االفتتاحية
الثمن الذي ستدفعه
«إسرائيل»
يختصر البعض الــدور التخريبي الذي يلعبه الكيان
الـصـهـيــونــي فــي ســوريــة بــاالع ـتــداءات الـجــويــة الـتــي
ارت ـف ـعــت وت ـيــرت ـهــا م ـنــذ ان ـف ـجــار األزم ـ ــة ع ــام ،2011
وزادت كثافتها بشكل كبير منذ  2018تقريب ًا.
الحقيقةّ ،أن الدور الصهيوني أكبر وأبعد من الغارات
الجوية ،بل وأبعد حتى من الحديث عن عمالء نفوذٍ
يعملون في مختلف أطراف الصراع السوري؛ إذ ّإن
بداية الدور التخريبي كانت قبل ذلك بكثير...
وج ــود ك ـيــانٍ عــدوانـ ٍـي عـلــى الـتـخــوم ،ويـحـتــل جــزء ًا
مــن األرض ،ويـحـمــل رغ ـبــات الـتــوســع ،أضــر بشكل
كبير ومتواصل بالنمو والتنمية ،واستنزف مــوارد
اقتصادية ضخمة طــوال عـقــود ،بما فــي ذلــك تضخم
دور ال ـمــؤس ـســات ال ـع ـس ـكــريــة واألم ـن ـي ــة ،الـ ــذي بــدأ
كاستجابة موضوعية للخطر ،ثم تحول مع الوقت،
ومــع حــالــة ال ـطــوارئ الـمـسـتـمــرة ،إلــى أداة وذريـعــة
للقمع السياسي ،ولكتم الحريات ولتعميق مستويات
النهب والفساد.
وبـكـلـمــة م ـخ ـت ـصــرةّ :إن وجـ ــود ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي
عـلــى تـخــومـنــا ،ك ــان أح ــد األس ـبــاب الـعـمـيـقــة النـفـجــار
األزمــة عــام  .2011وهــذا ال يقلل بـحـ ٍـال مــن األحــوال
م ــن م ـســؤول ـيــة ال ـحــرام ـيــة والـمـتـنـفــذيــن داخ ــل جـهــاز
ال ــدول ــة ،والــذيــن اسـتـخــدمــوا شـعــار «ال ص ــوت يعلو
فــوق صــوت الـمـعــركــة» لـيــس مــن أجــل الـمـعــركــة ،بل
كعصا فــوق رؤوس الناس إن هم فكروا بالمطالبة
بحقوقهم.
ما ال تخطئه العين هــذه األيــام ،هو ارتـفــاع النشاط
الصهيوني بما يخص سورية إلى درجــة مسعورة؛
ليس عبر الغارات الجوية فحسب ،بل وعبر عمالء
وطــروحــات مــن خــارج  ،2254ومــن جهات مختلفة،
وعبر منابر مختلفة.
وإذا كان البعض يقرأ هذا السلوك ضمن أفق ضيق
مـحــدود بـصــراع «إيــرانــي -إســرائـيـلــي» ،فــإنّــه يخطئ
كثير ًا؛ فالمسألة أبعد من ذلك بما ال يقاس ،ومفتاح
فهمها هو الحقيقة التالية« :إسرائيل» لم تكن يوم ًا
ّإل امتداد ًا للنفوذ الغربي ،نشأت في منطقتنا ضمن
تـ ــوازن دولـ ــي م ـحــدد وب ـح ـمــايــة الـقـنـبـلــة ال ـن ــووي ــة...
وال ـي ــوم يـعـيــش ال ـعــالــم ان ـت ـقــا ًال ك ـب ـيــر ًا وتــاري ـخ ـي ـ ًا في
م ــوازي ــن ال ـقــوى الــدول ـيــة ،ي ـتــراجــع بـمــوجـبــه الـغــرب
وم ـش ــروع ــه ال ـعــال ـمــي ،وي ـص ـبــح ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي
نفسه ،موضع تهديد وجودي كبير( ...تكفي متابعة
مراكز أبحاث العدو للوقوف على حجم الهلع الذي
يـعـيـشــه ،بـعـيــد ًا عــن مـســرحـيــات الـتـطـبـيــع الـهــزلـيــة مع
دول مطبعة منذ عقود).
الـتـطـبـيــق ال ـكــامــل ل ـل ـقــرار  ،2254يـعـنــي فــي جــوهــره
تــرجـمــة ال ـت ــوازن ال ــدول ــي ال ـجــديــد فــي مـنـطـقـتـنــا ،من
حقيقةٍ يعرفها الجميع ،يعترف بها البعض وينكرها
ال ـب ـع ــض ،إلـ ــى ح ـق ـي ـقــة م ـل ـمــوســة ب ـب ـعــدهــا ال ـس ـيــاســي
المباشر .ويعني ضمن ًا :أن قرارات الشرعية الدولية
ستكون مــوضــع التنفيذ ،وعـلــى رأسـهــا  242و.338
هــذا الـتـحــول يعني انـتـهــاء ال ـتــوازن الــذي وجــد على
أساسه مشروع الكيان الصهيوني في فلسطين.
بهذا المعنى ،فـ ّـإن مــا يجب أن يكون واضـحـ ًا تمام ًا،
هو ّأن ح ّال حقيقي ًا لألزمة السورية ،وخروج ًا فعلي ًا
منها ،ال يمكن أن يكون ناجز ًا دون استعادة الجوالن
ال ـســوري الـمـحـتــل ،ودون إن ـهــاء الـمـيــول الـتــوسـعـيــة
للكيان الـصـهـيــونــي ...أي ّإن التطبيق الـكــامــل للقرار
 2254بما ينص عليه مــن احـتــرام لــوحــدة وسـيــادة
سورية ،وإنهاء لألسباب العميقة لألزمة ،إنما يعني
ضمن ًا استعادة الجوالن السوري المحتل.
السعار الصهيوني الذي نراه هذه األيام ،وبتعبيرات
عديدة جد ًا ومتنوعة جد ًا ،هو تعبير عن فهم عميق
ل ـل ـح ـقــائــق أع ـ ــاه .وي ـب ـقــى أن ن ـق ــول ألول ـئ ــك الــذيــن
يــراه ـنــون عـلــى حـصــة ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي مــن الـحــل
فــي ســوريــةّ :إن عليهم ْأن يـعـلـمــوا َّأن حـصــة الكيان
ستكون إعادة الجوالن السوري المحتل كام ًال غير
منقوص على أساس القرار  ،242وحصة المراهنين
ع ـلــى ال ـك ـي ــان ،أي ـ ـ ًا ك ــان ــوا ،ه ــي خ ـس ــارة أي اح ـت ـمــال
لمستقبل سياسي في سورية.
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(الطرق المتبعة في إثبات تقاضي األجور)

النقابات..
 83عام من التأسيس ما الذي تغير؟
اكـتـنــف ن ـشــوء الـنـقــابــات فــي ال ـمــراحــل األول ــى تـعـقـيــدات
ك ـب ـيــرة ب ـس ـبــب ال ــوض ــع ال ـس ـيــاســي ال ـس ــائ ــد م ــع وج ــود
االحـتــال الفرنسي ،ومــا فرضه مــن قــرارات قمعية على
الـشـعــب ال ـســوري والـحــركــة الــوطـنـيــة لـلـحــد مــن تــأثـيــرهــا
المباشر على وجوده االحتاللي لبلدنا ،أي :كانت الغاية
إطالة عمره االستعماري ،ولكن شعبنا العظيم تمكن من
كسرها واإلطاحة بها ،وتابع مقاومته واستنهض قواه
المختلفة بـمــا فيها الطبقة الـعــامـلــة الـســوريــة الـتــي كانت
جنينية في تكوينها التنظيمي.
وهــذا طبيعي كــون الـعــاقــات الـســائــدة فــي تلك المرحلة
هي العالقات الزراعية والصناعة كانت هامشية ،متكونة
من العمل الحرفي الــذي ســاد في الصناعات النسيجية،
بــاألغـلــب .وب ــدأت تــدخــل الـعــاقــات الــرأسـمــالـيــة تـبــاعـ ًا إلــى
االقتصاد السوري بدخول الشركات األجنبية ،والطبقة
ال ـعــام ـلــة ب ــال ـت ـك ـوّن وال ـك ـب ــر ف ــي هـ ــذه ال ـت ـج ـم ـعــات ،وب ــدأ
مـعـهــا الـعـمــل لـتـكــون لـلـعـمــال نـقــابــات تــدافــع عــن حقوقهم
ومصالحهم ،جــاء الـتـكـوّن والـتـطــور بالتزامن مــع تطور
النضال الوطني المقاوم ،من الكفاح المسلح إلــى العمل
الجماهيري المباشر في الـشــارع ،ولعب دور ًا مهم ًا في
تكوّن وعي العمال المقاوم الستغاللهم وهضم حقوقهم،
ودفــع الـعـمــل الـنـقــابــي إلــى األم ــام لــوجــود عــوامــل أخــرى
ســاعــدت الـطـبـقــة الـعــامـلــة والـحــركــة الـنـقــابـيــة الـنــاشـئــة في
بلورة مواقفها ،لعب الحزب الشيوعي الـســوري دور ًا،
فــي الـقـيــادة الـمـبــاشــرة لـنـضــال الـعـمــال ،ومـســاعــدتـهــم في
صياغة برنامجهم السياسي واالقتصادي والنقابي الذي
جرت على أساسه التعبئة والتنظيم المطلوبين آنذاك.
حـقـقــت الـطـبـقــة الـعــامـلــة ضـمــن تـلــك ال ـشــروط الـعــديــد من
الـمـكــاســب فــي الـحـقــوق والـمـطــالــب ،وعـلــى رأس ـهــا حقها
الشرعي في تمثيل مصالح الطبقة العاملة والدفاع عنها،
بالرغم مــن آلــة القمع ومحاولة االحـتــواء التي مارستها
بعض القوى.
ك ــان ــت ال ـت ـخ ــوم ال ـس ـي ــاس ـي ــة والـ ـحـ ـق ــوق ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
واض ـحــة بـيــن الـطـبـقــة الـعــامـلــة وحــركـتـهــا الـنـقــابـيــة ،وبـيــن
أعدائها الطبقيين المرتبطين بهذا الشكل أو ذاك بقوى
الـمـسـتـعـمــر الـفــرنـســي وأدواتـ ــه الـمـحـلـيــة ،فـكــانــت مـطــالــب
العمال وحراكهم واضحة ،بالرغم من الصعوبات العديدة
على األرض بما فيها اإلضراب.
التجربة الحيّة خالل العقود الفائتة تقول :إن السياسات
الـتــي ت ـمّ تـبـنـيـهــا مــن الـحـكــومــات الـمـتـعــاقـبــة فــي مقدمتها
تبني اقتصاد السوق وعالقاته المتوحشة تجاه حقوق
ومطالب فقراء الشعب الـســوري ،لم تكن النقابات تقدر
عـلــى لـعــب دور الـمــواجـهــة لتلك الـسـيــاســات رغــم الـنّـيّــات
بعدم الرضا عنها ألسباب كثيرة ،وأن الفساد المستشري
لن ينهيه كل ما يقال عن مكافحة الفساد اللفظية ،بما فيها
مكافحة الفساد الكبير الــذي قـدّر حجمه قبل األزمــة بما
يتجاوز  %30من الدخل الوطني ،وهذا رقم ليس بالهيّن
لبلد مثل بلدنا موارده محدودة ،بل يحتاج إلى موازين
قوى تسود لتغير واقع الفساد ودوره المتعدد.
إن الطبقة العاملة الـســوريــة كجزء مــن الحركة الشعبية
الناشطة ،والتي تعيش عدم رضا عالي المنسوب ،بسبب
أوضــاعـهــا المعيشة والـحـقــوق المسلوبة ،ستدفع لوعي
مصالحها وحقوقها ،وكيف تدافع عنها بكل األشكال التي
خبرتها من تجاربها القديمة ،والتي ستبدعها في نضالها
الحالي.
تـحـيــة إلــى الـطـبـقــة الـعــامـلــة الـســوريــة فــي عــامـهــا الـجــديــد،
وتحية إلــى كــل الـكــوادر النقابية الـصــادة للرياح العاتية
َدب وصوب.
القادمة من كل ح ٍ

صدر القرار رقم  /5/لعام  2010من قبل وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل استنادًا إلى أحكام المادة ( )80من قانون العمل رقم
 /17/لعام  2010والتي حددت من خالله الشروط التي تتبع في إثبات تقاضي األجر ،وجاء فيه:
ǧأديب خالد

وعمال
نقابات ّ
الخروج من العزلة..
تُتبع في تحديد األجر سواء طريقة
ت ـق ــاض ـي ــه ع ـل ــى أسـ ـ ــاس (يـ ــومـ ــي أم
أسـبــوعــي أم شـهــري أم مــوسـمــي أم
س ـنــوي أم عـلــى أس ــاس اإلن ـت ــاج أو
العمولة إحدى الوسائل التالية:
ج ــدول األج ــور :حـيــث يـقــوم الـعــامــل
ع ـن ــد ت ـق ــاض ــي أجـ ـ ــره ب ــال ـت ــوق ـي ــع أو
بــوضــع بـصـمــة إب ـهــامــه أو خـتـمــه في
الـحـقــل الـمـخـصــص لــذلــك فــي جــدول
األج ــور الـتــي ينظمها صــاحــب العمل
لهذه الغاية.
بطاقات األجــرة ،حيث يقوم العامل
ع ـن ــد ت ـق ــاض ــي أجـ ـ ــره ب ــال ـت ــوق ـي ــع أو
بــوضــع خــاتـمــه أو بـصـمــة إبـهــامــه في
الـحـقــل المخصص لــذلــك فــي البطاقة
ال ـت ــي يـنـظـمـهــا ص ــاح ــب ال ـع ـمــل لـهــذه
ال ـغ ــاي ــة وي ـح ـت ـفــظ ك ــل م ــن ال ـطــرف ـيــن
بنسخة منها.
ع ــن ط ــري ــق إشـ ـع ــار م ـص ــرف ــي ،حـيــث
ي ـقــوم صــاحــب ال ـع ـمــل بـطـلــب ص ــورة
عــن اإلشـعــار المصرفي مــن المصرف
الذي يؤدى األجر عن طريقه ،ويعين
اإلشـ ـعـ ــار ال ـم ـص ــرف ــي مـ ـق ــدار األجـ ــر،
وتاريخ تحويل كتلة األجور لديه.

طريقة حساب الحقوق العمالية
(الخبرة الحسابية والطبية)
الخبرة الحسابية بعد إثبات العالقة
ال ـع ـم ــال ـي ــة والـ ـحـ ـقـ ــوق الـ ـم ــدع ــى ب ـهــا
أم ــام الـمـحـكـمــة ،وبـغـيــة مـعــرفــة قيمة
ه ــذه الـحـقــوق حـســابـيـ ًا ومــال ـي ـ ًا تلجأ
المحكمة العمالية إلى إجــراء الخبرة
الحسابية على واقع أوراق الدعوى
ومستنداتها وأقوال الشهود وغيرها
من وسائل اإلثبات التي لجأت إليها،
وغ ــال ـب ـ ًا م ــا ت ـك ــون ال ـخ ـب ــرة بـمـعــرفــة
خبير واحد تسميه المحكمة.
وأه ــم الـحـقــوق الـعـمــالـيــة ال ـتــي تـقــوم
الخبرة باحتسابها هي:
(ت ـع ــوي ــض ال ـت ـســريــح غ ـيــر ال ـم ـبــرر)
(ت ـعــويــض ش ـهــري اإلن ـ ــذار) مـكــافــأة
نـ ـه ــاي ــة ال ـ ـخـ ــدمـ ــة– بـ ـ ــدل اإلجـ ـ ـ ــازات
اإلداري ـ ـ ــة ال ـس ـن ــوي ــة– بـ ــدل س ــاع ــات
الـعـمــل اإلض ــاف ــي (لـيـلــي أو ن ـهــاري)
بـ ـ ــدل الـ ـعـ ـط ــل ال ــرسـ ـمـ ـي ــة واألع ـ ـي ـ ــاد
الــدي ـن ـيــة– األجـ ــر ل ـمــدة س ـنــة بـنـسـبــة
 %50س ـ ـنـ ــد ًا لـ ـلـ ـمـ ــادة  208ع ـم ــل–
الــزيــادات الـقــانــونـيــة ،أجــور متراكمة
وغيرها).
الخبرة الطبية
ع ـن ــدم ــا يـ ـك ــون مـ ــوضـ ــوع ال ــدع ــوى
إصابة عمل استكملت جميع أركانها
وشــروط ـهــا ال ـم ـن ـصــوص عـلـيـهــا فــي

قـ ــانـ ــون ال ـت ــأم ـي ـن ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة،
ول ـج ــوء ال ـعــامــل إل ــى ال ـق ـضــاء تـقــوم
ال ـم ـح ـك ـم ــة -وب ـغ ـي ــة م ـع ــرف ــة نـسـبــة
الـ ـع ـج ــز لـ ـل ـمـ ـدَّع ــي وت ـ ــاري ـ ــخ ث ـب ــوت
العجز أو تفاقم اإلصابة أو غيرها-
ب ــإج ــراء خ ـبــرة طـبـيــة عـلــى الـمـدَّعــي
بـمـعــرفــة ثــاثــة أط ـبــاء يـكــون أحــدهــم
م ــن ال ـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة ،وذل ــك
قـبــل إصـ ــدار ق ــراره ــا ال ـن ـهــائــي ،وفــي
ضـ ـ ــوء ن ـت ـي ـج ــة ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة ال ـط ـب ـي ــة،
وحسب نسبة العجز تقوم مؤسسة
الـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ب ـص ــرف
تعويض من دفعة واحــدة إذا كانت
نسبة العجز من  1إلى  %34وصرف
معاش إصابة إذا كانت نسبة العجز
 %35أو أكثر.
هـ ــذا ويـ ـج ــوز ل ـل ـم ـح ـك ـمــة م ــن ت ـل ـقــاء
ن ـف ـس ـه ــا ،أو بـ ـن ــاء ع ـل ــى ط ـل ــب أح ــد
الـخـصــوم أن تطلب اسـتـيـضــاحـ ًا من
الـخـبـيــر فــي مـســائــل مـعـيـنــة والزم ــة
لـلـفـصــل فــي الــدعــوى ،عـلـمـ ًا أن رأي
ال ـخ ـب ـي ــر ال يُ ـق ـيّ ــد ال ـم ـح ـك ـم ــة ،وإذا
حكمت المحكمة خالف ًا لــرأي خبير،
وجـ ــب عـلـيـهــا ب ـي ــان األسـ ـب ــاب الـتــي
أوج ـب ــت إه ـم ــال ه ــذا الـ ــرأي ك ـلــه أو
بـعـضــه ،ويـمـكــن لـلـمـحـكـمــة أي ـض ـ ًا من
ت ـل ـقــاء ن ـف ـس ـهــا ،أو ب ـن ــاء ع ـلــى طـلــب
أح ــد الـخـصــوم إع ــادة الـخـبــرة وفــق
الضوابط الناظمة لذلك.
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تقدم وتطور أي مجتمع وتأمين وصون كرامة اإلنسان
فيه مرتبط بشكل أساسي بالعمل ،ويعتبر العمل المصدر
األساس ألي تقدم اقتصادي واجتماعي ،وهو المصدر
األساسي للنمو والبناء االجتماعي واالقتصادي في البالد،
وهو أي :العمل ،حق كفله الدستور لكل طالبي العمل،
وواجب على الدولة تأمينه لكافة المواطنين ،مع أجر
عادل ،ال يقل عن الحد األدنى لمتطلبات الحياة المعيشية
وتغيرها .لكونه الطريقة الوحيدة التي تضمن تحقيق
األهداف والخطط التنموية التي تضعها الدولة للنهوض
بالمجتمع على كافة الصعد ،االجتماعية واالقتصادية
والتعليمية ،وإرساء الحياة السياسية الديمقراطية،
وأمام تدمير آالف المنشآت االقتصادية واالجتماعية خالل
انفجار األزمة ،وهدم البيوت والمؤسسات وتشريد ماليين
السوريين.

ǧنبيل عكام

المشاريع المتناهية في الصغر
فقد ارتـفـعــت نسبة الـبـطــالــة ،ولـكــن ال
ب ــد م ــن تــوف ـيــر فـ ــرص ع ـمــل مـنـتـجــة
ت ـس ــاه ــم فـ ــي ال ـت ـن ـم ـي ــة االق ـت ـص ــادي ــة
واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،مـ ــن خ ـ ــال ت ـطــويــر
المعامل والمصانع في قطاع الدولة،
وفسح المجال وتسهيل العمل لعودة
مـصــانــع وم ـن ـشــأت ال ـق ـطــاع ال ـخــاص،
وتـطــويــر مـصــانـعــه عــوض ـ ًا عــن وضــع
العراقيل أمــامــه وابـتــزازه وتطفيشه،
وتــأم ـيــن ال ـع ـمــل ال ي ـجــوز أن يُـبـتــذل
ب ـ ــإح ـ ــداث ف ـ ــرص ع ـم ــل اس ـت ـهــاك ـيــة
فـ ـضـ ـف ــاض ــة غـ ـيـ ــر مـ ـنـ ـتـ ـج ــة ،ل ـم ـج ــرد
اإلعــان عن تخفيض نسب البطالة،
وال ـت ـش ـغ ـي ــل ل ـل ـش ـب ــاب ك ـي ـف ـمــا ات ـف ــق،
تحت شـعــارات طنانة وغـيــر مجدية،
وعـلــى سـبـيــل الــذكــر :دعــم الـمـشــاريــع
ال ـم ـت ـنــاه ـيــة ف ــي ال ـص ـغ ــر ،وال ـق ــروض
ال ـص ـغ ـي ــرة ال ـم ـق ــدم ــة ل ـه ــا ،والـ ـت ــي ال
ت ـش ـك ــل ق ـي ـم ــة مـ ـض ــاف ــة «م ـ ـح ـ ــرزة»

ف ــي ب ـنــاء االق ـت ـص ــاد ال ــوط ـن ــي ،فـهــذه
األش ـك ــال ال يـمـكــن أن تـحـقــق فــرص
عـمــل حقيقية ومـنـتـجــة تـلـبــي مصالح
ال ـم ـج ـت ـمــع ،وإعـ ـ ــادة ن ـه ــوض ال ـبــاد
وإعـ ـمـ ــارهـ ــا .إن فـ ــرص ال ـع ـم ــل غـيــر
المنتجة اجتماعي ًا ،والـتــي ال تساهم
ف ــي إرس ـ ــاء ب ـن ـيــة اق ـت ـص ــادي ــة تـحـتـيــة
صـلـبــة لــم يـعــد لـهــا جـ ــدوى ،مــن أجــل
تحسين وتطوير البنية االقتصادية
بعد هذه المعاناة الكبيرة التي مرت
بـهــا الـبــاد مــن تــدمـيــر وخ ــراب .ومــن
أج ــل اسـتـيـعــاب س ــوق ال ـع ـمــل ،ولـكــي
نحقق النمو ال بد من إتباع أسلوب
جديد للعمل والتشغيل ،يوفر العمل
لـكــل طــالـبــي الـعـمــل ،وخــاصــة فــي ظل
الـتـطــور الـتـكـنــولــوجــي الـجــديــد الــذي
ي ـع ـي ـشــه ال ـع ــال ــم الـ ـي ــوم ،ال ـ ــذي يـنـحــو
نحو المعرفة والمعلوماتية واألجيال

الجديدة المتطورة من التكنولوجيا
الــرق ـم ـيــة ،وه ــذا يـتـطـلــب تــوفـيــر بنية
تـحـتـيــة مـبـنـيــة ع ـلــى ق ــاع ــدة مـعــرفـيــة
وتقنية لــأنـمــاط الـجــديــدة مــن العمل
غير التقليدية؟
قوانين عمل عصرية
وبــالـتــالــي ،بــات على الحكومة إيجاد
ف ـ ـ ــرص ع ـ ـمـ ــل ج ـ ــدي ـ ــة ذات ط ــاب ــع
ت ـن ـمــوي تــائــم ال ـض ــروري ــات إلع ــادة
اإلعـمــار لكل مــا تــم تهديمه وتفشيله
وتخسيره مــن مصانع ومـعــامــل قبل
انفجار األزمــة وخاللها ،مــع الحفاظ
عـلــى كــرامــة الـعــامــل مــن خــال تأمين
حـقــوقــه الـمـشــروعــة مــن قــوانـيــن عمل
عصرية وأجور توفر الحياة الكريمة
ل ـل ـعــامــل وأس ــرت ــه ،وت ـل ـبــي مـتـطـلـبــات
حياتهم ،وخاصة للخريجين الشباب،

وإف ـســاح الـمـجــال لـهــم لتنمية أنـمــاط
الـتـفـكـيــر واإلب ـ ــداع لــدي ـهــم ،مــن خــال
ت ـطــويــر م ـهــارات ـهــم وق ــدرات ـه ــم الـفـنـيــة
وال ـم ـه ـن ـيــة ،ودف ـع ـه ــم ن ـحــو االب ـت ـكــار
ل ـل ـم ـش ــارك ــة ب ــاسـ ـتـ ـح ــداث وت ـط ــوي ــر
وسائل العمل من أدوات وآالت بما
يــواكــب كــل مــا هــو جــديــد ،ويـتـنــاســب
م ــع ال ــواق ــع وال ـ ـظـ ــروف .وال ــواج ــب
ع ـل ــى ال ـن ـق ــاب ــات ال ـع ـمــال ـيــة أن ي ـكــون
لـهــا دور فـعــال فــي الـضـغــط والـتــأثـيــر
عـلــى الـحـكــومــة للسير بـهــذا االتـجــاه،
فـهــي صــاحـبــة عــاقــة بـحـمــايــة الـعـمــال
لـتــأمـيــن حـيــاة كــريـمــة لـهــم ،وإبـعــادهــم
ع ــن ش ـبــح ال ـب ـطــالــة وال ـفــاقــة وتــوفـيــر
الحماية القانونية واالجتماعية لهم.
تعيش الطبقة العاملة اليوم في ظل
تغطية صحية ضعيفة ،ونظام صحي
معتل ومـحــروم مــن أبـســط مقومات

ال ـ ــوق ـ ــاي ـ ــة واالس ـ ـت ـ ـش ـ ـف ـ ــاء ،وأعـ ـ ـ ــداد
كـبـيــرة مــن ال ـع ـمــال خ ــارج أي نـظــام
للحماية االجـتـمــاعـيــة ،وأج ــور هزيلة
ال ت ـس ـت ـط ـيــع مـ ـج ــاراة أسـ ـع ــار م ــواد
االستهالك األساسية.
وخ ــاص ــة ال ـق ــول :إن ال ـحــق بــالـعـمــل
أح ــد ال ـح ـقــوق األس ــاس ـي ــة لــإن ـســان،
وقــد كفلته كــافــة التشريعات الدولية
وال ـ ـع ـ ــرب ـ ـي ـ ــة والـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــور ،ويـ ـج ــب
ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة ال ـع ـم ــل ض ـم ــن خـطــة
إس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الس ـ ـت ـ ـحـ ــداث ف ــرص
عـ ـم ــل ج ـ ــدي ـ ــدة ومـ ــواك ـ ـبـ ــة ال ـت ـط ــور
ال ـت ـك ـنــولــوجــي ،واألنـ ـمـ ــاط ال ـجــديــدة
للعمل ،في ظل هذا التطور ،ومواءمة
الـتـعـلـيــم وس ـيــاســاتــه م ــع اح ـت ـيــاجــات
ســوق العمل الـجــديــدة والمستجدات
والـ ـمـ ـتـ ـغـ ـيـ ــرات عـ ـل ــى الـ ـعـ ـمـ ــل ،ت ـب ـع ـ ًا
للتكنولوجيات والتقنيات الحديثة.

الطبقة العاملة

عمال الوكالة الوطنية لدعم وتنمية
المقاوالتية في الجزائر
دخــل عمال الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية
فــي إضــراب عــن الـعـمــل لـمــدة يــومـيــن اب ـتــداء مــن الـيــوم
األحد ،وحسب البيان الذي أصدرته نقابة العمال ،فقد
قرر العمال الدخول في إضراب عن العمل يومي األحد
واالثنين  14و 15أذار الجاري ،مع المحافظة على الحد
األدنــى للخدمة الـعــامــة .بعد إغــاق كــل أبــواب الـحــوار،
وعــدم االلـتــزام بتسوية أوضــاع العاملين ،وعــدم دفع
الــزيــادة الــدوريــة وزيــادت ـهــا حـســب مــا اتـفــق عـلـيـهــا مع
النقابة ،وأوضــح بيان نقابة العمال :إن اإلضــراب جاء
بعد استنفاذ جميع الحلول الودية مع إدارة المؤسسة،
بــاإلضــافــة إلــى تـجـمـيــد الـمـفــاوضــات الـمـتـعـلـقــة بمناقشة
بـنــود االتـفــاقـيــة الجماعية للوكالة دون سبب وإشـعــار
مسبق .طالبوا بعودة عملية التفاوض بشأن االتفاقية
الجماعية.

المعلمون في جنوب دارفور
يدخلون في إضراب عن العمل
بــدعــوة مــن نـقــابــة عـمــال الـتـعـلـيــم بـجـنــوب دارف ــور،
دخ ــل ال ـعــام ـلــون ف ــي ه ــذا ال ـس ـلــك ف ــي إض ـ ــراب عــن
الـعـمــل اعـتـبــار ًا مــن يــوم األرب ـعــاء  17أذار الـجــاري
وحـتــى  25مـنــه ،بـسـبــب عــدم إي ـفــاء وزارة الـمــالـيــة
بــاسـتـحـقــاقــات عـمــال الـتـعـلـيــم ومـمــاطـلـتـهــا فــي تلبية
مـطــالـبـهــم وح ـقــوق ـهــم ال ـم ـشــروعــة .وال ـت ــي تـتـضـمــن
زيادة الرواتب واألجور ،وزيادة نسبة الترفيعات
الــدوريــة ،وكــذلــك تــأمـيــن الـلـبــاس ،وزي ــادة متممات
األجور المتعلقة بزيادة أجور التصحيح ،وتعويض
إذن ال ـس ـفــر ،ه ــذا وق ــد دع ــت نـقــابــة الـمـعـلـمـيــن كــافــة
أعضائها والعاملين في السلك التعليمي للدخول في
هــذا اإلض ــراب ،كما دعــت إلــى الــدخــول فــي إضــراب
مفتوح من يوم األحد  28آذار في حال عدم تلبية
مطالبهم المشروعة هذه.

عمال الدائرة األثرية
في تيبازة في إضراب مفتوح
يواصل عمال الدائرة األثرية في تيبازة الجزائرية ،إضرابهم
المفتوح عن العمل ،احتجاج ًا على تفاقم أوضاعهم المهنية،
مطالبين الـسـلـطــات الــوصــائـيــة بتلبية مطالبهم الـمــرفــوعــة
م ـنــذ  ،2019وال ـت ــي ل ــم ت ـلــق أي ــة اس ـت ـجــابــة .وم ــن مـطــالــب
العمال المضربين :زيــادة الحد األدنــى لألجور ،وتحسين
أوضاع العمال المتقاعدين ،والتعويض العائلي ،وتحسين
الـخــدمــات االجتماعية ،وإعـطــاء العاملين بالمواقع األثرية
في تيبازة تعويض عمل ،وإجراء الفحص الدوري الطبي،
وتأمين اللباس الـضــروري ،واستنكر العمال المضايقات
التي يتعرضون لها من قبل إدارة الدائرة األثرية ،رغم أن
إضرابهم شــرعــي ،وأصــر العمال المضربون على مواصلة
إضرابهم المفتوح حتى تحقيق مطالبهم التي سبق وأن
نظموا وقفات احتجاجية بشأنها ،غير أن تلك المطالب لم
ّ
تجد آذان ًا مصغية.

إضراب مليون عامل
في البنوك الهندية ضد الخصخصة
دعــت نـقــابــات الـعـمــال فــي الـبـنــوك المملوكة للدولة
فــي الهند إلــى إضــراب ليومين متوالين ،احتجاج ًا
على إج ــراءات الخصخصة الـتــي تـحــاول الحكومة
الـقـيــام بـهــا لـهــذه الـبـنــوك ،فــي جميع أنـحــاء الـبــاد،
وق ــال مـنـظـمــوا اإلض ــراب :إن مــا يــزيــد عــن مليون
عــامــل فــي تسع نـقــابــات شــاركــوا فــي اإلض ــراب في
العاصمة المالية الهندية مومباي ،حيث تم تعليق
جـمـيــع الـعـمـلـيــات تـقــريـبـ ًا فــي بـنــك ال ــدول ــة الـهـنــدي
وبنوك القطاع العام األخرى ،كان سبب اإلضراب
عن العمل ما أعلن عنه وزير المالية :أن اثنين من
البنوك الـ 12المملوكة للدولة في البالد سيتحوالن
إلى القطاع الخاص خالل السنة المالية التي تبدأ
فــي نـيـســان ،ول ــم يـتــم الـكـشــف عــن أس ـمــاء الـبـنــوك
المتضررة.
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(العمل حق لكل مواطن وواجب عليه ،وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين)
المادة األربعون من الدستور السوري.
(حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون،
يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء) المادة
الحادية والخمسون.

