االفتتاحية
حل األزمة االقتصادية-
المعيشية :سياسي أو ًال!
تناقلت وسائل اإلعالم المختلفة التقرير الذي نشره
موقع  WorldbyMapحول ترتيب دول العالم وفق
نـســب الـسـكــان الــواقـعـيــن تـحــت خــط الـفـقــر .تـصــدرت
ســوريــة الـتـصـنـيــف بــواقــع  82.5بــالـمـئــة مــن سكانها
تحت خط الفقر ،وهو رقم ال يختلف كثير ًا عن أرقام
األم ــم الـمـتـحــدة لـعــام  2019الـتــي ق ــدرت أن النسبة
هــي  .%83وه ــذه الـنـسـبــة وتـلــك ال تـقــان كـثـيــر ًا عن
التقديرات المحلية بما فيها تقديرات «قاسيون».
في البلد نفسه الــذي تعيش الغالبية المسحوقة من
أسره على دخول ال تتجاوز  50دوالر شهري ًا ،تباع
سيارة فارهة في أحد مزاداته بنصف مليون دوالر؛
أي بما يوازي قيمة المعيشة الشهرية لعشرة آالف
أسرة!
البلد الــذي بــات فيه فـجــور الـفــاســديــن الـكـبــار وتجار
الحرب ،مشهد ًا يومي ًا يزيد من عمق الجراح التي لم
يتوقف نزفها بعد ،والتي لم تعد السياسات الحكومية
«تمنّ» عليها حتى بالمسكنات التي ال جدوى منها.
وم ــع ذل ــك ف ــا ب ــد م ــن ت ـك ــرار ال ـك ــام ال ـم ـم ـجــوج عــن
إصالح إداري هنا وإصالح إداري هناك ،وعن وعود
لم تتحقق يوم ًا بحلول اقتصادية ،منها العاجل ومنها
طويل األمد.
ّإن أول ـئــك الــذيــن يـتـعــامـلــون مــع األزم ــة االقـتـصــاديــة
واإلنسانية والمعيشية القائمة ،من باب أن لها ح ًال
اقـتـصــاديـ ًا ،إمــا أنـهــم واهـمــون ،أو أنـهــم يـكــذبــون على
الناس إلسكاتهم .واقع األمور ّأن ال حلول اقتصادية
لــأزمــة االقـتـصــاديــة الـتــي تعيشها الـبــاد؛ فــا مخرج
من األزمــة بمركباتها الداخلية والخارجية دون حل
حل ينهي الحصار الغربي وذرائعه،
سياسي حقيقيٍ ،
أو يكسره عبر االتجاه شرق ًا بشكل فعلي وصادق ال
في الشعارات فقط.
ال مـخــرج مــن األزم ــة دون كـســر البنية االقـتـصــاديــة
ال ـتــاب ـعــة ال ـت ــي يـتـحـكــم بـمـفــاصـلـهــا س ـم ــاس ــرة ال ـغــرب
المحليون الذين يعطلون أي توجه فعلي نحو الشرق
ونحو التخلي عن الــدوالر والــدولــرة .ال مخرج من
األزمة دون إعادة تركيب البنية السياسية للبالد بما
يسمح بضرب الفاسدين الكبار الذين يمتصون عرق
الناس ودماءها.
وال مـخــرج مــن األزمــة دون توفير البيئة المناسبة
ال ـت ــي ت ـس ـمــح ب ـضــخ ال ـك ـف ــاءات ال ـس ــوري ــة ال ـم ـهــاجــرة
والمهجرة في شرايين البالد المتعبة إلعادة إحيائها.
ّإن ال ـت ـعــامــل ال ـم ـس ــؤول م ــع آالم الـ ـن ــاس وآهــات ـهــا
وعذاباتها اليومية المتراكمة والقابلة لالنفجار بشتى
األشكال ،ال يمر فقط عبر محاربة اإلرهــاب التي ال
غنى عنها ،بل يتطلب محاربة ناهبي قــوت الشعب.
حــربٌ كـهــذه ،ومــرة أخــرى ،ال يمكنها أن تصل ألي
نـتــائــج ضـمــن الـبـنـيــة الـقــائـمــة ،بــل عـلــى أس ــاس تغيير
وطـنــي عـمـيــق وج ــذري وشــامــل عـلــى أس ــاس الـقــرار
 ،2254بيد السوريين ولمصلحتهم.
ّإن مختلف الـمـهــام الوطنية الـكـبــرى المنتصبة أمــام
الـبــاد ،االقـتـصــاديــة -االجـتـمــاعـيــة منها والسياسية،
بـمــا فيها مـحــاربــة اإلره ــاب وطــرد األمــريـكــي وإنـهــاء
كل تواجد أجنبي في الـبــاد ،تمرّ ك ّلها عبر الطريق
نفسه :التنفيذ الكامل للقرار .2254
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وجهات نظر مختلفة في إصالح القطاع العام الصناعي

قضايا أخرى
ناقشتها لجان المؤتمر لعام
استكما ًال لما تم طرحه في العدد السابق
من جريدة قاسيون فيما يتعلق بالقضايا
الـ ـت ــي ك ــان ــت م ـ ــدار نـ ـق ــاش ودراس ـ ـ ــة مــن
اللجان التي شكلت لهذا الغرض ،فقد جاء
ض ـمــن ال ـتــوص ـيــات ت ـحــت ع ـن ــوان ش ــؤون
اق ـت ـصــاديــة ضـ ــرورة حـمــايــة الـعــامـلـيــن في
القطاع الخاص ،وتشجيع عودة العاملين
الـ ـس ــوريـ ـي ــن ال ـم ـه ــاج ــري ــن خـ ـ ــارج ال ـب ــاد
وتخفيض الـمـعـدَّالت الـضــريـبـيــة ،وخــاصــة
ضريبة الدخل للعاملين في الدولة.
فــإذا أخذنا الموضوع األول ،وهــو حماية
الـعــامـلـيــن ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ،فـ ـ َّـإن هــذا
الموضوع على درجــة كبيرة من األهمية
بالنسبة للطبقة العاملة وللحركة النقابية،
كــون عـمّــال الـقـطــاع الـخــاص أصـبـحــت لهم
م ـيــزة ال ـعــدد األك ـبــر مــن ال ـقــوى الـمـنـتـجــة،
وه ــم ي ـش ـك ـلــون ال ـ ــوزن الـحـقـيـقــي لـلـطـبـقــة
العاملة ،ولكن تلك الميزات لم تجعل منهم
هــدفـ ًا رئـيـسـ ًا لتنظيمهم فــي إط ــار الـحــركــة
الـنـقــابـيــة مــن أج ــل الـتـمـكــن مــن الــدفــاع عن
م ـصــال ـح ـهــم وح ـق ــوق ـه ــم ،وك ـ ــان االع ـت ـق ــاد
ال ـســائــد وم ـ ــازال ل ــدى ال ـحــركــة أن عـمـلـيــة
التنظيم تلك تكون بمساعدة أرباب العمل،
وهـ ــذا يـجـعــل إم ـكــان ـيــة اح ـت ــواء أي ح ــراك
لـلـعـمــال دف ــاع ـ ًا عــن مـطــالـبـهــم أمـ ــر ًا مـمـكـنـ ًا،
ويمكن ضبطه ،والتجربة بهذا الخصوص
خالل السنوات الفائتة تقول إن هذا األمر
لم يكن يتحقق ،فال أربــاب العمل تعاونوا
كما تريد النقابات ،وال النقابات تم َّكنت من
الدفاع عن مصالح العمال.
إن ال ـع ــام ــل األسـ ـ ــاس ف ــي جـ ــذب ال ـع ـمــال
للحركة النقابية هو قناعتهم بوقوفها إلى
جانب قضاياهم التي يطالبون بها ،وليس
الوقوف في منتصف الطريق بينهم وبين
أرب ــاب الـعـمــل مـمــا يـضـعــف مــوقــف الـعـمــال
وفي الوقت نفسه يستقوي عليهم أرباب
العمل كونهُ قانوني ًا مغطى بالقانون رقم
 17وإجرائي ًا مغطى بجهات مختلفة منها
الحركة النقابية.
َّإن نسبة تمثيل عمال القطاع الخاص في
الهيئات النقابية المختلفة ال تعكس وزنهم
الحقيقي في ميزان الطبقة العاملة ،بالرغم
من الحديث الــواســع عن ضــرورة التوجه
إل ـي ـهــم ف ــي ال ـس ـن ــوات ال ـســاب ـقــة ،ووض ـعــت
الخطط المختلفة في اتحادات المحافظات
م ـ ــن أجـ ـ ــل ذل ـ ـ ــك ،ول ـ ـك ـ ـنَّ األمـ ـ ـ ــور ت ـق ــاس
بـنـتــائـجـهــا ،وال ـن ـتــائــج ع ـلــى أرض الــواقــع
ال تـنـبــئ بـمــا هــو أف ـضــل بــالـنـسـبــة لـلـعـمــال
العاملين في القطاع الخاص ،ال من حيث
أجورهم وحقهم في التسجيل بالتأمينات
االجتماعية ،وال حقهم فــي العمل النقابي
داخ ـ ــل م ـن ـشــآت ـهــم ،ب ـمــا ي ـك ـفــل ال ــدف ــاع عــن
حقوقهم التي سيجدون الطريقة المناسبة
ألخذها بالرغم من كل الطوق المضروب
ح ــول ـه ــم ،م ــن أجـ ــل عـ ــدم م ـم ــارس ــة حـقـهــم
الدستوري في انتزاع حقوقهم.

شكلت الحكومة لجنة عليا للنظر في إصالح مؤسسات القطاع العام الصناعي بمشاركة جهات مختلفة حكومية ونقابية ،حيث عقدت اللجنة
أكثر من اجتماع من أجل تحديد من أين ستبدأ الحكومة في عملية اإلصالح المنشودة؟
ǧسامي عوض

وفي االجتماع األخير الذي نشرت عنه الوسائل
اإلعالمية المختلفة تقاريرها مبينة في هذه التقارير
وجهات نظر متعددة في عمليات اإلصــاح ،حيث
قال رئيس الــوزارة «لن نقبل وجود أي خلل في
الـصـنــاعــة وال ـ ــوزارة مـلــزمــة بـتـقــديــم رؤي ــة حقيقية
ل ــإص ــاح» ،وب ـ ــدوره رئ ـيــس االت ـح ــاد ال ـع ــام قــال
«اللجنة التنفيذية إلصالح مؤسسات القطاع العام
تعيق توجهات اللجنة العليا».
من سير النقاشات التي جرت واضح منها عدم
وج ــود رؤي ــة حــول عملية اإلص ــاح المستحقة

م ـنــذ زمـ ــن م ــا ق ـبــل األزم ـ ــة ،ومـ ــا ن ـتــج ع ـن ـهــا مــن
أضـ ــرار إضــاف ـيــة لـلـشــركــات وال ـم ـصــانــع ،وعـمـلـيــة
اإلصـ ــاح ال ـم ـنــوي ال ـق ـيــام بـهــا هــي عـمـلـيــة مهمة
وم ـع ـقــدة ومـتـشــابـكــة ،ول ـكــن ال ـس ــؤال الـمـطــروح
ماذا تريد الحكومة من عملية اإلصالح العتيدة؟
هل تريد تعزيز دور االقتصاد الحقيقي؟ وهي
ت ـع ـمــل ض ـمــن س ـي ــاس ــات اق ـت ـص ــادي ــة ل ـيــس فـيـهــا
لــاقـتـصــاد الحقيقي مـكــان بــل الـتــوجــه الـعــام هو
بدعم االقتصاد الريعي المولد للثروة السريعة
وت ـم ــرك ــزه ــا ب ــأي ــدي ق ـل ــة ق ـل ـي ـلــة م ــن ال ـم ـت ـن ـفــذيــن
ال ـق ــادري ــن ع ـلــى االس ـت ـث ـمــار ب ـهــذا ال ـم ـجــال بـيـنـمــا
االسـتـثـمــار فــي الـصـنــاعــة وال ــزراع ــة يـحـتــاج إلــى

س ـيــاســات اقـتـصــاديــة وقـ ــرار سـيــاســي يـعـبــر عن
ط ـب ـي ـعــة االق ـت ـص ــاد وه ــوي ـت ــه الـ ـمـ ــراد إصــاح ـهــا
واالس ـت ـث ـم ــار ف ـي ــه ،وغ ـي ــاب ه ــذا ال ــوض ــع يـجـعــل
النقاش والتباين في وجهات نظر اإلصالح هي
شـكـلـيــة ألن الـتــوجــه بـهــذا الـخـصــوص مــرســومــة
م ـس ــارات ــه ،وال ي ـم ـكــن ت ـخـ ّـطــي م ــا ه ــو مــرســوم
مــن سـيــاســات تنقل الـعـمــل فــي تـجــذيــر االقـتـصــاد
الحقيقي ،باعتباره القاعدة الصلبة التي سترتكز
عليها عملية التنمية المطلوبة التي تلبي حاجات
الـشـعــب ال ـس ــوري ،وتــؤمــن مـتـطـلـبــاتــه المختلفة
التي يفتقدها اآلن ،ويعبر عنها بأشكال مختلفة
من عدم الرضا واإلستياء.

شركة النايلون تساؤالت تحتاج إلجابه؟
في نقاش دار مع
عدد من عمال شركة
النايلون عن واقع
الشركة من حيث
إنتاجها من الجوارب
والساتان المتخصصة
الشركة بإنتاجهما،
وكذلك عن واقع
العمال بجوانبه
المتعددة ،منها
أجورهم والحوافز
اإلنتاجية والطبابة
ووسائل النقل وغيرها
من القضايا المتعلقة
بما يخص العمال،
وامتد الحديث ليطال
واقع اإلدارة واللجنة
اإلدارية ،وهذا كان له
حيز واسع من الحديث
حيث جرى التطرق
إلى عملية الصيانة
للمصبغة بشكل يحول
عملها إلى عمل مبرمج.

ǧمحمد كريم

وه ــذا األم ــر ك ــان ج ـيــد ًا ول ـكــن اع ـتــراض
العمال على مجريات الصيانة وما رافقها
مــن عمليات تأخير تحت حجة الــدواعــي
األمـ ـنـ ـي ــة ،والـ ـتـ ــي ب ـل ـغ ــت م ـ ــدة ال ـتــأخ ـيــر
ب ـهــا ك ـمــا ت ـمــت ال ــرواي ــة م ــدة  120يــوم ـ ًا،
وغ ــرام ــة ال ـتــأخ ـيــر ع ــن ك ــل يـ ــوم تــأخـيــر
خمسون ألـفـ ًا مــن الليرات الـســوريــة ،مع
أن مــدة الـعـقــد الـمـبــرم مــع الـشــركــة الـتــي
سـتـجــري عـمـلـيــة الـصـيــانــة هــي  45يــومـ ًا
وهـ ــي ش ــرك ــة أوراس ال ـت ـج ــاري ــة ال ـتــي
طــالـبــت بــإعـفــائـهــا مــن غ ــرام ــات الـتــأخـيــر،

بسبب الـتــوتــر الـحــاصــل فــي منطقة عمل
ال ـشــركــة فــي ذل ــك ال ــوق ــت .مــع الـعـلــم كما
تـحــدث الـعـمــال أن الـعـمــال لــم يغيبوا عن
العمل رغم تلك األوضاع وكانوا يعملون
بـثــاث وردي ــات ،ليصبح مـبــرر التأخير
ل ـل ـم ــدة الـ ـم ــذك ــورة غ ـي ــر وارد بــاع ـت ـبــار
ذلــك الـتــأخـيــر قــد رتــب أضـ ــرار ًا لـلـشــركــة،
فــي مقدمتها الــوقــت الضائع لـعــدم إنجاز
الـصـيــانــة الـمـطـلــوبــة .ك ــان ه ـنــاك تـعــاطــف
مــع متعهد الـصـيــانــة مــن أجــل إعـفــائــه من
غ ــرام ــات ال ـتــأخ ـيــر لــأس ـبــاب ال ـمــذكــورة،
وت ــم رف ــع كـتــاب إل ــى الـجـهــات الــوصــائـيــة
م ــن ق ـب ــل ال ـل ـج ـنــة اإلداريـ ـ ـ ــة رق ـم ــه /17/
تاريخ  ،2019/9/12ووجهة نظر اللجنة

اإلداريــة بأعضائها الموقعين على كتاب
التبرير هي الدواعي اإلنسانية ،وتعاطف ًا
مــع الـشــركــة المنفذة لعقد الـصـيــانــة ،وأن
المبلغ المقرر للصيانة مقدم مــن وزارة
اإلدارة المحلية ضمن الخطة اإلسعافية.
ل ـقــد ل ـجــأ ال ـع ـمــال إل ــى أك ـثــر م ــن ج ـهــة مــن
أجـ ــل شـ ــرح الـ ــواقـ ــع ال ـس ــائ ــد ف ــي شــركــة
ال ـنــاي ـلــون ،مـنـهــا الـنـقــابـيــة ،ومـنـهــا جـهــات
حكومية ،ولـكــن حسبما ذكــروا لــم تظهر
نـتــائــج تــوحــي بـحــل اإلشـكــال الــواقــع بين
الــراف ـض ـيــن لــإع ـفــاء مــن ال ـغــرامــات وبـيــن
ال ـمــواف ـق ـيــن ع ـلــى اإلعـ ـفـ ــاء .وأخ ـ ـيـ ــر ًا ،إن
مصلحة الشركة هي األســاس في تقرير
نتائج القرارات التي ستصدر بهذا الشأن.
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معايير العمل الدولية
أق َر دستور منظمة العمل الدولية مبدأ حماية العمال من
المرض واإلصابة الناجمة عن العمل ،ومع ذلك ،فإن الواقع
مختلف تماماً بالنسبة لماليين العمال ،ووفقاً لتقديرات
عالمية لمنظمة العمل الدولية ،يموت ما يقارب ثالثة
ماليين عامل كل عام ألسباب متعلقة بالعمل ،معظمها
بسبب األمراض المهنية ،هذا غير المعاناة الكبيرة التي
تسببها للعمال وعائالتهم ،والتكاليف االقتصادية
الكبيرة بالنسبة للمؤسسات والبلدان
ǧنبيل عكام

وت ـ ـش ـ ـكـ ــل ال ـ ـت ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــف مـ ـ ــن ح ـي ــث
ال ـت ـعــوي ـضــات وأيـ ــام ال ـع ـمــل الـضــائـعــة
وتعطيل اإلنتاج والتدريب ما يقارب
 %4م ــن ال ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي
وي ـت ـك ـبــد أص ـح ــاب ال ـع ـمــل سـ ــواء فــي
ق ـط ــاع ال ــدول ــة أو ال ـخ ــاص تـكــالـيــف
باهظة ،بسبب فقدان العمال المهرة،
وال ـت ـغ ـيُّــب ع ــن ال ـع ـمــل م ــع أن ــه يـمـكــن
تفادي الكثير من هذه اإلصابات من
خ ــال ات ـبــاع قــواعــد سـلـيـمــة لـلــوقــايــة
وتطبيق معايير منظمة العمل الدولية
بشأن السالمة والصحة المهنيةَّ ،إن
مـعـظــم مـنـشــآتـنــا فــي الـقـطــاع الـخــاص
وقـطــاع الــدولــة ال تملك أدنــى قــواعــد
الـســامــة والـصـحــة الـمـهـنـيــة ،وخــاصــة
فــي الـصـنــاعــات الـخـطــرة والـصـنــاعــات
ال ـن ـس ـي ـج ـي ــة .وكـ ــانـ ــت ق ــاسـ ـي ــون قــد
تابعت بعض حــاالت إصابات العمل،
والـتــي أودى بعضها بـحـيــاة الـعـمــال،
نـتـيـجــة ع ــدم تــوفـيــر قــواعــد الـســامــة
والـ ـصـ ـح ــة ال ـم ـه ـن ـي ــة وف ـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا
وسـ ــائـ ــل ال ــوق ــاي ــة ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،وق ــد
صــادقــت منظمة الـعـمــل الــدولـيــة على
أك ـثــر م ــن أرب ـع ـيــن ات ـفــاق ـيــة وتــوصـيــة
تـعـنــى بــال ـســامــة وال ـص ـحــة الـمـهـنـيــة،
وبــاإلضــافــة إلــى ذلــك ،تتناول حوالي
نصف صكوك منظمة العمل الدولية
ق ـضــايــا مـتـعـلـقــة بــال ـســامــة وال ـص ـحــة

الـمـهـنـيــة س ــواء بـطــريـقــة مـبــاشــرة أو
غير مباشرة ،ومنها -االتفاقية رقم
 187ل ـعــام  2006وت ـهــدف االتـفــاقـيــة
إلــى وضــع وتـنـفـيــذ سـيــاســات وطنية
ت ـخــص ال ـس ــام ــة وال ـص ـح ــة الـمـهـنـيــة
وت ـش ـج ـيــع ث ـقــافــة ال ـســامــة والـصـحــة
المهنية ،الــوقــائـيــة الــوطـنـيــة -اتفاقية
الـســامــة والـصـحــة المهنية رقــم 155
ل ـع ــام  ،1981ت ـن ــص هـ ــذه االت ـفــاق ـيــة
على وجوب سياسة وطنية متكاملة
ب ـش ــأن ال ـس ــام ــة وال ـص ـح ــة الـمـهـنـيــة،
واتـ ـ ـخ ـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـ ـتـ ــي ي ـجــب
ات ـخــاذهــا م ــن جــانــب ال ـح ـكــومــات في
داخ ـ ــل ال ـم ـن ـش ــآت ل ـت ـعــزيــز ال ـســامــة
والصحة المهنية ،وتحسين ظــروف
العمل ،كما يدعو البروتوكول التابع
لـهــذه االتـفــاقـيــة ال ـصــادر ع ــام ،2002
إلـ ــى وضـ ــع الـ ـش ــروط واإلج ـ ـ ــراءات
الـ ــازمـ ــة ل ـت ـس ـج ـيــل إصـ ــابـ ــات ال ـع ـمــل
واألم ــراض المهنية واإلخ ـطــار عنها

ومــراجـعـتـهــا بـصـفــة دوريـ ــة ،وإص ــدار
إحصاءات سنوية بهذا الخصوص.
 االت ـ ـف ـ ــاق ـ ـي ـ ــة رقـ ـ ـ ــم  167بـ ـش ــأنالـ ـس ــام ــة والـ ـصـ ـح ــة ل ـع ـم ــال ال ـب ـن ــاء
الـ ـص ــادرة ع ــام  1988وت ـن ــص هــذه
االت ـفــاق ـيــة ع ـلــى وج ــود تــداب ـيــر فـنـيــة
ح ـ ــول ال ــوق ــاي ــة والـ ـحـ ـم ــاي ــة ،تـتـعـلــق
بـ ـسـ ــامـ ــة أم ـ ــاك ـ ــن الـ ـعـ ـمـ ــل واآلالت
والـمـعـدِّات المستخدمة ،والـعـمــل في
األمــاكــن الـمــرتـفـعــة ،أو تـحــت ال ـهــواء
المضغوط .وهـنــاك صكوك للحماية
م ــن م ـخــاطــر م ـح ــددة م ـن ـهــا ات ـفــاق ـيــة
ال ـح ـمــايــة م ــن اإلش ـع ــاع ــات رق ــم 115
ل ـعــام  1960وت ـهــدف ه ــذه االتـفــاقـيــة
إلى وضع القواعد األساسية لحماية
العمال من المخاطر بسبب التعرض
لإلشعاعات المؤينة .وتشمل تدابير
الحماية التي ال بدَّ من اتخاذها للحدّ
مـ ــن تـ ـع ــرض الـ ـعـ ـم ــال ل ــإش ـع ــاع ــات
ال ـمــؤيَّ ـنــة وت ـج ـنــب أي ت ـع ــرض غـيــر

ض ــروري ،إضــافــة إلــى مــراقـبــة مـكــان
الـ ـعـ ـم ــل وص ـ ـحـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــال ،وتـ ـح ــدد
االتـفــاقـيــة شــروط hWتتعلق بما قد
ينشأ من حاالت الطوارئ.
 االت ـف ــاق ـي ــة رقـ ــم  139ل ـع ــام 1974بـشــأن الـســرطــان المهني تـهــدف هذه
االت ـفــاق ـيــة إل ــى اع ـت ـمــاد آل ـيــة لـتـطـبـيــق
تدابير الوقاية من مخاطر السرطان
ال ـم ـه ـنــي ال ـنــاجــم ع ــن ال ـت ـعــرض لـمــدة
طــويـلــة لـعــوامــل كـيـمـيــائـيــة وفـيــزيــائـيــة
مـ ــن أن ـ ـ ــواع م ـخ ـت ـل ـفــة مـ ــوجـ ــودة فــي
أمــاكــن العمل ،ولــذلــك على الحكومات
أن تـ ـحـ ــدد ب ـص ـف ــة دوريـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ــواد
وال ـعــوامــل الـتــي ت ــؤدي إل ــى اإلصــابــة
بــالـســرطــان ،الـتــي يجب أن تحظر أو
ينظم التعرض لـهــا ،وعليها أن تبذل
ج ـه ــوده ــا الس ـت ـب ــدال هـ ــذه ال ـع ــوام ــل
وال ـمــواد بــأخــرى ،ال تــؤدي لإلصابة
بــال ـســرطــان أو أق ــل ت ـس ـب ـب ـ ًا ل ــه ،وأن
تتخذ كافة تدابير الحماية واإلشراف
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الــازمــة ،وأن تـحــدد الـفـحــص الطبي
الـ ـ ــدوري ل ـل ـع ـمــال ال ــذي ــن ي ـت ـعــرضــون
لهذه األخطار.
 ات ـف ــاق ـي ــة ال ـح ــري ــر ال ـص ـخ ــري رق ــم 162لـ ـع ــام  ،1986أو ك ـم ــا يـسـمــى
باألسبستوس تهدف هــذه االتفاقية
إلــى الوقاية مــن المضار الناجمة عن
التعرض لألسبستوس التي يتعرض
لها غالب ًا عمال البناء وعمال صناعة
اإلس ـم ـن ــت وك ــاف ــة ال ـص ـن ــاع ــات ال ـتــي
تستخدم هــذه الـمــادة كعمال صناعة
السيراميك وغيرها ،وتحديد الطرق
والتقنيات الحديثة والعملية للتقليل
م ــن ال ـت ـعــرض ل ـم ــادة األسـبـسـتــوس
أث ـن ــاء ال ـع ـمــل إل ــى أدنـ ــى ح ــد ،وت ـعــدد
االتفاقية تدابير مختلفة تعتمد على
مـنــع األخـطــار الـنــاجـمــة عــن التعرض
لـ(األسبستوس) أثناء العمل لحماية
العمال من هذه المخاطر.
 االت ـف ــاق ـي ــة رقـ ــم  148ل ـع ــام ،1977بـ ـش ــأن ب ـي ـئ ــة الـ ـعـ ـم ــل ،والـ ـتـ ــي ت ـنــص
على أن تـكــون بيئة العمل خالية من
األخطار التي يسببها تلوث الهواء من
أغـبــرة وعــوالــق مختلفة أو الضجيج
أو االهتزازات ،ويجب اتخاذ التدابير
الفنية الالزمة في المنشآت.
 ات ـفــاق ـيــة الـ ـم ــواد ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة رقــم 170ل ـع ــام  ،1990ت ـنــص االت ـفــاق ـيــة
على ضــرورة تطبيق سياسة صحية
ووق ــائـ ـي ــة م ـت ـكــام ـلــة ع ـن ــد اس ـت ـخ ــدام
ال ـ ـمـ ــواد ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة خ ـ ــال ال ـع ـم ــل،
م ــن إنـ ـت ــاج وت ـخ ــزي ــن ون ـق ــل ال ـم ــواد
ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة ،وك ــذل ــك ال ـت ـخ ـلــص مــن
ال ـن ـف ــاي ــات ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة وم ـعــال ـج ـت ـهــا،
وان ـب ـعــاث ال ـم ــواد الـكـيـمـيــائـيــة نتيجة
ل ــأن ـش ـط ــة الـ ـت ــي ت ـت ــم أث ـ ـنـ ــاء ال ـع ـمــل
وصيانة وإصــاح وتنظيف المعدات
وحاويات المواد الكيميائية ،وتُحمّل
االت ـفــاق ـيــة م ـس ــؤول ـي ــات م ـع ـيَّ ـنــة عـلــى
الدول المصدرة.

الطبقة العاملة

إضراب العمال في مجمع تونيك الجزائري
دخ ــل ع ـم ــال ال ـم ـج ـمــع ال ـع ـمــومــي ل ـص ـنــاعــة ال ــورق
والـتـعـلـيــب «تــونـيــك صـنــاعــة» إضــراب ـ ًا مـفـتــوحـ ًا عن
الـعـمــل حـتــى تـحـقـيــق كــافــة مـطــالـبـهــم ،وق ــد أعـلـنــت
ال ـن ـقــابــة ال ـم ـن ـضــويــة ت ـحــت م ـظ ـلــة االتـ ـح ــاد ال ـعــام
للعمال الجزائريين مـســانــدة الـعـمــال فــي إضرابهم
الـعـفــوي ،وتبني مطالب العمال الــذيــن قــامــوا يوم
االثـنـيــن بــإضــراب عــن الـعـمــل فــي خـطــوة لتحقيق
كل مطالبهم ،وفي مقدمتها األجور ،ويطالب عمال
مجمع تونيك بدفع أجــورهــم المتأخرة منذ شهر
كــانــون األول الـمــاضــي ،ويـطــالـبــون بــإيـجــاد حلول
نــاجـعــة تضمن االسـتـمــراريــة لـنـشــاط هــذا المجمع
الــذي يعدُّ رائــد ًا في هــذا المجال ،ويعمل فيه أكثر
مــن  2500عــامــل ،وقــد شـهــد مـجـمــع تــونـيــك خــال
ال ـعــام ال ـمــاضــي ع ــدة حــركــات احـتـجــاجـيــة ،بسبب
تأخُّر دفع األجور.

إضراب في اليونان لمدة  24ساعة
أصـيـبــت حــركــة ال ـمــرور فــي الـعــاصـمــة اليونانية
أث ـي ـن ــا ب ــال ـش ـل ــل يـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء الـ ـم ــاض ــي ،عـلــى
إثـ ــر دخـ ــول ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ق ـط ــاع ال ـن ـقــل ال ـعــام
ف ــي إضـ ــراب ل ـمــدة  24س ــاع ــة ،اح ـت ـجــاج ـ ًا عـلــى
إصــاحــات نظام التقاعد ،وشــارك آالف العمال
بـمـسـيــرة سـلـمـيــة ف ــي وس ــط ال ـمــدي ـنــة لـمـطــالـبــة
الـبــرلـمــان بــالـعــودة عــن مـشــروع قــانــون متعلق
بـ ــرواتـ ــب ال ـت ـق ــاع ــد ،وت ـس ـب ــب ت ــوق ــف خ ــدم ــات
قطارات األنفاق والسكك الحديدية والحافالت
العامة في ازدحام كبير واختناقات في الطرق
المرورية الكبرى في المدينة التي يقطنها نحو
أرب ـعــة مــايـيــن نـسـمــة ،هــذا وقــد نـظـمــت نـقــابــات
عـمــال الـقـطــاع ال ـعــام اإلضـ ــراب ،وقــالــت إن تلك
اإلصـ ــاحـ ــات ت ـع ـنــي مـ ــزيـ ــد ًا م ــن ال ـخ ـف ــض فــي
معاشات التقاعد.

إضراب العمال في إيرلندا الشمالية
أنهى عمال شركة  Allied Bakeriesإضرابهم
بـعــد أن تــوصـلــت الـنـقــابــات إلــى اتـفــاق مــع إدارة
ال ـش ــرك ــة حـ ــول األج ـ ــور أدى إلـ ــى تـحـسـيـنـهــا،
وقالت نقابة العمال يمكننا التأكيد أننا توصلنا
إل ــى ات ـفــاق مــع الـمـســؤولـيــن ح ــول األجـ ــور في
مـخـبــز ب ـل ـفــاســت ،وي ـس ـرُّنــا َّأن ه ــذا ال ـع ــرض قــد
تل ُّقى الــدعــم الـكــامــل مــن الـعـمــال ،وســوف يتمتع
هؤالء العمال اآلن بزيادة حقيقية في األجور،
وقال اتحاد النقابات إن العمال صوَّتوا بأغلبية
ســاح ـقــة ،بــأغـلـبـيــة  %90ل ـق ـبــول ع ــرض األج ــور
الجديد ،هذا وكان قد أضرب حوالي  250عام ًال
بعد انهيار الجولة من المفاوضات بين الشركة
والـنـقــابــات الـعـمــالـيــة ،وقــالــت منسقة الـنـقــابــة هــذا
هــو الـفــوز الـثــانــي ألعـضــائـنــا فــي مـخــابــز إيــرلـنــدا
الشمالية.

