االفتتاحية
ما وراء رفع الدعم
سياسات الــدعــم ،ومنذ اللحظة األولــى ،كانت تعبير ًا
ع ــن ّأن األج ـ ــور ال ت ـك ـفــي أص ـحــاب ـهــا ل ـل ــوص ــول إلــى
الحد األدنــى لمستوى المعيشة؛ ولــذا كــان ال بــد من
دعمها ،سواء بتثبيت أسعار بعض السلع األساسية
كالمحروقات والكهرباء والخبز مث ًال ،أو بغيرها من
الطرق.
أي ّأن وجــود سـيــاســة الــدعــم بـحــد ذات ــه ،كــان تعبير ًا
عن تشوهين كبيرين في االقتصاد السوري ،األول:
هو تشوه العالقة بين األجــور واألربــاح ،ولمصلحة
األرب ــاح بطبيعة الـحــال .والـثــانــي :هــو تـشــوه العالقة
بـيــن األج ــور وبـيــن الـحــد األدن ــى لمستوى المعيشة.
فإن استمرار الدعم خالل عقود مضت،
وبهذا المعنىّ ،
كان تعبير ًا عن استمرار هذين التشوهين وتعمّقهما.
وإذا كــان بـقــاء الــدعــم أو رفـعــه ليس هــدفـ ًا بحد ذاتــه،
فإن التوازن بين األجر ومستوى المعيشة الوسطي
ّ
هــو الـهــدف .أي ّأن كــل دع ـ ٍم يـجــري سحبه يجب أن
فإن سحب
يتم تعويضه رفع ًا حقيقي ًا في األجور ،وإال ّ
ال ــدع ــم دون ال ـت ـعــويــض ع ـمّــا ي ـتــم سـحـبــه ه ــو ش ــي ٌء
ال اس ــم آخ ــر لــه س ــوى أن ــه ن ـه ـبٌ إضــافــي يــذهــب من
جيوب أصحاب األجور إلى جيوب أصحاب األرباح،
وبرعاية رسمية...
تــأخــذ عـمـلـيــة رف ــع الــدعــم أش ـك ــا ًال مـتـنــوعــة كـمــا تثبت
التجربة الـمُــرة للشعب الـســوري؛ فليس رفــع أسعار
المواد األساسية ،مثل :الخبز والمحروقات والكهرباء
وغيرها ،الشكل الوحيد لرفع الدعم؛ بل هنالك أيض ًا
أشكال أكثرُ «شطارة» تتم ممارستها في عملية رفع
ٌ
الدعم؛ بينها تخفيض المخصصات التموينية وصو ًال
إللغائها ،وكذلك تخفيض مخصصات المازوت والغاز
ال ـم ـنــزلــي وإلـ ــخ ،وص ـعــوبــة ال ـح ـصــول عـلـيـهــا ،وكــذلــك
تقنين الكهرباء بحيث ال تصل للناس ّإل لِمام ًا ،بينما
تخبرنا التصريحات الرسميةّ :أن «أي مواطن» ممن
يستطيع دفع  300ليرة سورية للكيلو وات الساعي،
يمكنه الحصول عليها ...24/24
إذا كانت عملية رفــع الــدعــم قــد بــدأت بشكل تدريجي
مــع انـطــاق مــا سـمــي «اقـتـصــاد الـســوق االجـتـمــاعــي»
عام  ،2005وكانت تصب بشكل مباشر في مزيد من
التشوه في العالقة بين األجور واألربــاح ،وترجمت
نفسها بارتفاع نسبة الفقر خالل  5سنوات من %30
إلــى  %44مــن السوريين ،فـ ّـإن مــا يجري مــن عمليات
رفع دعم هذه األيام يهدف إلى ما هو أبعد من مجرد
تعظيم النهب...
أيّ جهاز دولة كان ،له من حيث من المبدأ وظيفتان
أساسيتان :القمع والتنظيم .القمع بمعنى استخدام
ال ـقــوة أو اإلي ـح ــاء بــاسـتـخــدامـهــا لـلـحـفــاظ عـلــى نمط
ت ــوزي ــع ث ـ ــروةٍ م ـح ــدد ،وال ـت ـن ـظ ـيــم ب ـمــا يـتـضـمـنــه مــن
وظائف اجتماعية متنوعة لجهاز الدولة.
عملية رفــع الــدعــم الـجــاريــة تـسـتـهــدف إنـهــاء أي دور
اجـتـمــاعــي لـجـهــاز ال ــدول ــة ،وتــال ـي ـ ًا ،تـحــويـلــه إل ــى أداة
قـمــع عــاريــة بــأيــدي أص ـحــاب ال ـن ـهــب ...وه ــذا ال يـهــدد
المنظومة السياسية االقتصادية االجتماعية فحسب،
بل ويهدد وجود جهاز الدولة نفسه ،ووجود الدولة
نفسها.
مــن جهة ثــانـيــة ،فـ ّـإن عملية رفــع الــدعــم الـجــاريــة ،وإذ
تستهدف الدولة نفسها ،فإنها تستهدفها عبر الضغط
إلــى ال ـحــدود الـقـصــوى عـلــى «ال ـف ـئــات» الـتــي يبشرنا
رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة االق ـت ـص ــادي ــة بــأن ـهــا سـتـسـتـثـنــى مــن
الــدعــم ...ضـغــط عنيف وغـيــر مـسـبــوق ،تـجــري عبره
ـول
م ـحــاولــة إدخ ـ ــال ه ــذه «ال ـف ـئ ــات» ف ــي عـمـلـيــة ت ـحـ ٍ
وانزياح تاريخي ،بما في ذلك عن مفاهيم واتجاهاتٍ
لم تفلح كل المصائب التي وقعت على الرؤوس حتى
اآلن بإنهائها...
الــدفــاع عــن «الـفـئــات الـمـسـتـثـنــاة» والـتــي ستستثنى،
أي الــدفــاع عــن ال ـ  %90مــن الـســوريـيــن فــي وجــه من
يضغطون عليهم حتى الـخـنــق ،يتطلب إعــادة النظر
بمجمل البنية االقتصادية -االجتماعية للبالد ،والتي
هي إعادة نظر بمجمل البنية السياسية أيض ًا ...وهذه
وتلك طريقهما الوحيد بــات الحل السياسي الشامل
على أساس القرار  ،2254والذي أدى تأخره بالذات
إلى هذا التدهور السريع والكبير.
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حضن الوطن»
لمن يدفع أكثر!
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شؤون محلية

شؤون اقتصادية

العمال
يدفعون الثمن

ماذا يحمل لنا القمح المرسل
من الواليات المتحدة؟

انتصار جديد لمصلحة حيتان
السوق على حساب المستهلك

نموذج الصين
في القضاء على الفقر
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الليبرالية وصناعة الفساد وطرق مواجهتها

العمال يدفعون الثمن
فــي ال ـص ـبــاح ال ـبــاكــر وك ـمــا هــي ال ـع ــادة يـتــوافــد
الـعـمــال فــي أحــد الـمـعــامــل ويـبــدأ فــي هــذا الـيــوم
عال حول ما هم
المحدد أحاديث العمال بصوت ٍ
مقدمون على فعله هذا اليوم وهو بالنسبة لهم
شــيء كبير سيقررون فيه ما الــذي سيفعلونه
وي ـف ـع ـلــه رب ال ـع ـمــل ،ه ــم ق ـ ــرروا ال ـتــوقــف عــن
العمل ولهم مطالب تقدموا بها ولكن ال إجابة
لمطالبهم ورب العمل قــرر أيـضـ ًا أن يستجيب
لـجــزء يسير لتلك المطالب والـصــراع هنا يبدأ
بـيــن إرادت ـيــن إرادة المطالبين بحقوقهم وهــم
يـعـيـشــون تـحــت ضـغــط الــواقــع الـمـعـيـشــي الـمــر
ويعيشون تحت ضغط شروط العمل القاسية
التي تحمل لهم في صحتهم الكثير من المخاطر
واإلصابات أثناء العمل والسبب بسيط ،وهو
أن رب ال ـع ـمــل ي ـح ـســب ال ـت ـكــال ـيــف إذا م ــا قــام
ب ـتــأم ـيــن أس ـب ــاب ال ــوق ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة والـمـهـنـيــة
للعمال لكل تلك األشياء قرر العمال التوقف عن
العمل والحكاية كما سنرويها وقد سمعناها من
مباشرة.
أصحابها
ً
قرر رب العمل زيادة تعويض المعيشة حسب
الشهادات التي يحملها العاملون في المعمل 25
ألف لحملة البكالوريا و 50ألف لحملة شهادة
المعهد المتوسطة و 100ألف لحملة اإلجــازات
الجامعية والـعـمــال على خطوط اإلنـتــاج نالهم
نصيب قليل مــن تلك الــزيــادة ،وهــم المنتجون
عـلــى خ ـطــوط اإلن ـت ــاج وال ـم ـعــرضــون لـمـخــاطــر
العمل بكل أشكالها وألوانها.
اعـتــرض العمال على تلك القسمة غير العادلة
وه ـ ــم ي ـم ـل ـك ــون ط ــرق ـه ــم فـ ــي إيـ ـصـ ــال رس ــائ ــل
االع ـ ـت ـ ــراض وعـ ـ ــدم ال ـم ــواف ـق ــة ف ــوص ـل ــت تـلــك
الــرســائــل إلــى رب العمل سريع ًا وفهمها وقــرر
تعديلها فجاء التعديل بعدم الموافقة عليه من
قبل العمال حيث قرر نسبة مقطوعة تبلغ %35
مــن األج ــر الـمـقـطــوع وال تـحـتـســب مــن األجــر
ال ـم ـق ـطــوع فــرف ـضــت م ــن ق ـبــل ال ـع ـمــال وقـ ــرروا
اإلع ـ ــان ع ــن مــوق ـف ـهــم ال ــراف ــض ل ــه ،مـطــالـبـيــن
بــاحـتـســابـهــا عـلــى الــراتــب الـمـقـطــوع ول ـكــن رب
العمل «شهم» لم يقبل أن تلوى ذراعه من قبل
الـعـمــال ويـقـبــل بـمــا أرادوه فـقــرر الــرفــض لذلك
الـمـطـلــب وت ـضــامــن ع ـمــال آخـ ــرون مــع الـمـعـمــل
السابق المتوقف وهذه المرة لم يكن التوقف
كلي ًا بل بقي المعمل يعمل مع توقف جزئي في
كل مرة ساعة واحده بالتناوب بين العمال.
رب الـعـمــل حــاول أن يـكــون «ديـمـقــراطـيـ ًا» مع
الـعـمــال وطـلــب مـنـهــم الـلـقــاء فـتــم ،فـكـيــف افتتح
لقاءه بالعمال :أيها العمال أنتم مخربون أنتم
ال تفهمون أنتم تعطلون اإلنـتــاج وستدفعون
ال ـث ـم ــن ومـ ــا ي ـق ـص ــده رب ال ـع ـم ــل بــال ـث ـمــن هــو
تسريح العمال مــن عملهم وهــو على يقين إذا
مــا ســرحـهــم لـيــس هـنــاك مــن يــدافــع عنهم حتى
النقابة الـتــي تمثلهم والمفترض أنـهــا المدافعة
ع ــن ح ـقــوق ال ـع ـمــال وم ـصــال ـح ـهــم ك ــان مــوقـفـهــا
صعب ًا ال تحسد عليه عندما حضر العمال إليها
وقــالــوا مــا يـجــب أن يـقــولــوه بـحـقــه حـيــث كــان
جوابها سنقابل رب العمل ونعلمكم بالنتيجة
التي كانت تسريح أكثر من خمسين عام ًال.
ما تبقى من كالم سنقوله الحق ًا والكالم كثير
بهذا الخصوص.

إن سياسة تجميد األجور في مقابل رفع يومي ومستمر ألسعار السلع والبضائع أدى إلى وصول الفارق بين األجور والرواتب واألسعار إلى أرقام
فلكية وجنونية ،فمن يسد هذه الفجوة إذا لم تسدها الدولة أو تعمل على ردمها سوى الفساد والتناحر بين أبناء المجتمع الواحد ،فحصول
األغلبية على  %13من الثروة فقط وهم يشكلون  %90من الشعب ،فهذا يعني أن كل واحد منهم سيقاتل من أجل نيل حصته أو زيادتها
على حساب اآلخر قدر اإلمكان وباستخدام مختلف األساليب ويصبح المبدأ العام عند الجماهير ّأن الغاية تبرر الوسيلة.
ǧميالد شوقي

واقع مفروض
وال يـسـتـطـيــع ه ـنــا ال ـم ــواط ــن أو أيــة
قـ ــوة س ـيــاس ـيــة أو أخ ــاق ـي ــة أو ديـنـيــة
ه ـنــا ال ــوق ــوف ف ــي وج ــه ه ــذا الـتـنــاحــر
والمنافسة الــذي يــؤســس للفساد بكل
أش ـك ــال ــه وصـ ـ ــوره ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ألن ــه
مفروض على األغلبية بسبب الظروف
المعيشية واالقـتـصــاديــة الـتــي فرضتها
عـلـيـهــم الـلـيـبــرالـيــة وال يــد لـهــم فـيـهــا ،بل
يصبح الفساد طريق ًا مشروع ًا للهروب
من الحرمان والموت جوع ًا.
وه ــذا مــا يــدفــع الـكـثـيــر مــن الـمــواطـنـيــن
إذا لـ ــم ي ـك ــن أغ ـل ـب ـه ــم ع ـل ــى اس ـت ـخ ــدام
أس ــال ـي ــب م ـل ـتــويــة ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى أي
شــيء لـيــؤمـنــوا احـتـيــاجــاتـهــم األســاسـيــة
وي ـص ـب ــح ال ـس ـع ــي وراء ل ـق ـمــة الـعـيــش
هــو ال ـهــدف الــوح ـيــد فــي حـيــاتـهــم مهما
كــانــت ال ـطــري ـقــة وال ـس ـبــل ،وي ـص ـبــح كــل
ش ــيء عــرضــة لـلـبـيــع ول ـكــل ش ــيء ثمن
وفـقــا لـقــوانـيــن ال ـســوق ،ومــن ثــم تنهار
منظومة القيم واألخــاق فــي المجتمع
ويـغــرق المجتمع فــي دوام ــة ال تنتهي

مــن الـجــرائــم وه ــذه هــي نتيجة حتمية
لممارسات الفساد الكبير الــذي أوصل
ماليين البشر إلى حافة الجوع.
تدمير المجتمعات
ت ـع ـمــل ال ـل ـي ـبــرال ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة مـهـمــة
حصان طروادة في تدمير المجمعات
م ــن خـ ــال إفـ ـس ــاد ال ـم ـج ـت ـمــع بــأكـمـلــه
و تــدم ـيــر م ـن ـظــومــة ال ـق ـيــم واألخـ ــاق
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـي ــة ونـ ـشـ ــر ث ـق ــاف ــة ال ـف ـس ــاد
وت ـع ـم ـيــم م ـب ــدأ ال ـم ـص ـل ـحــة الـشـخـصـيــة
فــوق كل اعتبار حيث تصبح األنانية
م ـش ــروع ــة وي ـص ـبــح هـ ــدف ال ـمــواطــن
هو النجاة بنفسه فقط دون التفكير
ب ـم ــن ي ـح ـي ـط ــون بـ ــه بـ ــل وي ـف ـك ــر فــي
م ـص ـل ـح ـتــه ول ـ ــو ك ــان ــت ع ـل ــى ح ـســاب
م ـصــال ـح ـهــم دون اكـ ـتـ ــراث لــوض ـع ـهــم
ودون اكتراث بالوضع العام ويصبح
االه ـت ـم ــام ب ــال ـش ــأن الـ ـع ــام ض ــربـ ـ ًا مــن
ض ــروب الـجـنــون وأي مــواطــن يهتم
ب ـشــأن ال ـعــام سـيـكــون مـجـنــونـ ًا بنظر
األغلبية ،وحينها سينظر الليبراليون
ويتحدثون عــن فـســاد المجتمع وأنــه
ال سبيل إلى إصالحه.

ما الحل؟؟
وإلن ـقــاذ المجتمع ال بــد مــن ومــواجـهــة
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة االق ـت ـص ــادي ــة
ومكافحة الفساد الكبير من خالل بناء
دولــة الـقــانــون ،وبــالـعــدالــة فقط بشقيها
ال ـق ــان ــون ــي واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي مـ ــع إع ـط ــاء
أوس ــع حــريــات سـيــاسـيــة وديـمـقــراطـيــة
ي ـت ـم ـكــن ال ـم ـج ـت ـمــع مـ ــن ال ـه ـج ــوم عـلــى
مواقع الفساد الكبير وتدميرها وإنقاذ
المجتمع والدولة مع ًا من شبكة الفساد
الـعـنـكـبــوتـيــة الـتــي أحــاكـهــا حــول الــدولــة
ومؤسساتها والمجتمع.
بـهــذه اإلج ــراءات فقط نستطيع إنقاذ
ال ـم ـج ـت ـمــع مـ ــن بـ ــراثـ ــن ق ـ ــوى ال ـف ـس ــاد
وال ـل ـي ـبــرال ـيــة ون ـض ـعــف تــأث ـيــرهــا عـلــى
ال ـم ـج ـت ـمــع إلـ ــى أب ـع ــد ال ـ ـحـ ــدود ،وه ــذا
يتطلب إحــداث تغيير جــذري وشامل
ببنية النظام الحالي العاجز عن إيجاد
حل ألية أزمة مهما كانت بسيطة يعاني
م ـن ـهــا ال ـم ـج ـت ـمــع وذلـ ــك ب ـســب ان ـس ــداد
األفـ ـ ــق أمـ ــامـ ــه ووصـ ــولـ ــه ب ـس ـيــاســاتــه
الليبرالية إلــى حائط مسدود وهــو ما
أدى إلــى انفجار األزمــة السورية عام
.2011
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تعيش النقابات العمالية اليوم حالة من الجمود ،ويقتصر
عمل النقابات بمعظمه على العمل المكتبي .ولم نسمع
منذ سنوات طويلة أن هذه النقابة أو تلك حددت موقفًا
واضحاً من قضايا عمالية تحتاج إلى موقف حازم وصريح،
وبالحقيقة هذا ليس «تقاعساً» بقدر ما هو تعبير عن
موقف سياسي واضح ،تحتاجه هذه النقابات ،فهي ال تريد
المواجهة مع السلطة التنفيذية بشكل جدي ،وتفضل
خيار المهادنة .أما أرباب العمل فكانوا قادرين على إبراز
مواقفهم من القضايا المتعلقة بالعمال وحقوقهم بكافة
الطرق واألشكال القانونية منها وغير القانونية ،وخاصة
عندما يتعلق األمر بقضايا األجور والتعويضات التي
العمال.
يستحقها ّ

ǧنبيل عكام

ت ـق ــوم ال ـم ـف ــاوض ــات ال ـج ـمــاع ـيــة عـلــى
عدة قواعد أساسية منها- :أن يكون
أحد طرفي التفاوض نقابة أو اتحاد
مهني أو يمكن أن يكون االتحاد العام
لـنـقــابــات الـعـمــال ،وأن يـكــون الـطــرف
اآلخــر صاحب عمل أو عــدة أصحاب
عمل أو ممثلين عن غرفة الصناعة-.
يـجــب أن يـكــون الـتـفــاوض الجماعي
واضح ًا وخالي ًا من الغلط أو الخداع.
وأن ت ـكــون ح ـقــوق ال ـعــامــل الـ ــواردة
ف ــي قــوان ـيــن ال ـع ـمــل ال ـن ــاف ــذة ،قــانــون
ال ـت ــأم ـي ـن ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة أو ق ــان ــون
العمل غير منقوصة .ومن الضروري
ذكره حق النقابة والعمال في إعالن
اإلضــراب عــن العمل أثـنــاء التفاوض
فـهــو مــن الـحـقــوق األســاس ـيــة للعمال
لـلــدفــاع عــن مصالحهم .إن الـغــايــة من
ال ـم ـف ــاوض ــات ال ـج ـمــاع ـيــة ه ــو تـنـظـيــم
عالقات العمل بين العمال وأصحاب
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،لـ ـكـ ــي تـ ـتـ ـف ــق م ـ ــع ت ـق ـل ـب ــات
األوضـ ـ ــاع ال ـم ـع ـي ـش ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
ال ـس ــائ ــدة ،وهـ ــذا ف ــي ال ـن ـهــايــة يـصـبّ
ف ــي مـصـلـحــة طــرفــي ال ـت ـف ــاوض ،فـمــا

قـ ــد ي ــرض ــى بـ ــه ال ـع ـم ــال مـ ــن ح ـقــوق
اليوم يمكن ّأل يرضوا به مستقب ًال.
وعندما تزداد قوة النقابات العمالية
يـ ــزداد دورهـ ــا فــي رس ــم الـسـيــاســات
االقتصادية واالجتماعية للحكومات
وف ــي تـحـسـيــن ش ــروط عـمــل الـعـمــال
فـ ـ ــي م ـ ـعـ ــامـ ــل وم ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات قـ ـط ــاع
الــدولــة والقطاع الـخــاص .وهــذا يحد
بـشـكــل كـبـيــر م ــن االس ـت ـغ ــال الـنــاتــج
ع ــن ال ـت ـفــاوض ال ـف ــردي ب ـيــن الـعــامــل
وصاحب العمل واختالل التوازن في
الشروط التفاوضية بينهما .وخاصة
بـمــا يـتـعـلــق بــالـحــق األســاســي للعامل
وهــو األجــر إضــافــة إلــى التعويضات
األخــرى ،وكيفية احتسابه وتسجيله
ل ــدى م ـظ ـلــة ال ـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة

ب ـ ـش ـ ـكـ ــل غ ـ ـي ـ ــر م ـ ـن ـ ـق ـ ــوص ونـ ـسـ ـب ــة
الــزيــادات الــدوريــة لـلـعـمّــال ،وحمايته
من التسريح التعسفي جرّاء مطالبته
بحقوقه المشروعة والمسلوبة.
م ــن ال ـم ـف ــروض أن ي ـ ــؤدي تــدخــل
ال ـن ـقــابــات ال ـع ـمــال ـيــة ف ــي ال ـم ـفــاوضــات
ال ـج ـم ــاع ـي ــة إل ـ ــى ف ـ ــرض ت ـش ــري ـع ــات
وقــوانـيــن وفــق معايير دولـيــة تحمي
العامل وتحسن شــروط عمله .ومن
مزايا المفاوضات الجماعية - :تنظيم
عــاقــات الـعـمــل بـيــن فــريـقــي اإلن ـتــاج،
أي بـيــن الـعـمــال وأص ـحــاب الـعـمــل- .
الحد من تدخل السلطات واألجهزة
الـحـكــومـيــة عـبــر الـقـضــاء فــي عــاقــات
ال ـع ـم ــل والـ ـخـ ــافـ ــات ال ـن ــات ـج ــة أث ـن ــاء
العمل - .يوحد شروط العمل ويزيل

الـفــوارق بين العمال ويمنع أصحاب
ال ـع ـم ــل مـ ــن س ـل ــب حـ ـق ــوق ال ـع ـم ــال.
 ت ـع ـطــي ل ـل ـع ـمــال ح ـق ــوق ـ ًا مـكـتـسـبــةويـسـهــل المحافظة عليها وحمايتها.
 ت ـســاهــم ف ــي ت ـطــويــر الـتـشــريـعــاتوالـقــوانـيــن وعــاقــات العمل وتساهم
في استقرارها -.تساهم في تسوية
ال ـم ـن ــازع ــات ب ـيــن ال ـع ـم ــال وأص ـح ــاب
العمل .شمول المفاوضات الجماعية
لـكــافــة الـعـمــال ســواء كــانــوا منتسبين
لـلـنـقــابــات أو غـيــر منتسبين .أمــا هــذا
الـ ـح ــل ال ــوسـ ـط ــي فـ ــي ال ـم ـف ــاوض ــات
الـجـمــاعـيــة يـجــب أن يـنـبــع مــن خــال
ث ـ ــواب ـ ــت ال يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـت ـ ـن ـ ــازل ع ـن ـهــا
وه ـ ــي جـ ـ ــدول ا ُألجـ ـ ـ ــور وال ـ ــروات ـ ــب
والـتـعــويـضــات الـتــي ال بــد أن تــؤمّــن

العيش الكريم للعمال .وقد صدر عن
منظمة العمل الدولية أكثر من اتفاقية
وت ــوص ـي ــة ب ـخ ـص ــوص ال ـم ـف ــاوض ــات
الـجـمــاعـيــة أك ــدت عـلــى أهـمـيـتـهــا ومــن
نافل القول إن أي اتفاق عمل جماعي
يكون نتيجة مفاوضات جماعية بين
ن ـقــابــة أو مـنـظـمــة عـمــالـيــة وأص ـحــاب
ال ـع ـمــل ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص وق ـطــاع
الــدولــة على حــد ســواء .يعتبر أفضل
حل ألية مشكلة يمكن أن تحدث بين
أطراف اإلنتاج ،والوصول إلى حلول
وسطية ترضي طرفي اإلنتاج ال بد
أن تشارك فيها ثالثة أطراف لتثبيت
وحماية عقد االتفاق ،وهي الحكومة
ممثلة بالوزارة المعنية وهي وزارة
العمل ،وممثلي العمال وأرباب العمل.

الطبقة العاملة

إضراب عمال المعادن بإسبانيا
دخل عمال المعادن في مقاطعة قادش جنوب إسبانيا
فــي إضــراب عــام عــن العمل منتصف األسـبــوع الفائت،
ويـعـمــل فــي قـطــاع الـمـعــادن حــوالــي  20000عــامــل في
قادش ،وتطالب النقابات ،بزيادة تدريجية في األجور
بنسبة  ٪3وتتفاوض النقابات العمالية التي تمثل عمال
الـصـنــاعــات الـمـعــدنـيــة مــع أرب ــاب الـعـمــل مـنــذ أي ــام دون
التوصل إلى اتفاق ،رغم أنهم يقولون إن «المحادثات
ستستمر» .وكــان أصـحــاب العمل قــد اقترحوا زيــادات
تدريجية تتراوح بين  ٪0,5و  ٪1,5ودون األخذ بعين
االعـتـبــار الــزيــادة فــي تكاليف المعيشة .ويــزعـمــون أن
الوضع المالي للشركات ،ال يسمح بذلك ،وقال األمين
العام التحاد عمال الصناعات المعدنية في قــادش إن
«أرباب العمل يعرضون هذه الزيادة ،وهو ما لم تقبله
النقابات».

إضراب العاملين شبكة فرانس 24
تعيش شبكة قنوات فرانس  24التابعة للمجموعة اإلعالمية
«فرانس ميديا موند» أكبر موجة احتجاجية منذ نشأتها في
 ،2006حيث يخوض الصحافيون والعاملون في القنوات
األربع الناطقة بالفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية والعربية
إضــراب ـ ًا عــن الـعـمــل مـسـتـمــرا مـنــذ الـخـمـيــس الـمــاضــي ،وذلــك
للمطالبة بإيقاف انتهاك حقوق العاملين ،ويطالب العاملون
بإعادة تقييم األجور والوضوح في لوائح األجور .ويحتج
العاملون على ســوء تنظيم العمل ،حيث يتكبد الكثير من
العاملين أعـبــاء كبيرة ،واصفين اإلدارة بالتعامل مــع هذه
األمـ ــور بــال ـم ـح ـ ِبـطــة .وم ــن ال ـم ـطــالــب أي ـض ـ ًا «إع ـ ــادة تـنـظـيــم
سـلـسـلــة الــرتــب وال ــروات ــب بــاالعـتـمــاد عـلــى مـعــايـيــر الـمـهــارة
واإلنتاج» ،إضافة إلى وضع «خطة للحد من انعدام األمن»
للعاملين .وقال العاملون إنهم صوتوا بأغلبية  60في المئة
على استمرار اإلضراب حتى موعد الجمعية العمومية.

عمال المياومة في ميناء حاويات العقبة
يواصلون إضرابهم..
واصل عمال المياومة في ميناء حاويات العقبة إضرابهم
المفتوح عن العمل لليوم الخامس على التوالي ،وذلك
لـلـمـطــالـبــة بـتـثـبـيـتـهــم والـتــأكـيــد عـلــى حـقــوقـهــم الـعـمــالـيــة،
وقالت اللجنة النقابية لعمال الميناء إن ادارة الشركة
مازالت ترفض الحوار معهم ،ولم تحاول االتصال مع
العمال المضربين البالغ عددهم  224عــامـ ًا ،وأشــارت
الـلـجـنــة الـنـقــابـيــة إل ــى أن ال ـع ـمــال هــم الـعـصــب الــرئـيــس
للعمل ،وبشهادة إدارة الشركة نفسها وال بديل لهم،
لكن إدارة الشركة تتعنت باالستجابة لمطالب العمال،
وتتجاهل اإلضــراب إلجبار العمال على العودة للعمل
وإن الـعـمــال ال يـطــالـبــون ســوى
دون تنفيذ مطالبهمّ .
بــاألمــان الوظيفي ،وذلــك من خــال تثبيتهم على كادر
الشركة بد ًال من النظام المعمول به حالي ًا.

الواليات المتحدة بعد قرار اإلضراب
رفع جون ديري أجور العمال
ح ـق ــق عـ ـم ــال ج ـ ــون ديـ ـ ــري م ـك ــاس ــب ك ـب ـي ــرة فــي
إض ــراب ـه ــم الـ ــذي اس ـت ـمــر خـمـســة أســاب ـيــع م ــن قـبــل
عـمــال الـسـيــارات المتحدين فــي  17تشرين الثاني
والــذي نتج عنه زيــادة فــي األجــور وبـعــض مزايا
التقاعد للعمال ،وكــان العاملون قد بــدأوا إضرابهم
في  14تشرين أول الماضي .ومازالت المفاوضات
مستمرة بين النقابات وإدارة الشركة حتى أعلنت
إدارة الـشــركــة يــوم الـثــاثــاء الـمــاضــي أن العاملين
لــدي ـهــا س ـي ـت ـقــاضــون رواتـ ــب بـنـسـبــة .٪8وأض ــاف ــت
نحن ملتزمون بوضع كل العاملين لدينا في وضع
اقتصادي أفضل» .هذا وأن  ٪61من أعضاء النقابة
قد صادقوا على عقد جديد مدته ست سنوات مع
الشركة.
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ازدادت في اآلونة األخيرة اإلعالنات
الخاصة بطلب عمال وعامالت في معظم
القطاعات بشكل عام و القطاع الخدمي
بشكل خاص ،فال يكاد يخلو سوق من
األسواق الرئيسية في العاصمة من
عشرات اإلعالنات الملصقة على واجهة
المحالت التجارية أو على جدرانها،
ناهيك عن مثيالتها عند مواقف النقل
الداخلي ومراكز انطالقها كمركز الفحامة
ونهر عيشة و جسر الرئيس وكراج الست
وغيرها ،وكذلك عند المداخل األساسية
للحارات والمناطق السكنية في المدينة
وأطرافها وخاصة في العشوائيات
كمنطقة دف الشوك والدحاديل والقدم،
فما قصة هذه اإلعالنات وهل فع ًال كما
ي ّدعي المدعون بأن «الشغل معبي البلد»؟
شغل يقصدون؟.
وأي ٍ

ǧمراسل قاسيون– دمشق

حاولنا من خالل تتبعنا لهذه اإلعالنات رصد
ط ـب ـي ـعــة ال ـع ـم ــل م ــن ح ـي ــث مــاه ـي ـتــه وس ــاع ــات
الـعـمــل الـمـطـلــوبــة واألج ــر الـمـفـتــرض وغـيــرهــا
من التفاصيل التي تقارب فهمنا الرتفاع هذه
ال ـظــاهــرة سـنـعــرض ثــاثــة ن ـمــاذج مــن مجمل
االت ـص ــاالت وم ـقــابــات الـعـمــل ال ـتــي أنـجــزنــاهــا
فـمــن خ ــال االت ـص ــال بــأحــد مـعــامــل الـحـلــويــات
ال ــذي تـضـمــن إعــانــه «يـلــزمـنــا عـمــال وعــامــات
لـلـعـمــل فــي مـعـمــل لـلـحـلــويــات بــراتــب أسـبــوعــي
وال ـخ ـبــرة غـيــر ض ــروري ــة «ســأل ـنــا ع ــن طبيعة
الـعـمــل بشكل عــام وكــان الـجــواب بــأنـهــا أعـمــال
مـتـفــرقــة ت ـتــوزع مــا بـيــن الـتـنـظـيــف والـتـغـلـيــف
وال ـت ـح ـض ـي ــر ،وكـ ـ ـ ٌّـل ح ـس ــب شـ ـط ــارت ــه ،وب ــأن
الراتب األسبوعي  30ألف ًا للوردية الصباحية
و 35لـلــورديــة الليلية وبــأن ســاعــات العمل 11
ســاعــة تـتـخـلـلـهــا ف ـتــرة اس ـتــراحــة ل ـمــدة نـصــف
ســاعــة ،أم ــا مـحــل الـمـعـجـنــات ف ـقــدم لـنــا عــرضـ ًا

مـلـيـئـ ًا بــالـمـغــريــات الـخـ ّلـبـيــة أو غـيــر المضمونة
ع ـلــى أق ــل ت ـقــديــر كــونــه يـطـلــب عــامــل تــوصـيــل
طـلـبــات ضـمــن منطقة كـفــرســوســة ومــا حولها
بأجر يومي قدره  2500ليرة عدا اإلكراميات
التي ال تقل عن  15ألف ًا يومي ًا على حد زعمه
وأمـ ــا ال ـ ــدوام ف ـمــن ال ـســاعــة ال ـعــاشــرة صـبــاحـ ًا
وحتى السادسة مساء ،وحين سألناه سؤا ًال
بــدهـيـ ًا عــن سـبــب عــدم وج ــود عـمــال لــديــه في
ظــل هــذا الـمــردود الـمــالــي -الـجـيــد -بالمقارنة
مــع غـيــره كــان جــوابــه «غشيمين مــا بيعرفوا
يشتغلوا» أمــا الطبيب الــذي يطلب سكرتيرة
لـتـنـظـيــم الـمــواعـيــد ف ـســاعــات الـعـمــل أق ــل حيث
ال تـتـجــاوز  6ســاعــات يــومـيـ ًا وبــأجــر شـهــري
م ـ ـقـ ــداره  75أل ـ ــف لـ ـي ــرة م ـت ـض ـم ـنــة خ ــدم ــات

تنظيف العيادة وأدوات الطبيب ،وال تختلف
تتمة النماذج عن ما تقدم منها حيث تتشابه
ف ــي طـبـيـعـتـهــا وأج ــره ــا م ــع ال ـم ـقــولــة الـشـعـبـيــة
المستخدمة ليومنا هــذا «أجير بكعكة» والتي
تــدل بمعناها عــن بيع ســاعــات العمل المأجور
بكعكة واحدة أو قيمتها النقدية ،وهذا ما يجعل
تلك اإلعالنات تبقى مستمرة لمدة طويلة من
الزمن كون الباحثين عن عمل وما أكثرهم ال
يجدون فيه مسعاهم الذي يسعون إليه.
عمل بال أجر
إن اتـ ـس ــاع ال ـط ـل ــب ع ـل ــى ال ـع ـم ــل وال ـع ـم ــال ال
يعني بــالـضــرورة تبخّر البطالة التي مــا زالــت
مــؤشــرات ـهــا تــرت ـفــع ي ــوم ـ ًا ب ـعــد يـ ــوم وفـ ــق كــل

اإلحصائيات المحلية والدولية ،بل إنها تزداد
س ــوء ًا وتـتــوضــح لـنــا مــن خــال ارت ـفــاع نسبة
ال ـم ـه ـم ـش ـيــن ال ــذي ــن خ ــرج ــوا م ـن ــذ زمـ ــن لـيــس
بقريب من سوق العمل بسبب البطالة المزمنة
وفـقــدان اآلم ــال والـحـلــول الملموسة للخروج
مــن الـفـقــر الـمــدقــع الــذي يسيطر عـلــى حياتهم،
وال يـمـكــن بــأي شـكــل مــن األش ـكــال أن نسمي
عروض العمل التي تمأل الطرقات هذه األيام
من مؤشرات ارتفاع النشاط االقتصادي كون
األج ــر ال ـمــرفــق ب ـهــذه الـطـلـبــات وال ـع ــروض ال
تغطي الحد األدنــى لمعيشة فــرد واحــد فكيف
إن كــان معي ًال لـفــرد آخــر أو أكـثــر؟ وربـمــا من
األج ـ ــدر أن ي ـكــون م ـض ـمــون ه ــذه اإلع ــان ــات
يلزمنا عمال بال أجر يُذكر (ببالش).