كل هذه الحقوق الممنوحة للمواطن والعامل
حسب نصوص الدستور السوري لعام 2012
أتــت ملغية لـلـمــواد  65 /64مــن قــانــون العمل
رقم  17المتعلقة بالتسريح التعسفي وللمادة
 137من قانون العاملين األساسي بالدولة رقم
 50التي أعطت الحق لرئيس مجلس الوزراء
بتسريح أي عامل أو موظف في الدولة دون
بـيــان األس ـبــاب الـمــوجـبــة لــذلــك ،ودون سـمــاع
دفــاع العامل وتُحصن مثل هــذه الـقــرارات من
رقــابــة الـقـضــاء ال ــذي ال يـمـلــك صــاحـيــة النظر
فيها أو حتى تعديلها ،وهو ما يحرم العامل من
أهم حقوقه الدستورية ،وهو التقاضي ،وبنا ًء
على هذه المواد في قوانين العمل تم تسريح
عشرات اآلالف من العمال في القطاعين العام
والخاص ألسباب غير معروفة.
التسريح في القانون رقم 50
بحسب نــص الـمــادة  137فــإن قــرارات رئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء ت ـص ــدر ب ـن ــاء ع ـل ــى اق ـت ــراح
لجنة تُشكل من وزيــر العدل ووزيــر الشؤون
االجتماعية والعمل ورئيس الجهاز المركزي
لـلــرقــابــة ال ـمــال ـيــة ،دون اع ـت ـبــار لــات ـحــاد الـعــام
ل ـن ـقــابــات ال ـع ـمــال بــوص ـفــه ج ـهــة تـمـثــل ال ـع ـمــال،
وه ــذا بـحــد ذات ــه يـعـطــي طــاب ـع ـ ًا غـيــر مـشــروع
لهذه اللجنة وعملها.
نصت المادة  137من القانون على عدم جواز
استخدام العامل المصروف من الخدمة ،بناء
على هذه المادةّ ،إل بقرار من رئيس مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ،ح ـيــث ن ـص ـبــت ت ـلــك الـ ـم ــادة رئ ـيــس
مجلس الوزراء خصم ًا وحكم ًا في وقت واحد،
والقصد من ذلك هو إغالق الباب بوجه إعادة
المصروفين من الخدمة إلى العمل نهائي ًا تحت
أي بـنــد ،فـلـيـســت هـنــاك مــن جـهــة رقــابـيــة على

رئـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء وعـلــى ق ــرارات ــه ،ولــو
كــانــت ه ــذه ال ـم ــادة تُ ـع ـيــد ال ـعــامــل ال ـم ـصــروف
مــن الـخــدمــة إلــى عمله ،فمن سيعوض العامل
عــن الـفـتــرة الـتــي بقي فيها عــاطـ ًا عــن العمل؟
أال يـجــب أن يـتـحـمــل رئـيــس مـجـلــس ال ــوزراء
مـســؤولـيــة ق ــرارات ــه وت ـجــري مـخــاصـمـتــه أمــام
القضاء؟
تــم تــوجـيــه فــاكــس لـكــافــة ال ــوزارات واإلدارات
يتضمن إعالمها بقرار رئاسة مجلس الوزراء
المتخذ ضمن جلسته فــي تــاريــخ 2021/2/23
والمتضمن الطلب من كافة الــوزراء والمدراء
عدم رفع أية كتب تتعلق بأي عامل مستقيل أو
مفصول من الخدمة أو بحكم المستقيل تحت
أي ظرف كان.
مؤسسة العمران
حـيّــان مــن عمال مؤسسة الـعـمــران ،قــال :نحن
سـبـعــة ع ـمــال تــم طـلـبـنــا إل ــى خــدمــة االحـتـيــاط
ال ـت ـحــق أرب ـع ــة ف ـقــط م ــن أص ــل ال ـس ـب ـعــة ،وبـعــد
انتهاء خدمتنا العسكرية تم إعادتنا إلى العمل
وال يــزال الـثــاثــة الـبــاقــون بحكم المفصولين،
وقـ ـ ــد قـ ـ ــدم ب ـع ـض ـه ــم دع ـ ـ ــوى ق ـض ــائ ـي ــة ب ـحــق
ال ـمــؤس ـســة ال ـح ـصــول ع ـلــى تـعــويـضــاتـهــم الـتــي
حرمتهم منها المادة  137من قانون العاملين
في الدولة ،مادة التسريح التعسفي ،وما زالت
الدعوي في أروقة القضاء.
أحد العمال الذين عادوا إلى العمل في مؤسسة
المياه ،قال :عدد المطلوبين في مؤسستنا 40
عــامـ ًا تــم فصلهم جـمـيـعـ ًا ،ولــم يـعــد إلــى العمل
ســوى عــامـلـيــن اثـنـيــن مــن ه ــؤالء الـعـمــال رغــم
نقص العمالة الحاد في مؤسسة المياه.
أحــد عـمــال مـجـلــس الـمـحــافـظــة ،ق ــال :لــديـنــا في
محافظة الـســويــداء مــا يـقــارب  4800عسكري ًا

في الظروف
االقتصادية
الصعبة التي
تمر على الشعب
السوري يفترض
من الحكومة أن
تقف مع العمال
وتنصفهم وتوفر
عليها أبيات الغزل
التي يطربون بها
آذان العمال

م ـس ــرح ـ ًا ومـ ــا زال ـ ــوا ي ـن ـت ـظــرون فـ ــرص عـمــل
ب ـم ــوج ــب قـ ـ ــرار م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء إع ـطــائ ـهــم
األولـ ــويـ ــة ف ــي ال ـت ــوظ ـي ــف ،وإج ـ ـ ــراء مـســابـقــة
مركزية من قبل وزارة التنمية اإلداريــة ،رغم
الـنـقــص ال ـحــاد فــي الـعـمــالــة فــي كــافــة الـمــواقــع
والمعامل الـمــوجــودة فــي محافظة الـســويــداء،
والـمـطــالـبــة الــدائـمــة مــن ات ـحــاد عـمــال محافظة
الـســويــداء بـمــلء الـشــواغــر ،وإج ــراء مسابقات
للتوظيف في كافة الجهات العامة.
رأفـ ــت أح ــد ال ـع ـمــال الـمـفـصــولـيــن ف ــي دائ ــرة
المصالح العقارية وعددهم  16عام ًال ،قال :أنا
أحــد العمال المفصولين فــي دائــرة المصالح
الـعـقــاريــة ،وعــددنــا  16عــامـ ًا ،وحـتــى تاريخه
ل ــم ت ـت ــم إعـ ـ ــادة أي ع ــام ــل م ـن ــا ب ـع ــد ص ــدور
مرسوم العفو الذي يشمل تسوية أوضاعنا
وإس ـ ـقـ ــاط ك ــام ــل ال ـع ـق ــوب ــة عـ ـن ــا ،وق ـ ــد قـمــت
بمراجعة اإلدارة الـعــامــة للمصالح العقارية،
وتقدمت أنا وزمالئي المفصولين بعدة كتب
نطالب فيها بتسوية أوضاعنا وإعادتنا إلى
العمل أسوة بالعمال الذين تمت إعادتهم إلى
الـعـمــل بـعــد الـمــرســوم ،فــي عــدة جـهــات عامة
في محافظة الـســويــداء ،ومــؤخــر ًا تم إعالمنا
ب ـقــرار مــن رئــاســة مـجـلــس ال ـ ــوزراء الـمـتـخــذ
في جلسته التي عقدت بتاريخ 2021/2/23
إلـ ــى ال ـ ـ ــوزارات واإلدارات ال ـع ــام ــة الـتــابـعــة
لـهــا ب ـعــدم رف ــع أي ــة كـتــب تـتـضـمــن إع ــادة أي
عــامــل مستقيل أو مـفـصــول مــن الـخــدمــة ،أو
بـحـكــم الـمـسـتـقـيــل ،تـحــت أي ظ ــرف ك ــان ،و
قد أثار دهشتنا هكذا قرار من حيث توقيت
صدوره ضمن الظروف الكارثية لألزمة إلى
أدمــت الحجر والبشر فــي بلدنا ،ورغــم ذلك
نـحــن م ـصــرون عـلــى مـتــابـعــة مـطـلـبـنــا الـمـحــق
والمشروع ،وسنلجأ إلــى القضاء لو اضطر
األمر ذلك.
أح ــد الـمـحــامـيــن الــذيــن تــاب ـعــوا دعـ ــاوى أقــامـهــا
العمال بحق الوزارة التي يعملون لديها قال:
قمت بمتابعة دعــوى عامل يعمل في البحوث
العلمية بحق الوزارات التالية :الدفاع والزراعة
وإدارة البحوث العلمية ،وقــد تم إصــدار حكم
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ق ـضــائــي ب ــإع ــادة ال ـعــامــل ال ـم ــذك ــور إل ــى عـمـلــه
فــي ال ـب ـحــوث الـعـلـمـيــة ،وص ــرف كــافــة روات ـبــه
وتـعــويـضــاتــه المستحقة خــال خــدمـتــه ولدينا
دعاوى قضائية تخص عما ًال يعملون في عدة
جهات عامة ،ما زالت منظورة في القضاء ولم
تأخذ حكم ًا قضائي ًا مبرم ًا بعد.
وأتــذكــر أثـنــاء قـبــولــي الـمــرافـعــة لـصــالــح العامل
الـ ــذي ع ــاد إل ــى ع ـم ـلــه م ــؤخ ــر ًا ب ـمــوجــب حـكــم
قضائي ،لقد قدمت لي الكثير من النصائح بعدم
جــدوى هـكــذا دعــاوى قضائية ،وأنـهــا خاسرة
م ـس ـب ـق ـ ًا كــون ـهــا م ـقــامــة ب ـحــق رئ ــاس ــة مـجـلــس
ال ــوزراء ووزارة الــدفــاع ،وال يمكن الــوصــول
بـهــذه الــدعــوة الـقـضــائـيــة إلــى أيــة نتيجة ،ومــع
ذل ــك قـبـلــت أن ــا وع ــدد مــن زمــائــي الـمـحــامـيــن
هـكــذا دع ــاوى مــن منطلق إيـمــانـنــا بمشروعية
حقوق ومطالب العمال ،التي تتلخص بحقهم
بــال ـع ـمــل وصـ ــرف ك ــاف ــة مـسـتـحـقــاتـهــم ال ـمــاديــة
ورفــع جور وظلم المادة  137مــادة التسريح
التعسفي عن كاهلهم.
ويكاد يكون التسريح التعسفي بمثابة السيف
المسلط على رقاب العمال يشهره رب العمل
في وجههم ك ًلما طالبوا بحقوقهم المشروعة
أدى إلى ظهور عالقات في منتهى االستغالل،
يـسـتـغــل فـيـهــا رب ال ـع ـمــل ال ـعــامــل إل ــى أقـصــى
الـ ـح ــدود دون أن ي ـك ــون لــأخ ـيــر ح ـتــى حــق
االعتراض.
فـفــي الـظــروف االقـتـصــاديــة الصعبة الـتــي تمر
عـلــى الـشـعــب الـســوري يـفـتــرض مــن الحكومة
أن تقف مع العمال وتنصفهم ،فهذا يوفر عليها
أبيات الغزل التي يطربون بها آذان العمال في
كــل مـنــاسـبــة ،وتــؤمــن لـهــم فــرص عـمــل وتــرفــع
مــن مستوى معيشتهم ،ال أن تـقــوم بطردهم
مــن عملهم وتـحــاربـهــم بلقمة عـيـشـهــم ،فـهــذا ال
يخدم اإلنتاج أو ًال ،ألن العامل الذي ال يشعر
بــاسـتـقــرار فــي عـمـلــه لــن يـكــون عــامـ ًـا مـنـتـجـ ًا،
ف ـهــو م ـهــدد بــال ـطــرد ف ــي أي ــة لـحـظــة والـبـطــالــة
في انتظاره ،وفوق ذلك محروم من مراجعة
ال ـق ـضــاء أي ـض ـ ًا أي( :ك ـمــا ي ـقــول ال ـم ـثــل :فــوق
الموت عَصّة قبر كمان).
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«األمن الجماعي» والنجاة من اختبار 2020

ال يجادل أحد اليوم بأن عام  2020كان حاف ًال بالتحديات الجيوسياسية بالنسبة لجميع دول العالم،
حيث ساهم فيروس كورونا في تعزيز األزمة االقتصادية الموجودة أص ًال ،من خالل إغالق الحدود،
وانخفاض اإلنتاج والتجارة ،وما نتج عن ذلك من تداعيات إضافية على االقتصاد العالمي .وفي خضم
هذا كله ،حّلت األزمات السياسية واألمنية بعدد من الدول ،بينما يمكن القول :إن دول منظمة
«معاهدة األمن الجماعي» ،روسيا وبيالروسيا وأرمينيا وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان ،قد
نجت إلى ح ٍد بعيد من اختبار عام .2020
ǧإعداد :سعد خطار

من وجهة نظر
جيوسياسية
هنالك تقدير
مشترك لدى دول
منظمة معاهدة
األمن الجماعي
بأن ثمة محاوالت
أمريكية لربط
انسحاب القوات
األمريكية من
أفغانستان مع
تعميم الفوضى
في البالد

ع ـقــدت دورة مـنـظـمــة «م ـعــاهــدة األم ــن
الـجـمــاعــي» فــي  2كــانــون األول .2020
ون ـ ـظـ ــر ًا ل ـح ــال ــة ال ـج ــائ ـح ــة ،ف ـق ــد ج ــرى
الحدث عن بعد في شكل مؤتمر فيديو
وتـ ــرأس االج ـت ـم ــاع الــرئ ـيــس الــروســي
فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن ،الـ ــذي ل ـخــص نـتــائــج
أنشطة منظمة معاهدة األمــن الجماعي
خــال ال ـعــام الـمــاضــي .وكــانــت الـمـشــاكــل
الرئيسية التي تواجهها بلدان المنظمة
في هذه السنة الصعبة هي :الحرب في
كــارابــاخ ،واالضـطــرابــات في بيالروسيا
وقـيــرغـيــزسـتــان ،والـمــزيــد مــن الـعــاقــات
المتوترة مع الغرب ،ووباء كورونا.
المشاكل التي واجهتها المنظمة
خالل 2020
ف ــي م ـع ــرض م ـعــال ـج ـتــه ل ـن ــزاع ك ــاراب ــاخ
الــذي جــرى بين أيلول وتشرين الثاني
 ،2020أشار االجتماع إلى دور روسيا
ك ــوس ـي ــط فـ ــي ح ـل ــه ،ح ـي ــث كـ ــان لـنـشــر
قوات حفظ السالم الروسية على خط
التماس وعلى طول ممر التشين الذي
يــربــط كــارابــاخ بــأرمـيـنـيــا أهـمـيــة كـبـيــرة،
وف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق بـ ــاألحـ ــداث ال ـت ــي وق ـعــت
في بيالروسيا ،أكــد على الــدور السلبي
الذي لعبه الغرب فيها ،حيث شنَّ حملة
إعالمية ضد الحكومة الحالية في البالد
ومـ ـ ــارس ع ـل ـي ـهــا ض ـغ ــوط ـ ًا ع ـب ــر ف ــرض
العقوبات.
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــوب ــاء كـ ــورونـ ــا ،أش ــار
االجـتـمــاع إلــى عمليات تسليم الـمـعــدات
ال ـط ـب ـي ــة ،ونـ ـظ ــم االخ ـ ـت ـ ـبـ ــار ،ومـ ـع ــدات
الحماية الـتــي قدمتها روسـيــا لشركائها

في المنظمة على مدار العام ،فض ًال عن
األط ـبــاء ال ــروس الــذيــن عـمـلــوا فــي هــذه
الدول ،وأشاد االجتماع باالستقرار في
قــرغـيــزسـتــان ،الـتــي شـهــدت اضـطــرابــات
واسـعــة واسـتـقــالــة الــرئـيــس فــي تشرين
األول  ،2020وحقيقة أنه على الرغم من
تـغـيـيــر الـحـكــومــة ،لــم تـغـيــر قــرغـيــزسـتــان
مــوق ـف ـهــا ت ـج ــاه م ـن ـظ ـمــة م ـع ــاه ــدة األم ــن
ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــي واالتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي
األوراسي.
وح ــول ال ـم ـهــام الـمـقـبـلــة ،أك ــد االجـتـمــاع
أنــه ينبغي لــدول منظمة مـعــاهــدة األمــن
الـجـمــاعــي أن تـســاعــد ب ـصــورة مشتركة
األشـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ـمـ ـتـ ـض ــرري ــن م ـ ــن ن ـ ــزاع
كــارابــاخ ،والحاجة إلــى تطوير التعاون
الطبي والدوائي بين دول المنظمة من
أجل التغلب على الوباء في أقرب وقت
ممكن .ومن أهم القضايا في هذا الصدد:
بــدء عمليات تسليم اللقاحات الروسية
الـمـضــادة لـلـفـيــروســات إلــى جـمـيــع دول
المنظمة ،فض ًال عن إنتاجها المشترك.
ما هي النتائج؟
انقضى أكثر من ثالثة أشهر منذ دورة
كــانــون األول .وفــي نـهــايــة الـشـهــر ذاتــه،
بــدأ إن ـتــاج الـلـقــاح الــروســي سبوتنيكV
في كازاخستان .وانتخبت قرغيزستان
س ــادر زاب ـ ــاروف رئ ـي ـس ـ ًا ج ــدي ــد ًا لـلـبــاد
في كانون الثاني  .2021وتضاءلت إلى
حــد كبير االحتجاجات فــي بيالروسيا،
وبحلول منتصف آذار  ،2021عاد أكثر
مــن  52,700الجــئ إلــى كــارابــاخ .وبهذا
المعنى ،ال يحتاج األمــر إلــى جهد كبير
لالستنتاج بــأن المنظمة نجحت نجاح ًا
الفـتـ ًا فــي حــل المشاكل التي أثـيــرت في

دورة كانون األول.
وكما كــان الحال في السنوات السابقة،
ال يــزال الـتـعــاون الــدفــاعــي للحفاظ على
األم ـ ــن اإلق ـل ـي ـم ــي م ـه ـمــة ل ـه ــا األولـ ــويـ ــة
ال ـق ـصــوى ل ــدى دول ال ـم ـن ـظ ـمــة .ورغ ــم
ك ــل ال ـم ـصــاعــب ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي جـلـبـتـهــا
س ـن ــة  ،2020ال ت ـ ــزال ه ـن ــال ــك م ـشــاكــل
ق ــدي ـم ــة كـ ـثـ ـي ــرة .ع ـل ــى س ـب ـي ــل ال ـم ـث ــال:
ال ـحــالــة فــي أفـغــانـسـتــان ،الـبـلــد الـمـجــاور
ل ــدول الـمـنـظـمــة ،حـيــث كــانــت ال ـبــاد في
حالة حــرب منذ عقود ،وهنالك إمكانية
دائمة الختراق الجماعات المسلحة غير
الـمـشــروعــة أو مــرور قــوافــل الـمـخــدرات
إلى دول المنظمة ،وال سيما عن طريق
الحدود األفغانية الطاجيكية.

ستواجه منظمة
معاهدة األمن
الجماعي أية
مضاعفة تهدد
حدودها...
وإدراكاً لذلك
واصلت بلدان
المنظمة طوال
عام  2020إجراء
مناورات عسكرية
مشتركة رغم
ظروف انتشار
فيروس كورونا

الحالة األفغانية :استحقاق 2021
أظـ ـهـ ــرت الـ ـح ــال ــة فـ ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان فــي
ع ــام  2020م ـي ـ ًا أي ـض ـ ًا ن ـحــو الـتـعـقـيــد.
ف ـفــي ش ـب ــاط  ،2020وب ـع ــد م ـفــاوضــات
م ـط ـوَّلــة ،تــم الـتــوقـيــع عـلــى ات ـفــاق ســام
ب ـيــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،ال ـت ــي تـحـتــل
أف ـغــان ـس ـتــان م ـنــذ عـ ــام  ،2001وحــركــة
طالبان .ووفق ًا لالتفاق ،بدأت الواليات
الـمـتـحــدة سـحــب قــواتـهــا مــن أفغانستان
في عام  ،2020ومنحت حركة طالبان،
أق ــوى مـنـظـمــة فــي ال ـبــاد ،وض ــع «قــوة
سـ ـي ــاسـ ـي ــة قـ ــانـ ــونـ ـيـ ــة» لـ ـه ــا ال ـ ـحـ ــق فــي
المشاركة في االنتخابات األفغانية.
وف ـ ــي آذار  ،2020بـ ـ ــدأت الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي س ـحــب ق ــوات ـه ــا .وطـ ــوال
الفترة المتبقية من العام ،واصل الجيش
األمريكي مغادرة أفغانستان ،وأفرجت
ح ـك ــوم ــة الـ ـب ــاد ع ــن س ـج ـن ــاء ط ــال ـب ــان.
ورغم الوضع القانوني الجديد لطالبان،
تواصلت أعمال العنف في البالد ،والتي
قتل فيها مئات المدنيين األفغان.
م ــن وج ـهــة ن ـظــر ج ـيــوس ـيــاس ـيــة ،هـنــالــك
تـ ـق ــدي ــر مـ ـشـ ـت ــرك لـ ـ ــدى دول م ـن ـظ ـمــة
مـ ـعـ ــاهـ ــدة األم ـ ـ ــن الـ ـجـ ـم ــاع ــي بـ ـ ــأن ث ـمــة
م ـ ـحـ ــاوالت أم ــري ـك ـي ــة ل ــرب ــط ان ـس ـح ــاب
ال ـق ــوات األمــري ـك ـيــة مــن أفـغــانـسـتــان مع

05

ت ـع ـم ـي ــم الـ ـف ــوض ــى فـ ــي ال ـ ـب ـ ــاد ،إذ إن
هـنــالــك تـكـهـنــات (ال تـخـلــو مــن تـقــديــرات
أم ـن ـيــة) ب ــأن طــال ـبــان ال تـعـتــزم الـتـخـلــي
عــن أساليبها وهويتها كالعب أمريكي،
وب ـعــد أن ي ـغ ــادر ال ـج ـنــود األمــري ـك ـيــون
أفغانستان في النهاية ،ستحاول طالبان
االسـ ـتـ ـي ــاء ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة فـ ــي ال ـب ــاد
بــالـقــوة .وفــي هــذه الـحــالــة ،فــإن حكومة
أفـغــانـسـتــان الـمـعـتــرف بـهــا ،وال ـتــي ظلت
ق ــائ ـم ــة ط ـ ــوال ه ـ ــذه الـ ـسـ ـن ــوات لـسـبــب
وح ـي ــد ه ــو ال ــدع ــم األم ــري ـك ــي ل ـه ــا ،مــن
غ ـيــر ال ـمــرجــح أن تـتـمـكــن م ــن الــوقــوف
فــي وج ــه طــالـبــان مــع ال ـقــوات المتبقية
مــن حلفاء الــواليــات المتحدة فــي حلف
ش ـمــال األط ـل ـســي (ال ـن ــات ــو) ف ــي ال ـبــاد.
وإذا حـ ــدث االس ـت ـي ــاء ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة،
يـمـكــن ألف ـغــان ـس ـتــان والـمـنـطـقــة بــأســرهــا
أن ت ـتــوقــع ه ـيــاج ـ ًا حـقـيـقـيـ ًا لـلـتـنـظـيـمــات
الـمـتـشــددة .وب ـنــا ًء عـلــى ذل ــك ،قــد تــزداد
الحالة ســوء ًا على الحدود الطاجيكية–
األفغانية ،مع انعكاسات ذلك على دول
منظمة معاهدة األمن الجماعي.
سيتضح مستقبل الوضع في أفغانستان
قــريـبـ ًا :فـقــد تـعـهــدت الــواليــات الـمـتـحــدة
بسحب قواتها بحلول أيار  .2021وفي
حالة حــدوث سيناريو سلبي ،ستواجه
م ـن ـظ ـمــة م ـع ــاه ــدة األم ـ ــن ال ـج ـمــاعــي أيــة
مضاعفة تـهــدد حــدودهــا ،وإدراك ـ ًا لذلك،
واصلت بلدان المنظمة طوال عام 2020
إجــراء مـنــاورات عسكرية مشتركة رغم
ظــروف انتشار فيروس كورونا .ومن
أبرز هذه المناورات :مناورة «األخـوّة
غـيــر الـقــابـلــة لـلـكـســر» ال ـتــي أجــريــت في
تـشــريــن األول  2020فــي بـيــاروسـيــا،
وف ــي خ ـطٍ مـ ــوا ٍز ،تــدخــل مــوسـكــو على
خــط الـتـفــاوض بين الحكومة األفغانية
وطالبان ،أو ًال :لخلق مظلة جديدة لحل
األزمة بعيد ًا عن اليد األمريكية .وثاني ًا:
ل ـم ـح ــاول ــة ال ـت ــأث ـي ــر قـ ــدر اإلم ـ ـكـ ــان عـلــى
طــالـبــان ذاتـهــا ،بما يساعد على تكييفها
مع الوقائع المقبلة التي سيتواصل فيها
انخفاض الوزن األمريكي.
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عشر سنوات هي وقت طويل بالنسبة للذاكرة الفردية ،وحتى بالنسبة لذاكرة المجتمع أحياناً ،وخاصة حين تكون
مثقلة بالدماء والعذابات العصية على الوصف ...ولهذا مخاطره الكبرى ،وبينها محاوالت من أسهموا في
سنوات
ً
ٍ
سفك الدم السوري ،للتبرؤ من ذلك ،ليس هرباً من الحساب فحسب ،بل وأسوأ من ذلك ،لتجهيز أنفسهم لالستمرار
السياسي لمراحل الحقة ،ولمواصلة نهب السوريين ولقمتهم واإلتجار بدمائهم ...والمقصود هنا على السواء متشددو
النظام ومتشددو المعارضة...
في هذا السياق ،وبعد أن أعدنا في العدد الماضي نشر بيان  25شباط  2011الذي سبق انطالق الحركة الشعبية ،فمن
المفيد مع مرور عشر سنوات على انطالقها ،التذكير ببعض المواقف التي ظهرت في افتتاحيات جريدة قاسيون
الناطقة في حينه باسم اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين ،التي باتت بعد ذلك «حزب اإلرادة الشعبية».

 2011/4/2افتتاحية قاسيون  - 496درس أساسي
أح ــداث األش ـهــر األخ ـيــرة فــي الـبـلــدان الـعــربـيــة
بما فيها ســوريــة ،أثبتت حقيقة جــديــدة تدخل
مـســرح األح ــداث بـقــوة ال يـجــوز الـقـفــز فوقها
وال التعامل معها باستخفاف ،وال تجاهلها وال
ال ـخــوف مـنـهــا ..أال وهــي الـحــركــة الـمـتـصــاعــدة
المستقلة نسبي ًا للنشاط السياسي للجماهير
الشعبية الواسعة..
وهذه الحالة تتكرر في التاريخ بشكل دوري
ت ـقــري ـب ـ ًا ،وه ــي ل ـي ـســت ج ــدي ــدة ،ول ـك ــن تـفـصــل
ب ـيــن دورة وأخ ـ ــرى ف ـت ــرات زم ـن ـيــة طــوي ـلــة،
مــن  50إل ــى  100ع ــام كـمــا الح ــظ الـبــاحـثــون،
مــا يجعل األمــر مـفــاجـئـ ًا وغـيــر مـعـتــاد بالنسبة
لمن يعاصر موجة كهذه ..وتعقبها بعد انتهائها
فترة هدوء ما هي في نهاية المطاف إ ّال فترة
كمون لنهوض ونشاط سياسي واسع جديد
للجماهير..
وخـ ـ ــال فـ ـت ــرة ال ـ ـه ـ ــدوء وال ـ ـك ـ ـمـ ــون ،ت ـت ــراك ــم
ال ـم ـش ـك ــات الـ ـت ــي ت ـت ـط ـلــب الـ ـحـ ــل ،وت ـت ــراك ــم
المطالب التي تبقى دون حل ،وتتراكم درجة
شـحــن المجتمع النـفـجــاره الــاحــق ،وكــل ذلــك
ي ـخ ـلــق س ــرابـ ـ ًا ووهـ ـمـ ـ ًا بـ ــأن ك ــل شـ ــيء بـخـيــر
ويتعود أولو األمر على التعاطي بعدم جدية،
وبــاسـتـخـفــاف مــع مـطــالــب الـمـجـتـمــع ،وت ــزداد
ثـقـتـهــم بــأنـفـسـهــم مـقـتـنـعـيــن أن ج ـهــاز دولـتـهــم
القمعي القوي قادر على حل كل المشكالت..
ولكن عندما تأتي الموجة الجارفة التي يعبر
عنها الـنـشــاط الـسـيــاســي المستقل للجماهير،
الـمـسـتـقــل ع ــن ج ـهــاز ال ــدول ــة ،وال ـم ـس ـت ـقــل عــن
الـبـنــى الـسـيــاسـيــة الـتـقـلـيــديــة ،ف ــإذا بـهــا ال تُبقي
وال تَذر ،ألن طاقتها المخزونة خالل الكمون

وقادرة على صنع المعجزات.
تكون هائل ًة
ً
وهــي بـجــوهــرهــا تـعـبـيـرٌ عــن نـضــج مــوضــوعــي
لـ ـ ـضـ ـ ــرورة إح ـ ـ ـ ــداث تـ ـغـ ـيـ ـيـ ــرات ع ـم ـي ـق ــة فــي
المجتمع ،وفي بناه االقتصادية واالجتماعية،
والسياسية..
إن وعـ ــي هـ ــذه ال ـح ـق ـي ـقــة ،ف ــي هـ ــذه ال ـل ـح ـظــة
بــالــذات ،يــرتــدي أهـمـيــة كـبـيــرة لفهم مــا يجري
فــي طــول الـعــالــم وعــرضــه ،وخــاصـ ًة فــي العالم
العربي ،وفي بلدنا سورية.
إن عدم فهم واستيعاب هذه الحقيقة يمكن أن
يــدفــع الـبـعــض فــي اتـجــاهــات ال تحمد عقباها،
وهذه االتجاهات عبرت عن نفسها في الفترة
الماضية باألشكال التالية:
ـ اعتبار ما يجري مجرد مؤامرة خارجية أو
داخلية..
ـ اعتبار ما يجري مجرد مطالب بسيطة آنية..
ـ اعـتـبــار مــا يـجــري أم ــر ًا بـسـيـطـ ًا يُـحــل ببعض
التجميالت اإلصالحية..
والـحـقـيـقــة ،أن هــذا الـتـيــار الـمـتـصــاعــد الـجــارف
ل ـل ـحــركــة ال ـج ـمــاه ـيــريــة تـ ـح ــاول قـ ــوى ع ــدي ــدة
التعامل معه محاولة االستفادة منه وتجييره
لمصلحتها ولصالح أهدافها الضيقة.
فاإلمبريالية األمريكية تحاول ولم توفق حتى
هذه اللحظة ،والكيان الصهيوني يحاول ولم
يـجـ ِـن إ ّال زيــادة الـخــوف على مستقبله (مثال
مصر وتونس).
إن سورية ليست خارج الزمان والمكان ،والموجة
الحالية لصعود النشاط الجماهيري ليست عابر ًة
أو مــؤقـتــة ،ول ــن تـنـتـهــي مــوضــوعـيـ ًا دون تحقيق
أهدافها التي كانت السبب في إقالعها.

خالل فترة الهدوء
والكمون تتراكم
المشكالت التي
تتطلب الحل
وتتراكم المطالب
التي تبقى دون حل
وتتراكم درجة شحن
المجتمع النفجاره
الالحق

فكيف التعامل معها؟
بــالــذهــاب إلــى مالقاتها واالسـتـمــاع لها بانتباه
واح ـ ـت ـ ــرام ،وال ـت ـف ــاع ــل م ـع ـهــا ب ـش ـكــل إي ـجــابــي
ك ــي ت ـت ـح ــول ط ــاق ــات ـه ــا ال ـم ـت ـف ـجــرة إلـ ــى طــاقــة
إيـجــابـيــة تــدفــع الـمـجـتـمــع وال ـبــاد فــي لحظات
إلـ ــى عـ ـش ــرات ال ـس ـن ـيــن ل ــأم ــام ،أم بــال ـخــوف
والـتــوجــس مـنـهــا ش ــر ًا ،وإغ ـمــاض الـعـيــن عنها
واعتبارها رجس ًا من فعل الشيطان والتعامل
معها بالنار والرصاص؟!
إن الـ ـت ــأخ ــر عـ ــن مـ ــاقـ ــاة حـ ــركـ ــة ال ـج ـم ــاه ـي ــر
الـمـتـصــاعــدة يــومـ ًا بـعــد يــوم ،إضــافـ ًة إلــى الشك
فيها وعــدم احترامها ،يخلق مصاعب إضافية،
وأه ـم ـه ــا :خ ـلــق فـ ــراغ يـسـمــح ل ـل ـقــوى ال ـتــي ال
ت ــري ــد ال ـخ ـيــر ل ـل ـبــاد وم ـج ـت ـم ـع ـنــا م ــن ام ـت ـطــاء
هذه الموجة وتوجيهها باالتجاه الغلط ،ولو
مؤقت ًا..
إن ه ــذه ال ـمــوجــة ال ـج ــدي ــدة ال ـتــي تـغـيــر وجــه
ال ـت ــاري ــخ ف ــي م ـن ـط ـق ـت ـنــا والـ ـع ــال ــم ،ه ــي تـعـبـيــر
ع ـم ـيــق ع ــن أزمـ ــة الــرأس ـمــال ـيــة ك ـن ـظــام عــالـمــي
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بـكــل تـطـبـيـقــاتــه الـمـحـلـيــة ،وال ـتــي ف ـقــدت عـمـلـيـ ًا
كــل م ـبــررات وجــودهــا تــاري ـخ ـي ـ ًا ..وال ـتــي أتــت
الـثــورات ،قا ِبلة الـتــاريــخ ،لكي تـخــرج المولود
الجديد إلى الوجود..
إن آالم الــوالدة ستكون أخــف كلما استطعنا
أن نفهم أكثر إيقاع حركة الجماهير التي تسير
حتم ًا في االتجاه الصحيح في نهاية المطاف.
وستكون آالم الــوالدة أكـبــر ،إذا أغلقنا آذاننا
عن هذا اإليقاع ولم نتفاعل معه بشكل إيجابي
وإبداعي.
إن األح ـ ــزاب ال ـتــي تـلـعــب دور ًا ف ــي ال ـتــاريــخ،
وكذلك القادة ،هي تلك التي تفهم هذه الحقيقة
بعمق وتعبر عنها ،وعندها تدفعها الجماهير
إلــى الــواجـهــة ..أمــا اآلخ ــرون فــإنـهــا تـقــذف بهم
على قارعة طريق التاريخ..
الجماهير تعود إلى الشارع ،وهذا األمر أصبح
حقيق ًة واقـعـ ًة ،وهــي ســائــرة نحو المستقبل..
إن فـهــم ذل ــك والـتـكـيــف مـعــه ب ـســرعــة ،ضـمــانــة
لتحقيق كرامة الوطن والمواطن..
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إذا كان متشددو
أجهزة الدولة
مدعومين من
قوى الفساد الكبرى
في أجهزة الدولة
والمجتمع فإن
متشددي المعارضة
مدعومون من
القوى الخارجية
وقوى فساد ونهب
في الداخل أيضاً

بــره ـنــت األح ـ ــداث م ـنــذ  15آذار ال ـمــاضــي أن
سورية قد دخلت مرحلة جديدة ،فالبالد قبل
هذا التاريخ شيء وبعده شيء آخر ،وإن كان
الــواضــح كيف هــي ســوريــة قبل  15آذار 2011
فإنها بعده ليست كذلك حتم ًا.
إن ال ـح ــراك الـشـعـبــي ال ــذي ب ــدأ وأخ ــذ يـتـســع،
والـ ـ ــذي ت ــراف ــق م ــع ع ـن ــف وإراق ـ ـ ــة دمـ ـ ــاء ،قــد
انـطـلــق عـلــى أرضـيــة الـتـنــاقـضــات االقـتـصــاديــة-
االجتماعية التي أججتها السياسات الليبرالية
االق ـت ـصــاديــة ،وال ـتــي أدت إل ــى وق ــوع أض ــرار
هائلة باالقتصاد الوطني ،وخاصة في الصناعة
وال ـ ــزراع ـ ــة ،ف ـن ـتــج ع ــن ذلـ ــك ت ــده ــور ال ــوض ــع
ال ـم ـع ــاش ــي بـ ـش ــدة ،وتـ ــزايـ ــد ال ـف ـق ــر وال ـب ـط ــال ــة،
وارتـ ـفـ ــاع م ـن ـســوب االس ـت ـي ــاء ف ــي الـمـجـتـمــع.
وكان قد سبق هذا الحراك على مدى سنوات
مقاومة شديدة اتسمت بطابع اجتماعي شعبي
ضد هذه السياسات ،وتركز على ممثليها في
الحكومة السابقة (الـفــريــق االقـتـصــادي) ،ولم
يتمكن هذا اإلجماع من وقف هذه السياسات

التي استمر تطبيقها حتى اآلن.
أي :إن ه ــذا ال ـح ــراك ل ــم ي ــأت م ــن فـ ــراغ ،وال
من فعل مؤامرة خارجية ،بل فرضته الوقائع
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة– االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وإن ك ــان ــت قــد
ش ـج ـع ـتــه ت ـلــك االن ـت ـف ــاض ــات وال ـ ـثـ ــورات ال ـتــي
تفجرت مؤخر ًا في البلدان العربية.
إن الـ ـم ــؤام ــرات ال ـخ ــارج ـي ــة ك ــان ــت ومـ ــا ت ــزال
مــوجــودة ،وستبقى مــوجــودة ،وستتعاظم ما
بقيت اإلمبريالية والصهيونية واشتدت أزمة
ال ـن ـظــام الـ ــذي ي ـم ـثــانــه ،وهـ ــذا ال ــوض ــع يـجـعــل
مهمة تحصين الوضع الداخلي في مواجهتها
سـيــاسـيـ ًا واق ـت ـصــادي ـ ًا واجـتـمــاعـيـ ًا مـهـمــة قــائـمــة
ورئيسية.
فــي الــوضــع الــراهــن ،ومــع اسـتـمــرار التحركات
الشعبية ظهرت مسألتان خطيرتان:
األولى :العنف الذي رافق الحركة االجتماعية،
وصو ًال إلى إراقة الدماء واستمرار ذلك...
الـثــانـيــة :ظ ـهــور عـمـلـيــة شـحــن طــائـفــي ســريـعــة
ومحاولة إظهار أن هناك صراع ًا بين طائفتين

في البالد.
إن الشحن الطائفي استند على إراقــة الــدمــاء،
وإذا اس ـت ـمــر يـمـكــن أن ي ـهــدد ب ـشــدة الــوحــدة
الــوطـنـيــة ،ويـحـقــق هــدف الـمــؤامــرة الـخــارجـيــة
بتفتيت ال ـبــاد ،وبـنــاء عـلــى ذل ــك ،فــإن البحث
عــن األصــابــع الـخــارجـيــة وال ـم ـتــآمــرة يـجــب أن
يـجــري فــي هــاتـيــن الـنـقـطـتـيــن ،لــذلــك ال بــد من
مالقاة الحركة الجماهيرية عبر مالقاة مطالبها
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وإيقاف
إراق ــة الــدمــاء ومـحــاسـبــة الـمـســؤولـيــن ،والـبــدء
بـ ــاإلصـ ــاحـ ــات ال ـم ـع ـل ــن ع ـن ـه ــا ب ـش ـك ــل ســريــع
وف ــوري ،بـمــا يــؤمــن أعـلــى مـنـســوب للحريات
ال ـس ـيــاس ـيــة ل ـل ـم ـج ـت ـمــع ،وأعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى مــن
الوحدة الوطنية.
وإذا كــانــت اإلجـ ـ ــراءات ال ـس ـيــاس ـيــة الـســريـعــة
ضـ ـ ــروريـ ـ ــة ،فـ ـ ــإن اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
االجتماعية ال تقل أهمية عنها وال ضرورة.
إن تغيير الحكومة ال يلبي شيئ ًا ما لم يتم:
• ال ـق ـط ــع ال ـف ـع ـل ــي وال ـ ـت ـ ــام مـ ــع ال ـس ـي ــاس ــات

( )2011/11/19افتتاحية قاسيون  :527من الذي يعيق الحل؟؟
بعد ثمانية أشهر على بدء الحركة االحتجاجية التي
ظهرت كتعبير عن أزمة وطنية عميقة ،بقيت هذه
األزمة بعيد ًة عن الحل ،ال بل راحت تتطور وتتعقد
تحت تأثير جملة من العوامل الداخلية والتدخالت
الخارجية.
وم ـ ــا زال الـ ـ ــدم ال ـ ـسـ ــوري يـ ـنـ ــزف ،ال بـ ــل يـشـتــد
ه ــذا ال ـنــزيــف وي ـ ــزداد ع ــدد ال ـض ـحــايــا م ــن مــدنـيـيــن
وع ـس ـك ــري ـي ــن ،م ــع ح ـص ــول ان ـح ـس ــار ف ــي ال ـحــركــة
الشعبية السلمية وتــزايــد العمل المسلح ،ودخــول
القوى الخارجية أكثر على خط األزمة ودعم العمل
المسلح.
كــان واض ـح ـ ًا مـنــذ بــدايــة األحـ ــداث ،أن هــذه األزمــة
ت ـع ـنــي أنـ ــه ل ــم ي ـعــد م ــن ال ـم ـم ـكــن اس ـت ـم ــرار ال ـحــالــة
الـســوريــة الـســابـقــة ،ال سياسي ًا وال اقـتـصــاديـ ًا ،وأن
الوضع كان قد أصبح جاهز ًا منذ أمد بعيد لحصول
تـغـيــرات عميقة فــي الـنـظــام الـسـيــاســي ،وإصــاحــات
بالعمق نفسه في المجال االقتصادي واالجتماعي،
إن ال ـت ــأخ ــر ف ــي ه ــذه ال ـع ـم ـل ـيــات ق ــد ه ـيــأ األرض ـي ــة
لالنفجار ،وهو ما حذرنا منه على مدى سنوات.
إن م ــا يـمـنــع اآلن ال ـس ـيــر بــات ـجــاه ح ــل األزمـ ــة هــو
سلوك القوى المتشددة في النظام وأجهزة الدولة
وم ــن فــي حـكـمـهــم ،وكــذلــك سـلــوك الـمـتـشــدديــن في
المعارضة.
وإذا ك ــان مـتـشــددو أج ـهــزة الــدولــة مــدعــومـيــن من
قــوى الفساد الكبرى في أجهزة الــدولــة ،وحلفائها
فــي المجتمع ،فــإن متشددي المعارضة مدعومون
وت ـشــد أزرهـ ــم ال ـقــوى ال ـخــارج ـيــة عــرب ـي ـ ًة ودول ـي ـ ًة،
وقوى فساد ونهب في الداخل أيض ًا.

