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و2254
بـيـنـمــا تـتـعـمــق األزمـ ــة األمــري ـك ـيــة ال ـشــام ـلــة بــأبـعــادهــا
المختلفة ،االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،بل
وحتى الثقافية واإليديولوجية ،تظهر بشكل متواتر
انعكاساتها على السياسات الخارجية لواشنطن.
فـفــي الـمـلـفــات الـثــاثــة األكـثــر سـخــونــة ضـمــن الملفات
ال ـخــارج ـيــة األم ــري ـك ـي ــة ،أل ـق ــى ت ــرام ــب ب ـث ــاث قـنــابــل
خالل األيــام القليلة الماضية .أو ًال :تصريحاته حول
تـغـيـيــر مــوق ـفــه م ــن ات ـفــاق ـيــات ال ـت ـج ــارة م ــع ال ـص ـيــن.
ثــانـيـ ًا :تـصــريـحــاتــه حــول االسـتـعــداد لـتـمــديــد مـعــاهــدة
ستارت  3مع روسيا .ثالث ًا :تصريحاته حول السعي
للوصول إلى اتفاق مع إيران .وذلك على النقيض من
كل مواقفه السابقة ،والتي كان الناظم األساسي فيها
هو الخروج من شتى أنواع االتفاقيات ومع مختلف
األطراف .وإذا كان الحال كذلك في الملفات األضخم،
فليس من الصعب االستنتاج ّأن اآلثار ستشمل حكم ًا
الملفات األقل ضخامة ،وبينها الملف السوري.
ّإن سـبــر أع ـمــاق األزم ــة األمــريـكـيــة الــراه ـنــة ال يــزال
مــوضــوع جــدل كبير حــول الـعــالــم ،ولـكــن مــا ال يمكن
إغـفــالــه فـيـهــا هــو األم ــور الـتــالـيــة -1 :األزم ــة شــديــدة
الـتــركـيــب وشــامـلــة لمختلف الـجــوانــب؛ فليست مالية
أو اقـتـصــاديــة أو عـسـكــريــة أو اجـتـمــاعـيــة  ...إل ــخ ،بل
هي كلها وأكثر في وقت واحد -2 .عودة الجماهير
إل ــى ال ـشــارع فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ال تـخـتـلــف في
جوهرها عن عودة الجماهير إلى الشارع في العالم
بــأســره؛ ع ــودة فــرضـهــا تـعـفــن الـنـظــام الــدولــي الـقــائــم
والـتـعـفــن الـمـضــاعــف ل ـمــركــزه األس ــاس ــي ،واشـنـطــن.
 -3انهيار الــدور العالمي للدوالر ومــا سيرافق ذلك
مــن ان ـه ـيــار مـنـظــومــة ال ـعــاقــات الــدول ـيــة ال ـتــي رســت
بعد الـحــرب الـبــاردة ،بــات أمــر ًا ال مفر منه -4 .هذا
االنهيار سيكون األســاس لتكوين منظومة عالقات
دول ـي ــة ج ــدي ــدة مـخـتـلـفــة ف ــي إحــداث ـيــات ـهــا ع ــن ك ــل مــا
شهدته البشرية خالل عدة قرون مضت.
الشاغل األساسي للقسم األكبر من السوريين اليوم
هو :معاناتهم المعيشية المتفاقمة التي أوصلت نسبة
ال ـف ـقــر بـيـنـهــم إل ــى م ــا يــزيــد ع ــن  ،%90ب ــل وأوص ـلــت
مئات اآلالف وربما الماليين إلى الفقر المطلق وإلى
ال ـج ــوع .ول ـكــن ذل ــك ال يـنـتـقــص م ــن أه ـم ـيــة ال ـحــدث
األم ــري ـك ــي ،ب ــل ون ــزع ــم أنـ ــه ي ـع ـط ـيــه م ـعــانــي خــاصــة
وعميقة بما يتعلق بسورية نفسها ،وبالذات بوضع
السوريين االقتصادي والمعيشي.
ّإن الـجــذور العميقة لــأزمــة الـســوريــة ،والـكــامـنــة في
طـبـيـعــة ال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي االق ـت ـص ــادي االجـتـمــاعــي
ال ـســائــد م ـنــذ ع ـق ــود طــوي ـلــة ،ال تـنـفـصــل ن ـهــائ ـي ـ ًا عــن
الــوضــع ال ــدول ــي وت ـطــوراتــه؛ فــاتـجــاهــات ت ـطــور هــذا
ال ـن ـظ ــام ق ــد تـ ـع ــززت ت ــاري ـخ ـي ـ ًا ف ــي إط ـ ــار ال ـس ـطــوة
والـسـيــادة الـغــربـيــة .وبــالـمـلـمــوس ف ـ ّـإن عملية إعــادة
هيكلة االقـتـصــاد ال ـســوري والــوضــع ال ـســوري ككل،
والتي استغرقت عــدة عقود ،ولكن تسارعت بشكل
خاص منذ  2005مع السياسات الليبرالية ،إنما كانت
ج ــزء ًا مــن مــوجــة عــالـمـيــة غــربـيــة الـمـنـشــأ وال ـغــايــات،
هدفها نقل أزمــات المراكز الغربية باتجاه األطــراف
ع ـبــر ت ـكــريــس تـبـعـيـتـهــا وخ ـضــوع ـهــا ،وت ــال ـي ـ ًا ،نـهـبـهــا
وفـســادهــا وتـسـلـطـهــا عـلــى شـعــوبـهــا ...ووص ــو ًال إلــى
إشعالها بالفوضى والحروب بحيث تشكل عائق ًا أمام
الخصوم الصاعدين و«مستنقعات» يغرقون فيها.
وف ــي اإلط ــار نـفـســه ،ف ـ ّـإن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عملت
ط ـ ــوال ال ـس ـن ــوات ال ـم ــاض ـي ــة ع ـل ــى م ـن ــع ح ــل األزمـ ــة
الـســوريــة ،بــل وعـلــى تعميقها ،واسـتـخــدمــت فــي ذلــك
ش ـتــى ال ــوس ــائ ــل وع ـل ــى رأس ـه ــا م ـنــع تـطـبـيــق 2254
لمنع التغيير الـجــذري الشامل الــذي مــن شــأنــه طرد
األمريكيين وفــوضــاهــم وعمالئهم المباشرين وغير
المباشرين من سورية.
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حاصر حصارك يا أخي...

استطالع بقوة الحوار..
كنا في لقاء مع أحد النقابيين الذين يعملون في
متابعة أوضــاع عمال القطاع الـخــاص ،واللقاء
شابه القليل مــن التوافق والكثير مــن الخالف
فـ ــي الـ ـم ــواق ــف تـ ـج ــاه حـ ـق ــوق عـ ـم ــال ال ـق ـط ــاع
الـخــاص ،والـخــاف األكـبــر كــان حــول الـقــانــون
 17ال ــذي يـنـظــم الـعــاقــة بـيــن أرب ــاب الـعـمــل في
القطاع الخاص والعمال ،وتشعب الحوار إلى
نـقــاط عــديــدة ،مـنـهــا :دور الـنـقــابــات ونـشــاطـهــا
مــع الـعـمــال ،وعــن دور الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة
ومهمتها فــي تــأمـيــن حـقــوق الـعـمــال الـتــي نص
عليها قــانــون الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة ،وخــاصــة
ضمن حقّ العمال أن يكونوا تحت مظلة قانون
التأمينات.
بدأ النقاش مع صديقنا حول الوضع المعيشي
الــذي يعيشه الـفـقــراء عـمــومـ ًا والـطـبـقــة العاملة
خـصــوصـ ًا ،حـيــث وافـقـنــا صــديـقـنــا الـنـقــابــي على
أن الــوضــع الـمـعـيـشــي لـلـعـمــال ال يـحـتـمــل ،وهــم
ب ــأوض ــاع ال ي ـح ـســدون عـلـيـهــا ف ــي ظ ــل تــدنــي
أجورهم التي يتقاضونها المترافق مع ارتفاع
األس ـع ــار ال ـج ـنــونــي ،وقـ ــدم ل ـنــا إح ـصــائ ـيــة عــن
مستوى األج ــور ،وهــي مــن صنع يــده ألربعة
من المعامل التي له صلة بعمالها وعلى إطالع
بمستوى األجور التي يحصلون عليها ،فكانت
األرقام التي قدمها صاعقة بين ما يحصل عليه
ال ـمــديــر ال ـت ـن ـف ـيــذي لـمـعـمــل وال ـم ــدي ــر اإلداري،
وبـيــن مــا يحصل عليه عـمــال اإلنـتــاج بمختلف
تصنيفاتهم حيث يتقاضى العمال وسطي ًا بين
مائة ألف ليرة وبين خمسين ألف ليرة ،بينما
الــذيــن ذكــرتـهــم أي أصـحــاب الـقــرار والـقــائـمــون
ع ـلــى إدارة ال ـم ـع ـمــل ي ـت ـقــاضــون ب ـيــن مـلـيــون
ونـصــف والـمـلـيــون مــن ال ـل ـيــرات ال ـســوريــة مع
سـيــارة لـكــل مـنـهــم .وهــذا الــوضــع اسـتــدعــى منا
ط ــرح س ــؤال عـلـيــه :كـيــف الـسـبـيــل لـتـقـلـيــل هــذا
ال ـفــارق بـيــن األج ــور لـمــن يـنـتـجــون ويـحـقـقــون
األرباح الطائلة وبين من ال ينتجون وينالون
أج ـ ــور ًا عــال ـيــة؟ ف ـك ــان الـ ـج ــواب ع ــن ال ـس ــؤال:
إن ـنــا نـعـمــل م ــع رب ال ـع ـمــل ل ـكــي ي ـقــدم لـلـعـمــال
بــال ـم ـنــاس ـبــات ،م ـثــل :ال ـع ـيــد ورمـ ـض ــان ،س ـ ّات
غذائية تعين العمال ،ونعمل على إيجاد صندوق
في المعمل مورده األساسي من العمال ،يقتطع
من أجورهم مبلغ شهري لتأمين طبابتهم في
ح ــال ال ـمــرض وت ـكــون ه ــذه الـهـبــات ال ـتــي هي
«زكاة» عن أموال صاحب المعمل ،وبدي ًال عن
زي ــادة األج ــور الـتــي ال نستطيع فــرضـهــا على
أرباب العمل ،حيث القانون ال يسمح بالضغط،
وي ـع ـنــي بــال ـض ـغــط :اإلض ـ ــراب م ــن أج ــل زي ــادة
األجـ ــور وتـحـصـيــل ال ـح ـقــوق ،وأف ـض ــل طــريـقــة
إلعانة العمال هي التفاهم مع أرباب العمل كي
يقوموا بأعمال «الخير» تجاه العمال.
افترقنا والخالف بالمواقف قد كبر ،ولكن كان
صديقنا النقابي م ـســرور ًا بـهــذا الـحــوار ونحن
أيض ًا ،وما ذكرناه من مواقف هو تعبير حقيقي
عن جزء مهم من نمط التفكير والسلوك تجاه
الــدفــاع عــن حـقــوق الـعـمــال ومصالحهم ،مــع أن
الــواقــع الموضوعي الــذي يعيشه العمال ال بد
أن يــدفــع األم ــور نـحــو الـتـغـيـيــر الـمـطـلــوب من
وجهة نظر الطبقة العاملة ومصالحها العميقة.

الحصار والعقوبات االقتصادية المفروضة على سورية منذ بدء األزمة لها نصيب مهم في تضييق الخناق على شعبنا من حيث توفر
المواد األساسية التي يحتاجها في غذائه اليومي ،ودوائه ليعالج أمراضه المختلفة وحاجاته األخرى من كهرباء ومشتقات نفطية ومواد
أولية لتقلع عجلة انتاج المعامل والمشاغل الحرفية ،وما كان هذا ليحدث لوال السياسات االنفتاحية التي تمت مع الغرب ،مما أدى إلى
ربط االقتصاد السوري برمته «تقريباً» مع هذه األسواق ،األمر الذي جعل االقتصاد الوطني يتأثر تأثرًا خطيرًا بالحصار الجائر المفروض،
وبالتالي انعكاسه على قدرة الدولة على تأمين الحاجات الضرورية للمواطنين من غاز ،ومازوت ،وغيرها من الحاجات األخرى التي أصبح
وخاصة الفقراء منهم المكتوون بنار األسعار المتحكم بها من كبار
تأمينها يشكل عبئاً مضافاً إلى األعباء األخرى التي يعاني منها شعبنا،
ً
الفاسدين والمحتكرين المسيطرين على األسواق والمخازين من البضائع ،وهذا الفعل الشائن يصب في طاحونة الحصار ويكمله ،من حيث
النتائج المراد الحصول عليها ضمن الخطط السياسية الموضوعة أمريكياً.
ǧعادل ياسين

قانون سيزر
جــاء قــانــون سـيــزر الــذي يـلـوّح به
الـعــدو األمــريـكــي لـفــرض مــزيــد من
الـحـصــار عـلــى شـعـبـنــا ،حـيــث بــدأت
ت ـظ ـه ــر ال ـن ـت ــائ ــج ال ـم ـب ـك ــرة ل ـتــأث ـيــر
ال ـت ـل ــوي ــح ب ــال ـق ــان ــون ،بـ ــأن أخـ ــذت
الكثير من المعامل والمصانع تقفل
أب ــواب ـه ــا أو ت ـخ ـفــض م ــن إن ـتــاج ـهــا
لـعــدم تــوفــر ال ـمــواد األول ـيــة لــديـهــا،
وهـ ـ ــذا ال ـف ـع ــل ع ـك ــس ن ـف ـس ــه عـلــى
الـعـمــال العاملين فــي هــذه المعامل
والـمـصــانــع ،حـيــث سيطالهم سيف
ال ـت ـســريــح أو اإلي ـق ــاف ع ــن الـعـمــل
لتتعاظم األزم ــات عـنــدهــم ،ولـســان
حــالـهــم يـقــول «ف ــوق الـمــوتــة عصة
قـبــر» وهــذا الــوضــع يـجــري تــداولــه
في أروقة النقابات ليطرح السؤال
ال ـم ـكــرر دائ ـم ـ ًا م ــا ال ـع ـمــل ،ال ـســؤال
األهــم الــذي يـتــردد عـلــى كــل لسان
مــن الـمـكـتــويــن ب ـنــار األزمـ ــة ،وهــو
م ــوج ــه إل ـ ــى ال ـح ـك ــوم ــة ب ــال ــدرج ــة
األول ــى ،وإلــى كــل الـقــوى الوطنية
والشريفة :أليس من طريقة نسير
عـلـيـهــا لـكـســر ال ـح ـصــار الـشـيـطــانــي
ال ـ ـم ـ ـفـ ــروض ع ـل ـي ـن ــا؟ أل ـ ـيـ ــس مــن

وسـ ـيـ ـل ــة لـ ـم ــواجـ ـه ــة ال ـم ـح ـت ـك ــري ــن
وتجّار األزمات؟
يد من حديد
لقد تبنت الحكومات المتعاقبة في
بياناتها الــوزاريــة الـحــد مــن ارتـفــاع
األسعار ،وتخفيف آثار األزمة على
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،والحـ ـقـ ـ ًا ق ــال ــت :إن ـهــا
ستضرب بيد من حديد على كل من
يـتــاعــب ب ـقــوت الـشـعــب مــن خــال
ق ـ ــرارات ص ــارم ــة سـتـتـخــذهــا لـهــذه
الغاية ،ولكن المكتوين بنار األزمة
لم يــروا طحن ًا! بل يشاهدون على
وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام ج ـع ـج ـع ـ ًة ت ــرفــع
منسوب عــدم الثقة المتراكم أصـ ًا
ب ـيــن ال ـح ـك ــوم ــات وفـ ـق ــراء الـشـعــب
السوري.
إن ال ـح ـلــول ال ـم ـطــروحــة لـتـخـفـيــف
وطـ ـ ـ ـ ــأة األزم ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ــن الـ ـحـ ـكـ ــومـ ــة
تـصـطــدم بـجــدار مـتـيــن تمثله قــوى
الـنـهــب وال ـف ـســاد ،ال ـتــي ال مصلحة
ل ـه ــا ب ــال ـخ ــروج اآلم ـ ــن م ــن األزمـ ــة
ع ـب ــر الـ ـح ــل ال ـس ـي ــاس ــي والـ ـحـ ــوار
«المفترض» البدء به ،وهذا يتطلب
من القوى السياسية الوطنية وفي
مقدمتها الـحــركــة الـنـقــابـيــة ،التحرك
ف ـ ــي مـ ــواجـ ـهـ ــة الـ ـجـ ـبـ ـه ــة األخـ ـ ــرى

الـمـعـتــديــة عـلــى قــوت الـشـعــب ،التي
هـ ــي ج ـب ـه ــة مـ ـت ــراص ــة ال ـص ـف ــوف،
مستفيدة مــن ظــروف األزمــة التي
جزء منها الحصار االقتصادي كي
تُـمـعــن فــي نهبها واحـتـكــارهــا للقمة
ال ـش ـع ــب ،والـ ـت ــوج ــه ب ـش ـكــل فـعـلــي
لـتـفـعـيــل ق ــرار ال ـتــوجــه شــرق ـ ًا الــذي
سيلعب دور ًا مهما في كسر حلقات
الحصار بمختلف أشكاله وحلقاته،
ب ـم ــا ف ـي ـهــا ال ـح ـص ــار ال ـ ــذي تـفــرضــه
ق ــوى ال ـف ـســاد وال ـن ـهــب الـكـبـيــرتـيــن
الذي نامت عليه الحكومة وحلفائها
طــويـ ًا عـبــر وضــع كــل الـبـيــض في
سلة حفنة من الناهبين والفاسدين
الكبار ،لتأمين الحاجات الضرورية
ع ـبــر عـمـلـيــات االس ـت ـي ــراد الـمـحـقــق
لـقـضـيـتـيــن هــام ـت ـيــن ال ــرب ــح األع ـلــى
واالحتكار.
إن ال ـ ـتـ ــوجـ ــه ش ـ ــرقـ ـ ـ ًا ب ـم ـض ـم ــون ــه
ال ـس ـيــاســي واالقـ ـتـ ـص ــادي سـيـفـتــح
األفــق أمــام الـشـعــب ال ـســوري بحل
سياسي على أســاس القرار 2254
والــذي يعني بمضمونه :أن يكون
الشعب السوري سيد ًا على قراراته
ومصالحه الجذرية ،ومنها سيكسر
ك ــل ال ـح ـص ــارات سـ ــواء األت ـي ــة مــن
الداخل أو اآلتية من الخارج.

إن التوجه شرقاً
بمضمونه السياسي
واالقتصادي سيفتح
األفق أمام الشعب
السوري بحل سياسي
على أساس القرار 2254
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يشكل الظلم االجتماعي السمة المميزة ألي مجتمع قائم
على استغالل اإلنسان لإلنسان ،ويتجلى هذا بأشكال
مختلفة ،وذلك حسب مستوى تطور القوى المنتجة
والتطور العام لهذه الدولة أو تلك ،وبالتالي مطالب
الطبقة العاملة والحركة النقابية التي تنحو إلى إزالة الظلم
االجتماعي أو إضعاف مظاهره الملموسة ،وهي تختلف من
بلد إلى أخر من حيث أشكالها ومحتواها وظروفها الوطنية.

