االفتتاحية
اتفاق موسكو
والخيبة المريرة
ش ّكل االتفاق الموقع بين الرئيسين الروسي والتركي
يــوم الـخــامــس مــن آذار ال ـجــاري ،صــدمــة كـبـيــرة ،بل
وخيبة أمل مريرة لألمريكي ،وللمتشددين المعادين
للحل السياسي من طرفي األزمــة السورية ،والذين
كانوا يأملون أن تصل الخالفات بين روسيا وتركيا
إلــى ح ــدود تفجير أسـتــانــا نـهــائـيـ ًا ،بــل وربـمــا تفجير
تركيا نفسها من الداخل.
خيبة األمــل بــدت واضـحــة فــي الفيتو األمــريـكــي في
مـجـلــس األم ــن الــدولــي ضــد االت ـفــاق ،وقـبــل ذلــك في
الحماس منقطع النظير لتشييع أستانا نحو مثواها
األخير.
أول ما ينبغي قوله بخصوص االتفاق ،هو أنه ليس
ات ـفــاق ـ ًا ج ــدي ــد ًا مــن حـيــث ال ـجــوهــر ،بــل هــو بــالـضـبــط
تثبيت التفاق سوتشي نفسه ،مع بعض اإلضافات
الـتـفـصـيـلـيــة حـ ــول آل ـي ــات ال ـت ـن ـف ـيــذ ال ـن ـه ــائ ــي .أي ّإن
مــا يُـعـطــي هــذا االت ـفــاق زخـمــه لـيــس مــا يـحـتــويــه من
تفاصيل ،بل توقيته والسياق الذي جاء ضمنه.
ال يـغـيــب عــن ب ــال أي مـتــابــع حـصـيــف ّأن واشـنـطــن
وعمالءها من األطراف المختلفة قد ر َّكزوا جهودهم
طـ ــوال ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة ع ـلــى تـصـعـيــد ال ـتــوتــر بـيــن
روسـيــا وتركيا يــومـ ًا بعد يــوم ،وبشكل حثيث ،أمـ ًا
فــي الــوصــول إلــى عـتـبــة الـتـفـجـيــر .وفــي الـسـيــاق فقد
جهَّزوا خطط ًا متكاملة ومحكمة «من وجهة نظرهم»،
تضمنت عدد ًا كبير ًا من أفعال وأدوات التصعيد التي
سيأتي يوم يجري كشفها بشكل أوضح.
نتيجة كل ذلك لم تكن صفر ًا بالميزان األمريكي ،بل
على العكس تمام ًا فقد جاءت النتيجة سالبة وبقيمة
كبيرة؛ فالحجر الذي يوضع في وجه عجلة التاريخ
بغرض إيقافهاْ ،إن لم يتمكن من ذلك ،فإنّه سيتحول
إلــى مصدر لقوة كامنة إضافية تكتسبها تلك العجلة
بأن تقفز عالي ًا ثم تعود إلى دورانها بتسارع أعلى.
فإن صيغة أستانا لم تعد قابلة للمساس
وبالملموسّ ،
بها ،بل أنجزت بعد هذه الضربات تفاهمات أعمق من
كل تفاهماتها السابقة ،وباتت منيعة بشكل كامل أمام
أية محاوالت غربية لزعزعتها.
أهم من ذلكّ ،أن الطريق أمام أستانا بات ممهد ًا نحو
إزال ــة آخــر الـعـثــرات أم ــام وصــولـهــا إلــى تنفيذ شامل
للقرار 2254؛ عثرات من طــراز النصرة وشبيهاتها،
واالحتالل األمريكي لقسم من شمال شرق سورية.
ال ــاف ــت ف ــي ال ـعــاص ـفــة ال ـتــي م ــرت ب ـهــا أس ـتــانــا خــال
األشـهــر الماضية لتخرج أقــوىّ ،أن المتشددين في
الـطــرفـيــن لــم ي ـدّخ ــروا ج ـهــد ًا فــي مـنــاصــرة األمــريـكــي
ب ـش ـكــل م ـبــاشــر أو غ ـيــر م ـبــاشــر ف ــي ال ـه ـج ــوم عـلــى
أستانا .وفــي السياق يمكننا تمييز صــدى الهمسات
الـتــي ألقيت فــي أذن االئـتــاف قبيل االتـفــاق ،والتي
أقنعتهم بأن أستانا قد انتهت ،وبدأوا ببناء سلوكهم
السياسي على هذا األســاس ،ليكبِّلوا أنفسهم بجملة
ت ـصــري ـحــات بــاتــت اآلن م ــدع ــاة ل ـل ـس ـخــريــة ...وه ــذه
لـيــس ال ـمــرة األول ــى الـتــي تـهـمــس الـجـهــة نـفـسـهــا في
أذنهم كذب ًا ،ويصدقونها ويقعون في الحفرة نفسها!
المتشددون على الـطــرف المقابل لــم يكونوا أحسن
حا ًال؛ إذ رفعوا رهانهم على انفراط عقد أستانا ،إلى
حدود الرهان بكل شيء تقريب ًا...
ّإن ت ـطــويــق الـ ـع ــدوان ال ـتــركــي وإع ـ ــادة األمـ ــور إلــى
نصابها ضمن اتفاقات سوتشي ومسار أستانا ،وهو
مــا جــرى تكريسه عبر اتـفــاق موسكو األخـيــر ،ليس
إال خطوة كبيرة وحاسمة باتجاه الوصول إلى إنفاذ
 ...2254وال عجب إذ ًا أن تخيب آمال كثيرين!
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مجلس الدولة يلغي الموافقات األمنية

التقرير االقتصادي
والحلول الحقيقية
التقرير االقتصادي المقدم للمؤتمر العام لنقابات العمال
يحوي بين صفحاته الكثير من المؤشرات االقتصادية
الدالة على واقــع االقتصاد السوري ،وهــذه المؤشرات
ال ـتــي حــواهــا الـتـقــريــر لـيـســت أرق ــام ـ ًا وجـ ــداول تعكس
حالة التراجع في النتائج العامة على الصعيد اإلنتاجي
والضريبي والمعيشي لعموم فقراء الشعب السوري،
وبــالـتــالــي انـعــدام الـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة مــن حـيــث النسبة
بين ما يحصل عليه الفقراء ونسبة حصتهم من الدخل
الوطني ،إلى ما يحصل عليه حيتان المال ،والمعبر عنها
بالنسبة المختلة بين األجور واألرباح منذ عقود لصالح
األرباح حيث يعكس ذلك نسبة النهب العالية الجارية.
الجهود المبذولة في إعداد التقرير واضحة ،وهو األول
الــذي تقدمه النقابات بما جاء فيه من أرقــام ومقارنات
دالة على عمق األزمة التي يعيشها االقتصاد السوري،
وكذلك شعبنا ،جــراء السياسات االقتصادية التي عمل
بها وأوصلتنا إلى ما نحن فيه.
بعض ما جاء في التقرير:
تراجع العديد من المؤشرات االقتصادية الكلية.
تشير الـتـقــديــرات إلــى تــراجــع قيمة الـنــاتــج المحلي إلــى
النصف.
القرارات واإلجراءات لم تكن كافية لوقف االرتفاع غير
المسبوق لألسعار في األسواق المحلية.
تـشـيــر الـتـقــديــرات إل ــى تــراجــع مـعــدل نـصـيــب ال ـفــرد من
الناتج المحلي اإلجمالي إلى ما دون  %8سنوي ًا بحلول
ع ــام  2018نـتـيـجــة تــراجــع م ـعــدالت ال ـصــرف وتــراجــع
اإلنتاجية ومجمل عوامل اإلنتاج.
يساهم ذوو الدخل المحدود والفقراء والطبقة الوسطى
بما يتجاوز  %85من الضرائب والرسوم.
ُقدر حجم التهرب الضريبي السنوي قبل الحرب بنحو
« 200مـلـيــار ل.س» وت ـس ــاوي نـسـبــة  %8مــن الـنــاتــج
المحلي.
المعدَّالت الضريبية منذ عام  2003لغاية  2018نجد أن
اإلصــاح الضريبي في سورية اقتصر على تخفيضات
ضــريـبـيــة لـصــالــح الـشــركــات الـخــاصــة مـقــابــل رفـعـهــا على
الرواتب واألجور.
انخفاض نسبة كتلة الرواتب واألجور من  %34,18عام
 2011نسب ًة إلــى النفقات الـجــاريــة إلــى  %17عــام ،2019
وه ــي أدن ــى نـسـبــة وص ـلــت إلـيـهــا مـخـصـصــات الــرواتــب
واألجور من اإلنفاق الجاري.
إن ج ـم ـلــة م ــا ع ــرض ـن ــاه ل ـب ـعــض م ــا جـ ــاء ف ــي ال ـت ـقــريــر
االقـتـصــادي تـعـكــس حـجــم الـكــارثــة الـتــي أوصـلـتـنــا إليها
السياسات االقتصادية الليبرالية ،والتي لم يشر التقرير
إلى مسؤوليتها عن هذا الوضع وتم تحميل المسؤولية
األســاسـيــة لـظــروف الـحــرب والـحـصــار ومــا يـجــري في
الـجــوار ،وهــذا كـ ُّلــه صحيح ،ولكنه جــزء مــن المسببات
الـتــي نعيشها ،وكــان األمــر يحتاج إلــى مــوقــف لمجابهة
تـلــك الـمـخــاطــر الـكــارثـيــة الـتــي يـعـيـشـهــا شـعـبـنــا والـطـبـقــة
الـعــامـلــة ،فــالـتــوصـيــف ال ــذي ُق ـدّم مـهـمٌ مــن حـيــث الشكل
والـمـعـطـيــات ،وال ـح ـلــول االق ـت ـصــاديــة واإلجــرائ ـيــة الـتــي
طرحت تحت بند المقترحات والتوصيات لن تغّير من
واقــع الـحــال بـشــيء ،ألن الـحــل للمشكالت االقـتـصــاديــة
ه ــو ح ــل س ـيــاســي ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ،لـتـتـمـكــن الـطـبـقــة
العاملة وفقراء الشعب السوري من الدفاع عن حقوقهم
وحصتهم الحقيقية المنهوبة مما ينتجون ،وهذا يتطلب
برنامج ًا كفاحي ًا سياسي ًا اقتصادي ًا تتبناه الطبقة العاملة
مــن أجــل عـمـلـيــة الـتـغـيـيــر الـمـطـلــوبــة وال ـتــي مــن ضمنها،
تغيير المؤشرات االقتصادية التي ذكرها التقرير.

القضاء اإلداري يحسم الجدل أخيرًا ويطبق الدستور السوري وينصف العمال ،فبحسب رأي اإلدارة المختصة بقسم الفتوى والتشريع
في مجلس الدولة وبعد االطالع على كتاب رئاسة مجلس الوزراء ذي الرقم  1/10042تاريخ  2019/7/16فقد أعطى قسم الفتوى
والتشريع الرأي القانوني حول موضوع جواز إعادة استخدام العامل المصروف من الخدمة بعد صدور قرار قضائي بإعادته إلى العمل،
وإلغاء قرار الصرف من الخدمة ،وذلك في ضوء عدم الموافقة من الناحية األمنية على إعادته إلى عمله.
ǧأديب خالد

حـ ـي ــث جـ ـ ــاء ف ـ ــي ق ـ ـ ــرار م ـج ـلــس
الدولة التالي:
م ــن ح ـي ــث إن الـ ـمـ ــادة األرب ـع ـي ــن
مــن دسـتــور الـجـمـهــوريــة العربية
الـســوريــة نـصَّــت عـلــى ّأن (الـعـمــل
حــق لـكــل مــواطــن وواج ــب عليه،
وتـ ـعـ ـم ــل ال ـ ــدول ـ ــة عـ ـل ــى ت ــوف ـي ــره
ل ـج ـم ـي ــع الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ،وي ـت ــول ــى
الـقــانــون تنظيم الـعـمــل وشــروطــه
وحقوق العمال).
ومن حيث إن القانون األساسي
لـ ـلـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ب ـ ــال ـ ــدول ـ ــة ال ـ ـص ـ ــادر
ب ــال ـق ــان ــون رقـ ــم  50ل ـع ــام 2004
حـ ــدد ف ــي الـ ـمـ ــادة ال ـس ــاب ـع ــة مـنــه
ال ـش ــروط ال ـتــي يـتـعـيــن تــوافــرهــا
فيمن يُعيَّن في إحــدى الوظائف،
ومــن الـمـعـلــوم أن هــذه الـشــروط
هي التي يتعين توافرها بالعامل
المعاد إلى الخدمة وأنه بمراجعة
الـ ـ ـشـ ـ ــروط الـ ـ ـ ـ ـ ــواردة بـ ــالـ ـمـ ــادة
ال ـس ــاب ـع ــة ال ـس ــال ـف ــة الـ ــذكـ ــر ،فــإنــه
يتَّضح َّأن الموافقة األمنية لم ترد
ضـمــن الـشــروط الــازمــة للتعيين
بــاعـتـبــار َّأن ال ـم ـش ـرِّع ح ــدد هــذه
الـ ـش ــروط ع ـلــى س ـب ـيــل ال ـح ـصــر،
وبالتالي ،فإن األسس والمعايير
ال ـتــي خـطـهــا ال ـم ـشــرع واعـتـمــدهــا

أسـ ـ ــاسـ ـ ـ ًا لـ ـلـ ـت ــوظـ ـي ــف ال ي ـج ــوز
ال ـت ــوس ــع ف ـي ـهــا وإض ــاف ــة ش ــروط
أخرى لم يلحظها المشرع.
وفـ ـضـ ـ ًا عـ ـمّ ــا تـ ـق ــدم ف ـ ــإن ك ـتــاب
وزي ــر اإلدارة الـمـحـلـيــة والـبـيـئــة
ت ــاري ــخ  ،2018/2/20ورد فـيــه
أن ك ـت ــب ال ـس ـي ــد األم ـ ـيـ ــن ال ـع ــام
ل ــرئ ــاس ــة م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء رق ــم
/و ح /ت ــاري ــخ  2018/2/7ورق ــم
 /1/2037تـ ــاريـ ــخ 2018/2/11
ورقم  /1/2152تاريخ 2018/2/14
تـضـمـنــت أن ــه ال داع ــي لـمـخــاطـبــة
األم ــن الــوط ـنــي وال ـح ـصــول على
الموافقة األمنية لحاالت اإلعــادة
إلــى العمل ومــا يماثلها والتعيين
وال ـت ـث ـب ـي ــت والـ ـتـ ـع ــاق ــد وت ـج ــدي ــد
ال ـت ـع ــاق ــد واالسـ ـتـ ـق ــال ــة وت ـص ـف ـيــة
ال ـح ـقــوق الـتــأمـيـنـيــة لـلـعــامـلـيــن مــا
لــم ت ـرَ الـجـهــة الـعــامــة خــاف ذلــك،
ال سيما بمعرض عــاقــة صاحب
العالقة باألحداث الجارية.
األم ـ ــر ال ـ ــذي يُ ـس ـت ــدل م ـن ــه عـلــى
َّأن ال ـمــواف ـقــة األم ـن ـيــة لـيـســت من
الـ ـشـ ــروط الـ ــازمـ ــة ل ـل ـت ـع ـي ـيــن أو
اإلع ـ ــادة إل ــى ال ـع ـمــل ،ف ـض ـ ًـا عـمّــا
تـ ـقـ ــدم فـ ــإنـ ــه قـ ـي ــاسـ ـ ًا عـ ـل ــى ذلـ ــك،
ومـ ــن بـ ــاب أول ـ ــى ف ــإن ــه ال داع ــي
لـمـخــاطـبــة مـكـتــب األم ــن الــوطـنــي
والحصول على الموافقة األمنية

ف ــي حـ ــال ص ـ ــدور ح ـك ــم ق ـضــائــي
قطعي بــإعــادة الـعــامــل إلــى عمله،
باعتبار الحكم القضائي المكتسب
ال ـ ــدرج ـ ــة ال ـق ـط ـع ـي ــة هـ ــو ع ـن ــوان
الـحـقـيـقــة وواج ـ ــب ال ـت ـن ـف ـيــذ ،وأن
الـ ـم ــادة ال ـثــام ـنــة وال ـث ــاث ـي ــن بـعــد
ال ـم ـئــة م ــن دس ـت ــور ال ـج ـم ـهــوريــة
العربية السورية نصت بالبند /2/
مـنــه عـلــى أن االمـتـنــاع عــن تنفيذ
األح ـ ـكـ ــام ال ـق ـض ــائ ـي ــة أو تـعـطـيــل
تـنـفـيــذهــا جــريـمــة يـعــاقــب مرتكبها
وفق أحكام القانون.
ول ـه ــذه األسـ ـب ــاب أقـ ـ ـرَّت الـلـجـنــة
المختصة الرأي التالي:
أو ًال :إن ال ـ ـقـ ــانـ ــون األسـ ــاسـ ــي
لـ ـلـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ب ـ ــال ـ ــدول ـ ــة ال ـ ـص ـ ــادر
بــالـقــانــون رق ــم  /50/ل ـعــام 2004
ح ــدد ال ـشــروط الــازمــة للتعيين
على سبيل الحصر ولـيــس بينها
الموافقة األمنية.
ثـ ــانـ ـيـ ـ ًاَّ :إن ال ـ ـش ـ ــروط الـ ــازمـ ــة
ل ـل ـت ـع ـي ـي ــن ه ـ ــي ذات ال ـ ـشـ ــروط
الالزمة لإلعادة إلى العمل.
ث ـ ــال ـ ـث ـ ـ ًا :إن ال ـ ـح ـ ـكـ ــم الـ ـقـ ـض ــائ ــي
الـمـكـتـســب ال ــدرج ــة الـقـطـعـيــة هــو
عنوان الحقيقة وواجب التنفيذ.
إن ه ــذا ال ـق ــرار لـمـجـلــس ال ــدول ــة
ال يلغي الـمــوافـقــة األمـنـيــة ،وإنـمــا
يمكن لــه أن يمتد إلــى أي شرط

يمكن أن تضعه السلطة التنفيذية
لـعــودة الـعــامــل إلــى عـمـلــه ،بـمــا َّأن
ه ـ ــذا الـ ـشـ ــرط ل ـي ــس وارد ًا فــي
قانون العاملين األساسي بالدولة
رقم  /50/لعام .2004
وهـ ـ ـ ــذا يـ ـشـ ـم ــل بـ ــالـ ـطـ ـبـ ــع إلـ ـغـ ــاء
ال ــدراس ــات األم ـن ـيــة قـبــل الـتـعـيـيــن
وال ـت ــي تـتـبـعـهــا األج ـه ــزة األمـنـيــة
كـ ــإجـ ــراء ق ـب ــل ال ـت ـع ـي ـيــن ألن ه ــذا
اإلجــراء غير وارد فــي الـشــروط
ال ـع ــام ــة ل ـل ـت ـع ـي ـيــن الـ ـ ـ ــواردة عـلــى
سبيل الحصر في المادة السابعة
مــن قــانــون العاملين بــالــدولــة رقم
 50لعام .2004
المادة  137ليست دستورية
ك ــذل ــك ي ـص ـب ــح غ ـي ــر مـ ـشـ ــروع ال
دسـ ـتـ ــوريـ ـ ًا وال ق ــان ــون ـي ـ ًا ل ـجــوء
رئـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء إل ــى
ال ـمــادة  137مــن قــانــون العاملين
األسـ ـ ــاسـ ـ ــي ب ـ ــال ـ ــدول ـ ــة ل ـت ـس ــري ــح
الـعـمــال الــذيــن جــرى إعــادتـهــم إلى
العمل بموجب حكم قضائي ،ألن
تطبيق هذه المادة يتعارض مع
ال ـنــص ال ــدس ـت ــوري الـ ــذي يـنــص
عـ ـل ــى ّأن االمـ ـتـ ـنـ ــاع عـ ــن ت ـن ـف ـيــذ
األحكام القضائية القطعية جريمة
يعاقب عليها القانون وهي عنوان
للحقيقة وواجبة التنفيذ.

شؤون عمالية
قاسيون ـ العدد  ٩٥٦اإلثنين  ٩آذار 2020
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تمكن
تتطلع الطبقة العاملة إلى العدالة االجتماعية التي َّ
َّ
العمال في سوق العمل أن يطالبوا بنصيبهم العادل من
َّ
الثروة الوطنية التي تتحقق بفضل عملهم ،إن تحقيق
العدالة االجتماعية ذو أهمية عالية ،وخاصة مع تزايد
عدم المساواة في توزيع الثروة الوطنية ،وهو ما يشكل
تهديدًا كبيرًا وخطيرًا للتماسك االجتماعي في المجتمع
ويعيق النمو االقتصادي ،إننا نشهد اليوم وضعاً خطيرًا
من حجم النهب والفساد غير المسبوقين ،والسؤال األكثر
إلحاحاً أمام النقابات كيف يمكن لها التصدي لهذه اآلفة
الخطيرة ،وتوفير اإلمكانات لتحقيق العدالة االجتماعية
في ظل هذه الظروف األكثر تعقيدًا من أي وقت مضى؟

ǧنبيل عكام

ت ـع ـمــل م ـن ـظ ـمــة ال ـع ـم ــل ال ــدول ـي ــة مـنــذ
ت ــأس ـي ـس ـه ــا عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق الـ ـع ــدال ــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وقـ ـ ــد ع ـم ـل ــت م ـن ـظ ـمــة
الـعـمــل الــدول ـيــة عـلــى تـطــويــر مـعــايـيــر
ال ـع ـم ــل ل ـت ــوف ـي ــر نـ ـظـ ــام ع ــال ـم ــي مــن
الـ ـقـ ــواعـ ــد واألسـ ـ ـ ــس بـ ـشـ ــأن ال ـع ـمــل
وظروف وشروط العمل ،والسياسة
االجـتـمــاعـيــة الـتــي تـهــدف إلــى التغلب
ع ـلــى كــافــة أنـ ــواع ال ـم ـشــاكــل الـنــاشـئــة
عــن الـعـمــل عـلــى الـمـسـتــوى الــوطـنــي،
وهـ ـ ــذا مـ ــن إس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات مـنـظـمــة
العمل الــدولـيــة مــن أجــل الـقـضــاء على
ال ـف ـقــر ،وت ـعــزيــز الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة،
وض ـمــان تــأمـيــن الـعـمــل لـكــافــة الـنــاس
ب ـكــرامــة وس ــام ــة ،وتـتـضـمــن الـعــدالــة
االجـتـمــاعـيــة تـحـقـيــق ال ـقــواعــد الـتــالـيــة
تــأم ـيــن ال ـع ـمــل ال ــائ ــق وخ ـلــق فــرص
العمل والحماية االجتماعية ،والحق
فـ ــي ال ـع ـم ــل وال ـ ـح ـ ــوار االج ـت ـم ــاع ــي،
إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى س ـ ـيـ ــاسـ ــات ال ـت ـش ـغ ـي ــل
وسياسات العمل واألسرة ومن هذه
االتفاقيات التي أقرتها منظمة العمل

الدولية ،االتفاقية رقم  122لعام 1964
بـشــأن سياسة العمالة ،وتتعلق هذه
االتـفــاقـيــة بـ ــاإلدارة الـســديــدة وتــدعــو
إلى تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة،
وال ـت ــي ي ـخ ـتــارهــا ط ــال ــب ال ـع ـمــل بـكــل
حــريــة كـمــا تـهــدف إلــى تــوفـيــر فــرص
عـمــل لـكــافــة طــالـبــي الـعـمــل ،وسـهــولــة
الحصول على العمل ،وأن يكون هذا
الـعـمــل مـنـتـجـ ًا إلــى أقـصــى حــد ممكن،
وأن ت ـت ــوف ــر أفـ ـض ــل ف ــرص ــة مـمـكـنــة
لشغل الوظيفة الـتــي تناسب قــدرات
طـ ــالـ ــب ال ـع ـم ــل ومـ ــؤهـ ــاتـ ــه ،ب ـح ـيــث
يـكــون هــذا الـعـمــل مـنــاسـبـ ًا لــه ،بغض
النظر عن الجنس أو الدين أو الرأي
ال ـس ـي ــاس ــي أو األص ـ ــل االج ـت ـم ــاع ــي،
وص ـ ــدرت ال ـتــوص ـيــة رق ــم  169لـعــام
 1984المكملة لـهــذه االتـفــاقـيــة والتي
أ َّك ــدت عـلــى أهـمـيــة وضــع الـسـيــاســات
والـبــرامــج االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة
ال ــازم ــة لـلـنـهــوض بــالـعـمــالــة الـكــامـلــة

وال ـم ـن ـت ـجــة ،ويـنـبـغــي أن ت ـهــدف إلــى
ضمان المساواة في الفرص وسهولة
الـحـصــول على هــذا العمل والـتــدريــب
والترقي في المجال المهني.
ت ــدع ــو ال ـت ــوص ـي ــة الـ ـ ــدول ب ــاإلض ــاف ــة
إل ــى ذل ــك إل ــى ات ـخــاذ تــداب ـيــر لـتــأمـيــن
احـتـيــاجــات جـمـيــع فـئــات األشـخــاص
وخــاصــة الــذيــن ك ـث ـيــر ًا مــا يــواجـهــون
صـ ـع ــوب ــات فـ ــي الـ ـعـ ـث ــور ع ـل ــى ع ـمــل
دائ ــم ،كــالـنـســاء والـشـبــاب مــن العمال
وال ـم ـعــوق ـيــن وال ـع ـمــال الـعــاطـلـيــن عــن
العمل.
أمــا التوصية رقــم  198الـصــادرة عام
 2006بشأن عالقة االستخدام ،كان
الـ ـه ــدف م ــن هـ ــذه ال ـت ــوص ـي ــة ح ـمــايــة
ال ـع ـمــال ال ــذي ــن ي ــواج ـه ــون إش ـك ــاالت
وصـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــات فـ ـ ــي ت ـ ـحـ ــديـ ــد ع ــاق ــة
االستخدام أو عدم وجود عالقة عمل
أص ًال ،وكذلك في الحاالت التي تكون
ف ـي ـهــا ح ـق ــوق ال ـع ـم ــال غ ـيــر واض ـح ــة،

وكذلك التزامات أصحاب العمل اتجاه
ال ـع ـم ــال غ ـيــر واضـ ـح ــة ،أو ال ـح ــاالت
التي يعمل فيها أصـحــاب العمل على
إخ ـفــاء عــاقــة ال ـع ـمــل ،وع ـنــدمــا تـكــون
هـنــاك نــواقــص أو قـيــود فــي األنظمة
وال ـق ــوان ـي ــن ،أو ال ـخ ـلــل ف ــي تـطـبـيـقــه
وتؤكد التوصية على أن تكون لدى
الــدول سياسة وطنية تضمن حماية
حقيقة وفعَّالة للعمال الذين يقومون
بالعمل من خالل عالقة العمل .فالحدُّ
األدنـ ـ ـ ــى ال ـ ـع ـ ــادل لـ ــأجـ ــور وإيـ ـجـ ــاد
الـ ـمـ ـس ــاواة لـ ــدى ال ـع ـم ــال وت ـح ـس ـيــن
أدائـهــم ،فتحقيق الـمـســاواة فــي مكان
ال ـع ـمــل ل ــه ف ــوائ ــد اق ـت ـصــاديــة ك ـبــرى،
وأص ـ ـحـ ــاب ال ـع ـم ــل الـ ــذيـ ــن ي ـط ـب ـقــون
الـمـســاواة يستطيعون الــوصــول إلى
يــد عاملة أكثر تنوع ًا وأعـلــى جــودة،
والـعـمــال الــذيــن يتمتعون بالمساواة
يـ ـشـ ـع ــرون ب ـم ــزي ــد مـ ــن االسـ ـتـ ـق ــرار
االج ـت ـمــاعــي ،كـمــا َّأن االس ـت ـث ـمــار في

ال ـت ــدري ــب ال ـم ـه ـنــي ي ـم ـكــن أن ي ــؤدي
إل ــى تــأم ـيــن ج ــان ـ ٍـب م ـه ـ ٍم م ــن جــوانــب
الـ ـع ــدال ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ووجـ ـ ــود يــد
عاملة أفضل تدريب ًا وذات مستويات
أعلى فــي التشغيل .وكــانــت االتفاقية
رق ــم  156لـعــام  1981قــد أك ــدت على
إيجاد مساواة فعلية في فرص العمل
والمعاملة بين العمال من الجنسين،
وتـمـكـيــن األش ـخــاص الــذيــن يــرغـبــون
في العمل ،من ممارسة حقهم في ذلك
دون أن يتعرضوا للتمييز ،وتطالب
االتفاقية الحكومات أيض ًا األخذ بعين
االعـتـبــار احـتـيــاجــات الـعـمَّــال أصحاب
ال ـم ـس ــؤول ـي ــات ال ـعــائ ـل ـيــة ع ـنــد وضــع
وأن تــوفــر
الـسـيــاســات االجـتـمــاعـيــةْ ،
التسهيالت لخدمات المجتمع العامة
والخاصة كرعاية األطفال والخدمات
األخ ــرى لــأســرة .وأخ ـي ــر ًا ،نـقــول ال
يـمـكــن تـحـقـيــق الـتـنـمـيــة عـلــى حـســاب
العدالة االجتماعية.

الطبقة العاملة

اإلضرابات والمظاهرات في كمبوديا
فــي كـمـبــوديــا ارت ـفــع ع ــدد اإلض ــراب ــات وال ـم ـظــاهــرات بشكل
ملحوظ فــي عــام  ،2019وقــال اتـحــاد العمال الكمبودي «إن
ه ــذا االرت ـف ــاع ح ــدث عـلــى الــرغــم مــن الـقـمــع الـمـسـتـمــر الــذي
تمارسه السلطة ضد العمال الذين مُنعوا من التنظيم بحرية»
وقــال تقرير سـنــوي نشر الشهر الـمــاضــي فــي كمبوديا «إن
 75إض ــراب ـ ًا و 11مـظــاهــرة قــد نُ ـفــذت ال ـعــام الـمــاضــي مـقــارنــة
بالعام  2018الــذي نُفذ فيه  45إضــرابـ ًا وخمس مظاهرات»
وق ــال رئـيــس ات ـحــاد الـعـمــال «لـقــد اعـتــدنــا عـلــى وج ــود مـئــات
ح ــاالت اإلض ــراب ــات وال ـم ـظــاهــرات ،ويـمـكــن لـلـعـمــال مـمــارســة
حــريــات ـهــم ب ـحــريــة ،ل ـكــن األم ــر مـخـتـلــف اآلن» وق ــال «إن ــه ال
يحصي كــل اإلضــرابــات والـمـظــاهــرات فــي سـجــاتــه ،وطــالــب
ال ــوزارة بمعاملة العمال بإنصاف أثـنــاء الـنــزاعــات مــع أربــاب
«إن
عملهم» .وقــال مــديــر مجموعة حـقــوق العمال المركزية َّ
القانون الجديد جعل من الصعب على العمال ونقاباتهم تنظيم
إضرابات ومظاهرات».

إضراب عمال الشرق الجزائري
دخ ــل إضـ ــراب ع ـمــال شــركــة ال ـب ـنــاء وال ـع ـمــران لـلـشــرق
ب ـس ـط ـيــف ،أس ـبــوعــه ال ـثــانــي ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،اح ـت ـجــاج ـ ًا
على رفــض إدارة الـشــركــة االسـتـجــابــة لمطالب العمال
المهنية واالجتماعية التي وصفتها النقابة بالمهضومة،
هــذا ويستمر العمال منذ تــاريــخ الــرابــع والعشرين من
شـهــر شـبــاط الـمـنـصــرم فــي إض ــراب مـفـتــوح دعــت إليه
النقابة ،وهــددت النقابة باستمرار اإلضــراب حتى تتم
االس ـت ـجــابــة لـجـمـيــع ال ـم ـطــالــب ال ـتــي ت ـقــدمــت ب ـهــا ،وفــي
مـقــدمـتـهــا دف ــع األج ــور الـمـتــأخــرة مـنــذ أك ـثــر مــن أربـعــة
أشهر ،فيما أكد العمال أنهم على استعداد لنقل حركتهم
االح ـت ـجــاج ـيــة إل ــى أع ـلــى م ـس ـتــوى .وق ــال ــت ال ـن ـقــابــة إن
إدارة الـشــركــة تـتـبــع سـيــاســة «ال ـط ــرش ــان» ،وال تــأخــذ
مطالبنا على محمل الجد ،حيث تقوم بإجهاض جميع
ال ـم ـبــادرات ال ـتــي نـجـمــت عــن ال ـم ـفــاوضــات مــع اإلدارة
والنقابة.

السودان يرفع الحد األدنى لألجور
بعد إضــراب -دام ثالثة أيــام -قــام بــه عمال السكك
الحديدية فــي الـســودان ،عملت الحكومة السودانية
على رفع الحد األدنــى لألجور ،وأوضحت الحكومة
ّأن ال ـحــد األدن ــى وهـيـكــل األج ــور ال ـمُــوحّــد سيطبق
على جميع العاملين بالدولة ،كما قامت برفع اإلعانة
الـشـهــريــة إل ــى أل ـفــي جـنـيــه ،وال ـتــي سـتُـطـبّــق اع ـت ـبــار ًا
مــن أول آذار ،هــذا وكــان عمال السكك الحديدية في
شمال البالد وعمال وسائقو الباصات في كل أنحاء
البالد ،قد نَّفذوا إضراب ًا احتجاج ًا على ضعف األجور
وعــدم حصولهم على الـحــوافــز المجزية ،إضــافــة إلى
غياب التأمين الصحي والضمان االجتماعي ،وتسبب
اإلضـ ـ ــراب ف ــي ن ـقــص إم ـ ــداد ال ـعــاص ـمــة ال ـســودان ـيــة
الـخــرطــوم وكــافــة مــدن الـبــاد بــالـمــواد التموينية من
قمح وغـيــرهــا مــن السلع الـضــروريــة ،كما أدى كذلك
إلى فقدان في المواد البترولية كالبنزين وغيرها.