الخالة أم ضياء -شغل آلخر العمر
قابلناها عند بوابة أحد معامل الخياطة في منطقة الكسوة ،ساقنا
الفضول إليها حين قرأنا خطوط العمر المحفورة على وجهها ورعشة
كفيها وانحناء كتفيها ،فالخالة أم ضياء تجاوزت عقدها السادس
بعدة سنوات ،ومن النادر أن نجد أترابها في المعامل والورشات،
استقبلتنا بابتسامتها الممزوجة بالوهن البادي على محياها ،كيف ال
وهي التي قضت ُج َّل حياتها في المراكز الصحية الحكومية المنتشرة
في ريف دمشق كموظفة من الفئة الرابعة ،ثالثون عاماً قبل التقاعد
لم تحظ إال بالقليل من أيام الراحة ولم تحظ كغيرها من المتقاعدين
بميزات التقاعد بل أجبرتها الظروف المعيشية وفرضت تخليها عن
التقاط األنفاس ولو قلي ًال.
ǧقاسيون -الكسوة

ت ـحــدث ـنــا ال ـخ ــال ــة أم ض ـي ــاء ع ــن ال ــوض ــع ال ــذي
جـعـلـهــا تـعـمــل ف ــي ه ــذه ال ـســن الـمـتـقــدمــة كــون
م ـع ــاش ال ـت ـقــاعــد ال ي ـت ـجــاوز  60أل ـف ـ ًا ش ـهــري ـ ًا
يذهب بالكامل آلجــار السكن وكيف أن آمالها
باالعتماد في شيخوختها على أبنائها وبناتها
األربــع ابتلعتها الـظــروف المعيشية ألوالدهــا
حـيــث إنـهــم عـلــى حــد قــولـهــا «يــا دوب شايلين
حالهم» ولم يشفع لهم ولها التحصيل العلمي
ال ـ ــذي نـ ــالـ ــوه ف ـق ــد تـ ــوزعـ ــوا ع ـل ــى ال ــوظ ــائ ــف
الحكومية برواتبهم التي ال تكفي ثمن الخبز
والسكر.
أضافت بأنها بــدأت العمل في هذا المعمل منذ
أيام قليلة ،قادم ًة من معمل آخر بعد أن سافر
صــاحـبــه بــأعـمــالــه ومــالــه ومـصـنـعــه إل ــى مـصــر،

وأم ــا عــن طـبـيـعــة عـمـلـهــا ال ـتــي تـنـحـصــر بقسم
ال ـت ـغ ـل ـيــف وال ـت ـح ـض ـيــر ف ـهــي ل ـي ـســت بــاألع ـمــال
ال ـص ـع ـبــة وم ـن ــاس ـب ــة ل ـع ـمــرهــا وط ــاق ـت ـه ــا لـكــن
ساعات العمل الطويلة تبقى مزعجة بالنسبة
لمريض بالسكر والتهاب المفاصل كحالها.
وأما عن األجر الذي تحصل عليه مقابل عملها
الجديد الذي يبلغ  125ألف ًا شهري ًا فإنه بالكاد
يساعدها بتأمين دوائـهــا الــذي ترتفع أسعاره

يوم ًا بعد يــوم ،إضافة إلى بعض االحتياجات
األخـ ـ ــرى ،ف ـهــي ت ـش ـفــق ع ـل ــى أوالدهـ ـ ــا ال ــذي ــن
يعانون من تدهور معيشي متسارع وتتمنى
لو تساعدهم في مواجهة صعوبات الحياة.
حلمت الخالة أم ضـيــاء بسنوات تقاعد مليئة
بــال ـهــدوء واالس ـت ـق ــرار وال ـ ــدفء وال ـن ـشــاطــات
الـعــائـلـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ،ول ــم تـتـخـيــل يــوم ـ ًا أن
تكون على هــذه الـحــال و«اهلل ال يسامح اللي

كان السبب» رغم أنها كانت تتوقع من خالل
وجــودهــا فــي وظيفتها الـحـكــومـيــة ومواكبتها
لـلـفـســاد الـمـسـتـشــري فــي كــل م ـكــان فـيـهــا بــأن
نتائجه ال بد قادمة ،ولكن الذي لم تتوقعه أن
يكون بهذا الحجم وهذا الخراب الذي وصلنا
إليه لذلك ختمت حديثها معنا «شوف يا ابني
شـيــل ال ـف ـســاد مــن هــالـبـلــد صــدقـنــي أن ــو بعشر
سنين بس ،بصير عنا أحلى بلد».
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جودة التعليم والتصنيف الدولي والرد الرسمي

ال شك أن التعليم في سورية قد انخفض مستواه إلى أدنى المعدالت ،بما فيه التعليم الجامعي ،وذلك من قبل اندالع
األزمة ،واألسباب كثيرة ويطول شرحها ،ولكن نوجزها بكلمات مفتاحية ،أوالها وأهمها السياسات التعليمية
المتبعة والمستمرة منذ عقود ،والمحسوبية والفساد المستشري في الوزارات والمديريات المعنية ،من رشوة ونهب
وغيرها من الظواهر الهدامة ،ومنها أيضاً انخفاض اإلنفاق على التعليم من الموازنات العامة السنوية ،وأيضاً
تدهور األوضاع المعيشية التي تنعكس سلباً على كافة أطياف المجتمع ،والمعلم والطالب جزآها األساسيان ،وهذا
واقع ملموس ومشاهد لدى الجميع ،وال يفيد تصريح هنا ،أو صورة هناك ،في تلميع هذا الواقع المأساوي للتعليم في
اإلعالم الرسمي أو شبه الرسمي.
ǧعمار سليم

ف ـقــد ت ـنــاق ـلــت وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي،
وب ـعــض وس ــائ ــل االع ـ ــام ،خ ـب ــر ًا ع ــن مـنـتــدى
«داف ـ ــوس» ال ــذي أخ ــرج ســوريــة بـ ــدوره من
التصنيف الـعــالـمــي لـجــودة الـتـعـلـيــم ،ولــم تقف
وزارة ال ـتــرب ـيــة م ـك ـتــوفــة األي ـ ــدي ت ـج ــاه هــذا
الخبر ،بل هي كالمعتاد وقفت بوجهه تفنيد ًا
وإيضاح ًا لتدحض «التضليالت» فيه!
توضيحات وزارية
مــن الـمـفــروغ مـنــه أن التصنيفات الــدولـيــة من
ق ـبــل ب ـعــض ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ــدول ـي ــة ت ـخ ـضــع فــي
بعض جوانبها لالستثمار واالبتزاز السياسي
فــي كثير مــن األحـيــان ،وهــو أمــر مـعــروف وال
غ ــراب ــة ف ـي ــه ،ومـ ــع ذلـ ــك فـ ــإن ب ـعــض الـمـعــايـيــر
المعتمدة فــي هــذه التصنيفات ال غـبــار عليها
من الناحية العلمية ،ومن الواجب أخذها بعين
االعتبار.
ف ـق ــد خ ــرج ــت ال ـ ـ ـ ــوزارة ب ـت ــوض ـي ـح ــات ح ــول
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـت ـص ـن ـي ـف ـيــة الـ ـت ــي رشـ ـح ــت عــن
الـمـنـتــدى عـلــى صفحتها الــرسـمـيــة ،لـكــن بـعـيــد ًا
عن واقع التعليم في سورية والذي وصل إلى
مرحلة الموت السرسري!
حـيــث نــوهــت الـتــوضـيـحــات إل ــى أن «ســوريــة
غـيــر مـشــاركــة فــي هــذا الـمـنـتــدى ولــم تــدع إليه
ألس ـب ــاب س ـيــاس ـيــة م ـع ــروف ــة لـ ــدى ال ـج ـم ـيــع»،
وذك ــر بــأنــه تـضــم هــذه الـمـعــايـيــر (الـمــؤسـســات
واالب ـت ـكــار ،وبـيـئــة االق ـت ـصــاد الـكـلــي ،والـصـحــة

وال ـت ـع ـل ـيــم األس ــاس ــي ،وال ـجــام ـعــي وال ـت ــدري ــب،
وكـفــاءة أســواق الـسـلــع ،وكـفــاءة ســوق العمل،
وت ـت ـض ـمــن ت ـطــويــر س ــوق ال ـم ــال ،وال ـجــاهــزيــة
التكنولوجية ،وحجم السوق ،وتطور األعمال
واالبتكار).
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن «ه ـ ــذا ال ـت ـق ـي ـيــم ال ع ــاق ــة لــه
بــاالع ـت ـمــاد األك ــادي ـم ــي ،ف ـمــؤس ـســات االع ـت ـمــاد
األكاديمي الدولية لديها معايير خاصة ،حيث
تــوجــد قــواعــد ضــابـطــة لــاعـتـمــاد أو االعـتــراف
بــالـشـهــادات والـمــؤهــات ،ويـنــدرج ذلــك ضمن
ات ـفــاقــات عــالـمـيــة أو ثـنــائـيــة م ـلــزمــة لــأطــراف
الموقعة عليها ،وجودة التعليم في سورية يتم
تتبعها وفق ًا للهدف الرابع للتنمية المستدامة
الذي ترعاه اليونسكو ،وبالتالي هناك تنسيق
دائم وفعال لسورية ضمن هذا المجال».
وذك ــر أن ــه مــن نــاحـيــة أخ ــرى ف ــإن «ك ـث ـيــر ًا من
المؤشرات تتعامل مع مظاهر الجودة المادية
وال تركز على مضمون العملية التعليمية ،لذلك
يالحظ صعود الــدول الغنية في هــذا الترتيب
لوجود إمكانات مادية كبيرة لديها تساعدها
على توفير المعايير الشكلية لـلـجــودة ،سيما
ف ــي م ـجــال االخ ـت ـب ــارات الــدول ـيــة لـلــريــاضـيــات
والـعـلــوم األخ ــرى عـبــر  TIMMSأو ،PISAS
وهـ ــي اخـ ـتـ ـب ــارات عــال ـم ـيــة ت ـخ ـضــع ل ـه ــا عـيـنــة
عـشــوائـيــة مــن ال ـطــاب يـقـيــم مـسـتــوى التعليم
مــن خــالـهــم ،وتـكـلـفــة ه ــذه االخ ـت ـبــارات غــالـيــة
ج ــد ًا وبــالـعـمـلــة الـصـعـبــة لــذلــك ال يتسنى لــدول
مثل سورية المشاركة بها دون توفر دعم من
الدول الغنية».

الواقع التعليمي
في سورية سواء
كان القطاع
التربوي أو العالي
يعاني من أزمة أكبر
بكثير من خروجه
من تصنيف الجودة
الخاص بالمنتديات أو
المنظمات الدولية!

الواقع والحقيقة الفجة
مــا سـبــق أع ــاه جــزء مــن ال ـكــام الــرسـمــي في
ص ـف ـحــة الـ ـ ـ ــوزارة ،ول ـل ــواق ــع وال ـح ـق ـي ـقــة ق ــول
مـخـتـلــف ،وخ ــاص ــة بــال ـحــديــث ع ــن ال ـمــؤشــرات
الـتــي تتعامل مــع مظاهر الـجــودة الـمــاديــة وال
تركز على مضمون العملية التعليمية!
فـهــل مـشــاركــة ســوريــة فــي مـثــل ه ــذا الـمـنـتــدى
سيخرج واقــع التعليم في سورية من أنه في
تقهقر مستمر؟
وماذا لو كانت اإلمكانات المادية ،التي ذكر أن
التصنيف يتم من خاللها ،كانت موجودة في
ظــل هــذا الفساد المتمترس فــي قطاع التعليم
وغيره ،والذي إن وجد فحصة التعليم الفعلي
منه لن تكون إال من الجمل أذنه كما يقال؟!
ثــم ذك ــر فــي الـصـفـحــة أن الـتـصـنـيــف الـحـقـيـقــي
للتعليم في سورية هو «اإلنجاز» الذي تتغنى
به الوزارة كما اعتدنا ،وكيف أن «التعليم ظل
أولوية رغم األزمة والحصار وجائحة كورونا
وضـمــن اإلمـكــانــات الـمـتــاحــة» ،فــي تـكــرار ممل
للذرائع المستهلكة ،مع التعامي عمّا يتعرض
له قطاع التعليم من تآكل وانهيار!
أم ــا ع ــن ال ـت ـع ــاون ب ـيــن الـ ـ ــوزارة والـمـنـظـمــات
المحلية والدولة فما هو إال صــورة من صور
ع ـجــز ال ـح ـكــومــة ع ــن تــأم ـيــن م ــا ه ــو ض ــروري
للعملية التعليمية ،مع عــدم إغفال ما يتعرض
له هذا الدعم من فساد ونهب مستمر.
ف ــال ــواق ــع الـتـعـلـيـمــي ف ــي س ــوري ــة ،سـ ــواء كــان
الـقـطــاع الـتــربــوي أو الـعــالــي ،يـعــانــي مــن أزمــة
أكبر بكثير مــن خــروجــه مــن تصنيف الجودة
الخاص بالمنتديات أو المنظمات الدولية!
وال ـ ـص ـ ــورة ال ـم ـش ــاه ــدة ع ـل ــى أرض ال ــواق ــع
ت ـب ــرز هـ ــذه ال ـح ـق ـي ـقــة أمـ ــام ال ـش ـعــب ال ـس ــوري
نـفـســه ،بـغــض الـنـظــر عــن الـمـنـظـمــات الــدولـيــة
وتصنيفاتها.
أمثلة حية
ف ـع ـلــى ص ـع ـيــد ال ـش ـكــل فـ ــإن صـ ــورة ال ـص ـفــوف
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التي يحشر فيها أكثر مــن  50تلميذ ًا فــي ظل
الوباء ،ومطالبة المدرس بالقيام بواجبه في
هذا الظرف ،هي بحد ذاتها مثال واحد يوحي
بـفـشــل جــزئــي أو كـلــي فــي الـعـمـلـيــة التعليمية،
نــاهـيــك عــن تـجـهـيــزات ال ـم ــدارس ال ـتــي تفتقر
إلــى أدنــى مقومات الــراحــة ،ومقومات إمكانية
التع ّلم.
أمــا المناهج ،وقــد تحدثنا عنها كثير ًا ،فعلى
الــرغــم مــن اإلش ـكــاالت الــواقـعــة فـيـهــا ،نـظــريـ ًا
وع ـم ـل ـي ـ ًا ،فــا ت ــزال بــوابــة لـلـتـكـســب والــربــح
مــن خــال إع ــادة الـطـبــاعــة كــل عــام مــن أجــل
تـغـيـيــرات طـفـيـفــة فـيـهــا لـيــس إال ،بــاإلضــافــة
إل ــى اف ـت ـقــارهــا لـمـسـتـلــزمــاتـهــا ووســائ ـل ـهــا في
الـ ـ ـم ـ ــدارس ،وعـ ـ ــدم ت ـن ــاس ـب ـه ــا مـ ــع األعـ ـ ــداد
الموجودة في كل صف.
واقع المعلمين
مرآة صادقة عن التربية والتعليم
ذكــرنــا فــي م ــواد ســابـقــة ،ونـعـيــد الـتــذكـيــر ،بــأن
واقع المعلمين الذين هم عماد العملية التربوية
والـتـعـلـيـمـيــة أص ـبــح ضــرب ـ ًا مــن الـقـصــص الـتــي
يتداولها الكبار والصغار تندر ًا.
فالفقر والـمــرض واإلجـهــاد واإلحـبــاط وسوء
المعاملة من قبل بعض اإلداريين في الوزارة
والمديريات كفيل بأن يجعل المبدع النشيط
فيهم عاجز ًا عن تقديم أي جديد مفيد كما هو
الـمـطـلــوب ،وأصـبــح المعلم مـثــا ًال عــن الـبــؤس،
ف ـهــو ف ــي ن ـظــر ال ـس ــوري ـي ــن أب ـ ــأس ال ـب ــؤس ــاء،
وصــورتــه جــزء مــن الـصــورة اإلجـمــالـيــة لواقع
التعليم في سورية ،طالب ًا وكادر ًا وبنية تحتية
ونهج ًا تربوي ًا.
ف ـهــل ب ـعــد ه ــذا ال ـتــوص ـيــف ال ـح ــي والـمـخـتـصــر
لواقع التعليم في سورية نستطيع أن نقول إن
ســوريــة قــد تــدخــل فــي تصنيف جــودة التعليم
إن أتيحت لها الـمـشــاركــة فــي منتدى دافــوس
أو غيره ،بغض النظر عن الموقف حيال هذه
المنتديات وتصنيفاتها؟!
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في حين ّأن عددًا كبيرًا من المعلقين السياسيين يصفون السياسة األمريكية في سورية بأنها سياسة «غامضة إلى حد
فإن الثابت الوحيد خالل السنوات القليلة الماضية ،هو تكرار
ما» ،على األقل استنادًا إلى ما يجري التصريح به علناًّ ،
عبارة واحدة ،وبشكل كبير مؤخرًا« :تغيير سلوك النظام».

ǧريم عيسى

على الــرغــم مــن عــدم قـيــام اإلدارة األمريكية
الحالية وال سابقتها بشرح ما تعنيه بـ«تغيير
الـسـلــوك» ،فـقــد يـكــون مــن الـمـفـيــد الـنـظــر إلــى
مــا تـقــولــه وســائــل اإلع ــام ومــراكــز األبـحــاث،
خاصة الغربية ،حول هذه المسألة ،وكذلك ما
يرد في المصادر الرسمية األمريكية..
جولة مع وسائل اإلعالم
ومراكز األبحاث
ف ــي ت ـشــريــن األول ال ـم ــاض ــي ،أجـ ــرى مـعـهــد
كارنيغي مقابلة مع جو معكرون ،وهو باحث
متخصص في المنطقة والسياسة األمريكية،
وضـمــن مــا قــالــه« :ثـمــة حــالـيـ ًا عــودة أمريكية
إلـ ــى ش ـع ــار ت ـغ ـي ـيــر س ـل ــوك األس ـ ــد ،م ــا يـشــي
ب ــأن واش ـن ـطــن ت ـتــو ّقــع ض ـغ ـط ـ ًا روس ـي ـ ًا عـلــى
األســد لتقديم تـنــازالت مــن أجــل حـ ّـل الـنــزاع.
ب ــرأي ــي ،إن مـسـتـقـبــل األسـ ــد يـعـتـمــد إل ــى ح ـدّ
كبير على هذه المبادرة األمريكية الروسية
للتوصل إلــى ات ـفــاق» .ومــن المثير لالهتمام
أن مـعـكــرون ركــز بشكل كبير على االنفتاح
والعالقات العلنية المتزايدة لألنظمة العربية
مع النظام ،مستشهد ًا بخط الغاز «العربي»
كمثال .كما أشار إلى أنه «هناك تعب أمريكي

واضح من الشرق األوسط» وأن «المنظومة
السياسية في واشنطن حريصة على تحويل
مواردها بعيد ًا عن المنطقة لمواجهة الصين
وروسيا».
ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق م ــن ش ـهــر ت ـشــريــن األول،
نشرت فــوريــن بوليسي مـقــا ًال بقلم «خبير»
سـ ـ ــوري آخـ ـ ــر ،هـ ــو شـ ــارلـ ــز ل ـي ـس ـت ــر ،ح ــول
السياسة األمريكية فــي ســوريــة ،والــذي قال
فــي بــدايــة الـمـقــالــة «إن الـعــالــم يـقـبــل تــدريـجـيـ ًا
ع ـ ــودة ال ــرئ ـي ــس الـ ـسـ ــوري ب ـش ــار األس ـ ــد».
وي ـش ـي ــر الحـ ـقـ ـ ًا إل ـ ــى أن «إدارة ال ــرئ ـي ــس
األمريكي جو بايدن قد تبنت أيض ًا نهج عدم
التدخل إلى حد كبير تجاه سورية» ،و«على
الرغم من أن إدارة بايدن نفسها قد ال ترحب
بعودة األسد بــأذرع مفتوحة ،إال أنها تركت
الباب مفتوح ًا بشكل واضح لآلخرين للقيام
بذلك».
واستشهد ليستر بإعالن الــواليــات المتحدة
«طلب تغيير سلوك النظام السوري (خالف ًا
لـتـغـيـيــر ال ـن ـظــام) ك ـشــرط إلعـ ــادة االن ـخــراط
الــدبـلــومــاســي أو إع ــادة الـبـنــاء االقـتـصــادي».
ثــم يــراجــع الـخـطــوات الـتــي اتـخــذتـهــا األنظمة
الـعــربـيــة ،م ـثــل :اإلمـ ــارات واألردن ،ويــربــط
األخـيــرة بــزيــارة الـعــاهــل األردن ــي الـمـلــك عبد
اهلل إلــى واشنطن في تموز الماضي ،والــذي
قال (وفق ًا لليستر)« :إذا كنت تريد حق ًا رؤية

يبدو أن الوسائل
والمراكز جميعها
تقريباً متفقة على
أن هناك بعض
اإلجراءات التي
تقوم بها األنظمة
العربية اتجاه النظام
دون مقاومة من
الواليات المتحدة

تغيي ٍر سلوكي مــن نـظــام األس ــد ،...إذ ًا يجب
علينا تحديد ما يعنيه ذلك ،والبدء في عملية
«خـطــوة -مقابل -خـطــوة» مــن االخـتـبــارات
وت ــداب ـي ــر ب ـنــاء ال ـث ـقــة م ــع ال ـن ـظــام لـلـتــأكــد مــن
استعداده للعمل بشكل بناء».
يسرد ليستر أيـضـ ًا عــدة خـطــوات مــن جانب
األنظمة العربية التي لــم تعارضها الــواليــات
المتحدة ،مــع التركيز بشكل كبير على خط
ال ـغــاز «ال ـعــربــي» ،وأش ــار إل ــى أن «اسـتـعــداد
واشنطن لمعارضة أو منع حلفائها اإلقليميين
[م ـ ــن ت ـط ـب ـيــع الـ ـع ــاق ــات ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة مــع
النظام أو إنعاشها] يتضاءل بشكل واضح».
ويخلص بعد ذلــك إلــى أن نهج إدارة بايدن
تجاه سورية «ال يحبّذ ولكن ال يمنع ،وفي
بعض األحـيــان ،يسهّل التطبيع مــع األســد»،
والذي يقول :إنه «يبدو أنه جزء من فلسفة
أوســع لما أسميه «االسـتـقــرار بــالــوكــالــة» في
ال ـشــرق األوس ــط (أي عـبــر تـفــويــض حـلـفــاء
الواليات المتحدة بإدارة المنطقة)».
تناول مقال آخر -على موقع مركز األبحاث
«الـمـجـلــس األط ـل ـســي» فــي تـشــريــن األول-
التحركات األخيرة من قبل األنظمة العربية،
م ـ ــع الـ ـت ــركـ ـي ــز ب ـش ـك ــل خـ ـ ــاص عـ ـل ــى الـ ـ ــدور
األردني .وأشار الكاتب إلى أنه «من الواضح
أن دي ـنــام ـي ـك ـيــة إقـلـيـمـيــة ج ــدي ــدة -ان ـس ـحــاب
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة م ــن ال ـش ــرق األوسـ ــط-
تدفع األردن ودو ًال أخــرى في المنطقة إلى
أن تكون أكثر براغماتية في تأمين المصالح
وتعزيز االستقرار اإلقليمي».
تقول مقالة في نيوزويك الشيء نفسه عملي ًا،
مستخدمة الكثير من األمثلة نفسها باإلضافة
إلى الحديث عن استقرار المنطقة ،مع «عدم
ث ـنــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ال ـش ــرك ــاء ال ـعــرب»
عــن ات ـخــاذ خ ـطــوات «لـتـطـبـيــع ال ـعــاقــات مع
األس ــد» .وه ــذا يـشـمــل ،وف ـق ـ ًا لــديـفـيــد شينكر،
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الذي عمل كمساعد وزير الخارجية لشؤون
الـشــرق األدن ــى حـتــى أوائ ــل هــذا ال ـعــام ،عــدم
تـطـبـيــق «ع ـقــوبــات ق ــان ــون ق ـي ـصــر ،ال ـتــي إذا
ت ــم تـطـبـيـقـهــا ،ق ــد ت ـم ـنــع ال ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة مــن
استئناف العالقات «الطبيعية» ،بما في ذلك
التجارة مع سورية».
االستنتاجات األولية...
مــا ورد أع ــاه م ـجــرد أمـثـلــة قـلـيـلــة لـمــا قــالـتــه
بعض وسائل اإلعالم ومراكز األبحاث حول
«تـغـيـيــر ال ـس ـل ــوك» ،والـ ــذي ال ي ـكــاد يـكـشــف
شيئ ًا مــن حقيقة األمــر .فــي الــواقــع ،يبدو أن
هذه الوسائل والمراكز جميعها تقريب ًا متفقة
على أن هـنــاك بعض اإلج ــراءات الـتــي تقوم
ب ـهــا األن ـظ ـمــة ال ـعــرب ـيــة ات ـج ــاه ال ـن ـظ ــام ،دون
مقاومة من الواليات المتحدة ،على الرغم من
امتالكها لــأدوات الدبلوماسية واالقتصادية
للقيام بــذلــك .ويـبــدو أيـضـ ًا أنهم ال يــرون أي
شــيء مــن قـبــل الـنـظــام فــي الـمـقــابــل ،أي عــدم
وجود «تنازالت» أو أي شيء يمكن اعتباره
«ث ـم ـن ـ ًا» لـلـحـصــول عـلــى كــل ذل ــك ،نــاهـيــك عن
تغيير السلوك الفعلي .الحظ البعض أنه في
حين تحدثت كل من إدارتــي بايدن وترامب
عن تغيير السلوك ،وجعلته المطلب الرسمي
فــي سياستها اتـجــاه ســوريــة والـنـظــام ،ولكن
ل ــم ت ـقــدم أي مـنـهـمــا ح ـتــى أدنـ ــى إشـ ــارة لـمــا
يستتبعه ذلك.
تـ ـح ــدث ال ـب ـع ــض عـ ــن ف ـه ــم ت ـغ ـي ـيــر ال ـس ـل ــوك
عـلــى أنــه يشمل خـطــوات ،مـثــل :اإلف ــراج عن
المعتقلين ،وخلق الظروف المناسبة للعودة
اآلمـنــة ،واتـخــاذ خـطــوات للوفاء بااللتزامات
المتعلقة باألسلحة الكيميائية ،من بين أمور
أخرى.
بــالـنـظــر إلــى األم ــر مــن زاوي ــة مختلفة ،ربما
ال ي ـك ــون «ت ـغ ـي ـيــر ال ـس ـل ــوك» ش ـي ـئ ـ ًا تـتـطـلــع
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كل ما هو مطلوب هو «تغيير السلوك» والذي في أحد
جوانبه هو ّأل تكون النصرة «تهديداً دولياً»
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة (أو الـ ـغ ــرب ع ـم ــوم ـ ًا)
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ـيــه م ــن ال ـن ـظ ــام ن ـف ـســه ف ـقــط.
أي أن الـثـمــن ال ــذي تـحـصــل عـلـيــه الــواليــات
المتحدة مقابل «السماح» لألنظمة العربية
بـ ـ «ال ـت ـط ـب ـيــع» م ــع ال ـن ـظ ــام ،وعـ ــدم تـطـبـيــق
قانون قيصر على أشياء معينة ،مثل :خط
الـغــاز «الـعــربــي» ،قــد يـكــون شـيـئـ ًا ال تحصل
عليه الــواليــات المتحدة مــن الـنـظــام وحــده،
بل وأيض ًا من األنظمة العربية ،وأهم وجهه
«االسـ ـتـ ـق ــرار اإلق ـل ـي ـم ــي» ،م ــن وج ـه ــة نـظــر
أمريكية بالطبع.
بالنظر إلى الخطوات التي ينظر إليها البعض
على أنها مؤشرات محتملة لتغيير السلوك،
فــإن ـهــا ت ـتــوافــق م ــع ال ـش ــروط ال ـم ــذك ــورة فــي
قانون قيصر تحت القسم المتعلق بـ «تعليق
العقوبات» .بينما نتفق أن قــانــون قيصر قد
ي ـكــون ال ـم ـكــان الـمـنــاســب لـلـبـحــث ع ـمّــا يشكل
تـغـيـيــر ًا فــي الـسـلــوك ،لـكـنـنــا نـعـتـقــد أن القسم
ال ـص ـح ـيــح ه ــو ف ــي ال ــواق ــع «نـ ــص الـسـيــاســة
العامة» ،ال سيما الجزء المتعلق بـ «التعايش
السلمي مع جيرانها».
بـعـبــارة أخ ــرى ،ه ــذا ج ــزء مــن «االس ـت ـقــرار»
اإلقـلـيـمــي الــذي تــأمــل الــواليــات الـمـتـحــدة في
ت ـح ـق ـي ـقــه ب ــاس ـت ـخ ــدام ج ـم ـيــع األدوات ال ـتــي
ت ـم ـت ـل ـك ـهــا ،وأصـ ـب ــح م ــن الـ ــواضـ ــح أيـ ـضـ ـ ًا :أن
قانون قيصر لم يكن مقصود ًا استخدامه ضد
ســوريــة ف ـقــط ،ول ـكــن كـ ــأداة م ـســاومــة لجعل
اآلخــريــن فــي المنطقة يـحـصـلــون عـلــى شــيء
م ــا (م ـث ـ ًا :ع ــدم ال ـخ ـضــوع ل ـع ـقــوبــات حـســب

قانون قيصر) مقابل «التعايش السلمي» مع
«جيران» معينين ،أي مع الكيان الصهيوني
بالذات.
مالحظة جانبية لكن ذات صلة...
عندما يتعلق األمــر بالواليات المتحدة و«تغيير
السلوك» في سورية ،بينما يتم استخدام العبارة
ع ـل ـن ـ ًا فـيـمــا يـتـعـلــق بــال ـن ـظــام ،ف ـهــو ل ـيــس ال ـطــرف
الــوحـيــد الــذي تستخدم الــواليــات المتحدة هذه
الـسـيــاســة مـعــه .كـمــا لــوحــظ أع ــاه ،مــن الــواضــح
أنه بالنسبة للواليات المتحدة ،ال عالقة لتغيير
الـسـلــوك بـكـيـفـيــة تـعــامــل الـسـلـطــة مــع األشـخــاص
الذين يعيشون تحت سيطرتها ،ولكن فقط بما
يخدم السياسة األمريكية .يمكننا إجــراء مقارنة
مع الطريقة التي تعاملت بها الواليات المتحدة
م ــع ال ـن ـص ــرة والـ ـج ــوالن ــي ،وال ـت ـص ــري ــح الـسـيــئ
السمعة الصادر عن جيفري في  30كانون الثاني
« :2020الواليات المتحدة تقرُّ بوجود إرهابيين
فــي إدل ــب ،وهـنــاك مـجـمــوعــة كـبـيــرة مــن النصرة
وهيئة تحرير الشام وهــي متفرعة من القاعدة،
وت ـع ـت ـبــر م ـن ـظ ـمــة إره ــاب ـي ــة ،وهـ ــم يـ ـدّع ــون أن ـهــم
مقاتلون وطنيون معارضون وليسوا إرهابيين،
ونحن لم نقبل هذا االدعاء بعد ،ولكن لم نر أنهم
شكلوا تهديد ًا دولي ًا منذ فترة» .وهكذا ،في حالة
الـنـصــرة أي ـض ـ ًا ،كــل مــا هــو مـطـلــوب هــو «تغيير
السلوك» ،والــذي في أحد جوانبه هو ّأل تكون
الـنـصــرة «تـهــديــد ًا دول ـي ـ ًا» ،أي ّأل تـكــون تـهــديــد ًا
لمصالح الواليات المتحدة بالذات ،وذلك بغض
النظر عما تفعله على األرض.