ǧنبيل عكام

ت ــأمـ ـي ــن ح ـ ــاج ـ ــات ال ـط ـب ـق ــة ال ـع ــام ـل ــة
تـتــوقــف إل ــى حــد كـبـيــر عـلــى الـتـطــور
االقتصادي والسياسات االقتصادية
االجتماعية فــي الـبــاد ،وأيـضــا حجم
الـثــروة االجتماعية الـتــي تــم إنتاجها
م ـ ــن قـ ـب ــل ال ـط ـب ـق ــة الـ ـع ــامـ ـل ــة وك ــاف ــة
ال ـكــادح ـيــن ،وك ـيــف يـتــم تــوزيـعـهــا في
المجتمع ،وهل تحصل الطبقة العاملة
ع ـلــى ح ـص ـت ـهــا -م ــن هـ ــذه ال ـث ــروة-
المناسبة للوضع والظروف المعيشة
السائدة؟ دعونا نعترف أن ظروف
ال ـع ـمــال ال ـي ــوم وخ ــاص ــة االق ـت ـصــاديــة
هي أسوأ مما كانت عليه في العقود
ال ـق ــري ـب ــة ال ـس ــاب ـق ــة ،وذل ـ ــك ب ـم ـقــارنــة
م ــؤش ــرات ال ـح ــد األدن ـ ــى م ــن األج ــر
ال ـضــروري لمستوى المعيشة ،رغــم
التطور العلمي والتكنولوجي الــذي
جــرى عـلــى مـحــدوديـتــه والـمـفــروض
منه أن يتيح ظروف ًا أفضل ومختلفة
للعمال ،إال أن السياسات االقتصادية
االجتماعية والفساد والنهب المنظم
والـمـشــرعــن لـهــذه ال ـثــروة حــال دون
ذل ــك ،فــاتـجــاه تــوزيــع الـحـصــة األكـبــر
مــن الــدخــل الــوطـنــي تـسـتــولــي عليها
هـ ــذه الـ ـق ــوى ،وإن الـ ــزيـ ــادات ال ـتــي
طرأت على األجور وبعض متممات
األج ـ ــر م ــن م ـك ــاف ــآت وغ ـي ــره ــا خــال
ال ـف ـت ــرات ال ـســاب ـقــة ال تـعـنــي تــوزي ـع ـ ًا

عــاد ًال للثروة االجتماعية ،وإنما هي
كذر الرماد في العيون.
ال حول لها وال قوة
بات دخل العامل ال يكفي لسد رمقه
بضعة أيام من الشهر ،نتيجة ارتفاع
األس ـعــار الـجـنــونــي وان ـخ ـفــاض قيمة
ال ـل ـي ــرة ال ـش ــرائ ـي ــة وفـ ـقـ ــدان أو شــح
ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـمـ ــواد األس ــاسـ ـي ــة فــي
األسـ ــواق .فــالـعـمــال هــم الـطـبـقــة الـتــي
ال حـ ــول ل ـهــا وال قـ ــوة سـ ــوى قــوة
عملها ،والمعاناة التي يعانيها العامل
الـســوري هــي مـعــانــاة أغلبية الشعب
السوري في ظل الحصار والعقوبات
االقتصادية المفروضة عليهم وعلى
البالد عامة من قبل قوى اإلمبريالية
األم ــري ـك ـي ــة خ ــاص ــة ،والـ ـغ ــرب عــامــة،

المتمثلة بما يسمى قانون قيصر أو
«س ـيــزر» مــن ج ـهــة ،وم ــن قـبــل قــوى
الـفـســاد والـنـهــب الــداخـلـيـيــن مــن جهة
أخرى.
على قارعة الطريق
ل ـقــد انـعـكـســت أثـ ــار ه ــذه الـعـقــوبــات
سـ ـلـ ـبـ ـ ًا عـ ـل ــى الـ ـعـ ـمـ ــال فـ ــي سـ ــوريـ ــة،
وخــاصــة الــذيــن يعملون لــدى القطاع
ال ـخــاص الـمـنـظــم مـنــه وغـيــر المنظم،
وبات العمال مهددون بفقدان عملهم
ليصبحوا على قارعة الطريق ،نتيجة
تــوقــف مـنـشــآتـهــم عــن ال ـع ـمــل ،بسبب
عــدم توفر الـمــواد األولـيــة أو ارتفاع
أسـعــارهــا نتيجة الـحـصــار المفروض
ه ـ ــذا مـ ــن جـ ـه ــة ،وم ـ ــن ج ـه ــة أخـ ــرى
ضـعــف األداء الـحـكــومــي ات ـجــاه هــذه

الضغوطات القسرية المفروضة على
الـبــاد ،وعــدم اتـخــاذ تلك اإلج ــراءات
الـضــروريــة لـمــواجـهــة هــذه العقوبات
وح ـمــايــة اإلن ـت ــاج الــوط ـنــي الـحـقـيـقــي
الصناعي والــزراعــي ،هــذا وقــد بــدأت
ب ـع ــض ال ـم ـن ـش ــآت ب ـت ـس ــري ــح أع ـ ــداد
مختلفة مــن عـمــالـهــا ،وخــاصــة العمال
غ ـيــر الـمـشـمــولـيــن بـمـظـلــة الـتــأمـيـنــات
االج ـت ـمــاع ـيــة نـتـيـجــة ت ـهــرب أص ـحــاب
الـعـمــل مــن تسجيلهم لــديـهــا ،للتوقف
ال ـج ــزئ ــي ل ـه ــذه ال ـم ـن ـش ــآت ،وال ـم ـثــل
األكـثــر وضــوحـ ًا اآلن معامل األدويــة
ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـخـ ــاص ،ح ـي ــث ب ــدأت
ت ـن ـض ــب مـ ــن م ـس ـت ــودع ــات ـه ــا الـ ـم ــواد
األول ـي ــة وأخـ ــذت طــاقـتـهــا اإلنـتــاجـيــة
تـتــدنــى لـعــدم تمكن أصـحــاب المعامل
م ــن تــأم ـيــن ال ـ َق ـط ــع ال ـ ــازم لـعـمـلـيــات

اسـ ـتـ ـي ــراد الـ ـمـ ــواد األولـ ـيـ ــة ال ــداخ ـل ــه
ف ــي ت ـص ـن ـيــع ال ـ ـ ــدواء ،وه ـ ــذا ال ــواق ــع
قــد أضــر بـمـصــالــح الـعـمــال الـمـتـضــررة
أصـ ًا بسبب ضعف األجــور وارتفاع
األسـ ـ ـعـ ـ ــار ،وأض ـ ـ ــر بـ ــالـ ــوقـ ــت ن ـف ـســه
بالمعامل المنتجة الـتــي كــانــت تؤمن
حاجات الناس من األدوية.
أما موقف النقابات اتجاه هذا الوضع
الواقع في البالد فهي في حيرة من
أم ــره ــا ،فـمـهـمـتـهــا ال ــدف ــاع عــن الـعـمــال
ومـصــالـحـهــم الـمـخـتـلـفــة وال ـع ـمــل على
حماية اإلنتاج الوطني والدفاع عنه،
وفي ظل هذا الواقع يتساءل العديد
من النقابيين :ما العمل؟ وخاصة أن
النقابة ال تمتلك صالحيات في زيادة
األجـ ــور أو ت ـعــديــل ق ــوان ـي ــن ،ولـيــس
لديها صناديق!

الطبقة العاملة

إضراب بحقل نفط بتونس
أعـلـنــت نـقــابــات حـقــل ن ــوارة النفطي عــن الــدخــول
فــي إضـ ــراب ي ــوم األرب ـع ــاء ال ـمــاضــي ل ـمــدة ثــاثــة
أيـ ــام اح ـت ـجــاج ـ ًا ع ـلــى قـ ــرار ال ـشــركــة الـنـمـســاويــة
المستغلة للحقل بتسريح عــدد مــن الـعـمــال دون
م ـب ــرر ق ــان ــون ــي ،وي ـع ـت ـبــر ح ـقــل ن ـ ــوارة م ــن أكـبــر
الـمـشــروعــات الـطــاقـيــة فــي تــونــس ،وال ــذي دخــل
حيز االستغالل في شباط الماضي باستثمارات
فاقت مليار دوالر ،وتم تنفيذه بشراكة تونسية
نمساوية .وقال المسؤول النقابي في حقل النفط
إن قـ ــرار ال ـف ـصــل الـ ــذي ن ـفــذتــه اإلدارة مـخــالــف
لقوانين العمل وللمرسوم الحكومي الــذي جمّد
كل عمليات الفصل التي تجري في فترة الجائحة
الـصـحـيــة بـسـبــب ك ــورون ــا ،وق ــال يـجــب ال ـحــد من
صــاحـيــات الـشــريــك األجـنـبــي فــي الـحـقــل وفــرض
سيادة الدولة الوطنية التونسية.

عمالية
إضرابات ّ
في محافظة خوزستان اإليرانية
ق ــام ع ــدد م ــن ع ـمــال ق ـطــاع االت ـص ــاالت الــري ـف ـيــة في
مـحــافـظــة خ ــوزس ـت ــان اإلي ــران ـي ــة ،ال ـتــي ت ـقــع جـنــوب
غـ ــربـ ــي إي ـ ـ ـ ــران ،يـ ـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت الـ ـمـ ــاضـ ــي ب ــوق ـف ــات
احتجاجية أمام دائرة العمل في المحافظة ،مطالبين
بتحسين ظــروف عملهم وأوضاعهم المعيشية .كما
طــالــب الـعـمــال بـتــوحـيــد الــرواتــب وال ـمــزايــا األخ ــرى،
م ـق ــارن ــة ب ـب ـق ـيــة ال ـ ـك ـ ــوادر فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع ،وف ـق ـ ًا
لـقــانــون الـعـمــل ،كـمــا أض ــرب مــا يــزيــد عــن  40عــامـ ًا
فــي شــركــة بـتــروكـيـمــاويــات بـمــديـنــة مـعـشــور الـتــابـعــة
ل ـم ـحــاف ـظــة خــوزس ـتــان ،وذلـ ــك اح ـت ـجــاج ـ ًا ع ـلــى عــدم
تنفيذ خطة تصنيف األعمال ،والمشاكل التي تعرقل
تنفيذ قانون الطقس السيئ ،وعــدم تناسب األجور
مع األوضاع المعيشية لحياة العمال وكذلك من أجل
تحسين بيئة العمل.

إضراب عمال شركة تاتا ستيل في هولندا
قــالــت نقابة عـمــال  FNVإن العاملين فــي مصنع
ت ــات ــا س ـت ـيــل ال ـه ــول ـن ــدي ف ــي إي ـم ــوي ــدي ــن قـ ــرروا
يـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس الـ ــدخـ ــول ف ــي إضـ ـ ــراب بـسـبــب
تخفيضات عــدد العمال المخطط لها في مصنع
ت ــات ــا ال ـبــري ـطــان ـيــة .وق ــال ــت ش ــرك ــة ت ــات ــا أوروب ـ ــا
إن ـهــا تـخـطــط إلل ـغــاء حــوالــي  1000وظـيـفــة في
هــول ـنــدا حـتــى أك ـتــوبــر الـمـقـبــل عـلــى األقـ ــل ،غير
أن الـنـقــابــات طالبت الـشــركــة بالتخلي عــن خطة
إلغاء الوظائف ،إلى جانب خطط دمج األنشطة
الهولندية والبريطانية .هــذا وقــد تجمع حوالي
 2000ع ـض ــو ف ــي ال ـن ـق ــاب ــة ف ــي ب ـل ــدة بـيـفــرفـيــك
ي ــوم الـخـمـيــس لـمـنــاقـشــة اإلض ـ ــراب ،واجـتـمـعــوا
فــي ســاحــة كـبـيــرة مــع االمـتـثــال لـقــواعــد الـتـبــاعــد
االجتماعي الهولندي الحتواء تفشي الفيروس
التاجي.

إضراب قطاعي لعمال البلديات في صفاقس
دخـ ــل ع ـم ــال ال ـب ـل ــدي ــات يـ ــوم األرب ـ ـعـ ــاء  3ح ــزي ــران
 2020فــي إض ــراب ،حـيــث تـجـمــع الـعـمــال أم ــام قصر
بـلــديــة صـفــاقــس بـمـنــاسـبــة اإلض ـ ــراب الـقـطــاعــي من
أجل تشميل عمال البلديات في كامل البالد بقانون
أســاســي مــوحــد يم ّكنهم مــن عــديــد الـمـكــاســب والمنح
ويـضـمــن لـهــم حـقــوقـهــم الـمــاديــة والـمـعـنــويــة ،وتـجــدر
اإلش ــارة إلــى أن هــذا اإلض ــراب القطاعي هــو الثاني
ال ـ ــذي ش ـه ــدتــه ص ـف ــاقــس ل ـق ـطــاعــي ع ـمــال ال ـب ـلــديــات
والوالية والمعتمديات والعمد ،الذي دعا له االتحاد
الـعــام للشغل تـضــامـنــا مــع الـنـقــابـيـيــن الـمــوقــوفـيــن من
عمال الصحة ،وتــم تنظيم مسيرات في اتجاه قصر
ب ـلــديــة ص ـفــاقــس ،ح ـيــث ان ـع ـقــد تـجـمــع ن ـقــابــي عـمــالــي
بـحـضــور الـمـكـتــب الـتـنـفـيــذي لــات ـحــاد ال ـعــام للشغل
بـصـفــاقــس ،ثــم مـسـيــرة بـبـعــض ش ــوارع منطقة بــاب
بحر.
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تاريخ العمال السوريين الطويل يخبرنا بالعديد من المحطات الوطنية والطبقية ،وقد شقت النقابات
واالتحادات العمالية طريقاً شاقاً من النضال حتى انتزعت حق الطبقة العاملة السورية بحرية تأليف
النقابات للدفاع عن مصالح وحقوق العمال .امتد تاريخ صعود الحركة النقابية والعمالية في سورية
منذ بداية القرن العشرين حتى نهاية عام .1957
ǧمحرر الشؤون العمالية

اتحاد نقابات العمال
تــأسـســت الـعــديــد مــن الـنـقــابــات الـعـمــالـيــة
فــي مدينة دمـشــق فــي عشرينات القرن
الـمــاضــي ،وبعضها تــأســس زمــن الـثــورة
السورية الكبرى  ،1927-1925وخاض
الـ ـعـ ـمـ ــال الـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ـ ـن ـ ـضـ ــاالت ضــد
االستعمار وضد أرباب العمل.
وفـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ــام  ،1936تـ ــأسـ ــس اتـ ـح ــاد
عـمــال دمـشــق لـقـيــادة الـنـقــابــات العمالية
ال ـمــوجــودة فــي دم ـشــق ،وك ــان مــن أهــم
ن ـشــاطــاتــه :رف ــع الـمـطــالــب الـعـمــالـيــة إلــى
المجلس النيابي والحكومة عــام 1937
ح ــول حــريــة تــألـيــف الـنـقــابــات وســاعــات
الـعـمــل واألجـ ــور والـتـســريــح وتـعــويــض
الـ ـشـ ـيـ ـخ ــوخ ــة واإلج ـ ـ ـ ـ ـ ــازات ال ـس ـن ــوي ــة
وال ـ ــراح ـ ــة االسـ ـب ــوعـ ـي ــة وأج ـ ـ ــر ال ـع ـمــل
اإلضــافــي وغـيــر ذلــك .كما خــاض اتحاد
عمال دمشق اإلضرابات من أجل زيادة
األجـ ــور ع ــام  1937واس ـت ـطــاع تحقيق
ذلك.
وف ــي ع ــام  ،1938ت ــوج نـقــابـيــو ســوريــة
ن ـش ــاط ـه ــم ب ـت ــأس ـي ــس االتـ ـ ـح ـ ــاد الـ ـع ــام
لنقابات الـعـمــال فــي ســوريــة ،وتأسست
االتحادات العمالية والنقابات في العديد
من المحافظات.
المؤتمر األول للعمال السوريين
م ـنــذ ن ـهــايــة ع ــام  1944كــانــت الـحـكــومــة

تشدد الرقابة على االتحاد العام لنقابات
س ــوري ــة ،فـشـكــل ال ـحــزب الـشـيــوعــي مع
قوى تقدمية أخرى اتحاد ًا نقابي ًا جديد ًا
حمل اســم «مؤتمر العمال السوريين»،
حضر المؤتمر األول للعمال السوريين
 112مـنــدوبـ ًا يـمـثـلــون أكـثــر مــن  17ألــف
عــامــل بــرئــاســة الـنـقــابــي إبــراه ـيــم بـكــري
عام  .1945وارتفع عدد منتسبي مؤتمر
الـعـمــال الـســوريـيــن عــام  1946إلــى أكثر
من  35ألف عامل.
أصــدر مؤتمر الـعـمــال الـســوريـيــن نشرة
«نقابات الـعـمــال» .وشــارك فــي تأسيس
االت ـح ــاد الـعــالـمــي لـنـقــابــات ال ـع ـمــال رغــم
مـنــع الـحـكــومــة ،وانـتـخــب الـعـمــال الــوفــد
ال ـس ــوري ال ـم ـكــون م ــن إب ــراه ـي ــم بـكــري
أمـ ـي ــن سـ ــر ن ـق ــاب ــة عـ ـم ــال ال ـن ـس ـي ــج فــي
دمـشــق «بــاإلج ـمــاع» وسـعـيــد الـســواس
رئـيــس نقابة عـمــال الميكانيك فــي حلب
«باإلجماع» وجميل عثمان عضو الهيئة
اإلداريــة لنقابة مستخدمي الفنادق في
حمص « 30صوت من أصل  ،»40وأيد
الــوفــد الـســوري اللبناني اقـتــراحـ ًا حــول
تـكــويــن ات ـحــاد نـقــابــات عــالـمــي وانـتـســب
إليه.
المؤتمر الثالث للعمال السوريين
فــي آذار  ،1952انـعـقــد الـمــؤتـمــر الـثــالــث
للعمال السوريين ممث ًال لـ  9000عامل،
 3000مــن دم ـشــق 2000 ،مــن حـمــص،
 2000م ــن ح ـل ــب 500 ،م ــن ال ـجــزيــرة،

كانت الحكومة
تشدد الرقابة
على االتحاد
العام لنقابات
سورية فشكل
الحزب الشيوعي
مع قوى
تقدمية أخرى
اتحاداً نقابياً
جديداً حمل اسم
«مؤتمر العمال
السوريين»

والبقية من الالذقية وطرطوس وحماة
وإدلـ ــب .وتـمـثـلــت فــي الـمــؤتـمــر مختلف
المهن والصناعات السورية.
ت ــرأس الـمــؤتـمــر ال ـعــديــد مــن الـنـقــابـيـيــن،
م ـث ــل :ج ـب ــران حـ ــال وإب ــراه ـي ــم ب ـكــري
وخـ ـلـ ـي ــل ح ـ ــري ـ ــري وغ ـ ـيـ ــرهـ ــم ،واتـ ـخ ــذ
الـمــؤتـمــر ق ــرارات بــالـتـضــامــن مــع نـضــال
شعوب تونس ومصر وشهداء الحركة
الـطــابـيــة فــي حـلــب الــذيــن سـقـطــوا وهــم
يهتفون ضد األحالف االستعمارية.
وطالب المؤتمر جميع النقابيين بصرف
النظر عن توجهاتهم للنضال في سبيل
زيـ ـ ـ ــادة أج ـ ـ ــور الـ ـعـ ـمـ ــال ب ـن ـس ـب ــة %25
وتــأم ـيــن الـخـبــز لـلـعـمــال بـسـعــر رخـيــص
وكـمـيــة كــافـيــة ،وإص ــدار قــانــون للضمان
االج ـت ـمــاعــي ،وتـشـكـيــل ل ـجــان مـشـتــركــة
لـجـمـيــع الـمـهــن والـمـعــامــل لـتـحـقـيــق هــذه
المطالب األساسية.
المؤتمر الثامن لنقابات العمال
عقد المؤتمر الثامن لنقابات العمال في
ســوريــة عـلــى م ــدرج جــامـعــة دمـشــق في
ش ـهــر آذار م ــن ع ــام  1955ف ــي أج ــواء
مــن الحريات الديمقراطية والبرلمانية،
وح ـضــر ال ـمــؤت ـمــر م ـن ــدوب ــون ع ــن 200
ات ـحــاد مـهـنــي يـمـثـلــون ع ـشــرات اآلالف
مــن ال ـع ـمــال ،وانـتـخــب الـقــائــد الـشـيــوعــي
إبراهيم بكري رئيس ًا للمؤتمر.
وب ـع ــد ان ـت ـه ــاء أعـ ـم ــال ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـثــامــن
ح ــدث ــت م ـظ ــاه ــرة ع ـمــال ـيــة ض ـخ ـمــة أم ــام
مبنى الجامعة تأكيد ًا على مطالب الطبقة
ال ـع ــام ـل ــة الـ ـس ــوري ــة ف ــي زيـ ـ ــادة األجـ ــور
والضمان االجتماعي والضمان الصحي،
وحق اإلضراب ومنع التسريح التعسفي،
وساعات العمل الثماني وغير ذلك.