األولى :تريد اإلبقاء على الوضع السابق ،أو إيجاد
وضع آخر تتم فيه المحافظة على مستوى النهب
والفساد القائمين ،والثانية :تريد استبدال النظام
بــوضــع يــؤمــن م ـصــالــح ال ـق ــوى ال ـخــارج ـيــة ويــؤمــن
إلـغــاء الــدور اإلقليمي لسورية الممانع للسياسات
اإلمبريالية والصهيونية.
إن التعامل العنيف والخاطئ مع الحركة الشعبية
عـلــى م ــدى أش ـهــر قــد سـمــح بـنـشــوء بـيـئــة مـنــاسـبــة
لـتــواجــد وتـحــرك المسلحين ،بيئة حاضنة لهم في
عــدة مناطق ،ويمكن لهذه البيئة أن تمتد وتتسع
إذا استمرت األمــور على مــا هــي عليه ،خــاصـ ًة في
ظــل اتـســاع عـنــاصــر الـتــدخــل الـخــارجــي (اإلعــامــي،
ال ـس ـيــاســي ،وإم ـ ــداد ال ـس ــاح) ،وف ــي ظ ــل الـتـلــويــح
بإيجاد مناطق عازلة في بعض المناطق الحدودية.
وهنا ينبغي أيض ًا فهم السلوك األمريكي في هذه
الـمـســألــة ،إن الـتـصــريـحــات األمــريـكـيــة الـتــي نصحت
المسلحين بعدم إلقاء سالحهم (تجاوب ًا مع مبادرة
وزارة الــداخـلـيــة بالعفو عنهم) بعد توقيع الــورقــة
العربية ،لم يكن هدفها الوحيد تشجيع المسلحين
ودعمهم فقط ،بل كان يهدف أيض ًا إلى تقوية مواقع
متشددي النظام وأجهزة الدولة في الوقت نفسه،
واإلبقاء على دائرة العنف وتوسيعها وتسريعها.
وفي ظل الوضع الحالي المالئم نسبي ًا من حيث كون
الــدور الــروســي -الصيني يمنع الـتــدخــل الخارجي
عبر مجلس األمن ،ويضطر القوى الخارجية للجوء
إلى دعم القوى المتشددة المسلحة في المعارضة،
وتــأمـيــن ال ـظــروف لـهــا لـلـنـمــو وخـلــق ص ــدام مسلح
دائ ــم وطــويــل ،يـمـكــن أن يـتـطــور إل ــى ح ــرب أهـلـيــة

طــائـفـيــة ،يمكنها أن ت ــودي بــالـبــاد نـحــو التقسيم.
في ظل هذا الوضع ،فإن المدخل للحل اآلمن الذي
يسمح بتحقيق اإلصــاحــات المطلوبة (بناء نظام
سـيــاســي جــديــد بـكــل مـفــرداتــه الـمـعــروفــة ،وتحقيق
إصــاحــات اقـتـصــاديــة جــذريــة وعـمـيـقــة) ،يكمن هــذا
الحل في القضاء على المتشددين ،كل المتشددين،
س ــواء فــي أج ـهــزة ال ــدول ــة عـبــر مـحــاسـبـتـهــم وفـتــح
ملفات كــل مــن أراق دمــاء األبــريــاء ،أو المتشددين
في صفوف المعارضة المسلحة الذين يريقون دماء
المدنيين والعسكريين ،إن من شأن البدء بالقضاء
على المتشددين يعني كسر دائــرة العنف من أجل
وقفه ،ومــن شأنه أن يمنع إعاقات الحل السياسي
اآلمـ ــن ،أو إع ــاق ــات ب ــدء ال ـح ــوار الــوط ـنــي .كـمــا من
شــأنــه الـبــدء بخلق الـمـسـتــوى ال ـضــروري مــن الثقة
بين الشارع والــدولــة ،وتغيير واقــع مستوى الثقة
الضعيف القائم حالي ًا.
فعلى مدى األشهر الماضية ،هذه القوى هي التي
كــانــت تـعـيــق الـسـيــر نـحــو ال ـحــوار الــوطـنــي الـجــدي
الـحـقـيـقــي ،وه ــي مــا زال ــت حـتــى اآلن تـعـيــق عـمـلـيـ ًا
الـتـغـيــرات الـحـقـيـقـيــة مــن أج ــل ب ـنــاء ن ـظــام سـيــاســي
جــديــد ،وه ــذا الـتــأخـيــر والــرفــض واإلعــاقــة قــد كلف
البالد ألــوف الضحايا ،وفــي حــال استمرار الوضع
بهذا الشكل يعني ألوف ًا جديد ًة من الضحايا.
إن كـلـفــة ال ـتــأخ ـيــر ف ــي ب ــدء الـتـغـيـيــر ت ـ ــزداد ،ال بــل
تتضاعف ،وال بد من وضع حدّ للقوى التي تمانع
الـحــل اآلم ــن ،فـهــذا الـحــل لـيــس دون حــدود زمنية،
هذه الحدود التي إن جرى تجاوزها يصبح الحل
اآلمن غير ممكن.

االق ـت ـص ــادي ــة ال ـل ـب ــرال ـي ــة ال ـس ــاب ـق ــة وم ـحــاس ـبــة
المسؤولين عنها.
• إط ــاق حـمـلــة حـقـيـقـيــة مـسـتـنــدة إل ــى قــوى
المجتمع لمكافحة الفساد وخاصة الكبير منه.
• صـيــاغــة سـيــاســات اقـتـصــاديــة جــديــدة تؤمن
أع ـل ــى م ـس ـتــوى م ــن ال ـن ـمــو وأعـ ـل ــى مـسـتــوى
مــن الـعــدالــة االجتماعية ،وحــل مشكالت الفقر
والـبـطــالــة ومـسـتــوى الـمـعـيـشــة الـمـتــدنــي وفــق
خطط واضحة وجداول زمنية محددة.
• وضــع معايير محاسبة للحكومة الـجــديــدة،
تنطلق من أهدافها المعلنة عبر بيانها الوزاري،
ومقارنة أدائها مع الواقع العملي.
إن األح ـ ـ ـ ــداث الـ ـح ــالـ ـي ــة ت ـث ـب ــت بـ ـم ــا ال ي ــدع
مجاالت للشك أن بالدنا ال يمكنها أن تتحمل
ال ـس ـيــاســات االق ـت ـصــاديــة ال ـل ـبــرال ـيــة ال ـجــديــدة،
وإن هــذه الـسـيــاســات ال يمكنها أن تـنـجــز إال
االستثمار في الفساد ،وال يمكنها أن تنتج إال
اإلف ـقــار ورف ــع مـسـتــوى الـتـنــاقـضــات بـمــا يهدد
أمن الوطن والوحدة الوطنية.
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بعد االرتفاعات غير المسبوقة وغير المنطقية على أسعار الغذائيات ،وكافة السلع
الضرورية األخرى مؤخرًا ،وخاصة منذ مطلع العام وحتى تاريخه ،قامت وزارة النفط
منذ أيام برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي ،وسعر مادة البنزين.

ǧعمار سليم

وقــد أعلنت وزارة الـتـجــارة الداخلية وحماية
الـمـسـتـهـلــك :أن سـعــر ال ـجــرة الـمـنــزلـيــة بــوزن
 10كغ قد أصبح  3850ل.س ،وبغض النظر
ع ــن ك ــل الـ ــذرائـ ــع ال ـم ـق ــدم ــة وال ـم ـع ـل ــوم ــة ل ــدى
الجميعّ ،إل أن بعض المواطنين فوجئوا عند
اسـتــامـهــم لــأس ـطــوانــة الـمـخـصـصــة بـسـعــرهــا،
فالمعتمدون في مختلف المحافظات يبيعونها
بسعر يزيد عــن سعرها الرسمي المعلن عنه،
وأغلبهم يبيعونها بسعر  4500ل.س بذريعة
أجور النقل.
ف ـل ـمــاذا لــم تـعـلــن وزارة ال ـت ـجــارة عــن سـعــرهــا
الـنـهــائــي الـمـتــرتــب عـلــى الـمـسـتـهـلــك ،طــالـمــا أنها
تعلم سلف ًا أن سعرها سوف يتجاوز الـ 4000
ليرة عملي ًا؟
الخسارة بحدود  9000ليرة سنوياً
بالحد األدنى
بــال ـح ـســابــات الـعـمـلـيــة ،ف ــإن ال ـس ـعــر ال ــذي كــان
يــدفـعــه ال ـمــواطــن لـقــاء تـبــديــل األس ـطــوانــة كــان
بحدود  3000ليرة ،وسيصبح اآلن بعد رفع
السعر بحدود  4500ليرة ،أي :بفارق 1500
ليرة مع كل عملية تبديل ،وبواقع  9000ليرة
سنوي ًا بالحد األدنى ،بحال استمر العمل بمدة
التبديل كل شهرين.
وهــذا المبلغ هــو حجم التخفيض على الدعم
ال ــذي سـيـسـحــب مــن كــل أس ــرة ،بـغــض الـنـظــر
عـمّــن سيستفيد مــن هــذا التخفيض بالنتيجة،
سواء كانت خزينة الدولة أو شركة محروقات
أو الموزعين أو شبكات السوق السوداء.
فــا أحــد يعلم مــا سيصل إلـيــه سـعــر أسـطــوانــة
ال ـغــاز فــي ال ـســوق ال ـس ــوداء لـلـمـضـطــريــن على
إثر رفع السعر الرسمي لها ،فقد وصل سعرها

األل ـ ــوف م ــن ال ـل ـي ــرات ش ـه ــري ـ ًا ،ب ـح ـســب عــدد
األسطوانات الموزعة خالل الشهر.
فهل هذا المبلغ ضئيل في حسابات الرسميين،
كي يتم التغاضي عنه ،وتبريره؟

خالل الفترة القريبة الماضية إلى  30-25ألف
ليرة.
شكاوى بال جدوى
األم ــر لــم يقتصر عـلــى مــا طــرأ عـلــى أسـطــوانــة
ال ـغ ــاز ال ـم ـنــزلــي م ــن تـخـفـيــض دعـ ــم ،ف ـع ـلــى مــا
يبدو ال جدوى من الشكاوى المقدمة من قبل
المواطنين بشأن تقاضي أسعار زائدة من قبل
المعتمدين عن السعر المعلن رسمي ًا ألسطوانة
الغاز المنزلي ،حالها كحال أية شكوى تموينية
أخـ ـ ــرى ،وربـ ـم ــا االس ـت ـث ـن ــاء ع ـل ــى ذلـ ــك يــؤكــد
القاعدة وال ينفيها.
ف ــال ــذرائ ــع دائـ ـمـ ـ ًا م ــوج ــودة ل ـت ـبــريــر ال ـش ــذوذ
ال ـس ـعــري ،وخــاصــة ذري ـعــة أج ــور الـنـقــل ،وإن
جرى التأكيد على أهمية الشكاوى ،أو التذكير
بمضمون العقوبة المنصوص عنها بموجب
القوانين بحال المخالفة.
واألنـ ـك ــى م ــن ذلـ ــك ،ه ــو ب ـعــض ال ـت ـصــري ـحــات
الرسمية التي تصب بنفس االتجاه كنوع من
الـتـهــرب ورفــع الـمـســؤولـيــة عــن كــاهــل الجهات
الرقابية.
فقد نقل عن مدير حماية المستهلك في وزارة
الـتـمــويــن« :أن سـعــر أسـطــوانــة الـغــاز المنزلي
يجب ّأل يتجاوز أربعة آالف ليرة في عموم
الـمـحــافـظــات» ،وذلــك بحسب صحيفة تشرين
األسبوع الماضي.
فـمـضـمــون ال ـت ـصــريــح ي ـبــرر ال ـف ــارق الـسـعــري
البالغ  150ليرة بالحد األدنى عن كل أسطوانة
غـ ـ ــاز مـ ـن ــزل ــي مـ ــن جـ ـي ــب ال ـ ـمـ ــواطـ ــن ص ــاح ــب
االستحقاق.
ربـمــا المبلغ يعتبر قـلـيـ ًا بــالـحـســابــات الـفــرديــة
ل ـل ـمــواط ـن ـيــن الـمـسـتـهـلـكـيــن ب ـح ـســب مـضـمــون
التصريح أعاله ،لكنه بالمقابل تجميعي وكبير
بالنسبة للمعتمدين ،والذي قد يصل إلى مئات

المواطن دائماً
هو المتضرر سواء
بالسعر أو بالوزن
أو بالمواصفة
وعوامل األمان
يضاف إلى ذلك ما
يجري على مستوى
تخفيض الدعم
المتتالي وعوامل
االستغالل

الغاز الصناعي حديث آخر
تم رفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي للمحال
الـتـجــاريــة والـمـطــاعــم ،الـبــالــغ وزنـهــا 16كــغ ،إلى
 6000ل.س ،وهـ ــذا يـتـبـعــه ب ــال ـض ــرورة رفــع
بأسعار المأكوالت والمنتجات القائمة عليها،
ف ـهــل ي ـس ـت ـط ـيــع أصـ ـح ــاب ال ـم ـح ــال وال ـم ـطــاعــم
االلتزام بسعر النشرات المعدلة لألسعار وفق
رفــع ثمن أسـطــوانــة الـغــاز؟ علم ًا أن أسطوانة
الـغــاز لــن تـصــل ه ــؤالء ،بحسب بـعـضـهــم ،بأقل
من  7000ل.س.
ع ـم ـل ـي ـ ًا ،ف ــإن واقـ ــع ال ـح ــال ي ـق ــول :إن ال ـف ــارق
السعري ،سواء الرسمي أو ما يتم تقاضيه من
قبل الموزعين عن كل أسطوانة غاز صناعي،
ستتم إضافته إلى التكاليف التي ستقتطع من
جيوب المواطنين المستهلكين بالنتيجة.
التالعب بوزن األسطوانة
كـثـيــر مــن الـمــواطـنـيــن يـشـتـكــون مــن الـتــاعــب
ب ـك ـم ـيــات ال ـغ ــاز ال ـم ــوج ــودة ف ــي األس ـط ــوان ــة،
فــال ـت ـصــري ـحــات الــرس ـم ـيــة ال ـم ـع ـل ـنــة ت ـق ــول :إن
وزن األسـطــوانــة يـجــب أن يـكــون 10ك ــغ ،لكن
الواقع العملي يقول :إن كثير ًا من المعتمدين
ي ـتــاع ـبــون بــال ـك ـم ـيــات ال ـم ـع ـبــأة بــاألس ـطــوانــة،
ح ـيــث ي ـق ــوم بـعـضـهــم ب ـس ـحــب ج ــزء م ــن هــذه
الكمية لتعبئة الغازات الصغيرة ،وهذه العملية
تعتبر سهلة كون الختم البالستيكي الذي من
المفترض أن يوضع على كل أسطوانة لم يتم
االلتزام به من قبل معامل التعبئة ،والنتيجة،
أن مدة استهالك األسطوانة من قبل كل أسرة
أصـبــح أقــل مـمــا هــو مـفـتــرض ،وخــاصــة األســر
الـكـبـيــرة ،األم ــر ال ــذي يــدفــع اض ـط ــرار ًا لـلـجــوء
إلــى الـســوق الـســوداء لتغطية الـحــاجــة الفعلية
بحسب مدة االستالم ،والتي أصبحت شهرين
تـقــريـبـ ًا ،علم ًا أنــه بحسب اإلعــان الــرسـمــي ما
زالت  23يوم ًا.
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وبهذا الصدد ربما تجدر اإلشــارة أيض ًا إلــى أن
بـعــض الـمــوزعـيــن يـقــومــون بـتـعـبـئــة أسـطــوانــات
ال ـغــاز بــالـمـيــاه ،كــأسـلــوب فــي الـغــش والـتــدلـيــس
أيـضـ ًا على حـســاب الــوزن الفعلي الــرسـمــي ،وال
يـتـبـيــن ذل ــك بــالـنـسـبــة لـلـمــواطـنـيــن ّإل بـعــد الـبــدء
باستهالك األسطوانة ،مع األخــذ بعين االعتبار
أن ه ــذه الـعـمـلـيــة غــال ـب ـ ًا م ــا ي ـتــم تـسـجـيـلـهــا عـبــر
شبكات الـســوق الـســوداء غير الـثــابـتــة ،حيث ال
تـجــدي ال ـش ـكــوى ،والـنـتـيـجــة ،أن ال ـمــواطــن يقع
ضحية السعر المرتفع االستغاللي والكمية أيض ًا.
سالمة المواطن المهملة
بـعــض أس ـطــوانــات ال ـغــاز تـعـتـبــر م ـت ـضــررة أو
شـبــه تــالـفــة ،ومــع ذلــك ال يـتــم تـبــديـلـهــا ّإل بعد
الكثير من الجدال من قبل المعتمد في بعض
األحـ ـي ــان ،الـ ــذي ي ـت ــذرع بــال ـشــركــة غــال ـب ـ ًا ،مـمــا
يشكل خطر ًا على سالمة المواطنين.
الخلل والضرر الــذي يصيب أسطوانات الغاز
ال يـتـعـلــق بـهـيـكـلـهــا ال ـم ـعــدنــي جـ ــراء الـتـحـمـيــل
والتنزيل والنقل فقط ،وهو خلل غالب ًا يكون
مـ ـش ــاه ــد ًا ،ب ــل واألهـ ـ ــم م ــا ق ــد ي ـص ـيــب ص ـمــام
األسـطــوانــة نفسه مــن أضــرار غير مرئية ،وال
يتم اكتشافها ّإل عند فتحها واستخدامها في
المنزل ،وهــو ما يشكل خطر ًا أكبر في بعض
األح ـيــان .ومــع ذلــك فــإن بـعــض الـمــوزعـيــن ال
يقبلون استبدال األسطوانة المتضررة ،وفي
ب ـع ــض األحـ ـيـ ــان ي ـق ـب ـلــون ع ـل ــى م ـض ــض بـعــد
تـقــاضــي ب ــدل قـيـمــة ال ـص ـمــام الـمـتـضــرر ،وكــأنــه
مسؤولية المواطن ،وليس مسؤولية الشركة
والموزع!
المواطن هو المتضرر دائماً
بـمـطـلــق األحـ ــوال ،ف ــإن ال ـمــواطــن دائ ـم ـ ًا وأب ــد ًا
هــو الـمـتـضــرر ،س ــواء بــالـسـعــر أو بــالــوزن أو
بالمواصفة وعوامل األمان ،يضاف إلى ذلك ما
يجري على مستوى تخفيض الدعم المتتالي،
وعوامل االستغالل من قبل السوق السوداء
بحال االضطرار.
فإلى متى ستستمر وســائــل التضليل المتبعة
أعاله ،سواء الرسمية منها أو غير الرسمية؟!
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والل تخفيض دعم؟
السورية للتجارة ..تطفيش ّ

بالذكاء اإللكتروني ...والعمل الحكومي ...يلي ع أساس عم يشتغلو عليه ليوفروا الراحة والرخص والجودة العالية للمواطنين يلي ما عم يقدروا
يصدقوا حكي الحكومي وال يبلعوا عمايلون ال بميزان وال بقبان...
ǧدارين السكري

بيكفي تعذبوا
الخلق والعالم
كرمال واجب من
المفروض إنتو
لحالكون تعملوه
وما حدا يضل
يدفشكون عليه...

أعـلـنــت الـســوريــة لـلـتـجــارة بـشـهــر شباط
ال ـم ــاض ــي «الـ ـب ــدء بــالـتـسـجـيــل ع ــن دفـعــة
(ش ـ ـب ـ ــاط /أذار /نـ ـيـ ـس ــان) اب ـ ـت ـ ــداء مــن
صباح االثنين  15الشهر الـجــاري ،التي
ستستمر لثالثة أشهر وسيضاف الشاي
إلى مادتي الرز والسكر».
يـ ـعـ ـن ــي بـ ـلـ ــش الـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ع ال ـ ـمـ ــواد
الـمــدعــومــة مــن نــص الـشـهــر الـمــاضــي...
ون ـح ــن الـ ـي ــوم ع أبـ ـ ــواب ن ـه ــاي ــة شـهــر
أذار ...يعني صــرلــوا التسجيل مبلش
شهر ونص تقريب ًا...
وع ح ـســب ح ـكــي ال ـمــواط ـن ـيــن الــرســائــل
م ــا ع ــم ت ــوص ــل ...وم ـن ـشــان م ــا ح ــدا مــن
ال ـم ـســائ ـيــل ي ـق ــول إنـ ــو ت ـغ ـط ـيــة راحـ ــت-
تغطية أجت وهل الحجج تبعون...
ع ـي ـنــي رس ــائ ــل ال ـم ـســاب ـقــات وال ـع ــروض
هلكتنا ...يعني بالمشرمحي ما في حجة
ونقطة انتهى...
يعني بهل الـفـتــرة هَــي يلي مــرقــت ويلي
رح يخلص فيها شهرين من المفروض
ي ـ ـك ـ ــون مـ ـغـ ـط ــي تـ ـلـ ـتـ ـي ــن الـ ـ ـنـ ـ ــاس ي ـل ــي
المفروض تستلم موادها التموينية...
بــس ال ــدور مــا عــم ي ـم ـشــي ...يـمـكــن بــدو

دفشة خالص بنزينو!!!
وبرأيي عطوه دفشة لهل الــدور ...بكرا
ال ـم ــؤس ـس ــات ب ـت ــرك ــض ل ـت ـل ـبــي ح ــاج ــات
الناس وما عاد بتلحق...
وخــدوا بـعــدا ع زحـمــة وعجقة ع أبــواب
ص ــاالت ال ـســوريــة كــرمــال الـعــالــم تحصل
ع مخصصاتها يلي هيه باألساس قليلة
وكلمالها عم تقل بقدرة القادر...
وش ــوف ــوا ال ـك ــورون ــا ك ـيــف رح تــزعــل ع
هــل العالم ومــا رح تقرب عليهون بهيك
تجمعات!!...
إذا مــا عملتو دفشة لهل الــدور فــي عالم
كتير متل كل مرة ما رح تحسن تحصل
ع ـلــى م ـخ ـص ـصــات ـهــا م ــن «ال ـس ـك ــر والـ ــرز
والـ ـشـ ــاي ال ـم ـض ــاف ح ــديـ ـثـ ـ ًا» ي ـل ــي هـيــه
بحاجتها عنجد لتوفر شوية مصاري من
هل الراتب الترللي وحتروح عليها متل
المرات الماضية...
ت ـع ــذي ــب ال ـم ــواط ـن ـي ــن ب ــال ـح ـص ــول ع ـلــى
مخصصاتون «إن حصلوا عليها عنجد»
ي ـل ــي الـ ــدولـ ــة وال ـم ـع ـن ـي ـيــن ب ـه ــل ال ـق ـطــاع
ض ــارب ـي ــن الـ ـم ــواط ــن م ـن ـي ــة ل ـل ـس ـمــا إن ـهــا
ع ــم تــوفــر ال ـم ــواد ال ـمــدعــومــة ب ـ «ال ــذك ــاء
اإللكتروني» بسعر أرخص بفرض أنها
مــوجــودة والـمــواطــن عــم يحصل عليها..
هــاد دلـيــل ع إنــو عــم يـتـهــربــوا مــن الــدعــم

تهنئة بمناسبة عيد األم وعيد النوروز وعيد المعلم

يلي مننوا الناس كلهم فيه ،بمحاربتون
للفساد واالستغالل والذي منو..
وهل الشي هو عبارة واضحة حتى ولو
ما كانت بشكل علني ع موضوع خفض
الدعم عن هل المواد هي..
وإن كــان مــو هــاد القصد مـنــو ...فما في
مشكلة ورج ــوا الـنــاس إنـكــن عــم تعملوا
ألج ـ ـلـ ــون وش ـك ـل ـس ــول ـن ــا أمـ ـ ــور الـ ـمـ ــواد
المدعومة يا عيوني...
ولتجنب االزدحام القاتل وعدم حصول
ال ـنــاس عـلــى مـخـصـصــاتـهــا ،يـمـكــن وجــب
التنويه لما يلي:
زيـ ــادة ع ــدد ال ـص ــاالت يــا عـيــونــي خــوفـ ًا
عـلــى ال ـكــورونــا مــا تـنـصــاب بــال ـنــاس من
التجمع الحاشد..
زيـ ـ ــادة ال ـك ـم ـي ــات ال ـم ـس ـل ـمــة ل ـك ــل صــالــة
«قديمة أو حديثة» كــرمــال تغطي العدد
الـكـلــي مــن الـنــاس يـلــي بــدهــا تستلم عبر
بطاقتكون الــذكـيــة ع عــدد أفــراد األســرة
والذي منو..
يعني بيكفي تعذبوا الخلق والعالم كرمال
واجـ ــب م ــن ال ـم ـف ــروض إن ـت ــو لـحــالـكــون
تعملوه وما حدا يضل يدفشكون عليه...
صعبة عليكم وال ح تبرهنوا مــن جديد
أنــو غايتكم تطفيش المواطن من الدعم
ومن الذكاء!!

تتوجه «هيئة تحرير قاسيون» إلــى كافة األمـهــات السوريات ،وإلــى كافة المعلمين ،وإلــى الكرد السوريين ،وعموم الشعب الـســوري ،وكــل شعوب الشرق،
بالتهاني بمناسبة عيد األم ،وعيد نوروز ،وأعياد الربيع.
ولتكن ذكرى أعياد الربيع في هذا العام مناسبة لمزيدٍ من النضال من أجل الحل السياسي لألزمة ،وإنهاء الكارثة اإلنسانية ،والتغيير الجذري الشامل ،ومنع
كل أشكال التمييز على أساس قومي ،ومن أجل الحفاظ على وحدة البالد أرض ًا وشعب ًا.
هيئة تحرير قاسيون 2021/3/21

-
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فيسبوكيات

نفتتح فيسبوكيات هذا األسبوع ببوست
تهكمي عن الواقع المأساوي الذي يعيشه
السوريون ،يقول البوست:
• «ال ـ ـسـ ــوري ل ـم ــا ي ـم ــوت الزم يـكـتـبــوا
عـلــى نـعــوتــه تــوفــي إث ــر ص ــراع طــويــل مع
الحياة».
حول الخبر الوارد على صفحة الحكومة،
أن رئ ـيــس مـجـلــس الـ ــوزراء «واف ــق على
ت ــوص ـي ــة ال ـل ـج ـنــة االق ـت ـص ــادي ــة بــال ـس ـمــاح
باستيراد مادة كسبة بذور القطن العلفية
حتى تاريخ  2021-9-15شريطة وصول
الـمــادة المستوردة ودخولها كحد أقصى
لـتــاريــخ  2021-10-1عـلــى أن يـتــم إعــادة
ال ـن ـظ ــر ف ــي ال ـم ــوض ــوع ف ــي ضـ ــوء تــوفــر
اإلنـتــاج المحلي فــي حينه» ،علق البعض
بالتالي:
• «انتو عندكم علم حق كيس العلف 55
ألف صار».
• «لـيــش مــا بـتــزرعــوا شــونــدر عـلـفــي وال
صار االستيراد حجة».
• «لـمــاذا ال تـقــوم الــدولــة بــاسـتـيــراد هــذه
المواد بد ًال من التجار الحرامية».
ح ــول مــا ورد عـلــى صـفـحــة الـحـكــومــة أن
«ال ـف ــري ــق ال ـح ـكــومــي ال ـم ـع ـنــي ب ــإج ــراءات
التصدي لوباء كــورونــا جــدد التأكيد على
التشدد في تطبيق اإلجراءات االحترازية
في أماكن التجمعات والتـسوق واألنشطة
االجـتـمــاعـيــة والـثـقــافـيــة وفــرض الـعـقــوبــات
ب ـحــق أص ـح ــاب ال ـف ـعــال ـيــات ال ـت ــي ال تُ ـلــزم
روادهـ ـ ــا بـ ــارتـ ــداء ال ـك ـم ــام ــات ،وااللـ ـتـ ــزام
بــإجــراءات التباعد المكاني ،خصوص ًا مع
ازدي ـ ــاد ع ــدد اإلص ــاب ــات بــال ـف ـيــروس فــي
مـخـتـلــف ال ـم ـحــاف ـظــات» ،عـلــق الـبـعــض بما
يلي:
• «تركونا من سموات كورونا والقولنا
شــي حــل لـلـمـعـيـشــه الـشـعــب عــم يـبـكــي من
الجوع».
• «كـ ــورونـ ــا ارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار صـ ــار هــو
ال ـهــاجــس ع ـنــد ال ـن ــاس أك ـثــر م ــن اإلصــابــة
بمرض الكورونا».
• «شـ ــوف بـ ــاص ال ـن ـقــل وأفـ ـ ــران الـخـبــز
والكازية».
حـ ـ ــول حـ ــديـ ــث وزي ـ ـ ــر الـ ـنـ ـف ــط وال ـ ـثـ ــروة
المعدنية :أن «هناك مستقب ًال واعد ًا نفطي ًا
فــي الـمـيــاه ال ـســوريــة ،واألم ــر يـحـتــاج إلــى
هدوء وظروف لوجستية مستقرة» ،وأن
«أزم ــة الــوقــود إل ــى ان ـت ـهــاء ،ون ـحــن نعمل
كفريق حكومي لتأمين المشتقات النفطية
لتغطية حــاجــات الـســوق الـســوريــة» ،علق
البعض بما يلي:
• «قسم ًا بــاهلل ما عليه واحــد بيعطي أبر
بنج ..شقد إيدو خفيفة البركة».
• «واهلل يا غالي األزمــة صارت عنا أزمة
ثقة».
حـ ــول ح ــدي ــث م ــدي ــر ال ـس ــوري ــة ل ـل ـت ـجــارة،
بــأن «أك ـيــاس التغليف مـتــوفــرة والتعبئة
مستمرة للسكر واألرز ،ولكن فــي بعض
األحـيــان تطرأ بعض الصعوبات ،باعتبار
أن س ـعــره يــرتـفــع بـشـكــل ي ــوم ــي ،»..علق
البعض بما يلي:
• «شكر ًا إنك طمنتنا انو أكياس التغليف
موجودة ..كنت آكلة هم الطناجر لي رح
نحمال لعند السورية للتجارة».
• «ل ـم ــا م ــدي ــر عـ ــام ب ـي ـح ـكــي ع مـسـتــوى
اك ـ ـي ـ ــاس نـ ــايـ ـلـ ــون ع ـ ـ ــروف أنـ ـ ــه سـ ـل ــم ع
وضحة».
ونختم مع بوست مؤلم ،يعبر عمّا وصل
إل ـيــه ال ـم ــواط ــن الـمـفـقــر م ــن بـ ــؤس ،يـقــول
البوست:
• «كان حلمنا أكبر من أنو نشتري قنينة
زيت!».
وناقل الكفر ليس بكافر..
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تحولت غالبية أحالم الشعب السوري -بعد عشرة أعوام
حرب دامية وأزمة عميقة بالحصول على حياة ُمنعمة
من ٍ
خالية من الدماء -إلى كابوس مزعج ومزمن بقي يطاردهم
ليومهم هذا ،ترافق بـ «غالء المعيشة ،الجوع ،الفقر ،النزوح
والتشرد ،الهجرة الداخلية والخارجية ،البطالة» ..وغيرها
الكثير من المظاهر المأساوية األخرى.

