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حمليات

�أكد لـ«البناء» و«توب نيوز» �أنّ الحريري وجنبالط م�س�ؤوالن عن �أزمة النفايات والتحركات ال�شعبية �ستت�صاعد

حدادة :ندعو �إلى م�ؤتمر �إنقاذي وطني حقيقي
على قاعدة بناء لبنان العلماني الديمقراطي

} لمياء عاصي

حاورته :روزانا ر ّمال
اعتبر األمين العام للحزب الشيوعي اللبناني الدكتور
خ��ال��د ح ��داده «أنّ قضية النفايات ليست مستقلة ب��ل هي
جزء من أزمة النظام السياسي في لبنان» ،مؤكدا ً «أنّ هذه
األزمة واألزم��ات السياسية التي تجلت بالفراغ في رئاسة
الجمهورية وتعطيل الحكومة والتمديد للمجلس النيابي
المعطل تؤكد فشل الدول اللبنانية».
وف��ي ح��وار مشترك بين صحيفة «ال�ب�ن��اء» وق�ن��اة «توب
نيوز ،لفت ح��دادة إلى «أنّ قضية النفايات ،وقبلها سلسلة
ال��رت��ب وال��روات��ب ،أظ�ه��رت أنّ هناك إمكانية ل��دى الشعب
اللبناني ،عندما تكون هناك قضية تتعلق بحياته مباشرة أن
يتوحد حتى لمواجهة القوى السياسية التي ينتمي إليها»،
موضحا ً «أنّ تحرك برجا وإقليم الخروب مؤخراً ،تجربة
ساطعة تع ّممت لتطال مناطق داخل بيروت وحتى في عين
دارة».
وح � ّم��ل ح� ��دادة ال �ق��وى ال�م�ح�س��وب��ة ع�ل��ى ال��رئ �ي��س سعد
الحريري والنائب وليد جنبالط مسؤولية أزم��ة النفايات،
«ألنهما شركاء ويغطون شركة سوكلين واآلن يختلفون
على الحصص» ،معتبرا ً أنّ الحل «بتنحية سوكلين وتكليف
بلدية بيروت بجمع النفايات سريعا ً ووضعها في البيال
كح ّل موقت إلى حين تنفيذ خطة وطنية شاملة» ،مثنيا ً على
خطوة النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم.
ودعا حدادة إلى «محاسبة شركة سوكلين على التراكم في
السرقات كما محاسبة المسؤولين السياسيين الذين غطوها
والحكومات المتعاقبة التي ساهمت في تجديد عقودها خالفا ً
للقانون» ،كما دعا إلى «إيجاد خطة وطنية شاملة مستندة
إلى حلولٍ علمية وإش��راك البلديات في الحلول وإعطائهم
حصصهم» ،محذرا ً «من خطورة ما تطرحه اللجنة المصغرة
{ ما هو المشهد الحقيقي لموضوع النفايات ،هل هي أزمة
نفايات فعالً أم توجد أسباب أخرى؟

ـ هناك شيء أعمق ،قضية النفايات ليست مستقلة بل هي
جزء من أزمة النظام السياسي في لبنان ،هي أزمة ظهرت ألنها
قضية يراها ويش ّم روائحها ك ّل الناس الذين ب��دأوا يعرفون
فضائح شركة سوكلين بعد تراكم النفايات في الشوارع.
التجديد لها خالفا ً للقانون والشراكة في الربح الذي تجاوز
مليارات الدوالرات في وقت أنّ أزمة النفايات في ك ّل دول العالم
ب��دأت تشكل م��ورد ربح للدولة والبلديات ،أما في لبنان فقد

ّ
الحل بتنحية �سوكلين وتكليف
بلدية بيروت جمع النفايات
ّ
كحل موقت
وو�ضعها في «بيال»
تحولت إلى مصدر ابتزاز وفساد وسرقات في شركة سوكلين
وك ّل المشاركين معها وهم قوى سياسية مشاركة في السلطة
تغطيها نظرا ً للمحاصصة بينها ،هناك عدة قضايا بالدرجة
نفسها من الفساد والسرقات ،قضية الشركات العقارية ونهب
األمالك العامة ،بدءا ً من «سوليدير» وزيتونة باي» وك ّل الشاطئ
اللبناني ،باإلضافة إلى موضوع الكهرباء الذي أنفق عليه مئات
ماليين الدوالرات وقسم منها ٍ
كاف لتأمين كهرباء للصين وحتى
اآلن ال تتغذى العاصمة بيروت بالكهرباء أكثر من  7ساعات
وفي المناطق األخرى تصل التغطية إلى حدود  4ساعات ،رغم
أ ّنه في سورية التي تعيش حربا ً قد تكون الكهرباء متوفرة أكثر،
إلى أزمة المياه والوضع األمني وتزايد الجرائم والضغط على
القضاء لعدم المحاسبة ،تضاف إليها المظاهر السياسية ،من
العجز عن انتخاب رئيس جمهورية وحكومة معطلة ال تستطيع
أن تنظم آلية لعملها ومجلس نيابي ممدّد له بطريقة غير شرعية
وعاجز عن عقد اجتماعات ومدّد لتعطيله بطريقة غير شرعية.
إذا ً األزمة السياسية ،معها ك ّل األزمات ،تشكل قضية النفايات
واحدة من هذه القضايا التي تؤكد فشل الدولة اللبنانية ،ونحن
اليوم نعيش في إطار دولة فاشلة ،قضية النفايات خطيرة على
حياة المواطنين وعلى أمنهم الصحي وهي جزء من أزمة النظام
الللبناني الفاسد.