الجبهة النقابية 1957
في جو من النهوض الوطني وصعود
ال ـحــركــة ال ـش ـع ـب ـيــة ،ج ــرت االن ـت ـخــابــات
النقابية عام  ،1957واستطاع النقابيون
الشيوعيون والتقدميون والمستقلون
إسـ ـقـ ــاط الـ ـقـ ـيـ ــادات اإلص ــاحـ ـي ــة ال ـتــي
ل ـه ــا ع ــاق ــات م ــع ال ـن ـق ــاب ــات األمــري ـك ـيــة
اإلصــاح ـيــة ،وال ـق ـيــادات الـحــرفـيــة الـتــي
تدافع عن مصالح أرباب العمل ،وتشكلت
قيادة جديدة من تسعة نقابيين ،ثالثة
ش ـيــوع ـي ـيــن وث ــاث ــة ت ـقــدم ـي ـيــن وث ــاث ــة
مستقلين.
وتشكلت بعد االنتخابات جبهة نقابية
عرفت باسم «التجمع القومي النقابي»،
وهي امتداد للجبهة الوطنية التي عرفت
ب ــاس ــم «ال ـت ـج ـمــع ال ـق ــوم ــي ال ـبــرل ـمــانــي»
داخــل النقابات العمالية .وكــان مــن أهم
ن ـش ــاط ــات ال ـج ـب ـهــة ال ـن ـقــاب ـيــة ه ــو حـشــد
صـفــوف الـطـبـقــة الـعــامـلــة لـلـمـشــاركــة في
أسبوع التحصين وحفر الخنادق حول
ال ـعــاص ـمــة دم ـش ــق ،أث ـن ــاء ت ـهــديــد تــركـيــا
وحلف الناتو والكيان الصهيوني بغزو
سورية خريف عام .1957
وفي العام  ،1959تعرضت النقابات إلى
حملة من التنكيل تمثلت بمحاولة تنحية
ال ـن ـقــاب ـي ـيــن ال ـم ـن ـت ـخ ـب ـيــن ،وع ـن ــدم ــا أع ــاد
الـعـمــال انـتـخــاب نـفــس الـنـقــابـيـيــن لجأت
سـلـطــات الــوحــدة إلــى سـجــن النقابيين،
وح ـ ــل الـ ـنـ ـق ــاب ــات الـ ـق ــائـ ـم ــة ،وت ــأس ـي ــس
نـقــابــات غير مــوجــودة وتعيين رؤســاء
النقابات واتحادات المحافظات وضرب
استقاللية الحركة النقابية في الصميم،
ل ـتــدخــل األخ ـي ــرة ف ــي مــرح ـلــة ال ـتــراجــع
ال ـتــدري ـجــي طـ ــوال ال ـن ـصــف ال ـثــانــي مــن
القرن العشرين.
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جورج فلويد ...والحراك الشعبي األمريكي

ضربات قاسية تحت وطأة التداعيات الخطيرة النتشار فيروس
يتلقى النظام الرأسمالي األمريكي
ٍ
كورونا في الدولة الغنية التي ال تملك سوى  %5من عدد سكان العالم و %30من نسبة الوفيات
بالفيروس ،جنباً إلى جنب مع التراجع االقتصادي الحاد ،والقفزة النوعية في استعداد الناس لمواجهة
المنظومة القائمة ،والتي عبرت عنها المظاهرات اآلخذة بالتوسع في جميع أنحاء الواليات المتحدة.
ǧإعداد :سعد خطار

لم يحصل أي
اضطراب سياسي
مشابه لالضطراب
السياسي الحالي
في الواليات
المتحدة
األمريكي منذ
شهر نيسان عام
 1968في أعقاب
اغتيال الدكتور
مارتن لوثر كينغ

إن ن ـط ــاق وشـ ــدة االح ـت ـق ــان الـ ــذي ه ـزّ
الــواليــات المتحدة األمريكية منذ مقتل
المواطن األمريكي ،جورج فلويد ،على
ي ــد ال ـشــرطــة ف ــي واليـ ــة مـيـنـيــابــولـيــس،
نحو مثير لالنتباه .حيث
يتصاعد على ٍ
شــارك الماليين من مختلف «مكونات»
المجتمع األمريكي في نشاطات تتراوح
ب ـيــن ال ــوق ـف ــات االح ـت ـجــاج ـيــة ال ـصــام ـتــة،
وصـ ـ ــو ًال إلـ ــى ت ـحــول ـهــا إلـ ــى م ــواج ـه ــات
فيما ال يقل عن  140مدينة و 500حي.
بــال ـتــوازي مــع ظ ـهــور دع ــوات صــريـحــة
وجــديــة تــدعــو الـمـتـظــاهــريــن إلــى تنظيم
أنـفـسـهــم ف ــي تـجـمـعــات س ـيــاس ـيــة ،درء ًا
لـخـطــر اخـتـطــاف ال ـحــراك الـحــاصــل اآلن
مــن قـبــل أطـ ــراف سـيــاسـيــة م ـت ـعــددة لها
مصلحة في ذلك.
وحتى تاريخ إعداد هذه المادة ،كان قد
تم استدعاء الحرس الوطني األمريكي
في  26والية إلى جانب وحدات أخرى
من الجيش األمريكي ،بما في ذلك كتيبة
مــن المظليين مــن الـفــرقــة  82المحمولة
جــو ًا .وهــذا ما يوحي بــأن لــدى اإلدارة
األم ــري ـك ـي ــة تـ ـق ــدي ــر ًا ب ــال ــغ ال ـج ــدي ــة ب ــأن
األحداث من المرجح أن تتصاعد.
أكبر عدد سجناء في العالم
لم يحصل أي اضطراب سياسي مشابه
مــن حـيــث الـحـجــم (مــع وج ــود فــروقــات
ك ـبــرى) لــاض ـطــراب الـسـيــاســي الـحــالــي
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمــري ـك ـيــة منذ

شـهــر نـيـســان ع ــام  ،1968وذل ــك عـنــدمــا
عمّت االحتجاجات أكثر من  100مدينة
أمــري ـك ـيــة ف ــي أع ـق ــاب اغ ـت ـي ــال الــدك ـتــور
مـ ــارتـ ــن ل ــوث ــر ك ـي ـنــغ ج ــونـ ـي ــور ،ال ـقــائــد
األمــريـكــي ال ــذي قــاد الـنـضــال المتصاعد
المطالب بــإنـهــاء التمييز العنصري ضد
«السود» في عام .1964
ف ــي ذلـ ــك الـ ــوقـ ــت ،اس ـت ـج ــاب ــت اإلدارة
األم ــريـ ـكـ ـي ــة الـ ـتـ ــي تـ ـق ــوده ــا ال ـش ــرك ــات
ال ـك ـب ــرى ل ـل ـت ـح ــدي ال ـم ــاث ــل أم ــام ـه ــا مــن
خالل التوسع الهائل في عسكرة قوات
الشرطة المحلية في الواليات ،وعمليات
الـشــرطــة الـســريــة المكثفة للتخلص من
قادة الحراك ،فض ًال عن سياسة السجن
ال ـج ـمــاعــي لـلـمـنـضــويــن ت ـحــت لـ ــواء هــذا
الحراك ،والتي امتدت على مدار نصف
ال ـق ــرن ال ـمــاضــي .وت ــؤك ــد األرق ـ ــام ذل ــك،
حـيــث ارتـفــع عــدد الـسـجـنــاء األمــريـكـيـيــن
فـ ــي سـ ـج ــون ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة مــن
 200,000سجين في عام  ،1970إلى ما
يزيد عن  2,2مليون سجين اليوم ،أي
أكثر بـ  11مرة مما كان عليه في .1970
األزمة الشاملة ...عوامل جديدة
تـعـيــش ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ال ـيــوم أزمــة
س ـيــاس ـيــة اق ـت ـصــاديــة اج ـت ـمــاع ـيــة شــامـلــة،
والحديث المفصل عن عواملها سيحتاج
بــا شــك إل ــى ب ـح ـثٍ أط ــول وأك ـثــر عـمـقـ ًا،
لـكــن يـمـكــن لـنــا أن نـمـيــز بـسـهــولــة أربـعــة
عوامل ناشئة حديث ًا ،تشكل مع ما سبقها
مــن عــوامــل أساسية لحظة انعطافية في
تاريخ الواليات المتحدة األمريكية:

جوهر المطالب
التي تسود
الواليات المتحدة
اليوم ال يرتبط
فقط بمطالب
جنائية ترتبط
بحادثة جورج
فلويد بل تتعدى
ذلك لتطال
جذور المنظومة
الرأسمالية
األمريكية

أو ًال :ن ـ ــزع فـ ـيـ ــروس كـ ــورونـ ــا ورقـ ــة
التوت األخيرة عن النموذج األمريكي،
وكـ ـ ــان ب ـم ـث ــاب ــة ع ــام ــل إظـ ـهـ ــار ل ـم ـكــامــن
الـ ـخـ ـل ــل ف ـ ــي ال ـم ـن ـظ ــوم ــة ال ــرأس ـم ــال ـي ــة
األم ــري ـك ـي ــة وع ــام ــل ت ـس ــري ــع ل ـلــوقــوف
ض ــده ــا .وهـ ــذا ال ـف ـي ــروس ،إلـ ــى جــانــب
ك ـش ـف ــه ع ـ ــن ضـ ـع ــف الـ ـنـ ـظـ ــام ال ـص ـح ــي
داخـ ــل ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،ك ـشــف عــن
الـطـبـيـعــة الـعـنـصــريــة لـلـنـظــام الــرأسـمــالــي
األم ــري ـك ــي .وه ـنــا يـمـكــن أن نـشـيــر إلــى
أن واح ــد ًا مــن ال ـش ـعــارات الـتــي يرفعها
المتظاهرون والـتــي ال تحظى بتغطية
بشكل محدود وضيق ،هو
إعالمية إال
ٍ
االعتراض على أن نسبة الوفيات جراء
اإلصابة بفيروس كورونا بين صفوف
الـمــواطـنـيــن «ال ـســود» هــي مــا بـيــن 2,6
إلـ ــى  4أض ـع ــاف ال ـن ـس ـبــة ب ـيــن ص ـفــوف
المواطنين «البيض» ،وفي هذا إشارة
ل ـي ــس إلـ ــى وق ـ ــوف ال ـن ـظ ــام األم ــري ـك ــي
إل ــى جــانــب «ال ـب ـيــض» ،بــل إل ــى مشكلة
أحـيــاء المهمشين الـتــي يسكن غالبيتها
مواطنو الواليات المتحدة من «السود
وال ــات ـي ـن ـي ـي ــن واآلسـ ـيـ ــويـ ـيـ ــن ...إل ـ ــخ»،
ووصــول هــؤالء لالستفادة من النظام
الـصـحــي األمــري ـكــي الـضـعـيــف أص ـ ًا هو
شبه مستحيل.
ث ــانـ ـيـ ـ ًا :ارت ـ ـفـ ــاع مـ ـعـ ــدالت ال ـب ـط ــال ــة فــي
الــواليــات الـمـتـحــدة إلــى مـسـتــويــات غير
م ـس ـبــوقــة ت ــاري ـخ ـي ـ ًا ،ف ــي م ـقــابــل تــراكــم
األربـ ـ ــاح وال ـم ـع ــون ــات ال ـح ـكــوم ـيــة لــدى
ال ـش ــرك ــات األمــري ـك ـيــة ال ـك ـبــرى ال ـتــي لــم
ت ـس ــاه ــم ف ـع ـل ـي ـ ًا فـ ــي إخ ـ ـ ــراج ال ـم ـج ـت ـمــع
األمـ ــريـ ـكـ ــي مـ ــن أزمـ ـ ــة ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ،بــل
لعبت دور ًا معاكس ًا دافـعـ ًا الـنــاس نحو
الموت نتيجة تؤخر اإلغالق ثم اإلعادة
المبكرة للنشاط االقتصادي األمريكي
على حساب صحة العاملين.
ثـ ــالـ ـثـ ـ ًا :ع ـل ــى مـ ـ ــدار الـ ـسـ ـنـ ــوات األرب ـ ــع
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الـمــاضـيــة ،انقسمت الطبقة الـحــاكـمــة في
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ع ـلــى نـفـسـهــا ،وفــي
هذه الجزئية ،تعيش الواليات المتحدة
أزمـ ـ ــة ح ـك ــم م ـس ـت ـع ـص ـي ــة ،ح ـي ــث ت ــدف ــع
الـتـيــارات داخ ــل اإلدارة األمــريـكـيــة إلــى
إح ــراج بـعـضـهــا بـعـضـ ًا ،مـمــا يـصـعــب إلــى
ح ـدٍ كـبـيــر الـتـعــامــل مــع ال ـم ـدّ الـحــالــي في
ال ـحــراك الـشـعـبــي األمــري ـكــي ،ال ــذي نجد
ت ـي ــار ًا ي ـح ــاول مــواج ـه ـتــه ،وت ـي ــار ًا آخ ــر ًا
ي ـح ــاول احـ ـت ــواءه الس ـت ـخــدامــه كــورقــة
ضغط ضد التيار األول.
رابع ًا :أثارت ظاهرة بيرني ساندرز،
ب ــوص ـف ـه ــا ظ ـ ــاه ـ ــرة ت ـ ـح ـ ــاول رك ـ ــوب
موجة «االشتراكية» وظاهرة أطلقها
الحزب الديمقراطي وأطفأها الحزب
الديمقراطي ،قناعة جديدة لدى الجيل
األمــري ـكــي ال ـشــاب ال ـبــاحــث عــن سبل
لـلـتـخـلــص مــن ق ـيــود ه ــذه الـمـنـظــومــة
ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ،وهـ ــي أن ال ـت ـغ ـي ـيــر مــن
خ ــال الــدمــى ال ـتــي ت ـحــاول أن تـقــدم
نـفـسـهــا لـلـجـمـهــور ع ـلــى أن ـهــا «بــديــل»
عــن الـمـنـظــومــة الـقــائـمــة لــن يفلح ولــن
يـنـجــح .وه ــو مــا ســاهــم أي ـض ـ ًا بـنــزول
أع ــداد أكـبــر إلــى ال ـشــارع للتعبير عن
ذلك.
وبــالــرغــم م ــن ال ـق ـســوة وال ـس ــادي ــة الـتــي
ح ـم ـل ـهــا ف ـي ــدي ــو إعـ ـ ــدام ج ـ ــورج ف ـلــويــد،
إال أن م ــا يـنـبـغــي ال ـتــذك ـيــر ب ــه ،ه ــو أن
هـ ــذا ال ـف ـيــديــو ل ـيــس ال ـس ـبــب األس ــاس ــي
فـ ــي ت ـص ــاع ــد ال ـ ـحـ ــراك ال ـش ـع ـب ــي داخـ ــل
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،ذلـ ــك ألن جــوهــر
المطالب التي تسود الواليات المتحدة
الـيــوم ال يــرتـبــط فـقــط بـمـطــالــب جنائية
ت ــرت ـب ــط بـ ـح ــادث ــة جـ ـ ــورج فـ ـل ــوي ــد ،بــل
ي ـت ـعــدى ذل ــك ل ـي ـطــال جـ ــذور الـمـنـظــومــة
الرأسمالية األمريكية التي تعتدي على
أب ـســط ال ـح ـقــوق الـطـبـيـعـيــة لـلـمــواطـنـيــن
األمريكيين.
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نشرت دائرة العمل الخارجي األوروبي يوم
الخامس من الشهر الجاري على حسابها
الرسمي على تويتر فيديو ترويجي (2د
45ثا) يتناول العقوبات األوروبية على
«صممت بحيث
سورية ،وي ّدعي أنها ُ
تتجنب إحداث تأثير سلبي على الشعب».

ǧمهند دليقان

دائ ـ ــرة ال ـع ـمــل ال ـخ ــارج ــي األوروبـ ـ ــي ،EEAS
والتي باتت مشلولة بالكامل منذ عــدة أشهر،
وع ــاج ــزة ع ــن ات ـخ ــاذ أي م ــوق ــف م ــوح ــد عــدا
متابعة فرض العقوبات على سورية ،توضح
في مقطعها الترويجي ،أن االتحاد األوروبي:
«استهدف بعقوباته  273شخص ًا و 70كيان ًا،
ويعرف معظم السوريين هؤالء ويعرفون ما
قاموا به».
نَ ـ ـشْ ـ ـرُ ال ـف ـي ــدي ــو فـ ــي ظـ ــل الـ ـتـ ـه ــاوي ال ـك ــارث ــي
وال ـم ـت ـســارع ل ـم ـس ـتــوى مـعـيـشــة م ــا يــزيــد عــن
 20مليون ســوري مــوجــوديــن على األراضــي
الـســوريــة فــي المناطق المختلفة ،يــوحــي بأنّه
مـحــاولــة أوروب ـيــة لـلـتـبــرؤ مــن اآلث ــار الـكــارثـيــة
للعقوبات .أكثر من ذلــك ،فـ ّـإن نشره قبل أيام
من دخول حزمة العقوبات األمريكية الجديدة
«قـيـصــر» حـيّــز التنفيذ ،يـبــدو مــن جـهــة تـمــايــز ًا
ونـ ــأيـ ـ ًا بــال ـن ـفــس ع ــن آث ـ ــار ق ـي ـص ــر ،ول ـك ــن مــن
جـهــة أخ ــرى وف ــي الــوقــت نـفـســه ،يــأتــي دعـمـ ًا
لقيصر عبر محاولة تبرير المنطق العام آللية
ال ـع ـقــوبــات؛ بــال ـقــول :إن ـهــا تـسـتـهــدف أشـخــاصـ ًا
م ـحــدديــن وك ـيــانــات م ـحــددة وتـتـجـنــب إصــابــة
الشعب.
نعم نعرفهم جيدًا!
يوضح الفيديو آنــف الــذكــر أن المعاقبين «-1
ممنوعون مــن السفر إلــى االتـحــاد األوروبــي.
 -2تم تجميد أموالهم وأصولهم المودعة في
حسابات لدى مصارف االتحاد األوروبي».
وهــذه العقوبات ،والعقوبات الغربية عموم ًا،
ت ـضــم م ـج ـمــوعــة م ــن األسـ ـمـ ــاء ،ب ـي ـن ـهــا أس ـمــاء
شـ ـهـ ـي ــرة حـ ـقـ ـ ًا بـ ـفـ ـس ــاده ــا وت ـس ـل ـط ـه ــا ،وم ــن
الصحيح تمام ًا أن السوريين يعرفونها جيد ًا،
ويـعــرفــونـهــا أك ـثــر بـكـثـيــر مـمــا يـعــرفـهــا االت ـحــاد
األوروبـ ــي ،ألنـهــم ي ــرون كـيــف ي ــزداد ثــراؤهــا
الفاحش وتسلطها العنيف يوم ًا وراء اآلخــر،
بل ويرون كيف تتحول العقوبات نفسها إلى
مزراب ذهب لتضخيم هوامش النهب والسرقة
عبر االسـتـيــراد والسمسرة والتحويالت كما
سنوضح تالي ًا.
قبل ذلك ال بد من القولّ :إن االقتناع بتضرر
ال ـف ــاس ــدي ــن ال ـك ـب ــار فـ ــي سـ ــوريـ ــة مـ ــن تـجـمـيــد
حساباتهم ،يحتاج قــدر ًا عجيب ًا مــن السذاجة؛
فعشرات وربما مئات مليارات الدوالرات التي
نهبت مــن ســوريــة عبر عـقــود متتالية ،ليست
مودعة بالخارج باألسماء الصريحة للناهبين،
بل هي موجودة ضمن شبكات شديدة التعقيد
مــن (األوف ـشــورز) وعـبــر واجـهــات وواجـهــات
ل ــواجـ ـه ــات ...وغ ـي ــره ــا م ــن أدوات االح ـت ـيــال
الـ ـم ــال ــي .واألرصـ ـ ـ ــدة ال ـم ــوض ــوع ــة ب ــاألس ـم ــاء

