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اقت�صاد

هل ُتعتبر المر�أة مواطن ًا من الدرجة الثانية؟
} لمياء عاصي
خطونا في األلفية الثالثة خمسة عشر عاماً ،وما
زلنا نطرح قضايا أساسية للنقاش ،كما لو أننا في
العصور الوسطى .أصبحنا في العام  2015وما زلنا
نناقش ّ
حق المرأة في نقل الجنسية إلى أطفالها على
قدم المساواة مع الرجل ،وما زالت القوانين التي تحكم
هذا الموضوع تخالف المبادئ واالتفاقيات الدولية،
ال سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ض ّد المرأة «سيداو» ،التي صدرت عن األمم المتحدة
 ،1979وقد أصبح عدد الدول الموقعة على االتفاقية
في حدود  180دولة .والجدير بالذكر أنّ هذه االتفاقية
هي لمناهضة «أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على
أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو
إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات
األساسية في الميادين السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر،
أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها
لها ،بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس
المساواة بينها وبين الرجل.
ما زال قانون الجنسية في سبع وعشرين دولة
معظمها عربية أو إسالمية ،غير منصف للمرأة ،وال
يعطيها الحق في منح جنسيتها ألطفالها ،وهذا يعتبر
انتهاكا ً واضحا ً التفاقية السيداو وألبسط مبادئ
حقوق اإلنسان التي تساوي بين المرأة والرجل في
الحقوق والواجبات.
إذاً ،النقطة الجوهرية هي التمييز بين المرأة
والرجل في القوانين ،حيث ُتعطى للرجل حقوق تمنع
المرأة من التمتع بها ،بذرائع وحجج واهية مختلفة،
حيث تمنح المرأة األجنبية الجنسية السورية بمجرد
زواجها برجل سوري ،بينما ال تستطيع المرأة السورية
إعطاء الجنسية ألوالدها أو لزوجها األجنبي.
إنّ ه��ذا التمييز ه��و مخالفة واض��ح��ة للدستور
السوري  ،2012الذي ورد في المادة  23منه:
«توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها
المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وتعمل على
إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء
المجتمع».
وورد في المادة  33من الدستور« :المواطنون
متساوون في الحقوق والواجبات ،ال تمييز بينهم
في ذلك بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو
العقيدة».
التناقض واضح بين ما ورد في الدستور السوري
 ،2012وقانون الجنسية الذي يميز في المعاملة بين
الرجل والمرأة على أساس الجنس .وهذا التناقض
لألسف موجود في معظم الدساتير العربية حيث
وردت م��واد ونصوص تؤكد المساواة بين الرجل
والمرأة ،ال سيما في ما يتعلق بحقوق المواطنة ،بينما
الفجوة ما زال��ت كبيرة بين النصوص الدستورية
والقوانين التي تترجم هذه النصوص على أرض
الواقع.
مضت س��ت وأرب��ع��ون سنة على إق���رار قانون
الجنسية السوري الذي صدر بالمرسوم التشريعي
رقم  276لعام 1969م ،ويحرم هذا المرسوم يحرم
ال��م��رأة ال��س��وري��ة المتزوجة م��ن أجنبي م��ن منح
جنسيتها ألوالدها ،فقد ورد في المادة الثالثة الفقرة
(ا) :يحصر ّ
حق منح الجنسية السورية حكما ً بالميالد
بمن ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري،
ّ
الحق للمرأة ،بدون ذكر األسباب ،على
دون إعطاء هذا
خالف المادة الرابعة من المرسوم التشريعي والذي،
بموجبه ،تأخذ األجنبية الجنسية العربية السورية
بمجرد زواجها من سوري.
كانت المرأة السورية األولى بين النساء العربيات
في حصولها على ّ
حق االنتخاب والترشح للمجلس
النيابي وذلك في عام  ،1949تلتها المرأة اللبنانية

