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اليوم وليس غدًا!
تـتــراكــم مــؤشــرات الخطر الجسيم الـمـحــدق بسورية
بـلــد ًا وشعب ًا بشكل مـتـســارع .مــؤشــرات الخطر على
وحدتها الجغرافية السياسية التي ال تأتي من جهة
المحاوالت األمريكية للدفع باتجاه التقسيم فحسب،
ب ــل ومـ ــن واق ـ ــع ت ـض ــاف ــر هـ ــذا ال ـخ ـط ــر م ــع األخ ـط ــار
األخرى ،االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية.
مجرد الحديث عن مؤشرات سعر الصرف ومستوى
ال ـم ـع ـي ـشــة ،ورغـ ــم أه ـم ـي ـتــه ،ه ــو شـ ــيء ،وم ــا يـعـيـشــه
السوريون من كوارث مباشرة جراء ذلك هو شيء
آخــر أكثر إيالم ًا وعسف ًا وظلم ًا مما يمكن أن تحمله
أية مؤشرات أو أي كالم.
كذلك األمر مع األزمات اإلنسانية العميقة المتراكمة
بعضها فــوق بعض ،والـتــي يعانيها الـســوريــون على
امتداد أماكن تواجدهم ،داخل سورية وخارجها.
وه ــذه كـلـهــا تـجــد تــرجـمـتـهــا فــي ال ـتــوتــر االجـتـمــاعــي
العالي ،وما ينتجه بشكل طبيعي من توتر سياسي
وأمـنــي ،ناهيك عمن يسعون عامدين إلــى استثماره
في مزيد من الفوضى ،وفي تفجير نهائي ،لن تكون
مهمته هذه المرة تأخير الحل ،بل إنهاء أية إمكانية
له من األساس ،عبر إنهاء وجود موضوعه؛ أي عبر
إنهاء وجود سورية نفسها!
ه ــو ن ــاق ــوس خ ـطــر وجـ ــودي إذ ًا الـ ــذي ي ـقــرع اآلن
عـبــر الـمــؤشــرات المختلفة ،الـسـيــاسـيــة واالقـتـصــاديــة
واالج ـت ـمــاع ـيــة واإلن ـس ــان ـي ــة ،وي ـم ـكــن ح ـتــى ألضـعــف
الناس سمع ًا ونظر ًا أن يسمع ويرى أصداءه.
ضمن هذه اإلحداثيات ،فـ ّـإن المعيار الوطني اليوم،
لم يعد مقتصر ًا على إرادة الحل السياسي بما تعنيه
م ــن ت ـج ــاوب م ــع ال ـخ ـط ــوات ال ــازم ــة لـتـحـقـيـقــه عـبــر
تطبيق كامل للقرار  2254فحسب ،بل بــات مرتبط ًا
بسرعة ذلك التجاوب ،وبسرعة ذلك الحل بالذات.
ال ـحــل ك ــان مـطـلــوبـ ًا ومـسـتـحـقـ ًا أم ــس ،وال ـي ــوم بــات
ضرورة وجودية ال يمكن لسورية نفسها أن تستمر
ألن
دون ــه ،وغ ــد ًا سـيـكــون بــا مـعـنــى وب ــا ج ــدوىّ ،
سورية نفسها قد ال تكون موجودة.
ّإن مختلف الـتـفــاصـيــل والـعــراقـيــل الـتــي أعــاقــت الحل
فيما مـضــى ،والـتــي تـعـمّــد تعظيمها الـمـتـشــددون في
األطــراف المختلفة ،والــذيــن لــم يعد مــن معنى عملي
ـوال ،ألنهم
ـارض وم ـ ٍ
للتفريق بينهم على أســاس مـعـ ٍ
بــال ـم ـمــارســة ح ـل ـي ـفــان لـبـعـضـهـمــا ال ـب ـع ــض ،وعـ ــدوان
للشعب السوري ككلّ ،إن هــذه التفاصيل والعراقيل
كلها باتت اليوم ،وفي ظل الوضع القائم ،ترف ًا وبطر ًا
ال مكان له وليس مسموح ًا أن يبقى له أي مكان.
يشمل ذلك ما يتعلق باللجنة الدستورية والمبارزات
ع ــدي ـم ــة ال ـم ـع ـن ــى ،بـ ــل وقـ ـصـ ـي ــرة ال ـن ـظ ــر (ب ــأح ـس ــن
األحـ ــوال) .يـشـمــل أيـضـ ًا الـتـمــوضــع الــدولــي لـســوريــة
بالمعنى االقـتـصــادي ،والــذي مــا يــزال حتى اللحظة
محكوم ًا لنمط تابع يمكن للغرب أن يخنقه فــي أية
لـحـظــة ي ـشــاء ،وأك ـثــر مــن ذل ــك مـحـكــوم لـقــوى فـســاد
كبير وبنية فاسدة ليست عاجزة عن تقديم الحلول
فـحـســب ،بــل وع ــاج ــزة حـتــى عــن ال ـتــوقــف عــن خلق
الكوارث والمصائب للشعب السوري.
يشمل ذلك أيض ًا ،البنية السياسية التي تفتقد للحدود
الدنيا مــن الـحــريــات السياسية الـضــروريــة للمجتمع،
وال ـتــي مــا ت ــزال تـصــر عـلــى ّأن أف ـضــل ح ـ ٍـال للشعب
السوري هي حاله حين يصمت ويئنّ في بطنه دون
أن يسمع أنينه أحد.
ّإن تغيير ًا عميق ًا وجــذريـ ًا عبر تطبيق كامل وسريع
للقرار  ،2254بــات مـعـيــار ًا للوطنية الـســوريــة ،وأهــم
من ذلك ،فقد بات شرط ًا الزم ًا لبقاء سورية نفسها...
المعيار اليوم ليس الحل فحسب ،بل سرعته.
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األجور بين الحكومة ودور النقابات

الوزن الفعلي للعمال
إذا قمنا بجردة حساب بسيطة لعام مضى ،عن
مجمل ما طرح بخصوص واقع الطبقة العاملة
السورية ،من حيث مطالبها وحقوقها المختلفة،
نجد ّأن المحصلة النهائية لتلك الجردة خاسرة،
وال ـع ـمــال قــد ف ـقــدوا الـكـثـيــر مـنـهــا ،وخــاصــة فيما
يتعلق بمستوى معيشتهم وحقوقهم األخــرى،
بينما القوى الثانية المتحكمة بمقاليد الثروة قد
حققت أرباح ًا كبيرة ،بالمعنى المادي والسياسي
االق ـت ـصــادي ،وه ــذا لــه أسـبــابــه ومـسـبـبــاتــه ،التي
ج ـع ـلــت م ــن ال ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة ال ـح ـل ـقــة األض ـع ــف
بمقاييس موازين القوى الطبقية السائدة ،وهذا
يعنيّ :أن الطبقة العاملة بالرغم من التطورات
الـتــي ط ــرأت عليها مــن حـيــث الـكـمـيــة والـنــوعـيــة،
ّإل أنها لم تتمكن من أن تكون طرف ًا وازن ـ ًا في
مـعــادلــة ال ـصــراع مــع قــوى رأس الـمــال ألسـبـ ٍـاب
عـ ــدة ،م ـن ـهــا :م ـس ـتــوى ال ـح ــري ــات الــدي ـم ـقــراط ـيــة
والنقابية التي كانت إحدى تجلياتها االنتخابات
األخيرة ،وهذه مرتبطة ببنية النظام السياسي
واالق ـت ـص ــادي ال ـســائــد والـمـعـيــق لـتـطــور الـقــوى
المنتجة وأدوات اإلنتاج في االقتصاد الحقيقي،
ومُعيق إلمكانية الطبقة العاملة في تنظيم نفسها
وترتيب صفوفها .
ل ـقــد ت ــم ت ـجــريــد ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة م ــن أدواتـ ـهـ ــا،
الـتــي يمكن مــن خــالـهــا أن تــدافــع عــن مصالحها
االق ـت ـصــاديــة ض ـمــن ال ـش ــروط ال ـتــي تـعـمــل بـهــا،
بالرغم مــن أن الــدسـتــور الـســوري ،قــد نــص في
مــادتــه ال ــ 44على حــق اإلضــراب للطبقة العاملة،
وع ـلــى اسـتـقــالـيــة حــركـتـهــا الـنـقــابـيــة ،ب ـع ـيــد ًا عن
أي ــة هـيـمـنــة أو وص ــاي ــة ع ـلــى ق ــرارات ـه ــا ،وحـقـهــا
بالتعبير عــن مـصــالــح مــن تـمـثــل ،أي :بـعـيــد ًا عن
ال ـمــادة الـثــامـنــة فــي الــدسـتــور الـقــديــم ،ولـكــن هــذا
شيء وقدرة الطبقة العاملة على حماية حقوقها
الدستورية شيء آخر.
لماذا قمنا باستعراض ذلــك الواقع وآثــاره على
مصالح الطبقة العاملة؟ كيما تكون تلك التجربة
الـمــريــرة والـمــأســاويــة ،الـتــي سببتها السياسات
الـلـيـبــرالـيــة ضـمــن ال ـن ـمــوذج االق ـت ـصــادي الـســائــد
حاضرة ،وبالتالي ،إن حل األزمة السورية ،على
أس ــاس ال ـحــل الـسـيــاســي الـمـسـتـنــد إل ــى ق ــرارات
األمــم الـمـتـحــدة ،والـتــي يـجــري اآلن الـعـمــل على
الـحــل وفقها بــالــرغــم مــن المعيقات الـكـبــرى التي
تــواجــه الـحــل ،سيفتح آفــاقـ ًا واسـعــة أمــام الـقــوى
الوطنية ،ومنها الحركة النقابية والطبقة العاملة،
بــاتـجــاه ال ـصــراع الـسـلـمــي والـمـكـشــوف مــع تلك
الـقــوى عـلــى أس ــاس الـمـصــالــح الــوطـنـيــة للشعب
ال ـســوري االقـتـصــاديــة والـسـيــاسـيــة ،وفــي القلب
منها قضية تــوزيــع الـثــروة ونـمــوذج اقـتـصــادي
جــديــد ،أي :بـمــا يـعـبــر عــن تــوزيــع ع ــادل لـلــدخــل
ال ــوط ـن ــي ال ـم ـخ ـتــل ت ــوزي ـع ــه اآلن ل ـصــالــح قــوى
الفساد واالحتكار الكبرى ،التي أفقرت الشعب
ال ـســوري ،ومـنــه الـطـبـقــة الـعــامـلــة ال ـســوريــة ،مما
ي ـع ـنــي ب ــال ـض ــرورة أن ت ـن ـتــزع ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة
أدواتـهــا النضالية الـتــي خسرتها ،والـتــي تمكنها
م ــن ال ـم ـســاه ـمــة ف ــي ت ـح ـق ـيــق ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـج ــذري
ال ـم ـط ـلــوب لـمـصـلـحــة أغ ـل ـب ـيــة ال ـش ـعــب ال ـس ــوري
المقهور ،في االقتصاد والسياسة والديمقراطية.
فهل تفعلها الطبقة العاملة؟.

دوماً تتحدث الحكومة بضرورة زيادة اإلنتاج عند مواجهتها بضرورة زيادة األجور والرواتب مع العلم أن األجور يجب أن تتناسب مع
األسعار كما نص على ذلك الدستور السوري لعام  2012في المادة الثالثة عشر التي نصت على أنه (تهدف السياسات االقتصادية إلى تلبية
الحاجات األساسية للمجتمع واألفراد عبر تحقيق النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة) ولطالما
تجاهلت الحكومة الدستور ،وخصوصاً في النصوص التي تهم الطبقة العاملة وتتبع سياسات اقتصادية مخالفة له وللمبادئ االقتصادية
التي نص عليها.
ǧǧأديب خالد

كلمة حق يراد بها باطل
ح ـتــى ال ـك ــام ال ـح ـكــومــي الـيــومــي
وال ـم ـت ـك ــرر ع ــن ض ـ ــرورة زيـ ــادة
اإلنتاج ،وإعادة تشغيل المعامل،
ال تـ ـلـ ـتـ ــزم ب ـ ــه الـ ـحـ ـكـ ــومـ ــة ع ـلــى
أرض ال ــواق ــع ،ول ــم ت ـق ــدم خـطــة
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ح ـق ـي ـق ـي ــة ل ـل ـن ـهــوض
بــال ـق ـطــاع ال ـع ــام االق ـت ـص ــادي كـمــا
أكـ ــد ع ـل ـيــه ال ــدس ـت ــور ف ــي ال ـم ــادة
ال ـث ــال ـث ــة ع ـش ــر (يـ ـقـ ــوم ال ـن ـش ــاط
االق ـت ـصــادي عـلــى أس ــاس تنمية
الـنـشــاط االق ـت ـصــادي ال ـعــام )....
ولــم تـقــدم األم ــوال والـتـسـهـيــات
والدعم الذي يتطلب ذلك ،وأغلب
قــراراتـهــا االقـتـصــاديــة تعتمد على
دعــم االسـتـيــراد وتــأمـيــن األمــوال
للمستوردين وطــرح أشـكــال من
الـخـصـخـصــة ل ـق ـطــاع ال ــدول ــة عـبــر
طرحها لقانون التشاركية وغيره
م ــن ال ـق ــوان ـي ــن ،وف ـت ــح م ـن ـشــآت ـنــا
االق ـت ـص ــادي ــة أمـ ــام الـمـسـتـثـمــريــن
المحليين واألجــانــب ،وبـشــروط
مجحفة ،بـعــد أن هـيــأت األرضـيــة
ال ـق ــان ــون ـي ــة وال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ل ــذل ــك
اب ـتــداء مــن قــانــون الـعـمــل رقــم 17

لعام  2010وليس انتهاء بقانون
التشاركية لعام .2015
إذ ًا كل الكالم الحكومي عن ضرورة
زيــادة اإلنتاج لزيادة الرواتب هو
ذر ل ـل ــرم ــاد ف ــي ال ـع ـي ــون ،وت ـهــرب
م ــن ال ـم ـس ــؤول ـي ــات ،وال ـس ـي ــاس ــات
االق ـت ـصــاديــة الـحـكــومـيــة تـتـجــه إلــى
م ــزي ــد م ــن إف ـق ــار ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة،
خـ ــاصـ ــة ع ـن ــدم ــا تـ ـصـ ــدر ال ـح ـك ــوم ــة
ل ـنــا ب ـيــانــات ـهــا ح ــول ف ــات ــورة الــدعــم
المزعومة ،والتي تذكرنا من خاللها
بـمـكــارمـهــا ت ـم ـه ـيــد ًا ل ـمــزيــد م ــن رفــع
األسـعــار ،لفتح شهية المستثمرين
لإلقبال على االستثمار في منشآت
القطاع العام.
وطــال ـمــا ه ــذه س ـيــاســات الـحـكــومــة،
فــالــوضــع ل ــن يـتـغـيــر وي ـس ـيــر نـحــو
األس ـ ـ ـ ــوأ وال ب ـ ــد م ـ ــن اسـ ـتـ ـخـ ــدام
وسائل الضغط الدستورية للتأثير
عـلــى الـحـكــومــة وقــرارات ـهــا وتـغـيـيــر
س ـي ــاس ــات ـه ــا االق ـت ـص ــادي ــة ودف ـع ـهــا
ن ـحــو االلـ ـت ــزام ب ـم ـبــادئ الــدس ـتــور
االقتصادية.
دور النقابات
القائمون على االتحاد العام لنقابات
الـ ـعـ ـمـ ــال ال يـ ـط ــالـ ـب ــون ال ـح ـك ــوم ــة

بتطبيق الــدس ـتــور ،وال يـتـحــدثــون
عن ضرورة رفع األجور والرواتب
بما يتناسب واألسعار ،وال يتسلح
هؤالء بالنصوص الدستورية التي
تسمح لهم بلعب دورهــم النضالي
المطلوب منهم بسبب تبنيهم شعار
(نحن والحكومة شركاء) بل يمكن
أن يـطــالـبــوا وبـكــل خـجــل وبأحسن
األحوال بتحسين متممات األجور
والـ ــرواتـ ــب م ــن ح ــواف ــز وم ـكــافــآت
ل ــرف ــع م ـس ـت ــوى م ـع ـي ـشــة ال ـع ـم ــال،
وهذا بحد ذاته غير كافٍ ،وال يسد
رمق العمال حتى ،فماذا سيستفيد
العمال من رفع هذه المتممات في
ظل هذه الهوة الكبيرة بين األجور
واألسعار.
عمال القطاع الخاص
ال بــل حـتــى مـنـظـمــات الـعـمــال ومــن
ورائـ ـهـ ــا ال ـح ـك ــوم ــة ،ت ـم ـنــع ال ـع ـمــال
فــي الـقـطــاع ال ـخــاص مــن الـمـطــالـبــة
بـحـقــوقـهــم ع ـبــر ال ـط ــرق الـقــانــونـيــة
وال ــدسـ ـت ــوري ــة ال ـم ـش ــروع ــة تـحــت
حجج كاذبة وواهية ،هدفها الوحيد
ال ـت ـم ــاه ــي مـ ــع س ـي ــاس ــة ال ـح ـكــومــة
االقـتـصــاديــة فــي دعــم أرب ــاب العمل
على حساب العمال .وال تلعب تلك

ال ـم ـن ـظ ـمــات سـ ــوى دور الــوس ـيــط
بـيــن الـعـمــال وأربـ ــاب الـعـمــل ،وهــذا
بحد ذاته يعني تنحي النقابات عن
وظيفتها الحقيقية ،وتحيز ًا واضح ًا
لـمـصــالــح أربـ ــاب ال ـع ـمــل .اإلضـ ــراب
السالح الوحيد
الـنـقــابــات ال تملك أي شــيء تقدمه
ل ـل ـط ـب ـق ــة الـ ـعـ ــامـ ـلـ ــة سـ ـ ــوى ب ـعــض
الخطابات ،ليسد بها العمال رمقهم
دون أي ت ـحــرك ج ــدي يـمـكــن مــن
خـ ــالـ ــه الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة
لـتـحـسـيــن مـسـتــوى مـعـيـشــة الـعـمــال
ع ـب ــر زيـ ـ ــادة األجـ ـ ــور والـ ــرواتـ ــب،
خاصة وأن اإلضراب وهو السالح
الــوحـيــد فــي يــد الـطـبـقــة الـعــامـلــة قد
ن ــص ع ـل ـيــه ال ــدس ـت ــور ف ــي ال ـم ــادة
( ،)44وهــو حــق م ـشــروع للطبقة
ال ـع ــام ـل ــة ،وه ـ ــو ال ـط ــري ــق ال ــوح ـي ــد
للضغط على الحكومة.
ولكن الشعار الذي ترفعه النقابات،
والــذي رُفــع نتيجة لتطبيق المادة
الثامنة من الدستور السابق تعرقل
هذا التحرك وتحد من قوة النقابات
وفــاعـلـيـتـهــا الـمـطـلــوبــة تـجــاه حقوق
الطبقة الـعــامـلــة ومطالبها وتمنعها
من التحرك منفردة للمطالبة بتلك
الحقوق.
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بدأ التكون الجنيني للطبقة العاملة السورية مع تكوين
الحرف الصناعية البسيطة إ ّبان فترة االستعمار العثماني،
ونشطت نضاالتها ضد اضطهاد الوالة العثمانيين منذ
النصف األول من القرن التاسع عشر ،حيث اتسمت هذه
النضاالت بالمطلبية البسيطة ،هذا إضافة إلى تحركات
العامة ،وخاصة في المدن الكبرى كدمشق وحلب ،وأول
شريحة عمالية قد نضج عودها كانت شريحة عمال السكك
الحديدية ،حيث نفذوا أول إضراب جماعي في عام 1908
قام به عمال السكك الحديدية في سورية ولبنان مطالبين
بتحسين شروط العمل وزيادة األجور وتنظيم العمل،
وقد استطاعوا نيل مطالبهم هذه ومن ثم أخذت الحركة
اإلضرابية تتصاعد في البالد.

ǧǧنبيل عكام

فـ ــي ح ـ ــزي ـ ــران مـ ــن ع ـ ــام  1913ق ــام
ع ـش ــرات اآلالف م ــن ع ـمــال الـنـسـيــج
بــاحـتـجــاجــات مـخـتـلـفــة مــن إضــرابــات
واع ـ ـت ـ ـص ـ ــام ـ ــات مـ ـط ــالـ ـبـ ـي ــن ب ـب ـعــض
ح ـق ــوق ـه ــم ،وم ـن ـه ــا ت ـح ـس ـيــن ظ ــروف
وشـ ـ ـ ــروط الـ ـعـ ـمـ ــل ،وكـ ــذلـ ــك زي ـ ــادة
أجــورهــم ،حـيــث اسـتـطــاعــوا تحصيل
ب ـعــض مـطــالـبـهــم ف ــي صــراع ـهــم ه ــذا،
وم ـن ـه ــا زي ـ ـ ــادة أج ـ ــره ـ ــم .وق ـ ــد ق ــدر
عـ ــدد ال ـع ـم ــال ال ـم ـش ــارك ـي ــن ف ــي ه ــذه
االحـتـجــاجــات بأكثر مــن أربعين ألف
ع ــام ــل ،وي ــذك ــر ف ــي ك ـت ــاب «أض ـ ــواء
على الرأسمال األجنبي في سورية»
لمؤلفه الدكتور بــدر الــديــن السباعي
أنـ ـ ــه ف ـ ــي مـ ـنـ ـص ــف الـ ـ ـق ـ ــرن الـ ـت ــاس ــع
ع ـش ــر كـ ــان ي ـع ـمــل ف ــي م ــدي ـن ــة حـلــب
خـمـســة عـشــر أل ــف ن ــول فــي النسيج
الحريري ،وكذلك مثل هذا العدد في
مــدي ـنــة ح ـم ــص ،وب ـه ــذا ال ـخ ـصــوص،
يـمـكــن اإلش ـ ــارة إل ــى ش ـهــرة الـسـيــف
الدمشقي ،والنسيج النوعي الممتاز
الذي اقترن باسم دمشق دامسكو أو

دامسق الشهير حتى اآلن في معظم
بلدان العالم.
وتعتبر الصناعة في سورية حديثة
الـعـهــد السـيـمــا بـعــد ال ـحــرب الـعــالـمـيــة
ال ـثــان ـيــة وب ـع ــد االس ـت ـق ــال الــوط ـنــي،
حيث كانت قد بدأت مع انهيار الدولة
الـعـثـمــانـيــة ف ــي ع ــام  ،1918والـطـبـقــة
الـعــامـلــة أخــذ يـتـبـلــور وعـيـهــا الطبقي،
ونـشــأ مـنــذ ه ــذا ال ـتــاريــخ وحـتــى عــام
 1933مـ ــا ي ـ ـقـ ــارب  185مـ ـش ــروعـ ـ ًا
صناعي ًا كبير ًا وصغير ًا ،ووسعت ما
ي ـق ــارب  320م ـن ـشــأة قــدي ـمــة ،وك ــان
معمل إسمنت دمــر من أكبر المعامل
الــذي انشئ عــام  1928حيث سبقت
ذل ــك ب ـعــض ال ـص ـنــاعــات ،م ـثــل مـكـنـنــة
ل ـل ـحــريــر ،وال ـت ـب ــغ وظ ـه ــور خ ـطــوط
ال ـس ـكــك ال ـح ــدي ــدي ــة ك ـمــا ذك ــرن ــا آن ـف ـ ًا.
وتـشـكـلــت طـبـقــة عــامـلــة صـنــاعـيــة منذ
عــام  1929حـيــث نشطت وازدادت
حــركــة اإلض ــراب ــات مـنــذ ع ــام 1926م

وخـ ــاصـ ــة عـ ـم ــال ال ـس ـك ــك ال ـح ــدي ــدي ــة
وعـ ـمـ ــال ال ـن ـس ـي ــج وعـ ـمـ ــال ال ـم ـطــابــع
وعمال التبغ .وتم إنشاء عدة نقابات،
مثل نقابة عمال الطباعة ،والميكانيك
وال ـ ـن ـ ـج ـ ــاري ـ ــن وص ـ ـن ـ ــاع ـ ــة ال ـن ـس ـي ــج
الميكانيكية ،وبلغ عددها حتى نهاية
ع ــام  1936أك ـث ــر م ــن  /390/ن ـقــابــة،
وكــانــت أواله ــا نـقــابــة عـمــال الـتــريـكــو
الـتــي أنشئت عــام  1925فــي دمشق،
حيث لعبت هذه النقابة دور ًا متميز ًا،
وقامت بقيادة الحركة النقابية ،ليس
ع ـلــى م ـس ـتــوى مــدي ـنــة دم ـشــق فـقــط،
وإنـمــا عـلــى كــافــة عـمــال ســوريــة ،ومــا
زالت حركة اإلضرابات مستمرة منذ
عــام  1930حتى عــام  1934وخاصة
في حلب والمدن السورية األخــرى،
وكـ ــان يـغـلــب ف ــي كـثـيــر م ــن األح ـيــان
على هذه النضاالت طابع العفوية.
فــي عــام  1938أعـلــن الـمــؤتـمــر الـعــام
الثالث التحاد نقابات العمال الدعوة

إلى إضراب عام ،مما أجبر الحكومة
فــي الـعــام نفسه عـلــى إص ــدار تشريع
خاص بإنشاء نقابات خاصة بالعمال.
لقد ناضلت الطبقة العاملة السورية
ط ــوال سـنـيــن عــديــدة مــن أجــل حرية
الـتـنـظـيــم ال ـن ـقــابــي ،وأي ـض ـ ًا ف ــي كــافــة
ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت ال ــوطـ ـنـ ـي ــة والـ ـتـ ـض ــام ــن
الـعـمــالــي ال ـعــال ـمــي ،وض ــد االسـتـعـمــار
ب ـ ـكـ ــل أش ـ ـك ـ ــال ـ ــه وال ـ ــرج ـ ـع ـ ـي ـ ــة ،وفـ ــي
س ـب ـيــل ال ـت ـق ــدم االج ـت ـم ــاع ــي لـلـشـعــب
ال ـ ـسـ ــوري ،وت ــراك ـم ــت لـ ــدى الـطـبـقــة
الـعــامـلــة ال ـســوريــة تـجــاربـهــا الـنـقــابـيــة
وال ـم ـط ـل ـب ـي ــة ووصـ ـلـ ــت إل ـ ــى مــرح ـلــة
جــديــدة هــامــة فــي مــوقـعـهــا ومـكــانـتـهــا
ف ــي ال ـج ـغــراف ـيــة ال ـط ـب ـق ـيــة الــوط ـن ـيــة،
وأيض ًا في وعيها الطبقي االجتماعي
وال ـس ـيــاســي ،حـيــث امـتـلـكــت حــركـتـهــا
الـنـقــابـيــة الـمـسـتـقـلــة ،وشـكـلــت الـقــاعــدة
ال ـج ـمــاه ـيــريــة ل ـكــافــة ال ـن ـضــاالت الـتــي
خــاضـهــا الـشـعــب ال ـس ــوري ،وخــاصــة

ضــد االحـتــال الـفــرنـســي ،حيث دخل
إض ــراب الـعـمــال الـسـتـيـنــي ال ــذي دام
 60/يـ ــومـ ـ ًا /ال ـت ــاري ــخ ك ــأح ــد أش ـك ــال
ان ـتــزاع مـعــاهــدة االس ـت ـقــال ،وتعتبر
إض ــراب ــات ع ـمــال دم ـشــق وح ـلــب مــن
أقوى اإلضرابات ،حيث ساهمت في
إس ـقــاط الــدي ـك ـتــاتــوريــات الـعـسـكــريــة،
وضد األحــاف االستعمارية ،وكانت
ال ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة أس ـ ــاس ال ـم ـقــاومــة
ال ـش ـع ـب ـي ــة ،وف ــي ن ـه ــاي ــة ال ـس ـب ـع ـي ـنــات
مــن الـقــرن الـمــاضــي قــام عـمــال النفط
ف ــي ح ـق ــول ال ــرم ـي ــان ب ــإض ــراب عــن
العمل ،وطالب العمال بزيادة األجور
وت ـح ـس ـيــن ظـ ــروف ال ـع ـمــل ،وت ــرك ــوا
أعـمــالـهــم فــي إدارة وتـشـغـيــل حـقــول
النفط ،ولم تستطع األجهزة المعنية
كـســر اإلض ــراب أو إنـهــائــه باستعمال
القوة ،مما اضطر الحكومة إلى تقديم
بعض التنازالت وحصل العمال على
زيادات في األجور.

الطبقة العاملة

فض إضراب  300عامل مصري
قام عمال شركة إيجيبت بفض إضرابهم -بعد
أن خضعت إدارة الشركة للجلوس إلى طاولة
التفاوض الودي والحوار مع العمال -من أجل
المطالبة بحقوقهم ،وخــاصــة صــرف أجــورهــم
المتأخرة منذ عدة أشهر ،وكان أكثر من 300
عــامــل ب ـشــركــة إيـجـيـبــت الــواق ـعــة ف ــي الـمـنـطـقــة
الصناعة الرابعة في محافظة الجيزة ،من أجل
المطالبة بحقوقهم ،وكان وزير القوى العاملة
في مصر ،قد طلب من مديرية العمل بالتواصل
مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق
الــوديــة ،وحـصــول الـعـمــال على حقوقهم كاملة
طالما أنـهــا فــي اإلطــار الـقــانــونــي ،والـعـمــل على
ص ــرف روات ـب ـهــم الـمـتــوقـفــة م ـنــذ ش ـهــر كــانــون
األول  2019وخالل شهر كانون الثاني .2020

عودة عمال مصنع سيارات «رينو
سامسونج» للعمل في كوريا
أعلنت الشركة الكورية الجنوبية رينو سامسونج
موتورز كورب لصناعة السيارات ،الخميس الماضي،
انتهاء اإلغالق لمصنعها ،والبدء بالمفاوضات بشأن
األجــور مع نقابة العمال ،هــذا وقــد قـرّر عمال رينو
يــوم الـثــاثــاء الـمــاضــي ســامـســونــج تعليق إضــرابـهــم
الـجــزئــي فــي مـصـنــع الـشــركــة بـمــديـنــة بــوســان الـتــي
تـبـعــد ع ــن ال ـعــاص ـمــة س ـي ـئــول  453ك ـي ـلــوم ـتــر ًا .وقــد
نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن الشركة
والـنـقــابــة ستجلسان إلــى طــاولــة الـمـفــاوضــات خالل
الفترة من  4إلــى  7شباط المقبل من أجــل تحقيق
اخ ـت ــراق فــي ال ـم ـفــاوضــات ح ــول األجـ ــور الـمـتـنــازع
عليها منذ  .2019وخالل اإلضراب أدى إلى تراجع
اإلنتاج بما يقارب  10400سيارة.

إضراب عمال مناجم النحاس أساركو األمريكية
دخ ـ ــل اإلضـ ـ ـ ــراب الـ ـ ــذي ق ـ ــام بـ ــه  1800مـ ــن ع ـم ــال
مـنــاجــم ال ـن ـحــاس فــي مـنـشــآت أس ــارك ــو فــي أريــزونــا
وتـكـســاس شـهــره الــرابــع .مـطــالـبـيــن شــركــة الـنـحــاس
العمالقة بمضاعفة تكاليف الرعاية الصحية ،وزيــادة
األج ــور ،حـيــث غــالـبـيــة الـعـمــال مـنــذ عـشــر سـنــوات لم
يـحـصـلــوا عـلــى زي ــادة فــي األج ــر ،وكــذلــك زي ــادة على
الـمـعــاشــات الـتـقــاعــديــة .بــدأ اإلض ــراب فــي  13تشرين
الـثــانــي ،وتـعـتـبــر هــذه الـشــركــة األمــريـكـيــة المكسيكية
مــن ال ـشــركــات الـعــالـمـيــة الـعـمــاقــة وراب ــع أك ـبــر منتج
لـلـنـحــاس ف ــي ال ـعــالــم ،وتـهـيـمــن ع ـلــى ص ـنــاعــة تـعــديــن
النحاس والمعادن بأكملها ،وقالت النقابات إن هذه
الـشــركــة هــي صــاحــب عمل مــارق يجب الضغط عليه
لاللتزام بقوانين العمل ،وهناك شعور واسع النطاق
بالتضامن الدولي معهم.

عمال الجزائرية للمياه
يستأنفون عملهم
اس ـتــأنــف ع ـمــال مــؤسـســة «ال ـجــزائــريــة»
ل ـل ـم ـيــاه ع ـم ـل ـهــم ب ـع ــد ت ـن ـظ ـي ـم ـهــم ل ـحــركــة
اح ـت ـجــاج ـيــة دامـ ــت ق ــراب ــة ثــاثــة أش ـهــر،
م ــع اح ـت ـفــاظ ـهــم ب ـت ـن ـظ ـيــم يـ ــوم إضـ ــراب
أس ـب ــوع ــي ب ـع ــد ال ـت ــوق ـي ــع ع ـل ــى م ــذك ــرة
الـتـفــاهــم الـمــوقـعــة بـيــن وزارة ال ـمــوارد
المائية واتحاد النقابات ،وينص االتفاق
بأثر رجعي ابتداء من هذا الشهر حسب
مــا ذك ــر عـضــو الـمـجـلــس الـنـقــابــي بـعــدة
زي ـ ــادات طـلـبـهــا ال ـع ـم ــال ،م ـثــل األج ــور
وب ـع ــض ال ـت ــرف ـي ـع ــات ،وك ـ ــان ق ــد طــالــب
عـ ـم ــال الـ ـج ــزائ ــري ــة ل ـل ـم ـي ــاه فـ ــي زي ـ ــادة
األجور وإعادة تقييم األجر التقاعدي.
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المؤشرات السياسية على األرض تؤكد على وجود حلول سياسية لألزمة السورية ،والتبدل في مواقف
األطراف المختلفة الدولية واإلقليمية التي لها عالقة باألزمة السورية نتيجة التغير في موازين القوى
تؤكد على تلك المؤشرات ،بالرغم من كل المواقف التي يطلقها المتشددون إلعاقة أية حلول يمكن أن
تؤمن الوصول إلى حل سياسي ُينهي األزمة السورية على أساس المصالح العميقة للشعب السوري.