إضراب عمال حقول في اليمن
يواصل عمال حقل بئر ناصر والمناصرة
ال ـت ــاب ــع ل ـل ـمــؤس ـســة ال ـع ــام ــة ل ـم ـي ــاه ع ــدن
إضراب ًا لليوم السابع على التوالي ،وذلك
بسبب اإلج ــراءات التعسُّفية الـتــي قامت
بها اإلدارة العامة للمؤسسة العامة للمياه
ضـ ـدَّ ال ـع ـمــال ف ــي ال ـمــؤس ـســة ،ه ــذا وك ــان
قــرار اإلض ــراب الـمـفـتــوح قــد نَّـفــذه جميع
العاملين بسبب ما يتعرضون له من عدم
اسـتـجــابــة لمطالبهم وحـقــوقـهــم ،وطــالـبــوا
بمكافحة الـفـســاد الــذي يــدمــر حـقــول آبــار
الـمــاء ،كما طالب العمال السلطة المحلية
وال ـم ـح ــاف ـظ ــة ب ـت ـغ ـي ـيــر م ــدي ــر م ـح ـطــة بـئــر
ناصر ،هذا وقد وعدتهم السلطة المحلية
بتلبية مطالبهم وتأمين حقوقهم إثر هذا
اإلضراب.
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أعلن المكتب التنفيذي لنقابات العمال عن مواعيد إجراء المؤتمرات النقابية السنوية ،والتي ستبدأ
يوم االثنين في جميع المحافظات ،وهي المؤتمرات األولى بعد «االنتخابات» التي جرت مؤخرًا.
ǧعادل ياسين

ـادة تـقــاريــرهــا التي
الـمــؤتـمــرات تـقــدم ع ـ ً
تـشـيــر إل ــى واقـ ــع ال ـش ــرك ــات اإلن ـتــاج ـيــة
والخدمية ،وتتضمن التقارير أيض ًا أبرز
المطالب العمَّالية ،التي غالب ًا ما تكون قد
طرحت في مؤتمرات الدورة االنتخابية
السابقة ولم تقدم لها الحلول المطلوبة
من قبل النقابيين أعضاء المؤتمرات.
تـ ـ ـط ـ ــورات كـ ـثـ ـي ــرة حـ ــدثـ ــت ف ـ ــي واق ـ ــع
المعامل والمنشآت اإلنتاجية وكذلك في
واقــع الطبقة العاملة ،من حيث شروط
ال ـع ـمــل وم ـس ـتــوى مـعـيـشـتـهــا وحـقــوقـهــا
األخ ـ ــرى ال ـت ــي ل ــم تـ ـرَ الـ ـنُّـ ــور ،وخــاصــة
عـمــال الـقـطــاع ال ـخــاص الــذيــن يشغلون
حيز ًا ال يتناسب مع وزنهم الفعلي في
الطبقة العاملة في إطار الهيئات النقابية
المختلفة ،وبالتالي قدرتهم على توصيل
صوتهم وتقديم مطالبهم تكون أضعف
وأقــل قـيــاسـ ًا فــي التمثيل الفعلي للعمال
العاملين في قطاع الدولة.
ق ـل ـن ــا إن هـ ـنـ ــاك ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـق ـض ــاي ــا
والتطورات قد أصابت الواقع المعيشي
وال ـح ـقــوقــي لـلـطـبـقــة الـعــامـلــة ال ـســوريــة،
ف ـح ـســب ال ـت ـقــريــر االق ـت ـص ــادي ال ـم ـقــدم
ل ـل ـمــؤت ـمــر ال ـع ــام الـ ـ ــ ،27وال ـ ــذي أص ـبــح
وث ـي ـق ـ ًة م ـق ـرَّه مــن قـبــل الـمــؤتـمــر ال ـعــام،
حـيــث يــرتــب هــذا عـلــى ال ـكــوادر النقابية
صـيــاغــة الـمــواقــف الـتــي مــن خــالـهــا تــرد
الـظـلــم وال ـجــور الــذي فعلته الـحـكــومــات
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ــاقـ ـبـ ــة مـ ـ ــن خ ـ ـ ــال سـ ـي ــاس ــاتـ ـه ــا
االق ـت ـصــاديــة الـمـحــابـيــة لــأغـنـيــاء الـكـبــار

مـنـهــم وال ـص ـغ ــار ،ع ـلــى ال ـف ـق ــراء عـمــومـ ًا
وال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة خ ـص ــوص ـ ًا ،وخ ــاص ـ ًة
بمستوى معيشتهم التي تـتــردى يوم ًا
ب ـع ــد ي ـ ــوم دون أن يـ ـك ــون هـ ـن ــاك أي
أف ــق لـحـلـهــا ،وف ـق ـ ًا لــم يـطــرح مــن حـلــول
وإج ـ ـ ـ ــراءات م ـخ ـت ـل ـفــة تـ ـدّعـ ــي ال ـج ـهــات
الـطــارحــة لها أنـهــا ستكون حـ ًّا للوضع
الـمـعـيـشــي ال ـم ـعــاش ،ول ـكــن ف ــي حـقـيـقــة
األم ــر هــي ح ـلــول خُـلـبـيــة ال تــرقــى إلــى
م ـس ـت ــوى مـ ـع ــان ــاة الـ ـنـ ــاس وم ـ ــا يـجــب
ات ـخــاذه حـيــال الـنـهــب الـمـتـعــاظــم فــي كل
المطارح االقتصادية.
فـ ــي الـ ـتـ ـجـ ــارب ال ـس ــاب ـق ــة ل ـل ـم ــؤت ـم ــرات
الـنـقــابـيــة ،ي ـطــرح الـنـقــابـيــون مــا عـنــدهــم،
ويـ ـج ــري ال ـ ــرد ع ـل ــى ت ـل ــك ال ـط ــروح ــات
ب ـط ــروح ــات أخ ـ ــرى ،وتـ ـك ــون الـنـتـيـجــة
ذهــاب الـعـمــال إلــى مــراكــز عملهم بخفي
حـنـيــن ،أي دون نـتــائــج حـقـيـقـيــة ،وهــذا
الواقع و َّلــد عند العمَّال والكادر النقابي
سـنــة بـعــد أخــرى عــدم رض ـ ًا عــن الـفــائــدة
ال ـمــرجــوة بـحـضــور ال ـمــؤت ـمــرات ،طــالـمــا
ال يـتـمـكــن ال ـع ـمــال مــن ان ـت ــزاع مـطــالـبـهــم
ال ـتــي ي ـك ــررون طــرح ـهــا ،وك ــان الـتـعـبـيــر
عن عدم الرضا مغادرة قاعات المؤتمر
فـ ـ ــرادى م ـم ــا ي ـض ـطــر رئ ــاس ــة ال ـمــؤت ـمــر
الطلب بعدم المغادرة ،أو إقفال األبواب
ح ـتــى ال ي ـخــرج أحـ ــد ،وه ـ ــؤالء جـمـيـعـ ًا
أع ـضــاء مــؤتـمــر ويـمـثـلــون ال ـع ـمــال وفـقـ ًا
لقانون التنظيم النقابي ،ومن المفترض
ف ـي ـه ــم ال ـم ــواج ـه ــة وال ـ ـص ـ ــراع مـ ــن أج ــل
ح ـقــوق ال ـع ـمــال وال ــدف ــاع ع ــن مـنـشــآتـهــم
الـتــي يعملون فـيـهــا ،ولـكـنَّ الـشـكــل الــذي

يـ ـعـ ـب ــرون ف ـي ــه عـ ــن ع ـ ــدم رضـ ــاهـ ــم هــو
الخروج والخروج فقط.

الحكومة
عبر لجنتها
االقتصادية
إلصالح القطاع
العام تطرح
الكثير من
الحلول التي في
جوهرها ليس
إصالح القطاع
العام الصناعي
والزراعي

نعرج على التجربة السابقة
لماذا ِّ
؟ ولماذا نذكر بما كان يجري؟
ال ـم ـتــابــع ل ــإع ــام ال ـن ـقــابــي س ـي ـجــد فـيــه
الكثير من الكالم حول اإلنجازات التي
تـحـقـقــت ،ول ـك ـنَّ ال ـس ــؤال ال ــذي نـطــرحــه
كـيــف انـعـكـســت تـلــك «اإلن ـج ــازات» على
م ـس ـتــوى مـعـيـشــة ال ـع ـم ــال؟ وك ـيــف هــو
ال ـع ـمــل ف ــي ال ـم ـعــامــل ال ـقــائ ـمــة م ــن حـيــث
ال ــوض ــع اإلن ـت ــاج ــي وال ـح ــواف ــز وتــأم ـيــن
ال ـ ـم ـ ــواد األولـ ـ ـي ـ ــة ،وت ـش ـغ ـي ــل خ ـط ــوط
اإلن ـتــاج وتــوفــر الـطــاقــة الــازمــة لعملية
التشغيل؟
ال ـح ـك ــوم ــة ع ـب ــر ل ـج ـن ـت ـهــا االق ـت ـص ــادي ــة
إلص ــاح ال ـق ـطــاع ال ـع ــام ،ت ـطــرح الـكـثـيــر
م ــن ال ـح ـلــول ال ـتــي ف ــي جــوهــرهــا لـيــس
إصالح القطاع العام الصناعي والزراعي
المختلف على شكل اإلصالح المطلوب
إنـجــازه ،الحكومة عبر وزارة الصناعة
لــدي ـهــا خ ـطــة إص ـ ــاح ،وأعـ ـض ــاء الـلـجـنــة
لديهم مقترحاتهم المختلفة الـتــي تؤكد
عـ ـل ــى ض ـ ـ ـ ــرورة اإلص ـ ـ ـ ــاح م ـ ــن خ ــال
ال ـت ـش ــارك ـي ــة مـ ــع الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخـ ــاص أو
الــرأسـمــال األجـنـبــي أو عـلــى نـظــام bot
كما طرح وزير المالية.
إذ ًا ،واقع شركات الدولة هو مدار بحث
وجــدال ،وهنا تكمن مسؤولية النقابات
والكوادر النقابية في كيفية ليس الدفاع
عـ ــن قـ ـط ــاع الـ ــدولـ ــة ب ــاع ـت ـب ــاره رك ـي ــزة
أســاسـيــة فــي تـحـقـيــق الـتـنـمـيــة المطلوبة
التي ستؤمن حاجات الشعب السوري
ل ـي ـســت اآلنـ ـي ــة ف ـق ــط ،ب ــل الـمـسـتـقـبـلـيــة،
وأيـضـ ًا فــي كيفية تـطــويــره مــن الناحية
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة ع ـب ــر ت ــأم ـي ــن ال ـ ـمـ ــوارد

ال ـض ــروري ــة ،وال ـكــاف ـيــة لـعـمـلـيــة الـتـجــديــد
والتطوير وتخليصه من شوائب النهب
وال ـف ـســاد ال ـتــي ع ـشّ ـشــت ب ــه م ـنــذ عـقــود
لـتـجـعـلــه عــديــم ال ـقــدرة عـلــى أداء مـهــامــه
السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
ال ـق ـض ـي ــة األخ ـ ـ ــرى الـ ـه ــام ــة ال ـم ـف ـت ــرض
ال ـ ـت ـ ـصـ ــدي ل ـ ـهـ ــا ،ه ـ ــي قـ ـضـ ـي ــة األجـ ـ ــور
المتناسبة مــع ارتـفــاعــات األس ـعــار التي
أشار إليها التقرير االقتصادي من حيث
تحميل األجــور للضرائب غير المبررة
وال الـمـقـنـعــة ،مـمــا يـفـقــد األج ــور قيمتها
الـفـعـلـيــة زيـ ــادة عـلــى مــا تـفـعـلــه األس ـعــار
المرتفعة ،وزيادة األجور المراد النضال
م ــن أج ـل ـهــا ل ـهــا مــؤشــرات ـهــا االق ـت ـصــاديــة
والسياسية ،حيث ستمول الــزيــادة من
مـصــادر غـيــر الـمـصــادر الـتــي تـعـمــل على
أساسها الحكومة من فروقات األسعار،
أي من مصادر النهب الكبرى وهذا فعل
سياسي إذا ما استطاعت الطبقة العاملة
تحقيقه ،ألنه سيعدل من موازين القوى
لصالح الطبقة العاملة في حال استخدم
ال ـع ـمــال حـقـهــم ال ــدس ـت ــوري ف ــي ان ـتــزاع
حقوقهم بما فيها حقهم بأجور عادلة.
َّإن الـمــؤتـمــرات الـنـقــابـيــة فــي حــال كانت
مستندة إلى دعم الطبقة العاملة ستتمكن
الـ ـكـ ــوادر ال ـن ـقــاب ـيــة م ــن طـ ــرح ق ـضــايــاهــا
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة وه ـ ــي واث ـ ـقـ ــة مـ ــن إم ـك ــان ـي ــة
تحقيقها كــون الطبقة العاملة تعبِّر عن
تلك المصالح عبر من هم مفترض أنهم
يمثلونها فــي هــذه المنابر الـهــامــة ،وفي
غيرها من األماكن التي يمكن أن تكون
مكان ًا صالح ًا لطرح المطالب «المعامل»
مث ًال ،وإذا جرى خالف ذلك فإن الهَّوة
ستزداد بين العمال والنقابات ،وستجد
ال ـط ـب ـق ــة ال ـع ــام ـل ــة ط ــري ـق ـه ــا ف ــي ان ـت ــزاع
مطالبها وحقوقها.
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االقتصاد العالمي يكف عن أن يكون غربياً
تمثل التغيرات التي تطرأ على االقتصاد
العالمي واحدة من أهم المؤشرات على
تغير ميزان القوى الدولي ،فيما يلي،
نستعرض ثالثة من هذه المؤشرات التي
تدعم الحقيقة القائلة بانتقال مركز ثقل
االقتصاد العالمي من الغرب إلى الشرق،
وتحديدًا الصين التي حققت خالل العقود
الماضية قفزات واسعة ،متجاوزة في
العديد من المجاالت نظراءها في الغرب.

اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ )(PPP

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
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في الرسم البياني األول ،يمكننا أن نــرى أن
حصة الواليات المتحدة األمريكية من الناتج
المحلي اإلجمالي العالمي قد بدأت باالنخفاض
بـشـكـ ٍـل ح ــاد مـنــذ مـطـلــع ال ـقــرن ال ـحــالــي ،بينما
استطاعت الصين فــي عــام  2013أن تتجاوز
في حصتها حصة الــواليــات المتحدة .كما أن
صعود االقتصاد الهندي ،الذي نما ببطء في
الفترة ما بين  1992و ،2002وبوتيرة أسرع
مــن  2002إل ــى  2019وص ــو ًال إل ــى  %19يـعـدُّ
مؤشر ًا آخــر ًا على انتقال مركز ثقل االقتصاد
العالمي إلى آسيا.
وبطبيعة الحال ،يشكل الناتج المحلي اإلجمالي
مؤشر ًا واحد ًا فقط من بين مؤشرات كثيرة،
حيث أن التطور التكنولوجي قــد رفــع كثير ًا
م ــن أه ـم ـيــة م ــؤش ــر ح ـصــص ال ـ ــدول م ــن عــدد
براءات االختراع المسجلة .وفي هذا اإلطار،
يـتـيــح لـنــا الــرســم الـبـيــانــي ال ـثــانــي أن نــاحــظ
أن مــا حققته الـصـيــن مـنــذ عــام  2002يتعدى
كونه مجرد قفزة ليش ّكل انقالب ًا حقيقي ًا على
الـمـسـتــوى الـتـكـنــولــوجــي وبـ ــراءات االخ ـتــراع
ال ـتــي كــانــت ال ـمــراكــز األولـ ــى فـيـهــا ح ـكــر ًا على
الواليات المتحدة واليابان ألكثر من أربعين
عــام ـ ًا .وي ـقــدر الـعــديــد مــن ال ـخ ـبــراء أن تـجــاوز
الصين لـلــواليــات المتحدة فــي عــام  2011من
حيث عــدد بــراءات االخـتــراع ،ال يماثله شيء
في النطاق التاريخي ســوى تجاوز الواليات
المتحدة لبريطانيا في بدايات القرن العشرين،
عندما بدأت أولى إرهاصات انهيار اإلمبريالية
الـبــريـطــانـيــة .وف ــي ذل ــك مــؤشــر آخ ــر عـلــى أن
عملية االبتكار التكنولوجي قد أخذت بدورها
تنتقل أيض ًا نحو الشرق.
وعندما تشكلت مجموعة دول «بريك» (وذلك
ق ـبــل ان ـض ـم ــام ج ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا) ،ل ــم ت ـكــن قــد

16.0%

تـجــاوزت بعد عتبة ال ــ %20من الناتج المحلي
اإلجمالي العالمي ،بينما كانت مجموعة السبع
ال ـك ـبــار ال ـتــي ت ـقــودهــا ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة قــد
بـلـغــت حــوالــي  %43مــن ه ــذا ال ـنــاتــج .غـيــر أنــه
في السنوات التالية ،أخذت الحصص تتبدل،
إذ تمثل مجموعة «بريكس» اليوم ما يقارب
 ،%35بينما انخفضت حصة مجموعة السبعة
الكبار إلى حدود الـ.%30
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اتفاق موسكو« :قطة سوداء م ّرت بيننا»،

نقلت صحيفتا تقويم ( )Takvimواألخبار ( )Haberlerالتركيتان ،ومصادر تركية
أخرى ،جملة تصريحات أدلى بها أردوغان للصحفيين أثناء عودته من روسيا .ضمن
هذه التصريحات ،وصف أردوغان العالقة الروسية التركية وما تعرضت له في الفترة
األخيرة قائ ًال« :قطة سوداء مرت بيننا»...
ǧسعد صائب

لم يعجب التصريح المشار إليه وسائل اإلعالم
الغربية ،ولذا فإنّها غضت الطرف عنه نهائي ًا.
ومـعـلــومٌ أن معتقدات شعبية شرقية ،بما في
ذل ــك روس ـيــة وتــرك ـيــة ،تـفـســر ح ــدوث خــافٍ
بأن قطة سوداء
مفاجئ بين صديقين مقربين ّ
م ـرّت بينهما؛ حيث تمثل القطة الـســوداء في
ه ــذه ال ـم ـع ـت ـقــدات رم ــز ال ـف ـت ـنــة والـ ـشـ ــر ...وال
يحتاج الـمــرء إلــى جهدٍ كبي ٍر ليعرف أيّــة قطة
سوداء هي المعنية بالحديث!
جوهر االتفاق
تــدقـيــق الـنـظــر فــي الـخــرائــط والـبـنــود المرافقة
لــاتـفــاق «ال ـجــديــد» ،تـسـمــح لـلـنــاظــر بــالــوصــول
إلى مجموعة استنتاجات أوّلها وأهمها ،هو أن
االتفاق ليس جديد ًا؛ بل هو بروتوكول إضافي
تفصيلي ضمن تطبيق اتـفــاق سوتشي نفسه
الموقع في  17أيلول  .2018فاتفاق سوتشي
نفسه ،كان قد وضع مهمتين أساسيتين ،فتح
الطريقين  M5و ،M4والتخلص من التنظيمات
المصنفة إرهابية ،وفق ًا لألمم المتحدة ومجلس
األمن الدولي ،وعلى رأسها «النصرة ،حراس
الـدِّيــن ،اإلســامــي التركستاني» .البروتوكول
اإلض ـ ــاف ـ ــي بـ ـهـ ــذا الـ ـمـ ـعـ ـن ــى ،ي ـم ـث ــل ت ــوض ـي ـح ـ ًا
للخطوات التي ينبغي تنفيذها ضمن المرحلة
ال ـقــري ـبــة ال ـقــادمــة ل ـلــوصــول إلن ـج ــاز ســوتـشــي
كام ًال ،بعد أن تمّ إنجاز أجزاء منه خالل السنة
والنصف الماضية.
هذا المعنى كان واضح ًا في بنود البروتوكول
ب ـم ـقــارن ـت ـهــا م ــع ب ـن ــود س ــوت ـش ــي ،وك ــذل ــك فــي
التصريحات الروسية التي تلت االتفاق؛ حيث
أع ـل ـنــت الـمـتـحــدثــة الــرس ـم ـيــة بــاســم الـخــارجـيــة
ال ــروس ـي ــة م ــاري ــا زاخـ ــاروفـ ــا ،ص ـبــاح األحـ ــد 8
آذار ،أن ــه «ت ــم فــي سـيــر مـبــاحـثــات الــرئـيـسـيــن
الــروســي والتركي إنـجــاز كــل مــا هــو ضــروري
كــي تـتـحــرك تــركـيــا عـلــى طــريــق تنفيذ اتـفــاقــات
ســوتـشــي» ،وأوضـحــت أن «هــدف المباحثات

ل ــم ي ـكــن ي ـك ـمــن ف ــي وضـ ــع ات ـف ــاق ــات مـلـمــوســة
وتوثيقها كـتــابـيـ ًا ،بــل مــراجـعــة جــدول األعـمــال
بـمـجـمـلــه خ ـطــوة إث ــر خ ـطــوة م ــن أج ــل إع ــادة
إط ــاق تـلــك االتـفــاقــات الـتــي تــم الـتــوصــل إليها
قـبــل سـنــة ونـصــف الـسـنــة» .وخـتـمــت بــالـقــول:
«يـتــوجــب عـلــى مـبــاحـثــات رئـيـســي الـبـلــديــن أن
تدفع نحو األمــام االتفاقات متعددة األشكال،
مـثــل عـمـلـيــة أس ـتــانــا واإلص ــاح ــات الـسـيــاسـيــة
الداخلية التي تهدف سورية إلى إجرائها» .بما
يــؤكــد االرت ـبــاط الـعـمـيــق بـيــن م ـســارات أستانا
وسوتشي وبين تنفيذ القرار  ،2254الذي لم
يغب عــن أيِّ اتـفــاق عقدته روسـيــا أو تصريح
أدلت به بخصوص األزمة السورية ،وبوصفه
الهدف النهائي الواجب التحقيق.
القطة السوداء
بــالـعــودة إلــى حــديــث القطة ال ـســوداء ،ال ضير
مــن اس ـتــذكــار بـعــض األف ـكــار الـتــي وردت في
الـعــدد الـمــاضــي مــن «قــاسـيــون» بشكل خــاص،
وف ــي مـجـمــل األع ـ ــداد ال ـمــاض ـيــة ال ـتــي ص ــدرت
خالل مرحلة «مرور القطة السوداء».
أك ــدت اف ـت ـتــاح ـيــات قــاس ـيــون ،وك ــذل ــك مــوادهــا
ـاض نحو
الداخلية ،على ّأن اتفاق سوتشي مـ ٍ
وأن عـمـلـيــة أسـتــانــا لــن تـتــأثــر
الـتـنـفـيــذ ال ـكــامــلّ ،
بــالـخــاف المضخَّم الـجــاري ،بــل ستخرج منه
أكثر قوة وثبات ًا .في الوقت نفسه ،كان اإلعالم
الغربي والمسؤولون الغربيون واألمريكيون
بـشـكــل خ ــاص ،ومـعـهــم كــالـعــادة الـبــريـطــانـيــون
وال ـف ــرن ـس ـي ــون ،ي ـت ـب ــارون ف ــي ت ـق ــدي ــم أف ـضــل
صياغة ممكنة ألوراق نعي أستانا ،بل وأكثر
من ذلــك يراهنون على انــدالع ما يشبه حرب ًا
مباشرة بين روسيا وتركيا.
يمكننا فــي الـسـيــاق ،أن نـتــذ َّكــر (بـقــدر ال بأس
به من الشماتة والسخرية) تصريحات مندوبة
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ــي مـجـلــس األمـ ــن كـيـلــي
كرافت يــوم  28شباط الماضي ،خــال جلسة
طارئة لمجلس األمن الدولي بعد حادثة مقتل
الـجـنــود األت ــراك« :هــذا الـهـجــوم األخـيــر يجب

بات بإمكاننا اليوم
إن جملة
القول ّ
عمليات التوتير
التي جرت بين
الروس واألتراك
كانت تمهيداً ضمن
سيناريو تفجيري
شامل

أن يمثل نـهــايــة حتمية لصيغة أسـتــانــا ،وهــذه
الـصـيـغــة فــاشـلــة ،ال يـمـكــن إصــاحـهــا وال يمكن
ال ـت ـعــويــل عـلـيـهــا لـنـتــوصــل إل ــى وق ــف إلط ــاق
النار».
التصريح أعاله ،وكذلك التصريحات البريطانية
والفرنسية المشابهة ،باتت بعد اتفاق موسكو،
وبـحــق ،مـحـ ًا للتندُّر والـسـخــريــة .مــع ذلــك ،ال
بـدَّ لنا مــن وضــع األمــور فــي سياقها ،وهــو ما
حــاولــت فـعـلــه قــاس ـيــون خ ــال ال ـعــدد الـمــاضــي
بشكل خــاص فــي الـمــادة المعنونة «واشنطن
تـقـفــز ف ــرح ـ ًا وم ــن ث ــم ج ـن ــون ـ ًا ...ودائـ ـمـ ـ ًا عـلــى
هامش أستانا».
فــي ال ـم ــادة ال ـم ـشــار إل ـي ـهــا ،ج ــرى تــوضـيــح ّأن
مجرد إعالن واشنطن عن «وفاة أستانا» ،في
الوقت الــذي تصر فيه روسيا وتركيا وإيــران
على أن العملية ال تزال حيّة رغم ما تتعرض
لــه مــن مـشـكــات ،هــو تعبير عــن فـقــدان األمــل
بث الفرقة بين صفوف الثالثي،
األمريكي من ّ
أي تعبير عــن اسـتـيـعــاب واشـنـطــن أنّـهــا مــرت
(كقطة سوداء) بين الثالثي وفشلت في إلقاء
لعنتها عليهم؛ ذلــك ّأن إعــان عــداء شامل أليِّ
تحالف مــن أيِّ نــوع ،يعني فـقــدان مــن يعادي
هذا التحالف وسائل العمل ضد من داخله.
أبعد من ذلك...
بــات بإمكاننا الـيــوم الـقــولّ ،إن جملة عمليات
الـتــوتـيــر ال ـتــي ج ــرت بـيــن الـ ــروس واألتـ ــراك،
كانت تمهيد ًا ضمن سيناريو تفجيري شامل.
ضـمــن عـمـلـيــات الـتــوتـيــر األس ــاس ــي ،تـلــك الـتــي
أدت إلــى مقتل الجنود األت ــراك ،وكــذلــك مقتل
الضباط الروس األربعة مطلع شباط ،وغيرها
مــن الـعـمـلـيــات .هــذه الـعـمـلـيــات كــانــت مرسومة
بطريقة محددة ،وبيد القطة السوداء ،وليس
مهم ًا هنا من كان المنفذ المباشر لهذه العمليات،
بل األهم من وفر لها السياق المناسب بحيث
تـبــدو عـفــويــة وعـشــوائـيــة .الـسـيـنــاريــو األشـمــل
في تقديرنا ،كان ّأن يرتفع حجم التوتير فوق
عتبة ال يمكن الرجوع عنها ،بما يــؤدي ليس
إلى قتل المزيد من الجنود والضباط الروس
واألتراك على األرض السورية فحسب ،بل أن
ينتقل التوتر إلى الداخل التركي ،وصو ًال إلى
انـقــاب جــديــد يسمح لواشنطن بــإعــادة تركيا
إلــى حظيرة الـنــاتــو ،ويسمح تالي ًا بتدمير كل

ما جرى العمل عليه خالل السنوات الماضية
الستيعاب إرهاب واشنطن وإنهائه ولتطويق
حرائقها وإخمادها.
النصرة وطالبان
لــدى الـتـعــامــل مــع أفـعــال الـقـطــة ال ـســوداء ،فـ ّـإن
م ــن ال ـس ــذاج ــة ال ـم ـط ـل ـقــة ال ـت ـع ــاط ــي ب ـخ ـفــة مــع
تصريحات المبعوث األمريكي جيمس جيفري
ح ــول ال ـن ـصــرة ،وال ـتــي ل ـوّح ضـمـنـهــا بــإمـكــانـيــة
رفــع الصفة اإلرهــابـيــة عنها .وكــذلــك األمــر مع
اسـتـجــابــة الـجــوالنــي لـتـصــريـحــات جـيـفــري في
المقابلة التي أجرتها معه «مجموعة األزمــات
الدولية  .»ICGيمكن الرجوع في هذا اإلطار
إلــى مــادة نشرت في العدد  954من قاسيون
بعنوان «المسرحية الكوميدية الكاملة للثالثي:
جيفري ،مالي ،جوالني!».
تـلـمـيـحــات ج ـي ـفــري ،ت ـك ــررت ع ـلــى ل ـســانــه هــو
نـفـســه ،وعـلــى لـســان أع ـضــاء فــي فــريـقــه خــال
اشتراكهم في منتدى حــواري في اسطنبول،
في يوم لقاء بوتين وأردوغــان .وعبّر أحدهم
صراحة إجابة عن سؤال عن معنى تصريحات
ج ـي ـف ــري قـ ــائـ ـ ًا« :ال ي ـم ـك ـن ـنــا ال ـق ـب ــول بــإب ـقــاء
النصرة ذريعة بيد الروس».
ولكي ال تكون تفسيراتنا القائلة بأن واشنطن
تسعى سعي ًا محموم ًا إلى حماية النصرة ومن
خــالـهــا حـمــايــة ح ــراس ال ـدِّي ــن والـتــركـسـتــانــي
وأش ـب ــاه ـه ـم ــا ،م ـع ـل ـقــة ف ـق ــط ع ـل ــى ت ـصــري ـحــات
جيفري وفريقه الملغَّمة ،وعلى مقابلة روبرت
مايلي مع الجوالني ،يمكننا أن نضيف إليهما
ما جاء في نص االتفاق المو َّقع في قطر يوم
 29شـبــاط بـيــن الــواليــات الـمـتـحــدة وطــالـبــان.
االتـ ـف ــاق بـمـجـمـلــه يُ ـظ ـهــر ّأن طــري ـقــة تـعــريــف
واش ـن ـط ــن ل ــإره ــاب ل ـي ـســت م ـســألــة انـتـقــائـيــة
ومـصـلـحـيــة ف ـح ـســب ،ب ــل ووق ـح ــة ف ــوق ذل ــك.
ولكي ال ندّعي على األمريكان بما ليس فيهم،
يـمـكـنـنــا أن نـسـتـشـهــد بـكـلـمــاتـهــم ه ــم أنـفـسـهــم:
«ض ـم ــان ع ــدم اس ـت ـخ ــدام األراض ـ ــي األف ـغــان ـيــة
م ــن ق ـبــل م ـج ـمــوعــات أو أش ـخ ــاص اإلرهـ ــاب
الدولي ضد أمــن الــواليــات المتحدة األمريكية
وحلفائها».
بمنتهى الوقاحة والوضوح :المهم هو ضمان
ّأل يتم استخدام أفغانستان من قبل اإلرهاب
ضد الواليات المتحدة وحلفائها ،وفقط .األمر

ملف (سورية )2020
قاسيون ـ العدد  ٩٥٦اإلثنين  ٩آذار 2020

www.kassioun.org

القافلة تتابع سيرها ...واشنطن وعمالؤها ينبحون!
ال ــذي يـتـضـمــن عـبــارتـيــن غـيــر مـنـطــوقـتـيــن-1 :
«اإلرهــاب بذاته ليس مشكلة»« -2 ،المشكلة
حين يستخدم ضــدنــا ،ولـكــن ْإن استخدم ضد
أعدائنا فال مشكلة في ذلك ،بل إننا نشجع على
ذلك».
فــي ض ــوء ه ــذه ال ـشــواهــد وغ ـيــرهــا ،ي ـغــدو من
الـحـمــق تجنب االسـتـنـتــاج الــواضــح :الــواليــات
المتحدة كانت وال تــزال داعمة لإلرهاب على
العموم ابتدا ًء من «مقاتلي الحرية» ووصو ًال
إلى داعش والقاعدة والنصرة ومشتقاتها.
«منطقة آمنة»
يــوم لـقــاء بــوتـيــن وأردوغ ـ ــان ،وإن اتـضــح ّأن
«أسـتــانــا لــم تـمــت» وكــذلــك ســوتـشــي ،بــات من
ال ـضــرورة بـمـكــان تغطية خيبة األمــل الغربية
عبر الــدفــع نحو مـخــرج مــا مــن الـمــأزق الـمــذل.
وهـنــا تـبـرَّعــت هــولـنــدا عـبــر وزي ــر خــارجـيـتـهــا،
السـتــرجــاع مصطلح بــائــد« :المنطقة اآلمـنــة».
وب ـ ــدأت ح ـف ـلــة تـصـفـيــق ج ـمــاعــي ش ــارك ــت بـهــا
األيدي الصغيرة لبعض المتشددين السوريين،
لعل وعسى يجري تسخين األجواء من جديد،
وح ـ ــرف األنـ ـظـ ــار ع ــن ح ـج ــم خـ ـس ــارة ال ـق ـطــة
السوداء التي ارتدت لعنتها عليها .ناهيك عن
الفيتو األمريكي الــذي استخدمته هــذه المرة
ضد وقف إطالق النار «جكارة بالطهارة!»...
بـيــن الـمـصـفـقـيــن مــن أخ ــذ مـنــه ال ـهــذيــان مــأخــذ ًا
بــالـغـ ًا ،فــراح يتحدث عــن منطقة حظر جــوي،
كتفسير لطرح المنطقة اآلمـنــة .بل وأكثر من
ذلــك رأى رئـيــس االئ ـتــاف «ال ـم ـعــارض»ّ ،أن
«روس ـي ــا وإي ـ ــران ون ـظ ــام األسـ ــد ال يـفـهـمــون
ســوى لغة الـقــوة كمبدأ للمفاوضات» ،مضيف ًا
«ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األمــري ـك ـيــة قـ ــادرة عـلــى
التحدث معهم بذات اللغة».
وبدوره ،أطلق السيد نصر الحريري ،الرئيس
مـنـتـهــي الـصــاحـيــة لـهـيـئــة ال ـت ـفــاوض ،سلسلة
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تغريدات تصب في خانة القطة ذاتها« :نظام
األسد مجرم وال خالف في ذلك ولكن تحميل
الـنـظــام مـســؤولـيــة مــا يـجــري فــي ســوريــة من
تصعيد حالي ًا ال يكفي .روسيا هي من تتحمل
ال ـجــزء األك ـبــر مــن الـمـســؤولـيــة هــي مــن تــديــر
ال ـم ـعــركــة وب ــدون ـه ــا ال ـن ـظــام ال يـسـتـطـيــع فـعــل
شيء ،وروسيا هي من قصفت القوات التركية
سواء تم ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر».
ليست مصادفة على اإلطــاقّ ،أن تصريحات
«مـ ـع ــارضـ ـي ــن شـ ــرسـ ـيـ ــن» مـ ــن ط ـ ـ ــراز ال ـس ـيــد
الحريري ،تالقت في مضمونها ،بل وتطابقت،
وربما للمرة األلــف ،مع تصريحات متشددين
عـلــى الـضـفــة الـمـقــابـلــة اع ـت ـبــروا أنّ ـهــم مــؤيــدون
ألس ـتــانــا لـكـنـهــم ي ــرون ّأن تــركـيــا ال م ـكــان لها
ضمنها! كمن يقول إنه مؤيد للماء المركب من
ذرت ــي هــدروج ـيــن وذرة أوكـسـجـيــن ،ولكنهم
يعترضون على وجــود ذرة أوكسجين ضمن
تركيبته!
جوهر المسألة
م ـس ــار أس ـت ــان ــا ،وس ــوت ـش ــي ض ـم ـن ـ ًا ،وك ــذل ــك
الـلـجـنــة الــدسـتــوريــة ،كـلـهــا تـتــاقــى فــي كونها
األرض ـيــة الـعـمـلـيــة الـتــي سيبنى فــوقـهــا تنفيذ
كامل وشامل للقرار  .2254وهذا القرار يعني
أم ــور ًا كـثـيــرة ،عـلــى رأسـهــا اسـتـعــادة الشعب
ال ـس ــوري ح ـقــه ف ــي ت ـقــريــر م ـص ـيــره بـنـفـســه،
ويعني تالي ًا إنهاء الحريق السوري ،وحرمان
أولئك الذين يدفئون عظامهم الهرمة الباردة
ع ـل ــى ن ـ ـ ــاره ،سـ ـ ــواء مـ ــن ال ـف ــاس ــدي ــن ال ـك ـب ــار
والمتشددين على الساحة السورية بمختلف
انتماءاتهم ،أو على المستوى الدولي ،حيث
القوة العظمى المتقهقرة والمتراجعة والتي
تريد تثبيت التاريخ ومنعه من التحرك قدم ًا
م ـخــافــة أن ت ـك ـسّــر عـجـلـتــه الـضـخـمــة عـظــامـهــا
المترققة.

«قطة سوداء مرت بيننا»
خالل عودته إلى تركيا من موسكو ،تحدث الرئيس التركي إلى الصحفيين مقيماً
العالقات التركية الروسية بالقول« :قد تكون هنالك حاالت صعود وهبوط في
العالقات مع روسيا .أعتقد أن قططاً سوداء قد أتت من مكان ما ،ومرت بيننا ،تم
توفير وقف إلطالق النا ،سنكون على اتصال مع بوتين ،وسوف نتدخل حين تندلع
مشاكل».
ǩمصدر -صحيفتا تقويم واألخبار التركيتان

زاخاروفا  -المباحثات الروسية التركية
يجب ان تسهم في دفع االتفاقات حول سورية

بيان الخارجية الروسية حول
لقاء بوغدانوف -جميل

وافقت روسيا وتركيا على عدة نقاط وهي:
 .1وقــف كــل األع ـمــال الـقـتــالـيــة عـلــى خــط الـتـمــاس الـقــائــم في
منطقة إدلب لخفض التصعيد اعتبارا من  00:01من يوم 6
آذار عام .2020
 .2إنشاء ممر آمن عرضه  6كيلومترات شماال و 6كيلومترات
جنوبا من الطريق « ،»M4ليتم تنسيق المعايير الدقيقة لعمل
الممر اآلمن عبر قنوات االتصال بين وزارتي الدفاع لالتحاد
الروسي والجمهورية التركية في غضون  7أيام.
 .3بــدء الــدوريــات الروسية التركية المشتركة يــوم  15آذار
 2020عـلــى طــول الـطــريــق « ،»M4مــن بـلــدة تــرنـبــة الــواقـعــة
على بعد كيلومترين مــن مدينة ســراقــب ووصــوال إلــى بلدة
عين الحور.