عام  ،1952وفي المقابل ،ما زالت المرأة السورية
حتى يومنا هذا ضمن نساء  27دول��ة يتم التمييز
ضدّهن من خ�لال قانون الجنسية ،مع أنّ قانون
الجنسية ت ّم تعديله في بعض الدول العربية ومنها
مصر ع��ام  ،2004والجزائر ع��ام  2005والمغرب
 ،2007في إطار االلتزام بالمعايير العالمية لتطبيق
المساواة بين المرأة والرجل ،كما وردت في اتفاقية
«سيداو».
قامت منظمات المجتمع المدني بجهود كبيرة،
لتحريك هذا الموضوع الشائك والمثير للجدل منذ
ع��ش��رات السنين ،وق��دم م��ش��روع ق��ان��ون «تعديل
قانون الجنسية ومنح المرأة السورية الجنسية
إلى أطفالها» إلى البرلمان أكثر من مرة ،ولكن كانت
هناك دائما ً أص��وات تنادي بالتريث لعدة أسباب،
األول :الذي اعتبر كحجة أساسية ،ما يتعلق بأبناء
المرأة السورية من رجل فلسطيني وأنّ إعطاء األوالد
ّ
الحق يعتبر بمثابة نوع من التوطين ،وسورية
هذا
تنص على
ملتزمة بقرارات الجامعة العربية التي
ّ
�ي .أما
ع��دم توطين الفلسطينيين في أيّ بلد ع��رب� ّ
السبب الثاني ،فهو أنّ حصول المرأة السورية على
ّ
الحق سوف يؤدّي إلى زيادة زواج السوريات من
هذا
أجانب ،أو قبول السوريات بزيجات موقتة ،أما وزارة
الداخلية ،فقد تحفظت على مشروع القانون ،معللة
ذلك بأسباب اجتماعية واقتصادية ،فمنح الجنسية
يُر ّتب على الدولة مسؤوليات كثيرة.
هذه الحجج أو األسباب كانت تساق قبل األزمة
التي ب��دأت عام  ،2011أما اآلن فقد ب��دأت أصوات
ّ
لحق ال��س��وري��ة ف��ي إعطاء
أخ��رى تعلو مناهضة
َ
أنّ
جنسيتها ألوالده��ا ،بدعوى أطفال من ُسمين بــ
(مجاهدات النكاح) أو اللواتي تزوجن موقتا ً من
إرهابيين ،سيحصلون على الجنسية السورية ،وأنّ
الدولة السورية ال يمكن أن تمنح الجنسية ألطفال قدم
آباؤهم للقتال والقيام بأعمال اإلرهاب في سورية.
إنّ الحجج التي يتمترس خلفها دعاة عدم إعطاء
ّ
الحق ،يمكن دحضها بسهولة ،إذ أنّ هذه
المرأة هذا
المحاذير تنطبق على المرأة و الرجل على ح ّد سواء،
وال يمكن مناقشة مبادئ عامة أق � ّرت من قبل دول
العالم ،من خالل الدخول في تفاصيل حاالت محدّدة
أو محتملة ،بل إنّ المناقشة يجب أن تكون من خالل
إقرار حقوق المرأة كإنسان متساوية مع الرجل في ك ّل
الحقوق والواجبات.
إنّ إع��ط��اء الجنسية ل�ل�أوالد ه��و ح� ّ
�ق لإلنسان
العالقة له بالدين أو الجنس .هو ّ
حق إنساني له
عالقة بالمواطنة كحقوق وانتماء .وأي انتقاص في
المساواة الحقيقية بين المرأة والرجل فيه انتقاص
من حقوقها كمواطنة .فهل يمكننا القبول بفكرة أنّ
المرأة مواطن من الدرجة الثانية؟
لإلجابة بالنفي على هذا السؤال ،ال ب ّد من تعديل
قانون الجنسية وإقرار التساوي بين الرجل والمرأة،
لجهة منح الجنسية لألوالد واألزواج .وحتى يمكن
تالفي الثغرات أو النقاط السلبية التي يمكن أن تنشأ
عن موضوع منح المرأة الجنسية ألطفالها والتي
تقلق الكثيرين ،يمكن تعديل قانون الجنسية وإعطاء
المرأة والرجل حقوقا ً متساوية مع ترك القرار النهائي
للسلطة السياسية ،والمهم أن تنتهي عملية التمييز
بين المرأة والرجل من حيث المبدأ.
وختام القول ،إننا اليوم وأكثر من أي وقت مضى في
حاجة إلى أن تحسم الدولة أمرها باتجاه االنخراط في
النظام الدولي وتبني المعايير الدولية ،كخطوة أولية
وأساسية للنهوض والسير باالتجاه الصحيح .إنّ أي
مناقشة لهذا الموضوع يجب أن تستند إلى المبادئ
العالمية والدستور الوطني ،ال يمكن أن نبقى في
حالة مراوحة ،بذريعة األوضاع الخاصة والظروف
الحساسة وما شابه ذلك من حجج ال أس��اس لها،
سوى اإلمعان في التمييز ض ّد المرأة وإعاقة قدرتها
على المساهمة في الوطن ،جنبا ً إلى جنب مع الرجل.

