االفتتاحية
الدستورية:
المطلوب نتائج حقيقية
تبدأ اليوم ،االثنين  ١٨تشرين األول ،أعمال الجولة
ال ـســادســة لـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة ال ـســوريــة فــي جـنـيــف،
وذلــك بعد انقطاع استمر تسعة أشهر جرى خاللها
الكثير.
كــانــت آمــال المتشددين الــواضـحــة والمعلنة ،هــي في
عــدم انـعـقــاد أيــة جــولــة إضــافـيــة لـلـجـنــة ،وبــذلــك كــانــوا
يأملون ال بدفن الدستورية فحسب ،بل وبدفن 2254
معها .وانعقاد الجولة الجديدة هو دفن آلمالهم هذه.
ورغ ــم أن ه ــذا األم ــر إي ـجــابــي بـحــد ذاتـ ــه ،لـكـنــه غير
كــافٍ إطــاقـ ًا؛ فــإذا كــانــت الــدسـتــوريــة قــد لعبت خالل
السنوات الماضية دور غرفة اإلنعاش المركز للحل
الـسـيــاســي ،فــإن الـمــريــض يمكن أن يـمــوت فــي غرفة
اإلنعاش أيض ًا ما لم يقدم له العالج المناسب...
دفــع الـلـجـنــة الــدسـتــوريــة نـحــو لـعــب دوره ــا كمفتاح
لتطبيق الحل السياسي الذي يشكل الترياق الوحيد
الشافي مــن الكارثة الـســوريــة ،بــات يتطلب خطوات
حقيقية على صعيدين:
عام :يتعلق بالظروف المحيطة بعمل اللجنة ،والتي
بـ ــات واضـ ـحـ ـ ًا أن ـه ــا ل ــن ت ـس ـمــح ل ـهــا بــال ـت ـقــدم بـسـبــب
سيطرة ونفوذ المتشددين .تغيير هذه الظروف يمر
عبر التطبيق الكامل والمتوازي لبنود  2254كاملة،
وعلى رأسها جسم الحكم االنتقالي.
خ ــاص :ويـتـعـلــق بــالـظــروف الــداخـلـيــة لـعـمــل الـلـجـنــة،
والتي تحتاج إلى ثالثة تطويرات حاسمة:
 -١نـقــل أعـمــالـهــا إل ــى دمـشــق مــع تــأمـيــن الـضـمــانــات
الــازمــة ،وإن ـهــاء م ـحــاوالت الـتـعــاطــي مـعـهــا بوصفها
«لعبة سياسية تجري في جنيف».
 -٢تعديل تركيب اللجنة بحيث تضم أوســع طيف
ممكن مــن السوريين ،بما يضمن نجاحها فــي تأدية
مهمتها.
 -٣ب ــث أع ـم ــال ال ـل ـج ـنــة ون ـقــاشــات ـهــا ب ـش ـكــل مـبــاشــر
عـلــى الـعـمــوم ،بـحـيــث يـتـمـكــن ال ـســوريــون مــن سـمــاع
ورؤية سلوك وأقــوال الذين يقولون إنهم يمثلونهم
وحريصون على إنهاء كارثتهم ...ومــن يرفض هذا
البند بالتحديد يقيم الحجة على نفسه قبل أن يقيمها
عليه أحد!
إن استهداف المتشددين من اإليحاء بالحركة دون
القيام الفعلي بها ،ومــن تضييع الــوقــت على العموم
خـ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـم ــاض ـي ــة ،كـ ــان مـ ـح ــدد ًا بـمـنـظــور
مصالحهم األنــانـيــة وعــدم رغبتهم بتقديم أي تنازل
للشعب السوري.
وبــالـنـسـبــة لــأمــري ـكــان وال ـص ـهــاي ـنــة ،ف ــإن اس ـت ـهــداف
تـضـيـيــع الــوقــت ك ــان تـعـمـيــق االس ـت ـنــزاف وتـكــريــس
تقسيم األمر الواقع وصو ًال إلى حالة انهيار شامل.
األش ـه ــر ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـمــاض ـيــة ،ت ـظ ـهــر ب ـكــل وضـ ــوح أن
األمريكي والصهيوني قد وصال  -وجهة نظرهما-
إل ــى مــرحـلــة تـثـمـيــر االس ـت ـنــزاف الـتــي يـعـبــرون عنها
بشعار «تغيير سلوك النظام» ،والمقصود هو اقتالع
سورية من موقعها التاريخي.
وعليه ،فإن أي تضييع إضافي للوقت ،وأية تمثيليات
حركة كاذبة ،لن تنطلي على أحد ،وأكثر من ذلك فإنها
سـتـصــب مـبــاشــرة فــي خــانــة األمــريـكــي والـصـهـيــونــي،
ولذا ال يجوز للوطنيين التهاون معها ،نهائي ًا.
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العمال والمهاجرون في ماليزيا

على العمال أن يغيروا
ثقافة عملهم
الـلـقــاءات المتعددة الـجــاريــة بين النقابات
والـ ـجـ ـه ــات ال ــوص ــائ ـي ــة الـ ـت ــي ل ـه ــا عــاقــة
مـبــاشــرة بــالـمـعــامــل والـمـنـشــآت اإلنـتــاجـيــة
ي ـس ــوده ــا قـ ــدر الب ـ ــأس بـ ــه مـ ــن ال ـت ـفــاهــم
والتوافق على ما يطرح من قضايا تخص
اإلنـ ـت ــاج وضـ ـ ــرورة ت ـط ــوي ــره وتـحـسـيــن
أدائــه وتأمين مستلزماته من مــواد أولية
وكهرباء ومشتقات نفطية ،حيث الحكومة
عبر ممثليها الملتقين مع النقابات تعترف
ب ـم ــا ي ـط ــرح ــه ال ـن ـق ــاب ـي ــون م ــن م ـش ـكــات،
ول ـك ــن الـ ـس ــؤال ه ــل ال ـح ـكــومــة ت ـم ـلــك مــن
الجدية والقرار بما يكفي لتحقيق مطالب
الـنـقــابـيـيــن وخــاصــة إذا ك ــان األم ــر يتعلق
بــأجــورهــم ،وهــو أحــد الـقـضــايــا األســاسـيــة
فــي دوران عـجـلــة اإلن ـت ــاج كـمــا يـجــب أن
ت ـ ــدور ف ــي ظ ــل أزم ـ ــة ت ـع ـت ـصــر االق ـت ـصــاد
والبشر والحجر؟
الـبـيــانــات ال ـص ــادرة عــن االج ـت ـمــاعــات تلك
تــوحــي بــالـتـفــاهــم وتــوحــي ب ــأن كــل طــرف
من األطراف مقدر لظروف الطرف األخر
بدليل أن كل اللقاءات كانت تنتهي بتوصية
طالما العمال سمعوها وملوا من سماعها
وهي لكي تقلع وتتطور العملية اإلنتاجية
البد للعمال من أن يغيروا ثقافتهم بالعمل
ويستبدلوها بشيء آخــر تريده الحكومة
وال ندري نحن ما هو المقصود بأن يغير
العمال ثقافة عملهم وما هي الثقافة البديلة
وما هو محتواها فليشرحوا للعمال ذلك؟
ال ـم ـط ـلــوب م ــن ال ـع ـمــال أن ي ـغ ـيــروا ولـكــي
يغير الـعـمــال ال ب ـدّ مــن الـحـكــومــة أن تغير
توجهها وتغير برنامجها الليبرالي الــذي
أوصــل العمال والصناعة والــزراعــة إلــى ما
وصلت إلية.
الـمـطـلــوب مــن الـنـقــابــات أن تـغـيــر موقفها
تـ ـج ــاه حـ ـق ــوق ال ـع ـم ــال وم ـط ــال ـب ـه ــم ال ـتــي
يكررونها ويعيدونها فــي كــل المناسبات،
والحكومة أذن من طين وأذن من عجين
والـنـقــابــات تـعـتــرف بــأن الـحـكــومــة تـسـوّف
مطالب وحقوق العمال ،وتعلم بأن العملية
اإلنتاجية لن تقلع بدون أن يحصل العمال
عـلــى أجــور تلبي حــاجــاتـهــم وضــروريــاتـهــم
مــن سكن وملبس وغــذاء وتعليم وصحة
وخ ــاف ــه ،ال ـع ـمــال يـكـتـسـبــون ثـقــافـتـهــم من
بـيـئــة ال ـع ـمــل ال ـتــي يـعـمـلــون ب ـهــا وبــالـتــالــي
التغيير المطلوب هو العمل بكل مكوناته
اإلنـتــاجـيــة والـحـقــوقـيــة بـمــا فـيـهــا حـقــوقـهــم
الــديـمـقــراطـيــة بــأن يــدافـعــوا عــن مصالحهم
ويـحـسّـنــوا ش ــروط عـمـلـهــم ويــداف ـعــوا عن
مـعــامـلـهــم الـتــي تـعــرض بـعـضـهــا فــي ســوق
االسـتـثـمــار ضـمــن الـخـطــة الـمــوضــوعــة من
قبل الحكومة.
إن العمال من مصلحتهم أن تقلع المعامل،
ألن فــي ذل ــك حـيــاتـهــم ومـسـتـقـبــل أطـفــالـهــم
فهل مــن مصلحة الحكومة وقــوى الفساد
ال ـك ـب ـيــر أن ت ـق ـلــع ال ـم ـعــامــل وت ـن ـتــج بـكــامــل
طاقتها المفترضة؟

يعاني العمال السوريون المهاجرون إلى الدول التي أتيحت لهم الهجرة إليها الكثير من المصاعب والكثير من فقدان الحقوق بسبب التميز الواقع
عليهم ودرجة االستغالل المكثفة التي يمارسها أرباب العمل في تلك الدول حيث ال قانون يحميهم وال نقابات تدافع عن حقوقهم ومعرضون
دائماً لفقدان عملهم الذي يعتاشون منه ،وبالتالي يقعون فريسة سهلة بإيدي المنظمات التي تتعامل بالمحظورات بسبب ضعف الحال الذي
يعيشونه وماليزيا إحدى الدول التي هاجر إليها آالف من السوريين حيث يعيش في ماليزيا عدد كبير من المهاجرين ،ويبلغ عددهم حوالي 4-3
ماليين الجئ قدموا من مختلف بلدان العالم التي تشهد األزمات والحروب .وبينهم مئات اآلالف من المهاجرين العرب ،وحوالي 7000 – 5000
مهاجر سوري.
ǧمراسل قاسيون

وتـ ـخـ ـتـ ـل ــف ظـ ـ ـ ــروف م ـع ـي ـش ــة الـ ـعـ ـم ــال
الـمـهــاجــريــن وتـتـمــايــز عــن بعضها بسبب
الـسـيــاســات الـتـمـيـيــزيــة الـمـتـبـعــة مــن قبل
السلطات الماليزية .وأكثر القضايا التي
ي ـع ــان ــي م ـن ـهــا ال ـم ـه ــاج ــرون الـ ـيـ ــوم ،هــي
ال ـظــروف الـسـيـئــة والـنـتــائــج االقـتـصــاديــة
ب ـس ـب ــب ال ـح ـظ ــر الـ ـ ــذي اس ـت ـم ــر ف ـت ــرات
وطــويـلــة ،وألـقــى بـظـلــه عـلــى الـمـهــاجــريــن
بصفتهم أضـعــف الـحـلـقــات فــي المجتمع
الماليزي.
م ــع اس ـت ـمــرار ف ـت ــرات ال ـح ـظــر الـطــويـلــة،
تـ ـع ــرض ــت ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـشـ ــركـ ــات إل ــى
اإلفـ ـ ــاس ورف ـ ــع ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن أص ـح ــاب
األع ـ ـمـ ــال ال ـص ـغ ـي ــرة األع ـ ـ ــام ال ـب ـي ـضــاء
فــوق محالتهم فــي إشــارة إلــى اإلفــاس
والخراب الذي أصاب أعمالهم.
ب ـ ــدأ أربـ ـ ــاب ال ـع ـم ــل ي ـس ــرح ــون ال ـع ـمــال
ت ـع ـس ـف ـي ـ ًا ب ـم ـخ ـت ـلــف الـ ـحـ ـج ــج .ودخ ـل ــت
مــال ـيــزيــا مــرح ـلــة ت ـخ ـف ـيــض األج ـ ــور مــن
ح ــوال ــي  400دوالر ش ـهــري ـ ًا إل ــى 300
دوالر شـهــريـ ًا ،ويبلغ أقــل أجــر بالنسبة
للعمال الـمــالـيــزيـيــن حــوالــي  340دوالر ًا
في المتوسط ،أي حوالي  1400رينغيت
ماليزي.

بينما يتقاضى العمال المهاجرون أجور ًا
أقل من ذلك ،إذ ال يحميهم قانون العمل،
وال يـحـصـلــون عـلــى مـمـيــزات الـعـمــل من
وزارة الـشـبــاب وغـيــر ذلــك مــن األم ــور.
ك ـمــا أن ال ـم ـهــاجــريــن ه ــم األك ـث ــر تـعــرضـ ًا
للتسريح التعسفي من العمل الذي ارتفع
منسوبه خالل العامين األخيرين .كما أن
الـنـقــابــات الـمــالـيــزيــة نـقــابــات إصــاحـيــة ال
تسمح للمهاجرين باالنتساب وال توفر
أي ــة حـمــايــة ل ـهــم ،وال ـحــركــة الـنـقــابـيــة في
ماليزيا عموم ًا حركة ضعيفة ومرتبطة
بالحكومة.
مرحلة فك الحظر
ورغـ ــم دخـ ــول ال ـح ـظــر ف ــي مــال ـيــزيــا إلــى
مرحلته األخـيــرة «مــرحـلــة فــك الحظر»،
إال أن نـ ــاقـ ــوس ت ـص ــاع ــد األزم ـ ـ ــة ي ــدق
فـ ــي ه ـ ــذه ال ـ ـبـ ــاد ،وبـ ـ ــدأ ال ـ ـصـ ــراع بـيــن
الـحـكــومــة والـبــرلـمــان عـلــى شـكــل تـقــاذف
المسؤوليات عــن األزم ــات الـتــي ظهرت
فــي مــال ـيــزيــا .وب ــدأ س ـجــال سـخـيــف بين
الحكومة والبرلمان أدى في النهاية إلى
تغيير الحكومة دون تغيير السياسات.
ورغـ ـ ـ ــم ذلـ ـ ـ ــك ،ظ ـ ـهـ ــرت االحـ ـتـ ـجـ ــاجـ ــات
ال ـص ـغ ـيــرة ه ـنــا وه ـن ــاك اح ـت ـج ــاج ـ ًا عـلــى
اسـ ـتـ ـمـ ــرار الـ ـحـ ـظ ــر ،واحـ ـتـ ـجـ ــاجـ ـ ًا ع ـلــى

ال ـخــراب ال ــذي أص ــاب الـعـمــال واألع ـمــال
ال ـص ـغ ـي ــرة .ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ذلـ ــك ،اح ـتــج
الماليزيون على الضرائب التي فرضت
ع ـل ــى الـ ـن ــاس ب ـح ـجــة م ـكــاف ـحــة ال ــوب ــاء،
فـمـخــالـفــة عــدم ارت ــداء الـكـمــامــة لـلـفــرد قد
بـلـغــت  250دوالر ًا ،أي حــوالــي 1000
رينغيت ،بينما بلغت المخالفة المفروضة
عـلــى األع ـم ــال الـصـغـيــرة وال ـم ـحــات 10
آالف رينغيت ،أي حوالي  2400دوالر.
بطاقات تتبع الالجئين
كـمــا فــرضــت الـحـكــومــة عـلــى الـمـهــاجــريــن
«بـ ـطـ ــاقـ ــات ت ـت ـب ــع ال ــاجـ ـئـ ـي ــن» وث ـم ـن ـهــا
حــوالــي  120دوالر ًا ،أي  500رينغيت
ماليزي .وال تعترف الحكومة ببطاقات
األم ــم الـمـتـحــدة وح ــده ــا .بــل يـجــب على
الالجئ أن يمتلك بطاقتين حتى يجنب
نفسه ابتزاز الشرطة.
ورغ ــم ص ــدور أم ــر مــن وزارة الــداخـلـيــة
الماليزية بعدم إزعاج المهاجرين ،ورغم
الشكاوى والمقدمة إلى وسائل اإلعالم،
إال أن الشرطة تنصب الحواجز الطيارة
وتفرض اإلتاوات على المهاجرين الذين
ان ـت ـهــت إقــامــات ـهــم ولـكـنـهــم يـعـيـشــون فــي
ماليزيا ويعملون هناك في ظل مطاردة
الشرطة.

الشرطة تنصب
الحواجز الطيارة
وتفرض اإلتاوات
على المهاجرين
الذين انتهت
إقاماتهم
ولكنهم
يعيشون في
ماليزيا ويعملون
هناك في ظل
مطاردة الشرطة.

شؤون عمالية
قاسيون ـ العدد  1040اإلثنين  18تشرين األول 2021

www.kassioun.org

قيمة قوة العمل

03

تعتبر قوة العمل شأنها كشأن أية بضاعة أخرى بشكل
عام ،لكن قيمة قوة العمل تختلف عن أية بضاعة أخرى
عند عرضها في سوق العمل ،فيجب بل ال يجوز أن تنخفض
عن حد معدل متوسط المعيشة وهذا الحد عادة متغير
حسب الظروف المعيشية في كل بلد ،وقيمة قوة العمل
جذورها موجودة في عالقات اإلنتاج ،غير إنها ال تكون
واضحة دائماً ،حيث ال يزال الحد الفاصل بين العمل بمقابل
تعويض ما والعمل دون هذا التعويض مغمورَا أو ضائعاَ،
بصيغة العقد المبرم بين العامل ورب العمل ويحدد بشكل
أجر محدد مقابل ساعات عمل محددة وتظهر كأنها
مدفوعة األجر كام ًال .وبهذا يقوم رأس المال بتحويل قيمة
العمل إلى شكل وهمي كأجر ويتم دفع األجر بعد إنجاز
العمل كما يعمل على أن تتباين األجور حسب المردود
الفردي ،ونالحظ هذا واضحاً في نظام األجر بالقطعة،
وبهذه الصيغة الملتوية يستطيع رب العمل أن يكثف
العمل ويراكم رأس المال.
ǧنبيل عكام

تتحمل النقابات
مسؤولية كبيرة
تجاه الطبقة
العاملة التي
تمثلها في
هذا الصراع
المحرومة من
حقوقها ورفع
أجورها بشكل
مجٍز ومتناسب
مع ارتفاع
األسعار وغالء
المعيشة

العمال دائم ًا يرغبون في الحصول
على أكبر أجر لقاء قوة عملهم يمكن
تحصيله مــن أربــاب العمل فــي قطاع
ال ــدول ــة وفـ ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ،أمــا
أرب ــاب الـعـمــل وخــاصــة قـطــاع الــدولــة
ال يــرغ ـبــون إال بــدفــع أق ــل م ــا يـمـكــن
مـ ــن األجـ ـ ــور ل ـل ـع ـم ــال ،وهـ ــي ال ـي ــوم
ب ـع ـي ــدة كـ ــل ال ـب ـع ــد ح ـت ــى عـ ــن ال ـح ــد
األدن ـ ــى لـمـتـطـلـبــات ال ـم ـع ـي ـش ـيــة ،هــذا
وت ـع ــان ــي ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة ال ـســوريــة
مـنــذ أن تـبـنّــت الـحـكــومــة الـسـيــاســات
االقـتـصــاديــة الـلـيـبــرالـيــة ،مــن الـهـجــوم
على مكتسباتها وحقوقها االجتماعية
وت ـس ـت ـمــر ب ـق ـضــم م ــا ت ـب ـقــى م ــن هــذه
الـحـقــوق تـنـفـيــذ ًا لـتـعـلـيـمــات ومـصــالــح
ق ــوى الـنـهــب وال ـف ـســاد ،وال ــذي يــأتــي
فــي مـقــدمـتــه ال ـهـجــوم الـمـسـتـمــر على
األج ـ ــور م ــن خـ ــال زي ـ ــادة األس ـع ــار
ع ـل ــى ال ـس ـل ــع الـ ـض ــروري ــة ف ــي ح ـيــاة
العباد ،حيث ارتفعت تكاليف معيشة
أس ـ ـ ــرة م ـ ــن خ ـم ـس ــة أش ـ ـخ ـ ــاص فــي

دمشق في منتصف عام  2021لتصل
إل ــى أك ـثــر مــن مـلـيــون ل ـيــرة ســوريــة،
وذلــك وفـقـ ًا لمؤشر قاسيون المبني
على  8حاجات أساسية وهي الغذاء،
ال ـس ـك ــن ،ال ـن ـق ــل ،ال ـص ـح ــة ،ال ـل ـب ــاس،
الـتـعـلـيــم ،األث ــاث ،االت ـصــاالت ،مـضــافـ ًا
إلـيـهــا نـسـبــة  %8ل ـحــاجــات ال ـطــوارئ
األخرى .بينما متوسط األجور لدى
قـطــاع الــدولــة يـقــدر بـحــوالــي  78ألف
ل ـيــرة وف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص لـيـســت
أح ـســن ح ــال م ـن ـهــا ،وم ــن ال ـم ـعــروف
أن أص ـح ــاب ال ـع ـمــل ه ــؤالء مـتـفـقــون
وم ـت ــوح ــدون ف ــي ك ــل زمـ ــان وم ـكــان
بــراب ـطــة ضـمـنـيــة مـنـسـقــة وثــاب ـتــة من

أجل عدم زيــادة األجــور للعمال ولو
ل ـم ـع ـدّل ال ـح ــد األدن ـ ــى ال ـ ــذي يـضـمــن
للعامل قوت يومه له وألسرته.
العرض والطلب في سوق العمل
إن ال ـم ـحــدد األس ــاس ــي لـقـيـمــة قــوة
العمل هو مستوى متطلبات الحياة
ال ـم ـع ـي ـش ـيــة ال ـن ــات ـج ــة ع ــن ال ـظ ــروف
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـتــي
يعيش العمال في ظلها .بينما العامل
يجد نفسه مجبور ًا على قبول أج ٍر
مـ ـتـ ــدنٍ ،ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن ال ـعــاقــة
ال ـع ــام ــة ب ـيــن ال ـع ــرض وال ـط ـل ــب فــي
سوق العمل ،وهــذا الصراع مرتبط

بـقــدرة التنظيم النقابي على معرفة
ه ـ ــذه الـ ـع ــاق ــة ب ـي ــن األجـ ـ ــر وق ـي ـمــة
قــوة العمل إضــافــة إلــى قــدرتـهــا على
توحيد صفوف العمال واستخدامها
ألدوات ـه ــا الـنـضــالـيــة ال ـف ـعــالــة لـتـكــون
قــوة حقيقة قــادرة على أن تفرض
شـ ــروطـ ـهـ ــا ف ـ ــي ت ـح ـس ـي ــن ش ـ ــروط
ال ـع ـم ــل م ــن أجـ ــر مـ ـع ــادل لـمـسـتــوى
متطلبات الـحـيــاة المعيشية ،إضافة
إل ــى تـحـصـيــل وت ـح ـق ـيــق غ ـيــرهــا مــن
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـم ـس ـل ــوب ــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة
منها ،والضمان االجتماعي ،واألمن
الـ ـصـ ـنـ ــاعـ ــي وال ـ ـس ـ ــام ـ ــة والـ ـصـ ـح ــة
ال ـم ـه ـن ـيــة ،ل ــذل ــك ت ـت ـح ـمــل ال ـن ـقــابــات

م ـس ــؤول ـي ــة ك ـب ـي ــرة تـ ـج ــاه ال ـط ـب ـقــة
العاملة التي تمثلها في هذا الصراع،
الـ ـمـ ـحـ ــرومـ ــة م ـ ــن حـ ـق ــوقـ ـه ــا ورف ـ ــع
أجــورهــا بشكل مج ٍز ومتناسب مع
ارت ـف ــاع األس ـع ــار وغـ ــاء الـمـعـيـشــة،
وإن التأخر في اتخاذ تلك المواقف
الجريئة لتحسين هــذا الــواقــع يعني
مزيد ًا من اإلفقار ومزيد ًا من تس ّلط
وتحكم قوى النهب والفساد بمصير
الماليين من العمال ،الطبقة العاملة
هــي وحــدهــا الـمـنـتـجــة لـلـخـيــرات في
ال ـم ـج ـت ـمــع حـ ـصـ ــر ًا ،وه ـ ــذه األجـ ــور
الهزيلة هــي تبديد لوقتها وجهدها
وطاقتها وللثروة الوطنية.

الطبقة العاملة

الواليات المتحدة آالف العاملين األمريكيين
يدعون إلى إلضراب
ص ــوت آالف ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي م ـجــال ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة فــي
أوريغون وكاليفورنيا األمريكيتين لصالح دعوة النقابات
إلــى إض ــراب فــي حــال فـشـلــت الـمـفــاوضــات حــول تحسين
األجور وظروف العمل.وأشار اتحاد كايزر بيرماننت إلى
أن حوالي  31000من أعضائه بجنوب كاليفورنيا صوتوا
بأغلبية ساحقة لصالح السماح لقادة النقابات بالدعوة إلى
إضراب ،وأعلن اتحاد الممرضات والمتخصصين الصحيين
ف ــي والي ــة أوري ـ ـغـ ــون ّأن أك ـثــر م ــن ح ــوال ــي  3400عــامــل
والــذيــن يمثلون أغلبية فــي المنشآت الصحية فــي الوالية
ص ــوت ــوا ل ـصــالــح اإلضـ ـ ــراب ،وقـ ــال رئ ـيــس ات ـح ــاد الـعـمــال
فــي جـنــوب كــالـيـفــورنـيــا إن «الـعــامـلـيــن فــي مـجــال الــرعــايــة
الصحية يواجهون مستويات قياسية مــن اإلرهــاق ودعــا
اتحاد «كايزر بيرماننت» النقابات إلى طاولة المفاوضات
على عقد عادل يعالج المشاكل العالقة لدى العمال.

إضراب عمال جون ديري في الواليات المتحدة
دخ ــل ح ــوال ــي  10000عــامــل ن ـقــابــي ف ــي شــركــة جــون
ديري لصناعة المعدات الزراعية في إضراب في وقت
مبكر من يوم الخميس الماضي بعد أن رفضوا بأغلبية
ساحقة عرض العقد الذي تم التوصل إليه مع الشركة
من قبل المفاوضين التحاد عمال السيارات المتحدة،
وقالت النقابة ،في بيان لها أعضاؤنا في جون ديري
يـضــربــون مــن أجــل الـقــدرة على كسب العيش الكريم،
والـتـقــاعــد بـكــرامــة ،ووضــع قــواعــد عـمــل عــادلــة ،ومــزايــا
رعــايــة صحية عــالـيــة ال ـجــودة لـعـمــال الـصـنــاعــة ،ونبقى
ملتزمين بالمفاوضات حتى تتحقق أهــداف أعضائنا.
وكان العمال الذين ينتشرون في ما يقرب من عشرة
منشآت فــي واليـتــي آيــوا وإلـيـنــوي ،يطالبون بــزيــادة
األجــور ،وعــدم حرمان الموظفين الجدد من المعاش
الـتـقــاعــدي الـتـقـلـيــدي وتحسين بــرنــامــج الـحــوافــز الــذي
بخيل للغاية.
يعتبرونه ً

الواليات المتحدة إضراب ألفين من عمال
المستشفى في بوفالو
دخل الممرضون والعاملون اإلداريون والتقنيون وعمال
الخدمة في مشفى ميرسي ومشفيين آخرين في بوفالو
بـنـيــويــورك ،فــي األول مــن الـشـهــر ال ـج ــاري ،فــي إض ــراب
مفتوح في جميع أنحاء المستشفى ،ويطالب المضربون
بــال ـع ـمــل اآلمـ ــن وال ـع ــادل ،ك ـم ــا أن ـه ــم ي ـطــال ـبــون بــالـتــأمـيــن
الصحي ،ويعتبرون أن مطلبهم الرئيسي.
زيـ ــادة األجـ ــور ن ـحــو األف ـض ــل،م ــن أج ــل تـلـبـيــة مـتـطـلـبــات
الـحـيــاة المعيشية اليومية ،وألنـهــا ترتبط ارتـبـ ًـاطــا وثيق ًا
بجذب وبـقــاء العمال واستقرارهم فــي مكان العمل ،على
س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ث ــاث ــة أش ـخ ــاص ف ـقــط ي ـق ــوم ــون بـتـقــديــم
وجبات لـ  280مريض ًا وهذا عمل مرهق كما عبر عن ذلك
العمال المضربون ،قالت أخصائية عالج أمــراض الجهاز
التنفسي العمال ال يملكون المال لدينا ال يكسبون أجر ًا
عاد ًال ،إنهم يفضلون العمل في ماكدونالدز».

كوريا الجنوبية عمال التوصيل في شركة
سي جيه للوجستيات في إضراب
قرر أكثر من  1700من عمال التوصيل في شركة
«سي جيه» الكورية الجنوبية للوجستيات تنظيم
إضـ ــراب جــزئــي إل ــى أج ــل غـيــر مـسـمــى ،احـتـجــاجـ ًا
ع ـلــى عـ ــدم الـ ـت ــزام ال ـش ــرك ــة بـ ــاإلجـ ــراءات الـمـتـفــق
عـلـيـهــا لـتـحـسـيــن شـ ــروط وظ ـ ــروف ال ـع ـمــل ،لـمـنــع
حــاالت الــوفــاة بسبب إرهــاق العمل وقــالــت النقابة
ال ـع ـمّــال ـيــة ال ـتــي تـمـثــل ع ـمــال ال ـتــوص ـيــل ف ــي جـمـيــع
أن ـح ــاء ال ـب ــاد ف ــي مــؤت ـمــر ص ـح ـفــي إن اإلضـ ــراب
ال ـج ــزئ ــي س ـي ـب ــدأ الـ ـي ــوم ال ـج ـم ـعــة  15م ــن ال ـش ـهــر
ال ـ ـج ـ ــاري ،وس ـي ـت ـض ـم ــن أيـ ـضـ ـ ًا م ـق ــاط ـع ــة تــوص ـيــل
األطـعـمــة الـطــازجــة ،كـمــا تـخـطــط الـنـقــابــة لــإضــراب
لمدة يوم واحد يوم األربعاء القادم كتحذير .كما
تـطــالــب الـنـقــابــة ال ـشــركــة بــاالع ـتــراف بـهــا ودخ ــول
اإلدارة فـ ــي مـ ـف ــاوض ــات ج ـم ــاع ـي ــة مـ ــع ال ـن ـق ــاب ــة.
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الحملة الوطنية للدفاع عن عمال األردن -صوت العمال

بيان حول التعديالت المقترحة على قانون الضمان االجتماعي
تتابع الحملة الوطنية للدفاع عن عمال األردن– صوت العمال ،بقلق شديد ما صدر
ويصدر عن المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ،حول إدخال تعديالت على قانون
الضمان االجتماعي .تصريحات لم تصدر من فراغ بل جاءت نتيجة توصيات صندوق
النقد الدولي منذ بضعة أشهر ،وطالبت بضرورة التأكد من أن أنظمة الضمان مستدامة
وتغطي الجميع بعدالة.