«الشيوعي السوري» من وثيقة لـ  CIAعام 1955
الصورة المرفقة
هي للبند رقم 18
من وثيقة سرية
لجهاز المخابرات
المركزية األمريكية
 CIAبتاريخ
،1955/10/12
بعنوان «العواقب
المحتملة لصفقة
السالح المصرية مع
الكتلة السوفييتية»
(يمكن تحميل
الوثيقة كاملة عبر
الرابط) .وتم رفع
السرية عن هذه
الوثيقة بتاريخ
.1988/3/17

قـبــل أن نـضــع الـتــرجـمــة الـعــربـيــة للبند
 18مــن الوثيقة ،ال بــد مــن اإلشــارة إلى
الظرف العام الــذي صيغت ضمنه هذه
الوثيقة ،والذي يمكن تلخيصه باألمور
التالية:
 -1كان الصراع في تلك الفترة محتدم ًا
بالمعنى الدولي على جبهتين في وقت
واحــد؛ مــن جهة بين الغربيين أنفسهم،
حـ ـي ــث ت ـس ـع ــى ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة-
اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة -لـ ــوراثـ ــة
شركائها الغربيين وخاصة البريطانيين.
ومــن جهة ثــانـيــة ،كــان الـصــراع محتدم ًا
أيـضـ ًا بـيــن الكتلة السوفييتية مــن جهة
والـغــرب ككل مــن جهة ثانية ،فيما بات
يعرف الحق ًا بالحرب الباردة.

 -2إحدى أهم ساحات الحرب الباردة
ك ــان ــت مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،الـتــي
كانت تخرج بالتدريج من تحت سيطرة
االستعمار األوروبي العسكري ،وتعوم
فـ ــي م ــرح ـل ــة م ــؤق ـت ــة مـ ــن ال ـ ـفـ ــراغ بـيــن
خيارات االستقالل وخيارات التبعية.
 -3وفي الوقت الذي كانت فيه خيارات
«الـمـمــالــك» فــي الـمـنـطـقــة ،لـيــس العربية
ف ـقــط ،بــل وأي ـض ـ ًا فــي إيـ ــران ،قــد بــاتــت
واضـحــة لجهة االنـخــراط فــي األحــاف
ال ـغ ــرب ـي ــة ب ـطــري ـقــة أو بـ ــأخـ ــرى ،س ــواء
عـبــر حـلــف بـغــداد أو غـيــره ،فـقــد بــرزت
كــل مــن مـصــر وســوريــة وال ـجــزائــر إلــى
حــد مــا بوصفها قــوى تسعى إلــى خيار
االستقالل الفعلي.

 -4ك ــان لـمـصــر عـبــد الـنــاصــر دور هــام
ج ــد ًا فــي صـيــاغــة مـجـمــل الـتـحــوالت في
المنطقة ،والتي بدأ اتجاهها ذو النزعة
االسـتـقــالـيــة ال ـصــارمــة بــال ـبــروز اب ـتــدا ًء
من مؤتمر باندونغ عام  1955ومن ثم
صفقة الـســاح مــع السوفييت ،وصــو ًال
إلــى تــأمـيــم الـقـنــاة ،وإل ــى تشكيل «دول
عدم االنحياز».
 -5بــالـنـسـبــة ل ـس ــوري ــة ،ف ـقــد ك ــان عــام
 1955عـ ــامـ ـ ًا ش ــدي ــد ال ـت ــوت ــر بــال ـم ـع ـنــى
ال ـس ـي ــاس ــي؛ ف ـب ـعــد س ـل ـس ـلــة االن ـق ــاب ــات
الـ ـت ــي ت ـل ــت االسـ ـتـ ـقـ ــال ،والـ ـتـ ــي بــاتــت
األصابع الغربية والبترولية واألمريكية
واضحة فيها ،ابتدا ًء من حسني الزعيم
فإن سورية باتت
ووصو ًال للشيشكليّ ،
أمام خيارات مصيرية وأمام احتماالت
والدة جديدة ،ومن طراز فريد ،خاصة
وق ــد تـعـمـقــت ع ــاق ــات ال ـق ــوى الــوطـنـيــة
فيها مــع االتـحــاد السوفييتي منذ نيلها
االس ـت ـقــال ،ل ـلــدور ال ــذي لـعـبــه االتـحــاد
السوفييتي في حينه في مجلس األمن
في هذه المسألة.

ض ـ ـم ـ ــن هـ ـ ـ ــذه اإلحـ ـ ـ ــداثـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــات ،وبـ ـعـ ــد
صـفـقــة ال ـس ــاح ال ـم ـصــريــة م ــع االت ـحــاد
ال ـســوف ـي ـي ـتــيُ ،ك ـت ـبــت الــوث ـي ـقــة ال ـســريــة
الـتــي نـتـحــدث عـنـهــا هـنــا ،والـتــي تضيء
عـلــى جــانــب مـهــم مــن الــوضــع الـســوري
في حينه ...وفيما يلي ترجمة البند 18
منها:
«مـ ــوافـ ـقـ ــة مـ ـص ــر عـ ـل ــى س ـ ــاح ال ـك ـت ـلــة
(الـ ـمـ ـقـ ـصـ ــود الـ ـكـ ـتـ ـل ــة ال ـس ــوف ـي ـي ـت ـي ــة)،
وإص ـ ــراره ـ ــا ع ـل ــى «س ـي ــاس ــة خ ــارج ـي ــة
م ـس ـت ـق ـل ــة» ،خ ـل ـقــت ت ــأثـ ـي ــر ًا ع ـم ـي ـق ـ ًا فــي
دول عــربـيــة أخ ــرى ،وزادت فــرص أن
س ــوري ــة س ـت ــواف ــق أيـ ـضـ ـ ًا ع ـل ــى ع ــرض
ال ـس ــاح ال ـســوف ـي ـي ـتــي .ف ــي ض ــوء حــالــة
عــدم االسـتـقــرار السياسية فــي سورية،
ف ـ ّـإن ال ـك ـمــون الـكـبـيــر لـلـحــزب الـشـيــوي
ال ـســوري الـمـنـظــم جـيــد ًا (وال ــذي قــائــده
عـضــو فــي الـبــرلـمــان) ،وفــي ضــوء قــوة
ال ـع ـنــاصــر ال ـي ـســاريــة ف ــي ال ـج ـيــش ،ف ـ ّـإن
احتماالت ازديــاد االتجاه اليساري في
سورية تعتبر كبيرة».
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ماذا يحمل لنا القمح المرسل من الواليات المتحدة؟
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اكتفاء ذاتياً من إنتاجها للقمح ذو الجودة العالية في سنوات خلت .فمن الميزات المطلقة
لطالما حققت سورية
ً
لسورية أنها البالد التي اس ُتؤنست فيها الزراعة منذ آالف السنين ،مما يعني أن فيها من األصول الوراثية ما يحمل
ذاكرة آالف السنين مما «تعلمه» النبات من خالل األحداث التطورية التي واكبت ما شهدته المنطقة من تغيرات في
المناخ ،وانتشار أنواع مختلفة من الممرضات والحشرات التي تصاحب ظروف مناخية متباينة .فاألكثر تالؤماً من
األصناف تم انتخابه طبيعياً أو بخبرة الفالح.
ǧديما النجار -أخصائية في أمراض النبات

الكوارث التي حلت بإنتاج القمح
البد قبل الخوض في الحدث اآلني من التذكير
ببعض الحوادث المفصلية التي يحمل بعضها
في طياته كوارث ربما تتجاوز الحاضر لتطال
مستقبل زراعة القمح في سورية .والقمح هو
الغذاء األساسي للشعب السوري ،وعامل من
عوامل األمن القومي لبلد مثل سورية.
أو ًال :تــواجــد فــي ســوريــة بــالـقــرب مــن مدينة
حـلــب ومـنــذ عــام  1977واح ــد مــن أهــم مــراكــز
بنوك البذار في العالم ،المركز الدولي لألبحاث
الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) .تعرض
المركز عــام  2016لهجوم من داعــش ،ويذكر
أن الـعــامـلـيــن ف ــي ال ـمــركــز اس ـت ـطــاعــوا إخــراج
 6000ساللة نباتية ،في  9صناديق .وتوجد
نسخ منها في قبو سفالبارد العالمي للبذور.
ثاني ًا :تـعــرضــت ســوريــة ع ــام  2019إل ــى عــدد
كـبـيــر م ــن ال ـح ــرائ ــق ف ــي ح ـقــول ال ـق ـمــح ،تــركــز
معظمها فــي الـجــزيــرة الـســوريــة ،حـيــث قــدرت
ال ـخ ـس ــائ ــر ب ـم ــا ي ـ ـقـ ــارب  %10مـ ــن ال ـم ـس ــاح ــة
المزروعة بالقمح والشعير .كثير من التقارير
رجحت أن الحرائق مفتعلة.
ثالث ًا :السياسات الحكومية والفساد ال تحميان
المزارعين ،بل تزيدان الضغوط عليهم لصالح
قـ ــوى الـ ـس ــوق ال ـ ـس ـ ــوداء ،وت ـض ـغ ـطــان على

اإلن ـت ــاج ف ــي ك ــل خ ـط ــوة ،م ــن ب ــداي ــة اإلن ـتــاج
وح ـت ــى ب ـيــع ال ـم ـح ـصــول .م ــن ه ــذه الـنـقــائــص
تدخل المؤامرات عادة!
الواليات المتحدة
ترسل قمحاً للبذر كـ «مساعدات»
نشرت صفحة السفارة األمريكية في دمشق
خبر ًا مفاده :إرسال الوكالة األمريكية للتنمية
 3 USAIDآالف طــن مــن القمح لـلــزراعــة من
صنفي أضنة و  CIHANوهما صنفان تركيان،
وبحسب الملصق فــي اإلعــان الـمــذكــور ،قيل:
إن بـلــد الـمـنـشــأ هــو كــردسـتــان ال ـعــراق .ذكــرت
جــريــدة الــوطــن الـســوريــة فيما بعد أن مديرية
زراع ــة الحسكة حصلت ب ـ «جـهــود شخصية»
على عينة للتحليل ،وأظهرت أن العينة تحمل
آفــة نـيـمــاتــودا ثــآلـيــل الـقـمــح .األم ــر ال ــذي أكــدتــه
جــام ـعــة الـ ـف ــرات بـتـحـلـيـلـهــا ع ـي ـنــة  400غ مــن
الشحنة أظهرت وجــود نيماتودا ثآليل القمح
الـمـتــرافــق مــع مــرض عـفــن الـسـنــابــل البكتيري
المتسبب عن البكتيري ا �Clavibacter triti
 .ciإضافة إلى انخفاض نسبة إنبات الحبوب
في الظروف المخبرية ،مما يعني الحاجة إلى
زيــادة معدل الـبــذار الـمــزروع لتعويض الفاقد
مما يــزيــد نسبة انـتـشــار الـنـيـمــاتــودا .كما يذكر
الـتـحـلـيــل وج ــود نـســب مـنـخـفـضــة مــن أمــراض
التفحم .بناء على هذا التحذير ســارع مجلس

نشرت صفحة
السفارة األمريكية
في دمشق خبراً
مفاده إرسال
الوكالة األمريكية
للتنمية3 USAID
آالف طن من القمح
للزراعة

ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة إلي ـقــاف تــوزيــع ال ـبــذار
الذي كانت شركة تطوير المجتمع الزراعي قد
بــدأت بــه .وبحسب سلمان ب ــارودو ،الرئيس
المشارك لهيئة االقتصاد والزراعة ،فإنه قد تم
إرسال عينة لالختبار ،وفي الوقت ذاته إرسال
طلب استيضاح من الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية.
رد متحدث بــاســم الــوكــالــة األمــريـكـيــة للتنمية،
بــأن الـبــذار الـتــي تــم التبرع بها عالية الـجــودة
«وقـ ــد خـضـعــت لـسـلـســة م ــن االخ ـت ـب ــارات فــي
مخبر مؤهل في المنطقة الكردية في العراق
قبل توزيعها على الفالحين فــي شـمــال شرق
ســوريــة .والـفـحــوصــات شملت اخـتـبــار الـبــذور
مــن حـيــث ال ـن ـقــاء ،وم ـعــدل اإلن ـب ــات ،والـتـفـحــم،
ووجــود الشعير ،والـحـشــرات ،والسيفالونيا،
والنيماتودا ،كما تم التأكد من معالجتها بفعالية
بمبيدات الفطريات».
ما العمل؟
إن صح أن الوكالة األمريكية للتنمية قد أجرت
ه ــذه االخ ـت ـبــارات فـمــن غـيــر الـمـفـهــوم أن ـهــا لم
تــرســل هــذه الـمـسـتـنــدات والـشـهــادات الصحية
النباتية مع الشحنة .علم ًا أن منظمة الزراعة
والغذاء العالمية (الفاو) التابعة لألمم المتحدة
كانت قد نشرت عام  2017في موقعها المعيار
الــدولــي رقــم  38للحركة الــدولـيــة للبذور
المعتمد من قبل أمانة االتفاقية الدولية لوقاية
ال ـن ـبــاتــات .ووف ـق ـ ًا ل ـهــا :يـجــب تـقـيـيــم الـمـخــاطــر
بحسب الـهــدف مــن إدخــال الـبــذار ،أهــو بحثي
أم لــاسـتـهــاك الـبـشــري أم ل ـلــزراعــة .فــالـبــذار
الـمــدخـلــة ب ـهــدف زراعـ ــة ال ـح ـقــول تـحـمــل أعـلــى
المخاطر فيما يتعلق بانتشار اآلفات.

www.kassioun.org

بالعودة إلى التحليل الوارد من كلية الزراعة-
جــامـعــة ال ـف ــرات ،نــذكــر هـنــا بـعــض االن ـت ـقــادات
التي البد من أخذها بعين االعتبار لالختبارات
ال ـتــي ت ـجــرى عـلــى ه ــذه الـعـيـنــة ،بـغــض الـنـظــر
عــن الجهة الـســوريــة الـتــي تـجــري االخـتـبــارات
التخاذ القرار الصحيح المسند علمي ًا.
يوصي القانون 158ت وملحقاته الصادر عن
وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي في المادة
الثالثة البند  10بأن تؤخذ عينات قياسية من
المواد وترسل إلى المخابر لفحص النيماتودا
عـلــى أس ــاس الـجـنــس وال ـن ــوع إلع ـطــاء نسب
دق ـي ـق ــة ،وب ـس ــؤال ـن ــا األسـ ـتـ ــاذ ال ــدك ـت ــور ف ــواز
الـعـظـمــة ،الخبير فــي وقــايــة الـنـبــات مــن الهيئة
العامة للتقانة الحيوية قــال« :العينة القياسية
يـجــب أن ت ـكــون  5كــغ عـلــى األقـ ــل ،كـمــا يــذكــر
بـ�أن نـيــمــ�اتـ�ودا ثـ�آلـيــ�ل الـقــمــ�ح �Anguina triti
 ciمــوجــودة فــي ســوريــة ،ولـيـســت حـجــريــة،
وكـ�ذلـ�ك البكتريا الـتــ�ي ترافقها أحـيــ�انـ�  ًا �Clavi
 bacter triticiلكن بالنسبة للبذار المدخلة
يجب الحرص ّأل تتواجد فيها هذه النيماتودا
بنسب مرتفعة» .سُجل تواجد نيماتودا ثآليل
ال ـق ـم ــح  Anguina triticiف ــي س ــوري ــة فــي
دراسة للدكتور إسماعيل عام  1996و1997
فــي مسح حقلي فــي حلب والــرقــة ،وتــراوحــت
نسبة الحبوب المصابة بين  %0,7و .%1,7ال
غــرابــة ،ففي الـعـقــود الماضية الـتــي ازداد فيها
التبادل التجاري انتشرت معظم األمراض في
معظم البلدان .وهنا تــزداد أهمية تلك اآلفــات
المدرجة فــي لــوائــح اآلفــات الخطرة -وإن لم
تكن حجرية -التي تمنع دخول شحنات ملوثة
بـهــذه اآلف ــات بـنـســب م ـحــددة ،ول ـهــذه الـلــوائــح
أهمية قـصــوى ،وهــي ضــروريــة لمكافحة هذه
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اآلفــات والـحــد مــن انتشارها .وهــذا مــا توصي
بــه ال ـفــاو فــي الـمـعـيــار الــدولــي لـحــركــة ال ـبــذور
الـمـشــار إلـيــه ســابـقـ ًا ،يــرد» ينبغي عـلــى تحليل
مـخــاطــر اآلف ــات أن يــراعــي ال ـغــرض ال ــذي من
أجله يتم استيراد البذور ،أهي زراعة الحقول
أم ال ـب ـحــوث واالخ ـت ـب ــارات ،وتـقـيـيــم احـتـمــال
دخ ـ ــول اآلفـ ـ ــات ال ـخ ــاض ـع ــة ل ـل ـح ـجــر ال ــزراع ــي
وان ـت ـشــارهــا ،أو اح ـت ـمــال تـسـبــب اآلفـ ــات غـيــر
الـحـجــريــة الـخــاضـعــة لـلــوائــح فــي إح ــداث تأثير
اق ـت ـصــادي غـيــر مـقـبــول عـنــدمــا ت ـت ـجــاوز عتبة
مـعـيـنــة» .وجــديــر بــالــذكــر أنــه بـحـســب سيمنار
ألـقـتــه الـبــاحـثــة  Duarteمــن جــامـعــة واشـنـطــن
في كانون الثاني  2021فإن الواليات المتحدة
ذاتـهــ�ا ت ـ�درج نـيــمــ�اتـ�ودا ثـ�آلـيــ�ل الـقــمــ�ح �Angui
 na triticiبوصفه «كــائــن حـجــري ذو أهمية
ق ـص ــوى ل ــدى  »USDA-APHISوكـ ــان مــن
الملفت أن العينات الـتــي استخدمتها الباحثة
فــي دراس ـت ـهــا كــانــت مــن نـيـمــاتــودا نــاتـجــة عن
أق ـمــاح تــركـيــة ال ـم ـصــدر .فــي تــوصـيــف الـمــوقــع
الموسوعي  CABIلهذه النيماتودا ،يقول :إن
الواليات المتحدة ودول أوروبية تمكنت من
اسـتـئـصــال أو تـخـفـيــض اإلصــابــة إلــى أقــل حد
مـمـكــن ألنـهــا اتـخــذت إجـ ــراءات تنظيف الـبــذار
والــدورة الــزراعـيــة والتبوير .ويــؤكــد الموقع:
أن عدد ًا كبير ًا من الدول يدرج هذه النيماتودا
فــي قــائـمــة الـكــائـنــات ال ـضــارة مــن بينها الـكـيــان
الصهيوني .كما تم التشديد في الجزء المتعلق
بتجارة المواد النباتية على ضرورة استخدام
المجهر الضوئي -العادي ،إذ ال يكفي الفحص
البصري بالمعني التقني لتحديد نسب دقيقة
لـتــواجــد الـنـيـمــاتــودا بــالـشـكــل ال ــذي أج ــري في
جامعة الفرات .وقالت الدكتورة شعلة خاروف
الخبيرة في وقاية النبات من جامعة الفرات:
«إن الحبة المصابة بهذه النيماتودا قد تحوي
حوالي  30,000يرقة عمر رابع ساكنة وتكون
مـقــاومــة لـلـجـفــاف ،وتـعـيــش أكـثــر مــن  50عــامـ ًا
داخــل الحبة محتفظة بحيويتها لتعيد دورة
الحياة مرة أخرى».
هنا البد من التذكير ،أن إدخــال أنــواع جديدة
م ــن ال ـب ــذار غ ـيــر ال ـم ـجــربــة ق ــد ي ـكــون مـحـفــوفـ ًا
بــال ـم ـخــاطــر ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق بــال ـم ـقــاومــة ل ــآف ــات،
خــاصــة تـلــك اآلف ــات الـتــي سُـجـلــت بنسب قليلة
فــي ســوريــة ،والـسـبــب أن األص ـنــاف المحلية

ت ـط ــورت ب ــال ـت ــوازي م ــع ال ـظ ــروف الـمـنــاخـيــة
واآلفـ ــات ال ـمــوجــودة فــي الـمـنـطـقــة ،وبــالـتــالــي
ت ــم ان ـت ـخــاب طـبـيـعــي وص ـنــاعــي ع ـبــر خ ـبــرات
الفالحين ،وكذلك المراكز البحثية السورية بما
يناسب ظروفنا.
فـيـمــا يـخــص أمـ ــراض الـتـفـحــم ،ي ـقــول أ.د .فــواز
الـعـظـمــة الـخـبـيــر فــي وقــايــة الـنـبــات« :للتفحمات
أن ــواع عــديــدة لـكــل منها طــريـقــة مختلفة للكشف
عنها ،فللتفحم السائب ،تغلى الحبوب في محلول
قلوي لفصل األجـنــة عــن جسم الحبة ،ثــم تصبغ
وتفحص مجهري ًا لمشاهدة مشيجة الفطر في
الجنين .للتفحمات األخرى التي تلتصق أبواغها
عـلــى سـطــح الـحـبــة ط ــرق أخ ــرى لـلـكـشــف ،حيث
تغسل الحبوب بحجم ثابت من الماء مع خافض
تــوتــر سـطـحــي  tweenثــم يـثـفــل ســائــل الغسيل
ويفحص الراسب مجهري ًا ،وثمة طــرق جزيئية
أك ـث ــر دقـ ــة ،وه ـن ــاك م ـب ـي ــدات حــدي ـثــة م ــن زم ــرة
تريازول triazolesتعالج بها الحبوب ،وتثبط
التفحمات بنسبة قد تصل  .»%100كان تصريح
الوكالة األمريكية للتنمية قد ذكر معالجة البذار
بمبيدات فطرية دون تقديم أيــة معلومات فيما
يتعلق بــأي مــن المبيدات الفطرية تمت معالجة
البذور ،ليتم تقييم مدى كفاءتها.
ال تـعـتـبــر الـتـفـحـمــات إشـكــالـيــة بــالـنـسـبــة لكمية
المحصول بقدر ما تؤثر على نوعيته .يعرف
ال ـق ـمــح ال ـق ــاس ــي الـ ـس ــوري ب ـج ــودت ــه ال ـعــال ـيــة،
وحـتــى عــام  2015ك ــان ال ي ــزال يـتــم تـبــادلــه
مــع إيطاليا المصنِّع األهــم للمعكرونة .ازديــاد
ن ـس ـبــة ال ـت ـف ـح ـمــات ف ــي ال ـق ـمــح ق ــد تـ ــؤدي إلــى
تردي النوعية بحيث تصبح إمكانية تصديره
مستقب ًال غير ممكنة .عانت الواليات المتحدة
من انتشار أمراض التفحم بشكل كبير في عدة
والي ــات إل ــى أن أعلنت فــي حــزيــران 2020
على موقع  USDAبأنه «عبر الحجر الزراعي
الناجح المترافق مع البرنامج الوطني للمسح
االس ـت ـق ـصــائــي أص ـب ــح ه ــذا ال ـم ــرض م ـح ــدود ًا
ف ــي واليـ ــة أري ــزون ــا ف ـقــط» م ــا يـثـيــر الــدهـشــة
أن الـتـقــريــر يـكـيــل الـمــديــح ألهـمـيــة الـحـجــر في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ثــم يـنـتـقــده عـنــدمــا يطبقه
اآلخـ ــرون لــرفــض الـمـنـتــج األمــري ـكــي الـمـصـدّر
بــالـقــول« :يـعـتـبــر  Karnal buntبـمـثــابــة تحدٍ
للتصدير ،إذ يعتبره بعض الشركاء التجاريين
ل ـلــواليــات ال ـم ـت ـحــدة آف ــة ح ـجــر ص ـحــي ،بـيـنـمــا

تعتبره الواليات المتحدة من اآلفات المتعلقة
بــال ـجــودة ال ـتــي نـ ــادرًا مــا ت ــؤدي إل ــى خـســائــر
كبيرة في المحصول».
ق ــدم ــت ال ـه ـي ـئــة األوروب ـ ـي ـ ــة ل ـس ــام ــة األغ ــذي ــة
European Food Safety Authority
EFSAتقريرها العلمي عام  2010فيما يخص
احتمالية إدخال أمراض التفحمات إلى أوروبا
في حال تم استيراد بذار القمح بهدف الزراعة
مــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة .والـنـتـيـجــة كــانــت :أن
الـفــريــق أكــد عـلــى وج ــود الـعــديــد مــن النقائص
العلمية فيما يتعلق باألدلة العلمية حول عتبة
اإلصابة المقدمة من ال USDA APHIS
لذا يبقى رد المتحدث باسم الوكالة األمريكية
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ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ع ـل ــى اس ـت ـف ـس ــار اإلدارة ال ــذات ـي ــة
ك ــامـ ـ ًا -م ــا ع ـل ـيــه ج ـم ــرك -ورأي ـ ــه م ــن حـيــث
مـصـلـحـتــه .بـيـنـمــا ال ـحــاســم ف ــي ه ــذه الـمـســألــة
هي االخـتـبــارات الدقيقة واألرقــام والمصلحة
السورية الوطنية .وال أح ـرَصَ على سورية
من أبنائها من جنوبها إلى شمالها ومن شرقها
إلى غربها ،وفي هذه القضية كغيرها المطلوب
س ــوريـ ـ ًا ،أن ي ـت ـعــاون ال ـخ ـبــراء ال ـســوريــون-
فــي وقــايــة الـنـبــات -مـعـ ًا عـلــى الـتــوصــل للقرار
الصائب لصالح المواطن السوري .ال تحتمل
قـضـيــة الـقـمــح ال ـســوري الـمـنــاكـفــات السياسية
وتـسـجـيــل الـنـقــاط ،فـهــي مــرتـبـطــة بــأمــن الـبــاد
ولقمة الشعب ومستقبله.

«حضن الوطن» لمن يدفع أكثر!
بأن
أنا إنسان أؤمن ّ
الحب قوة تغيير أيضاً،
ّ
تمكن من االنسجام
إذا ّ
خطة عقالنية
مع ّ
ونضال
واقعية
ٍ
لتحقيقها ،وليس
«الحب المرضي» الذي
ّ
يعظنا به ويطالبنا به
الفاسدون والناهبون،
فهو يعني بالنسبة
إليهم ْأن نرضى بالـ
«عيش» في «حضن
واحد» معهم ،وهم
يكتمون على أنفاسنا
ويعرضوننا الستغالل
الداخل والخارج،
ويعني بالنسبة إليهم:
استعداد الفقراء لقبول
اإلذالل في لقمتهم
وكرامتهم ،واالستمرار
في إطعام كبار
الفاسدين وصغارهم،
وتجار الحرب ومافيات
ّ
االستيراد ورفع األسعار
والتهجير والتدمير...

ǧالجئ سوري

و«الـ ـحـ ـبّ ال ـمَ ـرَض ـيّ» الـ ــذي يـطــالـبــونـنــا
ب ـ ــه ه ـ ــو أن «نـ ـ ـحـ ـ ـبّ» مـ ـ ــلء ج ـي ــوب ـه ــم
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة ،أو حـ ـت ــى جـ ـب ــاي ــة عـ ــائـ ــدات
لـلـخــزيـنــة «ال ـعــامــة» لـيــس بـشـكــل وطـنــي
س ـل ـي ــم ..ب ــل ف ـقــط ب ـح ـيــث ي ـع ــاد تــوزيــع
مـحـتــويــاتـهــا ال ل ـصــالــح تـخـفـيــف مـعــانــاة
الفقراء والعمال والفالحين والمنتجين
وتـحـسـيــن أوضــاع ـهــم ،بــل ت ـحــديــد ًا على
ح ـســاب أج ــوره ــم وح ـقــوق ـهــم ع ـبــر رفــع
األسـعــار ،وبالتالي األرب ــاح ،أكثر بكثير
مــن األجــور ،بــل وحـتــى القضاء على ما
تبقى من «الدعم» الذي لم يكن باألصل
إال آل ـيــة تـشـبــه «مـسـمــار أم ــان» نـسـبـيّ،
وُضِعَ تاريخي ًا ليعزل الفتيل عن الصاعق
ضـمــن قنبلة االنـفـجــار االجـتـمــاعــي التي
كانت وما زالت تزداد ضغط ًا وخطورة
مــع كــل زيــادة للظلم فــي تــوزيــع الثروة
الــوطـنـيــة .وك ـ ّل ه ــذه اآلل ـيــات المختلفة
ف ــي هـجـمــة أص ـح ــاب األرب ـ ــاح الـشــرســة
عـلــى افـتــراس الـمــزيــد مــن لـحــم أصـحــاب
األجـ ــور ،بــل األص ــح ال ـقــول «عـظــامـهــم»
ألنه لم يعد فيهم «لحم» ،كل هذه اآلليات
ل ـحــرمــان أغـلـبـيــة ال ـســوري ـيــن م ــزي ــد ًا من

الـمــواد والـسـلــع والـخــدمــات تتم بذريعة
«ال ـح ـصــار» و«ال ـص ـمــود» الـتــي ســرعــان
ما تسقط وتك ّذب نفسها بنفسها عندما
ي ـت ــم ط ـ ــرح ه ـ ــذه ال ـ ـم ـ ــواد والـ ـخ ــدم ــات
«الـمـقـطــوعــة» فــي ال ـمــزاد الـعـلـنــي الــوقــح
لمَن يدفع أكثر! ادفع أكثر وخ ْذ ما تشاء
من كهرباء « ،24/24معك قرش تسوى
ق ــرش» ..لـيــس مـعــك؟ إذ ًا ابـتـعــد! فلقمة
خ ـبــزك ،وشـعـلــة دف ـئــك ،ودواء مــرضــك،
وخــط كـهــربــائــك وات ـصــاالتــك وغـيــرهــا...
ك ّلها ستذهب إلى «القرش» الذي يدفع
أكثر...
غ ــري ـبٌ أمـ ــرك أيّ ـه ــا ال ــاج ــئ ال ـس ــوري
أينما كنت! ألم تسمع «حضن الوطن»
وقد بُحَّ صوته وهو يناديك ويناشدك
ال ـع ــودة؟ لـكــن الـحـيـتــان «الـمـحــرومـيــن
من الدعم» وبعد أن بحّ صوتهم ،أكلوا
«س ـ ّكــر ن ـبــات» ثــم ذه ـبــوا إل ــى الـعـشــاء
فيلتهم وفـنــادقـهــم الفارهة
الـفــاخــر فــي ّ
بجوار موقد ضخم جميل يحرق كميات
هائلة من الوقود «غير المدعوم» .أمّا
أنــت يــا فـقـيــر ،س ــواء خ ــارج الــوطــن أو
داخله ،فـ ّـإن الوطن يقبع داخلك جائع ًا
بـ ــردانـ ـ ًا ،ربّ ـم ــا ت ـحــت ب ـطــان ـيــة ف ــي أحــد
األحياء العشوائية في سورية ،أو في
خيمة بائسة على حدود بولندا ،تداري

دم ـعــة فــي عـيـنــك وتـ ــزدردّ لــوعــة الـفـقــر
أو الـغــربــة أو الـلـجــوء ،وخــاص ـ ًة وأنــت
تشاهد مث ًال أخاك الالجئ العراقي وقد
ـرة خــاصــة عـلــى
ب ـعــث إل ـيــه وط ـنــه ط ــائ ـ ً
حسابه لكي يـسـتــردّه إلــى حضنه ،في
حين ّأن طائرات بــادك مشغولة هذه
األيـ ــام فــي م ـط ــارات أخ ــرى فــي الـعــالــم
لـتــرفـيــه «غ ــروب ــات سـيــاحـيــة» وتــأمـيــن
«ح ـض ــن ال ــوط ــن» ل ـمــن ي ــدف ــع أك ـث ــر...
وم ــع ك ــل األل ـ ــم ،ل ـك ـنّــي أعـ ــرف وأؤم ــن

بـ ـ ّـأن أغـلـبـيــة ال ـســوري ـيــن ال ب ــد م ــن أن
يـتــوحّــدوا قـلـبـ ًا وعـمـ ًا لـلـحـ ّـل السياسي
ال ـص ـح ـي ــح ألزمـ ـتـ ـهـ ــم ،وبـ ـنـ ــاء س ــوري ــة
ال ـج ــدي ــدة ب ـح ـيــث ي ـص ـحّ ـحــون تـعــريــف
«حـضــن الــوطــن» بــأنّــه ليس لمن يدفع
أك ـثــر ،بــل لـمــن يـعـمـلــون أك ـثــر بـطــريـقــة
يـنــالــون فـيـهــا حـقــوقـ ًا عــادلــة أكـثــر ومــن
ثـمــار عـمـلـهــم ب ــال ــذات ،وسـتـكــون وطـنـ ًا
لـمــن يـنـتــج أكـثــر وي ــزرع أكـثــر ويصنع
أكثر ويحبّ أكثر.
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ستتخلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن مهمة جديدة من مهامها ،المتمثلة بتحديد نسب هوامش
الربح للحلقات التجارية ،لصالح التجار في القريب العاجل على ما يبدو ،بعد تخليها مث ًال عن مهمة تأمين السلع بشكل
مباشر عبر ذراعها التسويقي المتمثل بالسورية للتجارة ،مع الكثير من التغني بآليات التدخل اإليجابي ،سواء للسلع
التموينية األساسية أو غيرها ،فالموردون للمواد والسلع إلى هذه المؤسسة هم كبار التجار المتحكمين باألسواق
سلفاً ،ناهيك عن استثمارهم المباشر لعدد كبير من صاالت هذه المؤسسة ،وخاصة في األسواق الرئيسية والكبيرة
في المدن والمحافظات ،وبعد غض الطرف عن النصوص القانونية التي تفرض على جميع الحلقات التجارية تداول
الفواتير ،كمقدمة ال ب ّد منها افتراضاً لضبط ايقاع حركة السلع والخدمات في األسواق ،بما يحقق حماية مصلحة
ومواصفة) في النهاية!
المستهلكين (سعرًا
ً
ǧعادل ابراهيم