عمال الوكالة الوطنية
للتشغيل يقررون إضرابًا
قــرر عـمــال الــوكــالــة الــوطـنـيــة للتشغيل الــدخــول في
إض ـ ــراب دوري ل ـمــدة ثــاثــة أيـ ــام مـتـتــالـيــة م ــن كــل
أسـبــوع (االثـنـيــن ،الـثــاثــاء ،األرب ـعــاء) ،وذلــك ابـتــدا ًء
مــن تــاريــخ  17شـبــاط ال ـجــاري ،مــع إمـكــانـيــة تطوير
اإلضـ ــراب إل ــى إضـ ــراب مـفـتــوح فــي ح ــال اسـتـمــرار
ت ـســويــف اإلدارة ف ــي تـلـبـيــة مـطــالـبـهــم ال ـم ـشــروعــة
الـمـتـعـلـقــة ب ــاألج ــور وتـحـقـيــق ال ـع ــدال ــة االج ـت ـمــاع ـيــة،
وذلــك من خــال اإلشـعــار الموجَّه إلــى وزارة العمل
والـتـشـغـيــل والـضـمــان االجـتـمــاعــي ،وقــالــت الـنـقــابــات
جاء خيار اإلضراب ،بعد طول انتظار وعدم الوفاء
ب ــال ــوع ــود ون ـق ــض ال ـع ـه ــود ،وعـ ــدم تـلـبـيــة مـطــالـبـنــا
المكتسبة والـمـشــروعــة ،حـيــث ق ـرَّر الـعـمــال الــدخــول
ف ــي إض ـ ـ ــراب ،وذل ـ ــك ب ـع ــد م ــواف ـق ــة أغ ـل ـب ـيــة ال ـع ـمــال
فــي أك ـثــر مــن  30والي ــة عـلــى الـمـسـتــوى الــوطـنــي.
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المشغلة
عمال مرفأ طرطوس ونقابتهم من جهة ،والشركة الروسية
َّ
بعد الخالف الذي نشب بين ّ
لمرفأ طرطوس من جهة ثانية ،إثر مباشرتها العمل واالستثمار.
ǧأديب خالد

أول مــا بــدأت بــه الـشــركــة الــروسـيــة هو
ت ـحــويــل ع ـقــود ال ـع ـمــال إل ــى ع ـقــود غـيــر
محددة المدة حسب القانون العمل رقم
 17لـعــام  2010بـعــد أن كــانــوا موظفين
خــاضـعـيــن ل ـقــانــون ال ـعــام ـل ـيــن األســاســي
بالدولة رقم  50لعام .2004
لجنة لتضييع الحقوق
نتيجة لذلك فقد تم تشكيل لجنة ضمّت
معاون المدير العام مهند علي إسماعيل،
وب ـع ـض ــوي ــة م ــدي ــر ف ــي رئ ــاس ــة ال ـج ـهــاز
الـمــركــزي للرقابة المالية بسام عوفان،
ومـ ــديـ ــر ال ـع ـم ــل الـ ـم ــرك ــزي فـ ــي وزارة
ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة وال ـعـمــل مـحـمــود
ال ــدم ــران ــي ،وم ــدي ــر ال ـش ــؤون الـتــأمـيـنـيــة
ف ــي م ــؤس ـس ــة ال ـت ــأم ـي ـن ــات االج ـت ـمــاع ـيــة
أيمن المدني ،ومدير الـشــؤون اإلداريــة
والـقــانــونـيــة فــي مــرفــأ طــرطــوس جـهــاد
علي شعبان ،ورئيس نقابة عمال النقل
البحري والجوي ممثل التنظيم النقابي
فــؤاد جــودت ،لــدراســة صــك العقد الــذي
اقترحته شركة  /STG-E/المراد إبرامه
مــع العاملين «دائـمـيــن– متعاقدين» في
الشركة العامة لمرفأ طرطوس.
وأن ـ ـج ـ ــزت ال ـل ـج ـن ــة ع ـم ـل ـه ــا ب ـع ــد ع ــدة
اجـتـمــاعــاتّ ..اطـلـعــت خــالـهــا عـلــى العقد
الـ ـم ــوق ــع ب ـي ــن الـ ـش ــرك ــة الـ ـع ــام ــة ل ـمــرفــأ
طرطوس وشركة  /STG-E/المحدودة
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة إلدارة واس ـت ـث ـم ــار مــرفــأ
ط ــرط ــوس وال ـت ـصــديــق عـلـيــه بــالـقــانــون

رقـ ــم  /16/ت ــاري ــخ  ،2019/6/17وع ـلــى
الـقــوانـيــن الـســوريــة ذات الـصـلــة ،وعـلــى
ك ـتــاب رئــاســة مـجـلــس الـ ــوزراء الـمـحــال
لــوزيــر النقل والمتضمن قــرار المجلس
بمنح العاملين في الشركة العامة لمرفأ
طرطوس «دائمين ومتعاقدين» إجازة
خــاصــة بــا أجــر لـمــدة أط ــول مــن الـمــدة
المقررة في القانون األساسي للعاملين
واطـلـعــت أيـضـ ًا على البنود
فــي الــدولــةّ ،
الـ ـتـ ــي ت ـض ـم ـن ـهــا م ـ ـشـ ــروع ع ـق ــد ال ـع ـمــل
الفردي غير محدد المدة والمتفق عليه
بين الطرفين.
توصيات قانونية لكن سيئة
تــوص ـلــت ال ـل ـج ـنــة إلـ ــى عـ ــدة م ـق ـتــرحــات
تــراهــا مناسبة لضمان حقوق العاملين،
ففيما يخص العقد المقترح إبــرامــه مع
الـعــامـلـيــن بـيَّـنــت أن مـشــروع عـقــد العمل
ال ـف ــردي الـمـتـفــق عـلـيــه ال ي ـت ـعــارض مع
قــانــون الـعـمــل رقــم  /17/لـعــام  2010كما
أنـ ــه ي ـح ــاف ــظ ع ـل ــى ال ـح ـق ــوق ال ـتــأم ـي ـن ـيــة
للعاملين وحقوقهم المكتسبة.
هــذا ما خلصت إليه اللجنة ،والتي رأت
َّأن عمل الشركة قانوني ويحافظ على
حقوق العمال مــن وجهة نظرها ،ولكن
الـمـشـكـلــة ل ـمــاذا يـتــم تـحــويــل الـعـمــال من
قــانــون العاملين األســاســي بــالــدولــة إلــى
قانون العمل رقم 17؟ هذا اإلجراء بحد
ذاتــه ضــار بالعمال وبحقوقهم ويسبب
خسارة كبيرة لهم.
ال سيما أن قــانــون الـعـمــل رقــم  17بحد
ذات ــه ال يـضـمــن ح ـقــوق ال ـع ـمــال ،ولـيــس
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العمال للحكومة
السورية التي لم
تفاوض بجدية
لصيانة حقوق
العمال

كــاف ـي ـ ًا ل ـصــون ح ـقــوق ال ـع ـمــال ،ال سيما
أن ــه يـحــق بـحـســب ال ـقــانــون ل ــرب الـعـمــل
أو الـشــركــة المستثمرة تـســريــح العمال
ت ـع ـس ـف ـي ـ ًا مـ ــن أع ـم ــال ـه ــم فـ ــي أي وقـ ــت،
وهــذا يفقد الـعـمــال عــامــل االسـتـقــرار في
عملهم ،فـهــم بــاتــوا معرضين لـلـطــرد في
أية لحظة.
ل ـقــد ج ــاء ف ــي ق ــان ــون ال ـت ـشــارك ـيــة لـعــام
 2016ف ــي ال ـم ــادة  66م ـنــه والـمـتـعـلـقــة
بعمال القطاع العام بأنه في حال تعلق
مشروع التشاركية بمنشأة قطاع عام
موجودة فعلي ًا ،فيمكن استخدام بعض
ع ـمــال ال ـق ـطــاع ال ـعــام حـســب مــؤهــاتـهــم
ف ــي شــركــة ال ـم ـشــروع ب ـنــاء ع ـلــى طـلــب
ال ـشــركــة ،وب ـن ــاء ع ـلــى رغـبـتـهــم ب ـعــد أن
يتم إنهاء عالقتهم الوظيفية مع الجهة
الـعــامــة طـبـقـ ًا لـلـقــوانـيــن ال ـنــافــذة .أي إن
ال ـ ـمـ ــادة حـ ـ ــددت شـ ــروط ـ ـ ًا الس ـت ـخ ــدام
(بعض) عمال المنشأة وليس جميعهم،
وب ـشــرط أس ــاس (ب ـنــاء عـلــى رغـبـتـهــم)
ولـيــس فــرض ـ ًا عـلـيـهــم ،وه ــذا مــا يحصل
م ــع ع ـم ــال ال ـم ــرف ــأ ،وقـ ــد ن ـصــت ال ـف ـقــرة
الثالثة من المادة السابقة على أن تبقى
ت ـب ـع ـيــة ب ــاق ــي ال ـمــوظ ـف ـيــن وال ـع ـم ــال فــي
منشأة القطاع العام لألحكام القانونية
المنطبقة عليهم مع احتفاظهم بحقوقهم
المكتسبة كاملة.
اتفاقيات خاصة
على حساب العمال
إذا ك ــان ــت االت ـف ــاق ـي ــات ال ــدولـ ـي ــة أع ـلــى
مرتبة من القوانين المحلية فهذا يحمِّل
م ـس ــؤول ـي ــة هـ ـ ــؤالء الـ ـعـ ـم ــال ل ـل ـح ـكــومــة
الـ ـسـ ــوريـ ــة الـ ـتـ ــي لـ ــم ت ـ ـفـ ــاوض ب ـجــديــة
لـصـيــانــة ح ـقــوق ال ـع ـمــال وال ـح ـفــاظ على

مـكـتـسـبــاتـهــم ،وه ــي تـتـحـمــل الـمـســؤولـيــة
كاملة أمامهم فهذه جريمة بحق العمال
ألنـهــم لــم يـ َّـطـلـعــوا ال هــم وال منظماتهم
النقابية على هذه االتفاقية ،ولم يطالبوا
بـبـيــان رأي ـه ــم ،وك ــان حــري ـ ًا عـلــى إدارة
مــرفــأ طــرطــوس وم ــن خـلـفـهــا الـحـكــومــة
ال ـســوريــة ال ـح ـفــاظ عـلــى ح ـقــوق الـعـمــال
بد ًال من التغاضي عنها لتمرير المشاريع
االستثمارية على حسابهم.
ج ـ ـ ــاءت تـ ــوصـ ـيـ ــات ال ـل ـج ـن ــة لـ ـح ــل ه ــذا
الخالف بعد دراســة عقد العمل الفردي
الـمـتـفــق عـلـيــه ب ـيــن ال ـطــرف ـيــن ،ف ـمــن أيــن
جــاءت اللجنة بعبارة المتفق عليه بين
الطرفين؟ هذا العقد فرض على العمال،
ول ــم ي ــواف ـق ــوا ع ـل ـيــه ،وه ــو بـمـثــابــة عـقــد
إذعــان وليس بعقد عمل .فإما أن يوقع
عـلـيــه ال ـعــامــل ،أو ي ـطــرد مـنــه ول ـيــس له
صالحية مناقشته أو تعديل شروطه.
كتاب رئاسة مجلس الوزراء
أم ــا فـيـمــا ي ـخــص اإلج ـ ــازة ال ـخــاصــة بــا
أجر لمدة سنة قابلة للتجديد ،فقد رأت
الـلـجـنــة أن ـهــا لـتـحـقـيــق الـمـصـلـحــة الـعــامــة
ولمصلحة العمال ،وهذا البند بحد ذاته
سبب اإلشـكــال مع العمال ،وهــو بمثابة
التخلي عن العمال وتركهم بال عمل وال
راتــب لـمــدة سـنــة .فـمــن أيــن أتــت اللجنة
بأن ذلك يصون مصلحة العمال؟!
ع ـلــى م ــا ي ـبــدو أن الـلـجـنــة ال ـتــي شـكـلــت
وقفت مع الجهة المستثمرة للمرفأ ضد
مصلحة العمال ،وقد تبنت كامل موقف
ال ـش ــرك ــة ال ـم ـس ـت ـث ـمــرة ،وه ـ ــذا ال ـمــوقــف
م ـس ـت ـغــرب ب ـحــد ذات ـ ــه ،وع ـل ــى االت ـح ــاد
ال ـع ــام ل ـن ـقــابــات ال ـع ـم ــال ال ـق ـي ــام بـمـهــامــه
األســاس ـيــة وات ـخ ــاذ مــوقــف أك ـثــر جــديــة
لصالح العمال.
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والحراك الشعبي في منطقتنا

قد يبدو العنوان غريباً ،ذلك أننا إذا استثنينا ما جاء في صفحات هذه الجريدة من مقاالت ،فإن البحوث حول العالقة
بين الحراكات الشعبية في منطقتنا وفي دول العالم التي تشبهنا من جهة ،والصعود الروسي والصيني عالمياً من
جهة أخرى ،قليلة جدًا إن لم تكن معدومة ،ولذلك ال يستطيع الكثيرون إيجاد ذلك التقاطع بين الحالتين لالستفادة
منه والبناء عليه.

ǧأحمد الرز

الـبـحــث فــي هــذا الـمــوضــوع لـيــس تــرفـ ًا فـكــريـ ًا،
بــل إن أهـمـيـتــه الـحــاسـمــة تـكـمــن فــي ف ـكــرة أن
م ـطــال ـب ـنــا -ن ـحــن ال ـش ـعــوب ال ـتــي عــانــت الـفـقــر
ُول ه ـشّــة -قــد غ ــدا لها
وال ـحــرمــان فــي ظ ـ ِّـل د ٍ
أســاس مــوضــوعــي لح ّلها ،أســاس متمثل بأن
الـعــالــم الــذي نعيش فـيــه يـتـغـيّــر ،وبـتـغـيّــره هــذا
يُحيل إلى التقاعد منظومة كاملة من العالقات
والـبـنــى اإلقليمية والمحلية الـتــي كــانــت سبب ًا
أساس ًا في قهرنا.
التغيير والظرف الدولي
لـفـهــم األه ـم ـيــة الـحــاسـمــة ال ـتــي يـلـعـبـهــا الـظــرف
الدولي إيجاب ًا أو سلب ًا بالنسبة لعملية التغيير،
تكفي اإلشارة إلى أنه في السابق ،في النصف
الثاني من القرن العشرين مث ًال ،بلغ االحتقان
وع ــدم ال ــرض ــا االج ـت ـمــاعــي ف ــي ب ـعــض بـلــدانـنــا
م ـس ـتــويــات عــال ـيــة ،صـحـيــح أن ــه ل ــم ي ـصــل إلــى
عـتـبــة االن ـف ـجــار ،لـكـنــه كــان م ــوج ــود ًا ،غـيــر أنــه
اتخذ من اليأس واإلحباط سبي ًال للتعبير عن
نفسه ،وهنا يمكن مالحظة األثــر الــذي خلفته
هــذه الـحــالــة لــدى الكثير مــن الـكـتــاب واألدب ــاء
حتى التقدميين منهم ،وكــذلــك مــراجـعــة «أدب
ال ـه ــزي ـم ــة» ال ـ ــذي اق ـت ــات ــت ع ـل ـيــه أجـ ـي ـ ٌـال ع ــدة.

معطلة،
والحال هنا أن إمكانات التغيير كانت ّ
حيث لــم يكن ثمة ظــرف دولــي يحتضن حالة
االحتقان ويقدّم لها األرضية المناسبة لحلها،
واضطر الجميع أن ينحني للعاصفة بدرجاتٍ
مـتـفــاوتــة ،و«ال ـعــاص ـفــة» هـنــا تـعـبـيــر عــن تــزعــم
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة لـلـعــالــم وت ـفــردهــا فـيــه بكل
توغل للسياسات
ما عناه هذا بالنسبة لنا من ٍ
الغربية في دولنا ومصالحنا.
ل ـكــن ال ـم ـش ـهــد ف ــي ال ـع ــال ــم شـ ــرع ف ــي الـتـغـيــر
م ــع م ـط ـلــع ال ـق ــرن ال ــواح ــد وال ـع ـش ــري ــن ،غــزا
األمريكي دو ًال عدة وهو مأزوم ،وخرج وال
يزال يخرج منها وهو مهزوم .وعلى الضفة
األخرى من العالم ،ثمة قوى دولية يتصاعد
وزن ـهــا بــاس ـت ـمــرار ،وف ــي الـقـلــب مـنـهــا الـصـيــن
وروسيا ،وهي القوى التي لديها االستعداد
ال ـك ــام ــل ل ـم ــواج ـه ــة ال ـن ـف ــوذ األم ــريـ ـك ــي بـكــل
األدوات السياسية واالقتصادية والعسكرية،
بما فــي ذلــك اسـتـعــدادهــا لتغيير المعادلة في
عـ ــددٍ م ــن الـ ــدول ال ـتــي ع ــاث فـيـهــا األمــري ـكــي
فساد ًا وعزّز فيها بنى هشة جاهزة لالنفجار
واالنهيار في أية لحظة .وهي الحقيقة التي
تنبأ بها الشيوعيون السوريون باكر ًا ،حيث
جاء في وثائق المؤتمر الثاني للجنة الوطنية
لــوحــدة الـشـيــوعـيـيــن الـســوريـيــن عــام :2003
«إن الـنـظــام ال ــذي يـجــد فــي ال ـحــرب مـخــرجـ ًا
ل ــه ،ه ــو ن ـظ ــام ي ـقــف ع ـلــى أرض ـي ــة االن ـه ـيــار،

في كل أسباب عدم
الرضا االجتماعي
نجد لألمريكي
«إصبعاً» ...فهو
الذي خلقها في
حاالت وسهلها
حاالت أخرى أو
في
ٍ
استفاد منها بالحد
األدنى

م ـم ــا ي ـع ـنــي بـ ــدء ت ـغ ـيــر مـ ـي ــزان الـ ـق ــوى لـغـيــر
صــال ـحــه ،أي لـصــالــح ق ــوى ال ـت ـقــدم والـتـحــرر
والــدي ـم ـقــراط ـيــة واالش ـتــراك ـيــة ،ه ــذه الـعـمـلـيــة
التي ستكون ضارية ومؤلمة ولكنها سريعة
مــن وجـهــة الـنـظــر الـتــاريـخـيــة ...وإذا قـلـنــا إن
النصف الثاني من القرن العشرين كان فترة
شـهــدت م ـدّ ًا لـقــوى الــرأسـمــالـيــة العالمية على
ال ـن ـطــاق ال ـعــال ـمــي ،وبــالـمـقــابــل جَ ـ ـزْر ًا لـلـحــركــة
الثورية العالمية مع ما حمله ذلك من مختلف
الـتـعـقـيــدات وال ـت ـشــوهــات وال ـت ـش ـظ ـيــات ،فــإن
بداية القرن الواحد والعشرين تنبئ بأننا أمام
فــاتـحــة عـصــر جــديــد ،يـمـثــل مــرحـلــة انـعـطــافـيــة
سـتـشـهــد انـتـقــال ال ـم ـبــادرة إل ــى أي ــدي الـقــوى
المعادية للرأسمالية مع صعودها المتالحق
الذي سيؤكد انتهاء مرحلة تراجعها والجزر
الذي أصاب حركتها خالل عقود عديدة.»...
الجديد وشروطه
فــي المقابل ،مــا هــي المشاكل التي عانت منها
ال ـش ـعــوب؟ إن أردنـ ــا أن ن ـجــري تـقــاطـعـ ًا بين
األسـ ـبـ ــاب ال ـت ــي س ــاه ـم ــت ف ــي رفـ ــع م ـس ـتــوى
ع ـ ــدم الـ ــرضـ ــا االج ـت ـم ــاع ــي فـ ــي دول ـ ـنـ ــا ،فــإن ـنــا
س ـن ـجــد ال ـف ـقــر وال ـت ـف ــاوت ،وسـ ــوء ال ـخــدمــات،
والمستوى المتدني مــن الحريات السياسية،
واألنظمة التابعة للخارج سياسي ًا أو اقتصادي ًا
أو كالهما ،والـحــروب وتبعاتها ،متربعة على
رأس القائمة.
هنا تحديد ًا يتضح التقاطع الكبير بين جوهر
الـ ـحـ ــراكـ ــات ال ـش ـع ـب ـي ــة مـ ــن جـ ـه ــة ،وال ـص ـع ــود
الروسي الصيني من جهةٍ أخرى .ذلك أن في
كــل أسـبــاب عــدم الــرضــا االجـتـمــاعــي الـمــذكــورة
آنف ًا نجد لألمريكي «إصبع ًا» ،فهو الذي خلقها
ف ــي حـ ــاالت ،وسـهـلـهــا ف ــي حـ ــاالتٍ أخـ ــرى ،أو

اسـتـفــاد منها بــالـحــد األدن ــى .فــي الـمـقــابــل ،فــإن
الصين وروسيا ،بوصفها قوى دولية صاعدة
جديّة في مواجهة النفوذ األمريكي المتهاوي،
مضطرة لخلق عال ٍم بديل عن العالم الذي كانت
ـروع ون ـمــوذج
ت ـت ـس ـيّــده واش ـن ـط ــن ،أي ل ـم ـش ـ ٍ
جــديــد ال بــد كــي يـكــون «جــديــد ًا» مــن أن يأخذ
مصالح الشعوب بعين االعتبار .حيث المشهد
أقرب ليكون :شعوب ًا تعترض على عال ٍم ترعاه
واشنطن ،وقوى صاعدة مستعدة لتغييره.
مصلحة متبادلة
ما هو هذا النموذج الذي يجري تغييره؟ إنه
ن ـمــوذج الـنـهــب الـخــارجــي والــداخ ـلــي ،نـمــوذج
الــدوالر كعملة عالمية متحكمة ،نموذج القمع
التقليدي و«الناعم» ،نموذج التبعية واإلفقار
والتهميش .وفــي المقابل منه الـنـمــوذج الــذي
ترفعه الصين وروسيا :التكامل بين الشعوب
ب ـك ــل مـ ــا ي ـح ـم ـلــه ه ـ ــذا مـ ــن م ـن ـف ـعــة اق ـت ـص ــادي ــة
مباشرة ،ومن تعزي ٍز للبنى التحتية بما يرفع
من مستوى الخدمات .تكام ٌل ال بد لتحقيقه من
قطع الطريق على الغرب وسماسرته المحليين
الذين يعيثون في دولنا فساد ًا وخراب ًا وقمع ًا.
وه ــذه الـ ــدول إذ تــرفــع ه ــذا ال ـم ـشــروع ،فــإنـهــا
بذلك تدافع عن مصالحها أو ًال ،إدراك ًا منها أن
أي مشروع دما ٍر أمريكي يستهدف دولنا إنما
هو طريقٌ ترسمه واشنطن نحوها بالذات.
هنا يصير التفاؤل مفهوم ًا ،ويخرج من كونه
حماس ًا محض ًا ،ليغدو موقف ًا سياسي ًا .وربما
هذا ما يفسر أن االحتجاجات التي تخرج في
بالدنا تأخذ في بعض الحاالت طابع ًا احتفالي ًا.
فــالـشـعــوب ال ـتــي ت ـخــرج إل ــى ال ـش ــارع ،تـخــرج
ه ــذه ال ـمــرة وف ــي جــوفـهــا ش ـعــور أن أحــامـهــا
ممكنة التنفيذ.
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تحتل التصريحات المتبادلة بين روسيا وتركيا بخصوص إدلب القسم األعظم من
سيل
مساحة المشهد اإلعالمي -السياسي الراهن المتعلق بسورية .يتضمن ذلك َ
«التحليالت» الجارف الذي يتمنى انتهاء أستانا وسوتشي ،بل وحتى انفراط عقد ما بات
الجميع يع ّرفه كتحالف إستراتيجي بين روسيا وتركيا.
ǧمهند دليقان

ألن المسألة المشار إليها تحتل غالبية المشهد،
ّ
فإن لقطات عالية األهمية ،مرتبطة بتطورات
ّ
الموقف األمريكي من النصرة ،تسقط «سهو ًا»
وال يتم إيــاؤهــا التحليل الكافي رغــم ّأن هذه
«اللقطات بالذات»  -على ما نزعم -هي مركز
المشهد وجوهره...
ف ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ظ ـه ــرت يـ ــوم  20ش ـبــاط
ال ـجــاري مـقــابـلــة مــع زعـيــم الـنـصــرة أبــو محمد
ال ـ ـجـ ــوالنـ ــي ،أجـ ــرتـ ـهـ ــا «مـ ـجـ ـم ــوع ــة األزم ـ ـ ــات
الــدولـيــة– »International Crisis Group
التي يترأسها روبرت مالي.
عـ ـم ــل مـ ــالـ ــي م ـ ـسـ ــاعـ ــد ًا وم ـ ـس ـ ـت ـ ـشـ ــار ًا خ ــاصـ ـ ًا
ألوبــامــا ضـمــن «حـمـلــة ال ـحــرب عـلــى داع ــش»،
وشـغــل الـعــديــد مــن الـمـنــاصــب ضـمــن اإلدارات
األمــريـكـيــة الـمـتـعــاقـبــة ،بـمــا فيها مـســاعــد خــاص
ل ـلــرئ ـيــس كـلـيـنـتــون ح ــول ال ـص ــراع ال ـعــربــي-
«اإلســرائ ـي ـلــي»؛ أي ّإن الـتـعــامــل مـعــه كرئيس
لمركز بحثي «مستقل» و«ال يمثل المؤسسة
األمريكية»  -كما يعرّف عن نفسه -ال يمكن
أن يتم إال تحت تأثير جرعة زائدة ،أو نتيجة
ضرب من السذاجة غير المبررة.
ٍ
لبيك جيفري!
األخبار الجيدة ،هي ّأن المسؤولين األمريكيين
الذين على رأس عملهم ،وليس «المتقاعدين»
فـحـســب ،بـ ــدأوا بـتـقــديــم م ـســاعــدة ضـخـمــة لكل
مـ ــن ي ـه ـمــه ال ـب ـح ــث وال ـت ـق ـص ــي عـ ــن األه ـ ــداف
والـسـيــاســات األمــريـكـيــة الحقيقية ،ولـيــس تلك
اإلعــامـيــة والــدبـلــومــاسـيــة .هــذه الـمـهـمــة كــانــت
تتطلب -فيما تتطلب -متابع ًة ودراس ًة حثيثة
لتقارير مراكز األبحاث األمريكية «المستقلة».
اآلن ،بــات الـمـســؤولــون األمــريـكـيــون يعلنون

صراحة ،إلى هذا الحد أو ذاك ،عن سياساتهم.
ال ـم ـثــال األك ـث ــر أه ـم ـيــة ،وال ـم ـت ـع ـلــق ب ـمــوضــوع
مــادتـنــا ه ــذه ،هــو الـتـصــريــح الـشـهـيــر لجيفري
يوم  30كانون الثاني الماضي( ،وهو التاريخ
التقريبي ذاته الذي جرت فيه المقابلة المشار
إليها هنا مع الجوالني!) .في تصريحه يقول
ج ـي ـفــري« :الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ت ـق ـرُّ بــوجــود
إرهابيين في إدلب ،وهناك مجموعة كبيرة من
النصرة وهيئة تحرير الشام وهي متفرعة من
تركز
القاعدة ،وتعتبر منظمة إرهابية ،ولكنها ِّ
بشكل أســاس على قتال النظام السوري،
وهـ ـ ــم ي ـ ـدّع ـ ــون أنـ ـهـ ــم م ـق ــات ـل ــون وط ـن ـيــون
مـعــارضــون ولـيـســوا إرهــابـيـيــن ،ون ـحــن لــم
ن ـق ـبــل ه ــذا االدع ـ ــاء ب ـعــد ،ول ـك ــن لــم نــر أنهم
شكلوا تهديد ًا دولي ًا منذ فترة».
وض ـع ـن ــا عـ ــامـ ــات م ـم ـي ــزة ع ـل ــى أق ـ ـسـ ــام مــن
ال ـت ـص ــري ــح إلب ـ ــرازه ـ ــا .ذل ـ ــك س ـي ـس ــاع ــدن ــا فــي
الـتـعــامــل مــع لـقــاء ال ـجــوالنــي ،ال ــذي يـبــدو أنــه،
هو وروبرت مالي ،اتخذا من تصريح جيفري
دلي ًال لهما خالل المقابلة؛ دلي ًال هو عبارة عن
«  »check listعليهما تنفيذها خطوة وراء
خطوة.
سورنة النصرة
قبل التركيز على لقاء الجوالني ،بقي أن نشير
إلى ّأن الحديث عن نزع الصفة اإلرهابية عن
النصرة التي أعلنت والءهــا للظواهري زعيم
القاعدة في نيسان  ،2013ليس حديث ًا جديد ًا؛
بــل هــو حــديــث مـكــرر راف ــق تـحــوالت الـنـصــرة
اب ـت ــدا ًء م ــن تـغـيـيــر اس ـم ـهــا م ــن جـبـهــة الـنـصــرة
إلــى جبهة فتح الشام ،ومــن ثم قيامها بإعالن
تـكــويــن جــديــد تـحــت اســم هيئة تـحــريــر الـشــام.
م ــع ك ــل ت ـح ــول ق ــام ــت بـ ــه ،ك ــان ــت ت ـظ ـهــر آراء
وتـحـلـيــات ت ـقــول ب ـ ّـأن ال ـن ـصــرة يـمـكــن لـهــا أن

إن الحديث عن نزع
ّ
الصفة اإلرهابية عن
النصرة التي أعلنت
والءها للظواهري
زعيم القاعدة في
نيسان  2013ليس
حديثاً جديداً بل هو
حديث مكرر رافق
تحوالت النصرة
ابتداء من تغيير
ً
اسمها من جبهة
النصرة إلى جبهة
فتح الشام

تتحول بطريقة ما إلى فصيل غير إرهابي.
آخــر تـحــوالت الـنـصــرة كــان فــي الـشـهــر األول
من العام ( 2017إعــان تأسيس هيئة تحرير
الشام) ،أي قبل أكثر من ثالثة أعوام .تناولت
الـصـحــافــة واألوس ــاط السياسية ذلــك التحول
لـفـتــرة قـصـيــرة مــن الــزمــن ،ثــم غــابــت الـمـســألــة
ن ـهــائ ـي ـ ًا م ــن الـ ـت ــداول أمـ ــام إج ـم ـ ٍـاع واضـ ـ ٍـح ّأن
التنظيم ال يــزال إرهــابـيـ ًا والتغيير الــذي طــرأ
ليس أبعد من تغيي ٍر لالسم.
ورغــم ّأن جبهة النصرة لــم تقدم أيــة إشــارات
جــديــدة خ ــال األعـ ــوام الـثــاثــة الـمــاضـيــة ،وال
ح ـتــى إش ـ ــارات م ـخــادعــة وسـطـحـيــة م ــن نـمــط
ت ـحــويــل االسـ ــم ،إال ّأن ال ـحــديــث ع ــن ســورنــة
الـ ـنـ ـص ــرة ع ـ ــاد إل ـ ــى ال ــواجـ ـه ــة ب ــال ـت ــزام ــن مــع
الـضــربــات العسكرية الـتــي تتلقاها ،وبالتزامن
م ــع ات ـض ــاح حـقـيـقــة أن ات ـف ــاق ســوت ـشــي بــات
موضع التنفيذ السريع والذي ال رجعة فيه.
ي ـم ـكــن ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،الـ ـعـ ــودة مـ ـث ـ ًـا ،إل ــى
تحليل نشره مركز تشاتام هاوس البريطاني
«ال ـم ـس ـت ـقــل» ف ــي ال ـش ـهــر ال ـخــامــس م ــن ال ـعــام
الـ ـم ــاض ــي ،ت ـح ــت عـ ـن ــوان «م ــراجـ ـع ــة ل ـل ـعــاقــة
التركية مع هتش».
«معالم في الطريق» إلى قلب واشنطن
ع ـلــى أسـ ــاس خ ــارط ــة ال ـط ــري ــق ال ـت ــي رسـمـهــا
جـيـفــري ضـمــن تـصــريـحــه آن ــف ال ــذك ــر ،ســارت
ال ـم ـق ــاب ـل ــة -ال ـم ـســرح ـيــة ال ـت ــي امـ ـت ــدت ألرب ــع
ساعات مع الجوالني.
فــي ال ـم ـقــدمــة ،يـقـصــف ال ـمــركــز الـبـحـثــي ق ــراءه
بمعضلة ثنائية القطب ال حل لها إال عبر رفع
الصفة اإلرهــابـيــة عــن الـنـصــرة؛ يـشــرح المركز
الـخـيــاريــن الـمـتــاحـيــن مــن وجـهــة ن ـظــره ،ولـكــن
بــوصـفـهـمــا ال ـخ ـيــاريــن الــواق ـع ـي ـيــن الــوح ـيــديــن،
والـ ـل ــذي ــن ال م ـف ـرَّ م ــن اخ ـت ـي ــار أح ــدهـ ـم ــا :إم ــا
إنـهــاء النصرة عبر عملية عسكرية ،وهــو أمر
سـيـسـبــب ك ــارث ــة إن ـســان ـيــة غ ـيــر م ـس ـبــوقــة ،أو
البحث عن صيغة للتفاهم معها.
ال ـل ـقــاء بــأك ـم ـلــه ،ك ـمــا ت ـصــريــح ج ـي ـفــري نـفـســه،
هما أداتــان مختلفتان للتأكيد على أن الخيار

ال ــوحـ ـي ــد هـ ــو ال ـت ـف ــاه ــم مـ ــع الـ ـنـ ـص ــرة ،ورفـ ــع
الصفة اإلرهــابـيــة عنها .ولـكــي يصبح تسويق
هــذا الـخـيــار مـمـكـنـ ًا ،ال بــد مــن جملة تطمينات
ووعــود مقنعة قــدر اإلمكان يقدمها الجوالني
ويتبناها األمريكيون ،أو يرسمها األمريكيون
ويلتزم بها الجوالني ،ال فرق جدي ًا في حقيقة
األمر.
وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،يـنـبـغــي أن ي ـبــدأ ال ـل ـقــاء مع
الجوالني بتقديم تبرير إلعالنه الوالء للقاعدة
عــام  ،2013حيث يعبر الـجــوالنــي أنــه لــم يكن
لــديــه خـيــار آخــر لـمــواجـهــة داع ــش الـتــي كــانــت
على تنظيمه وإنـهــاءه لصالحها .محاججة من
هــذا الـنــوع تنتمي إلــى صـنــف م ـعــروف( :بين
السيئ واألســوأ ،عليك دائـمـ ًا أن تركز الضوء
على األسوأ؛ حينها سيصبح السيئ جيد ًا!).
ال ـخ ـط ــوة ال ـت ــال ـي ــة ه ــي ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى وج ــود
فـ ــارق ع ـقــائــدي ب ـيــن ال ـق ــاع ــدة وال ـن ـص ــرة .بـمــا
أنــه لــن يـكــون مقنع ًا بـحــال مــن األحــوال القول
بــأن الـنـصــرة فـصـيــل غـيــر ديـنــي أو أنــه فصيل
ع ـل ـمــانــي مـ ـث ـ ًـا ...عـلـيــك ال ـب ـحــث ض ـمــن الـصـيــغ
الدينية عن تلك التي يمكن التعامل معها دولي ًا
عـلــى أنـهــا مـعـتــدلــة .وهـنــا يـسـتـخــدم الـجــوالنــي
تعبير ًا دقيق ًا حين يقول« :إيديولوجي ًا ،نعتمد
الـفـقــه اإلســامــي كــأيــة مـجـمــوعــة سـنـيــة محلية
أخ ـ ــرى فـ ــي س ـ ــوري ـ ــة» .مـ ــن الـ ـمـ ـع ــروف ل ــدى
الـمـتـخـصـصـيــن ّأن الـجـهــاديــة الـسـلـفـيــة ال تقنع
بــال ـقــول بــالـفـقــه اإلس ــام ــي كـمـصــدر لـلـتـشــريــع،
وال حتى بكونه مصدر التشريع (أي المصدر
الوحيد دون مصادر أخرى) .بالمقابل ،تعتمد
الشريعة اإلســامـيــة كمصدر وحـيــد للتشريع،
والـ ـف ــرق ك ـب ـيــر ع ـلــى م ــا ي ـش ــرح ال ـف ـق ـهــاء بـيــن
الفقه والـشــريـعــة؛ فالفقه توجهات وأخالقيات
ومقاصد عامة ،بينما الشريعة ضوابط محددة
تغلق الطريق على أي طابع مدني للدولة.
ل ـكــي نــوضــح م ــا ن ـق ـصــده أك ـث ــر ،وع ـلــى سـبـيــل
فإن الجوالني وفق ًا لكالمه،
المفارقة المضحكةّ ،
لن يكون معتد ًال فحسب ،بل ويمكن اعتباره
تـحــت سـقــف الــدس ـتــور ال ـس ــوري ل ـعــام 2012
الــذي تتضمن مادته الثالثة« :الفقه اإلسالمي
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للثالثي :جيفري ،مالي ،جوالني!
مصدر رئيس للتشريع».
مقاتلون أجانب
لـكــن ،حـتــى إذا قـبـلـنــا بــالـفــرضـيــة الـهــزلـيــة الـتــي
تجعل مــن عمل الـجــوالنــي عم ًال «تحت سقف
الدستور السوري» ،فثمة بعدُ مشكالتٌ ينبغي
حلها؛ هنالك مشكلة المقاتلين األجــانــب ضمن
ال ـن ـصــرة ،والــذيــن يـنـتـمــون إل ــى جـنـسـيــات من
حول العالم ،ويشكلون نسبة وازنــة ،بالمعنى
النوعي على األقــل ،ضمن النصرة .هذه أيض ًا
يتبرع مــركــز روبــرت مــالــي لحلها بــأن يُضمّن
الـمـقــابـلــة مـقـطـعـ ًا تـقــريــريـ ًا ،ي ـســرده مــن أجــرى
اللقاء بوصفه وقائع ال يرقى إليها الشك .وفي
هــذه السردية يـقــول« :خــال قيادته للتنظيم،
ومــع الــوقــت ،همّش الجوالني أو طــرد معظم
األصوات المتشددة وغير السورية في هتش،
الــذيــن عــارضــوا تحوله اإليديولوجي الواضح
ال ـ ــذي ج ـع ـلــه أق ـ ــرب إلـ ــى ن ـمــط م ــن ال ـج ـهــاديــة
الـمـحـلـيــة ال ـســوريــة ،ولـيــس الـجـهــاديــة الـعــابــرة
للحدود».
مزيد من المقاتلين األجانب
إذا تــابـعـنــا ضـمــن الـمـلـهــاة الـتــي يـمـثــل فـيـهــا كل
من جيمس وروبرت وأبو محمد ،وقلنا معهم
بـ ّـأن مشكلة المقاتلين األجــانــب ضمن النصرة
قــد حُ ـ ّل ـتْ أو أنـهــا فــي طــريـقـهــا إل ــى الـحــل على
ي ــد ال ـقــائــد ال ـج ــوالن ــي ال ـم ـظ ـفــر ،سـتـبـقــى لــديـنــا
م ـش ـك ـلــة ت ـن ـظ ـي ـم ـيــن ك ـب ـيــريــن آخـ ــريـ ــن ،ي ـت ـكــون
أحــده ـمــا بـمـعـظـمــه م ــن األج ــان ــب ،ه ــو ح ــراس
الــديــن ،واآلخــر بأكمله من األجــانــب ،واإليغور
خصوص ًا ،هو الحزب اإلسالمي التركستاني.
ال مانع هنا من أن يقفز روبــرت إلى الخشبة
ليمرر معترضة ذات مغزى لدى وصف تنظيم
ح ــراس الــديــن بــالـقــول «وه ــو الـفــرع الــرسـمــي
ل ـل ـقــاعــدة ف ــي س ــوري ــة» ،ب ـمــا يـعـنــي ض ـم ـن ـ ًا ّأن
ال ـن ـصــرة لـيـســت فــرع ـ ًا رس ـم ـي ـ ًا ،ورب ـمــا ليست
فرع ًا من األساس؛ يحتاج المخرج أحيان ًا إلى
التأكيد على بعض مـقــوالت مسرحيته لمزيد
من اإلقناع.
ب ــال ـع ــودة إل ــى الـتـنـظـيـمـيــن ومـشـكـلـتـهـمــا ،ف ـ ّـإن
الجوالني نفسه ،الذي بدأت المقابلة بالتعاطي
معه بوصفه هو المشكلة ،سيتحول اآلن إلى
البطل المنقذ ،وسيتمكن هو بالذات ،وال أحد
غ ـي ــره ،م ــن ض ـبــط ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــن وإخ ـضــاع ـه ـمــا
للغايات «السورية».
وعــن هــذا يقول الـجــوالنــي« :احتوينا حــراس
الدين» ،وعن التركستاني يقول« :حربهم في
الـصـيــن ليست حــربـنــا ،لكننا متعاطفون معهم
وليس لديهم مكان يذهبون إليه .هم يحصرون
عـمـلـهــم بـقـتــال الـنـظــام ال ـســوري ،ونــرحــب بهم
طالما يفعلون ذلك ،وهم يفعلون».
المنظمات اإلنسانية
وواشنطن و«الجوار»
ض ـمــن عـمـلـيــة ال ـت ـل ـم ـيــع والـ ـس ــورن ــة ،ل ــم تـتـبــق
س ــوى بـعــض األدران ال ـتــي يـنـبـغــي تنظيفها؛
يتضمن ذلــك تعهدات بتسهيل أمــور جمعيات
ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ــدن ــي وعـ ــدم االعـ ـتـ ــداء ع ـلــى أي
مــن أفــرادهــا ،كــذلــك عــدم الـتــدخــل فــي الـشــؤون
ال ـمــدن ـيــة ،وف ــوق ذل ــك ك ـلــه ع ــدم ال ـت ـعــدي عـلــى
أي من دول «الـجــوار» ،وعلى رأسها بطبيعة
الحال تأتي «إسرائيل» .إذ ليس من المصادفة
أن الفورين بوليسي نشرت يــوم العاشر من
ال ـجــاري مـقــالــة عــن إدل ــب لـكــاتـبــة «إســرائـيـلـيــة»
ه ــي إي ـل ـيــزاب ـيــث ت ـس ــرك ــوف .تـضـمـنــت الـمـقــالــة
تصريح ًا أخذته تسركوف من تقي الدين عمر
الـمـنـســق اإلعــامــي لـهـتــش .تـســركــوف نفسها
كشفت في تغريدة على حسابها الرسمي على
تويتر أن عمر وافــق على إعطائها التصريح،
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رغم معرفته بأنها تحمل الجنسية اإلسرائيلية
(ال يمكن أن ننسى في هذا السياق االعترافات
«اإلســرائ ـي ـل ـيــة» بـمـعــالـجــة مــا يـصــل إل ــى 1400
مــن جــرحــى الـنـصــرة فــي مـشــافـيـهــا وإرســالـهــم
لـلـقـتــال م ـجــدد ًا فــي الـجـنــوب ال ـس ــوري) .أكـثــر
مــن ذل ــك ،ال مــانــع أن يُـظـهــر ال ـجــوالنــي عتب
األحبة على الواليات المتحدة ألنها «أخطأت
إذ حاولت دعم مجموعات ليس لها أي وزن
حقيقي على األرض» ،ويمكن للمرء أن يكمل
الجملة وحــده :فالجوالني له مجموعة وازنة
ع ـلــى األرض وه ــو ق ـبــل غ ـي ــره م ــن يـسـتـحــق
دع ــم واش ـن ـطــن .بــالـتــأكـيــد ال بــد قـبــل ذل ــك ،من
بأن
االعتراف بين يدي الحاخام روبرت مالي ّ
الجوالني أخطأ بما يخص الواليات المتحدة
وبـخـصــوص أش ـيــاء أخ ــرى ،و(ل ـكــن الـظــروف
كانت صعبة وهي ظروف حرب).
فقرة المكياج
ال ـف ـقــرة األخ ـي ــرة ال ـتــي ال بــد مـنـهــا بـعــد حـمــام
س ــاخ ــن ،ه ــي ب ـعــض مـســاحـيــق الـتـجـمـيــل عـلــى
وجـ ــه ال ـج ــوالن ــي ب ـح ـيــث ي ـظ ـهــر ف ــي الـمـشـهــد
األخ ـي ــر «م ـع ــارض ـ ًا وط ـن ـي ـ ًا» مـكـتـمــل األركـ ــان،
كـمــا يــريــد لــه الـمـخــرج .الـمـكـيــاج تـمـثــل ببعض
الــوعــود ب ــأن ال ـجــوالنــي مـنـفـتــح عـلــى الـتـعــامــل
مــع الـمـعــارضــة بــأشـكــالـهــا .بــل وأك ـثــر مــن ذلــك،
منفتح ومـتــواضــع« :نـحــن بحاجة لـلـحــوار مع
المعارضة ،ليست لدينا أية أوهام حول قدرتنا
على حكم إدلب بمفردنا».
المشهد الختامي
كـمــا فــي كــل الـمـســرحـيــات ،ينبغي للحبكة أن
تـتـصــاعــد بـشـكــل مـتــواتــر وص ــو ًال إلــى ال ــذروة.
وفي الذروة ،يأتي الحل.
يسأل مركز الحاخام مالي الجوالني عن واقعية
مطالبه بتغيير النظام .يجيب الجوالني« :إذا
كنت تسألني أن أكــون واقعي ًا وأن أقبل بعدم
وج ـ ــود إرادة دولـ ـي ــة ل ـل ــدف ــع ب ــات ـج ــاه تـغـيـيــر
فإن على العالم أن يكون واقعي ًا ويقبل
النظامّ ،
بـ ّـأن أكثر من نصف تعداد السوريين ،حوالي
 12مليون شخص ًا ،اختاروا عدم العيش تحت
سيطرة النظام».
ال أعلم إن كان من المناسب أن يهدر التصفيق
بـعــد هــذه الـخــاتـمــة ،وذل ــك مــع تعتيم تــدريـجــي
ل ــإض ــاءة ع ـلــى مـشـهــد ال ـج ــوالن ــي ،واق ـف ـ ًا فــي
مــربــع بــريـخــت الــذهـبــي (ف ــي مـقــدمــة الـمـســرح
من الجهة اليسرى) ،ومن ثم تسدل الستارة.
ول ـكــن م ــا أع ـل ـمــه بــال ـتــأك ـيــد أن ث ـمــة ش ـي ـئ ـ ًا بـعـدُ
يجب قــولــه قبل إغــاق الـسـتــارة؛ هــذه النهاية
ال ينبغي أن تبقى مفتوحة ،ينبغي أن تكون
واضحة ومفهومة ،حتى لو لم يرد المخرج أن
نفهمها كاملة ،للجمهور أيض ًا الحق في تشغيل
عقله وتفسير ما يراه...
قبل إسدال الستارة
ب ـع ـيــد ًا ع ــن ال ـه ــزل ،نـسـتــذكــر ه ـنــا م ــا ك ــان قــالــه
جـيـفــري يــوم  ،2018/11/14أي قـبــل أكـثــر من
عام« :نعتقد أنه ال يمكن تحقيق هزيمة دائمة
ل ــداع ــش دون ت ـح ـق ـيــق ت ـغ ـي ـيــر ج ــوه ــري فــي
النظام الـســوري» .نقارن قوله هذا بما يقوله
ه ــذه األيـ ــام« :ال نـطــالــب بـتـغـيـيــر ال ـن ـظــام ،بل
بتغيير سلوكه» .ولكي تكتمل الصورة ،نضيف
إلى هذه المقارنة غرفة اعتراف الحاخام مالي
ال ـتــي تـسـتـضـيــف ال ـجــوالنــي فــي ه ــذه األث ـنــاء،
وال ـتــي وص ـلــت إل ــى الـنـتـيـجــة نـفـسـهــا :الـمـســألــة
ليست فــي تغيير الـنـظــام ،ولـكــن هـنــالــك نصف
السكان ال يريدون العيش تحت سيطرته .هل
تبدو المعادلة صعبة التفسير؟
التفسير يتمثل بكلمة واحدة :التقسيم ،تكون
ســوريــة الـتــي نعرفها ثــاثــة أقـســام على األقــل؛