{ لك ّن الشعب اللبناني ل��م يستغ ّل الفرصة لتكون هذه
القضية مدخالً إلى إصالح هذه األزمات؟

ـ يجب أن نعترف ب��أنّ هذا النظام الطائفي المذهبي الذي
ولد عام  ،1943وبعد تجديده بفع ٍل إقليمي  -دولي بعد اتفاق
والحس الطائفي والمذهبي
الطائف ،يعمل على تنمية هذه الروح
ّ
لدى المواطن بالتربية واإلعالم والمدارس والجامعات ،حتى
ظنّ المواطنون أنّ مصالحهم تتحقق بتأمين مصالح زعمائهم
السياسيين والطائفيين في السلطة .قضية النفايات وقبلها
سلسلة الرتب والرواتب أظهرت أنّ هناك إمكانية لدى الشعب
اللبناني عندما تكون هناك قضية تتعلق بحياته مباشرة أن
يتوحد حتى لمواجهة القوى السياسية التي ينتمي إليها،
فتجربة تحرك برجا وإقليم الخروب ساطعة وقد تع ّممت لتطال
مناطق داخل بيروت وصوال ً إلى عين دارة ،وهذا التح ّرك شمل
ك ّل الناس ،بما فيهم قوى شعبية محسوبة على الشخصيات
التي تحاصصت وسببت األزم��ة ،وه��ي ق��وى محسوبة على
سعد الحريري ووليد جنبالط وهم شركاء ويغطون شركة
سوكلين ويختلفون اآلن على الحصص بينهم .شكلت ردة فعل
الشارع انتفاضة شعبية بشك ٍل حقيقي ،واليوم بعد أن أثبتت
الحكومتين المصغرة والموسعة فشلهما في الحلول الموقتة
ألنّ الموقت فيهما هو دائم والهدف منه عدم التوجه إلى أصل
المشكلة ،والذي يبدأ بدور سوكلين ومحاسبة هذه الشركة على
التراكم على السرقات ومحاسبة المسؤولين السياسيين الذين
غطوها والحكومات المتعاقبة التي ساهمت في تجديد عقودها
خالفا ً للقانون ومصلحة البلد ،ثانيا ً إيجاد خطة وطنية شاملة
مستندة إلى العلم الذي أصبح يقدم حلوال ً علمية ،كالتدوير
والفرز والتفكك الحراري وإنتاج الطاقة وبناء المصانع وبالتالي
إشراك البلديات في الحلول وإعطاؤهم حصصهم ،وما تطرحه
اللجنة المصغرة خطير ومحاولة توريط أجهزة أمنية كالجيش
اللبناني وقوى األمن الداخلي من خالل طلب مواكبتها شاحنات
النفايات في معركة تلهيها عن مه ّمتها األساسية ،في الوقت
مطلوب فيه دع��م الجيش والقوى األمنية على الحدود ض ّد
اإلرهاب وإسرائيل».

ملف النفايات
وأبعاده السياسية

{ هل يمكن اعتبار أنّ هدف هذا الحراك في قضية النفايات
هو إعاقة تحركات العماد ميشال عون بإيعاز خارجي؟

ـ الشعارات المطروحة لتحرك التيار الوطني الح ّر ليست
شعارات الشعب اللبناني بل جزء منه ،المشاركة والمحاصصة
وحقوق المسيحيين ته ّم فئة وهي عاجزة عن معالجة أزمة
النظام بل تخدم النظام ،بمعنى أنّ حقوق ك ّل الطوائف تتحقق
بقدر ما يتم إعطاؤهم حقوقهم كمواطنين وليس كرعايا لطوائف
معينة .اتفاق الطائف مات ،وهو لم ينه الحرب األهلية بل جاء
بعد الحرب على قاعدة ت��وازن واتفاق إقليميين ،وبعد اتفاق
السعودية وسورية وأميركا في معركة الخليج األول��ى ت ّمت

