االفتتاحية
السيادة السورية...
والرئاسة
ك ـفّ ال ـغــرب خــال ثــاث س ـنــوات مـضــت ،عــن تـكــرار
ع ـب ــارات اسـتـخــدمـهــا ط ــوال خـمــس س ـنــوات وأك ـثــر؛
عـبــارات مــن قبيل« :على األســد الــرحـيــل» ،وأبدلوها
بعبارة« :ال نريد تغيير النظام ،بل تغيير سلوكه».
أكـثــر مــن ذلــك ،فقد حــدث ْأن استخدم تــرامــب تعبير
عال ،يوم  19آذار
«الحكومة السورية» مشفوع ًا بودٍ ٍ
الماضي ،معلن ًا أنه بعث برسالة لها!
األسـبــوع الـمــاضــي ،عــادت األسـطــوانــة األولــى للعمل
ب ـن ـشــاطٍ ع ـلــى ل ـس ــان ج ـي ـمــس ج ـي ـفــري وغ ـي ــره مــن
الـمـســؤولـيــن الـغــربـيـيــن ،والــذيــن ربـطــوا تصريحاتهم
الجديدة بشكل مقصود بمجموعة مـقــاالت انتقادية
ظ ـهــرت فــي وســائــل إع ــام روس ـيــة خ ــال الـشـهــريــن
الماضيين.
ّإن فـهـمـ ًا حـقـيـقـيـ ًا لـلـغــايــات الـغــربـيــة يـنـبـغــي أن يــأخــذ
باالعتبار:
أو ًال ،الـعـمـ ُل الـغــربــي الخ ـتــزال الـحــركــة الشعبية منذ
انطالقها ،عبر تضييق مطالبها باستخدام الشخصنة،
ك ـ ــان عـ ـمـ ـ ًا م ـ ـق ـ ـصـ ــود ًا .الـ ـغ ــاي ــة هـ ــي دف ـ ــع س ــوري ــة
الح ـت ـمــال ـيــن ال ث ــال ــث ل ـه ـمــا؛ ف ــإم ــا ال ـن ـم ــوذج الـلـيـبــي/
العراقي ،حيث تجري اإلطاحة بالدولة بأكملها باسم
اإلطــاحــة بالسلطة ،أو النموذج التونسي/المصري،
حـيــث تـجــري اإلطــاحــة بالسلطة ولـكــن يبقى النظام
على حاله ،أي يبقى الفساد الكبير المتغول وتستمر
التبعية االقتصادية للغرب.
ثــانـيـ ًا ،الــدخــول الــروســي الصيني الـصــارم عـلــى خط
األح ـ ـ ــداث ،بــال ـش ـكــل ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ب ــداي ــة ،ومـ ــن ث ـمّ
بالدخول العسكري الروسي المباشر ،اضطر الغربَ
شيئ ًا فشيئ ًا إلى تغيير مخططاته؛ بات المطلوب من
وجهة نظره الحفاظ على حالة االستنزاف ألطول
فترة ممكنة ،بما في ذلك تبديل الشعارات واالنتقال
إلــى مـحــاولــة «شــرعـنــة أمــر واق ــع» :ســوريــة مقسمة
عـلــى ثــاث مـنــاطــق ومـسـتـنــزفــة إنـســانـيـ ًا واقـتـصــاديـ ًا
وقابلة لالنفجار في أية لحظة .المحاوالت األمريكية
لشرعنة النصرة ،رسالة ترامب للحكومة السورية،
والعمل لتكريس عزلة الشمال الشرقي ،تندرج كلها
في اإلطار نفسه.
ثالث ًا :مع اقتراب إنهاء النصرة بشكل كامل ،وكذلك
مــع اقـتــراب حلحلة مـلــف الـشـمــال الـشــرقــي فــي إطــار
وحدة سورية أرض ًا وشعب ًا ،وما يظهر من مؤشرات
االقـتــراب الكبير من بــدء تطبيق القرار  ،2254وجد
وضع يضطرهم مجدد ًا لتغيير
الغربيون أنفسهم في ٍ
التكتيك؛ عادوا إلى موّال الشخصنة.
ّإن مــا يـنـبـغــي تـثـبـيـتــه بـشـكــل واض ــح ،هــو ّأن مسألة
الرئاسة في سورية هي مسألة سورية بحتة ،وليس
ألحد من غير السوريين حق التدخل فيها ،ال إيجاب ًا
وال سلب ًا ،ال مع وال ضد ،وكل تدخل من هذا النوع
هو انتهاك إضافي للسيادة السورية المنتهكة أص ًال،
ويـنــدرج في إطــار العقلية االستعمارية االستعالئية
البائدة.
ّإن التدخل الخارجي في هذه المسألة ،وبكل أشكاله،
ســواء مــن يـقــول بالرحيل ،أو مــن يظن أنــه يتصدى
ل ــأول عـبــر ال ـقــول بــالـبـقــاء ،إنـمــا يـصـبّــان فــي الـخــانــة
نـفـسـهــا :فـكـمــا كــانــت الـشـخـصـنــة ط ــوال س ـن ــواتٍ من
عمر األزمة ،أداة إلطالتها ،استفاد منها إلى الحدود
ال ـق ـص ــوى ال ـم ـت ـش ــددون ف ــي ال ـطــرف ـيــن ال ـســوري ـيــن،
الرافضون للتغيير وللحل ،كذلك األمر مع استخدامها
اآلن؛ فهو إنـمــا يصب فــي خــانــة تطويل عمر األزمــة
وتعميق االستنزاف وتأخير الحل.
ال ـش ـع ــب الـ ـسـ ــوري وح ـ ــده ه ــو م ــن ي ـق ــرر وي ـح ـســم
مــوضــوع الــرئــاســة وغـيــره مــن الـمــواضـيــع .ولـكــن كي
يـتـمـكــن م ــن ذلـ ــك ،وك ــي تـظـهــر إرادت ـ ــه ال ـح ــرة ،ف ـ ّـإن
التطبيق الفوري والكامل للقرار  2254هو الطريق
الوحيد .وهو أيض ًا الطريق الوحيد لإلنهاء السريع
للمعاناة التي تجسد االنتهاك األكبر لسيادة الشعب
الـ ـسـ ــوري ،وال ـت ــي ب ـيــن ت ـم ـظ ـهــرات ـهــا ال ـق ــاه ــرة عـجــز
األمهات عن إطعام أطفالهن بما يهدد حياتهم بشكل
يومي ،في ظل عدم توفر الحد األدنــى من مقومات
الحياة...
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أربعة كتب عن الطبقة العاملة

النقابات تقول ما عندها؟
تـتـصــاعــد يــوم ـ ًا بـعــد يــوم الـمـصــاعــب المعيشية،
حـتــى يمكن ال ـقــول :إنـهــا أزمــة معيشية بـكــل ما
لـكـلـمــة أزم ــة م ــن م ـع ــانٍ اق ـت ـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة
وسياسية ،وال ندري إن كان المكتب التنفيذي
لنقابات العمال أنه يعني بتحذيره الذي أطلقه
ب ـخ ـصــوص ت ــداع ـي ــات ال ــوض ــع الـمـعـيـشــي عـلــى
المجتمع نتيجة الظروف االقتصادية الصعبة:
أن هناك أزمة حقيقيه تعصف بأوضاع الفقراء
والطبقة العاملة ،وأن تطورها بالطريق الــذي
ت ـس ـي ــر ع ـل ـي ــه اآلن سـ ـيـ ــؤدي إل ـ ــى انـ ـفـ ـج ــارات
ال أح ــد ي ـعـلــم ن ـتــائ ـج ـهــا ،وك ـي ــف س ـت ــؤول إل ـيــه،
خــاصــة وأن الـحـكــومــة بـسـيــاســاتـهــا االقـتـصــاديــة
االجتماعية تعزز المسار والطريق الذي تنحو
نـحــوه الـتـطــورات الـجــاريــة على صعيد الوضع
الـمـعـيـشــي واالقـ ـتـ ـص ــادي ،ح ـيــث ل ــم ي ـس ـلــم مــن
شـ ــرور س ـيــاســات ـهــا أحـ ــد ،س ــوى ق ــوى الـفـســاد
والنهب الكبير الذين تعززت مواقعهم وأصبح
تأثيرهم واضح ًا على القرار المتخذ بما يخص
أوضاع الشعب السوري بمختلف أوضاعه.
وبالعودة لما جاء عن المكتب التنفيذي للنقابات
حول مصاعب الوضع المعيشي وتداعياته ،فإن
الـمـكـتــب يـهـيــب بــأص ـحــاب الـعـقــد وال ــرب ــط ومــن
ب ـيــدهــم ال ـق ــرار أن ي ـت ـخــذوا ال ـخ ـطــوات ال ـجــادة
ب ــات ـج ــاه ت ـق ـل ـيــص الـ ـف ــارق ال ـك ـب ـيــر ب ـيــن الــدخــل
ال ـش ـه ــري ل ـل ـمــواط ـن ـيــن واالرت ـ ـفـ ــاع ال ـم ـت ـصــاعــد
لــأس ـعــار ،ول ـكــن لــم يـقــل لـنــا الـمـكـتــب الـتـنـفـيــذي
كيف يريد تقليص الفارق بين الدخل الشهري
وارتفاع األسعار ،وهو يعلم أن األسعار يتحكم
ب ـهــا م ــن يــأتــي ب ـهــا س ـع ــر ًا وت ــوزي ـع ـ ًا ،وبــالـتــالــي
يمكنه التحكم بأسعارها وأرباحها واحتكارها،
وه ــذا مــا هــو ســائــد ال ـي ــوم ،إذ يــرتـفــع ال ــدوالر
بالنسبة لليرة السورية فترتفع األسـعــار معه،
والمتحكم بسعر الــدوالر هو المتحكم باحتكار
ال ـم ــواد ال ـتــي يـطـلـبـهــا ال ـش ـعــب ،أي ضــروريــاتــه
التي لــم يعد بإمكانه الحصول عليها ،وبالتالي
ل ـيــس بــاس ـت ـطــاعــة ال ـح ـكــومــة مـهـمــا ادعـ ــت عـبــر
اإلعالم أنها تستطيع الحد من ارتفاع األسعار،
فــالـحـكــومــة قــد دفـنــت الـشـيــخ زنـجــي ســوي ـ ًا مع
ق ــوى ال ـن ـهــب وال ـف ـس ــاد ال ـك ـب ـيــريــن ،ول ـيــس مــن
فــوارق بينهما فيما يخص األوضــاع المعيشية
لـلـمــواطـنـيــن أو تـحـسـيــن أج ــوره ــم ال ـتــي طــالــب
أيـضـ ًا المكتب التنفيذي بتحسينها ،لـيــس عبر
زيادتها وحمايتها من التآكل ،بل عبر تحسين
متممات األجور من عمل إضافي وطبيعة عمل
وحــوافــز إنتاجية وغـيــرهــا مــن األمــور األخــرى
الـمــرتـبـطــة بــاألجــور ،وكــأنــه بـهــذا ال ـقــول يخفي
علمه بأوضاع المعامل والعمال سواء في قطاع
الــدولــة أو الـقـطــاع ال ـخــاص ،فـكـيــف ستتحسن
األج ــور عـبــر مـتـمـمــاتـهــا؟ س ــؤال بــرســم المكتب
التنفيذي.
إن ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة ال ـس ــوري ــة ال ـم ـك ـتــويــة بـنــار
األزمة من رأسها حتى أخمص قدميها تعلم علم
اليقين من هو ناهبها الحقيقي ،وتعلم الطريق
الذي ستدافع به عن حقها في ثروتها المنهوبة،
وتعلم كيف ستنتزع تلك الحقوق ،فسكوتها ال
يعني خنوعها ،فالتراكم داخلها يجري واللحظة
آتية ال ريب فيها.

صدرت عشرات الكتب خالل القرن العشرين حول تاريخ الطبقات العاملة ،ومنها أربعة كتب تتحدث عن تاريخ الطبقة العاملة في العالم،
وفي بلدان منطقتنا في سورية ولبنان وفلسطين.
ǧقاسيون

حال الطبقة العاملة في إنكلترا
حــالــة الـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة ف ــي إن ـك ـل ـتــرا هو
واحــد مــن أكـثــر أعـمــال فــريــدريــك إنجلز
ش ـه ــرةُ .ك ـتــب أصـ ـ ًا بــال ـل ـغــة األل ـمــان ـيــة،
وكـ ــان أول مــؤلــف كـتـبــه إن ـج ـلــز خــال
إق ــام ـت ــه ف ــي مــان ـش ـس ـتــر م ــا ب ـيــن عــامــي
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ي ـت ـن ــاول ال ـك ـت ــاب ال ـت ــاري ــخ االج ـت ـمــاعــي
للطبقة العاملة في إنكلترا .من الناحية
الهيكلية ،يقدم إنجلز مقدمة لموضوع
ال ـثــورة الـصـنــاعـيــة .وي ـصــل إل ــى تـبـلــور
الـ ـب ــرولـ ـيـ ـت ــاري ــا ال ـص ـن ــاع ـي ــة وظ ـ ــروف
معيشتها فــي ال ـمــدن الـكـبــرى .ويـصــف
الــوضــع الـتـنــافـســي الـصـعــب فــي ســوق
العمل وعــاقــة ذلــك بموجة المهاجرين
اإليــرل ـنــدي ـيــن ،وت ـح ــدث ف ــي ك ـتــابــه عــن
أوضاع فئات الطبقة العاملة وظروفها
المعيشية والـصـحـيــة ،وحـلــل الـحــركــات
العمالية ،ثم ينظر إلــى فــروع وأنشطة
العمال وعواقبها الصحية واالجتماعية.
وخ ـص ــص ف ـق ــرات وفـ ـص ــو ًال لـلـحــديــث
عــن الـعـمــال الــزراعـيـيــن وعـمــال المناجم
والمصانع وحرب الفقراء ضد األغنياء،
الـتــي تُـشــن بالفعل بشكل فــردي وغير
م ـب ــاش ــر ف ــي الـ ـب ــداي ــة ،وس ـت ـش ــن أي ـض ـ ًا
بـشـكــل عـ ــام ،بـشـكــل ع ــام وم ـبــاشــر فــي
كامل إنكلترا .ويعد هذا الكتاب مدرسة
في تاريخ الطبقة العاملة.
الحركة العمالية العالمية
ص ـ ــدر عـ ــن دار ال ـج ـم ــاه ـي ــر ال ـش ـع ـب ـيــة
بــدمـشــق م ـج ـلــدان مــن الـطـبـعــة الـعــربـيــة
لكتاب «الحركة العمالية العالمية قضايا
التاريخ والنظرية» عام  1987مترجم ًا
عــن الـلـغــة الــروس ـيــة .ب ــإش ــراف د .بــدر
الدين السباعي.

ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب م ـ ــن تـ ــألـ ـيـ ــف مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
األس ــات ــذة الـســوفـيـيــت ،ص ــدرت طبعته
الروسية عــام  1976عــن معهد الحركة
العمالية العالمية فــي أكــاديـمـيــة العلوم
ال ـســوف ـي ـي ـت ـيــة ،وي ـق ــع ف ــي  8م ـج ـلــدات
ع ــن ت ــاري ــخ ال ـحــركــة الـعـمــالـيــة الـعــالـمـيــة
والطبقات العاملة في مختلف البلدان.
الحركة العمالية
في سورية ولبنان
صــدر عــن دار دمـشــق فــي الـعــام 1973
ك ـتــاب «ال ـحــركــة الـعـمــالـيــة ف ــي ســوريــة
ول ـب ـنــان  »1945 _ 1900ف ــي حــوالــي
 500صفحة من تأليف د .عبد اهلل حنا.
ويتحدث الكتاب عن مختلف محطات
ال ـحــركــة الـعـمــالـيــة فــي ســوريــة ولـبـنــان
مــن بــدايــة الـقــرن الـعـشــريــن لـغــايــة نهاية
ال ـح ــرب ال ـعــال ـم ـيــة ال ـثــان ـيــة ،م ــن نـشــوء
أولى فئات الطبقة العاملة إلى تأسيس
أولى النقابات ،والحركة اإلضرابية في
سبيل حقوق العمال.
تطور الحركة العمالية
في فلسطين
صدر عن دار الكاتب في مدينة القدس
ع ـ ــام  ،1979كـ ـت ــاب «تـ ـطـ ــور ال ـح ــرك ــة
العمالية فــي فلسطين مـقــدمــة تاريخية
وم ـج ـم ــوع ــة وث ــائ ــق »1948 - 1919
ف ــي  320ص ـف ـحــة م ــن ت ــأل ـي ــف مــوســى
البديري.
يبدأ الكتاب من مطلع عشرينيات القرن
الـعـشــريــن ،حيث بــدأ يظهر ،مــع توسع
حجم الطبقة العاملة وزيــادة تمركزها
ن ـس ـب ـي ـ ًا ،تـ ــوجّـ ــه ب ـي ــن الـ ـعـ ـم ــال ال ـع ــرب
نـحــو التنظيم الـنـقــابــي ،وخـصــوصـ ًا في
قـطــاعــات الـعـمــل الـثــابـتــة ،كـقـطــاع سكك
ال ـح ــدي ــد ،الـ ــذي كـ ــان ي ـخ ـضــع م ـبــاشــرة
لسلطات االحـتــال الـبــريـطــانــي ويعمل
فيه مئات من العمال.

ومنذ أواخر سنة  ،1922سعى عدد من
العمال العرب العاملين في قطاع سكك
الحديد إلى االنتظام في صفوف نقابة
ع ـمــال س ـكــك ال ـحــديــد وف ــي مـطـلــع سـنــة
 ،1925كــانــت نقابة عـمّــال سكك الحديد
تضم نحو  400من العمّال العرب الذين
ك ــان ــوا م ــوزع ـي ــن ع ـل ــى م ـح ـط ــات حـيـفــا
وي ــاف ــا والـ ـق ــدس والـ ـل ــد .وع ـل ــى الــرغــم
م ــن أن هـ ــؤالء ال ـع ـمّــال ك ــان ــوا يـمـثـلــون
أغـلـبـيــة أع ـض ــاء ه ــذه ال ـن ـقــابــة .ف ــي آذار
 1925تــأسـســت جـمـعـيــة الـعـمــال الـعــرب
الفلسطينية التي دعمتها الكتلة العمالية
ال ـش ـيــوع ـيــة .ك ـمــا ي ـت ـحــدث ال ـك ـت ــاب عــن
الـنـقــابــات اإلصــاحـيــة فــي يــافــا ونابلس
التي أسسها أرباب العمل لخداع العمال.
ك ـمــا ي ـت ـحــدث ال ـك ـتــاب ع ــن اإلض ــراب ــات
الـكـبــرى لـجـمـعـيــة الـعـمــال أث ـنــاء الـحــرب
الـعــالـمـيــة ال ـثــان ـيــة ،وال ـت ــي ك ــان ي ـشــارك
فيها أحـيــانـ ًا  50ألــف عــامــل ،وفــي العام
 1945تأسس مؤتمر العمال العرب في
فلسطين وأصــدر جريدة االتـحــاد التي
ترأس تحريرها أيميل توما.
عقد مؤتمر العمّال العرب في فلسطين،
مــؤتـمــره األول فــي نـيـســان  1946في
مــدي ـنــة ال ـق ــدس ب ـم ـشــاركــة  55م ـنــدوب ـ ًا
ي ـم ـث ـلــون  25ف ــرع ـ ًا ،ك ــان ف ــي ع ــداده ــم
عاملتان ألول مــرة فــي تــاريــخ الحركة
العمّالية العربية في فلسطين ،انتخبت
إحــداه ـمــا فــي لـجـنـتــه ال ـمــركــزيــة .وعـقــد
مؤتمره الثاني عــام  1947تحت شعار
«الـمـطــالـبــة بــالـجــاء واالس ـت ـقــال الـتــام
دون قـيــد أو ش ــرط» ،وذلــك بمشاركة
 94م ـنــدوب ـ ًا يـمـثـلــون  30ف ــرع ـ ًا ،فـضـ ًا
عن عمّال المعسكرات ودائرة األشغال
الـ ـع ــام ــة وش ـ ــرك ـ ــات ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول .وكـ ــان
ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـث ــان ــي لـ ـ «م ــؤت ـم ــر ال ـع ـمّ ــال
ال ـع ــرب ف ــي ف ـل ـس ـط ـيــن» آخـ ــر ت ـظــاهــرة
عـمّــالـيــة نـقــابـيــة تـشـهــدهــا فـلـسـطـيــن قبل
وقوع النكبة.
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اتحاد النقابات العالمي  75عاماً على التأسيس
تمر هذه السنة 75
عاماً على تأسيس
اتحاد النقابات
العالمي الذي كان في
باريس أوائل تشرين
األ ّول من عام .1945
وقد حضر المؤتمر
النقابي العالمي األول
في باريس مندوبون
يم ّثلون  67مليون
عامل من  56منظمة
وطن ّية من  55بلد
و 20منظمة دول ّية،
بما فيهم وفد من
نقابات سورية
ترأسه القائد النقابي
الشيوعي المعروف
إبراهيم بكري.

03

ǧنبيل عكام

وك ـ ــان ق ــد س ـبــق ال ـمــؤت ـمــر ال ـن ـقــابــي
ال ـع ــال ـم ــي األول ،ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـن ـقــابــي
الـعــالـمــي الـتـحـضـيــري ال ــذي عـقــد في
لندن في أواسط شباط  1945والذي
أنجز الكثير من األعـمــال التحضيريّة
ال ـتــي دامـ ــت م ــا ي ـق ــارب ال ـع ــام بـشـكــل
مـكـثــف ،حـيــث كــانــت ال ـق ــوات الـنــازيــة
ت ـشــن هـجـمــاتـهــا ع ـلــى ل ـنــدن وغـيــرهــا
مــن ال ـمــدن فــي أوروبـ ــا ،غـيــر أن ذلــك
لم يمنع أعضاء المؤتمر من مواصلة
أع ـمــال ـهــم ،ب ـمــا ي ـم ـل ـكــون م ــن شـجــاعــة
ن ـقــاب ـيــة .وح ـض ــر مــؤت ـمــر ل ـن ــدن 204
م ـ ـن ـ ــدوب م ـ ــن  53م ـن ـظ ـم ــة وط ـن ـيّ ــة
ودولـ ـيّ ــة ي ـم ـ ّث ـلــون  60م ـل ـيــون عــامــل
عــال ـم ـيّــا ،وت ـ ــرأس ال ـمــؤت ـمــر مـمـثـلــون
ع ــن ال ـن ـقــابــات ال ـبــري ـطــان ـيّــة ومــؤت ـمــر
الـمـنـظـمــات ال ـص ـنــاع ـيّــة م ــن ال ــوالي ــات
ال ـم ـتّ ـح ــدة األم ــري ـك ـيّ ــة وك ــاف ــة ات ـح ــاد
الـمـجـلــس الـنـقــابــي الـمــركــزي لــاتـحــاد
ال ـس ــوف ـي ـت ــي .وشـ ـ ــارك ف ــي ف ـعــال ـيــات
ه ــذا الـمــؤتـمــر مـمـثـلــون مــن الـنـقــابــات
الفرنسية واالتّحاد الفيدراليّ الصينيّ
واتحاد العمال في أمريكا الالتينية.
كــانــت الـنـقــابــات الشيوعية منذ بداية
ال ـع ـشــري ـنــات م ــن ال ـق ــرن ال ـمــاضــي قــد
قــامــت ب ـم ـبــادرات مـتــواصـلــة لتشكيل
هيئة نقابية عالمية مناضلة موحَّدة،
تعتمد األشـكــال النضالية فــي عملها،
وليس األشكال والطرق اإلصالحية.
ل ــذل ــك ف ـق ــد ك ـ ــان ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـن ـق ــاب ــي
ال ـعــال ـمــي األول ق ــد أك ــد ع ـلــى مـيـثــاق
األمم المتّحدة ،وكان واضح ًا لممثلي
الطبقة العاملة والنقابات العمالية أن
م ـجــرد الـتـصــريـحــات مــن الـحـكــومــات
ووحـ ــدة ال ـح ـكــومــات ب ـم ـفــردهــا عـلــى
شاكلة األمــم المتحدة ،ليست كافية.
لــذلــك ف ـقــد ك ــان م ــن ال ـض ــروري بـنــاء
وح ـ ــدة ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة وال ـش ـعــوب

الـمـضـطـهــدة فــي جميع أنـحــاء الـعــالــم،
م ــن أجـ ــل ت ـح ـق ـيــق أه ـ ــداف ال ـب ـشــريــة
الـتــي تـجـســدت فــي اإلعــانــات ،وكــان
ضروري ًا وجــود منظمات جماهيرية
جديدة ،من الطبقة العاملة على وجه
الخصوص.
المؤتمر أقر دستور اتحاد النقابات
ال ـع ــال ـم ــي ووضـ ـ ــع مـ ــن ب ـي ــن أه ــداف ــه
م ـكــاف ـحــة ال ـح ــرب وأسـ ـب ــاب ال ـح ــرب،
والـعـمــل مــن أجــل الـتــوصــل إلــى ســام
دائــم ومستقر ،واتخذ قــرار ًا أعلن أن
إحـ ــدى ال ـم ـهــام األس ــاس ـي ــة لـلـحــركــات
النقابية في جميع البلدان هي الكفاح
من أجل القضاء الكامل على الفاشية،
وال ـق ــرار ال ـثــانــي ال ــذي ــا ت ـخــذه مــؤتـمــر
النقابات العالمي األول :ميثاق حقوق
نقابات العمال واحتياجاتهم ،حدد فيه
المطالب األساسية للعمال ،ومنها:
 ح ــق ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة ف ــي تـنـظـيــمنفسها.
 -ال ـت ـحــرر مــن كــل شـكــل مــن أشـكــال

ال ـت ـم ـي ـي ــز عـ ـل ــى أس ـ ـ ــاس ال ـ ـع ـ ــرق أو
العقيدة أو اللون أو الجنس.
 الـ ـح ــق فـ ــي ال ـع ـم ــل واإلجـ ـ ـ ــازاتمدفوعة األجر.
 الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاواة ف ـ ــي دف ـ ـ ــع األج ـ ـ ــورعال من المعيشة.
ومستوى ٍ
 الـ ـضـ ـم ــان االجـ ـتـ ـم ــاع ــي وت ــوف ـي ــرض ـم ــان ــات ض ــد ال ـب ـط ــال ــة والـ ـم ــرض،
والحوادث والشيخوخة.
 زيـ ــادة الـتـصـنـيــع وال ـت ـقــدم الـتـقـنــيالــزراعــي في جميع البلدان المتخلفة
من أجل تحريرها من وضعها الحالي
مــن التبعية ،وإلــى تحسين مستوى
معيشة سكانها.
 دعم المساعدات التي تقدم للبلدانالمتخلفة من الموارد التقنية والمالية
م ــن ح ـيــث الـ ـق ــروض طــوي ـلــة األج ــل
وغيرها مــن الــوســائــل ،دون السماح
ف ــي ال ـتــدخــل ف ــي ال ـش ــؤون الــداخـلـيــة
ل ـه ــذه ال ـب ـل ــدان أو إخ ـضــاع ـهــا لـتــأثـيــر
التكتالت الدولية.

ساعدت الحركة العالمية النقابية في
عملية تنظيم البلدان المستقلة حديث ًا،
وكــذلــك حــركــات الـتـحــرر الــوطـنــي في
النضال ضد الفاشية والديكتاتوريات
ال ـع ـس ـكــريــة .ف ــي أواخ ـ ــر األرب ـع ـي ـنــات
ت ـع ـط ـل ــت بـ ـع ــض م ـ ــراك ـ ــز الـ ـنـ ـق ــاب ــات
ف ــي االتـ ـحـ ــاد ب ـس ـبــب دع ـ ــاة ال ـح ــرب
الباردة التي كانت تتزعمها النقابات
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ون ـ ـقـ ــابـ ــات ال ـ ــوالي ـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة ،وخ ــاف ــات أخـ ــرى بـشــأن
ق ـضــايــا ه ــام ــة ت ـت ـع ـلــق ب ـ ــدور مـنـظـمــة
الـ ـتـ ـجـ ــارة الـ ــدولـ ـيـ ــة والـ ـمـ ــوقـ ــف مــن
خـطــة مــارشــال ،وقــامــوا بـعـمـلـيــة شق
االتحاد ،وانضمت إليهم النقابات في
هولندا وعدة نقابات أخرى وأصبح
االنشقاق ذا طابع رسمي.
ف ــي ك ــان ــون األول  1949اجـتـمـعــت
األط ـ ــراف ال ـتــي انـسـحـبــت ف ــي لـنــدن
وشـ ـكـ ـل ــت االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ــدول ـ ــي ال ـح ــر
للنقابات )ICFTU(.
إن النقابات التي تشكل اليوم االتحاد

العالمي لنقابات  ))WFTUال تسعى
إلى تقسيم الحركة العالمية النقابية،
بل تسعى دائم ًا لتعزيز وحدة العمال
في جميع أنحاء العالم .وكان االتحاد
ال ـعــال ـمــي لـلـنـقــابــات ق ــد ع ـقــد مــؤتـمــره
الثاني في ميالنو في تموز من عام
 1949وحـضــرت الـمــؤتـمــر وفــود من
 61ب ـلــد يـمـثـلــون ح ــوال ــي  71مـلـيــون
عــامــل .وصــدرت عــن المؤتمر رسالة
م ـف ـت ــوح ــة وج ـه ـه ــا إل ـ ــى ال ـنــاش ـط ـيــن
فــي الـنـقــابــات الـعـمــالـيــة فــي الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة وب ــري ـط ــان ـي ــا وغ ـي ــره ــا مــن
البلدان التي انسحبت من ، WFTU
وحـثـهــم عـلــى إيـجــاد طــريـقــة للتوصل
إل ــى ات ـف ــاق ح ــول أه ـ ــداف مـشـتــركــة،
وأق ــر ال ـمــؤت ـمــر رس ــال ــة مـفـتــوحــة مــن
أجل السالم  ،والحقوق الديمقراطية
للشعوب والــوحــدة النقابية الدولية.
كـ ـم ــا ص ـ ـ ــدرت ق ـ ـ ـ ــرارات ب ـخ ـص ــوص
الـمـطــالــب االجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة
للعمال.

الطبقة العاملة

عمال تازيازت الموريتانية وتزوير الحقائق
ق ــال ال ـع ـمــال ال ـم ـضــربــون فــي شــركــة ت ــازي ــازت :إن إنـهــاء
إضرابهم ال يتم إال عبر استجابة الشركة لمطالب العمال
ال ـعــادلــة واالل ـت ــزام بــاالتـفــاقـيــات الـمــوقـعــة بـيــن الـطــرفـيــن.
ولـيــس عبر م ـحــاوالت زرع الفتنة بين العمال والشركة
تسد .وأضــاف العمال في بيان صادر عن ممثلي العمال:
إن ك ــل ال ـع ـمــال م ـضــربــون بـشـكــل ك ــام ــل ،مـضـيـفـيــن :أنـهــم
يستغربون ادعاء الشركة أنه ال يزال  %61من عمالها غير
مضربين حـســب ادعــائـهــا ،شــاكــريــن الـعـمــال عـلــى االلـتــزام
باإلضراب بشكل كامل .ونفى ممثلو العمال قول الشركة
أنـهــا خـســرت الـعــام الـمــاضــي مـلـيــاريــن مــن األوق ـيــة ،وهــذا
يناقض ما جاء في تقارير رسمية من الشركة تثبتت أنها
حـقـقــت أربــاحــا طــائـلــة ،وأن ـهــا فــي وضـعـيــة مــالـيــة مــريـحــة،
وتنتج الـشــركــة  200ألــف أونـصــة ذهــب كــل عــام ،ويعمل
فيها  1200عامل موريتاني.

الطاقة السودانية تطالب بعدم الدخول
في اإلضراب
ق ــرر الـمـهـنــدســون الـتـقـنـيــون فــي وزارة الـطــاقــة
وال ـت ـعــديــن فــي ال ـس ــودان ،ال ــدخ ــول فــي إض ــراب
عن العمل ،احتجاج ًا على عدم تحسن أوضاعهم
الوظيفية والمعيشية ،في حين طالبت الــوزارة
إلى العدول عن هذه الخطوة في الوقت الراهن،
وتـعـهــدت بـحــل قضيتهم ال ـعــادلــة ،وطــالــب وكـيــل
ق ـط ــاع ال ـك ـهــربــاء ف ــي وزارة ال ـطــاقــة وال ـت ـعــديــن
المهندسين التقنيين بعدم الــدخــول فــي إضــراب
ان ـطــاق ـ ًا م ــن مـســؤولـيـتـهــم ت ـجــاه خــدمــة الــوطــن
والـمــواطــن ،وقــال :إن التوقيت الــذي تـحــدد فيه
اإلضراب يُسبب مشاكل كبيرة للشعب ،والبالد
تواجه وباء كورونا ،وكانت الخطوات القانونية
التي اتبعها المتظلمون قد كشفت عدالة قضيتهم.

فض إضراب في اإلسماعيلية
أن ـهــى  1200عــامــل ف ــي مـصـنــع ل ـل ـمــابــس ال ـجــاهــزة
فــي الـمـنـطـقــة ال ـحــرة االسـتـثـمــاريــة فــي اإلسـمــاعـيـلـيــة،
إضرابهم وذلــك بعد توقف عــن العمل داخــل صــاالت
اإلنتاج ،حيث أوقفوا خطوط اإلنتاج بالكامل داخل
الـمـصـنــع ،مـطــالـبـيــن بـصــرف أجــورهــم الـمـتــأخــرة عن
ش ـهــر ن ـي ـســان  2020ح ـيــث ت ــم االت ـف ــاق م ــع مـمـثـلــي
العمال على أن يتم منح الشركة مهلة لتدبير المبالغ
الــازمــة لـصــرف األج ــور ،عـلــى أن يـتــم الـصــرف يــوم
األحد  17أيار الجاري وأن يمنح العمال إجازة لمدة
أسبوع حتى تاريخ صرف األجور والتي تقدر بنحو
خمسة ماليين جنيه شـهــريًــا .وكــانــت الـشــركــة خالل
 2019قد حققت صافي ربح بلغ أكثر من  120مليون
جنيه Kوازدادت مبيعات الشركة السنوية أكثر من
مليار جنيه بنهاية 2019

نقابات عمال القطارات
البريطانية تهدد باإلضراب
قالت نقابات عمال القطارات :إنها ستنفذ إضراب ًا ،وإيقاف
ال ـق ـطــارات إذا لــم يـكــن الـســائـقــون والــركــاب محميين من
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،ع ـنــد ال ـع ــودة إل ــى ال ـع ـمــل ب ـعــد سـبـعــة
أســابـيــع مــن اإلغ ــاق ،وأش ــارت نـقــابــات الـنـقــل فــي لـنــدن،
إلــى أن عــدد المسافرين ظــل منخفض ًا نسبي ًا عند صباح
األربـعــاء ،بــزيــادة  %7عــن الـيــوم السابق .أظـهــرت الصور
في المحطات أن معظم المسافرين من الرجال  -واقفون
عـلــى مـســافــة قــريـبــة مــع ع ــدد قـلـيــل مــن األق ـن ـعــة الــواق ـيــة.
ويــذكــر أن مـعــدل وف ـيــات ف ـيــروس كــورونــا بـيــن الــرجــال
أعلى مرتين مــن معدل النساء فــي إنجلترا حسب مكتب
اإلحـصــاءات الوطنية .وقــال أحــد النقابيين :إن اإلضــراب
قــد يكون ضــروريـ ًا لحماية العمال والــركــاب ،مضيف ًا :أنه
يحق للعمال رفض العمل إذا لم يشعروا باألمان.
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تعود جذور الحركة النقابية للطبقة العاملة في حلب إلى ثالثينات القرن الماضي ،حيث كانت
حلب تجمعاً عمالياً مهماً على مستوى البالد في جو من النهوض الوطني ضد االستعمار ،وبرز عمال
طليعيون أسسوا وقادوا العديد من النقابات.