ǧدعاء دادو

فبعدما ودّع الشعب الـســوري سنوات
الـ ـح ــرب وال ـق ـص ــف وال ـ ـمـ ــوت ،اسـتـقـبــل
س ـن ــوات ــه ال ـت ــال ـي ــة بـ ـظ ــروف أق ـس ــى مــن
ال ـظ ــروف ال ـت ــي م ــرت ب ــه ف ــي ال ـســابــق،
تجلت بالكثير من مظاهر الكارثة ،حتى
دون تـحــريــك ســاكــن مــن قِـبــل الـحـكــومــة
وجـمـيــع الـمـعـنـيـيــن مــن أول ــي األم ــر في
البالد.
رمضان والسيناريو الكارثي
تـ ـح ــدي ــد ًا ،وخ ـ ــال ال ـع ــام ـي ــن ال ـمــاض ـي ـيــن
وحتى اليوم ،شهدت األسواق السورية
قـفــزات كـبـيــرة بــأسـعــار الـسـلــع لــم يشهد
ل ـهــا م ـث ـيـ ًـا م ــن ق ـبــل ،وال ـت ــي ل ــم تـتــوقــف
ولــم ترحم الغالبية المفقرة مــن الشعب
بأكملها ،وذلك بدور مباشر من قبل كبار
الـحـيـتــان والـفــاســديــن ،الــذيــن يتحكمون
بالسوق وسلعه ،عــرضـ ًا وطلب ًا وسعر ًا
وم ــواصـ ـف ــة ،وب ــدع ــم ح ـك ــوم ــي مـنـقـطــع
النظير لهم.
ف ـق ــد أص ـب ـح ــت األسـ ـعـ ــار ت ـت ـغ ـيــر بـشـكــل
يــومــي ،بــل كــل ساعة بالحجج والــذرائــع
ذاتها ،وربما أحيان ًا بـ «تحديث بسيط»
على تلك الذرائع ليس إال!
وعـلــى واق ــع الـتــدهــور الـمـتــزايــد للقيمة
ال ـشــرائ ـيــة ل ـل ـيــرة أمـ ــام س ـعــر ال ـصــرف
فــي الـســوق ال ـســوداء ،ومــا يــرافـقــه من
زيــادة جنونية فــي األسـعــار ،أدى هذا

االرت ـف ــاع الـجـنــونــي إل ــى تــوجــه الـكـثـيــر
مــن الـحـيـتــان الـكـبــار ،وبـعــض أصـحــاب
الـ ـمـ ـحـ ــات ب ـم ـج ـه ــود شـ ـخـ ـص ــي ،إل ــى
تسعير سلعهم بــالــدوالر ،بشكل معلن
أو غير معلن ،للحفاظ على مكاسبهم
وهـ ــوامـ ــش رب ـح ـه ــم ،وب ــال ـح ــد األدنـ ــى
الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ق ـي ـم ــة س ـل ـع ـه ــم ،ط ـب ـع ـ ًا
دون مــاحـقــة ومـتــابـعــة جـهــات الــرقــابــة
وحـمــايــة الـمـسـتـهـلــك ،فــا مـحــاسـبــة وال
ضـبــط حـقـيـقــي وج ــدي لـمــا يـجــري في
األسواق!
فما زالــت أزمــة اختفاء بعض السلع ،أو
إن صح القول «احتكارها» بغاية التحكم
بسعرها اسـتـغــا ًال يــزيــد الــوضــع ســوء ًا،
خـ ـص ــوصـ ـ ًا ونـ ـح ــن ع ـل ــى اعـ ـتـ ــاب شـهــر
رمضان.
صدور السوريين موجوعة
شـ ـهـ ــدت وتـ ـشـ ـه ــد األس ـ ـ ـ ــواق فـ ــي ه ــذه
ال ـف ـتــرة ارت ـف ــاع ـ ًا غ ـيــر م ـس ـبــوق بــأسـعــار
الـمــواد الحياتية األســاسـيــة الـتــي تعتمد
عـلـيـهــا األس ـ ــرة ف ــي غ ــذائ ـه ــا الـمـنـقــوص
والمتقشف سلف ًا.
ف ـق ــد أث ـق ـل ــت األس ـ ـعـ ــار ك ــاه ــل ال ـم ــواط ــن
الـ ـس ــوري ،وزادت األع ـب ــاء عـلـيــه أكـثــر
فــأكـثــر ،خـصــوصـ ًا الغالبية المفقرة التي
تـشـكــل نـسـبــة ك ـب ـيــرة م ــن ذوي الــدخــل
المحدود أو المعدوم ،وهم أكثر الفئات
التي تأثرت بشكل سلبي بهذا االرتفاع
الجنوني.
فقد ارتـفـعــت أسـعــار الـلـحــوم حتى باتت
مــن الـمـنـسـيــات لــدى الـغــالـبـيــة مــن األســر
ال ـم ـف ـق ــرة ،وارتـ ـفـ ـع ــت أسـ ـعـ ــار ال ـح ـل ـيــب
ومشتقاته ،بما فــي ذلــك حليب األطفال
لـ ــأسـ ــف ،راف ـ ــق ذل ـ ــك ارت ـ ـفـ ــاع بــأس ـعــار
ال ـس ـك ــر والـ ــزيـ ــت والـ ـسـ ـم ــن ،وي ـن ـط ـبــق
ه ــذا االرت ـف ــاع عـلــى الـمـنـتـجــات الـغــذائـيــة
ال ـج ــاف ــة ال ـم ـع ـبــأة وال ـم ـغ ـل ـفــة ،وارت ـف ـعــت
أس ـعــار األدوات الـكـهــربــائـيــة والـمـعــدات
الصناعية والمشتقات النفطية ،وكذلك
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أسعار األدوية وتكاليف العالج ،وصو ًال
إل ــى ارت ـفــاع ال ـمــادة الـغــذائـيــة األســاسـيــة
أال وه ــي ال ـخ ـبــز ،سـ ــواء ال ـت ـمــوي ـنــي أو
السياحي والسكري.
والـسـبــب فــي كــل ذلــك ،هــو اإله ـمــال في
آليات الضبط والرقابة الحكومية ،وهو
دل ـيــل واض ــح عـلــى الـتـقـصـيــر فــي األداء
الحكومي ،بــل الغياب شبه الـتــام للدور
الحكومي المفترض.

حجة سعر
الصرف في
السوق السوداء
كما حجج وذرائع
العقوبات
والحصار يتم
تعميمها
للتغطية على
كل موبقات
األسواق
وتداعياتها التي
أصبحت قاتلة

الدخان وسعر الصرف
حالة استثناء
بات من الطبيعي أن ترتفع أسعار السلع
م ــع ارت ـف ــاع س ـعــر ال ـص ــرف ف ــي ال ـســوق
ال ـس ــوداء ،بـغــض الـنـظــر عــن االع ـتــراف
الــرس ـمــي بــذلــك مــن عــدمــه ،ول ـكــن لـمــاذا
ال تنخفض األسعار مع انخفاض سعر
الصرف ،أو تستقر مع استقراره؟
فـ ــإذا كـ ــان ت ـس ـع ـيــر ال ـم ـن ـت ـجــات وال ـس ـلــع
وال ـم ــواد مــرتـبـطـ ًا بـتـكــالـيـفـهــا ،ف ــإن سعر
الـ ـص ــرف ف ــي الـ ـس ــوق ال ـ ـسـ ــوداء لـيــس
ال ـمُ ـح ــدد ال ــوح ـي ــد ف ــي هـ ــذه ال ـت ـكــال ـيــف،
وبالتالي في التسعير النهائي ،ومع ذلك
نجد أن نسب االرتفاع في األسعار على
ال ـمــواد والـسـلــع فــي األسـ ــواق غــالـبـ ًا ما
تـتـجــاوز نـســب مـتـغـيــرات سـعــر الـصــرف
بدرجات!
ع ـلــى ال ـط ــرف ال ـم ـقــابــل ،ت ـجــدر اإلش ــارة
إلـ ــى أن ق ـط ــاع الـ ــدخـ ــان «الـ ـمـ ـه ــرب أو
الـمـسـتــورد» هــو الــوحـيــد الــذي يتماوج
س ـعــره ب ـمــا ي ـتــوافــق م ــع ت ـب ــدالت سـعــر
ال ـصــرف نـسـبـيـ ًا ،ارت ـفــاع ـ ًا أو انـخـفــاضـ ًا،
ويستقر مع استقراره!
وهذه المعضلة لم يوجد لها أي تفسير
ط ـي ـلــة الـ ـسـ ـن ــوات ال ـم ــاض ـي ــة ،وك ـ ــأن مــا
ي ـن ـط ـبــق ع ـلــى ال ــدخ ــان ال ي ـن ـط ـبــق عـلــى
غـيــره مــن الـسـلــع فــي األس ــواق ،أو كــأن
ح ـي ـت ــان ه ـ ــذه ال ـس ـل ـع ــة م ـخ ـت ـل ـف ــون عــن
حيتان بقية السلع ،علم ًا أنهم شركاء في
النهب والفساد!

غياب الحلول سببه السياسات
ي ـع ـيــش الـ ـس ــوري ــون الـ ـي ــوم ب ـت ـحــوالت
فــرضــت عليهم تلك المصائب واألزمــات
الـمُـفـتـعـلــة وال ـم ـق ـصــودة م ــن ق ـبــل جميع
المعنيين ،المباشرين وغير المباشرين،
مــن ت ـجــار ح ــرب وأزمـ ــة ،وح ـي ـتــان مــال
وأربـ ــاح ،ومـسـتـغـلــي ال ـســوق ال ـســوداء،
وارتـ ـفـ ـع ــت وت ــائ ــره ــا وتـ ـس ــارع ــت عـلــى
أرض الواقع ،في ظل االستمرار بالنهج
ال ـح ـك ــوم ــي ال ـم ـت ـبــع ال ـم ـح ــاب ــي لـمـصــالــح
هـ ــؤالء ع ـلــى ح ـس ــاب م ـصــالــح الـغــالـبـيــة
دون رحـمــة أو شفقة أو تأنيب ضمير،
وصـ ــو ًال إل ــى شـفـيــر ال ـق ـضــاء ع ـلــى هــذه
الغالبية جوع ًا وقهر ًا.
فـ ـحـ ـج ــة سـ ـعـ ــر الـ ـ ـص ـ ــرف ف ـ ــي الـ ـسـ ــوق
الـســوداء ،كما حجج وذرائ ــع العقوبات
وال ـح ـصــار ،يـتــم تـعـمـيـمـهــا لـلـتـغـطـيــة على
كــل مــوبـقــات األس ــواق وتــداعـيــاتـهــا التي
أصـبـحــت قــاتـلــة ،بـمــا فــي ذل ــك مــا يـصــدر
رسمي ًا مــن قــرارات تصب فــي تخفيض
الــدعــم الـحـكــومــي عـلــى الـسـلــع األســاسـيــة
تباع ًا.
فلم يشهد الـمــواطــن مــن الحكومة طيلة
السنوات الماضية ّإل مزيد ًا من القرارات
الخُزعبلية التي لم تسد رمقه ،مع بعض
التصريحات الـتــي يمكن اعـتـبــارهــا إبــرة
بنج مؤقتة إلغالق فمه فقط ال غير.
ف ــإذا كــانــت ال ـح ـكــومــة ع ــاج ــزة ف ـعـ ًـا عــن
تحقيق اسـتـقــرار فــي سـعــر الـصــرف بما
يحد مــن رفــع األسـعــار ،فمن المفروض
بــال ـحــد األدنـ ــى أن ت ـقــوم بـمـهــامـهــا عـلــى
م ـس ـت ــوى ض ـب ــط هـ ــذه األسـ ـعـ ــار ب ـحــال
انـخـفــاض سـعــر ال ـصــرف ،عـلـمـ ًا أن هــذا
وذاك أمر ممكن بشرط التغيير الجذري
لسياساتها كاملة ،وهو ما يجب أن يتم
ع ــاج ـ ًا ول ـيــس آجـ ـ ًـا ،بــرغ ـبــة الـحـكــومــة
والقائمين على األمر في البالد ،أو رغم ًا
عنهم ،فاألمر وصل حدود بقاء المواطن
على قيد الحياة من عدمه ،وربما حدود
بقاء سورية نفسها من عدمه أيض ًا!
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السلع األساسية ومتاهة التسعير المركزي والمكاني

يعتبر الخبز السياحي من السلع المسعرة مكانياً وليس مركزياً ،وهو ما يبرر التباين
السعري النسبي له بين محافظة وأخرى أحياناً ،على العكس مث ًال من الخبز التمويني
«المدعوم» المسعر مركزياً حتى اآلن ،بغض النظر عن سعره االستغاللي عبر شبكات
السوق السوداء.
ǧعاصي اسماعيل

ال ـح ــدي ــث ال ــرس ـم ــي يـ ـق ــول :إن ه ـن ــاك بـعــض
السلع األســاسـيــة الـتــي يتم تسعيرها مــركــزيـ ًا،
ومـنـهــا ط ـب ـع ـ ًا :الـسـلــع «ال ـمــدعــومــة» (الـخـبــز-
ال ـم ـح ــروق ــات -الـ ـم ــواد ال ـم ـق ـن ـنــة) ،بـيـنـمــا يـتــم
تسعير بعض السلع مكاني ًا.
كـ ــذلـ ــك يـ ـت ــم الـ ـتـ ـف ــري ــق أح ـ ـيـ ــان ـ ـ ًا بـ ـي ــن ال ـس ـل ــع
ال ـم ـس ـت ــوردة ال ـم ـمــولــة بــال ـق ـطــع األج ـن ـبــي عــن
غـيــرهــا بـمــا يـخــص الـتـسـعـيــر أي ـض ـ ًا ،مــع األخــذ
بعين االعتبار تعدد جهات التسعير الرسمية
المعتمدة وكثرتها ،بما في ذلك جهات القطاع
ال ـخــاص ،وب ــأن تـحــريــر األس ـعــار لــم يـقــف عند
حــدود السلع والـمــواد فـقــط ،بــل كــذلــك تسعير
الخدمات أيض ًا.
السياحي ارتفع ..ماذا عن التمويني؟
م ــؤخ ــر ًا ،أص ـبــح سـعــر رب ـطــة الـخـبــز الـسـيــاحــي
رسـمـيـ ًا ،بــوزن  1كــغ 2200 ،ليرة فــي دمشق،
وذلـ ـ ــك بـ ـنـ ــا ًء ع ـل ــى قـ ـ ــرار ال ـم ـك ـت ــب ال ـت ـن ـف ـيــذي
لمحافظة مدينة دمشق الصادر نهاية األسبوع
الماضي.
مــع األخــذ بعين االعـتـبــار أن الـخـبــز السياحي
والـكـعــك وال ـص ـمــون كــانــت تـصــدر بـهــا نـشــرات
أسعار مركزية فيما سبق ،بينما أصبحت الحق ًا
كــل محافظة تصدر نشرتها السعرية الخاصة
بهذه المواد.
فـهــل هــذه الـمــواد (الـخـبــز الـسـيــاحــي -الكعك-
الصمون )..تعتبر من السلع األساسية أم من
غير األساسية بحسب التصنيفات الرسمية؟
ومــا هــو مــآل بـعــض ال ـمــواد والـسـلــع األخــرى
الح ـق ـ ًا ،فــي ظــل تـبــايــن تـعــريــف األس ــاس ــي من
غ ـي ــر األس ـ ــاس ـ ــي م ـن ـه ــا ،وف ـ ــي ظـ ــل ت ـخ ـف ـيــض
ال ــدع ــم الـ ـج ــاري ت ـب ــاع ـ ًا ع ـلــى الـ ـم ــواد وال ـس ـلــع

«المدعومة» ،بما في ذلك الخبز التمويني أو
المحروقات مث ًال ،تماشي ًا مع سياسات تحرير
األسعار التي تسير على قدم وساق؟
السعر مستوفى سلفاً
م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـع ـم ـل ـيــة ،فـ ــإن ال ـس ـعــر الــرس ـمــي
ال ـجــديــد لـلـخـبــز الـسـيــاحــي فــي دم ـشــق لــم يكن
مفاجئ ًا ،فقد سبق أن فرض االرتفاع السعري
نفسه على المستهلكين في السوق ،وإن بشكل
متباين ،على مرأى ومسمع الجهات الرسمية
المخولة بالتسعير والرقابة.
فــالـخـبــز الـسـيــاحــي والـصـمــون والـكـعــك لــم تعد
هذه من ضمن السلع التي تصدر بها نشرات
أسـعــار مــركــزيــة ،مــا أدى إلــى تباين واخـتــاف
أسعارها.
فربطة الخبز السياحي تباع في السوق ،وعبر
الـمـحــال الـتـجــاريــة ،بـهــذا السعر تقريب ًا (2200
ليرة) ،وبأعلى منه في بعض األحيان ،حسب
المكان والزمان ودرجة االضطرار.
وق ـ ــد س ـب ــق أن ط ــال ـب ــت ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـح ــرف ـي ــة
لصناعة الخبز والكعك والمعجنات في دمشق
وريفها ،بتعديل أسعار كل من الخبز السياحي
والصمون والكعك والمعجنات ،وذلــك بسبب
ارت ـف ــاع أس ـعــار مــدخــات ومـسـتـلــزمــات إنـتــاج
هــذه الـمــواد ،وخــاصــة الطحين والـمـحــروقــات،
وق ــد أك ــد ع ـلــى ذل ــك مــديــر ال ـت ـج ــارة الــداخ ـل ـيــة
وحـمــايــة المستهلك فــي دمـشــق خــال تصريح
صحفي نهاية شباط الماضي ،والقرار الجديد
أعـ ــاه ب ـمــا ي ـخــص ال ـخ ـبــز ال ـس ـيــاحــي ه ــو أحــد
األشكال التنفيذية لذلك حتى اآلن.
ومن المتوقع أن تصدر نشرات أسعار شبيهة
للخبز السياحي من قبل المكاتب التنفيذية في
بقية المحافظات تباع ًا ،وكذلك للخبز الصمون
والكعك وبقية المعجنات.

مع ذريعة الحرب
والحصار والعقوبات
تزايدت معدالت
هوامش ربح بعض
حيتان القطاع
الخاص على حساب
الخزينة العامة
والمواطنين
واالقتصاد الوطني

التسعير وجهاته المتعددة
الـتـسـعـيــر ال ـمــركــزي لـلـسـلــع األســاس ـيــة تـصــدر
ن ـشــراتــه ال ـس ـعــريــة م ــن ق ـبــل وزارة ال ـت ـجــارة
الــداخ ـل ـيــة وح ـمــايــة الـمـسـتـهـلــك كـجـهــة مـخــولــة
ح ـك ــوم ـي ـ ًا وفـ ـقـ ـ ًا ل ـم ـهــام ـهــا ال ـم ـن ـص ــوص عـنـهــا
قــانــون ـ ًا ،وق ــد تــم تـفــويــض مــديــريــات الـتـجــارة
الــداخـلـيــة وحـمــايــة المستهلك فــي المحافظات،
بالتعاون والتنسيق مع المكاتب التنفيذية في
الـمـحــافـظــات ،بــإصــدار ن ـشــرات تـسـعـيــر بعض
ال ـس ـلــع األس ــاس ـي ــة أي ـض ـ ًا ،إض ــاف ــة إل ــى مـهــامـهــا
على مستوى إصدار نشرات التسعير المكاني
لبعض المواد والسلع.
ك ــذل ــك ت ــدخ ــل ع ـل ــى خ ــط ال ـت ـس ـع ـيــر الــرس ـمــي
عشرات الجهات الحكومية األخرى ،فكل جهة
تـصــدر ن ـشــرات أس ـعــار بـعــض ال ـمــواد والـسـلــع
ال ـتــي تـنـتـجـهــا أو تـتـعــامــل ب ـهــا ،م ـثــل :ال ـغــزول
والخيوط والسجاد واإلسمنت و....
مع األخذ بعين االعتبار ،أن التسعير المكاني
فــي الـمـحــافـظــات يـعـتـمــد عـمـلـيـ ًا عـلــى مــا يـقــدمــه
ال ـق ـطــاع ال ـخــاص (مـنـتـجـ ًا أو م ـس ـت ــورد ًا) من
تكاليف ،تضاف إليها هوامش الربح المعتمدة
ك ـن ـســب ،بـحـســب ح ـل ـقــات ال ـت ـجــارة وال ـتــوزيــع
وصــو ًال إلى المستهلك ،سواء كانت ممولة أو
غير ممولة بالقطع.
السلع األساسية وتحرير األسعار
الـتـمــويــل بــالـقـطــع األج ـن ـبــي لـلـمـسـتــورديــن من
ال ـق ـطــاع ال ـخــاص بــالـسـعــر الــرس ـمــي لـلـمـصــرف
ال ـم ــرك ــزي ت ــوق ــف ع ـم ـل ـي ـ ًا ،بــاس ـت ـث ـنــاء تـمــويــل
اسـتـيــراد بـعــض ال ـمــواد الـمــدعــومــة واألدوي ــة،
وبعض مستلزمات القطاع العام ،لكن ذلك ال
يعني أن الـسـلــع األســاسـيــة الـتــي كــانــت ممولة
وتــوقــف تـمــويـلـهــا لــم تـعــد أســاس ـيــة ،فـتـكــريــس
تـحــريــر األس ـعــار ال يـعـنــي بـحــال مــن األح ــوال
تغيير طبيعة وأهمية المادة أو السلعة.
فـقــد جــرى تـحــديــد ال ـمــواد والـسـلــع األســاسـيــة
س ــاب ـق ـ ًا ب ــال ـت ــال ــي( :الـ ـسـ ـك ــر ،الـ ـ ــرز ،ال ــزي ــوت،
السمون بكل أنواعها ،الشاي ،المتة ،البن بكل
أنــواعــه ،الـحـلـيــب الـمـجـفــف ،الـطـحـيــن ،معلبات
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الطون والـســرديــن .)...وقــد كــان ذلــك مرتبط ًا
بما يقدم من تمويل بالقطع األجنبي ،بالسعر
الرسمي المعتمد من قبل المصرف المركزي،
لـقــاء إج ــازات اسـتـيــراد هــذه ال ـمــواد ،واعـتـبــار
ذلــك جــزء ًا مــن «الــدعــم» الـمـقــدم لـهــذه الـمــواد،
والــذي لم يحصد نتائجه اإليجابية المرقومة
ّإل بعض حيتان االسـتـيــراد ،ومــا زالــوا ،فمع
ذريـعــة الـحــرب والحصار والعقوبات تزايدت
م ـعــدالت هــوامــش رب ــح ه ــؤالء عـلــى حـســاب
ال ـخ ــزي ـن ــة ال ـع ــام ــة وال ـم ــواط ـن ـي ــن واالق ـت ـص ــاد
الوطني.
متاهة الرقابة على الجودة والمواصفة
واق ــع ال ـحــال ي ـقــول :إن كــافــة الـسـلــع وال ـمــواد
وال ـخــدمــات فــي ال ـســوق يـتــم تـسـعـيــرهــا عـمـلـيـ ًا
مـ ــن قـ ـب ــل بـ ـع ــض حـ ـيـ ـت ــان الـ ـقـ ـطـ ــاع الـ ـخ ــاص
ولـمـصـلـحـتـهــم ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك ال ـم ــواد وال ـس ـلــع
ال ـم ــدع ــوم ــة ،والـ ـنـ ـش ــرات ال ـ ـصـ ــادرة رس ـم ـي ـ ًا،
مــركــزيــة أو مـكــانـيــة ،أو مــن أي ــة جـهــة رسـمـيــة
ك ــان ــت ،م ــا ه ــي ّإل ص ـكــوك لـشــرعـنــة األس ـعــار
المحررة في األسواق ،مع هوامش ربحها.
ف ـك ـثــرة ج ـهــات الـتـسـعـيــر الــرس ـمــي وت ـعــددهــا،
وال ـم ـتــاهــة بـيــن الـتـسـعـيــر ال ـمــركــزي والـمـكــانــي
وف ـق ـ ًا لــآلـيــة الـمـعـمــول ب ـهــا ،لــم تـكــن ّإل وب ــا ًال
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن وط ــال ـب ــي الـ ـخ ــدم ــات فــي
الـنـتـيـجــة ،وق ــد تــاهــت ب ـهــذه الـمـتــاهــة أي ـض ـ ًا كل
عوامل وفــرص الرقابة والمتابعة ،على الرغم
مــن كـثــرة جـهــاتـهــا الــرسـمـيــة أي ـض ـ ًا ،لـيــس على
األسـعــار فقط ،بــل وعلى الـجــودة والمواصفة
أيض ًا.
وبـ ـك ــل اخـ ـتـ ـص ــار ،ي ـم ـكــن ال ـ ـقـ ــول :إن مـ ــا يـتــم
اعتبارها سلع ًا أساسية رسمي ًا ال عالقة لها ال
من قريب وال من بعيد بمصلحة المستهلكين
وحاجاتهم ،بل بما يرتبط بمصلحة بعض كبار
الـحـيـتــان مــن أص ـحــاب األربـ ــاح فـقــط ال غـيــر،
وب ـمــا ي ـتــوافــق مــع تـكــريــس س ـيــاســات تـحــريــر
األسعار الليبرالية على السلع والخدمات ،التي
تـصــب بمصلحة ه ــؤالء عـلــى حـســاب الغالبية
المهمشة والمفقرة.
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عادة ما يقال بأن الحروب الكبرى تعقبها عملية تعويض طبيعية للخسائر البشرية ...وتشهد المجتمعات طفرة نمو سكاني عقب الحرب ،وهذا ما شهدته
أوروبا والواليات المتحدة بعد كل من الحربين العالميتين ،ولكن الحروب الكبرى التي تندلع وتنتهي وتعقبها مرحلة إعادة إعمار واسعة وناجحة قد تسمح بهذا
التعويض! ّإل ّأن حروباً مستدامة كحروب منطقتنا التي لم تشهد بعد عقود خروجاً آمناً تمنع حتى آليات التعويض الطبيعية ،وتستمر األجيال في فقدان حق
األمومة واألب ّوة ويخسر المجتمع من مستقبله.

معدالت خصوبة النساء في سورية :تحس ٌن طفيف

الحروب الطويلة والخسارات المستقبلية..
البالد األكثر تضررًا من الحرب الكبرى في منتصف القرن
العشرين ،مثل :روسيا وألمانيا وفرنسا كان نصف خساراتها
السكانية من الشباب الذكور تحت عمر الثالثين عاماً ،ومع ذلك
فإن معدل النمو السكاني ومعدل الخصوبة ارتفع خالل عقد
الخمسينات ،ووصل ذروته في الستينات ثم عاد لالنخفاض
في الدول الثالث المذكورة ...العملية التي تزامنت مع مرحلة
إعادة اإلعمار والعقد الذهبي للنمو االقتصادي بعد الحرب.
حيث أقل من عقدين بعد الحرب سمحت الظروف الدولية
وطبيعة اإلعمار باستعادة التعويض ،ولكن هذا ال ينطبق
على دول منطقتنا وحروبها المستمرة بمستوى يمنع حصول
تنمية جدية منذ عقود.

ǧعشتار محمود

لبنان العراق وأفغانستان
ع ـ ـشـ ــرون عـ ــام ـ ـ ًا تـ ـق ــريـ ـبـ ـ ًا مـ ــن الـ ـح ــرب
الـلـبـنــانـيــة األه ـل ـيــة ،بــل وع ـش ــرون عــامـ ًا
بـعــد (اإلع ـم ــار) ال ي ــزال االت ـج ــاه الـعــام
ل ـم ـع ــدل ال ـخ ـص ــوب ــة ال ـك ـل ــي فـ ــي ل ـب ـنــان
ينخفض ،وعملي ًا بين  1970وصو ًال إلى
 1990فقدت اللبنانيات  %25مــن معدل
الـخـصــوبــة الـكـلــي ،وهــي نـسـبــة الـتــراجــع
فــي عــدد الـ ــوالدات لـكــل ام ــرأة فــي عمر
الخصوبة بين  49-15سنة ،كما تضعها
اإلح ـص ــائ ـي ــات ال ــدول ـي ــة .م ـع ــدل يُـحـســب
مــع أوزان لـعــدد اإلن ــاث فــي كــل مرحلة
عمرية.
ف ــي الـ ـع ــراق ،ب ـلــغ ال ـت ــراج ــع ب ـيــن عــامــي
 2000وص ــو ًال إل ــى  2020نـسـبــة %22
أي ـض ـ ًا ،والـبـلــد ال ــذي عــانــى مــن الـحـصــار
ث ــم االح ـ ـتـ ــال ،وصـ ـ ــو ًال إلـ ــى اس ـت ـم ــرار
االضطراب والفوضى ،وانتها ًء بالحرب
م ــع داعـ ــش ،ل ــم يـسـتـطــع خ ــال عـقــديــن
مــن الــزمــن أن ي ـخــرج مــن آث ــار الـحــرب
فــي تقليص خـصــوبــة الـنـســاء ،ويستمر
التناقص بشكل متسارع.
أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان شـ ـهـ ــدت الـ ـمـ ـع ــدل األكـ ـث ــر
ح ـ ـدّة ،ب ـيــن ع ــام ــي  2000وص ـ ــو ًال إلــى
 2020حيث فقد هــذا البلد الواقع تحت
االح ـت ــال وال ـغ ــارق فــي ال ـفــوضــى حتى
الـيــوم نـسـبــة  %37مــن مـعــدل الخصوبة
لنسائه...
ال ــوض ــع األك ـث ــر ح ـ ـدّة ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان،
فهي البلد األفـقــر واألقــل تنمية ...بينما
ط ــوال جـيـلـيــن فــي ال ـعــراق فــإن الـشـبــاب
المولودين في الثمانينات والتسعينات
وأث ـ ـن ـ ــاء الـ ـحـ ـص ــار وال ـ ــذي ـ ــن ش ـ ـبّـ ــوا فــي
عقود الحرب تقل قدرتهم على الــزواج
واإلن ـجــاب ،وتنخفض خـصــوبــة النساء
بمعدالت متسارعة.
أمــا لـبـنــان ال ــذي لــم يـخــرج مــن الـحــرب،
ول ــم يـحـ َـظ فـعـلـيـ ًا بـفــرصــة تـشـكـيــل دولــة
جدية حتى اليوم ...فإن معدل الخصوبة
فيه يستمر باالنخفاض وهــو منذ عام
 2005تقريب ًا يعاني من خصوبة أقل من
م ـعــدل االس ـت ـبــدال ال ـض ــروري لـلـسـكــان،
وال ـج ـيــل ال ـحــالــي ف ــي ل ـب ـنــان أص ـبــح أقــل
عدد ًا من جيل ما قبل الحرب.