ǧǧعادل ياسين

مرحلة جديدة..
ه ـ ــذا يـ ـعـ ـن ــي :أن م ــرحـ ـل ــة جـ ــديـ ــدة مــن
الـصــراع سـتـبــدأ ،األس ــاس فيها الـطــاولــة
ال ـم ـس ـتــديــرة ال ـت ــي س ـي ـطــرح ع ـل ـي ـهــا كــل
طــرف مــا لــديــه مــن األفـكــار والـتــوجـهــات
وال ـب ــرام ــج ال ـم ـع ـبــرة س ـيــاس ـي ـ ًا وط ـب ـق ـي ـ ًا
ووط ـن ـي ـ ًا ع ـم ــا س ـت ـك ــون ع ـل ـيــه س ــوري ــة
القادمة .وبالتالي ،سيتم تحشيد القوى
بهذا االتجاه تجاه الفعل السياسي الذي
البــد أن يـشــارك فيه أصـحــاب المصلحة
الحقيقية من عمال وفالحين وحرفيين
والـ ـقـ ــوى ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة اآلخ ـ ـ ــرى ،وه ــذا
الـعـمــل خــاضــع بالنهاية لـمــوازيــن الـقــوى
الـتــي تتغير عـلــى أســاس تـكــون القناعة
بــأن الـحــل الـسـيــاســي هــو الـحــل الــوحـيــد
الذي سيخرج البالد والعباد من المحنة
الكبيرة ،التي لم يكن لهم ناقة وال جمل
في الشكل الذي سارت عليه األزمة.
ل ـقــد تـشـكـلــت ع ـلــى األرض وسـتـتـشـكــل
الحـقـ ًا ،اصطفافات مجتمعية وسياسية
سيكون لها الدور المهم في دفع العملية
ال ـس ـيــاس ـيــة ب ــات ـج ــاه ال ـح ـل ــول الـحـقـيـقـيــة
لـلـشـعــب الـ ـس ــوري ،وه ــي م ــن سـتـحــدد
م ـس ـت ـق ـبــل س ــوري ــة الـ ـق ــادم ــة ال ـم ــره ــون
مستقبلها بخيارين أساسيين:
إمــا أن تـكــون ســوريــة مستقلة بـقــرارهــا
السياسي واالقـتـصــادي مــؤمـنـ ًة مطالب
ال ـش ـع ــب ال ـ ـس ـ ــوري ،وخـ ــاصـ ــة حــاجــاتــه

األس ــاس ـي ــة ال ـت ــي يـفـتـقــدهــا اآلن بـسـبــب
الـسـيــاســات الـلـيـبــرالـيــة ،ومـحــافـظــة أيـضـ ًا
ع ـلــى وح ــدت ـه ــا الــوط ـن ـيــة وال ـج ـغــراف ـيــة،
وهذا يعني :أن تكون ديمقراطي ًة ،يملك
الشعب فيها سلطته الحقيقية ،ومقاومته
للمشاريع والـقــوى االسـتـعـمــاريــة ،وفــي
مقدمتها العدو الصهيوني.
أو ت ـك ــون س ــوري ــة ف ــي ال ـم ـق ـلــب اآلخ ــر،
وهذا ما تسعى إليه األطراف المتشددة
بعمليات اإلعاقة لمسار الحل السياسي
ال ــذي بــدأ يــركــب عـلــى الـسـكــة مــن خــال
البدء بجلسات اللجنة الدستورية ،التي
هــي بــوابــة وبــدايــة انـطــاق الـحــل ،حيث
تـعـثــر م ـســارهــا م ــؤق ـت ـ ًا ،وهـ ــذا يـتـصــادم
م ــع إرادة وم ـصــالــح ال ـش ـعــب ال ـســوري
وتــاريـخــه الــوطـنــي ال ـمـعــادي لـلـمـشــاريــع
واألح ــاف االسـتـعـمــاريــة مــن كــل شاكلة
ولون.
مقدمات االنتصار
َّإن مـ ـق ــدم ــات االنـ ـتـ ـص ــار فـ ــي الـ ـص ــراع
السياسي القادم على القوى المتشددة
في الطرفين -التي لها مصلحة حقيقية
في إدامــة األزمــة واستمرار نزيف الدم
ال ـ ـسـ ــوري -ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى الـ ـ ــدور ال ــذي
سـتـلـعـبــه ال ـق ــوى الــوط ـن ـيــة م ــن أحـ ــزاب
ومـنـظـمــات مـجـتـمـعـيــة ون ـقــابــات عـمَّــالـيــة
ومهنية في خلق موازين القوى الكافية
والقادرة على التصدي لما هو مرسوم
ل ـســوريــة ال ـقــادمــة ،وذل ــك اع ـت ـمــاد ًا على

إن المعركة
َّ
السياسية قد
تكون ضراوتها
أشد من ضراوة
المعارك
العسكرية
بسبب عالقتها
بالمصالح
العميقة
للشعب السوري
السياسية
واالقتصادية

إرادة الشعب السوري بأغلبيته الفقيرة
بضرورة التغيير الجذري الذي سيحقق
للشعب معالجة حقيقية.
ي ـ ـجـ ــري اإلع ـ ـ ـ ـ ــداد مـ ـنـ ــذ ف ـ ـتـ ــرة ل ـي ـســت
بالقصيرة لـلـيــوم األول لـمــا بـعــد األزمــة
م ـ ــن ب ـ ــرام ـ ــج ودراسـ ـ ـ ـ ـ ــات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واجتماعية ،واإلع ــداد لمرحلة اإلعـمــار،
وكـيــف سـتــؤمــن ال ـمــوارد لـهــذا الـغــرض،
ومــن سيدير تلك المهمة وكـيــف ستدار
وطني ًا.
تلك المشاريع توضح رؤيــة تلك القوى
وال ـج ـه ــات ال ـت ــي ت ــري ــد االس ـت ـث ـم ــار فــي
األزمـ ــة ال ـســوريــة وح ـقــوق الـســوريـيــن،
وتعكس إلى حدٍ بعيدٍ ما يُرسم لسورية
وللشعب السوري ،خاص ًة الفقراء منهم.
َّإن الـفـقــر والـبـطــالــة وم ــدن الـعـشــوائـيــات
وت ــراج ــع اإلنـ ـت ــاج ال ـح ـق ـي ـقــي ف ــي قـطــاع
الـ ــدولـ ــة والـ ـقـ ـطـ ــاع ال ـ ـخـ ــاص ،وت ـع ــزي ــز
االتجاه نحو االقتصاد الريعي ،وتدني
مـسـتــوى األج ــور الـحـقـيـقـيــة واالسـمـيــة،
وارتـفــاع األسـعــار الـفــاحــش ...إلــخ .هذه
خــارطــة الـطــريــق ل ـســوريــة ،الـتــي عملت
على تطبيقها قــوى رأس الـمــال وقــوى
الفساد في مراحل ما قبل األزمة ،وتعمل
ع ـل ــى اس ـت ـك ـمــال ـهــا ب ـخ ـط ــوات م ــدروس ــة
وواض ـح ــة ال ـم ـعــالــم ،ف ــاإلن ـت ــاج اآلن فــي
أســوأ حــاالتــه مــن فـقــدان لـلـمــواد األولـيــة
ونـقــص كبير فــي الـيــد الـعــامـلــة ،وتــوقــف
ل ـخ ـط ــوط اإلن ـ ـتـ ــاج ،وكـ ـس ــاد ل ـم ــا يـنـتــج
مــن بـضــائــع عـلــى قـلـتـهــا ،اآلن استكملت
ال ـح ـكــومــة إج ــراءات ـه ــا ب ـت ـســريــح ال ـع ـمــال
وال ـمــوظ ـف ـيــن ال ـعــام ـل ـيــن ب ـع ـقــود مــؤقـتــه،
أي أن الـحـكــومــة ق ــد زادت الـطـيــن بلة
ب ـطــرح ـهــا لـ ـه ــؤالء ال ـع ـم ــال ع ـل ــى ق ــارع ــة
الطريق ليبحثوا عن فرص عمل جديدة
يسدون فيها الرمق.
َّإن جـمـلــة ال ـس ـيــاســات الـلـيـبــرالـيــة الـتــي
تـتـبــع مـنــذ مــا قـبــل األزمـ ــة وح ـتــى اآلن

تلتقي في منهجها وخطواتها مع جملة
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـت ــي طــرح ـت ـهــا ومـ ــا زال ــت
تـطــرحـهــا ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ـغــرب ـيــة ،لـلـشـكــل
والـمـضـمــون المفترض أن تـكــون عليه
ســوريــة ،وستكون تلك المشاريع على
ط ــاول ــة الـ ـحـ ــوار الـ ـقـ ــادم ل ـل ـيــوم األول
لِ ـمــا بـعــد األزمـ ــة ،وه ــي م ـجــال لـلـصــراع
بـيــن بــرنــامـجـيــن ال ثــالــث لـهـمــا ،بــرنــامــج
ال ـم ـن ـهــوب ـيــن وب ــرن ــام ــج ال ـنــاه ـب ـيــن ،كـمــا
تــؤكــد ع ـلــى ذل ــك دراس ــات ـه ــم ،الـمـشــرفــة
عـلــى إعــدادهــا الـمــراكــز الـمــالـيــة الـغــربـيــة
«م ـن ـظ ـمــة األس ـ ـكـ ــوا ،وصـ ـنـ ــدوق ال ـن ـقــد
ال ــدول ــي ،»....ومــراكــز األب ـحــاث التابعة
لـهــا لـتـكــون مـكـمـلــة لـمــا يـطــرح سـيــاسـيـ ًا
مــن الـحـلــول الـتــي يـحــاولــون تسويقها،
ومحصلتها إن نـجـحــوا ،تقاسم الغنائم
بين قوى الفساد في الخارج والداخل
مع تغيير في الحصص وفق ًا لوزن كل
طرف.
تالزم المعركتين ..التغيير
والتحرير
َّإن المعركة السياسية قد تكون ضراوتها
أش ــد م ــن ضـ ــراوة ال ـم ـعــارك الـعـسـكــريــة،
بسبب عالقتها بالمصالح العميقة للشعب
ال ـ ـسـ ــوري ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
ولخوضها يتطلب من القوى الوطنية،
وفــي مقدمتها الحركة النقابية والطبقة
الـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،ت ـح ـش ـي ــد الـ ـق ــوى
الـمـجـتـمـعـيــة ،وتـنـظـيـمـهــا تـنـظـيـمـ ًا يمكنها
م ــن خ ــوض ال ـم ـعــركــة ب ـن ـجــاح سـيــاسـيـ ًا
ووطني ًا ،والطبقة العاملة السورية يقع
عـلــى عاتقها اإلسـهــام الفعلي فــي قـيــادة
عملية الـتـغـيـيــر ال ـجــذري لـمــا تحمله من
عناصر قوة أساسية تم ِّكنها من خوض
ال ـم ـعــركــة إل ــى ن ـهــايــات ـهــا ،إل ــى جــانــب كــل
ال ـقــوى الــوطـنـيــة ال ـتــي لـهــا مـصـلـحــة في
عملية التغيير الجذري.
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عند تقييم تطور الحركة الشعبية في
لبنان ،والمهام المطروحة عليها في
إستراتيجيتها وتكتيكها ،ال يمكن
تخطي توصيف األزمة الخاصة بالنموذج
اللبناني ،في تعقيدها ،ربطاً باألزمة
العامة لإلمبريالية وانعكاسها على
المنطقة .وفي سياق جدلية :الحركة
الشعبية -أزمة النظام ،تتوضح مالمح
اتجاه الحركة الشعبية وأسباب االنغالق
النسبي ألفقها الراهن.

ǧǧمحمد المعوش

من إيطاليا :االقتصاد السياسي لتفكك
النموذج اللبناني ومعانيه
فــي كـتــاب «مـحــاضــرات فــي الـفــاشـيــة» الـصــادر
ع ــن دار الـ ـف ــاراب ــي -ب ـي ــروت (-1981ط ـب ـع ــة
ث ــانـ ـي ــة) ،هـ ـن ــاك م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـم ـح ــاض ــرات
الـتــي ألقاها زعـيــم الـحــزب الشيوعي اإليطالي
بالميرو تولياتي في موسكو عام  1935أمام
مـجـمــوعــة مــن ال ـع ـمــال اإليـطــالـيـيــن .فــي سـيــاق
تقييمه للظاهرة الفاشية يــر ّكــز تولياتي على
الـسـيــاق اإليـطــالــي ،وهــذا مــا يهمنا فيما يتعلق
بــال ـن ـمــوذج الـلـبـنــانــي م ــن ح ـيــث ض ـعــف تـطــور
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ــرأسـ ـم ــال ــي ال ـت ـق ـل ـي ــدي (اإلنـ ـتـ ــاج
الـصـنــاعــي) وانـعـكــاســه على البنية االجتماعية
مــن حيث دوره فــي بـلــورة التمايزات وفــرزه
الواضح للقوى الطبقية إلى فئتين متصارعتين
ن ـق ـي ـض ـت ـيــن :الـ ـب ــورج ــوازي ــة وال ـب ــرول ـي ـت ــاري ــا،
وانعكاس ذلك على الحياة السياسية وأحزابها
وجهاز الدولة .ويقول تولياتي« :إن الظاهرة
السياسية هي نتيجة مباشرة لبنية االقتصاد
اإلي ـطــالــي .هــذا الـضـعــف الـسـيــاســي هــو نتيجة
ل ــواق ــع أن ال ـص ـنــاعــة ال ـك ـب ـيــرة ل ـي ـســت ب ـق ــادرة
عـلــى تـنـظـيــم كــل ال ـح ـيــاة االق ـت ـصــاديــة لــأمــة»،
كـبـقــاء ثـقــل كـبـيــر لــاقـتـصــاد الــزراعــي والـفـئــات
الــوسـطـيــة .ويُـكـمــل تــولـيــاتــي بــأنــه فــي إيـطــالـيــا
تــوجــد ج ـمــاعــات وأح ـ ــزاب ل ــم تُ ـف ـلِــح بــالـتــوحــد
فــي تيار متماسك يم ِّثل تـيــارات البورجوازية
اإلي ـط ــال ـي ــة .ب ــل ع ـل ــى ال ـع ـك ــس ،الـ ـحـ ــدود بـيــن
األحزاب غامضة ،إلى حد أن الوجود غالب ًا هو
لزعامات فردية ومناطقية ومجموعات ضيقة.
ويـعـتـبــر تــول ـيــاتــي أن ه ــذه ال ـم ـيــزة اإليـطــالـيــة
صعّبت من وحدة البورجوازية وقدرتها على
مـمــارســة السلطة بشكل يم ّكنها مــن الـمـنــاورة
وإي ـج ــاد ال ـم ـخ ــارج ،وه ــو م ــن األس ـب ــاب الـتــي
مهّدت للفاشية كمخرج من األزمة االقتصادية
وال ـس ـيــاس ـيــة ع ـلــى الـ ـسـ ــواء ،ف ــي ظ ــل تـصــاعــد
الحركة الشعبية.
ال ـ ــدروس م ــن إي ـطــال ـيــا ت ـش ـكـ ّـل أح ــد ال ـمــراجــع
ال ـم ـن ــاسِ ـب ــة ل ـم ـق ــارب ــة ظ ـ ــروف الـ ـ ــدول ال ـتــاب ـعــة
مـ ــن ح ـي ــث ت ـخ ـ ّل ــف تـ ـطـ ـوّر ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة
لـلـبــورجــوازيــة ،ولـكــن لـبـنــان أكـثــرهــا ،كــونــه لم
يـشـهــد ظ ــاه ــرة م ــا س ـمــي بــال ـ «ال ـب ــورج ــوازي ــة
ال ــوط ـن ـي ــة» ال ـت ــي ش ـ َّك ـل ــت إلـ ــى ح ــد م ــا ق ــاع ــدة
تصنيعية وسيادة تيار حاكم عبر حزب حاكم
واضــح الـمـعــالــم ،كـصــورة لـتــوحّــد قــوى طبقية
مختلفة .وهــذا التوصيف يساعد على تحديد
أزمــة النظام والسلطة فــي التعامل مــع األزمــة
ال ـس ـيــاس ـيــة -االق ـت ـصــاديــة ف ــي ال ـب ــاد .فـلـبـنــان
الـتّـبـعــي تـمـتــاز فـيــه الـطـبـقــة المهيمنة بالريعية
والنشاط المالي تاريخي ًا ،والحق ًا انضم إليها
تطور الفساد الكبير الفاعل عبر حضوره في
جهاز الدولة.
تفكك مضاعف
لبنان يشهد تضخّم ًا في التجمعات والزعامات
واألحزاب المحدودة االنتشار (على مستوى
البالد) وحتى أفراد لهم حضورهم السياسي،

ما يعكس عجز العالقات الرأسمالية عن القضاء
على الـعــاقــات السابقة عليها بشكل بــارز في
ل ـب ـن ــان .وم ـض ــاف ـ ًا إلـ ــى ال ـس ـبــب االق ـت ـص ــادي-
اإلن ـت ــاج ــي ل ـلـت ـفـكــك ،ه ـن ــاك ال ـطــابــع الـسـيــاســي
للنظام النابع من شكله الطائفي التحاصصي،
ألن هكذا نظام يفقد تماسكه السياسي في ظل
غياب قوة «طائفية» مهيمنة فيه (تحديد ًا ما
انعكس في اتفاق الطائف) .وش ّكل التّحاصص
الـسّـيــاســي أرضـيــة لـعــاقــات مـصــالــح اقتصادية
وسـ ـي ــاسـ ـي ــة مـ ـتـ ـض ــارب ــة عـ ـب ــر جـ ـهـ ــاز الـ ــدولـ ــة
واالس ـت ــزالم وال ـف ـســاد الـكـبـيــر ،وه ــو مــا عـ ّـظــم
من تناقضات النظام .فهو قد بدأ بالتعطل عند
اختالل مــوازيــن القوى عالمي ًا وبــرزت بــوادر
الهجمة األمــريـكـيــة الـمـبــاشــرة ( )2005فكانت
مـحـطــة اغ ـت ـيــال رف ـيــق ال ـح ــري ــري واالن ـق ـســام
 8و 14آذار ،وكــانــت مـحـطــة ات ـفــاق الــدوحــة،
وأزمـ ــة ال ــرئ ــاس ــة ،وأزمـ ــة ق ــان ــون االن ـت ـخــابــات
النيابية ،وأزمــة تشكيل الحكومة السابقة .إذ ًا
نحن أمام تفكك مضاعف ،وله امتداد خارجي
(تمويلي واقـتـصــادي متناقض) وال ينحصر
بالبنية السياسية -االقتصادية اللبنانية بشكل
رئ ـي ــس ،أي ه ـن ــاك م ـصــالــح م ــادي ــة وج ــودي ــة
تـمــويـلـيــة م ـبــاشــرة لـبـعــض ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
ف ــي ل ـب ـنــان ت ــؤث ــر ع ـلــى ال ـت ـمــوضــع ال ـس ـيــاســي
(ال ـم ـت ـنــاقــض) ل ـه ــذه ال ـق ــوى رب ـط ـ ًا بــال ـصــراع
العالمي واإلقليمي ،وال يمكن تحليله انطالق ًا
مــن تـحـلـيــل بـنـيــة الـفـســاد وتـحـكــم رأس الـمــال
المالي الداخلي فقط ،أي العالقات االقتصادية
الخاصة بالنظام فقط.
التفكك وانغالق المخارج
ّ
أمـ ــام ه ـكــذا ت ـنــاقــض وان ـق ـس ــام س ـيــاســي تـفـقــد
الـسـلـطــة ال ـق ــدرة عـلــى ال ـم ـنــاورة تـحــت ضغط
تناقضاتها الداخلية والخارجية في التعامل مع
األزمة ،ليس فقط ألن األزمة تتطلب إجراءات
جــذريــة ت ـت ـجــاوز ال ـن ـمــوذج الـمــرتـهــن ل ـلــدوالر
ول ـ ــرأس ال ـم ــال ال ـم ــال ــي ال ــداخ ـل ــي وال ـعــال ـمــي،
وتـجــاوز نـظــام التحاصص الـطــائـفــي ،وضــرب

يمكن اليوم القول
إن التوازن العالمي
واإلقليمي وحتى
الداخلي اللبناني قد
أبعد الخيار الفاشي
وأدواته إلى حدود
ضيقة جداً

ال ـف ـســاد ال ـك ـب ـيــر ،ب ــل ألن ـه ــا ال تـسـتـطـيــع حـتــى
المناورة في التعامل مع األزمة بسبب الصراع
بين مكوّناتها .وهنا يبرز دور الحركة الشعبية
المتصاعدة فــي تشكيل عامل تضييق لهامش
المناورة السلطوية ،المحدود أساس ًا.
وهنا نعود إلى تولياتي ،بأن تعطل المخارج
أم ـ ــام الـ ـق ــوى الـ ـب ــورج ــوازي ــة األكـ ـث ــر رج ـع ـيّــة
دفــع نـحــو الـخـيــار الـفــاشــي .ولـكــن يمكن الـيــوم
الـقــول إن الـتــوازن العالمي واإلقليمي وحتى
ال ــداخ ـل ــي ال ـل ـب ـنــانــي ق ــد أب ـع ــد ال ـخ ـي ــار ال ـفــاشــي
وأدواتـ ـ ـ ــه إلـ ــى ح ـ ــدود ض ـي ـقــة ج ـ ــد ًا (ظ ــاه ــرة
داعــش-ل ـب ـنــان ،وأخــوات ـهــا ك ـظــاهــرة «الـشـيــخ
األس ـيــر») ،خـصــوصـ ًا أنــه كــان مــن الـصـعــب أن
تـتـشـكــل ظ ــاه ــرة فــاش ـيــة داخ ـل ـيــة بـسـبــب عــدم
قدرة التيارات الحاكمة في توحدها ضمن تيار
سياسي وتنظيمي متماسك كشرط للظاهرة
الفاشية (داخلي ًا) (وهو ما حصل في الحرب
األهـلـيــة الـلـبـنــانـيــة كـمـطـلــب وضـ ــرورة للطغمة
المالية اللبنانية وقتها لضرب الحركة الشعبية
الثورية والمقاومة الفلسطينية).
وإذا تعطل الـخـيــار الـفــاشــي ،فـمــا هــو المخرج
الـمـطــروح أم ــام االت ـجــاه األك ـثــر رجـعـيــة الــذي
ي ـم ـكــن الـ ـقـ ــول م ـب ــاش ــرة إن ـ ــه م ــرت ـب ــط بـ ــرأس
ال ـمــال ال ـعــال ـمــي؟ إن ال ـخ ـيــار هــو اإلب ـق ــاء على
الدفع باتجاه الفوضى .الفوضى التي يعززها
االنهيار االقتصادي وتعطل النظام السياسي،
وحــرف الحركة الشعبية عن المسار التقدمي
ال ـس ـيــاســي لـلـتـغـيـيــر .ه ـك ــذا ح ـصــل ف ــي تـسـلــق
الحركة والسطو على أداة قطع الطرقات بعد
استقالة الحريري االبــن ،التي كانت استقالته
بهذا السياق ،وحصل عند خروج قوى الغرب
ال ـم ـبــاشــريــن م ــن ال ـح ـكــومــة لـتـفـجـيــر ال ـص ــراع
الـسـيــاســي وال ـع ــودة لـلـثـنــائـيــة الـسـلـطــويــة .إذ ًا
فــي ظــل وج ــود دفــع إمـبــريــالــي خــارجــي نحو
الـفــوضــى وإطــالــة أمــد األزم ــة يـتـعـزّز أكـثــر هــذا
الــدفــع عند االنـغــاق السياسي لتطور الحركة
الـشـعـبـيــة .فـيـتـحــول ال ـش ــارع وح ــده إل ــى أداة
للتعبير عن الغضب الشعبي والتهميش ،ولكنه

الـيــوم فــي كــونــه تــر ّكــز نـحــو الـمـصــارف بشكل
أسـ ــاس ف ـهــو ال زال ي ـح ـمــل م ــام ــح مــرتـبـطــة
بــات ـجــاه ال ـت ـغ ـي ـيــر .ول ـكــن بـشـكــل ع ــام إن عــدم
التطور السياسي للحركة عبر إطــار سياسي
وخـطــاب جامع وبــرنــامــج نــاظــم ،فــإن الفوضى
قادرة على التجدد.
ه ـ ــذا االن ـ ـك ـ ـبـ ــاح الـ ـت ــاريـ ـخ ــي والـ ـبـ ـنـ ـي ــوي فــي
الـ ـمـ ـنـ ــاورة أمـ ـ ــام ق ـ ــوى ال ـس ـل ـط ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
وال ـقــوى الـطـبـقـيــة مــن خلفها أنـتــج مـثـ ًا ورقــة
«ال ـحــريــري اإلصــاح ـيــة» ال ـتــي مــاتــت قـبــل أن
تــولــد ،وعـ ّـطــل طــويـ ًا حكومة تكنو-سياسية،
ليُطرح بعدها حكومة تكنوقراط(التي تشكلت
األسـ ـب ــوع ال ـح ــال ــي) كـ ـمـ ـن ــاورات .وح ـت ــى فــي
تش ّكل الحكومة الحالية فهي محكومة بالعجز
ألن أي طــرح سـتـقـدّمــه غـيــر نــابــع مــن تـجــاوز
ع ـمــق األزم ـ ــة ال ـف ـع ـلــي ب ـش ـكــل جـ ــذري سـيـلـغــي
دورها(الحكومة) كمخرج مؤثر .خصوص ًا أن
الـحــركــة الشعبية طــرف أســاس فــي الـمـعــادلــة،
وأيــة مناورة ستصطدم بمزاج شعبي ينتظر
أكثر من تغيير وجوه.
إستراتيجية الحركة الشعبية
وتكتيكها
والتعطل البنيوي والتاريخي
أمام هذا العجز
ّ
ل ـل ـن ـظــام االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـس ـي ــاس ــي ،ال زال ــت
الـحــركــة الـشـعـبـيــة وبـعــد أكـثــر مــن ثــاثــة أشـهــر
على تصاعد زخمها لم تقتحم المشهد سياسي ًا.
وال زالت في موقع االنتظار سياسي ًا ،ومطالبة
السلطة بتحقيق مطالب الحركة نفسها! بينما
تُحجم قوى أساسية في الحركة الشعبية عن
االس ـت ـع ــداد ل ـخــوض م ـســؤول ـيــة ال ـس ـل ـطــة ،أمّ ــا
ال ـم ـط ـلــوب ه ــو س ــد ال ـف ــراغ ال ـس ـيــاســي الـنــاتــج
عــن تـعـ ّـطــل الـنـظــام ،وتــرجـمــة اخـتــال الـتــوازن
الـشـعـبــي إلــى ت ــوازن سـيــاســي جــديــد ،وتـعــديــل
موازين القوى داخل السلطة نفسها ،كخطوة
أولــى انتقالية ،وفاتحة لتوسيع رقعة التغيير
الجذري ،هذا االقتحام سيعيد ترتيب المشهد
ك ّله.
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بدءًا من رئاسة جورج بوش وصو ًال إلى دونالد ترامب ،ارتكبت الواليات المتحدة عددًا من األخطاء
الفادحة التي لم تقلل من نفوذها في المناطق اإلستراتيجية حول العالم فحسب ،بل ح ّدت من قدرتها
على إبراز القوة والهيمنة المنفردة في وجه تلك القوى غير الراغبة في الركوع لواشنطن.
ǧǧسعد خطار

لم تجلب قرارات
واشنطن
الدبلوماسية
والعسكرية في
السنوات األخيرة
سوى عالماً أكثر
عداء للواليات
ً
المتحدة وأقل
مي ًال إلى قبول
إمالءاتها

ت ـســاعــد ب ـعــض األم ـث ـل ــة ال ـم ــأخ ــوذة مــن
ال ـم ــاض ــي ال ـق ــري ــب ف ــي إظـ ـه ــار الـكـيـفـيــة
ال ـت ــي أدت ف ـي ـهــا سـلـسـلــة م ــن األخ ـط ــاء
اإلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة إل ـ ــى ت ـس ــري ــع ت ــراج ــع
الهيمنة األمريكية في العالم.
المعاهدات والقوة المتراجعة
يـمـكــن ال ـتــأريــخ لـبــدايــة ه ــذه الـتــراجـعــات
األمــريـكـيــة مـنــذ ال ـق ــرار األمــري ـكــي بـغــزو
أفغانستان فــي أعـقــاب أحــداث  11أيلول
 ،2001ح ـي ـن ـم ــا أعـ ـلـ ـن ــت ع ــزمـ ـه ــا ع ـلــى
مــواج ـهــة «م ـح ــور ال ـش ــر» الـ ــذي ضـمّــت
إل ـيــه ك ـ ًّا مــن كــوريــا الـشـمــالـيــة وإيـ ــران.
ومـ ـن ــذ ذل ـ ــك الـ ــوقـ ــت ،ع ـم ـلــت الـ ــواليـ ــات
المتحدة على إخفاء أهدافها المتوسطة
وبـ ـعـ ـيـ ــدة األج ـ ـ ـ ــل ،م ـ ــن خـ ـ ــال ق ـي ــام ـه ــا
بالتركيز على «تـهــديــدات» أكثر إلحاح ًا
وقصيرة األجل .وكمثال على ذلك ،فإن
انسحاب واشنطن من معاهدة مضادات
الصواريخ الباليستية « ،»ABMوقيامها
بـنـشــر نـظــام « »Aegisالـقـتــالــي الـبــري
والـ ـبـ ـح ــري ك ـج ــزء م ــن ت ــرس ــان ــة حـلــف
ال ـنــاتــو ،ج ــاء بــذري ـعــة «ح ـمــايــة الـحـلـفــاء
األوروب ـي ـي ــن مــن الـتـهــديــد ال ــذي تـشـ ِّكـلــه
الـصــواريــخ الباليستية اإليــرانـيــة» ،وفي
ذلــك الــوقــت ،لــم تـكــن هــذه الـحـجــة تقنع
أحـ ــد ًا م ــن ال ـ ــدول ،ألن ط ـه ــران ل ــم يـكــن
لديها القدرة وال النية إلطالق مثل هذه
الصواريخ.
وكـمــا اتـضــح الحـقـ ًا لـكـثـيــريــن ،فــإن نشر
ه ــذه ال ـن ـظــم ال ـه ـجــوم ـيــة ل ــم ي ـكــن ســوى

ب ـهــدف إب ـط ــال ق ــدرة االت ـح ــاد الــروســي
على الردع النووي .ورغم كل التباينات
بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي
في الواليات المتحدة ،إال أنه من الملفت
الـتــزام الرئيسين بــاراك أوبــامــا ودونالد
ترامب بخطوات سلفهما جورج بوش
في هذا السياق التزام ًا تام ًا ،إذ تواصل
ف ــي ع ـهــد الــرئـيـسـيــن ن ـشــر الـمـنـظــومــات
الصاروخية على الحدود الروسية ،بما
في ذلك في رومانيا وبولندا.
وبـ ـع ــد ق ـ ــرار تـ ــرامـ ــب ب ــاالن ـس ـح ــاب مــن
م ـع ــاه ــدة األس ـل ـح ــة ال ـن ــووي ــة مـتــوسـطــة
ال ـمــدى « ،»INFمــن ال ـمــرجــح أي ـض ـ ًا أن
تتخلى الــواليــات الـمـتـحــدة عــن معاهدة
«سـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــارت ،»2وال ـ ـح ـ ـجـ ــة األم ــريـ ـكـ ـي ــة
الـمـتــداولــة فــي ه ــذا ال ـسـيــاق ،هــي العمل
على إعــادة تموضع واشـنـطــن فــي هذه
االتفاقات .لكن هذه الخطوات ساهمت
بشكل كبير في دفع موسكو إلى تطوير
ٍ
أس ـل ـحــة ج ــدي ــدة (م ـث ــل األس ـل ـح ــة فــرط
الصوتية والليزرية واألسلحة المعتمدة
ع ـل ــى ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا الـ ـف ــائـ ـق ــة) ،ورغـ ــم
رفــض واشـنـطــن االع ـتــراف بالتحوالت
الـكـبــرى الـنــاتـجــة عــن ه ــذه االخ ـتــراقــات
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة ،إال أن ال ـت ـق ـي ـي ـم ــات
العسكرية الــرصـيـنــة تـعـتــرف بــأن اللعبة
قد تغيرت والتوازنات كذلك.
وف ـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،ال يـ ــوجـ ــد الـ ـي ــوم
ع ـل ــى س ـب ـي ــل الـ ـمـ ـث ــال أس ـل ـح ــة دف ــاع ـي ــة
ضــد مـنـظــومــة أفــان ـغــارد الــروس ـيــة الـتــي
استعادت القدرة الروسية على التدمير
ال ـم ــؤك ــد ال ـم ـت ـب ــادل ،هـ ــذه الـ ـق ــدرة ال ـتــي
تضمن عدم استخدام األسلحة النووية

ضد روسيا وفق مبدأ «توازن الرعب».
وب ــال ـت ــال ــي ،ب ــات ــت مــوس ـكــو ق ـ ــادرة عـلــى
ضمان السالم العالمي من خــال القوة
والتفوق العسكري .وفوق ذلك ،فإن هذا
الـسـلــوك األمــريـكــي قــد فـتــح ال ـبــاب أمــام
موسكو لتشارك حليفها اإلستراتيجي،
الصين ،بعض االبتكارات التكنولوجية
الـعـسـكــريــة ،مـمــا فـتــح ال ـبــاب أم ــام بكين
للحصول على أسلحة فرط صوتية ،إلى
جانب أنظمة دفاع صاروخي متطورة،
مثل  S400ولواحقه.