ف ـح ـســب ت ـص ــري ــح وزي ـ ــر الـ ـتـ ـج ــارة الــداخ ـل ـيــة
وحـمــايــة الـمـسـتـهـلــك لـصـحـيـفــة الــوطــن بـتــاريــخ
 2021/11/21أن« :ه ـنــاك شـكــوى مــن منتجي
وم ـس ـت ــوردي ال ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة ب ــأن الـ ــوزارة
تتدخل بنسب األرب ــاح الـخــاصــة ببائع الجملة
ونـصــف الجملة وغـيــرهــا ألنــه على حــد قولهم
ل ـيــس ك ــل الـ ـم ــواد ت ـعــامــل بــال ـطــري ـقــة نـفـسـهــا.
مطالبين الوزارة بعدم التدخل في هذه النسب
وأن الموضوع يحل بمعرفتهم».
وق ـ ــد ك ـش ــف ال ـ ــوزي ـ ــر أي ـ ـض ـ ـ ًا« :أن ال ـ ـ ــوزارة
ب ـص ــدد إص ـ ــدار قـ ــرار ب ـهــذا ال ـخ ـصــوص وذل ــك
مـ ـش ــروط ب ـت ـقــديــم ف ــوات ـي ــر ص ـح ـي ـحــة (رغ ـم ـ ًا
عنهم) واالحتفاظ بالسعر الصادر حصر ًا عن
الوزارة للمستهلك ..وأوضح أن القرار سوف
يـتــرك لـلـتـجــار تـحــديــد نـســب الــربــح لـمــا يسمى
حلقات البيع مع االلـتــزام بالتسعيرة الخاصة
بالوزارة أي آلية البيع ،وأضاف :ما يهمنا في
الـمــوضــوع أن ال ــوزارة هــي مــن تـفــرض سعر
بيع المنتجات للمواطن و(تجبر) به التجار».
التصريح أعــاه يبيّن أن هناك مـشــروع قــرار
قـ ــادم يـتـضـمــن م ـنــح ال ـت ـجــار صــاح ـيــة تـحــديــد
هوامش ربح الحلقات التجارية للسلع والمواد
وال ـخ ــدم ــات ،بــاإلضــافــة إل ــى ك ــل م ــا يـمـتـلـكــونــه
مــن مــزايــا تحكمية فــي األس ــواق مسبق ًا ،دون

تدخل من الــوزارة ،فاألمر سيترك كي «يُحل
بمعرفتهم»!
بيانات التكلفة بيد الحيتان أص ًال!
مــن المتعارف عليه أن تحديد نسب هوامش
ربــح الـحـلـقــات الـتـجــاريــة ،وص ــو ًال إلــى تحديد
سعر المبيع للمستهلك ،من مسؤولية الوزارة
(شك ًال) ،بينما واقع الحال يقول إن األمر سلف ًا
م ـتــروك بـعـهــدة الـتــاجــر (مـنـتــج أو مـسـتــورد)
م ـض ـمــون ـ ًا ،وذل ــك اع ـت ـمــاد ًا عـلــى مــا يـقــدمــه من
بيانات تكلفة ،استناد ًا لبعض الوثائق المقدمة
مــن قـبـلــه ،حـيــث يـتــم تـحــديــد هــذه الـنـســب عند
ص ـ ــدور أيـ ــة ن ـش ــرة أسـ ـع ــار ل ـل ـم ــواد وال ـس ـلــع
المنتجة محلي ًا أو المستوردة وذلــك من قبل
ال ــوزارة مــركــزيـ ًا ،أو مكاني ًا مــن قبل مديريات
ال ـت ـج ــارة ال ــداخ ـل ـي ــة وح ـم ــاي ــة ال ـم ـس ـت ـه ـلــك فــي
المحافظات ،باإلضافة إلى الـقــرارات المركزية
الـتــي تـحــدد نـســب وهــوامــش الــربــح للحلقات
التجارية على األصناف السلعية بشكل عام.
مــع األخ ــذ بـعـيــن االع ـت ـبــار أن ه ــذه اآلل ـيــة في
تحديد نسب وهوامش الربح والسعر النهائي
للمستهلك تعتمد أســاسـ ًا عـلــى بـيــانــات التكلفة
التي يقدمها التاجر (منتج أو مستورد) ،وقد
تــم التركيز على اتـبــاع هــذه اآللـيــة «الشكلية»
فـ ــي ال ـت ـس ـع ـيــر (ال ـم ــرك ــزي ــة وال ـم ـك ــان ـي ــة) بـعــد
الفوضى السعرية التي ترافقت مــع سياسات

تحديد نسب هوامش
ربح الحلقات
التجارية وصو ًال إلى
تحديد سعر المبيع
للمستهلك من
مسؤولية الوزارة
شك ًال بينما واقع
الحال يقول إن
األمر سلفاً متروك
بعهدة التاجر
مضموناً

تحرير األسعار التي تم اتباعها مطلع األلفية،
وخاصة للسلع الغذائية األساسية المستوردة،
ولكنها لــم تحقق الغاية المرجوة منها ،بدليل
استمرار حال الفوضى في األسعار ،ناهيك عن
فوضى المواصفة والجودة!
ذرائع للضغط ومقدمات للتخلي عن
مزيد من المهام
المتتبع لبعض ق ــرارات ال ــوزارة ،الـتــي تحدد
ن ـســب وه ــوام ــش ال ــرب ــح لـلـحـلـقــات ال ـت ـجــاريــة،
يلحظ أن هناك فوارق بتلك الهوامش حسب
المادة والسلعة ،فالحديث عن مطالب للتجار
ب ـهــذا ال ـش ــأن م ــا ه ــي إال ذرائـ ــع لـلـضـغــط عـلــى
ال ـ ــوزارة ك ــي تـتـخـلــى ح ـتــى ع ــن مـهـمـتـهــا ذات
الـطــابــع الـشـكـلــي بـتـحــديــد ه ــذه ال ـهــوامــش كما
أسلفنا!
فـقــد سـبــق م ـثـ ًـا أن أصـ ــدرت وزارة الـتـجــارة
الــداخ ـل ـيــة وح ـم ــاي ــة الـمـسـتـهـلــك م ـج ـمــوعــة مــن
القرارات التي حددت من خاللها نسب األرباح
لـلـحـلـقــات ال ـت ـجــاريــة ،وذلـ ــك ف ــي ش ـهــر نـيـســان
الماضي.
فبالنسبة للمواد الغذائية فقد تم تحديد نسبة
األرب ـ ــاح لـلـسـكــاكــر وال ـش ــوك ــوال والـبـسـكــويــت
بنسبة  %10للمنتج مــن تكاليف اإلنـتــاج و%7
للمستورد من تكاليف االستيراد و %5لتاجر
ال ـج ـم ـلــة و %12ل ـب ــائ ــع ال ـم ـف ــرق ،أمـ ــا مـعـلـبــات
ال ـك ــون ـس ــروة «خ ـض ــار وف ــواك ــه وف ـط ــر» فـقــد
حددت  %8بالنسبة للمستورد وتاجر الجملة
و %8لبائع المفرق و %20للمنتج من تكاليف
اإلنـ ـت ــاج و %10ل ـبــائــع ال ـم ـف ــرق ،أم ــا األش ــرب ــة
الـصـبـغـيــة فـقــد ح ــددت  %4لـلـمـسـتــورد وتــاجــر
ال ـج ـم ـلــة و %5ل ـل ـمــوزع و %10ل ـبــائــع ال ـم ـفــرق
و % 10لـلـمـنـتــج وتــاجــر الـجـمـلــة و %5لـلـمــوزع
و %10لبائع الـمـفــرق ،واألشــربــة الطبيعية فقد
ح ــددت نـسـبــة رب ــح ب ـ  %6لـلـمـسـتــورد وتــاجــر

الجملة و %10لبائع المفرق و %10للمنتج من
تكاليف اإلنتاج و %6لتاجر الجملة و %10لبائع
الـمـفــرق ،أمــا الصناعات التحويلية مــن محارم
وفـ ــوط ف ـح ــددت األربـ ـ ــاح ب ـ ــ %13لـلـمـسـتــورد
وتاجر الجملة  %7للموزع و %10لبائع المفرق
و %15لـلـمـنـتــج وتــاجــر الـجـمـلــة و %7لـلـمــوزع
و %10ل ـبــائــع ال ـم ـف ــرق ،وبــال ـن ـس ـبــة لــإسـمـنــت
األبيض فقد تم تحديد  %8للمستورد وتاجر
ال ـج ـم ـلــة و %7ل ـبــائــع ال ـم ـف ــرق و %10لـلـمـنـتــج
وتاجر الجملة و %10لبائع المفرق.
وفـ ــي ق ـ ــرار آخـ ــر خـ ــاص ب ــإن ـت ــاج واس ـت ـي ــراد
الـخـضــار والـفــواكــه ،فـقــد تــم تـحــديــد نسبة ربــح
المستورد أو تاجر الجملة (الفالح) بـ %15من
تكاليف اسـتـيــراد أو إنـتــاج الـخـضــار والـفــواكــه
ب ـك ــل ان ــواع ـه ــا وم ـس ـم ـيــات ـهــا ،أمـ ــا ن ـس ـبــة رب ــح
بــائــع ال ـم ـفــرق فـتــم تـحــديــدهــا بـ ــ %20مــن سعر
تــاجــر الـجـمـلــة ف ــي ح ــال االس ـت ـي ــراد ،وبـنـسـبــة
 %30فــي حــال اإلنـتــاج الـمـحـلــي ،وذلــك للمواد
سريعة التلف (الـبـنــدورة -الخيار -الكوسا-
الـحـشــائــش) و %20لـبــاقــي األصـنــاف المحلية،
غير سريعة التلف.
مــن الــواضــح أن النسب والـهــوامــش المعتمدة
أعاله للحلقات التجارية أخذت بعين االعتبار
ط ـب ـي ـعــة ال ـس ـل ـعــة وال ـ ـم ـ ــادة ،ولـ ــم ت ـغ ـفــل ط ـب ـع ـ ًا
االعتماد على بيانات التكلفة المقدمة من قبل
التاجر (منتج أو مستورد).
فكيف سيصبح عليه الـحــال فــي األســواق عند
ترك موضوع تحديد هوامش الربح للحلقات
التجارية بمعرفة وبيد هؤالء ،كما يطالبون؟!
ف ـح ـتــى ال ـح ــدي ــث ع ــن إم ـكــان ـيــة إع ـ ــادة دراسـ ــة
بـيــانــات التكلفة الـمـقــدمــة مــن الـتـجــار (منتجين
او مـسـتــورديــن) ،فـهــو مــرتـبــط غــالـبـ ًا بشكوى
مـ ـق ــدم ــة مـ ــن قـ ـب ــل ال ـم ـس ـت ـه ـل ــك ،وف ـ ــي ب ـعــض
األحيان بحال الشك من قبل عناصر الضابطة
التموينية ،ويُبت بها بعد العرض على لجان
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مـشـكـلــة وزاريـ ـ ـ ًا ،مـمـثــل فـيـهــا ه ــؤالء بـمــوجــب
ال ـن ـصــوص ال ـقــانــون ـيــة ط ـب ـع ـ ًا ،أي إن بـيــانــات
التكلفة المقدمة من قبل التاجر تظهر كأنها قدر
ال فـكــاك مـنــه ،مهما كــانــت الـشـكــوك حــولـهــا ،بل
حتى لو تم التقدم بشكوى من أجلها!
مزيد من الفوضى السعرية والسيطرة
اآللية المتبعة «شك ًال» من قبل وزارة التجارة
الداخلية وحماية المستهلك بتحديد هوامش
ربــح الـحـلـقــات الـتـجــاريــة ،وص ــو ًال إلــى تحديد
سـعــر الـمـبـيــع للمستهلك (مــركــزيـ ًا أو مـكــانـيـ ًا)،
اع ـت ـم ــاد ًا ع ـلــى ب ـي ــان ــات ال ـت ـك ـل ـفــة ال ـت ــي يـقــدمـهــا
التاجر ،لم تؤدِّ من الناحية العملية ال إلى ضبط
األسـعــار فــي األس ــواق ،وال إلــى إلـغــاء أو الحد
من التحرير السعري للسلع والخدمات ،التي
كـرّســت حــال الفوضى السعرية فــي األســواق،
بغض النظر عن كل ما يقال عن آليات العرض
والـطـلــب وتضخيم دورهــا فــي مــوازنــة السعر
فــي الـســوق ،بــل على العكس فقد منحت هذه
اآللية مزيد ًا من التحكم والسيطرة على سوق
السلع والـخــدمــات فــي األس ــواق مــن قبل كبار
الحيتان (مستوردين وتجار جملة) ،وهؤالء
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ال تطالهم بالعادة العقوبات المنصوص عنها
قانون ًا بحال المخالفة ،مهما كانت نوعية هذه
ال ـع ـقــوبــة ،وم ـه ـمــا ت ــم ال ـت ـغ ـنــي بــال ـت ـشــدد فـيـهــا،
وخاصة عندما تكون هذه العقوبات مالية ،أو
قابلة للتسوية والمصالحة بموجب النصوص
القانونية.
ف ـمــن ال ـم ـع ــروف أن م ــن ت ـطــال ـهــم ال ـع ـقــوبــات،
ب ـح ــال ض ـبــط ال ـم ـخــال ـفــات ف ــي األس ـ ـ ــواق ،هــم
بــائـعــو الـمـفــرق مــن الـصـغــار ،مــع عــدم تبرئتهم
طبع ًا ،فيما يختفي الكبار خلفهم ،وال تطالهم
ال ـع ـقــوبــة ،م ــع ع ــدم إغ ـف ــال الـكـثـيــر م ــن عــوامــل
المحاباة وآليات الفساد التي غالب ًا ما تستثني
كـبــار المحظيين مــن المخالفات ،وبالتالي من
العقوبات!
وما يزيد الطن ب ّلة هو حال الفوضى المتزايدة
ع ـلــى م ـس ـتــوى ت ــدن ــي ال ـم ــواص ـف ــة والـ ـج ــودة،
وصــو ًال إلــى تفشي ظاهرة الغش والتدليس،
واألخ ـط ــر ب ـهــذا ال ـم ـجــال ه ــي ال ـس ـلــع الـغــذائـيــة
المعدة والمعروضة لالستهالك.
وك ــل ذل ــك طـبـعـ ًا عـلــى ح ـســاب ،وم ــن جـيــوب،
المستهلكين للسلع والـخــدمــات فــي األس ــواق،
وربما على حساب صحتهم أيض ًا!

ما الذي تبقى من حماية المستهلك؟
مع التمهيد الوزاري بالرضوخ لضغوط الكبار ،ومحاباتهم
في مطالبهم ،عبر التخلي حتى عن المهمة الشكلية المتمثلة
بـتـحــديــد هــوامــش الــربــح لـلـحـلـقــات الـتـجــاريــة ،فــإن الــواقــع
الـسـعــري فــي األس ــواق سيصبح أكـثــر فــوضــويــة وس ــوء ًا،
وسيمنح كبار الحيتان ،المتحكمين سلف ًا باألسواق ،مزيد ًا
من فرص التحكم بالسلع والمواد والخدمات ،ومزيد ًا من
التحكم بالحلقات التجارية األدنى ،ومزيد ًا من التهرب من
استحقاقات ضبط المخالفات ،بحال ضبطهم طبع ًا!

فـكـيــف سـيـتــم «االل ـت ــزام بــالـتـسـعـيــرة الـخــاصــة ب ــال ــوزارة»،
بعد تــرك تحديد التكلفة ،وتحديد هــوامــش ربــح الحلقات
التجارية ،بيد كبار التجار؟
وهــل تطبيق شــرط تـقــديــم الـفــواتـيــر (رغ ـم ـ ًا) عــن هــؤالء،
صعب عليهم بعد انتزاعهم صالحيات ومهام تحديد سعر
التكلفة وهوامش الربح لكافة الحلقات التجارية ،وضمن ًا
سعر المبيع النهائي للمستهلك ،الذي ستتغنى به الوزارة
أنه صادر عنها ،ولو كان ذلك بالشكل فقط؟

ولـعـلـنــا لــم ن ـن ـسَ بـعــد قـصــة ال ـم ـعــارك «الـخـلـبـيــة» ال ـتــي تم
خوضها حــول أسـعــار المتة ،أو أسـعــار الــدخــان ،وال قصة
أس ـعــار الـسـكــر وال ـتــدخــل اإلي ـجــابــي بـشــأنــه ،خ ــال الـفـتــرة
القريبة السابقة ،وكيف انتصر بها الحيتان على حساب
المستهلكين بالنتيجة ،بالرغم مــن كــل التطبيل والتزمير
حول الدور الوزاري بشأنها!
وها هو انتصار جديد سيصب بمصلحة كبار الحيتان على
حـســاب مـصــالــح المستهلكين ،حـتــى دون خــوض معركة

هذه المرة ،ال خلبية وال حقيقية ،بل مجرد مطلب ذرائعي
ال غير!
بــانـتـظــار مــا سيسفر عـنــه ال ـقــرار ال ــوزاري الـمــزمــع بشأنه
تكريس ًا لهذا االنتصار!
ونتساءل بعد كل ذلك ما الذي تبقى من حماية المستهلك
بعهدة الــوزارة المعنية بحمايته بعد هذا التخلي المتتابع
ل ـم ـهــام ـهــا ف ــي سـ ــوق ال ـس ـل ــع وال ـخ ــدم ــات ل ـم ـص ـل ـحــة ك ـبــار
الحيتان؟!

نهفات «أوفيشال»
بالخط العريض
«ما تراه في
سورية لن تراه في
البلدان المتقدمة
والمتخلفة»...

ǧدعاء دادو

ب ـم ـع ـن ــى ..ك ـل ـشــي ع ــم ي ـص ـيــر ب ـســوريــة
وخاصة من العمل الحكومي وقراراتو
ف ـ ــاق ج ـم ـي ــع ال ـت ــوق ـع ــات واإلن ـ ـج ـ ــازات
العالمية على جميع األصعدة ،خصوص ًا
على صعيد التضييق وخنق المواطن..
وع مـبــدأ «رح نـمــوتــك ع الـبـطــيء وع
السريع كمان»...
كــل ال ـقــرارات الـمُـتـخــذة والـظــواهــر يلي
عـ ــم ت ـن ـش ــاف ع أرض الـ ــواقـ ــع كــانــت
ك ــرم ــال ع ـي ــون الـ ـم ــواط ــن ولـتـخـفـيــض
مستوى معيشتو من السيء لألسوأ..
أو األعــدم ..نفس الشي -كانت بمثابة
نكتة بتفرط من البكي ...وبفضلون تم
سحق المواطن بنجاح...
لك حتى صار المواطن يفكر إنو معقول
هــي األف ـكــار مــن راس ــون وال موظفين
حدا شغلتو وعملتو إبداع هيك قرارات
أو ع ــم ي ـن ـك ـشــو ع م ـت ــل ه ـي ــك ش ـغــات
بمربع البحث بالغوغل؟؟
بس ال ..الظاهر والمؤكد هل النكت هي
نابعة مــن وحــي الــروح الـفــرفــوشــة يلي
بيمتلكوها ...أي مو معقول الغوغل أو
الموظف يعرف بهل الخبثنات هي كلها
ولوووو!!
بـعـيــد ًا شــوي عــن كــل ال ـق ــرارات الـنــابـعــة
من التفكير الفالجي ...انخلق ع أرض
ال ــواق ــع ب ـســوريــة ب ــس ..أو فـيـنــا نـقــول
«جديد من عنا وبس» ..بعض الظواهر
ال ـفــاج ـيــة أي ـض ـ ًا ع ـن ـجــد ك ــان ــت «ن ـه ـفــات
أوف ـي ـشــال» ...ومـشــان مــا حــدا يتكركب
ب ــال ـت ــرج ـم ــة ت ـب ــع «أوفـ ـيـ ـشـ ــال» م ـع ـنــاهــا

«حكومي» أو «رسمي»..
بمعنى وقــت بـتـشــوف هــل الـظــواهــر ما
عـ ــاد ب ـت ـعــرف بـ ــدك ت ـض ـحــك أو تـبـكــي؟
بـ ــدك ت ـع ـصــب وت ـع ـي ــط أو ت ـل ـبــس جـلــد
الـتـمـســاح؟ بــدك تـقــول تـعــودنــا وال اهلل
يجيرنا من يلي الجاية؟ بدك تقرر تضل
بـشـغـلــك أو تـصـيــر حــرامــي بــا أخــاق؟
بدك تتقبل الواقع المر -البشع -الكافر
وال بدك تنتحر؟
ي ـم ـكــن ك ــل ه ــل ال ـخ ـي ــارات م ــا بـتـحـســن
تعطي المعنى الحقيقي لإلحساس يلي
عم يحسو المواطن عنجد...
بــالــوقــت يـلــي بـيـكــون فـيــه هــل الـمــواطــن
عــم يقنع حــالــو إنــو تأقلم ع الـحـيــاة بال
ك ـه ــرب ــا ...م ــا ح ــدا رح يـتـخـيــل ش ــو رح
ي ـكــون ش ـعــورو لـمــا ي ـفــوت ع مــؤسـســة
الكهربا ليدفع فــاتــورة مــا بيعرف كيف
طالعة بهل المبلغ بظل انـعــدام الكهربا
وبيتفاجأ بـكــام الـمــوظــف «واهلل مافي
كهربا حالي ًا تعال ع جية الكهربا إذا ما
كان خالص الدوام لتدفعها»...
مــؤس ـســة ك ـهــربــا مـ ـن ــدون ك ـهــربــا لــدفــع
ف ــوات ـي ــر ال ـك ـه ــرب ــا ي ـل ــي اهلل أع ـل ــم كـيــف
طـ ـلـ ـع ــت« ...ل ـس ـن ــا ال ــوحـ ـي ــدي ــن ..لـكـنـنــا
األسوأ برعاية وزارة الكهربا»...
وكمان بالوقت يلي بيكون فيه المواطن
عم يكذب ع حالو إنو تأقلم ع الشرشحة
تـبــع الـحـصــول ع جــرة الـغــاز المدعومة
«ع أســاس» ذات ال ـ  10500لـيــرة ...ما
حدا فيهون رح يحس بإحساس رجال
كبير بالعمر ومأهرم طول حياتو وهو
عــم يــركــض يـمـيــن وش ـمــال كــرمــال ينيم
والدو شبعانين «بــالـمـعـنــى الـمـجــازي»

ف ـيــوم يـلــي بـتـصـلــو الــرســالــة الـمـنـتـظــرة
تبع الغاز وبيكون مسجل عند المعتمد
يلي حد بيتو وهــل المعتمد ما بيعطيه
الجرة بيخليه يــروح لعند معتمد تاني
بعيد عنو ...هيك مندون نقاش ع مبدأ
«ن ـف ــذ وال ت ـع ـت ــرض» م ـيــن رح يـحــس
بإحساسو لهل المعتر؟
ويــوم ست البيت بتفوت ع شي صالة
من صــاالت السورية للتجارة وبتسأل
عـ ــن ال ـس ـك ــر أو الـ ـ ــرز وب ـي ـن ـق ــا م ــاف ــي
عـلـمـ ًا هـيــة شــافــت الـسـيــارة الـصـبــح إنـهــا
وصلت ...هي مين حاسس بإحساسها
باهلل؟
األمـ ـ ـثـ ـ ـل ـ ــة ع هـ ـ ــل ال ـ ـن ـ ـم ـ ــط ع أرض
ال ــواق ــع ك ـ ـتـ ــااار ...ك ـت ــار ك ـت ـي ــر ...وكـلـهــا

«أوف ـي ـش ــال» ..بــس لـمـصـلـحــة الـحـيـتــان
اللي هنن أوفيشال وغير أوفيشال..
بالمحصلة ،عنا استنتاج واح ــد ...قــرار
فــظ جــديــد بينتج عـنــو احـتـكــار وســرقــة
كـ ــرمـ ــال ي ـن ـف ـت ــح بـ ـ ــاب جـ ــديـ ــد ل ـل ـس ــوق
السودا بأسعار تفوق الراتب بأشواط
مدوبلة...
وي ـل ــي م ـع ــو يـ ـعـ ـي ــش ...وي ـل ــي م ــا مـعــو
بالناقص منو ...هيك ببساطة..
إنــو وبـعــديــن؟؟ لــويــن بــدكــون توصلوا
م ــع ه ــل ال ـم ـع ـتــريــن؟؟ م ــا ش ـب ـع ـتــو؟ مــا
عمرت خزاينكن البنكية؟؟
منرجع مـنــذكــركــن ...الـبــالــون لما ينتفخ
كـتـيــر بـيـفـجــر ...والـمـعـنــى بـقـلــب الـشــاعــر
حبيباتي..
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بالقول والفعل :نموذج
ǧإعداد :قاسيون
المصدرGlobal Times  :

خط الفقر وتعداد الفقراء في الصين
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%70

خط الفقر الصيني ،استناداً إلى مؤشرات أسعار ( 2010باليوان)
عدد الفقراء في الصين (بالمليون)
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خــط الفقــر العالمــي هــو  1.9دوالر امريكــي للفــرد
يوميـ ًا.
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خــط الفقــر الصينــي هــو  2.2دوالر امريكــي للفــرد
يومي ًا.
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أكثــر مــن  700مليــون مواطــن صينــي تــم انتشــالهم
مــن الفقــر علــى مــدار الســنوات األربعيــن الماضيــة،
ما أسهم بالحد من حوالي  %70من الفقر العالمي.

أرســلت الصيــن مــا يزيــد عــن  600.000عامــل إلــى الخــارج ،مــن أجــل تقديــم
المســاعدة للعديــد مــن الــدول حــول العالــم.

دخل الفرد السنوي لسكان الريف
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الصين للقضاء على الفقر
اإلنفاق الحكومي الصيني على مكافحة الفقر
إنفاق الحكومات المحلية

اإلنفاق الحكومي المركزي

.
25 68
منــذ عــام  ،2013تــم تجديــد منــازل متداعيــة
إلجمالــي  25.68مليــون مــن الفقــراء مــن 7.9
مليــون أســرة .وقدمــت مســاعدات تحســين الســكن
إلــى  10.75مليــون أســرة ريفيــة.

«مليار يوان»
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ارتفــع عــدد الشــركات اإللكترونيــة فــي جميــع
المقاطعــات الفقيــرة البالــغ عددهــا  832مــن 1.32
مليــون فــي عــام  2016إلــى  3.11مليــون فــي عــام
 .2020وســاعدت التجــارة اإللكترونيــة 500,000
فقيــر علــى زيــادة دخولهــم ،وارتفــع دخــل الفــرد
مــن التجــارة اإللكترونيــة مــن  430يــوان فــي عــام
 2015إلــى  930يــوان فــي عــام .2020

.
%83 8

بحلــول نهايــة عــام  ،2019شــكلت الطــرق الســريعة
الريفيــة  %83.8مــن إجمالــي الطــرق الســريعة فــي
الصيــن.

عدد طالب مناطق الريف الفقير
الملتحقين بالجامعات الحكومية الرئيسية
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71

63.4

100.000
91.500

2017

2016

56.3
75.400

2015

48
68.300

2014

41.5

2017

2016

2015

2014

2013

14
السياسات األمريكية مسؤولة عن االضطراب في سالسل التوريد
شؤون اقتصادية

قاسيون ـ العدد  1046اإلثنين  29تشرين الثاني 2021

www.kassioun.org

في  ،2020أصيب االقتصاد العالمي بالشلل بشكل كبير بسبب
الوباء .بينما اليوم ،ومع بدء تعافي االقتصاد العالمي ،تواجه
سالسل التوريد أكثر األعمال التخريبية خطورة في التاريخ.

ǧتشو زينǧ
     ترجمة :قاسيون

ت ــزداد أزم ــة ســاســل ال ـتــوريــد الـعــالـمـيــة
سـ ــوء ًا ،ال سـيـمــا فــي الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة
وال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ودول غــرب ـيــة
أخـ ـ ــرى .ت ـع ــان ــي ال ـم ـت ــاج ــر ال ـك ـب ــرى فــي
بريطانيا مــن نقص فــي ورق التواليت
وال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـب ـض ــائ ــع ،وي ـن ـفــذ دج ــاج
كنتاكي في الواليات المتحدة ،ويتراكم
ع ــدد ال يـحـصــى مــن سـلــع عـيــد الـمـيــاد
على أرصـفــة الـمــوانــئ ،وتقلص شركات
السيارات إنتاجها بشكل كبير.
يلقي البعض باللوم في فوضى سلسلة
التوريد على فيروس كورونا وعولمة
ســاســل ال ـتــوريــد ،وي ـن ــادون ب ـضــرورة
إعادة سالسل التوريد إلى أمريكا .ولكنّ
الحقيقة ّأن الممارسات أحادية الجانب،
والتدابير الحمائية التجارية ،والتحفيز
ال ـمــالــي ال ـم ـفــرط ال ــذي تـبـنـتــه الـحـكــومــة
األمــري ـك ـيــة ك ـج ــزء م ــن أج ـن ــدة «أمــري ـكــا
أو ًال» الـتــي كــانــت تــوجــه سـيــاســاتـهــا في
السنوات األخيرة ،هي األسباب الدقيقة
للضعف المتزايد في سالسل التوريد.
سـ ـ ــواء فـ ــي إدارة بـ ــايـ ــدن أو ت ــرام ــب
قـبـلــه ،تـسـبـبــت ال ـس ـيــاســات االقـتـصــاديــة
غ ـيــر الـحـكـيـمــة ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة فــي
حدوث اضطرابات في سالسل التوريد
الـعــالـمـيــة .حـمــل تــرامــب «عـصــا الــرســوم
ال ـج ـمــرك ـيــة» ،وشـ ـنّ ح ــرب ـ ًا ت ـجــاريــة فــي
جميع أنـحــاء الـعــالــم .ورغــم قـيــام بــايــدن
ب ــإدخ ــال بـعــض اإلج ـ ــراءات الـتـلـطـيـفـيــة،
مـثــل :إلـغــاء الــرســوم الجمركية العقابية
الـ ـتـ ــي فـ ــرضـ ــت عـ ـل ــى صـ ـن ــاع ــة ال ـص ـل ــب
واأللــومـنـيــوم األوروب ـيــة ،فقد تــردد في
إلـغــاء رســوم تــرامــب البالغة  300مليار
دوالر على الواردات من الصين.
حـتّــى اآلن ،وضـعــت الــواليــات المتحدة
أكثر من  900شركة ووكالة صينية في
قائمة المعاقبين .عالوة على ذلك ،فهي
تـسـعــى إلن ـشــاء سـلـسـلــة تــوريــد مستقلة
عن سلسلة التوريد العالمية ،مع تمركز
هــذه السلسلة حــول الــواليــات المتحدة
واخـ ـتـ ـي ــاره ــا «االق ـ ـت ـ ـصـ ــادات ال ـت ــاب ـع ــة»
بـحـســب إرادتـ ـه ــا ال ـم ـن ـفــردة .أدّت هــذه
ال ـم ـم ــارس ــات ال ـم ـنــاه ـضــة ل ـل ـعــول ـمــة إلــى
ل ـيّ سـلـسـلــة ال ـتــوريــد الـعــالـمـيــة ،وزادت
مــن الـضـغــط الـتـضـخـمــي عـلــى الــواليــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وألـ ـحـ ـق ــت أض ـ ـ ـ ــرار ًا ك ـب ـيــرة
بمصالح المستهلكين العالميين.
كـمــا ّأن الـحـمــائـيــة الـتـجــاريــة األمــريـكـيــة،
والـنــزعــة أحــاديــة الـجــانــب ،هما السببان
وراء نـقــص الــرقــاقــات الـعــالـمــي .تستمر
الــواليــات الـمـتـحــدة فــي إضــافــة شــركــات
التكنولوجيا الفائقة الصينية إلــى قائمة
ال ـت ـق ـي ـي ــد الـ ـتـ ـجـ ــاري ،وحـ ـظ ــر ال ـت ـج ــارة
ب ـي ــن شـ ــركـ ــات ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـف ــائ ـق ــة
األمــريـكـيــة والـشــركــات الـصـيـنـيــة بــذرائــع

األم ـ ــن الـ ـق ــوم ــي ،وإخ ـ ـضـ ــاع ال ـش ــرك ــات
غـيــر األمــريـكـيــة لسلطتها القضائية غير
الشرعية.
رغــم ذلــك ،عندما ارتفعت الطلبات على
الـمـنـتـجــات وال ـس ـيــارات ،فـشـلــت مـســابــك
أش ـبــاه ال ـمــوصــات فــي االس ـت ـجــابــة في
الــوقــت الـمـنــاســب ،األم ــر ال ــذي أ ّث ــر على
إنـتــاج الـشــركــات األمريكية .وكما ع ّلقت
الكثير من وسائل اإلعالم ،فالنقص في
الرقاقات قد ازداد سوء ًا نتيجة للحرب
الـتـكـنــولــوجـيــة األمــري ـك ـيــة ضـ ـدّ الـصـيــن.
وفـقـ ًا ألحــدث البيانات ،تــأثــرت أكثر من
 169صـنــاعــة ح ــول الـعــالــم بـهــذا الـنـقــص
فــي ال ـتــوريــدات .الـسـعــي وراء المصالح
األنانية ،دون اعتبار للعواقب ،سيؤدي
في النهاية إلى نتائج عكسية.
دون قدرة على تحمل التبعات
أدّت إجــراءات التحفيز المالي المفرطة
الـ ـت ــي ات ـخ ــذت ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة األم ــري ـك ـي ــة
إل ـ ــى س ـل ـس ـل ــة تـ ــوريـ ــد أكـ ـثـ ــر ه ـش ــاش ــة.
ق ـدّر االت ـحــاد الــوطـنــي األمــري ـكــي للبيع
بأن مبيعات الواليات
بالتجزئة «ّ »NRF
الـمـتـحــدة فــي شـهــري نــوفـمـبــر /تـشــريــن
الثاني وديسمبر /كانون األول ستنمو
بين  %8,5و ،%10,5لتصل إلى مستوى
ق ـيــاســي ي ـب ـلــغ  895م ـل ـيــار دوالر .كـمــا
أدّى التأخر الواضح في معدل مشاركة
ال ـ ـقـ ــوى الـ ـع ــامـ ـل ــة– وه ـ ــو األدن ـ ـ ــى م ـنــذ
الـسـبـعـيـنـيــات– إلــى مـفــاقـمــة الـتــوتــر بين
العرض والطلب.
أدّى سوء تعامل الحكومة األمريكية مع
كوفيد 19-إلى ممارسة ضغوط كبيرة
عـلــى ال ـمــوانــئ وال ـخــدمــات الـلــوجـسـتـيــة،
ممّا يجعلها الحلقة األضعف في سلسلة
الـتــوريــد الـعــالـمـيــة .أكـثــر مــن  70سفينة