حدادة متحدثا ً إلى الزميلة رمال

ومحاولتها توريط الجيش اللبناني وقوى األمن الداخلي من
خالل طلب مواكبتها شاحنات النفايات بمعركة تلهيهم عن
مهتمهم األساسية في مواجهة إسرائيل واإلرهاب».
وإذ اعتبر «أنّ الشعارات المطروحة لتحرك التيار الوطني
الح ّر تخدم النظام الطائفي» ،دع��ا ح��دادة إل��ى «عقد مؤتمر
إن �ق��اذي وط�ن��ي حقيقي ،على ق��اع��دة ب�ن��اء لبنان العلماني
ال��دي�م�ق��راط��ي» .وان�ت�ق��د ح ��دادة ت�ص��ري�ح��ات ن ��واب بيروت
والنائب بهية الحريري «التي تمذهب معركة النفايات حماية
مكافأة سورية على دورها في هذه الحرب فجاء الطائف ليراعي
ك ّل الفرقاء اإلقليميين وكلفت سورية بتنفيذ االتفاق .وجود
سورية في لبنان هو جزء من اتفاق الطائف وعندما اختلفت
سورية والسعودية وأميركا على المعركة الثانية في الخليج
عام  2003اتخذ قرار بأنّ الطائف انتهى وبالتالي الدور السوري
في لبنان يجب أن ينتهي .الطائف أعطى نفوذا ً للسنة المرتبطين
بالقرار السعودي واألميركي ،وليس للجمهور السني الفقير في
طرابلس وإقليم الخروب وصيدا والبقاع ،السعودية تحاول
الحفاظ على نفوذها بالحفاظ على الطائف والثالوث الذي أتى
مع الطائف يرفض إنهاء هذا االتفاق ويضغط ويتحالف على
قاعدة إنقاذ النظام الطائفي الذي لم ينتج إال الفساد واألزمات
المتتالية والحروب والصدامات األهلية على حساب المواطنين
والوطن ،ومقابل ذلك نشر نظام آخر بديل عنه تحت شعار
الفيدرالية يمهد لحروب أهلية.

{ في هكذا أزمات يتطلع الشباب اللبناني إلى التغيير لكنهم
يحتاجون إل��ى ق�ي��ادة ،ه��ل يمكن أن يأخذ ال�ح��زب الشيوعي
القيادة؟

ـ ال أدّعي أننا نقوم اليوم بدورنا كامالً ،ك ّل الحركات الشعبية
التي حصلت في لبنان كانت إما بقيادة شيوعية أو بمشاركتها،
كالحركة ض ّد قانون اإلي��ج��ارات التهجيري وسلسلة الرتب
والرواتب والتي ضمت عشرات اآلالف والتي كان ضربها ضربا ً
لهذا الدور ،حركة النفايات واالعتصامات التي حصلت في األيام
األخيرة كانت بقيادة الشيوعيين أو جزء منها .النظام الطائفي
ليس ضعيفا ً وقوته بالتغطية اإلقليمية له والمصالح واعتماد
الزبائنية والمحاصصة ،الطائفية تحولت إلى سالح حقيقي من
أسلحة البرجوازية لتثبيت نظامها وهذا ما أعاق نمو األحزاب
العلمانية .نحن أمام فشل النظام الطائفي وض��رورة التغيير
الحقيقي وعدم السماح بالبديلين الخطيرين ،تجديد الطائف
أو الفيدرالية والتقسيم الذي طرح مؤخراً ،القوى الديمقراطية
ترتكز على هذا الحراك الشعبي لبناء البديل للدفع إلى مؤتمر

الحزب ال�شيوعي �سيكون ظهيراً
للجي�ش في مقاومة الإرهاب
إنقاذي وطني حقيقي على قاعدة شعار واضح هو بناء لبنان
العلماني الديمقراطي .قد نكون أم��ام ق��رار واض��ح أن نصل
بقضية النفايات إلى ضغط شعبي حقيقي داخل بيروت إلزالة
اآلفة المذهبية التي يحاولون وضعها في قضية النفايات من
تصريحات ن��واب بيروت ،ال سيما التصريح السيء للنائب
بهية الحريري التي تمذهب معركة النفايات حماية لسوكلين
وأمالك آل الحريري ،وليس ألبناء بيروت .نحن مدعوون إلى
لململة التحرك الشعبي والضغط به باتجاه بيروت ألنّ الح ّل
في بيروت .مصالح أهالي بيروت سرقت من قبل آل الحريري
واتباعهم وك�� ّل تجار بيروت وأص��ح��اب األم�لاك القديمة في
«سوليدير» هدرت حقوقهم .آل الحريري دخلوا بملياري دوالر
إلى لبنان وخرجوا بـ  18ملياراً .فقراء بيروت هجروا بقانون
التهجير والشركات العقارية ،والقسم األساسي منهم نزح إلى
الشحار واإلقليم .التحركات الشعبية التي حصلت يومي
قرى
ّ
األحد واالثنين كانت بمشاركة أهالي بيروت في هؤالء المناطق،
دفاع نواب بيروت الذين هم في بوسطة الحريري في المجلس
ليس عن أهالي بيروت بل هم يدافعون عن آل الحريري .نحن
ندعم الخطوة التي أقدم عليها القاضي علي ابراهيم وهي ممتازة
وجزء من دوره ،الح ّل بتنحية سوكلين وتكليف بلدية بيروت
بجمع نفاياتها سريعا ً ووضعها في البيال كح ٍل موقت إلى حين
تنفيذ خطة وطنية شاملة.