قزي بحث في العقبات
التي تواجه الع ّمال الفل�سطينيين
استقبل وزير العمل سجعان قزي وفدا ً من «االتحاد
ال��ع��ام لنقابات عمال فلسطين» برئاسة أب��و يوسف
العدوي الذي وصف االجتماع باإليجابي ،وقال« :كان
وزير العمل متفهما تجاه ك ّل القضايا التي طرحناها،
ووعدنا بالعمل على إزالة العقبات التي تواجه القوى
العاملة الفلسطينية في لبنان ،وأك��د لنا حرصه على
العامل الفلسطيني كما حرصه على العامل اللبناني».
وأضاف« :طالبنا الوزير بإعطاء رخصة سوق عمومية
للسائق الفلسطيني ليتمكن من العمل ،وخصوصا ً أنه
يحق له امتالك لوحة عمومية ،أو على األق ّل إيجاد صيغة
بديلة» ،الفتا ً إلى أنّ الوزير قزي «وعد بالتشاور مع وزير
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لمعالجة هذا األمر».
كما استقبل قزي ،وفدا ً من السفارة الدانماركية برئاسة
رئيس البعثة بالوكالة أندريز اوستارفانك وجرى البحث
في دعمهم مشروع مكافحة عمل األطفال.
تصحيح أوضاع العمال األجانب
م��ن جهة أخ���رى ،وف��ي م��ا يتعلق ب��أوض��اع العمال
األجانب في لبنان وبعدما تزايدت الشكاوى الواردة إلى
وزارة العمل من عمال لبنانيين يُطردون من وظائفهم،
ومن النقابات العمالية المختلفة التي تشكو استباحة
سوق العمل اللبنانية ،دعت وزارة العمل ،في بيان،
«مختلف الشركات والورش والمصارف والمستشفيات
والفنادق والمطابع والمعامل والمطاعم والجمعيات
وغيرها في لبنان إلى االلتزام بقانون العمل وباألنظمة
اإلجرائية التي ترعى تنظيم عمل األجانب في لبنان

انتخابات نقابية
يعلن اتحاد نقابات العمال
والمستخدمين ف��ي محافظة
النبطية ع��ن إج���راء انتخابات
تكميلية لمجلسه التنفيذي،
وذل��ك ي��وم الجمعة ال��واق��ع في
 2015/6/5من الساعة الحادية
عشرة صباحا ً لغاية الساعة
ال��واح��دة م��ن بعد ال��ظ��ه��ر ،في
مق ّر االتحاد في مدينة النبطية.
وعلى الراغيبن بترشيح أنفسهم
التقدم بطلبات ترشيحهم ألمانة
ال��س � ّر ي��وم��ي�ا ً ف��ي م��ق� ّر االت��ح��اد
وأث��ن��اء ال���دوام الرسمي لغاية
 2015/6/1ضمناً.
األمين العام
قاسم علي حجازي
الرئيس حسين وهبي مغربل

(السوريون ضمناً) .فال تتذرع هذه المؤسسات بأسباب
واهية وغير جدية ،أو ببطاقة اإلقامة التي يصدرها األمن
العام ،لكي تلتف على القانون وتعفي نفسها بنفسها من
طلب إج��ازات العمل لألجانب العاملين لديها أو للذين
ستستقدمهم».
وذ ّكر البيان بمهلة السماح (عدة أشهر) التي منحتها
ال���وزارة لتلك المؤسسات لتشريع أوض��اع العاملين
األجانب لديها ،أما وقد انقضت المهلة من دون أن تبادر
تلك المؤسسات إلى تسوية أوضاعها ،دعت الوزارة إلى
«إعطاء األولوية في فرص العمل للبنانيات واللبنانيين
حيث بلغت نسبة البطالة في لبنان نحو  25في المئة»،
كما دعت إلى «حصر االستعانة بالعمالة األجنبية،
وهي ّ
حق قانوني من شأنه أن يعزز تفاعل الحضارات،
بالقطاعات التي تحتاج إلى العاملين األجانب والخبرات
األجنبية ،ال سيما حين ال تجد المؤسسات حاجتها بين
اللبنانيين واللبنانيات» ،متمينة
«بحكم األخ��وة العربية ،إي�لاء نظرة خاصة للعمال
السوريين والفلسطينيين والمصريين والعراقيين
والعرب عموما ً في إطار القوانين المرعية اإلجراء».
وش���دّدت على «وق��ف تسريح الموظفين والعمال
اللبنانيين لتوظيف أجانب (السوريون ضمناً) مكانهم»،
و«اإلس���راع ف��ي مهلة ال تتعدى األسبوعين إل��ى طلب
إجازات عمل للعمال األجانب واحترام حقوق هؤالء في
األج��ر المناسب والتأمينات الصحية وساعات العمل
والفرص السنوية».