المسألة بوضوح
هي ما يلي :ينبغي
الحفاظ على النصرة
ينبغي الحفاظ على
وضع خاص للشمال
الشرقي ومنعه من
التقارب مع دمشق
تحت أي ظرف كان
ينبغي الحفاظ على
طبيعة النظام
القائم دون أي
تغيير

ق ـس ــم ي ـب ـقــى ف ـي ــه ال ـن ـظ ــام ،ق ـس ــم ف ــي ال ـش ـمــال
ال ـشــرقــي ت ـحــت إشـ ــراف األمــري ـك ـي ـيــن ،وثــالــث
تحت واليــة القائد المظفر الـخــارج حديث ًا من
مطهر دانتي :أبو محمد الجوالني.
ّ
هل يمكن للتقسيم أن يتحول إلى واقــع؟ كال،
ه ــذا أم ــر مـسـتـحـيــل فــي ظــل ال ـت ــوازن الــدولــي
الـ ـق ــائ ــم ،وف ـ ــي ظـ ــل الـ ــرفـ ــض اإلق ـل ـي ـم ــي (عـ ــدا
الصهيوني وبعض أتباعه) .وإذ ًا؟
المسألة بوضوح هي ما يلي :ينبغي الحفاظ
ع ـل ــى ال ـن ـص ــرة ،ي ـن ـب ـغــي ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى وض ــع
خــاص لـلـشـمــال الـشــرقــي ،ومـنـعــه مــن الـتـقــارب
مـ ــع دمـ ـش ــق ت ـح ــت أي ظ ـ ــرف كـ ـ ــان ،يـنـبـغــي
الـحـفــاظ عـلــى طـبـيـعــة الـنـظــام الـقــائــم دون أي
تـغـيـيــر .وبـكـلـمــة واح ــدة يـنـبـغــي ال ـح ـفــاظ على

ش ــروط اسـتـمــرار الـحــرب واسـتـمــرار األزم ــة،
بــل وإيصالها إلــى إنـتــاج دينامياتها التدميرية
الــذاتـيــة ،بـحـيــث ال يتكلف األمــريـكــان إال الحد
األدنى للحفاظ على النار مشتعلة.
ال ـل ـه ــاث وراء إعـ ـ ــادة ت ــأه ـي ــل ال ـن ـص ــرة ه ــذه
األي ــام– بـمــا فــي ذلــك عـبــر مـســرحـيــات هزلية
من النمط أعــاه -قبل أن يتم اإلجهاز عليها
ن ـهــائ ـي ـ ًا ع ـبــر تـنـفـيــذ ســوت ـشــي ،ي ـح ـمــل أهـمـيــة
ألن سـقــوط أيــة أثـفـيــة من
كـبــرى لــواشـنـطــن؛ ّ
األثــافــي الـثــاث الـتــي ذكــرنــاهــا أعــاه ،سترفع
الشعب السوري عن النار األمريكية الحارقة،
وستسمح بالمضي بشكل فعلي باتجاه تنفيذ
كامل للقرار .2254

مسرح كوني ومسرحية كونية
فصل واحد ضمن مسرحية كونية أكبر،
نزعم ّأن كل ما جاء في هذه المادة ،ليس أكثر من ٍ
ليس هذا محل التمحيص في فصولها .مع ذلك ال ضير من إشــارة سريعة إلى جانب من
جوانب حبكتها.
مــع رفــع منظمة مـجــاهــدي خـلــق عــام  2012مــن قــائـمــة اإلره ــاب األمــريـكـيــة ،ومــا نــراه هــذه
األيــام من اقتراب عقد ســام بين األمريكيين وطالبان ،وكذلك محاولة إنقاذ النصرة عبر
ـول ضـخــم فــي سـيــاســة واشـنـطــن فــي حربها
«ســورنـتـهــا» ،كــل ذلــك وغ ـيــره ،يـشـيــر إلــى تـحـ ٍ
المزعومة على اإلرهاب .عنوان ذلك التحول هو االنتقال من الحرب على جماعات إرهابية
إلى الحرب على «دول إرهابية» (ينبغي أن نتذكر دائم ًا اإلستراتيجية الدفاعية األمريكية
« :2018يمثل التنافس اإلستراتيجي بين الدول– وليس اإلرهاب -الشاغل األساس لألمن
الـقــومــي لـلــواليــات الـمـتـحــدة») .بـهــذا الـمـعـنــى ،فـ ّـإن الـجـمــاعــات اإلرهــابـيــة الـتــي كــانــت ذريـعــة
للتدخالت األمريكية حول العالم ،ستعود إلى لعب دورها األول الذي نشأت على أساسه:
(جماعات محلية مــن «مقاتلي الـحــريــة» ،تـحــارب نفوذ أعــداء الــواليــات المتحدة -االتحاد
السوفياتي والصين في حينه ،وروسيا والصين اليوم) .في الوقت ذاته ،تتحول مجموعة
من الدول إلى دول إرهابية ،وعلى رأس القائمة ستكون كل من روسيا والصين وإيران،
بل وحتى السعودية وتركيا وغيرها( ...ال ينبغي أن نغفل في هذا السياق قانون جاستا
الذي أقره الكونغرس األمريكي عام  ،2016والذي أعطى األمريكي الحق لنفسه بموجبه،
في اختراق سيادة الدول التي يعتبرها «راعية لإلرهاب»)...
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بعد دخول التنظيم الفاشي التكفيري داعش مدينة الرقة وهيمنته
عليها في الشهر الثالث  ،2013عادت مديرية تربية دير الزور
إلى دير الزور ،وأصبح العاملون والمعلمون التابعون لتربية الرقة
يتقاضون رواتبهم من تربية دير الزور في عام  2014لكن بسبب ما
جرى واالختالس ،وبسبب هروب بعض المحاسبين إلى خارج القطر
وتأخر صرف واستالم الرواتب وتحويلها إلى المالية في دير الزور فقد
الكثيرون منهم رواتبهم.

ǧمراسل قاسيون

لـقــد ت ـجــاوزت روات ــب مـعـلـمــي الــرقــة الـمـفـقــودة
والـمـتــأخــرة والمختلسة فــي عــام  ٢٠١٤ال ــ٥٠٠
مليون ليرة لدى عدد من معتمدي الرواتب في
تربية دير الزور.
وأكــد مدير مالية الرقة للمعلمين ،أنــه منذ أكثر
م ــن ش ـهــر ت ــم إرسـ ــال ت ـقــريــر ال ـج ـهــاز ال ـمــركــزي
لـلــرقــابــة الـمــالـيــة إلــى مــديــريــة تــربـيــة الــرقــة ،وتــم
تحويل مبلغ  ٢٨٦مليون لـيــرة مــن مالية دير
الـ ــزور إل ــى مــالـيــة الــرقــة ال ـمــوجــودة حــال ـي ـ ًا في
حماة عن طريق وزارة المالية ،وهذا المبلغ من
األموال السابقة المتبقية والمحصلة من المبالغ
المختلسة غير مستلمة سابق ًا لــدى تربية دير
الزور ،لكن ال يجوز صرفها إال بموافقة مديرية
تــربـيــة الــرقــة ،فــي وق ــت رجّ ــح فـيــه مــديــر مــالـيــة
الرقة أن المبلغ يفوق الـ ٧٠٠مليون ليرة.
م ــن جـهـتــه أ ّكـ ــد م ـصــدر ل ــدى مــديــريــة تــربـيــة
ال ــرق ــة أن ه ـن ــاك أوام ـ ــر ص ــرف بـقـيـمــة ٥٠٠
مليون ليرة عبارة عن فرق ترفيع وساعات

يبدو أن رواتب المعلمين والمدرسين المفقودة لن
مضي نحو  ٦سنوات عليها
تشهد انفراجاً رغم
ّ

إضــاف ـيــة وروات ـ ــب وك ــاء ل ــم ت ـصــرف ســابـقـ ًا
ل ــدى مـعـتـمــدي دي ــر الـ ــزور ،وسـيـتــم صــرفـهــا
لــدى تــربـيــة الــرقــة خــال األي ــام الـقــادمــة ألن
أسـ ـم ــاء ال ـم ـس ـت ـح ـق ـيــن م ـع ـل ــوم ــة ،وذل ـ ــك بـعــد
مــراسـلــة وزارة الـتــربـيــة لـتـحــريــك االعـتـمــاد،
ورجّــح المصدر أن تكون المبالغ المختلسة
خالل عام  ٢٠١٤في دير الزور بحدود ٥٠٠
مليون ليرة.
وع ــن ال ـمــوضــوع األســاســي الـمـتـعـلــق بــرواتــب
المعلمين الـمـفـقــودة عــن األشـهــر  ٩-٨-٧لعام
 ،٢٠١٤أ َّكــد أن الصرف ال يمكن أن يتم إال بعد

تــدق ـيــق األس ـم ــاء ح ـتــى الـتـمـكــن م ــن م ـعــرفــة مــن
قـبــض وم ــن لــم يـقـبــض ،ال سـيَّـمــا َّأن ال ـجــداول
ُفقدت مع المختلسين الذين فـرّ عــدد منهم إلى
خارج القطر.
ب ــالـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ،ي ـ ـبـ ــدو أن روات ـ ـ ـ ــب ال ـم ـع ـل ـم ـي ــن
والـمــدرسـيــن الـمـفـقــودة لــن تشهد انـفــراجـ ًا رغــم
م ـض ـيّ نـحــو  ٦س ـنــوات عـلـيـهــا ومـهـمــا ت ـع ـدّدت
المراسالت والتقارير ،ألن هناك حلقة مفقودة
وال أحد قــادر على تحمّل المسؤولية ،علم ًا أن
هناك  ٢٨٦مليون ليرة تمّت إعادتها من المبلغ
الـمـخـتـلــس ،ف ـلِــم ال ي ـتــم تـسـلـيـمـهــا لـلـمـسـتـحـقـيــن

محض قصة من الخيال؟
إن الشعب السوري هو
أكثر شعب «منهمك»
في الزمن المعاصر،
وقته ممتلئ خالل ال24
ساعة في اليوم ،ولـ30
يوم في الشهر ،ولكل
السنة ،أتعلمون لماذا؟
إنها «نعمة» الطوابير
واالنقطاعات بفضل
حكومة هذي البالد.

عائلة سورية من  4أفــراد ،ال فرق في أية مدينة
تقطن ،فكل المناطق سواء...
ي ـس ـت ـي ـقــظ أبـ ــو خ ــال ــد ذي ال ـع ـق ــد ال ـخ ــام ــس مــن
عمره في الصباح «منهمك ًا» على الفور ،بعد أن
وصلته رســالــة نصيّة تفيد بــأن حصته مــن الغاز
ق ــد «أي ـن ـع ــت» ب ـعــد ط ــول ان ـت ـظــار و«ح ـ ــان وقــت
القطاف» خالل  24ساعة فقط ال غير! لينتصب
من فراشه مسرع ًا و«يغرّد» مع عصافير الصباح:
«بكير يــا ..استنولكن شهر تــانــي» .على إثــر هذا
الغناء تستيقظ زوجـتــه التي لــم تنم خــال الليل
سوى ساعتين «متقطعتين» وهي ترعى عملية
ووصل للكهرباء ،فالليلة
الغسيل بعد كل انقطاع
ٍ
الماضية على وجه التحديد ،ورغم قلة النوم ،إنما
كانت ليلة عيد بالنسبة لها ،حيث المياه الرئيسة
تتدفق إلــى المنزل لتلك الــدرجــة التي ظلت فيها
«منهمكة» حول بقاء أية زجاجة أو علبة أو حتى
كأسٌ أم ملعقة لم تمألها بالمياه ،ونامت والشكّ
يراودها!
تسأل زوجها لم العجلة؟ لكن أبو خالد لم ينتبه
فجل ما كان يفعله هو أن يرتدي ثيابه
لصوتهاّ ،
ويف ّكر أثناء ذلك بوجبة الطعام التي ستتمكن أم
خالد من طبخها اليوم بعد أن يُحضر الغاز ،يقول
لـهــا «ش ــو رأي ــك تـعـمـلـيـلـنــا طـبـخــة مــرتـبــة ال ـيــوم»
ويبتسم ،فـتــدرك زوجـتــه على الـفــور بــأنــه ذاهــب
إلحضار «الـعــروس» ،لتقوم بــدورهــا على عج ٍل
أيض ًا كي تحضر نفسها إلى رحلة السوق.

كل إلى وجهته ،كان خالد،
في أثناء رحلة الوالدين ٌ
طفلهم الصغير« ،منهمك ًا» في صفّ مدرسته في
ال ـع ـبــث م ــع أصــدقــائــه بــال ـمــدفــأة ف ــي أث ـن ــاء غـيــاب
الـمــدرّس عنهم بسبب «انـهـمــاكــه» بــإتـمــام أوراق
تعيينه الرسمية في أحد «طوابير» دوائر الدولة.
كتب
يضع خالد واألصدقاء مجموعة
أوراق من ٍ
ٍ
مــدرسـيــة مهترئة داخــل الـمــدفــأة الـتــي ال «طاسة
م ــازوت» لـهــا ،ويـخــرجــون والعــة ليشعلوها ،ثم
يـتـظــاهــرون بــالــدفء ليثبتوا أنفسهم منتصرين
أمام مجموعة تالميذ آخرين يسخرون منهم.
أمــا فــرح ،ابنتهم الكبيرة ،تخرج مــن عملها للتوّ
«منهمكة» في اإلسراع إلى المنزل قبل أن يحين
مــوعــد التقنين الـكـهــربــائــي ،لعلها تستطيع شحن
هاتفها قلي ًال ،فاليوم هو يوم عيد الحب ،وال بدَّ
مــن أن ــه سـيـتـصــل ويـفــاجــؤهــا بـخـبــر جـمـيــل بـهــذه
المناسبة ،من يــدري ،قد تكون صــدرت «الفيزا»
وتهاجر إليه!
كل بما
منتصرة
المنزل
في
ء
مسا
العائلة
تجتمع
ٌ
ً
حقق ،على مأدبة الطعام يغرّد أبو خالد «وال ،ما
طلعوا نتائج مذاكراتك لسا؟» ،ويجيبه ابنه «أل
واقفين على دور الس ّكر» ،تضحك فــرح التي ال
زالــت تنتظر رنــة هاتفها .بعد ذلــك تـبــدأ أم خالد
برواية مغامرات السوق.
في آخــر الليل ،تنهمك العائلة كلها بتدفئة نفسها
كـ ّـل فــي فــراشــه قبل الـنــوم ،و«ينقطع» الكابوس
مؤقت ًا.

الــذيــن لــم يـتـقــاضــوا مــن المعتمدين المختلسين
ســاب ـق ـ ًا مـسـتـحـقــاتـهــم ع ــن األش ـه ــر الـ ــ ٣م ــن عــام
 ،٢٠١٤مع أن مبلغ الــ ٢٨٦مليون ًا حق مكتسب
لهم ،وال يقبل الجدل..
فإلى متى تستمر هذه المأساة وفقدان العاملين
والـمـعـلـمـيــن فــي مــديــريــة تــربـيــة الــرقــة لــرواتـبـهــم
وه ــي ح ــق ل ـهــم؟ ول ـم ــاذا ال ي ـتــم ص ــرف م ــا تــم
تحصيله منها طالما جــداول الرواتب واألجــور
م ــوج ــودة ،وبـعـلــم مــديــريـتــي تــربـيــة دي ــر ال ــزور
وال ــرق ــة ومــديــري ـتــي ال ـمــال ـيــة فـيـهـمــا ووزارت ـ ــي
التربية والمالية.

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  954اإلثنين  24شباط 2020
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«أكدت وزارة الصحة عدم تسجيل أية حالة إصابة بمرض فيروس كورونا في سورية»،
جاء ذلك اإلعالن على موقع وزارة الصحة بتاريخ  ،2020/2/23بعد كثرة األحاديث
عن المرض الخطير والمخاوف المشروعة منه.

ǧنوار الدمشقي

اإلعـ ــان الــرس ـمــي أعـ ــاه أت ــى م ـت ــأخ ــر ًا كـثـيــر ًا
بحسب بعض المواطنين ،كما سجل بعضهم
مالحظاتهم على مستوى التقصير بما يخص
ال ـم ـس ـت ـلــزمــات وال ـت ـج ـه ـي ــزات وال ـت ـح ـض ـيــرات
الالزمة لمواجهة مثل هذه اآلفة الخطرة بحال
تسجيل إصابات بها.
تفاصيل وزارية
فــي التفاصيل ال ــواردة عـلــى مــوقــع ال ــوزارة:
«أشـ ــار الـمـكـتــب اإلع ــام ــي ف ــي ال ـ ــوزارة فــي
ب ـيــان رد ًا ع ـلــى م ــا ت ـتــداولــه ب ـعــض مـنـصــات
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ب ـيــن ال ـح ـيــن واآلخـ ــر
عـ ــن م ـ ــرض فـ ـيـ ــروس كـ ــورونـ ــا ال ـم ـس ـت ـجــد،
إل ــى أن وزارة ال ـص ـحــة تــؤكــد ب ــأن األخ ـبــار
ب ـخ ـص ــوص م ـس ـت ـج ــدات ه ـ ــذا الـ ـمـ ــرض فــي
س ــوري ــة س ـت ـن ـشــرهــا ال ـ ـ ــوزارة ع ـبــر الــوكــالــة
الـعــربـيــة الـســوريــة لــأنـبــاء ســانــا ،عـلـمـ ًا أنــه لم
تـسـجــل أي ــة إص ــاب ــة بــال ـف ـيــروس ف ــي ســوريــة
حـتــى تــاريـخــه .وأش ــار الـبـيــان إلــى ّأن الـفــرق
المتخصصة التابعة لوزارة الصحة تعمل على
مــدار الساعة فــي الترصد والتقصي الوبائي
لـهــذا الـمــرض وفـقـ ًا لـلــوائــح الـصـحـيــة الــدولـيــة
ال ـم ـع ـت ـمــدة لـ ــدى م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة ال ـعــال ـم ـيــة.
وكانت وزارة الصحة جهزت مؤخر ًا المخبر
المرجعي بــالــوزارة بكل وســائــل التشخيص
المتعلقة بـفـيــروس كــورونــا الـجــديــد للكشف
ع ــن أيـ ــة ح ــال ــة م ـش ـت ـبــه ب ـه ــا م ــع مــواص ـل ـت ـهــا
تـطـبـيــق إج ــراءات ـه ــا الـصـحـيــة ال ـم ـشــددة عـلــى
ال ـم ـعــابــر ال ـح ــدودي ــة وف ــي ال ـم ـط ــارات ،حـيــث
يـتــم ق ـيــاس درج ــات ال ـح ــرارة لـلـقــادمـيــن إلــى
ســوريــة وإجــراء الفحوص الــازمــة للحاالت
المشتبه بها ،وال سيما القادمين من الصين
وشرق آسيا حيث تتم تعبئة استمارة خاصة
بأسمائهم ومـكــان إقامتهم ومتابعة حاالتهم
الـصـحـيــة خ ــال  14يــوم ـ ًا وه ــي م ــدة حضانة
الفيروس».

وقد سبق أن صرَّحت مديرة األمراض السارية
وال ـم ــزم ـن ــة ف ــي وزارة ال ـص ـح ــة« :ال يـمـكـنـنــا
التكهُّن باحتمالية وصول فيروس كورونا إلى
البالد وينصح باالبتعاد عن التدخين «سجائر
وأراجيل» ألنها تُضعف المناعة».
إجراءات قاصرة والكمامات مفقودة
ال ـم ــواط ـن ــون ال ــذي ــن ت ــاب ـع ــوا أخـ ـب ــار ال ـم ــرض
«الوباء» عبر وسائل اإلعالم ومواقع التواصل
كانوا مهتمِّين وسبَّاقين في البحث عن بعض
وســائــل الـحـمــايــة مــن الـمــرض الـخـطـيــر ،والـتــي
تمثلت بداية بالكمامات ،لكن لألسف فقد كانت
ه ــذه ال ـس ـل ـعــة غ ـيــر م ـتــوفــرة ل ــدى ال ـك ـث ـيــر مــن
الصيدليات والمستودعات الطبية ،كما أن ما
هــو مـتــوفــر منها أصـبــح يـتــم بيعه فــي الـســوق
ال ـســوداء ،حـيــث وصــل سـعــر القطعة الــواحــدة
ألكثر من  200ليرة ،علم ًا بأنها ذات مواصفة
م ـتــدن ـيــة ،وب ــال ـك ــاد م ــن ال ـم ـف ـتــرض أن ي ـكــون
سعرها ال يتجاوز الـ 20ليرة ،مع عدم تحديد
موعد لوصول كميات إضافية من هذه السلعة
الـتــي زاد الـطـلــب عـلـيـهــا ،بــالــوقــت الــذي لــم يتم
اإلعالن الرسمي مث ًال عن ضرورة استخدامها
درء ًا ألي خطر غير مكتشف.
االعتماد على المناعة الذاتية
يُعول المواطنون على مناعتهم الذاتية ،وعلى
إجــراءات ـهــم االح ـتــرازيــة الـخــاصــة ول ـيــس على
اإلجــراءات الرسمية ،التي اعتبرها الكثيرون
منهم قاصرة حتى اآلن.
فــالــوبــاء الـخـطـيــر سـبــق وأن ق ــرأ الـمــواطـنــون
الكثير عـنــه ،وقــد أصـبــح الجميع يعلم أن أهــم
أسـ ـب ــاب ان ـت ـش ــاره ه ــي ال ـت ـج ـمُّ ـعــات ال ـب ـشــريــة
واالزدح ـ ـ ـ ــام ،ب ــاع ـت ـب ــاره ي ـن ـت ـقــل ع ـب ــر ال ـه ــواء
وبالمالمسة المباشرة.
وال ـس ــؤال ال ــذي يـتـبــادر لــأذهــان ح ـيــال ذلــك،
هو بما يتعلق بواقع المشافي والمستوصفات
والـعـيــادات الطبية الـعــامــة وغـيــرهــا ،باعتبارها
مكتظة دائم ًا ومن المفترض أن تكون األكثر

يعول المواطنين
على مناعتهم
الذاتية وعلى
إجراءاتهم
االحترازية الخاصة
وليس على
االجراءات الرسمية
التي اعتبرها الكثير
منهم قاصرة حتى
اآلن

حـ ــرصـ ـ ًا ع ـل ــى ت ــأم ـي ــن شـ ـ ــروط م ـن ــع ان ـت ـش ــار
الـ ـم ــرض داخ ـ ــل أروقـ ـتـ ـه ــا ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
تـعــانــي مـنــه ه ــذه األمــاكــن مــن كـثـيــر مــن أوجــه
الترهل ،مــع الكثير مــن النواقص فــي الـكــوادر
وال ـم ـس ـت ـلــزمــات وال ـت ـج ـه ـي ــزات ،وخ ــاص ــة بـمــا
يتعلق بعوامل النظافة والتعقيم.
أما الخشية الحقيقية فهي من واقع االزدحــام
عـلــى طــوابـيــر االنـتـظــار الـكـثـيــرة الـتــي فــرضــت
ع ـل ــى ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،ال ـم ـخ ــاب ــز وال ـم ــؤس ـس ــات
والـصــرافــات وغـيــرهــا الكثير مــن األمــاكــن التي
تكتظ بالمراجعين وبالطوابير.
فإذا سلمنا بأن وزارة الصحة تقوم بالمتابعة
كما ورد أعاله ،برغم محدوديته وعدم كفايته،
بالمقارنة مع وقائع إمكانية انتشار الفيروس
ال ــوب ــاء ال س ـمــح اهلل ،ف ـم ــاذا ع ــن اإلج ـ ــراءات
المطلوبة والهامة بما يخص أماكن التجمعات
والطوابير الكثيرة المنتشرة على طول البالد
وعرضها؟!.

بين التهويل والالمباالة
ال أحــد يريد أن يتم تهويل األمــر ،أو استباق
ال ـبــاء قـبــل وق ــوع ــه ،لـكــن بــالـمـقــابــل ال ب ـدَّ من
بعض اإلج ــراءات والـتــوضـيـحــات واإلعــانــات
االس ـت ـب ــاق ـي ــة ق ـب ــل أن ت ـق ــع الـ ـف ــأس ب ــال ــرأس،
ف ـس ــوري ــة ل ـي ـســت ج ــزي ــرة م ـع ــزول ــة ،وال ــوب ــاء
أصـبــح محيط ًا بـهــا فــي كــل ال ــدول ومــن جميع
االتجاهات ،وقد أعلن عن ذلك رسمي ًا من قبل
هذه الدول.
لكن على مــا يـبــدو َّأن الحكومة أيـضـ ًا تُعول
عـلــى الـمـنــاعــة الــذات ـيــة ل ــدى الـمــواطـنـيــن ،مع
عدم خشيتها من وقــوع إصابات أو ضحايا
بـيـنـهــم ،ســواء بــاســم الـكــورونــا أو غـيــره من
األمــراض الفتاكة األخــرى ،فحتى الكمامات
ال ـتــي تـعـتـبــر وسـيـلــة الــوقــايــة األولـ ــى وغـيــر
الـكــافـيــة لــم يـتــم اإلعـ ــان عــن تــوفــرهــا حتى
اآلن ،أو السعي إلى ذلك ،فهل من ال مباالة
أكثر من ذلك!.

قصر العدل في دوما يغرق بالمياه
منذ قدوم فصل الشتاء،
وهطول األمطار ،وقصر
العدل في دوما يغرق في
المياه بسبب تسرب مياه
األمطار من السطح ،دون
أن تح ّرك الجهات المعنية
أي ساكن حتى اآلن
لمعالجة هذه المشكلة.

ǧمراسل قاسيون

ف ــال ـم ـي ــاه ت ـص ــل إل ـ ــى كـ ــل مـ ـك ــان فــي
ال ـق ـص ــر ال ـع ــدل ــي ،ن ــاه ـي ــك ع ــن آالف
أض ــاب ـي ــر الـ ــدعـ ــاوى ال ـت ــي ت ـض ــررت

بـسـبــب ت ـســرب م ـيــاه األم ـط ــار إلـيـهــا
من السقف «الدالف».
الشمسية أو البلل!
الـمـيــاه الــدالـفــة مــن السقف تقع على

رؤوس المراجعين مــن المواطنين
والـ ـمـ ـحـ ــامـ ـيـ ــن ،حـ ـتـ ــى بـ ــاتـ ــت ن ـك ـتــة
متداولة بين هــؤالء بــأن« :مــن لديه
دعــوى فــي دومــا بـيــوم مــاطــر ياخد
مـعــو شـمـسـيــة أح ـســن مــا يـتـبـلــل هو
ومذكرتو».
فالممرات داخل القصر العدلي تغرق
بــال ـم ـيــاه ،وم ـكــاتــب الـمــوظـفـيــن تنقل
مــن مـكــان إلــى آخــر ومــن زاوي ــة إلــى
أخ ــرى لــاحـتـمــاء مــن مـيــاه األمـطــار
ال ـت ــي ت ـت ـســرب ع ـلــى رؤوسـ ـه ــم مــن
السقف.
وك ـ ــذل ـ ــك ال ـ ـق ـ ـضـ ــاة يـ ـمـ ـتـ ـنـ ـع ــون عــن
ال ـ ـص ـ ـعـ ــود إل ـ ـ ــى ق ـ ـ ــوس ال ـم ـح ـك ـم ــة
ويبقون في مكاتبهم لتسيير العمل
بـسـبــب ت ـســرب الـمـيــاه عـبــر الـسـقــف
إلى داخل قوس المحكمة.
الترميم جرى على نفقة األهالي
ب ـه ــذا الـ ـص ــدد ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إل ــى
أن الـمـجـمــع الـقـضــائــي فــي دوم ــا تم

ت ــرم ـي ـم ــه مـ ــن ق ـب ــل األهـ ــالـ ــي وع ـلــى
نفقتهم ،تمهيد ًا إلعادة افتتاحه التي
جرت شهر نيسان  ،2019فقد صرح
ع ـضــو مـجـلــس ال ـش ـعــب ع ــن مـنـطـقــة
دومـ ـ ــا م ـح ـم ــد خ ـي ــر سـ ــريـ ــول ع ـبــر
صحيفة الــوطــن بتاريخ 2019/4/15
أن« :الـقـصــر الـعــدلــي تــم ترميمه من
أه ــال ــي الـمـنـطـقــة وبـتـكـلـفــة تـقــديــريــة
تـ ـج ــاوزت  80م ـل ـيــون ل ـي ــرة بـعــدمــا
كانت هناك دراســة إلزالته بالكامل،
ّإل أن هناك مهندسين من المنطقة
قـ ـدّم ــوا دراس ـ ــة أن ــه بــإم ـك ــان تــرمـيــم
المجمع القضائي» ،مشير ًا إلى« :أن
الـمـبـنــى أث ــري ي ـعــود إل ــى  100عــام
لذلك كــان هناك اهتمام مــن األهالي
ب ـتــرم ـي ـمــه ،الف ـت ـ ًا إل ــى أن ه ـنــاك مــن
األه ــال ــي مَ ــن ق ــدم ال ـك ـهــربــاء ومـنـهــم
مــن ق ـدّم العفش بمعنى أن األهــالــي
ق ــدم ــوا أغـ ــراضـ ـ ًا ع ـي ـن ـيــة كـ ـ ُّل حـســب
استطاعته».