من خالل مبادرة
الحزام والطريق
ساهمت
الصين في
األداء السلس
لقنوات التجارة
والنقل ودعمت
إعادة االنفتاح
االقتصادي في
البلدان الواقعة
على طول
الطرق التجارية

ش ـحــن مـلـيـئــة ب ــال ـح ــاوي ــات عــال ـقــة قـبــالــة
ســاحــل جـنــوب كــالـيـفــورنـيــا وســط أزمــة
س ــاس ــل ال ـت ــوري ــد ،م ــا أدّى إل ــى تـفــاقــم
ال ـت ــوت ــر ف ــي س ــاس ــل ال ـت ــوري ــد ،وج ـعــل
مـ ــن الـ ـصـ ـع ــب عـ ـل ــى الـ ـمـ ـحـ ـط ــات ال ـع ـمــل
بـشـكــل طـبـيـعــي .إن ت ـمّ تـفــريــغ مـحـتــوى
ه ــذه ال ـب ــواخ ــر دف ـعــة واح ـ ــدة ،فـسـتـمـتــد
الـ ـح ــاوي ــات م ـس ــاف ــة ت ــزي ــد ع ــن  3آالف
كـيـلــومـتــر ،مــن جـنــوبــي كــالـيـفــورنـيــا إلــى
شيكاغو.
وضع مؤشر أداء موانئ الشحن العالمي
ال ـجــديــد -ال ــذي أطـلـقــه الـبـنــك الــدولــي و
 -IHS Markitمـيـنــائــي لــوس أنجلس
ول ــون ــغ ب ـي ـتــش ف ــي قـ ــاع ال ـتــرت ـيــب بـيــن
جميع الـمــوانــئ الـكـبــرى الـعــالـمـيــة ،بينما
احتلت الموانئ اآلسيوية تسعة مراكز
في قائمة أفضل عشرة .ممّا زاد الطين
ب ّلةّ ،أن الواليات المتحدة تواجه نقص ًا
حاد ًا في عمال الخدمات اللوجستية ،مع
وجــود فـجــوة تــزيــد عــن  80ألــف سائق
شاحنة .تو ّقع وزير النقل األمريكي بيت
بوتيغيغ ّأن مشاكل التوريد قد تستمر
حتّى العام المقبل.
في تناقض حاد مع الواليات المتحدة،
ال ـص ـي ــن ه ــي أول دول ـ ــة ت ـض ــع ال ــوب ــاء
تـحــت الـسـيـطــرة ،وتـحـقــق إع ــادة انفتاح
اقتصادي بشكل منظم ،وتعمل كمرساة
ل ـت ـث ـب ـيــت اسـ ـتـ ـقـ ــرار س ــاس ــل ال ـت ــوري ــد
العالمية .في عــام  2020سجلت الصين
إخ ــراج  14,55مـلـيــار طــن مــن الـبـضــائــع
م ــن مــوان ـئ ـه ــا ،لـتـحـتــل ال ـمــرت ـبــة األولـ ــى
ف ــي ال ـع ــال ــم ،ورغـ ــم ذل ــك ل ــم ت ـش ـهــد أب ــد ًا
أي ازدح ــام أو فــوضــى مستمرين على
غــرار مــا يحدث فــي الــواليــات المتحدة.
م ــن خ ــال قــدرت ـهــا اإلن ـتــاج ـيــة ال ـخــاصــة،
ســاعــدت الـصـيــن ال ــدول ال ـم ـجــاورة على

م ـكــاف ـحــة ال ــوب ــاء واس ـت ـئ ـن ــاف اإلنـ ـت ــاج.
حتّى  27تشرين األول /أكتوبر ،سلمت
الـصـيــن مــا مـجـمــوعــه  80مـلـيــون جــرعــة
لـلــدول الـمـجــاورة واإلقـلـيـمـيــة ،وأرسـلــت
ما يزيد عن  10فرق طبية أخصائية.
م ــن خ ــال م ـب ــادرة ال ـح ــزام وال ـطــريــق،
س ــاه ـم ــت ال ـص ـي ــن فـ ــي األداء ال ـس ـلــس
لـ ـقـ ـن ــوات الـ ـتـ ـجـ ــارة والـ ـنـ ـقـ ــل ،ودع ـم ــت
إعــادة االنـفـتــاح االقـتـصــادي فــي البلدان
الــواق ـعــة ع ـلــى ط ــول ال ـط ــرق ال ـت ـجــاريــة،
وقدمت الدعم الستقرار سلسلة التوريد
ال ـعــال ـم ـيــة .ك ـمــا أ ّك ــد ال ــوب ــاء ع ـلــى مــرونــة
سلسلة التوريد الصينية ،ودورها الذي
ال غنى عنه في سلسلة التوريد العالمية.
ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،تـغـلـغـلــت ال ـعــول ـمــة
فــي جـمـيــع م ـجــاالت اإلن ـت ــاج وال ـت ــداول
واالسـ ـتـ ـه ــاك ال ـع ــال ـم ــي .إذا اس ـت ـمــرت
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي مـحــاولــة الـسـيــر
عكس التيار ،فمن المؤكد ّأن اقتصادها
سيعاني من خسائر أكبر .ما يجب على
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة أن تـفـعـلــه ه ــو حـ ّـل
الـمـشـكــات الـمـتـعـلـقــة بـ ــاإلدارة الـمـحـلـيــة
الخاصة بها ،بــد ًال مــن جعل العالم يدفع
ثمن تكلفة هيمنة الدوالر.
ف ــي ع ـصــر ال ـعــول ـمــة االق ـت ـص ــادي ــة ،نـحــن
جـمـيـعـ ًا مـثــل رك ـ ٍـاب عـلــى نـفــس ال ـقــارب،
ســاعـيــن خـلــف الـتـنـمـيــة الـمـشـتــركــة .لذلك
من الضروري أن تدير البلدان -بشكل
م ـش ـتــرك -دف ــة تــأث ـيــر ال ــوب ــاء م ــن أجــل
ت ـع ــزي ــز االس ـت ـئ ـن ــاف ال ـم ـب ـكــر لـلـصـنــاعــة
ال ـعــال ـم ـيــة ،وس ــاس ــل ال ـت ــوري ــد وض ـمــان
االنتعاش المطرد لالقتصاد العالمي.
عــنBizarre US policy causing :
severe global supply chain
turbulence
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بات رغيف خبز المواطن رهن التجارب الحكومية المتخبطة هنا وهناك ،فبعد الفشل
الذريع لقرار توطين الخبز األخير عبر «البطاقة الذكية» في محافظات «الالذقية-
طرطوس -حماه» ،تستعد الجهات المعنية لتطبيق اآللية ذاتها في محافظة دمشق!

ǧنادين عيد

فـقــد أعـلـنــت م ـصــادر مـطـلـعــة إلح ــدى الـصـحــف
المحلية يــوم  22مــن الـشـهــر ال ـجــاري ،اعتماد
توطين الخبز عبر البطاقة الذكية في دمشق
مع بداية الشهر المقبل ،مبينة ،أن الهدف من
العملية تخفيف االزدحــام على األفــران ،وحل
م ـش ـك ـلــة س ــرق ــة الـ ـم ــواد ال ـت ـمــوي ـن ـيــة وه ــدره ــا،
والتخلص من السوق الـســوداء ،مبينة أيض ًا:
أن ــه وف ـق ـ ًا لــآلـيــة ال ـجــديــدة ،سـيـكــون الـمــواطــن
قادر ًا على تغيير المعتمد  3مرات شهري ًا.
ووف ـق ـ ًا ل ـل ـتــوجــه ال ـج ــدي ــد ،يـسـمــح ل ـكــل مـعـتـمــد
أو مـخـبــز بكمية تــوزيــع يــومـيــة ال تـتـجــاوز ال ـ
 500ربطة ،وهذا يعني ،أنه ستتم زيادة عدد
المعتمدين بشكل كبير لتغطية كافة المناطق
في العاصمة.
تعميم التجربة على ركام أخطاء
التوطين السابقة
عـلــى الــرغــم مــن الـمـشــاكــل ال ـعــديــدة ،والـمـعــانــاة
التي واجهت المواطنين في المحافظات التي
طبق فيها قــرار توطين الخبز ،تمضي وزارة
الـتـمــويــن قــدم ـ ًا بـتـعـمـيــم الـتـجــربــة فــي محافظة
دم ـش ــق ،رغ ــم تـسـجـيــل فـشـلـهــا وال ـت ـعــامــي عــن
أخطائها!
ف ـم ــا ش ـه ــدت ــه ال ـت ـج ــرب ــة مـ ــن خ ـ ـسـ ــارة ال ـخ ـبــز
المكدس بسبب ســوء التخطيط الــذي حصل
مــن قـبــل ال ـج ـهــات الـمـخـتـصــة ،ع ــدا عــن مـعــانــاة
المواطنين الذين لم يستطيعوا التسجيل وفق
أقرب نقطة لسكنهم ،بسبب إغالق سقف الحد
األعلى المسموح وفق تطبيق البطاقة الذكية،
وهـ ــذا ح ـســب قـ ــرار ت ـح ــدي ــد 500رب ـطــة ت ــوزع

يــومـيـ ًا مــن قـبــل كــل معتمد أو فــرن ،فالمشكلة
ذات ـه ــا سـتـتـكــرر ف ــي دم ـشــق ع ـنــد ب ــدء تـطـبـيــق
الـتــوطـيــن مــع بــدايــة الـشـهــر ال ـقــادم ،مــا سيكرر
مـعــانــاة الـمــواطـنـيــن الخـتـيــار الـمـعـتـمــد األق ــرب
إليهم.
أساليب تطفيش للمواطن وتوفير
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أن آلـ ـي ــة ب ـي ــع ال ـخ ـب ــز عـبــر
ال ـم ـع ـت ـمــديــن ق ــد زادت ال ـط ـي ــن ب ـل ــة ،فــال ـخ ـبــز
سيئ الـجــودة ،نتيجة ســوء النقل والتخزين،
والتعبئة السريعة للمادة دون تبريد ،ويفضل
الـعــديــد مــن الـمــواطـنـيــن الـحـصــول عـلــى الـخـبــز
عبر األفران تفادي ًا للحصول على مادة الخبز
بالجودة الرديئة تلك ،ووفق ًا لمعادلة التوطين
سيجبر الـمــواطـنــون عـلــى تـنــاول الـخـبــز سيئ
الجودة ،أو أن يتوجه لشراء الخبز السياحي
مرتفع الثمن!
ومــا المعاناة الـمــذكــورة أعــاه ،إال أحــد أشكال
التوفير الذي حققته السورية المخابز ،والذي
أطــرب ـت ـنــا ب ــه ب ـعــض ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة بـعــد
اعتماد الــذكــاء ،بــأن تلك الـقــرارات قــد انعكست
إي ـجــاب ـ ًا عـلــى الـتـكــالـيــف والـمـسـتـلــزمــات لـمــادة
الـخـبــز ،فــا بــد مــن اإلشـ ــارة ،أن كــل ذل ــك هو
قـضــم مــن مستحقات الـمــواطــن ،وسـحــب لقمة
عيشه من فمه صراح ًة.
فهل أتى هذا التوفير من الرقابة العالية على
الحلقات األولــى لعملية توزيع المواد األولية
ال ـتــي تــدخــل ف ــي تـصـنـيــع ال ـخ ـبــز؟ ابـ ـت ــدا ًء مــن
نقلها إلــى الـصــوامــع ثــم المطاحن وصــو ًال إلى
المخابز ...إلخ ،أم أن هذا التوفير جاء نتيجة
قــرارات تخفيض الدعم المتتالية للقمة عيش
ال ـم ــواط ــن ،سـ ــواء كــانــت ع ـبــر تـخـفـيــض وزن

شكوى مدرسين بسب تأخر صرف مستحقاتهم
أقامت وزارة التربية
في شهر شباط 2021
من العام الدراسي
الماضي دورة تدريبية
لبعض المدرسين الذين
تم انتقاؤهم من قبل
الموجهين ليخضعوا
لدورة تدريبية ،وهي
دورة تكثيف محتوى،
كي يتم توزيعهم بعدها
في مراكز مختلفة من
المحافظة ،للقيام
بإعطاء دروس للطالب
ضعاف المستوى
للشهادتين في يومي
الجمعة والسبت ،أي
أيام العطلة األسبوعية
المستحقة للمدرسين،
وعلى حساب راحتهم،
تحت اسم «دورة
استلحاق» بإشراف وزارة
التربية ومديرياتها،
وبالتنسيق مع منظمة
اليونسكو ،وبتمويل
منها.

ǧمراسل قاسيون

وقــد انـتـهــت ال ــدورة فــي الـشـهــر الـخــامــس
مـ ــن ال ـ ـعـ ــام نـ ـفـ ـس ــه ،وتـ ـ ــم صـ ـ ــرف أجـ ــور
الـ ـ ــدورة ال ـت ــي ام ـت ــدت ألسـ ـب ــوع ،وكــانــت
قيمتها  18500ليرة سورية لكل مدرس،
وذلــك فــي الـشـهــر الـتــاســع ،أي بـعــد مضي
أرب ـع ــة أش ـه ــر ،وت ـم ــت دعـ ــوة ال ـمــدرس ـيــن
إلــى مــديــريــة تــربـيــة دمـشــق لـلـتــوقـيــع على
ال ـت ـعــويــض ال ـم ــال ــي لـلـحـصــص ال ــدرس ـي ــة،
ووقعوا في الشهر السادس على المبالغ
المستحقة ،وإلى اآلن لم يتم صرف هذه
المستحقات التي وقــع عليها المدرسون،
مع العلم ّأن الجهات المسؤولة لم توضح
سبب هذا التأخر!
وال ـســؤال ال ــذي يـسـتـحــق أن يـطــرح هــو:
لماذا صرفت تعويضات الدورة التدريبية
فقط ولم تصرف تعويضات الحصص ،مع
أن الممول هي الجهة ذاتها «اليونسكو»؟
ثــم لـمــاذا لــم يتم توضيح أسـبــاب التأخر؟
ول ـمــاذا لــم تـصــرف إلــى اآلن؟ ول ـمــاذا تم
تــوقـيــع الـمــدرسـيــن عـلــى قــوائــم الـســاعــات
المأجورة طالم ًا أن المبالغ غير موجودة
لدى المديرية؟
أما السؤال األهم فهو :هل قامت اليونسكو
بـتـحــويــل مــا عليها مــن اسـتـحـقــاقــات مالية

ل ـقــاء الـ ــدورة وال ـح ـصــص؟ وب ـحــال ذلــك،
أيــن ذهـبــت هــذه الـتـحــويــات إن لــم تسلم
للمدرسين المستحقين؟
فـ ــأقـ ــل م ـب ـل ــغ م ـس ـت ـح ــق لـ ـلـ ـم ــدرسـ ـي ــن تــم
الـتــوقـيــع عـلــى جــدولــه هــو  97أل ــف لـيــرة
ســوريــة ،ومــع مضي هــذه األشـهــر ،وبظل
االرتفاعات في األسعار التي تمت خاللها،
ف ـق ــدت هـ ــذه االس ـت ـح ـق ــاق ــات ج ـ ــزء ًا هــام ـ ًا
م ــن قـيـمـتـهــا ال ـش ــرائ ـي ــة ،ح ـيــث ك ــان ــت مـنــذ
ستة أشـهــر مبلغ ًا يسد شيئ ًا مــن حاجات
ال ـمــدرس ـيــن ،أم ــا بـعــد مـضــي ه ــذه الـفـتــرة،
فــإن هــذه المبالغ لــم تعد قــادرة على سدّ
أي احتياج!
مــع اإلش ــارة إلــى أن الـعــام الـمــالــي الحالي
شـ ــارف ع ـلــى االن ـت ـه ــاء ،وم ــن الـمـفـتــرض
أن يـتــم إنـهــاء تــرتـيـبــات ال ـشــؤون الـمــالـيــة،
وإغـ ــاق ال ـق ـيــود قـبــل نـهــايــة ال ـع ــام ،فمتى
سـيـتــم صــرف مـسـتـحـقــات الـمــدرسـيــن إذ ًا،
وقد شارف العام على االنتهاء؟
مــع األخ ــذ بـعـيــن االع ـت ـبــار ،أن ه ــذا األمــر
م ـع ـم ــم عـ ـل ــى مـ ـتـ ــدربـ ــي الـ ـمـ ــديـ ــريـ ــات فــي
الـمـحــافـظــات األخـ ــرى ،وهـ ــؤالء أي ـض ـ ًا لم
يستلموا مستحقاتهم أيض ًا!
ب ـ ــرس ـ ــم وزارة ال ـ ـت ـ ــرب ـ ـي ـ ــة ،ومـ ــديـ ــريـ ــة
تــرب ـيــة دم ـش ــق ،وم ــدي ــري ــات ال ـتــرب ـيــة فــي
المحافظات.

الربطة المستمر ،أو عبر تقليل عدد الربطات
المستحقة لكل أسرة ،حتى وصلت إلى حدود
ال ــرغ ـي ــف وربـ ــع ي ــوم ـي ـ ًا ل ـكــل م ــواط ــن ،أو مــن
خــال غض الطرف عن ســوء وتــردي جودة
الرغيف كأسلوب تطفيشي مضاف إلى كل ما
سـبــق ،ومــا نـنـتـظــره الـيــوم مــن دراس ــة جــاريــة
لبيع ربطة الخبز بسعر التكلفة ،وما يعنيه هذا
من إنها ٍء للدعم بشكل كامل!
التوحش طال األمن الغذائي للمفقرين
ي ـع ـجــب ال ـم ــواط ــن ال ـم ـف ـقــر -ال ـ ــذي أره ـق ـتــه

س ـن ـيــن الـ ـح ــرب واألزم ـ ـ ــة -م ــن األس ــال ـي ــب
الـمـبـتــدعــة مــن قـبــل الـفــريــق الـحـكــومــي للنيل
م ـنــه وم ــن ك ــرام ـت ــه ،وع ـل ــى ح ـس ــاب ال ـمــزيــد
مــن تــدهــور مـسـتــوى معيشته ،ليكمل عليه
ب ـقــراراتــه الـمـمـنـهـجــة ،وال ـتــي أصـبـحــت أكـثــر
م ــن م ـتــوح ـشــة ،ح ـيــث ط ــال ــت رغ ـي ـفــه ال ــذي
يمثل آخــر خــط دفــاعــي عـلــى مـسـتــوى أمنه
ال ـغ ــذائ ــي ،ب ـعــد أن تـقـلـصــت س ـلــة اسـتـهــاكــه
الـغــذائــي الـيــومــي مــع أف ــراد أســرتــه وصــو ًال
إلى درجات الجوع والعوز.
فهل من توحش أكثر من ذلك؟!
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هل الطاقة النووية هي األسلم واألنظف

تختلف مصادر الطاقة كثيرًا في
سلبياتها وإيجابياتها ،كما سنرى في
هذا المقال الذي يجمع بيانات وآراء من
عدة مصادر ،لتكوين صورة مقارنة عن
الطاقات من حيث أمانها ونظافتها
وكفاءتها .وقد تبدو المعلومات الواردة
هنا ،وال س ّيما حول الطاقتين النووية
والشمسية ،مختلفة عن االنطباعات
الشائعة لدى كثير من الناس.
ǧعدة مؤلّفينǧ
ترجمة وإعداد :د .أسامة دليقان

نبدأ بمعلومات من دراسة لمقارنة الطاقات من
حيث السالمة والنظافة ،أعدّتها الدكتورة حنّا
ريتشي وزمــاؤهــا (محدثة بتاريخ  10شباط
 )2020وه ــي األخـصــائـيــة بـعـلــوم األرض من
جــامـعــة إدن ـبــرغ ،وكـبـيــرة الـبــاحـثـيــن فــي مــوقــع
«عالمنا فــي بـيــانــات» .وأكملنا المقال بجوانب
مهمة لم تتطرّق إليها ريتشي ،كمقارنة جوانب
إضــاف ـيــة م ــن ال ـت ـلــوث وك ـف ــاءة مـ ــردود الـطــاقــة
واس ـت ـق ــراره ــا ،مـسـتـفـيــديــن م ــن ع ــدة م ـصــادر:
م ــوق ــع «طـ ــاقـ ــات الـ ـك ــوك ــب» ،وم ـك ـت ــب ال ـطــاقــة
الـنــوويــة األمــريـكــي ،ومـقــال ألحــد علماء الطاقة
كتبه لمجلة «فوربس» ،وموقع الوكالة الدولية
للطاقة الذرية ،وموقع «الطاقة» باللغة العربية.
اكتشف البشر قبل قرنين استخدام الطاقة من
الوقود األحفوري لزيادة اإلنتاجية مدشّنين
ث ــورة صـنــاعـيــة أحــدثــت الـتـقــدم ال ــذي شـهــدنــاه
خالل القرون الماضية ،ولكن مع نتائج سلبية
يمكن توزيعها في ثالث فئات (وفق ًا لريتشي).
أو ًال :تـلــوث ال ـه ــواء ،ويـقـتــل مــا ال يـقــل عــن 5
ماليين شخص قبل األوان كــل عــام ،معظمها
بـسـبــب م ـص ــادر ال ـطــاقــة الـتـقـلـيــديــة الـمـشـتـمـلــة
على الــوقــود األحـفــوري واألخ ـشــاب ...ويقدَّر
ب ـ ّـأن الـتـخـلــي ال ـكــامــل ع ــن ال ــوق ــود األح ـف ــوري
قــد يقلل وفـيــات تـلــوث ال ـهــواء الـمـبـكــرة بنحو
الـثـلـثـيــن ،وه ــذا يـعـنــي تـجـنّــب  3إلــى  4ماليين
وفاة سنوي ًا.
ث ــانـ ـيـ ـ ًا :الـ ـ ـح ـ ــوادث ،وت ـش ـم ــل ت ـل ــك الـ ـت ــي تـقــع
أث ـن ــاء ال ـت ـعــديــن واس ـت ـخ ــراج ال ــوق ــود (ال ـف ـحــم
والـ ـي ــورانـ ـي ــوم والـ ـمـ ـع ــادن ال ـ ـنـ ــادرة وال ـن ـفــط
والغاز) وأثناء نقل المواد الخام وإنشاء البنية
التحتية ومحطات توليد الكهرباء أو تمديدها.
ثــالـثـ ًا :انـبـعــاثــات غ ــازات االحـتـبــاس الـحــراري،
ومصدرها الرئيس الوقود األحفوري ،والذي
أطلق  %80من إجمالي انبعاثات  2018كمثال.

«ذي النسيت» الطبية عام  ،2017قارنا فيه
م ـع ــدالت ال ــوف ـي ــات م ــن ال ــوق ــود األح ـف ــوري
وال ـطــاقــة ال ـنــوويــة وال ـطــاقــة الـمــائـيــة والـكـتـلــة
الحيوية .وأحصت الدراسة وفيات الحوادث
م ـث ــل ك ــارث ـت ــي ت ـش ـي ــرن ــوب ـي ــل وف ــوك ــوش ـي ـم ــا،
وال ـحــوادث المهنية فــي عمليات الـتـعــديــن أو
محطات الطاقة ،والوفيات المبكرة من تلوث
ال ـهــواء .أمــا الـبـيــانــات المتعلقة بـمــدى سالمة
المصادر المتجددة فيمكن الحصول عليها من
دراسة بنيامين سوفاكول وزمالؤه .2016
يـشـمــل مـعــدل الــوفـيــات ال ـنــوويــة 4000 :وفــاة
كحد أقصى من حادثة تشيرنوبيل عام 1986
في أوكرانيا (سنناقشها الحق ًا) ،وهناك 574
وفــاة بـحــادثــة فوكوشيما بــالـيــابــان ،والــوفـيــات
الـمـهـنـيــة الـمـقــدرة (إل ــى حــد كـبـيــر مــن الـتـعــديــن
وال ـط ـحــن) .ن ــرى فــي ال ـجــدول أدن ــاه مـعــدالت
النووية أكثر أماناً من األحفورية بكثير الــوفـيــات لـكــل نــوع مــن مـصــادر الـطــاقــة (وفــق
نشر ماركانديا وويلكينسون بحث ًا في مجلة دراسة ريتشي):
انبعاثاتها (باألطنان
مساهمتها عدد وفيات حوادثها
(لكل من مكافئات  CO2لكل
بإجمالي وتلويثها للهواء
غيغاواط ساعي من
نوع الطاقة
من
ساعي
الطاقة
تيراواط ّ
الكهرباء على طول دورة
إنتاجها)
العالمية
حياة المو ّلدة)
820
24.6
%25
الفحم
720
18.4
%31
النفط
490
2.8
%23
الغاز الطبيعي
ما بين  78إلى  230طن
4.6
%7
الكتلة الحيوية
34
0.02
%6
المائية
3
0.07
%4
النووية
4
0.04
%2
الريحية
5
0.02
%1
الشمسية
التيراواط الساعي:
الغيغاواط الساعي:
استهالك الطاقة
استهالك الكهرباء
27
السنوي الوسطي لـ
مالحظات
االتحاد السنوي الوسطي لـ 160
في
شخص
ألف
شخصاً في االتحاد األوروبي
األوروبي

أنقذت الطاقة
النووية األرواح
وهي أسلم350
مرة من الفحم

وافـتــرضــت دراســة ريتشي بـنــاء على ذلــك ّأن
مــدي ـنــة أوروبـ ـي ــة س ـكــان ـهــا  187,090شـخـصـ ًا
سـيـخـتـلــف ع ــدد وفـيــاتـهــا الـمـتــوقــع ال ـنــاجــم عن
كل نوع من مصادر الطاقة في حال اعتمادها
الكامل عليه :حيث ستشهد المدينة المفترضة
الــوف ـيــات الـتــالـيــة قـبــل األوان كــل ع ــام (بـحــال
االعتماد الكامل على الفحم 25 :وفاة ،النفط:
 18وفاة ،الغاز 3 :وفيات) .أما الطاقة النووية
فلن تقتل مــن سكانها أكـثــر مــن شخص واحــد
كل  14عام ًا .وطاقة الرياح :وفاة كل  29عام ًا.
والكهرومائية :وفاة كل  42عام ًا .والشمسية:
وفاة كل  53عام ًا.
كيف أنقذت الطاقة النووية األوراح؟
عـلــى عـكــس االع ـت ـقــاد ال ـســائــد ،أن ـقــذت الـطــاقــة
النووية األرواح باستبدالها الوقود األحفوري
ك ـمــا ت ـظ ـهــر ال ـم ـق ــارن ــة أع ـ ــاه .ون ـض ـيــف إلـيـهــا
المعلومة التالية وفق ًا لمنظمة الطاقة الدولية:
ب ـي ــن ع ــام ــي  1970و 2013أس ـه ـم ــت ال ـطــاقــة
النووية لوحدها بنسبة  %41من كمية تقليص
ان ـب ـعــاثــات ال ـعــالــم ال ـكــربــون ـيــة بـسـبــب الـتـحــول
لـلـطــاقــة ال ـبــدي ـلــة ،ف ــي ح ـيــن ل ــم ت ـســاهــم الـطــاقــة
الشمسية والريحية سوى بـ  %6فقط من هذا
التقليص لالنبعاثات!
هــذا أمــر يثير الــدهـشــة لــدى كثير مــن الـنــاس،
ونعتقد أن دهشتهم تعود غالب ًا لعدة أسباب
رئيسة (مالحظات المحرّر):
أو ًال ،استخدام الطاقة النووية كسالح إجرامي
على يد الجيش األمريكي بــإبــادة جماعية لما
بين  %50إلــى  %88مــن سـكــان هيروشيما (6
آب) وناكازاكي ( 9آب) ( 1945البالغ مجموع
سـكــانـهـمــا  255أل ــف نـسـمــة) وذل ــك قـبــل نحو
 6سـنــوات و 6أشـهــر مــن استخدامها السلمي
األول لتوليد أول  100كيلوواط من الكهرباء
فـ ــي واليـ ـ ــة إيـ ــداهـ ــو األم ــري ـك ـي ــة ب ـت ــاري ــخ 20
كــانــون األول  !1951ثــانـيـ ًا ،مــا زالــت عالقة في
الذاكرة الجماعية أيض ًا حادثتان نوويتان رغم
االس ـت ـخــدام الـسـلـمــي لـلـطــاقــة ال ـنــوويــة :حــادثــة
مـفــاعــل تـشـيــرنــوبـيــل الـســوفـيـيـتــي ( 26نيسان

 ،)1986وثالثة مفاعالت بمنشأة فوكوشيما-
داي ـي ـت ـشــي ال ـيــابــان ـيــة ( 11آذار  .)2011ثــال ـث ـ ًا،
الترويج المبالغ به كثير ًا حول مدى «نظافة»
األلــواح الشمسية والعنفات الريحية كطاقات
متجددة ،كما سنناقشه الحق ًا هنا.
كم عدد وفيات تشيرنوبل؟
تقول دراســة ريتشي وزمالئها ّإن هناك عدّة
تـقــديــرات لـلــوفـيــات ،وتـقــول إنـهــم اعـتـمــدوا في
تـقـيـيـمـهــم ل ـمــدى ســامــة ال ـطــاقــة ال ـنــوويــة على
أع ـلــى ت ـقــديــر ،وه ــو ذاك ال ـص ــادر عــن منظمة
ال ـص ـح ــة ال ـعــال ـم ـيــة عـ ــام  2006وال ـق ــائ ــل ب ـ ّـأن
 4000شخص ماتوا أو سيموتون من كارثة
ـرة ،وأنـهــا
تـشـيــرنــوبـيــل ،مـنـهــم  31مــاتــوا م ـبــاشـ ً
تتوقع موت بقية اآلالف األربعة الحق ًا بسبب
السرطان من اإلشعاع.
ومــا زال رقــم الصحة العالمية هــذا هــو األكثر
اس ـت ـش ـهــاد ًا بــه رغ ــم أن ال ـعــديــد مــن الـبــاحـثـيــن
يـعـتـبــرونــه مــرتـفـعـ ًا لـلـغــايــة ،بـمــا فــي ذلــك تقرير
الحـ ــق ص ـ ــادر ع ــن ه ـي ـئــة أم ـم ـي ــة أخ ـ ــرى ،هــي
«ال ـل ـج ـنــة الـعـلـمـيــة لــأمــم ال ـم ـت ـحــدة ح ــول آث ــار
اإلش ـع ــاع الـ ــذري»  UNSCEARوال ـتــي قــالــت
ب ــأن ت ـقــديــر ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة م ـبــالــغ ب ــه ألنــه
يطبّق منهجية متشدّدة للغاية تسمى «نموذج
اللعتبة الخطي».
ّ
أم ــا ال ــرق ــم ال ـم ـت ــداول ع ــن ض ـحــايــا فــوكــوشـيـمــا
فمصدره الحكومة اليابانية نفسها ،التي ذكرت
مقتل  574شخص ًا (منهم أحد العمال عام 2018
بسرطان الــرئــة) فــي حين لــم يتم اإلبــاغ عن
ـرة فــي كــارثــة فوكوشيما ،بل
وفــاة أحــد مـبــاشـ ً
أبلغ عن ّأن الوفيات نتيجة إلجراءات اإلخالء.
وأضافت دراسة ريتشي إلى حصيلة الوفيات
الـنــاجـمــة عــن الـكــارثـتـيــن مـعــدل الــوف ـيــات الــذي
ق ـ ـ ـدّره م ــارك ــان ــدي ــا ووي ـل ـك ـي ـن ـس ــون ()2007
ل ـل ــوف ـي ــات ال ـم ـه ـن ـي ــة ،وم ـع ـظ ـم ـهــا مـ ــن ال ـط ـحــن
والتعدين ،فكانت الخالصة :معدل  0,07وفاة
لكل تـيــراواط ســاعــة مــو ّلــدة بالطاقة النووية،
وهذا كتقدير أقصى.

علوم وتقانة
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واألكفأ؟ وهل الطاقة الشمسية صديقة للبيئة؟
القريبة منها ،طارحة السؤال التالي :ما حجم
االحـتـبــاس ال ـحــراري المنتظر إذن فــي حــال
ش ـغــل  20م ـل ـيــون ف ـ ـدّان (م ـســاحــة كــارول ـي ـنــا
ال ـج ـنــوب ـيــة) أو  160م ـل ـيــون ف ـ ـدّان (مـســاحــة
والي ــة ت ـك ـســاس) لـتـحـقـيــق أهـ ــداف ال ـح ـدّ من
حل مشكلة بمشكلة
االنبعاثات؟ فهي محاولة ّ
أكبر منها ،بحسب الدراسة ،خاصّ ًة ّأن بيانات
الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة عام ،2016
وتــوازيـ ًا مع غياب تدابير إعــادة التدوير في
أغلب الــدول المصنّعة ،قالت ّإن قطاع الطاقة
الشمسية كــان مـســؤو ًال عــن ربــع مليون طن
مــن نـفــايــات األل ــواح فــي جميع أنـحــاء الـعــالــم،
وتو ّقعت انفجار هذا اإلجمالي إلى  78مليون
ط ــن ب ـح ـلــول  .2050وي ـت ــاب ــع ت ـقــريــر مــوقــع
«ال ـطــاقــة» أن ــه رغ ــم ال ـت ــزام شــركــات االت ـحــاد
األوروبي واليابان أمام دولها بإعادة تدوير
ظل الوضع
تظل استثنا ًء في ّ
األلواحّ ،إل أنها ّ
بــالــواليــات المتحدة وكـنــدا ،فـضـ ًا عــن الــدول
ال ـنــام ـيــة ،وهـ ــذه األخ ـي ــرة ت ـكــون غــال ـب ـ ًا مـكـبـ ًا
لنفايات ألواح العالم.
يـشـيــر الـتـقــريــر نـفـســه أي ـض ـ ًا إل ــى ص ـعــود تـيّــار
داخل جبهة حماية البيئة ذاتها ،مستشهد ًا بما
عـبّــر عـنــه مــديــر «ن ــادي سـيـيــرا» للحفاظ على
األرض والـبـيـئــة بــواليــة مسيسبي األمــريـكـيــة
«ل ــوي مـيـلــر» ،قــائـ ًـا« :أش ـعّــة الـشـمــس وقــود
مـجّــانــي ون ـظ ـيــف ...حـسـنـ ًا ،لـكــن تـسـخـيــر هــذه
األشعّة لخدمة البشرية ليس مجّاني ًا أو نظيف ًا
أو مـتـجـدّد ًا أو مـسـتــدامـ ًا» فــي إش ــارة منتقدة
للتكنولوجيا الشمسية الرائجة حالي ًا.

