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كيف نس ّرع
االنسحاب األمريكي؟
رأت اف ـت ـتــاح ـيــة قــاس ـيــون ال ـمــاض ـيــة «ت ـص ـع ـي ـدٌ أعـلــى
النسحاب أسرع» ،في اغتيال سليماني فع ًال أمريكي ًا
ٍ
يستهدف التمهيد لعملية انسحاب أسرع من المنطقة،
تـتــم تغطيتها بــوابــل مــن الـتـصـعـيــد .ولــم تـكــد تنقضي
ســاعــات على صــدور الـعــدد  947مــن قــاسـيــون ،حتى
بدأت األحداث تؤكد صحة هذا االستنتاج ،ابتدا ًء من
قــرار البرلمان العراقي ومــرور ًا بــ«مـســودة الرسالة
األم ــري ـك ـي ــة ل ـل ـع ــراق» ،ول ـي ــس ان ـت ـه ــا ًء بـتـصــريـحــات
ترامب نفسه في مقابلته األخيرة مع القناة اليمينية
األمريكية  Fox Newsوالتي عبّر فيها بشكل واضح
عن «عــدم ممانعته» بل و«رغبته» في الـخــروج من
العراق ومن سورية ،ومن الشرق األوسط ككل.
رغم تفرد التصعيد األخير من حيث درجته وشدته
وخـطــورتــه؛ بحيث بــدا وكــأنــه الخطوة األخـيــرة قبل
إشعال حرب واسعة النطاق ،إال ّأن النظر إليه اآلن،
وبعد أن استقرت حبيبات الغبار الكثيف التي أثارها
في أجواء المنطقة والعالم على السواء ،يفتح الباب
لـتـعــزيــز ال ـق ــراءة الـقــائـلــة ب ـ ّـأن الـتـصـعـيــد األع ـلــى إنـمــا
يستهدف االنسحاب األسرع ،بل ويعيد إلى الذاكرة
ال ـقــري ـبــة سـلـسـلــة أحـ ــداث وأف ـع ــال أمــري ـك ـيــة مـشــابـهــة
تسمح بتعميم هذه القراءة...
يـمـكــن فــي هــذا الـسـيــاق اسـتــذكــار حــدثـيــن مـشــابـهـيــن،
ال ـق ـصــف األمــري ـكــي ل ـم ـطــار ال ـش ـع ـيــرات ف ــي ســوريــة،
والذي أعلن ترامب بعده نيته االنسحاب من سورية،
وك ــذل ــك ع ـم ـل ـيــات الـتـصـعـيــد ح ــول خ ـطــوط الـمــاحــة
ابتدا ًء بأسر غريس  1ووصو ًال إلى إعالن ترامب أنه
ليس معني ًا بحماية المالحة في الخليج ،وليس معني ًا
وأن أص ـحــاب المصلحة
بـحـمــايــة م ــرور الـنـفــط فـيــهّ ،
عليهم أن يــدفـعــوا وأن يــوجــدوا هــم بأساطيلهم ،أما
هو فخارج من المنطقة ،ولن يبقي هناك أساطيل أو
قوى إال «كشركة حماية مدفوعة األجر» ،وليس في
إطار وجود إستراتيجي طويل األمد.
ّإن الـنـظــر إلــى الـسـيـنــاريــو الـمـكــرر ،ثــاث مــرات على
األقــل هــي المبينة أعــاه ،يعيد التأكيد على االتـجــاه
اإلسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي الـ ـم ــوض ــوع ــي الـ ـ ــذي ت ـس ـي ــر وف ـق ــه
واش ـن ـط ــن ب ــات ـج ــاه ان ـك ـف ــاء م ـت ـس ــارع ن ـحــو ال ــداخ ــل،
وباتجاه الخروج من منطقتنا ،والذي يتمظهر حتى
اآلن بهيئة انسحابات جزئية وإعادة تموضع.
رغم ذلك ،ينبغي االنتباه إلى حقيقة أنّه سواء بالنسبة
لـتــرامــب الــراغــب بــاالنـكـفــاء ،أو لـمـنــاوئـيــه الــداخـلـيـيــن
الــرافـضـيــن لـهــذا االنـكـفــاء ،فـ ّـإن عملية االنـكـفــاء بذاتها
تخضع لمعيار واقعي صــارم يتعلق بميزان األربــاح
والخسائر؛ فكلما كان البقاء األمريكي أكثر كلفة كان
االنسحاب أسرع والعكس بالعكس .يضاف إلى ذلك
ّأن إعادة التموضع التي ينفذها ترامب ،ولمن يراقبها
بــدقــة ،تستهدف فعلي ًا التمركز على المسائل األكثر
هشاشة واألكثر قابلية لتمديد الصراعات واألزمات،
بما في ذلك محاولة اللعب مجدد ًا بالقضية الكردية.
ّإن تـســريــع حــل أزم ــات الـمـنـطـقــة بــأســرهــا ،وســوريــة
بـشـكــل خ ــاص ،يـمــر عـبــر طــريــق واح ــد هــو تـســريــع
خــروج األمريكي ،وهــذا لن يتم بشكل ناجز إال عبر
السير بخطا صادقة وحقيقية باتجاه الحل السياسي
الـشــامــل عـلــى أس ــاس الـتـنـفـيــذ الـكــامــل لـلـقــرار ،2254
ال ــذي بــات الـمــوقــف الـفـعـلــي مـنــه ،ال الـلـفـظــي ،تعبير ًا
مكثف ًا عن صدقية الموقف الوطني للقوى السياسية
السورية المختلفة.
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أين الزيادة لعمال القطاع الخاص؟؟

حكايتنا طويلة
حكايتنا طويلة مع األزمات فهي مستمرة
وم ـم ـتــدة إل ــى مــا الن ـهــايــة طــالـمــا مــن ولــي
ع ـل ـي ـن ــا ول ـ ـيـ ــس نـ ـح ــن م ـ ــن واله ،ي ـف ـكــر
ويخطط للمسافة الواقعة بين عينيه وأنفه
ألن مــا يـصــرحــون بــه حــول أزمــاتـنــا ليس
شيئ ًا مفاجئ ًا لهم وليس شيئ ًا طارئ ًا عليهم
فاألزمات متكررة علينا منذ عقود ،نعيش
فــي دوامـتـهــا ومــآسـيـهــا وال حــل لـهــا إال ما
يقدمه أولئك المصرحون يومي ًا عن قرب
حل ما ،لهذه األزمة أو تلك لتتبخر الوعود
مع درجة حرارة الطقس السائدة.
بـ ــاألمـ ــس ص ـ ــرح أح ـ ــد ال ـم ـس ــؤول ـي ــن عــن
ال ـك ـه ــرب ــاء قـ ــائـ ـ ًا إن إم ـ ـ ـ ــدادات الـ ـغـ ــاز ال
ت ـك ـفــي لـتـشـغـيــل م ـح ـطــات ال ـك ـه ــرب ــاء ،وأن
هـنــاك ثـمــانــي مـحـطــات مـتــوقـفــة عــن العمل
لألسباب تلك ،ولـهــذا اقتضى األمــر اتخاذ
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة ت ـج ــاه هـ ــذا الـنـقــص
ال ـحــاصــل ب ــإم ــدادات ال ـغ ــاز ،واإلج ـ ــراء هو
التقنين بشكل عــادل ومتساو بين جميع
المحافظات ،وبالنسبة لدمشق وريفها فقد
زاد التقنين ألن كـمـيــات الـطـلــب قــد زادت
في هاتين المحافظتين بسبب البرد.
إن مــا يـتـحــدث عـنــه ال ـم ـســؤول عــن عــدالــة
التقنين كالم يحتاج إلى برهان ،والبرهان
هو الواقع الذي يعيشه الناس خاصة في
المناطق المصنفة ريف ًا ،وهي ال تبعد عن
دمـشــق الـعــاصـمــة إال بـضـعــة كـيـلــو مـتــرات،
وق ـ ــد تـ ـكـ ــون م ـت ـص ـل ــة ب ـم ـن ــاط ــق ت ـع ــد مــن
الـعــاصـمــة فــالـتـقـنـيــن ال ـعــادل ال ــذي يـتـحــدث
عنه المسؤول يصل فــي كــل األوقــات إلى
ساعات طويلة من القطع ليتبعها توصيل
متقطع أي إن هــذه المناطق تعيش ليلها
ونهارها بتقنين دائم وبال ماء دائم أيض ًا،
وه ـ ــذا ي ـس ـتــدعــي اس ـت ـخ ــدام ب ــدائ ــل وهــي
الـ ـم ــول ــدات ال ـت ــي ت ـج ـعــل ال ـت ـكــال ـيــف أع ـلــى
على مــوارد الحكومة وعـلــى مستخدميها
والناس مضطرون لذلك ،ألن أعمالهم قد
تـعـطـلــت وس ـبــل الـعـيــش قــد تـقـطـعــت بـهــم،
وال ــري ــف خــاصــة يـعـمــل سـكــانــه بــأغـلـبـيـتـهــم
ك ـحــرف ـي ـيــن وم ـه ـن ـي ـيــن ي ـع ـتــاشــون ع ـلــى مــا
ينجزونه مــن أعـمــال ،وكــذلــك هناك العديد
من الصناعات التى ازدادت تكاليفها لهذا
الــوضــع الــذي ال أفــق لحله ،وهــذا ينعكس
أيض ًا على العمال العاملين بهذه المنشآت،
حيث يضطرون للتوقف عن العمل ،وهذه
مـصـيـبــة الـمـصــائــب بــالـنـسـبــة لـهــم تــزيــد من
أوضــاعـهــم الـمـعـيـشـيــة س ــوء ًا عـلــى وضعها
السيئ أص ًال.
يمننا المسؤولون في كل مرة ،أن الدولة
تدفع تكاليف كبيرة بتأمينها تلك الخدمات،
ول ــم ي ـقــولــوا بــالـمـقــابــل م ــاذا يــدفــع الـنــاس
للدولة ثمن تلك الخدمات ،وال يقولون ما
حجم الضرائب التي يتحملها الناس بكل
أنواعها ،فقط المسؤولون يفكرون بعقلية
التاجر الذي يدفع ليأخذ ربح ًا مقابل دفعه
وخدماته.

صدر المرسوم التشريعي رقم  23لعام  2019والذي نص على زيادة األجور والرواتب وضم تعويض المعيشة إلى أساس الراتب ،وحددت المادة
( )2من المرسوم الفئات التي تدخل في نطاق شموله ،وهم العاملون المدنيون والعسكريون في الوزارات واإلدارات والمؤسسات العامة وشركات
ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات اإلدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات ،والمنشآت المصادرة والمدارس المستولى عليها استيالء
نهائياً وما في حكمها ،وسائر جهات القطاع العام ،وكذلك جهات القطاع المشترك التي ال تقل نسبة مشاركة الدولة عن  %75من رأسمالها.
ǧǧأديب خالد

وع ـل ـيــه فـ ــإن الـ ــزيـ ــادة ال ـم ــذك ــورة لــم
تشمل العاملين فــي الـقـطــاع الخاص
الخاضعين ألحكام قانون العمل رقم
 17لعام  ،2010إنما طبقت بحقهم فقط
ال ـمــادة ( )5مــن ال ـمــرســوم الـمــذكــور
أع ــاه وال ـتــي تـنــص عـلــى أن ي ــزداد
ال ـحــد األدنـ ــى ال ـع ــام ل ــأج ــور وال ـحــد
األدن ــى ألجــور الـمـهــن لـعـمــال القطاع
الـخــاص والـتـعــاونــي والمشترك غير
مـشـمــول بــأحـكــام الـقــانــون األســاســي
للعاملين بالدولة رقم  50لعام 2004
وتـعــديــاتــه لـتـصـبــح ( )47675لـيــرة
سورية شهري ًا.
وذل ـ ـ ــك ي ـع ـن ــي إخ ـ ـضـ ــاع ال ـت ـع ــوي ــض
المعيشي الــذي كــان يتقاضاه العمال
ب ـش ـك ــل مـ ـقـ ـط ــوع إلـ ـ ــى ال ـح ـس ـم ـي ــات
وال ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب ،وبـ ــالـ ـتـ ــالـ ــي ب ـ ـ ــد ًال مــن
نعطي العامل قمنا باألخذ منه دون
أن نـشـمـلــه ب ــزي ــادة األج ـ ــور ،فـكـيــف
اس ـت ـط ــاع ــت الـ ــدولـ ــة إل ـ ـ ــزام ال ـق ـط ــاع
الـخــاص بتضمين تعويض المعيشة
فـ ــي أسـ ـ ــاس الـ ــراتـ ــب ول ـ ــم تـسـتـطــع
إلزامه بزيادة الرواتب واألجور التي
أقــرت ـهــا لـلـعـمــال ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـع ــام؟.
ف ـب ـح ـس ــب رأي وزارة ال ـ ـشـ ــؤون

االجتماعية والعمل فإن قانون العمل
رقــم  17لـعــام  2010لــم يتضمن نص ًا
قــانــون ـي ـ ًا صــري ـح ـ ًا ي ـخــول ـهــا صــاحـيــة
إص ــدار قــرار بــزيــادة أجــور العاملين
فــي الـقـطــاع ال ـخــاص ،وإنـمــا يـحــق له
زيادة دورية لألجور مرة كل سنتين
 %9كحد أدنــى ،هــذا يعني أن العمال
فــي الـقـطــاع ال ـخــاص ال يـشـمـلـهــم أي
مرسوم لــزيــادة األجــور ،وليس لهم
س ــوى ال ــزي ــادة ال ــدوري ــة كــل سنتين
التي نص عليها قانون العمل ،فلماذا
ال تشملهم مــراسـيــم زيــادة األجــور؟
أليسوا يعيشون في نفس الظروف
المعيشية لعمال القطاع العام؟ بماذا
يختلفون حتى ال تشملهم الزيادة بل
شملتهم فقط من حيث دفع الضرائب
واالقتطاعات والحسميات؟.
إثراء بال سبب
الـعـمــال الــذيــن يـتـقــاضــون أج ــور ًا تقل
ع ــن  47675ل ـي ــرة س ــوري ــة ش ـهــري ـ ًا
ك ـي ــف س ـي ـت ــم إل ـ ـ ــزام أرب ـ ـ ــاب ال ـع ـمــل
ب ــرف ــع أجـ ــورهـ ــم إلـ ــى ال ـح ــد األدنـ ــى
الـعــام الـجــديــد؟ خــاصـ ًة وأن مؤسسة
التأمينات االجتماعية قامت بتعديل
األج ــور حـســب تـصــريــح مــديــر العمل
ف ــي وزارة الـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة

وال ـع ـمــل وف ــق ال ـحــد األدنـ ــى الـجــديــد
حاسوبي ًا ،أي إن المؤسسة ستكون
مارست إثرا ًء بال سبب على حساب
ال ـعــامــل ،وال تـمـلــك مــديــريــات الـعـمــل
ح ـســب ت ـصــريــح مــديــر ال ـع ـمــل ســوى
ال ـط ـلــب م ــن مـفـتـشـيـهــا إل ـ ــزام أربـ ــاب
الـعـمــل بــالـحــد األدن ــى ال ـجــديــد ،وهــذا
بـحــد ذاتــه غـيــر كــافٍ وال يــؤدي إلــى
نتيجة كما علمتنا التجارب السابقة،
وإذا كــانــت ت ـلــك الــوس ـي ـلــة الــوح ـيــدة
والـنــاجـعــة إللــزام أربــاب العمل برفع
الـحــد األدنــى الـعــام لــأجــور .لـمــاذا ال
ي ـتــم تـشـمـيــل ع ـمــال ال ـق ـطــاع ال ـخــاص
بـهــذه الــزيــادة ومــراقـبــة تطبيقها من
قبل مفتشي مديرية العمل؟
اللجنة الوطنية لألجور
إن قـ ــانـ ــون ال ـع ـم ــل نـ ــص أيـ ـضـ ـ ًا فــي
الـمــادة  70منه على اللجنة الوطنية
ال ـ ـت ـ ــي م ـه ـم ـت ـه ــا وض ـ ـ ــع ح ـ ــد أدن ـ ــى
لــأجــور وإعــادة النظر فيه للعاملين
الـمـشـمــولـيــن بــأح ـكــام ق ــان ــون الـعـمــل،
وحـ ـيـ ــث تـ ــراعـ ــي هـ ـ ــذه ال ـل ـج ـن ــة فــي
أداء مـهـمـتـهــا األزمـ ــات االق ـت ـصــاديــة،
وه ـ ـ ـبـ ـ ــوط س ـ ـعـ ــر ال ـ ـن ـ ـقـ ــد وصـ ـ ــرف
ال ـع ـم ـلــة الــوط ـن ـيــة وال ـق ــوة ال ـشــرائ ـيــة
والـمـسـتــوى الـعــام لــأسـعــار وغـيــرهــا

م ــن ال ـم ـت ـغ ـيــرات االق ـت ـص ــادي ــة ،ولـكــن
منذ صــدور قــانــون العمل عــام 2010
وحتى تاريخه ،ورغم كل المتغيرات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـس ـل ـب ـي ــة ع ـل ــى ذوي
ال ــدخ ــل ال ـم ـح ــدود ال ـت ــي ط ـ ــرأت فــي
البالد لم تعقد اللجنة أية اجتماعات،
ولم تمارس عملها المنصوص عليه
ق ــان ــون ـ ًا ،م ــع أن ــه م ــن ال ـم ـف ــروض أن
تجتمع الـلـجـنــة كــل ثــاثــة أشـهــر على
األقــل لدراسة واقــع األسعار المتغير
وتأثيرها على األجور.
مــن غير المنطقي أن تـطــرأ الــزيــادة
على األجور لعمال قطاع دون آخر
ت ـحــت ح ـجــج واهـ ـي ــة ،ف ـفــي ال ـن ـهــايــة
أحوال العمال جميعها سيئة ،نتيجة
لـ ـلـ ـظ ــروف االقـ ـتـ ـصـ ــاديـ ــة وتـ ــدهـ ــور
س ـعــر الـ ـص ــرف وان ـخ ـف ــاض الـقـيـمــة
الـشــرائـيــة لـلـيــرة ،ولــم تـفــرق األزمــة
ب ـي ــن ع ــام ــل فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـعـ ــام أو
ال ـخ ــاص ،فــال ـبــاء ك ــان ع ـلــى جـمـيــع
ذوي الــدخــل الـمـحــدود ولــم يستثنَ
أحــد ًا ،أم إن الحكومة تركت العمال
ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص ت ـحــت رح ـمــة
أرباب العمل ودون أن يكون لها أي
دور إيجابي لصالح العمال خوف ًا من
إزعاج أرباب العمل ولضمان زيادة
أرباحهم.
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نتابع ما بدأنا به في العدد الماضي حول أشكال اإلضراب
التي يمكن للطبقة العاملة والتنظيم النقابي أن يستخدمها
أثناء نضاله وخالل المفاوضات مع أصحاب العمل في قطاع
الدولة أو القطاع الخاص على حد سواء.

ǧǧنبيل عكام

 -3اإلضـ ـ ـ ـ ــراب الـ ـمـ ـتـ ـب ــاط ــئ :وه ــو
إضـ ـ ـ ــراب جـ ــزئـ ــي وي ـع ـت ـب ــر إضـ ــراب ـ ـ ًا
م ـت ـخ ـف ـي ـ ًا ،ح ـي ــث ي ـت ــم االت ـ ـفـ ــاق بـيــن
العمال على التباطؤ في العمل ،وفي
هـ ــذا ال ـن ــوع م ــن اإلضـ ـ ــراب ال ي ـقــوم
ف ـيــه ال ـع ـمــال ب ـم ـغ ــادرة م ـكــان الـعـمــل،
ولكن يلجؤون إلــى القيام بتخفيض
وتيرة العمل وكفاءة العمل بصورة
تــدريـجـيــة ت ــؤدى فــي نـهــايــة الـمـطــاف
إلــى خـفــض م ـعــدالت اإلن ـتــاج بنسب
مختلفة ،وقــد يـمـكــن أن يـلـجــأ الـعـمــال
ف ــي هـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن اإلضـ ـ ــراب إل ــى
ت ـق ـل ـيــل ال ـع ـم ــل فـ ــي ج ـ ــزء م ـع ـي ــن مــن
الـمـنـشــأة ي ـكــون لــه تــأثـيــر عـلــى بقية
خطوط اإلنتاج.
 -4اإلض ــراب المعيق :وتـقــوم فكرة
هذا اإلضراب على أن يتوقف العمال
في قطاع أو فرع معين في المنشأة
المعنية ،مما يترتب على ذلك إصابة
ب ــاق ــي ال ـق ـط ــاع ــات األخـ ـ ــرى بــال ـش ـلــل
الـ ـت ــام ،وذلـ ــك ح ـســب م ــا يـمـثـلــه ذلــك
القطاع أو الفرع من أهمية في سير
العملية اإلنتاجية في المنشأة ،مثال
ع ـلــى ذلـ ــك :تــوقــف ع ـمــال ال ـغ ــزل فــي
معامل النسيج ،أو عمال السحب في
المرحلة األولى أو الثانية في معامل
الكابالت.

 -5اإلضـ ــراب مــع االع ـت ـصــام :حيث
ي ـق ــوم ف ـي ــه ال ـع ـم ــال بـ ــاإلضـ ــراب عــن
العمل مع بقاء العمال في مكان العمل
دون مغادرته.
 -6اإلضـ ــراب الـفـجــائــي :وه ــو الــذي
ي ـقــوم بــه ال ـع ـمــال دون إع ــام إدارة
ال ـم ـن ـشــأة وي ـق ــوم ــون ب ــال ــدخ ــول فـيــه
بـ ـص ــورة ف ـجــائ ـيــة ت ـ ــؤدى إلـ ــى شـلــل
تـ ــام ف ــي ال ـع ـمــل بــال ـم ـن ـشــأة ف ــي كــافــة
أق ـس ــام ال ـم ـع ـمــل أو ال ـم ـص ـنــع ،ويـنـفــذ
هــذا اإلض ــراب بــأحــد الشكلين ،األول
يتم فيه حضور العمال إلــى المنشأة
ويمتنعون عن الــدخــول إلــى المعمل،
والـطــريـقــة الثانية عــدم الـحـضــور في
األساس إلى المنشأة.
 -7اإلضـ ــراب ال ـع ــادي :حـيــث يـقــوم
العمال باإلضراب العادي في توقف
ع ــن ال ـع ـم ــل ب ـش ـكــل ج ـم ــاع ــي وك ــام ـ ًا
ويكون متفق ًا عليه بشكل مسبق بين

الـعـمــال ،أي يـتــم االنـقـطــاع عــن العمل
لمجموعة أو قسم من العمال بهدف
تحقيق المطالب.
 -8اإلضـ ـ ـ ـ ــراب الـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــدي :وه ـ ــذا
الشكل من اإلضراب يتم فيه االتفاق
المسبق بين العمال من أجل الدخول
فـيــه ،كــذلــك يتم إعــام إدارة المنشأة
فـيــه بـشـكــل مـسـبــق ،وتــرتـبــط أسـبــابــه
ب ـظ ــروف ال ـع ـمــل ال ـع ــام ــة م ــن زيـ ــادة
األجور لمستوى المعيشة الضرورية
أو تـحـسـيــن ف ــي أح ــد ب ـنــود ش ــروط
العمل أو كلها.
كيف يحقق اإلضراب قوته؟
ي ـح ـقــق اإلض ـ ــراب ب ـش ـكــل ع ــام ع ــادة
قــوتــه م ــن خ ــال ق ــدرت ــه عـلــى إل ـحــاق
ال ـضــرر بـصــاحــب الـعـمــل ،وم ــن خــال
ال ـق ــوة ال ـع ــددي ــة ل ـل ـع ـمــال الـمـشــاركـيــن
ب ـ ــاإلض ـ ــراب ،ح ـي ــث يـ ـك ــون ال ـع ـن ـصــر

ال ـ ـحـ ــاسـ ــم ف ـ ــي ت ـح ـق ـي ــق الـ ـمـ ـط ــال ــب،
وكــذلــك الـتـضــامــن الـعـمــالــي والـنـقــابــات
ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـهــن م ــن خ ــال كــافــة
أشـكــال الـتـضــامــن .مـمــا يجبر صاحب
الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى الـ ـقـ ـبـ ــول والـ ـجـ ـل ــوس
ع ـل ــى ط ــاول ــة ال ـم ـف ــاوض ــات .وي ـم ـكــن
أن يـكـفــي ف ــي أح ـي ــان ك ـث ـيــرة مـجــرد
التهديد باإلضراب ،وأن تكون عملية
الـتـفــاوض مــع أصـحــاب األعـمــال أكثر
مرونة لمعرفة أصحاب العمل لمدى
الـخـســائــر ال ـتــي يـمـكــن أن تـلـحــق بهم
نتيجة اإلضراب.
وب ـن ــا ًء ع ـلــى ذل ــك يـمـكـنـنــا أن ن ـقــول،
إن ه ـن ــاك خ ـل ـ ًـا ف ــي ب ـع ــض أدوات
نـقــابــاتـنــا فــي الـتـعــامــل مــع الـتـحــوالت
الـ ـ ـجـ ـ ــاريـ ـ ــة فـ ـ ــي ال ـ ـط ـ ـب ـ ـقـ ــة الـ ـعـ ــامـ ـلـ ــة
والسياسات االقتصادية التي تسير
ع ـل ـي ـهــا ال ـح ـك ــوم ــات ال ـم ـت ـع ــاق ـب ــة مـنــذ
اخـتــراع اقتصاد السوق االجتماعي،

والـ ـسـ ــؤال ه ـنــا ه ــل هـ ــذا ال ـخ ـلــل هــو
خ ـل ــل مـ ـع ــرفـ ـيُّ؟ أم ه ــو ال ـع ـج ــز عــن
م ــواج ـه ــة ال ـت ـح ــدي ــات ال ـت ــي يـفــرضـهــا
الواقع ونقص المعلومات والمعارف
الـنـقــابـيــة ،وخ ـصــوص ـ ًا تـلــك الـمــرتـبـطــة
ب ـتــاريــخ ال ـحــركــة ال ـن ـقــاب ـيــة ال ـســوريــة
وظــروف تكونها ،وأيـضـ ًا االستفادة
من خبرات الحركة النقابية العالمية
والعربية .والسؤال اآلخر المطروح
الـ ـي ــوم ب ـش ــدة أك ـب ــر ك ـي ــف س ـتــواجــه
الـحــركــة الـنـقــابـيــة الـتـحــوالت الـجــاريــة
الـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ف ـ ــي ظ ـ ــل إع ـ ـ ـ ــادة األع ـ ـمـ ــار
والـ ـح ــل ال ـس ـي ــاس ــي ال ـق ــادم ـي ــن ،ول ــم
تستطع الحركة النقابية ومــن خالل
(ان ـت ـخــابــات ـهــا) ال ـن ـقــاب ـيــة ال ـت ــي جــرت
وض ــع تـلــك اإلسـتــراتـيـجـيــة والـخـطــط
من أجــل الدفاع عن حقوق ومصالح
الطبقة العاملة التي يتم سلبها بشكل
مستمر وخاصة األجور؟.

الطبقة العاملة

إضراب  250مليون عامل في الهند
ش ــارك م ـئــات اآلالف مــن ال ـع ـمــال الـمـنـتـسـبـيــن إل ــى نـقــابــات
عمالية في الهند ،بإضراب في العديد من المناطق الهندية،
وذلــك احتجاج ًا على سياسة الخصخصة وزيــادة البطالة،
حـيــث دع ــت الـنـقــابــات الـعـمــالـيــة الـيـســاريــة ،إل ــى احـتـجــاجــات
فــي جـمـيــع أن ـحــاء ال ـبــاد ضــد اإلص ــاح ــات الـعـمــالـيــة والـتــي
تشمل خصخصة بـعــض شــركــات الــدولــة ،كـشــركــة الـطـيــران
الهندية ،وشركة بهارات بتروليوم النفطية ،إضافة إلى دمج
بنوك القطاع العام ،وقدرت النقابات العمالية الرئيسة عدد
العمال المضربين بأنه فاق  250مليون عامل ،من قطاعات
المصارف والطاقة والنقل والتعدين وغيرها ،حيث تظاهر
ال ـع ـمــال الـمـحـتـجــون ف ــي ن ـيــودل ـهــي ،وف ــي والي ـت ــي الـبـنـغــال
ال ـغــرب ـيــة ش ــرق ال ـب ــاد ،وأوديـ ـش ــا ف ــي ال ـج ـنــوب ال ـشــرقــي،
وغيرها مــن الـمــدن الكبرى األخــرى أعلنت النقابات بكون
قانون العالقات الصناعية الجديد ال يخدم مصلحة العاملين
ألنه يسمح ألرباب العمل بطرد العاملين بشكل أكثر سهولة،
كما أنه ليس به أية ضمانات للعاملين.

إضراب عمال حقول النفط في السودان
أضرب عمال شركة بترونيد في حقول النفط بمنطقة
هجليج ،مــع التهديد بتوقف إنـتــاج النفط فــي الحقول
الرئيسة في السودان .وذلــك يوم الثالثاء السابع من
الشهر الجاري ،استمر يومين ثم تم رفعه ليوم واحد
واسـتـئـنــافــه مــرة أخــرى إلــى حـيــن االسـتـجــابــة لمطالب
ال ـع ـم ــال .وذلـ ــك اح ـت ـجــاج ـ ًا ع ـلــى ع ــدم زي ـ ــادة األجـ ــور،
وتـمـتـلــك شــركــة بـتــرونـيــد ثــاثــة ح ـفــارات لـصـيــانــة آبــار
الـنـفــط ،تـعـمــل فــي ثــاثــة ح ـقــول غ ــرب ك ــردف ــان ،وهــي
هجليج ونيم الواقعتان في منطقة هجليج ،بينما يقع
حقل بلوم على تخوم منطقة آبيي.
وكانت الشركة قد وعدت العمال برفع الرواتب مطلع
العام الجديد ،لكنها لم تفِ بتعهداتها .
وق ــد تـجــاهـلــت شــركــة ب ـتــرون ـيــد إضـ ــراب ال ـع ـمــال ،ولــم
تستجب لمطالب العمال أو التدخل لتشغيل الحفارات،
رغم حصولها على  7أالف دوالر يومي ًا من جراء عمل
الحفارة الواحدة.

عمال النسخ القضائيون يخوضون إضراباً
ي ــواصــل ع ـمــال الـنـســخ الـقـضــائـيــون ف ــي ال ـم ـغــرب تصعيد
إضرابهم ضد وزارة العدل ،بسبب عدم تجاوب الــوزارة
مــع مـطــالـبـهــم ،وع ــدم إشــراكـهــم فــي تـقــريــر مـصـيــر مهنتهم
فــي عمليات إصــاح منظومة وزارة الـعــدل ،وذلــك أســوة
بباقي القطاعات المهنية القضائية .هــذا وقــد دعــا المكتب
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـن ـقــابــة الــوط ـن ـيــة ل ـع ـمــال ال ـن ـســخ الـقـضــائـيـيــن
بــالـمـغــرب ،إلــى الــدخــول فــي إض ــراب وطـنــي أيــام  13و14
و 15كانون الثاني الجاري ،استكما ًال للخطوات النضالية
الـمـعـلــن عنها ســابـقـ ًا .وصــرحــت الـنـقــابــة أن هــذا اإلضــراب
أيض ًا يأتي للتنديد بالتجاهل الحكومي للمطالب العمالية
لعمال النسخ القضائيين ،وعــدم تطبيقها لنتائج الـحــوار
ال ــذي حـقــق ج ــزء ًا مــن مـطــالــب الـطـبـقــة الـعــامـلــة رغ ــم أنـهــا
خــاضــت عــدة جــوالت حــواريــة مــع ال ــوزارة الــوصـيــة منذ
أكثر من سنتين دون نتائج على أرض الواقع ،مما أدى
إلى زيادة االحتقان االجتماعي لدى هذه الفئة من العمال
ضمن منظومة المهن القانونية.