حلم واشنطن
بالحفاظ على
السيادة العالمية
المنفردة قد
ضاع منذ أن
فقدت قدرتها
على توجيه
ضربة نووية
دون القلق
من الضربة
االنتقامية الثانية

االتفاق النووي ...وإيران النووية
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ال ـض ـغ ــط االقـ ـتـ ـص ــادي
والعسكري المتواصل ضد إيران ،كانت
إح ــدى ال ـعــواقــب الـنــاجـمــة عــن انـسـحــاب
الــواليــات المتحدة مــن االتـفــاق النووي
اإليـ ــرانـ ــي ،أو م ــا ي ـع ــرف ب ـخ ـطــة الـعـمــل
الشاملة ،هي إجبار طهران على دراسة
ال ـخ ـيــارات كـلـهــا ،فــرغــم أن ق ــادة الـبــاد
قــد أكـ ــدوا دائ ـم ـ ًا عـلــى أن ـهــم ال يــرغـبــون
ـاح ن ــووي ،إال أن السلوك
بتطوير سـ ٍ
األم ــري ـك ــي ي ــدف ــع ط ـه ــران ش ـي ـئ ـ ًا فـشـيـئـ ًا
إلـ ــى االق ـ ـتـ ــداء ب ـن ـم ــوذج ب ـي ــون ــغ ي ــان ــغ،
وتــأمـيــن ال ــردع ال ـنــووي لـحـمــايــة نفسها
م ــن الـ ـع ــدوان األم ــري ـك ــي .أو ح ـتــى إلــى
االستفادة من تجربة الكيان الصهيوني
فــي هــذا الـمـجــال ،أي مـجــال «الـغـمــوض
النووي» ،بحيث ال يكون معروف ًا فيما
إن كانت طهران تملك أسلحة نووية أم
ال ،مـمــا يـسـمــح بـهــامــش م ـنــاورة واســع
على صعيد عالقاتها الدولية.
وم ــرة أخ ــرى ،يـنـتـهــي األم ــر بــواشـنـطــن
إلــى إطــاق الـنــار على نفسها مــن خالل
تشجيع أحــد خصومها اإلستراتيجيين
ع ـلــى أن يـعـمــل بــال ـطــري ـقــة ال ـتــي تـسـمــح
ل ــه بـتــأمـيــن نـفـســه ف ــي م ـقــابــل إمـكــانــاتـهــا

العسكرية ،إذ لم تنته إجراءات واشنطن
ّإل إلــى تــركـهــا فــي وض ـ ٍـع حــرج مـقــارنــة
بمنافسيها الدوليين.
لم تجلب قرارات واشنطن الدبلوماسية
والعسكرية في السنوات األخيرة سوى
عال ٍم أكثر عدا ًء للواليات المتحدة ،وأقل
مـيـ ًا إل ــى قـبــول إمــاءات ـهــا .ورغ ــم كــون
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ال ـق ــوة الـعـسـكــريــة
األول ــى فــي ال ـعــالــم ،إال أن تـخـبـطـهــا في
اس ـت ـخ ــدام هـ ــذه ال ـق ــوة أدى إلـ ــى ق ـيــام
روسـيــا والـصـيــن بـتـجــاوز واشـنـطــن في
ب ـعــض ال ـم ـج ــاالت ال ـع ـس ـكــريــة ال ـحــرجــة
ال ـت ــي ت ـف ـقــد الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة مـعـهــا
هــذا الـتـفــوق الـعـسـكــري .وكلما أصبحت
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة أك ـثــر عــدوان ـيــة فــي
التعاطي مــع خصومها وحـتــى حلفائها،
كلما كشفت عن حدود ضعفها التكتيكي
واإلس ـتــرات ـي ـجــي ،األم ــر ال ــذي ال يــؤدي
بــدوره إال إلــى تسريع فقدانها للهيمنة
وتراجعها على مستوى العالم.
إن حلم واشنطن بالحفاظ على السيادة
العالمية المنفردة قد ضاع منذ أن فقدت
قدرتها على توجيه ضربة نووية دون
ال ـق ـلــق م ــن ال ـضــربــة االن ـت ـقــام ـيــة الـثــانـيــة،
وب ـه ــذا ،ف ــإن ج ـهــود ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
المضنية من أجــل الحفاظ على مكانتها
ال ـســاب ـقــة ل ــم ت ـعــد يـ ــؤدي ال ـي ــوم إال إلــى
اسـتـنــزاف الـطــاقــات األمــريـكـيــة فــي غير
م ـك ــان ـه ــا ،وإس ـ ـقـ ــاط ورق ـ ــة الـ ـتـ ــوت عــن
جــوانــب الضعف األمــريـكــي .وعليه ،فإن
تصرفات جــورج بــوش ،ومن ثم باراك
أوبــامــا ودونــالــد تــرامــب ،لــم تــؤد إال إلى
تسريع عملية االنتقال من عالم أحادي
الـقـطــب إلــى عــالــم مـتـعــدد األق ـطــاب ،بــات
يميل اليوم ال لضمان أن تتعادل موازين
القوى بين واشنطن وخصومها ،بل إلى
ضمان التفوق لخصومها.
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أين وصلت؟

قبل ثالث سنوات من اليوم ،وبالتحديد يومي  23و 24كانون الثاني من العام ،2017
انعقد االجتماع األول لصيغة أستانا في العاصمة الكازاخية ،برعاية كل من روسيا
وتركيا وإيران.
ǧǧعماد طحان

االجتماع الرابع عشر لصيغة أستانا جرى في
الـحــادي عشر مــن كــانــون األول الـمــاضــي ،أي
ّإن االجـتـمــاعــات عـقــدت ضـمــن مـعــدل وسـطــي
هـ ــو اجـ ـتـ ـم ــاع كـ ــل شـ ـه ــري ــن ون ـ ـصـ ــف .وهـ ــذا
الـمــؤشــر الــرقـمــي وح ــده لـيــس كــافـيـ ًا بطبيعة
الحال لإلحاطة بمعاني هذه الصيغة ووزنها،
ولـكـنــه يـمـثــل م ــؤش ــر ًا مـهـمـ ًا عـلــى كــم الـنـشــاط
الدبلوماسي والدينامية العالية لهذه الصيغة،
نــاهـيــك عــن خمسة ل ـقــاءات قـمــة بـيــن الــرؤســاء
الثالثة خالل الفترة نفسها ،وضعف هذا الرقم
على األقل من اللقاءات الثالثية على مستوى
وزراء الخارجية ووزراء الدفاع.
في البدء كانت سورية
تتيح العودة إلى سيل التحليالت والقراءات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـتـ ــي راف ـ ـقـ ــت ان ـ ـطـ ــاق م ـس ــار
أسـتــانــا ،معاينة عـمــق األوه ــام الـتــي تخبَّطت
ضمنها قــوى الـفـضــاء الـسـيــاســي الـقــديــم على
الـمـسـتــويــات الـمـحـلـيــة واإلقـلـيـمـيــة والــدولـيــة؛
فـقــد ك ــان هـنــالــك مــا يـشـبــه اإلج ـمــاع عـلــى ّأن
الصيغة محكومة بالفشل ،وأنها ليست سوى
تالق تكتيكي مؤقت لنقائض يستحيل الجمع
ٍ
بـيـنـهــا ،وكـ ــان ال ـحــديــث دائ ـ ــر ًا بـشـكــل خــاص
عــن مــوقــع تركيا ضمن هــذا الـثــاثــي ،الموقع
الذي كان البعض يتعاطى مع اصطفافها في

الـمـعـسـكــر الـغــربــي بــوصـفــه واق ـع ـ ًا نـهــائـيـ ًا من
النمط الــذي ال يمكن تغييره ،رغــم أنّــه ليس
مــن شــي ٍء فــي الـكــون مــن النمط (غير القابل
للتغيير)...
الـتـعــاطــي ال ـســاذج ال ـســابــق ،أوق ــع تـلــك الـقــوى
في جملة من المواقف المتخبطة ،بين هجوم
متواصل على الصيغة الثالثية ،بشكل مباشر
أو غـيــر مـبــاشــر ،وبـيــن تــأيـيــد بـعــض نـتــاجــاتـهــا
بشكل انتقائي واضطراري وبعد فوات األوان
في كثير من األحيان.
ال ـن ـظــرة ال ـقــاصــرة ال ـم ـشــار إل ـي ـهــا ،حـجـبــت عن
الكثيرين فهم المعاني العميقة لهذه الصيغة؛ إذ
بقي التفكير محصور ًا لفترة طويلة في حدود
الـمـســألــة ال ـســوريــة ،بــل وفــي جــوانــب صغيرة
وجزئية منها.
وإذ كانت في البدء ســوريــة ،بما يتعلق بعمل
ث ــاث ــي أس ـت ــان ــا ،ف ـ ـ ّـإن أي م ــراق ــب مــوضــوعــي
لحجم التطور الهائل الذي تأسس على ارتفاع
التعاون بشكل متواتر وملموس في المسألة
السورية ،يمكن له اليوم أن يرى بوضوح ّأن
الصيغة ورغم أنها نشأت على أساس معالجة
قضية ملموسة واحــدة هي القضية السورية،
إال أنها اتسعت شيئ ًا فشيئ ًا لتتحول إلى شراكة
إستراتيجية بين ثالث دول ،شراكة تشمل ال
ملف ًا إقليمي ًا واحــد ًا ،بل جملة من الملفات على
امتداد شمال إفريقيا (ليبيا مثا ًال) وغرب آسيا
ووسطها.

االزدهار المتصاعد
للعالقات ضمن
ثالثي أستانا وفي
المجاالت المختلفة
بات يسمح بالتنبؤ
بأن هذه المنظومة
ّ
قطعت نقطة
الالعودة بأشواط
مهمة

منظومة إقليمية جديدة
جذر القضية ،هو ما كررته قاسيون مرار ًا ،من
ّأن الـتــوازن الــدولــي الـجــديــد ،ال يتعلق بــإعــادة
ت ـم ــوض ــع ب ـس ـي ـطــة ل ـل ـق ــوى وال ـب ـن ــى ال ـم ـح ـل ـيــة
واإلقليمية والدولية فحسب ،بل وأهم من ذلك
هو إعادة تشكيل تلك البنى.
بـكــام آخ ــر ،ف ـ ّـإن مـنـظــومــة أسـتــانــا شـكـلــت في
جــوهــرهــا أول تـمـظـهــر لـلـمـنـظــومــات اإلقليمية
الـجــديــدة المنتمية إلــى عــالــم مــا بـعــد األحــاديــة
القطبية األمريكية ،والتي قدمت نموذج ًا أولي ًا
إلعـ ــادة رس ــم وتــرت ـيــب مـخـتـلــف الـمـنـظــومــات
اإلقليمية المنتمية إلى العالم القديم.
ماذا أنجزت سورياً؟
إذا أردنــا تكثيف مــا أنجزته صيغة أستانا في
المسألة الـســوريــة حتى اللحظة ،يمكن لنا أن
نعدد األوجه األساسية اآلتية:
تقليص حــدود الحرب على األرض السورية
إلــى مـســاحــات مـحــدودة ،بعد أن كــانــت تشمل
ال ـب ــاد بــأســرهــا ت ـقــري ـب ـ ًا ،وه ــو م ــا ك ــان نـقـطــة
بــدء ال بد منها لفتح الباب نحو تطبيق الحل
السياسي.
وض ــع حـ ـدٍ ل ـل ـتــاعــب ال ـغــربــي ب ـم ـســألــة ال ـفــالــق
(الـسـنــي الـشـيـعــي) فــي الـمـنـطـقــة ،وال ــذي كــان
األداة األك ـث ــر فــاع ـل ـيــة ف ــي ت ـخــريــب الـمـنـطـقــة،
والذي لم ينته التالعب به بشكل كامل ،ولكن
يمكن القول بما يخص سورية ،وبثقة عالية،
ّإن هــذا الـتـنــاقــض الـثــانــوي لــم يـعــد ق ــادر ًا على
تفجير األمور.
ك ــذل ــك األمـ ــر م ــع ال ـت ـنــاق ـضــات ال ـقــوم ـيــة ضـمــن
وإن كــان ال ي ــزال هـنــاك الـكـثـيــر مما
الـمـنـطـقــةْ ،
يـنـبـغــي ح ـلــه وال ـت ـعــامــل م ـع ــه ،إال ّأن الـصـيـغــة

نفسها ،صيغة أستانا ،باتت ممر ًا مهم ًا لوضع
أرضـيــة حــل شامل لإلشكاالت القومية ،ال في
سورية ،بل في المنطقة ككل.
تـكــريــس ال ـق ــرار  2254بــوصـفــه جــوهــر الـحــل
وخ ــارطـ ـت ــه ،ع ـب ــر ت ــأري ــض ال ـت ــاع ــب ال ـغــربــي
ب ــال ـع ـم ـل ـي ــة ،ب ـش ـك ــل م ـب ــاش ــر ع ـب ــر ال ـم ـج ـمــوعــة
المصغرة ،وبشكل غير مباشر عبر المتشددين
في النظام والمعارضة.
إنتاج اللجنة الدستورية السورية ،واإلصــرار
على إنجاحها رغــم كل المعوقات التي توضع
في وجهها.
أي مستقبل ينتظرها؟
االزده ـ ـ ـ ــار ال ـم ـت ـص ــاع ــد ل ـل ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة
وال ـ ـثـ ــاث ـ ـيـ ــة ضـ ـمـ ــن ثـ ــاثـ ــي أس ـ ـت ـ ــان ـ ــا ،وفـ ــي
الـمـجــاالت الـمـخـتـلـفــة ،الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة
واالقـتـصــاديــة وغـيــرهــا ،بــات يـسـمــح بالتنبؤ
ب ـ ّـأن هــذه الـمـنـظــومــة قطعت نقطة الــاعــودة
بــأشــواط مـهـمــة ،وبــاتــت عــاقــة إسـتــراتـيـجـيــة
وأس ــاس ـ ًا فــي رس ــم الــوجــه الـجــديــد للمنطقة،
والـ ــذي يـتـطـلــب اسـتـكـمــالــه لـيــس حــل األزم ــة
السورية فحسب ،كشرط الزم ال غنى عنه،
بــل وأيـضـ ًا تقريب وجـهــات النظر مــع القوى
الـعــربـيــة األســاس ـيــة ،وص ــو ًال إل ــى مـســاعــدتـهــا
ع ـلــى االسـ ـت ــدارة ال ـمــوضــوع ـيــة ال ـتــي ال مـفـرّ
منها ،بعيد ًا عن األمريكان وبلطجتهم ...هذا
االمتحان ألستانا ،سيكون واحد ًا من أصعب
امتحاناتها ،وربـمــا مــن أكـثــرهــا حــاجــة للصبر
ول ـل ـح ـك ـمــة ،ول ـك ـنــه أي ـض ـ ًا االم ـت ـح ــان الـنـهــائــي
الــذي سيضمن الـنـجــاح بــه فتح أبــواب حياة
مزدهرة لشعوب ودول المنطقة بعد قرون
من الظلمات!
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اللجنة الدستورية:

العجلة تستعد للدوران ،والفرامل تجري إزالتها...

بدأ المبعوث الدولي الخاص لسورية ،غير بدرسون ،جولة دولية جديدة تؤشر إلى اقتراب
إعادة تدوير عجلة اللجنة الدستورية بعد الجولة الثانية الفاشلة بين  29-25تشرين
الثاني الماضي .وليس من المصادفة بطبيعة الحال ّأن جولته بدأت من موسكو بالذات...
ǧǧسعد صائب

رغم ّأن الجولة األولى للجنة ككل ولمجموعتها
ال ـم ـص ـغ ــرة ،والـ ـتـ ــي ج ـ ــرت ب ـي ــن  30ت ـشــريــن
األول 8 -تشرين الثاني ،بدت إيجابية ،ولكن
فشل الجولة الثانية وتأجيل الثالثة (التي كان
مــن المفترض أن تنعقد فــي  16كــانــون األول
الـمــاضــي) ،أعــاد الـتــأكـيــد عـلــى حقيقة واضـحــة:
المتشددون الذين جــرى تشكيل اللجنة بغير
إرادت ـهــم ،والــذيــن مــاطـلــوا وعـمـلــوا عـلــى تأخير
تشكيلها طــوال عامين ،ال يمكنهم هم أنفسهم
أن ي ــدف ـع ــوا ال ـل ـج ـنــة ال ـم ـش ـ ّك ـلــة ب ــات ـج ــاه إن ـجــاز
مـهــامـهــا ،وتــأديــة دوره ــا كـمـفـتــاح لعملية الحل
السياسي ولتنفيذٍ كامل للقرار .2254
يمكن وصف المشهد الخارجي ابتدا ًء مما قبل
الجولة الثانية ببضعة أيــام ،وخاللها وبعدها
عدة أيام أخر ،بأنه كان مشهد ًا تخريبي ًا مكثف ًا،
سعى خالله المتشددون من الطرفين ،وضمن
حالة توافق ضمني عجيبة ،إلى بذل كل ما في
استطاعتهم لدفن اللجنة بأسرع وقت ممكن.
مــا ج ــرى فـعـلـيـ ًا ،هــو ّأن مــوجــة الـتـخــريــب قد
جرى استيعابها بشكل أولي ،عبر الصمت عنها
خــال الـجــولــة الـثــانـيــة وبـعــدهــا قـلـيـ ًا ،الصمت
الـ ــذي كـ ــان ب ـم ـثــابــة ف ــرص ــة واخ ـت ـب ــار لـحـقـيـقــة
ال ـن ــواي ــا وال ـم ـم ــارس ــات .ه ــذا ال ـص ـمــت مـسـتـمــر
شكلي ًا حتى اللحظة ،ولكن في الكواليس جرت
وتجري حركة كثيفة يمكن تلخيص جوهرها

بنقطتين أساسيتين:
أو ًال ،ممنوع فشل اللجنة الدستورية.
ثاني ًا ،أولئك الذين أظهروا نواياهم التخريبية
ب ـش ـكــل واضـ ــح وم ـل ـم ــوس ،ش ـخــوص ـ ًا وب ـن ـىً،
سـيـجــري تـخـفـيــض وزن ـهــم فــي الـعـمـلـيــة كـكــل،
وفي آجال قريبة جد ًا.
مسائل عالقة
بالتوازي مع السلوك التخريبي الذي مارسته
أوساط في النظام وأخرى في المعارضة تجاه
الـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة ،اسـتـمــرت مـشـكـلــة تمثيل
قوى الشمال الشرقي السوري حاضرة.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ي ـم ـكــن ال ـن ـظــر إل ــى أرب ـعــة
إيحاءات بالحوار تجريها قسد/مسد ،األول هو
حوار مع النظام ،والثاني حوار مع المعارضة،
والـثــالــث حــوار مــع المجلس الوطني الـكــردي
وعـبــره مــع إقـلـيــم كــردسـتــان ال ـعــراق ،والــرابــع
حوار مع أنقرة.
ب ـن ـظــرة إج ـمــال ـيــة ل ـهــذه الـ ـح ــوارات ،وال ـت ــي لــم
يـتــوقــف الـحــديــث يــوم ـ ًا عــن الـسـعــي بــاتـجــاهـهــا،
وخ ــاص ــة ب ـعــد الـ ـع ــدوان ال ـتــركــي واالن ـس ـحــاب
ال ـجــزئــي األمــري ـكــي ث ــم ال ـع ــودة ،ن ــرى ّأن أي ـ ًا
مـنـهــا لــم يـتـقــدم بـشـكــل ج ــدي ،وبـقــي الـنــوســان
بين إقـبــال على الـحــوار وبـيــن انـكـفــاء عنه هو
شكل العملية ،في حين كان جوهرها دائم ًا هو
عدم اإلقدام على أية خطوة كاملة تسمح بحل
المشكلة.
م ــن ال ـم ـع ـلــوم ّأن ال ــدف ــع بــات ـجــاه تـمـثـيــل قــوى

إن وزن العقالنيين
ّ
وبالذات أولئك الذين
ال تعميهم أكاذيب
األمريكي ووعوده
ينبغي أن يزداد

ال ـش ـمــال ال ـشــرقــي ض ـمــن الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة،
سـ ــواء جـ ــاء ذلـ ــك ع ـبــر حـ ــوار م ــع ال ـم ـعــارضــة
أو عـبــر حــوار مــع الـمـجـلــس الــوطـنــي الـكــردي
أو ع ـبــر حـ ــوار م ــع ال ـن ـظــام بــرعــايــة روس ـي ــة،
سيصب فــي نـهــايــة الـمـطــاف فــي تـخــديــم هــدف
الحفاظ على وحدة سورية؛ ذلك ّأن اإلصرار
على إظـهــار قسد/مسد كـطــرف ال عــاقــة لــه ال
بنظام وال بمعارضة ،وال يتمثل ضمن اللجنة
الــدس ـتــوريــة وض ـمــن الـعـمـلـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،هــو
إص ــرار م ــؤداه تعميق الـعــزلــة الـمـضــروبــة على
الـشـمــال الـشــرقــي الـســوري بشكل عــام ،وعلى
الكرد بشكل خاص.
بـ ـك ــام آخـ ـ ــر ،فـ ـ ـ ّـإن ت ـع ــزي ــز ت ـل ــك الـ ـع ــزل ــة ،مــن
شــأنــه تـعــزيــز أوه ــام االنـفـصــال وتـعـمـيــق ســوء
الـفـهــم وتــدنــي الـثـقــة بـيــن الـمـكــونــات السياسية
وال ـش ـع ـب ـيــة ب ـمــا يـتـعـلــق ب ـم ـشــروع ـيــة ووطـنـيــة
(األوضاع الخاصة) للشمال الشرقي.
ّإن االستهداف األمريكي الواضح ،هو بالذات
تعميق هــذه الـعــزلــة .وهــذا يتوافق بشكل بيّن
مع المخطط اإلجمالي لألمريكان في المنطقة،
والذي يرتكز اليوم على مجموعة أسس ،لعل
أهمها هــو ّأن المطلوب هــو انكفاء سريع من
المنطقة ،ولكن بما يسمح بإغراقها فــي مزيد
مــن الـفــوضــى ،بحيث تبقى ســاحـ ًة السـتـنــزاف
الخصوم.
ال ـم ـل ـم ــوس فـ ــي ه ـ ــذا ال ـع ـم ــل األمـ ــريـ ـكـ ــي ،هــو
ان ـس ـحــابــات جــزئ ـيــة وإع ـ ــادة ت ـمــوضــع ،بـحـيــث
يـجــري الـتـمــركــز عـلــى الـمـلـفــات األك ـثــر حـمــاوة
واألك ـثــر قــابـلـيــة لـلـعــب دور صــواعــق التفجير،
وعلى رأسها المسألة الكردية ،في العراق وفي
ســوريــة على حــد ســواء ،وأيـضـ ًا عبر المسائل
الطائفية الـتــي تبقى أداة اسـتـثـمــار مهمة ضد

م ـص ـل ـحــة ال ـش ـع ــوب .هـ ــذه األخ ـ ـيـ ــرة ،تـتـطـلــب
إعــادة إحـيــاء داعــش مــن جــديــد ،وهــو مــا نرى
إرهــاصــاتــه فــي ال ـعــراق بــالــدرجــة األول ــى ،وفــي
سورية ثاني ًا.
تغييرات ال بد منها
كـمــا هــو األم ــر بــالـنـسـبــة لـلـنـظــام وال ـم ـعــارضــة،
والـتـغـيـيــرات الـتــي ال مـفــر مــن تحقيقها ضمن
بـنــاهــا وتـمـثـيــاتـهــا ،وع ـلــى األق ــل تـلــك الـمـعـنـيــة
م ـب ــاش ــرة بــال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،ب ـمــا ي ــؤرض
فإن أمر ًا مشابه ًا بما
ويعزل عمليات التخريبّ ،
يخص قسد/مسد ،هــو أيـضـ ًا يـنــدرج فــي خانة
ما ال مفر منه.
ّإن وزن العقالنيين ،وبــالــذات أولـئــك الــذيــن ال
تعميهم أكاذيب األمريكي ووعوده ،ينبغي أن
يــزداد .خاصة وأنــه بــات من الصعوبة بمكان،
أن يُ ـصــدق أح ـدٌ أن فــي الــوجــود درج ــات من
الحمق يمكن معها للمرء أو للقوة السياسية أو
لتيار ضمن قوة سياسية ،مهما كان أحمق ،أن
يستمر في تصديق الكذب األمريكي.
العجلة ستدور قريباً
وإذا كـ ــان حـ ــال ال ـس ـك ــون ال ـظ ــاه ــري ه ــو مــا
س ــاد الـمـشـهــد خ ــال ال ـش ـهــر ون ـيــف ال ـمــاضــي،
ف ـ ّـإن الـعـجـلــة س ـتــدور فــي وق ــت قــريــب ،ولـكــن
ه ــذه ال ـم ــرة( ،وب ـعــد االخ ـت ـب ــارات ال ـتــي جــرت
خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة) ،سـيـجــري الـتـخـلــص
مــن ال ـفــرامــل االصـطـنــاعـيــة ال ـتــي أراد الـبـعــض
أن تـكــون ج ــزء ًا مـكــونـ ًا للعجلة نـفـسـهــا ،وهــذا
مــا تـتـجــه األم ــور ن ـحــوه ،لـيــس عـلــى مـسـتــوى
النظام والمعارضة فحسب ،بل وعلى مستوى
كل القوى السياسية السورية.
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من المتوقع اعتبارًا من مطلع شهر شباط القادم أن تصبح البلد عبارة عن سالسل بشرية
طويلة من الطوابير الموزعة على منافذ وكوات الجهات العامة ،مع الكثير من االزدحام
وما ينتج عنه من احتماالت للمشاحنة المترافقة مع أنماط المحسوبية والوساطة
السائدة.
ǧǧعادل ابراهيم

فالحصول على بعض السلع االستهالكية عبر
البطاقة الذكية بحسب ما تم اإلعــان عنه أنه
سينفذ اعتبار ًا من بداية الشهر القادم سينتج
ع ـنــه ازدحـ ـ ــام وط ــواب ـي ــر ج ــدي ــدة ع ـلــى مـنــافــذ
البيع التابعة للسورية للتجارة على مستوى
الـقـطــر ،بــاإلضــافــة إلــى الـطــوابـيــر الـجــديــدة على
الـمـصــارف ،العامة والـخــاصــة ،المرتبطة بقرار
تـســديــد قـيـمــة ال ـع ـقــارات وال ـس ـيــارات الـمـبــاعــة،
وض ــرورة إرفــاق اإلشـعــار المصرفي مــن أجل
استكمال عمليات البيع وتوثيقها رسمي ًا.
طوابير وازدحام وفساد
إذا كان االزدحــام والفوضى بال طوابير هو
النموذج الطاغي على المواصالت ،وخاصة
في مراكز االنطالق الرئيسة وخالل ساعات
ال ــذروة صـبـحـ ًا وم ـســا ًء ،فــي ظــل عــدم إيـجــاد
ال ـح ـلــول الـنـهــائـيــة لــواقــع ه ــذه ال ـخــدمــة طيلة
ال ـس ـن ـيــن ال ـمــاض ـيــة ،ف ــإن ال ـطــواب ـيــر م ــن أجــل
الـحـصــول عـلــى جــرة ال ـغــاز فــي ال ـعــراء صيف ًا
وشـ ـت ــا ًء أص ـب ـحــت م ـش ـه ــد ًا م ـع ـت ــاد ًا وم ــأل ــوف ـ ًا
فـ ــي ال ـ ـمـ ــدن واألحـ ـ ـي ـ ــاء ،وكـ ــذلـ ــك ال ـط ــواب ـي ــر
أم ــام الـمـخــابــز واألف ـ ــران مــن أج ــل الـحـصــول
عـلــى الـقــوت الـيــومــي ،وعـلــى كــوات الكهرباء
وال ـم ـي ــاه وال ـه ــات ــف م ــن أجـ ــل ت ـس ــدي ــد قـيـمــة
الفواتير الــدوريــة لكل منها ،والطوابير على
الصرافات من أجل استالم األجور الشهرية،
والطوابير داخــل المصارف من أجــل تسديد
األق ـس ــاط الـشـهــريــة لـلـمـكـتـتـبـيــن عـلــى الـشـقــق
السكنية أو المستلمين لـهــا ،وغـيــرهــا الكثير
مــن الـطــوابـيــر األخ ــرى الـمــرتـبـطــة بــالـخــدمــات

المقدمة من الجهات العامة (المالية -النقل-
ال ـم ــرور -ال ـس ـجــات ال ـم ــدن ـي ــة ،)....مــع عــدم
إغ ـف ــال م ــا يــرت ـبــط ب ـكــل هـ ــذه ال ـط ــواب ـي ــر مــن
أساليب استغالل وابتزاز وفساد ،وما ينجم
عـنـهــا م ــن ت ـعــب وض ـغ ــوط ،م ــع األخـ ــذ بـعـيــن
االع ـت ـب ــار أن ال ـب ـعــض ي ـض ـطــر ل ـلــوقــوف فــي
هذه الطوابير أكثر من مرة بسبب االزدحام
الـشــديــد ،وألسـبــاب أخــرى فــي أحـيــان كثيرة
تتعلق بالكهرباء والشبكة ،وغيرها الكثير من
أسباب أخرى.
مزيد من الطوابير
ب ـع ـيــد ًا ع ــن تـفـنـيــد قـ ــرار ت ــوزي ــع ب ـعــض الـسـلــع
االس ـت ـهــاك ـيــة ب ـمــوجــب ال ـب ـطــاقــة الــذك ـيــة عـلــى
الـمــواطـنـيــن ،بما لــه ومــا عليه ،فــإن هــذا الـقــرار
بالترجمة العملية يعني الـمــزيــد مــن الطوابير
الجديدة ،واالزدحــام أمام منافذ بيع السورية
للتجارة في كل المحافظات والمدن واألحياء.
وكذلك القرار المتعلق بتسديد قيمة العقارات
واآلليات المباعة ،بما له وما عليه أيض ًا ،يعني
بالترجمة العملية المزيد من الطوابير الجديدة
واالزدحام أمام المصارف العامة والخاصة.
مــع األخ ــذ بـعـيــن االع ـت ـبــار أن ه ــذه الـطــوابـيــر
الـجــديــدة ال يمكن اقـتـصــارهــا عـلــى بضعة أيــام
في الشهر فقط ،بل ستمتد طيلة أيــام الشهر،
كـمــا أنـهــا ال تـخـتـلــف عــن ســواهــا نــاحـيــة إمـكــان
اع ــادة الــوقــوف فـيـهــا أكـثــر مــن م ــرة ،ألسـبــاب
الكهرباء والشبكة ،بل ويضاف إليها بالنسبة
للسورية للتجارة ما يتعلق بتوفر المواد كم ًا
بما يتناسب مع أعــداد الواقفين في الطوابير
وارت ـب ــاط ـ ًا ب ـســاعــات ال ـ ــدوام الــرس ـمــي أي ـض ـ ًا،
وغيرها من األسباب الكثيرة األخرى.

الطوابير من الناحية
العملية تعتبر شك ًال
من أشكال تنظيم
الفوضى ليس إال
مع لبوس يرتبط
بالعدالة في أبشع
صورها المنتهكة
لإلنسانية بحد ذاتها

على الجانب اآلخر فإن هذه الطوابير الجديدة
تـعـتـبــر ف ــرص ــة ت ـك ـســب ل ـشــري ـحــة الـمـسـتـغـلـيــن،
وأيـ ـ ـضـ ـ ـ ًا ارت ـ ـب ـ ــاط ـ ـ ًا بـ ــالـ ـنـ ـمـ ــوذج الـ ـسـ ــائـ ــد مــن
المحسوبية والــوســاطــة ،وهــروب ـ ًا مــن عــوامــل
الضغط والتعب بالنسبة لبعض المواطنين.
تنظيم الفوضى أم االنتهاء منها
في واقعنا الحياتي العملي ،وبغض النظر عن
كــل مــا يمكن أن يـقــال عــن الـطــوابـيــر عـلــى أنها
شكل منظم وحـضــاري ،وغير ذلــك مما يسبغ
عليها من توصيفات ،بما في ذلك ما تم إضافته
إليها من نموذج تكنولوجي حديث في بعض
األمكنة لبعض الخدماتّ ،إل أنها من الناحية
العملية تعتبر شك ًال من أشكال تنظيم الفوضى

ل ـيــس ّإل ،م ــع ل ـب ــوس يــرت ـبــط ب ــال ـع ــدال ــة فــي
أبشع صورها المنتهكة لإلنسانية بحد ذاتها،
وخاصة في ظل نماذج المحسوبية والفساد
والوساطة.
ول ـع ـل ــه ق ـب ــل ال ـح ــدي ــث ع ــن ت ـن ـظ ـيــم ال ـف ــوض ــى،
وف ـق ـ ًا ل ـن ـمــوذج ال ـطــواب ـيــر ال ـم ـع ـمــم ،الـمـسـتـهـلــك
لـلــوقــت وال ـم ـبــدد لـلـجـهــد ،مــن األجـ ــدى الـبـحــث
ع ــن أس ــال ـي ــب وطـ ــرق لــان ـت ـهــاء م ــن ال ـفــوضــى
ومبدعيها والمستفيدين منها.
أخ ـ ـيـ ــر ًا ،ن ـس ـت ـع ـيــر م ــا ق ــال ــه أحـ ــد ال ـمــواط ـن ـيــن:
«صـ ــارت عـيـشـتـنــا كـلـهــا طــواب ـيــر بـطــوابـيــر عم
تـسـتـهـلــك ح ـيــات ـنــا وع ـم ــرن ــا ..ل ــك م ــا ب ـقــي غـيــر
يـصـفــونــا ب ــال ـش ــوارع رت ــل أحـ ــادي م ــع تــرديــد
الشعارات والنظام المنضمّ.»..

قطاع التأمين ..عقود إذعان جديدة
جرى عقد اجتماع لمجلس
إدارة هيئة االشراف
على التأمين في وزارة
المالية ،وذلك يوم السبت
 ،2020/1/25وقد ترَّأس
االجتماع وزير المالية.

ǧǧمالك أحمد

االجـ ـتـ ـم ــاع وم ـج ــري ــات ــه مـ ــرت م ـ ــرور ال ـك ــرام
بــاع ـت ـبــاره اج ـت ـمــاع ـ ًا دوري ـ ـ ـ ًا ،ع ـلــى ال ــرغ ــم مــن
أهمية بعض ما تم إقــراره خالله من مشاريع
وتوجهات وقرارات.
مشاريع منظورة وقرارات
م ــواض ـي ــع عـ ــدة ك ــان ــت ع ـل ــى ط ــاول ــة اج ـت ـمــاع
مـجـلــس إدارة هـيـئــة اإلشـ ــراف عـلــى الـتــأمـيــن
بـحـســب مــا ورد عـلــى مــوقــع الـهـيـئــة الــرسـمــي،
فـقــد «تــم عــرض مـقـتــرحــات ورؤى مــن شأنها
الـمـســاعــدة فــي تـقــديــم الـحـلــول الـفـعــالــة ووضــع
تصور آللية تطوير هــذا القطاع الـهــام وسبل
تذليل العقبات».
ومــن أهــم الـتــوصـيــات الـتــي تــم االتـفــاق عليها:
(م ـش ــروع تـعــديــل ن ـظــام عـمــل شــركــات إدارة
الـنـفـقــات الـطـبـيــة -م ـشــروع نـظــام عـمــل إدارة
مـطــالـبــات تــأمـيــن الـمــركـبــات -م ـشــروع تعديل
نظام وسطاء التأمين -مشروع تعديل نظام
حل النزاعات -مشروع تعديل نظام استثمار
أمــوال شركات التأمين) ،ونوقشت التعليمات
الـتـنـفـيــذيــة لـلـقــرار ( 49الـتــأمـيـنــات اإللــزام ـيــة)،
ك ـم ــا وتـ ــم عـ ــرض م ــذك ــرة حـ ــول رفـ ــع نـسـبــة
تملك الـعـقــارات لــدى كــل مــن شــركــة الـمـتـحــدة،
واالتحاد التعاوني.
ومـ ــن ج ــان ــب ش ـ ــؤون م ـق ــدم ــي الـ ـخ ــدم ــات تــم

عــرض طـلــب تــرخـيــص «مـعــايــن تــأمـيــن» ،وتــم
إقرار موازنة الهيئة التي تعكس زيادة الحاجة
ال ــى رف ــع م ــؤه ــات وك ـف ــاءات الـمــوظـفـيــن فــي
الـهـيـئــة وتــأمـيــن كــافــة الـمـسـتـلــزمــات الـضــروريــة
لحسن سير العمل ومالحظة متطلبات الهيئة
الضرورية ،باإلضافة إلى بدء العمل بمشروع
أتمتة األعمال في الهيئة.
وخــال االجـتـمــاع تمت الموافقة عـلــى( :طلب
االتحاد السوري لشركات التأمين برفع نسبة
اإليــداعــات المصرفية لـ  %30لشركات التأمين
الـتـقـلـيــدي والـتـكــافـلــي -وت ـعــديــل االحـتـيــاطــات
الـفـنـيــة ال ـخــاصــة بــالـتــأمـيــن ال ـص ـحــي -وتـعــديــل
ش ـ ــروط وأسـ ـعـ ــار ع ـق ــد ال ـت ــأم ـي ــن اإللـ ــزامـ ــي-
واعتماد سعر صرف خاص لقطاع التأمين).
شرائح واسعة مذعنة غصباً
العناوين الكثيرة أعــاه مما تم إقــرارهــا خالل
االجـتـمــاع ال ش ـكَّ أنـهــا ستنعكس إيـجــابـ ًا على
ال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن م ــن ق ـط ــاع ال ـت ــأم ـي ــن ،وخ ــاص ــة
الـشــركــات الـعــامـلــة بـهــذا الـقـطــاع ،الــذيــن منحوا
الـ ـمـ ــزيـ ــد م ـ ــن االمـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــازات بـ ـم ــوج ــب ب ـعــض
ه ــذه ال ـق ــرارات كـمــا ورد أعـ ــاه ،خــاصــة وأن
المشاريع والتوصيات لم تخرج عن عباءتها
ولمصلحتها.
أم ـ ــا ال ـم ـن ـض ــوون ت ـح ــت ال ـم ـظ ـل ــة ال ـتــأم ـي ـن ـيــة،
بــاعـتـبــارهــا مـظـلــة تـكــافـلـيــة اف ـت ــراض ـ ًا ،وخــاصــة
(التأمين الصحي ،والتأمين اإللزامي) ،باعتبار

هذه القطاعات هي األكبر ،عدد ًا وإيراد ًا ،فهذا
شــأن آخــر ،حيث يبقى الـســؤال عــن شكل هذا
االنعكاس بالنتيجة هل هي إيجابية أم سلبية
عليهم؟.
ف ـم ـشــروع تـعــديــل ن ـظــام عـمــل شــركــات إدارة
ال ـن ـف ـقــات ال ـط ـب ـيــة ال ـ ــذي ت ــم إقـ ـ ــراره سـيـكــون
ان ـع ـكــاســه ال ـم ـبــاشــر ع ـلــى ال ـمــؤم ـن ـيــن ص ـح ـي ـ ًا،
وخــاصــة ع ـمــال ال ـق ـطــاع الـحـكــومــي (اإلداري
واالق ـت ـص ــادي) ،وم ـشــروع نـظــام عـمــل إدارة
مـطــالـبــات تــأمـيــن الـمــركـبــات ،وتـعــديــل شــروط
وأسعار عقد التأمين اإللزامي ،سينعكس على

كل صاحب ومالك مركبة بالنتيجة.
بجميع األحــوال ،إن المؤمن عليهم من هاتين
الشريحتين الواسعتين ستطبق عليهم نتيجة
هــذه الـقــرارات والتوصيات ،بغض النظر عن
سـلـبـيــاتـهــا أو إيـجــابـيــاتـهــا ،ف ـهــؤالء مــرتـبـطــون
بالتأمين ،والمظلة التأمينية ،بعقود أشـبــه ما
تكون عقود إذعان.
ب ـم ـط ـلــق األح ـ ـ ــوال ،ن ـن ـت ـظــر ل ـن ــرى ال ـح ـي ـث ـيــات
والتفصيالت عن المشاريع والـقــرارات أعاله،
حيث لم تتضح تفاصيلها بعد ،وللحديث تتمة
الحق ًا.
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شتاء قارس جديد طرق أبواب النازحين
السوريين ،الذين نزحوا من مختلف
المناطق السورية إلى مخيمات البرد
والجوع ،سواء كانت هذه المخيمات
ضمن األراضي السورية أو في دول الجوار،
وتضم هذه المخيمات أعدادًا كبيرة من
هؤالء النازحين ،ليأتي العدوان التركي
على الشمال السوري ويضيف أكثر
سجلت
من  300ألف نازح جديد إلى َّ
النازحين ،كانوا قد نزحوا من مدينتي
رأس العين في محافظة الحسكة ،وتل
أبيض في محافظة الرقة.
ǧǧمراسل قاسيون

