االفتتاحية
 2254والفساد الكبير
ت ــراوح ــت ال ـت ـقــديــرات ح ــول مــا يـقـتـطـعــه ال ـف ـســاد من
الناتج الوطني بشكل سـنــوي بين  20و 40بالمئة،
وذلــك قبل  .2011ورغــم ّأن الحصول على تقديرات
دق ـي ـقــة اآلن ه ــو أمـ ـرٌ أش ــد ص ـعــوبــة ،ل ـكــن ل ـيــس مــن
بأن تلك الحصة قد زادت.
الصعوبة بمكان التنبؤ ّ
وإذا كانت نسب الفساد الفاحشة تلك هــي أحــد أهم
فإن
العوامل التي جَ ّرَت سورية نحو كارثتها الراهنةّ ،
استمرارها وتعمقها بالتضافر مع العقوبات الغربية
واألوضــاع التي فرضتها األزمــة ،قد أوصلت الشعب
السوري اليوم إلى أوضاع كارثية بكل المعاني.
وف ــي ظ ــروف مــن ه ــذا ال ـط ــراز ،ال ت ــزال الـسـيــاســات
االقتصادية والمالية المتشبثة بــالــدوالر والمترددة
حدّ االمتناع عن االتجاه شرق ًا بالمعنى االقتصادي،
والمتواطئة مع الفاسدين الكبار وتجار األزمات ضد
الشعب السوري ،هي السياسات القائمة والمتبعة.
ّإن واق ـع ـ ًا كـهــذا يـشـيــر بـمــا ال ي ــدع م ـجــا ًال لـلـشــكّ ،أن
درجة التشابك بين قوى الفساد الكبير وجهاز الدولة
قد وصلت حد ًا غير مسبوق ،وصلت إلى حدود بات
الفساد الكبير فيها يسيطر على جهاز الدولة عملي ًا،
ولم تعد مُجدية أية أحاديث عن حلول جزئية هنا أو
هناك ،بل بــات تغيير البنية االقتصادية والسياسية
والقانونية طريق ًا إجـبــاريـ ًا الجتثاث الفساد الكبير،
لحل مشكالت الناس وإنهاء معاناتها.
وتالي ًاِّ ،
وألن قوى الفساد الكبير تعرف عدوها بشكل جيد،
ّ
فإنّها وعبر تغلغلها في جهاز الــدولــة وتشابكها معه
في البنية ،تفرض مستوى حريات سياسية متدني ًا
يـمـنــع الـســوريـيــن مــن ات ـخــاذ زم ــام ال ـم ـبــادرة لـلـقـيــام
بما يلزم من تغيير جــذري للبنية التي باتت مهددة
الستمرار الدولة نفسها.
فإن الحل السياسي عبر القرار ،2254
بهذا المعنىّ ،
كـمــدخــل إلع ــاء صــوت الـشـعــب ال ـســوري وخـيــاراتــه
فــي تـقــريــر مـصـيــره بنفسه ،بــات مــدخـ ًا ال ثــانـيَ لــه،
نحو تغيير البنية جذري ًا ابتدا ًء بالبنية القانونية عبر
الدستور ،ووصو ًال إلى الجوانب المختلفة األخرى،
السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
وفقط عبر تغيير البنية جذري ًا ،بيد الشعب السوري
ولمصلحته ،يصبح مـمـكـنـ ًا تطهير جـهــاز الــدولــة من
سطوة قــوى الفساد الكبير ،ويصبح ممكن ًا بالتالي
تـحـقـيــق أرقـ ــام نـمــو فـعـلـيــة ،وك ـســر ال ـح ـصــار الـغــربــي
وال ـت ـخ ـلــص م ــن س ـمــاســرة ال ـغ ــرب م ــن م ـس ـتــورديــن
وغ ـيــرهــم ،ودف ــع الـعـجـلــة االق ـت ـصــاديــة نـحــو نـمــوذج
ج ــدي ــد ي ـك ـســر ال ـن ـمــط ال ـت ــاب ــع لــاق ـت ـصــاد الـ ـس ــوري،
ويكسر الخلل الهائل في توزيع الثروة الذي يصبُّ
حـتــى الـلـحـظــة فــي مـصـلـحــة قـلــة قـلـيـلــة نــاهـبــة (حـيــث
يذهب ما يزيد عن  %90من الثروة المنتجة مجدد ًا
إلى أقل من  %10من السوريين).
عـبــر هــذا الـتـغـيـيــر فـقــط ،يـمـكــن لـلـشـعــب ال ـســوري أن
ي ـخــرج م ــن مــأســاتــه بـمـعــانـيـهــا وأب ـع ــاده ــا الـمـخـتـلـفــة،
االقتصادية واالجتماعية واألمنية والسياسية .ولكي
ي ـكــون ه ــذا الـتـغـيـيــر مـمـكـنـاً ،ال ب ـدَّ مــن إع ــاء صــوت
وإرادة الشعب السوري ،وهذا غير ممكن دون حل
سياسي شامل على أساس القرار  ،2254والذي بات
تطبيقه مدخ ًال ال لحل األزمة فحسب ،بل والستمرار
سورية بلد ًا وشعب ًا.
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النضال مفتاح الحل

المؤتمر النقابي العام
ما هي إجاباته للقادم؟
كــان من المفترض أن تلعب (االنتخابات)
النقابية -التي جــرت مــؤخــر ًا لكل المراتب
الـنـقــابـيــة الـتـنـظـيـمـيــة -دور ًا وازنـ ـ ًا فــي نقل
ال ـح ــرك ــة ال ـن ـقــاب ـيــة م ــن ح ـيــث فــاعـلـيـتـهــا فــي
الــدفــاع عــن الـحـقــوق والمكتسبات العمالية
درج ـ ــاتٍ إل ــى األم ـ ــام ،خــاصــة وأن الــوضــع
ال ـم ـع ـي ـشــي ووضـ ـ ــع ال ـم ـع ــام ــل وال ـم ـن ـش ــآت
اإلنـتــاجـيــة يسير قــدمـ ًا نـحــو الـتــدهــور ليس
بسبب األزم ــة فـقــط ،بــل بسبب السياسات
الـمــرســومــة وال ـتــي تـسـيــر بـتــواتــر وتـســارع
ن ـح ــو ت ـق ـل ـيــص دور االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـح ـق ـي ـقــي
الصناعي والــزراعــي ،وإحــال الـبــدائــل التي
تــؤمــن مــركــزة أع ـلــى لـلـثــروة بـيــد الـنــاهـبـيــن
وال ـفــاســديــن ال ـك ـب ــار ،وال ــوق ــائ ــع تــدلــل عـلــى
الـمـجــريــات وتشير إليها الصحافة العمالية
ع ـب ــر «ص ـ ــوت ع ـم ــال ــي» ال ـم ــوق ــع الــرس ـمــي
لـلـنـقــابــات أو عـبــر صـحـيـفـتــه (االش ـتــراكــي)،
ولـكــن تـلــك اإلشـ ــارات ال تــذهــب بــاتـجــاه أن
يكون موقف ًا معبر ًا عن سياسة متخذة في
ال ـمــواج ـهــة م ــع ت ـلــك ال ـس ـيــاســات الـحـكــومـيــة
الـتــي يشهد الجميع بأنها مفتاح لما وصل
إليه حال الشعب السوري من فقر وحرمان
م ــن أس ــاس ــات مـتـطـلـبــاتــه الـمـعـيـشـيــة ومـنــه
الطبقة العاملة السورية.
م ــا جـ ــرى م ــن تــرت ـي ـبــات ن ـقــاب ـيــة وق ـ ــرارات
تـنـظـيـمـيــة ق ـبــل (االن ـت ـخ ــاب ــات) ي ــؤش ــر إلــى
ال ــدور ال ــذي سـتـلـعـبــه الـحــركــة الـنـقــابـيــة في
القادم من األيام ،ويؤشر إلى االصطفافات
التي يمكن أن تجري على ضوء التطورات
ال ـج ــاري ــة ال ـس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة ،وه ــذا
س ـي ـضــع ال ـح ــرك ــة ال ـن ـقــاب ـيــة أم ـ ــام خ ـي ــارات
أحــاهــا مـ ـرُّ ،وك ــل خ ـيــار سـتـتـخــذه الـحــركــة
سيكون له برنامجه وأدواتــه التي ستفعل
فعلها في تحقيق ما سيتم تبنيه في المؤتمر
ب ــاع ـت ـب ــاره ي ـم ـلــك س ـل ـطــة إقـ ـ ــرار الـ ـقـ ــرارات
وال ـتــوج ـهــات وال ـبــرامــج واع ـت ـمــاد األدوات
التي ستحقق ما ذكرنا.
المرحلة القادمة عصيبة على شعبنا وعلى
الطبقة العاملة السورية المصابة بداء العوز
وال ـح ــرم ــان ،وي ـم ـكــن اس ـت ـن ـتــاج الـصـعــوبــات
القادمة ،بل الكوارث اإلنسانية من مقدماتها
الحالية التي نعيشها ،وهــذا يُحمِّل الحركة
النقابية -كونها الممثل القانوني لمصالح
الـطـبـقــة الـعــامـلــة -مـســؤولـيــات عـمــل مــا هو
الزم تجاه حقوق العمال وتجاه مطالبهم،
وه ــذا األم ــر يـمـكــن ات ـخــاذه بــالــرغــم مــن كل
المعيقات والـصـعــوبــات الـتــي تكتنف العمل
النقابي والدور العمَّالي.
الـمــؤتـمــر ال ـعــام بــان ـع ـقــاده يـمـكــن أن يعطي
إشـ ـ ـ ــارات الـ ـم ــوق ــف ال ـم ـف ـت ــرض ل ـل ـمــرح ـلــة
القادمة ،وهذا سيعزز موقف الطبقة العاملة
ويطوره باتجاه مواجهتها مع ناهبي قوة
عملها ،وهــذا أيض ًا سيعيد العالقة التي من
ال ـم ـف ـتــرض أن ت ـك ــون وث ـي ـقــة ب ـيــن الـطـبـقــة
الـعــامـلــة وتـنـظـيـمـهــا ال ـن ـقــابــي ،كــونـهــا قــاعــدة
االنطالق واالرتكاز لما هو قادم من األيام،
نتمنى أن ال تكون سوداء.

كثيرة هي األخبار والتحليالت التي تنشرها وسائل اإلعالم المختلفة أو التي ُتنشر عبر وسائل التواصل االجتماعي ،والتي تتحدث عن الواقع
االقتصادي وانقطاع الخدمات األساسية عن المواطن (من كهرباء وغاز ومحروقات) ،ناهيك عن الدراسات االقتصادية التي تشير إلى اله ّوة
الشرائية للمواطن ،وتطرح تلك الدراسات المشاكل التي
الكبيرة بين األجور واألسعار ،وانخفاض قيمة سعر الصرف ،وانعكاس ذلك على القوة ِّ
تعانيها الطبقة العاملة على بساط البحث.
ǧǧأديب خالد

تشخيص فقط
الـمـشـتــرك بـيــن هــذه ال ــدراس ــات أنـهــا
ال تـقـدِّم حـلــو ًال واقعية وموضوعية
لـلـمــواطـنـيــن أو لـلـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة ،بل
ج ـ ُّل ال ــدراس ــات ال ـتــي تُ ـق ــدم ،تُـطــرح
ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة ل ـت ـب ـن ـي ـهــا بـ ـ ــد ًال مــن
طـ ــرحـ ـهـ ــا عـ ـلـ ــى أصـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـع ــاق ــة
الحقيقيين -العمال -لنشرها بينهم،
وحثهم على تبنيها وتشجعيهم على
الـمـطــالـبــة ب ـهــا وال ـض ـغــط بــاتـجــاهـهــا،
فللحكومة آذان صماء عن أية مطالب
مُحِ َّقة للطبقة العاملة ،خاصة عندما
ي ـك ــون ال ـم ــوض ــوع ه ــو ردم ال ـه ـوّة
ب ـيــن األجـ ــور واألسـ ـع ــار ،وح ــان لـنــا
ق ـطــع األم ـ ــل م ــن ال ـح ـكــومــة بـتـعــديــل
س ـيــاســات ـهــا االق ـت ـص ــادي ــة ،واع ـت ـم ــاد
العدالة االجتماعية كأساس للنشاط
االقتصادي كما نص عليه الدستور،
ف ــال ـح ـك ــوم ــة م ـ ـص ـ ـرَّة ،وق ـ ــد حـسـمــت
مــوقـفـهــا االق ـت ـص ــادي واالج ـت ـمــاعــي،
وق ــررت دعــم األغـنـيــاء عـلــى حساب
بــاقــي ف ـئــات ال ـش ـعــب ،وه ــي تـضــرب
بـعــرض الحائط الــدسـتــور الــذي هو
أس ـم ــى ال ـق ــوان ـي ــن ف ــي الـ ــدولـ ــة ،فـهــل

س ـت ــأخ ــذ بـ ـمـ ـشـ ــورات أو دراسـ ـ ــات
وتـ ـع ــدل م ــن م ــوق ـف ـه ــا؟! ف ـك ـ ُّل شــيء
يـقـدَّم لـهــا هــو مـجــرد تضييع للوقت
واقتراحات تذهب أدراج الرياح عدا
مــا كــان منها يـصــب فــي صــالــح قــوى
المال.
ال س ـيَّ ـمــا وأن ـن ــا ت ـح ـوَّل ـنــا إل ــى ف ـئــران
ت ـ ـج ـ ــارب لـ ـلـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
وت ــوصـ ـي ــات ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي ب ـشــأن
إي ـص ــال ال ــدع ــم إل ــى مـسـتـحـقـيــه ،هــذا
ال ـش ـعــار ال ــذي يـخـفــي وراءه مــزيــد ًا
مــن إف ـقــار لـلـشـعــب ورف ــع لـلــدعــم عن
المواطن.
هناك من ال يريد..
لقد حان للبعض تعديل أساليبه في
ال ــدف ــاع عــن ح ـقــوق الـطـبـقــة الـعــامـلــة،
وب ـ ـ ــد ًال مـ ــن ال ـ ـحـ ــوار مـ ــع ال ـح ـكــومــة
ورفـ ـ ـ ــع ش ـ ـع ـ ــار نـ ـحـ ــن والـ ـحـ ـك ــوم ــة
شــركــاء ،ومــا زال يعتبر نفسه االبــن
ال ـشــرعــي ل ـل ـمــادة ال ـثــام ـنــة ال ـقــدي ـمــة،
وق ـ ــد ت ـب ـي ــن ل ـل ـع ـم ــال ب ــأن ـه ــا ش ــراك ــة
م ــن طـ ــرف واح ـ ــد والـ ـحـ ــوار م ـجــرد
ط ـب ـخ ــة ب ـح ــص وت ـض ـي ـي ــع ل ـل ــوق ــت،
فــالــدراســات والـمـقـتــرحــات يـجــب أن
تقدم للشعب كــي يتبناها ويؤسس

ع ـل ـي ـه ــا نـ ـض ــال ــه بـ ــاتـ ـبـ ــاع األس ــالـ ـي ــب
الـنـضــالـيــة الــدس ـتــوريــة والـمـشــروعــة
كـحــق اإلض ــراب مـثـ ًا ،للضغط على
الحكومة بــد ًال مــن ترجِّيها وانتظار
أية مِنّة منها ،ع ّلها تنقذنا من الموت
جوع ًا.
وإذا ك ـ ــان ال ـب ـع ــض ال ي ـحِّ ـب ــذ دف ــع
الـعـمــال نـحــو الـعـمــل الـنـضــالــي للدفاع
ع ـ ــن حـ ـقـ ــوقـ ـهـ ــم ،ويـ ـكـ ـتـ ـف ــي بـ ـ ــدوره
ك ـمــوظــف ع ـنــد ال ـح ـكــومــة وأجـهــزتـهــا
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ،ف ـه ــو ب ــال ـف ـع ــل ال ي ـه ـمــه
واقــع الطبقة العاملة وال يسعى إلى
تحسين معيشتها ،بل هو أخطر على
الـطـبـقــة الـعــامـلــة مــن ال ـح ـكــومــة ،ألنــه
يدفع العمال نحو اليأس واإلحباط
والـ ـتـ ـسـ ــول ع ـل ــى ب ـ ــاب ال ـح ـك ــوم ــات
ومـعـهــا الـجـمـعـيــات الـخـيــريــة ،وإب ـقــاء
الـ ـج ــوع س ـي ـف ـ ًا م ـس ـل ـط ـ ًا ع ـلــى رق ــاب
العمال وعائالتهم.
درس الدستور عام2012
جــاء الــدسـتــور الـجــديــد ال ــذي وضــع
في عام  2012والذي دفع الحكومة
لتقديم تـنــازالت للطبقة العاملة في
ال ــدس ـت ــور ن ـت ـي ـجــة ل ـل ـظ ــروف ال ـتــي
اج ـت ــاح ــت ال ـب ــاد ف ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت،

ف ــاإلض ــراب والـتـظــاهــر الـسـلـمــي هو
ال ـط ــري ــق ال ــوح ـي ــد ل ـن ـيــل ال ـح ـق ــوق،
وإذا كـنــا نــريــد نـقــل تـلــك الـنـصــوص
م ــن ال ـ ــورق إل ــى أرض ال ــواق ــع فــا
بدَّ لنا من اتِّباع األساليب النضالية
الـتــي نــص عليها الــدسـتــور ،فاليوم
موقفنا أقوى ال سيَّما وأننا نتسلح
بـ ـنـ ـصـ ــوص دس ـ ـت ـ ــوري ـ ــة واضـ ـحـ ــة
وص ـ ــري ـ ـح ـ ــة ال ل ـ ـبـ ــس فـ ـيـ ـهـ ــا وال
غموض.
وم ــن ي ـص ـرُّ ع ـلــى ات ـب ــاع األســال ـيــب
الـقــديـمــة مــن الـتــرجــي وال ـحــوار هو
م ــن ي ـخ ــال ــف ال ــدسـ ـت ــور ،وي ـع ــرض
أمن الوطن للخطر نتيجة لسكوته
عــن الـجــوع الــذي انتشر فــي البالد
ب ـس ـب ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــات االق ـت ـص ــادي ــة
ال ـتــي تـتـبـعـهــا الـحـكــومــات الـســوريــة
ال ـم ـت ـع ــاق ـب ــة م ـن ــذ ع ـ ــام  2005وق ــد
وجـ ــد هـ ــؤالء ب ــاألزم ــة ح ـبــل ن ـجــاة
لتحميلها وزر ما وصل إليه العمال،
مع أن العمال كانوا سيصلون إلى
هــذا الـحــد بــأزمــة وبــدونـهــا ،فــاألزمــة
س ـرّع ــت بــال ـن ـتــائــج ف ـق ــط ،ول ـن ــا فــي
ال ـ ـ ـ ــدول ال ـم ـح ـي ـط ــة ال ـ ـتـ ــي ات ـب ـع ــت
س ـي ــاس ــات ال ـل ـي ـبــرال ـيــة االق ـت ـصــاديــة
خير مثال على ذلك.
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تهتم معاير العمل الدولية في المقام األول بتنمية األفراد
العاملين باعتبارهم بشرًا ،تأسست منظمة العمل الدولية
عقب الحرب العالمية األولى في عام  1919وللمنظمة بنية
ثالثية تجمع أطراف اإلنتاج األساسية ممثلي العمال،
وأصحاب العمل ،والحكومات ،بهدف تطوير عالقات
العمل وتحسين ظروفه وتحقيق العدالة االجتماعية.

ǧǧنبيل عكام

وأصبحت وكالة متخصصة بشؤون
العمل تابعة لألمم المتحدة منذ عام
 1946كما أقر إعالن فيالدلفيا الدولي
في عام 1944بأن العمل ليس منتج ًا
ال ح ـي ــاة ف ـي ــه ،ب ــل ال ـع ـم ــل جـ ــزء مــن
الحياة اليومية لكل إنسان وضرورة
لكرامته كإنسان ورفاهيته وتطوره،
ويجب أن تشمل التنمية االقتصادية
خـلــق فــرص وظ ــروف الـعـمــل الــائــق
الـتــي يـسـتـطـيــع فـيـهــا أف ــراد المجتمع
العمل في ظلها بحرية وأمان وكرامة
أي أن التنمية االقـتـصــاديــة يجب أن
تـهــدف إلــى تحسين حـيــاة المجتمع،
أمّــا معايير العمل الــدولـيــة فهي التي
تـضـمــن اسـتـمــرار الـمـتــابـعــة والـضـغــط
على تحسين الحياة وكرامة العمال،
سواء رجا ًال كانوا أم نسا ًء.
يـســاعــد الـعـمــل الــائــق عـلــى أن يحقق
البشر تطلعاتهم فيما يتعلق بالعمل.
ومـ ـن ــذ ع ـ ــام  1919وضـ ـع ــت مـنـظـمــة
الـعـمــل الــدولـيــة وعـمـلــت عـلــى تطوير
نـظـ ٍـام لمعايير العمل الــدولـيــة ،يهدف
إلـ ــى ت ـع ــزي ــز فـ ــرص ال ـح ـص ــول عـلــى
عـمــل الئــق ومـنـتــج ،فــي ظــل ظــروف
من الحرية والعدل واألمان والكرامة
اإلن ـس ــان ـي ــة .وت ـع ـت ـبــر م ـعــاي ـيــر الـعـمــل
الدولية العنصر األساس الذي يضمن
م ـصــالــح ال ـج ـم ـيــع ،وتـتـضـمــن مـعــايـيــر
ال ـع ـمــل ال ــدول ـي ــة ال ـعــديــد م ــن الـقـضــايــا

الـ ـض ــروري ــة ال ـت ــي ت ـســاهــم مـســاهـمــة
م ـب ــاش ــرة ف ــي ال ـت ـن ـم ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة
واالق ـت ـص ــادي ــة ل ـل ـم ـج ـت ـمــع ،وت ـحــافــظ
على استمرارية هــذه التنمية ،وهذه
ال ـم ـعــاي ـيــر ال ــدول ـي ــة ه ــي عـ ـب ــارة عــن
ص ـكــوك قــانــونـيــة وضـعـتـهــا األط ــراف
ال ـتــي تـشـكــل مـنـظـمــة ال ـع ـمــل الــدول ـيــة
«الحكومات وأصحاب العمل وممثلي
الـ ـعـ ـم ــال» م ــن خـ ــال م ــؤت ـم ــر ال ـع ـمــل
الدولي الذي يعقد سنوي ًا ،وتحتوي
ه ــذه ال ـص ـكــوك ال ـم ـب ــادئ وال ـح ـقــوق
األســاسـيــة فــي مـجــال الـعـمــل ،وتـكــون
ه ــذه ال ـص ـكــوك عـلــى شـكــل اتـفــاقـيــات
أو ب ـ ــروت ـ ــوك ـ ــوالت أو ت ــوصـ ـي ــات،
وهــي معاهدات دولـيــة ملزمة قانون ًا
ومنها مــا يتعلق بــالـحــريــات النقابية،
المفاوضة الجماعية ،تفتيش العمل،
األج ــور ،الـســامــة والـصـحــة المهنية،

الـضـمــان االجـتـمــاعــي ،عـمــل األط ـفــال،
ال ـت ــدري ــب ال ـم ـه ـنــي ،س ــاع ــات ال ـع ـمــل،
حماية األمومة ،إدارة شــؤون العمل
والـنـهــوض بــالـعـمــالــة ،تـكــافــؤ الـفــرص
والمساواة في المعاملة ،سوق العمل
والـسـيــاســة االجـتـمــاعـيــة وغـيــرهــا من
القواعد حيث هناك حالي ًا 189اتفاقية
و 205ت ــوص ـي ــات ي ـع ــود جـ ــزء مـنـهــا
إلــى ع ــام ،1919وستة بــروتــوكــوالت،
وتعمل المنظمة الدولية بشكل دائــم
عـلــى تـعــديــل تـلــك االتـفــاقـيــات القديمة
والـمـعــايـيــر الـتــي لــم تـعــد تتماشى مع
االحتياجات والتطورات الدائمة.
الحرية النقابية
ت ـع ـت ـبــر الـ ـح ــري ــات ال ـن ـق ــاب ـي ــة أسـ ــاس
ع ـمــل م ـن ـظ ـمــة ال ـع ـمــل ال ــدول ـي ــة حـيــث
نُ ـ ــص ع ـل ـي ـه ــا فـ ــي دس ـ ـتـ ــور م ـن ـظ ـمــة

ال ـع ـم ــل ال ــدولـ ـي ــة وإع ـ ـ ــان ال ـم ـن ـظ ـمــة
الـصــادر في فيالدلفيا  ،1944وإعــان
الـمـنـظـمــة ب ـشــأن ال ـم ـبــادئ والـحـقــوق
األســاس ـيــة فــي م ـجــال ال ـع ـمــل 1998
وه ــذا الـحــق أيـضـ ًا قــد نــص عـلـيــه في
اإلع ـ ــان ال ـعــال ـمــي ل ـح ـقــوق اإلن ـس ــان
 1948فــال ـحــق ف ــي تـشـكـيــل الـنـقــابــات
ال ـع ـم ــال ـي ــة ،الـ ـق ــاع ــدة األس ــاسـ ـي ــة مــن
أج ــل ال ـم ـفــاوضــة الـجـمــاعـيــة الـسـلـيـمــة
والحوار االجتماعي.
ومــن صـكــوك مـنـظـمــة الـعـمــل الــدولـيــة
المتعلقة بالحريات النقابية:
 -1االت ـف ــاق ـي ــة رقـ ــم  87ل ـع ــام 1948
الحرية النقابية وحق التنظيم.
تُـبـيــن ه ــذه االتـفــاقـيــة األســاس ـيــة حق
ال ـع ـم ــال وأصـ ـح ــاب ال ـع ـمــل ج ـمــاع ـيــة،
تأسيس المنظمات واالنضمام إليها
دون ت ــرخ ـي ــص م ـس ـب ــق ،ف ـه ــم ل ـهــم

الـحــق فــي إنـشــاء تنظيماتهم بحرية،
وال يـجــوز حـلـهــا أو إيـقــافـهــا مــن قبل
السلطات اإلداريــة ،ويكون لها الحق
فـ ــي إن ـ ـشـ ــاء االتـ ـ ـحـ ـ ــادات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة
واالنـضـمــام إلــى الـمـنـظـمــات الــدولـيــة.
 -2االتفاقية رقم  98لعام حول حق
التنظيم والمفاوضة الجماعية.
تنص هــذه االتفاقية األســاسـيــة على
أن يتمتع العمال بالحماية الضرورية
والالزمة من أي تمييز ضدَّهم بسبب
عـمـلـهــم الـنـقــابــي ،بـمــا فــي ذل ــك شــرط
عــدم االنـضـمــام إلــى نقابة أو التخلي
عن عضويتهم حتى يتم توظيفهم ،أو
فصل عامل بسبب عضويته في نقابة
أو مـشــاركـتــه فــي أنـشـطـتـهــا ،وتتمتع
منظمة العمال بالحماية المناسبة ضد
أي تدخل فــي شؤونها ،وخــاصــة من
قبل أصحاب العمل أو الحكومات.

الطبقة العاملة

إضراب عمال حقلي الواحة ونوارة
دخــل عـمــال حقلي الــواحــة ون ــوارة التابعين لشركة
«أو آم في» البترولية النمساوية في صحراء والية
تـطــاويــن فــي تــونــس يــوم الخميس فــي إض ــراب عن
العمل لمدة يومين ،ويأتي هذا اإلضراب وفق ما جاء
فــي بـيــان اإلض ــراب ال ــذي أص ــدره االت ـحــاد الـجـهــوي
للشغل بـتـطــاويــن عـقــب فـشــل آخــر جلسة مـفــاوضــات
والـتــي جــرت فــي مـقــر الــواليــة ،وغــاب عنها الـطــرف
المفاوض عن اإلدارة ،وكــان عمال هــذه الشركة قد
ن ّفذوا في أوقات سابقة عدة وقفات احتجاجية ،دعا
إلـيـهــا االت ـح ــاد دون جـ ــدوى ،وتـتـمـ ّثــل أب ــرز مـطــالــب
العمال في تسوية وضعية إطارات «نوارة أكاديمي»
ومراجعة عدد من عقود الشغل والتعجيل باإلعالن
عن نتائج المناظرة الخاصة بأبناء الجهة.

إضراب عمال النظافة في بروكسل
نفذ العاملون في قطاع النظافة «إضراب ًا مفاجئ ًا»
يوم الخميس ،مما عطل عملية جمع القمامة في
تعطلت عملية
العديد من بلديات بروكسل .حيث َّ
جمع القمامة يوم الخميس ،في بلديات ،اليكين،
ن ـيــدر أوفـ ــر هــاي ـم ـب ـيــك ،أوك ـ ــل ،ف ــوري ــي ،وســانــت
جيل نتيجة لهذا اإلضــراب ،وفق ًا للنقابة العمالية
فــإن  %60مــن العاملين الـمــوجــوديــن شــاركــوا في
اإلضراب .ويُذكر أنه في يوم الثالثاء  28كانون
الثاني تعطلت أيـضـ ًا عملية جمع القمامة بسبب
االحتجاجات الوطنية لنقابة العمال .وقال اتحاد
العمّال إنه سيجتمع بإدارة الشركة بعد ظهر يوم
الخميس للدخول في مفاوضات من أجل مطالب
العمال.

إضراب عمال السكك واالحتجاج في ملبورن،
أستراليا
قـ ــام ع ـم ــال ال ـن ـق ــل الـ ـع ــام ف ــي م ـل ـب ــورن ب ــال ــدخ ــول فــي
إضــرابــات ومـظــاهــرات نظمها اتـحــاد الـسـكــك الحديدية
وال ـتــرام والـحــافــات هــذا األس ـبــوع ،وش ــارك أكـثــر من
 1000عامل في هذه االحتجاجات ،مما أدى إلى إغالق
نظام الترام في ملبورن حيث يعلنون تصميمهم على
مقاومة هذا الهجوم على أجورهم وظروفهم المعيشية،
ويطالبون بزيادتها وزيادة نسبة الزيادة الدورية لهم،
كما يطالبون بتحسين شــروط وظــروف عملهم ،هذا
وقد كانت المحكمة الفيدرالية قد أقرت قضية قانونية
لقطارات المترو تمنع فعلي ًا جميع اإلجراءات الصناعية
باستخدام صالحيات النظام الصناعي الوحشي للعمل
العنيف.

إضراب عن العمل للعمال الوافدين في قطر
قــام الـمـئــات مــن الـعـمــال الــوافــديــن فــي قـطــر بــإضــراب هــذا
األسبوع احتجاج ًا على ظروف العمل السيّئة والتهديدات
بخفض األج ــور ،وكــانــت وزارة الـعـمــل قــد قــامــت ببعض
اإلصالحات ،وهي تخفيض الحد األدنى لألجور الوافدين
تلغ الحكومة القطرية نظام الكفالة
وفى نفس الوقت لم ِ
االستغاللي الــذي يُعد حم ًال غير عــادي على كــل العمالة
الوافدة من مختلف الدول العربية ،ويمنح أصحاب العمل
سلطة مفرطة على العاملين ،وال يــزال القانون القطري
يـحـظــر عـلــى الـعـمــال الــوافــديــن االن ـض ـمــام إل ــى نـقــابــات أو
المشاركة في إضرابات أو أبسط حقوق اإلنسان ،حيث
قــالــت مــديــرة قـســم ال ـشــرق األوسـ ــط فــي كـلـمــة لـمــراســل
صحيفة الوسط إن العمال في دولة قطر بدأوا اإلضراب
في دولة تحظره وتحظر االنضمام إلى النقابات.
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تكثفت االجتماعات الحكومية في اآلونة األخيرة مع
َّ
الفعاليات االقتصادية التجارية والصناعية للتباحث في
الوضع السائد الذي تعيشه الصناعة بكل أطيافها وأشكالها،
وبعدها تتوالى التصريحات الحكومية بما أنجزته من وعود
للصناعيين ،وما ستقدمه لهم من تسهيالت للخروج من عنق
الزجاجة التي ُوضعوا فيها ،وتأتي التصريحات من الجانب
بأن هناك تحسناً سيطرأ على
اآلخر التي تعكس عدم الثقة ّ
أوضاع صناعاتهم ،وخاصة من صناعيي حلب الذين يعانون
الويالت من ج ّراء افتقادهم لحوامل الطاقة من كهرباء
ومشتقات نفطية لتدوير عجالت اإلنتاج عندهم بالرغم
من اإلعالن المستمر عبر كل الوسائل اإلعالمية بأن مئات من
المصانع أخذت بالعودة إلى المناطق الصناعية ،وهي في طور
التجهيز الفني للبدء بالعمل ،ولكن صدمتهم كبيرة عندما
تكون الوقائع على األرض غير ما ُيعلن عنها في المجالس
ووسائل اإلعالم المختلفة.

ǧǧعادل ياسين

ال ـح ــرف ـي ــون ل ـي ـس ــوا أحـ ـس ــن حـ ـ ــا ًال مــن
الـصـنــاعـيـيــن فــي م ـجــال عـمـلـهــم الـحــرفــي
فـ ـه ــم مـ ـنـ ـتـ ـش ــرون فـ ــي أص ـ ـقـ ــاع الـ ـب ــاد
وب ـيــن ال ـح ــارات واألزق ـ ــة ،وي ـعــانــون ما
ي ـعــانــون بـسـبــب ارت ـف ــاع أس ـع ــار ال ـمــواد
األولية التي يعملون بها ،وكذلك بسبب
االنقطاع المستمر للتيار الكهربائي مما
يجعلهم يلجؤون إلى تشغيل المولدات
الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة الـ ـع ــامـ ـل ــة عـ ـل ــى ال ـب ـن ــزي ــن
والمازوت لساعات طويلة ،وهــذا األمر
يــرفــع تـكــالـيــف ال ـع ـمــل ال ـحــرفــي ويـجـعــل

إمـكــانـيــة الـعـمــل والـتـشـغـيــل فــي حــدودهــا
ال ـق ـص ــوى ،وي ـج ـعــل ال ـم ــواط ــن ال ــراغ ــب
فــي عـمــل شــيء مــا كــالـنـجــارة وال ـحــدادة
وغ ـي ــره ــا م ــن األعـ ـم ــال ي ـف ـكــر م ـل ـيّ ـ ًا قـبــل
اإلق ــدام عـلــى طـلــب الـعـمــل ،وهــذا يسبب
للحرفيين بطالة مقنعة فهم يعملون وال
يعملون ،وإن عملوا فيكون ضمن الحد
األدن ــى الـمـتــوفــر بـيــن أيــديـهــم مــن مــواد
أولية أو من الزبائن الراغبين بالعمل.
َّإن ه ــذا ال ــوض ــع ال ـســائــد الـ ــذي يـعـيـشــه

الحرفيون يجعلهم أقرب إلى العمال من
حيث مستوى معيشتهم وإمكاناتهم في
تــأمـيــن مــا يـحـتــاجــونــه مــن غ ــذاء وكـســاء
ومتطلبات أخــرى كــأجــور الـسـكــن التي
زادت بمقادير مضاعفة ،مما رتــب على
جميع الـفـقــراء أعـبــا ًء إضــافـيــة زادت من
معاناتهم.
م ــن ال ـم ـف ـت ــرض أن ي ـع ـبــر ع ــن م ـصــالــح
الحرفيين اتـحــاد الحرفيين والجمعيات
الحرفية للمهن المختلفة ،ولكن السؤال

هـ ــل فـ ـع ـ ًـا ه ـ ــذا االت ـ ـحـ ــاد وال ـج ـم ـع ـي ــات
الـحــرفـيــة الـتــابـعــة لــه تـمـكـنــت مــن تنظيم
ال ـحــرف ـي ـيــن وض ـم ـه ــم إلـ ـي ــه؟ هـ ــذا أو ًال،
وثــانـيـ ًا هــل تـمـكــن االت ـحــاد مــن مـســاعــدة
الحرفيين في تأمين مستلزمات إنتاجهم
كي ال يتعرضوا للبطالة ويستمروا في
أع ـمــال ـهــم ال ـتــي أخـ ــذت ال ـعــديــد مـنـهــا فــي
ال ـ ــزوال م ــن خ ــارط ــة اإلن ـت ــاج ال ـحــرفــي،
وال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت ت ـش ـت ـه ــر ب ـه ــا ال ـص ـن ــاع ــة
السورية على مدى سنين طويلة.

عمال من معمل الورق بدون رواتب!
وصلت إلى قاسيون شكوى من عدد من العاملين في معمل الورق في
دير الزور ،التابع للمؤسسة العامة للصناعات الكيماوية في دمشق،
مفادها أنهم لم يقبضوا رواتبهم للشهر الثاني على التوالي والثالث
على األبواب.