إضراب عمال خدمات البلدية
أضرب نحو  2500عامل من عمال النظافة يعملون
في بلديات في جميع المحافظات الكويتية ،بسبب
خصم مبالغ من رواتبهم نتيجة اإلضــراب السابق
للعمال .ومــن الجدير ذكــره أن عمال هــذه الشركة
ق ــام ــوا بـ ــاإلضـ ــراب ق ـبــل مـ ــدة ب ـس ـبــب عـ ــدم صــرف
ال ــروات ــب ألش ـهــر عــديــدة ،والـتـعــامــل الـسـيــئ مـعـهــم،
وكان أحد األعضاء يدعو إلى إنصاف عمال النظافة
المضربين عن العمل وعدم ظلمهم والوقوف على
ظاهرة تكرار هــذه اإلضــرابــات بسبب عــدم صرف
الــرواتــب ألشـهــر عــديــدة ،وق ــال إن إض ــراب الـعـمــال
رسالة منهم لمنحهم مطالبهم المستحقة واالطالع
عـلــى مــا يـعــانــونــه مــن مـشــاكــل فــي صــرف رواتـبـهــم،
والتعامل الخاطئ معهم مــن قبل شــركــات النظافة.
وبـيــن أن الـعـمــال المضربين لديهم الـتــزامــات مالية
وظروف معيشية وعائلية تحتم عليهم اإلنفاق على
أبنائهم وعائالتهم.
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مع تعمق األزمة العامة للرأسمالية ،وانعكاس نتائجها المباشرة والقاسية على الشعوب في بلدان
المركز الرأسمالي واألطراف ،بدأ حراك شعبي واسع ،افتتحته الطبقة العاملة بردها المباشر على
إجراءات قوى رأس المال تجاه حقوقها ،التي فقدتها ،وكانت المتضرر الرئيس من األزمة االقتصادية
لصلتها المباشرة باإلنتاج بمختلف مراحله ،حيث فقدت الكثير من المكاسب التي حصلت عليها في
مرحلة توازن القوى التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية بين المعسكر االشتراكي بقيادة االتحاد
السوفييتي ،والمعسكر الرأسمالي بقيادة اإلمبريالية األمريكية.
ǧǧعادل ياسين

لـقــد كــانــت الــرأس ـمــال ـيــة مـضـطــرة حينها
ل ـت ـقــديــم تـ ـنـ ــازالت ل ـل ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة فــي
مـجــرى صــراعـهــا الـضــاري مــع المعسكر
االشـتــراكــي ،الــذي كــان يقدم قــوة المثل
لـلـعـمــال فــي ال ـعــالــم ،مـمــا جـعــل الـنـقــابــات
وال ـ ـع ـ ـم ـ ــال ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ــراك ـ ــز واألط ـ ـ ـ ــراف
الــرأسـمــالـيــة يـنــاضـلــون مــن أج ــل انـتــزاع
المزيد من المكاسب التي تحقق الكثير
م ـن ـهــا ف ــي م ــرح ـل ــة م ــا س ـم ــي (ب ــال ــرف ــاه
االج ـت ـمــاعــي) ،فـلـعـبــت دور ًا رئـيـسـ ًا في
رف ـ ــع م ـس ـت ــوى م ـع ـي ـشــة ال ـع ـم ــال الـ ــذي
كــان على حـســاب شـعــوب المستعمرات
ومناطق النفوذ اإلمبريالي ،عبر زيادة
األجـ ـ ـ ــور وت ـخ ـف ـي ــض س ـ ــاع ـ ــات ال ـع ـم ــل
وتحسين الرعاية الصحية واالجتماعية
بعد الوصول إلى سن التقاعد..
ول ـك ــن هـ ــذا الـ ـ ـدَّالل وال ــرف ــاه ـي ــة ال ـعــال ـيــة
الـتــي عــاشـهــا الـعـمــال وعــاشـتـهــا الشعوب
األوروبية لم تستمر طوي ًال ،خاص ًة بعد
تـبـنــي الــرأسـمــالـيــة فــي الـمــراكــز للنظرية
الـلـيـبــرالـيــة فــي االق ـت ـصــاد ،وتــرافــق ذلــك
مــع هـجــوم واس ــع شـنـتــه عـلــى الـنـقــابــات
متبع ًة سياسة العصا والجزرة ،ما أدى
إلى اختراق واسع من جانب الرأسمالية
لـلـكـثـيــر م ــن االت ـ ـحـ ــادات ال ـن ـقــاب ـيــة ال ـتــي
أخ ـ ــذت تـ ـس ــاوم ع ـل ــى م ـص ــال ــح ال ـط ـب ـقــة
الـعــامـلــة ومـكــاسـبـهــا ،وه ــذا جـعــل الطبقة
العاملة تخسر قــوة مهمة في مجابهتها
ومـقــاومـتـهــا لـلـسـيــاســات الـلـيـبــرالـيــة التي
تعمل على تجريد العمال من المكاسب،

وخاص ًة تلك المتعلقة بالعمل الدائم.
ل ـقــد اع ـت ـمــدت ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ف ــي سـيــاسـتـهــا
ت ـجــاه ال ـع ـمــال( :أن ــه ال عـمــل دائ ـم ـ ًا وال
ضـمــانــات دائ ـمــة) مـمــا أدى إل ــى ازدي ــاد
ك ـب ـيــر ف ــي ن ـســب ال ـب ـطــالــة والـمـهـمـشـيــن
والمشردين الذين فقدوا فرص عملهم،
وأصبحوا بال مأوى ،يفترشون األرض
ويـلـتـحـفــون ال ـس ـمــاء ،يـعـيـشــون عـلــى ما
يُ ـق ـدَّم ل ـهــم م ــن إع ــان ــات م ــن الـجـمـعـيــات
الخيرية في اللباس والطعام وخالفه.
الرأسمالية تعلمت بخبرتها الطويلة في
المجابهة مع الحركات النقابية والعمالية
أنـ ـهـ ــا ال ت ـس ـت ـط ـي ــع ت ـن ـف ـي ــذ س ـي ــاس ــات ـه ــا
االق ـت ـصــاديــة فــي الـنـهــب إذا لــم تسيطر
وت ـح ـتــوي ال ـح ــرك ــات ال ـن ـقــاب ـيــة ،فـعـمـلــت
ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم االمـ ـتـ ـيـ ــازات والـ ــرشـ ــاوى
ل ـه ــا ،وإش ــراك ـه ــا ف ــي إدارة الـمـجـمـعــات
الصناعية ،حتى أصبحت هــذه النقابات
ال ـي ـم ـي ـن ـيــة جـ ـ ــزء ًا مـ ــن م ـن ـظ ــوم ــة ال ـق ـمــع
الرأسمالي في وجه أية تحركات عمالية
ت ـح ــدث ،وتـ ـس ــاوم ع ـلــى أج ـ ــور ال ـع ـمــال
وحقوقهم ،وتسوف في تنفيذ مطالبهم.
إن مــوازيــن الـقــوى الـســائــدة بعد انهيار
االتحاد السوفييتي ،وما قبيل االنهيار،
كــانــت تسمح للقوى الــرأسـمــالـيــة بتنفيذ
سياساتها تجاه الطبقة العاملة وقواها
ال ـ ـح ـ ـيـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي أخ ـ ـ ــذت ت ـن ـظ ــم ن ـف ـس ـهــا
وت ـع ـي ــد ت ــرت ـي ــب ص ـف ــوف ـه ــا م ــع اش ـت ــداد
ال ـت ـن ــاق ـض ــات وت ـع ـم ـق ـهــا وتـ ـج ــذره ــا فــي
المراكز الرأسمالية ،وحتى في أطرافها،
خاصة وأن قطاعات واسعة من القوى
الشعبية بدأت تنضم إلى الطبقة العاملة

الرأسمالية
تسعى للخروج
من أزمتها
العميقة عبر
أشكال مختلفة
ومنها تفجير
بؤر التوتر
المختلفة في
العالم وتحديداً
في منطقتنا
الممتدة من
بحر قزوين إلى
المتوسط

فــي احـتـجــاجــاتـهــا وإضــرابــات ـهــا ،مـمــا زاد
فـ ــي ع ـم ــق أزمـ ـ ــة الـ ـنـ ـظ ــام ال ــرأس ـم ــال ــي،
ونـقــل الـحــراك إلــى داخـلــه ،وأظـهــر عمق
التناقضات التي بدأت تفعل فعلها منذرة
بتحوالت اجتماعية وسياسية قد تطيح
بالمخططات والبرامج الرأسمالية إذا ما
توفر العامل الذاتي أي الحزب الثوري
ال ـ ــذي ي ـق ــود وي ـن ـظــم الـ ـح ــراك ال ـع ـمــالــي
بمختلف مستوياته.
الــرأسـمــالـيــة تسعى لـلـخــروج مــن أزمتها
العميقة عبر أشكال مختلفة ومنها تفجير
بؤر التوتر المختلفة في العالم ،وتحديد ًا
فــي منطقتنا الـمـمـتــدة مــن بـحــر قــزويــن
إلــى المتوسط ،ولـكــن إذا مــا استطاعت
الطبقة العاملة والقوى الشعبية األخرى
الـ ـت ــي ت ـ ـضـ ــررت مـ ــن ال ـن ـه ــب الـ ــواسـ ــع،
والمتضامنة في احتجاجاتها مع الطبقة
ال ـع ــام ـل ــة ،أن ت ــوح ــد ص ـفــوف ـهــا وت ـح ــدد
أهدافها بدقة وتصعِّد من نضالها اليومي
فـهــذا ال ـحــراك سـيـصـعــب مـهـمــة الـخــروج
م ــن األزمـ ــة وي ـع ـقــدهــا أك ـثــر بــالــرغــم مــن
كــل الـمـحــاوالت ،وهــذا مــا نـشــاهــده اآلن
ف ــي ال ـح ــراك الـشـعـبــي الـكـبـيــر ال ــذي بــدأ
ف ــي فــرن ـســا وب ـعــض الـ ــدول األوروب ـي ــة
األخ ــرى ،وهــو بــاتـســاع وتـعــاظــم ويمتد
إلى األطــراف كما هو حاصل في الهند،
حيث ماليين العمال في الشارع.
إن ما يجري من حراك شعبي وعمالي
واس ـ ـ ــع يـ ــؤكـ ــد ال ـت ـن ـب ــؤ ال ـع ـل ـم ــي الـ ـع ــام
المستند إلــى قاعدة معرفية واسعة في
اكتشاف عُمق األزمة الرأسمالية وتطور
تـنــاقـضــاتـهــا ،ال ـتــي سـتـفـضــي إل ــى ع ــودة
الجماهير إلى الشارع ،واتساع تأثيرها
فــي الـحـيــاة السياسية واالجـتـمــاعـيــة ،إذ
ب ـ ــدأت ت ـط ــرح ف ــي ش ـع ــارات ـه ــا ضـ ــرورة
ال ـن ـض ــال ض ــد ال ــرأس ـم ــال ـي ــة وقــوان ـي ـن ـهــا
الـ ـمـ ـت ــوحـ ـش ــة ال ـ ـتـ ــي أدت إلـ ـ ــى إفـ ـقـ ــار
ال ـش ـعــوب ،بـمــا فـيـهــا شـعــوبـهــا ،واغـتـنــاء
وإعـ ــادة تـمــركــز ال ـث ــروة بـيــد مــا نسبته

 %1م ــن ال ـس ـكــان ع ـلــى ح ـســاب األغـلـبـيــة
العظمى منهم.
إن ح ــرك ــة ال ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة م ــن خ ــال
اإلضرابات والمظاهرات واالحتجاجات
تُ ـكـ ِـســب ال ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي جــذري ـتــه فــي
مواجهة النظام الرأسمالي ،وذلك بسبب
تناقض مصالحها العميقة مع االستغالل
ال ــرأس ـم ــال ــي ال ـ ــذي ي ـب ــدو أنـ ــه «أب ـ ــدي»
ك ـم ــا ك ـ ــان يـ ـس ــوق لـ ــه ب ـع ــض م ـن ـظــري
اإلمبريالية.
إن التناقض األساس بين (العمل ورأس
ال ـم ــال) ،والـ ــذي لــن يُ ـحَ ـ ّل ّإل بــاإلطــاحــة
ال ـكــام ـلــة ب ـعــاقــات اإلن ـت ــاج الــرأس ـمــال ـيــة،
وتحقيق االشتراكية التي ستؤمِّن العدالة
االجـتـمــاعـيــة ،وتـنـفــي االسـتـغــال والنهب
ل ـج ـه ــود وعـ ـ ــرق ال ـم ــاي ـي ــن مـ ــن ال ـع ـم ــال
العاملين فــي الـمـجــال الــذهـنــي والعضلي،
وتحقيق الديمقراطية الحقيقية للمنتجين.
إن ال ـقــوى الــرأسـمــالـيــة أخ ــذت تستشعر
ال ـخ ـطــر ال ـم ـح ــدق ب ـهــا م ــن ج ـ ــراء ن ــزول
الجماهير إلــى ال ـشــارع ،فـهــي تعمل على
إج ـه ــاض ــه بـمـخـتـلــف ال ــوس ــائ ــل وال ـس ـبــل،
عـبــر تـشــويـهــه ووصـفــه بــالـتـخــريــب تــارة،
ومــواجـهـتــه بـعـنــف ت ــارة أخ ــرى ،ويـلـعــب
اإلعالم الرأسمالي دور ًا مهم ًا في التقليل
من أهمية الحراك الطبقي الشعبي ،بعدم
تـغـطـيـتــه إعــام ـي ـ ًا ،ويـســاهــم مـعــه اإلعــام
ال ــرج ـع ــي ال ـع ــرب ــي الـ ــذي ل ــه بـ ــاعٌ طــويــل
فـ ــي ت ـس ــوي ــق ال ـس ـي ــاس ــات اإلم ـب ــري ــال ـي ــة
االستعمارية في منطقتنا ،والتي يُظهرها
ب ــأن ـه ــا س ـي ــاس ــة م ــداف ـع ــة ع ــن ال ـش ـع ــوب،
وتـسـعــى إلــى تحقيق حــريـتـهــا ،والحقيقة
هــي أن تـلــك الـسـيــاســات تسعى إلــى قتل
شعوبنا واستالب حريتنا ونهب خيرات
أوطاننا التي سندافع عنها حتى الرمق
األخير.
إن ال ـع ـص ــر اآلن ه ــو ع ـص ــر ال ـش ـعــوب
الـ ـث ــائ ــرة م ــن أجـ ــل حــري ـت ـهــا وكــرام ـت ـهــا
وسالمة أوطانها واستقاللها الناجز.
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الدولة القادرة :طهران والسالح النووي

منذ ما قبل التصعيد األخير بين الواليات المتحدة األمريكية وإيران في المنطقة جراء اغتيال قائد فيلق القدس
اإليراني ،قاسم سليماني ،والرد اإليراني المقابل بقصف قاعدة عين األسد األمريكية في العراق ،كثرت األحاديث
والتحليالت عن مصير االتفاق النووي اإليراني شبعد انسحاب واشنطن منه ،وانعكاسات ذلك حول إمكانية قيام
سالح نووي لزيادة إمكاناتها في مجال الردع العسكري.
طهران بتطوير ٍ
ǧǧسعد خطار

ف ــي عـ ــام  2018أك ـ ــدت ه ـي ـئــة ال ـط ــاق ــة ال ــذري ــة
اإليــران ـيــة أن ـهــا سـتـبــدأ بـتـخـصـيــب ال ـيــوران ـيــوم
الــذي تـجــاوز (فــي ذلــك الـحـيــن) الـحــد األقصى
البالغ  %3,67إلى  %4,5في مصنع «فورسداو»
اإليــرانــي ،وكــان ذلــك بمثابة الـخـطــوة الــرابـعــة
الـ ـت ــي ات ـخ ــذت ـه ــا طـ ـهـ ــران فـ ــي إطـ ـ ــار تـقـلـيــص
الـتــزامــاتـهــا بموجب االتـفــاق الـنــووي اإليــرانــي
الـمــوقــع فــي ع ــام  ،2015الـتـقـلـيــص ال ــذي مـ ّثــل
رد ًا إيــرانـيـ ًا على انـسـحــاب الــواليــات المتحدة
األمــري ـك ـيــة بـشـكـ ٍـل مـنـفــرد مــن االت ـف ــاق ،وعـلــى
العجز األوروبي عن إنقاذه.
الخطوة األخيرة
زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي
منذ ذلــك الــوقــت ،عزمت طهران على مواصلة
تقليص التزاماتها كــل  60يــومـ ًا« ،حتى تعود
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إل ــى االت ـفــاق أو تستطيع
ال ـ ــدول األوروب ـ ـيـ ــة تــوف ـيــر ال ـت ـخ ـف ـيــف ال ـكــافــي
مــن الـعـقــوبــات» .وفــي آخــر خـطــوة لـهــا ،أعلنت
إي ــران أن ـهــا س ــوف تـتـخـلــى عــن ال ـحــد األقـصــى
لعدد أجهزة الطرد المركزي ،مما عزز بعض
التكهنات بوجود قرار مركزي إيراني بالسير
نحو التخلص من القيود المفروضة على خلق
وتطوير ترسانة نووية إيرانية.
وفي سياق الرد على تباطؤ الدول األوروبية
ال ـمــوق ـعــة (بــري ـطــان ـيــا وفــرن ـســا وأل ـمــان ـيــا) فــي
الوفاء بالتزاماتها مع طهران ،ظهرت أصوات
إيــرانـيــة عــديــدة تدعو الـقــادة اإليرانيين للعمل
عـلــى ال ـخ ــروج مــن م ـعــاهــدة ال ـحــد مــن انـتـشــار
األس ـل ـح ــة الـ ـن ــووي ــة ،وذل ـ ــك انـ ـط ــاقـ ـ ًا م ــن أن
إيران ال تستفيد تمام ًا من عضويتها في هذه
ال ـم ـع ــاه ــدة ف ــي ظ ــل عـ ــدم ان ـض ـم ــام دول مـثــل
الهند وبــاكـسـتــان والـكـيــان الصهيوني وكــوريــا
الشمالية إليها.
ورغــم ذلــك ،ال ينبغي إغـفــال الـتــأكـيــد اإليــرانــي
ال ـم ـت ـك ــرر بـ ــأن ت ـق ـل ـيــص طـ ـه ــران الل ـتــزامــات ـهــا

ال ـنــوويــة «ال يـعـنــي إن ـه ــاء جـمـيــع االل ـتــزامــات
ب ـمــوجــب االت ـف ــاق الـ ـن ــووي ،ك ـمــا ال يـعـنــي أن
إيران قررت االنسحاب من االتفاق» ،وبالفعل،
يـمـكــن مــاح ـظــة ال ـع ــدد ال ـم ـتــزايــد م ــن ال ـخ ـبــراء
اإليرانيين الذين يؤكدون رغبة إيــران الجدية
بااللتزام الكامل باالتفاق ،وبشك ٍل خاص إنهاء
العقوبات االقتصادية المفروضة على البالد،
لكن مع التشديد على مسألة حاجة إيــران إلى
تأمين إمكاناتها في الردع العسكري ،وال سيما
بعد االعتداءات األمريكية األخيرة.
ماذا لو قررت طهران ذلك؟
يــؤكــد الـخـبـيــر فــي الـحــد مــن األسـلـحــة الـنــوويــة
فــي مـعـهــد «م ـيــدل ـبــوري» ل ـلــدراســات الــدول ـيــة،
مــايـلــز بــومـبـيــر ،أن إي ــران ســوف تـحـتــاج عــامـ ًا
واحــد ًا إلعــادة الهياكل األساسية النووية إلى
مـسـتــويــات مــا قـبــل الـعــام  ،2015ويـسـتـنــد هــذا
الحساب إلى مقدار العمل الــذي سيتعين على
ط ـهــران أن تـنـجــزه وف ـق ـ ًا لــإمـكــانــات الـحــالـيــة،
ولكن من المتوقع أن تقل هذه المدّة ك ّلما زاد
عــدد أجـهــزة الـطــرد الـمــركــزي ،بحيث ينطوي
تـقــديــر الــوقــت عـلــى الـكـثـيــر مــن الـتـخـمـيــن ،ألنــه
يعتمد عـلــى مــدى جــديــة طـهــران فــي الـتـحــرك،
وال ـم ـســألــة ف ــي ال ـع ـمــق تـكـمــن ف ــي اإلج ــاب ــة عــن
سؤال كيف لبلدٍ ما أن يقوم بتسريع تخصيب
اليورانيوم من المستويات المنخفضة الالزمة
لـمـحـطــات ال ـطــاقــة ال ـنــوويــة إل ــى ال ـم ــواد الـتــي
تـصـلــح لـصـنــع األسـلـحــة الـنــوويــة؟ فـكـجــزء من
االت ـف ــاق ال ـن ــووي ،خـفـضــت ط ـه ــران تـخـصـيــب
اليورانيوم إلى  ،%3,7وخزنت ما ال يزيد عن
 300كيلوغرام منه ،وتعمل حالي ًا على 5000
جهاز طرد مركزي من أصل  19000جهاز كان
موجود ًا قبل توقيع االتفاق.
ت ـح ـت ــاج طـ ـه ــران إلـ ــى ت ـخ ـص ـيــب ال ـي ــوران ـي ــوم
ب ـن ـس ـبــة  %90ل ـت ـص ـنــع س ــاحـ ـ ًا نـ ــووي ـ ـ ًا ،وإذا
مــا نـظــرنــا إلــى الـمـسـتــوى الـحــالــي ( )%4,5قد
يُعتقد بــأن طـهــران مــا زالــت بـعـيــدة كـثـيــر ًا عن
الــوصــول إلــى نـسـبــة الـ ــ %90الـمـطـلــوبــة .ولكن

ما ال ينبغي إغفال
التأكيد اإليراني
المتكرر بأن تقليص
طهران اللتزاماتها
النووية «ال يعني
إنهاء جميع
االلتزامات بموجب
االتفاق النووي كما
ال يعني أن إيران
قررت االنسحاب من
االتفاق»

ه ـنــا تـنـبـغــي اإلش ـ ــارة إل ــى أن إي ـ ــران تـحـتــاج
عــام ـ ًا واحـ ــد ًا ل ـل ـعــودة إل ــى الـهـيــاكــل األســاسـيــة
ال ـتــي كــانــت مــوجــودة قـبــل االت ـفــاق ال ـنــووي،
أي إلى نسبة تخصيب ( %20وهي ما تسمى
بالعتبة الـحــرجــة) .وبحسب المدير التنفيذي
لــرابـطــة مــراقـبــة الـتـسـلــح ،داري ــل كـيـمـبــل ،فــإن
عملية تخصيب اليورانيوم من المستوى %1
إلــى الـمـسـتــوى  %20هــي أكـثــر صـعــوبــة بكثير
مــن تخصيب الـيــورانـيــوم مــن المستوى %20
إل ــى الـمـسـتــوى  .%90ويـعـتـمــد م ـقــدار الــوقــت
ال ـم ـس ـت ـغــرق إلن ـج ــاز ه ــذه ال ـمــراحــل الــرئـيـســة
للتخصيب فــي نهاية الـمـطــاف على كــم ونــوع
أجـهــزة الـطــرد الـمــركــزي اإليــرانـيــة .أي أننا ال
ن ـت ـحــدث ع ــن عـمـلـيــة م ــن شــأن ـهــا أن تـسـتـغــرق
عشرات السنين ،بل عن عملية تحتاج تكثيف
إيران جهودها العلمية والتكنولوجية ألعوام
قليلة فقط .ويوافق أخصائي السياسة النووية
فــي كـلـيــة كـيـنـيــدي الـحـكــومـيــة لـلـعـلــوم بجامعة
ه ــارف ــارد ،مــاثـيــو ب ــون ،عـلــى هــذا االسـتـنـتــاج:
«يـمـكــن إليـ ــران ،فــي ح ــال لــم يـســاعــدهــا أحــد،
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أن تنتج ما يكفي من المواد لصنع قنبلة في
غضون عام ،وأن تنجز صناعة القنبلة بنفسها
بعد ذلــك بوقت قصير ،إننا نتحدث عن فترة
تتراوح ما بين ثالثة وتسعة أشهر».
ح ـتــى اآلن ،ال ت ـب ــدو ط ـه ــران ت ـم ـيــل إل ــى هــذا
الخيار ،وال تزال تحاول ترسيخ انطباع حاسم
لدى دول العالم بعدم سعيها إلى صناعة قنبلة
نــوويــة ،بـمــا فــي ذلــك تـشــديــدهــا عـلــى سماحها
للوكالة الدولية للطاقة الــذريــة بمراقبة مواقع
تـخـصـيــب ال ـي ــوران ـي ــوم ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا .ول ـكــن مــا
ال ت ـســاوم عـلـيــه ط ـهــران هــو ضـ ــرورة عــودة
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة إل ــى ط ــاول ــة ال ـم ـفــاوضــات
وااللـتــزام بــاالتـفــاق الـنــووي ،ورفــع العقوبات
االقتصادية المفروضة عليها ،ولكن الفرق أن
هــذه التصريحات ال تخرج عن دولــة مأزومة
تـسـتـجــدي ال ـم ـفــاوضــات ،بــل عــن دول ــة ق ــادرة
ولــدي ـهــا مــن ال ـخ ـيــارات مــا يـسـمــح لـهــا بـتــأمـيــن
قدراتها العسكرية الرادعة.
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االنقسام الداخلي األمريكي

ال يختلف اثنان على مدى تأثير السياسات األمريكية المختلفة في التطورات التي يشهدها العالم بأسره ،وفي كل
فإن من الواضح ّأن هذه السياسات تظهر في الفترة األخيرة على األقل ،بوصفها محصلة
بقعة من بقاعه .وكذلك ّ
شرس يتصدره شكلياً :ترامب من جهة ،والديمقراطيون (ومعهم أجزاء كبرى من المؤسسة ككل بما في
لصراع داخلي ٍ
ذلك جمهوريون كثر) من الجهة الثانية.
ǧǧمهند دليقان

الدور العالمي للواليات المتحدة
ت ــزداد الـحــاجــة العملية لفهم الـصــراع الــداخـلــي
األم ــري ـك ــي ،ل ـمــا ل ــه م ــن تــأث ـيــر ع ـلــى س ـيــاســات
واش ـ ـن ـ ـطـ ــن الـ ـعـ ــالـ ـمـ ـيـ ــة ،وخ ـ ــاص ـ ــة تـ ـلـ ــك ال ـت ــي
تــدفــع ن ـحــو شـفـيــر ان ـف ـج ــارات عــالـمـيــة ك ـبــرى،
وحــروب وأزمــات ال نهاية لها .ولعل المدخل
األكـثــر أهـمـيــة لـهــذا الـفـهــم هــو الـتـحــوالت التي
ت ـطــرأ عـلــى دور ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة الـعــالـمــي
السياسية والعسكرية من حيث النتيجة ،ولكن
االقتصادية من حيث األساس ،وذلك في ظل
ت ــوازن دول ــي جــديــد يـتـعــزز ح ـضــوره فــي كل
المجاالت واألنحاء ،وعلى أساس يومي...
ّإن الـمــوقــع الـفــريــد لـلــواليــات الـمـتـحــدة ،كقطب
واح ــد يـحـكــم الـعــالــم بــأســره ،وال ــذي بــرز عقب
انهيار االتحاد السوفييتي ،ولمدة لم تتجاوز
الـعـقــديــن؛ حـيــث بــدأ الـصـعــود الـعــاصــف للصين
وروسـ ـي ــا ،ب ــل وق ـب ــل ذل ــك ط ــرد الـ ـ ــدوالر مــن
ال ـم ـســاحــة األوروبـ ـيـ ــة ع ـبــر الـ ـيـ ــوروّ ،إن هــذا
الـمــوقــع الـفــريــد ،يـعــود بـجــذوره ال إلــى انهيار
االت ـحــاد السوفييتي ونـهــايــة الـحــرب ال ـبــاردة،
ب ــل بــال ـض ـبــط إلـ ــى الـ ـح ــرب ال ـعــال ـم ـيــة ال ـثــان ـيــة
ونتائجها .فــي تلك الـحــرب ،ومــن وجـهــة نظ ٍر
سـيــاسـيــة عــامــة ،يمكن الـقــول ّإن المنتصر هم
«الحلفاء» ،وعلى رأسهم االتحاد السوفييتي،
ول ـكــن مــن وج ـهــة نـظــر اقـتـصــاديــة بـحـتــة ،فـ ّـإن
ال ـم ـن ـت ـص ــر ال ــوحـ ـي ــد فـ ــي ت ـل ــك الـ ـحـ ــرب كــانــت
الــواليــات المتحدة األمــريـكـيــة ،الـتــي لــم تخسر
شيئ ًا في تلك الحرب ،في الوقت الذي تدمرت
به أوروبا بأكملها بما فيها االتحاد السوفييتي
الذي طالته الحصة األكبر من التدمير ،بشري ًا
واق ـت ـص ــادي ـ ًا ،ح ـصــة ت ـف ــوق ب ـك ـث ـيــر ت ـلــك ال ـتــي
تكلفتها ألمانيا النازية نفسها.
خ ـلــف ال ـب ـحــار وال ـم ـح ـي ـطــات ،ج ـنــت ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة ث ـمــار الـنـصــر االق ـت ـصــاديــة ،وخــاصــة
ب ـ ــال ـ ـه ـ ــروب الـ ـجـ ـمـ ــاعـ ــي ل ـ ـ ـ ــرؤوس األمـ ـ ـ ــوال

األوروب ـ ـيـ ــة بــات ـجــاه ـهــا ،وك ــذل ــك ب ـه ــروب أهــم
العقول األوروبية نحوها ،بل وكانت منفردة
في ذلك النصر إلى حدٍ شبه مطلق؛ فبلغ ناتجها
المحلي مــا يـصــل إلــى نـصــف الـنــاتــج اإلجـمــالــي
العالمي وفق تقديرات عديدة ،وجاءت بريتين
وودز التي حولت الــدوالر إلــى عملة عالمية،
لتترجم ذلك الواقع.
ابـتــدا ًء مــن تلك اللحظة ( ،)1944بــدأت عملية
إعادة تصميم العالقات الدولية ككل ،من الباب
االق ـت ـصــادي أو ًال ثــم الـسـيــاســي والـعـسـكــري،
ع ـلــى أسـ ــاس الـهـيـمـنــة الـمـطـلـقــة ل ـل ــدوالر عـلــى
التجارة العالمية بأسرها ،وصو ًال إلى تكريس
صيغة االستعمار الجديد االقتصادي (التبادل
الــامـتـكــافــئ بــآلـيــاتــه الـمـتـعــددة) ،وهــي الصيغة
الـتــي حـمـلــت فــي ذات ـهــا ب ــذور األزم ــة الــراهـنــة؛
فـعـمـلـيــة ال ـن ـهــب ال ـتــاري ـخــي بــواس ـطــة الـ ــدوالر
الـتــي وصـلــت ح ــدود ًا فـلـكـيــة ،لــم تـتـضـمــن نهب
ال ــدول األخ ــرى بـمــا فيها الحليفة فـحـســب ،بل
وأدت أي ـض ـ ًا إلــى ت ـش ـوّهٍ عـمـيــق فــي االقـتـصــاد
األمريكي نفسه ،الذي تحول شيئ ًا فشيئ ًا إلى
واح ــد مــن أك ـثــر االق ـت ـصــادات الـعــالـمـيــة ريـعـيــة
وب ـع ــد ًا ع ــن اإلن ـت ــاج الـحـقـيـقــي؛ إذ إض ــاف ــة إلــى
انـخـفــاض الحصة المطلقة لـلــواليــات المتحدة
مـمــا ي ـقــرب  %50مــن ال ـنــاتــج اإلج ـمــالــي لـلـعــالــم
الرأسمالي نهاية الحرب العالمية الثانية ،إلى
حــدود  %23الـيــوم ،فـ ّـإن مــا هــو أكـثــر مــن ذلــك
هــو حـجــم الـتـشــوه الـهــائــل بــاتـجــاه الــريـعـيــة في
االق ـت ـصــاد األمــري ـكــي( :تـشـكــل حـصــة اإلن ـتــاج
الحقيقي «زراع ــة– صـنــاعــة–بـنــاء»  %20,1من
إجمالي الناتج المحلي في الواليات المتحدة،
ب ـم ـقــابــل  %35,4 ،%42,1 ،%56ف ــي ك ــل مــن
الصين ،روسيا ،وألمانيا على التوالي)؛ أيّ ّإن
اإلسهام بـ  %23من الناتج العالمي اإلجمالي،
ينخفض إلــى ح ــدود  %10مــن الـنــاتــج العالمي
الـحـقـيـقــي اإلج ـمــالــي ،وح ـصــة الـصـيــن مــن ذلــك
الناتج أكبر بشكل ملحوظ من حصة أمريكا،
وه ــو م ــا يـتـنــاقــض بـشـكــل صـ ــارخ م ــع ال ــوزن

أحد المؤشرات
على التطور الذي
جرى على الصيغة
اإلمبريالية هو
ظهور الغطاء
اإليديولوجي
الجديد المركب من
مقوالت العولمة
والنيوليبرالية وما
بعد الحداثة

السياسي العالمي الــراهــن للواليات المتحدة،
ويدفع موضوعي ًا باتجاه إعادة رسم العالقات
الدولية ككل...
انهيار سيادة الدوالر
رغ ـ ــم انـ ـطـ ــاق ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ع ـ ــام 44
م ــن م ـن ـصــة م ـت ـقــدمــة ب ـش ـكــل ك ــاس ــح بــالـمـعـنــى
االقـتـصــادي ،إال ّأن التغيرات لــم تلبث طوي ًال
حتى ظـهــرت ،فمع االنتعاش الــذي جــرى في
أوروبـ ــا خ ــال ال ـع ـقــود الـتــالـيــة ل ـل ـحــرب ،بــدأت
عملية مساءلة دور الدوالر العالمي بالظهور،
وكــان أول من طــرح الـســؤال علن ًا هو ديغول
الــذي اتـهــم الــواليــات الـمـتـحــدة بطباعة دوالر
دون تغطية ذهبية ،وهو ما كان كفي ًال بوضع
دوره عـلــى طــاولــة الـبـحــث ال ـتــاري ـخــي ،ولـكــن
جــرى تـجـنــب ذلــك أمــريـكـيـ ًا عـبــر إلـغــاء بريتين
وودز ن ـف ـس ـهــا وإس ـ ـنـ ــاد دور ال ـ ـ ــدوالر عـبــر
تسعير الـنـفــط بــه اب ـتــدا ًء مــن سبعينات الـقــرن
الماضي ،بالتوازي مع توسيع انتشار القواعد
العسكرية األمريكية حول العالم.
رغ ــم ذلـ ــك ،فـ ـ ّـإن ال ـت ـف ــاوت ال ـف ـع ـلــي ب ـيــن حـصــة
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مــن الـنــاتــج الـحـقـيـقــي عبر
العالم ،وبين دور الدوالر الناهب ،وتالي ًا الدور
السياسي العام للواليات المتحدة ،بقي قائم ًا
ومـتـفــاقـمـ ًا ،بـحـيــث بــات مــن شـبــه الـمـتـفــق عليه
بـيــن الـخـبــراء االقـتـصــاديـيــن والـسـيــاسـيـيــن في
ثمانينات القرن الماضيّ ،أن ك ًال من الواليات
المتحدة واالتحاد السوفييتي ،يتسابقان نحو
االنهيار ،و«فوز» االتحاد السوفييتي في ذلك
السباق ،منح الدوالر األمريكي فسحة صغيرة
للتنفس عبر تسليع كميات منه وصلت إلى 5
ترليونات دوالر عبر النهب المباشر لالتحاد
الـســوفـيـيـتــي ،كـمــا مـنـحـتــه مــا هــو أهــم مــن ذلــك
رب ـمــا ،عـبــر الـنـصــر الـسـيــاســي ومـفــاعـيـلــه الـتــي
تبدت في حينه بإيديولوجيا «نهاية التاريخ».
لكن الواقع أثبت ّأن الركض باتجاه االنهيار لم
يتوقف بانهيار االتحاد السوفييتي ،بل زادت
سرعته( ،التحول فــي دور البورصة أواســط
التسعينات يعد مؤشر ًا مهم ًا في هذا السياق؛
حيث انقلبت اآلية فيه من  %10مضاربة و%90
تـبــادل حقيقي ،إلــى  %10تـبــادل حقيقي و%90
مـضــاربــة ،كــواحــدة مــن آل ـيــات إخ ـفــاء التضخم
الهائل للدوالر).

بـكــام آخــر ،فـ ّـإن عملية إعــادة النظر فــي دور
الـ ـ ــدوالر ال ـع ــال ـم ــي ،وت ــال ـي ـ ًا ف ــي دور أمــري ـكــا،
جرى تجنبها مرة في السبعينات عبر النفط،
ومــرة أخــرى فــي التسعينات بانهيار االتـحــاد
الـســوفـيـيـتــي .واب ـت ــدا ًء مــن  11سـبـتـمـبــر 2001
وعبر «الحرب على اإلرهاب» ،بدأت المحاولة
الـثــالـثــة لـتـجـنــب تـلــك الـعـمـلـيــة ،وه ــي الـمـحــاولــة
المستمرة حتى اليوم ،والقائمة بشكل أساس
ع ـلــى «ال ـف ــوض ــى ال ـخ ــاق ــة» ال ـت ــي ت ـه ــدف إلــى
إشغال المنافسين على تخومهم وفــي بلدانهم
نـفـسـهــا ْإن أم ـكــن ،لـشـ ّـل قــدرتـهــم عـلــى مـســاءلــة
الدور العالمي للدوالر.
االنقسام اإلستراتيجي الداخلي
ع ـم ـل ـيــة ال ـن ـهــب ال ـت ــي ط ــوره ــا ال ــوض ــع ال ـفــريــد
ل ـل ــدوالر ،بــال ـتــوازي مــع ت ـحــوالت مــوضــوعـيــة
ضمن البنى االقـتـصــاديــة والسياسية العالمية
مــدفــوعــة بـقــوانـيــن الــرأسـمــالـيــة نـفـسـهــا ،أنتجت
حــالــة تاريخية جــديــدة تتجاوز الشكل األولــي
الـ ـ ــذي ظـ ـه ــرت ض ـم ـن ــه اإلم ـب ــري ــال ـي ــة ن ـه ــاي ــات
القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين؛
أحـ ــد ال ـم ــؤش ــرات ع ـلــى ال ـت ـط ــور ال ـ ــذي جــرى
عـلــى الـصـيـغــة اإلمـبــريــالـيــة هــو ظ ـهــور الـغـطــاء
اإليــديــولــوجــي ال ـجــديــد ال ـمــركــب م ــن م ـقــوالت
ال ـعــول ـمــة وال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة وم ــا ب ـعــد ال ـحــداثــة،
وال ــذي يـمـكــن تكثيفه ب ـ ّـأن رأس الـمــال الـمــالــي
ال ـع ــال ـم ــي ،ع ــدي ــم ال ـه ــوي ــة اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة ،وع ـبــر
الـشــركــات الـعــابــرة لـلـقــارات والـقــومـيــات ،وعبر
البنوك بشكل خاص وعلى رأسها الفيدرالي،
قد تجاوز المرحلة القومية بال رجعة ،وضمن ًا
فقد تجاوز الدولة القومية ،وبات سلطة عالمية
تستخدم الدول وأجهزتها وفي مقدمتها جهاز
ال ــدول ــة األمــري ـكــي وك ــذل ــك الـ ــدول األوروب ـي ــة،
ك ــأداة سـيــاسـيــة ودبـلــومــاسـيــة وكـعـصــا غليظة
يلوح بها بشكل مستمر للحفاظ على هيمنته
ومصالحه.
هــذا األمــر يعني ضمن ًاّ ،أن سلطة رأس المال
الـمــالــي الـعــالـمــي ،لــن تـتــورع خــدمــة لمصالحها
عــن الـتـضـحـيــة حـتــى بـجـهــاز الــدولــة األمــريـكــي
ن ـف ـســه ،ب ــل وب ــال ــدول ــة األمــري ـك ـيــة ك ـكــل فــاتـحــة
الـبــاب على تقسيمها (األمــر الــذي بــات التنبؤ
به من االقتصاديين حــول العالم ،بما في ذلك
االق ـت ـصــاديــون ال ـبــرجــوازيــون ،أمـ ــر ًا شــائ ـع ـ ًا).
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ليس أمريك ّياً فقط...