الـمـهــم هــو أن ــه حـتــى مــع ه ــذا الـتـقــديــر األعـلــى
أو الـمـبــالــغ بــه ،ال ت ــزال الـطــاقــة الـنــوويــة أسلم
بكثير من الوقود األحفوري من حيث التسبب
بالموت :إنها أسلم أكثر بـ  350مرة من الفحم.
ومع ذلك ،وكما الحظت دراسة ريتشي« :أدار
السياسيون ظهورهم للطاقة النووية في كثير
من البلدان».
المردود واالستقرار
رغـ ــم أه ـم ـيــة دراس ـ ــة ري ـت ـشــي ال ـت ــي ذكــرنــاهــا
أع ـ ــاه ،غ ـيــر أن ـه ــا ل ــم ت ـ ــو ّفِ ال ـط ــاق ــة ال ـنــوويــة
حـ ّقـهــا فــي مــؤشــر مـهــم ج ــد ًا تـتـفـوّق فـيــه كـثـيــر ًا
عن األلــواح الشمسية والعنفات الريحية التي
تعتبر بالعكس من أسوأ الطاقات من حيث هذا
المؤشر :أال وهو «مُعامِل السعة» Capacity
( factorمُ ـعــامِــل مـ ــردود ال ـطــاقــة األعـظـمــي)
ويعرّف بأنه نسبة المدة الزمنية التي يستطيع
خاللها المو ّلد العمل بمردود أعظمي من أصل
إجمالي مدة خدمته ،ويعني ارتفاعه استقرار ًا
أك ـبــر بــاإلن ـتــاج وحــاجــة أق ــل لـلـصـيــانــة وإع ــادة
التزود بالوقود؛ ووفق معلومات مكتب الطاقة
النووية األمريكي يبلغ هذا المُعامِل نسبة %92
للطاقة النووية (أعلى من كل الطاقات) مقارنة
بـ  %57للغاز الطبيعي ،و %48للفحم ،أما أشيع
مصدرين لـ«الطاقات المتجددة» فال يصل هذا
المؤشر فيها سوى إلى  %35للعنفات الريحية،
و %25ل ــأل ــواح ال ـش ـم ـس ـيــة ،ول ــذل ــك ال ي ـع ـوّل
عليهما لوحدهما ويعتبران من المصادر كثيرة
التقطع ألغــراض الصيانة أو للتأثر بالعوامل
الـجــويــة ،هــذا عــدا الـتـلــوث بالضجيج للعنفات
الريحية ،وإشـغــال الـمــزارع الريحية واأللــواح
الشمسية لمساحات واسعة من األراضــي (ما
يـسـمــى بـصـمــة األرض )Land footprint
تصبح مشكلة أكبر عندما تكون على حساب
األراضــي الزراعية ،والتجاهل السائد لتلويثها
للبيئة كما سنتناوله أدناه ،وهي إحدى نقاط
الضعف برأينا في دراسة ريتشي.

هل األلواح الشمسية صديقة للبيئة؟
فــي تقرير مهم منشور على موقع «الطاقة»
فــي  6كــانــون األول  2020كتب مـعـدّه ،كريم
الــدســوقــي« :بـيـنـمــا تــرســم الـمـفــاهـيــم الـســائــدة
ص ـ ــورة ورديـ ـ ــة ع ــن ط ــاق ــة ل ـط ـي ـفــة ونـظـيـفــة
وم ـس ـت ــدام ــة وأق ـ ـ ّـل ك ـل ـف ــة ...ت ــؤ ّك ــد ع ــدي ــد مــن
الدراسات والبحوث وبيانات الوكالة الدولية
لـلـطــاقــة الـمـتـجـدّدة ( )IREAأن دورة حـيــاة
األلـ ــواح الـشـمـسـيــة ع ـبــارة عــن (عـمـلـيــة قــذرة
مــن ال ـبــدايــة إل ــى ال ـن ـهــايــة)» .ويـلـفــت الـتـقــريــر
انـتـبــاهـنــا إل ــى ّأن الــدفــاع الــرائــج عــن األل ــواح
الشمسية كثير ًا ما يغيّب بشكل متعمّد التلوث
وال ـم ـش ـك ــات ال ـب ـي ـئ ــة ال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ـمــرح ـل ـتــي
تصنيعها ومــا بـعــد نـهــايــة عـمــرهــا االفـتــراضــي
( 25ع ــام ـ ًا وس ـط ـيّ ـ ًا) .ح ـيــث يـعـتـمــد تـصـنـيــع
الـخــايــا الشمسية على اسـتـخــاص الـكــوارتــز
ع ــال ــي الـ ـنـ ـق ــاء (الـ ـمـ ــؤلـ ــف مـ ــن ث ــان ــي أك ـس ـيــد
السليكون  )SiO2وتسخينه مما يُنتج غــاز ًا
شــديــد السمّية هــو رابــع كـلــوريــد السيليكون.
كما وتشمل مكوّنات األلواح الشمسية معادن
الـنـحــاس واأللــومـنـيــوم ،وطـبـقــة خــارجـيــة من
ال ــزج ــاج الـ ــواقـ ــي ،إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـبــول ـي ـمــرات.
ويـلـفــت إل ــى أن ــه حـتــى إع ــادة تــدويــر األل ــواح
لتقليل أضرارها هو االستثناء وليس القاعدة
عالمي ًا ،حيث ّإن إعــادة استخالص النحاس
وال ـس ـي ـل ـي ـكــون مـنـهــا ي ـك ـ ّلــف م ــا ب ـيــن  12و25
دوالر ًا لـكـ ّـل ل ــوح ،عــدا تكلفة الـنـقــل ،بينما ال
ي ـك ـ ّلــف إل ـقــاؤهــا ف ــي م ـك ـبّــات ال ـن ـفــايــات ســوى
دوالر واحـ ــد ف ـقــط ل ـك ـ ّـل لـ ــوح ،وه ــو مـصـيــر
 %90من األلواح في الواليات المتحدة مث ًال،
وال ـت ــي ل ــم ت ـضــع ت ـشــري ـعــات ت ـلــزم ال ـشــركــات
بـ ــإعـ ــادة ت ــدوي ــره ــا ،ك ـم ــا ال ت ـص ـنَّ ــف ن ـفــايــات
ال ـخــايــا الـشـمـسـيــة فــي ك ـنــدا م ـثـ ًـا كــ«نـفــايــات
خطرة» .ويستشهد التقرير بدراسة لجامعة
س ـتــان ـفــورد ومـعـهــد كــارنـيـغــي رص ــدت زي ــادة
درج ـ ـ ــات ال ـ ـح ـ ــرارة ح ـ ــول م ـ ـ ــزارع األلـ ـ ــواح
الشمسية في والية كاليفورنيا ،بمعدل  3إلى
 4درج ــات مـئــويــة م ـقــارن ـ ًة ب ــاألراض ــي الـبـرّيــة

يخّلف تصنيع األلواح
الشمسية غاز رابع
كلوريد السيليكون
السام وقد تأتي
ّ
على حساب
مساحات زراعية

ما مدى نظافة الطاقة النووية؟
يرصد مقال نشر في أيلول  2020على الموقع
الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتجاه ًا
عــالـمـيـ ًا م ـتــزايــد ًا لـتـطــويــر الـمـفــاعــات الـنــوويــة
ب ـمــا ي ـق ـلــص ن ـفــايــات ـهــا ،وي ـش ـيــر ب ـش ـكــل خــاص
إلــى أهـمـيــة الـمـفــاعــات الـنـيــوتــرونـيــة الـســريـعــة
ال ـتــي يـسـتـمــر ت ـطــويــرهــا م ـنــذ مـنـتـصــف ال ـقــرن
الماضي ،وتسعى الدول ،مثل روسيا والصين
والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وال ـه ـن ــد وف ــرن ـس ــا ،إلــى
زيــادة عــدد وكـفــاءة مفاعالتها مــن هــذا النوع،
وميزتها البيئية هي أنها «تشتغل بما يعرف
بـ ـ ــدورة الـ ــوقـ ــود الـ ـنـ ــووي ال ـم ـغ ـل ـقــة .ودورة
الوقود المغلقة هي عندما يُعاد تدوير الوقود
الـمـسـتـهـلــك (ال ــوق ــود ال ـن ــووي ب ـع ـدَ تـشـعـيـعــه)
وإعـ ــادة اس ـت ـخــدامــه .ويـمـكــن أن ي ـكــون نـظــام
الطاقة هذا مستدام ًا آلالف السنين .ويختلف
ه ـ ــذا عـ ــن دورة الـ ــوقـ ــود ال ـم ـف ـت ــوح ــة ،حـيــث
ـرة واحــدة ويُع َلن
يُستخدم الوقود النووي مـ ً
عــن ال ــوق ــود الـمـسـتـهـلــك بـصـفـتــه ن ـفــايــات يُ ــراد
التخلص النهائي منها فــي بــاطــن األرض في
المستودعات الجيولوجية» .وهي بذلك أنظف
من المفاعالت الـحــراريــة ،كما أنها «ال يبطئها
وس ـي ــط ،م ـثــل الـ ـم ــاء ،ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى الـتـفــاعــل
االنشطاري المتسلسل .وبينما يُستخدم جزء
يسير فقط من اليورانيوم الطبيعي كوقود في
المفاعالت الحرارية الحالية ،يمكن للمفاعالت
الـســريـعــة اسـتـخــدام كــل الـيــورانـيــوم الـمــوجــود
في الوقود تقريب ًا الستخراج ما يصل إلى 70
ضعف ًا مــن الطاقة ،مــا يقلل الحاجة إلــى مــوارد
جديدة من اليورانيوم».
هل يج ّدد اليورانيوم البحري
الطاقة النووية؟
في  24آذار  2016كتب جيمس كونكا مقا ًال
لمجلة فــوربــس حــول الطاقة الـنــوويــة ،وهو
عــالِــم فــي عـلــوم األرض والـبـيـئــة ،ومـخـتــص
بالتخلص مــن النفايات الـنــوويــة ،ومستشار
بــالـتـخـطـيــط اإلس ـتــرات ـي ـجــي ل ـ ــوزارة ال ـطــاقــة
األمــريـكـيــة .وكــان مقاله بـعـنــوان «هــل الطاقة
النووية مصدر متجدد أم مستدام للطاقة؟».

وخالصته أن الطاقة النووية مصدر مستدام
ولـكــن يمكن أن تصبح أيـضـ ًا مـتـجــددة تمام ًا
إذا ت ـغ ـيّ ــر م ـص ــدر ال ـي ــوران ـي ــوم ال ـم ـس ـت ـخــدم
بـحـيــث يـسـتـخــرج مــن م ـيــاه الـبـحــر ب ــد ًال من
فـ ـلـ ـزّات ال ـم ـن ــاج ــم .ويـ ـق ــول ب ــأن ــه إذا أص ـبــح
ذلـ ــك ذا جـ ــدوى اق ـت ـص ــادي ــة -وفـ ــق الـعـقـلـيــة
الــرأسـمــالـيــة لـلـجــدوى -فــإن الـطــاقــة الـنــوويــة
ستصبح ال نهاية لها مثل الطاقة الشمسية،
ويــذ ّكــرنــا كــونـكــا ب ـ ّـأن م ـصــادر ال ـطــاقــة تعتبر
«غـيــر مـتـجــددة» إذا اسـتـغــرق إنـشــاؤهــا وقت ًا
طــويـ ًـا ،كــالــوقــود األح ـف ــوري ،أو إذا نـشــأت
منذ عـصــور طويلة وغـيــر محتمل أن تتكرر
م ــرة أخ ـ ــرى ،م ـثــل ال ـي ــوران ـي ــوم .ون ـ ـوّه إلــى
أن ك ـم ـيــات م ـص ــدر م ــا ال ـقــاب ـلــة لــاس ـت ـخــراج
اقـتـصــاديـ ًا هــو أمــر يتغير مــع الــزمــن وتـطــور
الـتـكـنــولــوجـيــا واالسـتـكـشــاف ،مـسـتـشـهــد ًا بما
ح ــدث لـلـتـقــديــرات ال ـخــاصــة بــال ـغــاز الـطـبـيـعــي
مـثـ ًا؛ حيث ارتـفـعــت تــوقـعــات كميته «القابلة
اق ـت ـصــادي ـ ًا لــاس ـت ـخ ــراج» ،م ــن  60أل ــف طــن
مـتــري عــام  1980إلــى  170ألــف طــن متري
عــام  2013الفـتـ ًا إلــى أن م ــورد ًا غير متجدد
يمكنه أن يصبح مستدام ًا إذا تــم استخدامه
ب ـم ـع ــدل ب ـط ــيء ل ــدرج ــة اس ـت ـم ــرار إمـ ــداداتـ ــه
آلالف الـسـنـيــن دون تــأثـيــرات بيئية كـبـيــرة،
قائ ًال بأن هذا األمر هو األكثر وضوح ًا فيما
يـتـعـلــق بــالـطــاقــة ال ـنــوويــة .وح ـتــى اسـتـخــدام
ال ـيــوران ـيــوم ال ـحــالــي الـمـسـتـخــرج بــالـتـعــديــن،
يوفر وقود ًا كافي ًا من اليورانيوم إلنتاج 10
تــريـلـيــونــات ك ـي ـلــوواط/ســاعــة/س ـنــوي ـ ًا آلالف
السنين ،مما يجعله مستدام ًا .لكنه يمكن أن
يصبح مـتـجــدد ًا ومـسـتــدامـ ًا مـعـ ًا باستخراجه
من مياه البحر ،حيث تركيز اليورانيوم فيها
 3,3ميكروغرام/لتر ،وهذا يعني إجمالي 4.5
مليار طن من اليورانيوم في مليار كيلومتر
مكعب مــن مـيــاه الـبـحــار والـمـحـيـطــات ،والتي
يتجدد الـيــورانـيــوم فيها بــاسـتـمــرار بعمليات
جيولوجية طبيعية ،وأبـحــاث تكنولوجيات
اسـتـخــراجــه مــن البحر متواصلة منذ مــا بعد
 ،1960ووف ـق ـ ًا لـلــدكـتــور بـيـيــر بـيـتــرســون في
جــام ـعــة كــال ـي ـفــورن ـيــا أدت ه ــذه الـتـحـسـيـنــات
إل ــى خـفــض تـكــالـيــف اس ـت ـخــراج ال ـيــوران ـيــوم
البحري إلى ما بين  100دوالر و 300دوالر
للرطل من الكعكة الصفراء ( .)U3O8وبرأيه
إذا تـمـكـنــوا مــن تخفيضها إلــى مــا دون 100
دوالر للرطل فسيصبح أكثر جدوى تجاري ًا
مــن اسـتـخــراج خــام الـيــورانـيــوم مــن مناجمه
على اليابسة.
طاقة «البالزما» وآفاق المستقبل
يجدر بالذكر أيض ًا أن هناك تكنولوجيا إلنتاج
الطاقة ما زالت األبحاث جارية لتطويرها وال
تحظى ســوى بالقليل مــن التغطية اإلعالمية،
وتستفيد مما يسمّى «الـبــازمــا» ،ويقول أحد
أب ــرز عـلـمــائـهــا إري ــك لـيــرنــر Eric J. Lerner
(م ــارك ـس ـيّ أم ــري ـك ــي م ــوال ـي ــد  1947ومــؤلــف
كتاب «االنفجار العظيم لم يحدث أبد ًا») بأنها
األنـظــف واألرخــص واألكـثــر أمــانـ ًا حتى اآلن،
وهو يطوّر أحد طرق توليدها عبر «االندماج
الــانــوتــرونــي» باستخدام مزيج مــن عنصري
الهيدروجين والبورون كوقود لجهاز «بؤرة
البالزما الكثيفة» ،ووفق ًا لهذا العالِم «يستطيع
كيلوغرام واحد من هذا الوقود تشغيل مو ّلدة
 5مـيـغــاواط ،تكفي خمسة آالف مـنــزل ،لـمـدّة
سنة كاملة».
أخ ـي ــر ًا ال بـ ـدّ م ــن اإلش ـ ــارة إل ــى ّأن حـســابــات
ال ـت ـكــال ـيــف الـ ـ ــواردة ف ــي م ـص ــادر ه ــذا ال ـم ـقــال،
هي حسابات رأسمالية ،وال شك بـ ّـأن الوضع
سيكون أفضل وأسرع تطور ًا بكثير في نظام
جــديــد يـتـحـرّر مــن ضـيــق أف ــق األربـ ــاح وقِـصــر
نظر الملكية الخاصة.
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تشتد المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية في إثيوبيا ،وبين مقاتلي جماعات المعارضة المسلحة من قوات جبهة تحرير تيغراي وجيش تحرير أورومو
تشكل
وجماعات أخرى ،وال مؤشرات على تهدئة قريبة للمعارك التي أودت بحياة اآلالف ،وهجرت سكان العديد من المناطق حتى اللحظة ،هذه الصورة القاتمة ّ
اليوم نقطة محورية في مستقبل القرن اإلفريقي ،ومستقبل أحد أبرز دول القارة اإلفريقية.

إثيوبيا في مواجهة حقيقية مع خطر التفتيت
ال تنقطع األنباء حول
التطورات العسكرية
الميدانية في إثيوبيا،
وتحديدًا بعد إعالن
رئيس الوزراء اإلثيوبي
آبي أحمد ارتداء البدلة
العسكرية واالنطالق
للقتال في خطوط
الجبهة األمامية،
تاركاً خلفه جائزة
نوبل للسالم التي
حصل عليها يوم
كان الغرب يحاول
شراء والئه مع احتدام
المنافسة الصينية
األمريكية في القارة
اإلفريقية.

ǧعالء أبوفّراج

لمحة من الميدان
أعلنت القوات المسلحة اإلثيوبية في 28
ت ـشــريــن ال ـثــانــي م ــن ال ـع ــام  ،2020انـتـهــاء
األع ـم ــال ال ـق ـتــال ـيــة ب ـعــد سـيـطــرتـهــا الـكــامـلــة
على ميكيلي ،عاصمة إقليم تيغراي .إال أن
التطورات الالحقة غيّرت المعطيات بشك ٍل
ج ــذري ،فــاسـتـطــاعــت ق ــوات جـبـهــة تحرير
تيغراي بعد أشهر قليلة استعادة العاصمة
فــي حــزيــران مــن عــام  ،2021كما لــو كانت
ال ـقــوات الـحـكــومـيــة قــد وقـعــت فــي مصيدة
م ـعــدة ب ـش ـك ـ ٍل م ـ ــدروس ،ف ـتــوالــت خـســائــر
ال ـج ـيــش اإلث ـي ــوب ــي ب ـعــد أن قـ ــادت ق ــوات
تـحــريــر ت ـي ـغــراي ه ـجــوم ـ ًا مـعــاكـسـ ًا تـجــاوز
حــدود اإلقـلـيــم فــي الـشـمــال الـشــرقــي ،حتى
وصــل إلــى وســط أثيوبيا وعلى بعد 220
كم من العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا.
ي ــرى ال ـب ـعــض أن ال ـت ـط ــورات الـعـسـكــريــة
السريعة لم تكن مفاجأة ،فالقوات المسلحة
للمعارضة تتمتع بخبرات عسكرية طويلة
بـسـبــب مـشــاركـتـهــا ف ــي ن ــزاع ــات عـسـكــريــة
طويلة أكسبتها خبرة تبدو أنها أكبر من
تلك الـتــي يملكها الجيش اإلثـيــوبــي ،الــذي
عانى نفسه من إقاالت واسعة بين صفوف
ضباطه ،في الوقت الــذي كان يحاول آبي
أحمد إعادة هيكلة الجيش أم ًال في إبعاده
عن االنتماءات واالصطفافات اإلثنية التي
سيطرت على المشهد اإلثيوبي منذ عقود،
وال تزال تش ّكل جزء ًا من هذا المشهد حتى
اللحظة .آبي أحمد ،وبعد تسارع األحداث
ال ـم ـيــدان ـيــة ،وان ـخ ـف ــاض الـ ــروح الـمـعـنــويــة
بشك ٍل ملحوظ في صفوف الجيش ،أعلن
سريان قانون الطوارئ لمدة ستة أشهر،
وبدأ بحملة تحريض واسعة بين صفوف
مناصريه انتهت بإعالنه تسليم صالحياته
اإلدارية إلى نائبه ووزير الخارجية مؤقت ًا،
لينتقل إلى القتال في الصفوف األولى في
محاولة لقلب المعادلة العسكرية.
الـيــوم تبقى الـصــورة مشوشة فــي الوقت

الـ ـ ــذي يـ ـحـ ــاول الـ ـط ــرف ــان ت ـظ ـه ـيــر ن ـتــائــج
ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة ك ـم ــا لـ ــو أنـ ـه ــا فــي
ص ــال ـح ـه ــم ،الـ ـظـ ــروف ال ـم ـي ــدان ـي ــة ال ت ــزال
شديدة التعقيد ،فقوات جبهة تيغراي بثت
لـقـطــات صــادمــة ألك ـثــر مــن  11أل ــف مـقــاتــل
قــالــت إنـهــم أس ــرى مــن ال ـقــوات الـمـنــاصــرة
آلب ــي أح ـم ــد ،ف ــي م ـحــاولــة ل ـضــرب ال ــروح
المعنوية للجيش الذي نجح حتى اللحظة
بــوقــف ال ـتــراجــع وح ـمــايــة ال ـطــريــق الـبــري
االستراتيجي الواصل من ميناء جيبوتي
إلـ ــى ال ـعــاص ـمــة أديـ ــس أب ــاب ــا ،وال ـ ــذي يـعــد
شريان الحياة في البالد.
المخاطر القائمة والمخارج الممكنة
ال شـ ــك ،أن ال ـخ ـط ــر األكـ ـب ــر ال ـ ــذي ي ـهــدد
إثيوبيا هو خطر تفتتها ،فالمعارك الدائرة
اليوم ال تــرد إلــى خالفات سياسية راهنة
فحسب ،بل تعود في جذورها إلى نزاعات
تــاريـخـيــة طــويـلــة لــم تـكـفِ سـنــوات قليلة-
م ــن االسـ ـتـ ـق ــرار ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي ال ـب ــاد-
لحلحلتها ،لكن حــدود هــذا الـصــراع أوســع
من حــدود إثيوبيا بكثير ،ولذلك تبقى كل
ال ـم ـحــاوالت لـفـهــم األزم ــة اإلثـيــوبـيــة ضمن
حدود أقاليمها محاولة قاصرة لن تفيد في
توضيح الصورة .ولنستطيع اإلجابة عن
األسئلة المطروحة البــد أو ًال مــن التذكير
أن إثيوبيا تعتبر مفتاح ًا للقارة اإلفريقية،
فهذا البلد وعلى الرغم من أنــه يعتبر بلد ًا
حـبـيـسـ ًا بالمعنى الـجـغــرافــي ،إال أنــه يلعب
دور ًا م ـحــوري ـ ًا ف ــي ال ـق ــرن وك ــام ــل ال ـقــارة
اإلفريقية ،فأديس أبابا تحوي المقر الدائم
لالتحاد األفريقي ،ومقر اللجنة االقتصادية
إلفــريـقـيــا الـتــابـعــة لــأمــم الـمـتـحــدة ،إثـيــوبـيــا
ونظر ًا لحجمها وعدد سكانها الذي يفوق
 115مـلـيــون شـ ّكـلــت نـقـطــة ارت ـكــاز شــديــدة
األهمية في إفريقيا ،مما جعلها بالضرورة
مــركــز ال ـصــراع الــدولــي عـلــى ال ـق ــارة .فمن
هــذه النقطة نـطــرح عــدة أسئلة ال تصعب
اإلجــابــة عنها كـثـيــر ًا :مــا هــو موقع إثيوبيا
من الـصــراع الــدولــي الصيني -األمريكي؟

النتائج السيئة
للتجربة الطويلة
للدول اإلفريقية
مع المؤسسات
الغربية كانت
كفيلة بدفعهم
باتجاه البحث
عن بدائل على
الساحة الدولية

ومــن الـمـسـتـفـيــد مــن تـفـتـيــت إثـيــوبـيــا؟ ومــا
مآس؟
سينتج عنه من ٍ
كانت إثيوبيا تــدور فــي الفلك الغربي منذ
ع ـقــود ،وس ـعــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة دائ ـم ـ ًا
إل ــى تـثـبـيــت أقــدام ـهــا فــي إثـيــوبـيــا كــامـتــداد
للسيطرة االستعمارية على إفريقيا ،لكن
واشنطن بــدأت تخسر نفوذها أمــام بكين
الـتــي بــاتــت الــاعــب األق ــوى عـلــى الـســاحــة
اإلفريقية ،وذلك نظر ًا لكونها قدمّت مخرج ًا
للكثير من المشكالت التنموية التي تعاني
مـنـهــا ال ـب ـل ــدان اإلفــري ـق ـيــة ،وش ـ ّك ـلــت بــديـ ًـا
مالي ًا عن القروض الغربية ذات الشروط
السياسيةـ وقد ش ّكلت العالقات الصينية-
اإلث ـي ــوب ـي ــة ع ـق ــدة رئ ـي ـس ـي ــة فـ ــي ع ــاق ــات
بكين مــع إفريقيا ،وارتـفـعــت االستثمارات
الصينية في إثيوبيا من حوالي  30مليون
دوالر فــي ع ــام  2005إل ــى أكـثــر مــن 2,5
مليار دوالر فــي  ،2019وذهـبــت أكـثــر من
 %68م ــن ه ــذه االس ـت ـث ـم ــارات إل ــى قـطــاع
التصنيع المعتمد على المنتجات الزراعية
والـحـيــوانـيــة ،وحــوالــي  %20فــي قـطــاعــات
الـبـنــاء والـعـقــارات ،وتـقــول الـتـقــديــرات :إن
الـشــركــات الصينية أنـشــأت أكـثــر مــن ثلثي
الطرق في إثيوبيا ،وأشهرها الطريق الذي
يــربــط العاصمة بميناء جيبوتي ،ومولت
الـصـيــن أي ـض ـ ًا ب ـنــاء الـمـقــر ال ــدائ ــم لــاتـحــاد
اإلفريقي في أديس أبابا بملغ  200مليون
دوالر .ال ـتــواجــد األمــري ـكــي خ ــال الـفـتــرة
ذات ـه ــا ل ــم ي ـكــن م ـع ــدوم ـ ًا ،ب ــل إن قـطــاعــات
كثيرة كانت تشهد تنافس ًا صيني ًا أمريكي ًا،
وم ـن ـهــا :ق ـطــاع االتـ ـص ــاالت ،ل ـكــن خ ـســارة
واشنطن إلثيوبيا كان اتجاه ًا ثابت ًا بمقابل
تقدم مستمر للصين التي تصف شراكتها
بإثيوبيا بالشراكة االستراتيجية.
إحراق إثيوبيا
األرقــام التي توضح خـســارة واشنطن
فــي الـتـنــافــس االقـتـصــادي كــانــت نتيجة
متوقعة ،وخصوص ًا أن النتائج السيئة
للتجربة الـطــويـلــة لـلــدول اإلفــريـقـيــة مع

المؤسسات الغربية كانت كفيلة بدفعهم
بــاتـجــاه البحث عــن بــدائــل على الساحة
الدولية ،وخصوص ًا بعد تعاظم قــدرات
الصين وروسيا في هذا المجال ،فالدول
اإلفريقية وجدت في عالقاتها مع الصين
بــوابــة حـقـيـقـيــة لـتـحـقـيــق الـتـنـمـيــة بـعـيــد ًا
عــن ال ـشــروط الـسـيــاسـيــة ال ـتــي فــرضـهــا
معسكر واشنطن لعقود ،هذا إلى جانب
أن ال ـص ـي ــن ات ـج ـه ــت ن ـح ــو االس ـت ـث ـمــار
بــال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت بــأمــس
ال ـحــاجــة لـلـتـطــويــر ،بــاإلضــافــة إل ــى دعــم
قـطــاعــات اإلن ـتــاج الـحـقـيـقــي ،كــالـصـنــاعــة
واإلنشاء ،على عكس السياسة الغربية،
ال ـتــي ف ـضّ ـلــت إغـ ــراق الـ ــدول اإلفــريـقـيــة
الفقيرة بالحروب والمساعدات الغذائية
الــدائـمــة التي ساهمت بترويض القرار
ال ـس ـيــاســي ف ــي ك ـث ـي ـ ٍر م ــن ه ــذه ال ـب ـلــدان
ب ـم ــا يـ ـخ ــدم ال ـم ـص ــال ــح ال ـغ ــرب ـي ــة ،حـتــى
وإن كــانــت تضر بمصالح شـعــوب هذه
البلدان .كل هذه العوامل وغيرها كانت
ت ـقــود إثـيــوبـيــا -حـتــى بـعــد الـمـحــاوالت
الـغــربـيــة السـتـمــالــة آبــي أح ـمــد -بــاتـجــاه
بـكـيــن ،ولــذلــك وج ــدت واشـنـطــن نفسها
أمــام خيار وحيد وهــو :إحــراق إثيوبيا
ب ــاالعـ ـتـ ـم ــاد ع ـل ــى ع ــام ـل ـي ــن ،خـ ــارجـ ــي:
ع ـبــر ال ـض ـغــط وال ـع ـقــوبــات وم ـح ــاوالت
ال ـت ـض ـل ـيــل اإلعـ ــامـ ــي .والـ ـث ــان ــي :ال ــذي
يستند إلى خزان المشاكل الداخلي التي
تراكمت لعقود في إثيوبيا.
ال ــواق ــع ال ـي ــوم ي ـح ـمــل اح ـت ـم ــاالت سـيـئــة،
فتفتيت إثيوبيا يعتبر خطر ًا حقيقي ًا قائم ًا،
وال ـي ــوم تـمـثــل م ـب ــادرة االت ـح ــاد اإلفــريـقــي
م ـخ ــرج ـ ًا م ـح ـت ـم ـ ًا مـ ــن األزم ـ ـ ــة ال ـح ــال ـي ــة،
ومخاطر انــزالق الـبــاد نحو حــرب أهلية
شاملة ،فاالتحاد اإلفريقي بدع ٍم من األمم
ال ـم ـت ـحــدة وال ـص ـيــن ي ـطــرح م ـب ــادرة تـقــوم
ع ـلــى وق ــف إطـ ــاق ال ـن ــار ،ودعـ ــوة جـبـهــة
ت ـحــريــر ت ـي ـغــراي لـتـجـمـيــد م ــواق ــع قــوات ـهــا،
واالنـسـحــاب إلــى مــواقــع مــا قـبــل الـصــراع،
بهدف إطالق حوار سياسي شامل.
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الصورة عالمياً
•يقترب أوالف
شولتس وزير
المالية
األلماني من
الحلول مكان
المستشارة
أنجيال ميركل
في المنصب ،بعد
أن أعلنت ثالثة أحزاب أنها جاهزة إلعالن
اتفاق على تشكيل حكومة ائتالفية لتتولى
حكم أكبر اقتصاد في أوروبا.
•كشفت
المفوضية
العليا
لالنتخابات
في ليبيا،
األسباب التي
تقف خلف
استبعاد سيف
اإلسالم القذافي ،من قائمة المرشحين
النتخابات الرئاسة.

تسريبات جديدة من دفتر يوميات افتراضي يحتوي في صفحاته الهواجس التي تطارد قادة الكيان الصهيوني مع تسارع التراجع األمريكي ،وقرارات
واشنطن النهائية التي تقضي بانسحاب قواتها من منطقة الشرق األوسط.