رابطة موظفي الإدارة دعت
�إلى الإ�ضراب واالعت�صام الخمي�س
استغربت الهيئة اإلدارية لرابطة موظفي اإلدارة العامة في بيان إثر اجتماعها
أمس« ،التجاذبات والمناكفات السياسية التي يتعرض لها مشروع سلسلة الرتب
والرواتب ،حينا ً بإدراجه في صلب مشروع الموازنة ،وحينا ً آخر بإبقائه مشروعا ً
مستقالً» ،داعية «كافة المسؤولين إلى تح ّمل مسؤولياتهم واإلسراع في إقرار مشروع
سلسلة تؤمن العدالة والمساواة بين مختلف مكونات القطاع العام».
كما دعت الهيئة إلى «اإلضراب والتوقف عن العمل في كافة الوزارات واإلدارات
والمؤسسات العامة والمحافظات واألقضية والبلديات في يوم كرامة الموظف
المصادف الخميس في  21الحالي» ،مطالبة «كافة العاملين في اإلدارة والمستفيدين
من مشروع السلسلة ،نقابات وأفراداً ،بالمشاركة في اإلضراب العام والشامل تأكيدا ً
لدور وأهمية العاملين من القطاع العام».
واعتذرت الرابطة من المواطنين ،لعدم استقبال وإنجاز المعامالت في هذا اليوم.
وأكدت التزامها بالمطالب التي سبق وأعلنتها في بياناتها السابقة ،وسعيها إلى
«بناء إدارة شفافة ومنتجة تواكب تطورات العصر ،وموظف كفؤ ،مكتف ومنتج ،كان
وسيبقى العصب الرئيسي للدولة ومحور ارتكاز كافة مكونات القطاع العام ،وحلقة
االتصال الرئيسية بين القطاعين العام والخاص».
ودعت الهيئة إلى «المشاركة في االعتصام أمام مبنى وزارة المالية  TVAقرب
العدلية عند العاشرة من صباح الخميس».

«داع�ش» :بين الم�صادر االقت�صادية والحقائق اال�ستخباراتية
مرفان شيخموس
م��ا ه��ي ال��م��ص��ادر االق��ت��ص��ادي��ة
لتنظيم «داع���ش» ،وم��ا هي األسس
والمقومات التي بنى عليها التنظيم
قدراته المالية؟
أس��ئ��ل��ة ك��ث��ي��رة يطرحها خ��ب��راء
اق��ت��ص��ادي��ون لتحليل المرجعية
المالية لذلك التنظيم.
فإذا كان المقاتل ضمن «داعش»
يتقاضى رات��ب�ا ً شهريا ً كبيرا ً ج��داً،
ف��إنّ م��وارد التنظيم تتجاوز مسألة
التبرعات المادية من قبل المتعاطفين
معه.
فما ه��ي م��ص��ادر التمويل وكيف
تصل إلى التنظيم اإلرهابي؟
في هذا السياق ،أفاد معهد واشنطن
ف��ي إح���دى دراس��ات��ه ب���أنّ الكويت
تعتبر م��ن أك��ث��ر البيئات تسهيالً
لتمويل الجماعات اإلرهابية وهذا ما
أثار جدال ً واسعا ً في مجلس النواب
الكويتي والذي أكد عدد من أعضائه
وج��ود خاليا نائمة تدعم «داع��ش»
ماديا ً على األراضي الكويتية.
وفي ما يتعلق بالسعودية ،تقول
الباحثة ،في المعهد نفسه ،لوري
بلوتكين ب��وغ��ارت إنّ السعوديين
المتعاطفين مع الجماعات السنية
المسلحة أرسلوا إليها مئات الماليين
من الدوالرات في السنوات األخيرة.
وتلفت بوغارت إلى «أنّ كثيرا ً من
الحكومات في المنطقة وخارجها
ت��م� ّول ف��ي بعض األح��ي��ان األح��زاب
المعادية ،من أجل اإلسهام في بلوغ
أهداف معينة في سياساتها ،وال ريب
في أنّ ال��ري��اض استل ّذت بالزحف
الس ّني األخير ال��ذي قادته الدولة
اإلسالمية في العراق والشام».
وك���ان رئ��ي��س ال����وزراء العراقي
وجه أصابع
السابق نوري المالكي ّ
االت��ه��ام م���رات ع���دة إل���ى ال��ري��اض
بالوقوف وراء نزيف الدم في العراق
وتقديم الدعم لـ«داعش».
وف��ي السياق نفسه ،اتهم وزي��ر
المساعدة اإلنمائية األلماني غيرد
مولر قطر ،صراحة ،بتمويل التنظيم.
ويشير المحلل في ش��ؤون األمن
القومي في شبكة  cbsاألميركية
جوان سارات إلى «أنّ سياسة تنظيم
داعش واضحة منذ نشأته ،بتركيز
معاركه حول مصادر التمويل ،وقد
اس��ت��ط��اع ب��ل��ورة ن��ظ��ام هجين من
التمويل المعتمد على مصادر دولية
ومحلية» ،الفتا ً إلى أنّ التنظيم «قاتل
الجماعات المعارضة في سورية،
وخصوصا ً التي كانت تسيطر على
م��وارد مه ّمة شمال سورية من أجل
استغالل تلك المصادر ،ودليل على
ذلك أنّ أولى المعارك التي خاضها
تنظيم داع��ش في مدينة دي��ر ال��زور
ال��س��وري��ة ك��ان��ت ل��ل��س��ي��ط��رة على
محطة توزيع الغاز التابعة لحقل
كونيكو النفطي ومطحنة الحبوب
واإلس��ك��ان وال��م��ع��ام��ل ال��ت��ي كانت
خاضعة لسيطرة جبهة النصرة،
قبل أن يقوم ببيعها لتجار أت��راك.
كما باع التنظيم محلجة األقطان التي
استولى عليها لتجار في تركيا ،بما
فيها من مخزونات تقدر إلى جانب
المحلجة بأكثر من مليون دوالر ،وهو