هـ ــذا األم ـ ــر ل ـي ــس جـ ــديـ ــد ًا ب ــال ـك ــام ــل بــال ـم ـع ـنــى
التاريخي؛ فقد جــرت التضحية سابق ًا بألمانيا
عـبــر تنمية الــوحــش الـفــاشــي لـمــواجـهــة األزمــة
االقتصادية العميقة ،ولمواجهة طورها العام
المتمثل بظهور بديل في حينه تمثل باالتحاد
السوفييتي.
مــا ن ــراه ال ـيــوم مــن فــاشـيــة ال ـفــوضــى الـخــاقــة
بــأسـمــائـهــا وأدوات ـهــا الـمـخـتـلـفــة ،ال يختلف في
الجوهر كثير ًا عما جرى في القرن العشرين،
سـ ــوى ّأن إمـ ـك ــان ــات الـ ـح ــرب ال ـم ـب ــاش ــرة قــد
ت ـض ــاءل ــت ،ب ــوج ــود ال ـس ــاح الـ ـن ــووي ف ــي يــد
الدول الصاعدة وعلى رأسها روسيا والصين،
إلى حدود شبه صفرية.
هـ ــذه ال ـم ـع ــادل ــة ال ـم ـع ـق ــدة ،أفـ ـ ــرزت ات ـجــاه ـيــن
مـتـضــاديــن عـلــى الـمـسـتــوى الـعــالـمــي (ويـمـكــن
أن نـجــد هــذيــن االتـجــاهـيــن حـتــى ضـمــن الــدول
الـصــاعــدة نـفـسـهــا) :األول بــراغـمــاتــي يــرى أنّــه
لم تعد هنالك إمكانية الستمرار دور الــدوالر،
ال االقـتـصــادي وال الـسـيــاســي وال الـعـسـكــري،
وبالتالي ينبغي القبول بهذه المسألة والتكيف
معها (التكيف مــربـحٌ للصاعدين ،وأقــل كارثية
مما تدفع له الفاشية الجديدة من وجهة نظر
المتراجعين الـقــادريــن على االسـتـمــرار بغياب
ال ــدوالر) ،والثاني فاشي جديد يرتبط ربحه
ووجـ ــوده وتــأث ـيــره ال بــاإلن ـتــاج الـحـقـيـقــي بل
بشكل أساس بريع منظومة النهب الدوالرية،
وه ـ ــؤالء ال م ـع ـنــى لــدي ـهــم ل ـع ـم ـل ـيــات االن ـك ـفــاء
والـ ـت ــراج ــع ع ــن دور ال ـ ـ ــدوالر سـ ــوى ش ــيء
واح ــد هــو االنـهـيــار الـشــامــل ،ول ــذا ال يـفـكــرون
ب ــال ـت ــراج ــع وبــال ـت ـهــدئــة وق ـب ــول األمـ ــر ال ــواق ــع
نـهــائـيـ ًا ،بــل يـسـتـمــرون بــالــدفــع نـحــو التصعيد
ونحو استمرار االستنزاف والتوتر العالميين
الـكـفـيـلـيــن بــرأي ـهــم بـمـنــع إرس ــاء ن ـظــام عــاقــات
دولي جديد ينهيهم وينهي أدوارهم.
تـشـتـبــك خ ـط ــوط ه ــذا ال ـص ــراع ب ـش ـكــل شــديــد
ال ـت ـع ـق ـيــد ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـع ــال ــم ك ـك ــل ،وع ـلــى
مـسـتــوى كــل دول ــة عـلــى ح ــدة ،ومــن الطبيعي
وال ـم ـن ـط ـقــي ّأن شـكـلــه األك ـث ــر ح ــدة سـيـتـجـلــى
بالتأكيد في المركز األساس للنهب الدوالري،
أي في الواليات المتحدة نفسها.
لـكــن يـنـبـغــي الـتــأكـيــد م ــرة أخ ــرىّ ،أن الـصــراع

حـ ــول دور ج ـه ــاز الـ ــدولـ ــة األم ــريـ ـك ــي ،لـيــس
صراع ًا أمريكي ًا داخلي ًا فحسب ،بل هو بالضبط
صـ ــراع ب ـيــن ح ـكــومــة عــالـمـيــة رأس ـه ــا ال ـب ـنــوك،
وبـيــن ات ـجــاه م ـضــادٍ يــرى بــالـتــراجــع عــن دور
الــدوالر وفــي سياسة االنكفاء طريق ًا إجباري ًا
إلنـقــاذ نفسه ،وإلنـقــاذ جـهــاز الــدولــة األمريكي
ضمن ًا .هذا التيار يتلقى دعم ًا غير مباشر من
الضغط الــذي تـمــارســه الــدول الـصــاعــدة دفــاعـ ًا
عن مصالحها ،والضغط الذي يمارسه أصحاب
اإلن ـت ــاج الـحـقـيـقــي عـلــى ام ـت ــداد ال ـعــالــم ،ســواء
ضـمــن اق ـت ـصــادات صــاعــدة أو م ــأزوم ــة بشكل
ألن األزم ــة
واضـ ــح( ،ون ـق ــول بـشـكــل واضـ ــح ّ
تشمل الجميع بما في ذلك الدول الصاعدة).
القانون الدولي والتفاهم اإلقليمي
ي ـت ـفــق الـ ـتـ ـي ــاران األم ــريـ ـكـ ـي ــان ،م ــرح ـل ـي ـ ًا عـلــى
األقـ ــل ،ورغ ــم ال ـت ـنــاقــض الـكـبـيــر بـيـنـهـمــا ،عـلــى
تـمــديــد حــالــة االسـتـعـصــاء الــدولـيــة الـقــائـمــة قــدر
اإلم ـ ـكـ ــان؛ ف ـض ـمــن ال ـح ــال ــة ال ــراهـ ـن ــة ،ال ت ــزال
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تـتـمـتــع بــوضــع اسـتـثـنــائــي
ضـمــن الـعــاقــات الــدولـيــة الـســائــدة ،ســواء عبر
المؤسسات التقليدية كاألمم المتحدة والناتو
وصندوق النقد والبنك الدوليين ،أو عبر واقع
ان ـت ـشــار ال ـق ــواع ــد ال ـع ـس ـكــريــة األمــري ـك ـيــة الـتــي
تشير إح ـصــاءات عــديــدة إلــى تـجــاوزهــا األلــف
قاعدة حول العالم.
كــل ذلــك يـقــود نحو استنتاج واضــح :تسريع
إن ـه ــاء االس ـت ـع ـص ــاء ،ومـ ــا ي ـح ـم ـلــه م ــن أزمـ ــات
وك ــوارث ت ــرزح تـحــت ثـقـلـهــا شـعــوب بأكملها،
وشـ ـعـ ــوب (الـ ـع ــال ــم الـ ـث ــال ــث) ب ـش ـك ــل م ـك ـثــف،
ي ـم ــر ع ـب ــر ط ــري ــق واح ـ ـ ــد ،هـ ــو ت ـس ــري ــع حــل
األزمــات القائمة ،على أســاس القانون الدولي
والقرارات الدولية من جهة ،ومن جهة أخرى
ع ـم ـل ـيــة ،ع ـل ــى أس ـ ــاس ال ـت ـف ــاه ـم ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة
(أس ـت ــان ــا م ـثــال شــديــد األه ـم ـي ــة) ،وب ـم ـســاعــدة
فــاع ـلــة م ــن الـ ــدول ال ـص ــاع ــدة ،ب ـغــرض ان ـتــزاع
بــذور الـعــداوة التاريخية التي تعود بأصولها
إلـ ــى االس ـت ـع ـم ــاري ــن ال ـبــري ـطــانــي وال ـفــرن ـســي،
وب ـم ــا ي ـصــب ج ـه ــود ه ــذه ال ـش ـعــوب مـجـتـمـعــة
في مصلحتها هي ،وضد المصلحة األمريكية،
والصهيونية خاصة!

ما نراه اليوم من
فاشية الفوضى
الخالقة بأسمائها
وأدواتها المختلفة
ال يختلف في
الجوهر كثيراً عما
جرى في القرن
العشرين سوى
أن إمكانات الحرب
ّ
المباشرة قد
تضاءلت بوجود
السالح النووي في
يد الدول الصاعدة
وعلى رأسها روسيا
والصين
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كلمة عن «الناتج المحلي الحقيقي»
يـعـتـمــد «الـعـلــم» االق ـت ـصــادي الـســائــد مجموعة
م ــن ال ـم ــؤش ــرات ال ـتــي يـقـيــس ب ـهــا اق ـت ـصــادات
الدول ،ويحتل مؤشر  GDPأو الناتج المحلي
اإلجـمــالــي ،مــوقــع الـمــؤشــر األكـثــر رواجـ ـ ًا ،وال
ش ــك ّأن ل ـه ــذا األمـ ــر م ــا ي ـف ـســره؛ فــوف ـق ـ ًا لـهــذا
المؤشر تحتل الواليات المتحدة الموقع األول
عالمي ًا بــواقــع  21,44ترليون دوالر وبإسهام
نـسـبـتــه  %23,6مــن الـنــاتــج الـمـحـلــي اإلجـمــالــي
الـعــالـمــي ،وذل ــك بـفــارق كـبـيــر عــن الـصـيــن التي
ت ــأت ــي ث ــان ـي ـ ًا بـ ــواقـ ــع  14,14ت ــرل ـي ــون دوالر
وبإسهام قدره  %15,5من الناتج العالمي.
ّإن الطريقة الـتــي يحسب وفقها  GDPتعتمد
ع ـل ــى ج ـم ــع «ن ـ ـت ـ ــاج» الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة
ضـمــن الــدولــة ،بـمــا فــي ذلــك الـقـطــاعــات المالية
والـخــدمـيــة ،والـتــي تلعب بالقسم األعـظــم منها
دور إعــادة توزيع الناتج ،ال إنتاجه .ما يعني
ّأن ال ـح ـســاب اإلج ـم ــال ــي وف ـق ـ ًا ل ـهــذا ال ـمــؤشــر،
هــو حـســاب مضخم بــالـضــرورة ،يـجــري وفقه
مـثـ ًا إضــافــة قيمة آلــة جــديــدة تــم إنـتــاجـهــا ،إلى
قيمة اآللــة نفسها مــرة أخــرى بوصفها أسهم ًا
مالية أو سندات بنكية أو سندات دين يجري
تداولها.
ورغـ ـ ــم ّأن ه ـ ــذا ال ـم ــؤش ــر م ـن ــاس ــب ل ـل ـت ـبــاهــي
األمـ ــري ـ ـكـ ــي ال ـم ـس ـت ـم ــر ،ومـ ـنـ ــاسـ ــب لـ ـلـ ـت ــداول
اإلعــامــي ،إال أنّــه مضلل إلــى ذلــك الـحــد الــذي
اضـ ـط ــر م ـع ــه االقـ ـتـ ـص ــادي ــون وال ـس ـي ــاس ـي ــون
ال ـغ ــرب ـي ــون ،وب ـغ ـيــة ف ـهــم م ــا ي ـج ــري ف ـع ـ ًا فــي
العالم ،أن يلجأوا إلى مجموعة من المؤشرات
األخرى األقل تضلي ًال.
بين هذه المؤشرات مؤشر  )GDP (PPPأو
الـنــاتــج المحلي اإلجـمــالــي وفـقـ ًا لـتـعــادل القيمة
ال ـش ــرائ ـي ــة ،وه ــو ب ـع ـبــر بــاخ ـت ـصــار ع ـمــا يـمـكــن
شــراؤه من بضائع باستخدام  GDPفي البلد
المعني ،ولهذا الغرض تمّ اختيار سلة بضائع
واسـعــة تشمل كــل أن ــواع الـبـضــائــع األســاسـيــة،
وت ــم ح ـســاب سـعــرهــا فــي كــل بـلــد مــن الـبـلــدان
بعملة ذلك البلد.
بكالم آخر ،وبالمقارنة بين الواليات المتحدة
وال ـص ـيــن ،ف ـ ّـإن رق ــم الـنــاتــج الـمـحـلــي اإلجـمــالــي
ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـح ــدة ال ـب ــال ــغ  21,44تــرل ـيــون
دوالر ،ي ـش ـتــري ض ـمــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة

(ألن ال ـ ــدوالر يـتـخــذ
ب ـضــائــع بــالـقـيـمــة نـفـسـهــا ّ
أســاس ـ ًا فــي هــذا ال ـمــؤشــر) .فــي حـيــن يشتري
رق ــم الـنــاتــج الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي لـلـصـيــن الـبــالــغ
 14,14تــرلـيــون دوالر ،بـضــائــع بـقـيـمــة 27,31
ترليون دوالر .أي ّإن القيمة الحقيقية لناتج
الصين تفوق القيمة الحقيقية للناتج األمريكي
بـحــوالــي  6تــرلـيــونــات دوالر ،وبـنـسـبــة تــزيــد
عن  27بالمئة .أي ّإن الناتج اإلجمالي للصين
وفق معادل القيمة الشرائية يبلغ أكثر من مرة
وربع من الناتج األمريكي.
حتى هذا المؤشر األخير ،ليس المؤشر األكثر
دقة ،ألنه ال يزال يحوي حساب ًا مضخم ًا يعكس
الـجــانــب الــداخـلــي مــن التضخم فــي كــل بـلــد من
البلدان في أسعار السلع والبضائع بالعمالت
المحلية ،ولــذا فـ ّـإن مــؤشــر ًا ثــالـثـ ًا يــزداد العمل
عـلـيــه ف ــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ه ــو ()RGDP
أو ال ـنــاتــج الـمـحـلــي اإلج ـمــالــي الـحـقـيـقــي .هــذا
الـمــؤشــر يحسب فـقــط إنـتــاج كــل مــن الصناعة
وال ــزراع ــة وال ـب ـنــاء ،وي ـتــرك جــان ـب ـ ًا الـقـطــاعــات
فإن
المالية والخدمية( .وللمفارقة التاريخيةّ ،
طريقة الحساب هذه هي بالذات الطريقة التي
يعتمدها االقـتـصــاد الـمــاركـســي بعد أن يضيف
إليها التجارة الداخلية والنقل اإلنتاجي)..
وفـقـ ًا لـهــذا الـمــؤشــر ،فـ ّـإن الـصــدارة فــي األرقــام
تنسحب ال من الواليات المتحدة وحدها ،بل
ومــن مجمل ال ــدول الـغــربـيــة ،عــدا ألـمــانـيــا التي
تـبـقــى ض ـمــن األوائ ـ ــل .وت ـن ـضــم إل ــى ال ـص ــدارة
روسيا والهند.
المؤشر الرابع األكثر أهمية ،هو حصة الناتج
الـحـقـيـقــي م ــن ال ـنــاتــج اإلج ـم ــال ــي .يـعـكــس هــذا
الـمــؤشــر حـجــم الـتـشــوه الـهــائــل فــي االقـتـصــاد
األم ــري ـك ــي واالق ـت ـص ــادي ــات ال ـغــرب ـيــة ع ـمــوم ـ ًا،
م ـقــابــل م ـتــانــة األسـ ــاس االق ـت ـص ــادي ل ـكــل مــن
الصين وروسيا وألمانيا.
نكتفي هنا بذكر األرقام التالية:
الصين %56 :حقيقي %44 ،خدمات
روسيا %42,1 :حقيقي 57,9 ،خدمات
ألمانيا %35,4 :حقيقي %64,6 ،خدمات
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة %20,1 :حـقـيـقــي%979, ،
خدمات
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بدأت مالمح هذه السياسة األمريكية كمحصلة القوى الداخلية األمريكية بالظهور منذ
هجوم جبل الثردة الذي قامت به القوات األمريكية في منطقة دير الزور ،فخالفاً لكل
توقعات المحللين السياسيين المعتادين على كون الواليات المتحدة ،القوة التي ال
تقهر ،ظهر اتفاق أستانا الذي تال ما اصطلح عليه خرق اتفاق الفروف -كيري.

ǧǧد .عروب المصري

االنتخابات األمريكية
يـتـمـتــرس الـبـعــض حــول مــا اع ـتــادوا عـلـيــه من
مـعــارك سياسية تسبق االنتخابات األمريكية
ب ـي ــن ال ـق ــوت ـي ــن ال ـك ـب ــري ـي ــن مـ ــن ال ـج ـم ـهــوري ـيــن
والــدي ـم ـقــراط ـي ـيــن .وم ــع اق ـت ــراب االن ـت ـخــابــات
األمريكية كــل أربــع سـنــوات ،يصبح أي سبب
لـلـسـيــاســات األمــريـكـيــة الـتــي يـعـجــز الـمـحـلـلــون
عــن تـفـسـيــر عـمـيــق ل ـهــا ،هــو ه ــذه االنـتـخــابــات
وال ـص ــراع حــول ـهــا .وك ــأن ح ــرب ال ـحــزب ـيــن أو
م ــن ي ـس ـم ــون ال ـص ـق ــور وال ـح ـم ــائ ــم ه ــي ال ـتــي
تـقـســم ال ـس ـيــاســات األمــري ـك ـيــة .وإلن ك ــان من
ال ـم ـم ـكــن ال ـق ـب ــول ب ـم ـثــل هـ ــذا ال ـت ـف ـس ـيــر جــزئ ـي ـ ًا
ع ـلــى اع ـت ـبــاره ن ــوع ـ ًا م ــن ال ـمــد وال ـج ــزر ضمن
المسرحية الديمقراطية على الطريقة الغربية
ف ــي زمـ ــن ال ـص ـع ــود اإلم ـب ــري ــال ــي ،ف ـي ـبــدو أن ـنــا
بـحــاجــة إلــى صيغة تفسيرية جــديــدة فــي زمــن
االنحسار اإلمبريالي .فانتخابات اليوم تعكس
صــراعـ ًا حقيقي ًا بـيــن قــوى متناقضة ،متمايزة
المواقف بين ترامب وأتباع االنكفاء األمريكي
إل ــى ال ــداخ ــل وت ـحــويــل ك ــل ت ـكــال ـيــف ال ـحــروب
ال ـخــارج ـيــة إل ــى اإلن ـت ــاج ال ــداخ ـل ــي األمــري ـكــي،
وص ـقــور الـمـجـمــع الـعـسـكــري الــذيــن ال يــرون
ح ـ ًا لــأزمــة الــرأسـمــالـيــة الـحــالـيــة إال بــالـحــرب
بــانـيــن هــذا االسـتـنـتــاج عـلــى الـتـجــارب السابقة
منذ الحرب العالمية األولى إلى الثانية إلى كل
الحروب اإلقليمية التي أشعلها األمريكان بعد
ذاك.
إن الـ ـص ــراع ب ـيــن ه ــذي ــن ال ـت ـيــاريــن ل ــم تـتـضــح
مـعــالـمــه فــي ال ـخــارج األمــريـكــي إال مــع هـجــوم
جبل الـثــردة الــذي أظـهــر للمرة األولــى خالف ًا
علني ًا حول طرق المعالجة.

ال يـعـنــي هــذا ال ـخــاف بـيــن الـطــرفـيــن أنـهـمــا ال
يـتـخــادمــان فــي كـثـيــر مــن األح ـيــان بسلوكيهما
ال ـم ـت ـطــرف ـيــن ،ف ـل ـئِــن ك ــان ــت ال ـض ــرب ــة األخ ـي ــرة
الـتــي أدت إلــى اغـتـيــال سليماني هــي نــوع من
المحاباة لصقور الحرب األمريكيين ،فإنها في
ذات الوقت مبرر لبداية االنسحاب األمريكي
من المنطقة الذي يريده الترامبيون.
االنسحاب األمريكي جا ٍر
ال يـجــوز أن تتقاذفنا األح ــداث بسبب تخبط
الـ ـم ــوق ــف األمـ ــريـ ـكـ ــي الـ ـظـ ــاهـ ــري (وأحـ ـيـ ــانـ ـ ًا
الـحـقـيـقــي) ،فـمــن ال ـض ــروري الـتـحـلــي بــربــاطــة
الـ ـجـ ــأش حـ ـي ــال ه ـ ــذا ال ـت ـخ ـب ــط ،ف ــاالن ـس ـح ــاب
األمــري ـكــي ج ــا ٍر ،لـكـنــه ال يـعـنــي أن األمــري ـكــان
ينوون التخلي عن مواقعهم ،بل هم يريدون
إبقاءها بأقل تكلفة.
إن تــرامــب يـحـضــر نـفـســه لـلـمـعــركــة االنـتـخــابـيــة
ال ـقــادمــة بــا شــك ورغ ــم أن مـعــركـتــه سـتـكــون
قاسية فيرجح نجاحه.
ـاس فــي
ـ
ـ
ق
ـوم
ـ
ج
ـ
ه
ـل
ـ
ك
إن ال ـق ـي ــاس ع ـل ــى أن
ٍ
ال ـم ـعــركــة م ــع ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ــي الــوقــت
الراهن يعني انسحاب ًا مرافق ًا ليس خاطئ ًا.
محاولة تقسيم جديدة
رغ ــم أن االن ـس ـح ــاب ق ــد ي ـع ـنــي ف ــي ك ـث ـيــر مــن
األحيان إعادة تموضع وليس انسحاب ًا حرفي ًا،
وإذا كــانــت ال ـت ـصــري ـحــات األمــري ـك ـيــة تـتـحــدث
عــن االنـسـحــاب إلــى الـشـمــال والـغــرب ،أي إلى
شـمــال ال ـعــراق (الـمـنــاطــق ال ـكــرديــة) واألن ـبــار،
ف ــا يـمـكــن أن ن ـقــرأ إعـ ــادة ال ـت ـمــوضــع ه ــذا إال
في إطار تحضيرات جديدة لمحاولة التقسيم
عـلــى أس ــاس طــائـفــي عــرقــي م ــرة أخ ــرى ،وال
يـبــدو مــن المستبعد إعــادة إحـيــاء داعــش مرة

أخـ ــرى ،لـتـســاعــد فــي تـحـقـيــق ه ــذا ال ـهــدف كما
كــانــت دوم ـ ـ ًا ،ع ـلــى جـبـهـتـيــن :جـبـهــة اإلرهـ ــاب
وجبهة استجالب الـقــوات األمريكية لمحاربة
هذا اإلرهاب المسمى داعش.
إن مـحــاولــة إح ــداث ص ــدام أمــريـكــي -إيــرانــي
ف ــي الـ ـعـ ــراق ي ـن ـب ـ ُّئ ـنــا بـ ــأن أم ـ ـ ــور ًا ك ـث ـي ــرة مــا
فـتـئــت تستجد عـلــى الـســاحــة األمــريـكـيــة ،رغــم
أن تــداع ـيــات الــوضــع عـلــى األرض الـعــراقـيــة
قــد ت ــؤدي إلــى انـسـحــاب كـبـيــر ،وهــو يعكس
الـقـلــق األمــري ـكــي بـعــد ال ـم ـنــاورات الــروسـيــة-
اإليــران ـيــة -الـصـيـنـيــة فــي خـلـيــج ع ـمــان ،الـتــي
أعطت إشارة قوية لألمريكان أن إيران خط
أح ـمــر ،وج ــرى بـعــد ذل ــك اح ـتــواء لــأزمــة من
خــال سلسلة معقدة مــن السياسة (تهديد-
ت ــراج ــع) ال ـتــي أظ ـه ــرت ال ـس ـيــاســة األمــريـكـيــة
بموضع هزيل جد ًا.

قوى السلم
وإذا ك ــان ــت ال ـس ـيــاس ـتــان ال ــروس ـي ــة والـصـيـنـيــة
تهدفان إلى حماية السلم العالمي ،فإن االنسحاب
األم ــريـ ـك ــي ل ــن ي ـك ــون ن ــزه ــة ص ـي ـف ـي ــة ،وس ـي ـتــم
اسـتـخــدام داعــش ،وتـبــدو مهمة مواجهتها هذه
الـمــرة أكـثــر دقــة وصعوبة أمــام الـقــوى المدافعة
عن السلم ،في مواجهة الواليات المتحدة التي
تهدف إلى تكرار السيناريو السوري في العراق.
ولئِن تساءل الكثيرون عن الهدف من اغتيال
سليماني فيمكن القول على األقل ،إنه كان أحد
الوجوه األبرز في محاربة داعش في سورية
والعراق والهدف واضح.
فــاشــة :إن الـقـيــاس على أن كــل هـجــوم قاس
في المعركة مع الــواليــات المتحدة في الوقت
الراهن يعني انسحاب ًا مرافق ًا ليس خاطئ ًا.

بالغ
عقد المجلس المركزي
لحزب اإلرادة الشعبية
اجتماعه العادي يوم
 ،2020/1/11وافتتح
االجتماع بالوقوف دقيقة
صمت إجال ًال لذكرى
الرفيق الراحل فاضل
حسون عضو المجلس
المركزي.

وتــابــع الـمـجـلــس مـنــاقـشــة ج ــدول عـمـلــه الــذي

يـتـضـمــن مـنــاقـشــة ت ـطــورات الــوضــع الـسـيــاســي
فــي جــوان ـبــه الـمـخـتـلـفــة .وق ــدم الــرف ـيــق قــدري

جميل عرض ًا ألهم تطورات الوضع السياسي
فـ ــي الـ ـمـ ـج ــال اإلق ـل ـي ـم ــي وتـ ـ ـط ـ ــورات األزم ـ ــة
السورية وحلها.
والحــظ الـمـجـلــس أن الـتـطــورات األخ ـيــرة في
ال ـعــراق تــؤكــد حقيقة أن تـطــور مـيــزان الـقــوى
الــدولــي مـنــع الـغــرب مــن تـهــديــد الـسـلــم العالمي
عبر سعيه إلى تحويل المواجهات اإلقليمية إلى
صــراعــات واسـعــة ،وكــذلــك إلــى أن هــذا التطور
فــي مـيــزان الـقــوى الــدولــي يــدفــع بــاتـجــاه تنفيذ
ال ـق ــرارات الــدولـيــة فــي الـمـســائــل اإلقـلـيـمـيــة بما
فيها القرار  -181الخاص بالقضية الفلسطينية،
والقرار  -2254الخاص بحل األزمة السورية.
ك ـم ــا ت ـم ــت اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى تـ ـطـ ــور ال ـح ــرك ــات
الجماهيرية في العالم كله في مرحلتها الثانية،
وهــو ما سيؤدي إلــى مــوت الفضاء السياسي
القديم وظهور الفضاء السياسي الجديد.
كـمــا ت ـعــرض لـلــوضــع االق ـت ـصــادي والـمـعـيـشــي
ووصــل لالستنتاج أن الحل في هــذه المسألة

هو حل سياسي.
ثــم انتقل المجلس لمناقشة الـتـقــاريــر المقدمة
إليه من الرئاسة والمكتب العمالي ...وأقرها.
ونـ ــاقـ ــش ال ـم ـج ـل ــس تـ ـحـ ـضـ ـي ــرات االجـ ـتـ ـم ــاع
الــوطـنــي الـعــام الـحــادي عشر(المؤتمر الثاني
ب ـع ــد ال ـت ــرخ ـي ــص) .وك ـل ــف رئ ــاس ــة الـمـجـلــس
بتشكيل (لجنة إلدخــال الـتـعــديــات المقترحة
على مشروع برنامج الحزب -ولجنة لمناقشة
م ـشــروع ال ـن ـظــام الــداخ ـلــي وت ـعــدي ـلــه -ولـجـنــة
لوضع الالئحة االنتخابية لالجتماع الوطني
الـ ـعـ ــام) ع ـل ــى أن ت ـق ــدم هـ ــذه ال ـل ـج ــان ن ـتــائــج
أعمالها -لالجتماع القادم للمجلس المركزي.
كـمــا ح ــدد االج ـت ـمــاع الـنـصــف ال ـثــانــي فــي عــام
 2020موعد ًا أولي ًا للمؤتمر.
ونــاقــش الـمـجـلــس بـعــض الـقـضــايــا التنظيمية،
واتخذ القرارات بشأنها.
ǩ ǩدمشق 2020/1/11
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«دف الشوك» بعيدة عن األنظار ومهملة

تعاني «دف الشوك» ،التي ال تبعد سوى مئات األمتار عن قلب العاصمة دمشق ،من سوء وتردي الخدمات عموماً ،وذلك من قبل سني الحرب واألزمة في
سورية.
ǧǧمراسل قاسيون

يعاني السكان من
أزمة الوحل والبرك
الطينية والمائية
ومن حدوث
انزالقات وحوادث
أثناء السير لي ًال في
ظل واقع التقنين
الطويل للكهرباء
وانعدام االنارة لي ًال

إذ ي ـع ــان ــي س ـكــان ـهــا ص ـي ـف ـ ًا م ــن ان ـق ـط ـ ٍـاع
وش ـ ـ ـحًّ فـ ــي الـ ـمـ ـيـ ــاه ،وت ـ ــراك ـ ــم ال ـق ـم ــام ــة
وس ــوء ال ـن ـظــافــة ،إل ــى خ ـلــل ف ــي شـبـكــات
الـصــرف الصحي والـتـلــوث ،وغيرها من
اآلفـ ــات ال ـتــي تـنـعـكــس سـلـبـ ًا عـلــى صحة
وح ـيــاة الـقــاطـنـيــن فـيـهــا ،ولـكـنـهــا فــي ظل
األزمـ ـ ــة ازدادت وي ـ ــات هـ ــذا ال ـت ــردي
ف ــي الـ ـخ ــدم ــات ،ح ـتــى أص ـب ـحــت ال ـح ـيــاة
فـيـهــا ض ــربٌ مــن الـتـعــذيــب لـلـسـكــان ،مما
ي ـس ـتــدعــي ض ـ ــرورة إي ـج ــاد ح ـلــول لـهــذه
المنطقة المهملة منذ عقود.
الشتاء وأزمة الوحل
سـكــان هــذه المنطقة مــن طــرفــي «شــارع
دف ال ـ ـشـ ــوك» أح ــدهـ ـم ــا م ـس ـم ــى بـحــي
الــزهــور ،ربـمــا ت ـفــاؤ ًال بــرؤيــة مـفـقــودة-
والجانب اآلخر الذي يتبع تنظيم ًا بعضهُ
لمنطقة التضامن ،واآلخر لمنطقة «يلدا».
وت ـح ــت هـ ــذا ال ـت ـع ـق ـيــد ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي ،ال ــذي
ربما يكون ذريع ًة لتقاذف المسؤوليات
كـكــرة ال ـقــدم ،يـعــانــي الـسـكــان فــي الـشـتــاء
وخــاصــة فــي مــواســم األم ـط ــار مــن أزمــة
الــوحــل وال ـب ــرك الـطـيـنـيــة وال ـمــائ ـيــة على
امـتــداد المنطقة ،ومــن حــدوث انــزالقــات
وحوادث أثناء السير لي ًال في ظل واقع
التقنين الطويل للكهرباء وانعدام اإلنارة
لي ًال .إذ أصبح المسير في حاراتها ضرب ًا

من العقوبة المثيرة لالشمئزاز من تلطخ
الثياب واألحذية بالوحل ،ومع مطالبات
األهالي المتكررة بتعبيد الطرقات دون
أن ت ـل ـقــى أذن ـ ـ ًا م ـص ـغ ـيــة ،وت ــأت ــي ذري ـعــة
العشوائيات لتسوغ للمسؤولين معاقبة
السكان بهذا األسلوب الفج من اإلهمال،
علم ًا أنه تم تعبيد الطريق الرئيس لدف
الـشــوك بعد تنفيذ بـطــيء ســرعــان مــا تم
إفساده ببدء عمليات الحفر و«اإلصالح»
دون تــرقـيــع لـلـقـمـيــص اإلسـفـلـتــي الـهــش
أصـ ًـا ،تاركين الـحــارات وســائــر المنطقة
بوحلها وقمامتها.
التقنين والليالي المظلمة
بعد أن نُـفــذت ســاعــات التقنين بمقدار 4
ســاعــات قـطــع مـقــابــل ســاعـتــي وص ــل ،إن
لم يكن هناك أعطال طبع ًا ،وهي كثيرة،
فــال ـس ـكــان ال يـ ــرون ال ـن ــور إال ســاعـتـيــن
ب ـعــد ال ـظ ـه ـيــرة وســاع ـتــي ال ـم ـســاء فـقــط،
ألن ال ـســاعــات األربـ ــع الـمـتـبـقـيــة لـلــوصــل
تـكــون فــي فـتــرة مــا بـعــد مـنـتـصــف الـلـيــل،
مـمــا يـكـبــدهــم م ـعــانـ ًـاة ف ــوق مـعــانــاتـهــم في
اس ـت ـج ــرار ال ـم ـي ــاه ،فـبـعــض األح ـي ــاء فــي
المنطقة ال يتم الحصول على المياه فيها
إال عن طريق المضخات ،حتى في فصل
الشتاء ،باعتبارها مياه آبار.
أعطال الكهرباء تزيد من ويالت التقنين!
رغــم ســاعــات الــوصــل الـثـمــانــي الـتــي من
المفترض أن ينعم بها سكان المنطقة،

إال أن ـ ـهـ ــم يـ ـقـ ـعـ ــون ضـ ـحـ ـي ــة األع ـ ـطـ ــال
ال ـم ـت ـكــررة بـسـبــب ع ــدم تـحـمــل الـشـبـكــة
وضعف مراكز التحويل وقلتها ،وسوء
تنفيذ تـمــديــد شـبـكــات الـكـهــربــاء عـمــومـ ًا.
فــال ـب ـعــض يـقـضــي أي ــام ـ ًا مـتـتــالـيــة ب ــدون
ك ـهــربــاء ،أم ــا ال ـش ـكــاوى ال ـتــي تـصــل إلــى
مكتب الـطــوارئ ،ســوا ٌء الــذي يقع قرب
الـمـخـبــز االح ـت ـيــاطــي ل ـلــزاهــرة أو الــذي
يقع قرب مقسم الهاتف في دف الشوك،
ف ـه ــي ش ـ ـكـ ــاوى ي ـس ـت ـق ـب ـل ـهــا ال ـم ـع ـن ـيــون
بــرحــابــة ص ــدر ول ـكــن دون أي ــة خـطــوة
تجاه المعالجة ،إال مــا نــدر ،مما يضطر
األه ــال ــي إل ــى إصــاح ـهــا ب ـج ـهــود فــرديــة
تحت طائلة الخطر!.
المواصالت -إمّا االكتظاظ وإمّا السير؟
الـمــواصــات فــي هــذه الـظــروف الموحلة
والباردة والمظلمة حدث وال حرج ،فمع
تعاقد بعض أصحاب «الميكرو باصات»
مع المدارس من الصعوبة بمكان أن تجد
موطئ قــدم في المتبقي منها ،طبع ًا مع
بــطء المسير بــاإلضــافــة إلــى المشاحنات
ن ـت ـي ـجــة االزدحـ ـ ـ ــام واالك ـ ـت ـ ـظـ ــاظ ،وم ــع
الـســائــق مــن أجــل «ال ـفــراطــة» ،والنتيجة
وقت وجهد مهدوران.
فهل منْ يرى ويستمع إلى معاناة هؤالء
القاطنين في هذه البقعة من المحافظة؟
أم أن ـه ــم س ـي ـب ـق ــون ف ــي هـ ــذه ال ـم ـع ــان ــاة
منسيين؟
برسم محافظة دمشق وريفها.

-
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فيسبوكيات

نفتتح فيسبوكيات هذا األسبوع ببوست
تـهـ ُّكـمــي م ـتــداول عـلــى الـصـفـحــات الـعــامــة
وال ـخ ــاص ــة ع ــن م ـج ـمــل ال ــوض ــع ،الـمـعـقــد
وال ـم ـت ـشــابــك ،ال ــذي يـعـيـشــه ال ـســوريــون،
يقول البوست:
• «ســاعــة رايـحـيــن ع االنـهـيــار ..وســاعــة
راي ـح ـيــن ع ال ـم ـجــاعــة ..وســاعــة رايـحـيــن
ع ال ـحــرب ..ح ــددوا لــويــن رايـحـيــن حتى
نعرف شو بدنا نلبس؟!».
حول حديث مدير تنظيم قطاع الكهرباء
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ف ـ ــي وزارة الـ ـكـ ـه ــرب ــاء،
ب ــأن «ال ـح ـكــومــة تــدفــع ن ـحــو  3م ـل ـيــارات
ل ـي ــرة س ــوري ــة ص ـب ــاح ك ــل ي ـ ــوم ،تـكـلـفــة
الــوقــود الــازم لتشغيل محطات التوليد
إلنـتــاج الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة» ،عـلــق بعض
المواطنين بما يلي:
• «هـ ــذا ال ــرق ــم خ ــراف ــي ق ـيــاس ـ ًا بــالــواقــع
ومــن المعيب االستهتار بالقوى العقلية
للمواطنين التي تصلهم الكهرباء لثالث
ساعات وصل وثالثة قطع نهار ْا واثنتان
وصل واثنتان قطع لي ًال».
• «وي ــا ري ــت عــم تـجــي قــويــة ..الـغـســالــة
مــا بتشتغل وال ـبــراد انـضــرب واهلل أعلم
كم براد للناس انضرب عيشة بتقرف».
• «يـمـكــن الــرقــم مـبــالــغ بــه بـيــن ســاعــات
الوصل والفصل وأكتر شي الفصل ضمن
ساعات الوصل والحالة يومي ًا بتكرر».
حــول كشف وزيــر التربية ،بــأنــه «سيتم
ت ـط ـب ـيــق نـ ـظ ــام الـ ـبـ ــاركـ ــود فـ ــي ال ـع ـم ـل ـيــة
االمتحانية هــذا الـعــام» علق البعض بما
يلي:
• «عـ ـل ــى األقـ ـ ــل ن ـض ـم ــن ع ـ ــدم ان ـق ـط ــاع
االتصاالت واإلنترنت.»...
• «هـ ـنـ ــن ي ــأمـ ـن ــو م ـ ــداف ـ ــئ جـ ـيـ ــدة غ ـيــر
م ـس ـت ـه ـل ـكــة لـ ـلـ ـم ــدارس وب ـع ــدي ــن ي ـف ـكــرو
بالتطوير».
ح ــول ق ــرار إل ـغــاء ام ـت ـحــان إح ــدى مــواد
ال ـس ـنــة ال ـخــام ـســة «ن ـس ــائ ـي ــة» ،ف ــي كـلـيــة
الـطــب فــي جــامـعــة دم ـشــق ،بـسـبــب كـثــرة
األخطاء! ،علق البعض بما يلي:
• «األخـ ـطـ ــاء بــاألس ـئ ـلــة ي ـع ـنــي ال ـطــاب
مـنـتـبـهـيــن ل ــأغ ــاط م ــو ال ـط ــاب وراق ــن
ك ـل ـه ــا أغ ـ ــاط فـ ــي ف ـ ـ ــرق ..لـ ــو مـ ــا ك ــان ــوا
منتبهين ما لغوا االمتحان.»..
• «م ـع ـقــول هـیــك خـطــأ بـجــامـعــه دمـشــق
وطب كمان ..والنعم واهلل».
حول ما ورد على صفحة الحكومة «تم
التأكيد على إعــداد خارطة زراعية تحدد
م ـق ـوّم ــات ك ــل مـنـطـقــة زراعـ ـيـ ـ ًا ،وإجـ ــراء
م ـس ــح ل ـل ـم ـن ـش ــآت الـ ــزراعـ ـيـ ــة ال ـم ـتــوق ـفــة
ع ــن ال ـع ـم ــل ومـ ـحـ ـف ــزات إعـ ـ ــادة إقــاع ـهــا
وتـ ـح ــدي ــد احـ ـتـ ـي ــاج ــات الـ ـم ــزارعـ ـي ــن مــن
ال ـب ــذار واألسـ ـم ــدة وال ـن ـخــالــة واألعـ ــاف
والـمـحــروقــات ،ليصار إلــى تصويب آلية
الــدعــم الـمـقــدمــة» ،علق بعض المواطنين
بما يلي:
• «الزم تنهوا التقنين بقا هلكتونا».
• «اجـتـمــاعــات مــن دون أي تغير شيء
أفـضــل بــل العكس أصـبــح الــوضــع أصعب
مـمــا كــان عليه الـعــام الـمــاضــي نــريــد عمل
ال أقــوال وقــرارات واجتماعات نريد أن
نعيش فقط».
• «أي تـشـجـيــع هــذا تـحـكــون ع ـنــو ..إذا
لـســا مـحـصــول الـمــوســم ال ـفــات عـلــى قلب
الفالحين.»..
ونختم مع بوست تهكمي معمم ومتداول
عـبــر الـصـفـحــات الـعــامــة والـخــاصــة أيـضـ ًا،
عن بعض التصريحات الرسمية ،يقول:
• «في نوع من الوزرا مجرد ما يقولولنا
ال داعي للقلق! منحس بالهلع!!».
وناقل الكفر ليس بكافر
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يعاني المواطنون في جميع المحافظات
السورية وأريافها ،خصوصاً محافظة
ريف دمشق ،من أزمة خانقة تتمثل في
زيادة ساعات التقنين الكهربائي بشكل
كبير ،فض ًال عن انقطاعات العشوائية
وغير المنتظمة في التيار ،في ظل
الطقس البارد والقاسي ،مع انعدام
العدالة في التقنين لبعض المناطق،
بالرغم من كل الوعود السابقة التي
سمعناها بتحسين وضع الكهرباء.