سورية تراجع أكبر واقتراب من
معدل االستبدال
أمـ ــا ف ــي سـ ــوريـ ــة ،فـ ــإن ع ـش ــر س ـن ــوات
فـقــط أفـقــدتـنــا مــا يـقــارب  %20مــن معدل
الخصوبة الكلي للنساء السوريات ،مع
المستوى االستثنائي من كل الكوارث
ال ـت ــي ت ــؤث ــر ع ـل ــى االسـ ـتـ ـقـ ــرار :ه ـجــرة
ال ـش ـب ــاب وم ــوت ـه ــم ،الـ ـن ــزوح وخ ـس ــارة
الـمـنــازل ،تــوســع الفقر بشكل استثنائي
وم ـت ـس ــارع ...وخ ـســرنــا بـعـشــر سـنــوات
مــا ي ـقــارب خ ـســارة ال ـعــراق ولـبـنــان في
ع ـقــديــن م ــن ال ـح ــرب وال ـف ــوض ــى! وهــو
مــا يـضـيــف إل ــى م ــؤش ــرات حـ ـدّة األزم ــة
السورية دلي ًال جديد ًا.
س ـ ــوري ـ ــة تـ ـقـ ـت ــرب سـ ــريـ ـعـ ـ ًا م ـ ــن م ـع ــدل
ال ـخ ـص ــوب ــة االس ـت ـب ــدال ــي ،أي :ال ـم ـعــدل
الذي وفقه يمكن القولّ :إن المجتمع لن
يـتــوســع فــي جـيــل الح ــق ،بــل يـبـقــى عند
ح ــدوده الـحــالـيــة ،وهــي خـســارة بشرية
لمجتمع لم
وخسارة فرص نمو وتنمية
ٍ
يستطع أن يقطف ثمرة قواه الشابة.
وفـ ــق ال ـت ـق ــدي ــرات ال ــدول ـي ــة ،فـ ــإن مـعــدل
خصوبة  2,1هو حد االستبدال الطبيعي
ل ـل ـم ـج ـت ـمــع م ــن ج ـي ــل آلخ ـ ــر ،ون ـح ــن قــد
وصـلـنــا ال ـيــوم إل ــى مـعــدل خـصــوبــة كلي
 2,8بالتقديرات الوسطية للسنوات بين
 .2020-2015وإذا ما استمرت الحرب
والتدهور االقتصادي ،أو إذا ما دخلنا
ف ــي مــرح ـلــة طــوي ـلــة أخـ ــرى م ــن تــراجــع
ال ـت ـن ـم ـيــة وت ــوس ــع ال ـف ـق ــر ،فـ ــإن ال ـم ـعــدل
س ـ ـيـ ــزداد تـ ــراجـ ـعـ ـ ًا وس ـن ـص ــل إل ـ ــى حــد

عــدم قــدرة المجتمع على تجديد نفسه
سكاني ًا .ولن نحتاج إلى  35عام ًا لندخل
في خسارة العدد المطلق للجيل الالحق

كما حصل في لبنان ،بل قد ندخل بأقل
من عقدين في هذه النتيجة.
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المعدل العام
مخيف أكثر
للخصوبة
ٌ
إن ه ـ ــذه ال ـح ـس ـب ــة ال ــوس ـط ـي ــة ل ـم ـعــدل
تراجع
الخصوبة الكلي ،التي تشير إلى
ٍ
بنسبة  %20خــال عشر سنوات ،قد ال
تعكس تمام ًا حدّة الوقائع!
فإذا ما استخدمنا معدل الخصوبة العام
الذي يأخذ أرقام ًا وسطية بغض النظر
عن توزع النساء على الشرائح العمرية
ض ـمــن ع ـمــر ال ـخ ـص ــوب ــة ،فـ ــإن ال ـتــراجــع
يصل إلى أكثر من  .%60وكنا قد أشرنا
إلـيــه ســابـقـ ًا فــي حسبة لـقــاسـيــون مبنية
على مسح السكان الــذي أجــراه المكتب
المركزي لإلحصاء في عــام  ،2017بأن
ع ــدد ال ـمــوال ـيــد الـكـلــي نـسـبــة إل ــى جميع
الـنـســاء فــي عـمــر الـخـصــوبــة قــد بـلــغ 6,6
أطـ ـف ــال ل ـك ــل  100امـ ـ ــرأة ،ب ـي ـن ـمــا كــانــت
ه ــذه الـنـسـبــة الــوسـطـيــة فــي ع ــام 2010
تقارب  17طف ًال لكل  100امرأة في عمر
ال ـخ ـصــوبــة! وه ــو رق ــم ي ــدل عـلــى الـعــدد
الكبير مــن الـنـســاء فــي ذروة الخصوبة
اللواتي لم يمتلكن الفرصة باإلنجاب مع
التغير الديمغرافي الجنسي الكبير داخل
الـبــاد ســواء بـمــوت أو هـجــرة الشباب
الذكور وعموم التدهور االقتصادي.
فعملي ًا ،يزيد عدد النساء داخــل سورية
فــي ذروة الـخـصــوبــة بـيــن عـمــري -20
 39سـنــة عــن عــدد الــذكــور بـمـقــدار 570
ألـ ــف! وه ــو م ــا ي ـع ـطــي واح ـ ــد ًا م ــن أهــم
ال ـمــؤشــرات عـلــى ع ــدد اإلن ــاث الـشــابــات
المحرومات من فرصة األمومة .إضافة
إل ــى وج ــود مــا ي ـقــارب  517أل ــف ام ــرأة
أرم ـل ــة ،وح ــوال ــي  110امـ ــرأة مـطـلـقــة أو
منفصلة.
تحسن المعدل
في  2019فهل يستمر؟!
الـبـيــانــات الـسـنــويــة لــإحـصــاء الحكومي

لــم تعد تنشر معدل الخصوبة منذ عام
 ،2010ول ـك ــن ي ـم ـكــن اسـ ـت ــدالل ال ـم ـعــدل
ال ـع ــام م ــن ب ـي ــان ــات ال ـم ــوال ـي ــد ال ـس ـنــويــة
ليعطي مؤشر ًا تقريبي ًا.
وفـ ــي آخـ ــر ال ـب ـي ــان ــات ل ـع ــام  2019مــن
ال ـم ـج ـم ــوع ــة اإلح ـص ــائ ـي ــة  ،2020فــإنــه
ب ــال ـم ـج ـم ــل ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول :إن ال ـم ـع ــدل
الـعــام ارتـفــع ،ولـكــل  100امــرأة فــي عمر
الـخـصــوبــة أصـبــح عــدد الـمــوالـيــد المؤكد
 7,2ب ـ ــزي ـ ــادة %9 :عـ ــن م ـس ـت ــوى ع ــام
.2017
ح ـيــث م ـقــابــل م ــا ي ـق ــارب  4,25مـلـيــون
امــرأة فــي عمر الخصوبة داخــل الـبــاد،
فــإن عــدد المواليد المولودة والمسجّلة
ف ــي  2019قـ ــارب  308آالف م ــول ــود.
وه ــي أرق ـ ــام ال ت ـضــم م ـحــاف ـظــات حـلــب
والــرقــة ودي ــر ال ــزور وإدلـ ــب .مــا يشير
إلــى بـعــض االرت ـفــاع فــي الـمــؤشــر الـعــام
من بيانات السجالت المدنية.
ال ـت ـح ـســن ب ـي ــن  2019-2017م ـتــوقــع،
حيث شهد عاما  2018-2017انحسار ًا
ف ــي دائـ ــرة ال ـع ـنــف ،واس ـت ـق ــرار ًا نـسـبـيـ ًا
ف ــي م ـس ـتــويــات األسـ ـع ــار ،ف ـم ـثـ ًـا كــانــت
الـفـتــرة بين العامين هــي الــوحـيــدة التي
ل ــم يـسـجــل فـيـهــا ازدي ـ ــاد ف ــي أعـ ــداد مــن
يعانون من نقص تغذية داخل سورية.
يضاف إلى ذلك أن هذه المرحلة شهدت
انحسار ًا كبير ًا في موجات اللجوء إلى
دول الجوار ،وتراجع ًا في الهجرة غير
الشرعية مــن ســوريــة التي كــان ذروتها
في .2016-2015
ليبقى السؤال :هل يستمر هذا التحسن
في العامين الماضي والحالي؟! عوامل
االسـ ـتـ ـق ــرار واإلن ـ ـجـ ــاب الـ ـي ــوم ب ــأدن ــى
م ـس ـت ــوي ــات ـه ــا ،وارت ـ ـف ـ ــاع حـ ـ ـدّة ال ـج ــوع
وات ـســاعــه ل ــن تـسـمــح عـمـلـيـ ًا بــاسـتـمــرار
االت ـ ـ ـجـ ـ ــاه ال ـ ـم ـ ــؤق ـ ــت الرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع مـ ـع ــدل
الخصوبة.

13

عدد األطفال المولودين سنوياً لكل  100امرأة في عمر الخصوبة

7.2
6.6
17

2017
2010

2,8

معدل الخصوبة الكلي في
سورية يقارب  2,8كوسطي
بين  2020-2015ونحن
بهذا نقترب من معدل
االستبدال المق ّدر بـ 2,1
ما يعني أنه مع مزيد من
انخفاض الخصوبة سنصل
إلى جيل الحق أقل عددًا.

إن تــراجــع مـعــدل الـخـصــوبــة يُـفـقــد هــذه الـمـنـطـقــة ،ودو ًال مـثــل ســوريــة وال ـعــراق مـثـ ًا واح ــدة مــن أهــم مـيــزاتـهــا وهــي انـفـتــاح الـنــافــذة
الديمغرافية ،أي :ارتفاع نسبة الشباب وعموم القوى العاملة قياس ًا لعدد السكان المُعالين اقتصادي ًا أو غير المنتجين ،أي ،من هم تحت
سن الـ  15سنة ،وفوق سن الـ  ...65إننا نعبر هذه المرحلة ونفقد ميزتها بغرق هذه القوى البشرية في دوامــة الفوضى والتراجع
االقتصادي ،وأكثر من ذلك فإن هذه الشرائح الشابة تخسر حتى فرصتها في ضمان مستقبل إعالتها (بعد عدة عقود) عندما سيصبح
عدد القوى العاملة الشابة أقل مع عدم امتالك شباب اليوم للفرصة الكافية لتجديد النوع مقابل الخسائر السكانية الكبرى ،وهو ما
سيتطلب إنفاق ًا تنموي ًا ضخم ًا من الجيل القادم...
هذا التحدّي تواجهه معظم دول المركز اليوم ،ولكن بفارق أساسي :أنها (دول مركز)! أي :تتمركز فيها الكتلة األكبر من الثروات
والدخول والفوائض تاريخي ًا .بينما سيكون هذا التحدّي صعب ًا جد ًا على األجيال الالحقة في منطقتنا إذا لم تتغير معادالت توزيع
الفرص عالمي ًا ...وسيكون أطفالنا القالئل اليوم مسؤولين بعد جيل عن إعالة عــدد أكبر مما نعيله الـيــوم ،وكلما اختصرنا مرحلة
الفوضى والدمار كلما كانت مهمة االنتشال الحق ًا أخفّ وطأة وأسرع وقع ًا.

2019

 400ألفعملياً مع تراجع الخصوبة
فإن الخسارة الوسطية
في عدد األطفال خالل عام
واحد تقارب  400ألف حيث
وفق المعدل السابق كان من
الممكن إنجاب  700ألف
تقريباً بينما أنجب 300
ألف!
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في الحالة السورية:

إنقاص فعلي لقيمتها!
زيادة األجور «الوهمية» هي ٌ
تشريعي حمل الرقم 2
مرسوم
صدر اليوم الثالثاء  16آذار،
ٌ
ٌ
ونص على ما أسماه «منحة» بقيمة  50ألفاً ليرة
لعام ّ 2021
سورية لكل العاملين من مدنيين وعسكريين ،و 40ألفاً ليرة
ألصحاب المعاشات التقاعدية.

ǧعماد طحان

وقـبــل أي نـقــاش لحجم هــذه «المنحة»
م ـقــارنــة بــاحـتـيــاجــات ال ـســوري ـيــن ،ال بد
م ــن اإلش ـ ــارة إل ــى ّأن م ــرس ــوم الـمـنـحــة
(ال ـت ــي ه ــي م ـن ـحــة ل ـم ــرة واح ـ ــدة) كــان
قد سبقه يــوم أمــس رفــع جديد ألسعار
ال ـم ـح ــروق ــات (وه ــو رف ــع دائــم ول ـيــس
رفع ًا لشهر واحد!) ،بل وهو رفع ستليه
كما ع ّلمتنا التجارب المريرة ارتفاعات
إضافية .هذا الرفع ،يكفي وحده لتغطية
الـمـنـحــة خ ــال أق ــل م ــن ش ـهــريــن .حـيــث
يمكن لــرفــع سـعــر الـغــاز الـمـنــزلــي وحــده
ب ـم ـق ــدار  1200لـ ـي ــرة سـ ــوريـ ــة ل ـل ـجــرة
الواحدة  10كغ (من  2650إلى )3850
أن يـغـطــي الـمـنـحــة خ ــال  8أش ـه ــر ،إذا
افترضنا أنها ستشمل  2,1مليون عامل
بين من هو على رأس عمله ،وبين من
هــو مـتـقــاعــد .وإذا أدخ ـل ـنــا الـبـنــزيــن 95
و 90في الحساب ،مع افتراض أقل من
الــواقــع بـ ّـأن ثـلــث الـكـمـيــات الـمـبــاعــة تباع
خ ــارج الـبـطــاقــة «الــذك ـيــة» ،ف ـ ّـإن المنحة
يمكن تغطيتها بأقل من شهرين...
وج ــرى رفــع أس ـعــار الـمـحــروقــات طبع ًا
تـحــت مـسـمــى «تـعــديــل أس ـع ــار» .وكـلـمــة
«ت ـعــديــل» هــي إح ــدى الـكـلـمــات الـعــديــدة
ضمن قاموس االحتيال الذي يستخدمه
أصـ ـحـ ــاب الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة فــي
سورية منذ سنوات طويلة؛ على غرار
«إع ــادة تــوزيــع الــدعــم لمستحقيه» بــد ًال
مــن تسمية األمــور بمسمياتها والـقــول:
تخفيض الدعم ...وإلخ.
زيادة أجور وليس «منحة»
ض ـمــن ال ـحــالــة الـمـسـتـمــرة م ــن االرت ـف ــاع
الـ ـجـ ـن ــون ــي لـ ــأسـ ـعـ ــار ومـ ـ ــن الـ ـتـ ـه ــاوي
الـمـسـتـمــر لـسـعــر ال ـص ــرف ،ف ـ ّـإن أضـعــف
اإليـ ـ ـمـ ـ ــان ه ـ ــو زي ـ ـ ـ ــادة أجـ ـ ـ ــور ول ـي ــس
«مـنـحــة»؛ فحتى لــو تعاملنا مــع المنحة
بغض النظر عــن تأثيراتها على السعر
(وهــو مــا سنناقشه الحـقـ ًا) ،وافترضنا
أنـ ـهـ ــا زي ـ ـ ــادة ح ـق ـي ـق ـي ــة م ــؤق ـت ــة (ل ـم ــدة
ش ـه ــر) ،ف ــإن قـيـمـتـهــا س ـت ـتــاشــى خــال
أي ـ ــام م ــن اإلع ـ ــان ع ـن ـهــا م ــع اس ـت ـم ــرار
ت ـهــاوي ال ـقــدرة الـشــرائـيــة لـلـيــرة؛ فكيف
إذا كــانــت المنحة قــد صــدرت بــالـتــوازي
ع ـم ـل ـي ـ ًا م ــع ت ـخ ـف ـيــض ج ــدي ــد ف ــي الــدعــم
ع ــن ال ـب ـنــزيــن وال ـغ ــاز ال ـم ـنــزلــي؟! ولـكــن
حتى إذا كان الحديث عن زيادة أجور،
فـ ــإنّـ ــه ي ـن ـب ـغــي ال ـت ـم ـي ـي ــز ب ـش ـك ــل واضـ ــح
ب ـي ــن زيـ ـ ــادة األج ــور ال ـف ـع ـل ـي ــة وزي ــادة
األجور التضخمية.
زيادة األجور
ّإن ثالثة ثوابت أساسية ينبغي أن تبقى

في البال دائم ًا حين التعامل مع مسألة
األجور وزيادتها وهي التالية:
أو ًال :الحد األدنى لألجور والحد
األدنى لمستوى المعيشة
ال ـمــؤشــر ال ــذي يـنـبـغــي أن ت ـقــاس عليه
األجور للقول إنّها أجور فعلية وتضمن
حياة كريمة للناس ،ليس الرقم المطلق
لألجر ألنّه مجرد رقم ال معنى له دون
نسبه إلــى القيمة الـشــرائـيــة أي :إلــى ما
ي ـس ـت ـط ـيــع ش ـ ــراءه م ــن ب ـض ــائ ــع ،وه ــذه
الـبـضــائــع يـجــب أن تـحـقــق الـحــد األدن ــى
المطلوب للمعيشة.
إذا كـ ــان األج ـ ــر م ـل ـيــون ل ـي ــرة ش ـهــري ـ ًا،
وك ــان ــت ال ـم ـل ـيــون ل ـي ــرة ت ـش ـتــري كـيـلــو
فإن األجر يساوي كيلو بطاطا،
بطاطاّ ،
وليس مهم ًا هل هو مليون أم مليار...
بالنسبة للحد األدنى لمستوى المعيشة
وفق ًا لمؤشر قاسيون ،فهو عند حدود
 732أل ـ ــف لـ ـي ــرة سـ ــوريـ ــة ألس ـ ــرة مــن
 5أش ـخ ــاص (ق ـب ــل ال ـت ـض ـخــم اإلض ــاف ــي
األخ ـي ــر الـ ــذي ق ــد ي ـصــل ب ــه إل ــى تـخــوم
م ـل ـيــون ل ـي ــرة ش ـه ــري ـ ًا) .بـيـنـمــا وسـطــي
األجــور مــا يــزال يــراوح عند حــدود 60
ألــف ليرة ســوريــة ،وهــذه «المنحة» لن
تزيده ،ألنها لمرة واحدة فقط ،وهي لن
تكفي إليصال أصحاب األجور إلى الحد
األدن ــى لـمـسـتــوى الـمـعـيـشــة حـتــى لـمــدة
شهر واحد ،بل وال حتى لمدة أسبوع.
ثانياً :ربط األجور باألسعار
إذا اف ـتــرض ـنــا ّأن ال ـس ـيــاســة األج ــري ــة
بنيت على أســاس ربــط الـحــد األدنــى

المقصود
بالتضخمي
هو أن الدولة
تقوم عملياً
بطبع أوراق
إضافية من
عملتها المحلية
واستخدامها
في زيادة األجور
أو رفع أسعار
بضائع معينة
وتغطي الزيادة
في األجر من
ذلك الرفع

لـ ــأجـ ــور ب ــالـ ـح ــد األدنـ ـ ـ ــى ل ـم ـس ـتــوى
المعيشة ،فهل هذا كافٍ؟ ال .ينبغي أن
يكون االرتباط مستمر ًا وليس لمرة
واحدة؛ أيّ :إن الحد األدنى لمستوى
ال ـم ـع ـي ـش ــة ي ـن ـب ـغ ــي أن يـ ـت ــم ح ـس ــاب ــه
بشكل دوري (كــل ثالثة أشهر مث ًال)
وأن يـجــري تـعــديــل األج ــور آل ـي ـ ًا على
أســاس الـتـغـيــرات الـتــي تـجــري ضمنه
(والناتجة عن التضخم أو االنكماش،
أي :عــن تغير األسـعــار) ..وينبغي أن
يكون ذلك حق ًا للعمال ،وليس مكرمة
أو منحة...
ثالثاً :مصدر زيادة األجور
مصدر زيــادة األجــور ينبغي أن يكون
م ـ ـصـ ــدر ًا ح ـق ـي ـق ـي ـ ًا ،ولـ ـي ــس ت ـض ـخ ـم ـي ـ ًا.
قـبــل ال ـحــديــث عــن الـمـقـصــود بــالـمـصــدر
الـحـقـيـقــي ،فــالـمـقـصــود بــالـتـضـخـمــي ،هو
أن ال ــدول ــة ت ـقــوم عـمـلـيـ ًا بـطـبــع أوراق
إضافية من عملتها المحلية واستخدامها
فــي زيــادة األجــور ،أو أن تقوم الدولة
ب ــرف ــع أس ـع ــار ب ـضــائــع م ـع ـي ـنــة وتـغـطــي
ال ــزي ــادة ف ــي األجـ ــر م ــن ذل ــك ال ــرف ــع...
بـهــذه الـطــريـقــة ،وكـمــا تــوضــح الـتـجــربــة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة الـ ـمـ ـلـ ـم ــوس ــة ،وكـ ـمـ ــا ت ـق ــول
الـقــوانـيــن الـمـعــروفــة فــي عـلــم االقـتـصــاد،
فإن الزيادة التضخمية ستكون بأحسن
ّ
األحــوال زيــادة وهمية ،أيّ :إن أسعار
ال ـب ـض ــائ ــع س ـتــرت ـفــع ب ــال ـم ـق ــدار ال ـكــافــي
اللتهام تلك الزيادة .ولكن هذا باإلطار
النظري البحت وفي أوضــاع مستقرة،
أم ـ ــا فـ ــي أوض ـ ـ ــاع ك ــال ــوض ــع الـ ـس ــوري
ال ـم ـت ــداع ــي ،ف ـ ـ ّـإن الـ ــزيـ ــادة الـتـضـخـمـيــة

تُ ـســرع ان ـه ـيــار سـعــر ال ـص ــرف ،وتـطـلــق
يــد الـتـجــار اللتهامها اسـتـبــاقـيـ ًا ،والتهام
أقسام من القيمة الشرائية للرواتب ما
قبل الزيادة...
هــل هــذا يعني ّأن الــزيــادة تـكــون دائـمـ ًا
ض ــارة؟ بــالـتــأكـيــد ال ،هــي تـكــون ضــارة
ح ـي ــن ت ـت ــم ب ــال ـط ــري ـق ــة الـ ـت ــي ت ـت ــم فـيـهــا
ب ـس ــوري ــة (ع ـل ـم ـ ًا ّأن ال ـح ــدي ــث ه ـنــا هــو
ع ــن مـنـحــة ول ـيــس زي ـ ــادة) أي :زي ــادة
تضخمية وبال مصدر.
ك ـي ــف ت ـك ــون الـ ــزيـ ــادة ح ـق ـي ـق ـيــة؟ حـيــن
تـ ـك ــون مـ ــن مـ ـص ــدر ح ـق ـي ـق ــي ...وك ـيــف
تـكــون مــن مـصــدر حـقـيـقــي؟ هـنــالــك أحــد
احـتـمــالـيــن ال ثــالــث لـهـمــا :إم ــا أن يـكــون
ال ـب ـلــد ف ــي حــالــة ن ـمــو اق ـت ـصــادي يـسـمــح
بـتـخـصـيــص ج ــزء مــن الـنـمــو فــي زي ــادة
األج ــور ،وهــذه ليست الـحــالــة السورية
الراهنة نهائي ًا .االحتمال الثاني :هو أن
تتم زيادة األجور على حساب األرباح،
ألن الثروة الوطنية في نهاية المطاف
ّ
هــي ب ــاب ــان :أج ــور وأربـ ـ ــاح ...وطــريـقــة
التوزيع في سورية هي طريقة إجرامية
بكل معنى الكلمة ،وقد كانت في بدايات
األزم ـ ــة ت ـتــم ب ـش ـكــل ( %20م ــن ال ـث ــروة
تــذهــب ل ـ  %80م ــن ال ـســوري ـيــن ،و%80
ت ــذه ــب لـ ـ  .)%20واألرق ـ ـ ــام اآلن أك ـثــر
إجرام ًا بكثير ،حيث يكاد ال يحصل %90
من السوريين على  %10من الثروة...
زيادة األجور ممكنة ،وبمعدالت جدية،
ح ـي ــن ي ـص ـبــح م ـم ـك ـن ـ ًا أن ي ـم ــد ال ـش ـعــب
الـ ـس ــوري يـ ــده إلـ ــى ج ـي ــوب ال ـحــرام ـيــة
الكبار الذين يتحاشى جهاز الدولة بكل
سلوكه إقالق راحتهم وأرباحهم...
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السجيل الزيتي ..ثروة أيقظها أكثر من وزير!
ّ

تحدث وزير النفط والثروة المعدنية ،خالل لقاء عبر اإلخبارية السورية األسبوع
الماضي ،عن ثروة سورية مهمة ،لكنها نائمة ،وال بد من إيقاظها واستثمارها،
السجيل الزيتي.
وهذه الثروة عبارة عن  40مليار طن من ّ

ǧسمير علي

الفائدة من استثمار هذه الثروة النائمة بحال
إيقاظها ،بحسب الوزير ،أنه« :إذا اعتمدتا على
هــذه ال ـثــروة فــإنــه سـيـتـيــح لـنــا كـبـلــد أن نـحــرر
ك ـم ـيــات ال ـغ ــاز ال ـت ــي ت ــذه ــب ل ـتــول ـيــد ال ـك ـهــربــاء
لغايات أخرى ،وخاصة أن استخدام الغاز في
توليد الكهرباء هو أقــل جــدوى اقتصادية من
أي شــيء آخــر ،كاستخدامه في الـسـيــارات ،أو
المنازل ،أو في صناعة األسمدة ،أو في صناعة
حـبـيـبــات (ال ـبــولــي إتـيـلـيــن) ال ـتــي نـسـتــوردهــا،
معتبر ًا أن المردود سيكون أعلى بكثير».
تفصيالت
لـقــد قــال الــوزيــر بـحـســب وســائــل اإلع ــام :إنــه
«يوجد في منطقة خناصر  38مليار طن يمكن
استخدامه بالحرق المباشر لتوليد البخار من
أجــل توليد الكهرباء» ،مضيف ًا« :ناقشنا األمر
ف ــي ل ـج ـنــة ال ـط ــاق ــة ،م ــن أجـ ــل وضـ ــع م ـشــروع
تجريبي على الطاولة» ،وأضاف الوزير« :إذا
تم تحرير هذه الكميات من الغاز واتجهنا بهذا
االت ـجــاه ،كــم مــن آالف فــرص الـعـمــل ستخلق
وتشغل اليد العاملة».
االكتشاف ليس جديدًا..
ح ــدي ــث ال ــوزي ــر أعـ ــاه ق ــد ي ـك ــون م ـب ـشــر ًا فــي

ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ال ـم ــرت ـب ــط ب ــإي ـق ــاظ هـ ــذه ال ـث ــروة
واستثمارها ،لكنه في الوقت الــراهــن ال يعدو
كونه كالم ًا بكالم ،علم ًا ّأن السوريين سبق أن
سمعوا عن هذه الثروة دون أن يلمسوا منها
أي نفع حتى تاريخه!
فقد نقلت وكالة سانا في شهر أيار من العام
 2010إع ــان ـ ًا عــن وزارة الـنـفــط يـتـحــدث عن
«وج ـ ــود ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة م ــن ح ـجــر الـسـجـيــل
ال ــزي ـت ــي ،الـ ــذي ي ـم ـكــن اس ـت ـخ ــدام ــه ف ــي تــولـيــد
ال ـطــاقــة وال ـن ـفــط ومـ ــواد ال ـب ـنــاء واإلس ـم ـنــت».
ون ـق ـلــت الــوكــالــة ع ــن وزي ــر ال ـن ـفــط ف ــي حـيـنـهــا
قــولــه :إن «الــدالئــل تـشـيــر إلــى وج ــود كميات
كـبـيــرة مــن حـجــر الـسـجـيــل الــزيـتــي فــي منطقة
خناصر في حلب (شمال سورية) تقدر بنحو
 37مليار طن».
لـيــس ذلــك فـقــط ،بــل تضمن الـخـبــر فــي حينه:
أن ال ــوزي ــر ق ــام ب ـجــولــة ع ـلــى مــوقــع م ـشــروع
الـتـنـقـيــب ال ــواق ــع ج ـنــوب ش ــرق ح ـلــب ،مـشـيــر ًا
إل ــى أن« :أع ـمــال الـحـفــر لـلـمــرحـلــة األول ــى من
المشروع تضم  48بـئــر ًا ،أنجز منها  23بئر ًا،
أما الـ  25بئر ًا األخرى سيبدأ العمل بإنجازها
العام القادم».
معروض لالستثمار دون مستثمرين
المشروع من أجل «استثمار صخور السجيل
الزيتي للحصول على الطاقة» ،معلن عنه عبر

ال جديد يسجل باسم
الوزير سوى اإلشارة
إلى أن هذه الثروة
نائمة منذ أكثر من
 10سنوات أما لماذا
ولمصلحة من فال
أحد يعلم!؟

موقع هيئة االستثمار السورية الرسمي أيض ًا،
وبـهــذا الـصــدد ال جديد قــد يسجل باسم وزيــر
النفط من الناحية العملية سوى اإلشــارة إلى
أن هــذه ال ـثــروة مــا زال ــت نــائـمــة مـنــذ أكـثــر من
 10سنوات عملي ًا ،أما لماذا ولمصلحة من فال
أحد يعلم!
ل ـق ــد ت ـض ـم ــن اإلعـ ـ ـ ــان( :أهـ ـ ـ ــداف ال ـم ـش ــروع
ومخرجاته وأهميته وميزات موقعه ،باإلضافة
إل ــى تـكــالـيـفــه الـتـقــديــريــة ال ـم ـقــدرة ب ـ  8مــايـيــن
دوالر ،وفـتــرة اسـتــرداد رأس الـمــال المقدرة
بـ ـ  8سـ ـن ــوات ،م ــع إي ـ ــراد ب ـعــض الـتـسـهـيــات
والحوافز للمشروع).
أمـ ــا ال ـم ـع ـلــومــات غ ـيــر ال ـم ـبــوبــة ف ــي اإلعـ ــان،
والتي ما زالت فارغة كعناوين ،فهي( :الطاقة
اإلنتاجية ،الجهة المسؤولة ،الشكل القانوني
لـ ـلـ ـمـ ـش ــروع ،ن ـ ــوع االسـ ـتـ ـثـ ـمـ ــار ،ال ـض ـم ــان ــات
واإلعفاءات وحل النزاعات ،العمالة ،العائد على
االستثمار والعمالة) ،ما يعني أن المشروع لم
يـتــم الـتـقــدم لــه مــن أيــة جـهــة اسـتـثـمــاريــة حتى
تاريخه!
ثروة شبيهة في وادي اليرموك أيضاً
كذلك تجدر اإلشارة إلى أن هناك أماكن أخرى
جرى اكتشاف وجود صخور السجيل الزيتي
فيها.
فـقــد سـبــق أن تــم اإلع ــان عــن وج ــود هــذه
الصخور بكثرة في منطقة وادي اليرموك
(ت ــل ش ـهــاب زي ـ ــزون ح ـيــط) ف ــي مـحــافـظــة
درعـ ــا ،وه ــي «ذات مــواص ـفــات نــوع ـيــة قــد
ت ـك ــون ق ــاب ـل ــة لــاس ـت ـث ـمــار وي ـس ـت ـف ــاد مـنـهــا
ف ــي م ـج ــال ال ـح ــرق ال ـم ـبــاشــر ف ــي مـحـطــات
ت ــولـ ـي ــد ال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة وم ـ ـجـ ــاالت
صناعة اإلسمنت البورتلندي واستصالح
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األراض ـ ـ ــي ،إض ــاف ــة إلـ ــى اس ـت ـخ ــدام ال ــرم ــاد
الناتج عن عملية الحرق كإضافات تسميدية
لألراضي» ،وذلك بحسب حديث منقول عن
مــديــر فــرع الجيولوجيا والـثــروة المعدنية
ف ــي مـحــافـظــة درعـ ــا ف ــي ع ــام  2010أي ـض ـ ًا،
والــذي وضّح «أن احتياطي مادة السجيل
الــزي ـتــي الـمـكـتـشــف ف ــي درعـ ــا ك ـب ـيــر ،حـيــث
دل ــت الـ ــدراسـ ــات وال ـت ـحــال ـيــل ال ـم ـج ــراة مــن
قـبــل ك ــوادر الـمــؤسـســة الـعــامــة للجيولوجيا
على وجود العناصر النادرة التي تزيد من
القيمة االقتصادية للخام».
أين الجهات الرسمية
من استثمار هذه الثروة؟
عملي ًا ،إن الثروة التي جرى الحديث عنها من
قبل الوزير سبق أن تم إيقاظها منذ أكثر من
 10س ـنــوات ،لكنها لــم تــوضــع فــي االسـتـثـمــار،
عـلــى الــرغــم مــن ال ـشــروح الـتــي أوردت ـهــا هيئة
االس ـت ـث ـمــار ال ـســوريــة ع ــن ال ـم ـشــروع بـحـســب
التبويبات أعاله ،وعلى الرغم من التسهيالت
والـحــوافــز الـتــي يمكن أن تستفيد منها الجهة
المستثمرة ،مثل« :جميع الحوافز واإلعفاءات
ف ــي م ــرس ــوم ت ـش ـج ـيــع االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ح ــال
تشميله بأحكامه».
وبغض النظر عن كل ما سبق نتساءل:
طــال ـمــا أن ال ـم ـشــروع ح ـيــوي وم ــرب ــح وه ــام،
ف ـل ـم ــاذا ل ــم ي ـتــم اس ـت ـث ـم ــاره م ــن ق ـبــل ال ـج ـهــات
الحكومية نفسها حتى تاريخه ،وزارة النفط
وال ـ ـثـ ــروة ال ـم ـع ــدن ـي ــة ،أو ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـعــامــة
للجيولوجيا ،أو وزارة الكهرباء ،أو غيرها من
الجهات المخوّلة باستثمار الخامات ومصادر
الطاقة في البلد ،خاصة وأن هناك مراحل من
المشروع سبق أن تم إنجازها؟!.
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الثالثاء 16 ،آذار الجاري ،دراسة قال
فيها الباحثون :إن الصواعق التي ضربت
األرض خالل المليار سنة األولى التي
تلت عملية تشكل الكوكب (العائدة إلى
ما قبل  4,5مليارات سنة) ربما تكون
قد ح ّررت مركبات الفوسفور الالزمة
لتكوين الجزيئات الحيوية الضرورية
لنشوء الحياة على كوكبنا .وقام الباحثون
بفحص عينة «فولغوريت» كبيرة
وغير معتادة تشكلت عندما ضربت
الفناء الخلفي ألحد
صاعقة عام 2016
َ
ٌ
المنازل في جلين إلين ،إلينوي ،خارج
شيكاغو ،في الواليات المتحدة .وتوضح
هذه العينة ّأن الصخور الزجاجية
(وتسمى
المتكونة بعد الصاعقة
ّ
ِّ
الفولغوريت) تأوي كميات كبيرة من
مركبات الفوسفات القابل للذوبان في
الماء (الشريبيرسايت) ،وبالتالي القابل
للمساهمة في تشكيل الحياة ،بتوافر
معينة.
شروط َّ

ǧمجموعة باحثينǧ
ترجمة وإعداد :د .أسامة دليقان

الحياة على األرض وأهمية الفوسفور
يـعـتـقــد ال ـع ـل ـمــاء ،أن ال ـكــائ ـنــات ال ـح ـيــة الـمـبـكــرة
الشبيهة بالبكتيريا نشأت فــي المياه البدائية
لألرض ،ولكنّ هناك جد ًال حول وقت حدوث
ذلــك ،ومــا إذا كــان قــد حــدث فــي المياه الدافئة
والضحلة أو فــي الـمـيــاه العميقة فــي الفتحات
الحرارية المائية.
قــد تقدم الــدراســة نظرة ثاقبة ألصــول الحياة
ال ـم ـي ـكــروب ـيــة ال ـم ـب ـكــرة ع ـلــى ك ــوك ــب األرض.
ورب ـمــا تـعـطــي أح ــد اآلل ـيــات الـتــي قــد تتناسب
م ــع ف ــرض ـي ــة إم ـك ــان ـي ــة وج ـ ــود ال ـح ـي ــاة خ ــارج
ك ــوك ــب األرض أي ـض ـ ًا ع ـلــى ك ــواك ــب صـخــريــة
فإن
مماثلة لكوكبنا .بالنسبة لكوكبنا األرض ّ
مــن المحتمل أن الحياة نـشــأت عليه منذ 3,5
م ـل ـيــارات س ـنــة ،حـيــث تـشـيــر األدل ــة الـمـعـتـمــدة
عـلــى نـظــائــر ال ـكــربــون الـمـشــع إل ــى أن الـحـيــاة
ربما نشأت قبل فترة تراوح بين  3,8إلى 4,1
مليارات سنة.
من بين المكونات التي تعتبر ضرورية للحياة
الماء والكربون والهيدروجين والنيتروجين
واألكسجين والكبريت والفوسفور ،إلى جانب
مصدر للطاقة .والفوسفور هــو أحــد العناصر
األســاس ـيــة ل ـل ـح ـيــاة ،وي ـش ــارك ف ــي الـجــزيـئــات
ال ـح ـي ــوي ــة ،م ـث ــل :ال ـح ـم ــض الـ ـنـ ــووي الــري ـبــي
م ـن ـق ــوص األوكـ ـسـ ـجـ ـي ــن  ،DNAوال ـح ـم ــض
ال ـ ـنـ ــووي ال ــري ـب ــي  ،RNAوال ـفــوس ـفــول ـي ـب ـيــد
الـضــروري لألغشية الخلوية ،ومــركــب الطاقة
الشهير «األدينوزين ثالثي الفوسفات» .ATP
فــي حـيــن أن «الـفـسـفــور الــاحـيــوي» األرضــي
م ــوج ــود ف ــي ك ــل م ـك ــان ب ـش ـكــل أس ــاس ــي عـلــى
األرض فــي شـكــل الـفــوسـفــات الـمــؤكـســد ،لكنه
يكون مرتبط ًا بالمعادن ،مثل :األباتيت ،الذي
ال يذوب بشكل فعال في الماء.
ما هو الشريبرسايت؟
حـتــى اآلن ،كــان يُـعـتـقــد عـلــى نـطــاق واس ــع أن
الـنـيــازك الـتــي قـصـفــت األرض فــي وقــت مبكر
ك ــان ــت م ـس ــؤول ــة ب ـش ـكــل أس ــاس ــي ع ــن وج ــود
ال ـف ــوس ـف ــور «ال ـم ـت ــاح ب ـي ــول ــوج ـي ـ ًا» .تـحـتــوي
بعض النيازك على معدن الفوسفور المسمى
الشريبرسايت  ،schreibersiteوهو مركب
يحتوي على فوسفور وحديد ونيكل ،وقابل
لـلــذوبــان فــي ال ـمــاء ،وال ـمــاء هــو الــوســط الــذي
يُ ـع ـت ـقــد أن ال ـح ـي ــاة ق ــد ت ـش ـك ـلــت وب ـ ــدأت ف ـيــه.