وتعتبر شركة الورق في دير الزور من المعامل
والشركات التي تصنفها وزارة الصناعة سابق ًا
(الـ ـش ــرك ــات وال ـم ـع ــام ــل ال ـم ـع ـس ــرة) ع ـل ـم ـ ًا أن ــه
ل ــم ت ـكــن كــذلــك ق ـبــل األزم ـ ــة وق ــد ج ــرى إع ـطــاء
الـمـعـمــل لمستثمر خــاص ،وكــان يحقق أربــاحـ ًا
عالية وكانت عليه ديــون للشركة تقدر بـ 200
مليون لـيــرة لــم يـســددهــا ،وحــال المعمل ككثير
من المعامل والشركات التي طالتها السياسات
ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ،وطــال ـهــا ال ـن ـهــب وال ـف ـس ــاد ،وطــالـهــا
أيض ًا تخريب المسلحين ونهبهم ،وأكمل عليها
المعفشون المحميون من قوى النهب والفساد.
وقـ ــد ت ـع ــرض ال ـم ـع ـمــل ل ـل ـن ـهــب وال ـت ـخ ــري ــب مــن
قبل المسلحين وغيرهم خــال األزمــة ،وجرى
ن ــدب ب ـعــض الـعــامـلـيــن ف ـيــه إل ــى أم ــاك ــن أخ ــرى،
ويقبضون راتبهم من األماكن التي ندبوا إليها،
وب ـقــي الـبـعــض عـلــى م ــاك الـمـعـمــل ،وروات ـب ـهــم
ع ـل ــى ال ـم ـع ـم ــل ،وهـ ـ ــؤالء ل ـل ـش ـهــر ال ـث ــان ــي عـلــى
الـتــوالــي لــم يقبضوا رواتـبـهــم ،وغالبيتهم لديه
خدمة ال تقل عن  15سنة .وكما أكد المشتكون
لقاسيون ،في ظل األزمة االقتصادية المعاشية
واالرتـ ـف ــاع ال ـج ـنــونــي لــأس ـعــار ،ال ــرات ــب نـفـســه

غـيــر ك ــافٍ لـتــأمـيــن أبـســط الـحــاجــات الـضــروريــة
لـلـمـعـيـشــة ل ـم ــدة أيـ ــام ال ت ـت ـجــاوز أص ــاب ــع الـيــد
ال ـ ــواح ـ ــدة ،ف ـك ـيــف وع ـل ـي ـهــم الـ ـت ــزام ــات أخ ــرى
كــأجــرة الـمـنــزل ،حيث غالبيتهم فـقــدوا منازلهم
في الدَّمار الذي طال غالبية أحياء المدينة ،وما
بقي منها سالم ًا طاله النهب والتعفيش العلني،
وب ـق ــي ع ـب ــارة ع ــن أط ـ ــال ،نــاه ـيــك أن ـه ــا تـفـتـقــد
ألبسط الـخــدمــات كالكهرباء والـمــاء ،وال يمكن
السكن فيها ،فاضطروا لالستئجار في الحيين
الـسـلـيـمـيــن (ال ـج ــورة وال ـق ـصــور) فــي الـمــديـنــة،

وال ــرات ــب فــي أح ـســن األحـ ــوال ال يـكـفــي أجــرة
المنزل .ويتساءل المشتكون:
ك ـي ــف ي ـم ـك ــن أن ن ـب ـق ــى أحـ ـيـ ــاء فـ ــي ظـ ــل ه ــذه
ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف.؟ ف ـك ـي ــف إذا ت ـ ــأخ ـ ــرت ال ـ ــروات ـ ــب
واألجــور ..وما ذنبنا نحن في ذلك.؟ هل علينا
أن نتحول إلى متسولين؟
ويـطــالــب الـمـشـتـكــون بـصــرف روات ـب ـهــم ،وعــدم
تأخيرها ،ورغم توجههم للجهات المسؤولة في
محافظة ديــر ال ــزور ،إ ّال أنـهــم يتلقون الــوعــود
ف ـقــط ،وتــوج ـهــوا إل ــى قــاسـيــون لـنـقــل مـعــانــاتـهــم

وال ـم ـط ــال ـب ــة ب ـح ـقــوق ـهــم ال ـت ــي ك ـف ـل ـهــا ال ــدس ـت ــور
والقانون.
وقاسيون ،إذ تنشر شكوى هؤالء العمال ،فهي
تـقــف معهم بمطالبهم المحقة وشـكــواهــم ،التي
تضعها بـيــن يــدي الـمــؤسـســة الـعــامــة للصناعات
الـكـيـمــاويــة ووزارة الـصـنــاعــة ،والـحـكــومــة ككل،
التي ما فتئت تتحدث فقط عن إعــادة تنشيط
الـصـنــاعــة دون أف ـع ــال ..فـهــل سـتـتــم االسـتـجــابــة
لـمـطــالــب ال ـع ـمــال ف ـ ــور ًا ،أم سـيـتـلـقــون الــوعــود
فقط ..وعلى الوعد يا كمون!
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نال إعالن الرئيس األمريكي ،دونالد
ترامب ،عن تفاصيل جديدة مرتبطة
بـ«صفقة القرن» حصة وافرة من
التغطية اإلعالمية والسياسية خالل
األسبوع الماضي .وكما هو متوقع عند
كل خطوة أمريكية من هذا الشكل،
شحذ بعض المحللين أقالمهم ،ونظموا
كالماً مستهلكاً عن القوة األمريكية
المنفردة ،وقدرتها على فرض مشاريع
إقليمية ودولية تتطابق مع مصالحها.
ǧǧأحمد الرز

الـمـشـكـلــة فــي مـثــل ه ــذا ال ـنــوع مــن الـتـحـلـيــات
ال تقتصر عـلــى أنـهــا مـنــافـيــة للحقيقة والــواقــع
فـحـســب ،بــل فــي سـهــولــة فـهـمـهــا واسـتـســاغـتـهــا
دون ع ـنــا ٍء كـبـيــر بـسـبــب ق ــوة عـطــالــة األف ـكــار
وال ـم ـق ــوالت ال ـت ــي سـ ــادت ردح ـ ـ ًا ط ــوي ـ ًا مــن
الــزمــن .لـكــن بـحـثـ ًا م ـتــروي ـ ًا فــي الـمـســألــة يــأخــذ
بالحسبان الـسـيــاق الــذي جــاءت فيه الخطوة
األمريكية ،والظرف الدولي الذي تجري فيه،
لن يطول به المطاف قبل أن يقود إلى نتيجة
مفادها أن «صفقة القرن» هي تعبير عن أزمة،
وهي أزمة أمريكية على وجه الخصوص.
مفاصل أساسية
م ـن ــذ أوائـ ـ ــل الـ ـق ــرن ال ـم ــاض ــي ،م ـ ـرّت الـقـضـيــة
الفلسطينية بـعــدة مـفــاصــل أســاسـيــة ،مــن وعــد
بلفور  ،1917إلى حرب ،1948ومن ثم حروب
 67و ،73واتفاقات كامب ديفيد ووادي عربة،
وم ــن ث ــم ات ـف ــاق أوس ـل ــو ف ــي  ،94/93وص ــو ًال
إل ــى «ص ـف ـقــة ال ـق ــرن» ال ـتــي نـعـيــش تـفــاعــاتـهــا
ال ـي ــوم .وإذا أم ـع ـنــا ال ـن ـظــر ف ــي ك ــل واح ـ ـدٍ مــن
ه ــذه ال ـم ـفــاصــل ،لــوجــدنــا أن ف ـيــه ت ـع ـب ـيــر ًا عــن
أزمــة كامنة لــدى الـمــراكــز االسـتـعـمــاريــة .حيث
إن أكـثــر الـبـحــوث حـصــافــة حــول أسـبــاب وعــد
بـلـفــور ت ــؤدي إل ــى اسـتـنـتــاجـيــن ،يــذهــب األول
إلــى الـقــول بـشـعــو ٍر بــريـطــانــي مبكر بـضــرورة
خلق واقع جديد في المستعمرات البريطانية
يسمح للمملكة المتحدة بتخفيف أعباء إدارة
ه ــذه الـمـسـتـعـمــرات ،بـيـنـمــا يــؤكــد ال ـثــانــي على
أن ال ـس ـبــب ه ــو رغ ـب ــة بــري ـطــان ـيــا بــال ـح ـصــول
ع ـلــى دع ــم ال ـي ـهــود األمــري ـك ـي ـيــن لـلـضـغــط عـلــى
واشنطن حتى تدخل الحرب العالمية األولى.
وف ــي الـحــالـتـيــن ،ثـمــة عــامـ ٌـل مـتـحـكــم وأس ــاس،
وه ــو بــدايــة تــراجــع وزن بــريـطــانـيــا وقــدراتـهــا
عالمي ًا .وكذلك الحال بالنسبة للمفصل الثاني،
أي حـ ــرب  ،1948وال ـت ــي جـ ــاءت ف ــي س ـيــاق
انهيار نظام االستعمار التقليدي ،المعبّر عنه
بتظهير تراجع وزن القوتين االستعماريتين
البريطانية والفرنسية ،وتصاعد وزن الواليات
المتحدة األمريكية بعد الحرب العالمية الثانية.
مـفــاصــل (كــامــب ديـفـيــد ووادي عــربــة ومــن ثم
أوسلو) جاءت جميعها في إطار توازن دولي
وإن كان
محدد كانت الغلبة فيه هي لألمريكيْ ،
ذلك غير واضح بشكل كامل أيام كامب ديفيد
ووادي عــربــة ،لكنه كــان شديد الــوضــوح أيــام
أوسلو ،التي جرت في عهد األحادية القطبية
األمريكية المطلقة.
بالمقابل ،فـ ّـإن «صفقة القرن» تأتي في ظرف
دولـ ـ ــي م ـع ــاك ــس ت ـق ــري ـب ـ ًا لـ ـ ــذاك الـ ـ ــذي ج ــرت
ف ـيــه أوس ـل ــو؛ ف ــي ظ ــرفٍ ي ـتــراجــع ف ـيــه ال ــوزن
األم ــريـ ـك ــي وت ـت ـع ــاظ ــم ال ـ ـضـ ــرورة األم ــري ـك ـي ــة
باالنكفاء إلــى الــداخــل ،فــي ظــل تصاعد الــوزن
الـنــوعــي لـخـصــوم الــواليــات الـمـتـحــدة ،روسـيــا
وال ـص ـي ــن ب ـش ـكـ ٍـل أس ـ ــاس ،م ـمــا ي ـع ـنــي ان ـه ـيــار
ال ـن ـظ ــام االس ـت ـع ـم ــاري ال ـج ــدي ــد ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
االنـسـحــاب األمــريـكــي مــن المنطقة ،والـخــروج
م ــن «ق ـض ـي ــة الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط» .وب ـط ـب ـي ـعــة
ال ـحــال ،وعـلــى الـنـهــج ذات ــه ال ــذي س ــارت عليه
القوى االستعمارية السابقة ،فإن من المنطقي

دول المنطقة؟ ثم هل الواقع الحالي الداخلي
الــذي يحمل بــذور االنفجار في أيــة لحظة في
الدول الخليجية يسمح بلعب مثل هذا الدور؟
هذا ولم نتحدث بعد عن زيف االفتراض بأن
الفلسطينيين قابلون للمساومة على أرضهم.
ما يدعو للتفكر هنا ،هو ّأن الكيان الصهيوني،
وبــالــرغــم م ــن ك ــل «ال ـ ِه ـب ــات» األمــري ـك ـيــة الـتــي
قدمتها واشـنـطــن ســابـقـ ًا (مــن اعـتــراف تــرامــب
بالقدس عاصمة للعدو ،إلى االعتراف بسيادة

بــالـنـسـبــة لــواشـنـطــن أن تـعـمــل عـلــى خـلــق أكثر
البيئات الجاهزة لالشتعال في المناطق التي
ستنسحب منها سياسي ًا وعسكري ًا.
وإن ك ــان ــت ال ـن ـت ــائ ــج ال ـت ــي وض ـع ـت ـهــا ال ـق ــوى
االس ـت ـع ـم ــاري ــة ف ــي م ـف ــاص ــل س ــاب ـق ــة ق ــد الق ــت
ال ـن ـج ــاح ،ف ــذل ــك ب ـس ـبــب َّأن ط ـب ـي ـعــة االن ـت ـقــال
كــانــت تـجــري مــن نـظــام اسـتـعـمــاري إلــى نظام
اسـتـعـمــاري آخــر أكـثــر ت ـطــور ًا .أمــا الـيــوم ،فــإن
الوزن الذي ينخفض لدى القوة االستعمارية
األمــريـكـيــة وحـلـفــائـهــا ،يقابله تـصــاعــد فــي وزن
قـ ــوى دولـ ـي ــة ت ــرف ــع الـ ـس ــام م ـن ـه ـج ـ ًا لـعـمـلـهــا
الــدولــي ،وإطـفــاء بــؤر التوتر سالح ًا في وجه
من يشعلها .وهو ما يدفع للتفاؤل وللقول إن
األهداف األمريكية المتوخَّاة من صفقة القرن
محكومة بالفشل مسبق ًا.
«الشعوب -األنظمة»
ال ب ـدَّ مــن اإلش ــارة إلــى عــامـلـيــن اثـنـيــن ،األول
هو أن السالح الذي تقاتل به الدول الصاعدة
الـيــوم فـيـمــا يــرتـبــط بالقضية الفلسطينية هو
العمل على تطبيق قرارات مجلس األمن التي
تــم اعـتـمــادهــا ســابـقـ ًا فــي هــذا ال ـشــأن ،وهــو ما
يسمح باالستنتاج بأن أحد األهداف اإلضافية
لواشنطن مــن صفقة الـقــرن يتمثل فــي عرقلة
تطبيق هــذه الـقــرارات الحـقـ ًا ،وهــو مــا يعكس
مقدار التخوف األمريكي إزاء مستوى جدّية
القوى الدولية الجديدة الصاعدة في حل هذه
القضية ح ًّال يستند للقوانين الدولية.
أمـ ــا ال ـث ــان ــي ،ف ـه ــو أن م ــواق ــف ب ـع ــض الـ ــدول
الـعــربـيــة مــن الـصـفـقــة ،وال ـتــي تـمــاهــى معظمها
خــال االجـتـمــاع األخـيــر للجامعة الـعــربـيــة مع
ال ـمــوقــف األمــري ـكــي داع ـي ـ ًة الـفـلـسـطـيـنـيـيــن إلــى
«النظر في الخطة ودراسة نقاطها والتفاوض
حــولـهــا» ،هــذا الـمــوقــف مــن شــأنــه أن يعيد إلى
الواجهة ثنائية «الشعوب – األنظمة» ،بكل ما
يعنيه هذا من اشتداد التناقض بين قطبي هذه
الثنائية على مختلف المستويات االقتصادية
االجتماعية والسياسية والوطنية.
الدعم المشروط بالتوازنات
ثم إن هنالك الكثير من األسئلة حول الصفقة
لــم تـتــم اإلجــابــة عـنـهــا ب ـعــد :إذا كــانــت الـصـفـقــة
التي يتم الحديث عنها هي في العمق «رشوة
اقتصادية» للفلسطينيين للتخلي عن القضية،
فـمــن مــن الـ ــدول لــديــه ال ـق ــدرة عـلــى دف ــع هــذه
ال ـف ــات ــورة؟ وإذا كــانــت اإلج ــاب ــة هــي الـخـلـيــج،
فهل نجحت األموال الخليجية في السابق في
أن تـغـيــر مـســار األح ــداث جــذري ـ ًا فــي عــدد من

العدو على الجوالن السوري المحتل ،وصو ًال
إلـ ــى ص ـف ـقــة الـ ـقـ ــرن) ،رغـ ــم هـ ــذه ال ـم ـســاعــدات
األمــريـكـيــة ك ـ َّل ـهــاّ ،إل أن ال ـك ـيــان يـعـيــش أعـمــق
أزمة وجودية ،وأكثر لحظاته قلق ًا منذ نشوئه.
وذلك لعدد من األسباب ،أهمها َّأن الكيان يدرك
أن الدعم المالي األمريكي الواسع في طريقه
وأن الــدعــم السياسي ،مهما
نحو االنـخـفــاضَّ ،
لمع بــريـقــه ،سيظل تطبيقه مــرهــونـ ًا بموازين
القوى الدولية في نهاية المطاف.

طرد األمريكي من كامل المنطقة...
مفتاح إسقاط «صفقة القرن»!
بيان من حزب اإلرادة الشعبية

المفصل الثالث
المرتبط بصفقة
القرن يأتي في
طو ٍر يتراجع فيه
الوزن األمريكي
وتتعاظم الضرورة
األمريكية باالنكفاء
إلى الداخل في ظل
تصاعد الوزن النوعي
لخصوم الواليات
المتحدة

أعـلــن كــل مــن الــرئـيــس األمــريـكــي ورئـيــس وزراء الـكـيــان الـصـهـيــونــي ،الـيــوم الـثــاثــاء 28
كــانــون الـثــانــي ،تفاصيل إضافية ولـكــن غير نهائية عما يسميانه «صفقة الـقــرن» ،والتي
تضمَّنت (كما كان متوقع ًا ،وكما ظهر في تسريبات عديدة سابقة على لسان مسؤولين
أمريكيين وصهاينة وعرب) نقاط ًا عديدة تتناقض بشكل وقح وصارخ مع كل القرارات
الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ،ومع كل حقوق الشعب الفلسطيني ،وعلى رأسها
حقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس وكذلك حق العودة.
ّإن تــوقـيــت هــذا اإلع ــان يــأتــي فــي إط ــار م ـحــاوالت االسـتـفــادة الــداخـلـيــة لـكــل مــن تــرامــب
ونتنياهو اللذين يواجهان جملة من األزمــات الداخلية ،ويحتاجان إلــى مزيد من الدعم
من التيارات األشد تطرُّف ًا ورجعية .ولكن ما هو أهم من ذلك بالمعنى اإلستراتيجيّ ،أن
اقتراب االنكفاء اإلجباري للواليات المتحدة األمريكية عن كامل منطقتنا بحكم أزمتها
االقتصادية العميقة بــالــدرجــة األولــى ،وبحكم الـتــوازن الــدولــي الـجــديــد ،يدفع بواشنطن
إلى تحضير بيئة من الفوضى الشاملة في المنطقة ،بيئة جاهزة لالشتعال الذاتي بشكل
مستمر ،وفي هذا السياق بالذات يأتي هذا اإلعالن التخريبي عما يسمى «صفقة القرن».
إن ـنــا ف ــي ح ــزب اإلرادة الـشـعـبـيــة ،وإذ نــديــن ه ــذا اإلعـ ــان ونــرف ـضــه جـمـلــة وتـفـصـيـ ًا،
ف ــإن ـن ــا ن ــدع ــو الـ ـق ــوى ال ــوط ـن ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة إلـ ــى ت ــوح ـي ــد م ــواق ـف ـه ــا وت ــوح ـي ــد ال ـصــف
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،واالس ـ ـت ـ ـف ـ ــادة م ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ــوازن ال ـ ــدول ـ ــي الـ ـجـ ــديـ ــد إلـ ـ ــى الـ ـحـ ــد األقـ ـصـ ــى.
كما إننا ندعو القوى الوطنية في سورية إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه القضية الفلسطينية
والشعب الفلسطيني ،وذلك بوضع حدٍّ فوري لكل عمليات تضييع الوقت والمماطلة في
إرساء االستقرار في سورية عبر الحل السياسي الشامل ،الذي سيسمح وحده باستعادة
سورية لدورها الوظيفي المعادي للمخططات الغربية والصهيونية في المنطقة.
دمشق 2020/1/28
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ُيع ّرف الفيزيائيون الثقوب السوداء بشكل مبسط بأنها مناطق ضمن الزمان والمكان
لها كتلة كبيرة جدًا ومضغوطة ضمن حجم صغير .وهي لذلك ،تتمتع بجاذبية هائلة
كل ما يقترب منها ضمن حدو ِد تأثي ٍر يسمونها (أفق الحدثEvent /
بحيث تبتلع َّ
)Horizon
ǧǧمهند دليقان

رغم وجود انتقادات كثيرة لهذا الطرح الذي
تعود أصوله إلى نسبية أنشتاين العامة ،إال ّأن
ما يهمنا هنا هو استخدامه كوسيلة لتبسيط
الـغــايــات األمــريـكـيــة مـمــا يـسـمــى صـفـقــة الـقــرن،
التي يمكن لها أن تلعب دور مركز ُثقب أسود
يكون أفق حدثه ،أو حدود تأثيره هي منطقة
الشرق األوسط بأكملها...
نظرة عامة
إذا حاولنا تقصي مفردات النشاط األمريكي
في منطقتنا بشكل سريع ،لوجدنا بينها:
فـ ــي ال ـ ـع ـ ــراق ،يـ ـج ــري عـ ـم ـ ٌـل مـ ـحـ ـم ــومٌ لـقـســم
ال ـعــراق ـي ـيــن بـشـكــل ح ــاد ع ـلــى رؤوس ثــالــوث
غ ـيــر م ـقــدس (س ـن ــي -ش ـي ـعــي -ك ـ ــردي) ،مــع
إيـ ـحـ ــاءات ك ــاذب ــة ب ــاس ـت ـع ــداد أم ــري ـك ــي لـتـبـنــي
التقسيم الفعلي ،بالتوازي مع تعمُّق األزمــات
االق ـت ـصــاديــة والـمـعـيـشـيــة ال ـتــي تــدفــع بــدورهــا
نحو تنامي الحركة الشعبية دون وجود أفق
واضح ألشكال تنظيمها ،األمر الذي من شأنه
رفــع احـتـمــاالت تخريبها وإدمــائـهــا وتقسيمها
عـ ـمـ ــوديـ ـ ًا ب ـي ــن ال ـ ـقـ ــوى ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ال ـم ــر ّك ـب ــة
والمصممة أمريكي ًا مــن حيث األســاس ابـتــدا ًء
من االحتالل .2003
فــي تركيا ،فقد األمريكي منذ فترة غير قليلة
أي أمـ ٍـل فــي استعادتها للعب الــدور التقليدي
لها طــوال قــرن مضى ،كقاعدة متقدمة للناتو،
وك ـع ــدو ل ـش ـعــوب الـمـنـطـقــة ،وك ـ ــأداة أمــريـكـيــة
ط ـيّ ـع ــة؛ إذ ّإن ال ـت ـح ــال ــف ال ـت ــرك ــي ال ــروس ــي،
ومــن خلفه فضاء تحالفي أوســع يضم الصين
وإي ـ ـ ـ ــران وآخ ـ ــري ـ ــن ،ب ـ ــات الـ ـمـ ـح ــدد ل ـل ـس ـمــت
األسـ ـ ــاس ل ـل ـس ـيــاســات ال ـت ــرك ـي ــة ،وذل ـ ــك رغ ــم
التخبط الواضح الذي ما يزال قائم ًا ،والذي–
رغ ــم ش ــدت ــه -ال يـمـكـنــه ْأن ي ـض ـلــل واش ـن ـطــن
عــن حـقـيـقــة واض ـحــة هــي أن ـهــا خ ـســرت تــركـيــا
كل هذا يدفعها باتجاه
بالمعنى اإلستراتيجيّ .

العمل على حــرق تركيا من الــداخــل والـخــارج،
سواء عبر محاوالت التالعب بالقضية الكردية
وباستثارة الشوفينية القومية المضادة ،التي
ال تــزال دا ًء يصعب عالجه في تركيا ،أو عبر
الـضـغــوط االق ـت ـصــاديــة وم ـح ــاوالت الـتـخــريــب
واالن ـق ــاب الــداخ ـل ـيــة ،وك ــذل ــك ع ـبــر اس ـت ـخــدام
بعض األوربيين في تطبيق مزيد من الضغط
على تركيا.
في إيــران ،تستمر الواليات المتحدة بتطبيق
سـ ـي ــاس ــات ال ـض ـغ ــط األق ـ ـص ـ ــى ،وب ــال ــوس ــائ ــل
المختلفة ،لعل وعسى تصل األمور حد االنهيار
الذاتي ،سواء تم ذلك بأدوات الثورات الملونة
أو بغيرها.
في لبنان ،تستمر األزمة االقتصادية بالتعمق،
ومـعـهــا األزم ــات الـمــالـيــة والـسـيــاسـيــة ،وتـجــري
م ـ ـحـ ــاوالت ح ـث ـي ـثــة ل ـق ـســم ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن ضـمــن
اصطفاف وهمي على شاكلة  8و 14آذار ،ولكن
مــع تحديثات وتـعــديــات تقتضيها الـتـطــورات
الجديدة ،وصو ًال إلى حالة من الفوضى تبتلع
الـحــركــة الـشـعـبـيــة الــولـيــدة وتـحــول لـبـنــان إلــى
خــاصــرة رخ ــوة إضــافـيــة لـســوريــة ،وتـقـلــل من
مـخــاطــر لـبـنــان وق ــوى مـقــاومـتــه الـكــامـنــة على
الكيان الصهيوني.
ف ــي م ـص ــر ،ت ـت ـفــاقــم األزمـ ـ ــات ال ـم ـع ـي ـش ـيــة ومــا
يرافقها من توتر اجتماعي وأمني وسياسي،
ناهيك عن األخطار والتوترات التي تلفها من
ال ـجــوانــب الـمـخـتـلـفــة ،س ــواء فــي لـيـبـيــا أو في
الـ ـسـ ــودان .األمـ ــر الـ ــذي يـجـعــل م ــن األوضـ ــاع
الداخلية فيها قنبلة موقوتة وقابلة لالنفجار
في أية لحظة.
فــي ســوريــة ،يستمر الـمـتـشــددون فــي الـنـظــام
والمعارضة فــي ممارسة محاوالتهم لتخريب
وت ـع ـط ـيــل الـعـمـلـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،ب ــال ـت ــوازي مــع
ان ـح ــدار الــوضــع االق ـت ـصــادي ب ـصــورة كــارثـيــة
بتأثير العقوبات من جهة ،والنشاط المحموم
للفساد الكبير المتغلغل حتى النخاع في بنية
ـاط يـبــدو وكــأنــه يمتص كل
جـهــاز الــدولــة ،نـشـ ٌ

م ــا ب ـقــي م ــن م ــاء ال ـح ـيــاة ف ــي عـ ــروق ســوريــة
وشعبها ،ويلفظه نحو الخارج أموا ًال وثرواتٍ
مهربة بالدوالر ،كما لو أنّه يجهز نفسه لتركها
حال من الخراب ال قيامة بعده .وبالتوازي
في ٍ
وبــالـتـكــافــل ،نــرى الـعـمــل األمــريـكــي س ــواء عبر
الـعـقــوبــات ،أو عـبــر اسـتـمــرار الـعـمــل عـلــى عــزل
الكرد ،أو عبر محاوالت حماية النصرة التي
ب ــات ــت ع ـل ـن ـيــة ،وعـ ـبّ ــر ع ـن ـهــا ج ـي ـمــس جـيـفــري
م ــؤخ ــر ًا ،وه ــو ال ـم ـب ـعــوث األم ــري ـك ــي ال ـخــاص
ل ـس ــوري ــة ب ـق ــول ــه« :الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة تـقــر
بوجود إرهابيين في إدلــب ،وهناك مجموعة
كبيرة من النصرة وهيئة تحرير الشام وهي
متفرعة من القاعدة ،وتعتبر منظمة إرهابية،
ولكنها تــركــز بشكل أســاس على قـتــال النظام
السوري وروسيا وهم يدّعون أنهم وطنيون
ومقاتلون معارضون وليسوا إرهابيين ونحن
لــم نـقـبــل ه ــذا االدعـ ــاء ب ـعــد ،ول ـكــن لــم نــر أنـهــم
شكلوا تهديد ًا دولي ًا منذ فترة».
فــي الـسـعــوديــة ،ال تـكــف األزم ــات عــن الـتــوالــد،
س ــواء ت ـلــك ال ـنــاج ـمــة ع ــن ال ـس ـلــوك ال ـس ـعــودي
ال ـخ ــارج ــي( ،فـ ــي حـ ــرب ال ـي ـم ــن ،وفـ ــي ال ـع ــداء
إليــران وفــي الـخــاف مــع تركيا وغـيــرهــا) ،أو
عــن الــوضــع االقـتـصــادي الــداخـلــي الــذي يعاني
مــن تــراجــع مـسـتـمــر بـفـعــل اإلن ـفــاق الـمـبــالــغ به
عـلــى الـســاح وغـيــره مــن الـنـشــاطــات المتعلقة
بالنشاط الخارجي أكثر منه في إطار التنمية
الداخلية.
دور األنظمة والحركات الشعبية
يحق لـلـقــارئ ْأن يسائل الـكــاتــب ،بعد العرض
ال ـم ـخ ـت ــزل أعـ ـ ــاه ،ع ـم ــا ي ـب ــدو أنـ ــه ت ـق ـل ـيــل مــن
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة أنـ ـظـ ـم ــة ال ـم ـن ـط ـق ــة عـ ــن الـ ـخـ ــراب
ال ـحــاصــل .وال ـح ـقّ أن ـنــا ال ن ـحــاول الـتـقـلـيــل من
مـســؤولـيــة ه ــذه األن ـظ ـمــة إط ــاق ـ ًا ،ولـسـنــا من
ع ـشــاق ن ـظــريــات ال ـمــؤامــرة بــأشـكــالـهــا الـهــزلـيــة
التي تستخدمها األنظمة نفسها.
كلمة السر برأينا هي الفضاء السياسي القديم؛
إذ جرت صياغة األنظمة السائدة في منطقتنا
عـلــى ال ـع ـمــوم ،مـنــذ الـنـصــف الـثــانــي مــن الـقــرن
العشرين بحيث عبّرت عن توازن دولي محدد
كــانــت الـغـلـبــة فـيــه تـتـعــاظــم لـمـصـلـحــة األمــريـكــي
ش ـي ـئ ـ ًا ف ـش ـي ـئ ـ ًا .ب ــل ورب ـم ــا أب ـعــد م ــن ذلـ ــك ،فـقــد
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وضعت البنية األساسية لهذه األنظمة ابتدا ًء
من سايكس بيكو ...بكالم آخر ،فإننا ال نرى
فروقات كبيرة بين بنية األنظمة السائدة في
منطقتنا ،وأي ـ ًا كــانــت الـشـعــارات الـتــي ترفعها،
وبـيــن الـمــركــز الـغــربــي؛ ولـعــل أفـضــل الـبــراهـيــن
ع ـل ــى ذل ـ ــك ،وق ـب ــل أي ح ــدي ــث ع ــن ال ـم ــواق ــف
الــوطـنـيــة الـعــامــة ،هــو الـبـنـيــة االقـتـصــاديــة غير
المنتجة والفاسدة التي كرّستها تلك األنظمة،
والتي حرمت الشعوب والــدول من أية تنمية
حـقـيـقـيــة ،وأبـقـتـهــا نـهـبـ ًا لـلـغــرب ضـمــن عــاقــات
التبادل الالمتكافئ.
فإن األنظمة السائدة في
،
ا
وضوح
بكالم أكثر
ً ّ
منطقتنا ،الفضاء السياسي القديم السائد في
منطقتنا ،ليس في جوهره إال امـتــداد ًا وذيـ ًا
للمركز االستعماري الغربي بأطواره القديمة
والحديثة وما بعد الحديثة...
وبهذا المعنى بــالــذات ،فـ ّـإن الحركات الشعبية
هي األمل األساس والمفتاح األساس لتكريم
الفضاء السياسي القديم بدفنه ،وبناء الفضاء
ال ـس ـيــاســي ال ـج ــدي ــد ،ول ـك ـن ـهــا عـمـلـيــة تــاريـخـيــة
معقدة تمر كما نــرى ونشاهد عبر مخاضات
وآالم جـسـيـمــة ال تـخـلــو مــن ثـ ــورات مـضــادة
ومـ ـحـ ــاوالت ام ـت ـط ــاء وت ـق ـس ـيــم مـسـتـمــر لـتـلــك
الحركات.
االنسحاب األمريكي والثقب األسود
بــالـعــودة إلــى الـمـحــددات الـكـبــرى لخط السير
ال ـع ــال ـم ــي ف ــي ع ـص ــرن ــا الـ ــراهـ ــن ،وال ـم ـح ـكــومــة
باألساس إلى المؤشرات االقتصادية الكبرى،
ومــن ثــم العسكرية والـسـيــاسـيــة ،فـ ّـإن الــواضــح
كــال ـش ـمــس ه ــو ّأن االن ـك ـف ــاء األم ــري ـك ــي نـحــو
الــداخــل بــات ض ــرورة وجــوديــة ،ال مـفـرَّ منها
لـلــواليــات الـمـتـحــدة .ولـكــن فــي الـسـيــاق نفسه،
ف ـ ّـإن انـسـحــابـ ًا ســري ـع ـ ًا وإخـ ــا ًء لـلـمــواقــع الـتــي
س ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا ال ـغ ــرب ت ــاري ـخ ـي ـ ًا ،وال ــوالي ــات
المتحدة خالل القرن الماضي ،لن يفعل سوى
ت ـقــديــم أدوات إضــاف ـيــة ل ـل ـخ ـصــوم ال ـصــاعــديــن
ل ـت ـســريــع ع ـم ـل ـيــة إزاح ـ ــة الـ ـ ــدوالر ع ــن عــرشــه
العالمي.
فإن الواليات المتحدة تعمل
اللوحة،
هذه
ضمن
ّ
على تصنيع مجموعة من الثقوب السوداء في
منطقتنا ،ثـقــوب مــن شــأنـهــا ابـتــاع أيــة فــرص
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إلنهاء األزمات وإرساء االستقرار ،األمر الذي
مــن شــأنــه اسـتـنــزاف الـخـصــوم وإرج ــاء مسألة
ترجمة الـتــوازن الــدولــي الجديد ذي األســاس
االقتصادي بوقائع جديدة سياسية.
نــرى تــركـيــز ًا أمــريـكـيـ ًا عـلــى اسـتـعــادة وتعظيم
الـ ـف ــوال ــق ال ـق ــوم ـي ــة وال ـط ــائ ـف ـي ــة ف ــي الـمـنـطـقــة
بأسرها ،بالتوازي مع إعــادة بعث الــروح في
داع ــش ،وم ـحــاولــة مـنــع إن ـهــاء ال ـن ـصــرة .وإلــى
جــانــب ذل ــك ك ـ ّلــه ن ــرى صـفـقــة ال ـقــرن ال ـتــي من
شأنها في حسابات األمريكي أن تتحول إلى
أكـبــر الـثـقــوب ال ـســوداء فــي المنطقة بــأســرهــا،
بـحـيــث تـخـلــق فــوضــى شــام ـلــة تُ ـغ ــذي عـنــاصــر
ال ـفــوضــى األخ ـ ــرى ف ــي الـمـنـطـقــة وال ـت ــي بــات
م ــن ال ــواض ــح ّأن األم ــري ـك ــي ل ــن ي ـك ــون قـ ــادر ًا
على متابعة تغذيتها في الفترة القادمة بحكم
انكفائه اإلجباري عن األرض.
سورية :الثقب األبيض
عـلــى عـكــس الـثـقــب األس ــود الــذي يبتلع ضمن
حـ ــدود مـعـيـنــة ك ــل م ــا يـحـيــط ب ــه ،فـ ـ ّـإن الـثـقــب
األبيض ينبذ ضمن حدود معينة كل ما يحيط
بــه ،وينبذ الـضــوء أيـضـ ًا ،وبــالـمـجــاز ،يمكن لنا
ال ـقــول إن ــه يـنـشــر ال ـضــوء فــي الـبـقــاع المظلمة
المحيطة به.
بــالـنـظــر إل ــى طـبـيـعــة األزم ـ ــات ال ـم ـن ـت ـشــرة فــي
إقليمنا ،فـ ّـإن ســوريــة ،ورغــم الـمــأســاة الكبرى
التي تعيشها ،ورغم كم التعقيد الهائل فيهاّ ،إل
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أنها تمتاز بأنّها في قلب الثقب األسود من جهة،
ولكنها من جهة أخرى المرشح األول للخروج
منه؛ فالناظر إلى طبيعة الدول المأزومة بشدة
فــي محيطنا وخــاصــة الـعــراق ولـبـنــان ،مضطر
أن يقف عند حقيقة ّأن هاتين (الدولتين) ،قد
فقدتا منذ زمن األساس والبنية التي يمكن أن
تقوم عليها دولة مستقرة ،بل وأسوأ من ذلك
فـقــد تــم تـكــريــس االنـقـســام الـطــائـفــي والـقــومــي
والفساد السياسي بشكل قانوني في دساتير
وأنظمة هاتين الدولتين ،حتى بات من الصعب
تخيل انتفاضة وطنية شاملة تقلب الموازين
بشكل سريع.
بالمقابل ،مــا يــزال فــي ســوريــة ،حتى اآلن ،ما
يمكن البناء عليه ،ولكن هذا الباقي لن يستمر
ط ــوي ـ ًا ف ــي حـ ــال اس ـت ـم ــرت األزم ـ ــة واس ـت ـمــر
ت ـفــاق ـم ـهــا .م ــا يـعـنــي أ ّن ح ـ َّـل األزمـ ــة ال ـســوريــة
ب ـش ـك ــل ف ـ ـ ــوري ،لـ ــم ي ـع ــد ض ـ ـ ــرورة وج ــودي ــة
لـســوريــة نـفـسـهــا فـحـســب ،كـمــا بـيّـنــت قــاسـيــون
في مواضع عديدة خــال السنوات ،واألشهر
الماضية بشكل خاص ،بل وبات حلها ضرورة
وجودية لوقف دومينو الفوضى الشاملة في
المنطقة بأسرها.
نـقـطــة إش ـعــاع واحـ ــدة ،ن ـمــوذج صـحــي واح ــد،
سيكون كافي ًا لطبع المنطقة بأسرها بطابعه؛
التوازن الدولي يسمح ،طاقة الحركة الشعبية
الكامنة تسمح ...التنفيذ ينبغي أن يكون ضمن
آجال قريبة!

شكراً ...جيمس جيفري!
«الواليات المتحدة
تقر بوجود إرهابيين
في إدلب وهناك
مجموعة كبيرة
من النصرة وهيئة
تحرير الشام وهي
متفرعة من القاعدة،
وتعتبر منظمة
إرهابية ولكنها
تركز بشكل أساس
على قتال النظام
السوري وروسيا وهم
ي ّدعون أنهم وطنيون
ومقاتلون معارضون
وليسوا إرهابيين
ونحن لم نقبل هذا
االدعاء بعد ولكن
لم نر أنهم شكلوا
تهديدًا دولياً منذ
فترة».