تساؤل واستغراب
الـمـجـمــع الـقـضــائــي فــي دوم ــا يغص
ي ــومـ ـيـ ـ ًا ب ـ ـ ــاآلالف مـ ــن ال ـم ــراج ـع ـي ــن
والـمـحــامـيــن ،بــاإلضــافــة إلــى الـقـضــاة
والموظفين ،ومعامالت المواطنين
باتت معرضة للتلف بسبب تعرضها
ل ـل ـم ـيــاه ال ــدال ـف ــة م ــن ال ـس ـقــف خــال
فـصــل ال ـش ـتــاء ،نــاهـيــك عــن الـمـعــانــاة
اليومية منها.
األه ــال ــي ال ــذي ــن ق ــام ــوا ب ـمــا عـلـيـهــم،
وحــرصـ ًا مـنـهــم ،عـلــى تــرمـيــم وإعــادة
تــأهـيــل الـمـجـمــع الـقـضــائــي فــي دومــا
ب ـج ـه ــوده ــم وعـ ـل ــى ن ـف ـق ـت ـهــم ال ـع ــام
ال ـمــاضــي ،بــاإلضــافــة إل ــى الـمـحــامـيــن
والموظفين ،يتساءلون:
هـ ــل ت ـح ـت ــاج م ـع ــال ـج ــة تـ ـس ــرب م ـيــاه
األم ـط ــار ع ـبــر ال ـس ـطــح إل ــى مـيــزانـيــة
كبيرة ،أو إلى جهود استثنائية ،حتى
تترك هكذا دون معالجة حتى اآلن؟.
بــرســم وزار الـعــدل -محافظة ريــف
دمشق.
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كانت أيام حلب منذ بداية العام وحتى إعالن تحريرها بالكامل ضاغطة بسبب ما
عانته من قذائف طالت جميع أحيائها ،مع تداعياتها ونتائجها على مستويات األمان
تكللت
واإلضرار بالملكيات ،وكان الضغط متسارعاً مع العمليات العسكرية التي َّ
بتحريرها ،ل ُيغلق الفصل الدموي الذي تجرعته لتسعة أعوام دون توقف.

ǧمراسل قاسيون

لكن الفرحة التي انتظرها الكثيرون ليعودوا
إل ـ ــى ب ـي ــوت ـه ــم ويـ ـتـ ـفـ ـق ــدوا مـ ــا حـ ــل ب ـب ـيــوت ـهــم
وممتلكاتهم لم تتم لهم!.
فـمــع الـســاعــات األول ــى لــإعــان تـكــدســت على
الطرق الواصلة للمناطق المحررة ،في المدينة
وريـفـهــا ال ـغــربــي ،الـعــديــد مــن الـشــاحـنــات الـتــي
نـقـلــت مــا تـيـســر لـهــا مــن مـمـتـلـكــات الـمــواطـنـيــن،
ل ـي ـتــم ب ـي ـع ـهــا ع ـن ــد (دوار ش ـي ـح ــان) و(دوار
الموت) مدخل حلب الغربي و(منطقة الخزان
األرض ــي) فــي األشــرفـيــة و(ال ـم ـن ـصــورة) على
ط ــري ــق الـ ـش ــام ،وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـم ـنــاطــق ال ـتــي
ت ـنــافــس ف ـي ـهــا ال ـم ـع ـ ِّف ـشــون ل ـب ـيــع مـســروقــاتـهــم
وب ــأس ـع ــار زهـ ـي ــدة ،م ــع ت ـنــاقــل م ـع ـلــومــات عــن
وجــود مـخــازن يـتــم تجميع الـمـســروقــات فيها
لتباع في وقت الحق.
وقائع مؤسفة ومؤلمة
مــن وص ــل إل ــى بـيـتــه لــم يـسـتـطــع الــدخــول إلــى
مـنــزلــه َّإل عـلــى مـســؤولـيـتــه الشخصية بسبب
الـمـخـلـفــات مــن األل ـغ ــام ،حـيــث سـقــط مـنــذ أيــام
ثــاثــة ش ـهــداء مــن عــائـلــة واحـ ــدة نـتـيـجــة ذلــك،
فيما تعرَّض شاب لبتر ساقه وهو في طريقه
مــع وال ــده لتفقد معمله فــي منطقة الــراشــديــن
وحـيّــان ،األمــر الــذي وضــع العديد من األهالي
بين ناري األلغام والمعفشين.
في حين تم تداول قصة أحد األشخاص الذي
حــاول مـنــع مجموعة أشـخــاص مــن نـقــل أثــاث
منزله ،ليحتدم الخالف بينهما ويقوم أحدهم
بــإردائــه قـتـيـ ًا ،دون وج ــود أدن ــى رادع ،في

حين اضطر آخر لشراء أثاثه الــذي تم عرضه
للبيع قبل أن يخسره؟!.
حـتــى مــن ح ــاول مــن األهــالــي الـبـقــاء فــي بيته
لحمايته من السرقة ،أو محاولة إخراج األثاث
من المنزل ،فقد باءت بالفشل ولم يستطيعوا
فعل شيء إال لقاء مبالغ «إتاوات».
ظاهرة سلبية متكررة
الـتـعـفـيــش فــي الـمــديـنــة جــرى فــي وقــت ســابــق
عند تحرير مناطقها الشرقية في خواتيم عام
 ،2016ليعود الحديث عنه اآلن وبشكل أكبر،
حيث لم يقتصر على بيع أثاث البيت وأدواته
الكهربائية فحسب ،بل يتعداه إلى فك اإلكساء
الداخلي من أبــواب وشبابيك وبالط وأسالك
كـهــربــائـيــة وتـمــديــدات صـحـيــة ،وعـنــدمــا ال يجد
ه ــؤالء مــا يـســرقــونــه يـقــومــون بـحــرق الـمـنــزل
أو اإلضرار به وتخريبه بمنتهى الحقد ،وكأن
أصحاب هذه البيوت من المواطنين ال يكفيهم
ما مروا به خالل السنوات الفائتة! واألكثر من
ذلك َّأن عمليات التعفيش والتخريب ال تطال
الملكيات الخاصة فقط ،بــل والملكيات العامة
كذلك األمر.
النصر والمواطن الخاسر
أمــام فرحة النصر المدوية ال يــرى أحــد مدى
الخسائر التي دفعها المواطن في هذه الحرب،
ت ـســع س ـن ــوات م ــن األزم ـ ــة ،م ــات ف ـي ـهــا مـئــات
المرات من القذائف والبرد والجوع والتشرد،
ونُهب مئات المرات ،و ُقهر على مسمع ومرأى
الجميع ،ليستكمل كــل ذلــك أخـيــر ًا مــع عمليات
التعفيش الـمـكــررة ،مــع العلم أن المجموعات

التي تقوم بعمليات التعفيش معروفة بالشكل
من قبل المواطنين ،ولكن لم يجرؤ أحد على
مــواجـهـتـهــم خــوف ـ ًا عـلــى أنـفـسـهــم ،بــاعـتـبــار أن
هــؤالء المع ّفشين يستقوون بسالحهم وبمن
خلفهم من الداعمين والمُشغلين.
بالمقابل ،ال بدَّ من اإلشارة إلى أنه من السهولة
معرفة هؤالء ورصدهم وتتبعهم ومحاسبتهم
مــع مُشغليهم ،فــي حــال وجــود الـنـيّــة والـقــرار
بــذلــك ،خــاصــة وأن عملهم وتـحــركـهــم يـتــم على
م ــرأى ومـسـمــع أول ــي األم ــر ،وكــذلــك أســواقـهــم
ومستودعاتهم.
بوجود الحكومة
كــل مــا سـبــق تــزامــن ج ــزء ه ــام مـنــه قـبــل ومــع

زي ــارة الــوفــود الـحـكــومـيــة والــرسـمـيــة العتيدة
إلى المدينة مؤخر ًا بعد إعالن النصر ،وما زال
يستكمل فصوله بعد مغادرتها!.
وب ـح ـســب ب ـعــض ال ـمــواط ـن ـيــن ،ف ــإن ال ــزي ــارات
ال ـســاب ـقــة لـلـحـكــومــة ل ــم ت ــأت ل ـهــم ب ــأي جــديــد،
اللهم باستثناء غياب التقنين الكهربائي الذي
يتجاوز  15ساعة يومي ًا ،أو الحد منه نوع ًا ما،
والذي ال يلبث أن يعود إلى ما كان عليه بعد
مغادرتها مباشرة!.
فـهــل سـيـتــم إي ـقــاف ه ــذه الـمـهــزلــة «الـجــريـمــة»
بحق الملكيات العامة والخاصة ،أم أن الصمت
الرسمي سيكون شريك ًا فــي اإلجـهــاز على ما
ت ـب ـ ِّقــى م ــن مـلـكـيــات ف ــي ال ـمــدي ـنــة ،م ــع وأد كــل
فرصة فرح أو بوابة أمل فيها؟.

الصقيع يضرب مزروعات الخضار في دير الزور
ضربت موجة الصقيع خالل األسبوع الماضي مزروعات الخضار
وخاصة في بقرص فوقاني وبقرص
في ريف دير الزور الشرقي،
ً
تحتاني والقورية ،وهي من المناطق المأهولة بكثافة ،وعاد
إليها قسم من الحياة والنشاط الزراعي.

وج ــه ال ـف ــاح ــون م ــن أه ــال ــي ريــف
ديـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــزور الـ ـ ـش ـ ــرق ـ ــي شـ ـكـ ــوى
إلـ ــى ق ــاس ـي ــون ي ـش ــرح ــون ف ـي ـهــا مــا
تعرضت له مزروعاتهم من الخضار
الـعــاديــة وفــي الـبـيــوت البالستيكية،
م ــن م ــوج ــة ال ـص ـق ـيــع ال ـت ــي ضــربــت
منطقتهم خــال األس ـبــوع الـمــاضــي،
وخـ ــاص ـ ـ ًة مـ ــع ال ـن ـق ــص ال ـك ـب ـي ــر فــي
ال ـم ـح ــروق ــات وتـ ـحـ ــديـ ــد ًا الـ ـمـ ــازوت
واالنقطاع المتواصل لفترات طويلة
في الكهرباء.
وق ــد ق ــال أح ــد الـفــاحـيــن لـقــاسـيــون:
لقد اشتريت بذار ًا بحوال  300ألف

لـيــرة ،نــاهـيــك عـمــا تـحـتــاجــه الـخـضــار
م ــن ف ــاح ــة األرض وال ـس ـم ــاد ومــا
تـحـتــاجــه ال ـب ـيــوت الـبــاسـتـيـكـيــة مــن

محروقات وطاقة كهربائية للتدفئة،
وال ـ ـش ـ ــيء الـ ـمـ ــؤسـ ــف َّأن م ــدي ــري ــة
الـ ــزراعـ ــة ل ــم ت ـك ـت ــرث ل ـن ــا ،أو تـهـتــم

أو ح ـتــى ت ـس ــأل ع ــن ال ـك ــارث ــة ال ـتــي
أصابتنا ،علم ًا أن وحداتها اإلرشادية
متواجدة ،ومن المفترض أن تتابع

أمور الزراعة والفالحين!.
وس ـبــق أن ــه فــي الـسـنــة الـمــاضـيــة قد
ضــربــت الـمـنـطـقــة ذات ـهــا عــاص ـف ـ ًة من
الـبــرد (الـحــالــول) باللهجة الـفــراتـيــة،
ورغــم الـشـكــاوى الـمـتـعــددة لمديرية
الــزراعــة واتـحــاد فالحي ديــر الــزور،
وم ـت ــاب ـع ـت ـه ــم ون ـق ـل ـه ــم إل ـ ــى وزارة
ال ــزراع ــة ت ـقــاريــر ع ــن م ــدى ال ـضــرر
الـكـبـيــر ال ــذي تـعــرض لــه الـفــاحــون،
إ ّال أن رد الوزارة أنهم ال يستحقون
تـعــويـضــات مــن صـنــدوق تعويضات
الـكــوارث فــي ال ــوزارة ألن شروطه
ال ت ـن ـط ـب ــق عـ ـلـ ـيـ ـه ــم ،وق ـ ـ ــد ط ــال ــب
ال ـفــاحــون آنـ ــذاك وم ـع ـهــم قــاسـيــون
بتعديل شــروط صـنــدوق الـكــوارث،
لكن ذلك لم يحدث!.
وقـ ـ ــاسـ ـ ـيـ ـ ــون ،إذ تـ ـنـ ـشـ ــر شـ ـك ــوى
ال ـ ـفـ ــاح ـ ـيـ ــن ،تـ ـضـ ـعـ ـه ــا ب ـ ـيـ ــن أي ـ ــدي
ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ف ــي وزارة ال ــزراع ــة
وات ـ ـحـ ــاد ال ـف ــاح ـي ــن ،وتـ ـق ــف مـعـهــم
فــي مـطــالـبـتـهــم بــالـتـعــويــض وتـعــديــل
ق ــان ــون ص ـن ــدوق الـ ـكـ ــوارث ،خــاصــة
أن ال ـخ ـضــار هــي ج ــزء مــن حــاجــات
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ال ـغ ــذائ ـي ــة ال ـض ــروري ــة،
وهي جزء من أمن الشعب والوطن
الغذائي.
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المخابز ..قرارات تشويش أم توجيه

تتتالى قرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشأن مادة الخبز ،والتصريحات الرسمية المرتبطة بهذا
العنوان ،علماً أن مضمونها ال يحمل جديدًا على مستوى المهام والتعليمات الخاصة بهذا الشأن ،كما أن نتائجها لم
تسفر عن تغيير إيجابي يذكر.
ǧعاصي اسماعيل

فقد صــدر مــؤخــر ًا قــرارٌ يقضي بتحديد ساعة
بــدء الـعـجــن بـكــافــة الـمـخــابــز الـخــاصــة والمخابز
الـ ـع ــام ــة ال ـع ــام ـل ــة ب ـن ـظ ــام اإلشـ ـ ـ ــراف ال ـس ــاع ــة
الخامسة صباح ًا ،وبحسب صفحة المؤسسة
السورية للمخابز« :حــددت بداية عمل كوادر
المخابر الساعة الخامسة صباح ًا ،بحيث يبدأ
البيع من الساعة السابعة صباح ًا حتى انتهاء
المخصص اليومي من الخبز».
توضيحات
في توضيح الحق حول القرار فقد بين مدير
ع ــام ال ـســوريــة لـلـمـخــابــز عـبــر إح ــدى الـصـحــف
ال ـم ـح ـل ـيــة« :أن الـ ـقـ ــرار ال ـج ــدي ــد الـ ـصـ ــادر مــن
التموين حــول منع المخابز من العمل والبيع
مــن مـنـتـصــف الـلـيــل وح ـتــى الـخــامـســة صـبــاحـ ًا
يـسـتـهــدف الـمـخــابــز الـخــاصــة بــالــدرجــة األول ــى،
مؤكد ًا أن القرار جاء ليمنع أية حاالت تالعب
وسرقة لمادة الطحين».
كـمــا ورد تــوضـيــح إضــافــي مــن قـبــل الـســوريــة
للمخابز مــوجــه لـكــافــة ال ـفــروع ،بــأن« :تطبيق
قــرار ال ــوزارة بساعة بــدء عمل المخابز تحت
اإلشراف يكون بالتنسيق مع لجنة التعليمات
فــي مـحــافـظـتـكــم» ،وذل ــك بـحـســب مــا ورد عبر
الصفحة الخاصة بالمؤسسة ،أي إن المخابز
االح ـت ـي ــاط ـي ــة تـ ــم اس ـت ـث ـن ــاؤه ــا مـ ــن م ـض ـمــون
الـ ـقـ ــرار أع ـ ــاه ،وتـ ــم ت ـج ـي ـيــر ت ـح ــدي ــد س ــاع ــات
الـعـمــل الـخــاصــة بـهــا عـلــى لـجــان الـتـعـلـيـمــات في
المحافظات.
تكرار وتشويش
حيثيات القرار تظهر وكأنها جديدة ،كما تظهر

وك ــأن الـمـخــابــز كــانــت تـعـمــل مــن تـلـقــاء نفسها
فتح ًا وإغــاقـ ًا ،بـعـيــد ًا عــن أيــة رقــابــة أو متابعة
أو تعليمات ،علم ًا أن التعليمات الناظمة لعمل
المخابز تفرض سلف ًا على كل مخبز أن يضع
لــوحــة تعريفية عـلــى واجـهــة كــل منها تتضمن
(اســم الـفــرن -اســم المستثمر -المخصصات
ال ـيــوم ـيــة م ــن ال ــدق ـي ــق -ســاعــة ب ــدء اإلن ـت ــاج-
س ــاع ــة االنـ ـتـ ـه ــاء )...ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى تـعـلـيـمــات
أخرى تتعلق بمسك السجالت الالزمة لضمان
سـيــر الـعـمـلـيــة اإلنـتــاجـيــة ومــراقـبـتـهــا ،وغـيــرهــا
مــن التعليمات األخ ــرى المرتبطة بالمواصفة
والوزن والسعر.
وجـمـيــع هــذه الـتـعـلـيـمــات ،بـمــا فــي ذلــك تحديد
بــدء ســاعــة اإلن ـتــاج واالن ـت ـهــاء ،مــن المفترض
أنها مـحــددة بالتنسيق مــع الجهات التموينية
ومـتــابـعــة منها سـلـفـ ًا ،وال تـحـتــاج إلــى قــرارات
أو توجيهات إضافية ،باستثناء ما يتعلق ربما
بتشديد الرقابة ،وضبط المخالفة عند وقوعها.
ليظهر بالنتيجة أن القرار أعاله كانت نتائجه
تشويشية أكثر من كونها توجيهية وضابطة،
ومــوضــوعــة «مـنــع أيــة حــاالت تــاعــب وســرقــة
لـمــادة الطحين» ربما ال تقتصر على ساعات
ال ـل ـيــل ،كـمــا ال تـقـتـصــر عـلــى الـمـخــابــز الـخــاصــة
فقط ،مع عدم نفي التهمة عنها طبع ًا ،والدليل
ه ــو ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى س ـج ــات ال ـم ـطــاحــن ون ـقــل
الطحين نهار ًا.
فـقــد سـبــق أن صــدر ق ــرار فــي بــدايــة شـهــر شـبــاط
الحالي بما يخص التأكيد على مسك السجالت في
المخابز ومتابعتها ورقابتها ،بــاإلضــافــة إلــى بقية
الـسـجــات والـمـتــابـعــة بـمــا يـخــص عـمــل الـمـطــاحــن
نفسها ،ونقل الطحين عبر السيارات إلى المخابز،
مع كامل الوثائق والثبوتيات الالزمة التي توضح
الكميات والوجهة وغيرها من البيانات األخــرى،

يظهر المواطن
«المبذر» وكأنه
مسؤول عن كل
تبعات سالسل
االستغالل والنهب
والفساد علماً أن
كل ذلك يجري على
حسابه وباسمه
وبالمزاودة عليه

م ــع ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى أن ي ـك ــون ذل ــك خ ــال ســاعــات
الدوام الرسمي ،أي خالل النهار.
شبكات االستغالل
التشويش الــذي تــرافــق مــع الـقــرار أعــاه عند
ال ـمــواط ـن ـيــن ك ــان الـمـسـتـفـيــد م ـنــه م ــن الـنــاحـيــة
الـعـمـلـيــة نـفــس شـبـكــات االس ـت ـغــال مــن الـخـبــز
والدقيق التمويني ،وليس العكس.
فقد تزايد االزدحام على المخابز ،كما تزايدت
م ـع ــدالت االس ـت ـغ ــال م ــن ق ـبــل بــائ ـعــي الـخـبــز
أمــامـهــا وعـلــى الـنــواصــي ،حيث ارتـفـعــت أسعار
ربـ ـط ــات ال ـخ ـب ــز ال ـت ــي ت ـب ــاع م ــن ق ـب ــل ه ــؤالء
م ـبــاشــرة ،وصـ ــو ًال لـبـيــع الــرب ـطــة بـمـبـلــغ 200
لـيــرة ســوريــة للمضطرين مــن الـمــواطـنـيــن في
بعض األحـيــان ،هــربـ ًا مــن االزدح ــام وتبعاته،
عـلـمـ ًا أن الـشـبـكــات الـعــامـلــة بــالـتـجــارة بــرغـيــف
الـخـبــز بـهــذا الـشـكــل أم ــام الـمـخــابــز االحتياطية
أكـثــر منها أمــام الـمـخــابــز الـخــاصــة ،وربـمــا ذلــك
مــرتـبــط بــالـمـخـصـصــات مــن الــدقـيــق التمويني،
وبكمية اإلنـتــاج وســاعــات العمل الـيــومــي ،مع
األخذ بعين االعتبار أن المخابز العامة وتحت
اإلش ـ ــراف تـنـتــج م ــا ي ـع ــادل  %80م ــن الـحــاجــة
اليومية للخبز التمويني ،بينما تنتج المخابز
الخاصة ما يعادل  %20تقريب ًا.
والمؤسف بهذا الصدد أن عمليات المكافحة ذات
الطابع الشكلي لهذه الظاهرة االستغاللية تطال
البائعين الذين يشكل األطفال نسبة كبيرة منهم،
كحلقة أخـيــرة مــن حـلـقــات الـســرقــة واالسـتـغــال
لـمــادة الـخـبــز والــدقـيــق الـتـمــويـنــي ،والـتــي تكون
ب ـم ــواج ـه ــة م ـب ــاش ــرة م ــع ال ـم ــواط ـن ـي ــن ارت ـب ــاط ـ ًا
بالحاجة ،وال تطال المتعاونين معهم من داخل
المخابز نفسها ،وعلى كوات البيع ،أو القائمين
على حماية هؤالء وتسيير عملهم ،واألهم ،أنها
ال تـطــال الـشـبـكــات االسـتـغــالـيــة الـكـبــرى العاملة
بعمق التجارة بالقمح وتهريب الدقيق التمويني
واإلتجار به في السوق السوداء.
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المواطن مسؤول عن كل التبعات
أما الفاقع بهذا المجال فهو أن يستمر تكريس
الكالم عن مشكلة الخبز كمنتج نهائي ربط ًا
مع الحديث عن هدر المواطنين لهذه المادة
«ال ـم ــدع ــوم ــة» ،ف ـقــد ن ـقــل ع ــن «مـ ـص ــادر فــي
السورية للمخابز» ،بحسب صحيفة تشرين
منتصف شباط الحالي ،أن« :هناك كميات
كبيرة من هدر الرغيف في المنازل» ،حيث
تــم اع ـت ـمــاد ه ــذه الـكـمـيــات ب ـنــا ًء عـلــى أرق ــام
افـتــراضـيــة ،وبــأن «هـنــاك  15مـلـيــون رغيف
يومي ًا تذهب إلى حاويات القمامة وهذا أشد
الـهــدر خـطــورة» ،مــع تـكــرار ذكــر المليارات
المخصصة لـهــذا الــدعــم ،ومــع غــض الطرف
عن كل حلقات االستغالل والفساد الكبيرة
لهذا الدعم وسرقته ،اعتبار ًا من عقود شراء
القمح وعموالتها ،مــرور ًا بعمليات الطحن
وآلـيــات عـمــل الـصــوامــع والـمـطــاحــن ،وليس
انتها ًء بعقود أكياس التعبئة للقمح والدقيق
الـتـمــويـنــي ،مــع ع ــدم إغ ـفــال ع ـقــود وســائــط
الـنـقــل الـمــرتـبـطــة بـكــل ه ــذه الـحـلـقــات أي ـض ـ ًا،
ليظهر الـمــواطــن «الـمـبــذر» وكــأنــه مـســؤول
عــن كــل تبعات ســاســل االسـتـغــال والنهب
وال ـف ـس ــاد ال ـس ــاب ـق ــة ،ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـك ـب ـي ــرة،
ع ـل ـم ـ ًا أن كـ ــل ذل ـ ــك يـ ـج ــري ع ـل ــى ح ـســابــه
وب ــاس ـم ــه وب ــالـ ـم ــزاودة ع ـل ـيــه ،م ــع تـحـمـيـلــه
عــبء الـمــزاحـمــة أمــام الـمـخــابــز ،واضـطــراره
لدفع مبالغ إضافية على سعر ربطة الخبز
«المدعوم»!.
أما الخشية المشروعة بعد كل ذلك ،أن تكون
هـ ــذه ال ـم ـق ــدم ــات م ــن أجـ ــل رفـ ــع ق ـي ـمــة رب ـطــة
الـخـبــز عـلــى الـمــواطـنـيــن ،س ــواء بـشـكــل مباشر
عبر السعر ،أو غير مباشر عبر الــوزن ،وكال
االح ـت ـمــال ـيــن س ـبــق أن جـ ــرى تـطـبـيـقــه خــال
السنوات السابقة.
ف ـه ــل م ــن ت ـش ــوي ــش وف ـج ــاج ــة وت ـغ ـط ـيــة عـلــى
الفساد واالستغالل أكثر من ذلك؟!.
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مجدداً «وربما أبداً»! تتكرر مسألة إصالح القطاع العام الصناعي ،اللجان والتصريحات والوعود والتسويف .قاسيون ستركز في العدد الحالي على مؤشر يعّبر عن خلل
بنيوي في الصناعة العامة السورية قبل األزمة وبعدها ،بالمقارنة مع القطاع الخاص ،فالموارد تدخل الصناعة العامة وال تخلق قيماً مضافة ودخ ًال جديداً ،ما
يعكس بنية عمل تمتص الموارد و ُتفقدها جدواها.

الصناعة السورية -واختالالتها الكبرى ()2

الصناعة العامة عائد ليرتان لكل  100ليرة!
يعتبر عائد االستثمار واحداً من المحددات الهامة التي تقيس الفعالية ،وهو بالعموم
يعبر عن حجم القيم الجديدة الذي تخلقه العملية اإلنتاجية من قلب القيم القديمة
المستخدمة ،أو بشكل أبسط كم ليرة إضافية مقابل كل  100ليرة مستخدمة في
االستثمار* ،وهذا العائد قليل جداً في الصناعة التحويلية العامة.

في عموم الصناعة التحويلية السورية فإن كل
 100ليرة مستثمرة كانت تعطي قيم ًا مضافة
ت ـق ــارب  20ل ـي ــرة ،وه ــي نـسـبــة قـلـيـلــة نـسـبـيـ ًا
ولكنها بقيت ثابتة بين عامي ،2015 -2010
واس ـت ـط ــاع ــت ال ـص ـن ــاع ــة ال ـس ــوري ــة أن ت ـك ـيّــف
أس ـع ــاره ــا أي تــرف ـع ـهــا م ــع ارت ـف ــاع الـتـكــالـيــف.
وال ـ ـحـ ــديـ ــث هـ ـن ــا عـ ــن الـ ـصـ ـن ــاع ــة ال ـت ـح ــوي ـل ـي ــة
ال ـت ــي ت ـن ـتــج ك ــل شـ ــيء بــاس ـت ـث ـنــاء ال ـص ـنــاعــات
االستخراجية النفط والغاز واألحجار وغيرها
وصناعة الكهرباء وتزويد مياه الشرب.
ولكن بالنظر التفصيلي إلى الصناعة التحويلية
السورية باعتبارها مقسّمة مــن حيث الملكية
إلى عام وخاص ،فإن العائد يختلف كثير ًا...
أهم منتجات الصناعة التحويلية العامة الخبز
وال ـط ـح ـيــن وال ـك ــون ـس ــروة وال ـم ـي ــاه الـمـعــدنـيــة
والتبغ ،إضافة إلى إنتاج معامل الغزل واأللبسة
الـ ـع ــام ــة والـ ـسـ ـجـ ــاد ،واإلسـ ـمـ ـن ــت واألسـ ـمـ ــدة
واألدويـ ــة والــدهــانــات فــي الـقـطــاع الـكـيـمـيــائــي،
وال ـكــابــات فــي الـصـنــاعــات الـهـنــدسـيــة ،إضــافــة
إلى المشتقات النفطية .وعملي ًا فإن الصناعات
الغذائية التي يشكل الطحين والخبز أساسها،
والكيماوية التي تشكل المشتقات النفطية أكبر
جــزء من إنتاجها تساهم بنسبة  %92من قيم
اإلنتاج ،أي إنها صناعة متركزة إلى حد بعيد
في إنتاج األســاســات الخبز ومنتجات الطاقة
واألسمدة واألدوية.
الصناعة العامة تساهم بنسبة  %45مــن القيم
اإلجمالية إلنتاج الصناعة التحويلية ،ولكنها ال
تساهم إال بنسبة  %5,8من ناتج هذه الصناعة،
ما يعني أنها تنتج بضائع كثيرة ،ولكن العائد
أو الـقـيــم الـمـضــافــة مــن ه ــذا اإلج ـمــالــي قـلـيــل...
وهــو مــا يـشـيــر إلـيــه الـمـعــدل الـمـنـخـفــض لعائد
االسـتـثـمــار فــي الـصـنــاعــة الـعــامــة بــالـمـقــارنــة مع
الصناعة الخاصة.
مـقــابــل كــل  100لـيــرة مـسـتـثـمــرة فــي الـصـنــاعــة
الـعــامــة فــإن القيم المضافة المنتجة ال تتعدى
 2،3ليرة في عام  .2015وهو معدل منخفض
بشكل استثنائي ويشير إلى أن الصناعة العامة
تستخدم مواردها بكفاءة شديدة االنخفاض.
وبــالـمـقــارنــة مــع الـقـطــاع الـخــاص فــإن كــل 100
ليرة مستثمرة في الصناعة التحويلية الخاصة
نتج عنها  46ليرة قيم ًا مضافة في عام .2015
وال ـعــائــد فــي الـصـنــاعــة الـخــاصــة أع ـلــى مـنــه في
العامة بـ  20ضعف ًا!
كـمــا أن ال ـعــائــد فــي الـصـنــاعــة ال ـعــامــة انـخـفــض
بشكل قياسي في خالل سنوات األزمة ،فرغم
أن ــه ك ــان م ـن ـخ ـف ـض ـ ًا ف ــي ع ــام  2010ول ــم يـكــن
يـتـعــدى  8,4لـيــرة قـيــم مـضــافــة لـكــل  100لـيــرة
مستثمرة إال أنه تراجع خالل سنوات األزمة
بنسبة  %73وتراجعت الكفاءة إلى حد بعيد.
أما القطاع الخاص فقد رفع كفاءة استخدامه
ل ـل ـم ــوارد خـ ــال س ـن ــوات األزم ـ ــة ب ـن ـس ـبــة %7
تقريب ًا بين عامي .2015-2010
في الحديث عن إصالح القطاع العام وهيكلته،
غالب ًا ما يتم التركيز على عــبء العمالة وعدد
العمال ،رغم أن أجور العاملين ال تتعدى عملي ًا

نـسـبــة  %3مــن الـتـكــالـيــف .وح ــوال ــي  29مـلـيــار
لـيــرة ألكـثــر مــن  63ألــف عــامــل بــأجــر وسطي
لم يتعدى 38 :ألف ليرة شهري ًا لكل عامل في
عام .2015
وال ـع ـمــال لـيـســوا مـشـكـلــة الـصـنــاعــة ال ـعــامــة من
حيث كثرتهم ،بــل إن قلتهم النوعية وتــراجــع
أعـ ــداد الـمــؤهـلـيــن وال ـش ـبــاب بـيـنـهــم ق ــد يـكــون
واحد ًا من عوامل ضعف اإلنتاجية.
إن الـمــوارد فــي الصناعة العامة مـهــدورة ،وال ـ
 100ليرة التي توضع كاستثمار محمّلة بأعباء
كبرى غير إنتاجية.
كـمــا أن اإلن ـف ــاق عـلــى االس ـت ـث ـمــار ال ـجــديــد في
عام  2015لم يتعدَّ  29مليار ليرة أيض ًا ،وهو
االس ـت ـث ـمــار الـ ــذي ي ـف ـتــرض أن ي ـطــور اآلالت
والمعدات ،ولــم يشكل إال نسبة أيض ًا أقــل من
 %3,4من المستلزمات المستخدمة.
ما يعني َّأن التكاليف والهدر يتركز فيما يسمى
ال ـم ـس ـت ـلــزمــات الـ ـ ــدوارة :ال ـم ــواد الـمـسـتـخــدمــة
وتسعيرها ،مثل تسعير الفوسفات المستخدم
فــي صـنــاعــة الـسـمــاد ،أو تـسـعـيــر الـنـفــط الـخــام
المستخدم في المشتقات النفطية ،أو تسعير
ال ـق ـمــح ال ـم ـس ـت ـخــدم ف ــي ص ـنــاعــة ال ـط ـح ـيــن ،أو
تـسـعـيــر ال ـق ـطــن ل ـص ـنــاعــة األق ـم ـشــة وال ـغ ــزول،
وتـسـعـيــر ال ـمــواد والـمـسـتـلــزمــات الـمـسـتــوردة
والمشتراة محلي ًا لصناعات األدوية والدهانات
واإلس ـ ـم ـ ـنـ ــت ،وت ـس ـع ـي ــرة الـ ـنـ ـح ــاس ل ـشــركــة
الـكــابــات ،وتسعيرة السكر الـخــام المستورد
لصناعة السكر والخميرة وغيرها...
ف ـم ـثـ ًـا ي ـس ـعّــر ال ـن ـفــط ال ـخ ــام والـ ـغ ــاز بـسـعــره
العالمي قبل دخــولــه إلــى اإلنـتــاج فــي مصافي
الـنـفــط ومـعــامــل ال ـغــاز بـيـنـمــا كـلــف اسـتـخــراجــه
أخـ ـف ــض بـ ـكـ ـثـ ـي ــر ...ويـ ـسـ ـعّ ــر ال ـق ـم ــح ب ـس ـعــره
ال ـ ـمـ ــدعـ ــوم ل ـل ـف ــاح ـي ــن أو س ـ ـعـ ــره ال ـم ــرت ـف ــع
ال ـم ــدف ــوع ل ـل ـم ـس ـتــورديــن وت ــدف ــع ه ــذا الـسـعــر
شــركــات الـطـحـيــن ،وي ـس ـعّــر ال ـن ـحــاس بــالـسـعــر
الــذي يفرضه جامعو النحاس ومستورديوه
وتدفعه شركة الكابالت ،ويسعّر السُّ َّكر الخام
بسعر احتكاري لمستوردي الـمــادة ،وتدفعها
المؤسسة العامة للسكر وهلم جرّا.
أض ــف إل ــى ذل ــك ّأن شــركــات الـصـنــاعــة الـعــامــة
ي ـفــرض عـلـيـهــا أع ـلــى شــريـحــة ك ـهــربــاء وتــدفــع
س ـعــر ًا لـلـكـهــربــاء أعـلــى مــن سـعــر تـكـلـفــة الكيلو
واط محققة واحدة من مصادر ربح الكهرباء
األساسية .هذا عدا عن تكاليف الفساد المباشر
المنتشر على الطرقات خالل سنوات األزمة،
والــذي يأخذ حصة من اإلنتاج خــال عمليات
ال ـن ـقــل ،أو نـتـيـجــة لـعـمـلـيــات الـحـمــايــة أو حتى
«بالسلبطة المباشرة».
الصناعة العامة تدفع تكاليف التسعير العالي
ل ـل ـمــواد األس ــاس ـي ــة ال ـم ـس ـتــوردة أو الـمـنـتـجــة
مـحـلـيـ ًا ،وه ــذا الـتـسـعـيــر يــرفــع مــن كلفها كـثـيــر ًا
إذ ي ـتــم تـحـمـيـلـهــا ع ــبء ال ـف ـســاد ف ــي ال ـت ـجــارة
ال ـخــارج ـيــة والــداخ ـل ـيــة وت ـع ــاق ــدات ال ــدول ــة مــع
المستوردين ومتعهدي الشراء والمستثمرين.
بينما ال يـتـمّ تــزويــدهــا بالمعدات االستثمارية
بكم كــافٍ لترفع مــن سويتها اإلنتاجية ،ويتم

تـحـمـيـلـهــا ه ــذه ال ـخ ـس ــارات ،وم ــن ثـ ـمّ الـبـحــث
بشأنها على اعتبارها «خاسرة» بينما هي كما
كانت سابق ًا مخسّرةَّ ...إن البحث في إصالح
القطاع العام الصناعي ال يمكن أن يكون جدَّي ًا
إن لــم يـكــن وزن الـفـســاد الكبير فــي خـســارات
هذه الشركات وتكاليفها بند ًا أو ًال وأساس ًا.

*ǩنسبة الناتج أو الدخل الذي تنتجه الصناعة
سنوياً بالقياس إلى المستلزمات المستخدمة
سنوياً (اهتالك اآلالت باإلضافة إلى مجموع
المستلزمات األخرى) هو واحد من المعايير
الفعالة ،أو كما تسميه منظمة اليونيدو
(مؤشر كفاءة استخدام الموارد).
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األسرة السورية تحتاج أكثر من  400دوالر..
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لتكون فقيرة فقط!
تقديرات جديدة
لحجم الفقر السوري
تضع السوريين في
الموقع رقم واحد
عالمياً ألعلى نسبة
من السكان تحت خط
الفقر ،وهذه النسب
ليست جديدة ،فاألمم
المتحدة تكرر أن
ما يفوق  %80من
السوريين فقراء منذ
عام  2017تقريباً...
آخذة بعين االعتبار
المفهوم الكمي
للفقر.