ال ـصــري ـحــة ق ــد ال ت ـت ـج ــاوز «مـ ـص ــروف جـيــب
سياحي» للفاسدين الكبار ،أي عشرات ماليين
الدوالرات .ولكن ال ينبغي أن يستنتج أحد أنّنا
منزعجون من تجميد (مصروف الجيب ذاك)،
فتجميده اآلن قد يسمح للسوريين باستعادته
الح ـق ـ ًا ،إذا لــم تـنـهـبــه ال ـب ـنــوك األوروبـ ـي ــة كما
فعلت في حاالت مشابهة.
أمــا مــا يتعلق بمنعهم مــن الـسـفــر إلــى االتـحــاد
األوروبي ،فهو أمر محزن حق ًا؛ إذ فقد هؤالء
إحدى وجهاتهم السياحية...
البنوك األوروبية بوصفها «فاعل خير»!
ال ـع ـق ــوب ــات ع ـل ــى ال ـك ـي ــان ــات ت ـش ـم ــل ت ـج ـم ـيــد ًا
ألرصــدتـهــا ،كـمــا تشمل منعها مــن الــدخــول في
تعامالت تجارية مع أوروبا .بين تلك الكيانات
ألن
م ـثـ ًـا :م ـصــارف ســوريــة الــرسـمـيــة ،ولـكــن ّ
الـبـنــوك األوروب ـيــة قلبها هلل ،فــإذا شــاءت تلك
الكيانات أن تستورد غــذا ًء أو أدويــة فإنها ال
تمنعها من ذلك.
ول ـكــن لـكــي تـتــأكــد م ــن ّأن األم ـ ــوال سـتـصــرف
عـلــى ذل ــك ال ـنــوع الـمـسـمــوح بــه مــن الـبـضــائــع،
فــإنـهــا تــدخــل بــوصـفـهــا وسـيـطـ ًا ومــراقـبـ ًا ضمن
أيــة صـفـقــة ش ــراء غ ــذاء أو دواء ،بــل وتتحكم
باختيار جهة الشراء وسعره ،وذلك بالتعاون
والتقاسم مع الوسطاء المحليين (هــؤالء في
ح ــاالت كـثـيــرة هــم م ـجــرد واج ـهــات لـفــاســديــن
أكـبــر «تشملهم الـعـقــوبــات») .وبـهــذه الطريقة،
فإن البنزين مث ًال جرى استيراده لسورية هذا
ّ
العام بسعر بلغ ثالثة أضعاف السعر العالمي،
(ل ـمــزيــد مــن الـتـفــاصـيــل راج ــع مـ ــادة :الـبـنــزيــن
ال ـم ـس ـت ــورد ل ـس ــوري ــة  3أضـ ـعـ ــاف ال ـع ــال ـم ــي:
وربــح العقوبات قــد يصل  920مليون دوالر
سنوي ًا -قاسيون العدد  .)965ربح العقوبات
هذا يتم اقتسامه بين المستوردين السوريين
وبـيــن الـبـنــوك اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة كـضـمــانــات
«مـ ـخ ــاط ــرة» ،وك ـس ـم ـســرة وعـ ـمـ ــوالت .ومــن
هــم هــؤالء الـمـسـتــوردون؟ هــل نعرفهم؟ نعم،
نعرفهم جيد ًا...
م ــن األم ـث ـلــة ال ـتــي ت ـصــب ف ــي ط ــاح ــون الـنـهــب
نـفـســه( ،وال ـتــي قــدمــت قــاسـيــون دراسـ ــات لها
ف ــي أعـ ــداد ســاب ـق ـةٍ يـمـكــن االن ـت ـق ــال إل ـي ـهــا عـبــر
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الروابط في النسخة اإللكترونية من المادة)،
يمكن أن نذكر القمح حيث يرتفع هامش ربح
المستوردين بمقدار  ،%74-53السكر والــرز
وال ـش ــاي وأعـ ــاف ال ــدواج ــن :الـ ــذرة وكـسـبــة
ال ـص ــوي ــا ،وال ـت ــي وص ـلــت أرب ــاح ـه ــا ف ــي بـعــض
الحاالت إلى حدود .%500
جــزء مهم مــن هــذه األربــاح يتعلق بمسألتين،
األولــى هيّ :أن عمليات االحتكار نمت بشكل
مـطــرد فــي ظــل العقوبات الـتــي تضيق المنافذ
الـطـبـيـعـيــة ،وتـفـتــح ال ـبــاب أم ــام درج ــات تحكم
أعلى فأعلى بالسوق الداخلي ،ويمكن القول:
ّإن ال ـم ـس ـتــورديــن ال ـك ـبــار قــد ابـتـلـعــوا الـســوق
والناس .المسألة الثانية التي عــززت األولــى،
بل ولعبت دور ًا حاسم ًا فيها ،هي :آلية تمويل
الـمـسـتــوردات؛ حـيــث قــدم الـمـصــرف الـمــركــزي
ال ـ ـس ـ ــوري ت ـس ـه ـي ــات لـ ـمـ ـسـ ـت ــوردي الـ ـم ــواد
األساسية (الذين بات الكبار بينهم يعدون على
أصــابــع الـيــد الــواحــدة) بــأن زوّده ــم بــدوالرات
بسعر  438ليرة سورية للدوالر الواحد حين
كــان سعر صــرف الــدوالر بـحــدود  1350ليرة
سورية (وصل يوم األحد  6/7الساعة الثانية
ظهر ًا إلــى  2600ليرة في السوق الـســوداء).
أي ّأن ربـحـ ًا إضــافـيـ ًا شــديــد الـضـخــامــة ،يجري
تحصيله مــن الـفــرق بـيــن مــا يــدفـعــه المستورد
كسعر للدوالر وبين سعر المبيع (المدعوم)
فــي ال ـســوق ال ـســوريــة ،وه ــو سـعــر ال يـحـتــاج
أن يـتـجــاوز السعر العالمي كــي يحقق أربــاحـ ًا
فلكية ،ولكنه يفعل ذلك في عدة بضائع ،منها:
البنزين كما أسلفنا.
وبـمــا ّأن الـمـصــرف الـمــركــزي ال ـســوري ،وكما
شــأن الـمـصــارف األوروب ـيــة ،فــاعــل خير أيـضـ ًا،
ل ــذا فــإنــه ي ـخ ـتــار م ــن ال ـم ـس ـتــورديــن م ــن يـنــال
حظوة الــدوالر المنخفض ومن ال ينالها .هل
نعرف من هم أصحاب الحظوة؟ نعم نعرفهم
جـيــد ًا .هــل تجهل الحكومات األوروبـيــة ذلــك؟
نعم بال شك ،فهي حكومات فاعلة خير وقلبها
هلل أيض ًا.
منع التحويالت
تـحــويــات المغتربين والمهجرين والالجئين
السوريين إلى أهاليهم في الداخل ،هي جانب

آخ ــر فــي الـعـقــوبــات يـسـتـحــق ال ــوق ــوف عـنــده.
ف ـب ـيــن اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـع ـقــاب ـيــة ت ـشــديــد الــرقــابــة
وت ـض ـي ـيــق ال ـق ـن ــوات ال ـم ـف ـتــوحــة ل ـل ـت ـحــويــات
ال ـم ــال ـي ــة .األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـس ـمــح ل ـل ـس ـل ـطــات فــي
سورية بتمرير تحويالت المغتربين (أو قسم
مهم منها) عبر قنوات محددة تفرض عليهم
استالم التحويالت بأسعار صــرف أقــل بكثير
من السعر في السوق السوداء .جرى تثبيت
سعر استالم الحواالت على  700ليرة سورية
في حين وصل سعر الصرف اآلن إلى 2675
ليرة (تغيّر خالل كتابة هذه المادة) ،ما يعني
فــي ح ــال اس ـت ـمــرار سـعــر  700ل ـيــرة ل ـلــدوالر
الواحدّ ،أن العائالت السورية التي تستند إلى
تـحــويــات بـيــن  50و 200دوالر شـهــريـ ًا لكي
تـتـمـكــن مــن تــأمـيــن غــذائـهــا األســاســي فـحـســب،
ستخسر ما يصل إلــى  %74من القيمة الفعلية
لـتـلــك الـ ـحـ ــواالت ،وس ـت ـن ـحــدر ت ـحــت مـسـتــوى
الفقر المطلق وصو ًال إلى الجوع ،وهو أمر قد
وصلت إليه فع ًال عائالت سورية كثيرة.
أيـ ــن ت ـصــب هـ ــذه الـ ـف ــروق ــات ال ـم ـن ـهــوبــة؟ هــل
نعرف؟ نعم نعرف جيد ًا...
الموافقة على العقوبات خيانة وطنية
ال ــوق ــائ ــع ال ـم ـل ـمــوســة ،ب ــل وال ـقــات ـلــة ،تـثـبــت ّأن
الـعـقــوبــات لــم تـحـقــق أي ـ ًا مــن أهــداف ـهــا الـمـعـلـنــة،
بــل وع ـلــى الـعـكــس مــن ذل ــك ،فـقــد زادت ثــراء
الـ ـف ــاس ــدي ــن الـ ـكـ ـب ــار ب ـش ـك ــل فـ ــاحـ ــش .هـ ــؤالء
ال ـفــاســدون ،مــا يــزالــون مـصــريــن عـلــى أوروب ــا
كشريك تجاري أول ،وعلى الــدوالر واليورو
كـعـمـلــة ت ـب ــادل ،رغ ــم وجـ ــود ال ـب ــدائ ــل ،ألن أي ـ ًا
م ــن ال ـبــدائــل ل ـيــس كــري ـم ـ ًا ب ـقــدر ك ــرم االت ـحــاد
األوروبي معهم.
ال ــوق ــائ ــع ت ـث ـبــت أي ـض ـ ًا أن «م ـعــا َق ـبــي ال ـغ ــرب»
وب ــال ـت ـع ــاون م ـع ــه ،ق ــد ع ـم ـقــوا م ــأس ــاة الـشـعــب
السوري وأثخنوا في جراحه الغائرة.
ّإن موافقة أي سوري على العقوبات الغربية
أو ق ـي ـص ــر ،وب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ك ــون ــه ان ـح ـي ــاز ًا
لمصلحة الفاسدين الكبار ضد مصلحة الشعب
الـســوري ،فــإنــه خيانة وطنية مــوصــوفــة ،وأيـ ًا
تكن األكاذيب والذرائع التي يجري تغطية تلك
الخيانة بها.
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علينا أن نصدق شينكر ..لكن علينا أن نصدق جيفري أيضاً!

«رحبت إدارة أوباما بالتدخل الروسي في سورية مفترضة أنها سوف تكون مستنقعاً...
وكان هذا بصراحة خطأ فادحاً»

ǧسعد صائب

الكالم السابق هو لديفيد شينكر ،مساعد وزير
الـخــارجـيــة األمــريـكــي لـشــؤون الـشــرق األدنــى،
والـ ــذي ش ـغــل م ـنــاصــب ع ــدي ــدة ض ـمــن إدارات
أمــريـكـيــة متعاقبة ،كــان مــن بينها الـعـمــل ضمن
وزارة الــدفــاع األمــريـكـيــة خــال حقبة احـتــال
بوش االبن للعراق وتدميره وتقتيل أبنائه.
مستنقع
أطـ ـلـ ــق ش ـي ـن ـك ــر كـ ــامـ ــه الـ ـس ــاب ــق فـ ــي الـ ــرابـ ــع
م ــن ال ـج ــاري خ ــال نـ ــدوة نـظـمـهــا (Middle
 -East Instituteمـعـهــد ال ـشــرق األوس ــط)
بـعـنــوانShifting Dynamics and US« :
–Priorities in the Middle Eastديناميات
ال ـت ـح ـوّل وأولـ ــويـ ــات ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة فــي
الشرق األوسط».
ل ـيــس ج ــدي ــد ًا الـ ـق ــولّ :إن ال ـس ـمــة األســاس ـيــة
ل ـت ـصــري ـحــات ال ـم ـســؤول ـيــن األمــري ـك ـي ـيــن خــال
الـسـنــوات الـمــاضـيــة ،هــي تـنــاقـضـهــا مــع بعضها
الـ ـبـ ـع ــض .ل ـي ــس ف ـق ــط ت ـن ــاق ــض ت ـص ــري ـح ــات
مـســؤول مــا مــع مـســؤول آخــر ،بــل وفــي كثير
م ــن األح ـي ــان ت ـنــاقــض ت ـصــري ـحــات ال ـم ـســؤول
نفسه مع بعضها البعض.
يتناقض تصريح شينكر السابق ،شكلي ًا على
األقل ،مع تصريح جيفري يوم  12من الشهر
ال ـم ــاض ــي خـ ــال اش ـت ــراك ــه ف ــي ن ـ ــدوة نـظـمـهــا
«إن تــواجــدنــا العسكري (في
معهد هــدســونّ .
سـ ــوريـ ــة) ،رغـ ــم صـ ـغ ــره ،م ـهــم ل ـه ــذه الـعـمـلـيــة
ال ـح ـس ــاب ـي ــة ال ـك ـل ـي ــة .ل ـ ــذا ن ـح ــث ال ـك ــون ـغ ــرس
والشعب األمريكي والرئيس على إبـقــاء هذه
الـقــوات قائمة .ولكن مــرة أخــرى ،هــذه ليست
أفـغــانـسـتــان .هــذه لـيـســت فـيـتـنــام .هــذه ليست

ص ــداه ــا ل ــدى ب ـعــض ال ـح ـثــالــة م ــن «الـمـفـكــريــن
االستراتيجيين» بين ظهراني «المعارضين»
و«الـمــؤيــديــن» ،تعكس حجم الصلف والــوهــم؛
حيث أمريكا هي «الــرب األعلى» الذي يسمح
ويمنع ويُسيّر كل شيء بإرادته...

م ـس ـت ـن ـق ـع ـ ًا .وظ ـي ـف ـت ــي ه ــي ج ـع ـل ـهــا م ـس ـت ـن ـق ـع ـ ًا
للروس».
يـ ــرى ش ـي ـن ـكــر ،أن إدارة أوب ــام ــا أخ ـط ــأت إذ
«رحـ ـب ــت» ب ــال ــدخ ــول ال ــروس ــي إل ــى س ــوري ــة،
«م ـف ـتــرضــة» أن ســوريــة سـتـتـحــول بــذلــك إلــى
مستنقع ل ـلــروس .مــا حــدث بــالـمـقــابــل ،ووفـقـ ًا
لكلمات شينكر ،هو ّأن «روسيا غيّرت مسار
الحرب باستخدام  46طائرة».
بقاء الروس أم رحيلهم؟
االستفاضة في قراءة تصريحات المسؤو َلين،
سـتـسـمــح ل ـنــا ب ـتــوض ـيــح «ال ـت ـنــاقــض» ب ـيــن مــا
يقوالنه بشكل أكبر .في ندوة الشرق األوسط
نفسها ،يقول شينكر« :لخمسة وأربعين عام ًا،
كان حجر األساس في السياسة األمريكية هو
إبـقــاء روسـيــا خ ــارج الـشــرق األوس ــط .واآلن
والحال هي أنهم موجودون هناك ،ويلعبون
دور ًا هدّام ًا ،نعتقد صراحة بأنه ينبغي عليهم
الخروج».
فإن جيفري في لقاء لصحيفة الشرق
بالمقابلّ ،
األوسـ ــط م ـعــه ،نُ ـشــر مـطـلــع ال ـش ـهــر ال ـمــاضــي،
ي ـق ــول« :ت ـت ـم ـحــور س ـيــاس ـت ـنــا حـ ــول ضـ ــرورة
مـغــادرة الـقــوات اإليــرانـيــة لــأراضــي الـســوريــة
كافة ،جنب ًا إلى جنب مع كل القوات العسكرية
األجنبية األخرى التي دخلت البالد في أعقاب
ع ــام  ،2011وه ــذا يـشـمــل ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة.
أي ـض ـ ًا (إس ــرائـ ـي ــل) ،ك ـمــا ق ــد تـتـضـمــن ال ـق ــوات
الـتــركـيــة كــذلــك ( )..ال ـق ــوات الــروس ـيــة دخـلــت
األراض ــي الـســوريــة قبل عــام  ،2011وبالتالي،
فإنهم مستثنون من ذلك».
قـبــل أن نـكـمــل ال ـم ـقــارنــة ،نـتــوقــف عـنــد طــرافــة
ت ـع ـب ـي ــرات ال ـم ـس ــؤول ـي ــن األم ــري ـك ـي ـي ــن ال ــذي ــن
«ي ـ ــرح ـ ـب ـ ــون» ب ـ ــدخ ـ ــول الـ ـ ـ ـ ــروس ،ومـ ـ ــن ثــم
«ي ـس ـت ـث ـن ــون ـه ــم» م ـ ــن أوامـ ـ ـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــروج مــن
سورية ...تعبيرات من هذا النوع ،والتي نرى

والمعنى؟
ال ـم ـع ـنــى الـ ــذي ي ـم ـكــن اس ـت ـن ـتــاجــه م ــن تــركـيــب
الـتـصــريـحـيــن هــو الـتــالــي :ال ـهــدف الـنـهــائــي هو
إخ ــراج ال ــروس مــن ال ـشــرق األوس ــط ،األداة
هـ ــي بـ ـق ــاؤه ــم الـ ـم ــؤق ــت فـ ــي سـ ــوريـ ــة ش ــرط
تحويلها إلى مستنقع لهم.

يرى بعض الحثالة
من «المفكرين
االستراتيجيين»
بين ظهراني
«المعارضين»
و«المؤيدين»
واهمين أن أمريكا
هي «الرب األعلى»
الذي يسمح ويمنع
و ُيس ّير كل شيء
بإرادته...

هندسة المستنقع
كي يتمكن األمريكان من تحويل سورية إلى
مـسـتـنـقــع ،ف ــإن ذل ــك يـتـطـلــب الـعـمــل عـلــى عــدة
ملفات بشكل متوا ٍز:
يـنـبـغــي اإلص ـ ــرار ع ـلــى م ـنــع تـنـفـيــذ ســوتـشــي
بحيث تبقى إدلب «قلعة للمعارضة» ،كما جاء
في مقابلة لجيفري مع الشرق األوسط نشرت
يــوم الـثــانــي مــن الشهر الـمــاضــي .وأمــا مــن هي
هــذه الـمـعــارضــة ،فــذلــك واض ــح مــن تـصــريـحــات
أخــرى لجيفري نـفـســه ،ومــن دراس ــات عــديــدة
لمراكز األبـحــاث األمريكية األساسية بما فيها
معهد واشنطن ،وهي أمور استفاضت قاسيون
في تبيانها في عدة مقاالت ندرج بينها كروابط
إلكترونية الـمــواد التالية الـمــزودة ضمني ًا بما
يكفي من المراجع لمن يتوخى قراءة حصيفة
لـلـمــوقــف األم ــري ـك ــي( :ال ـم ـســرح ـيــة الـكــومـيــديــة
ال ـكــام ـلــة ل ـل ـثــاثــي :ج ـي ـفــري ،م ــال ــي ،ج ــوالن ــي!،
أمريكا «ذات القلب الرحيم» ،القائد أبــو الفتح
الفرغلي ...و«المصادفات» التي بالجملة!).
الــدفــع نـحــو عــزلــة إضــاف ـيــة لـلـشـمــال الـشــرقــي
الـســوري ،وذلــك باستخدام عــدد مــن األدوات
بينها حــوار ك ــردي -كــردي تسعى الــواليــات
الـمـتـحــدة لـتــوظـيـفــه فــي ال ــوص ــول إل ــى مــوقــف
ك ـ ــردي م ـع ــزول ع ــن ب ـق ـيــة ال ـس ــوري ـي ــن ،وك ــذا
م ــا ي ـج ــري ب ـخ ـصــوص ق ـي ـصــر وال ـح ــدي ــث عــن

استثناء تلك المنطقة منه ،وغيرها العديد من
اإلج ــراءات الـتــي وضّـحــت قــاسـيــون اتجاهاتها
الـ ـع ــام ــة فـ ــي مـ ـ ــادة عـ ــن «قـ ـيـ ـص ــر» و«ران ـ ـ ــد»
والشمال الشرقي والحوار الكردي -الكردي.
ينبغي إفقار السوريين وتجويعهم بالتعاون
ال ـم ـب ــاش ــر أو غ ـي ــر ال ـم ـب ــاش ــر مـ ــع ال ـف ــاس ــدي ــن
والمتسلطين الكبار داخل النظام ،وصو ًال إلى
تفجير كــافــة المناطق فــي ســوريــة ،بــل وسعي ًا
إلى إشعال المواجهات المسلحة من جديد إن
استطاعوا ذلك.
ك ــل هـ ــذه اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ي ـم ـك ـن ـهــا أن تـصـمــد
وتـصــل إلــى بـنــاء المستنقع بالشكل المطلوب
إال ضـمــن شــرط أســاســي واح ــد :مـنــع تطبيق
 ،2254أي م ـن ــع ال ـت ـغ ـي ـيــر الـ ـجـ ــذري ال ـشــامــل
لـبـنـيــة ال ـن ـظــام ال ـت ــي ل ــم ت ـعــد ع ــاج ــزة ع ــن حــل
أيــة مشكلة فـحـســب ،بــل وبــاتــت وظيفتها هي
خلق المزيد والمزيد من الكوارث والمصائب
للشعب السوري .هذا بدوره يتطلب إجراءات
معينة ضمن الكيانات المعارضة ،بحيث يجري
تـقــديــم ودع ــم أول ـئــك الــذيــن يـصـفـقــون لقيصر
ويـضــربــون عين ًا عمياء عــن مآسي السوريين
وآالم ـ ـهـ ــم ،ويـ ـس ــاع ــدون ال ـن ـظ ــام ف ــي تـعـطـيــل
عملية التغيير ،كما ســاعــدوه طــوال السنوات
الـمــاضـيــة ،عـبــر انـبـطــاحـهــم الـكــامــل أمــام الــرؤيــة
الغربية وعبر عدائهم لمسار أستانا ،وتماهيهم
مــع مـخـطـطــات الـمـجـمــوعــة الـغــربـيــة الـمـصـغــرة
التقسيمية والتخريبية.
ولكن...
ألن ك ــل شـ ــيء ف ــي هـ ــذه ال ـح ـي ــاة ل ــه جــوانــب
ّ
عـ ــدة ،بـيـنـهــا بــالـتــأكـيــد جــانــب ت ـقــدمــي ،ف ـكــل مــا
تـسـعــى لــه الــواليــات الـمـتـحــدة وخـصـيــانـهــا في
المعارضة والـنـظــام ،سينقلب فــي آجــال قريبة
ضدها وضدهم ،ومؤشرات ذلك باتت ملموسة
لمن لــم يفقد بعد قــدرتــه على استشعار نبض
الناس.
التغيير الجذري الشامل قادم رغم ًا عن أنوفهم،
وعبر التطبيق الكامل للقرار .2254
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تتتالى ارتفاعات أسعار السلع والبضائع
في األسواق ،ولم تعد عبارة «جنون
األسعار» تعبر عما يجري من تبدالت
متسارعة عليها ،فخالل أيام محدودة
سابقة ارتفعت أسعار بعض السلع بنسب
متفاوتة تتراوح بين .%300 -100
 ǧسمير علي