{ هل تعتقد أنّ ازم��ة النفايات افتعلت تمهيدا ً لتفجير ما،
وأنّ السعودية اتخذت قرار تفجير لبنان بعد التفاهم النووي
اإليراني؟

ـ التحركات الشعبية كانت ض ّد ك ّل الطبقة السياسية الطائفية،
استعمل ملف النفايات لح ّل أزمة الحكومة ،ومن يخاف من تهديد
الرئيس تمام سالم باالستقالة يخاف على النظام الطائفي ،عندما
هدّد سالم باالستقالة حصلت اتصاالت بين بري والحريري
وجنبالط واتفقوا على ح ّل على حساب الناس السترضاء سالم
لكي ال يستقيل ،التيار الوطني الح ّر الذي يتحفنا عن اإلصالح
والتغيير عند معركة سلسلة الرتب وال��روات��ب اشترك مع
قوى السلطة التي تآمرت على القوى النقابية لش ّل قدرة هيئة
التنسيق النقابية .يتحدثون عن اإلصالح ويرفع شعار الفدرلة
وقد تراجعوا عنه وهذا إيجابي ،أو شعارالقانون األرذوذكسي
وهذا تثبيت للطائفية ،وجمهوره لديه التزامات جدية بالتغيير
وادعوه إلى قيادته إلى حسم موقفه .أسألهم :أنتم جزء من هذا
النظام أم قوى للتغيير؟ الح ّل بالدعوة إلى مؤتمر إنقاذي وقانون
انتخابي نسبي ولبنان دائرة واحدة.

{ هل تعتقدون أنّ العماد عون يستطيع التحرك ،بمعزل
عن حليفه حزب الله أم أنه ال يريد ذلك؟
ـ إذا توفرت النية فهو قادر ،اللحظة اإلقليمية للتحرك والتوازن
الشعبي موجودان ،ألنّ الخالفات األقليمية عاجزة عن فرض ح ّل
على الشعب اللبناني كما حصل في الطائف وصيغة  .1943إذا
توحدنا تحت  3عناوين« ،الوحدة الوطنية ومواجهة اإلرهاب
ّ
وإسرائيل واإلصالح السياسي» نستطيع أن نحقق المصالح
الوطنية .مقاومة «إسرائيل» أكثر من ض��رورة وكنا مبادرين
للمقاومة ،ومواجهة اإلرهاب ضرورية لكنّ ذلك غير ٍ
كاف ،نحن في
حاجة إلى مراجعة النظام الطائفي الذي هو ض ّد المقاومة وبذات

أهم اتجاهات االقت�صاد العالمي
� ّ

لسوكلين وأمالك آل الحريري».
وات �ه��م ح ��دادة ال�س�ع��ودي��ة ب��أن�ه��ا «ت �ح��اول ال�ح�ف��اظ على
نفوذها بالحفاظ على الطائف لحماية نفوذ المرتبطين بها
وليس لحماية المواطنين السنة ف��ي لبنان» ،م�ح��ذرا ً «من
خطر اإلرهاب المك ِّمل للخطر اإلسرائيلي» ،معلنا ً «أنّ الحزب
الشيوعي سيكون ظهيرا ً للجيش اللبناني لمقاومة اإلرهاب
بالتنسيق مع الجيش والقوى الشعبية والحزبية».
نص الحوار كامالً:
وفي ما يلي ّ
خطورة «إسرائيل» واإلرهاب ألنه يضعفها ويحاصرها بخالفات
مذهبية صغيرة ويش ّل قدرتها على مواجهة «إسرائيل».

لبنان واإلرهاب

{ م��ا ه��ي رؤي �ت �ك��م ل�خ�ط��ر اإلره� ��اب ع�ل��ى ل�ب�ن��ان وكيفية
مواجهته؟

ـ كما كنا في المقاومة الوطنية ض ّد العدو «اإلسرائيلي» حين
مألنا الفراغ الذي خلفته الدولة آنذاك من خالل إطالق مقاومة
شعبية ضمت ك ّل األحزاب المقاومة والوطنية ،اآلن نرى أنّ هناك

لل�سعودية م�صلحة في اتفاق
الطائف لحماية نفوذ المرتبطين
ال�سنة
بها ولي�س لحماية ُّ
خطرا ً آخر مكمالً للخطر «اإلسرائيلي» تشكله القوى اإلرهابية،
وعلى القوى التي تملك موقفا ً وطنيا ً أن تؤمن الدعم للجيش
المتروك وحيداً ،في حين أنّ الصفقات التي أعلن عنها فاحت
منها رائحة الفساد والرشوة قبل أن تصل أي طلقة ،هذا يدفعنا
ألن نكون ظهيرا ً للجيش لمقاومة اإلرهاب بالتنسيق مع الجيش
والقوى الشعبية والحزبية.