اعـلـنــت الـمـتـحــدثــة الــرسـمـيــة بــاســم الـخــارجـيــة الــروسـيــة مــاريــا زاخــاروفــا انــه تــم فــي سير
مباحثات الرئيسين الروسي والتركي انجاز كل ما ضروري كي تتحرك تركيا على طريق
تنفيذ اتفاقات سوتشي.
وقالت زاخاروفا في تصريح لقناة روسيا  ٢٤التلفزيونية انه تم فعل كل ما هو ضروري
لذلك .
واوض ـحــت زاخــاروفــا ان هــدف الـمـبــاحـثــات لــم يـكــن يـكـمــن فــي وضــع اتـفــاقــات ملموسة
وتوثيقها كتابيا بــل مراجعة جــدول االعـمــال بمجمله خطوة اثــر خطوة مــن اجــل اعــادة
اطالق تلك االتفاقات التي تم التوصل اليها قبل سنة ونصف السنة .
واضافت يتوجب على مباحثات رئيسي البلدين ان تدفع نحو االمام االتفاقات متعددة
األشـكــال مـثــل عملية اسـتــانــا واالصــاحــات السياسية الــداخـلـيــة الـتــي تـهــدف ســوريــة الــى
اجرائها.

استقبل الممثل الـخــاص لرئيس االتحاد
الروسي لدول الشرق األوسط وإفريقيا،
نائب وزيــر الخارجية الــروســي ميخائيل
بــوغــدانــوف /مـمـثــل ق ـيــادة جـبـهــة التغيير
وال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــر ،رئ ـ ـيـ ــس مـ ـنـ ـص ــة م ــوس ـك ــو
للمعارضة السورية د.قدري جميل.
ج ــرى خ ــال االج ـت ـمــاع مـنــاقـشــة الــوضــع
الـ ـعـ ـسـ ـكـ ــري -الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـنـ ــاشـ ــئ فــي
ســوريــة ،وآف ــاق تـقــدم الـعـمـلـيــة السياسية
ب ـق ـيــادة ال ـســوري ـيــن وف ـق ـ ًا ل ـق ــرار مـجـلــس
األمن .2254
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لقاء مع تروي روسل :حول االحتجاجات ضد العنف العنصري من قبل الشرطة في
الواليات المتحدة األمريكية ،وعن حركة «(”Black lives matterحياة السود
مهمة) ،عن سياسة الهوية وسياسة الطبقة ،عن إرث حركة النمور السود ،وفيما إذا
كان بيرني ساندرز قادرًا أن يصبح رئيساً للواليات المتحدة األمريكية.

ǧترجمة :ديما النجار
Ǩمورغ :منذ أكثر من خمس سنوات قتل في
مدينة أمريكية صغيرة تدعى فيرغسون
شاب أفــرو -أمريكي مراهق يدعى ميشيل
بــروان على يد شرطي أبيض .نتيجة لذلك
تطورت حركة احتجاجية ضد عنف الشرطة
العنصري .لقد كنت في االحتجاجات منذ
البداية .كيف تطورت الحركة االحتجاجية؟

روسـ ــل :ف ــي ال ـبــدايــة كــانــت ك ــواح ــدة م ــن تـلــك
االحتجاجات النمطية األمريكية ،كالتي قادها
ال ــدك ـت ــور م ــارت ــن لــوثــر كـيـنــغ ف ــي الـسـتـيـنــات:
مـ ـظ ــاه ــرات ،ه ـت ــاف ــات والف ـ ـتـ ــات ض ــد ال ـظ ـلــم.
الـتـصـعـيــد األخـيــر كــان نتيجة لـعـنــف الـشــرطــة.
كلما تعاملت معنا الـشــرطــة بقمع أكـبــر ،وكلما
ك ــان ــت أك ـث ــر ع ــدوان ـي ــة ،ك ـل ـمــا زادت عــدوان ـيــة
التظاهرات .نحتج منذ أكثر من سنة ،منذ 400
يوم نحن يومي ًا في الشارع.
Ǩمورغ :االحتجاجات في فيرغسون كانت جزءاً
من حركة على امتداد الواليات المتحدة ،ثم
جــزءاً من حركة عالمية عرفت بـ«حياة
السود مهمة» .في مقالتك «االعــتــراف
باالنتفاضة» ،انتقدت قائ ًال بأن الحركة قد
تحولت إلى نقيضها ،كيف حدث ذلك؟

روسل :لقد كانت نتيجة احتجاجات فيرغسون
بــالـنـسـبــة ل ـحــركــة “Black Lives Matter
األكـ ـث ــر ج ــذري ــة وم ــوق ـف ـه ــا ال ـس ـي ــاس ــي األك ـث ــر
ي ـســاريــة .لــم نـكــن مـنـفـتـحـيــن عـلــى الـمـســاومــة.
هذا ما ال يريده الليبراليون أمام الرأي العام،
وه ــذا مــا ال يــريــده اإلع ــام الـلـيـبــرالــي .هــم ال
يــريــدون أن تـتـعـلــم الـطـبـقــة الـعــامـلــة الـتـفــاوض
دون ت ـق ــدي ــم ت ـ ـن ـ ــازالت .ف ـه ــم ي ـب ـح ـث ــون عــن
أشخاص لطيفين من الطبقة الوسطى أو من
الـبــرجــوازيــة الـصـغـيــرة مـمــن يـجـيــدون الـكــام.
وقــد وجــدوا مبتغاهم .وهــذا مــا سبب تصاعد
الحركة ،فأعضاء الحراك البسطاء أكثر جذرية،
أولئك الذين في الشارع والذين لديهم مشروع
للمجتمع .لكن الكثير من قادة حركة «“Black
 Lives Matterلــم يـســانــدوا تصعيد الحركة
في الشارع ،لقد استسلموا.
Ǩمورغ :كيف سارت عملية التجذير السياسي
للحركة بالنسبة لك ورفاقك في النضال؟

روسل :في البداية كان من المفروض توضيح
مــوقـفـنــا الـسـيــاســي .وتـطــويــر الــوعــي الـطـبـقــي،
الــذي ال يكون أبــد ًا صافي ًا  %100مــن البداية.
بدأت األمور لدينا بموقف من الشرطة ،بعدها
فـقــط أصـبـحـنــا ضــد الــرأسـمــالـيــة ،خــال نضالنا
ض ــد ال ـش ــرط ــة أص ـب ـح ـنــا اش ـتــراك ـي ـيــن .فــال ـيــوم
يـمـكـنـنــا أن ن ـع ـبــر ب ــوض ــوح م ــا ه ــي مـطــالـبـنــا.
فـلــديـنــا بــرنــامــج ،ولــديـنــا مـنـصــة ،ولــديـنــا مهمة!
نحن اليوم عند نفس النقطة التي كان عندها
حــزب الـنـمــور الـســود عـنــدمــا طــرحــوا بــرنــامــج
ال ـع ـش ــر نـ ـق ــاط :ن ـح ــن ن ـت ـح ــدث ع ــن م ـش ـكــات
السكن ،تمام ًا كما نتحدث عن معاداة العسكرة
ومعاداة اإلمبريالية.

Ǩمورغ :هل تعملون من أجل هذا الهدف مع
اشتراكيين غير سود؟

روس ـ ـ ــل :ب ــال ـط ـب ــع .رؤي ـت ـن ــا ل ـل ـم ــوض ــوع ب ــأن
الـمــاركـسـيــة ال لــون لـهــا .تـحــرر الـســود لــن يتم
دون سيطرة االشتراكية على وسائل اإلنتاج،
والتي عبرها يمكن الوصول إلى تغيير توزيع
ثــروة المجتمع .نحن السود كنا دائم ًا عما ًال.
وك ــذل ــك الــات ـي ـن ـيــون .بــالـطـبــع لــدي ـنــا ج ــزء مــع
بــرنــامــج نـضــالـنــا تـضــامـنــي مــع ن ـضــال الـحــركــة
العمالية كـكــل .نــريــد أن نبني جبهة اشتراكية
عالمية.
Ǩمورغ :بعد فوز ترامب في االنتخابات ،وما
تاله من فوز العديد من السياسيين اليمينيين
في العالم ،بدأ نقاش واسع بين الحركات
اليسارية في العالم فيما إذا كــان جرى
التركيز على سياسات الهوية بشكل مبالغ،
وإذا ما كان من الالزم إعادة الطبقة إلى مركز
الصراع .إن كنت قد فهمتك بشكل صحيح
فأنت تقول إن السؤال ليس هنا ،ألن النضال
الصحيح الخاص بسياسات الهوية هو دائماً
مرتبط بالنضال العام من أجل السياسات
الطبقية.

روسـ ــل :إن مـطـلــب ال ـت ـعــوي ـضــات ع ــن الـفـتــرة
االستعمارية وعن العبودية هو مطلب طبقي.
فاألمر متعلق بكميات عمل مسروقة .األمر ال
يتعلق بالحصول على األمــوال ،بل هو يتعلق
بــإخــراج الطبقة الـعــامـلــة ال ـســوداء مــن الــوحــل.
عـنــدمــا ي ــروج يـســار ،كــذلــك ال ــذي مـثــل البيض
المتقدمين للرئاسة األمريكية كبيرني ساندرز
أو إلـيــزابـيــث فــارنــه لـطـبـقــة مـبــاشــرة ،فــإنـهــم ال
ي ــأخ ــذون ه ــذه ال ـخ ـصــوص ـيــة بـعـيــن االع ـت ـبــار،
فعندما يخبرونني مــا الــذي يحتاجه اإلنسان
األسـ ــود فــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،ف ــإن ه ــذا ال
يـمـسـنــي .فـهــم ال يـفـهـمــون أن نـقـطــة االنـطــاق
للبيض والـســود مختلفة .فعندما يدخل علينا
أحــدهــم ويـجــرح كــانــا بسكين ،لكنه يجرحني
ج ــرح ـ ًا أع ـمــق م ــن ج ــرح ــك ،ث ــم يــأتــي الـطـبـيــب
ويعطي كلينا نفس كمية الدم ،عندها سأموت!
األمـ ــر ب ـن ـيــوي .ف ـمــا ت ـح ـتــاجــه ال ـط ـب ـقــة الـعــامـلــة
ال ـب ـي ـضــاء ل ـيــس م ـت ـطــابــق ك ـل ـي ـ ًا م ــع مـتـطـلـبــات
الطبقة العاملة السوداء .لذلك علينا أن نناضل
لـكــا األمــريــن الـسـيــاســات الـطـبـقـيــة وسـيــاســات
الهوية.
Ǩمورغ :ما مدى أهمية قضية التعويضات،
لكسب الــســود فــي الــواليــات المتجدة
األمريكية لفكرة معاداة الرأسمالية؟ إذ
من الواضح أن هذا المطلب ال يمكن تنفيذه
في ظل الرأسمالية ،وخاصة في ظروف
اإلمبريالية.

روسل :يسعدني أن تطرح علي هذا السؤال،
ألن ال أحد سألني إياه في الواليات المتحدة.
األمــر يتعلق هنا بحقيقة غير مستحبة ،أيض ًا
بــالـنـسـبــة ألول ـئــك االشـتــراكـيـيــن الــديـمـقــراطـيـيــن
مثل بيرني ســانــدرز ،الــذيــن يرشحون نفسهم
لالنتخابات .كيف للمرء أن يطبق االشتراكية

كيف للمرء أن
يطبق االشتراكية
في الواليات
المتحدة ما لم
يتطرق بنفس
الوقت لموضوع
تركز الثروة؟

فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مــا لــم يـتـطــرق بنفس
الــوقــت لـمــوضــوع تــركــز ال ـث ــروة؟ كـيــف يمكن
ل ـه ــذا أن ي ـن ـفــذ بـ ــدون االس ـت ـي ــاء ع ـلــى مـلـكـيــة
وســائــل اإلنـتــاج؟ عندما نتكلم عــن تعويضات
(ع ــن ف ـتــرات الـعـبــوديــة وف ـت ــرات االسـتـعـمــار)
ن ـت ـك ـلــم ت ـم ــام ـ ًا ع ــن م ــوض ــوع ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
وس ــائ ــل اإلنـ ـتـ ــاج ،ع ــن تــأم ـي ـم ـهــا ودم ـقــرط ـت ـهــا
كـشــرط مـسـبــق لـحــل مـشـكـلــة «ال ـع ــرق» أيـضـ ًا.
لـنــأخــذ م ـثـ ًـا مـطــالــب الـتــأمـيــم لـشــركــة الـمـنــاجــم
 Lonmin- Miningف ــي ج ـن ــوب إفــري ـق ـيــا
(اليوم ملك لشركة اشترتها هي Sibanye-
 ،Stillwaterالمحرر) ،واحدة من أكبر شركات
مـنــاجــم الـبــاتـيــن فــي ال ـعــالــم ،كـمــا أع ـلــن حــزب
.)EFF (Economic Freedom Fighters
فــاألمــر يتعلق هـنــا بـشــركــة رأسـمــالـيــة عـمــاقــة،
تــربــح وضــوح ـ ًا مــن الـعـنـصــريــةَّ .إن نـقــل ملكية
هــذه المناجم إلــى الملكية العامة ،نقل ملكيتها
إل ــى أي ــدي ع ـمــال ـهــا ،وأن يــوفــر أم ــاك ــن الـسـكــن
لهؤالء العمال في األماكن المحيطة بالمناجم.
هذه أفكار ماركسية لينينية.
Ǩمــورغ :يبدو أن برنارد ساندرز ،الذي يصف
نفسه بأنه «اشتراكي ديمقراطي» لديه
فرص واقعية بأن يصبح المرشح الديمقراطي
للواليات المتحدة في االنتخابات الرئاسية
المقبلة ،هل يحمل معه أم ًال لالشتراكيين
من السود ،أمثالك؟

روسـ ـ ــل :إذا ن ـظ ــرن ــا إلـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات ،2016
فــإن ـهــا ك ــان ــت صـ ــراع اث ـن ـيــن م ــن الــرأس ـمــال ـي ـيــن
عـلــى الـحـلـبــة ،أحــدهــم فــاشــي ،واألخـ ــرى صــاغ
إيديولجيتها هنري كيسنجر .كان يراد لألمور
أن ت ـكــون ك ــذل ــك ،ل ـقــد ع ـم ـلــوا ب ـن ـشــاط إلعــاقــة
تــرشـيــح ســانــدرز .عـلـيـنــا أن نـحـلــل ذل ــك ،لـمــاذا
حــدث ذلــك ســابـقـ ًا؟ هــل ســانــدر مــاركـســي؟ ال!
هل هو اشتراكي؟
Ǩمورغ :ربما بمعنى ما.

روس ـ ــل ض ــاح ـك ـ ًا  :ن ـح ــن نـ ـق ــول :االش ـت ــراك ــي
الخفيف ،كوال دايت.

Ǩمورغ :ربما مثل االشتراكيين الديمقراطيين
في أوروبا في الستينات.

روسل :يشبه ذلك نعم ،اآلن علينا أن نسأل
أن ـف ـس ـنــا ،ه ــل رئ ـي ــس م ـثــل ب ـيــرنــي س ــان ــدرز
سـيــوفــر لـنــا ظــروف ـ ًا أفـضــل لنضالنا مــن أجــل
دول ــة اشـتــراكـيــة؟ نـعــم ،لـكــن هــذا سيعني أن
علينا أن نـكـثــف عملنا الـتـنـظـيـمــي .لـقــد رأيـنــا
فــي أوروب ــا .يـتــم تـخــديــر الـنــاس بــالـتـنــازالت
المقدمة مــن دولــة الــرفــاه والــرعــايــة الصحية
الــرخـيـصــة ونـظــام التعليم الـمـجــانــي ومــا إلــى
ذلك .فيفكرون :إن هذا قريب من االشتراكية،
ل ـكــن األمـ ــر ل ـيــس ك ــذل ــك .رب ـم ــا ي ـف ـتــرض أن
ساندرز يساري ،لكن عليك أن تضغط عليه،
فيما يتعلق بقضية التعويضات ،وفــي أمــور
مـعــاداة اإلمـبــريــالـيــة .لقد قــال بعض األشـيــاء
الــرهـيـبــة فـيـمــا يـتـعـلــق يـنـيـكــوالس مـ ــادورو،
األمـ ــر الـ ــذي ال ن ــواف ــق ع ـل ـيــه ،وف ـي ـمــا يـتـعـلــق
ب ـف ـنــزويــا وك ــوب ــا ال ن ـس ــاوم أب ـ ــد ًا .أو فـيـمــا
يخص فلسطين.
تغيرت عليكم في
Ǩمــورغ :ما األمــور التي َّ
ظروف الصراع الطبقي بعد مجيء ترامب؟

روسل :ترامب يجعل العمال البيض يعتقدون
أن لــدي ـهــم س ـل ـطــة .ن ـحــن نـعـلــم أن ال ـك ـث ـيــر مــن
ال ـشــرطــة م ـق ـت ـن ـعــون ب ــ«س ـل ـطــة ال ـب ـي ــض» ،هــم
قوميون بيض ،بل نازيون جدد .لكن يجب أال
يجعلنا ذلك نتراجع .نحن نرد على عدوانيتهم
بالمثل.
Ǩمورغ :هل تتوقع إعادة انتخاب ترامب من
جديد؟

روس ــل :ال أعـتـقــد أن مــن الـمـمـكــن لـبـيــرنــي أن
يفوز عليه .لقد قلت قبل  4سنوات إن ترامب
سيفوز باالنتخابات ،واليوم أقولها من جديد.
لألسف ،لكن ربما ستقوينا تجربة أن نعيش
بداية نشوء الفاشية الحقيقية :إذا قمنا بتنظيم
أنفسنا والتعلم كيف نلحق الهزيمة بها.
ǩعن جريدة اليونغه فيلت األلمانية
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شوية نق وشحتفة مو أكتر!!

-

بما إنو تعودنا كل كم يوم في إلنا قرار فريد من نوعوا ،وأبدًا ما بيكون لصالحنا أو بيصب بمصلحة المواطن السوري المشحتف ،ويلي ملعونة أفطاسوا
من الغال وتدني المستوى المعيشي والبطاقة الذكية تبعون وهل الكليشة هي تبع الذل واإلذالل....
ǧدعاء دادو

لك بيقولولنا بكرا
أحلى وفي أمل..
طلع ال في أمل
وال في حنان ..هية
هية على إيديهم..

قــرارون يــا حبيباتي لليوم كــان طــالــع بنية
صافية -صادقة -بريئة «ما حدا يصدق!!!»،
وي ـل ــي ه ــو «رف ـ ــع ال ـح ـظ ــر ع ــن ال ـم ـكــال ـمــات
الصوتية والـفـيــديــو والــرســائــل النصية عبر
برنامجي واتساب والماسنجر بعد حظرها
منذ عام في سورية».....
مــن سـنــة تـقــريـبـ ًا ق ـرَّرت وزارة االتـصــاالت
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة حـ ـظ ــر الـ ـمـ ـك ــالـ ـم ــات ال ـص ــوت ـي ــة
وال ـف ـي ــدي ــو وال ــرس ــائ ــل ال ـن ـص ـي ــة ع ـل ــى أه ــم
تـطـبـيـقــات «غــوغــل -وات ـس ــاب -مــاسـنـجــر»
وغ ـي ــرا ...لـعــدة أس ـبــاب أن ــا وأن ـتــو منعرفها
كـتـيــر مـنـيــح ،وي ـلــي هـيــة بـبـســاطــة الـ ــوزارة
بدها تحصل مصاري ،بحيث كشف المصدر
ف ــي وزارة االتـ ـصـ ــاالت بـ ـ « 2018ح ـجــب
ال ـم ـكــال ـمــات ال ـصــوت ـيــة وم ـك ــال ـم ــات الـفـيــديــو
ع ــن تـطـبـيـقــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي عـلــى
اإلنترنت في سورية بهدف زيادة إيرادات
االتصاالت ،»...ما خصنا هاااا ...ترا المصدر
ه ــو ال ـل ــي ك ـشــف بــال ـع ـلــم إنـ ــو ن ـحــن وأن ـتــو
منعرف...
واعـ ـتـ ـب ــر الـ ـم ــدي ــر الـ ـعـ ــام ل ـل ـه ـي ـئــة ال ـنــاظ ـمــة
ل ــات ـص ــاالت وال ـب ــري ــد الـ ـس ــوري م ــن سـنــة
تـقــريـبـ ًا «أن أسـعــار االت ـصــاالت فــي ســوريــة
معقولة بالنسبة لدخل المواطن ،وأن قطاع
االتصاالت من القطاعات التي لم ترتفع فيها
األسعار كثير ًا جد ًا» ،لهيك قرروا إنو يلعنوا
فــاطــس ال ـمــواطــن ويـخـلــو خــدمــة اإلنـتــرنــت
«ال ـم ــأج ــورة» م ــو مـعـقــولــة بــالـنـسـبــة لــدخــل
الـمــواطــن وح ــددوا لـنــا بــاقــات شـهــريــة ...ما
علينا...
بـ ــال ـ ـتـ ــزامـ ــن م ـ ــع ف ـ ـ ــرض سـ ـيـ ــاسـ ــة بـ ــاقـ ــات
اإلنـتــرنــت ...وزي ــادة تكاليفه تــم فــك الحظر
عن البرامج ،يعني صار فيكون تستخدموا
الـبــرامــج مــن دون كــاســر الـبــروكـســي ...وع
قولة هداك المواطن اللي ما رح أذكر اسمو
«لعين هاد اللي طلعت براسو يجبر الناس
ع الـ ــ VPNلـيـكــون عـنــدون حـجــة ضـغــط ع
االتصاالت ليعتمدوا نظام الباقات»....

طبع ًا النية أبــد ًا مــا كانت صافية وسليمة...
قـ ــرار ال ـب ــاق ــات ف ـضــح وزارة االتـ ـص ــاالت..
كيف؟
بـحـســب ال ـت ـصــري ـحــات ال ـســاب ـقــة م ــن وزارة
االتـصــاالت «الحظر على بــرامــج الواتساب
والماسنجر كان من الشركة األم ،ولم يكن
لـ ــوزارة االت ـص ــاالت أي ي ــد ف ــي حـظــر تـلــك
البرامج»...
والـهــدف منو كــان هــو كسب رضــا شركات
االت ـص ــال الـخـلـيــوي ،يـلــي كــانــت عــم تخسر
كتير «يا حرام» بسبب المكالمات المجانية
بهي البرامج...
فيا ترى ي ّلي عم نفكر فيه صح ،وال عنجد
إن ــو شــركــة فـيـسـبــوك وال ــوات ـس ــاب سـمـعــوا
ب ـق ــرار ال ـب ــاق ــات ال ـم ـف ــروض ع ـنّ ــا ب ـســوريــة
وشـ ـفـ ـق ــوا ع ـل ـي ـن ــا وم ـ ــا حـ ـب ــوا إن ـ ــو نـ ـ ـرّوح
م ـي ـغــايــات ـنــا ع ـلــى ك ــاس ــر ال ـبــروك ـســي وف ـكــوا
الـحـظــر عـلـيـنــا؟؟ وال الـكـبــل شـيــت الـبـحــري
رجــع للعمل ال ـفــوري بـقـصــد إح ــراج وزارة
االتصاالت؟؟ يتساءل المراقبون!!!
لك عزيزي المراقب ،ال تتساءل وال شي...
ال ـق ـصــة واض ـح ــة م ـتــل ع ـيــن ال ـش ـم ــس ..ويــا
صديقي ويا حبيبي يا هل المواطن بيكفي
تظلم شركة الـ «الواتس والفيس» وتسب ع
مارك ...الحظر طلع من عنّا مو من عندون
متل ما قالوا وصرحوا!!! وألهداف لألسف
صارت معلومة ومعروفة عند الكل ...ومتل
ما قلتلكون النية أبد ًا مو صافية تجاهنا!!
بس األحلى من هاد ك ُّلو وقت ي ّلي سألونا
بعد فك الحظر ...حسيتو بزيادة السرعة؟؟
أي واهلل حـسـيـنــا ب ـشــي غــريــب تـغـلـغــل فــي
أعماق قلوبنا...
عنجد عنجد طبقوا مَتل ي ّلي كان بما معناه
«اح ـج ــب ع ـل ـي ـهــا تـ ــربـ ــح» ...ألنـ ــو جـيـبـتــون
مـبـخــوشــة بـبـســاطــة ،وم ــا عــم يـشـبـعــوا نهب
وص ـ ــرف وب ـع ــزق ــة وك ـل ــو م ــن ج ـي ـب ـت ـنــا اهلل
وكيلكم...
بالمناسبة ،العالم -أصحاب الميغايات الكتار
«ي ـل ــي ك ــان ــوا م ـســرع ـيــن اإلن ـت ــرن ــت ع ـنــدون
كرمال يحسوا إنو مدفوشة السرعة خطوة

ل ـق ــدام» بــس ب ــدون يـسـتـنـفــذوا مـيـغــايــاتــون
البقيانة بآخر الشهر كيف وشلون ما كان...
يـعـنــي ع ــدم ال ـم ــؤاخ ــذة ع ــم تـطـلــع روح ــون
بــال ـطــول وب ــال ـع ــرض ل ـيــدف ـعــوا فــوات ـيــر هــل
الخدمة «المأجورة والزبالة» ببلدنا...
طيب وكـمــان اسمعولي هــل الـقــرار الجميل
والمضحك في آنٍ مع ًا ي ّلي طلع من مديرية
التجارة الداخلية وحماية المستهلك «رفــع
أجور الحالقين ،في حين تبقى تلك األجور
متغيرة تبع ًا لمكان صالون الحالقة ومدى
الرفاهية والمستوى االقتصادي لزبائنه»...
وقـ ــال ال ـم ـس ــؤول بـحـســب صـحـيـفــة الــوطــن
«اقتضى تعديل أجور الحالقين بما يرضي
جميع األطراف سواء الحالق أم الزبون»...
«تـجـهـيــز ال ـع ــروس بـ ــ 50أل ــف م ــع األظــافــر
وللخطبة  35أل ــف» ..ال داعــي للتعبير عن
ال ـم ـشــاعــر ال ـم ـف ــرح ــة ...ك ـت ــرت ال ـج ـي ــزات يــا
ع ــال ــم ...عـنـجــد بـتـحـســون إن ــو قـلـبــون معنا
قـلـبـ ًا وق ــال ـب ـ ًا ...واهلل طـلـعــوا عـنـجــد لـحـمــايــة
المستهلك!! ما علينا ...المهم بالموضوع هو
الرفاهية والمستوى االقتصادي للزبائن..
ومـ ـنـ ـش ــان تـ ـك ــون ــوا ب ـ ــال ـ ـص ـ ــورة ...مـ ــا زاد
علينا إال دفــع مـصــاري والـضـحــك ع اللحى
كالعادة ...بس يا حرام مالون عرفانين إنو
كــاشـفـيـنــون وعــرفــانـيـيــن نــويــاهــون الـســودا
ولوين بدو يوصلو معنا!!!!
ط ـيــب ش ــو رأي ـك ــم خ ـلــونــا ب ــال ــواق ــع ال ـمــريــر
وب ــأح ــام ـن ــا ال ـب ـس ـي ـط ــة ...م ـث ـ ًـا رح يـضــل
هيك سعر كيلو البصل  800لـيــرة وال رح
ينزلوه؟ ..مو مشان شي بس مشان نالقي
تـبــريــر لـلــدمــوع الـلــي مــا عــاد نـشـفــت بعيون
العالم المشحرة..
لــك بيقولولنا بـكــرا أحـلــى وفــي أم ــل ...طلع
ال فــي أمــل وال فــي حـنــان ....هية هية على
إيــدي ـهــم ..مــا عــم يـتـغـيــر شــي إال زيـ ــادة من
جرعات القهر وأسلوب التطفيش...
بـكــل األح ـ ــوال ،مــا رح ن ـط ـفــش ..رح نضل
قاعدين ورح نوصل ونحصل يلي بدنا ياه
حبيباتي...
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فيسبوكيات

نفتتح فيسبوكيات هــذا األسبوع ببوست
م ـتــداول عـلــى الـصـفـحــات الـخــاصــة والـعــامــة
تعقيب ًا على واقع ارتقاع األسعار الجنوني،
يقول البوست:
«كــانــت تــدمــع عـيــونـنــا وق ــت نـقـشــر بـصــل..
صارت تدمع وقت نشتريه ..البصل بـ٨٠٠
ورقة».
ح ـ ــول مـ ــا ورد ع ـب ــر ص ـف ـح ــة ال ـح ـك ــوم ــة:
«أوصـ ــت الـلـجـنــة االق ـت ـصــاديــة ف ــي رئــاســة
مجلس ال ــوزراء بتشميل زراع ــة السمسم
ومـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات إنـ ـت ــاجـ ـه ــا ضـ ـم ــن ب ــرن ــام ــج
إح ــال بــدائــل ال ـم ـس ـتــوردات» ،عـلــق بعض
المواطنين بما يلي:
«طــال ـمــا ف ــي دع ــم ل ـل ــزراع ــة ل ـم ــاذا ت ــم رفــع
أسعار األسمدة دون سابق إنذار؟»
«هههه شو متوفر للمزارع حتى توجهوا
وتعملوا خطة».
«س ـ ــؤال ل ـح ـكــوم ـت ـنــا ل ـمــا الـ ـمـ ــازوت ب ـكــون
مـتــوفــر بجميع الـكــازيــات وع الـسـعــر الحر
وبــالـسـعــر الـنـظــامــي مــو مـتــوفــر شــو يعني
هي الظاهرة؟».
ومــن صفحة الحكومة أيـضـ ًا حــول توصية
اللجنة االقتصادية بالموافقة على مقترح
وزارة الصناعة باستمرار العمل بتوصية
اللجنة االقتصادية المتعلقة بمنع استيراد
المياه المعبأة ،على أن ينتهي مفعول هذه
التوصية تــاريــخ  ،2020/12/31علق بعض
المواطنين بما يلي:
«ح ـت ــى ال ـم ــي ع ــم ي ـض ـغــط ال ـت ـج ــار عـلـيـكــم
لتستوردوها؟»
«ع ـن ــا م ـع ــام ــل ت ـع ـب ـئــة وع ـن ــا ي ـنــاب ـيــع لـيــش
االس ـت ـي ــراد ي ـجــب ع ـلــى ال ـع ـكــس تـصــديــرهــا
ومنع باب استيرادها.»..
«الـلــي عــم يصير غير مقبول معقول ندفع
قطع أجنبي مشان المي؟».
حول الخبر المتداول بأن محافظة دمشق
تــدرس تعديل أجــور التكاسي ،ع َّلق بعض
المواطنين بالتالي:
«صح بهل األزمة السائقين طلعوا تسعيرة
من أول األزمــة ...لكن السبب أن كل قطع
الغيار كاملة ارتفعت بالهبل والبنزين ارتفع
والــزيــت ارتـفــع والـتــرسـيــم أرتـفــع والتأمين
اإللــزامــي ارتـفــع وسـعــر الــدوالـيــب شــي مو
بالعقل ...واهلل يكون بعون هالشعب.»..
«راح يجننونا سائقي التكسي باألسعار».
ح ــول الـخـبــر ب ــأن الـتـمــويــن ت ــدرس زي ــادة
كميات المواد المباعة عبر البطاقة الذكية،
علق بعض المواطنين بالتالي:
«تـ ــدرس زيـ ــادة مـنــافــذ الـبـيــع بـحـيــث يـنــال
الـ ـم ــواط ــن اس ـت ـح ـق ــاق ــات ــه ب ـك ــل ي ـس ــر وك ــل
احترام».
«كفاكم إذال ًال للمواطن! الناس تقف يوم ًا
بـعــد ي ــوم فــي الـطــوابـيــر أم ــام الـمــؤسـســات
وتعود بخفي حنين!».
حـ ــول ال ـخ ـب ــر الـ ـمـ ـتـ ــداول عـ ــن م ـح ــروق ــات
دمـشــق بــأنــه ال نـيــة لــرفــع سـعــر ال ـمــازوت،
علق بعض المواطنين بالتالي:
«معناها تــر ّقــب أيـهــا الـمــواطــن زيــادة سعر
الغاز والمازوت».
«يا لطيف قال ما في نية ..معناها أكلناها..
ألنو تعودنا ع التصريحات العكسية ..اهلل
يستر».
«إذا ارتـ ـف ــع س ـعــر الـ ـمـ ــازوت ع ـلــى الــدن ـيــا
السالم».
ونختم مع بوست متداول على الصفحات
العامة والخاصة أيض ًا يتناول بعض أوجه
الفساد ،يقول البوست:
«اش ـت ـغ ــل ب ــال ـح ــال ب ـتــاكــل خـ ـب ــز ..اشـتـغــل
بلحرام بتشتري الفرن!».
وناقل الكفر ليس بكافر.
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لم تقف األسعار عن االرتفاع خالل
الفترة الماضية ،بل ما زالت مستمرة
باالرتفاع على حساب استنزاف الجيوب،
والمزيد من تقليص سلة االستهالك
اليومي لألسر المفقرة ،كماً ونوعاً،
كما على حساب الكثير من الحاجات
الضرورية األخرى ،بما في ذلك الخدمات.

ǧعادل ابراهيم

والـ ـظ ــاه ــر أن ال ـح ـك ــوم ــة وأولـ ـ ــي األم ـ ــر غـيــر
مـعـنـيـيــن عـلــى اإلط ــاق بـمــا يـلـحــق الـمــواطـنـيــن
جــراء هــذا االرت ـفــاع المتتالي وغـيــر المتوقف
أو ال ـمـسـقــوف لــأس ـعــار ،ب ــل ع ـلــى الـع ـكــس ما
زالوا مستمرين بزيادة الضغوط عليهم بشكل
مباشر وغير مباشر ،وليس آخر ًا بهذا المجال
القرارات المتضمنة زيادة بسعر مادة البنزين،
ورفع أسعار األسمدة.
اإلجراءات النظرية والواقع العملي
كــل ال ــوع ــود واألح ــادي ــث عــن ضـبــط األس ـعــار
وم ـنــع االح ـت ـك ــار وتــوف ـيــر األس ــاس ـي ــات كــانــت
خـلـبـيــة ،والـنـمــوذج الــرسـمــي المتمثل بتوزيع
ب ـعــض ال ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة ع ـبــر ال ـب ـطــاقــة الــذكـيــة
عـلــى أنــه لـكـبــح جـمــاح األس ـعــار عـبــر المنافسة
ومن خالل طرح هذه المواد بأسعار مخفضة
ل ــأس ــر ،ل ــم يـ ـ ــؤ ّدِ ل ـل ـن ـت ـي ـجــة ال ـم ـط ـل ــوب ــة حـتــى
اآلن ،فــا أس ـعــار تــم ضـبـطـهــا ،وال كـبــح جــرى
الرتفاعها ،وال منافسة حقيقية بين السورية
لـلـتـجــارة واألس ــواق ،ال عـلــى مـسـتــوى الـمــواد
الغذائية الموزعة من قبلها عبر الذكاء المدعوم،
وال على غيرها مــن الـمــواد والـسـلــع األخــرى،
وك ــذل ــك ح ــال أس ـط ــوان ــة ال ـغ ــاز ال ـتــي أصـبـحــت
الـحــاجــة لـهــا تـقــاس ارت ـبــاط ـ ًا بــانـتـظــار الــرســالــة
النصية الـمــوعــودة ولـيــس بــالـضــرورة ،وحــال
رغيف الخبز ،القوت اليومي ،ليس أفضل من
كل ما سبق على مستوى اإلجراءات المتخذة

ب ـش ــأن ــه ،وقـ ــس ع ـل ــى ذلـ ــك م ــن إج ـ ـ ــراءات تــم
ترويجها على أنها لمصلحة المواطنين نظري ًا،
لكنَّها لم تكن كذلك بالواقع العملي.
الج ْور رسمي
ّ
مــا يــزيــد الطين ِبـ ّلــة هــي قــرارات رفــع األسـعــار
ال ــرس ـم ـي ــة الـ ـت ــي ت ــؤث ــر ع ـل ــى أس ـ ـعـ ــار ال ـس ـلــع
وال ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات ،وعـ ـلـ ــى حـ ـسـ ــاب ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن
وأصحاب الحاجة.
فقرار زيادة سعر مادة البنزين المتضمن رفع
سـعــر الـلـيـتــر الــواحــد بـمـقــدار  25ل ـيــرة ،ســواء
للمدعوم أو لغير المدعوم ،يصب بهذا االتجاه
من الناحية العملية ،حيث بــدأت ترتفع أسعار
كــافــة الـسـلــع والـخــدمــات مـبــاشــرة اسـتـنــاد ًا إلــى
هذه الزيادة في السعر وبذريعتها ،في سلسلة
مترابطة وغير متناهية ،فحسابات التكلفة التي
تــدخــل ضـمـنـهــا أج ــور الـنـقــل ،ال أح ــد يستطيع
ضبطها أو كبحها ،وهي مشروعة عملي ًا طالما

الحكومة تعلم علم
اليقين مقدمات
قرارات رفع األسعار
التي تصدرها
ونتائجها وسالسلها
المرتبطة بها وصو ًال
لجيب المواطن
ومعيشته

َّأن رفع سعر المادة نظامي ورسمي.
وكــذلــك انـعـكــاســات رفــع أسـعــار األس ـمــدة على
اإلنتاج الزراعي ،حيث ستنعكس هذه األسعار
على كافة المنتجات والسلع الزراعية وتوابعها
دون اسـتـثـنــاء ،اعـتـبــار ًا مــن جــرزة البقدونس
وص ــو ًال إلــى الـكــونـســروة ،وطـبـعـ ًا المستنزف
ه ــو ج ـيــب ال ـم ــواط ــن ومـعـيـشـتــه ال ـم ـتــدهــورة،
باإلضافة لخدماته المترهلة والمتراجعة.
ال ـم ـفــروغ مـنــه أن الـحـكــومــة تـعـلــم عـلــم الـيـقـيــن
مـقــدمــات ق ــرارات رفــع األسـعــار الـتــي تصدرها
ونـتــائـجـهــا وســاسـلـهــا الـمــرتـبـطــة بـهــا ،وصــو ًال
إلى جيب المواطن ومعيشته ،بغض النظر عن
المبررات والذرائع التي تسوقها ،وهي بذلك ال
تختلف من حيث النتيجة عمَّن يمارس الجَوْر
الـمـبــاشــر بـحــق الـمــواطـنـيــن مــن كـبــار أصـحــاب
األرب ــاح والـفــاســديــن والمستغلين ،بــل وتمنح
ه ــؤالء الــذرائــع الـكــافـيــة السـتـمــرار استغاللهم
وجورهم ،ناهيك عن دعمهم ومحاباتهم.