ǧمحرر الشؤون العمالية

نقابات الطينة والبناء
تأسست نقابة المزرقين «الطينة» عام ،1955
وي ـت ـح ــدث رئ ـي ــس ال ـن ـق ــاب ــة ال ــرف ـي ــق م ـح ـمــود
نصري أبو غسان عن قصة تأسيسها في لقاء
مع جريدة قاسيون:
«أنــا مــن مــوالـيــد حـلــب الـقــديـمــة  ،1935وعملي
في مهنة الزريقة (الطينة) .كان والدي نقابي ًا
ف ــي ن ـقــابــة ع ـمــال ال ـم ـطــاحــن ،وف ــي ع ــام 1955
عـمـلــت مــع بـعــض الـعـمــال ،ومـنـهــم الــرفـيــق عبد
ال ــرزاق رابـعــة وأخــي محمد عـلــى إحـيــاء نقابة
عمال المزرقين (الطينة) ،وكنا نسهر الليالي
وندور في أحياء المدينة نطرق أبواب العمال
لدعوتهم إلحياء النقابة وحضور االنتخابات،
ورغــم كــل الـتـعــب الــذي كـنــا نعانيه كـنــا سـعــداء
بما نقوم به لمصلحة العمال ،وأصبحت رئيس ًا
لتلك النقابة في انتخابات حرة ونزيهة.
ك ـن ـتُ أص ـغ ــر رئ ـي ــس ن ـقــابــة ف ــي ذلـ ــك ال ــوق ــت،
وكــان للحزب نـفــوذ وتــأثـيــر كبير فيما ال يقل
عــن  %30مــن عــدد الـنـقــابــات الـقــائـمــة .ونتيجة
لـلـنـضــال الـنـقــابــي ال ــواس ــع تـحـقـقــت الـكـثـيــر من
المطالب العمالية ،وكــان الـنـضــال يـجــري على
مـسـتــويـيــن (ال ـمــراج ـعــات وال ـم ــذك ــرات) ورفــع
الــدعــاوى مــن جهة ،واسـتـخــدام حــق اإلضــراب
لتحقيق تلك المطالب من جهة أخرى .وتقدمت
ب ـط ـلــب ان ـت ـســابــي ل ـل ـحــزب ف ــي أوائ ـ ــل ،1957
ودافعي األساسي هو الظلم االجتماعي الذي
ك ــان يـعــانـيــه مـعـظــم ال ـع ـمــال م ــن أربـ ــاب الـعـمــل
والرأسماليين الكبار.
وم ــع الــزمــن كـبــرت الـمـهـمــات والـمـســؤولـيــات،
فعلى الصعيد النقابي تــدرجـتُ فــي المهام من

رئ ـيــس نـقــابــة الـمــزرقـيــن إل ــى أم ـيــن ســر نـقــابــة
البناء في عام  1966ولفترة طويلة إلى عضو
مكتب تنفيذي في عام  1970في اتحاد عمال
حلب .ورئيس المكتب النقابي المركزي».
نقابة عمال النسيج
كان الرفيق أنطون جبرة مؤسس نقابة عمال
النسيج في حلب أول عامل في العالم يحصل
عـلــى درج ــة بــروفـيـســور فــي ع ـلــوم االقـتـصــاد
والسياسة ،ودرس في المعهد النقابي العالمي
في برلين منتصف خمسينات القرن الماضي،
وضمت نقابة عمال النسيج فــي حلب حوالي
 8000عــامــل فــي صـفــوفـهــا نـهــايــة الخمسينات
وبداية الستينات.
وم ــن الـنـقــابـيـيــن الـشـيــوعـيـيــن فــي نـقــابــة عـمــال
ال ـن ـس ـيــج ال ـن ـقــابــي ال ـقــديــم رب ـي ــع م ـح ـبــك وك ــان
مؤسس ًا للخلية الشيوعية األولــى فــي منطقة
الـ ـعـ ــرقـ ــوب ،وه ـ ــي أول ـ ــى خ ــاي ــا الـ ـحـ ــزب فــي
حـلــب ،والــرفـيــق خــالــد حمامي سكرتير فرعية
عمال الغزل والنسيج في العرقوب حتى عام
 ،1959والرفيق محمد سالم الدهش سكرتير
فرعية عمال الغزل والنسيج في العرقوب في
السبعينات.
نقابة المحركات االنفجارية
يقول الرفيق إدوار خوام في لقاء مع جريدة
قاسيون:
«ك ــان عـلــى رأس الـتـنـظـيــم الـنـقــابــي فــي حلب
جميل ثابت ،وكان لقاؤنا بالرفاق عبد الجليل
ج ــرج ـن ــازي وع ـب ــد الـ ــوهـ ــاب خ ـل ــوف وأح ـم ــد
عبيدو وتيودور سليمان ،وما هي إال شهور
قليلة حـتــى اسـتـطــاع الــرفــاق تــأسـيــس وقـيــادة

كنت أصغر رئيس
ُ
نقابة في ذلك
الوقت وكان للحزب
نفوذ وتأثير كبير
فيما ال يقل عن %30
من عدد النقابات
القائمة

نقابة عـمــال المحركات االنـفـجــاريــة إلــى جانب
ن ـقــابــة ال ـط ـبــاعــة وع ـم ــال ال ـب ـنــاء .وق ــد انـتـخـبــت
رئيسا لالتحاد المهني لهذه الحرف».
يقول الرفيق عبد الجليل جرجنازي:
«تـقــدمــت فــي شـهــر أيـلــول عــام  1959للفحص
الــذي أعلنت عنه مؤسسة اإلنماء االقتصادي
ون ـج ـحــت ،وت ـ ـمّ تـعـيـيـنــي ع ــام ـ ًا ب ــأج ـ ٍر يــومــي
مقداره  6ليرات سورية.
ع ــام  1963اخ ـتــارنــي ع ـمــال مــؤسـســة اإلن ـمــاء
لـتـمـثـيـلـهــم ف ــي ن ـقــابــة ال ـم ـحــركــات االن ـف ـجــاريــة،
وفــي أقــل مــن شهر أصبحت عـضــو ًا فــي مكتب
النقابة الــذي ترأسه طــارق شاكر ،وكنت نائب ًا
لــه ومعي أربـعــة رفــاق شيوعيين فــي المكتب.
وفي أواخر عام  1963أصبحت رئيس ًا لمكتب
النقابة.
أما مقر النقابة فكان في باب النصر ،قريب ًا من
مركز نقابة عمال الطباعة .كنّا نداوم في مركز
النقابة حتى وقتٍ متأخ ٍر من الليل ،إذ يحضر
ال ـع ـمــال حــام ـل ـيــن ش ـك ــاواه ــم وم ـطــال ـب ـهــم ،الـتــي
نتابعها في اليوم التالي مع أرباب العمل .وقد
تبين لـنــا أن األخـيــريــن ال يـنـ ّفــذون الكثير من
بـنــود قــانــون الـعـمــل (ســاعــات الـعـمــل ،الطبابة،
الـتـسـجـيــل ف ــي ال ـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة ،ال ـح ـدّ
األدن ــى ل ــأج ــور ،)..بــل كــان مـنـهــم مــن (يــرفــع
فلقة) لبعض عماله ،فاندفعت إلى جمع بعض
الفتوة والــذهــاب لالنتقام مــن رب العمل ،بيد
أن بـعــض إخ ــوان ــي ال ـع ـمــال تــدخّــل لـمـنـعــي من
اإلقـ ــدام عـلــى ذل ــك ،ون ـج ـحــوا بـعــد أن حصلت
ع ـلــى وعـ ـدٍ م ــن ربِّ ال ـع ـمــل ب ـعــدم ت ـك ــرار ذلــك
وتحسين معاملته للعمال.
وق ــد نـظـمـنــا ات ـف ــاق ـ ًا م ــع أرب ـ ــاب ال ـع ـمــل يـقـضــي
بـ ــإغـ ــاق ال ـم ـح ــات ال ـع ــام ـل ــة فـ ــي ال ـم ـح ــرك ــات
االنـفـجــاريــة بـعــد عـمــل ثـمــانــي ســاعــات ،أمــا إذا
رغـ ــب ص ــاح ــب ال ـع ـمــل ف ــي ف ـتــح م ـح ـلــه لــوقــت
أطول ،فعليه استخدام عمال آخرين.
طبّقت النقابة االتفاق بمساعدة الدولة والقى
ارتـيــاح الـعـمــال واألهــالــي .وفـيـمــا بـعــد ،تدخلت
مديرية العمل والـشــؤون االجتماعية ،وكذلك

م ـحــافــظ ح ـلــب ،ولـكـنـنــا أص ــررن ــا ع ـلــى تـطـبـيــق
االتفاق.
نقابة عمال الكهرباء
من أبرز النقابيين الشيوعيين في نقابة عمال
كـهــربــاء حـلــب الــرفـيــق مصطفى خـيــرو رئيس
ال ـن ـقــابــة ،وال ــرف ـي ــق ع ـبــد اهلل ب ـي ـطــار سـكــرتـيــر
النقابة اللذان اعتقال زمن الوحدة.
والــرفـيــق عـمــر سـبــاعــي ال ــذي درس الـهـنــدســة
فــي فرنسا ،وأثـنــاء الــدراســة تــدرب فــي معامل
«رينو» حيث تعرف هناك على الفكر الشيوعي
من خالل العمال الشيوعيين الفرنسيين الذين
كــانــوا يعملون فــي الـشــركــة نفسها .وعـمــل في
الخمسينات فــي شركة كهرباء حلب ،وعندما
سُرح تعسفي ًا من عمله عام  1959أعلن عمال
كهرباء حلب اإلضراب .إضافة إلى الرفيق علي
ح ـمــادة مـمـثــل ال ـحــزب فــي مـكـتــب نـقــابــة عـمــال
كهرباء في السبعينات والثمانينات.
نقابة عمال النقل
ب ــدأ الــرف ـيــق ع ـلــي ح ـم ــادة ح ـيــاتــه الـمـهـنـيــة فــي
مؤسسة النقل الداخلي بحلب في الخمسينات،
وان ـت ـخــب إل ــى مـكـتــب ال ـن ـقــابــة ،وكـ ــان مـنــاضـ ًا
عـنـيــد ًا فــي الــدفــاع عــن حـقــوق الـطـبـقــة الـعــامـلــة،
وكــانــت لــه مــواقــف م ـعــروفــة .وت ـحــت إشــرافــه
ج ــرى تــأس ـيــس فــرقــة فـنـيــة لـمــؤسـســة الـنـقــل،
عمل الشيوعيون من خاللها وساهموا بتقديم
حفالت على مسارح حلب.
نقابات أخرى
كـمــا أس ــس الـشـيــوعـيــون الـعــديــد مــن الـنـقــابــات
األخـ ــرى ،وك ــان الــرف ـيــق عـمــر ق ـشــاش رئـيـسـ ًا
لنقابة عمال الطباعة ،والرفيق سعيد السواس
رئ ـي ـس ـ ًا لـنـقــابــة ع ـمــال الـمـيـكــانـيــك «ال ـس ـيــارات»
والــرفـيــق عـبــدو بـكــور فــي ات ـحــاد عـمــال حـلــب،
وأســس الشيوعيون نقابة للعمال الزراعيين
في جبال عفرين عام  1964ونقابة للعتالين في
ريف حلب وغيرها من النقابات.
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أتمت األزمة السورية سنتها العاشرة ،عق ٌد كامل من ويالت
في العام القادم ،تكون قد ّ
الحرب والدمار عاناها السوريون ،سببها الرئيس :السياسات االقتصادية واالجتماعية
لمنظومة الفساد المتحكمة في البالد ،وما أضيف إليها الحقاً من تدخالت خارجية
وعقوبات غربية وإرهاب وغيره.

ǧمالذ سعد

لـكــن بـمــرور عـشــر سـنـيــن ،مـتــرافـقــة بــاسـتـمــرار
ت ــده ــور األوضـ ـ ــاع ال ـم ـع ـي ـشــة ب ـش ـكــل أســاســي
فــي الــداخــل ال ـســوري ،ومـعــانــاة الــاجـئـيــن في
الخارج ،يخيم المزاج التشاؤمي على الناس،
ولكن ال بد أن نعيد لألذهان بعض ًا من األجزاء
الـمـنـسـيــة والـمـغـيـبــة م ــن ه ــذه الـسـنـيــن الـعـشــر
نفسها.
ي ـظ ــن الـ ـكـ ـثـ ـي ــرون ،ب ـ ــأن االنـ ـتـ ـص ــار م ـح ـصــور
بالوصول إلى التغيير الشامل لهذه المنظومة
السياسية في البالد ،وهذا صحيح بكل تأكيد،
ولـكــن ال ينبغي حـصــر األم ــور بــالــوصــول إلــى
نـهــايــاتـهــا ،أي ال ي ـجــوز اعـتـبــار مــا تــم إن ـجــازه
حـتــى اآلن ص ـفــر ًا؛ فــالـتـغـيـيــر ال ـجــذري الـشــامــل
ن ـف ـســه ،إن ـم ــا س ـي ـكــون ت ـتــوي ـج ـ ًا لــان ـت ـصــارات
الجزئية السابقة ،سيكون نقلتها النوعية في
بشكل
حياة الـبــاد عموم ًا ،ومــا كنا لنتكلم بــه
ٍ
أكيد دون كل نتائج االنتصارات السابقة.
فقبل  ،2011كانت الحياة والحريات السياسية
ش ـب ــه م ـع ــدوم ــة ف ــي الـ ـبـ ــاد ،ل ـي ــأت ــي االن ـف ـج ــار
الشعبي مغيّر ًا كل المعادالت السابقة وفارض ًا

نفسه على الجميع ،بما فيه المنظومة ذاتـهــا،
لـيـكــون أول انـتـصــار يـحـقـقــه ال ـســوريــون عبر
كسر جمود كل العقود السابقة ،بسنة واحدة،
ورغـ ــم ت ـك ـبّــر الـمـنـظــومــة ع ــن االعـ ـت ــراف بـتـلــك
الحركة االجتماعية وحقوقها ،إال أنها رضخت
ل ـجــزء م ــن م ـطــال ـب ـهــا ،وإن ش ـك ـل ـي ـ ًا :ف ــي 2012
ج ــرى إي ـقــاف الـعـمــل ب ـقــانــون ال ـط ــوارئ الــذي
كــان ســاري ـ ًا لـعـقــود خـلــت ،وثــم جــرى التعديل
الدستوري الــذي محى بند «الحزب الواحد»
وأقر التعددية ،هذان أيض ًا :انتصاران وحقوق
انـتــزعــت ان ـتــزاع ـ ًا مــن قـلــب الـمـنـظــومــة ...واه ـمٌ
مــن يـظــن ب ــأن الـمـنـظــومــة فـعـلــت ذل ــك «كــرم ـ ًا»
أو «م ـنــاورة» ،إنـمــا عـبــر ضـغــط الــوقــائــع التي
فرضها السوريون في حينه.
مــع تــدويــل األزم ــة ال ـســوريــة ،ودخ ــول الـعــديــد
مــن األطــراف اإلقليمية والــدولـيــة فــي الـحــرب،
دأب ال ـغــرب بــال ـت ـعــاون وال ـت ـخــادم مــع أتـبــاعــه
الــداخـلـيـيــن ضـمــن ال ـم ـعــارضــة وض ـمــن الـنـظــام،
عـلــى دف ــع ال ـبــاد نـحــو ح ــرب أه ـل ـيــة -شعبية
ضمن الثنائيات الوهمية الطائفية أو القومية،
بلغت ذروتـهــا فــي أواخــر  ،2013عبر عمليات
ال ـخ ـط ــف واالغ ـ ـت ـ ـيـ ــال ال ـم ـت ـب ــادل ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة،

قبل  2011كانت
الحياة والحريات
السياسية
شبه معدومة في
البالد ليأتي االنفجار
الشعبي مغ ّيراً كل
المعادالت السابقة
وفارضاً
نفسه على الجميع

عن الحوار في الشمال الشرقي..
تواردت خالل األيام
الماضية جملة أخبار عن
نتائج الحوار الذي ترعاه
الواليات المتحدة وفرنسا
بين مجلس سورية
الديمقراطية (مسد)،
وبين المجلس الوطني
الكردي.

ǧسعد صائب

ل ـقــد اض ـط ــرت ك ــل م ــن الـجـهـتـيــن إل ــى إص ــدار
تـصــريـحــات تــؤكــد فـيـهــا أن ال ـحــوار مستمر،
وف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ت ـن ـفــي ال ـشــائ ـعــات الـتــي
ي ـجــري ت ــداول ـه ــا ح ــول م ـضــام ـيــن االت ـفــاقــات
الـمـفـتــرضــة ال ـتــي تــم الــوصــول إلـيـهــاّ .إن من
الـثــابــت لــدى الـتـعــاطــي مــع هــذه الـمـســألــةّ ،أن
أي حــوار بـيــن طــرفـيــن ســوريـيــن ،هــو حــوار
ضروري ومهم ،ومن شأنه -إذا وُضع ضمن
إطــار الحوار العام بين السوريين ككل -أن
يـســاهــم فــي الــدفــع نـحــو ال ـخــروج مــن األزمــة
الشاملة.
لكنّ من الثابت أيض ًا ّأن الغايات األمريكية لم
تكن إيجابية في يوم من األيام تجاه مصالح
أي شعب من شعوب المنطقة ،وربما اتجاه
الكرد أكثر من غيرهم .هذه الحقيقة التي ال
يجادل فيها قارئ موضوعي لتاريخ المنطقة،
ول ـتــاريــخ الـقـضـيــة ال ـكــرديــة خ ـصــوص ـ ًا ،تثير
مخاوف مشروعة بقسم منها على األقل ،من
الغايات األمريكية من رعاية الحوار الكردي-
الكردي المشار إليه آنف ًاّ .إن العمل األمريكي
المستمر على عزل الشمال الشرقي عن بقية
سورية ،وتكريس أوضاع محددة فيه تُحوّل
وضعه الخاص إلى عثرة في وجه الوصول
إل ــى ال ـحــل ال ـس ـيــاســي ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك اإلعــاقــة
المستمرة لتمثيل القوى السياسية للشمال
الـشــرقــي ضـمــن الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة الـجــاريــة،

بما فيها اللجنة الدستورية ،كل ذلــك ،يجعل
من الحوار القائم نفسه ،ورغم عدم التشكيك
في نوايا من يخوضونه ،حــوار ًا ربما تصب
نتائجه عكس المصلحة السورية ،والكردية
خصوص ًا.
من ذلكّ ،أن ما يجري تسريبه حتى اللحظة،
يدور حول مسألة «الفيدرالية» وهو الطرح
ال ــذي لــم تـبــق ق ــوة ســوريــة أخ ــرى لــم تعلن
رفضها لــه .بما يعني دفع ًا أمريكي ًا لتكريس
م ــوق ــف ق ــائ ــم ع ـلــى أسـ ــاس ق ــوم ــي ان ـعــزالــي
ولـيــس عـلــى أس ــاس سـيــاســي ،تـطــرحــه قــوة
س ـي ــاس ـي ــة وت ـ ـحـ ــاول ال ـع ـم ــل ل ـت ـح ـق ـي ـقــه عـبــر
التوافق حوله مع بقية السوريين.
رغــم ذلــك كـ ّلــه ،ال بــد مــن ال ـقــولّ :إن الـحــوار
ضـ ــرورة جــديــة ،وال ـفــرصــة اآلن هــي فــرصــة
حقيقية لــدفــع الـتــوافــق خـطــوات إلــى األمــام.
ولكن مــا ينبغي وضعه فــي الحسبان بشكل
جــدي ،هــو ّأن أيــة تــوافـقــات ستنتج عــن هذا
الحوار ينبغي أن تأخذ بعين االعتبار الحوار
األش ـم ــل ب ـيــن ال ـســوري ـيــن ك ـك ــل ،وأن تـكــون
فــاع ـلــة ف ــي ت ـس ـه ـيــل ال ــوص ــول إل ـي ــه ،ول ـيــس
العكس ...وهذا يتطلب من القوى المنخرطة
بالحوار قدر ًا عالي ًا من الحكمة وبعد النظر...
وهو ما يتمناه أي سوري.
فالشة :الغايات األمريكية لم تكن إيجابية في
يــوم مــن األي ــام تـجــاه مـصــالــح أي شـعــب من
شعوب المنطقة وربما اتجاه الكرد أكثر من
غيرهم

واإلع ــام الـمـتــأهــب لتغطيتها تـحــريـضـ ًا خــدمـ ًة
لهذا الغرض ،لكنها ما لبثت أن فشلت وعجزت
عــن تـحـقـيــق غــايــاتـهــا ،وي ـعــود ذل ــك لـلـعــديــد من
األس ـب ــاب ،إال ّأن أســاس ـهــا وأول ـه ــا ه ــو :بنية
الشعب السوري نفسه وقدرته على «مقاومة»
هــذا الـتـحــريــض الـمـصـطـنــع الـمـخــالــف لـتــاريـخــه
وإرث أجــداده ،ليكون أيـضـ ًا :انتصار ًا ،مسبب ًا
الهزيمة والفشل ألعدائه أي ًا كانوا.
ثم إن البدء بمرحلة نهايات الحرب ،منذ إعالن
«مناطق خفض التصعيد» إلــى انحسار قوى
اإلره ــاب وهــزائـمـهــا ،وبـغـيــر مصلحة منظومة
ال ـف ـســاد نـفـسـهــا ،م ــا ك ــان لـيـحـصــل ل ــوال إرادة
ورغبة السوريين أنفسهم بذلك ،إن العمليات
ال ـع ـس ـكــريــة ه ـن ــا ،رغ ــم أه ـم ـي ـت ـهــا ،إال أن ـه ــا أم ـرٌ

ثانوي وما كانت لتثمر لوال الضغط الشعبي
على جميع األطراف المعنية بتحقيقها.
أخ ـي ــر ًا ،ف ــإن مـخـتـلــف األط ـ ــراف ت ـح ــاول عـبـثـ ًا
إقناعنا بــأن «األزمــة تنتهي» ،وأن هناك جه ًة
تـنـتـصــر وأخ ـ ــرى ت ـن ـهــزم ،بـيـنـمــا واقـ ــع ال ـحــال
يـظـهــر أن األط ـ ــراف ال ـم ـت ـشــددة ع ـلــى جــانـبــي
الـمـتــراس ،مــأزومــة ومـتـصــارعــة داخـلـيـ ًا بشدة
لم يسبق لها مثيل .ثم إن هناك القرار الدولي
 2254المتعلق بالحل السياسي ،والــذي رغم
تجاهل غالبية األطراف السياسية له ،ال يزال
وسيبقى مطرق ًة تــدق رؤوسـهــم نحو تنفيذه
كام ًال ،وهو ما سيكون حامل تتويج االنتصار
نحو التغيير المطلوب اآلتي ال محالة ،فالقصة
لم تنته بعد.
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ما الذي دفع األمريكان والغربيين

يسعى الحديث الغربي المتعلق بالوضع السوري لدفع مسألة «مصير الرئيس السوري» إلى تصدر الواجهة من جديد،
وذلك بعد أن غابت هذه المسألة من التداول لسنوات متتالية ...فما الذي يكمن وراء ذلك؟
ǧمهند دليقان

ال ـم ـق ــارب ــة ال ـم ـط ــروح ــة فـ ــي اإلعـ ـ ــام ت ـخ ـتــزل
ـري» ب ـيــن
الـ ـمـ ــوضـ ــوع بـ ــوجـ ــود «اتـ ـ ـف ـ ـ ٍـاق س ـ ـ ـ ٍ
مــوس ـكــو وواش ـن ـطــن ح ــول ال ـم ـســألــة ،وتـتـكــئ
على مقاالت تنتقد الرئيس الـســوري ،ظهرت
مؤخر ًا في بعض المواقع اإلعالمية الروسية.
الـمـبـعــوث األمــري ـكــي جـيـمــس ج ـي ـفــري ،أطـلــق
ي ــوم ال ـثــانــي عـشــر مــن ال ـج ــاري ،وف ــي مـقــابـلــة
م ــع مـعـهــد ه ــدس ــون ،جـمـلــة ت ـصــري ـحــات حــول
الـمـســألــة أب ــرزه ــا« :نـعـتـقــد ّأن الـتـقــاريــر (الـتــي
ن ـش ــرت ف ــي وس ــائ ــل إعـ ــام روس ـي ــة) دق ـي ـقــة.
تحدثنا مع الروس على مستويات عدة خالل
السنة الماضية .الروس ليسوا سعداء باألسد،
المشكلة أنهم ال يرون بدي ًال عنه».
توسيع دائرة البيكار
ّإن معالجة الصعود الجديد لـ«مسألة الرئيس»
ضمن مـجــال زمـنــي ضيق محصور باألسابيع
واألشـهــر القليلة الماضية ،مــن شأنه أن يحكم
هذه المعالجة بالخروج بنتائج خاطئة ،وعلى
فإن توسيع
األقل بنتائج غير دقيقة .بالمقابلّ ،
دائــرة البيكار الزمني ،والـعــودة إلــى جذورها
منذ بــدايــات  ،2011ربـمــا يسمح بــاقـتــراب أكبر
من حقيقة الطرح وغاياته.
ضـمــن هــذه الــرؤيــة ،ال يـمـكــن إغ ـفــال ّأن ثــاث
مراحل قد مرت بما يخص «مسألة الرئيس».
األول ــى :هــي الـمـمـتــدة مــن نـهــايــات الـعــام 2011
وحـتــى أواس ــط ( 2016وفـيـهــا كــانــت الـمـســألــة
مـطــروحــة طــوال الــوقــت) .الثانية :امـتــدت من
أواخــر  2016إلــى مــا قبل أيـ ٍـام وأســابـيــع قليلة
مــن وقتنا الــراهــن (وفـيـهــا خفتت المسألة إلى
حــدود الـغـيــاب الـكـلــي) .أمــا الـثــالـثــة :فـهــي التي
نعيشها اآلن ،والتي بدأتها الصحافة الغربية،
وعززها جيفري بتصريحه المشار إليه أعاله.
وفـيـمــا يـلــي ،سـنـمــر بـقــدر مــن الـتـمـحـيــص على
ال ـمــرح ـل ـت ـيــن األولـ ـ ــى وال ـث ــان ـي ــة ،ف ــي م ـحــاولــة
الستجالء المعنى العميق للمرحلة الراهنة.

المرحلة األولى( :على األسد الرحيل)
كــانــت ال ـحــركــة الـشـعـبـيــة الـحــديـثــة ال ـن ـشــأة في
ســوريــة تـخـطــو خـطــواتـهــا األول ــى حـيــن بــدأت
عملية قمعها واالعـتــداء عليها ،والـتــي اتخذت
أشـ ـك ــا ًال ش ــدي ــدة ال ـت ـن ــوع :م ــن ال ـق ـمــع األم ـنــي
إلــى تـنـصـيــب «م ـعــارضــة» ت ـحــاول قـيــادتـهــا من
وراء ال ـحــدود ،وتـغــرقـهــا بـشـعــارات اسـتـجــداء
ال ـنــاتــو واس ـت ـج ــداء ال ـتــدخــل ال ـخ ــارج ــي ،ومــن
ثــم ال ـش ـعــارات الـطــائـفـيــة مــن الـجـهـتـيــن ،وكــذلــك
ال ــدع ــوة لـلـتـسـلــح وغ ـيــرهــا .ف ــي ت ـلــك الـمــرحـلــة
ظهرت التصريحات الغربية القائلة بأن «على
األسد الرحيل».
المفيد في التعلم من الماضي ،هو ّأن نتائجه
قد تحولت إلى واقع ال يمكن ألحد أن ينكره؛
وألن األمـ ــور ت ـقــاس بـنـتــائـجـهــا ،ف ـ ّـإن الـتـقـيـيــم
الـعـلـمــي ل ـش ـع ــارات ت ـلــك ال ـمــرح ـلــة ب ــات مـمـكـنـ ًا
بــدرجــات عــالـيــة .وعـلــى ضــوء نـتــائــج الـمــاضــي،
أي في ضوء الحاضر نفسه ،يمكننا أن نلخص
الـ ـغ ــاي ــات ال ـغ ــرب ـي ــة وت ـق ــاط ـع ــات ـه ــا م ــع رغ ـب ــات
ومصالح المتشددين من الطرفين السوريين
في مجموعة نقاط أساسية:
أو ًال :إلى األمام أم إلى الخلف؟
ّإن األس ــاس األكـثــر صــابــة النـطــاقــة الـحــركــة
الـشـعـبـيــة فــي س ــوري ــة ،لــم يـكــن مـقـتـصــر ًا فقط
على التأثر بالنماذج التي ظهرت في البلدان
الـعــربـيــة فــي حـيـنــه ،وأهــم مــن ذلــك أنــه لــم يكن
مستند ًا فقط إلى المستوى شديد االنخفاض
للحريات السياسية الديمقراطية في سورية،
ب ــل فـ ــوق ذلـ ــك ك ـ ّل ــه كـ ــان م ـس ـت ـنــد ًا ب ــاألس ــاس
إلــى الـتــردي المتواصل والمتصاعد لــأوضــاع
االق ـت ـصــاديــة االجـتـمــاعـيــة لـعـمــوم الـســوريـيــن.
أحــد أبــرز األرقــام الــدالــة على ذلــك ،هو ارتفاع
نـسـبــة الـفـقــر خــال الـخـطــة الخمسية الـعــاشــرة
( ،)2009-2005الـتــي تـبـنــت االس ــم الملطف
للنيوليبرالية ،أي اقتصاد السوق االجتماعي،
من  %30إلى  .%44ناهيك عن ارتفاع مستوى
الـبـطــالــة ،والــدمــار الـهــائــل ال ــذي لـحــق بــاإلنـتــاج

كانت الحركة
الشعبية الحديثة
النشأة في سورية
تخطو خطواتها
األولى حين بدأت
عملية قمعها
واالعتداء عليها

الــزراعــي والـحـيــوانــي (وال ــذي لــم تــؤســس له
سنوات الجفاف فحسب ،بل أهم من ذلك بما
ال يقاس ،رفع الدعم عن المازوت) األمر الذي
ألقى بمئات ألــوف الناس إلــى أحزمة البؤس
حول المدينتين الكبيرتين.
الـمــؤشــر اإلجـمــالــي الــذي يـكـ ّثــف إلــى حــد بعيد
ح ـج ــم الـ ـب ــؤس ال ـح ــاص ــل ،وأسـ ـ ــاس ان ـط ــاق
الحركة الشعبية ،هــو بالضبط مــؤشــر توزيع
ال ـثــروة الــوطـنـيــة .مــع نـهــايــة الـخـطــة الخمسية
ال ـع ــاش ــرة ،أي ق ـبــل ع ــام ت ـقــري ـب ـ ًا م ــن ان ـطــاق
الـحــركــة الشعبية ،كــان هــذا الـمــؤشــر يقف عند
( %75من الثروة يذهب ألصحاب األرباح ،أي
لـمــا ال يــزيــد عــن  %20مــن الـســوريـيــن .بمقابل
 %25من الثروة يذهب ألصحاب األجــور ،أي
لما يزيد عن  %80من السوريين) .هذا المؤشر
بات اليوم أكثر جور ًا وظلم ًا وشراسة...
ّإن أساس انطالق الحركة الشعبية كان مركب ًا
من عوامل اقتصادية وسياسية وثقافية وكذلك
م ــن م ــؤث ــرات خــارج ـيــة ،ل ـكــن ج ــوه ــره األك ـثــر
صالبة ،كان وال يزال متعلق ًا بالوضع المباشر
لحياة الناس ،أي بالوضع االقتصادي بالذات.
ول ـي ــس ه ـنــالــك م ــن ف ـصــل ك ــام ــل ب ـيــن الــوضــع
االقتصادي والديمقراطي والوطني ،بل هنالك
عالقة قوية بين هذه الجوانب .أبسط ما يمكن
قــولــه ب ـهــذا االت ـج ــاه ،هــو ّأن غ ـيــاب الـحــريــات
السياسية أو تدنيها الشديد ،كان أداة ضرورية
بيد أصحاب األرباح لقمع وإسكات المنهوبين
عن المطالبة بتوزيع عــادل للثروة .ولكن مع
فإن الشعار الديمقراطي المعلق بالهواء،
ذلكّ ،
أي ال ــذي يـتـحــدث عــن الـحــريــات فـقــط ،وعـلــى
أهميته ،إال أنّه حين يجري فصله تعسفي ًا عن
الـجــانــب االقـتـصــادي االجـتـمــاعــي ،إنـمــا يتحول
إلى أداة معادية للمنهوبين!
ب ـكــام أوضـ ــح ،فـ ـ ّـإن نــاه ـب ـيــن آخ ــري ــن ،هــدفـهــم
ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ت ــوزي ــع الـ ـث ــروة ن ـف ـســه ،ولـكــن
ال ـح ـل ــول م ـح ــل ال ـن ــاه ـب ـي ــن الـ ـم ــوج ــودي ــن ،أو
ال ـت ـقــاســم م ـع ـهــم ،م ــن مـصـلـحـتـهــم أن يـحـصــروا
شـعــارات ونـضــاالت المنهوبين ضمن الحدود
الديمقراطية فحسب .أي ّأن يحوّلوا نضاالت
المنهوبين إلــى أداة فــي يــدهــم إلع ــادة تقاسم
النهب بين ناهبين جدد وناهبين قدامى.
بهذا المعنىّ ،إن من مصلحة الناهبين بأنواعهم

الـمـخـتـلـفــة  -سـ ــواء ال ـمــوجــوديــن ف ــي مــواقــع
النهب ،أو الساعين إلى احتاللها -أن يقسّموا
المنهوبين إلى جمهورين متحاربين ،ك ّل منهما
يــدافــع عــن مـصــالــح نــاهـبـيــه! وفــي هــذا اإلط ــار،
ال بد من استحداث أدوات عديدة ،بينها بكل
تــأك ـيــد األداة الـطــائـفـيــة وال ـقــوم ـيــة .والـتــركـيــز
عـلــى «مـعــارضــة شـخــص الــرئـيــس» أو «تــأيـيــد
ش ـخــص ال ــرئ ـي ــس» ،ي ـس ـهّــل تـقـسـيـمـ ًا م ــن هــذا
النوع .ويصبح الموضوع أكثر قابلية للتحقيق
باستخدام ضخ إعالمي هائل باالتجاه نفسه.
فإن ما يحدد االتجاه الذي
في الجوهر أيض ًاّ ،
ت ـصــب ف ـيــه ال ـح ــرك ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ،ه ــل ه ــو سـيــر
بالمجتمع والــدولــة إلــى األمــام أم إلــى الخلف،
ه ــو م ــؤش ــر ت ــوزي ــع الـ ـث ــروة ن ـف ـســه؛ ف ـتــوزيــع
أك ـث ــر عـ ــدالـ ــة ،ي ـف ـت ــرض ب ــالـ ـض ــرورة ح ــري ــات
سـيــاسـيــة أوســع لـعـمــوم ال ـنــاس ،وتـحـجـيـمـ ًا أو
إنـهــا ًء ألشـكــال القمع الـمـمــارس ضــدهــم .وبهذا
المعنى فـ ّـإن شخصنة المسألة الـســوريــة ،كان
المقصود منها هو تحييد القضية االقتصادية
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،وتـ ـك ــري ــس صـ ـ ــراع س ـي ــاس ــي/
ديـ ـمـ ـق ــراط ــي مـ ــع لـ ــوثـ ــات وحـ ــوامـ ــل طــائ ـف ـيــة
وقومية ،تصب ك ّلها في تحويل عموم الناس
إلــى أدوات إلبـقــاء نـظــام تــوزيــع ال ـثــروة على
حاله ،مع تعديالت شكلية على السلطة.
ثانياً :النموذج الليبي/العراقي
«الـمـعــارضــة» الـتــي جــرى تركيبها فــي بــدايــات
ال ـحــركــة ال ـش ـع ـب ـيــة ،وال ـت ــي تـمـثـلــت بــالـمـجـلــس
الوطني في حينه ومن ثم باالئتالف ،سارعت
إلــى تم ّثل نهج وسـلــوك المعارضتين العراقية
والليبية في استجداء تدخل الناتو العسكري.
المطلوب في حينه غربي ًا ،كــان الوصول عبر
إسـقــاط الـسـلـطــة إلــى إسـقــاط الــدولــة بــأســرهــا،
وإع ــادة تركيبها وفــق نـظــام نهب أشــد قسوة
ووحشية من القائم .المثاالن العراقي والليبي
أفصح من أن يتكلم المرء عنهما.
ثالثاً :النموذج التونسي/المصري
الـفـيـتــو الــروســي الـصـيـنــي الـمـكــرر ،مـنــع تـكــرار
ليبيا والـعــراق فــي ســوريــة .ولــذا بــات الغربي
يدفع باتجاه النموذجين التونسي والمصري.
نـدّعــي أن هذين النموذجين ،يمكن اختزالهما
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ب ــال ـق ــول :ج ــرت اإلط ــاح ــة بــال ـس ـل ـطــة ،وتـعــزيــز
النظام .أي ّأن الفئات الناهبة الموجودة في
الـسـلـطــة ،وت ـلــك ال ـمــوجــودة خــارج ـهــا ،أع ــادت
ت ـحــاصــص ال ـن ـه ــب ،م ــع إب ـق ــاء ع ـم ــوم الـشـعــب
منهوب ًا ومقموع ًا ،وربما أكثر من السابق.
لـتـمــريــر ه ــذا ال ـن ـمــوذج ،ف ـ ّـإن الـشـخـصـنــة كــانــت
نــاف ـعــة أيـ ـضـ ـ ًا ،ح ـيــث ي ـج ــري اخـ ـت ــزال مـشـكـلــة
البالد بأسرها بشخص واحد ،تؤدي اإلطاحة
المفترضة به إلى دخول سورية جنان الحرية.
الحقيقة ،هي ّأن المطلوب لم يكن أبعد من إبقاء
ســوريــة ضـمــن الـتـبـعـيــة االق ـت ـصــاديــة الـغــربـيــة،
وإبعادها عن مجال تأثير المنافسين الصاعدين
عـلــى الـمـسـتــوى الــدولــي ،بــل وتـحــويـلـهــا حيث
يمكن إلى مكان الستنزاف قدرات المنافسين.

فـ ــي ث ـ ــاث م ـن ــاط ــق فـ ــي سـ ــوريـ ــة« :ال ـش ـم ــال
ال ـشــرقــي» ع ـبــر عــزلــه ق ــدر اإلم ـك ــان ع ــن بـقـيــة
ال ـبــاد وبــاسـتـغــال الـمـســألــة ال ـكــرديــة ،بـمــا في
ذلك عزله عن االشتراك في العملية السياسية،
«الشمال الغربي» عبر محاولة شرعنة النصرة
و«ســورن ـت ـهــا» ،وال ـتــي تكلمنا عـنـهــا م ــرار ًا في
قــاسـيــون ،وأظـهــرنــا الـشــواهــد واألدل ــة العديدة
على ذلــك .أو حتى عبر «الـتـخـلــي» عــن شعار
«رح ـي ــل األس ـ ــد» ،ع ـلــى ْأن يـبـقــى ال ـن ـظــام كـمــا
هــو ،ودون أي تغيير ،وبما يسمح باستمرار
االس ـت ـنــزاف واس ـت ـمــرار ال ـفــوضــى .وذل ــك كله
مــدعــوم بالعقوبات المستمرة والـتــي تحولت
إلــى م ــزراب ذهــب لـلـفــاســديــن الـكـبــار ،وإل ــى ما
يشبه اإلبادة الجماعية بحق عموم السوريين.