{ بعد االتفاق النووي اإلي��ران��ي حصلت تطورات عديدة
في سورية ،وأبرزها إعالن تركيا الحرب على تنظيم «داعش»
وعلى األكراد ،واسترجاع الجيش السوري وحزب الله مناطق
كان التنظيم و«جبهة النصرة» سيطرا عليها ،ما رأيك بموقف
تركيا؟

ـ بالنسبة إلى الموقف التركي فهو داخلي ،ذلك أنّ الرئيس
التركي رج��ب طيب أردوغ���ان شعر في االنتخابات االخيرة
أنّ األك��راد قدموا أنفسهم على أنهم حالة تركية وليس كردية
انفصالية ،بل لتحقيق مصلحة تركيا وحققوا توازنا ً شعبيا ً
حقيقياً ،وه��ذا قضى على أوه���ام الخالفة ،فعمل أردوغ���ان
وحزب العدالة والتنمية على خلق وقائع أخرى تع ّزز التعبئة
المذهبية والقومية والعرقية ض�� ّد األك���راد لمحاصرة هذا
االنتصار ولجعل األك��راد يدفعون ثمن األزم��ة السياسية .من
جهة أخرى ،بعد أن خسر أردوغ��ان دوره في المنطقة بانهيار
المعاقل التي ح��اول تشكيلها لمشروعه في الشرق األوسط
من مصر إلى تونس حركة النهضة إلى ليبيا ،وجهت ضربة
إلى هذا المشروع اإلقليمي .الجانب الثالث هو أنّ اإلرهاب لن
يبقى أمينا ً للقوى التي دعمته بل بات يشكل خطرا ً على تركيا
والسعودية واإلره��اب ال��ذي شجع في أوروب��ا بمعرفة األمن
األوروب��ي واحتضانه وتشجيعه مع إثارة التعبئة المذهبية.
الجانب الرابع بعد االتفاق النووي الغربي وقبله تيقن أردوغان
وحزبه أنّ معركة سقوط النظام السوري قد فشلت ،هذه الوقائع
وتقدم الجيش السوري وحزب الله على عدة جبهات وامتصاص
الهجمة انضجت الموقف التركي الجديد ،استهداف» داعش»
هي نقطة لضرب إمكانية الخطر الالحق على تركيا وإعطاء
طعم لألميركيين والغربيين للسماح لتركيا ،تحت شعار ضرب
«داع��ش» ،بالتأثير في اتجاهين يعتبرهما أردوغ��ان األخطر:
التحرك ض ّد األكراد والتدخل المباشر في سورية تحت شعار
تشكيل المنطقة الفضائية الموجودة على الحدود« .إسرائيل»
وتركيا والسعودية ستكون في موقع التصعيد وليس في موقع
التسهيل لالتفاق النووي وحتى تركيا تعتقد أنها دولة ذات
نفوذ وأنّ مشروعها في المنطقة قد ضرب وبالتالي ستحاول من
خالل انخراطها فى الحلف الدولي التعويض عن الفشل بحفظ
موقعها ،كما إيران والسعودية والغائب هو الدور العربي نتيجة
وضع مصر وأزمة سورية ،يجب استعادة دور مصر وسورية.

الحتضان الحوار السوري
في سورية

{ كيف قرأت خطاب الرئيس بشار األسد؟

ـ هناك جوانب هامة في خطاب الرئيس األس��د ،لكن يوجد
جانب آخر يجب التركيز عليه ،وهو أنّ استنفار طاقات الشعب
السوري في مواجهة اإلره��اب يجب أن يرتكز على إيجاد ح ّل
سياسي داخلي في سورية ،القوى العسكرية حتى اآلن لم تحقق
التوازن العسكري والح ّل العسكري لم ينقذ سورية ،صمود
الدولة السورية في وجه اإلرهاب ضرورة وكان كبيرا ً لكن إذا لم
يوحد ك ّل القوى ض ّد اإلرهاب سيكون ناقصاً،
يحمه جو سياسي ّ
هناك الكثير من قوى المعارضة وطنية وض ّد اإلرهاب وأميركا
وض�� ّد اإلئتالف التابع للسعودية ،لكنها ضائعة ومسؤولية
النظام أن يحتضنها ومسؤولية المعارضة أن تبادر ،بدورها،
إلى إثبات نفسها رقما ً في مواجهة األره��اب .يجب أن ال يبقى
الحوار في مصر وموسكو مع تقديرنا لجهد الطرفين ،فالدولة
السورية والجيش السوري لديهما القدرة على احتضان الحوار
وقوى المعارضة ملزمة بالدفاع عن الجيش السوري ودوره
ووحدته والدفاع عن وحدة الدولة السورية.

ُي ّ
بث هذا الحوار كامالً اليوم الساعة الخامسة مسا ًء
ويعاد بثه عند الحادية عشرة ليالً
على قناة «توب نيوز» تردّد 12034