قانون الضمان االجتماعي رقم ( )1لعام 2014
ت ــم إدخـ ــال ت ـعــديــات عـلـيــه ب ـعــام  ،2019وب ــدأ
سريانها اعـتـبــار ًا مــن  ،2019/10/1ومــا هــي إال
أشـهــر قليلة لــم يـتـسـنّ أن يـ ّـطـلــع الـضـمــان قبل
المنتفعين ،على إيجابيات وسلبيات التعديالت،
اج ـتــاح وب ــاء ال ـكــورونــا دول ال ـعــالــم ،ف ـبــادرت
الحكومة بتفعيل العمل بقانون الدفاع اعتبار ًا
مــن شـهــر آذار  ،2020حـيــث تــم تجميد العمل
ب ـعــدة م ــواد مــن قــانــون ال ـض ـمــان االجـتـمــاعــي،
كما وضـعــت أمــوال الـضـمــان االجـتـمــاعــي تحت
تصرف الحكومة لمواجهة الجائحة ،وصدرت
الكثير مــن أوام ــر الــدفــاع الـتــي بموجبها تقرر
إصـ ــدار بــرامــج بـمـسـمـيــات مـخـتـلـفــة اسـتـنـفــذت
مبالغ طائلة من أموال الضمان االجتماعي.
وتبلغ كلف بــرامــج الــدعــم ( 1,5مليون دينار)
ي ــومـ ـيـ ـ ًا ح ـس ــب مـ ــا ص ـ ــرح بـ ــه الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
للمؤسسة ،وال ننسى اإلعفاءات ذات المبالغ
ال ـطــائ ـلــة ال ـت ــي قــدم ـت ـهــا ال ـمــؤس ـســة ل ـل ـشــركــات
المتهربة من اشراك عامليها بالضمان ،وكذلك
خ ـفــض االشـ ـت ــراك ــات ال ـش ـهــريــة ع ـلــى حـســاب
الـعـمــال مــا كــان لــه األثــر السلبي على الحسبة
التقاعدية وتــراجــع بقيمة الفوائض التأمينية،
وال ن ـن ـســى أي ـض ـ ًا ض ـي ــاع ال ـف ــرص السـتـثـمــار
المبالغ التي تنفق على برامج الدعم ،مما أدى
إلى تراجع بإ يرادات صندوق استثمار أموال
الضمان االجتماعي قياس ًا على سنوات سابقة.
أن الـحـجــج الــواه ـيــة ال ـتــي تـكــررهــا الـمــؤسـســة
ح ــول ال ـت ـقــاعــد ال ـم ـب ـكــر وت ــأث ـي ــره ع ـلــى أم ــوال
ال ـض ـمــان وال ـتــي اصـبـحــت بـمـثــابــة االس ـطــوانــة
المشروخة ،تتناسى مؤسسة الضمان أن من

يتقاعدون مبكر ًا يتم خصم نسبة من رواتبهم
ال ـت ـقــاعــديــة سـقـفـهــا ال ـح ــال ــي  %20ح ـســب آخــر
تـعــديــل ،وال نــدري كــم ستكون فــي التعديالت
الـجــديــدة ،بالرغم مــن رفــع ســن التقاعد للرجل
والمرأة ،وهذه النسبة غير مستردة بأي شكل
مــن األش ـكــال ،وبــاإلضــافــة لــذلــك ال يـتــم شمول
الـمـتـقــاعــديــن م ـب ـكــر ًا ب ـعــاوة الـتـضـخــم إال عند
بـلــوغ ســن ( 55عــام ) لــأنـثــى وعـمــر(60عــامـ ًا
) للذكر.
م ــا ي ـج ــري ب ـم ــؤس ـس ــة ال ـض ـم ــان االج ـت ـم ــاع ــي
ي ـجــب عـ ــدم ال ـس ـك ــوت ع ـل ـيــه ،ف ـب ـعــد ت ـعــديــات
م ـشــوهــة أدخ ـل ــت ع ـلــى ال ـق ــان ــون عـ ــام ،2019
ت ـن ــوي ال ـمــؤس ـســة إدخ ـ ــال ت ـع ــدي ــات جــديــدة
وكــأن القانون العوبة وحقل تجارب بيد عدد
م ــن األش ـخ ــاص بــال ـمــؤس ـســة ،أم ــا بـخـصــوص
الدراسة اإلكتوارية فمؤسسة الضمان تتهرب
من تقديمها ،كما فعلت عندما وضعت القانون
المؤقت عــام  2010إلــى أن تــم اقــراره والعمل
ب ــه ب ـع ــام  ،2014م ـط ـلــوب م ــن ال ـمــؤس ـســة أن
ت ـق ــدم أس ـب ــاب ـ ًا مـقـنـعــة ل ـت ـعــديــل ال ـق ــان ــون ،وأن
يـكــون الـقــانــون مـنـسـجـمـ ًا مــع الــدس ـتــور ،الــذي
ينص على ّأن األردنيين متساوون بالحقوق
والـ ــواجـ ـبـ ــات أم ـ ــام الـ ـق ــان ــون ،ول ـك ــن ب ـقــانــون
ال ـض ـمــان يــوجــد ال ـعــديــد م ــن ال ـم ــواد الـمـخــالـفــة
للدستور مما يستدعي مراجعة شاملة للقانون
وتصويب الخلل الدستوري.
إن ق ـ ـيـ ــام الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ب ـ ـفـ ــرض الـ ـتـ ـع ــدي ــات
وتمريرها بالتعاون مع الحكومة يدعونا جميع ًا
مـشـتــركـيــن وم ـت ـقــاعــديــن ل ـل ـت ـصــدي لـمـثــل هــذه
الخطوة بكافة الوسائل المتاحة ،في ظل غياب

التعديالت التي
تسعى مؤسسة
الضمان إلى تمريرها
لن تكون في
صالح المشتركين
والمقبلين على
التقاعد حيث سيتم
رفع األعمار لسن 55
للرجل و 52للمرأة

واضح للحوار مع الجميع والمختصين بأمور
الـضـمــان واالخــذ بما يـطــرح خــال الـحــوارات،
عـلـمـ ًا ب ــان مــا تـقــوم بــه الـمــؤسـســة مــن تــرويــج
اعالمي ولقاءات بفعاليات بمختلف محافظات
المملكة ،ما هو إال تضليل للحقيقة ،التعديالت
التي تسعى مؤسسة الضمان إلى تمريرها لن
تـكــون فــي صــالــح المشتركين والمقبلين على
ال ـت ـقــاعــد ،حـيــث سـيـتــم رف ــع األع ـم ــار لـســن 55
للرجل و 52للمرأة واستثناء من لهم  120شهر
اشتراك اعتبار ًا من  2022/1/1بينما بتعديالت
عــام  ،2019تــم تطبيق رفــع األعـمــار للراغبين
بالتقاعد المبكر للمشتركين الجدد اعتبار ًا من
 ،2019/10/1وهــذا تراجع خطير ،وسيتم رفع
سن تقاعد الشيخوخة ليصبح  57عام ًا للمرأة
و 62عام ًا للرجل اعتبار ًا من .2025/1/1
إن الـتـعــديــات الـمـتـكــررة لـلـقــانــون تـتـنــافــى مع
مبدأ اسـتـقــرار التشريعات وتــؤدي إلــى غياب
ال ـث ـق ــة مـ ــا ب ـي ــن ال ـم ــؤس ـس ــة وال ـم ـن ـت ـف ـع ـيــن مــن

وأن تـصــريـحــات
خــدمــاتـهــا الـمـخـتـلـفــة ،السـيـمــا ّ
ال ـمــؤس ـســة ع ـنــدمــا ت ــم إق ـ ــرار ق ــان ــون ال ـض ـمــان
لعام  2014أكــدت على زوال الخطر بتساوي
الـنـفـقــات واإليـ ــرادات ألجــل طــويــل ال يـقــل عن
 35عام ًا.
إننا بالحملة الوطنية للدفاع عن عمال األردن–
ص ـ ــوت الـ ـعـ ـم ــل نـ ـط ــال ــب بـ ــوقـ ــف ه ـ ــذا ال ـع ـبــث
بالقوانين واستسهال تعديلها
كـمــا جــرى فــي قــانــون الـعـمــل ،وبــالـتــراجــع عن
ت ـعــديــل ق ــان ــون ال ـض ـم ــان االج ـت ـم ــاع ــي ،وع ـلــى
المؤسسة أن تقدم دراســة إكـتــواريــة حقيقية،
وفتح حــوار مع المختصين ،وتبيان األسباب
الموجبة إلدخال تعديالت على القانون ،وعدم
المساس بالحقوق المكتسبة الثابتة بموجب
القانون.
ǩصوت العمال

2021/10/16

التصويت على اإلضراب ماذا يعني؟
تتصاعد حدة اإلضرابات في أوروبا وأمريكا بسبب األوضاع
الصعبة التي يعيشها العمال في تلك المناطق ،وخاصة مع
تفشي وباء كورونا واتساع نطاقة مما أفقد العمال الكثير
من الحقوق وخاصة تدني مستوى األجور وفقدان فرص العمل
والهبوط بمستوى المعيشة لدرجه كبيرة عما كانت علية
قبل اإلجراءات التي اتخذتها الحكومات الرأسمالية التي صبت
بمعظمها لصالح األغنياء حيث استطاعوا مراكمة المزيد
من األموال المنهوبة من نتاج عمل العمال وأصبحت الثروة
ممركزة في أيدي قلة قليلة من الناهبين الكبار.

هــذه األوضــاع دفعت العمال للدفاع
عـ ــن ح ـق ــوق ـه ــم وهـ ـ ــذا ك ـ ــان يـتـطـلــب
ت ـن ـظ ـي ـم ـ ًا ل ـق ــواه ــم م ــن أجـ ــل خــوض
م ـع ــارك ـه ــم ال ـط ـب ـق ـي ــة ف ـ ـبـ ــدأت ت ـن ـشــأ
الـنـقــابــات بتنظيم جــديــد وبـمـمــارســة
م ـخ ـت ـل ـف ــة ع ـ ــن الـ ـنـ ـقـ ــابـ ــات ال ـس ــاب ـق ــة

ال ـتــي كــانــت ع ـلــى وفـ ــاق م ــع ال ـقــوى
الــرأسـمــالـيــة وم ـهــادنــة لـهــا مـمــا جعل
الـطـبـقــة الـعــامـلــة فــي مــرمــى الـنـيــران
بشكل مستمر حيث بدأ هذا الوضع
يتغير كلما أشتد الصراع بين العمال

وأع ــدائ ـه ــم ،ف ـقــد أخـ ــذت اإلض ــراب ــات
ت ـن ـت ـش ــر ف ـ ــي الـ ـ ـفـ ـ ــروع وال ـ ـمـ ــراكـ ــز
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة والـ ـخ ــدمـ ـي ــة وب ـت ـن ـظ ـيــم
ع ـ ـ ٍـال ت ـس ـت ـنــد ب ـش ـكــل أس ــاس ــي عـلــى
تــوافــق ع ـ ٍـال بـيــن ال ـن ـقــابــات الـنــاشـئــة

وب ـي ــن ال ـع ـم ــال ،وأصـ ـب ــح اإلض ـ ــراب
ي ـع ـلــن بــال ـت ـصــويــت م ــن ق ـبــل ال ـع ـمــال
عـلــى الـقـيــام بــه ،وه ــذا األم ــر يكسب
ال ـن ـقــابــات ق ــوة إضــاف ـيــة فــي الــذهــاب
بــالـمـطــالــب إل ــى ال ـح ــدود ال ـتــي تلبي

مـطــالــب الـعـمــال وتـعـبّــر عــن حقوقهم
الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب انـ ـتـ ــزاعـ ـهـ ــا ت ـ ـ ــارة ع ـبــر
ال ـم ـفــاوضــات وتـ ــارة عـبــر اإلض ــراب
المباشر وهــذا السلوك الــذي تسلكه
النقابات مع العمال يجعل منها قوة
ال يـسـتـطـيــع ر أس ال ـم ــال ت ـجــاوز
م ـط ــال ـب ـه ــا وي ـض ـط ــر أرب ـ ـ ــاب ال ـع ـمــل
لـلـجـلــوس عـلــى طــاولــة الـمـفــاوضــات
تـحــت ضـغــط الـعـمــال الـمـضــربـيــن عن
العمل.
لــم تـقـتـصــر اإلض ــراب ــات عـلــى بعض
ال ـفــروع ،بــل أصـبـحــت شــامـلــة تغطي
ال ـشــركــات وم ــراك ــز ال ـع ـمــل األخ ــرى
ال ـتــي تـتـضــامــن مــع ال ـف ــروع الـمـعـلـنــة
لألضراب.
إن اسـ ـتـ ـمـ ــرار الـ ـعـ ـم ــال فـ ــي تـنـظـيــم
أنـفـسـهــم يـعـنــي الـخـطــوة األول ــى في
ت ـح ـق ـيــق ان ـت ـص ــاره ــم ع ـل ــى أع ــدائ ـه ــم
الطبقيين الناهبين لقوة عملهم.

شؤون محلية
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اإلسمنت خالل عام ..زيادة في السعر تجاوزت %215

ما تزال سياسة رفع األسعار للمواد األساسية قيد تفعيل «النخب المتحكمة بالقرارات» واحدًا تلو اآلخر ،وما يتبعها
دائماً من ارتفاع مهول للمواد الثانوية التي تتأثر بها بطبيعة الحال ،وعلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج بالعموم.

ǧعبير حداد

فـبـعــض ال ـمــواد األســاسـيــة مـثــل« :المشتقات
ال ـن ـف ـط ـي ــة -مـ ـصـ ــادر الـ ـطـ ــاقـ ــة -اإلس ـم ـن ــت-
وغـيــرهــا مــن م ــواد تــدخــل فــي صـلــب العملية
اإلنتاجية» تدخل بعملية اإلنـتــاج مــع غيرها
من المواد الثانوية ،ومآالت تأثير ارتفاعات
أسعار األساسيات على حركة أسعار السلع
وال ـ ـمـ ــواد ف ــي األس ـ ـ ــواق ،وع ـل ــى ال ـق ـطــاعــات
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة األخ ـ ـ ـ ــرى ،كـ ـبـ ـي ــرة وم ـت ـش ــاب ـك ــة
ومتشعبة.
ونشير هنا إلــى أسـعــار اإلسـمـنــت ،ســواء كان
«المعبأ أو الفرط» ،فخالل الفترة الممتدة من
آب  2020وح ـتــى تــاريــخ  22أي ـلــول الـمــاضــي
رفعت وزارة التجارة وحماية المستهلك سعر

اإلسمنت أربع مرات ،أي بفترة زمنية تقارب
السنة فقط!
متتال ألسعار
رفع ٍ
جـ ــاء رفـ ــع األسـ ـع ــار األخـ ـي ــر يـ ــوم  22أي ـلــول
الماضي ،حيث أصــدرت الــوزارة قرارها برفع
سـعــر مبيع طــن اإلسـمـنــت بــأنــواعــه المختلفة،
أم ــا ال ـقــرار ال ــذي سـبــق ذل ــك فـقــد ج ــاء بـتــاريــخ
 1نـيـســان الـمــاضــي ،ليسبقه ق ــرار رفــع أسـعــار
اإلسمنت بنسبة  %80خالل شهر كانون األول
من العام الماضي.
يوضح الـجــدول التالي تغيّر أسـعــار اإلسمنت
رسمي ًا ،نوع «بورتالندي» المعبأ فقط ،خالل
الفترة الممتدة مــن شهر كــانــون األول 2020
وحتى تاريخ  22أيلول :2021

النوع

كانون األول 2020

نيسان2021

أيلول 2021

إسمنت بورتالندي 32,5

125,000

150,000

211,250

إسمنت بورتالندي42,5

151,600

181,000

255,100

أما أسعار مبيع الفرط منه:
النوع

كانون األول 2020

نيسان2021

أيلول 2021

إسمنت بورتالندي 32,5

106,350

125,900

181,300

إسمنت بورتالندي42,5

130,850

154,950

222,450

م ــع األخـ ــذ ب ـع ـيــن االع ـت ـب ــار أن ــه خ ــال ش ـهــر آب
مــن الـعــام الـمــاضــي ،قــررت وزارة الـتـمــويــن رفــع

س ـع ــر م ـب ـي ــع ك ـي ــس اإلسـ ـمـ ـن ــت ل ـل ـم ـس ـت ـه ـلــك مــن
 2300إل ــى  3500ل ـيــرة س ــوري ــة ،لـيـصـبــح سعر

ارتفع سعر اإلسمنت
رسمياً خالل سنة ما
تتجاوز نسبته %215
تقريباً وطبعاً تبعه
في ذلك رفع أسعار
غير رسمي من قبل
القطاع الخاص

طــن الـبــورتــانــدي األســود المعبأ  66,900ليرة
ســوريــة ،بينما طــن الـفــرط منه ب ـ  60,489ليرة
سورية.
بمعنى أكثر دقة ،فقد ارتفع سعر اإلسمنت رسمي ًا
خ ــال س ـنــة م ــا ت ـت ـجــاوز نـسـبـتــه  %215تـقــريـبـ ًا،
وط ـب ـع ـ ًا تـبـعــه فــي ذل ــك رف ــع أس ـعــار غـيــر رسـمــي
مــن قـبــل الـقـطــاع ال ـخــاص ،حـيــث تـعـتـبــر األسـعــار
الرسمية مهماز ًا في ذلك ،ومبرر ًا ومسوغ ًا لمزيد
من حصاد األرباح ،كما درجت عليه العادة.
ارتفاع األسعار سلسلة متشابكة
أما عن الحجج المتكررة لرفع األسعار فدائم ًا ما
ترتبط بجملة من التغيرات ،سواء كانت داخلية
أو حتى خارجية ،تضاف إلى ذلك ذرائع الحصار
والعقوبات الغربية ،التي تخدم مصالح تحالف
كبار الفاسدين والتجار دوم ًا ،على حساب مشقة
المواطن المغلوب على أمره بالنتيجة.
وللتذكير ،فإن الشركة السورية لتخزين وتوزيع
ال ـم ــواد ال ـب ـتــرول ـيــة كــانــت ق ــد رف ـعــت س ـعــر مـبـيــع
الـفـيــول مــن  510آالف لـيــرة إلــى  620ألــف ليرة
س ــوري ــة ،وك ــان م ــن ال ــواض ــح أن ل ـهــذا االرت ـف ــاع
األخير مآالته على القطاع الصناعي ،وما ستتبعه
من جملة ارتفاعات في أسعار العديد من المواد
األساسية وغيرها التي يدخل الفيول في تكاليف
إنتاجها ومن ضمنها اإلسمنت طبع ًا.
فــاالرت ـفــاع األخ ـيــر أدى وي ــؤدي بـطـبـيـعــة الـحــال
الرتفاع أسعار المواد التي يدخل اإلسمنت ضمن
عـمـلـيــة إن ـتــاج ـهــا ،كــالـبـلــوك والـ ـب ــاط ...وغـيــرهــا،
ورغ ـ ــم هـ ــذا ال ـت ــراب ــط ،ف ـقــد أكـ ــد أحـ ــد «خ ـب ــراء»
االقتصاد الهندسي أن رفع سعر كيس اإلسمنت
لــن يــؤثــر عـلــى ارت ـفــاع أس ـعــار ال ـع ـقــارات ،م ـبــرر ًا
ذلــك بــأن رفــع سـعــر الـكـيــس الــذي تنتجه معامل
القطاع العام يقلص الفجوة بين القطاعين العام
والخاص!
ولكن من البديهي ،وما أثبتته التجارب السورية
المكررة ،أن ضبط األسواق غير ممكن أبد ًا ،وأن
أي ارتـفــاع يـطــال أسـعــار منتجات الـقـطــاع الـعــام،
تتبعه مباشرة ارتفاعات سعرية لمنتجات وسلع
القطاع الخاص بأضعاف أخرى.
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وكــرد عـلــى مــا صــرح بــه «الـخـبـيــر» االقـتـصــادي،
فإن ارتفاع سعر اإلسمنت قد طال تأثيره أسعار
«الطوب اإلسمنتي «البلوك» ،والـبــاط ،وحتى
أج ــور الـطـيـنــة والـتـلـيـيــس »..وبــالـتــالــي ،كــل ذلــك
سـيــؤثــر عـلــى ســوق ال ـع ـقــارات ،وال ـتــي سيتحمل
تبعاتها المواطن في نهاية المطاف.
وهــذا مــا أكــده بعض العاملين فــي قـطــاع البناء:
فإن «رفع سعر اإلسمنت رَ َفــع سعر البلوكة من
كــل ال ـق ـيــاســات مــا بـيــن  100 –75ل ـيــرة ،وسـعــر
البالطة بحدود  200ليرة ،وأجرة متر التلييس
بـحــدود  200لـيــرة ،ومـتــر التبليط بـحــدود 500
لـيــرة وص ــار ب ـ  1500لـيــرة ،وأج ــرة مـتــر الـعـمــار
وصلت إلى  1300ليرة».
أسطورة ضبط األسواق والمواطن ضحية!
عن ضبط األسواق ،الرقابة منذ زمن بعيد دخلت
غرفة اإلنعاش ،وأصابها الموت السريري ،فطنّ
اإلسمنت الحر اليوم وصل إلى حدود  400ألف
ليرة سورية.
ومن الواضح أن هذا االرتفاع باألسعار سيؤثر
ليس على واقــع أسـعــار الـعـقــارات ،أو على واقــع
بــدالت اإليـجــارات ،بــل واألهــم فــي هــذه المرحلة
ربما على تكاليف عمليات الترميم االضطرارية
ع ـل ــى الـ ـبـ ـي ــوت الـ ـمـ ــدمـ ــرة ج ــزئـ ـيـ ـ ًا كـ ــي ي ـت ـم ـكــن
الـمــواطـنــون مــن ال ـعــودة إلـيـهــا هــرب ـ ًا مــن بــدالت
اإليجار المرهقة.
وي ـت ـس ــاءل أح ــد ال ـمــواط ـن ـيــن« :اإلس ـم ـن ــت الـحــر
وصل الطن لـ ٤٠٠ألف ،مين بقا فيه يحط بلوكة
عبلوكة ،مين عم يرفع هاألسعار ..لك قيمة الليرة
ثابتة تقريب ًا من سنة ليش مواد البناء تضاعفت
بهدا الشكل  ،...في ناس بدها تعمر غرفة تستر
والدها ما بقى فيها ..وعمرينو الولد ما يتزوج،
لك ليش هيك عم يصير؟»
فــواقــع الـمــواطــن الـمـسـتـمــر بــاالن ـحــدار عـلــى كــافــة
المستويات ،تعمقه الـقــرارات الرسمية المتتالية
ب ــرف ــع األسـ ـعـ ــار ،لـتـكـبـلــه م ــع م ـم ــارس ــات الـنـهــب
وال ـف ـس ــاد ال ـم ـس ـت ـشــري ،وت ـح ـيــل ح ـيــاتــه بــؤس ـ ًا
وجــوع ـ ًا وس ـح ـق ـ ًا ،وك ــل ذل ــك مــع سـبــق اإلص ــرار
والتصميم!
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في ما يلي تضع قاسيون بين يدي قرائها ،وفي
مكان واحد ،جملة المقاالت والدراسات التي
أجرتها خالل األسابيع الماضية حول موضوع
«خط الغاز العربي» ،وذلك لما للموضوع من
أهمية تتجاوز االقتصاد إلى السياسية وجانبها
الوطني خاصة...

www.kassioun.org

خط الغاز «العربي» ...الملف الكامل ()1

إخراج األرانب من القبعة السحرية...

طرحت قاسيون في مادتها المعنونة « 7أسئلة حول خط الغاز (العربي») ،والمنشورة على موقعها اإللكتروني بتاريخ
 8أيلول الجاري ،مجموعة أسئلة حول ما يسمى بخط الغاز «العربي» ،وعالقته بالسلوك األمريكي في المنطقة وخاصة
قانون قيصر ،وكذلك جملة أسئلة أخرى حول األدوار الفرنسية وحول طبيعة الموقف الصهيوني من المسألة.

ǧمركز دراسات قاسيون

في هذه المادة ،سنحاول اإلجابة عن سؤال
أســاســي :مــا الــذي يعنيه توقيت طــرح خط
الغاز «العربي»؛ بما يتعلق بترتيبات الوضع
ال ــدول ــي ،وم ــن ثــم وض ــع الـمـنـطـقــة ،وأخ ـيــر ًا
الوضع السوري؟
هوية المشروع ،دولياً
ال ـم ـش ــروع وف ـق ـ ًا ل ـمــا ق ـيــل ع ـنــه ح ـتــى اآلن،
يتضمن ربط ًا طاقي ًا وكهربائي ًا بين مجموعة
مــن الـ ــدول ه ــي« :م ـصــر ،األردن ،ســوريــة،
لـبـنــان ،ال ـعــراق» .ويـضــاف إلـيـهــا بـشـكــل غير
مباشر ،الكيان الصهيوني ألنه مرتبط أص ًال
بالمعنى الطاقي مــع كــل مــن مصر واألردن
(ومرتبط من موقع المصدّر) ...يضاف إلى
ذلــك ،الـتــرابــط الـطــاقــي /السياسي لقسم من
ه ــذه ال ــدول بـشـكـ ٍـل عـلـنـ ٍـي مــع الـكـيــان ضمن
مــا يسمى «مـنـتــدى غــاز شــرق الـمـتــوســط»،
وال ــذي يـضــم كـ ّـا مــن« :م ـصــر( ،إســرائ ـيــل)،
قبرص ،فرنسا ،اليونان ،إيطاليا ،األردن»،
وال ـمُ ـن ـشــأ ف ــي ال ـق ــاه ــرة ف ــي أي ـل ــول م ــن عــام
 ،2020وال ـ ـ ــذي ان ـض ـم ــت إلـ ـيـ ــه الـ ــواليـ ــات
المتحدة في /9آذار 2021/كعضو مراقب.

مـجــرد الـنـظــر إل ــى خــريـطــة ال ـخــط ،وطبيعة
الـ ـت ــرابـ ـط ــات ال ــدولـ ـي ــة الـ ـت ــي أشـ ــرنـ ــا إل ـي ـه ــا،
يسمح ببروز االستنتاج الواضح ّأن هوية
الـمـشــروع الــدولـيــة ،ورغــم اسـمــه «الـعــربــي»،
هي هوية غربية بالصميم.
وه ــذا يـعـنــي ضـمـنـ ًا أن ــه بــالـضــد مــن مـشــروع
«ال ـ ـ ـحـ ـ ــزام وال ـ ـط ـ ــري ـ ــق» ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـشـ ــروع
«األوراس ـ ــي» ،وأن ــه مـعــاكــس تـمــامـ ًا للتوجه
شرق ًا...
وبما ّأن طرح المشروع يتزامن مع عمليات
االن ـك ـفــاء واالن ـس ـحــاب الـعـسـكــري األمــريـكــي
م ــن ال ـم ـن ـط ـقــة ،فـلـيــس م ــن ال ـص ـعــب تـشـبـيـهــه
ب ــال ـس ـي ــرة ال ـت ـق ـل ـيــديــة لـ ـخـ ــروج االس ـت ـع ـم ــار
العسكري المباشر مــن الـبــاب ،ودخــولــه من
الشباك االقتصادي...
هوية المشروع ،إقليمياً
بأن الكيان الصهيوني
إذا كان البعض يجادل ّ
لـيــس ج ــزء ًا مــن الـمـشــروع ،ال بـشـكــل علني
بشكل ســري ،وإذا أردنــا مــن جهتنا أن
وال
ٍ
فإن
الكالم،
هذا
على
ونوافق
النية»
ي
ف
«نص
ّ
ّ
ما يصعب الجدال فيه هو األمور التالية:
 -1م ـح ــاذاة ال ـخــط لـكــامــل ح ــدود فلسطين
المحتلة الغربية وكــامــل حــدودهــا الشرقية،

والتفجيرات العديدة التي تعرّض لها الخط
بقسمه الـمـصــري خــال الـسـنــوات الماضية،
وال ـتــي نُـسـبــت إل ــى «مـجـمــوعــات إرهــاب ـيــة»،
وأدّت و«بقدرة قادر» إلى فتح الطريق أمام
الوصل الطاقي المباشر بين الكيان واألردن
(ال ـ ـخـ ــط ال ـ ــواص ـ ــل إل ـ ــى م ـح ــاف ـظ ــة ال ـم ـف ــرق
األردن ـي ــة ب ـطــول  65ك ــم) ،وه ــو الـمـشــروع
الذي أعلن عنه عام  ،2016وبدأ الضخ عبره

الخط الواصل بين العريش المصرية وعسقالن المحتلة
كان في بدايته خطاً للتصدير من مصر نحو الكيان
وانقلب اتجاهه منذ 2019

السنة الماضية ...يضاف إلى ذلك ّأن الخط
الــواصــل بـيــن الـعــريــش الـمـصــريــة وعـسـقــان
ال ـم ـح ـت ـلــة ،كـ ــان ف ــي ب ــداي ـت ــه خ ـط ـ ًا لـلـتـصــديــر
مــن مصر نحو الـكـيــان ،وانقلب اتجاهه منذ
 ...2019كل هذه األمــور تدفع إلى استنتاج
واض ـ ــح :ال ـخــط ك ـكــل س ـي ـكــون ت ـحــت رحـمــة
الـصـهـيــونــي الـ ــذي (إذا اف ـتــرض ـنــا أن ــه لـيــس
ج ــزء ًا متخفي ًا ضـمــن الـلـعـبــة) ،فــإنــه سيكون
موقع يسمح له بممارسة البلطجة عليه:
في ٍ
«فــإمــا أن أكــون ج ــزء ًا مــن الـمـشــروع أو أال
يكون المشروع نفسه».
 -2عقدتا الــربــط الـغــازي بين الـكـيــان وبين
ك ـ ٍـل مــن مـصــر واألردن هـمــا عـلــى الـتــوالــي:
ال ـع ــري ــش ال ـم ـص ــري ــة ،والـ ـمـ ـف ــرق األردنـ ـيـ ــة،

ملف (سورية )2021
قاسيون ـ العدد  1040اإلثنين  18تشرين األول 2021
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خط الغاز «العربي» كمؤشٍر على طبيعة المرحلة
شهدت األسابيع القليلة الماضية حديث ًا كثيف ًا
عـمّــا يـجــري تسميته بــ«خــط الـغــاز الـعــربــي»،
وال ــذي مــن الـمـفـتــرض أن يـنـطـلــق مــن مصر
عبر األردن إلــى ســوريــة فلبنان ،إضــافــة إلى
ّأن أحد تفرعات الخط ستصل– وفق ًا لإلعالم
المصري -بين العريش المصرية وعسقالن
المحتلة ،مــع احـتـمــاالت لتفرع إضــافــي يصل
إلى العراق.
بــدأ الـظـهــور اإلعــامــي لـلـقـصــة مــع الـتـصــريــح
ال ـصــادر عــن الــرئــاســة الـلـبـنــانـيــة ي ــوم  19من
آب ال ـمــاضــي ،وال ــذي ج ــاء فـيــه ّأن الـسـفـيــرة
األمريكية في لبنان ،دورثي شيا ،قد اتصلت
بالرئيس اللبناني وأبلغته أنها« :تبلغت قرار ًا
من اإلدارة األمريكية بمتابعة مساعدة لبنان
الس ـت ـج ــرار ال ـطــاقــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة م ــن األردن
عبر سورية ،وذلك عن طريق توفير كميات
مــن ال ـغــاز الـمـصــري إل ــى األردن ،تـمـكـنــه من
إنـتــاج كـمـيــات إضــافـيــة مــن الـكـهــربــاء لوضعها
ع ـلــى ال ـش ـب ـكــة ال ـت ــي ت ــرب ــط األردن بـلـبـنــان
عبر ســوريــة .كــذلــك سيتم تسهيل نقل الغاز
المصري عبر األردن وســوريــة وصــو ًال إلى
شمال لبنان».
س ـب ـق ــت ه ـ ــذه ال ـت ـص ــري ـح ــات ،زيـ ـ ــارة ال ـم ـلــك
األردن ـ ــي إل ــى واش ـن ـطــن ،وال ـت ــي ط ــرح فـيـهــا
الموضوع مع الرئيس األمريكي بايدن.
بـ ــدا األمـ ــر ف ــي ح ـي ـنــه ،وب ـس ـبــب ت ــزام ـن ــه مــع
الـحــديــث عــن نــاقـلــة الـنـفــط اإليــران ـيــة الـقــادمــة
ب ــاتـ ـج ــاه ل ـب ـن ــان وس ـ ــوري ـ ــة ،وكـ ــأنـ ــه م ـج ــرد
مناورة تكتيكية إعالمية .ولكن أحداث األيام
واألســابـيــع التالية وضّـحــت ّأن المسألة أبعد
من ذلك...
خــال قـمــة بـغــداد ل ــدول ال ـجــوار الـتــي عقدت
يـ ــوم ال ـس ـبــت  28آب ال ـم ــاض ــي ،كـ ــان الف ـت ـ ًا
الحضور الفرنسي ،وكان الفت ًا ّأن تسريبات
إعــامـيــة قــالــت ّإن مــوضــوع خــط ال ـغــاز كــان
مطروح ًا ضمن أروقة القمة.
خ ــال األيـ ــام األخ ـي ــرة ،ت ـســارعــت األحـ ــداث؛
حيث استضاف األردن لـقــا ًء ربــاعـيـ ًا لــوزراء
الطاقة والنفط لكل من مصر األردن سورية
ولبنان لبحث الموضوع نفسه.
وصــرح وزيــر الـطــاقــة اللبناني ريـمــون غجر
اليوم قائ ًال« :نعمل مع البنك الدولي لتأمين
الغطاء المالي الصحيح ،في حال حصل تع ّثر،
فالبنك الدولي هو الذي يضمن الدفع بطريقة
صحيحة».
قبل حــوالــي شهر مــن اآلن ،وبالتحديد يوم
 9آب ال ـم ــاض ــي ،جـ ــرى اتـ ـص ــال ب ـي ــن وزي ــر
ال ـب ـت ــرول ال ـم ـصــري طـ ــارق ال ـم ــا ،ووزيـ ــرة
الطاقة «اإلسرائيلية» كارين الحرار .وحسب
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـم ـص ــري ــة« :تـ ــم خـ ــال ال ـهــاتــف
م ـنــاق ـشــة ال ـخ ـطــط الـمـسـتـقـبـلـيــة ف ـي ـمــا يـخــص
اس ـت ـق ـب ــال الـ ـغ ــاز اإلس ــرائ ـي ـل ــي إلس ــال ـت ــه فــي
مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية إلعادة
تصديره».