ǧǧعماد طحان

التصريح أعاله هو لجيمس جيفري ،المبعوث
األم ــري ـك ــي الـ ـخ ــاص ل ـس ــوري ــة ،أدل ـ ــى ب ــه ي ــوم
ال ـخ ـم ـيــس ال ـمــاضــي  30ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ،خــال
حديثه في مؤتمر عبر الفيديو.
ورغ ــم أن ــه لـيــس ج ــدي ــد ًا ال ـقــول ّإن الــواليــات
الـمـتـحــدة كــانــت وال تــزال داعـمــة بــل ومنشئة
ل ـل ـج ـمــاعــات اإلره ــابـ ـي ــة ابـ ـتـ ــدا ًء م ــن ال ـق ــاع ــدة،
ووصـ ـ ــو ًال إلـ ــى داع ـ ــش ،ل ـكــن ال ــاف ــت بــاألمــر
ّأن االعـ ـت ــراف ــات األم ــري ـك ـي ــة ال ـت ــي أدل ـ ــى بـهــا
م ـ ـسـ ــؤولـ ــون أمـ ــريـ ـكـ ـيـ ــون حـ ـ ــول م ـس ــؤول ـي ــة
الــواليــات الـمـتـحــدة عــن الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة
وصِـلـتـهــا ب ـهــم ،كــانــت تــأتــي دائ ـم ـ ًا عـلــى لـســان
مـســؤولـيــن ودبـلــومــاسـيـيــن ســابـقـيــن ،كـمــا كــان
ال ـحــال مـثـ ًا فــي اع ـتــرافــات ه ـيــاري كلينتون
ب ـمــا ي ـخ ـصُّ ال ـق ــاع ــدة وط ــال ـب ــان .ه ــذه ال ـمــرة،
م ـســؤول أمــري ـكــي رس ـمــي وع ـلــى رأس عمله
يدلي بتصريح فريد من نوعه« :لم نقبل هذا
االدعــاء بعد» ،بما يعني ّأن هنالك احتمال َّأن
يـتــم قـبــولــه فــي مــرحـلــة قــادمــة ،بــل ويـعــزز هــذا
االتـجــاه حين يـقــول« :يـدّعــون أنـهــم وطنيون
ومـقــاتـلــون م ـعــارضــون  ...لــم نــر أنـهــم شكلوا
تهديد ًا دولي ًا منذ فترة».
يُعيد تصريح جيفري هذا ،الذاكرة إلى تصريح
لــوزيــر الـخــارجـيــة الــروســي سـيــرجــي الفــروف،
يــوم  ،2017/12/27أي قبل عامين ونـيّــف؛ في
حينه قال الفــروف« :المهمة الرئيسة لمحاربة
اإلرهاب هي اآلن في دحر جبهة النصرة».
يـمـكــن أن يـفـهــم ت ـصــريــح الفـ ــروف ه ــذا بـشـكــل
أف ـضــل ال ـي ــوم ،وبــال ـت ـحــديــد ف ــي ض ــوء تـصــريــح
جـيـفــري؛ فـبـعــد الـقـضــاء عـلــى داع ــش مــن حيث
ال ـم ـب ــدأ ،ب ـقــي ف ــي ي ــد واش ـن ـطــن وس ــائ ــل تــأثـيــر
محددة على تطور األوضــاع في سورية ،على
رأسـهــا وسـيـلـتــان :الـنـصــرة ،والـعـمــل عـلــى عــزل
الشمال الشرقي عن باقي سورية.
وبـمــا ّأن فـقــدان أي منهما سـيــؤدي حـكـمـ ًا إلــى
ضعف تأثير الثانية ،وفقدانها تالي ًا ،فإنه لم يعد
ممكن ًا التخلي عن أيٍّ منهما ،خاصة بعد خسارة
األداة الــداع ـش ـيــة بـشـكــل ســريــع ب ـعــد الــدخــول
الروسي المباشر.

تعلم واشنطن جيد ًا ،أن حدود االتفاق والتفاهم
ال ــروس ــي ال ـتــركــي تـشـمــل ال ـق ـضــاء عـلــى الـنـصــرة
عاج ًال وليس آج ًال ،وأمرٌ من هذا القبيل من شأنه
فتح الطريق واسـعـ ًا (ليس إم 5وإم 4فقط) بل
طريق الحل السياسي واالستقرار ،وكذلك طريق
تـســريــع ط ــرد األمــري ـكــي مــن ســوريــة ،ول ــذا فـ ّـإن
التمركز على مهمة حماية النصرة بــات تمركز ًا
اض ـطــراري ـ ًا ت ـهــون أمــامــه الـفـضــائــح الـعـلـنـيــة الـتــي
تـتـضـمــن الــدفــاع عــن الـنـصــرة نـفـسـهــا ولــو بشكل
موارب كما جاء في تصريح جيفري األخير.
ال ـج ـي ــد ف ــي ال ـم ـس ــأل ــة ،ال ي ـت ـم ـثــل ف ـق ــط ف ــي ّأن
األمريكي في إطار تراجعه وخسائره وانكفائه
يرمي أوراقه كلها على الطاولة( ،من مسألة نقل
السفارة األمريكية واالعتراف بيهودية الكيان،
إلى االعتراف بضم الجوالن السوري المحتل،
ووصـ ـ ــو ًال إلـ ــى ص ـف ـقــة الـ ـق ــرن ،ول ـي ــس ان ـت ـهــا ًء

بالدفاع شبه العلني عن النصرة) ،بل ربما أهم
من ذلك ك ّله ،نتائج هذا السلوك...
ففي الوقت الذي سعت فيه واشنطن طوال عقود
ـاض)
مـضــت إل ــى لـعــب دور مـ ــزدوج (حَ ـك ـمٌ وق ـ ٍ
في أزمــات المنطقة ،أي إنها كانت تنحاز طوال
الــوقــت للكيان الصهيوني وضــد مصالح شعوب
المنطقة ،بما في ذلك انحيازها لألنظمة الفاسدة
والتابعة ضد شعوبها ،ولكن مع الحفاظ بالمعنى
ال ــدول ــي ،وب ـش ـكــل ق ـس ــري ،ع ـلــى دور الــوسـيــط
والوسيط ،األوحد في كل أزمات المنطقة ،فإنها
الـيــوم تخسر نهائي ًا دورهــا هــذا ،وتعلن عــداءهــا
المطلق لكل شعوب المنطقة.
ّإن إع ــانـ ـ ًا م ــن ه ــذا ال ـن ــوع ل ــه ف ـضــائ ـلــه أي ـض ـ ًا،
فــإلــى جــانــب كــونــه اع ـت ــراف ـ ًا اض ـط ــراري ـ ًا يـهــدف
إلـ ــى ال ـت ـم ــرك ــز ع ـل ــى أدوات ال ـت ـخ ــري ــب ضـمــن
الـمـنـطـقــة وحـمــايـتـهــا ،فــي ظ ــروف انـكـفــاء شامل

ال يمكن معه تبديد وتشتيت القوى األمريكية
المتناقصة ،فإنّه إعــان يسمح للشعوب نفسها
بــال ـت ـق ـدُّم خ ـط ــوات ســري ـعــة ن ـحــو ف ــرز حـقـيـقــي
ل ـل ـقــوى ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـش ـع ـب ـيــة ض ــد ال ـم ـصــالــح
األمريكية الصهيونية فــي المنطقة ،ومــن شأنه
أي ـض ـ ًا أن يـضـيّــق إلــى ال ـحــدود الــدنـيــا مـســاحــات
وهــوامــش الـتــاعــب ،والـكــذب بــالـشـعــارات الــذي
مارسته أنظمة عديدة في المنطقة عبر وضعها
أمام اختبارات كبرى ،سواء بما يخص القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ن ـف ـس ـهــا ،أو ب ـمــا ي ـخــص الـقـضــايــا
الداخلية التي باتت بحاجة إلى استدارة سريعة
ص ــوب ال ـح ـلــول الـسـيــاسـيــة ،وص ــوب تـغـيـيــرات
جذرية في البنى االقتصادية التابعة والمولدة
لألزمات والفوضى ...ولذا ال بد في هذا السياق
من تقديم الشكر لجيمس جيفري على وقاحته
المفيدة!
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نقصد بالحركة الشعبية ،تلك األشكال المختلفة من النشاط السياسي للجماهير،
بدءًا من المشاركة واالهتمام بالشأن العام ،وإبداء الرأي في الشأن السياسي ،ومرورًا
باألشكال االحتجاجية المختلفة كاإلضراب واالعتصام والتظاهر ،وانتهاء بالثورة.
ǧǧرمزي السالم

تشهد بـلــدان عــديــدة حــركــة جـمــاهـيــريــة نشطة
م ـن ــذ م ــا يـ ـق ــارب عـ ـق ــد ًا م ــن الـ ــزمـ ــن ،ف ـت ـتــراكــم
تجاربها ،وتتعلم منها .هذه الظاهرة الجديدة
لم تعد تخص دولة أو إقليما محدد ًا ،بل باتت
عالميّة ،مما يعني أن لهذه الظاهرة قانونيتها.
لماذا بلدان األطراف؟
كــان مــن الطبيعي أن تنطلق الحركة الشعبية
في بلدان الرأسمالية الطرفية ،حيث تتعرض
شـعــوب هــذه الـبـلــدان لنهب م ــزدوج ،مــن قبل
الـمــراكــز الــرأسـمــالـيــة مــن جـهــة ،والـكــومـبــرادور
ال ـم ـح ـ ِّل ــي مـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى؛ إذ لـ ــم تـسـتـطــع
بــرجــوازيــة بـلــدان الــرأسـمــالـيــة الـطــرفـيــة تأمين
الحد األدنى من التوازن االجتماعي ،مما أدى
إلى تفاقم جميع التناقضات ،وظهورها بشكل
ص ـ ــارخ ،ح ـيــث تـ ـج ــاور اإلفـ ـق ــار واالض ـط ـه ــاد
الطبقي مع ضيق هوامش الحريات السياسية،
لتتكامل مع تلك القضايا المعلقة التي تراكمت
عبر التاريخ ،والتي لم يستطع نموذج الدولة
الوطنية حلها ،فأنتج وضع ًا جاهز ًا لالنفجار.
ومـ ـ ـ ــع زي ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـ ـمـ ــركـ ــز وتـ ـ ــركـ ـ ــز ال ـ ـ ـثـ ـ ــروة،
واالستقطاب الطبقي ،عالمي ًا وعلى مستوى
كل دولــة ،على إثر األزمــة الرأسمالية الراهنة،
ومع محاولة المراكز حل أزماتها على حساب
ب ـلــدان األط ـ ــراف ،ارت ـف ـعــت وت ـيــرة الـنـهــب إلــى
م ـس ـت ــوي ــات غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة ،وتـ ـفـ ـجَّـ ــرت ك ـ ُّل
التناقضات دفعة واحــدة في البلدان الطرفية،
دون أن ي ـع ـنــي ذل ــك َّأن م ـفــاع ـيــل األزم ـ ــة لــن
تـطــال الـمــراكــز نفسه ،بمعنى أن هــذه البلدان
نفسها ستشهد انطالق حركة شعبية واسعة،
وجدنا مقدماتها األولى في انتخابات الرئاسة
األم ــري ـك ـي ــة ،وص ـع ــود م ــا ي ـس ـمــى ال ـش ـع ـبــويــة،
واالنقسام األمريكي ،والبريكست ،والخالفات
ضمن حلف الـنــاتــو .صحيح أن هــذه المظاهر
في بلدان المركز تبدو وكأنها تخص النخبة
السياسية فقط حتى اآلن ،ولكنها تعكس في
الـعـمــق انـقـســامـ ًا مـجـتـمـعـيـ ًا ،وتـشـكــل إرهــاصــات

تبلور حركة جماهيرية ،كانت تجربة السترات
الصفراء الفرنسية إحدى مالمحها األولى.
غياب الحوامل السياسية
من سمات هــذه الحركة الجماهيرية الواسعة
غياب الحوامل السياسية التي تمتلك برنامج ًا
متكام ًال ،والـقــادرة على تنظيم الجماهير ،مما
يمنح خصوم الحركة الشعبية هامش ًا واسع ًا
الختراقها ،واتهامها بشتى التهم ،أو على األقل
التشكيك بشرعيتها.
لـقــد أدى غـيــاب أو تغييب الـحــامــل الـسـيــاســي،
إلـ ــى إم ـكــان ـيــة االل ـت ـف ــاف– ولـ ــو م ــؤق ـت ـ ًا– عـلــى
هــذه الـحــركــة ،مــن قـبــل أعــدائـهــا داخــل وخــارج
البلدان ســواء من خــال القمع ،أو قــوة الضخ
اإلعـ ــامـ ــي أو ب ــاالث ـن ـي ــن مـ ـعـ ـ ًا ،أو م ــن خ ــال
ال ـت ـط ـي ـيــف وال ـع ـس ـك ــرة ،وذلـ ــك ل ـح ــرف م ـســار
الحركة الجماهيرية ،بحيث تظهر على السطح
فقط تلك الـقــوى الـتــي تنتمي فعلي ًا إلــى نفس
البنية التي قامت الحركة ضدها ،وإن اختلفت
الـمــواقــع ،لينتج عــن ذلــك االقتصار على قبول
تغيير شكلي في البنية الفوقية ،كما حصل في
مـصــر وتــونــس ،أو إغ ــراق الـبـلــدان فــي دوامــة
الـفــوضــى ،مـثــل ســوريــة ولـيـبـيــا ،ولـيـبــدو األمــر
وكــأنــه مـجــرد صــراع عـلــى الـسـلـطــة ،أو صــراع
ح ــزب ــي أو ق ــوم ــي أو ط ــائ ـف ــي ،ال ع ــاق ــة لــه
بجوهر النظام االقتصادي االجتماعي ،ولكن
كـ ُّل ذلــك ال ينفي المشروعية التاريخية لهذه
ال ـحــركــة ،كــون ـهــا ب ــاألص ــل رد ف ـعــل مــوضــوعــي
كل مظاهر القهر االجتماعي المزمن ،التي
على ّ
أنتجها الـنـظــام الــرأسـمــالــي .قــوة الــدفــع الــذاتــي
التي تمتلكها هــذه الحركة ستنتج بالضرورة
قـيــاداتـهــا ورمــوزهــا الـتــي تستطيع دفـعـهــا إلــى
األمام وصو ًال إلى تحقيق أهدافها في التغيير
الجذري والشامل.
الحركة وخصومها
الالفت في خريطة خصوم الحركة الشعبية،
هــو أن ـهــا تـشـمــل ق ــوى عــديــدة مــن الـمـفـتــرض
أن ـه ــا م ـت ـن ــاق ـض ــة ،ول ـك ــن ت ـت ـفــق ف ــي ال ـمــوقــف

إن التأكيد على
َّ
المشروعية
التاريخية للحركة
الشعبية ال يعني
بحال من األحوال
السير وراء الحركة
العفوية للجماهير

ال ـم ـع ــادي ل ـل ـح ــرك ــة ،ت ـش ـك ـي ـك ـ ًا ب ـه ــا ،أو عـ ــدا ًء
س ــاف ــر ًا ل ـهــا ،فـتـشـمــل ه ــذه ال ـخــارطــة ،أح ـيــان ـ ًا،
األن ـظ ـم ــة ،وق ـ ــوى «يـ ـسـ ــاريـ ــة» ،وق ـ ــوى نـيــو
ليبرالية تأخذ أحيان ًا لبوس ًا ديني ًا أو قومي ًا،
مـمــا يـعـكــس حـقـيـقــة أســاسـيــة ،وهــي أن قــوى
الفضاء السياسي القديم تصطفُّ موضوعي ًا
ف ــي م ـكــان واحـ ــد فـيـمــا يـتـعـلــق بــال ـمــوقــف مــن
الحركة .وبالتالي ،الموقف من عملية التغيير
وآفــاق تـطــور الــوضــع فــي البلد المعني ،على
اعتبار َّأن هذه الحركة قاطرة التغيير ،بعد أن
استنفدت البنى القائمة قدرتها على الديمومة
واالستمرار.
ّإن ف ـش ــل أو إفـ ـش ــال ال ـح ــرك ــة ال ـش ـع ـب ـيــة فــي
أطـ ــوارهـ ــا األولـ ـ ــى ،ال ي ـع ـنــي ص ـحــة مــواقــف
خـصــومـهــا ،بــل عـلــى الـعـكــس مــن ذل ــك تـمــامـ ًا،
فإن ذلك يكشف عن بؤس الفضاء السياسي
ال ـقــديــم وع ـج ــزه ،ويـضـعــه أم ــام ام ـت ـحــان ذي
طــابــع وجـ ــودي ،فــإمــا االرت ـقــاء إلــى مستوى
الـنـشــاط الـعــالــي لـلـجـمــاهـيــر ،أو ال ـخــروج من
التاريخ وتسليم الرَّاية إلى األجيال الجديدة،
أي إن ال ـح ــرك ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ت ـق ــوم ف ــي س ـيــاق
تـطــورهــا بعملية اصـطـفــاء طبيعيّ لـكــل البنى
الـقــائـمــة ،الـحــاكـمــة مـنـهــا والـمـحـكــومــة ،ولـيــس
م ــن ال ـع ـلــم وال ـم ـن ـطــق ب ـشــيء ال ـق ــول إن هــذه
الشعوب باتت عاقر ًا ،أو يجب أن تنتظر إلى
مــا شــاء اهلل ،بحجة غياب الحامل السياسي،
وتـظــل تتحمل كــل الـجــور والـظـلــم بحقها من
وأن التجربة
قبل أنظمة االستغالل ،ال سيَّماَّ ،
التاريخية تؤ ِّكد بــأن الحركات الشعبية تفرز
قياداتها من خالل الحركة ،وتصيغ برامجها،
وت ـحــدد أهــداف ـهــا فــي س ـيــاق الـنـضــال الـعـمـلــي،
مـسـتـنــدة إلــى كــل اإلرث ال ـثــوري الـتــاريـخــي،
وم ـس ـت ـف ـي ــدة مـ ــن آخ ـ ــر إن ـ ـج ـ ــازات ال ـع ـل ــم فــي
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م ـي ــدان ع ـلــم االج ـت ـم ــاع وال ـع ـل ــوم الـطـبـيـعـيــة.
وعـلـيــه ،فــإن الـحــالــة الـتــراجـيــديــة الـتــي وصلت
إليها العديد مــن الـبـلــدان بعد انـطــاق الحركة
االحتجاجية ،ليست مسؤولية هــذه الحركة،
بل هي مسؤولية خصومها في األنظمة الذين
تعاملوا معها بالقمع والـعـنــف ،ولــم يسمحوا
لها بالتبلور والتعبير عن نفسها ،ومسؤولية
قوى العطالة التاريخية العاجزة والمترددة،
ومسؤولية تلك القوى التي حاولت توظيف
الحركة لتحقيق أجندات دولية ،بما منح لهذه
ال ـقــوى مــن دع ــم ،وت ــم فــرضـهــا عـلــى الـحــركــة
الشعبية فرض ًا بقوة المال واإلعالم ،رغم أنها
معادية لجوهر ومحتوى هذه الحركة.
االشتباك من موقع الدفاع
َّإن التأكيد على المشروعية التاريخية للحركة
الشعبية ،ال يعني بـحــال مــن األحــوال السير
وراء ال ـحــركــة ال ـع ـفــويــة لـلـجـمــاهـيــر ،ب ــل هــي
دعوة إلى ضرورة التفاعل معها ،من مختلف
ال ـم ــواق ــع ،دع ـم ـ ًا ل ـهــا ،أو اش ـت ـبــاك ـ ًا م ــع بـعــض
عـنــاصــرهــا إذا تـطـ َّلــب األم ــر ،ولـكــن مــن موقع
ال ـح ــرص ع ـل ـي ـهــا ،وال ـت ـع ـ ُّلــم م ـن ـهــا ،وتـعـلـيـمـهــا،
وتجنب مـحــاوالت الــوصــايــة عليها ،والسعي
إلــى إح ــداث فــرز فـيـهــا بـيــن ال ـقــوى المتطفلة
عليها ،وقواها الحية ،التي تعبر عن مصالح
األغـلـبـيــة الـفـقـيــرة والـمـنـهـكــة .إ َّن أه ــم إنـجــاز
ل ـل ـحــركــة ال ـش ـع ـب ـيــة ه ــو أن ـه ــا ت ـن ـقــل الـسـيــاســة
مــن ال ـصــالــونــات وال ـم ـكــاتــب إل ــى ال ـن ــاس ،من
بـيــروقــراطـيــة الـســاســة إلــى إب ــداع الـجـمــاهـيــر،
من تردد وعجز النخب ،إلى ثورية الجماهير
الـتــي سـتـصـنــع تــاريـخـ ًا جــديــد ًا ،رغــم كــل آالم
م ـخ ــاض والدة الـ ـج ــدي ــد ،ولـ ــن ت ـخ ـســر فــي
النضال غير قيودها.

بيان عن لقاء بوغدانوف– جميل

الـتـقــى الـمـمـثــل الـخــاص لـلــرئـيــس الــروســي لـشــؤون الـشــرق األوس ــط وال ــدول اإلفــريـقـيــة،
ونائب وزير الخارجية ،ميخائيل بوغدانوف ،يوم االثنين  ،2020/1/27بالقيادي في جبهة
التغيير والتحرير المعارضة ،ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية ،د .قدري جميل.
نــاقــش ال ـجــان ـبــان الــوضــع فــي ســوريــة وحــول ـهــا ،مــع الـتــركـيــز عـلــى مـشــاكــل عـمــل الـلـجـنــة
الــدسـتــوريــة ،فــي ضــوء م ـقــررات ال ـحــوار الــوطـنــي ال ـســوري فــي ســوتـشــي ،وأح ـكــام قــرار
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بشرى سارة ...ال تقنين بعد اليوم! أكيد
عم نمزح ال تسدقوا ها!! ..بالرغم من إنو
كل التصريحات من المعنيين عن هل
الموضوع هاد بالذات عم تكون هيك بما
معناه ...بس الواقع دايماً بيكون مخالف
لتصريحاتون ..وع جميع األصعدة إذا
بدكون حبيباتي.

ǧǧدعاء دادو

فمث ًال ،بتاريخ  2020/1/28حسب أحد الصحف
ال ـســوريــة؛ وَضَـ ـحَ (أي :مــن الـتــوضـيــح يعني)
م ـحــافــظ ريـ ــف دم ـش ــق أن «ال ـف ـت ــرة ال ـقــادمــة
س ـت ـش ـهــد انـ ـفـ ــراجـ ـ ًا ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف األصـ ـع ــدة
وخاصة بالنسبة للمشتقات النفطية».
ت ـصــريــح ال ـم ـحــافــظ م ـت ـلــو م ـتــل أي ت ـصــريــح،
دب الــرعــب بـقـلــوب ال ـمــواط ـن ـيــن ..ألن ــو طـبـعـ ًا
مـ ــا رح ن ـن ـس ــى إن ـ ــو ب ـع ــد كـ ــل ت ـص ــري ــح ألي
م ـســؤول مـنـعــوف حــالـنــا ،ألن ــو بـيـصـيــر عكس
ت ـص ــري ـح ــات ــون وب ـت ـس ــوء األح ـ ـ ــوال أك ـت ــر مــن
األول ع الخدمات اللي بيحكوا عنها!! لك وإذا
بدكون ما عاد منشوفون وال منشم ريحتون
من الكهرباء والغاز وأنتوا نازلين أو طالعين
اللي بدكم ياه..
وه ــل ال ـحــالــة هــي ال ـلــي وصّ ـلــت ال ـعــالــم لــدرجــة
ال ـه ـس ـت ـيــريــا م ــن ه ــل ال ــواق ــع ال ـ ـمـ ــزري ..ألنــو
بـبـســاطــة صــار مـتــل الـمَـتــل الـلــي بـيـقــول «فــوق
الموتة عصة قبر» ..بمعنى صار تتفشش من
سوء األحوال المعيشية والخدمية متل ما قلنا
بالعدد السابق بالمسخرة والمألسة مــو بس
ع الـغــا األس ـعــار و و و و ..إل ــخ ،لــك وع كل
تـصــريــح بيطلع لـشــي م ـســؤول ..ألنــو مـتــل ما
قال البعض منون لهل المواطنين «تصريحات
فافوشية ..الء وبعدا مناكل هوا!!» هيك قالوا..
واهلل ما دخلنا..
وفي منون قالوا بعد تصريح المحافظ بطريقة
كتير حـلــوة وكــومـيــديــة وكتير بتوجع بنفس
الوقت «يا ريت فينا نموّن للشتوية شوية من
الخدمات الحكومية يلي هي حقوق للمواطن

واألزمة واللي وراهم من الحيتان والفاسدين
ال ـلــي مــا بـيـشـبـعــوا ن ـهــب ..مــو كـلــو بــدائــل عن
التراجع الخدمي الحكومي»..
لـلـتــذكـيــر ف ـقــط! ب ـتــاريــخ  2019/2/19أ ّك ــد (مــن
ال ـت ــأك ـي ــد) وزي ـ ــر ال ـن ـفــط أن «األيـ ـ ــام ال ـقــادمــة
ستشهد انفراج ًا في تأمين المشتقات النفطية
وخاص ًة مــادة الـغــاز» ...صرلو سنة هالحديث
وتيتي تيتي..
وكـمــان للتذكير فـقــط! بـتــاريــخ  2018/9/2قــال
وزيــر الـكـهــربــا «إن ال ــوزارة وضـعــت بــرنــامـجـ ًا
للبدء بصيانة محطات التوليد ،وذلك الستقبال
فـصــل الـشـتــاء ،مــؤكــد ًا أن الـصـيــانــة لــن (خطين
حمر غامقين تحت لن يا تقبرو غيري) تؤثر
على المواطن أو (كمان خطين حمر غامقين
تحت أو وكـمــان يــا تقبرو غـيــري) تــؤدي إلى
تقنين» ...هاد الحكي صار عمرو أكتر من سنة
ونص ..وكمان تيتي تيتي..

والزم تتقدملوا ..وبالنهاية هــي مــاال خدمات
مـجــانـيــة عــم تـطـلــع روح ـنــا بــالـطــول وال ـعــرض
لنأمن حقها ولنحصل عليها كمان!»..
يـمـكــن ال ـن ــاس م ــن زمـ ــان ف ـقــدت األمـ ــل مـنــون
ومن إحساسون وضميرون النايم يللي ما عم
يـتـنــازلــوا يـحـســوا بــالـشـعــب ويـقــدمــولــوا حلول
حـقـيـقـيــة لـيـقــدمــوا حـتــى ولــو خـطــوة وح ــدة...
وم ــا ع ــاد ع ـنــدا أم ــل غـيــر ب ــ«األم ـن ـيــة وكـلـمــة يا
ريت»...
فــي نــاس بــدت تـقــول «يــا ريــت فـيـنــا بشهرين
الـمــونــة تبع األكــل نحسن نـمــون شــويــة كهربا
يابسة ...أو غاز مجفف ...أو مي بــودرة ...أو
مازوت مفرز..»..
وواحد قال كمان «هأل ليش ما بيعملو سوق
تـنــابــل فـيــه مـعـلـبــات طــاقــة م ـثـ ًـا؟ أو أمـبـيــرات
بــالـكـيـلــو وال ــوق ـي ــة ..م ـط ـحــون وح ــب وحـســب
ال ـط ـلــب ..ف ـكــرة مــرب ـحــة ك ـمــان ل ـت ـجــار ال ـحــرب

يـعـنــي ،يــا عـيـبـشــوم مـنـكــون مـتــل مــا شـفـتــوا...
كـلــو كــان كــام بـكــام ،ال انـفــرجـنــا بالمشتقات
النفطية بالبطاقة الــذكـيــة تبعون وال بــالـمــخ...
ت ـب ـعــون ،وم ــا اسـتـقـبـلـنــا فـصــل ش ـتــاء بـكـهــربــا..
الء وفــوقـهــا أثــرت علينا صيانتون للمحطات
ولـعـنــت عيشتنا بــزيــادة التقنين أو بــاألحــرى
عدم وجود الكهربا ..وغير الترددي كمان!!!
مشان اهلل حاجة تصرحوا ...ال عاد تحكوا....
لك يمكن بالوقت اللي عم تجهزوا تصريحاتكون
الفافوشية بتقدروا تعملوا وتالقوا حل حقيقي
تخدموا فيه الشعب وتقدمولوا خدماتو اللي
هية من حقو كمواطن ..ومنرجع منذكر ماال
مجانية ...وعم ندفع فيها دم قلبنا ..بظن هيك
ب ـي ـكــون أح ـســن بـكـتـيــر م ــن ال ـك ــام ال ــزاي ــد عــن
اللزوم!!
الناس بدها شغل ..بدها إنجازات ع األرض..
شبعت حكي ..وشبعت نهب..

يلدا -ببيال -بيت سحم -دف الشوك ..شتاء بال مياه
ربما من الطبيعي أن
نسمع ،في ظل األزمة،
عن شح المياه في مناطق
عدة من المدن السورية
وأريافها خالل فصل
الصيف والجفاف ،أما
أن نسمع عن شح المياه
المستمر في فصل الشتاء،
ومواسم الهطل ،فهذا ما
لم يكن في الحسبان!.

ǧǧمراسل قاسيون

س ـبــق وأن ذك ــرن ــا ف ــي عـ ــددٍ ســابــق
مـ ـع ــان ــاة م ـن ـط ـقــة دف الـ ـشـ ــوك مــن
سوء الخدمات عامة ،ومن الكهرباء
وال ــوح ــول ف ــي ال ـط ــرق ــات وغ ـيــرهــا،
واستفحال المعاناة في فصل الشتاء
لديهم ،وما زاد هذه المعاناة مرارة
ه ــو م ــا ج ــرى م ــؤخ ــر ًا م ــن فـقــدانـهــم
لـلـمـيــاه خ ــال ش ـهــر ك ــان ــون ال ـثــانــي،
وذل ــك بــالـتــزامــن مــع ازديـ ــاد فـتــرات
الـتـقـنـيــن فــي الـكـهــربــاء وعـشــوائـيـتـهــا
فــي يـلــدا وببيال وبـيــت سحم وقسم
مــن منطقة دف الـشــوك ،الـتــي تتبع
ت ـن ـظ ـي ـم ـي ـ ًا ل ـم ـن ـط ـقــة ي ـل ــدا ف ــي ال ـم ــاء
وال ـك ـه ــرب ــاء ،وه ــي تــاب ـعــة لـمـحــافـظــة
ريف دمشق.
ومن الالفت أن المنطقة التي تعاني
م ــن ان ـق ـط ــاع ال ـم ــاء ال ـم ـس ـت ـمــر تـبـعــد
أم ـتــار ًا قـلـيـلـ ًة عــن الـمـنـطـقــة ال ـمــزوَّدة
ب ـم ـي ــاه ال ـف ـي ـج ــة ال ـص ــال ـح ــة ل ـل ـشــرب
ف ــي جـ ــزء م ــن دف ال ـش ــوك ال ـتــابــع
لمحافظة دمشق.

معاناة بالجملة!
ي ـعــانــي أه ــال ــي م ـن ـط ـقــة ي ـل ــدا وبـبـيــا
ودف ال ـش ــوك وب ـيــت س ـحــم بـشـكــل
عام من التقنين العشوائي للكهرباء،
فقد ذكر بعض األهالي أن االنقطاع
فــي التيار الكهربائي يستمر أحيان ًا
إلى أيام متتالية ،وما يزيد معاناتهم
هو انقطاع الماء بذريعة عدم وجود
م ـخ ـص ـص ــات وقـ ـ ــود ت ـ ـ ــارة ،وت ـ ــارة
أخــرى بذريعة أعـطـ ٍـال في المضخة،
وهـ ــذا ي ـج ـبــر األه ــال ــي ع ـلــى ال ـت ــزود
بالماء عن طريق الصهاريج بتكاليف
مرتفعة استغال ًال ،ما يجعل السكان
ف ــي ح ــالـ ـةٍ إن ـس ــان ـي ــة ص ـع ـبــة ومـ ــرة،
وخــاصــة فــي ظــل األزم ــة المعيشية
القاسية والمعممة.
فـمـشـكـلــة ان ـق ـطــاع ال ـم ـيــاه ال تــرتـبــط
فقط باالحتياجات من أجل الشرب
فقط ،بل من أجل الغسيل والتغسيل
والنظافة ،واالنقطاع المستمر يعني
أزمة حقيقية على كل هذه الجوانب
مـجـتـمـعــة ،م ــع نـتــائـجـهــا ال ـتــي ق ــد ال
تحمد عقباها على مستوى الصحة
العامة.

مصادر مجهولة وتكاليف مرهقة
ي ـص ــل س ـع ــر ال ـب ــرم ـي ــل الـ ــواحـ ــد مــن
ال ـم ـيــاه ع ـبــر ال ـص ـهــاريــج إل ــى (600
ل.س) ،مـ ــع الـ ـعـ ـل ــم أن م ـت ــوس ــط
اح ـت ـي ــاج ــات األسـ ـ ــرة الـ ــواحـ ــدة فــي
األسبوع خمسة براميل على األقل،
أي ب ـم ـعــدل ( 3000ل.س) ،وهــو
مــا ي ـعــادل ( 12000ل.س) شـهــريـ ًا،
وهــي تكلفة مــرتـفـعــة بــا أدنــى شــك،
كـمــا أنـهــا فــرصــة اسـتـغــالـيــة يتكسب
م ــن خ ــال ـه ــا ال ـب ـع ــض ت ـح ــت ضـغــط
ال ـحــاجــة واالض ـط ــرار ،مــع الـعـلــم َّأن
مياه الصهاريج المباعة لالستهالك
ال ـم ـنــزلــي غ ـيــر خــاض ـعــة أليَّـ ــة رق ــاب ـةٍ
صحيةٍ يأمن المواطن نتائجها.
وم ـ ــن ال ـم ـل ـف ــت أي ـ ـض ـ ـ ًا أن ال ـس ـك ــان
ي ـتــزودون بـمـيــاه الـشــرب مــن نفس
الصهاريج التي توصل الـمــاء إليهم،
وي ـش ـت ــرون ـه ــا ب ــال ـل ـت ــر ال ـ ــواح ـ ــد ،إذ
يـشـتــرون كــل  10لـتــرات ب ـ  50ليرة
ســوريــة أي ـض ـ ًا ،مــع جـهــالــة الـمـصــدر
وصالحية الماء للشرب كذلك األمر!.
متضررون ومعنيون
هــل مــن الـمـعـقــول أن تُ ـتــرك مـنــاطــق

يقطنها عشرات اآلالف من السكان
بـ ــا مـ ـي ــاه ولـ ـعـ ــدة أشـ ـهـ ــر ،ب ــذري ـع ــة
الكهرباء والوقود وغيرها؟.
أال تــوجــد مـخـصـصــات م ــن الــوقــود
لضخ مياه لهذه المناطق ،طالما أنها
تعتمد على مياه اآلبار؟.
وإن ك ــان ــت ه ــذه ال ــذرائ ــع حـقـيـقـيــة،
ألـيــس حــريـ ًا بــوحــدات الـمـيــاه إيـجــاد
حــل ســريــع ون ـهــائــي ل ـهــذه الـمـشـكـلــة
ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـمـ ــس ح ـ ـي ـ ــاة اآلالف م ــن
السكان؟.

أخـ ـيـ ــر ًا ،ن ـتــوجــه إلـ ــى الـمـعـنـيـيــن فــي
وزارة الـ ـ ـم ـ ــوارد الـ ـم ــائـ ـي ــة ،وإلـ ــى
م ـحــاف ـظــة ريـ ــف دم ـش ــق ،ووحـ ــدات
المياه المختصة في البلديات التابعة
لها في هذه المناطق ،من أجل إيجاد
ح ـ ٍّـل ســريــع وج ــاد وبـ ــدون مـمــاطـلـةٍ
لـهــذه الـمـشـكـلــة الـحـيــاتـيــة الـتــي تــزيــد
مــن مـعــانــاة الـسـكــان ف ــوق مـعــانــاتـهــم
ال ـيــوم ـيــة ،وخ ــاص ــة أن الـمـشـكـلــة قــد
يـكــون لـهــا آثــار كــارثـيــة عـلــى الصحة
والسالمة العامة.
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«السياسة الضريبية -اإلصالح الضريبي -مكافحة التهرب الضريبي -معالجة التراكم الضريبي -العدالة الضريبية-
رسمي،
االستعالم الضريبي -الجباية الضريبية »..جميعها عناوين قديمة سبق وأن تم بحثها ونقاشها ،رسمياً وغير ِّ
خالل السنين القريبة الماضية ،بل العقود الماضية ،وما زالت تتكرر حتى اآلن.
ǧǧعاصي اسماعيل

البيانات الواسعة بنفس الوقت.

الجديد المضاف إلى العناوين أعاله مؤخر ًا هو
«الرقم الضريبي لكل مواطن» ،حيث قررت لجنة
ال ـس ـيــاســات وال ـبــرامــج االق ـت ـصــاديــة بــاجـتـمــاعـهــا
الـمــؤرخ فــي  ،2020/1/31بحسب مــا ورد على
الموقع الحكومي« ،الطلب من وزارة الداخلية
تحقيق الربط اإللكتروني بين الشؤون المدنية
والهيئة العامة للضرائب والرسوم بهدف إنجاز
«الرقم الضريبي لكل مواطن» باعتباره خطوة
هامة للتعامل الضريبي والدفع اإللكتروني دون
مراجعة الهيئة».

تصريحات ونتائج سابقة
ال ـح ــدي ــث ال ــرس ـم ــي ع ــن تــوح ـي ــد ال ـت ـشــري ـعــات
ال ـض ــري ـب ـي ــة ،وم ـك ــاف ـح ــة ال ـت ـه ــرب ال ـض ــري ـب ــي،
والسياسات الضريبية عموم ًا ،ليس جديد ًا ،بل
قديم ًا ومعاد ًا ومكرر ًا ،وواقــع الحال كما نراه
على حــالــه ،وخــاصــة ناحية الـعــدالــة الضريبية،
واستمرار التهرب الضريبي ،واألهم ،استمرار
اإلعفاءات على الكثير من المطارح الضريبية
وغيرها من االمـتـيــازات ،كاستثناءات مقوننة
وممنوحة لكبار المستثمرين وحيتانهم ،والتي
تـعـتـبــر أح ــد أه ــم ب ــواب ــات ال ـت ـهــرب الـضــريـبــي،
بــاإلضــافــة إل ــى دورهـ ــا عـلــى مـسـتــوى تـجــاوز
مفهوم العدالة الضريبية.
ورب ـ ـمـ ــا بـ ـهـ ــذا ال ـ ـصـ ــدد تـ ـجـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ــى
االجـ ـتـ ـم ــاع الـ ـ ــذي ع ـق ــد ب ـت ــاري ــخ ،2020/1/7
لـمـعــالـجــة مـلــف ال ـتــراكــم الـضــريـبــي ،وم ــا رشــح
عنه من تصريحات ،حيث قال رئيس الحكومة
خالله ،بحسب صحيفة الوطن« :هناك ملفات
مـتــراكـمــة وأس ـمــاء ألص ـحــاب شــركــات ورج ــال
أعـمــال ،مــا يؤكد أن هناك خل ًال معين ًا ،وهناك
مـ ــن ي ـح ـم ـي ـه ــم ،وهـ ـ ــذا أم ـ ــر مـ ــرفـ ــوض ق ـط ـع ـ ًا،
وال نـقـبــل ال ـن ـقــاش ف ـيــه ،فـمــرجـعـيــة ال ـضــرائــب
يجب أن تـكــون حقيقية ونــزيـهــة ،وبـعـيــدة عن
المحسوبيات» .مضيف ًا «إننا بحاجة أيض ًا إلى
تعديل القوانين الخاصة بالضرائب ،واستخدام
األنظمة اإللكترونية التي تحدّ من الفساد ،كما
نحتاج إلــى نظام لــإصــاح الضريبي يتوافق
مـ ــع االحـ ـتـ ـي ــاج ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة والـ ـظـ ــروف
االستثنائية ،واألهم ،أن تكون آلية عمل الهيئة
لـلـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة ضـمــن إط ــار تـصــويــب نـظــام
الضرائب بما يحقق العدالة الضريبية».
فـيـمــا قــال وزي ــر الـمــالـيــة« :الـسـيــاســة الـضــريـبــة
الحالية قديمة وبحاجة إلى تحديث ،مؤكد ًا أننا
بحاجة إلــى تعديل القوانين والـتــي يتم العمل
عليها حالي ًا».