وبالتالي ،فإن الشريبرسايت هو أحد المصادر
الـمـقـبــولــة عـمــومـ ًا كـمـصــدر لـلـفــوسـفــات لتخليق
ج ــزي ـئ ــات ال ـف ــوس ـف ــات ال ـع ـض ــوي ــة األس ــاس ـي ــة
التمهيدية ما قبل تكون الحياة على األرض.
في المقابل ،تم العثور على الفوسفور المُرجَع
ك ـي ـم ـيــائ ـي ـ ًا ف ــي ش ـكــل م ـع ــدن ال ـشــري ـب ـيــرســايــت
شــديــد ال ـت ـفــاعــل .ع ـنــدمــا ي ـتــم تــرطـيـبـهــا ،تـشـكــل
الـشــريـبـيــرســايــت فــوسـفــاتـ ًا مــائـيـ ًا نـشـطـ ًا ق ــادر ًا
على تكوين جــزيـئــات عضوية أســاسـيــة ،مثل:
ف ــوسـ ـف ــات ال ـغ ـل ـس ـي ــري ــن وال ـن ـي ــوك ـل ـي ــوزي ــدات
والفوسفوكولين ،وغـيــرهــا ،والـتــي يعتقد أنها
لعبت دور ًا مهم ًا فــي نـشــأة الـحـيــاة مــن خالل
الـتـفــاعــل بـكـفــاءة مــع األشـعــة فــوق البنفسجية
ال ـش ـم ـس ـيــة وك ـبــري ـت ـيــد ال ـه ـيــدروج ـيــن الـمـنـحـ ّـل
 HSلتكوين أورثوفوسفات .-PO43ما هو الفولغوريت؟
العينة التجريبية التي قام الباحثون بفحصها
الختبار الفرضية ،هي عينة فولغوريت كبيرة
وغ ـيــر م ـع ـتــادة تـشـكـلــت ع ـنــدمــا ض ــرب ال ـبــرق
الفناء الخلفي للمنزل المذكور في جلين إلين،
إلينوي ،خارج شيكاغو ،في الواليات المتحدة
األمريكية ،وذلك عام .2016
ع ـن ــدم ــا تـ ـض ــرب ص ــاع ـق ــة األرض ،ي ـم ـكــن أن
تـخـلــق ص ـخــور ًا زجــاجـيــة تـسـمــى الـفــولـغــوريــت
 fulguritesع ــن ط ــري ــق ال ـت ـس ـخ ـيــن ال ـفــائــق،
وأحيان ًا تبخر الصخور السطحية ،مما يؤدي
إلى تحرير الفوسفور المقفل بالداخل .نتيجة
لذلك ،يمكن أن تحتوي هذه الفولغوريت على
شيربيرسايت.
صواعق األرض القديمة كانت أكثر عددًا
قــام الـبــاحـثــون فــي هــذه الــورقــة الـعـلـمـيــة التي
نشرتها مجلة الطبيعة مــؤخــر ًا ،بحساب عدد
ض ــرب ــات الـ ـص ــواع ــق ال ـت ــي امـ ـت ــدت ب ـي ــن 4,5
مـلـيــار و 3,5مـلـيــارات سـنــة ،بـنــا ًء عـلــى تكوين
الغالف الجوي في ذلك الوقت وحساب مقدار
ال ـشــري ـب ـيــرســايــت الـ ــذي يـمـكــن أن ي ـن ـتــج .كــان
النطاق األعلى المقدَّر هو حوالي كوينتيليون
(واحــد على يمينه  18صـفــر ًا) ضــربــة صاعقة،
وتشكيل ما يزيد عن مليار فولغوريت سنوي ًا.
بأن نموذجهم وحساباتهم تتوقع بأنه
وقالوا ّ

وفق الدراسة
ض كوكبنا
تعر َ
َّ
لصواعق أكثر
بمرتين إلى عشر
مرات من المع ّدل
وفرت
الحالي ّ
مركبات الفوسفور
الذواب بالماء
الضروري لنشوء
الحياة على األرض

كــان مـمـكـنـ ًا وج ــود مــا يـقــرب مــن  1مـلـيــار إلــى
 5مـلـيــارات ومـضــة بــرق سـنــويـ ًا عـلــى األرض
الـمـبـكــرة ،مـقــارنـ ًة بــالـعــدد الـحــالــي مـنـهــا والــذي
هــو  560مـلـيــون ومـضــة كــل سـنــة فــي العصر
الحديث .في الوقت الحالي ،تحدث  100مليون
ضــربــة ب ــرق م ــن ال ـس ـحــابــة إل ــى األرض عـلــى
مساحات اليابسة االستوائية مع تلقي بعض
المناطق ما يزيد عن  100ضربة من السحابة
إل ــى األرض لـكــل كـيـلــومـتــر مــربــع فــي الـسـنــة.
من المعقول ،إذن ،أنه في ظل معدالت البرق
المرتفعة لألرض المبكرة ،ربما كان هناك على
األقل بضع مئات من الضربات من السحب إلى
األرض (مـمــا يـســاهــم بتشكيل الـفــولـغــوريــت)
لكل كيلومتر مربع في السنة على بعض الكتل
األرضية االستوائية .باإلضافة إلى ذلك ،كانت
هــذه الـجــزر نـشـطــة بــركــانـيـ ًا ،ويـمـكــن لــأعـمــدة
الـبــركــانـيــة الـنــاتـجــة عــن االن ـف ـجــارات الـبــازلـتـيــة
أن تولد الـبــرق ،مما يزيد مــن وتـيــرة حدوثه.
أخير ًا ،اقترح الباحثون وجود بعض البازلت
ذي محتوى فوسفوري أكبر بكثير.
ووجــدت حسابات الباحثين ،أن كمية معادن
ال ـفــوس ـفــور ال ـنــات ـجــة ع ــن ض ــرب ــات ال ـصــواعــق
تـجــاوزت فــي نهاية الـمـطــاف كمية الفوسفور
الـقــادمــة إلــى األرض مــن ال ـن ـيــازك ،وذل ــك منذ
نـحــو  3,5م ـل ـيــارات سـنــة ،وه ــو مــا يـقــرب من
عمر أقدم الحفريات المعروفة التي تم قبولها
على نطاق واسع لتكون الميكروبات.
ُل ـبّ الـفــولـغــوريــت ضـخــم وزج ــاج ــي ،فــي حين
أن الحافة حويصلية ورغوية .وفي التجارب
التي قام بها الباحثون ولخصوها في ورقتهم
المنشورة ،تم تحليل الفولغوريت المدروس
بــاسـتـخــدام تـقـنـيــات طيفية م ـحــددة وومـضــان
األشـعــة السينية والـحـيــود ،والتحليل الطيفي
لـلـتـشـتــت اإلل ـك ـتــرونــي ،وغ ـيــرهــا .فــي حـيــن أن
بـنـيــة الـفــولـغــوريــت ع ـبــارة عــن زج ــاج سيليكا
غـيــر مـتـبـلــور فــي ال ـغــالــب ،فــإنــه يـحـتــوي أيـضـ ًا
على كربيد السيليكون  SiCوكربون غرافيتي
غير متبلور.
ّإن ال ـص ــواع ــق تـسـخــن ال ـم ــادة ال ـتــي تـضــربـهــا
إلــى أكـثــر مــن  3000درجــة كلفن ،بما يتوافق
م ــع زجـ ــاج الـسـيـلـيـكــا غ ـيــر الـمـتـبـلــور ف ــي قـلــب
الفولغوريت .ويشير وجود كربيد السيليكون

 SiCفي حافة الفولغوريت إلى درجة حرارة
دنيا تبلغ  1600كلفن للعينة بأكملها .بالمقابل
يـشـيــر كــل مــن ثــانــي أكـسـيــد الـسـيـلـيـكــون غير
الـمـتـبـلــور (أي :حـبـيـبــات ال ـكــوارتــز الـســابـقــة)
فــي الـلــب ونـقــص تـعــدد أشـكــال الـكــوارتــز عالي
الـحــرارة فــي الحافة إلــى ّأن قلب الفولغوريت
قد تعرّض إلى عملية تبريد سريعة.
تعليقات من مؤلفي الدراسة
قــال بـنـجــامـيــن هـيــس ،طــالــب الــدراســات العليا
فــي جــامـعــة يـيــل فــي عـلــوم األرض والـكــواكــب
والـمــؤلــف الرئيسي لـلــدراســة الـمـنـشــورة« :قد
ت ـك ــون ال ـص ــواع ــق ،بــال ـتــالــي ،ج ـ ــزء ًا م ـه ـم ـ ًا مــن
ظهور الحياة على األرض».
«على عكس تأثيرات النيزك التي تقل أضعاف ًا
م ـضــاع ـفــة بـ ـم ــرور الـ ــوقـ ــت ،ي ـم ـكــن أن ت ـحــدث
الـ ـص ــواع ــق ب ـم ـع ــدل ث ــاب ــت ع ـل ــى م ـ ــدار ت ــاري ــخ
الـكــوكــب .وه ــذا يـعـنــي أن الـصــواعــق قــد تكون
أيض ًا آلية مهمة جد ًا لتوفير الفوسفور الالزم
ل ـظ ـهــور ال ـح ـيــاة ع ـلــى ك ــواك ــب أخـ ــرى شـبـيـهــة
بـ ــاألرض بـعــد أن أصـبـحــت تــأث ـيــرات الـنـيــازك
نادرة».
قـ ــال ج ـي ـس ــون هـ ــارفـ ــي ،م ــؤل ــف مـ ـش ــارك فــي
الـ ـ ــدراسـ ـ ــة وأس ـ ـت ـ ــاذ م ـ ـشـ ــارك فـ ــي ال ـك ـي ـم ـي ــاء
الجيولوجية بجامعة لـيــدز« :يُظهر بحثنا أن
إنتاج الفوسفور المتاح بيولوجي ًا عن طريق
الصواعق ربما يكون قد تم التقليل من شأنه،
وأن ه ــذه اآلل ـي ــة ت ــوف ــر إمـ ـ ــداد ًا م ـس ـت ـمــر ًا مــن
الـمــواد الـقــادرة على توفير الـفــوسـفــور بشكل
مناسب لبدء الحياة».
ق ــال ه ـيــس ،م ـش ـيــر ًا إل ــى ال ـفــوس ـفــور الـمـنـفـتــح
بــواس ـطــة ال ـصــواعــق« :ه ــذا ال ـن ـمــوذج ينطبق
فـقــط عـلــى الـتـكــويــن األرض ــي لـلـحـيــاة كـمــا هو
ال ـحــال فــي ال ـم ـيــاه الـضـحـلــة .مــن الـمـحـتـمــل أن
يـكــون الـفــوسـفــور الـمـضــاف إل ــى الـمـحـيــط من
ضربات الصواعق ضئي ًال نظر ًا لحجمه».
ǩدراسة في مجلة «مراسالت الطبيعية»16 ،
آذار  ،2020بعنوان« :ضربات البرق بوصفها
يسراً أساسياً إلرجــاع الفوسفور ما قبل
ُم ِّ
الحيوي على األرض الباكرة» .تأليف بنجامين
هيس ،وساندرا بيازولو ،وجيسون هارفي.
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تصريحات بايدن والرد الروسي المخيف!

صدمت تصريحات الرئيس األمريكي جو بايدن تلك التي اتهم فيها نظيره الروسي بأنه
«قاتل» الرأي العام ووسائل اإلعالم ،واعتبرت األخيرة تصريحات بايدن تصعيدًا غير
رئيس أمريكي اتجاه روسيا ،لم تشهده العالقات بين البلدين حتى فترة
مسبوق من ٍ
الحرب الباردة .لكن الرد الروسي بدا أقل من المتوقع ،مما يدفعنا إلى بحث العالقات
بشكل أعمق لفهم ما يجري فعلياً.
الروسية األمريكية ٍ

ǧعالء أبوفّراج

فــي ال ـبــدايــة ،البــد لـنــا مــن الــوقــوف قـلـيـ ًا أمــام
الخروج الفظ للرئيس األمريكي عن األعراف
الدبلوماسية ،فبايدن كان يفترض أن يطوي
صفحة «فظاظة» خلفه دونالد ترامب ،ويُعيد
للدبلوماسية األمريكية «بريقها» ،لكن الوقائع
تثبت أن الفظاظة الدبلوماسية واالستخفاف
ـرة فــي
بـتـقــالـيــد ال ـل ـبــاقــة ال ـعــامــة س ـت ـظــل ح ــاض ـ ً
السياسية األمريكية ،وستضاف هذه الصفات
إل ــى الـقــائـمــة الـطــويـلــة ال ـتــي راف ـقــت الـسـيــاسـيــة
األمــري ـك ـيــة ،الـمـســؤولــة عــن قـتــل الـمــايـيــن في
تاريخها األسود الطويل ،ذلك التاريخ المليء
بــالـتــدخــل ب ـشــؤون الـ ــدول ،وق ـصــف الـمــدنـيـيــن
وال ـدّعــم الـعـلـنــي وال ـســري لــانـقــابــات ال ـقــذرة،
وجــرائــم االغـتـيــال السياسي .بــل لــن نستغرب
إذا خ ــرج الــرئ ـيــس األمــري ـكــي ف ــي الـمـسـتـقـبــل
الـقــريــب لـيـكـيــل الـشـتــائــم عـلــى ال ـهــواء مـبــاشــرة
وهو يمضغ طعامه ،ليعبر بذلك عن الحضيض
الذي وصلت له الواليات المتحدة األمريكية.
ل ـكــن ،ول ـك ـيــا نـنـجــر لـلـتـحـلـيــات الـمـتـسّــرعــة،
يجب علينا أن نطرح سؤا ًال :ما الذي تتوقعه
اإلدارة األم ــري ـك ـي ــة مـ ــن هـ ــذه ال ـف ـظ ــاظ ــة مــع
روسيا؟ وهل يمثل السلوك هذا جميع اإلدارة
السياسية األمريكية؟ قد يكون الــرد الروسي
مفتاح ًا لفهم ما يجري!
كيف ردت روسيا؟
ف ـ ــي  17آذار ال ـ ـ ـج ـ ـ ــاري ،وجّـ ـ ـ ــه ال ـص ـح ـف ــي
والسياسي األمــريـكــي جــورج ستيفانوبولس
ســؤا ًال على الـهــواء للرئيس األمريكي .وسأل
ستيفانوبولس ببساطة :إن كــان بايدن يرى
فــي بــوتـيــن «ق ــات ـ ًا» ورد الــرئ ـيــس األمــريـكــي

بــاإلي ـجــاب ف ـ ــور ًا ،وت ــاب ــع ال ـق ــول :ب ــأن بــوتـيــن
سيدفع ثمن تدخله في االنتخابات الرئاسية.
أم ــا ردّ الــرئ ـيــس ال ــروس ــي ف ـج ــاء ع ـلــى شـكــل
ـزوج بــذكــريــاتٍ مــن الطفولة
حــديــث طــويــل مـمـ ٍ
ذي مضمونٍ الفــت جــد ًا ،إلــى جانب استدعاء
ال ـس ـف ـي ــر ال ـ ــروس ـ ــي ف ـ ــي واشـ ـنـ ـطـ ــن إلجـ ـ ــراء
مـشــاورات ،تمنى بوتين في تصريحاته بداي ًة
دوام الصحة للرئيس األمريكي ،وتابع قائ ًال:
«عندما نقيّم الـنــاس اآلخــريــن ،أو عندما نقيّم
ال ـ ــدول أو ال ـش ـع ــوب األخـ ـ ــرى ،ف ـن ـحــن دائ ـم ـ ًا
كمن ينظر في المرآة ويرى نفسه فيها ،ألننا
دائ ـم ـ ًا نـحـمّــل الـشـخــص اآلخ ــر مــاهـيــة أنـفـسـنــا
فــي واقــع األم ــر ..وأذكــر أنــه فــي أيــام الطفولة
كنا نقول عندما نتجادل مــع بعضنا فــي أفنية
المنازل :من ينعت اآلخــر بشي ٍء مــا ،فــإن ذلك
من صفاته هو ..وهذا ليس مصادفة أو مجرد
مــزحــة أط ـفــال ،فـهـنــاك مـعـنــى نـفـســي مـهــم جــد ًا
فـيــه ،إذ إنـنــا دائ ـم ـ ًا ن ــرى فــي الـشـخــص اآلخــر
صفاتنا الـخــاصــة ،ونعتقد أنــه مثلنا ،وانـطــاقـ ًا
مــن هــذا ،نـقــوم بتقييم أفـعــالــه ونـعـطـيــه تقييم ًا
عــام ـ ًا» .لـكــن رد الــرئـيــس الــروســي لــم يقتصر
ع ـلــى ه ــذا بــال ـط ـبــع ،ب ــل وجّـ ــه دعـ ــوة لـنـظـيــره
األمريكي إلجــراء محادثات مباشرة بــد ًال من
اغتياب بعضهم بعض ًا ،وأضــاف ،أنــه يمكن أن
يناقش البلدان مشاكلهما على الهواء مباشرة،
ـرة اسـ ـتـ ـع ــداده ل ـل ـق ـيــام
وأعـ ـل ــن ب ــوت ـي ــن م ـب ــاش ـ ً
بـهــذه «الـمـصــارحــة» واعـتـبــر :أن فيها مصلحة
م ـش ـتــركــة ل ـش ـعــوب ال ـب ـلــديــن وأن مـضـمــونـهــا
سيكون «الفت ًا بالنسبة لهم للغاية» ،وقال :إنه
سيوعز لــوزارة الخارجية باتخاذ اإلجــراءات
المالئمة إلتمام هذا األمر ،بل حدد موعد ًا لذلك
شرط أن يكون مناسب ًا للرئيس األمريكي!
ال يشكل مــا سـبــق حــدثـ ًا جــديــد ًا ،فـفــي مــواقــف
عــديــدة كــان قــرار روسـيــا الـسـيــاســي الــرد عبر

عندما نق ّيم الناس
اآلخرين أو عندما
نق ّيم الدول أو
الشعوب األخرى
فنحن دائماً كمن
ينظر في المرآة
ويرى نفسه فيها

امـتـصــاص ،أو تجنب ضــربــة الـخـصــم بــد ًال من
ردهـ ــا ،فـلـلـتــذكـيــر ،ك ــان رد روس ـيــا عـلــى طــرد
إدارة أوبــامــا لدبلوماسييها فــي أواخ ــر 2016
دع ـ ــوة أطـ ـفـ ــال ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ـي ــن األمــري ـك ـي ـيــن
المعتمدين في روسيا لحضور احتفاالت رأس
الـسـنــة وال ـم ـيــاد فــي الـكــرمـلـيــن! وتـصــريـحــات
بــوتـيــن الـيــوم تـشــابــه تـصــريـحــاتــه الـســابـقــة حد
التطابق .ففي  30كــانــون األول  2016رفض
بوتين الــرد بالمثل على الـخـطــوات األمريكية
غير الودية ،واعتبر أن الرد بالمثل «يتعارض
بشكل واضــح مــع المصالح األصـيـلــة للشعبين
الروسي واألمريكي ،ويضر بمجمل العالقات
الدولية ،نظر ًا للمسؤولية الخاصة عن الحفاظ
عـلــى األم ــن الـعــالـمــي ،وال ـتــي تـتـحـمـلـهــا روسـيــا
والواليات المتحدة»
ما الذي يريده الخصم؟
ي ـح ــاول ب ـعــض الـمـحـلـلـيــن وال ـس ـيــاس ـي ـيــن رد
تصرفات بايدن إلــى «كبر سنه» أو «قدراته
ال ـع ـق ـل ـي ــة» ،أو ك ـم ــا ي ـص ـف ـهــا ال ـب ـع ــض اآلخـ ــر
«صــراح ـتــه وتـعـبـيــراتــه ال ـصــادقــة» .مــا يـهـمـنــا،
أن الــرئـيــس األمــريـكــي قــال مــا قــالــه ،ورفــض
التراجع عنه الحق ًا ،وثبتت الناطقة الرسمية
ب ــاس ــم ال ـب ـي ــت األبـ ـيـ ــض ج ـي ــن ب ـس ــاك ــي ذل ــك
عـنــدمــا قــالــت :إن الــرئـيــس تـعـهــد «ب ـ ّـأل يكبح
نفسه حول روسيا» .لذلك يمكننا القول بأن
بايدن تحدث بلسان شريحة من السياسيين
األم ــري ـك ـي ـي ــن ،ولـ ــم ت ـكــن ت ـصــري ـحــاتــه خ ـطــوة
خــرقــاء دون هــدف! بــل هـنــاك فــريــق موجود
داخــل اإلدارات األمــريـكـيــة المتعاقبة يـحــاول
أن يدفع بالعالقات الروسية األمريكية نحو
الـهــاويــة ،ألن فــي ذلــك ضمانة وحـيــدة لنسف
هذه العالقات وقطع الطريق على فريق آخر
داخــل اإلدارات األمــريـكـيــة يــرى فــرصــة لبناء
ع ــاق ــات م ــع روسـ ـي ــا ،ي ـت ــراف ــق م ــع ال ـتــراجــع
األمريكي المنظم مــن المسرح العالمي الــذي
ش ـغ ـل ـتــه الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة .فـ ــإن كـ ــان مــن
الواضح أن الموقف من روسيا يش ّكل نقطة
استقطاب داخل النخب األمريكية ،فإن تعقيد
هــذه الـعــاقــات عـبــر هــذا الـنـمــط مــن الـسـلــوك
الـسـيــاســي والــدب ـلــومــاســي ي ـفــرض واق ـع ـ ًا لن
ي ـك ــون ب ــاإلمـ ـك ــان ت ـج ــاه ـل ــه .وه ـ ــذا بــال ـض ـبــط
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م ــا ت ــدرك ــه روسـ ـيـ ــا ،ل ــذل ــك تـ ــرى روسـ ـي ــا أن
مصلحتها تقضي بتأريض هذه الضربات من
جهة ،وإعــان حسن النوايا من جهة أخــرى،
والــدعــوة المفتوحة لـلـحــوار ،وإيـجــاد أرضية
للتفاهم ،مما يعني بالمحصلة :إعــادة توجيه
الضربة ألصحابها.
ما الذي تنتظره روسيا؟
ال ي ـع ـن ــي كـ ــل مـ ــا س ـب ــق أن روسـ ـيـ ــا «ت ـ ــرأف
بـحــال» الــواليــات الـمـتـحــدة ،بــل العكس تمام ًا،
فروسيا عندما تقابل التصعيد األمريكي بهذا
الهدوء إنما تُعمّق االنقسام الداخلي األمريكي،
وتسّرع التفاعالت الجارية ،وتمنع خصومها
من الحصول على ما يــريــدون ،فعندما تسعى
إحــدى الفرق األمريكية المنقسمة جـرّ روسيا
للصراع ،إنما تـحــاول فعلي ًا زجها فــي الصراع
األم ــري ـك ــي ال ــداخ ـل ــي ب ـش ـكـ ٍـل م ـبــاشــر ،وتـصـبــح
ب ــذل ــك ت ـه ـمــة «ال ـت ـع ــاط ــف م ــع روسـ ـيـ ــا» تـهـمــة
سهلة اإلثبات ،مما يدعم مواقفها في المعركة
الداخلية.
تـضـطــر روس ـي ــا إذ ًا لـلـتـعــامــل م ــع نـمـطـيــن مــن
ال ـس ـل ــوك األمـ ــريـ ـكـ ــي ،األول :ال ـ ــذي ي ـح ــاول
أن يـجـعــل الـسـيــاسـيـيــن الـ ــروس ،بــل وبــوتـيــن
شخصي ًا موظفين مأجورين يخدمون مصالح
ف ـئ ــات داخـ ــل ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،ويـعـمـلــون
ض ــد م ـصــالــح ب ـلــدهــم وال ـع ــال ــم ،وه ــو م ــا تـنـجــح
روسيا حتى اللحظة بتجنبه .أما النمط الثاني
مــن الـسـلــوك األمــريـكــي ال ــذي تـضـطــر موسكو
للتعامل مـعــه :هــو ذلــك السلوك الـعــدائــي الــذي
يسعى إلى تعقيد الوضع الدولي أمــام روسيا
وح ـل ـفــائ ـهــا ،وه ـن ــا ت ـح ــدي ــد ًا ت ـت ـصــرف روس ـيــا
بشكل مغاير تمام ًا ،فتوجه الضربات السريعة
ٍ
الـخــاطـفــة ،ويـبــدو هــذا واضـحـ ًا بـعــدد كبير من
ال ـق ـض ــاي ــا ،م ـث ــل :اس ـت ـع ــادة الـ ـقـ ــرم ،واالتـ ـف ــاق
الـثــاثــي لــوقــف الـنــزاع فــي قــره بــاغ ،والتدخل
العسكري الروسي في سورية .يُفهم من هذه
الـ ـق ــراءة -إن أث ـب ـتَ ال ــواق ــع صـحـتـهــا -درج ــة
عــالـيــة مــن ال ـمــرونــة فــي الـتـعــامــل مــع الـقـضــايــا
المختلفة الموضوعة على الطاولة ،ويزيد من
فرص اإلستراتيجية الروسية في التعامل مع
الـمـخــاطــر الـنــاجـمــة عــن سـقــوط اإلمـبــراطــوريــة
األمريكية.
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يشهد العراق منذ أسبوعين تجدد احتجاجات «انتفاضة تشرين» في عد ٍد من المحافظات العراقية ،منددة باألوضاع المعيشية المتدهورة ،ومعبرة عن
فقدانها للثقة بمنظومة المحاصصة الطائفية العراقية بكل مكوناتها ومن يدور حولها ،وتتركز االحتجاجات األخيرة في  3محافظات ،هي :النجف
والناصرية وذي قار ،وكان من الالفت تقاطع المحتجين بمطالب «إقالة المحافظين» والحكومات المحلية ،فيما دعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى
«حوار وطني» يضمن القوى السياسية والشبابية والمحتجين ،وأعيد الحديث عن «إخراج القوات األجنبية» مجدداً.

العراق وركوب موجة الحراك :هزلية «المرحلة» مثا ًال..
على أية حال ،توضح خطوات الحراك العراقي جدية تطوره
وتنظيم صفوفه ،سواء بالتنسيق في أوقات وأماكن
التجمع والتظاهر ،أو وحدة الشعارات والمطالب في عد ٍد
من المحافظات المختلفة والمتباعدة عن بعضها البعض،
وبطبيعة الحال ،فإن هذا التطور في الفرز والتنظيم والوحدة
سينتج الحقاً فرزًا في الطروحات والمطالب السياسية أيضاً،
بغربلتها وتنقيحها وصقلها ،عبر النقاشات والنشاط
السياسي العالي الجاري ،نحو إنتاج و/أو تبني مشروع سياسي
وطني يجري من خالله تغيير المنظومة العراقية القائمة،
والمصوغة بدستور ُكتب و ُن ّص بقرار أمريكي بعد االحتالل.

ǧمالذ سعد

جرّاء االحتجاجات األخيرة ،وما تبديه
م ــن مـ ــؤشـ ــرات ف ــي ال ـت ـص ــاع ــد ،اس ـت ـبــق
مصطفى الـكــاظـمــي األح ــداث ،ومـحــاو ًال
ركــوب موجة الـحــراك ،عبر دعــوتــه إلى
«حــوار وطني» يضم القوى السياسية
والشبابية والمحتجين ،لتهيئة األجواء
وإلن ـجــاح االنـتـخــابــات الـمـبـكــرة الـمــزمــع
إجــراؤهــا فــي تـشــريــن األول هــذا الـعــام،
وقــد تــزامـنــت هــذه الــدعــوة مــع أحــاديــث
تشير إلــى ارتـبــاط بين الكاظمي وتيار
«المرحلة» الجديد ،الــذي أسسه بضعة
س ـي ــاس ـي ـي ــن ع ــراقـ ـيـ ـي ــن بـ ـع ــد أن ج ــرى
تقديمه وإبــرازه «إعالمي ًا» بوصفه أحد
«تـيــارات ومخرجات الحراك العراقي»،
والذي يصفه عضو أمانته العامة ،رحمن
صبري ،بأنه «تيار ليبرالي مدني عراقي
انبثق بعد حراك تشرين» ،وقد قال فالح
الــزيــادي ،العضو فــي الـبــرلـمــان العراقي
عن ائتالف «النصر» بأن الكاظمي يمثل
ج ـ ــزء ًا ض ـمــن ت ـي ــار «ال ـم ــرح ـل ــة» ويـنـفــذ
خــالــه ح ــراك ـ ًا س ـيــاس ـي ـ ًا ان ـت ـخــاب ـي ـ ًا نـحــو
تـشـكـيــل ت ـحــالــف م ــع «ال ـن ـص ــر» ،وفـيـمــا
تنفي القيادات ضمن تيار «المرحلة» عن
وجــود ارتباطات بينها وبين الكاظمي،
يؤكد عدد من البرلمانيين عكس ذلك.
لعبة «أسلمة المحكمة االتحادية»
وهزلية «الليبرالية المنقذة»
بــال ـتــوازي مــع تـعــويــم ت ـيــار «الـمــرحـلــة»
ال ـل ـي ـب ــرال ــي ،جـ ــرت مـ ــؤخـ ــر ًا م ـن ــاوش ــات
حـ ــول «ال ـم ـح ـك ـم ــة االت ـ ـحـ ــاديـ ــة» ،حـيــث
طـ ــرحـ ــت بـ ـعـ ــض األط ـ ـ ـ ـ ــراف مـ ـشـ ــروع
قـ ــانـ ــون ج ــدي ــد ي ـت ـي ــح وجـ ـ ــود «ف ـق ـه ــاء
بــال ـشــري ـعــة اإلس ــامـ ـي ــة» ف ــي الـمـحـكـمــة
ال ـت ــي ت ـتــولــى عـ ــدة م ـه ــام ،وأه ـم ـه ــا فــي
المرحلة المقبلة :المصادقة على نتائج
االن ـت ـخــابــات ،لـيـجــري اسـتـثـمــار الـحــدث
إع ــامـ ـيـ ـ ًا وسـ ـي ــاسـ ـيـ ـ ًا ،وف ـ ــي ال ـم ـح ـص ـلــة
شعبي ًا ،بــاإليـهــام بــوجــود أطــراف جيدة
وأخرى سيئة في منظومة المحاصصة
ـرض جــزئــي مــن مسرحية
الــواحــدة ،كـعـ ِ
هزلية يـحــاول تقديمها «بريمر» نفسه،
فبعد طول محادثات و«خالفات» جرى

تداولها إعالمي ًا صوّت البرلمان العراقي
على استبعاد مـشــروع الـقــانــون الجديد
ه ــذا ،ح ـفــاظ ـ ًا عـلــى الـمـحـكـمــة االت ـحــاديــة
مـ ــن تـ ـج ــاذب ــات ال ـم ـح ــاص ـص ــة وإب ـق ــائ ـه ــا
«مستقلة» وكــأن ذلــك ينقذ االنتخابات
المقبلة ويمنحها الثقة من العراقيين.
وبما أن انتفاضة تشرين طالبت وأكدت
عـلــى وح ــدة األرض وال ـش ـعــب ونـبــذت
نموذج المحاصصة وما تزال ،بات هذا
العنوان شعار أغلبية التيارات السياسية
الـعــراقـيــة ،والـتــي يـكــون الكاظمي واحــد ًا
من العديد من رجاالتها ،الذي ال تنحصر
به المسألة بطبيعة الحال ،إال أنه األكثر
وضوح ًا ضمن المرحلة الجارية.
ف ـع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ت ــأك ـي ــده م ـ ـ ــرار ًا عـلــى
عــدم ترشحه لالنتخابات المقبلة ،وهو
م ــا ن ـع ـت ـبــره مــوق ـف ـ ًا ح ـق ـي ـق ـي ـ ًا ،ال لــزهــده
بـهــذا الـمـنـصــب ،وإن ـمــا بــوصـفــه تــاريـخـيـ ًا
رج ـ ًا أمـنـيـ ًا رفـيـعـ ًا اع ـتــاد الـلـعــب «خـلــف
ال ـكــوال ـيــس» لـمـصـلـحــة الـمـنـظــومــة كـكــل،
قبل أن يفرض تطور األحــداث السابق
لـ ــه -ب ــال ـف ـش ــل ال ـم ـت ـت ــال ــي ع ــن ال ـتــوصــل
إل ــى حـكــومــة عــراق ـيــة -وصــولــه بصيغه
ت ــواف ـق ـي ــة ب ـي ــن مـ ـك ــون ــات ال ـم ـحــاص ـصــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة إلدارة ال ـم ــرح ـل ــةّ ،إل أن
ه ــذه اإلدارة ت ـح ــاول ت ـمــريــر عـ ــددٍ مــن
ال ـت ـع ــدي ــات والـ ـقـ ــوى ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
المقبلة.
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القوات األجنبية
واألمريكية على
رأسها

ت ـي ــار «ال ـم ــرح ـل ــة» ي ــأت ــي ح ــام ـ ًـا يــافـطــة
«الـ ــوحـ ــدة» ،وي ـج ــري ت ـعــوي ـمــه ب ــإث ــارة
ال ـج ــدل حـ ــول ارت ـب ــاط ــه بــال ـكــاظ ـمــي مــن
عــدمــه ،بالتزامن مــع دعــايــة «الليبرالية»
بــال ـص ـي ـغــة ال ـم ـب ـس ـطــة والـ ـس ــاذج ــة أم ــام
ال ـع ــراق ـي ـي ــن« ،ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة»
بــوص ـف ـهــا مـ ـعـ ــاد ًال وحـ ـيـ ــد ًا ل ــ«ال ـح ــري ــة»
و«التحرر» ،ومحاولة لتغييب وتأريض
ال ـج ــان ــب ال ـم ـع ـي ـشــي واالقـ ـتـ ـصـ ــادي مــن
المطالب الشعبية ،األمر الذي ال بد من
فضحه والهجوم عليه من قبل العراقيين
ب ـحــراك ـهــم ون ـشــاط ـهــم ،وال ـتــوض ـيــح بــأن
ه ــذه «ال ـل ـي ـبــرال ـيــة» ب ــال ــذات هــي جــوهــر
مـنـظــومــة بــريـمــر بـحـكــومــاتـهــا الـمـتـعــاقـبــة
منذ  2003إلى اآلن ،بشقيها االقتصادي
المشوّه ،والسياسي ،ولن يكون التغيير
بــاسـتـبــدال «شـكــل» الليبرالية هــذه بأية
ح ــال م ــن األح ـ ــوال ،فـحـتــى وإن انـتـهــى
شكل المحاصصة الطائفيةّ ،إل أن ذلك
ال يعني انـتـهــاء جــوهــره مــن محاصصة
رؤوس األم ـ ـ ــوال ل ـخ ـي ــرات وث ـ ــروات
العراق وشعبه بالتعاون مع الغربيين.
إن جميع الشعارات المتعلقة بالمسائل
الـفـكــريــة والــروحـيــة ،ك ـ «حــريــة تعبير»،
«حــريــة رأي» ،وحـتــى «حــريــة تظاهر»
و«تـصــويــت» ..إلــخ ال يـعـوّل عليها ،وال
ت ـع ـنــي ش ـي ـئ ـ ًا إن ل ــم ت ـت ـكــامــل وتــرت ـبــط
تمام ًا وكلي ًا بجوانب مــاديــة ،اقتصادية،

تــوضــح حقيقتها ،فـكــل مـفــردات التحرر
«الـلـيـبــرالــي» هــذه الـتــي يـجــري تــداولـهــا
تـعـنــي فـقــط «حــريــة رؤوس األمـ ــوال»
و«ح ــري ــة ال ـل ـص ــوص وال ـن ــاه ـب ـي ــن» فــي
نـهــايــة ال ـم ـطــاف ...فـحـتــى اآلن م ـثـ ًـا :لم
يأتِ أيّ من التيارات والقوى السياسية
الـعــراقـيــة ،الـقــديـمــة منها وال ـجــديــدة ،إلــى
ال ـت ـطــرق لـمـســألــة «ت ــوزي ــع ال ـث ــروة» أو
ح ـت ــى ق ـي ــاس ـه ــا وحـ ـص ــره ــا ،فـ ـض ـ ًـا عــن
أهـمـيـتـهــا ب ـجــوانــب ال ـت ـطــويــر والـتـنـمـيــة،
فأية تنمية قد تجري إن كان مثا ًال %25
فقط من الناتج اإلجمالي يذهب أجــور ًا
ل ـ ــ %99م ــن ال ـعــراق ـي ـيــن؟ وم ــا تـبـقــى مــن
 %75أربــاح يذهب نصفها للخاص ،وما
تبقى منه يجري نهبه من جهاز الدولة
عبر الفساد؟ وبكلمة :هذه هي النتيجة
االقتصادية لليبرالية في بلداننا ،أكانت
بـشـكــل «م ـحــاص ـصــة طــائ ـف ـيــة» أو حـتــى
زيف ًا «وحدة ووطنية».
إن ض ـ ـ ــرورة ال ـم ــرح ـل ــة وأزمـ ـتـ ـهـ ــا فــي
العراق تفرض تغيير ًا جذري ًا ومتكام ًال،
سياسي ًا واقـتـصــاديـ ًا ووطـنـيـ ًا معبر عنه
ب ـثــاثــة م ـطــالــب ال ي ـم ـكــن ف ـصــل أحــدهــا
عــن اآلخــر :الــدسـتــور ،وتــوزيــع الـثــروة،
وإخ ــراج ال ـقــوات األجـنـبـيــة واألمــريـكـيــة
شكل
على رأسـهــا ،والـتــي ال يمكن ألي ٍ
أو أيــة عـبــاءة مــن عـبــاءات الليبرالية أن
تدفع بها ،وإنما العكس.
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هل تنجح موسكو في أفغانستان؟

الصورة عالمياً
•كشفت شركة
النفط
الوطنية
السعودية
«أرامكو»،
أن ربح عام
 2020تراجع
بنسبة  ،%44متأثرًا
بانخفاض أسعار الخام والكميات المباعة
منه ،وتدني هوامش أرباح مصافي التكرير.