الـتـقــديــرات الــدولـيــة لـلـفـقــر عــالـمـيـ ًا تـقــول
إن ك ـ َّـل ف ــرد يـحـصــل ع ـلــى أق ــل م ــن 1,9
دوالر يــومـيـ ًا يـصـنّــف تـحــت خــط الفقر
الـعــالـمــي ،وهــو غير قــادر وسـطـيـ ًا على
تــأمـيــن حــاجــاتــه األســاس ـيــة لــاسـتـمــرار،
تلك الحاجات التي يعني تأمينها تجاوز
ال ـحــرمــان ال ـم ــادي ال ـف ـع ـلــي ،وأن تـكــون
ق ـ ـ ــادر ًا ع ـل ــى ت ــأم ـي ــن الـ ـغـ ــذاء ال ـم ـنــاســب،
ال ـس ـك ــن وال ـ ـم ـ ــأوى ،ال ـت ـع ـل ـيــم ألط ـف ــال ــك،
الصحة لعائلتك ،واللباس...
إن ت ـغ ـط ـيــة هـ ــذه ال ـح ــاج ــات األســاس ـيــة
تـحـتــاج وف ــق الـتـقــديــر ال ــدول ــي إل ــى 1,9
دوالر لـكــل ف ــرد يــوم ـي ـ ًا ،وحــوالــي 285
دوالر ًا ش ـهــري ـ ًا مــا ي ـعــادل ال ـي ــوم200 :
ألف ليرة تقريب ًا بعد أن ثبتت الحكومة
سعر الدوالر عند  700ليرة ...ولكن هل
تـكـفــي  200أل ــف ل ـيــرة بــالـشـهــر لتغطية
الحاجات الخمس المذكورة ألسرة في
سورية اليوم؟!

إن وقائع التكاليف اليومية في سورية
تـشـيــر إل ــى َّأن تـكــالـيــف ال ـغــذاء والـسـكــن
وال ـت ـع ـل ـيــم وال ـص ـح ــة وال ـل ـب ــاس ألس ــرة
ســوريــة فــي دمـشــق تـتـطـلــب 290 :ألــف
ليرة تقريب ًا ،وهو ما يعني أن حد الفقر
الـ ـس ــوري ال ـي ــوم يـ ـق ــارب 415 :دوالر
شهري ًا ،وبالمقياس اليومي للفرد2,7 :
دوالر يــوم ـيــا .وأع ـل ــى م ــن خ ــط الـفـقــر
العالمي بنسبة.%142 :
وبالمقابل ،فإن الحد األدنى لألجر الذي
ي ـف ـت ــرض أن يُ ـع ـي ــل أسـ ـ ــرة ،ال ي ـت ـعــدى
 68دوالر ش ـه ــري ـ ًا وهـ ــذا ب ـعــد ارت ـف ــاع
الـحــد األدنــى إلــى  48ألــف لـيــرة شهري ًا،
وارت ـف ــاع سـعــر الـ ــدوالر إل ــى  700لـيــرة
بالحدود الدنيا.
ورغم َّأن الفقر ال يقاس فقط بالمقاييس
الـكـمِّـيــة ،إال أنــه حـتــى بالمقاييس الكمية
فإن الفقر السوري استثنائي ،ويجب أن
تمتلك ما يعادل  1,4ضعف ما يملكه فقراء

بالمقاييس
الكمية للفقر
فإن الفرد
السوري يحتاج
إلى  1,4ضعف ما
يحتاجه فقراء
العالم ليكونوا
على خط الفقر
أما بمقاييس
الحرمان فال
منافس لنا!

العالم لتتربع على خط الفقر العالمي...
أمــا بالمقاييس األخ ــرى للفقر ووجــوه
م ـت ـع ــددة األب ـ ـعـ ــاد ل ـل ـح ــرم ــان ،ف ــإن ــه مــا
مــن مـقـيــاس كـمــي لـلـحــرمــان ال ـيــوم في
س ـ ــوري ـ ــة :حـ ــرمـ ــان ال ـ ـ ــدفء والـ ـط ــاق ــة،
حــرمــان ال ـغــذاء الـصـحــي ،حــرمــان الـحــق
بالتعويض عن المسكن المدمر ،حرمان

الحق برؤية أبنائك ،حرمان األبناء من
أفق المستقبل ،حرمان األطفال من غذاء
وتـعـلـيــم م ـق ـب ــول ...وال ـك ـث ـيــر الـكـثـيــر مــن
الــام ـســاواة الـصــارخــة ،مـقــابــل الـحــرمــان
من الصراخ.
ب ـه ــذه ال ـم ـقــاي ـيــس فـ ــإن ك ــل ال ـســوري ـيــن
فقراء ،وليس  %80منهم فقط.

حاجة الفرد اليومية لتوفير الحاجات الخمس األساسية
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خط الفقر السوري اليومي
خط الفقر العالمي اليومي

1.9

دوالر يوميا للفرد

ما هي أهم الصناعات العامة المتوقفة والمتراجعة؟
اإلسمنت

الكابالت

التلفزيونات والبرادات

األسمدة

الجلود المدبوغة

الغزل واألقمشة القطنية

منتجات مؤسسة السكر

التبغ

حليب مبستر

الزيت النباتي وكبسة القطن

أهم الصناعات المتوقفة
نــدرج هنا أهــم الصناعات العامة المتوقفة
خالل سنوات األزمة والتي تتمتع بقدرات
إنتاجية هامة ضمن معامل كـبــرى ،تــؤدي
إع ــادة إحـيــائـهــا إل ــى تـغـطـيــة ج ــزء ه ــام من
الطلب المحلي وتقليص االستيراد.
الـمـعـكــرونــة والـشـعـيــريــة ،الـبـصــل المجفف،
الـ ـمـ ـي ــاس ،الـ ـبـ ـي ــرة ،األم ــونـ ـي ــا ال ـس ــائ ـل ــة،
اإلطـ ــارات الــداخـلـيــة وال ـخــارج ـيــة ،البيليت
والـقـضـبــان الـحــديــدة واألنــابـيــب الـمـعــدنـيــة،
الـ ـمـ ـحـ ــركـ ــات الـ ـكـ ـه ــرب ــائـ ـي ــة والـ ـمـ ـحـ ــوالت
الكهربائية متوقفة منذ عام ،2009-2008
والـبـطــاريــات الجافة والـبـطــاريــات السائلة،
البوتوغازات واألفــران ،مقاطع األلمنيوم
مـتــوقـفــة ف ــي  ،2008الـ ـج ــرارات ،ع ــدادات

ال ـم ـيــاه وال ـك ـهــربــاء ،الـمـنـتـجــات الــزجــاجـيــة
وال ـخــزف ـيــة ،أتــرن ـيــت ،ال ـس ـيــرام ـيــك ،قــرمـيــد
الجدران.
ّإن الـخـبــرات وال ـت ـجــارب والـبـنــى التحتية
لمعظم هذه الصناعات ال تــزال موجودة،
وعملية إعــادة إحيائها تتطلب استثمارات
صناعية مباشرة.
أمـ ــا أهـ ــم ال ـص ـن ــاع ــات ال ـت ـحــوي ـل ـيــة ال ـعــامــة
المتراجعة فهي المدرجة في الشكل ،أكثرها
انخفاض ًا هي المنتجات الصناعية الغذائية
ال ـم ــرت ـب ـط ــة بـ ــزراعـ ــة الـ ـقـ ـط ــن ،وم ـن ـت ـجــات
األلـ ـب ــان ،وم ـن ـت ـجــات مــؤس ـســة ال ـس ـكــر مــن
س ـك ــر ومـ ـيـ ــاس وخـ ـمـ ـي ــرة ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
صـنــاعــات هــامــة كــاألسـمــدة والـكـهــربــائـيــات،
مثل التلفزيونات والبرادات.
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الطحين والخبز

الحديث عن إصالح القطاع العام ليس شائكاً ،فعملياً يمكن العودة إلى
الصناعات التي كانت تعمل وتوقفت ،أو التي تراجعت إلى حد بعيد وإعادة ضخ
االستثمار والعمالة فيها ،بعد تخليصها من الفساد في عقود الشراء واالستجرار
وتخفيف أعبائها ،وإعطائها مرونة في التسويق.
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تكنولوجيا الصين تع ّمق االنقسام األمريكي
شؤون اقتصادية

قاسيون ـ العدد  954اإلثنين  24شباط 2020

www.kassioun.org

تنتهه وتحديدًا مع الصين،
الحرب التجارية األمريكية لم
ِ
بل يبدو أنها قد تدخل قريباً في موجة تصعيد جديدة ترتبط
تحديدًا بالتكنولوجيا الصينية ...ولكن التصعيد واإلجراءات
المرتقبة تضع أحد أجنحة القوى االقتصادية األمريكية
الكبرى في تناقض واضح وحاد مع اإلدارة األمريكية ،حيث
تهدد الشركات التكنولوجية األمريكية بأن التصعيد قد
ينهي الدور الريادي للواليات المتحدة في التكنولوجيا العالية.

ǧليلى نصر

س ـت ـنــاقــش اإلدارة األم ــري ـك ـي ــة ف ــي 28
ش ـ ـبـ ــاط إج ـ ـ ـ ـ ــراءات ت ـق ـي ـي ــدي ــة ج ــدي ــدة
وشــامـلــة ضــد الـتـكـنــولــوجـيــا الـصـيـنــة ،قد
تــوقــف ش ــراك ــات وعـ ـق ــود ًا مــو ّق ـعــة بـيــن
شركات التكنولوجيا األمريكية الكبرى
رائدة الصناعة األمريكية ،وبين السوق
الـصـيـنـيــة .األم ــر ال ــذي تـعـتـبــره شــركــات
الـ ــذكـ ــاء ال ـص ـن ــاع ــي ،ال ـب ـيــوت ـك ـنــولــوجــي،
االت ـص ــاالت وال ـم ـع ـلــومــات وغ ـيــرهــا مــن
الصناعات إنــذار ًا يهدد بسحب الخبراء
واألبـ ـ ـح ـ ــاث وال ـ ـعـ ــوائـ ــد مـ ــن الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـح ــدة األم ــري ـك ـي ــة وي ـن ـه ــي ال ـمــوقــع
الـتـفـضـيـلــي ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة فــي هــذا
ال ـم ـج ــال فـ ــي ح ـ ــال تـ ــم ت ـق ـي ـيــد ال ـت ـعــامــل
م ــع ال ـص ـي ــن س ـ ــواء ف ــي ش ـ ــراء أو بـيــع
المنتجات التكنولوجية.
يعتبر التوافق على أن الصين هي عدو
لألمن القومي األمريكي نقطة مشتركة
ب ـي ــن ج ـن ــاح ــي الـ ـصـ ــراع ال ـس ـي ــاس ــي فــي
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،ول ـكــن اإلج ـ ــراءات
ض ــد ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـص ـي ـن ـيــة ت ـه ـزّ هــذا
اإلج ـ ـمـ ــاع ،وي ـن ـق ـســم ح ـت ــى ال ـب ـن ـتــاغــون
األم ــريـ ـك ــي ع ـل ــى ال ـم ــوق ــف م ـن ـهــا ن ـظ ــر ًا
الرت ـبــاط الـنـشــاط الـعـسـكــري الـتـجــاري
لـلـمـجـمــع الـصـنــاعــي الـعـسـكــري ،بـنـشــاط
األبحاث والتكنولوجيا العالية.
وقف التعامل مع تكنولوجيا
الصين وتصعيد الشركات
اإلجـ ــراءات الـشــامـلــة الـمــرتـقـبــة تــأتــي في
مقترح لوزارة التجارة األمريكية ،مبني
على اإلجراء التنفيذي الذي أخذه ترامب
بحق شركة هواوي الصينية .والوزارة
تعمم في مقترحها هذا اإلجراء ،وتطرح
إع ـط ــاء الـ ـ ــوزارة صــاح ـيــات ل ـح ـظــر أو
إي ـق ــاف ال ـم ـعــامــات ال ـتــي ت ـن ـطــوي عـلــى
تقنية مرتبطة ب ـ (خـصــم أجـنـبــي) دون
تحديد ،ما قد يشمل تقييد أية مشتريات
تـكـنــولــوجـيــة مــن أي ــة دول ــة غـيــر حليفة،
ويمتد خارج تكنولوجيا االتصاالت إلى
مـجــاالت تكنولوجية أخــرى .أضــف إلى
ذلــك َّأن المقترح يتوسع ليشمل قــدرة
الحكومة األمريكية على تقييد عمليات
اإلنـ ـت ــاج ع ـبــر ال ـع ــال ــم ،وم ـن ــع ال ـشــركــات
مــن اس ـت ـخــدام الـمـكـوّنــات الـتـكـنــولــوجـيــة
األمــريـكـيــة فــي الـبـضــائــع الـمـصـنــوعــة في
الخارج والتي قد تصل إلى هــواوي أو
غيرها من (الشركات العدوة).
ش ـ ــرك ـ ــات الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة األم ــريـ ـكـ ـي ــة
تـصـعّــد إلــى حــد بـعـيــد ،وتـقــول بــأن هــذه
اإلجـ ــراءات قــد ال تـتــرك لــديـهــا خـيــارات
إال توطين األبـحــاث واألعـمــال الجديدة
خ ـ ـ ــارج ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ل ـض ـم ــان
استمرار العالقة مع الصين .على اعتبار
أن الصين أكـبــر ســوق اسـتـهــاك عالمي
واألسـ ــرع ن ـم ــو ًا ،وه ــي مــركــز لـعـمـلـيــات
اإلنـتــاج العالمي لصناعة اإللكترونيات.
ويشير المنتقدون إلى ّأن ما يجري قد
يـنـقــل ه ــذه الـصـنــاعــات خ ــارج الــواليــات

المتحدة كما حصل في صناعة اآلليات
فـ ــي ال ـت ـس ـع ـي ـن ــات ،وصـ ـنـ ــاعـ ــة األقـ ـمـ ــار
الـصـنــاعـيــة الـتـجــاريــة فــي مـطـلــع األلـفـيــة،
ّإل أن الفارق هنا أن االنتقال سيجري
ل ـل ـص ـنــاعــات األعـ ـل ــى ف ــي ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
العالمية.
ويـ ــرصـ ــد اإلعـ ـ ــام األم ــريـ ـك ــي ع ـم ـل ـيــات
انـ ـتـ ـقـ ــال وضـ ـ ــخ اسـ ـتـ ـثـ ـمـ ــارات ج ــدي ــدة
ف ــي ال ـم ـج ــال ال ـب ـح ـثــي خ ـ ــارج جــام ـعــات
ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،فـ ــي كـ ـن ــدا وف ــي
(إســرائ ـيــل) وبــريـطــانـيــا َك ــردٍ اح ـتــرازي
ع ـل ــى اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـك ــوم ـي ــة .ون ـق ـلــت
ش ــرك ــات م ـخ ـت ـصــة ب ـبــرم ـج ـيــات صـنــاعــة
ال ــرق ــائ ــق اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة م ـث ــل مــؤس ـســة
 RISC-V Foundationأعـمــالـهــا من
الواليات المتحدة إلى سويسرا.
(كــل مــن يعتقد أن مـخــاوفـنــا مـبــالــغ بها،
عليه أن يـتـحــدث إلــى الـعـمــال فــي قطاع
أش ـب ــاه ال ـم ــوص ــات ،ال ــذي ــن ي ـخ ـســرون
أع ـم ــال ـه ــم ك ـن ـت ـي ـجــة ل ـخ ـســارت ـنــا ل ـل ـســوق
ال ـك ـبــرى عــال ـم ـي ـ ًا ،وت ــراج ــع اسـتـثـمــاراتـنــا
ال ــواسـ ـع ــة الـ ـت ــي تـ ـق ــود ه ـ ــذه ال ـص ـنــاعــة
وري ــادة الــواليــات الـمـتـحــدة فـيـهــا) .هــذا
مــا قــالــه جــون نـيــوفــر الــرئـيــس والـمــديــر
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ل ـج ـم ـي ـع ــة صـ ـن ــاع ــة أشـ ـب ــاه
الموصالت األمريكية .كما ردت شركة
 IBMاألم ــري ـك ـي ــة ع ـلــى م ـق ـتــرح وزارة
التجارة برسالة تعقيبية تدعو الــوزارة
إلـ ـ ــى الـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ــى هـ ـ ــذه اإلج ـ ـ ـ ــراءات
واإلعــان صــراحــة أنها تهدف إلــى عزل
األعـمــال األمريكية عــن الـســوق العالمية
وعن مزودي الخدمات .كذلك األمر في
ال ــردود لجمعي ة اإلنـتــرنــت األمــريـكـيــة
ال ـت ــي ت ـض ــم غ ــوغ ــل وف ـي ـس ـب ــوك وال ـت ــي
قــالــت إن اإلج ـ ــراءات تـفـتـقــر لـلـضـمــانــات
الموضوعية ،وجمعية الصور المتحركة
التي تضم أعمال هوليوود أشــارت إلى
أن م ــا ي ـج ــري س ـيُ ـق ـيــد أع ـم ــال الـسـيـنـمــا
األمريكية.
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة األمـ ــريـ ـكـ ـيـ ــة ب ــال ـم ـق ــاب ــل ت ــرد
باقتضاب ،بأن كل اآلراء ستؤخذ بعين
االع ـت ـب ــار ،وأن م ــوازنـ ـ ًة س ـت ـجــري بـيــن
مصالح الشركات وبين مقتضيات األمن
القومي األمريكي.
ال ي ـن ـب ـغــي ال ـن ـظــر إلـ ــى الـ ـص ــراع ال ــدائ ــر
حـ ــول هـ ــذه ال ـم ـس ــأل ــة ع ـل ــى أنـ ــه م ـســألــة
أمـ ــن ق ــوم ــي م ـقــابــل م ـصــالــح ال ـشــركــات
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الريادي ألمريكا
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العالية وفق
شركات
التكنولوجيا

كـمــا يُ ـســاق فــي الـتـصــريـحــات واإلع ــام
األمــري ـكــي ،بــل يـمـكــن ال ـقــول إن العملية
ال ـجــاريــة تُ ـع ـيــد تــرت ـيــب ال ـب ـيــت الــداخ ـلــي
لالقتصاد األمريكي على أساس الصراع
بين أجنحة االقتصاد والمال ...ويرجِّح
ال ـب ـعــض َّأن ه ــذه اإلجـ ـ ــراءات سـتُــدخــل
قـطــاع التكنولوجيا فــي عملية تـفــاوض
مع اإلدارة األمريكية ومــا تمثله ،وأنها
قد ال تجدي نفع ًا إذا لم تنجح الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ب ــإل ــزام ح ـل ـفــائ ـهــا ف ــي أوروبـ ــا
تحديد ًا بتقييد التعامل مع التكنولوجيا
الـصـيـنـيــة ،وهـنــالــك أص ــوات فــي أوروب ــا
وم ــن مــؤتـمــر دافـ ــوس ت ـحــديــد ًا متمثلة
ب ـجــورج س ــوروس تــدعــو األوروب ـي ـيــن
ل ـل ـت ـجــاوب م ــع ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة فــي
ه ـ ــذا ال ـم ـج ــال رغ ـ ــم ال ـت ـن ــاق ــض ال ـع ـم ـيــق
ب ـي ــن س ـ ــوروس ومـ ــا ي ـم ـث ـلــه واإلدارة
األم ـ ــري ـ ـك ـ ـي ـ ــة ال ـ ـح ـ ــال ـ ـي ـ ــة ،ح ـ ـيـ ــث ي ــدع ــو
ال ـم ـل ـيــارديــر ال ـن ـيــول ـي ـبــرالــي إل ــى تــوحـيــد
الجهود في الواليات المتحدة وأوروبا
لـ ــدعـ ــم شـ ــركـ ـتـ ــي نـ ــوكـ ـيـ ــا وإري ـ ـك ـ ـسـ ــون
لـمــواجـهــة ه ــواوي وع ــزل التكنولوجية
الـصـيـنـيــة عــن س ــوق ضـفـتــي األطـلـســي،
وأي ـض ـ ًا ب ــذرائ ــع تـتـعـلــق بــاألمــن الـقــومــي
وال ـت ـج ـس ــس ،ب ـي ـن ـمــا أط ـ ــراف أوروب ـي ــة
أخرى ال تتجاوب مع الطرح المذكور،
مثل الحكومة البريطانية رغــم تحالفها
الواضح مع اإلدارة األمريكية.
الصين تفصل قطاعها
التكنولوجي عن مع ّدات الغرب
ب ــال ـع ـم ــق ،يـ ـبـ ــدو أن الـ ـتـ ـق ــدم ال ـص ـي ـنــي
ال ـســريــع فــي ه ــذا ال ـم ـجــال هــو الـمـحــرك
األساس لهذا الميل الغربي ،فالصين مع
المساعدات الحكومية الكبرى لشركات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا وم ــع ب ــرن ــام ــج ص ـنــع فــي
الصين  2025تتقدم بقفزات استثنائية
في مجاالت التكنولوجيا العالية لتنافس
على الرقم واحد عالمي ًا.
كما َّأن الصين ترد سريع ًا على إجراءات
التقييد ،ورغــم أنـهــا تستمر بفتح الباب
لــاسـتـثـمــارات الـتـكـنــولــوجـيــة األمــريـكـيــة
َّإل ّأن إزاحـ ــة الـتـكـنــولــوجـيــة األمــريـكـيــة
مـ ــن ع ـم ـل ـي ــات اإلن ـ ـت ـ ــاج فـ ــي ال ـش ــرك ــات
الـصـيـنـيــة ال ـك ـبــرى ق ــد بـ ــدأت ،وت ـحــديــد ًا
برمجيات شركة أوراكل التي تدخل في
صـنــاعــات ه ــواوي وغـيــرهــا .الـمــؤشــرات

والـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات عـ ــديـ ــدة وع ـل ـن ـي ــة فــي
ه ــذا ال ـم ـجــالّ ،إل أن اإلع ــام األمــريـكــي
ي ـس ـت ـش ـهــد بـ ــإعـ ــان م ـج ـم ــوع ــة CITIC
 Capitalوه ــي م ـج ـمــوعــة اسـتـثـمــاريــة
اس ـت ـش ــاري ــة م ــال ـي ــة ض ـخ ـمــة ف ــي هــونــغ
كونغ وتعمل في السوق الصينية ،التي
وضعت شعارها االستثماري لهذا العام:
البحث عن بدائل للتكنولوجيا األمريكية
في الصناعات التكنولوجية الصينية.
العالقة بين قطاعي التكنولوجيا الرائدين
األمــريـكــي والـصـيـنــي قــديـمــة وت ـعــود إلــى
نـشــأة وتـطــور هــذا الـقـطــاع ،بينما يشير
الـبـعــض إلــى َّأن عملية فـصــل تـجــري في
ال ـس ـن ــوات الـقـلـيـلــة ال ـمــاض ـيــة .واحـ ــد مــن
المؤشرات الهامة على هذا االرتباط هو
حجم الـتـعــاقــدات االسـتـثـمــاريــة المباشرة
بـيــن الـشــركــات ،والـتــي وصـلــت إلــى أكثر
من  5000تعاقد وشراكة وحيازة بلغت
قيمتها االستثمارية  66مليار دوالر خالل
ع ـشــريــن ع ــام ـ ًا .ح ـيــث ت ـش ـتــري شــركــات
التكنولوجيا الصينية الشركات الصغرى
الــرائــدة فــي الــواليــات المتحدة والعكس
بالعكس ،وتشارك الشركات الكبرى في
استثمارات شركات الطرف اآلخر .ولكن
عملية الفصل بــدأت من الجانب الصيني
فـ ـث ــاث شـ ــركـ ــات ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة صـيـنـيــة
كبرى كانت الرائدة في مجال االستثمار
ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة بـ ــدأت تـقـلـيــص
استثماراتها فــي أمـيــركــا منذ عــام ،2016
ومــن ذروة لـحــوالــي  107عـقــود وقــرابــة
 18,7مـلـيــار دوالر اسـتـثـمــار هبطت إلــى
 2,2مـلـيــار دوالر فــي  ،2018وأق ــل من
ذلـ ــك ف ــي  2019ك ـمــا ت ـش ـيــر ال ـت ـقــديــرات
بنسبة تــراجــع %88 :خــال عامين فقط،
وكان هذا ضمن التوجيه العام للحكومة
الصينية بتقليص االستثمار الصيني في
ال ـخ ــارج رد ًا عـلــى ح ــرب ال ـع ـمــات الـتــي
قـلـصــت قـيـمــة ال ـيــوان كـثـيــر ًا بـيــن -2014
.2016
الـتـقـلـيــص األمــري ـكــي أت ــى الح ـق ـ ًا ،حيث
ت ــراج ــع االس ـت ـث ـمــار األمــري ـكــي الـمـبــاشــر
والتحالفات مع الشركات التكنولوجية
الصينية الصاعدة إلى  4مليارات دوالر
في  2019بالقياس إلى مستوى الذروة
ال ـ ــذي وص ـل ــه ف ــي  17,4 :2018م ـل ـيــار
دوالر بـتــراجــع حــاد بنسبة  %78خالل
عام واحد.
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اليوم ،رح نفوت بـ«لورباك» الموضوع «بقصد زبدة الموضوع» من دون مقدمات وال
تمهيدات ..هاد يا سادة يا كرام في متل كتير حلو وبظن إنو بيمثل كل الشعب السوري
اليوم ،طبعاً ما عدا هدوليك اللي ببالي بالكون الحرامية والفاسدين وتجار الحرب ..إلخ..

ǧدعاء دادو

المهم المَتل بيقول« :لــن يستطيع أحــد إفساد
م ــزاج ــك م ــا دمـ ـتَ مـكـتـئـبـ ًا طـ ــوال ال ـع ـم ــر »..مــا
تواخذونا عدلنا فيه أخــر كلمة ...ألنــو جماعة
يللي فوق مو كافيون يوم ليكأبونا فيه ..من
دون يـمـيــن وعـظـيــم حــاطـيــن ب ـبــالــون يـخـلــونــا
مكتئبين ط ــول مــا فـيـنــا نـفــس وروح ...ومــن
شو؟؟ بس من ورا اعدتون ورا الطاولة وهل
ورقة والقلم والمخ اللي عم يأبدعوا منو...
بــاهلل عليكم سـمـعــولــي آخــر تـصــريــح لمحافظة
دمشق ،ويلي صار الكل يشاركوا ع السوشال
مـيــديــا تـحــت اس ــم (م ـق ــاالت م ـم ـيــزة) «كـشـفــت
مــديــر الـمـكـتــب الـصـحـفــي فــي مـحــافـظــة دمـشــق
ريم العبدو ،عن قرار فرض رسوم مالية على
العربات الحديد (كريجة) جاء لتنظيم وضبط
العربات داخل سوق الهال حصر ًا» وحسب ما
قالت كمان «أن الـقــرار جــاء بعد حصول عدة
حــاالت ســرقــة للبضاعة وعــدم مـعــرفــة الـفــاعــل،
مــوضـحـ ًة أن رســم اإلشـغــال إلبـقــاء الـعــربــة في
الـســوق  1000لـيــرة ســوريــة شـهــريـ ًا» ...يعني
 12ألــف ليرة بالسنة ..يعني أكتر من ضريبة
المحلت بالبلد يا عالم..
الدخل تبع بعض ّ
واهلل كـلـمــا ع ــم ف ـكــر بـحـســن ال ـن ـيــة ت ـجــاه هـيــك
نوع من التصريحات والقرارات بحس بشكل
ال إرادي بتأنيب الضمير ...إنو يا أرواحــي يا
حـبـيـبــاتــي يــا عـمــراتــي يــا إنـتــو انـمـغـصـتــوا على
رزقــة هــدول العتالة ...واهلل عيب لسا الحقين
لقمة الفقير!!
بــس الـجــانــب الـحـلــو بــالـمــوضــوع بـتـحــس عنا
ف ــي ت ـط ــور أك ـت ــر م ــن بـ ــرا «ت ــات ــش وود مــن

ع ـيــون ال ـح ـس ــاد» ..ان ـت ـشــرت صـ ــورة لــوحــدة
م ــن ال ـعــربــات ال ـلــي صــاحـبـهــا ش ـك ـلــوا اسـتـسـلــم
ونـ ـف ــذو ل ـل ـق ــرار ،ب ـح ـيــث ظ ـه ــرت ه ــي ال ـعــربــة
وفـيـهــا لــوحــة رقـمـيــة مـكـتــوب عليها «محافظة
دمشق ...كراجة معدنية عجلتين» يا عيني يا
عيني ،أحـبــائــي أعــزائــي نــور عيوني أنـتــو ..ال
حــدا يصدق القصة تبع الحد مــن السرقة وما
شابه من هي التصريحات تبعون ..كل القصة
ومــا فـيـهــا عـنــدون هــدف وب ــدون يـكـفــوه وهــو
التضييق ع الشعب والفقير بالتحديد ومحاربة
لقمة عـيـشــوا وهـنــن مــاشـيــن ع مـبــدأ «ال ــ1000
مــن جـيـبــة الـمــواطــن الـمـشـحــر مـكـســب» ..واهلل
أعلم إذا ح يتعمم الـقــرار عـ«الكريجات» بغير
أســواق الحـقـ ًا ..اللهم ال نسألك رد القضاء بل
نسألك اللطف فيه..
بــالـمـقــابــل ،وزيــر الـمــالـيــة ،قــال بحسب صحيفة
ال ـ ــوط ـ ــن« ...إن ـ ــو ف ــي رجـ ــل أعـ ـم ــال م ــن ك ـبــار
ال ـم ـس ـت ــوردي ــن بــال ـب ـلــد ،ع ــم ي ـس ـت ــورد س ـنــوي ـ ًا
بحوالي  9مليارات ليرة ،وبهالـ  3سنين ،قدم
بـيــانــات لـلـمــالـيــة بــإنــو خ ـســران كــرمــال يـتـهــرب
من دفع الضرايب ،وإنو كل مستوردات رجل
األع ـمــال الـلــي مــا ذكــر اسـمــو الــوزيــر ،هـيــة من
الـمــواد الغذائية المطلوبة بــالـســوق ،وإنــو في
كمان تاجر تاني بيدفع سنوي ًا  150ألف ليرة
ضرايب ،بوقت إنــو حجم عملوا الفعلي ،كبير
كـتـيــر »....الــوزيــر قــال كمان «إنــو مشكلتو مع
المراقبين بالدوائر المالية ،أكتر من المتهربين
م ــن ال ـض ــراي ــب ،ألن ــو ب ـعــض مــراق ـب ـيــن الــدخــل
ب ــال ــدوائ ــر ف ــاس ــدي ــن ،وف ــي م ـن ــون ع ــم ي ــدرب ــوا
المكلف على أساليب التهرب»...
مـعــالـيــك ،أنــت -أنــا -نـحــن -كـلـنــا -المقيمين-

المغتربين -الــدول الصديقة -يلي بيحبونا-
وي ـل ــي ب ـي ـك ــره ــون ــا -ك ــل ال ــدن ـي ــة ب ـت ـع ــرف هــل
ال ـشــي ...بــس الـحــل شــو هــو بــرأي حضرتك؟
متل ما قال واحد من هل المواطنين «مراقبين
من دون مراقبين!!» أل ،هيك كتير ...طالما إنو
عندكون هي المعلومات الهامة وبهل التفاصيل
الــدقـيـقــة ولــك لييييشششش لـهـلــق مــا اتـخــذت
اإلجــراءات الالزمة بحق هل المخالفين الكبار
هــدول ويللي مــا رضيت تعلن عــن أسـمــاؤن؟!
ي ـع ـنــي واهلل ب ـل ــش الـ ـف ــار ي ـل ـعــب ب ـع ـب ــون لـهــل
المواطنين!! ألنو في وحدة قالت «دود الخل

منو وفيه»...
بــس لــأمــانــة مــا عـجـبـنــي غـيــر ه ــداك يـلــي قــال
عن هل األخبار الهامة «عنجد؟» ..لك أي أي
عنجد ...والقادم أعظم..
ع ـم ــوم ـ ًا ي ـم ـك ــن مـ ــا ع ـ ــاد فـ ــي أي م ـش ـك ـلــة مــن
تـصــريـحــاتـكــون يـلــي « »...ال تهكلوا للهم تبع
الـمــواطــن المشحر والمهمش أب ــد ًا ..إذا كنتوا
ناويين تهكلوا للهم ،ألنو بالنسبة لتفكيركون
مــا عــاد تـفــرق مـعــو ألنــو صــابــو فــالــج ُكـلــي من
ف ــاج ـي ــة ت ـص ــري ـح ــات ـك ــون ...وم ـم ــارس ــات ـك ــم..
وقراراتكم..

يلدا جارة دمشق
تعد يلدا بلدة من بلدات
ُّ
الغوطة ،ويسكنها
خليط واسع من السكان
الوافدين إلى دمشق ،ومن
المناطق القريبة منها
أيضاً كمخيم اليرموك
والحجر األسود وغيرها
من المناطق القريبة
األخرى ،وبلدة يلدا
كغيرها من المناطق التي
تأثرت بأحداث األزمة
وتبعاتها ،لهذا تم النزوح
يتمكنوا من
منها ّإل من لم َّ
مغادرتها بترك منازلهم
وممتلكاتهم.

ي ـل ــدا جـ ــارة ال ـف ـي ـحــاء ال ت ـب ـعــد ع ـن ـهــا ســوى
بـعــض الـكـيـلــو م ـتــرات تـعـيــش اآلن كغيرها
م ــن م ــدن ال ــري ــف وب ـل ــدات ــه حــالــة يــرثــى لـهــا
مــن انـعــدام الـخــدمــات الـضــروريــة السـتـمــرار
ال ـنــاس ،لـيـعـيـشــوا بـكــرامـتـهــم ،وتـكــون عامل
اس ـت ـقــرار لـسـكـنــاهــم وأع ـمــال ـهــم ال ـتــي تـعــانــي

الـكـثـيــر بـسـبــب انـقـطــاع الـكـهــربــاء ،الـتــي هي
خارج منطق التقنين التي تعلن عنه وزارة
الكهرباء ببياناتها ونشراتها ،والتقنين في
ي ـلــدا ق ــد يـسـتـمــر إل ــى ثــاثــة أيـ ــام أو أرب ـعــة
أيــام دون كـهــربــاء وال مــاء مـمــا يــرتِّــب على
الـسـكــان أع ـبــاء إضــافـيــة ف ــوق أعـبــائـهــم الـتــي

يتحملونها ،حيث تتعطل المهن والمحالت
والحياة في المنازل دون اكتراث من مهتم
أو مـســؤول ،والمسؤولون فــي يلدا قالئل،
متمثلون بالبلدية التي يراجعها المواطنون
ت ـبــاع ـ ًا شــارح ـيــن ل ـهــا س ــوء ال ـخ ــدم ــات لـتـتــم
إجــابـتـهــم لـهــم إنـنــا مـثـلـكــم نـعــانــي ولـيــس في
ي ــدن ــا سـ ــوى الـ ــدعـ ــاء م ــن أجـ ــل أن تـنـصـلــح
األح ـ ـ ــوال وت ـت ـح ـس ــن ،ولـ ـك ــن األح ـ ـ ــوال لــم
تـتـحـســن بــالــدعــاء ،وإن ـمــا تـحـتــاج إلــى أفـعــال
ع ـلــى األرض لـتـتـحـسَّــن ،وهـ ــذه مـســؤولـيــة
م ـش ـتــركــة ت ـقــع ع ـلــى ع ــات ــق م ـحــاف ـظــة ريــف
دمـشــق وبـلــديــة يـلــدا الـعــالـمــة بــأمــور الـنــاس
وحاجاتهم للخدمات.
يمكن أن نعرض لبعض ما هو كائن في يلدا
مــن أوض ــاع تــؤثــر سـلـبـ ًا عـلــى حـيــاة الـنــاس
فـيـهــا ،ه ـنــاك م ـجــرى مــائــي تـسـيــل فـيــه مـيــاه
آسنة ومكشوف للعيان يوجد في الطريق
ال ــواص ــل ب ـيــن س ــاح ــة ال ـك ـشــك وه ــي ســاحــة
م ـع ــروف ــة ل ــأه ــال ــي ول ـل ـب ـلــديــة أيـ ـضـ ـ ًا ،وب ـيــن
الطريق المسمى طريق الطواحين ،ودرجة
المرور في هذا الطريق كثيفة من سيارات
وشاحنات ذات العجالت الثالث ،باإلضافة
إلــى الــدراجــات الـنــاريــة الـتــي يـقــودهــا الكثير
مــن هــم فــي ســن الـطـفــولــة وبـســرعــة عــالـيــة،
وهــذا الـمـجــرى الــذي تتجمع حــولــه القمامة
بكثافة ،حيث يتم ترحيلها بفترات متباعدة
وال يـ ـج ــري إغـ ــاقـ ــه ،مـ ــع أن ال ـب ـل ــدي ــة قــد
أحـضــرت قساطل إسمنتية مــن أجــل إغالقه

وإلى اآلن لم يتم ذلك ،فإلى متى؟ علم ذلك
عند اهلل ورئيس البلدية.
المدارس وما أدراك ما المدارس فهي تستقبل
ال ـط ــاب بـمـخـتـلــف ال ـمــراحــل ب ـك ــادر تــدريـســي
قليل ،والمدارس في هذا الشتاء القارس ليس
فـيـهــا نــوافــذ وأبـ ــواب تـحـمــي ال ـطــاب مــن بــرد
الـشـتــاء وح ـرِّ الـصـيــف ،وهـنــاك م ــدارس بقيت
ك ـمــا ه ــي ع ـلــى وض ـع ـهــا ب ــدون تـشـغـيــل بـسـبــب
الـخــراب الــذي أصــابـهــا ،والـتــي بجهود وتكلفة
ليست كبيرة يمكن إعادة الحياة لها.
فــي األحــاديــث المختلفة مــع األهــالــي تسمع
م ـن ـه ــم مـ ــا ي ـع ــان ــون ــه فـ ــي ح ـي ــات ـه ــم ال ـيــوم ـيــة
ب ـس ـبــب ق ـلــة وض ـع ــف ال ـخ ــدم ــات ال ـم ـتــوفــرة
لـهــم ،وخــاصــة قضية الـكـهــربــاء ،الـتــي هــي أم
الـقـضــايــا فــي هــذا الــريــف الـمـهـمــل والـمـظـلــوم
فــي حـقــوقــه ،ول ـكــن يـقــولــون لـيــس فــي الـيــد
حـيـلــه -لـيـخـتــم الــواحــد فـيـهــم حــديـثــه ب ــ«اهلل
يفرج» كناية عن ضعف اإلمكانية في تغيير
واق ـع ـه ــم ،آخ ــذي ــن بـعـيــن االع ـت ـب ــار تـجــاربـهــم
السابقة التي مروا بها وال يريدون تكرارها
بنفس المجريات والوقائع ،وما زاد الطين
بلة عليهم هو واقع األسعار للمواد المختلفة
التي يحتاجونها وال يستطيعون تأمين إال
القليل منها ،وحالهم هــذا كحال كــل الفقراء
في بلدنا ،فهل سيتغلب الفقراء على محنتهم
ال ـت ــي أص ـي ـبــوا ب ـه ــا؟ سـنـعـيــش ل ـت ـلــك األي ــام
ونــرى التغيير الــذي يطلبه الـفـقــراء لحالهم
وأوضاعهم ومستقبل أطفالهم.
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إما االشتراكية أو الفناء!