يشهد العالم اليوم متغيّرات كبيرة في ك ّل النواحي
االقتصادية والسياسية ،قسم منها غير مفهوم
وغير متوقع ،حيث اختلطت الشؤون االقتصادية
بالسياسية والمناخية لتشكل حالة ت��زداد فيها
التهديدات المباشرة لحياة البشر .والغريب أنّ
معظم الحلول ال تقترب من التهديدات األكثر خطورة
مثل ظاهرة اإلره��اب التي ب��دأت تنتشر وتتوسع،
وكذلك الفجوة بين األغنياء والفقراء .لذلك ال أحد
يمكنه التكهُّن بمصير البشرية في ظ ّل هذه األخطار
المتنامية ،وهنا نستعرض أهم األخطار واالتجاهات
التي تتحكم في حياتنا بشكل أو بآخر:
 1ـ التغير المناخي :يوصف بأنه أه ّم األخطار
التي تواجه عالمنا اليوم ،وبرغم االجتماعات الكثيرة
وآالف التقارير عن التغير المناخي ،ال تزال الخالفات
كبيرة جدا ً بين الدول الصناعية ،وخصوصا ً الواليات
المتحدة األميركية التي انسحبت من التوقيع على
اتفاقية كيوتو وما زال تبادل التهم جاريا ً بين الدول
الصناعية ،في الوقت الذي يشهد فيه العالم ارتفاعا ً
حراريا ً مستمراً.
 2ـ ع��دم االس��ت��ق��رار السياسي وتنامي ظواهر
اإلرهاب  :هذا العنوان الذي طرح في مؤتمر دافوس
 2015على أساس أنّ ظهور «تنظيم الدولة اإلسالمية
في العراق والشام ـ داعش» ،بأنه العامل الرئيسي في
التمهيد لإلرهاب في العالم ،معتمدين على الذاكرة
القصيرة للناس ،وأنّ اإلره��اب موجود قبل داعش،
وأنّ سياسات «إسرائيل» العدوانية في األراض��ي
المحتلة في فلسطين ،هي من أهم أسباب اإلرهاب،
وتنمية الشعور بعدم العدالة ،إضافة إلى أنّ الحريق
العربي الذي ما زال يضرب الكثير من دول المنطقة
العربية للعام الخامس ،وال سيما سورية والعراق
وليبيا واليمن ،وب��دأ ينتشر إل��ى دول أخ��رى حيث
ضرب اإلره��اب مؤخرا ً الكويت وفرنسا وتونس في
أسبوع واحد.
صحيح أنّ لوجود اإلرهاب عوامل داخلية أهمها
انتشار البطالة وانخفاض مسوى مؤشرات التعليم،
وهي الظواهر التي تساعد على انخراط العديد من
الشباب في التنظيمات اإلرهابية ،لكنّ األيدي الخفية
للدول المختلفة واضحة البصمات في خلق «داعش»،
إذ سبق للواليات المتحدة أن خلقت القاعدة في
أفغانستان من قبل.
 3ـ عدم المساواة وازدي��اد الفجوة بين األغنياء
والفقراء :وبالرغم من عرض الموضوع ضمن محور
ُسجل أي
رئيسي في دافوس لعدة سنوات ،إال أنه لم ي َّ
تقدم في هذا المجال ،وما زال معدل الدخل لـ  10في
المئة من الدول األغنى ،هو أكبر بتسع مرات من دخل
الـ  10في المئة األكثر فقراً .معدالت البطالة ستبقى
عالية حتى عام  2018حيث وصلت في بعض الدول
إلى ما يزيد عن  50في المئة ،والقلق الرئيسي الذي
تسببه الفجوة في الدخل بين األغنياء والفقراء أنها
غالبا ً ما يمكن أن تؤدي إلى عدم استقرار اجتماعي
وسياسي وذل��ك سينعكس م��ج��دّدا ً على االقتصاد
بشكل سلبي جداً.
 4ـ التكنولوجيا :يطرح التقدم التكنولوجي الهائل
في مجال االتصاالت والمعلومات قضايا مشابهة
لموضوع توزيع الثروة والفجوة بين دول تمتلك
التكنولوجيا وتساهم في شكل كبير في تطويرها
والعمل عليها ،ودول أخ��رى مجرد مستهلكة لهذه
التكنولوجيا وتخضع لتحكم الكبار في هذا المجال،
إضافة إلى ما يشكله أمن الفضاء المعلوماتي من
تهديد حقيقي القتصاديات الدول التي باتت تعتمد
على هذا الفضاء مباشرة .صحيح أنّ التكنولوجيا
ساهمت في االنتعاش االقتصادي العالمي من جهة،
لكنها ساهمت من جهة أخرى ،في تعميق عدم عدالة
التوزيع وتحكم أكبر للدول األق��وى في االقتصاد
العالمي.
 5ـ البترول :انخفاض أسعار النفط إلى مستويات
قاربت أو تجاوزت النصف ،هو الظاهرة األه��م في
االقتصاد العالمي ،وإصرار الدول المنتجة على إبقاء
معدالت اإلنتاج السابقة كما هي من دون أي تعديل
هو محاولة إليقاف صناعة البترول الصخري وإخراج
المنتجين له من سوق النفط العالمي .وفي حين شكل
هبوط أسعار النفط تهديدا ً الستقرار اقتصاديات
المنتجين للنفط وحمل معه فوائد للمستهلكين ،إذ
مكنهم من الحصول على النفط بأسعار أق ّل ،إال أنه
سبب أيضا ً بعض االختالالت في السوق العالمي
ويحتاج تحقيق التوازن إلى بعض الوقت وبعض
الضحايا.
 6ـ التيسير الكمي :أو ،Easy Quantitative
وهو المصطلح الذي أُطلق من قبل اليابانيين بشكل
ّ
ضخ النقود في االقتصاد لتيسير
رئيسي على عملية
عملية التبادالت التجاري وتخفيف آثار نقص السيولة
المحبطة لألسواق المالية واالقتصاد الياباني ،ثم ت ّم
تداوله من قبل االحتياطي الفيدرالي األميركي عندما
طرحت كميات كبيرة من الدوالر األميركي في السوق
العالمية وسميت بحزم التحفيز المالي وتجاوزت الـ