ما هو الرقم الضريبي لألفراد؟
ال ــرق ــم ال ـضــري ـبــي ل ــأف ــراد رب ـمــا ي ـكــون جــديــد ًا
بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـن ــاّ ،إل أنـ ــه م ـط ـبــق وم ـع ـم ــول بــه
فــي الـكـثـيــر مــن الـ ــدول األخـ ــرى ،وه ــو عـبــارة
عــن رقــم يـمـنــح مــن قـبــل «مـصـلـحــة الـضــرائــب»
مــن أجــل تـتـبــع الــدفـعــات الـضــريـبـيــة المُستحقة
عـلـيـهــم بـشـكــل ف ــردي ،حـيــث ي ـكــون ه ــذا الــرقــم
بمثابة الـبـطــاقــة التعريفية لـكــل فــرد ،وأول ما
يرتبط بهذا الرقم هي «اإلقــرارات الضريبية»
المقدمة مــن المك َّلفين بالضرائب إلــى مصلحة
الضرائب ،وهناك أيض ًا أرقام ضريبية اعتبارية
خ ــاص ــة ب ــالـ ـش ــرك ــات وال ـم ـن ـظ ـم ــات بـمـخـتـلــف
أنــواعـهــا ،كونها جهات اعتبارية مستقلة ولها
معاملتها الضريبية الخاصة بحسب القوانين
والتعليمات النافذة بكل بلد.
وبالمجمل ،إن الرقم الضريبي لألفراد يساعد
ع ـلــى ت ـت ـبــع ضــري ـبــة ال ــدخ ــل ال ـف ــردي ــة ،وال ـتــي
مــن الـمـمـكــن أن تـتـغـيــر بـتـغـيُّــر ظ ــروف األف ــراد
الـشـخـصـيــة نــاح ـيــة ت ـغ ـ ّيُــر دخ ـل ـهــم م ــن األع ـمــال
واألنـشـطــة الـمـمــارســة مــن قبلهم ،وهــذا التتبع
عبارة عن آلية مؤتمتة ومتشابكة عبر قاعدة
بيانات معقدة ،وبحاجة إلى بنية تحتية خاصة
تحقق تأمين التشبيك المطلوب الــذي يحقق
الغاية المطلوبة ،مع الحفاظ على أمان قاعدة

الضريبة والتكليف
الضريبي والسياسات
الضريبية عموماً
مرتبطة بالواقع
االقتصادي
االجتماعي
ووظيفتها
العميقة مرتبطة
بهذا الواقع وتؤثر
فيه وخاصة بما
يتعلق بمفهوم
إعادة توزيع الثروة

وبـ ـيّـ ــن رئـ ـي ــس ه ـي ـئ ــة ال ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـع ــاون
الــدولــي أن ــه« :يـجــب ّأل تـكــون هـنــاك ضــرائــب
عـلــى أص ـحــاب الــدخــل ال ـم ـحــدود ،خــاصــة وأن
نسبة الضرائب فيها تصل إلى  %25للقطاعيين
العام والخاص ،مشير ًا إلى َّأن الضرائب يجب
أن ت ـت ــرك ــز ف ــي رؤوس األمـ ـ ــوال وأص ـح ــاب
وأل يكون االعتماد
الشركات ورجال األعمالّ ،
في جباية الضرائب على اإلنفاق االستهالكي
وتوحيد الضريبة على الشركات».
ومن المقررات التي تم االتفاق عليها
بهذا االجتماع:
تشكيل لجنة من وزارات االقتصاد والتجارة
الداخلية وحماية المستهلك واإلدارة المحلية
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى م ـ ـصـ ــرف س ـ ــوري ـ ــة الـ ـمـ ــركـ ــزي
وال ـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة ،مـهـمـتـهــا رب ــط عمل
هيئة الضرائب بالوزارات المعنية.
ال ـط ـلــب م ــن وزارة اإلدارة الـمـحـلـيــة تـكـلـيــف
الوحدات اإلدارية بإجراء مسح شامل للمنشآت
اإلنتاجية الموجودة في المحافظات ،وتحديد
المرخص منها وغير المرخص ،وتحديد مدى
وفائهم بااللتزامات الضريبية.
تكليف الهيئة بإعداد مشروع لألتمتة الشاملة
ل ــإدارة الـضــريـبـيــة ،يــؤســس إلدارة ضريبية
ذات كـفــاءة عــالـيــة ويـكـفــل فعالية االنـتـقــال إلــى
نظام مؤتمت يلبي االحتياجات الفنية للنظام
الضريبي ،وتوحيد برمجيات العمل المؤتمتة،
وبناء قاعدة بيانات مركزية بالتعاون مع كل
الجهات.
ال ـط ـل ــب مـ ــن ال ـه ـي ـئ ــة ت ـق ــدي ــم رؤيـ ـ ــة ل ـت ـطــويــر
وتــوحـيــد الـتـشــريـعــات الـضــريـبـيــة بـمــا يـتــوافــق
واالح ـت ـي ــاج ــات االق ـت ـص ــادي ــة ل ـمــرح ـلــة إعـ ــادة
اإلعمار وجذب االستثمارات ،ويحقق المرونة
والوضوح والشفافية في العمل الضريبي.
اإلصالح الضريبي والتغيير المطلوب
بعد االستعراض أعاله ،ربما يكون إقرار «الرقم
الضريبي لـكـ ِّـل مــواطــن» إحــدى الـخـطــوات بما
يخص موضوع الضريبة والتكليف الضريبي
فــي حــال استكملت قــاعــدة الـبـيــانــات المطلوبة
م ــع ت ـش ـب ـي ـك ـهــا ال ـم ـع ـق ــد ،وخ ــاص ــة ب ـم ــا يـتـعـلــق
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بـ ــاإلقـ ــرارات الـضــريـبـيــة الـمـسـبـقــة ومـتــابـعـتـهــا،
بحيث يـتــم تحقيق الـغــايــة مـنـهــا ،لكنها خطوة
غير كافية بال أدنــى شــك ،وبحاجة للكثير من
الـخـطــوات ال ـمــوازيــة األخ ــرى ،واألك ـثــر عـمـقـ ًا،
فــالـضــريـبــة والـتـكـلـيــف الـضــريـبــي ،والـسـيــاســات
الضريبية عموم ًا ،مرتبطة بالواقع االقتصادي
االجـتـمــاعــي ،ووظيفتها العميقة مرتبطة بهذا
الواقع وتؤثر فيه ،وخاصة بما يتعلق بمفهوم
إعــادة تــوزيــع الـثــروة ،مــن خــال اإلنـفــاق على
ال ـخ ــدم ــات ال ـع ــام ــة ،وال ــدع ــم ،وب ـم ـف ـهــوم الـنـمــو
والتنمية واإلن ـفــاق الـعــام ،وكــذلــك بالكثير من
العناوين األخرى (مستويات الدخل -الفقر-
البطالة.)...
وربما تبقى بعض األسئلة التي تفرض نفسها
بعد كل ذلك:
هـ ــل س ـي ـتــم ت ــوح ـي ــد ال ـت ـش ــري ـع ــات ال ـضــري ـب ـيــة
بحيث يتم االنتهاء من االستثناءات الواسعة
الممنوحة بموجب بعضها؟.
هل سيتم تعديل السياسات الضريبية المعمول
بها بحيث تحقق العدالة الضريبية المنشودة
بالحد األدنى؟.
ب ـم ـط ـل ــق األح ـ ـ ـ ــول ،إن ع ـ ـن ـ ــوان «اإلص ـ ـ ــاح
ال ـضــري ـبــي» م ـطــاط جـ ــد ًا ،وم ــن الـطـبـيـعــي أن
ت ـك ــون ك ـ ّـل ال ـع ـنــاويــن ال ـفــرع ـيــة ال ـمــرت ـب ـطــة بــه
م ـطــاطــة ك ــذل ــك األم ـ ــر ،ول ـع ــل م ــا ط ــرح خــال
ال ـس ـن ـيــن وال ـع ـق ــود ال ـم ــاض ـي ــة ،ومـ ــا صـ ــدر مــن
تشريعات تحت هذا العنوان ،وما يتم تنفيذه
على أرض الواقع منها ،دليل واضح على ذلك،
بـمــا فــي ذلــك مــن ق ــرارات وتــوجـيـهــات جــديــدة
كما سلف أعاله.
وق ــد ي ـبــدو م ــن الـطـبـيـعــي وال ـم ـف ــروغ م ـنــه أن
ي ـتــم رب ــط ه ــذا ال ـع ـن ــوان «ال ـم ـط ــاط» بـمـجـمــل
السياسات االقتصادية المعمول بها ولمصلحة
م ــن ت ـع ـمــل ،ف ـمــربــط ال ـف ــرس ه ـن ــاك ،فــالـنـخـبــة
الـثــريــة وال ـفــاســدة هــي الـمـسـتـفـيــد الــوحـيــد من
جملة الـسـيــاســات المتبعة ،وإن لــم يتم تعديل
وتغيير جوهر هــذه السياسات ،بحيث تكون
لمصلحة الغالبية المسحوقة مــن المواطنين،
ف ــإن ك ـ َّـل ال ـحــديــث ع ــن «اإلص ـ ــاح الـضــريـبــي»
بعناوينه الفرعية الكثيرة لن يكون ّإل زوبعة
في فنجان.

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  951اإلثنين  3شباط 2020
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في ذكرى مرور أربعين يوماً على رحيل الرفيق الشاعر فاضل حسون عضو المجلس
المركزي لحزب اإلرادة الشعبيةُ ،أقيم يوم الجمعة  2020/1/31حفل تأبين مركزي
للرفيق الراحل في دمشق.

ب ــدأ ال ـتــأب ـيــن ب ــال ــوق ــوف دق ـي ـقــة ص ـمــت ت ـقــديــر ًا
وتخليد ًا لــروح الرفيق الــراحــل أبــي ســام ،ثم
ألقى الرفيق عــادل لحام كلمة باسم المجلس
الـمــركــزي وهيئة رئــاســة الـحــزب ،تـحــدث فيها
عن مسيرة الرفيق الراحل الحزبية كشيوعي
مـنــذ كــان شــابـ ًا يــافـعـ ًا فــي بـقــرص وديــر الــزور
نهاية السبعينات ،وعمله في الهيئات الحزبية
المختلفة إلــى أن أصـبــح ع ـضــو ًا فــي المجلس
المركزي للحزب ،وأشار إلى مواقفه السياسية
والوطنية والطبقية ،ودوره في العمل النقابي
الـعـمــالــي كعضو لجنة نـقــابـيــة ،وعـضــو مجلس
ات ـح ــاد ع ـم ــال ديـ ــر الـ ـ ــزور ،وع ـض ــو ال ـمــؤت ـمــر
العام التحاد عمال سورية ،في الــدورة ()25
ودفــاعــه عــن حـقــوق الـطـبـقــة الـعــامـلــة ،واخـتـتــم
ك ـل ـم ـتــه ب ــاس ـت ـم ــرار م ــواق ــف ال ــرف ـي ــق ال ــراح ــل
وتمسكه بمبادئ الحزب حتى آخر لحظة في
حياته.
وقـ ـدَّم الــرفـيــق آالن ك ــرد لـمـحــات مــن مـسـيــرة
الــرف ـيــق ال ــراح ــل ف ــاض ــل ،ومــوه ـب ـتــه الـشـعــريــة
وال ـف ـن ـيــة ،ودوره ف ــي رف ــع الـ ــروح الـكـفــاحـيــة
بأشعاره وأغانيه الثورية ،وخاصة بعد انهيار
االتحاد السوفييتي ،وعدد قسم ًا منها ،وكذلك
قصائده الوطنية ،والطبقية التي تناولت الدفاع
عن الوطن والتمسك بوحدته ومواجهة أعدائه
ف ــي ال ـخ ــارج م ــن اإلم ـبــريــال ـي ـيــن والــرج ـع ـي ـيــن،
وفي الداخل من قوى النهب والفساد ،وكذلك
مشاركاته الشعرية فــي المهرجانات الوطنية
المركزية وفــي المحافظات والـمــدن السورية،
ال ـت ــي تـ ــرك ف ــي ك ــل م ـن ـهــا ب ـص ـمــة م ــن روح ــه
الوطنية والـثــوريــة ،وأشــار أيـضـ ًا إلــى أشـعــاره
فــي تأييد المقاومتين الفلسطينية واللبنانية،

حـيــث ك ــان يــرفــض الـمـســاومــة ويــؤمــن بـخـيــار
ال ـم ـقــاومــة ،وخ ـتــم بــأغــان ـيــه الـشـعـبـيــة الـتــراثـيــة
الفراتية ،حيث ألف وأعد أغاني مسلسل خان
ال ـحــريــر وغ ـنــت ل ــه ال ـف ـنــانــة أم ــل عــرفــة أغــانــي
المسلسل.
ثم تم عرض فيديو لبعض قصائده ،وهي:
ه ــاي هــويـتــي س ــوري أس ـمــر ،وال ـتــي تـعـبِّــر
عــن تمسكه ودفــاعــه عــن الــوطــن والـشـعــب،
ووق ــوف ــه ف ــي وج ــه ق ــوى ال ـن ـهــب وال ـف ـســاد
والقمع ،وقصيدة شــرق أوســط التي تُدين
ال ـ ــدور اإلم ـب ــري ــال ــي األم ــري ـك ــي الـصـهـيــونــي
ودور األن ـظ ـمــة الــرج ـع ـيــة ال ـعــرب ـيــة الـتــابـعــة
لهما.
وألقى الرفيق زهير مشعان كلمة رفاق الراحل
ومنظمة دير الزور لحزب اإلرادة الشعبية،
التي تحدث فيها عنه كرفيق وإنـســان ،وأنه
ال يـفـصــل بـيـنـهـمــا حـتــى فــي أس ــرت ــه ،وأش ــار
فيها إلــى َّأن الرفيق ربــط الفكر بالممارسة،
والـ ـق ــول بــال ـف ـعــل خـ ــال عــاق ـت ـه ـمــا الــرفــاق ـيــة
واإلن ـس ــان ـي ــة ع ـل ــى مـ ــدى أرب ـع ـي ــن ع ــامـ ـ ًا مــن
العمل الحزبي والنضال المشترك ،من حيث
إيـمــانــه بــالـسـلــم الـعــالـمــي ،وت ـفــاؤلــه الـمـعــرفــي،
وت ــأي ـي ــده ل ـف ـكــرة ال ـم ـقــاومــة ،وك ــذل ــك أخــاقــه
الـشـيــوعـيــة وكــرمــه وعـشـقــه لـلـتــراث الشعبي
الـفــراتــي ،وتمسكه بـعـهــوده لـلــرفــاق والــوطــن
ول ـكــل ال ـثــوري ـيــن ،وان ـع ـكــس ذل ــك ف ــي تـكـنـيــه
بأبي سالم ،وتسمية أفراد أسرته ودالالتها
(س ــام ،ضـيــاء ،لــوال ،كــرم ،مـجــد ،نـغــم ،عهد،
ف ـهــر) ،وأك ــد عـلــى تـمـسـكــه بـفـكــره الـشـيــوعــي
ومواقف وشعارات الحزب ونضاله من أجل
مـصــالــح الـكــادحـيــن ال ـســوري ـيــن ،وسـعـيــه إلــى

تحقيق العدالة االجتماعية واالشتراكية من
خــال مواقفه وفــي أشـعــاره ،كشعار (كرامة
الــوطــن والـمــواطــن فــوق كــل اعتبار) وشعار
(السلطة للشعب والـكــرامــة للوطن والـثــروة
للجميع) وتمسكه بهما ،واإلص ــرار على أن
(نـمـشــي ونـكـفــي الـطــريــق) حـتــى آخــر لحظةٍ
ف ــي ح ـي ــات ــه ،وأن ق ـص ــائ ــده م ــا زالـ ــت تـحـمــل
استمراريها ليس للحاضر وإنـمــا للمستقبل
طــالـمــا بـقــي ظـلــم وقـهــر وطـغـيــان ،ومــن أجــل
العدالة االجتماعية واالشتراكية.
وق ـدَّم الصديق محمود عيسى كلمة مؤثرة
بــاســم أصــدقــاء الــراحــل الـتــي تـحــدث فيها عن
بـ ــدء ت ـعــرفــه ع ـل ـيــه ف ــي ل ـق ــا ٍء ح ـم ـصــي بـنـكـهــة
فــراتـيــة ،وت ـحــدث عــن عــاقــاتــه مــع األصــدقــاء
ال ـت ــي ات ـس ـمــت ب ــاإلخ ــاص وال ـث ـق ــة وال ـك ــرم
واألخ ــاق الـشـيــوعـيــة الـعــالـيــة ،وعــن مــواقـفــه

اإلنـســانـيــة والــوطـنـيــة والـطـبـقـيــة ،ومــوهـبـتــه
ال ـش ـع ــري ــة الـ ـت ــي ت ـع ـبِّ ــر عـ ــن هـ ـم ــوم ال ـن ــاس
البسطاء ومعاناتهم.
واخ ـت ـتــم الـتــأبـيــن بـكـلـمــة اب ــن الــرف ـيــق الــراحــل،
ال ــرف ـي ــق كـ ــرم حـ ـس ــون ،ال ـت ــي ع ـب ــر ف ـي ـهــا عــن
مشاعره اتـجــاه رحـيــل والــده ،وأ َّكــد فيها على
االس ـت ـمــرار بـمـسـيــرة والـ ــده ،وم ــواق ــف حــزب
اإلرادة الـشـعـبـيــة ،وش ـكــره وت ـقــديــره لـلــرفــاق
وال ـح ــزب كـكــل لـمــا أبـ ــدوه مــن مــواقــف اتـجــاه
ال ــرف ـي ــق ال ــراح ــل أبـ ــي سـ ــام ،وال ـت ـضــامــن مــع
أسرته ،وأنهم سيمشون ويكفون الطريق من
أجل الوطن ،والكادحين من أبناء الشعب.
حـضــر الـتــأبـيــن رف ــاق مــن الـمـجـلــس الـمــركــزي
وهـيـئــة رئــاســة ال ـح ــزب ،وال ـعــديــد مــن الــرفــاق
والرفيقات واألصدقاء ،وأسرة الرفيق الراحل
وأقاربه وأصدقائهم.

تعويضات مراقبة االمتحانات الهزيلة!
أخيرًا ،وبعد ثمانية
أشه ٍر تقريباً من انتهاء
امتحانات الشهادتين
اإلعدادية ،والثانوية
بفروعها ،عن العام
الدراسي  ،2019تم في
األسبوع األخير من شهر
كانون الثاني صرف
تعويضات المراقبة
للمعلمين والمعلمات
والمدرسين والمدرسات،
ويا لفرحتهم بقيمة هذه
التعويضات التي بلغت
حوالي  4500ليرة سورية
فقط ال غير!.

ǧǧمراسل قاسيون

ح ــوال ــي ش ـه ـ ٍر ت ـق ــري ـب ـ ًا م ــن مــراق ـبــة
االمتحانات والــوقــوف على األرجــل
لساعات طويلة تصل إلى  3ساعاتٍ
متواصلة ،وفي جو حار يفتقد غالب ًا
ألب ـس ــط ق ــواع ــد ال ـص ـحــة وال ـت ـهــويــة،
وجو من الترهيب والتهديد والوعيد
ٍ
لـلـمــراقـبـيــن فــي الـمــراكــز االمـتـحــانـيــة،
إن غاب أو تأخر أحدهم أليّ طارئ
كان ،أو ألية مخالفة سواء بقصد أو
دون قصد ،قبل وأثناء االمتحانات،
ح ـ ـصـ ــل ال ـ ـم ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــون ع ـ ـلـ ــى أجـ ـ ــور
وتعويضات المراقبة ،بعد أن مضت
ثمانية أشهر على انتهائها.
تفصيالت رقمية وشهادات
هـ ــذه ال ـت ـعــوي ـضــات ال ـهــزي ـلــة ع ـبــارة
عــن  1900لـيــرة لـمــراقـبــة امـتـحــانــات
ال ـش ـهــادة اإلع ــدادي ــة ،و 2600لـيــرة
لمراقبة امتحانات الشهادة الثانوية،
ويتراوح تعويض الساعة الواحدة
ما بين  100و 150ليرة «ليرة تنطح
ليرة» ،حيث تم صرفها بالتزامن مع
حـمـلــة «لـيــرتـنــا عــزت ـنــا» ال ـتــي جــرى
ال ـتــرويــج ل ـهــا لـلـتـغـطـيــة ع ـلــى الـنـهــب
والفساد ،وارتفاع الدوالر الجنوني
(ال ــوه ـم ــي) وم ــا راف ـق ــه م ــن ارت ـفــاع
لــأسـعــار أكـثــر جـنــونـ ًا ،عـلــى حساب
لقمة المواطن ومعيشته.

تـ ـق ــول إحـ ـ ــدى ال ـم ـع ـل ـم ــات :ت ـعــويــض
الـمــراقـبــة لــم يـبــت فــي جـيـبــي ،فـمــا إن
استلمته ،وفــي طــريــق عــودتــي للبيت
م ــررت عـلــى أح ــد ال ـم ـحــال واشـتــريــت
ب ـ ــه الـ ـقـ ـلـ ـي ــل م ـ ــن الـ ـسـ ـلـ ــع «الـ ـ ـل ـ ــي مــا
بـتـعـبــي ال ـع ـيــن» ،وك ـفــى اهلل الـمـعـلـمـيــن
والـمـعـلـمــات ش ـرّ ال ـم ـحــال واألسـ ــواق،
وانتهت حكاية تعويض المراقبة الذي
تعبنا من أجله شهر ًا «بغمضة عين»!.
وأضافت :التعويض لم يغطِ تكاليف
وأج ــور االنـتـقــال مــن وإل ــى الـمــراكــز
االمتحانية خالل فترات االمتحانات،
«يعني خسارة بخسارة».
أسئلة على ألسنة المعلمين
هــل تـعــويــض االمـتـحــانــات يـعــادل

ال ـج ـه ــد الـ ـ ــذي ي ـب ــذل ــه ال ـم ـع ـل ـمــون
فـ ـ ــي الـ ـ ـم ـ ــراقـ ـ ـب ـ ــة ،إن تـ ـ ــم غ ــض
ال ـطــرف عــن تـكــالـيــف أج ــور النقل
والمواصالت؟
وهـ ــل ي ـح ـت ــاج هـ ــذا ال ـم ـب ـلــغ الــزه ـيــد
لثمانية أشهر حتى يتم صرفه؟
م ـ ــا ه ـ ــو مـ ـ ـق ـ ــدار ال ـ ـخ ـ ـس ـ ــارة بـ ـه ــذا
الـ ـتـ ـعـ ــويـ ــض ،رغـ ـ ــم هـ ــزال ـ ـتـ ــه ،ع ـلــى
مـسـتــوى أس ـعــار الـسـلــع الـمـقــابـلــة له
ق ـبــل ثـمــانـيــة أش ـهــر واآلن ،ف ــي ظــل
م ـت ـغ ـيــرات الـقـيـمــة ال ـشــرائ ـيــة لـلـيــرة،
وارت ـ ـف ـ ــاع ـ ــات األس ـ ـع ـ ــار ال ـج ـن ــون ـي ــة
الجارية؟.
ل ـقــد ق ــال أح ــد الـمـعـلـمـيــن« :ال ـ ــ4500
ليرة من  8أشهر كانت ممكن تجيب
ف ــروج ـي ــن م ـشــوي ـيــن وح ـبــاشــات ـهــم،

هــأ يــا دوب يـجـيـبــوا ف ــروج بــدون
حباشات».
أم ــا الـمـفــارقــة فـهــي َّأن الـمـعـلــم الــذي
ي ـق ــف ع ـل ــى ق ــدم ـي ــه ل ـس ــاع ــات خ ــال
العملية االمتحانية يحصل على هذه
الـتـعــويـضــات الــزهـيــدة ،بينما بعض
ال ـم ـســؤول ـيــن ال ــذي ــن ي ـشــرفــون عـلــى
هذه االمتحانات ينالون تعويضات
أكـثــر مــن ذلــك بـكـثـيــر ،وه ــؤالء ربما
ي ـت ـن ـق ـلــون ب ــال ـس ـي ــارات الـمـخـصـصــة
والمكيَّفة؟!
أه ـكــذا ي ـجــري تـقــديــر جـهــد الـمـعـلــم؟
أهـ ـك ــذا ي ـج ــري ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى سـيــر
الـعـمـلـيــة الـتــربــويــة والـتـعـلـيـمـيــة ،ومــا
يــرافـقـهــا مــن امـتـحــانــات لتقييم جهد
الطالب وجهد المدرِّس والمعلم؟

حرص غير مكتمل
الـ ـ ـحـ ـ ــرص ع ـ ـلـ ــى ن ـ ـج ـ ــاح ال ـع ـم ـل ـي ــة
االمـتـحــانـيــة ،وأن ت ـكــون خــالـيــة من
الغش والفساد ،وما يسبقها سنوي ًا
مــن تعليمات وتــوجـيـهــات ،يـجــب أن
يقابلها الحرص على كرامة المعلمين
والمدرسين ،والتقدير لجهودهم مع
إنصافهم بحقوقهم.
ف ـ ـع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـت ـ ــوى ال ـ ـت ـ ـعـ ــوي ـ ـضـ ــات
االم ـت ـحــان ـيــة ي ـب ــدو َّأن م ـط ـلــب رفــع
قـيـمـتـهــا ب ـمــا ي ـت ـنــاســب م ــع ال ـج ـهــود،
ومـ ـ ــع الـ ـتـ ـك ــالـ ـي ــف ال ـ ـتـ ــي ي ـت ـك ـب ــده ــا
المعلمون لقاءها ،مشروعة ومحقة،
وهو مطلب قديم متجدد ،سبق وأن
تــم إطــاق الــوعــود على أخــذه بعين
االعـتـبــار وتـنـفـيــذه ،لكن دون نتائج
حتى اآلن.
ول ـعــل ال ـحــديــث عــن بـقـيــة الـحـقــوق
الـمـهـضــومــة لـلـمـعـلـمـيــن ل ــه شـجــون
آخــر سبق وأن تــم التعريج عليها
مــرار ًا وتكرار ًا ،اعتبار ًا من مشكلة
األجـ ـ ـ ــور الـ ـعـ ــامـ ــة الـ ـتـ ــي ت ـش ـم ـل ـهــم
ك ـمــا ت ـش ـمــل غ ـيــرهــم م ــن الـعــامـلـيــن
بــأجــر فــي ظــل الـتـبــايــن الكبير بين
مـ ـسـ ـت ــوي ــات األجـ ـ ـ ــور وم ـ ـع ـ ـدَّالت
اإلنفاق ،وليس انتها ًء بأهمية دور
الـمـعـلــم ف ــي ال ـس ـيــاســات الـتـعـلـيـمـيــة
ال ـم ـع ـم ــول بـ ـهـ ــا ،وكـ ـيـ ــف ت ـن ـع ـكــس
سلب ًا عليه وعلى العملية التعليمية
نفسها!

12

شؤون اقتصادية
قاسيون ـ العدد  951اإلثنين  3شباط 2020

www.kassioun.org

المحملة بثمارها
سنوياً وفي مثل هذا الموسم الشتائي تمتأل األخبار المحلية بشكاوى مزارعي الحمضيات السوريين ،وبالمقترحات المس ّوفة منذ عقود ،وبصور األشجار ّ
والتي تركها أصحابها للذبول .الفائض السوري الذي يتجاوز نصف كميات اإلنتاج كان دائماً مشكلة ال ثروة ،بينما سنوياً تحاول الحكومات اإليحاء بالحركة .وفي هذا
العام تقول الحكومة إنها وجدت ح ًال للتصدير!

توّزع عوائد موسم الحمضيات...

بين المنتجين والتجار والمصدرين
اإلنتاج المق ّدر لهذا العام يقارب 817
ألف طن من الحمضيات ،مقابل 1.2
مليون طن العام الفائت بتراجع يرتبط
بكميات األمطار وتوقيتاتها .االستهالك
المحلي يقارب  500ألف طن فقط وفق
التقديرات المعتادة ،والباقي عوضاً
عن تح ّوله لمصدر دخل قد يتحول إلى
موضع خسارة للمزارعين نظرًا لصعوبات
التصدير...
ǧǧقاسيون

تصدير  140ألف طن
الحديث عن كميات التصدير متضارب ،ولكن
تشير تصريحات رسمية إلى وصول الكميات
إل ــى  140أل ــف ط ــن .ه ــذه الـكـمـيــات ال ـم ـص ـدّرة
ت ـش ـك ــل ن ـس ـب ــة ت ـ ـق ـ ــارب  %28م ـ ــن ال ـف ــائ ــض
المتعارف عليه والـمـقـدّر ب ـ  500ألــف طــن من
الـثـمــار .ولكنه أيـضــا ًرقــم مرتفع إذا مــا قسناه
ب ـك ـم ـيــات ال ـت ـص ــدي ــر ف ــي عـ ــام  2017ال ـت ــي لــم
تـتـجــاوز عـمـلـيـ ًا  3000طــن مــن ثـمــار الـبــرتـقــال
وفق منظمة الفاو.
ال ـ ـع ـ ــراق هـ ــو ال ـ ـسـ ــوق األسـ ــاسـ ـيـ ــة ال ـم ـع ـت ــادة
ل ـل ـح ـم ـض ـيــات ال ـس ــوري ــة وح ـت ــى اآلن ل ــم يـتــم
ت ـصــديــر إال  20أل ــف ط ــن ل ـل ـعــراق ع ـبــر مـعـبــر
ال ـبــوك ـمــال .ال ـجــزء األس ــاس ت ـمّ ت ـصــديــره إلــى
روسيا  100ألف طن صدّرها القطاع الخاص.
بينما وزارة الــزراعــة لم تستطع بعد التوصل
إل ــى ات ـف ــاق لـلـتـصــديــر ال ـم ـس ـتــدام م ــع ال ـطــرف
الــروســي ،وفــق تصريحات لمدير الــزراعــة في
الالذقية الذي قال إنه قد تمّ تصدير  8000طن
وكــانــت الـتــو ُّقـعــات أعـلــى مــع وجــود صعوبات
لم يشر إليها..
ويــأتــي هــذا بـعــد أن كـثــر الـحــديــث عــن االتـفــاق
ع ـل ــى خـ ـ ــروج ش ـح ـن ـت ـيــن ب ـح ــري ـت ـي ــن ش ـه ــري ـ ًا
ومباشرة مــن الموانئ السورية إلــى الموانئ
ال ــروس ـي ــة ت ـح ـمــل ك ــل م ـن ـه ـمــا  1500ط ــن مــن
الحمضيات وبتكاليف شحن قليلة.
«االعتمادية» جدي ُد الحكومة
جديدُ الحكومة ،هو الحديث عن اآللية الجديدة
«االع ـت ـم ــادي ــة» ل ـت ـصــديــر ال ـف ــوائ ــض ،ب ـت ـعــاون
بين وزارت ــي الــزراعــة واالقـتـصــاد وهيئة دعم
اإلنـتــاج المحلي والـتـصــديــر ،إذ تـمّ التعاقد مع
شــرك ـتــي مــراق ـبــة دول ـي ـت ـيــن إحــداه ـمــا إسـبــانـيــة

واألخـ ــرى إيـطــالـيــة ،العـتـمــاد سـلـسـلــة تـصــديــر
كــام ـلــة :اخ ـت ـيــار مَ ـ ــزارع ب ـمــواص ـفــات م ـحــددة
ب ــأول ــوي ــة ل ـل ـم ــزارع ذات ال ـح ـجــم ال ـك ـب ـيــر 2.5
هـكـتــار لـلـمــزرعــة ،وتـحـقــق شــروط االعـتـمــاديــة
األخرى  138مزرعة ،ومراكز توضيب وفرز،
ومصدّرين أو شركات تصدير .والحديث هنا
عن تحسين شروط اإلنتاج والتوضيب لرفع
إمكانات تسويق الثمار السورية عالمي ًا.
كما قالت الحكومة إنها ستدعم بمبلغ  40ألف
ل ـيــرة ال ـطــن ال ـم ـص ـدّر ،وه ــذه تــذهــب مـنــاصـفــة
بين الـمــزارع والـمـصـدّر .وفــي هــذا طبع ًا عدم
عــدالــة فــي تــوزيــع الــدعــم ،حـيــث سـيـتــم تــوزيــع
مبلغ واحد على عدد كبير من المزارعين ،قد
يـصـلــون إلــى ع ـشــرات اآلالف مــع وج ــود 52
أل ــف أسـ ــرة تـ ــزرع ال ـح ـم ـض ـيــات ف ــي س ــوري ــة،
وبــال ـم ـقــابــل سـيـتــم ت ــوزي ــع الـمـبـلــغ ذات ــه كــدعــم
لعدد أقل من المصدّرين قد ال يتعدى عملي ًا 10
شركات بأفضل األحوال!

توزع عائدات محصول الحمضيات 2020-2019
حلقات التجارة المختلفة

%40

المنتجين مزارعين وعمال زراعيين

%60

تصدير  140ألف
طن من الحمضيات
يعني تقريباً أن
حصة المص ّدرين من
ربح الحمضيات قد
تقارب  35مليار ليرة
و %17من الموسم

ِكَل ُف المزارعين وأسعار التجار
دائرة التسويق أشارت إلى أن الكلفة التقديرية
في أرض المزرعة بلغت هذا العام  25.5ليرة
لـلـكــغ الــواحــد وسـطـيـ ًا مــن أن ــواع الـحـمـضـيــات،
واقترحت شراء المحصول بسعر وسطي 29
لـيــرة .ولـكــن األسـعــار المعتمدة أتــت أعـلــى من
هذا واألسعار التأشيرية تراوحت لألنواع بين
 30وصو ًال إلى  50ليرة لألنواع المختلفة.
ولـ ـكـ ــن تـ ـقـ ــديـ ــرات الـ ـمـ ــزارعـ ـيـ ــن ت ـخ ـت ـل ــف عــن
ه ــذه ال ـت ـقــديــرات الــرسـمـيــة ال ـتــي ت ـمّ اعـتـمــادهــا
وح ـســاب ـهــا ف ــي ش ـهــر أي ـل ــول وق ـب ــل االرت ـف ــاع
ال ـج ـن ــون ــي فـ ــي أس ـ ـعـ ــار الـ ـ ـ ــدوالر وم ـس ـت ــوى
األس ـعــار ال ـعــام .وف ــي تـقــديــر لـمـصــادر زراعـيــة
لقاسيون تبين أن التكلفة الوسطية للكغ تصل
إلــى  75لـيــرة ،وقــد قــدرت كلفة الطن بحوالي
 50ألف ليرة مضاف ًا إليها قرابة  25ألف ليرة
لـلـنـقــل وال ـع ـبــوات ال ـتــي ارتـفـعــت أس ـعــارهــا في
ه ــذا ال ـمــوســم .وب ـن ــاء ع ـلــى ه ــذه الـتـكـلـفــة فــإن

أنــواعـ ًا عــديــدة مــن البرتقال التي تسعّر بسعر
 50لـيــرة لـسـعــر الـجـمـلــة خــاســرة ،بينما تربح
األنـ ــواع األخ ــرى الـتــي تـسـعـيــرة الـجـمـلــة منها
 100لـيــرة .بينما الحامض الــذي سعر جملته
قارب  150-100ليرة فهو رابح عموم ًا بنسبة
بين  %25وصو ًال إلى  ،%100وارتفعت األرباح
في بعض أنواع الحامض المصدّر كالحامض
الفرنسي إلى .%300
وق ـ ــد وص ـ ــل س ـع ــر ال ـج ـم ـل ــة ل ـل ـح ــام ــض ال ـم ـعــد
للتصدير إلى  300ليرة ،أي قرابة  0.4دوالر
وفـ ــق س ـع ــر دوالر  700م ــا ي ـع ـنــي أن سـعــر
التصدير سيكون أعلى من ذلك.
لــذلــك إذا ل ــم تُ ـع ـدّل ال ـج ـهــات ال ـح ـكــوم ـيــة الـتــي
ت ـش ـتــري م ــن الـ ـم ــزارع أس ـعــارهــا فــإن ـهــا عـمـلـيـ ًا
لــن تحصل على مبيعات مــن الـمــزارعـيــن ،ولن
ت ـس ـت ـط ـيــع أن ت ـق ــوم ب ـت ـج ـم ـيــع ك ـمِّ ـي ــات كــافـيــة
ل ـل ـت ـصــديــر ،الـ ــذي سـيـنـحـصــر ع ـم ـل ـي ـ ًا بــالـقـطــاع
الخاص كما جرى حتى اآلن.