َأخذ نقاش فيروس كورونا عدة أوجه ،منها العلمي المتداخل
مع السياسي ،لناحية احتمالية كونه حرباً بيولوجية ضد
الصين تحديدًا ،أو لناحية استغالل الفيروس لتشويه صورة
الدولة الصينية ،وخوض حرب إعالمية ودعائية وعنصرية
كاستكمال للحرب االقتصادية والسياسية ضد الصين ،ولكن
في مرحلة توسع الفايروس عالمياً ،وبغض النظر عن مدى
قدرة تأثيره الصحية وخطورته على شعوب العالم لناحية
اإلصابة واحتمالية الوفاة ،في هذه المرحلة تظهر هشاشة
النظام العالمي ،وتحديدًا في نقاط ضعفه ،خصوصاً في دول
األطراف األضعف سياسياً واقتصادياً ،والتي تشهد أساساً
أزمات بنيوية عميقة .وهذا يصح في أية حالة وبائية أخرى،
حرباً بيولوجية كانت أم «طبيعية».
ǧمحمد المعوش

دور الدولة
أث ـب ـتــت ال ـص ـيــن ف ــي ال ـمــرح ـلــة الـمــاضـيــة
ال ـ ــدور الـ ــذي ق ــد يـلـعـبــه ج ـه ــاز ال ــدول ــة
المركزي الـقــوي والكبير ذي التنظيم
الـمـتـنــوع والـتـقـسـيــم الـعــالــي لـلـعـمــل فيه
فــي مــواجـهــة ح ــاالت ط ــوارئ مختلفة
ك ــال ــزالزل (ن ـم ــوذج زل ــزال سـيـشــوان
ســاب ـق ـ ًا) واألوب ـئ ــة (ك ــورون ــا مــؤخــر ًا)،
حـ ـيـ ــث يـ ـتـ ــم حـ ـشـ ــد جـ ـمـ ـي ــع الـ ـطـ ــاقـ ــات
وانتظامها فــي مــواجـهــة الـخـطــر .بينما
مث ًال ظهر النقيض من ذلك في العديد
مـ ــن ال ـ ـ ــدول اإلف ــري ـق ـي ــة الـ ـت ــي ش ـهــدت
هـكــذا أن ــواع مــن الـمـخــاطــر الــوجــوديــة،
والـتــي تعاظمت فيها حــاالت الخسائر
وط ـ ــول مـ ــدة ال ـس ـي ـط ــرة ،والـ ـحـ ــد مــن
تــأثـيــر هــذه الـمـخــاطــر ،وذل ــك نــاتــج عن
ضعف دور الدولة إلى حدود دنيا في
ه ــذه الـ ـح ــاالت .وض ـع ــف دور ال ــدول ــة
يـعـنــي الـ ــدور األك ـب ــر ل ـفــوضــى ال ـســوق
والقطاعات الربحية الخاصة الداخلية
والعابرة للحدود.

زمن األزمة التاريخية العميقة
للرأسمالية -اإلمبريالية
َّإن الترابط الشديد للمجتمعات البشرية
وبـغــض الـنـظــر عــن اتـجــاه هــذا الـتــرابــط
ولصالح من يصب ،يجعل من المخاطر
الطبيعية والصحية مؤثرة على البشرية
كلها ،ولـكــن طــابــع الـعــاقــات اإلمبريالية
والـتـقـسـيـمــات الـسـيــاسـيــة والـتـنــاقـضــات
وال ـحــروب البينية بـيــن ال ــدول والـتــوتــر
السياسي العالمي على أســاس األزمــة،
ي ـج ـع ــل مـ ــن م ــواجـ ـه ــة ه ـ ــذه ال ـم ـخ ــاط ــر
الجماعية صعب ًا ،ال بل غير قابل للتنفيذ
عملي ًا .على الرغم من الترابط الذي بدأ
يـشــد ال ــدول الـمـتـضــررة مــن اإلمبريالية
إلى بعضها البعض سياسي ًا واقتصادي ًا
وعسكري ًا ،إال ّأن هذا الترابط والوحدة
لـيـســا مــن ال ـمــدى الـمـطـلــوب فــي حــاالت
ان ـت ـش ــار ع ــال ـم ــي ك ــاألوبـ ـئ ــة ،ولـ ــم يـبـلـغــا
الـمـسـتــوى الـمـطـلــوب حـتــى بـيــن ال ــدول
ال ـت ــي ب ـ ــدأت ب ـتــأس ـيــس هـ ــذا ال ـت ــراب ــط.
واألهم هو ّأن طبيعة االقتصاد العالمي
تجعل من نقاط الضعف العالمية مؤثرة
ع ـلــى ال ـج ـم ـيــع .وف ــي حــالــة ال ــوب ــاء مـثـ ًا
يلعب دور الترابط الشديد عالمي ًا عام ًال
مـسـهّـ ًا النـتـشــاره ،آخ ــذ ًا بعين االعـتـبــار
شبكة النقل العالمية وحركة المسافرين،
إما التجارية أو السياحية.
وأيـ ــة م ـحــاولــة ل ـمــواج ـهــة تــداع ـيــات هــذا
االنـ ـتـ ـش ــار م ـث ـ ًـا ت ـن ـق ـلــب إلـ ــى ن ـق ـي ـض ـهــا،
فإيقاف حركة الطيران والنقل بين الدول
مث ًال تــؤدي إلــى تراجع التجارة (حكم ًا
اإلن ـتــاج) والـسـيــاحــة ،مــع مــا يعنيه ذلــك
من مضاعفة لمخاطر األزمة االقتصادية
ال ـق ــائ ـم ــة أسـ ــاس ـ ـ ًا .وفـ ــي دول ت ـع ـتــاش
على الـخــدمــات أســاسـ ًا تتفاقم فيها هذه
الـظــاهــرة بشكل أكـبــر .فالصين وبسبب

الدول التي
تعاني أساساً
من أزمات
وطنية
وتعيش
شعوبها على
حدود الجوع
وتعاني من
تعطل في
ُّ
دولها وما
زالت تعيش
أزمات عسكرية
وأمنية ال
تحتمل انتشاراً
وبائياً ككورونا
اليوم

دور قطاع التصنيع فيها ستتأثر حكم ًا،
ولكن الــدول التي يقوم اقتصادها على
السياحة والخدمات فتتأثر أكثر .ونُعيد،
خصوص ًا في لحظة أزمة بنيوية تعيشها
ال ـ ــدول ال ـت ــي ت ـل ـعــب دور ًا هــام ـش ـي ـ ًا فــي
التقسيم العالمي للعمل.
أزمة مشتركة في عالم منقسم
يـ ـشـ ـتـ ـغ ــل إذ ًا ال ـ ـن ـ ـظ ـ ــام اإلم ـ ـبـ ــريـ ــالـ ــي
ب ــاتـ ـج ــاهـ ـي ــن م ـت ـن ــاق ـض ـي ــن ،األول هــو
ت ــوح ـي ــدي بــال ـم ـع ـنــى ت ـع ـم ـيــق ال ــرواب ــط
فـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات والـ ـبـ ـش ــري ــة (وهـ ــي
ال ـيــوم وح ــدة فــي األزمـ ــة الــوجــوديــة)،
وشــدهــا إل ــى بـعـضـهــا ،واالت ـج ــاه الـثــانــي
هــو تقسيمي وتفتيتي ويـكـبــح الــوحــدة
ب ـي ــن شـ ـع ــوب ال ـع ــال ــم ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
الـسـيــاســي ويـضـعــف ق ــدرة الـمـجـتـمـعــات
عـلــى مــواج ـهــة ه ــذه األزمـ ــة .وح ـتــى لو
ب ــرزت اتـجــاهــات لـلـعـمــل الـمـشـتــرك على
أسـ ــاس ال ـم ـصــالــح ال ـم ـش ـتــركــة بــالـتـضــاد
مـ ــن االت ـ ـجـ ــاه اإلمـ ـب ــري ــال ــي ال ـت ـق ـس ـي ـمــي
والـتـفـتـيـتــي ،كــالـمـحــاوالت الـتــي نضجت
ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات ال ـم ــاض ـي ــة ب ـي ــن روس ـي ــا
والصين وغيرها مــن الــدولّ ،إل أنّـهــا ال
زالت تعاني من تناقضات تجعلها تتأثر
بشكل كبير بــاالنـفـجــارات الـتــي تُــولــدهــا
أزم ــة اإلمـبــريــالـيــة اقـتـصــاديــة وسـيــاسـيـ ًا،
وهـ ــي أيـ ـضـ ـ ًا ل ــم ت ـب ـلــغ ذلـ ــك ال ـم ـس ـتــوى
ال ـقــادر عـلــى مــواجـهــة مـخــاطــر وجــوديــة
كــاألوب ـئــة واألزم ـ ــات الـطـبـيـعـيــة (لـيـســت
اتفاقية المناخ األخيرة إال محاولة على
مستوى عالج النتيجة وليس السبب).
الدول المنكوبة
تـتــاقــى إذ ًا األزم ــة الـعـمـيـقــة لـلــرأسـمــالـيــة
مــع تعاظم هـكــذا مخاطر شــامـلــة ،عابرة

للحدود التي تزيد األزمة عمق ًا وتهديد ًا.
فــالــدول الـتــي تـعــانــي أســاس ـ ًا مــن أزمــات
وطـنـيــة ،وتـعـيــش شـعــوبـهــا عـلــى حــدود
تعطل في دولها وما
الجوع ،وتعاني من ُّ
زالت تعيش أزمات عسكرية وأمنية ،ال
تحتمل انتشار ًا وبائي ًا ككورونا اليوم،
مـهـمــا كــانــت م ـس ـتــوى م ـخ ــاط ــره .وه ــذا
يعني أيض ًا مضاعفة الحمل على الــدول
ال ـت ــي ت ـق ــدر ع ـلــى ال ـت ــدخ ــل ل ـصــالــح كـبــح
ه ــذا الــوبــاء بــالـمـعـنــى الـطـبــي والـبـشــري
والتنظيمي ،فـبــروزه فــي لبنان مؤخر ًا
سـيـكــون كـنـقـطــة ال ـمــاء الـتــي تـسـقــط من
ال ـس ـم ــاء دون أي ع ــائ ــق ف ــي طــري ـق ـهــا.
فـضـعــف ج ـهــاز ال ــدول ــة إل ــى حــد الـتـعـطــل
في ظل أزمــة النظام السياسي ،وغياب
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة الـطـبـيــة والـتـكـنــولــوجـيــة
والــدوائـيــة الـقــادرة ،وغـيــاب أيــة سياسة
طــوارئ وطنية ،في بلد مهدد في أمنه
الغذائي والطاقي والصحي أساس ًا ،كونه
يستورد أغلب ما يستهلك ،وهــو اليوم
غ ـيــر قـ ــادر ح ـتــى ع ـلــى ه ــذا االس ـت ـيــراد،
كــل ذل ــك سـيـنـتــج خـلـيـطـ ًا مـثــالـيـ ًا التـجــاه
المجتمع إلــى إعالنه منكوب ًا صحيّ ًا ،مع
مــا يعنيه ذلــك مــن ضــرورة تدخل أممي
إن تــوفــر ذل ــك ال ـتــدخــل ،كـمــا حـصــل في
حاالت مختلفة في إفريقيا مث ًال!.
ّإن ضـ ــرورة ق ـيــام ن ـظــام عــالـمــي جــديــد،
ع ـل ــى قـ ــاعـ ــدة االشـ ـت ــراكـ ـي ــة هـ ــو ش ــرط
أس ـ ـ ــاس لـ ـبـ ـق ــاء الـ ـبـ ـش ــري ــة فـ ــي الـ ـم ــدى
ال ـقــريــب ،بـعــد أن ك ــان مـنــذ س ـنــوات في
ال ـمــدى الـمـتــوســط .فــا ق ــدرة لـمــواجـهــة
ه ـ ــذه ال ـم ـخ ــاط ــر ال ـم ـس ـت ـج ــدة فـ ــي ظــل
أزمـ ــات سـيــاسـيــة واق ـت ـصــاديــة وانـقـســام
فــي الـقــرار السياسي األمـمــي .ففي أيــام
الشهرين الماضيين تكثيف حي لمقولة
إما االشتراكية أو الفناء.
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الصورة عالمياً
•أفادت وزارة
الدفاع
الصربية،
يوم السبت،
بوصول أول
منظومتين
صاروخيتين
روسيتين من نوع
«بانتسير-اس »1من أصل ست إلى قاعدة
«باتاجنيكا» الجوية الرئيسة في صربيا.
•احتجزت
السلطات
اإليرانية،
يوم السبت،
سفینة
أجنبية في
ميناء جاسك
بخليج عمان،
واعتقلت  13بحاراً أجنبياً كانوا على متنها
بتهمة تهريب الوقود دون الكشف عن
الدول التي تتبع لها السفينة.

اتفقت الواليات المتحدة األمريكية وحركة طالبان على توقيع هدنة ل  7أيام تكون خطوة تمهيدية لتوقيع اتفاق في نهاية الشهر الجاري يقضي
بانسحاب تدريجي للقوات األمريكية من أفغانستان.
ǧعتاب منصور

تسعى الواليات
المتحدة إلى
تقليص حضورها
العسكري على
الساحة الدولية
وخصوصاً في
األماكن التي
تراها غير مهمة
بالنسبة لها

وي ـح ـمــل ه ــذا ال ـت ـطــور أه ـم ـيــة ك ـب ـيــرة فـهــو
يمهد النسحاب نهائي للواليات المتحدة
األمريكية من أفغانستان ويتضمن االتفاق
الـ ــذي س ـي ـجــري تــوق ـي ـعــه ف ــي ق ـطــر نـهــايــة
الـشـهــر أن تـبــدأ حــركــة طــالـبــان مـفــاوضــات
م ــع ال ـس ـط ــات األف ـغ ــان ـي ــة ،وهـ ــو م ــا كــانــت
طالبان ترفضه ألكثر من  18عام ًا.
وف ــي ت ـصــريــح رس ـمــي ل ــوزي ــر ال ـخــارج ـيــة
األمريكي مايك بوبيو قال فيه :إن الواليات
المتحدة تفاوضت بشكل جدّي مع طالبان
بـ ـهـ ــدف «ت ـس ـه ـي ــل إن ـ ـجـ ــاز حـ ــل س ـي ــاس ــي
م ــن أج ــل إن ـه ــاء ال ـح ــرب ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان،
وت ـق ـل ـي ــص وجـ ـ ــود ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
والدول المتحالفة معها في البالد ،وضمان
ّأل تستخدم أيــة جماعة إرهابية األراضــي
األف ـغــان ـيــة لـتـهــديــد ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة أو
حلفائنا» ،وأ ّكــد بومبيو على أن األطــراف
األفـغــانـيــة ستبدأ بعد توقيع االتـفــاق وقف ًا
دائم ًا إلطالق النار ،مما سيفتح األفق أمام
حل سياسي في البالد.
ٍّ
وفي هذا السياق رحَّب المبعوث الخاص

للرئيس الروسي بشأن أفغانستان ،ضمير
كــابــولــوف ،بــإمـكــانـيــة تــوقـيــع االت ـفــاق بين
الطرفين ،معتبر ًا أنا هذا االتفاق «سيكون
ذلك حدث ًا هام ًا بالنسبة لعملية السالم في
أفغانستان»
ّإن سـعــي الــواليــات الـمـتـحــدة إلــى تقليص
حضورها العسكري على الساحة الدولية
وخ ـصــوص ـ ًا فــي األم ــاك ــن ال ـتــي تــراهــا غير
مـهـمــة بــالـنـسـبــة ل ـهــا ،يـفـتــح ال ـب ــاب ال أم ــام
أف ـغــان ـس ـتــان وح ــده ــا ،ب ــل أمـ ــام ع ــدد كـبـيــر
مــن ال ــدول إليـجــاد الـفــرصــة الـســانـحــة لبدء
صـفـحــة جــديــدة مــن تــاريـخـهــم .فــالــواليــات
الـمـتـحــدة ال تــرى هــذه الـمـنــاطــق كمناطق
أقل أهمية كما تدَّعي ،بل إنها لم تعد تقوى
َّ
عـلــى دفــع الـفــواتـيــر الـطــويـلــة ،وه ــذا يعني
َّأن هــذه الـهــزائــم األمريكية وإن تمظهرت
ع ـلــى ش ـكــل ات ـفــاقــات ف ــي ق ــاع ــاتٍ مــرمــوقــة
وب ـم ـب ــادرة م ـن ـهــاّ ،إل أن ـه ــا ف ـعَّ ـل ـي ـ ًا هــزائــم
سـيــاسـيــة ت ـح ــاول ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة أن
تغطي عليها ،والفكرة األخرى التي يجب
الوقوف عندها ،هي أن الواليات المتحدة
فــي سلوكها هــذا بــاتــت تعلن صــراحــة أنها
راعـ ـيـ ـ ٌة ل ـل ـف ــوض ــى ،ف ـه ــي ت ـس ـت ـعــد لـتــوقـيــع

ات ـ ـفـ ـ ٍـاق مـ ــع ج ـم ــاع ــة ح ــارب ـت ـه ــا ل ـس ـن ــوات،
ألنـهــا جـمــاعــة إرهــابـيــة وهــي تـبـدّل موقفها
الـيــوم وتعيد ترتيب حسابتها ،فـتــرى في
حــركــة طــالـبــان طــرفـ ًا يمكن الـجـلــوس معه
وال ـت ـفــاوض ،وتــوقـيــع االت ـفــاقــات عـلــى أن
تـضـمــن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ّأل تـتـعــرض
طــال ـبــان ل ـهــا ت ـح ــدي ــد ًا ،دون أي ــة ض ـمــانــاتٍ
لـسـلــوك طــالـبــان داخ ــل أفـغــانـسـتــان أو في
المنطقة ككل ،وسلوك الــواليــات المتحدة
هــذا يشبه تعاطيها مــع جـمــاعــات إرهــابـيــة
أخــرى مثل «جبهة الـنـصــرة» فــي سورية
مـثـ ًا .فأمريكا باتت الـيــوم تضرب عرض
الـحــائــط ب ـق ــرارات مـجـلــس األم ــن ،وتـعـمــل
بشكل منفرد وتنسحب من اتفاقات دولية
رس ـم ـيــة ،م ـثــل :االت ـف ــاق ال ـن ــووي ال ـنــووي
اإليراني دون االكتراث بسمعتها الدولية.
كانت الواليات المتحدة األمريكية تسعى
راع للقانون الدولي،
إلى أن تظهر على أنها ٍ
وق ـ ــوة ت ـت ـص ــدى لـ ــإرهـ ــاب وال ـم ـن ـظ ـمــات
اإلرهــاب ـيــة ،إال أنـهــا الـيــوم بــاتــت فــي مكان
ض ـيــق مــوحــش ال ي ـتــرك ل ـهــا إال مـخــرجـ ًا
وحـيــد ًا ،وهــو دعــم منظمات إرهــابـيــة علن ًا
إن كانت تقلق راحة روسيا والصين

مشاورات حول القضية الفلسطينية في موسكو
أعلنت حركة حماس الفلسطينية ّأن وفد ًا برئاسة
إسماعيل هنية ،رئيس المكتب السياسي للحركة
سيلبي دعوة الخارجية الروسية لزيارة موسكو
مطلع الشهر القادم.
وكـ ــان ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ـم ـك ـتــب ال ـس ـيــاســي لـحــركــة
حـمــاس صــالــح ال ـع ــاروري قــد أعـلــن ي ــوم السبت
 22من شهر شباط الـجــاريّ ،أن إسماعيل هنية

«سيزور روسيا األسبوع القادم على رأس وفد
من الحركة ،ونحن معنيون باستمرار العالقة مع
مــوسـكــو لـتـعــزيــز ح ـقــوق شـعـبـنــا وتـحـصـيـنـهــا من
االح ـتــال» ،واعـتـبــر ال ـعــاروري أن هــذه الــزيــارة
تصب في الجهود المبذولة من قبل حركة حماس
وهــي لخدمة الشعب الفلسطيني حسب تعبيره،
وأضاف إنها تندرج أيض ًا ضمن «أجندة مقاومتنا
لالحتالل».

وأض ــاف الـقـيــادي الـفـلـسـطـيـنــيّ :أن ال ـهــدف وراء
هذه الجولة الزيارة هو مواجهة «صفقة القرن»
الـمـطــروحــة مــن قـبــل الــرئـيــس األمــري ـكــي دونــالــد
تــرامــب .هــذا بــاإلضــافــة إلــى َّأن الــوفــد الفلسطيني
سيبحث مــع الـقـيــادة الــروسـيــة الـقـضــايــا المتعلقة
بوحدة الصف الفلسطيني بما في ذلك عقد جولة
جديدة من المباحثات في موسكو بمشاركة كافة
الفصائل الفلسطينية.

•أعلنت شركة
هواوي الصينية
العمالقة
للتكنولوجيا
أنها حصلت
حتى اآلن
على  91عقدًا
تجارياً لتشغيل
الشبكات من الجيل الخامس بالرغم من
بعض الضغوط التي تمارس على نشر هذه
التقنيات.
•رفض الرئيس
األمريكي
دونالد ترامب،
الجمعة،
فكرة
أن تكون
روسيا تسعى
لفوزه مجدداً في
االنتخابات الرئاسية األمريكية ،واصفاً
الفكرة بأنها «حملة تضليل» أطلقها
الديمقراطيون ضده.
•أعلن المتحدث
باسم اللجنة
الوطنية
للصحة في
الصينَّ ،أن
العدد اليومي
لمرضى فيروس
كورونا الجديد الذين عولجوا
وغادروا المستشفيات حديثاً في ووهان ،تجاوز
عدد اإلصابات المؤكدة الجديدة ألول مرة.
•أعلن بيير
ويمون
المبعوث
الخاص للرئيس
الفرنسي إيمانويل
ماكرون للتعاون
األمني مع روسيا ،والمسؤول عن استئناف
الحوار مع موسكوَّ ،أن أوروبا قد تضررت جراء
العقوبات المفروضة على روسيا.
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مؤتمر ميونخ لألمن في دورته الـ 56

الغرب ينعي نفسه!
حمل التقرير األمني الصادر عن مؤتمر ميونخ في دورته الـ
 56محاولة لتوصيف ما يشهده «محور الغرب» في الفترة
األخيرة ،ويحاول التقرير تحديد العقبات التي باتت تشكل
خطرًا على الغرب كمفهوم سياسي واقتصادي وعسكري
وثقافي ،لكن األهم أن هذا التقرير حمل أيضاً مصطلحاً
جديدًا ،فقد رأى العاملون على التقرير ضرورة ابتداع مصطلح
جديد ليعبر عن واقع «الغرب» المتراجع اليوم وكان المصطلح
« »Westlessnessعنواناً لهذا التقرير.

ǧعالء أبوفّراج

ت ــرج ـم ــت وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام ال ـم ـص ـط ـلــح
الـ ـج ــدي ــد ب ـش ـك ــل م ـخ ـت ـل ــف ،م ـن ـه ــا أفـ ــول
الـ ـغ ــرب ،وت ـع ـت ـبــر هـ ــذه ال ـتــرج ـمــة عــامــة
جــد ًا وال تـعـبّــر تـمــامـ ًا عــن الـمـقـصــود من
هــذا المصطلح ،فما يقصده التقرير هو
الحديث عــن نــزعــة عالمية لهجر الغرب
ك ـم ـف ـهــوم س ـيــاســي -ث ـقــافــي ،و«ه ـج ــر»
الغرب هذا ال يقتصر على المناطق التي
كانت تــدور في فلك الغرب فحسب ،بل
يـشـمــل ال ـغــرب أنـفـسـهــم ،فـيـقــول التقرير
في شرح المصطلح ما يلي« :التغيرات
الـكـبــرى فــي مــوازيــن ال ـقــوى فــي الـعــالــم
والـ ـتـ ـغـ ـي ــرات ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة ال ـســري ـعــة
تساهم في زيــادة القلق واألرق .العالم
يصبح «أقل غربي ًة» ،واألهم من ذلك أن
الغرب نفسه يصبح أقل غربي ًة».
اعتبر التقرير َّأن مؤتمر ميونخ لألمن
« »MSCكــان يعتبر دائـمـ ًا كـمــا لــو كــان

شمل لألسرة الغربية ،يتداولون فيما
لمّ ٍ
بينهم قضايا العالم ويتبادلون وجهات
النظر ،إال أن السنوات األخيرة حملت
ت ـغ ـيّــر ًا ك ـب ـيــر ًا ،وبــاتــت تـنــاقــش شـقــاقــاتٍ
ضمن هــذه األســرة ،وظهر هــذا الشقاق
بأوضح أشكاله عندما قدمت المستشارة
األلمانية أنجيال ميركيل ونائب الرئيس
األم ــري ـك ــي م ــاي ــك ب ـي ـنــس وج ـه ــات نـظــر
م ـخ ـت ـل ـفــة ،ب ــل وم ـت ـنــاق ـضــة إزاء ال ـعــديــد
مــن الـقـضــايــا الـمـفـتــاحـيــة فــي الـعــالــم ،مثل
م ـس ـت ـق ـبــل ص ـف ـق ــة ال ـ ـن ـ ــووي اإليـ ــران ـ ــي،
ومـشــروع السيل الشمالي  ،2واإلنـفــاق
ال ـع ـس ـكــري لـ ــدول ال ـن ــات ــو ،وغ ـيــرهــا مــن

القضايا .وإذا كــان الخالف في وجهات
النظر حاضر ًا دائم ًا في ميونخ ،حسب
ال ـت ـقــريــر ،إال أن ال ـخــاف ال ـيــوم أصـبــح
أك ـث ــر «ج ــوه ــريـ ـ ًة» ،وأن ال ـح ـضــور فــي
ق ــاع ــة ال ـم ــؤت ـم ــر وع ـن ــد اس ـت ـمــاع ـهــم إل ــى
حديث ميركل وبينس بــدا لهم أن هذه
ال ـقــاعــة بــاتــت تـحـمــل عــالـمـيــن مـخـتـلـفـيــن
تمام ًا ،وتابع التقرير أن هذا الحدث ترك
انطباع ًا لدى الحضور أنه لم يعد هناك
«فهم مشترك لم يمثله الغرب».
يعرض التقرير الكثير مــن االقتباسات
لـقــادة االت ـحــاد األوروب ــي والـعــالــم التي

يحاول من خالل عرضها تقديم وجهات
النظر ،ويبدو واضح ًا أن الجميع يدقون
نــاقــوس الـخـطــر ،منهم مــن يقر بوجود
المشكلة ويعتبرها عابرة وقابلة للحل،
وم ـن ـهــم م ــن ي ــرى َّأن ال ـعــالــم تـغـيــر ولــن
ي ـعــود ل ـل ــوراء .وع ـلــى الــرغــم مــن أن ما
يـقــولــه الـتـقــريــر ي ـبــدو م ـتــأخــر ًا لـلـبـعــض،
إال أنــه يـعـتـبــر أحــد اإلعــانــات الــرسـمـيــة
عن «أفــول الغرب» وانهيار «المشروع
ال ـغ ــرب ــي» ال ـت ــي ب ــات ــت ت ـ ــزداد وت ـيــرت ـهــا
وتصبح مس ّلمة جــديــدة ،بل ومصطلح ًا
جدي ًا بات من الضروري نحته وإضافته
إلى القاموس.

مالمح التقارب األوروبي– الروسي
كان مؤتمر ميونخ
فرصة للعديد
لألمن
ً
من قادة العالم
والشخصيات
السياسية المؤثرة
إلبداء آرائهم في عدد
من القضايا ،تناولت
الكثير منها عالقة
أوروبا مع روسيا،
وكان أبرزها حديث
الرئيسين الفرنسي
واأللماني باإلضافة
إلى وزير الخارجية
الروسي سيرغي
الفروف.

مدى السنوات القليلة الماضية بــاءت بالفشل»
معتبر ًا َّأن الخيار الوحيد المتاح هو حوار لحل
الخالفات ،مؤكد ًا أن الرغبة في مواجهة روسيا
غير موجودة في أوروبا.

فرنسا
ب ـعــد أن أص ـب ــح ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي إي ـمــانــويــل
م ــاك ــرون م ـعــروف ـ ًا بـتـصــريـحــاتــه ال ـم ـبــاشــرة فــي
الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،والـتــي تـحــدث فيها م ــرار ًا عن
دور الـغــرب ،وضــرورة تغيير طبيعة العالقات
األوروبـيــة الــروسـيــة ،وهــو الــذي اعتبر روسيا

باتت حاضرة في كل األزمــات الدولية كنتيجة
ل ـض ـعــف ال ـغ ــرب ال ـم ـتــزايــد وت ــراج ـع ــه ع ــن لـعــب
دوره على المستوى العالمي .تحدث ماكرون
مجدد ًا على هامش مؤتمر ميونخ حول العالقة
مــع روس ـيــا ،وق ــال إن «سـيــاســة الـتـحــدي الـتــى
انتهجتها أوروبــا فى التعامل مع موسكو على

روسيا
فــي تعليق لـسـيــرغــي الف ــروف عـلــى السياسية
الفرنسية اتجاه روسيا ،قال «إن فرنسا تملك
رؤي ــة سـيــاسـيــة وجـيــوسـيــاسـيــة حقيقية ،وإنـهــا
تبدي اسـتـعــداد ًا وبراغماتية إلجــراء حــوار مع
روس ـي ــا» مـضـيـفـ ًا إن الــرئ ـيــس ال ـفــرن ـســي حـ ّـث
المجتمعين فــي كلمته لقبول الــواقــع ،فروسيا
بـ ــاتـ ــت م ـ ــوج ـ ــودة وم ـ ــؤث ـ ــرة فـ ــي ال ـك ـث ـي ــر مــن
العمليات في العالم .واعتبر الفروف ّأن حديث
م ــاك ــرون ك ــان م ـع ـقــو ًال ول ــم يـشـغــل نـفـســه فــي
توجيه االتهامات كما فعل معظم الموجودين،
بل كان يحاول البحث عن حلول .وعند توجيه
ـؤال لـ ــافـ ــروف فـ ــي خـ ـص ــوص الـ ـمـ ـب ــادرة
سـ ـ ـ ٍ
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ل ـف ـتــح ح ـ ــوار م ــع روسـ ـي ــا إلي ـج ــاد
صيغة أمنية جــديــدة فــي أوروبــا بعد انسحاب
الواليات المتحدة من معاهدة القوات النووية
متوسطة المدى ،قال الفروف إن فرنسا قدمت
م ـب ــادرة بــالـفـعــل ،وذ ّكـ ــر أن الــرئ ـيــس الــروســي
فــادي ـم ـيــر بــوت ـيــن أرسـ ــل رس ــائ ــل مـفـصـلــة إلــى
جميع قــادة الــدول الغربية وغيرها مــن الــدول
الكبرى ،تحوي وجهة نظر روسيا حــول هذا

الـمــوضــوع وضــرورة الحفاظ على هــذا النوع
من المعاهدات.
ألمانيا
على الرغم من أن الرئيس األلماني فرانك فالتر
شتاينماير وجّه انتقادات لروسيا والصينّ ،إل أن
هذا الحديث بات مكرور ًا ،لكن الجديد هذه المرّة
هــو التأكيد على حاجة دول االتـحــاد األوروبــي
إلى عالقات أفضل مع روسيا ،والهجوم الشرس
على الواليات المتحدة األمريكية وسياستها في
أوروبا ،معتبر ًا َّأن العودة إلى المصالح الوطنية
الـمـنـفــردة ستقود إلــى طــريــق مـســدود ،وأضــاف
شتاينماير إن الــواليــات المتحدة األمريكية في
ظل اإلدارة الحالية باتت ترفض فكرة المجتمع
الدولي نفسها.
تــدل هــذه الـمــؤشــرات الـكـثـيــرة فــي تـغـيّــر طبيعة
الخطاب األوروبي اتجاه روسيا ،وإن لم يتغير
بشكل نهائي بعد ،على أن تحو ًال في العالقات
قد ال يكون بعيد ًا جــد ًا ،وخصوص ًا أن المصالح
األوروبية اليوم لم تعد قابلة للتأجيل ،وحتى لو
كانت العديد من األصوات ضمن مؤتمر ميونخ
وغيره تُطلق التصريحات النارية ضد روسيا،
إال أنــه وكـمــا قــال سـيــرغــي الف ــروف فــي حديث
ســابــق ،إن الـبـعــض يـطـلــق تـصــريـحــات الحـتــال
عناوين الصحف ،في الوقت الذي ال تُغير هذه
التصريحات شيئ ًا من العالقات بين الدول.
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فيما يلي بعض المحطات التي يجدر بنا اإلضاءة عليها ضمن
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االستقطاب
السياسي
الداخلي يؤثر
سلباً على نفوذ
الواليات المتحدة
األمريكية
على المستوى
العالمي ،وهو
يرسخ عجزها
ما ِّ
بنظر الدول
األخرى عن
ممارسة دورها
السابق