السيناريو نفسه ال��ذي انتهجه في
مستودعات السكر التي سيطر عليها.
يحصل «داع���ش» على ع��ائ��دات
نفطية ت��ق��در بثالثة ماليين دوالر
يوميا ً من النفط ال��ذي يستخرجه
بطريقة بدائية ،بعد أن اتسعت رقعة
سيطرته على مناطق غنية بالنفط،
وقد بات يسيطر اليوم على مجموعة
كبيرة م��ن حقول النفط السورية
التي تتركز في األساس في المناطق
الشمالية ،مثل حقول جبسا وكونيكو
والعمر وال��ش��دادي ،وف��ق ما يؤكده
سكان تلك المناطق.
يشار إلى أنّ ما يتم إنتاجه يوميا ً
ف��ي المناطق الشرقية الشمالية
في سورية يقدر بـ 50ألف برميل،
وأنّ متوسط سعر البيع يصل إلى
 30دوالرا ً للبرميل الواحد ،ناهيك
عن عائدات الغاز الذي يباع لتجار
محليين ،أو تتم تعبئته في أسطوانات
وبيعه لالستخدام المنزلي ،ويلفت
سكان المنطقة إلى «أنّ هذه الموارد
كانت موزعة على كتائب المعارضة
المسلحة وجبهة النصرة قبل أن
تصبح جميعها في أيدي داعش».
أم��ا في ال��ع��راق ،فيعمل التنظيم
على بيع نحو  100ناقلة يوميا ً
لتجار أك���راد بمبلغ  9000دوالر
للناقلة الواحدة مع حساب  26دوالرا ً
للبرميل ال��واح��د ،لتصدر بعد ذلك
إلى تركيا .وتبلغ عائدات بيع النفط
من م��وارد العراق نحو مليون دوالر
يومياً.
والسؤال الذي يطرح نفسه :كيف
يبيع التنظيم تلك الموارد النفطية؟
يسيطر مقاتلو التنظيم على
مساحات واسعة في الريف الشرقي
لمحافظة دي��ر ال��زور ،والممتد على
مسافة  130كيلومترا ً حتى الحدود
العراقية والتي تعتبر صلة الوصل