ترى «إسرائيل»
نفسها مضطرة
لحشد قوى
أخرى على
الساحة الدولية
لمواجهة
السعي األمريكي
لعقد صفقة مع
إيران

 21تشرين الثاني
ن ـش ــرت ج ــري ــدة ن ـي ــوي ــورك تــاي ـمــز م ـقــا ًال
ذ ّكــرت فـيــه ،أن مسؤولين «إسرائيليين»
أصــروا على العمل بشكل منفرد لمواجهة
ال ـبــرنــامــج ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ،وذل ــك على
الــرغــم مــن نـصــائــح واشـنـطــن بـعــدم الـقـيــام
ب ـهــذا الـنـمــط مــن األف ـع ــال ،وح ــاول الـمـقــال
أن ي ـشــرح ال ـم ـفــارقــة ال ـحــاص ـلــة ،وه ــي أن
الـعـمـلـيــات ال ـتــي قــامــت بـهــا االس ـت ـخ ـبــارات
«اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة» ل ــم ت ـك ــن ت ـل ـحــق أضـ ـ ــرار ًا
حـقـيـقــة إلي ــران ،بــل عـلــى الـعـكــس مــن ذلــك
تمام ًا ،فحسب الجريدة كانت نتائج جيدة
بــالـمـعـنــى الـتـكـتـيـكــي بــالـنـسـبــة «إلســرائـيــل»
ول ـك ـن ـهــا أع ـطــت دف ـعــة ل ـل ـبــرنــامــج ال ـنــووي
اإليراني الذي كان يتطور بشكل متسارع،
وقد شبهت الجريدة األمريكية ،ونق ًال عن
مصادر سياسية أمريكية ،أن إيــران كانت
ت ـقــوم بـعـمـلـيــة إعـ ــادة ب ـنــاء ض ــروري ــة بـعــد
ال ـضــربــات «اإلســرائ ـي ـل ـيــة» فـقــد اسـتـبــدلــت
أج ـهــزة ال ـطــرد الـمــركــزي الـقــديـمــة بــأخــرى
أحــدث وأكثر تطور ًا ،وساهمت الضربات
بفرض إنـجــاز هــذا التطوير على طهران،
التي استفادت في بعض األحـيــان من أن
الضربات «اإلسرائيلية» أضــرت باآلليات
ال ـتــي يـعـتـمــد عـلـيـهــا الـمـفـتـشــون الــدول ـيــون
لمراقبة المنشآت النووية اإليرانية.
 22تشرين الثاني
االشتباكات في مخيم جنين الواقع شمال
ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة ت ـح ـمــل خ ـل ـف ـهــا م ـخ ــاوف
ح ـق ـي ـق ـيــة بــال ـن ـس ـبــة «إلسـ ــرائـ ـيـ ــل» ،فــالــذي
يحدث هو أن السلطة الفلسطينية وضمن
إطـ ــار الـتـنـسـيــق األم ـن ــي م ــع «إس ــرائ ـي ــل»،
تبدأ بالقيام بعملية أمنية وعسكرية داخل

الـمـخـيــم بـعــد تـعــاظــم الـمـخــاطــر مــن ازدي ــاد
وزن الـمـقــاومــة المسلحة مــن داخ ـلــه ،ومــا
يعني ذلك أن هناك احتما ًال جدي ًا ليتحول
ال ـم ـخ ـيــم إلـ ــى ن ـق ـطــة ج ــدي ــدة الس ـت ـه ــداف
«إســرائـيــل» ،التي باتت مضطرة لمعالجة
هـ ــذا «ال ـخ ـط ــر» ول ـك ــن تـنـقـصـهــا األدوات
إلتـ ـ ـمـ ـ ــام ال ـ ـم ـ ـه ـ ـمـ ــة ،وبـ ـ ـع ـ ــد حـ ـ ـس ـ ــاب ك ــل
االحتماالت قررت «إسرائيل» أن السلطة
الفلسطينية هي القادرة على معالجة هذه
المسألة ،لكن ما يجري على األرض إنما
يسرع في موت هذه السلطة ،وخصوص ًا
أنـ ـه ــا س ـت ــدخ ــل فـ ــي م ــواجـ ـه ــات م ـب ــاش ــرة
مــع الـمـقــاومــة الفلسطينية الـمـسـلـحــة ،مما
سيعجل في تفجير الشارع الفلسطيني في
وجه االحتالل ،ووجه السلطة الفلسطينية
ال ـتــي بــاتــت تـعـتـمــد عـلـيـهــا «إســرائ ـيــل» في
عالج هذا النمط من المسائل األمنية.
 23تشرين األول
ف ــي ك ـل ـمــة مــوس ـعــة لــرئ ـيــس الـ ـ ــوزراء فــي
مــؤت ـمــر مـعـهــد ال ـس ـيــاســة واإلسـتــراتـيـجـيــة
فــي جــامـعــة رايـشـمــان قــال نـفـتــالــي بينيت:
إنــه رأى فـجــوة -حين وصــل إلــى منصب
رئيس الوزراء -بين «األقوال واألفعال»،
وأك ـ ــد اإلشـ ــاعـ ــات ال ـم ـت ــزاي ــدة ف ــي ال ـف ـتــرة
ال ـمــاض ـيــة ،وال ـت ــي ت ـق ــول :إن «إســرائ ـيــل»
أوق ـف ــت اس ـت ـعــدادات ـهــا الـعـسـكــريــة لـتــوجـيــه
ض ــرب ــة إلي ـ ــران ب ـعــد تــوق ـيــع االتـ ـف ــاق فــي
 ،2015وأض ـ ــاف أن الـ ـق ــدرات الـعـسـكــريــة
«إلسرائيل» قد تراجعت منذ ذلك الوقت،
وه ــي ال ـي ــوم ت ـع ـيــد ب ـن ــاء ق ــدرات ـه ــا ولـكـنـهــا
ستحتاج سنة على األقل لتعويض الوقت
الضائع الـســابــق ،ووصــف رئيس الــوزراء
أن توقيع واشنطن على صفقة  2015كان

بمثابة حبة منوم «إلسرائيل» التي غطت
في نوم عميق بعدها.
 27تشرين الثاني
وصـ ــف رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء «اإلس ــرائ ـي ـل ــي»
األس ـب ــق ،إي ـه ــود أول ـم ــرت ،األم ـ ــوال الـتــي
تهدرها «إسرائيل» على كل االستعدادات
وال ـم ـن ــاورات الـعـسـكــريــة بــدعــوى الـتــأهــب
ـدورة ،نظر ًا
لضرب إيــران بأنها أمــوال مـهـ ً
لـكــونـهــا ت ـهــدف إل ــى الـضـغــط عـلــى اإلدارة
األمــري ـك ـيــة ال أك ـثــر ،فـحـســب أول ـم ــرت :ال
نـيــة حقيقية «إلســرائ ـيــل» لـتــوجـيــه ضــربــة
إليران ،وأضاف أن ما جرى في السنوات
العشر الماضية كان إهدار ُا لمليارات كثيرة
م ــن ال ـ ـ ـ ــدوالرات ع ـل ــى ح ـس ــاب ال ـم ـصــالــح
األمنية وجودة الحياة في «إسرائيل».
 28تشرين الثاني
تــرى «إســرائ ـيــل» نفسها مـضـطــرة لحشد
قوى أخرى على الساحة الدولية لمواجهة
الـسـعــي األمــري ـكــي لـعـقــد صـفـقــة مــع إي ــران
مـهـمــا كــان ثـمـنـهــا ،فــوزيــر الـخــارجـيــة يائير
الب ـيــد انـطـلــق وه ــو يـحـمــل «رس ــال ــة قـلــق»
إلــى العاصمة البريطانية لـنــدن والعاصمة
الـفــرنـسـيــة ب ــاري ــس ،وم ـفــاد ه ــذه الــرســالــة
هو تخوّف «إسرائيل» من عزم واشنطن
ع ـل ــى االتـ ـفـ ــاق م ــع إي ـ ـ ــران ،م ـم ــا ق ــد يـضــع
تـفـوّق األولــى إقليمي ًا على المحك! فوزير
الـخــارجـيــة البـيــد يــأمــل فــي أن تـمـثــل لندن
وباريس مخاوف «إسرائيل» على طاولة
الـمـفــاوضــات ،وخـصــوصـ ًا بـعــد إدراك ـهــا أن
واش ـن ـط ــن ع ــازم ــة ع ـلــى وضـ ــع مـصــالـحـهــا
وحدها على طاولة المفاوضات ،حتى وإن
تعارضت مع مصالح األولى.

• دعت فعاليات
اجتماعية
وسياسية
ونشطاء في
مدينة الخليل،
للتوجه إلى
المسجد اإلبراهيمي،
تزامناً مع نية رئيس كيان االحتالل
«اإلسرائيلي» إسحاق هرتسوغ اقتحام
المسجد.
•قالت مجلة
«فورين
بوليسي»
بأن الرئيس
األمريكي جو
بايدن يسعى
إللغاء عقوبات
مقررة ضمن مشروع
قانون الدفاع السنوي على مشروع «السيل
الشمالي »2-لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.
•أوضح مدير الشركة
الوطنية اإليرانية
للنفط ،محسن
خجسته مهر،
أن بالده تحاول
الوصول إلى
طاقة إنتاجية
عالية من النفط،
تعادل ما كانت تنتجه
قبل فرض العقوبات األمريكية ،أي  4ماليين برميل
يومياً.
•قالت صحيفة
Global
Times
الصينية :إنه
يمكن للصين
مساعدة الواليات
المتحدة في التصدي
لالرتفاع الحاد في أسعار النفط ،وفي كبح
التضخم المالي في الواليات المتحدة.
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اختالل توريدات الطاقة في وسط

في شهر تشرين األول/أكتوبر ،وصل احتياطي المياه في س ّد توكتوغول ،الركيزة الداعمة الرئيسية لتوليد الكهرباء
في قرغيزستان ،إلى أدنى مستوى له عند  12,3مليار متر مكعب من المياه ،وهو أدنى من مستواه االعتيادي عند 19
مليار متر مكعب .قاد هذا نائب وزير الطاقة القرغيزي إلى االعتراف بأ ّنه لن تكون هناك مياه كافية العام المقبل،
ح ّتى من أجل الزراعة ،ناهيك عن توليد الطاقة الكهربائية .يؤثر هذا أيضاً بشكل مباشر في بلدان المصب ،وتحديدًا
طاجكستان ،الدولة التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة المولدة بالمياه .يقع هذان البلدان تحت ضغوط الدخول في
أزمة طاقة ال مثيل لها ،حيث يتوقع ازدياد ساعات التقنين الكهربائي الموجود بالفعل ،كما تنتشر المخاوف ح ّتى
بالنسبة للتأثير على البنية التحتية ذات األولوية ،مثل المستشفيات .تق ّدم الطاقة النووية نفسها كبديل ممتاز،
مع وضع كازخستان نصب عينيها التح ّول إلى رائد الطاقة اإلقليمية ،لكن يجب أيضاً أخذ مصادر الطاقة المتجددة
باالعتبار .عالوة على ذلك ،عند التفكير في الديون الثقيلة لقرغيزستان وطاجكستان ،يجب وضع آلية تمويل ال تجعل
من مشاريع الطاقة كثيفة التكاليف درباً إلفالس البلدين.
 ǧديمتريس سيمونيدسǧ
      ترجمة :قاسيون

ي ــزي ــد اإلجـ ـه ــاد ال ـم ــائ ــي ال ـم ـت ــزاي ــد بــاس ـت ـمــرار،
وال ـ ــذي يُ ـن ـظــر إل ـيــه ع ـلــى أنّـ ــه أح ــد آثـ ــار تـغـيّــر
الـمـنــاخ واألنـشـطــة الـبـشــريــة ،مــن الـعــبء الــذي
يتحمله بالفعل قطاع الكهرباء في قرغيزستان
وطاجكستان .تقنين التيار الكهربائي حقيقة
واق ـع ــة ال ـي ــوم ،وي ـ ــزداد ال ــوض ــع س ـ ــوء ًا اآلن،
حيث تشمل حــاالت انقطاع التيار الكهربائي
فــي طاجكستان أوقــات الـنـهــار ،وأثـنــاء أوقــات
ال ــدراس ــة وس ــاع ــات ال ـع ـم ــل ،ف ــي ح ـيــن تـصــدر
ش ــرك ــة ال ـك ـه ــرب ــاء الــوط ـن ـيــة ف ــي قــرغ ـيــزس ـتــان
تعليمات لالمتناع عن الخروج لي ًال ،مع هدف
قطع التيار الكهربائي في األماكن العامة خالل
هذه الساعات .هاتان الدولتان في وسط آسيا
تحديد ًا واقعتان في مــأزق ،حيث هناك حاجة
إلــى زي ــادة االسـتـثـمــار فــي قـطــاع الـطــاقــة بـنــاء
على ملف الطاقة واإلستراتيجية المتبعة ،ومن
المهم تفحص الخيارات المتعددة.
بين الطاقة النووية والطاقة المتجددة
ب ـع ــد االل ـ ـت ـ ــزام ـ ــات الـ ـتـ ــي أعـ ـط ــاه ــا م ـس ــؤول ــو
الــدولـتـيــن فـيـمــا يـخــص الـمـنــاخ ،فـمــن المنطقي

أن نفترض ّأن إستراتيجية الدولتين للطاقة
سـتـتـضـمــن وســائــل طــاقــة نـظـيـفــة .أثـبـتــت كلتا
الــدولـتـيــن بـ ّـأن لديهما إمـكــانــات فنية لتوظيف
الرياح والشمس كلتاهما .أظهرت قرغيزستان
إمـكــانـيــة تــولـيــد مــا يـصــل إل ــى  843كـيـلــوواط/
م 2م ــن ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة ف ــي ال ـم ـنــاطــق قـيــد
ال ــدراس ــة ،كـمــا ّأن هـنــاك أقــالـيــم لــديـهــا إمـكــانــات
شمسية أكـبــر ،وأقاليم ذات ريــاح سريعة .أمّــا
طــاجـكـسـتــان ،فـكــامــل ال ـبــاد تـصـلــح لالستثمار
في طاقة الرياح .يجذب هذا النوع من الطاقة
ال ـم ـت ـجــددة الـ ــذي ي ـح ـتــاج إل ــى وح ـ ــدات طــاقــة
صغيرة نسبي ًا الالعبين الدوليين واإلقليميين
من مختلف األحجام.
ي ـح ـت ــاج هـ ــذا إلـ ــى ت ـع ــدي ــل ال ـب ـن ـيــة الـتـنـظـيـمـيــة
الخاصة بتوليد الطاقة في البالد ،بحيث تصبح
أقـ ّـل مركزية .هناك مشكلة متعلقة بالمخاوف
األمنية ،فبعد استيالء طالبان على أفغانستان،
يبدو ّأن هناك ضغوط ًا إضافية على المجتمع
الـطــاجـيـكــي ،مـثــال :الـعــاقــة الـهـشــة بـيــن اإلقليم
ذي ال ـح ـكــم ال ــذات ــي :غ ــورن ــو-ب ــاداخ ـش ــان مــع
الـعــاصـمــة الـطــاجـيـكـيــة دوشـنـبــه .كـمــا ّأن تـبــادل
إطالق النار ،والخسارات في الحياة قرب نهر
آك-سـ ــو فــي اإلق ـل ـيــم ذي اإلم ـكــانــات الـكـبــرى
فـيـمــا ي ـخــص ال ــري ــاح ،يـخـلــق ب ـ ــدوره مـخــاطــر

لطالما اعتبرت
وسط آسيا مصدراً
هاماً لليورانيوم
حيث كان االتحاد
السوفييتي
يستخدم مناجم
اليورانيوم فيها
لتأمين الوقود
لمفاعالته النووية

استثمارات ممكنة هناك.
ل ـطــال ـمــا اع ـت ـب ــرت وسـ ــط آس ـي ــا مـ ـص ــدر ًا هــام ـ ًا
لـلـيــورانـيــوم ،حـيــث ك ــان االت ـحــاد الـســوفـيـيـتــي
ي ـس ـت ـخــدم م ـنــاجــم ال ـي ــوران ـي ــوم ف ـي ـهــا لـتــأمـيــن
الوقود لمفاعالته النووية .تحوي كازاخستان
لوحدها على  %12مــن احتياطات اليورانيوم
فــي الـعــالــم .فــي  3أيلول/سبتمبر  ،2021أشــار
الرئيس الكازاخي توكاييف إلى أهمية الطاقة
النووية عبر نيته بناء مفاعل للطاقة النووية.
ل ــم ي ـكــن ه ــذا م ـفــاج ـئ ـ ًا ،ح ـيــث ع ــان ــت الـعــاصـمــة
الكازاخية نور -سلطان من نقص في الكهرباء
لـعــدد مــن األسـبــاب ،منها التعدين الــرقـمــي في
ال ـبــاد ،وكــذلــك زي ــادة تـطــويــر الـبـنـيــة التحتية
فــي ج ـنــوب ال ـبــاد مــع ازديـ ــاد ع ــدد الـسـكــان.
هــل يـمـكــن ل ـهــذه اإلسـتــراتـيـجـيــة الـمـتـبـنّــاة من
قبل العــب إقليمي هــام أن تقدم عـصــر ًا نووي ًا
ج ــدي ــد ًا ف ــي اإلق ـل ـيــم؟ ه ــل يـمـكــن لـطــاجـكـسـتــان
وقرغيزستان المضي في هذا االتجاه؟
لـطــالـمــا كــانــت قــرغـيــزسـتــان م ـص ـدّر يــورانـيــوم
كبير ،مع أكثر من  9آالف طن من اليورانيوم
المستخرج سنوي ًا .لــدى طاجكستان بدورها
عدد من المناجم الهامة لليورانيوم .لكنّ هذه
المناجم أغلقت منذ عام  .1995وبالتعاون مع
االتـحــاد األوروب ــي والـبـنــك األوروب ــي إلعــادة
اإلع ـمــار والـتـنـمـيــة ،تــم وض ــع خـطــط إلصــاح
األضرار الناجمة عن هذه المواقع ،واستمرت
ف ــي  .2015ال ـض ــرر ال ـم ـبــاشــر وغ ـيــر الـمـبــاشــر
الذي تسبب به التعامل مع هذه المواقع أدّى
بقرغيزستان إلــى إصــدار حظر تــام فــي 2019
عـلــى الـتـنـقـيــب عــن ال ـيــوران ـيــوم واسـتـخــراجــه،
وكذلك على واردات اليورانيوم والثوريوم.
ل ـكــن األم ـ ــر ل ـيــس ذات ـ ــه ف ــي دوش ـن ـب ــه .قــامــت
طــاجـكـسـتــان بـعـقــد اتـفــاقـيــة شــراكــة نــوويــة مع
روسـيــا فــي  ،2017وقــد ضمت مــن بين أشياء
أخرى اتفاقات على التصميم والبناء والتشغيل

وإيقاف تشغيل المفاعالت النووية ،إضافة إلى
استخدام التكنولوجيا النووية في الصناعة.
بالنسبة لقرغيزستان لـيــس هـنــاك الكثير من
المجال للمناورة ،فالطريقة الوحيدة لالنتفاع
م ــن الـ ـث ــورة ال ـن ــووي ــة الـمـحـتـمـلــة ف ــي اإلق ـل ـيــم
هــي عـبــر عـقــد ات ـفــاقــات مــع كــازخ ـس ـتــان– في
إطــار اللجنة االقـتـصــاديــة األوراس ـيــة «»EEC
لـتـنـمـيــة ال ـطــاقــة وال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة ،ف ــي سـبـيــل
اس ـت ـخــدام ال ـك ـهــربــاء ال ـتــي تــولــدهــا الـمـفــاعــات
الـنــوويــة الـكــازخـيــة .لكن رغــم الكثير مشكالت
ستحل بهذه
تأمين الـطــاقــة لــدى قرغيزستان
ّ
ال ـطــري ـقــة ع ـبــر زيـ ــادة أمـ ــان ال ـطــاقــة اإلقـلـيـمـيــة
الذي ستوفره كازاخستان ،لكنّها ستضطرّ في
النهاية إلى االعتماد على الواردات.
لدى طاجكستان مرونة أعلى .فاالتفاقية بين
موسكو ودوشنبه في المجال النووي يمكن
أن يتم توسيعه ،ويمكن لــروســأتــوم أن تقدم
الـخـبــرات الفنية وال ـقــدرات اإلنـشــائـيــة ،وأيـضـ ًا
المعدات الالزمة لتشغيل المفاعالت النووية.
فــي ال ـبــدء يـمـكــن لـطــاجـكـسـتــان االع ـت ـمــاد على
واردات الــوقــود ال ـنــووي ،س ــواء مــن روسـيــا
أو مــن كــازخـسـتــان ،وذلــك أثـنــاء إعــادة إطــاق
استخراج مواردها الخاصة.
يـمـكــن تـخـيّــل ق ـيــام م ـفــاعــات الـمـلــح الـمـنـصـهــر
ال ـص ـي ـن ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة « »MSRأن ت ـن ــاف ــس
مفاعالت روسأتوم .مفاعالت الملح المنصهر
ت ـعــد بـتـقـلـيــص ال ـح ـجــم وزي ـ ــادة ال ـفــاع ـل ـيــة فــي
ال ـم ـفــاعــات ،ل ـكــن ل ــم ي ـتــم اخ ـت ـبــارهــا ب ـعــد عـلــى
مـسـتــوى كـبـيــر .يـمـكــن لــوســط آسـيــا أن يكون
ن ـق ـط ــة الـ ـب ــداي ــة البـ ـتـ ـكـ ــارات ب ـك ـي ــن ال ـن ــووي ــة،
لـتـحـظــى بـقـبــول م ـتــزايــد وتـثـبــت مـكــانـتـهــا بين
التكنولوجيات المنتشرة .تتمتع الصين اليوم
بـعــاقــات مـمـتــازة مــع طــاجـكـسـتــان فــي جميع
المجاالت ،ويمكن توسيع هذه العالقة لتشمل
القطاع النووي عبر اتفاقات جديدة.
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آسيا وبروز أدوار القوى المختلفة

شبكة الكهرباء المتكاملة
بـ ـ ـ ــدأت شـ ـبـ ـك ــة ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء الـ ـمـ ـتـ ـك ــامـ ـل ــة ب ـيــن
تــرك ـمــان ـس ـتــان وأوزبـ ـكـ ـسـ ـت ــان وطــاج ـك ـس ـتــان
وأفغانستان وباكستان « »TUTAPبالظهور
في  2009بجهود بذلها بنك التنمية اآلسيوي
« »ADBلـ ـحـ ـ ّـل مـ ـشـ ـك ــات االت ـ ـص ـ ــال وأمـ ــن
ال ـطــاقــة ف ــي الـمـنـطـقــة .ل ـكــن جــوهــر ال ـم ـشــروع
انطلق بهدف إيصال الكهرباء إلــى أفغانستان
وبــاكـسـتــان الـلـتـيــن تـعــانـيــان مــن شـبـكــة كـهــربــاء
ألن
ضعيفة ،األمر الذي سيكون أكثر صعوبة ّ
دول الـمـنـبــع تــواجــه نـفـسـهــا نـقـصـ ًا فــي الـتـيــار
الكهربائي .عــاوة على ذلــك ،فعدم االستقرار
الـقــائــم فــي كــابــول يـعـنــي احـتـمــال ح ــدوث خلل
في إطــار العمل ،خاصة فيما يتعلق بالعالقات
الطاجيكية األفغانية .يجعل مزيج هذه العوامل
أهل للثقة لحدّ كبير ،ويدعو
من المشروع غير ٍ
إلى تنفيذ مشاريع ربط أخرى.
هناك الكثير من المخاوف الجدية بخصوص
جــدوى الــديــون المحيطة بقرغيزستان ،حيث
تــزايــدت التكهنات بـشــأن التخلف عــن الـســداد
الـمـحـتـمــل ب ـس ـبــب ارت ـف ــاع ع ــبء ال ــدي ــون ،مــع
وصول الدين الخارجي إلى  5مليارات دوالر
فــي  ،2021أي أك ـثــر بـنـسـبــة  %40مــن الـنــاتــج
المحلي اإلجمالي ،مع مسؤولية قطاع الطاقة
ع ــن ارت ـف ــاع ال ــدي ــون بـنـسـبــة  %20م ــن الـنــاتــج
ال ـم ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي .ارت ـف ــع ال ــدي ــن ال ـخــارجــي
لـطــاجـكـسـتــان أي ـض ـ ًا إل ــى أك ـثــر مــن  3مـلـيــارات
دوالر فــي  ،2020وكــانــت مــرافــق الـطــاقــة من
بـيــن أكـثــر مــن تحمل عــبء هــذا االرت ـفــاع .عند
ال ـت ـف ـك ـيــر ف ــي ال ــدي ــون ال ـم ـتــراك ـمــة ع ـلــى قـطــاع
ال ـط ــاق ــة ،ف ــا يـ ــزال ال ـت ـحــدي الــرئ ـيــس مـتـمـثـ ًا
بالتحقق من جدوى مشاريع الطاقة الجديدة،
وج ـ ـ ــذب االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات فـ ـيـ ـه ــا .مـ ــن الـ ـط ــرق
المحتمل سلوكها هــو الحصول على التمويل

من المؤسسات الدولية.
يعبّر االتحاد االقتصادي األوراسي «،»EAEU
وهو التكتل الذي تقوده روسيا ويهدف نحو
اإلدماج المتزايد للمنطقة ،عن الرغبة بتشكيل
إطـ ـ ــار ع ـم ــل ت ـم ــوي ـل ــي ع ـ ــام يـ ـه ــدف إل ـ ــى دع ــم
جـمـيــع ال ــدول األع ـضــاء .لـقــد ت ـمّ تـحــديــد ســوق
تمويلية مشتركة كأولوية لالتحاد االقتصادي
األوراسي الذي سيم ّكن تعزيز االستثمار بين
الدول األعضاء .يمكن لروسيا أن تثبت نفسها
حل أزمة الطاقة في وسط
كالعب حيوي في ّ
آسيا .وفــي الوقت الــذي ال يمكنها فيه تزويد
الدعم لطاجكستان عبر إطار العمل هذا ،يمكن
لموسكو أن تمارس دبلوماسيتها النووية من
خالل روسأتوم ونظيرتها في نــور -سلطان
كازاتومبروم .يمكن لروسيا أن تقدم األساس
التقني الــذي تتبناه دول االتحاد االقتصادي
األوراسي ،من خالل مخطط استثمار مشترك
ف ــي ب ـنــاء مـحـطــة طــاقــة ن ــووي ــة مــن شــأنـهــا أن
تخدم زيادة الترابط وتكامل الطاقة اإلقليمي.
ي ـم ـكــن ال ـع ـثــور ع ـلــى ال ـم ـش ـك ـلــة الــرئ ـي ـس ـيــة هـنــا
ف ــي ال ـن ــزاع ــات ال ـط ـف ـي ـفــة ال ـم ـت ـك ــررة ،ال سـيـمــا
فـيـمــا يـتـعـلــق ب ـضــوابــط ال ـح ــدود ال ـتــي لــم تكن
متناسبة مــع طبيعة الـتـجــارة الـحــرة لالتحاد
االقتصادي األوراسي .قد يؤدي وضع تكامل
الطاقة في المناقشة إلــى اإلشــارة إلــى «صفقة
شاملة» ستتضمن في النهاية ح ًال كام ًال لقضايا
التجارة الحرة.
ي ـعــد بــرنــامــج ال ـت ـعــاون االق ـت ـص ــادي اإلقـلـيـمــي
آلس ـي ــا ال ــوس ـط ــى « »CARECح ــال ــة مـثـيــرة
لــاه ـت ـمــام لـلـغــايــة لـمـنـظـمــة دول ـي ــة ،ح ـيــث كــان
م ـبــادرة مــن بـنــك االسـتـثـمــار اآلس ـيــوي ADB
الــذي تقوده اليابان والواليات المتحدة ،لكنّ
الصين هي أحد الالعبين الدوليين الرئيسيين
األع ـضــاء فــي  CARECأي ـض ـ ًا .اقـتــرح برنامج

تركيا بنفسها
تحركت مؤخراً نحو
بناء محطة طاقة
نووية بالقرب من
مدينة مرسين
والتي سيتم
االنتهاء منها في
2023

 CARECإس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ت ــدم ــج ال ـم ــزي ــد مــن
ال ـطــاقــة ال ـم ـت ـجــددة فــي مــزيــج مـ ــوارد الـطــاقــة،
ولـكــن أيـضـ ًا تفكيك وخصخصة قـطــاع الطاقة.
ي ـم ـكــن ت ـح ـق ـيــق ال ـن ـق ـط ـت ـيــن األول ـي ـي ــن بـمـعــونــة
ال ـص ـيــن ك ـم ـســاهــم رئ ـي ـســي ف ــي االس ـت ـث ـمــارات
فــي الطاقة الـنــوويــة فــي كازخستان ومنغوليا
وطاجكستان ،ومصادر الطاقة المتجددة لبقية
آسـيــا الــوسـطــى ،وخـطــوط نـقــل الـجـهــد الـعــالــي
للتوصيل بين الدول.
الالعب األكثر موثوقية
لـطــالـمــا ل ـعــب «م ـج ـلــس الـ ـتُ ــرك» الـ ــذي ت ـقــوده
تــرك ـيــا ،دور ًا داف ـع ـ ًا ل ـل ـت ـعــاون واالن ــدم ــاج فــي
م ـج ــال ال ـط ــاق ــة .أث ـن ــاء مــؤت ـمــر ش ـبــاط/ف ـبــرايــر
 ،2021جـمـيــع الـ ــدول األع ـض ــاء– وم ــن بينهم
ق ــرغ ـي ــزس ـت ــان– كـ ـ ــرروا ال ـح ــاج ــة ل ـل ـمــزيــد مــن
الـتـعــاون فــي مـجــال الـطــاقــة ،مــع إش ــارة وزيــر
الطاقة التركي إلى استخدام الطاقة المتجددة
ومصادر الطاقة البديلة .تركيا بنفسها تحركت
مؤخر ًا نحو بناء محطة طاقة نووية بالقرب
م ــن مــدي ـنــة م ــرس ـي ــن ،وال ـت ــي س ـي ـتــم االن ـت ـهــاء
م ـن ـه ــا فـ ــي  .2023ي ـم ـك ــن ل ـت ــرك ـي ــا أن ت ـكــون
داعـمـ ًا مالي ًا كبير ًا لترابط الطاقة النووية في
آس ـيــا الــوس ـطــى ،وت ـح ــدي ــد ًا ب ـيــن قــرغـيــزسـتــان
وكــازاخـسـتــان .يـشـ ّكــل هــذا دافـعـ ًا لطاجكستان
لــاشـتــراك فــي الـتـعــاون مــع المجلس الـتــركــي،
رغم عدم كونها دولة تُرك بنفسها.
لكن في جميع مصادر الطاقة البديلة النظيفة،
ت ـت ـم ـتــع ال ـص ـيــن ب ـم ـيــزة ام ـتــاك ـهــا ل ـل ـمــزيــد مــن
الـحـلــول األكـثــر عـصــريــة ،مـثــل مـفــاعــات الملح
االنصهاري النووية ،وكذلك تكنولوجيا الرياح
والـ ـشـ ـم ــس ،وك ــذل ــك ال ـه ـي ــدروج ـي ــن األخ ـض ــر
الــذي يتممها .تــدور الـعــوائــق الــرئـيـسـيــة حــول
التحول الكبير في األطــر التنظيمية والتفكيك
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التنافسي ،ولكن أيـضـ ًا فــي بناء الـقــدرات التي
ستثبت أنّها تمثل تحدي ًا كبير ًا للبلدان التي ال
تُظهر استعداد ًا لالبتعاد عن خيار نظام الطاقة
المركزي التقليدي.
ه ــذا ه ــو ال ـم ـكــان الـ ــذي ي ـم ـكــن أن تـتـمـتــع فـيــه
روسيا بميزة .تعمل روسأتوم بالفعل في بناء
ال ـق ــدرات والــدعــم الـفـنــي عـلــى ط ــول أوراس ـيــا،
وق ــد تـ ـمّ اخ ـت ـبــار تـكـنــولــوجـيـتـهــا وحـ ــازت ثـقــة
ألن
بـلــدان المنطقة .بــاإلضــافــة إلــى ذلــك ،نـظــر ًا ّ
الخيار النووي سيتطلب التركيز على الجانب
األمني ،فموسكو هي المزود األمني الرئيسي
في المنطقة ،وستستفيد بشكل كبير من مثل
ه ــذا ال ـت ـقــدم فــي ق ـطــاع ال ـطــاقــة ،وسـتـجــد فيها
الفرصة لزيادة وجودها الدفاعي واألمني في
المنطقة.
تـمـتـلــك تــرك ـيــا ،ك ـقــوة نــاشـئــة حـصـصـ ًا صـغـيــرة
جد ًا في المنطقة ،لكن يمكن أن تحقق مكاسب
كـبـيــرة مــع عملها فــي كـ ّـل مــن قـطــاعــات الطاقة
ال ـم ـت ـجــددة وال ـمــائ ـيــة وال ـن ــووي ــة ،ول ـكــن أي ـض ـ ًا
بـعـسـكــرة دبـلــومــاسـيـتـهــا ،مـمّــا قــد يـحـوّل أنـقــرة
إل ــى م ــرك ــز ط ــاق ــة ك ـب ــرى ،وك ــذل ــك إل ــى شــريــك
أمني .المسألة الرئيسية لدى تركيا في الوقت
الحالي هي مشاكلها التمويلية الداخلية ،وعدم
االستقرار السياسي الناجم عن ذلك ،ما يجعل
مــن تــركـيــا أق ـ ّـل الـشــركــاء مــوثــوقـيــة فــي الــوقــت
الحالي مقارنة بروسيا والصين.
عـمــومـ ًا ،عـنــد قـيــاس الـمـخــاطــر وال ـفــرص التي
تنشأ بسبب أزمة الطاقة الكبرى في دول آسيا
الوسطى ،تتمتع قرغيزستان بمرونة أكبر في
التعاون ،حيث تشارك في غالبية أطر التعاون
اإلق ـل ـي ـمــي ،وت ـحــافــظ عـلــى عــاقــات وثـيـقــة مع
جميع الــاعـبـيــن العالميين الرئيسيين الثالثة
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة .ل ـك ـنّ ديــون ـهــا ال ـمــرت ـف ـعــة بـشـكــل
كبير ،السيما في قطاع الطاقة ،تخلق مخاطر
كبيرة وتفرض استخدام وحدات طاقة أصغر
واقتصادية أكثر.
من ناحية أخرى ،تشارك طاجكستان في إطار
ت ـع ــاون إق ـل ـي ـمــي واحـ ــد ،وس ـت ـض ـطــر لــاعـتـمــاد
بـشـكــل كـبـيــر عـلــى االت ـفــاقــات الـثـنــائـيــة .كـمــا ّأن
إمـكــانــات الـطــاقــة المتجددة الفنية الكبيرة في
غــورنــو-بــاداخ ـشــان تـشـ ّكــل نـعـمــة ونـقـمــة في
الوقت ذاته ،حيث ّإن التداعيات الجيوسياسية
لـتــوفـيــر ال ـطــاقــة الــامــركــزيــة ف ــي مـنـطـقــة ذات
وجـ ـه ــات ن ـظ ــر ان ـف ـصــال ـيــة ق ــد ت ـك ــون ك ـب ـيــرة.
ومـ ــع ذلـ ــك ،فـحـقـيـقــة ّأن ال ـق ـب ــول الـ ـن ــووي ال
يــزال مــوجــود ًا في طاجكستان ،وأنّها تحتفظ
باحتياطات كبيرة مــن الـيــورانـيــوم ،يمكن أن
ي ـكــون فــرصــة لــانـفـتــاح عـلــى ال ـقــوى الـعــالـمـيــة
لـتـمــارس دبـلــومــاسـيـتـهــا الـنــوويــة بـطــريـقــة أقـ ّـل
تكلفة نسبي ًا.
بالنسبة لطاجكستان وقــرغـيــزسـتــان كلتاهما،
يـمـكــن أن تـكــون الـطــاقــة ال ـحــراريــة الـجــوفـيــة-
األرضـ ـيـ ــة حــاس ـمــة إن ت ـ ـمّ اس ـت ـغــال ـهــا بـشـكــل
م ـنــاســب .سـيـتـطـلــب األم ــر ت ـح ــو ًال ج ــذري ـ ًا فــي
الخبرة الفنية والمعدات ،وهو األمــر المكلف،
ل ـك ـنّــه قـ ــادر ع ـلــى ح ـ ّـل ال ـم ـش ـكــات الـمــوسـمـيــة
وانقطاع التيار في المستقبل.
رغ ــم ك ــون طــاجـكـسـتــان وقــرغـيــزسـتــان أصـغــر
دولتين في آسيا الوسطىّ ،إل ّأن لهما أهمية
كـبـيــرة بــالـنـسـبــة لـجـمـيــع الــاعـبـيــن الـعــالـمـيـيــن.
بـسـبــب قــربـهـمــا م ــن أف ـغــان ـس ـتــان ال ـتــي مــزقـتـهــا
الصراعات والمليئة بمعادن األرض الـنــادرة،
وقربهما من المكان الــذي يتحول إلــى مسرح
اللعبة العالمية الكبرى ،فجميع الــدول الفاعلة
ال ـعــال ـم ـيــة ل ــدي ـه ــا م ـص ـل ـحــة رئ ـي ـس ـيــة وم ـصــالــح
متعددة لتصبح هي مزوّد األمن وأمن الطاقة
في المنطقة.
ǩبتصّرف عــنWho Will Solve the :
?Kyrgyz–Tajik Energy Crisis
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طبقية جائرة من غير رتوش
شؤون محلية

