـمـسـلـســل الــذي
بات جزء ًا من مشهدٍ أكبر كانت هي فيه
ـدة ،وتـبـحــث عــن الـسـلــوى
تـجـلــس وح ـي ـ ً
فــي شـخــوص المسلسل وح ــوارات ــه .ما
هي الذاكرة إذ ًا؟ وتحديد ًا تلك المرتبطة
ُنتج فني؟
بتلقينا وتفاعلنا مع م ٍ
الحد الفاصل
بين الترند والحدث الجامع
اعـتــدنــا فــي الـسـنــوات الـمــاضـيــة التململ
مــن االبـ ـت ــذال ،وال ـس ـيــر وراء الـمــوضــة،

واالنشغال والتفاعل الفارغ واآلنــي مع
أي حدثٍ جديد بذات الطريقة ،لكن كيف
يمكن حق ًا التعاطي مع سيل الرثاء الذي
غرقت فيه مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
إبــان إعــان خـبــر مــوت عـلــي؟ هــو ربما
كان الحد الفاصل بين «الترند» والحدث
الـ ـج ــام ــع .ف ـم ـئ ــات األش ـ ـخـ ــاص وجـ ــدوا
أن ـف ـس ـه ــم ع ــاج ــزي ــن ع ــن ال ـص ـم ــت ،رغ ــم
أنهم يعلمون بــأن كالمهم قــد ال يضيف
شـيـئـ ًا جــديــد ًا لـكــن ذلــك لــم يـكــن يعنيهم.
هــم كـتـبــوا ألنـفـسـهــم ه ــذه ال ـمــرة ،فـعـلــوا
ذلــك عـلــى الـمــأ ألنـهــم أرادوا أن يكون
صوتهم جــزء ًا مــن الضوضاء والصخب
الذي أعقبت موت حاتم علي .أرادوا له
موت ًا صاخب ًا يليق به .لكن هذا االلتفاف
حول موته يستحق التفكيك؛ كيف نجح
عـلــي فــي امـتــاك مـشــروع جــامــع ،يمس
الـجـمـيــع ويـصـبــح جـ ــزء ًا مــن ذاكــرت ـهــم؟
كيف استطاع أن يتحدى التفاهة؟
الذاكرة الجمعية ..الذاكرة
الوطنية الشعبية
ح ـظ ــي م ـص ـط ـلــح «ال ـ ــذاك ـ ــرة ال ـج ـم ـع ـيــة»
نفسه بكثير من االهتمام في السنوات
السابقة ،وهو المصطلح الذي ظهر في
النصف الـثــانــي مــن الـقــرن الـتــاســع عشر
لـيــدلــل عـلــى الـتـجـمّــع الـمـشـتــرك لـمـعــارف
ومعلومات محددة في ذاكرة شخصين
أو أك ـث ــر .وف ــي س ـي ــاق الـ ـت ــداول ال ـع ــام،
ت ــم ت ـف ـض ـيــل ال ـم ـص ـط ـلــح ع ـلــى «ال ــذاك ــرة
الشعبية» أو «الذاكرة الوطنية» ،ويمكن
ت ـب ــري ــر ذلـ ــك ب ــال ـن ــزوع الـ ـع ــام إلس ـق ــاط
الطابع السياسي أو الشعبي مــن فكرة
الــذاكــرة ذاتها .لكن ســواء كانت الذاكرة
المرتبطة بحاتم علي جمعية ،شعبية ،أم
وطنية ،المهم تحليل عناصرها.
وضوح المشروع
حينما نتحدث عن حاتم علي ،نحن هنا
نـتـحــدث عــن م ـشــروع مـتـكــامــل ومُــر ّكــب

اعتدنا في
السنوات الماضية
التململ من
االبتذال والسير
وراء الموضة
واالنشغال
والتفاعل الفارغ
واآلني مع أي
حدث جديد بذات
ٍ
الطريقة