المرحلة الثانية:
(تغيير السلوك ال تغيير النظام)
م ــع الـ ــدخـ ــول ال ـع ـس ـك ــري الـ ــروسـ ــي ال ـم ـبــاشــر
نـهــايــات  ،2015ومــن ثــم ص ــدور ال ـقــرار 2254
بجهد واضح روسي -صيني ،بات النموذجان
(ال ـعــراقــي/ال ـل ـي ـبــي) و(ال ـتــون ـســي/ال ـم ـصــري)،
بعيدين بعد ًا كبير ًا عن إمكانية التطبيق .ولذا
بــات مــن الـضــروري بالنسبة لـلـغــرب ،اجـتــراح
ت ـك ـت ـيــك ج ــدي ــد غ ــاي ـت ــه األس ــاسـ ـي ــة ه ــي إط ــال ــة
االسـتـنــزاف إلــى الـحــدود الـقـصــوى بما يسمح
ب ــال ــوص ــول كـمـحـصـلــة إل ــى ت ـه ـ ٍـاو عـ ـ ٍـام ل ـلــدولــة
يقودها مجدد ًا إلى أحد النموذجين السابقين،
وربـمــا أكثر مــن ذلــك ،لنموذج خــاص (جديد/
قــديــم) هــو ال ـن ـمــوذج الـلـبـنــانــي ،حـيــث تـجــري
شرعنة الـقــوى المتحاربة ك ّلها ،والــذهــاب إلى
اتفاق فوقي بين أمراء الحرب ،يجري بموجبه
تكريس انقسام البالد وضعفها ونهبها.
فــي هــذا اإلط ــار ،بــدأت الــدعــايــة والـتـصــريـحــات
الغربية تنزاح عن شعار «على األسد الرحيل»،
وب ــات ــت ت ـت ـك ـلــم ع ــن «ضـ ـ ــرورة ت ـغ ـي ـيــر س ـلــوك
ال ـن ـظــام ،ولـيــس تـغـيـيــر ال ـن ـظــام» .والــافــت ّأن
المبادر بهذا االتجاه لم يكن إال البريطانيين،
ال ــذي ــن ي ـب ــدو أن ـه ــم ال ي ــزال ــون ح ـتــى الـلـحـظــة
الطباخ األول للسم العالمي.
عـ ـب ــر ث ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات مـ ـضـ ــت ،وم ـ ــع ال ـت ـق ــدم
ال ـم ـتــواتــر ل ـم ـســار أس ـت ــان ــا ،ب ــدأ ال ــدف ــع الـغــربــي
يـتـصــاعــد بــاتـجــاه تـكــريــس أمــر واق ــع تقسيمي

المرحلة الثالثة( :على األسد الرحيل)
بالوصول إلى وقتنا الراهن ،ال بد من االنتباه
إلــى ّأن تــركـيـبــة «الـفــوضــى الـمـسـتـمــرة» ،ذات
الحوامل العديدة والمتنوعة ،قد بدأت بالتداعي
أدل
بشكل متسارع على يد مسار أستانا .ليس ّ
على ذلــك مــن اتـفــاق سوتشي الـخــاص بإدلب،
الــذي أوصــل األمــريـكــان إلــى حــدود المجاهرة
شـبــه الـصــريـحــة بــدعـمـهــم لـلـنـصــرة ولحكومتها
«حكومة اإلنقاذ» ،أم ًال في تأخير القضاء عليها
بشكل نهائي.
كــذلــك األم ــر مــع مـلــف الـشـمــال الـشــرقــي ،الــذي
بــات من الــواضــح أن حجم االتـفــاق الروسي-
التركي بخصوصه ،هو في خط صاعد بشكل
وإن كــان بـطـيـئـ ًا ،بــال ـتــوازي مــع بــوادر
ثــابــتْ ،
توافقات سورية داخلية حوله.
أيض ًا ،ينبغي إضافة تشكيل اللجنة الدستورية
السورية ،وبجهود سوتشي بالدرجة األولى،
بوصفه إنذار خطر بالنسبة لألمريكان ،يشير
إلى اقتراب البدء الفعلي بتنفيذ القرار .2254
نحكم على أنفسنا بضعف البصيرة إن أغفلنا
للحظة واحدة ال ورقتي المجموعة المصغرة،
(الورقـ ــة ت ـي ـلــرســون -كــانــون ال ـثــانــي )2018
و(الورق ـ ــة بــوم ـب ـيــو -أي ـل ــول  .)2018هــاتــان
الــوثـيـقـتــان ،تــؤكــدان بـمــا ال يــدع مـجــا ًال للشك،
ال ـن ــواي ــا ال ـغ ــرب ـي ــة ال ـم ـف ـضــوحــة ل ــدف ــع س ــوري ــة
بــاتـجــاه الـتـقـسـيــم ،أو أقـلــه ال ـفــدرلــة ،بــالـتــوازي
مــع شـكــل للسلطات والـعــاقــة بينها مـكــرر من

النموذج العراقي ،وبالذات من دستور بريمر
 .2005وه ــذا ك ـ ّلــه ،ال يـمـكــن تـحـقـيـقــه إذا أخــذ
الـشـعــب ال ـســوري فــرصـتــه فــي تـقــريــر مصيره
فإن من الممنوع من وجهة النظر
بنفسه .ولذا ّ
ال ـغ ــرب ـي ــة ،ال ــوص ــول إلـ ــى أي ت ــواف ــق س ــوري
حقيقي نــابــع مــن إرادة الـشـعــب ،بــل المطلوب
ه ــو عـ ــدم ال ــوص ــول إلـ ــى ات ـف ــاق إلط ــال ــة عـمــر
ال ـحــرب وإط ــال ــة اس ـت ـنــزاف ال ـخ ـصــوم ،وحـيــن
الوصول إليه ،فينبغي أن يكون توافق ًا فوقي ًا
بين أمراء حرب يتعهدون البالد في مشروع
نهب جديد طويل األمد.

ال بد لنا من تقديم
الشكر الجزيل
ألن
لجيمس جيفري ّ
وقاحته منقطعة
النظير تقدم لنا
مساعدة كبيرة إذ
تسهل علينا شرح
ّ
الغايات األمريكية

شكرًا جيفري!
ق ـبــل تـثـبـيــت م ــا نـعـتـقــد أن ــه اس ـت ـن ـتــاج صـحـيــح
حــول غــايــة الـغــربـيـيــن مــن إع ــادة طــرح مسألة
«مصير الرئيس السوري» إلى الواجهة ،ال بد
لنا من تقديم الشكر الجزيل لجيمس جيفري،
ألن وقاحته منقطعة النظير تقدم لنا مساعدة
ّ
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كبيرة إذ تسهّل علينا شرح الغايات األمريكية
ب ـكــامــه ه ــو ،ال ب ـت ـف ـس ـيــرات ـنــا .ف ـك ـمــا ســاعــدتـنــا
تصريحاته المعادية ألستانا والمطالبة بدفنها،
وكذلك تصريحاته الخاصة بالنصرة ومحاولة
شرعنتها ،يساعدنا اآلن هو نفسه في تفسير
الغايات األمريكية في سورية ،وضمن ًا غايات
عــودتــه إلــى م ـوّال الـشـخـصـنــة ...فـلـنـقــرأ كــامــه
ال ـحــرفــي ف ــي مـقــابـلـتــه ض ـمــن مـعـهــد هـيــودســن
نفسه التي أشرنا إليها سابق ًا ،وقد جرت يوم
 15مــن الـشـهــر ال ـج ــاري ،ونــرفــق فــي النسخة
االلكترونية رابطها:
«إن تــواجــدنــا الـعـسـكــري (فــي ســوريــة) ،رغــم
ّ
صغره ،مهم لهذه العملية الحسابية الكلية .لذا
نحث الكونغرس والشعب األمريكي والرئيس
ع ـلــى إب ـق ــاء ه ــذه الـ ـق ــوات قــائ ـمــة .ول ـك ــن مــرة
أخ ــرى ،ه ــذه لـيـســت أفـغــانـسـتــان .ه ــذه ليست
فـيـتـنــام .ه ــذه لـيـســت مـسـتـنـقـعـ ًا .وظـيـفـتــي هي
جعلها مستنقع ًا للروس».

خالصة
لعبت شخصنة األزم ــة الـســوريــة دور ًا هــدامـ ًا ومـعـيـقـ ًا للتغيير ومـعـيـقـ ًا للحل مـنــذ مرحلتها
األولى؛ فقد استُخدمت من الغرب بداية ،ومن ثم من المتشددين في الداخل وعلى طرفي
المتراس ،لتكريس حالة الحرب ،ولتكريس الطروحات الطائفية ،وللتغطية على البرامج
الحقيقية المعادية لعموم السوريين ،التي تحملها قوى في الطرفين تدّعي أنها نصيرة لهم.
الـشـخـصـنــة لـعـبــت دور ًا كـبـيــر ًا فــي تـحـيـيــد ال ـطــروحــات ال ـجــذريــة االقـتـصــاديــة االجـتـمــاعـيــة،
وتغليفها بطروحات عامة حول الحريات والقمع وإلــخ ،بما يسمح بإغالق باب التغييرات
الثورية الحقيقية لمصلحة تغييرات شكلية ،أو لمنع التغييرات من األساس.
وفي هذه المرحلة ،حيث تشير الوقائع الواضحة ،إلى اقتراب البدء بالتطبيق الكامل للقرار
 ،2254وبجهود مجموعة أستانا بشكل خاص ،يعود الغرب إلى الدخول على خط األحداث
بشكل تخريبي كالمعتاد ،دافع ًا نحو استقطاب وهمي جديد ،بين «مع» و«ضد».
ّإن تقرير مصير الــرئــاســة فــي ســوريــة ،هــو شــأن سـيــادي وطـنــي ،ولـيــس مــن حــق أحــد من
الخارج أن يتدخل به ،ال إيجاب ًا وال سلب ًا ،ال بالقول برحيل وال بالقول ببقاء ،فنوعا التدخل
كليهما ،يصبان في المستنقع اآلسن نفسه ،مستنقع العقلية االستعمارية االستعالئية على
الـشـعــب ال ـســوري ...وفــوق ذلــك يـصـبّــان مـعـ ًا فــي تعقيد وتــأخـيــر الـحــل ،ويـصـبــان تــالـيـ ًا في
مصلحة من ال يريد التغيير.
ّإن تقرير هذه المسألة ،وغيرها من المسائل ،وإذا كان من المفروغ منه أنه حق للسوريين
فإن تمكينهم من ممارسة هذا الحق بشكل نزيه وعــادل وحر ،يتطلب البدء الفوري
فقطّ ،
بالتطبيق الشامل للقرار  .2254وكل من يعزف خارج هذه النوطة ،إنما يشتغل ضد مصلحة
سورية والسوريين ،وأي ًا تكن معزوفته.
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المواطن ليس رخيصاً ..والوطن ليس سلعة
أكثر عبارة مستهلكة جرى تداولها خالل العقود الماضية من خالل التصريحات
الرسمية ،وما زالت متداولة حتى اآلن ،هي عبارة «األسعار لدينا أرخص من دول
الجوار» ،فكل مسؤول ،وعلى مختلف مستويات المسؤولية ،يستشهد بهذه العبارة
بما يخص قطاعه ومسؤوليته عندما يواجه بارتفاع األسعار المحلية على سلعة ما،
وربما ال داعي لسرد أمثلة على ذلك ممن صرح بهذه العبارة وكررها ،فهي كثيرة جدًا
وال تحصى!.
ǧعادل ابراهيم

االستشهاد بالعبارة أعاله ،باإلضافة لما تعنيه
من تسليع كل شيء في تركيبة وبنية الذهنية
ال ـتــي ت ـت ـب ـنــاهــا ،ف ـهــي كــانــت وم ــا زالـ ــت إح ــدى
وس ــائ ــل الـ ـهـ ــروب م ــن اس ـت ـح ـق ــاق االعـ ـت ــراف
بــارت ـفــاع األس ـع ــار وح ـقــوق الـمـسـتـهـلـكـيــن ،مع
م ــا ي ـلــي ه ــذا االعـ ـتـ ــراف ،ب ـحــال ح ـصــولــه ،مــن
اس ـت ـح ـقــاقــات إض ــاف ـي ــة ت ـف ــرض إع ـ ــادة الـنـظــر
ب ــال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـت ــوجـ ـه ــات والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات ،بــل
بــال ـقــوان ـيــن ال ـن ــاف ــذة وال ـس ـي ــاس ــات ال ـل ـي ـبــرال ـيــة
المجحفة المطبقة أيض ًا.
المواطن ُمدان ويستحق القصاص
الـمـحــروقــات لــديـنــا أرخ ــص مــن دول ال ـجــوار،
ال ـخ ـبــز ،ال ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة ،ال ـخ ـضــار وال ـفــواكــه
والمنتجات الحيوانية ،أجــور النقل ،الكهرباء،
التعليم ،حتى رسوم شبكة اإلنترنت أدنى من
دول ال ـجــوار ،وقــس عـلــى ذلــك مـمــا هــو أدنــى
مــن دول الـجــوار ،بحسب بعض التصريحات
الرسمية وغير الرسمية.
وعلى الرغم من كل هذا الرخص ما زال المواطن
يتشكى من األسعار واالستغالل ،ليظهر في ظل
متجن
هــذه الـمـقــارنــات مــع دول الـجــوار وكــأنــه ٍ
ع ـلــى ال ـح ـكــومــة وم ـس ــؤول ـي ـه ــا ،ك ـمــا ع ـلــى ك ـبــار
المستغلين والفاسدين في البلد ،وناكر لجميل
هــؤالء ،خاصة في ظل استهالك مفردة تماثلها
بالتكرار الممجوج أيض ًا على ألسنة المسؤولين

وهي مفردة «الدعم» ،برغم تآكله.
وال ـن ـت ـي ـجــة ،أن ال ـم ــواط ــن ل ـيــس ف ـقــط مـتـجـ ٍـن
ونــاكــر لـلـجـمـيــل ،بــل هــو غـيــر مـحــق ومـجـحــف
أيض ًا ،وبالتالي مدان من كل بد ،وربما لذلك ال
غرابة من كل أشكال العداء ،المبطن والصريح،
الـمـمــارســة تـجــاهــه وبـحـقــه ،وعـلــى كــل ضــرس
ولـ ــون ،وم ــن ق ـبــل ال ـم ـســؤول ـيــن والـمـسـتـغـلـيــن
والفاسدين.
ف ـهــذا ال ـم ــواط ــن ال ـم ـن ـكــوب ب ـح ـيــاتــه ومـعـيـشـتــه
وخدماته ،أصبح منكوب ًا أيض ًا باإلدانة الرسمية
وغير الرسمية ،مع كل أشكال القصاص التي
تنال منه في كل لحظة ،ومن المفروغ منه أ ّال
يوجد من يلتجئ إليه ،فمن يحمي المدان ،أو
يجرؤ على الدفاع عنه؟.
المواطن األرخص
مــا ال يـتــم ذك ــره أو االع ـتــراف بــه رسـمـيـ ًا ،بل
وتغييبه عمد ًا ،على مستوى المقارنة مع دول
ال ـجــوار ،والـتــي تعتبر مستوياتها لــديـنــا أدنــى
أيـضـ ًا ،فــي ظــل السياسات الليبرالية المعمول
بها ،وبسببها ،وعلى أيــدي المستفيدين منها،
فـهــي عـلــى سـبـيــل الـمـثــال ال الـحـصــر (مصلحة
ال ـ ـمـ ــواطـ ــن -األجـ ـ ـ ــور الـ ـمـ ـت ــدنـ ـي ــة -ال ـح ـق ــوق
ال ـم ـن ـت ـه ـكــة -اإلن ـس ــان ـي ــة ال ـم ـف ـق ــودة -ال ـكــرامــة
الـمـهــدورة ).. -لتتوج بمصلحة الــوطــن التي
تم إدخالها في بازارات العهر كسلعة أيض ًا على
أيدي هؤالء!.
وم ــا يـتــم إغـفــالــه عـلــى مـسـتــوى ال ــزي ــادة لــديـنــا

عــن دول الـجــوار ،كــذلــك على سبيل الـمـثــال ال
الحصر (مستويات الفساد العالية -معدالت
االس ـت ـغ ــال ال ـمــرت ـف ـعــة -م ـس ـتــويــات ال ـب ـطــالــة
المتزايدة -معدالت الفقر والجوع -النزوح-
اللجوء -التشرد -الظلم -القهر -القمع.)...
لتكون النتيجة ،أن المواطن نفسه أصبح هو
األرخـ ــص واألب ـخ ــس ثـمـنـ ًا بــالـمـقــارنــة مــع كل
دول الـجــوار أيـضـ ًا ،وكذلك المصلحة الوطنية
التي ضرب بها بعرض الحائط ،وطبع ًا الشكر
مــوصــول بـهــذه وتـلــك ،مــع تفاصيلها الـكـثـيــرة،
لـلـسـيــاســات وال ـقــائ ـم ـيــن عـلـيـهــا والـمـسـتـفـيــديــن
منها!!.
فأي بؤس أوصلتنا له هذه السياسات الظالمة،

وأي ــة جــرائــم كـبـيــرة ارت ـك ـبــت وتــرت ـكــب بحقنا
وبـحــق الــوطــن يــومـيـ ًا بسببها ،والـتــي تــزايــدت
خـ ــال س ـن ــي الـ ـح ــرب واألزم ـ ـ ــة ،واس ـت ـف ـح ـلــت
تــوح ـش ـ ًا م ــؤخ ــر ًا ،ع ـلــى أيـ ــدي ال ـق ـلــة م ــن كـبــار
الـمـسـتـغـلـيــن وال ـف ــاس ــدي ــن ،ال ـط ـغ ـمــة الـمـتـحـكـمــة
والعابثة بمصيرنا وبمصير البلد!.
فــال ـمــواطــن ل ـيــس ب ـخ ـس ـ ًا ورخ ـي ـص ـ ًا ،والــوطــن
ل ـي ــس س ـل ـع ــة ،ومـ ــن كـ ــل بـ ــد ال خ ـي ــار أمــام ـنــا
كـمــواطـنـيــن ،فــي ظــل ه ــذا ال ـعــداء الـمـسـتـشــري
تجاهنا وتجاه المصلحة الوطنية ،إ ّال بالتغيير
الجذري والعميق والشامل ،من أجــل الحفاظ
عـلــى مـصـلـحـتـنــا وعـلــى مـصـلـحــة الــوطــن ،وهــو
قادم ال محالة.

الليرمون وشروط استعادة النشاط االقتصادي االجتماعي
من مناطق منتجة
إلى مناطق خاوية
من السكان ،هي حال
المناطق على طريق دوار
الليرمون باتجاه الشمال،
والتي تضم عشرات
البلدات والقرى ،وعشرات
آالف المنازل والمزارع،
التي كان يسكنها مئات
آالف من المواطنين،
باإلضافة للعديد من
المعامل.

ǧمراسل قاسيون

ه ــذه الـمـنـطـقــة كــانــت تـعــج بــالـحــركــة
ل ـي ـ ًا ن ـ ـهـ ــار ًا ،وك ــان ــت جـ ـ ــزء ًا م ـك ـمـ ًـا
لـلـنـشــاط االق ـت ـصــادي واالجـتـمــاعــي
لمدينة حلب ،قبل أن تصبح مقفرة،
حتى األشباح ال تسكنها!.
غياب مقصود
لمقومات الحياة
بحسب بعض أهالي هذه المناطق،
فـهــي ال تـتــوفــر فيها أبـســط شــروط
الحياة ومقوماتها ،من ماء وكهرباء
ونقل وغيرها ،حتى تاريخه ،والتي
تعتبر مــن مـشـجـعــات ع ــودة الـحـيــاة
إليها ،وعــودة األنشطة االقتصادية
واالجتماعية لما كانت عليه.
فـكـيــف مــن الـمـمـكــن أن يـعــود هــؤالء
إل ــى بـيــوتـهــم وم ــزارع ـه ــم ومـعــامـلـهــم
فــي ظــل اس ـت ـمــرار الــوعــود الـخـ ّلـبـيــة
عن إعادة التأهيل وإعادة الخدمات،
وخاصة األساسية منها؟.
ويقول هــؤالء ،وكــأن القائمين على
أمــر المماطلة والتسويف والــوعــود
غـيــر الـمـنـفــذة -بــاإلضــافــة ألدواره ــم
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـف ـس ــاد -ي ــري ــدون

تـصــويــر الــدولــة وكــأنـهــا عــاجــزة عن
الـقـيــام بمهامها عـلــى هــذا المستوى
بأذهان المواطنين؟! أو ال يريدون
لـهــذه الـمـنــاطــق أن تستعيد نشاطها
االقتصادي االجتماعي!.
السرقة مستمرة
واألمان مفقود
المشكلة بالنسبة لــأهــالــي فــي هــذه
الـمـنــاطــق لــم تـقــف عـنــد ح ــدود عــدم
تــوفــر ال ـخــدمــات ،وم ـقــومــات الـحـيــاة
األس ــاسـ ـي ــة ،أو ع ـن ــد الـ ــدمـ ــار ال ــذي
لـحــق بـبـيــوتـهــم ومـمـتـلـكــاتـهــم ،فــاألهــم
بالنسبة لهؤالء أيض ًا هو :ما جرى
من تعفيش وسرقة لما لم تدمره يد
اإلرهاب ولم تطاله أياديه.
فـ ــال ـ ـش ـ ـبـ ــاب ـ ـيـ ــك واألب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواب ،وك ـ ــل
ال ـت ـمــديــدات ال ـك ـهــربــائ ـيــة والـصـحـيــة،
وح ـتــى ب ــاط األرضـ ـي ــات ل ــم يـسـلــم
مــن التعفيش والـســرقــة ،والمؤسف
أن هذه العمليات ما زالــت مستمرة
حتى اآلن.
ف ـ ــالـ ـ ـس ـ ــارق ـ ــون ي ـ ــدخـ ـ ـل ـ ــون نـ ـ ـه ـ ــار ًا
بسياراتهم على كــل بـنــاء ،وعلى كل
بيت ومعمل ،ليأخذوا ما تبقى فيها
م ــن ح ــدي ــد وأل ـم ـن ـي ــوم وغـ ـي ــره مـمــا

يمكن بيعه واالتجار به ،حيث باتت
مـعـظــم األبـنـيــة عــاريــة تـمــامـ ًا ،وكــأنـهــا
على العظم ،وغير قابلة للسكن.
بل إن بعض عمليات السرقة تحصل
بوجود من عادوا إلى بيوتهم أيض ًا،
وتحت التهديد ،ما يعني فقدان عامل
األم ــان الــذي يعتبر مــن أهــم عــوامــل
االستقرار.
وفوق كل ذلك إذا أراد أحد أن يرمم
بيته المتضرر ،واحتاج لنقل بعض
مستلزمات ومواد الترميم ،فعليه أن
يدفع اإلتاوات على بعض الحواجز
المتواجدة على الطريق من المدينة
إلى بيته ،ما يرفع من تكاليف عملية
ال ـتــرم ـيــم ،وبــال ـتــالــي عـجــز الـكـثـيــريــن
عن القيام بذلك ،فغالبية أهالي هذه
الـمـنــاطــق هــم مــن م ـح ــدودي الــدخــل
والمفقرين أص ًال.
مطالب برسم الحكومة
ومحافظة حلب
هؤالء األهالي يطالبون أن تمارس
الـ ــدولـ ــة ،ع ـب ــر ال ـح ـك ــوم ــة وج ـهــات ـهــا
الرسمية ،وخاصة المحافظة ،دورها
وواج ـ ـب ـ ـه ـ ــا ،لـ ـي ــس عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
اس ـت ـك ـمــال ع ـم ـل ـيــات اع ـ ــادة الـتــأهـيــل

للبنى الـتـحـتـيــة والـخــدمــات وغـيــرهــا
من مقومات الحياة فقط ،رغم أهمية
وضــرورة كــل ذلــك مــن أجــل تسريع
ع ــودت ـه ــم إلـ ــى م ـنــاط ـق ـهــم وب ـيــوت ـهــم
ومــزارع ـه ــم ومـعــامـلـهــم ،بــل وإع ــادة
فــرض هيبتها وسـلـطـتـهــا فـعـ ًا على

كل المتطاولين على الحقوق العامة
وال ـ ـخـ ــاصـ ــة وم ـح ــاس ـب ـت ـه ــم ،سـ ــواء
كانوا من الفاسدين أو من الناهبين
وال ـم ـع ـف ـش ـيــن ،ف ـه ــؤالء وح ــده ــم مــن
ل ــه مـصـلـحــة بــإض ـعــاف دور ال ــدول ــة
وإظهارها بمظهر العجز!.
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الوباء خطير ومستمر..

-

والحكومة تعول على الثقة بالمواطنين!

تؤكد وزارة الصحة ،ببياناتها وعبر موقعها وصفحتها الرسمية ،على التباعد االجتماعي وعلى إجراءات الحجر الطوعي ،وكأنها ال تخاطب
المواطنين فقط ،بل وكأنها في تعارض مع توجهات الحكومة ،التي كسرت كل هذه إجراءات العزل والوقائية واالحتراز من الوباء الخطير.
ǧسمير علي

بــالـمـقــابــل ،تـظـهــر الـحـكــومــة وكــأن ـهــا غير
معنية بسالمة المواطنين ،بل وتحملهم
م ـســؤول ـيــة أخ ـط ــار ان ـت ـش ــار ال ــوب ــاء مــن
خــال تأكيدها مــرار ًا وتـكــرار ًا على الثقة
ب ـه ــم م ــن أجـ ــل اس ـت ـم ــراره ــم بـ ــإجـ ــراءات
الحجر الطوعي ،في الوقت الذي أعادت
فيه غالبية األنشطة االقتصادية للعمل،
مفسحة الـمـجــال أمــام الـمــزيــد مــن أشكال
االزدحام الشديد.

طيب ليش
الحكومة بتقدر
تحجر ع الكورونا
بالنهار بس صعب
عليها بالليل؟

تحذير الصحة والتفلت الحكومي
ما زالت وزارة الصحة تحذر من الوباء،
فقد ورد عبر صفحتها الرسمية بتاريخ
 2020/5/14م ــا ي ـل ــي« :ت ـن ــاش ــد وزارة
ال ـص ـحــة األخ ـ ــوة ال ـمــواط ـن ـيــن ب ـض ــرورة
عدم التهاون بتعليمات التباعد الجسدي
وق ــواع ــد ال ـن ـظــافــة وال ـس ـع ــال وال ـع ـطــاس
وع ـ ـ ــدم خ ـ ـ ــروج ال ـم ـس ـن ـي ــن والـ ـم ــرض ــى
ال ـمــزم ـن ـيــن م ــن ال ـم ـنــزل وت ــواج ــده ــم فــي
األماكن المزدحمة إال للضرورة».
ك ـمــا تـسـتـمــر ت ـح ــذي ــرات مـنـظـمــة الـصـحــة
الـعــالـمـيــة مــن تـخـفـيــف إجـ ــراءات الــوقــايــة
وال ـع ــزل االج ـت ـمــاعــي ،بــاعـتـبــار ان خطر
الـ ــوبـ ــاء مـ ــا زال ق ــائـ ـمـ ـ ًا ،بـ ــل وم ـ ــا زالـ ــت
مــؤشــراتــه ال ـعــامــة بــارت ـفــاع ،فـقــد حــذرت
منظمة الـصـحــة الـعــالـمـيــة ،عـبــر المتحدثة
بــاســم المنظمة بـتــاريــخ  ،2020/5/15من

أن «جــائـحــة فـيــروس كــورونــا المستجد
«كوفيد »19-لم تبلغ بعد أسوأ مراحلها،
مرجحة أن الـعــدوى ستستمر فــي نشر
الفوضى بين الـنــاس» ،وذلــك بحسب ما
تداولته بعض وسائل اإلعالم.
بــال ـم ـقــابــل ،ف ـقــد ك ــان آخ ــر قـ ــرار حـكــومــي
بهذا الصدد يتضمن« :إلغاء حظر التنقل
المفروض بين المحافظات ،اعتبار ًا من
ص ـبــاح ي ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ـم ــواف ــق  19أي ــار
ول ـغــايــة  30م ـنــه ،وم ــع االلـ ـت ــزام بـحـظــر
التجول الليلي» ،وهــو مــا يعتبر خــارجـ ًا
عن المنطق.
ف ــواق ــع ال ـح ــال ي ـق ــول :إن االزدح ـ ــام خــال
ســاعــات الـنـهــار ،بـعــد ق ــرارات التخفيف من
إجراءات العزل والحظر ،يتجاوز كل حدود
الــوقــايــة واالح ـت ــراز ،بــل إن بــؤر االزدح ــام
مــن الـسـهــل اع ـت ـبــارهــا بـ ــؤر ًا الن ـت ـشــار كــافــة
األمراض ،وليس الكورونا فقط!.
غياب السبب الصحي
ج ــرى ت ـن ــاول ف ـكــرة «اس ـت ـم ــرار الـحـظــر
الـلـيـلــي» عـلــى ألـسـنــة الـمــواطـنـيــن بشكل
تهكمي من خــال بعض الـعـبــارات ،مثل:
«ي ـع ـنــي ال ـك ــورون ــا ب ـنــام بــال ـن ـهــار وبـفـيــق
بالليل» ،أو« :طيب ليش الحكومة بتقدر
تحجر ع الـكــورونــا بــالـنـهــار ،بــس صعب
عـلـيـهــا بــالـلـيــل؟» ،وغـيــرهــا مــن الـعـبــارات
التهكمية األخرى.
ولـعــل األكـثــر قــربـ ًا لـلـقـبــول الـمـنـطـقــي في
استمرار هذا اإلجراء ،فهو أن االستمرار

بالحظر المسائي والليلي أسبابه ليست
صحية بحتة ،بدليل تخفيف االجــراءات
بـشـكــل كـبـيــر ن ـهــار ًا ،وقــد تـكــون ألسـبــاب
وغــايــات أخ ــرى ،فـمــا هــي هــذه األسـبــاب
ول ـم ــاذا؟ فـهــو بـعـهــدة الـحـكــومــة صــاحـبــة
القرار والمتمسكة به!.
إمكانات متواضعة
يـعـتـبــر ال ـن ـظــام ال ـص ـحــي لــدي ـنــا م ــن األنـظـمــة
الصحية الـمـتــواضـعــة ،بــل والضعيفة بحسب
ت ـق ـي ـيــم م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ،وواقـ ــع
ال ـح ــال ي ـق ــول :إن وزارة ال ـص ـحــة م ــا زال ــت
تـسـجــل الـمــزيــد مــن أع ــداد الـمـصــابـيــن ،بــرغــم
قلتها ومـحــدوديــة أمــاكــن رصــدهــا ،كـمــا تقوم
ب ـ ــإج ـ ــراءات ال ـح ـج ــر ع ـل ــى ب ـع ــض ال ـح ــاالت
المشكوك بها ،حيث يصار إلى حجر الحاالت
ال ـم ـص ــاب ــة ب ـغ ــاي ــة االسـ ـتـ ـشـ ـف ــاء ،والـ ـحـ ــاالت
المشتبه بها للتأكد من اإلصابة من عدمها.
ل ـك ــن ح ـت ــى فـ ــي أمـ ــاكـ ــن ال ـح ـج ــر يـ ـب ــدو أن
اإلج ـ ـ ــراءات ال ـخ ــاص ــة ب ــال ــوق ــاي ــة ف ـي ـهــا دون
الـمـسـتــوى الـمـطـلــوب ،ولـعــل مــا تــم تسريبه
وتــوثـيـقــه مــؤخــر ًا مــن أحــاديــث وص ــور ،عبر
وسائل التواصل االجتماعي وتداولته بعض
وسائل االعالم ،مثا ًال صغير ًا عن ذلك.
وال ـســؤال الـهــام بـعــد كــل ذلــك :هــل يكفي
الـتـعــويــل عـلــى الـثـقــة بــالـمــواطــن مــن أجــل
االل ـت ــزام ب ــإج ــراءات ال ـع ــزل االجـتـمــاعــي
والحجر الطوعي ،لــدرء مخاطر انتشار
ال ــوب ــاء ،ب ـعــد ك ــل ق ـ ــرارات الـتـخـفـيــف مــن
إجراءات العزل والحظر؟.
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فيسبوكيات

نفتتح فيسبوكيات هذا األسبوع ببوست
تهكمي م ـتــداول عــن فـيــروس الـكــورونــا،
والتخبط بالتعليمات والمعلومات حوله،
يقول البوست:
• «وق ــت قــالــوا بــالـصـيــف بـيـمــوت لحالو
كان قصدهم الفيروس وال المواطن؟.
ح ــول الـخـبــر ال ـم ـتــداول عــن ل ـســان مــديــر
الـ ـصـ ـي ــان ــة ف ـ ــي مـ ـح ــاف ــظ دم ـ ـشـ ــق ح ــول
استمرار صيانة أحياء دمشق والتزفيت
ل ـي ـ ًا ،وبـ ــأن أع ـم ــال ال ـص ـيــانــة ت ـش ـمــل كــل
الـقـطــاعــات ،ولــن يـبـقــى ش ــارع فــي مدينة
دم ـش ــق م ــن دون ت ــزف ـي ــت ،ع ـلــق بـعــض
المواطنين بما يلي:
• «ترقيع وليس تزفيت؟».
• «ص ــدق ــون ــا ف ــي ح ـ ــارات م ــن أرب ـع ـيــن
سنة مش مزفتة كلها حفر وجــور وقت
الـمـطــر ال ـنــاس بـتـتـعــذب بـيـجــوا بـيــرقـعــوا
ترقيع وقت بيحفروا مشان الكهرباء أو
الـهــاتــف مــا بـيــزفـتــوا بـشـكــل كــامــل وحــالــة
يرثى لها».
حـ ـ ــول الـ ـخـ ـبـ ــر م ـ ــن صـ ـفـ ـح ــة ال ـح ـك ــوم ــة
الـمـتـضـمــن« :اس ـت ـن ــاد ًا إل ــى ع ــرض قــدمــه
وزي ـ ــر ال ـص ـح ــة ال ــدكـ ـت ــور ن ـ ــزار ي ــازج ــي
وافــق مجلس ال ــوزراء على رفــع الحظر
الـمـفــروض على منطقة السيدة زيـنــب»،
علق بعض المواطنين بما يلي:
• «رفعو الحظر الليلي النو بدون فائدة
وعامل زحمة خالل النهار».
• «شــو رايـكــن تلغو الحظر حــاج بكفي
حظر».
حول الخبر الوارد على صفحة الحكومة
والذي يتضمن« :استمرار إغالق المنافذ
الحدودية مع إمكانية اللجوء الى فرض
«حـظــر الـتـجــول ال ـتــام» تـبـعـ ًا للمتغيرات
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـف ـي ــروس ،مـ ـج ــدد ًا تــأك ـيــده
عـلــى أهـمـيــة الــوعــي مــن قـبــل الـمــواطـنـيــن
والـ ـتـ ـص ــرف ب ــأع ـل ــى درج ـ ـ ــات ال ـح ــرص
والمسؤولية لناحية االلتزام باشتراطات
السالمة الصحية خارج المنزل وداخله»،
علق بعض المواطنين بما يلي:
• «الكورونا أرحم من هل األسعار».
• «اي تـصــدي لـكــورونــا والـنــاس ماتت
من الفقر يا محال كورونا خلص رحمونا
ل ــو ب ـت ـخــافــو ع ــاش ـع ــب ك ـن ـتــو سـتــأصـلـتــو
ال ـت ـج ــار ال ـف ـج ــار نـ ــاس ع ــم ت ـش ـحــد لـمـلــح
خافو اهلل».
«واهلل الحظر الليلي مالو فــايــدة ألن ما
حدا عم يتقيد فيه ع ناس وناس».
ح ــول حــديــث وزي ــر الـمــالـيــة عــن «إع ــادة
ال ـن ـظــر ف ــي ال ـس ـيــاســات الـضــريـبـيــة لـعــدم
انسجامها مع الواقع االقتصادي ووضع
نـ ـظ ــام ض ــري ـب ــي ج ــدي ــد وتـ ـع ــزي ــز نـســب
ش ــرائ ــح ال ـض ــرائ ــب ،ورفـ ــع ال ـحــد األدن ــى
ال ـم ـع ـفــى م ــن ال ـض ــري ـب ــة ،ورف ـ ــع س ـقــوف
الرواتب واألجور» ،علق البعض بالتالي:
• «رفـ ـعـ ــو ال ـ ــروات ـ ــب بـ ــس تـ ـك ــون مـثــا
%٣٠٠دون أن يحدث تضخم».
• «على أساس أجانا زياده  20000طار
مـنـهــا  8000ضــريـبــه ورس ــوم اهلل يستر
شو لجديد».
• «روح دورو على دكاكين الـفـســاد....
ع الـمـلـيــارديــريــة الـلــي نهبو الـبـلــد جايين
ت ــزي ــدو ال ـض ــرائ ــب ع ـلــى ال ـش ـعــب الـفـقـيــر
والمعتر».
ونـخـتــم مــع بــوســت تـهـكـمــي ح ــول واقــع
ارتـ ـفـ ــاعـ ــات األس ـ ـعـ ــار ال ـم ـت ـت ــال ـي ــة ،ي ـقــول
البوست:
• «صار فينا متل أهل الكهف طلعنا من
الحجر ونزلنا ع السوق لقينا المصاري
اللي معنا ما بيشتروا شي!».
وناقل الكفر ليس بكافر
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الشكاوى من ارتفاع أقساط المدارس الخاصة تتكرر سنوياً من ذوي الطالب ،كما تتكرر
معها التأكيدات الرسمية بعدم رفعها دون جدوى ،وقد أصبحت طرق االلتفاف التي
تتبعها المدارس الخاصة بغاية الحصول على المزيد من األرباح عبر فرض نفقات
إضافية بعناوين مبتدعة تحت مسمى الخدمات ،مستنزفة لجيوب هؤالء.