ومن جهتها أكدت وزير الطاقة «اإلسرائيلية»
أن ـهــا ت ـت ـم ـنــى« :أن يـحـقــق ه ــذا ال ـت ـع ــاون مــع
المهندس طارق المال النجاح في االستفادة
مــن اإلم ـكــانــات وال ـخ ـبــرات لـكــل دول ــة بـهــدف
الوصول ألمن الطاقة لكافة شعوب المنطقة».
 -1ي ـت ـض ـمــن الـ ـمـ ـش ــروع قـ ـفـ ــز ًا أك ـ ـيـ ــد ًا ف ــوق
عقوبات قيصر األمريكية على ســوريــة ...ما
الذي يدفع األمريكي للقيام بذلك؟
 -2ما الــذي يدفع البنك الدولي إلى التعامل
إيـجــابـ ًا مــع ال ـم ـشــروع( ،وف ـق ـ ًا لــوزيــر الـطــاقــة
اللبناني) ،وهــو المؤسسة معروفة المقاصد
واألساليب؟
 -3ك ـي ــف ي ـم ـكــن ف ـه ــم «خـ ــط غـ ــاز ع ــرب ــي»،
تمر أحــد فــروعــه نحو األراضــي الفلسطينية
المحتلة ،أي نحو «إسرائيل»؟
 -4ب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى الـ ـخ ــرائ ــط الـ ـت ــي ن ـشــرهــا
اإلع ـ ـ ــام ال ــرس ـم ــي الـ ـمـ ـص ــري ،وإذا تــرك ـنــا
ج ــان ـب ـ ًا ال ـف ــرع ال ــواص ــل إلـ ــى ع ـس ـق ــان ،ف ـ ّـإن
«الـشــريــان الــرئـيـســي» لـلـخــط ،يـمــر بـمـحــاذاة
ك ــام ــل ح ـ ــدود ف ـل ـس ـط ـيــن ال ـم ـح ـت ـلــة ال ـشــرق ـيــة
وكامل حدودها الغربية .هل تستطيع الدول
المعنية -وبافتراض أن المشروع ال يحوز
رض ـ ًا «إســرائـيـلـيـ ًا» -ضـمــان أال يـتـحــول هــذا
ال ـت ـمــوضــع ال ـج ـغــرافــي إل ــى أداة اب ـت ــزاز بـيــد
الصهيوني؟
 -5ت ـش ـغــل م ـصــر ال ـمــرت ـبــة  20عــال ـم ـي ـ ًا فــي
إن ـتــاج ال ـغــاز الـطـبـيـعــي عــالـمـيـ ًا وال ـمــرت ـبــة 16
عالمي ًا في احتياطات الغاز الطبيعي ،والتي
تقدر بحوالي  77ترليون قدم مكعب و%1,1
مــن إجمالي االحتياطي العالمي ،وهــذا وفق ًا
ألعـلــى الـتـقــديــرات وهــي تـقــديــرات أوب ــك .أمــا
إذا أخــذنــا تـقــديــرات بــريـتــش بـتــرولـيــوم فـ ّـإن
حصة الغاز المصري تنخفض إلى  %0,9من
االحتياطي العالمي ...أهم من ذلك ،إذا أخذنا
بعين االعتبار االستهالك المحلي ضمن مصر
لـلـغــاز الـمـصــري ف ـ ّـإن الـفــائــض الـمـتـبـقــي الــذي
يـمـكــن– نـظــريـ ًا -تـصــديــره هــو فــائــض شديد
التواضع ...هل تسمح هذه المعطيات بطرح
مشروع بهذا الحجم
 -6هل من عالقة بين «خط الغاز العربي»،
وبين «منتدى غاز شرق المتوسط» المنشأ
فــي الـقــاهــرة فــي أيـلــول  ،2020وال ــذي يضم
ّكل من( :مصر« ،إسرائيل» ،قبرص ،فرنسا،
اليونان ،إيطاليا ،األردن)؟
 -7بالنظر إلــى اتـصــال الـشـهــر الـمــاضــي بين
وزي ــر ال ـب ـتــرول ال ـم ـصــري ،ووزيـ ــرة الـطــاقــة
«اإلســرائ ـي ـل ـيــة» ،ي ـبــرز ال ـس ــؤال ال ـتــالــي :هــل
ت ــوصّ ــل ال ـع ـلــم ال ـحــديــث إل ــى تـصـنـيــع فــاتــر/
مــرشـحــات ،تستطيع أن تـحــدد  DNAالـغــاز،
بحيث تعزل الغاز «اإلسرائيلي» غير المسال،
وتمنع مروره في خط الغاز «العربي»؟
(ǩمــــوقــــع قـــاســـيـــون اإللـــكـــتـــرونـــي
/8 ،kassioun.orgأيلول)2021/

واللتان تقعان أيض ًا على طريق «خط الغاز
العربي»! وهاتان الدولتان تستوردان الغاز
مــن الـكـيــان الـصـهـيــونــي عـبــرهـمــا ،وسنحتاج
إلــى إثـبــاتــات كـثـيــرة لـلـتــأكــد أنـهـمــا لــن تـمـرّرا
الغاز المسروق من فلسطين باتجاه سورية
ولبنان ،ألنه ليس لدى الدولتين المعنيتين،
وب ـش ـهــادة الـسـلــوك الـفـعـلــي لـكـ ٍـل مـنـهـمــا ،أيّ
مانع مبدئي من القيام بذلك...
ٍ
 -3الطاقة االستيعابية القصوى لخط الغاز
«الـعــربــي» ،على أســاس قطر األنـبــوب ،هي
 10م ـل ـيــارات م ـتــر مـكـعــب س ـنــوي ـ ًا م ــن ال ـغــاز
الـطـبـيـعــي .ال ـطــاقــة االسـتـيـعــابـيــة لــأنـبــوبـيــن
الذين تصدر «إسرائيل» عبرهما الغاز نحو
م ـصــر (ال ـع ــري ــش) واألردن (ال ـم ـف ــرق) -
واللتان تقعان على خط الغاز العربي -هما
على التتالي  10=3+7مليارات متر مكعب.
 -4وفـقـ ًا لـلـبــاحــث الـلـبـنــانــي د .شــادي نـهــرا،
فـ ــإنّـ ــه« :ف ـ ــي أول أكـ ـت ــوب ــر  ،2018أع ـل ـنــت
هآرتس أن شركة دِلِــك اإلسرائيلية اشترت
 %39مــن أن ـبــوب شــرق الـمـتــوســط لتصدير
الغاز اإلسرائيلي من عسقالن إلى العريش.
وأض ـ ــاف ال ـخ ـبــر ،بـ ــدون ت ـفــاص ـيــل ،أن دِلِ ــك
اشـ ـتـ ــرت أيـ ـضـ ـ ًا خـ ــط الـ ـغـ ــاز ال ـع ــرب ــي الـ ــذي
يــربــط الـعــريــش (مـصــر) بالعقبة (األردن).
وفي  5أكتوبر ،و ّقعت مصر اتفاق ًا لتصدير
ال ـغ ــاز ال ـم ـصــري إل ــى األردن ،م ــن الـعــريــش
إلــى العقبة ،الــذي ال يتم إال عبر خــط الغاز

إنه صراع ضمني على الحل السياسي القادم بين
معسكر يريد القفز فوق الحل السياسي وتحويله إلى
نافلة عبر تثبيت األمر الواقع

العربي».
 -5تقوم فكرة المشروع ككل على تصدير
ال ـ ـغـ ــاز ال ـط ـب ـي ـع ــي الـ ـمـ ـص ــري عـ ـب ــر األردن
وســوريــة إل ــى لـبـنــان ،وتـشـيــر الـتـصــريـحــات
إل ــى ّأن قـسـمـ ًا مــن ال ـغــاز سـيـجــري تـحــويـلــه
إل ـ ــى كـ ـه ــرب ــاء فـ ــي األردن وإرس ـ ــال ـ ــه عـبــر
الشبكة األردنـيــة فــالـســوريــة فاللبنانية لحل
أزمــة الكهرباء فــي لـبـنــان ...ولكن المشروع
كـكــل لــن يـســاهــم فــي أحـســن األح ــوال ســوى
بمقدار  5,5ساعات وصــل إضافية للكهرباء
ف ــي ل ـب ـن ــان ،م ــا ي ـث ـيــر تـ ـس ــاؤالت ج ــدي ــة عــن
الجدوى االقتصادية للمشروع في حال كان
الـمـصــدر الــوحـيــد لـلـغــاز ضـمـنــه هــو الـمـصــدر
ال ـم ـص ــري ...ومـ ــن ث ــم ي ـث ـيــر تـ ـس ــاؤالت عــن
الغايات السياسية لــه( ...ضمن الـمــادة هذه
نفسها أفردنا فقرة بعنوان أرقام وحسابات
لمناقشة هذه النقطة).
 -6وزيـ ـ ــر الـ ـبـ ـت ــرول وال ـ ـث ـ ــروة ال ـم ـعــدن ـيــة
ال ـم ـص ــري ،طـ ــارق ال ـم ــا ،وف ــي تـصــريـحــات
لــه خــال استضافته يــوم الجمعة  10أيلول
ال ـجــاري فــي بــرنــامــج الـحـكــايــة مــع اإلعــامــي
ع ـمــرو أدي ـ ــب« :ح ــدث ــت اك ـت ـشــافــات مــؤخــر ًا
للغاز ليس في مصر فقط ولكن في إسرائيل
وقد يكون في لبنان وفي غزة ،هناك كشف
م ـنــذ عـ ــدة س ـن ــوات وق ـب ــرص وكـ ــل الـ ــدول.
االك ـت ـشــافــات ال ـتــي ل ــدى ه ــذه الـ ــدول كـبـيــرة
على احتياجاتها ،وال تستطيع أن تستفيد
م ــن هـ ــذا ال ـك ـشــف ال ـم ــوج ــود ت ـحــت ال ـم ـيــاه،
والبــد أن يبيعوه ولـيــس لديهم شبكات أو
وسائل لتصريف هذا الغاز ،فنحن كنا أنسب
أجهز وأسرع حل .نعم لدينا اكتفاء ذاتي
تتمة >>
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ون ـص ــدر ومـ ــن ق ــدرت ـن ــا ،ول ـك ــن لــديـنــا
إمكانات أن نستورد ونعيد التصدير،
وبالتالي نشتغل في تجارة ،نستورد
ونـ ـصـ ــدر ونـ ـشـ ـغ ــل ،ونـ ـكـ ــون م ــرك ــز ًا
لتجارة وتداول الغاز».
 -7الــوســاطــة والـتـشـجـيــع الـفــرنـســي
واإلم ـ ـ ــارات ـ ـ ــي ل ـ ـل ـ ـم ـ ـشـ ــروع ،وكـ ــذلـ ــك
تـعــاون الـبـنــك الــدولــي (وف ـق ـ ًا لغجر)،

كيف يمكن فهم «خط غاز عربي» تمر أحد
فروعه نحو األراضي الفلسطينية المحتلة أي
نحو «إسرائيل»؟

وبــاإلضــافــة إل ــى كــل مــا سـبــق ،يجعل
م ــن الـ ـسـ ــؤال ع ــن ال ـع ــاق ــة ب ـي ــن ه ــذا
المشروع وبين عمليات التطبيع مع
الكيان سؤا ًال ملح ًا ومشروع ًا.
هوية المشروع ،محلياً
إذا جـ ـمـ ـعـ ـن ــا ال ـ ـجـ ــان ـ ـب ـ ـيـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي
واإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ،ونـ ـظ ــرن ــا إل ـ ــى ط ـب ـي ـعــة
ال ـق ــوى ال ـم ــؤث ــرة ف ــي س ــوري ــة ،ف ـ ّـإن
االستنتاج المباشر هو ّأن المشروع
يصب بالضد من خانة ثالثي أستانا
كام ًال (روسيا ،تركيا ،إيران) ،إضافة
إل ــى ت ـعــارضــه مــع م ـشــروع «ال ـحــزام

إنه صراع
على طبيعة
التموضع
االقتصادي
والسياسي
والجيوسياسي
لسورية ضمن
المشاريع
العالمية
واإلقليمية
الكبرى

والطريق».
وربما أهم من ذلك ،أنه وتحت ضغط
العقوبات األمريكية وضغط الفساد
الكبير الداخلي واالنهيار االقتصادي،
ي ـجــري تـقــديــم ه ــذا ال ـم ـشــروع وكــأنــه
األرن ـ ــب الـ ــذي ي ـخــرجــه ال ـســاحــر مــن
قبعته في اللحظة األخيرة ...وأوضح
م ـخــاطــر ه ــذه ال ـل ـع ـبــة ،ورب ـم ــا أق ـل ـهــا،
هــو تـحــويــل ســوريــة إلــى مـمــر طاقي
خ ــاض ــع ل ـل ـب ـل ـط ـجــة «اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة»
بــأحـســن األح ــوال ،وفــي أســوئـهــا إلــى
ممر طاقي للغاز
الفلسطيني المسروق.
وليس من الصعب لمن يتابع تفاصيل
ال ـ ــوض ـ ــع ال ـ ـ ـس ـ ـ ــوري ،ومـ ـ ـح ـ ــاوالت
الـ ـمـ ـتـ ـشـ ــدديـ ــن الـ ـ ـه ـ ــروب م ـ ــن ال ـح ــل
ال ـس ـيــاســي ب ــأي ــة طــري ـقــة م ـم ـك ـنــة ،أن
يتوقع ّأن الغربيين ال مشكلة لديهم
في بقاء األمور على حالها المتردي،
بل ودفعها لمزيد من التردي ضشمن
شرطين :استمرار الفوضى من جهة،
وم ـ ــلء ف ـ ــراغ االن ـس ـح ــاب األمــري ـكــي
القادم عبر «اتفاقات أبراهام»...
المشروع كمؤشر
على طبيعة المرحلة
ك ــل م ــا ق ـل ـنــاه ســاب ـق ـ ًا م ــن مـعـلــومــات
واف ـ ـت ـ ــراض ـ ــات ،ي ـن ــاق ــش –ب ــرأيـ ـن ــا-
س ـي ـنــاريــوهــات غــرب ـيــة مــأمــولــة ،وال
يـعـنــي ذل ــك ب ـحــال مــن األحـ ــوال أنـهــا
س ـي ـنــاريــوهــات حـتـمـيــة ال ـت ـح ـقــق ،أو
مستدامة ،بــل ّإن احـتـمــاالت تحققها

واستدامتها مشتقة من القوة الفعلية
ألصحابها (اآلن والحق ًا) ،ليس على
الـمـسـتــوى الـمـحـلــي فـقــط ،بــل وعلى
ال ـم ـس ـت ــوي ـي ــن اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي والـ ــدولـ ــي
أيض ًا ...ولذا فإنها ال تزال حتى اآلن
في إطار «الرغبات».
ولكن ربما االستنتاج األكثر أهمية بما
يخص الوضع السوري ،هو ّأن الصراع
قـ ــد ان ـت ـق ــل مـ ــن طـ ـ ــو ٍر إل ـ ــى طـ ـ ــو ٍر آخ ــر
جــديــد بــالـكــامــل ...فبعد مــراحــل الـصــراع
األم ـنــي -الـعـسـكــري -الـسـيــاســي ،ومــن
ثم االقتصادي ،نرى اليوم أن الصراع
ت ـجــاوز الـمــرحـلــة ال ـتــي ك ــان اسـتـهــدافـهــا
األول هــو تــدمـيــر ســوريــة ،إلــى مرحلة
بات الصراع فيها على آلية تعميرها...
بـكــام آخــر؛ فـهــو صــراع عـلــى طبيعة
ال ـت ـمــوضــع االق ـت ـص ــادي وال ـس ـيــاســي
والـ ـجـ ـي ــوسـ ـي ــاس ــي لـ ـسـ ــوريـ ــة ض ـمــن
الـ ـمـ ـشـ ــاريـ ــع الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـي ــة
ال ـك ـب ــرى .وه ـ ــذا األم ـ ــر ن ـف ـســه يـعـنــي
صــراع ـ ًا ضمني ًا عـلــى الـحــل السياسي
القادم؛ بين معسكر يريد القفز فوق
الحل السياسي ،وتحويله إلــى نافلة
ع ـب ــر ت ـث ـب ـيــت األم ـ ــر الـ ــواقـ ــع أو عـبــر
إجــراء تغييرات شكلية تضع سورية
على طريق سوليدير بيروت ،وبين
معسكر يــريــد تنفيذ الـحــل السياسي
والـ ـ ــذهـ ـ ــاب ب ـ ـسـ ــوريـ ــة ش ـ ــرق ـ ـ ًا ن ـحــو
اقتصاد منتج ونحو عالقات متكافئة
اقـ ـتـ ـصـ ــاديـ ـ ًا ،وب ــال ـت ــأك ـي ــد ن ـح ــو دور
وظيفي معادٍ للصهيونية وللمشاريع
الغربية...
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أرقام وحسابات
• ال ـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة ال ـتــي يـمـكــن إنـتــاجـهــا
مــن مـتـ ٍر مـكـعــب واح ــد مــن ال ـغــاز الـطـبـيـعــي،
(بــاسـتـخــدام تــوربـيـنــات الـغــاز ذات ال ــدورة
الـمــركـبــة  ،)CCGTوه ــي م ــن بـيــن األعـلــى
كفاءة في هذا المجال وتصل إلى  ،%60هي
 6,6كيلو وات ساعي.
• ت ـق ــدر اح ـت ـي ــاج ــات ل ـب ـن ــان ال ـس ـن ــوي ــة مــن
ال ـك ـه ــرب ــاء ب ـي ــن  3000و 3500م ـي ـغــا وات
(كــاسـتـطــاعــة) ،تـنـتــج مـنـهــا بــأحـســن األح ــوال
 1800ميغا وات ،أي ّأن العجز يتراوح بين
 1200و 1700مـيـغــا وات ...أم ــا كـعـجــز فــي
الطاقة فهو عجز االستطاعة مضروب ًا بالزمن
(وه ـنــا هــو س ـنــة) ،أي بـيــن  10,5و 15تـيــرا
واط ساعي.
• بــالـتــالــي ،ف ـ ّـإن كـمـيــة الـغــاز الـطـبـيـعــي التي
يحتاجها لبنان لح ٍل كام ٍل لمشكلة الكهرباء،
بافتراض استخدام توربينات  ،CCGTهي

بين  1,6و  2,3مليار متر مكعب مــن الغاز
الطبيعي.
• وفق ًا للتقرير السنوي لبريتش بتروليوم
الـصــادر هــذا العام «Review Statistical
( »2021 Energy World ofي ـم ـكــن
تحميله عبر الرابط في النسخة اإللكترونية
فإن إجمالي صادرات مصر من
من المادة)ّ ،
ال ـغــاز الـطـبـيـعــي ع ــام  ،2020قــد بـلـغــت 1,8
مـلـيــار مـتــر مـكـعــب .وذل ــك عـلـمـ ًا ّأن ال ـفــارق
بـيــن إنـتــاجـهــا واسـتـهــاكـهــا فــي ال ـعــام ذات ــه،
أي الـفــائــض الـقــابــل للتصدير هــو فقط 0,7
مليار متر مكعب ،ما يعني ّأن رقم  1,8مليار
متر مكعب للتصدير ،يتضمن زيــادة قدرها
 1,1مليار من المرجح أنها صــادرات للكيان
عـبــر م ـصــر ...وه ــذا لـيــس مـخـفـيـ ًا؛ أي قـيــام
«إســرائـيــل» بتصدير الـغــاز عبر مـصــر ،وقد
أعـلــن عـنــه وزي ــر الـنـفــط وال ـثــروة المعدنية

المصري طارق المال في التاسع من الشهر
الماضي.
• إذا كــانــت ص ــادرات مصر هــي  1,8مليار
متر مكعب سنوي ًا ،فهذا يعني ّأن صادراتها
ك ـ ّل ـه ــا ،فـ ــي ح ـ ــال ت ـ ـمّ ت ـحــوي ـل ـهــا إل ـ ــى طــاقــة
ك ـهــربــائ ـيــة ن ـق ـلــت إل ــى ل ـب ـنــان ،فــإن ـهــا بــال ـكــاد
تستطيع تعويض العجز القائم.
• المشروع ككل ال يتحدث عــن حـ ٍل كامل
لعجز الكهرباء في لبنان ،بل عن ح ٍل جزئي،
يستند إلى استيراد  200إلى  250ميغاوات
كهرباء من األردن عبر الشبكة السورية (ما
يعني وص ًال إضافي ًا للكهرباء في لبنان قدره
 1,3إلى  2ساعة كحد أقصى) ،وهذا الجزء
لن يبدأ قبل  6أشهر تقريب ًا (وفق ًا لوزيرة
الطاقة األردنية في لقاء لها مع قناة الحرة
األمريكية يوم  9أيلول الجاري) ،إضافة إلى
 450مـيـغــاوات ( 3إلــى  3,5ســاعــات وصــل

إضافي كحد أقصى) يتم توليدها في محطة
دير عمار اللبنانية باستخدام الغاز الطبيعي
الـمـفـتــرض اسـتـيــراده مــن مـصــر عـبــر الخط
(وفـقـ ًا لتصريحات الــوزيــر اللبناني ريمون
غ ـجــر ف ــي م ـقــاب ـلــة أج ــراه ــا أي ـض ـ ًا م ــع ق ـنــاة
الحرة األمريكية في الخامس من أيلول)...
أي ّإن المشروع بأكمله ،من المفترض أن
يساهم في زيــادة العدد الوسطي لساعات
وصــل الـكـهــربــاء فــي لـبـنــان بـمـقــدار  4,3إلــى
 5,5ساعات كحد أقصى ...علم ًا ّأن مناطق
عديدة في لبنان تحصل حالي ًا على ساعات
وصل كهرباء بين صفر و 3ساعات يومي ًا.
• ت ـتــأكــد ح ـســابــات ـنــا ال ـســاب ـقــة م ــن الـمـقــابـلــة
الـمـشــار إلـيـهــا آن ـف ـ ًا لــوزيــر الـطــاقــة الـلـبـنــانــي،
والتي قال فيها إنه في حال تشغيل محطة
دير عمار اللبنانية ،فهذا يعني توليد «450
م ـي ـغــاوات عـلــى ال ـغ ــاز ،وب ـهــذا سـنـتـمـكــن من

تـحــويــل الـنـفــط ال ـعــراقــي لـتـشـغـيــل مـحـطــات
مـخـتـلـفــة ،وبـمــا يـعـنــي زي ــادة تــوفـيــر الـطــاقــة
بحدود أربع ساعات إضافية».
• إذا اف ـتــرض ـنــا ّأن األردن ل ــن تـعـتـمــد عـلــى
الـغــاز المصري وال «اإلســرائـيـلــي» فــي توليد
الـ  200إلى  250ميغاوات التي من المفترض
أن تبيعها للبنان عبر الشبكة السورية ،وإذا
افـتــرضـنــا أن ســوريــة لــن تــأخــذ أي ــة حـصــة ال
مــن الـغــاز وال مــن الـكـهــربــاء ،فـ ّـإن تــولـيــد 450
ميغاوات عبر الغاز المصري في محطة دير
عمار اللبنانية ،يحتاج إلى حوالي  0,6مليار
متر مكعب مــن الـغــاز ،أي تقريب ًا كــل الفائض
المصري مــن الـغــاز ،ولــزيــادة توليد الكهرباء
في لبنان مــدة  3,5ساعة كحد أقـصــى ...فهل
تكافئ هذه الزيادة المفترضة ،كل هذه الضجة
وهذه «الشبهات» والمخاطر؟ أليست هنالك
حلول أخرى أسهل وأوفر ...وأوضح؟

حول الحمض النووي  DNAللغاز «العربي»...
(بالنظر إلى اتصال الشهر الماضي بين وزير البترول المصري ،ووزيرة الطاقة
«اإلسرائيلية» ،يبرز السؤال التالي :هل توصل العلم الحديث إلى تصنيع فالتر/
مرشحات ،تستطيع أن تحدد  DNAالغاز ،بحيث تعزل الغاز «اإلسرائيلي» غير المسال،
وتمنع مروره في خط الغاز «العربي»؟)

ǧقاسيون

ال ـســؤال الـســابــق هــو ال ـســؤال الـســابــع بـيــن (7
أسـئـلــة حــول خــط ال ـغــاز «ال ـعــربــي») طرحتها
قــاسـيــون عـلــى موقعها اإللـكـتــرونــي بـتــاريــخ 8
أيلول الجاري.
وقـ ــد أفـ ــرد عـ ــدد ق ــاس ـي ــون األخ ـي ــر ذو الــرقــم
 1035ال ـصــادر ي ــوم االثـنـيــن  13أي ـلــول ،مــادة
ـاش
أن ـج ــزه ــا م ــرك ــز دراس ـ ـ ــات ق ــاس ـي ــون ل ـن ـقـ ٍ
أوســع للمسألة ،بـمــا فــي ذلــك بـعــض الـجــوانــب
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـم ــوض ــوع( .يـمـكــن
الوصول إلى المادة عبر الرابط).
يــوم األحــد  12أيـلــول ،أصــدرت كــل مــن «حملة
مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان» ،و«الحملة
الــوط ـن ـيــة إلس ـق ــاط ات ـفــاق ـيــة ال ـغ ــاز م ــع الـكـيــان
الصهيوني :غاز العدو احتالل» ،بيان ًا مشترك ًا
ح ــول خ ــط ال ـغ ــاز «ال ـع ــرب ــي» ،ت ـحــت ع ـن ــوان:
(ال تـسـمـحــوا لـلـعــدو بــأن يــدخــل مــن «الـطــاقــة»
بعد طــرده مــن ال ـبــاب!) ،وأع ــادت عــدة مواقع
وصحف عربية وأجنبية نشر البيان ،بما فيها
األخبار اللبنانية والعالم اإليرانية وغيرهما.
مــن الـنـقــاط شــديــدة األهـمـيــة ضمن هــذا البيان
ال ـم ـش ـت ــرك ،والـ ـت ــي ت ـق ــدم ع ـم ـل ـي ـ ًا إج ــاب ــة عـلــى
السؤال الذي بدأنا به هذه المادة ،هي النقطة
األولى ضمن البيان ،والتي نعرضها تالي ًا:

«خــط الغاز الفلسطيني المسروق المستورد
من الصهاينة من قبل شركة الكهرباء الوطنيّة
المملوكة بالكامل للحكومة األردنـيّــة ،والقادم
م ــن الـ ـغـ ــرب ،ي ـش ـبــك م ــع خ ــط الـ ـغ ــاز ال ـعــربــي
القادم من الجنوب من مصر ،والذاهب شما ًال
ن ـحــو س ــوري ــة ول ـب ـن ــان ،ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـم ـفــرق
شـمــال األردن ،وبــالـتــالــي ،ي ــؤدي ه ــذا الـشـبــك
إل ــى اخ ـتــاط ال ـغــاز ال ـق ــادم مــن م ـصــر ،بــالـغــاز
الـمـسـتــورد مــن الـصـهــايـنــة ،األم ــر ال ــذي يُــدخــل
ال ـك ـي ــان ال ـص ـه ـي ــون ــي إلـ ــى ش ـب ـكــة ال ـط ــاق ــة فــي
المنطقة.
هـ ــذا االخـ ـت ــاط م ـن ـصــوص ع ـل ـيــه ح ــرف ـيّ ـ ًا فــي
اتفاقية استيراد الغاز من الصهاينة ،إذ تنصّ
ال ـف ـقــرة  2.5م ـن ـهــا ع ـلــى اآلت ـ ــي( :يُـ ـقـ ـرّ ال ـبــائــع
[الـطــرفُ الصهيونيّ] بـ ّـأن المشتري [الطرف
األردنيّ] سوف يستورد إمداداتِ غا ٍز أخرى،
وينقل هذا الغاز باستخدام شبكة أنابيب الغاز
في األردن).
وبالتالي يكون الغازُ الطبيعيُّ المباعُ والمس َّلم
إلى المشتري بموجب هذه االتفاقيّة مختلط ًا
مـ ــع بـ ـع ــض ،وال يُ ـن ـق ــل ب ـش ـك ــل م ـن ـف ـصــل عــن
إمـ ــدادات ال ـغــاز األخ ــرى داخ ــل شـبـكــة أنــابـيــب
الغاز في األردن.
كما تورد الفقرة  2.3.5من االتفاقيّة المذكورة
ما يفيد بجواز استخدام منشآت نقل الغاز في

األردن والكيان الصهيوني من أجل نقل الغاز
الـطـبـيـعـيّ وشــرائــه وبـيـعــه مــن م ـصــادرَ أخــرى
غـيــر حـقــل لـيـفــايــاثــان ال ــذي يـسـيـطــر الـصـهــايـنــة
عليه».
يتابع البيان في نقطته الثانية:
«بحسب المصادر الحكومية األردنية ومصادر
شركة الكهرباء الوطنيّة في األردن ،فإن %40
عـلــى األق ــل مــن الـكـهــربــاء ال ـمــو ّلــدة فــي األردن
تتم بواسطة الغاز الفلسطيني المسروق الذي

تـسـتــورده شــركــة الكهرباء الوطنية المملوكة
بــال ـكــامــل ل ـل ـح ـكــومــة األردنـ ـيـ ــة م ــن ال ـص ـهــاي ـنــة،
وندفع ثمنه -نحن المواطنين األردنيّين -من
جيوبنا ،غصب ًا عنّا ،ما قيمته  10مليارات دوالر
تــذهــب لــدعــم اإلره ــاب الـصـهـيــونــي ومـشــاريـعــه
ال ـعــدوان ـيّــة واالسـتـيـطــانـيّــة واإلل ـحــاق ـيّــة؛ هـكــذا،
يدخل الصهاينة ،وببساطة ،إلى شبكة الكهرباء
اإلقليمية العربية أيـضـ ًا الـتــي تمتدّ (باإلضافة
إلـ ــى م ـص ــر وسـ ــوريّـ ــة ول ـب ـن ــان) إلـ ــى ال ـع ــراق
وبعض المناطق الفلسطينيّة».
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خط الغاز «العربي» ...كيف

تناولت مجموعة من المقاالت في جريدة وموقع
قاسيون خالل األسابيع الماضية مسألة خط
الغاز «العربي»( :يمكن الرجوع إليها عبر الروابط
التالية  .)4 ،3 -2 -1ولكنها لم تقف بما فيه
الكفاية عند الجانب اآلخر من المشروع نفسه،
والمتعلق بنقل الكهرباء من األردن عبر سورية
إلى لبنان.