قاسيون ـ العدد  1046اإلثنين  29تشرين الثاني 2021

النيل من لقمة المواطن المفقر ومستوى
اشتد تسارع عجلة َّ
معيشته خالل العام الحالي ،لتوازي هذه السنة بقتامة
مشهدها على الواقع االقتصادي -االجتماعي ،ما صارعه
السوريون خالل سنوات الحرب الماضية ،حتى أصبح المواطن
ال يدري من أين سيتلقى الضربات ،ومتى س ُتجهز عليه بشكل
كامل!
ǧعبير حداد

اسـتـطــاعــت الـحـكــومــة الـمــوقــرة أن تبهر
ال ـمــواطــن خ ــال ال ـع ــام ال ـج ــاري بـجـمـلــة
مــن ال ـق ــرارات الـظــالـمــة ،ذات الـمـحـتــوى
الـتـمـيـيــزي الـطـبـقــي بـكــل صَ ـل ـفٍ ،والـتــي
أضـ ــافـ ــت إلـ ـي ــه ال ـم ــزي ــد مـ ــن اإلحـ ـس ــاس
بــالـغــربــة ،حـيــث اسـتـهــدف لــديــه االنـتـمــاء
لـلــوطــن ،ال ــذي مــن الـمـفـتــرض أن يلقى
الـمــواطــن فيه كــل أشـكــال الــدعــم ،المادي
وال ـم ـع ـن ــوي ،ف ـلــم ي ـعــد م ـتــوفــر ل ــه مـنـهــا
سوى الفتات القليل ،وما زالت المسيرة
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ق ــائ ـم ــة ل ـس ـح ــب ح ـت ــى ه ــذا
الفتات أيض ًا!
قرارات التمييز الطبقي
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات ع ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة صـ ـ ـ ـ ــدرت سـ ــاب ـ ـق ـ ـ ًا
«طــرح ـنــاهــا خ ــال أع ـ ــداد مــاض ـيــة عـلــى
س ـب ـيــل ن ـق ــده ــا وت ـف ـن ـيــد س ـل ـب ـيــات ـهــا عـلــى
الــوطــن وال ـم ــواط ــن» ،وم ــا زال ــت تـصــدر
ع ـل ــى شــاك ـل ـت ـهــا ق ـ ـ ــرارات ع ـ ــدة ،لـتـجـهــز
على مــا تبقى مــن الـقـطــاعــات اإلنتاجية،
أو بـمـعـنــى آخ ــر ع ـلــى م ــا ب ـقــي م ــن دع ـ ٍم
لإلنتاج الوطني ،وبما يضمن للمواطن
حد ًا أدنى من أمنه الغذائي ،بل وتعدت
ت ـل ــك الـ ـ ـق ـ ــرارات مـ ـب ــدأ ض ـ ــرب اإلنـ ـت ــاج
ال ــوطـ ـن ــي ،ل ـت ـض ــرب ع ـل ــى وت ـ ــر ك ــرام ــة
المواطن البائس الذي أفقرته وجوّعته
«ال ـح ـك ــوم ــات ال ـم ـت ـعــاق ـبــة» ،ب ــل لـتـعــزيــز
الشرخ الطبقي الــواضــح والـصــارخ بين
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،ف ـخ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة

صــدرت ق ــرارات عــدة بـهــذا اإلط ــار ،ومــا
سنذكره غيض من فيض عن آلية تعزيز
التفاوت والتمييز الطبقي الممنهج.
ف ـع ـلــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال :أص ـ ــدرت وزارة
الــداخ ـل ـيــة ي ــوم  24م ــن ال ـش ـهــر ال ـحــالــي
ق ــرار ًا يشترط على مــن يــريــد الحصول
عـلــى ج ــواز سـفــر ف ــوري ،تـســديــد مبلغ
م ــال ــي ق ـ ــدره  100ألـ ــف ل ـي ــرة س ــوري ــة،
أسمته بــدل خدمة ورســم ،بغض النظر
ع ــن ح ـجــز دور س ــاب ــق ،ل ـي ـتــم اس ـتــامــه
باليوم ذاته!
هــذا يذكرنا بـقــرار وزارة النقل الـصــارد
خــال شـهــر أيـلــول الـمــاضــي الــذي سمح
ب ـم ـنــح إجـ ـ ــازات سـ ــوق مـسـتـعـجـلــة ل ـقــاء
م ـب ـلــغ  100أل ــف ل ـي ــرة س ــوري ــة ،لـيـمـنــح
فور ًا من يجتاز االختبار ،وثيقة يقدمها
لفرع المرور ويحصل منها على إجازة
السوق الخاصة به!
يبقى الـســؤال هـنــا :مــا الــداعــي مــن خلق
االس ـت ـث ـن ــاءات ح ـســب الـ ـم ــاءة ال ـمــال ـيــة
حـتــى بــالـقــرارات ذات الصبغة الخدمية
ال ـعــامــة ،هــل لــذلــك س ــوى مـعـنــى واح ــد ًا:
أن من يمتلك القدرة على تسيير أعماله
ب ــال ـم ــال ف ـل ـي ـكــن ،وأم ـ ــا م ــن ال ق ـ ــدرة لــه
فليبقى على قائمة االنتظار!
أم ــا مــا يـفـقــأ الـعـيــن ،أن وزارة الـتـجــارة
الداخلية وحماية المستهلك ،قــد وفــرت
مــواد التدخل اإليجابي لمادتي «السكر
وزي ــت دوار ال ـش ـمــس» ،بــالـسـعــر الـحــر
للسكر  2200لـيــرة ســوريــة ،وبــواقــع 3
كـيـلــو شـهــريـ ًا لـلـبـطــاقــة الــذكـيــة الــواحــدة،
وأمــا زيــت دوار الـشـمــس بـسـعــره الحر
بحدود  7000ليرة وبواقع ليتر واحدة
شـهــريـ ًا ،مــع العلم أنــه فــي ذمــة السورية
للتجارة خمسة أشهر لــم تــوزع خاللها
م ــواد الـتـمــويــن الـمــدعــومــة عـلــى البطاقة
للمواطنين.
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فـهــل ه ــذه خـطــة تــدخــل إي ـجــابــي لـصــالــح
إنهاء الدعم لكن بشكل آخر؟

من الممكن
تسمية هذا
العام بـ «عام
قرارات التمييز
الطبقي» بمعنى
أن الحكومة
اليوم تعمل
على مبدأ المثل
القائل« :معك
قرش بتسوى
قرش»

التمييز الكهربائي أشد وطأة
أض ــف إل ــى ذل ــك ،الـتـعــديــل ال ــذي أجــرتــه
وزارة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء عـ ـل ــى ق ـ ـ ــرار إعـ ـف ــاء
ال ـص ـن ــاع ـي ـي ــن مـ ــن ال ـت ـق ـن ـيــن ال ـك ـهــربــائــي
ال ـ ـصـ ــادر ع ـ ــام  ،2016ح ـي ــث أص ـب ـحــت
ال ـت ـعــرفــة ال ـج ــدي ــدة  300ل ـي ــرة ســوريــة
للكيلو واط الساعي ،بعدما كانت التكلفة
 42لـيــرة ســوريــة للكيلو واط الساعي،
أم ــا الـمـعـفـيــون جــزئـيـ ًا فـيـحـتـســب الكيلو
واط ب ــ 225لـيــرة ســوريــة ،ويـعـفــى من
ذلك المستهلكون الصناعيون في المدن
الـصـنــاعـيــة فــي ع ــدرا وحـسـيــاء والـشـيــخ
نجار ،ومنشآت القطاع العام ،وال ننسى
أن تعديل تعرفة استهالك الكهرباء التي
صدرت عن وزارة الكهرباء بداية الشهر
الـحــالــي أي ـض ـ ًا ،حـيــث ارتـفـعــت الـتـكــالـيــف
بين ما يقارب  100إلى .%800
ط ـب ـع ـ ًا ال مـ ـح ــال أن لـ ـه ــذه ال ـ ـق ـ ــرارات
الـتـعـسـفـيــة ت ـب ـعــات سـلـبـيــة ج ـ ــد ًا ،بـغــض
ال ـن ـظــر ع ــن ال ـت ـح ـيّــز ال ـ ــذي طـ ــال بـعــض
المناطق الصناعية على منحى القطاعات
اإلنتاجية أو ًال.
فالزيادة بتعرفة الكيلو واط للصناعيين
المعفيين من التقنين ،ستضاف لتكاليف
إنـتــاجـهــم ،وكــالـعــادة ستطرح منتجاتهم
في األسواق متضمنة التكاليف وهامش
الــربــح ،األمــر الــذي سينعكس سلب ًا في
ن ـه ــاي ــة ال ـم ـط ــاف ع ـل ــى ج ـي ــب ال ـم ــواط ــن
الـمـسـتـهـلــك نـفـســه ،وسـيــزيــد مــن ان ـعــدام
قــدرتــه الـشــرائـيــة مقابل مــا يتقاضاه من
أج ــور زه ـيــدة فـعـ ًا ال تـكـفــي لـســد رمــق
جوع أيام معدودات.
ومن ناحية أخــرى ،إن التزويد بالطاقة
الكهربائية المستمرة لمن يملك الـمــال،

فـ ــي ظـ ــل اسـ ـتـ ـم ــرار واق ـ ــع كـ ــم اإلنـ ـت ــاج
المحدود منها ،يعني أن الجزء اإلضافي
الــذي سيتم استهالكه مفتوح ًا مــن هذا
الـكــم لـمــن يــدفــع ،س ــوف يـتــم عـلــى شكل
مــزيــد مــن ســاعــات الـتـقـنـيــن عـلــى مــن ال
يـمـلــك إمـكــانـيــة الــدفــع ،أي إن الـمـفـقــريــن
م ــن الـغــالـبـيــة ال ـســاح ـقــة س ــوف يـعــانــون
الـمــزيــد مــن الـعـتـمــة وال ـبــرد ،وهــل هـنــاك
من إجحاف وظلم طبقي أكثر من ذلك؟!
فالتمييز بالقرارات الرسمية بات على مبدأ
طـبـقــي ف ــج ل ــدرج ــة ال ــوق ــاح ــة ،م ــع تـكــريــس
تحويل دور الدولة من الرعاية إلى الجباية
فقط ،وبطرقها الخاصة األكثر فجاجة.
عام قرارات التمييز الطبقي
م ــا س ـبــق أع ـ ــاه غ ـيــض م ــن ف ـي ــض ،عــن
األمـ ـثـ ـلـ ــة الـ ـكـ ـثـ ـي ــرة الـ ـتـ ــي تـ ـضـ ــيء ع ـلــى
مـحــاولــة الـحـكــومــة الـجــديــة إلن ـهــاء الــدعــم
بـشـكــل كــامــل ،والـ ــذي أص ـبــح بـشـكــل فــج،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى مـ ــدى ط ـب ـق ـيــة ق ــرارات ـه ــا
ال ـتــي أص ـب ـحــت أك ـثــر حـ ــدة ،ح ـتــى أصـبــح
م ــن الـمـمـكــن تـسـمـيــة ه ــذا ال ـع ــام بـ ـ «ع ــام
ق ـ ـ ـ ــرارات ال ـت ـم ـي ـي ــز الـ ـطـ ـبـ ـق ــي» ،ب ـم ـع ـنــى
أن الحكومة اليوم تعمل على مبدأ المثل
ال ـقــائــل« :مـعــك ق ــرش بـتـســوى ق ــرش ما
معك ما بتسوى شي» ،ومن الواضح أن
دوره ــا تـحــول إلــى جـبــايــة األم ــوال فقط،
بطرق تبتدعها على طريقتها عبر قرارات
اسـتـثـنــائـيــة للبعض الـمـلــيء مـقــابــل مبالغ
م ــال ـي ــة ،وال ـت ــي بـ ــات ضـحـيـتـهــا ال ـمــواطــن
ال ـم ـن ـه ــوب وال ـم ـف ـق ــر ،ال ـ ــذي ب ـ ــات تـحــت
درجات خط الفقر والجوع بأشواط.
فمن تهتم لهم الحكومة هم القلة الثرية
وال ـن ــاه ـب ــة ،ف ـي ـمــا ت ـق ـلــص م ــن واج ـبــات ـهــا
ومسؤولياتها تجاه الغالبية المفقرة ،بل
وتزيد عليهم من جرعات الجور الطبقي
أكثر وأكثر!

شؤون ثقافية
قاسيون ـ العدد  1046اإلثنين  29تشرين الثاني 2021
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صدر العدد األول من جريدة الشورى في القاهرة بتاريخ 22
تشرين األول  .1924وعرفت الجريدة نفسها :أسبوعية أدبية
عربية ،جريدة سياسية تبحث في شؤون سورية (فلسطين
سورية لبنان شرق األردن) .ومنذ عددها األول ،دافعت الجريدة
عن الشعوب المستعبدة في سورية وفلسطين.
ǧقاسيون

أس ـس ـهــا وأدارهـ ـ ــا ال ـص ـح ـفــي م ـح ـمــد عـلــي
ال ـط ــاه ــر ،وي ـب ــدو م ــن م ـق ــاالت ال ـجــريــدة
وات ـج ــاه ـه ــا ال ـع ــام بــأن ـهــا ص ـ ــدرت بـتــأثـيــر
تـ ـص ــاع ــد ن ـ ـضـ ــال ش ـ ـعـ ــوب ال ـ ـش ـ ــرق ضــد
االستعمار .إذ وجدت زاوية ثابتة بعنوان
«أح ــوال الـبــاد المستعبدة» عــن النضال
في سورية وتونس وفلسطين والمغرب
ومصر والهند وتركيا وإندونيسيا.
منذ عــام  ،1925بــدأت جريدة الشورى
ت ـن ـشــر أخ ـب ــار الـ ـثـ ــورات الــوط ـن ـيــة ضــد
االسـ ـتـ ـعـ ـمـ ــار مـ ـث ــل ث ـ ـ ــورة ال ـ ــري ـ ــف فــي
ال ـم ـغــرب .بــل أصـبـحــت صــوت ـ ًا لـلـثــورات
الــوط ـن ـيــة وال ـح ــرك ــات الــوط ـن ـيــة ط ــوال
صــدورهــا ومــن دع ــاة الــرابـطــة الشرقية
بـيــن ال ـش ـعــوب .وش ـنــت ال ـجــريــدة حملة
نــاريــة عـلــى الـمـتـعــاونـيــن مــع االسـتـعـمــار
الـ ـفـ ــرنـ ـسـ ــي ف ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــة .وف ـض ـح ــت
ال ـم ـشــاريــع االس ـت ـع ـمــاريــة والـصـهـيــونـيــة
ال ـت ــي ت ـح ــاك ض ــد فـلـسـطـيــن داع ـي ــة إلــى
اتحاد الشعوب العربية.
وكــانــت الـثــورة الـســوريــة الـتــي اشتعلت

بـهــم ال ـش ــوارع وال ـم ـســاجــد ع ــام .1925
ون ـش ــرت ال ـج ــري ــدة أخ ـب ــار ال ـث ــورة فــي
ســوريــة الشمالية وأخـبــار التضامن مع
ال ـثــورة ال ـســوريــة فــي الـهـنــد .وفـضـحــت
جريمة المستعمرين في قصف وتدمير
دم ـش ــق .ك ـمــا ن ـشــرت ف ــي زاوي ـ ــة ثــابـتــة
ب ـع ـنــوان «ال ـمــوقــف ال ـعــام فــي ســوريــة»
ما يحدث في سورية من قتل للسجناء
وإعــدام للوطنيين وحــرق للقرى وقتل
للنساء واألطفال والموت برد ًا وجوع ًا
فــي ال ـبــاد ال ـســوريــة واإلض ـ ــراب الـعــام
ال ــذي ح ــدث ع ــام  1926وك ـيــف ف ـرّ 10

صيف عام  1925نقطة تحول في الخط
الـ ـعـ ــام ل ـج ــري ــدة ال ـ ـش ـ ــورى ،فــأص ـب ـحــت
«الـ ـشـ ــورى» ص ــوت ـ ًا ل ـل ـثــورة ال ـســوريــة
الـكـبــرى ولـنـضــال الشعب الـســوري ضد
ال ـم ـس ـت ـع ـمــريــن ال ـف ــرن ـس ـي ـي ــن .ون ـش ــرت
ال ـج ــري ــدة ت ـب ــاع ـ ًا ال ـم ــواق ــف ال ـت ــي تــؤيــد
نضال الشعب السوري.
كتبت الجريدة كيف أحرق المستعمرون
ق ـ ــرى ح ــرس ـت ــا وك ـف ــرب ـط ـن ــا وال ـم ـل ـي ـحــة
وجسرين وجرمانا وباال وسقبا ،وكان
آالف القرويين يفدون إلى دمشق يومي ًا
فـ ــي أش ـ ــد ح ـ ــاالت ال ـض ـن ــك وق ـ ــد غـصــت
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آالف شـخــص مــن دمـشــق إلــى بـيــروت
خالل أسبوع واحد في أيار .1926
مـ ـن ــذ تـ ـش ــري ــن األول  ،1926ع ــرف ــت
ك ـ ـجـ ــريـ ــدة سـ ـي ــاسـ ـي ــة شـ ــرقـ ـيـ ــة ت ـب ـحــث
ف ــي شـ ــؤون ال ـب ــاد ال ـعــرب ـيــة واألق ـط ــار
المستعبدة .ومنذ  1928أصبحت تعرف
بــأنـهــا جــريــدة تبحث فــي شــؤون الـبــاد
ال ـعــرب ـيــة واألقـ ـط ــار ال ـم ـظ ـلــومــة .وه ـكــذا
تـبـلــورت هــويــة الـجــريــدة وخـطـهــا الـعــام
خالل الثورة السورية الكبرى.
الـ ـم ــرج ــع :أرشـ ـي ــف ج ــري ــدة ال ـش ــورى
1931-1924

كانوا وكنا

الذكاء االصطناعي

أقــرت ال ــدول األعـضــاء فــي منظمة اليونسكو اتـفــاقـيــة أخــاقـيــات الــذكــاء
االصطناعي في مؤتمرها العام يوم الثالثاء الماضي .وقالت اليونسكو في
بيان صحفي «يتمتع الذكاء االصطناعي بالقدرة على إفادة المجتمعات
ـواح كثيرة ،لكنه يشكل أيـضـ ًا مخاطر وتـحــديــات».
واالقـتـصــادات مــن نـ ٍ
وتـحــدد التوصية بـشــأن أخــاقـيــات الــذكــاء االصطناعي القيم والمبادئ
الـمـشـتــركــة لـلـمـســاعــدة فــي إن ـشــاء الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة الـقــانــونـيــة الـمـطـلــوبــة
لضمان التطور الصحي للذكاء االصطناعي .وتشمل المحتويات حماية
البيانات ،وحظر التقييم االجتماعي والمراقبة الجماعية.

عشرة ماليين خريج جامعي

أعلنت وزارة التربية والتعليم الصينية يــوم الجمعة الـمــاضــي أنــه من
المتوقع أن يكون لدى الصين  10,76ماليين خريج جديد من جامعات
الـبــاد وكلياتها فــي عــام  ،2022بــزيــادة  1,67مليون خــريــج عــن العام
الحالي  .2021وعقدت وزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية
والـضـمــان االجـتـمــاعــي بـشـكــل مـشـتــرك مــؤتـمــر ًا افـتــراضـيـ ًا يــوم الجمعة
لــوضــع الـتــرتـيـبــات ب ـشــأن م ـســاعــدة الـخــريـجـيــن ال ـجــدد عـلــى الـحـصــول
على وظائف أو بدء أعمال تجارية خاصة بهم وفتح األفــق أمامهم في
اختصاصاتهم.

ك ـيــف ق ـيّ ـمــت م ـج ـلــة «ال ـم ـض ـحــك ال ـم ـب ـكــي» ال ـس ــاخ ــرة ح ــال ــة األوضـ ــاع
السياسية في سورية؟ بهذه الكلمات :خنق الحريات يــؤدي إلى أن
نضل الطريق ونسقط .مجلة المضحك المبكي العدد  1012يوم األحد
 9كانون األول  .1962وأغلقت المجلة ذات الرسومات الساخرة عام
.1966

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 « )٢٠21/11/28قاسيون» أصدرها الشيوعيون السوريون ً
قاسيون ناطقة باسم حزب اإلرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع االستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣

زوروا موقعنا على اإلنترنتwww.kassioun.org :

مطالب الحزب الشيوعي في ألمانيا 1848
مطالب الحزب الشيوعي في ألمانيا ،وثيقة برنامجية كتبها
ماركس وإنجلس في باريس بين  29-21آذار  .1848وكان
البالتفورم (المنطلق) السياسي لعصبة الشيوعيين في الثورة
األلمانية التي انفجرت للتو.
ǧفريدريك انجلس

صدرت المطالب كمنشور منفرد ،وجرى
تــوزي ـع ـهــا كــوثـيـقــة تــوجـيـهـيــة إل ــى أع ـضــاء
عصبة الشيوعيين الـعــائــديــن إلــى ألمانيا.
وقــد نشر مــاركــس وإنجلس وأنصارهما
هــذه الــوثـيـقــة الـبــرنــامـجـيــة بـيــن الجماهير
الشعبية إبّان الثورة األلمانية عام .1848
«المحرر»
حول تاريخ عصبة الشيوعيين
انعقد المؤتمر الثاني لعصبة الشيوعيين
فــي أواخــر تشرين الثاني وأوائــل كانون
األول  ،1847وقــد حـضــره مــاركــس فيمن
حضر ،ودافع فيه عن نظرية جديدة أثناء
الـمـنــاقـشــات ال ـمــديــدة (ف ـقــد دام الـمــؤتـمــر
عشرة أيام على األقل) .وفي آخر المطاف
أزيـ ـل ــت ج ـم ـيــع الـ ـخ ــاف ــات أو ال ـش ـك ــوك،
وتـمــت الـمـصــادقــة عـلــى الـمـبــادئ الـجــديــدة
باإلجماع .وعهد إلى ماركس وإليّ بوضع
بيان ،فقمنا بذلك في أقــرب وقــت ،وقبيل
ثورة شباط ببضعة أسابيعُ ،أرسل البيان
(بـيــان الـحــزب الشيوعي) إلــى الطبع في
لندن .ومذ ذلك ،طاف العالم ك ّله ،وترجم
إلى جميع اللغات تقريب ًا .وال يزال مرشد ًا
للحركة البروليتارية في شتى البلدان.
وعوض ًا عن شعار العصبة القديم (جميع
الناس إخوة) ،حل النداء الكفاحي الجديد
(ي ــا ع ـمــال ال ـعــالــم ات ـح ــدوا) ال ــذي ي ـنــادي
عـلــى الـمــأ بصفة الـنـضــال الـعــالـمـيــة .وبعد
سبعة عـشــر عــامـ ًا ،دوّى هــذا الـشـعــار في
العالم أجمع كنداء كفاحي لجمعية الشغيلة
الـعــالـمـيــة ،وف ــي الــوقــت ال ـحــاضــر ،سجلته
البروليتاريا المناضلة فــي جميع البلدان
على راياتها.
وانـفـجــرت ث ــورة شـبــاط ،فـقــررت اللجنة
ال ـم ــرك ــزي ــة ال ـل ـنــدن ـيــة ال ـق ــائ ـم ــة ح ـت ــى ذاك
أن تـحـيــل صــاحـيــاتـهــا ف ــور ًا إل ــى الــدائــرة
الـقـيــاديــة فــي بــروكـســل .ولـكـنّ هــذا الـقــرار

وصل إلى بروكسل عندما كانت تسودها
األح ـكــام الـعــرفـيــة وعـنــدمــا ك ــان قــد أصـبــح
مــن الـمـسـتـحـيــل عـلــى األل ـم ــان أن يـعـقــدوا
اجـتـمــاعــات فــي مـكــان مــا .وكـنــا قــد عزمنا
جـمـيـعـنــا عـلــى الـسـفــر إل ــى بــاريــس ،ولـهــذا
السبب اتخذت اللجنة المركزية الجديدة
أيـضـ ًا ق ــرار ًا بـحــل نـفـسـهــا ،وأحــالــت جميع
صالحياتها إلــى ماركس وخولته تشكيل
اللجنة المركزية الجديدة على الفور في
ب ــاري ــس .وم ــا ك ــاد األشـ ـخ ــاص الـخـمـســة
ال ــذي ــن ات ـخ ــذوا ال ـق ــرار ف ــي  3آذار 1848
ي ـت ـفــرقــون ،حـتــى اقـتـحــم الـبــولـيــس غــرفــة
ماركس واعتقله وأجبره في اليوم التالي
بــالــذات عـلــى الـسـفــر إلــى فــرنـســا ،أي إلــى
حيث بالضبط أراد أن يذهب.
وف ــي ب ــاري ــس الـتـقـيـنــا ج ـم ـيـع ـ ًا م ــن جــديــد
بعد فـتــرة وجـيــزة .وفــي بــاريــس وضعت
الوثيقة التالية التي وقعها أعضاء اللجنة
الـمــركــزيــة الـجــديــدة وج ــرى تــوزيـعـهــا في
جـمـيــع أرج ــاء ألـمــانـيــا وال ـتــي ال ي ــزال في
وســع الكثيرين أن يستخلصوا منها في
الوقت الحاضر الكثير من الدروس:
مطالب الحزب الشيوعي في ألمانيا
ت ـع ـل ــن أل ـم ــان ـي ــا ك ـل ـه ــا ج ـم ـه ــوري ــة واح ـ ــدة

تدار األعمال
الزراعية
في مصلحة
المجتمع بأسره
على نطاق كبير
وبوساطة أحدث
األساليب العلمية

موحدة ال تتجزأ.
ي ـت ـقــاضــى م ـم ـث ـلــو ال ـش ـعــب ت ـعــوي ـض ـ ًا لـكــي
ي ـكــون ف ــي إم ـك ــان ال ـعــامــل االش ـت ــراك فــي
برلمان الشعب األلماني.
تسليح الشعب تسليح ًا عام ًا.
أراض ــي الـمـلــوك ومــا إلـيـهــا مــن الممتلكات
االقطاعية ،وجميع المناجم على اختالفها،
وم ــا إل ــى ذل ــك تـصـبــح مـلـكـ ًا ل ـلــدولــة .وفــي
هذه األراضــي ،تدار األعمال الزراعية في
مصلحة المجتمع بأسره على نطاق كبير
وبوساطة أحدث األساليب العلمية.
تـعـلــن الــرهــونــات عـلــى أراضـ ــي الـفــاحـيــن
ملك ًا لـلــدولــة .يــدفــع الـفــاحــون فــوائــد هذه
الرهونات للدولة.
في المقاطعات التي تقوم فيها استئجار
األراضـ ـ ـ ــي ،ي ــدف ــع ريـ ــع األرض أو ب ــدل
اإليجار للدولة بصورة ضريبة.
ت ــأخ ــذ ال ــدول ــة ف ــي ي ــده ــا ج ـم ـيــع وســائــط
الـ ـنـ ـق ــل :ال ـس ـك ــك الـ ـح ــدي ــدي ــة والـ ـقـ ـن ــوات
وال ـبــواخــر وال ـطــرق ومـحـطــات ال ـبــريــد...
إلـ ــخ .ت ـص ـبــح ه ــذه م ـلــك ال ــدول ــة وتــوضــع
تحت تصرف الطبقة غير المالكة.
تحديد حق الوراثة.
إق ـ ــرار ض ــرائ ــب ت ـصــاعــديــة عــال ـيــة وإل ـغ ــاء

الضرائب على سلع االستهالك.
تــأسـيــس مـشــاغــل وطـنـيــة .تـضـمــن الــدولــة
لجميع العمال وسائل العيش وتأخذ على
عاتقها أمر العناية بالعاجزين عن العمل.
التعليم العام المجاني.
السعي بكل العزم إلى تطبيق اإلجــراءات
المذكورة أعاله في مصلحة البروليتاريا
األل ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة والـ ـ ـب ـ ــرج ـ ــوازي ـ ــة ال ـص ـغ ـي ــرة
والفالحين الصغار .ألن الماليين التي ال
تــزال تستثمرها فــي ألمانيا حفنة ضئيلة
من األفراد والتي سيحاولون اضطهادها
في المستقبل أيض ًا لم تتمكن من التوصل
إلــى حـقــوقـهــا وإل ــى الـسـلـطــة الـتــي تالئمها
ب ــوص ـف ـه ــا ص ــان ـع ــة ج ـم ـي ــع الـ ـ ـث ـ ــروات إال
بتطبيق هذه اإلجراءات.
ǩاللجنة:

كــارل ماركس ،كــارل شابر ،هنريخ بــاور،
فــريــدريــك إنـجـلــس ،يــوســف م ــول ،ولـهـلــم
فولف.
المصدر :ماركس إنجلس ،بصدد الثورة
االش ـتــراك ـيــة ،م ـقــال إنـجـلــس ح ــول تــاريــخ
عصبة الشيوعيين ،دار التقدم ،ص -141
400-144

عبد القادر عياش وشيء من تاريخ الفرات
ينتمي عبد القادر
عياش إلى عائلة
وطنية قاتلت
االستعمارين
البريطاني والفرنسي
في وادي الفرات.
حيث فجر عياش
الحاج «والد عبد
القادر عياش»
وأبناؤه معارك الثورة
السورية الكبرى ضد
االستعمار الفرنسي
في وادي الفرات
«دير الزور والرقة»
صيف عام .1925
فنكلت بهم السلطات
االستعمارية.

ǧتايه الجمعة

نـفـيــت الـعــائـلــة بــأكـمـلـهــا إل ــى مــديـنــة
جبلة عام  ،1925وعند تنفيذ حكم
ال ـن ـف ــي خـ ــرج أه ــال ــي ديـ ــر الـ ــزور
قاطب ًة لوداع الزعيم عيّاش الحاج
الــذي قــاتــل االسـتـعـمــار البريطاني
ف ــي م ـعــركــة الـصــالـحـيــة ع ــام 1919
قبل دخولهم إلى مدينة دير الزور.
اغتال المستعمرون عياش الحاج
ع ـ ــن طـ ــريـ ــق دس الـ ـسـ ــم ل ـ ــه فــي
م ـق ـهــى ج ـب ـلــة عـ ــام  .1926وم ـنــع
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـعـ ـم ــرون ت ـش ـي ـي ـع ــه ف ــدف ــن
بـصـمــت ف ــي مــدي ـنــة ج ـب ـلــة .وأع ــدم
أب ـن ــه م ـح ـمــود ال ـع ـي ــاش ف ــي حـلــب
مــع  12ثــائــر ًا مــن ديــر ال ــزور رمـيـ ًا
بــالــرصــاص بـتــاريــخ  5آب .1925
بـيـنـمــا حــوكــم ابـنــه مـحـمــد الـعـيــاش

 20عام ًا ،وسجن في جزيرة أرواد
حتى عام  1937بسبب اتصاله مع
الــدك ـتــور عـبــد الــرح ـمــن الـشـهـبـنــدر
وتنسيقه مع ثــوار الغوطة وجبل
العرب .أما عبد القادر عياش ،فقد
ن ـفــي ه ــو اآلخـ ــر إلـ ــى ج ـب ـلــة حـتــى
 .1929وكـ ــانـ ــت ال ـع ــائ ـل ــة مــوضــع
احترام من قبل أهالي جبلة تقدير ًا
لنضالهم.
ذهب عبد القادر عياش إلى دمشق
ب ـع ــد اإلف ـ ـ ـ ــراج ع ـن ــه ع ـ ــام ،1929
وان ـت ـســب إل ــى ال ـحــزب الـشـيــوعــي،
مـنـظـمــة دم ـشــق .وأص ـبــح مــراسـ ًـا
لـجــريــدة الـحــزب «صــوت الـعـمــال»
ف ــي دي ــر الـ ــزور ع ــام  1930تـحــت
اسم حركي :عبد القادر مظلوم.
ويـ ــذكـ ــر أن ع ـب ــد ال ـ ـق ـ ــادر ع ـي ــاش
كــاتــب وم ــؤرخ فــي مـجــال الـتــراث،

ألــف الـعــديــد مــن الـكـتــب الـتــاريـخـيــة
وال ـتــراث ـيــة م ـثــل« :ح ـض ــارة وادي
الفرات القسم الـســوري»« ،القرية
فـ ــي وادي ال ـ ـفـ ــرات ال ـ ـسـ ــوري»،
لمحات تاريخية عن ديــر الــزور».
بــاإلضــافــة إلــى عـشــرات الـكـتــب في
مجال التراث والتاريخ.
وأسس عبد القادر عياش متحف
الـتـقــالـيــد الـشـعـبـيــة فــي دي ــر ال ــزور
عـ ـ ــام  1957لـ ـيـ ـك ــون بـ ــذلـ ــك أول
متحف فــي المنطقة الشرقية .كما
أصـ ــدر مـجـلــة ص ــوت ال ـف ــرات بـيــن
ع ــام ــي  .1967-1945وهـ ــي أول
مجلة ثقافية شهرية تصدر في دير
الزور .مقاالتها مخصصة للتعريف
ب ـح ـضــارة وادي ال ـف ــرات وتــاريــخ
مــدنــه واقـتـصــاده وتــدويــن الـتــراث
الشعبي في المنطقة وإبرازه.
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