الـسـبــب الــرئـيـســي الرت ـفــاع أس ـعــار الـسـلــع هو
تــذبــذب سعر الـصــرف ،وبــاألصــح تــراجــع قيمة
الليرة السورية ،وحجم النهب الكبير المستمر
دون تــوقــف ،بــال ـتــوازي مــع تــراجــع اإلن ـتــاج،
وربما أخير ًا يمكن الحديث عن الحرب واألزمة
والعقوبات والحصار ،ما أدى بالمحصلة إلى
فقدان بعض المواد والسلع من األســواق في
بـعــض األح ـي ــان ،واالم ـت ـنــاع عــن بـيــع بـعـضـهــا،
بل وإلى إغالق بعض المستودعات والمحال
التجارية.
من قلة الموت
خــال الـسـنـيــن الـمــاضـيــة ،وحـتــى وقــت قــريــب،
وبـنـتـيـجــة الـتــراجــع الـمـسـتـمــر لـلـقــوة الـشــرائـيــة
ل ـل ـي ــرة ،م ـق ــاب ــل االرتـ ـفـ ــاعـ ــات ال ـم ـت ـتــال ـيــة عـلــى
األس ـعــار ،مــع الـثـبــات النسبي لــأجــور ،وبظل
مـعــدالت الـنـهــب الـمــرتـفـعــة ،اضـطــر الـمــواطـنــون
إلى تخفيض معدالت استهالكهم ،وإلى ضغط
سـلــة اسـتـهــاكـهــم الـيــومــي مــن ال ـمــواد الـغــذائـيــة
للحدود الدنيا ،وذلك بعد االستغناء عن الكثير
من السلع والمواد.
فــالـلـحــوم الـحـمــراء كــانــت قــد خــرجــت مــن سلة
االسـتـهــاك ،وكــذلــك األلـبـســة ،وجــزء كبير من
أنــواع الفاكهة ،ناهيك عــن التقشف حتى على
مستوى عــدد الوجبات الغذائية اليومية ،فقد
اقتصرت على وجبتين في اليوم فقط ،وربما
يستغني الـكـبــار عــن إحــدى وجـبــاتـهــم اليومية
لمصلحة الصغار في األسرة.
هــذا التدهور على المستوى المعيشي ترافق
بـتــدهــور على مستوى الـخــدمــات أيـضـ ًا والتي
طالتها ارتـفــاعــات األسـعــار أيـضـ ًا ،وخــال هذه
المرحلة وصلت نسبة المفقرين ومن هم تحت
خــط الفقر إلــى أكـثــر مــن  %80مــن السوريين،
وذلــك بحسب بـعــض الـبـيــانــات واإلح ـصــاءات،
وال ـن ـت ـي ـجــة بــالـنـسـبــة لـلـغــالـبـيــة ال ـم ـف ـقــرة يـمـكــن
تلخيصها بعبارة «عايشين من قلة الموت».
قوت لتموت
ن ـت ـي ـجــة ارت ـف ــاع ــات األسـ ـع ــار األخـ ـيـ ــرة ،خــال
األس ـبــوع الـمــاضــي ف ـقــط ،اض ـطــر الـغــالـبـيــة من
ال ـمــواط ـن ـيــن إل ــى مــزيــد م ــن الـتـقـشــف وضـغــط
سلة استهالكهم اليومي ،فخالل هذا األسبوع

ت ــده ــور ال ــوض ــع ال ـم ـع ـي ـشــي ل ـل ـغــال ـب ـيــة بـشـكــل
كبير ،بسبب ارتـفــاعــات األسـعــار الكبيرة غير
المسقوفة.
فـبـيــن ي ــوم وال ـتــالــي تــرتـفــع أس ـعــار الـسـلــع في
األس ـ ـ ـ ــواق ،بـ ــل ب ـي ــن س ــاع ــة وأخـ ـ ـ ــرى ،حـيــث
تـ ــم االسـ ـتـ ـغـ ـن ــاء عـ ــن م ــزي ــد مـ ــن ال ـس ـل ــع عـلــى
مستوى سلة االستهالك اليومي للغالبية من
المواطنين.
فقد خرجت الفواكه بشكل كلي ،وكذلك تبعتها
ال ـم ـع ـل ـب ــات والـ ـلـ ـح ــوم ال ـب ـي ـض ــاء ،ب ــل ال ـب ـيــض
واألجبان أيض ًا ،حتى إن بعض األسر أصبحت
تكتفي ببعض الـخـضــار المطبوخة مــع الخبز
كوجبة ،وأحيان ًا بالخبز والشاي فقط ال غير،
وال ندري ما وصلت إليه بيانات الفقر والجوع
والعوز ،لكن النتيجة الحالية بالنسبة للغالبية
يمكن تلخيصها بعبارة «قوت لتموت» ،خاصة
إذا أخذنا بعين االعتبار تراجع الوضع الصحي
بـنـتـيـجــة ال ـع ــوز ال ـغــذائــي أي ـض ـ ًا ،ح ـيــث تـتــزايــد
فرص الموت أمام فرص الحياة.

لم تكن العقوبات
والحصار إال ذرائع
لتبرير الترهل
والتراجع وحججاً من
أجل تحقيق المزيد
من األرباح وفرصة
للمزيد من النهب

النهب والفساد بخير
طـيـلــة ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة ،اسـتـمــرت مـعــدالت

االستغالل والنهب بالتزايد ،خاصة مع دخول
شــرائــح نــاهـبــة جــديــدة تـمـثـلــت بـتـجــار الـحــرب
واألزمـ ــة ،ومــع تــزايــد هــذه الـمـعــدالت ارتـفـعــت
مـعــدالت الـفـقــر ،ولــم تـكــن الـعـقــوبــات والـحـصــار
إال ذرائــع لتبرير الترهل والـتــراجــع ،وحجج ًا
مــن أجــل تحقيق الـمــزيــد مــن األرب ــاح وفــرصــة
للمزيد من النهب.
فــالـتــراجــع خ ــال ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة ط ــال كل
شــيء ،مــن الصناعة لـلــزراعــة للحرف والمهن،
وكذلك الخدمات والصحة والتعليم ،برغم كل
مــا يـقــال عكس ذلــك على المستوى الرسمي،
وبرغم االستفاقة المتأخرة على أهمية الزراعة
والصناعة واإلنتاج مؤخر ًا ،والتي يغلب عليها
ال ـطــابــع ال ـصــوتــي واإلع ــام ــي ف ـقــط ،والــدل ـيــل
الـفــاقــع هــو مــا وصـلـنــا إلـيــه حـتــى تــاريـخــه ،مع
فـتــح ال ـبــاب عـلــى مــزيــد مــن الـتــراجــع والـتــرهــل
على كافة المستويات ،وبالتالي مزيد من الفقر
والجوع والعوز.
وح ــده الـنـهــب والـفـســاد كــان بـخـيــر طـيـلــة هــذه
السنوات ،فقد كان محمي ًا ويزدهر على أعين
الجميع في ظل االستمرار بنفس السياسات
الـطـبـقـيــة الـمـجـحـفــة ،ب ـع ـيــد ًا لـيــس عــن مصلحة

ال ـغــال ـب ـيــة ال ـســاح ـقــة م ــن ال ـســوري ـيــن ف ـقــط ،بــل
وعـ ــن ال ـم ـص ـل ـحــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـت ــي ضُ ـ ــرب بـهــا
ب ـع ــرض ال ـحــائــط ح ـتــى ت ــاري ـخ ــه ،وع ــن سـبــق
اإلصرار والترصد من قبل القائمين على هذه
السياسات والمستفيدين منها.
ليس تهديدًا ..بل تحذير!
إذا كانت المؤشرات تقول :إن الجوع ،برغم
مخاطره وكوارثه ،قد يكون مصير الغالبية
الساحقة من السوريين ،وخاصة مع الذريعة
ال ـجــديــدة الـمـتـمـثـلــة ب ـقــانــون قـيـصــر ال ـجــديــد،
الــذي لم يدخل حيز التنفيذ ،ومــع ذلــك بدأنا
ندفع ضريبته ونعاني من تبعاته على أيدي
كبار الناهبين والفاسدين في البلد ،لكن ذلك
لن يكون بمعزل عمّا ستنتزعه هذه الغالبية
الساحقة بالنتيجة مــن حـقــوق مستلبة ،وما
س ـت ـفــرضــه م ــن اس ـت ـح ـقــاقــات وط ـن ـيــة جــرى
تــأجـيـلـهــا كـثـيــر ًا ،وم ــا سـتـجــرفــه بـطــريـقـهــا من
قـ ــوى طـبـقـيــة ون ــاه ـب ــة خـ ــال ذلـ ــك ،وعـســى
ي ـك ــون ذلـ ــك ب ـع ـي ــد ًا ع ــن ال ـف ــوض ــى ال ـت ــي قــد
تصاحب آفــة الـجــوع ،فعندها ربـمــا لــن تُبقي
ولن تذر!.

أجور النقل من وإلى المنطقة الشرقية احتكارية ومرتفعة
وصلت قاسيون شكوى
من بعض أبناء مدينة دير
الزور ومدينة البوكمال
حول ارتفاع أجور النقل
من دمشق الى هاتين
المدينتين ،ومساعي
احتكار النقل من قبل
إحدى الشركات على
حساب الشركات األخرى،
وبموجب أسعارها
االحتكارية المرتفعة.

ǧمراسل قاسيون

ي ـ ـقـ ــول ه ـ ـ ـ ــؤالء :إن أج ـ ـ ــرة ال ـن ـق ــل
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة إل ـ ــى دي ـ ــر الـ ـ ـ ــزور ت ـب ـلــغ
 3150ل ـيــرة وإل ــى الـبــوكـمــال 4500
ليرة ،لكن واقــع الحال يقول :إن ما
تتقاضاه إحــدى الشركات يصل إلى
 9000ليرة إلى دير الزور و 12000
ليرة إلــى البوكمال ،طبع ًا من خالل
احتكار عمليات النقل التي تتم عبر
«الوشيشة» العاملين لمصلحة هذه
الشركة في كراجات البولمان.
بـحـســب ال ـش ـكــوى ،ف ــإن «وشـيـشــة»
إحـ ــدى ال ـش ــرك ــات ي ـس ـت ـقــوون عـلــى
«وشـ ـيـ ـشـ ــة» الـ ـشـ ــركـ ــات األخ ـ ـ ــرى،

وي ـ ـم ـ ـن ـ ـع ـ ــون ـ ـه ـ ــم م ـ ـ ــن اس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاب
الـ ـمـ ـس ــاف ــري ــن عـ ـبـ ــرهـ ــا ،عـ ـلـ ـمـ ـ ًا أن ـه ــا
تتقاضى أس ـعــار ًا أدنــى مــن األسـعــار
االح ـت ـكــاريــة ال ـتــي يـتــم فــرضـهــا على
الـمـســافــريــن مــن هــذه الـشــركــة بحكم
االضطرار بالنتيجة.
المشكلة تبدو أعمق إذا أخذنا بعين
االعتبار أن ممارسات الضغوط من
قـبــل هــذه الـشــركــة ووشيشتها على
المسافرين ،وعلى الشركات األخرى
تـ ـجـ ــري ع ـل ــى مـ ـ ــرأى وم ـس ـم ــع كــل
الموجودين في كــراجــات البولمان،
ب ـمــا ف ــي ذل ــك ع ـنــاصــر ال ـشــرطــة فــي
الكراجات ،وذلك بحسب الشكوى.
أب ـنــاء الـمــديـنـتـيــن الـشــرقـيـتـيــن الــذيــن

يـ ـ ـحـ ـ ــاولـ ـ ــون اسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ــادة ح ـي ــات ـه ــم
ونـشــاطـهــم االجـتـمــاعــي االقـتـصــادي،
وخــاصــة بـعــد قــرار اسـتـئـنــاف السفر
بـيــن الـمـحــافـظــات مــؤخــر ًا ،يـقــولــون:
إنـهــم بحاجة لمن يــرفــع عنهم الغبن
وال ـظ ـل ــم مـ ــن ه ـ ــذا االحـ ـتـ ـك ــار الـ ــذي
يــأخــذ شكل البلطجة العلنية ،بغض
النظر عمّا يجري من صراعات بين
ال ـشــركــات عـلــى مـسـتــوى الـمـنــافـســة
واالستقطاب ،والذي من المفترض
بشكله الطبيعي أن يكون لمصلحة
وراحــة المواطنين ،لكنه ليس كذلك
بالواقع العملي.
أمــا المشكلة األكـبــر بالنسبة لهؤالء
ف ـهــي :إن ارت ـفــاع أج ــور الـنـقــل بـهــذا

ال ـش ـك ــل ال ـك ـب ـي ــر ي ـع ـن ــي م ـ ــزي ـ ــد ًا مــن
ال ـض ـغــوط االق ـت ـصــاديــة ع ـل ـي ـهــم ،مــع
نتائج ذلك على المستوى المعيشي،
خاصة فــي ظــل تفلت األسـعــار الــذي

طال كل سلعة.
فهل من مجيب.
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الكفر والجوع عم يزيد!!

-

العالم كلو صايبتو حالة من الملل والضجر بسبب كورونا والحجر ...إلخ ،إال عنا نحنا السوريين يلي بعدنا عم نناضل بقلب سورية ...ما شفنا ال ملل وال
هم يحزنون وهي مندون كسر الهاء إذا بدكون...
ǧدعاء دادو

ي ـلــي م ـنــذكــرون ومـنـحـكــي ع ـنــون مــن
يلي فوق فوق ملهيننا ومعبيلنا وقتنا
كلو إللنا نحنا وبس ،اهلل ال يعطيون
العافية فوق تعبون...
ف ـ ــي وحـ ـ ـ ــدة م ـ ــن ه ـ ــل الـ ـمـ ــواطـ ـنـ ــات
السوريات وصفت يلي عم يصير بهل
الجملة «السعادة هي أ ّال يكون لديك
وقــت فــارغ تسأل فيه نفسك إن كنت
س ـع ـيــد ًا أم ال» وع ه ــاد ال ـم ـبــدأ هـنــن
ماشيين فعلي ًا!!
ع فكرة في ميزة حلوة فيون أحلى
وأل ــذ مــن م ـيــزات ال ـهــواتــف الــذكـيــة أال
وهية كل ساعة بينوعولنا بالمصايب
وض ــرب ــات الـ ــراس يـلــي عــم يـطـعـمــونــا
ي ــاه ــا ...ك ـلــو ك ــرم ــال م ــا ت ـمــل عــزيــزي
ال ـمــواطــن ...ولــك شــو بــدكــون أحـســن
من هيك؟!
ط ـب ـع ـ ًا م ــا ف ـي ـنــا ن ـغ ـطــي ع ف ـك ــرة إن ــو
كــالـعــادة الـمــواطــن مــو عــاجـبــو العجب
وال حـ ـت ــى الـ ـصـ ـيـ ــام بـ ــرجـ ــب مـ ــدري
لي؟؟!!
أخــي هيك متعودين ع الهنا مــا بيحبوا
األهــرمــة ...بقصد مـتـعــوديــن ع األهــرمــة
وع ـن ــدون حـســاسـيــة م ــن ال ـه ـنــا ي ـلــي عــم
يصرعونا ع أساس عم يقدمولون ياه...
بس لألمانة والحق يقال ،إنو مشغلين
دماغون فوق الطاقة يلي بيستوعبها
ال ـمــخ وال ـحــاش ـيــة ت ـب ـعــو ،ب ــس كــرمــال
ي ـع ـم ـلــول ـنــا ن ـي ــو ك ــول ـك ـش ــن وع كـيــف
كيوفنا حتى!!!
مث ًال ،أول ما بتهز لفوق سعر الليرة
الـســوريــة بـتــاقــوا هــدولـيــك الـحــرامـيــة
ب ـق ـصــد ال ـت ـج ــار ال ـك ـب ــار م ـس ـكــول ـكــون
هــل آالت الـحــاسـبــة وبيبلشو يقرشو
سعر الصرف وبعدا بيشلفو األسعار

تـشـلـيــف يـمـيــن وش ـم ــال -ف ــوق فــوق
فوق بالعالي كتير...
وب ـ ـ ــس تـ ـهـ ــز لـ ـتـ ـح ــت سـ ـعـ ــر الـ ـلـ ـي ــرة
بيعملولي فيها «اعمل نفسك ميت!!!»
وبـيـصـيــروا أدن مــن طـيــن وأدن من
عجين اهلل بيعلم...
ب ـهــل ال ـم ـنــاس ـبــة ،صـ ــارت ق ـصــة عــاديــة
جــد ًا بالنص التاني مــن سنة ال ــ2020
إنك تنسأل متل هل السؤال «عزيزي
ال ـمــواطــن ،كـيــف عــم تــدبــر أم ــورك في
هذا الغالء الفاحش؟»
ب ـ ــس يـ ـلـ ــي ب ـت ـض ــل م ـ ــو ع ـ ــادي ـ ــة هــي
اإلجـ ــابـ ــات ع ه ــل الـ ـس ــؤال هـ ــاد يـلــي
بيوجع وبنزل ع أدن الــواحــد سعرو
بـ ـسـ ـع ــر م ـ ـ ـ ــرارة ع ـي ـش ـت ــو وبـ ـتـ ـك ــون
األج ــوب ــة ع ال ـش ـكــل ال ـتــالــي «بــرح ـمــة
اهلل» «ع ـف ــو ًا كــأنــي سـمـعــت كـلـمــة عــم
ن ــدب ــر؟!» «أي تــدبـيــر يـلــي عــم تحكو
ع ـن ــو؟ ع ــم ن ـم ــوت ن ـحــن ووالدنـ ـ ــا ع
البطيء يا حكومتنا!!!» .وهيك...
بس يلي مستحيل إنو ينحمل وعيب
ال ــواح ــد ي ـق ــول ع ـنــو عـ ــادي هـ ــو :هــل
اإلعــان هــاد يلي كتير صرنا نشوفو
متداول ع بعض الصفحات الشخصية
بالفيسبوك «للبيع كلية سليمة زمرة
دم  -Oب ـس ـبــب ال ـح ــاج ــة» وال ـ ــرد ع
هــل اإلعــان كــان «فــي  +Bكمان يلي
بدو»...
طـبـعـ ًا بـغــض الـنـظــر عــن مـصــداقـيــة هل
الحكي ،بس هاد الحكي انكتب وانقال
وانتشر لألسف!!
ب ــاإلض ــاف ــة إنـ ــو م ــا ف ـي ـنــا ن ـن ـســى مـتــل
ه ــل ال ـت ـج ــارة «ب ـي ــع األعـ ـضـ ــاء» عـلــى
ال ـم ـس ـتــوى الـشـخـصــي مــال ـهــا جــديــدة،
بس يمكن صارت هلق بظل هل الكفر
ي ـلــي صــايــر ب ـحــق ال ـمــواط ـن ـيــن -أكـتــر
رواج وعلنية من األول!!

وال حدا يقول إنو خلصنا من موضوع
البرد أو تقنين الكهربا يلي ما رحمنا
أبد ًا ...أزمة المازوت -الغاز -البطاقة
الـغـبـيــة ق ـصــدي الــذك ـيــة ومـلـحـقــاتــا من
الشاي والسكر والرز والزيت...
مـتــل مــا خـبــرنــاكــون كــل يــوم عـنــا شي
ج ــدي ــد وك ـل ـشــي إلـ ــو م ــوس ـم ــو ...ومــا
تـفـكــروا إذا هــديــو شــي شــوي معناها
خلصت!!!
الء أب ـ ــد ًا ،ب ــدك ــون ت ـتــوق ـعــوا ال ـضــربــة
ح ـت ـكــون أقـ ــوى م ــن ي ـلــي قـبـلـهــا ألنـهــا
ن ــابـ ـع ــة بـ ـع ــد م ـخ ـم ـخ ــة ع ـم ـي ـق ــة س ـيــد
راسي....
والحكاية ما وقفت ع موضوع الغال-
ه ـب ــل وجـ ـنـ ــون ب ــارتـ ـف ــاع األسـ ـعـ ــار-
احتكار المواد والسلع...
ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع وصـ ـ ــل ل ـق ـص ــة األدوي ـ ـ ــة
والمستلزمات الطبية!!!
كنا نـنــام ونفيق نــاقــي كلشي مرتفع
س ـ ـع ـ ــرو حـ ـتـ ــى ع صـ ـعـ ـي ــد األدويـ ـ ـ ــة
والـمـسـتـلــزمــات الـطـبـيــة ...هـلــق الحمد
اهلل م ـن ـنــام م ـن ـف ـيــق م ـنــاقــي األدوي ـ ــة
مفقودة!!
هيك بين ليلةٍ وضحاها ...كيف شلون
ما حدا بيعرف...
ول ــأس ــف ال ـم ــوض ــوع ال ـك ــارث ــي ك ــان
إنــو أدويــة القلب والضغط والسكري
بشكل خــاص هية يلي مـفـقــودة علم ًا
بظل هــل الكفر الـفــاحــش وصــل سعرا
لهديك الحسبة...
ط ــب الـ ـسـ ــؤال يَ ـك ـم ــن هُـ ـن ــا ،ي ـل ــي ع ـنــدو
قـلــب -ضـغــط -سـكــري هــاد شــو يعمل
بحالو؟؟ ومين المسؤول عن هل الشي
ي ـل ــي ص ــاي ــر؟ ط ـي ــب ن ـح ـنــا ل ـم ـيــن الزم
نشكي همنا ليساعدنا مندون ما يمصلنا
هل نقطتين الدم يلي بقيانة فينا؟
منرجع منقلكون ..مالكون غير رحمة