إن إنتاج ًا بكمية  817ألف طن ،يعادل وفق األسعار العالمية  325مليون دوالر تقريب ًا،
ولكنه وفق السعر المحلي الوسطي لهذا الموسم الذي قارب  250ليرة للمستهلك ،فإننا
نتحدث عن قيم إنتاج تقارب  200مليار ليرة .لقد تمّ توزيع هذه القيم على  50ألف أسرة
زراعية مع العمال المأجورين العاملين ضمن المزارع ليحصلوا على قيم قاربت  80مليار
ليرة ،ونسبة  %40تم توزيعها على مئات اآلالف من المنتجين والعمال.
 %60مــن قيم هــذه الحمضيات تــذهــب إلــى حلقات الـتـجــارة المختلفة ،حصة هــامــة لتجار
سوق الهال ،والحصة األهم لقلة من المصدّرين مع فتح باب التصدير ،حيث سعر التصدير
السوري كان في  0.5 :2017دوالر ما يعني أنه بأقل أسعار دوالر اليوم يعادل  350ليرة
وربح  250ليرة في الكغ المصدّر .وإذا ما تمّ تصدير  140ألف طن من القطاع الخاص،
فإنه قد حقق ربح ًا يقارب 35 :مليار ليرة سورية تقريب ًا لمجموعة مصدرين قد ال تصل
إلى العشرات.
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أين تقع سورية في خارطة حوض المتوسط للحمضيات؟
دول حوض المتوسط هي الدول األساسية التي تص ّدر ثمار الحمضيات
عالمياً ،وسورية من بين هذه الدول تعتبر ضمن المنتجين الكبار.
وفي مقارنة مع مجموع دول الحوض التي تتصدر هذه الزراعة( :تركيا
اليونان إيطاليا إسبانيا الجزائر وتونس ومصر واألردن) وفق بيانات
منظمة الفاو لعام  2017يتبين التالي:

هنالك ميزة في
غلة إنتاج أشجار
الحامض السورية
وهي األعلى
بالقياس لدول
حوض المتوسط
وتجعلنا المنتج
رقم 1

سورية هي األولــى في إنتاج ثمار الحامض،
بينما تنتج إنـتــاجـ ًا مـتــوسـطـ ًا فــي الـبــرتـقــال ،أمــا
بمقياس الغ ّلة ،أي كميات اإلنتاج في المساحة،
فإن اإلنتاج السوري سبّاق في الصنفين.
غ ّلة إنتاج البرتقال في المساحة السورية التي
تـبـلــغ وس ـط ـي ـ ًا  28ط ـن ـ ًا فــي الـهـكـتــار ،هــي ثــالــث
أعلى غلة في دول الحوض ،وتسبقنا دولتان
فقط هما تركيا 37 :طن ًا ،واليونان  32طن ًا في
الهكتار.
بـيـنـمــا ف ــي إن ـت ــاج ث ـمــار ال ـحــامــض ف ــإن ســوريــة
هــي األول ــى إنـتــاجـ ًا وغـلــة ضـمــن دول الـحــوض
دون منازع ،حيث أنتجت  195ألف طن ،لتليها
تونس بـ  141ألف طن ،وال تأتي هذه الكميات
مــن إنـتــاج الـحــامــض مــن الـمـســاحــات الـمــزروعــة
فـقــط ،بــل أيـضـ ًا مــن ارتـفــاع الغلة فــي المساحة،
فسورية ضمن دول الحوض هي صاحبة غلة
الحامض األعلى ،تليها تركيا التي ال تخصص
إلنتاج الليمون الحامض مساحات كبرى ،وال
تنتج أكثر من  2100طن منه.
تراجعت صادرات سورية من ثمار البرتقال بين
 2017-2010بنسبة كـبـيــرة فبينما كـنــا نـصـدّر
 200ألف طن في عام  ،2010فإن التصدير في
عام  2017لم يتعدَ  3150طن ًا تقريب ًا.
أم ـ ــا دول ال ـ ـحـ ــوض ف ـق ــد اسـ ـتـ ـم ــرت ب ــوت ـي ــرة
تصديرها ،لتصدّر مصر  730ألف طن ،وتركيا
 390ألــف طــن ،والـيــونــان  226ألــف طــن ،بينما
إسبانيا التي تتصدر القائمة فصدّرت ما يفوق
مليون طن.
يعتبر سعر التصدير السوري منافس ًا بالقياس
إلــى ال ــدول األخ ــرى 0.5 :دوالر ...فـهــو قريب

من سعر التصدير التركي  0.4دوالر ويستطيع
منافستها في التصدير إلــى روسيا التي تعتبر
من أكبر المستهلكين العالميين وكذلك إلى الجزء
الشرقي من أوروبــا .يضاف إلى هذا أن السعر
ال ـســوري مـنــافــس ه ــام فــي األسـ ــواق الـعــربـيــة،
وخاصة الخليجية عالية االستهالك ،فالمنافس
األب ــرز هــو مـصــر ،الـتــي تـصـدّر بسعر أعـلــى من
الـسـعــر ال ـســوري بـنـسـبــة  ،%40وحــوالــي 0.73
دوالر للكغ .بينما السعر األردن ــي التصديري
مــرتـفــع بـشـكــل اسـتـثـنــائــي بـمـعــدل دوالر لـلـكــغ،
ولكنه لكميات قليلة وألنــواع متميزة في غور
األردن ،كـمــا يــرتـبــط ارت ـف ــاع بــالـسـعــر الـمــرتـفــع
للعملة األردنية.
لــدى اإلنـتــاج الـســوري فــرص تسويقيَّة مهمة،
ول ــدي ــه إم ـك ــان ــات إن ـتــاج ـيــة أيـ ـضـ ـ ًا س ـبّ ــاق ــة رغــم
الـتــراجــع فــي الـغـلــة واإلنـتــاجـيــة وارت ـفــاع الكلف
وضعف العناية في الظروف السورية الحالية.
َّإن فــوائــض تصدير الحمضيات بـمـقــدار نصف
مليون طــن تعني عملي ًا عــوائــد تصدير تقارب
 250مليون دوالر وفق سعر التصدير المسجّل
في .2017
ول ـك ــن هـ ــذه ال ـع ــوائ ــد ال ت ـت ـح ـقــق ب ـس ـبــب ع ــدم
ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق ــات وآلـ ـي ــات ف ــي ال ـعــاقــات
ال ـت ـج ــاري ــة ال ـخ ــارج ـي ــة ،وت ـح ــدي ــد ًا عـ ــدم وج ــود
وس ـي ـل ــة ن ـق ــل وشـ ـح ــن ح ـك ــوم ـي ــة ق ـ ـ ــادرة عـلــى

كيف َج َّنت األسعار وكيف استكانت؟
موجة ارتفاع األسعار
هدأت واستقر
التدهور عند حد جديد
حتى اآلن ...القرارات
والقوانين منعت
إعالن سعر الصرف
في السوق ،ولكن
األسعار التي ثبتت
على السعر المعروف
للجميع تفضح ما ال
يقال .األرز ،السكر،
البيض ،الدواجن،
المنتجات المصنعة
محلياً والمستوردة
انتقلت على سلم
األسعار بمستويات
قياسية ،وانخفضت
بعدها بنسب ال تذكر،
وما ارتفع  400ليرة
مث ًال انخفض بمقدار
 50ليرة!

ǧǧعشتار محمود

ه ــل خ ــرج أح ــده ــم وف ـســر ل ـنــا م ــا الـ ــذي جــرى
واستجد؟ بالطبع ال ...التصريحات الحكومية
األكـ ـث ــر ع ـمــوم ـيــة رب ـط ــت ال ـم ــوج ــة ال ـج ـنــون ـيــة
بالعقوبات دون وجود ربط واضح ومباشر،
ب ـعــض ال ـت ـح ـل ـيــات األخ ـ ــرى رب ـط ــت بــالــوضــع
ف ــي ل ـب ـنــان بــاع ـت ـبــاره أدى إل ــى ص ـعــوبــات فــي
االسـتـيــراد وحـجــز لــأمــوال وعـمـلـيــات تهريب
دوالر إل ــى لـبـنــان كـمــا ت ـحــدث الـبـعــض وألـقــى
بــالـتـحـلـيــات ...ول ـكــن وض ــع لـبـنــان لــم يـتـغـيــر،
والـ ـمـ ـص ــارف ال ـل ـب ـنــان ـيــة ل ــم ت ـف ــرج ع ــن أمـ ــوال
السوريين إال من رضي منهم أن يخسر %30
من ماله تقريب ًا!
فكيف جَ ـنَّ سـعــر ال ــدوالر ،وكـيــف اسـتـقــر على
المستوى الجديد؟! يصعب أن يخرج أحدهم
ويعطي تحليالت اقتصادية محدّدة.
َّإن الوضع المضطرب وغير المستقر والنشاط
المضاربي يقتضي هذا النوع من الصدمات ،بل
يخلقه أيض ًا .فأنت ال تستطيع المضاربة على
ال ــدوالرات الـتــي بـيــن يــديــك إن لــم «تـقــم قائمة
ال ـس ــوق» وت ـض ـطــرب األس ـع ــار وتـتـقـلــب لـتـعـمّ
حالة من السعي لبيع وشراء القطع األجنبي.

ول ـك ــن ال ـم ـضــارب ـيــن أي ـض ـ ًا ال يـسـتـطـيـعــون أن
يقوموا بأعمال من هــذا النوع إال في ظروف
عــدم اسـتـقــرار عميقة ،سياسية واقـتـصــاديــة...
وبيئة العقوبات وظرف االحتقان االجتماعي
والـحــاجــة الـســوريــة العميقة إلــى تغيير جــذري
عميق ،وعــدم إمكانية الــركــون إلــى استمرارية
الوضع الحالي جميعها عوامل سياسية تجعل
االضطراب االقتصادي أمر ًا واقع ًا .ال يملك أحد
ثقة جدية بإمكانية استقرار أعماله ،وبالتالي ال
يجازف أحد بمال كثير وبأصول ثابتة ،ويميل
جميع أصحاب المال نحو الضربات السريعة
في التجارة والمضاربة.
ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي كـ ــان ومـ ــا زال م ـس ـيّ ـس ـ ًا
إلــى ح ـدّ بـعـيــد ،فــاإلنـتــاج لــن يـسـتـقــر ويـتــوســع
طــالـمــا َّأن الـمـنـتـجـيــن ال ـســوري ـيــن يـعـلـمــون أن
زمــام الـقــرار تتبع الممسكين بــزمــام المصالح
والموارد الكبرى من كبار المضاربين ورجال
الـصـفـقــات الـســريـعــة ،وان ـت ـهــاز ف ــرص ال ـحــرب.
وإلــى أن يستطيع عموم السوريين الراغبين
بــاالس ـت ـقــرار أن يـمـتـلـكــوا قـ ــرار ًا فــي الـسـيــاســة
واالقـ ـتـ ـص ــاد ،ف ــإن ــه م ــن ال ـص ـعــب الـ ـخ ــروج مــن
األزمة االقتصادية ،ومن قدرة المضاربين على
خلق الموجات الجنونية.

مواجهة العقوبات وتصدير الفوائض.
العملية التصديرية عشوائية ،وتتم عبر عالقات
ب ـع ــض الـ ـتـ ـج ــار ،وت ـج ـم ــع م ــراب ـح ـه ــا ب ــال ــدرج ــة

األول ـ ــى ع ـلــى ح ـســاب خ ـســائــر ال ـمــزارع ـيــن مــن
ثروات تترك مع ّلقة على األشجار ،بينما القطع
المحصّل غير مضمونة عودته إلى داخل البالد.

الغلة السورية من البرتقال والحامض مقارنة بحوض المتوسط -طن في الهكتار
البرتقال
الحامض
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كورونا هو حالة الطوارئ الصحية الدولية األولى المعلنة عالمياً ،وتأثيراته الصحية المتداولة على المستوى العالمي ،ال تقل تركيزاً وأهمية من تأثيراته االقتصادية
الدولية ...الكثير من التهويل على المستوى الصحي ،وأيضاً على المستوى االقتصادي ،ولكن تح ّول الكثير من التخويفات إلى مخاوف ونتائج واقعية يعتمد إلى حد
بعيد على إثبات الصين لمعجزة جديدة في احتواء هذا الهجوم.

كورونا ...خسائر اقتصادية فهل يكون فرصة صحية؟

التصريحات الصينية ،وحتى التقديرات الرسمية الدولية ،مثل تقديرات صندوق النقد الدولي تقول إنه ال يمكن
بعد تقدير األضرار االقتصادية لفيروس كورونا ،ولكن رغم هذا فإن وكاالت األنباء العالمية والغربية تحديدًا ترفع
التحذيرات االقتصادية إلى مستوى غير مسبوق .فوفق وكالة بلومبرغ فإن الناتج اإلجمالي الصيني قد يخسر نسبة %4
ويسجل نسبة نمو  %2فقط مقابل  %6في الربع األول من عام  .2019األمر الذي
من نموه في الربع األول لعام 2020
ّ
يعني خسارة الناتج االقتصادي العالمي لنسبة  %0,1من نم ّوه حيث يشكل النمو الصيني ثلث النمو العالمي.

ǧǧليلى نصر

مدّة التوقف تحدد مستوى الخسائر
ال تـبــدو هــذه الـخـســائــر بـعـيــدة عــن الــواقــع أو
غير محتملة ،وهي تأتي من التوقف الكبير في
االقـتـصــاد الصيني الــذي يعتبر مصنع العالم.
حيث مــددت الصين العطلة القمرية السنوية
فــي أك ـثــر مــن  14مـقــاطـعــة عـبــر ال ـب ــاد ،وهــذه
الـمـقــاطـعــات واألقــال ـيــم ال ـتــي تــدخــل فــي عطلة
إضافية أنتجت  %69من الناتج المحلي الصيني
في  .2019العديد من الشركات العالمية ،مثل
مقاهي ستاربكس وماكدونالد ومتاجر تويوتا
وكذلك شركة أبــل ،قد أعلنت إيقاف العمل في
مكاتبها في الصين حالي ًا ،والكثير منها طلبت
من عمالها البقاء في منازلهم والعمل من هناك
ح ـيــث أم ـك ــن .ال ـتــأث ـيــرات ال ـم ـبــاشــرة واألقـ ــرب
تنجم عن تباطؤ وشبه توقف للحركة والنقل
الــدول ـي ـيــن إل ــى ال ـص ـيــن .ف ــال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
مث ًال نصحت مواطنيها فــي «نصيحة نــادرة»
بعدم التوجه إلى أي مكان في الصين! ودول
عــديــدة أوق ـفــت رحــات ـهــا حــال ـي ـ ًا .ه ــذا ع ــدا عن
تــراجــع الـنــاتــج السياحي العالمي المتوقع من
إن ـفــاق ال ـس ـيــاح الـصـيـنـيـيــن فــي مــوســم الـعـطـلــة
ال ـص ـي ـنــي ،ح ـيــث ال ـتــأث ـيــر ال ي ـس ـت ـهــان ب ــه بـعــد
توقف السياحة الصينية لحوالي  163مليون
صيني (أكـثــر مــن عــدد سـكــان روسـيــا) أنفقوا
عبر العالم ما نسبته  %30من اإلنفاق السياحي

لألجانب في الدول األخرى في العام الماضي.
األن ـظــار كـ ُّلـهــا تـتــوجــه إلــى اإلمـكــانــات الصحية
ال ـص ـي ـن ـي ــة ،وق ـ ــد أعـ ـطـ ــت الـ ـصـ ـي ــن مـ ــؤشـ ــرات
تـجــاوب مرتفعة وأرسـلـتـهــا دعــائـيـ ًا للعالم كما
في حالة بناء مشفى عالج كورونا في مدينة
ووه ــان الــذي يتسع أللــف ســريــر بـظــرف أقــل
مــن  10أي ــام ،والـنـقــل الـمـبــاشــر لعمليات البناء
المتسارعة يومي ًا.
تعتبر الـصـيــن واح ــدة مــن مـنــاطــق الـعــالــم التي
ش ـهــدت ان ـت ـشــار ف ـيــروســات اسـتـثـنــائـيــة خــال
ال ـع ـقــود ال ـمــاض ـيــة ،ف ـك ــورون ــا ه ــو ال ـثــانــي بـعــد
السارس الذي تمت مواجهته بكفاءة وسرعة
نـسـبـيــة ف ــي ع ــام  ،2003ع ـنــدمــا ك ــان ال ـن ـظــام
ال ـص ـح ــي ال ـص ـي ـن ــي أقـ ــل ت ـ ـطـ ــور ًا .ول ـك ــن ك ــان
الـتــرابــط الصيني الـعــالـمــي اقـتـصــاديـ ًا وتـجــاريـ ًا
وبـشــريـ ًا أيـضـ ًا أقــل ،مــا يجعل مخاطر كــورونــا
متعددة األبعاد أوسع.
جاهزية الصين الصحية
إمكانات وثغرات
ال ـجــاهــزيــة الـعـلـمـيــة ل ـمــواج ـهــة ال ـف ـي ــروس فــي
الـ ـصـ ـي ــن قـ ــد تـ ـكـ ــون ضـ ـم ــن األع ـ ـلـ ــى ع ــال ـم ـي ـ ًا،
ف ــال ـش ــرك ــات ال ـص ـي ـن ـيــة ضــاع ـفــت إن ـفــاق ـهــا عـلــى
البحث العلمي الصحي  44مـرّة بين -2000
 ،2016وأصـبـحــت تنفق مــا يـقــارب  7مليارات
دوالر فــي هــذا الـمـجــال .كـمــا أصـبـحــت الصين
مـنــذ عــام  2012الـمـنــافــس األق ــرب عـلــى قـيــادة
االبتكار في المجال الطبي العالمي الذي كانت

أنجزت الصين الكثير
في المجال الصحي
خالل عقود توسع
نموها االستثائي
ولكن البعض
يشيرون إلى أن
جزءاً من هذا اإلنجاز
يرتبط بعمليات
االستثمار في
القطاع الصحي

تحتله الواليات المتحدة لعقود طويلة.
ول ـكــن بــالـمـقــابــل ،إن الـتـغـيّــر الـكـبـيــر فــي نمط
الـحـيــاة الـصـيـنــي وكـثــافــة االنـتـقــال االقـتـصــادي
الــذي جرى خالل عقدين ماضيين ،ترافق مع
ارت ـفــاع إجـمــالــي اإلن ـفــاق عـلــى الـصـحــة (ال ــذي
ارتفع بمعدل  %10-5سنوي ًا وأعلى من معدل
نـمــو ال ـنــاتــج) وارت ـف ـعــت مـسـتــويــات األم ــراض
الـمــزمـنــة وضـعــف الـمـنــاعــة وال ـســرطــان ،ولـكــن
ارتفع معها أيض ًا األداء الحكومي في مواجهة
ه ــذه ال ـت ـحــديــات ،إذ ضــاعـفــت الـحـكــومــة حصة
الـ ـف ــرد م ــن اإلنـ ـفـ ــاق ال ـص ـح ــي  10م ـ ــرات بـيــن
.2016-2006
الـصـيــن تـضــع إلــى جــانــب إزاح ــة الـفـقــر مشكلة
ارتفاع وسطي العمر الذي يترافق مع ارتفاع
اإلنـفــاق الصحي للمجتمع ،فعملي ًا  %36,5من
س ـك ــان ال ـص ـيــن ه ــم فـ ــوق ع ـمــر ال ـ ـ  60وه ــذه
الـنـسـبــة ت ـفــوق ال ـم ـعــدل فــي الـكـثـيــر مــن ال ــدول
الـمـتـقــدمــة الـتــي تـعــانــي مــن زي ــادة الشيخوخة
في التركيبة العمرية ،ويغد هذا في الصين إلى
التغيرات الديموغرافية الكبرى التي حصلت
مع عقود من سياسة الطفل الواحد.
ولـكــن رغــم اإلن ـجــازات الصحية الـهــامَّــة ّإل َّأن
اإلنفاق الحكومي الصيني ال يزال يشكل نسبة
 %10مــن مـجـمــل اإلن ـفــاق الـصـحــي فــي الـصـيــن،
وبــالـمـقــارنــة فــإن الـنـسـبــة فــي ألـمــانـيــا هــي %21
تغطيها الـحـكــومــة مــن مجمل اإلنـفــاق الصحي
لألسر.
ت ـس ـعــى ال ـص ـيــن إلـ ــى زي ـ ــادة ال ـت ـغ ـط ـيــة ال ـعــامــة
للتأمين الـصـحــي ،ولـكــن الـعــائــات الصينية ال
تزال تدفع نسبة  %32من اإلنفاق على الصحة،
على الــرغــم مــن أنـهــا كــانــت تــدفــع  %60مــن هذا
اإلنفاق قبل عشر سنوت.
ج ــزء أس ــاس مــن اإلن ـفــاق الـصـحــي الـحـكــومــي
تــر ّكــز عـلــى بـنــاء الـمـشــافــي الـكـبــرى فــي الـمــدن
الـ ـتـ ــي س ــاه ـم ــت ب ـن ـس ـب ــة  %54مـ ــن اإلن ـ ـفـ ــاق.
وتـضــاعــف مــؤشــر عــدد أس ـرّة المشافي مقابل
كــل  1000مــواطــن خــال عشر سـنــوات ،ولكن
مــع هــذا ال ي ــزال أقــل بـكـثـيــر مــن م ـعــدالت هــذا

المؤشر في دول متقدمة ،مثل اليابان وكوريا
وألمانيا ،ولكنَّ الوضع الصيني ال يزال أفضل
مــن الــوضــع فــي الــواليــات المتحدة وبريطانيا
وكـنــدا والـســويــد ولــدى الـمــواطـنـيــن الصينيين
فرصة أعلى للحصول على مكان في المشافي
مما لدى المواطن األمريكي وغيره.
البعض يرى أن التوسع في اإلنفاق الصحي
الـصـيـنــي عـلــى الـبـنــى الـتـحـتـيــة كــالـمـشــافــي ،لم
ي ـت ــراف ــق مـ ــع تـ ــوزيـ ــع م ـت ـن ــاس ــب ب ـي ــن ال ــري ــف
والمدن ،ولم يترافق مع زيادة عدد المؤهلين
والـمـتـخـصـصـيــن ،وت ـحــديــد ًا فــي ال ــري ــف .فعلى
س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ال ت ـ ــزال ن ـس ـبــة  %6ف ـقــط مــن
العاملين في القطاع الصحي في الريف تحوز
ش ـهــادات ف ــوق الـثــانــويــة ،مــع نـقــص كـبـيــر في
الـمـمــرضــات واألط ـب ــاء .ويــرتـبــط هــذا بـفــوارق
األجـ ـ ــور ال ـط ـب ـيــة ب ـي ــن ال ــري ــف والـ ـمـ ــدن ال ـتــي
تنخفض في الريف بنسبة ...%37
أن ـج ــزت ال ـص ـيــن الـكـثـيــر ف ــي ال ـم ـجــال الـصـحــي
خــال عـقــود تــوســع نـمــوهــا االسـتـثــائــي ،ولكن
ال ـب ـع ــض ي ـش ـي ــرون إل ـ ــى أن ج ـ ـ ــزء ًا مـ ــن ه ــذا
اإلنجاز يرتبط بعمليات االستثمار في القطاع
ال ـص ـحــي ،ن ـظ ــر ًا الرت ـف ــاع م ـس ـتــوى األمـ ــراض
واإلنفاق ،أي إن جزء ًا هام ًا من زيادة اإلنفاق
كـ ــان ب ــداف ــع ربـ ــح الـ ـش ــرك ــات .وب ـي ـن ـمــا بــذلــت
الـحـكــومــة ج ـهــود ًا اسـتـثـنــائـيــة وأحــدثــت نقالت
كبرى في إنفاقها وفي تغطيتها إلنفاق األسر
عـلــى الـصـحــة ،إال أن الـكـثـيــر مــن ال ـفــراغــات ال
ت ــزال مــوجــودة فــي الـنـظــام الـصـحــي الصيني
تجعله أقــل مــن مـسـتــوى الـصـيــن االقـتـصــادي.
فـهــل يـكــون كــورونــا فــرصــة لـنـقـلــة حقيقية في
مؤشرات النمو والتطور الفعلية في الصين؟
وه ــل ت ـح ـوّل ال ـص ـيــن أزم ـت ـهــا إل ــى فــرصــة كـمــا
اعـتــادت أن تفعل لـتـطـوّر منظومتها الصحية
إلى مستوى أعلى؟ إن حصل هذا فإن الناتج
الصيني الحقيقي سيزداد بعد هذا الوباء ،ألن
تحسن الوضع الصحي وإن كان ال يقاس كميّ ًا
إال أنــه يعوض تراجع رقــم النمو االقتصادي
للناتج.

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  951اإلثنين  3شباط 2020
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كل األبواب تم طرقها ،من محافظة حلب إلى دمشق ،وكل المعنيين على علم
ُّ
بالموضوع ،أال وهو منع انتقال مواطني منطقة عفرين إلى الداخل السوري ،وفي حال
تلبسهم «بالجرم المشهود» ،والعثور صدفة على أحد هؤالء في مناطق سيطرة الدولة
تنسب إليه تهمة «دخل تهريب»!.

ǧǧمراسل قاسيون

ال ـم ـش ـك ـلــة ع ـمــرهــا س ـن ـت ــان ،وال ـم ـع ــان ــاة تـشـمــل
ع ـش ــرات اآلالف م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن الـســوريـيــن
الــذيــن يعاملون معاملة شــاذة ،عجيبة غريبة،
إنـ ـهـ ــم مـ ــواطـ ـنـ ــو م ـن ـط ـق ــة عـ ـف ــري ــن ال ـم ـك ـل ــوم ــة
والجريحة والمحتلة.
تهمة بمثابة اإلدانة
ك ـي ــف ت ـط ـل ــق عـ ـبـ ــارة «دخـ ـ ــل تـ ـه ــري ــب» عـلــى
المواطن ،كتهمة بمثاب اإلدانــة ،وهو مواطن
س ــوري ،وي ـحــق لــه اف ـتــراض ـ ًا ،االن ـت ـقــال ضمن
أراضي الجمهورية العربية السورية ،مثل أي
مواطن ســوري آخر دستور ًا وقانون ًا؟ حيث
وبد ًال من ذلك يتم إلقاء القبض عليه موجود ًا،
وح ـج ــز ح ــري ـت ــه ب ــأح ــد م ــراك ــز ال ـت ــوق ـي ــف فــي
مناطق الشهباء في ريف حلب ،المنطقة التي
تضم نازحي عفرين ،أو تفرض عليه العودة.
فــإذا كان السبب هو َّأن منطقة عفرين محتلة
مــن قـبــل تــركـيــا مــع األس ــف ،فـمـنــاطــق ســوريــة
أخرى كثيرة محتلة أيض ًا مثل (الباب وإعزاز،
والـ ــراعـ ــي وج ــرابـ ـل ــس وغـ ـي ــره ــا) م ــع شــديــد
األس ـ ــف ،ل ـكــن ه ــذه ال ـم ـعــام ـلــة «ال ـقــراقــوش ـيــة»
كانت من نصيب العفرينيين ،كحالة استثنائية،
وبــدون أسـبــاب ومـبــررات ومـســوغــات طبع ًا!،
وكــأن كــل الـســوريـيــن يـعــامـلــون مـعــامـلــة ،وأهــل
عفرين معاملة أخرى!.
أمــا كيف ولـمــاذا؟ فـهــذا شــأن «الـقــراقــوشـيّـيــن»
وبمسؤوليتهم.
أمثلة تمييزية ح ّية
عــائ ـلــة عـفــريـنـيــة (ال ـ ــزوج ال ـط ـب ـيــب ،وال ــزوج ــة

واألوالد) «الـتُـقـطــت» فــي حـلــب ،فاقتيد األب
مباشرة إلى الخدمة العسكرية ،وربما في ذلك
مشروعية ،أما بقية أفــراد العائلة فأعيدوا إلى
عفرين قسر ًا!.
الـ ـس ــؤال :م ــا مـعـنــى ه ــذا اإلجـ ـ ــراء؟ وه ــل مــن
تفسير مقنع ،أو توضيح حتى نعرف الهدف
من وراء هذا المنع واإلعادة القسرية؟.
باهلل عليكم بأيِّ مبرر تجري مخالفة الدستور،
ويـتــم انـتـهــاك حـقــوق الـمــواطـنــة بـهــذا الـشـكــل؟،
ح ـيــث ال ي ـعــامــل أيُّ سـ ــوري آخ ــر م ـثــل هــذه
المعاملة الجائرة والتمييزية!.
مثال فاقع آخــر؛ تــم قطع أجــور العاملين لدى
دائ ــرة كـهــربــاء عـفــريــن وإي ـقــاف استحقاقاتهم،
رغــم َّأن نـظــراءهــم فــي مـنــاطــق إع ــزاز وغيرها
يقبضون رواتبهم!.
ف ـه ــل ال ـ ـسـ ــوريـ ــون درجـ ـ ـ ــات ،ب ـح ـي ــث ي ـعــامــل
مــواط ـنــو عـفــريــن ب ــال ــذات ب ــال ــدرك األدنـ ــى من
درجات التعامل الرسمي؟.
طرق طويلة وتكاليف مرهقة!
مـشـكـلــة أخ ــرى تــواجــه أب ـنــاء الـمـنـطـقــة تتعلق
بانتقالهم وطرق العبور المتاحة أمامهم.
ف ــإذا أراد الـعـفــريـنــي الــذهــاب إلــى مــديـنــة حلب
لـحــاجــة مــاسَّــة ،عـلـمـ ًا َّأن الـمـســافــة إلــى حـلــب ال
تتجاوز عشرة كيلومترات ،تبدأ مسيرته من
مـنـطـقــة سـكـنــه فــي الـشـهـبــاء إل ــى مـنـبــج ومـنـهــا
إلــى مسكنة ،ومــن ثــم إلــى مدينة الطبقة وإلــى
دير الزور ،ثم إلى حمص ،ومنها وأخير ًا إلى
حلب ..وكل هذا المشوار وهو معرّض في كل
لحظة ليقبضوا عليه عند أي حاجز ،ليعيدوه
من حيث أتى!.
وهـ ـنـ ــاك ط ــري ــق آخـ ـ ــر ،وذلـ ـ ــك ب ــال ــذه ــاب إل ــى

القامشلي عبر منبج ،ومن القامشلي بالطائرة
إلــى دمـشــق ،ومــن دمـشــق ب ــر ًا إلــى حـلــب ،هــذا
إذا كــان مـحـظــوظـ ًا ولــم تلتقطه الــدوريــات أو
«األجهزة المعنية».
ولـ ـكـ ــم ط ـب ـع ـ ًا أن ت ـت ـخ ـي ـل ــوا ح ـج ــم ال ـم ـع ــان ــاة
والمكابدة ،والساعات المهدورة على الطرقات،
نــاهـيــك طـبـعـ ًا عــن الـتـكــالـيــف الـكـبـيــرة الـمــرهـقــة،
باإلضافة إلى االبتزاز من قبل المهرِّبين ،الذين
نشطوا على هــامــش هــذه المشكلة والمعاناة
وغـيــرهــا ،وعـلــى حـســاب الـمــواطـنـيــن اسـتـغــا ًال
لظروفهم وضروراتهم.
أسئلة مشروعة
لـمـصـلـحــة مــن اس ـت ـمــرار مـثــل ه ــذه اإلجـ ــراءات
وال ـم ـمــارســات الـتـمـيـيــزيــة ،الـمـخــالـفــة لـلــدسـتــور
بالمطلق؟.

أال يكفي السوريين ما يعانونه من الصعوبات
المعاشية والحياتية؟
أال يكفي أهل عفرين معاناتهم في ظل االحتالل
الـتــركــي الـبـغـيــض ،ومــرتــزقـتــه مــن المسلحين،
م ــن ظ ـل ــم وج ـ ــور ون ـه ــب وس ـل ــب وووو ،أو
مــا يـعــانــونــه فــي مـنــاطــق نــزوحـهــم فــي مناطق
الشهباء وفي المخيَّمات؟.
هــل هــذا التمييز «الـقــراقــوشــي» يـعــزز اللحمة
الــوطـنـيــة أم يـضـعـفـهــا ويـضـيــف إلـيـهــا شــروخ ـ ًا
إضافية؟.
ال ش ـكَّ أن حـ َّـل الـمـشـكـلــة بــرســم الـمـعـنـيـيــن من
الــرسـمـيـيــن ،وخــاصــة الـمـســؤولـيــن عــن تطبيق
وإن ـف ــاذ ح ـقــوق ال ـمــواط ـنــة فــي ه ــذه الـمـنـطـقــة،
وصونها ،وصون كرامة المواطنين وحقوقهم
المتساوية بالمواطنة.
فهل من مجيب؟.

إضراب جوالني تصعيدي يفتح باب المواجهة
إضراب عام جرى تنفيذه
يوم 2020/2/2
من قبل أبناء الجوالن
السوري المحتل ،وذلك
تلبية لدعوة صادرة عن
االجتماع العام لعموم
أبناء الجوالن المحتل
بتاريخ ،2020/2/1
رفضاً لقرار حكومة
العدو الصهيوني
المحتل بالمصادقة على
إقامة مزارع التوربينات
الهوائية على أراضيهم
تمت
الزراعية ،حيث َّ
تلبية الدعوة من قبل
كافة قطاعات المجتمع،
من مدارس ومصالح
وغيرها.

ǧǧقاسيون

المشروع العدواني الجديد والخطير.

وقـ ــد صـ ــدر ب ـي ــان ب ــاس ــم «ج ـمــاه ـيــر ال ـج ــوالن
ال ـع ــرب ــي الـ ـسـ ــوري» ت ـم ـه ـيــد ًا ودع ـ ــوة لـتـنـفـيــذ
اإلضــراب الـعــام ،كما تــم تقديم بعض الكلمات
خ ــال االج ـت ـمــاع الـ ــذي خ ـصــص ل ـهــذه الـغــايــة
مــن قبل بعض الــوجــوه الدينية واالجتماعية
ال ـ ـب ـ ــارزة ،وقـ ــد ش ـ ــارك ف ـي ـهــا ع ـم ـيــد األسـ ــرى
الـســوريـيــن صــدقــي الـمـقــت بكلمة أيـضـ ًا ،والـتــي
أجمعت على التنديد والرفض بإقامة مشروع
ال ـمــراوح الـتــوربـيـنـيــة الـمــدمــر للبشر والـشـجــر
والحجر على أراضيهم.