ǧمراسل قاسيون

ف ـب ـعــد إن ـه ــاء ال ـع ــام ال ــدراس ــي ال ـحــالــي لـطــاب
االن ـت ـق ــال ــي ،ون ـق ــل تــام ـيــذ وطـ ــاب ال ـص ـفــوف
االن ـت ـقــال ـيــة جـمـيـعـ ًا إل ــى ال ـصــف األع ـل ــى ب ــدون
ام ـت ـحــانــات ،اس ـت ـن ــاد ًا ل ـق ــرار ال ـح ـكــومــة حــرص ـ ًا
على سالمة وصحة الطالب ،أعلنت المدراس
الخاصة عن رفع األقساط ،بشكل غير رسمي،
بـنـســب م ـت ـفــاوتــة ،كـمــا طــالـبــت األه ــال ــي بــدفـعــة
لتثبيت تسجيل أبنائها للعام الــدراســي القادم
بمبالغ كـبـيــرة ،مــع مـنــح مهلة مـحــدودة لــذلــك،
وإال فيعتبر الطالب مستنكف ًا ويشطب اسمه
من قوائم المدرسة!.
تأجيل من أجل القوننة
والمشروعية فقط
وصـ ـل ــت الـ ـشـ ـك ــاوى ع ـل ــى مـ ــا يـ ـب ــدو ألس ـم ــاع
وزارة الـتــربـيــة ،فـقــد ص ــدر تـعـمـيــم بـحـســب ما
ورد ع ـلــى م ــوق ــع الـ ـ ــوزارة الــرس ـمــي ب ـتــاريــخ
 2020/5/7ي ـق ــول« :وزارة ال ـتــرب ـيــة تـطـلــب
مــن مــديــريــاتـهــا فــي الـمـحــافـظــات كــافــة إب ـ ـ ـ ــاغ
أصـحــاب الـمــؤسـســات التعليمية الـخــاصــة عــدم
زي ــادة األقـســاط الـسـنــويــة قـبــل الـحـصــول على
مــواف ـقــة ال ـ ــوزارة أصـ ــو ًال ت ـحــت طــائ ـلــة ات ـخــاذ
اإلجـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة ب ـحــق ال ـم ـخــالــف مـنـهــا،
ومساءلة المعنيين بــاإلشــراف عليها فــي حال
عدم إبالغهم عنها ،والتقيد بأحكام المادة /37/
مــن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي
رقم  /55/لعام  2004بالنسبة ألجور الخدمات
األخ ــرى والـمـيــزات اإلضــافـيــة ،بـمــا فيها أجــور
نقل الطلبة وثـمــن األلـبـســة والـكـتــب اإلثــرائـيــة،
ع ـلــى أن تُ ـع ـلــم ال ـمــؤس ـســة الـتـعـلـيـمـيــة الـخــاصــة
مديرية التربية ،وأولياء األمور بها سنوي ًا قبل
التسجيل ،ويعد حجب هذه المعلومات مخالفة
صــريـحــة تــوجــب ال ـم ـســاءلــة فــي ض ــوء ال ـمــواد
ذات ال ـص ـلــة ،وتــوج ـيــه أص ـح ــاب الـمــؤسـســات
التعليمية الخاصة الراغبين بــزيــادة أقساطهم
السنوية برفع مقترحهم للزيادة كموعد أقصاه

حتى تاريخ 2020/7/15م وال يتم النظر بأي
طلب بعد تاريخه».
ال ـت ـع ـم ـيــم أعـ ــاه ل ــم ي ـم ـنــع الـ ـم ــدارس ال ـخــاصــة
مــن زي ــادة األق ـســاط الـسـنــويــة ،أو قـيـمــة بــدل
الخدمات ،بل ربطها بموافقة مديريات التربية
مــن الـنــاحـيــة الـعـمـلـيــة ،وذلــك حـســب التعليمات
النافذة.
ب ـم ـع ـنــى آخـ ــر ،إن الـ ــزيـ ــادة قــائ ـمــة وسـتـصـبــح
م ـشــروعــة ،لـكــن رب ـمــا ج ــرى تــأجـيــل ال ـبــت بها
لحين استكمال اإلج ــراءات القانونية الخاصة
بها من أجل شرعنتها ،ليس إال!.
مزيد من األرباح الصافية
أثـ ــار ذوو ال ـط ــاب أي ـض ـ ًا م ــوض ــوع تـكـبــدهــم
أقساط الفصل الثاني من العام الدراسي لهذا
الـعــام ،مــع نفقات الـخــدمــات خــال هــذا الفصل،
دون جـ ـ ــدوى ،ف ـق ــد ت ــوق ـف ــت الـ ــدراسـ ــة خ ــال
كامل الفصل الثاني تقريب ًا ،ما يعني أن غالبية
ال ـم ـبــالــغ ال ـم ـســددة م ــن قـبـلـهــم أص ـب ـحــت رب ـح ـ ًا
صــافـيـ ًا اسـتـفــاد مـنــه أص ـحــاب ه ــذه ال ـمــدارس،
وه ــو مــا لــم ي ـصــدر بـشــأنــه أي ش ــيء رسـمــي،
باستثناء ربما ما صرح به مدير تربية حمص،
بحسب بعض وســائــل اإلعــام منذ عــدة أيــام،
بقوله« :الطالب غير ملزم بدفع ما تبقى عليه
من ذمة مالية عنأجور النقل وباقي الخدمات
وال ـم ـي ــزات اإلض ــاف ـي ــة األخ ـ ــرى خـ ــال تــوقــف
الدوامالمدرسي ،وله الحق باسترداد ما تبقى
من قيمة هذه الرسوم خالل فترة التوقف في
حال كانت مستوفاة».
أما عن القسط ،فلم يتم التطرق له ال من قريب
وال من بعيد! مع األخذ بعين االعتبار أن هذه
المبالغ سبق أن تم تسديدها قبل بداية الفصل
الثاني من قبل ذوي الطالب.
بالمقابل ،فقد أعلنت بعض المدارس الخاصة
أن ـه ــا س ـت ـقــوم ب ـخ ـصــم ق ـي ـمــة ال ـم ــواص ــات عــن
الشهر الرابع والخامس فقط ،وتحويلها كدفعة
مواصالت للعام القادم لمن يرغب باالستمرار،
وفي حال عدم الرغبة يُعاد المبلغ نقد ًا.

توقفت الدراسة
خالل كامل الفصل
الثاني تقريباً ما
يعني أن غالبية
المبالغ المسددة
أصبحت ربحاً صافياً
استفاد منه أصحاب
المدارس

www.kassioun.org

تصريح واستياء
طال المدارس الحكومية
أثـ ــار ت ـصــريــح م ـع ــاون وزيـ ــر ال ـتــرب ـيــة عـبــر
إح ــدى اإلذاع ـ ــات الـمـحـلـيــة خ ــال األس ـبــوع
الـ ـم ــاض ــي م ــوج ــة اسـ ـتـ ـي ــاء مـ ــن ق ـب ــل ذوي
ال ـط ــاب ،ف ــي الـ ـم ــدارس ال ـعــامــة وال ـخــاصــة
على حد سواء ،حيث قال في معرض رده
على الشكاوى من ارتفاع أقساط المدارس
ال ـخ ــاص ــة« :ي ـج ــب ال ـت ـم ـي ـيــز ب ـي ــن األق ـس ــاط
والخدمات التي تقدمها المدارس الخاصة..
ومن ال يريد أن يدفع ..فليأتي إلى المدارس
الحكومية».
ف ــذوو ال ـطــاب فــي ال ـمــدارس الـخــاصــة ،الــذيــن
ي ـع ــان ــون س ـن ــوي ـ ًا مـ ــن ارت ـ ـفـ ــاع أقـ ـسـ ــاط ه ــذه
ال ـ ـمـ ــدارس ،اع ـت ـب ــروا هـ ــذا ال ـت ـصــريــح بـمـثــابــة
إطالق يد هذه المدارس على مستوى تحديد
أقساطها وبدالت خدماتها ،بل مع الصمت على
كل أشكال وأوجــه االستغالل التي يتعرضون
لها سنوي ًا.
بالمقابل ،فقد ُفتحت قريحة ذوي الطالب في
المدارس الحكومية على واقع هذه المدارس
الـمـتــردي ،والـتــي تُــوجــت بمضمون التصريح
أعــاه الــذي يُـقــر بــدونـيــة ال ـمــدارس الحكومية
ع ــن ال ـخ ــاص ــة ،وكـ ــأن ص ــاح ــب ال ـت ـصــريــح غـيــر
معني بـهــذا الـتــردي وغـيــر مـســؤول مــع غيره
من المسؤولين في الوزارة ،بل وفي الحكومة،
عمّا آل إليه الحال في المدارس الحكومية من
تراجع على كافة المستويات!.

بوابات الخصخصة
مـ ــع ال ـت ــأك ـي ــد ط ـب ـع ـ ًا ع ـل ــى أه ـم ـي ــة الـ ـمـ ــدارس
الـحـكــومـيــة وض ــرورة دوره ــا ،وعـلــى مجانية
التعليم والتمسك به ،إال أن الترهل والتردي
الـمـسـتـمــر فــي ه ــذه ال ـم ــدارس يـعـتـبــر الـبــوابــة
الـتــي تعبر مــن خــالـهــا سـيــاســات الخصخصة
ال ـجــاريــة عـلــى الـعـمـلـيــة الـتـعـلـيـمـيــة ،وت ـبــررهــا،
اعـتـبــار ًا مــن أجــور الـمــدرسـيــن ،م ــرور ًا بتعداد
ال ـطــاب فــي الـشـعــب الـصـفـيــة ،ولـيــس انـتـهــا ًء
بالمناهج المقرة ،وما بينها جميع ًا من أشكال
تـ ــراخـ ــي وم ـح ـس ــوب ـي ــة وف ـ ـسـ ــاد ،وق ـ ــد سـبــق
لقاسيون أن سلطت األضــواء على تفاصيلها
مــن خــال الكثير مــن الـمــواد خــال السنوات
الماضية.
فــإذا كانت الـمــدارس الخاصة حِـكــر ًا على أبناء
األث ــري ــاء خ ــال ع ـق ــود ســاب ـقــة ،ف ـقــد أصـبـحــت
مـ ـ ــاذ ًا ألبـ ـنـ ــاء شـ ــرائـ ــح أخ ـ ــرى فـ ــي ظـ ــل ه ــذا
التراجع والتردي ،لذلك تزايدت بداية معدالت
ال ـل ـجــوء ل ـل ــدروس ال ـخ ـصــوص ـيــة ،وم ــا زال ــت،
حتى وصل األمر للحاجة لهذه الدروس على
م ـس ـتــوى ط ــاب ال ـح ـل ـقــة األول ـ ــى م ــن الـتـعـلـيــم
األس ــاس ــي ،والح ـق ـ ًا ت ــزاي ــدت أع ــداد ال ـمــدارس
الـخــاصــة لتستقطب الـمــزيــد مــن الـبــاحـثـيــن عن
مالذات تعليمية أفضل ،كما ارتفعت مستويات
اسـ ـتـ ـغ ــالـ ـه ــا ،وكـ ــذلـ ــك اخ ـت ـل ـف ــت م ـس ـتــويــات ـهــا
وســويــات ـهــا أيـ ـضـ ـ ًا ،ب ـح ـيــث أص ـب ــح االس ـت ـغــال
مـتـشـعـبـ ًا فــي هــذه ال ـمــدارس ،مــع شــرعـنــة هــذا
االستغالل من الناحية العملية.

أقساط فلكية

فيما يلي بعض األرقام المتداولة ،بحسب ذوي بعض الطالب ،كأقساط سنوية مطلوبة
عن العام الدراسي القادم في مدينة دمشق كمثال:
إحدى المدارس في منطقة باب شرقي كان قسطها لهذا العام  235ألف ليرة وذلك ،وقد
أصبح للعام القادم  450ألف ليرة وذلك لطالب الحلقة األولى ،بدون مواصالت.
مــدرســة أخــرى فــي مـشــروع دمــر حــددت القسط الـسـنــوي بمبلغ  490ألــف لـيــرة ،وذلــك
لطالب التحضيري ،متضمن ًا اللباس والكتب فقط دون مواصالت ،أما طالب االبتدائي
فقد بلغ القسط الخاص بهم مبلغ  650ألف ليرة.
إح ــدى ال ـمــدارس فــي منطقة بــاب تــومــا ح ــددت قسطها الـسـنــوي لـلـعــام ال ـقــادم للمرحلة
اإلعدادية بمبلغ  250ألف ليرة ،بدون مواصالت وكتب وغيره.
إحدى روضات األطفال في منطقة المزة حددت قسطها السنوي للعام القادم بمبلغ 225
ألف ليرة ،بدون مواصالت ،وقد كان العام الحالي  140ألف ليرة.
وعــن مــدارس النخبة ذات الـنـجــوم ،فقد تــراوحــت أقساطها بين  900 -675ألــف ليرة،
بدون مواصالت وكتب وخدمات.

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  966اإلثنين  18أيار 2020

www.kassioun.org

ساحة الميسات في العاصمة ..اإلهمال واالضطرار للتجميل

11

بدأت محافظة دمشق خالل األسابيع
القليلة الماضة بعملية تحسين
وتجميل لساحة الميسات ،وال شك
أن أبناء المدينة وسكانها والقادمين
إليها يستحقون أن يتمتعوا بالمشاهد
الجمالية للساحات والحدائق فيها ،وأن
ينتعشوا بأشجارها وهوائها ومائها،
كما ال شك أن االهتمام بالساحات
والحدائق عبر زيادة أعداد األشجار فيها
له انعكاسات بيئية إيجابية إضافية
أيضاً.
ǧنوار الدمشقي

ل ـكــن ال ـم ـقــارنــة ال ـتــي ت ـب ــادرت ألذه ـ ــان سـكــان
المنطقة كانت مع حديقة السبكي التي ال تبعد
عن ساحة الميسات كثير ًا ،من حيث اإلهمال
ال ــذي نــالـتــه خ ــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،بــرغــم ما
صرف عليها من أجل «تحسينها» و«تجميلها»
خالل السنين القريبة الماضية ،بعد الكثير من
الشد والجذب الذي أحالها لفترة من الفترات
إلى صحراء قاحلة ،وكذلك المقارنة مع الكثير
مــن ال ـحــدائــق وال ـســاحــات الـعــامــة األخ ــرى في
العاصمة.
االختالف بسيط
والخشية من استمرار اإلهمال
ب ـح ـســب ب ـع ــض س ـك ــان ال ـم ـن ـط ـقــة ،ف ـق ــد ب ــدأت
عمليات «التجميل» في ساحة الميسات ،عبر
نـبــش وتـجــريــف تــرابـهــا بــدايــة ،وال ــذي تــرافــق
مــع إزالــة بعض األشـجــار منها تمهيد ًا للعملية
«التجميلية» الـمــرتـقـبــة ،ثــم تــم إحـضــار كميات
من التراب اإلضافية ،حيث ظهرت في الساحة
بـعــض الـهـضــاب الـتــرابـيــة المنخفضة الـمــوزعــة
عـلــى أطــراف ـهــا وبــوسـطـهــا ،ثــم تــا ذل ــك زراع ــة
العديد مــن األشـجــار والنباتات المختلفة على
جــوانـبـهــا وبــداخـلـهــا ،مــع إع ــادة إح ـيــاء مرجها
العشبي ،بعد إعادة تأهيل مرشات الماء فيها،
وقد استمرت هذه العمليات على مدار أسابيع،
ومن خالل العديد من الورشات.

النتيجة المبدئية بحسب سـكــان المنطقة ،أن
الـمـشـهــد ال ـع ــام رب ـمــا أص ـبــح أج ـمــل م ــن خــال
الـتـنــوع الـشـجــري والـنـبــاتــي ال ــذي تــم إحـيــائــه
في الساحة ،برغم أن االختالف لم يكن كبير ًا،
بــاسـتـثـنــاء الـهـضــاب الـتــرابـيــة الـتــي تــم إدخــالـهــا
على بنية الحديقة ولــم تكن مــوجــودة سابق ًا.
وهؤالء قالوا :إن حديقة الساحة تعتبر كبيرة
ن ـس ـب ـي ـ ًا بــال ـم ـقــارنــة م ــع غ ـيــرهــا م ــن ال ـســاحــات
العامة في العاصمة ،وكانت بحاجة للمزيد من
االهتمام ليس إ ّال.
فـقــد سـبــق أن ك ــان فـيـهــا ال ـعــديــد مــن األش ـجــار
وال ـن ـبــاتــات والـ ــورود وال ـغ ـطــاء الـعـشـبــي ،لكن
اإلهمال أدى إلى موات بعض أشجارها ،وإلى
يباس جزء كبير من مرجها األخضر ،وهو ما
سجلوا خشيتهم منه مع مــرور الوقت ،بحال
استمر اإلهـمــال بعد عملية التجميل األخيرة،
خاصة وأنهم سبق أن شهدوا ما حل بحديقة

كم كلفت عملية
التجميل لهذه
الساحة ومن هي
الجهة المستفيدة
من كتلة اإلنفاق
المصروفة عليها؟

الـسـبـكــي مــن ت ــردٍ بـعــد عـمـلـيــات الـتـجـمـيــل لـهــا،
بسبب اإلهمال وعدم المتابعة ،كما سبق وأن
ش ــاه ــدوا نـتــائــج اق ـتــاع األش ـج ــار مــن منصف
شــارع بـيــروت وســط الـعــاصـمــة ،والـبــدائــل من
األشـجــار المثمرة (حمضيات وأشـجــار زينة)
الـتــي تــم زراعـتـهــا عــوضـ ًا عـنـهــا ،والـتــي لــم تعد
موجودة بغالبيتها!.
أسئلة تفرض نفسها
لـ ــن ن ـق ـل ــل مـ ــن ض ـ ـ ــرورة االهـ ـتـ ـم ــام ب ـج ـمــال ـيــة
الساحات والحدائق ،وبالغطاء النباتي عموم ًا،
سواء في العاصمة أو أية مدينة أخرى ،كما لن
نبخس الجهود المبذولة حقها طبع ًا ،لكن ال بد
من طرح بعض األسئلة الهامة:
أل ـ ـيـ ــس م ـ ــن األج ـ ـ ـ ــدى اس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار االهـ ـتـ ـمـ ــام
بالحدائق والساحات ،بد ًال من تركها لإلهمال،

واالضـ ـ ـط ـ ــرار ل ــدف ــع ت ـك ــال ـي ــف ع ـل ــى ص ـيــان ـت ـهــا
وتحسينها الحق ًا؟.
كــم سـتـكـلــف عـمـلـيــات الـتـجـمـيــل الــاحـقــة بـحــال
استمرار اإلهمال؟
م ـ ــاذا ل ــو ت ــم ت ــوظ ـي ــف ال ـت ـكــال ـيــف ال ـم ـصــروفــة
عـلــى عـمـلـيــات الـتـجـمـيــل والـتـحـسـيــن للساحات
وال ـح ــدائ ــق ،ب ـحــال ت ــم الـمـحــافـظــة عـلـيـهــا ،عـلــى
مجاالت خدمية أخرى في العاصمة؟.
كـ ــم ك ـل ـف ــت ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـج ـم ـيــل لـ ـه ــذه ال ـس ــاح ــة،
ومــن هــي الـجـهــة المستفيدة مــن كتلة اإلنـفــاق
المصروفة عليها؟.
أخير ًا ،ربما ال يسعنا إال أن ننتظر عدة أشهر
لنرى النتائج النهائية لعملية التجميل ،عسى
تـحـقــق الـتـكــالـيــف ال ـم ـصــروفــة عـلـيـهــا ال ـجــدوى
منها ،وال تضيع هبا ًء بفعل اإلهـمــال ،بانتظار
متعهدين ومستفيدين جدد!.

موسم الحشرات والتعامل المتأخر معها
بدأت درجات الحرارة
باالرتفاع ،وبدأ معها
ظهور الحشرات
الموسمية وتزايدها
كما كل صيف ،مع ما
يرافقها من معاناة،
وما يصاحبها من لدغات
وأحياناً أمراض ،وخاصة
على مستوى األطفال.

وكما كل موسم أيضا تظهر الجهات المسؤولة
ع ــن ال ـم ـكــاف ـحــة ف ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــات وال ـب ـل ــدي ــات
وكأنها متفاجئة من الحشرات وتكاثرها بفصل
الصيف ،حيث تتأخر عمليات رش المبيدات
ال ـح ـشــريــة ،وتـقـتـصــر ،ب ـحــال ال ـق ـيــام ب ـهــا ،على
بعض األحياء دون سواها!.
حشرات تغزو المدن واألرياف
إض ــاف ــة ل ـل ـنــامــوس والـ ـب ــرغ ــش ،وغ ـي ــره ــا مــن
الحشرات ،الطائرة أو الزاحفة ،الصغيرة التي
تنشط مع ارتفاع درجات الحرارة خالل فصل
الصيف ،فقد غزت حشرة الخنفساء السوداء،
المسماة «كالوسوما» ،مجدد ًا هذا العام الكثير
من المدن واألرياف ،وبشكل كثيف أيض ًا ،وقد
تداول المواطنين الكثير من الصور التوثيقية
لهذه الحشرة بأعدادها الكبيرة.
وبرغم التجربة المسبقة لهذه الحشرة خالل
الـعــام الـمــاضــي ،وبــرغــم الـتـصــريـحــات الرسمية
م ــن ق ـبــل ب ـعــض االخ ـت ـصــاص ـي ـيــن ،ال ـتــي تـقــول
بأن هذه الحشرة ليست ضــارة ،وبــأن موسم
تكاثرها قصير ال يتجاوز األسبوعين ،وبأنها
مفيدة للتوازن البيئي ،إال أن كل ذلك لم يشكل
عامل اطمئنان للمواطنين ،خاصة أن أعدادها
كـبـيــرة ،وتـتـسـلــل إل ــى داخ ــل ال ـب ـيــوت ،نــاشــرة
الذعر والرعب ،وخاصة لدى األطفال.
كما انتشرت حشرة مشابهة هذا العام ،لكنها

أصـغــر حـجـمـ ًا مــن الخنفساء ال ـســوداء ،وأيـضـ ًا
كــانــت بـكـثــافــة عــدديــة عــال ـيــة ،وق ــد ظ ـهــرت في
بـعــض ال ـمــدن واألريـ ــاف أي ـض ـ ًا ،وتـسـلـلـهــا إلــى
داخــل الـبـيــوت ،حيث تجذبها األض ــواء ،أسهل
من الخنفساء السوداء نظر ًا لصغر حجمها.
ال برامج استباقية للمكافحة الحشرية
المحافظات والـبـلــديــات كــان تجاوبها متأخر ًا،
كما جــرت الـعــادة ،على مستوى وضــع برامج
المكافحة الالزمة بمواجهة الغزو الحشري مع
بداية فصل الصيف ،علم ًا أنه من المفترض أن
تكون هذه البرامج موضوعة مسبق ًا ،كي تنفذ
ويُـعـمــل بـهــا بـشـكــل اسـتـبــاقــي ،وقـبــل الــوصــول
لمرحلة الغزو الحشري بــاألعــداد الكبيرة كما
ج ــرى ه ــذا ال ـع ــام ،وال ـع ــام ال ـمــاضــي ،وخــاصــة
بالنسبة للخنفساء السوداء.
فقد قامت محافظة دمشق على سبيل المثال
بــأع ـمــال رش ال ـم ـب ـيــدات ال ـح ـشــريــة ،الـ ــرذاذي
والـضـبــابــي ،فــي بـعــض الـمـنــاطــق واألح ـيــاء في
الـمــديـنــة ،خ ــال األس ـبــوع ال ـمــاضــي ،لـكــن هــذه
األع ـمــال لــم تـشـمــل كــافــة األح ـيــاء ،كـمــا لــم تكن
بالكم الكافي بحيث يتم التخلص من الحشرات
أو التخفيف منها ،حتى في األحياء المستهدفة
من عمليات الرش.
ث ــم أع ـل ـنــت ال ـم ـحــاف ـظــة ع ــن بــرنــامــج أسـبــوعــي
ل ــرش ال ـم ـب ـي ــدات ،وذلـ ــك اع ـت ـب ــار ًا م ــن تــاريــخ

 ،2020/5/17ع ـل ــى أن ي ـش ـمــل ك ــاف ــة أح ـي ــاء
الـمــديـنــة ،صـبــاحـ ًا وم ـســا ًء ،ومـتـضـمـنـ ًا الـحــدائــق
العامة وحــول ضفاف األنـهــر ،كما عممت رقم
هاتف من أجل تلقي شكاوى المواطنين بهذا
الصدد أيض ًا ،وما علينا إال أن ننتظر ونراقب
مع المواطنين تنفيذ برنامج المكافحة المزمع.
ب ـج ـم ـيــع األحـ ـ ـ ــوال ف ـق ــد ظ ـه ــر ت ــأخ ــر فــاع ـل ـيــة
ال ـم ـح ــاف ـظ ــات والـ ـبـ ـل ــدي ــات ب ـم ــواج ـه ــة ال ـغ ــزو
الحشري مع مطلع فصل الصيف الحالي ،هذا
الــذي لم يعد نوع ًا من المفاجأة بسبب التغير

المناخية بل أصبح يأخذ طابع النمط السنوي
الــواجــب إدراج ــه فــي الـمـهـمــات الـمــوسـمـيــة ،مع
األخذ بعين االعتبار أهمية وضرورة المكافحة
الـحـشــريــة فــي الــوقــت الــراهــن ،نـظــر ًا للظروف
الصحية الخاصة المرتبطة بالكورونا ونظام
الحجر والحظر المطبق.
فإذا كانت محافظة دمشق قد تأخرت بوضع
بــرنــام ـج ـهــا لـمـكــافـحــة ال ـح ـش ــرات ب ـه ــذا الـشـكــل
وهــي الـعــاصـمــة ،فكيف الـحــال مــع بــرامــج بقية
المحافظات والبلديات؟
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تستمر حالة عدم االستقرار في سوق النفط العالمية ،ويتوقع البعض أن تصبح هذه سمتها العامة ،األمر الذي يفتح الباب واسعاً على مصير منظومة (البترودوالر)
وبالتالي ،على الموقع العالمي للدوالر ذاته! فجميع األسس التي قام عليها البترودوالر تهتز ،واألزمة الحالية هي انكشاف لجملة تناقضات تتفاعل منذ مطلع األلفية
على األقل...

(البترودوالر) منظومة الهيمنة األمريكية على النفط...

األسس تهتز والبدائل ُتْبنى
ما هي منظومة
البترودوالر ،وما
هي أسسها ،ث ّم ما
المتغيرات األساسية
التي تهدد استمرارية
هذه المنظومة
والتحديات التي تقف
في وجه بدائلها؟!

ǧعشتار محمود

أو ًال :ما هو (البترودوالر)؟
يــرتـبــط مصطلح ال ـب ـتــرودوالر بتسعير
ال ـن ـف ــط ال ـع ــال ـم ــي ب ـ ــال ـ ــدوالر األم ــري ـك ــي
األم ــر ال ــذي ب ــدأ ف ــي خـمـسـيـنــات ال ـقــرن
الـعـشــريــن ،وال ـب ـتــرودوالر هــو ببساطة
كـتـلــة ال ـ ــدوالر ال ـنــاج ـمــة ع ــن ب ـيــع الـنـفــط
عــالـمـيـ ًا ،أمــا منظومة الـبـتــرودوالر التي
أساسها تجارة النفط العالمي بالدوالر
فهي أعقد من هذا...
إنها بنية متكاملة مــن العالقات الدولية
ال ـنــاج ـمــة ع ــن ت ــراب ــط (ن ـف ــط -دوالر)،
ورب ـم ــا يـمـكــن أن نـخـتـصــرهــا ف ــي ثــاثــة
محاور:
األول واألهــم :هو االتفاقات والعالقات
السياسية االقـتـصــاديــة والعسكرية بين
ال ـك ـتــل األس ــاس ـي ــة ت ــاري ـخ ـي ـ ًا ف ــي ســوق
النفط من كبار المنتجين والمستهلكين.
وب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى الـ ـ ــوزن األم ــري ـك ــي
فـ ــي (ال ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط) والـ ـع ــاق ــات
األمـ ــريـ ـكـ ـيـ ــة -الـ ـسـ ـع ــودي ــة عـ ـل ــى وج ــه
التحديد.
وثاني ًا :بنية من مؤسسات إدارة قطاع
الـطــاقــة عـلــى الـمـسـتــوى الـعــالـمــي أنشأها
ال ـغ ــرب .وثــال ـث ـ ًا :آل ـيــات تـسـعـيــر الـنـفــط
ال ـعــال ـمــي ،ح ـيــث ي ـظ ـهــر ح ـجــم الـتـشــابــك
الكبير بين قطاع الـمــال وســوق النفط.
وتتضح محاور المنظومة أكثر بالعودة
إل ــى بـعــض مـفــاصــل نـشــأتـهــا وتــرسـخـهــا
خالل خمسين عام ًا...
نشأة البترودوالر
العالقات السعودية -األمريكية
ترتبط نشأة الـبـتــرودوالر باالتفاقيات
السعودية األمريكية مطلع السبعينات،
وهـ ـ ـ ــي الـ ـ ـت ـ ــي رسـ ـ ـخ ـ ــت عـ ـمـ ـلـ ـيـ ـ ًا هـ ــذه
الـمـنـظــومــة ،ول ـكــن يُـعـيــد الـبـعــض نـشــأة
البترودوالر إلى عام  ،1945واللقاء بين
روزفلت والملك عبد العزيز بعد الحرب
العالمية الـثــانـيــة ،وبـعــد اتـفــاقـيــة بريتون
وودز ع ـنــدمــا أص ـبــح ال ـ ــدوالر الـمـغـطــى
بالذهب عملية التداول العالمية.
فـ ـه ــذه ال ـم ــرح ـل ــة الـ ـت ــي شـ ـه ــدت تـثـبـيــت
األقـ ـ ـ ـ ــدام األمـ ــريـ ـكـ ـيـ ــة ف ـ ــي ال ـس ـع ــودي ــة
وج ـم ـلــة ات ـفــاق ـيــات عـسـكــريــة وسـيــاسـيــة
واقـتـصــاديــة ،تعتبر منشأ الـبـتــرودوالر
حيث أصبح النفط متداو ًال بالدوالر مع
التراجع البريطاني.
ف ــي عـ ــام  1971ومـ ــع ال ـت ــراج ــع الـكـبـيــر
فــي سـعــر ال ــدوالر عــالـمـيـ ًا وفــك ارتـبــاطــه
بالذهب ،خسرت الــدول النفطية الكثير
مــن قـيـمــة إيــرادات ـهــا الـنـفـطـيــة ،وطــرحــت
أط ــراف فــي أوب ــك تسعير الـنـفــط بعملة
أخـ ــرى غ ـيــر ال ـ ــدوالر ،وع ـقــب االرت ـف ــاع
الكبير في أسعار النفط في عام ،1973
عــاد األمــريـكـيــون ليثبتوا تسعير النفط
بـ ــالـ ــدوالر ع ـب ــر اتـ ـف ــاق ــات م ـب ــاش ــرة مــع
الـسـعــوديــة فــي عــام  ،1974قــادهــا وزيــر
الـخــارجـيــة األمــريـكــي كيسنجر تضمنت
عملي ًا :ضمان استمرارية تسعير النفط

ب ــال ــدوالر ،واس ـت ـخــدم فــوائــض ال ــدوالر
ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد األم ــريـ ـك ــي س ـ ــواء عـبــر
االت ـفــاق ـيــات االق ـت ـصــاديــة م ــع ال ـشــركــات
األمريكية لشراء السلع من تكنولوجيا
وص ـنــاعــات وأس ـل ـحــة وغ ـيــرهــا ،أو عبر
إع ـ ــادة ت ــدوي ــر ف ــوائ ــض الـ ـبـ ـت ــرودوالر
السعودية لتستخدم في السوق المالية
األمريكية وسندات الخزينة الحكومية.
ب ـ ـهـ ــذه االت ـ ـف ـ ــاق ـ ــات تـ ـغـ ـط ــي ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة طباعة دوالرهــا بالهيمنة على
تجارة النفط الدولية ،وأيض ًا باستهالك
فوائض النفط في االقتصاد األمريكي،
وأص ـب ــح ن ـمــط ال ـعــاقــة ب ـيــن الـسـعــوديــة
والـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة م ـ ـح ـ ــدد ًا لـ ــدول
مجلس التعاون الخليجي ،وعموم دول
أوبـ ــك األخ ـ ــرى ال ـم ـن ـت ـجــة ل ـل ـن ـفــط ن ـظــر ًا
لـلـهـيـمـنــة األمــري ـك ـيــة عـلــى عــوائــد الـنـفــط
السعودية ،والوزن السعودي األهم في
منظمة أوبك.
أم ــا مــا ال ــذي تـقــدمــه ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
للسعودية بــالـمـقــابــل؟ عملي ًا ال شــيء...
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ع ــرض ــت عــرض ـهــا
ه ــذا م ـقــابــل (ض ـم ــان ال ـح ـمــايــة) لـلـنـظــام
السعودي ،األمر الذي يعني عملي ًا (عدم
اإلضرار).
المؤسسات والتسعير وترسيخ الهيمنة
إن الــوصــول إلــى اتفاق السبعينات بين
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وال ـس ـعــوديــة كــانــت
ل ــه أس ــس مــوضــوع ـيــة ،فـعـمـلـيـ ًا ل ــم تـكــن
هـنــالــك عـمـلــة أخ ــرى ق ــادرة عـلــى تــأمـيــن
السيولة الكافية لسوق تداول النفط في
الـسـبـعـيـنــات وال ـتــي بـلـغــت  %20-15من
مجمل التجارة الدولية ،والطرح البديل
لربط النفط بسلة عمالت لم يكن قاب ًال
لـلـعـيــش فــي ظــل الـهـيـمـنــة الـمــوضــوعـيــة،
ليس فقط للدوالر بل للواليات المتحدة
في حينها بوزنها االقتصادي في سوق
ال ـن ـفــط ،حـيــث كــانــت ال ـم ـس ـتــورد األك ـبــر
عالمي ًا بال منازع ،وأبعد من ذلك عوامل
قــوتـهــا األخ ــرى اقـتـصــاديـ ًا وتـكـنــولــوجـيـ ًا
وسياسي ًا.
ل ـق ــد ث ـب ـت ــت ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ه ــذه
الهيمنة على سوق النفط عبر منظومة
إدارة الطاقة العالمية ،أو ما يسمى نظام
الـطــاقــة الــدولــي بـمــؤسـســاتــه ومـجـمــوعــة
ال ـقــواعــد واآلل ـي ــات ال ـتــي وض ـعــت عـبــر:
منظمة الـطــاقــة الــدولـيــة ( ،)IEAمنظمة
ال ـت ـع ــاون وال ـت ـن ـم ـيــة ال ــدول ـي ــة ،OECD
وم ـن ـظ ـم ــة األوب ـ ـ ــك  OPECوغ ـي ــره ــا،
وال ـتــي تـشـبــه بــاقــي الـمـنـظـمــات الــدولـيــة
الـ ـت ــي نـ ـش ــأت ع ـق ــب الـ ـحـ ــرب ال ـعــال ـم ـيــة
ال ـث ــان ـي ــة ،م ــن ح ـي ــث ت ـس ـي ـيــس األوزان
والـتـصــويــت وآلـيــات اتـخــاذ الـقــرار فيها،
وه ـي ـم ـنــة ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة بــالــدرجــة
األولى عليها ،إضافة إلى وضع شروط
وسياسات للدول األعضاء.
األداة األهــم في ترسيخ هيمنة الــدوالر
ع ـلــى ت ـج ــارة ال ـن ـفــط الـعــالـمـيــة ه ــي عـبــر
ت ـس ـع ـيــر ال ـن ـفــط ال ـع ــال ـم ــي ،ح ـيــث يـسـعّــر
ال ـن ـف ــط فـ ــي م ـك ــات ــب شـ ــركـ ــات خ ــدم ــات
األسـ ـ ـ ـ ــواق األمـ ــريـ ـكـ ـيـ ــة الـ ـكـ ـبـ ــرى م ـثــل
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( *)PLATTSوغ ـي ــره ــا ،أمـ ــا ال ـت ــداول
الـفـعـلــي للنفط وال ـعــرض والـطـلــب عليه
هو جزء فقط من هذا التسعير رغم أنه
يبقى األساس.
ال ـمــؤشــران األســاس ـيــان ألس ـعــار الـنـفــط
خـ ـ ــام بـ ــرنـ ــت ف ـ ــي ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،وWTI
غ ـ ــرب ت ـك ـس ــاس األمـ ــريـ ـكـ ــي ي ـس ـعّ ــران
أك ـثــر مــن  %75مــن الـنـفــط الـمـنـتــج عبر
ال ـعــالــم ،واألس ـع ــار ال ـم ـن ـشــورة فــي هــذه
المؤشرات اليومية توضع على أساس
ب ـن ـيــة م ـع ـق ــدة ل ـل ـم ـع ـلــومــات ت ــرب ــط بـيــن
ال ـب ـيــانــات م ــن أسـ ــواق ال ـن ـفــط الـعــالـمـيــة،
ســواء الـعـقــود الفعلية فــي ســوق تــداول
النفط فـيــزيــائـيـ ًا ،أو الـعـقــود االفتراضية
فــي ال ـســوق الـمــالـيــة ل ـتــداول الـمـشـتـقــات
النفطية (الـعـقــود اآلج ـلــة ،والمستقبلية
وغيرها من األنواع).
* نوافذ  PLATTSللتسعير (هي مراكز
إلـكـتــرونـيــة تـتــدفــق إلـيـهــا الـمـعـلــومــات من
ســوق النفط والبضائع العالمية بشكل
ل ـح ـظــي م ــن ال ـش ــرك ــات ال ـك ـب ــرى دول ـي ـ ًا
المشتركة بها ،وتقوم بتشكيل وإعــان
أس ـعــار بــاتــس وأس ـع ــار اإلغـ ــاق ألهــم
األس ــواق المالية عالمي ًا للنفط وغـيــره،
وهي تتبع لشركة خدمات مالية خاصة
أمريكية).
تغير األوزان في السوق الفعلية
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ك ـم ــرك ــز ل ـه ـي ـم ـنــة
المنظومة الغربية بعد الـحــرب العالمية
الـثــانـيــة ،ربـطــت عملتها بــالـسـلـعــة األكـثــر
تداو ًال عبر العالم وهي النفط ،ورسخت
منظومة الـبـتــرودوالر بـهــدف أســاســي:
حـمــايــة الـمــوقــع الـعــالـمــي ل ـلــدوالر كعملة
تبادل دولية مهيمنة.