ونظر ًا لزيادة عدد هؤالء النازحين (حيث لم
تعد مراكز اإليواء من مدراس وغيرها قادرة
عـلــى اسـتـقـبــال ه ــذا ال ـعــدد الـضـخــم) تــم إنـشــاء
مـخـيـمــات جــديــدة مــن قـبــل «اإلدارة الــذاتـيــة»
إلي ــواء هــؤالء الـنــازحـيــن ،وقــد خـصــص مخيم
«واش ــوك ــان ــي» قـ ــرب ب ـل ــدة (ال ـت ــوي ـن ــة) غــرب
الحسكة ،الستقبال النازحين من مدينة رأس
العين.
ليبدأ مسلسل المعاناة الــذي يشهده كل نازح
يـقـصــد هــذه الـمـخـيـمــات ،حـيــث إن تـجـهـيــز هــذا
الـمـخـيــم اق ـت ـصــر ف ـقــط ع ـلــى ع ــدد م ـح ــدود مــن
الخيام ،دون أية مقومات أخرى للحياة ،فض ًال
عــن َّأن الـخـيــام الـمـقــدمــة أيـضـ ًا عــددهــا مـحــدود
وال تتناسب مع عدد النازحين الكبير فيه.
خيم قليلة وخدمات سيئة
يعاني هذا المخيم من نقص حاد في الخدمات
الضرورية الستمرار الحياة ،من مرافق عامة
مــرور ًا بالطرق والخيم المتحركة وصو ًال إلى
الغذاء والملبس.
ح ـي ــث ي ـع ــان ــي هـ ــذا ال ـم ـخ ـيــم م ــن عـ ــدم وج ــود
مجارير صــرف صحي نظامية ،مــا يــؤدي إلى
ان ـت ـشــار األمـ ــراض واألوب ـئ ــة نـتـيـجــة مـخـلـفــات
الـصــرف الصحي ،كما َّأن طــرقــات هــذا المخيم
ال تزال غير صالحة ،حيث ال تزال غير معبدة

وال حـتــى مـفــروشــة بــالـحـجــارة الـمـكـســرة ،مما
يُ ـص ـعّــب م ــن الـتـنـقــل ف ــي ال ـه ـطــوالت الـمـطــريــة
ونتيجة الطين المتراكم في الطرقات ما يزيد
ظروف النازحين مأساة فوق مآسيهم.
ب ــال ـع ــودة إل ــى م ــوض ــوع ال ـخ ـيــم ال ـم ـقــدمــة إلــى
ال ـنــازح ـيــن ف ــإن ه ــذه ال ـخ ـيــم ال ت ـغ ـطــي أع ــداد
النازحين الكبير ،فتقيم في كل خيمة أكثر من
عــائـلــة ،بـعــدد أف ــراد يـفــوق ال ــ 15شـخـصـ ًا ضمن
خيمة صغيرة ،بالكاد تكفي عائل ًة واحدة.
وتشير التقديرات إلى أن اكثر من  170شخص ًا
يـعـيـشــون فــي خـيــم جـمــاعـيــة ،ع ــدا عــن األع ــداد
الكبيرة التي ال تزال تسكن في العراء فتفترش
األرض وتـلـتـحــف ال ـس ـمــاء ،وك ــل ذل ــك نتيجة
النقص الحاد في أعداد الخيم ،أضفْ إلى ذلك
تـطــايــر هــذه الـخـيــم ج ــراء الـعــواصــف الـهــوائـيــة
التي تهب في تلك المنطقة ،وذلك بسبب عدم
تثبيت هــذه الخيم بالشكل المطلوب مــن قبل
إدارة المخيم والقائمين عليه.
كما َّأن مشكلة نقص المالبس الشتوية ال تقل

يعاني هذا المخيم
من نقص حاد في
الخدمات الضرورة
الستمرار الحياة من
مرافق عامة مرورا
بالطرق والخيم
المتحركة وصوال
إلى الغذاء والملبس

عن المشاكل آنفة الذكر ،حيث إن نازحي هذا
المخيم ،ونتيجة األعمال القتالية في مناطقهم،
ف ــروا بــالـمــابــس الـتــي كــانــوا يــرتــدونـهــا ،دون
وج ــود أيــة قـطـعــة شـتــويــة تقيهم بــرد الـشـتــاء،
حـيــث إنـهــم فــي ه ــذا ال ـبــرد الـشــديــد ال يــزالــون
ينتظرون المالبس الشتوية على أن تصلهم
ت ــدارك ـ ًا ل ـهــذا ال ـبــرد ال ـشــديــد ال ــذي حــل عـلـيـهــم،
أضف إلى ذلك معاناة عدم وجــود أية وسيلة
لـلـتــدفـئــة ،مـعــرضـيــن -نـتـيـجــة ذل ــك -لــأمــراض
الشديدة بسبب البرد القارس.
يقول أحد النازحين« :أعيش أنا وعائلتي مع
أرب ــع عــوائــل أخ ــرى فــي خـيـمــة واح ــدة ،حيث
ال وج ـ ــود ل ـل ـمــابــس ال ـش ـت ــوي ــة وال م ــداف ــئ،
أوالدنـ ــا ي ـعــانــون مــن األمـ ــراض نـتـيـجــة الـبــرد
واألوساخ».
هل من مجيب؟
ال يزال نازحو هذا المخيم على حالهم دون أي
تحسن ،مع كثرة المطالبات والمناشدات ،ولكن

دون أن تلقى هذه المناشدات أية آذان مُصغية،
ف ــي ح ـيــن َّأن م ــا ي ـس ـمــى ب ـم ـن ـظ ـمــات الـمـجـتـمــع
ال ـم ــدن ــي أوقـ ـف ــت ك ــام ــل خ ــدم ــات ـه ــا ال ـت ــي كــانــت
تقدمها للنازحين ،بحجة الهجمات التركية على
المنطقة ،كما َّأن إدارة المخيم التابعة (لإلدارة
الذاتية) ال تزال مقصِّرة في أداء واجباتها تجاه
هــؤالء مـتــذرعــة بـعــدم تــوفــر اإلمـكــانــات الكافية،
وعدم مساعدة المنظمات الدولية لها.
ليبقى نــازحــوا هــذا الـمـخـيــم عــرضــة لــأمــراض
بسبب البرد وســوء التغذية ويكونوا ضحايا
التقصير الـحــاصــل فــي أداء الــواجـبــات ،ورمــي
ك ــل طـ ــرف ال ـم ـس ــؤول ـي ــة ع ـل ــى ع ــات ــق ال ـط ــرف
اآلخر ،فض ًال عن أنهم ضحايا الحرب واألعمال
العدائية ،التي ال ناقة لهم فيها وال جمل ،ناهيك
ع ــن اإلت ـج ــار ب ـمــأســات ـهــم ،س ـيــاس ـي ـ ًا وإع ــام ـي ـ ًا،
حــال ـهــم ك ـحــال جـمـيــع ال ـنــازح ـيــن والـمـهـجــريــن،
داخـ ـ ًا وخ ــارج ـ ًا ،مــن قـبــل األطـ ــراف وال ـقــوى
المختلفة ،وبما يناسب مصالح كل منهم ،على
حساب استمرار كارثتهم.

ليرتنا ..فرصة جديدة لالستغالل!
لك أيييي وآخرتها
بعدين! ...يعني ما ح
نخلص من المبادرات
والمبادرين والزحمة
والضحك ع الناس من يللي
عم يطلقوا الحمالت تحت
اسم الليرة ودعمها..
واللي زادت بالتزامن
مع الحملة الحكومية
لمعاقبة المتعاملين
بغيرها ..أو غيرها من
الخلبية اللي ما
المبادرات ُ
عم يحصد نتيجتها إال
نفس النخبة من الناهبين
ع شكل أرباح بجيوبهم..

ǧǧدعاء دادو

فـعـلـيـ ًا ،هــل الـحـمــات بـلـشــت ع مبدأ
دعـ ـ ــم لـ ـلـ ـي ــرة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ول ـل ـن ــاس
المتضررة من الوضع االقتصادي..
كتير مــن الـنــاس الـمـعـتــرة انبسطت
مـ ــن اإلع ـ ــان ـ ــات الـ ـلـ ــي صـ ـ ــارت مــن
التجار والمحالت التجارية وبعض
الشركات اللي صارت تبيع منتجاتها
وسلعها بليرة سورية وحــدة بس!
وح ـص ــر ًا ال ـل ـيــرة ال ـم ـعــدن ـيــة ال ـلــي مــا
عادت متداولة أص ًال..
مع العلم أنو اللي بيمتلك هي الليرة
هـنــن يـلــي مـحـتـفـظـيــن فـيـهــا لـلــذكــرى
أو ك ـ ــرم ـ ــز وطـ ـ ـن ـ ــي ،وف ـ ـ ــي م ـن ــون
ق ــال ــوا «م ـخ ـب ـي ـيــن ه ــل ال ـل ـي ــرة ألن ـهــا
بـتــذكــرنــا بـقـيـمـتـهــا وب ــاألوض ــاع الـلــي
كــانــت أحـســن مــن هـلــق بــوقــت عزها
الحقيقي»..
ومن هون فينا نحكي عن استغالل
المعترين والمشحورين يللي صاروا
بس بدهن يحصلوا ع الليرة كرمال
يـكـسـبــوا أي غ ــرض ه ـنــن عــاجــزيــن
فعلي ًا ع الحصول عليه ...ويلي صار
فيون من الكم الكبير من االستغالل

واالستخفاف بعقولون بالنتيجة...
لــك ص ــار فــي مـيــن عــم يـبـيــع الـلـيــرة
المعدنية الوحدة بـكذا ليرة كمان!!
ي ــا ع ـي ـب ـشــوم ع ـل ـي ـهــون بـ ــس ..كـيــف
ص ـ ــارت ال ـس ـم ـســرة وال ـت ـج ــارة مــو
بـ ــس ب ــالـ ـلـ ـي ــرة ..وبـ ــأحـ ــام ال ـن ــاس
كـ ـ ـم ـ ــان ..غـ ـي ــر ال ـ ـ ــذل تـ ـح ــت ض ـغــط
الحاجة ..وغير الزحمة اللي صارت
ع المحالت الـلــي عاملة الـعــروض..
م ــن ال ـفــافــل وال ـش ــاورم ــا ..لـلـفــروج
والموز والسكر وغيرها من المواد
وال ـس ـلــع ال ـم ـعــروضــة ب ــ«ل ـي ــرة» ..يا
بالش!!
فــي نــاس قــالــت وب ــررت بــأنــو «يلي
عجزت عنه الحكومة حاول الشعب
أنو يعملو» ..بس هاد الحكي طبع ًا
إذا فـعـ ًا هــي الـحـمـلــة كــانــت حقيقية
مــو نـصــب واسـتـغــال وتـعـجـيــز متل
ما شفنا ..ومو وراها نفس حرامية
ال ـن ـه ــار ال ـل ــي م ــا ب ـي ــرح ـم ــوا ..بـغــض
ال ـن ـظــر ع ــن ك ـيــف صـ ــارت ووص ـلــت
لدرجة االبتذال باألخير..
وفي ناس قالت أنو يللي الزم يقوم
بهل الـمـبــادرات هــي الــدولــة نفسها..
م ــو ت ـحــت اس ــم «مـ ـبـ ــادرات أه ـل ـيــة»

وه ـي ــة بــالـحـقـيـقــة ال أه ـل ـيــة وال مــن
يحزنون..
بــال ـن ـهــايــة ،ه ــل ال ـن ـهــب ال ـلــي ص ــار ال
قــدم وال آخــر ش ــي ...وهــل الـضــربــة
اللي أكلتها الناس وفوتتها بغيبوبة
مــؤقـتــة ..الـعــالــم فــاقــت مـنـهــا وشــافــت
أدي ـ ــش صـ ــار اس ـت ـغ ـب ــاء وض ـح ــك ع
اللحى وع أبو موزة كمان..
ب ـك ــل األح ـ ـ ــوال ،م ــا ف ــي ش ــي يـمـكــن
يبعد الـنــاس عــن الــواقــع األلـيــم اللي
عــايـشـتــو ..وعــن المشاكل المعيشية
وال ـم ـشــاكــل االق ـت ـصــاديــة الـحـقـيـقـيــة..
وح ـتــى ال ـلــي نـضـحــك عـلـيـهــم وتـغــرر
فيهم مشي الحال رجعوا صحيو ع

مرارة عيشتهم وحياتهم اليومية..
بيبقى نقول بيكفي غباء واستخفاف
ب ـع ـق ــول الـ ـ ـن ـ ــاس ..لـ ــك ال ـم ـف ــروض
الليرة والعملة بشكل عــام هي رمز
لسيادة الدولة والبلد ..بس لألسف
صــارت مألسة ومسخرة واستغالل
ونهب ..مع وقاحة وتغطية إعالمية
وإعالنية كمان ..والحل الحقيقي إنو
نحط أصبعنا ع الجرح ونحدد شو
هي أسباب االنهيار الحقيقية مشان
ت ـت ـع ــال ــج صـ ـ ــح ..والـ ـ ـ ــدور األس ـ ــاس
بهالشي وبال لف ودوران هو دور
ال ــدول ــة وال ـح ـكــومــة مــو ح ــدا تــانــي..
وي ـم ـكــن أول ش ــي الزم يـصـيــر هــو

أنو ينوضع حد للناهبين الكبار اللي
بلعو البيضة والتقشيرة ..لك وبلعو
البلد كلها كمان..
ي ـع ـنــي حـ ـ ـ ــاااااج ت ـج ـي ـيــر ال ـل ـغــوصــة
والتخبيص باللي صار وعم يصير
ع ال ـن ــاس وبــاس ـم ـهــا وع حـســابـهــا
وع ح ـ ـس ـ ــاب مـ ـصـ ــالـ ـحـ ـهـ ــا ..ألنـ ــو
ال ـنــاس إذا تـحــركــت بـشـكــل حقيقي
ب ــأف ـع ــال وم ـ ـبـ ــادرات ع األرض ح
ت ـك ــون ال ـن ـت ـي ـجــة أك ـي ــد مـخـتـلـفــة عــن
كــل شــي صــار لـهــأ ..ألنها ح تكون
بمصلحتها إلها ومــو بمصلحة حدا
تــانــي أبـ ــد ًا ..وي ــا ري ــت الـلــي مــا فهم
لهأل يفهم!.
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زير الصناعة ..وبئر الحكومة

هل هناك تقصير من قبل الصناعيين واتحاداتهم في شرح معاناتهم أو في عرض مطالبهم طيلة السنين الماضية؟.
هل فع ًال الحكومة ال تعرف أوجاع الصناعة والصناعيين ومعيقات اإلنتاج والعملية اإلنتاجية؟.
هل تنتظر الحكومة فع ًال دراسات واقتراحات جديدة بشأن تذليل صعوبات عمل القطاع الصناعي «عام -خاص»؟.
ǧǧعاصي اسماعيل

كل األسئلة السابقة وغيرها الكثير مما يتبادر
ل ــأذه ــان ت ـبــدو م ـشــروعــة ب ـعــد االطـ ــاع عـلــى
بـعــض مــا رش ــح مــن نـتــائــج االج ـت ـمــاع األخـيــر
ال ــذي ج ــرى بـيــن الـحـكــومــة وات ـح ــادات غــرف
الـصـنــاعــة وبـعــض الصناعيين نـهــايــة األسـبــوع
ال ـم ــاض ــي ،ف ـقــد ظ ـهــر وكـ ــأن ال ـح ـكــومــة تـجـتـمــع
ألول مرة مع الصناعيين لتستمع إليهم وإلى
مواجعهم ومطالبهم!.
مشاكل قديمة متجددة
مـشــاكــل الـقـطــاع الـصـنــاعــي والـصـنــاعــة واإلنـتــاج
عموم ًا ليست جديدة ،فهي قديمة ومتشعبة منذ
مــا قـبــل سـنــي ال ـحــرب واألزمـ ــة ،وق ــد أت ــت هــذه
السنوات لتزيد عليها مشاكل وأزمات وتعقيدات
جــديــدة وعميقة ،ناهيك عــن األضــرار المباشرة
وغير المباشرة التي لحقت بها بسببها ،وصو ًال
إلــى تــوقــف الـكـثـيــر مـنـهــا أو خ ــروج بعضها عن
حيز العملية اإلنتاجية بشكل كامل.
هذه المشاكل تم «تفصيصها» وتفصيلها مرار ًا
وتـ ـكـ ــرار ًا خ ــال ال ـس ـن ـيــن وال ـع ـق ــود ال ـمــاض ـيــة،
وت ـ ــم ع ــرض ـه ــا مـ ــع ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـم ـق ـت ــرح ــات
الـعـمـلـيــة ال ـم ـق ـتــرنــة ب ــال ــدراس ــات واألرق ـ ــام مــن
قبل المعنيين المباشرين بهذا القطاع ،عام أو
خــاص ،لحلحلتها حكومي ًا ،وفــي كــل مــرة يتم
الطلب من هــؤالء تقديم المزيد من الدراسات
واالق ـت ــراح ــات ،وف ــي كــل م ــرة تُـشـكــل الـلـجــان
وتُ ـع ـق ــد االج ـت ـم ــاع ــات وت ـص ــدر ال ـت ـصــري ـحــات،
ودون جدوى بالنتيجة.
قطاع هام ولكن؟
قد ال يختلف اثنان على أن اإلنتاج الحقيقي-
الصناعي -الــزراعــي -هــو أحــد أهــم المقدمات
ل ـل ـخــروج مــن ص ـعــوبــات ال ــواق ــع االق ـت ـصــادي،
بــاإلضــافــة إل ــى دوره ع ـلــى م ـس ـتــوى الـتـنـمـيــة
وم ـعــدالت ـهــا ،الـمــرتـبـطــة «اف ـت ــراض ـ ًا» بــالـخـطــط

الحكومية العامة الموضوعة بهذا الشأن.
ورب ـم ــا ي ـكــاد ال ي ـم ـرُّ ي ــوم دون ال ـحــديــث عــن
اإلن ـت ــاج وال ـص ـنــاعــة وص ـعــوبــات ـهــا ومـعـيـقــاتـهــا،
ســواء بشكل مـبــاشــر مــع الـحـكــومــة ،أو بشكل
غـيــر مـبــاشــر عـبــر وســائــل اإلعـ ــام ،وم ــع ذلــك
مــا زال ــت الـصـعــوبــات عـلــى حــالـهــا ،والـمـعـيـقــات
والتعقيدات مستمرة ،دون حلول.
فــالـمـشــاكــل والـتـعـقـيــدات الـمــرتـبـطــة بــالـصـنــاعــة
واإلن ـتــاج ،وتشابكها مــع غيرها مــن المشاكل
الـمــرتـبـطــة بــالـقـطــاعــات االقـتـصــاديــة والـخــدمـيــة
األخرى ،جعل من هذه المشاكل أزمات تعيق
اإلنتاج والعملية اإلنتاجية ،ومنها على سبيل
الـمـثــال ال الـحـصــر( :أزم ــة الـطــاقــة والــوقــود-
تــو ُّفــر مـسـتـلــزمــات اإلن ـت ــاج -ارت ـف ــاع تـكــالـيــف
اإلنـتــاج -نقص الـيــد الـعــامـلــة -تــذبــذب القيمة
الـشــرائـيــة لـلـيــرة -تــدنــي م ـعــدالت االسـتـهــاك
ف ــي ال ـس ــوق ال ـم ـح ـلــي -م ـح ــدودي ــة األسـ ــواق
ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة ،)...ل ـت ـض ــاف إل ـي ـه ــا ال ـع ـق ــوب ــات
والـحـصــار بــالـتــوازي مــع اسـتـمــرار السياسات
االقـتـصــاديــة المحابية لألنشطة االستثمارية
الـتـجــاريــة والـعـقــاريــة والـخــدمـيــة عـلــى حـســاب
الـ ـقـ ـط ــاع اإلنـ ـتـ ــاجـ ــي ،مـ ــا أدى وي ـ ـ ــؤدي إل ــى
ال ـتــراجــع ال ـمـ َّـطــرد لـلـصـنــاعــة واإلن ـت ــاج ،ولـهــذا
القطاع الحيوي والهام.
مزيد من الدراسات والمقترحات
فــي االج ـت ـمــاع األخ ـيــر بـيــن الـحـكــومــة وات ـحــاد
غ ــرف ال ـص ـنــاعــة وب ـعــض الـصـنــاعـيـيــن بـتــاريــخ
 ،2020/1/23اعـتـبــر رئـيــس الـحـكــومــة« :الـلـقــاء
ن ـق ـطــة ت ـح ــول م ـف ـص ـل ـيــة ف ــي واق ـ ــع ال ـص ـنــاعــة
السورية لمواجهة ظروف الحصار والعقوبات
االق ـت ـصــاديــة ال ـم ـفــروضــة عـلــى ال ـب ــاد» ،وذلــك
بحسب صفحة الحكومة.
أما ما تمخَّض عنه االجتماع فيمكن اختصاره
بالتالي:
تكليف وزارة المالية باالجتماع مــع أصحاب
الفعاليات االقتصادية لمراجعة كل اإلجــراءات

سين التسويف
التنفيذية كانت وما
زالت هي المتسيدة
دائماً وأبداً فبئر
الحكومة العميق
قادر على ابتالع
المزيد والمزيد
من الدراسات
والمقترحات ومن
االجتماعات واللجان

والقوانين التي اتخذتها الحكومة خالل الفترة
الـمــاضـيــة لــدعــم االق ـت ـصــاد ،وخــاصــة مــا يخص
الصناعة وتقديم مقترحات جديدة تهم اإلنتاج
وخاصة للمناطق الصناعية المتضررة.
الطلب من الفعاليات الصناعية تقديم مقترحات
عملية لتحفيز اإلنتاج السيَّما في ظل التوجه
ال ـح ـكــومــي ل ـت ـكــريــس ال ـت ـشــارك ـيــة م ــع ال ـق ـطــاع
الخاص وتعزيز الخطوات التشريعية الرامية
إلى دعم مدخالت اإلنتاج.
تـكـلـيــف وزارات االق ـت ـصــاد والـصـنــاعــة وهـيـئــة
التخطيط والـتـعــاون الــدولــي دراســة مشروع
صك تشريعي لتنظيم العمل الصناعي ودراسة
ـروع إلعـفــاء الـمـنـشــآت الصناعية
مـســودة مـشـ ٍ
المتضررة بفعل اإلرهاب من الغرامات.
ال ـط ـل ــب مـ ــن اتـ ـحـ ــاد غ ـ ــرف ال ـص ـن ــاع ــة إج ـ ــراء
توصيف لــواقــع كــل قـطــاع صناعي على حــدة،
وتـقــديــم الـمـقـتــرحــات الــازمــة لتفعيله وتــأمـيــن
متطلباته.
إعـ ـ ــداد خـ ــارطـ ــة ص ـن ــاع ـي ــة فـ ــي كـ ــل م ـحــاف ـظــة،
وتـ ــوص ـ ـيـ ــف واقـ ـ ـ ــع الـ ـمـ ـنـ ـشـ ــآت الـ ـمـ ـتـ ـض ــررة
والمتوقفة وإعادتها إلى العمل واإلنتاج.
دراس ــة وض ــع آلـيــة جــديــدة أو بــدائــل لتمويل
استيراد المواد األولية ومستلزمات اإلنتاج،
وسيتم اإلعالن عنها خالل األسبوع القادم.
الـعـمــل الـمـشـتــرك بـيــن الـحـكــومــة واتـحــاد غــرف
الـصـنــاعــة لــوضــع سـيــاســة ضــريـبـيــة تـســاهــم في
دعم اإلنتاج المحلي بكافة مفاصله.
تشكيل «غرفة عمليات» من الجهات الحكومية
المعنية واتحاد غرف الصناعة للمساهمة في
مكافحة البضائع المهربة.
أي مزيد من الدراسات واالقتراحات والمزيد
مــن الـلـجــان واالج ـت ـمــاعــات ،والـمــزيــد مــن هــدر
الوقت والمراوحة في المكان.
مطالب ولقاءات واجتماعات سابقة
ربـ ـم ــا بـ ـه ــذا الـ ـصـ ــدد مـ ــن ال ـم ـن ــاس ــب ال ـتــذك ـيــر
بالمؤتمرات الصناعية التي عقدت سابق ًا ومآل
توصياتها ،والكثير مــن االجـتـمــاعــات النوعية
ال ـتــي ع ـقــدت ب ـشــأن ال ـق ـطــاع الـصـنــاعــي ،ســواء
كانت حكومية ،أو بين الحكومة والصناعيين
وات ـح ــاده ــم ،وال ـتــي لــم تـخـتـلــف بـنـتــائـجـهــا عن
نتائج االجتماع األخير ،ومنها:
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اجتماع عمل حكومي بتاريخ  2016/9/17حمل
عنوان« :وضــع اآللية التنفيذية لخطة وزارة
الـصـنــاعــة المتعلقة بتنشيط الـقـطــاع الصناعي
العام والخاص».
اجـتـمــاع الت ـحــادات غــرف الـتـجــارة والـصـنــاعــة
والـ ــزراعـ ــة واتـ ـح ــاد ال ـم ـص ـدِّري ــن وال ـحــرف ـي ـيــن
برئاسة رئيس الحكومة بتاريخ .2017/1/21
لقاء نوعي بين الفريق الحكومي االقتصادي
واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة
وال ـس ـيــاحــة وال ـم ـص ـدِّريــن وال ـحــرف ـي ـيــن لـتـقـيـيــم
ال ـع ـم ــل ،ووض ـ ــع أسـ ــس م ــرح ـل ــة ج ــدي ــدة مــن
التعاون والشراكة لتحقيق التنمية االقتصادية
برئاسة رئيس الحكومة بتاريخ .2018/12/22
وغ ـيــرهــا الـكـثـيــر م ــن ال ـل ـق ــاءات واالج ـت ـمــاعــات
وال ـت ـصــري ـحــات ،وال ـت ــي ل ــم تـخـتـلــف بـنـتــائـجـهــا
عن مضمون االجتماع أعاله ،والتي لم تسفر
من الناحية العملية عن شــيء إيجابي حقيقي
على مستوى دعم الصناعة واإلنتاج ،أو على
مستوى تذليل بعض الصعوبات والمعيقات،
فالدراسات مطلوبة والخرائط بحاجة إلعادة
رس ـ ــم م ـ ـج ـ ــدد ًا ،مـ ــع ت ـج ـي ـيــر ب ـع ــض ال ـق ـضــايــا
الـمـطــروحــة بــإعــادتـهــا إلــى االت ـحــادات مــن أجل
إعادة رفعها مجدد ًا ،وهكذا..
أم ــا الـمـلـفــت مـمــا رش ــح عــن االج ـت ـمــاع األخـيــر
أعـ ــاه ف ـهــو ال ـق ــول «إنـ ــه ت ــم تـنـفـيــذ تــوص ـيــات
الـمــؤتـمــر الـصـنــاعــي الـثــالــث الـتــي تـتـنــاســب مع
اإلمـكــانــات الـمـتــاحــة ومــا تبقى مــن التوصيات
التي لم تنفذ ،فهي تحتاج لظروف وإمكانات
خــارج ظــروف الـحــرب الحالية» ،مــع العلم أن
المؤتمر الصناعي الرابع الذي كان من المقرر
عقده بداية هذا العام قد تم تأجيله إلى أجل غير
مسمى ،بسبب عــدم تنفيذ توصيات المؤتمر
الثالث بحسب ما صرح به رئيس اتحاد غرف
الصناعة نهاية الـعــام الماضي ،والمؤسف هو
االقــرار بالمماطلة بتنفيذ التوصيات إلى حين
تـغـيــر ال ـظــروف الـمــرتـبـطــة بــالـحــرب واألزم ــة،
ومــا على الصناعيين إال االنـتـظــار واالنـتـظــار،
والنتيجة أن سين التسويف التنفيذية كانت
وم ــا زال ــت هــي الـمـتـسـيــدة دائ ـم ـ ًا وأبـ ــد ًا ،فبئر
ال ـح ـكــومــة ال ـع ـم ـيــق قـ ــادر ع ـلــى اب ـت ــاع الـمــزيــد
وال ـمــزيــد مــن ال ــدراس ــات وال ـم ـق ـتــرحــات ،ومــن
االجتماعات واللجان.
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«فلنكن واقعيين» أو «غير حالمين» ،جملة تتكرر كثيراً في اإلعالم الرسمي وشبه الرسمي الذي يتعامل اضطرارياً مع الوضع االقتصادي الصارخ ...يدعونا اإلعالميون
والمحللون األكاديميون إلى «الواقعية االقتصادية» .وهذه الواقعية تظهر فجأة عند الحديث عن :التوجه شرقاً ،وإزاحة الدوالر ،واالستيراد عن طريق الدولة،
والتبادل بالعمالت المحلية...

«الواقعيون» االقتصاديون..

المتمسكون بالدوالر
يتفق الجميع
أن نقص الدوالر
والطلب الكبير عليه
والمتاجرة به،
واالعتماد الواسع على
االستيراد ،عناوين
أساسية في التأزم
االقتصادي الحالي
وفي مستويات
األسعار ومعدالت
الربح الجنونية .ولكن
عندما يذهب الحديث
إلى الحلول الجذرية
لهذه المسألة:
بتقليص االستيراد
لألساسيات،
وتحويله إلى استيراد
دون دوالر .يظهر
«العقالنيون» ليقولوا
إن هذا األمر صعب
وغير ممكن.

ǧǧعشتار محمود

إزاحة الدوالر :صعبة لكن ممكنة
بالفعل التعامل بالعمالت المحلية ليس
مـســألــة شــائـعــة عــالـمـيـ ًا ،ولــم يـتـحــول إلــى
نمط معمّم مع استمرار هيمنة الــدوالر
عـلــى الـتـبــادالت الــدولـيــة .ورغــم تـســارع
وتيرة التجارة بالعمالت المحلية ،فإن
هــذه العمليات ال تــزال تتم تحت غطاء
دول كـ ـب ــرى ذات عـ ــاقـ ــات س ـيــاس ـيــة
واقتصادية متشعّبة وتدخل في مواجهة
مع الغرب.
روس ـ ـيـ ــا والـ ـصـ ـي ــن رائ ـ ــدت ـ ــان فـ ــي ه ــذا
الـمـجــال ،مـثــل تــوســع الـتـجــارة الصينية
الروسية بالعمالت المحلية ،واتفاقات
تجارية استثمارية مباشرة بين الدول
ك ـم ــا ب ـي ــن ال ـه ـن ــد وروس ـ ـيـ ــا فـ ــي بـعــض
ال ـج ــوان ــب وخ ــاص ــة ال ـع ـس ـكــريــة ،وبـيــن
إيران وروسيا ،وتركيا وروسيا .حيث
تعتبر روسـيــا الـمـهـدّدة بشكل مستمر
ب ـتــوس ـيــع ال ـع ـق ــوب ــات ال ـغ ــرب ـي ــة مـهـتـمــة
بهذا المجال ألسـبــاب اقتصادية أمنية.
وكذلك الصين التي تسعى إلى تقليص
ح ـصــة الـ ـ ــدوالر م ــن ت ـجــارت ـهــا الــدول ـيــة
وتحويل اليوان إلــى عملة معتمدة في
ال ـت ـبــادالت .ويـظـهــر ه ــذا فــي الـعــاقــات
الصينية الخليجية مثل قطر واإلمارات
بالدرجة األولى ،ومع إفريقيا بوضوح
أكثر.
ن ـي ـج ـي ــري ــا م ـ ـث ـ ـ ًا ،انـ ـضـ ـمـ ــت ف ـ ــي ش ـهــر
 2019-8إلى عمليات تشكيل احتياطي
مـ ــركـ ــزي ب ــالـ ـي ــوان ال ـص ـي ـن ــي ،ووق ـع ــت
الحكومتان الصينية والنيجيرية اتفاق ًا
ل ـم ــدة ث ــاث س ـن ــوات ل ـت ـبــادل ال ـع ـمــات
ب ـق ـي ـم ــة  2,5م ـل ـي ــار دوالر ،إذ بـ ــدأت
نيجيريا تبيع اليوان لتجارها المحليين
وقـطــاع أعمالها لـيـسـتــوردوا مــن الصين
بالعملة الصينية مباشرة .ونيجيريا هي
آخــر دولــة انضمت إلــى هــذه االتفاقيات
مــن أص ــل  14دول ــة إفــريـقـيــة أخ ــرى في
شرق وجنوب إفريقيا.
ت ـج ــارب ال ـت ـعــامــل بــال ـع ـمــات الـمـحـلـيــة
أص ـب ـح ــت مـ ــوجـ ــودة ،وب ـي ـن ـهــا م ــا هــو
مشترك :أو ًال وجود أطراف هي دول
ك ـبــرى مــع ق ــدرة اس ـت ـقــال اقـتـصــادي
عالية عن المنظومة الغربية ،وصاحبة
م ـ ـش ـ ــروع وط ـ ـنـ ــي اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ع ـ ــام.
وثــانـيـ ًا عــاقــات واتـفــاقـيــات بين الــدول
مـبــاشــرة ،لتنسّق السياسة الحكومية
عالقات األطــراف االقتصادية وقطاع
األعمال.
فــي الـحــالــة الـســوريــة األط ــراف الــدولـيــة
ال ـعــام ـلــة ع ـلــى إزاحـ ــة ال ـ ــدوالر ه ــي أكـثــر
األطــراف إيجابية فــي األزمــة السورية:
تدعم طروحات الحل السياسي وإعادة
اإلع ـم ــار واالس ـت ـق ــرار ،وت ـب ـقــي عــاقــات
رسمية وال تلتزم بالعقوبات ،وبالتالي
اس ـت ـع ــداده ــا ع ـ ـ ٍـال ل ـع ــاق ــات اق ـت ـصــاديــة
م ـحــددة ،وف ــي م ـجــال األســاس ـيــات على
األق ـ ــل .ول ـك ــن األطـ ـ ــراف ال ـم ـح ـل ـيــة غـيــر
مستعدة إلزاحة الدوالر بعد...