ب��ي��ن اإلم���ارت���ي���ن ،ب��ح��س��ب وص��ف
التنظيم .وقد بحثت لجنة العالقات
ال��خ��ارج��ي��ة ف��ي م��ج��ل��س ال��ش��ي��وخ
األميركي في مسألة ه��ذه التجارة
ال��ت��ي ت��� ّم تسليط ال��ض��وء عليها
ف��ي صحيفتي «ن��ي��وي��ورك تايمز»،
و«بلومبرج بيزنيس ويك».
بحسب صحيفة «نيويورك تايمز»،
تقدر عائدات النفط المسلوب بمليون
إلى مليوني دوالر يومياً ،ويتم نقل
 400ألف برميل يوميا ً في شكل غير
شرعي م��ن ال��ع��راق أو س��وري��ة إلى
تركيا.
وبالنسبة إلى المنطقة الجغرافية
التي يستفيد منها التنظيم ،فإنّ نظرة
سريعة على خارطة الطاقة العالمية
المستقبلية توضح أسباب إصرار
«داعش» على السيطرة على مناطق
إن��ت��اج النفط وال��غ��از على جانبي
ال��ح��دود السورية العراقية والتي
تقع ضمن إط��ار ال��ص��راع األوروب��ي
ـ األم��ي��رك��ي ل��م��واج��ه��ة ال��ن��ف��وذي��ن
الروسي الصيني وال��ذي تبلور في
أه��م مشروعين للغاز ف��ي العالم
وهما المشروع األميركي «نابكو»
والمشروع الروسي «السيل الشمالي
والجنوبي».
يقع مركز المشروع األميركي في
آسيا الوسطى والبحر األسود ويتم
التخزين ف��ي تركيا ليأخذ مساره
إل��ى أوروب��ا عبر بلغاريا ورومانيا
وه��ن��غ��اري��ا وال��ت��ش��ي��ك وك��روات��ي��ا
وسلوفينيا وصوال ً إلى إيطاليا.
أم���ا ال��م��ش��روع ال��روس��ي فيتخذ
مسارين هما :المسيل الشمالي إلى
ألمانيا عبر بحر البلطيق ،والمسيل
الجنوبي ال��ذي يم ّر بالبحر األحمر
ثم إلى بلغاريا وينقسم إلى جزأين
أح��ده��م��ا إل��ى إيطاليا واآلخ���ر إلى
اليونان.

ول���ك���ن م����ا أه���م���ي���ة دول م��ث��ل
ال����ع����راق وس����وري����ة ب��ال��ن��س��ب��ة
إل������ى ه����ذي����ن ال���م���ش���روع���ي���ن؟
إذا ما حدّدنا أماكن إنتاج وتوزيع
خطوط الغاز الرديفة التي تدعم أحد
المشروعين وتمثل نقطة تفوق أحدهما
على اآلخر ،يمكن لنا بسهولة معرفة
اللعبة الدولية التي يجري جزء من
فصولها المه ّمة في سورية والعراق
ويمكن تلخيصها بأربعة خطوط
بالنسبة إلى المشروع األميركي وهي:
 خط غاز الربع الخالي ( 426مليارمتر مكعب وحقل غوار الكبير شمال
ش��رق السعودية باحتياطي227
مليار متر مكعب) ،وهو نقطة التجمع
في أرض روم التركية عبر سورية.
 خط الغاز القطري (أكثر من 100مليار متر مكعب) بنفس المسار عبر
سورية
خ��ط البحر األب��ي��ض المتوسط
( 345مليار متر مكعب ،و 6مليار
ب��رم��ي��ل غ���از س��ائ��ل م��ع احتياطي
نفطي يقدر بـ1.7مليار برميل قابلة
للزيادة) ،وأغلب هذه االحتياطيات
ف��ي س��وري��ة ي��ض��اف إل��ي��ه��ا م��ا هو
م��وج��ود أص�لاً م��ن احتياطيات في
األراض�����ي ال��س��وري��ة وح��ق��ل ق��ارة
الغازي الضخم الذي ت ّم اإلعالن عنه
في  2011/8/6والمقدر أن يكون
إنتاجه  400ألف متر مكعب يومياً.
ح��زام حقول ال��غ��از على امتداد
الخليج بين العراق وإي��ران (حزام
زاغ���روس 212 ،مليار متر مكعب)
وال��م��ق�� ّرر ل��ه ال��م��س��ار ن��ف��س��ه عبر
سورية.
ك��ش��ف��ت صحيفة «دي��ل��ي ميل»
البريطانية أنّ التنظيم عمل على
تجنيد مؤيديه الخ��ت��راق حسابات
بنكية ،وف��ي السياق نفسه ،أف��ادت
الصحيفة ب��أنّ البريطاني من أصل