اهلل تنزل عليكون...
وهــدول ـيــك مــا رح يـخـلــوا لــرحـمــة اهلل
تـ ـن ــزل عـ ـلـ ـيـ ـك ــون ...أي م ـي ــن ق ـل ـكــون
تأثروا بفقدانكون لولد من والدكــون
أو فقدان عيلتكون أو تهجيركون أو
فقدان بيوتكون؟؟
لـ ــك ه ـ ــدول ال ـج ـم ــاع ــة مـ ــو بـ ــس هـنــن
اللي عم يطبقوا علينا العقوبات وعم
يـمــارســوهــا علينا أل ..هـنــن الـعـقــوبــات
بحد ذاتها ..واكتر من هيك كمان..
ب ـت ـح ـســون ع ه ــل ال ـم ـبــدأ مــاش ـي ـيــن...
بـ ــدون يــانــا نـتـمـســح وم ــا ع ــاد نـحــس
بوال شي!!
يعني فيكون تقولوا يلي ما ماتوا من
الحرب أو من الغال والجوع ،بالتأكيد
رح يموتوا من األمراض والعلل يلي
صــاب ـتــون مــن وراكـ ــون وأن ـتــو كـنـتــوا
سببون ...خطيتون برقبتكون...
وم ـن ـعــرف س ـل ـف ـ ًا إن ــو ض ـمـيــركــن مـيــت
وهــل الحكي كلو مــا رح يــأثــر فيكون
بس رح نضل نحكي ونعيد...
في حدا وصف هل الكفر وهل الجوع
هاد بـ «خلص الشعب»!
الء عــزيــزي مــا خلص الشعب ،للمرة
األلــف بعد المليون رح نـعـيــد ...حقنا
وحــق والدنــا وحــق صحتنا وعافيتنا
وحق بلدنا رح ناخدوا من عيونكون،
ويلي بدنا رح يصير عاج ًال أم أجًــا،
الـقـصــة قـصــة وقــت وزم ــن مــو أك ـتــر...
بس المهم عنا النتيجة ويلي بدنا رح
يصير...
أوكـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــو يـ ـ ــا عـ ــدي ـ ـم ـ ـيـ ــن الـ ـ ــوجـ ـ ــدان
والضمير؟
« :Tbamلـلـبـيــع كـلـيــة سـلـيـمــة زم ــرة
دم  -Oب ـس ـبــب ال ـح ــاج ــة» وال ـ ــرد ع
هــل اإلعــان كــان «فــي  +Bكمان يلي
بدو»...
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فيسبوكيات

نـفـتـتــح فـيـسـبــوكـيــات ه ــذا األس ـبــوع بـبــوســت
ت ـه ـك ـم ــي م ــري ــر ي ـع ـك ــس ج ـ ـ ــزء ًا مـ ــن ال ــواق ــع
المعيشي المتردي ،يقول البوست:
• «الـيــوم دخلت لعند لحام وقلتلو عطيني
لـحـمــة ب ـ ــ 2000ل ـي ــرة ..قـلــي خ ــود سـلـفــي مع
الخاروف وانقلع لبرا.»!..
حول ما ورد على صفحة الحكومة عن لسان
رئيسها في مجلس الشعب« :إن سعر صرف
الـلـيــرة تــأثــر مــؤخــر ًا بـفـعــل تـشــديــد الـعـقــوبــات
ال ـخ ــارج ـي ــة واألوض ـ ـ ـ ــاع فـ ــي ب ـع ــض ال ـ ــدول
المجاورة وزيادة استهالك البالد من المواد
األولية المستوردة الداخلة في الصناعة،«..
علق بعض المواطنين بما يلي:
• «ديـبــاجــة حفظناها بـصــم كـلــو صــف حكي
عم يضحكو علينا».
• «فور ًا حطيتوا العقوبات وقيصر شماعة».
• «أكـبــر قــرار ارتكبتو الحكومة هيي سعر
هــالـصــرف تـبــع ال ـح ــواالت يـعـنــي ب ــدي أســال
سؤال :مين هاد الغبي اللي رح يقبل يستلم
حوالتو ب ٧٠٠ليرة وهيي حالي ًا  ٤أضعاف
وأنتو بتعرفوا إنو نص الشعب هون عايش
عمساعدات المغتربين فبهاي الطريقة إنتو
حــرمـتــو ال ـلــي عــايــش ه ــون مــن الـمـســاعــدات
ألنو ال اللي برا بيقبل يبعت على هيك سعر
وال اللي جوا كمان بيقبل بهاد الطريقة يعني
ب ـهــال ـقــرار ال ـف ــذ حــرم ـتــو ال ـم ــواط ــن وحــرم ـتــو
حالكن من القطع األجنبي».
م ــن ص ـف ـحــة ال ـح ـك ــوم ــة ،أن وزي ـ ــر الـ ـم ــوارد
ال ـم ــائ ـي ــة ك ـش ــف أن «ال ـ ـ ـ ــوزارة ت ـع ـم ــل عـلــى
م ـش ــروع ال ـخ ــزان ــات األرب ـع ــة ال ــواق ـع ــة غــرب
الغاب ،وهي تؤمن  41مليون متر مكعب من
الـمـيــاه سـنــويـ ًا ،مـضـيـفـ ًا :أنــه لـكــي نعيد الـغــاب
إلى ما كان عليه فإن هناك إستراتيجية بعيدة
المدى ،»..علق البعض بالتالي:
• «دخيلك وليش مــا رجعتو الـغــاب متل ما
كــان فــي الـســابــق ونـحـنــا صــار إلـنــا  10سنين
باألزمة وكل يوم عم يجي أسوأ من التاني..
هلق لتذكرتوا».
• «ف ـك ــروا بــإسـتــراتـيـجـيــة ط ـلــع ال ـش ـعــب مــن
الجوع أجدى هلق وليس بإستراتيجية كان
فيكم تنفذوها من عشرين سنة».
ح ــول م ــا ورد ع ـلــى صـفـحــة ال ـح ـكــومــة ب ــأن:
«وزيــرة التنمية اإلداريــة أشــارت إلــى أهمية
ت ـب ـس ـيــط اإلجـ ـ ـ ــراءات ل ـل ـق ــروض ال ــزراع ـي ــة،
وإن ـش ــاء نــافــذة ل ـل ـقــروض الـمـبـسـطــة لـتــوفـيــر
وقت الفالح ورفع سقف القروض ،وإحصاء
اآلب ــار غـيــر الـمــرخـصــة ومـعــالـجــة وضـعـهــا،»..
علق بعض المواطنين بما يلي:
• «شـ ــو ع ــاق ــة وزيـ ـ ــرة ال ـت ـن ـم ـيــة اإلداريـ ـ ــة
بالزراعة والفالح واآلبار؟!».
• «ق ـ ــروض م ـي ـس ــرة ...ب ـتــرف ـعــوا األس ـع ــار
وبعدها بتمسكوا رقبة المواطن بالقروض».
• «بدنا فعل مو حكي فاضي».
تـعـقـيـبـ ًا عـلــى مــا نـقــل عــن لـســان مــديــر حماية
المستهلك في وزارة التموين بأنه «ال يوجد
إغـ ــاق كــامــل لـلـمـتــاجــر ب ــل حـ ــاالت ف ــردي ــة»،
وبأنه «يجب أن يكون هناك تعاون من قبل
الـمــواطـنـيــن مــن نــاحـيــة تـقــديــم ش ـكــاوى على
المخالفين» ،علق بعض المواطنين بالتالي:
•«واألسـعــار كل شــوي عم تتغير شو نعمل
فيها هي األهم بالنسبة إلنا».
• «ب ـح ـي ــاة أمـ ــك إذا الـ ـم ــادة م ـت ــوف ــرة ومــو
متوفر حقا شو استفدنا».
• «شبعنا تنظير وحكي ..المحالت مسكرة
والمواطن بحالة سيئة ..الرحمة يا بشر».
ون ـخ ـت ــم م ــع ب ــوس ــت ت ـه ـك ـمــي ي ـع ـكــس واق ــع
تذبذب األسعار ،كما يعطي صورة عن واقع
البطالة أيض ًا ،يقول البوست:
• «مطلوب شاب للعمل في سوبر ماركت..
ك ــل ن ــص س ــاع ــة ي ـش ـيــل ال ـت ـس ـع ـيــرة الـقــديـمــة
ويحط التسعيرة الجديدة»!.
وناقل الكفر ليس بكافر

10

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  ٩٦٩اإلثنين  ٠٨حزيران ٢٠٢٠

www.kassioun.org

سياسة نقدية أم تجويعية؟

توقفت غالبية التحويالت المالية اآلتية من الخارج على إثر تعليمات وإجراءات المصرف المركزي األخيرة،
والمواطنون الذين ال يعرفون بالسياسات النقدية للمصرف المركزي ،وربما ال تعنيهم ،لكنهم لمسوا آثارها السلبية
عليهم نتيجة وقف وصول األموال من ذويهم بالخارج ،بدأوا يتساءلون عن جوهر هذه السياسات ،هل هي نقدية
فع ًال أم تجويعية؟
ǧعاصي اسماعيل

ل ـق ــد ت ـت ــال ــت ت ـع ـل ـي ـم ــات وإجـ ـ ـ ـ ــراءات م ـص ــرف
سورية المركزي مؤخر ًا ،وكان لها الكثير من
التداعيات السلبية على المواطنين ومعيشتهم،
وخاصة الغالبية المفقرة التي تعتمد بمعيشتها
ع ـلــى م ــا يـصـلـهــا م ــن أم ـ ــوال م ــن أقــربــائ ـهــا فــي
الخارج.
صحيح ال تقسم ومقسوم ال تاكل
أصـ ـ ــدر الـ ـمـ ـص ــرف الـ ـم ــرك ــزي بـ ـي ــانـ ـ ًا ب ـت ــاري ــخ
 2020/6/1ي ـت ـض ـمــن ال ـط ـلــب م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن
«بـعــدم اسـتــام أيــة مـبــالــغ مــالـيــة مــن أشـخــاص
م ـج ـه ــول ــي ال ـه ــوي ــة أو فـ ــي األمـ ــاكـ ــن ال ـع ــام ــة،
وضــرورة التواصل مع ذويهم أو أقاربهم في
ال ـخ ــارج لـضـمــان إرسـ ــال ه ــذه ال ـح ــواالت عن
طــريــق ش ــرك ــات ال ـصــرافــة ال ـمــرخ ـصــة أص ــو ًال،
وبالتالي استالمها في سورية عن طريق هذه
ال ـشــركــات ،أو عــن طــريــق شــركــات ال ـحــواالت
ال ـم ــال ـي ــة ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـم ـت ـع ــاق ــدة م ـع ـهــا أص ـ ــو ًال،
وبـمــوجــب إشـعــار يتضمن مبلغ الـحــوالــة وبلد
اإلرسـ ــال ومـعـلــومــات عــن الـشـخــص الـمــرســل،
علم ًا أن األفراد الذين يتم ضبطهم أو التوصل
ل ـم ـع ـلــومــات ت ـف ـيــد بــاس ـتــام ـهــم ل ـل ـح ــواالت عــن
طــريــق أش ـخــاص مـجـهــولـيــن سـيـتــم مالحقتهم
قـضــائـيـ ًا بـمــوجــب قــوانـيــن تـمــويــل اإلره ــاب في
ح ــال ت ــورط ه ــؤالء األش ـخــاص ب ـهــذا ال ـجــرم،
أو مــاحـقـتـهــم بـجــرم الـصــرافــة غـيــر المرخصة
وال ـت ـع ــام ــل ب ـغ ـيــر ال ـل ـي ــرة ال ـس ــوري ــة ب ـمــوجــب
ال ـق ــوان ـي ــن ال ـن ــاف ــذة ف ــي حـ ــال اق ـت ـص ــر ال ـج ــرم
المرتكب من قبل هؤالء األشخاص على ذلك».
لـ ـ ـ ــن ن ـ ـ ـخ ـ ـ ــوض بـ ـ ــالـ ـ ـجـ ـ ــانـ ـ ــب االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي
فاالختصاصيون أقــدر على ذلــك بال شــك ،لكن

ي ـب ــدو أن ش ـكــل ال ـط ـلــب أعـ ــاه ي ـصــب بــات ـجــاه
قــونـنــة الـتـعــامــل مــع الـتـحــويــات الـمــالـيــة اآلتـيــة
مــن ال ـخــارج وتـقـيـيــدهــا بــالـشــركــات الـمــرخـصــة،
وهو ربما يكون طلب ًا طبيعي ًا في ظل الظروف
الطبيعية ،وبحال استقرار سعر الصرف وعدم
وجود فجوة كبيرة بهذا السعر ،لكن بالجوهر
وكـنـتـيـجــة عـمـلـيــة ل ــه ،لـقــد تــوقـفــت الـتـحــويــات
المالية اآلتية من الخارج ،وذلك لسبب بسيط،
مــن الـمــؤكــد أن ال ـمــركــزي لــم يـكــن غــافـ ًـا عـنــه،
وه ــو أن فــي كــل دوالر ه ـنــاك ف ــارق سـعــري
كبير في السعر الرسمي ،سيكون على حساب
المواطنين ،وبالتالي على حساب معيشتهم.
الكارثة في مضمون البيان أعاله ليس تجاهل
الـفــارق الـسـعــري لـلــدوالر ،ولـيــس مــا قــد يصل
إليه المواطنون من تردٍ معيشي إضافي بسببه
وكنتيجة طبيعية لــه ،فــاألســوأ هــو استسهال
ال ـت ـجــريــم الـ ــذي ق ــد ي ـطــال هـ ــؤالء الـمــواطـنـيــن
الــذيــن تــأتـيـهــم الـتـحــويــات مــن ال ـخــارج ،ســواء
كان بجرم تمويل اإلرهــاب أو بجرم الصرافة
غ ـي ــر الـ ـم ــرخـ ـص ــة ،وهـ ـ ــذه وتـ ـلـ ــك ت ـع ـت ـب ــر مــن
الـمـصــائــب بــالـنـسـبــة لـلـمــواطـنـيــن الـبــاحـثـيــن عن
لقمة عيشتهم بقليل مــن الـكــرامــة على حساب
ذويهم وأقربائهم ومعارفهم في الخارج.
والنتيجة ،أن غالبية التحويالت المالية توقفت
خـشـيــة ه ــذا ال ـت ـجــريــم ،م ــع م ــا يـعـنـيــه ذل ــك مــن
زيادة مستويات العوز والجوع لدى الغالبية
التي تعتمد بمعيشتها على هذه التحويالت.
فالمركزي يعلم علم اليقين أنه وفق ًا لمضمون
الـبـيــان أع ــاه لــن يستقطب ال ـحــواالت المالية
من الخارج وفق ًا للسعر الرسمي المعتمد من
قبله ،كما يعلم علم اليقين أن هذه التحويالت
ستنخفض ألدنى مستوياتها خشية التجريم،
وب ــال ـت ــال ــي ،إن االن ـع ـك ــاس ال ـس ـل ـبــي سـيـحـصــد

المركزي يعلم
أنه لن يستقطب
الحواالت المالية
من الخارج وفقاً
للسعر الرسمي
المعتمد كما
يعلم أن التحويالت
ستنخفض ألدنى
مستوياتها خشية
التجريم

نتيجته سوريو الداخل على حساب معيشتهم،
فال هو استفاد وال الخزينة وال المواطن!
المفقرين هم الحلقة األضعف
إضافة للبيان أعاله ،فقد صدرت عن المركزي
قرارات بإغالق بعض شركات تحويل األموال
الداخلية ،ما أدى إلى وقف استالم الكثير من
حـ ــواالت الـمــواطـنـيــن الــداخ ـل ـيــة أي ـض ـ ًا ،إضــافــة
لصدور بالغ بما يخص نقل األمــوال بصحبة
كــل مسافر بين المحافظات ،وبـمــا ال يتجاوز
مبلغ  5مليون ليرة.
من الواضح أن مضمون ما صــدر عن المركزي
مؤخر ًا يتحمل المواطنون المفقرون مسؤوليته
ونتائجه السلبية ،وليس كبار األثرياء والفاسدين
فــي الـبـلــد ،فـهــؤالء لــديـهــم مــا يكفي مــن الحصانة
للتداول بالقطع األجنبي داخ ًال وخارج ًا ،وبقوة
الـقــوانـيــن الـتــي اسـتـثـنـتـهــم ومـنـحـتـهــم الـكـثـيــر من
االمـ ـتـ ـيـ ــازات اإلض ــافـ ـي ــة ،وبـ ـح ــال ال ـح ــدي ــث عــن
المضاربة في سعر الصرف أو بالليرة السورية
فهؤالء من لهم الباع الطويل بهذه المضاربات،
وبـغـيــرهــا مــن الـمـضــاربــات فــي األس ــواق ،ناهيك
عن كل مصادر النهب األخرى التي يتم تقاسمها
فيما بينهم ،على حساب المفقرين والبلد.
كــذلــك مــن ال ــواض ــح ،أن كــل س ــوء الـسـيــاســات
المطبقة مــع نتائجها السلبية طيلة السنوات
والعقود الماضية لم يحملها ويدفع ضريبتها
إال المفقرون ،باعتبارهم الحلقة األضعف بهذه
السياسات المجحفة بحقهم على طول الخط!.
جريمة مركبة بال متهمين رسمي ًا
هــذا النمط من التعامل الرسمي مع المواطنين
المفقرين ال يمكن تبويبه ضمن إطار التهرب من
المسؤوليات وتجييرها ،بما في ذلك على حساب
ه ــؤالء الـمـفـقــريــن دائ ـم ـ ًا وأب ـ ــد ًا ،وال م ــن بــوابــة
االرتـجــال والـعـشــوائـيــة والــامـبــاالة واالستهتار
بحقوق هؤالء ،وال ضمن إطار محاباة شريحة
كـبــار األثــريــاء والـفــاســديــن فــي الـبـلــد تـمــاشـيـ ًا مع
جوهر السياسات الليبرالية المجحفة المعتمدة،
بل أسوأ من كل ذلك ،وخاصة في ظل الظروف

الضاغطة اقتصادي ًا ومعيشي ًا.
بــل يـمـكــن ال ـقــول :إن مــا جــرى وي ـجــري بحق
المفقرين في البلد هو الجريمة المركبة التي
يدفع ضريبتها هــؤالء على حساب معيشتهم
وص ـح ـت ـهــم وح ـيــات ـهــم ومـسـتـقـبـلـهــم وحــريـتـهــم
وك ــرام ـت ـه ــم ،وكـ ــل هـ ــذه ال ـج ــرائ ــم غ ـيــر مــرئـيــة
رسمي ًا ،وبالتالي ال متهم يمكن إدانته عليها!
إما الجوع أو السجن!
بالعودة لبيان المركزي ،فإن تو ّقف التحويالت
ال ـمــال ـيــة م ــن الـ ـخ ــارج ،ب ـس ـبــب م ـض ـمــون ال ـب ـيــان
أع ــاه ،تــزامــن مــع ارتـفــاعــات األس ـعــار الجنونية
فــي األسـ ــواق م ــؤخ ــر ًا الـمــرتـبـطــة أس ــاس ـ ًا بسعر
الـ ـ ـ ــدوالر ،والـ ـت ــي تـ ـ ــزداد ف ــي ك ــل س ــاع ــة ،عـلــى
عـلــم الـحـكــومــة وال ـمــركــزي وكــل أص ـحــاب الـقــرار
والسلطة في البلد ،وقد أدى ذلك بالمحصلة إلى
مــزيــد مــن الـفــاقــة والـعــوز لــدى الغالبية الساحقة
من المواطنين ،وال حلول متاحة لدى هؤالء في
ظــل هــذا الـنـمــط مــن الـتـعــامــل الــرسـمــي المجحف
مـعـهــم وم ــع مـعـيـشـتـهــم ومـسـتـقـبـلـهــم ،فــالـخـيــارات
المتاحة التي فرضها المركزي أصبحت محدودة
ب ـثــاثــة اح ـت ـم ــاالت :إم ــا ال ـج ــوع ،أو االض ـط ــرار
لخسارة جزء كبير من قيمة التحويالت المالية
بـسـعــر الـ ــدوالر الــرس ـمــي ،وه ــم بــأمــس الـحــاجــة
لليرة زيادة ،أو المغامرة بالتجريم والسجن!.
ف ـهــل ع ـجــز ال ـم ــرك ــزي ف ـع ـ ًا ع ــن وضـ ــع خ ـيــار
إضافي مث ًال يستطيع من خالله استقطاب هذه
الحواالت المالية عبر سعر تشجيعي منصف
للمواطنين ،ليصار بـعــده إعــادة ضبط السعر
روي ــد ًا رويـ ــد ًا ،ب ــد ًال مــن خـســارتــه هــذا الـقـطــع،
وخـســارة الـمــواطـنـيــن لـهــذه الـتـحــويــات بعيد ًا
عن منطق الترهيب والتجريم التطفيشي؟
ومن المسؤول عن فرض مثل هذه الخيارات
المرّة والمجحفة على المواطنين؟ ولمصلحة
من يجري ذلك بهذه الظروف العصيبة ،والتي
تزداد جور ًا على المفقرين فقط ال غير؟ وهل
ي ــدرك الـمـعـنـيــون مــا قــد يـتــرتــب عـلــى ذل ــك من
مآالت قد ال تحمد عقابها؟!
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تعثر مشروع محطة الحجاز ..ولعنة الربح والفساد؟

«نيرفانا» هو االسم الترويجي الجديد لمشروع استثمار العقار رقم  748من المنطقة العقارية قنوات جادة في
محافظة دمشق ،والتي تقع خلف محطة الحجاز وسط دمشق ،والتي تعود ملكيتها للمؤسسة العامة للخط الحديدي
الحجازي ،وقد بدأ تداول هذا االسم قبل ملتقى االستثمار الذي أقيم نهاية تشرين األول  ،2019وكان أحد المشاريع
االستثمارية السياحية المسوقة من خالله.
ǧعادل ابراهيم