ǧمركز دراسات قاسيون

ر ّكـ ــزت ال ـم ـقــاالت الـســابـقــة لـقــاسـيــون بـشـكــل أســاســي
على الجانب المتعلق بنقل الغاز بشكله الطبيعي (غير
ال ـم ـس ــال) ،وم ــن ث ــم تــول ـيــد ال ـك ـهــربــاء بــاس ـت ـخــدامــه فــي
محطة دير عمار اللبنانية .وهنا نركز أكثر على الجزء
من المشروع الذي يتعلق بإنتاج الكهرباء في األردن
وتـصــديــرهــا نـحــو لـبـنــان وغ ـيــرهــا ،وذل ــك ل ـل ـســؤال عن
مصدر «الفائض الكهربائي» األردني...

لمحة تاريخية سريعة
يعود تاريخ «العالقات الطاقية» بين سلطات
األردن وال ـحــركــة الـصـهـيــونـيــة إل ــى مــا قبل
إعــان الـكـيــان الصهيوني بـسـنــوات طويلة،
ويمتد مرور ًا إلى مشروع بيريز لـ«الشرق
األوسط الجديد» ،ويصل إلى وقتنا الراهن.
وليس هنا مجال التوسع في هذه النقطة،
ولكن نعتقد أنّــه من المفيد وضــع لمحة عن
هذا التاريخ في خلفية التفكير أثناء التعامل
مــع الـمـشــاريــع الـمـسـتـجــدة .فــي هــذا اإلطــار،
نذكر المعلومات التالية:
• بـعــد الـمــؤتـمــر ال ــذي عـقــده تـشــرشــل بين
 12و 14آذار مــن ال ـعــام  1921فــي الـقــاهــرة
(وك ـ ــان ف ــي ح ـي ـنــه وزي ـ ــر ال ـم ـس ـت ـع ـمــرات)،
وقــرر بموجبه إعـطــاء الـعــراق للملك فيصل
بــن الـحـسـيــن ال ـهــارب مــن ســوريــة ،وإم ــارة
شـ ــرقـ ــي األردن ألخـ ـيـ ــه األك ـ ـبـ ــر عـ ـبـ ــداهلل،
ف ـ ّـإن ه ــذا األخ ـيــر لــم تـعـجـبــه الـقـسـمــة ،وبــدأ
بالتواصل مع الصهاينة سر ًا سعي ًا لتحسين
ش ــروط ــه ...مــا يـهـمـنــا فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق هو
ّأن وسـيــط الـتــواصــل بينه وبـيــن الصهاينة
ل ــم ي ـكــن إال ب ـن ـحــاس روت ـن ـب ــرغ ،مــؤســس
«الـ ـفـ ـيـ ـلـ ــق ال ـ ـي ـ ـه ـ ــودي» وأح ـ ـ ــد م ــؤس ـس ــي
ال ـه ــاغ ــان ــاه ،وص ــاح ــب االم ـت ـيــاز الـبــريـطــانــي
الـحـصــري فــي شــركــة الـكـهــربــاء الفلسطينية

(اإلســرائ ـي ـل ـيــة الح ـق ـ ًا) ،وال ـتــي يـمـتــد عملها
إل ــى أق ـس ــام م ــن شــرقــي األردن .أب ـعــد مــن
فإن من موّله عام  1919لتأسيس هذه
ذلكّ ،
الشركة هو الـبــارون ادمــون دي روتشيلد
(ي ـب ــدأ ن ــص وعـ ــد ب ـل ـفــور  1917بــالـكـلـمــات
التالية« :عزيزي اللورد روتشيلد» ...وهذا
الـلــورد هــو ادم ــون نـفـســه) ...وبـكــام آخــر،
فـ ّـإن دور قـطــاع الـطــاقــة ،والـكـهــربــاء خاصة،
«الوسيط» ،ليس جديد ًا ،بل يعود إلى عام
 ،1921أي قبل  100عـ ٍـام بالضبط ...وليس
مستغرب ًا إذ ًا ّأن هــذا «الــوسـيــط» قــد طـوّر
أدواته خالل قرن كامل...
•  5آذار عام  ،1927وافق حسن أبو الهدى،
رئـيــس الـحـكــومــة األردن ـي ــة فــي حـيـنــه ،على
امتياز مشروع روتنبرج...
• حزيران ،عام  ،1933شارك األمير عبداهلل
ب ــن ال ـشــريــف حـسـيــن ف ــي اف ـت ـتــاح م ـشــروع
روتنبرج.
• ت ـت ـض ـمــن الـ ـمـ ــادة رقـ ــم  19م ــن م ـعــاهــدة
وادي عربة بين األردن والكيان الصهيوني
والـمــوقـعــة فــي  26تـشــريــن األول  ،1994ما
يـلــي( :الـطــاقــة - 1 :سيتعاون الـطــرفــان في
تـنـمـيــة م ـ ــوارد ال ـطــاقــة ب ـمــا ف ــي ذل ــك تـنـمـيــة
الـمـشــاريــع ذات الـعــاقــة بــالـطــاقــة كاستغالل

الطاقة الشمسية - 2 .نظر ًا لكون الطرفين
قــد أت ـمــا ال ـت ـفــاوض ح ــول الــربــط الـمـشـتــرك
ل ـش ـب ـكــات ال ـك ـه ــرب ــاء ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـع ـق ـبــة -
إيالت ،لذا فسيقومان بتنفيذ هذا الربط عند
توقيع هذه المعاهدة .ويعتبر الطرفان هذه
الخطوة جــزء ًا مــن مفهوم ثنائي وإقليمي
واس ــع .وي ـت ـفــق ال ـطــرفــان ع ـلــى االس ـت ـمــرار
فــي ال ـت ـفــاوض بـيـنـهـمــا بــأســرع وق ــت ممكن
لـتــوسـيــع مـجــال الــربــط الـمـشـتــرك للشبكات
الكهربائية).
• من المعروف ّأن األردن وقعت عام 2016
على اتفاقية استيراد غاز طبيعي من الكيان،
ويـنــص االت ـفــاق عـلــى تــزويــد األردن خــال
 15عــام ـ ًا ب ـ  45مـلـيــار مـتــر مـكـعــب مــن الـغــاز
ال ـط ـب ـي ـعــي ،وب ـقـي ـمــة إج ـمــال ـيــة ت ـصــل إل ــى 10
مـلـيــارات دوالر .ومـعــروف أيـضـ ًا ّأن عملية
ضخ الغاز قد بدأت العام الماضي .ونضيف
هنا ّأن الجهة التي وقعت االتفاق من الطرف
األردني هي شركة الكهرباء األردنية ،وهي
الشركة نفسها التي من المفترض أن تزود
لبنان –عـبــر الشبكة الـســوريــة -باستطاعة
قــدرهــا  250-200م ـي ـغ ــاوات( ...م ــا يـكــافــئ
ســاعـتــي وص ــل إضــافــي لـلـكـهــربــاء فــي لـبـنــان
كحد أقصى).

األمير عبد الله بن الحسين مع روتنبرج في افتتاح مشروعه عام 1933

أرقام وحسابات

هناك قرائن وأد ّلة ظرفية حول ارتباط المشروع
ككل مع ترتيبات إقليمية كبرى تلعب فيها
مسألة الربط الطاقي دوراً يسعى إلى دمج
الكيان ضمن المنطقة

فإن
• وفق ًا لإلحصاءات الرسمية األردنـيــةّ ،
إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في األردن
عــام  ،2020قــد بـلــغ قــرابــة  19.19تـيــرا واط
ساعي ،واستهلك منه حوالي  18.86تيرا ،أي
ّإن الفائض مقداره  0.33تيرا واط ساعي.
• ال ـجــزء مــن م ـشــروع تــزويــد لـبـنــان بــالـغــاز
والكهرباء الذي يجري الحديث عنه ،يتضمن
كالم ًا عن تــزويــده بكهرباء تنتج في األردن
بــاس ـت ـطــاعــة  250-200مـيـغــا واط1.75( ،
إل ــى  2.19ت ـيــرا واط س ــاع ــي) .أي إن ـنــا إذا
فإن تصدير الكمية
استندنا إلى أرقام ّ ،2020

المفترضة من الكهرباء إلى لبنان ،سيتسبب
بعجز في األردن يتراوح بين ( 1.42و1.86
تـيــرا واط ســاعــي) أو ( 7.4إلــى  )%9.7من
إجمالي إنتاج !2020
• بــالـنـظــر إل ــى اإلحـ ـص ــاءات الــرس ـم ـيــة لـعــام
 2020ل ـت ـصــديــر واسـ ـتـ ـي ــراد ال ـك ـه ــرب ــاء فــي
األردن ،فــإن ـنــا سـنـجــد ّأن ال ـت ـصــديــر ق ــد بـلــغ
 381.2غيغا واط ساعي ،أمــا االستيراد فقد
بلغ  380.6غيغا واط ساعي ...أي ّإن صافي
التصدير الكهربائي األردنــي عــام  2020هو
 0.6غ ـي ـغــا واط سـ ــاعـ ــي( ...والـ ـ ــذي ل ــو تــم

تـصــديــره فــي حـيـنــه إلــى لـبـنــان ،لـكــان أضــاف
إلى وقت وصل الكهرباء في لبنان  12دقيقة
يومي ًا)!
• وفق ًا لتصريحاتٍ لوزيرة الطاقة األردنية
العام الماضي ،وللتوضيحات التي تلت تلك
الـتـصــريـحــات( ،وهــي تـصــريـحــات ثــار حولها
جــدل فــي حـيـنــه) ،فـ ّـإن لــدى األردن إمـكــانــات
إلن ـت ــاج ط ــاق ــة ت ــزي ــد ع ــن ح ــاج ــة االس ـت ـهــاك
الــداخـلــي؛ أي ّإن االسـتـطــاعــة المركبة ال يتم
تفعيلها ك ّلها ألنها باتت «وفق ًا للتوضيحات»،
أكبر من احتياجات السوق المحلية األردنية.
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تنتج األردن كهرباءها؟

• لـكــن مهما بلغت قيمة االستطاعة
ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ال ـم ــرك ـب ــة فـ ــي األردن،
(وبـمــا ّأن القسم األكـبــر مــن محطات
التوليد هــي محطات توليد تقليدية،
 %80مـ ــن اإلنـ ـ ـت ـ ــاج) ،ف ـ ـ ّـإن ال ـم ـح ــدد
األس ــاس ــي لـعـمـلـيــة ال ـتــول ـيــد سـيـكــون
«الطاقة األولية» التي تحتاجها هذه
المحطات لكي تنتج الـكـهــربــاء .وفي
ه ــذا اإلط ـ ــار ي ـق ــول د .أح ـم ــد ه ـنــدم،
وهـ ــو رئ ـي ــس ق ـســم ه ـنــدســة ال ـطــاقــة
المتجددة في جامعة جدارا األردنية،
جل حاجتها من
ّإن األردن تستورد ّ
الــوقــود مــن ال ـخ ــارج %4.7« ...فقط
من الطاقة األولية تنتج محلي ًا».
فإن
بالذات،
• وبما يخص الكهرباء
ّ
إن ـتــاج ـهــا يـسـتـهـلــك  %39م ــن إجـمــالــي
استهالك الطاقة األولـيــة فــي األردن،
و  %88من الطاقة الكهربائية المنتجة
فـ ــي األردن عـ ـ ــام  ،2020أن ـت ـج ــت
باستخدام وقود مستورد.

• اس ـتــوردت األردن خــال األشـهــر
الخمسة األولــى من هــذا الـعــام ،نفط ًا
خام ًا ومشتقات نفطية أخرى ،بقيمة
 855.5مليون دوالر ،أي ّإن وسطي
االس ـت ـيــراد خ ــال ع ــام قــد يـصــل إلــى
قرابة ملياري دوالر( .خــال الثلث
األول مــن الـعــام الحالي ارتـفــع الدين
العام األردني بنسبة .)%2.7
• ب ـح ـس ــاب ت ـق ــري ـب ــي ،ف ـ ـ ّـإن ح ــوال ــي
 686مـلـيــون دوالر قــد جــرى دفعها
خـ ــال ع ـ ــام ،ك ـث ـمــن ل ـل ـطــاقــة األول ـي ــة
ال ـم ـس ـتــوردة الـمـسـتـخــدمــة فــي إنـتــاج
الكهرباء في األردن.
• تتضمن اتفاقية األردن مع الكيان،
اسـ ـتـ ـيـ ــراد غ ـ ــاز ط ـب ـي ـع ــي ب ـق ـي ـم ــة 10
مـلـيــارات دوالر خــال  15عــام ـ ًا ،أي
حــوالــي  666مـلـيــون دوالر سـنــويـ ًا،
والطرف الموقع هو شركة الكهرباء،
واالستخدام األساسي للغاز الطبيعي
في األردن هو إلنتاج الكهرباء!

لدى األردن إمكانات إلنتاج طاقة تزيد عن
إن االستطاعة
حاجة االستهالك الداخلي\ أي ّ
المركبة ال يتم تفعيلها كّلها ألنها أكبر من
احتياجات السوق المحلية األردنية

(«الفائض» الكهربائي في األردن )2020
تيرا واط ساعي

18.86

• كـنــا قــد تـســاءلـنــا فــي مــادة سابقة:
هــل ت ـطــور الـعـلــم بـمــا يـكـفــي لتصنيع
م ــرش ـح ــات /ف ــات ــر ،ت ـح ــدد الـحـمــض
النووي  DNAللغاز الطبيعي القادم
من الكيان وتعزله عن ذاك القادم من
مصر؟ واآلن نضيف سؤا ًال آخر :هل
تطور العلم بما يكفي لعزل الكهرباء
المنتجة بـغــا ٍز «إســرائـيـلــي» ،عــن تلك
ال ـم ـن ـت ـجــة ب ــوق ــود آخ ـ ــر؟ وب ـطــري ـقــة
أوض ــح :هــل ّأن ال ـصــورة الـتــي تقدم
األردن نـفـسـهــا بـهــا كـبـلــد يـسـعــى إلــى
التحول إلــى مُـصــد ٍر إقليمي للكهرباء
تقوم في أساسها على إنتاج الكهرباء
عبر الغاز القادم من الكيان؟ وكنا قد
أوضحنا فــي مــادة سابقة ّأن فائض
ال ـغــاز الـمـصــري إذا تــم تـصــديــره كله
إلــى لـبـنــان ،فهو بــالـكــاد يكفيها ،وهو
أق ـ ــل ب ـك ـث ـيــر مـ ــن أن يـ ـك ــون أس ــاسـ ـ ًا
لـتـحــويــل األردن إل ــى مــركــز إقـلـيـمــي
لتصدير الكهرباء...

تكثيف للمقاالت السابقة
ف ــي م ــا ي ـل ــي ،ن ـك ـ ّث ــف ب ـش ـكــل س ــري ــع بـعــض
النتائج األساسية التي وصلت إليها المقاالت
السابقة فــي قاسيون وموقعها اإللكتروني
حــول خط الغاز «العربي» (،)4 ،3 -2 -1
عـلـمـ ًا ّأن ه ــذا الـتـكـثـيــف ال يـغـنــي ب ـحـ ٍـال من
األحوال عن العودة إلى المقاالت نفسها:
 -1ات ـص ــال ال ـخ ــط ف ــي م ـكــان ـيــن (ال ـعــريــش
الـمـصــريــة وال ـم ـفــرق األدرنـ ـي ــة) ،مــع الـكـيــان
الـصـهـيــونــي ،واالت ـفــاقــات المعلنة بـيــن مصر
والكيان من جهة وبين األردن والكيان من
جهة أخرى ،تضمن للكيان إمكانية استخدام
الـ ـخ ــط ن ـف ـس ــه ل ـض ــخ «غ ـ ـ ـ ــازه» ،أي ال ـغ ــاز
الفلسطيني المسروق.
 -2م ـحــاذاة الـخــط لـكــامــل ح ــدود فلسطين
الـمـحـتـلــة ال ـغــرب ـيــة وال ـشــرق ـيــة ،ي ـضــع الـخــط
ب ــأك ـم ـل ــه ت ـح ــت ال ـب ـل ـط ـجــة «اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة»،
ف ــي ح ــال اف ـتــرض ـنــا ّأن ال ـك ـيــان ل ـيــس الع ـب ـ ًا
ومـسـتـفـيــد ًا ،بـشـكــل مـبــاشــر أو غـيــر مـبــاشــر،
من الخط.

غيغا واط ساعي

 -3ال تملك مصر من فائض الغاز الطبيعي
مــا يؤهلها للعب دور مُـصــد ٍر إقليمي للغاز.
إضافة إلى ّأن واقع الحال يقول إنها ال تزال
ت ـس ـتــورد مــن ال ـك ـيــان عـبــر خــط عـسـقــان-
ال ـعــريــش ...وأكـثــر مــن ذلــك فــإنـهــا ال تـعـرّف
دوره ـ ــا ع ـلــى أنـ ــه م ـت ـم ـحــور حـ ــول تـصــديــر
الغاز ،بل في كونها بلد ًا لديه البنية التحتية
الــازمــة للنقل ولإلسالة (وهــذا ما عبّر عنه
وزيــر البترول والـثــروة المعدنية المصري
في لقاء تلفزيوني يوم  10أيلول الجاري).
األردن كذلك ،يستورد الغاز من الكيان عبر
خط حيفا المفرق.
 -4كـمـيــات الـغــاز الـتــي يـجــري الـحــديــث عن
إي ـصــال ـهــا إل ــى ل ـب ـنــان ،سـتـســاهــم ف ــي أحـســن
األح ـ ــوال ب ــزي ــادة وص ــل ال ـك ـهــربــاء ب ـحــدود
3.5ساعات.
 -5ال ـض ــوء األخ ـض ــر األم ــري ـك ــي ،وت ـع ــاون
البنك الدولي مع المشروع ،ووجــود مصر
واألردن و«إســرائـيــل» والــواليــات المتحدة
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استخدامات أخرى
نقل ،تدفئة،
صناعة ،الخ..

19.19
إنتاج الكهرباء

االستهالك

ض ـم ــن «م ـن ـت ــدى غـ ــاز شـ ــرق ال ـم ـت ــوس ــط»،
وزيـ ــارة بـيـنـيــت إل ــى مـصــر م ــؤخ ــر ًا ،إضــافــة
إلــى اتفاقات التطبيع واالتـجــاه االنسحابي
لــواشـنـطــن مــن المنطقة وإلــى مــا سـبــق ذلــك
مــن دعـ ــوات ل ــ«نــاتــو ع ــرب ــي» ،وإض ــاف ــة إلــى
الـمـشــروع الــذي ال يجب نسيانه (مـشــروع
ب ـيــريــز الـ ــذي ع ـبــر ع ـنــه ف ــي ك ـتــابــه ال ـشــرق
األوســط الجديد) ،وغيرها من المؤشرات،
يرفع مستوى «الشبهات» حول المشروع،
وي ـج ـعــل م ـن ـهــا ق ــرائ ــن وأد ّل ـ ــة ظــرف ـيــة حــول
ارتباط المشروع ككل مع ترتيبات إقليمية
ك ـب ــرى ت ـل ـعــب ف ـي ـهــا م ـســألــة ال ــرب ــط ال ـطــاقــي
دور أح ــد أس ــاس ــات م ـســا ٍر مـتـكــامــل يسعى
إلــى دمــج الـكـيــان ضـمــن الـمـنـطـقــة بـمــا يخدم
تأمين استمراره بعيد ًا عن قوانين الشرعية
الــدول ـيــة م ــن ج ـهــة ،وب ـمــا ي ـخــدم م ــن الـجـهــة
األخـ ـ ــرى مـ ــلء الـ ـفـ ــراغ األم ــريـ ـك ــي ،وإب ـق ــاء
الـمـنـطـقــة دائ ــر ًة فــي فـلــك الـتـبـعـيــة والـتـخـلــف
واألزمات...

اإلنتاج

االستيراد

التصدير

إن صافي التصدير الكهربائي األردني عام  2020هو  0.6غيغا واط
أي ّ
ساعي( ...والذي لو تم تصديره في حينه إلى لبنان ،لكان أضاف إلى
وقت وصل الكهرباء في لبنان  12دقيقة يومياً)!
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خط الغاز «العربي» ...الملف الكامل ()7

خط الغاز «العربي»...

على السطح ،يجري تقديم النسخة الحالية من المشروع المسمى «خط الغاز العربي»،
على أ ّنها اتفاق بين مجموعة حكومات عربية هي :مصر ،األردن ،سورية ،ولبنان ،ومع
ألن
ولكن هذا على السطح فقطّ ،
احتمال مخططات لتشميل العراق من باب الكهرباءْ ...
المشهد مختلف تماماً لمن يريد البحث في ما هو أعمق...

ǧمركز دراسات قاسيون

ن ـش ــرت ق ــاس ـي ــون خـ ــال األس ــاب ـي ــع ال ـمــاض ـيــة
مجموعة مـقــاالت ودراس ــات حــول خــط الغاز
«الـعــربــي»( ،يمكن الـعــودة لها عبر الــروابــط:
 .)5 ،4 ،3 ،2 ،1نتابع في هذه المقالة دراسة
جــانــب آخــر مــن الـمـســألــة نفسها ،وال ــذي يمكن
اختصاره بالسؤال التالي :ما هو الدور الفعلي
لحكومتي مصر واألردن فــي هــذا الـمـشــروع،
وذلك بالتناسب مع الشركات الخاصة المحلية
واألجـنـبـيــة العاملة فــي مجالي الـغــاز والـطــاقــة،
كل من البلدين؟
في ٍ

ولكن من المالك؟
غاز مصريْ ...

• وفق ًا لوزير البترول المصري األسبق أسامة
كمال ،في حديث له مع موقع إيكونومي بلس:
«ال تمتلك مصر كل ما تنتجه من الغاز؛ إذ تبلغ
حـصــة الـحـكــومــة ثـلـثــي مــا يُـنـتــج فـقــط ،والـثـلــث
األخير يملكه الشركاء األجانب ،وهم الشركات
األجنبية المُنقبة».
• اإلنتاج اإلجمالي لمصر من الغاز الطبيعي

هو  7مليار قدم مكعب يومي ًا ،حصة الحكومة
ال ـم ـصــريــة م ـن ـهــا ه ــي  4.5م ـل ـي ــار .االس ـت ـهــاك
الــداخ ـلــي الـيــومــي فــي مـصــر هــو  6مـلـيــار قــدم
يــوم ـي ـ ًا ...أي ّأن الـحـكــومــة الـمـصــريــة تستهلك
كل ما تنتجه من غاز ،وتشتري إضافة له 1.5
مليار قدم مكعب من الغاز يومي ًا من «الشركاء
األجانب».
• كنا قد بيّنا في مقالين سابقين (ّ ،)2 ،1أن
مصر قد صدرت العام الماضي  1.8مليار متر
مكعب مــن الـغــاز ،فــي حين ّأن الفائض الفعلي
بين اإلنتاج واالستهالك كان  0.7مليار فقط،
وب ـيّ ـنــا أن ه ــذا ال ـفــائــض بــال ـكــاد ي ـفــي بـحــاجــة
وأن الـفــارق بين رقــم التصدير
لبنان وحــدهــاّ ،
ورقـ ــم ال ـفــائــض ( 1.1م ـل ـيــار م ـتــر م ـك ـعــب) هــو
عـلــى األرج ــح غ ــاز «إســرائ ـي ـلــي» ج ــرت إع ــادة
تصديره عبر مصر( ،إمــا بحالته الطبيعية أو
بعد إسالته).
• نـضـيــف هـنــا ،وبـنــاء عـلــى تـصــريـحــات وزيــر
الـبـتــرول الـمـصــري األس ـبــق ،أنّ ــه مــن التضليل
–وإن
اع ـت ـب ــار ال ــدول ــة ال ـم ـصــريــة مُ ـ ـص ـ ـدّر ًا ْ
م ـت ــواض ـع ـ ًا -ل ـل ـغ ــاز؛ وه ـ ــذا م ــا ي ـقــولــه ال ــوزي ــر

حاجة مصر من الغاز
التي تشتريها من
«الشركاء األجانب»
سنوياً ألغراض
االستهالك الداخلي
هي وسطياً 8
أضعاف حاجة لبنان

ملطفة ضمن الحوار المشار إليه آنف ًا:
بطريقة ّ
«صادرات الغاز نابعة من األراضــي المصرية،
ولكن قد يكون المالك لها الشركاء األجانب».
إضافة إلــى كــام الوزير فـ ّـإن األرقــام تقول ّإن
مصر بـهــذا المعنى هــي مـسـتــوردٌ صــافٍ للغاز
الـطـبـيـعــي ،الـمـصــري وغـيــر الـمـصــري! أي أنها
(وإلى جانب ما تستورده من غاز من الكيان
عبر خط عسقالن العريش) فإنها تشتري ما
ينقصها مــن احتياجات داخـلـيــة مــن «الـشــركــاء
األجانب» العاملين على أراضيها ،وهذا النقص
يصل إلى  15.5مليار متر مكعب سنوي ًا.
• ولكي نتمكن من تبيّن معنى هذا الرقم الذي
تشتريه مصر سنوي ًا من «الشركاء األجانب»
لـتـسـتـكـمــل اح ـت ـي ــاج ــات اس ـت ـهــاك ـهــا ال ــداخ ـل ــي،
فسنعقد الـمـقــارنــات الـتــالـيــة :أو ًال :يـشـكــل هــذا
الــرقــم  %25.8أي حــوالــي ربــع استهالك مصر
من الغاز ،أي ّأن مصر تشتري ربع استهالكها
الداخلي من الغاز من «شركاء أجانب» .ثاني ًا:
يـشـكــل ه ــذا الــرقــم  %22مــن إج ـمــالــي مــا ينتج
من غــاز «نابع من األراضــي المصرية» .ثالث ًا:
وضحنا في مادة سابقة أنّه بافتراض أن لبنان
تــريــد ســد كــامــل عجزها الكهربائي والــوصــول
إلى  24ساعة وصل كهربائي يومي ًا باستخدام
الغاز فقط ،فإنها ستحتاج بين  1.6و 2.3مليار
مـتــر مـكـعــب مــن ال ـغــاز سـنــويـ ًا (وس ـط ـي ـ ًا 1.95
مليار متر مكعب) .أيّ ّأن حاجة مصر من الغاز
التي تشتريها من «الشركاء األجانب» سنوي ًا
ألغ ــراض االسـتـهــاك الــداخـلــي هــي وسـطـيـ ًا 8

أضعاف حاجة لبنان ...وبعد ذلك يقال لنا ّإن
مصر ستصدر الغاز إلى لبنان لـ«مساعدته على
ح ّل أزمته» ،وا َألولــى –والحال ما هي عليه-
طرق لسد
أن تلتفت الحكومة المصرية إليجاد ٍ
عجزها الداخلي بدل أن تشتغل كواجهة لقيام
«الشركاء األجانب» بتصدير غازها!