 3تريليون دوالر إلنقاذ الواليات المتحدة من كارثة
اقتصادية مالية محققة ب��دأت في ،2008-2007
واستمرت بعد ذل��ك حتى اآلن حيث ب��دأت مرحلة
تعافي االقتصاد األميركي .وفي افتتاح مؤتمر دافوس
لعام  2015أعلن حاكم المصرف األوروبي عن إطالق
عملية تيسير كمي هي األكبر في أوروب��ا بحدود 2
تريليون يورو بمعدل  65مليار يورو ك ّل شهر تستفيد
منها الدول األوروبية بنسب مختلفة ونصيب األسد
فيها سيكون من حظ ألمانيا ،وستوجه بمعظمها لشراء
سندات وأوراق مالية لتنشيط االقتصاد األوروبي ،مع
العلم أنّ عملية التيسير الكمي هي مخالفة صريحة
ّ
وضخ
ألحكام اتفاقية «ماستريخت» التي تمنع طبع
أوراق نقدية إال بحسب معدالت النمو في االقتصاد
الحقيقي في أي بلد وبمعايير صارمة.
 7ـ األمراض واألوبئة :إنّ ظهور األوبئة في العالم
بات ظاهرة غير مفهومة من «سارس» إلى «إنفلونزا
الخنازير» إلى «إيبوال» الذي حصد اآلالف من األرواح
في أفريقيا .وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من
هذه األوبئة وحضرت لها الكثير من التدابير ،في
حين يشير بعض الكتاب إلى العامل االقتصادي في
إثارة الضجة تلو الضجة حول بعض األمراض وتتهم
شركات األدوي��ة بأنها وراء تلك الحمالت المفتعلة
لمحاربة مرض أو وباء معين.
 8ـ كيف تنعكس تلك االتجاهات العالمية على
الحياة االقتصادية والسياسية في سورية؟ في ظ ّل
ح��رب طاحنة ما زال��ت األب��رز في المشهد السوري
المثقل بأهوال تلك الحرب وكلفتها الباهظة والدامية،
نجد أنّ بلدنا في قلب الظاهرة األب��رز في السنوات
األخيرة وهو:
ـ عدم االستقرار السياسي واإلرهاب :ما زال اإلرهاب
يضرب ك�� ّل المناطق من دون استثناء ،وأصبحت
تغص بالميليشيات والفصائل المسلحة التي
البلد
ّ
تمارس اإلره��اب وتتبع ألجندات ودول خارجية،
وبسببها يعيش الشعب ال��س��وري محنة قاسية
ويختبر ك ّل أنواع اآلالم من التشرد إلى الفقر إلى فقد
األهل واألبناء ،فارتفع عدد الشهداء والضحايا إلى ما
يزيد عن مئتي ألف شخص ،كما زاد عدد المهاجرين
من السوريين إلى مختلف دول العالم إلى أرقام غير
مسبوقة عالمياً.
ـ ازدادت الفجوة في الدخل بين األغنياء القلة
والفقراء الذين يشكلون نسبة كبيرة من الشعب
السوري ،ف��ازداد ثراء التجار وغيرهم ممن استغ ّل
األزم��ة وم��ارس اقتصاد العنف في حين ارتفع عدد
الفقراء بسبب التضخم وانخفاض القدرة الشرائية
لليرة السورية وتقلص الناتج المحلي اإلجمالي.
ـ ال��ب��ت��رول :حقول ال��ب��ت��رول ال��س��وري��ة أصبحت
خارج سلطة الدولة وتحت رحمة الفصائل اإلرهابية
المسلحة من «داعش» و«جبهة النصرة» وغيرهما من
التنظيمات ،وأصبحت سورية مستوردة للمشتقات
البترولية ألغراض التدفئة وتوليد الكهرباء واإلنتاج
الصناعي وغير ذلك من االستخدامات وارتفع سعر
ليتر المازوت والبنزين أضعاف ما كان عليه قبل
الحرب.
ـ التكنولوجيا :تعاني المنتجات السورية من
ضعف كبير ف��ي المنافسة بسبب غياب المكون
التكنولوجي والقيم المضافة ،بينما توفر التكنولوجيا
وعبر الفضاء الرقمي المعتمد على االتصاالت فرص
الس��ت��خ��دام ه��ذه التكنولوجيا وتقديم الخدمات
التكنولوجية لشركات في دول أخرى خارج الحدود.
فقدمت اإلنترنت من خالل برمجة وهندسة التطبيقات
المختلفة فرصة اقتصادية مه ّمة للعديد من الشباب
الموهوب بسبب رخص القوى العاملة.
ـ األوبئة واألمراض :أصبحت تشكل تهديدا ً جديا ً
بسبب نقص اللقاحات والعناية الطبية الالزمة،
وخصوصا ً في المناطق الساخنة والتي يصعب
الوصول إليها ،فنشهد عودة لشلل األطفال في بعض
المناطق والتهاب الكبد الوبائي وغيرهما من األمراض،
وإن غابت عنها اإلحصائيات والمعلومات التي تظهر
حجم المشكلة.
ّ
وضخ األوراق النقدية من
ـ التيسير الكمي :أو طبع
ّ
ضخ العملة
خالل البنك المركزي الذي قام بعملية
السورية لتغطية الحاجة الماسة إل��ى السيولة
يفسر بشكل أو بآخر
في االقتصاد الوطني ،وه��ذا
ّ
االنخفاض الشديد في قيمة الليرة السورية التي
واجهت انكماشا ً في الناتج المحلي اإلجمالي من
جهة ،وانخفاضا في اإليرادات العامة للدولة من جهة
ّ
ضخ العملة في االقتصاد الوطني لم
أخرى ،فعملية
تكن إلنعاش وتنشيط الحركة االقتصادية في البلد
بل لتغطية االحتياجات الضرورية للسيولة.
إذاً ،نجد في االقتصاد السوري اتجاهات مشابهة
لما يحصل عالمياً ،ولو في سياق مختلف وبسبب
الحرب التي تخوضها البلد للعام الخامس على
التوالي ،ومن الضروري أن يقال ،أنه ما لم تضع
الحرب أوزاره��ا فسيكون من الصعب جدا ً إجراء أي
معالجات حقيقية للمشاكل التي بدأت تتجذر في البلد
وتتح ّول من ظواهر يمكن معالجتها إلى تغيير عميق
في االبنى االقتصادية واالجتماعية للبلد.