ǧǧدعاء دادو

فـقــد عَـبـرَ الـمــواطـنــون عــن سخطهم مــن ســوء
الوضع الكهربائي وخاصة الكهرباء الترددية،
وم ــا زالـ ــوا ي ـن ـت ـقــدون ع ـشــوائ ـيــة االن ـق ـطــاعــات
وعدم انتظامها في العديد من المدن واألحياء،
حيث يتم االنقطاع في كثير من األحياء أليام
متتالية ،عدا االنقطاعات المستمرة والمفاجئة
خالل فترة التقنين كل ربع ساعة ،وأحيان ًا كل
 5دقائق.
مزي ٌد من األعباء
مــديــر ال ـشــركــة ال ـعــامــة لـلـكـهــربــاء فــي مـحــافـظــة
دم ـشــق بـحـســب مــا ورد فــي إح ــدى الـصـحــف
ال ـس ــوري ــة م ــؤخ ــر ًا قـ ــال« :إن ارتـ ـف ــاع الـجـهــد
ال ـك ـهــربــائــي فـ ــوق  220ف ــول ــت ي ـح ــدث بـشـكــل
مفاجئ بسبب عطل ما في الشبكة الكهربائية،
فــي حين أن انـخـفــاض الجهد الكهربائي ألقل
من  220فولت يعود الرتفاع الحموالت على
الشبكة الكهربائية ،مشير ًا إلى أن هذه الحاالت
هي نــادرة في دمشق ،الفت ًا في الوقت نفسه
إلــى عــدم ورود أيــة شـكــوى بـهــذا الـخـصــوص
إلى شركة كهرباء دمشق».
هـنــا ال بــد مــن اإلشـ ــارة إل ــى أن االرت ـف ــاع في
الجهد الكهربائي في بعض المناطق قد تسبب
بــأع ـطــال فــي األج ـه ــزة الـكـهــربــائـيــة ،ف ـضـ ًـا عن
احتراق بعضها ،إضاف ًة إلى تلف «المونة» التي
تعد المساعد األول للحد من غالء األسعار لدى
غالبية المواطنين ،ناهيك عن غضب السوريين
الشديد الذين ال يستطيعون االستحمام مث ًال،
فحتى نعمة الـنـظــافــة تــم الـحــرمــان منها غصب ًا
وفرض ًا ،كما نُقل على لسان أحدهم «الحمدهلل
بـهــل الـتـقـنـيــن وص ـلــت ريـحـتـنــا م ــدري لــويــن...
ال عــم نـحـســن نـتـحـمــم وال عــم نـحـســن نغسل
تـيــابـنـ ًا» ،وقــالــت األخ ــرى «شــو مشتهية فــوت
اتحمم ...باهلل إنتو عم تتحمموا؟».
ف ــي ح ـيــن ع ـنــد االن ـخ ـف ــاض ف ــي ال ـج ـهــد دون
مستوى  130فولت فهذا ال يساعد إال باإلنارة
المنزلية الخافتة.
فــالـيــوم ،الـمــواطــن ال ينقصه ويكفيه مــا يدفعه
بشكل يومي من مصاريف حتى تأتيه تكاليف
اإلصـ ــاح وتــزيــد مــن إره ــاق ــه الـمـعـيـشــي ،ألنــه
بــال ـتــأك ـيــد ال ي ـم ـك ـنــه ش ـ ــراء أج ـه ــزة كـهــربــائـيــة
جــديــدة فــي ظــل االرت ـفــاع الـفــاحــش بــاألسـعــار،
ف ــي ح ـيــن أص ـب ــح م ــوض ــوع تـصـلـيــح األج ـه ــزة
الكهربائية مم ًال لــدى المواطنين للسبب ذاته
دون إيجاد حل للمشكلة األساسية ،إضاف ًة إلى
أنــه «كــالـعــادة» هــو الـمـســؤول األول والوحيد
والذي تحمل أعبا ًء ومصاريف إضافية خارجة
عــن سـيـطــرتــه ،وكـمــا قــال أحــد الـمــواطـنـيــن «لــم
نعد نهتم لغياب التيار الكهربائي بقدر ما نهتم
ونخاف من تعطل أجهزتنا المنزلية ...يكفينا
دفع نقود!!».
أين حق المواطن؟
بــال ـم ـقــابــل ،نـ ـوّه مــديــر ك ـهــربــاء دم ـش ــق« :ب ــأن

العقوبة التي يتم اتخاذها بحق الشخص الذي
يستجر الكهرباء بشكل غير مـشــروع تقتصر
ع ـل ــى ت ـح ــري ــر ض ـب ــط ب ـح ـقــه ي ـج ــب ع ـل ـيــه دف ــع
قيمته للمؤسسة ،وفــي حــال عــدم قيامه بدفع
المخالفة يتم تحويله إلــى القضاء ،منوه ًا بأن
قيمة الضبط المنزلي تختلف بين منزل وآخر،
ويتم تقديرها حسب قيمة كمية االستجرار».
ال شــك أن االس ـت ـجــرار غـيــر الـمـشــروع يعتبر
أح ـ ــد أسـ ـبـ ــاب األع ـ ـطـ ــال ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،وال ـح ــد
مـنــه ض ــرورة وواجـ ــب ،خــاصــة فــي ظــل واقــع
الـشـبـكــة ومــراكــز الـتـحــويــل وكـمـيــة اإلن ـتــاج من
الطاقة الكهربائية التي ال تكفي حدود حاجات
االستهالك.
وبـ ــالـ ـتـ ــالـ ــي ،ف ـ ــإن الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ال ـم ـخ ــال ـف ــات
والضبوط والغرامات يعتبر جانب ًا حقوقي ًا ال
نزاع حوله ،مع التأكيد على حقوق المواطنين
بــالـتــزود بــالـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة ،ودور شــركــات
الكهرباء بهذا الصدد.
ل ـكــن بــال ـم ـقــابــل ال ب ــد م ــن ط ــرح الـ ـس ــؤال :مــن
أين سيؤمن المواطن ،الــذي يستجر الكهرباء
ب ــال ـش ـك ــل ال ـن ـظ ــام ــي ،ث ـم ــن ت ـص ـل ـيــح األعـ ـط ــال
الكهربائية التي ال قدرة له على تحمل أعبائها
ألس ـبــاب فـنـيــة خــارجــة عــن إرادتـ ــه ،وهــو غير
متسبب فيها؟ ومن الذي سيعوضه عنها؟
بــالـتــأكـيــد ال ـجــواب سـيـكــون عـلــى شــاكـلــة «دبــر
حالك واهلل يرزقك.»..
ولـعــل الـحــديــث عــن عــدم وص ــول ش ـكــاوى من
المواطنين بـشــأن ارتـفــاع الجهد الكهربائي ال
ينفي مسؤولية كهرباء دمشق عن هذا الخلل
مع نتائجه الكارثية ،مع تعميم ذلك على جميع

شــركــات الـكـهــربــاء فــي جميع الـمـحــافـظــات ،فما
ينطبق على الكهرباء في دمشق ينطبق على
غـيــرهــا ،مــع اخ ـتــاف مـسـتــويــات ت ــردي ســوء
الخدمة طبع ًا.

سيناريوهات التقنين
تتكرر بقساوة أكثر
فأكثر في كل شتاء
وأصبح واضحاً أن كل
التصريحات والوعود
بتحسين وضع
الكهرباء في سورية
بأنها حبر على ورق

بوابة التقنين المفتوحة!
ان ـق ـطــاع ال ـك ـهــربــاء ال ـم ـت ـكــرر خ ــاص ـ ًة ف ــي فـصــل
الشتاء أصبح من الطقوس المعروفة ،ناهيك
عن تلك التبريرات المتكررة والمتعلقة بزيادة
االسـ ـتـ ـه ــاك واالس ـ ـت ـ ـجـ ــرار ال ـك ـب ـي ــر مـ ــن قِ ـبــل
الـمــواطـنـيــن ،واألع ـط ــال واألض ـ ــرار ووووو..
إل ـ ــخ ،والـ ــوعـ ــود ال ـت ــي ل ــم ن ـش ـهــد م ـن ـهــا ش ـي ـئ ـ ًا
والذي وصفها الكثير من المواطنين بالوعود
«الكاذبة».
أما حول وجــود نيات لتخفيض عدد ساعات
التقنين ،فقد بيّنَ مدير كهرباء دمشق« :عدم
وجــود أي برنامج ساعات تقنين محددة في
دمـشــق ،وهــذا األمــر يتعلق بكمية االسـتـهــاك
وبدرجة الحرارة ،الفت ًا أنه في حال انخفاض
ال ـح ــرارة تـبـقــى ســاعــات الـتـقـنـيــن عـلــى حــالـهــا،
وفــي حــال ارتـفــاع درجــة الـحــرارة مــن الممكن
أن تكون ساعات التقنين أقل».
المشكلة في الكالم أعاله أنه فتح بوابة التقنين
عـلــى مـصــراعـيـهــا ،ورب ـمــا مــا عـلــى الـمــواطـنـيــن
إال الــدعــاء مــن أجــل تـحـســن حــال الـطـقــس ،أو
تغيّر كل الواقع المناخي للبالد ،فال مسؤولية
واضحة ناحية زيادة كميات اإلنتاج من الطاقة
الكهربائية بما يــؤمــن حــاجــات االسـتـهــاك ،بل
هناك سحب لكل الوعود المقطوعة سابق ًا بهذا
المجال! وعلى المواطنين تحمل تبعات كميات

االس ـت ـه ــاك ب ــال ـت ــوازي م ــع ت ـق ـل ـبــات درجـ ــات
الحرارة ،حتى لو وصل األمر إلى العشوائية
فــي التقنين دون بــرنــامــج واض ــح ،نــاهـيــك عن
األعـطــال الـمــرافـقــة ونتائجها .وإذا كــان الحال
ع ـلــى م ــا ه ــو عـلـيــه ب ـهــذا ال ـش ـكــل ف ــي الـعــاصـمــة
دمشق ،لكم أن تتخيلوا واقع التقنين في بقية
المحافظات ،والعشوائية فيها.
سيناريوهات مكررة وال حلول
سـيـنــاريــوهــات التقنين لـفـتــرات طــويـلــة تتكرر
ب ـق ـســاوة أك ـثــر فــأك ـثــر ف ــي ك ــل ش ـت ــاء ،وأص ـبــح
واضـ ـحـ ـ ًا لـ ــدى ال ـج ـم ـيــع أن ك ــل ال ـت ـصــري ـحــات
والوعود بتحسين وضع الكهرباء في سورية
بأنها «حبر على ورق».
فقد أضحت ساعات االنقطاع الطويلة كابوس ًا
م ـس ـت ـمــر ًا ل ــدى ال ـســوري ـيــن ،وح ــول ــت حـيــاتـهــم
إل ــى ج ـح ـيــم ،فــال ـك ـهــربــاء ت ـعــد م ــن ال ـض ــرورات
الـتــي ال يمكن االسـتـغـنــاء عنها ،وال سيما في
ف ـصــل ال ـش ـت ــاء ،ح ـيــث ي ـك ــون االع ـت ـم ــاد عـلـيـهــا
بـشـكــل أس ــاس عـلــى وســائــل الـتــدفـئــة ،فــي ظل
أزمــات الـغــاز وارتـفــاع سعر ال ـمــازوت ،والــذي
ال يـتـنــاســب م ــع األجـ ــور الـمـتــدنـيــة لـلـمــواطــن،
ولألسف بات اليوم مصطلح «زيادة معدالت
االس ـت ـه ــاك» ح ـجــة وذري ـع ــة ل ــدى م ـســؤولــي
ال ـك ـهــربــاء ،ب ــل أص ـبــح ال ـت ـنــدر ح ـيــال الـمـفــاجـئــة
ب ـقــدوم فـصــل الـشـتــاء وال ـبــرد عـلــى كــل لـســان،
خــاصــة مــع ع ــدم وج ــود خـطــط واض ـحــة لحل
المشكلة بشكل نهائي ،أو إيجاد بعض الحلول
ال ـجــزئ ـيــة ل ـل ـحــد م ـن ـهــا فـ ـع ـ ًـا ،وب ــال ـح ــد األدنـ ــى
اإلنصاف والعدالة في توزيع الكم المنتج منها.
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مدخل دمشق الشمالي وحمى االستثمار القادمة

تتسارع خطا محافظة دمشق بما يتعلق بالمخطط التنظيمي للمشروع  104الخاص بمدخل دمشق الشمالي ،فقد تم
اإلعالن عن «انتهاء دراسة الجدوى االقتصادية التي أجرتها الشركة العامة للدراسات الهندسية للمشروع» ،وذلك
بحسب ما كشفه مدير التنظيم العمراني في محافظة دمشق عبر صحيفة الوطن بتاريخ .2020/1/12

ǧǧنوار الدمشقي

التسارع في الخطا ليس مستغرب ًا ،فالمشروع
استثماري ربحي كبير ستلهث خلفه وبعمقه
شرائح المستثمرين والمستغلين والفاسدين،
ولمحافظة دمـشــق حصة كبيرة منه بضمانة
القانون ،بغض النظر عما ستؤول إليه حقوق
المواطنين من أصحاب الملكيات أو الشاغلين
فــي مـعــرض تنفيذ المخططات التنظيمية في
ظــل حـمــى االسـتـثـمــار والـمـضــاربــات الـعـقــاريــة،
وب ـغــض الـنـظــر عــن الـتـنـفـيــذ الـفـعـلــي ،مــع عــدم
تغييب الجبهة الـمـفـتــوحــة ،حـقــوقـيـ ًا وقــانــونـيـ ًا،
ع ـل ــى الـ ـمـ ـش ــروع م ــن ق ـب ــل ص ـن ــاع ـي ــي مـنـطـقــة
القابون بوجه المحافظة.
البحر طحينة
الـمـخـطــط الـتـنـظـيـمــي لـلـمـشــروع  104الـخــاص
بـ ـم ــدخ ــل دمـ ـشـ ــق الـ ـشـ ـم ــال ــي ي ـش ـم ــل م ـنــاطــق
تنظيم القابون الصناعي ،والــزراعــة الداخلية،
وجزء ًا من منطقة تنظيم الزبلطاني  cمرحلة
أ وم ــرح ـل ــة ب ،ب ـم ـســاحــة إج ـم ــال ـي ــة ت ـت ـجــاوز
 200ه ـك ـتــار ،وت ـت ـعــامــل م ـحــاف ـظــة دم ـشــق مــع
ال ـم ـش ــروع ال ـمــزمــع ب ـن ـفــس ال ـطــري ـقــة واآلل ـي ــة
الـتــي تعاملت معها بما يخص مـشــروع خلف
ال ــرازي وتــوسـعــه (مــاروتــا وبــاسـيـلـيــا) ســابـقـ ًا،
ع ـب ــر ال ـت ــروي ــج ل ــإي ـج ــاب ـي ــات «االف ـت ــراض ـي ــة»
التي ستصب فــي مصلحة المالكين وأصحاب
ال ـح ـقــوق مــن خ ــال عـمـلـيــات تــوزيــع األس ـهــم،
والحصص السهمية لكل منهم.
لقد قــال مــديــر التنظيم الـعـمــرانــي فــي محافظة
دم ـش ــق ب ـه ــذا الـ ـص ــدد« :وف ـ ــق هـ ــذه ال ــدراس ــة
األمــور تتجه إلــى تطبيق الـقــانــون  10المعدل
لـلـمــرســوم  66وه ــو ال ــذي يـعـطــي الـمــواطـنـيــن

ال ـحــريــة ف ــي اخ ـت ـيــار حـصـصـهــم الـسـهـمـيــة بين
الـبـنــاء الـسـكـنــي والـتـجــاري ،وهـنــاك عــزم على
إع ـطــاء أص ـحــاب ال ـح ـقــوق مــن  1,5إل ــى  2مما
كــانــوا يملكون قبل التطبيق بمعنى أن يكون
ضعف الملكية السابقة سهمي ًا».
ول ــم يـتــم إغ ـفــال بـعــض ال ـجــرعــات الـتـســويـقـيــة
والـتــرويـجـيــة لـلـمـشــروع« :هـنــاك تـنــوع خدمي
كبير في المشروع حيث يوجد مقسم إداري،
ومحطة تبادلية بين القطارات ،وباصات النقل
الداخلي والمترو ،و 8مقاسم إلنشاء مدارس
التعليم األســاســي و 4مقاسم للتعليم الثانوي
و 6مقاسم للتعليم الـفـنــي ،ومقسمان للمراكز
الــديـنـيــة و 5مـقــاســم لــريــاض األط ـفــال ،ومقسم
ط ـب ــي ع ـ ــام ،وآخ ـ ــر ط ـب ــي خـ ــاص و 4م ـقــاســم
إلن ـشــاء مـحـطــات ل ـلــوقــود ،إضــافــة إل ــى وجــود
حديقة بيئية».
أمــا عن تسارع الخطا من قبل المحافظة بهذا
الشأن فقد تم التوضيح« :إن المحافظة سوف
ت ـبــدأ بـعـمـلـيــات ال ـت ــوزي ــع ف ــور وصـ ــول نـتــائــج
دراسة الجدوى االقتصادية إلى المحافظة».
مغالطات ملفتة
الـمـلـفــت بـحــديــث مــديــر الـتـنـظـيــم الـعـمــرانــي في
المحافظة اعتباره« :أن ما يميز هذا المشروع
عـ ــن م ـ ـشـ ــروع م ـ ــاروت ـ ــا س ـي ـت ــي أن ال ـق ــاب ــون
الـصـنــاعــي ال يـحـتــاج إل ــى إخ ــاء ألن المنطقة
خــال ـيــة ،وبــال ـتــالــي الـتـنـفـيــذ س ـي ـكــون م ـبــاشــرة،
ومـعـهــا يـتــم تــوزيــع األس ـهــم عـلــى المستحقين
حسب رغبتهم».
وح ــديـ ـث ــه بـ ــأنـ ــه« :ت ـ ــم إق ـ ـ ــرار ت ـع ــدي ــل ال ـص ـفــة
ال ـع ـمــران ـيــة لـلـمـنـطـقـتـيــن ال ـع ـقــاري ـت ـيــن ال ـقــابــون
وحرستا من منطقة  cزراعة داخلية ،ومناطق
منظمة  G4مناطق صناعية إلى (أ) مناطق قيد

بعض المشاريع
واجهات لتبييض
أموال بعض كبار
الناهبين من أمراء
الحرب والفاسدين
وتجار األزمة الجدد
كما أنها فرصة
لهؤالء لجني
المزيد من األرباح
االستغاللية

التنظيم وفــق الـحــدود المبينة في المصورات
وال ـم ـخ ـط ـط ــات ال ـم ـع ـل ـن ــة ل ـل ـج ـم ـه ــور ،وك ــذل ــك
المخطط التفصيلي ونـظــام الــوجــائــب ونـظــام
البناء الملحقين بالمخطط ،وذلك بعد أن صدر
المرسوم الجمهوري الخاص بالمشروع».
ل ـع ــل عـ ـب ــارة «ال ـم ـن ـط ـق ــة خ ــال ـي ــة» ت ـخ ـفــف مــن
مـســؤولـيــات الـمـحــافـظــة والـتــزامــاتـهــا ،وخــاصــة
ب ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـس ـك ــن الـ ـب ــدي ــل ،م ــع ال ـع ـل ــم أن
«الـقــابــون الصناعي» غير مُخلى كلي ًا ،فبعض
المعامل ،بآالتها ومكناتها ،مــا زالــت موجودة
وعــام ـلــة فــي مـنـشــآتـهــا حـتــى تــاري ـخــه ،بحسب
بـعــض الـصـنــاعـيـيــن فــي الـمـنـطـقــة ،كـمــا مــا زال
صناعيو منطقة القابون يتابعون في جبهتهم
الـمـفـتــوحــة مــع الـمـحــافـظــة مـطــالـبـيــن بحقوقهم
ال ـم ـصــانــة ق ــان ــون ـ ًا ،بــاع ـت ـبــار مـنـطـقـتـهــم مـنـظـمــة
منذ نصف قــرن ،وال تحتاج إلعــادة التنظيم،
وب ــأن إح ــداث مـنـطـقــة تنظيمية وف ـق ـ ًا لـلـقــانــون
 10بـمــوجــب مــادتــه األولـ ــى ي ـصــدر بـمــرســوم،
وهـ ــؤالء لــم يـسـمـعــوا أن مــرســوم ـ ًا جـمـهــوريـ ًا
خــاصـ ًا بــالـمـشــروع قــد ص ــدر! ،وهــي مغالطات
وردت على لسان مدير التنظيم العمراني في
المحافظة ،بحسب ما ورد أعاله.
حمى االستثمار والمضاربة القادمة
«هناك تكامل في هذا المشروع الذي سيشكل
أحد النماذج العمرانية في دمشق» ،هي عبارة
توضيحية على لسان مدير التنظيم العمراني
في المحافظة.
هــل تُــذكــركــم ه ــذه ال ـع ـبــارة بـشـبـيـهــاتـهــا ســابـقـ ًا
عند الحديث عن (مــاروتــا -باسيليا) ،وكــل ما
يتعلق بحمى االستثمار واللهاث على األرباح
من خالل المضاربات ،التي جرت والمستمرة
بـهــا ،وهــي مــا زالــت على ال ــورق ،على حساب
أصحاب الحقوق؟!.
ال ـم ـتــوقــع الح ـق ـ ًا بــال ـم ـشــروع ال ـمــزمــع ،ك ـحــال مــا
سبقه من مشاريع مع أساليب الترويج الخاصة
بـهــا ،ظـهــر اآلن مــن خــال مــا رشــح مــن توضيح
ع ـنــه« :أك ـث ــر م ــن  72مـقـسـمـ ًا اس ـت ـث ـمــاري ـ ًا و102
مقسم سكني»« ..أكثر من  55بالمئة من مقاسم

11

الـمـشــروع هــي سـكـنـيــة و 36بــالـمـئــة هــي مقاسم
للمشاريع االستثمارية ،وهناك أكثر من  12بالمئة
من المقاسم للخدمات التربوية والتعليمية».
فبغض الـنـظــر عــن كــل مــا يمكن أن يـقــال حــول
التنوع الخدمي في المشروع ،علم ًا أنــه يعتبر
طـبـيـعـيـ ًا ومُ ـل ــزم ـ ًا ق ــان ــون ـ ًا ،ال ش ــك أن الـمـقــاســم
االس ـت ـث ـمــاريــة والـسـكـنـيــة ف ـيــه ،وال ـت ــي نـسـبـتـهــا
تقارب  %90منه ،بما في ذلك حصة المحافظة
ن ـف ـس ـه ــا ،ت ـع ـت ـب ــر فـ ــرصـ ــة أمـ ـ ــام ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
والمضاربين والمستغلين والفاسدين من أجل
جني األربــاح ،والمزيد منها ،وال شك أن هذه
األرب ـ ــاح ل ــن ت ـك ــون إال ع ـلــى ح ـس ــاب أص ـحــاب
الحقوق أو ًال وآخر ًا وبالنتيجة ،خاصة مع عامل
الــزمــن الـمـفـتــوح عـلــى الـتـنـفـيــذ ،وه ــو بــذلــك لن
يكون مغاير ًا عن المشاريع الشبيهة (ماروتا-
باسيليا) التي تشهد على ذلك حتى اآلن.
تبييض أموال واستغالل
مــع الـتــأكـيــد عـلــى أهـمـيــة الـتـنـظـيــم والـمـشــاريــع
الـعـمــرانـيــة ك ـضــرورة ملحة تـفــرضـهــا الـظــروف
الحالية ومرحلة إعــادة االعـمــار القادمة ،وبما
يـضـمــن الـحـقــوق ويـنـصــف الـمــواطـنـيــن ،إال أن
بـعــض الـمـشــاريــع ربـمــا لــن تـكــون إال واجـهــات
لتبييض أموال بعض كبار الناهبين من أمراء
الـحــرب والفاسدين وتـجــار األزمــة الـجــدد ،كما
أنـهــا فــرصــة لـهــؤالء لجني الـمــزيــد مــن األربــاح
االستغاللية على حساب المواطنين والبلد.
ولعل المضاربات الجارية بمشاريع (ماروتا-
باسيليا) تعتبر مؤشر ًا على ذلك ،خاصة وأن
ه ــذه ال ـم ـشــاريــع م ــا زالـ ــت ورق ـي ــة بـغــالـبـيـتـهــا،
ون ـس ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ مـ ــا زال ـ ــت دون ال ـم ـس ـتــوى
ال ـم ـط ـل ــوب ب ـش ـكــل الف ـ ــت ،وب ــال ــرغ ــم م ــن ذل ــك
تصاعدت أسعارها خارج ًا عن سياق المبررات
المنطقية ،بل وأصبحت أعلى من كل المعايير
مع شبيهاتها من المشاريع في دول أخرى.
فـهــل سـيـكــون م ـشــروع  104ال ـخــاص بـمــدخــل
دمـشــق الـشـمــالــي ،بـغــض الـنـظــر عـمــا يـمـكــن أن
تتفتق العقول عــن تسميات بــراقــة لــه ،مختلف ًا
عن سابقيه؟!.
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أصبح نقص الطاقة هو العالمة الفارقة للشتاء السوري ،ولم ُتفلح كل المتغيرات األمنية والعسكرية والسياسية في الوصول إلى (أمن طاقي) في الحدود الدنيا...
حيث ال ب ّد من أن ُيحرم ماليين السوريين من الكهرباء ومن التدفئة وحتى من الغاز المنزلي ،ليتفاوت الحرمان طبعاً حسب درجة التهميش والموقع على السلم
االجتماعي ،فيكون الريف والعشوائيات وتجمعات الفقراء أصحاب الوزر األكبر.

هل أزمة نقص الطاقة غير قابلة للحل؟

 %94+إنتاج الطاقة ...التكاليف والنتائج
الطاقة هي شريان
إعادة إنتاج الحياة
اقتصادياً واجتماعياً،
والدماء ال تتدفق بما
يكفي في هذا الشريان
لتصاب البالد بالشلل.
فهل فع ًال إيجاد
حلول جذرية لمسألة
الطاقة صعب جدًا؟
وما هي الحدود الدنيا
التي نحتاجها؟! وما
الموجود منها ،وما
التكلفة المطلوبة،
وأخيرًا ما الخيارات؟

ǧǧعشتار محمود

 14مليون مكافئ نفطي
الحدود الكافية من الطاقة
يـمـكــن ال ـقــول إن ال ـح ـدّ األدن ــى لـتــأمـيــن حــاجــات
طــاقــة كافية للفرد تتطلب زيــادة إنـتــاج الطاقة
مــن الجهات الحكومية بنسبة  %94لنصل إلى
 14مليون طــن مكافئ نفطي ،بـنــاء على حصة
سنوية لكل فرد  0,95طن ،وذلك فقط لتغطية
حــاجــات  15مـلـيــون ســوري فــي الـمـنــاطــق التي
تدير خدماتها الحكومة.
تقول البيانات الدولية إن استهالك الطاقة في
س ــوري ــة ق ــد ت ــراج ــع ب ـيــن عــامــي 2017-2010
بنسبة  ،%60متواكب ًا مــع تــراجــع الناتج .حيث
استهلكنا في عام  2017ما يعادل  9ماليين طن
مكافئ نفطي بينما كان االستهالك  22مليون
في .2010
ولكن ما استهلكناه ال يعبّر عن الحاجة الفعلية،
فعملي ًا الـبــاد تستهلك أقــل مــن حــاجـتـهــا :تنتج
ك ـهــربــاء وم ـش ـت ـقــات نـفـطـيــة ل ـحــاجــات الـتــدفـئــة
والنقل أقــل من المطلوب ،وتتوقف الصناعات
والـ ــزراعـ ــات ب ـس ـبــب ص ـعــوبــات تــأم ـيــن ال ـطــاقــة
بالحدود الكافية.
إن ال ـح ــدود ال ـكــاف ـيــة م ــن ال ـطــاقــة ت ـقــاس بـعــدد
السكان وحصة الفرد ،ووفق هذا المقياس ،فإن
النقص الـحــالــي فــي إنـتــاج الـطــاقــة يـقــارب ،%47
وسدّ هذا النقص والزيادة مسألة ليست سهلة
ولكنها ليست مستحيلة.

الحاجات الكافية لـ  15مليون شخص
 14مليون طن مكافئ نفطي

تراجع استهالك الطاقة في سورية
مليون طن مكافئ نفطي mtoe
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حصة الفرد السنوية من الطاقة -طن مكافئ نفطي

 23مليون سكان
 22مليون طن

 18مليون سكان
 9مليون طن

2017

2010

إن الحدود
الكافية من
الطاقة تقاس
بعدد السكان
وحصة الفرد
ووفق هذا
المقياس فإن
النقص الحالي
في إنتاج الطاقة
يقارب %47

%44

%47

نقص الطاقة

الطاقة المتوفرة من الغاز

اإلنتاج المحلي
نصف الحاجات الكافية!
يستطيع اإلنـتــاج المحلي مــن النفط
والغاز الخاضع لسيطرة الحكومة ،أن
يغطي نسبة  %53من هــذه الحاجات
ت ـقــري ـب ـ ًا ،وه ــو يـنـتــج م ــا ي ـق ــارب 7,2
ماليين طن مكافئ نفطي %90 ،منها
من الغاز في حقول المنطقة الوسطى
والبادية ومنطقة القلمون ،و %10من
النفط.