الصعوبة محلية :تقليص الربح
من  500إلى %10
االقتصاديون واإلعالميون السوريون
ومن خلفهم القرار الحكومي ومن خلفهم
أصـحــاب الـمـصــالــح االقـتـصــاديــة الـكـبــرى
ف ــي ق ـطــاع ال ـم ــال واألع ـم ــال وال ـت ـجــارة،
وبـعـمــق ه ــؤالء جـمـيـعـ ًا أص ـحــاب الـنـفــوذ
والـسـلـطــة وال ـمــال مــن الـنـخــب الـســوريــة
الـمـتـحـكـمــة ...جميع هــؤالء «واقـعـيــون»
ويرون أن مسألة إزاحة الدوالر مسألة
ص ـع ـب ــة وغـ ـي ــر مـ ـت ــاح ــة ،وإن ت ـح ــدث ــوا
فـيـهــا فــإن ـهــم «ي ـق ـزّمــون ـهــا» ل ـت ـكــون آم ــا ًال
وتطلعات.
إن االس ـت ـيــراد مــن الـصـيــن بــال ـيــوان ،أو
مــن روسـيــا بــالــروبــل ،يتطلب مـبــادرات
واتـ ـف ــاق ــات رس ـم ـي ــة ع ــال ـي ــة ال ـم ـس ـتــوى.
تـنـسّـقـهــا الـسـلـطــات الـحـكــومـيــة والـنـقــديــة
ال ـع ـل ـي ــا ب ـي ــن الـ ـ ـ ــدول :ل ـف ـت ــح ح ـس ــاب ــات
مشتركة وإيـجــاد بنية مالية ومصرفية
معتمدة ،وإيجاد آليات إشراك األطراف
االقتصادية المحلية المستوردة.
هـ ــذه الـ ـمـ ـبـ ــادرات ل ــم ت ـت ــم ،ومـ ــا يـنـقـلــه
«الــواقـعـيــون االقـتـصــاديــون» يشير إلــى
مـسـتــوى عــدم جــديــة الـتـعــاطــي مــع هــذه
ال ـم ـس ــأل ــة ،وب ــال ـت ــال ــي ض ـع ــف ال ـم ـب ــادرة
بأفضل األحوال ،إن لم يكن إغالقها.
أم ـ ــا ال ـ ـسـ ــؤال ل ـ ـمـ ــاذا؟ ي ـض ــع الـ ـج ــواب
الـ ــواضـ ــح والـ ـص ــري ــح مـ ــاثـ ـ ًا أم ــامـ ـن ــا...
االسـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ــراد فـ ـ ــي سـ ـ ــوريـ ـ ــة فـ ـ ــي ظ ــل
ال ـع ـقــوبــات ه ــو ن ـشــاط أس ــاس للنخب
المالية ،وهو يجمع أرباح ًا كبرى تصل
ف ــي ب ـعــض الـ ـم ــواد ال ـي ــوم إلـ ــى %500
وع ـشــرات م ـل ـيــارات ال ـل ـيــرات فــي شهر

إن االستيراد
باتفاقيات بين
الدول قد يعيد
لجهاز الدولة
دوره االقتصادي
بعد أن أصبح
«موضوعاً على
الرف»

واح ــد! هــذا الــربــح يـصـبــح م ـهــدد ًا فعلي ًا
في حال إزاحــة الــدوالر من االستيراد،
أو االستيراد بالقنوات الرسمية دون
وسطاء.
فعمليات استيراد األساسيات لسورية
وتسعيرها بأسعار مضاعفة عــن الكلف
العالمية ،يعتمد على مسألتين :استمرار
نقص الــدوالر والمتاجرة بــه ،واحتكار
االس ـت ـي ــراد ل ــدى ق ـ ّل ــة تـمـتـلــك ح ـســابــات
ب ــال ــدوالر فــي ال ـم ـصــارف الـمـحـلـيــة وفــي
الخارج.
الوصول إلى اتفاقيات بين الدول يعني
ت ـق ـل ـيــص ال ــرب ــح م ــن اسـ ـتـ ـي ــراد ال ـم ــواد
األساسية إلى نسبة  %10-5وهو معدل
الربح المقدّر والمنطقي الستيراد مواد
غــذائ ـيــة أســاس ـيــة بـكـمـيــات ك ـب ـيــرة .ففي
االت ـف ــاق ـي ــات ب ـيــن ال ـ ــدول ي ـتــم الـتـسـعـيــر

على أسعار قريبة من األسعار العالمية
الوسطية ،وبتكاليف هامشية لعمليات
ال ـن ـق ــل وال ـش ـح ــن وال ـت ــأم ـي ــن ،وأس ـع ــار
م ـس ـت ـق ــرة ال ت ــرت ـب ــط ب ـت ـق ـل ـب ــات س ـعــر
ال ــدوالر ،وقــد تــؤدي عملي ًا إلــى تراجع
كبير وســريــع فــي سـعــره المعتمد على
طـلــب كـبــار الـمـسـتــورديــن والـمـضــاربـيــن
عليه.
واألهـ ــم ،أن االس ـت ـيــراد بــاتـفــاقـيــات بين
ال ـ ــدول ق ــد ي ـع ـيــد ل ـج ـهــاز ال ــدول ــة دوره
االقـتـصــادي ،بعد أن أصـبــح «مــوضــوعـ ًا
ع ـل ــى ال ـ ـ ــرف» وم ـع ـن ـي ـ ًا ب ــال ـح ــدي ــث عــن
وه ـم ـيــة ال ـس ـعــر وال ـمــراق ـبــة والـمـعــاقـبــة،
وإج ــراءات تــراقــب آخــر حـلـقــة ،وتعاقب
مــن يمسك الــدوالر ويبيعه ،وليس من
يستورد بأسعار مضاعفة وعلى أساس
دوالر السوق!

الدفاع عن «الربح اإلجرامي»
إن الــوصــول التفاقيات إلزاحــة ال ــدوالر تعني تقليص الــربــح إلــى مستويات  %10-5فــي الـمــواد الغذائية
األساسية ،وقد تعني توقف ربح الــدوالر نهائي ًا .وتقليص الربح بهذه المستوى سيعني خسائر كبرى
لكبار المتنفذين والنخب وحائزي الــدوالر ،وهــؤالء يفعلون المستحيل لتجنب خسائر بهذا الحجم .أقل
مــا يمكن أن يفعلوه هــو الــدعــايــة والـتـســويــق لـعــدم واقـعـيــة هــذه الـطــروحــات ،وقــد يــذهــب هــؤالء لــإجــرام
االقتصادي وفتح احتماالت الفوضى في سبيل هذا الربح ،وهو ما يحصل اليوم.
إن تجارة األساسيات بهذا المستوى من الربح هو تهديد البالد الهشّة بإيغال في الهشاشة والعودة إلى
االقتراب من الخطوط الحمراء للتصعيد األمني والعسكري الذي يضعه الجوع أمام الجميع.
على «الواقعيين» الذين يعتبرون إزاحة الــدوالر «غير واقعية» أن يقيسوا األمور بنتائجها الفعلية ،إنهم
عملي ًا يدافعون عن استمرار االستيراد بــالــدوالر وعــن استمرار الوضع الحالي ،ويــرون أن الواقعي هو
حصر اإلجــراءات بالرقابة ،أي «بــا شــيء» ...واألهــم ،أن الدفاع عن استمرار الوضع الحالي يــؤدي إلى
تفعيل القوانين االقتصادية االجتماعية الواقعية فع ًال ،التي تقول إن مزيد ًا من اإليغال في اإلفقار والفاقة
والربح اإلجرامي ،يؤدي حكم ًا إلى الفوضى.
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الزيت النباتي ربح شهري يقارب  8مليارات ليرة
يبلغ السعر الوسطي ألسعار زيت دوار
الشمس عالمياً حوالي  805دوالرات
للطن ،يضاف إليها تكاليف شحن ونقل
وتخليص تقارب  40دوالرًا على الطن
واصلة إلى الموانئ السورية .ما يعني
أن تكلفة الليتر تصل إلى  0,92دوالرًا
لالستهالك المحلي دون الربح .وهذه
التكلفة على سعر السوق للدوالر مقابل
الليرة تعني أن الكلفة تقارب  920ليرة
تقريباً.

ǧǧقاسيون

ولـكــن الــزيــوت وال ـس ـمــون الـنـبــاتـيــة هــي مــواد
مـ ــوجـ ــودة ض ـم ــن ال ـق ــائ ـم ــة ال ـض ـي ـق ــة ل ـت ـمــويــل
الـمـسـتــوردات ،أي يـفـتــرض أنـهــا تحصل على
تـمــويــل بـ ــدوالر بــالـسـعــر الــرس ـمــي ال ـم ـقــارب لـ
 440ليرة مقابل الدوالر .وهو األمر الذي من
المفترض أن ينعكس على كلفة الليتر الواصل
للموانئ السورية بحوالي 400 :ليرة.
إن هذه التكاليف تعني أن الربح المدفوع من
سـعــر الـلـيـتــر الـمـحـلــي ي ـتــراوح مــن  280لـيــرة
لليتر إذا كــان الــزيــت الـمـسـتــورد مـسـعّــر ًا على
سـعــر دوالر ال ـســوق ،وي ـصــل إل ــى  800لـيــرة
مربح ًا في الليتر ونسبة  %100من التكلفة في
حال كانت هذه الزيوت ممولة بــدوالر بسعر
 440ليرة.
الـحــاجــة الـشـهــريــة الـتـقــديــريــة لـلــزيــوت النباتية
تقارب  10آالف طن شهري ًا ،بمعدل  5ليترات
لكل أسرة شهري ًا ،واعتبار أن الحاجة يجب أن
تغطي  10ماليين سوري فقط.
إن هذه الكميات يمكن أن تحقق أرباح ًا تقارب
 3م ـل ـي ــارات ل ـيــرة م ــن ف ــرق الـتـكـلـفــة الـعــالـمـيــة
ع ــن س ـع ــر الـ ـس ــوق وب ـس ـع ــر دوالر ال ـس ــوق.

وتـحـقــق ربـحـ ًا مــن فــرق سـعــر ال ــدوالر يـقــارب
 4,7م ـل ـي ــارات ل ـيــرة ت ـقــري ـب ـ ًا .ل ـي ـضــاف الــزيــت
إل ــى ال ـمــواد عــالـيــة الــربــح بـشـكــل اسـتـثـنــائــي...
ومجموع أربــاح شهرية تصل إلــى  7,7مليار
ليرة شهري ًا.
وطبع ًا هذه األرباح تتوزع بين المستوردين
وال ـم ـصــارف وشــركــات ال ـصــرافــة والـمـتـنـفــذيــن
وحــائــزي ال ــدوالر وحـلـقــات الــربــح واإلت ــاوات
األخرى ،بينما يدفعها مستهلكو الزيت لهؤالء
القلة.
تـعـيــد ه ــذه ال ـم ـقــارنــات األول ـي ــة اإلش ـ ــارة إلــى
إم ـك ــان ــات ت ـخ ـف ـيــض أس ـع ــار الـ ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة
األساسية وعدم جدوى تمويل المستوردات،
وإمكانية تخفيض سعر الليتر إلى حدود 400
لـيــرة لــزيــت دوار الشمس ،عــوضـ ًا عــن سعره
في السوق الذي يقارب  1200ليرة لليتر.

 47مليون ليرة استثمار مقابل كل عامل في 2019
صدرت تصريحات لهيئة االستثمار السورية حول المشاريع االستثمارية التي يتم ترخيصها وتنفيذها ،إذ أشار
مدير هيئة االستثمار مدين دياب إلى أن المشاريع االستثمارية قيد التنفيذ هي  %30من المشاريع المشملة
تشغل
والمستقطبة في  .2019وقد بلغت التكاليف االستثمارية لهذه المشاريع  119مليار ليرة سورية ،وهي ّ
عملياً  2495فرصة عمل جديدة .مع اإلشارة إلى أن نسبة  %62من المشاريع صناعية.

ǧǧقاسيون

وه ــذا االسـتـثـمــار الـخــاص الـمـنـفــذ وفــق قوانين
الترخيص االستثماري ،يشكل نسبة ال تتعدى
 %1مــن الـنــاتــج الـسـنــوي ال ـســوري فــي األع ــوام
ال ـســاب ـقــة ( )2017ب ـح ــدود  8000م ـل ـيــار لـيــرة
تقريب ًا.
ومستوى تشغيلها للعمال ،بمعدل وسطي 47
مليون ليرة استثمار مقابل كل عامل تشير إلى
معدل كثافة رأس المال مقابل العمالة بالمقاييس
ال ـســوريــة .ف ــإذا مــا قـيــس ه ــذا الـمـبـلــغ بــالــدوالر
فــإنــه قــد ي ـقــارب  67أل ــف دوالر (بـسـعــر 700
أعـلــى سعر رسـمــي معتمد) .بينما كــانــت الكلفة

االستثمارية لتوليد فرص العمل في المشاريع
الصناعية االستثمارية عام  2010تقارب136 :
ألــف دوالر مقابل العامل ،فــي انخفاض لكثافة
رأس الـمــال عــن مستوى مــا قبل األزم ــة .وهو
أحد مؤشرات تراجع االستثمار عن مستويات
ما قبل األزمة وحتى عن مستويات عام .2017
حيث في  2017توسعت المشاريع االستثمارية
الصناعية ،ووصـلــت إلــى استثمار مبالغ كبرى
قاربت  489ألف دوالر مقابل كل عامل.
وه ــذا طـبـعـ ًا وفــق األرق ــام الـمـعـلـنــة حـكــومـيـ ًا ،مع
اإلش ــارة إلــى أن تخفيض عــدد الـعـمــال هــو أحــد
أعراف العمل االستثماري ،وتحديد ًا في الصناعة
الخاصة في مسعى لتخفيض تكاليف التأمينات.

ليتر زيت دوار الشمس بين الكلفة والسعر -ليرة سورية

كلفة استيراد الكغ النهائية دوالر440
كلفة استيراد الكغ النهائية دوالر 1000ليرة
السعر المحلي للكغ

400

920
زيت دوار الشمس

1200
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انعقد منتدى دافوس العالمي  2020وانتهى في  ،1-24المؤتمر األبرز للنخب الغربية يخفت نجمه
عاماً بعد عام ...في عام  1960كانت دافوس بلدة سويسرية ال يتعدى عدد سكانها  10آالف نسمة،
ومنذ عام  1971بدأ المنتدى في هذه البلدة ،ليتحول الحقاً إلى أهم المنتديات االقتصادية العالمية
ال تنافسه إال اللقاءات الدورية لصندوق النقد والبنك الدولي ،من حيث عدد الدول الممثلة ،وعدد
المشاركات الرسمية والضيوف والصحفيين.

ǧǧليلى نصر

الـمـنـتــدى بـبــدايــاتــه كــان أوروب ـي ـ ًا ،وكــان
م ـع ـن ـي ـ ًا ب ـم ـســألــة ال ـت ـنــاف ـس ـيــة األوروبـ ـي ــة
ال ـعــال ـم ـيــة ،وق ــد ل ـعــب دور ًا حــاس ـم ـ ًا فــي
تـشـكـيــل االت ـح ــاد األوروب ـ ــي .ول ـكــن مع
عــام  1987غـيّــر المنتدى صفته واسمه
األوروبـيّـيــن ،وأضـفــى على نفسه طابع
الـعــالـمـيــة ،وت ـح ـوّل داف ــوس إل ــى منصة
تطلق أبرز األفكار االقتصادية والمالية
التي تمّت عولمتها خالل الثالثين عام ًا
الماضية بعد أن أصبح الوزن األمريكي
فيه أساس ًا.
انقسام وتعميم اقتصادي
وسياسة موجهة
م ـنــذ ع ــام  2016ت ـقــري ـب ـ ًا يـظـهــر انـقـســام
الـنـخــب الـغــربـيــة فــي الـمـنـتــدى بــوضــوح،
فعلى الرغم من َّأن ترامب قصد المؤتمر
مرتين خــال ثالثة أعــوام -وهــو معدل
م ــرت ـف ــع ل ـل ـح ـض ــور قـ ـي ــاسـ ـ ًا ب ــال ــرؤس ــاء
السابقينّ -إل أن االتـجــاهــات المختلفة
ف ــي ال ـت ـع ــام ــل م ــع األزمـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة
العالمية تظهر واضحة في المؤتمر.
ي ـ ــرى ال ـب ـع ــض فـ ــي الـ ـشـ ـع ــار ال ـع ــري ــض
لــدافــوس ( 2020الــرأسـمــالـيــة للجميع)
واح ــد ًا مــن مــؤشــرات إدارة التناقضات
بين التوجهات المختلفة ،ومــؤشــر ًا إلى
الميل للتعميم نتيجة صعوبة الـتــوافــق.
فالمؤتمر لم يعد منصة جامعة إلطالق
الخطط والتوجهات كما كان سابق ًا.
كما يرى متابعون؛ بأن دافــوس أصبح
يعطي الجوانب السياسية ومسائل مثل
الـنـســويــة وال ـج ـنــدرة وح ـقــوق األقـلـيــات

والمثليين تركيز ًا عالي ًا ،ويشكل واحدة
مــن منصات الـبــروبــاغـنــدا األســاسـيــة في
هذا المجال.
أمــا فــي الـجــانــب االقـتـصــادي فــالـعـنــاويــن
ع ــريـ ـض ــة وك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،ول ـ ـكـ ــن ال ـم ـس ــائ ــل
المتعلقة :بالبيئة ،والتكنولوجيا الرقمية،
والذكاء الصناعي تنال تركيز ًا مباشر ًا.
الـحـمــائـيــة ال ـت ـجــاريــة ل ــم ت ـكــن ه ــذا ال ـعــام
مــوضــوعـ ًا إشـكــالـيـ ًا ب ــارز ًا كـمــا كــانــت في
ال ـع ــام ـي ــن ال ـس ــاب ـق ـي ــن ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
إعــادة الـطــروحــات الـتــي تــربــط التراجع
االقـتـصــادي الـعــالـمــي بــالـحــرب التجارية
ال ـت ــي ي ـط ـل ـق ـهــا تـ ــرامـ ــب ،م ـق ــاب ــل ال ــدف ــاع
األمريكي عن هذه السياسات.
البيئة عنوان يتصدر المنتدى
ظهرت واحــدة من أوجه الخالفات بين
أجـنـحــة ال ـمــال الـعــالـمــي مـمـثـلــة بــالـمــوقــف
م ــن ال ـت ــوج ـه ــات االس ـت ـث ـم ــاري ــة ل ـل ــدول
وسـ ـي ــاس ــات الـ ـط ــاق ــة ،وم ـس ــأل ــة ال ـب ـي ـئــة
تحديد ًا.
فـبـيـنـمــا رأى مـيـنــوشـيــن وزي ــر الـخــزانــة
األمــريـكــي ورئـيــس الــوفــد الـمـشــارك بأن
الـطــاقــة األح ـفــوريــة مـنـخـفـضــة الـتـكــالـيــف
هي المحرك األساس المضمون لزيادة
الـنـمــو الـعــالـمــي ،والـتـشـغـيــل ،مـسـتـشـهــد ًا
بنجاح النموذج األمريكي أو (برنامج
ترامب) في هذا المجال.
فــإن كريستين الغ ــارد الــرئـيــس الجديد
لـلـبـنــك ال ـمــركــزي األوروب ـ ــي ،والــرئـيــس
الـســابــق لـصـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ،كــانــت
ت ـط ــرح االس ـت ـث ـم ــار ف ــي ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
الـبـيـئـيــة ال ـخ ـضــراء كـطــريــق وحـيــد لنمو
م ـس ـت ــدام ،وت ــدع ــو إل ــى دف ــع ال ـشــركــات

ل ـل ـم ـس ــاه ـم ــة فـ ــي ال ـ ـتـ ــزامـ ــات ت ـخ ـف ـيــض
االن ـ ـب ـ ـعـ ــاثـ ــات ال ـ ـح ـ ــراري ـ ــة وذلـ ـ ـ ــك ع ـبــر
الضرائب والقوانين.
مــؤت ـمــر داف ـ ــوس واحـ ــد م ــن الـمـنـصــات
ال ـعــام ـلــة ع ـلــى ت ـحــويــل ال ـم ـســألــة الـبـيـئـيــة
إلــى القضية االقـتـصــاديــة رقــم واحــد قيد
النقاش العالمي( ،األمر الذي يظهر من
ت ـص ـدّر الـطـفـلــة الـســويــديــة الـنــاشـطــة في
المجال البيئي غريتا ثونبرغ للعناوين
الـصـحـفـيــة الـمــرتـبـطــة بـمـنـتــدى داف ــوس،
والتي تحضر المؤتمر للعام الثاني على
التوالي).

إن القضية
البيئية تفرض
نفسها على
النموذج
االقتصادي
العالمي
المتناقض
مع التقدم بل
واالستمرار

النخب تحمي الكرة األرضية!
إن القضية البيئية تـفــرض نفسها على
النموذج االقتصادي العالمي المتناقض
مـ ــع الـ ـتـ ـق ــدم بـ ــل واالس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار ،ول ـك ـنّ
ت ـب ـنــي جـ ــزء هـ ــام م ــن ال ـن ـخــب الـعــالـمـيــة
لهذه القضية ال يرتبط (بحماية الكرة
األرضية) فقط على كل حال ،وقد يكون
تـبـنـيـهــا بـمـثــابــة ع ـن ــوان وغ ـط ــاء لـخـطــط
اإلن ـق ــاذ الـحـكــومـيــة ال ـبــدي ـلــة ال ـضــروريــة
في وقــت األزمــات االقتصادية ،وإحــدى
أدوات الصراع بين األجنحة ...فالمؤتمر
الذي طغت عليه النقاشات اإليكولوجية
خ ـل ــص إلـ ــى ت ـع ـهــد  300ش ــرك ــة ك ـبــرى
بزرع تريليون شجرة حتى عام !2030
ي ـن ـب ـغــي اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى أن الـمـخـتـصـيــن
االقـ ـتـ ـص ــاديـ ـي ــن فـ ــي ال ـم ـس ــأل ــة ال ـب ـي ـئ ـيــة
يعتبرون أن تخفيض االنبعاثات كواحد
فـقــط مــن مــؤشــرات األزم ــة البيئية غير
ق ــاب ــل ل ـل ـحــل الـ ـجـ ــذري ،والـ ــوصـ ــول إلــى
التخفيض المطلق النبعاث غاز  CO2لن
يكون إال بتغيير هدف العملية اإلنتاجية
العالمية مــن الــربــح إلــى تلبية الحاجات
وت ـغ ـي ـي ــر كـ ــامـ ــل الـ ـنـ ـم ــط االس ـت ـه ــاك ــي
واإلن ـت ــاج ــي ل ـي ـت ـجــاوز الــرأس ـمــال ـيــة ،أمــا
فــي ال ـحــدود الـحــالـيــة فــإن تحقيق هــدف
ال ـت ـخ ـف ـيــض ال ـن ـس ـبــي ل ــان ـب ـع ــاث ــات غـيــر
م ـض ـمــون ال ـت ـح ـقــق .خ ــاص ــة م ــع وج ــود
جـ ـن ــاح ك ــام ــل فـ ــي ال ـح ـك ــم االق ـت ـص ــادي
العالمي لم يصل إلى مستوى االعتراف
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بوجود أزمة بيئيّة (– Tim Jackson
)prosperity without growth
وه ـ ــذا م ــا ي ـظ ـهــر ع ـلــى ال ـض ـفــة األخـ ــرى
ف ــي م ـن ـتــدى داف ـ ــوس ،ح ـيــث ال ـن ـمــوذج
األمــري ـكــي ال ــذي يـمـثـلــه ت ــرام ــب ي ـحــاول
نسف المسألة البيئية وعــدم االعـتــراف
بها ،والتركيز على المسار االقتصادي
لدعم الشركات عبر تخفيض التكاليف:
تكاليف الطاقة وتكاليف الضرائب ،وعبر
تزويدها بالمال المطبوع والديون بأقل
فائدة ممكنة وصو ًال إلى صفر أو سالب.
التوافق على تجاهل األزمة
رغم الخالفات التي ظهرت بين الطرفين
فــي ه ــذه الـمـســائــلّ ،إل ّأن مـنـتــدى هــذا
العام يظهر اتفاق الطرفين على تجاهل
(الـفـيــل الـقــابــع فــي الـغــرفــة) ،والـمـقـصــود
ت ـجــاهــل األزم ـ ــة ال ـم ـتــوق ـعــة ف ــي ال ـق ـطــاع
المالي ،الذي ينتفخ عملي ًا بالديون عبر
أس ـعــار الـفــائــدة الـمـخـ ّفـضــة ،وضــخ الـمــال
في شريان االقتصاد العالمي من جانب
البنوك المركزية األساسية في الغرب.
مـ ــع اإلشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ال ـم ـن ـت ــدى ك ــان
يطرح أزمــة القطاع المالي كواحدة من
الـعـنــاويــن األســاسـيــة ســابـقـ ًا ،بينما رأى
متابعون أن تجاهلها هذا العام يتناقض
مع حدّة التركيز العالمي عليها.
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ـ ـع ـ ـنـ ــاويـ ــن ف ـ ــي م ــؤت ـم ــر
داف ــوس فـضـفــاضــة ،ولـكــن الــواضــح هو
التالي :انخفاض درجــة أهمية المؤتمر
وم ـفــات ـي ـحــه ف ــي رسـ ــم ال ـس ـي ــاس ــات كـمــا
فــي المرحلة النيوليبرالية .األمــر الــذي
يرتبط باالنقسام العميق في المنظومة
الغربية حول سياسة إدارة أزمة الحكم
الــرأسـمــالــي الـعــالـمــي ،بينما يـتــم الـتــوافــق
مؤقت ًا على تجاهل األصــوات الصادحة
فــي المركز الغربي نفسه بحجم األزمــة
وخـ ـط ــورتـ ـه ــا .واالت ـ ـف ـ ــاق ك ــذل ــك األمـ ــر
ع ـلــى اس ـت ـمــرار س ـيــاســة ت ـســويــف الـحــل
عـبــر تضخيم فـقــاعــة الــديــن الـتــي يترقب
الكثيرون انفجارها في أيــة لحظة ومن
أي حدث...

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  950اإلثنين  27كانون الثاني 2020
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مشاكل انقطاع التيار الكهربائي في
محافظة الالذقية ليست جديدة،
فمعاناة أبناء المحافظة من هذه
المشكلة قديمة متجددة ،وهي ليست
بمعزل عن مشكلة الكهرباء المعممة
على كل المحافظات ،لكن ما يقف عنده
األهالي هو ساعات القطع الطويلة،
وتذبذب التيار خالل ساعات الوصل.
ǧǧمراسل قاسيون

بحسب بعض األهالي فإن ساعات قطع التيار
الكهربائي تصل أحيان ًا إلى أكثر من  16ساعة
خــال ال ــ 24ســاعــة ،وهــي متباينة بـيــن منطقة
وأخــرى ،وخاصة بين المدينة وبلدات الريف
الكثيرة.
مشكلة معترف بها
المشكلة األكبر التي يعاني منها أبناء المحافظة
هــي الـحـمــايــة الـتــردديــة ،والـتــي تتسبب بقطع
الـ ـتـ ـي ــار ال ـك ـه ــرب ــائ ــي خ ـ ــال سـ ــاعـ ــات ال ــوص ــل
االفـتــراضـيــة ،واألســوأ هــو تــذبــذب شــدة التيار
عند إعــادة الــوصــل ،ومــا ينجم عنها من تعطل
فــي األجـهــزة الكهربائية المنزلية ،ومــا يتبعها
مــن تـكــالـيــف مــرهـقــة لـقــاء إع ــادة إصــاحـهــا ،إن
أمكن هذا اإلصالح ولم يخسروا هذه األجهزة
بشكل نهائي.
مـســؤولــو الـكـهــربــاء فــي الـمـحــافـظــة لــم يـكــونــوا
ب ـع ـيــديــن ع ــن ش ـك ــاوى األه ــال ــي ،ك ـمــا أن ـه ــم لــم
يـنـفــوا بــرنــامــج الـتـقـنـيــن الـقــاســي الـمـطـبّــق على
المحافظة ،حيث صــرح مدير كهرباء الالذقية
عـبــر ش ــام إف إم ب ـتــاريــخ  ،2020/1/22بــأن:
«برنامج التقنين الكهربائي الحالي غير محدد،
ـاس عـلــى الـمـحــافـظــة ولـكـنــه ع ــادل ،أمــا
وهــو ق ـ ٍ
الحماية الـتــردديــة فلم تفصل منذ بــدايــة العام
الحالي ،ونعمل بكافة الجهود لتطبيق برنامج
 ،»2/4م ـش ـيــر ًا إل ــى أن ــه «م ــع تـحـســن درج ــات
الـحــرارة مــن الممكن أن يصبح واقــع التقنين
والـكـهــربــاء أف ـضــل ،حـيــث حــالـيـ ًا تـصــل ســاعــات

ال ـت ـق ـن ـيــن إلـ ــى  4ون ـص ــف ق ـطــع م ـقــابــل ســاعــة
ونصف تزويد».
ما خفي أعظم
األه ـ ــال ـ ــي الـ ـمـ ـتـ ـض ــررون مـ ــن واقـ ـ ــع ال ـت ـق ـن ـيــن
الكهربائي ومــن الحماية الـتــردديــة ونتائجها،
ل ــم ي ـخ ـفــوا خـشـيـتـهــم م ـمــا ت ــم إق ـ ــراره مــؤخــر ًا
حـ ــول «إعـ ـف ــاء ال ـم ـنــاطــق ال ـت ــي ت ـت ــواج ــد فـيـهــا
بـيــوت بالستيكية مــن التقنين الـكـهــربــائــي في
مـحــافـظـتــي الــاذق ـيــة وطــرطــوس ل ـيـ ًـا ،وذلــك
بسبب تشكل الصقيع فــي مــرتـفـعــات األريــاف
مما سينعكس بشكل إيجابي على المحصول
الزراعي في القطر».

فعلى الرغم من أهمية هذا القرار وضرورته،
وأن موضوع الحرص على الحد من
خاصة َّ
أضرار انخفاض درجات الحرارة على اإلنتاج
ال ــزراع ــي فــي الـبـيــوت الـبــاسـتـيـكـيــة ،تستفيد
منه شريحة واسـعــة مــن أبـنــاء المحافظة ،إال
أن ذل ــك يـعـنــي أن س ــاع ــات الـتـقـنـيــن سـتــزيــد
عما هــي عليه اآلن ،حيث لــم يرشح أن كمية
الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة الـمـخـصـصــة للمحافظتين
سـتــزيــد بـمــا يـعــادل هــذا اإلع ـفــاء ،مــا يـعـنــي أن
مضمونه سيكون على حساب تزود األهالي
مــن الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة ،ورب ـمــا مــا خـفــي كــان
أعظم على مستوى واقع التنفيذ العملي لهذا
التوجه والقرار ،فالبيوت البالستيكية كثيرة

ومنتشرة على طول امتداد المحافظتين.
حق
مطلب ُم ٌّ
الطلب المطروح على ألسنة األهالي يتمحور
حول إمكانية زيادة حصة المحافظة من الطاقة
الكهربائية ،بحيث تقل ساعات القطع لتصبح
قــريـبــة مــن بقية الـمـحــافـظــات ،وخــاصــة دمشق
المطبق بها برنامج  ،3/3واألهم أال يكون قرار
اإلعفاء الليلي بما يخص البيوت البالستيكية
على حساب حصتهم ،المقننة والقاسية سلف ًا.
فـهــل هــذا مـمـكــن ،أم أن انـتـظــار فـصــل الصيف
وارت ـفــاع درج ــات ال ـحــرارة هــو الـحــل الــوحـيــد
والمؤقت لهذه المشكلة المزمنة؟.

فرز طبقي حتى في اإلنارة!
فكرة جهنمية مبتكرة
تم إقرارها والتوجيه
بها من قبل محافظة
دمشق ،تتمثل بالتعميم
إلى كافة مخاتير مدينة
دمشق بطلب التعاون مع
المجتمع األهلي إلضاءة
مداخل األبنية وبعض
الجادات «بالليدات».

ǧǧنوار الدمشقي

الطلب أعاله تم تبريره بأنه بسبب االنقطاعات
الدائمة للطاقة الكهربائية ،والظالم الدامس في
معظم الجادات الرئيسة والفرعية والحارات،
مع العمل على تكريس هذه الحالة في أحياء
مدينة دمشق.
وتهرب رسمي
تمييز ُّ
مما ال شكَّ فيه أن المواطنين متضررون من
واق ــع ال ـظــام ل ـيـ ًـا بـسـبــب غ ـيــاب اإلنـ ــارة في
غالبية شوارع األحياء والحارات في المدينة،
الـلـهــم بــاسـتـثـنــاء بـعــض ال ـســاحــات وال ـش ــوارع
الرئيسة ،وبعض األحياء التي يقطنها النخبة
من أصحاب الجاه والمال والثراء ،وهو واقع
تمييزي مكرَّس بشكل غير معلن على مستوى
جميع الخدمات ،وليس فقط بالنسبة لإلنارة
ل ـيـ ًـا ف ــي ه ــذه األح ـي ــاء (ال ـك ـه ــرب ــاء -ال ـم ـيــاه-
الـصــرف الصحي -الـهــاتــف -الـنــت -النظافة-
ال ـش ــوارع ال ـم ـع ـبــدة -األرص ـف ــة -ال ـم ــدارس-
المستوصفات.)..
مع األخذ بعين االعتبار أن مضمون االقتراح
أع ــاه ،سـبــق وأن تــم تطبيقه طــوع ـ ًا مــن قبل
بعض المواطنين في بعض األحياء والحارات
وعلى مداخل بعض األبنية والبيوت فيها.

أما أن يتم تكريس هذا التمييز بشكل رسمي
وفـقـ ًا لـنـمــوذج الـتـعـمـيــم أع ــاه ،وبـغــض النظر
ع ــن ش ـك ـلــه الـ ــذي ي ـظ ـهــر ف ـيــه ع ـلــى أنـ ــه يـصــب
فــي مصلحة األهــالــي وحــرصـ ًا عـلــى سالمتهم،
وتفادي ًا لبعض المخاطر ،إال أنه على حسابهم،
كما أنه شكل من أشكال التهرب من المسؤولية
بهذا الصدد.
ف ـحــل م ـش ـك ـلــة اإلنـ ـ ــارة ل ـي ـ ًـا ،وف ـق ـ ًا ل ـل ـن ـمــوذج
المقترح أعاله يعني فيما يعنيه أن المحافظة

ق ــد رف ـع ــت ي ــده ــا م ــن م ـه ـمــة إن ـ ــارة ال ـك ـث ـيــر مــن
األحـ ـي ــاء وال ـم ـنــاطــق ل ـي ـ ًا ،وج ـيــرت ـهــا لـتـصـبــح
بـمـســؤولـيــة الـمـخــاتـيــر بــالـتـعــاون مــع المجتمع
األهلي ،وعلى حسابهم.
طبع ًا الحديث هنا عن أحياء الفقر والتهميش
أو ًال ،وع ــن أح ـيــاء الـمـخــالـفــات والـعـشــوائـيــات
ث ــان ـي ـ ًا ،وهـ ــذه األح ـي ــاء ه ــي األك ـث ــر اك ـت ـظــاظ ـ ًا،
وكــأن هــذه األحـيــاء ال ينقصها إال الـمــزيــد من
الـتـخـلــي الــرسـمــي عـنـهــا ،وال ـمــزيــد مــن الـتـعــامــل

التمييزي ذي الطابع الطبقي بحقها ،والمزيد
مــن اإلن ـف ــاق ال ــذات ــي واأله ـل ــي عـلــى الـخــدمــات
التي من المفترض أن تكون بعهدة المحافظة
والبلديات وعلى نفقتها.
ي ـت ـســاءل أب ـنــاء ال ـعــاص ـمــة ،ال ـم ـح ـســودون على
فـقــرهــم وإهـمــالـهــم عـلــى مــا يـبــدو ،تــرى مــا هي
اإلبداعات الجديدة التي من الممكن أن تسفر
ع ـن ـهــا اقـ ـت ــراح ــات ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ب ـح ـق ـهــم وع ـلــى
حسابهم الحق ًا؟.

16

شؤون عربية ودولية
قاسيون ـ العدد  950اإلثنين  27كانون الثاني 2020

www.kassioun.org

الفوضى األمريكية...