بعد خطوات ونشاط دبلوماسي
كثيف ،استضافت موسكو
مفاوضات جديدة إلحالل السالم
في أفغانستان في يوم الخميس 18
من شهر آذار الجاري ،وتعد هذه
المفاوضات هي األولى بعد لقاءات
الدوحة التي رعتها الواليات المتحدة
األمريكية بعد أن غزت قواتها
أفغانستان منذ  2001وما سببته
هذه الحرب من الدمار والويالت.
ǧعتاب منصور

حضر االجتماع في موسكو ممثلون
عن الحكومة األفغانية وحركة طالبان
والمجلس األفغاني األعلى للمصالحة،
وم ـم ـث ـل ــون مـ ــن ال ـص ـي ــن وب ــاك ـس ـت ــان
الواليات المتحدة ،باإلضافة إلى وفد
من دولة قطر.
روسيا تتصدر للملف
ك ــان م ــن ال ــواض ــح أن روس ـي ــا تـسـعــى
بـشـكـ ٍل حـثـيــث إلــى الــدخــول عـلــى خط
ال ـحــل فــي أف ـغــان ـس ـتــان ،فـتـشـكــل بــؤرة
ال ـنــزاع ه ــذه ج ــزء ًا مــن مـجــال روسـيــا
الـ ـحـ ـي ــوي ،وت ـع ـت ـب ــر تـ ـه ــدي ــد ًا ح ـق ـي ـق ـي ـ ًا
ل ــأراض ــي ال ــروس ـي ــا ،وهـ ــذا م ــا يـفـســر
رغ ـب ــة ب ـع ــض ال ـن ـخ ــب األم ــري ـك ـي ــة مــن
اإلبـقــاء عـلــى الـقــوات األمــريـكـيــة هـنــاك،
وتـعـقـيــد األوض ـ ــاع أك ـث ــر ،ع ـبــر تــأجـيــج
الـصــراع بشك ٍل دائــم ،وخلط األوراق.
فــالــرئ ـيــس األمــري ـكــي ال ـســابــق دونــالــد
ت ــرام ــب كـ ــان ي ـس ـعــى إلـ ــى االن ـس ـحــاب
م ـ ــن أفـ ـغـ ــانـ ـسـ ـتـ ــان ،لـ ـكـ ـن ــه ل ـ ــم ي ــرغ ــب
ب ــال ـط ـب ــع بـ ـت ــرك الـ ـمـ ـج ــال ل ـخ ـص ــوم ــه،
لنزاع
فكان يحاول زرع بــذو ٍر محلية ٍ
طــويــل يـفـعــل فـعـلــه حـتــى بـعــد م ـغــادرة
الـقــوات األمريكية لــأراضــي األفغانية،
ف ـت ـص ــري ـح ــات تـ ــرامـ ــب الـ ـتـ ــي أع ـق ـبــت
توقيع اتـفــاق الــدوحــة -الــذي لــم يكلل
بــال ـن ـجــاح– كــانــت واض ـح ــة ،ف ـقــد ق ــال:
«إن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة كــانــت تـقـتــل

اإلرهــابـيـيــن ب ــاآلالف فــي أفـغــانـسـتــان»
مؤكد ًا :أن هذه المهمة باتت على عاتق
حــركــة طــالـبــان أو «ال ــدول المحيطة».
أي :إن الــواليــات المتحدة تسعى إلى
زرع خ َلفٍ لها على األراضي األفغانية.
ويبدو أن موسكو -والتي لم تعارض
ات ـف ــاق ال ــدوح ــة ف ــي وق ـت ــه -اسـتـغـلــت
ت ـع ـثــره ،وق ــام ــت ب ـخ ـطــوة جــري ـئــة فــي
م ـح ــاول ــة إليـ ـج ــاد ح ـ ـ ٍل م ـخ ـت ـلــف عـلــى
أرضيةٍ متينةٍ ومضمونة.
تصريحات الفروف
أع ـلــن الفـ ــروف ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،أن
مــوسـكــو ت ــرى أن ــه مــن غـيــر الـمـقـبــول
ت ــأخـ ـي ــر ال ـ ـم ـ ـحـ ــادثـ ــات بـ ـي ــن ط ــال ـب ــان
والـ ـحـ ـك ــوم ــة األفـ ـغـ ــانـ ـيـ ــة ،وتـ ــأمـ ــل أن
ي ـس ــاع ــد ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـ ــذي اس ـت ـضــاف ـتــه
العاصمة الروسية في تهيئة الظروف
إلح ـ ــراز تـ ـق ــدم .وق ـ ــال الفـ ـ ــروف ،فــي
اج ـت ـم ــاع ال ـت ــروي ـك ــا ال ـم ــوس ـع ــة ال ــذي
ي ـض ــم روسـ ـي ــا وال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة

وال ـ ـص ـ ـيـ ــن وب ـ ــاك ـ ـس ـ ـت ـ ــان ،والـ ـمـ ـعـ ـن ــي
بالتسوية األفغانية« :نحن مقتنعون
بــأنــه فــي ظــل ظــروف تــدهــور الــوضــع
الـ ـعـ ـسـ ـكـ ــري– الـ ـسـ ـيـ ــاسـ ــي ،م ـ ــن غ ـيــر
الـمـقـبــول ح ــدوث مــزيــد مــن الـتــأخـيــر.
األم ــر ال ــذي هــو م ـصــدر قـلــق مـتــزايــد،
ال سيما في ظل اقتراب فترة الربيع
والصيف ،حيث يزداد تقليدي ًا النشاط
ال ـق ـت ــال ــي» .وأض ـ ـ ــاف« ،هـ ـن ــاك زيـ ــادة
فــي الـخـســائــر لــدى طــرفــي ال ـنــزاع في
أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،والـ ـم ــدنـ ـي ــون مـ ــا زال ـ ــوا
يـمــوتــون .ومــن الـمـقـلــق بـشـكــل خــاص
أن ال ـج ـمــاعــات اإلره ــاب ـي ــة الـمـتـطــرفــة،
وفـ ـ ـ ــي مـ ـقـ ــدمـ ـتـ ـهـ ــا داعـ ـ ـ ـ ــش ت ـ ـحـ ــاول
االس ـت ـف ــادة م ــن ه ــذا ال ــوض ــع لـتـعــزيــز
مــواقـعـهــا» .وأض ــاف الــوزيــر« :إن كل
هذا يخلق الشروط المسبقة للتوسع
ف ــي ت ـج ــارة ال ـم ـخ ــدرات ،األمـ ــر ال ــذي
ي ـش ـكــل ت ـح ــدي ـ ًا خ ـط ـي ــر ًا ألف ـغــان ـس ـتــان
والمنطقة والعالم بأسره ،ويغذي إلى
حدٍّ كبير النشاط اإلرهابي» .وأضاف

الفــروف :إن موسكو تدعو واشنطن
وممثلي حركة طالبان للبقاء ملتزمين
باتفاق الـســام الــذي وقعته األطــراف
في الدوحة في شباط .2020
هل هناك ما يدعو للتفاؤل؟
يُـعــد االح ـتــال األمــريـكــي ألفـغــانـسـتــان
ـآس ،إح ـ ــدى
ومـ ـ ــا نـ ـت ــج عـ ـن ــه م ـ ــن مـ ـ ـ ـ ٍ
الـ ـصـ ـفـ ـحـ ــات ال ـ ـ ـس ـ ـ ــوداء ف ـ ــي تـ ــاريـ ــخ
ال ـعــالــم ،والـ ــدور الـسـلـبــي ال ــذي لعبته
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ــي هـ ــذا الـمـلــف
يجعل منها طرف ًا غير موثوق للبحث
عــن الـتـســويــة ،ن ـظــر ًا لـكــونـهــا المسبب
األول لـلـمـشـكـلــة! ف ـمــن ه ـنــا ي ـب ــدو أن
لدى موسكو– وإلى جانب مصلحتها
الوطنية في حل هذه األزمة وتجفيف
المستنقع الخطر الناتج عنها– فرصة
أكـبــر لـحــل هــذه الـمـشـكـلــة ،لـكــن هــذا ال
يعني أن ح ًال قريب ًا سيجري تطبيقه،
فــالـمـشــاكــل كـثـيــرة وال ـطــريــق مــا تــزال
طويل ًة.

األردن ...موجة احتجاجات جديدة؟
بدأت خالل األسبوع
الماضي موجة
احتجاجات جديدة
داخل األردن،
شملت عددًا من
المدن واألحياء،
كان أولها« :حي
الطفايلة» ووصلت
عمان،
إلى العاصمة ّ
وقد جرى ذلك بعد
وفاة عدد من مرضى
الجائحة الفيروسية
«كوفيد »19-إثر
انقطاع األوكسجين
في مستشفى السلط
الحكومي.
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•مأل متظاهرون
في بريطانيا
ساحة البرلمان
في لندن
العاصمة ،يوم
االثنين  16آذار،
لالحتجاج ضد مشروع
قانون تدعمه الحكومة يمنح الشرطة مزيداً
من السلطة لفرض شروط على االحتجاجات.
•قالت وكالة األنباء
السودانية
«سونا» :أكد
زوهانج
زيران ،نائب
وزير الموارد
الطبيعية
الصيني،
استعداد بالده لدفع
الشركات الصينية لالستثمار في السودان.
•قالت وزارة الدفاع البيالروسية :إنه سيتم داخل
أراضي الجمهورية،
وبالتعاون مع
روسيا ،إنشاء
مركز تدريب
قتالي لإلعداد
المشترك
للقوات الجوية
وقوات الدفاع
الجوي.

طحان
ǧحمزة ّ

شكلت حادثة الوفاة هذه ،شرارة انطالق
االحتجاجات األردنية ،وطالب المحتجون
بــإلـغــاء قــانــون ال ـطــوارئ الـمـسـمــى «أوام ــر
الـ ــدفـ ــاع» وال ـم ـط ـب ــق م ـن ــذ الـ ـع ــام ال ـمــاضــي
بغية حـظــر الـتـجــول وتضييق التجمعات،
بــاإلضــافــة إل ــى اإلغ ــاق ــات لـبـضـعــة أع ـمــال
وأنـ ـشـ ـطـ ــة تـ ـجـ ــاريـ ــة أدت إلـ ـ ــى ت ـه ـم ـيــش
عــدد كـبـيــر مــن الـشـبــاب عــن ســوق الـعـمــل،
وتحديد ًا ،منهم من كان يعمل بشكل يومي
«مـ ـي ــاوم ــة» وهـ ــي م ــن ال ـش ــرائ ــح األف ـق ــر،
وطــال ـبــوا بــاسـتـقــالــة ال ـح ـكــومــة ...وإضــافــة
إل ـ ــى ذل ـ ــك تـ ـت ــراك ــم ح ــال ــة تـ ــدنّـ ــي ال ــوض ــع
ال ـم ـع ـي ـش ــي ،وارت ـ ـفـ ــاع األس ـ ـعـ ــار ،وت ـق ـي ـيــد
ال ـح ــري ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ل ـت ـك ــون الـ ـش ــرارة
الحالية واالحتجاجات التي تلتها مؤشر ًا
على موجة احتجاجات أردنية قد تتصاعد
خالل الفترة القادمة.
وقد تخلل المظاهرات عدد من المواجهات
ال ـم ـح ــدودة م ــع ال ـق ــوات األم ـن ـيــة وقـمـعـهــا،
باإلضافة إلى قيام األخيرة بحملة اعتقاالت
واسعة ،ويتهم األردنيون الحكومة بفرض
قيود على شبكة اإلنترنت.

•دعت الصين -في بيان
عقب االجتماع
مع الواليات
المتحدة
في أالسكا-
السلطات
األمريكية إلى
إزالة تأثيرات
سياسات إدارة
الرئيس السابق ،دونالد ترامب ،تجاه بكين
وتجنب خلق مشاكل جديدة.

ع ـل ــى أيـ ــة ح ـ ــال ،ال ي ـخ ـت ـلــف األردن عــن
نـظــرائــه فــي المنطقة بــالـجــانــب السياسي،
وال هــو مستثنى مــن األزمــة الـتــي تحيط
بالمنطقة والـعــالــم ،فكما دخــل فــي بــدايــات
ال ـع ـق ــد الـ ـم ــاض ــي فـ ــي دومـ ـيـ ـن ــو م ــوج ــات
االحتجاجات األولى ،ها هي بوادر الثانية
تـنـطـلــق ل ــدي ــه أي ـض ـ ًا ب ـعــد ل ـب ـنــان وال ـع ــراق
والـ ـجـ ــزائـ ــر وتـ ــونـ ــس ،وح ـك ــوم ـت ــه كـمـثــل
أقرانها بغير دول ،لم تستفد من تجربتها
الخاصة األولــى ،أو مــن تـجــارب جــوارهــا،
وتستمر في إنكار مشروعية االحتجاجات

ومـطــالــب الـمـحـتـجـيـيــن وحـقــوقـهــم ،وتـنـتــج
بــالـمـحـصـلــة وض ـع ـ ًا وح ــا ًال أكـثــر تــأزم ـ ًا مما
كـ ــان ع ـل ـيــه س ــاب ـق ـ ًا ،وم ـس ـب ـب ـ ًة ردود فـعــل
ش ـع ـب ـيــة أع ـل ــى وأوس ـ ــع ن ـط ــاق ـ ًا ،سـتـتـضــح
رقـعـتـهــا وقــوت ـهــا خ ــال ال ـف ـتــرات ال ـقــادمــة.
وب ــال ـم ـث ــل م ــن ح ــرك ــات ش ـع ــوب الـ ـج ــوار،
ال يستثني األردن ـيــون أنـفـسـهــم مــن مهام
الفرز والتنظيم وإنتاج الحوامل السياسية
الـمـعـبــرة عــن مصالحهم ومـطــالـبـهــم بشكل
سلمي ،نحو تغيير حقيقي وشامل يُؤمن
مستقبلهم ومستقبل بالدهم.

•أدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية
الجديدة برئاسة
عبد الحميد
الدبيبة ،اليوم
االثنين ،اليمين
الدستورية
أمام مجلس
النواب الليبي
وسط حضور سفراء
من عدة دول ومسؤولين من البعثة األممية
لل ّدعم في ليبيا.
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بسمات صينية «:»2
تخفيف الديون ِ ِ

نشرت جامعة جونز هوبكنز األمريكية– كلية الدراسات الدولية المتقدمة ،ورقة بحثية بعنوان «تخفيف الديون
عامة ،ولديونها
ركز الورقة على إدارة الصين لديونها الخارجية ّ
ِبسمات صينية» ،لثالثة باحثين مرموقينُ .ت ّ
للقارة اإلفريقية خاصة ،سواء من ناحية تخفيف الديون ،أو المشاركة المباشرة في المشاريع .تناقش الورقة أيضًا
التخويف من استخدام الصين لديونها للسيطرة على األصول الوطنية .تق ّدم قاسيون في جزأين ترجمة تلخيصية
ألبرز ما جاء في هذه الورقة.
ǧآكر وبراوتيغام وهوانغ

أوّل قرض صيني للقارة اإلفريقية كان لغينيا
في  .1960خالل العقود األربعة الماضية مَوّلت
الـصـيــن مـشــاريــع عـلــى طــول الـقــارة اإلفــريـقـيــة،
ب ــاس ـت ـخ ــدام م ــزي ــج م ــن الـ ـ ِهـ ـب ــات والـ ـق ــروض
بفوائد صفرية ،وفترات سماح خمسة أعوام،
ومدّة  15عام ًا .وبقيت جميع الديون الصينية
إلفــريـقـيــا ضـمــن هــذه ال ـشــروط حـتّــى بــدأ بنك
إكزيم الصيني بالتزويد باالئتمان في .1995
وفي جميع تلك القروض التي أعطتها الصين
في العقود األولــى ضمن مشاريع المساعدات
الـخــارجـيــة ،كــان يـتــم تضمين الـعـبــارة الـتــالـيــة:
«إن وجــدت أيّــة صـعــوبــة فــي ســداد الـدَّيــن في
الموعد ،يمكن تمديد وقت السداد بعد التشاور
بين الحكومتين».
حدث التمديد في العديد من الحاالت ،وخاصة
مع دخــول القارة في أزمــة «العقود الضائعة»
فـ ــي ال ـ ــدي ـ ــون واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد فـ ــي ال ـث ـم ــان ـي ـن ــات
والتسعينات .وكما ع ّلق البروفسور الصيني
مستشار وزارة التجارة« :تمّت إعــادة هيكلة
هــذه الـقــروض صـفــريــة الـفــوائــد م ـرّات كثيرة،
لــدرجــة ّأن ال ـب ـلــدان لــم تـعــد تـتـمـكــن مــن إيـجــاد
االت ـف ــاق األصـ ـل ــي» .وك ـمــا صـ ـرّح م ـســؤولــون
ص ـي ـن ـيــون ف ــي عـ ــام  ،2000فــال ـص ـيــن أعـ ــادت
جدولة  22مليار ريمنبي « 2,65مليار دوالر»
من قروضها ،وبعضها خضع إلعــادة الجدولة
حتّى عشر مرّات ،وتمّ تسديد  %14منها فقط.
وفي التسعينات وضمن برامج إعــادة الهيكلة
بإشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،
خ ـص ـخ ـصــت عـ ــدد م ــن ال ـح ـك ــوم ــات اإلفــري ـق ـيــة
مؤسساتها المملوكة لـلــدولــة .عــدد قليل منها
كــان مـمــو ًال بـقــروض صينية .فــاوضــت الصين
تلك الحكومات على عدد من مبادالت القروض
باألسهم لعدد من هذه المشاريع ،مثل :مصنع

نسيج الصداقة ومزرعة أنبونغو في تنزانيا،
وم ـث ـل ـهــا ف ــي م ــال ــي .ك ــان األمـ ــل م ـع ـق ــود ًا عـلــى
اإلدارة الصينية بأن تحوّل هذه االستثمارات
إلى أكثر إنتاج ًا .لكن لم تتحقق الخطط بعد أن
رأت اإلدارة الصينية بـ ّـأن البيئة االستثمارية
تحتوي على تحديات هائلة.
إعادة جدولة الديون
ب ــدأ بـنــك ال ـ ــواردات الـصـيـنـيــة بـمـنــح ال ـقــروض
للحكومات اإلفريقية في  .1995في البدء تبع
البنك العرف الدولي القاضي بتضمين شروط
جزائية كبيرة 20 :إلــى  %50على فــوائــد على
التأخر في السداد .لكنّ هذه الشروط اختفت
في العقود التالية لعام  .2000وعند النظر إلى
حالة المعسرين ،مثل :زمبابوي وسيشل قبل
إعادة الهيكلة ،تبيّن عدم تطبيق هذه الشروط
عـلــى اإلط ــاق .فــي عــام  2000أطـلـقــت الصين
برنامج ًا إللغاء الديون .انخفضت وتيرة إعادة
الجدولة ،ثم عــادت وارتفعت مـرّة أخــرى بعد
تـهــاوي أسـعــار الـسـلــع فــي  .2014وقــد درسـنــا
 10دول إفريقيّة قبل تأثير كوفيد 19-حصلت
عـلــى إع ــادة ال ـجــدولــة ،وواحـ ــدة حـصـلــت على
إعادة تمويل منذ .2000
في الفترة ما بين  2000و 2012تضمنت إعادة
الجدولة عموم ًا الديون الصغيرة نسبي ًا ذاتها
التي لها سِمات القروض الصينية في األعوام
الـســابـقــة ،ومـتــوسـطـهــا  52مـلـيــون دوالر لـكـ ّـل
حــالــة .وقــد رصــدنــا تسع عمليات إعــادة هيكلة
تـبـلــغ  415مـلـيــون دوالر فــي  5ب ـلــدان ضمن
ه ــذه ال ـف ـتــرة .لـكــن بـعــد ت ـهــاوي أس ـعــار الـسـلــع
فــي  ،2015ت ـمّ تـســريــع عمليات إع ــادة الهيكلة
التي طلبتها الدول ،وكانت تشمل مبالغ كبيرة
وسطي ًا مليار دوالر لكل حــالــة .تتبعنا إعــادة
جدولة رسمية لمبلغ  7,1مليار دوالر في ستّ
دول بـيــن  2015و .2019كـمــا حـصـلــت أنـغــوال

«إن وجدت أ ّية
صعوبة في سداد
الدين في الموعد
َّ
يمكن تمديد وقت
السداد بعد التشاور
بين الحكومتين»

عـلــى إع ــادة تـمــويــل لـقــرابــة  7,5مـلـيــار دوالر.
ي ـع ـكــس هـ ــذا ال ـت ـق ــا ًء خ ـط ـي ـ ًا تـ ـج ــاه :ال ـت ـســارع
السريع لــإقــراض الصيني خــال فترة جيدة
الق ـت ـصــاد ال ـق ــارة اإلفــري ـق ـيــة وألس ـع ــار الـسـلــع
العالمية ،مــع انتهاء فـتــرات السماح للقروض
الصينية التي بدأت باالنخفاض.
تمت إعادة هيكلة الديون؟
كيف ّ
خ ــال أزم ــة الــديــون أواخ ــر ال ـقــرن الـعـشــريــن،
رأيـنــا ب ـ ّـأن الـكـثـيــر مــن الـمـقـتــرضـيــن الـسـيــاديـيــن
ل ــم يـسـتـفـيــدوا م ــن خــدمــة ال ـق ــروض بــالـفــائــدة
الصفرية التي كانت تقدمها الحكومة الصينية.
فـ ـب ــرن ــام ــج الـ ـ ـق ـ ــروض بـ ـفـ ــائـ ــدة صـ ـف ــري ــة ذو
طبيعة دبـلــومــاسـيــة ،وهــو جــزء جــوهــري في
الـمـســاعــدات الصينية الـخــارجـيــة ،حيث لــم يتمّ
الضغط أبد ًا على أحد من أجل سداد القروض.
ب ـعــد  ،2019م ــع م ـج ـمــوعــة م ـت ـنــوعــة جـ ــد ًا مــن
القروض ،لم تعد مسألة إعادة الهيكلة التجارية
بتلك السهولة ،رغم أنّها ال تزال تحدث.
األداة الرئيسة التي تستخدمها بكين للضغط
م ــن أجـ ــل ال ـ ـسـ ــداد ع ـن ــد ت ـع ـسّ ــر الـ ــدولـ ــة ه ــي:
إيقاف المصاريف على المشاريع التي يجري
تنفيذها «ممّا يبطئ إنجازها ،ولكنّه يضرّ أيض ًا
بالمقاولين الصينيين» ،كما تمنع الموافقة على
قروض جديدة .تظهر حالة زيمبابوي مثا ًال،

حيث تـمّ رفــض ضمان قــروض جــديــدة ،حتّى
يتم دفع جزء من القروض المعسرة القديمة.
ومـ ــن ال ـم ـهــم أن ن ـف ـهــم ّأن إع ـ ــادة ال ـه ـي ـك ـلــة ال
ـرض
ت ـحــدث لـكــامــل ال ـم ـلــف ،بــل ي ــدرس ك ـ ّل قـ ٍ
عـلــى ح ــدة .وت ـبــدو مــوزمـبـيــق هــي االسـتـثـنــاء
الوحيد لهذا المبدأ .جميع حاالت إعادة الهيكلة
الـتــي درسـنــاهــا حــدثــت فــي بـلــدان تــواجــه أزمــة
مــوازنــة مــدفــوعــات ح ــادة ،لـكــن يـمـكــن حــدوث
إعادة هيكلة ديون متواضعة في االقتصادات
السليمة نسبي ًا ،إن كــانــت المشاريع ال تجني
المال الكافي لدفع القروض التي تموّلت بها.
وتـصـبــح ال ـحــالــة األخ ـي ــرة واض ـحــة فــي إع ــادة
هـيـكـلــة قـ ــروض م ـص ـفــاة «ال ـن ـي ـجــر س ــواري ــز».
لكن هنا رغم تمديد فترة السداد ،لم يقم البنك
الـصـيـنــي بـتـغـيـيــر م ـعــدالت ال ـفــائــدة أو بــإعــادة
ألن
تمويل القرض .يعود ذلك بشكل رئيسيّ ،
الـمـشــروع كــان يجني الـمــال واقـتـصــاد النيجر
كــان يــؤدي بشكل جيّد نسبي ًا .وتنطبق ذات
ال ـحــالــة ع ـلــى خ ـ ّـط ح ــدي ــد أدي ــس-أب ــاب ــا ال ــذي
تـمّــت إع ــادة هيكلة قــرضــه بــالــرغــم مــن تحقيق
االقـتـصــاد اإلثـيــوبــي نـمــو ًا بـمـعــدل  ،%8وكــذلــك
األمر في المفاوضات على ديون جيبوتي رغم
تحقيق األخيرة نمو ًا بمعدل  .%7,5مع التأكيد
عـلــى أنّ ــه لــم ي ـت ـمّ إع ــادة هـيـكـلــة كــامــل الــديــون،
بل فقط المشاريع التي تواجه مشكلة والتي
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وقائع تعديل وإلغاء الديون
تـســاعــد االس ـت ـث ـمــارات الـصـيـنـيــة ال ـب ـلــدان على
تحسين مـيــزان مــدفــوعــاتـهــا ال ـمــأزوم .االتـجــاه
اإلفــري ـقــي ن ـحــو ال ـش ــراك ــات ال ـعــامــة -الـخــاصــة
ليس مقتصر ًا على الـصـيــن ،وهــو يتم مــع /أو
دون ال ـشــركــات الـصـيـنـيــة ،فـهــو ي ـعــود ألصـلــه
لنصائح مؤسسات واشنطن» ،ولهذا قد نرى
الـمــزيــد مــن الخصخصة فــي المستقبل .ولـهــذا
وعوض ًا عن اعتبار األمــر مؤامرة من البنوك
الصينية من أجل السيطرة على أصول الدول
الـمـقـتــرضــة ،علينا أن ننظر لــه كــدلـيــل عـلــى ّأن
ال ـم ـم ــارس ــات ال ـص ـي ـن ـيــة م ـت ـس ـقــة م ــع األعـ ــراف
الدولية لإلقراض.

طلبت تمديد فترة السداد.
فــي بـعــض ال ـح ــاالت الـقـلـيـلــة كــانــت ت ـت ـمّ إع ــادة
الهيكلة بعد طلب الــدولــة المعسرة المساعدة
مــن ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي .إن كــانــت الــدولــة
مـعـســرة تـجــاه عــدد مــن المقرضين وقــروضـهــا
ليست مستدامة وفق ًا لتقديرات لصندوق النقد
الدولي ،يطلب الصندوق من الدولة التفاوض
على إعادة الهيكلة .الكونغو مثال جيد هنا .قد
تساعد االستفادة من مطالبات صندوق النقد
الــدولــي الـبـلــدان فــي الـتـفــاوض مــع المقرضين
في بكين ،لكنّها ليست شرط ًا مسبق ًا الزم ًا.
تـظـهــر ال ـح ــاالت أي ـض ـ ًا ضـ ــرورة الـتـمـيـيــز بـيــن
الـمـقــرضـيــن الـمـتـنــوعـيــن فــي ال ـص ـيــن ،حـيــث ال
يـتـصــرف الـجـمـيــع ب ــذات الـشـكــل .أظـهــر بحثنا
بأن بنك إكزيم الصيني هو المقرض في أكثر
ّ
حــاالت إع ــادة الهيكلة فــي إفــريـقـيــا .فــي بعض
البلدان «الكونغو وإثيوبيا والنيجر» تفاوض
الـمــديـنــون أيـضـ ًا بشكل منفصل مــع الـشــركــات
الـصـيـنـيــة ال ـتــي زودت ـه ــم بــاالئـتـمــان ال ـت ـجــاري.
تبع بنك إكزيم النمط الذي اعتمدته الحكومة
فــي بــرامــج إقــراضـهــا القديمة :الخطوة األولــى
عــادة هــي :تـمــديــد فـتــرة ال ـســداد .وفــي حــاالت
قـلـيـلــة ق ــام الـبـنــك بـتـخـفـيــض م ـعــدالت الـفــائــدة.
االخ ـت ــاف الـكـبـيــر ب ـيــن ال ـش ــروط ال ـتــي تـمّــت
إع ــادة هيكلتها فــي جـيـبــوتــي وإثـيــوبـيــا تظهر
أيض ًا عدم وجود نموذج «إعادة هيكلة» واحد
على مقاس الجميع.
ق ــرض ب ـنــك الـتـنـمـيــة الـصـيـنــي ألن ـغ ــوال الـبــالــغ
 15م ـل ـيــار دوالر ،وال ـ ــذي أن ـف ــق ف ــي ،2016
ك ــان الـحــالــة الــوح ـيــدة الـتــي رصــدنــاهــا إلع ــادة
التمويل .فــرغــم طلب النيجر إلعــادة التمويل
لم يتم ذلك .يمكن لبنك إكزيم الصيني تخفيض
معدالت الفائدة ،أو تمديد فترة الـســداد لدَين
م ــوج ــود ،وإعـ ــادة الـتـمــويــل بـمــا يـشـتـمــل على
قرض جديد .لكن بما ّأن بنك إكزيم هو وكالة
ائتمان صادرات ،وعادة ما ينفق بشكل مباشر
عـلــى شــركــات الـتـصــديــر «بـمــا فــي ذلــك تصدير
خ ــدم ــات اإلن ـ ـش ـ ــاءات» ،ف ـمــن ال ـم ـح ـت ـمــل أنّ ـهــم
ال يـمـلـكــون أدوات إق ــراض تـسـمــح لـهــم بمنح
قــروض جديدة لمشاريع لم تعد تتضمن عقد
تصدير.
وفي حين ّأن األد ّلة ضعيفة ،فقد ظهر لنا أيض ًا