بيان جوالني
فيما يـلــي نــص الـبـيــان الـصــادر بــاســم جماهير
ال ـ ـجـ ــوالن ال ـ ـسـ ــوري ال ـم ـح ـت ــل ،والـ ـ ــذي تـمــت
الدعوة خالله لإلضراب العام:
بـيــان ص ــادر عــن جـمــاهـيــر ال ـجــوالن الـســوري
المحتل:
«ن ـح ــن ج ـمــاه ـيــر ال ـج ــوالن ال ـعــربــي ال ـس ــوري
الـمـحـتــل ،نعلن رفـضـنــا الـتــام وإدانـتـنــا المطلقة
لـ ـقـ ــرار ح ـك ــوم ــة الـ ـعـ ــدو ال ـص ـه ـي ــون ــي ال ـم ـح ـتــل
بــال ـم ـصــادقــة ع ـلــى إق ــام ــة م ـ ــزارع ال ـتــورب ـي ـنــات
الـهــوائـيــة عـلــى أراضـيـنــا الــزراعـيــة ،ونــؤكــد عبر
هذا البيان الصادر عن اجتماع جماهيري عام
ل ـس ـ َّكــان ال ـج ــوالن فــي م ـقــام أب ــي ذر الـغـفــاري
عن تمسكنا بــأرض اآلبــاء واألجــداد وبهويتنا
العربية الـســوريــة ،واعتبار هــذا الـقــرار عــدوانـ ًا
جــائــر ًا ضــدنــا وإع ــان حــرب بـحـقـنــا ،للنيل من
أرض ـن ــا وت ـه ـج ـيــرنــا وس ـلــب أراض ـي ـن ــا الـخــاصــة
والموروثة عبر الزمن ،ونعلن بذلك القرارات
التالية:
إع ــان إضـ ــراب ع ــام وشــامــل ل ـيــوم غ ـدٍ األحــد
ال ـم ــواف ــق  ،2020/2/2وي ـش ـمــل ك ــل ق ـطــاعــات
المجتمع ومرافق الحياة.
ن ـح ــذر ح ـكــومــة االحـ ـت ــال م ــن م ـغ ـبــة اإلق ـ ــدام
على تنفيذ قــرارهــا الـعــدوانــي هــذا ،األمــر الــذي

مشروع معا ٍد خطير
ي ـشــار إل ــى أن حـكــومــة ال ـعــدو «اإلســرائ ـي ـلــي»
ك ــان ــت ق ــد ص ــادق ــت يـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس ال ـمــاضــي
 ،2020/1/30عـ ـلـ ــى «مـ ـ ـشـ ـ ــروع ال ـ ـم ـ ــراوح
التوربينية» الــذي تهدف شركة «إنرجيكس»
إل ــى إقــام ـتــه ع ـلــى األراض ـ ــي ال ــزراع ـي ــة الـتــابـعــة
ألب ـن ــاء الـ ـجـ ــوالن ،وفـ ــي م ـح ـيــط قـ ــرى مـجــدل
شمس ،مسعدة ،وبقعاثا.
وي ـن ــص الـ ـمـ ـش ــروع ،ب ـح ـســب ب ـع ــض وس ــائ ــل
اإلعــام ،على إقــامــة  35مــروحــة فــوق مساحة
تـعــادل  4500دونـمـ ًا محيطة بـقــرى الـجــوالن،
األمـ ــر الـ ــذي يـعـتـبــر م ـقــدمــة ل ـتــرح ـيــل األه ــال ــي
مــن أرض ـهــم وتـهـجـيــرهــم ،بـحــال تــم تـنـفـيــذ هــذا

يـسـتــدعــي مـنــا كــل جـهــد لـمــواجـهــة ه ــذا ال ـقــرار
ميداني ًا وبكل السبل والوسائل المتاحة.
إننا في الجوالن السوري المحتل نجدد ثقتنا
بانتصار إرادة الحق والوطنية الصادقة دفاع ًا
عن وجودنا التاريخي واألخالقي ومستعدون
لـبــذل كــل األث ـمــان فــي سـبـيــل كــرامــة الـجــوالن
ال ـعــربــي ال ـس ــوري الـمـحـتــل وان ـت ـمــائــه األصـيــل
لتاريخه ووطنه».
المواجهة المفتوحة
الموقف الرافض أعاله من قبل أبناء الجوالن
السوري بوجه العدو «االسرائيلي» ،واإلدانة

ل ـم ـش ــاري ـع ــه ال ـت ــوس ـع ـي ــة ال ـم ـغ ـت ـص ـبــة لـ ــأرض
والمنتهكة للحقوق ،هو استمرار لكل المواقف
الـتــاريـخـيــة الـســابـقــة ال ـتــي أع ــرب ــوا مــن خــالـهــا
عــن تـمـسـكـهــم بــانـتـمــائـهــم وأرض ـهــم وتــاريـخـهــم
وهــوي ـت ـهــم ال ـس ــوري ــة ،وب ــوج ــه ك ــل الـمـشــاريــع
المعادية والممارسات التي يقوم بها العدو.
وت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة ه ـنــا إلـ ــى م ـض ـمــون ال ـب ـيــان
ال ـت ـحــذيــري والـتـصـعـيــدي أع ــاه بــوجــه الـعــدو
«اإلســرائ ـي ـلــي» بـحــال قـيــامــه بـتـنـفـيــذ مـضـمــون
ق ــراره الـمـعــادي ،وبـجــوهــره ال ــذي يـفـتــح بــاب
المواجهة المفتوحة لهذا القرار «ميداني ًا وبكل
السبل والوسائل المتاحة».
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جائحة فيروسية في مدينة
يرى البروفسور الري رومانوف أنه« :رغم عدم ثبوت دليل لهجوم بيولوجي حربي ،لكن
ً
مباشرة فترة موجات التنقل الكبيرة مع رأس السنة الصينية الجديدة ،تملك احتما ًال عاليًا
وبتوقيت يسبق
ووهان،
ً
ٍ
للتسبب بتداعيات اجتماعية واقتصادية كبيرة .فعدد سكان ووهان  12مليون ،وهي عقدة مواصالت كبرى في
مركز الصين ،وال س ّيما لشبكة القطارات السريعة ،مع أكثر من  60خطاً جو ّياً تتضمن رحالت مباشرة إلى معظم
مدن العالم الرئيسة ،فض ًال عن أكثر من  100رحلة جوية داخلية إلى المدن الصينية الكبرى .وعندما نضيف هذا إلى
عادة مهرجان الربيع ،إذ يتنقل خالله مئات الماليين من أفراد الشعب عبر البالد
الهبة المحمومة للسفر التي ترافق ً
فإن العواقب المتر ّتبة على البلد بأكمله تكون كبيرة وشاملة».
ليجتمعوا بعائالتهمّ ،
ǧǧالري رومانوفǧ
ترجمة وإعداد :د .أسامة دليقان

نصري»
الع ّ
فرضية «الفيروس ُ
يذكر رومانوف أن عالِم الفيروسات الدكتور
أالن كانتويل  Alan Cantwellكتب في ذلك
بأن:
الوقت ّ
«فـيــروس ســارس غــامــض وجــديــد ،لــم يعرفه
أي عـ ــالِـ ـ ِم ف ـي ــروس ــات م ــن قـ ـبـ ــل ...وذو آث ــار
م ــدم ــرة ع ـلــى ج ـه ــاز ال ـم ـنــاعــة ،وال يُـ ـعـ ـرَف لــه
ع ــاج» .وأض ــاف الــدكـتــور كــانـتــويــل مالحظته
ب ـ ّـأن ال ـه ـنــدســة ال ــوراث ـي ــة ل ـف ـيــروســات كــورونــا
ك ــان ــت ت ـج ــري ع ـل ــى قـ ــدم وس ـ ــاق س ـ ــواء فــي
المختبرات الطبية أو العسكرية ،وعلى مدى
عـشــرات الـسـنـيــن .كـمــا وكـتــب أنــه عـنــدمــا بحث
في قاعدة البيانات الطبية الشهيرة PubMed
باستخدام الكلمات المفتاحية التالية «الهندسة
الــوراث ـيــة لـفـيــروس ك ــورون ــا» ،أحــالـتــه نتيجة
الـبـحــث إل ــى  107مــراجــع عــن ت ـجــارب علمية،
منها ما تعود حتى إلى العام .1987
ويقتبس رومــانــوف من كانتويل« :وسرعان
مــا تح ّققتُ مــن ّأن العلماء كــانــوا ،وعـلــى مدى
أك ـثــر مــن ع ـقــد ،يـهـنــدســون وراث ـي ـ ًا فـيــروســات
ك ــورون ــا حـيــوانـيــة وب ـشــريــة مــن أج ــل تصنيع
فيروسات مسبّبة لألمراض ،طافرة ومؤشَّبة
[ recombinantم ـ ـعـ ــادة ت ــول ـي ــف م ــادت ـه ــا
الــوراثـيــة عبر قطع وتبديل ووصــل مختلف].
وال عجب بـ ّـأن علماء منظمة الصحة العالمية
اس ـت ـط ــاع ــوا ال ـت ـع ـرُّف ب ـســرعــة ع ـلــى ف ـيــروس
كــورونــا ســارس .ما ال تس ّلط األخـبــار الطبية
الـضــوء عـلـيــه هــو واق ــع أن الـعـلـمــاء عـلــى مــدى
أكثر من أربعين عام ًا كانوا يفتعلون «القفز بين
األن ــواع» بــاسـتـخــدام كــل أصـنــاف الـفـيــروســات
الـحـيــوانـيــة وال ـب ـشــريــة وي ـخ ـ ّل ـقــون ف ـيــروســاتٍ

خَ ـي ـمــريــة (م ـص ـنّ ـعــة م ــن دمـ ــج ف ـيــروس ـيــن مــن
نوعين مختلفين) ،مما يسمح لـهــذه األبـحــاث
غ ـي ــر ال ـخ ــاض ـع ــة ل ـل ــرق ــاب ــة ب ــإن ـت ــاج ف ـي ــروس ــات
خطيرة من صنع اإلنسان ،وكثير منها تتمتع
بالقدرة على أن تستخدَم كأسلحة بيولوجية.
وي ـق ـي ـن ـ ًا ّإن فـ ـي ــروس  SARSي ـم ـلــك س ـمــات
ـاح ب ـيــولــوج ـيّ .أو َل ـي ـســت ع ــوام ــل ال ـحــرب
سـ ـ ٍ
الـبـيــولــوجـيــة الـجــديــدة مـصـمَّـمــة أص ـ ًا للتسبب
ـرض جــديــد؟ وكما فــي التجارب العسكرية
بـمـ ٍ
السابقة ،ال يحتاج نشر داء مثل ســارس إلى
أكثر من عبوة بخاخ واحدة».
يتابع رومانوف :إن عدة علماء روس عندما
ت ـل ـقــوا تـسـلـســل ال ـش ـي ـفــرة ال ــوراث ـي ــة لـفـيــروس
س ـ ـ ــارس ،اسـ ـت ــرع ــى ان ـت ـب ــاه ـه ــم ع ـل ــى ال ـف ــور
ت ـقــري ـب ـ ًا اح ـت ـمــال ارت ـب ــاط ال ـف ـيــروس بــالـحــرب
ال ـب ـيــولــوج ـيــة .ف ـقــال س ـيــرغــي كــولـيـسـنـيـكــوف،
عضو أكاديمية الـعـلــوم الطبية الــروسـيــة ،بـ ّـأن
هناك احتما ًال كبير ًا أن يكون انتشار فيروس
ـروس قـتــالـيّ
سـ ــارس نــاج ـم ـ ًا ع ــن ت ـس ـرُّب ف ـي ـ ٍ
تــرعــرعَ فــي مـخـتـبــراتٍ لــأسـلـحــة الـجــرثــومـيــة.
ونقلت عدة تقارير إخبارية عن كوليسنيكوف
رأي ـ ــه ب ـ ـ ّـأن فـ ـي ــروس ذات ال ــرئ ــة الــان ـم ـط ـيــة
(سارس) كان في الحقيقة تخليق ًا تركيبي ًا من
فـيــروسَـيــن اثنين (أحــدهـمــا فـيــروس الحصبة،
وأن
واآلخــر إمــا الـسـعــال الــديـكــي أو الـنـكــاف)ّ ،
م ــن ال ـم ـس ـت ـح ـيــل تــراك ـب ـه ـمــا ال ـع ـف ــوي م ـع ـ ًا فــي
الطبيعة ،مؤ ِّكد ًا أن «هذا يمكن أن يتمّ فقط في
المختبر» .كانت صحيفة غازيتا قد نقلت أيض ًا
عــن رئ ـيــس ال ـخــدمــات الــوبــائ ـيــة فــي مــوسـكــو،
ن ـي ـك ــوالي ف ـي ــات ــوف ،اع ـت ـق ــادَه بـ ـ ّـأن SARS
فـيــروسٌ بـشــريّ الصنع ألنــه «لـيــس لــه لقاح،
وغ ــام ــض ال ـتــرك ـيــب ،وغ ـي ــر واسـ ــع االن ـت ـشــار
كـثـيــر ًا ،وال يــوجــد بـيــن الـسـكــان مَــن يـمـلـكُ أيَّــة
مناعة ضدّه».
ويبدو أن علماء صينيين في الكيمياء الحيوية
ت ــوصّ ـل ــوا إل ــى تــرج ـيــح نـتـيـجــة م ـمــاث ـلــة أي ـض ـ ًا،

في الواقع يعتقد
كثير من علماء
الطب والفيروسات
والوبائيات في
أن هذه
العالم ّ
الفيروسات كانت
مصنعة مخبرياً
َّ

رغــم تـجـنّــب التشجيع عـلــى كـثــرة تــداولـهــا في
ألن ذلك كان ليؤدي ببساطة
تقارير اإلعالمّ ،
إل ــى تـصـعـيــد ال ـس ـخــريــة ت ـجــاه ال ـص ـيــن ،بـحـجــة
أن األم ــر ال ي ـعــدو نـظــريــة مــؤامــرة فــي خـيــال
مرضى نفسيين يعانون من البارانويا (جنون
االض ـط ـه ــاد) .وع ـنــدمــا ع ـبّ ــرت وس ـي ـلــة إع ــام
أمريكية ( )ABC Newsعن احتمال مخالف
ل ـبــاقــي وس ــائ ــل اإلعـ ــام األمــري ـك ـيــة والـغــربـيــة
األخـ ــرى ب ـهــذا ال ـش ــأن ،خ ــرج مـنـهــا ذل ــك عـلــى
بأن «الفيروس الغامض ربما كان
شكل اتهام ّ
ســاحـ ًا بيولوجي ًا صيني ًا تـسـرّب مــن المختبر
ب ــال ـخ ـط ــأ» .ومـ ــن ال ـل ـط ـيــف أن ت ـس ـجــل ال ـق ـنــاة
هــذه الـمــاحـظــة ،غـيــر أن روايـتـهــا إذا صـحّــت،
فـســوف تـكــون أوّل مـثــال فــي الـتــاريــخ عــن أمّــة
تصنع وتطلِق سالح ًا بيولوجي ًا موجَّه ًا بشكل
انـتـقــائـيّ نــوعـيّ لمهاجمة ال ـعِــرق ال ــذي تنتمي
إليه هذه األمة نفسها! فمن الجدير بالمالحظة
أنّه رغم انتشار فيروس سارس إلى نحو 40
بلد ًا ،إال ّأن اإلصابات في معظم البلدان كانت
قليلة العدد مع عدد وفيات يقارب الصفر ،في
حـيــن ّأن الـصـيـنـيـيــن ابـتـلــوا بــالـعــدد األك ـبــر من
اإلصابات والوفيات.
وتبدو االنتقائية االثنيّة التي يبديها فيروس
كــورونــا ووهــان المستجد مشابهة لتلك التي
كــانــت لــدى ف ـيــروس  SARSحـيــث إن معظم
المصابين بالفيروس المستجد هــم أيـضـ ًا من
العرق الصيني ،بمن فيهم أولئك المصابون في
تايالند والواليات المتحدة األمريكية ،إذ كانوا
قد وصلوا إلى هناك مسافرين من ووهان.
دور المنظمات غير الحكومية
كان يمكن تجاهل هذا األمر باعتباره «مصادفة
م ـشــؤومــة» لـكــن مــابـســات ك ـبــرى تـمـنـعـنــا من
ال ـت ـق ـل ـيــل م ــن شـ ــأن هـ ــذه ال ـف ــرض ـي ــة .وإحـ ــدى
المالبسات تتعلق بتاريخ الجامعات األمريكية
والمنظمات غير الحكومية األمريكية NGOs
الـ ـت ــي تـ ــوافـ ــدت ع ـل ــى ال ـص ـي ــن فـ ــي ال ـس ـن ــوات
األخ ـي ــرة إلجـ ــراء ت ـجــارب بـيــولــوجـيــة ،والـتــي
لكثرة خرقها للقوانين أثارت سخط السلطات
الصينية .جامعة هــارفــرد مـثـ ًا اسـتـمـرّت سـرّ ًا
بــإجــراء تـجــارب فــي الصين رغــم أن السلطات
الـصـيـنـيــة حـظــرتـهــا ق ـبــل ذل ــك ب ـس ـنــوات ،ومــع
ذلـ ــك ك ــان ــت ه ــارف ــرد ق ــد ج ـم ـعــت م ـئ ــات آالف
العينات مــن الحمض الـنــووي الصيني DNA
وغـ ــادرت ال ـب ــاد .تــدخّ ـلــت الـحـكــومــة الـصـيـنـيــة
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ومنعت تصدير المزيد من البيانات ،وال سيّما
أن االسـتـنـتــاج آنــذاك كــان ّأن تلك «األبـحــاث»
كــانــت فــي الـحـقـيـقــة بـعـثــات عـسـكــريــة أمــريـكـيــة،
وأن عينات الحمض النووي موجّهة ألبحاث
ّ
األسلحة البيولوجية االنتقائية للعِرق.
في أطروحة علمية عن األسلحة البيولوجية،
أش ــار «ل ـيــونــارد هــوروف ـي ـتــس» و«زيـغـمــونــت
دي ـم ـب ـيــك» بـ ـ ّـأن ه ـنــاك ع ــام ــات دا ّلـ ــة ف ــي حــال
عامل بيولوجي حربيّ مُهندَس وراثيّ ًا،
وجود ٍ
ومنها ظهور مرض تجتمع فيه :غرابة أو نُدرة
نقص
غياب ،أو ٍ
أو فــرادة عاملِه المسبِّب ،مع ٍ
غير عادي ،أليّ تفسير له من علم الوبائيات.
أي ّإن مصدرَه غير واضح .ومنها أيض ًا إبداء
انتقائية عِرقية للمصابين المستهدَفين.
مــن الـجــائـحــات الـمــرضـيــة األخ ـيــرة الـتــي يـبــدو
أنها تتوافق مع إمكانية أن تكون عوامل حرب
بـيــولــوجـيــة :اإلي ــدز ،SARS ،مـتــازمــة الـشــرق
األوســط التنفسية  ،MERSإنفلونزا الطيور،
إنـفـلــونــزا الـخـنــازيــر ،فـيــروس هــانـتــا ،داء اليــم،
فـيــروس النيل الـغــربــي ،إيـبــوال ،شلل األطـفــال
(في سورية) ،داء القدم والفم ،متالزمة حرب
الخليج ،وفيروس زيكا.
وفـ ــي ال ــواق ــع ي ـع ـت ـقــد ك ـث ـيــر م ــن ع ـل ـمــاء ال ـطــب
والـفـيــروســات والــوبــائـيــات فــي الـعــالــم ّأن هــذه
وأن
ال ـف ـي ــروس ــات ك ــان ــت م ـص ـنَّ ـعــة م ـخ ـب ــري ـ ًاّ ،
إطال َقها كــان متعمَّد ًا .ينطبق األمــر أيض ًا على
الـمــوجــة األخـيــرة مــن وبــاء إنـفـلــونــزا الخنازير
في الصين الذي أثارت سياقات حدوثه كثير ًا
من األسئلة.
ويـخـتــم رومــانــوف مــاحـظــاتــه حــول التغطية
األمريكية للجائحة قائ ًال إنّه بالنسبة للفيروس
ال ـم ـس ـت ـج ــد ،ورغ ـ ــم إبـ ـ ــداء ال ـص ـي ــن اس ـت ـجــابــة
استثنائية ،ما تزال وسائل اإلعــام األمريكية
تـكــرر اتـهــامــات تنسبها إلــى «مـســؤولـيــن كبار
ف ــي ال ـح ـكــومــة األمــري ـك ـيــة» بــأن ـهــم «ي ـش ـعــرون
بالقلق» حــول مــدى «شفافية» تعامل الصين
مع الجائحة .هذا عدا عن التشكيكات الصادرة
عن مركز ضبط األمراض والوقاية األمريكي
 .US CDCومـ ــا ي ـث ـيــر ال ــده ـش ــة أيـ ـضـ ـ ًا تـلــك
االنـتـقــادات الـتــي تطالب الصين بالكشف عن
األرق ــام الــوبــائـيــة أو الـقـيــام بــإجــراءات بدهية
وم ـع ــروف ــة لـلـجـمـيــع ف ــي م ـثــل ه ــذه ال ـح ــاالت،
وال ـتــي مــن الــواضــح ّأن الـصـيــن هــي آخ ــر مَــن
يحتاج إلى أن يتم إلقاء المواعظ عليها حول
أساسات كهذه.
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بريطانيا تدخل أزمتها الجديدة

بعد سنوات من االنتظار تخرج بريطانيا من حالة االستعصاء
التي استمرت طوال فترة ما بعد استفتاء «بريكست» في
حزيران  ،2016وعلى الرغم من أن ما جرى هو خطوة نحو
تنفيذ نتائج االستفتاء ،إال أنه فعلياً يعني انتقال بريطانيا
من استعصاء يسبق األزمة إلى األزمة نفسها ،فما هي الخطوة
التالية بالنسبة لبريطانيا؟ وما هي العقبات التي يتعين على
المملكة المتحدة تجاوزها حتى تصل إلى بر األمان سالمة
و«متحدة»؟.
ǧǧعالء أبوفّراج

ما جرى فعلي ًا حتى اللحظة ،هو مصادقة
الـبــرلـمــان األوروب ــي بشكل نـهــائــي على
اتـفــاق بروكسل ولـنــدن ،حــول انسحاب
بريطانيا مــن االتـحــاد األوروب ــي ،ولكن
ما هو هذا االتفاق؟
المرحلة االنتقالية
ال يـمـكــن ال ـي ــوم ال ـح ـســم بــالـشـكــل ال ــذي
س ـت ـخ ــرج بــري ـطــان ـيــا ف ـي ــه م ــن االت ـح ــاد
األوروب ـ ــي؛ فـمــا هــو مـحـســوم ال ـيــوم ال
ي ـت ـع ــدى س ـح ــب ال ـع ـل ــم ال ـب ــري ـط ــان ــي مــن
الـبــرلـمــان األوروبـ ــي ودخ ــول الـطــرفـيــن
في ما يسمى «المرحلة االنتقالية» التي
سـتـمـتــد إل ــى  11ش ـه ــر ًا ،أي إل ــى أواخ ــر
الـعــام ال ـجــاري ،ومــا سـيـجــري فعلي ًا في
ه ــذه ال ـمــرح ـلــة االن ـت ـقــال ـيــة ه ــو مـحــاولــة
اتـفــاق بــريـطــانـيــا مــع االت ـحــاد األوروب ــي
عـلــى شـكــل الـعــاقــة بـيـنـهـمــا ،وه ــو فعلي ًا
ج ــوه ــر ال ـم ـش ـك ـل ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى َّأن
بــريـطــانـيــا أصـبـحــت تـمـلــك ال ـحــق بــإبــرام
اتـفــاقــات تـجــاريــة مــع شــركــاء جــدد بعيد ًا
عــن ضــوابــط بــروكـســل الـصــارمــة ،وهــذا
مــا يـطــرح ال ـســؤال ال ـج ـدِّي حــول مــا إذا
كــانــت بــريـطــانـيــا ستتخذ ق ــرارات تصب

ال يمكن اليوم الحسم بالشكل الذي ستخرج
بريطانيا فيه من االتحاد األوروبي فما هو
محسوم اليوم ال يتعدى سحب العلم البريطاني
من البرلمان األوروبي ودخول الطرفين في ما
يسمى «المرحلة االنتقالية»

فــي مصلحة شعبها فـعـ ًا؟ أو ستمسك
واشـ ـنـ ـط ــن ب ـق ـي ــد ب ــري ـط ــان ـي ــا ب ـ ـ ــد ًال مــن
بروكسل؟
الـ ـخـ ـط ــوط ال ـع ــري ـض ــة لـ ـه ــذه ال ـم ــرح ـل ــة
االنتقالية ستكون على الشكل التالي:
 تلتزم بريطانيا بكافة قوانين االتحاداألوروبي على امتداد الفترة االنتقالية،
ول ـك ـنّ ـهــا ل ــن تـسـتـطـيــع ال ـت ـصــويــت عـلــى
هــذه الـقــوانـيــن ،فبريطانيا خـســرت منذ
التوقيع األخـيــر مقاعدها فــي البرلمان
األوروب ـ ــي ( 73م ـق ـع ــد ًا) ،ول ــن ت ـشــارك
بريطانيا بأية قمة لالتحاد األوروبي ّإل
إذا وجهت لها دعوة.
 تــدفــع بــريـطــانـيــا مستحقاتها لــاتـحــاداألوروبي خالل الفترة االنتقالية ،وهذا
ي ـع ـنــي أن ي ـس ـت ـمــر االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
ب ـت ـم ــوي ــل ال ـخ ـط ــط الـ ـمـ ـصـ ــادق ع ـل ـي ـهــا،
وسـيـحـصــل الـمـتـقــاعــدون عـلــى رواتـبـهــم
وستظل بطاقات التأمين الصحي التي
يـحـمـلـهــا ال ـبــري ـطــان ـيــون صــال ـحــة ط ــوال
الفترة االنتقالية باإلضافة إلى َّأن حرية
التنقل ستبقى مكفولة لمواطني االتحاد
األوروبي وبريطانيا.
 لــن تُـفــرض أيــة رس ــوم جـمــركـيــة بيناالت ـحــاد األوروبـ ــي والـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة
خالل الفترة االنتقالية ،وسيتم التركيز
على إبرام االتفاق الشامل الذي سينظم
عالقة الطرفين في السنة القادمة .وهنا
تـبــدو األم ــور شــديــدة الـتـعـقـيــد فــاالتـحــاد
األوروبـ ـ ــي ال ي ــرغ ــب بـتـسـهـيــل خ ــروج
بريطانيا...
ردود أفعال وتداعيات
خــروج بريطانيا من االتـحــاد األوروبــي
س ـي ـح ـمــل دون ش ــك ت ــداع ـي ــات ك ـب ـيــرة؛
ف ـبــري ـطــان ـيــا ت ـســاهــم بـ ـ  %14م ــن ال ـنــاتــج
ال ـم ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي ل ــات ـح ــاد ،وي ـش ـكــل
الـبــريـطــانـيــون  %13مــن س ـكــان االت ـحــاد
األوروب ــي ،واأله ــمَّ ،أن بريطانيا تشكل
 %40من القوة العسكرية لقوى االتحاد
مـجـتـمـعــة ،وت ــدل هــذه األرق ــام بــاإلضــافــة
إل ــى غـيــرهــا مــن ال ـمــؤشــرات عـلــى حجم

الواضح أن
بريكست كانت
تعبيراً صارخاً
عن عالقات
غير متكافئة
داخل االتحاد
األوروبي وهو
بال شك مؤشر
ينذر بتفكك
االتحاد األوروبي
ولكن االنتقال
من بروكسل
لواشنطن لن يحل
المشكلة

الهزة التي تجري وعلى آثارها الالحقة،
ففي تصريحات الفتة أدلــى بها ميشيل
بارنييه المفاوض الرئيس لبريكست من
جهة االتحاد األوروبي ،عبّر خاللها عن
أسفه لخروج بريطانيا من االتحاد حيث
قال إن بريطانيا «اختارت االنعزال بدل
التضامن» ،وأضــاف بارنييه «نحن اآلن
أضعف مما كنا حين كنا مع ًا» ،معتبر ًا أن
هذا بات حقيق ًة راسخة وعلى الرغم من
تأكيده على ّأن االتحاد األوروبي يحترم
تصويت أغلبية البريطانيين إال أنه رأى
فــي ذل ــك نــاقــوس خ ـطــر ،وق ــال صــراح ـ ًة
إنــه يــرى أسـبــابـ ًا مشابهة ل ـ «بريكست»
ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـنــاطــق ف ــي االت ـح ــاد
األوروبــي ،لذلك دعــا بارنييه إلــى اتخاذ
خـطــوات ملموسة لعدم تـكــرار مــا جرى
مع بريطانيا ،واعتبر «بريكست» تعبير ًا
عــن الـخــوف والغضب االجتماعي يجب
اإلص ـغــاء لــه ج ـيــد ًا .وف ــي الـسـيــاق نفسه
رأى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون
فيما جرى «إشــارة إنــذار تاريخية يجب
سماعها فــي كــل بلد مــن بلداننا» ،ورأى
الرئيس الفرنسي أن حملة «بريكست»
كــانــت تـقــوم عـلــى «األك ــاذي ــب والـمـبــالـغــة
وال ـت ـب ـس ـي ــط» ،مـ ـحـ ــذر ًا م ــن ت ــأث ـي ــر ه ــذا
الـنــوع مــن األكــاذيــب على «الديمقراطية
الغربية».
ي ـم ـك ــن أن ي ـح ـم ــل خ ـ ـ ــروج ب ــري ـط ــان ـي ــا
تــداع ـيــات عـلــى وحــدتـهــا أي ـض ـ ًا ،فتتعالى
األصــوات في اسكتلندا لتنظيم استفتاء
جديد لتخرج من المملكة المتحدة وتنال
اس ـت ـق ــال ـه ــا ،وي ـن ـظ ــم الـ ـح ــزب الــوط ـنــي
اإلسـكـتـلـنــدي ،بـقـيــادة نـيـكــوال ستيرغن
ح ـم ـلــة ت ـع ـب ـئــة واسـ ـع ــة وغ ـي ــر مـسـبــوقــة
ترافقت مع خروج بريطانيا من االتحاد
األوروب ــي ،وتـظـهــر اسـتـطــاعــات الــرأي
األول ـيــة أن نـسـبــة الـمــؤيــديــن السـتـقــال
إسـكـتـلـنــدا تـخـ َّـطــت  %50بــالـفـعــل ،وعـلــى
الرغم من أن هذا الموضوع يُعد شائك ًا
بالمعنى السياسي ،وال يمكن التنبؤ حق ًا
بـمـجــريــاتــه ّإل أن ــه يُـعــد مــؤشــر ًا لطبيعة
التحديات القادمة في الداخل البريطاني.
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في أي اتجاه ستذهب بريطانيا
إذا كــانــت مـشـكـلــة بــريـطــانـيــا األســاسـيــة
هي أن عالقتها مع االتحاد األوروبــي
ال ي ـم ـكــن اع ـت ـب ــاره ــا ع ــاق ــة م ـت ـســاويــة
مــن حـيــث مـصــالــح الـطــرفـيــن ،إذ دفعت
بــريـطــانـيــا حـســب بـعــض الـتـقــديــرات 13
م ـل ـي ــار ج ـن ـيــه إس ـت ــرل ـي ـن ــي ل ـبــروك ـســل،
ص ـ ـ ــرف مـ ـنـ ـه ــم االتـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي
عليها  4مـلـيــارات فـقــط ،هــذا يـعـنــي ّأن
بريطانيا دفعت  9مليارات جنيه دون
مقابل ملموس ،أي إن بريطانيا ترى
فـ ــي خ ــروجـ ـه ــا ه ـ ــذا م ـص ـل ـحــة وط ـن ـيــة
وهـ ــذا م ــا يـضـعـهــا ال ـي ــوم أمـ ــام مـفـتــرق
طـ ــرق ،فــال ـخ ـطــوة ال ـبــري ـطــان ـيــة تــاقــي
ترحيب ًا شــديــد ًا مــن الــواليــات المتحدة
األمــريـكـيــة وتـتـعـهــد واشـنـطــن أن تقدم
لـبــريـطــانـيــا عــروض ـ ًا لـلـتـبــادل الـتـجــاري
ب ـيــن ال ـب ـلــديــن تُـ ـع ــوض بــري ـطــان ـيــا عــن
عالقتها مــع االتـحــاد األوروب ــي ،ولكن
إذا مــا نـظــرنــا إلــى الـمــوضــوع مــن هــذه
ال ـ ــزاوي ـ ــة ي ـج ــب ع ـل ـي ـنــا أن نـ ـس ــأل إذا
ك ــان ــت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة األمــري ـك ـيــة
قــادرة فعلي ًا على انتشال بريطانيا من
مـحـنـتـهــا ،وإذا كــانــت غـيــر قـ ــادرة على
ذلــك فـهــل يـكــون خ ــروج بــريـطــانـيــا من
االتـحــاد األوروب ــي يعني سعي ًا صادق ًا
لـمـصـلـحــة الـبــريـطــانـيـيــن؟ هــل سـيـكــون
ب ـم ـقــدور ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة أن تـقــدم
عـ ــروضـ ـ ًا أف ـض ــل م ــن الـ ـعـ ــروض ال ـتــي
ستقدمها الصين أو حتى روسيا التي
أعلن سفيرها في لندن استعداد بالده
لتقديم مقترحاتها بهذا الخصوص؟
الـ ــواضـ ــح ،أن بــري ـطــان ـيــا ك ــان ــت ت ـع ـب ـيــر ًا
صارخ ًا عن عالقات غير متكافئة داخل
االتحاد األوروبي ،وهو بال شك مؤشر
يـنــذر بـتـفـ ُّكــك االت ـحــاد األوروبـ ــي ،ولـكـنّ
االن ـت ـق ــال م ــن ب ــروك ـس ــل إلـ ــى واش ـن ـطــن
ل ــن ي ـحــل ال ـم ـش ـك ـلــة ،هـ ــذا إذا اف ـتــرض ـنــا
َّأن ان ـت ـقــا ًال ك ـهــذا يـمـكــن أن ي ـم ـرّ بـشـكـ ٍـل
سلس ودون عراقيل من دول االتحاد
األوروبي ،يكون من شأنها تسريع هذا
االنهيار.
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جرى في الـ 19من الشهر الماضي اجتماع
مؤتمر برلين حول ليبيا ،استمرارًا
للمساعي الروسية منذ اللقاء الذي جرى
في موسكو لبحث آليات التهدئة والحل
السياسي.

ǧǧمالذ سعد

حــدث االجـتـمــاع دون حـضــور طــرفــي الـنــزاع
ال ـل ـي ـب ـي ـيــن ،رئ ـي ــس ح ـكــومــة ال ــوف ــاق الــوط ـنــي
فــايــز ال ـســراج وقــائــد الـجـيــش الــوطـنــي الليبي
المشير خليفة حفتر كما أوضحت المستشارة
األلـمــانـيــة إنجيال مـيــركــل ،إال أنهما حـضــرا إلى
بــرل ـيــن وجـ ــرى ّإطـ ــاع ك ـ ًـا مـنـهـمــا ع ـلــى سـيــر
المباحثات.
نتائج المؤتمر
بـعــد انـتـهــاء الـمــؤتـمــر أك ــدت مـيــركــل أن جميع
الدول المشاركة متفقة على أن ال حل عسكري ًا
فــي ليبيا ،وجــرى الحديث عــن خطة «تسوية
شــامـلــة» ،وج ــاء فــي الـبـيــان الـخـتــامــي «نــرحــب
ب ــال ـت ــراج ــع ال ـم ـل ـم ــوس ل ـم ـس ـتــوى ال ـع ـن ــف فــي
ليبيا منذ  12يناير والمفاوضات المنعقدة في
مــوسـكــو يــوم  13يـنــايــر» مـضـيـفـ ًا «ونــدعــو كل
الجهات المعنية إلى مضاعفة جهودها لتحقيق
وق ـ ــف م ـس ـت ــدام ل ــأع ـم ــال ال ـق ـت ــال ـي ــة وخ ـفــض
الـتـصـعـيــد ووق ــف إط ــاق ال ـنــار بـشـكــل دائ ــم»،
ومشدد ًا على «وقف كل التحركات العسكرية
من قبل طرفي النزاع أو في إطار تقديم الدعم
الـمـبــاشــر ألي مــن الـطــرفـيــن عـلــى كــل أراض ــي
ليبيا منذ بداية عمل وقف إطالق النار» ،إضافة
إلــى «ات ـخــاذ إج ــراءات تسهم فــي تـعــزيــز الثقة
بينهما ،مثل عمليات لتبادل األســرى» .وتعهد
ال ـمــو ِّق ـعــون ع ـلــى ال ـب ـيــان «ب ــاالل ـت ــزام ال ـصــارم
والكامل باحترام وتطبيق الحظر على توريد
األسلحة إلى ليبيا وفق القرار الدولي .»1970
واالتـ ـف ــاق ع ـلــى «إن ـش ــاء ج ـيــش وط ـنــي لـيـبــي
مــوحــد وش ــرط ــة وق ـ ــوات أم ــن م ــوح ــدة تـحــت
إدارة ال ـس ـل ـطــات ال ـمــدن ـيــة ال ـمــركــزيــة» .وذك ــر

ال ـمــو ّقِ ـعــون «تـشـكـيــل لـجـنــة الـمـتــابـعــة الــدولـيــة
تحت رعاية األمم المتحدة لمواصلة التنسيق
بشأن نتائج مؤتمر برلين».
تُ ـع ــد ن ـتــائــج مــؤت ـمــر بــرل ـيــن ت ـق ــدم ـ ًا سـيــاسـيـ ًا
هــام ـ ًا بــالـنـسـبــة لــأزمــة الـلـيـبـيــة لــم يـجـ ِر مثله
سابق ًا ،وبصرف النظر عن موضوعة تنفيذ
ب ـن ــوده ف ــوري ـ ًا إال أن ــه ق ــد ف ـتــح ب ــاب ـ ًا واس ـع ـ ًا
إلطالق عملية سياسية دولية وبرعاية األمم
المتحدة ضمن إطار يخدم مصلحة الليبيين،
وس ــط ضـعــف دور ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عن
الـعـبــث فــي الـمـشـهــد ،عــانـيــة عـلــى األق ــل ،وقــد
أوجــد المؤتمر بنتائجه ردود فعل إيجابية
عند جميع األطراف بما فيه الطرف التركي،

وقــد صــرح المتحدث باسم الرئاسة التركية
أن «مــؤتـمــر بــرلـيــن يُـعـدّ فــرصــة مهمة لوقف
حل سياسي في
إطــاق النار والتوصل إلى ٍّ
ليبيا».
الجزائر تأخذ المبادرة
وق ــال الــرئـيــس ال ـجــزائــري عـبــد الـمـجـيــد تـبــون
خ ـ ــال ال ـم ــؤت ـم ــر «نـ ـحـ ــن م ـط ــال ـب ــون ب ــوض ــع
خـ ــارطـ ــة ط ــري ــق واضـ ـحـ ــة ال ـم ـع ــال ــم وم ـل ــزم ــة
لـلـطــرفـيــن ،تـشـمــل تـثـبـيــت ال ـهــدنــة وال ـك ــف عــن
تزويد األطــراف الليبية بالسالح إلبعاد شبح
الحرب عن كل المنطقة» ،مضيف ًا إن «الجزائر
م ـس ـت ـعــدة إلي ـ ــواء هـ ــذا الـ ـح ــوار ال ـم ــرج ــو بـيــن

الليبيين» .األمر الذي جرى في  23من الشهر
نفسه تحت اسم «دول جــوار ليبيا» بحضور
وزراء الخارجية خلص إلى تأكيد المجتمعين
عبر بـيــان ختامي إلــى «ضــرورة دعــم المسار
السياسي».
الدولي إلى اإلقليمي إلى التطبيق
من َّ
يمثل اجتماع موسكو السابق ومؤتمر برلين
المنصة الدولية التي أمكن من خاللها التوافق
بــال ـخ ـطــوط ال ـعــامــة ع ـلــى ح ــل األزمـ ــة الـلـيـبـيــة،
ليأتي اجتماع «دول جوار ليبيا» كبُعدٍ إقليمي
يكون حام ًال وراعي ًا لمخرجات مؤتمر برلين
على األرض..