الطاقة المتوفرة من النفط المحلي

الوصول إلى الحاجات الكافية يتطلب
ت ـق ــري ـب ـ ًا م ـض ــاع ـف ــة اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـح ــال ــي
وزيادته من  7,2إلى  14بنسبة زيادة
.%94
ويـ ــأتـ ــي ه ـ ــذا اإلن ـ ـتـ ــاج مـ ــن م ـع ـط ـيــات
الــوضــع ال ـحــالــي ،أي دون احـتـســاب
ح ـقــول الـمـنـطـقــة الـشـمــالـيــة الـشــرقـيــة.
ح ـيــث تـنـتــج ح ـقــول م ـنــاطــق سـيـطــرة
الـحـكــومــة  24أل ــف بــرمـيــل نـفــط خــام
يــومـيـ ًا ،ومــا يـقــارب  17,8مليون متر
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مكعب يومي ًا من الغاز ،وفق تصريحات
الحكومة نهاية العام .2019
إن إن ـتــاج ال ـغــاز قــد ارت ـفــع بـمـسـتــويــات
كبيرة خالل العامين الماضيين ،وعملي ًا
ازداد بـنـسـبــة  %120ت ـقــري ـب ـ ًا ،وانـتـقــل
اإلن ـت ــاج ال ـس ـنــوي مــن  2,9مـلـيــار متر
مكعب في نهاية  2017وصو ًال إلى 6,5
مليارات متر مكعب تقريب ًا ،وذلــك بعد
تـحــريــر وتـشـغـيــل حـقــول مـنـطـقــة تــدمــر
وعموم البادية والمنطقة الوسطى.
الحاجة إلى  140ألف برميل نفط يومي ًا
إن تـغـطـيــة ال ـن ـقــص ال ـب ــال ــغ م ــا ي ـقــارب
 7مــايـيــن طــن مـكــافــئ نـفـطــي ،يتطلب
اسـتـيــراد مــا يـقــارب  50مـلـيــون برميل
نـ ـف ــط خـ ـ ــام س ـ ـنـ ــوي ـ ـ ًا ،وح ـ ــوال ـ ــي 140
أل ــف بــرمـيــل يــوم ـي ـ ًا لـتـغـطـيــة الـحــاجــات
المطلوبة ،ودون هذا الحد فإن حاجات
اإلنــارة والتدفئة والنقل وهي الحدود
الــدن ـيــا ،وال يـمـكــن تـغـطـيـتـهــا ف ــي وقــت
الذروة وتنشأ األزمات الشتوية.
الـحـكــومــة ت ـقــدر ال ـحــاجــات لـيــس بـعـيــد ًا
عــن ه ــذا ال ـحــد ،وي ـبــدو أن ـهــا تـسـتـهــدف
إن ـت ــاج  13م ـل ـيــون ط ــن م ـكــافــئ نـفـطــي
مــن الـطــاقــة ،نصفها مــن الـغــاز ،ونصفها
مــن الـنـفــط ال ـخــام ،حـيــث تـقــدر حاجتها
لـ ـ  120أل ــف بــرم ـيــل ن ـفــط خ ــام يــومـيـ ًا
وسـطـيـ ًا .ولـكــن هــذا ال ـهــدف ال يتحقق
ط ـب ـع ـ ًا ،وال ـح ـكــومــة ال ت ـس ـتــورد نـفـطـ ًا
وإل
خام ًا أو مشتقات بمقدار الحاجةّ ،
كـنــا لـمـسـنــا تـحـسـنـ ًا مـلـمــوسـ ًا فــي تــوفــر
ال ـمــازوت والـبـنــزيــن والـكـهــربــاء والـغــاز
فــي أوق ــات ال ــذروة الشتائية بالقياس
بعام  ،2017وهو الشتاء الوحيد خالل
األزمـ ـ ــة ال ـ ــذي ت ـح ـس ـنــت ف ـي ــه أوض ـ ــاع
الطاقة نسبي ًا.
فلماذا لم يتحقق هذا الهدف ،وما تكلفة
ال ــوص ــول إلـ ــى هـ ــدف  14م ـل ـيــون طــن
مكافئ نفطي من الطاقة؟!
 3,2مليارات دوالر
كلفة االستيراد كبيرة
ال ـص ـع ــوب ــات ال ـت ــي ت ـع ـي ــده ــا ال ـح ـكــومــة

وت ـكــررهــا تـتـجـلــى فــي جــانـبـيــن ،األول
ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـع ـق ــوب ــات وص ـع ــوب ــة تــأم ـيــن
عقود استيراد أو ثباتها .والثاني مالي
يتعلق بعدم توفر الكميات الكافية من
الـ ـ ــدوالر ل ـتــأم ـيــن هـ ــذا ال ـم ـس ـت ــوى مــن
التدفق.
إن استيراد  140ألف برميل نفط خام
يومي ًا ،يعني عملي ًا استيراد ما يقارب
 6,8م ــاي ـي ــن ط ــن م ــن ال ـن ـف ــط ال ـخ ــام،
وهي ما يمكن أن تكون حمولة أقل من
أربــع سفن خــال الـعــام .ومــالـيـ ًا كلفتها
بالحدود الدنيا تقارب 3,25 :مليارات
دوالر ،وهــو مبلغ كبير نسبي ًا يش ّكل
نسبة  %15مــن الناتج الـمـقـدّر ،ويشكل
مبلغ ًا يفوق  2275مليار ليرة ،أي أكثر
مــن نـصــف الـمـيــزانـيــة لـعــام  2020وفــق
سـعــر دوالر  ،700وسـعــر  65دوالر ًا
للبرميل.
إن فـ ــاتـ ــورة اسـ ـتـ ـي ــراد ن ـق ــص ال ـطــاقــة
كبيرة حتى في حدودها الدنيا ،ولكن
ال ـطــريــق ال ـتــي ت ـس ـتــورد بـهــا الـحـكــومــة
ت ــزي ــد ال ـف ــات ــورة ك ـث ـي ــر ًا ،وت ـ ــؤدي إلــى
تقليل الكمية...
فـ ــاالس ـ ـت ـ ـيـ ــراد يـ ـت ــم ب ـ ـ ــال ـ ـ ــدوالر ،وه ــو
غ ـيــر م ـتــوفــر ب ـمــا ي ـك ـفــي ل ــدى ال ـج ـهــات
ال ـح ـكــوم ـيــة ،وع ـب ــر ال ــوسـ ـط ــاء :الــذيــن
ي ـس ـتــوردون مـشـتـقــات نـفـطـيــة ولـيــس
نـفـطـ ًا خــامـ ًا ويـفــرضــون فــوقـهــا تكاليف
إض ــافـ ـي ــة ل ـت ـح ـم ــل الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ،ق ــارب ــت
فـ ــي ب ـع ــض ال ـ ـح ـ ــاالت ن ـس ـب ــة ...%40
إن االس ـت ـي ــراد وف ــق ه ــذه الـمـعـطـيــات
السابقة قــد يضاعف الـفــاتــورة مــن 3,2
مـلـيــار دوالر إل ــى  6م ـل ـيــارات دوالر،
ولــن يـكــون لــدى الـحـكــومــة أيــة إمكانية
لسدادها في ظل نقص تدفقات الدوالر
من الحواالت بالطرق الرسمية ،وعدم
وجود مصادر أخرى جدية.
ما الحلول؟
إن ت ــأم ـي ــن مـ ــا يـ ـقـ ــارب  3,2م ـل ـي ــارات
دوالر الس ـت ـي ــراد  140ألـ ــف ط ــن مــن
الـنـفــط الـخــام هــو ض ــرورة ،وحـتــى إن

تكلفة س ّد
نقص الطاقة
بأدنى حاالتها
تقارب 3,2
مليارات دوالر
حالياً ولكن هذا
المبلغ قد يعادل
 2270مليار ليرة
وقد يتلقص إلى
 1700مليار ليرة
إذا ما كان السداد
بالروبل

ك ــان الـمـبـلــغ ك ـب ـيــر ًا فــإنــه عـمـلـيـ ًا يحقق
عــائــده ســري ـع ـ ًا .ف ــزي ــادة إن ـتــاج الـطــاقــة
ي ـح ـقــق ن ـتــائــج ســري ـعــة ل ــزي ــادة الـنـمــو
االقتصادي ،ووفق العالقة بين الناتج
واستهالك الطاقة في عــام  ،2017فإن
كــل وحــدة مكافئ نفطي مستهلك كان
يقابلها ناتج يقارب  960ليرة ،ما يعني
أن زيادة  6,8ماليين طن مكافئ يفتح
احـتـمــال زي ــادة الـنــاتــج بـمـقــدار6500 :
م ـل ـيــار ل ـي ــرة! وه ــي ت ـق ــارب  2,8كـلـفــة
استيراد النفط الخام المذكور.
أي ي ـم ـك ــن اسـ ـ ـت ـ ــرداد ض ـع ـف ــي ت ـك ـل ـفــة
ت ــوس ـي ــع اس ـت ـي ــراد ال ـن ـف ــط الـ ـخ ــام مــن
الزيادة التي تحققها الطاقة في الناتج
ال ـم ـح ـ ّلــي ،لــذلــك فــإنــه حـتــى تــأمـيــن هــذا
ال ـم ـب ـلــغ ع ــن ط ــري ــق ع ـق ــود دائـ ـن ــة لــن
يكون خـســارة اقتصادية ،بــل هــو دين
قابل للسداد سريع ًا ،وتـحــديــد ًا بعد أن
حررت الحكومة أسعار الطاقة ولم تعد
مدعومة ،وهي ستساهم بزيادة الناتج
زي ــادة ســريـعــة عــدا عــن جملة الـعــوامــل
التنموية األخرى.
ولكن وصول التكلفة إلى  6-5مليارات
دوالر أمر غير مقبول أو ممكن ،لذلك،
فإن طريقة االستيراد ينبغي تغييرها.
ماذا عن االستيراد بالروبل؟
َّإن ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ع ـق ــود م ــع ال ـط ــرف
ال ــروس ــي ،ل ـش ـحــن أربـ ــع س ـفــن س ـنــوي ـ ًا
محملة بالنفط الخام ومسعّرة بالروبل،
قد يعني عملي ًا تأمين هذه المستوردات
ب ـح ــوال ــي  200م ـل ـيــار روب ـ ــل ،وهـ ــو مــا
يقارب  1700مليار ليرة ،وتحقيق وفر
يقارب  1000مليار ليرة!
هــل تـمّ السعي للتوصل إلــى عقود مع
ال ـط ــرف ال ــروس ــي ،تـشـبــه ال ـعــاقــة مــع
ال ـط ــرف اإليـ ــرانـ ــي وخ ـط ــه االئ ـت ـمــانــي
الـســابــق بـعــد تــوقـفــه؟ مــن الــواضــح َّأن
ال ـطــرف الــروســي ال يـبــدو مـتـهـيـبـ ًا من
ال ـع ـقــوبــات ،وي ـضــع أول ــوي ــة لـلـعــاقــات
الــرسـمـيــة الـمـبــاشــرة كـمــا فــي الـلـقــاءات
ال ـت ــي جـ ــرت خـ ــال ال ـش ـه ــر ال ـم ــاض ــي.
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بينما مــن كــل التصريحات والتعهدات
ال نــرى تعاقد ًا ملموس ًا إال في العقود
التي تبرم مع شركات خاصة روسية،
وبوسطاء سوريين ،ونسب استثمار
اسـتـثـنــائـيــة ت ـق ـ ّلــص ح ـصــة ال ــدول ــة إلــى
حدود غير مسبوقة!
اإلن ـتــاج الـمـحـلــي مــن الـطــاقــة بـمـسـتــواه
الـ ـح ــال ــي ي ـس ـت ـط ـيــع أن ي ـغ ـط ــي ن ـصــف
الحاجات الكافية الضرورية ،وهو يأتي
مــن الـغــاز بــالــدرجــة األولــى بينما النفط
نسبة قليلة.
َّإن رفـ ــع إنـ ـت ــاج ال ـط ــاق ــة ب ـن ـس ـبــة %94
م ـســألــة م ـم ـك ـنــة ،ع ـبــر اس ـت ـي ــراد الـنـفــط
الـخــام ،وهــو قــد يحقق زيــادة مباشرة
فــي الـنــاتــج بـمــا يــزيــد عــن  6500مليار
لـ ـي ــرة ،أي أك ـث ــر م ــن ض ـع ـفــي تـكــالـيــف
االستيراد.
سدّ نقص الطاقة قد يتطلب  50مليون
برميل نفط خام ،وقرابة  7ماليين طن
وهـ ــي ح ـمــولــة أربـ ــع س ـفــن ف ـقــط خــال
العام.
س ـدّ نـقــص الـطــاقــة يـتـطـلــب االسـتـيــراد
بـ ـعـ ـقـ ــود طـ ــويـ ـلـ ــة األجـ ـ ـ ــل ومـ ـبـ ــاشـ ــرة
ب ـي ــن ال ـ ـ ــدول ودون دوالر ،ل ـش ــراء
الـنـفــط ال ـخــام وت ـكــريــره فــي الـمـصــافــي
الحكومية.
تكلفة سدّ نقص الطاقة بأدنى حاالتها
تقارب  3,2مليارات دوالر حالي ًا ،ولكن
هذا المبلغ قد يعادل  2270مليار ليرة،
وق ــد يـتـلـقــص إل ــى  1700م ـل ـيــار لـيــرة
إذا م ــا ك ــان ال ـس ــداد ب ــال ــروب ــل ،وكــذلــك
الحال يتحقق وفر من استخدام الدفع
بعمالت أخرى غير الدوالر واليورو.
اس ـت ـم ــرار اس ـت ـي ــراد ال ـط ــاق ــة بــال ـطــرق
ال ـح ــال ـي ــة ،ي ـع ـنــي عـ ــدم ت ــوس ـي ــع إن ـت ــاج
ال ـطــاقــة ،ألن الـحـكــومــة ال ق ــدرة لــديـهــا
على دفع مليارات الدوالرات للوسطاء
الذين يشترون مشتقات وليس نفط ًا
خـ ــامـ ـ ًا ،ويـ ـف ــرض ــون ت ـكــال ـيــف إضــاف ـيــة
وصلت إلى  %40فوق السعر العالمي،
م ــا ق ــد ي ــرف ــع الـ ـف ــات ــورة م ــن  3إلـ ــى 6
مليارات دوالر.
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تداولت وسائل اإلعالم مؤخرًا عن مصدر حكومي بأن« :اللجنة
االقتصادية رفعت توصية إلى رئاسة مجلس الوزراء للبدء
بتوزيع المواد األساسية المدعومة عبر البطاقة الذكية».

ǧǧعادل ابراهيم

وف ــي الـتـفــاصـيــل نـقـلــت إح ــدى الـصـحــف
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة ش ـ ـبـ ــه الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة بـ ـتـ ــاريـ ــخ
 ،2020/1/9تـ ــوضـ ـيـ ـحـ ـ ًا عـ ـلـ ــى ل ـس ــان
«ال ـم ـص ــدر ال ـح ـك ــوم ــي» ب ـ ــأن« :الـ ـم ــواد
المدعومة حالي ًا من الحكومة هي السكر
والرز والشاي والزيت النباتي والسمن
النباتي وذلك من خالل تسعير إجازات
االسـ ـتـ ـي ــراد ب ـس ـعــر الـ ـص ــرف الــرس ـمــي،
م ـب ـي ـن ـ ًا أن ال ـت ــوزي ــع س ـي ـتــم ع ــن طــريــق
المؤسسة السورية للتجارة».

طالما هذه
المواد
«مدعومة»
دوالرياً فلماذا
التوزيع عبر
السورية للتجارة
إال إن كانت هناك
توجهات «غير
معلنة» بتحرير
األسعار لهذه
المواد بسعر
الدوالر السوقي

مزيد من فرص االستغالل
الحديث عن المواد المدعومة وتوزيعها
عن طريق منافذ البيع ليس جديد ًا ،فما
زال بعض المواطنين يحتفظون بدفاتر
«البونات» التي كانت مخصصة لبعض
ال ـمــواد «الـمـقـنـنــة» و«ال ـمــدعــومــة» حتى
اآلن ،مع كل ذكرياتهم المريرة بشأنها،
لكن الجديد هــو إدخــال الــذكــاء على هذا
ال ـتــوزيــع لـلـمـقـنــن وال ـمــدعــوم مــن خــال
البطاقة الذكية.
بالمقابل ،إن الحصول على مــادة الغاز
ال ـم ـنــزلــي ب ـمــوجــب ال ـب ـطــاقــة ال ــذك ـي ــة مــا
زال يعتبر تجربة مــريــرة ،هــي األخــرى
اضطر المواطنون لخوضها رغم ًا عنهم،
وم ــع ذل ــك ف ــإن واق ــع ال ـحــال ي ـقــول بــأن
هذه المادة «المدعومة» تسرح وتمرح
«أس ـط ــوان ـت ـه ــا» ف ــي الـ ـس ــوق الـ ـس ــوداء
بــأسـعــار اسـتـغــالـيــة ،بــرغــم كــل الـحــديــث
عــن الـضـبــط وإي ـصــال الــدعــم لمستحقيه
ع ـبــرهــا ،ول ـســان ح ــال ه ــؤالء ي ـقــول إذا
كان التعامل مع ذكاء البطاقة على نفس
السوية واآللية ،فعلى المواد األساسية
ال ـم ــدع ــوم ــة الحـ ـقـ ـ ًا ال ـ ـسـ ــام ،ف ــال ـس ــوق
الـ ـ ـس ـ ــوداء س ـ ــوف ت ـس ـت ـش ـيــط ن ـش ــاط ـ ًا
عليها هي األخــرى ،كمّ ًا وسـعــر ًا ،وربما
مواصفة أيض ًا.
فــال ـب ـطــاقــة الــذك ـيــة أص ـب ـحــت ب ـحــد ذات ـهــا
م ـن ـفــذ ًا م ــن م ـنــافــذ االس ـت ـغ ــال وال ـف ـســاد
بــالــواقــع العملي الـمــرصــود والملموس،
ليس من قبل المواطنين ،بل وباعتراف
بعض الرسميين أيـضـ ًا ،فكيف بها وقد
أط ـل ـقــت م ــن خــال ـهــا م ــزي ــد ًا م ــن فــرص

االسـتـغــال عـبــر سـ َّلــة الـسـلــع األســاسـيــة
أع ــاه ،وال ـتــي تــم تـحــديــد مــوعــدنــا معها
بحسب ما تم اإلعالن عنه بأنه سيكون
مطلع الشهر القادم.
ورب ـمــا مــن اآلن ب ــدأت مــاف ـيــات الـفـســاد
واالس ـت ـغــال وال ـس ــوق ال ـس ــوداء تهنئ
ب ـع ـض ـهــا ع ـل ــى ه ـ ــذه الـ ـب ــواب ــة ال ـج ــدي ــدة
والواسعة من األرباح المرتقبة.
هل هناك توجهات غير معلنة
المُصيبة التي يُخشى منها ،الحديث عن
الــدعــم مـقــابــل إج ــازات االسـتـيــراد بسعر
الـ ـص ــرف ال ــرس ـم ــي ل ـل ـم ــواد األس ــاس ـي ــة
أعــاه ،فهو االعتراف الضمني الرسمي
أيـضـ ًا بــأن هــذا السعر الــرسـمــي لـلــدوالر
غ ـيــر ح ـق ـي ـقــي ،والـ ـف ــارق ب ـيــن الـسـعــريــن
ل ـ ـل ـ ــدوالر «الـ ــرسـ ـمـ ــي وسـ ـعـ ــر الـ ـس ــوق
الرائج» هو ما يجري الحديث عنه على
أنه «دعم» ،أي ّأن كل الحديث الرسمي

عن «السعر الوهمي للدوالر» أصبح في
خبر كان رسمي ًا.
أما ما تمّ إغفاله بالحديث أعاله فهو أنه
طالما هــذه المواد «مدعومة» دوالريـ ًا،
ف ـل ـمــاذا ال ـت ــوزي ــع ع ـبــر م ـنــافــذ ال ـســوريــة
لـلـتـجــارة ،إال إن كــانــت هـنــاك تــوجُّـهــات
«غ ـيــر م ـع ـل ـنــة» ب ـت ـحــريــر األس ـع ــار لـهــذه
ال ـمــواد بـسـعــر ال ــدوالر الـســوقــي ،وذلــك
ل ـ ــاج ـ ــازات غ ـي ــر الـ ـم ــدع ــوم ــة بــال ـس ـعــر
الرسمي ،وهــذا يعني مضاعفة أسعارها
فـ ــي الـ ـسـ ــوق خـ ــارج ـ ـ ًا عـ ــن م ـن ــاف ــذ بـيــع
السورية للتجارة.
أما النتيجة المباشرة لذلك فهي َّأن هذه
ال ـمــواد س ــوف يـتــم ال ـتــدافــع عـلـيـهــا على
أبــواب منافذ السورية للتجارة من قبل
الـمــواطـنـيــن ،نــاهـيــك عــن أش ـكــال اإلذالل
الـمــرافـقــة لــذلــك ،م ـع ـيــد ًا بــالــواقــع الـعـمـلــي
التجارب المريرة السابقة بهذا الشأن،
بــاإلضــافــة إل ــى مــا يـمـكــن أن تـسـفــر عنه

مــن بعض أوجــه الـفـســاد والمحسوبية،
وتـغــول الـســوق ال ـســوداء بعمق تـجــارة
وتوزيع هذه المواد ،حالها كحال مادة
ال ـغــاز حــال ـي ـ ًا ،والـنـتـيـجــة ،أن االض ـطــرار
لـلـحـصــول عـلــى ه ــذه ال ـم ــواد األســاسـيــة
سـيـكـبــد الـمـسـتـهـلـكـيــن الـمــزيــد مــن الـجـهــد
والعناء ،وربما المزيد من السعر ،سواء
عبر السوق السوداء ،أو عبر األسواق
بالسعر المحرر.
والـمـصـيـبــة الـكـبــرى بـحــال وج ــود مثل
ه ــذا الـتــوجــه غـيــر الـمـعـلــن ،ب ــأ َّن الكثير
من السلع التي تدخل فيها هذه المواد
األساسية سترتفع أسعارها بما يعادل
فـ ـ ــارق الـ ـسـ ـع ــر الـ ـ ـ ـ ــدوالري إلجـ ـ ــازات
االستيراد بين «المدعوم والسوقي»،
في سلسلة متتالية ومتذبذبة لألسعار،
وطبع ًا كل ذلك من جيوب المواطنين
وع ـل ــى ح ـس ــاب م ـع ـي ـش ـت ـهــم ال ـم ـت ــردي ــة
أص ًال.

الرفيق القديم يوسف كلثوم أبو إلياس وداعاً
َن َعت لجنة محافظة
طرطوس الرفيق
يوسف كلثوم أبو
الياس ،الذي توفي
بتاريخ ،2020/1/1
عن عمر يناهز 88
عاماً.

الــرفـيــق الــراحــل مــن مــوالـيــد ع ــام  1932فــي قــريــة
السودا ،التابعة لمحافظة طرطوس ،وقد انتسب
إلـ ــى ص ـف ــوف الـ ـح ــزب ال ـش ـي ــوع ــي الـ ـسـ ــوري فــي
أواس ــط أربـعـيـنـيــات ال ـقــرن ال ـمــاضــي ،وســاهــم في
النشاطات الحزبية والجماهيرية.
الــرف ـيــق ال ــراح ــل ع ـمــل ف ــي ال ــزراع ــة ث ــم ف ــي الـبـنــاء
والـحـجــر ،والحـقـ ًا وتـحــت ضغط الـحــاجــة وانـعــدام
فــرص الـعـمــل ســافــر إلــى فـنــزويــا ،وفــي الـعــاصـمــة

«كركاس» ،التقى بمجموعة من الرفاق الشيوعيين
الـعــرب الـمـهــاجــريــن ,وأن ـشــأوا مـعـ ًا حـلـقــة شيوعية
صـغـيــرة ،وســاه ـمــوا بـتــأسـيــس الــراب ـطــة الـســوريــة
الفنزويلية ,التي انتُخب في قيادتها.
وبعد عودته إلى الوطن عمل مع الرفاق في اللجنة
الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين ،وكان من
عـ ــداد األوائ ـ ــل ال ــذي ــن وق ـع ــوا ع ـلــى م ـي ـثــاق شــرف
الشيوعيين السوريين ،منتظم ًا بالعمل في صفوف

حزب اإلرادة الشعبية حتى آخر يوم في حياته.
وقد وَدّع الرفيق الراحل إلى مثواه األخير حشدٌ
من أهله ورفاقه وأصدقائه ومحبيه ،وقد تم تقديم
أكــال ـيـ ٍـل مــن الـ ــورود بــاســم ال ـحــزب وهـيـئــة تحرير
قاسيون ولجنة محافظة طرطوس.
أســرة تحرير قاسيون تتقدم بخالص العزاء إلى
أسرة الفقيد وذويه ورفاقه وأصدقائه ومحبيه.

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  948اإلثنين  13كانون الثاني 2020
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تعرضت «االمتحانات السريرية» في
كلية الطب البشري في جامعة دمشق
مؤخرًا للكثير من اللغط واالعتراضات،
وصو ًال إلقرار حذف امتحان «النسائية»
بتاريخ  ،2020/1/9على أن يجري الحقًا
مع مادة النظري ،بحيث يصبح  80سؤا ًال
نظرياً و 20سؤا ًال عملياً ،مع تمديد وقت
االمتحان للمادة.

ǧǧعاصي اسماعيل

البداية كانت مع امتحان الجراحة العامة للسنة
الــرابـعــة بـتــاريــخ  ،1/5حـيــث تــم تــوزيــع أوراق
امـتـحــانـيــة وال ـص ــور الـمـطـبــوعــة بـهــا بــاألبـيــض
واألس ــود وبشكل سيئ وغـيــر واضـحــة ،ومن
الـمـتـعــذر ،بــل المستحيل ،على الـطــاب تحديد
اإلجابة الصحيحة من بين الخيارات المتاحة،
األمــر الــذي تــم تــداركــه مــن عـمــادة الكلية عبر
«ت ـســاه ـل ـهــا» م ــع ال ـط ــاب م ــن خـ ــال «ح ــذف
األسئلة غير الواضحة» ومنح عالمتها لهؤالء،
وهو ما أكده عميد الكلية بتصريحه أن «نسبة
النجاح في مادة الجراحة العامة للسنة الرابعة
هي .»%100
جملة من االعتراضات
ص ـ ــدر ب ــرن ــام ــج «االمـ ـتـ ـحـ ــانـ ــات ال ـس ــري ــري ــة»
ل ـط ــاب ال ـس ـن ـت ـيــن ال ــراب ـع ــة وال ـخــام ـســة بـكـلـيــة
الـ ـط ــب ال ـب ـش ــري فـ ــي ج ــام ـع ــة دمـ ـش ــق ن ـهــايــة
عــام  ،2019وشـمــل لـلـسـنــة الــرابـعــة (الـجــراحــة
الـ ـع ــام ــة -ال ـب ــاط ـن ــة ال ـخ ـم ـج ـيــة ب ـت ــاري ــخ -1/5
ال ـبــاط ـنــة الـهـضـمـيــة -ال ـبــاط ـنــة ال ـغــديــة بـتــاريــخ
 -1/7األذنـيــة -األورام بتاريخ  ،)1/9وللسنة
الخامسة (الجراحة العصبية والبولية لألطفال
بتاريخ  -1/5الباطنة العصبية -الباطنة كلية
بتاريخ  -1/7العينية والنسائية بتاريخ ،)1/9
ومدة كل امتحان  30دقيقة فقط.
وم ـن ــذ صـ ــدور ال ـبــرنــامــج وف ـق ـ ًا لـلـشـكــل أع ــاه
بـ ــدأت االع ـت ــراض ــات ع ـل ـيــه م ــن ق ـبــل ال ـط ــاب،
وبــالـحــد األدن ــى كــانــت االع ـتــراضــات تـتـمـحــور
حول الوقت المخصص والمقرر بـ  30دقيقة
لمادتين مع ًا.
وقد وردت الكثير من االعتراضات على صفحة
«الهيئة اإلدارية– كلية الطب البشري -جامعة
دمشق» الرسمية.
حيث علقت إحــدى الطالبات« :المادتين سوا
بنص ساعة؟».
فـيـمــا عـلـقــت أخ ــرى« :مـعـقــول الـمــادتـيــن بنص
س ــاع ــة؟ واهلل هــال ـف ـحــص ش ـك ـلــو أس ـ ــرع مــن
حياتي!».
وع ـل ــق آخ ـ ــر40« :عـ ــامـ ــة ب ـن ــص سـ ــاعـ ــة ..لــك
النظري استحا».
ل ـت ـتــزايــد االع ـت ــراض ــات الح ـق ـ ًا ع ـلــى االم ـت ـحــان
ن ـف ـســه ،خــاصــة ب ـعــد س ــوء ال ـط ـبــاعــة ف ــي م ــادة
الجراحة العامة كما أسلفنا أعــاه ،والخلل في
أسئلة امتحان النسائية ،وقرار حذف االمتحان
بعد أن تقدم إليه طالب السنة الخامسة ،وقبل
صدور نتائجه ،باإلضافة إلى المالحظات على
امتحان األذنية وغيره ،حيث تتالت التعليقات
على صفحة الهيئة اإلدارية ،ومنها:
«يعني صححوا غلط الدكاترة ع حسابنا وع
حساب وقتنا وتعبنا ..برافو كليتنا».
«يـعـنــي يــا إنــو االمـتـحــان بــاألصــل عــامـتــو مو
مـحـســوبــة! يــا إنـكــن عــم تلعبو لـعــب ..بــاألذنـيــة
منحل  ٢٠سؤال وما حدا بخبرنا انو آخر ١٠
محذوفين لنطلع ونتفاجئ إنو بباقي القاعات
م ـط ـب ــوع ـي ــن أصـ ـ ـ ًا بـ ــس  ١٠أسـ ـئـ ـل ــة ..عـنـجــد
مهزلة.»..
«يـعـنــي مــو مــاحـظـيــن إن ــو كـتـيــر ت ـخ ـنــت ..عم
ندرس مادتين بيوم واحد وآخر شي األسئلة

مو منطقية بنوب!! ..ال واليوم كل ما فات حدا
يبهدلنا ليش عم نسأل ..وكأنو نحنا مو طالب
جامعة ..ما بتفكرو بنفسيتنا وتعبنا يعني قبل
ما تحطو االسئلة».
«ع أســاس المشكلة بــس بــالـنـســائـيــة!! ..طيب
وب ــاق ــي الـ ـ ـم ـ ــواد؟ ..ش ــي صـ ــور م ــو واض ـح ــة
وشــي أسئلة الدكاترة مختلفين بحلها ..ليش
لـتـحــذفــوا أسـئـلــة وتـحــذفــوا عــامـتـنــا وتضيعوا
تـعـبـنــا ..اشـتـهـيــت م ــرة تــاخــدوا ق ــرار لمصلحة
الـ ـطـ ــاب ..ب ــس ب ـت ــاخ ــدوا قـ ـ ــرارات ل ـت ـجــربــوا
ف ـي ـنــا ..وب ـت ـجــوا بـتـقــولــوا عــم نـ ــدرّس الـطــاب
وبـعــديــن عــم ي ـســافــروا ..يـعـنــي يـلــي داء الــويــل
بهالكلية شو يلي رح يخليه يضل ..بكفي واهلل
طفشتونا وكرهتونا بهالكلية».
الصفحات الطالبية األخــرى على «فيسبوك»
أيـضـ ًا ورد فيها الكثير مــن االع ـتــراضــات ،فقد
عـلــق الـبـعــض عـبــر «صحيفة الـطــب الـســوريــة»
بما يلي:
«يعني معقول طــاب درســوا وتعبوا ونزلوا
يقدموا فحص بينصدموا إنو ملتغي واهلل هيك
كتير».
«شـ ــي ب ـخ ـجــل ع ـن ـج ــد ...ه ــي الزم ي ـط ـيــر مــن
وراه ـ ــا م ـنــاصــب ع ـف ـك ــرة ..ب ــس ال ح ـيــاة لـمــن
تنادي».
«ح ــاج فـضــايــح ص ــرت أخ ـجــل اح ـكــي إن ــي من
كلية الطب البشري بجامعة دمشق».
شهادة وتعرية
حول اللغط والخلل في االمتحانات السريرية
األخ ـيــرة فــي كـلـيــة الـطــب الـبـشــري فــي جامعة
دمشق ،أورد الدكتور يوسف بركات (عضو
هـيـئــة تــدريـسـيــة فــي كـلـيــة ال ـطــب الـبـشــري في
جامعة دمشق ،ونائب العميد للشؤون العلمية،
سابق ًا) ،عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك»
ما يلي:
«ف ــي زح ـمــة ال ـل ـغــط ال ـقــائــم ح ــول امـتـحــانــات
ال ـط ــب ال ـس ــري ــري ــة وج ـ ــدت أن م ــن واج ـب ــي
تقديم التوضيح التالي :للتوضيح ،وللتاريخ

هل تساهل العمادة
وحذف األسئلة غير
الواضحة بالنسبة
لمادة الجراحة
العامة للسنة
الرابعة وإقرار حذف
امتحان النسائية
للسنة الخامسة
تعتبر إجراءات
كافية؟

والحقيقة فـقــط ،أرفــق لكم هــذا الـكـتــاب الــذي
وج ـه ـنــاه ل ــرؤس ــاء األق ـس ــام عـنــدمــا تــم إق ــرار
نـظــام االمـتـحــانــات الـجــديــد ( ،)2017والــذي
ل ــم نـسـمــه أب ـ ــد ًا «األوس ـ ـكـ ــي» ،وهـ ــذا الـكـتــاب
يــوضــح بــاخـتـصــار مـفـهــوم الـطــريـقــة الـجــديــدة
لــام ـت ـحــان ،والـ ــذي ق ـمــت شـخـصـيـ ًا بـتـنـفـيــذه
ع ــام  2017دون مـشــاكــل تُــذكــر ،رغ ــم كــونـهــا
الـمــرة األول ــى .الـكـتــاب يــوضــح أن المطلوب
ه ــو ام ـت ـحــان بــال ـم ـهــارات ال ـســريــريــة الـعـمـلـيــة
فـ ـق ــط ،وه ـ ــو بـ ــرأيـ ــي أكـ ـث ــر عـ ــدالـ ــة وكـ ـف ــاءة
(وأل ــف خــط تـحــت كلمة عــدالــة وك ـفــاءة) من
نـظــام الـمـقــابــات .ولـكــن مــا حــدث بـعــد 2017
هــو تـشــويــه لــأســس الـتــي قــام عـلـيـهــا الـقــرار
بــاألصــل .كـمــا أرسـلـنــا خـطــابـ ًا آخــر يـطـلــب من
رؤســاء األقـســام تحديد الـمـهــارات السريرية
الـمـطـلــوبــة مــن كــل س ـتــاج وتـسـمـيـتـهــا بشكل
واضــح وصــريــح ..مع األســف ،هــذا الشكل لم
يعجب البعض ألنه يضر بمصالحهم ،فسعوا
إلى تشويهه وإلغائه ،ثم تمت إعــادة تطبيقه
بالشكل الــذي صــار عليه هــذا الـفـصــل ..إن ما
جــرى يشبه كل ما يحدث في بلدنا ...يكون
القرار أو المرسوم جيد ًا إن لم نقل مثالي ًا ،ثم،
وبالتدريج يفرغ من مضمونه ،وهذا ما حدث
لقرارات أخرى اتخذناها ومنها «التكامل في
تــدريــس ال ـم ـقــررات» وتــافــي الـتـنــاقــض بين
الـمـقــررات وطـبــاعــة الكتب للطالب وفــق هذا
المبدأ وغير ذلك ،وكل هذا تم إجهاضه».
«األوسكي» لمحة تعريفية
«األوسـكــي» ،بحسب بعض المراجع العلمية،
ه ـ ــو اس ـ ـت ـ ـب ـ ــدال بـ ـنـ ـي ــة الـ ـفـ ـحـ ــص الـ ـسـ ــريـ ــري
وال ـش ـف ــوي ال ـم ـت ـع ــارف ع ـل ـي ـهــا ب ـب ـن ـيــة أخ ــرى
ت ـحــافــظ ع ـلــى ال ـغــايــة م ــن ال ـف ـحــص ال ـســريــري
الـ ـ ــذي ي ـض ـم ــن أن الـ ـمـ ـت ــدرب «الـ ـطـ ــالـ ــب» قــد
اكتسب المعرفة والمهارة الالزمة والضرورية
واألمور األخرى المتعلقة بإكمال التدريب ،من
خــال امـتـحــان يـتــألــف مــن عــدة مـحـطــات ،لكل
منها مــدة محددة وتبويب محدد ،بما يضمن

ال ـتــأكــد م ــن م ـعــاي ـيــر وم ـس ـتــويــات (ال ـم ـعــرفــة-
الـمـهــارة -الـكـفــاءة -الـحــرفـيــة )..لــدى الـطــالــب
أو الـمـتــدرب .وقــد عمدت الجامعات والكليات
الطبية التي تتبع هذا النموذج االمتحاني إلى
وضــع ضــوابـطـهــا ومـعــايـيــرهــا الـخــاصــة بـشــأنــه،
بما يضمن الغاية المرجوة منه.
تساؤالت مشروعة
حــول مــا جــرى مــن لـغــط وخـلــل واعـتــراضــات
مـشــروعــة بـمــا يـخــص االم ـت ـحــانــات الـســريــريــة
للسنة الرابعة والخامسة مؤخر ًا ،نتساءل:
هل هناك من يتحمل المسؤولية عن هذا الخلل،
بعيد ًا عن تجييرها على حساب الطالب؟.
ه ــل «تـ ـس ــاه ــل» الـ ـعـ ـم ــادة و«حـ ـ ــذف األس ـئ ـلــة
غ ـي ــر ال ــواضـ ـح ــة» بــال ـن ـس ـبــة لـ ـم ــادة ال ـج ــراح ــة
العامة للسنة الرابعة ،و«إقــرار حــذف امتحان
الـنـســائـيــة» لـلـسـنــة الـخــامـســة ،يـعـتـبــر إج ــراءات
كافية؟.
ه ــل ه ــذا ال ـن ـمــط م ــن االم ـت ـح ــان ــات ال ـســريــريــة
ي ـ ـ ــؤدي ال ـ ـغـ ــرض مـ ـن ــه (ال ـح ـص ـي ـل ــة ال ـع ـل ـم ـيــة
والمهارة العملية) لدى الطالب؟.
هــل يمكن تسمية هــذا النمط مــن االمتحانات
السريرية «أوسكي»؟.
هــل مــن نـهــايــة لـهــذا الـتـخـبــط والـعـشــوائـيــة في
مـعــالـجــة ال ـم ـشــاكــل وم ـكــامــن ال ـخ ـلــل ،وال ـت ــي ال
يدفع ضريبتها إال الطالب؟.
وهل وهل وهل ...فما ورد أعاله جزء بسيط
ج ــد ًا مــن فـيــض الـمـشــاكــل الـمــرتـبـطــة بــالـعـمـلـيــة
التعليمية ،لـيــس فــي كلية الـطــب الـبـشــري في
جامعة دمشق فقط ،وليس بالمرحلة الجامعية
دون س ــواه ــا م ــن م ــراح ــل ال ـت ـع ـل ـيــم األخـ ــرى،
ولـيــس بالتعليم الـعــام دون ـ ًا عــن ال ـخــاص ،بل
بـجـمـلــة الـعـمـلـيــة الـتـعـلـيـمـيــة وال ـق ـطــاع التعليمي
ككل (سـيــاســات -مــدخــات -مـخــرجــات )..مع
ما يجب أن يرافقه افتراض ًا وبالتوازي ،تناسق ًا
وتـنــاغـمـ ًا ،مــع بقية الـقـطــاعــات عـبــر السياسات
المطبقة حيالها هــي األخــرى والقائمة تطول
وتطول!..
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تميزت الحرب العالمية الثانية بالتجارب العلمية المباشرة
على البشر ،كالذي قامت به ألمانيا النازية واليابان (في
الصين) والواليات المتحدة من خالل التجارب النووية
والقنبلة النووية نفسها.