بأن القروض غير المضمونة بصادرات السلع
ّ
وحـســابــات الـضـمــان هــي مـحــل إع ــادة الهيكلة.
ذلك ّأن القروض المضمونة بالسلع األساسية
أصبحت فــي الــواقــع أسمى مرتبة مــن الديون
األخـ ــرى .تـقــدم أن ـغــوال م ـثــا ًال ج ـيــد ًا هـنــا ،فهي
تسدد مدفوعات منتظمة من قروضها للصين
بــالـنـفــط ،بـيـنـمــا لــم تـقــم الـكــونـغــو فـيـمــا يخص
القروض الثمانية التي تمّت إعادة هيكلتها.
بالمقارنة بين المفاوضات التي تدخلها الدول
إلع ــادة هيكلة ديــونـهــا مــع الــدائـنـيــن الخاصين
غير الصينيين ،وتلك مــع بنك إكــزيــم الصيني،
يتم التوصل التفاق مع الصينيين بشكل أسرع.
بــدأت مــوزمـبـيــق الـتـفــاوض عـلــى ديــونـهــا التي
شـ ّكـلــت  %128,3فــي أواخ ــر  ،2016فـتــوصـلــت
إلــى اتفاق مع الصين في  ،2017بينما استمرّ
التفاوض على المبلغ الرئيسي فقط إلى 2018
مع الدائنين األوربيين .وبالمثل بدأت الكونغو
الـمـفــاوضــات على ديونها فــي  2018فتوصلت
فــي نـيـســان  2019إل ــى ات ـفــاق مــع بـنــك إكــزيــم
الصيني ،بينما استمرت مــع مــراكــز اإلقــراض
التجاري بما فيها غلينكور ،إلى نيسان .2020
ع ـنــدمــا ت ـضــرب أزمـ ــات ال ــدي ــون ،ل ــم نـشـهــد أيّ ــة
حــالــة ت ـقــوم فـيـهــا ال ـب ـنــوك الـصـيـنـيــة بـمـحــاوالت
«لمصادرة األصول» ،ولهذا ال توجد وال حتّى
حالة واحدة أمام المحاكم أو التحكيم الدولي تدل
على ذلــك .عوض ًا عن ذلــك يحاول المسؤولون
ال ـص ـي ـن ـي ــون ت ـط ــوي ــر ح ـل ــول «ع ـل ــى ال ـق ـي ــاس»
لـمـعــالـجــة الــديــون وتـطــويــرهــا السـتــدامـتـهــا ،كـ ّل
حــالــة عـلــى حــدة .مـثــال :إعـســار مـشــروع البنية
التحتية الـكــونـغــولــي :الـطــريــق الـســريــع الوطني
األول .حيث حوّل المدين المشروع إلى شركة
عــامــة -خــاصــة ،فـجـلــب الــدائــن ائ ـتــاف شــركــات
فــرنـسـيــة -صـيـنـيــة إل ــى ال ـشــراكــة لـتـضـخّ أسـهـمـ ًا
جديدة في المشروع لضمان ّأن الطريق ستتم
صيانته على مدى  30عام ًا على األقل.
ب ــاالش ـت ــراك م ــع مـسـتـثـمــريــن أج ــان ــب آخــريــن،
بــدأت الصين باالستثمار في شــراكــات عامة-
خــاصــة فــي إفــريـقـيــا ،رغ ــم ّأن األرقـ ــام ال تــزال
م ـ ـح ـ ــدودة .ف ـك ـم ــا هـ ــي ال ـ ـحـ ــال فـ ــي ال ـك ــون ـغ ــو
وســريــان ـكــا ،فــي بـعــض ال ـح ــاالت يـتــم تـمــويــل
المشاريع التي تستثمر فيها الشركات الصينية
م ــن خ ــال ال ـب ـنــوك ال ـص ـي ـن ـيــة .ب ـه ــذه الـطــريـقــة
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إلغاء الديون
م ــع ان ـت ـش ــار وب ـ ــاء ك ــوفـ ـي ــد 19-ف ــي إفــري ـق ـيــا،
تــزايــدت الــدعــوات إللـغــاء الــديــون بشكل حــاد.
ل ـكــن تــاري ـخ ـي ـ ًا ،إذا م ــا أخ ــذن ــا جــان ـب ـ ًا الـمـثــالـيــن
الـعــراقــي وال ـكــوبــي ،فـتـجــربــة الـصـيــن مــع إلـغــاء
الديون محدودة .كان أوّل تعهد بإلغاء الديون
من قبل بكين في إفريقيا في عام  ،2000حيث
قــامــت الـصـيــن بــإلـغــاء جميع الــديــون اإلفريقية
الـتــي أعـســرت أو أعـيــدت هيكلتها فــي الـعـقــود
الثالثة السابقة لأللفية .التعهدات التالية ركزت
عـلــى إفــريـقـيــا خــاصــة ،وعـلــى الـبـلــدان منخفضة
الدخل عموم ًا .كان تعهد الصين بإلغاء الديون
م ـق ـت ـصــر ًا ع ـم ــوم ـ ًا ع ـلــى الـ ـق ــروض الـحـكــومـيــة
صفرية الفائدة.
خالف ًا للقروض التجارية الميسرة من البنوك
الصينية ،فالقروض صفرية الفائدة أصدرتها
وزارة ال ـت ـج ــارة– وه ــي ال ـت ــي ت ــدي ــر ال ـ ِه ـبــات
الصينية أيض ًا .يُسهّل هذا األمر على الحكومة
الصينية القيام بــإجــراءات تخصيص الـمــوارد
الالزمة لتخصيص المبلغ إللغاء الديون .هذه
ال ـق ــروض الـحـكــومـيــة خ ــاف ـ ًا لـتـمــويــل الـبـنــوك
ال ـص ـي ـن ـيــة ت ـع ـت ـمــد بـ ـج ــزء م ـن ـه ــا ع ـل ــى دف ـع ــات
القروض القديمة ،وهي سهلة اإللغاء ،لكونها
ال تـنـطــوي عـلــى بـنــوك قــد يــؤثــر اإلل ـغــاء على
ربحها اإلجمالي.
تظهر بـيــانــاتـنــا بـ ّـأن وسـطــي ال ـقــروض بفوائد
ص ـف ــري ــة إلف ــري ـق ـي ــا ك ـ ــان  10م ــاي ـي ــن دوالر
للقرض .يش ّكل هذا النوع من القروض جزء ًا
ص ـغ ـيــر ًا «أقـ ـ ّـل مــن  »%5مــن مـجـمــل ال ـقــروض
الصينية إلفريقيا مــا بين  2000و .2018لكن
برغم هــذا فقد ألغى بنك إكــزيــم بعض الديون
ال ـم ـي ـســرة ،ول ـيــس ذل ــك فــي إفــريـقـيــا وحـســب،
فلدينا حــاالت أخــرى ،مثل :أفغانستان .ولكن
كـمــا ص ـرّح م ـســؤول فــي بـنــك إكــزيــم الـصـيـنــي:
«ح ـتّــى إن لــم يــدف ـعــوا ل ـنــا ،فــا ي ــزال يـتــوجــب
عـلـيـنــا أن نــدفــع لـمــالـكــي األس ـه ــم» .يـمـكـنـنــا أن
بأن اتجاه إلغاء الديون سيبقى مقتصر ًا
نرى ّ
في المدى المنظور على الـقــروض الحكومية
التقليدية صفرية الفوائد.
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ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ،خ ـ ــافـ ـ ـ ًا ألعـ ـ ـض ـ ــاء نـ ـ ـ ــادي بـ ــاريـ ــس
للمقرضين ،ال تنشر بشكل اعتيادي إحصاءات
إل ـغــاء ال ــدي ــون ،ول ـيــس ه ـنــاك ب ـيــانــات رسـمـيــة
عـلـنـيــة كــام ـلــة ع ــن األعـ ـ ــوام وال ـس ـن ــوات .لـكــن
الشائع تداوله ّأن الصين ألغت ديون ًا بقيمة 10
مليارات دوالر في إفريقيا بحلول عام .2005
لـكــن إذا مــا اعـتـمــدنــا عـلــى بـيــانــات الـمـســاعــدات
الخارجية الصينية فسنحصل على نتيجة إلغاء
الصين ل ـ  3مـلـيــارات دوالر بين عــامــي 2000
و .2012وإذا ما أردنا االعتماد على مجموعة
م ــن ال ـب ـيــانــات األخ ـ ــرى ،ف ـس ـنــرى ب ـ ّـأن الـصـيــن
ألـغــت  3,4مـلـيــارات دوالر مــن دي ــون إفريقيا
بين  2013و.2019
الـ ـ ــدول الـ ـت ــي تـ ـق ــوم ال ـص ـي ــن ب ــإل ـغ ــاء ديــون ـهــا
عـمــومـ ًا هــي مـجـمــوعــة ال ــدول الـمـتـعـســرة جــد ًا
المشمولة «بـمـبــادرة الــدول الفقيرة المديونة
بشدّة  .»HIPCلكنّ الصين قامت أيض ًا بإلغاء
دي ــون دول أخ ــرى مـثــل :إريـتــريــا والـصــومــال
وال ـ ـسـ ــودان وزمـ ـب ــاب ــوي ،وهـ ــي ال ـ ــدول ال ـتــي
كــانــت ف ــي ال ـب ــدء ض ـمــن ال ـم ـب ــادرة ث ـمّ خــرجــت
منها ألسـبــاب تقنية-تصنيفية رغــم اسـتـمــرار
اقتصاداتها بالمعاناة.
وإذا م ــا أردنـ ــا م ـعــرفــة م ــدى «ال ـس ـهــولــة» فــي
تعامل الصين مع مدينيها ،فاألفضل أن نقارنها
ب ـن ــادي ب ــاري ــس ل ـلــدائ ـن ـيــن .فــرغــم تـشـكـلــه فــي
ّ ،1956إل أنّه انتظر الكثير من السنوات حتى
قام بإلغاء الديون .فبين عامي  1975و،1988
وافق النادي على إعــادة جدولة الديون دون
أن يوافق على إلغائها أو تعديل قيمتها .وفقط
فــي  1988وافــق على إلـغــاء ثلث ديــون الــدول
الـفـقـيــرة الـمـعـســرة .وإذا مــا نـظــرنــا إلــى الناتج
الـمـحـلــي اإلجـمــالــي ألعـضــاء ال ـنــادي فــي 2010
مقاس ًا بحصة الـفــرد فقد كــان  34,012دوالر،
بينما كان في الصين  7,735دوالر ًا ،ما يعني
بأن أعضاء النادي قادرين على تحمّل تكاليف
ّ
إل ـغ ــاء ال ــدي ــون ب ــراح ــة أك ـبــر م ــن ال ـص ـيــن .لـكـنّ
الصين في واقع الحال هي من تقوم بتخفيف
أعباء الديون التي تعسر الدول المقترضة.
يبقى علينا أن ننتظر البيانات التي ستُجمع
بـعــد مـفــاوضــات وطـلـبــات الـتـخـفـيــض عـلــى إثــر
أزمــة وبــاء كــوفـيــد ،19-لنرى إن كانت الصين
ستنفذ توجيهات أحد مسؤولي صندوق النقد
الدولي الــذي قــال« :على الصين أن تسير في
الطريق الــذي مشت به الــدول التي سبقتها»،
بخط طريق خــاصّ بها بما
أم أنّـهــا ستستمرّ ّ
ي ـخ ـصّ تـخـفـيــف ال ــدي ــون ،م ــن ضـمـنــه الـلـجــوء
إلــى الحلول التنموية كما فــي حــال ســد الدين
عبر استيراد السلع من الدولة المقترضة ،كما
ي ـحــدث مــع أن ـغــوال ،أو الــدخــول فــي شــراكــات
إلن ـقــاذ أزم ــة ال ـمــدفــوعــات كـمــا هــي ال ـحــال في
ميناء هامبانتوتا الذي تحدثنا عنه في الجزء
األول من المقال.
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صدر العدد األول من جريدة «األومانيتيه»
عام  ،1904وأصبحت الجريدة ناطقة
باسم الحزب الشيوعي الفرنسي منذ عام
 ،1920وكانت «األومانيتيه» قد وقفت
إلى جانب الشعب السوري واللبناني خالل
سنوات النضال في سبيل جالء االستعمار
الفرنسي ،وخاصة في فترة الثورة
السورية الكبرى.

ǧقاسيون

سورية في الصحافة 1925
لــم تكن الصحافة المحلية والعربية والعالمية
بـمـنــأى عــن أح ــداث ال ـثــورة الـســوريــة الـكـبــرى،
وخصصت صفحاتها األولى ألخبار الثورة في
ال ـســويــداء والـجـبــل وانـتـفــاضــة دمـشــق وثــورة
غ ــوط ـت ـه ــا ،وإدان ـ ـ ــة ال ـه ـج ـم ــات االس ـت ـع ـم ــاري ــة،
والتضامن مع الثورة السورية الكبرى -1925
.1927
ونـ ـش ــرت ال ـص ـح ــف ال ـعــال ـم ـيــة أخـ ـب ــار ال ـث ــورة
ال ـس ــوري ــة ال ـك ـب ــرى ،م ـث ــل :ال ـت ــاي ـم ــز وال ــدي ـل ــي
تـلـغــراف والــديـلــي اكسبريس اللندنية وصــدى
ب ــاري ــس واألومــان ـي ـت ـيــه ال ـبــاري ـس ـيــة وصـحـيـفــة
البرافدا (الحقيقة) السوفييتية ،وأبدت البرافدا
تضامن شعوب االتحاد السوفييتي الكامل مع
حــركــة الـتـحــرر الــوطـنــي الـعــربـيــة ،واسـتـعــدادهــا
لتقديم كــل الـعــون والـمـســاعــدة لـحــركــة التحرر
الــوط ـنــي ف ــي س ــوري ــة ول ـق ـي ــادة الـ ـث ــورة ،كـمــا
أدان ــت الـقـصــف الهمجي الـبــربــري وكــل أشـكــال
االس ـت ـع ـمــار ،وف ـض ـحــت اإلن ـســان ـيــة الـبــاريـسـيــة
مـ ـج ــازر االس ـت ـع ـم ــار ال ـف ــرن ـس ــي ف ــي س ــوري ــة.
(جرمانا جــارة الفيحاء بين التراث والحداثة،
إصــدار مجلس بلدة جرمانا  ،2002ص -83
)84
على صفحات األومانيتيه
وقـ ـف ــت جـ ــريـ ــدة األوم ــان ـي ـت ـي ــه «اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة»
الـ ـبـ ــاريـ ـسـ ـيـ ــة ،ج ـ ــري ـ ــدة الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي
الفرنسي دفاع ًا عن الشعب السوري وشعوب
ال ـم ـس ـت ـع ـمــرات األخـ ـ ــرى ،ونـ ـش ــرت ال ـج ــري ــدة
نـ ـ ــداءات الـ ـثـ ــوار ،وأخـ ـب ــار الـ ـث ــورة ال ـســوريــة
الكبرى ،وبيانات الحزب الشيوعي باستمرار.
واستمرت جريدة األومانيتيه الفرنسية تدافع
عن الشعب السوري حتى تحقيق الجالء.
كتبت الجريدة عام  1925أن الثوار يسيطرون
على سورية كلها عدا المدن الكبرى ،كما كتبت
عن قصف الدرويشية بشكل كامل في عددها
ب ـت ــاري ــخ  .1925/10/19واح ـت ـج ــت ال ـج ــري ــدة
عـلــى الـنـهــب وفـظــائــع االسـتـعـمــار الـفــرنـســي في
ســوريــة .كـمــا نـشــرت الـجــريــدة ن ــداءات الـثــوار
وسلطان باشا األطرش ،وكتبت المقاالت عن

تصاعد النضاالت الجماهيرية في سورية.
ونشرت الجريدة البيانات السياسية الموجهة
إلى الضباط والجنود الفرنسيين في سورية
ت ـط ــال ـب ـه ــم بـ ـع ــدم إطـ ـ ــاق الـ ـنـ ــار ع ـل ــى الـ ـث ــوار
والمواطنين ألنـهــم يناضلون لتحرير وطنهم
من البرجوازية الفرنسية ،كما نشرت البيانات
الموجهة إلــى الــرأي الـعــام الفرنسي والعالمي
لتأييد النضال التحرري للشعب السوري ضد
االستعمار.
الحركة الوطنية واألومانيتيه
كــانــت جــريــدة األومــانـيـتـيــه ت ــوزع فــي مـنــاطــق
م ـخ ـت ـل ـف ــة مـ ــن سـ ــوريـ ــة ولـ ـبـ ـنـ ــان مـ ـن ــذ ب ــداي ــة
الـعـشــريـنــات .كـمــا كــان ق ــادة ال ـثــورة الـســوريــة
ال ـك ـبــرى ومـمـثـلــو ال ـحــركــة الــوط ـن ـيــة يـعــرفــون
ال ـجــريــدة ج ـي ــد ًا ،يــراس ـلــون ـهــا وي ـك ـت ـبــون فـيـهــا،
ويشيدون بموقفها في الصحف األخرى.
ك ـتــب ش ـك ـيــب أرس ـ ــان ف ــي ج ــري ــدة ال ـش ــورى
الصادرة في القاهرة مقا ًال بتاريخ  22تشرين
األول  1925بـعـنــوان «اإلنـســانـيــة االفــرنـسـيــة»
مشيد ًا بمواقف جريدة األومانيتيه الشيوعية
تـجــاه نـضــال شـعــوب الـمـسـتـعـمــرات فــي سبيل

اسـتـقــالـهــا .وكــانــت تـصـلــه أع ــداد الـجــريــدة إلــى
جـنـيــف ف ــي س ــوي ـس ــرا .وه ــي م ـثــال ل ـمــا كــانــت
تحدثه الجريدة من أثــر في صفوف الحركات
الوطنية في البلدان العربية المستعمرة.
وجاء في مقدمة المقال :إن جريدة األومانيتيه
هــي الـجــريــدة الــوحـيــدة الـتــي تجهر بالحق عن
حــرب الــريــف ،ألنها جــريــدة العملة والصعاليك
مــن األمــة االفــرنـسـيــة (يـقـصــد الطبقة العاملة-
الـمـحــرر) وقــرأهــا نـحــو نـصــف مـلـيــون إنـســان.
وك ـتــب شـكـيــب أرسـ ــان ه ــذا ال ـم ـقــال بـمـنــاسـبــة
فضح جريدة األومانيتيه للجرائم البشعة التي
نفذها الجيش الفرنسي في المغرب أثناء ثورة
الريف ،مثل :قطع الرؤوس وإعدام األسرى.
وصـلــت ه ــذه الـقـضـيــة إل ــى الـبــرلـمــان الـفــرنـســي
وحدثت ضجة ،وأضاف أرسالن في مقاله :لم
يوجد من اعترض وقبح غير الشيوعيين ،وهم
 77نائب ًا من  .600أفعلمت أيها الشرقي من هم
المتمدنون الــذيــن أتــوا إلــى مــراكــش والـجــزائــر
وتــونــس ،وأخ ـيــر ًا قــدمــوا إلــى ســوريــة ليعلموا

األه ــال ــي ال ـمــدن ـيــة؟ ج ـن ـيــف ،ش ـك ـيــب أرسـ ــان.
(شكيب أرسالن ،اإلنسانية االفرنسية ،جريدة
الـ ـشـ ــورى ،الـ ـع ــدد  52ال ـخ ـم ـيــس  22أك ـتــوبــر
.)1925
وك ـ ــان أحـ ــد أب ـ ــرز شـ ـه ــداء الـ ـثـ ــورة ال ـس ــوري ــة
الكبرى الدكتور عادل النكدي مراس ًال لجريدة
األومانيتيه .حيث جاء في كتاب الدكتور محي
الدين السفرجالني من جامعتي باريس ومصر
«ت ــاري ــخ ال ـث ــورة ال ـس ــوري ــة» ص:628-626
بتوقيعه الـخــاص وبـتــواقـيــع مـسـتـعــارة ،كـثـيــر ًا
ما كان يخص في جريدة أومانيتيه الفرنسية
ب ـم ـقــاالتــه ال ـك ـث ـيــرة بــالـفــرنـسـيــة .وأن ع ـشــر مــا
نشرته جريدة أومانيتيه الفرنسية عن الثورة
السورية كانت بقلم هذا الفقيد األعز .ولديه من
النائب الفرنسي المسيو مارسيل كاشان ما ال
يقل عن  300جــواب على الرسائل التي بعثها
لــه الـفـقـيــد .ويــذكــر أن الــدك ـتــور ع ــادل الـنـكــدي
استشهد في إحــدى معارك غوطة دمشق عام
.1926

جريدة األومانيتيه تنشر صورة إعدام الثوار أمام سجن دمشق عام  1925مرفقة
بالتعليق التالي :بعد هذه الشهادة من يشك في لطف «الحضارة الغربية» التي جلبتها
النزعة العسكرية الفرنسية إلى سورية والمغرب؟
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تركت كومونة باريس بصفتها أول دولة عمالية في التاريخ
دروساً نستطيع التعلم منها حتى اليوم ،في ذكراها الـ
 .150فبين انطالق الكومونيين إلى اقتحام السماء في آذار
 1871وإلى صوت الطلقات األخيرة وراء المتاريس في مقبرة
بيرالشيز في أيار  ،1871كان التاريخ يسجل محطة هامة في
حركته.
ǧقاسيون

بـ ــم ت ـت ـل ـخ ــص الـ ـبـ ـط ــول ــة فـ ــي م ـح ــاول ــة
ال ـكــومــون ـي ـيــن؟ ه ـك ــذا ي ـس ــأل لـيـنـيــن فــي
«ال ـ ــدول ـ ــة وال ـ ـ ـثـ ـ ــورة» .ويـ ـضـ ـي ــف :مــن
الـمـعــروف أن مــاركــس قــد حــذر الـعـمــال
الباريسيين قبل الكومونة بعدة أشهر،
فــي خــريــف  .1870مـبــرهـنـ ًا أن مـحــاولــة
إس ـقــاط الـحـكــومــة ت ـكــون حـمــاقــة يــأس.
ولكن عندما فرضت على العمال المعركة
الـفــاصـلــة فــي آذار  ،1871وعـنــدمــا قبلها
هؤالء ،وغدا االنتفاض أمر ًا واقع ًا ،حيّا
مــاركــس ال ـثــورة الـبــرولـيـتــاريــة بمنتهى
الحماسة ،ولــم يتمسك مــاركــس بتقريع
حركة جــاءت في غير أوانـهــا .ففي هذه
ال ـحــركــة ال ـثــوريــة الـجـمــاهـيــريــة ال ـتــي لم
تبلغ الهدف ،خبرة تاريخية ذات أهمية
كبرى.
وكـ ـ ـ ـ ــان ل ـ ـك ـ ــوم ـ ــون ـ ــة بـ ـ ــاريـ ـ ــس مـ ــوجـ ــة
جـمــاهـيــريــة خــارج بــاريــس ،فـفــي فرنسا
نشأت محاوالت مشابهة ،مثل :كومونة

،1935 ،1927 ،1925 ،1919 ،1911
 .1949 ،1945وفـ ــي روسـ ـيـ ــا،1905 :
 .1929 ،1917 ،1912م ــع األخـ ــذ بـعـيــن
االعـتـبــار زمــن الـصـعــود وزمــن الهبوط
في الحركة ،وخصائص كل بلد وزمانه
(لكل بلد خارطة الموجات الجماهيرية
الخاصة به).
واحد من أهم الــدروس التاريخية لتلك
األحـ ـ ــداث :ت ـمــر ك ــل م ــوج ــة جـمــاهـيــريــة
بـمــرحـلــة ص ـعــود ومــرح ـلــة ه ـبــوط ،وال
تتشابه الموجات مع بعضها .كما تتعلم
الجماهير مــن خاللها الكثير ،تتعلم من

ل ـي ــون وك ــوم ــون ــة مــارس ـي ـل ـيــا ،ول ـك ــن لــم
تستطع التجربتان التنفس ،وانتهت في
بــدايـتـهــا .وفــي الـجــزائــر ،نـشــأت كومونة
ال ـجــزائــر ،ال ـتــي لــم تـسـتـطــع االس ـت ـمــرار
أي ـ ـض ـ ـ ًا ألس ـ ـبـ ــاب ت ـخ ـت ـل ــف عـ ــن أس ـب ــاب
كــومــونــة بــاريــس .وف ــي ه ــذه األص ـقــاع،
انتهت الموجة الجماهيرية التي أطلقتها
الكومونة الباريسية.
ف ــي ف ــرن ـس ــا ع ـل ــى س ـب ـيــل الـ ـمـ ـث ــال ،ك ــان
ال ـ ـف ـ ــاص ـ ــل ال ـ ــزم ـ ـن ـ ــي ب ـ ـيـ ــن ال ـ ـمـ ــوجـ ــات
الـجـمــاهـيــريــة الــرئـيـسـيــة كــالـتــالــي،1789 :
 .1871 ،1848 ،1831وفي الصين،1900 :

أخبار ثقافية

أخطائها ،وتــراكــم خبرة تاريخية مهمة
وإن كانت الموجة قد أصيبت بالهزيمة
نسبي ًا.
ك ـم ــا ت ـس ـب ــق الـ ـمـ ــوجـ ــات ال ـج ـم ــاه ـي ــري ــة
الــرئـيـسـيــة ،مــوجــات أصـغــر هـنــا وهـنــاك،
ت ـكــون بـمـثــابــة اإلعـ ــان األولـ ــي لـحــركــة
حان أوانها التاريخي ،ومن أكبر األمثلة
عـلــى ذل ــك :حــركــة اإلض ــراب ــات الـعـمــالـيــة
الـكـبــرى فــي روسـيــا بين عــامــي -1900
 ،1904وب ـيــن عــامــي  .1917-1912كما
أن كومونة باريس قد ع ّلمت البالشفة
كيفية االنتصار عام .1917

كانوا وكنا

توقف كشف العالمات

معرض الكتاب في بكين

طبقت الـمــدارس االبـتــدائـيــة والـمـتــوسـطــة الصينية عــدم الـكـشــف عــن درجــات
االمـتـحــانــات والـتـصـنـيـفــات ،بـهــدف تقييم جــودة التعليم اإللــزامــي ،ومــن أجــل
الـتـخـلــص مــن هــاجــس الــدرجــات ومـعــدالت االلـتـحــاق والـشـهــادات األكــاديـمـيــة
واألوراق واأللقاب في قطاع التعليم .وتطلب الوثيقة المخصصة من المدارس
فــرض مراقبة صارمة لتواتر االمتحانات ،وضبط كمية الواجبات المنزلية،
والــوقــت الــذي قد يقضيه الطالب في القيام بالواجبات المنزلية في محاولة
لتخفيف الـضـغــط األكــادي ـمــي عـلـيـهــم .ويـتـعـيــن تـقـيـيــم الـمــدرسـيــن عـلــى أســاس
التنمية الشاملة للطالب وأدائهم األكاديمي على حد سواء ،في محاولة صينية
من أجل التخلي عن ميل السعي إلى الدرجات ومعدالت االلتحاق فقط.

مــن الـمـقــرر افـتـتــاح مـعــرض الـكـتــاب ال ـ  34فــي بـكـيــن ،وال ــذي يسلط
الضوء على االحتفاالت بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي
الصيني ،في  31مارس .وقالت جمعية الناشرين في الصين :إن منطقة
معرض خاصة ستعرض كتب ًا عالية الجودة تكريم ًا للذكرى المئوية
لتأسيس الحزب الشيوعي .ولفتت الجمعية إلــى أن معرض الكتاب
سيضم قرابة  700دار نشر ومؤسسة ثقافية ،ويعرض ما يقرب من
 400ألف نوع مختلف من الكتب .وسيتم تنظيم أكثر من  200فعالية
ثقافية ،مثل :إطالق الكتب وأحاديث المؤلفين والمنتديات ،إلى جانب
البث مباشرة عبر اإلنترنت للترويج لمبيعات الكتب.

في الصورة :إحدى مظاهرات الشعب السوري أثناء انتفاضة الجالء،
وتصاعد النضال الوطني ربيع عام  1945في سبيل خالص سورية
مــن االستعمار الفرنسي .الـصــورة نـقـ ًا عــن كـتــاب «قـصــة الـجــاء عن
سورية» إصدار وزارة الثقافة بمناسبة عيد الجالء نيسان.1962

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 « )٢٠21/03/21قاسيون» 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 :

كلمات باردة في زمن حار
في محاولة لتطويق الغضبٌ ..

المحصلة معب ٌر يودي
تشبه الكلمات الطريق أحياناً ،ألنها في
ّ
إلى المعنى .أحياناً ما تفضي كلمات مختلفة إلى الغاية ذاتها،
لكن هذا ال يعني أنها كلمات متشابهة أو متطابقة ،فلكل
كلمة شحنتها ،ووقعها ،وداللتها ،وهذا ما يدركه تمام
المعرفة السياسيون ،ووسائل اإلعالم التي تنطق باسمهم،
كلمات دون غيرها .أما في
فتجعلهم يختارون في خطاباتهم
ٍ
مختلف قلي ًال فيما يتعلق باختيار المفردات
سورية فالوضع
ٌ
المناسبة من قبل ُص ّناع القرار ووسائل اإلعالم التي تدعمهم،
إذ يبدو النهج السائد هنا دائماً« :اختيار الطريق الطويل
والمتع ّرج نحو المعنى».
ǧنور أبوفّراج

كلمات باردة في زمن حار
كـ ـ ـ ــان األسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــوع ال ـ ـم ـ ـن ـ ـصـ ــرم حـ ــافـ ـ ًـا
بالمفاجآت غير السارة بالنسبة للسواد
األعظم من السوريين ،جــاء أبــرزهــا في
االرتـفــاع غير المسبوق فــي سعر مــادة
البنزين ،وهو االرتفاع الثاني منذ مطلع
 .2021وكالعادة هناك عشرات العبارات
الـتــي يمكن اسـتـخــدامـهــا لــزفّ خـبـ ٍر مثل
هــذا ،كالقول« :ارتفاع غير مسبوق في
سـعــر الـبـنــزيــن» ،أو «ق ـفــزة صــادمــة في
سعر مــادة البنزين» ،أو «بعد موجات
م ـت ـت ــال ـي ــة مـ ــن رف ـ ــع األس ـ ـع ـ ــار ال ـب ـن ــزي ــن
يرتفع مـجــدد ًا» .لكن وبــد ًال مــن كــل تلك
ال ــدي ـب ــاج ــات ،وحّ ـ ــدت وس ــائ ــل اإلعـ ــام
الرسمية والصفحات اإلعــامـيــة التابعة
ل ـهــا ع ـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
صيغة الخبر ،الذي تحدّث عن تعديل في
سعر هذه المادة .وال داعي للقول هنا:
إن كلمة «تـعــديــل» ،بـمــا فيها مــن تحايل
ومناورة ومحاولة المتصاص الغضب،

نــالــت ق ــدر ًا ال يـقــل مــن الـسـخــط مـقــارنــة
بـمـضـمــون الـخـبــر نـفـســه .لـكــن يـبــدو بعد
كل اعتبار أن السياسيين ومستشاريهم
اإلعالميين كانوا على حق ،فكلمة «رفع
ومشتقتاها» لم تعد مالئمة لالستخدام
بعد اآلن.
وفـ ــي س ـي ــاق م ـش ــاب ــه ،ل ــم ي ـكــن مـفـهــومـ ًا
البتة صيغة الخبر الذي تداولته مواقع
إعالمية سورية قبل أيــام ،حول النسب
ال ـمُ ـق ـل ـق ــة ل ـت ـف ـش ــي ف ـ ــاي ـ ــروس ك ــورون ــا
ف ــي دم ـش ــق ،واس ـت ـجــابــة الـمـسـتـشـفـيــات
والـمــراكــز الصحية لـهــذه الــزيــادة .فجاء
ال ـخ ـب ــر ع ـل ــى ال ـش ـك ــل ال ـت ــال ــي« :وزارة
الصحة :إشـغــال أس ـرّة العناية المشددة
بمرضى كورونا في مستشفيات دمشق
بنسبة  100بالمئة» ،فالكلمات التي تُثير
اللبس هنا ،وتُخفف من وقع الخبر هي
كـلـمــة «إش ـغ ــال» مــن جـهــة ،بـمــا فـيـهــا من
حيادية ،ورقم  %100الذي يقترن عاد ًة
بـقـيــم إيـجــابـيــة مــن جـهــة أخ ــرى .مـجــدد ًا
كـ ــان أم ـ ــام أصـ ـح ــاب الـ ـقـ ــرار والـ ـكـ ــوادر
اإلعــام ـيــة ع ـشــرات ال ـخ ـيــارات للتعبير
عــن ذات الـفـكــرة ،منها مـثـ ًا« :ال سرير
واح ــد ف ــارغ فــي دم ـشــق :انـتـشــار مقلق
لفايروس كورونا» .لكن وكما يبدو لم
يرد أصحاب القرار إقالق الناس ،حتى
وإن كان هناك ما يستدعي القلق حق ًا.
وبالتالي يمكن استشعار وجــود الكثير
مــن التناقض واالسـتـخــدام غير المبرر
أو الـ ـمـ ـفـ ـه ــوم ل ـك ـل ـم ــات ب ـع ـي ـن ـه ــا دون
غـيــرهــا .كـمــا لــو أن أص ـحــاب ال ـق ــرار ،أو
القائمين على صياغة األخبار يختارون
إخــافــة الـنــاس مما ال يستدعي الخوف،
وي ـع ـمــدون إل ــى تـهــدئـتـهــم حـيـنـمــا يـكــون

هناك ما يستوجب القلق حق ًا« :ال تقلق،
ال تـقـلــق ،هــو م ـجــرد ت ـعــديـ ٌـل صـغـيــر في
األس ـعــار ،كـمــا أن المستشفيات بكاملها
ممتلئة بالمرضى».

من العبارات
المفضلة لدى
ُ
وكالة سانا
«أفكار رجعية
غايات دنيئة
أسمى آيات
المحبة والوفاء
االنعتاق من
كابوس الفكر
الظالمي فبركات
مزعومة محاربة
المرتزقة»

الوقوع في غرام كلمة «إرهاب»
عــادة مــا تضطلع وكــاالت األنـبــاء حول
ال ـعــالــم بـمـهـمــة ت ـقــديــم األخ ـب ــار «خ ــام ـ ًا»
ق ــدر اإلم ـك ــان ،لـتـتــرك لــوســائــل اإلع ــام
المختلفة فيما بعد صياغة األخبار وفق
ال ـس ـيــاســات ال ـت ـحــريــريــة الـمـخـتـلـفــة لـكــل
وس ـي ـلــة إع ــام ـي ــة .ل ـكــن األمـ ــر ف ــي حــالــة
األخبار الصادرة عن وكالة سانا لألنباء
مختلف عن هذا تمام ًا .فاألخبار تخرج
م ــن ال ــوك ــال ــة مُ ـث ـق ـلــة بــال ـك ـل ـمــات األدب ـي ــة
وال ــوص ـف ـي ــة وال ـت ـش ـب ـي ـهــات ال ـت ــي تـشــي
بــال ـمــوقــف ال ـس ـيــاســي ل ـلــوكــالــة ،وت ــذ ّك ــر
ب ــه ف ــي ك ــل س ـطــر .بــال ـتــالــي ي ـكــون عـلــى
وســائــل اإلع ــام الـتــي ستنقل خـبــر ًا من
ســانــا ،تـقـشـيــر مـتــن الـخـبــر مــن الـكـلـمــات
الـفـضـفــاضــة اإلضــاف ـيــة ،وتـعــديـلــه ليصبح
مباشرة ومُالئمة.
أكثر
ً
فعلى سبيل المثال :تعشق وكالة األنباء
ســانــا كلمة إره ــاب ،وتستخدمها بكثافة
مُفرطة .بحيث ال يستبعد يوم ًا أن نرى
خـبــر ًا على صفحاتها يـقــول »:تنظيمات
إره ــاب ـي ــة ت ــره ــب ال ـن ــاس وت ـن ـهــج نـهـجـ ًا
إرهــابـيـ ًا عـبــر إرهــابـيـيـهــا الــذيــن يـقــومــون
بــأع ـمــال وج ــرائ ــم إره ــاب ـي ــة» .فــاإلرهــاب
هــو الـمـســؤول عــن كــل ش ــاردة وواردة
تحصل فــي الـبــاد .لـكــن وبــالـطـبــع هناك
أيض ًا قائمة عبارات مُفضلة أخــرى لدى
م ــراس ـل ــي ال ــوك ــال ــة ن ــذك ــر م ـن ـهــا« :أف ـك ــار
رج ـع ـي ــة ،غ ــاي ــات دن ـي ـئ ــة ،أس ـم ــى آي ــات

المحبة والــوفــاء ،االنـعـتــاق مــن كــابــوس
ال ـف ـك ــر الـ ـظ ــام ــي ،فـ ـب ــرك ــات م ــزع ــوم ــة،
محاربة المرتزقة».
اإلجابة عن سؤال:
لماذا يحصل كل هذا؟
فـ ــي ظـ ــل االنـ ـ ـح ـ ــدار الـ ـس ــري ــع ل ـلــوضــع
الـمـعـيـشــي فــي س ــوري ــة ،يـسـتـنـفــر بعض
ال ـس ـي ــاس ـي ـي ــن ال ـس ــوري ـي ــن وخ ـب ــراؤه ــم
اإلع ــامـ ـي ــون ل ـل ـت ـصــدي لـ ـس ــؤال واح ــد
يتكرر صداه على كامل أراضي الوطن:
«لماذا يحصل كل هذا؟» وتأتي األفكار
ذاتـهــا بصيغ وديـبــاجــات مختلفة لتقدم
إج ـ ــاب ـ ـ ًة واح ـ ـ ـ ــدة؛ «ال ـ ــوض ـ ــع ال ـم ـع ــاش ــي
الـ ـمـ ـت ــدن ــي ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة ال ـ ـي ـ ــوم ن ـت ــاج
قــانــون قـيـصــر وال ـع ـقــوبــات االقـتـصــاديــة
واإلرهاب» ..فنسمع على سبيل المثال:
تصريحات السياسيين السوريين تبرر
ارتفاع المحروقات بسلوك األمريكيين
الذي يقرصن ويستهدف الثروة النفطية
الـســوريــة ،ونـقــرأ عــن مـنــاشــدات تطالب
المجتمع الــدولــي بــرفــع الـعـقــوبــات التي
«أفـقــرت الشعب وهــددت لقمة عيشه».
وعلى الرغم من أن هذه العبارة تشكل
جزء ًا من الحقيقةّ ،إل أنها ال يمكن بأية
حــال مــن األح ــوال أن تختصر الحقيقة
كاملة ،فهناك الكثير الكثير مما ال يقال
حـ ــول م ــا ي ـح ـصــل ف ــي س ــوري ــة وي ـق ــدم
تـبــريــر ًا لـلــوضــع ال ــذي وصـلـنــا إلـيــه .لكن
وك ـمــا ي ـب ــدو ،ت ـلــك ك ـل ـمــات ال تــدخــل فــي
ق ــام ــوس م ـص ـط ـل ـحــات أص ـح ــاب ال ـق ــرار
ووس ــائ ــل اإلع ـ ــام ،ال ـت ــي ل ــم ت ـعــد حـتــى
ت ـش ـغــل بــال ـهــا ب ـم ـح ــاوالت تــرق ـيــع م ــا ال
يمكن ترقيعه.