اعت�صامان للمطالبة ب�إطالق المالح
وزيارات وات�صاالت مت�ضامنة مع دربا�س
احتجاجا ً على استمرار توقيف
ال��ن��اش��ط ط���ارق ال��م�لاح م��ع ثالثة
آخ��ري��ن ،بعدما ادع���ى عليه وزي��ر
الشؤون االجتماعية رشيد درباس
أول م��ن أم���س ب��أن��ه اع��ت��دى على
سيارته مع عدد من الناشطين رميا ً
بالنفايات ،خالل اعتصام مجموعة
«طلعت ريحتكم» احتجاجا ً على
استمرار أزمة النفايات ،اعتصم عدد
من الناشطين أم��ام قصر العدل في
ب��ي��روت مستنكرين االس��ت��م��رار في
توقيفه.
وس��أل وكيل ال��دف��اع ع��ن المالح
المحامي ن���زار صاغية« :م��ا ذنب
ط����ارق س���وى ال��ت��ع�� ّرض ل��ك��رام��ة
ال��وزي��ر»؟ وأوض��ح أنّ درب��اس هدّد
المالح عبر أحد المواقع بالقول« :إذا
لم تأخذ الدولة ح ّقي فأنا أعلم كيف
آخذه ،أنا لست سهالً ولن أسكت ،ال
يُرهبني أحد ،والنفايات التي رشقني
بها هؤالء الناس أشرف منهم».
وأكد وكيل طارق أنه سيعتبر كالم
درب���اس تهديدا ً وسيأخذ الموقف
الالزم حيال الموضوع ،الفتا ً إلى أنه
لم يتمكن حتى اآلن من مقابلة موكله
أو التحدث إليه.
وع��ص��راً ،توجهت مجموعة من
الناشطين إل��ى أم���ام مبنى وزارة
ال��ش��ؤون ف��ي محلة سامي الصلح
ونفذت اعتصاما ً في المكان مطالبة

باإلفراج الفوري عن المالح.
وذك��رت حملة «طلعت ريحتكم»
بأنّ عدد المعتقلين لدى القوى األمنية
بلغ  4أشخاص ،وهم :طارق مالح،
بالل عالو ،إيهاب يزبك ،وف��راس بو
زين الدين.
م��ن جهة أخ���رى ،ش��ه��دت وزارة
الشؤون االجتماعية أم��س سلسلة
لقاءات تضامنية مع الوزير رشيد
درب��اس إث��ر االع��ت��داء ال��ذي تعرض
له من قبل المعتصمين في ساحة
رياض الصلح .والتقى درباس نائب
رئيس مجلس النواب فريد مكاري
والنواب أنطوان سعد وأمين وهبة
وه��ن��ري حلو وق��اس��م عبد العزيز

والنائبين السابقين أي��م��ن شقير
وناصر نصرالله.
كما تلقى الوزير درباس اتصاالت
م��ت��ض��ام��ن��ة م���ن ن�����واب ووزراء
وشخصيات وجمعيات وناشطين
مستنكرين االعتداء الذي تعرض له.
واستنكر نقيب المحامين في
الشمال فهد المقدم االع��ت��داء الذي
تعرض له وزير الشؤون االجتماعية،
داعيا ً األجهزة األمنية إلى «توقيف ك ّل
المتورطين في االعتداء وإحالتهم إلى
المختص».
القضاء
ّ
وش����دّد ع��ل��ى أنّ «ه���ذا االع��ت��داء
المستهجن لم يطاول شخص الوزير
النقيب بل هيبة الدولة وكرامتها».