عناصر المنظومة عديدة ،ولكن أهمها:
م ــوق ــع ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ت ــداول
واستهالك النفط عالمي ًا ،عالقة الهيمنة
ع ـل ــى ال ـس ـع ــودي ــة وم ـن ـه ــا ع ـل ــى أوب ـ ــك،
اسـتـخــدام الـفــوائــض النفطية فــي سوق
المال األمريكية ،آليات تسعير النفط في
السوق الدولية.
ول ـكــن جـمـيــع ه ــذه الـعـنــاصــر تـتـعــرض
لتحديات جــديــة ،وبــدرجــات مـتـفــاوتــة...
ت ـج ـعــل م ـن ـظــومــة الـ ـبـ ـتـ ــرودوالر فـعـلـيـ ًا
مـ ـ ــوضـ ـ ــع ت ـ ـ ـس ـ ـ ــاؤل ح ـ ـ ـ ــول إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة
استمرارها ،وثمن هذا االستمرار.
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة لــم تـعــد الـمـسـتــورد
األك ـبــر عــالـمـيـ ًا لـلـنـفــط ال ـخــام ،وبــالـتــالــي
ليست الالعب األساسي موضوعي ًا في
التأثير على سوق بيع النفط الدولية...
والـتـحــدي لـيــس فـقــط مــن الـصـيــن الـتــي
أصـبـحــت أكـبــر مـسـتــورد عــالـمــي تساهم
بـنـسـبــة  %18مــن كـتـلــة اس ـت ـيــراد الـنـفــط
ال ــدول ـي ــة ،ب ــل أي ـض ـ ًا م ــن ك ـت ـلــة االت ـح ــاد
األوروبي التي أصبحت بشكل مشترك
تـسـتــورد قــرابــة  %30مــن الـنـفــط الـخــام
عــالـمـيـ ًا ،هــذا عــدا عــن أوزان االستهالك
الكبرى األخــرى في السوق اآلسيوية:
ال ـه ـن ــد وكـ ــوريـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،وال ـي ــاب ــان
وغ ـي ــره ــا ،ح ـيــث االس ـت ـي ــراد اآلس ـي ــوي
يقارب  %48من المجمل العالمي.
اليورو تح ّد لم ينجح...
مــع ظ ـهــور ال ـي ــورو وتــوس ـعــه مـنــذ عــام
 ،1999ب ــدأت ب ــوادر مــن بـعــض ال ــدول
النفطية لـتـجــارة الـنـفــط بــالـيــورو ،مثل:
إي ـ ـ ــران ،ب ـي ـن ـمــا ك ـ ــان ال ـ ـعـ ــراق أول مــن
أجــرى عـقــود ًا فعلية بــالـيــورو ،حتى أن
السعودية أجرت عقود ًا للبيع باليورو
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في تلك المرحلة ...ولكن العملية لم تستمر لعدة
أس ـبــاب ،مـنـهــا :مــا يتعلق بـقـلــة مــرونــة الـيــورو
قياس ًا بــالــدوالر ،فالسوق األمريكية تضخمّت
مالي ًا إلى حد بعيد مع مطلع األلفية وتوسعت
المشتقات النفطية وغـيــر النفطية ،وأصبحت
سـ ــوق س ـن ــدات الـ ـدَّي ــن ال ـح ـكــوم ـيــة األمــري ـك ـيــة
أكثر إغــرا ًء لفوائض النفط ،بينما لم يكن من
الممكن أن تجاريها السوق المالية األوروبية،
التي ال تمتلك أوراق ـ ًا مالية مــوحّــدة باليورو،
بل على مستوى الدول األوروبية منفردة .أما
السبب األهــم فهو :أن الــواليــات المتحدة منذ
مطلع األلفية أطلقت مــا أسمته (الـحــرب على
اإلرهاب) مستعرضة وزنها العسكري لحماية
هـيـمـنــة ال ـ ــدوالر ،وت ـهــديــد مــن ي ـحــاول إزاح ـتــه
س ــواء ال ـيــورو أو غـيــره وتـحــديــد ًا مــن منطقة
(الشرق األوســط) ،وبعد الحرب على العراق
أص ـب ـح ــت ف ــوائ ــض ال ـن ـف ــط ال ـع ــراق ــي ت ـت ـحــول
بجزئها األعظم إلى سندات الخزينة األمريكية
(حوالي  31مليار دوالر) كما توسعت إلى حد
بعيد مـســاهـمــة صـنــاديــق االسـتـثـمــار الخليجية
في سندات الدَّين األمريكية.
لم يشكل اليورو تحدي ًا جدي ًا أمام الدوالر في
ميدان تجارة الطاقة ،ولكن العالقات الروسية
األوروبـيــة ،واإليــرانـيــة األوروبـيــة هــي واحــدة
مــن الـتـحــديــات ال ـبــارزة والـمـسـتـمــرة فــي وجــه
البترودوالر ...لذلك فإن (التلغيم) الدائم لهذه
ال ـع ــاق ــات ه ــو م ـح ــدد م ــن م ـح ــددات ال ـس ـلــوك
األم ــري ـك ــي ،وال ـ ــذي ي ـت ـج ـلــى ب ـش ـك ـلــه ال ــواض ــح
فــي مـنــع الـعــاقــات االقـتـصــاديــة عـبــر اسـتـمــرار
وتشديد العقوبات على كل من روسيا وإيران.
حيث يضع األمريكان األوروبيين أمام تحدّي
هيمنة منظومة الــدوالر المالية فــي ظــل أزمــة
ديــون سيادية في الـقــارة األوروبـيــة ال تجعل
الـتـحـدّي خ ـيــار ًا س ـهـ ًـا ...ولـكــن مــع كــل تشديد
لـلـعـقــوبــات وتـعـقـيــد ل ـل ـعــاقــات األوروبـ ـي ــة مــع
الـطــرفـيــن ال ــروس ــي واإلي ــران ــي ف ــإن م ـبــادرات
ت ـج ــاوز ال ـع ـقــوبــات ت ـت ـســع .آخ ــره ــا م ــا يـسـمــى
آلـيــة  PVCاآللـيــة الممولة مــن ألمانيا وفرنسا
وبريطانيا ،والـتــي تتيح للشركات األوروبـيــة
بــالـتـعــامــل مــع إي ــران خ ــارج مـنـظــومــة ال ــدوالر،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـع ـم ــل ب ـخ ــط ال ـس ـيــل
الشمالي الذي يزيد ضخ الطاقة الروسية إلى
أوروبـ ــا ،رغــم الـعـقــوبــات وال ـم ـبــادرة الــروسـيــة
للدفع باليورو مقابل واردات الطاقة الروسية.
خ ـط ــوات تـلـقــى م ـمــان ـعــات ج ــديّ ــة وص ـعــوبــات،
ولكن ظهور المبادرات األوروبية تجاه إيران
وروسيا يوحي بمستوى احتدام التناقضات،
ومحاولة شق الطريق باتجاه تطبيع العالقات
وفـتــح احتمال تـجــارة الطاقة األوروبـيــة بغير
الدوالر.
الفعال
الصين التح ّدي ّ
ت ـح ـوّل ــت ال ـص ـيــن ب ـعــد أزم ـ ــة عـ ــام  2008إلــى
المواجهة مــع منظومة الــدوالر عـمــومـ ًا ،األمــر
الذي تجلى في السعي لتدويل العملة الصينية
للتداول في سوق الطاقة وغيرها.
ولكن العديد من اإلجراءات الصينية تستهدف
الـمـحــور الـمــركــزي فــي هيمنة ال ــدوالر عالمي ًا
أي مـنـظــومــة ال ـب ـت ــرودوالر ...حـيــث أصـبـحــت
ال ـص ـيــن ال ـت ــي ت ـس ـتــورد  %68م ــن اسـتـهــاكـهــا
ال ـن ـف ـطــي ،م ـض ـطــرة إل ــى تــوس ـيــع س ـيــاســة أمــن
الـطــاقــة الـصـيـنـيــة عـبــر جـمـلــة إجـ ــراءات للتأثير
والمساهمة في عملية تسعير النفط دولي ًا.
اعترضت الصين كثير ًا على مؤسسات الطاقة
الدولية واعتبرتها مسيسة ،ولم تندمج تمام ًا
ف ــي ه ــذه ال ـب ـنــى ال ـتــي ت ـطــالــب ال ـص ـيــن بـهـيـكـلــة
سياسة الطاقة المحلية ،وبإفصاحات تفصيلية
عــن احتياطياتها االستيراتيجية ،كما انتقدت
الـصـيــن نـظــام الـتـصــويــت وآلـيــات اتـخــاذ الـقــرار
فــي هــذه الـمــؤسـســات ،واعـتـبــرتـهــا غـيــر عــادلــة
وال تـتـنــاســب مــع األوزان الـفـعـلـيــة فــي ســوق
الطاقة.
فسعت الصين إلى زيادة وزنها في مؤسسات
دولـيــة أخــرى فــي مـجــال الـطــاقــة ،مـثــل (،)IEF
وأوبـ ـ ــك ،وال ــوك ــال ــة ال ــدول ـي ــة ل ـل ـطــاقــة ال ـبــدي ـلــة

( .)IRENAإضـ ــافـ ــة إل ـ ــى س ـع ـي ـهــا ل ـتــأس ـيــس
مؤسسات أخــرى في إطــار بريكس ،ومنظمة
شانغهاي للتعاون ،ومجموعة العشرين التي
فــي ظــل ال ـق ـيــادة الـصـيـنـيــة لـهــا فــي ع ــام 2016
وضـعــت عـنــوانـ ًا أســاسـيـ ًا على جــدول األعـمــال:
(إيجاد نظام حوكمة دولية للطاقة أكثر فعالية
وكـ ـفـ ــاءة) ،إض ــاف ــة إل ــى زي ـ ــادة االس ـت ـث ـمــارات
الصينية فــي مـجــال الـطــاقــة فــي دول (مـبــادرة
الـحــزام والـطــريــق) حيث أعلنت فــي  2016أن
استثماراتها الطاقية في دول المبادرة ستزداد
بمقدار  27تريليون دوالر حتى  ،2050لتخلق
أكثر من  200مليون فرصة عمل.
ح ـيــث ت ـت ـحــدى ال ـص ـيــن ن ـظــام ال ـطــاقــة الــدول ـيــة
بـقــدراتـهــا الـمــالـيــة الـهــائـلــة وعــاقــاتـهــا الــواسـعــة،
وتعمل على تحجيم المؤسسات الغربية عبر
تفعيل مؤسسات أخرى...
ك ـمــا ان ـت ـق ــدت ال ـص ـيــن ف ــي إطـ ــار س ـيــاســة أمــن
تسعير الطاقة ،وزن القطاع المالي في تحديد
أس ـعــار الـنـفــط واع ـت ـبــرت أن اإلسـتــراتـيـجـيــات
المضاربية تهيمن على التسعير عبر البنوك
الدولية وصناديق التحوط واالستثمار المالي
التي ترفع األسعار.
وسـ ـع ــت ل ـم ــواج ـه ــة ه ـ ــذا ع ـب ــر زي ـ ـ ــادة قـ ــدرة
شـ ــركـ ــاتـ ـهـ ــا الـ ـنـ ـفـ ـطـ ـي ــة ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى وم ـن ـظ ــوم ــة
االحتياطيات االستراتيجية والمصافي لديها،
لتكون قادرة على بيع وشراء ماليين البراميل
النفطية خالل دقائق في السوق الحقيقية في
آسـيــا ،وذلــك لمواجهة تأثير ســوق الـمــال على
تسعير النفط بمبيع وشراء النفط فعلي ًا ،عبر
شركاتها ،لتزيد من دورها في سوق التسعير
وت ـج ـع ــل الـ ـس ــوق ال ـم ــال ـي ــة م ـت ــأث ــرة بــال ـســوق
الحقيقية في آسيا.
كما انضمت شــركــات النفط الصينية الوطنية
الكبرى لتصبح العب ًا مساهم ًا في سوق المال
الــدول ـيــة ال ـتــي ت ـحــدد ال ـس ـعــر ،ع ـبــر انـضـمــامـهــا
إلــى نــوافــذ  PLATTSللتسعير ،حـيــث تسعى
الـشــركــات الـصـيـنـيــة إلــى الـتــأثـيــر عـلــى األسـعــار
الدولية من داخل المنظومة نفسها.
وسّـ ـع ــت ال ـص ـيــن أيـ ـضـ ـ ًا ال ـع ــاق ــات م ــع الـ ــدول
النفطية التي تفرض عليها الواليات المتحدة
عـقــوبــات ،ووصـلــت إلــى أشـكــال لـتـبــادل النفط
م ـقــابــل ال ـي ــوان م ـب ــاش ــرة ،وه ــو م ــا ح ـصــل مــع
إي ــران ولـكـنــه تــوقــف ،ومــا جــرى مــع فـنــزويــا
عبر منظومة إقراض باليوان مقابل مدفوعات
بــالـنـفــط ال ـف ـنــزوي ـلــي ،وم ــا ي ـجــري م ــع روس ـيــا
بشكل مضطرد منذ عام  2016محوّ ًال روسيا
إلى المورّد األكبر للنفط إلى السوق الصينية.
االتفاقيات المباشرة لتداول النفط باليوان لم
تستقر حتى اآلن سوى مع روسيا ،وال تزال
تشكل  %2,4مــن تـجــارة النفط الــدولـيــة ،بينما
مــع تـشــديــد ال ـع ـقــوبــات عـلــى إيـ ــران وفـنــزويــا
تــراجـعــت ه ــذه اآلل ـيــات مــؤق ـت ـ ًا ،حـيــث ال تــزال
السوق الصينية مرتبطة عميق ًا مع المؤسسات
المالية الغربية ،والعقوبات قادرة على الضغط
عـلـيـهــا ،ول ـكــن ال ـص ـيــن ش ـج ـعّــت م ــؤخ ــر ًا اآلل ـيــة
األوروب ـي ــة لـلـتـعــاون مــع إي ــران وتـحــدثــت عن
إمكانية مشاركة صينية فيها.
يـضــاف إلــى هــذا تـعـمّــق الـعــاقــات الصينية مع
دول مـنـظـمــة ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي فــي الـمـجــال
النقدي والمالي ،الذي يعكس انخراط فوائض
الـبـتــرول الخليجية فــي الـســوق الصينية وفي
س ــوق الـ ـي ــوان .وذلـ ــك ع ـبــر إن ـش ــاء ات ـفــاق ـيــات
ت ـبــادل ع ـمــات مــع قـطــر واإلم ـ ــارات ،وإن ـشــاء
مراكز مقاصة لليوان في الدولتين ،إضافة إلى
فتح حسابات للتبادل بالعمالت المحلية بعد
تـحــول الـيــوان إلــى عملة احـتـيــاطــي دولـيــة مع
كل من السعودية واإلمــارات ،وهــو ما يقلص
الـعـمــوالت وي ـس ـرّع ال ـتــداول ،كـمــا أنـهــا أتــاحــت
لهذه الدول استخدام اليوان للتداول مع دول
أخرى في منطقة حوض الباسيفيك .هذا عدا
عــن التوسع االستثماري الصيني فــي منطقة
الخليج عـبــر مـبــادرة الـحــزام والـطــريــق .حيث
تبني الصين وزن ًا اقتصادي ًا مؤثر ًا في الخليج،
وت ــدف ــع ال ـي ــوان ل ـي ـكــون جـ ــزء ًا ه ــام ـ ًا م ــن هــذه
الـعــاقــات فــي عملية ال تلقى مـمــانـعــة واضـحــة

وسعت الصين
ّ
أيضاً العالقات مع
الدول النفطية
التي تفرض عليها
الواليات المتحدة
عقوبات ووصلت
إلى أشكال لتبادل
النفط مقابل اليوان
مباشرة

في الخليج.
اإلج ـ ـ ــراء األه ـ ــم وال ـت ـص ـع ـي ــدي ال ـص ـي ـنــي ك ــان
ف ــي إن ـش ــاء س ــوق ع ـق ــود ال ـن ـفــط الـمـسـتـقـبـلـيــة
ال ـمــدعــومــة بــالــذهــب ف ــي شــان ـغ ـهــاي ،ال ـمــؤشــر
ال ــذي يـسـتـهــدف ال ـس ــوق اآلس ـيــويــة بــالــدرجــة
األولــى ول ـتــداوالت النفط المتوسط والثقيل
ال ــذي تـنـتـجــه وتـسـتـهـلـكــه الـصـيــن وت ـس ـتــورده
من حقول الشرق األوســط وروسـيــا ،فإحدى
المحددات لسوق اليوان هي العقود المرتبطة
بـنـفــط مـنـطـقــة الـخـلـيــج ت ـحــديــد ًا ال ـن ـفــط ال ـخــام
الـمـتــوســط ،وأه ــم وجـهــات الـعـقــود الـمـتــداولــة:
اإلمـ ــارات ،عُ ـمــان ،قـطــر ،الـيـمــن ،ال ـعــراق ،ومــن
حـقــل شـنـغـلــي الـصـيـنــي ،دون وج ــود لـحـقــول
سعودية وإيرانية...
كـمــا أبــدت ســوق دبــي اهتمامها بــالـتـعــاون مع
ع ـقــود شــان ـغ ـهــاي ،ووص ــل ال ـمــؤشــر فــي وقــت
ق ـيــاســي إلـ ــى ن ـصــف ق ـي ـمــة ال ـت ـج ــارة الـنـفـطـيــة
والتداول في سوق برنت ،وهو الثاني األكبر
عالمي ًا ،مساهم ًا بنسبة  %14من قيمة التجارة
الدولية للنفط الخام.
العالقات السعودية األمريكية
تغيرات تدريجية تجري في العالقات الدولية
السعودية ،التي تعتبر أحد أهم أدوات منظومة
ال ـ ـب ـ ـتـ ــرودوالر ...فــال ـس ـعــوديــة ت ـف ـتــح أبــواب ـهــا
واس ـع ـ ًة لـلـعــاقــات مــع الـصـيــن ،حـيــث أصبحت
أكبر مستقبل لالستثمارات الصينية بين دول
الخليج .كما أنـهــا حـوّلــت صـنــاديــق استثمارها
السيادية التي تتضمن جزء ًا هام ًا من فوائض
النفط لتنوع استثماراتها الــدولـيــة ،وتستثمر
ف ــي ال ـشــركــات الـعــالـمـيــة الـمـتـنــوعــة س ــواء فــي
السوق األمريكية أو غيرها ،ووسعت عالقات
تـعــاونـهــا مــع روسـيــا ع ـبــر + OPECوفــي هــذا
تـغـيـيــر لـبـنـيــة أوب ــك واألوزان فـيـهــا وتـنـسـيــق
روس ـ ــي سـ ـع ــودي ت ـ ــراه الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
خطر ًا.
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كما أن السعودية أعلنت في  2019عن إمكانية
تجارة النفط باليورو مع االتحاد األوروبــي،
وعملت مــؤخــر ًا على إثبات وزنها في تسعير
النفط العالمي عندما اسـتـمــرت بالضخ خالل
األزمة الحالية ،في وقت تراجع الطلب مؤدية
إلــى خسائر هــامــة فــي ســوق النفط الصخري
األم ــري ـك ـي ــة ،دف ـع ــت إل ــى ان ـه ـي ــارات ف ــي ســوق
ال ـن ـفــط األم ــري ـك ـي ــة ع ـنــدمــا وصـ ــل ال ـس ـعــر إلــى
 $40للبرميل.األزم ــة األخ ـيــرة وضّ ـحــت مـسـتــوى الـتـنــاقــض
فــي ال ـعــاقــات الـسـعــوديــة األمــريـكـيــة الـنـفـطـيــة،
كـمــا أن انـهـيــار أس ـعــار الـنـفــط يـقـ ّلــص فــوائــض
ال ـب ـت ــرودوالر إل ــى حــد بـعـيــد ،بــل ي ـح ـوّل دول
الخليج إلى أزمات سيولة مالية وعجوزات...
م ــا يـلـغــي جـ ــزء ًا م ــن الـمـصـلـحــة األمــري ـك ـيــة في
سوق نفط الخليج التي كانت فوائضها تنتقل
إلى الواليات المتحدة ،ولكنه ال يلغي االهتمام
األمــريـكــي بـمـخــزون وإنـتــاج النفط السعودي
والخليجي ،وضــرورة بقائه مسعّر ًا بالدوالر.
األم ــر ال ــذي تـحــرص الــواليــات الـمـتـحــدة على
استمراره بكل الطرق ،حتى لو اضطرت ألعلى
مـسـتــوى مــن الـضـغــط واالب ـت ــزاز لـلـسـعــوديــة،
كما تـلـوّح فــي قــانــون  NOPECالــذي يفرض
عملي ًا عقوبات على السعودية بذريعة مواجهة
احتكار منظمة أوبك للنفط ،القانون الذي إذا
ما ُأقــر فإنه يتيح للواليات المتحدة مصادرة
األموال واالستثمارات السعودية في الواليات
المتحدة ويهدد حوالي  1تريليون دوالر من
التزامات السعودية في أميركا!
*ǩباالعتماد على دراسة:

(PETRO-RMB The oil trade and
the internationalization of the
)2019 -Renminbi

العوامل التي قامت عليها منظومة البترودوالر تتزعزع وتهتز بناء على التناقضات الموضوعية الناجمة عن تغير موازين
القوى الدولية في الطاقة وكل المجاالت ،بينما تلعب الصين دور ًا واضح ًا في هزّ هذه المنظومة ووضع أسس لبدائلها.
فالواليات المتحدة لم تعد المستورد األكبر للنفط ،بينما ال تــزال تهيمن على التسعير عبر عالقاتها مع السعودية ،ولكن هذه
العالقة تختل وتفتح احتماالت تصعيد ضد المملكة وفــي (الـشــرق األوســط) عموم ًا ،وتحديد ًا مع توسّع وزن الصين واليوان
وعقود نفط اليوان في المنطقة .وال يزال الدوالر يُهيمن على التسعير عبر وزن السوق المالية والمستثمرين في سوق النفط،
ولكن هذا األساس يختل أيض ًا عبر تراجع أسعار النفط واالنهيارات التي أوصلت وقد توصل مجدد ًا إلى السعر السالب للنفط،
كما أن عموم األزمة المالية قد يفتح ثغرات كبرى وفجائية في المنظومة ،ويتيح للبدائل التي تقودها الصين ،مثل :عقود نفط
اليوان لتوسيع دورها .إن هيمنة منظومة البترودوالر لن تنزاح بسهولة والواليات المتحدة تحاول الدفاع عنها بما تبقى لديها
من قوة :سواء عبر الفوضى والسالح وتحديد ًا في (الشرق األوسط) حتى لو وصل األمر للحلفاء في الخليج ،أو عبر العقوبات
االقتصادية عالمي ًا لمنع إنشاء بدائل ...وكلتا األداتين سيف ذو حدّين يؤخران تقدم البدائل ،ولكنهما يفعّالن المزيد من التناقضات
أمــام منظومة الــدوالر التي لم يعد لديها إال (البطش) لفرض استمرارها ،بينما يتقدم اآلخــرون بفعالية وهــدوء وتـعــاون لبناء
البدائل.
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تشير بعض اإلحصائيات الدولية حول
عدم المساواة إلى أن نسبة  %14,6من
الناتج السوري يذهب إلى أعلى  ،%1أي أن
حوالي  200ألف شخص كانوا يحصلون
على حوالي  9مليار دوالر خالل عام واحد
من ناتج عام  2010على سبيل المثال...
ǧليلى نصر

وتـثـبّــت ه ــذه اإلحـصــائـيــات تـقــديــرهــا ه ــذا منذ
م ـن ـت ـصــف ال ـت ـس ـع ـي ـنــات ح ـتــى اآلن ،دون أن
تجد طريقة للوصول إلــى معلومات أو آليات
ت ـقــديــر ج ــدي ــدة خـ ــال سـ ـن ــوات األزم ـ ــة ال ـتــي
شـهــدت حـكـمـ ًا مــزيــد ًا مــن تـمــركــز ال ـثــروة ،ففي
األزم ـ ــات وع ـنــدمــا ت ـقــل م ـص ــادر ال ــدخ ــل ال ـعــام
يصبح تجميع الثروة لدى القلة األقــوى أمر ًا
محتوم ًا ،فيمركز هــؤالء األعـمــال بأيديهم في
مسعى للمحافظة على مستوى الدخل ذاته.
وهــذا ما جرى ويجري خالل سنوات األزمة
السورية فخروج الكثير من رؤوس األموال
خ ــارج ال ـبــاد مــع بــدايــات األزمـ ــة ،ك ــان عملي ًا
تـعـبـيــر ًا عــن تــراجــع مـســاحــة الــدخــل الـتــي تتيح
لـكــل ه ــؤالء األث ــري ــاء ب ــأن ي ـس ـت ـمــروا ،فــأصـبــح
عــدد األثــريــاء أقــل ،ويتحكمون بمجاالت عمل
أوسـ ــع داخـ ــل ال ـب ــاد ،وك ـل ـمــا اش ـت ــدت األزم ــة
وتراجع الدخل فإن القلة األقوى واألكثر تنفذ ًا
تسحب مساحات إضافية مــن األضـعــف ،وهو
مــا نـشـهــده الـيــوم فــي أزم ــة قـطــاع االتـصــاالت
وقبلها في كشف ملفات فساد وتغيير وجوه،
تعبر عــن سحب مـجــاالت عمل مــن أيــد معينة
وتحويلها غالب ًا إلى أيد أخرى أعلى.
البالد تشهد تمركز ًا للثروة غير مسبوق ناجم
عن تفاقم أزمة النخب السورية ،وهذا التمركز
هـ ــو ال ـم ـص ــدر األسـ ــاسـ ــي ل ـم ـس ـت ــوى اإلفـ ـق ــار
والتدهور السريع الذي يجري.
لـيــس مــن الـسـهــولــة تـقــديــر حـجــم ال ـثــروات في
س ــوري ــة وح ـص ــة األغ ـن ـي ــاء م ــن الـ ــدخـ ــل ،ألن
ثـ ـ ــروات ودخـ ـ ــول األثـ ــريـ ــاء غ ــال ـب ـ ًا م ــا ت ـكــون
مغطاة ومغ ّلفة بمراحل عــديــدة مــن الشركات
والــوجــوه ،والحسابات في الــداخــل والـخــارج،
والشركات والشراكات الوهمية ،وتحديد ًا في

دول مثل ســوريــة ،حيث الفساد والنفوذ هو
مصدر أساسي من مصادر الثراء.
أزم ــة الـنـخــب الـمـتـنـفــذة فــي ســوريــة والـصــراع
على الـثــروة المتبقية ،يتحول إلــى واحــد من
الـمـخــاطــر األســاسـيــة الـتــي تـحـيــط بــالـبــاد ألن
نـتـيـجـتــه ال ـم ـبــاشــرة ه ــي م ــا نـ ــراه ع ـلــى األق ــل
من تدهور قيمة الليرة بمستويات متسارعة
وتفشّي الفقر كوباء ،وتوسّع قطاع الفوضى
والتجارة السوداء والتهريب.
إنّ ــه خـطــر ي ـهــدد بـتــوســع ال ـجــوع ال ــذي يـطــال
 8مـلـيــون ســوري حـتــى اآلن ،وي ـه ـدّد بــإزاحــة
بــاقــي مــا تبقى مــن دور شـكـلـيّ لـجـهــاز الــدولــة
في الحياة االقتصادية ،وهو واحد من عوامل
الفوضى.
كـبــار األثــريــاء ونـخــب الـنـفــوذ كــانــوا عبئ ًا على

المجتمع الـســوري دائـمـ ًا ،ولكنهم الـيــوم وجه
مــن وجــوه (الـكــارثــة اإلنـســانـيــة) الـتــي يعيشها
الـســوريــون ،وتـعــريـتـهــم مــن كــل أغـلـفــة االدعــاء
والـ ـت ــزيّ ــف س ـت ـك ــون ب ـت ـحــويــل ال ــوق ــائ ــع ال ـتــي
يعرفها كل السوريون عن حجم الفساد ونمط
معيشته ومستوى ثروته ...تحويلها إلى أرقام
ووثائق وملفات.
كم يملكون فعلي ًا؟ كيف راكموا هذه الثروات؟
أي ــن يــودعــون ـهــا؟ وك ـيــف سـنـسـتـعـيــدهــا؟ ومــا
آل ـيــات وق ـنــوات الـفـســاد ال ـتــي س ـرّبــت كــل هــذا
المال لهم؟ وما هي عناصر القوة التي ينبغي
تفكيكها لمنع إعادة تشكيل ثروات من النفوذ
والسرقة؟ وما هي عناصر القوة التي ينبغي
تثبيتها لتحمي إعــادة بـنــاء الـبــاد مــن الفساد
وتلغي شروط خلقه مجدد ًا؟

أس ـئ ـلــة ك ـث ـيــرة سـتـضـعـهــا ال ـت ـط ــورات أم ــام
الـ ـس ــوريـ ـي ــن ،وسـ ـيـ ـك ــون ــون ق ـ ــادري ـ ــن ع ـلــى
اإلجــابــة عـنـهــا ...وهــذا جـ ّـل مــا تخشاه نخب
الـتـشــدد والـفـســاد فــي ســوريــة ،إنّـهــا تخشى
الـلـحـظــات الـتــي ال يـعــود الـعـنــف فـيـهــا ق ــادر ًا
عـلــى تـغـطـيــة ال ـح ـقــائــق ،ويـصـبــح كــل ال ـرّيــاء
وال ـت ـشــدق والـمـتــاجــرة (بــالـشـعــب الـســوري
وبسيادة البالد) من كل األطراف مفضوح ًا،
واأله ـ ــم ،الـلـحـظــة ال ـتــي يـصـبــح فـيـهــا عـمــوم
الـســوريـيــن قــادريــن عـلــى الـضـغــط والـفــرض
وال ـت ـصــرف! األم ــر ال ــذي سيتحقق مــع أول
بوادر الوصول إلى تسويات سياسية ألنها
التعبير المكثف عن كسر إرادة المتشددين
وتراجع قدرتهم على فرض سطوتهم على
مصير البالد.

الذهب يرتفع  %153في  6أشهر صعود استثنائي يعكس هبوط الليرة!
تتدهور قيمة الليرة
السورية ،إذ ترتفع
األسعار بمستويات
قياسية ويح ّول أصحاب
المدخرات ليراتهم إلى
ذهب ودوالر بتسارع
أكبر...
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االرتفاع الــذي تشهده سوق الذهب
في سورية هو ارتفاع قياسي وغير
مـ ـسـ ـب ــوق ،ال ـش ـك ــل الـ ـت ــال ــي ي ــوض ــح
أس ـ ـع ـ ــار ال ـ ــذه ـ ــب خـ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات
ال ـمــاض ـيــة ،ح ـيــث بـلـغــت ال ــزي ــادة فــي
سعر الغرام خالل ستة أشهر مضت:
 ،%153بينما كان أعلى ارتفاع سجله
غ ــرام الــذهــب خــال سـتــة أشـهــر بلغ

زي ــادة  %97بـيــن شـهــري 2015-11
و  .2016-5ولكن ما نشهده اليوم
اسـتـثـنــائــي واالرت ـفــاع ال ــذي بــدأ منذ
عــام مطلع عــام  2019تصاعد بحدّة
في مطلع العام الحالي.
يُ ـشــار إل ــى أن أس ـعــار الــذهــب الـعــالـمـيــة
ارتفعت خالل األشهر الستة الماضية،
ولكن بنسبة ال تتعدى .%18
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هل حماية المستهلك مستحيلة؟

تجاوزت ارتفاعات األسعار كل الحدود ،وفوضى التسعير شملت كافة الحلقات ،لكافة
السلع والبضائع في السوق ،سواء كانت مستوردة أو منتجة محلياً ،والذرائع الممجوجة
كتبرير لهذه الفوضى استنزفت الجيوب ،استغال ًال وفسادًا.

ǧعاصي اسماعيل

فموضوع فوضى األسعار وارتفاعها المستمر
ت ـج ــاوز ك ــل ال ـم ـب ــررات والـ ــذرائـ ــع ال ـم ـع ـتــادة،
اع ـت ـب ــار ًا م ــن ذري ـع ــة ت ــذب ــذب س ـعــر ال ـص ــرف،
مـ ــرور ًا ب ــذرائ ــع الـعـقــوبــات وال ـح ـصــار ،ولـيــس
ان ـت ـه ــاء بــال ـت ـغ ـنــي ب ــآل ـي ــات الـ ـس ــوق وال ـع ــرض
والطلب ،وضمن ًا الكثير من الذرائع األخرى.
فوضى تسعير ومواصفة
إذا آم ـن ــا وص ــدق ـن ــا ب ـم ـشــروع ـيــة ب ـع ــض ه ــذه
الـ ـمـ ـب ــررات ل ــرف ــع أسـ ـع ــار ب ـع ــض ال ـس ـل ــع بـمــا
ي ـتــوافــق م ــع حـقـيـقـتـهــا اف ـت ــراض ـ ًا ،ف ــإن الــواقــع
ي ـقــول :إن مــا يـجــري فــي ال ـســوق مــن فــوضــى
تسعير ت ـجــاوز هــذه ال ـم ـبــررات بــأشــواط ،مع
غض الطرف على هذه الفوضى ،مما زاد من
عوامل االستغالل والتحكم باألسواق والسلع،
وبالمستهلكين ،ومــن جيوبهم وعـلــى حساب
ضروراتهم.
فكيف نقتنع باألسعار في السوق بأنها دقيقة
ومراقبة ،في ظل هذه الفوضى؟.
أو أن مـ ــا ي ـس ـم ــى ب ـب ـط ــاق ــة ال ـب ـي ــان تـتـضـمــن
المعلومات الحقيقية عن السلعة ،في ظل تزايد
مستويات الغش؟.
علم ًا أن هناك الكثير من البضائع في السوق
غـيــر م ـس ـعــرة ،وال تـحـمــل بـطــاقــة ب ـيــان أي ـض ـ ًا،
نــاه ـيــك ع ــن ال ـب ـضــائــع م ـج ـهــولــة ال ـم ـص ــدر ،بـمــا
فــي ذل ــك ال ـم ـهــرب مـنـهــا ،وال ـتــي تـعـتـبــر خــارج
سياقات السعر والمواصفة ،سواء الرسمية أو
المتعارف عليها.

هوامش المناورة
بالتسعير متروكة للكبار
تـ ـق ــوم وزارة الـ ـتـ ـج ــارة ال ــداخ ـل ـي ــة وح ـم ــاي ــة
ال ـم ـس ـت ـه ـلــك بـتـسـعـيــر ب ـعــض الـ ـم ــواد وال ـس ـلــع
األســاسـيــة فقط مــركــزيـ ًا ،طبع ًا باالعتماد على
ب ـي ــان ــات ال ـم ـس ـت ــوردي ــن وت ـكــال ـي ـف ـهــم بــالــدرجــة
األول ــى ،وبـعــد إضــافــة هــوامــش الــربــح الخاصة
بحلقات البيع ،ومــع ذلــك تتفاوت أسعار هذه
السلع في األسواق ،وتستمر باالرتفاع.
فكيف الـحــال مــع بقية الـسـلــع والـبـضــائــع التي
يجري تسعيرها مكاني ًا ،أو التي يُترك للمنتج
أو الـمـسـتــورد تـحــديــدهــا اسـتـنــاد ًا لتكاليفه مع
هــوامــش الــربــح ،أو الـتــي تـتــرك للسوق حرية
تسعيرها من بوابة آليات العرض والطلب؟.
وك ــل ذل ــك يـعـتـبــر م ـشــروع ورس ـمــي ومـبــوب
ب ـت ـع ـل ـي ـمــات ط ـب ـع ـ ًا ،أي إن ه ــام ــش ال ـم ـن ــاورة
بالتسعير متروك لكبار التجار والمستوردين
عـمـلـيـ ًا وبـشـكــل رس ـمــي ،رغ ــم كــل مــا ي ـقــال عن
التدقيق والرقابة الرسمية عليها!.
الفوترة والضحية والحلقة الضعف
أمــا مــا يفقأ العين أنــه وبــرغــم كــل هــذا الهامش
االس ـت ـغــالــي ال ـم ـتــاح ع ـلــى م ـس ـتــوى الـتـسـعـيــر
لكبار أصحاب األرباح ،هناك هوامش استغالل
إضافية جرى تكريسها من قبل هذه الشريحة
الـمـتـحـكـمــة بــال ـس ـلــع واألسـ ـ ــواق ع ـلــى حـســاب
المستهلكين ،وليس أدل على ذلك من تهربها
مــن «ال ـفــوتــرة» م ـثـ ًـا ،حـيــث ت ـضــاف هــوامــش
ربــح إضافية كبيرة حتى عــن السعر المقترن
بــالـتـكـلـفــة وال ـم ـح ــدد م ــن ق ـبــل ه ــذه الـشــريـحــة

من فّرغ القانون
المعمول به اآلن
أو ما سبقه من
قوانين من محتواه
وجيّره لمصلحته
ليس عاجزاً عن
تفريغ وتجيير غيره
من القوانين

نفسها عـمـلـيـ ًا ،والـتــي يـقــع ضحيتها المستهلك
بالنتيجة على مستوى السعر النهائي للسلع،
وأحيان ًا بائع المفرق باعتباره الحلقة األخيرة
واألضعف ،مع عدم تبرئته طبع ًا.
ف ـج ـهــاز ح ـمــايــة الـمـسـتـهـلــك ي ـن ـشــط ع ـلــى هــذه
الحلقة غالب ًا دون ســواهــا مــن حلقات التبادل
وال ـت ــوزي ــع األك ـب ــر واألهـ ـ ــم ،م ــع األخـ ــذ بـعـيــن
االع ـت ـبــار أن ه ــذا ال ـن ـشــاط الــرقــابــي غــال ـب ـ ًا مــا
ي ـك ــون اسـ ـتـ ـن ــاد ًا ل ـش ـك ــوى ،أمـ ــا م ــا عـ ــدا ذل ــك
فـهــو ع ـبــارة عــن ج ــوالت روتـيـنـيــة ذات طابع
ترويجي دعائي ،مع عدم تغييب بعض أوجه
الفساد فيها.
السياسات والقوانين
المفرغة من محتواها
ه ـ ـ ــذه ال ـ ـه ـ ــوام ـ ــش االسـ ـتـ ـغـ ــالـ ـيـ ــة الـ ــواسـ ـعـ ــة
وال ـم ـس ـكــوت عـنـهــا لـيـســت إال ن ـتــاج سـيــاســات
المحاباة الرسمية لـهــؤالء الكبار ،خاصة وأن
جلها يُعتبر مقونن ًا ونظامي ًا.
فــأمــر فــوضــى الـتـسـعـيــر وال ـمــواص ـفــة الـســائــدة
ليس بسبب قلة عناصر جهاز حماية المستهلك
ف ـق ــط ،رغـ ــم م ـشــروع ـيــة هـ ــذا ال ـس ـبــب ن ـس ـب ـي ـ ًا،
وليس بسبب محدودية العقوبات وقصورها
فــي الـقــوانـيــن الـنــافــذة ،وال ــذي يـجــري الحديث
عــن الـتـشــدد بـهــا بـمــوجــب الـتـعــديــات المزمعة
عـلــى قــانــون حـمــايــة الـمـسـتـهـلــك حــال ـي ـ ًا ،بــل في
آلـيــات الـعـمــل الـتــي تحكمها وتـضـعـهــا وتنفذها
ال ـس ـيــاســات ال ـقــائ ـمــة ،وتـسـتـفـيــد مـنـهــا شــريـحــة
كـبــار أص ـحــاب األربـ ــاح وال ـفــاســديــن ،الـشــريـكــة
عملي ًا في وضع هذه السياسات والقائمة على
تنفيذها.
ف ـم ــن فـ ـ ـرّغ الـ ـق ــان ــون ال ـم ـع ـم ــول ب ــه اآلن ،أو
م ــا سـبـقــه م ــن قــوان ـيــن ،م ــن م ـح ـتــواه وج ـيّــره
لـمـصـلـحـتــه ،لـيــس ع ــاج ــز ًا عــن تـفــريــغ وتـجـيـيــر
غ ـي ــره م ــن ال ـق ــوان ـي ــن ،م ـه ـمــا ك ــان ــت صـيــاغــاتـهــا
م ـح ـبــوكــة وم ـس ـب ــوك ــة! .ف ـك ـيــف الـ ـح ــال عـنــدمــا
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ي ـكــون م ـش ــارك ـ ًا بــوضــع ه ــذه ال ـص ـيــاغــات ،بــل
فــارض ـ ًا بـعـضـهــا لـمـصـلـحـتــه غــال ـب ـ ًا؟! وه ــو حــال
ه ـي ـم ـنــة ه ـ ــؤالء ال ـك ـب ــار ،ل ـيــس ع ـلــى مـسـتــوى
األسواق والتسعير فقط ،بل على مجمل العمل
االقتصادي والمالي واالستثماري و...
حماية المستهلك
مشروطة باإلرادة السياسية
أصبحت عـبــارة «حـمــايــة المستهلك» الملصقة
بــالــوزارة ومديرياتها فــي المحافظات ،للتندر
وال ـت ـه ـك ــم ب ــال ــواق ــع ال ـع ـم ـل ــي مـ ــن ق ـب ــل جـمـيــع
المواطنين ،فال حماية على مستوى األسعار،
وال عـلــى مـسـتــوى الـمــواصـفــة وال ـج ــودة ،وال
على مستوى المصدر ،ومن الصعب الوصول
إلــى حماية مستهلك حقيقية في ظل استمرار
الـسـيــاســات الـلـيـبــرالـيــة المحابية لمصالح كبار
أص ـحــاب األربـ ــاح فـقــط ال غ ـيــر ،عـلــى حـســاب
مصالح الغالبية من المواطنين ،وعلى حساب
مصلحة البلد أيض ًا.
بــال ـم ـقــابــل ،يـمـكــن ال ـق ــول :إن ال ــدول ــة لـيـســت
عاجزة عن حماية المستهلك ،وربما بنفس
مـ ـضـ ـم ــون الـ ـعـ ـقـ ــوبـ ــات الـ ـمـ ـنـ ـص ــوص ع ـن ـهــا
ب ـمــوجــب ال ـقــوان ـيــن ال ـم ـع ـمــول ب ـهــا ،وبـنـفــس
تعداد عناصر الرقابة المتوفرة ،عبر فرض
آليات حساب التكاليف الحقيقية ،مع فرض
التقيّد بهوامش الربح القانونية ،مع فرض
نـ ـظ ــام الـ ـف ــوت ــرة ع ـب ــر ك ــاف ــة ح ـل ـق ــات ال ـب ـيــع
وال ـتــداول وص ــو ًال للمستهلك ،فــا استحالة
بــذلــك ،لـكــن كــل ذلــك يـجــب أن يـكــون مقترن ًا
بــالـبــدايــة بـتــوفــر اإلرادة الـسـيــاسـيــة للمضي
بـهــذه الـحـمــايــة وص ــو ًال إلــى مـبـتـغــاهــا ،وهــذه
اإلرادة تـعـنــي اس ـت ـعــادة دور الــدولــة الــذي
ج ــرى ال ـت ـخ ـلــي ع ـنــه ع ـبــر ال ـع ـقــود الـمــاضـيــة
تـبــاعـ ًا ،وعملي ًا تعني تغيير كــافــة السياسات
المجحفة المعمول بها ،وكــل ما عــدا ذلــك ما
هو إال لذر الرماد في العيون.
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منذ الشهر الماضي أثار التصريح
التلفزيوني للعا ِلم الفرنسي لوك
مونتانييه ،حول فرضية تصنيع
موجة جديدة
فيروس كورونا المستجدً ،
من هجوم متش ّددي الرأي السائد «المنشأ
الطبيعي للفيروس» على «هراطقة
مؤامرة تصنيع الفيروس» ،مع ّأن
المعطيات غير الس ّرية المتوافرة حتى
اآلن ال تسمح َبع ُد بحس ٍم قاطع إلحدى
الفرضيتين .لكن المشكلة ّأن النفي
الدوغمائي لفرضية المنشأ االصطناعي
«العلم ّية
وصل
المجلت ِ
لدرجة ّأن بعض ّ
ِ
حكمة» سمحت بالترويج ألسطورة ّأن
الم َّ
ُ
«ظهور أ ّية عوامل ممرضة جديدة بشر ّية
الصنع هو أم ٌر مستحيل»!
ǧد .أسامة دليقان