كهرباء أردنية ...ولكن من المالك؟

• ارت ـفــع الــديــن ال ـعــام األردن ــي خــال األشـهــر
الـخـمـســة األول ــى مــن الـعــام الـحــالــي لـيـصــل إلــى
 38.1مليار دوالر ،وهو ما يكافئ  %85.9من
الناتج المحلي اإلجمالي.
•  %20م ــن هـ ــذا الـ ــديـ ــن ،أي ح ــوال ــي 7.62
مـلـيــار دوالر ،هــو ديــن عـلــى «شــركــة الكهرباء
الــوط ـن ـيــة» األردنـ ـي ــة .ول ـف ـه ـ ٍم ص ـح ـيـ ٍـح لـكـيـفـيــة
ع ـمــل ق ـط ــاع ال ـك ـهــربــاء ف ــي األردن ال ب ــد مــن
اإلشــارة إلى ّأن شركة الكهرباء الوطنية التي
تـتـحـمــل ه ــذا الــديــن الـضـخــم تـمـتــاز بـخــاصـتـيــن
فــريــدتـيــن -1 :هــي شــركــة الـكـهــربــاء الحكومية
الــوحـيــدة فــي األردن ،وهــي فــي الــوقــت نفسه
شــركــة الـكـهــربــاء الــوحـيــدة الـخــاســرة ،فــي حين
ّإن كــل شــركــات الـكـهــربــاء الـخــاصــة الـعــامـلــة في
األردن هي شركات رابحة -2 .ال تعمل هذه
الـشــركــة فــي تــولـيــد الـكـهــربــاء ،وإن ـمــا وظيفتها
هي النقل والتحكم الكهربائي وشراء الكهرباء
المنتجة مــن الـشــركــات الخاصة وإع ــادة بيعها
للمستهلكين ...أي ّأن هنالك في األردن نمط ًا
فــريــد ًا وعجيب ًا مــن خصخصة الـكـهــربــاء؛ حيث
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الحكومات مجرد واجهات!
أصحاب هذه المخططات قد توقعوا مسبقاً حصول الدمار
عم المنطقة بشكل ممنهج
الذي ّ

يجري توزيع األرباح والخسائر بشكل ثابت:
الشركات الخاصة تأخذ األرباح ،والشركة
الحكومية تأخذ الخسائر.
• يفسر المهندس فــراس الـعـجــارمــة  -وهو
النائب األردني وعضو لجنة الطاقة النيابية-
ه ــذه ال ـخ ـس ــارة ف ــي ل ـق ــاء ت ـل ـفــزيــونــي ب ـتــاريــخ
 2021/7/28عـلــى قـنــاة رؤي ــا األردن ـي ــة .يـقــول
العجارمة« :تم تضليل الحكومة األردنية عبر
شركات ودراسات بالقول ّإن األردن سيحتاج
عام  2020إلى  5000ميغا واط من الكهرباء.
تم توقيع اتفاقات جائرة على موازنة الدولة
واآلن يــريــدون تــدفـيـعـهــا لـلـمــواطــن» .ويـتــابــع:
«ن ــدف ــع س ـن ــوي ـ ًا  380م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار أردنـ ــي
[ 536م ـل ـيــون دوالر] اس ـت ـطــاعــة؛ ب ـنــد اسـمــه
اسـتـطــاعــة» ،وي ـشــرح عـبــر مـثــال فـيـقــول« :إذا
كانت عندك شركة طاقة وأنا [الحكومة] موقع
معك عقد .يمكنك أن تعطيني  200ميغا واط،
وأنــا غير قــادر على أن آخــذ منك إال  ،100مع
ذلك علي أن أعطيك ثمنها [ثمن الـ ،]200سواء
أخذتُ أم لم آخذ .وبعض هذه االتفاقيات يمتد
حتى عام .»2047

• إللـقــاء الـضــوء أكـثــر على عملية «التضليل»
التي يتحدث عنها العجارمة ،ال بد من اإلشارة
إلــى أنـهــا ب ــدأت مـنــذ عــام  2007تـحــت مسمى
«اإلصــاح» ضمن خطة من  15عام ًا بتوصية
من صندوق النقد الدولي ،والذي طرح مؤخر ًا
خطة جديدة لـ«إصالح التشوهات» تمتد على
ثــاثــة أع ــوام مــن  2021إل ــى  2024وتـتـضـمــن
إعــادة تعريف الـشــرائــح الكهربائية وأسعارها
ضـ ـم ــن هـ ـ ــدف ه ـ ــو «إعـ ـ ـ ـ ــادة ت ــوجـ ـي ــه ال ــدع ــم
لـمـسـتـحـقـيــه» .ول ـيــس ع ـلــى ال ـق ــارئ ال ـســوري
أن يـسـتـغــرب الـتـعـبـيــر ال ــذي اسـتـخــدمـتــه أيـضـ ًا
ألن الـمـعـلــم والـمـشــرف
الـحـكــومــات ال ـســوريــةّ ،
واحدٌ في كل هذه األنظمة وهو صندوق النقد
والـبـنــك الــدول ـيــان ال ـلــذان يــوزعــان وصـفــاتـهـمــا
على حكوماتـ«نا».
• الملفت ،وربما المثير للسخرية ،هو تفاجؤ
صندوق النقد والبنك الدوليين بالنتائج التي
خططا للوصول إلـيـهــا ...وفـقـ ًا للصحفية رهــام
زيدان« :قال البنك الدولي اليوم []2021/5/29
إن قـطــاع الكهرباء فــي األردن يشكل مفارقة
من حيث اإلصالحات؛ حيث حقق في السابق

تظهر الحكومة
األردنية في مسألة
الكهرباء بوصفها
واجهة للقطاع
الخاص المحلي
واألجنبي

نجاحات فــي اجـتــذاب اسـتـثـمــارات جــديــدة من
ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص ف ــي ال ـك ـهــربــاء ث ــم ت ـبــع ذلــك
اخ ـتــاالت اقـتـصــاديــة كـلـيــة تتعلق بــاالسـتــدامــة
المالية وتراكم الــديــن» ...وهــذه المفارقة التي
يـتـحــدث عـنـهــا الـبـنــك الــدولــي بـطــريـقــة التفافية
كعادته ،هي ذاتها التي تحدثنا عنها آنف ًا :حيث
ال ـن ـجــاح واألرب ـ ــاح هــي مــن نـصـيــب الـشــركــات
الـخــاصــة ،والخسائر هــي مــن نصيب الحكومة
والشعب األردني.
• بالعودة إلى جوهر المسألة التي نناقشها،
ف ـ ـ ّـإن اسـ ـتـ ـه ــداف رف ـ ــع االس ـت ـط ــاع ــة ال ـمــرك ـبــة
فــي األردن إل ــى أرقـ ـ ٍـام تـفــوق بـمــراحــل حــاجــة
االسـتـهــاك الــداخـلــي ،وعـلــى حـســاب الحكومة
وت ــال ـي ـ ًا ال ـش ـعــب األردن ـ ــي -وك ـم ــا يـتـضــح مـمــا
سبق -هو أمرٌ مخطط له منذ سنوات طويلة،
ولكن لماذا؟
• مَ ـ ـ ـنْ بـ ـ ــدأ عـ ـ ــام  2007ب ـم ـخ ـط ـط ــات رف ــع
االس ـت ـطــاعــة ال ـمــرك ـبــة ف ــي األردن لـتـحــويـلـهــا
بأن
نحو التصدير ،رفعها على أساس معرفته ّ
هـنــالــك ارتـفــاعـ ًا سـيـجــري فــي الـطـلــب اإلقليمي
عـلــى الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة .وإذا عــدنــا إل ــى ذلــك
التاريخ ،فـ ّـإن سورية ولبنان والعراق لم تكن
تعاني من أزماتٍ كبرى في الطاقة الكهربائية.
أي ّأن أصـحــاب هــذه الـمـخـطـطــات قــد تــوقـعــوا
مسبق ًا حصول الدمار الذي عمّ المنطقة بشكل
ممنهج ،أو أنهم في أحسن األحــوال استفادوا
م ــن «ال ـفــرصــة ال ـتــاري ـخ ـيــة» لـلـتــدمـيــر الـمـمـنـهــج
الذي جرى بعد ذلك...
• فـ ــي ج ــوه ــر الـ ـجـ ــوهـ ــر ،فـ ـ ـ ّـإن مـ ــن ي ـس ـت ـعــد

للتحول إلــى مُـصـدّ ٍر للكهرباء هــو قطع ًا ليس
األردن كـبـلــد ،ولـيــس األردن كـحـكــومــة ،ولكن
مجموعة شركات خاصة يصعب تعقب من هم
مالكوها الفعليون .وأهــم من ذلــك ّأن الشريك
وال ــراب ــح األس ــاس ــي فــي ه ــذه الـعـمـلـيــة تكشفه
حـقـيـقــة ّأن  %88م ــن عـمـلـيــة تــول ـيــد ال ـك ـهــربــاء
فــي األردن ،وكما أشــرنــا فــي مقال ســابــق ،تتم
بــاس ـت ـخــدام طــاقــة أول ـيــة م ـس ـتــوردة .وك ـنــا قد
بـيّـنــا ّأن هـنــالــك تـطــابـقـ ًا شـبــه كــامــل بـيــن الــرقــم
الــذي تــدفـعــه األردن سـنــويـ ًا السـتـيــراد الطاقة
األولـيــة المخصصة إلنـتــاج الـكـهــربــاء (حــوالــي
 686مـلـيــون دوالر) ،وبـيــن القيمة التقديرية
لثمن الغاز الذي تستورده األردن سنوي ًا من
«إسرائيل» (حوالي  666مليون دوالر).
• كما هو حال الغاز المصري ،تظهر الحكومة
األردنـيــة فــي مسألة الكهرباء بوصفها واجهة
للقطاع الخاص المحلي واألجنبي ،بل وتدفع
ه ــي نـفـسـهــا (مـ ــن ج ـي ــوب األردن ـي ـي ــن ط ـب ـع ـ ًا)
تكاليف هــذه العملية ،تــاركــة أرباحها للشركاء
«الـمـحـلـيـيــن» و«األج ــان ــب» ...وكــل ذلــك ضمن
رعاية وتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي...
• ب ــال ــرب ــط مـ ــع ج ـم ـل ــة الـ ـمـ ـق ــاالت ال ـس ــاب ـق ــة،
يـصـعــب ْأن ي ــرى ال ـم ــرء ك ــل ه ــذه الـمـعـطـيــات
دون أن يـتـســاءل عــن عــاقــة الـكـيــان المحتل
ب ــال ـم ـش ــروع ك ـك ــل ،ل ـي ــس م ــن بـ ــاب «اغ ـت ـن ــام
الـفــرصــة الـتــاريـخـيــة» اآلنـيــة فـحـســب ،بــل ومــن
باب التحضير لها أيض ًا...
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ما هو الوزن الحقيقي

ǧإعداد :قاسيون

إنتاج الغاز الطبيعي في العالم

روسيا

«مليار متر مكعب  % -من إجمالي اإلنتاج العالمي »2020 -

638.5
%16.6

250.8
%6.5

194.0
%5.0
الصين

81.5
%2.1

السعودية
قطر

إيران
914.6
%19.9

الجزائر

الـــواليـــات
المتحدة

مصر

112.1
%2.9

58.5
%1.5

171.3
%4.4

احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم
مقارنة بين مصر وبعض الدول األخرى

مصر

%1.1

حتى نهاية 2020

اإلمارات

الجزائر

العراق

%1.2

%1.9

%3.2

السعودية

%3.2

إيران

قطر

حتى نهاية 2010

الحصة من إجمالي
االحتياطات
العالمية

روسيا

ال ــوالي ــات
المتحدة

الصين

%4.5

%6.7

%13.1

%17.1

%19.9
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للغاز المصري عالمياً؟
نورس
الكبرى
أتول

نيدوكو

ظهر
حقول شمال
سالمات
اإلسكندرية
بشروشنورس
ظلت مصر تستورد الغاز من الخارج حتى عام 2018
وتوقفت عن االستيراد في عام  2019فقط

إنتاج الغاز المصري واستهالكه
«مليار متر مكعب »2020 -

58.5

قطر
%21.7
106.1

الـــواليـــات
المتحدة

صادرات الغاز
الطبيعي في العالم

%12.6
61.4

« %من الصادرات العالمية
-مليار متر مكعب »2020 -

%8.3
40.4

روسيا
الجزائر

اإلمارات
%3.1
15.0

57.8

%1.6
7.6

مصر
%0.4
1.8

إذا طرحنا كمية استهالك الغاز
الطبيعي المصري خالل عام  2020من
كمية اإلنتاج خالل العام ذاته ،فإن
الفائض ينبغي أن يكون  0.7مليار متر
مكعب ،رغم ذلك فإن كمية التصدير
المعلنة هي  1.8مليار متر مكعب .وهذا
يفتح الباب للتساؤل من أين جاءت
كمية الـ 1.1مليار اإلضافية؟
هل هي الكمية ذاتها التي قال وزير
البترول المصري ،طارق المال ،إن بالده
ستستقبلها من «إسرائيل» إلسالتها في
مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية
وإعادة تصديرها إلى دول أخرى؟

إنتاج
استهالك

16
المالية ُتفعل مادة من قانون الضريبة على الدخل!
شؤون محلية
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أصدر وزير المالية قرارًا بتاريخ  2021/9/19يقضي «بمنح مراقب الدخل الذي يكتشف عدم صحة البيانات والوثائق
والمعلومات عند دراسته التكليف حصة ال يتجاوز مقدارها  %10من الغرامة المحصلة ،وذلك بعد اكتساب التكليف
الدرجة القطعية ،وعلى أن يحدد مقدار الحصة من الغرامة استنادًا لدراسة من الهيئة العامة للضرائب والرسوم،
ُيحدد فيها اسم المكلف واسم المراقب والمطرح الضريبي المكتشف ،وطريقة الوصول إليه ومقدار الغرامة
المحصلة».
ǧعادل ابراهيم
التي نصت على ما يلي« :ينشر هذا القرار في
الـجــريــدة الرسمية ويبلغ مــن يـلــزم لتنفيذه»،
فما الجديد في مضمون القرار أعاله؟
مــا يعني أن مـضـمــون الـمــادة  122مــن قــانــون
تفعيل لمادة من القانون ليس ّإل!
الـضــريـبــة عـلــى الــدخــل رقــم  24لـعــام  2003لم
للوهلة األولــى ،يبدو أن وزير المالية قد منح تكن نافذة قبل ذلك!
مــراقـبــي الــدخــل مـيــزة مــالـيــة جــديــدة تشجعهم والـســؤال اإلضــافــي الـمـطــروح :لـمــاذا آن أوان
عـلــى ب ــذل الـمــزيــد مــن الـجـهــد خ ــال دراسـتـهــم تفعليها اآلن؟
للتكليف الضريبي ،من خالل التأكد من صحة
ال ــوث ــائ ــق وال ـم ـس ـت ـن ــدات وال ـم ـع ـل ــوم ــات ،لـكــن
الغرامة منصوص عنها قانونًا
بالعودة إلى قانون الضريبة على الدخل يتبين تجدر اإلشــارة إلــى أن مضمون الـمــادة أعــاه
أن مضمون القرار أعاله منصوص عنه قانون ًا يـنـطـبــق ع ـلــى ف ـئــة مـكـلـفــي األرب ـ ــاح الـحـقـيـقـيــة التهرب الضريبي
بموجب المادة  122منه ،التي أشار لها القرار (ضــري ـبــة أرب ـ ــاح ال ـم ـهــن والـ ـح ــرف الـصـنــاعـيــة قائم وقديم وكبير
في حيثياته ،بل إن مضمون المادة أوسع من والـتـجــاريــة وغـيــر الـتـجــاريــة) ،وبحسب أحكام
حيث الشمول بالمزية المالية لمكتشفي عدم الـفـقــرة /ب /مــن الـمــادة  18مــن الـقــانــون« :إذا ومن أهم أسبابه
صحة البيانات.
قـ ـ ـدّم ال ـم ـك ـل ــف بـ ـي ــان أربـ ــاحـ ــه ض ـم ــن م ــوع ــده قنوات الفساد مع
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عـلــى الــدخــل عـلــى مــا ي ـلــي« :يُ ـع ـطــى الـمــوظــف من قبله مع سائر الوثائق والمستندات ،وثبت
ال ــذي يـكـشــف عــدم صـحــة الـبـيــانــات والــوثــائــق للدوائر المالية عــدم شمولها بعض نشاطات من اإلعفاءات
والـ ـمـ ـعـ ـلـ ــومـ ــات أو األسـ ــال ـ ـيـ ــب االح ـت ـي ــال ـي ــة المكلف ،فتُقدر أرباحه بصورة مباشرة ويُغرم الضريبية الكبيرة
المنصوص عليها في المادتين 18و  19حصة ف ــي ه ــذه ال ـح ــال ــة ب ـغ ــرام ــة ت ـع ــادل مِ ـث ـلــي فــرق المنصوص عنها
ي ـقــدرهــا وزي ــر الـمــالـيــة عـلــى أ ّال ت ـت ـجــاوز  %10الضريبة المترتبة على الربح المكتوم ،وتحل
مــن الـغــرامــة المتحصلة المنصوص عليها في هــذه العقوبة محل الـفــائــدة الـمـحــددة بموجب قانوناً وهي األهم
المادتين المذكورتين».
الفقرة /ب /من المادة  31من هذا القانون» .من كل بد!
ف ـم ـض ـمــون ال ـم ــادة م ــن ح ـيــث ال ـم ـيــزة الـمــالـيــة فـمـضـمــون ال ـمــادة الــواضــح يـفــرض تـســاؤالت
كـحـصــة مــن ال ـغــرامــة لــم يـقـتـصــر عـلــى مــراقـبــي مشروعة إضافية:
ال ــدخ ــل ،بــل شـمـلــت كــل مــوظــف ي ـقــوم بكشف هــل كــانــت هــذه ال ـمــادة مغيبة أي ـض ـ ًا ،مــا يعني
عدم صحة البيانات والوثائق والمعلومات أو تهرب ًا ضريبي ًا كبير ًا!؟
األساليب االحتيالية.
أم أنـهــا كــانــت مُـفـعـلــة مــع غــرامــاتـهــا الـمـحـصـلــة،
فهل كانت هذه المادة من القانون غير مُفعلة لكن الغائب منها هي حصة الموظفين من هذه
سابق ًا؟
ال ـغ ــرام ــات ف ـقــط ،أي ه ـنــاك غ ـبــن ل ـحــق بـعــض
ولـمــاذا اقـتـصــار المنفعة الـمــاديــة مـنـهــا ،كحصة الـعــامـلـيــن طـيـلــة نـفــاذ الـقــانــون مـنــذ عــام 2003
من الغرامة ،على مراقبي الدخل فقط ،وليس وحتى اآلن؟!
لكل موظف بحسب مضمونها؟
فـمــا يــؤكــد عــدم تفعيل مـضـمــون ال ـمــادة أعــاه
خلل بعهدة وزير المالية
هــي ال ـمــادة  3مــن ق ــرار وزي ــر الـمــالـيــة أع ــاه ،ت ـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن مــوضــوعــة «الـمـطــرح

الـضــريـبــي الـمـكـتـشــف» ال ــواردة فــي مـتــن قــرار
وزي ــر الـمــالـيــة أع ــاه ،مـنـصــوص عـنـهــا قــانــونـ ًا
ب ـم ــوج ــب ال ـف ـق ــرة /ب /م ــن الـ ـمـ ــادة  121كـمــا
يلي« :يـحــدد وزيــر المالية مفهومي المطارح
الضريبية المخفاة واالكتشاف».
وقد نصت الفقرة /أ /من المادة المذكورة سابق ًا
على ما يلي« :يُمنح الموظفون -وغيرهم من
األشـخــاص الذين يكتشفون أو يــرشــدون إلى
مطارح ضريبية مخفاة -مكافأة تحدد بقرار
مــن وزي ــر الـمــالـيــة بـنـسـبــة ال ت ـت ـجــاوز %25من
الغرامة المطروحة ،وتصرف من االعتمادات
المخصصة لهذه الغاية في الموازنة».
ف ـمــوضــوعــة «اك ـت ـش ــاف ال ـم ـط ــارح الـضــريـبـيــة
ال ـم ـخ ـفــاة» لـهــا م ـكــافــأة مــالـيــة مـخـتـلـفــة بحسب
نص المادة  121من القانون ،تصل إلى سقف
 %25من الغرامة ،وهي غير الحصة من الغرامة
بسقف  %10عند اكتشاف «عدم صحة البيانات
والــوثــائــق والمعلومات» بموجب الـمــادة 122
من القانون.
بمعنى أكثر وضــوحـ ًا ،فــإن قــرار وزيــر المالية
أع ـ ــاه ق ــد دمـ ــج م ـض ـم ــون ف ـقــرت ـيــن تــابـعـتـيــن
لـمــادتـيــن مختلفتين مــن الـقــانــون ،وجــزء منها
مرتبط بــه شخصي ًا وبـعـهــدتــه ،فهو مــن يحدد
«م ـف ـه ــوم ــي الـ ـمـ ـطـ ــارح ال ـض ــري ـب ـي ــة ال ـم ـخ ـف ــاة
واالكتشاف» بحسب القانون.
فـهــل مــن خـلــل بـمـضـمــون ال ـقــرار يـتـعــارض مع
م ــواد الـقــانــون ،وبــالـتــالــي سيتبعه خـلــل الحــق
خــال التنفيذ ،على حـســاب مستحقي النسبة
والمكافأة؟
ننتظر لنرى!
الفساد والتهرب الضريبي واألجور
بقي أن نشير إلــى المخاوف التي تــم التعبير
ع ـن ـهــا م ــن ق ـبــل ب ـعــض ال ـمــواط ـن ـيــن وأص ـح ــاب
فـعــالـيــات اق ـت ـصــاديــة ،عـلــى إث ــر ص ــدور ال ـقــرار
أعــاه ،والحديث تحديد ًا عن الفساد وأدواتــه،
وكيف من الممكن أن يتم تجيير مضمون هذا
ال ـقــرار لـحـســاب بـعــض الـفــاســديــن والـمـكـلـفـيــن،
تكريس ًا لمزيد من التهرب الضريبي ،ولمزيد
م ــن ع ــوام ــل ال ـف ـس ــاد ،وال ـم ــزي ــد م ــن الـضـغــوط
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عـلــى بـعــض الـفـعــالـيــات االق ـت ـصــاديــة ،وخــاصــة
اإلنتاجية منها ،ليس ّإل!
فهل هذا هو المطلوب؟!
وبهذا الصدد تجدر اإلشــارة إلــى نص الفقرة
/د /مــن الـمــادة  121مــن قــانــون الـضــريـبــة على
ال ــدخ ــل ال ـتــي ت ـق ــول« :ك ــل عــامــل ف ــي ال ــدوائ ــر
ال ـمــال ـيــة ُك ـل ــف ب ـتــدق ـيــق أو ت ـح ـق ـيــق ال ـضــري ـبــة
واستغل وظيفته ليسهل تهرب المكلف جزئي ًا
أو ك ـل ـي ـ ًا م ــن ال ـض ــري ـب ــة ي ـح ــال إلـ ــى الـمـحـكـمــة
ال ـم ـس ـل ـك ـي ــة الت ـ ـخـ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــأدي ـب ـي ــة
والقانونية األخرى بحقه».
ف ـمــراقــب ال ــدخ ــل ،أو مــوظــف الـمــالـيــة الـمـخـتــص،
الذي يتعامل مع كبار المكلفين ،وبظل واقع أجره
الهزيل ومستوى معيشته الـمـتــردي ،قــد يضعف
أمــام الـمـغــريــات الـتــي يقدمها لــه المكلف للتغطية
على تهربه الضريبي ،مع عدم التعميم طبع ًا.
فالهوة الكبيرة بين األجور وتكاليف المعيشة
لن تغطيها نسبة أو حصة من الغرامة بحسب
ن ــص ال ـق ــان ــون ،ب ــرغ ــم أه ـم ـي ـت ـهــا ط ـب ـع ـ ًا ،مـهـمــا
بلغت ،وهــذا أمــر ليس بجديد ،فــواقــع التهرب
الضريبي قائم وقديم وكبير ،ومن أهم أسبابه:
قنوات الفساد المركبة والمتشابكة والكثيرة،
مع عدم تغييب الكثير من اإلعفاءات الضريبية
الكبيرة المنصوص عنها قــانــونـ ًا طبع ًا ،وهي
األهم من كل بد!
ول ـع ــل ال ـح ــل ب ــداي ــة ه ــو ف ــي إص ـ ــاح سـيــاســة
األج ــور بـمــا يـتــوافــق مــع مـتـطـلـبــات الـمـعـيـشــة،
ك ــي تُ ـف ـع ــل م ـث ــل هـ ــذه ال ـم ـك ــاف ــآت وال ـح ـصــص
مــن الـغــرامــات الـمـنـصــوص عـنـهــا قــانــونـ ًا فعلها
الـحـقـيـقــي الـمـطـلــوب مـنـهــا ،بـمــا يُـحـقــق مصلحة
الخزينة العامة ومصلحة الموظفين المختصين
وإل فــإن مـســارب وقـنــوات
فــي الــوقــت نفسهّ ،
الـفـســاد سـتـسـتـمــر ،وال ـت ـهــرب الـضــريـبــي كــذلــك
األمر.
أخ ـ ـي ـ ــر ًا ،ول ـل ـت ــذك ـي ــر ،ف ـق ــد سـ ـب ــق ،ومـ ـن ــذ ع ــدة
سـنــوات ،أن تــم الـحــديــث عــن تـعــديــات مزمعة
عـلــى قــانــون الـضــريـبــة عـلــى الــدخــل ،مــع الكثير
مـ ــن االجـ ـتـ ـمـ ــاعـ ــات والـ ـلـ ـجـ ــان وال ـت ـس ــري ـب ــات
اإلعــام ـيــة ع ــن ال ـم ـشــروع ال ـمــزمــع ،فـمــا ال ــذي
يؤخر صدوره حتى اآلن؟

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  1040اإلثنين  18تشرين األول 2021
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النسخة األخيرة المستحدثة من نماذج «الديمقراطية السورية» كانت محاولة إرضاء
جمهور كرة القدم!

ǧمراسل قاسيون

فــذلــك ال ـج ـم ـهــور ال ـم ـم ـت ـعــض ،ب ـعــد ال ـخ ـســارات
المتتابعة للمنتخب الوطني ،ظهر وكأنه فرض
وجوب تلبية مطالبه «الديمقراطية» التغييرية
ف ـ ـ ــور ًا ،ع ـب ــر اس ـت ـق ــال ــة «الـ ـقـ ـيـ ــادة الـ ـك ــروي ــة»،
والدعوة لمؤتمر استثنائي التحاد اللعبة.
وبعيد ًا عــن الـخــوض فــي التفاصيل الرياضية،
بما لها وما عليها ،نتساءل:
م ـ ـ ــاذا ب ـ ـشـ ــأن ديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة جـ ـمـ ـه ــور ال ـخ ـب ــز
الممتعض ،مـثـ ًا ،إذا مــا فكر وطــالــب بالتغيير
أي ـض ـ ًا ،ودعـ ــا إل ــى مــؤت ـمــر اس ـت ـث ـنــائــي لــرغـيــف
الخبز فور ًا؟
فهل هناك أهم من رغيف الخبز ،القوت اليومي
للمواطنين ،الــذي يمثل أمـنـهــم الـغــذائــي بحده
األدن ـ ــى ،ب ـعــد ك ــل م ــا أص ــاب ــه م ــن ف ـســاد ونـهــب
ومــوب ـقــات ،بــاسـمــه وبــاســم الــدعــم الـمـصــروف
عليه؟!
وم ـ ـ ــاذا بـ ـش ــأن دي ـم ـق ــراط ـي ــة ج ـم ــاه ـي ــر ال ـغ ــاز
والـ ـم ــازوت ،إذا مــا ف ـكــروا وطــال ـبــوا بــالـتـغـيـيــر
أيض ًا ،ودعوا إلى مؤتم ٍر استثنائي فور ًا ،ليس
من أجل توزيع عادل للمحروقات ،بل من أجل
تأمينها بعيد ًا عن استغالل السوق السوداء؟
وم ـ ـ ــاذا بـ ـشـ ــأن دي ـم ـق ــراط ـي ــة ج ـم ـه ــور ال ـم ــاء
وال ـك ـهــربــاء إذا مــا ف ـكــروا وطــال ـبــوا بــالـتـغـيـيــر،
ودعوا إلى مؤتم ٍر استثنائي لحل أزمات الماء

والكهرباء؟
وهـنــاك ديمقراطية جمهور األحـيــاء المهمشة
وأحــزمــة الـفـقــر حــول ال ـمــدن وبــداخـلـهــا ،الــذيــن
يــريــدون التغيير أيـضـ ًا والــدعــوة لعقد مؤتم ٍر
اس ـت ـث ـنــائــي ل ـحــل م ـش ـك ـلــة ال ـس ـكــن وال ـخ ــدم ــات
ج ــذريـ ـ ًا ..وج ـم ـهــور األري ـ ــاف ال ــذي ــن يــريــدون
الـتـغـيـيــر إلن ـعــاش الــريــف تـنـمــويـ ًا واق ـت ـصــادي ـ ًا
وخــدم ـي ـ ًا ..وث ـمــة طـبـعـ ًا مــن يــريــد الـتـغـيـيــر بما
ي ـخ ــص ال ـط ـب ــاب ــة وال ـ ـع ـ ــاج ،وال ـ ــدع ـ ــوة لـعـقــد
م ــؤت ـم ـ ٍر اس ـت ـث ـنــائــي ع ــاج ــل م ــن أج ــل ال ـض ـمــان
الصحي الحقيقي والفعلي لعموم المواطنين
ف ــي الـ ـب ــاد ..وال ـط ــاب ي ــري ــدون الـتـغـيـيــر فــي
السياسات التعليمية والــدعــوة لمؤتم ٍر عاجل
مــن أجــل التعليم الـمـجــانــي لجميع الـســوريـيــن،
بعيد ًا عن تكريس الطبقية فيه ..والعمال الذين
يــريــدون التغيير ،والــدعــوة لمؤتم ٍر عاجل من
أجــل مـطــالـبـهــم الـكـثـيــرة والـقــديـمــة والـمـتــراكـمــة
وخاصة تعديل سياسات األجور ،وتفعيل دور
النقابات في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة.
ولـعــل األه ــم ،مــاذا بـشــأن ديـمـقــراطـيــة أصـحــاب
الـ ــرواتـ ــب واألجـ ـ ــور إذا م ــا ف ـك ــروا وطــال ـبــوا
بــالـتـغـيـيــر ،ودعـ ــوا إل ــى مــؤت ـم ـ ٍر اسـتـثـنــائــي من
توزيع عادل لثروة البالد ،التي يستحوذ
أجل
ٍ
عليها أصحاب األرباح من كبار الحيتان؟
ل ـ ـق ـ ــد ت ـ ـجـ ــاه ـ ـلـ ــت ال ـ ـن ـ ـس ـ ـخـ ــة ال ـ ـم ـ ـس ـ ــوق ـ ــة م ــن
«الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ـس ــوري ــة» ال ـت ــي ت ـل ـعــب كــرة

ال ـ ـقـ ــدم ،وتـ ـت ــاع ــب ب ــوع ــي ال ـ ـنـ ــاس ،كـ ــل تـلــك
الديمقراطيات الهامة أعاله ،ألنها بكل بساطة
دي ـم ـقــراط ـيــة الـمـنـهــوبـيــن ،دي ـم ـقــراط ـيــة م ــن هم
فــي األسـفــل فــي مــواجـهــة الـخـصــوم الطبقيين،
كـبــار الـحـيـتــان وأم ــراء الـحــرب وتـجــار األزمــة،
الذين يكرسون ديمقراطيتهم المتمثلة بالجوع
وال ـع ــوز والـتـهـمـيــش وال ـمــوب ـقــات واألمـ ــراض
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ع ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ،وف ـ ــي ت ـجــاهــل
م ـت ـع ـمــد ،ل ـج ـم ـهــور ال ـخ ـبــز والـ ـغ ــاز والـ ـم ــازوت
والماء والكهرباء والدواء والتعليم والخدمات
والغذاء والسكن واألجور و..

إن جمهور أصحاب األجور ،الجمهور األوسع
من كل الشرائح االجتماعية في سورية ،وهم
الـغــالـبـيــة الـســاحـقــة مــن الـمـفـقــريــن ،يــريــد تغيير ًا
شــامـ ًـا وج ــذري ـ ًا وعـمـيـقـ ًا ي ـطــال واق ــع األج ــور
وال ـخ ـبــز وال ـم ـحــروقــات وال ـخ ــدم ــات والـصـحــة
والسكن وتوزيع الثروة العادل ،وواقع ضوء
مصباح آخــر قرية فــي أقصى الـبــاد ،إلــى آخر
حي من أحياء المفقرين في مدن البالد.
فذلك الجمهور ،الغالبية الساحقة والمسحوقة،
هــو مــن يجب إرضــاءه فــي ســوريــة ،بعيد ًا عن
كل أشكال ألعاب الديمقراطية ،ومن يلعبها!