هل يشهد اليمن ترجمة لتوازن جديد؟
يشهد اليمن تصعيدًا عسكرياً جديدًا بعد هدوء نسبي
تال اتفاق الرياض ،ويعتبر التصعيد الحالي األعنف منذ
ثالث سنوات ،ويجري على ثالثة محاور أساسية ،وهي
مديرية نهم شرق صنعاء ،ومحافظة الجوف شمال شرقي
العاصمة ،ومحافظة مأرب في شرقيها ،وعلى الرغم من َّأن
الخسائر كبيرة في صفوف الطرفين ّإل َّأن طبيعة التصعيد
تعطي مؤشرات جدية على تبدل في التوازنات على األرض.
ǧǧعتاب منصور

بعد تهدئة على مــدار الشهر الماضي
بـ ـ ـ ـ ــدأت سـ ـلـ ـسـ ـلـ ــة مـ ـ ــن ال ـ ـخ ـ ـط ـ ــوات
ال ـت ـص ـع ـيــديــة ت ـج ــري م ــن ال ـطــرف ـيــن،
أبرزها عملية «البنيان المرصوص»
التي أطلقتها جماعة «أنصار اهلل».
«البنيان المرصوص»
قال يحيى سريع المتحدث العسكري
باسم الجماعة في مؤتمر صحفي إن
«خسائر العدو بلغت أكثر من 3500
قـتـيــل وم ـص ــاب وأس ـي ــر» مـضـيـفـ ًا إن

ع ـ ــدد ًا ك ـب ـي ــر ًا م ــن قـ ـي ــادات ال ـت ـحــالــف
قــد الق ــوا مـصــرعـهــم مــؤكــد ًا أن أعــداد
الـقـتـلــى «ت ـج ــاوزت  1500بــاإلضــافــة
إلى مئات األسرى» ،وعلى الرغم من
تكثيف الـغــارات الـجــويــة الـتــي تشنها
قوات التحالف التي تقودها الرياض
وال ـت ــي وص ـلــت إل ــى  250غـ ــارة ،إال
أن قــوات «أنـصــار اهلل» تـحــرز تقدم ًا
مـلـحــوظـ ًا فــي ال ـم ـيــدان .وقــامــت فــرق
اإلع ـ ـ ــام الـ ـح ــرب ــي ب ـن ـش ــر ع ـ ــدد مــن
الـتـقــاريــر ال ـتــي تــوثــق خـســائــر قــوات
ال ـت ـحــالــف وان ـت ـصــارات ـهــم الـعـسـكــريــة.
وه ــذا مــا أك ــده تـقــريـرٌ نـشــرتــه وكــالــة
«أس ــوشـ ـيـ ـت ــد بـ ـ ــرس» الـ ـ ــذي ي ـش ـيــر
إل ــى ال ـت ـقــدم الـ ــذي ت ـح ــرزه الـجـمــاعــة
ع ـلــى األرض ،وقـ ــدم م ـج ـمــوعــة مــن
الخبراء الدوليين تقرير ًا إلى مجلس
األمــن يؤكد َّأن «الحوثيين» حصلوا
عـلــى أسـلـحــة نــوعـيــة جــديــدة وبـيـنـهــا
ن ــوعٌ جــدي ـدٌ مــن ال ـطــائــرات بــا طـيــار
مــن ط ــراز دل ـتــا ون ـم ــوذجٌ جــدي ـدٌ من
صواريخ كروز البرية.

داللت أولية
إذا ك ــان ات ـفــاق ال ــري ــاض والـتـهــدئــة
الـتــي شـهــدهــا الـيـمــن تـعـتـبــر تــرجـمــة
لتوازن إقليمي ودولي محدد ،فإن
ق ـ ــدرة أحـ ــد األط ـ ـ ــراف ع ـل ــى خ ــرق
هــذا الـتــوازن تحمل داللــة أكبر من
اليمن وأوســع مــن كونها تطورات
عـسـكــريــة ،فــالـمـنـطـقــة تـشـهــد تـحــو ًال

م ـنــذ اغ ـت ـي ــال ق ــاس ــم س ـل ـي ـمــانــي فــي
العراق ،وهذا التغيير قد يحمل معه
تـبــد ًال ملموس ًا فــي الـتــوازنــات ،فــإذا
كــانــت ج ـمــاعــة «أن ـص ــار اهلل» تــرى
أن ال ــوض ــع ع ـل ــى األرض يـسـمــح
لها بموقع أفـضــل ســواء تــم تثبيته
عـسـكــريـ ًا أو عــن طــريــق مـفــاوضــات
جــديــدة ف ـهــذا يـعـنــي أن الـسـعــوديــة

بـ ــاتـ ــت أض ـ ـع ـ ــف ،وال ن ـن ـس ــى ه ـنــا
أن ال ـس ـعــوديــة كــانــت دائ ـم ـ ًا مـمـثـ ًا
ل ـ ـ ــإرادة األم ــري ـك ـي ــة ف ــي الـمـنـطـقــة
وهذا ما سينتج عنه -إذا ما جرى
ت ـث ـب ـي ـتــه فـ ــي ال ـي ـم ــن– س ـل ـس ـلــة مــن
الـتـغـيـيــرات فــي الـمـنـطـقــة لــن يـكــون
الـ ــوجـ ــود األم ــري ـك ــي ف ــي الـمـنـطـقــة
بمنأى عنها
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في مسيرات
حاشدة رفضًا
لـ«صفقة
القرن»
بمنطقة األغوار
الفلسطينية ،شرقي
الضفة ،فيما أصيب شبان فلسطينيون
بمواجهات مع قوات العدو في مخيم
العروب ،ومواجهات أخرى عند المدخل
الشمالي لمدينة بيت لحم.
•صرح المتحدث
باسم الرئاسة
الروسية
دميتري
بيسكوف
يوم األحد «بأنه
يمكن بالعين
المجردة رؤية َّأن صفقة القرن ال تتوافق مع
عدد من قرارات مجلس األمن الدولي».
•كشف تقرير
لمؤسسة
«هيريتيدج»
األمريكية،
َّأن تحقيق
مساءلة الرئيس
دونالد ترامب ،الذي
بدأه نواب الحزب الديمقراطي منذ كانون
الثاني في السنة الماضية ،كلف دافعي
الضرائب نحو  3ماليين دوالر على األقل.

مع بدء الحديث فعلياً عن إنهاء الوجود األمريكي في العراق بعد االستهداف اإليراني لقاعدتين عسكريتين أمريكيتين ،دخل العراق مرحلة جديدة
مفتوحة على احتمالين :توتير أعلى ،أو انفراج أقرب.
ǧǧيزن بوظو

ُأع ـ ـل ـ ــن يـ ـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت  1ش ـ ـبـ ــاط عــن
تــوافــق الـكـتــل الـنـيــابـيــة ال ـعــراق ـيــة على
تكليف مـحـمــد تــوفـيــق ع ــاوي رئـيـسـ ًا
لـلـحـكــومــة بـعــد مـجــاذبــات وتـســويـفــات
اس ـت ـم ــرت ح ــوال ــي ال ـش ـهــريــن ،وســط
رف ــض ال ـش ــارع ال ـعــراقــي ل ـل ـعــاوي...
جـ ــاء هـ ــذا «الـ ـتـ ــوافـ ــق» ب ـع ــد تـسـلـســل
ع ــددٍ مــن األح ــداث ب ــدء ًا مــن التصعيد
ال ـع ـس ـك ــري األمـ ــريـ ـكـ ــي م ـن ــذ اغ ـت ـي ــال
سليماني واستهداف إيران للقاعدتين
ال ـع ـس ـك ــري ـت ـي ــن األم ــري ـك ـي ـت ـي ــن مـ ــع مــا
ت ـب ـعــه م ــن إقـ ـ ــرار ال ـب ــرل ـم ــان ال ـع ــراق ــي
ت ـشــري ـع ـ ًا ي ـق ــود ن ـحــو إن ـه ــاء ال ــوج ــود
العسكري األجنبي فــي الـبــاد ،وعلى
رأسـ ــه األم ــري ـك ــي ،وت ـع ــرض ال ـمــواقــع
األمــري ـك ـيــة الـعـسـكــريــة والــدبـلــومــاسـيــة
إلى استهدافات صاروخية بشكل شبه
يوميّ.
قبل وبعد
ن ـش ـيــر إلـ ــى ت ـتــالــي األحـ ـ ــداث ال ـســابــق
وتــأثـيــره بمقارنته مــع أزمــة الحكومة
ال ـع ــراق ـي ــة ق ـب ـل ـهــا ،ح ـيــث كـ ــان مـجـلــس
الـ ـ ـن ـ ــواب والـ ــرئ ـ ـيـ ــس بـ ــرهـ ــم ص ــال ــح،
ي ـت ـج ــاذب ــون ويـ ـتـ ــرامـ ــون م ـســؤول ـيــة
ت ـح ــدي ــد رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـمُ ـق ـب ــل،
وصـ ـ ــو ًال إلـ ــى مـ ـغـ ــادرة ب ــره ــم صــالــح
ب ـ ـغـ ــداد مـ ـت ــوجـ ـهـ ـ ًا إلـ ـ ــى أرب ـ ـيـ ــل دون
توضيحات فــي حينه ،مــا أثــار شكوك ًا
حـ ــول اس ـت ـقــال ـتــه م ــن ع ــدم ـه ــا ،خــاصــة

بـ ـعـ ــد ت ـ ـهـ ــديـ ــده ب ـ ـهـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ب ـس ـبــب
األزم ــة الـسـيــاسـيــة ،لـكــن وبـعــد الـصــدام
األمريكي -اإليراني تكثفت الزيارات
الــدبـلــومــاسـيــة األمــري ـك ـيــة إل ــى ال ـعــراق
وكان من أواخرها لقاءات عبد المهدي
وبــرهــم صــالــح ورئـيــس حـكــومــة إقليم
كــردسـتــان ال ـعــراق نـيـجــرفــان بــارزانــي
م ـ ــع ت ـ ــرام ـ ــب وبـ ــومـ ـبـ ـيـ ــو وجـ ـيـ ـف ــري
وغـيــرهــم ،لـتـتـحـوّل تـصــريـحــات صالح
نحو لهجة حاسمة تهدد بقيامه بعملية
التكليف إذا مــا فـشــل مجلس الـنــواب
مجدد ًا ،ليسارع األخير وخالل يومين
إلــى اعتماد عـ ّـاوي ،والــذي كما يبدو
كان متفق ًا عليه منذ حين.
تزكية أمريكية
علوي عن سابقيه بوصفه
ال يختلف ّ
ابـ ــن م ـن ـظــومــة ال ـت ـحــاصــص ال ـعــراق ـيــة
تاريخي ًا ،ويعمل لصالحها ،حيث كان
نــائ ـب ـ ًا ووزيـ ـ ــر ًا ل ــات ـص ــاالت م ـنــذ عــام
 ،2006األمـ ــر الـ ــذي ي ــدرك ــه ال ـش ــارع
ال ـع ــراق ــي ويُ ـع ـلــن مــوق ـفــه ال ــراف ــض لــه
ع ـش ـيــة ت ـك ـل ـي ـفــه ،إال أن ع ـ ـ ّـاوي اآلن
جــاء نتيجة ت ــوازنٍ اضـطــراري بالحد
األدنــى بين ال ُكتل بعد ضغطٍ أمريكي
عُ ـبَّ ــر ع ـنــه ب ـت ـصــري ـحــات ب ــره ــم صــالــح
نفسه ،وبـعــد إعــان تكليفه ،حــاز على
تزكية من الخارجية األمريكية ببيان
صدر عنها.
عناوين مختلفة النسحاب فعلي
إن الـتــواجــد العسكري األمــريـكــي في

العراق بدأ بالسير فعلي ًا نحو انتهائه
وبـشـكــل مـتـســارع مـنــذ اغـتـيــال قــاســم
الـسـلـيـمــانــي ،حـيــث تـتـعــرض الـقــواعــد
ال ـع ـس ـك ــري ــة األم ــريـ ـكـ ـي ــة والـ ـسـ ـف ــارة
األمريكية في المنطقة الخضراء إلى
قـصـفٍ صــاروخــي بشكل شـبــه يــومـيّ
ودون ردّ أمــريـكــي أبـعــد مــن بـيــانــات
االس ـت ـن ـكــار واإلدان ـ ـ ــة ،وس ــط تــواتــر
أخ ـبــار م ـتــوازيــة مـعـهــا تـفـيــد بـتــرحـيــل
أع ـ ــداد م ــن الـ ـقـ ــوات األم ــري ـك ـي ــة عـبــر
ال ـمــروح ـيــات بـسـبــب إصــاب ـت ـهــم بـهــذه
الـصــواريــخ أو مــن الـضــربــة اإليــرانـيــة
الـســابـقــة ،ليجري تحت هــذا المسمى
خ ـف ــض ع ـ ــدد ال ـ ـقـ ــوات دون إعـ ــان
واضـ ــح ع ــن عـمـلـيــة ان ـس ـحــاب فـعـلـيّــة.
وف ــي ال ـم ـقــابــل ،ت ـجــري الـمـمــاطـلــة في
عـ ــدم إع ـ ــان «االنـ ـسـ ـح ــاب» بــذري ـعــة
ت ـن ـشّ ــط ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ــش» مـ ـج ــدد ًا،
ل ـت ـظ ـهــر ت ـص ــري ـح ــات م ـت ـع ــارض ــة بـيــن
وزارة الــدفــاع األمــريـكـيــة والـحـكــومــة
الـ ـعـ ــراقـ ـيـ ــة عـ ـل ــى ع ـ ـ ــودة اس ـت ـئ ـن ــاف
الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة الـمـشـتــركــة ضد
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة م ــن عــدم ـهــا،
نضيف إلى ذلك أيض ًا عمليات «إعادة
ال ـت ـم ــوض ــع» ال ـت ــي ت ـجــري ـهــا ال ـق ــوات
األمريكية.
إعادة تشكيل وإنتاج النظام؟
ال ـخ ــروج األم ــري ـك ــي م ــن ال ـع ــراق أم ـرٌ
مـحـتــم تــدركــه واشـنـطــن ج ـيــد ًا ،وعليه
فإنها تحاول االستفادة من وجودها
ال ـمــؤ َّقــت اآلن ع ـبــر م ـح ــاوالت إع ــادة

ت ـش ـك ـي ــل الـ ــوضـ ــع ال ـ ـعـ ــراقـ ــي مـ ـجـ ــدد ًا
بمنظومة الـتـحــاصــص بــالـحــد األدنــى،
عـبــر تكليف عــاوي رئـيـسـ ًا للحكومة
وب ـ ــدء ع ـم ـلــه ن ـحــو ت ـش ـك ـي ـل ـهــا ،ل ـشــراء
الـ ـمـ ــزيـ ــد م ـ ــن ال ـ ــوق ـ ــت ،وصـ ـ ـ ــو ًال إل ــى
االن ـت ـخ ــاب ــات وإعـ ـ ــادة إنـ ـت ــاج ال ـن ـظــام
ل ـن ـف ـســه ،وب ــال ـح ــد األعـ ـل ــى م ـح ــاوالت
تـقـسـيــم ال ـعــراق عـبــر تــأزيــم الـخــافــات
والـتـنــاقـضــات الـسـيــاسـيــة بـيــن مختلف
الكتل ضمن ثالوث التحاصص.
 ...أو انتهاؤه تماماً نحو التغيير
لكن بالنسبة لـلـحــراك الـعــراقــي ،فإنه
ومـنــذ انـطــاقــه قـبــل  4أشـهــر وحـتــى
اآلن مـ ــا مـ ــن ج ـه ــة س ـي ــاس ـي ــة ت ـع ـبّــر
ع ـنــه أو ت ـم ـث ـلــه ،ورغـ ــم هـ ــول الـقـمــع
الـجــاري بحقه والتصعيد العسكري
األم ــريـ ـك ــي األخـ ـيـ ــر فـ ــي بـ ـ ــاده ،إال
أنــه بـقــي مـسـتـمــر ًا بـنـشــاطــه وفــارض ـ ًا
نفسه ووزنه في المعادلة ...ال يمكن
الـتـنـبــؤ بـكـيـفـيــة ت ـطــور األح ـ ــداث ،إال
ّأن الـسـمــت ال ـعــام بــالـنـسـبــة لـلـتــواجــد
األمريكي لم يعد حيال إمكانية بقائه
أو ان ـس ـح ــاب ــه ،ب ــل بـ ــات ض ـمــن خــط
االنسحاب فعلي ًا ،مما يجعل التحدي
األول اآلن ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـعــراق ـي ـيــن
ه ــو ال ـت ـصــدي س ـيــاس ـي ـ ًا واج ـت ـمــاع ـي ـ ًا
لمحاوالت التوتير التي تعمل عليها
واش ـن ـط ــن ،ومـ ــع ان ـس ـح ــاب ــه ،يـصـبــح
العمل على تغيير كامل بنية النظام
العراقي في تياراته أمر ًا أكثر إمكاني ًة
وبيد الشعب العراقي ليديره.

•قال الرئيس
الصربي
أليكسندار
فوسيتش في
مؤتمر صحفي
إن صربيا
لديها عالقات
ممتازة مع روسيا
والصين ،وستواصل تطويرها ،على غرار
الدول األوروبية الرائدة ،وبالرغم من بعض
الضغوطات الغربية.
•أكدت شركة غاز
بروم الروسية
أنها ص ّدرت
أول مليار متر
مكعب من الغاز
الطبيعي إلى
خط أنابيب السيل
التركي المكتمل بناؤه
حديثاً ،حيث دخل حوالي  %54من هذه الكمية
إلى سوق الغاز التركي ،بينما عبر  %46منها الحدود
التركية البلغارية.
•وفقاً لتقرير
أعده مركز
اليابان للبحوث
االقتصادية،
ستشكل األسواق
النامية في الصين والهند  %36من الناتج
المحلي اإلجمالي العالمي بحلول عام ،2060
أي ما يوزاي حصة الواليات المتحدة والدول
األوروبية مجتمعة.
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إعالم بديل ديمقراطي

شهد العقد الماضي انحسارًا سريعاً في صناعة الصـحافة حول العالم .ففي الواليات المتحدة على سبيل المثال ،حيث
وجد أكبر عدد منافذ إعالمية في العالم ،انخفض عدد الق ّراء بشكل مستمر مؤدياً إلى تقليص عدد العاملين في هذه
إن ما يطلق عليه اسم «الصـحافة الحقيقية» في طور االندثار ،والمعلومات الزائفة تنتشر مكانها.
الصناعة للنصفّ .
ونظامنا لإلعالم العام– وهو الذي يفترض به أن يلعب دور شبكة األمان التي تنقذنا من عدم دعم السوق للصحافة–
إن نظام اإلعالم حول العالم ،بدءًا من انهياره لصالح
بات مفقرًا لدرجة هائلة بالمقارنة مع منافسيه المعولمينّ .
نموذج العمل المعتمد على اإلعالنات ووصو ًال إلى المنصات االحتكارية المهيمنة ،مثل فيسبوك وغوغل ،يواجه أزمة
بنيوية تنخر فيه حتى العمق.

ǧǧفيكتور بيكاردǧ
     تعريب وإعداد :عروة درويش

لــم يـتـمـكــن اإلعـ ــام ال ـت ـجــاري يــوم ـ ًا مــن تلبية
الحاجات الديمقراطية لمجتمعاتنا ،لكن اليوم
بات واضح ًا بشكل فاقع ّأن السوق غير قادرة
ع ـلــى تــزويــدنــا ح ـتــى ب ــأدن ــى درجـ ــات اإلع ــام
اإلخ ـ ـب ـ ــاري– ال ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد ال ـم ـح ـ ِّل ــي وال
الــدولــي– ال ــذي تـحـتــاجــه الــديـمـقــراطـيــات حتى
تكتمل وتستمرّ .إن أيّ جهد يسعى إلى إعادة
إنـتــاج الـصـحــافــة الحقيقية يـجــب أن ي ــدرك ّأن
السوق هي المدمر لإلعالم وليست المخ ّلص.
النزعة التجارية موجودة في قلب هذه األزمة،
وإزالتها قد يكون هو العامل المحوّل هنا.
ّإن إدراكـ ـن ــا ل ـعــدم وجـ ــود ح ـ ّـل ســوقــي لــأمــر
وتـ ــوقـ ـفـ ـنـ ــا ع ـ ــن اإليـ ـ ـمـ ـ ــان األع ـ ـم ـ ــى ب ـ ـقـ ــدرات
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـخ ــارق ــة كـفـيـلــة بـجـعـلـنــا نـبـحــث
بجديّة عن البدائل غير السوقية .وعندما نفعل
هذا فنحن في الحقيقة نتجرأ على تخيّل نظام
إعــام عــامّ جديد مالئم للعصر الــرقـمــي ،نظام
يـفـضّــل الــديـمـقــراطـيــة عـلــى الــربــح .إنّ ــه الـنـظــام
اإلعالمي الــذي سينهي الصمت في المجتمع،
وي ـ ـجـ ــرؤ بـ ـص ــاب ــة عـ ـل ــى مـ ــواجـ ـهـ ــة أصـ ـح ــاب
السطوة .نظام إعالمي يُبقي التركيز قائم ًا-
كفوهة بندقية ال تتزحزح -على تغيّر المناخ
والالمساواة المفرطة وعزل الجماهير وبقية
ح ــاالت ال ـط ــوارئ االج ـت ـمــاع ـيــة .ن ـظــام يـعــامــل
الطبقة العاملة على أنّها أكثر من مجرّد فكرة
هامشية.
ّإن تــاريــخ الـصـحــافــة الـعــالـمـيــة ي ـقــدم لـنــا أمـثـلــة

مـقـتـضـبــة ع ــن أن ـظ ـمــة بــدي ـلــة مـمـكـنــة ،بـ ــدء ًا مــن
تـجــارب الـمـنـصــات الـعـمــالـيــة ،م ــرور ًا بالصحف
الـمـمـلــوكــة لـلـمـجـتـمـعــات الـمـحـلـيــة والـتـعــاونـيــات
اإلعالمية والحصة من التمويل العام و ّكــل ما
كــان يعبر يــومـ ًا عــن صحافة جــذريــة مــزدهــرة.
لكنّ هذه األمثلة كانت لحظات استثنائية في
تاريخ معظمه تمثيل كــاذب واستبعاد ونزعة
ٍ
تجارية مفرطة وإخـفــاق سوقي منهجي .لكن
ليس مــن الـضــروري أن يبقى األمــر على هذا
النحو ،فالنظام اإلعــامــي البديل ممكن عملي ًا
ون ـظ ــري ـ ًا ،ن ـظ ــام دي ـم ـقــراطــي يـحـكـمــه الـجـمـيــع
ويدافع عن الجميع.
نزع الطابع التجاري
تحتاج الديمقراطية وحكم الشعب لنفسه كي
تـقــوم إلــى أعـمــدة صـلـبــة ،أحــدهــا هــو الصحافة
ال ـح ـرَّة .لـكــن نـ ــادر ًا مــا نـعـكــس مــا نـتـعـلـمــه في
ال ـم ــدرس ــة ع ـلــى ال ـب ـنــى وال ـس ـي ــاس ــات ال ــازم ــة
لـتـحـقـيــق الــدي ـم ـقــراط ـيــةّ .إن ف ـق ــدان الـصـحــافــة
الفاعلة وتفشي اإلعالم الزائف مشكلة بنيوية
تتطلب بالتالي حلو ًال بنيوية .األمــر على هذا
النحو :لدينا مشكلة نقص مشاركة الجمهور
في صناعة القرار ،وتتطلب بالتالي حصة أكبر
في رسم السياسات.
ّإن مهمة إحياء نموذج صحافة ال يهدف إلى
الربح من رمــاد اإلعــام الميت المغطى برماد
ال ـســوق ،يـتـجــاوز بـشـكــل كـبـيــر م ـج ـرّد إنـعــاش
ع ـصــر ذه ـب ــي ب ــائ ــد أو ال ـح ـفــاظ ع ـلــى الــوضــع
ال ــراه ــن الـ ـغ ــارق ف ــي ال ــامـ ـس ــاواة وال ـت ـم ـي ـيــز.
م ـس ـت ــرش ــد ًا ب ــاالل ـت ــزام ب ـض ـمــان ي ـم ـ ِّكــن جـمـيــع
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أفــراد المجتمع مــن الحصول على المعلومات
وخ ـلــق إعــام ـهــم ال ـخ ــاص ،س ـي ــزودن ــا الـنـظــام
البديل بقاعدة قوية للمزيد مــن الديمقراطية.
والخطوة األولى الضرورية للوصول إلى هذا
النظام تمرّ عبر نزع الطابع التجاري.
هـنــاك فــي الـعـمــوم أربـعــة مخططات لتساعدنا
على نزع الطابع التجاري عن الصحافة وخلق
نـظــامـنــا ال ـعــام الـحـقـيـقــي .أرب ـعــة أن ـمــاط تفكير،
يــرت ـكــز ك ـ ّـل واحـ ــد مـنـهــا ع ـلــى مـنـطــق مـخـتـلــف
لـمـقــاومــة الــرأس ـمــال ـيــة :الـتـحـطـيــم وال ـتــرويــض
والـ ـهـ ــروب وال ـن ـح ــت .ب ـعــد ت ـقــديــر ال ـخ ـي ــارات
األربـعــة يمكننا أن نــرى بـ ّـأن اعـتـمــاد ترويض
ون ـح ــت ال ـع ــاق ــات الــرأس ـمــال ـيــة ف ــي آن واح ــد
ه ــو ال ـط ــري ــق األمـ ـث ــل ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى أف ـضــل
إس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ـس ـتــدامــة لـلـتـغـيـيــر .ال ـتــرويــض
هو أن نستخدم البنى المادية للنظام الحالي
من أجــل تحسين حياة الناس اليومية ،بينما
النحت أن نخلق بنى جديدة كلي ًا يمكنها بشكل
متزايد أن تستبدل الـنـمــاذج التجارية القائمة
حالي ًا.
تطبيق هذه الرؤية اإلستراتيجية على نظامنا
اإلعالمي يمكن أن يتم ضمن خمس مقاربات
عامة:
إنـشــاء «خـيــارات عمومية» غير ربحية وغير
تجارية تعتمد بشكل كلي على األموال العامة،
مـقـسـمــة بـيــن مـسـتــويــي الـمــؤسـســات الــوطـنـيــة
والشبكات المحلية األضيق نطاق ًا.
ك ـس ــر االحـ ـتـ ـك ــارات اإلع ــام ـي ــة وم ـن ــع إن ـش ــاء
الــوســائــل األول ـي ـغــارش ـيــة مــن خ ــال الـتـضـيـيــق
ألق ـص ــى ح ــد ع ـلــى م ــؤس ـس ــات ت ـع ـظ ـيــم الــربــح
وإي ـج ــاد ض ـمــانــات حـقـيـقـيــة ول ـي ـســت إنـشــائـيــة
للتنوع.
تنظيم المراكز اإلعالمية العامة ،منطلقين من
أس ــاس ح ـمــايــة الـمـصـلـحــة الـعـمــومـيــة وف ــرض
االل ـ ـتـ ــزام ب ــال ـخ ــدم ــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة ،م ـث ــل ض ـمــان
حصول المجتمع على المعلومات الضرورية
لتمكينه من الحكم.
ت ـم ـك ـيــن ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة م ــن ال ـس ـي ـطــرة عـلــى
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ،ع ـبــر دعـ ــم تـشـكـيــل ن ـقــابــات
العمال داخــل المؤسسات اإلعــامـيــة وتسهيل
تشكيل التعاونيات اإلعالمية.

تـعــزيــز الملكية والـمــراقـبــة والـحـكــم المجتمعي
لوسائل اإلعالم وغرف األخبار ،ودعم مفهوم
ال ـم ـس ــاءل ــة ع ـلــى م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـس ـت ــوي ــات ،بـ ــدء ًا
بالمستويات المحلية الالمركزية وصــو ًال إلى
األكثر مركزية.
ورغــم ّأن هــذه المنهجية يجب أن تتم بشكل
م ـتــزامــن ودون تـفـضـيــل كــي نـحـقــق تــرويــض
ونحت اإلعــام التجاري ،فنقطة البداية يجب
أن ت ـك ــون دون ش ــك ع ـبــر خ ـلــق ن ـظ ــام صـنــع
سياسات مملوك للعامّة.
بين االستبداد والتكاليف
فــي الحقبة الـتــي سـيـطــرت فيها النيوليبرالية
ع ـلــى جـمـيــع م ـفــاصــل ص ـنــاعــة ال ـس ـيــاســات فــي
الـعــالــم ،وخــاصــة فيما يتعلق بــاإلعــام الغربي
األقــوى واألفـضــل تـمــويـ ًا وملحقاته المحلية،
ع ـ ــادة م ــا ي ـت ـس ـبــب ال ـح ــدي ــث ع ــن ت ـمــويــل عــام
لإلعالم بأساسين سريعين لالعتراض ،األول:
ّأن نـظــامـ ًا إعــامـيـ ًا مـمــو ًال بشكل عــام سيخلق
صوت ًا للدولة السلطوية واالستبداد .والثاني:
يتعلق بالتكاليف.
ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاالعـ ـت ــراض األول ،فــاألم ـث ـلــة
ال ــواق ـع ـي ــة م ــن حـ ــول ال ـع ــال ــم ت ـك ـشــف ل ـنــا ب ـ ّـأن
وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ــام ال ـم ـم ــول ــة ل ـل ــدول ــة ال تـمـيــل
بطبيعتها نحو خدمة النزعة االستبدادية .بل
تخبرنا اإلح ـصــاءات التجريبية ،مـثــل التقرير
الـمـنـشــور فــي أي ـلــول  2019عــن مــركــز اتـحــاد
اإلعالم األوروبي ،والذي وصل الستنتاج ّأن
«الــديـمـقــراطـيــة الـصـحـيّــة مرتبطة بشكل وثيق
بـخــدمــات اإلع ــام الـعــامــة» .يجعل هــذا البلدان
األق ــل دع ـم ـ ًا ل ــإع ــام ال ـع ــام ف ــي مــوقــف حــرج
ومكشوف من هذه الناحية.
رغم ذلك ،فعلى نظام اإلعالم العام أن ينصب
جدار ًا يفصله عن الحكومة وغيرها من القوى
ذات النفوذ .فرغم ّأن الحكومات بإمكانها أن
تـلـعــب دور ًا إداريـ ـ ًا جــوهــريـ ًا إلن ـشــاء وحـمــايــة
ال ـن ـظ ــام اإلعـ ــامـ ــي ،ف ـمــن الـ ـضـ ــروري أن تـتــم
إدارة النظام بشكل عام ومستقل وديمقراطي
عندما يتعلق األمر بتقرير المحتوى اإلعالمي
واإلخـ ـب ــاري ال ــذي سـيـنـشــره ويــدع ـمــه .وهــذا
االستقالل السياسي يجب أن يرتبط باستقالل
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ضرورة الزمة وليس ترفاً

م ــال ــي م ــع ت ـمــويــل ومـ ـ ــوارد مــائ ـمــة لـتـحـقـيــق
غرضه .إن لم نفعل ذلك فسنعيد تكرار أخطاء
الماضي ونجد أنفسنا أمام إعالم عام ضعيف
طيّع أمام االستيالء السياسي واالقتصادي.
وفيما يخصُّ مسألة التكاليف ،علينا أن نبقي
فــي ذاكــرتـنــا ّأن إن ـشــاء نـظــام إع ــام عــام قابل
للحياة ليس أمر ًا ترفي ًا ،بل هو ضرورة الزمة.
ّإن تـخـصـيــص حـصــة مــن ال ـمــال ال ـعــام إلنـشــاء
وإدامة نظام إعالم عام ضروري إذا ما أردنا
ديـمـقــراطـيــة ال يـتـسـ َّلـقـهــا أص ـحــاب ال ـن ـفــوذ .قد
تبدو األرقــام التقديرية كبيرة للوهلة األولــى
«فهي في الواليات المتحدة اليوم على سبيل
الـمـثــال حــوالــي  30مـلـيــار ًا سـنــويـ ًا» لـكـنّـهــا عند
مـقــارنـتـهــا بــاإلن ـفــاق ال ـع ـس ـكــري واالق ـت ـطــاعــات
الضريبية المتزايدة ال تبدو كبيرة أبد ًا.
ولـكـنـنــا هـنــا يـجــب أن نـتـجـنَّــب الــوقــوع فــي فخ
ال ـنــزعــة ال ـت ـجــاريــة واالع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ـح ـســاب
االق ـت ـص ــادي ال ـم ـج ـرّد ،فــال ـك ـلــف ال ـت ــي دفـعـتـهــا
مـجـتـمـعــاتـنــا مــن تـهـمـيــش ون ـقــص ديـمـقــراطـيــة
وه ـي ـم ـن ــة ألصـ ـحـ ــاب ال ـ ـن ـ ـفـ ــوذ ...إلـ ـ ــخ ،وال ـت ــي
نستمر في دفعها اليوم ناتجة بشكل كبير عن
تغييب اإلعــام ،وعــدم وجــود منظومة أخبار
جماهيرية فاعلة تضع المجتمع أمام التزاماته
من خالل توفير البنية المعرفية الالزمة.
وفيما يخص التمويل ،علينا أن ندرك ّأن الجزء
األسـ ــاس م ـنــه ي ـجــب أن يــأتــي ع ـبــر ال ـمــوازنــة
السنوية لـلــدولــة ومؤسساتها المختصة ،لكن
لــدي ـنــا ف ــي ال ـم ــراح ــل األول ـ ــى خـ ـي ــارات داع ـمــة
ومباشرة ،مثل إنشاء صندوق تمويل وطني
مــدعــوم مــن ع ـدّة تــدفـقــات مــالـيــة .وبـمــا ّأن هذا
الصندوق يجب ّأل يكون مطيّة سياسية فمن
الممكن ربطه بشكل مباشر بعائدات الضرائب،
وليس بالهبات أو التبرعات ،المفروضة على
وسائل اإلعالم الخاص والمنصات االحتكارية
العاملة.
ّإن ت ـخ ـل ـيــص اإلعـ ـ ــام م ــن س ـط ــوة ال ـت ـمــويــل
ال ـ ـخ ـ ــاص ال ـ ـ ــذي ح ـك ـم ــه ع ـ ــن طـ ــريـ ــق رب ـط ــه
باإلعالنات أو بيع البيانات أو خالفه ،سيحرر
الصحافة والصحفيين من ربق النزعة التجارية
التي جعلت من أنظمة اإلعالم الموجودة لدينا
تعاني من أزمة هيكلية فرغتها من أيّ محتوى

اج ـت ـم ــاع ــي ،وج ـع ـل ـت ـهــا ع ـب ـئ ـ ًا ع ـل ــى ال ـم ـج ـت ـمــع.
ودمـقــرطــة هــذه الـمــؤسـســات واسـتـقــالـهــا عن
ال ـح ـكــومــات ،وت ـعــزيــز الــرقــابــة الـشـعـبـيــة عليها
س ـي ـج ـع ـل ـهــا ن ــاط ـق ـ ًا ب ــاس ــم ال ـج ـمــاه ـيــر ول ـي ـســت
مرتبطة باالستبداد.
نظام ديمقراطي متكامل
لــن يـنـتـهــي ال ـن ـضــال إلن ـشــاء ن ـظــام إع ــام عــام
مـسـتـقــل بــال ـت ـمــويــل .ف ـمــا إن نــؤمــن ال ـشــروط
ال ـمــاديــة ل ـهــذا ال ـن ـظــام ال ـجــديــد ،سـيـكــون علينا
أن ن ـض ـمــن ب ـق ــاءه دي ـم ـق ــراط ـي ـ ًا ب ـش ـكــل كــامــل،
مـمـلــوكـ ًا ومـسـيـطــر ًا عـلـيــه مــن قـبــل اإلعــامـيـيــن
وممثلي الـعـمــوم ليتمكن مــن العمل مــن أسفل
إلى أعلى ،شفاف ًا وفي حالة حوار مستمر مع
أعـضــاء المجتمع الــذي يمثله .باختصار ،على
غرفة األخبار أن تعكس التنوُّع لدى جمهور
المتابعين الذين تخدمهم.
يـمـكـنـنــا أن ن ـث ـبــت تـ ـص ــور ًا ل ــأم ــر ع ـلــى شـكــل
تشعبات:
تشعُّب التمويل :كيف سيتم تمويل هذا النظام
اإلعالمي عبر العامة وبشكل مستدام؟
تشعُّب الحكم :كيف سيتم تخصيص الموارد
وغ ـيــرهــا م ــن الـ ـقـ ــرارات ال ـت ــي ي ـجــب ات ـخــاذهــا
ديمقراطي ًا؟
تـشـعُّــب الـتـحـقــق :كـيــف سـيـتــم تـقــريــر وتـحـلـيــل
واعتماد البيانات والمعلومات؟
تـشـعُّــب الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة :كـيــف لـنــا أن نضمن
ت ـ ــوزي ـ ــع ووصـ ـ ـ ـ ــول ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات ل ـل ـج ـم ـه ــور،
مشددين على استخدام التكنولوجيا الرقمية
وخوارزمياتها لتحقيق وصــول العامة ألفضل
األخبار التي تهمُّهم.
تشعُّب المشاركة :كيف نضمن ونعزز مشاركة
ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ال ـم ـح ـ ِّل ـيــة ف ــي ص ـنــاعــة أخ ـبــارهــم
وقصصهم؟
يـمـكــن ل ــإداري ـي ــن ت ــوزي ــع الـ ـم ــوارد م ــن خــال
مـ ـحـ ــاور م ــرك ــزي ــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ــواليـ ــات
والـمـقــاطـعــات وال ـمــدن وغـيــرهــا مــن الــوحــدات
اإلداريــة بحيث يؤخذ باالعتبار تمثيل الناس
ف ــي الـمـجـتـمـعــات ال ـتــي يـقـيـمــون ف ـي ـهــا ،وال ـتــي
يجب اتخاذ قــرارات الحكم فيها .ولكنّ هؤالء
اإلداريـيــن يجب أن يقوموا بعملهم بـنــاء على
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ويـجـعــل نـقــابــاتـهــم تـطـمــح ألكـثــر مــن الـتـفــاوض
ع ـل ــى ت ـع ــوي ــض ن ـه ــاي ــة الـ ـخ ــدم ــة .ف ـف ــي ن ـهــايــة
الـمـطــاف ،معنى أن تـكــون الــوسـيـلــة اإلعــامـيــة
عامة ،أن تكون ملكيتها للعموم.
ّإن أن ـظ ـم ــة اإلعـ ـ ــام ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،وخ ــاص ــة
ف ــي ال ـ ــدول ال ـم ـت ـقــدمــة اق ـت ـص ــادي ـ ًا ،ت ـن ـخــر فـيــه
ال ــام ـس ــاواة كــال ـطــاعــون .وه ــي تـعـكــس بــذلــك
االنقسام الطبقي والعنصري بذات المستوى
ال ــذي تــديـمــه وت ـ ـرِّوج ل ــه .ول ـهــذا فـعـنــد تــوفـيــر
الـظــروف المالئمة لــوالدة نظام إعــام جديد،
سنكون قد أنشأنا قوة دفع للعدالة االجتماعية
والتغيير الجذري.
الكثير مــن الـ ِّثـمــار تنتظر التلقيح وال ــري كي
تتفتح ،لكن علينا البدء بالتخلي عن أوهامنا
أو أيّ م ــن ب ـقــايــاهــا ب ـ ـ ّـأن اإلع ـ ــام ال ـت ـجــاري
أكـثــر مــن طــريــق م ـســدود .سـيـحــرر هــذا األمــر
تفكيرنا من قيوده ويمنحه المزيد من الجرأة
واإلبداع.