حق المواطن والقرارات الخاطئة
ُّ
«ال يمكن أن يكون هناك تثبيت دائم لألسعار،
ع ـل ـم ـ ًا َّأن ال ـم ـس ـت ـلــزمــات األس ــاس ـي ــة لـلـمــواطــن
س ـعــرهــا ث ــاب ــت وض ـم ــن م ـن ـه ـج ـيــة س ـلــة الــدعــم
الحكومي ،ولم يتغير فيها شيء منذ أشهر ،ما
قبل تغير سعر الصرف أو بعده».
«ال توجد حكومة في العالم تساهم في اتخاذ
قرار خاطئ بحق المواطن».
الـ ـعـ ـب ــارت ــان أعـ ـ ــاه أتـ ـت ــا ع ـل ــى لـ ـس ــان رئ ـيــس
ال ـح ـك ــوم ــة ،وذل ـ ــك ب ـح ـس ــب ص ـح ـي ـفــة ال ــوط ــن
بتاريخ .2020/3/4
لكن كيف يمكن أن نفسر هــذه العبارات وفق ًا
لحيثيات القرارات األخيرة التي تضمنت رفع
أس ـعــار (الـبـنــزيــن -األس ـمــدة) مــع انـعـكــاســاتـهــا
عـلــى جـيــوب الـمــواطـنـيــن ومـعـيـشـتـهــم؟ وكيف
ي ـك ــون «الـ ـقـ ــرار خ ــاط ــئ ب ـحــق ال ـم ــواط ــن» إن
ل ــم ي ـك ــن ع ـل ــى ش ــاك ـل ــة م ــا س ـب ــق م ــن ق ـ ــرارات
وإجراءات حتى اآلن؟!.

الالذقية ..هموم ومطالب المهندسين الزراعيين
تحت شعار «االستثمار
األمثل للموارد الزراعية
المتاحة دعما لصمودنا»،
عقد المؤتمر السنوي
لنقابة المهندسين
الزراعيين في الالذقية.

ǧمراسل قاسيون

وق ـ ـ ــد ك ـ ـ ــان الـ ـمـ ــؤتـ ـمـ ــر غـ ـنـ ـيـ ـ ًا ع ـبــر
ال ـطــروحــات ال ـتــي نــاقـشـهــا الــزمــاء،
والتي تعبر عن حجم المعاناة التي
يـعــانــون مـنـهــا ،كــونـهــم مــن الشريحة
المنهوبة والمفقرة.
ت ـح ــدث أك ـث ــر م ــن ع ـش ــري ــن زم ـي ـ ًـا،
وكــانــت الـطــروحــات ببعض القضايا
المطلبية ضمن المحاور التالية:
مـنــح تـعــويـضــات ل ـطــاب الــدراســات
الـعـلـيــا تـتـنــاســب مــع حـجــم الـتـكــالـيــف
التي يتكبدها الطالب.
أن تزداد رواتب خريجي الدراسات
بما يتناسب مع الجهود التي بذلها
الزميل للحصول على هذه الشهادة.
زيادة الراتب التقاعدي بما يتناسب
م ـ ــع الـ ـ ـغـ ـ ــاء ،وك ـ ــذل ـ ــك م ـ ــع زي ـ ـ ــادة
وفورات النقابة التي تحققت نتيجة
الزيادة األخيرة للرواتب.
ع ـ ــدم الـ ـت ــأخـ ـي ــر بـ ــدفـ ــع م ـس ـت ـح ـقــات
الــزمــاء ،مـثــل :اإلعــانــة االجـتـمــاعـيــة،
والـ ـت ــي أص ـب ـح ــت ت ـع ـطــى ب ـع ــد عـمــر
الستين ،بد ًال من إعطائها بعد إتمام

خــدمــة ال ــ ٢٧سـنــة ،وكــذلــك تعويض
نـهــايــة الـخــدمــة ،وتـعــويـضــات الــزواج
وال ــوالدة الـتــي ال تغني وال تسمن
من جوع.
مطالب أخرى
حـ ــول ل ـج ـنــة الـ ــزراعـ ــات ال ـع ـضــويــة،
فهي تحتاج لــدعــم مــن قبل الــوزارة
ومطالبة النقابة للقيام بعملها.
وحـ ـ ـ ــول الـ ـمـ ـهـ ـن ــدسـ ـي ــن ال ـع ــام ـل ـي ــن
واإلرشاد الزراعي ،وبشكل خاص
العاملون في الوحدات اإلرشادية،
تــم طـلــب الـعـمــل لـتــأمـيــن بــدل أجــور
نـ ـقـ ــل أو تـ ــأمـ ـيـ ــن سـ ـ ـي ـ ــارات ل ـن ـقــل
المهندسين إلــى الــوحــدات ،وكــذلــك
تأمين النقل إلى الـمــزارع ،لالطالع
عـ ـلـ ــى واقـ ـ ـ ــع الـ ـ ــزراعـ ـ ــة ومـ ـش ــاك ــل
المزارعين.
عن النقابة والمؤتمر
ع ـلــى ص ـع ـيــد ع ـمــل ال ـن ـق ــاب ــة ،ف ـقــد تــم
التعليق عليها ،كونها غير مهتمة بما
يجري فــي أمــاكــن العمل وصعوباته
ومعاناة المهندسين.

ف ــال ــوح ــدات ال ـه ـنــدس ـيــة غ ـيــر مـفـعـلــة
والكثير من المهندسين ال يعرفونها،
وكذلك عمل النقابة باألسلوب الذي
يتجاهل حقوقها ،والذي نص عليها
الدستور والتي ال يظهر عملها إال
باالنتخابات.
وك ـم ــا ت ــم ال ـت ـن ــوي ــه م ــن ق ـب ــل بـعــض
الزمالء إلى َّأن الحضور الذي تغص
ب ــه ال ـقــاعــة ه ــم م ــن غ ـيــر الـمـنـتـخـبـيــن

للمؤتمر ،وبالتالي كل القرارات التي
تتخذ هي غير شرعية.
توصيات
خـ ـ ـل ـ ــص الـ ـ ـم ـ ــؤتـ ـ ـم ـ ــر إلـ ـ ـ ـ ــى ب ـع ــض
التوصيات ،منها:
دع ـ ــم اإلن ـ ـت ـ ــاج ال ـ ــزراع ـ ــي وت ــوف ـي ــر
المستلزمات.
ال ـح ـدّ مــن تـفـتـيــت الـمـلـكـيــة الــزراع ـيــة
ومـ ـعـ ــالـ ـجـ ــة قـ ـضـ ـي ــة الـ ـمـ ـلـ ـكـ ـي ــة ع ـلــى

الشيوع.
وقف التوسع العمراني على حساب
األراضي الزراعية.
إع ـ ـ ـ ــادة الـ ـنـ ـظـ ــر ف ـ ــي ال ـم ـخ ـط ـط ــات
التنظيمية.
تــأمـيــن احـتـيــاجــات اإلن ـتــاج الــزراعــي
وخ ـف ــض ت ـكــال ـي ـفــه ودعـ ــم ال ـت ـصــديــر
وال ـت ـس ــوي ــق وال ـت ــوس ــع بــالـتـصـنـيــع
الزراعي الستيعاب فائض اإلنتاج.
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محافظة دمشق والبحث عن األرباح

بوابة استثمار وربح جديدة يجري العمل على قوننتها من قبل محافظة دمشق
ولمصلحتها ،تقاسماً مع أصحاب المطاعم والفعاليات التجارية ،من خالل استيفاء
مبالغ مالية مقابل استثمار بعض المساحات أمام هذه المطاعم والفعاليات لتنظيم
مواقف السيارات فيها.
ǧنوار الدمشقي

فقد ورد عبر «موقع االقتصادي» نهاية الشهر
ال ـم ــاض ــيَّ ،أن م ــدي ــر ه ـنــدســة ال ـم ــرور وال ـن ـقــل
ف ــي م ـحــاف ـظــة دم ـش ــق ،ك ـشــف عـ ــن« :تـشـكـيــل
لـجـنــة لــدراســة تنظيم مــواقــف الـسـيــارات أمــام
الـمـطــاعــم والـفـعــالـيــات الـتـجــاريــة ،وج ــرد أعــداد
هذه الفعاليات ،بحيث يتم استيفاء مبالغ مالية
مقابل استثمارهم لهذه المساحات».
توجه ربحي ليس جديدًا
تــوجــه المحافظة الباحثة عــن األربــاح تقاسم ًا
مع المطاعم والفعاليات التجارية على حساب
المواطنين ،مشاة وج ــوار ًا ،ليس جــديــد ًا ،فقد
سـبــق أن ج ــرى ان ـت ـهــاك األرص ـف ــة والــوجــائــب
ضـمــن هــذا الـنـمــط مــن الـتــوجــه ذي المضمون
الربحي فقط ،وهو ال شك مصدر ربح إضافي
لـهــذه الـمـطــاعــم والـفـعــالـيــات ،ولــم ال ،طــالـمــا أن
ال ـم ـحــاف ـظــة ت ـق ــوم ب ـقــون ـنــة ه ــذه األنـ ـم ــاط مــن
األرب ـ ـ ــاح اإلض ــاف ـي ــة ع ـب ــر ت ـقــاس ـم ـهــا م ــع ه ــذه
الفعاليات!؟.
تقاسم أرباح على حساب الجوار
فكرة تقاسم األرباح االستثمارية وردت واضحة
في حديث مدير هندسة المرور ،حيث قال« :إن
المطاعم تحجز هذه المواقف دون وجه حق وال
تدفع رسوم ًا للمحافظة ،بينما تقوم باستثمارها
وتحصل على عائدات مقابل ذلك».
أما الحل فقد كان بقوله« :قريب ًا سيتم تنظيم
هــذه العملية وفــق أســس واضـحــة لجهة عــدد

المواقف التي ستمنح لكل مطعم»« .ويتوقع
أن تكون قيمة الرسم السنوي للموقف 500
ألــف ل ـيــرة ،وسـتــؤخــذ بـعـيــن االعـتـبــار مساحة
واجـهــة المطعم وموقعه ضمن شــارع أو على
زاوية ،وعرض الشارع وجهته يمين أو يسار
الطريق ،أو هو ضمن بناء سكني وكم تشكل
مساحته من البناء ،مع مراعاة الجوار ،أو إذا
كــان ضمن بـنــاء تـجــاري أو بـنــاء خــاص ،وفق ًا
لمساحة الواجهة يخصص له مواقف».
هل الحظتم عبارة «مراعاة الجوار» في متن
الحديث أعاله؟.
فـقــد وردت ه ــذه ال ـع ـبــارة دون أن تـعـنــي أيَّ
شــيء مــن الـنــاحـيــة العملية ،باستثناء ربـمــا ما
يرتبط بها على مستوى تحديد قيمة الرسم
السنوي بحسب الموقع والمساحة ليس إال!.
فــا جــوار وال مــراعــاة عـنــدمــا يـجــري الحديث
عــن الــريــع وال ــرب ــح! عـلـمـ ًا أن غــالـبـيــة الـمـطــاعــم
فــي دمشق تقع فــي المناطق السكنية ،أي إن
مفردة الجوار ليست جوفاء ،وهــؤالء ليسوا
متضررين من مواقف السيارات فقط ،بل من
الـكـثـيــر مــن أوجــه الـمـعــانــاة األخ ــرى المرتبطة
بهذه األنشطة االستثمارية والربحية ،اعتبار ًا
من الروائح ،مرور ًا بالمخ َّلفات وما يتبعها من
حشرات ،وليس انتها ًء باالكتظاظ واألصوات
المرتفعة واإلزعــاج ،ومع ذلك تبدو المحافظة
غـيــر مـعـنـيــة بـكــل ذل ــك ،وج ــل مــا يـهـمـهــا هــو ما
تجنيه من أرباح فقط.
ماذا بشأن معارض السيارات؟
الـمـحــافـظــة ال ـتــي فـتـحــت بــوابــة تـنـظـيــم مــواقــف

شوارع دمشق
أصبحت عارية
وجرداء وكأنها
مقتطعة من إحدى
الصحارى لوال بعض
األشجار الموجودة
في حدائق البيوت

الـ ـسـ ـي ــارات ع ـل ــى هـ ــذه ال ـش ــاك ـل ــة م ــن ال ـت ـقــاســم
الربحي ،باإلضافة إلى تعاقداتها على استثمار
ال ـمــواقــف فــي بـعــض ال ـمــرائــب والـ ـش ــوارع من
قبل الشركات الخاصة ،ما زال غائب ًا عنها وعن
رقابتها وأوجــه استثماراتها مــا تشغله مكاتب
ب ـيــع ال ـس ـي ــارات وم ـعــارض ـهــا وم ــا ت ـح ـجــزه مــن
مساحات أمامها وعلى األرصفة الممتدة حولها
لسياراتها ،على حساب المشاة والجوار ،ناهيك
عــن االزدحــام الــذي تشكله هــذه الـسـيــارات في
بعض األماكن والشوارع ساعات الذروة ،مثل
معارض السيارات الكثيرة في منطقة المزرعة،
ال ـتــي تـحـتـكــر ال ـش ــوارع واألرص ـف ــة عـلــى أعـيــن
المحافظة ،برغم ك ِّل االعتراضات عليها من قبل
ساكني هــذه المنطقة ،كما غيرها مــن المناطق
الـتــي تتكاثر فيها مـعــارض الـسـيــارات ومكاتب
بيعها في دمشق.
فــإذا كــانــت المحافظة وحـتــى تاريخه لــم تتخذ
أي إجـ ــراء ب ـشــأن ه ــذه ال ـم ـع ــارض ،ف ـل ـمــاذا ال
تـتـقــاضــى مـنـهــا رســوم ـ ًا أي ـض ـ ًا ريـثـمــا يـتــم نقلها
إلــى الـمــديـنــة الـمــزمـعــة لـهــذه الـغــايــة بـحـســب ما
تم الترويج عنه والتسويق له؟ بالحد األدنى
لتغطية اإلنفاق على إعادة تأهيل األرصفة بين
الـحـيــن واآلخـ ــر بـنـتـيـجــة االه ـت ــاك الـمـتـســارع
لها بسبب وقوف السيارات عليها ،واإلضــرار
بأطاريفها ،بد ًال من البحث عن رسوم إضافية
تُجبى من جيوب المواطنين لتغطية اإلنفاق
على هذه األشكال من االهتالك الذي ال شأن
للمواطن به ،ال من قريب وال من بعيد.
تقليم أم تحطيب جائر؟
الـحــديــث عــن االسـتـثـمــار والــريــع ال ــذي أصـبــح
الشغل الشاغل لمحافظة دمشق ،فقد كان الفت ًا
قيام المحافظة خالل الشهر الماضي بعمليات
«التقليم» لألشجار في الشوارع الرئيسة وفي
الـحــارات الفرعية ،فعمليات «التقليم» أجرمت
بحق األشجار ،كما بحق المواطنين بها.
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نـظــرة سريعة على مــا جــرى بنتيجة عمليات
«الـتـقـلـيــم» يـتـضــح مــن خــالـهــا أنـهــا كــانــت أكـثــر
مــن كونها تقليم ًا عــاديـ ًا وموسمي ًا ،لتصل إلى
حدود اعتبارها احتطاب ًا ،بل وجائر ًا أيض ًا.
ف ـ ــا عـ ـ ــرق أخ ـ ـضـ ــر تـ ـبـ ـق ــى عـ ـلـ ــى األش ـ ـجـ ــار
«المقلمة» ،كما لم تسلم من عمليات التحطيب
تلك أية شجرة في أي شارع أو حارة فرعية
عـلــى ام ـتــداد دم ـشــق ال ـتــي وص ـلــت إلـيـهــا تلك
الـعـمـلـيــة الـتــي مــا زال ــت مـسـتـمــرة ،والـنـتـيـجــة،
أن شــوارع دمشق أصبحت عارية وجــرداء،
وكــأنـهــا مقتطعة مــن إح ــدى الـصـحــارى ،لــوال
ب ـع ــض األش ـ ـج ـ ــار ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة فـ ــي ح ــدائ ــق
البيوت.
وبهذا الصدد ال يمكن إغفال األربــاح المحققة
من خالل بيع الحطب الذي يجري تجميعه من
خــال هــذه العملية طبع ًا ،فكمِّيات االحتطاب
ك ـب ـيــرة ج ـ ــد ًا ،وال ـت ـه ـن ـئــة مــوصــولــة لـلـمـسـتـثـمــر
كل بد ،والــذي ال يعنيه مقابل
الرابح منها من ِّ
ذلــك أن تـصـبــح الـعــاصـمــة فـعـ ًا ج ــرداء مــن كل
غصن أخضر وحي فيها!.
أسوار الحدائق منتهكة أيضاً
الـمــؤســف َّأن بـعــض عمليات التقليم لــم تسلم
مـنـهــا ال ـب ـيــوت أي ـض ـ ًا ،ل ـيــس بـتـقـلـيــم أش ـجــارهــا
ط ـب ـع ـ ًا ،ب ــل م ــن خ ــال س ـق ــوط جـ ــذوع بـعــض
األشجار المقلمة على أسوار حدائقها ،لتسقط
منهارة هي األخرى.
ف ـق ــد س ـق ــط ج ـ ــذع إح ـ ــدى األش ـ ـجـ ــار «ك ـي ـنــا
معمرة» على سور حديقة منزلية في منطقة
الـجـبــة بــالـقــرب مــن الـجـســر األب ـيــض ،وربـمــا
من الصدف الحميدة َّأن الحديقة كانت خالية
مــن سـكــان الـمـنــزل ،وإ َّل كــانــت الـكــارثــة أكبر
حتم ًا ،وال نــدري هل ستقوم المحافظة ،أو
مستثمر «الـتـحـطـيــب» ،بترميم هــذا الـســور،
أم سيقع على عاتق أصحاب المنزل وعلى
نفقتهم؟.
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(مصنع النهب) السوري ...واألسمدة مثال آخر

أعلى من السعر العالمي بـ !%80-64
رفعت الحكومة أسعار
األسمدة بنسب أقلها
 %41وتصل إلى أعلى
من  %100بقرار لم
تعلن عنه رسمياً،
بل أبلغته بتعاميم
تداولها اإلعالم
وأكدها اتحاد
المحليَّ ،
الفالحين الذي استنكر
الرفع ...غالباً الحكومة
ال عالقة لها بوضع
هذا السعر ،إنها ال
تملك ّإل الموافقة على
ما يمليه (مستثمرو
البالد) المتنفذون
الذين و ّزعوا قطاعات
هامة على شركائهم
في شركات خاصة،
واألسمدة من
ليسعروا
ضمنهاّ ،
على هواهم وندفع
نحن كلف الفساد كما
نفعل تاريخياً.

سـعــر ال ـس ـمــاد ال ـس ــوري ك ــان أغ ـلــى من
الـسـعــر الـعــالـمــي ،واألس ـع ــار فــي اإلقـلـيــم
حتى قبل الــرفــع األخـيــر ،والـيــوم أصبح
أعـ ـل ــى ب ـن ـس ــب ه ــام ــة وبـ ـمـ ـع ــدالت رب ــح
استثنائية ،كما نبين في الشكل.
فما الفارق في كل طن ،وما حجم الربح
اإلضافي للمبيعات المحلية؟
السوبر فوسفات أعلى بنسبة
 %80وربح إضافي  9ماليين دوالر
س ـعــر س ـم ــاد ال ـســوبــر فــوس ـفــات ارت ـفــع
مـ ــن  151أل ـ ــف لـ ـي ــرة إل ـ ــى  305آالف
ليرة ،بنسبة زيادة ،%102 :وعلى سعر
الدوالر  700ليرة فإن سعر الطن يبلغ
 435دوالر ًا.
ومقابل هذا السعر فإن السعر الوسطي
العالمي لطن السوبر فوسفات في شهر
 2020-1قــد ب ـلــغ 240 :دوالر ًا لـلـطــن.
وح ـتــى ال ـس ـعــر ال ـم ـس ـتــورد ف ــي اإلقـلـيــم
والذي تستورد وفقه تركيا على سبيل
الـمـثــال ال يـتـعــدى 289 :دوالر ًا للطن.
وهي أسعار بيع أي إنها تتضمن التكلفة
والربح وكلف الشحن الدولي.
وم ــع ه ــذا ف ــإن س ـعــر اإلن ـت ــاج الـمـحـلــي
السوري أعلى من العالمي بنسبة ،%80
وبـفــارق فــي سعر الطن يصل إلــى 195
دوالر ًا .األمــر الــذي يعني أنه وفق هذا
ال ـت ـس ـع ـيــر فـ ــإن ال ــرب ــح اإلض ــاف ــي ال ــذي
ال ي ـم ـكــن تـسـمـيـتــه إال (ت ـك ـل ـفــة اح ـت ـكــار
وف ـس ــاد) يـبـلــغ خ ــال س ـنــة 9 :مــايـيــن
دوالر ت ـقــري ـب ـ ًا ،إذا م ــا بـ ــاع ال ـم ـصــرف
ال ــزراع ــي  45,5أل ــف ط ــن م ــن الـســوبــر
فوسفات كما في .2019
اليوريا أعلى بنسبة  %64وربح
إضافي  8ماليين دوالر
فــي س ـمــاد ال ـيــوريــا ال ــذي ارت ـفــع سـعــره
من  175ألف لليرة للطن إلى  248ألف
ليرة ،بنسبة زيادة  .%42فإن سعر الطن
المحلي أصـبــح  354دوالر ًا وفــق سعر
ال ــدوالر  700لـيــرة .أمــا سـعــره العالمي
في شهر  2020-1لم يتعدَ 215 :دوالر ًا
للطن .وسعر استيراده إلــى تركيا 241
دوالر ًا للطن.
أي إن الـسـعــر الـســوري المحلي أصبح
أعـلــى مــن الـسـعــر الـعــالـمــي بـنـسـبــة ،%64
وف ــارق حــوالــي  140دوالر ًا فــي الـطــن.
وهـ ــو م ــا ي ـع ـنــي رب ـح ـ ًا إض ــاف ـي ـ ًا س ـنــوي ـ ًا
يـ ـق ــارب  8مــاي ـيــن دوالر خـ ــال ع ــام،

إذا ما بــاع المصرف الــزراعــي للفالحين
السوريين  57ألف طن كما في .2019
اخـ ـت ــارت ال ـح ـكــومــة ال ـص ـمــت أم ـ ــام هــذا
ال ـق ــرار ،ألن ــه مــن الـصـعــب تـقــديــم ذرائ ــع
تفسّر أن يصبح سعر السماد السوري
أع ـ ـلـ ــى م ـ ــن الـ ـسـ ـعـ ــر الـ ـعـ ــالـ ـمـ ــي ب ـن ـســب
استثنائية ...كيف يمكن تبرير أن يكون
س ـعــر مـنـتــج تـمـتـلــك ال ــدول ــة ح ـصــة مـنــه،
ومـنـتــج بــأقــل الـتـكــالـيــف حـيــث اسـتـلـمــت
ال ـش ــرك ــة ال ـخ ــاص ــة ال ـم ـع ـم ــل ال ـم ــوج ــود
ب ــأرض ــه وم ـع ــدات ــه وخ ـب ــرات ــه ،أي كـلــف
اإلنشاء األساسية ُقدّمت بالمجان مقابل
ت ـطــويــر اإلن ـت ــاج وتـخـفـيــض الـتـكــالـيــف!

الفرق بين سعر السماد الوطني واألسعار العالمية -دوالر للطن

الوسطي العالمي

استيراد تركيا

سورية
435

354
241

215

طن سماد اليوريا

240

طن سماد السوبر فوسفات

*المصدر :بيانات ( )index mundiلألسعار العالمية .بيانات ( )fao statsلالستيراد التركي.

إن السعر السوري
المحلي أصبح
أعلى من السعر
العالمي بنسبة
%64

وأجور العمال هي أقل األجور العالمية،
وإحدى المواد الخام األساسية الداخلة
فــي التصنيع ،وهــي الفوسفات سورية
ال ـم ـن ـشــأ ،ب ــل وم ـس ـت ـث ـمــرة م ــن ال ـشــركــة
ذاتـهــا ،أي إنها تستطيع الحصول عليه
بـكـلـفــة االس ـت ـخ ــراج ،واأله ـ ــم أن الـبـيــع
مضمون في السوق المحلية ،فالمصرف
الزراعي يستلم الكميات ويوزعها على
الفالحين وسواء اشتروا ،أم لم يشتروا
فــإن الـمــال الـعــام مـتـكـ ّفــل بـجــزء هــام من
منتجات المعمل...
ّإن الـعـقــد الـمــو ّقــع بـيــن الــدولــة والـشــركــة
ال ـخــاصــة ك ــان ي ـنــص ع ـلــى رف ــع الـطــاقــة
اإلن ـ ـتـ ــاج ـ ـيـ ــة ل ـل ـم ـع ـم ــل خ ـ ـ ــال ع ــامـ ـي ــن،
وحـتــى اآلن لــم تـعـلــن الـمــؤسـســة الـعــامــة
للصناعات الكيميائية مــا مــدى االلـتــزام
بــاالت ـفــاق وتــوس ـيــع ال ـطــاقــة اإلن ـتــاج ـيــة،

وكــان يتضمن أن تحصل الـشــركــة على
 %65من األرباح ،مقابل أن ترفع الطاقة
اإلنـتــاجـيــة للمعامل وتـخـ ّفــض التكاليف
وأن تــؤمــن شــروط إنـتــاج بيئية أفضل
عبر استثمارها لمبالغ ال يجب أن تقل
عن  200مليون دوالر خالل  40عام ًا،
ول ـك ـن ـنــا ح ـتــى اآلن ل ــم ن ـل ـمــس أي أثــر
إيـجــابــي لـهــذا االسـتـثـمــار ،حـيــث استمر
استيراد األسمدة بمقدار  100ألف طن
ل ـه ــذا ال ـم ــوس ــم ،واس ـت ـمــر ارت ـف ــاع سـعــر
السماد ،فالسعر الوسطي للطن المباع
في  2018كان 87 :ألف ليرة ،والسعر
الــوسـطــي لـلـطــن الـمـبــاع فــي  2019كــان
 160أل ــف ل ـي ــرة ،بـيـنـمــا سـيــرتـفــع الـطــن
الــوس ـطــي ال ـم ـبــاع وس ـي ـكــون أع ـلــى مــن
 275ألف ليرة ،بزيادة  %200على سعر
عام .2018

العقد االستثماري لمعمل األسـمــدة يفترض أن يخ ّفض التكاليف ويخفض
االستيراد ويزيد اإلنتاج ،وال يوجد ما يفسّر ارتفاع التكاليف ورفع األسعار
إال مـحــافـظــة سـمــاســرة الـمـعـمــل ومـسـتـثـمــريــه عـلــى حـصــة مــن الــربــح الـتــي ال
يمكن التراجع عنها ،ورفــع األسـعــار إلــى مستوى أعلى من مستوى ارتفاع
سعر الدوالر .ضاربين بعرض الحائط كل النتائج المتوقعة من رفع أسعار
األس ـمــدة .فبالنسبة لـهــم الـبــاد مـجــال اسـتـثـمــاري ،وكـلـمــا كــانــت الـمــادة أكثر
أهمية ومحورية للمجتمع ،كلما أصبحت موضع نهب أعلى ...وحصة النهب
اإلضافية ينبغي أن يدفعها مستهلكو األسمدة من منتجي سورية الزراعيين،
ومستهلكي الغذاء الذين سيدفعون أسعار ًا أعلى مقابل كل حبّة بندورة ،وكل
ربطة خبز ،وكل كيلو تفاح ...وإلخ.
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الصناعة السورية واختالالتها الكبرى ()3

ثالثة أرباع الصناعة خفيفة تكنولوجياً
بعد االستقالل السوري كانت سورية تم ّثل واحدة من نقاط التصنيع النامية سريعاً
بين دول العالم النامي ...موقعها الجغرافي ،كثافتها البشرية ،وإرث من الحرف
والخبرات في مدن عريقة تاريخياً وعالقات تجارية ممتدة شرقاً وغرباً ...واألهم إنجاز
مبكر أتاح للحكم الوطني في حينها أن
االستقالل السياسي واالقتصادي في وقت ّ
يفتح أفقاً مستفيدًا من الظرف الدولي مع وجود منظومة الدول االشتراكية التي كانت
مصدرًا للمعدات والخبرات ،والتي جعلت الغرب مضطرًا للتعامل بمرونة أكثر مع دول
المنطقة تحت ضغط منافسة السوفييت.

ǧقاسيون

سـتــون عــامـ ًا م ـرّت ومــراحــل عــديــدة للتصنيع
ال ـس ــوري تـعــاقـبــت ،وال ـت ـقــدم الـتـصـنـيـعــي عقب
االستقالل ،انتقل من القطاع الخاص في نهاية
الخمسينات إلى جهاز الدولة ،عندما تمّ تأميمة
ومــن ثم توسيع العديد من الشركات الكبرى
التي أصبحت أهــم معامل الصناعة العامة في
ق ـط ــاع ال ـن ـس ـيــج ،س ـكــر ح ـم ــص ،س ـيــرون ـكــس،
تاميكو وإلخ ...بينما كانت المعامل والصناعات
التحويلية المنشأة مــن قبل جهاز الــدولــة أقل
عدد ًا ،وأهمها وآخرها األسمدة في عام .1972
عمليات التطوير التصنيعي التي أجراها جهاز
ال ــدول ــة ع ـلــى ال ـم ـعــامــل ال ـمــؤم ـمــة أو الـمـنـشــأة
تو ّقفت تقريب َا منذ منتصف السبعينات ،ثم مع
تـغـوّل الـفـســاد بــدأ االبـتــاع الـتــدريـجــي لمعامل
الـصـنــاعــة الـتـحــويـلـيــة الـكـبــرى ولــم تستطع أن
تـتـقــدم إلــى األمـ ــام ...تــآكـلــت دون اسـتـثـمــارات
إض ــافـ ـي ــة ،وان ـت ـق ـل ــت خ ـب ــرات ـه ــا إلـ ــى ال ـص ـنــاعــة
ال ـس ــوري ــة ال ـخ ــاص ــة ال ـت ــي بـ ــدأت ت ـن ـت ـعــش فــي
الـتـسـعـيـنــات وم ـنــذ مـطـلــع األل ـف ـيــة ب ــدأت تــزيــح
معامل الدولة .ولكنها مع ذلك كانت تعمل في
بيئة مع ّقدة مثقلة بالنهب بينما كانت تحتاج
إلى دعم كبير في ظــروف االنفتاح التجاري،
األمر الذي جعلها محدودة في مجاالت أولية
ـوظــف
ضـعـيـفــة الـتـكـنــولــوجـيــا لــم تـسـتـطــع أن تـ ّ
أو تـسـتـفـيــد مــن ال ـق ــدرات الـمــالـيــة ،وال ـك ـفــاءات
العلمية والشبابية السورية ،أو حتى المهارات
التجارية السورية.
التو ّزع التكنولوجي
للصناعة التحويلية الخاصة
ال ـص ـنــاعــة ال ـت ـحــوي ـل ـيــة ال ـس ــوري ــة ق ـبــل األزمـ ــة
وال ـي ــوم ه ــي خــاصــة بــالــدرجــة األول ـ ــى ،حـيــث
شـ ّكــل نــاتــج الصناعة الـخــاصــة  %80مــن مجمل
نــاتــج ه ــذه الـصـنــاعــة فــي ع ــام  ،2010وأصـبــح
يش ّكل في عام  2015نسبة  %94مقابل أقل من
 %6للصناعة العامة.
ول ـكــن الـتــركـيـبــة الـتـكـنــولــوجـيــة ل ـهــذه الـصـنــاعــة
توضّح البنية الهشّة للصناعة السورية ،فهي
صناعة تشكل التكنولوجيا المنخفضة أكثر من
ثالثة أرباع ناتجها ,وهذا هو واقع الحال قبل
األزمة وخاللها.
حـيــث تـشـكــل الـصـنــاعــات خـفـيـفــة الـتـكـنــولــوجـيــا
ال ـج ــزء األع ـظ ــم م ـن ـهــا ( %73ف ــي عـ ــام 2010
وارتـفـعــت إلــى  %76فــي عــام  )2015وتـتــوزع
على التصنيفات التالية :غذائيات ومشروبات
وت ـبــغ ،الـصـنــاعــة الـنـسـيـجـيــة ،أخ ـشــاب وأوراق
ومـطـبــوعــات ،تصنيع المنتجات المعدنية عدا
اآلالت والمعدات ،األثاث والمفروشات.
أم ــا ال ـص ـنــاعــات مـتــوسـطــة الـتـكـنــولــوجـيــا فـقــد
ك ــان ــت ت ـش ـكــل ن ـس ـبــة  %17فـ ــي ع ـ ــام ،2010
وتــراجـعــت إلــى نـسـبــة  %16وهــي مـكــونــة من
م ـن ـت ـجــات ال ـبــاس ـت ـيــك والـ ـمـ ـط ــاط ،وتـصـنـيــع

المنتجات غير المعدنية (زجــاج وسيراميك،
وإس ـم ـنــت وغ ـيــرهــا) بــاإلضــافــة إل ــى الـمـعــادن
األساسية.
وال ـت ـص ـن ـي ــف األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـص ـن ــاع ــات ال ـم ـس ـمّ ــى
م ـتــوس ـطــة -عــال ـيــة الـتـكـنــولــوجـيــا ،ف ـقــد تـشـكــل
نسبة  %10فــي عــام  ،2010وتراجعت إلــى %8
في  ،2015وتصنيفاتها :المنتجات الكيميائية،
اآلالت والـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــدات ،مـ ـسـ ـتـ ـل ــزم ــات م ـك ـت ـب ـيــة
وكـمـبـيــوتــرات ،األج ـهــزة واآلالت الـكـهــربــائـيــة،
ال ــرادي ــو وال ـت ـل ـفــزيــونــات وأجـ ـه ــزة االت ـص ــال،
المعدات والتجهيزات الطبية ،اآلليات ومعدات
النقل األخرى ،وصناعة إعادة التدوير .وطبع ًا
ال تـتــوفــر كــل ه ــذه الـتـصـنـيـفــات فــي الـصـنــاعــة
السورية حيث الجزء األعظم من منتجات هذا
التصنيف هي للصناعات الكيميائية ،وتحديد ًا
األدوي ـ ـ ـ ــة وال ـ ــده ـ ــان ـ ــات ،وصـ ـن ــاع ــة األجـ ـهـ ــزة
الكهربائية المنزلية.
تكنولوجيا أقل مرونة أعلى!
اس ـت ـطــاعــت ال ـص ـنــاعــة الـتـحــويـلـيــة ال ـخــاصــة أن
تـحــافــظ عـلــى عــائــدهــا ،بــل رفـعـتــه جــزئـيـ ًا خــال
سـنــوات األزمــة ،والعائد هنا هــو نسبة الناتج
(القيم المضافة) إلى المستلزمات واالستثمار
ال ـم ـس ـت ـخــدم .وب ـق ـيــت ك ــل  100ل ـيــرة اسـتـثـمــار
تعطي قيم ًا مضافة  46ليرة في عام .2015
الـمـفــارقــة ،أن الصناعة منخفضة التكنولوجيا
كانت األكثر قدرة على المحافظة على ناتجها
حيث تراجعت بنسبة  %48بين عامي -2010
 ،2015بينما الصناعة متوسطة التكنولوجيا
خسرت  %54مــن ناتجها ،والصناعات األعلى
تـكـنــولــوجـيـ ًا خ ـســرت أع ـلــى نـسـبــة مــن نــاتـجـهــا
وتراجعت بمقدار .%60
كما أن الصناعة منخفضة التكنولوجيا زادت
ربحيتها خــال سـنــوات األزم ــة ،بنسبة ،%25
واستطاعت أن تكيّف رفع أسعارها بمستوى
أعـلــى مــن ارتـفــاع تكاليفها ،وأصبحت كــل 100
ليرة مستثمرة تعطي  54ليرة ناتج ًا في عام
 2015بـيـنـمــا كــانــت تـعـطــي  43ل ـيــرة ف ــي عــام
.2010
وه ــذه الـنـتـيـجــة مـنـطـقـيــة فــي ظ ــروف األزم ــة،
فـعـمـلـيـ ًا عـنــدمــا يـتــراجــع الـتـصــديــر وف ــي ظــرف
الـعـقــوبــات ،فــإن الـصـنــاعــات األك ـثــر ق ــدرة على
ال ـت ـك ـيُّــف ه ــي ال ـص ـنــاعــات الـبـسـيـطــة مـنـخـفـضــة
التكاليف االسـتـثـمــاريــة ،واألكـثــر اعـتـمــاد ًا على
ال ـي ــد ال ـعــام ـلــة رخ ـي ـصــة ال ـت ـك ـل ـفــة ف ــي س ــوري ــة،
بأجور هي ضمن األقل عالمي ًا ،كما َّأن تراجع
االسـتـيــراد نـسـبـيـ ًا بــالـقـيــاس بـعــام  2010جعل
بعض هذه الصناعات بجوِّ منافسة أقل ،وأتاح
لها رفع أسعارها بمستويات أعلى من ارتفاع
التكلفة.
بينما الصناعات الـتــي تتطلب اسـتـثـمــار ًا أعلى
وكثافة آالت ومعدات ورأس مال أكبر ...فهذه
أق ــل قـ ــدرة ع ـلــى الـتـكـيــف م ــع ظـ ــروف تــراجــع
التجارة وتراجع الطلب المح ّلِي.