بين الفرضية العلمية والجمود العقائدي
عندما نقول «فرضية علمية» نقصد استنتاج ًا
غير ناجز كنظرية مكتملة يملك عناصر معقولة
مستندة لتحليل معطيات تجريبية ،مثلما يملك
جوانبَ ضعف تحتمل النقد والنقاش ومتابعة
ال ـب ـحــث ع ــن ال ـح ـق ـي ـقــة .وح ـتــى إن ل ــم تـتـحــول
لـنـظــريــة ،يـمـكــن لـلـفــرضـيــة الـمـســاهـمــة بـصـيــاغــة
نظرية عبر نفيها ديالكتيكي ًا ،بتثبيت العناصر
الصحيحة فيها وتصحيح الخاطئة.
عـلــى هــذا األس ــاس يمكن وضــع النتيجة التي
أدل ــى بـهــا الــدكـتــور مــونـتــانـيـيــه وورق ــة البحث
ال ـه ـنــديــة ال ـت ــي أشـ ــار إل ـي ـهــا ف ــي حــدي ـثــه ضـمــن
تـصـنـيــف «ال ـفــرض ـيــة ال ـع ـل ـم ـيــة» .ل ــوك أن ـطــوان
مونتانييه حائز على جائزة نوبل عام 2008
على اكتشافه لفيروس  HIVالمسبب لإليدز في
أوائل الثمانينيات .وفي مقابلته على تلفزيون
 CNewsالفرنسي قال بأنه وزمالءه توصلوا
«إلــى نتيجة أنــه تـمّ التالعب بهذا الفيروس...
قام أحدٌ ما بإضافة بعض التسلسالت الجينية
بما فيها من فيروس اإليدز ...إنه ليس طبيعي ًا،
بــل عـمـ ٌـل احـتــرافــي لِـعــالِــم بيولوجيا جزيئية».
مضيف ًا بــأن الفيروس يحوي أيـضـ ًا شــدفـ ًا من
جينوم طفيلي المالريا [قد يكون لذلك عالقة
بفائدة عالجات اإليدز والمالريا لكوفيد.]19-
وق ــال بــأنـهــم رب ـمــا كــانــوا ي ــري ــدون صـنــع لـقــاح
ضــد اإلي ــدز فــأخــذوا قـطـعـ ًا صـغـيــرة مــن الـمــادة
الــوراث ـيــة ل ـف ـيــروس  HIVاإليـ ــدز (تـسـلـســات
ج ـي ـن ـيــة) وأق ـح ـمــوهــا ض ـمــن الـتـسـلـســل األك ـبــر
لـفـيــروس ك ــورون ــا .وأن ـهــا لــم تـكــن تـسـلـســات
ع ــدي ـم ــة ال ـم ـع ـن ــى ،ب ــل ت ـح ـمــل إم ـك ــان ـي ــة ت ـعــديــل
المواقع المستضدّية (أي التي يتعرّف عليها
جسم المصاب فيشكل لها أضداد ًا مناعية وهو
أمرٌ معروف كأحد مبادئ عمل اللقاحات).
لــم ينشر مونانييه ورقــة عــن ذلــك حتى اآلن،
ولــم يُج ِر تجارب سريرية ،لكنه قــال بأنه قام
م ــع زمـ ــاء ل ــه ب ـمــا ي ـقــوم ب ــه مـعـظــم الـبــاحـثـيــن
المعاصرين في أصل وتطور األنواع الحية ،وال
سيّما العوامل الممرضة (وكذلك فعل الباحثون
الـهـنــود الــذيــن نـشــروا الــورقــة الـتــي أشــار إليها
مــونـتــانـيـيــه فــي مـقــابـلـتــه) – أال وهــو التحليل
الحاسوبي للبيانات الوراثية المنشورة على
قــواعــد الـبـيــانــات اإللـكـتــرونـيــة .ومــن المعروف
ّأن ال ـت ـس ـل ـس ــات ال ـ ــوراث ـ ـي ـ ــة وال ـم ـع ـل ــوم ــات
البروتينية أيض ًا ،الكاملة أو الجزئية ،لكثير من
الكائنات الحية بما فيها الفيروسات منشورة
ومفتوحة الوصول للجميع منذ سنوات على
قواعد بيانات ضخمة على اإلنترنت ،أشهرها
مــوقــع الـمــركــز الــوطـنــي األمــري ـكــي لـمـعـلــومــات
التقانة الحيوية  NCBIومــوقــع بنك الجينات
 ،GenBankتـحـتــوي عـلــى أك ـثــر مــن مـلـيــون
تسلسل وراث ــي  sequenceل ــذراري أنــواع
حية من الثديات حتى الفيروسات ،فض ًال عن
مجموعة كبيرة مــن خــوارزمـيــات وبرمجيات

المقارنة الحاسوبية بين التسلسالت الوراثية
للكائنات تعطي التشابهات واالختالفات وغير
ذلــك ،والتي أصبحت ال غنى عنها ألي باحث
في هذا المجال.
ورغ ــم أن مــونـتــانـيـيــه ح ــاول أن يـبــدو حـيــاديـ ًا
ب ــال ـج ــان ــب ال ـس ـي ــاس ــي وأوضـ ـ ــح ف ــي ال ـم ـقــاب ـلــة
بــأنــه ال ي ـعــرف مَ ــن ق ــام بــذلــك ول ـم ــاذا ق ــام به
وال يـتـهــم أح ــد ًا ،لـكــن مـعـدّ الـبــرنــامــج الفرنسي
وب ـع ــض ال ـض ـي ــوف اآلخ ــري ــن اس ـت ـغ ـ ّل ــوا كــام
هـ ــذا الـ ـع ــالِ ــم ل ـت ـس ـع ـيــر ال ـه ـج ــوم ع ـل ــى ال ـص ـيــن
وات ـه ــام ـه ــا بــال ـم ـســؤول ـيــة ع ــن ان ـت ـش ــار ال ــوب ــاء
وات ـه ـم ــوه ــا ح ـت ــى بـ ـ ــ«اإلره ـ ــاب» ،مـتـجــاهـلـيــن
أي اح ـت ـمــال ل ــدور مــا لـمـخــابــر أمــريـكـيــة مـثـ ًا.
ورب ـمــا هــذا مــا جـعــل وكــالــة شـيـنـخــوا الصينية
تـفـشــل فــي تـغـطـيــة الـخـبــر إعــام ـي ـ ًا بـطــريـقــة ال
تضحّي فيها بالفرضية العلمية الوليدة والتي
ألصِ َقت بحبل سرّتها قــاذوراتُ العداء للصين،
فـجــاءت تغطية شـيـنـخــوا ( 21نـيـســان )2020
ب ـش ـكــل أل ـق ــى كـلـيـهـمــا م ـع ـ ًا ف ــي ال ـق ـمــامــة« :ق ــام
خ ـب ــراء فــرن ـس ـي ـيــون ب ــدح ــض م ــزاع ــم زمـيـلـهــم
الـحــائــز عـلــى جــائــزة نــوبــل ل ــوك مــونـتــانـيـيــه...
فرضية ّأن فيروس ًا تمّ اختالقه في مخبر في
ووه ــان تـبــدو (نـسـخــة مــؤامــراتـيــة ال صـلــة لها
بالعلم الحقيقي) حسب ما قــال جــان فرانسوا
دي ـل ـفــراســي ،عــالــم الـمـنــاعــة ورئ ـيــس الـمـجـلــس
ال ـع ـل ـم ــي االسـ ـتـ ـشـ ــاري ل ـل ـح ـكــومــة ال ـفــرن ـس ـيــة
ل ـش ــؤون وبـ ــاء ك ــوف ـي ــد .»19وت ـتــابــع شـيـنـخــوا
فتستشهد بــ«خـبـيـ ٍر» آخــر« :بالنسبة ألوليفر
ش ـفــارتــز ،رئـيــس قـســم الـفـيــروســات والـمـنــاعــة
فــي مـعـهــد بــاسـتــور الـفــرنـســي ،ف ـ ّـإن الــدراســات
على جينات الفيروس تُظ ِهر بوضوح أنــه لم
يكن فيروس ًا من صُ ِنع بش ٍر في المختَبر» ثم
تقتبس من شفارتز «البروفيسور مونتانييه
ينشر نظريات واهمة».
الورقة الهندية
الورقة التي أشــار إليها مونتانييه في حديثه،
والتي أعدّها تسعة باحثين هنود (Prashant
 ).Pradhan et. alم ــن مـعـهــد تـكـنــولــوجـيــا
ال ـع ـلــوم الـبـيــولــوجـيــة فــي ن ـيــودل ـهــي ،كــانــت قد

«تشابه غريب بين
إقحامات فريدة في
البروتين الشوكي
لفيروس كورونا
المستجد وبين
البروتين السكري
لإليدز»

ظ ـه ــرت ف ــي  31ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2020عـلــى
منصة  bioRxivالمخصصة أص ًال لنشر أوراق
األب ـحــاث الـبـيــولــوجـيــة الـتــي تـكــون فــي مرحلة
 pre-printأي مــرح ـلــة اط ـ ــاع الـمـهـتـمّـيــن
والـ ـ ــدوريـ ـ ــات ال ـع ـل ـم ـيــة ع ـل ـي ـهــا ت ـح ـض ـي ــر ًا ألن
تـتـبـنــاهــا وتـنـشــرهــا رسـمـيـ ًا إح ــدى «الــدوريــات
الـعـلـمـيــة ال ـمُ ـح ـ َّك ـمــة» .وك ـث ـي ــر ًا م ــا ت ـصــدر عـلــى
ه ــذه ال ـم ـن ـصــات ع ــدة إص ـ ــدارات (م ـس ــودات)
مـتـتــالـيــة مـنـ ّقـحــة وم ـط ـوّرة حـســب مــا ي ــرد من
تـعـلـيـقــات ومــاح ـظــات .بــالـنـسـبــة لـهــذه الــورقــة
وبـعــد يــومـيــن فـقــط مــن نـشــرهــا وتـهــافــت أكـثــر
مــن مئة مالحظة وتعليق مــن باحثين آخرين
بعضهم كاد يع ّلق المشانق لمؤ ّلفيها بوصفهم
«المؤامراتيّين» و«العلماء الزائفين» ،وضعت
المنصة إشارة «مسحوب»  withdrawnعلى
الورقة ،بدل أن تبقيها باعتبارها مسودة أولى
 v1مث ًال ريثما يعدل المؤلفون بحثهم آخذين
ال ـمــاح ـظــات ال ـن ـقــديــة ال ـجــديــة ال ـتــي ق ــد يـكــون
بعضها مـحـقـ ًا ،بـعـيــن االعـتـبــار لـصـيــاغــة نسخة
ثــان ـيــة  v2وث ــال ـث ــة  V3إلـ ــخ ،ك ـمــا ه ــي ال ـع ــادة
فــي هــذا الـنــوع مــن الـمـنـصــات ،ومــع ذلــك تل ّقى
المؤلفون النقد برحابة صدر وع ّلقوا بأنهم هم
مــن سـحـبــوهــا مــن تـلـقــاء أنـفـسـهــم وسـيـعـيــدون
الـنـظــر والـتـحـلـيــل ،األمــر الــذي عـبّــر مونتانييه
عــن ش ِّكه بــه مرجِّح ًا ّأن هناك ضغوط ًا معينة
مورست على المؤ ّلفين إللغاء متابعة البحث
نهائي ًا.
ربـ ـم ــا ك ـ ــان ال ـم ــؤل ـف ــون م ـس ـت ـف ـزِّي ــن فـ ــي ع ــدة
توصيفات لنتائج بحثهم اعتبار ًا من العنوان
الذي يترجم إلى« :تشابه غريب بين إقحامات
فريدة في البروتين الشوكي لفيروس -2019
nCoVمن جهة وبين البروتين السكري لإليدز
 gp120 1-HIVوبــروت ـيــن  Gagاإليـ ــدز من
جهة أخــرى» ،ألن كلمة «إقـحــام» insertion
تــرجّــح االصـطـنــاع المخبري المتعمَّد ،ومـبـرّر
ذلك حسب المؤلفين:
«من المثير لالهتمام ،أنه رغم كون اإلقحامات
غير متواصلة مع بعضها على السلسلة األولية
فإن النمذجة ثالثية األبعاد
لألحماض األمينيةّ ،

لفيروس كــورونــا المستجد تقترح بأنها [أي
ال ـش ــدف ال ـم ـق ـح ـمــة] ت ـت ـقــارب لـتـشـكــل ال ـمــوقــع
الــرابــط لـلـمـسـتـقـ ِبــل .ووج ــود أرب ـعــة إقـحــامــات
 insertsف ــري ــدة ف ــي ال ـف ـي ــروس وتـطــابـقـهــا/
تشابهها كلها مــع ثـمّــاالت حمضية أمينية في
بروتينات بنيوية مفتاحية في فيروس -HIV
 1من غير المرجّح أن يكون أمر ًا تصادفي ًا في
الطبيعة».
وكـمـثــال على االنـتـقــادات الـتــي وردت أنــه من
الممكن أن تكون هذه القطع «اإليدزية» األربع
في جينوم فيروس كوفيد 19-ليست سوى
صــدفــة طبيعية مــن بــاب مــا يـعــرف بـ«التش ّكل
المتجانس» تطوري ًا  homoplastyحيث قد
يـحــدث لــدى أنــواع أو ذرا ٍر حـيّــة أن تتعرض
لـضـغــوط اصـطـفــاء طبيعي مـتـشــابـهــة ،وتمتلك
ب ـع ــض أجـ ـ ــزاء ج ـي ـن ــوم م ـت ـطــاب ـقــة (وب ــال ـت ــال ــي
بروتينات متماثلة) .ربما يكون ذلك «إمكانية
واق ـع ـيــة» مـهـمــا ك ــان احـتـمــالـهــا صـغـيــر ًا (واح ــد
بالمليون أو بالمليار؟ ال ندري فاألمر يحتاج
ل ــدراس ــة ج ـي ــدة ت ـج ـمــع ال ـب ـيــولــوج ـيــا ون ـظــريــة
االح ـت ـمــاالت الــريــاض ـيــة م ـع ـ ًا) .لـكــن أن تـكــون
القطع األربـعــة قد تصادف وجــودهــا في أربع
مناطق متباعدة من سلسلة جينوم الكورونا،
بـحـيــث أن تــرج ـمــة مـعـلــومــاتـهــا ال ــوراث ـي ــة إلــى
ســاســل بـبـتـيــديــة ثــم االن ـطــواء الـفــراغــي لـهــذه
ال ـســاســل يـ ــؤدي ت ـح ــدي ــد ًا لـتـشـكــل الـبــروتـيــن
الشوكي  Sلفيروس الكورونا الــذي وظيفته
تمكين الـفـيــروس مــن االرت ـبــاط بـغـشــاء خلية
بشرية ،وأن تكون هــذه «اإلقـحــامــات» نفسها
فـ ــي ج ـي ـن ــوم فـ ـيـ ــروس  1-HIVت ـت ــرجَ ــم فــي
اإليدز إلى بروتينَين مميَّزين يؤديان وظائف
مشابهة تتعلق بتمكين الفيروس من التعرف
ع ـلــى ال ـخ ـل ـيــة ال ـب ـشــريــة ال ـض ـح ـيــة واالل ـت ـص ــاق
بـهــا واخ ـتــراق ـهــا (فــالـبــروتـيــن gp120 1-HIV
ي ــرب ــط فـ ـي ــروس اإليـ ـ ــدز م ــع م ـس ـت ـق ـب ـلــه عـلــى
غـشــاء الـخـلـيــة الـبـشــريــة الـضـحـيــة ،والـبــروتـيــن
Gag 1-HIVوظيفته انــدمــاج فـيــروس اإليــدز
بــالـغـشــاء الـخـلــوي للضحية) – أن تجتمع كل
هــذه «المصادفات» يثير التساؤل عن نوعية
«الضرورة» الكامنة وراءها.
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ال تعاني الواليات المتحدة من أزمة واحدة أو اثنتين ،بل
العشرات منها ،اقتصادية وسياسية واجتماعية ،ولكل منها
تفرعات أخرى كاألزمة المالية والنفط والحكم والصحة والخ،
وجميعها ترتبط فيما بينها ،وبارتباطها فإن كل واحدة
منها تؤثر على األخرى بحسب اتجاهها أكان نحو األفضل أو
األسوأ.

ǧيزن بوظو

خـ ـلـ ــف هـ ـ ــذه األزمـ ـ ـ ـ ــات تـ ـقـ ــف أسـ ـبـ ــاب
مـخـتـلـفــة تـخــص واحـ ــدة أو أك ـثــر مـنـهــا،
وس ـب ــب عـ ــام يـجـمـعـهــا ك ـل ـهــا :ال ـن ـمــوذج
االقـتـصــادي-االجـتـمــاعــي ،لـكــن بالنسبة
للقوى السياسية في الداخل األمريكي،
ف ــإن أس ـب ــاب ه ــذه األزم ـ ــات ال تـتـعــدى
كـ ــونـ ـهـ ــا «سـ ـ ـ ــوء إدارة» م ـ ــن الـ ـقـ ــوة
الـسـيــاسـيــة الـحــاكـمــة فــي الـفـتــرة السابقة
أو الــراه ـنــة ...فــالـجـمـهــوريــون يــرون أن
حُكم الديمقراطيين أنتج هــذه األزمــات،
والديمقراطيون يرون أن الجمهوريين
اآلن هم سببها والخ.
إن ت ــرام ــي االت ـه ــام ــات وال ـم ـســؤول ـيــات
بين القوى السياسية األمريكية هو أمر
مـعـتــاد وطـبـيـعــي بــالـنـسـبــة لــأمــريـكـيـيــن،
ل ـكــن م ــا ي ـهــم ه ــو ال ـح ـل ــول ال ـم ـطــروحــة
ل ـل ـخ ــروج م ــن هـ ــذه األزمـ ـ ــات بــالـنـسـبــة
لهذه القوى نفسها ،وما مدى واقعيتها؟
سنناقشها من وجهة نظر هذه األطراف
نفسها.
المسرح األمريكي
إن ال ـتــرك ـي ـبــة ال ـس ـيــاس ـيــة الـتـقـلـيــديــة فــي
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة تـكـمــن ف ــي ن ـمــوذج
الـحــزبـيــن «الـجـمـهــوري والــديـمـقــراطــي»،
ويـ ـ ـضـ ـ ــاف إل ـ ـي ـ ـهـ ــا نـ ـ ـمـ ـ ــوذج «ال ـ ـي ـ ـسـ ــار
األمـ ــريـ ـكـ ــي» .وبـ ـن ــاء ع ـل ــى ال ـم ـســرح ـيــة
الـ ـمـ ـكـ ــررة دوم ـ ـ ـ ـ ًا ،ف ـ ــإن ال ـج ـم ـه ــوري ـي ــن
ع ـمــوم ـ ًا هــم الـمـحــافـظــون-الـلـيـبــرالـيــون،
وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ـي ــن هـ ــم ال ـت ـق ــدم-ال ـن ـي ــو
ل ـي ـب ــرال ـي ــة ،ويـ ــأخـ ــذ ذاك ال ـي ـس ــار دور
«الـتـنـفـيـســة» االجـتـمــاعـيــة كـلـمــا اشـتــدت
الـ ـضـ ـغـ ــوط داخ ـ ـل ـ ـي ـ ـ ًا ل ـي ـع ـت ـل ــي ال ـم ـن ــاب ــر
اإلعــامـيــة ويقيم «الـنـقــد» .لكن ال يغفل
ع ـلــى أح ـ ــد ،بـ ــأن ل ـج ـم ـيــع هـ ــذه األدوار
ضـمــن الـمـســرحـيــة ،مُ ـخــرجٌ واح ــد ،وهــو
م ــا يـصـطـلــح عـلـيــه بــالـنـخـبــة األمــري ـك ـيــة؛
رؤوس األمــوال األكبر في البالد ،ففي
توافقهم يبرز الطرف السياسي المراد
لــه اعـتــاء الـمـســرح فــي اللحظة المعنية
لتحقيق المصالح واألهــداف المطلوبة،
وفـ ــي خ ـصــام ـهــم/ان ـق ـســام ـهــم ي ـح ــدث مــا
ن ـ ــراه م ـنــذ س ـن ـيــن ،م ــن ص ــد ورد فـيـمــا
ب ـي ــن هـ ــذه الـ ـق ــوى وض ـم ــن مــؤس ـســات
الـ ــدولـ ــة ك ـم ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب وال ـش ـي ــوخ
وال ـب ـيــت األب ـي ــض ،ت ـحــديــد ًا مـنــذ اعـتــاء
الـجـمـهــوريـيــن/تــرامــب بـشـعــار «االنـكـفــاء
نحو الداخل».
أدوار وحلول شخصيات
المسرحية
ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـشـ ـ ـعـ ـ ــار األخ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــر ،ه ـ ـ ــو أح ـ ــد
ال ـح ـل ــول ال ـم ـط ــروح ــة م ــن وج ـه ــة نـظــر
«ال ـم ـحــاف ـظ ـيــن» ،ال ــذي ــن ي ـب ــدو أن ـه ــم فــي
الـلـحـظــة ال ـحــال ـيــة ق ــد اخ ـت ـيــروا لـيـعـبــروا
س ـيــاس ـي ـ ًا ،وع ـم ــوم ـ ًا ،ع ــن م ـصــالــح رع ــاة
«اإلنـ ـت ــاج ال ـح ـق ـي ـقــي» م ــن ت ـلــك الـنـخـبــة،

اإلنـ ـ ـتـ ـ ــاج ال ـ ـص ـ ـن ـ ــاع ـ ــي/ال ـ ــزراع ـ ــي ،ب ـعــد
انقسامهم ،خصوص ًا بعد األزمــة المالية
عــام  ،2008ويـعـبــر الــديـمـقــراطـيــون عن
رع ــاة «اإلن ـت ــاج غـيــر الـحـقـيـقــي» وال ــذي
ي ــأت ــي ع ـلــى رأس ـ ــه «ال ـم ــال ــي» ال ـ ــدوالر/
ال ـب ــورص ــة  /ال ـم ـص ــارف ،ل ـكــن دون أن
يـعـنــي حـصــر هــذا ال ـطــرف الـسـيــاســي أو
ذاك بهذه الفئة وحدها بشكل قاطع.
وباإلضافة لذلك ،فإن هذا التناقض في
المصالح بين الفئتين ضمن هذه النخبة
ال ــواح ــدة نـفـسـهــا ،ال يـعـنــي بــأنـهــم أع ــداء
لدرجة قضاء أحدهم على اآلخــر ...بعد!
فــوجــود ون ـشــاط كــل مـنـهــم يـعـتـمــد على
اآلخر ،وهنا تكمن المشكلة الحقيقية.
ح ـي ـن ـمــا اع ـت ـل ــى ال ـج ـم ـه ــوري ــون/ت ــرام ــب
ال ـم ـســرح األمــري ـكــي إث ــر تـبـعــات األزم ــة
ال ـمــال ـيــة ال ـســاب ـقــة وال ـت ــراج ــع األمــري ـكــي،
كـ ــانـ ــت الـ ـ ــرؤيـ ـ ــة واأله ـ ـ ـ ـ ــداف واضـ ـح ــة
وب ـس ـي ـط ــة لـ ـلـ ـخـ ــروج بـ ــأقـ ــل ال ـخ ـس ــائ ــر
و«اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـم ـجــد األم ــريـ ـك ــي» :عـبــر
االنـكـفــاء االق ـت ـصــادي نـحــو الــداخــل ،أي
عودة رؤوس األمــوال من الخارج إلى
االس ـت ـث ـمــار داخـ ــل ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
وإغــاق الــواليــات المتحدة على نفسها
اقتصادي ًا وسياسي ًا ،أي االنسحاب من
االتفاقيات الدولية التجارية والسياسية
الـ ـت ــي تـ ـل ــزم ول ـ ــو شـ ـك ـ ًـا ب ـ ــأن «ت ــدف ــع»
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ح ـص ـ ًة م ــن نــاتـجـهــا
ال ـم ـح ـل ــي ،كــات ـفــاق ـيــة ال ـت ـج ــارة ال ــدول ـي ــة
واتـفــاقـيــة بــاريــس للمناخ ،وإن كــان أثر
ذلــك خ ـســارة بـعــض ال ـ ــواردات ،بمقابل
الـنـهــوض بالنشاط االقـتـصــادي داخلي ًا
لـتـمـتـيــن «اق ـت ـصــاد/إن ـتــاج حـقـيـقــي» قــادر
عـلــى مــواج ـهــة األزمـ ــة الـمـقـبـلــة بــانـفـجــار
فقاعة الدوالر.
بينما يــرى الــديـمـقــراطـيــون/بــايــدن ،بــأن
هــذه سـيــاســة خــاطـئــة تـمــامـ ًا ،مــن وجـهــة
نـ ـظ ــر مـ ـص ــال ــح رعـ ــات ـ ـهـ ــم ،وال ـ ـح ـ ــل هــو
عكس ذلــك :عبر توسيع االسـتـثـمــارات
ال ـخــارج ـيــة ،واالع ـت ـم ــاد ع ـلــى مـ ــداوالت
الـ ـ ـ ـ ــدوالر عـ ــالـ ـمـ ـيـ ـ ًا ،أي وب ــاخـ ـتـ ـص ــار،

الـعـمــل بـنـفــس العقلية الـســابـقــة لـتــرامــب،
متجاهلين ما تنتجه من أزمات.

المستقبل
«المغلق»
أمام النخبة
األمريكية
بأرباحها ال
يضعها إال
أمام اتجاه
واحد ووحيد
وهو أن تأكل
بعضها بعضاً
عبر عملية
تمركٍز أعلى

أحداث تراجيدية جديدة
ونهايات حزينة
ل ـق ــد كـ ــان هـ ــذا ال ـم ـن ـطــق ال ـس ــائ ــد خ ــال
السنين القريبة السابقة ،لكن منذ بداية
هذا العام ،وما صحبه من أزمات :انهيار
أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ،وان ـه ـي ــار ال ـب ــورص ــات،
واألزمـ ـ ــة ال ـص ـح ـيــة إثـ ــر وبـ ــاء ف ـيــروس
كـ ـ ــورونـ ـ ــا الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـج ــد ،ج ـم ـي ـع ـه ــا أدت
إل ــى ت ـفــاعــات أع ـل ــى وأشـ ــد ف ــي األزم ــة
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة األم ــري ـك ـي ــة،
وبــالــوقــت ال ــذي أوض ـحــت أزم ـتــا الـنـفــط
والـبــورصــة بشكل جلي مــدى االرتـبــاط
بـيــن الـتـيــاريــن الـصـنــاعــي والـمــالــي ،عـرّت
األزم ــة الـصـحـيــة ذاك الــدجــل الـسـيــاســي
ل ـث ــاث ــي ش ـخ ـص ـي ــات الـ ـمـ ـس ــرح بـسـبــب
ع ـجــزهــم ع ــن ت ـقــديــم أي ــة ح ـل ــول جــديــة،
ليس بالنسبة للشعب األمريكي وحده،
ب ــل وح ـت ــى بــال ـن ـس ـبــة لـلـنـخـبــة ال ـحــاك ـمــة
نفسها بمستقبلها.
حيث أن كِال الطرحين ،ال يمثالن حقيق ًة
حـ ًا لــأزمــات الــراهـنــة والمقبلة ،إنـمــا ال
يتعديان أن يكون األول جرعة «مضاد
ألـ ــم» لـلـتـخـفـيــف م ــن ال ـص ــدم ــة ،واآلخـ ــر
«تخدير ًا» لتأخير االنفجار إن أمكن.
ففي السيناريو األول ،استمرار سياسية
االنـكـفــاء واإلغ ــاق تعني خـســائــر مالية
كـبـيــرة وســريـعــة بـمـقــابــل وج ــود درجــة
ما من قــدرة تحمّل األزمــة المقبلة ،لكنه
اآلن تحديد ًا قد تلقى أول ضربة كبيرة
عبر الخسائر في سعر النفط الصخري
األمريكي.
ب ـي ـن ـمــا ال ـس ـي ـنــاريــو ال ـث ــان ــي ،بــاس ـت ـمــرار
ال ـتــوســع ،يـعـنــي م ـحــاولــة تـحـقـيــق مــزيـدٍ
مــن األرب ــاح عـبــر الـتـجــارة وال ـمــداوالت
الـمــالـيــة الـخــارجـيــة الـقــائـمــة عـلــى الــدوالر
كسلعة ،لكنه أيض ًا وبسبب أزمــة النفط
ن ـف ـس ـهــا ،ع ـبــر وض ـع ـهــا لـ ـل ــدوالر بـمــوقــع
خ ـط ــر ي ـش ـي ــر إل ـ ــى ق ـ ــرب ت ـف ـك ــك عــاقــة

ال ـب ـتــرودوالر ،لـتـهــدد تـلــك األرب ــاح ،بــأن
تبدأ الــدول بالتخلي عــن الــدوالر كعملة
ل ـت ـب ــادل ال ـن ـق ــط ،وب ــال ـت ــال ــي تـ ـسـ ـرّع مــن
األزمة المالية.
إلى أن ينهار المسرح؟
إن ه ـ ــذا ال ـم ـس ـت ـق ـب ــل «الـ ـمـ ـغـ ـل ــق» أمـ ــام
الـنـخـبــة األمــريـكـيــة بــأربــاحـهــا ،ال يضعها
إال أمــام اتـجــاه واحــد ووحـيــد ،وهــو أن
تــأكــل بعضها بـعـضـ ًا ،عـبــر عملية تـمــركـ ٍز
أعـلــى ،أي أن ذاك االنـقـســام والـخــاف،
وب ـطــرح ـيــه أك ـ ــان إن ـغ ــاق ـ ًا أم ان ـف ـتــاح ـ ًا،
سينتج جديد ًا عنه ،نخبة جديدة ،أصغر
حـجـمـ ًا ،مــع فــائــض قـلـيــل مــن ث ــروة من
س ـي ـخــرج مـنـهــم ل ـي ـق ـتــاتــوا عـلـيـهــا مــؤقـتـ ًا
ريثما تـعــاود مشكلة «عــدم وجــود ربح
جــديــد» بالتفاعل فيما بينهم ،وبالمقابل
ـزة كـ ـه ــذه ،ت ـح ـت ــاج ن ـم ــوذج ـ ًا
فـ ــإن مـ ــركـ ـ ً
سياسي ًا آخر غير «مسرحية الحزبين»
لـتـتــوافــق مـعـهــا داخ ـل ـي ـ ًا ،ال يـمـكــن التنبؤ
ب ـش ـك ـلــه ،إال أنـ ــه وب ـك ــل تــأك ـيــد سـيـكــون
نـمــوذجـ ًا أكـثــر دفــاعـيـ ًة/حـمــائـيــة بالنسبة
لهذه النخبة الصغيرة ،وأضعف.
ويـنـطـبــق ه ــذا الـتـغـيـيــر عـلــى الـمـسـتــوى
الـ ـخ ــارج ــي ف ــي م ـك ــان وع ــاق ــة أمــري ـكــا
فبشكل أو بــآخــر ستضطر هــذه
دول ـي ـ ًا،
ٍ
ال ـن ـخ ـبــة إل ــى مــواج ـهــة واق ـع ـه ــا ،ل ـت ـعــاود
عـلــى فـتــح الـتـجــارة مــع الـصـيــن رغــم كل
ما يجري من تصعيدٍ عليها اآلن ،وليس
بسبب ضغوط صينية ،إنما تلبية لنداء
قانون «الربح» الذي يسيّر هذه النخبة
نـفـسـهــا مــوضــوع ـي ـ ًا ،ف ـش ــراء واس ـت ـيــراد
ب ـن ـيــة ات ـص ــاالت ال ـج ـيــل ال ـخــامــس أوف ــر
من عملية البحث العلمي لها ،وإلنتاجها
وخـ ــاصـ ــة مـ ــع م ـس ـت ــوى ال ـت ـن ــاف ــس فــي
األسـعــار الــذي ستخسر بــه أمــريـكــا أمــام
الصين ،ومن يدري ،فإلى أن ينتج يسار
حقيقي داخ ــل الــواليــات الـمـتـحــدة قــادر
على خلع هــذه المنظومة وإنـتــاج بدي ٍل
عنها ،قد تشتري هــذه النخبة منظومة
اإلس 500-الروسية أيض ًا؟
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أعلنت إثيوبيا في
 26شباط الماضي
انسحابها من
الجولة األخيرة
من مفاوضات سد
النهضة التي كان
من المق ّرر عقدها
في واشنطن برعاية
اإلدارة األمريكية
وصندوق النقد الدولي،
تال ذلك الحديث عن
مقترح إثيوبي بتوقيع
اتفاق جزئي حول ملء
سد النهضة في بداية
شهر تموز ،وهو ما
ت ّم رفضه من الجانب
السوداني.