ال ـل ـجــوء لــاســم ال ـتــروي ـجــي ال ـم ـل ـفــت لـلـمـشــروع
م ــؤخ ــر ًا ،ربـمــا ك ــان «تـمـيـمــة» لـتـجــاوز «الـلـعـنــة»
التي أصابت هذا المشروع القديم بالتعثر ،حيث
ج ــرى ال ـحــديــث ع ـنــه وال ـت ــروي ــج ل ــه م ـنــذ مـطـلــع
األلفية الجديدة مع موجة لوثة حمى االستثمار
حينه ،لكنه لم ير النور برغم مضي عقدين حتى
اآلن!
لمحة تاريخية
عن مساعي استثمار الموقع
فــي عــام  2003تــداولــت بعض وســائــل اإلعــام،
المحلية والعربية ،أن« :شركة «عقار» القابضة
السعودية قــد وقعت عـقــد ًا مــع المؤسسة العامة
ل ـل ـخ ــط الـ ـحـ ــديـ ــدي الـ ـحـ ـجـ ــازي ،وذلـ ـ ــك إلق ــام ــة
مـشــروع سياحي فــي مــوقــع المحطة يتألف من
قسمين رئيسيين ،األول :ترميم وتطوير مبنى
الـمـحـطــة الـحــالــي ،والـقـســم الـثــانــي :هــو استثمار
األراض ــي والـســاحــات خـلــف المحطة عــن طريق
بـنــاء مـحــات تـجــاريــة تـطــل عـلــى ش ــوارع النصر
والحلبوني وعلى بهو المحطة الــداخـلــي وبناء
ق ــاع ــة م ــؤتـ ـم ــرات ت ـت ـس ــع ل ـم ــائ ــة شـ ـخ ــص ،كـمــا
يتضمن المشروع بناء قاعة تعليم وتثقيف في
الطوابق العليا ،وبناء ثالثة طوابق تحت الطابق
األرضـ ـ ــي ،م ـن ـهــا ط ــاب ـق ــان م ـخ ـص ـصــان ل ـمــواقــف
سيارات تتسع ألكثر من  500سيارة ،والطابق
الثالث يحتوي على المحطة الرئيسية للقطارات
وعدد من المكاتب الخدمية واإلدارية والمطاعم،
وي ـس ـت ـغ ــرق إنـ ـج ــاز ال ـم ـش ــروع ثـ ــاث س ـن ــوات
وتـقــوم شركة «عـقــار» السعودية بتشغيله مدة
 25سنة من خالل عقد تشغيل استثماري».
الح ـق ـ ًا ،وف ــي مـطـلــع ع ــام  2004ت ــداول ــت بعض
وســائــل اإلع ــام أن« :عـقــار الـقــابـضــة السعودية
وق ـع ــت عـ ـق ــد ًا م ــع ش ــرك ــة ال ـب ـن ــاءي ــن ال ـم ـت ـحــديــن
السورية ،تتولى بموجبه تنفيذ مشروع سوق
الحجاز في دمشق وبتكلفة تصل إلى  50مليون

دوالر تـقــريـبـ ًا» .وأوض ــح رئـيــس مجلس ادارة
شــركــة الـبـنــاءيــن المتحدين الـســوريــة بحينه إن:
«ال ـع ـمــل بــال ـم ـشــروع س ـي ـبــدأ خ ــال األسـبــوعـيــن
القادمين وإن مدة التنفيذ تستغرق  30شهر ًا».
ث ــم ت ــوق ــف ال ـم ـش ــروع ،دون م ـعــرفــة األس ـب ــاب
الحقيقية خلف ذلك.
في عام  2010أعيد الحديث عن استثمار الموقع،
حـيــث تــداولــت بـعــض وســائــل اإلع ــام حـيـنــه ما
يلي« :وافقت رئاسة مجلس الوزراء على التعاقد
بالتراضي مع المستثمر نبيل مظلوم الستثمار
موقع العقار رقم  748الكائن في منطقة الحجاز
فــي مـحــافـظــة دم ـشــق ..هــذا الـعـقــد ال ــذي يتضمن
إشادة واستثمار فندق من فئة النجوم الخمس
م ــع م ـج ـمــع تـ ـج ــاري وس ـي ــاح ــي وخ ــدم ــي عـلــى
مساحة 5133م 2هي مساحة العقار  748الذي
يشغل حالي ًا من مقهى الحجاز والمنطقة الواقعة
خلفه وذلــك على مـبــدأ ال ــ BOTوبتكاليف تصل
وفق ًا لمصادر المؤسسة العامة للخط الحديدي
ال ـح ـجــازي إل ــى  3,1مـلـيــار ل ـيــرة ســوريــة ومــدة
تنفيذ تـصــل إلــى ثــاث سـنــوات وم ــدة استثمار
تصل إلى  35سنة ،يُعاد بعدها الفندق وملحقاته
إلى المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي
بالحالة الفنية الجيدة والقابلة لالستثمار».
وقـ ـ ــد ورد عـ ـبـ ــر ص ـح ـي ـف ــة الـ ـ ـثـ ـ ــورة بـ ـت ــاري ــخ
 ،2010/11/18مــن خ ــال حــديــث مــع مــديــر عــام
الـمــؤسـســة ال ـعــامــة لـلـخــط ال ـحــديــدي ال ـح ـجــازي،
أن« :ال ـم ــؤس ـس ــة ت ـت ــاب ــع ال ـع ـم ــل م ــع ال ـش ــرك ــات
ال ـم ـس ـت ـث ـمــرة إلنـ ـج ــاز م ـش ــروع ــات اس ـت ـث ـمــاريــة
مهمة كبناء سوق الحجاز والمجمع التجاري»،
وأن« :م ـشــروع الـفـنــدق ال ـمــذكــور ال ــذي وقـعــت
المؤسسة عقد تشييده واستثماره على مبدأ الـ
 BOTمــع أحــد المستثمرين السوريين يتضمن
بـنــاء فـنــدق فـئــة الـنـجــوم الـخـمــس مــؤلــف مــن 11
طــابـقـ ًا بسعة  300ســريــر على األقــل ،مــع مطعم
بــانــورامــي فــي الـطــابــق الـثــانــي عـشــر ،إضــافــة إلــى
مجمع خــدمــي وتـجــاري وسـيــاحــي ال يــزيــد على
 %20من المساحات الطابقية المرخصة ..على أن

تعثر المشروع لعدة
مرات لم يكن بسبب
االنتقادات ولم يكن
من بوابة الحصول
على شروط أفضل
لمصلحة المؤسسة
أو لمصلحة
االقتصاد الوطني
عموماً

يكون البناء بشكل تدريجي يبدأ من جهة محطة
ال ـح ـجــاز وي ـت ــدرج ت ـصــاعــدي ـ ًا لـيـصــل إل ــى ارت ـفــاع
 12طــابــق ،بـحـيــث يـنـسـجــم مــع طـبـيـعــة المنطقة
العمرانية وخصوصية المنطقة الواقع فيها».
أي ـض ـ ًا تــوقــف ال ـم ـشــروع ،دون مـعــرفــة األسـبــاب
الحقيقية خلف ذلك.
اسم جديد وحظ جديد!
الـ ـمـ ـش ــروع الـ ـمـ ـط ــروح وال ـم ـت ـع ـث ــر خ ـ ــال تـلــك
الـسـنــوات لــم يسلم مــن االن ـت ـقــادات ،ســواء على
المستوى الشعبي أو مــن خــال بعض وسائل
اإلعالم ،وذلك الرتباطه بمحطة الحجاز األثرية،
وبمقهى الحجاز ذي الطابع الشعبي التاريخي،
ربط ًا مع حمى االستثمار على حساب التاريخ
والذاكرة الشعبية.
وق ــد ب ـقــي ال ـم ـش ــروع م ــدرج ـ ًا ض ـمــن الـمـشــاريــع
ال ـم ـط ــروح ــة فـ ــي م ـل ـت ـق ـي ــات االس ـت ـث ـم ــار طـيـلــة
السنوات التالية باسم مـشــروع ســوق الحجاز،
لكن قبل ملتقى االستثمار في عام  2019حصل
ال ـم ـشــروع ع ـلــى اس ــم «ن ـيــرفــانــا» لـلـتـخـلــص مــن
م ـفــردة الـحـجــاز الـمــرتـبـطــة بــالـمـحـطــة الـتــاريـخـيــة
واألث ــري ــة ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو ،ول ـل ـتــرويــج ل ــه خــال
الملتقى عـســى أن يستقطب مستثمرين جــدد ًا،
وه ــذا مــا حـصــل ،فـقــد رس ــا الـمـشــروع عـلــى أحــد
المستثمرين.
موجة انتقادات جديدة
االس ـ ــم ال ـت ــروي ـج ــي ال ـم ـل ـفــت ال ـم ـق ـت ــرن بـمـحـطــة
ال ـح ـج ــاز ت ـحــت ع ـن ــوان االس ـت ـث ـم ــار ف ــي مـلـتـقــى
االستثمار نهاية عــام  2019أثــار مــوجــة واسعة
مــن الـتـحـفـظــات عـلــى ألـسـنــة الـمــواطـنـيــن مـجــدد ًا،
وقـ ــد ظ ـه ــر ب ـع ـض ـهــا ع ـب ــر وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام فــي
حـيـنــه ،وك ــان ال ـع ـنــوان األبـ ــرز لـلـتـحـفـظــات هــو:
مآل بناء محطة الحجاز نفسه ،كونه يعتبر بنا ًء
أثــريـ ًا باإلضافة لما يمثله على مستوى الذاكرة
وال ـت ــراث ،وكــذلــك مــآل مـقـهــى الـحـجــاز بــاعـتـبــاره
جزء من العقار المطروح لالستثمار.
وقـ ـ ــد أع ـ ـيـ ــدت اإلث ـ ـ ـ ــارة ب ــالـ ـح ــدي ــث حـ ـ ــول ه ــذا
المشروع مؤخر ًا على ضوء بعض التصريحات
التي تحدثت عن تفصيالت المشروع مع إغفال
اســم الجهة الـتــي رســا الـمـشــروع لصالحها ،لكن
ســرعــان مــا ت ـمّ الـتــوضـيــح أن الـمـشــروع قــد رســا
ع ـلــى إحـ ــدى ال ـش ــرك ــات ال ـخــاصــة الــوط ـن ـيــة ،مــع
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التأكيد على أن بناء المحطة سيتم الحفاظ عليه.
فقد نقل عن لسان مدير المؤسسة العامة للخط
ال ـحــديــدي ال ـح ـجــازي خ ــال األس ـب ــوع الـمــاضــي
أنه« :ال صحة لما يتم تداوله عن تأجير محطة
الـحـجــاز ،مــؤكــد ًا الـمـحــافـظــة عـلــى المحطة كمعلم
ت ــاري ـخ ــي» ،م ـب ـي ـن ـ ًا أن« :ال ـم ـش ــروع رسـ ــا عـلــى
شــركــة ســوريــة خــاصــة بـبــدل سـنــوي ق ــدره 1,6
مليار لـيــرة ،أو  %16مــن اإلي ــرادات أيهما أعلى،
عـلــى أن يـتــزايــد ال ـبــدل الـسـنــوي بـنـسـبــة  %5كل
 3سـنــوات ليصل الـبــدل فــي آخــر  3سـنــوات من
مدة االستثمار إلى  3,167مليارات ليرة سنوي ًا،
ومـ ــدة االس ـت ـث ـمــار  45س ـنــة ي ـعــود ف ــي نـهــايـتـهــا
المشروع بالكامل لملكية المؤسسة ،منوه ًا بأن
العقد لتاريخه لم يصدّق من الحكومة».
لعنة الربح والفساد
برغم التأكيد على عــدم المساس ببناء المحطة
الـتــاريـخــي ،وبـعـيــد ًا عــن ال ـخــوض بــالـحــديــث عن
ال ـتــراث والـتــاريــخ واآلث ــار والـنـسـيــج الـمـعـمــاري،
وغيرها من النقاط التي يمكن إثارتها بما يخص
المنطقة.
فال شك أن تعثر المشروع لعدة مــرات خالل
ال ـس ـن ـيــن ال ـط ــوي ـل ــة ال ـم ــاض ـي ــة ل ــم ي ـك ــن بـسـبــب
االنتقادات ،ولم يكن من بوابة الحصول على
شروط أفضل لمصلحة المؤسسة ،أو لمصلحة
االق ـت ـص ــاد الــوط ـنــي ع ـم ــوم ـ ًا ،ف ـقــد ج ــرى هــدر
الـكـثـيــر مــن الـسـنــوات دون عــوائــد استثمارية
وب ــا جـ ــدوى م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـع ـم ـل ـيــة ،ون ـظــرة
سريعة على مضامين المشاريع أعاله بحسب
مــا ورد عـبــر وســائــل اإلع ــام ،تـبـيــن أن هناك
الـكـثـيــر مــن ال ـتــراجــع فــي ال ـش ــروط الـتـعــاقــديــة
أيض ًا ،علم ًا أن بعض التفصيالت األخرى تبقى
بعيدة عن اإلعالم ،وكذلك ربما دوافع التنافس
الـشــديــد بـيــن ك ـبــار حـيـتــان ال ـمــال واالسـتـثـمــار
على مثل هذه المشاريع االستثمارية الكبيرة
والـمــربـحــة ،مــع عــدم تغييب عــوامــل وحصص
الفساد طبع ًا.
ف ـهــل س ـي ـكــون الس ــم «ن ـيــرفــانــا» ال ـجــديــد ذاك
ال ـم ـف ـع ــول ال ـس ـح ــري ع ـل ــى الـ ـمـ ـش ــروع ،ال ــذي
سيبعد التأثيرات الخارجية عنه ،تمث ًال لمعنى
االسـ ــم ال ـم ـس ـت ــورد م ــن ال ـث ـقــافــة ال ـب ــوذي ــة ،أم
سـتـبـقــى لـعـنــة ال ــرب ــح وال ـف ـســاد أقـ ــوى م ــن كــل
الثقافات وتالحقه؟

12

شؤون اقتصادية
قاسيون ـ العدد  ٩٦٩اإلثنين  ٠٨حزيران ٢٠٢٠

www.kassioun.org

العقوبات الغربية المطبقة على سورية هي جريمة إنسانية ُتضاف إلى السجل الغربي الحافل دولياً ...لقد أصبحت العقوبات األداة األمريكية رقم ( )1الستدامة
الفوضى في البالد ،وتمهيد أرضية من التدهور االجتماعي تفتح كل االحتماالت ،وهي تعتمد اعتماداً كلياً على سياسات (الصمود) السابقة والمستمرة التي تجعل
الدفة إلى حيث يريد األمريكيون.
نخب الفساد الكبرى السورية قادرة على إدارة ّ

(قيصر) ...خيار (الصمود في الهاوية)

أو الهجوم الممكن في عالم اليوم!
العقوبات ليست
جديدة على االقتصاد
السوري الذي يحتاج
اليوم للخروج
من هاوية الجوع
والعوز والتدهور،
ولن يستطيع أن
يفعل ذلك جدياً إال
بسياسات هجومية
ممكنة في عالم اليوم
واللحظة الدولية
التي نعيشها .إن
جوهر الهجوم على
العقوبات هو الهجوم
على الدوالر أداة
هيمنة النظام المالي
الغربي ،واستبعاد
وساطة المصارف
الدولية وفروعها
المحلية واإلقليمية،
وهو ما تفعله دول
عديدة عبر العالم،
ليست في معركة
وجود كما هو حال
سورية!

ǧعشتار محمود

المسار السابق يقود نحو الهاوية
إذا اعتبرنا أن السياسات المتبعة خالل
السنوات الماضية ،وتحديد ًا منذ أواخر
 2018هي (سياسة لمواجهة العقوبات)
فيمكن الـقــول :إن هــذه السياسة فشلت
وتـقــودنــا نـحــو هــاويــة ،إذ أصـبــح بضعة
م ـض ــارب ـي ــن ك ـب ــار قـ ــادريـ ــن ع ـل ــى ف ــرض
هيمنة الدوالر على كل عمليات التداول،
ل ـت ـغ ـل ــق الـ ـمـ ـح ــال الـ ـتـ ـج ــاري ــة ال ـص ـغ ــرى
وال ـك ـب ــرى م ــع االن ـه ـي ــار ال ـيــومــي لـلـيــرة
وارت ـفــاع ال ــدوالر ،كـمــا يـتــدهــور اإلنـتــاج
ب ـك ــاف ــة م ـس ـت ــوي ــات ــه ل ـن ـصــل إل ـ ــى تــوقــف
اقـتـصــادي وتــراجــع ال ـقــدرة عـلــى تأمين
الغذاء الكافي وصو ًال إلى الدواء.
ف ـع ـلــى م ـ ــاذا ق ــام ــت هـ ــذه ال ـس ـي ــاس ــات؟!
عملي ًا ال يصح تسميتها (سياسات) بل
إدارة فــوضــى تــركــت لقلة مــن الوسطاء
أن يـتـحـكـمــوا بـجـهــاز الــدولــة ،ويـفــرضــوا
نـسـبــة ت ــراوح ــت بـيــن  %60 -40تكلفة
إضافية يتم دفعها من المال العام لهؤالء
ولـلـمـصــارف الــوسـيـطــة مـحـلـيـ ًا ودول ـي ـ ًا،
يتم دفعها في كل عملية استيراد لصالح
ال ـح ـكــومــة ،ب ــل ح ـتــى اس ـت ـي ــراد ال ـق ـطــاع
الخاص الذي ال تطبق عليه العقوبات...
ولـكــن تـطـبّــق عليه تكاليف شـحــن ونقل
وت ــأم ـي ــن م ـم ــاث ـل ــة ،ك ـم ــا تـ ـدّع ــي ش ــرك ــات
األدوية مث ًال!
العقوبات تهدف إلى تفسّخ جهاز الدولة
عبر عدم قدرته على تأمين األساسيات
وارتـ ـ ـهـ ـ ــانـ ـ ــه (ألولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء أم ـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ــاد)
ال ـســاع ـيــن لـتــأمـيــن ال ـحــاجــات األســاس ـيــة
ل ـهــا بــال ـت ـكــال ـيــف الـ ــدوالريـ ــة وال ـح ـصــص
التي يفرضونها ،والتي يعطون الغرب
والمنظومة المصرفية حصة هامة منها!
وهــي حــالــة كــانــت تعيشها ســوريــة قبل
تشديد العقوبات ،وتفاقمت إلى حد بعيد
منذ نهاية  .2018السياسات الهجومية
يـنـبـغــي أن تـتـضـمــن لـيــس فـقــط هـجــومـ ًا
على منظومة الــدوالر الدولية ،بل على
منظومة الدوالر المحلية التابعة.
وسننتقل لبعض من التفصيل في شرح
مــا يمكن اعـتـبــاره لحظة دولـيــة مناسبة
لردع العقوبات.
العقوبات سالح أمريكي
مستمر حتى الردع
الـغــرب يعتمد الـيــوم الـعـقــوبــات الــدولـيــة
ســاح ـ ًا وأداة (دب ـلــومــاس ـيــة) أســاسـيــة
فـ ــي س ـي ــاس ـت ــه الـ ــدولـ ـيـ ــة ال ـق ــائ ـم ــة ع ـلــى
مواجهة األزمة العميقة والتراجع متعدد
األوج ــه لـلـمـنـظــومــة الـغــربـيــة :اقـتـصــاديـ ًا
وتكنولوجيا وعسكري ًا.
ل ـقــد أص ـب ــح ال ـ ــردع ال ـع ـس ـكــري ال ــدول ــي
واضـ ــح ال ـم ـعــالــم ،وع ـ ّـط ــل إل ــى ح ــد بـعـيــد
الـفـعــالـيــة الـسـيــاسـيــة لـلـعـسـكــرة الـغــربـيــة،
إذ أنـهــى عملي ًا وظيفة (الـنــاتــو) وبــدأت
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ب ـت ـح ـج ـيــم دورهـ ــا
العسكري عالمي ًا ،إذ لم تعد قــادرة على
ال ـتــوســع أو فـتــح مــواج ـهــة م ـبــاشــرة بل