إن هيمنة الـصـنــاعــة منخفضة التكنولوجيا عـلــى التصنيع ال ـســوري ،يــرتـبــط بمجمل بيئة
اإلن ـت ــاج ...فـتـطــويــر الـصـنــاعــة نـحــو قـطــاعــات أكـثــف تـكـنــولــوجـيـ ًا يـتـطـلــب نـقــات نــوعـيــة في
السياسات :التخطيط والــدعــم والتمويل والبحث العلمي ...بينما هــذا لــم يتوفر جـدِّيـ ًا في
الـظــروف الـســوريــة منذ عـقــود ،بــل بقي التصنيع مثق ًال بـعــبء الـفـســاد وحـصـصــه ،رغــم أنه
أوجد طرق ًا للتكيف معه أيض ًا .حيث يدفع المصنعون إتاوات للتراخيص وتسهيل األعمال،
ولكن بالمقابل يحصلون على تسهيالت عبر الفساد أيض ًا ،كالتغطية على التهرُّب الضريبي،
وعـلــى مــدفــوعــات الـكـهــربــاء عـلــى حـقــوق الـعـمــال بالتأمين وإل ــخ ...وبـنـيــة كـهــذه ال تستطيع
أن تــدفــع الـتـطــويــر الـتـكـنــولــوجــي للتصنيع قــدم ـ ًا ،بــل تبقيه فــي هــوامــش ضـيـقــة ومـسـتــوى
تكنولوجي مـتــدنٍ ،ويبقى الناتج الصناعي متخلف ًا وقلي ًال ومنهوب ًا ،ال يستطيع أن يلبي
احتياجات السكان والنمو التشغيل وعموم الـتـطــور ...وتبقى فــوائــده القليلة مــوزّعــة بين
مالكي المنشآت والفساد الذي يتط َّفل على كل مواضع خلق الثروة.

عندما يتراجع
التصدير وفي
ظرف العقوبات
فإن الصناعات
األكثر قدرة على
التكيف هي
ُّ
الصناعات البسيطة
منخفضة التكاليف
االستثمارية

توزع ناتج الصناعة التحويلية الخاصة وفق التصنيف التكنولوجي

2015

2010

%10

%8
%16

%17
%76

%73

منخفضة التكنولوجيا

متوسطة التكنولوجيا

متوسطة  -عالية التكنولوجيا

المصدر بيانات المسح الصناعي الخاص .2015-2010
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العديد من مؤشرات التدهور االقتصادي
العالمي ت ّم ربطها بـ (أثر فيروس
ولكن
الماضية،
كورونا) خالل األسابيع
ّ
مؤشر تراجع عائدات سندات الدوالر
إلى أقل مستوى تاريخي لها ،كان أكثر
المؤشرات تداو ًال ...ألنه تعبير عن تص ّدع
غطى على التراجع
في الربح المالي الذي ّ
المستمر في الربح الحقيقي األمريكي
منذ أكثر من  60عاماً ،وهو ما يتجاوز أثر
الفيروس أو أي عامل طارئ آخر ،ويعتبر
واحدًا من مؤشرات عمق األزمة.

ǧليلى نصر

ت ــراج ـع ــت تـ ـق ــدي ــرات ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ل ـل ـعــوائــد
الـمـتــوقـعــة مــن ش ــراء سـنــدات ال ـدَّيــن األمــريـكــي
إلى قرابة  %0,7للسندات التي تُشترى اليوم
وتـسـتـحــق ب ـعــد  10س ـن ــوات .وه ــي أق ــل قيمة
مـسـجّـلــة لـهــذا الـمــؤشــر تــاريـخـيـ ًا ،ومـنــذ إصــدار
سندات دَين الدوالر األمريكي.
إذ يـنـخـفــض م ـع ــدل ال ـعــائــد إل ــى ق ــراب ــة نـصــف
بالمئة فـقــط ،وهــو مـعــدل ربــح مــالــي منخفض
ج ــد ًا ،ويـحـمــل تـعـبـيــرات عــن مـسـتــوى تــراجــع
مـعــدل الــربــح الـعــالـمــي عـمــومـ ًا ،والــربــح الـمــالــي
ت ـح ــدي ــد ًا ،ل ــواح ــدة م ــن أك ـثــر األوراق الـمــالـيــة
قوّة وضمان ًا عبر العالم :سندات دَين الدوالر
المدعومة بوزن الحكومة األمريكية.
يــربــط ال ـب ـعــض ه ــذا ال ـت ــراج ــع ال ـســريــع خــال
األســاب ـيــع الـمــاضـيــة ،بـتــدفــق الـمـسـتـثـمــريــن إلــى
االس ـت ـث ـم ــار ب ـس ـن ــدات الـ ـ ـ ــدوالر ،هـ ــروب ـ ـ ًا مــن
س ــوق أس ـهــم ال ـشــركــات ال ـتــي تــراج ـعــت بـحـدّة
مــع الـتــراجــع االقـتـصــادي الـنــاجــم عــن الـتــوقــف
الصيني بسبب تفشِّي الـفـيــروس .كما يربطه
آخ ــرون بالتخفيض ال ـطــارئ ألسـعــار الـفــائــدة
الــذي أعلنه البنك الـفـيــدرالــي األمــريـكــي نتيجة
(لكارثة الكورونا) أيض ًا!
ولكن رغم هذا الربط بين الفيروس وتراجع
عوائد الدوالرّ ،إل أن أحد ًا ال يتوقع أن يعود
هــذا الـمــؤشــر إلــى االرتـفــاع حتى لــو تـجــاوزت
الـصـيــن محنتها االقـتـصــاديــة ،وتـعــافــت ســريـعـ ًا
ف ــي ال ــرب ــع ال ـثــانــي م ــن ال ـع ــام ،وذلـ ــك ألن هــذا
ال ـمــؤشــر ي ـتــراجــع م ـنــذ وق ــت طــويــل وق ــد بــدأ
يسجل مستويات انخفاض قياسية منذ شهر
أيلول  ،2019بسبب الزيادة الكبيرة في الدَّين
األمريكي ،وتراجع الثقة بقدرة األسواق على
توليد الربح من االستثمار بالدوالر.
السندات الحكومية وسـنــدات الــدوالر تحديد ًا
هي ملجأ مالي استثماري هام في ظل تراجع
عــالــم االقـتـصــاد الـحـقـيـقــي ،وإذا مــا كــان الملجأ
غـيــر آم ــن وع ــوائ ــده ت ـتــراجــع ،ف ــإن ه ــذا يحمل

م ــؤش ــرات ع ـلــى م ـس ـتــوى ت ـع ـمّــق األزم ـ ــة فــي
االسـتـثـمــار الحقيقي ،وتــراجــع مـعــدالت الــربــح
في مجال اإلنتاج.
وهــو مــا يظهر أيـضـ ًا فــي االقـتـصــاد األمــريـكــي،
حيث تتراجع مـعــدالت الــربــح غير المالي منذ
خـمـسـيـنــات ال ـق ــرن ال ـمــاضــي ،ح ـيــث انـخـفـضــت
نـسـبــة الــربــح إل ــى قـيــم األص ــول فــي الـشــركــات
غير المالية األمريكية من قرابة  %16في عام
 1952وص ــو ًال إلــى مـعــدل يـقــارب  %8فــي عــام
 ،2018وفقدت الشركات اإلنتاجية والتجارية
األمريكية أكثر مــن نصف معدل ربحها ،وفق
بيانات الفيدرالي األمريكي.
طوال الفترة الممتدة على أكثر من ستة عقود
لــم يُـسـجّــل مـعــدل الــربــح الـمــذكــور مـعــد ًال أعلى
من  ،%16وبقي في انخفاض مستمر رغم أنه
كان يشهد طفرات ارتفاع ،وتحديد ًا في مطلع
األلفية عندما أنـقــذت طفرة قطاع تكنولوجيا

معدل الربح المتوقع من سندات الدوالر المستحقة بعد عشر سنوات% -

سجلت عوائد الدوالر
أقل معدل تاريخي
لها وهو مؤشر
تراجع معدل الربح
المالي الذي كان
يغطي تراجع معدل
ِّ
الربح الحقيقي
المستمر منذ
الخمسينات.

المعلومات واالتصاالت معدل الربح األمريكي،
وانتشلته من أقل مستوى مسَّجل له في عام
 2002عند قرابة  ،%3لترفعه إلى حدود تقارب
 %14ب ـيــن عــامــي َّ ،2006 -2002إل أن هــذا
الـمـعــدل ه ــوى ســريـعـ ًا أي ـض ـ ًا وبـمـعــدل قـيــاســي
خالل أزمة عام .2008
َّإن الميل العام لمعدل الربح اإلنتاجي األمريكي

هو نحو الهبوط ،حيث تراجع الربح بالقياس
إلــى قيمة األصــول المستثمرة طــوال المرحلة
الـتــي اسـتـطــاع االقـتـصــاد األمــريـكــي أن يهيمن
بــال ـم ـع ـنــى االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـعــال ـمــي م ـنــذ م ــا بـعــد
الحرب العالمية الثانية ،ولم يسجل هذا المعدل
أية قدرة على التعافي والعودة إلى مستوياته
السابقة في مطلع الخمسينات.

َّإن مــؤشــر تــراجــع م ـعــدل الــربــح غـيــر الـمــالــي هــو أح ــد ال ـمــؤشــرات الـحــاسـمــة فــي األزم ــة
االقتصادية للمنظومة الرأسمالية العالمية ،وتحديد ًا في مركزها في الــواليــات المتحدة
األمريكية ،التي كــان معدل ربحها اإلنتاجي يتراجع ،ولكنها كانت توسّع ربحها المالي
عبر منظومة الــدوالر العالمي وهيمنة القطاع المالي وتوسيع الديون .ولكن مؤشرات
الثقة بالقطاع المالي تسجّل تراجع ًا حاد ًا منذ عام  ،2005وتسجل اليوم معدالت تراجع
قياسية بمستوى الـثـقــة بـقــدرة ال ــدوالر عـلــى تحصيل عــوائــد فــي المستقبل .األمــر الــذي
يأخذه بعض المحللين األمريكيين كمؤشر حاسم على اقتراب الركود االقتصادي ،فطوق
النجاة األمريكي المتمثل بالدوالر بدأ يتصدع أيض ًا ويكشف عمق األزمة.
معدل الربح في الشركات غير المالية األمريكية بين عامي % -2018-1952
َّ
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اإلنتاج الزراعي ُيدفع إلى مهب الريح رسمياً

15

تعرض قطاع اإلنتاج الزراعي بشقيه،
النباتي والحيواني ،ألضرار كبيرة خالل
سنوات الحرب واألزمة وبسببها،
باإلضافة إلى جملة الصعوبات التي كان
يواجها خالل سنوات ما قبل الحرب،
ليتم استكمال الضرر من خالل بعض
الرسمية ،القديمة
القرارات واإلجراءات َّ
والمستجدة.
ǧعاصي اسماعيل

األضرار والخسائر بقطاع اإلنتاج الزراعي ال
يمكن حصرها بحجم اإلنـتــاج ونسب تراجعه
أو بــال ـخ ـســائــر ال ـم ــال ـي ــة ف ـق ــط ،ب ــل األه ـ ــم مــن
ذلــك هــو انـعـكــاســات ذلــك عـلــى مـسـتــوى األمــن
الـغــذائــي ،وعـلــى تــراجــع فــرص الـعـمــل فــي هــذا
القطاع ،وتقلص المساحات المزروعة تباع ًا.
قطاع هام ولكن!
اإلن ـتــاج الــزراعــي كــان يـشـكــل نـسـبــة هــامــة من
الـنــاتــج المحلي االجـمــالــي ،وقــد حـقــق االكـتـفــاء
الذاتي للكثير من السلع األساسية في مراحل
س ــابـ ـق ــة (ح ـ ـب ـ ــوب -خ ـ ـ ـضـ ـ ــراوات -فـ ــواكـ ــه-
فروج -بيض )..باإلضافة إلى حجم مساهمته
ب ـع ـم ـل ـيــات ال ـت ـصــديــر ،وال ـ ــذي م ــا ل ـبــث أن بــدأ
بالتراجع مع تراجع الدعم الحكومي (المباشر
وغير المباشر) خالل العقود السابقة ،وخاصة
لمستلزمات اإلنتاج (المحروقات -األسمدة-
الـمـبـيــدات -األعـ ــاف ،)..األم ــر ال ــذي رفــع من
تكاليف اإلنـتــاج على الـمــزارعـيــن ،وصــو ًال إلى
عـ ــدم ت ـغ ـط ـيــة ن ـف ـقــات ـهــم ووق ــوع ـه ــم بــالـخـســائــر
المتتالية ،والتي تم تتويجها خالل سني الحرب
واألزمة بخروج الكثير من األراضي الزراعية
مــن ال ـخــدمــة ،مــا يـعـنــي ف ـقــدان ه ــؤالء لـمـصــدر
رزقـهــم ،مــع تــراجــع مستويات األمــن الـغــذائــي،
وم ــع ع ــدم تـغـيـيــب أهـمـيــة مــا تــم تـسـجـيـلــه من
تراجع على مستوى الناتج المحلي االجمالي،
وف ـق ـ ًا لـنـسـبــة مـســاهـمــة اإلن ـتــاج ال ــزراع ــي فـيــه،
والتراجع الموازي لكافة الصناعات المرتبطة
فـيــه ،مــع فـقــدان الـكـثـيــريــن لـفــرص الـعـمــل التي
كان يؤمنها هذا القطاع أيض ًا.
المختصر أعــاه ،يشير إلى أهمية هذا القطاع
ودوره على مستوى االقتصاد الوطني ،فهل
ما زال هــذا القطاع من القطاعات االقتصادية
الـهــامــة وفـقـ ًا لـلـمـمــارســات وال ـقــرارات الرسمية
حِياله؟.

أمثلة عن األهمية واالهتمام
ال ـحــديــث عــن ال ـم ـعــانــاة الـمــزمـنــة مــع مـحـصــول
الـحـمـضـيــات ،والـخـســائــر الـسـنــويــة الـتــي تلحق
ب ــالـ ـم ــزارعـ ـي ــن ،وقـ ـط ــع األش ـ ـجـ ــار واس ـت ـب ــدال
الـمـحـصــول وهـجــرة األرض ،أصـبــح مـمـ ًا من
ك ـثــرة ت ـك ــراره ،وم ــن ك ـثــرة ال ــوع ــود الــرسـمـيــة
الـتــي سيقت خــال الـعـقــود والـسـنـيــن الماضية
لـمـعــالـجــة الـمـشــاكــل الـمــرتـبـطــة بـهــذا الـمـحـصــول
(إن ـت ــاج -تـســويــق -تـصـنـيــع -تـصــديــر) بــرغــم
ح ـجــم ال ـم ــأس ــاة ال ـمــرت ـب ـطــة بـ ــه ،وك ــذل ــك واق ــع
م ـح ـصــول ال ـش ــون ــدر ال ـس ـك ــري ،ومـ ــا آل إل ـيــه
حاله خــال السنوات الماضية ،وغيره الكثير
م ــن ال ـم ـحــاص ـيــل ال ــزراع ـي ــة ال ـش ـب ـي ـهــة األخ ــرى
(قـمــح -حـبــوب -قـطــن )..والـتــي كــانــت تعتبر
إس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة بــال ـم ـقــاي ـيــس ال ــرس ـم ـي ــة وغ ـيــر
الــرسـمـيــة ن ـظــر ًا ألهـمـيـتـهــا ،وبـقـيــة الـمـحــاصـيــل
والمنتجات الــزراعـيــة الـتــي كــانــت تــؤمِّــن جــزء ًا
هام ًا من سلة االستهالك المحلي ،مع تصدير
ال ـف ــائ ــض م ـن ـهــا خ ـ ــال م ــواس ـم ـه ــا (زيـ ـتـ ــون-
بطاطا -بندورة -فواكه -خضراوات.)...
ف ــاالهـ ـتـ ـم ــام الـ ــرسـ ـمـ ــي بـ ــاإلن ـ ـتـ ــاج ال ـ ــزراع ـ ــي،
وبالقطاع الزراعي عموم ًا ،لم يخرج عن حيِّز
ال ـت ـســويــق ال ـكــامــي ف ـقــط ،ف ـقــد ت ــراج ــع الــدعــم
لهذا القطاع رسمي ًا ،ومــا زال ،والــذي لم يقف

السياسات المتعلقة
بقطاع االنتاج
الزراعي والممارسات
المجحفة بحقه
التي أصبحت ظاهرة
للعيان تدفع نحو
المزيد من تراجع
هذا القطاع وصو ًال
ربما لمساعي وأده

عند حدود رفع الدعم عن مستلزمات اإلنتاج
ال ـخ ــاص ــة بـ ــه ف ـق ــط (م ـ ـحـ ــروقـ ــات -أسـ ـم ــدة-
مبيدات -أعالف ،)..بل مع فسح المجال أمام
ال ـم ـنــاف ـســة غ ـيــر ال ـع ــادل ــة م ــع ب ـعــض األص ـنــاف
المنتجة أي ـض ـ ًا ،مــن خــال عـمـلـيــات االسـتـيــراد
المقوننة رسمي ًا ،ناهيك عن عمليات التهريب،
وليس آخر ما حرر بهذا الشأن قرار السماح
بــاس ـت ـيــراد ال ـب ـطــاطــا ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي يـتــوفــر
اإلنـتــاج المحلي منها ،على الــرغــم مــن التحكم
السعري بهذه المادة في األسواق.
وبـهــذا الـسـيــاق ،يمكن إدراج قــرار رفــع أسعار
األسـ ـم ــدة ال ـ ــذي صـ ــدر ب ــداي ــة ال ـش ـهــر ال ـحــالــي
اسـ ـتـ ـنـ ــاد ًا إل ـ ــى م ــواف ـق ــة ال ـل ـج ـن ــة االق ـت ـص ــادي ــة
وال ـح ـكــومــة ،وك ــذل ــك ارت ـف ــاع أس ـع ــار األع ــاف،
وان ـع ـك ــاس ـه ــا ال ـم ـب ــاش ــر ع ـل ــى م ــرب ــي ال ــدواج ــن
والـمـشـتـغـلـيــن ب ـهــذا ال ـق ـطــاع أي ـض ـ ًا ،وال ـت ــي لــن
تؤدي إال إلى مزيدٍ من اإلضرار بقطاع اإلنتاج
الــزراعــي وبـسـلــة االسـتـهــاك الـغــذائــي الـيــومــي
للمواطنين ،وباألمن الغذائي الوطني عموم ًا.
مساعي الوأد الظاهرة
ك ـ ُّل مــا سـبــق أع ــاه ،وبـعـيــد ًا عــن الـخــوض في
ال ـت ـف ـص ـيــات واألم ـث ـل ــة أك ـث ــر م ــن ذلـ ــك ،يـشـيــر
إلــى َّأن الـسـيــاســات المتبعة والمتعلقة بقطاع
اإلنـ ـتـ ــاج الـ ــزراعـ ــي والـ ـمـ ـم ــارس ــات ال ـم ـج ـح ـفــة

بـحـقــه ،الـتــي أصـبـحــت ظــاهــرة لـلـعـيــان ،رسـمـيـ ًا
وغـيــر رس ـم ـيٍّ ،تــدفــع نـحــو الـمــزيــد مــن تــراجــع
هــذا الـقـطــاع وص ــو ًال ربـمــا إلــى مـســاعــي وأده
الـنـهــائــي ،وطـبـعـ ًا ال يخفى عـلــى أحــد أن هناك
مستفيدين كبار خلف كل ذلك ،فضرب اإلنتاج
والعملية اإلنتاجية يفسح المجال أكثر فأكثر
أمام حيتان المال والفساد لتكبير حصتهم من
األرب ــاح عـبــر الـبــدائــل الـمـسـتــوردة أو المهربة
ع ـلــى ح ـســاب الـمـنـتـجـيــن والـمـسـتـهـلـكـيــن م ـع ـ ًا،
بــاإلضــافــة إل ــى اإلضـ ــرار بــالـمـصـلـحــة الــوطـنـيــة
ط ـب ـع ـ ًا ،ولـ ـع ـ َّـل ذلـ ــك ال ي ـن ـط ـبــق ع ـل ــى ال ـق ـطــاع
الــزراعــي فقط ،بل وعلى القطاعات اإلنتاجية
األخرى ،الصناعية والحرفية.
فــواقــع الـحــال يـقــول إن مــا تبقى مــن «دع ــم» أو
مــا يتم الـحــديــث عنه على أنــه مــن أشـكــال الــدعــم،
ال يستفيد مـنــه مــن الـنــاحـيــة الـعـمـلـيــة إال حيتان
الفساد والمصدرون والمستوردون والمهربون
وشبكات السوق السوداء ،على حساب اإلنتاج
والعملية اإلنتاجية والمنتجين والمستهلكين.
أمــا الـفــج بــالـمــوضــوع فـهــو ال ـتــذرع بالعقوبات
والحصار تبرير ًا لبعض القرارات واإلجراءات
ال ـم ـج ـح ـفــة ال ـم ـت ـخــذة ح ـي ــال هـ ــذا ال ـق ـط ــاع ،فــي
ال ــوق ــت الـ ــذي م ــن ال ـم ـف ـتــرض أن ت ـتــم زيـ ــادة
الــدعــم الحقيقي المقدم لــه ،مــع بقية القطاعات
اإلنتاجية األخرى.

رفع األسعار ..ما خفي أعظم!
يتخوف المواطنون،
َّ
وخاصة المفقرين ،من
سلسلة رفع لألسعار تطال
بقية المحروقات ومصادر
الطاقة ،وذلك على إثر
رفع سعر مادة البنزين
الذي جرى مطلع الشهر.

الـتـخــوف قــد يـكــون فـيــه الـكـثـيــر من
المشروعية ،فاإلجراءات الحكومية
والـ ـتـ ـج ــارب ال ـســاب ـقــة م ـع ـهــا وال ـتــي
اعتاد عليها المواطنون ،ربما تشي
بـ ــذلـ ــك ،سـ ـ ــواء ك ـ ــان ذل ـ ــك ب ــوج ــود
م ـق ــدم ــات ل ـه ــا ،أم ل ــم ي ـك ــن ل ـه ــا أي ــة

مـقــدمــات ،ولـعــل رفــع سـعــر البنزين
دليل على ذلك.
ٌ
التجربة المريرة مع النفي الرسمي
الـخـشـيــة الـحـقـيـقـيــة لــدى الـمــواطـنـيــن
أن يـكــون رفــع سعر البنزين عبارة
عــن بــوابــة تفتح مــن خاللها بــوابــات

رف ــع أس ـعــار ال ـم ـحــروقــات وم ـصــادر
الـ ـط ــاق ــة األخ ـ ـ ـ ــرى ،وه ـ ــي الـ ـك ــارث ــة
الحقيقية بــالـنـسـبــة لـلـمـفـقــريــن ،فهذه
السلسلة قد يكون لها بداية لكن من
الـصـعــوبــة تـحــديــد نـهــايـتـهــا ،فـمـصــادر
الـطــاقــة بمكوناتها تــدخــل بكل سلعة
وخ ــدم ــة ،وبــال ـتــالــي س ـي ـكــون أثــرهــا
أكـثــر كــارثـيــة بـمــا ال يـقــاس مــن رفــع
سعر البنزين الحالي.
الـخـشـيــة أع ــاه وص ـلــت إل ــى أسـمــاع
بعض المسؤولين ،وقــد جــرى نفي
أي توجه بهذا الشأن.
فـقــد تـنــاقـلــت بـعــض وســائــل اإلع ــام
أن «مــديــر فــرع دمشق للمحروقات
نـ ـف ــى وج ـ ـ ــود تـ ــوجـ ــه لـ ــرفـ ــع س ـعــر
المازوت كما رُفع سعر البنزين منذ
أيــام ،وذلــك الرتباط مــادة المازوت
بـكــل سـلـعــة مــوجــودة فــي األس ــواق

والسيما الغذائية».
المشكلة في التصريح أعاله بالنسبة
للمواطنين ،أن النفي الرسمي عادة
ي ـتــم غ ــض ال ـط ــرف ع ـنــه وت ـج ــاوزه
الحق ًا ،بعد أن «تقع الفاس بالراس»،
مع تقديم بعض المبررات والذرائع،
وهــذا مــا جــرت عليه الـعــادة مــع كل
قرار حكومي يتضمن رفع ًا لسعر أية
مادة أو سلعة.
أم ـ ــا ال ـح ــدي ــث عـ ــن «ارت ـ ـب ـ ــاط مـ ــادة
ال ـم ــازوت بـكــل سـلـعــة مــوجــودة في
األس ــواق والسـيـمــا الـغــذائـيــة» ،على
أنــه مـبــرر لـعــدم رفــع الـسـعــر فـقــد تم
ت ـجــاوز ه ــذه الـمـقــولــة والـقـفــز عليها
مـنــذ عــدة أيــام فـقــط ،مــن خــال رفــع
سـعــر األس ـمــدة ،الـتــي يـنـطـبــق عليها
مـفـعــول االرت ـبــاط بــالـمــواد الـغــذائـيــة
وفق ًا لهذا التبويب.

فــال ـن ـفــي أع ـ ــاه ف ـي ــه ج ــرع ــة سـلـبـيــة
لــدى المواطنين من خــال تجاربهم
الـســابـقــة مــع الـحـكــومــة وتــوجُّـهــاتـهــا،
وآل ـ ـ ـيـ ـ ــات عـ ـمـ ـلـ ـهـ ــا ،خ ـ ــاص ـ ــة وأن ـ ـهـ ــا
بــالـمـحــك الـعـمـلــي تـظـهــر غ ـيــر مـعـنـيــة
ال مــن قــريــب وال مــن بـعـيــد بـهـمــوم
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وم ـع ــان ــات ـه ــم ،ال عـلــى
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـم ـع ـي ـش ــي ،وال ع ـلــى
المستوى الخدمي ،وهذا ليس تبلي ًا
ع ـل ــى أحـ ــد ب ـق ــدر م ــا ه ــو تــوص ـيــف،
لـيــس لــواقــع الـمـمــارســات الحكومية
وقــرارات ـهــا وسـيــاســاتـهــا ف ـقــط ،بـقــدر
م ــا ه ــو تــوص ـيــف ل ـلــواقــع الـمـعـيـشــي
ال ـ ـم ـ ـتـ ــردي وال ـ ـخـ ــدمـ ــي الـ ـمـ ـت ــرهِّ ــل،
بالنسبة للمواطنين.
فـهــل مــن الـغــرابــة أن يـتــداول الـنــاس
مقولة «ما خفي أعظم» بعد كل قرار
حكومي؟!.
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والنظريات والحلول .بعضها مث ًال :أن الدواء هو في
يحوم حول فيروس كورونا العديد من التكهنات
َّ
بعض األعشاب الشعبية ،أو في التعقيم ،أو شرب المياه .جميعها تحمل الكثير من المبالغة ،كون
الشيء الوحيد الذي يمكن أن يقتل الفيروس هو مضاد له غير موجود حالياً ،وهو في حالة التجارب
ّ
مصرحة .ما يفتح الباب أمام هذه التساؤالت هو الجهل بما هو
التي ستأخذ أشهر عديدة لكي تصبح َّ
الفيروس وكيف يمكن التخلص منه .وهذا نابع من مشكلة العلوم و ُبع ِدها عن الحياة اليومية للبشر.
وعنصر آخر ،مرتبط بالجهل أيضاً ،هو محاولة السيطرة على ّأي شيء مقلق بالنسبة إلينا.

ǧمروة صعب

قبل الغوص في أي من هذه التحاليل،
من المهم أن نعلم أنه إلى اليوم ال يوجد
حـ ّـل يقتل الـفـيــروس ،جميع اإلجــراءات
المتّبعة هي محاولة للحد من انتشاره،
وقد نجحت الصين في ذلك .والفيروس
ي ـص ـي ــب الـ ــرئـ ــة ل ـ ــذا ف ـ ــإن أي ن ـ ــوع مــن
المشروبات ال يمكن له أن يقتله .بينما
ال ــدع ــوة ل ـشــرب ال ـم ـيــاه ال ــداف ـئ ــة بـشـكــل
مستمر نابعة من أنّــه في حالة اإلصابة
بــالـفـيــروس عــن طــريــق ال ـفــم ،وإذا كــان
الفم والحلق رطبين فهذا قد يساعد أو
يعمل على تحويل مسار الفيروس إلى
المعدة بد ًال من الرئتين ،وأسيد المعدة
قد يفكك الفيروس ،فبالتالي هو إجراء
ال ضرر فيه .أما التعقيم وغسل اليدين
ف ـهــو إج ـ ــراء ي ـق ـلــل م ــن إم ـكــان ـيــة وف ـتــرة
ع ـيــش ال ـف ـي ــروس ع ـلــى ه ــذه األس ـطــح.
اإلج ـ ــراء األك ـث ــر مـنـفـعــة والـ ــذي يـســاعــد
ع ـلــى ت ــراج ــع نـسـبــة ال ـح ــاالت ه ــو عــدم
االخـتــاط أو االخـتــاط بالحد األدنــى،
وه ــو ش ــيء غـيــر مـمـكــن فــي الـعــديــد من
البلدان.