ǧǧمروى صعب

وكانت هذه التجارب تجرى على البشر
في معسكرات اإلعتقال مباشرة .وكان
ل ـه ــا إنـ ـت ــاج ل ـب ـعــض م ــن ال ـم ـع ــرف ــة ال ـتــي
نـمـتـلـكـهــا ال ـي ــوم حـ ــول ال ـج ـســد وعــاقــة
أعضائه ببعضها .بينما تميزت المرحلة
الالحقة– توسع الرأسمالية في المرحلة
الـلـيـبــرالـيــة -بــالـتـجــارب غـيــر الـمـبــاشــرة
عـلــى الـبـشــر ،إمــا مــن خــال الـفـيــروســات
أو األوب ـ ـئ ـ ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،أو األس ـل ـح ــة
الجديدة أو من خــال التجارب العلمية
والتصنيفات غير اإلنسانية للعلوم.
فبينما نعيش انهيار الرأسمالية وانهيار
«حـلـمـهــا» (أو كــابــوسـهــا) وأفـقـهــا الــذي
روّجــت لــه ،وبالتالي انهيار الحياة كما
ت ـع ــودن ــا ع ـل ـي ـهــا وس ـع ـي ـنــا «وه ـ ـم ـ ـ ًا» مــن
أج ــل تـحـقـيـقـهــا ،وت ـحـ ّـطــم اآلمـ ــال والـقـيــم
والـمـعــانــي الـتــي حـمـلـتـهــا هــذه الـمــرحـلــة.
ان ـ ـه ـ ــارت األسـ ـ ــس االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـت ــي
تحمل هذه القيم ،وكذلك األمر بالنسبة
للتركيبة النفسية لإلنسان ،بينما تتحمّل
تــركـيـبـتــه الـجـيـنـيــة ال ـك ـث ـيــر م ــن الـضـغــط

مـ ــن ح ـي ــث ال ـع ــام ــل ال ـن ـف ـس ــي ال ـض ــاغ ــط
ع ـلــى ال ـب ـن ـيــة ال ـج ـســديــة وأج ـه ــزت ـه ــا ،أو
مــن حـيــث ت ـســارع تـغـيّــر نــوعـيــة الـحـيــاة
أو م ــن ح ـي ــث ارتـ ـفـ ــاع ن ـس ــب ال ـت ـل ــوث.
وهــذا االنهيار حمل معه غلبة ألمــراض
ن ـف ـس ـيــة وج ـس ــدي ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة تـشـكــل
ع ــام ــل ق ـلــق آخـ ــر م ـض ــاف إلـ ــى االن ـه ـيــار
ال ـق ــائ ــم ،م ـث ــل الـ ـسّ ــرط ــان أو االك ـت ـئ ــاب
كشكل مــن االغـتــراب أو غـيــرهــا .وحمل
مـعــه اضـطــرابــات جــديــدة أو انـتـشــار لها
بـشـكــل كـبـيــر ،فـيـمــا ال زال الـعـلـمُ الـسّــائــد
يحاول خوض تجاربه لتحديد المشكلة
ولتحديد الحل .وفي حلوله نجد الكثير
م ــن «ال نـعـلــم م ــا ال ـس ـب ــب» ،و«ال نـعـلــم
كيفية عـمــل هــذا أو ذاك مــن الـعــوامــل»،
ولكنه مع ذلك وبالرغم من «ال أدريّته»
يضع قوانينه ويصنف أمراضه وحلوله
على البشرية وكأنها الحقيقة المطلقة.
مــن بـيــن ه ــذه «األم ـ ــراض» الـمـسـتـجــدة
هــو ال ـتــوحــد ال ــذي يـنـتـشــر بـشـكــل كبير
ب ـي ــن األط ـ ـفـ ــال .والـ ـ ــذي م ــع اض ـط ــراب
آخ ــر هــو «ف ــرط ال ـحــركــة» (أي الـقـطــب
ال ـن ـق ـيــض م ــن ال ـت ـوّح ــد) ي ـش ـكــان أكـبــر
نـسـبــة مــن الـتـشـخـيـصــات عـنــد األط ـفــال.
ال ـتــوحــد هــو ع ـبــارة عــن ع ــدم تــأقـلــم مع
المجتمع ،ولــه عــدة مستويات ،فالطفل
غير الـقــادر على التكلم فــي عمر معين،
أو مشاركة غيره من األطفال اللعب ،أو
التعبير الصحيح– نسبة للعمر -يصنف
على أنه متوحد.
ال يوجد للتوحد سبب واضح .يُنسب
جــزء منه إلــى طـفــرة جينية ،متوارثة
أو ت ـح ــدث ق ـبــل ال ـت ـل ـق ـيــح ،واألس ـب ــاب
األخ ـ ـ ــرى ،م ـث ــل ع ـم ــر ال ـ ــوال ـ ــد ،أو أي
ضغط أو تعرض ألشعة أو تلوث عند
الحمل ،أو بكونه تركيبة مــن العوامل
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لم يتم
التطرق بشكل
واسع إلى
التوحد من
قبل العلم
النقيض للعلم
السائد أي
االشتراكي
كما لم يتم
التطرق إلى
العديد من
األمور أو
التصنيفات
األخرى

الـبـيــولــوجـيــة والـمـحـيـطــة بــالـطـفــل أثـنــاء
ال ـح ـم ــل وب ـ ـع ـ ــده .ولـ ـك ــن ج ـم ـي ــع ه ــذه
األسـ ـبـ ــاب ل ـي ـســت مـ ــؤكـ ــدة ،وال نـعـلــم
(حسب العلم السائد) أي من الجينات
تتحمل مسؤولية هذه الطفرات .ولكن
المهم في تحديد هذه األسباب هو أن
نـعـلــم ع ـلــى أي أسـ ــاس ق ــد اسـتُـنـتـجــت
هــذه األسـبــاب .فالبحث فيها مث ًال يتم
عـبــر إي ـجــاد عــاقــة ارت ـبــاط بـيــن «عمر
الوالد وعدد األطفال المتوحدين» ،أي
عبر عملية حسابية بسيطة ميكانيكية
تـعـنــي وج ــود ارت ـب ــاط بـنـسـبــة مـعـيـنــة،
ف ـ  Xي ــؤدي إل ــى  ،Yأو عـبــر تـجــارب
تجرى على الحيوانات .أي أن أي ًا من
هذه التجارب ال يحمل عالقة مباشرة
بين السبب والنتيجة .وعلى مستوى
آخ ــر م ــن الـتـبـسـيــط يُ ـم ـكــن ألخ ـصــائــي
ح ـســب ال ـتــوجــه ال ـســائــد أن يـشـخّــص
ح ــال ــة ال ـت ــوح ــد ع ـن ــد ال ـط ـف ــل م ــن عـمــر
الـسـنــة ون ـصــف .تـخـيـلــوا ط ـفـ ًـا بــالـكــاد
ت ـع ـلــم ال ـم ـش ــي وب ـع ــض ال ـك ـل ـم ــات يـتــم
تشخيصه على أنه متوحد! بالكاد يعلم
مــا هــو صـحـيــح ومــا هــو غـيــر صحيح،
وم ــا هــو مـسـمــوح اجـتـمــاعـيـ ًا وم ــا هو
غـيــر م ـس ـمــوح ،وت ـجــري قــولـبـتــه على
أن ـ ــه مـ ـت ــوح ــد .ف ـي ـج ــري ت ـح ـم ـي ــل ه ــذا
ال ـط ـف ــل ع ـ ــبء م ـ ــرض ن ـف ـس ــي طـ ــوال
حياته .يُحمّل عبء عدم التأقلم وعبء
االغتراب النفسي .وتُحمَّل عائلته هذا
العبء أيض ًا والشعور بالذنب من أنهم
قد يكونون هم السبب في ذلك.
والتوحّد مرض مستجدّ ،أي أن األطفال
الذين لم يستطيعوا التأقلم السريع مع
م ـح ـي ـط ـهــم ق ـب ــل ب ـض ـعــة أعـ ـ ــوام ل ــم يـكــن
تـصـنـفـهــم ع ـلــى أن ـهــم م ـت ــوح ــدون .ولـكــن
العلم السائد قد قرر أنه إن لم تكن مثل

السائد فإنك متوحّد ،وبهذا يتم تصنيف
آالف األطـفــال سـنــويـ ًا .فبحسب تقارير
منظمة الصحة العالمية :إن طف ًال من كل
 161في عام  2019هو متوحّد .وبهذا قد
اشـتـغـلــت مــؤسـســات الـنـظــام الــرأسـمــالــي
على إيجاد حلول ،وتدريب ،ومعاينات،
وأب ـح ــاث ،فــأنـتـجــت أم ـ ــوا ًال طــائ ـلــة ،كـمــا
تنتج األمــوال من العالجات السرطانية
أو من شركات األدوية.
لم يتم التطرق بشكل واسع إلى التوحد
م ــن ق ـبــل ال ـع ـلــم الـنـقـيــض لـلـعـلــم ال ـســائــد،
أي االشتراكي ،كما لم يتم التطرق إلى
العديد من األمور أو التصنيفات األخرى.
هــذه إحــدى األسـبــاب التي تسمح للعلم
السائد بالتحدث بأريحيّة عن األمراض
وح ـلــول ـهــا .وإذا حــاول ـنــا ذل ــك يـمـكــن أن
نـقــول :إذا كــان تـطــور الــوعــي وســرعــة
تقدمه هو نتيجة المحيط بكل ما يحمل،
وإذا ك ــان ه ــذا ال ـم ـح ـيــط وهـ ــذا الــوعــي
يحمالن عــاقــات ومـمــارســات اجتماعية
معينة ،ويقدمان «الصحيح والخاطئ»
و«المسموح والممنوع» في المجتمع،
بــاإلضــافــة إل ــى ال ـق ـيــم االج ـت ـمــاع ـيــة ،فــإن
عدم التأقلم هو إما أن الوعي تقدّم على
المحيط بثوريّة ،أو أن المحيط بسبب
كوابحه غير قــادر على تأمين الظروف
لتقدم الــوعــي .وهــذا كله يعني أنــه بــد ًال
م ــن م ـح ــاول ــة «تـ ــرويـ ــض» ال ـب ـشــر عـلــى
مـمــارســات معينة ،علينا تغيير المحيط
والظروف .فالتوحد ليس مرض ًا نفسي ًا
أو اجتماعي ًا .إنه فقط تصنيف قد فرضه
ب ـعــض م ـمــن يـعـتـبــر ن ـف ـســه م ــال ــك ال ـقــوة
العلمية على األف ــراد وحــاجــاتـهــم .وح ّله
ه ــو ج ــزء م ــن ح ــل اض ـط ــراب الـمـجـتـمــع
واالغتراب الذي نعيش ،بعيد ًا عن ذاتنا
وعن غيرنا.

شؤون عربية ودولية
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ملفات ع ّدة كانت
حاضرة على طاولة
الرئيسين الروسي،
فالديمير بوتين،
والتركي ،رجب طيب
أردوغان ،خالل القمة
األخيرة التي جمعتهما
في تركيا خالل األسبوع
الماضي :من موضوع
التسلح ،إلى الوضع في
إدلب ،مرورًا بالمستجدات
في العراق وليبيا .أما
المسألة التي ُسِّلط عليها
الضوء كثيرًا ،فتمثلت
في افتتاح مشروع
السيل التركي الذي طال
ّ
انتظاره.

ǧǧعتاب منصور

مع اشتداد التوترات اإلقليمية ،أشاد
الرئيسان بإطالق خط أنابيب السّيل
الـتــركــي الــذي يصل إلــى حــدود 1000
كم ،معتبرين إياه «مثا ًال على التعاون
الدولي» ،بحيث يعدُّ المشروع -الذي
يشمل خطين للتوريد ،وتبلغ طاقته
االستيعابية  31مليار متر مكعب من
ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي (ت ـح ـصــل تــرك ـيــا عـلــى
 15,75مـنــه ،وتـصــدر  15,25مـنــه إلــى
أوروب ــا) -مـهـمـ ًا جــد ًا بالنسبة لتركيا
والـ ــدول األوروب ـي ــة عـلــى حــد س ــواء،
إذ إن ـهــا سـتـكــون ال ـمــرة األولـ ــى الـتــي
ي ـصــل فـيـهــا ال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي الــروســي
إل ــى أوروبـ ــا عـبــر تــركـيــا ال ـتــي عــززت
مـ ــن خ ـ ــال ه ـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع م ـكــان ـت ـهــا
ك ـب ـل ـدٍ م ـس ــاه ـ ٍم فـ ــي أم ـ ــن ال ـط ــاق ــة فــي
أوروب ــا .فــالـمـشــروع يجعل مــن تركيا
م ـح ـطــة رئ ـي ـس ــة ل ـخ ـط ــوط الـ ـغ ــاز فــي
الـعــالــم ،والعـبـ ًا مـهـمـ ًا فــي هــذا الـقـطــاع،
األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـع ـط ـي ـهــا م ـس ــاح ــة أك ـبــر

عـ ـل ــى الـ ـسـ ــاحـ ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة وي ـع ـم ــل
عـلــى تقليل تـكــالـيــف الـنـقــل والـمـخــاطــر
الجيوسياسية المحيطة ،ويوفر %53
من احتياجات تركيا من الغاز.
وع ـ ـق ـ ــب إط ـ ـ ـ ــاق ال ـ ـم ـ ـش ـ ــروع ال ـ ــذي
حـ ـ ـض ـ ــره– إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ال ــرئ ـي ـس ـي ــن
بــوت ـيــن وأردوغـ ـ ــان -ك ــل م ــن رئـيــس
الوزراء البلغاري ،بويكو بوريسوف،
وال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـص ـ ــرب ـ ــي ،ألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر
فــوت ـش ـي ـتــش ،وال ـم ـح ــادث ــات الـثـنــائـيــة
ال ـت ــي ذكـ ــر أن ـه ــا رك ـ ــزت ع ـلــى ال ـسّ ـيــل
ال ـت ــرك ــي ،وس ــوري ــة ول ـي ـب ـيــا وت ـصــاعــد
الـتــوتــر فــي اإلقـلـيــم ،أش ــاد بــوتـيــن في
خ ـط ـ ٍـاب ل ــه بــال ـشــراكــة اإلسـتــراتـيـجـيــة
بين البلدين ،مشدد ًا على أن تعاونهما
الثنائي لن يتأثر بالتباينات السياسية
والتصعيدات الـتــي تشهدها المنطقة،
بـيـنـمــا أك ــد أردوغـ ـ ــان أن ال ـب ـلــديــن قــد
«تجاوزا التحديات التي تطال تعاوننا
فــي م ـجــال الـطــاقــة وبــاقــي الـم ـجــاالت،
وه ـنــالــك زيـ ــادة مـنـتـظـمــة فــي الـتـبــادل
التجاري بين تركيا وروسيا ،والسّيل

بحسب البنك
المركزي
التركي فإن
العالقة
التجارية
الثنائية بين
روسيا وتركيا
تطورت في
العقود الثالثة
األخيرة بشكل
كبير

الـ ـت ــرك ــي الـ ـ ــذي ب ــذل ـن ــا ج ـ ـهـ ــود ًا ك ـب ـيــرة
م ــع أصــدقــائ ـنــا ال ـ ــروس م ــن أج ـل ــه ،يـعـدُّ
مشروع ًا تاريخي ًا فيما يخص العالقات
الثنائية وخارطة الطاقة في العالم».
وب ـع ـي ــد ًا ع ــن ال ـسّ ـي ــل ال ـت ــرك ــي ،ات ـخ ــذت
روس ـيــا خ ـطــوات إضــاف ـيــة فــي مـشــروع
ضخم آخر للطاقة في تركيا ،وهو محطة
«أك ــوي ــو» لـلـطــاقــة ال ـنــوويــة فــي مقاطعة
مــرسـيــن ،حـيــث أعـلــن الــرئـيــس الــروســي
أنــه مــن الـمـقــرر للمحطة الـجــديــدة ،التي
مـ ــن ش ــأن ـه ــا أن ت ــدف ــع ق ـ ـ ــدرات ال ـط ــاق ــة
التركية خـطــوات كبيرة إلــى األم ــام ،أن
الحق من هذا العام.
تبدأ عملها في وقتٍ ٍ
وعـنــد إب ــرام الـعـقــد فــي عــام  ،2015كــان
من المتوقع أن تبدأ المحطة عملها في
عام  ،2025ولكن التسارع الذي شهدته
ال ـعــاقــات الــروس ـيــة الـتــركـيــة ســاهــم في
تقليص مدة تنفيذ المشروع.
ون ــاق ــش الــرئ ـي ـســان ف ــي جـ ــدول أع ـمــال
ال ـ ــزي ـ ــارة م ـس ــأل ــة الـ ـتـ ـق ــارب ال ـع ـس ـكــري
بينهما ،وما نتج عنه من عقوبات غربية
ضــد أنـقــرة ،وال سيما فــي مسألة شــراء

األخـ ـي ــرة أس ـل ـحــة إس ،400واح ـت ـمــال
اس ـت ـب ـع ــاد ت ــرك ـي ــا م ــن ع ـم ـل ـيــات تـصـنـيــع
ال ـم ـق ــات ــات إف  35األم ــري ـك ـي ــة .وه ـنــا
تـنـبـغــي اإلشـ ـ ــارة إلـ ــى أن ت ـق ــاري ــر ع ـدّة
ذكــرت أن مــوضــوع الـبــدائــل الــروسـيــة-
فيما يخص الـقــدرات الـجــويــة التركية-
كــان حــاضــر ًا أيض ًا على جــدول األعمال،
ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك االس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات ال ـتــرك ـيــة
إلتـمــام صفقة شــراء مقاتالت سوخوي
الروسية.
هــذا وتـشـهــد الـعــاقــات االقـتـصــاديــة بين
البلدين تطورات الفتة ،وبحسب البنك
المركزي التركي ،فإن العالقة التجارية
الـثـنــائـيــة بـيــن روس ـيــا وتــرك ـيــا تـطــورت
في العقود الثالثة األخيرة بشكل كبير،
حيث ارتفع حجم الواردات التركية من
روس ـيــا مــن  3,87مـلـيــارات دوالر عــام
 2000ل ـي ـصــل إل ــى  18,6م ـل ـيــار دوالر
عــام  ،2018كما ارتـفــع حجم الـصــادرات
التركية لروسيا من  639مليون دوالر
عــام  ،2000ليبلغ  3,4مـلـيــارات دوالر
عام .2018

وزير الدفاع البريطاني لن يذوق طعم النوم!
أعلن وزير الدفاع
البريطاني بين واالس
في تصريحات مثيرة
للجدل في صحيفة لـ
«صنداي تايمز» بتاريخ
 12كانون الثاني ،أن
احتمال انسحاب الواليات
المتحدة األمريكية من
الدور الذي تلعبه على
مستوى العالم بات
«يحرمه النوم لي ًال».

وف ــي حــديـثــه لـلـصـحـيـفــة الـبــريـطــانـيــة
أن االن ـس ـحــاب ال ـم ـتــزايــد ل ـلــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة األم ــري ـك ـي ــة مـ ــن «قـ ـي ــادة
ال ـعــالــم» ي ـفــرض ع ـلــى بــريـطــانـيــا أن
ت ـع ـيــد ص ـيــاغــة ال ـق ــواع ــد ال ـت ــي تـقــوم
عليها إستراتيجيتها الــدفــاعـيــة التي
جـ ــرى ال ـت ـخ ـط ـيــط ل ـهــا خـ ــال الـعـقــد
ال ـم ــاض ــي ،وحـ ـ ـ ّذر والس أن عـلــى
بريطانيا أن تجهز نفسها لتخوض
وحيدة وبدون
حروبها المستقبلية
ً
حليفها األساس «الواليات المتحدة
األمريكية» ،معتبر ًا أن «االفتراضات
السابقة ،والـتــي جــرت صياغتها في

 ،2010اعـتـبــرت أنـنــا سـنـكــون دائـمـ ًا
جزاء ًا من تحالف واحد ،إال أن هذه
االف ـت ــراض ــات ل ــم ت ـعــد تـنـطـبــق عـلــى
الواقع اليوم».
واعـ ـتـ ـبـ ــر والس أن عـ ـل ــى ب ـ ــاده
االس ـ ـت ـ ـع ـ ــداد ل ـل ـس ـي ـن ــاري ــو األسـ ـ ــوأ
مضيف ًا أن هناك معطيات في الفترة
الماضية «منها االنسحاب األمريكي
من سورية باإلضافة إلى تصريحات
تـ ــرامـ ــب األخ ـ ـيـ ــرة ح ـي ــث ط ـل ــب مــن
ال ـن ــات ــو بـ ــأن ي ـل ـعــب دور ًا أك ـب ــر فــي
الشرق األوسط»
وذكر وزير الدفاع البريطاني بعض
ال ـم ـع ـط ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة ال ـتــي يـعـتـمــد

ال ـج ـيــش ال ـبــري ـطــانــي ع ـلــى الـجـيــش
األمـ ــريـ ـكـ ــي ل ـت ــأم ـي ـن ـه ــا ،إذ ق ـ ــال إن
بــاده تعتمد عـلــى «الـغـطــاء الـجــوي
األمــريـكــي بشكل كـبـيــر» وبــاإلضــافــة
إلـ ــى «ال ـم ـع ـط ـي ــات االس ـت ـخ ـب ــارات ـي ــة
واالستطالع األمريكي».
وتأتي هذه التصريحات في الوقت
ال ـ ــذي ي ـع ـلــن ف ـي ــه رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء
ال ـبــري ـطــانــي ب ــوري ــس جــون ـســن أنــه
س ـي ـش ــرف ع ـل ــى «أعـ ـم ــق م ــراج ـع ــة»
لسياسة بريطانيا في األمن والدفاع
وال ـخ ــارج ـي ــة م ـنــذ ال ـح ــرب الـعــالـمـيــة
الثانية.
تـ ـت ــزاي ــد وت ـ ـيـ ــرة ه ـ ــذا ال ـن ـم ــط مــن

الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ،وال ـ ـتـ ــي ت ـث ـب ــت أن
التراجع األمريكي بات أخير ًا واقع ًا
في عقول المشككين به ،وإن كانت
بــريـطــانـيــا اع ـت ـمــدت عـلــى الــواليــات
الـمـتـحــدة ل ـهــذه ال ــدرج ــة ال ـمــذكــورة

فــي الـتـصــريـحــات ،فــإنـهــا ت ــدرك هــذا
الخطأ في وقتٍ متأخ ٍر جد ًا لدرجة
أنـ ــه بـ ــات م ــن األصـ ـع ــب ع ـل ـي ـهــا أن
ت ـض ـمــن مــوق ـع ـ ًا م ـت ـقــدم ـ ًا ف ـع ـ ًـا عـلــى
الساحة الدولية.
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أع ـل ــن ال ـكــري ـم ـل ـيــن ف ــي وق ــت س ــاب ــق عــن
زيـ ـ ـ ــارة مـ ـي ــرك ــل إل ـ ــى م ــوسـ ـك ــو ل ـب ـحــث
«مواضيع ساخنة دولي ًا» ومنها :األزمة
الـ ـس ــوري ــة ،األزم ـ ــة ال ـل ـي ـب ـيــة ،أوك ــران ـي ــا،
والملف الـنــووي اإليــرانــي .وجــرى هذا
ال ـل ـقــاء ف ــي ي ــوم ال ـس ـبــت  11م ــن الـشـهــر
الجاري ،حيث تبعه مؤتمر صحفي لكال
الرئيسين أعربا فيه عن وجود توافقات
وتطورات في مختلف المسائل.
سورية
ت ـح ــدث ب ــوت ـي ــن «ن ـع ـت ـق ــد م ــع شــركــائ ـنــا
األلـمــان أنــه يمكن حــل األزم ــة الـســوريــة
ف ـقــط ع ــن ط ــري ــق ال ـت ـســويــة الـسـيــاسـيــة
وال ـ ـق ـ ــرار الـ ــدولـ ــي  ،2254ويـ ـج ــب أن
يقرر ويـحــدد الشعب الـســوري مصيره
ومستقبله ومستقبل بالده» وأكد أيض ًا
أن «روسـيــا مع تركيا وإيــران في إطار
ص ـي ـغــة أس ـت ــان ــا س ـت ــواص ــل دع ــم الـلـجـنــة
الدستورية» وأشــار أيـضـ ًا حــول وجــود
تــوافـقــات مــع ألمانيا فيما يخص إعــادة
اإلعمار وحل مسألة الالجئين وعودتهم
اآلم ـن ــة .م ــن جـهـتـهــا أكـ ــدت الـمـسـتـشــارة
األلمانية أنجيال ميركل عن وجود نتائج
إيجابية وأعلنت «تم التوصل ليلة أمس
إلــى حــل الـمـســألــة اإلنـســانـيــة فــي إدلــب»
ـدة أن ــه «ال ح ـ ّـل ع ـس ـكــري ـ ًا لــأزمــة
م ــؤك ـ ً
السورية وإنما حل سياسي فقط».
ليبيا
ح ــول لـيـبـيــا ت ـحــدث الــرئ ـيــس الــروســي
عــن ضـ ــرورة «وق ــف إط ــاق ال ـنــار بين
«حـ ـفـ ـتـ ــر» و«الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــراج» واس ـت ـئ ـن ــاف
ال ـم ـحــادثــات والـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة بـغـيــة
ت ـج ــاوز الـتـقـسـيــم داخ ــل ال ـب ــاد» ،األم ــر
ـرة أن خطوة
الــذي أكــدتــه مـيــركــل مـعـتـبـ ً
وقـ ــف إط ـ ــاف الـ ـن ــار س ـت ـك ــون«أس ــاس ـ ًا
لـتـســويــة األزم ـ ــة» وأع ـل ـنــت ع ــن وج ــود
«م ـ ـح ـ ــاوالت ل ـع ـق ــد لـ ـق ــاء ب ـي ــن مـخـتـلــف
األطــراف الليبية في برلين تحت رعاية
األمم المتحدة ،ليكون بإمكان الجانبين
بناء دولتهم ذات السيادة» وأن «على

الـســراج وحـفـتــر أن يُعنيا فــي حــل هــذه
المسائل».
إيران
فيما يخص االتـفــاق الـنــووي اإليــرانــي،
أكد بوتين أن «روسيا وألمانيا تدعوان
بشكل حــازم إلــى مــواصـلــة ســريــان هذه
االتـفــاقـيــة» وأش ــار إلــى أن «اإليــرانـيـيــن
ي ـج ــب أن ي ـع ـت ـم ــدوا ع ـل ــى دعـ ــم الـ ــدول
األوروبـ ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــي قـ ــد وعـ ـ ــدت ب ــإن ـش ــاء
مــا يـسـمــى ب ـ آلـيــة ال ـتــداوالت الـمــالـيــة أو
«ان ـس ـت ـكــس» ع ـلــى أن ت ـب ــدأ عـمـلـهــا فــي
أقرب وقت».
أوكرانيا
حــول أوكــرانـيــا أكــد بــوتـيــن أن «اتـفــاقـيــة
مينسك ال بديل عنها لتطبيع األوضــاع
ج ـنــوب شــرقــي ال ـب ــاد ،وم ــن ال ـم ـهــم أن
ال ـم ـســائــل الـمـلـمــوســة ال ـتــي وض ـعــت فــي

ل ـق ــاءات ـن ــا األخ ـ ـيـ ــرة فـ ــي إطـ ـ ــار رب ــاع ـي ــة
ال ـن ــورم ــان ــدي أن تـ ــرى الـ ـنـ ــور» ،وهــو
األمــر الــذي أكــدتــه ميركل بإعالنها «في
نهاية الـعــام الماضي تــم تـبــادل األســرى
والـمـعـتـقـلـيــن» وأن أل ـمــان ـيــا تـعـمــل عـلــى
تنفيذ ما نتج عن قمة النورماندي وفق
«األسس الموجودة مسبق ًا» في إشارة
إلى اتفاقية مينسك ذاتها.
الغاز الروسي
أكدت المستشارة األلمانية أن مشروع
«السيل الشمالي  »2تــم التوقيع عليه
من قبل الــدول األوروبـيــة قانوني ًا وال
بــد مــن إن ـهــاء هــذه االتـفــاقـيــة» وأعـلـنــت
عن «تمديد اتفاقية إمداد الغاز الروسي
ـدة أن
إلــى ألـمــانـيــا عـبــر أوكــرانـيــا» مــؤكـ ً
ألـمــانـيــا وأوروبـ ــا مـسـتـفـيــدتــان ج ــد ًا من
السيل الشمالي  1و 2وجــددت ميركل
رف ـض ـه ــا ل ـل ـع ـق ــوب ــات األم ــريـ ـكـ ـي ــة عـلــى

المشروع واصف ًة إياها بأنها «أمرٌ غير
صحيح».
ألمانيا في فلك الشرق؟
ب ـ ــات بـ ــاإلمـ ـكـ ــان ال ـ ـقـ ــول ب ـ ــأن أل ـم ــان ـي ــا،
الـحـلـيــف ال ـتــاري ـخــي لــواش ـن ـطــن وعـضــو
«الناتو» والعصب االقتصادي الرئيس
واألك ـب ــر ألوروب ـ ــا ،ق ــد ب ــدأت ت ــدور فــي
فلك الـمـيــزان الــدولــي الجديد مــع القوى
الـصــاعــدة المتمثلة فــي روسـيــا والصين
أو ًال ،وتُ ـج ــري ان ـع ـطــاف ـ ًا تــاري ـخ ـي ـ ًا هــامـ ًا
فــي تــوجـهــاتـهــا الـسـيــاسـيــة ،عـبــر مواقفها
األخيرة ،والتعاون المتزايد مع روسيا،
لـتـلـعــب دور ًا دول ـي ـ ًا وإق ـل ـي ـم ـي ـ ًا مـسـتـقـ ًا
عــن الهيمنة األمــريـكـيــة وبغير مصلحته
على أقل تقدير .وباالستناد إلى الوزن
األل ـم ــان ــي ف ــي أوروب ـ ــا وت ــأث ـي ــره ،يـمـكــن
الـقــول أيـضـ ًا بــأن انعطافها هــذا سيشكل
مهماز ًا لباقي الدول في القارة.
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ǧǧيزن بوظو

ف ــي ف ـت ــرة الـ ـح ــرب ال ـ ـبـ ــاردة ،وع ـلــى
الـ ـ ــرغـ ـ ــم مـ ـ ــن م ـ ـع ـ ــارض ـ ــة واشـ ـنـ ـطـ ــن
ال ـش ــدي ــدة ،ص ــدر ال ـق ــرار رق ــم 2758
لـعــام  1971عــن هيئة األمــم المتحدة
والـ ـ ــذي ي ـق ـضــي بــأح ـق ـيــة ج ـم ـهــوريــة
الصين الشعبية في مقعد «جمهورية
الصين» كما تُسميها سلطات تايوان،
ل ـي ـش ـ ّك ــل ه ـ ــذا ال ـ ـق ـ ــرار ،مـ ــع ع ـ ــدد مــن
االتـفـيــاقــات األخ ــرى ،قــاعــدة قانونية
ودسـتــوريــة عـلــى الـمـسـتــوى المحلي
الـصـيـنــي وع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ــدول ــي،
بــأحـقـيــة جـمـهــوريــة الـصـيــن الـشـعـبـيــة
ع ـل ــى إدارة إق ـل ـي ــم تـ ــايـ ــوان بــوص ـفــه
جـ ــزء ًا م ــن ال ـب ــاد .ع ـمــدت واشـنـطــن
منذ ذلــك الحين على تغذية التيارات
واألحــزاب االنفصالية داخــل تايوان،
الذين يُعرفون بـ«التحالف األخضر»
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة «ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب الـ ــديـ ـمـ ـقـ ــراطـ ــي
ال ـت ـقــدمــي» م ــع حــزب ـيــن آخ ــري ــن ،فــي
مــواجـهــة «الـتـحــالــف األزرق» والــذي

ي ـس ـع ــى إلـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع ب ـك ـي ــن.
وت ــرج ــع واش ـن ـط ــن ب ـتــدخــات ـهــا تـلــك
إلـ ــى ات ـف ــاق ـي ــات مــوق ـعــة ب ـي ـن ـهــا وب ـيــن
ح ـك ــوم ــة «ج ـم ـه ــوري ــة ال ـص ـي ــن» فــي
تــايــوان بـعــد الـحــرب الـعــالـمـيــة الثانية
وم ـن ـهــا ات ـفــاق ـيــة «ال ــدف ــاع الـمـشـتــرك»
التي مكنت واشنطن من خاللها على
تــدريــب الـقــوات المسلحة فــي تايوان
وتــزويــدهــا بــال ـســاح ،بــاإلضــافــة إلــى
ن ـشــر قـ ــوات ب ـحــريــة أمــري ـك ـيــة قــرابــة
سواحلها.
انتخابات جديدة
جرت يوم السبت الماضي انتخابات
رئــاسـيــة لـلـحـكــومــة الـتــايــوانـيــة ،وكــان
يـ ـتـ ـنـ ــافـ ــس عـ ـلـ ـيـ ـه ــا بـ ـشـ ـك ــل أسـ ـ ــاس
الرئيسة السابقة «تساي إينغ وين»
عــن «الـحــزب الــديـمـقــراطــي التقدمي»
والتي تدعو إلى االنفصال تمام ًا عن
جـمـهــوريــة الـصـيــن الـشـعـبـيــة وإع ــان
تــايــوان ب ـلــد ًا مـسـتـقـ ًا عـنـهــا ومُـعـتــرفـ ًا
بـهــا دول ـي ـ ًا ،وال ـمُــرشــح «ت ـســاي إيـنــغ

وين» من «الحزب القومي الصيني»
وال ــذي يــدعــو إلــى الـتـقــارب مــع بكين
وال ـحــوار معها نـحــو إيـجــاد تــوافـقــات
ض ـم ــن إع ـ ــان «ال ـص ـي ــن ال ـم ــوح ــدة»
والذي يقضي بأن تايوان إقليم تابع
لـجـمـهــوريــة الـصـيــن الـشـعـبـيــة ب ــإدارة
ذاتـ ـيـ ــة .جـ ــرى ف ـي ـهــا فـ ــوز «ت ـس ــاي»
بنسبة  %57,3كما ُأعلن.
التدخل األمريكي ُمعلن
ف ـ ــور ظـ ـه ــور ال ـن ـت ــائ ــج ،أعـ ـل ــن وزيـ ــر
ال ـخــارج ـيــة األمــري ـكــي مــايــك بــومـبـيــو
في بيانٍ أن الواليات المتحدة تهنئ
ف ــوز «إي ـن ــغ-وي ــن» وت ـه ـنــئ تــايــوان
إلظـهــارهــا بــأنـهــا ن ـمــوذجٌ يـحـتــذى به
ل ـل ــ«دي ـم ـقــراط ـيــة» ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ،فــي
الــوقــت الــذي أقــرت بــه واشـنـطــن في
ن ـهــايــة ال ـس ـنــة ال ـمــاض ـيــة تــدخ ـل ـهــا فــي
ش ــؤون ت ــاي ــوان عـلـنـ ًا حـيـنـمــا تضمن
م ـش ــروع م ـيــزان ـيــة واش ـن ـطــن لـلــدفــاع
ل ـع ــام  2020ب ـن ــدي ــن ي ـت ـع ـل ـقــان فـيـهــا
وبهونكونغ أيض ًا دعم ًا لهما بمساعي

االنفصال خلف عباءة «الديمقراطية»
األمريكية.
الموقف الصيني
مــن جـهـتـهــا أك ــدت بـكـيــن م ـ ــرار ًا ،بــأن
تايوان إقليم تابع لجمهورية الصين
الشعبية ،وأوم ــات بــاسـتـعــدادهــا على
ح ـ ّـل ال ـنــزاع عـسـكــريـ ًا إذا ل ــزم األم ــر،
وهــو مــا يتفق مــع الــدسـتــور الصيني
والـ ـ ـق ـ ــرار ال ـ ــدول ـ ــي الـ ـسـ ــابـ ــق .وقـ ــال
ال ـم ـت ـحــدث بــاســم الـهـيـئــة الـتـشــريـعـيــة
ال ـص ـي ـن ـي ــة ،يـ ــو وي ـ ـنـ ــزي« ،ل ـ ــم يــأخــذ
الـ ـجـ ــانـ ــب األمـ ــري ـ ـكـ ــي فـ ــي االعـ ـتـ ـب ــار

ال ـمــوقــف ال ـثــابــت الـ ــذي أع ــرب ــت عـنــه
ال ـص ـي ــن» وأضـ ـ ــاف «ق ـض ـي ــة ت ــاي ــوان
شـ ــأن داخـ ـل ــي ح ـص ــري ل ـل ـص ـيــن وال
تسامح مع أي تدخل خارجي فيها»
إن م ـ ــوق ـ ــف الـ ـصـ ـيـ ــن ح ـ ـ ــول الـ ـح ــل
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،ع ـل ــى ج ــديـ ـت ــه ،إال أن ــه
ي ـت ـم ـثــل ب ــوص ـف ــه إش ـ ـ ــارة س ـيــاس ـيــة،
تُذ ّكر واشنطن على طول الخط بأن
هــذا الـخـيــار مـتــاح أمــامـهــا ،فـفــي حين
تسعى بكين إلى الوصول إلى توافق
مــع تيبيه ،فإنها تشترط أو ًال وقبل
كــل ش ــيء بـتــر يــد ال ـتــدخــل واإلم ــاء
األمريكية عن المنطقة أو ًال.
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الصورة عالمياً
•ذكر وزير الجيش
األمريكي ريان
ماكارثي أن
بالده بصدد
إنشاء «قوة
خاصة» ضد
روسيا والصين
وسيكون الهدف من
هذه القوة تحييد جميع االستثمارات التي
قامت بها الصين وروسيا.
•دعت وزيرة الدفاع
الفرنسية،
فلورانس بارلي،
إلى حماية
االتفاق النووي
مع إيران ومنع
تصعيد التوتر
في المنطقة،
على خلفية الضربات
الصاروخية اإليرانية وكارثة تحطم الطائرة
األوكرانية.
•استدعت
الخارجية
اإليرانية ،يوم
األحد ،السفير
البريطاني لدى
إيران ،روب ماكير
وذلك بسبب «سلوكه
المخالف لألعراف خالل المشاركة في تجمع
غير قانوني مساء يوم أمس وسط العاصمة
طهران».