الدور األمريكي المضطرب
تحدث التقرير عن تراجع قدرة الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة األم ــري ـك ـي ــة ع ـل ــى ال ـم ـش ــارك ــة
الـفــاعـلــة فــي األزمـ ــات الـمـحـيـطــة ،وأش ــار
إلى أنها لم تستطع تحقيق نجاح يذكر
في عدد من الملفات مثل كوريا الشمالية
وبــرنــامــج إيـ ــران ال ـن ــووي واألزمـ ــة في
فـيـنــزويــا ،ال بــل إن مـحــاوالتـهــا ارتــدت
عـلـيـهــا بـشـكــل سـلـبــي ،وأضـ ــاف الـتـقــريــر
إن ق ـ ــرار ال ــرئ ـي ــس األم ــريـ ـك ــي ت ــرام ــب
بـسـحــب ال ـقــوات األمــريـكـيــة مــن الـشـمــال
الـ ـسـ ــوري ،وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أنـ ــه كــان
م ـس ـبــوق ـ ًا بــال ـعــديــد م ــن ال ـت ـل ـم ـي ـحــات ،إال
أن ــه ك ــان صــادم ـ ًا لـلـبـعــض ،وفـتــح نـقــاشـ ًا
جديد ًا حول موثوقية اإلدارة األمريكية
ال ـتــي انـسـحـبــت «ت ـحــت جـنــح ال ـظــام»،
فـهــذا الـسـلــوك ال ــذي يـنـقـصــه الـكـثـيــر من
ال ـت ـن ـس ـيــق ب ـيــن ال ـح ـل ـفــاء كـ ــان بــالـنـسـبــة
لكتاب التقرير األمـنــي السبب الرئيس
لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل
م ــاك ــرون ح ــول ال ـم ــوت الــدمــاغــي ال ــذي
يعاني منه حلف شمال األطلسي.
وع ـ ـ َّلـ ــق ال ـت ـق ــري ــر ع ـل ــى ت ـص ــري ــح ق ــدي ــم
ل ـل ــرئ ـي ــس األم ــريـ ـك ــي دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب،
والــذي أطلقه فــي حملته االنتخابية إذ
ق ــال حـيـنـهــا «ال ـق ــوات األمــري ـك ـيــة تـقــاتــل
فــي الـشــرق األوســط منذ مــا يـقــارب 19
عــامـ ًا ،وكـمــرشــح لـلــرئــاســة أتـعـهــد بتوجه
م ـخ ـت ـلــف ،ف ــاألم ــم الـعـظـيـمــة ال تـخــوض
حــروب ـ ًا غـيــر مـنـهـيــة» .فـقــال الـتـقــريــر إن
تـ ــوجّـ ــه ال ــرئ ـي ــس ال ـح ــال ــي وغـ ـيـ ــره فــي
االبـتـعــاد عــن «ال ـحــروب غـيــر المنتهية»
لم ينتج عنه غير نقل قواتهم من بؤرة
نزاع إلى آخرى ،وهذا ما نتج عنه قلق

مــن قبل حلفاء الــواليــات المتحدة حين
شعروا َّأن ظهورهم قد تترك مكشوفة
فـ ــي م ـن ــاط ــق م ـ ـحـ ــددة ،وأ َّك ـ ـ ــد ال ـت ـقــريــر
أن م ــواق ــف ح ـل ـفــاء ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
األمــري ـك ـيــة ف ــي ش ــرق آس ـي ــا ال تـخـتـلــف
كثير ًا.
وتـ ـحـ ــدث ال ـت ـق ــري ــر أيـ ـضـ ـ ًا عـ ــن ال ــوض ــع
األمريكي الداخلي وأنــه يزيد التحديات
أم ـ ــام ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة األمــري ـك ـيــة
فالتغيرات الكثيرة في مناصب أساسية
فــي وزارة الـخــارجـيــة والــدفــاع أضعفت
البالد أكثر ،وأشــار إلــى َّأن االستقطاب
ال ـس ـيــاســي ال ــداخ ـل ــي ي ــؤث ــر س ـل ـب ـ ًا عـلــى
نفوذ الواليات المتحدة األمريكية على
ال ـم ـس ـت ــوى ال ـع ــال ـم ــي ،وهـ ــو م ــا ي ــرسِّ ــخ
عـ ـج ــزه ــا ب ـن ـظ ــر الـ ـ ـ ــدول األخـ ـ ـ ــرى عــن
ممارسة دورهــا السابق ،ونظر ًا ألنه ال
حل قريب لألزمة األمريكية
يبدو هناك ٌ
الداخلية ،مما سيجعل الواليات المتحدة
مضطرة لتأخذ وقت ًا مستقطع ًا بالمعنى
اإلستراتيجي.
الصين :العالم عائلة واحدة
فــي حــديــث لعضو مجلس الــدولــة وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـص ـي ـن ــي وانـ ـ ــغ يـ ــي خ ــال
ال ـم ــؤت ـم ــر ،أكـ ــد ف ـيــه ع ـلــى أنـ ــه بـ ــات مــن
الـضــروري تجاوز الخالف بين الشرق
والـغــرب ،وبـيــن الـجـنــوب والـشـمــال ،في
مـحــاولــة لبناء مجتمع المصير مشترك
ل ـل ـب ـشــريــة ،وق ـ ــال إن ت ـعــزيــز ال ـحــوك ـمــة
العالمية والتنسيق الدولي أمر ملح في
الوقت الراهن.
وأضـ ــاف وانـ ــغ أن ــه يـنـبـغــي أن تـتـمـســك
الــدول بالتعددية ،وتسعى نحو تحقيق
تنمية مشتركة ،مما يـتـعــارض مــع منح
األول ــوي ــة ل ــدول ــة واح ـ ــدة ،ل ـي ـكــون بــذلــك
لكل الــدول حـقٌ في التنمية .وأشــار إلى
أن الغرب بــات مطالب ًا اليوم بالتخلص

اعتبر وزير
الخارجية
الروسي سيرغي
أن
الفروف ّ
«البيت األوروبي
المشترك» بات
يحتاج إلى صيانة
شاملة

مــن عـقـلـيــة ال ـت ـفــوق ال ـح ـضــاري ،ويـجــب
عـلـيــه أن يـتـخـلــى عــن تـحـيــزه وقـلـقــه من
الصين ،وأن يكون داعم ًا لنهوض دولة
ج ــدي ــدة م ــن ال ـش ــرق تـخـتـلــف ع ــن دول
الـغــرب .مضيف ًا أنــه مــن غير الممكن أن
يتحقق تقدم البشرية إذا لم يطبق مبدأ
التعددية.
واسـ ـتـ ـف ــاد وانـ ـ ــغ مـ ــن ه ـ ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة
ل ـي ــذ ِّك ــر ال ـع ــال ــم أن فـ ــايـ ــروس ك ــورون ــا
جعل البشر يدركون أننا نعيش حالي ًا
عـصــر ًا تـتــداخــل فـيــه الـتـهــديــدات األمنية
الـتـقـلـيــديــة وغـيــر الـتـقـلـيــديــة .ويـمـكــن أن
ت ـت ـح ــول ق ـض ـيــة إق ـل ـي ـم ـيــة إلـ ــى مـشـكـلــة
عــال ـم ـيــة ،وال ـع ـك ــس ص ـح ـيــح .ل ــذل ــك ،ال
يمكن ألي بـلــد أن يبقى بـمـفــرده ،وأن
يكون محصن ًا ضد التهديدات .بد ًال من
ذلك ،كل الدول مترابطة وبينها مصير
مشترك.
وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـخ ــص ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـص ـي ـن ـيــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،قـ ــال وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة إن
ال ـص ـي ــن سـ ـت ــواص ــل ت ـع ـم ـيــق ال ـش ــراك ــة
اإلسـتــراتـيـجـيــة لـلـتـنـسـيــق مــع روس ـيــا،
وس ـت ـع ـم ــل م ـ ــع الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
الس ـت ـك ـشــاف س ـبــل ال ـت ـعــايــش الـسـلـمــي
والـتـعــاون المربح للجانبين ،باإلضافة
إلى تعميق التعاون الشامل مع أوروبا،
وق ــال إن اق ـتــراح الـصـيــن بـنــاء مجتمع
قــائـ ٍم عـلــى المصير الـمـشـتــرك للبشرية
يـسـتـنــد إل ــى الـتـقـلـيــد ال ـث ـقــافــي الـصـيـنــي
ال ـ ــذي ي ـق ــول «كـ ــل م ــن ت ـظ ـلــه ال ـس ـمــاء
ينتمي إلى عائلة واحدة».
دعوة روسية:
اعـ ـتـ ـبـ ــر وزيـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة الـ ــروسـ ــي
سيرغي الفــروف ّأن «البيت األوروبــي
ال ـم ـش ـت ــرك» بـ ــات ي ـح ـت ــاج إلـ ــى ص ـيــانــة
شاملة ،ودعا الدول األوروبية مجتمعة
إل ــى تـغـيـيــر سـيــاسـتـهــا ات ـج ــاه مــوسـكــو،

مــذكــر ًا أن هــذا الـتـنــاحــر مــع مــوسـكــو لن
يـفـيــد ،وأك ــد الف ــروف أن تـشـكـيــل مـجــال
مشترك يمتد مــن البرتغال حتى ميناء
فالديفوستوك الروسي سيفيد الجميع.
ودعا إلى تشكيل مجتمع أمني للمنطقة
ال ـ ـيـ ــورو -آس ـي ــوي ــة بــأك ـم ـل ـهــا ك ـن ـمــوذج
مقابل لحلف شمال األطلسي.
وأض ــاف فــي مـكــانٍ آخ ــر ،أن الـعــديــد من
الـ ـحـ ـض ــور فـ ــي ال ـم ــؤت ـم ــر تـ ـح ــدث ــوا عــن
تراجع نفوذ الغرب وبعضهم أبدى قلق ًا
أو شعر باألسفّ ،إل أن شعار المؤتمر
« »Westlessnessيتجلى في عدد من
القضايا ،منها مث ًال أن الــدول األوروبية
ب ـ ــدأت ب ــال ـب ـح ــث ع ــن «الـ ـجـ ـن ــاة» داخ ــل
المعسكر الغربي وأشاروا إلى واشنطن
ويتهمونها بأنها تنسى مصالح أوروبــا
وتنفذ سياستها المنفردة.
التيارات الشعبوية في أوروبا
ت ـحــدث الـتـقــريــر األم ـنــي لـلـمــؤتــر بشكل
مطول عن التيارات الشعبوية واليمينية
المتطرفة التي تظهر بقوة على الساحة
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،واعـ ـتـ ـب ــر ه ـ ــذه ال ـظ ــاه ــرة
«تـهــديــد ًا للقيم الـغــربـيــة» ،وذكــر التقرير
العديد مــن وجـهــات النظر لتفسير هذه
ال ـظ ــاه ــرة ،ك ــان ــت إح ــداه ــا ت ــرى ف ــي أن
الـلـيـبــرالـيــة االقـتـصــاديــة لــم تـحـقــق عــدالــة
كافية ،وأنها كانت تخدم مصلحة نخبةٍ
وبـشـكــل غـيــر مـتـكــافــئ ،مـمــا شـكــل سـبـبـ ًا
كــافـيـ ًا لـلـطـبـقــة الــوسـطــى وطـبـقــة الـعـمــال
لتفقد الـثـقــة بــالـنـمــوذج الـقــائــم ،وه ــذا ما
سمح للقوى الشعبوية أن تقدم نفسها
كـبــديــل وحــل للمشكلة .واعـتـبــر التقرير
ّأن شعارت مثل «لنجعل أمريكا عظيمة
مجدد ًا» والشعار البريطاني «لنستعيد
ال ـس ـي ـطــرة» هــي ش ـع ــارات مـضـلـلــة فهي
ماض لم يكن ،وتقدم
«تحاول استعادة ٍ
وعود ًا ال يمكن تحقيقها».
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المجال األكاديمي :الهيمنة عليه

إذا ما أردنا التفريق من الناحية الكم ّية بين وجود بعض الملح وعدم وجوده بشكل
تام ،فسنرى ّأن الفرق واضح ال يمكن إنكاره .لكن إذا ما انسحب تفريقنا إلى أبعد من
بأن وجود الملح أدنى من كميات محددة
الكمي ووصل إلى أثر الملح ،فسنعلم ّ
الوجود ّ
يجعل وجوده من عدمه واحدًا .يحاول الرأسماليون إعطاء االنطباع عن نظامهم بكونه
يمنح حرية الخيار ،لك ّنه في الحقيقة ال يمنح إال القسريةُ .تعيد الرأسمالية إنتاج وهم
لكن األمر
الخيار بشكل مستمر ،عبر إظهار ّأن الشيء ونقيضه موجودان جنباً إلى جنبّ ،
ال يعدو مستوى الوهم.
ǧراجو داسǧ
      تعريب وإعداد :عروة درويش

وذلك إمّا لعدم وجوده على اإلطالق ،أو ألنّه
موجود بشكل مختزل ال أثر له.

ف ــإذا مــا نـظــرنــا مـثـ ًا إل ــى أح ــزاب الـسـلـطــة في
ال ـعــالــم الــرأس ـمــالــي ،س ـنــرى اخ ـتــافــات كـثـيــرة
فــي الـشـكــل واألش ـخــاص وبـعــض الـطــروحــات
الـسـطـحـيّــة ،لكنّها مـجـرّد اخـتــافــات غـيــر مهمة
كل شيء لدى الرأسمالية
في الجوهر .وبما ّأن ّ
هــو س ــوق ،فـلـيــس هـنــاك اخ ـتــاف بـيــن ســوق
ال ـعــالــم الـسـيــاســي «س ــوق االن ـت ـخــابــات» الــذي
ي ـم ـثــل ال ـس ـي ــاس ـي ــون ف ـي ــه ال ـن ـخ ــب ،والـ ـس ــوق
الثقافي «المجال األكاديمي ضمن ًا» الذي يمثل
فيه المدرِّسون األكاديميون النخب.
يـ ـح ــاول ال ـم ـج ــال األك ــاديـ ـم ــي ال ـمُ ـه ـي ـمَ ــن عـلـيــه
رأسمالي ًا أن يظهر وكأنّه يمنح طالبه الخيار
ال ـك ــام ــل ،ع ـبــر عــرضــه لـجـمـيــع وج ـه ــات الـنـظــر
ال ـم ـت ـضــاربــة ب ـح ـيــاديــة ،ل ـك ـنّــه م ـت ـح ـيّــز يـخـتــزل
الـعــرض إلــى حــدود تقديم الماركسية بكميات
ال أثر لها ،بحيث يصبح وجودها في المجال
األكاديمي شبيه ًا بعدمه من الناحية العملية.
يـشـبــه ه ــذا األم ــر كــامــل ال ـم ـجــاالت ال ـتــي تتبع
طــري ـقــة ال ـت ـف ـك ـيــر ال ـب ــرج ــوازي ــة األص ـي ـل ــة فـيـمــا
يـخــص اإلط ــار الـمـهـيـمــن .فــالـعـمــال مـثـ ًا أحــرارٌ
ضمن ســوق العمل ،فهم يـخـتــارون المؤسسة
الرأسمالية التي يرغبون بالعمل لديها ،لكنّهم
غير قادرين على الخروج من اإلطار المُهيمن
للرأسمالية بأن يرفضوا العمل عند الرأسماليين
على اإلطالق .والطالب مقيدون بذات اإلطار
المهيمن ،فـهــم أح ــرار فــي اخـتـيــار دراس ــة فــرع
أكاديمي ما ،لكنّهم غير أحرار في أن يختاروا
الماركسية كأسلوب يحكم فرعهم األكاديمي،

التمويه
ال يتجاهل العالم األكاديمي الماركسية بشكل
مـطـلــق ،فـقــد نـجــد بـعــض الـقـطــاعــات األكــاديـمـيــة
تقتبس عن الماركسيين أو برنامج ًا ما يُعطى
ال ـطــاب فـيــه مـهـمــة ق ــراءة مـقــال مــاركـســي مــا.
الـمـهــم أن يـفـعـلــوا ذل ــك دون أن يـخــرجــوا عن
نمط التفكير المهيمن.
ل ـك ـنّ الـمـشـكـلــة األك ـب ــر ه ــي ع ـنــدمــا ي ـح ــاول بـعــض
مـمـثـلــي ال ـم ـج ــال األك ــادي ـم ــي أن ي ـق ـدِّم ــوا أنـفـسـهــم
وكــأنّـهــم يـعـبــرون عــن الـمــاركـسـيــة عـنــدمــا ينتقدون
ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة أو ال ـف ـقــر أو ال ـت ـغ ـيّــر ال ـم ـنــاخــي أو
الالمساواة الهائلة أو الفساد السياسي أو مصادرة
الحريات الديمقراطية ...إلــخ .إنّهم عندما يفعلون
ذلــك يـخـفــون ،عــن غـفـلــة أو عـمــد ،جـهـلـهــم بــالــرؤيــة
ال ـمــارك ـس ـيــة ال ـم ـح ــوري ــة :ال ـف ــارق ال ـج ــوه ــري بـيــن
الشكل والمحتوى .فانتقاد الشكل «النيوليبرالية
أو الـعــولـمــة كـمـثــال» وحـصـيـلـتـهــا «الـفـقــر والـتـغـيــر
المناخي »...ليس هو ذاته انتقاد كامل المحتوى
الطبقي للنظام القائم الذي يعدّ أمر ًا جوهري ًا لفهم
كامل البناء الذي أنتج الصيغة وحصيلتها.
االختزال في النقد هو تمويه غير بريء على
مستوى المنظومة ككل ،ومن هنا يمكننا فهم
ّأن هذا القليل من الماركسية الذي يتم طرحه
ما هو إال اختزال لجوهر الماركسية ،وعملية
مستمرة لتجريده من الفحوى.
نزع صفته السياسية
يـمـكـنـنــا أن نــاحــظ بـشـكــل ج ـلــي ،فــي الـبــرامــج

الطريقة الوحيدة
التي ُيسمح فيها
للبرامج واألبحاث
األكاديمية أن
تتناول الماركسية
سياسياً هي عبر
العدسة الضيقة
للديمقراطية -
االشتراكية

والمناهج واألبحاث التي تجد فيها الماركسية
مساحة كبيرة نسبي ًا ،تجريد الماركسية من
صـفـتـهــا ال ـس ـيــاس ـيــة .ه ــذا ال ـت ـجــريــد ن ـج ــده فــي
الـعـبــارة الـمـكــررة« :مــاركــس حديثه جـيّــد ،لكن
لـيــس لـيـنـيــن أو سـتــالـيــن»ّ .إن مـمـثـلــي الـمـجــال
األكــاديـمــي مــن هــذا الـنــوع يـعـتـقــدون بــوجــوب
التفريق بين األفكار الماركسية األخالقية من
جهة ،وما يجب فعله من أجل تغيير العالم.
ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـت ـف ـك ـيــر ال ـت ـجــريــدي ه ــو مــن
الـ ـسـ ـم ــات األصـ ـيـ ـل ــة ل ـل ـت ـف ـك ـيــر ال ـ ـبـ ــرجـ ــوازي.
ف ـبــال ـن ـس ـبــة لـ ـهـ ــؤالء «ال ـت ـق ــدم ـي ـي ــن» ،األفـ ـك ــار
الماركسية عن العالم تستحق إيالءها األهمية
بوصفها مُث ًال عُليا ،أمّا تحويل هذه األفكار إلى
بــرامــج عـمــل مــاركـسـيــة لتغيير الـعــالــم فـهــو أمــر
شديد الخطورة وغير واقعي.
ال ـ ـطـ ــري ـ ـقـ ــة ال ـ ــوحـ ـ ـي ـ ــدة ال ـ ـت ـ ــي يُ ـ ـس ـ ـمـ ــح ف ـي ـه ــا
ل ـل ـبــرامــج واألبـ ـحـ ــاث األك ــادي ـم ـي ــة أن ت ـت ـنــاول
الماركسية سياسي ًا هــي عبر الـعــدســة الضيقة
«لـلــديـمـقــراطـيــة -االش ـتــراك ـيــة» :أي مــن خــال
فـكــرة ّأن الـعــالــم يـمـكــن أن يـكــون مـكــانـ ًا أفـضــل
ع ـل ــى قـ ــاعـ ــدة ب ـع ــض الـ ـتـ ــدخـ ــات ال ـح ـكــوم ـيــة
والصراع النقابي وحركات العدالة االجتماعية
وحــركــات الـحــد مــن ال ـضــرر الـبـيـئــي ،بـحـيــث ال
ي ـك ــون ال ـم ـس ـت ـهــدف ه ــو ال ـع ـم ــل الـ ـجـ ــذري بــل
التجميلي وحسب.
ّإن ال ـ ـ ـ ــرؤى الـ ــديـ ـمـ ـقـ ــراطـ ـيـ ــة -االشـ ـت ــراكـ ـي ــة
التفسيرية لهي كــارثــة بـحـدّ ذاتـهــا .فهم يــرون
ّأن مشاكل العالم موجودة بسبب عدم تشكيل
سياسات حكومية مالئمة ،والنقص فــي عدد
الوكاالت اإلنسانية غير الحكومية التي تسعى
إلى نشر الخير .يتم على الدوام تجاهل حقيقة
ّأن ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة -االش ـت ــراك ـي ــة ،س ـ ــواء فــي
شكلها الـقــديــم أم الـجــديــد ،مــا هــي إال مساومة
برجوازية الحتواء مطالب الطبقة العاملة.
أسلوب التهميش
ّإن ال ـق ـصــة ع ــن م ـنــع ال ـمــارك ـس ـي ـيــن م ــن شـغــل
الوظائف في القطاع األكاديمي والتر ِّقي فيها،
أو عــن مـنــع الـمـقــاالت الـمــاركـسـيــة مــن الظهور
فــي الــوســائــل اإلعــامـيــة وخــافــه لـيــس بــاألمــر

ال ـجــديــد .أرغـ ــب ب ــأن أعـ ــرض بـشـكــل مـخـتـصــر
«الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـم ـن ــاه ـض ــة ل ـل ـم ــارك ـس ـي ــة» فــي
القطاعات األكاديمية.
يمكن إيضاح الطريقة التي يتعامل فيها المجال
األكاديمي مع الماركسية عبر النظر إلى العدد
ال ـهــائــل م ــن ال ـف ـصــول االخ ـت ـيــاريــة وال ـم ـحــدود
مــن الـفـصــول اإللــزام ـيــة الـتــي يـتــم عــرضـهــا في
الــوحــدات األكــاديـمـيــة فــي الـجــامـعــات .الفصول
اإللزامية هي التي يتوجب على جميع الطالب
أن يــأخــذوهــا كــي ي ـبــدأوا بتخصص مـحــدد أو
ت ـخ ـصــص ف ــرع ــي م ـن ــه ،وب ــال ـت ــال ــي ف ـهــي هــامــة
م ــن نــاح ـيــة تـحـصـيــل ال ـش ـه ــادات األكــادي ـم ـيــة.
الـسـيـطــرة بـشـكــل مـحـكــم عـلــى مــا يـتــم تــدريـســه
أمــر حاسم فــي هــذا الـسـيــاق .يتم تقديم القليل
جــد ًا من الماركسية للطالب ،بينما في غالبية
األوقات يتم التركيز على بقية أنماط «النقد»
غير الماركسي وأساليب التفكير األخــرى .ال
يوجد للماركسية فــي الفصول اإللــزامـيــة أكثر
من حضور صغير إن وجد أساس ًا.
قد يظن البعض بـ ّـأن العالم األكاديمي ،حيث ال
يُمنح أيّ نهج فكري ثق ًال وأهميّة أكبر من شيء
آخ ــر ،ال يـمـلــك سـبـبـ ًا للتضييق عـلــى الـمــاركـسـيــة
دون غيرها .لكنّ هذا المنطق عن عدم أفضلية
شـ ــيء ع ـل ــى ح ـس ــاب شـ ــيء آخـ ــر «أي ال ـح ـيــاد
وال ـم ـســاواة فــي الـتـعــامــل مــع جـمـيــع ال ـت ـيــارات»
ل ــم يـمـنــع الـتـنـظـيــم الـتـعـلـيـمــي م ــن إن ـف ــاق مـعـظــم
الوقت على ما يدعى بشكل أو بآخر «بالسائد
 ،»mainstreamوهو ما يجعله يبتعد عن قول
أيّ ش ــيء عــن وج ــود الــديــالـكـتـيــك وع ــن الـسـمــة
ال ـم ــادي ــة ل ـل ـعــالــم ،أو ع ــن ال ـعــاقــة ب ـيــن الـمـعــرفــة
والـمـصــالــح الطبقية  ...إلــخ .وفــي حــال اإلكـثــار،
لــن يتطرق فصل مؤلف مــن  15أسبوع ًا سوى
بجزء مــن أسـبــوع واحــد للماركسية ،وسيكون
ت ـنــاول ـهــا س ـط ـح ـي ـ ًا وج ــزئ ـي ـ ًا وم ـش ـوَّه ـ ًا .وي ـعــود
ه ــذا ب ـجــزء م ـنــه إل ــى ك ــون م ــدرس ــي الـجــامـعــات
بغالبيتهم ال خبرة لهم في الماركسية.
ليس الجامعات وحسب
مــا أقــولــه بشأن الفصول الــدراسـيــة األكاديمية
ينطبق بـشـكــل مـمـتــاز عـلــى قـطــاعــات أكــاديـمـيــة
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األفضل الختبار إنتاج آليات الموافقة هذه،
وآل ـيــات تخييل الـمــاركـسـيــة بــوصـفـهــا مـضــادة
للموافقة على «الطبيعية».
ّإن ال ـمــدرِّس ـيــن والـمـشــرفـيــن فــي الـمــؤسـســات
ال ـم ـه ـي ـمــن ع ـل ـي ـهــا ،بـ ـ ــدء ًا م ــن ال ـت ـع ـل ـيــم األدنـ ــى
ووصـ ــو ًال إل ــى الـبــاحـثـيــن وال ـ ْك ـتَّ ــاب ،يـنـظــرون
إل ــى ال ـمــارك ـس ـيــة وط ــرائ ــق تـفـكـيــرهــا بــوصـفـهــا
طوباوية ال واقعية ،وهو األمر الذي ينقلونه
بأمانة إلى طالبهم ومن يشرفون عليهم .األمر
على هذا النحو المبسط :يسود في األوساط
األكاديمية اإليـمــان بـ ّـأن الـنــاس سيبقون على
ال ـ ــدوام ي ـب ـي ـعــون وي ـش ـت ــرون األش ـي ــاء بـهــدف
بأن هذا
الربح ،وطالما ّأن الماركسية تحاجج ّ
اإلي ـم ــان لـيــس حـقـيـقـيـ ًا ،وبـ ـ ّـأن األم ــر ال يـعــدو
مــرحـلــة تــاري ـخ ـيــة ،فـ ــإذ ًا الـمــاركـسـيــة طــوبــاويــة
ومـنــاهـضــة لـلـطـبـيـعــة ،بـغـضِّ الـنـظــر عـمّــا يثبته
الماركسيون.
ي ــؤم ــن األك ــاديـ ـمـ ـي ــون ال ـم ـه ـي ـمــن ع ـل ـي ـهــم بـ ـ ّـأن
ال ـمــارك ـس ـيّــة تـ ــروّج لـلـسـيــاســات االس ـت ـبــداديــة،
ب ـي ـن ـمــا تــرت ـبــط الــدي ـم ـقــراط ـيــة ب ـن ـمــط الـتـفـكـيــر
الــرأسـمــالــي .يُـعــاد إنـتــاج هــذا اإليـمــان الخاطئ
عبر نشره على ألسنة األكاديميين المرتبطين
بالنخب ،وتعميمه وكأنّه حقيقة مس ّلم بها ،رغم
قـيــام الـمــاركـسـيـيــن بــإثـبــات ّأن الـمـجـتـمــع الــذي
يـسـعــون إلـيــه أكـثــر ديـمـقــراطـيــة مــن أيّ ــة صيغة
برجوازية بشكل وافٍ.

أخـ ــرى .أح ــده ــا ه ــو ال ـمــؤت ـمــرات األكــادي ـم ـيــة:
وهــي آلـيــات إنـتــاج ثـقــافــي مـمـوّل بـبــذخ ،حيث
يتم الـتــرويــج بشكل حــر ودون رادع لألفكار
الـبــرجــوازيــة تـحــت مسمى الـنـقــاشــات الفكرية.
يـمـكــن للمهتم أن يـقــوم بعملية بـحــث صغيرة
عـلــى ال ـمــواقــع والـصـفـحــات اإللـكـتــرونـيــة لـهــذه
الـمــؤتـمــرات األكــاديـمـيــة المنضبطة جــد ًا ،ليجد
ب ـ ّـأن ك ـل ـمــات ،مـثــل الـمــاركـسـيــة أو االشـتــراكـيــة
تحظ ّإل بوجود مهلهل إن وجدت
العلمية لم َ
أساس ًا.
الـقـطــاع األكــاديـمــي اآلخــر الــذي ينسحب عليه
األم ـ ــر ه ــو ال ـص ـح ــف وال ـم ـج ــات األك ــادي ـم ـي ــة
«وه ــي ام ـت ــداد إلن ـتــاجــات األع ـم ــال ال ـك ـبــرى».
ي ـتــم رفـ ــض أعـ ـم ــال ال ـك ـت ــاب ال ـمــارك ـس ـي ـيــن أو
ي ـط ـل ــب إل ـي ـه ــم ت ـن ـق ـيــح م ـق ــاالت ـه ــم ب ـح ـي ــث يـتــم
اس ـت ـب ـع ــاد م ـع ـظــم ال ـم ـح ـت ــوى ال ـم ــارك ـس ــي مــن
ال ـم ـش ــارك ــات ال ـم ـن ـش ــورة .وك ـ ـ ّـل هـ ــذا ي ـجــري
مبين ًا على خلفية سياسية أشهرها «عمومية
ال ـطــرح»ّ .إن الـمــواد الـمـنـشــورة فــي المجالت
األكاديمية لها دور هام في تشكيل المحتوى
األكــاديـمــي الـعــام ،ولـهــذا يُغيّب عنها المحتوى
الـمــاركـســي .وإن أظـهــر الـمـحــرر تـصــرفــات تدل
عـلــى تـحــرره الـفـكــري ورفــع عــدد المساهمات
الماركسية ضمن منشوراته «عــادة ال تجاوز
نسبة المنشورات من هذا النوع  ،»%1فليس
بالجديد أن يتم إعفاؤه من منصبه ،وإزالته من
المجلة بشكل ُك ّلي أحيان ًا.
ثمّ لدينا األبحاث الالزمة للتخرج التي يجريها
ال ـطــاب فــي بــرامــج الـمــاجـسـتـيــر والــدك ـتــوراة،
وال ـتــي ت ـكــون ب ــإش ــراف األس ــات ــذة والــدكــاتــرة
المدرِّسين .هناك عدد هائل من هذه األبحاث
يـ ــدور ح ــول م ـن ـ ٍـاح ص ـغ ـيــرة جـ ــد ًا ف ــي مـجـتـمــع
مــا هـنــا أو هـنــاك فــي إحــدى الـبـقــاع الجغرافية
واسعة االمتداد .الكثير من هذه األبحاث تدور
حــول كيفية قـيــام الـنــاس بشكل عقلي «وذلــك
عبر المنظور الفردي الضيق» بإنشاء األشياء
وه ــوي ــات ـه ــا ،ب ــل وح ـت ــى طـبـيـعـتـهــا ووج ــوده ــا
ال ـمــادي .لـكـنّ هــذه األبـحــاث لــديـهــا القليل جــد ًا
لـتـقــولــه عــن المجتمع بــوصـفــه الـ ُكـ ّلــي الـمــدفــوع
بالتناقضات الداخلية .ال تتكلم هــذه األبحاث

إال لـمــامـ ًا عــن الـهـيــاكــل الـمــوضــوعـيــة الجوهرية
لـ ـع ــاق ــات ال ـ ـقـ ــوة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة
الموجودة بشكل مستقل ،والكيفية التي يفكر
فيها البشر ضمن هكذا نمطٍ من العالقات.
ّإن قسم ًا كبير ًا من أبحاث التخرُّج هــذه التي
ت ـكــون مـثـيــرة لــاهـتـمــام ،وتـمـلــك إضــافــات من
الناحية الفكرية ،يقدمها طلبة متأثرون باألفكار
الماركسية بشكل ثقيل وليس هامشي.
التغريب األكاديمي
مـثـلـمــا ي ـحــدث ف ــي ال ـف ـنــون ال ـب ـصــريــة ،يـجـتــاح
الـتـجــريــد الـقـطــاعــات األكــاديـمـيــة كـمــا ال ـنــار في
ال ـه ـش ـيــم .ال ـت ـجــريــد ه ــو ال ــوج ــه اآلخـ ــر لـعـمـلـيــة
«االنـ ـ ـضـ ـ ـب ـ ــاط» الـ ـمـ ـفـ ــروضـ ــة عـ ـل ــى الـ ـط ــاب
وال ـبــاح ـث ـيــن ف ــي م ـخ ـت ـلــف األف ـ ــرع ال ــدراس ـي ــة.
فـعـنــدمــا ي ـح ــاول ال ـم ـجــال األك ــادي ـم ــي الـتـصــدي
لـلـمـســائــل االجـتـمــاعـيــة الــواقـعـيــة الـتــي ال يمكن
إنـكــار وجــودهــا ،مـثــل الــام ـســاواة بـيــن الــرجــل
وال ـمــرأة ،أو بـيــن األع ــراق والـطـبـقــات ،يُـجــري
تحليالته بشكل معزول عن المسائل الوطنية
والـعــالـمـيــة األخـ ــرى ،وكــأنّ ـهــا مـشــاكــل مـعــزولــة
وحـيــدة ت ــدور فــي أفــاكـهــا الـخــاصــة ،ويقطعها
بشكل مقصود عــن الـجــذور التي أدت لها من
س ـطــوة احـتـكــاريــة سـيــاسـيــة واق ـت ـصــاديــة على
الموارد المنتجة.
بالنسبة للتيار المهيمن في المجال األكاديمي،
الـمـشــاكــل ،مـثــل الـتـفــريــق الـعـنـصــري والجنسي
وغـيــرهــا هــي الـسـبــب فــي ال ـتــردي االجـتـمــاعــي
وليست نتيجة لــه ،ولـهــذا يمكن ح ّلها بسلوك
حكومي تدخُّلي بشكل محدود ،وبسلوك طيِّب
تنتهجه المنظمات غير الحكومية والــوكــاالت
األخـ ـ ــرى ذات ال ـص ـل ــة .أمّ ـ ــا ال ـم ــارك ـس ـي ــة فــا
تنظر إلــى هــذه المشاكل بوصفها معزولة عن
المشاكل األخرى التي تحظى بتغطية إعالمية
أق ــل ،وت ــراه ــا ضـمــن س ـيــاق الـقـمــع االجـتـمــاعــي
المنهجي للنظام القائم.
ع ــادة مــا تــرتــدي الـقـطــاعــات األكــادي ـم ـيــة ثــوب
الـمـســاواة والـتـقـدُّمـيــة كغطاء إيــديــولــوجــي لها،
ل ـت ـســوق نـفـسـهــا ك ـحــاف ـظٍ لـلـضـمـيــر اإلن ـســانــي،
ولـ ـهـ ــذا لـ ـ ــزام ع ـل ـي ـنــا أن ن ـج ـب ــره ــا ع ـل ــى خـلــع

المجتمعات
الرأسمالية
مثل غيرها من
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الطبقية تستخدم
آل ّيات إلنتاج
الموافقة على
وجودها ولصق
صفة الطبيعية بها

هـ ــذا ال ـث ــوب وإظـ ـه ــار ارت ـبــاطــات ـهــا الـحـقـيـقـيــة.
فــال ـق ـطــاعــات األكــادي ـم ـيــة ال يـمـكـنـهــا أن تـحـمــل
ضمن النظام الحالي سمات تقدمية ،فهي بذلك
سـتـضـطـرّ ل ـل ـت ـم ـرّد ع ـلــى هـيـكـلـيـتـهــا الـجــوهــريــة
وق ـطــع ح ـبــل ال ـس ـرّة ال ــذي يــربـطـهــا ب ــاألم ــوال
والــدعــم مــن النخب المهيمنةّ .إن هــذا التشوّه
ف ــي بـنـيــة ال ـمــؤس ـســات األكــادي ـم ـيــة ال ـقــائ ـمــة ال
يمكن التعويض عنه بسعي «أصحاب النوايا
الـحـسـنــة» فـيـهــا إل ــى م ــواءم ــة مــؤسـســاتـهــم مع
سـيــاســات الـطـبـقــة الــوسـطــى اإلصــاحـيــة ،رغــم
ميلها المتزايد نحو هذا الخيار.
يـ ـت ــم إم ـ ـطـ ــار الـ ـت ــامـ ـي ــذ مـ ــن قـ ـب ــل أس ــات ــذت ـه ــم
والمشرفين بشكل مستمر بالقضايا المتعلقة
بالتفرقة العنصرية والتمييز الجنسي وغيرها،
وك ـ ـ ّـل ذلـ ــك ت ـحــت م ـس ـم ـيــات م ـثــل «ن ـق ــد» هــذا
و«نقد» ذاكّ .إن السمة السطحية لهذا النوع
من النقد تجعل صوته ناعم ًا ومُرضي ًا للطبقة
ال ـبــرجــوازيــة ،وال يـجــب أن نـنـســى ب ـ ّـأن هــذه
السطحية تعود في جزء منها إلى كون هؤالء
األك ــادي ـم ـي ـي ــن ي ـش ـك ـلــون ط ـب ـقــة ف ــرع ـي ــة تــاب ـعــة
للنخب الـبــرجــوازيــة ،طبقة أحــوالـهــا أفضل من
غيرها نسبي ًاّ .إن هؤالء األكاديميين يمكن أن
يـكــونــوا نــاقــديــن أليّ شــيء بــاسـتـثـنــاء الـشــيء
ال ـجــوهــري ال ــذي يـسـتـحــق ال ـن ـقــد :الــرأسـمــالـيــة
والجوهر الطبقي للمشاكل.
تطبيع الرأسمالية وتخييل الماركسية
ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ال ــرأس ـم ــال ـي ــة م ـث ــل غ ـي ــره ــا مــن
ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات ال ـط ـب ـق ـي ــة ،ت ـس ـت ـخ ــدم آلـ ـيّـ ــات
إلنـ ـت ــاج ال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى وجـ ــودهـ ــا ،ول ـصــق
ص ـفــة الـطـبـيـعـيــة ب ـهــا .وب ـس ـبــب ه ــذه اآلل ـيــات
المستخدمة منذ عــدة أجـيــال ،بــات الكثيرون
مــن الـنــاس ينظرون إلــى الرأسمالية وطــرق
تـفـكـيــرهــا ع ـلــى أنّ ـه ــا طــري ـقــة «ط ـب ـي ـع ـيــة» فــي
التفكير .اختبرت هذه اآلليات ثبات ًا ونجاح ًا
هــائـلـيــن فــي الـعـقــود األرب ـعــة الـمــاضـيــة ،األمــر
الــذي جعل قسم ًا كبير ًا من الطبقة المتلقية،
بل وحتى الملقنة ،تقع في فخ الطبيعية هذه،
كل شيء يخالفها على أنّــه «غير
وتنظر إلى ّ
طـبـيـعــي» .وال ـم ـجــال األكــادي ـمــي هــو الـمـجــال