«األكالت الشعبية» رفاهية..
من المتعارف عليه في جميع أنحاء العالم هناك ما تسمى بـ
«األكالت الشعبية» ،وهي عبارة عن أصناف من الطعام التي
يتناولها عامة الناس أكثر من غيرها ،بسبب وفرة مصادرها
وسهولة صنعها واحتوائها على عناصر غذائية عديدة
ومفيدة ،واألهم هو ثمنها الزهيد والذي يتناسب طردًا مع
جيوب المفقرين والمعدمين من غالبية الناس.

ǧدارين السكري

واألكــات الشعبية المتعارف عليها
فــي ســوريــة متنوعة وكـثـيــرة ،حيث
تعتبر من األكالت المنافسة لألكالت
الـحــديـثــة والـســريـعــة بسبب الـعــادات
ومـ ـ ــا ش ـ ــاب ـ ــه ،لـ ـك ــن ب ـس ـب ــب ال ـط ـم ــع
والجشع والمحتكرين والمسيطرين
عـ ـلـ ــى ق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـغ ـ ــذائ ـ ــي «تـ ـعـ ــالـ ــت»
هـ ــذه األك ـ ــات ال ـش ـع ـب ـيــة إلـ ــى طـبـقــة
االرس ـت ـقــراط ـيــة -الـمـخـمـلـيــة بـسـبــب
الغالء الفاحش الذي طالها.

ب ـ ـغـ ــض ال ـ ـن ـ ـظـ ــر عـ ـ ــن «الـ ـطـ ـبـ ـخـ ــات
الشعبية» الـتــي تــدخــل فــي صناعتها
«الـ ـحـ ـبـ ــوب والـ ـبـ ـق ــولـ ـي ــات وب ـع ــض
الـنـبــاتــات والـخـضــروات الموسمية»
هنالك ما ينتج من المواشي «طبع ًا
ال ـت ــي تُ ـع ـت ـبــر م ــن ال ـم ـن ـس ـيــات بـفـعــل
فاعل» ومشتقاتها من األلبان ..إلخ.
ف ـع ـل ــى س ـب ـي ــل ال ـ ـم ـ ـثـ ــال :وجـ ـبـ ــة أو

سندويشة الفالفل «أكلة المعترين»
أصبحت الـيــوم مــن أكــات الرفاهية
بعدما وصل سعر قرص الفالفل إلى
 100ليرة ،علم ًا أن سعر السندويشة
الـمــدعــومــة ســابـقـ ًا كــانــت ب ـ  15لـيــرة،
بينما وصـلــت اآلن إلــى  1500ليرة،
وف ــي بـعــض الـمـحــال 3000-2500
ليرة ،حسب «الحشوة»!

ومــن الشق األخــر لألطعمة «صحن
اللبنة» على سبيل المثال ،فقد وصل
سـعــر الـكـيـلــو الــواحــد بــالـحــد األدن ــى
ذو ال ـ ـجـ ــودة الـ ـع ــادي ــة إل ـ ــى 7000
ليرة فقط ،سعر كيلو الجبنة بالحد
األدنى  11000ليرة ،كيلو المسبحة
متوسطة الـجــودة  8000لـيــرة ،أمــا
بــالـنـسـبــة لـلـبـيــض فـبـعــد تـخــرجــه من

«ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـع ـل ـي ــا» وص ـ ــل سـعــر
البيضة الــواحــدة إلــى حــدود ال ـ 400
ليرة فقط ال غير ،تخيلوا!!
ومـ ــا زال ـ ــت األسـ ـع ــار ب ــارت ـف ــاع رغــم
ج ـم ـي ــع الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات وال ـ ــوع ـ ــود،
وال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن ضـ ـب ــط األس ـ ـع ـ ــار،
وال ـن ـش ــرات ال ـس ـعــريــة ،وال ـخ ـطــوات
الـ ـمـ ـتـ ــاحـ ـقـ ــة إلعـ ـ ـ ـ ــادة الـ ـثـ ـقـ ــة ب ـيــن
المسؤولين والمواطنين -فما زال
م ـس ـم ــوح ـ ًا ب ــاالح ـت ـك ــار ،ومـ ــا زالـ ــت
األس ـع ــار تـحـلــق عــال ـي ـ ًا دون تــوقــف،
لــأسـبــاب ذاتـهــا الـتــي لــم يـنـتـهــوا من
دراسـ ـتـ ـه ــا ح ـت ــى اآلن كـ ــي يـ ـب ــدأوا
بمعالجة األمر ووضع حلول ترضي
ال ـم ــواط ــن ال ـم ـعــدم بـفـضـلـهــم وتـحــت
سيطرة جشعهم.
ف ـ ــال ـ ـي ـ ــوم ،وف ـ ـ ــي ظ ـ ــل «ال ـ ـت ـ ـطـ ــور»
و«االنفتاح» الحاصل لم تعد لدينا ما
تسمى بـ «األكالت الشعبية» والحمد
هلل ،فـقــد بــاتــت جـمـيــع األك ــات ،وإن
كــانــت م ـجــرد «س ـنــدوي ـشــة لـبـنــة بال
زيــت مــع كــاســة ش ــاي» مــن وجـبــات
الــرفــاه ـيــة ف ــي ظ ــل ارت ـف ــاع األس ـعــار
ال ـفــاحــش وال ـم ـت ــوح ــش ،وال ـحــاصــل
بفعل فاعل ومقصود.
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عقود من التراجع الشامل:

ǧإعداد :قاسيون
المصدر  :المكتب المركزي لإلحصاء

تطور إنتاج القطن المحلوج

األراضي المزروعة في سورية

باأللف طن

باأللف هكتار

4868
4794

306.2

2000

4591
224.2

2010

4269
2019

2000

2010

17.4

1998

األراضي المروية من خالل مشاريع الري الحكومية
باأللف هكتار

817.3

2019

إنتاج القمح في سورية
باأللف طن

4744.6

3858.3

286.2
2019

377.2
2010

عدد المطاحن السورية
523
2019

778
2010

2002

1345.6

1028
2000

2019

2011

2001
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أرقام من واقع سورية الزراعي
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تطور إنتاج صيصان الفروج لدى منشآت
المؤسسة العامة للدواجن

إجمالي عدد إناث األبقار
باأللف

باأللف

750
8254

672

2002

599
2019

2010

4755

2000

2012

إجمالي عدد الدجاج
باأللف

25401
18498
2019

2010

1679

21629
2000

تطور إنتاج بيض المائدة لدى منشآت
المؤسسة العامة للدواجن
باأللف

2019

تطور إنتاج الفروج لدى منشآت المؤسسة
العامة للدواجن
باأللف طن

331715

3824

251121
2148
149553
1054
2019

2012

2002

2019

2012

2002
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غالب ّية األحزاب السياسية األلمانية تؤكد على الحاجة لخطة استراتيجية لدعم السيارات الكهربائية ،وهذا األمر
ليس عائدًا لمحاولة الحفاظ على الكوكب كما يحلو لألحزاب أن تقول في خطاباتها أثناء الحديث عن تح ّول البلد
إلى حيادية الكربون ،بل السبب الحقيقي تعزيز تفوق رأس المال األلماني على منافسيه األجانب ،وضمان قدرته
المستقبلية على البقاء في ريادته الصناعية العالمية.

كما سيتعيّن على الــدولــة أن تــدعــم مشتريات
الـ ـسـ ـيـ ــارات ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ب ـض ـم ــان الـ ـق ــروض
ووســائــل تـسـهـيــل الـمـشـتــريــات ،بـحـيــث يضمن
رأس ال ـمــال األل ـمــانــي الـحـصــول عـلــى أربــاحــه
ب ــأك ـث ــر الـ ـطـ ــرق أم ـ ــان ـ ـ ًا ،ع ـن ــدم ــا ي ـس ـت ـث ـمــر فــي
التكنولوجيا الجديدة .يتم استكمال البرنامج
عندما يتمّ تحويل أساطيل مركبات الشركات
إلى سيارات كهربائية وهجينة.

شــركــات ال ـس ـيــارات األل ـمــان ـيــة ال ـك ـبــرى ،وهــي
ع ـم ــاد ال ـص ـنــاعــة األل ـم ــان ـي ــة ،ل ـي ـســت م ــن حـيــث
المبدأ سعيدة بالتغييرات التي يتمّ مناقشتها.
ف ـن ـم ــوذج أع ـمــال ـهــم ي ـع ـت ـمــد ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر عـلــى
الـتـصـنـيــع ال ــذي يـسـتـنــزف ال ـم ــوارد كـمــركـبــات
ال ــدي ــزل وال ـب ـنــزيــن ال ـت ــي ت ـع ـمــل ع ـلــى ال ــوق ــود
األحـفــوري .بينما الشركات الناشئة ،مثل تلك
التي كانت تصنع سـيــارات خدمة البريد ،هي
التي تخصصت في النقل الكهربائي ،وبالتالي
اح ـت ـل ــت ال ـم ـك ــان ــة االق ـت ـص ــادي ــة ل ـح ـل ــول ال ـن ـقــل
المستدام.
الـمـشـكـلــة ال ـتــي يــأخــذهــا ال ـم ـســؤولــون األل ـمــان
ب ــاالع ـت ـب ــار ف ــي م ـش ــاري ــع ال ـت ـح ـوّل إلـ ــى ح ـيــاد
الـكــربــون فــي صـنــاعــة الـسـيــارات ،أنّــه يفترض
ب ـهــا أن تـنـطـلــق م ــن مـصـلـحــة ه ــذه ال ـص ـنــاعــة،
ل ـك ـنّ ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـج ــدي ــدة ل ـي ـســت مــربـحــة
كفاية بعد للشركات الـخــاصــة .بــدء ًا مــن إنتاج
ال ـب ـس ـتــون «ال ـض ــاغ ــط» ف ــي ش ــرك ــة MAHLE
 ،GmbHم ـ ــرور ًا بـتـصـنـيــع أح ــزم ــة ال ـن ـقــل فــي
مـصـنــع  Daimlerفــي رومــان ـيــا ،وص ــو ًال إلــى
مـ ـحـ ـرّك الـ ــديـ ــزل ذات ـ ــه ،ت ـع ـت ـمــد ك ــام ــل سـلـسـلــة
قـيـمــة ال ـس ـي ــارات األل ـمــان ـيــة بـشـكــل كـبـيــر عـلــى
االسـتـخــدام الـفـعــال مــن ناحية التكلفة لـكـ ّـل من
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة ال ـعــامــة وال ـخــاصــة ال ـتــي تــو ّفــر
وقود ًا أحفوري ًا زهيد الثمن.
م ــن ه ـنــا ن ـف ـهــم ال ـس ـبــب ف ــي ّأن ال ـت ـح ــول إلــى
ال ـس ـي ــارات ال ـك ـهــربــائ ـيــة ق ــد ت ـك ــون ل ــه عــواقــب
قطاع الصناعة األلماني :فأجزاء
وخيمة على ّ
ضخمة من صناعة السيارات األلمانية معرضة

سيادة الطاقة
لطالما اعتمدت ألمانيا على غيرها في توريد
الطاقة التي تحتاجها .كانت ألمانيا تعتمد على
طاقتها النووية الذاتية من أجــل الحفاظ على
سيادتها على الطاقة في سوق عالمي للوقود
األحـ ـفـ ــوري ي ـه ـي ـمــن ع ـل ـيــه األم ــري ـك ـي ــون ،ل ـك ـنّ
األمور بدأت بالتغير بشكل سريع على خلفية
كارثة فوكوشيما.
بــال ـتــالــي ،فـقــد ب ــدت ال ـطــاقــة ال ـخ ـضــراء خـطــوة
لــأمــام فــي تـحــرر ألـمــانـيــا مــن «أخـيـهــا األكـبــر»
ضـمــن مـحــاولـتـهــا حـجــز مـقـعــد لـهــا فــي مـصــاف
القوى العالمية ذات السيادة ،بحيث ال تعمل
فـقــط بـشـكــل نــاجــح فــي ال ـســوق الـعــالـمـيــة الـتــي
تهيمن عليها الواليات المتحدة ،بل تتمكن من
إمالء قواعدها بنفسها.
وك ـمــا أوض ــح بـشـكــل مـبــاشــر وزي ــر الـخــارجـيــة
األل ـمــانــي هــايـكــو م ــاس فــي « :2019ال ـت ـح ـوّل
فــي الطاقة ال يعني فقط التحوّل عــن الوقود
األحفوري إلى الطاقة المتجددة ،بل أيض ًا نقلة
أســاسـيــة فــي الـسـيــاســة .فـبــاسـتـخــدام الـطــاقــات
الـمـتـجــددة ،يـمـكــن ل ـلــدول أن تـضــع نـفـسـهــا في
مــوقــع تــزيــد فـيــه مــن أمـنـهــا لـلـطــاقــة .وم ــن هنا
فآلية الطاقة الجيوسياسية التي نشهدها منذ
عقود ،ستفقد قيمتها».

  ǧبيتر شادت/هانز زوبلǧ
       ترجمة :قاسيون

لخطر فقدان قدرتها التنافسية الدولية ،بسبب
التغيير الذي تضع األحزاب السياسية دعائمه
بـســرعــة .كـمــا أنّــه هــو ذاتــه مــا يطلق الــدعــوات
لدعم الدولة لتسهيل انتقال الشركات الخاصة
إلى النموذج الجديد «النظيف» ،وهو ما يعني
بـ ّـأن على الدولة األلمانية أن تضمن أن يكون
االن ـت ـقــال إل ــى ال ـم ـحــركــات ال ـك ـهــربــائ ـيــة مــربـحـ ًا
للشركات الخاصة بالتدخل الشامل ،وهي في
سبيل هــذا الـهــدف مـضـطـرّة التـخــاذ إج ــراءات
تتخطى مجرّد تقديم المساعدات والدعم..
ّ
الدولة ويد العون اإللزام ّية
سيعني هــذاّ :أن على الــدولــة توفير قــدر كبير
مــن االئـتـمــان إلنـفــاقــه عـلــى الـبـحــث والـتـطــويــر،
فمن الواجب تطوير المنتجات والتكنولوجيا
الضرورية حتّى تصل إلــى مرحلة النضج في
ال ـس ــوق .س ـي ـت ـمّ ال ـتــرك ـيــز ب ـش ـكــل خ ــاص عـلــى
تطوير صناعات وإنتاج البطاريات وقدراتها
ال ـت ـخــزي ـن ـيــة .ان ـس ـح ـبــت شــرك ـتــا  Daimlerو
 Boschالـعـمــاقـتـيــن بــالـفـعــل مــن هــذا الـمـجــال
مـنــذ أع ــوام ،والـسـبــب هــو عــدم قــدرتـهـمــا على
منافسة المصنعين اآلسيويين.
ستقوم الدولة األلمانية– باإلضافة إلى توفير
الــدعــم الـتـكـنــولــوجــي– بـفـتــح ال ـســوق الـمـحـلـيــة
أمــام رأس الـمــال ،بحيث يزيد عــدد السيارات
األلمانية الكهربائية التي تسير على الطرقات
األلـمــانـيــة ،مــا يعني الحاجة لــزيــادة االستثمار
في البنية التحتيّة التي تسمح بذلك ،وتشديد
القوانين على سيارات الوقود األحفوري بما
يزيد من فرصة سيارات الكهرباء والهدروجين
بــال ـح ـيــاة .وهـ ــذا م ــوضّ ــح بـشـكــل تـفـصـيـلــي فــي
«برنامج فعل المناخ  »2030األلماني.

التحول في
ّ
الطاقة ال يعني
التحول عن
فقط ّ
الوقود األحفوري
إلى الطاقة
المتجددة بل أيضاً
نقلة أساسية في
السياسة

الدور الصيني
حتّى يتمكن رأس المال األلماني من التحرر
من سوق الطاقة األمريكي ،يجب على الصين–
بوصفها واح ــدة مــن الـقــوى االقـتـصــاديــة التي

تهيمن على المشهد الــدولــي الـيــوم– أن تلعب
دور ًا مزدوج ًا.
أو ًال :بوصفها شــريـكـ ًا ال غنى عنه للصانعين
األلـمــان ،فسوق الـسـيــارات الصيني هــو واحــد
م ــن أك ـث ــر األس ـ ــواق رب ـح ـ ًا ف ــي ال ـع ــال ــم ،ودع ــم
الحزب الشيوعي الصيني الحالي لقطاع النقل
الـكـهــربــائــي فــي الـصـيــن يـضـمــن أرق ــام مبيعات
هــائ ـلــة ل ـل ـس ـيــارات األل ـمــان ـيــة .عـ ــاوة ع ـلــى ّأن
الصين تحاول قلب هيمنة األمريكيين وتعتمد
بــدورهــا عـلــى التكنولوجيا الـخـضــراء لتحقيق
استقاللها.
ثاني ًا :يجعل هذا من الصين منافس ًا أيض ًا .كان
على الشركات األلمانية أن تدخل في مشاريع
مشتركة مــع الـشــركــات الصينية حـتّــى يُسمح
لها بالعمل فــي الـبــاد ،وقــد ط ـوّرت الشركات
الـصـيـنـيــة مـنــذ ف ـتــرة طــويـلــة صـنــاعــة س ـيــارات
آس ـيــويــة تـنــافـسـيــة .تـعـمــل الـصـيــن ال ـيــوم على
عكس عالقتها السابقة برأس المال األلماني.
Aiways Autombiles Company Ltd
هــي شــركــة نــاشـئــة فــي شـنـغـهــاي ،وهــي تقوم
ال ـي ــوم ب ـت ـصــديــر ال ـس ـي ــارات ال ـك ـهــربــائ ـيــة إلــى
ألمانيا.
لــدي ـنــا م ـثــال ع ـلــى م ــدى ت ـط ـوّر ق ـ ّـط ــاع صـنــاعــة
ال ـس ـيــارات الـصـيـنــي شــركــة  FAWالـصـيـنـيــة–
وه ــي ال ـتــي تـمـلــك فــولـكـسـفــاغــن ح ـصّــة فـيـهــا–
الـ ـمـ ـح ــاوالت ال ـم ـس ـت ـمــرة ل ـش ــرك ــات  Audiو
 BMWو Daimlerأن تسرق موظفي وعمّال
الشركة.
قطاع
تحرير
ـو
ـ
ه
األلمانية
السياسة
ـروع
مـشـ
ّ
طاقتها مــن سـيـطــرة األمــريـكـيـيــن عـلــى الـســوق
الـعــالـمـيــة ،وكـمــا فــي الـحــالــة الصينية ،فمنافسة
األلمان مع الواليات المتحدة ستعتمد بشكل
أس ــاس ــي ع ـلــى ال ـت ـع ــاون م ــع الـ ـق ــوى ال ـك ـبــرى
األخرى.
ǩبتصّرف عنGermany’s Electric Car :
Program Is About Defending Its
Auto Giants’ Profits
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القارب «اإلسرائيلي» يهتز مجددًا

الصورة عالمياً
•أجرت نائبة وزير
الخارجية
األمريكية،
فيكتوريا
نوالند،
محادثات في
اإلدارة الرئاسية
الروسية ،وأكدت
في تصريحات خاصة لوكالة «سبوتنيك»
الروسية :أن كل شيء سار على ما يرام.

يبشر باهتزازة جديدة في القارب المتداعي،
بعد فترة قصيرة ساد فيها الهدوء الهش ،تعاظمت المشاكل داخل االئتالف الحكومي الصهيوني بما ّ
يشكل تهديدًا
مما
الموقف
يسود
التوتر
فبعد أن نجحت قوى سياسية صهيونية بتشكيل ائتالف حكومي بعد عدة محاوالت سابقة فاشلة ،عاد
ّ
كبيرًا أمام النظام السياسي ،وتحديدًا ،أن الشهر القادم سيكون موعد إقرار الموازنة العامة.
تبدو على السطح جبهات أساسية للصدام ف ــي ل ـب ـن ــان م ـن ــذ  ،1986وح ـس ــب م ــا نـقـلـتــه ذلــك بعد إقــرار الميزانية ألن ذلــك مــن شأنه
ب ـي ــن الـ ـق ــوى األس ــاس ـي ــة ال ـت ــي ش ـ ّك ـل ــت ه ــذا الجريدة ،فإن بينيت أبلغ غانتس قبل دقائق حـفــظ االسـتـقــرار فــي الـحـكــومــة الـهـشــة ،لكن
االئـ ـتـ ــاف ال ـه ــش ف ــي حـ ــزيـ ــران م ــن ال ـع ــام عن نيته اإلعالن عن العملية ،مما أثار غضب وبـعــد الـلـقــاء األخـيــر بـيــن الــرئـيــس األمــريـكــي
الـ ـج ــاري .ال ـق ــوى األس ــاس ـي ــة ال ـث ــاث حــزب األخ ـي ــر ال ــذي ي ــرى ذل ــك ضـمــن صــاحـيــاتــه ،ورئيس الــوزراء تبين أن لألخير رأيـ ًا آخر،
يمينا برئاسة رئيس الوزراء الحالي نفتالي ويــرى التنسيق معه حــول هــذه المعلومات فـبـيـنـيــت ال يــوافــق عـلــى الـمـسـعــى األمــريـكــي
بينت ،وحــزب هناك مستقبل برئاسة وزير أمـ ـ ــر ًا ش ــدي ــد األهـ ـمـ ـي ــة .ف ــي م ـس ــأل ــة أخ ــرى هذا ويعارضه بغض النظر عن الموعد ،مما
خــارجـيــة الـكـيــان يــائـيــر البـيــد ،وح ــزب أزرق شبيهة ،اشتكى غانتس من أن مكتب بينيت كشف أمام اإلدارة األمريكية حجم االنقسام
أب ـيــض بــرئــاســة وزيـ ــر ال ـح ــرب الـصـهـيــونــي أعلن -دون التنسيق معه أو حتى إبالغه -في «الحكومة المستقرة» .فغياب التنسيق
ب ـي ـنــي غ ــان ـت ــس ،وت ـخ ـت ـلــف ع ـل ــى ج ـم ـلــة مــن أن «الـحـكــومــة ق ــررت مـحــاربــة الـجــريـمــة في ه ـ ــذا ي ـع ـك ــس ت ــوجـ ـه ــات م ـت ـن ــاق ـض ــة ت ـجــري
القضايا يمكن إيجازها بما يلي:
الــوســط الـعــربــي بـمـســاعــدة الـجـيــش» ويـعـدّ محاولة الستيعابها ضمن التشكيلة الحالية،
ذلــك تـجــاهـ ًا وقـحـ ًا مــن قبل رئـيــس الــوزراء لـكــن ال ـخــافــات الـمـتـصــاعــدة يـمـكــن أن تغلب
التنسيق والصالحيات
ألحـ ــد أهـ ــم أع ـم ــدة االئـ ـت ــاف ال ـح ــال ــي ،لـكــن على الجو العام وتدفع الحكومة لالنهيار.
تـكــررت فــي الـفـتــرة الماضية اعـتــراضــات من بينيت وعلى الرغم من حساسية الظرف ال يـسـتـشـعــر بـيـنـيــت الـخـطــر ،وأرس ــل صـيـحــات
قبل وزيــر الـحــرب فــي حكومة الـكـيــان بيني ينسى خالفاته مع غانتس.
اس ـت ـج ــداء لـ ـلـ ــوزراء «ي ـت ــرج ــاه ــم ل ـع ــدم ه ـزّ
غ ــان ـت ــس ،الـ ــذي اش ـت ـكــى مـ ـ ــرار ًا م ــن س ـلــوك
ال ـ ـ ـق ـ ـ ــارب» ،ف ـح ـس ــب تـ ـص ــريـ ـح ــات رئ ـي ــس
القنصلية األمريكية في القدس
رئيس الــوزراء ،الــذي يتقصّد عدم التنسيق
ال ــوزراء ،قــال :إنــه «يجب التركيز ،وتحديد ًا
مـعــه حــول أبـســط الـقـضــايــا ،ونـقـلــت صحيفة تبين أن وزيــر الخارجية يائير البيد أجرى فــي األســابـيــع المقبلة ،على مــا يجمعنا ال ما
ه ــآرت ــس ال ـص ـه ـيــون ـيــة :أن ح ـجــم ال ـخــافــات اتصاالت مع اإلدارة األمريكية التي تحاول يـفــرقـنــا» وأ ّك ــد «أن هــز ال ـق ــارب» لــن يـكــون
بـيــن االث ـن ـيــن يـتـعــاظــم ،وب ـلــغ درج ــة الـتــوتــر إعـ ــادة ف ـتــح قـنـصـلـيـتـهــا ف ــي ال ـق ــدس ب ـعــد أن ب ـص ــال ــح أح ـ ــد ،وتـ ـحـ ــديـ ــد ًا ،أن ظ ـه ــور ه ــذه
ال ـق ـصــوى ،وت ـحــديــد ًا بـعــد أن كـشــف رئـيــس أغ ـل ـق ـهــا ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق دون ــال ــد ت ــرام ــب ،الـخــافــات قـبــل أيــام مــن إق ــرار الـمـيــزانـيــة من
الوزراء عن عملية فاشلة للموساد هدفت إلى يــائـيــر أع ـلــم اإلدارة األمــري ـك ـيــة أن ــه ال مــانــع ش ــأن ــه أن ي ــدف ــع ال ـك ـي ــان إلـ ــى ن ـق ـطــة الـصـفــر
البحث عن مصير الطيار الصهيوني المفقود مــن إع ــادة فـتــح الـقـنـصـلـيــة شــرط أن يـجــري مجدد ًا.

قمة طارئة لمجموعة العشرين حول أفغانستان
استضافت إيطاليا
يوم الثالثاء 12
تشرين األول قمة
خاصة لدول مجموعة
العشرين عبر تقنية
الفيديو كونفرنس
لبحث الوضع
في أفغانستان،
ومناقشته بعد عودة
«طالبان» إلى الحكم
وكيفية مساعدتها.
ǧحمزة طحان

ن ــاق ــش االج ـت ـم ــاع م ــوض ــوع ــات
الـمـســاعــدات اإلنـســانـيــة لــأفـغــان
وك ـي ـف ـي ــة ال ـت ـع ــام ــل م ــع ح ـكــومــة
ط ــال ـب ــان ،وب ـه ــذا ال ـس ـي ــاق قــالــت
ال ـم ـس ـت ـشــارة األل ـم ــان ـي ــة آنـجـيــا
مـيــركــل بــأنـهــا «ق ــد أوض ـحــت أنــا
وس ـيــاس ـيــون آخـ ــرون أن ــه وفـقـ ًا
لـتـقـيـيـمـنــا ال ـحــالــي ،ف ــإن حـكــومــة
طالبان ليست شاملة ،وبالتالي

ف ـ ــإن مـ ــوضـ ــوع االع ـ ـت ـ ــراف بـهــا
ل ـي ــس ع ـل ــى جـ ـ ــدول األع ـ ـمـ ــال»
وأشارت بأن ألمانيا ستخصص
 600م ـ ـل ـ ـي ـ ــون ي ـ ـ ـ ـ ــورو ل ـح ــل
ال ـم ـش ـك ــات اإلن ـس ــان ـي ــة ه ـن ــاك،
مـطــالـبــة األم ــم الـمـتـحــدة بتوفير
إم ـك ــان ـي ــة ت ــوص ـي ــل ال ـم ـس ــاع ــدات
اإلنسانية.
ل ـق ــد اقـ ـتـ ــرح ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي
رج ــب طـيــب أردوغ ـ ــان :أن يتم
تشكيل مجموعة عمل من ضمن

م ـج ـم ــوع ــة ال ـع ـش ــري ــن مـ ــن أج ــل
أفـغــانـسـتــان ،وح ــذر أن «ال ــدول
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ال م ـف ــر ل ـه ــا أي ـض ـ ًا
م ــن ال ـت ــأث ــر ب ـض ـغ ــوط ال ـه ـجــرة
الـتــي قــد تـتـعــرض لـهــا تــركـيــا من
حــدودهــا الـجـنــوبـيــة والـشــرقـيــة»
وهــو تهديد تركي جديد بورقة
الـهـجــرة لــأوروبـيـيــن ،وقــد كــان
الف ـت ـ ًا تـصــريــح وزي ــر الـخــارجـيــة
الـتــركـيــة فــي نـفــس ال ـيــوم خــال
لـقــائــه مــع نـظـيــره اإلنــدونـيـســي
ع ـل ــى ه ــام ــش ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـعــامــة
لــأمــم الـمـتـحــدة فــي ن ـيــويــورك،
ـراح
وال ـ ــذي أع ـل ــن ف ـيــه ع ــن اق ـت ـ ٍ
بزيارة جماعية لوزراء خارجية
عدة دول إلى العاصمة األفغانية
كابل.
بينما تـحــدث الـجــانــب األمــريـكــي
ع ـب ــر ت ـق ــري ــر ص ـ ــدر مـ ــن ال ـب ـيــت
األبـ ـي ــض ع ـق ــب االجـ ـتـ ـم ــاع ،أن
تركيز قادة مجموعة الـ  20كان
ال يـ ــزال م ـن ـص ـب ـ ًا ع ـلــى مـكــافـحــة
اإلره ـ ـ ــاب ،وهـ ــي ال ـت ــي غـ ــادرت
البالد في لحظة محددة أتاحت
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لطالبان باالستيالء على الحكم
والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـل ــى ال ـك ـث ـي ــر مــن
األس ـل ـحــة األمــري ـك ـيــة ال ـم ـتــروكــة
ـرب
عـ ـم ــد ًا ،أم ـ ـ ًا ف ــي إش ـع ــال ح ـ ٍ
أه ـل ـي ــة فـ ــي ال ـ ـبـ ــاد .وجـ ـ ــاء فــي
ال ـت ـق ــري ــر أي ـ ـض ـ ـ ًا :أن م ـج ـمــوعــة
ال ـ ـع ـ ـشـ ــريـ ــن نـ ــاق ـ ـشـ ــت إخـ ـ ـ ــراج
األج ــان ــب و«ال ـشــركــاء األف ـغــان»
بشكل آمن من البالد.
أمـ ـ ــا االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ف ـقــد
أع ـل ــن ع ــن ب ــرن ــام ــج م ـس ــاع ــدات
بقيمة مـلـيــار يــورو ألفغانستان
ودول الجوار ،وقد توازت قمة
مجموعة العشرين الطارئة هذه
مــع اج ـت ـمــاع آخ ــر بـيــن وف ــد من
ح ــرك ــة ط ــال ـب ــان ووفـ ــد مـشـتــرك
من الواليات المتحدة واالتحاد
األوروبي في قطر.
وسـتـسـتـضـيــف روم ــا االجـتـمــاع
الــرس ـمــي ال ـكــامــل ل ــرؤس ــاء دول
مـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـعـ ـشـ ــريـ ــن ي ــوم ــي
 30و 31م ــن ال ـش ـه ــر ال ـج ــاري
لمناقشة تغير المناخ والتعافي
االقتصادي وجائحة كوفيد.19-

•استدعت وزارة الدفاع
الروسية الملحق
العسكري
األمريكي
بسبب محاولة
المدمرة
األمريكية
«شافي» انتهاك
الحدود البحرية
الروسية ،وأشارت إلى التصرف غير المهني
من قبل طاقم المدمرة.
•قال روبرت
مالي،
المبعوث
األمريكي
إلى إيران:
ّإن واشنطن
مستعدة للتكيف
مع ما وصفه بـ «الواقع الجديد» إذا لم تعد
طهران إلى االتفاق النووي ،مضيفاً« :نأمل
في عودة إيران».
•ارتفع عدد قتلى
التفجير
اإلرهابي الذي
تبناه تنظيم
داعش في
قندهار في
أفغانستان إلى
 45شخصاً ،بينما
تجاوز المصابون  100شخص ،حسب مصادر
طبية وأمنية.
•قال الرئيس الروسي،
فالديمير بوتين:
ّإن االستقرار
والقدرة على
التنبؤ مه ّمان
لسوق الغاز ،وأن
روسيا ستصل إلى
مستوى قياسي من
إمدادات الغاز إلى السوق
العالمية بحلول نهاية هذا العام.
•أعلن مركز «غماليا»
العلمي الروسي،
أن لقاح
«سبوتنيك
اليت» أحادي
الجرعة قد
أظهر حماية
فعالة بمستوى %70
ضد ساللة «دلتا» من فيروس كورونا خالل
ثالثة أشهر بعد التطعيم.
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الصين عامل إعادة توازن

ودقة شديدين ،وتنشر تقاريرها وآراءها لدعم
تراقب مراكز األبحاث األمريكية التغيرات في التوازنات العالمية بحذر ّ
صانعي السياسة األمريكيين ومساعدتهم على اتخاذ القرار المالئم لمصالح النخب األمريكية .يحاول مركز كارنيغي
يوصف ق ّوة
لألبحاث الموجود في ماساتشوستس األمريكية في التقرير الذي ترجمنا خالصته وأه ّم النقاط فيه ،أن ّ
الوجود الصيني في آسيا الوسطى ،ويتابع تزايده وانفتاحه على كامل المجاالت ،وعلى رأسها المجاالت االقتصادية
دون شك .وفي سياق حديثه عن التنسيق والتنافس الصيني -الروسي في منطقة آسيا الوسطى ،يبدو واضحاً لنا
بأن األمريكيين باتوا يدركون العمق الذي وصل إليه الوجود الصيني في آسيا الوسطى ،ومدى أهميته بالنسبة لدول
ّ
المنطقة.