«قلنا بأننا غير مهتمين بالحديث عن االنسحاب (من العراق) ،ألننا ال نعتقد أنه ينبغي أن ننسحب»...
هكذا يلخص جيمس جيفري ،بالعنجهية األمريكية المعهودة ،مسألة الوجود األمريكي في العراق.
ǧǧمهند دليقان

يضيف جيفري ،وهو المبعوث األمريكي
الـ ـخـ ــاص لـ ـس ــوري ــة وكـ ــذلـ ــك ال ـم ـب ـعــوث
الـ ـخـ ــاص ل ـل ـت ـحــالــف الـ ــدولـ ــي ل ـم ـحــاربــة
داعــش ،فــي حديث أدلــى بــه للصحفيين
يــوم الخميس 23 ،كــانــون الـثــانــي« :إن
قــرار البرلمان العراقي بــإخــراج القوات
األمريكية من البالد غير ملزم ،واالتفاق
على الوجود األمريكي في العراق جرى
مــع حـكــومــة ب ـغ ــداد» .كـمــا أش ــار إل ــى أن
ب ــاده ال تــرغــب حــال ـي ـ ًا ف ــي «ال ـج ـلــوس
ل ـم ـج ــرد ال ـح ــدي ــث ع ــن االنـ ـسـ ـح ــاب مــن
العراق» ،وتابع موضح ًا أنه ْإن كان أي
حــدي ـثٍ سـيـجــري بـهــذا الـخـصــوص فــإنــه
يـنـبـغــي أن ي ـكــون «شــامـ ًـا لـكــل جــوانــب
العالقة بين البلدين ،بما في ذلــك الدعم
الــدب ـلــومــاســي وال ـم ـعــونــات االق ـت ـصــاديــة
والـمــالـيــة ال ـتــي نـقــدمـهــا ل ـل ـعــراق ،وكــذلــك
األجـ ـن ــدة اإلق ـل ـي ـم ـيــة لـ ـلـ ـع ــراق» .أي ّإن
جـيـفــري ال يكتفي بــالـقــول إن ب ــاده ال
تــريــد ال ـحــديــث ف ــي م ـســألــة االن ـس ـحــاب،
بل ويهدد ويبتز بشكل واضــح بـ ّـأن أي
حــديــث عــن هــذه المسألة سيتم التعامل
معه من جانب واشنطن بعدائية مطلقة
وش ــام ـل ــة ،وهـ ــو األمـ ــر الـ ــذي ع ـبّ ــر عـنــه
تــرامــب صــراحــة حـيــن ه ــدد ال ـع ــراق في
ال ـســادس مــن ال ـجــاري ،بـعــد يــوم واحــد
مـ ــن ق ـ ــرار ال ـب ــرل ـم ــان الـ ـع ــراق ــي إخـ ــراج
الـ ـقـ ــوات األج ـن ـب ـي ــة م ــن الـ ـعـ ــراق وع ـلــى
رأس ـهــا األمــريـكـيــة ،بـعـقــوبــات اقـتـصــاديــة
«ل ــم يـسـبــق ل ــه أن ش ـهــد مـثـلـهــا مـطـلـقـ ًا،
عقوبات ستبدو معها العقوبات المطبقة
ع ـلــى إيـ ـ ــران ،ع ـق ــوب ــات ل ـط ـي ـفــة» ،وهــو
الـتـهــديــد ال ــذي عــاد تــرامــب إلــى التلويح
بــه مــن جــديــد يــوم  22مــن ال ـجــاري في
دافـ ـ ــوس ،ح ـيــث أ ّك ـ ــد أنـ ــه «ال يـسـتـبـعــد
فرض عقوبات على العراق».

فــي السياق ذاتــه ،أيّــد نيجرفان برزاني
رئ ـي ــس إق ـل ـي ــم ك ــردس ـت ــان ال ـط ــروح ــات
األمريكية يــوم الخميس الماضي خالل
اشتراكه في مؤتمر دافوس ،حيث قال:
«إن قــرار البرلمان العراقي غير الملزم
ّ
بإخراج القوات األجنبية من البالد ،لم
يكن مدعوم ًا من النواب السنة والكرد».
وأض ــاف« :نـثــق ّأن تحقيق هــذا الـهــدف
(مـحــاربــة اإلرهـ ــاب) لــن يـتــم دون دعــم
م ـ ــن ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـ ــدولـ ـ ــي ،وال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة بشكل خــاص .لــذلــك ،فـ ّـإن على
الجنود األمريكيين البقاء».
ال ـ ــرئ ـ ـي ـ ــس الـ ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ب ـ ــره ـ ــم صـ ــالـ ــح،
والمعروف بقربه من واشنطن ،حافظ
ع ـل ــى م ــواق ــف ت ـب ــدو م ــن ح ـي ــث ال ـش ـكــل
وسـطـيــة بـيــن مــن يـقــولــون بــاالنـسـحــاب،
وم ــن ي ـقــولــون بــال ـب ـقــاء ،ول ـك ـنّ الـسـلــوك
العملي له يصب بشكل واضــح في سلة
أن ـص ــار اس ـت ـم ــرار االح ـت ــال األمــري ـكــي؛
ظهر ذلــك فــي لقائه مــؤخــر ًا مــع تــرامــب،
وال ـت ـص ــري ـح ــات الـ ـت ــي أط ـل ـق ـه ــا خ ــال ــه،
وبشكل أكثر وضوح ًا في تصريح مكتبه
اإلعـ ــامـ ــي ال ـ ــذي أع ـل ــن يـ ــوم الـخـمـيــس
الـمــاضــي أنّــه الـتـقــى األمـيــن الـعــام لحلف
ش ـم ــال األط ـل ـس ــي ي ـن ــس س ـتــول ـن ـب ـيــرغ،
ال ــذي «ج ــدد ال ـت ــزام بـعـثــة حـلــف الـنــاتــو
فـ ــي ال ـ ـعـ ــراق ب ــواج ـب ــات ـه ــا فـ ــي م ـج ــاالت
التدريب وتوفير الدعم العسكري الذي
تحتاجه القوات المسلحة العراقية» ،أي
ضـمـنـ ًا االل ـتــزام بـبـقــاء ال ـقــوات األجنبية
واألمريكية خاصة.
ع ـل ــى ض ـف ــة م ـ ــوازي ـ ــة ،ظـ ـه ــرت دع ـ ــوات
متناقضة من زعماء عشائرَ في المناطق
ال ـغــرب ـيــة م ــن ال ـع ــراق ،وم ــن زع ـم ــا َء فــي
األن ـب ــار ب ــوج ــه خـ ــاص ،بـعـضـهــا يـطــالــب
بـ ـخ ــروج األم ــريـ ـك ــي ،وب ـع ـض ـهــا يـطــالــب
بـبـقــائــه ،وم ــن ه ــؤالء األخ ـيــريــن رئـيــس
مجلس النواب العراقي ومحافظ األنبار

السابق محمد الحلبوسي ،ويجري ذلك
كـلــه بــالـتــزامــن مــع تـجــدد نـشــاط داعــش
فــي المناطق الغربية مــن الـعــراق بوجه
خاص.

أهم األدوات
السياسية التي
يستخدمها
األمريكي
في التأسيس
للفوضى التي
يريدها هي
تصوير األمور
بوصفها صراعاً
على العراق
بالوكالة أو
بشكل مباشر بين
الواليات المتحدة
وإيران

ما الذي تريده واشنطن؟
تعاني التركيبة السياسية السائدة في
ال ـعــراق ،بـمــا فــي ذلــك تركيبة السلطات
الثالث التي أســس لها دستور بريمر،
مــن ق ــد ٍر هــائــل مــن الـتـشــوه الـقــائــم على
ت ـحــاصــص طــائ ـفــي وق ــوم ــي ب ـيــن ثــاثــة
مكونات (الشيعة ،السنة ،الكرد) .ضمن
هــذا التحاصص جــرى تــوزيــع رئاسات
ثـ ــاث ع ـل ــى غ ـ ــرار ال ـن ـم ــوذج ال ـل ـب ـنــانــي
ال ـم ـس ــخ؛ ف ــي الـ ـعـ ــراق ،ن ـظ ــامٌ بــرل ـمــانــي
يـكــون الــرئـيــس فـيــه كــردي ـ ًا بصالحيات
مـحــدودة (بمقابل ما يشبه حكم ًا ذاتي ًا
فــي إقـلـيــم كــردس ـتــان) ،وي ـكــون رئـيــس
مجلس النواب سني ًا ،ورئيس الحكومة
ش ـي ـع ـي ـ ًا .وعـ ـلـ ــى غـ ـ ــرار ل ـب ـن ــان أيـ ـضـ ـ ًا،
ورغ ـ ــم الـ ــوجـ ــود ال ـش ـك ـلــي ل ـمــؤس ـســات
فإن
الــدولــة ،وربما الوجود المبالغ بــهّ ،
واقـ ــع األمـ ــور أن ــه لـيـســت ه ـنــالــك دول ــة
بالمعنى الفعلي ،بل ّإن األمر أقرب إلى
مجموعة مافيات تحكم باسم الطوائف
وال ـق ــوم ـي ــات ،وت ـت ـحــاصــص فـيـمــا بـيـنـهــا
نـهــب الـبــاد وشـعـبـهــا وثــروات ـهــا ،النهب
الـ ــذي ت ـل ـعــب ف ـيــه هـ ــذه ال ـمــاف ـيــات دور
الــوس ـيــط لـلـنــاهــب ال ـخــارجــي أك ـثــر منه
ناهب «أصيل».
دور ٍ
وإذا ك ـ ــان م ـم ــا ال شـ ــك ف ـي ــه بــال ـم ـع ـنــى
اإلس ـت ــرات ـي ـج ــي ّأن واش ـن ـط ــن تـحـضــر
ن ـف ـس ـهــا لـ ـمـ ـغـ ــادرة ال ـم ـن ـط ـق ــة ب ــأس ــره ــا،
كـنـتـيـجــة لــاخـتــال الـعـمـيــق فــي مــوازيــن
ال ـق ــوى ال ــدول ـي ــة م ــن ج ـه ــة ،ول ــأزم ــات
االقتصادية العميقة التي لم يظهر منها
بعد ســوى رأس جبل الجليد مــن جهة
أخــرى ،فـ ّـإن عملية االنسحاب هذه تمر
فــي خـطــوتـهــا األول ــى عـبــر عملية إعــادة
ت ـمــوضــع ي ـجــري وف ـق ـهــا تـقـلـيــص ال ـعــدد
المطلق للقوات األمريكية في المنطقة،

ولكن زيادة تواجدها النسبي في أماكن
بعينها.
بما يتعلق بالعراق وسورية ،وبالعراق
بـشـكــل خ ــاص ،ف ـ ّـإن تـكــريــس االنـقـســام
الـ ـعـ ــراقـ ــي الـ ــداخـ ـلـ ــي فـ ــي الـ ـم ــوق ــف مــن
ب ـق ــاء األم ــريـ ـك ــان أو رح ـي ـل ـه ــم ،يـسـعــى
إلـ ــى ت ـك ــري ــس الـ ـث ــال ــوث الـ ـع ــراق ــي غـيــر
ال ـم ـق ــدس ذات ـ ــه (ش ـي ـع ــة ،س ـن ــة ،كـ ــرد)،
بــوص ـف ـهــا م ـك ــون ــات ال ي ـم ـكــن ال ـتــوف ـيــق
بين مصالحها ،وصــو ًال إلــى الــدفــع نحو
أشكال أكثر وضوح ًا من التقسيم ،ربما
ٍ
عبر اخـتــراع إقليم جــديــد غــرب الـعــراق،
وتنمية وتعزيز الطموحات االنفصالية
التي لدى البعض في كردستان العراق.
وإن
انـقـســام حــاد مــن هــذا الـنــوع ،حتى ْ
ك ـ ــان واض ـ ـح ـ ـ ًا ل ـك ــل ذي ب ـص ــر أن ـ ــه لــن
يصل إلــى النهايات المزعومة( ،أي إنه
ال يـمـكــن أن يـصــل إل ــى تـقـسـيــم حقيقي
ألن
ل ـل ـع ــراق ب ــأي ــة حـ ــال م ــن األح ـ ـ ــوالّ ،
ال ـتــوازن الــدولــي نـفـســه ،وال ــذي لــم يعد
األم ــري ـك ــان ح ـل ـق ـتــه األق ـ ــوى بـ ــأي شـكــل
مــن األش ـكــال ،سيمنع ذل ــك) ولـكــن رغــم
هذا التوازن ،فـ ّـإن انقسام ًا بهذه الحدة،
سيفتح الـبــاب مـجــدد ًا– مــن وجـهــة نظر
مــن يخططون لــه عـلــى األق ــل -لفوضى
ش ــامـ ـل ــة يـ ـعـ ــاد خ ــالـ ـه ــا إح ـ ـيـ ــاء داعـ ــش
وتـسـمــح بـمــزيــد مــن اس ـت ـنــزاف خـصــوم
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،نــاهـيــك عــن تعظيم
جراح المنطقة ومعاناة أهلها التي يريد
لها األمريكي أن تكون بال نهاية.
الصراع مع اإليراني
ل ـع ــل أه ـ ــم األدوات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـت ــي
ي ـس ـت ـخــدم ـهــا األم ــري ـك ــي ف ــي ال ـتــأس ـيــس
ل ـل ـفــوضــى ال ـت ــي ي ــري ــده ــا ،ه ــي تـصــويــر
األم ـ ــور بــوص ـف ـهــا ص ــراع ـ ًا ع ـلــى ال ـع ــراق
بالوكالة أو بشكل مباشر بين الواليات
الـمـتـحــدة مــن ج ـهــة ،وإيـ ــران مــن الـجـهــة
األخ ـ ـ ــرى .هـ ــذه األداة ت ـس ـمــح ألت ـب ــاع
واشـ ـنـ ـطـ ــن أن يـ ـتـ ـش ــدق ــوا ب ــالـ ـسـ ـي ــادة
الوطنية بوصفها قضية ينبغي النضال
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والثالوث العراقي غير المقدس!

ألجلها ضد عدوين يقفان على قــدم المساواة
في عدائهما للعراق ،الواليات المتحدة وإيران!
واشنطن تعلم علم اليقين أنّــه ليس من شعب
ض ـمــن ش ـعــوب الـمـنـطـقــة ،وال ح ـتــى أي جــزء
م ــن ش ـعــب ،يـمـكـنــه أن ي ـت ـعــامــل م ــع األمــري ـكــي
ب ـغ ـيــر ص ـف ـتــه ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ـت ــي رس ـم ـهــا بــدمــاء
هذه الشعوب ،دوره الحقيقي كعدو مبين لها
جميعها ،ولــذا فـ ّـإن األسهل بالنسبة لألمريكي
هــو اخ ـتــراع أع ــداء إقـلـيـمـيـيــن يـبــدو بــالـمـقــارنــة
مـعـهــم ،أحــد أع ــداء المنطقة وشـعــوبـهــا ،وليس
العدو األساس.
«يسار» مشبوه
م ــن ال ـم ـل ـفــت ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،م ــا ي ـصــدر عــن
بعض «الـقــوى» الـتــي تسمي نفسها يسارية،
ألن ما نعرفه عن
ونضع القوى بين قوسين ّ
كـثـيــر م ـن ـهــا ،وب ـح ـكــم االح ـت ـك ــاك ال ـم ـبــاشــر ،أن
وإن
وزنها السياسي الحقيقي شديد التواضعْ ،

كانت هي نفسها تفتقر إلى خصلة التواضع!
تـتـبــع هــذه الـقــوى التسلسل الـمـبـســط الـتــالــي:
نقطة االنـطــاق الـتــي ال مـفــر منها هــي إعــان
تــأيـيــد ال ـحــركــة الـشـعـبـيــة ،وم ــن ثــم ال ــدف ــاع عن
استقالليتها ضد األمريكي واإليراني على حد
سواء ،وفي العتبة الثالثة إعالن الوالء لبعض
ممثلي الثالوث غير المقدس ،بذريعة ّأن هذا
الـبـعــض يـتـخــذ «مــوقـفـ ًا وطـنـيـ ًا ضــد الـتــدخــات
الـخــارجـيــة» ،وبـشـكــل خــاص الـبـعــض الـمـقــرب
من األمريكان!
من ذلــك ما جــاء مــؤخــر ًا في بيان إلحــدى تلك
ال ـقــوى (الـيـســاريــة) وال ــذي تـكـيــل فـيــه الـمــديــح
لـلــرئـيــس ال ـعــراقــي بــرهــم ص ــال ــح ،ألن ــه وطـنــي
يــرفــض ال ـت ــدخ ــات ال ـخــارج ـيــة ،وألنـ ــه نـصـيــر
حقيقي للحركة الشعبية ،وهما صفتان ال نعلم
على أي أســاس جــرى اختراعهما .فــي البيان
نفسه ،يمر سيل من السباب ضد عبد المهدي
وحكومته وضد إيــران والمليشيات اإليرانية،

أياً تكن حجم
المشكالت القائمة
بين الجارين اإليراني
فإن الحل
والعراقي ّ
هو حكماً بالحوار
وبالوصول إلى
تفاهمات وصيغ
معقولة تخدم
مصالحهما كليهما

ولـ ــم ي ـفــت ك ــات ــب ال ـب ـي ــان أن ي ــدي ــن االح ـت ــال
األمــري ـكــي بـشـكــل ع ــاب ــر ...أي إن ــه يـعـمــل وفـقـ ًا
لـلــوصـفــة األمــريـكـيــة فــي الـهـجــوم عـلــى أمــريـكــا
وإيــران بوصفهما عدوين متساويين للعراق،
بــل وال يمنع نفسه مــن إظـهــار الـعــداء إليــران
بـشـكــل خــاص بــوصـفـهــا ع ــدو ًا أكـثــر خـطــر ًا من
الواليات المتحدة...
إيران -واشنطن مرة أخرى
ّإن رفض التدخالت الخارجية في العراق بما
فـيـهــا الـتــدخــات اإليــران ـيــة ،هــو مـطـلــب وطـنــي
حق ،وال غنى عنه إطالق ًا ،ولكن االتكاء على
ذلك لتضليل الحركة الشعبية و َقسْمها والتعمية
على عــدوهــا األســاس أي األمــريـكــي ،هــو فعل
خياني موصوف؛ إذ أي ًا تكن حجم المشكالت
فإن
القائمة بين الجارين اإليــرانــي والـعــراقــيّ ،
ال ـح ــل ه ــو ح ـك ـم ـ ًا ب ــال ـح ــوار وب ــال ــوص ــول إلــى
ت ـفــاه ـمــات وص ـيــغ مـعـقــولــة ت ـخــدم مـصــالـحـهـمــا
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كـلـيـهـمــا ،ول ـيــس ع ـبــر اف ـت ـعــال عـ ــداء وح ــروب
ال شـفــاء منها بـيــن الـبـلــديــن والشعبين (وهــي
تـجــربــة مُـ ـرّة سـبــق أن عــاشــاهــا) ،ذل ــك ّأن ما
يجمع هذين الشعبين أكبر بكثير مما يفرقهما،
ولعل أهم جامع بينهما هو عداؤهما المشترك
لواشنطن ،بل قل عداء واشنطن لهما ،والذي
ال يـمـكــن ال ــرد عـلـيــه بـشـكــل ت ــام وف ـعّ ــال دون
ألن
أكـبــر قــدر ممكن مــن التفاهم فيما بينهماّ ،
األمريكي كــان وال يــزال يستثمر في التقسيم
وفي خلق العداوات بين الشعوب وضمن كل
شعب على حدة ،وعلى أسس طائفية وقومية
ودينية وغيرها...
ّإن موقف ًا سليم ًا ووطـنـيـ ًا وثــوريـ ًا ،ال يمكن أن
يـتــأســس إال عـلــى قــاعــدة تـحــديــد واض ــح لـلـعــدو
األساس ،وكل من يراوغ في هذه المسألة ،وأي ًا
تكن األكــاذيــب التي يطلقها ،وأي ـ ًا تكن الالفتات
والعناوين التي يتلطى تحتها ،هــو فــي النهاية
عدو للحركة الشعبية ،عدوٌ في لبوس صديق...

الهند بين حرائق واشنطن والعالم الجديد الواسع
استطاعت واشنطن بعد
الحرب العالمية الثانية
أن تكون طرفاً «نافعاً»
للبعض من وجهة نظر
العالقات الدولية،
فكانت األوراق التي ُتمسك
بها الواليات المتحدة
األمريكية ُتمكنها
من تقديم شيء ما لـ
«شركائها» ،لكن الوضع
اليوم بات مختلفاً ،وباتت
واشنطن تألف انفكاك
الدول التي دارت في
فلكها سابقاً.

ف ـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق تـ ـشـ ـه ــد ال ـه ـن ــد
تـحــوالت ملموسة ،فهي أو ًال جزء
م ــن دول « »BRICSع ـلــى الــرغــم
أن ـهــا ل ــم تـقـطــع عــاقـتـهــا الـتــاريـخـيــة
م ـ ــع واشـ ـ ـط ـ ــن ،وأصـ ـبـ ـحـ ــت ال ـه ـن ــد
نقطة للتجاذب اإلستراتيجي ،فهي
ب ـل ـدٌ ذو وزن ك ـب ـيــر ف ــي الـمـنـطـقــة،
ووزن تـجــاري كبير على مستوى
ال ـعــالــم ،بــاإلضــافــة إل ــى كــونـهــا دولــة
ن ــووي ــة ،وف ــي الــوقــت نـفـســه تعتبر
إحـ ـ ــدى م ـن ــاط ــق الـ ـع ــال ــم ال ـس ــاخ ـن ــة
الـ ـت ــي ت ــرغ ــب ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
األمــريـكـيــة بتفجيرها مـمــا يــزيــد من
ت ـع ـق ـيــد األمـ ـ ــور بــال ـن ـس ـبــة لــروس ـيــا
وال ـص ـي ــن ،ل ــذل ــك ي ـب ــدو واض ـح ـ ًا أن
روسيا تسعى لبناء عالقات متينة
مع الهند ،عالقات يصفها مسؤولو

البلدين بأنها عالقات إستراتيجية،
تـقــوم على الـتـعــاون المشترك .هذا
الحديث ليس جــديــد ًا وإنـمــا الجديد
فيه هو دعــوة روسيا للهند للقيام
ب ــأع ـم ــال اس ـت ـك ـشــاف م ـش ـتــركــة فــي
ال ـق ـطــب ال ـش ـم ــال ــي ،ل ـي ـكــون ال ـهــدف
م ــن ه ــذه ال ــدع ــوة ه ــو ال ـب ـحــث عــن
إمـكــانـيــة اسـتـخــراج الـطــاقــة «الـنـفــط
والـ ـغ ــاز ال ـط ـب ـي ـعــي ال ـم ـس ــال» وه ــذا
يـعـنــي أن ت ـكــون الـهـنــد الـبـلــد األول
الــذي يستثمر هـنــاك مــن غـيــر دول
الـقـطــب الـشـمــالــي ،بـحـســب مــا أكــده
وزيــر الـخــارجـيــة الــروســي سيرغي
الفروف.
هــذا النمط مــن الـشــراكــة مــع روسيا
ي ـس ـت ـط ـي ــع أن يـ ــؤمـ ــن ج ـ ـ ـ ــزء ًا مــن
اح ـت ـي ــاج ــات ال ـه ـن ــد الـ ـمـ ـت ــزاي ــدة مــن

ال ـف ـحــم والـ ـغ ــاز ،فـتـحـتــاج ال ـه ـنــد إلــى
أكـثــر مــن  70مـلـيــون طــن مــن الفحم
لصناعة األلمنيوم والصلب الهندية،
بــاإلضــافــة إلــى كــون الـســوق الهندية
تُـ ـعـ ــد واح ـ ـ ــدة مـ ــن أكـ ـثـ ــر األسـ ـ ــواق
ال ـعــال ـم ـيــة اس ـت ـهــاك ـ ًا ل ـل ـغــاز ال ـم ـســال،
الـهـنــد ال ـيــوم تـحـصــل عـلــى ج ــزء من
م ــوارده ــا م ــن ال ـغ ــاز ع ـبــر خ ــط غــاز
يـمــر مــن إي ــران إلــى بــاكـسـتــان ،وهــو
مــا ال يـعـتـبــر خ ـيــار ًا سـلـيـمـ ًا بالنسبة
للهند نظر ًا ألن هذه المنطقة تعتبر
مـنـطـقــة م ـتــوتــرة .بــاإلضــافــة إل ــى أن
الـتــواجــد الـهـنــدي فــي منطقة القطب
الشمالي ستكون لــه إيجابيات أبعد
من الطاقة ،بل أيض ًا يمكن أن يصبح
م ـن ـفــذ ًا لـلـهـنــد إل ــى ال ـطــريــق الـبـحــري
الجديد.

م ــن ال ـم ـف ـتــرض أن تـبـنــى ال ـعــاقــات
ال ــدول ـي ــة ع ـلــى ال ـم ـصــالــح الـمـشـتــركــة
للدول ،ال على مصلحة أحد الطرفين
فقط ،وهو ما يجعل واشنطن اليوم
أقل قدرة على بناء العالقات المتينة
مـ ــع ال ـ ـ ـ ــدول ،وخ ـ ـس ـ ــارة واش ـن ـط ــن

لـهــذه ال ـعــاقــات ال يـمـكــن بـشـكــل من
األش ـ ـك ـ ــال ت ـح ـم ـي ـلــه ع ـل ــى ال ــرئ ـي ــس
الـحــالــي أو حـكــومـتــه ،بــل هــو اتـجــاه
عالمي موضوعي نتج عــن التراجع
األمــريـكــي ،لــذلــك تستطيع واشنطن
تقديم «النار» فقط.
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بين األمل واإلحباط:

صراع نقيضين سياس ّيين

أقل من شهر على بداية العام الجديد ترافق معه :حريق أدى إلى مقتل نصف مليار حيوان في أستراليا،
وخسائر بشرية ونزوح ،باإلضافة إلى عواقب كبيرة على النظام البيئي ،الغذاء ،والمياه ،وانتشار
األمراض ،وتفاقم مشكلة االحتباس الحراري .مما ترافق أيضاً بمحاولة توسيع رقعة الحرب والتوتر من
قبل الواليات المتحدة األمريكية ،وضعت العالم أجمعه بحالة من الترقب والخوف .وآخرها :انتشار
فيروس جديد في الصين مع عدم وجود معلومات واضحة حول متى ،وما إذا كان يمكن معالجته؟ بينما
ُتبذل الصين جهودًا كبيرة وجدية ،من بينها إغالق مدن بأكملها ،توقف النقل العام والخاص ،وإلغاء
احتفاالت العام الجديد .في أقل من شهر استطاع هذا العام أن يلفت انتباه العالم ،أننا نسير نحو
الهاوية بسرعة ،وإلى أننا بعد أعوام قليلة من عمر البشرية «استطعنا» (كنظام اجتماعي اقتصادي)
تدمير مكان عيشنا.

ǧǧمروى صعب

يصرح باسم النظام
اإلعالم ِّ
اخ ـت ـل ــف تـ ـط ــرق اإلع ـ ـ ــام إل ـ ــى كـ ــل مــن
الـمــواضـيــع الـتــي حصلت .كــان التضامن
مع أستراليا والحزن أو االمتعاض من
الحريق فيها هو العنوان الذي ركز عليه
اإلع ـ ــام ،م ــع ال ـت ـطــرق إل ــى االح ـت ـبــاس
ال ـح ــراري م ــن دون تـحـمـيــل الـسـلـطــات
األسـ ـت ــرالـ ـي ــة (أو ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ع ــام ــة)
المسؤولية في هــذا الحريق .بينما كان
الموقف بين رافــض لعنجهية الواليات
المتحدة ،وبـيــن أخــذ العالم إلــى حــروب
أخرى أوسع ،وكان هو الموقف األكبر،
هذا حينما شعر النصف اآلخر من العالم
أنــه لـيــس خــارج الـسـيــاســات األمــريـكـيــة،
حينما لمس أن الـحــرب يمكن أن تصل
إلـيــه أيـضـ ًا (فـتـبــدل األداء اإلعــامــي هو
انعكاس لتبدل اتجاهات سياسية كبرى
في العالم) .بينما رُمي اللوم األكبر مث ًال

على السلطات في الصين وعلى طبيعة
الـمـجـتـمــع ف ــي ان ـت ـشــار ف ـي ــروس جــديــد،
حينما صــرحــت الــواليــات الـمـتـحــدة أنها
ال تثق بالسلطات الصينية في تقاريرها
حـ ـ ــول ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس وم ـ ـ ــدى انـ ـتـ ـشـ ــاره،
واعتبرت تقارير أخــرى بــأن الفيروس
هــو نـتـيـجــة «أب ـح ــاث الـصـيــن ال ـســريــة»،
ال ـتــي خــرجــت عــن ال ـس ـي ـطــرة .فــي حين
أن ال ــوض ــع ال يـحـمــل ات ـهــامــات ف ــي بـلــد
عــدد سـكــانــه وحــده يسمح بــانـتـشــار أي
فيروس بشكل سريع.
تفكك وتباعد
هـ ــذا ي ـض ـع ـنــا أم ـ ــام «ط ـب ـي ـعــة» اإلن ـس ــان
ال ـتــي خـلـقـتـهــا الــرأس ـمــال ـيــة ،أي األنــانـيــة
ف ــي ال ـت ـع ــاط ــي م ــع األم ـ ـ ــور :ط ــال ـم ــا أن
الـمـشـكـلــة ال تـخـصـنــي ف ـهــي ال تـعـنـيـنــي،
لهذا كان التعاطف مع الحيوانات أكثر،
وبــأنـهــم لـيـســوا بـشــر ًا ،وال يحملون أيــة
مسؤولية في حريق أو دمار أو غيره،

االكتئاب بالعام
هو الحزن
المترافق
مع فقدان
األمل بالحاضر
والمستقبل
وبالتالي تراجع
النشاط ما يؤدي
إلى فقدان
التركيز ومشاكل
إدراكية في
مستويات معينة

وهناك سهولة في أخذ موقف تجاههم.
حتى لو كان هذا صحيح ًا ،ولكنه يعني
أن الـنـظــام قــد أبـعــد الـبـشــر عــن بعضهم
البعض لدرجة أن أي شــيء خــارج عن
أنفسهم ال يعنيهم .واإلع ــام (محمو ًال
على منظومة الـعــاقــات الليبرالية) هو
أحــد الــاعـبـيـيــن األســاسـيـيــن فــي انـتـشــار
هذه األفكار وهذه القيم.
ب ـي ـن ـمــا م ــا ت ـح ـم ـلــه هـ ــذه ال ـق ـيــم أك ـب ــر مــن
عــزلــة ال ـن ــاس ع ــن بـعـضـهــم ،وم ــن دم ــار
أك ـب ــر ل ـل ـع ــال ــم ،ال ـ ــذي ي ـت ـجــه إل ـ ــى نـقـطــة
الـ ــاعـ ــودة .إن ـه ــا ت ـح ـمــل م ـع ـهــا ان ـع ـكــاس ـ ًا
ذاتي ًا عبر ارتفاع انتشار أمراض نفسية
واجتماعية ،وكل تداعيات االغتراب .من
أبــرزهــا االكـتـئــاب ،الــذي أصــاب أكثر من
 200مـلـيــون شـخــص فــي الـعــام الـفــائــت.
هذه األرقام المسجلة والتي ال تحتوي
جميع اإلصابات ،بل تحتوي فقط على
من طلب المساعدة أو صرح عن وضعه.
االك ـت ـئــاب بــال ـعــام هــو ال ـحــزن الـمـتــرافــق
مــع فـقــدان األمــل بالحاضر والمستقبل،
وبالتالي تراجع النشاط ،ما يؤدي إلى
ف ـق ــدان ال ـتــرك ـيــز وم ـشــاكــل إدراكـ ـي ــة فــي
م ـس ـتــويــات م ـع ـي ـنــة .وم ــا ن ـشــره الـشـهــر
األول مــن ه ــذا ال ـعــام (لـمــن ال يــريــد أن
يــرى الـتـحــول العالمي الـمـضــاد لإلنهيار
ولو ببطء) هو فقدان األمل بالمستقبل،
ساعد اإلعالم هذا على االنتشار بكيفية
تـطــرقــه لـلـمــواضـيــع وبـتـحـمـيـلــه الـمـشــاكــل
لــأفــراد أنـفـسـهــم .بـيـنـمــا االكـتـئــاب الــذي
ال يـبــدو ذا أهـمـيــة عــالـيــة فــي الـعــديــد من
األم ــاك ــن ،ك ــون الـتـعـبـيــر ع ــن ال ـح ــزن ال
يجلب االهتمام بقدر التعبير عن الفرح،

بما أن شعار الرأسمالية هو أن نعيش
كــل يــوم بيومه وأن نتناسى أي شيء
يحزننا مهما كان هذا الشيء .وال يجلب
االكـتـئــاب الـحــزن أو االنـتـحــار فـقــط ،بل
يـجـلــب أي ـض ـ ًا تــراج ـع ـ ًا فــي اإلن ـت ــاج ،ألن
قيمة الفرد بذاتها تراجعت أو اضمحلت.
وحين يفقد اإلنسان قيمته بكونه منتج ًا
ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ي ـف ـقــد م ـع ـهــا ق ــدرت ــه عـلــى
اإلنـ ـت ــاج .وهـ ــذا أح ــد أس ـب ــاب م ــا يـجـعــل
العالم اليوم مُعط ًال على كل المستويات.
ق ـ ــام ال ـن ـظ ــام ال ــرأسـ ـم ــال ــي ب ـت ــدم ـي ــر كــل
شــيء فــي العالم ،حتى وصــل إلــى نقطة
تدمير الــذات اإلنسانية .أي قتل البشر
وهـ ــم أح ـ ـيـ ــاء .وألن ال ـم ــرح ـل ــة األولـ ــى
مــن أي م ــرض هــي االع ـت ــراف ب ــه ،فــإن
الـمــرحـلــة الـثــانـيــة هــي تـفـسـيــره ومـعــرفــة
السبب األســاس الــذي جعل مــن البشر
مجموعة مــن الحزينين الباحثين عبث ًا
عــن قـيـمـتـهــم .أم ــا الـمــرحـلــة الـثــالـثــة فهي
ال ـح ــل .وألن االك ـت ـئ ــاب ل ـيــس بـمـعــزول
ع ــن ب ــاق ــي ال ـع ــوام ــل ،ف ــإن ــه ي ـت ــراف ــق مــع
اض ـط ــراب ــات أخ ـ ــرى ،م ـثــل ال ـعــدم ـيــة أو
النزوح نحو الالشيء ،ويعزز ذلك بطء
تبلور البديل الشامل ،فكما يحصل إلى
حــد مــا فــي لـبـنــان وفــي تشيلي كمثالين
بــارزيــن .البلدان اللذان بعد عــدة شهور
من العصيان يتفاقم الوضع إلى الفوضى
بــدل مــن أن يتفاقم إلــى الـحــل ،وبـمــا أن
الحل ليس بيد النظام الرأسمالي ،بل هو
بـيــد نقيضه ،الــذي لــم يـتـســارع صـعــوده
بعد ،بل نرى عناصر منه تتوضّح أكثر،
تحت ضغط األزمة وهدف الخروج من
هذه الدوامة القاتلة.
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الصورة عالمياً
•أكدت الحكومة
النمساوية
أنها تدعم
مشروع السيل
الشمالي2
نظراً ألنه يأخذ
بعين االعتبار
المصلحة العميقة
لدول القارة األوروبية ،وأن أي نظرة واقعية
يجب أن تنظر إلى المشروع بعين من
اإليجابية.
•سحبت وزارة
التجارة
األمريكية
قانوناً مقترحاً
من شأنه
أن يجعل من
الصعب على
الشركات األمريكية
بيع منتجاتها إلى شركة «هواوي»
الصينية ،بعد احتجاج وزارة الدفاع
األمريكية والبنتاجون
عليه.