التحرير من السجن األكاديمي
واع
بشكل
ليس جميع األكاديميين مرتبطين
ٍ
بــالـنـخــب ،ه ــذه حـقـيـقــة .لـكـنّ الـحـقـيـقــة األخ ــرى
األكثر أهميةّ ،أن جميع المؤسسات األكاديمية
ال ـم ـمــولــة بـشـكــل ج ـيــد ،وال ـت ــي تـتـلـقــى مـبــاركــة
النظام القائم ،مرتبطة حتى النخاع بالنخب.
وعـلـيــه نـقــع فــي الـخـطــأ األول ،عـنــدمــا نفترض
بـ ـ ّـأن إصـ ــاح ال ـمــؤس ـســات األك ــادي ـم ـي ــة مـمـكــن
عـبــر «اسـتـقـطــاب» الـمـثـقـفـيــن األكــاديـمـيـيــن من
مدرسين ومشرفين قائمين ومستقبليين.
المؤسسات األكاديمية مرتبطة هيكلي ًا بالنظام
ال ـق ــائ ــم ،وال ـح ـل ــم بــإصــاح ـهــا ه ــو ذات الـحـلــم
بـقـبــولـهــا االن ـت ـح ــار .ول ـه ــذا ي ـجــب ع ـلــى الـعـمــل
ال ـمــارك ـســي أن ي ـبــدأ مــن م ـكــان آخ ــر ،أو ربـمــا
األص ــح :مــن جميع األمـكـنــة الـمـتــاحــة األخــرى.
يـجــب الـعـمــل عـلــى خـلــق مــؤس ـســات أكــاديـمـيــة
م ــارك ـس ـي ــة ،وي ـج ــب م ـح ــاول ــة ال ـس ـي ـطــرة عـلــى
الـمــؤسـســات الـقــائـمــة ،والـعـمــل بـشـكــل أكــاديـمــي
من خارج المجال األكاديمي.
الـمــؤسـســات األكــاديـمـيــة وسـيـلــة إنـتــاج ثقافي،
والطريقة الــوحـيــدة لدمقرطة وســائــل اإلنـتــاج
هي في سيطرة العامة عليها وحرمان مالكيها
من الق ّلة من ريعها.
لــن يـكــون علينا الـبــدء مــن الـصـفــر هـنــا ،فهناك
ات ـجــاه يــؤثــر عـلــى ك ـ ّـل م ـجــاالت ال ـح ـيــاة ،ومــن
ض ـم ـن ـهــا ال ـم ـج ــال األكـ ــاديـ ـمـ ــي ،وقـ ــد بـ ــدأ ف ـعـ ًـا
بالسريان :الـمـعــاداة المتنامية للرأسمالية في
الـمـجـتـمــع األوسـ ــع .ف ــإذا مــا ذهـبـنــا إل ــى مــركــز
الــرأسـمــالـيــة ،الــواليــات الـمـتـحــدة ،لـنــأخــذ مـثــا ًال
االسـ ـتـ ـط ــاع ال ـم ـن ـش ــور م ــن ق ـب ــل م ــرك ــز بـيــو
لألبحاث في حزيران  ،2019فسنجد ّأن%42 :
من األمريكيين ينظرون بإيجابية لالشتراكية،
و %33ي ـن ـظــرون بـسـلـبـيــة ل ـلــرأس ـمــال ـيــة .ومــن
بأن الرأسمالية
بين الـ  %33هناك  %20يرون ّ
ف ــاس ــدة ومـسـتـغـلــة و %23ي ــرون ب ـ ّـأن تــوزيــع
الثروة جائر.
ّإن تــاريــخ الـمـجــال األكــاديـمــي هــو تــاريـخٌ لقمع
األفكار الماركسية ،وهو بالتالي تاريخ الصراع
الـمــاركـســي ض ـدّ الـنـظــام الـقــائــم وإعــادتــه إنـتــاج
نفسه مــرار ًا ،وبــألــوان متنوعة ،وليس مجرّد
صراع للحصول على مقاعد أكبر في مؤسسة
بحثية أو مـقــاالت أكـثــر فــي مج ّلة دوري ــة .إنّــه
ذات الصراع الطبقي بشكله اإليديولوجي.
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منذ المشهد األول في فيلم الجوكر ،يظه ُر فيه الممثل خوان
فينيكس جالساً أمام مرآة ،وصوت مذيع يعلن «الوضع الجسيم
الذي تعاني منه المدينة» ،مؤكدًا «إعالن حالة الطوارئ في
المدينة التي باتت أرقى قطاعاتها أشبه بالمستنقعات،»..
وم َط ْمئناً مستمعيه بأن
ومتسائ ًال :إلى أين يذهب العالم؟ ُ
«األخبار لن تنتهي ،س ُت َم ُّدون باألخبار التي تحتاجونها طوال
ينقل الفيلم مشاهديه إلى مرارة الواقع في مدينة
اليومُ ،»..
«غوثام» المتخ َيلة ،ممث ًال بشعور «السلبية» المفرطة التي
يتعامل خاللها الممثل مع كل ما يجري حوله ،محاو ًال إظهار
«ابتسامة» عريضة على وجهه الملون!

ǧإيمان الذياب

الفنتازيا بدي ًال للواقع!
ت ــدور أحـ ــداث فـيـلــم  Jokerفــي مــديـنــة
«غ ــوث ــام» ال ـخ ـيــال ـيّــة ع ــام  ،1981مــديـنــة
ت ـس ــرح ف ـي ـهــا الـ ـجـ ــرذان وت ـت ــراك ــم فـيـهــا
الـقـمــامــة بـسـبــب إض ــراب عـمــال الـنـظــافــة!
بـ ـطـ ــل الـ ـفـ ـيـ ـل ــم ه ـ ــو الـ ـمـ ـمـ ـث ــل خ ــواكـ ـي ــن
فينيكس ،من أصــول التينية ،خسر 23
كــغ مــن وزنــه ليجسد -فــي أداء فريد-
ه ــذا ال ــدور الـمـمـيــز ،دور آرث ــر فـلـيــك أو
(.)joker
مـ ــن ال ـل ـح ـظ ــة األولـ ـ ـ ــى ،ي ـت ـع ــرض فـيـهــا
ال ـج ــوك ــر ل ــإه ــان ــة وال ـ ـضـ ــرب ال ـم ـب ــرح،
يُ ـظ ـهــر ال ـف ـي ـلــم ع ــال ــم ال ـمــدي ـنــة الـحـقـيـقــي
وواقعها السيِّء وما تعانيه من أمراض
اجتماعية واقتصادية وحتى نفسيَّة .كما
يُظهر االنقسام الحاد في المجتمع بين
(من يملك ومن ال يملك) ،بين طبقيتين
م ـت ـمــايــزت ـيــن :ط ـب ـقــة ح ــاك ـم ــة مـتـعـجــرفــة
وأدواتـ ـ ـهـ ـ ــا ،وط ـب ـق ــة ع ــام ـل ــة م ـط ـحــونــة
وغاضبة.

رجل القاع أمام الرجل الخارق
رغ ـ ـ ــم خ ـ ـ ـ ــروج الـ ـفـ ـيـ ـلـ ــم ع ـ ــن «الـ ـتـ ـيـ ـم ــة
الهوليودية التقليدية» عن الخير والشر
« المطلق» والرجل الخارق الذي يهبط
مــن ال ـس ـمــاء -أف ــام بــاتـمــان الـشـهـيــرة-
فـيـقــوم بــإنـقــاذ الـمــديـنــة «غــوثــام» نفسها
م ــن الـ ـشـ ـرَّّ ،إل َّأن ال ـف ـي ـلــم ل ــم ي ـت ـجــاوز
تحدي الواقع في إظهار مآسي المجتمع
الغربي كما هي ،بل هرب إلى الفنتازيا
ب ـش ـك ــل غ ـي ــر م ـ ـبَّـ ــرر ،ولـ ـج ــأ إل ـ ــى ف ـكــرة
المدينة الخيالية!
قدّم الفيلم أحداثه كاملة من منظور بطله
(ال ـجــوكــر) ،إن ـســان م ـهــزوم ومـسـحــوق
مــن الــداخــل وغــاضــب إلــى أبـعــد الـحــدود،
رجــل ينتمي إلــى ال ـقــاع ،يـعــانــي اغـتــرابـ ًا
ف ـظ ـي ـع ـ ًا ،ن ـت ــج ع ــن ظ ـ ــروف اق ـت ـص ــادي ــة
واجتماعية قــاهــرة مـرّ بـهــا .يعاني آرثــر
من اضطراب نفسي ال إرادي يتسبب له
بـ«ضحك وبكاء مَرَضي» يجعله يضحك
أو يـبـكــي ال إراديـ ـ ـ ًا ،وألن ــه يـعـتـمــد على
خ ــدم ــات ال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي لـلـعــاج،
فــإنــه ي ـقــوم بــانـتـظــام ب ــزي ــارة أخـصــائـيــة
اجـتـمــاعـيــة ،بـغـيــة الــوصــول إلــى األدوي ــة
النفسية الـتــي يحتاجها والـمــدعــومــة من
الحكومة.
«إنهم ال يهتمون بشأنك على
اإلطالق»
تـ ـح ــدث ن ـق ـط ــة الـ ـتـ ـح ــول ال ـف ــاص ـل ــة فــي
شخصية البطل عندما تخبره األخصائية
فـ ــي أح ـ ــد األي ـ ـ ــام َّأن ت ـم ــوي ــل ال ـض ـم ــان
االجـتـمــاعــي ال ــذي ك ــان يـسـتـفـيــد مـنــه قد
ان ـق ـطــع م ــؤك ــدة ل ــه« :أن ـه ــم ال يـهـتـمــون
ب ـشــأنــك ع ـلــى اإلط ـ ـ ــاق» .تـحـيـلـنــا هــذه
الـجـمـلــة إلــى األغـنـيــة الـمـشـهــورة لمايكل
جاكسون «إنهم ال يهتمون بنا» ،فالنقد
الــذي حملته كلمات هــذه األغنية حيث:
(ال ـكــل أص ـبــح ف ــاس ــد ًا وال ــوض ــع يـتـفــاقــم/
وال ـكــل أصـبــح مــدعـيـ ًا فــي بـطــانــة الـحــاكــم
وفــي األخ ـبــار /إنـهــم ال يـهـتـمــون ب ـنــا،)..
فيها الكثير مما جسّده بطل الفيلم.

شكلت الرموز
َّ
واإلشارات أرضية
اجتماعية
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َّ
الفيلم لكن
تحاول
هوليوود
ُ
جاهدة إخفاء
وجه «أمريكا
المتراجعة)

تحيلنا هذه الحادثة أيض ًا إلى ما حدث
ف ـع ـل ـي ـ ًا ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،حـيــث
أل ـغ ــى ال ــرئ ـي ــس رون ــال ــد ري ـغ ــان قــانــون
أنظمة الصحة العقلية لعام  1980الذي
أصدره جيمي كارتر ،ودفع بالعديد من
األش ـخ ــاص الــذيــن كــانــوا تـحــت الـمـظـ َّلــة
ال ـتــأم ـي ـن ـيــة إلـ ــى ال ـ ـشـ ــوارع ،م ـمــا أودى
ب ـه ــؤالء الح ـق ـ ًا إل ــى أن أص ـب ـحــوا ن ــواة
أزم ــة حـقـيـقـيــة وكــارث ـيــة شـهــدتـهــا مــديـنــة
ن ـيــويــورك حـيـنـهــا ،وه ــو مــا لــم يستطع
الفيلم قوله صراحة.
تأ َّثر آرثر فليك في الفيلم بهذا القرار،
وت ــو َّق ــف ع ــن أخ ــذ ال ـ ــدواء الـ ــذي كــان
يحفظ لــه تــوازنــه .وتسبب لــه بفصله
مــن عـمـلــه ثــم الح ـق ـ ًا بـجــريـمــة قـتــل! إن
الـتـسـلـســل ال ـمــأســاوي ألح ــداث الـفـيـلــم
ي ـف ـضــح ال ـه ـشــاشــة ال ـت ــي ي ـعــانــي مـنـهــا
المجتمع األمريكي .فحجم االستالب
واالغتراب الذي يعاني منه المواطن،
ويــدفـعــه إلــى تعاطي األدوي ــة النفسية
بـكـمـيــات ك ـب ـيــرة ك ــان سـبـبــه األس ــاس
هــو بـنـيــة الـنـظــام الـقــائــم نـفـســه .تكمن
الـمـفــارقــة هـنــا فــي َّأن الـحـكــومــة ألـغــت
ال ـ ــدع ـ ــم ع ـ ــن األدوي ـ ـ ـ ــة الـ ـتـ ــي أن ـت ـج ــت
هـ ــي أسـ ـبـ ــاب الـ ـح ــاج ــة إلـ ـيـ ـه ــا! حــاجــة
ال ي ـب ــرره ــا س ـ ــوى م ـح ــاول ــة ال ـن ـظ ــام
الرأسمالي تدجين مواطنيه وتكييفهم
م ــع م ـس ــاوئ ال ـن ـظــام وم ــا أن ـت ـجــه مــن
أم ــراض نـفـسـيــة ومـشــاكــل اجـتـمــاعـيــة،
جـعـلـتـهــم م ـض ـطــريــن ل ـت ـنــاول األدويـ ــة
ال ـن ـف ـس ـي ــة دائ ـ ـم ـ ـ ًا وبـ ـكـ ـمـ ـي ــات ك ـب ـيــرة
ومــراجـعــة الـعـيــادات المتخصصة بهذا
المجال ،آملين تخفيف حالة االغتراب
التي يعيشونها.
«اللعنة على كل هذا النظام»
اع ـت ـمــد الـفـيـلــم ع ـلــى ال ـرَّم ــزي ــة بــوضــوح،
فضحايا جريمة القتل األولى آلرثر هي
لشابين من وول ستريت .يتحول القاتل
الغامض الذي يرتدي زيّ المهرج بط ًال
شعبي ًا للفقراء فـيــرتــدون أقنعة المه ِّرج
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الحـقـ ًا ويـثــورون على األغـنـيــاء! يصرخ
أحــد المتظاهرين« :اللعنة على كــل هذا
الـنـظــام» ،يُكم ُل المشهدُ تصوير الناس
ف ــي الـ ـش ــوارع حــام ـل ـيــن الف ـت ــات ت ـقــول:
«ك ـل ـنــا م ـه ــرج ــون» ،ردَّ ًا ع ـلــى الـمــرشــح
لـمـنـصــب ال ـع ـمــدة ف ــي ال ـمــدي ـنــة تــومــاس
واي ــن ال ــذي يــؤ ِّكــد أن «ه ـنــاك عـيـبـ ًا في
هـ ــؤالء الـ ـن ــاس»! وي ـس ـخــر م ـن ـهــم ومــن
مـطــالـبـهــم ويـصـفـهــم بــالـمـهــرجـيــن .ولـكــن
ش ـح ـنــة ال ـغ ـضــب ال ـعــال ـيــة ال ـت ــي حـمـلـتـهــا
هـ ــذه ال ـم ـشَ ــاه ــد ال ت ـ ــؤدي إلـ ــى ش ــيء!
تلعب الـصــورة هـنــا دور ًا ذكـيـ ًا فــي نقل
الجمهور إلى أحداث مشابهة وقعت في
ب ـلــدان الـمـنـطـقــة  ،رُف ـعــت فـيـهــا ش ـعــارات
شبيهة بما عرضه الفيلم ولكنها لم تؤدِّ
إلى نتيجة!
«األزمنة الحديثة»
اعتمد الفيلم على المفارقات ،منها مشهد
هتافات الناس ضد األغنياء ومرشحهم
وم ـط ــال ـب ـت ـه ــم ب ــإسـ ـق ــاط ــه ،أم ـ ـ ــام م ـب ـنــى
ال ـم ـس ــرح الـ ــذي ي ـت ـس ـلــل إل ـي ــه ال ـجــوكــر!
حيث يجلس األغـنـيــاء فــي مقصوراتهم
وت ـحــت حـمــايــة «ال ـبــول ـيــس» لـيـحـضــروا
عرض فيلم «األزمنة الحديثة» لتشارلي
ش ــاب ـل ــن! ال ـف ـي ـلــم ال ـص ــام ــت الـ ــذي يـفـضــح
ممارسات النظام نفسه!
ش ـ َّك ـل ــت الـ ــرمـ ــوز واإلش ـ ـ ـ ــارات أرض ـي ــة
اج ـت ـمــاع ـيــة غ ـن ـيَّــة ألح ـ ــداث ال ـف ـي ـلــم ،لـكــن
ـاول جــاهــدة إخ ـفــاء وجــه
هــول ـيــوود ت ـحـ ُ
«أمــريـكــا الـمـتــراجـعــة»! ففي نهاية الفيلم
يـصـبــح الـجــوكــر نــزيـ ًـا فــي أحــد مشافي
األمراض النفسية يراقص فيها أوهامه
وح ـيــد ًا! تـخـتــزل هــذه الـنـهــايــة مــا أرادت
ه ـ ــول ـ ـي ـ ــوود قـ ــولـ ــه ف ـ ـعـ ـ ًـا وب ـ ــوض ـ ــوح،
فالنتيجة أنه ليس هناك حلول حقيقية،
إال بما يسمح ببقاء النظام واستمراره:
تظاهروا واشتموا النظام في الشوارع
كما تـشــاؤون ،ولكن ال تقتربوا من أي
ف ـعــل حـقـيـقــي يـمـكــن أن يـغـيــر بـنـيــة هــذا
النظام أو ينهيه!

شؤون ثقافية
قاسيون ـ العدد  954اإلثنين  24شباط 2020
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الهواتف الذكية والحواسيب تزيح الكتب والتلفزيون
االستخدام عند تالميذ المدراس االبتدائية ،وتخفض نسبة
استخدامها سنوياً ،فأصبح الهاتف الذكي بدي ًال للكتاب عند
الكثيرين ،كما أصبحت مشاهدة مقاطع الفيديو عبر تلك
الهواتف بدي ًال عن التلفزيون عند الكثيرين أيضاً ،حسب إحدى
الدراسات اليابانية السنوية.

ǧقاسيون

حسب استطالع للرأي أجرته مؤسسة
تربوية يابانية ،انخفض حجم الـقــراءة
عند تالميذ المرحلة االبتدائية في العام
الماضي  2019مقارنة مع العام .1989
واسـتـهــدف االسـتـطــاع أكـثــر مــن 1200
تلميذ فــي الـمــدارس البـتــدائـيــة اليابانية
«حوالي  100فتاة و 100فتى في الصف
الواحد» مع آبائهم.
وتوصل االستطالع إلى النتائج التالية:
بلغ متوسط قراءة التالميذ بشكل عام
حوالي  3,1كتاب شهري ًا .وحصل طالب
الـصــف األول عـلــى الـمــرتـبــة األول ــى في
االسـتـطــاع ،حـيــث ي ـقــرؤون  3,8كتاب
في المتوسط ،بينما يقرأ تالميذ الصف

بنسبة الثلثين خالل ثالثين عام ًا .وعلى
ع ـكــس اس ـت ـطــاع ع ــام  ،2019أظ ـهــرت
ال ــدراس ــة االسـتـقـصــائـيــة ع ــام  1989أن
القراءة كانت أكثر انتشار ًا بين األطفال
في الصف الثالث وما فوق ،حيث كانوا
يقرؤون  10كتب أو أكثر في المتوسط
كل شهر.
م ـ ــن ج ـ ــان ـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،انـ ـخـ ـفـ ـض ــت ن ـس ـبــة
مشاهدة التلفزيون بين تالميذ المرحلة
االبتدائية بحوالي  ،٪60وفــي المقابل،

الخامس أقل عدد من الكتب بنسبة 2,3
ك ـت ــاب .وت ـم ـيــل ك ـم ـيــة الـ ـق ــراءة م ــن قـبــل
األطفال إلى االنخفاض مع تقدمهم في
الصفوف .من بين تالميذ الصف الرابع
ح ـت ــى ال ـ ـسـ ــادس ،أج ـ ــاب  ٪30أن ـه ــم ال
يقرؤون ولو كتاب واحد في الشهر.
وفي الدراسة التي تعود إلى عام ،1989
كان تالميذ المدارس االبتدائية يقرؤون
بـشـكــل ع ــام  9,1ك ـتــب ،وهـ ــذا يـعـنــي أن
حجم الكتب التي تتم قــراءتـهــا انخفض

أخبار ثقافية

ي ـس ـت ـخــدم تــام ـيــذ ال ـمــرح ـلــة االب ـتــدائ ـيــة
الهواتف الذكية ،فمن أصل  926تلميذ ًا،
ك ــان  %77مـنـهــم يـسـتـخــدمــون الـهــواتــف
الـ ــذكـ ـيـ ــة .و 76,9م ـن ـه ــم ي ـس ـت ـخــدمــون
األل ـ ـ ـع ـ ـ ــاب « 45دق ـ ـي ـ ـقـ ــة ي ـ ــوم ـ ـي ـ ـ ًا ف ــي
الـمـتــوســط» ،و %78,2منهم يـشــاهــدون
مـقــاطــع الـفـيــديــو « 44دقـيـقــة يــومـيـ ًا في
المتوسط» .بينما قــرأ  % 18منهم كتب ًا
إلكترونية على هواتفهم الذكية ولمدة 6
دقائق يومي ًا في المتوسط.

كانوا وكنا

استعادة آثار عراقية

محطة الفضاء الصينية

عرضت وزارة الخارجية العراقية  158قطعة أثرية تمت استعادتها
إلى العراق في الفترة األخيرة ،ويعود تاريخ أغلب هذه القطع إلى
أكثر من  5آالف عام ،ولم يكن العثور عليها في األسواق السوداء
العالمية أمــر ًا سـهـ ًا .حيث عقب المتحدث باسم وزارة الخارجية
الـعــراقـيــة ،على ذلــك بـقــولــه :هـنــاك تـعــاون منقطع النظير بين كافة
الوزارات المعنية ،حيث تشهد وزارة الخارجية الحدث الثاني من
نوعه ،متمث ًال في استعادة  158قطعة أثرية عراقية .وباإلضافة إلى
هذه القطع األثرية ،فقد ُأعيدت قرابة  300وثيقة ومخطوطة ،تعود
إلى العهد الملكي ،و 250وثيقة تعود للقرن الثاني.

من المتوقع أن يبدأ الصاروخ الحامل لونغ مــارش 5-بي رحلته األولى
في نيسان القادم ،وهو يحمل نموذج ًا تجريبي ًا من الجيل الجديد لسفينة
الفضاء الصينية المأهولة ،ما يشير إلى أن بناء محطة الفضاء الصينية على
وشك البدء .ويخضع الصاروخ والكبسولة األساسية النموذجية للمحطة
الفضائية والسفينة التجريبية الـمــأهــولــة الخـتـبــارات فــي مــركــز ونتشانغ
لإلطالق الفضائي على ساحل مقاطعة هاينان في جنوبي الصين ،وذكرت
وكالة الفضاء المأهول الصينية أن الصاروخ الحامل لونغ مارش  5-بي
هو نسخة معدلة من الصاروخ لونغ مارش ،5-وهو حالي ًا أكبر صاروخ
حامل في الصين.

أضرب عمال نفط بانياس من أجل الحد األدنى لألجور  .1953وحدث
إضراب ضخم لعمال النفط شمل بانياس وحمص ودير الزور ،1956
وصدر قرار من البرلمان يجبر الشركات األجنبية على زيادة األجور
بنسبة  ،%16ودفع تعويضات للعمال في إضرابهم التالي أثناء العدوان
الثالثي .كما أضرب عمال نفط بانياس عام  1959لوضع حد للتسريح
التعسفي .في الصورة مجموعة من العمال الذين شاركوا ببناء شركة
نفط العراق ومد أنابيبها في مدينة بانياس عام .1950

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 « )٢٠20/02/23قاسيون» 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 :

غرامشي :حضور األب الغائب
يقترن اسم الفيلسوف والمناضل اإليطالي أنطونيو غرامشي
بكتابه األشهر «دفاتر السجن» وأفكاره المتعلقة بأساليب
الهيمنة الثقافية ضمن المجتمع الرأسمالي .وعلى الرغم من
شهرة اسمه ،كثيرًا ما يتعرف القراء على أفكاره بعد أن تم
تداولها دون اللجوء إلى مصادرها األصلية.
ǧنور أبوفّراج

هــذا مــا يشكل ربـمــا إحــدى خصوصيات
كتاب «شجرة القنفذ والرسائل الجديدة»،
فهو مؤلف يتضمن رسائل كتبها غرامشي
بنفسه لــولــديــه وزوج ـتــه وأقــربــائــه خــال
فترة اعتقاله من قبل النظام الفاشي في
إيطاليا ،صدرت بترجمتها العربية عن دار
الـتـكــويــن ع ــام  .2016والـكـتــاب يـضــم إلــى
جانب الــرســائــل ،سيرة مُفصّلة عــن حياة
غ ــرام ـش ــي وع ـم ـلــه ال ـس ـيــاســي وت ـفــاص ـيــل
اعـتـقــالــه بــأمــر مــن مــوســولـيـنــي ،بــاإلضــافــة
إلى مجموعة من الصور وقصيدة مهداة
لــه كتبها بـيـيــر بــاولــو بــازولـيـنــي .تختلف
هذه الرسائل في أطوالها وموضوعاتها،
وتـتــوزع عـلــى فـتــرات زمـنـيــة مختلفة من
مرحلة اعتقال غرامشي التي امتدت بين
 .1937-1927وع ـلــى اع ـت ـبــار أن إدارة
الـسـجــن كــانــت قــد فــرضــت عـلـيــه َّأل يكتب
أك ـثــر م ــن رس ــال ــة واحـ ــدة ك ــل أسـبــوعـيــن،
حاول غرامشي االستفادة من هذا الندرة
بأفضل صورة ممكنة.
ربما تكون أبرز الرسائل في هذا الكتاب
تـلــك ال ـتــي كـتـبـهــا غــرام ـشــي لــولــديــه دلـيــو
وجوليانو .ألنها تعبّر عــن الطريقة التي
ي ـح ــاول ف ـي ـهــا غــرام ـشــي ت ـعــويــض غـيــابــه
ال ـق ـســري ع ــن ح ـيــاة اب ـن ـيــه ،بـحـيــث تـبــدو
مـعـظــم تـلــك الــرســائــل جـســر ًا بـيــن طفولته
هــو وطـفــولـتـهـمــا ،فـهــو فــي الـغــالــب ينطلق
مـ ــن نـ ـقـ ــاط االهـ ـتـ ـمـ ــام الـ ـتـ ــي قـ ــد ي ـظ ـن ـهــا
مـشـتــركــة معهما لـكــي يـحـفــزهـمــا ويـحــافــظ
على انتباههما .فيحدثهما عــن طــرقــه في
اصطياد الطيور واألسماك حينما كان في
سنِّهما ،أو يحكي لهما انطباعاته عن كتب
قــرأهــا وهــو صغير ،ويع ّلق على الــرســوم
الـتــي يرسالنها لــه محل ًال مــا أعجبه فيها،
بــالــرغــم م ــن ف ــائ ــض ال ـح ــب الـ ــذي تـنـضــح
بــه الــرســائــل ،لكن غــرامـشــي يعامل طفليه
كـ ــأنـ ــداد؛ ف ـه ــو ي ـط ــرح ع ـل ـي ـه ـمــا األس ـئ ـل ــة،
وي ـح ــاول فــي رســالــة بـعــد أخ ــرى تعميق
النقاش معهما ورفــع سويته ،كما لو أنه
يشحذ مهارتهما في الجدل والتعبير عن
األفكار .هكذا نراه يع ِّلق تارة على رسالة
مقتضبة ومتسرعة مــن أحــد ولــديــه قائ ًال
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تابعوا جريدة قاسيون على اإلنترنت:

ب ــأن الــوقــت قــد ح ــان كــي يـ ـدِّرب الـصـغـيــر
نفسه عـلــى الـجـلــوس إلــى طــاولــة المكتب
ك ــي ي ـ ـدِّون أف ـك ــاره ب ــرويَّ ــة وي ـف ـكــر بـيـنـمــا
يكتب.
لكن المؤثر في الرسائل حق ًا ّأن غرامشي
يــولــي أف ـك ــار وم ـشــاعــر طـفـلـيــه -الـعـمـيـقــة
منها والطفولية -ذات االهـتـمــام ،فنراه
عـلــى ام ـتــداد ع ــدة رســائــل مـنـشـغـ ًا بـبـغــاء
اب ـن ــه وي ـح ــاول م ـعــه ب ـحــث ال ـس ـبــب ال ــذي
ي ـج ـعــل ري ـشــاتــه ت ـت ـســاقــط ،ف ـهــو ال يـنـفــك
يـكــرر بـكــل طــريـقــة مـمـكـنــة ّأن كــل تفصيل
فــي حياة أبنائهِ يعنيه ،بحيث يـحـوّل أية
إشـ ــارة ع ــاب ــرة مـنـهـمــا إل ــى مــدخــل لـلـنـفــاذ
إل ــى أف ـكــاره ـمــا وم ـشــاعــره ـمــا .فـيـقــول في
إحدى الرسائل« :إن أردت أن تسدي لي
مـعــروفـ ًا عـلـيــك أن تـصــف لــي ن ـهــار ًا كــامـ ًا
م ــن نـ ـه ــارات ــك» .وي ـن ـه ــي رس ــال ــة أخ ــرى
بــالـقــول« :كــل أمــر يتعلق بــك هــو بالنسبة
إلي شي ٌء في غاية األهمية ،ويعنيني أكثر
مما تتصور».
ت ـح ـمــل رس ــائ ــل غ ــرام ـش ــي ل ـل ـق ـرّاء ن ــوع ـ ًا
م ــن ال ـم ـف ــاج ــأة ،ألن ـه ــا ت ـغــايــر ف ــي ال ـظــاهــر
الـصــورة النمطية عــن المناضل السياسي
عموم ًا ،والـيـســاري بـصــورة خــاصــة ،الــذي
يضحِّي بانتمائهِ األســري الـضـيّــق لصالح
انتماء أوســع وأشـمــل ،كما لــو َّأن االثنين
مـ ـس ــاران م ـت ـنــاق ـضــان .ب ـح ـيــث ي ـك ــون مــن
الـصـعــب تـخـيّــل«رمــز» كـغــرامـشــي مشغو ًال
بتخيالت ابنه حول في ٍل مدهونٍ بالفازلين

تحمل رسائل
غرامشي للقّراء
نوعاً من المفاجأة
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يـمـشــي عـلــى قــدمـيــه الـخـلـفـيـتـيــن .لـكــن هــذا
بــال ـض ـبــط م ــا ي ـج ـعــل ال ـم ــراس ــات ف ــري ــدة،
ألنها تعمّق صــورة الــرمــز ،وتضفي عليها
أبـعــاد ًا أكـثــر تعقيد ًا وغـنــى ،وتـحــديــد ًا فيما
ي ـت ـع ـل ــق ب ــال ـج ـس ــر ب ـي ــن الـ ـشـ ــأن ال ـخ ــاص
الـمـتـمـثــل بـيــومـيــات األس ــرة ،وبـيــن الـحـيــز
ال ـع ــام ل ـم ـنــاضــل اخ ـت ــار ال ـم ـشــي ق ــدم ـ ًا فــي
الـعـمــل الـسـيــاســي ،ودف ــع أثـمــانــه الـتــي كــان
م ــدرك ـ ًا ل ـهــا م ـس ـب ـق ـ ًا ،ف ـن ــراه يـكـتــب ألخ ـتــه:
«أن ـ ــا أرى األمـ ـ ــر– االعـ ـتـ ـق ــال -ع ـل ــى أن ــه
فص ٌل مــن فصول النضال السياسي الــذي
ابتدأت معركته وستستمر ليس فقط في
إيطاليا بــل فــي كــل أصـقــاع الـعــالــم لــزمـ ٍـن ال
يـعــرف أمــده أح ــد» .فــالــواقــع أن غرامشي
ي ـنــاضــل م ــن أج ــل الـمـجـتـمــع ك ـك ــل ،وي ــرى
أســرتــه جـ ــزء ًا مــن ه ــذا الـمـجـتـمــع ،فـيـكــون
بذلك نضاله من أجلها أيض ًا .فالفيل يصبح
م ــن وج ـهــة ن ـظــره م ــدخ ـ ًا لـمـســاعــدة ابـنــه
على فهم الـتــاريــخ والـتـطــور فـنــراه يكتب:
«تـقــول إن الـتــاريــخ يعجبك ولـهــذا وصلنا
إلى خرطوم الفيل» ،ويضيف في موض ٍع
آخر من ذات الرسالة« :في فرضيتك ثمة
خلعٌ فادحٌ للصفات البشرية على األشياء
األخرى ،لماذا ينبغي على الفيل أن يرتقي
على شاكلة إنسان؟» .وفي رسالة مؤثرة
أخرى ال تتجاوز عدة أسطر -على اعتبار
أن صـحــة غــرامـشــي الـمـعـتـلــة كــانــت تمنعه
أحـيــانـ ًا مــن الـكـتــابــة -يعلق عـلــى حــب ابنه
للتاريخ فيكتب« :أظن أن التاريخ يروقك،

مثلما كــان يروقني عندما كنت في سنك،
ذل ــك أن ــه مُ ـت ـص ـ ٌل بــالـبـشــر األح ـي ــاء وال بـدَّ
لكل ما هو متص ٌل بالبشر ،بأكبر قــد ٍر من
الـبـشــر -كــل الـبـشــر فــي الـعــالــم طــالـمــا أنهم
ي ـت ـحــدون م ـع ـ ًا لـبـنــاء مـجـتـمــع ويـكــافـحــون
ويــرتـقــون بأنفسهم -أن يــروقــك أكـثــر من
أي شيء آخر ،أليس كذلك؟».
تـعـيــدنــا رســائــل غــرامـشــي ،رغــم بساطتها
وخفتها الظاهرية ،إلى الزمن الذي كانت
ف ـيــه األدوار ب ـيــن األب واالبـ ــن واض ـحــة
والصلة بينهما كذلك ،وهو أمرٌ يًفتقد أكثر
فأكثر فــي يومنا هــذا مــع مـنــاخ االغـتــراب
والتفكك الــذي يـســود الـعــاقــات األســريــة،
بحيث تكون محاوالت غرامشي لاللتفاف
على غيابه بخلق شكل آخر من الحضور
مؤث ٍر حق ًا .إلى جانب ذلك ،تُظهر الرسائل
نوع ًا من االتِّـســاق بين األفكار والمبادئ
التي دافــع عنها غرامشي ،وتـحــديــد ًا فيما
يـتـعـلــق بـ ــدور ال ـث ـقــافــة ك ـج ــزء م ــن الـبـنـيــة
ال ـفــوق ـيــة ف ــي الـ ـص ــراع ال ـس ـيــاســي ،وبـيــن
االه ـت ـم ــام ال ـش ـخ ـصــي ب ــال ـب ـن ــاء ال ـم ـعــرفــي
والفكري لطفليه اللذين يشكالن من وجه
ن ـظــره ج ـ ــزء ًا م ــن ال ـج ـيــل الـ ــذي سـيـصـنــع
ال ـت ـغ ـي ـيــر .ف ـغ ــرام ـش ــي ف ــي زن ــزان ـت ــه ك ــان
مـحـتــاجـ ًا ل ـك ـمِّ ال ـحــب والـ ــدفء ال ــذي تبثه
فيه الرسائل كي يكمل نضاله ،ولذلك فهو
لم يكتب فقط كـرّاســات السجن ،بل كتب
أي ـض ـ ًا عــن ب ـب ـغــاءات تـفـقــد ري ـش ـهــا ،وفـيـلــة
مدهونة بالفازلين.
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