لألبحاث
ǧ
 ǧبول سترونسكي/مركز كارنيغي
       ترجمة :قاسيون

تشهد آسيا الوسطى إعادة توازن كبير للقوى
مــع صـعــود الـصـيــن كــواحــد مــن أكـثــر الالعبين
الـمــؤثــريــن فــي المنطقة .يــرجــع صـعــود الصين
في آسيا الوسطى إلى نظرتها األوسع لوصل
المنطقة ،ولشهيتها المفتوحة لمصادر الطاقة
واحتياطياته الغزيرة في آسيا الوسطى ،حيث
تـتــوســع فــي المنطقة مــن خــال االسـتـثـمــارات
ال ـت ـجــاريــة والـ ـقـ ــروض وم ـص ــرف االس ـت ـث ـمــار
اآلسـيــوي فــي البنى التحتية وع ـدّة كينونات
أخ ـ ـ ــرى .وال ت ـط ـل ــب الـ ـصـ ـي ــن ،وذلـ ـ ــك خ ــاف ـ ًا
لـلـغــرب ،أيّ ن ــوع مــن اإلص ــاح ــات الـسـيــاسـيــة
مــن حكومات آسيا الــوسـطــىّ .إن عــدم وجــود
أج ـنــدة سـيــاسـيــة مـعـلـنــة ،بــاسـتـثـنــاء االسـتـقــرار
اإلقليمي الذي ترى بكين إمكانية تحقيقه عبر
التنمية االقـتـصــاديــة ،يجعل مــن الصين جذابة
بشكل خاص للحكومات المحلية.
وفــي حـيــن ّأن الــوجــود الصيني يـتــوســع على
ط ــول أوراس ـي ــا الـســوفـيـيـتـيــة ســاب ـق ـ ًا ،فــازديــاد
تأثيرها الجيوسياسي والجيو اقتصادي يبدو
مر ّكز ًا بشكل هائل في آسيا الوسطى .تعلمت
ال ـص ـي ــن ه ـن ــا ك ـي ــف ت ـت ــدب ــر مـ ـخ ــاوف الـ ــروس
وتنسّق معهم لتنمية تأثيرها في المنطقة .ومع
تو ّقع زيــادة مبادرة الحزام والطريق للنفوذ
ال ـص ـي ـنــي ع ـلــى ط ــول أوراسـ ـيـ ــا ،وم ــن ضـمـنـهــا
روسـيــا ،فالحفاظ على ديناميكية إيجابية مع
مــوس ـكــو ف ــي آس ـيــا الــوس ـطــى سـيـبـقــى واحـ ــد ًا

مــن أكـثــر االخ ـتـبــارات أهـمـيــة الـتــي ستواجهها
الــدبـلــومــاسـيــة الـصـيـنـيــة .وقــد اسـتـطــاعــت بكين
حـتّــى اآلن أن تـضـطـلــع بـهــذه الـمـهـمــة بـنـجــاح.
ت ـت ـعــامــل ال ـص ـي ــن ب ـف ـط ـنــة ف ــي ت ــدبّ ــر م ـخ ــاوف
ألن بكين تنخرط بشكل أساسي في
روسياّ ،
آسيا الوسطى في المسائل االقتصادية دون
القيام بأيّ دفع علني تجاه القضايا السياسية
أو العسكرية.
رغ ــم ت ـنــامــي ال ـق ـوّة ال ـنــاع ـمــة لـبـكـيــن ف ــي آسـيــا
الوسطى فهي ال تزال غير قادرة على منافسة
الـحـضــور اإلعــامــي الــروســي فــي المنطقة ،أو
حقيقة ّأن الجامعات الروسية -وتحديد ًا تلك
الموجودة في سيبيريا -ال تزال أكثر شعبية
من مثيالتها الصينية .رغم ّأن عدد الطالب من
آسيا الوسطى الذين يــدرســون في الجامعات
الصينية ،والــذيــن يتلقون غالب ًا رواتــب كبيرة
من الحكومة الصينية ،هو في ارتفاع .فما بين
 2005و 2019ازداد عدد الطالب الكازخييين
الذين يدرسون في الصين من  781طالب ًا إلى
 13198طــال ـب ـ ًا .ك ـمــا ت ـق ـدّم ال ـح ـكــومــة الـصـيـنـيــة
ال ـي ــوم ث ــاث ــة وع ـشــريــن ن ــوع م ـنــح أكــادي ـم ـيــة
للمواطنين القرغيز الــذيــن يرغبون بالدراسة
ف ــي ال ـمــؤس ـســات الـتـعـلـيـمـيــة الـصـيـنـيــة الـعـلـيــا،
ولــدى الصين  13مــركــز تعليم لغة صينية في
آسيا الوسطى.
ال ت ـ ــزال األه ـ ـ ــداف ال ـص ـي ـن ـيــة ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة-
الـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة واالس ـت ـق ــرار الـسـيــاســي
وإبـقــاء الـغــرب بعيد ًا -إمّــا متوافقة مــع جــدول
األعمال الروسي أو على األقل غير متعارضة
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مــع الـمـصــالــح الــروسـيــةّ .إن األولــويــة المطلقة
ل ـل ـص ـيــن فـ ــي آسـ ـي ــا هـ ــي ل ـت ـع ــزي ــز االسـ ـتـ ـق ــرار
ال ـس ـيــاســي واالج ـت ـم ــاع ــي م ــن خ ــال الـتـنـمـيــة.
فتبع ًا للفوضى التي عصفت بالشرق األوسط
م ـنــذ  2011وأوك ــران ـي ــا م ـنــذ  ،2014فــالـصـيــن
وروسيا كلتاهما تخشيان من عدم االستقرار
الـسـيــاســي وت ـح ــاوالن الـحـفــاظ عـلـيــه .كـمــا ّأن
بكين وموسكو قلقتان مــن الـتـطـرّف الــذي قد
ينتقل من أفغانستان أو من الشرق األوســط
إلى كامل آسيا الوسطى التي تحاذي بحدودها
كلتا الدولتين .ورغــم ّأن لكال البلدين مصالح
م ـت ـنــاظــرة مـتـمـثـلــة ف ــي ال ـح ــاج ــة إلـ ــى اح ـت ــواء
المتطرفين ،فـ ّـإن مقاربتهما لالستقرار األمني
في المنطقة مختلف.
تــركــز روس ـيــا عـمــومـ ًا عـلــى ال ـق ـوّة الـصـلـبــة في
آسـيــا الــوسـطــى «الـقــواعــد العسكرية وصفقات
األس ـل ـحــة وال ـت ـع ــاون لـمـكــافـحــة اإلره ـ ــاب عـبــر
منظمة معاهدة األمــن الجماعي» .بينما تر ّكز
ال ـص ـي ــن ج ـه ــوده ــا السـ ـتـ ـق ــرار ال ـم ـن ـط ـقــة عـبــر
الـقـوّة االقـتـصــاديــة ولـيــس األدوات العسكرية
أو األم ـن ـيــة .ال تــرغــب بـكـيــن بـتـسـلـيــط الـضــوء
بأن
على تأثيرها الجيوسياسي ،أو أن تدّعي ّ
الـمـنـطـقــة ج ــزء مــن «م ـجــال ن ـفــوذهــا الـمـمـيــز».
ف ــال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ت ــأث ـي ــره ــا فـ ــي ب ـح ــر ال ـص ـيــن
الـجـنــوبــي هــو أكـثــر أهـمـيّــة بكثير بالنسبة لها
من استعراض قوتها في آسيا الوسطى .لذلك
وب ــد ًال مــن ذلــك تسعى الـصـيــن إلنـشــاء منطقة
اس ـت ـقــرار ح ــول إقـلـيــم تـشـيـنـغـيــانــغ ال ـنــامــي في
غــربــي الـصـيــن ،حيث يقطن مسلمو الـيــوغــور.
تـ ــرى ب ـك ـيــن ب ـ ـ ّـأن الـ ــرفـ ــاه ع ـل ــى أحـ ــد ج ــوان ــب
الحدود يساعد على ضمان االستقرار والرفاه
على الجانب اآلخر.
تقييم آخر
الهدف اإلستراتيجي الصيني الثاني في آسيا
الوسطى هو إيجاد أسواق خارجية للشركات
الصينية الـنــاشـطــة فــي مـجــال اإلع ـمــار وتنمية
البنية التحتية ،وذلك كجزء من «إستراتيجية
االنـ ـط ــاق خـ ــارج ـ ـ ًا» .ي ـســاعــد هـ ــذا ف ــي تـقـلـيــل

السعة الفائضة في هذه القطاعات في الصين
ويخلق فرص ًا للشركات الصينية والعمّال في
ال ـخــارج .تـسـعــى الـشــركــات الــروسـيــة بــدورهــا
للمنافسة على مشاريع بنى تحتية متنوعة في
القطاع المزدحم أساس ًا
آسيا الوسطى ،وهــو ّ
باليابانيين والـكــوريـيــن الجنوبيين واألت ــراك.
ي ـســاعــد ازدحـ ـ ــام هـ ــذا ال ـم ـج ــال ع ـلــى تـقـلـيــص
إم ـكــان ـيــة حـ ــدوث ش ــرخ ت ـج ــاري م ـبــاشــر بـيــن
روسيا والصين بسبب برامج بكين الخارجية
في آسيا الوسطى.
ثــالــث أهـ ــداف بـكـيــن ،وه ــو ال ــذي يـمـكــن لمسه
بشكل واضح في مبادرة الحزام والطريق ،أن
يتم بـنــاء شبكات للنقل يمكنها أن تساعد في
دعم تدفقات الصادرات الصينية .ترى الصين
فــي ه ــذا األم ــر م ـشــروع ـ ًا طــويــل األم ــد ســوف
يساعد على تنمية معظم أقاليم غربي الصين
عبر وصلها باألسواق العالمية من خالل شبكة
سكك حديدية وطــرقــات سـيــارات فــي األعــوام
التالية .تمّ جذب روسيا بشكل مباشر إلى هذا
المشروع عبر ممر الصين -روسيا -منغوليا
االق ـت ـصــادي ،والـخـطــة الـتــي أعـلــن عـنـهــا صيف
 2017لـتـضـمـيــن الـقـطــب الـشـمــالــي فــي مـبــادرة
ال ـح ــزام وال ـطــريــق .س ـي ـح ـدّث وي ــوسّ ــع إنـشــاء
ش ـب ـكــة ال ـن ـقــل ه ــذه ش ـب ـكــات ال ـط ــرق وال ـس ـكــك
الحديدية بين البلدين .كما ّأن الصين ناشطة
ف ــي م ـشــاريــع س ـكــك حــديــديــة روس ـيّ ــة أخ ــرى،
وهو األمر الذي يشير إلى ّأن الكثير منها عند
االنتهاء مــن إنشائه ،سيصبح جــزء ًا مــن رؤيــا
مبادرة الحزام والطريق الكبرى.
عندما يتعلق األمر بمبادرة الحزام والطريق،
فــالـصـيــن غـيــر مهتمة بــاألربــاح قـصـيــرة األجــل
وت ـت ــوق ــع أن ت ـخ ـســر م ــا ي ـصــل إلـ ــى  %30مــن
اسـتـثـمــاراتـهــا فــي آسـيــا الــوس ـطــى .ورغ ــم ذلــك
ف ـهــي تـسـتـمــر ف ــي ب ـن ــاء ال ـط ــرق ــات وال ـج ـســور
وال ـق ـن ــوات وال ـط ــرق ــات ال ـســري ـعــة ع ـلــى طــول
اإلقـلـيــم ،مــع خـطــط طـمــوحــة بــوصـلـهــا بغيرها
مـ ــن مـ ـش ــاري ــع ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة ال ـق ــري ـب ــة مــن
أوروبا ،وهي الوجهة النهائية لمبادرة الحزام
وال ـطــريــق ،حـيــث االس ـت ـث ـمــارات الـصـيـنـيــة هي
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اقتصادي وسياسي في آسيا الوسطى

أيض ًا في تصاعد في قطاعات النقل والخدمات
الـلــوجـسـتـيــة .تـسـعــى الـشــركــات الـصـيـنـيــة أيـضـ ًا
نحو الفرص لتركيب شبكات األلياف البصرية
وشبكات االتصاالت األخرى في جميع أنحاء
المنطقة ليخلق اتصا ًال رقمي ًا يمتدّ من الصين
إلى آسيا الوسطى وما بعدها .تأمل الصين أن
تصبح بعض هذه الشبكات المادية والرقمية
مــرب ـحــة وأن ت ـســاعــد بــال ـتــزامــن م ــع ه ــذا عـلــى
خـلــق سلسلة مــن الـنُـظــم الـصــديـقــة أو الـمــؤيــدة
ل ـل ـص ـيــنّ .إن مـ ـب ــادرة الـ ـح ــزام وال ـط ــري ــق هــي
رؤي ــة دافـعـهــا الــرئـيـســي هــو تــدفــق المعلومات
وال ـت ـجــارة مــن ال ـص ـيــن ،ول ـيــس مــن الــواليــات
الـمـتـحــدة أو أوروب ـ ــا .وإن نـجـحــت ال ـم ـبــادرة
فـســوف تساعد على تسهيل تحقيق األهــداف
الروسية-الصينية المشتركة في تسريع نقل
القوّة العالمية من الغرب إلى الشرق.
كازاخستان المميزة
لـكــازخـسـتــان مـكــانـتـهــا الـمـمـيــزة بـشـكــل خــاص
في مبادرة الحزام والطريق ،حيث أعلن شي
جـيـنـبـيـنــغ عــن الـبــرنــامــج فــي عــاصـمـتـهــا أسـتــانــا
«ن ــور س ـل ـطــان حــال ـي ـ ًا» ف ــي ّ .2013إن مــوقــع
كازاخستان الجغرافي المركزي في قلب الكتلة
األوراسـ ـيـ ــة يـجـعـلـهــا دولـ ــة ال ـت ــران ــزي ــت األهـ ـمّ
بالنسبة للجهود الصينية الرامية لوصل غربي
الصين باألسواق في أوروبا والشرق األوسط
بالقطار .الصين مهتمة بكازاخستان بوصفها
ج ـ ــزء ًا م ــن مـ ـب ــادرة الـ ـح ــزام وال ـط ــري ــق ألنّ ـهــا
أكـثــر اس ـت ـقــرار ًا بـكـثـيــر مــن الـطــرقــات األرضـيــة
الـبــديـلــة الـتــي تـبـنـيـهــا الـصـيــن ،وت ـحــديــد ًا الـمـمــر
االقتصادي الصيني -الباكستاني الذي يقطع
أحــد أكـثــر األقــالـيــم غـيــر اآلمـنــة فــي الـعــالــم .كما
ّأن كازاخستان لها مكانتها البارزة في مبادرة
الـحــزام والـطــريــق ألنّـهــا تكمّل خطط «نــورلــي
زول» الـخــاصّــة بتحديث بناها التحتية ،وهو
م ــا يـجـعــل ق ـي ــادة ال ـب ــاد تـتـقـبــل بـشـكــل خــاص
المبادرة الصينية.
لخطة
الثقيلة
الروافع
فمعظم
عالوة على ذلك،
ّ

البنى التحتية هذه قد تمّت .الخطوط الثالثة
األولــى ألنابيب الصين -آسيا الوسطى التي
تجلب الغاز من آسيا الوسطى إلى الصين تمّ
االنتهاء منها بشكل كلي عام  .2014تتم إعادة
تـجـمـيـعـهــا اآلن بــوصـفـهــا جـ ــزء ًا م ــن نـجــاحــات
مبادرة الحزام والطريق .وقــد عــززت الصين
صــات سـكــك الـحــديــد بينها وبـيــن كــازخـسـتــان
في مدينة آالشانكو في شمال -غرب الصين.
تضاعف عدد سكان أالشانكو ثالث مرّات في
األعوام الماضية ،وقد عبر  1220قطار المدينة
فــي طــريـقـهــم إلــى أوروب ــا فــي عــام  .2016في
الـمـعـبــر الـثــانــي للسكك الـحــديــديــة ،فـ ّـإن «بــوابــة
خورغوس» الكازاخية -وهي الميناء الجاف
الــذي ينقل الـصــادرات الصينية إلــى القطارات
الكازاخية -لم تكن موجودة قبل عــام .2010
أمّ ــا ال ـيــوم فـهــي تـشـ ّكــل عــامــة ب ــارزة بوصفها
مركز ترانزيت للحزام والطريق وتتولى 65
قـطــار ًا بالشهر بشكل وسـطــي ،لتسهّل حركة
البضائع الصينية المتجهة غــربـ ًا على أوروبــا
على طول أراضيها.
تقدّم الصين معونات كبيرة جد ًا للحاويات التي
يتم نقلها عبر كـ ّـل من أالشانكو وخورغوس
بالقطار عابرة آسيا الوسطى ،بحيث تعوّض
هــذه الـمـعــونــات عــن  %40مــن التكاليف بهدف
تخفيض تـكــالـيــف الـشـحــن بــالـسـكــك الـحــديــديــة،
بحيث تصبح منافسة بقدر البدائل األقل ثمن ًا
للشحن .ورغم ّأن النقل البري يقلل من وقت
تسليم الحاويات إلــى النصف مقارنة بالطرق
البحرية ،فالنقل بالسكك الحديدية ال يزال في
الوقت الحالي غير مجدٍ اقتصادي ًا دون الدعم
الذي تقدمه الحكومة الصينية.
ف ــي ح ـيــن ّأن مـ ـب ــادرة الـ ـح ــزام وال ـط ــري ــق قــد
أص ـب ـح ــت إط ـ ـ ــار ًا واس ـ ـع ـ ـ ًا ل ـت ــوح ـي ــد م ـش ــاري ــع
االستثمار المستقبلية والحالية فــي المنطقة،
فــالـتـجــارة هــي مــا يـقــود عــاقــات الصين بآسيا
الــوسـطــى .ازده ــر حـجــم الـتـجــارة بـيــن الصين
والـ ــدول الـخـمــس اإلقـلـيـمـيــة مـنــذ الـتـسـعـيـنــات،
عندما ارتفع من  350إلى  750مليون دوالر

إن عدم الرضا
ّ
االجتماعي-
االقتصادي في
اإلقليم يجبر شباب
آسيا الوسطى على
العيش كعمال
وخاصة
مهاجرين
ّ
في روسيا وتركيا
وأوروبا وشمال
أمريكا

سـنــويـ ًا .وصــل حـجــم الـتـجــارة فــي عــام 2016
إلــى  30مليار دوالر .ش ّكلت صــادرات الطاقة
وغـيــرهــا مــن ال ـمــوارد الطبيعية األس ــاس لهذا
النمو ،لتشمل مليارات الدوالرات في مشاريع
البنى التحتية المتعلقة بالطاقة وباالستحواذ
عـلــى أص ــول ال ـطــاقــة فــي آس ـيــا الــوس ـطــى .لقد
كانت التجارة الثنائية بين بكين وأستانا قويّة
بشكل خاص .فاعتبار ًا من حزيران  2017بلغ
مجموع االستثمارات الصينية في كازاخستان
منذ االستقالل ما يصل إلى  42,8مليار دوالر،
وقــد تـجــاوزت الـقــروض الممنوحة للبالد 50
مليار دوالر.
غــافــل الـنـمــو االق ـت ـصــادي لـلـصـيــن فــي المنطقة
ال ـغــرب .فـبـعــد أن كــان الـغــرب يـحــاول الضغط
ع ـل ــى م ــوس ـك ــو ف ــي ب ــداي ــة األل ـف ـي ــة م ــن خ ــال
خط أنابيب تعبر البحر
طرح مشاريع إنشاء ّ
األسود لينقل الغاز التركماني وغيره من آسيا
الوسطى إلى أوروبا ،دخلت الصين على الخط
وه ـي ـم ـنــت ب ـســرعــة ع ـلــى ال ـس ــوق ال ـتــرك ـمــانــي.
وال ـيــوم تـعـدّ الـصـيــن ال ـســوق الــرئـيـســي للبالد
فيما يخصّ الـغــاز ،وكــذلــك مصدرها األساسي
لـ ــرأس ال ـم ــال األج ـن ـبــي .تـعـتـمــد تــركـمــانـسـتــان
ال ـيــوم بـشـكــل كـلــي عـلــى الـصـيــن لـبـيــع غــازهــا،
وهو االعتماد الذي نشأ من الصفر عام 2007
عندما حــازت شــركــة النفط الوطنية الصينية
« »CNPCع ـلــى رخ ـص ــة ال ـت ـن ـق ـيــب ع ــن ال ـغــاز
واس ـت ـخــراجــه فــي ال ـبــر فــي تــركـمــانـسـتــانّ .إن
« »CNPCهي الشركة األجنبية الوحيدة التي
تحوز مثل هذه الحقوق.
التنسيق للحفاظ على األمن
ي ـت ـم ـ ّكــن ال ـت ـن ـس ـيــق الــروســي-ال ـص ـي ـنــي بـشـكــل
مـتــزايــد مــن تــولــي أمــر الـحـفــاظ على أمــن آسيا
الوسطى .تسعى روسيا جاهدة إلــى الحفاظ
عـلــى قــوتـهــا ال ـنــاع ـمــة ،عـبــر ال ــرواب ــط الـثـقــافـيــة
والـتـلـفــاز الـنــاطــق بــالــروسـيــة واألف ــام وغيرها
م ــن وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام .ك ـم ــا أنّـ ـه ــا ت ـس ـعــى إل ــى
الـحـفــاظ عـلــى تــأثـيــرهــا الـسـيــاســي والـعـسـكــري
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في المنطقة وإلــى وضع حــدود للدور الغربي
عـمــومـ ًا .مــوسـكــو وبـكـيــن تـشـتــركــان بــاألهــداف
في آسيا الوسطى ،ومن الواضح ّأن تنسيقهما
ي ـن ـصّ عـلــى ت ــرك غــالـبـيّــة الـقـضــايــا األمـنـيــة في
اإلقليم لموسكو .فعندما يحدث تعاون ثنائي
فــي الـقـضــايــا األمـنـيــة بـيــن الـصـيــن ودول آسـيــا
الــوس ـطــى ،يـتــم ذل ــك ب ـهــدوء شــديــد ويـنـحـصــر
بالتهديدات األمنية الــواقـعــة على المؤسسات
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـص ـي ـن ـي ــة ،أو
بـتـهــديــدات المتطرفين مــن جـمــاعــات الـيــوغــور
ضدّ الصين.
ت ـتــم م ـعــال ـجــة ال ـم ـســائــل األم ـن ـيــة األوس ـ ــع عـبــر
«م ـن ـظ ـمــة ش ـن ـغ ـهــاي ل ـل ـت ـعــاون  ،»SCOوهــي
الـمـنـصــة ال ـتــي تـلـعــب روس ـي ــا وال ـص ـيــن ال ــدور
األكبر فيها منذ إنشائها عام ّ .2001إن «منظمة
شـنـغـهــاي لـلـتـعــاون» الـتــي تـشـكـلــت أســاس ـ ًا من
الـصـيــن وكــازاخـسـتــان وقــرغـيــزسـتــان وروسـيــا
وأوزبـكـسـتــان وطــاجـكـسـتــان ،بــاتــت الـيــوم بعد
الجهود الروسية التي أدّت إلى انضمام الهند
«رغم الحديث المستمر عن تعارض التزامات
ال ـه ـن ــد بــال ـم ـن ـظ ـمــة وان ـض ـم ــام ـه ــا إل ـ ــى رب ــاع ـي ــة
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة» وبــاك ـس ـتــان ف ــي ،2017
وقبول طلب إيــران االنتساب في  ،2021قوّة
يـمـكـنـهــا الـتـنـسـيــق بـشـكــل أع ـلــى م ــن أيّ وق ـتِ
مضى في آسيا .لم تكن المنظمة عند نشوئها
ال تحالف ًا رسمي ًا وال منظمة أمنية ،بل منصّة
للنقاش والـتــدريــب تــر ّكــز بشكل رئيسي على
مكافحة اإلرهاب ومكافحة المخدرات والقضايا
السيبرانية ،لكنّ المنظمة اليوم ،وخاصة بعد
خــروج األمريكيين مــن أفغانستان ،وانضمام
إيــران إلـيـهــا ،قــد تلعب دور ًا متنامي ًا ذا أهمية
م ـتــزايــدة بــالـنـسـبــة ل ـلــدول األع ـض ــاء ،ح ـتّــى ّأن
بأن «منظمة شنغهاي للتعاون»
البعض يرى ّ
باتت جزء ًا هام ًا من سعي روسيا والصين إلى
خلق عالم متعدد األقطاب.
ترى عموم النخب السياسية في آسيا الوسطى
في تنامي الوجود الصيني في المنطقة عامل
اس ـت ـقــرار .يــؤم ـنــون ب ـ ّـأن االس ـت ـث ـمــار الـصـيـنــي
ف ــي ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة س ـي ـس ــاع ــد ع ـل ــى ت ـنــويــع
اق ـت ـص ــادات ـه ــم ويـ ـعـ ــزز ال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة
األوسع ويخلق الوظائف ،وهذا ك ّله سيساعد
على استقرار االقـتـصــادات التي تعاني والتي
تعتمد فــي الــوقــت الحاضر إمّــا على استخراج
الـمــوارد الطبيعية أو على التحويالت النقدية
من العمالة المهاجرة .إنّهم يرحبون بمبادرة
الحزام والطريق بوصفها جزء ًا من رؤية أكبر
لزيادة وصل المنطقة بعضها ببعض.
ال ـن ـجــاح ال ـص ـي ـنــي ف ــي آس ـي ــا الــوس ـطــى شــديــد
األه ـم ـي ــة بــال ـن ـس ـبــة لـبـكـيــن م ــن أجـ ــل اس ـت ـقــرار
المنطقة على الـمــدى الـطــويــلّ .إن عــدم الرضا
االج ـت ـم ــاع ــي-االق ـت ـص ــادي ف ــي اإلق ـل ـيــم يـجـبــر
ش ـب ــاب آس ـي ــا ال ــوس ـط ــى ع ـلــى ال ـع ـيــش كـعـمــال
مهاجرين ،وخاصّة في روسيا وتركيا وأوروبا
وش ـمــال أمــري ـكــا ،حـيــث يـبــدو بــأنّـهــم فــي خطر
الوقوع في التطرف بشكل أكبر بكثير منه في
الــوطــن .تـظـهــر الـهـجـمــات اإلرهــابـيــة الخطيرة
ال ـحــدي ـثــة ن ـس ـب ـي ـ ًا ال ـمــرت ـب ـطــة بــآس ـيــا الــوس ـطــى
«بوسطن  2013وإسطنبول  2016ونيويورك
 2017وستوكهولم  2017وسانت بطرسبورغ
 »2017بأنّها ارتكبت من أشخاص تطرفوا بعد
هجرتهم من اإلقليم .ويشير هذا األمر إلى ّأن
نقص الفرص االقتصادية في آسيا الوسطى
ل ـيــس م ـج ـرّد ق ـض ـيّــة م ـح ـل ـيــة بــال ـن ـس ـبــة ل ــدول
اإلقـلـيــم ،بــل هــي أيـضـ ًا ذات آث ــار أمـنـيــة أوســع
على الصين وروسيا وأوروبا.
:
ǩبــتــصـّرف عــنCooperation and :
Competition: Russia and China
in Central Asia, the Russian Far
East, and
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نتائج االنتخابات العراقية والتطورات المقبلة
شؤون عربية ودولية

قاسيون ـ العدد  1040اإلثنين  18تشرين األول 2021

بعد طول حملة الدعاية والترويج والتحريض اإلعالمي
والسياسي لالنتخابات البرلمانية العراقية والمشاركة بها
ترشيحاً وتصويتاً ،أعلنت النتائج يوم السبت  16تشرين األول،
وكان أهم ما فيها هي :نسبة المشاركة المتدنية جدًا من قبل
الشعب العراقي بالمقارنة مع العقدين الماضيين.
ǧمالذ سعد

النتائج
أظهرت نتائج المفوضية العليا المستقلة
لالنتخابات في الـعــراق حصول «التيار
الـصــدري» برئاسة مقتدى الـصــدر على
ال ـع ــدد األك ـب ــر ب ـ  73م ـق ـعــد ًا ،ت ــاه كـتـلــة
«ت ـق ــدم» بــرئــاســة مـحـمــد الـحـلـبــوســي بـ
 38مقعد ًا ،وثالث ًا :كتلة «دولة القانون»
برئاسة رئيس ال ــوزراء السابق نــوري
ال ـمــال ـكــي بـ ـ  37م ـق ـع ــد ًا ،م ــن أص ــل 329
م ـق ـع ــد ًا ب ــرل ـم ــان ـي ـ ًا ،ف ـي ـمــا ح ـصــل تـحــالــف
«ف ـت ــح» بــرئــاســة هـ ــادي ال ـعــامــري عـلــى
 14م ـق ـع ــد ًا ،وهـ ــو ال ـ ــذي أح ـ ــرز ال ـمــركــز
الـثــانــي بــاالنـتـخــابــات الـســابـقــة فــي 2018
ح ـيــث ف ــاز حـيـنـهــا ب ـ  48م ـق ـع ــد ًا ...وفــي
إق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان الـ ـع ــراق فـ ــاز ال ـحــزب
الديمقراطي الكردستاني.
رفض وخالفات
ب ـط ـب ـي ـع ــة ال ـ ـ ـحـ ـ ــال ،أفـ ـ ـ ـ ــرزت ال ـع ـم ـل ـي ــة
االنـ ـتـ ـخـ ــابـ ـيـ ــة ،ف ـ ـضـ ـ ًـا ع ـ ــن األصـ ـ ـ ــوات،
خ ــاف ــات واس ـت ـق ـط ــاب ــات ب ـي ــن مـخـتـلــف
الـقــوى الـسـيــاسـيــة الـعــراقـيــة ،حـيــث أعلن
هـ ــادي ال ـع ــام ــري ع ــن ت ـحــالــف «ال ـف ـتــح»
رفــض االنـتـخــابــات ،بالمثل مــن ائـتــاف
«الــوط ـن ـيــة» بــرئــاســة إي ــاد عـ ــاوي ،كما
أع ـلــن «اإلطـ ــار الـتـنـسـيـقــي» ال ــذي يضم
أحــزاب ـ ًا وفـصــائــل شـيـعـيــة رفـضــه لنتائج
االنتخابات ،فيما دعت حركتا «حقوق»
و«ع ـص ــائ ــب أهـ ــل ال ـح ــق» جـمــاهـيــرهـمــا
لالحتجاج.