كل من الرئيسين فالديمير بوتين وإمانويل ماكرون إلى بيت لحم في فلسطين المحتلة للقاء رئيس الحكومة
جرت خالل األسبوع الماضي زيارة ٍّ
الفلسطينية محمود عباس ،بعد عدد من األحداث والتصريحات السياسية الصادرة عن واشنطن وحكومة االحتالل.
ǧǧيزن بوظو

دارت تـلــك األحـ ــداث ح ــول ضــم غــور
األردن ومـ ـنـ ـطـ ـق ــة شـ ـمـ ــالـ ــي ال ـب ـح ــر
ال ـم ـيــت إل ــى ك ـيــان االح ـت ــال ،وع ــودة
الحديث عما يسمى بـ«صفقة الـقــرن»
فــي مــواجـهــة «حــل الــدولـتـيــن»  ...فما
دالالت تلك الزيارات ،وما مدى جدية
أراض جديدة ،وآفاق
الحديث عن ضم ٍ
تطور القضية الفلسطينية؟
قنابل إعالمية
ت ــأت ــي ت ـصــري ـحــات ح ـكــومــة االح ـت ــال
حــول ضــم مـنــاطــق جــديــدة ،بــالـتــوازي
مــع اسـتـمــرار أزمـتـهــا فــي االسـتـعـصــاء
ال ـجــاري عــن تشكيل حـكــومــة وبقائها
ف ــي س ـي ــاق ح ـكــومــة ت ـصــريــف أع ـمــال
ب ــرئ ــاس ــة ب ـن ـيــام ـيــن ن ـت ـن ـيــاهــو ،م ــع مــا
تسببه مــن أزم ــة شـعـبـيــة ،لـتـكــون تلك
ال ـت ـص ــري ـح ــات ب ـم ـث ــاب ــة ق ـن ــاب ــل دخـ ــان
بــالـنـسـبــة ل ـلــداخــل «اإلســرائ ـي ـلــي» ،أمــا
ف ــي ال ـش ــق ال ـع ـم ـلــي م ـن ـه ــا ،فـ ــإن ه ــذه
الـقــرارات ال تمثل أكثر مــن حب ٍر على
ورق ،حالها كـحــال ال ـقــرارات السابقة
بنقل السفارة األمريكية إلــى القدس،
وإع ـ ــان ال ـج ــوالن ال ـس ــوري أراض ــي
«إسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة» ...حـ ـي ــث ال ي ـت ـعــدى
استخدامها أكثر من مواقف إعالمية،
هي جُل ما تستطيع تقديمه واشنطن
لـحـكــومــة االح ـت ــال فــي ظــل تــراجـعـهــا
دولـ ـيـ ـ ًا ،وتـتـلـقـفـهــا األخ ـي ــرة لـتــأريــض
حدة أزمتها السياسية داخلي ًا.
«صفقة القرن» ميتة
أم ــا ب ـمــا يـتـعـلــق فـيـمــا س ـمــي بــ«صـفـقــة
ال ـقــرن» األمــريـكـيــة ،فـقــد عــاد الـحــديــث
حــولـهــا بـعــد دعــوة الــرئـيــس األمــريـكــي
كـ ـ ًا م ــن ن ـت ـن ـيــاهــو وغ ــان ـت ــس ل ــزي ــارة
واشنطن لمناقشة «خطة السالم» في
المنطقة ،هــذه الصفقة التي ال يُعرف
عـنـهــا شــيء حـتــى اآلن ،ولــربـمــا حتى

األمريكيون و«اإلسرائيليون» كذلك،
حيث إن كل التسريبات والتصريحات
المتعلقة بها وبمضمونها منذ إعالنها
ُتغيرة بتغير الظرف
وحتى الـيــوم ،م ٌ
وت ـطــور األوضـ ــاع فــي الـمـنـطـقــة .وقــد
جــرى مـنــذ عــدة شـهــور إط ــاق الـشـقّ
االقـتـصــادي مـنـهــا ،وال ــذي القــى فش ًال
بـكــل مـعــانــي الـكـلـمــة فــي حـيـنــه ،ويــدور
ال ـح ــدي ــث اآلن ع ــن ال ـش ــق ال ـس ـيــاســي
وال ـن ـهــائــي ل ـه ــا ،إال أن ت ــرام ــب نـفـســه
قــد أكــد عــدم صـحــة هــذه «الـتـكـهـنــات»،
ون ـت ــاب ــع ه ـنــا ب ــال ـق ــول إن س ـبــب ذلــك
قــد ي ـعــود ل ـعــدم وج ــود ش ـ ٍـق سـيــاســي
أس ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ًا ،عـ ـلـ ــى األقـ ـ ـ ــل حـ ـتـ ــى اآلن،
نــاهـيــك عــن أن أولــويــة مــا يـعـمــل عليه
«اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــون» ف ــي هـ ــذه الـلـحـظــة
هـ ــو ك ـي ـف ـيــة حـ ــل أزم ـت ـه ــم ال ـس ـيــاس ـيــة
الداخلية بين إعــان انتخابات جديدة
أم تـشـكـيــل حـكــومــة وح ــدة .وفــي ظل
هذه األزمة ال يمكن الحديث عن طرح
أي مشروع سياسي عملي ًا حتى وإن
افترضنا وُجوده.
النشاط الروسي
أن ـشــأ ال ـتــراجــع األمــري ـكــي وع ـلــى كــافــة
الـصُـعــد فــراغــات فــي عــدد مــن الملفات
ال ــدول ـي ــة ،مـنـهــا الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
ويـمـكــن تـلـمــس ه ــذه ال ـفــراغــات بعجز
واشنطن عن تقديم أيّة خطوة عملية
حقيقية لصالح حلفائها أبعد من القنابل
اإلع ــام ـي ــة ك ـمــا ورد س ــاب ـق ـ ًا ...وبـعــد
تـعــاظــم ال ــدور الــروســي فــي الـمـنـطـقــة،
وت ـحــديــد ًا بــاألزمــة ال ـســوريــة ،ونـتــائــج
هــذا ال ــدور عـلــى الـمـسـتــوى العسكري
وال ـس ـيــاســي وت ـقــديــم ح ـلــول حـقـيـقـيــة،
ف ـقــد ت ــوس ــع ن ـش ــاط مــوس ـكــو لـيــدخــل
فـعـلـيـ ًا بــالـمـلــف الـفـلـسـطـيـنــي بـمـسـتــوى
أك ـبــر وبــوت ـيــرة مـتـســارعــة فــي اآلون ــة
األخيرة ،لتقدم نفسها وسيط ًا عوض ًا
ع ــن واش ـن ـط ــن ،األمـ ــر الـ ــذي ال يـمـكــن
أليّ من األطراف سواء في الحكومة

الفلسطينية أم «اإلسرائيلية» تجاهله.
ي ـطــرح ال ـجــانــب ال ــروس ــي م ـبــدأ «حــل
الــدول ـت ـيــن» وإق ــام ــة دول ــة فـلـسـطـيـنـيــة
وف ـ ــق حـ ـ ــدود ع ـ ــام  ،1967م ـس ـت ـن ــد ًا
بــذلــك إلــى عــدد مــن ال ـقــرارات الــدولـيــة
الـصــادرة عــن مجلس األمــن ،وهــو ما
أكده بوتين أثناء لقائه عباس مؤخر ًا،
وال يمكن ألي من األطراف معارضته
قــانــون ـي ـ ًا ،وت ـس ـيــر ال ـخ ـطــوات بــإتـجــاه
صنع األرضية السياسية لتنفيذه.
الموقف الفرنسي
أم ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـف ــرن ـس ــا ،ف ـق ــد ت ـحــدث
م ــاك ــرون أي ـض ـ ًا عــن رف ــض ب ــاده لما
ي ـس ـمــى ب ــ«ص ـف ـقــة الـ ـقـ ــرن» وال ـت ـنــديــد
باإلعالنات األمريكية و«اإلسرائيلية»
أراض جــديــدة ،وتــأيـيــده لفكرة
بـضــم ٍ
«ح ـ ــل ال ــدولـ ـتـ ـي ــن» .إال أن ال ـم ــوق ــف
ال ـف ــرن ـس ــي ه ـ ــذا ال ي ــأت ــي ع ـل ــى غـ ــرار
الـمــوقــف الــروســي بـغــايــة حــل المسألة
فعلي ًا انـطــاقـ ًا مــن مصالح موضوعية
ب ـهــذا ال ـحــل ،وإن ـمــا يـمـكــن وص ـفــه بــأنــه
محاولة ركــوب اتـجــاه موجة الميزان
ال ـ ــدول ـ ــي الـ ـج ــدي ــد وت ـ ـطـ ــوراتـ ــه ال ـت ــي
تـسـيــر بـغـيــر الـمـصـلـحــة األمــري ـك ـيــة أو
«اإلسرائيلية» على حــد ســواء ،بغاية
رفــع الــوزن الفرنسي إقليمي ًا ودولـيـ ًا
مستقب ًال وتعزيز العالقات السياسية
مع روسيا ،وبهذا الصدد يكون الدور
ال ـفــرن ـســي م ـس ــاع ــد ًا ف ــي عـمـلـيــة «حــل
الــدولـتـيــن» إال أنــه ال يمكن بــأيــة حــال
من األحوال االعتماد عليه وحده.
نحو فر ٍز أعمق
ت ـش ـك ــل هـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـط ـ ــورات ب ــال ـم ـل ــف
الـفـلـسـطـيـنــي ت ـبــاي ـنــات وف ـ ــرز ًا أعـمــق
ب ـم ــواق ــف ج ـم ـيــع الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
الـفــاعـلــة فـيــه ،س ــواء كــانــت فلسطينية
ـرة أم إق ـل ـي ـم ـيــة وع ــرب ـي ــة مــن
مـ ـب ــاش ـ ً
ح ـك ــوم ــات وت ـ ـي ـ ــارات ،ح ـي ــث تـنـقـســم
ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة بـ ـي ــن مـ ــن ب ــات

ي ـن ـعــي ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة م ـتــأثــر ًا
بــذلــك بــالـقـنــابــل الــدخــانـيــة واإلعــامـيــة
ال ـ ـتـ ــي ي ـط ـل ـق ـه ــا «اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــون»
واألم ــري ـك ـي ــون ومـ ــا ب ــات ــوا يـسـمــونــه
بـ ـ «س ـيــاســة األمـ ــر ال ــواق ــع» ،لــدرجــة
أن نـ ـ ــرى م ـ ـق ـ ــاالت ت ـح ـم ــل عـ ـن ــوان
«ف ـل ـس ـط ـيــن راح ـ ـ ــت» .وب ـي ــن ال ـق ــوى
الـتــي تــرى وتـعــي الـتــراجــع األمــريـكــي
وأزم ــة الـكـيــان وضـعــف مـجـمــل الـتـيــار
الـصـهـيــونــي ،وتـتـنـبــه لـلــدور الــروســي
ال ـجــديــد وإم ـكــان ـيــة «ح ــل الــدول ـت ـيــن»
وبناء الدولة الفلسطينية وفق حدود
 1967مبدئي ًا ،لتبدأ إثــر ذلــك بالبحث
ع ــن الـ ـع ــوام ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ال ــذات ـي ــة
المعيقة باتجاه هذا األمر وحلحلتها،
ح ـي ــث أك ـب ــره ــا هـ ــو ح ــال ــة االن ـق ـس ــام
الـفـلـسـطـيـنــي ال ـج ــاري ــة ،ل ـيــدعــو أمـيــن
حــركــة ال ـم ـب ــادرة الــوط ـن ـيــة مـصـطـفــى
ال ـب ــرغ ــوث ــي إلنـ ـه ــاء ح ــال ــة االن ـق ـس ــام
وتوحيد الصف الفلسطيني ،معترف ًا
بـضـعــف ال ــدور الــذاتــي للفلسطينيين
إث ـ ـ ــر االنـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــام ـ ــات ،ودع ـ ـ ـ ــا ع ـض ــو
المكتب الـسـيــاســي فــي حــركــة الجهاد
االسـ ــامـ ــي ،خ ــال ــد ال ـب ـط ــش ،رئ ـيــس
الحكومة الفلسطينية محمود عباس
لـلـقــدوم إلــى قـطــاع غ ــزة ،وال ـبــدء في
إجراءات إنهاء االنقسام أيض ًا.
اتجاه واحد
بصرف النظر عن مدى إمكانية وجدية
مختلف القوى الفلسطينية اآلن على
التخلي عن خالفاتها وتوحيد الصفّ،
إال أن هــذا األمــر ورغــم قِــدم الحديث
حــولــه ،ب ــدأ يـتـحــول أم ــر ًا واق ـع ـ ًا بفعل
الـضــرورة الموضوعية الجديدة التي
تفرضها الـمـعــادالت الــدولـيــة الناشئة،
ح ـيــث إن الـ ـظ ــرف ال ـس ـيــاســي دول ـي ـ ًا
يسير لصالح الفلسطينيين ،وما يؤثر
على إسراع أو تأخير هذا األمر مؤقت ًا
هو الظرف الذاتي بين انقسام الصف
ووحدته.

• قال السفير
الروسي
في الواليات
المتحدة ،أناتولي
أنتونوف ،إن اجتماعًا
يمكن أن يعقد بين قادة الدول الخمس
دائمة العضوية في مجلس األمن التابع
لألمم المتحدة في أيار أو أيلول .2019
• أكدت وزارة
الخارجية
الروسية إن
التعاون
العسكري
والتقني بين
الجانبين الهندي
والروسي ،كان محور
المباحثات بين نائب وزير الدفاع الروسي،
ألكسندر فومين ،والسفير الهندي في روسيا،
باال فينكاتيش فارما.
• أعلنت وزارة الخزانة
األمريكية توسيع
قائمة الحظر
على إيران.
وقالت الوزارة إن
الحظر الجديدة
يشمل شخصين
وستة كيانات ،بما
فيها أربعة شركات متصلة بشركة النفط
اإليرانية.
• دعت دول جوار
ليبيا إلى ضرورة
إشراك االتحاد
اإلفريقي في
مساعي حل
األزمة الليبية.
وقال وزير الخارجية
الجزائري« :اتفقنا على ضرورة مشاركة
االتحاد اإلفريقي في الحل السياسي في ليبيا».
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معاهدات الحد من التسلح اإلستراتيجي

في كانون األول  ،2019وسط المخاوف المتزايدة من التصعيد العسكري حول العالم،
والكوارث التي قد يؤدي إليها استخدام األسلحة النووية واإلستراتيجية في النزاعات
المحتملة ،عقد المجلس اإلشرافي لمنتدى لوكسمبورغ الدولي لمنع الكوارث النووية
اجتماعه الثالث عشر في جنيف .وقد ناقش اإلمكانات المتوفرة لمنع إطالق المزيد من
سباقات التسلح ،والحفاظ على السيطرة على األسلحة اإلستراتيجية بعد عام ،2021
الهامة محاولة تمديد معاهدة «براغ نيو ستارت :وهي المعاهدة
ومن بين الوسائل ّ
بين الواليات المتحدة وروسيا المسؤولة عن تقليص األسلحة النووية ،ووضع الحدود
والتدابير الالزمة لتقليص استخدام األسلحة اإلستراتيجية– وقد دخلت في التنفيذ في
 5شباط  ،2011وتنتهي في  5شباط .»2021
ǧǧأليكسي أرباتوفǧ
    تعريب :عروة درويش

تقدم قاسيون لـقــا ًء أجــري مــع السيد أليكسي
أرب ـ ــات ـ ــوف ،ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ال ـل ـج ـن ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة
لـمـنـتــدى لــوكـسـمـبــورغ ،ورئ ـيــس مــركــز األمــن
ال ــدول ــي ف ــي «مــؤس ـســة بــري ـمــاكــوف الــوطـنـيــة
ألبحاث االقتصاد العالمي والعالقات الدولية»،
في محاولة للتركيز على وضع معاهدة «براغ
نـيــو س ـتــارت» الـحــالـيــة ،وفــاعـلـيــة نـظــامـهــا ككل
في الحد من استخدام األسلحة اإلستراتيجية
العدواني في العالم ،سواء في الوقت الحالي،
أو في النزاعات المحتملة المسقبلية.
Ǩ Ǩسيد أرباتوف ،معاهدة «براغ نيو ستارت»
على وشك االنتهاء .ما فرصة تمديدها ،وما
هي العواقب السياسية التي ستترتب على
عدم فعل ذلك؟

ال يـمـكــن ألح ـدٍ الـتـنـبــؤ بـمــا ي ـحــدث .أي تــو ّقــع
اليوم سيبنى على الوضع الحالي ،في حين ّأن
تـصــرفــات اإلدارة األمــريـكـيــة ليست مستقرة.
ولكن في الوقت الراهن يخبرنا الحس السليم
ب ـعــدم وج ــود م ـبــرر يـمـنــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
من تمديد المعاهدة .يعود ذلــك بشكل رئيس
لحقيقة ّأن الشفافية والقدرة على التنبؤ التي

تتيحها مـعــاهــدة «س ـتــارت» كــانــت دوم ـ ًا أكـثــر
أهمية بالنسبة للواليات المتحدة ممّا هي عليه
لــروس ـيــا .فــالــواليــات الـمـتـحــدة بـسـبــب بنيتها
الداخلية أكثر كشف ًا للمعلومات حول برامجها
اإلستراتيجية من روسيا.
األم ــر عـلــى ه ــذا ال ـن ـحــو :كــا الـبـلــديــن مـلــزمــان
ب ـمــوجــب ال ـم ـعــاهــدة ب ـك ـشــف ب ـي ــان ــات م ـحــددة
واسـ ـتـ ـخـ ــدام م ـع ــاي ـي ــر قـ ـي ــاس م ـع ـي ـن ــة ،سـ ــواء
مــن نــاحـيــة ال ـم ـعــدات الـمـسـتـخــدمــة أو عـمـلـيــات
ال ـت ـف ـت ـيــش ع ـلــى األرض ،أو اإلخ ـ ـطـ ــارات أو
آلـيــات اإلث ـبــات .لـكـنّ الـفــارق هـنــا ّأن الــواليــات
الـمـتـحــدة ال تـكـشــف عــن ال ـب ـيــانــات والـمـعــايـيــر
المتبعة بهدف تنفيذ التزاماتها في المعاهدة،
ألن الكونغرس ومراكز األبحاث
بل تفعل ذلك ّ
النافذة المرتبطة به تلعب دور ًا هام ًا في اتخاذ
القرارات بهذه المسائل .ورغم ّأن الكونغرس
ي ـ ــدرس هـ ــذه ال ـب ـي ــان ــات ف ــي ج ـل ـس ــات مـغـلـقــة
فإن
وتكون األوراق ممهورة بطابع السريةّ ،
حصة األسد من هذه البيانات تكون مفتوحة
للمراجعة العامة للجميع.
ب ــدأ ه ــذا األم ــر يـصـبــح عـلــى ه ــذه الـشــاكـلــة في
الــواليــات الـمـتـحــدة مـنــذ أي ــام مـكـنـمــارا «وزيــر
الدفاع في زمن كينيدي في الستينات» ،وهو
الــذي بــدأ بتعيين المدنيين على رأس أقسام
وزارة الــدفــاع لتنفيذ الــوعــود بتطبيق مــا هو
وارد ف ــي الــدس ـتــور األم ــري ـك ــي .م ـك ـن ـمــارا هــو

ليس لدى الواليات
المتحدة بعد
منظومة مضادة
للصواريخ يمكنها
أن تردع القدرات
الروسية النووية
موضع الحديث

مــن أش ــرك مــا يــدعــى «م ــراك ــز األب ـح ــاث» غير
الـمــرتـبـطــة بــوكــاالت الــدولــة ،أمـثــال «»RAND
والكثير غيرها .ولـهــذا فـ ّـإن البيانات التي يتم
تــزويــد روس ـيــا بـهــا ال ـتــزام ـ ًا بـبـنــود الـمـعــاهــدة
ليست هــي الـكـتـلــة األهــم مــن الـمـعـلــومــات التي
لـ ــدى ال ـ ـ ــروس .ف ــاألج ـه ــزة األم ـن ـي ــة وم ــراك ــز
األبحاث الروسية تــدرس بعناية فائقة جميع
ال ــوث ــائ ــق ال ـت ــي ت ـك ــون ع ـل ـن ـيــة ،م ـث ــل ج ـل ـســات
استماع الكونغرس والتقارير ...إلخ.
أمّ ـ ــا ال ــوض ــع ال ــروس ــي ف ـم ـخ ـت ـلــف .فــاالن ـف ـتــاح
وم ـش ــارك ــة ال ـب ـي ــان ــات م ــن ال ـج ــان ــب ال ــروس ــي
نــاجــم بـمـعـظـمــه عــن ال ـم ـحــادثــات واالت ـفــاق ـيــات.
وي ـ ـع ـ ــود ذلـ ـ ــك إلـ ـ ــى ال ـه ـي ـك ـل ـي ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة-
ال ـس ـيــاس ـيــة الـ ـم ــوروث ــة ف ــي هـ ــذا ال ـم ـج ــال عــن
االتـحــاد السوفييتي ،وهــو األمــر الــذي يدركه
ال ـس ـيــاس ـيــون والـ ـق ــادة ال ـع ـس ـكــريــون ال ــروس
الـحــالـيــون .فــالـبـيــانــات الـتــي تـتــم مشاركتها مع
«ال ـشــركــاء الـمـحـتـمـلـيــن» كـمــا يـسـمــونـهــم تبقى
بـغــالـبـيـتـهــا س ــريّ ــة ق ـبــل كـشـفـهــا ل ـه ــم ،وبـسـبــب
كـشـفـهــا ل ـهــؤالء تـتــم مـشــاركـتـهــا مــع الـعــامــة من
خبراء أفراد وجامعات ومراكز أبحاث.
بــالـنـتـيـجــة ،مــن الـصـعــب أكـثــر عـلــى األمــريـكـيـيــن
أن يحصلوا على البيانات فــي روسـيــا ،ولهذا
هم يعتمدون بشكل كبير على المعاهدة وعلى
نـظــم الـتـعــريــف فـيـهــا .وعـلـيــه فــالـحــس الـسـلـيــم
ي ـخ ـبــرنــا بـ ـ ّـأن عـ ــدم ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـم ـعــاهــدة،
سيحرم األمريكيين أكـثــر مما يـحــرم الــروس
ف ـي ـمــا ي ـخــص ال ـب ـي ــان ــات وع ـم ـل ـيــات ال ـمــراق ـبــة،
وب ــال ـت ــال ــي ي ـص ـعــب ع ـل ـيّ ت ـخ ـيــل ق ـي ــام رئ ـيــس
أمريكي باتخاذ قرار بعدم التمديد للمعاهدة.
لكن في األعوام األربعة الماضية شهدنا بشكل
متكرر بـ ّـأن هكذا قــرارات يتم اتخاذها بالفعل
م ــن ق ـبــل اإلدارة األم ــري ـك ـي ــة .ف ــا «م ـعــاهــدة
الـسـمــاوات المفتوحة» الـتــي هــددوا بتفكيكها،
وال «م ـع ــاه ــدة  »INFكــان ـتــا ف ــي غ ـيــر صــالــح
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة .ورغـ ــم ذلـ ــك ،فــالــواليــات

ال ـم ـت ـح ــدة ت ـن ـس ـحــب م ـن ـه ــا وال ت ـس ـم ــح ب ــأيّ ــة
م ـس ــاوم ــات إلن ـق ــاذه ــا .وهـ ــي ب ــذل ــك ت ـع ـبــر عــن
نهج جديد لــدى اإلدارات األمريكية ،ممزوج ًا
باإليديولوجيا والميل السياسي الـجــديــد .في
الـنـهــايــة ،لــن أقــوم بــأيّــة تـكـهـنــات .يمكنني فقط
بأن الحس السليم يملي علينا
أن أكرر القول ّ
أنّ ــه مــن مـصــالــح ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة أن تـمــدد
االتفاقية ،لكن ليس هناك من ضمان لحدوث
ذلك في الوقت الحالي.
Ǩ Ǩفيما يخص أنظمة األسلحة التي تهدد
االستقرار اإلستراتيجي ،ما رأيــك بالسلم
الهرمي القائم اليوم؟ ما مقدار فاعلية
المنظومات المضادة للصواريخ ،واألسلحة
غير الــنــوويــة بعيدة الــمــدى ،واألسلحة
المضادة لألقمار الصناعية؟

ف ـي ـم ــا يـ ـخ ــص مـ ـنـ ـظ ــوم ــات ال ـ ــدف ـ ــاع ال ـم ـض ــاد
لـلـصــواريــخ ،فـهــي أكـثــر فــاعـلـيــة دون شــك مـمّــا
كانت عليه الحال قبل عشرة إلى أربعين عام ًا
مــاضـيــة .تــم عقد المعاهدة فــي  ،1972أي قبل
 50ع ــام ـ ًا ،وتـ ـمّ ح ـظــر ال ـم ـن ـظــومــات ال ـم ـضــادة
للصواريخ بحدّة .أمّا اليوم ،فقد تمّ هجر هذا
الـحـظــر .لـكــن رغ ــم ذل ــك ،لـيــس ل ــدى الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ب ـعــد م ـن ـظــومــة م ـض ــادة ل ـل ـصــواريــخ
يمكنها أن ت ــردع ال ـقــدرات الــروسـيــة الـنــوويــة
مــوضــع الـحــديــث ،وال يـقـتـصــر األم ــر هـنــا على
ردع ال ـضــربــة األول ـ ــى ،ب ــل ي ـت ـعــداه إل ــى عــدم
القدرة على ردع الضربات االنتقامية .منطقي ًا،
أيّ ض ــرب ــات انـتـقــامـيــة س ـت ـكــون أض ـع ــف ،لـكــن
ح ـتــى ف ــي ت ـلــك ال ـح ــاالت س ـت ـكــون مـنـظــومــات
الصواريخ األمريكية بال نفع ضدّ روسيا.
فيما يخص الصين ،الوضع متغيّر على طول
الخط .ولكن إذا ما أخذنا باالعتبار ّأن الصين
لــديـهــا ق ــدرات إسـتــراتـيـجـيــة يمكنها مــن خاللها
ضــرب الــواليــات الـمـتـحــدة أق ـ ّـل مــن الـتــي لــدى
روس ـيــا ،ع ــاوة عـلــى أنّ ـهــا عــرضــة أكـبــر للتأثر
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ومتتالية الدومينو

بضربة أمريكية ،فسنرى ّأن الصعوبات التي
تواجه الصين في اختراق الدفاعات الصاروخية
األمــريـكـيــة عبر ضــربــة انتقامية ستكون أدنــى
بكثير من روسيا .لكنّ هذا األمر يتغير بشكل
ســريــع بـسـبــب ال ـت ـطــور ال ـســريــع ال ـحــاصــل في
القدرات العسكرية الصينية .لقد أثبتت الصين
مــؤخــر ًا ق ــدرات أنظمتها الـصــاروخـيــة ،ومــا لم
يكن لدى الواليات المتحدة قدرات الجبابرة،
فمنظومات دفاعها لن تشكل عقبة كبيرة أمام
الصين بعد فترة وجيزة.
وت ـع ـدّ م ـن ـظــومــات «ال ــدق ــة ال ـفــائ ـقــة» ،بــوصـفـهــا
جــزء ًا مــن تــرســانــة األسـلـحــة التقليدية ،تـطــور ًا
جـ ــديـ ــد ًا ،وهـ ــي بــال ـتــأك ـيــد ت ـض ـيــف ال ـم ــزي ــد مــن
الـ ــزعـ ــزعـ ــة الـ ـكـ ـبـ ــرى لـ ـحـ ـس ــاب ــات االسـ ـتـ ـقـ ــرار
اإلسـ ـتـ ــراتـ ـيـ ـجـ ــي .يـ ـعـ ــود ذلـ ـ ــك لـ ـكـ ــون ج ـم ـيــع
األه ــداف اإلستراتيجية ،ويشمل ذلــك مقرات
الصواريخ ومراكز القيادة ،مفتوحة أمام هذه
الـمـنـظــومــات مــن حـيــث الـمــدى ودقــة اإلصــابــة،
األمر الذي يشكل تغير ًا كبير ًا عما كان سائد ًا
كل شيء مفتوح :القاذفات المتوقفة
من قبلّ .
في مخابئها والغواصات في قواعدها والكثير
من عناصر أنظمة التحكم ،مثل محطات رادار
اإلن ــذار الـمـبـكــر وهـلــم ج ــر ًا .هـنــاك الـمـئــات من
هذه المنشآت لدى الجميع.
ف ــإن ش ـجــر ن ــزاع تـقـلـيــدي فــي الـبـحــر األس ــود
أو ح ــوض الـبـلـطـيــق أو ف ــي ال ـج ــو ،وبــالـنـظــر
إل ــى م ــدى أت ـم ـتــة ال ـت ـح ـكــم ب ـه ــذه ال ـم ـن ـظــومــات
والسرعة الفائقة للصواريخ ،فقد يخرج النزاع
عن السيطرة لينفجر نزاع أكبر بلمح البصر.
وع ـل ـي ــه ،ف ـ ـ ّـإن م ـن ـظــومــات ال ــدق ــة ال ـفــائ ـقــة غـيــر
النووية عموم ًا هي من عوامل عدم االستقرار،
خــاصــة إذا مــا تـمّ وضــع أعــداد كبيرة منها في
الخدمة.
ورغـ ـ ــم مـ ــا س ـي ـب ــدو ع ـل ـي ــه األمـ ـ ــر مـ ــن غ ــراب ــة،
فــال ـم ـن ـظــومــات ال ـم ـض ــادة ل ــأق ـم ــار ال ـص ـنــاع ـيــة
هــي ال ـيــوم أق ـ ّـل ع ــدد ًا مـمــا كــانــت فــي الـمــاضــي،

رغــم ّأن الجميع يتحدث عــن الفضاء فــي هذه
األي ــام .مــا بـيــن الـسـتـيـنــات والـثـمــانـيـنــات كــانــت
هذه المنظومات موجودة على نطاق واسع،
وكــانــت تختبر بشكل نـشــط مــن قِـبــل االتـحــاد
الـســوفـيـيـتــي أو ًال ومــن ثــم الــواليــات المتحدة
بعدها .لكن بعد ذلك بدأت تذوي .اليوم عادت
إلى الواجهة ليتم تطويرها من جديد رغم عدم
وج ــود ن ــزاع نـشــط فــي ال ـف ـضــاء .لـيــس هـنــاك
أيّ ســاح تــم وضـعــه فــي الـخــدمــة فــي الفضاء
الـخــارجــي ،ولــدى الــواليــات المتحدة وروسيا
لكل
والصين والهند منظومة دفاعية واحــدة ّ
منها ضدّ المركبات الفضائية .أمّا لحاق بلدان
أخــرى باألمر فهو ظاهرة جــديــدة– فاألمر لم
يكن على هذه الحال أيام الثنائية القطبية.
ل ـكــن ورغ ـ ــم ّأن ال ـص ـيــن وال ـه ـن ــد ق ــد اخ ـت ـبــرتــا
منظوماتهما الـمـضــادة لــأقـمــار الصناعية ،فال
يــزال الــوقــت مـبـكــر ًا للحديث عــن سـبــاق تسلح
ـواح تقنية
فــي الـفـضــاء .الـصـعــوبــة الـيــوم لـهــا ن ـ ٍ
غير محلولة بعد ،وال يبدو في األفــق القريب
ّأن أحد ًا قد وجد حلو ًال لها.
Ǩ Ǩاألحــاديــث اإلعالمية بخصوص معاهدة
لتنظيم التسلح في الفضاء؟

األمــر محصور بــاالقـتــراح الــروســي -الصيني
فـ ــي ع ـ ــام  2007عـ ــن إنـ ـشـ ــاء م ـع ــاه ــدة ل ـعــدم
استخدام األسلحة في الفضاء الخارجي ،وال
نــزال عند خطوة االقـتــراح دون أيّ تقدم في
األمـ ــر .ل ـك ـنّ تـطـبـيــق مـثــل ه ــذه الـمـعــاهــدة غير
م ـم ـكــن ول ــو ن ـظ ــري ـ ًا ،م ــا ل ــم ي ـخ ـتــرعــوا مــركـبــة
ت ـح ـق ـيــق ف ـضــائ ـيــة ي ـم ـك ـن ـهــا االق ـ ـتـ ــراب م ــن أيّ ــة
مــركـبــة فضائية مــوجــودة فــي محيط األرض
لـتـتـحـقــق م ــن كــون ـهــا س ــاح ـ ًا أم ال .ل ـك ـنّ مـثــل
هـكــذا مــركـبــة سـتـكــون هــي بـحــد ذات ـهــا ســاحـ ًا
م ـض ــاد ًا ل ـل ـمــرك ـبــات ال ـف ـضــائ ـيــة .ع ـم ــوم ـ ًا ،وبـمــا
فإن مقدار تهجين
يخص المركبات الفضائيةّ ،
ودمج المركبات المختلفة مرتفع جد ًا ،ويمكن

اس ـت ـخــدام الـم ـن ـظــومــات ال ـم ـضــادة لـلـصــواريــخ
ذات ـهــا كـمـنـظــومــات م ـضــادة لــأقـمــار الصناعية
في ك ّل من روسيا والواليات المتحدة.

أي تقليص
ّ
جذري لألسلحة
اإلستراتيجية
سيكون مستحي ًال
اليوم دون فرض
إشراك الصين في
فرض حدود على
أسلحتها ،ولهذا
فوجود الصين أمٌر
الزم لنجاح مثل
هكذا معاهدة.