ǧرشا النجار

المثير لالستغراب
هو أ ّنه مع كل
اقتراب ألزمة سد
النهضة من الحل
يتم عرقلته بهذا
الشكل أو ذاك

يُذكر ّأن االنسحاب اإلثيوبي– وخالف ًا
لما تمّ تداوله حول أن االنتخابات هي
ال ـس ـبــب ف ـي ــه -جـ ــاء ب ـعــد زي ـ ــارة وزي ــر
الخارجية األمــريـكــي ،مايك بومبيو إلى
إثيوبيا وإدالئ ــه بتصريحاتٍ قــال فيها:
ّإن مـفــاوضــات ســد الـنّـهـضــة الـثــاثـيّــة قد
تمتد لعدّة أشهر ،في حين كان التبرير
اإلث ـي ــوب ــي ه ــو ال ـح ــاج ــة إلـ ــى م ــزي ــد مــن
ال ــوق ــت الس ـت ـك ـمــال مـ ـش ــاورات داخ ـل ـيــة
ح ـ ــول الـ ـمـ ـل ــف .فـ ـم ــا هـ ــو م ـص ـي ــر ه ــذه
ال ـم ـفــاوضــات؟ وم ــا ال ـخ ـي ــارات الـمـتــاحــة
أمــام مصر فيما لــو عزمت إثيوبيا على
ال ـم ـض ــي ب ـخ ـط ـط ـهــا بـ ـم ــلء الـ ـس ــد دون
موافقة مصر والسودان؟
تاريخ أزمة مياه النيل
يش ّكل نهر النيل عصب الحياة بالنسبة
ألغ ـل ــب دول ح ــوض ال ـن ـيــل وال سـيّـمــا
ال ـم ـصــري ـيــن ،ح ـيــث يــؤمــن ال ـن ـهــر ال ـجــزء
األساسي من احتياجاتهم ،كما أنّه يدخل
فــي مختلف النشاطات االقـتـصــاديــة من
زراعــة وسـيــاحــة تـجــارة ونـقــل .ونتيجة
ل ـهــذه األه ـم ـيــة ب ــرزت ص ــراع ــات كـثـيــرة
ح ــول ت ـقــاســم م ـيــاه ال ـن ـيــل ،م ـمّــا اضـطــر
مـصــر إلــى عـقــد اتـفــاقـيــات دول ـيــة تضمن
ب ـهــا ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى أم ـن ـهــا ال ـم ــائ ــي ،كــان
أهـمـهــا :االتـفــاق الــذي جــرى سنة 1929
مع السودان (التي كانت تحت االحتالل
الـبــريـطــانــي آن ــذاك) وال ــذي يعطي مصر
حق النقض (الفيتو) على أيّ مشروع
يُقام على النيل ويؤثر على حصة مصر
مــن الـمـيــاه .تــاه تــوقـيــع اتـفــاقـيــة أخــرى
سنة  1959تضمّنت حق مصر في %50
من مياه النيل.
ظل تقاسم مياه النيل هاجس ًا
ومع ذلك ّ
ل ــدى دول ال ـم ـن ـبــع ،ب ــاألخـ ـصّ إثـيــوبـيــا
كــونـهــا ت ــزوّد الـنـيــل ب ــ %85مــن مــائــه من
رافد النيل األزرق ،وكانت أوّل محاولة
لـ ـه ــم ف ـ ــي بـ ـنـ ــاء سـ ـ ـ ـ ـ ـدّ–ودون م ــواف ـق ــة

ال ـم ـصــري ـيــن -ف ــي س ـنــة  ،1976ولـكـنـهــا
ألن الـمـصــريـيــن دمّ ــروا
ب ــاءت بــالـفـشــل ّ
ال ـم ـع ـدّات قـبــل وصــولـهــا إلثـيــوبـيــا .وفــي
 2011ج ــرت ال ـم ـحــاولــة ال ـثــان ـيــة ،حـيــث
أعلنت إثيوبيا عن نيتها بناء سدّ النهضة
بهدف توليد الطاقة الكربائية ،معرب ًة عن
ّأن هذا المشروع هو مشروع حياة أو
موت ،وأنّها ال تعترف باالتفاقيات التي
ت ـمّ تــوقـيـعـهــا فــي الـحـقـبــة االسـتـعـمــاريــة،
وبذلك لم تتمكن مصر من استخدام حق
النقض ضدّها.
أسباب الخالف بين مصر وإثيوبيا
ل ــم ي ـع ـدّ إنـ ـش ــا ُء سـ ـدّ م ــن ع ــدم ــه مــوضــع
خالف ،فالسدّ تم إنجاز حوالي  %70منه
ومراعاة للمخاوف المصرية
حتى اآلن،
ً
تمّ في 2015عقد اتفاق ثالثي (مصري-
س ــودان ــي -إث ـيــوبــي) ،دخـلــت الــواليــات
المتحدة األمــريـكـيــة فــي  2019كوسيط
ف ـيــه .وم ــا زال ــت ال ـم ـفــاوضــات مـسـتـمــرة
م ـ ــن أجـ ـ ــل ال ـ ــوص ـ ــول لـ ـحـ ـل ــول ت ــرض ــي
األقل ظاهري ًا .حيث يبدو
الطرفين ،على ّ
ال ـخ ــاف ال ـم ـص ــري -اإلث ـي ــوب ــي خــاف ـ ًا
حول القضايا الفنّية ،فالسّد يحتاج إلى
 24-20مليار م 3من المياه كحدّ أدنى
لتشغيل الـعـنـفــات األول ــى .والـمـصــريــون
ال ي ـمــان ـعــون ب ـش ــرط أن ي ـت ـمّ اح ـت ـجــاز
ه ــذه الـكـمـيــة خ ــال أط ــول ف ـتــرة زمـنـيــة
م ـم ـك ـنــة (س ـب ــع سـ ـن ــوات ك ـح ـدّ أدن ـ ــى)،
أمّـ ــا اإلث ـيــوب ـيــون ف ـيــريــدون م ــلء ال ـس ـدّ
بأسرع وقت ممكن (من ثالث إلى أربع
سـنــوات) وهــذا مــا قــد يــؤدي إلــى نتائج
ال تُحمد عُقباها بالنسبة لمصر في حال
ظل التغيّر
حدوث جفاف ،وال سيّما في ّ
المناخي الذي يطرأ على العالم.
مشاكل ف ّنية فقط؟!
دخـلــت أزمــة سـدّ النهضة عامها العاشر
حل األزمة
والمفاوضات المعلنة من أجل ّ
ت ـ ــراوح م ـكــان ـهــا ،وال ـم ـث ـيــر لــاس ـت ـغــراب
حقيق ًة هــو أنّــه مــع كــل اقـتــراب مــن عقد

كلما تعرضت
مصر لضغوط
أكبر كانت
إمكانية التحكم
بدورها وحجمه
أكبر وسد
النهضة في
أحد جوانبه هو
جزء من عملية
طويلة لتحييد
مصر عن لعب
دورها اإلقليمي

اتـفــاق أو وصــول إلــى حــل ،يـتــم عرقلته
بهذا الشكل أو ذاك ،والموقف اإلثيوبي
األخ ـي ــر خ ـيــر دل ـيــل ع ـلــى ذل ــك .إذا ،هــل
الـمـشــاكــل الـفـنـيــة صـعـبــة إلــى هــذا الـحـدّ؟
أال توجد حلول مرضية تح ّقق مصلحة
اإلث ـي ــوب ـي ـي ــن ال ـم ـش ــروع ــة فـ ــي ال ـت ـن ـم ـيــة
والحصول على الطاقة الكهربائية دون
اللحاق بأذى يُذكر بالحق المصري في
مياه النيل؟ ال تبدو اإلجابة مستحيلة،
فالكثير مــن الــدراســات والـتـقــاريــر تؤكد
وجـ ـ ــود حـ ـل ــول ف ـن ـي ــة لـ ـه ــذه ال ـم ـش ـك ـلــة،
فاألزمة بذلك ليست فنّية ،بل سياسية...
كيف؟
لــإجــابــة عــن هــذا الـســؤال ينبغي معرفة
مــن المستفيد مــن اسـتــدامــة أزم ــة كهذه
ب ـي ــن ب ـل ــدي ــن ه ـم ــا األه ـ ــم ج ـيــوس ـيــاس ـي ـ ًا
واقتصادي ًا في إفريقيا ،فمصر وإثيوبيا
ف ــي ح ــال ــة ت ـن ــاف ــس ع ـل ــى دور إق ـل ـي ـمــي
أســاســي فــي الـمـنـطـقــة ،وي ـعــد ه ــذا الـســد
أحـ ــد أوراق ال ـض ـغ ــط األس ــاس ـي ــة عـلــى
مـصــر بـغــض الـنـظــر عــن حــاجــة إثـيــوبـيــا
ل ــه اق ـت ـص ــادي ـ ًا ،وهـ ــذا م ــا ي ـج ـعــل أوراق
ض ـغ ــط كـ ـه ــذه م ــرغ ــوب ــة لـ ـ ــدول خـ ــارج
ال ـف ـلــك اإلف ــري ـق ــي أيـ ـضـ ـ ًا ،وع ـل ــى رأس ـهــا
الـكـيــان الصهيوني والــواليــات المتحدة
األمريكية ،فكلما تعرضت مصر لضغوط
أك ـب ــر ك ــان ــت إم ـك ــان ـي ــة ال ـت ـح ـكــم ب ــدوره ــا
وحجمه أكبر ،وهذا الضغط الحالي هو
ج ــزء م ــن عـمـلـيــة طــوي ـلــة لـتـحـيـيــد مـصــر
عــن لـعــب دوره ــا اإلقـلـيـمــي لــم يـكــن سد
النهضة أولها ولن يكون آخرها.
ال ــوض ــع ال ــداخ ـل ــي ف ــي م ـصــر ال يـتـحـمــل
ض ـغ ــوط ـ ًا أك ـث ــر م ــن الـ ـم ــوج ــودة حــال ـي ـ ًا
وه ــو مــا يـجـعــل ســد الـنـهـضــة وال ـســدود
األخـ ـ ـ ــرى الـ ـتـ ــي يـ ـجـ ــري اإلعـ ـ ـ ــان عــن
م ـشــاري ـع ـهــا ع ـلــى م ـجــرى ال ـن ـيــل ت ـهــديــد ًا
حـقـيـقـيـ ًا لــأمــن الـقــومــي الـمـصــري ،وهــو
ما يتطلب حلو ًال حقيقية تضمن حقوق
دول مجرى النيل ،وتمنع استغالل هذه
األزمـ ــة ألغـ ــراض أخ ــرى لــن ت ـكــون في
مصلحة مصر أو إثيوبيا.

خيارات مصر
السد اإلثيوبي
في مواجهة ّ
هنالك العديد من الخيارات المحتملة،
أسـ ـ ـ ــوؤهـ ـ ـ ــا :ه ـ ـ ــو حـ ـ ـ ـ ــدوث الـ ـ ـن ـ ــزاع
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،فـ ـه ــذا االحـ ـتـ ـمـ ــال س ــيء
ل ـكــا ال ـطــرف ـيــن .ال ـخ ـي ــار ال ـث ــان ــي :هــو
ال ـب ـح ــث عـ ــن بـ ــدائـ ــل ل ـن ـق ــص ال ـم ـي ــاه،
وال ــذي سيتط ّلب مــن مـصــر إج ــراءات
ت ـق ـش ـف ـيــة ،م ـث ــل :ت ــرش ـي ــد االس ـت ـه ــاك
واس ـت ـخ ــدام وس ــائ ــل ال ـ ـرّي ال ـحــديــث،
وم ــا قــد يـتــرتــب عـلــى ذل ــك مــن ديــون
وزيادة في حالة التدهور االقتصادي
ال ـم ـصــري ،أمّ ــا الـخـيــار الـثــالــث وال ــذي
ي ـب ــدو األك ـث ــر م ـن ـط ـق ـيــة :ف ـهــو ح ــدوث
ض ـغــط خ ــارج ــي ل ـح ـ ّـل األزم ـ ــة ،ب ـعـيــد ًا
عن الوساطة األمريكية التي لم تؤتي
ثمارها حتى اآلن ،والتي جــاءت بعد
إعـ ــان الــرئ ـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر
بــوت ـيــن اس ـت ـع ــداد ب ـ ــاده ل ـل ـعــب دور
الوسيط في هذه المباحثات ،فيما لو
وافقت األطراف على ذلك .فالواليات
المتحدة المعروفة بـ(مونتها) على كال
الطرفين المصري واإلثيوبي أرادت
س ـحــب ورقـ ــة ال ـحــل م ــن ي ــد الــروســي
أم ـ ـ ًـا ف ــي ك ـس ــب ال ـم ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت
فــي إش ـعــال حــريـ ٍـق جــديــد يُ ـضــاف إلــى
سلسلة الحرائق المفتعلة في المنطقة،
فالحلول من الجانب الفنّي كما ذكرنا
موجودة ويمكن إرضاء كال الطرفين،
ولكن اإلرادة السياسية في الحل هي
الحاسمة في نهاية المطاف.
ال ـف ـهــم ال ـس ــائ ــد وال ـ ــذي اس ـت ـنــد لـتـجــربــة
طويلة مــن تــاريــخ العالم ،والــذي يقول:
إن ح ــل األزمـ ـ ــات ي ـن ـتــج ط ــرف ـ ًا خ ــاس ــر ًا
وط ــرف ـ ًا رابـ ـحـ ـ ًا ،وي ـج ــري ع ـلــى حـســاب
دول لـصــالــح ال ــدول الـتــي تـجــاورهــا ،قد
ٍ
ال ي ـكــون ال ـحــل الــوح ـيــد لـحــل الـمـشــاكــل
ف ـم ـصــالــح ال ـ ــدول اإلف ــري ـق ـي ــة وش ـعــوب ـهــا
لـيـســت مـتـنــاقـضــة ،ويـمـكــن إي ـجــاد آلـيــات
ل ـت ــوظ ـي ــف ثـ ـ ــروات ال ـ ـقـ ــارة ب ـم ــا ي ـخــدم
شعوبها ال كأدوات للتنازع والتنحار.

شؤون عربية ودولية
قاسيون ـ العدد  966اإلثنين  18أيار 2020

www.kassioun.org

في الخليج ...بدؤوا بتعلم قواعد اللعبة الجديدة!

19

الصورة عالمياً
•قال االحتياطي
الفيدرالي:
إن اإلنتاج
الصناعي
في الواليات
المتحدة
انخفض بنسبة
 %13.7عن الشهر
السابق ،و %5.5في الشهر الذي سبقه ،وهذا
أسوأ انهيار صناعي شهدته البالد منذ أكثر
من قرن من الزمان.
•قال مايكل مورفي
مساعد وزير
الخارجية
األمريكي
للشؤون
األوروبية
واألوراسية :إن
الوجود العسكري
الروسي المتزايد في منطقة القطب
الشمالي ،يهدد خط دفاع الناتو المضاد
للغواصات شمال
األطلسي.

كان سحب بطاريات الباتريوت األمريكية في  9من شهر أيار الحالي ،الحدث األبرز الذي يعطي مؤشرًا إضافياً على التغيير الحتمي بطبيعة العالقة
بين الواليات المتحدة األمريكية وبين دول الخليج ،العالقة التي امتدت طوي ًال وطوي ًال...
ǧعالء أبو فراج

الوجود
العسكري
األمريكي في
الخليج كان قبل
كل شيء لضمان
بيع النفط
بالدوالر عبر
تقديم خدمات
سخية للمنتجين
الكبار

ت ـش ـكــل ال ـع ــاق ــة ال ـق ــدي ـم ــة ب ـي ــن ال ــوالي ــات
المتحدة األمريكية ودول منطقة الخليج
ال ـعــربــي ،مــوضــوع ـ ًا ســاخـنـ ًا لـلـتـحـلـيــل؛ فقد
كــان ال ــدور األمــريـكــي فــي رعــايــة وحـمــايــة
هـ ــذا ال ـن ـم ــوذج وت ــأم ـي ــن غ ـط ــاء دول ـ ــي لــه
دور ًا أســاسـيـ ًا ،حتى أنــه ال يمكن للبعض
أن يـتـخـيــل ه ــذه ال ـ ــدول ب ـع ـيــد ًا ع ــن الـظــل
األمــريـكــي ،وقــد تـعــانــي مــن المشكلة ذاتـهــا
الـطـبـقــة الـحــاكـمــة هـنــاك أي ـض ـ ًا ،فـهــي ولــدت
ونشأت على هذا الترتيب ،وعملية فطامهم
س ـت ـك ــون ط ــوي ـل ــة ومـ ــرهـ ـقـ ــة .ل ــذل ــك الب ــد
مــن تـعــويـضـهــم عــن ذل ــك الـفـقــد والـحــرمــان
القاسي .وإن كان البعض يتمنى في السرّ
أو العلن أن تدفع دول الخليج ثمن سوء
عملها يجب أال ننسى أن شعوب تلك الدول
هــي بــالــدرجــة األولــى مــن سيدفع ثمن أي
خراب محتمل ،كما ال ننسى ترابط الدول
ببعضها والذي يجعل اختال ًال بهذا الحجم،
اختال ًال في المنطقة كلها ال يستثني أحد ًا،
بل ويترك ثق ًال كبيرة على منطقتنا التي
تحمل باألصل الكثير على ظهرها المتعب.
ه ــذا ال ي ـع ـنــي ب ـح ـ ٍـال م ــن األح ـ ــوال قـبــول
ال ـ ــدور ال ـخ ـل ـي ـجــي ال ـ ــذي س ــاه ــم ل ـس ـنــوات
بتعقيد أزمــاتـنــا وسـكــب الــزيــت عـلــى الـنــار،
ولـكــن إيـجــاد الـمـخــارج اآلمـنــة سيكون من
مـصـلـحــة الـجـمـيــع ،بـحـيــث ي ـجــري الـتـحــول
ب ــأس ــرع م ــا ي ـم ـكــن ،ول ـكــن بــأع ـلــى ق ــدر مــن
األمان والتدريجية.
االنسحاب األمريكي عنوان المرحلة
أعلنت عــدة مـصــادر خــال األيــام الماضية
عــن سـحــب ب ـطــاريــات بــاتــريــويــت أمــريـكـيــة
م ــن مـنـطـقــة ال ـخ ـل ـيــج ،وت ـج ــري م ـحــاوالت
مـخـتـلـفــة ل ـقــراءة ه ــذه ال ـخ ـطــوة .وإن كــان
الــوجــود العسكري األمريكي في المنطقة
أكبر وأوسع من بضع بطاريات باتريوت،
إال أن اإلشارة بحد ذاتها شديدة األهمية،
وت ـح ــاول ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األمــري ـك ـيــة

ال ـتــأك ـيــد أن هـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ل ــم ت ـكــن ف ـعـ ًا
انـتـقــامـيـ ًا مــن الـسـعــوديــة عـلــى دورهـ ــا في
إلـ ـحـ ــاق الـ ـضـ ــرر الـ ـب ــال ــغ ب ـص ـن ــاع ــة ال ـن ـفــط
األم ــري ـك ـي ــة ،وت ـ ــروج إل ــى أن ه ــذا م ــا هــو
إال «إعـ ــادة ان ـت ـشــار ل ـل ـقــوات» ،وه ــو فـعـ ٌـل
روتيني وال يعني تخليها عن دول الخليج.
وجـ ــاء ك ــام وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األمــري ـكــي
مايك بومبيو في السياق ذاته؛ إذ قال في
تـصــريـحــاتــه إن ه ــذا ال ـقــرار «ل ــم يـكــن بــأي
شكل من األشـكــال محاولة للضغط عليهم
(السعوديون) بشأن النفط .وهذا تحريك
عادي للقوات» .مضيف ًا أن هذا ليس تخلي ًا
عن دعمهم.
ال ـم ـش ـك ـلــة أن ال ـن ـق ــاش ال ــدائ ــر ي ــأخ ــد عــدة
أشكال ،إذ تقول بعض المصادر األمريكية
أن مستوى التهديد اإليراني قد انخفض،
وبــال ـتــالــي م ــن الـمـنـطـقــي خ ـفــض ال ـم ـعــدات
ال ـع ـس ـكــريــة الـ ـمـ ــوجـ ــودة ،وي ـ ــرى ال ـب ـعــض
اآلخر أن الواليات المتحدة األمريكية تريد
تـلـقـيــن ال ـس ـعــودي ـيــن درس ـ ـ ًا ،وق ــام ــت بـهــذه
الخطوة كتهديد مباشر ،ويضاف إلى ذلك
رأي المدافعين عن «إخالص» األمريكيان،
والــذيــن يـعـيــدون تــذكـيــرنــا بــأعــداد ال ـقــوات
المتواجدة والـتــي تعتبر بالنسبة لهم أهم
من البطاريات التي جرى سحبها.
ل ـك ــن إذا ت ــذك ــرن ــا م ـ ـج ـ ــدد ًا أن الـ ــوجـ ــود
العسكري األمــريـكــي فــي الخليج كــان قبل
كل شيء لضمان بيع النفط بالدوالر عبر
تـقــديــم خــدمــات سـخـيــة لـلـمـنـتـجـيــن الـكـبــار،
نستطيع أن نــدرك أن الــوجــود األمريكي
ليس قضية ثانوية ،بل هو أحد أهم مالمح
النظام والــدور األمريكي ،أي أن الوجود
األمريكي في المنطقة أساسي ،والذي دُفع
ثمنه مبالغ باهظة في أفغانستان والعراق
وس ــوري ــة وال ـخ ـل ـيــج ...لــم يـكــن األمــري ـكــان
يـ ــرونـ ــه «مـ ـصـ ــاريـ ــف زائ ـ ـ ـ ــدة» بـ ــل ك ــان ــت
بالنسبة لهم أحد دعائم «أمنهم القومي».
أطراف المعادلة تحدد مخرجاتها
ال ـعــاقــة ال ـجــدل ـيــة ب ـيــن طـبـيـعــة ال ــوالي ــات

ال ـم ـت ـحــدة األم ــري ـك ـي ــة ومـ ــا ت ـفــرضــه هــذه
الـطـبـيـعــة عـلــى االسـتــراتـيـجـيــة األمــريـكـيــة،
هــي عــاقــة شــديــدة الـتـعـقـيــد ،وتــؤثــر فيها
ع ــوام ــل ك ـث ـيــرة ت ـبــدأ م ــن م ـصــالــح الـنـخــب
ال ـم ـن ـق ـس ـمــة داخـ ـ ــل ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
األمــريـكـيــة وصـ ــو ًال إل ــى الــاعـبـيــن الـجــدد
على الساحة الــدولـيــة ،والــذيــن يتحركون
بـشـكـ ٍـل نـشــط لـتــأمـيــن مـصــالـحـهــم وأمـنـهــم
الـقــومــي .لــذلــك تــرى بـعــض الـنـخــب داخــل
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة ّأن تغيير
طـبـيـعــة ال ــدور ال ــذي تـلـعـبــه عـلــى الـســاحــة
الدولية لــم يعد خـيــار ًا بــل أمــر ًا محسوم ًا،
فـهــم يـخـســرون صــدراتـهــم فــي الـكـثـيــر من
الميادين وهذا ينعكس بشكل واضح على
قدرتهم في التأثير ،أي أن المليارات التي
كانت تدفعها الواليات المتحدة االمريكية
س ــابـ ـقـ ـ ًا ك ــان ــت ت ـع ـط ــي ن ـت ــائ ــج واضـ ـح ــة،
أم ــا ال ـيــوم فـيـبــدو وك ــأن ه ــذه الـمـلـيــارات
تسكب في قربة مقطوعة فال يبقى منها
شــيء ،بــل وال تـصــدر حـتــى صــوتـ ًا قريب ًا
مــن ال ـصــوت األص ـلــي الـمـطـلــوب! فتغيير
أط ـ ــراف ال ـم ـع ــادالت ي ـغ ـيــر ف ــي نـتــائـجـهــا،
وإذا كــان الـتــوازن الدولي طرف ًا في هذه
الـمـعــادلــة قــد تـغـيــر ال ـيــوم ،فـهــذا يـعـنــي أن
المخرجات قــد تغيرت أيـضـ ًا ،وقــد نسمع
قــريـبـ ًا تـصــريـحــات أن عــاصـفــة رمـلـيــة في
صحراء الخليج كانت سبب ًا إلغالق قاعدة
أو ّأن موج ًا مرتفع ًا يفرض سحب حاملة
ط ــائ ــرات ...أش ـكــال اإلخـ ــراج الـسـيـنـمــائــي
األمــريـكــي مـتـعــددة ،لـكــن النتيجة الفعلية
ستكون واحدة.
الـسـعــوديــة الـيــوم تـحــاول الـتــأقـلــم مــع عــالـ ٍم
جــديــد ،وتــرى فــي هــذا الـعــالــم فــرصــة ل ّلعب
بشكل مختلف ،قــد تنجح الطبقة الحاكمة
بــإنـجــاز هــذا الـتـحــول أو تفشل ،ولـكــن هذا
ال يغير كثير ًا فــي حقيقة أن دور ًا جــديــد ًا
يبدأ بالظهور ،لن تنقلب الذئاب إلى غزالن
بالطبع ،ولكن الــواقــع قــادرٌ على ترويض
الجميع بفرض قواعد جديدة ،فإن أردت
أن تكون العب ًا عليك معرفة قواعد اللعبة.

•خرج آالف
المواطنين
في مختلف
أنحاء ألمانيا
اليوم السبت إلى
الشوارع للتظاهر ضد القيود المفروضة
للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد،
حسب الشرطة ومنظمي هذه الحمالت
االحتجاجية.
•أعرب
المتحدث
باسم وزارة
الخارجية
الصينية تشاو
لي جيان خالل مؤتمر
صحفي عن أمل الصين في أن تضع األطراف
المعنية في أفغانستان أمتها وشعبها في
المقام األول ،وتشكل حكومة وحدة شاملة
في وقت مبكر.
•أكد وزير الدفاع
اإليراني،
أمير حاتمي،
استعداد
بالده لوضع كل
قدراتها الدفاعية
على
تحت تصرف العراق ،مشددًا
أهمية التعاون الدفاعي بين البلدين في إرساء األمن
واالستقرار في المنطقة.
•دعت بكين
الواليات
المتحدة،
إلى وضع
حد «للقمع
غير المنطقي
لهواوي والشركات
الصينية» بعدما أعلنت
واشنطن عن تضييقات جديدة تعرقل
حصول المجموعة العمالقة لالتصاالت
هواوي على أنصاف ناقالت.
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االنتقال الرأسمالي للطاقات البديلة

بأن البيئة ال تحمل الو ّد لآلليات النيوليبرالية التي تع ّرف الصيغ الحالية للتنظيم االجتماعي.
أثبتت األزمة المناخية ّ
فمن جهة ،تقليل استهالك الوقود األحفوري ،وهو المساهم األكبر في التغير المناخي ،يتطلب جهودًا جماعية.
إن معظم
يجب على هذه الجهود أن تأخذ في حسبانها الدور التأسيسي للوقود األحفوري في االقتصادات الحديثةّ .
سبل عيش الناس مق ّيدة بالوقود األحفوري ،األمر الذي أثبتت الدراسات الحديثة بأ ّنه ليس نتاج تطور تاريخي عشوائي
بل سياسة مقصودة .يستمر استخدام الوقود األحفوري كشكل من أشكال الهيمنة االجتماعية– كوسيلة لمصادرة
المنتجة والتجديدية.
العمالة ُ

 ǧماكغي وغرينر*ǧ
     تعريب وإعداد :عروة درويش

ف ــي ال ــوق ــت الـ ـح ــال ــي ،ب ــات ــت مـ ـص ــادر ال ـطــاقــة
ال ـم ـت ـجــددة خ ـي ــار ًا أف ـضــل ك ـبــديــل ع ــن الــوقــود
األحـفــوري بالنسبة للواعين للتغير المناخي.
ل ـك ـنّ ال ـط ــاق ــات ال ـم ـت ـجــددة تـفـتـقــر لـلـكـثـيــر مــن
الـسـمــات الـتــي جـعـلــت مــن الــوقــود األح ـفــوري
مــرغــوب ـ ًا ج ــد ًا فــي عـمـلـيــات اإلن ـت ــاج ،مــا يجعل
قــدراتـهــا مـحــدودة فــي االسـتـيــاء عـلــى العمالة
الـبـشــريــة .ال تمنح الـطــاقــات الـمـتـجــددة نفسها
ل ـت ـتــم مــوض ـع ـت ـهــا ع ـلــى ش ـكــل اح ـت ـيــاط ـيــات أو
ت ـش ـك ـيــل أنـ ـم ــاط ت ــوزي ــع ل ـه ــا ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ال
يـمـنــح ال ـشــركــات ال ـق ــدرة عـلــى االس ـت ـفــادة من
اس ـت ـخــراج ـهــا وإن ـت ــاج ـه ــا واس ـت ـهــاك ـهــا ،مـثـلـمــا
يحدث مع الوقود األحفوري .في ذات الوقت
تقوم الكوارث المناخية ،مثل :حرائق البراري
واألعاصير ،بتعطيل القدرات الهيكلية للوقود
األح ـفــوري ،وتـجـعــل مــن آلـيــات مــراكـمــة رأس
ال ـم ــال ال ـم ـش ـت ـقــة م ــن إن ـت ــاج واس ـت ـه ــاك هــذه
الوقود غير مستقرة.
ت ـع ـكــس األزم ـ ـ ــات ال ـم ـت ــول ــدة عـ ــن مـ ـح ــاوالت
ظل الرأسمالية،
االنتقال إلى الطاقة البديلة في ّ
وم ـثــال ـهــا ال ـم ـظ ــاه ــرات ف ــي ت ـش ـي ـلــي وان ـق ـطــاع
الـتـيــار فــي كــالـيـفــورنـيــا ،الـتــرابــط الـمـتــزايــد بين
الـنـيــولـيـبــرالـيــة وأزم ــة الـمـنــاخ .تـظــاهــر الشعب
ف ــي تـشـيـلــي ضـ ـدّ ال ــام ـس ــاواة الــواس ـعــة الـتــي
هـ ــددت س ـيــاســات الـتـخـفـيــف م ــن آثـ ــار الـمـنــاخ
بــأن تفاقمها ،وتـحــديــد ًا ضـدّ الـخـطــوة األخـيــرة
التي اتخذتها الحكومة التشيلية لزيادة أسعار

ال ـك ـهــربــاء بـنـسـبــة  %9,2عـلــى أك ـثــر مــن سبعة
ماليين منزل ،ورفــع أجــور النقل العام بنسبة
 ،%3,75ب ـس ـبــب ال ـت ــوس ــع ف ــي اإلنـ ـفـ ــاق عـلــى
استهالك الطاقة.
وف ــي ه ــذه األث ـن ــاء ،وج ــد قــاط ـنــو كــالـيـفــورنـيــا
أن ـف ـس ـهــم ف ــي مــواج ـهــة ق ـطــع ك ـهــربــاء مـخـطــط
ت ـفــرضــه ش ــرك ــات ال ـم ــراف ــق ال ـخــاصــة بـخـطــوة
تهدف لتجنّب الحرائق المستقبلية .أ ّثــر قطع
الكهرباء هذا على قرابة ثالثة ماليين شخص
فــي األشـهــر األخ ـيــرة مــن  ،2019وق ــاد الـعــديــد
مــن سكان كاليفورينا للدعوة لتأميم المرافق
في الوالية.
فليدفع الشعب الثمن
لــأزمــة فــي تشيلي تــاري ـخٌ معقد ومـتـجــذر في
االنـ ـق ــاب ال ـم ــدع ــوم م ــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
عــام  ،1973وال ــذي أط ــاح بــالـقــائــد االشـتــراكــي
الـمـنـتـخــب س ـل ـف ــادور أل ـي ـن ــدي .ف ـتــح االن ـقــاب
الـ ـب ــاب ل ـل ـت ـج ــارب ال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ـي ــة ف ــي ق ـطــاع
كل
الكهرباء ،ونتائجها التي انتشرت تباع ًا في ّ
مكان من العالم.
قـبــل االن ـقــاب ،أمـمــت حـكــومــة ألـيـنــدي صناعة
الـنـحــاس وال ـمــرافــق الـخــدمـيــة كـجــزء مــن جهد
منظم للتحول بشكل سلمي نحو االشتراكية.
ب ـع ــد االن ـ ـقـ ــاب ،ب ـ ــدأت ال ــدك ـت ــات ــوري ــة ب ـق ـيــادة
ب ـي ـنــوت ـش ـيــه ب ـخ ـص ـخ ـصــة األس ـ ـ ــواق ال ـمــؤم ـمــة
حــدي ـث ـ ًا ،وذل ــك ضـمــن ال ـج ـهــود لـتـمـكـيــن شــركــة
إكسون -موبيل من شراء مناجم النحاس من
الحكومة .صمم آباء النيوليبرالية األمريكيون
نـظــامـ ًا لــإتـجــار فــي الـطــاقــة فــي تـشـيـلــي سمح
لـمـنـتـجــي ال ـك ـه ــرب ــاء بــال ـم ـضــاربــة ع ـلــى الـطـلــب
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المستقبلي على الكهرباء ،وعليه :التربح من
الفروق في أسعار الكهرباء .كان الهدف المعلن
للهيكل االقـتـصــادي الـجــديــد ،وهــو الــذي يشار
إل ـيــه بــاســم س ــوق اإلت ـج ــار بــالـطــاقــة بــالـجـمـلــة،
أنّــه سيتربح مــن تــوزيــع الكهرباء دون زيــادة
أسعار التجزئة التي يدفعها المستهلكون .بدا
بـ ّـأن األمــر نــاجــح فــي الـبــدايــة ،وبسرعة انتشر
النموذج حول العالم.
وف ـق ـ ًا لـمــؤيــدي ال ـن ـمــوذج ،فـقــد ك ــان لــه الـسـبــق
فــي تـشـيـلــي فــي فـصــل عـمــل إن ـتــاج الـطــاقــة عن
بأن هذا
عمل توزيع الطاقة للعامة .فكان يعتقد ّ
العمل سينفع المستهلكين ويحسّن من فاعلية
أنظمة الطاقة مــن خــال تحفيز المنافسة بين
ال ـشــركــات .ول ـكــن بــالــرغــم مــن ك ـ ّـل ه ــذا الـكــام
ال ـمـع ـســول ،بــاتــت األخ ـط ــاء فــي ه ــذا الـنـمــوذج
واض ـحــة الـيــوم للجميع .المثير للسـخرية ّأن
ت ـبــريــر إن ـش ــاء كــامــل ه ــذا ال ـن ـظــام ق ــد تـ ـمّ عـلــى
أس ـ ــاس م ـنــع ارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار ال ـت ــي يــدفـعـهــا
المستهلكون ،بينما السبب الــذي دفــع الناس
للتظاهر في تشيلي هو زيادة األسعار.
ّإن صحراء أتاكاما في تشيلي بالنسبة لمنتجي
الطاقة حول العالم ،هي أكبر احتياطي شمسي
عــرف ـتــه ال ـب ـش ــري ــة .ف ــي ب ــداي ــة  2019حـصـلــت
الشركة اإلسبانية سوالرباك كورب على حقّ
إنتاج  123ميغاوات من الطاقة الشمسية في
تشيلي .بــدأت الـشــركــة بالفعل بتركيب ألــواح
شمسية في المنطقة وهي اآلن جاهزة إلنتاج
أكـثــر كـهــربــاء مـتـجــددة فــي الـعــالــم .كــان الـهــدف
م ــن ه ــذه ال ــزي ــادة ال ـهــائ ـلــة ف ــي إن ـت ــاج ال ـطــاقــة
الـمـتـجــددة أن تــزيــد نـسـبــة ال ـطــاقــة الـمـتـجــددة
الـتــي يـتــم اسـتـهــاكـهــا فــي مـنــازل تـشـيـلــي ،وأن
تـجـعــل م ــن م ـتــرو أن ـف ــاق ســانـتـيــاغــو الـعــاصـمــة
األول في العالم الذي يعتمد في معظم طاقته
على المصادر المتجددة.
تـعـتـمــد شــركــات ال ـطــاقــة مــن أج ــل اسـتـخــاص
ال ــرب ــح ع ـلــى تــوف ـيــر اح ـت ـيــاطــي ط ــاق ــة م ـخ ـزّن
جاهز عند الطلب ،وهذا سهل في حالة الوقود
األحـ ـفـ ــوري ،أمّـ ــا األمـ ــر فـيـخـتـلــف ف ــي ال ـطــاقــة
ذات ال ـم ـصــادر الـمـتـجــددة .فـتـبـعـ ًا لـلـنـقــص في
الـتـقـنـيــات الـتـخــزيـنـيــة ل ـهــذا ال ـنــوع مــن الـطــاقــة،
والتكاليف المرتفعة لتركيب وصيانة المعدات،

واالض ـ ـط ـ ــرار ل ـت ـه ـج ـي ـن ـهــا م ــع مـ ـع ــدات ت ــوري ــد
الـطــاقــة بــالــوقــود األح ـف ــوري ،ت ــرددت الـبـنــوك
وال ـم ـس ـت ـث ـمــرون ف ــي ت ـمــويــل م ـشــاريــع الـطــاقــة
الـمـتـجــددة .دفــع هــذا بالحكومة التشيلية إلــى
اع ـت ـمــاد س ـيــاســات لـتـطـمـيــن الـمـسـتـثـمــريــن فــي
سوق توزيع الطاقة بالجملة.
ك ـ ــان الـ ـخـ ـي ــار ال ـح ـك ــوم ــي مـ ــن أج ـ ــل ت ـش ـج ـيــع
الـمـسـتـثـمــريــن أن تـضـمــن ربـحـهــم عـبــر تحميل
المستهلكين الـتـكــالـيــف ،فـقــامــت بــزيــادة أسـعــار
الكهرباء المنزلية بمعدّل  %9,2وأجــور نظام
مـتــرو ســانـتـيــاغــو بـنـسـبــة  .%3,75ه ــذا سـلــوك
ن ـيــول ـي ـبــرالــي ن ـم ــوذج ــي :ت ـس ـت ـخ ـلــص ال ــدول ــة
العائدات من الناس للمساعدة في استقرار–
بل وزيادة– تراكم رأس المال خالل االنتقال
إل ــى م ـصــادر ال ـطــاقــة ال ـم ـت ـجــددة .س ـبّــب هــذان
الـتـغـيـيــران االسـتـيــاء ونـتــج عنهما احتجاجات
حاشدة على طول البالد .نجحت االحتجاجات
بشكل كبير،
حيث و ّقــع رئـيــس تشيلي فــي نهاية تشرين
األول قانون استقرار معدالت الكهرباء ليعود
عن الزيادة في األثمان ،وكذلك قانون الرجوع
عن زيادة تعرفة المترو.
هذا النظام المخصص لخدمة الطبقة الوسطى
الـعـلـيــا ف ــي م ـحــاول ـتــه لـلـحـفــاظ ع ـلــى «ال ـك ـفــاءة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة» ،ي ـج ـب ــر أص ـ ـحـ ــاب ال ـم ــداخ ـي ــل
المنخفضة عـلــى االعـتـمــاد بشكل مـتــزايــد على
أنظمة الحافالت الخاصة .ورغم تحوّل تشيلي
في التسعينات إلى «الديمقراطية» ودمج نظام
المترو بالحافالت ،فلم يتغير النهج الحكومي
تجاه تفضيل الربح والكفاءة االقتصادية على
حساب الناس.
أساسيات نظام الطاقة الحالي:
تعتمد أنظمة الطاقة فــي األســواق الرأسمالية
على عمليات الربح التي يتم استخالصها من
عمليات «المصادرة  .»expropriationيشير
مـصـطـلــح ال ـم ـصــادرة فــي ال ـع ـمــوم إل ــى أشـكــال
الهيمنة االجتماعية واالقتصادية والسياسية
الـتــي ال تـتــم عـبــر عـقــود األج ــور ،والـتــي تعزز
استغالل العمّال.
ل ـف ـهــم هـ ــذا األمـ ـ ــر ،ي ـم ـك ـن ـنــا ال ـن ـظ ــر إلـ ــى مـعـظــم
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الكهرباء التي يتم استهالكها بواسطة األفراد
إلعادة إنتاج حاجاتهم األساسية ،وذلك حتّى
فــي الــدول الـثــريــة .التدفئة والـتـبــريــد وتخزين
األط ـع ـمــة والـتـنـظـيــف ووس ــائ ــل الـسـفــر تـشـ ّكــل
غــالـبـيــة االس ـت ـخــدام ال ـفــردي لـلـكـهــربــاء .معظم
الـنــاس يعتمدون على مـصــادر طــاقــة خارجية
لتلبية احتياجاتهم وتنقصهم المعرفة إلعــادة
إنتاج سبل راحتهم دون الطاقة المتوفرة عند
ال ـط ـلــب .يـخـلــق ه ــذا عــاقــة غـيــر م ـتــوازنــة بين
مستهلكي الـطــاقــة وم ــزودي هــذه الـطــاقــة ،ممّا
يساعد على إخضاع مصالح العمال الحتياجات
رأس المال.
م ـن ــذ ال ـ ـبـ ــدء كـ ــانـ ــت الـ ـط ــاق ــة ال ـم ـع ـت ـم ــدة ع ـلــى
الــوقــود األح ـف ــوري نـمـطـ ًا ل ـم ـصــادرة ال ـمــوارد
تــدعــم اسـتـغــال ال ـع ـمــال .أدى ه ــذا الـنـمــط من
ال ـم ـصــادرة إلــى تـسـهـيــل اسـتـغــال الـعـمــال عبر
فــاعـلـيـتــه بــاس ـت ـغــال ك ـ ّـل م ــن ال ـع ـمــالــة الـمـنـتـجــة
والـعـمــالــة ال ـم ـج ـدِدة .سـمـحــت الـكـهــربــاء للعمال
بــإنـتــاج الـبـضــائــع بـسـعــر أزه ــد ،وأن يـسـتـمــروا
بــذلــك ل ـف ـتــرات طــوي ـلــة ل ــم ي ـكــن أح ــد لـيـتـخـيـلـهــا
قـبــل إدخـ ــال ال ــوق ــود األح ـف ــوري إل ــى سلسلة
اإلن ـت ــاج .كـمــا أنّ ـهــا قـلـلــت الــوقــت الـ ــازم ألداء
ال ــوظ ــائ ــف الـ ــازمـ ــة ل ـت ـج ــدي ــد ال ـع ـم ــال ــة ،وم ــن
أبرزها :زيــادة الفاعلية في الطبخ والتنظيف.
ولهذا وفرت الكهرباء طريقة جديدة لمنتجي
الـطــاقــة للتربح مــن الـعـمــالــة الـمـجـدِدة .فــإدخــال
الـكـهــربــاء جعل العمالة الـمـجــددة أكـثــر اعـتـمــاد ًا
عـلــى األج ـهــزة الـمـنــزلـيــة اإللـكـتــرونـيــة .تتوسع
تجارة الطاقة بالجملة باالعتماد على النموذج
األصـلــي لـمـصــادرة الـطــاقــة ،مــن خــال تحويل
االحتياجات األساسية إلى سوق للمضاربة.
مثال كاليفورنيا
شهدت كاليفورنيا أسواق الطاقة بالجملة عبر
الـقــانــون رق ــم 1890فــي عــام  .1996ومــن بين
عـدّة أشياء أخــرى :حــرر القانون االحتكارات
عـلــى طــول الــواليــة بـهــدف تشجيع المنافسة،
وف ـ ــرض خ ـف ــض  %10ع ـل ــى أسـ ـع ــار ال ـط ــاق ــة،
ووضــع ح ــدود ًا لـقــدرة احـتـكــارات الـطــاقــة على
زيــادة المعدالت على المستهلكين .كما طالب
القانون شركات المرافق في كاليفورنيا ،مثل:

شــركــة  ،PG&Eب ــأن تـبـيــع ج ــزء ًا مــن قــدراتـهــا
التوليدية لمنتجين خاصين مستقلين يتولون
أمر توزيعها ،ما سيمكنهم من اإلتجار بها في
سوق الطاقة بالجملة.
تكمن المشكلة في أسواق الطاقة المحررة في
اعتمادها على افتراض استمرار الطاقة زهيدة
الثمن إلى ما النهاية ،وعلى البيانات التاريخية
ع ــن ت ــوق ـع ــات ال ـط ـق ــس ل ـت ــوق ــع ال ـط ـل ــب .ه ــذه
األس ــواق غـيــر مـهـيــأة لـلـتـعــامــل مــع الـمـتـغـيــرات
ف ــي أن ـم ــاط ال ـط ـقــس ال ـنــات ـجــة ع ــن ال ـت ـحــوالت
المناخية.
على مدى عقود ،حصلت كاليفورنيا على ربع
طاقتها على األقل من الواليات المجاورة رغم
اف ـتــراض وج ــود الــوفــرة فــي أس ــواق الجملة.
ق ـســم كـبـيــر م ــن ه ــذه ال ـطــاقــة ال ـم ـس ـتــوردة قــد
أتــى مــن الـســدود الـهـيــدرولـيـكـيــة فــي أوريـغــون
وواش ـن ـطــن .فــي ع ــام  ،2000ضــربــت الـشـمــال
الـغــربــي للمحيط الـهــادئ مــوجــة جـفــاف حـدّت
من القدرات الكهربائية للسدود الهيدروليكية،
األمــر الــذي ترافق مع نشاطات مربحة للغاية
رغـ ــم إج ــرام ـي ـت ـه ــا ل ـش ــرك ــات ان ـت ـه ــازي ــة ،م ـثــل:
إنــرون .تسبب كل هــذا بإعالن شركة PG&E
في كاليفورنيا إفالسها عام .2001
أدى عـ ـ ــدم الـ ـ ـق ـ ــدرة عـ ـل ــى زي ـ ـ ـ ــادة مـ ـع ــدالت
الـمـسـتـخــدمـيــن الـنـهــائـيـيــن الـمـتــرافــق مــع فـقــدان
فائض الطاقة من شمال غرب المحيط الهادئ
خــال موسم الطلب األقـصــى على الطاقة إلى
خ ـســائــر ك ـب ـيــرة ف ــي اإليـ ـ ــرادات .وك ــي تـخــرج
ش ــرك ــة  PG&Eم ــن إف ــاس ـه ــا ات ـج ـهــت نــاحـيــة
س ـل ـطــات ال ــوالي ــة ،وال ـت ــي تــراج ـعــت ب ــدوره ــا،
بـ ـه ــدف ح ـم ــاي ــة ال ـش ــرك ــة مـ ــن اإلف ـ ـ ــاس ،عــن
سياستها السابقة بحماية الـمـنــازل مــن سوق
الطاقة بالجملة من ارتـفــاع األسـعــار ،وفرضت
على المواطنين دفع فاتورة الخسارة .أضيفت
 2,50دوالر على الفواتير لمساعدة PG&E
في دفع ديونها.
ت ـش ـبــه ت ـك ـت ـي ـكــات الـ ـمـ ـص ــادرة هـ ــذه ت ـلــك ال ـتــي
اسـتـخــدمــت مــن قـبــل األس ــواق الـمــالـيــة لتجنب
آثار األزمة المالية ،وتشكل عموم ًا عالمة فارقة
لـلـنـيــولـيـبــرالـيــة .وبـتــوافــر شـبـكــة أم ــان جــديــدة،
اسـتـطــاعــت  PG&Eأن تـنـهــض مــن اإلف ــاس

إلى متى يمكن
للنيوليبرالية أن
تقاوم األزمة
المناخية وما هي
عواقب الدعم
المستمر للنموذج
النيوليبرالي

عـ ــام  ،2004ل ـك ــن الـ ــرسـ ــوم اإلض ــافـ ـي ــة ال ـتــي
استخدمت إلنقاذ الشركة بقيت على حالها ولم
تـتــم إزال ـت ـهــا .تـحــولــت هــذه الــرســوم اإلضــافـيــة
اآلن إلــى صـنــدوق لـلـكــوارث تستخدمه واليــة
كــالـيـفــورنـيــا إلن ـقــاذ شــركــات الـمــرافــق فــي حــال
كانت مسؤولة عن حرائق مستقبلية.
يأخذنا هــذا إلــى الحاضر عندما قامت PG&E
بــإعــان إفــاسـهــا مــن جــديــد بـسـبــب الـتـحــوالت
الـ ـمـ ـن ــاخـ ـي ــة .فـ ـف ــي  2017و ،2018أش ـع ـل ــت
خطوط الكهرباء المملوكة للشركة في شمال
ك ــال ـي ـف ــورن ـي ــا -ب ـس ـبــب ال ـط ـق ــس الـ ـج ــاف غـيــر
الطبيعي -النيران في المنطقة .ش ّكل اشتعال
«كــامــب فــايــر» لــوحــده أك ـبــر ال ـحــرائــق الـبــريــة
وأكثرها قت ًال للعديد من األجيال :تمّ تدمير 19
ألف منزل ،واحترق أكثر من ألفي فدان أرض،
ومات  58شخص.
كـ ّـل هــذه الـحــرائــق كــان بــاإلمـكــان منعها لــو ّأن
شركة  PG&Eحدّثت خطوطها للطاقة «عمر
بعضها مئة عام» لتصبح أكثر أمان ًا في الطقس
الـ ـج ــاف .ف ــي م ـق ــال م ـن ـشــور ف ــي م ـج ـلــة وول
بأن الشركة تعلم مدى خطورة
ستريت ،تبيّن ّ
عدم تحديث خطوطها ،لكنّها وجدت ّأن تأجيل
التحديث أكثر كفاءة مالي ًا ،فاتخذت القرار على
هــذا األســاس .السر في الخدعة النيوليبرالية
عــن ســوق الـطــاقــة بــالـجـمـلــة الـمــربــح ج ــد ًا ،هي
أنّها سوّقت لنفسها بكون أسعار التجزئة لن
تــرت ـفــع .اع ـت ـمــدت فــي ج ــزء مــن خــدعـتـهــا على
التخلي عــن الصيانة الــازمــة للسالمة وإغفال
تكاليفها ،وذلك لصالح اإلبقاء على الربح.
وعــاوة على تدمير سبل معيشة اآلالف من
ال ـب ـشــر ،بــاتــت ه ــذه ال ـح ــرائ ــق ك ــارث ــة وفــرصــة
ل ـ ــواح ـ ــدة مـ ــن أكـ ـبـ ــر وأه ـ ـ ــم م ـ ـجـ ــاالت ال ـع ـمــل
النيوليبرالية :أس ــواق الـتــأمـيــن .كلفت حــرائــق
كاليفورنيا شركات التأمين  24مليار دوالر ،ما
دفعها لــرفــع أقـســاط التأمين ورفــض التجديد
للزبائن في بعض الحاالت .ومن جهة أخرى
قامت شركات التأمين بتحميل شركة PG&E
مـســؤولـيــة دفـعــاتـهــم الـكـبـيــرة لــزبــائـنـهــم ،األمــر
الــذي أجبر الشركة على إعــان إفالسها .فتح
هذا المجال واسع ًا لتنتهزه صناديق التحوّط
التي اشترت مطالبات شركات التأمين للتربح
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من ديــون شركة  PG&Eالمتزايدة .صناديق
ال ـت ـح ـوّط ،م ـثــل :إل ـي ــوت كـ ــورب وبــاوبــوســت
يـتـنــافـســون عـلــى فــرصــة إعـ ــادة هـيـكـلــة شــركــة
الكهرباء من أجل وفائها لديونها.
أجبر هــذا شــركــات الطاقة على قطع الكهرباء
عن ماليين البشر خالل فترة الجفاف والرياح
كي تتجنب تراكم ديــون أخــرى عليها .تضرر
الـنــاس الــذيــن يعتمدون على الكهرباء للنجاة
دون أن يــذنـبــوا بـشــيء يـسـتــوجــب أن يلحق
بهم هذا الضرر .وهم اليوم يعيشون حياتهم
تـحــت رحـمــة م ــزودي الـطــاقــة الــذيــن يـنـظــرون
إلـيـهــم بوصفهم مـصــدر ًا لــرأس الـمــال بــد ًال من
رؤيتهم كبشر.
إلى متى؟
بعد أن رأيـنــا هــذا عــن قــرب ،علينا أن نسأل:
إلى متى يمكن للنيوليبرالية أن تقاوم األزمة
الـمـنــاخـيــة ،وم ــا هــي عــواقــب الــدعــم المستمر
ل ـل ـن ـمــوذج ال ـن ـيــول ـي ـبــرالــي؟ ل ـن ـبــدأ بــال ـعــواقــب،
أو ًال :مـحــاولــة مـقــارعــة الـتـغـيــر الـمـنــاخــي من
خـ ــال هـ ــذا الـ ـنـ ـم ــوذج ،ك ـم ــا ه ــي الـ ـح ــال فــي
مثال سوق الطاقة بالجملة في تشيلي ،هدد
بمفاقمة الالمساواة الموجودة مسبق ًا .ثاني ًا:
استهالك الطاقة المتجددة حول العالم ينجح
بشكل أفـضــل فــي تقليص االنـبـعــاثــات عندما
يــوســع م ــن ال ــام ـس ــاواة .وم ــن ال ــواض ــح ّأن
ال ـنــاس قــد أنـهـكـتـهــا الــام ـســاواة الـقــائـمــة ،فما
بالك بالمزيد؟ النتيجة رأيناها في تشيلي أو
السترات الصفراء في فرنسا وغيرهم حول
العالم.
ّإن رفــع أسـعــار الـطــاقــة يـهــدف لحماية السوق
م ــن تـقـلـبــات أن ـظ ـمــة ال ـطــاقــة ال ـم ـت ـجــددة .ومــن
خ ــال ه ــذه الـتـقـلـبــات يـصـبــح ن ـم ــوذج الـطــاقــة
لـلــربــح مـحــط ت ـهــديــد .لـصـيــاغــة األم ــر بـطــريـقــة
أخــرى :مصادر الطاقة تحكمها قوانين البيئة
ول ـي ــس ق ــوان ـي ــن الـ ـس ــوق .وال ـت ــذب ــذب الـكـبـيــر
فــي إم ـ ــدادات ال ـطــاقــة والـتـقـلــب فــي مـصــادرهــا
«كالطاقة المتجددة» يجعل من الصعب تحقيق
األرباح من الطلب.
ل ـك ـنّ هـ ــذه مـشـكـلــة الـ ـس ــوق ،ول ـي ـســت مـشـكـلــة
عملية .فإذا ألغينا التعامل السوقي ،يمكن للدول
تمويل مستلزمات الـتـحـوّل للطاقة المتجددة
بـســاســة دون أن يـتــأثــر الـمـسـتـهـلـكــون .وفــي
الـمـقــابــل سـيُـصـبــح ال ــوق ــود األح ـف ــوري مـجـرّد
م ـص ــدر ط ــاق ــة ث ــان ــوي ف ــي أوقـ ـ ــات ان ـخ ـفــاض
مصادر الطاقة المتجددة أو في ساعات ذروة
االسـتـخــدام حين يتخطى الطلب على الطاقة
إمــدادات ـهــا .لــو ّأن اع ـت ـبــارات ال ـنــاس تـنـصــرف
للتأقلم مع الشروط البيئية وليس السوقية،
سيكون مــن السهل أن يـخـتــاروا أداء مهامهم
ال ـت ــي ت ـح ـتــاج ل ـطــاقــة أك ـب ــر ف ــي أوق ـ ــات ذروة
مصادر الطاقة المتجددة.
المشكلة ليست في احتياجات الناس وتأثيرها
على المناخ ،بل في األسواق التي تريد وضع
أع ـلــى األس ـع ــار لـتــأمـيــن ال ــرب ــح األق ـص ــى ألنّ ـهــا
تـتـمــركــز ح ــول احـتـيــاجــات ال ـشــركــات ولـيـســت
حول ما يحتاجه البشر .الحل واضح :لنتخطى
السوق في سبيل البشر والبشرية.
*ǩجــولــيــوس ماكغي :بــروفــســور فــي علم
االجتماع في جامعة بورتالند .من مؤلفاته:
السباق لتقليص االنبعاثات ،والــمــزارع
العضوية ،ومراجعة تراجيديا التسليع.

*باتريك غرينر :بروفسور في دراسات
السياسة العامة وعلم االجتماع في
جامعة أوريغون .من مؤلفاته :هل
أهداف التطوير المستدام المتشابكة،
وتأثير الزمن والطاقة والبيئة ،والدوافع
الصناعية والتوزيع السمومي.
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لم يخطر في بال أحد من قبل ،شدة وحجم واتجاه األحداث
المتسارعة التي حدثت خالل األشهر القليلة الماضية ،والتي
كان أحد أهم أدوار البطولة فيها لفيروس ال ُيرى بالعين
المجردة ،تحدى البشر بقوة وشراسة وألزمهم بيوتهم.

ǧإيمان الذياب

ت ـ ــدور أح ـ ــداث ق ـصــة الـ ــرهـ ــان ألن ـط ــون
تشيخوف والتي جسدتها تمثي ًال إحدى
ل ــوح ــات م ـس ـل ـســل م ــراي ــا حـ ــول ت ـطــور
اإلن ـســان وارتـقــائــه ،إذ تحكي عــن عزلة
اختيارية نتجت عــن رهــان بين رجلين
يقبل أحدهما بحبس نفسه مدة خمسة
عشر عام ًا مقابل مليونين من الروبالت.
ي ـ ـص ـ ــور تـ ـشـ ـيـ ـخـ ــوف ك ـ ـيـ ــف ت ـ ـطـ ــورت
شخصية البطل «السجين» والتحوالت
الـتــي م ـرّ بـهــا بـفـضــل اطــاعــه عـلــى جــزء
ه ــام م ـمــا أن ـت ـج ـتــه ال ـب ـشــريــة م ــن أع ـمــال
ف ـكــريــة وأدب ـي ــة وث ـقــاف ـيــة ..إلـ ــخ ،وكـيــف
صقلت الموسيقى روحــه داخــل جــدران
عزلته ،والتي جعلته في النهاية يخرج
قبل ثالث دقائق من موعد انتهاء المدة
الـمـحــددة غـيــر آبــه بــالـجــائــزة المنتظرة!

رب ـم ــا ل ــم ي ـكــن ل ـكــل ذل ــك أن ي ـح ــدث لــه،
لوال تو ّفر الوقت في سجنه االختياري.
الــوقــت الــذي يكاد يكون أثمن مــا يملكه
ال ـب ـش ــر ،فــال ـل ـح ـظــة ال ـت ــي ت ـمــر ال سـبـيــل
لعودتها ثانية.
الهيمنة تكنولوجياً
ال يـسـتـطـيــع أح ــد أن يـنـكــر م ــا أحــدثـتــه
الـتـقـنـيــة مــن تغيير لـمــاهـيــة اإلن ـســان في
الـعـصــر الـحــديــث .إذ تمكنت الــرأسـمــالـيــة
أث ـن ــاء ت ـطــورهــا م ــن ال ـق ـبــض ع ـلــى وقــت
ال ـ ـنـ ــاس كـ ــامـ ـ ًـا (وقـ ـ ــت ال ـع ـم ــل ووقـ ــت
ال ـف ــراغ) ،مــن خ ــال ت ـطــور تـكـنــولــوجــي
فاق كل حدود التصور ،وتطوير أدوات
ووســائــل ساهمت فــي جعل العالم قرية
صـغـيــرة ،وربـطــت الـبـشــر بــأجـهــزة ذكية
ترافقهم فــي كــل مـكــان ،وبـبــرامــج غيرت
ط ــرق وأســال ـيــب تــواصـلـهــم االجـتـمــاعــي
ب ــرم ـت ــه ،ض ـم ــن س ـع ـي ـهــا إلحـ ـك ــام قـبـضــة
الهيمنة على كل مفاصل الحياة.
أتــاح انـتـشــار فـيــروس كــورونــا والعزلة
الوقائية التي فرضها الخوف من انتشار
المرض للناس الكثير من الوقت .وقت ًا
ثـمـيـنـ ًا ،ينتظر كثير مــن الـنــاس امتالكه
بفارغ الصبر ليقوموا بكل تلك األشياء
الـتــي كــانــوا يـحـلـمــون الـقـيــام بـهــا ،ولـكــن
الوقت ال يسعفهم لذلك!
ق ـب ــل ت ـف ـشــي ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا عــال ـم ـي ـ ًا،
تــواصــل ال ـنــاس مــع بـعـضـهــم لـيــل نـهــار،
رغم فوراق الزمن والجغرافيا الشاسعة
عـبــر الـعــالــم مــن خــال وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي (ميزة لم تكن متوفرة لبطل
ق ـصــة تـشـيـخــوف ال ـســاب ـقــة) ،ورغـ ــم كــل

راهن تشيخوف
في النهاية على
اإلنسان وكسب
الرهان واليوم
يتبين بوضوح
شدة وعمق
حالة االستالب
التي يعانيها
البشر
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إي ـجــاب ـيــات ال ـتــواصــل وحـسـنــاتــه الـبــالـغــة
ال ـتــأث ـيــر ف ــي ح ـيــاة ال ـن ــاس إال أن ــه البــد
من التذكير بأنه وضع الناس في حالة
ع ـمــل ش ـبــه دائـ ـم ــة ،خ ــاص ــة ف ــي أوقـ ــات
ال ـف ــراغ ،الـتــي غــالـبـ ًا مــا تـصـبــح مــرهــونــة
ب ــه .وم ــن جـهــة أخ ــرى خـلــق لــه مـشــاكــل
عديدة كارتباط اإلنسان بجهازه الذكي
إلــى درجــة اإلدمــان ،وتحوله إلــى بوابة
لالستهالك المفتوح ..إلخ.
معرفة متنكرة في زي معرفة حقيقية
كشفت أزمــة كــورونــا فــي أحــد جوانبها
قدرة وسائل التواصل الهائلة وإمكاناتها
ال ــواس ـع ــة ل ـل ـتــأث ـيــر ع ـل ــى ال ــوع ــي ال ـع ــام
واالجـتـمــاعــي ،وبينت جــانـبـ ًا هــامـ ًا منها.
فـمــن نــاحـيــة انـتـشــرت ظــاهــرة الــدراســة
وال ـع ـم ــل م ــن ال ـب ـيــت ف ــي أم ــاك ــن عــديــدة
من العالم ،واعتمد هذا التطور الخطير
في ميدان العمل والتعليم على منصات
ال ـت ــواص ــل ،م ـث ــل :ف ـي ـس ـبــوك ومــاسـنـجــر
وان ـس ـت ـغــرام ..إل ــخ ،وع ـلــى قـ ــدرات هــذه
الـمـنـصــات عـلــى ال ـت ـحــاور ون ـقــل الـصــور
والملفات وغيرها من الخدمات.
ومـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ـ ــرى ،ق ــام ــت م ـن ـصــات
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي بتسهيل الـتـعــامــل
بين الناس خالل فترات العزل الطويلة
نسبي ًا عبر العالم ،ولكن لم يخلو األمر
من مخاطر وسلبيات عديدة ،منها على
سبيل المثال :أنها كانت سبب ًا في ترويج
معلومات خاطئة عن المرض وانتشاره
مما سبب زيادة القلق ونشر الهلع بين
الناس ،أو نشر شائعات مفبركة وكاذبة
ت ـتــوخــى اإلث ـ ــارة وال ـخ ــداع والـتـضـلـيــل،
لـيــس فـقــط عــن ال ـمــرض بــل تـعــدتــه إلــى

أخـبــار وقـضــايــا عــالـمـيــة أخ ــرى سياسية
واقتصادية يشكل كورونا أحد جوانبها،
وبالنتيجة تتأكد قدرة هذه الوسائل على
التالعب بالناس ،وخداعهم وتضليلهم،
غــالـبـ ًا ،مــن خــال نـشــر وتــرويــج معرفة
زائـفــة مـتـنـكــرة فــي زي مـعــرفــة حقيقية،
وهو األســوأ على اإلطــاق ،أو إسهامها
في خلق واقع افتراضي غير صحيح أو
تشويه الواقع الحقيقي ،مما يؤثر الحق ًا
في نتائج تحوله بشكل سلبي.
رهان «تشيخوف»
ي ـتــابــع ال ـعــالــم أخ ـب ــار ك ــورون ــا والـحـجــر
الصحي المرافق له على شاشات التلفزة
ومنصات الـتــواصــل االجتماعي بخوف
وح ــذر ،وتـسـتـمــر األخ ـبــار والـتـحـلـيــات
بــال ـتــأك ـيــد ع ـلــى أن م ــا ق ـبــل ك ــورون ــا لــن
يـكــون مـثــل مــا بـعــده وأن الـعــالــم يتغير
بخطى حثيثة وسريعة بشكل مدهش.
ك ـت ــب ت ـش ـي ـخ ــوف ق ـص ــة الـ ــرهـ ــان سـنــة
 ،1889وتـمـكــن مــن تـحــديــد سـيــر تـطــور
شخصية الـبـطــل فــي عـمـلــه ،وأع ــاده إلــى
إنسانيته بعيد ًا عن مغريات الثروة ،بعد
صــراع مــريــر مــع الــوقــت استغله بــذكــاء،
وجعله يتحرر في النهاية.
راه ـ ـ ــن ت ـش ـي ـخ ــوف فـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة ع ـلــى
اإلنسان وكسب الرهان .واليوم يتبين
بــوضــوح شــدة وعـمــق حــالــة االسـتــاب
التي يعانيها البشر ،سواء في استخدام
وقتهم أم في عالقتهم مع التكنولوجيا
وأدواتها ،ولكن اليوم أيض ًا يتغير العالم
مــن حــولـنــا ،ولـيــس هـنــاك مــا هــو خــارج
معادلة التغيير هذه.
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هل تعرفون كم هو عدد المرات التي خاضت فيها سورية
النضال ضد الجوع والمجاعة خالل أكثر من  100عام؟ التاريخ
يخبرنا الكثير ،وأوراقه الصفراء تخبئ الكثير أيضاً.

ǧقاسيون

حكايات الجدات تذكر أيام «السفربرلك»
السوداء ،كيف ساق العثمانيون شباب
الـ ـبـ ــاد إل ـ ــى م ـه ــال ــك الـ ـحـ ــرب ال ـعــال ـم ـيــة
األولــى ،وكيف صــادروا مــؤن الفالحين
ومواسمهم .وهـنــاك سنة معروفة على
ألسنة المعمرين في منطقة عين عيسى
وبـ ــراري مـحــافـظــة الــرقــة تـسـمــى «سـنــة
الجيفة» حيث انتشرت الجثث وتعفنت
فــي ال ـبــراري بسبب الـجــوع ومـصــادرة
العثمانيين غذاء السكان.
وفي زمن االستعمار الفرنسي ،أضرب
 3000من عمال النول العربي في حلب
ع ــام  1933اح ـت ـجــاج ـ ًا عـلــى رف ــع سعر
الخبز ،بدأت المظاهرة بشعار «الخبز
للجياع» والتقى العمال المضربون في
سوق العطارين وهم يهتفون جوعانين
 ....ج ــوع ــان ـي ــن ،هــاج ـم ـت ـهــم ال ـشــرطــة
وسالت الدماء على األرض ،فأضربت
المدينة ،وألغي قــرار رفع سعر الخبز.
وال يمكن أن ننسى الرفيق العامل أبو

ال ـمــاضــي ،وح ــدث ــت م ـظــاهــرات مـشــابـهــة
في مدينة حلب .كما يتذكر سكان عين
ال ـع ــرب وال ـج ــزي ــرة س ـنــة ال ـق ـمــح وسـنــة
التمر عندما صادر االستعمار الفرنسي
مؤن الفالحين وانتشرت المجاعة زمن
الحرب العالمية الثانية .رحل كل هؤالء،
وبقي السوريون.
يـ ـق ــول ريـ ـ ــاض الـ ـص ــال ــح ال ـح ـس ـي ــن فــي
قصيدته «ســوريــة» :يا سورية الجميلة
السعيدة /كمدفأة في كانون /يا سورية
الـتـعـيـســة /كـعـظـمــة بـيــن أس ـنــان ك ـلــب /يا

ص ـط ـيــف الـ ــذي اس ـت ـش ـهــد وه ــو يـهـتــف
بسقوط االستعمار.
تخبرنا مذكرات عدنان الملوحي رئيس
ت ـح ــري ــر جـ ــريـ ــدة ال ـط ـل ـي ـع ــة الــدم ـش ـق ـيــة
بعنوان «الطريق إلى دمشق» عن ثورة
الفقراء في حي جورة الشياح ،وتخبرنا
ذكريات المناضلة سلمى البني وغيرها
عــن مـسـيــرة الـخـبــز األس ــود فــي حمص
ومظاهرات الخبز الغاضبة التي اقتحمت
ال ـم ـطــاحــن ومـ ـخ ــازن ال ـت ـج ــار ووزع ـ ــوا
الطحين على الناس في أربعينات القرن

أخبار ثقافية

سورية القاسية /كمشرط في يد ج ّرَاح/
نحن أبناؤك الط ِّيبون /الذين أكلنا خبزك
وزيـتــونــك وسـيــاطــك /أبــد ًا سنقودك إلى
الـيـنــابـيــع /أب ــد ًا سـنـجـ ّفِــف دمــك بأصابعنا
الـخـضــراء /ودمــوعــك بشفاهنا اليابسة/
أبد ًا سنشقّ أمامك الدروب /ولن نتركك
تضيعين يا سورية /كأغنية في صحراء.
هكذا كان السوريون ،لم يتركوا بالدهم
تـضـيــع فــي الـمــاضــي ،ولــن يـتــركــوهــا في
المستقبل.

كانوا وكنا

دراسة كوكب الزهرة
بدأ معهد الدراسات الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية بوضع
بــرنــامــج جــديــد لــدراســة ال ــزه ــرة .وسـتــرســل  3بـعـثــات فـضــائـيــة إلــى
الكوكب .وستطلق البعثة األولــى نهاية العام الجاري .وبعد عامين
سيطلق مسبار آخر .أما البعثة الثالثة فسيتم إرسالها إلى الزهرة في
منتصف الثالثينيات .وتقضي كل بعثة بهبوط مسبار على سطح
الكوكب واستخدام األجهزة المختلفة لدراسة الغالف الجوي .جدير
بالذكر أن االتحاد السوفييتي كــان أول بلد بــدأ في دراســة الزهرة
وأرســل إلــى هـنــاك بضع بعثات فضائية عملت فــي الـغــاف الجوي
للكوكب حيث تبلغ درجة الحرارة  500درجة مئوية.

خط الشجر في الهيمااليا
كـشــف فــريــق بـحــث صـيـنــي أن الـتـفــاعــل داخ ــل جـمــاعــة األش ـج ــار يمكن
أن ي ــؤدي إل ــى ت ـحــوالت فــي خــط الـشـجــر فــي جـبــال الـهـيـمــااليــا ،وفـقـ ًا
ألح ــدث دراس ــة نُ ـشــرت فــي مـجـلــة «الـجـغــرافـيــا الـحـيــويــة» .ويُ ـعــد خط
الشجر أو الـنـطــاق الـشـجــري هــو أعـلــى ارتـفــاع للموئل الــذي يمكن أن
تنمو فيه األشجار .أما فوق خط الشجر ،فهي غير قــادرة على النمو
بسبب الظروف السيئة هناك ،وستحل محلها المروج .وفي السنوات
األخيرة ،انتقل خط الشجر في جبال الهيمااليا ،وهو مؤشر حساس
لـمــاحـظــة الـتـغـيـيــرات البيئية والـتـنــوع الـحـيــوي فــي الـجـبــال الـعــالـيــة: ،
الهيمااليا.

هــل ت ـعــرفــون حـيـفــا ال ـح ـمــراء؟ هــي واحـ ــدة مــن أق ــدم م ــدن فلسطين
المحتلة ،هي مدينة أول دار نشر «بروليتارية» باللغة العربية ،وهي
مدينة أولى الصحف والمجالت الشيوعية في الشرق «مجلة حيفا»،
وهــي مــديـنــة اإلضــرابــات العمالية الضخمة وعــاصـمــة الـنـقــابــات ،وهــي
مدينة ثــورة  ،1936ومدينة االجتماعات الحاشدة المعادية للفاشية
والصهيونية .فــي الـصــورة مجموعة مــن عـمــال السكك الـحــديــديــة في
حيفا عام .1930

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 « )٢٠20/05/17قاسيون» 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 :

تاريخ الجوع عند ممدوح عدوان

األديب السوري ممدوح عدوان « »2004-1941واحد من أهم األدباء السوريين .ولد
في قرية قيرون قرب مصياف بمحافظة حماة ،وعمل في بداية حياته بالصحافة
والتلفزيون ،وله العشرات من الكتب التي تنوعت بين الشعر والمسرح والقصة
والترجمة والنقد األدبي.
ǧقاسيون

ومن تلك األعمال ما تحدث عن فترات سابقة
من تاريخ السوريين ،عندما كان الجوع يخيم
عـلــى الـبــاد ،مـثــل :مسرحية «سـفــربــرلــك ،أيــام
الجوع» وقصيدة «الجوع يسرق المدينة».
مسرحية سفربرلك
سفربرلك ،واحدة من مسرحيات الراحل ممدوح
عـ ــدوان ،نـشــرت فــي مـلـحــق ال ـعــدد  41مــن مجلة
«ال ـح ـيــاة الـمـســرحـيــة» ع ــام  .1994وتـحـكــي عن
فترة عانى فيها السوريون من الجوع والمجاعة.
ي ـق ــول م ـم ــدوح ع ـ ــدوان« :ف ــي ه ــذه الـتـجــربــة
وجدت نفسي مضطر ًا الستخدام العامية ألن
سفربرلك معنّي بالتوثيق والتسجيل والتأريخ
والتأصيل الفولكلوري لبيئة جبلية فالحية في
الربع األول من القرن العشرين».
وفي مسرحية سفربرلك التي تتحدث عن أيام
الـجــوع ،مشاهد مسرحية عــن حياة الفالحين
ال ـســوري ـيــن ال ـقــاس ـيــة أث ـن ــاء ال ـح ــرب الـعــالـمـيــة
األولــى ،اعتمد فيها عــدوان على وثــائــق كتبها
فــاحــون عـلــى شـكــل قـصــائــد وأغ ــانٍ ومــذكــرات
بــال ـعــام ـيــة أو ال ـف ـص ـحــى ال ـم ـك ـس ــرة .وت ـص ــور
المسرحية كيف كان الفالحون يحترقون بنار
الجوع ونار الحرب.
الجوع يسرق المدينة
نشر الراحل ممدوح عدوان قصيدته «الجوع
يسرق المدينة» في العدد السادس من مجلة

اآلدب بتاريخ  1حزيران  ،1972ومنها المقاطع
التالية:
«»1
لم يزل فقراء القرى يأكلون البذار
لقمة توقف الجوع ،وليهجم السيل
مستقبل الجوع أوضحه أمسه
والخواء يفرخ وسط الجرار
لم يزل فقراء القرى يولدون من الكسل المر
ينمون فيه عجاف ًا ثمار السنين العجاف
يروضهم جوعهم ليظلوا خراف
يفقدون الدموع وتبقى العيون الكسيرة
يستوي األمر ،هذا البوار كهذه المواسم
إذ ال يرون القطاف
حـصــة ال ـجــوع لـيـســت س ــوى حــرقــات الـلـيــالــي
المطيرة
فــي مــاهــي الـمــديـنــة يـعـلــو الـضـجـيــج عــن الحق
والمدن الذائبة
ف ــي م ـقــاهــي ال ـمــدي ـنــة ي ـت ـصــاعــد ال ـص ــوت مـثــل
الستار
فيخبئ جوع القرى بحرارته الكاذبة
ويغلق في أوجه البائسين أسس المثل الخائبة
في نساء المدينة يضحي الطعام أجور البغاء
تبدل أنثى المدينة روادها
مثلما بدلت نسوة الفقراء األلم
وأنا في زمان الطوى حرقة غاضبة
«»2
حامل منذ جئت نحول القرى المتعبة
ٌ
حامل شهوة للرغيف وللفرح المستحيل
ٌ
ولحم النساء وبعض الجنون

«في هذه التجربة
وجدت نفسي
مضطرًا الستخدام
العامية ألن
سفربرلك معّني
بالتوثيق والتسجيل
والتأريخ والتأصيل
الفولكلوري لبيئة
جبلية فالحية في
الربع األول من
القرن العشرين»

كل يوم أبلل وجهي ألغسل عنه الندام
كيف أمحو مالمحه المذنبة؟
أرسم البسمات فأطلي ندوب ضغينة أهلي
التي ضيعت في المواسم
انقل الخطو محترس ًا وأخـبــئ حقدي كخنجر
آثم
أسرق الضحكة والجسد المستباح
وأكشف وسط العناق الرياء
وأعود إلى بيتنا مثق ًال بالغنائم
فأعانق أهلي ونقتسم الضحكات
ألنا استدنا دموع التعازي
وضحكات أفراحنا وسواد المآتم
وأنا حامل دمهم
كل ثأ ٍر يخبئه المتخمون
كــل ثــأ ٍر تــوزع بـيــن ال ـقــرارات واألمـنـيــات التي
علبت
والدموع التي حولت للمساحيق ماء
وأنا حامل دم أهلي الذين تزور آالمهم
كل صبح وكل مساء
وأنا أعرف الجوع إذ يتنكر صومٌ وأكل بذار
وان ــا أع ــرف ال ـخ ــوف إذ ي ـت ـبــدل ت ـقــوى وحــب
شجار
وأنا أعرف الذل إذ فرضوه قناعة نكران هذه
الحياة
جوعهم كافر
صار ذاكرة وبطون ًا مورمة
وجلود صبايا مهدلة
وامتنان ًا لفضل السماء
«»3
يا بالدي التي علمتني البكاء
ما الذي سوف تعطيني في المفاجأة المقبلة
ب ـعــد م ــا ح ـطــم ال ـج ــوع وال ـخ ــوف ف ــي جـبـهـتــي
الكبرياء
ما الذي أسأل اآلن واألسئلة

وقفت تتزاحم خلف كوى ادمعي المقفلة
لم تعد لي وقفة الصمت وسط الشقاء
قبل أن تسقط المقصلة
وأن ــا فــي ب ــادي الـتــي لـســت اق ــوى عـلــى هــدم
أبراج آالمها
لسقت اقوى على الصمت في بؤسها
لست اقوى على هجرها واجتياز الحدود
سرق الجوع منا البالد ،فقال الوالة:
ال تضيع المدينة حتى تصير بأيدي الغزاة
قـ ــل إذن :مـ ــا اسـ ـم ــه ح ـي ــن ت ــأك ــل كـ ــل الـ ـب ــذار
ومدخرات الشتاء؟
مــا اس ـمــه ال ـنــوم خ ــوف ـ ًا ،أو الــرقــص خــوف ـ ًا أو
الضحك خوف ًا؟
أو العيش في مجزرة؟
ما اسمه حينما يُقفل الباب نحو غد الفقراء؟
ال تـقــل لــي :بــادك محمية بـجـنــود تـخـفــوا فلم
أرهم
سأقول :بالدك محتلة بجنود تخفوا فلم ترهم
وأقول :البالد مزورة
وجلود البنين خوت ال تضم سوى التبن
كيما تظل البالد حنون ًا تدر الحليب
وأنا أترامي قتيل كوابيسها والهزال
أفتح العين صبح ًا فأبصر زهر حدائقها تنك ًا
ثم تمسي الحدائق عند الدجى درك ًا
وبالبلها تختم اليوم بالتبغ
تبدأ صبح الغناء سعال
وقتيل المجاعة يصرخ فيها كالل
فاسمع الصوت:
هذي بالدي التي عشت فيها كميت
وليست بالدك حين تبيع ثراها سال ًال سالل
واسمع الصوت:
هذي بالدي التي جعت فيها
وليست بالدك أنت الذي ال تراها سوى وجبة
غداء