نظر ّية المؤامرة في أي تحليل؟
ن ـظــريــات ال ـم ــؤام ــرة ال ـم ــوج ــودة حــول
الكورونا عديدة ومتعددة المستويات.
م ــن ك ــون ال ـف ـيــروس س ــاح بـيــولــوجــي
مُـعَـدّ مــن قبل الـصّـيــن ضــد االحتجاجات
ف ــي هــون ـكــونــغ ،وأف ـل ــت م ــن الـسـيـطــرة،
إلــى كــونــه قــد جُ ـرِّب على المسلمين في
ال ـص ـيــن ،أو أن الـصـيــن تـفـضــل خـســارة
طاقتها البشرية على خسارة اقتصادها
(وكـ ّـأن االثنين غير مرتبطينّ!) ،أو أنه
مؤامرة إيرانية على الواليات المتحدة
األمــريـكـيــة أو عـلــى الـعــالــم أجـمــع ،أو في
ك ــون ــه س ــاح ـ ًا ب ـيــولــوج ـي ـ ًا ض ــد الـصـيــن
ن ـف ـس ـهــا .ج ـم ـيــع ه ــذه ال ـت ـك ـه ـنــات مـمـكـنــة
عملي ًا في عالم تسيطر عليه الرأسمالية
الـتــي أجــرت تـجــارب شنيعة ،ومــن غير
ال ـم ـس ـت ـغــرب أن ت ـقــوم ب ـه ـكــذا ح ــرب أو
ت ـج ــرب ــة .ول ـك ــن ال ي ــوج ــد إثـ ـب ــات عـلــى
أيِّ مــن هــذه الـتـكـهـنــات .فبينما تعاطى
الـصـيـنـيــون بأغلبهم بـتـضــامــن كبير بين
ب ـع ـض ـهــم ال ـب ـعــض وب ـم ـســؤول ـيّــة عــال ـيــة،
تـعــاطــى قـســم كبير مــن الـعــالــم بعنصريّة
ت ـجــاه ال ـص ـيــن .وان ـط ــاق ـ ًا م ــن نـظــريــات
الـمــؤامــرة الـتــي تــؤســس لـعــدم التضامن
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مع الصين (حيث حمّل الشعب الصيني
الـمـســؤولـيــة بسبب نــوعـيــة طـعــامــه التي
غــال ـب ـ ًا ه ــي ت ـشــوي ـهــات واض ـح ــة لـلـنـظــام
الغذائي الصيني).
تنشأ نظرية المؤامرة (وال نقول احتمال
الحرب البيولوجية) من أكثر من عامل.
ف ـهــي م ـحــاولــة لـتـخـفـيــف ال ـق ـلــق ال ـصــادر
عــن كــارثــة أو صــدمــة ،وذل ــك عـبــر جعل
الـكــارثــة وكأنها مــؤامــرة ،وهـكــذا نجعلها
أو ًال مُسيطرٌ عليها ،لكوننا نعلم من قام
بها .وثاني ًا نجعلها خارجنا .أي نتخلى
ع ــن ال ـم ـســؤول ـيــة ت ـجــاه ـهــا .وفـ ــي حــالــة
الكورونا اليوم ،بعدما أصبح الفيروس
منتشر ًا في العالم ،فالمسؤولية تقع على
الجميع في الحدّ منه .بينما إذا جعلناه
بمسؤولية أداة أو مجموعة أخرى فإننا
غير مسؤولين عن السيطرة عليه .وفي
الوقت نفسه نُؤسِّس لشعور السيطرة
على حاضرنا ،في كوننا «لم نقع ضحية
هــذه األداة أو المجموعة ،بــل إننا نعلم
مــا ال ــذي يـحـصــل» .الـعــامــل الـثــانــي الــذي
ي ـن ـشــأ ع ــن ن ـظــريــة ال ـم ــؤام ــرة ه ــو عــدم
الـمـعــرفــة أو الـجـهــل تـجــاهـهــا .فـعــامــل أنــه
ال ي ـم ـكــن ل ـن ــا ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ان ـت ـشــار
ال ـف ـي ــروس أو ال ـب ـقــاء ب ــأم ــان م ــن دون
اإلصابة به ،فذلك يجعل منا عرضة ألية
معلومة عـنــه ،والمعلومة الـتــي تطمئننا
هــي الـتــي نتمسك بـهــا أو نصدقها مهما
كانت غير علمية أو مختلقة للتشويش.
وكوننا صدّقنا نظرية واحــدة مغلوطة
يـجـعـلـنــا نـصــدق نـظــريــة أخ ــرى مغلوطة
أي ـض ـ ًا ،وهـ ــذا ه ــو ال ـعــامــل ال ـث ــال ــث ،فـمــن
يصدق اإلشاعات التي تقال عن الصين
س ـي ـق ــوم ب ـت ـص ــدي ــق أنـ ـه ــا ق ــام ــت بـصـنــع
سالح بيولوجي لقتل شعبها!
هـ ــذه األفـ ـك ــار ال ـت ــي ت ــوج ــد أي ـن ـمــا ك ــان،

ال ـم ــر ّوَج لـهــا خــاصــة مــن قـبــل هــولـيــوود
والــواليــات الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة ،جعلت
مــن الـفـيــروس مــؤامــرة كــونـيــة عـلــى أي
ف ــرد فــي ال ـعــالــم .م ــؤام ــرة عـلــى شخصه
أو ًال وعلى بيئته ثاني ًا .ومن يتحمل هذه
المسؤولية هو النظام الذي بث الخوف
والقلق في نفوس البشر فأصبحوا من
الضعف أنهم يلجؤون إلى تفسير معظم
الـحــاالت على أنّـهــا مــؤامــرة .إنهم بب ِّثهم
نـظــريــة الـمــؤامــرة عـلــى مــن «هُــم ض ـدّه»
قــد جـعـلــوا مــن أنـفـسـهــم الـضـحـيــة دائ ـم ـ ًا،
ولـكــن هـنــا تــم تجهيل الـسـبــب الحقيقي.
فـيـصـبــح م ــن ال ـس ـهــل م ـث ـ ًـا ت ـصــديــق أنــه
«يمكن للصّين أن تقتل شعبها» (حتى
لــو لــم يوجد فــي تــاريــخ الصين الحديث
أي حـ ــدث ي ـم ـكــن أن ن ـس ـت ـنــد ع ـل ـيــه فــي
ه ــذا) ،ولـكــن مــن غـيــر الممكن لـلــواليــات
الـمـتـحــدة م ـثـ ًـا أن ت ـقــوم بـصـنــع ســاح
بـيــولــوجــي حـتــى لــو َّأن تــاريـخـهــا الــذي
أصـ ـ ًا ب ــدأ ب ـم ـجــزرة ،يـحـمــل ال ـعــديــد مــن
األح ــداث الـتــي يـمـكــن أن نـسـتـنــد عليها.
تـمــامـ ًا كــاسـتـبـعــاد أن ــه ال يـمـكــن ألي من
ال ــدول األوروب ـي ــة أن تـقــوم بـهــذا الفعل
حـتــى لــو أن الـفــاشـيــة ظـهــرت هـنــاك .إن
ال ـس ـيــاســة الــرأس ـمــال ـيــة بـجـمـيــع أدوات ـه ــا
ق ــد حــولــت م ـف ـهــوم ال ـص ــراع الـسـيــاســي
والصراع من أجل البقاء السياسي الذي
خاضته منذ سيطرتها على العالم نظرية
م ـ ــؤامـ ــرة ،ول ـك ــن م ـع ـك ــوس ــة .ف ـب ــدل أن
نقوم بتحليل إمكانية أن يكون السالح
بيولوجي ًا لصالح المستفيد مــن تراجع
الصين االقتصادي ،يصير تحليلنا على
أنها مــؤامــرة كونية من جهة خفيّة (إال
الــرأسـمــالـيّــة) ضـدّنــا نـحــن المستضعفين
الـ ــذيـ ــن «ي ـع ــادي ـه ــم كـ ــل الـ ـع ــال ــم» حـســب
نظرية المؤامرة المقلوبة أيض ًا.
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أفغانستان« ..اإلرهاب» سيحارب «اإلرهاب»

تشهد أفغانستان الكثير من األحداث السياسية التي تترافق
ميداني ،ويبدو أن هذا التصعيد سيكون عنوان
مع تصعيد
ِّ
يعكر األجواء
ال
أنه
لالنتباه
المثير
ومن
القادمة،
المرحلة
ّ
اإليجابية بين حركة طالبان والواليات المتحدة األمريكية،
وهذا الوضع يطرح سؤا ًال حول طبيعة الخطوات األمريكية في
أفغانستان ،والتي كان أبرزها توقيع اتفاق السالم مع حركة
طالبان في  29من شهر شباط الماضي.
ǧعالء أبوفّراج

ب ـع ــد م ـف ــاوض ــات ب ـي ــن ال ـط ــرف ـي ــن ج ــرى
التوقيع على «وثـيـقــة ســام» ،تنسحب
بـ ـم ــوجـ ـبـ ـه ــا ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات األمـ ــري ـ ـك ـ ـيـ ــة مــن
أفـغــانـسـتــان بـمـقــابــل تـعـهــدات تـلـتــزم بها
طالبان.
استعراض للوثيقة
يـ ـج ــري الـ ـح ــدي ــث ض ـم ــن ال ــوث ـي ـق ــة عــن
ان ـس ـحــاب تــدري ـجــي ل ـل ـقــوات األمــريـكـيــة
وح ـل ـفــائ ـهــا ،ع ـلــى أن تـنـسـحــب جـمـيـعـهــا
فـ ــي غـ ـض ــون  14ش ـ ـهـ ــر ًا ،ويـ ـكـ ــون ه ــذا
االتـفــاق ســاريـ ًا فــي حــال الـتــزام طالبان
بـتـعـهــداتـهــا ال ـتــي تـنـقـســم إل ــى «ضـمــانــات
أمـنـيــة» و«تـعـهــد بـعـقــد م ـحــادثــات ســام
مع حكومة كابل» والتي من المفترض
أن تبدأ في  10آذار الجاري.
تـكــون «الـضـمــانــات األمـنـيــة» عـلــى شكل
ت ـع ـهــد ب ـ ـ ّـأل ت ـش ـكــل ح ــرك ــة ط ــال ـب ــان أي

توقيع المعاهدة بين الواليات المتحدة وحركة
طالبان يعطي حركة متطرفة قاتلتها الواليات
المتحدة األمريكية لسنوات وزناً وشرعية بمقابل
تعهد هذه الجماعة بـ «عدم تهديد مصالح
الواليات المتحدة»

خـ ـطـ ـ ٍر ع ـل ــى أم ـ ــن ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
األمريكية ،وأن تضمن عدم انطالق أية
هـجـمــات ضـدّهــا مــن األراض ــي الخاضعة
لسيطرتها ،بــاإلضــافــة إلــى الـتـعـهــد بمنع
تـجـنـيــد وت ــدري ــب وت ـمــويــل واس ـت ـضــافــة
ال ـع ـن ــاص ــر الـ ـت ــي ت ـ ــرى ف ـي ـه ــا الـ ــواليـ ــات
المتحدة األمريكية تهديد ًا لها.
وف ـي ـمــا ي ـخــص «م ـح ــادث ــات ال ـس ــام مــع
ح ـك ــوم ــة كـ ــابـ ــل» ت ـض ـم ــن أو ًال ت ــداب ـي ــر
لـ ـضـ ـم ــان الـ ـثـ ـقـ ــة ،مـ ـث ــل إط ـ ـ ــاق س ـ ــراح
السجناء من الطرفين « 5آالف سجين
لطابان بمقابل ألــف سجين من الطرف
اآلخ ــر» ،عـلــى أن يـجــري إط ــاق جميع
ال ـس ـج ـن ــاء ع ـل ــى م ـ ــدار األشـ ـه ــر ال ـثــاثــة
التالية .وتتعهد الواليات المتحدة البدء
بــرفــع أف ـ ــراد حــركــة طــال ـبــان م ــن قــائـمــة
العقوبات األمريكية ،وستطلب الواليات
المتحدة إقــرار واعـتــراف مجلس األمن
الدولي بهذه االتفاقية.
هل يكون االتفاق بذرة مشكلة؟
قـ ـب ــل الـ ـتـ ـسـ ـرّع فـ ــي إط ـ ـ ــاق األح ـ ـكـ ــام،
يجب الـمــرور على بعض القضايا التي
ال يـمـكــن تـجــاهـلـهــا .ج ــرى تــوق ـيــع هــذه
المعاهدة بين الواليات المتحدة وحركة
طالبان ،وهــو مــا يعطي حركة متطرفة
قــاتـلـتـهــا ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األمــريـكـيــة
لـسـنــوات ،وزن ـ ًا وشــرعـيــة ،بمقابل تعهد
ه ــذه الـجـمــاعــة ب ـ «ع ــدم تـهــديــد مـصــالــح
الــواليــات الـمـتـحــدة» ،دون أيّــة تعهدات
ع ــن دورهـ ــا ف ــي الـمـنـطـقــة أو ح ـتــى فــي
أفـغــانـسـتــان نـفـسـهــا ،فــالـمـعــاهــدة ضمنت
تعهد الـحــركــة بــالــدخــول فــي مـفــاوضــات،
لكن هذه المفاوضات ليست لها أرضية
واضحة يمكن البناء عليها ،فمث ًال نصت
الــوث ـي ـقــة ع ـلــى ض ـ ــرورة إطـ ــاق س ــراح

تصريحات الرئيس
األمريكي تظهر
كتفويض رسمي
لحركة طالبان
لقتال اإلرهاب
بعد سحب صفة
اإلرهاب عن
طالبان نفسها
كأحد مخرجات
االتفاق الموقع
بين الطرفين

ال ـم ـع ـت ـق ـل ـيــن ل ـك ــن ل ــم ي ـج ـ ِر االتـ ـفـ ــاق مــع
األط ـ ــراف األخـ ــرى ف ــي كــابــل ع ـلــى هــذا
األم ــر ،وهــذا مــا أكــده الــرئـيــس األفـغــانــي
أش ــرف غـنــي ،وأعـلــن صــراح ـ ًة أنــه ليس
هـنــاك تـعـهــد بــإطــاق س ــراح للمعتقلين،
وقـ ـ ــال« :ال ي ـم ـكــن ل ـل ـج ـمــاعــة ال ـم ـطــال ـبــة
مسبق
بــاإلفــراج عــن سـجـنــائـهــا كـشــرطٍ
ٍ
إلج ــراء مـحــادثــات مـبــاشــرة» .بالمقابل،
تــرى حــركــة طالبان أنـهــا ملتزمة بوقف
ال ـع ـنــف ض ــد الـ ـق ــوات األم ــري ـك ـي ــة ف ـقــط،
ولـيــس ضــد ال ـقــوات األفـغــانـيــة األخــرى،
وأع ـل ـنــت م ــع ب ــداي ــة ش ـهــر آذار ال ـحــالــي
استئناف األعمال ضد الحكومة ،وكانت
المتحدثة باسم وزارة الداخلية األفغانية
قد أعلنت ّأن« :طالبان نفذت  33هجوم ًا
في  24ساعة ضد القوات األفغانية في
 16إقليم ًا وقتلت ستة مدنيين».
الـ ـه ــدف األم ــريـ ـك ــي ال ـم ـع ـلــن وال ــواض ــح
ه ــو ان ـس ـح ــاب ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة مــن
ح ــرب تـخــوضـهــا م ـنــذ  13ع ــام ـ ًا ،وال ـتــي
ك ُّلفت حسب بعض التقديرات أكثر من
ت ــرل ـي ــون دوالر ،ل ـكــن هـ ــذا االن ـس ـحــاب
ال ي ـع ـن ــي إي ـ ـقـ ــاف ال ـ ـح ـ ــرب ،بـ ــل ي ـع ـنــي
ع ــدم وج ــود ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بـشـكـ ٍـل
مباشر في ساحة المعركة ،وهذا يشكل
جـمـلــة واس ـعــة مــن الـمـخــاوف فــي داخــل
أفغانستان ،وفي الدول المحيطة.
صورة ضبابية للمنطقة
في كلمة ألقاها ترامب في البيت األبيض
عقب توقيع االتفاق مع طالبان ،قال «إن
الواليات المتحدة كانت تقتل اإلرهابيين
باآلالف في أفغانستان» مؤكد ًا أن هذه
الـمـهـمــة ال ـي ــوم بــاتــت ع ـلــى عــاتــق حــركــة
ط ــال ـب ــان أو «الـ ـ ــدول ال ـم ـح ـي ـط ــة» .ول ــم
يستبعد الــرئـيــس األمــريـكــي أن تسيطر
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الحركة على كابل من جديد ،واعتبر أن
هــذا سـيـكــون شــأن الـحـكــومــة األفـغــانـيــة،
وهــو مــا يمكننا فهمه على أنــه تفويض
رسمي لحركة طالبان من قبل الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ل ـق ـتــال اإلرهـ ـ ــاب ب ـعــد سـحــب
صفة اإلرهــاب عن طالبان نفسها كأحد
مخرجات االتفاق الموقع بين الطرفين.
صواعق التفجير
تحمل أفغانستان اليوم صواعق تفجير
أكثر من تلك التي حملتها قبل االحتالل
األمريكي ،تقسّم البالد فعلي ًا إلى مناطق
نفوذ ،وتجري المعارك بشكل مستمر،
والـسـلـطــة فــي كــابــل تـشـهــد صــراع ـ ًا بين
محمد أشــرف غني وعـبــد اهلل عبد اهلل،
ي ـضــاف إل ــى ك ــل ه ــذا ت ـصــاعــد الـعـمـلـيــات
ال ـت ــي ت ـت ـب ـنــاهــا «داعـ ـ ــش» وغ ـي ــره ــا مــن
الفصائل اإلرهابية ،والواليات المتحدة،
ت ــرى ه ــذه ال ـص ــورة ب ــوض ــوح وت ـع ـوّل
عـلــى «الـتـفــاعــل الـشــريــر» لـهــذه العناصر
مع بعضها ،فهي تدرك أن هذه العناصر
ل ــم ت ـخ ـلــق م ــن الـ ـع ــدم ،ب ــل ك ــان ــت ن ـتــاج ـ ًا
ل ـع ـم ــل ح ـث ـي ــث لـ ـعـ ـق ــودٍ ط ــويـ ـل ــة ،ض ـمِــن
للواليات المتحدة ثالث نقاط أساسية،
األولى كانت إنتاج الجماعات اإلرهابية
الـمـتـطــرفــة ال ـتــي كــانــت أداة ضــاربــة في
وجــه استقرار المنطقة .الثانية إمكانية
استخدام هذه الجماعات إلرهاق الدول
المحيطة ،مثل روسيا «وقبلها االتحاد
السوفيتي» والصين وإيران ..إلخ ،وشن
الـ ـح ــروب األم ــري ـك ـي ــة ب ــذري ـع ــة م ـحــاربــة
اإلرهــاب .وثالث ًا وهو ما نشهده اليوم،
إم ـكــان ـيــة االتـ ـف ــاق م ــع هـ ــذه الـمـنـظـمــات
التي كانت إرهابي ًة في األمــس القريب،
واستخدامها كــأداة ضاربة بشكل معلن
ومقونن.

18
الصراع الفلسطيني وأزمة الكيان الصهيوني األخيرة
شؤون عربية ودولية

قاسيون ـ العدد  ٩٥٦اإلثنين  ٩آذار 2020

تستمر التفاعالت
السياسية حول
إعالن ما ُسمي
بـ«صفقة القرن»
التي أعلنها ترامب
قبل شهرين ،في
األوساط الفلسطينية
دافعة
والدولية،
ً
حل
إيجاد
نحو
إياهم
ّ
لمعضلة االنقسام
الفلسطيني عبر
الصف ،في
توحيد ّ
الوقت الذي يجد فيه
الكيان الصهيوني
نفسه عالقاً بأزمة
سياسية مستعصية
حول «تشكيل
الحكومة».

www.kassioun.org

ǧيزن بوظو

ّإن الـمـفــارقــة الـســابـقــة لـمـجــريــات الـصــراع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي وم ـس ـت ـق ـب ـل ــه تـ ـبـ ـيّـ ــن فــي
خطوطها العامة طبيعة «صفقة الـقــرن»
بــاع ـت ـبــارهــا ت ـع ـب ـيــر ًا ع ــن أزم ــة أمــريـكـيــة-
ص ـه ـي ــون ـي ــة وب ـ ـ ــدأت تـ ــوضـ ــح -ب ـع ــد كــل
الدعاية والتطبيل والتزمير ألجلها خالل
الـسـنـتـيــن الـســابـقـتـيــن -بــأنـهــا غـيــر قــادرة
فـعـلـيـ ًا عــن انـتـشــال الـكـيــان مــن أزم ـتــه أو
ال ـح ـدّ مـنـهــا ،بــل وأك ـثــر مــن ذل ــك ،تسبب
اإلعـ ـ ــان ع ـن ـهــا ب ــدف ــع ج ـم ـيــع األط ـ ــراف
الفلسطينية للتفكير حــول كيفية توحيد
صفهم في جبهة واحدة بوجه العدوّ ،مما
يضعف األخير أكثر مما سبق.
واشنطن المهزومة
ّإن تــرامــب بإعالنه عــن الصفقة ،قــد و ّقــع
عملي ًا على ما يمكن اعتباره بــدء مرحلة
رف ـ ــع يـ ــد واشـ ـنـ ـط ــن عـ ــن «إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل»،
تـمــاشـيـ ًا مــع كــل مــا ي ـجــري فــي الـمـنـطـقــة
وعـلــى المستوى الــدولــي مــن «انسحاب
أمريكي» جاء َفرض ًا عليهاَّ ،إل أنه وبذات
الــوقــت يُـخـلــي مــواقـعــه تــارك ـ ًا خـلـفــه أكـبــر
ق ــد ٍر مـمـكـ ٍـن مــن الـتــوتـيــر أم ـ ًا بــالـفــوضــى،
وإن ك ــان ذل ــك ي ـهــدد أداتـ ــه الـصـهـيــونـيــة
نفسها.
فضاءات سياسية
ضـمــن مـقــولــة ال ـف ـضــاء الـسـيــاســي الـقــديــم
وال ـج ــدي ــد ،الـ ــذي يــرت ـبــط أس ــاس ـ ًا بـتـغـيــر
مـ ـ ــوازيـ ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة بـ ـت ــراج ــع
واش ـن ـطــن وان ـت ـهــاء األح ــادي ــة األمــريـكـيــة
م ـ ــع ك ـ ــل م ـ ــا ي ــرتـ ـب ــط ف ـ ـيـ ــه ،ف ـب ــال ـن ـس ـب ــة
للفلسطينيين أنـفـسـهــم ،يمكن اعـتـبــار أن
مـســألــة تــوحـيــد الـصـفّ ض ــرور ًة يفرضها
ال ـف ـض ــاء ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـج ــدي ــد ،ح ـي ــث إن
ح ــال ــة االن ـق ـس ــام وُلِ ـ ــدت واس ـت ـم ــرت فــي
عهد الهيمنة األمــريـكـيــة ،وستنتهي اآلن
بــانـتـهــاء األخـ ـي ــرة ...بــالـنـسـبــة لـمــوسـكــو،
فـ ــإن ال ــدف ــع ب ـح ـ ّل الـ ـص ــراع الـفـلـسـطـيـنــي
وتــأريــض الفوضى ،يتطلب وجــود جهةٍ
سياسية واحدة يتم االستناد عليها لبدء
العمل أو ًال على تنفيذ الـقــرارات الدولية
فيما يـخــص الـمـســألــة ،ومـنـهــا مــا هــو حـ ّل
الدولتين وحق العودة وحدود .67
التعاون الروسي -الفلسطيني
ض ـم ــن ه ـ ــذا ال ـت ـك ـت ـي ــك ،تـ ـج ــري مــوس ـكــو
اج ـت ـم ــاع ــات مـ ــع م ـم ـث ـل ـيــن عـ ــن مـخـتـلــف
ال ـف ـصــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ك ــان م ــن آخــرهــا
لـقــاء وزيــر الـخــارجـيــة الــروســي سيرغي
الفروف ،مع حسين شيخ ،عضو اللجنة
ال ـم ــرك ــزي ــة ل ـح ــرك ــة ف ـت ــح ف ــي ال ـ ـ ــ 27مــن
ال ـش ـهــر ال ـمــاضــي ،وم ــن إح ــدى الـمـســائــل
ال ـتــي أع ـل ـنــت عـنـهــا ال ـخــارج ـيــة الــروس ـيــة
في بيان لها حول االجتماع «تم التأكيد
على أهمية االستعادة السريعة للوحدة
الوطنية الفلسطينية» .وفي يوم االثنين
الـمــاضــي الـتـقــى الف ــروف بــرئـيــس حــركــة
ح ـمــاس ،إسـمــاعـيــل هـنـيــة ،فــي مــوسـكــو،
جـ ــرى خ ــال ــه ب ـحــث عـ ــدد م ــن ال ـم ـســائــل
الـمـتـعـلـقــة ب ــال ـص ــراع الـفـلـسـطـيـنــي ومـنـهــا
أيض ًا «الوحدة الفلسطينية».
مقترحات أولية
فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة لـ ــه ب ـع ــد االجـ ـتـ ـمـ ــاع ،أع ـل ــن
إسماعيل هنية أنه قدّم للجانب الروسي
 4م ـق ـت ــرح ــات «ل ـل ـم ـصــال ـحــة ال ــوط ـن ـي ــة»،
وه ـ ــي ح ـس ــب ت ـع ـب ـي ــره -1« :ال ــذه ــاب
الن ـت ـخــابــات عــامــة رئــاس ـيــة وتـشــريـعـيــة،

والح ـق ـ ًا إلــى مـجـلــس وطـنــي فلسطيني.
 -2عـقــد الـمـجـلــس الــوطـنــي الفلسطيني
لـمـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر الـفـلـسـطـيـنـيــة خ ــارج
رام اهلل حـتــى يـتـسـنــى لـجـمـيــع الـفـصــائــل
الفلسطينية المشاركة في هذا االجتماع.
 -3عقد اجتماع لألمناء العامين للفصائل
الفلسطينية .و -4تشكيل حكومة وحدة
وطنية تتولى إدارة الـشــأن الفلسطيني
في هذه المرحلة».
المسؤولية فلسطينية أو ًال
دون الـ ـ ـخـ ـ ــوض فـ ـ ــي تـ ـفـ ــاصـ ـيـ ــل هـ ــذه
المقترحات ومــدى إمكانيتها أو توافقها
مــع متطلبات المرحلة ،فــإن مــا يهمّ فيها
هــو طــرح الـمـســألــة فـعـلـيـ ًا وب ــدء الـنـقــاش
ح ــول ـه ــا ،ت ـن ـف ـي ــذ ًا ل ـل ـض ــرورة ال ـتــاري ـخ ـيــة
الملقاة على الفلسطينيين أنفسهم ،ففي
سؤال وُجّه لهنية حول موقف الفروف
مــن هــذا الـطــرح ،نقل هنية عــن الفــروف
قوله بـ ّـأن «الوحدة ضــرورة يُبنى عليها
الحـقـ ًا الـمــوقــف اإلقـلـيـمــي والــدولــي»ّ .إن
هــذا القول ،فض ًال عن معناه العام ،يبيّن
بأن البدء
بين حروفه الموقف الروسي َّ
ي ـكــون مــن الـفـلـسـطـيـنـيـيــن أنـفـسـهــم وهــي
مسؤولية الفلسطينيين أو ًال؛ بمعنى ّأن
الـمــوقــف اإلقـلـيـمــي والــدولــي لــوحــده في
مــواجـهــة واشـنـطــن والـكـيــان الصهيوني،
بـظــروف االنـقـســام الفلسطيني الـجــاري،
وبـغـيــر الــوحــدة ،ال يـمـكــن الـتـعــويــل عليه
ب ـش ــيء ،م ـمــا يــدفــع ال ـق ــوى الـفـلـسـطـيـنـيــة
بــرفــع م ـســؤول ـي ـت ـهــا ،وال ــدخ ــول بـمــرحـلــة
التكيّف مع الفضاء السياسي الجديد ،أو
زوالها عن مسرح التاريخ لظهور قوى
جديدة فاعلة.
أزمة الكيان
فـ ــي ال ـ ـطـ ــرف اآلخـ ـ ـ ــر ،ي ـس ـت ـم ــر ال ـك ـي ــان
الـصـهـيــونــي بـمـعــانــاتــه ف ــي أزمـ ــة تـشـكـيــل
ال ـح ـكــومــة ل ـل ـمــرة ال ــراب ـع ــة ،وه ــي أط ــول
مـ ـ ــرة ف ـ ــي ت ـ ــاري ـ ــخ ال ـ ـك ـ ـيـ ــان ،ورغ ـ ـ ــم كــل
تـصــريـحــات تــرامــب ودع ـمــه لـنـتـنـيــاهــو بـ
«إهـ ــدائ ـ ـهِ» الـ ـج ــوالن والـ ـق ــدس وأخ ـي ــر ًا
«صـفـقــة الـقــرن» فـضـ ًا عــن بــاقــي الــدعــايــة

إن انتقال الكيان
ّ
حكم
شكل
من
ٍ
غيره هو
إلى ِ
تعبير آخر عن
فضاءات سياسية
قديمة وجديدة

األمــريـكـيــة مــن مـعـسـكــر تــرامــب لـصــالـحــه،
ورغــم استثمار نتنياهو لها فــي حمالته
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ــدع ــائ ـي ــة ل ــان ـت ـخ ــاب ــاتَّ ،إل
أن ــه ل ــم يـحـصــد أص ــوات ـ ًا انـتـخــابـيــة تـمـكــن
كـتـلـتــه م ــن تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،ع ـل ـم ـ ًا أن
ه ــذه الــديـمـقــراطـيــة الـمــزيـفــة بــ«أصــواتـهــا
االنتخابية» تعني في العمق أن توازنات
القوى داخل الكيان ال تسمح ألي طرف
بــاسـتــام د ّفــة الـقـيــادة ،واسـتـمــرار الحال
ه ـكــذا ي ـنــذر بـتـفـجـيــر تـنــاقـضــات سـيــاسـيــة
أك ـثــر حـ ـدّة ،ت ـهــدد ال ـك ـيــان نـفـســه لتضعه
أم ــام مـفـتــرق ط ــرق ،إم ــا أزم ــة اجـتـمــاعـيــة
ت ــؤدي إل ــى ح ــرب داخ ـل ـيــة ،أو االنـتـقــال
إلى شك ٍل أكثر مركزي ًة وقمع ًا في الحكم،
تـنـفـيــذ ًا ل ـل ـضــرورة ال ـتــي ل ــم تـعــد تـحـتـمــل
رفاه «مسرحيات الديمقراطية».
أيضاً فضاءات سياسية
ّإن ان ـت ـقــال ال ـك ـيــان م ــن ش ـكــل ح ـك ـ ٍم إلــى
غـ ـيـ ــرهِ ،ه ــو ت ـع ـب ـيــر آخـ ــر ع ــن ف ـض ــاءات
سياسية قديمة وجديدة ،حيث إن الشكل
الـقــديــم فــي الـحـكــم ،مــع ت ـم ـوّت األحــاديــة
األمريكية وتراجع واشنطن عن الساحة
الــدول ـيــة لــم يـعــد يـتــوافــق مــع الـتـطــورات
وال ـ ـض ـ ــرورات ال ـج ــدي ــدة ال ـن ــاش ـئ ــة عـلــى
المستوى اإلقليمي والــدولــي ،والتلويح
بتنفيذ ال ـقــرارات الــدولـيــة ،بــاإلضــافــة إلى
الحديث عــن توحيد الصف الفلسطيني،
ليصبح القمع ضرورة ال يمكن إخفاؤها،
وهنا يبرز التناقض بين هذه الضرورة،
وإم ـكــان ـيــة تـنـفـيــذ ه ــذا األمـ ــر ف ــي الــواقــع
بظروف المجتمع «اإلسرائيلي».
برامج الحرب
َّإن الذهاب للشكل اآلخر في الحكم وعدم
إمـكــانـيــة اس ـت ـمــرار «ال ـه ــزل الــديـمـقــراطــي
ال ـص ـه ـيــونــي» س ــوف ي ــؤدي إل ــى تـفـعـيــل
ردود ف ـع ـ ٍل اج ـت ـمــاع ـيــة داخـ ــل الـمـجـتـمــع
«اإلسرائيلي» نفسه ،وتتحرك على إثره
الـتـنــاقـضــات الــداخـلـيــة فــي هــذا المجتمع،
م ـمــا ي ـس ـبــب ت ــوت ــرات ت ــؤث ــر س ـل ـب ـ ًا عـلــى
قدرته في الحكم.
لكنَّ جميع القوى السياسية داخل الكيان

مبنية أساس ًا على فكرة «برامج الحرب»
ضـ ـمـ ــن خـ ـطـ ــط االح ـ ـ ـتـ ـ ــال وال ـ ـتـ ــوسّـ ــع
الصهيوني ،وكــانــت الـمـبــارزة فيما بينها
تـقــوم عـلــى هــذه األه ــداف ،ولــم يُـعـنَ أيّ
مـنـهــا بــال ـق ـضــايــا وال ـم ـســائــل االق ـت ـصــاديــة
االجتماعية.
فنتنياهو وغــانـتــس يـتـبــارزان اآلن حول
قضايا تتعلق باستقرار «إسرائيل» وأمنها
كـكــل ،ويـتّـهــم ك ـ ُّل واح ـدٍ مـنـهــم اآلخ ــر بــأنــه
يـقـضــي عـلــى «الــديـمـقــراطـيــة» بـمـمــارســاتــه
ف ــي م ـح ــاوالت مـنــع بـعـضـهــم م ــن خــوض
االن ـت ـخ ــاب ــات .وهـ ــم بــاع ـت ـبــارهــم وجـهـيــن
لعملة واحدة بالنسبة لناَّ ،إل أنهما داخل
الكيان يمثل ك ُّل واحدٍ منهما تيار ًا مختلف ًا،
شبيه ًا باالنقسام األمريكي وصدى له.
للمجتمع متطلباته أيضاً
لذا ال يمكن التغافل عن المجتمع الموجود
بمتطلباته المعيشية والديمقراطية ،حيث
إن األزمــة الـجــاريــة داخـلـيـ ًا وخــارجـيـ ًا مع
تطورها سوف تسبب ضغط ًا أعلى عليه،
وتسحب منه كــل مــا قـدّم لــه فــي السابق
م ــن ام ـت ـي ــازات «ورفـ ـ ــاه» ك ــان ــت تـضـمــن
للكيان الصهيوني استقرار ًا داخلي ًا بالحد
األدن ــى ،ولـعــدم وجــود أطــراف سياسية
ت ـع ـبِّــر ع ــن ه ــذه ال ـم ـت ـط ـل ـبــات ،ف ــإن أزم ــة
اجتماعية ستجري مــع مــا يصاحبها من
توتر ،أو تكثر وتتسارع موجات الهجرة
من الداخل «اإلسرائيلي» نحو الخارج.
إلى الدفن
ف ــي ال ـخ ـت ــام :إن ك ــل م ــا ي ـح ـيــط ب ـك ـيــان
العدو ،سواء داخلي ًا أو إقليمي ًا أو دولي ًا،
بتفاعالته وتطوراته يؤكد أنه في طريقه
إل ــى الـ ــزوال ،وم ــا ي ـس ـرّع أو يــؤخــر هــذا
األمـ ــر ه ــو ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى مـســؤولـيــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن وال ـ ـقـ ــوى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
نـفـسـهــا ،فـكـ َّلـمــا كــان إنـجــاز وح ــدة الصف
أس ـ ــرع ك ـ َّل ـم ــا َق ـص ــر ع ـم ــر ال ـك ـي ــان ،وف ــي
الـعـكــس ...وبالخطأ الملموسة ،فــإن ح ّل
الــدولـتـيــن عـبــر ال ـقــرارات الــدولـيــة ســوف
ي ـكــون أول وت ــد بـنـعــش ال ـك ـيــان ،ولـيــس
األخير.
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الصورة عالمياً
•أعلن رئيس
الحكومة
اللبنانية
حسان دياب،
السبتَّ ،أن
لبنان سيتخلف
عن سداد ديون
مستحقة عليه
بالعملة األجنبية ،داعياً إلى االنخراط في
مفاوضات مع الدائنين إلعادة هيكلة هذه
الديون.
• َّأكد الرئيس
التركي،
رجب طيب
أردوغان ،أن
نشر منظومة
الدفاع الجوي
الروسية إس400
سيبدأ في نيسان
المقبل ،مضيفاً إن تركيا تملك هذه
المنظومة بالفعل ،وإن نشرها الكامل
سيتم في شهر نيسان المقبل.