خطة يضعها لهم مفوضو الــوحــدات اإلداريــة،
ال ــذي ــن س ـي ـقــومــون ب ــدوره ــم ب ـح ـســاب كـيـفـيــة
اس ـت ـخ ــدام ال ـ ـمـ ــوارد وتــوظ ـي ـف ـهــا الس ـت ـه ــداف
األمـ ـ ــاكـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـق ـ ـفـ ــرة ،ول ـت ـل ـب ـي ــة احـ ـتـ ـي ــاج ــات
الـتــواصــل الـخــاصــة والـتــركـيــز عـلــى ردم الـهـوّة
ف ــي الـتـغـطـيــة اإلخ ـب ــاري ــة ال ـعــامــة ،خــاصــة فـيـمــا
ي ـت ـع ـ ّل ــق ب ـم ـس ــائ ــل الـ ــامـ ـسـ ــاواة واالح ـت ـب ــاس
ال ـحــراري واالنـتـخــابــات وغـيــرهــا مــن المشاكل
واالحـتـيــاجــات االجـتـمــاعـيــة .سيتطلب تحقيق
هذا األمر إنشاء تحالف إعالمي يضم الخبراء
السياسيين والباحثين األكاديميين والتقنيين
بكل
والصحافيين وممثلي العموم المختصين ّ
تشعُّب من التشعُّبات الموجودة ،وأن يكونوا
ب ـم ـج ـمــوع ـهــم ع ــرض ــة ل ـم ـس ــاءل ــة ال ـم ـج ـت ـم ـعــات
المحلية ويقدمون التقارير لها.
عـنــد تـحــريــر وســائــل اإلعـ ــام مــن اض ـطــرارهــا
ل ـت ـس ـوّل ال ـمــال ـك ـيــن األثـ ــريـ ــاء وال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
والمعلنين والجماهير ذوي المداخيل المرتفعة،
ستهجر بشكل آلي صيغ ًا عديدة من الخطوط
الـحـمــراء الـســابـقــة ،وسـتـشــرك جميع الطبقات
وال ـم ـج ـت ـم ـعــات ال ـت ــي ك ــان ــت م ـه ـم ـلــة ومـهـمـشــة
مــن قـبــل .ستتمكن مــن الـتــركـيــز عـلــى التغطية
المخصصة لطرح مشاكل الطبقة العاملة بد ًال
م ــن اض ـط ــراره ــا لـلـتــركـيــز ع ـلــى وس ــائ ــل جــذب
المستثمرين واألخبار المرغبة .تخيلوا أن تتم
كل شيء من احتياجاتنا اليومية كطبقة
تغطية ّ
كل هذا الهراء
الستهالك
نضطر
أن
دون
عاملة
ّ
اليومي.
ي ـم ـكــن ل ـه ـكــذا نـ ــوع م ــن ال ـص ـحــافــة أن يـضـعـنــا
أمــام حقائق التكاليف االجتماعية للسياسات
الفاشلة والجذور البنيوية لالمساواة .ويمكن
لما يسمى اليوم «صحافة الحلول» أن تقترح
لنا وسائل فاعلة ومسؤولة لمقارعة مشاكلنا
المجتمعية المتنوعة.
ت ـح ــري ــر ال ـص ـح ـف ـي ـيــن مـ ــن الـ ـقـ ـي ــود ال ـت ـج ــاري ــة
س ـي ـس ـمــح ل ـه ــم ،م ـث ـل ـمــا س ـي ـس ـمــح أليّ م ـح ـبّ
لـمـهـنــة ،أن يـمــارســوا صنعتهم لــأسـبــاب الـتــي
دفعتهم الخـتـيــارهــا فــي الـمـقــام األول .ستقوم
بكل بساطة بالسماح للصحفيين بأن يصبحوا
ص ـح ـف ـي ـيــن .عـ ــاوة ع ـلــى ّأن ذلـ ــك سـيـمـنـحـهــم
حصة في امتالك وحكم مؤسساتهم اإلعالمية،

إعادة تأطير اإلعالم:
يقع كـثـيــرون منا فــي خطأ االفـتــراض المعمم
بـ ّـأن تــأثـيــر الـســوق عـلــى الـصـحــافــة أمــر ال مفر
مـنــه ،وكــأنّــه ق ـوّة مــن الـطـبـيـعــة خ ــارج الـتـحـ ُّكــم
االجتماعي– أو بـ ّـأن المنتج اإلعــامــي الحالي
مــا هــو ّإل انعكاس لرغبة الـعــامّــة ضمن شعار
«امـنــح الـنــاس مــا يــريــدونــه لـيــس مــا تــريــده».
لو ّأن المستهلكين «أو المعلنين والمستثمرين
ومــال ـكــي وســائــل اإلعـ ــام» ال يــدع ـمــون نــوعـ ًا
م ـحــدد ًا مــن الـصـحــافــة فـلــم نـكــن لنسمع صــوت
الـســوق فــي جـمـيــع وســائــل إعــامـنــا ،ولشهدنا
عـلــى زوال هــذه الـمـنـتـجــات واألن ـمــاط واح ــد ًا
تلو آخر.
إنّــه ذات المنطق الــذي بــات يسيطر عـلــى كل
مـنــاحــي حـيــاتـنــا ،مــن تـعـلـيــم وص ـحــة وغـيــرهــا.
إنّــه المنطق الوحشي الــذي يستهلك الصحافة
تحت أعيننا دونما حيلة منّا .االستثمار العام
فــي اإلعــام غير الـتـجــاري ،هــو وحــده الكفيل
بدعم اإلعالم في تناول القضايا التي ال تجلب
الربح عادة.
الـ ـنـ ـظـ ــام اإلع ـ ــام ـ ــي ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،رغـ ـ ــم الـ ـك ــذب
اإلي ــدي ــول ــوج ــي ال ـم ـس ـت ـمــر ،ل ـيــس ح ـي ــادي ـ ًا وال
طـبـيـعـيـ ًا .الـ ـق ــرارات ال ـتــي نـتـخــذهــا ف ــي هـيـكـلــة
إعــام ـنــا س ـيــاس ـيــة ب ـجــوهــرهــا ،تـحـمــل داخـلـهــا
فإن النظام
األحكام القيمية الخاصة بها .ولهذا ّ
اإلعــامــي الـحــالــي يضفي صـفــة الطبيعية على
ال ـقــوى األك ـثــر هـيـمـنــة ،فــي ذات الــوقــت الــذي
ي ـح ــرم ف ـي ــه ال ـص ـح ــاف ــة م ــن ت ـم ــوي ــل أيّ جـهــد
لمخاصمة هؤالء.
خـطـتـنــا ف ــي ش ـق ـهــا طــوي ـلــة األمـ ــد ت ـح ـتــاج إلــى
عملية تحويل في بنية الــدول ،بحيث تقودها
الحركات االجتماعية من األسفل ،وذلك لخلق
نظام إعالم عام وطني ينبني على المساحات
والبنى التحتية الـمــوجــودة بالفعل ،ويتضمن
ذلــك مـكــاتــب الـبــريــد والـمـكـتـبــات والـمــؤسـســات
الحكومية المختصة ومحطات البث اإلذاعــي.
فـجـمـيــع هـ ــذه ال ـم ـن ـشــآت ي ـجــب أن ت ــدم ــج فــي
شبكة مستقلة ستشكل مع بقية العوامل شبكة
اإلع ــام الـمـسـتـقــل الـعــام ال ــذي يـمـكــن االعـتـمــاد
عليه.
لـسـنــوات ط ــوال شـهــدنــا تـحـ ُّلــل اإلع ــام أكـثــر
فأكثر ،وسمعنا تحليالت كثيرة عن مشاكله،
يجمعها سـمــة مشتركة رئـيـســة ،هــي تجنيب
ال ـج ــان ــي ال ــوح ـي ــد ال ــوق ــوف أمـ ــام الـجـمــاهـيــر
لتحاسبه :إنّها الرأسمالية وتسليع الصـحافة.
يجب أن يدفعنا هــذا للبحث عــن نـظــام بديل
يعيننا على الوصول إلى المستقبل كما نريد،
وليس كما يريدون .نظام إعالم بديل يسقط
هـيـمـنـتـهــم ،وي ـف ـتــح زن ــزان ــة اإلع ـ ــام ال ـحــالــي
لـيـخــدمـنــا ،وي ـخــدم الــديـمـقــراطـيــة الـتــي نــرغــب
بها.
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يؤمن ما ّدته
يحد ُد حدود الفكر وإمكاناتهّ ،
للفكر أن يقفز خارج الواقع ،فالواقع ِّ
ال يمكن ِ
وبنيته أيضاً .وعلى هذه العالقة ال يبنى فقط فهم إبداعات الفكر وقفزاته ،بل أزماته
يشكل نقطة انطالق لفهم أزمة
كذلك ،وحقيقته .وما نفع هذا الكالم المج ّرد؟ إنه ِّ
خاصة ،وبالتالي تحديد إمكانات
عامة اليوم ،وأزمة الفكر الليبرالي ّ
الوعي في العالم ّ
حرب يومية
حالة
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أمام
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األزمة.
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الساخنة وتداعياتها،
الحرب
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فيه
انكشفت
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الجبهات،
على كل
ّ
ّ
والتي كانت مستترة في العقود الماضية تحت تأثير «الفيروس الليبرالي» كما يسميه
سمير أمين.
ǧǧمحمد المعوش

انفجار التناقضات المتزامن
إن اشـ ـتـ ــداد ت ـنــاق ـضــات اإلم ـب ــري ــال ـي ــة كـنـظــام
ي ــرب ــط ال ـع ــال ــم ب ـع ــاق ــات ــه أدَّى إل ـ ــى ان ـف ـجــار
أزمـ ـ ــات اق ـت ـص ــادي ــة وس ـي ــاس ـي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة
ش ــام ـل ــة ،ووجـ ــودي ـ ـ ًا ،صـ ــار مـ ـهـ ـدِّد ًا لـلـبـشــريــة
وال ـط ـب ـي ـعــة ع ـلــى ح ــد س ـ ــواء .واألزم ـ ــة كــانــت
تـتـطـوّر تـصــاعــديـ ًا ،وبـشـكــل غـيــر مـتــزامــن من
ح ـيــث م ـيــاديــن ظ ـه ــوره ــا .ف ــاألزم ــات الـبـيـئـيــة
والطبيعية مث ًال ظهرت إما بعنف كاألعاصير
والـحــرائــق ،أو بـبــطء كــذوبــان القطبين مث ًال،
عـلــى م ــدى الـعـقــود الـمــاضـيــة .بـيـنـمــا انـفـجــرت
األزم ـ ـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة بـشـكــل
متباعد جغرافي ًا منذ أواخر التّسعينات وحتى
اليوم .ولكن منذ انفجار األزمة المالية في الـ
 2008بدأت النار تتالصق ،فاشتعال المنطقة
ال ـعــرب ـيــة ح ـتــى ح ـ ــدود ال ـص ـي ــن ،ي ـت ــزام ــن مــع
اشـتـعــال ال ـقــارة األمــريـكـيــة الـجـنــوبـيــة بغالبها،
مــع أزمــة المملكة المتحدة ،وأزمــات إفريقيا.
بالترافق مــع األزمــات الطبيعية التي صــارت
أك ـثــر ت ــوات ــر ًا ،بــال ـتــوازي مـعـهــا ه ـنــاك تـصــاعــد
األمراض العقلية والجسدية التي تلتقي على

بــابـهــا األزم ــة الـبـيـئـيــة واألزمـ ــة االجـتـمــاعـيــة-
االقتصادية وانهيار نمط الحياة ك ّله.
اختناق الحركة واختناق الوعي
هــذا الـتــزامــن فــي انـفـجــار التناقضات بــدأ شيئ ًا
فـشـيـئـ ًا يـخـ ِنــق هــامــش ال ـحــركــة «الـ ـحـ ـرّة» في
ال ـع ــال ــم ،وم ـع ــه ب ــدأ اخ ـت ـنــاق ال ــوع ــي بـمــامـحــه
الليبرالية أيض ًا .وفي حين أن اختناق الحركة
ظهر لدينا مبكر ًا من بــاب أزمــة البنية التبعية
وض ـي ــق ه ــوام ــش م ـن ــاورت ـه ــا ،وت ـع ـ ّف ـن ـهــا رب ـط ـ ًا
بمحاولة اإلمبريالية إحــراق المنطقة والعالم،
ف ــإن اخ ـت ـنــاق ال ـحــركــة عــال ـم ـي ـ ًا ي ـج ــري نـتـيـجــة
عامل مث ًال،
تالقي كل األزمات مجتمعة ،وآخر ٍ
هو انتشار فيروس «كورونا» في الصين.
ف ـفــي ال ـح ــرب ال ـعــراق ـيــة م ـثـ ًـا هــاجــر ال ـعــراق ـيــون
إلــى دول ال ـجــوار وســوريــة ت ـحــديــد ًا ،وأوروب ــا،
وغيرها .والحق ًا صارت تضيق هوامش الهجرة.
حتى هامش الـهــروب صــار ضيق ًا ومغلق األفــق
حـتــى وإن حـصــل .فــالـعــالــم كـلــه يـعـيــش اشـتـعــا ًال
طبيعي ًا -بيئي ًا أو سياسي ًا أو اقتصادي ًا.
ه ــذا االخ ـت ـنــاق فــي الـحــركــة أن ـتــج اخـتـنــاقـ ًا في
الـ ــوعـ ــي ،وأزمـ ـ ــة فـ ــي ال ـف ـك ــر ال ـل ـي ـب ــرال ــي عـلــى
مـسـتــوى ال ـعــالــم .وأم ــام الــوحــدة ال ـتــي نتجت

يعتبر لينين أنه
وفي لحظات
األزمات بالذات على
خط التغيير أن
يتوجه إلى مجمل
ّ
الفئات االجتماعية
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عن الترابط الشديد بين المجتمعات والــدول،
وحدة على مستوى الوعي .وهذا
نتجت أيض ًا
ٌ
الــوعــي أم ــام أزم ــة حـقـيـقـيــة ال ـيــوم ،فــا حـلــول
إصالحية بسيطة لحل القضايا المطروحة ،وال
هامش للهروب والحركة على مستوى العالم،
فــاألزمــة العميقة ال تسمح بالتفكير بموجات
ال ـه ـجــرة ال ـتــي حـصـلــت مـنــذ ع ـقــود مـضــت إلــى
إفريقيا وأوروبا وغيرها ،وال تسمح بالنجاح
(الـفــردي) اقتصادي ًا أمــام تداعيات االنكماش
وغيره ،فاألزمة االقتصادية شاملة للجميع.
إذ ًا ،أزمة الفكر الليبرالي (ومجمل مالمح الفكر
الــرأسـمــالــي) لــم تـعــد أزمــة يـتــم استنتاجها من
خ ــال الـمـمــارســة عـلــى ال ـمــدى الـمـتــوســط ،بل
ص ــارت حــالــة آن ـيــة وم ـل ـحّــة .ال ـعــالــم ل ـيــس كـمــا
صَّ ــور مــن قـبــل الـلـيـبــرالـيــة ،وال م ـكــان ـ ًا لـلـهــرب
أساس ًا ،فهذا الهرب من بؤر االشتعال والعيش
فــي ال ـم ـســاحــات غـيــر الـمـشـتـعـلــة يـسـمــح للفكر
بالتنصل من الحقيقة .أي حالة الحرب القائمة
فع ًال ضد البشرية التي لم تتوقف يوم ًا طوال
ال ـ  500الـعــام الـمــاضـيــة .إنـهــا أزم ــة الـلـيـبــرالـيــة،
وقـ ــد ص ـ ــارت ع ــام ــة ل ـل ـكــوكــب ع ـل ــى م ـس ـتــوى
ال ــوع ــي .ح ــال ــة ال ـح ــرب ه ــذه تُ ـظ ـهــر أن دول ــة
اعتبرت «شاذة» ككوريا الشمالية كونها كانت
تعيش حالة حرب دائمة ،يمكن أن يراها العالم
الـيــوم دولــة تُش ِبه ضــرورة الـتــاريــخ .فالتخلي
عن وضعية حالة الحرب (الشاملة الوجودية
ول ـي ــس ب ــال ـض ــرورة ذات ال ـط ــاب ــع الـعـسـكــري
الشكل فقط) يعني االبتعاد عن الواقع.
انعكاس االنغالق وهامش عمل
المشروع النقيض
يعتبر لينين أنه ،وفي لحظات األزمات بالذات،
على خط التغيير أن يتوجّه إلى مجمل الفئات

االج ـت ـمــاع ـيــة ،وال ـع ـم ــل ع ـلــى تــرج ـمــة ال ــوح ــدة
الموضوعية التي تنتجها األزمــات بين أوسع
الفئات االجتماعية ،والـتــوجــه ذلــك هــو حسب
كيف تعيش ك ّل فئة األزمة من موقعها الطبقي
وظروفها بالذات .فاالنحصار في التوجه إلى
ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة وحـ ــده ف ــي ل ـح ـظــات اح ـتــدام
األزمــة السياسية واالجتماعية يعني التنازل
عــن طــاقــات اجتماعية كبيرة .ومــا بالنا اليوم
وال ـب ـشــريــة كـلـهــا تـعـيــش أزمـ ــة صـ ــارت ثــابـتــة،
وتلخيصها أن الخراب يعمُّ العالم.
ه ــذا ال ــواق ــع يـتـطـلــب ت ـقــديــر ًا عــال ـي ـ ًا ل ــدى قــوى
الـتـغـيـيــر ال ـث ــوري ح ــول إم ـكــان ـيــة ال ـع ـمــل نـحــو
البشرية ك ّلها .ومدخل العمل ،هو اختناق الفكر
الليبرالي نفسه ،على أســاس اختناق هامش
الممارسة والحركة في أرض الواقع .فانعدام
هوامش الحركة ،يعني أن هوامش الفكر أيض ًا
تُغلق ،ومــا الفكر الليبرالي إال هوامش تنفتح
على هوامش ،ومنها إلى هوامش ،وهمٌ ك ّلها.
فشعار «السالم» الذي ساد في القرن الماضي
صــار الـيــوم شـعــار «الـبـقــاء للبشرية» .هــذا من
أهم فضاءات الفعل لقوى التغيير الثوري مث ًال.
واختناق الليبرالية عالمي ًا يسمح وبكل قوة أن
يتقدم النقيض في هجومه ،ولو تم ذلك على
الجبهة اإليديولوجية ليلتقط المبادرة ،ويمتد
إلى باقي الجبهات خالل تقدمه.
َّإن انغالق الحركة الشامل لكل العالم ،بالتالقي
مــع األزمــة االقـتـصــاديــة والـسـيــاسـيــة ،يمكن أن
نقول فيه إنه يُغلق آخر هامش للمناورة أمام
الـقــوى الطبقية الوسطى تـحــديــد ًا ،الـتــي كانت
ال تــزال تملك هذا الهامش ،أو حتى وهم هذا
الـهــامــش ،ويـشـ ّكــل تـلــك الـكـتـلــة الـتــاريـخـيــة التي
يـمـكــن مـخــاطـبـتـهــا وال ـتــوجــه لـهــا حـســب تعبير
لينين أعاله.

شؤون ثقافية
قاسيون ـ العدد  951اإلثنين  3شباط 2020

www.kassioun.org
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من المتاحف الطريفة في العاصمة الروسية متحف «تاريخ
العالم في عجينة الصلصال» ،حيث يمكن العثور على أي من
أبطال التاريخ العالمي مجسدًا في عجينة الصلصال لألطفال.

ǧǧقاسيون

وع ـلــى الــرغــم مــن أن صـنـعـهــا يـسـتـغــرق
كـثـيــر ًا مــن الــوقــت ،ويـسـتـمــر عــدة أشهر
ف ــي ب ـع ــض األح ـ ـيـ ــان ،فـ ــإن ح ـج ــم ه ــذه
المنحوتات ال يزيد عن  20سنتيمتر ًا.
أما صاحب المتحف وصانع المنحوتات
سيرغي أوليونين ،فيدرس بد َّقة وعمق
الكتب التاريخية المصورة والتمثيليات
واألف ـ ـ ـ ــام ال ــوث ــائ ـق ـي ــة وال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة،
لتجسيد كــل تفاصيل األزيــاء التاريخية
لـلـمـلــوك والـفــراعـنــة واألب ــاط ــرة وجـنــود
الجيوش لمختلف البلدان.
يعتبر متحف معرة النعمان ،أهم المعالم
الثقافية في المدينة .ويسمى هذا المبنى
بخان مراد ،نسبة إلى مراد جلبي ،أمين
ال ـخــزائــن الـسـلـطــانـيــة ،الـ ــذي ب ـنــاه بـعـيــد
دخ ـ ــول ال ـع ـث ـمــان ـي ـيــن إلـ ــى س ــوري ــة عــام
 ،1595كمحطة استراحة وفندق وتكية
إلطـ ـع ــام ال ـم ـســافــريــن وأبـ ـن ــاء ال ـس ـب ـيــل،
وبـ ـن ــى ه ـ ــذا الـ ـخـ ــان ل ــوج ــه اهلل حــامــي

الدفاتر الديوانية السلطانية مراد جلبي
سنة  974هـ كما ورد في النص الوقفي
الـ ــذي ي ـع ـلــو ق ـن ـطــرة ال ـم ــدخ ــل الــرئ ـيــس
ل ـل ـخ ــان .وت ـ ـح ـ ـوَّل الـ ـخـ ــان إل ـ ــى مـتـحــف
وف ـق ـ ًا ل ـل ـمــرســوم ال ـج ـم ـه ــوري ال ـص ــادر
عام  ،1982المتحف الــذي يعد من أكبر
متاحف العالم في فن الفسيفساء ،وأكبر
متحف في سورية وبالد الشام بسبب
م ـح ـت ــوي ــات ــه مـ ــن لـ ــوحـ ــات ال ـف ـس ـي ـف ـســاء
النادرة.
تـعـرّص المتحف ألض ــرار عــديــدة خــال

األزم ـ ـ ــة ،وب ـق ـي ــت ل ــوح ــات ال ـف ـس ـي ـف ـســاء
س ـل ـي ـمــة ب ـن ـس ـبــة  %90ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
تـعــرضـهــا إل ــى تـخــريــب جــزئــي وتـعــرض
المبنى للتصدع واالنهيارات في بعض
األجزاء ،مثل الرواق الشرقي ،والرواق
الشمالي الــذي تعرض لتخريب جزئي،
وتلك األجزاء بحاجة لمعالجة فورية.
وف ــي الـصـيــن اكـتـشــف عـلـمــاء اآلث ــار في
ب ـلــديــة ت ـشــون ـغ ـت ـش ـي ـنــغ ب ـج ـنــوب غــربــي
الـصـيــن أكـثــر مــن  900قـطـعــة مــن اآلثــار
الثقافية في معبد بوذي حجري مح ِّلي.

أخبار ثقافية

وذكر معهد البحوث للتراث الثقافي في
بلدية تشونغتشينغ َّأن علماء اآلثــار قد
أكملوا أعمال الحفر على مساحة حوالي
 4600م ـت ــر مـ ــربـ ــع فـ ــي م ـع ـب ــد بـ ــوذي
ح ـجــري ف ــي ال ـمــدي ـنــة .اس ـت ـمــرت أع ـمــال
الحفر بين عامي  ،2019-2016وكشفت
أكثر من  50موقع ًا من المباني والمقابر
وال ـم ـن ـح ــوت ــات ال ـص ـخ ــري ــة وال ـن ـق ــوش
ال ـص ـخ ــري ــة ال ـت ــي ي ــرج ــع ت ــاري ـخ ـه ــا إل ــى
ال ـف ـتــرة م ــن أسـ ــرة ت ــان ــغ  907-618م
وأسرة تشينغ 1911-1644م.

كانوا وكنا

الذكرى الـ  160لميالد تشيخوف
صادف يوم  29كانون الثاني الماضي ذكرى مرور  160عام ًا على
ميالد أحد أشهر أدبــاء القصص القصيرة ،أنطون تشيخوف الذي
ولــد فــي مــديـنــة تــاغــانــروغ جـنــوب روس ـيــا .وكـتــب عــام  1882أول
مجموعة وأصــدر تشيخوف  40مؤلف ًا كبير ًا ،من بينها مسرحيات
«النورس» و«بستان الكرز» و« 3أخوات»َّ .إن أنطون تشيخوف
ال ــذي تــوفــي عــام  1904مـعــروف فــي الـعــالــم كـكــاتــب قـصــص وكــاتــب
مسرحي .ولعل أشهر الترجمات التي صدرت لتشيخوف في العالم
الـعــربــي هــي الـمــؤلـفــات الـمـخـتــارة الـتــي صــدرت عــن دار الـتـقــدم في
موسكو ،في أربعة مجلدات ،ترجمها عن الروسية المترجم الراحل
أبو بكر يوسف.

بحوث عن االنقراض الجماعي
أج ــرت مـجـمــوعــة مــن الـعـلـمــاء مــن الـصـيــن وأسـتــرالـيــا وال ــوالي ــات المتحدة
وبريطانيا حساب ًا دقيق ًا ألول انقراض جماعي وقع على األرض منذ أكثر
مــن  400مـلـيــون عــام واسـتـمــر  200ألــف ع ــام .وقـضــى الـعـلـمــاء مــن معهد
نانجينغ للجيولوجيا وعـلــم األحــافـيــر الـتــابــع لألكاديمية الصينية للعلوم،
وال ـجــام ـعــة األس ـتــرال ـيــة الــوط ـن ـيــة ،وجــام ـعــة وي ـس ـتــرن أون ـتــاريــو وجــامـعــة
كــالـيـفــورنـيــا ،ثـمــانــي س ـنــوات فــي ال ـب ـحــوث ح ــول ق ـطــاع جــانـبــي ح ــدودي
أوردوفيسي -سيلوري مستمر وكامل ،الذي يحتفظ بسجالت الرواسب
األحـفــوريــة أثـنــاء االن ـقــراض الـجـمــاعــي األول ،حـيــث أش ــارت الــدراســة إلــى
أ َّن االنقراض الجماعي في نهاية العصر األوردوفيسي حدث بين 443,1
 442,9-مليون سنة مضت.

في البالد ناهبٌ يأكل رأس منهوب ،وفي الصورة :كاريكاتير ساخر
بعنوان «األغنياء  ....الفقراء» منشور في العدد  241تشرين األول
 1990مــن جــريــدة «ف ــي سـبـيــل حـيــاة أف ـضــل» الـتــي كــانــت تـصــدر في
محافظة حلب.

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 « )٢٠20/02/02قاسيون» 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 :

ماذا كتبت قاسيون عن «كورونا» عام 2015؟
يموت  30ألفاً من عمال المناجم سنوياً
في حوادث العمل حول العالم ،وال
نسمع حملة إعالمية عالمية من أجلهم!
ويموت اآلالف من البرد والجوع وسوء
التغذية حول العالم وال نسمع ضجيج
الفضائيات من أجلهم!
ǧǧقاسيون

ومات الماليين بسبب الحروب وأعمال العنف
وال ـجــري ـمــة وح ـ ــوادث ال ـط ــرق ف ــي ال ـس ـنــوات
ال ـع ـشــريــن األخـ ـي ــرة ،واك ـت ـفــت إم ـبــراطــوريــات
اإلع ـ ــام ب ــال ـق ــول ي ــوم ـي ـ ًا :حـ ــدث كـ ــذا وح ــدث
ك ـ ــذا ...إل ــخ دون ال ـحــديــث ع ــن ال ـم ـس ـبــب! ألن
الحديث عن تلك القضايا تتعلق بتهديم أسس
الرأسمالية.
أمــا الضجيج الـعــالـمــي حــول فـيــروس كــورونــا
حــالـيـ ًا ،والفيلم السينمائي الــذي اكتشف اآلن
لـلـنــاس ،واعـتـبــروه تـحــذيــر ًا للفيروس بسبب
وج ـ ــود ع ــوام ــل م ـش ـتــركــة ب ـي ــن ال ـف ـي ـلــم وب ـيــن
م ــا ي ـح ــدث« :ال ـص ـيــن  +ال ـخ ـف ــاش» ،وأص ـبــح
مـتــداو ًال اآلن على وســائــل اإلعــام وصفحات
التواصل ،كتبت عنه جريدة قاسيون في العدد
 726بتاريخ  2015/10/4بعنوان «كيف التقى
الخنزير بالخفاش المزعوم؟»
كيف التقى الخنزير بالخفاش المزعوم؟
تجلس فــي غــرفـتــك ،أمــا تلفاز أو حــاســوب .ال
فــرق .تشاهد «بحرية» تامة مــا تعرضه عليك
إم ـب ــراط ــوري ــات «اإلع ـ ــام ال ـح ــر»! فــأنــت حــر،
تـمـلــك خـيــار الـمـشــاهــدة أو االسـتـمــاع لـمــا تبثه
وتـنـقـلــه آالف الـمـحـطــات الـفـضــائـيــة واإلذاع ـيــة
ومواقع الويب.
خلف هــذه التكنولوجيا المتطورة ،يجلسون
«ه ــم» ،يـصـنـعــون لــك م ــواد وبـضــائــع مختلفة،
س ـي ـن ـم ــا وأغ ـ ــان ـ ــي وصـ ـحـ ـفـ ـ ًا وإع ـ ــامـ ـ ـ ًا وك ـت ـب ـ ًا
وبــرامــج تـبــدو لــك مختلفة ومـتـنــوعــة األشـكــال
واالتجاهات ،ولكن الحقيقة أن كل ما يقدمونه
لك في جوهره ذو اتجاه واحد هدفه خداعك
وتنويمك دون أن تدري ما حصل فع ًال!
رعب «األوبئة الفتاكة»!
أن ـت ـجــت ه ــول ـي ــوود أف ــام ـ ًا سـيـنـمــائـيــة عــديــدة
تناولت فيها تصورات عن ظهور فيروس أو
وبــاء فـتــاك ينتشر فــي الـعــالــم خــال أيــام ،وقد
تختلف سيناريوهات تلك األفــام عن بعضها
مــن نــاحـيــة ن ــوع ال ـف ـيــروس وال ــوب ــاء ،ولـكـنـهــا
تتفق جـمـيـعـ ًا ،مــن خــال ســرد قـصــة االنـتـشــار
العالمي لها ،على أن المنقذ الوحيد في العالم
هو األمريكي!
وفي نهاية كل فيلم ،تظهر الحقيقة! فقد جرى

تـصـنـيــع «ال ـف ـي ــروس» ف ــي م ـخــابــر ال ـشــركــات
ال ــدوائ ـي ــة الـعــالـمـيــة ال ـخــاصــة ،و«ت ـس ــرب» عــن
طــريــق «الـخـطــأ» وانـتـشــر بـيــن الـبـشــر ،لتقوم
م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ،ودائ ـ ـ ــرة ال ـص ـحــة
األمــري ـك ـيــة «ح ـص ــر ًا» بــاكـتـشــاف الـ ــدواء «بـعــد
جهد كبير»!
تُـظـهــر ه ــذه األفـ ــام الـسـيـنـمــائـيــة ضـمـنـ ًا فـكــرة
«ال ـ ــرع ـ ــب» الـ ـت ــي يـ ـحـ ــاول ال ـج ـه ــاز اإلع ــام ــي
ترسيخها عند اإلنسان ،ويجري نشرها عالمي ًا
بمختلف الطرق واألشكال.
«»Contagion
يعتبر فيلم « »Contagionأو «مــرض معد»
مثا ًال فاقع ًا على هذا النوع من األفــام .يدعي
الفيلم أن خنزير ًا مــا ،امتزج دمــه بــدم خفاش
ما ،في مكان غير معروف ،فنتج عنه فيروس
فتاك انتشر بين البشر بطريقة ما.
يـقـضــي ه ــذا ال ـف ـيــروس عـلــى أعـ ــداد هــائـلــة من
ال ـب ـشــر حـ ــول ال ـع ــال ــم ،وت ـب ــدأ مـنـظـمــة الـصـحــة
الـعــالـمـيــة ودائـ ــرة الـصـحــة األمــريـكـيــة بــالـبـحــث
عن دواء له .وتؤدي جهودها في نهاية الفيلم
إلــى اكـتـشــاف الـ ــدواء ،فـيـبــدأ ال ـعــاج الـجـمــاعــي
للبشرية ويختفي الفيروس!
مج ّرد «مثقف مجنون»!
خــال مشاهد الفيلم ،يكتشف أحــد الصحفيين
صدفة أن هذا الوباء مصنع في مخابر شركات
ال ــدواء الـخــاصــة ،ويـقــوم بتسجيل المعلومات
وتصوير األفالم وكتابة النصوص حول ذلك
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تابعوا جريدة قاسيون على اإلنترنت:

في نهاية كل فيلم
تظهر الحقيقة!
فقد جرى تصنيع
«الفيروس» في
مخابر الشركات
الدوائية العالمية
الخاصة ،و«تسرب»
عن طريق «الخطأ»

ويـبــدأ نشر قصته ،هنا تبدأ مالحقته مــن قبل
أجهزة المخابرات حتى يتم إلقاء القبض عليه.
ي ـت ــم إظ ـ ـهـ ــاره ك ــ«م ـث ـق ــف مـ ـجـ ـن ــون» أو أح ــد
غــريـبــي األط ــوار ،مــن ه ــؤالء الــذيــن يتدخلون
فـيـمــا ال يـعـنـيـهــم! تـشـبــه ه ــذه ال ـصــورة الــواقــع
كثير ًا ،وتعتمد على مبدأ أســاس في السياسة
األمــريـكـيــة الـمـتـبّـعــة لمثل هـكــذا ح ــاالت ،والـتــي
وض ـع ـهــا آل ـيــن دالـ ــس ن ـهــايــة أرب ـع ـي ـنــات ال ـقــرن
العشرين أثناء الحرب الباردة ،وتقوم بإظهار
األشخاص الذين يعرفون الحقيقة كـ«مجانين»
وي ـج ــري إط ـ ــاق ح ـم ـلــة إع ــام ـي ــة مــوضــوع ـهــا
ال ـس ـخــريــة م ـن ـهــم ،ث ــم الح ـق ـ ًا ي ـجــري اعـتـقــالـهــم
وإخفاؤهم!
المصلحة أ ّو ًال ...وقبل كل شيء!
هـنــاك الكثير مــن الحقائق الـتــي ال يناقشها هذا
النوع من األفــام ،حقائق صادمة ال تريد هذه
األفــام ذكــرهــا ،أو حتى الـمــرور بها ،ومنها ّأن
شــركــات الـ ــدواء الـعــالـمـيــة «ال ـم ــأزوم ــة» تـشــارك
فــي كثير مــن األحـيــان فــي حــروب اإلب ــادة ضد
البشر! رغــم أن مهمتها األساسية مختلفة في
الـشـكــل ،ومــع ذلــك يـجــري تــوظـيــف الـتـجــاوزات
«المطلوبة» لمصلحة الشركات ومن يتحكم بها!
لــم تكن هــذه العملية ولـيــدة الـيــوم ،بــل حدثت
م ــرار ًا وت ـكــرار ًا ،ولـعــل أكـبــر مـثــال على ذلــك ما
حــدث فــي الـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة ،فـقــد طلب
الـيــابــانـيــون مــن شــركــات األدوي ــة تصنيع نــوع
مــن أن ــواع «ال ـطــاعــون» ال ـف ـتّــاك ،وتــم تصنيعه
فـ ـعـ ـ ًا ع ـل ــى ش ـك ــل ب ـ ـ ــودرة مـ ــن أج ـ ــل وض ـع ــه

لالستخدام الواسع على شكل قنابل وقذائف.
وكــان مــن المخطط أن يـجــري اسـتـخــدام هــذا
(ال ــداء/الـ ـس ــاح) لـقـتــل مــاي ـيــن ال ـب ـشــر ،ولـكــن
ان ـت ـص ــار ال ـ ـقـ ــوات ال ـســوف ـي ـي ـت ـيــة ح ـي ـن ـهــا مـنــع
استخدام هــذا السالح وارتـكــاب مجزرة بحق
ماليين الناس.
حقيقة معاشة!
انـتـشــرت خــال العقدين الماضيين الكثير من
األم ـ ــراض واألوبـ ـئ ــة ،وال ـف ـيــروســات الـفـتــاكــة،
«إنـ ـفـ ـل ــون ــزا الـ ـطـ ـي ــور ،والـ ـخـ ـن ــازي ــر ،وإيـ ـب ــوال
وك ــورون ــا ...إل ــخ» .ول ــم يـعــد خــاف ـي ـ ًا عـلــى أحــد
اليد الخفية المتورطة في مشاريع المالتوسية
الـجــديــدة الـتــي تـخـطــط لـتـخـفـيــض عــدد سـكــان
األرض مــن خــال نشر الـحــروب والمجاعات
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى االسـ ـتـ ـثـ ـمـ ــار ف ـ ــي «األوب ـ ـئ ـ ــة
واألمـ ـ ــراض» ،وش ـي ـئ ـ ًا فـشـيـئـ ًا تـتـحــول «حــالــة
ال ــرع ــب» ال ـت ــي ت ـن ـشــرهــا األف ـ ــام الـسـيـنـمــائـيــة
وبـعــض ووســائــل اإلع ــام إلــى حقيقة معاشة
عـبــر تحضير أذه ــان الـبـشــر السـتـقـبــالـهــا! هــذه
هي رسالتهم.
فــي الـخــاتـمــة ه ـنــاك ع ــدة أسـئـلــة ،ل ـمــاذا انـتـشــر
الـ ــوبـ ــاء ف ــي ال ـص ـي ــن ول ـي ــس ف ــي إف ــري ـق ـي ــا أو
أوروب ـ ـ ـ ـ ــا؟ فـ ــالـ ــوبـ ــاء ال ي ـ ـعـ ــرف ال ـج ـغ ــراف ـي ــا
السياسية ،وال يميِّز بين البشر ،ولكن شركات
األدوي ــة العالمية تميزها وتـعــرفـهــا جـيــد ًا ،ومــا
هــذه الـصــدفــة الـعـجـيـبــة أن يـتــزامــن الــوبــاء مع
حالة الصراع التي تعيشها الواليات المتحدة
ضد الصين؟
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