مــن بـيــن الـخــافــات األول ـيــة الـتــي بــرزت
ع ـلــى ال ـس ـطــح ،م ــا ح ـصــل ب ـيــن «اإلطـ ــار
الـتـنـسـيـقــي» و«ال ـت ـيــار ال ـص ــدري» حيث
صرّح األول عبر بيان صحفي «ما ظهر
فــي الـيــومـيــن الماضيين مــن فــوضــى في
إعــان النتائج ،وتخبط في اإلجــراءات،
وعـ ـ ــدم دق ـ ــة فـ ــي ع ـ ــرض الـ ــوقـ ــائـ ــع ،قــد
عــزز عــدم ثـقـتـنــا ب ــإج ــراءات الـمـفــوضـيــة،
م ـمــا يــدعــونــا إل ــى ال ـتــأك ـيــد م ـج ــدد ًا عـلــى
رفضنا لما أعلن من نتائج» وتابع ،بأن
«الـمـضــي بـهــذه الـنـتــائــج يـهــدد بتعريض
السلم األهلي للخطر» ،وهو ما استدعى
رد ًا م ــن ال ـت ـي ــار ال ـ ـصـ ــدري ،ح ـي ــث ق ــال
م ـق ـت ــدى الـ ـص ــدر «لـ ــن ي ـت ــزع ــزع ال ـس ـلــم
األه ـل ــي ف ــي وط ـنــي  ...أوصـ ــي بـضـبــط
ال ـن ـفــس وت ـقــديــم ال ـم ـصــالــح ال ـعــامــة عـلــى
الـخــاصــة» وليعيد األول رده قــائـ ًا :إن
ما حصل «سينعكس سلب ًا على المسار
الديمقراطي والوفاق المجتمعي».
النتائج هي خطوة أولى فحسب
إن االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـبــرل ـمــان ـيــة ال ـعــراق ـيــة
وان ـت ـه ــاءه ــا ،تـعـنــي ت ـمــام ـ ًا ب ــدء ال ـصــراع
على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
ورئاستها وتوزيع الحصص والمناصب
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ب ــاالسـ ـتـ ـن ــاد إل ـ ــى عــام ـل ـيــن
أساسيين مـتــوازيـيــن :مـصــادر التدفقات
الـمــالـيــة مــن هــذ الـمـنــاصــب ،والـتـحـكــم بها
بــال ـتــوازي مــع مــراكــز الـسـلـطــة األق ــوى
واألك ـث ــر ت ــأث ـي ــر ًا ،وه ــي ال ـم ـنــاصــب الـتــي
سيتباحثها الـبــرلـمــان الـمـقـبــل ،وبــدرجــة
أولــى بين الـقــوى الـثــاثــة األكـبــر :التيار
الـ ـص ــدري وك ـت ـلــة ال ـت ـق ــدم وك ـت ـلــة دول ــة
القانون ،فض ًال عن إقامة أية تحالفات أو
تكتالت مــن الـقــوى ذات المقاعد األقــل،
والتي ستؤثر على عملية اتخاذ القرار
ضـمــن ال ـبــرل ـمــان ،مـمــا يـعـنــي ،بــاإلضــافــة
للتجارب السابقة ،إلى أن عملية اختيار
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رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة وت ـشـك ـيـل ـهــا ق ــد تـمـتــد
ل ــوق ــت ط ــوي ــل آخـ ــر ،ف ـض ـ ًا ع ــن أنـ ــه قــد
تنتج خالفات سياسية أعمق بين القوى
العراقية جميعها.
وباختصار ،فــإن هــذا الخط الـعــام يعني
أمـ ــر ًا واح ـ ــد ًا :لــم يـتـغـيــر ش ــيء بــالـنـسـبــة
للعراقيين ،وبقيت منظومة المحاصصة
ال ـع ــراق ـي ــة ع ـل ــى م ــا ه ــي ع ـل ـيــه بــآل ـيــات ـهــا
وس ـي ــاس ـت ـه ــا ،وك ـي ـف ـيــة ع ـم ـل ـهــا ،ب ـصــرف
ال ـن ـظــر ع ــن الــراب ـح ـيــن وال ـخــاســريــن أيّـ ـ ًا
كانوا.
المشاركة المنخفضة
هي المؤشر األكثر أهمية
ب ـل ـغــت ن ـس ـبــة م ـش ــارك ــة ال ـع ــراق ـي ـي ــن فــي
ال ـت ـص ــوي ــت ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات ال ـبــرل ـمــان ـيــة
 %43فـقــط ،وهــذا الــرقــم وفـقـ ًا لمفوضية
االن ـت ـخــابــات ال ـعــراق ـيــة الــرس ـم ـيــة ،وهــي
ن ـس ـب ــة أق ـ ــل ب ـك ـث ـيــر م ـم ــا ك ـ ــان م ـتــوق ـع ـ ًا
لـلـحـكــومــة الـعــراقـيــة ورئـيـسـهــا مصطفى
الـكــاظـمــي ولـمـخـتـلــف ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة
الـعــراقـيــة ،وال بــد مــن اإلش ــارة عـلــى أن
أعداد ًا كبيرة من المشاركين قد صوتوا
إثر عمليات شراء األصوات ،أو الوعود
بعينات مادية كملبس ومسكن وتمكين
خــدمــات عــامــة وغ ـيــره بــاالس ـت ـفــادة من
ال ـظــروف الـمـعـيـشـيــة الـسـيـئــة والـمـتــدنـيــة
جــد ًا ،باإلضافة إلــى عوامل أخــرى ليس
أق ـل ـه ــا ال ــدع ــاي ــة ال ـك ـب ـي ــرة وال ـت ـح ــري ــض
ال ـس ـيــاســي ل ـل ـم ـشــاركــة ،م ـمــا ي ـع ـنــي بــأن
النسبة الحقيقية والــواعـيــة للمشاركين
بوضعها في تحليل سياسي صحيح هي
أقل من ذلك بكثير ،لتشير هذه النسبة
المنخفضة إلــى عــدة أمــور ،أولـهــا :حالة
اإلح ـبــاط وف ـقــدان األم ــل مــن المنظومة
الـعــراقـيــة الـحــالـيــة وانـتـخــابــاتـهــا أيّ ـ ًا تكن.
وث ــانـ ـيـ ـ ًا :ح ــال ــة ال ـق ـطــع ال ـم ـت ــزاي ــدة بـيــن
ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة الـعــراقـيــة والـجـمـهــور
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ال ـع ــراق ــي ب ــأس ــره .وث ــال ـث ـ ًا واأله ـ ــم :هــو
اإلشــارة الرسمية بأن أغلبية العراقيين
مناهضين للمنظومة العراقية ولمختلف
قواها السياسية ،ويشكلون بمجموعهم
خ ــزان ـ ًا شـعـبـيـ ًا ق ــاب ـ ًا لــان ـف ـجــار ف ــي أيــة
ل ـح ـظ ــة ،بــال ـم ـثــل م ــن ان ـت ـف ــاض ــة ت ـشــريــن
ف ــي عـ ــام  ،2019ب ــل وبـ ــدرجـ ــة وزخ ــم
أع ـل ــى وأك ـب ــر ح ـي ـن ـمــا ت ـتــوفــر ال ـظ ــروف
ال ـم ــائ ـم ــة ،وأخ ـ ـيـ ــر ًا ،إن هـ ــذه األغ ـل ـب ـيــة
بدورها قابلة وقادرة على إنتاج وتبني
تيارها السياسي الــذي يعبر عنها وعن
مصالحها بالتغيير الـجــذري والحقيقي
ال ــوط ـن ــي ،واالس ـت ـق ــال ع ــن ال ـتــدخــات
والـهـيـمـنــة الـخــارجـيــة أيّ ـ ًا تـكــن مستقب ًال،
وهو األمر الماضي في تطوره أساس ًا.
واشنطن حققت هدفها؟
وفق ًا لالتفاق العراقي -األمريكي يجب
ع ـل ــى واش ـن ـط ــن إخ ـ ـ ــراج ك ــاف ــة ق ــوات ـه ــا
«المقاتلة» من العراق في موعد أقصاه
آخ ــر ال ـعــام ال ـج ــاري ،أي ب ـمــدة حــوالــي
شهرين ونصف من اآلن ،وهي فترة قد
ال تكون كافية للبرلمان العراقي إلنتاج
ح ـكــوم ـتــه ال ـج ــدي ــدة إذا م ــا ن ـش ـبــت أيــة
خــافــات حــول هــذا األمــر ،فـضـ ًا عــن أن
خروج القوات األمريكية نفسه سيؤثر
مـبــاشــرة عـلــى عـمـلـيــة تـشـكـيــل الـحـكــومــة
ال ـم ـق ـب ـل ــة ،م ـم ــا يـ ـه ــدد رغـ ـب ــة واش ـن ـط ــن
بتمتين منظومتها الـعــراقـيــة ومباركتها
لـهــا ،وتثبيتها بـمـعــادالت تناسبها ُقبيل
انـ ـخـ ـفـ ــاض وزن ـ ـه ـ ــا ،فـ ـضـ ـ ًا عـ ــن رغ ـب ــة
ومـســاعــي واشـنـطــن الحثيثة بتخفيض
ال ــوزن اإليــرانــي فــي ال ـعــراق ،لـمــا يماثل
الــوزن األمــريـكــي بعد االنـسـحــاب بالحد
األدنـ ــى ،وه ــو ال ـهــدف غـيــر الـمـضـمــون،
وال يـمـكــن ضـمــانـتــه وتـثـبـيـتــه لـمـصـلـحــة
لواشنطن بطبيعة الحال.
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صدرت كتب جديدة تتحدث حول الرأسمالية والبيئة والمناخ
والوقود األحفوري ومالمح مجتمع ما بعد الرأسمالية.
ǧقاسيون

معضلة المقاومة
ي ـت ـح ــدث جـ ـ ــورج هـ ــوبـ ــرج فـ ــي ك ـتــابــه
«مـ ـعـ ـضـ ـل ــة ال ـ ـم ـ ـقـ ــاومـ ــة» ع ـ ــن حـ ــركـ ــات
المقاومة وأزمــة المناخ .حيث أصبحت
ال ـم ـق ــاوم ــة ال ـم ـن ـظ ـم ــة ل ـل ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة
للوقود األحـفــوري وخطوط األنابيب،
قوة سياسية هائلة في أمريكا الشمالية
حسب الكاتب .ويحقق جــورج هوبرج
في إستراتيجية النشطاء لعرقلة البنية
الـتـحـتـيــة لـلــوقــود األح ـفــوري بالتحالف
مع مجموعات السكان األصليين .صدر
الكتاب عن مطبعة معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا.
الحياة والموات
وفي كتاب مايكل حنا الصادر عن مطبعة
جامعة كامبريدج سجل لحفريات فترات
ان ـف ـجــار ال ـت ـنــوع ال ـب ـيــولــوجــي ،وال ـف ـتــرات
القصيرة التي تم فيها القضاء على جزء
كـبـيــر مــن الـحـيــاة فــي أح ــداث االن ـقــراض
الجماعي .ويقول الكاتب :لم تصبح األزمة
الـحـيــويــة الـحــالـيــة ان ـقــراض ـ ًا جـمــاعـيـ ًا بـعــد،
ولكن أوجه التشابه مع أحداث االنقراض
الجماعي القديمة عميقة ومقلقة للغاية .ال

يــزال لدينا بعض الــوقــت لتجنب الكارثة،
ولكن فقط إذا تصرفنا بسرعة.

عصر النار
وي ـت ـح ــدث س ـت ـي ـفــن ج ـي ــه ب ــاي ــن ف ــي كـتــابــه
الـ ـصـ ــادر ع ــن ج ــام ـع ــة كــال ـي ـفــورن ـيــا «ك ـيــف
أنشأنا عصر ًا من النار» عن انهيار العالقات
القديمة بين البشر والنار عندما بدأ الناس
ف ــي حـ ــرق ال ـك ـت ـلــة ال ـح ـي ــوي ــة األح ـف ــوري ــة،
وأص ـب ـح ــت ال ـق ــوة ال ـن ــاري ــة ال ـب ـشــريــة غـيــر
محدودة .وأدى تغيّر المناخ المح ّفز بالنار
إلى عولمة التأثيرات في حقبة جيولوجية
جـ ــديـ ــدة .ويـ ـحـ ـ ّذر م ــن اح ـت ـم ــال ـي ــة ال ـع ـصــر
الجليدي الجديد وإعــادة تشكيل األرض.
ويـ ـقـ ــول :اآلن ي ـج ــب ع ـل ـي ـنــا أن نـسـتـعـيــد
مسؤوليتنا كحراس لهب الكوكب.

المناخ والرأسمالية والكارثة
أمــا رومــان فيشرح ،ويـجــادل فــي كتابه
«الـتـكـيــف الـعـظـيــم ،الـمـنــاخ والــرأسـمــالـيــة
وال ـك ــارث ــة» ك ـيــف ش ـجــع االق ـت ـصــاديــون
ال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ـي ــون ال ـت ـك ـي ــف مـ ــع ت ـغ ـيــر
المناخ ،بد ًال من مكافحة أسباب األزمة.
واس ـت ـنــدت كــل حـلــولـهــم إل ــى «ال ـســوق»
التي فشلت في مواجهة التغيّر المناخي
ال ـخ ـط ـي ــر ،ك ـم ــا ب ـ ــدأت ت ـف ـشــل ف ــي جـنــي
األرباح منه.

أخبار ثقافية

ما بعد الرأسمالية
وخ ـصــص كــري ـس ـتــوف ه ـيــرمــان كـتــابــه
ال ـصــادر عــن جــامـعــة إكـسـفــورد «مــامــح
مـجـتـمــع م ــا ب ـعــد الــرأس ـمــال ـيــة» لـتــوجـيــه
ال ـن ـق ــد ال ـش ــدي ــد ل ـل ـت ـس ـل ـيــع .ح ـي ــث طـعــن
ال ـن ـش ـطــاء ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـعــالــم فــي
تسليع المياه والتعليم والرعاية الصحية
والسلع األساسية األخرى .ولكن ما هو
التسليع ولـمــاذا يمثل مشكلة؟ يتجاوز
هيرمان النقد األخالقي لتطوير التحليل
ال ـمــادي ال ــذي يـنـتـقــد الـتـسـلـيــع ويـقـتــرح
ن ـم ــوذج ـ ًا جـ ــديـ ــد ًا ل ــإن ـت ــاج ي ــرك ــز عـلــى
االحتياجات بد ًال من األرباح.

كانوا وكنا

الشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود

المؤتمر السمعي البصري الذكي

أحيت جمعية الشعر في اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين
لـقــا ًء لالحتفاء بالشاعر والشهيد الفلسطيني عبد الرحيم محمود
وتحدثت الـمــداخــات عــن محطات مــن حياته .مشيرة إلــى أنــه من
مواليد عام  1913في مدينة طولكرم بفلسطين المحتلة وهو ثوري
وشــاعــر لـقــب بالشهيد قـبــل أن يــرتـقــي شـهـيــد ًا خــال مـشــاركـتــه في
التصدي للعصابات الصهيونية إبــان حــرب فلسطين  .1948وجاء
هذا اللقب بسبب قصيدته «الشهيد» التي قال فيها «سأحمل روحي
على راحتي ،وألقي بها في مهاوي الردى ،فإما حياة تسر الصديق،
وإما ممات يغيظ العدا».

افـتـتــح الـمــؤتـمــر الـسـمـعــي الـبـصــري الــذكــي ( )GIACلـسـنــة  2021يــوم 12
تشرين األول في مدينة تشينغداو .وقد تم التوقيع على عشرة مشاريع
رئيسية فــي مجال االقـتـصــاد الجديد بما فــي ذلــك مـشــروع تصنيع وحــدة
الـكــامـيــرا والتعبئة والتغليف لـشــرائــح  CISالـحـســاســة لـلـضــوء ،ومـشــروع
حديقة هواشين لتكنولوجيا أشباه المواصالت ،والتي استقرت كلها في
منطقة التكنولوجيا الفائقة بمدينة تشينغداو .باعتبارها قطب ًا للصناعة
السمعية البصرية الذكية ،وينعقد هــذا المؤتمر بشكل سـنــوي ،حيث عقد
هذا المؤتمر في مدينة تشينغداو لمدة ثالث سنوات متتالية.

تصاعدت حركة عمّال النسيج في حلب في خمسينات القرن الماضي،
وخــاض الـعـمــال اإلضــرابــات مــن أجــل زي ــادة األج ــور ومـنــع التسريح
التعسفي وحق التنظيم النقابي .ومن أهم حركات عمّال النسيج ذلك
اإلضراب الكبير عام  ،1956وشاركهم حوالي  15ألف عامل في مدينة
حـلــب مــن أجــل إل ـغــاء قــانــون مـنــع الـعـمــل الـسـيــاســي فــي الـنـقــابــات .في
الصورة عامالت النسيج في حلب منتصف الخمسينات.

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

االسم
خالد الشرع
وائل منذر

الهاتف
0968844820
0935662555

دمشق وريفها
حلب
الالذقية

محمد عادل اللحام
جمال عبدو
صالح طراف

0944484795
0933796639
0988386581

طرطوس
حماة
دير الزور

صالح معنا
أنور أبوحامضة
زهير المشعان

0999725141
0933763888
0932801133

الحسكة

حمداهلل ابراهيم

0999212404

الرقة

محمد فياض

0945817112

بناء على قرار المؤتمر االستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
(تم إغالق تحرير هذا العدد يوم األحد « )٢٠21/10/17قاسيون» أصدرها الشيوعيون السوريون ً
قاسيون ناطقة باسم حزب اإلرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع االستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣

زوروا موقعنا على اإلنترنتwww.kassioun.org :

متالزمات الشخصية اإلنسانية في عصر األزمة الشاملة

من المعلوم أن النظرة إلى العالم تتضمن فيها محددات
العالقة مع هذا العالم ،أي هي التي ترسم معالم الممارسة.
فالفلسفة في العلم مث ًال تتمثل في نهاية المطاف
بالمنهجية التي يعبر فيها العلم عن نفسه في ميدان
الممارسة والتعامل مع ظواهر الواقع .المنهجية في العلم إذًا
هي شخص ّية العلم .بينما على المستوى االجتماعي-الفردي
فإن المنهجية تكتسي بمالمح الشخصية الفردية التي تشكل
إطار التقاء نظرة الفرد إلى العالم مع ظواهر هذا العالم،
وتشكل ممارسته .فالشخصية اإلنسانية هي المنهجية
ّ
بلبوس فضفاض .فكيف أ ّثرت الثقافة في العقود الماضية
على الشخصية اإلنسانية وصراعاتها؟
ǧد .محمد المعوش

الشخصية ومعادلتها
يـ ـ ـق ـ ــول ع ـ ــال ـ ــم الـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــس -عـ ـصـ ـبـ ـي ــات-
ال ـســوف ـيــاتــي أل ـس ـك ـنــدر ل ــوري ــا ف ــي خــاتـمــة
ك ـتــابــه «ع ـقــل ش ـخــص ذاك ـ ــريّ» (دراس ــة
حالة عــن شخص لــه ذاكــرة واسـعــة و«ال
نهائية» وهو من ضمن عدة حاالت نادرة
عرفها العالم ممّن يتمتعون بهذه القدرة)
أن قـ ــدرات ال ــذاك ــرة ل ــدى ه ــذا الـشـخــص
قــد أثــرت على مجمل شخصيته وعالقته
بــالـعــالــم .وحـتــى ال نبعتد عــن موضوعنا،
ي ـق ــول ل ــوري ــا إنـ ــه ع ـلــى ع ـلــم ال ـن ـفــس فــي
الـمـسـتـقـبــل أن يـقــدر عـلــى تـحــديــد قــوانـيــن
تش ّكل بـنــاء الشخصية إلــى حــد مــن الدقة
والملموسية كما يتم اليوم تحديد قوانين
تركيب المواد الكيميائية ،عبر القدرة على
تحديد مــا سماه «مـتــازمــات الشخصية»
)Personality
(Syndromes
ال ـ ـت ـ ــي تـ ـمـ ـ ّثـ ــل تـ ــركـ ـيـ ـبـ ــات مـ ـ ـح ـ ــددة مــن
ع ــوارض الشخصية لـهــا بـنــاؤهــا الـخــاص
ك ــال ـم ـت ــازم ــات ال ـت ــي ت ـظ ـهــر ف ــي م ـيــاديــن
أخ ــرى صـحـيــة جـســديــة أو عـقـلـيــة ،وهــذه
الـمـتــازمــات تظهر لــدى اخـتــال الـتــوازن
فــي تـطــور الـشـخـصـيــة .ويـعـتـبــر لــوريــا أن

ه ــذه الـمـهـمــة ه ــي م ــن ال ـم ـهــام الـحـســاســة
التي يمكن عبرها دراسة المالمح الفردية
انـطــاقـ ًا مــن الـبـنــاء الـكـ ّلــي للشخصية ،وال
يـمـكــن تـحــديــد عــدد الـعـقــود مــن الـسـنــوات
ال ـتــي سـيـصــل فـيـهــا عـلــم الـنـفــس إل ــى تلك
القدرة.
الفلسفة بين العلم و
الممارسة الفردية
إذا كانت المنهجية في العلم هي التعبير
الممارسي عن التيار الفلسفي الذي يوجه
هذا العلم أو ذاك ،أي إن النظرة إلى العالم
تتمظر بالنهاية على مستوى المنهجية،
فإن النظرة إلى العالم في ميدان الممارسة
االجتماعية -الفردية بشكل عام للغالبية
ال ـم ـط ـل ـقــة م ــن ال ـب ـشــر ال ــذي ــن ال ي ـقــومــون
ب ـم ـمــارســة عـلـمـيــة واع ـي ــة ،فــإن ـهــا تـتـمـظـهــر
من خــال سلوكياتهم وعالقتهم بظواهر
ال ـ ــواق ـ ــع .إن ـه ــا ت ـت ـم ـظ ـهــر فـ ــي ال ـش ـخ ـص ـيــة
الفردية .وكلما اختلفت النظرة إلى العالم،
تختلف معها بالضرورة المنهجية المتبعة
فــي الـعــاقــة مــع ظــواهــر ال ــواق ــع ،إن كــان
العلم أو في الممارسة «العفوية» للغالبية،
فـتـتـغـيــر ب ــال ـض ــرورة مــامــح شـخـصـيـتـهــم.
لـهــذا يمكن الـقــول إن كــل تـيــار فلسفي قد
يجد التعبير عنه في متالزمات شخصية
محددة ،كما يمكن في العام أن نجد العلم
التجريبي أو الوضعي أو اإلنتقائي...
الليبرالية وتيارها الفلسفي
ف ــي ال ـع ـقــود ال ـمــاض ـيــة سـ ــادت الـلـيـبــرالـيــة
وهيمنت على ميدان الوعي .وك ّل مجتمع
ت ــأ ّث ــر ف ـي ـهــا ح ـســب خـصــوصـيـتــه الـثـقــافـيــة
واإلجتماعية .والليبرالية لها نظرة محددة
إلــى الـعــالــم كــانــت فــي تـحــول دائ ــم حسب
تـطــور األزم ــة فــي الـمـنـظــومــة الــرأسـمــالـيــة
ك ـكــل .وب ــداي ــة م ــن ف ـكــرة أن ال ـف ــرد يـمـلــك

أية حماية
وتوحيد وتوازن
للشخصية يمر
حصراً عبر مسار
تقدم النقيض
فكرياً وثقافياً
من هنا أهمية
المعركة
األيديولوجية
التي تشكل وال
شك النظرة
البديلة إلى العالم

قــدرة الـتـطــور بـمـعــزل عــن ال ـظــروف ،ولــه
وحــده قــدرة التأثير على مصيره ،وعلى
تـحـقـيــق إرضـ ــاء حــاج ـتــه ،وب ــأن ال ـس ـعــادة
هــي فــي االس ـت ـهــاك ال ـم ـفــرط ،والـتـطــرف
في هــذا اإلرضــاء عبر الكسب األكـبــر ،في
مقابل تجاهل واإلبتعاد عن كل ما ينغص،
وتـ ـح ــدي ــد ًا الـ ـخ ــوض ف ــي ق ـض ــاي ــا ال ــواق ــع
والسياسة ،فإن هكذا نظرة رسمت مالمح
الشخصية الفردية وسلوكيات األشخاص
ال ـتــي يـمـكــن مــاحـظـتـهــا بـكــل وض ــوح في
مـخـتـلــف مـظــاهــر الـحـيــاة الـيــومـيــة مـعـبّــرة
ع ــن ت ـيــار فـلـسـفــة اإلش ـب ــاع األق ـص ــى ،لـهــا
مــامــح الفلسفة الــوضـعـيــة الـتــي تعبر عن
نـفـسـهــا فــي الـعـلــم بــاالرت ـكــاز إل ــى المعطى
الـحـســي وال ــدراس ــة الـكـمّـيــة لـلـظــواهــر في
تـجــاهــل لـلـنـظــريــة والـفـكــر الـسـبـبــي ،وكــأن
الوضعية تبريرية فــي جــوهــرهــا ،هــذا في
مــرحـلــة الـصـعــود الـمــؤقــت لـلــرأسـمــالـيــة في
الـعـقــود الـمــاضـيــة الـتــي امـتــاز فـيـهــا الــواقــع
بكل «المعطيات» التي تشير إلى «نجاح
الــرأسـمــالـيــة» .ولـكــن هـكــذا نـظــرة متعالية
وفــوق ـيــة وتـضـخـمـيــة وع ـنــد بــدايــة األزم ــة
وانغالق أفق الليبرالية وضيق هوامشها،
اخ ـت ـل ــت ت ـل ــك ال ـن ـظ ــرة «ال ـم ـت ـف ــائ ـل ــة» إل ــى
الـعــالــم ،وبــدأت النظرة المعلنة إلــى العالم
بــالـتــراجــع لـصــالــح تفكيكية أعـلــى ،انـطــاقـ ًا
من الظرف والزمان والمكان ،معبّرة عن
تجريبية واضـحــة ،ومــع كــل تـقــدم لألزمة
غــابــت كـلـيـ ًا أيــة نـظــرة معلنة نـحــو الـعــالــم،
وتقشفية وتعففية أعلى على حساب اللذة
واالستهالك ،ومــن ثم ســادت التشكيكية،
وهــا هــي الـعــدمـيــة الـيــوم تـسـيـطــر .فالفكر
ال ـســائــد ي ـع ـدّل ن ـظــرتــه إل ــى ال ـعــالــم وال ـتــي
يـ ــروجـ ـهـ ــا فـ ــي كـ ــل وسـ ــائـ ـلـ ــه اإلع ــامـ ـي ــة
والعلمية والفنية حسب الــواقــع وأزمـتــه،
فالفكر الرسمي اليوم يعلن عن عجزه عن
فهم والتعامل مع الواقع.

وكــان لهذا التطور في النظرة إلــى العالم
تأثير على السلوك الـفــردي والشخصية،
ف ـك ــل م ــرح ـل ــة ك ــان ــت ل ـه ــا «ش ـخ ـص ـي ـت ـهــا»
ال ـفــرديــة الـمـهـيـمـنــة دون أن نـنـفــي طـبـعـ ًا
التداخل بين عدة اتجاهات في تشكيل كل
شخصية ،انطالق ًا من التعقيد في الظرف
االج ـت ـمــاعــي ال ـف ــردي وغ ـن ــاه وت ـحــوالتــه
ال ــزم ـن ـي ــة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ح ـس ــب خـصــوصـيــة
كــل فــرد وكــل بنية اجـتـمــاعـيــة .ولـهــذا فــإن
األزمـ ــة ال ـي ــوم ه ــي ف ــي شـخـصـيــة مـفـكـكــة،
عــاجــزة ،متخبطة ،وســوداويــة تشكيكية،
وف ــي أق ـص ــى م ـس ـتــواهــا تـعـتـنــق الـعــدمـيــة
مــذه ـب ـ ًا ،وق ــد تـنـتـقــل ســري ـع ـ ًا بـيــن الـتـعـفــف
واإلشباع المتضخم المتاح للحاجات ،في
االب ـت ـعــاد عــن اعـتـنــاق نـظــرة مــوحــدة إلــى
العالم بسبب عــدم فهمها له حسب التيار
السائد .وهذا في العلم كما في الممارسة
الفردية.
تركة الرأسمالية:
موت مادي وروحي
ه ــذا م ــا ت ـتــركــه الــرأس ـمــال ـيــة م ــن أث ــر عـلــى
الـمـجـتـمــع ال ـب ـش ــري ،ف ــي أق ـص ــى أزم ـت ـهــا.
وأيــة حماية وتوحيد وتــوازن للشخصية
ي ـمــر ح ـص ــر ًا ع ـبــر م ـس ــار ت ـق ــدم الـنـقـيــض
ف ـكــري ـ ًا وث ـقــاف ـي ـ ًا .مــن هـنــا أهـمـيــة الـمـعــركــة
األيديولوجية التي تشكل وال شك النظرة
الـبــديـلــة إلــى الـعــالــم ،فــي قــوانـيـنــه الواقعية
وآف ـ ــاق تـ ـط ــوره ال ـم ـم ـك ـنــة -ال ـض ــروري ــة.
فالتيار الـمــادي -التاريخي يرسم مالمح
ش ـخ ـص ـي ــة ل ـه ــا مـ ــن الـ ـ ـت ـ ــوازن وال ـج ــدي ــة
وااللـتــزام والـهــدوء والواقعية أبعد مدى،
رب ـط ـ ًا ب ــال ـق ــدرة ع ـلــى ال ـم ـمــارســة الـبــديـلــة
بــال ـط ـبــع ،وح ـتــى ح ـيــن ت ـقــدم ه ــذا الـبــديــل
عــال ـم ـي ـ ًا فــالـبـشــريــة تـسـيــر ف ــي م ـتــازمــات
مضطربة.