عـلــى صعيد الـمـقــوالت أو آلـيــات العمل.
فـهـنــاك مــن جـهــة الــدمــج بـيــن الـسـيــاســي
والــواق ـعــي ال ـمُ ـعــاش وال ـيــومــي .وهـنــاك
أي ـض ـ ًا ال ــدم ــج ب ـيــن ال ـحــاضــر وال ـمــاضــي،
واإلصـ ــرار عـلــى إع ــادة ق ــراءة الـتــاريــخ،
والبحث عن الخط المستمر الذي يجعل
فـهــم الـلـحـظــة الــراه ـنــة غـيــر مـمـكــن دون
تتبع تطورها في سياق سابق.
الـ ـمـ ـش ــروع الـ ـمّ ــرك ــب ظ ـه ــر أيـ ـضـ ـ ًا عـلــى
ص ـع ـي ــد ال ـ ـش ـ ــراك ـ ــات (بـ ـمـ ـعـ ـن ــى ث ــاث ـي ــة
ال ـم ــؤل ــف وال ـم ـخ ــرج وال ـم ـم ـث ــل) ،فـعـمــل
عـلــي ال يمكن مـقــاربـتــه أو تحليله دون
الـتـطـرّق لـخـيــارات الـنـصــوص مــن جهة،
ودون الحديث عن المهارة في اختيار
الـمـمـثــل ال ـقــادر عـلــى إك ـمــال إغ ــاق هــذه
ال ـح ـل ـقــة .ول ـه ــذا ك ــان م ــن ال ــاف ــت م ـثـ ًـا:
نـ ـ ــدرة ال ـ ـش ـ ـهـ ــادات الـ ـت ــي ت ـح ــدث ــت عــن
ال ـجــوانــب الـتـقـنـيــة الـتـفـصـيـلـيــة ف ــي عمل
ح ــات ــم ع ـل ــي ك ـم ـخ ــرج ،ب ـم ـع ـنــى ل ـق ـطــات
الـتـصــويــر ،وإدارة الـمـشـهــد والـعـمــل مع
الممثل .فتلك المالحظات ورغم أهميتها
ل ــم ت ـكــن وح ــده ــا كــاف ـيــة إلي ـض ــاح أهـمـيــة
خصوصيته التي حولته من مخرج إلى
مشروع ،وجعلت الذكرى المرتبطة به
جـمـعـيــة ب ــد ًال مــن ف ــردي ــة .فـلـنــأخــذ على
س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال :ال ـم ــوق ــف م ــن ال ـف ـصــول
األربعة؛ كيف يمكن ل  17عشر شخصية
أســاسـيــة أن تـمـ ّثــل هــويــة مــا ي ـقــارب 23
مـلـيــونـ ًا؟ أو كـيــف يـمـكــن لـعــائـلــة واح ــدة
أن ت ـخ ـت ـصــر م ـع ـظــم ش ــرائ ــح الـمـجـتـمــع
الـ ـسـ ــوري .ك ـث ـي ــر ًا م ــا ي ـق ــال بـ ــأن عــائـلــة
الـفـصــول األربـعــة كــانــت عائلة متوسطة
نموذجية ،لكن في الحقيقة هي تتضمن
ش ـخ ـص ـيــات م ــن ك ــاف ــة ف ـئ ــات الـمـجـتـمــع.
والصراعات واألحداث العائلية ،الخاصة
والعامة ،التي تحصل على امتداد جزئي
الـعـمــل ،تـنـتــج مـبــاشــرة مــن الـتـفــاعــل بين
طبقات المجتمع الثالث.
كــان االجـتـهــاد أحــد أب ــرز الـسـمــات الـتــي
تكرر الحديث عنها على لسان مخرجين

وممثلين عملوا مع علي ،واالجتهاد هنا
يعني من جهة :الثقافة الواسعة ،ويعني
أيـ ـضـ ـ ًا :ه ـضــم ه ــذه ال ـث ـقــافــة وإخــراج ـهــا
ب ـقــالــب ال ي ـه ــادن ف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــالـقـيـمــة
ال ـف ـن ـي ــة وجـ ــرعـ ــة ال ـم ـت ـع ــة .مـ ــن س ـمــات
مشروعه أيـضـ ًا :عــدم التخ ّلي عــن القيم
الوطنية ،وتحديد ًا فيما يتعلق بإصراره
ال ـع ـمــل ع ـلــى «ال ـت ـغــري ـبــة الـفـلـسـطـيـنـيــة».
ففي مقطع تــم تــداولــه بكثرة فــي األيــام
الماضية ،نرى حاتم علي يتحدث حول
الصعوبات التي واجهته في إيجاد جهة
تـقـبــل إن ـت ــاج ه ــذا ال ـع ـمــل .وك ــذل ــك األم ــر
ف ـي ـمــا يـتـعـلــق ب ـنــص س ـي ـنــاريــو م ـمــدوح
عـ ـ ــدوان» ال ــزي ــر س ــال ــم» ال ـ ــذي رف ـضــت
إن ـت ــاج ــه ال ـك ـث ـي ــر م ــن ش ــرك ــات اإلن ـت ــاج
ب ـس ـبــب م ـض ـمــونــه ال ـس ـي ــاس ــي وتـكـلـفـتــه
ال ـعــال ـيــة .وتـعـقـيـبـ ًا ع ـلــى مـعــالـجــة قـضــايــا
تاريخية إشكالية في أعمال درامية ،ع ّلق
عـلــي فــي إح ــدى مـقــابــاتــه الـتـلـفــزيــونـيــة:
«ال ي ـك ـفــي م ـق ــارب ــة م ــوض ــوع م ـه ــم ،بــل
ال بــد مــن أن تــو ّفــر ل ـهــذا الـعـمــل ســويّــة
إنتاجية كي يتم إقناع الذين يتربصون
بـهــذا الـنــوع مــن األع ـمــال» .وفــي تعليقه
عـلــى اس ـت ـعــادة الـشـخـصـيــات الـتــاريـخـيــة
ي ـت ـح ــدث ع ـل ــي ف ــي م ـقــاب ـلــة ت ـل ـفــزيــون ـيــة
عـ ــن األس ـ ـ ــوار الـ ـت ــي وض ـع ـه ــا ال ـت ــاري ــخ
الـعــربــي فيما يتعلق بالحياة الشخصية
ل ـلــرمــوز الـتــاريـخـيــة ،ودور ال ــدرام ــا في
ســد ث ـغــرات مــن ه ــذا ال ـنــوع .ون ــراه في
موضع آخر يتحدث عمّا أسماه «تغليب
ٍ
الحياة الداخلية للشخصية على شكلها
الـ ـخ ــارج ــي» وخ ـ ـيـ ــارات ال ـم ـخ ــرج فـيـمــا
يـتـعـلــق بــأشـكــال الـشـخـصـيــات ،وتـحــديــد ًا
األي ـقــونــات ال ـتــاري ـخ ـيــة .وبــال ـتــالــي ،علي
ضـمــن مـشــروعــه لــم يـكـتـفِ بــالـعـمــل على
المقوالت ،بل حوّلها إلــى أشخاص من
لحم ودم ،سواء كانت تلك الشخصيات
بط ًال تاريخي ًا أو رجــل أعمال أو أستاذ
ج ـغ ــراف ـي ــا ،ألن الـ ــذاكـ ــرة ف ــي الـمـحـصـلــة
ستتشكل من هؤالء.