تراجعت حظوظ بيرني ساندرز ،أحد المرشحين عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة ،بعد نتائج ما يسمى «الثالثاء العظيم» الذي شهد
انتخابات  14والية أمريكية ليحصل جون بايدين على الفوز في  9منها ،ولكن ساندرز انتصر على منافسيه في والية كاليفورنيا التي تعد األكبر من
حيث عدد السكان ،وهذا ما عقد الوضع أكثر وزاد االحتماالت بدل تقليصها.
ǧعماد بيضون

الحقيقة يكمن
طرح ساندرز
وأشباهه
بأنه محاولة
اضطرارية إلعادة
توزيع للثروة
بهدف الحفاظ
على المنظومة
الرأسمالية

تـ ـحـ ــت عـ ـ ـنـ ـ ــوان« :هـ ـ ــل ي ـن ـق ـس ــم الـ ـحـ ــزب
الــدي ـم ـقــراطــي األم ــري ـك ــي» ك ـتــب الـصـحـفــي
والمحلل األمريكي دامون لنكر في جريدة
«ذا ويك» مقا ًال يتحدث به عن اإلمكانات
ال ــواق ـع ـي ــة لـ ـح ــدوث ان ـق ـس ــام ف ــي ال ـح ــزب
الــدي ـم ـقــراطــي ب ـس ـبــب االس ـت ـق ـطــاب داخ ــل
الـحــزب واالنـقـســام الـشــديــد ،ويـجــري هــذا
الـصــراع حسب لنكر بين «يمين الحزب»
أو ال ـت ـق ـل ـيــدي ـيــن ،ب ـق ـي ــادة ن ــائ ــب الــرئ ـيــس
السابق جو بادين وبين ما أسماه «يسار
الحزب» ممث ًال بـيرني ساندرز.
لكن ومع نتائج «الثالثاء العظيم» تراجع
احـ ـتـ ـم ــال ه ـ ــذا االن ـ ـش ـ ـقـ ــاق ،ألن الـ ـح ــزب
وعـلــى مــا يـبــدو لــن يعطي ورقــة الترشيح
لساندرز.
ل ـك ـنَّ ال ـم ـهــم اآلن ه ــو إيـ ـض ــاح آل ـي ــة رمــي
األوراق في لعبة النظام األمريكي ،وكيف
تجري عملية االنتقال السلس للسلطة أو
ال ـص ـعــب ،كـمــا ج ــرى مــع الــرئ ـيــس الـحــالــي
تــرامــب ،ومــا هــي اآللـيــة الـتــى تحكم عملية
انتقاء المرشحين والروؤساء بحسب كل
مرحلة تاريخية وبحسب ضرورتها.
من هو بيرني ساندرز
هو «اشتراكي ديمقراطي» أمريكي صعد
نجمه عقب التحوالت العالمية الكبرى التي
نتجت عن األزمة االقتصادية العالمية في
عام  ،2008وكان صعوده مشابه ًا لصعود
ع ـ ــددٍ مـ ــن األس ـ ـمـ ــاء ض ـم ــن دول ال ـمــركــز
الرأسمالية ،مثل جيمي كوربن في العمال
الـبــريـطــانــي ،وجــان مليشون المنشق عن

الحزب االشتراكي الديمقراطي الفرنسي،
الذين كانوا يحاولون إيجاد حل تجميلي
يضمن تــوازنـ ًا أعـلــى فــي االقـتـصــاد لصالح
الطبقات األكثر فقر ًا وتهميش ًا ،التي نشأت
وتـضـخـمــت كـنـتـيـجــة ل ـس ـنــوات طــويـلــة من
إتباع النموذح النيوليبرالي الــذي أوصل
الــواليــات المتحدة األمريكية ألعمق أزمة
اقتصادية في تاريخها.
في الحقيقة ،يكمن طرح ساندرز وأشباهه
بــأنــه م ـحــاولــة اض ـطــراريــة إلعـ ــادة تــوزيــع
ل ـل ـثــروة ب ـهــدف ال ـح ـفــاظ ع ـلــى الـمـنـظــومــة
الــرأس ـمــال ـيــة نـفـسـهــا ،وي ـم ـكــن ال ـن ـظــر إلـيـهــا
ع ـل ــى أن ـه ــا إعـ ـ ــادة اع ـت ـب ــار ل ـل ـك ـي ـنــزيــة ،فــي
م ـح ــاول ــة ل ـخ ـلــق ن ـم ــوذج م ـشــابــه ل ـمــا بـعــد
الحرب العالمية الثانية وبعد أزمــة ،1929
ولكن وألنــه ال يمكن المرور بنفس النهر
مــرتـيــن ،تـظـهــر مـحــاولــة الـنـظــام األمــريـكــي
ال ـع ــام ل ـتــول ـيــد ورق ـ ــة ج ــوك ــر ل ـ ّل ـعــب وقــت
تشتد األزمــة بنفس الطريقة القديمة أمر ًا
مضحك ًا في ظل أزمة أعمق وأشد وبحكم
ع ــوام ــل ال ـمــركــزيــة الـمـطـلـقــة لـ ــرأس ال ـمــال
األمريكي ،إال أنها ستكون الجدار األخير
لحماية المنظومة ك ِّلها من اإلنهيار.
متى ستلعب الورقة؟
كل االحتماالت واردة في قضية ساندرز،
حـيــث لــم يُـحـســم أم ــر ع ــدم اخ ـت ـيــار تـيــاره
للمشاركة في االنتخابات ،فهذا النمط من
التيارات التي ترفع «االشتراكية» شعار ًا
ل ـهــا ،ت ـبــدو لــوه ـلــة م ــن خـ ــارج الـمـنـظــومــة،
ّإل أنــه تجري رعايتها من قبل المنظومة
الرأسمالية ذاتها ،وتحاول تطوير أدواتها
الستخدامها عند الحاجة.
فأمام الحزب الديموقراطي اليوم خياران،

إمــا أن يعطي جــون بايدين فرصة أخيرة
بوصفه ممث ًال عن التيار التقليدي ويقود
ب ــذل ــك ب ــاي ــدي ــن «الــدي ـمــوقــراط ـي ـيــن» راف ـع ـ ًا
شعاره الوحيد «القضاء على أسوأ رئيس
ألمــري ـكــا» .أو أن يـقـلــب ســانــدرز الـطــاولــة
بعد أن يحصل على ما تبقى من أصوات،
فيحصل بــالـتــالــي كـ ٌـل مــن المرشحين على
أقـ ــل م ــن ال ـح ــد األدن ـ ــى لـ ــأصـ ــوات ،وه ــو
م ــا يـعـنــي ارت ـف ــاع اح ـت ـمــال ال ـش ـقــاق داخ ــل
الديموقراطيين.
التيار ال يتنهي ب تقاعد ساندرز
إذا لــم يتم ترشيح بيرني فــي هــذة المرة
فـهــذا يعني عـمـلـيـ ًا تـقــاعــده ،ولـكــن ال يعني
«ت ـقــاعــد» ت ـي ــاره ،ب ــل ع ـلــى ال ـع ـكــس سـيـتــم
ت ـط ــوي ــره ف ــي ال ـس ـن ــوات األرب ـ ــع ال ـقــادمــة
بــاالسـتـعــانــة بــاألزمــة االقـتـصــاديــة الــدائـمــة.
فـلـهــذا الـتـيــار فــائــدة كـبـيــرة ،فـهــو ال يطرح
ح ـلــو ًال حـقـيـقــة فــي بــرنــامـجــه ،س ــواء على
مستوى السياسات المالية أو النقدية أو
حتى على مستوى التدخل األمريكي ،بل
يــؤطــر بطريقة مــا ذلــك الـغـضــب األمــريـكــي
ال ـنــاتــج ع ــن ت ـحــول ال ـع ـيــش ف ــي ال ــوالي ــات
األمــريـكـيــة إلــى حلم صعب الـمـنــال .أي إنه
مقبول مــن النخب المالية األمريكية التى
تــراه شــر ًا البــد منه خير من ثــورة حقيقة
اشتراكية تحول وجهة أمريكا لألبد .لكن
م ــا ي ـجــب إدراكـ ـ ــه أن ف ـتــح ال ـط ــري ــق مــرة
أخــرى لتيارات «شبه اجتماعية» ومع ما
يحمله مــن إمـكــانـيــة تـحــويــل أي مــد ثــوري
إل ــى ف ـعــل ت ـصــال ـحــي ،لـكـنــه يـحـمــل مـخــاطــر
ظ ـه ــور تـ ـيـ ــارات أك ـث ــر ثـ ــوريـ ــة ،ق ــد تـطـيــح
بالجميع فــي لحظة تكون فيها المنظومة
الحاكمة في أعمق أزمة.

•قال المتحدث
باسم
الخارجية
الصينية،
تشاو لي
جيان ،إن الصين
ترحب بمبادرة
ِّ
الرئيس الروسي ،فالديمير بوتين ،لعقد
قمة لألعضاء الدائمين في مجلس األمن
الدولي (روسيا ،الصين ،الواليات المتحدة،
بريطانيا ،فرنسا).
•أعربت
المتحدثة
باسم
الخارجية
الروسية ماريا
زاخاروفا عن قلق
بالدها حيال الوضع األمني في مضيق هرمز؛
مؤكدة َّأن تواجد السفن الحربية األجنبية ال
يساعد على إرساء األمن في المضيق.
•أعلن دبلوماسي
إيراني رفيع
المستوى
أنَّ الواليات
المتحدة
تمنع إيصال
المساعدات
الطبية إلى إيران على
خلفية تفشي فيروس كورونا في هذا البلد ،متهماً
واشنطن بـ«استهداف» الشعب اإليراني.
•أفادت وكالة
«شينخوا»
الصينية ،بأن
المستشفى
المؤقت في
مدينة ووهان،
بؤرة تفشي فيروس
كورونا ،أنهى أعماله صباح اليوم األحد،
وأخضع لكافة أعمال التعقيم.
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غيتس والمنظمات غير الحكومية...

غالبية المنظمات غير الحكومية تحمل بنيوياً مخاطر مرعبة .هذا ر ّبما أقل ما يمكن
أن نقوله عنها ،معتمدين في ذلك على الدالئل والدراسات المتزايدة عن ارتباطاتها
الهيكلية بالرأسمال االحتكاري .ولكن ر ّبما الجزء األخطر هنا هو تسويق هذه
المنظمات لنفسها على أ ّنها منظمات تنموية غير ربحية ،مغطين على هدفهم
الرئيس المتمثل بتعزيز أجندة الشركات االحتكارية متعددة الجنسيات .وقد تكون
مؤسسة غيتس هي إحدى أهم األمثلة على هذه المنظمات ،وسنرى في المقال التالي
مدى األثر التدميري لألموال التي تخصصها وتر ّوج لها باسم محاربة الفقر والتنمية.
ǧكولين تيدهنترǧ
     تعريب :عروة درويش

تأسست منظمة بيل وميليندا غيتس في عام
 2000وتملك أصو ًال بقيمة  46,8مليار دوالر
« ،»2018وه ــي تـت ـبــرع وتـ ــوزع ال ـمـســاعــدات
أكثر من أيّة حكومة في العالم .وهدفها المعلن:
تعزيز الرعاية الصحية حــول العالم وتقليص
الفقر الشديد.
فــي  ،2016تــم ات ـهــام الـمـنـظـمــة بــالـقـيــام بشكل
خطر وغـيــر مـســؤول بتشتيت اتـجــاه التنمية
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،وذل ـ ــك ف ــي ت ـق ــري ــر م ـش ـت ــرك ل ـع ـدّة
مجموعات وجــامـعــات .وقــد ذكــر التقرير بـ ّـأن
إستراتيجية مؤسسة غيتس الرئيسة تعتمد
ع ـلــى تـعـمـيــق اع ـت ـمــاد ال ـج ـنــوب ال ـعــال ـمــي عـلــى
الـشــركــات الـعــابــرة لـلـحــدود .وكـمــا قــالــت بولي
جــونــز ،رئـيـســة حــركــة ال ـعــدالــة الـعــالـمـيــة وأحــد
معدِّي التقرير« :المؤسسة تعزز دون هوادة
م ـبــادرات الـشــركــات الـكـبــرى مثلما يـحــدث في
ال ـق ـط ــاع الـ ــزراعـ ــي وق ـط ــاع ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
وال ـت ـع ـل ـيــم ال ـخــاص ـيــن .وهـ ــذه األع ـم ــال ت ــؤدي
إلــى تـفــاقــم مـشــاكــل الـفـقــر وع ــدم الــوصــول إلــى
الـ ـم ــوارد األســاس ـيــة ال ـتــي ي ـف ـتــرض أن تـقــوم
المؤسسة بالتخفيف منها ال مفاقمتها».
تعمل مؤسسة غيتس بشكل وثيق مع شركة
ك ــارغ ـي ــل م ـت ـع ــددة ال ـج ـن ـس ـي ــات ال ـم ـت ـخ ـص ـصــة
ب ــاإلت ـج ــار ب ــال ـم ــواد ال ــزراعـ ـي ــة ع ـلــى م ـشــروع
ب ـق ـي ـمــة  8م ــاي ـي ــن دوالر «ت ـط ــوي ــر سـلـسـلــة
قيمة الـصــويــا» فــي إفريقيا الجنوبية .كارغيل
هــي الــاعــب العالمي األكـبــر فــي إنـتــاج الصويا
وتجارته ،ولديها استثمارات هائلة في أمريكا
ال ـج ـنــوب ـيــة ،ح ـيــث تـسـبـبــت ال ــزراع ــة األح ــادي ــة

للصويا الـمـعــدلــة وراث ـي ـ ًا ومــا يتبعها مــن مــواد
كـيـمـيــائـيــة بــال ـكــوارث لـلـسـكــان الــريـفـيـيــن وأدت
إلى مشاكالت صحية وضرر بيئي.
ّإن ال ـم ـش ــروع ال ـم ـمــول م ــن مــؤس ـســة غـيـتــس
سـيـسـمــح ل ـشــركــة ك ــارغ ـي ــل غ ــال ـب ـ ًا بــالـسـيـطــرة
عـلــى س ــوق الـصــويــا اإلفــري ـقــي غـيــر الـمـسـتـغــل
ح ـت ــى اآلن ،وسـ ـيـ ــؤدي ف ــي ن ـه ــاي ــة ال ـم ـطــاف
إل ــى نـشــر الـصــويــا الـمـعــدلــة وراث ـي ـ ًا فــي الـقــارة
اإلفــري ـق ـيــة .كـمــا ت ـقــوم مــؤسـســة غـيـتــس بــدعــم
شــركــات بــذور ومــواد كيميائية أخــرى ،ومنها
دوبــونــت وسنجنتا وبــايــر .إنّـهــا تعزز بفاعلية
نمط ًا معين ًا من اإلنتاج الزراعي ،وهو النمط
الذي يستخدم البذور والمواد الكيميائية التي
تـمـتـلــك شــركــات م ـت ـعــددة الـجـنـسـيــات ب ــراءات
اخـتــراعـهــا ،وكــذلــك نـمــط خـصـخـصــة الـخــدمــات
والتركيز على الزراعة األحادية.
ّإن مـ ــا ت ـف ـع ـلــه م ــؤس ـس ــة غ ـي ـتــس ل ـي ــس أك ـثــر
م ــن الـمـســاهـمــة ف ــي ج ـهــد م ــا يـسـمــى ب ـم ـبــادرة
«ال ـت ـحــالــف ألج ــل ث ــورة خ ـض ــراء ف ــي إفــريـقـيــا
 ،»AGRAوالـ ـتـ ــي ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى خـ ـط ــاب ّأن
الـجــوع وســوء التغذية المنتشرة فــي إفريقيا
يسببها بشكل رئيس النقص في التكنولوجيا
واألس ـ ــواق ال ـفــاع ـلــةّ .إن « »AGRAتـسـتـثـمــر
بكثافة وبشكل مباشر في تشكيل السياسات
ال ـح ـكــوم ـيــة ف ــي إفــري ـق ـيــا فـيـمــا ي ـخــص الـقـطــاع
الـ ــزراعـ ــي ،م ـثــل ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـت ــوزي ــع ال ـح ـبــوب
واألرض وف ـت ــح األس ـ ـ ــواق اإلف ــري ـق ـي ــة أم ــام
الشركات الزراعية األمريكية.
أكثر من  %80من واردات الحبوب في إفريقيا
ت ــأت ــي م ــن ق ـي ــام مــاي ـيــن ال ـم ــزارع ـي ــن ال ـص ـغــار
بتدوير وتبادل البذور من عام إلى آخر .لكنّ
« »AGRAتسعى إلى تعزيز اإلنتاج التجاري

مؤسسة غيتس
ناشطة أيضاً في
مجال الصحة
األمر الذي يثير
السخرية نظراً
لتعزيزها للزراعة
التجارية واعتمادها
الجوهري على
الكيماويات الزراعية
الضارة بالصحة

لـلـبــذور كــي تــدعــم إنـشــاء أنظمة بــذور تجارية
تـعـتـمــد ع ـلــى ال ـم ــواد الـكـيـمـيــائـيــة ،األمـ ــر ال ــذي
ستكون نتيجته تمكين الشركات الكبرى التي
تسيطر عـلــى أبـحــاث الـبــذور وتـطــويــرهــا على
اإلنتاج والتوزيع.
ّإن مــراج ـعــة ل ـل ـقــوان ـيــن الــوط ـن ـيــة وال ـت ـغ ـيــرات
ال ـحــاص ـلــة ف ــي م ـجــال مــراق ـبــة الـ ــدول الـمـحـلـيــة
للحبوب على مدى العقدين الماضيين ،والذي
ت ـمّ بــدعــم مــن ص ـنــدوق الـمـســاعــدات األمــريـكــي
ومـجـمــوعــة الـثـمــانــي ال ـك ـبــار ،ومـعـهــم مــؤسـســة
غيتس وآخــرون ،ستكشف فتح الباب واسع ًا
أم ـ ــام االسـ ـتـ ـي ــاء ال ـم ـت ـن ــام ــي ل ـل ـش ــرك ــات عـلــى
عـمـلـيــة إن ـت ــاج ال ـح ـب ــوب ،وم ــن ضـمـنـهــا الـقـيــام
بــاالس ـت ـحــواذ ع ـلــى أيّ ــة شــركــة خــاصــة وعــامــة
لديها كمية معتبرة من الحبوب في إفريقيا.
غيتس والمبيدات والصحة العالمية
م ــؤس ـس ــة غ ـي ـتــس ن ــاش ـط ــة أيـ ـضـ ـ ًا فـ ــي م ـجــال
ال ـص ـح ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـث ـيــر ال ـس ـخــريــة ن ـظــر ًا
ل ـت ـع ــزي ــزه ــا لـ ـل ــزراع ــة ال ـت ـج ــاري ــة واع ـت ـم ــاده ــا
الجوهري على الكيماويات الــزراعـيــة الضارة
بــال ـص ـحــة .ل ــم ي ـفــت ه ــذا األمـ ــر نــاش ـطــة الـبـيـئــة
الطبيبة روزماري ميسون.
أش ـ ـ ــارت م ـي ـس ــون مـ ـ ـ ــرار ًا إل ـ ــى ّأن مــؤس ـســة
غيتس مــن الــدافـعـيــن الـكـبــار نـحــو الكيماويات
الزراعية والبذور المحفوظة ببراءات اختراع.
وأض ـ ــاف ـ ــت ّإن غ ـي ـت ــس تـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع ش ــرك ــة
بــايــر لـتـعــزيــز مــا يـسـمــى «الـمـنــاهــج الـكـيـمـيــائـيــة
الـجــديــدة» و«حـمــايــة المحاصيل البيولوجية»
عبر تشجيعها لمبيعات الكيماويات الزراعية
والبذور المعدلة وراثي ًا على نطاق واسع في
الجنوب العالمي.
بـعــد قــراءتـهــا للتقرير الـمـشـتــرك بـيــن منظمتي
الـ ـصـ ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة وال ـي ــون ـي ـس ـي ــف ب ـع ـن ــوان
«مـسـتـقـبــل أط ـف ــال ال ـع ــال ــم» ،الح ـظــت مـيـســون
الـغـيــاب الــواضــح لـلـحــديــث عــن الـمـبـيــدات ،كــان
ه ـنــاك ذك ــر ل ـل ـحــاجــة ل ـل ـمــزيــد م ــن الـتـشــريـعــات
بخصوص التبغ والكحول والحليب المجفف
وال ـم ـشــروبــات الـمـحــاة بــالـسـكــر ،لـكــن ال ذكــر
للمبيدات الزراعية.
لكن لم يجب على ميسون أن تشعر بالغرابة،

فأغلب الباحثين البالغ عددهم « 42إن لم نقل
جميعهم» والـمــوجــودة أسـمــاؤهــم فــي التقرير
هــم بـطــريـقــة أو بــأخــرى يـعـتـمــدون مــن خــال
مـنـظـمــاتـهــم ع ـلــى ال ـت ـمــويــل الـ ــذي يـتـلـقــونــه مــن
مــؤسـســة غـيـتــس .وال يغيب عـنــا ّأن مؤسسة
غ ـي ـتــس ه ــي م ــن ال ـم ـمــول ـيــن ال ـك ـب ــار لـمـنـظـمــة
الصحة العالمية ولمنظمة اليونيسيف .غيتس
هــي المساهم األكـبــر بميزانية منظمة الصحة
الـعــالـمـيــة فــي األعـ ــوام ال ـمــاض ـيــة ،فـقــد زودت ـهــا
في عام  2015مث ًال بنسبة  %11من ميزانيتها،
أي قــرابــة  14ضـعـفـ ًا مـمــا تـســاهــم بــه الـحـكــومــة
البريطانية.
هــذا يفسر سبب عــدم ذكــر تقرير بهذا الحجم
لتأثيرات المبيدات الــزراعـيــة .وكما قــال خبير
األمــم المتحدة باسكوت تونكاك فــي مـقـ ٍـال له
فــي عــام « :2017أطفالنا ينمون ويتعرضون
ل ـمــزيــج م ــن ال ـس ـم ــوم م ــن م ـب ـي ــدات األع ـش ــاب
والـ ـمـ ـبـ ـي ــدات ال ـح ـش ــري ــة ومـ ـبـ ـي ــدات ال ـف ـط ــور.
تــوجــد ه ــذه ال ـس ـمــوم ف ــي غــذائ ـهــم وم ـيــاه ـهــم،
ب ــل وي ـت ـجــرعــون ـهــا بـشـكــل كـبـيــر ف ــي حــدائـقـهــم
وس ــاح ــات لـعـبـهــم .ال ت ــزال بـعــض الـحـكــومــات
ت ـص ـرّ ع ـل ــى أن ت ـك ــون م ـعــاي ـيــر ح ـمــاي ـت ـنــا مــن
هــذه الـمـبـيــدات مــرتـفـعــة ،لـكــن وبــوصـفــي عالم ًا
ومـحــامـيـ ًا متخصص ًا فــي الـكـيـمــاويــات وآثــارهــا
في خرق حقوق البشر ،فأنا أتوسلكم لمنعها.
الشهر الماضي تمّ تصنيف الغليفوسات ،وهو
أك ـثــر الـمـبـيــدات الـحـشــريــة شـيــوعـ ًا فــي الـعــالــم،
بأنّه آمن .لقد كان أمر ًا صادم ًا صدور مثل هذا
وأن وكاالت الصحة األوروبية
القرار ،خاصة ّ
ق ــد نـسـخــت مـعـلــومــاتـهــا ولـصـقـتـهــا م ــن صـفـحــة
الشركة المصنعة للكيماويات مونسانتو».
هل يمكن إدارة خطر المبيدات؟
رفض تونكاك مؤخر ًا الفكرة المروج لها عن
الـقــدرة عـلــى إدارة خـطــر الـمـبـيــدات الكيماوية
عــال ـيــة ال ـس ـم ـيّــة .ك ـتــب ف ــي م ـق ـ ٍـال ل ــه ع ــن عــدم
وجــود شــيء يمكنه الـحــد بشكل مـسـتــدام من
خ ـطــر االس ـت ـخ ــدام واسـ ــع ال ـن ـطــاق لـلـمـبـيــدات
الحشرية شديدة السميّة.
«ف ــي اتـفــاقـيــة األم ــم الـمـتـحــدة لـحـقــوق الـطـفــل،
وهي أكثر معاهدات حقوق اإلنسان المصادق
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عـلـيـهــا ف ــي ال ـعــالــم «الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة فـقــط
لـيـســت ع ـضــو ًا ب ـهــا» ،أعـلـنــت صــراحــة ّأن على
الــدول التزامات بحماية األطفال من التعرض
أليّ ــة ك ـي ـمــاويــات س ــامّ ــة ،وم ــن ال ـغ ــذاء والـمـيــاه
ال ـم ـل ــوث ـي ــن ،وضـ ـمـ ــان قـ ـ ــدرة حـ ـص ــول جـمـيــع
األطـفــال على أعلى مستويات الصحة الممكن
تـحـقـيـقـهــا .ل ـك ـنّ ه ــذه ال ـح ـقــوق يـنـتـهـكـهــا نـظــام
المبيدات الزراعية الحاليّ .إن هذه الكيماويات
كل مكان وغير ظاهرة».
موجودة في ّ
أض ــاف تــونـكــاك مــا أش ــار إل ـيــه أط ـبــاء األط ـفــال
مــن ّأن ت ـعــرض األط ـف ــال لـلـمـبـيــدات الــزراع ـيــة
يخلق «جــائـحــة صــامـتــة» مــن األم ــراض وعــدم
ألن تـ ـعـ ــرض ال ـح ــوام ــل
االس ـ ـت ـ ـق ـ ــرار .أشـ ـ ــار ّ
واألط ـ ـفـ ــال ل ـه ــذه ال ـم ـب ـي ــدات م ـت ـصــل ب ـع ـيــوب
ال ــوالدة وبــالـسـكــري وال ـســرطــان ،وأعـلــن بـ ّـأن
األط ـفــال تـحــديــد ًا ،ضـعـفــاء عـنــد الـتـعــرض لهذه
الكيماويات السامة لكونها تخلق عندهم آثــار ًا
ال يمكن عكسها.
بأن مصنعي الكيماويات
يبدو
لكن ورغم ذلك،
ّ
الــزراع ـيــة ال ي ـع ـبــؤون بــاألط ـفــال وال ـب ـشــر ،بل
ب ــال ــرب ــح ف ـق ــط .ف ـف ــي ت ـق ــري ــر م ـش ـت ــرك حــديــث
بـقـيــادة مـجـمــوعــة «الـعـيــن ال ـعــامــة» ،تـبـيّــن بـ ّـأن
أكـبــر خمس شــركــات تصنيع مكمالت زراعـيــة
فــي ال ـعــالــم تـجـنــي أك ـثــر مــن ثـلــث أربــاح ـهــا من
الـمـنـتـجــات الـكـيـمــاويــة ذات الـسـمـيّــة الـشــديــدة
على الصحة والبيئة.
كما أشارت ميسون إلى التحليل الكبير لقواعد
البيانات ألكبر منتجي هــذه الكيماويات لعام
 ،2018والـ ــذي أظ ـهــر ّأن ش ــرك ــات الـمـكـمــات
ال ــزراع ـي ــة تـعـتـمــد ض ـمــن مـبـيـعــاتـهــا ع ـلــى نـسـبــة
 %35من هذه الكيماويات شديدة السمية على
البشر والحيوانات والنظام البيئي ،المنتجات
الـ ـت ــي ت ـع ـت ـبــرهــا أغـ ـل ــب األن ـظ ـم ــة ال ـت ـشــري ـع ـيــة
الـصـحـيّــة الـمـتـطــورة مــن الـمـسـبـبــات الــرئـيـســة
للسرطان وفشل اإلنجاب.
وهـ ــذا الـتـحـلـيــل ل ــم يـشـمــل أك ـثــر م ــن  %40مــن
سـ ــوق ال ـم ـب ـي ــدات ال ــزراعـ ـي ــة ال ـع ــال ـم ــي ال ـبــالــغ
 57,6مليار دوالر وفق ًا لتقديرات عام .2019
وبــال ـعــودة إل ــى مــؤسـســة غـيـتــس ،فـهــي تـعــزز
ن ـم ــوذج ـ ًا زراعـ ـيـ ـ ًا ك ـث ـي ـف ـ ًا م ــن اس ـت ـخ ــدام هــذه
ال ـم ـب ـيــدات ،ي ـتــوافــق مــع احـتـيــاجــات وســاســل

قيمة الشركات الزراعية العمالقة.
أشــارت ميسون في رسالتها إلــى البروفسور
أنـ ـط ــون كــوس ـت ـي ـلــو ،ال ـم ـش ــرف ع ـل ــى دراسـ ــة
مـنـظـمــة الـصـحــة الـعــالـمـيــة والـيــونـيـسـيــف ،إلــى
الـتــأثـيــرات الـمـبــاشــرة المرتبطة بالغليفوسيت
والـمــذكــورة فــي أكـثــر مــن تقرير علمي سابق،
وذكرت دراسات مح ّكمة وإحصائيات رسمية
تشير إلى كون الغليفوسيت يؤثر على األمعاء
الدقيقة ومسؤو ًال عن أزمة االستقالب العالمي
الـمــؤديــة لجائحة الـبــدانــة .وقــد أوردت دالئــل
على ّأن الغليفوسيت يتسبب بتغييرات جينيّة
ل ــدى ال ـب ـشــر وال ـح ـي ــوان ــات ،وأم ـ ــراض عــابــرة
لألجيال.
اعـتــاد الـخـطــاب الـســائــد على لــوم األف ــراد على
اع ـتــال ـهــم وظ ــروف ـه ــم بـحـجــة أنّ ـه ــا نــات ـجــة عــن
«نـمــط حـيــاتـهــم» غـيــر الـصـحــي .لـكـنّ الــدعــاوى
ال ـت ــي رف ـع ـه ــا  42,700ش ـخ ـص ـ ًا ع ـل ــى شــركــة
م ــون ـس ــان ـت ــو وم ــال ـك ـت ـه ــا ش ــرك ــة ب ــاي ــر بـسـبــب
اإلصــابــة بـســرطــان الليمفوما الالهودجكينية،
والتي قامت الشركة بح ّلها بشكل سري خارج
الـمـحـكـمــة ،ي ـجــب أن تـجـعـلـنــا نـعـيــد ال ـن ـظــر فــي
الخطاب السائد لإلعالم.
أش ـ ــارت م ـي ـســون إلـ ــى ّأن االزديـ ـ ــاد ال ـمـ ّـطــرد
ال ـس ـن ــوي ف ــي أعـ ـ ــداد ال ـس ــرط ــان ــات ال ـج ــدي ــدة
والـ ـ ــزيـ ـ ــادة فـ ــي م ـ ـعـ ــدالت ال ـ ـمـ ــوت مـ ــن ذات
الـســرطــانــات ،مــع عــدم قــدرة الـحــاالت الشافية
عـلــى تـغـيـيــر األرق ـ ــام ،يـجـعــل مــن ع ــدم الـبـحــث
عــن الـتــأثـيــرات الـكـيـمــاويــة لـلـمـبـيــدات الــزراعـيــة
المرتبطة باألمراض ضرب ًا من الجنون.
إن ـن ــا ب ـت ـعــرض ـنــا ع ـلــى ط ــول ع ـمــرنــا إل ــى آالف
الكيماويات الصناعية التي تلوّث دمنا وبولنا
كل شخص خضع للفحص
والتي ظهرت في ّ
تـقــريـبـ ًا ،تجعلنا أم ــام «عـمـلـيــة تسميم جماعية
عالمية».
مشهد مؤسسة غيتس السريالي
كـ ـج ــزء مـ ــن إس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـه ـي ـم ـن ــة ،ت ـص ـرّح
مــؤسـســة غيتس بــأنّـهــا تــريــد أن تضمن األمــن
الغذائي العالمي وأن تحسّن الصحة والتغذية.
لـكـنّ مشاريعها فــي الــواقــع تـقــوم فقط بــزيــادة
الدخل الصافي لشركات الكيماويات واألدوية.

كي نفهم
المنظمات أمثال
مؤسسة غيتس
علينا أن نتخطى
األهداف المعلنة
المتمثلة باإلحسان
والتنمية وأن
نفهمها كذراع
إيديولوج ّية إلنتاج
الموافقة ومنع أو
تهميش أ ّية ثورة
زراعية جذرية

فــالـبــرامــج الـصـحـيــة الـتــي تــدعـمـهــا تـقــاس فقط
بمقاييس محددة تسهّل عملية بيع المنتجات
ال ـتــي تـبـيـعـهــا ش ــرك ــات األدوي ـ ــة ال ـك ـبــرى الـتــي
تـكــون الـمــؤسـســة شــريـكــة لـهــا .يـشــرح الباحث
جـ ــاكـ ــوب ل ـي ـف ـيــش بـ ـ ـ ّـأن م ــؤس ـس ــة غ ـي ـت ــس ال
تسهّل إجــراء االختبارات السريرية منخفضة
التكاليف وغير األخالقية في الجنوب العالمي
«والـ ـتـ ــي ت ـت ــرك ال ـم ـش ـتــرك ـيــن ف ـي ـهــا ف ــي حــالــة
مــدمَّــرة» وح ـســب ،بــل تـســاعــد أي ـض ـ ًا فــي خلق
أســواق جــديــدة لمنتجات «مشبوهة» تنتجها
الشركات الصيدالنية.
وبـمــا يـخــص األمــن الـغــذائــي ،كــانــت المؤسسة
تقوم بفعل أفضل لو أنها تدعم نماذج الزراعة
البيئية «الخالية من الكيماويات» ،والتي وفق ًا
لـتـقــاريــر ع ــدة ص ــادرة عــن األم ــم الـمـتـحــدة قد
ساهمت فــي ضـمــان أمــن غــذائــي عالمي عــادل.
لكن مثل هذا الفعل سيترك المزارعين الصغار
دون مـســاس وغـيــر معتمدين على الــرأسـمــال
الـغــربــي ،األمــر الــذي يناقض هــدفــي الشركات
مـتـعــددة الـجـنـسـيــات الـتــي تــدعـمـهــا الـمــؤسـســة:
االستحواذ واالعتماد السوقي.
وهــذان الهدفان ليسا جديدين بــل لطالما كانا
جزء ًا من إستراتيجية مُستخدمة لعقود ،حيث
شــاهــدنــا تــدعـيــم نـظــام ال ـغــذاء الـعــالـمــي المعتمد
ع ـل ــى ال ـ ـ ـ ــواردات الـ ــزراعـ ـيـ ــة ،وع ـل ــى ال ــزراع ــة
األحادية ،المتص َلين بالديون السيادية ودفعات
الديون والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي
وعمليات التكييف الهيكلي .وقد كانت حصيلة
كــل ذل ــك تـشــريــد الـفــاحـيــن الـمـنـتـجـيــن لـلـغــذاء،
وتقوية احتكارات الشركات الزراعية الغربية
وتحويل الكثير من الدول من االكتفاء الغذائي
الذاتي إلى مناطق عجز غذائي.
وفـ ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ت ـن ـش ـغــل ف ـي ــه مــؤس ـســة
غـيـتــس فــي دع ــم وتـقــويــة هـيـمـنــة احـتـكــارات
الشركات الزراعية الغربية في إفريقيا تحت
ستار ضمان «األمــن الـغــذائــي» ،فمن المريح
بــالـنـسـبــة لـهــا تـجــاهــل حـقـيـقــة ّأن إفــريـقـيــا في
وق ــت إن ـهــاء االسـتـعـمــار فــي سـتـيـنــات الـقــرن
ال ـع ـش ــري ــن ،ل ــم ت ـك ــن م ـك ـت ـف ـيــة ذاتـ ـيـ ـ ًا غ ــذائ ـي ـ ًا
وح ـســب ،بــل كــانــت صــادرات ـهــا الـصــافـيــة من
الغذاء هي قرابة  1,3مليون طن سنوي ًا بين
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عامي  1966و.1970
بينما اليوم ،تستورد القارة  %25من غذائها،
حـيــث ت ـح ـوَّلــت ك ـ ّل دول ــة إفــريـقـيــة تـقــريـبـ ًا إلــى
مستورد صافٍ لغذائها .وبشكل أكثر عمومية،
كانت الــدول النامية تنتج فائض ًا غذائي ًا بقيمة
مليار دوالر سنوي ًا في السبعينات ،أمّا اليوم
ووفق ًا لإلحصاءات منذ  2004فهي تستورد ما
قيمته قرابة  11مليار دوالر سنوي ًا.
تعزز مؤسسة غيتس نمط الزراعة التجاري-
ال ـش ــرك ــات ــي ال ـ ــذي ي ـش ـ ّك ــل جـ ـ ــزء ًا م ــن ال ـن ـظــام
الــرأس ـمــالــي الـعــالـمــي ال ــذي يـتـمـيــز بـكــونــه غير
ع ـ ــادل ف ــي س ـي ــاس ــات ــه ال ـت ـج ــاري ــة وب ـت ـه ـج ـيــره
ال ـس ـكــان واس ـت ـح ــواذه عـلــى أراض ـي ـهــم «األم ــر
الـ ـ ــذي تـ ــدعـ ــوه م ــؤس ـس ــة غ ـي ـت ــس بـمـصـطـلــح
م ـلـ ّـطــف :حــرك ـيّــة األرض ،»land mobility
ويـعـتـمــد نـظــام الـمـحــاصـيــل األحـ ــادي ،ويـشـوّه
البيئة والتربة ،ويسبب األمــراض والحميات
سيئة الـتـغــذيــة ،ويـضـيّــق أفــق الــزراعــة ويــؤدي
لنقص المياه والتلوّث والقضاء على التنوع
الحيوي.
م ــؤس ـس ــة غ ـي ـت ــس ،وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـم ـن ـظ ـمــات
الشبيهة ،تساعد الشركات الكبرى على مواءمة
وتسليع الـمـعــرفــة .فعلى سبيل الـمـثــال ،تتلقى
«ال ـم ـج ـمــوعــة االس ـت ـش ــاري ــة ألب ـح ــاث ال ــزراع ــة
الدولية  »CGIARمع مراكزها الخمسة عشر
م ــن م ــؤس ـس ــة غ ـي ـتــس ت ـم ــوي ـ ًا ب ـم ـق ــدار 720
مليون دوالر منذ عــام  .2003ذكــرت فيندانا
شـيـفــا ف ــي م ـقــال ل ـهــا ّأن ه ــذه ال ـمــراكــز ت ـس ـرّع
تـحــويــل األب ـحــاث وال ـبــذور لـتـخــدم الـشــركــات،
ما يسهل تسجيل الملكية الفكرية لهذه البذور
وي ـش ـكــل االح ـت ـك ــارات ال ـت ــي تــدعّ ـم ـهــا قــوان ـيــن
الملكية الفكرية ووسائل إنفاذها.
وقـ ـ ــد ذك ـ ـ ــرت ش ـي ـف ــا ب ـ ـ ـ ّـأن م ــؤسـ ـس ــة غ ـي ـتــس
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع مــؤس ـســة روك ـف ـل ــر ،بــاإلضــافــة
إلـ ــى كــون ـه ـمــا ت ـس ـي ـطــران وت ـس ـت ـح ــوذان عـلــى
ال ـب ــذور مــن ال ـمــزارع ـيــن عـبــر ال ـعــالــم ووضـعـهــا
ف ــي ب ـنــوك « »CGIARل ـل ـح ـبــوب وتـسـجـيـلـهــا
بـبــراءات اخـتــراع ،فهما تستثمران بـشـدّة في
جمع الـبــذور وتخزينها فــي منشأة سفالبارد
فــي القطب الـشـمــالــي ،أو مــا يسمّى بقبو يوم
القيامة.
ك ـمــا ت ـم ـوّل ال ـمــؤس ـســة « ،»DivSeekوهــي
م ـ ـب ـ ــادرة دول ـ ـيـ ــة ت ـس ـج ــل ب ـ ـ ـ ــراءات اخـ ـتـ ــراع
لمجموعات البذور عبر إعادة هندستها وراثي ًا.
هناك اليوم قرابة سبعة ماليين غ ّلة محصولية
فــي بـنــوك ال ـبــذار الـعــامــة ،ووج ــود أمـثــال هــذه
الـ ـمـ ـب ــادرة ت ـس ـعــى إلـ ــى ســرق ـت ـهــا وتـسـجـيـلـهــا
كتعديالت جينومية لبراءات اختراع وإتاحتها
فقط للشركات االحتكارية الكبرى ،األمر الذي
يحرم الفالحين الذين طـوَّروا هذا التنوع من
ثمار عملهم ،ويمنعهم حتى من إعــادة إنتاجه
بعد تسجيله.
إن مؤسسة غيتس دومـ ًا جزء من المشكلة بما
تدعمه .فكما كتب آشوك كومبامو مؤخر ًا :الهدف
الرئيس من دعــم التكنولوجيا الحديثة– سواء
الـبــذار المعدلة وراثـيـ ًا ،أو الكيماويات الزراعية
أو المعرفة التي تم تسليعها– على نطاق واسع
هو جعل المخرجات والمدخالت الزراعية سلع ًا
بجوهرها ،ممّا يخلق اعتماد ًا يجعل ك ّل العمليات
الزراعية ضمن النطاق الرأسمالي.
كــي نـفـهــم الـمـنـظـمــات أم ـثــال مــؤسـســة غـيـتــس،
عـلـيـنــا أن نـتـخـطــى األه ــداف الـمـعـلـنــة المتمثلة
ب ــاإلح ـس ــان وال ـت ـن ـم ـي ــة ،وأن ن ـف ـه ـم ـهــا كـ ــذراع
إيديولوجيّة إلنتاج الموافقة ،ومنع أو تهميش
أيّــة ثــورة زراعـيــة جــذريــة يمكنها أن تغيّر في
بنى السلطة القائمة ،بحيث تخرج عن نطاق
خــدمــة الـمـصــالــح الــرأسـمــالـيــة .وعـلـيــه ال يمكن
أليّ نـشــاط لـمــؤسـســة غـيـتــس أن يـخــرج عن
ه ــذا اإلطـ ــار ،وم ــن ه ــذه ال ــزاوي ــة فـقــط يمكننا
النظر.
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عثرنا في مجلة «كالريون» اإلنكليزية على حدث فكاهي
بمناسبة الحديث عن «مؤتمر نزع السالح» والمناقشات
القائمة حوله بقالب الرواية التالية:

ǧسليم خياطة

فصل أول
كــان فــي قــديــم الــزمــان حـمــاران يعيشان
بهدوء في حقل كبير .وكــان في الحقل
عشب يكفي لكل حمير العالم.
فصل ثان
لكن الحمار األول فكر يوم ًا أن بإمكان
الحمار الثاني أن يأكل أكثر من حصته
االعـتـيــاديــة .فـقــال فــي نـفـســه« :يـجــب أن
أمنعه!» وأخذ يضاعف مجهوده ونهيقه
«الوطني» ساعي ًا إلى بناء حصن منيع
حول إحــدى زوايــا الحقل التي اختصها
لنفسه.