Ǩ Ǩتبعاً للتطورات التي تحدثت عنها ،كيف
يجب أن تتم هندسة معاهدة «ستارت»
الجديدة إذا ما توصلت األطراف إلى اتفاق
جديد؟ من هي األطراف التي يجب إشراكها
في المعاهدة الجديدة ،وما هي األسلحة
والمنشآت التي يجب تشريعها؟

أو ًال ،ي ـجــب أن أش ـ ــدد ع ـلــى أنّ ـن ــا م ـتــأخــرون
بــالـفـعــل عــن مــوعــد الـتـفــاوض .فـلـعـشــرة أعــوام
لــم تـكــن هـنــاك أيّ ــة مـبــاحـثــات حــول هــذا األمــر،
لنفاجأ بـ ّـأن تطور األسلحة قد تخطى العملية
الدبلوماسية .فــي الــواقــع م ـرّت عـشــرون سنة
على مباحثات «سـتــارت  »2وإطــار «سـتــارت
 »3ف ــي ال ـت ـس ـع ـي ـنــات ،ول ــم يـتـحـقــق أيّ تـقــدم
ملحوظ .معاهدة تقليص العداء اإلستراتيجي
 2002ت ـمّ إقــرارهــا ،ولـكـنّـهــا لــم تـكــن فــاعـلــة أبــد ًا
ل ـعــدم االت ـف ــاق ع ـلــى ق ــواع ــد ال ـت ــوازن وأنـظـمــة
الـتـعــريــف .ت ـمّ بـعــدهــا تـطــويــر قــواعــد الـتـعــريــف
في «معاهدة براغ» ،لكنّ حدودها كانت مرنة
لكل
أكثر مما يجب بكثير .فاالتفاق هو السماح ّ
كل مرة ،علم ًا ّأن حمولة
قاذفة بحمولة واحدة ّ
القاذفة الواحدة تصل إلى  20صاروخ ًا.
لــم يتم تعديل األنظمة بما يناسب التطورات
ويغطيها ،واستمر هذا الركود لعشرين عام ًا،
ول ـيــس ف ـقــط ل ـع ـشــرة أعـ ــوام مـ ـدّة االت ـفــاق ـيــة.
ّإن جـمـيــع أن ــواع األسـلـحــة الـتــي نــاقـشـنــاهــا قد
تـجــاوزت المباحثات بـمــراحــل .لكن رغــم ذلــك،
إن تمّ إطالق نقاش جاد بالتزامن مع االتفاق
على تمديد اتفاقية «براغ» ،فسنحظى بالوقت
الـكــافــي لـنـغـطــي أيّ عــامــل مــزعــزع لــاسـتـقــرار
فــي االت ـفــاق ـيــة ،مـثــل مـنـظــومــات الــدقــة الـفــائـقــة
غ ـيــر ال ـنــوويــة ال ـتــي يـمـكـنـهــا ت ـب ــادل ال ـضــربــات
اإلستراتيجية .على الــدول أن تنشئ معاهدة

21

لوضع حدود لها دون شك.
وف ـي ـمــا ي ـخــص ال ـص ـي ـغــة :ف ــي الـلـحـظــة الـحــالـيــة
يصعب عليّ تخيل األمر ،لكن لدينا الكثير من
ال ـخ ـي ــارات ،وأح ــد أهـمـهــا هــو إشـ ــراك الـصـيــن.
فالصين هي الدولة الوحيدة التي ،إلى جانب
الــواليــات المتحدة وروسـيــا ،ناشطة فــي بناء
أسلحتها .المملكة الـمـتـحــدة وفــرنـســا تقلصان
أسلحتهما وال تطوران أيّ شيء جديد .الهند
وب ــاك ـس ـت ــان م ـش ـغــول ـتــان بـبـعـضـهـمــا ال ـب ـعــض،
وإم ـكــانــات ـه ـمــا لـيـســت بــال ـشــيء ال ـك ـب ـيــر ،وذات
الشيء يمكن قوله عن كوريا الشمالية .الصين
هــي ال ــدول ــة الــوح ـيــدة ال ـق ــادرة عـلــى مـضــاعـفــة
قــواهــا الـنــوويــة خــال الـعـقــد ال ـقــادم مــرتـيــن أو
ث ــاث مـ ـرّات حـتــى إنّ ـهــا لـيـســت بـحــاجــة ألكـثــر
مــن إحـضــار تــرســانـتـهــا مــن «صــواريــخ الــرأس
النووي المفردة» واستبدالها «بناقالت عائدة
ذات رؤوس مـتـعــددة  ،»MIRVsوستحظى
عـنــدهــا بــزيــادة تـصــل حــد الـضـعــف أو ثــاثــة أو
أربـعــة أضـعــاف بــاالعـتـمــاد على عــدد الــرؤوس
التي ستحملها صواريخها.
يـجــب الـسـعــي بـشـكــل ج ــاد إل ــى إدخ ــال الـصـيــن
فـ ــي مـ ـع ــاه ــدة م ـش ـت ــرك ــة ل ـت ـق ـل ـيــص األس ـل ـح ــة
اإلسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،لـ ـك ــن ه ـ ــذا س ـي ـت ـط ـل ــب ب ــذل
تضحيات كبيرة جــد ًا من جانب الصين ،ومن
ج ــان ــب روس ـي ــا والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة أي ـض ـ ًا.
فــال ـص ـيــن ل ــن ت ــواف ــق ب ـب ـســاطــة ع ـلــى تـحــديــدهــا
وهــي ال تــزال متأخرة ،بل ستطالب بمعاهدة
ت ـغ ـطــي م ـن ـظــومــات األس ـل ـح ــة ب ـش ـكــل يـجـعـلـهــا
متساوية مع الواليات المتحدة على األقل .أمّا
ضمّ بلدان أخرى فال يبدو منطقي ًا اليوم .أرى
بـ ّـأن روسيا والــواليــات المتحدة لديهما اليوم
المقومات الالزمة لعقد معاهدة جديدة ثنائية
فيما بينهما ،ولكن عليهما أن تأخذا بالحسبان
ّأن كل شيء سيكون ناقص ًا دون الصين .فعلى
سـبـيــل ال ـم ـثــال ،أيّ تـقـلـيــص ج ــذري لــأسـلـحــة
اإلستراتيجية سيكون مستحي ًال الـيــوم دون
فــرض إش ــراك الـصـيــن فــي فــرض ح ــدود على
أس ـل ـح ـت ـهــا ،ول ـه ــذا ف ــوج ــود ال ـص ـيــن أم ـ ـرٌ الزم
لنجاح مثل هكذا معاهدة.
Ǩ Ǩهل سنكون محقين إن قلنا بأننا ،من حيث
المبدأ ،على عتبة تدمير نظام المعاهدة؟
هــل إنــهــاء اتفاقيات ( ABMو CFEو
 )INFسيتبعه إنهاء معاهدة «ستارت»
و«مــعــاهــدة حظر الــتــجــارب الــنــوويــة»
ومعاهدة «منع االنــتــشــار» وغيرها من
االتفاقات الجوهرية األخرى؟

نعم ،سنكون محقين تمام ًا .إن تداعت الوصلة
الرئيسة وسقطت فستكون النتيجة الطبيعية
س ـق ــوط م ـل ـح ـقــات ـهــا .ه ـن ــاك مـ ـح ــاوالت جــاريــة
بــال ـف ـعــل ل ـت ـقــويــض م ـع ــاه ــدة ح ـظ ــر ال ـت ـج ــارب
ال ـن ــووي ــة ،ف ــال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ال ـي ــوم تـتـهــم
روسيا بأنّها تجري بعض االختبارات السرية.
وب ـخ ـصــوص م ـعــاهــدة «م ـنــع االن ـت ـشــار»  ...إن
انهار النظام ،فالمادة السادسة منه ستنهار معه.
وهذه المادة هي المتعلقة بنزع السالح النووي،
وه ــي أح ــد األع ـمــدة الــرئـيـســة الـتــي تـقــوم عليها
معاهدة «منع االنتشار» .األولى متعلقة بالدول
غير النووية :تلتزم بعدم تطوير أسلحة نووية،
فنساعدك على تطوير برنامج نووي سلمي .أمّا
الثانية فتضمن ّأل نؤصّل ونكرّس احتكار الدول
الخمس بشكل أبدي ،فعلى هذه الدول أن تسير
على مسلك عــدم التسلح الـنــووي .إن انـهــار ك ّل
هذا ،فاألمر سيكون على هذا الشكل :حتى لو لم
تنطلق سلسلة انسحابات من االتفاقية كرد فعل،
فالنظام سيفقد فاعليته وقيمته .عندها لن يهتم
أحــد بــالـمــؤتـمــرات ومــا يـنـتــج عـنـهــا ،ولــن يـصـدّق
أح ــد ضـمــانــات الــوكــالــة الــدول ـيــة لـلـطــاقــة الــذريــة،
ـداع وانهيار
وسيدخل النظام ككل في مرحلة تـ ٍ
سريعة.
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إن الرأي القائل بأن الفنان في العالم
المعاصر المعقد «عاجز» هو رأي واسع
االنتشار بين السينمائيين الغربيين.
لفن
وهذه األطروحة تقدم كتبرير ٍ
سلبي متشائم -فن اليأس -من ناحية،
ولألفالم واألعمال الدرامية التافهة
والفارغة التي ينحصر هدفها التجاري
الصريح في اإلمتاع ومضيعة الوقت ،من
ناحية أخرى .ومهما كان األمر ،فإن هذه
الفكرة تقوم بدور المشروب المهدئ
للضمير :لم التفكير بالمسؤولية التي
يتحملها المرء تجاه الحياة وتجاه
العصر إذا كان الفنان عاجزًا على أية
حال؟
ǧǧالمخرج بشار دهان

ومع هذا فإن الفنان تقع عليه هذه المسؤولية
العظمى التي ال يملك أن يهرب منها بإلقائها
ع ـل ــى ك ـت ـف ــي إن ـ ـسـ ــان .بـ ــل مـ ــن ال ـم ـم ـك ــن فـقــط
اكتسابها .وفــي نشر األعمال الدرامية التافهة
ي ـكــون الن ـع ــدام الـضـمـيــر ل ــدى صــانـعـيـهــا دور
مــدمــر .بــالـشـعــار ال ـقــديــم ال ـقــائــل «ال ـغــايــة تـبــرر
الــوسـيـلــة» قــد أخـلــى مـكــانــه حــالـيـ ًا لـشـعــار آخــر
ال يقل عنه شــر ًا «الــربــح بكل الــوســائــل» ومن
أجــل هــذا الــربــح فهم مستعدون لــانــزالق إلى
أي أمر.
جيمس بوند وشارلي شابلن
م ـث ــال ع ـل ــى ذلـ ــك أف ـ ــام ج ـي ـمــس ب ــون ــد ال ـتــي
أغــرقــت شــاشــات ال ـعــالــم .وعـنــدمــا خــف الطلب
عـلـيـهــا ،س ـعــى م ـغــول الـسـيـنـمــا ال ـغــرب ـيــة سـعـيـ ًا
مجنون ًا وراء أشكال جديدة لنفس الموضوع
الـقــديــم الـمـجــرب .فـحـتــى أف ــام شــارلــي شابلن
وغ ـيــره مــن الـعـمــالـقــة ال تستطيع أن تضاهي
األفالم التي من طراز جيمس بوند من حيث
الشعبية ،حيث يوظف الجنس والعنف والقتل
والتشويق ،والتي هي أكثر األشياء جاذبية في
السينما التجارية المعاصرة .بتبذير وسذاجة.
ول ـه ــذا خ ـل ـقــوا أبـ ـط ــا ًال وه ـم ـي ـيــن ب ــل وأح ـي ــان ـ ًا
مريضين نفسي ًا ،مثل رامبو وترمينيتور ..إلخ.
إن الثقافة الرأسمالية لحوحة وعــدائـيــة .فهي
تــدق مــا لديها مــن تنويعات لنفس المجموعة
من التيمات حتى تدخل رؤوس الناس فتخلق
بذلك نماذج مغولية من العقليات والسلوك.
وصـ ـن ــاع ــة ال ـس ـي ـن ـم ــا وال ـ ــدرام ـ ــا ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
تـشـتـهــران بالطريقة الـتــي يـقــوم بـهــا ممولوها
ومـنـتـجــوهــا بــاخـتـيــار ال ـمــوضــوع والـسـيـنــاريــو
حسب أهوائهم ،أو بالنظر إلــى الربح وحــده.
وي ـت ـع ــرض ال ـص ــان ـع ــون ال ـح ـق ـي ـق ـي ــون لـلـفـيـلــم
للضغط إلدخــال تعديالت على سيناريوهات
األف ــام واألع ـمــال الـتــي تــم قـبــولـهــا بــالـفـعــل بما
ي ـت ـمــاشــى م ــع ال ـ ـض ـ ــرورات ال ـم ــزع ــوم ــة ال ـتــي
يفرضها شباك التذاكر والمحطات التلفزيونية
والميول والمطالب الراهنة.
«البسطات الثقافية»
أول ـئــك بــائـعــو (ال ـب ـس ـطــات الـثـقــافـيــة) يـبـيـعــون
الـثـقــافــة بـهــذه الـطــريـقــة ،ويـعــرفــون ج ـيــد ًا على
أي وجــه يضعون الــزبــدة على الــرغـيــف .وهم
يعرفون أيـضـ ًا أن الشباب الغر ســوف يختار
فيلم ًا يستخدم العنف والدم ،أو حتى الجنس
مـفـضـ ًا إي ــاه عــن فـيـلــم ذي مــوضــوع فلسفي.
وه ـكــذا فـهــم ي ـحــاجّــونــك بــال ـقــول «دع ــه يـخـتــار
لنفسه -فهذا ديمقراطي ومربح مع ًا» .وليس
هناك بالطبع أية ديمقراطية بالمرة .ويؤدي
هـ ــذا االتـ ـج ــاه ف ــي ال ـت ـف ـك ـيــر ف ـقــط إلـ ــى تــدعـيــم
قــوة أولـئــك الـبــاعــة الــذيــن يــراهـنــون اقـتـصــاديـ ًا
وإيديولوجي ًا على الثقافة الشعبية التجارية.
واسـ ـتـ ـخ ــدام م ـص ـط ـلــح «ال ـث ـق ــاف ــة ال ـت ـج ــاري ــة»
لـلـتـمـيـيــز ب ـيــن الـسـلـعــة الــردي ـئــة واإلن ـت ــاج ذي

القيمة الثقافية الجماهيرية الحقيقية.
ل ـ ـقـ ــد أش ـ ـ ـ ــار ال ـ ـم ـ ـخ ـ ــرج اإلي ـ ـط ـ ــال ـ ــي ال ـش ـه ـي ــر
«فيتوريودي سيكا» عام ( )1965إلى أنه قدم
سلسلة من األفالم التي حققت للشباك عوائد
ضـخـمــة ،وإن كــانــت تـفـتـقــد أه ــم ش ــيء -وهــو
الــروح الفنية -وذلــك بـهــدف مساعدة المنتج
«كارلو بونتي» .ويعترف بمرارة بــأن «هذه
أفــام لم يكن يجب أن أصنعها أبــد ًا» وعــزاؤه
الوحيد فيما يبدو هو أنه سوف يتمكن بهذه
الطريقة من جمع ما يكفي من النقود لتقديم
ال ـم ــزي ــد م ــن األف ـ ــام ال ـج ـمــاه ـيــريــة الـحـقـيـقـيــة،
م ـثــل «ل ـص ــوص الـ ــدراجـ ــات» أو «ام ـب ــرت ــود»
وال شــك أنــه كــان مـخـلـصـ ًا لـلـغــايــة ،ويـعـتـقــد أنــه
قــادر عـلــى تنفيذ خططه وعـلــى أيــة حــال ،فقد
مــرت السنون ،واتضح أن الصفقة أجبر على
عقدها مع مموليه ،وانحرافه عن فن الواقعية
الجديدة ومبادئها قد تــرك أثــر ًا ،وإن كــان هو
قد قصد أن يكون انحرافه هذا مؤقت ًا فقط .كما
أجمع النقاد التقدميون اإليطاليون بأن «دي
سيكا» قد وقع في شباك سينما الشباك «أي
التجارية» .واألفــام التي يقدمها تتدهور من
حيث المستوى .حيث إنه قد فقد ذلك الخالق
الذي منحه القوة ليخرج أفالم ًا دون التفكير
في ذاته ومبادئه ،أفالم ًا كان يعتقد أنها ستفيد
المجتمع.
فـفـيـلــم الـشـبــاك «أي شـبــاك الـتــذاكــر فـقــط» في
البالد الرأسمالية يهدف وهو يتزين بخرافات
تــم تلفيقها بـمـهــارة مــن الــزرك ـشــات الـظــاهــريــة
لـلـحـيــاة بـهــدف إن ـتــاج تــأثـيــر مـخــدر يـنـتـقــل في
الحال إلى المشاهد.
وه ــذا يـخـلــق دائ ــرة مـفــرغــة ي ـقــوم مــن خــالـهــا
فيلم الـشـبــاك ،بجعل الـمـشــاهــد غـيــر قــادر على
تلقي الـقـيــم الجمالية للفن الحقيقي ،فــا يــرى
الـمـشــاهــد فيلم ًا أو بــرنــامـجـ ًا تـلـفــزيــونـيـ ًا ّإل إذا
كان مصمم ًا بما يتناسب مع ذوقه المفسد.
المعارضون لهوليوود
مــن الـصـعــب غــال ـب ـ ًا أن نـحـلــل ال ـمــوقــف الـكــامــل
لـلـسـيـنـمــا ال ـم ـعــاصــرة ف ــي ال ـع ــال ــم الــرأس ـمــالــي،

إنَّ الفيلم الذي
يعرض مرات كثيرة
ال تتناقص قيمته.
وعلى العكس فإن
شعبيته وتأثيره
المتزايدين يؤديان
إلى إضافة قيمة
جديدة إليه.

فــالـحــركــات الـقــويــة ،مـثــل «الــواقـعـيــة الـجــديــدة»
في إيطاليا هي اآلن تاريخ قديم .وبالرغم من
أن المثال الذي تقدمه ،والدرس المستفاد منها
ال يمكن أن تدفع به إلى ظالل عتمه المتحف
بعد .فقد توقف تطورها في بدايات الستينات.
كما َّأن عنفوان «الموجة الجديدة» في فرنسا
أصبح أيض ًا شيئ ًا من الماضي.
وكــذلــك ك ــان مـصـيــر «الـسـيـنـمــا ال ـجــديــدة» في
بريطانيا .حتى أعمال المخرجين األمريكيين
«الـمـسـتـقـلـيــن» ،الـمـعــارضـيــن لـهــولـيــود عــاجــزة
أيض ًا على أن تصل إلى ما كان يتوقع لها من
قبل.
واالدعـ ــاء بــأن الـسـيــاســة مـعــاديــة لـلـفــن موضع
اهتمام كبير في البالد الرأسمالية ،إما لحماية
الفن من تأثير األفكار التقدمية ،أو لالدعاء بأن
الفن الـفــردي كامل االسـتـقــال والـسـيــادة ،وال
يـمــس أب ــد ًا .وعـلــى أيــة حــال فـمــن المتناقضات
المعاصرة اإلصرار على أن الجهد الفني الحر
والسياسة ال يتماشيان مع بعضهما البعض،
مع أن البورجوازية تشجع تشجيع ًا لم يسبق
ل ــه م ـث ـيــل ،ال ـفــن الـ ــذي يـتـبــع خـطـهــا الـسـيــاســي
بشكل صريح.
وغــالـبـ ًا مــا تشهد هــذه األيــام حــاالت تُستخدم
فـيـهــا األســال ـيــب الـفـنـيــة لـلـتــرغـيــب فــي سـيــاســة
رجعية أو تشويه أو تطويع سياسات تقدمية
مع االحتياجات اإليديولوجية للبورجوازية.
« 8ونصف»
لـجــأت الـعــديــد مــن الـجـهــات -شــركــات اإلنـتــاج
ووسائل اإلعالم -إلى نشر تصورات جاهزة
لكافة األفالم التي تسلط الضوء على الواقعية
الحقيقية ،فــزاد إنـتــاجـهــا لـنــوعـيــة األف ــام التي
غالب ًا مــا تصرف إلنتاجها ماليين فاحشة من
ال ــدوالرات ،إلبــراز نــوع مــن الواقعية الزائفة.
ل ـكــن رغ ــم دوالراتـ ـه ــم ووس ــائ ــل إعــام ـهــم فـلــم
ي ـس ـت ـط ـي ـعــوا أن ي ـق ـفــوا ف ــي وجـ ــه ال ـع ــدي ــد مــن
المخرجين والكتاب التقدميين ،أمثال المخرج
الـفــرنـســي آالن ريـنـيــه  Alin Resnaisالــذي
ق ــدم بـعــد فـيـلـمـيــه «ال ـع ــام ال ـمــاضــي فــي مــاريــن
ب ــان ــد» و«م ــورب ـي ــل» ق ــدم «ان ـت ـهــت ال ـح ــرب»،

ال ـف ـي ـلــم الـ ــذي أع ـط ــى صـ ــورة ف ــي غ ــاي ــة الــدقــة
وال ـص ــدق ع ــن جـمـيــع األخ ـط ــار ال ـتــي واجـهـهــا
شيوعي إسـبــانــي فــي حــركــة الـمـقــاومــة السرية
وال ـش ـج ــاع ــة ال ـت ــي أظ ـه ــره ــا ل ـل ــوق ــوف بــوجــه
أخطار الرأسمالية التي تمتلك آالف ًا من األقنعة
المزيفة والمجملة .كما أنهم لم يستطيعوا أن
يقفوا في وجــه األفــام العميقة والمعقدة وال
حتى تقيمها موضوعي ًا .مثل فيلم « 8ونصف»
لفيدريكو فلليني.
ل ـكــن م ــع هـ ــذا ف ـع ـمــل ف ـي ـلــم ل ـيــس ف ـقــط عـمـلـيــة
إبداعية ،ولكنه أيض ًا مسألة مكلفة ،تقوم فيها
األم ـ ــوال ب ــإم ــاء شــروط ـهــا ،وال يـسـتـطـيــع إال
مـخــرج غـنــي وج ـســور ،أن يـتـغـلــب عـلــى منتج
أو هـيـئــة مــن الـمـنـتـجـيــن .وه ـكــذا فـلـكــي يصبح
المخرجون مستقلين فإنهم يقومون بتمويل
أفــامـهــم .ولـكــن حـتــى فــي هــذه الـحــالــة فليسوا
مستقلين تمام ًا ،فالمجتمع الغربي وسياسته
تجعلهم مرتبطين بالموزعين ،برجال البنوك
وأجهزة اإلعالم التي تستطيع قتل فيلم جيد،
وإعـ ــاء ش ــأن فـيـلــم تــافــه ،ألن سـيـطــرة رأس
المال على الفن تتضح بشكل خــاص في منع
أفالم معينة وحجبها ،وغير ذلك من العقوبات
اإلداريــة والمالية .وهــذه السيطرة يكون من
ال ـص ـعــب تـبـيـنـهــا -م ـمــا يـجـعـلـهــا أك ـثــر خ ـطــر ًا-
عـنــدمــا تــؤثــر عـلــى الـعـمـلـيــة اإلبــداع ـيــة بــالـتــأثـيــر
على عقل الفنان وفــرض معايير بــورجــوازيــة
على أسلوب التعبير عن الذات.
ولـهــذا فـمــن الـهــام لـلـغــايــة نـظــريـ ًا وتـطـبـيـقـيـ ًا أن
نوضح المقصود بمصطلح «سينما الشباك»
وأن نميز بين الثقافة الشعبية التجارية ،وبين
الثقافة الجماهيرية األصلية ،وهي الثقافة التي
تصنع من أجل الشعب .وفي النهاية فكل فنان
جــديــر بـهــذا االس ــم ســوف يـسـعــى إلــى تحقيق
األل ـفــة مــع جـمــاهـيــر ال ـم ـشــاهــديــن ،عـلــى أســس
فنية عالية حق ًا .وعندما يتم له ذلك سيتحقق
مــن الـحـقـيـقــة الـقــائـلــة :إن الـفـيـلــم ال ــذي يُـعــرض
مرات كثيرة ال تتناقص قيمته .وعلى العكس
فــإن شعبيته وتأثيره المتزايدين يؤديان إلى
إضافة قيمة جديدة إليه.

شؤون ثقافية
قاسيون ـ العدد  950اإلثنين  27كانون الثاني 2020
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يزداد استخدام البشرية للحواسيب واألجهزة اللوحية
والهواتف الذكية ،فهل سنودع قريباً الكتابة اليدوية بالقلم؟

ǧǧقاسيون

حسب أحــد االستطالعات الحديثة ،من
أص ــل أك ـث ــر م ــن  2000ش ـخ ــص ،هـنــاك
واحـ ــد م ــن أص ــل ثــاثــة ل ــم يـكـتــب شـيـئـ ًا
عـلــى ال ــورق خــال  6أشـهــر ،مستخدم ًا
الطباعة والكتابة على الحواسيب.
تساءلت بعض المواقع اإللكترونية عن
فوائد الحفاظ على الكتابة اليدوية على
سـبـيــل الـتـشـبــث بـفـنــون الـكـتــابــة القديمة
كــالـخــط الـعــربــي والــرســوم التوضيحية
وغـيــره ،وتوصلت إحــدى الـمـقــاالت إلى
نـتـيـجــة م ــن أربـ ــع ف ــوائ ــد لـلـكـتــابــة بــالـيــد
م ـق ــارن ــة بــال ـك ـتــابــة ع ـل ــى ال ـح ــاس ــوب أو
على األجهزة اللوحية الحديثة بالنسبة
لمن يفكر فــي وضــع القلم على الــورقــة،
والعودة للكتابة ولو أحيان ًا.
ال ـك ـتــابــة ت ـســاعــد ع ـلــى ال ـت ـع ـلــم :وحـســب
دراس ـ ــة ت ـع ــود إلـ ــى عـ ــام  ،2006حــول
تــأث ـيــر ال ـك ـتــابــة ال ـي ــدوي ــة وال ـط ـبــاعــة فــي
ال ـق ــدرة عـلــى الـتـعـلــم .تــوصـلــت الــدراســة
إلـ ــى أن األطـ ـف ــال ال ــذي ــن ت ـع ـل ـمــوا كـتــابــة

وإرنيست همنغواي فضال الكتابة بالقلم
على الكتابة باآللة الكاتبة.
الـ ـكـ ـت ــاب ــة ت ـش ـح ــذ الـ ـعـ ـقـ ــل :حـ ـس ــب أح ــد
الـمــواقــع ،يمكن أن تـكــون الـكـتــابــة سبب ًا
فــي الـحـفــاظ عـلــى ال ـقــدرة الـمـعــرفـيــة مع
الـتـقــدم فــي ال ـســن ،كـمــا أن مـمــارســة فن
الخط تعزز األداء المعرفي.
الـخــط يـحـسّــن مـهــارات حــل المشكالت:
إن عـمـلـيــة الـكـتــابــة ،والـعـمــل الــدائــم على
إتـ ـقـ ــان فـ ــن الـ ـخـ ــط ،ي ـم ـكــن أن ي ـســاعــدا
على حــل المشكالت ،فكثيرون يجدون
فــي الـكـتــابــة وسـيـلــة لـتــوضـيــح االرت ـبــاك،

الــرســائــل بــال ـيــد ك ــان ــوا أك ـثــر ق ــدرة عـلــى
تــذكــر ال ـح ــروف ،وال ـت ـعــرف عـلـيـهــا أكـثــر
ممن تعلموا الحروف عن طريق كتابتها
على جهاز الحاسوب.
الـكـتــابــة تـطـلــق شـ ــرارة اإلب ـ ــداع :إحــدى
الفوائد الجذابة للكتابة اليدوية ،هي أنها
تساعد على إطــاق ملكات اإلبــداع لدى
اإلنسان .فكثير من ال ُكتاب المشهورين
فضلوا الكتابة باليد في دفتر مالحظات
مـجـلــد ،حـتــى حـيـنـمــا أتـيـحــت لـهــم فــرصــة
اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـح ــاس ــوب ،أو ق ـب ـلــه اآلل ــة
ال ـك ــات ـب ــة ،وق ـي ــل أي ـض ـ ًا إن ف ــران ــز كــافـكــا

أخبار ثقافية

وس ـبــر أغ ــوار بـعــض الـقـضــايــا الـمـعـقــدة،
م ــن خ ــال ال ـك ـتــابــة ،أو رب ـمــا م ــن خــال
رس ــوم وخ ـطــوط وأش ـكــال تــوضـيـحـيــة،
مما يسهل الوصول إلى الحلول.
الكتابة تساعد على االسترخاء الذهني:
ف ــي ع ــال ــم ي ـت ـحــرك ب ـســرعــة الـ ـب ــرق ،قــد
ي ـكــون إي ـجــاد وق ــت لـلـجـلــوس والـكـتــابــة
أم ــر ًا مــزع ـج ـ ًا .إ َّل أن اس ـت ـخــدام الـكـتــابــة
وس ـي ـلــة الس ـت ــرخ ــاء ال ــذه ــن واس ـتــراحــة
ال ـع ـقــل .فــالـكـتــابــة تـجـبــرنــا ع ـلــى اإلب ـطــاء
قـلـيـ ًا ،والـصـبــر وال ـت ــروي وال ـمــزيــد من
التفكير.

كانوا وكنا

اكتشاف نباتات جديدة
اكـتـشــف بــاحـثــون صينيون نــوعـ ًا جــديــد ًا مــن نـبــات الــزراونــد فــي مدينة
ونـشــان بمقاطعة يــونـنــان جـنــوب غــربــي الـصـيــن ،بــاالشـتــراك مــع فريق
بحث من معهد كونمينغ لعلوم النبات التابع لألكاديمية الصينية للعلوم
والمحمية الطبيعية المحلية .وسميت على اســم المدينة التي اكتشفت
فـيـهــا .وحـتــى اآلن ،تــم الـعـثــور عـلــى مــوقـعـيــن فـقــط تـتــوزع فيهما أنــواع
الـنـبــات فــي مـقــاطـعــة يــونـنــان جـنــوب غــربــي ال ـبــاد .وع ــادة مــا يستخدم
الـسـكــان ذلــك الـنـبــات فــي الـطــب الـشـعـبــي لـعــاج آالم الـمـعــدة .وتــم نشر
نتائج البحث واالكتشاف في مجلة تايوانيا.

 800مليون أمي في العالم
أعـلـنــت هيئة األمــم الـمـتـحــدة عـبــر مــوقـعـهــا الــرسـمــي ،أن عــدد األميين
فــي الـعــالــم بلغ قــرابــة  800مليون أمــي ،أغلبهم مــن الـنـســاء البالغات.
وأشــارت المنظمة إلــى أن نحو  260مليون طفل ،تـتــراوح أعمارهم
بين  6و 17عــامـ ًا ،ال يذهبون إلــى الـمــدارس .ودعــت الجمعية العامة
لــأمــم الـمـتـحــدة الـحـكــومــات فــي جميع أنـحــاء الـعــالــم إلــى إيــاء المزيد
من االهتمام لقطاع التعليم لضمان الحصول على التعليم االبتدائي
والثانوي المجاني والجيد للجميع ،فض ًال عن التعليم المهني والفني
الشامل وبأسعار معقولة وشاملة.

كانت ناحية عامودا واحدة من المراكز النشطة للحركة الفالحية في
سورية ،حيث انتخب الفالحون لجانهم ومجالسهم مباشرة ،وتولوا
مـهـمــة إدارة ال ـقــرى وتــوزيــع األرض عـلــى الـفــاحـيــن فــي خمسينات
القرن العشرين .كما شارك سكان عامودا في المقاومة الشعبية ضد
الـحـشــود الـتــركـيــة عــام  ،1957وهــي الـمــديـنــة الـتــي قــدمــت الـمـئــات من
أطفالها قربان ًا للثورة الجزائرية في الحادثة المعروفة بحريق سينما
عامودا .في الصورة :بلدة عامودا عام .1957

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 « )٢٠20/01/26قاسيون» 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 :

تطور الحلول السياسية عبر التاريخ
ُّ

ليس كنيزك هبط من السماء إلى األرض ،وإنما كشمعة اشتعلت لتبدد الظالم ،اشتعلت من الواقع السياسي
واالقتصادي االجتماعي ،ومن حاجات الناس وضرورات التاريخ.
ǧǧتايه الجمعة

تـبـلــورت شـمـعــة الـحــل الـسـيــاســي مـنــذ الـتــاريــخ
ال ـقــديــم لـلـبـشــريــة ،لـيــس ال ـتــاريــخ ال ـمــوغــل في
ال ـقــدم ،وإنـمــا مـنــذ ظـهــور الـمـجـمـعــات الطبقية،
وق ـطــع «ال ـحــل ال ـس ـيــاســي» أش ــواط ـ ًا تــاريـخـيــة
طويلة ،عابر ًا مختلف التشكيالت االقتصادية
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وصـ ـ ـ ــو ًال إل ـ ــى ال ـ ـقـ ــرن الـ ــواحـ ــد
وال ـع ـش ــري ــن .ق ــد ي ـب ــدو ل ـلــوه ـلــة األول ـ ــى بــأنــه
حــل صـعــب ،أو ال يقبل التطبيق ،لكنه ينتهي
بــالـتـطـبـيــق ألن ال ــواق ــع يـتـطـلــب ذلـ ــك .وال ـحــل
السياسي ظــاهــرة تاريخية لها بــدايــة ونهاية،
ومــرتـبـطــة بـفـكــرة ال ـت ـعــاون وردع ال ـحــرب أو
إحداث التغيير.
الفلسفة اليونانية
ف ــي األع ـم ــال الـكــاسـيـكـيــة لـلـفـلـسـفــة الـيــونــانـيــة
الـ ـق ــديـ ـم ــة ،ربـ ـ ــط الـ ـي ــون ــانـ ـي ــون بـ ـي ــن «الـ ـح ــل
الـ ـسـ ـيـ ــاسـ ــي» و«الـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر أو ح ـ ــل ال ـق ـض ــاي ــا
وال ـم ـش ــاك ــل ال ـع ــال ـق ــة» دون أن ي ـق ــول ــوا ذل ــك
بشكل مباشر حسب ويل ديورانت وهو آخر

الموسوعيين المعروفين للفلسفة البرجوازية
في القرن العشرين ،وأمضى مع زوجته أريل
ديورانت أكثر من  40عام ًا في تأليف مجلدات
«قصة الحضارة» بين عامي .1975-1935
يـقــول ديــورانــت فــي الـفـصــل األول مــن «قصة
الـفـلـسـفــة» وف ــي قـســم «ال ـحــل الـسـيــاســي» ص
 ،52-44إن الفالسفة اليونانيين قد دعوا إلى
«التربية المشاعية» لحكام الــدولــة ،وفــي ذلك
خالصهم ونجاتهم ونجاة الدولة.
كما دعوا إلى تأسيس «تنظيمات خاصة» تمنع
ح ـكــام الــدولــة مــن اسـتـغــال الـمـنــاصــب وجـمــع
الثروات مؤكدين على ضــرورة تقديم مصالح
ال ـش ـعــب ع ـلــى الـمـصـلـحــة ال ـخ ــاص ــة ،وضـ ــرورة
إقــامــة «نـظــام شـيــوعــي/الـكــام لــديــورانــت» بين
حكام الدولة وحماتها رغم شراهة حُكام الدول
في جمع الثروات.
ي ـبــدو تـطـبـيــق ه ــذا ال ـكــام ضــرب ـ ًا مــن الـخـيــال
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـف ـتــرة ال ــواق ـع ــة ب ـيــن الـقــرنـيــن
ال ـخ ــام ــس وال ـث ــان ــي ق ـبــل ال ـم ـي ــاد ألنـ ــه كــام
ي ـنــاســب ال ـق ــرن ال ــواح ــد وال ـع ـش ــري ــن ،ولـكـنــه
أفضل تعبير عن محاوالت واقتراحات «الحل
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تابعوا جريدة قاسيون على اإلنترنت:

ال ـس ـيــاســي» ع ـنــد فــاس ـفــة دي ـم ـقــراط ـيــة عـصــر
الرق.

في األعمال
الكالسيكية
للفلسفة اليونانية
القديمة ربط
اليونانيون بين
«الحل السياسي»
و«التغيير أو حل
القضايا والمشاكل
العالقة»

التاريخ العربي اإلسالمي
ع ـ ــرف الـ ـت ــاري ــخ ال ـع ــرب ــي واإلس ـ ــام ـ ــي أم ـث ـلــة
عــديــدة عـلــى الـحــل الـسـيــاســي للقضايا الكبيرة
والصغيرة في الكثير من المحطات التاريخية،
ولكنه لم يعرفه كمصطلح.
على سبيل المثال ،هناك «صلح الحديبية» من
جـهــة ،عـنــدمــا عـقــد الــرســول صـلـحـ ًا مــع قــريــش
عــام  627م ،ومــن جهة أخــرى هـنــاك «سقيفة
ب ـن ــي سـ ــاعـ ــدة» ال ـت ــي ك ــان ــت أش ـب ــه بــاج ـت ـمــاع
لــأحــزاب السياسية المتصارعة للتوافق على
اخ ـت ـيــار خـلـيـفــة ال ــرس ــول ع ــام 632م ،إضــافــة
إلــى مـجــالــس الـصـلــح القبلية الـتــي كــانــت تنهي
ال ـح ــروب وال ـق ـتــال ،ويـمـتـلــئ ال ـتــاريــخ الـعــربــي
واإلسالمي بالعديد من األمثلة المشابهة.
المرحلة الرأسمالية
فــي الـعـصــر الــرأسـمــالــي ،وعـلــى سـبـيــل الـمـثــال،
وق ــع الـبــاشـفــة «ص ـلــح بــري ـســت» ،وك ــان ذلــك
ضــروريـ ًا لضمان «السلم» ،ولضمان استمرار
الثورة .وكــان الحل السياسي هو الحل الذي
تنتهي عبره الحروب على الطاولة ،وليس في

الخنادق وجبهات القتال.
كتب الباحث السويسري جان جاك بيبيل« :لم
يكن بين الخمسة آالف وخمسمئة سنة األخيرة
سوى  292سنة سالم ،ووقعت حوالي  15ألف
حرب هلك فيها الكثير من البشر» .وقد عرفت
الـبـشــريــة خ ــال عـصــر اإلمـبــريــالـيــة سـلـسـلــة من
الـحــروب والمآسي ،راح ضحيتها الماليين من
البشر ودمرت موارد وقيم ًا بشرية وحضارية
كثيرة ،وقد هلك في الحربين العالميتين األولى
والثانية أكثر من  70مليون إنسان.
اليوم ،وفي القرن الواحد والعشرين ،يشاهد
الناس كيف تنحت الحلول السياسية للحروب
الـحــالـيــة فــي ال ـعــديــد مــن ال ـب ـلــدان ،بــل وبـعــض
تـلــك الـحــروب تـعــود إلــى الـقــرن الـمــاضــي ،ولــن
نخوض في الجانب السياسي من الموضوع.
أما الجانب التاريخي للحل السياسي كظاهرة،
وضمن ًا الحل السياسي لألزمة السورية ،كانت
جــريــدة قــاسـيــون أول مــن اسـتـخــدمــه كمصطلح
عام  ،2005عند تسارع السياسات الليبرالية في
سورية ،أما روحه ،فهي موجودة على صفحات
الـجــريــدة مـنــذ اعـتـمــاد الـحــل الـعـسـكــري مــن قبل
اإلمبريالية بعد حربي أفغانستان والعراق ،ولم
يـعــد الـمــوضــوع يـقـتـصــر عـلــى ســوريــة فـقــط ،بل
يشمل العديد من البلدان حول العالم.
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