يبدو أن التصعيد الذي تشهده ليبيا في الفترة الحالية يقترب من التهدئة ،ويتضح أن أطرافاً فاعلة ومؤثرة تدفع باتجاه نزع فتيل التفجير الذي
بات يهدد دول المنطقة كلها ال ليبيا وحدها ،فأعلنت األطراف المتنازعة في ليبيا عن هدنة تبدأ من ليل يوم السبت  12كانون الثاني.
ǧǧعالء أبوفّراج

ال يمكننا القول
إن إيقاف إطالق
النار سيكون
وقفاً مستداماً
ونهاية للصدام
المسلح الذي
يجري على األرض
الليبية إال أنه يعد
بال شك خطوة
في االتجاه
الصحيح

ب ـع ــد أن ح ـص ــل ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــرك ــي ع ـلــى
ت ـف ــوي ــض م ــن ال ـب ــرل ـم ــان إلرسـ ـ ــال ق ــوات
تركية للقتال في ليبيا ،وكل ما رافــق ذلك
من تصعيد في المنطقة ،تبدو تركيا أكثر
إدراك ًا لخطورة هذا التورط ،وعلى الرغم
من أنها لم تتراجع بشكل نهائي إلى اآلن،
إال أنها لم تعد بنفس درجة اإلندفاع الذي
شـهــدنــاه فــي األســابـيــع الـمــاضـيــة ،ويتضح
ه ــذا م ــن خ ــال إرس ــال ـه ــا ل ـعــدد ق ـل ـيـ ٍـل ج ــد ًا
م ــن ال ـج ـنــود ل ــم ي ـت ـجــاوز ب ـضــع ع ـشــرات،
بــاإلضــافــة إلــى الـتـعــاون مــع روسـيــا بشكل
إيجابي في هذا الملف.
نتيجة التحركات الروسية
ت ـت ــال ــت األحـ ـ ـ ــداث م ـن ــذ زي ـ ـ ــارة ال ــرئ ـي ــس
الروسي فالدمير بوتين إلى أنقرة ،حيث
جــرى بـحــث جـمـلــة مــن الـمـلـفــات اإلقليمية
مع نظيره التركي رجــب طيب أردوغــان،
وكانت األزمة الليبية حاضرة على طاولة
المفاوضات في العاصمة التركية ،ويعتبر
ال ـب ـيــان الـخـتــامــي لـقـمــة الــرئـيـسـيــن خـطــوة
مهمة في هذا الملف ،فجرى التأكيد ضمن
البيان الصادر بتاريخ  8كانون الثاني على
أن ال حل في ليبيا إلى عن طريق «عملية
س ـيــاس ـيــة ي ـق ــوده ــا وي ـم ـل ـك ـهــا ال ـل ـي ـب ـيــون»
ورفــض البيان الخيار العسكري ،وجرت
ترجمة هذا الرفض بالمعنى الملموس عن
طــريــق إعــان الطرفين «روسـيــا وتركيا»
عن أنفسهم كوسطاء بين األطراف الليبية
الـمـتـنــازعــة ،وأع ـلــن نــص الـبـيــان الـخـتــامــي

ع ــن وق ــف إلطـ ــاق ال ـن ــار بـشـكــل مـسـتــدام
يكون «مدعوم ًا بالتدابير الضرورية التي
يتعين اتـخــاذهــا لتحقيق اسـتـقــرار الوضع
على األرض ،وتطبيع الحياة اليومية في
طــرابـلــس وغـيــرهــا مــن الـمــدن ،والـجـلــوس
ف ـ ــور ًا حـ ــول ط ــاول ــة ال ـم ـف ــاوض ــات ب ـهــدف
وضــع حــد لمعاناة الشعب الليبي وإعــادة
السالم واالزدهار إلى البالد».
ت ـل ـق ــى ال ـب ـي ــان ردود فـ ـع ـ ٍـل إي ـج ــاب ـي ــة مــن
األط ـ ـ ـ ــراف الـ ــدولـ ـيـ ــة واإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ،وم ــن
األطـ ــراف الـلـيـبـيــة أي ـض ـ ًا ،فــأعـلـنــت حـكــومــة
«ال ــوف ــاق الــوط ـنــي» بـقـيــادة فــايــز الـســراج
تــرحـيـبـهــا بـنـتــائــج الـقـمــة الـثـنــائـيــة ،وأب ــدت
اس ـت ـعــدادهــا لــال ـتــزام بــوقــف إط ــاق الـنــار
المعلن عنه ،أما قوات المشير خليفة حفتر،
والتي تخوض معارك شرسة في محاولة
مستميتة للسيطرة على طرابلس ،رفضت
بــدايــة وق ــف إط ــاق ال ـنــار ثــم أعـلـنــت يــوم
الـجـمـعــة  11كــانــون الـثــانــي عــن وقــف كــافــة
األع ـم ــال الـقـتــالـيــة فــي الـعــاصـمــة طــرابـلــس
وغيرها من المناطق.
خطوة على الطريق الصحيح
ال يـمـكـنـنــا ال ـقــول إن إي ـقــاف إط ــاق الـنــار
هذا سيكون وقف ًا مستدام ًا ونهاية للصدام
المسلح الذي يجري على األرض الليبية،
فسيشهد هذا االتفاق خرق ًا من هنا وهناك
ويبقى احتمال فشله احتما ًال قائم ًا ،إال أنه
يعد بال شك خطوة في االتجاه الصحيح،
ويمكن ان يمهد وقــف إطــاق الـنــار هــذا–
إن اسـتـمــر– لـخـطــوات الحـقــة تـكــون أكثر
استقرار ًا وفاعلية.
ي ـ ـعـ ــد ال ـ ـش ـ ـكـ ــل ال ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ـط ـ ــور ض ـم ـن ــه

الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو ال ـل ـي ـب ــي نـ ـمـ ــوذجـ ـ ًا س ــيء
ال ـص ـيــت ،فـهــو يـسـمــح بـتــدخــل دائـ ـ ٍم في
ال ـشــأن الـلـيـبــي الــداخ ـلــي لـمـصـلـحــة هــذه
الــدولــة أو تـلــك دون أن يُـسـمــع صــوت
الـلـيـبـيــن ،ودون أن تُ ـصــان مـصــالـحـهــم،
وال ـ ــواق ـ ــع ال ـ ــذي ت ـش ـه ــده ل ـي ـب ـيــا ال ـي ــوم
ـؤرة ل ـت ـصــديــر اإلره ـ ــاب
ج ـع ــل م ـن ـهــا بـ ـ ـ ً
واإلتجار بالبشر ومركز انطالق الجزء
األكـبــر مــن الـهـجــرات غير الشرعية إلى
أوروبا ،باإلضافة إلى البضائع األخرى
ال ـتــي ي ـق ـتــات عـلـيـهــا االق ـت ـصــاد األس ــود
اإلج ــرام ــي ،وه ــذا م ــا ب ــات م ـصــدر قـلـ ٍـق
حقيقي يهدد األمــن القومي لكل شمال
إفريقيا ودول حــوض المتوسط كاف ًة،
ال بل يهدد األطراف الليبية المتصارعة
ذاتها ،وال يخدم إال قوى الفاشية على
مستوى العالم ،وإذا كانت عودة األزمة
الليبية إلى العناوين الرئيسة في الفترة
ال ـمــاض ـيــة مــرت ـب ـط ـ ًة بــال ـخ ـطــوة الـتــركـيــة
االستفزازية عن طريق توقيع االتفاقية
مع حكومة السراج ،إال أن بقاء األزمة
الـلـيـبـيــة دون حــل حـقـيـقــي يـفـتــح الـبــاب
على كل أشكال األزمات في المستقبل.
يبدو دور القوى الصاعدة على المستوى
العالم أشد وضوح ًا ،فنحن نشهد عمليات
ل ـن ــزع ص ــواع ــق ال ـت ـف ـج ـيــر ال ـم ـح ـت ـم ـلــة فــي
واع ودقـيــق،
الـعــالــم ،ويـجــري هــذا بـشـكــل ٍ
ولــن تـكــون منطقة شــرق المتوسط حال ًة
شاذة على مستوى العالم ،فيجري تثبيت
نـجــاحــات روسـيــة-صـيـنـيــة فــي الـعــديــد من
بؤر التوتر العالمي وهذا يزيد بشكل كبير
مــن احـتـمــاالت الـتـهــدئــة ويــزيــد مــن فــرص
حل األزمة الليبية.

•أقر مجلس
العموم
البريطاني
بشكل
نهائي،
مشروع قانون
الخروج من
االتحاد األوروبي،
وصوت مجلس العموم البريطاني على اتفاق
«بريكست» الذي أبرمه رئيس الوزراء ،بوريس
جونسون ،مع دول االتحاد األوروبي ،بعد
ثالث سنوات ونصف من التعثر.
•اعتبر الرئيس
اإليراني حسن
روحاني
حسابات
الواليات المتحدة
الخاطئة والمضرة
بأنها ناجمة عن عدم
معرفتها بإيران والمنطقة ،داعياً االتحاد األوروبي
التخاذ مواقف مستقلة عن واشنطن «كي ال ُيسمح
بأن تيأس إيران من أوروبا تماماً».
•قال نائب وزير
الخارجية
الروسي،
سيرغي
ريابكوف ،يوم
الجمعة ،إن موسكو
ال تعتبر قرار اليابان نشر منظومات «أيجيس
آشور» للدفاع الجوي على أراضيها هو قرار
دفاعي محض.
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ال يعانون مثلنا :يحرقون

لم تعد األزمة المناخية أمرًا مستقبلياً علينا أن نتجنب حدوثه ،بل باتت اليوم واقعاً ُمعاشاً يكشف عن نفسه بشكل
المكثف لألعاصير الشديدة والعواصف والفيضانات والجفاف وموجات الحر القاتلة .إ ّنه الغابات
متزايد .إ ّنه الحدوث َّ
التي تحترق في أستراليا ،إ ّنه ما يحدث في األمازون وإندونيسيا وسيبيريا وكندا وكاليفورنيا .إ ّنه كتل الجليد الذائبة
واألنهار الجليدية المنحسرة وأمواج البحار المرتفعة .إ ّنه تدمير للنظام البيئي وفشل في الحفاظ على الحياة .إ ّنه
ندرة الموارد وانتشار الجوع والعطش .إ ّنه تدمير المجتمعات والبشر وإجبار الماليين على الهرب.
ǧǧجيمس بليستدǧ
      تعريب :عروة درويش

مؤيدي األعمال هــؤالء إلى كالم مفصول عن
واقعنا وال جسر يمكن أن يصله به.

ت ـت ـس ــارع األزم ـ ــة ب ـم ـع ــدالت مــرع ـب ــة .ك ـ ّـل عــام
يـسـجــل ارت ـفــاع درج ــة ح ــرارة قـيــاســي جــديــد،
ويُبلغ عن حدوث كوارث جديدة .في أستراليا
يـعـيــش ال ـنــاس بـيــن الــرمــل وال ـح ـرّ وال ـن ـيــران.
تـحـمــل الــريــاح الـســاخـنــة الــرمــال مــن الـصـحــراء
وتـكـتـس ــح كـ ّـل شــيء وتـغـطــي ال ـمــدن والـبـلــدان
الجافة على طول مئات بل آالف الكيلومترات.
تقبع قيعان األنهار جا ّفة ميتة.
هـ ــل ي ـت ـخ ــذ الـ ـحـ ـكـ ــام– ال ـس ـي ــاس ـي ــون ون ـخ ــب
ال ـشــركــات الــذيــن ي ــدي ــرون ه ــذه الــديـمـقــراطـيــة
ال ــوه ـم ـي ــة– ال ـ ـقـ ــرارات الـ ـض ــروري ــة ل ــوق ــف مــا
يـحــدث فــي مـجـتـمـعــاتـنــا؟ هــل يــدركــون الخطر
ال ـ ــذي ن ــواجـ ـه ــه؟ ي ـب ــدو األم ـ ــر وك ــأنّـ ـه ــم غـيــر
معنيين .فــي شهر أيـلــول  ،2019عندما شــارك
مــايـيــن الـتــامـيــذ فــي إض ــراب الـمـنــاخ العالمي،
ردّ رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون
م ـح ـ َّذر ًا مــن «زيـ ــادة إق ــاق األط ـف ــال» .ث ـمّ في
شهر تشرين الثاني عندما احترقت وتدمرت
م ـئ ــات ال ـم ـن ــازل ف ــي كــوي ـنــزالنــد وق ـت ــل أرب ـعــة
أشـخــاص بسبب الـحــرائــق ،قــال« :لـيــس هناك
دليل» على ّأن انبعاثات الغازات من أستراليا
لها أيّ دور فيما حدث ،و«نحن نقوم بدورنا»
في مقارعة التغير المناخي.
هل موريسون وأشباهه أغبياء؟ يبدو كالمهم
وكأنّه منفصل عن الــواقــع ،مجرّد لغو يطوف
م ـع ــزو ًال ف ــي ف ـضــاء م ــن الــام ـن ـطــق .ف ـبــازديــاد
األدلــة التجريبية التي تؤكد بـ ّـأن الـدَّمــار الذي
يـسـبـبــه الـتـغـيّــر الـمـنــاخــي ،س ــواء فــي أسـتــرالـيــا
أو فــي كـ ّـل مـكــان حــول الـعــالــم ،يتحول خطاب

وكالء الموت
هناك خطبٌ ما فيما قلناه .هل يمكن أن نصدق
بـ ّـأن أشخاص ًا في مواقع موريسون هم جهلة
لحد عدم إدراكهم لمخاطر التغير المناخي؟ ّإن
كل ما يسهّل لهم الحصول على
هؤالء يملكون ّ
البيانات واإلشــارات الحقيقيّة لما يحدث على
الـكــوكــب ،مــن مـســاعــديــن متخصصين وتمويل
ومــراكــز أبـحــاث وهـيـئــات ومــؤسـســات كـبــرى.
التفسير المنطقي لكالمهم هو أنّهم يختارون
بـتـصـمـيــم أن يـتـصــرفــوا عـكــس ال ـب ـيــانــات الـتــي
يحصلون عليها وينكرونها.
م ــن األدق أن ن ـصــف هـ ــؤالء ب ــأنّ ـه ــم «وكـ ــاء
الـمــوت» األش ــرار .إنّـهــم يــدركــون أن أيّ جهدٍ
ح ـق ـي ـقــي ل ـم ـقــارعــة األزم ـ ــة ال ـم ـنــاخ ـيــة سـيـعـنــي
ب ــال ـض ــرورة ت ـح ــدي ن ـظ ــام ال ـس ــوق وال ـن ـظــام
الــرأس ـمــالــي ،ال ـن ـظــام ال ــذي أوج ــده ــم ،وف ـنــاؤه
يعني فـنــاءهــم كطبقةّ .إن مــوريـســون وأمثاله
من الطبقة السياسية والنخب االقتصادية قد
اخـتــاروا عــن عمد أن يبنوا مستقب ًال يريدون
فيه للرأسمالية أن تنجو ،حتى لــو عنى ذلك
تدمير ًا على نطاق ال يمكن تخيله.
إنّ ـه ــم م ـثــل وكـ ــاء ل ـل ـمــوت ،ي ـس ـعــدون بــرؤيــة
العالم يحترق ومعه ماليين البشر فيه ،طالما
ه ــم قـ ـ ــادرون ع ـلــى إب ـق ــاء أن ـف ـس ـهــم ف ــي م ـنــأى
عــن تــأثـيــرات هــذا النظام الــذي جعلهم أثــريــاء.
ع ـنــدمــا ن ــرى األم ــر م ــن ه ــذه ال ــزاوي ــة ،يصبح
كـ ّـل شــيء أوضــحّ .إن األولــويــة الرئيسة لهذه
ال ـط ـب ـقــة ال ـحــاك ـمــة وتــاب ـع ـي ـهــا ال ـس ـيــاس ـي ـيــن هــي
اإلبقاء على مصالحهم محميّة وليس معالجة

يستخدم األثرياء
مواردهم الكبيرة
لحماية أنفسهم
وممتلكاتهم فقط
في أعقاب حدوث
كارثة ،وهذه
الحماية تختلف في
شكلها من كارثة
ألخرى ومن وضع
آلخر

األزمة المناخية .فهم يقولون في العلن ألطفال
ال ـمــدارس أال يـخـشــوا مــن الـمـسـتـقـبــل ،وخـلــف
األبواب المغلقة في مكاتبهم وحجرات نومهم
وم ـق ــرات ق ـي ــادات ج ـيــوش ـهــم ،يـفـعـلــون ك ـ ّـل مــا
يستطيعون لإلبقاء على امتيازاتهم في وسط
الفوضى والدمار الذي يحاصر العالم.
هل جميعنا في نفس القارب؟
ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــةّ ،إن م ــا ي ـقــولــه ب ـعــض نــاشـطــي
الـبـيـئــة ع ــن أن ـنــا «ج ـم ـي ـع ـ ًا ف ــي ن ـفــس ال ـق ــارب»
ل ـي ــس ص ـح ـي ـح ـ ًاّ .إن األقـ ـلـ ـيّ ــة الـ ـث ــريّ ــة لــدي ـهــا
ال ـعــديــد مــن ال ـطــرق لـتـحـمــي نـفـسـهــا مــن أســوأ
تــأثـيــرات الـمـنــاخ .يمكن لـلـشــركــات الـكـبــرى أن
تـنـفــق الـمــايـيــن لـلـتـلـطـيــف مــن مـخــاطــر الـتـغـيــر
المناخي– ضامنة بقاء أصولها محميّة بحيث
تستمر بإدارة األعمال أثناء الكوارث الكبرى.
يـمـكــن لـلـشــركــات واألف ـ ــراد األث ــري ــاء أي ـض ـ ًا أن
ي ـح ـمــوا أن ـف ـس ـهــم م ــن خ ــال ب ــوال ــص الـتــأمـيــن
التي ستدفع لهم تعويضات تضرر ممتلكاتهم
فــي الـطــوفــان والـنـيــران وغـيــرهــا مــن الـكــوارث
المتعلقة بالمناخ.
األث ــري ــاء مـحـمـيــون مــن ت ـغ ـيــرات ال ـم ـنــاخ على
الـمـسـتــوى ال ـيــومــي أي ـض ـ ًا .فـهــم يـعـيـشــون في
ـواح مـظـلـلــة بــاألش ـجــار وف ــي م ـنــازل يمكن
ضـ ـ ٍ
فيها التحكم بالطقس .فإن وجد لديهم االلتزام
ال ـيــومــي بــال ـع ـمــل ف ـس ـي ـكــون ف ــي م ـب ــانٍ وث ـيــرة
مـكـيـفــة وآم ـنــة .ال يـعـمــل األثــريــاء فــي ال ـمــزارع
والحقول ومواقع البناء والورشات والمصانع
وال ـم ـخ ــازن ك ـمــن ي ـكــاف ـحــون ل ـل ـن ـجــاة ف ــي ح ـرّ
الصيف وبــرد الـشـتــاء .ال يعيش األثــريــاء في
منازل ال تكييف وال تدفئة فيها ،بالكاد تقيهم
ق ـيــظ ال ـص ـيــف وبـ ــرد ال ـش ـت ــاء .لــدي ـهــم مـســابــح
وم ـ ــروج م ـشــذبــة وبــإم ـكــان ـهــم ت ـح ـمــل تـكــالـيــف
خزاناتهم المائية هائلة الحجم إلبقاء حدائقهم
خضراء في أشهر الصيف الجا ّفة الحارّة.
ماذا عن أكثر السيناريوهات شدّة ،حين تفشل
دفاعات األثرياء في حمايتهم؟ مالذي يحدث
ع ـنــدمــا ت ـمــزق ال ـحــرائــق ال ـم ـم ـتــدة ب ــاده ــم ،أو
يرتفع منسوب مـيــاه البحر ليضرب منازلهم

الشاطئية؟ يـبــدو بـ ّـأن قــدرتـهــم على استخدام
أمــوالـهــم ال ح ـدّ لــه .م ـثــال :فــي تـشــريــن الـثــانــي
 ،2018عندما حــاصــرت الـنـيــران أجــزاء كبيرة
مــن كــالـيـفــورنـيــا وم ــات أكـثــر مــن  100شخص
وظــف األثــريــاء كاني ويست وكيم
محترقينّ ،
كاردشيان شركة إطفاء حرائق خاصة لحماية
مــزارع ـه ـمــا ال ـت ــي ت ـق ــدر قـيـمـتـهــا بـ ـ  50مـلـيــون
دوالر.
عندما ضــرب إعصار كاترينا نيو أورلينز في
 ،2005أخـلــى القاطنون األثــريــاء المدينة قبل
وقــوع الـكــارثــة بــوقــت طــويــل ،ووظـفــوا جيش ًا
خ ــاص ـ ًا م ــن ش ــرك ــات أم ـن ـيــة ،م ـثــل ب ــاك ووت ــر
ل ـي ـح ـمــوا م ـن ــازل ـه ــم وم ـم ـت ـل ـكــات ـهــم م ــن ج ـمــوع
ال ـف ـق ــراء ،وت ـح ــدي ــد ًا ذوي ال ـب ـش ــرة ال ـس ــوداء
الذين تُركوا ليواجهوا مصيرهم .ذهب صحفي
الـتـحـقـيـقــات جـيــرمــي شـيــل إل ــى الـمــديـنــة عقب
اإلعـصــار وشـهــد وو ّث ــق االسـتـجــابــة العنصرية
والـعـسـكــريــة هـنــاك .قــال أحــد قــادة مجموعات
األمن الخاصين المستخدمين من قبل األثرياء
هـنــاك لشيلّ ،إن مجموعته أطلقت الـنــار على
«ع ـص ــاب ــات الـ ـس ــود» ب ـك ـثــافــة ع ـنــدمــا ح ــاول ــوا
الدخول إلى المنزل المكلفين بحمايته ،وبأنّهم
توقفوا عــن إطــاق الـنــار فقط «عندما سمعوا
أنين ًا وصراخ ًا».
يـسـتـخــدم األثــريــاء مــواردهــم الـكـبـيــرة لحماية
أنـفـسـهــم وممتلكاتهم فـقــط فــي أعـقــاب حــدوث
كـ ــارثـ ــة ،وه ـ ــذه ال ـح ـم ــاي ــة ت ـخ ـت ـلــف ف ــي شـكـلـهــا
م ــن ك ــارث ــة ألخ ـ ــرى ومـ ــن وضـ ــع آلخ ـ ــر ،فـقــد
تــأتــي ع ـلــى ش ـكــل م ــا ح ــدث ف ــي ن ـيــو أورل ـي ـنــز
لـتــزيــد مــن تعميق الـفـصــل بينهم وبـيــن الـنــاس
الـفـقــراء الــذيــن يخشونهم ويعتبرونهم تهديد ًا
عليهم ،ولهذا تراهم يسعون لجمع المعلومات
المتقدمة لضمان وجودهم في المكان المحمي
على الــدوام .فكما وضّح الخبير بالتكنولوجيا
المستقبلية الخضراء دوغالس روشكوف في
إحــدى المحاضرات التي دفــع لها مبلغ ًا هائ ًال
لـقــاء تقديمه لـهــا« :تــوقـعــت أن أرى جيش ًا من
المصرفيين يريد أن يعلم أين يجب أن يستثمر
األم ــوال فــي تكنولوجيا المستقبل الـخـضــراء.
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الكوكب ويمنعون إطفائه!

لكن ال أحــد كــان مهتم ًا بـهــذا الـجــزء مما لــدي،
بل كانوا مجموعة من األثرياء جــد ًا المهتمين
فقط بمعرفة المناطق والقطاعات التي تهددها
األزمة المناخية القادمة لكي يتجنبوها».
تلميع السالح
ال يـعـتـمــد األث ــري ــاء ع ـلــى أن ـف ـس ـهــم ف ـقــط أث ـنــاء
ال ـس ـعــي إل ــى ال ـح ـمــايــة ،ب ــل أي ـض ـ ًا ع ـلــى حــامــي
مصالحهم القوي والمس ّلح بشكل جيّد :الدولة
ال ــرأس ـم ــال ـي ــة .يـمـكـنـهــم االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ــدول ــة
الرأسمالية لتحفظ لهم امتيازاتهم ومصالحهم،
وال ـظ ـه ــور ب ـعــد ب ــذل ــك بـمـظـهــر ال ـمــداف ـع ـيــن عــن
الحضارة والتمدّن .هنا يأتي دور السياسيين
أمـثــال موريسون ليضطلعوا بالمهام الموكلة
إليهم ،والـتــي تـحــدث عنها مــاركــس فــي البيان
ال ـش ـيــوعــي« :ل ـي ــدي ــروا ش ــؤون ال ـبــرجــوازي ـيــن
العامة» .يعني هــذا في سياق التغيّر المناخي
ات ـخ ــاذ ال ـخ ـط ــوات ال ــازم ــة ل ـض ـمــان اس ـت ـمــرار
قدرة الطبقات الرأسمالية على تحقيق األرباح
حتّى لو كانت أعمالهم تؤدي إلى انهيار بيئي
وفوضى اجتماعية.
ه ـنــاك ث ــاث ط ــرق رئ ـي ـســة تـعـمــل م ــن خــالـهــا
الـ ـ ــدول ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ال ـك ـب ــرى ل ـت ـح ـق ـيــق ذل ــك.
األولـ ـ ـ ــى :ي ـب ـن ــون ق ـ ـ ــدرات ع ـس ـك ــري ــة بـتـكـلـفــة
مليارات ال ــدوالرات ،تمكنهم مــن ضمان إبــراز
قــوت ـهــم واس ـت ـخــدام ـهــا ف ــي ع ــال ــم غ ـيــر مـسـتـقــر
بشكل متزايد .الثانية :يبنون الجدران وأنظمة
االحـتـجــاز الــوحـشـيــة للتأكد مــن ّأن مــن يمكنه
عبور الحدود هم فقط الضروريون لالستمرار
فــي تحقيق الــربــح .الـثــالـثــة :يـعــززون قــدراتـهــم
ال ـق ـم ـع ـيــة م ــن خـ ــال ق ــوان ـي ــن م ـنــع االح ـت ـجــاج
ومنح قـوّة جــديــدة وتوسيع الـمــوجــودة لدى
الـشــرطــة ووك ــاالت األم ــن لـلـمـســاعــدة فــي قمع
أيّة معارضة داخلية.
ي ــدرك اإلسـتــراتـيـجـيــون الـعـسـكــريــون تــأثـيــرات
ال ـت ـغ ـيــر ال ـم ـنــاخــي م ـنــذ زم ــن طــويــل ج ـ ــد ًا .فــي
تـقــريــر م ـمــول م ــن ال ـب ـن ـتــاغــون ،ق ــال الـبــاحـثــان
األمــريـكـيــان بـيـتــر شــوارتــز ودوغ ران ــدال في

« :2003ي ـش ـ ّكــل الـعـنــف واالضـ ـط ــراب الـنــاتــج
عن الضغوط التي أدى إليها التغيّر المفاجئ
فــي ال ـم ـنــاخ نــوع ـ ًا مـخـتـلـفـ ًا مــن الـتـهــديــد لــأمــن
القومي اليوم أكثر مما اعتدنا عليه .قد تندلع
الـمــواجـهــات العسكرية بسبب الحاجة الماسة
للموارد الطبيعية ،مثل الطاقة والغذاء والماء،
أك ـث ــر م ــن س ـبــب اإلي ــدي ــول ــوج ـي ــا أو ال ــدي ــن أو
ال ـش ــرف الــوط ـنــيّ .إن ت ـغ ـيّــر دافـ ــع الـمــواجـهــة
العسكرية قــد يـغـيّــر فــي أيّ ال ــدول هــي األكـثــر
ط ــواعـ ـي ــة ل ــاسـ ـتـ ـه ــداف ،وكـ ــذلـ ــك اإلش ـ ـ ــارات
التحذيرية على التهديدات األمنية».
وب ـش ـكــل أح ـ ــدث ،ورد ف ــي م ــذك ــرة م ــن قـســم
الــدفــاع فــي الـكــونـغــرس األمــريـكــي عــام :2015
«الـتـغـيّــر الـمـنــاخــي تـهــديــد مـتـنـ ٍـام وعــاجــل على
أمـنـنــا الـقــومــي ،يـسـهــم فــي ال ـك ــوارث الطبيعية
ال ـم ـتــزايــدة وتــدف ـقــات الـمـهــاجــريــن وال ـنــزاعــات
ح ــول ال ـم ــوارد الـطـبـيـعـيــة مـثــل ال ـغــذاء وال ـمــاء.
هــذه اآلث ــار تـحــدث بــالـفـعــل ،ومــن الـمـتــوقــع أن
ي ــزداد مـجــال ومـقــدار وش ـدّة هــذه اآلث ــار على
مرّ األيام».
وبـ ــالـ ـمـ ـثـ ــل ،نـ ـ ــرى ف ـ ــي بـ ـ ـل ـ ــدانٍ أخ ـ ـ ــرى ذات
ال ـت ـح ــذي ــرات ،م ـثــل «ورق ـ ــة ال ــدف ــاع ال ـب ـي ـضــاء»
األسترالية في عام  ،2009والتي تتضمن قسم ًا
ب ـع ـنــوان« :م ـخ ــاوف األمـ ــن ال ـج ــدي ــدة :الـتـغـيّــر
المناخي ونــدرة الموارد» الــذي يشير إلى ّأن
هناك أكثر من دولــة طيّعة للتأثر بالمناخ في
المنطقة .لقد كــانــت الــورقــة صريحة فــي ربط
ه ــذه ال ــزي ــادة الـمـحـتـمـلــة «بــالـتـهــديــد الـمـعــادي
لـمـصــالـحـنــا» وأشـ ــارت إل ــى ال ـحــاجــة لـتــوظـيــف
الـقــدرات العسكرية بناء على هــذه المعطيات.
والـتـحـقـيــق ال ــذي أج ــراه مـجـلــس الـشـيــوخ في
 2018عــن تــأث ـيــرات تـغـيّــر الـمـنــاخ عـلــى األمــن
القومي يصل إلى ذات االستنتاجات.
ورغــم مـحــاوالت التمويه على دور الجيوش
عبر الترويج لكونها تسهم في التنمية واإلنقاذ
م ــن الـ ـكـ ــوارث ،فــالـحـقـيـقــة ت ـب ــدو ج ـل ـيّــة إذا مــا
نظرنا إلى األدوار التي لعبها جيش الواليات
ال ـم ـت ـحــدة وال ـج ـيــش األس ـت ــرال ــي وغ ـيــرهــا مــن

الجيوش المشابهة في العقود القليلة الماضية.
فهذه الجيوش عندما ال تقوم بغزو الدول في
الجانب اآلخــر مــن العالم تــاركــة وراءهــا مئات
آالف الـقـتـلــى ،ومــدن ـ ًا مــدمــرة ومــراكــز تـعــذيــب
واحتجاز تهدد كـ ّـل من يعارض هيمنتها على
الــوقــود األح ـف ــوري ،فــإنّـهــا تـلـعــب دور المنفذ
لمصالح الرأسماليين في أوطانها.

يدرك
اإلستراتيجيون
العسكريون
تأثيرات التغير
المناخي منذ زمن
طويل جدًا

منفذو األجندة
يمكننا من جديد أخذ إعصار كاترينا في 2005
كـمـثــال ج ـيّــد .عـنــدمــا انـضـمّــت ق ــوات «الـحــرس
ال ــوط ـن ــي» األمــري ـك ـيــة إلـ ــى ج ـي ــوش ال ـحــرس
الخاصة التي تمّ إرسالها لحفظ «األمن» وسط
الـمــوت والــدمــار الــذي خلفه اإلعـصــار ،وصفت
ص ـح ـي ـفــة «أخ ـ ـبـ ــار ال ـج ـي ــش» دورهـ ـ ــم بــأنّ ـهــم
«يقمعون التمرّد في المدينة» .نقلت الصحيفة
كالم اللواء غاري جونز« :سيبدو هذا المكان
وكــأنّــه الـصــومــال .سنخرج ونستعيد المدينة.
هــذه سـتـكــون عملية قـتــالـيــة إلخـضــاع المدينة
ل ـل ـس ـي ـط ــرة» .ذات الــدي ـنــام ـي ـك ـيــة ط ـب ـقــت فــي
أسـتــرالـيــا فــي  2007عـنــدمــا أرس ـلــت الـحـكــومــة
قـ ــوات ل ـفــرض «ال ـن ـظ ــام» ف ــي ال ـم ـنــاطــق ذات
الحكم الــذاتــي ،كجزء من التدخالت العنصرية
في األقاليم الشمالية.
ّإن الفكرة الـتــي يــروج لها بـ ّـأن الجيش يمكن
أن يلعب دور القوّة الخيّرة في سياق الكارثة
الـبـيـئـيــة واالن ـه ـيــار االجـتـمــاعــي لـهــو أم ــر مثير
لـلـضـحــك .فــالـجـيــش ض ـمــن الـتـشـكـيـلــة الـحــالـيــة
تـنــاط بــه مـهـمّــة الـحـفــاظ عـلــى مـصــالــح الطبقة
الــرأسـمــالـيــة فــي الـبــاد وســط الـتــدافــع العالمي
الـتـنــافـســي عـلــى ال ـمــوارد واألسـ ــواق .لـقــد كــان
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الصحفي تــومــاس فــريــدمــان محق ًا عندما كتب
في « :1999لن تعمل اليد الخفية للسوق على
اإلط ــاق دون قبضة قــويّــة خـفـيــة :لــن تــزدهــر
ســاســل م ـكــدونــالــدز ف ــي ال ـعــالــم دون وج ــود
م ـك ــدون ــل دوغـ ـ ــاس م ـص ـمــم الـ ـط ــائ ــرة إف-
 ،15ولــن يتمكن وادي السيليكون األمــريـكــي
مــن غــزو الـعــالــم دون قـيــام الـجـيــش األمــريـكــي
ومشاة البحرية بتمهيد الطريق لــه» .الجيش
فــي ال ــدول الــرأسـمــالـيــة لـيــس أكـثــر مــن عصابة
بيد الرأسماليين ،ومن المرجح في المستقبل
أن يستعينوا بعصابتهم أكثر فأكثر.
ال ـطــري ـقــة ال ـثــان ـيــة ال ـتــي تـتـحـضــر فـيـهــا ال ـقــوى
الرأسمالية الكبرى لألزمة المناخية تمرّ عبر
ما يطلق عليه اصطالح ًا اسم «أمــن الحدود».
في  2019احتفلت ألمانيا بمرور  30عام ًا على
سقوط جدار برلين ،الحدث الذي روجوا بأنه
سيكون فاتحة الزدهار الحرية والديمقراطية.
لكن على مدى عقد واحد بنت الدول األوربية
حـ ــوالـ ــي 1000ك ـ ـلـ ــم م ــن ال ـ ـجـ ــدران والـ ـح ــدود
والـسـيــاج الـجــديــدة التي يبلغ طولها أكثر من
ستة أضعاف جدار برلين .أغلبها تمّ بناؤه في
عــام  2015عـنــدمــا ف ـرّ مــايـيــن الـســوريـيــن إلــى
ـرب اندلعت بشكل جزئي
أوروبــا هــربـ ًا مــن حـ ٍ
بـسـبــب تـغـيّــر الـمـنــاخ ال ــذي سـبـبــه األورب ـيــون
واألمريكيون الشماليون.
ف ــي ت ـقــريــر ن ـشــره ال ـب ـنــك ال ــدول ــي ع ــام 2018
ب ـع ـنــوان« :الـتـحـضــر لـفـيــض م ـهــاجــري الـتـغـيــر
ال ـم ـنــاخــي ال ــداخ ـل ــي»ُ ،ذكـ ــر بـ ـ ّـأن ث ــاث ــة أقــال ـيــم
«أمريكا الالتينية وما دون الصحراء اإلفريقية
وجـنــوب شــرق آسـيــا» سينتجون قــرابــة 143
م ـل ـيــون م ـهــاجــر م ـنــاخــي ب ـح ـلــول ع ــام .2050
وعليه انطلقت الـحـكــومــات الرأسمالية القوية
لتحضير نفسها ،على غــرار المثال األسترالي
الذي بدأوا بتقليده والذي بنى أحد أكثر أنظمة
احتجاز المهاجرين وحشية في التاريخ.
الخوف من الداخل
م ـنــذ ه ـج ـمــات  11أي ـل ــول  2001وال ـح ـكــومــات
الغربية توسع وتـعــزز أجـهــزة الــدولــة القمعية.
نرى اليوم وكما تو ّقع الكثيرون التصدع الذي
حـصــل فــي الـحــريــات األســاسـيــة ،وال ــذي جــرى
تـحــت اس ــم «ال ـح ــرب عـلــى اإلره ـ ــاب» ،وال ــذي
نشر مس ّلمات جــديــدة تنص على ّأن أيّ أحـدٍ
ي ـع ــارض ال ـح ـكــومــة ق ــد ي ـص ـبــح ه ــدف ـ ًا .تـكـشــف
بياناتهم العلنية والمسربة ّأن متظاهري المناخ
وأيّ أح ـدٍ يقف فــي وجــه الـنـظــام النيوليبرالي
المدمر هو اليوم تحت رقابتهم.
يـمـكـنـنــا أن ن ــرى م ـثــا ًال واض ـح ـ ًا عـلــى ه ــذا في
أمــريـكــا فــي المعركة إليـقــاف بـنــاء خـ ّـط أنابيب
نـفــط داكــوتــا .فــي تـشــريــن الـثــانــي  2016كانت
الـشــرطــة المسلحة بشكل مـفــرط تـفـرّق حشد
األم ــري ـك ـي ـي ــن الـ ــذيـ ــن ب ـم ـع ـظ ـم ـهــم مـ ــن ال ـس ـكــان
األصـلـيـيــن بـطــريـقــة تـشـبــه إح ــدى م ـعــارك غــزو
ال ـعــراق .تـمّــت مـهــاجـمــة الـحـشــد بـكـثــافــة بمدافع
الماء وقنابل الغاز والطلقات المطاطية وقنابل
االرتجاج .جرح المئات ونقلوا إلى المستشفى.
ت ـمّــت مـحــاكـمــة امــرأت ـيــن مــن االح ـت ـجــاج قــامـتــا
بـتـخــريــب الـخــط ،وتــواجـهــان أحـكــامـ ًا بالسجن
لـمــدة  110أعــوام .وفــي أستراليا وبـعــد إصــدار
قانون محلي يستهدف نشطاء البيئة ،سُجن
ع ــددٌ مــن الــذيــن خــرجــوا لـلـتـظــاهــر ض ـدّ مؤتمر
التعدين والمناجم ،وتم رفض إطالق سراحهم
بكفالة رغم عدم وجود سوابق حبس لهم.