س ــر ًا كـمـيــة كـبـيــرة مــن الـعـشــب وزاده ــا
على أكوامه القديمة.

فصل ثالث
رأى ال ـح ـمــار ال ـثــانــي ذل ــك ،ف ـقــال أي ـض ـ ًا:
«لماذا يستملك هذا الحيوان لنفسه على
إحـ ــدى زوايـ ــا ال ـح ـقــل؟ واهلل ل ــو تــركـتــه
ي ـف ـعــل م ــا ي ـش ــاء ل ـعــدنــي ال ـج ـم ـيــع أح ـمــر
الـحـمـيــر!» واب ـتــدأ لـســاعـتــه يـجـمــع حــولــه
أكــوام ـ ًا مــن الـعـشــب تـفــوق فــي ارتـفــاعـهــا
أك ــوام ج ــاره ،حـتــى تـصـبــب مـنــه الـعــرق
وسال على حوافره.

فصل سادس
أخـيــر ًا ،لــم يبق فــي الحقل عـشــب ،فمات
الحماران جوع ًا وحمرنة! ....

فصل رابع
رأى ال ـح ـمــار األول أن ال ـح ـمــار الـثــانــي
يجمع أكوام ًا من العشب أعلى من التي
عنده ،فقال« :ها! ها! هل هو حمار إلى
هــذه الــدرجــة أنــه يعتقدني أحمر منه؟»
وقام لساعته تحت جنح الظالم ،فقطع

رأي همجي
إن لموسوليني آراء مشهورة في كونها
من بقايا أفكار الغزاة اآلسيويين أمثال
هـ ــوالكـ ــو وج ـن ـك ـي ــزخ ــان .و«ال ـ ــده ـ ــور»
تنصح جميع من يجهل هــذه اآلراء من
الـعــرب أن يطالعوا فصل «الديكتاتور»

فصل خامس
اغتاظ الحمار اآلخــر لهذا العمل الوقح،
فحصد كــل الـعـشــب الــذي أمـكـنــه حصده
وزاده على الكميات التي كانت عنده.

ف ـ ــي ك ـ ـتـ ــاب «ح ـ ـم ـ ـيـ ــات ف ـ ــي ال ـ ـغ ـ ــرب».
عـلــى أن صــاحــب ال ـك ـتــاب ،ال ــذي ك ــاد ال
ي ـتــرك ش ــاردة وال واردة عــن شخص
مــوســول ـي ـن ـيِّ دون أن ي ــذك ــره ــا ،نـســي
الحكمة الـتــالـيــة الـتــي كتبها موسوليني
ليتعلمها األطفال اإليطاليون في كتبهم
ال ـم ــدرس ــة ،وه ــا ه ــي نـصـيـحـتــه ألول ـئــك
األطفال:
«ي ـجــب أن تـعـشــق الـبـنــدقـيــة ،وأن تعبد
ال ـم ـت ــرال ـي ــوز -نـ ــوع م ــن ال ـم ـس ــدس ــات،
الـمـحــرر ،-وأن يـكــون صديقك األصــدق
خنجر ًا إلى جانبك».
فتأمل طفلك ،أيها القارئ ،عاشق ًا ومتعبَّد ًا
وصــدي ـق ـ ًا عـلــى ال ـمــوضــة الـمــوســولـيـنـيــة،
ثــم فـكــر فـيـمــا إذا لــم تـكــن خـطـيـئـتــك ،بل
جريمتك الكبرى ،كونك تزوجت وجلبت
أطفا ًال لتعشِّقهم البنادق والخناجر ...
رأى سليم خياطة الـنــور فــي  1909في

أمريكا .وكان لسليم خياطة األب صالت
مــع شـيــوعـيــي أمــريـكــا ،نــاشـطـ ًا فــي لجنة
«ارفعوا أيديكم عن روسيا السوفيتية».
ع ــاد خ ـيــاطــة االبـ ــن إل ــى دم ـشــق لـثــاث
سنوات  1932 –1929ونال فيها شهادة
الحقوق .في تلك الفترة كان على اتصال
بالحزب الشيوعي .تعرض لالعتقال مع
رفاقه عام  1934وعام  1939لمناهضتهم
الحرب واالستعمار والفاشية .من كتبه:
حـمـيــات فــي الـغــرب  ،1933عـلــى أبــواب
الحرب  ،1934الحبشة المظلومة .1935
والـ ـعـ ــديـ ــد مـ ــن الـ ـمـ ـقـ ــاالت فـ ــي م ـج ــات
الــدهــور والـطـلـعـيــة  .1939-1934نشر
مقاله «آراء الدول في بعضها على لسان
ح ـم ــاري ــن» ف ــي مـجـلــة ال ــده ــور ،الـمـجـلــد
ال ـث ــال ــث ،ال ـع ــدد ال ـخ ــام ــس ،ت ـمــوز 1934
أثناء مناهضته للحرب والفاشية.

إصدارات صينية باللغة العربية
ينشر الحزب
الشيوعي الصيني
إصدارته النظرية
والعلمية باللغات
العربية والروسية
واأللمانية واإلسبانية
والفرنسية
واإلنكليزية
واليابانية والصينية،
منذ عدة سنوات،
وذلك عبر الموقع
اإللكتروني «الصين
النظرية» ،الموقع
الذي يستخدم
التقنيات الجديدة
ومحركات البحث من
جيل «.»IE8.0

ǧقاسيون

ف ـ ـفـ ــي ق ـ ـسـ ــم «أب ـ ـ ـ ـ ــرز ال ـ ـم ـ ـج ـ ــات»،
ي ـت ـص ـف ــح دراس ـ ـ ـ ـ ــات ح ـ ـ ــول تـ ــاريـ ــخ
الـحــزب الشيوعي الصيني ،والعلوم
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـمــارك ـس ـيــة ،وال ــواق ــع
واالش ـتــراك ـيــة الـعـلـمـيــة واالش ـتــراك ـيــة
والــواقــع الـصـيـنــي ،ووثــائــق الـحــزب،
وجريدة المدرسة الحزبية ،والعلوم

االجتماعية الصينية وغير ذلك.
أما في قسم «الكتب الجديدة للعلوم
االجـ ـتـ ـمـ ــاعـ ـيـ ــة» ،م ـ ـ ــواد ع ـ ــن ال ـك ـت ــب
واإلصـ ــدارات الـحــديـثــة ال ـصــادرة عن
دور النشر والجامعات المختلفة في
الصين أبرزها:
لـمــاذا كــان مــاركــس عـلــى حــق لتيري
إيغلتون ،دراســة حــول حــدود تطور
ال ـم ــارك ـس ـي ــة ال ـص ـي ـن ـي ــة فـ ــي ال ـف ـت ــرة

ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ل ـ ـ ت ـش ـن ـغ ــوي ـي ــن ،ن ـظ ــري ــة
ال ـم ــوض ــوع اإلن ـس ــان ــي ال ــواق ـع ــي فــي
الماركسية ل ـ تــاو فــو يــوان تــاو تينغ
مـ ــا ،ان ـت ـش ــار وتـ ـط ــور ن ـظ ــري ــة ال ـف ـقــه
ال ـق ــان ــون ــي ال ـم ــارك ـس ــي فـ ــي ال ـص ـيــن
 1966-1919لـ تشانغ شياو جيون،
دراسة حول أساس ومسار وطريقة
ظهور الماركسية في الصين ،لـ تشو
ت ـشــه ،خــه ه ــوان هـ ــوان ،الـبـحــث في
الـتـفـكـيــر الـفـنــي لـكـتــاب نـظــريــة رأس
المال ومسودته لـ وانغ بوه لو.
إض ــاف ــة إلـ ــى ك ـت ــب :ن ـظــريــة مــاركــس
ال ـج ــدي ــدة ل ـل ـعــاقــة ب ـيــن دي ـك ـتــاتــوريــة
ال ـ ـ ـب ـ ـ ــرول ـ ـ ـي ـ ـ ـت ـ ـ ــاري ـ ـ ــا الـ ـ ـم ـ ــاركـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة
والــدي ـم ـقــراط ـيــة ،دراسـ ــة ح ــول الـقـيــم
األس ــاسـ ـي ــة االشـ ـتـ ــراكـ ـيـ ــة ،ال ـن ـظــريــة
الماركسية للقيمة وبناء قيم المجتمع
الـمـتـنــاغــم ،دراسـ ــات نـظــريــة مــاركــس
حــول الــوجــود االجـتـمــاعــي ،العنصر
الـ ـم ــاركـ ـس ــي وأه ـم ـي ـت ــه ال ـم ـع ــاص ــرة،
الحدود النظرية للتصيين الماركسي،
الـ ـح ــزام ال ــواح ــد وال ـط ــري ــق ال ــواح ــد
والـ ـتـ ـعـ ــاون ب ـي ــن ال ـص ـي ــن وأوروب ـ ـ ــا

الوسطى والـشــرقـيــة ،قضية ماركس
م ــن ب ــروك ـس ــل الـ ــى ب ـك ـي ــن ،ح ـكــايــات
م ــن ط ــري ــق الـ ـح ــري ــر ،ت ــاري ــخ ال ـف ـكــر
االقـتـصــادي الـجــديــد ،االتـجــاه الجديد
لالقتصاد الصيني ،الصين والحكومة
الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة وغ ـ ـيـ ــر ذلـ ـ ــك م ـ ــن ال ـك ـت ــب
واإلصدارات.
وفــي قـســم «مــؤلـفــات الــزعـمــاء» نقرأ
خ ـم ـس ــة مـ ـجـ ـل ــدات مـ ــن أع ـ ـمـ ــال م ــاو
ت ـســي ت ــون ــغ ،أم ــا ف ــي ف ـصــل «وثــائــق
ال ـ ـح ـ ــزب» ن ـج ــد وثـ ــائـ ــق م ــؤت ـم ــرات
ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـصـيـنــي وكـلـمــات
القادة الصينيين ،إضافة إلى قسمين
عـ ــن ال ـ ـمـ ــواد الـ ـنـ ـظ ــري ــة ،وقـ ـس ــم عــن
الـصـيــن ال ـيــوم ،وال ــذي يـحـتــوي آخــر
التطورات التي وصلت إليها الصين.
يُ ــذك ــر أن مــوقــع «ال ـص ـيــن الـنـظــريــة»
هـ ــو الـ ـم ــوق ــع اإللـ ـكـ ـتـ ــرونـ ــي م ـت ـعــدد
اللغات الذي أنشأته مصلحة التأليف
والترجمة للحزب الشيوعي الصيني
للتعريف بآخر التطورات في الصين.
ويهدف الموقع حسب ما كتبته هيئة
التحرير:

«مع تزايد االتصاالت وتوثقها بين
الصين ومختلف الدول في العالم،
ي ـ ــزداد اه ـت ـم ــام ش ـعــوب ـهــا بــالـصـيــن
وحاجتها للمعلومات حول الصين.
وتـ ـعـ ـم ــل الـ ـمـ ــؤسـ ـسـ ــات ووسـ ــائـ ــل
اإلع ـ ـ ــام ال ـص ـي ـن ـي ــة ب ـن ـش ــاط عـبــر
ط ــرق مـتـنــوعــة لـتـلـبـيــة احـتـيــاجــات
دول ال ـ ـع ـ ــالـ ــم لـ ـلـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات عــن
الـصـيــن .ولـهــذا الـغــرض ،تــم إنـشــاء
هـ ــذا ال ـم ــوق ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي مــوقــع
ال ـص ـيــن ال ـن ـظ ــري ــة .س ـيــوفــر مــوقــع
ال ـص ـيــن ال ـن ـظــريــة ال ـم ــواد الـنـظــريــة
واألس ـ ــاس ـ ـي ـ ــة ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ـت ـن ـم ـيــة
الـصـيــن ونـتــائــج الـبـحــوث الـجــديــدة
فـ ــي أوس ـ ـ ــاط ال ـف ـل ـس ـف ــة وال ـع ـل ــوم
االجـتـمــاعـيــة .إضــافــة إلــى نشاطات
مصلحة التأليف والترجمة للحزب
ال ـش ـيــوعــي ال ـص ـي ـنــي ف ــي م ـجــاالت
الـتــرجـمــة وال ــدراس ــة والـمـعـلــومــات
والـ ـ ـنـ ـ ـش ـ ــر وال ـ ـ ـت ـ ـ ـب ـ ـ ــادل ال ـ ــدول ـ ــي
وال ـت ـعــريــف ب ــال ـظ ــروف األســاس ـيــة
والـ ـسـ ـيـ ــاسـ ــات ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـل ـص ـيــن
المعاصرة».

شؤون ثقافية
قاسيون ـ العدد  ٩٥٦اإلثنين  ٩آذار 2020

www.kassioun.org

أول كوكب قزم في النظام الشمسي باسم صيني

23

سمى االتحاد الفلكي الدولي أكبر كوكب غير مسمى في النظام
الشمسي مؤخرا باسم «قونغقونغ» إله المياه الصيني .ويعد
هذا أول كوكب قزم والوحيد في المجموعة الشمسية الذي
يحمل اسماً صينياً ،وفقاً للمرصد الفلكي الوطني التابع
ألكاديمية العلوم الصينية.

ǧقاسيون

وق ـ ـ ــال ق ـ ــوه لـ ــي جـ ـيـ ــون الـ ـب ــاح ــث فــي
ال ـ ـمـ ــرصـ ــدَّ ،إن ال ـت ـس ـم ـي ــة حـ ـ ــدث م ـهــم
سيساعد علم الفلك الصيني على جذب
االه ـت ـم ــام ال ـعــال ـمــي ،ح ـيــث ت ـتــم تـسـمـيــة
معظم الكواكب القزمة بأسماء أسطورية
يونانية ورومانية حسب وكالة شينخوا
الـصـيـنـيــة .وتــابــع ق ــوه :لــن يـســاعــد هــذا
فقط في تعزيز فهم دولــي أكثر للثقافة
الصينية بما في ذلك األساطير القديمة،
ولكن أيض ًا جذب المزيد من علماء الفلك
ومراقبي النجوم الصينيين لالنتباه إلى
كوكب «قونغقونغ».
وتـ ـ ــم اكـ ـتـ ـشـ ــاف الـ ـكـ ــوكـ ــب ال ـ ـمُ ـ ـ َك ـ ـوّد ب ـ
 ،2007OR10فــي ع ــام  2007مــن قبل
ثــاثــة عـلـمــاء فـلــك عـلــى ال ـحــافــة الـبـعـيــدة
لـلـنـظــام الـشـمـســي ،خ ــارج م ــدار نـبـتــون.
وي ـع ــد أح ــد األج ـ ــرام ال ـس ـمــاويــة األك ـثــر
اح ـم ــرار ًا ال ـمــوجــودة فــي ح ــزام كــويـبــر
فـ ــي الـ ـنـ ـظـ ــام الـ ـشـ ـمـ ـس ــي ،وهـ ـ ــو يـ ــدور

والثلج واللون األحمر.
فــي الـنـهــايــة ،فــاز اســم إلــه الـمــاء الصيني
قــونـغـقــونــغ ،ذو الـشـعــر األح ـمــر ورأس
اإلن ـس ــان وج ـســم ال ـث ـع ـبــان ،بــالـمـســابـقــة،
وت ــم تـقــديــم اس ـمــه إل ــى االت ـح ــاد الـفـلـكــي
الدولي.
وقونغقونغ هو إله الماء الصيني ،يصور
فـ ــي األس ــاطـ ـي ــر ال ـص ـي ـن ـيــة وال ـح ـك ــاي ــات
الـشـعـبـيــة عـلــى أن ــه يـمـتـلــك رأسـ ـ ًا بـشــريـ ًا

حــول الـشـمــس فــي مــدار بـيـضــوي .وتــم
اسـتـخــدام الـتـسـمـيــة الــرسـمـيــة مــن خــال
تـصــويــت عـبــر اإلنـتــرنــت فــي عــام 2019
أطـلـقــه أحــد مكتشفيه .وك ــان التصويت
ب ـيــن ث ــاث ــة أس ـم ــاء ه ــي قــون ـغ ـقــونــغ إلــه
ال ـم ـيــاه الـصـيـنــي ،وهــول ـلــي إل ـهــة الـشـتــاء
األل ـمــان ـيــة ،واإللـ ــه ڤي ـلــي م ــن األســاط ـيــر
اإلس ـك ـن ــدن ــاف ـي ــة .وج ـم ـي ـع ـهــا شـخـصـيــات
أسـ ـط ــوري ــة م ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـم ـي ــاه وال ـج ـل ـيــد

أخبار ثقافية

نحاسي ًا لــه جبين حــديــدي وشعر أحمر
وجسم ثعبان أو رأس اإلنسان والجذع
مع ذيل الثعبان .وتعرفه األساطير بإنه
مدِّمر ،ويلقى عليه اللوم في العديد من
الـكــوارث الكونية .فــي جميع الــروايــات،
ويخوض صراع ًا مع إله النار الصيني.
وف ــي ف ــي أواخـ ــر ش ـبــاط ال ـمــاضــي قـبــل
مركز الكواكب الصغرى التابع لالتحاد
الفلكي الدولي االسم وأضافه إلى دليله.

كانوا وكنا

حواسيب لوحية للطالب
قــدمــت مـقــاطـعــة قــوانـغــدونــغ الصينية حــواســب لــوحـيــة ألكـثــر من
 9200طالب فقير لدعمهم في التعلم عبر اإلنترنت خــال فترة
تفشي فيروس كورونا الجديد ،حسبما ذكــرت سلطات التعليم
المحلية .وقــدم صـنــدوق التعليم فــي المقاطعة األجـهــزة اللوحية
للطالب في المدارس اإلعدادية والثانوية في القرى الفقيرة في
مـحــاولــة لتسهيل تعلمهم عـبــر اإلنـتــرنــت خــال فـتــرة بقائهم في
الـمـنــازل بسبب الــوبــاء .وبــدأت الـمــدارس االبـتــدائـيــة واإلعــداديــة
والثانوية في المقاطعة التدريس عبر اإلنترنت ،وتوفير الخدمة
للطالب الذين ال يملكون تلفاز ًا في القرى.

معرض الصور الشعبية
افـتـتــح فــي مـتـحــف ال ـشــرق بـمــوسـكــو م ـعــرض «األن ـب ـيــاء واألب ـط ــال،
الـصــورة الـعــربـيــة الشعبية الـعــربـيــة للقرنيْن ال ـ  19و »20وذلــك في
إطار مهرجان «عام الثقافة المصرية في روسيا» ،وأشارت وسائل
اإلع ـ ــام إل ــى َّأن ال ـم ـعــرض س ـي ـســاعــد ال ـ ــروس ف ــي ال ـح ـصــول عـلــى
معلومات أكثر عن الثقافة العربية ويفتح صفحة مجهولة للمواطنين
الروس ،وهي صفحة األدب العربي الشعبي .وتعود معظم األعمال
الفنية فــي الـمـعــرض إلــى المستشرق يــوري زافــادوفـسـكــي والـفـنــان
إيفان بيليبين .إضافة إلى نماذج نادرة من الصور العربية الشعبية
خالل قرنين.

حــدث أكـثــر مــن  40إضــراب ـ ًا لـلـعـمــال فــي فلسطين بـيــن عــامــي -1930
 ،1935وخ ــال س ـنــوات ال ـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة ت ـصــاعــدت الـحــركــة
الـعـمــالـيــة الفلسطينية ،وحــدثــت إضــرابــات كـبــرى ،مـثــل إض ــراب عمال
الـمـعـسـكــرات الــذي شــارك فـيــه  28ألــف عــامــل عــام  ،1944وإضــرابــات
سكك الحديد وغيرها ،وبلغ حجم الطبقة العاملة في فلسطين أكثر من
 100ألف عامل .في الصورة مؤتمر عمال عموم المعسكرات العرب
في يافا ربيع عام .1943

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 « )٢٠20/٠٣/٠٨قاسيون» 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 :

طرح «مهزوم» لعقل «مأزوم»

سقط من رؤيتها العديد من القضايا التي تسمح
السياسية التغييرية ُت ِ
إن أغلب القوى ّ
بتحديد طبيعة األزمة العميقة التاريخية للرأسمالية ،كأزمة نمط الحياة القائم على
المؤسس لكل تبعات اإلنهيار المادي واإلغتراب المعنوي/
االستهالك والعمل المأجورِّ ،
الروحي .وإسقاط هذا الجانب له تبعات سياسية مهمة ،فهو إن ت ّم تجاهله يؤدي إلى
والتحول من النظرة
أخطاء سياسية عميقة منها :تخفيض سقف الهدف والطرح،
ُّ
الشاملة للمجتمع إلى نظرة اقتصادوية وحيدة الجانب ،ال تطال مجمل الطاقة
االجتماعية الكامنة القادرة على أن تحمل مشروعاً جذرياً شام ًال.
ǧمحمد المعوش

التط ّرف «السياسوي»
هذا اإلسقاط هو التخ ّلي الضمني عن مقوالت
مـنـهـجـيــة م ــارك ـس ـي ــة -ل ـي ـن ـي ـن ـيّــة أه ـمّ ـه ــا قـ ــراءة
ال ـج ــدي ــد ال ـت ــاري ـخ ــي ل ـت ـط ـوّر ال ـن ـظ ــام ال ـعــال ـمــي
لــإم ـبــريــال ـيــة ف ــي ش ـمــول ـيّ ـتــه .إن ــه ال ـت ـخ ـ ِّلــي عــن
م ـف ـهــوم ال ـت ـمــرحــل وال ـت ـط ـوّر ف ــي الــرأس ـمــال ـيــة
ف ــي ط ــوره ــا اإلمـ ـب ــري ــال ــي .ف ـع ـلــى ال ــرغ ــم مــن
محاولة أغلب قــوى اليسار الماركسي عالمي ًا
عـلــى «تـحـلـيــل» ال ـصــراعّ ،إل أنـهــا فــي تحليلها
هــذا تـصـرّ عـلــى الـبـعــد الـسـيــاســي الـفــوقــي ،وال
تــزال تعتمد على مـقــوالت تنتمي إلــى مراحل
ســابـقــة ،ومــا تـقــوم بــه فـقــط هــو إع ــادة ترتيب
لـلـعـنــاصــر ال ـســاب ـقــة ف ــي خ ـطــاب ـهــا .وه ــي بــذلــك
تـخـطــئ لـيــس فـقــط فــي فـهــم قــوان ـيــن ال ـصــراع
السياسي المتحوّلة ،بل يمنعها ذلك من رسم
ال ـحــدود الـتــاريـخـيــة لــإمـبــريــالـيــة .ألن إسـقــاط
«التّمرُحل» يؤبد العالقات القائمة في الزمن،
فهذا الزمن بالنسبة لهذا العقل الجامد هو زمن
متماثل ال جديد فيه .هــذا مث ًال يجعلها تفصل
بين اإلمـبــريــالـيــة والــرأسـمــالـيــة ،وهــذا نــابــع من
وهم فكري هو نتيجة االنقسام السياسي في
الـقــرن الـمــاضــي بـيــن قــوى االشـتــراكـيــة وقــوى
اإلم ـبــريــال ـيــة .أي إن م ــا ي ـقــوم ب ــه ه ــذا الـفـكــر
الـمـثــالــي «ال ـي ـســاري -الـمــاركـســي» هــو مماثلة

العالقات اإلمبريالية مع الدول نفسها ،وتصير
بالنسبة له اإلمبريالية هي دولــة أو مجموعة
دول ،بـيـنـمــا هــي بــالـفـعــل بـنـيــة عــاقــات تتمثل
فوقي ًا بأطر سياسية كالدّول .وعلى الرغم من
العبارات االقتصادية في هذا التحليلّ ،إل أنه
يُبقي على العالقة اإلمبريالية عالقة «سياسية
خــارج ـيــة» وه ــذا مــا اعـتـبــره لـيـنـيــن فــي نـصّــه:
«بـصــدد الـكــاريـكــاتــور عــن الـمــاركـسـيــة ،وبصدد
(االقـ ـتـ ـص ــادي ــة اإلم ـب ــري ــال ـي ــة) أن ـ ــه« :ت ـعــريــف
سـيــاســي صــرف ،سـيــاســي فـقــط لــإمـبــريــالـيــة...
يتم ّلص مــن التحليل االق ـت ـصــادي» ،واعـتـبــره
«يـخـلــط بـيــن جــوهــر اإلمـبــريــالـيــة االقـتـصــادي
وب ـي ــن ات ـجــاهــات ـهــا ال ـس ـي ــاس ـي ــة» ،وه ـ ــذا الـفـهــم
الـمـغـلــوط ت ـكــرار لـفـهــم كــاوتـسـكــي ال ــذي نقضه
ل ـي ـن ـيــن ب ــاع ـت ـب ــار اإلم ـب ــري ــال ـي ــة «مـ ـج ــرد ن ـظــام
لـلـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة» .وهـ ــذا ال ـت ـمــاثــل يـجـعــل
هذه القوى غير قــادرة على فهم موقع الدول
االش ـت ــراك ـي ــة ال ـســاب ـقــة ف ــي ال ـم ـعــادلــة (ال ـص ـيــن
وروسيا تحديد ًا) ،فتظهر هذه الدّول بالنسبة
ل ـهــذا الـفـكــر كــرأس ـمــال ـيــات خ ــارج اإلمـبــريــالـيــة،
ال ك ــدول ضـمــن الـبـنـيــة اإلمـبــريــالـيــة وخــاضـعــة
لقوانينها االقتصادية «االحتكارية».
التط ّرف «االقتصادوي»
هــذا «الـتـطـرّف الـسـيــاســوي» يــؤدي بالمقابل
إلـ ــى «تـ ـطـ ـرّف اقـ ـت ـ ـصـ ــادوي» ،فــال ـف ـصــل بـيــن

التطور في
إن نفي
ُّ
البنية الرأسمالية
والفصل بين
االقتصادي
والسياسي ينفي
تطور عالقة اإلنسان
الفرد بالمجتمع

المستوى السياسي والمستوى االقتصادي
يـجـعــل مــن أغـلــب قــوى الـيـســار ،الـتــي ال زالــت
غ ـيــر ق ـ ــادرة ع ـلــى ال ـت ـقــاط قــانــون ـيــة الـمــرحـلــة
ال ـجــديــدة ،يـجـعـلـهــا تـتـجــاهــل ت ـطــور الـتـنــاقــض
ف ــي ال ـب ـن ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة ل ـلــرأس ـمــال ـيــة ،كــونـهــا
ال زال ــت تـنـطـلــق ف ــي تـحـلـيـلـهــا م ــن الـمـسـتــوى
الـسـيــاســي الـفــوقــي .وكــونـهــا كــذلــك ،فـهــي تنفي
حتى تطور التناقض التحتي االقتصادي في
البنية اإلمبريالية ،مــا ينتج عنها نفي لتطور
التناقض ضمن الرأسمالية نفسها .فالتعريف
«السياسي الصرف» لإلمبريالية يعني تلقائي ًا
الفصل بين الرأسمالية كبنية وبين اإلمبريالية.
وك ــون اإلم ـبــريــال ـيــة ال تـتـطــور بـنـيــويـ ًا يعني
أنـهــا تتجدد بــا حــدود ،وهـكــذا يسقط تلقائي ًا
مفهوم تــراجــع اإلمبريالية التاريخي ،ويعني
ت ــال ـي ـ ًا ت ـخ ـف ـيــض ال ـس ـقــف ال ـس ـيــاســي ل ـل ـصــراع
ضــد اإلمـبــريــالـيــة ،ويـفـقِــد الـصــراع معها طابعه
الـثــوري ،أي نفي احتمالية استنفادها ألفقها
التاريخي .هذا بذاته يسقط نقيض اإلمبريالية
من االحتمال ،أي االشتراكية .وهكذا يسقط
مجمل البناء الفكري والسياسي للماركسية-
الـ ـلـ ـيـ ـنـ ـيـ ـنـ ـي ــة .ه ـ ـكـ ــذا ي ـن ـح ـص ــر الـ ـ ـصـ ـ ــراع مــع
اإلمبريالية بتغييب طــرح نقيض الرأسمالية
كـبـنـيــة س ـيــاس ـيــة-اق ـت ـصــاديــة بــدي ـلــة .ه ــذا هــو
«ال ـت ـطــرف االق ـت ـصــادوي» عـبــر نـفــي الـتـحــول
الـسـيــاســي نـفـســه ،وتـخـفـيــض سـقــف ال ـصــراع
الـسـيــاســي ،وت ـفــريــغ الـمـمــارســة مــن جــوهــرهــا
الـسـيــاســي ال ـثــوري ،والـتــركـيــز عـلــى تـعــديــات
فــي الـبـنـيــة الــرأسـمــالـيــة نـفـسـهــا عـلــى مـسـتــوى
االقتصاد ،وليس على مستوى اإلنتاج .وهنا
أصل القناعة الضمنية لهذا الخط االقتصادوي
بعدم القدرة على القطع مع الرأسمالية اليوم.
وهـنــا يـطــل لـيـنـيــن مــرة جــديــدة ،عـنــدمــا اعتبر
أن ال ـصــراع مــع اإلمـبــريــالـيــة هــو ذات ــه صــراع
مـ ــع ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ك ـش ـك ــل حـ ـض ــور ال ـع ــاق ــات

اإلمبريالية في دولــة ما .أي ما يمكن التعبير
عـنــه بــال ـ «ال ـف ـهــم الــداخ ـلــي» لــإمـبــريــالـيــة بــدل
«الفهم الخارجي» الذي نقده لينين سابق ًا.
تبعات ُأخرى لهذا الخط
إن نفي التطوُّر في البنية الرأسمالية ،والفصل
ب ـيــن االق ـت ـص ــادي وال ـس ـي ــاس ــي ،ي ـن ـفــي تـطــور
عــاقــة اإلن ـس ــان ال ـف ــرد بــالـمـجـتـمــع ،ويـحــافــظ
بــال ـتــالــي ع ـلــى ع ــاق ــة اق ـت ـص ــادي ــة ي ـن ـتــج عـنـهــا
معاناة مادية (مباشرة) فقط تشبه المعاناة
التي ســادت فــي المرحلة الثورية األولــى في
ال ـقــرن ال ـمــاضــي .فــالـخــط االق ـت ـصــادوي ينفي
مـفـهــوم «ن ـمــط الـحـيــاة الــرأس ـمــالــي» وتــأثـيــره
الشامل على اإلنـســان الـفــرد وذاتــه المأزومة،
وينفي أزمة هذا النمط الشامل ،ما يعني نفي
ض ــرورة نـمــط حـيــاة جــديــد .فــاإلنـســان الـيــوم
يـعـيــش أزم ــة مــر ّكـبــة مــاديــة ومـعـنــويــة .وعـلــى
ال ـرّغ ــم مــن حـ ـدّة ال ـجــانــب ال ـم ــادي مــن األزم ــة
كــاألمــن والـخــوف الـمـبــاشــر عـلــى الـحـيــاة ربـطـ ًا
ب ــاألم ــراض واألوبـ ـئ ــة والـ ـح ــرب ،ك ـمــا قـضـيــة
ال ـجــوعّ ،إل ّأن الـجــانــب الـمـعـنــوي حــاض ـرٌ إمــا
ـرة أو ضـمـنـيـ ًا ح ـســب ظـ ــروف ك ـ ِّـل بـلــد
م ـبــاشـ ً
والصراع الدائر فيه.
وال ـم ـع ـنــوي ه ــذا ال يـمـكــن ح ـ ّلــه عـبــر تـحــوالت
اق ـت ـص ــادي ــة ك ـم ـيّ ــة ،ب ــل ع ـبــر ت ـح ــوالت نــوع ـيّــة
ت ـط ــال ال ـق ــاع ــدة ال ـمــؤس ـســة ل ـلــرأس ـمــال ـيــة ،أي
الـعـمــل ال ـمــأجــور واالس ـت ـهــاك ،واالن ـت ـقــال إلــى
االشتراكية بما هي اإلدارة الجماعية الشعبية
لـلـمـجـتـمــع ،وال ـم ـل ـك ـيــة ال ـج ـمــاع ـيــة ل ـل ـث ــروة ،أي
الـتـحــول فــي جــدول األع ـمــال الـلـيـبــرالــي نفسه.
عامل شاب في مستودع لشركة
فقط أخبرني ٌ
م ـك ـسّــرات« :ال أحـســب فـقــط رات ـبــي الـشـهــري
الذي ال يكفيني ،بل إنني أحس بتفاهة حياتي
ال ـت ــي ت ـض ـيــع م ـن ــي ،أح ــس ن ـف ـســي ب ــا ه ــدف،
وغارق في روتين قاتل يومي».