ب��اك��س��ت��ان��ي جنيد ح��س��ي��ن ،ال��ذي
انضم إلى تنظيم «داع��ش» مؤخراً،
من المحتمل أن يكون وراء مؤامرة
لتفريغ حسابات مصرفية بريطانية
تعود إلى أثرياء ومشاهير لتمويل
اإلرهاب في الشرق األوسط.
باإلضافة إلى ذلك ،يعمل التنظيم
على جمع م��ا ت��واج��د م��ن نقود في
مؤسسات حكومية وب��ن��وك .وكان
أكبر مبلغ استولى عليه التنظيم في
الموصل بعد أن اقتحم مصرفاً.
ويقول أح��د النشطاء المحليين
في مدينة الرقة السورية إنّ التنظيم
يعمل على فرض ضريبة سنوية على
رؤوس األموال تدفع كزكاة لبيت مال
«داعش».
وفي الرقة وري��ف الحسكة ودير
ال��زور ومناطق تواجد التنظيم في
العراق ،تجمع المكاتب التابعة له
مبلغ نحو  2000ليرة (م��ا يعادل
 13.5دوالرا ً أميركياً) شهريا ً من
ك ّل عائلة ،وذل��ك لقاء توفير المياه
والكهرباء عبر المحطات التي أضحى
يسيطر عليها كما ،يدفع األهالي
مبلغ  500ليرة سورية لقاء ما يطلق
عليه «بدل حماية» ،مع األخذ بعين
االعتبار اختالف العملة بين سورية
والعراق.
ولكن م��ن المستغرب أن تراقب
األقمار الصناعية األميركية سيطرة
ت��ن��ظ��ي��م «داع���ش»ع���ل���ى أس��ل��ح��ة
ذات ص��ن��اع��ة أم��ي��رك��ي��ة وإقامتها
استعراضات عسكرية في الرقة مثالً،
من دون أن يتعرض ذلك االستعراض
العسكري لقصف أميركي.
واألك����ث����ر غ���راب���ة ه���و ال��ص��م��ت
«اإلس��رائ��ي��ل��ي» على ه��ذا التغيير
النوعي لتسليح «داعش» وهي التي
ترصد وتدمر أي شحنة سالح تتجه
إلى حزب الله مهما كانت صغيرة.

المعر�ض الثاني لإعادة الإعمار «ال�سوريون يبنون �سورية»:
فر�صة لر�سم ا�ستراتيجيات المرحلة المقبلة
رانيا مشوِّح
تحت شعار «ال��س��وري��ون يبنون
سورية» ،انطلقت فعاليات «المعرض
الثاني إلع��ادة إعمار سورية» الذي
تنظمه المؤسسة السورية الدولية
للتسويق «س��ي��م��ا» ،برعاية وزارة
األشغال العامة ودعم من اتحاد غرف
ال��ت��ج��ارة ال��س��وري��ة ف��ي فندق «دام��ا
روز» في دمشق ،بمشاركة  42شركة
متخصصة في مجال
وطنية وأجنبية
ّ
اإلعمار و خدماته وعدد من السفارات
المعتمدة في دمشق.
ويتضمن المعرض عرضا ً لخدمات
البناء واإلنشاء والخدمات العقارية
وال��ه��ن��دس��ي��ة واإلك���س���اء ال��داخ��ل��ي
والخارجي والطاقة والقوى المحركة
واالستشارات الفنية والبنى التحتية
وال��ت��ع��ه��دات الميكانيكية والبنوك
وشركات التأمين.
وأكد المدير العام للمؤسسة موفق
طيارة «أنّ المعرض يتيح رسم مالمح
استرتيجية العمل للمرحلة القادمة
من خ�لال التعاون والمشاركة بين
الشركات الوطنية واألجنبية» ،الفتا ً
إل��ى «أنّ أهمية ال���دورة الثانية من
المعرض تنبع من إتاحة إمكانيات
واسعة لتلبية متطلبات عملية إعادة
اإلعمار واستقطاب التقنيات الحديثة
من مختلف دول العالم ،بحيث تشارك
في المعرض عدد من الدول مثل لبنان،
النمسا ،كوريا الجنوبية ،والصين».
وعبر المشاركون في المعرض،
ب���دوره���م ،ع��ن أه��م��ي��ت��ه وع���ن آلية
التعاون التي تقدمها شركاتهم من
خالله ،وقال مدير األعمال التجارية
ف��ي شركة  LGمحمد ل��ح��ام« :ه��ذه
هي المشاركة الثانية لشركتنا في
المعرض حيث لمسنا مشاركة عدد
كبير م��ن ال��ش��رك��ات ال��ت��ي استمرت
في عملها داخل سورية والتي تعمل
أيضا ً بخطط واستراتيجيات لما بعد
ال��ح��رب ،كما أننا نسعى إل��ى قطف
ث��م��ار االس��ت��ث��م��ار خ�لال ال��ح��رب وما
بعدها ،كما أنّ منتجاتنا تتناسب مع
إع��ادة اإلع��م��ار وأهمها نظام الطاقة
الشمسية» .وأضاف « :لدينا عدد من