إن النظام االقتصادي الحاكم اليوم آلة مدمرة تقضي على البشر والموارد
ّ
الطبيعية من أجل جني األرباح لألثرياء ،ولهذا علينا القتال الستبداله بآخر منتج
للحياة تتم إدارته جماعياً من قبل الذين يعملون فيه ،و ُتتخذ القرارات فيه بناء
على مصلحة البشر ،وليس مصلحة جناة الربح .يمكننا بهذا فقط أن ننقذ أنفسنا
عبر إنقاذ الكوكب الذي بات على المحك.
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«الرجل اإليرلندي»
يدفن المافيا اإليطال ّية

أقل ما يمكن
تمخض الجبل فولد فأرًا ،هذا ّ
ّ
أن ُيقال عن فيلم المافيا اإليطالية
الهوليودي الجديد واسع الدعاية« :الرجل
اإليرلندي» .الفيلم من بطولة أعالم
هوليود فيما يخص المافيا اإليطال ّية :آل
باتشينو وروبرت دي -نيرو وجو بيشي،
وإخراج المخضرم :مارتن سكورسيزي.
كيف حدث هذا مع فيلم بمثل هذا
وكل هؤالء النجوم؟ ما الدافع
التمويل ّ
إلنتاج فيلم عن المافيا اإليطالية اليوم،
وهي الموضوع الذي فقد بريقه منذ زمن؟

 ǧǧعروة درويش

الجانب الفني:
دون التطرّق للتفاصيل الخاصة بأهل المهنة،
يـمـكـنـنــا ع ـلــى ال ـف ــور أن نـكـتـشــف ال ـض ـعــف فــي
مـحــاولــة إيـكــال جميع األدوار لــذات الممثلين،
دون اع ـت ـبــا ٍر ل ـل ـمــراحــل ال ـع ـمــريــة ال ـتــي تـفـصــل
فـيـمــا بـيـنـهــا .فـصـبــغ شـعــر روب ــرت دي نـيــرو،
وإل ـبــاس جــو بـيـشــي ثـيــابـ ًا جـلــديــة عـلــى سبيل
المثال ،لم يكونا كافيين لعدم إزعــاج المشاهد
بـحـنــي ظـهــرهـمــا وب ــطء حــركـتـهـمــا الـمـصــاحـبــة
لـشـيـخــوخـتـهـمــا ،وخــاصــة الـمُـشــاهــد ال ــذي تــابــع
أف ــام ـه ــم وهـ ــم أص ـغ ــر س ـن ـ ًا وأح ـب ـه ــم ف ــي تـلــك
األدوار وطبع صورهم بهاّ .إن وقوع هوليود
بمثل هذا الخطأ الذي ينسب عادة للسينمات
األقل تطور ًا ،مثل المصريّة والسوريّة ،والتي
يـكــون للممثلين المشاهير سـطــوة أكـبــر فيها،
بأن منتجي هوليود يخشون ّأل يكون
يعني ّ
موضوع الفيلم وحبكته كافيين لتسويقه.
ورغـ ــم أنّـ ــه م ــن ال ـم ـتــوقــع ت ـلــويــن الـفـيـلــم بـهــذه
األلــوان في محاولة إلضفاء مسحة من القدم
ع ـل ـيــهّ ،إل ّأن خ ـل ـف ـيــات ال ـت ـصــويــر وال ــدي ـك ــور
المعتمد يـنـمّ عــن ضعف فــي الــرؤيــة والتقدير،
ويـضـفــي سـمــة الـجـمــود عـلــى الـمـشــاهــد وعـلــى
حركة الفيلم عموم ًا ،بحيث يبدو الفيلم وكأنّه
يدور في استديو مرتب غير واقعي ،ولم يقلل
من هذا االنطباع موديل السيارات واليافطات
المعلقة ،وال األزياء والنظارات الشمسية غير
الحيّة التي يرتديها أغلب الممثلين بشكل أميل
للكاريكاتوري .ومردّ ذلك ّأن الطاقم الفني قد
وقــع فــي فــخ ت ـكــرار األف ــام الـهــولـيــوديــة ذات
الصيت الذائع عن المافيا ،والتي تركت أثر ًا في
الــذاكــرة الجماعية للمشاهدين بسبب صنعتها
الفنيّة اإلبداعية في حينه ،وأقصد تحديد ًا فيلم
الـعـرّاب بجزأيه األول والـثــانــي ،وغودفيالس
ال ــذي أخــرجــه س ـكــورس ـيــزي نـفـســه .ويـمـكـنـنــا
أن ن ــرى ّأن مـنـتـجــي مـسـلـســل ســوبــرانــوز قد
تنبهوا لهذا األمر من قبل وشذوا عن القواعد
ال ـهــول ـيــوديــة ال ـس ــائ ــدة ،األمـ ــر الـ ــذي ســاعــدهــم
على إنـتــاج رائـعــة فنيّة أخــرى متعلقة بالمافيا
اإليطالية.
والـ ـنـ ـصّ وال ـ ـحـ ــوار ب ـح ـدّ ذات ـه ـم ــا مـ ـم ــان ،ال
يـحـمــان شـيـئـ ًا إبــداعـيـ ًا ال فــي الـشـكــل النمطي
للشخصيات الـهــولـيــوديــة عــن الـمــافـيــا ،وال في
المضمون من حيث يمكن للمشاهد أن يضيع
فــي ال ـح ــوارات .بــل ون ــرى جـلـيـ ًا تــأثـيــر ألـعــاب
المافيا والعصابات واسـعــة االنتشار بــدورهــا،
ف ـن ــرى ،خ ــاف ـ ًا ألفـ ــام ال ـمــاف ـيــا ال ـســاب ـقــة الـتــي
تـخـصــص ك ـ ّـل ف ــرد بـعـمــل مـتـمــايــز ع ــن غ ـيــره،
البطل فــرانــك يـقــوم بــاألعـمــال بشكل متسلسل
بصيغة مهمات ،ترفع من رتبته ك ّلما حقق أحد

اإلنجازات .شكلت هذه الطريقة ضرب ًا صريح ًا
ل ـم ـف ـهــوم ال ـع ــائ ـل ــة واع ـت ـن ــاء أفـ ــرادهـ ــا بـعـضـهــم
ببعض ،المفهوم الــذي كــان مــن أســاســات أي
طرح ألفالم ومسلسالت المافيا اإلبداعيّة.
الدور الوظيفي
لـطــالـمــا لـعـبــت ال ـمــاف ـيــا اإلي ـطــال ـيــة ف ــي الـسـيـنـمــا
الهوليودية أدوار ًا وظيفية هامّة في األجندة
الــرأس ـمــال ـيــة ،ف ـنــرى جـمـيــع األع ـم ــال الـمـتـعـلـقــة
بالمافيا عـمــومـ ًا ،والـمــافـيــا اإليـطــالـيــة خصوص ًا
وهي تُظهرهم كمجموعة متمردة على النظام
ال ــرأس ـم ــال ــي ال ـق ــائ ــم ،ل ـه ــم ق ــواع ــده ــم ال ـخــاصــة
ب ـهــم ،ون ـمــط ح ـيــاة اخ ـت ــاروه مـجـبــريــن كــي ال
يُحنوا رؤوسـهــم «للمتنفذين» الــذيــن يرتدون
ال ـس ـتــرات ال ـفــارهــة وأغ ـل ـب ـهــم م ــن األمــريـكـيـيــن
الـبـيــض ،األم ــر ال ــذي يـخـفــي بـشـكــل واض ــح ّأن
المافيا اإليطالية ،سواء في الواقع أو السينما،
هم مجرّد فرع إجرامي آخر للمنظومة القائمة،
لـهــم دور وظـيـفــي مـحــدد ال ي ـش ـ ّذون عـنــه قيد
ُأنملة ،وإال يتم طحنهم على الفور «لالستزادة
راجع مقال قاسيون.»:
لـكـنّ الـمــافـيــا اإليـطــالـيــة فــي هــولـيــود قــد فـقــدت
عمل مبدع
بريقها منذ أكثر من عقدين ،وآخر ٍ
فـيـمــا يـخـصـهــا «مـسـلـســل س ــوب ــران ــوز» اضـطـرّ
لـكـســر الـكـثـيــر مــن الـقـيــود الـقــديـمــة عــن الـطــرح
الـمـقـنــن لـلـمــافـيــا الـهــولـيــوديــة كــي يــاقــي قـبــو ًال
لــدى الجماهير ،القيود التي لم يكن باإلمكان
ال ـتــراخــي بـهــا بـعــد ذل ــك أك ـثــر .وق ــد رأي ـنــا على
ط ــول ال ـع ـقــديــن األخ ـي ــري ــن مـ ـح ــاوالت كـثـيــرة
إلن ـت ــاج أع ـم ــال ج ــدي ــدة ع ــن ال ـمــاف ـيــا تـحـقــق مــا
حققته األعمال القديمة ،لكن دون نجاح يذكر،
ول ـي ـســت األع ـم ــال ال ـتــي تــاقــي رواج ـ ـ ًا نـسـبـيـ ًا
مثل «بيكي باليندر» ّإل شخصيات ممجوجة
مكررة ال تصمد ألكثر من وقت عرض العمل،
وغير قــادرة على تشكيل شخصيات «نقيض
بطل» تمتزج في الخيال الجمعي للمشاهدين
وتخلد بها ،على شاكلة النجاحات التي حققتها

منذ ما بعد الحرب
العالمية الثانية
وأجهزة الرأسمال
األمريكي تحاول
كسر شوكة الحركة
العمالية التي كانت
نشطة في أمريكا
متأثرة بالروح التي
بثها نجاح ثورة
البالشفة الروس

شخصيات مثل «مايكل وفيتو كورليوني» أو
«نيكي سانتورو وجينجر ماكينا» أو «جيمي
ديفيتو وهنري هيل» .وباتت هوليود تبحث
ع ــن ش ـخ ـص ـيــات ت ـنــاســب ال ـمــرح ـلــة أك ـث ــر مـثــل
«الجوكر» ،وهو حديث منفصل يطول.
ل ـكــن طــال ـمــا ف ـقــدت ه ــذه الـشـخـصـيــات قــدرتـهــا
عـلــى الـتــأثـيــر ،وطــالـمــا ّأن هــولـيــود ومـمــولـيـهــا
أدرى ب ـش ـعــاب شـخـصـيــاتـهــم ،م ــا ال ـف ــائ ــدة إذ ًا
مــن مـثــل ه ـكــذا أف ــام؟ هــل هــي لـتـحـقـيــق ربــح
ريعي وانتهى األمر؟ هل هناك رسائل أخرى
يمكن االسـتـفــادة منها عبر هــذه األف ــام؟ هل
يحاولون إعادة شخصيات المافيا إلى الدراما
من جديد بعدما حققت نجاحات في الكوميديا
آملين بإخراجها من دائرة الترفيه الهامشي؟
العمالية والتاريخ
تشويه الحركة ّ
حـ ــاول الـفـيـلــم بـطــريـقــة ف ـجّــة إظ ـه ــار الـنـقــابــات
ال ـع ـمــال ـيــة األم ــري ـك ـي ــة ،وبــال ـم ـض ـمــون ال ـحــركــة
العمالية ككل ،وكأنّها حركة إجرامية مرتبطة
مــن جــذورهــا بــالـمــافـيــا وبــالـعـصــابــات الـخــارجــة
عــن الـقــانــون ،األمــر الــذي يخدم االتـجــاه العام
ل ــإع ــام ال ـشــركــاتــي بــإظ ـهــار ال ـط ـب ـقــة الـعــامـلــة
كـطـبـقــة ف ــاس ــدة غ ـيــر مـثـقـفــة فــاش ـيّــة بـطـبـعـهــا.
استطاع منتجو الفيلم -عبر شخصية جوني
ه ــوف ــا الـ ــذي ل ـعــب آل بــات ـش ـي ـنــو دورهـ ـ ــا -أن
يـنـفـثــوا سـمــومـهــم بـخـصــوص الـطـبـقــة الـعــامـلــة
األم ــري ـك ـي ــة ال ـم ـن ـظ ـم ــة ،واإلس ـ ـه ـ ــام فـ ــي م ــزج
تاريخها بالجريمة األمريكية المنظمة.
يحتاج تفصيل هذا األمر مقا ًال أو أكثر ،ولكنّ
اس ـت ـعــراض ـ ًا ســري ـع ـ ًا ل ـتــاريــخ ال ـحــركــة الـعـمــالـيــة
األمــريـكـيــة سـيـكــون مـفـيــد ًا هـنــا .فـبـغــض النظر
عــن جــونــي هــوفــا نـفـســه ،أو زع ـمــاء الـنـقــابــات
اآلخـ ــريـ ــن ال ـمــرت ـب ـط ـيــن ب ــال ـم ــاف ـي ــا ،وبــال ـط ـب ـقــة
فإن هذا االرتباط قد حدث
السياسية عموم ًاّ ،
أساس ًا بتوجيه من الرأسمال األمريكي ،العرّاب
ال ـح ـق ـي ـقــي الـ ــذي كـ ــان ي ـخ ـشــى هـ ــذه ال ـن ـقــابــات
قـبــل عـقــديــن مــن ذل ــك ،واسـتـخــدم فــي ذلــك كـ ّـل

األسـلـحــة فــي تــرســانـتــه وأبــرزهــا :الـكــونـغــرس
األمــري ـكــي وج ـه ــازا ال ـم ـخــابــرات اإلف.ب ـ ــي.آي
والسي.آي.إ.
مـنــذ مــا بـعــد الـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة وأجـهــزة
الـ ــرأسـ ـمـ ــال األم ــريـ ـك ــي تـ ـحـ ــاول ك ـس ــر شــوكــة
الحركة العمالية التي كانت نشطة في أمريكا،
متأثرة بالروح التي بثها نجاح ثورة البالشفة
ال ــروس .وقــد جــربــت فــي ذلــك ك ـ ّل سـبـيــل من
دع ــم الـجــريـمــة الـمـنـظـمــة والـتـغـطـيــة عـلـيـهــا في
ق ـتــل وابـ ـت ــزاز ال ـنــاش ـط ـيــن ال ـن ـقــاب ـي ـيــن .يـمـكـنـنــا
كمثال أن نلجأ لــوثــائــق جامعة جــورجـيــا ،كان
ع ــدد الـمـنـتـسـبـيــن لـنـقــابـتــي « »CIOو«»AFL
يـبـلــغ  14,5مـلـيــون عــامــل ،أي قــرابــة  %35من
عـ ـم ــال ال ـ ـبـ ــاد ،وق ـ ــد تـ ـع ــرض زعـ ـمـ ــاء وق ـ ــادة
هاتين النقابتين للضرب واالبـتــزاز واالغتيال
واالت ـه ــام بــاالنـتـمــاء «لـلـشـيــوعـيــة الـتـخــريـبـيــة»
بـشـكــل مـنـهـجــي عـلــى طــول فـتــرة ال ـحــرب ومــا
بعدها.
كـمــا ه ـنــاك الـمـحــاكـمــات الـشـهـيــرة ال ـتــي عـقــدهــا
ال ـكــون ـغــرس ضـ ـدّ كـ ـ ّل م ــن ي ـب ــدي ح ـتّ ــى أدن ــى
تعاطف أو انتماء للحركة العمالية ،وتجريمه
بــالـخـيــانــة وحــرمــانــه مــن الـعـمــل والـضـغــط عليه
بــأوســع طــريـقــة ،الـمـحــاكـمــات ال ـتــي ن ــددت بها
فـيـمــا بـعــد الـمـحـكـمــة الـعـلـيــا ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة
«يـتـحــدث فـيـلــم  the way we wereبشكل
جيّد عن هذه الحقبة».
ّإن ك ـ ّـل ه ــذا وال ـك ـث ـيــر غ ـي ــره ،ه ــو م ــن أضـعــف
الحركة العمالية األمــريـكـيــة ،وبالتالي نقاباتها
ومؤسساتها ،وس ّلم زمام أكبرها للمافيا الذين
شكلوا امـتــداد ًا إجــرامـيـ ًا للنظام الـقــائــم .هــؤالء
المافيا هم ذاتهم الذين أخرجتهم الشركات من
الس فـيـغــاس عـنــدمــا انـتـهــى دوره ــم الــوكـيــل،
وه ــي ال ـي ــوم تـتـخـلــى ع ــن تـلـمـيـعـهــم ف ــي وجــه
العامة النتهاء وظيفتهم الهوليودية.
ولـ ـه ــذا ي ـم ـك ـن ـنــا أن ن ـع ـت ـبــر ب ـ ـ ّـأن ف ـي ـلــم ال ــرج ــل
اإليــرلـنــدي هــو مسمار آخــر فــي نعش صــورة
المافيا الهوليودية.

شؤون ثقافية
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قدم فيلم «ثورة  »1911في بدايته إعدام أول امرأة ثائرة
عشية الثورة الصينية عام  ،1911وتقول رسالة المشهد األول
في الفيلم الذي لعب فيه دور البطولة الفنان جاكي شان ،إن
هذه المرأة تضحي بحياتها من أجل مستقبل أفضل للبالد،
نفذ فيها حكم اإلعدام وهي مكبلة أمام الحشود في ساحة
عامة ،وكانت القطرة األولى في غيث الثورة.

ǧǧقاسيون

يتتبع الـفـيـلــم األح ــداث الــرئـيـســة لـثــورة
 1911ال ـتــي حــدثــت فــي ال ـص ـيــن ،ويــركــز
عـلــى شـخـصـيــات قــامــت بـ ــأدوار رئـيـســة
فــي ه ــذه ال ـث ــورة ،مـثــل ال ـقــائــد ال ـثــوري
ه ــوان ــغ ش ـي ـنــغ «ج ــاك ــي تـ ـش ــان» ال ــذي
قــاد المعركة األخـيــرة الـتــي انتصر فيها
لـلـثــوار .وتـبــرز شخصية ســن يــات سن
«الممثل وينستون تشاو» قائد الثورة
الــذي يعيش منفيّ ًا ،ويعمل على إيصال
قضية ال ـثــورة الصينية إلــى الـعــالــم كله.
انـتـخــب ســن يــات ســن رئـيـسـ ًا للحكومة
االنتقالية وانتهى عصر اإلمـبــراطــوريــة
لـتـصـبــح الـصـيــن جـمـهــوريــة ،كـمــا يـصــور
ال ـف ـي ـلــم ال ـ ــدور ال ـت ـخــري ـبــي ال ـ ــذي تـلـعـبــه
ال ـب ـن ــوك األج ـن ـب ـي ــة والـ ـقـ ـط ــاع ال ـخ ــاص
ونضال الثوريين إلنهاء دور هؤالء في
الصين.

 ،1912انتهت بانتصار الجمهوريين على
الـمـلـكـيـيــن ،ول ـكــن سـبـقــت ذل ــك حــركــات
وانـتـفــاضــات عــديــدة شملت الـصـيــن منذ
عام  ،1899أشهرها حركة ييخيتوان أو
ثــورة المالكمين ،وسميت كذلك بسبب
المواجهات بين الشعب األعزل والقوى
االستعمارية األجنبية.
في نهاية الفيلم ،وضع المخرج كلمة لما
وتسي تونغ يقول فيها إن ثــورة 1911
قــد عــزلــت اإلمـبــراطــور ،ولكنها بــدورهــا

ي ـصــور الـفـيـلــم ال ـحــركــات الـشـعـبـيــة الـتــي
تـنـتـشــر هـنــا وه ـن ــاك ،واالن ـت ـفــاضــة الـتــي
تشتعل في مدينةٍ صغيرة وســرعــان ما
تـخـمــد ،وفــي كــل مــرة يعتقد ال ـثــوار في
الــداخــل وال ـخ ــارج ،أن حــركـتـهــم فشلت،
ل ـي ـج ــدوا أن ـف ـس ـه ــم م ـ ــرة أخ ـ ــرى وس ــط
ان ـت ـف ــاض ــة جـ ــديـ ــدة فـ ــي م ــدي ـن ــة أخـ ــرى
وبمزيد من الثوار.
بــدأت الـثــورة بتاريخ  10تشرين األول
 1911واس ـت ـم ــرت ح ـتــى ك ــان ــون الـثــانــي

أخبار ثقافية

أبقت على الصين تحت نير االستغالل
اإلقـ ـط ــاع ــي وال ــرأسـ ـم ــال ــي واألج ـن ـب ــي،
أي لــم تنجز تـلــك الـثــورة مـهــام التغيير
التاريخية التي حان وقتها ،لذلك خرج
ال ـت ـيــار ال ـي ـســاري مــن رح ــم ث ــورة 1911
وق ـ ــرر اس ـت ـم ــرار ال ـن ـض ــال إلن ـج ــاز تـلــك
ال ـم ـهــام فــي ان ـت ـفــاضــات اس ـت ـمــرت حتى
ان ـت ـص ــار الـ ـث ــورة ال ـص ـي ـن ـيــة عـ ــام 1949
ال ـت ــي أخ ــرج ــت ال ـص ـيــن م ــن االس ـت ـغــال
اإلقطاعي والرأسمالي.

كانوا وكنا

جامعة روسية في سورية

 70ألف متجر كتب صيني

تـجــري روس ـيــا اآلن مـحــادثــات بـشــأن افـتـتــاح جــامـعــة روس ـيــة في
ســوريــة ،وحـســب وســائــل اإلع ــام ،يمكن أن تصبح هــذه الجامعة
فــي الـمـسـتـقـبــل فــرع ـ ًا لـجــامـعــة مــوسـكــو الـحـكــومـيــة .وكــانــت وســائــل
اإلعالم قد أعلنت في أيلول  2018عن افتتاح مدرسة روسية سيتم
تشكيلها مــن وحــدات منعزلة ستنقل إلــى ســوريــة بـحــر ًا مــن ميناء
نوفوروسيسك على البحر األسود .وكان يخطط إلنشاء المدرسة
بحلول عام  .2019ثم تحول المشروع من بناء مدرسة إلى إعمار
مؤسسة تعليمية لتحويلها إلى جامعة في ضواحي دمشق.

أظـهــرت األرق ــام ال ـصــادرة عــن مــؤتـمــر الـصـيــن لمتاجر الـكـتــب ،أن الـعــدد اإلجـمــالــي
لمتاجر الكتب الحقيقية في الصين تجاوز  70ألف متجر في عام  .2019وتم افتتاح
أكثر مــن  4000متجر جديد للكتب فــي عــام  ،2019بينما تــم إغــاق أكثر مــن 500
متجر .وفي عموم الصين ،توجد أكثر متاجر الكتب في مدن تشنغدو ونانجينغ
وشنيانغ وشـيــان وتشونغتشينغ ،حسبما جــاء فــي المؤتمر ،ويــوجــد فــي الصين
حالي ًا  135مركز ًا تجاري ًا للكتب ،تغطي كل منها مساحة أكثر من  5000متر مربع.
تشير اإلحصاءات إلى أن متاجر الكتب الحقيقية في الحرم الجامعي ،وخاصة
متاجر الكتب الجامعية ،كانت محور التنمية في عام  ،2019في حين أن متاجر
الكتب الريفية والمجتمعية شهدت ازدهار ًا.

كتبت جريدة نضال الشعب في تحقيق صحفي :إعفاءات للبرجوازية
الطفيلية تـتـجــاوز  100مليار وضــرائــب على العاملين تـتـجــاوز 635,
مليار ،رواتــب الكادحين أفضل وسيلة لــوزارة المالية لــزيــادة مــوارد
الـخــزيـنــة .فــي الـصــورة كاريكاتير ســاخــر منشور فــي تحقيق جريدة
نضال الشعب العدد  566الخميس  9آذار .1995

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

االسم
خالد الشرع
هاني خيزران

الهاتف
0968844820
0952769397

دمشق وريفها
حمص
الالذقية

محمد عادل اللحام
محمد زهري زهرة
صالح طراف

0944484795
0933145891
0988386581

طرطوس
حماة
دير الزور

صالح معنا
أنور أبوحامضة
زهير المشعان

0999725141
0933763888
0932801133

الحسكة
حلب
الرقة

بناء على قرار المؤتمر االستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
(تم إغالق تحرير هذا العدد يوم األحد « )٢٠20/01/12قاسيون» أصدرها الشيوعيون السوريون ً
قاسيون ناطقة باسم حزب اإلرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع االستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣

حمداهلل ابراهيم
جمال عبدو
محمد فياض

0999212404
0933796639
0945817112

زوروا موقعنا على اإلنترنتwww.kassioun.org :

تسارع ال ّزمن واألزمة التاريخية :أحمال مضاعفة!
إن اعتبار األزمة الرأسمالية الراهنة
ليست أزمة دورية سيخرج منها النظام
الرأسمالي عبر تجديد نفسه ،هو أساس
الستنتاجات مختلفة.

ولنحدد أكـثــر ،فــاألفــراد المنخرطون فــي هذه
الممارسة والذين هم غالب ًا من أجيال لم تجد
ل ـهــا م ـكــان ـ ًا ف ــي الـمـجـتـمــع ف ــي ظ ــل الـلـيـبــرالـيــة،
وت ـع ـط ـل ـه ــا عـ ــن الـ ـعـ ـم ــل ،وصـ ـع ــوب ــة ال ـص ـم ــود
الـفــردي ،بسبب دمــار أغلب البنى االجتماعية
على المستوى الداخلي للبلد المعني ،كما على
المستوى العالمي .فعلى المستوى الداخلي،
إن تــأثـيــر الـلـيـبــرالـيــة أن ـهــك الـبـنــى االجـتـمــاعـيــة
التي عــادة قــد تشكل إطــار ًا للصمود ،كالعائلة
وال ـم ـح ـيــط االج ـت ـم ــاع ــي ال ـق ــري ــب ،واالنـ ـح ــدار
ال ـط ـب ـقــي الـ ــذي أصـ ــاب ال ـغــال ـب ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة،
وصو ًال إلى إنهاك الدولة وتع ّفنها ،مضاف ًا إليها
ظــروف الحرب في عــدة بلدان والتهجير .أما
على المستوى العالمي ،فإن االنهيار المشترك
ل ـل ــدول ،وان ـف ـجــار تـنــاقـضــاتـهــا بـشـكــل مـتــزامــن،
أضعف عوامل حركة القوى الثورية بين هذه
الــدول ،وخصوص ًا فــي المنطقة العربية حيث
كــان الـعـمــق الـتـحــرري مـثـ ًا ق ــادر ًا عـلــى تأمين
عمق وخط دفاع خلفي لحركة هذه القوى.

ǧǧمحمد المعوش

هناك استنتاجات سياسية ترتبط بفهم أفق
ه ــذه األزم ــة وقــانــون ال ـصــراع الـمــوضــوعــي
ال ــذي يـحـكــم الـ ــدول والـمـجـتـمـعــات ويـسـمــح
ب ـت ـحــديــد ط ــاب ــع م ـم ــارس ــة الـ ــدولـ ــة وال ـق ــوى
فــي ال ـعــالــم ،وه ـنــاك اسـتـنـتــاجــات بــرنــامـجـيــة
ترتبط بهذا التوصيف السياسي ،وترتبط
أيـضـ ًا بطبيعة النقلة الـتــي عـلــى المجتمعات
أن ت ـق ــوم ب ـه ــا ،أي ال ـق ـطــع م ــع الــرأس ـمــال ـيــة
بـهــدف الـحـفــاظ عـلــى الــوجــود ،وهــذه النقلة
ال ـتــي ت ـفــرض ط ــرح ت ـصــور جــديــد -نقيض
عــن ال ـعــالــم ال ــذي صــورتــه الـلـيـبــرالـيــة طــوال
ال ـع ـقــود ال ـمــاض ـيــة كـنـمــط ح ـيــاة جــديــد عـلــى
كــل الـمـسـتــويــات االق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة
وال ـث ـق ــاف ـي ــة .ول ـك ــن ه ـن ــاك ق ـضــايــا ال ب ــد مــن
تـ ـن ــاولـ ـه ــا ،وال ـ ـتـ ــي ل ـه ــا ع ــاق ــة ب ــال ـت ـح ــدي ــات
الملموسة الناتجة عن االستنتاجات السابقة
السياسية والبرنامجية .ومنها قضية تسارع
الزمن في األزمة ،كزمن «أزموي».
زمن األزمة المتسارع
إن الـتــرابــط الشديد بين المجتمعات عالمي ًا،
وال ـ ــذي ت ـح ـقــق ض ـمــن ع ــاق ــات اإلم ـبــريــال ـيــة،
م ــن ج ـه ــة ،وم ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،إن االن ـف ـجــار
الـمـتــزامــن لـلـتـنــاقـضــات الـعـمـيـقــة الـتــي تعيشها
اإلم ـب ــري ــال ـي ــة -ال ــرأس ـم ــال ـي ــة (ع ـل ــى مـسـتــوى
الطبيعة واإلنسان وإعادة إنتاج المجتمعات
كمجتمعات قابلة للحياة) ،أسّــس ألن تكون
ال ـق ـضــايــا ك ـل ـهــا م ـط ــروح ــة ع ـلــى ال ـح ــل بـشـكــل
م ـتــزامــن .وأسّـ ــس بــال ـتــالــي ل ـت ـســارع انـفـجــار

ال ـت ـنــاق ـضــات ،أي ت ـســارع األح ـ ــداث .فـســرعــة
التفاعل الكيميائي مث ًال تُحددّها عدة عوامل،
مـنـهــا تــركـيــز ال ـم ــادة ،ات ـســاع سـطــح الـتـفــاعــل،
الضغط وال ـحــرارة ،وسـهــولــة تفكك الــروابــط
ب ـي ــن ال ـج ــزي ـئ ــات والـ ـ ـ ــذرات .وإذا قــارب ـنــاهــا
اج ـت ـمــاع ـي ـ ًا فـ ــإن س ــرع ــة ال ـت ـفــاعــل الـكـيـمـيــائــي
يضاهيها ،كميّة (تركيز) التناقضات ،عالمية
الـتـنــاقـضــات (ات ـس ــاع سـطــح ال ـت ـفــاعــل) ،ح ـدّة
وعمق هذه التناقضات (الحرارة والضغط)،
وتع ّفن العالقات في البنية الرأسمالية (تهتّك
العالقات والروابط).
التسارع وتركة الليبرالية
هــذا الـتّـســارع تــاقــى مــع تــركــة الـلـيـبــرالـيــة .أي
تــاق ـيــه م ــع ن ـتــائــج مــرح ـلــة االن ـق ـطــاع الـنـسـبــي
للعمل الثوري وتراجعه على مدى عقود ،من
جـهــة .هــذا االنـقـطــاع الــذي أنـتــج عــدم جهوزية
ألغلب القوى الثورية في العالم على مستوى
ال ـم ـن ـصــة ال ـم ـعــرف ـيــة ،وال ـبــرنــامــج ال ـم ـتــائــم مــع
تــاريـخـيــة الـنـقـلــة ال ـتــي يـجــب ال ـق ـيــام ب ـهــا .ومــن
جهة أخرى ،كان لسيادة الليبرالية أن أنتجت
تشوهات ضمن القوى الجذرية ،وضمن الكادر
الـبـشــري ال ــذي يـشـ ّكــل الـحــامــل الـبـشــري لخط
الـتـغـيـيــر ال ـث ــوري .فــالـقــوى الـمـهـيـمـنــة سـيــاسـيـ ًا
طــوال العقود الماضية كانت وال شك مهيمنة
إيديولوجيا.

2020
تابعوا جريدة قاسيون على اإلنترنت:

كان لسيادة
الليبرالية أن أنتجت
تشوهات ضمن
القوى الجذرية
وضمن الكادر
يشكل
البشري الذي ّ
الحامل البشري لخط
التغيير الثوري

التسارع والتحديات
ه ــذا ال ـت ـســارع ف ــرض تـحــديــات تــاريـخـيــة ،فهو
يتطلب التصدي لمهام كبرى ووقــف االنهيار
الـشــامــل ،وط ــرح الـحـلــول الـشــامـلــة .ولـكــن كــان
عظمت مــن حــدة المهام.
للتركة الليبرالية أن ّ
فـتـعــويــض االن ـق ـطــاع الـنـسـبــي لـلـعـمــل ال ـثــوري،
ونـتــائــج الـتـشــوه الـلـيـبــرالــي وك ـفّ تــأثـيــره على
الـ ــوعـ ــي ،كـ ــل ذل ـ ــك يـ ـف ــرض ت ـح ــدي ــات جـ ـبّ ــارة
على أيــة قــوة تغييرية .فـبــدايــة ال يمكن للعمل
ال ـت ــراك ـم ــي ال ـت ـق ـل ـيــدي ال ـب ـط ــيء وحـ ــده (الـ ــذي
يطبع فترات الهدوء االجتماعي) أن يكون هو
اإلستراتيجية المتّبعة .وال يمكن لهذه القوى
أن تعمل منفردة وفي عزلة عن بعضها البعض،
في مختلف الدول .والعمل المشترك هذا ليس
التواصل والتنسيق العام ،بل هو يفرض عم ًال
بــرنــامـجـيـ ًا مـشـتــركـ ًا أيـضـ ًا ،يـتـجــاوز العموميات
ليصل إلى حد الخطوات الملموسة المشتركة.
وه ــذا نــابــع مــن ش ــدة تــرابــط الـقـضــايــا وعمقها
العالمي ،وتحديد ًا بين الدول المتجاورة .وألن
الـمـمــارســة الـثــوريــة فــي هــذه الـمــرحـلــة تـتــم في
ظــل تـعـفــن شــامــل لـلـبـنـيــة االجـتـمــاعـيــة وتــراجــع
م ـس ـتــوى ال ـح ـيــاة ،وت ـعــاظــم ال ـمــآســي ،وتـعـطــل
آل ـيــات إع ــادة تـجــديــد الـمـجـتـمــع كـمـجـتـمــع قــابــل
لـلـحـيــاة ،واالسـتـقـطــاب الـطـبـقــي الـعــالــي مـقــارنــة
بمراحل تاريخية سابقة ،بسبب ذلــك كله ،فإن
هذه الممارسة الثورية عليها أحمال مضاعفة.

بين التجاهل والوعي
إن ه ـ ــذه الـ ــوقـ ــائـ ــع تُ ـ ـح ـ ـدّد إل ـ ــى م ـ ــدى ب ـع ـيــد
إستراتيجية وتكتيك أية قوى ثوريّة تريد أن
تتموضع في هذا االنفجار التاريخي وتسارعه.
فتجاهل الــوقــائــع سـيُــرخــي بــأثـقــال كبيرة على
العمل المباشر اليومي لهذه القوى .أمّا وعيها
س ـي ـســاعــد ع ـلــى ال ـح ــد م ــن ص ـعــوبــات ـهــا .وه ــذا
يتطلب عدة استنتاجات.
إذا اف ـت ــرض ـن ــا أن ه ـن ــاك ت ـق ــارب ـ ًا ف ــي ال ــرؤي ــة
الـتــاريـخـيــة ووجـ ــود مـنـصــة مـعــرفـيــة مـشـتــركــة
ب ـيــن ال ـق ــوى ال ـث ــوري ــة ،ف ــإن خــاصــة أســاسـيــة
تفترض عم ًال برنامجي ًا مشترك ًا .وهذا ما زال
غــائـبـ ًا لـعــدة أسـبــاب ،منها تـفــاوت الـتـطــور بين
التجارب الثورية في الدول المختلفة.
خــاصــة ثــانـيــة تـفـتــرض أن صـعــوبــة الـصـمــود
الـيــومــي لـلـقــوى الـحـيــة وال ـتــي تـشـكــل الـمـكــون
البشري لقوى التغيير ،تتط ّلب إيجاد مقومات
صمود يومية ،في ظل حدة األزمة االجتماعية،
وفي كونها أزمة مفتوحة أساس ًا.
خالصة أخــرى هــي االسـتـفــادة مــن التناقضات
على مستوى العالم ألبعد الحدود ،وذلك عم ًال
بــال ـتــرابــط ال ـشــديــد لـلـمـصــالــح الــوجــوديــة الـتــي
تـحـكــم الـ ــدول وال ـم ـج ـت ـم ـعــات .وتــوظ ـيــف هــذه
ال ـت ـنــاق ـضــات ل ـصــالــح عـمـلـيــة الـتـغـيـيــر ف ــي الـبـلــد
المعني.
هـنــاك خــاصــات عــدة أخــرى ،ولـكــن منها مث ًال
عدم التسامح مع العناصر التي تكبح تسريع
عـمـلـيــة الـتـغـيـيــر ،وتـشـكــل عــوامــل شــد لـلـخـلــف.
وي ـب ـق ــى األهـ ـ ــم ،الـ ــرؤيـ ــة الـ ـت ــي ت ــوظ ــف زخ ــم
التناقضات االجتماعية كلها في عملية التغيير.
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