المشاريع الكبيرة نريد البدء بها في
سورية ،وخصوصا ً أنّ أل جي لها قوة
هنا متمثلة بمراكز صيانة وفريق عمل
معتمد ذو مستوى عال ،كما استطعنا
الحصول على عدة مشاريع في سورية
ونرغب في طرحها للعموم وهدفنا
األس��اس��ي ال��ت��واج��د والمساعدة في
إعادة اإلعمار ،وخصوصا ً أننا نسعى
إلى استجالب طاقة رديفة ألننا نلحظ
انقطاعا ً مستمرا ً للكهرباء في ظ ّل هذه
الحرب ،بما يساعد في تخفيف التقنين
وفي منع االستخدام الجائر للطاقة».
كما تحدث هاني الحصري من شركة
الشرق األوسط للمقاوالت لـ «البناء»
ع��ن مشاركة الشركة ف��ي المعرض
وقال« :نعمل في مجال المقاوالت منذ
عام  1989وشاركنا في الدورة األولى
من المعرض والحظنا حجم اإلقبال
الكبير عليه وس��ت��ك��ون مساهمتنا
في إع��ادة اإلعمار من خالل مشاريع
إعادة بناء األبنية والمشاريع الطرقية
باستخدام تقنيات حديثة بالتعاون
مع الشركة األلمانية «ميفا» ،ما يساهم
في سرعة إنجاز العمل» .وأض��اف:
«تأتي آلية التعاون بيننا وبين الدولة
من خالل طرحها لمشاريع إعادة إعمار
في منطقة سكنية مفتوحة نحن على
استعداد إلنجازها من األلف إلى الياء
بداية من الحفريات انتها ًء بالبناء،
خصوصا ً في المناطق التي تض ّررت،
وعادت إلى حركتها الطبيعية حاليا ً
مثل داريا وخلف الرازي.
وفي اإلطار نفسه ،حدثنا المهندس
أحمد جرندوقة المدير العام لشركة
الحماية محدودة المسؤولية ،وقال:
«يتمحور معظم عملنا مع الدولة فهي
حاليا ً المشتري األكبر ،وخصوصا ً أنّ
القطاع الخاص منكفئ حاليا ً في ظ ّل
هذه الظروف التي تعاني منها البالد
ومجال مشاركتنا في المعرض عبر
تقديم أنظمة حلول أمنية للمنشآت
واألفراد والمناطق الصناعية وأنظمة
ط��اق��ة وف�ل�ات���ر وط���اق���ة ش��م��س��ي��ة».
وأض��اف« :يعتقد البعض أنّ إع��ادة
اإلعمار هي مجرد بناء ،لكنّ هذا غير
صحيح فيجب أن يكون البناء متكامالً
مع الحماية له ولساكنيه ،إضافة إلى

وزير األشغال السوري يجول في المعرض

أحد أجنحة المعرض
التأمين على وجود الطاقة الصالحة
لالستخدام».
وتابع جرندوقة« :بدأنا بعملنا منذ
بداية الحرب في سورية وواجهتنا
مشكلة التغييرات المستمرة في سعر
صرف القطع األجنبي لكن ليس لدينا
أي تخوف من البدء بإعادة اإلعمار
حتى مع استمرار الحرب ،فالمخاطرة
تمنح العمل متعة أكبر ،وخصوصا ً إذا

كانت في سبيل الوطن».
ويشمل برنامج المعرض إقامة عدد
من المحاضرات العلمية والتخصصية
يومي الثالثاء واألرب��ع��اء(غ��دا ً وبعد
غ��د) ح��ول ال��ش��روط الفنية العامة
الس��ت��ي��ع��اب تقنيات عملية البناء
الحديثة وتطوير أدوات اإلنتاج لمرحلة
إع��ادة اإلعمار للشركة العامة للبناء
وحلول الطاقة البديلة لشركة ال جي

والتقنيات الحديثة في الربط الشبكي
وأجهزة عدم انقطاع التيار الكهربائي
وتقنيات اإلنارة البديلة لشركة «ا بي
تك» وعرضا ً لتجربة الشركة العامة
للدراسات واالستشارات الفنية في
الكشف عن األبنية المتضررة ومفاهيم
ومبادئ أساسية في التصميم الزلزالي
لألبنية.