بــدأنــا نــرى مـعــالــم (نـقــل قــواتـهــا لـتــواجــه
المجتمع األمريكي في الداخل).
ول ـك ــن ،هـ ــذا ال ـت ــراج ــع ال ـع ـس ـكــري جـعــل
ال ـســاح الـمــالــي فــي الـمـقــدمــة ،واشـتــدت
دائ ــرة الـعـقــوبــات الــدول ـيــة عـلــى روسـيــا
وإيــران وســوريــة وغيرها ،بــل أكثر من
ذل ــك عـلــى االت ـح ــاد األوروب ـ ــي والـصـيــن
في مشاريع محددة في مجاالت الطاقة
(مثل السيل الشمالي األوروبي) وقطاع
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا (ك ـم ــا ف ــي ح ــال ــة ه ــواوي
الصينية) ...وهــو نهج لــن تتراجع عنه
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ب ــل س ـت ـت ـمــادى بــه،
وي ـت ـفــاقــم إل ــى أن تـكـتـمــل آل ـي ــات ال ــردع
ال ـمــالــي ال ــدول ــي ال ـتــي ق ــد ت ـح ـجّــم ال ـقــوة
المالية األمــريـكـيــة ،وتعيد الــدوالر أيض ًا
إلــى الــواليــات الـمـتـحــدة ،األم ــر ال ــذي ال
يمكن تقدير آجاله الزمنية ،ولكن المؤ ّكد
أن األزمة الحالية ستزيد سرعته.
األمريكيون يــرون هــذا الهجوم الدولي
عـلــى س ــاح الـعـقــوبــات وع ـلــى الـ ــدوالر،
وال ــذي يُـبـنــى دول ـي ـ ًا بـجـهــود وم ـقــدارت
الـصـيــن بــالــدرجــة األولـ ــى ،وك ــل خـطــوة
صـيـنـيــة ب ـهــذا االت ـجــاه يـقــابـلـهــا صــرخــات
غربية حول (تفكك هيمنة الدوالر).
ردع السالح المالي األمريكي
إن الخروج من هيمنة المنظومة المالية
لـ ـلـ ــدوالر ل ــن ي ـك ــون ب ــاس ـت ـب ــدال ــه بـعـمـلــة
أخ ــرى ،بــل بــإيـجــاد نـظــام ت ـبــادل دولــي
جــديــد ...ولـكــن هــذا فــي مرحلة متقدمة،
بينما يـمــر عــالــم الـيــوم بـمــرحـلــة تحجيم
الـســاح الـمــالــي األمــريـكــي ،وهــي عملية
مــديــدة وش ـهــدت ن ـقــات نــوعـيــة (مـثــل:

مواجهة
العقوبات
تتطلب تقليص
كتلة الدوالر
في المبادالت
المالية بين
سورية والخارج
واستبداله
بعمالت أخرى
ومؤسسات
مالية بديلة
معزولة عن
النظام المصرفي
الغربي

فــرض ال ـيــوان كعملة احـتـيــاطــي دولـيــة،
وإصدار عقود النفط باليوان ،وتوسيع
ال ـ ـقـ ــاع ـ ــدة الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــة ال ـم ــرت ـب ـط ــة
بــالـخــدمــات الـمــالـيــة الـتــي تــراقــب تحويل
وحــركــة األم ــوال ،مـثــل :نـظــام بــديــل عن
ســوي ـفــت ون ـظ ــام  gpsم ـس ـت ـقــل ،وهــو
ما يتم بين الصين وروسـيــا ،وأبعد من
ذلــك الـعـمــات الــرقـمـيــة وتـحــديــد ًا العملة
الـمــرتـقــب صــدورهــا عــن الـبـنــك الـمــركــزي
ال ـص ـي ـنــي ،وال ـم ـش ــروع ال ـم ــوج ــود لــدى
عديد من البنوك المركزية عبر العالم)...
وجميعها خـطــوات فــي عملية مستدامة
وصعبة.
ولـ ـكـ ــن ،ب ـع ـي ــد ًا عـ ــن ت ـف ــاص ـي ــل مـسـتـقـبــل
المنظومة النقدية والمالية العالمية ،فإن
مــا يعني الـمــرحـلــة الـحــالـيــة هــو مواجهة
العقوبات ،سواء على المستوى الدولي
أو السوري ،وهو أمر تتوفر العديد من
أدواته في الوقت الحالي.
وكما ذكرنا سابق ًا فإن مواجهة العقوبات
تتطلب أو ًال :أن تتقلص كتلة الــدوالر
ف ــي الـ ـمـ ـب ــادالت ال ـم ــال ـي ــة ب ـي ــن س ــوري ــة
وال ـخ ــارج واس ـت ـبــدالــه بـعـمــات أخ ــرى،
ومـ ــن ج ـهــة ث ــان ـي ــة :ت ـت ـط ـلــب مــؤس ـســات
مـ ــالـ ـيـ ــة بـ ــديـ ـلـ ــة م ـ ـعـ ــزولـ ــة ع ـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام
المصرفي الغربي (أي ال تودع أموالها
فيه ،وال تجري معامالتها عبر منظومة
ســويـفــت م ـثـ ًـا ال ـتــي تـضــم أك ـثــر مــن 10
آالف مــؤس ـســة مــال ـيــة دول ـي ــة ،وغـيــرهــا
من مكونات المنظومة المالية الغربية)،
وتـتـطـلــب أط ــراف ـ ًا دول ـيــة رسـمـيــة تـكــون
(أكبر من أن تطالها العقوبات)! (يمكن
ال ـعــودة إلــى م ــادة قــاسـيــون :الـعـقــوبــات

االقتصادية« :العذول األمريكي» يسرّع
تكوّن بدائله لمزيد من التفاصيل).
اليوان في وجه الدوالر والعقوبات
لـ ــم ت ـع ــد ال ـ ـش ـ ــروط ال ـس ــاب ـق ــة ل ـت ـج ــاوز
ال ـع ـق ــوب ــات ت ـع ـج ـي ــزي ــة ...وتـ ـح ــدي ــد ًا مــع
ال ـم ـس ـع ــى ال ـص ـي ـن ــي ال ـ ــواض ـ ــح إلزاح ـ ــة
الــدوالر واستخدام عملتها في تجارتها
الــدول ـيــة ،مـنــذ عــام  2008ب ــدأت الصين
بـفـتــح خ ـطــوط ( swapت ـبــادل عـمــات
ب ـيــن ال ـب ـنــوك ال ـمــركــزيــة ل ـل ـيــوان مـقــابــل
ال ـع ـم ـلــة ال ـم ـح ـل ـيــة) امـ ـت ــدت ب ـيــن 2008
و 2015لـتـشـمــل  35بـنـكـ ًا مــركــزي ـ ًا عبر
العالم وبقيمة تبادل عادلت  480مليار
دوالر أم ــري ـك ــي م ــع م ـج ـمــوعــة ك ـب ـيــرة
مــن ال ــدول فــي آسـيــا وأمـيــركــا الالتينية،
وأوروبـ ــا الـشــرقـيــة بــاإلضــافــة إل ــى دول
ال ـخ ـل ـي ــج ومـ ـص ــر وت ــركـ ـي ــا ،وحـ ـت ــى مــع
االتحاد األوروبي وكندا.
وتــوسـعــت ه ــذه الـعـمـلـيــة مــع االع ـتــراف
باليوان كعملة احتياطية دولية في عام
 ،2016حـيــث أص ـبــح ال ـي ــوان جـ ــزء ًا من
احـتـيــاطـيــات أكـثــر مــن  70بـنــك مــركــزي
عبر العالم ،ما يعني إمكانية استخدامه
في التبادالت الدولية مع الصين أو مع
غـيــرهــا مــن ال ــدول الـتــي لــديـهــا احتياطي
بــال ـيــوان ،أو الـمــؤسـســات الـتــي تـتــداول
بـ ــه( .ت ـق ــري ــر ت ـت ـبــع الـ ـيـ ــوانSWIFT -
.)2020
ك ـمــا أن ال ـص ـيــن تُ ـن ـشــئ غــال ـب ـ ًا م ــع هــذه
االت ـفــاق ـيــات مــؤس ـســات مــالـيــة مـسـتـقـلــة،
مثل :مجموعة بنوك المقاصة والتبادل
ال ـ ـت ـ ـج ـ ــاري الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ــة بـ ـيـ ــن ال ـص ـي ــن
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ومجموعة مــن الــدول أكـثــر مــن  24بنك
ع ـبــر ال ـعــالــم مـعـنـيــة بــال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري
باليوان ،كما في بنك( )BSCAالكونغو
ل ـل ـت ـب ــادل م ــع إف ــري ـق ـي ــا ،ومـ ــع اس ـتــرال ـيــا
والفلبين وغيرها الكثير.
إن هـ ــذه اآلل ـ ـيـ ــات ال ـص ـي ـن ـيــة بــال ـت ـعــامــل
المباشر مع البنوك المركزية وبالعمالت
المحلية وعبر مؤسسات مالية مستقلة
ومـخـتـصــة بــال ـت ـبــادل الـثـنــائــي تـتـيــح إلــى
حـ ــد ب ـع ـي ــد ت ـ ـجـ ــاوز الـ ـعـ ـق ــوب ــات ،أو ًال:
ألنـهــا ال تـسـتـخــدم الـ ــدوالر وال تــرتـبــط
ب ــال ـم ـن ـظ ــوم ــة ال ـم ـص ــرف ـي ــة أو م ـن ـظــومــة
التحويالت المالية الغربية ،أي ال يمكن
ت ـع ـ ّقــب م ـعــامــات ـهــا وت ـب ــادالت ـه ــا ومـنـعـهــا
وإيقافها ومعاقبة المساهمين فيها ،فهي
تـتــم بعملة بــديـلــة وبـمــؤسـســات مستقلة
وبغطاء البنك المركزي الصيني ...وهو
عــدا عــن كــونــه طــرفـ ًا رسـمـيـ ًا فــإنــه البنك
المركزي لثاني أكبر اقتصاد في العالم،
وأكبر شريك تجاري دولي ال يمكن أن
ي ـتــم ف ــرض ع ـقــوبــات ع ـل ـيــه ،وال يـلـتــزم
بالعقوبات الدولية أمريكية المنشأ.
كما أنه في العالقات المالية مع الصين،
ف ــإن ال ــوص ــول إل ــى ت ــواف ـق ــات حـكــومـيــة
يتيح عملي ًا الــوصــول إلــى مجموعة من
ال ـش ــرك ــات ال ـم ـم ـلــوكــة ل ـلــدولــة الـصـيـنـيــة،
وهـ ـ ــي م ـ ــن أهـ ـ ــم ال ـ ـشـ ــركـ ــات ف ـ ــي ك ــاف ــة
ال ـ ـم ـ ـج ـ ــاالت ،وال ـ ـت ـ ــي يـ ـكـ ــون م ـس ـت ــوى
الـتــزامـهــا بــالـعـقــوبــات الــدولـيــة أقــل ،وهــي
أكثر استقاللية عن المنظومة المصرفية
الــدول ـيــة ،ويـتـيــح أي ـض ـ ًا لـلـقـطــاع الـخــاص
عـلــى األق ــل الـتـعــامــل مــع أكـثــر مــن 2241
م ــؤس ـس ــة م ــال ـي ــة ع ـب ــر الـ ـع ــال ــم ت ـت ـعــامــل
باليوان.
ك ـي ــف ي ـم ـك ــن أن ن ـس ـت ـف ـيــد مـ ــن ت ـجــربــة
INSTEX؟
الـ ـظ ــاه ــرة ال ـث ــان ـي ــة ال ـه ــام ــة ف ــي ت ـج ــاوز
العقوبات هي :آلية  INSTEXاألوروبية
للتبادل التجاري مع إيــران ،اآللية التي
أع ـل ـنــت ع ــن تــأسـيـسـهــا ك ــل م ــن :ألـمــانـيــا
وف ــرن ـس ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا فـ ــي م ـط ـلــع ع ــام
 ...2019ورغ ــم تــأخــر تـفـعـيـلـهــا إال أنـهــا
سجلت أول عملية تبادل في شهر آذار
الماضي ،ومن المفيد االطــاع على آلية
عملها لالستفادة منها.
ع ـم ـل ـي ـ ًا  INSTEXس ـت ـك ــون أق ـ ــرب إل ــى
ش ــرك ــة ول ـي ــس ب ـن ــك ،ل ـت ـع ـمــل كــوس ـيــط
يقدم خدمات لتسهيل التبادل التجاري

وال ـ ـمـ ــدفـ ــوعـ ــات بـ ـي ــن إيـ ـ ـ ــران وال ـ ـ ــدول
األوروبـ ـ ـيـ ـ ــة ال ـ ـث ـ ــاث ،ل ـت ـق ــوم ب ـتــأم ـيــن
الـيــورو الــازم للمدفوعات ،وتقلل عدد
ال ـت ـح ــوي ــات والـ ـمـ ـع ــام ــات الــوس ـي ـطــة
ال ــازم ــة ،وه ــو م ــا سـيـسـمــح ل ــأط ــراف
األوروب ـ ـي ـ ــة ال ـت ــي تُـ ـص ــدر إليـ ـ ــران ب ــأن
تستلم مدفوعاتهم مباشرة من التمويل
الموجود ضمن أوروبا ،وبالعكس.
اآلل ـيــة تـعـتـمــد أي ـض ـ ًا عـلــى الـمـقــاصــة بين
االسـ ـتـ ـي ــراد وال ـت ـص ــدي ــر ،ف ـع ـلــى سـبـيــل
ال ـم ـثــال :مُ ـص ـدّر أوروب ـ ــي ل ــأدوي ــة إلــى
إيــران يمكن أن يحصل على مدفوعاته
مـ ــن م ـس ـت ــورد أوروب ـ ـ ــي ل ـل ـف ـس ـتــق مــن
إيران ،إذ تتيح اآللية أن يدفعا لبعضهما
ال ـب ـعــض داخ ـ ــل أوروبـ ـ ــا وع ـب ــر اآلل ـي ــة،
ويـقــوم الـطــرف اإليــرانــي بــإجــراء عملية
مـمــاثـلــة داخ ــل إيـ ــران ،أي يــدفــع مُ ـص ـدّر
الفستق اإليراني إلى مستورد األدوية.
من المتوقع أن تنضم أطراف أخرى من
داخــل وخــارج أوروبــا إلــى اآللـيــة ،مثل:
الصين والهند واليابان ،كما أن الشركة
قــد ت ـفــرض رس ــوم ـ ًا بـمـعــدل  %3-2من
قـيـمــة ال ـص ـف ـقــات ،لـتـسـتـطـيــع أن ت ــوازن
الـمــدفــوعــات وتـمــول الـعـمـلـيــات ،كـمــا هي
ال ـن ـس ـبــة ال ـمــدفــوعــة اآلن ل ـل ـب ـنــوك الـتــي
تسهل العمليات بين إيران وأوروبا.
الـمـشـكـلــة األســاسـيــة الـتــي تُـعـ ّقــد العملية
وت ـج ـع ـل ـهــا أصـ ـعـ ــب ،هـ ــي أن األطـ ـ ــراف
الـ ـغ ــربـ ـي ــة واألوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة م ـ ــن ش ــرك ــات
ومــؤس ـســات مــالـيــة لــن تـنــدمــج بـسـهــولــة
فــي اآللـيــة ألنها ستبقى عرضة لتطبيق
العقوبات على أعمالها وأموالها الواسعة
فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وال ـم ـش ـك ـلــة
األخ ــرى أن الـهــدف اإليــرانــي األســاســي
هو تصدير الطاقة بينما صادرات النفط
تُطبق عليها أشدّ العقوبات األمريكية ،ما
يجعل هذه اآللية أكثر تعقيد ًا وأصعب...
ول ـ ـكـ ــن ،ب ـك ــاف ــة األحـ ـ ـ ــوال فـ ــي ال ـح ــال ــة
ال ـســوريــة ال يـمـكــن تـطـبـيــق ه ــذه اآللـيــة
مع االتـحــاد األوروبــي طالما أنــه ملتزم
بــالـعـقــوبــات الــدول ـيــة عـلــى س ــوري ــة ،كما
أن ــه شــريــك ف ــي س ـن ــوات م ــن الـعـقــوبــات
والتدهور السوري .ولكن اآللية مفيدة
فــي حــال تطبيقها مــع الــدول الـتــي لدينا
عالقات استيراد وفــرص تصدير إليها،
وت ـح ــدي ــد ًا ف ــي حــال ـتــي إيـ ــران وروس ـي ــا،
وهـ ــي ي ـم ـكــن أن ت ـش ـ ّك ــل مـ ـم ــر ًا لـبـعــض
الــدول العربية التي توجد فيها أطــراف

مـنـفـتـحــة ل ـت ـجــاوز ال ـع ـق ــوب ــات ،أو حـتــى
ش ــرك ــات ت ــرك ـي ــة ال ت ـ ــزال أهـ ــم مَ ـص ــدر
لتوريد البضائع إلى سورية بعد الصين!
كما يمكن دمج هذه اآللية في العالقات
الـمــالـيــة المستقلة مــع الـصـيــن الـمــذكــورة
س ــاب ـق ـ ًا ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ق ــد ي ـت ـيــح تـحـفـيــز
ال ـ ـصـ ــادرات ال ـس ــوري ــة ،وي ـش ـكــل غ ـطــا ًء
مستق ًال لألطراف المساهمة.

االتحاد األوروبي
ملتزم بالعقوبات
الدولية على
سورية كما
أنه شريك في
سنوات من
العقوبات
والتدهور
السوري

ضرورة سورية (وجودية)
إن ف ـت ــح ب ـ ــاب ال ـت ـع ــام ــل بـ ــالـ ـيـ ــوان هــو
ض ــرورة ســوريــة ،فالصين هــي الـطــرف
األق ـ ـ ــوى دول ـ ـي ـ ـ ًا واألك ـ ـث ـ ــر قـ ـ ــدرة ع ـلــى
مــواج ـهــة ال ـع ـقــوبــات ،ك ـمــا أن ـهــا الـمـصــدر
األس ـ ــاس ـ ــي واألق ـ ـ ــل ت ـك ـل ـف ــة ل ـم ـج ـمــوعــة
ك ـب ـيــرة م ــن ال ـس ـلــع األس ــاس ـي ــة الـغــذائـيــة
والــدوائـيــة والـصـنــاعـيــة إلــى ســوريــة .إن
فتح حـســاب بالبنك الـمــركــزي الـســوري
باليوان وتأسيس بنك مستقل للتعامل
مــع الصين يتيح للحكومة السورية أن
تـسـتــورد دون وسـطــاء ،وبتكلفة ثابتة
للقطع األجنبي المستخدم في عمليات
التداول ،حيث إن عقود ( SWAPتبادل
الـعـمــات) تـكــون بــأسـعــار فــائــدة محددة
وكميات محددة ،وفترات زمنية محددة
يتم تجديدها .كما أن مساهمة البنك في
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عـمـلـيــات الـتــأمـيــن ،وتـمــويــل ش ــراء سفن
شحن سورية خاصة بهذا التبادل ينهي
كل الكلف اإلضافية :للدوالر والمخاطرة
وتكاليف التأمين والنقل والشحن التي
تــوصــل أس ـعــار ال ـم ـس ـتــوردات الـســوريــة
إلـ ــى ن ـس ـبــة أع ـل ــى م ــن ال ـس ـعــر ال ـعــال ـمــي
بمقدار  %40وصو ًال إلى  %60في العديد
من السلع (المحروقات والقمح والسكر
واألرز وال ــزي ــوت وال ـش ــاي وال ـح ـبــوب
العلفية وغـيــرهــا ...كـمــا ورد فــي العديد
من مواد قاسيون سابق ًا).
ك ـمــا أن ه ــذه الـعـمـلـيــة ي ـجــب ّأل تـشـمــل
ال ـت ـع ــام ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة فـ ـق ــط ،بـ ــل مــن
المنطقي أن تمتد لتشمل المستوردين
ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ،ال ــذي ــن يـمـكــن أن
يـســاهـمــوا فــي ال ـب ـنــوك ال ـمــذكــورة وفــي
تمويل الحسابات مقابل تقليل المخاطر
والكلف والــرســوم ،بحيث يشكل البنك
المستقل غطا ًء لهم .كما يمكن أن تنشأ
حـســابــات مـقــاصــة عـبــر شــركــات مستقلة
كـمــا فــي حــالــة  INSTEXللحصول على
مستوردات نفطية من روسيا أو إيران
مقابل تصدير لسلع وفــوائــض سورية
بــاسـتـخــدام الـعـمــات الـمـحـلـيــة ،وه ــو ما
تقوم به كل من إيران وروسيا مع دول
في محيطها.

إن أطــراف ـ ًا دولـيــة وإقـلـيـمـيــة عــديــدة س ــواء الـصـيــن أو روسـيــا أو إي ــران معنية
بعدم نجاح العقوبات األمريكية بالتحول إلى مفصل سياسي وانعطافة نحو
الـتــدهــور واسـتـعــادة الـفــوضــى والـعـنــف فــي ســوريــة  ،وهــي جميعها احتماالت
جدية في حال االستمرار بالوضع الحالي .وجميع هذه األطراف لديها تجارب
في هذا السياق ومنفتحة على خيارات من هذا النوع( ،الصين وقعت عقود ًا
استثمارية مع إيران بقيمة  400مليار دوالر بعد تشديد العقوبات األمريكية،
وروس ـيــا أعـلـنــت م ــرار ًا أنـهــا مـسـتـعــدة لـلـتـعــامــل بعملتها مــع أيــة دول ــة ،كـمــا أن
الطرف اإليراني ساهم بالخط االئتماني لسنوات دون أن يستعيد إ ّال الجزء
القليل من قيمة تزويده لسورية بالنفط ،وهو يبادر اليوم بإيصال سفن النفط
إلى فنزويال محمية بالسالح اإليراني!) ولكن الطرف السوري ال يبدو مبادر ًا
حتى اليوم...
األطراف المحلية التي تعتبر نفسها مسؤولة عن إدارة أزمة البالد ،مسؤولة
عــن تـقــديــم تفسير لسبب عــدم اتـبــاع سـيــاســات هجومية فــي وجــه الـعـقــوبــات،
منطقي ًا ال يمكن تفسير عــدم وجــود م ـبــادرات فــي هــذا اإلط ــار إال بالمصالح
الـضـيـقــة لـنـخـبــة فــاســدة ومـتـنـفــذة تـسـتـفـيــد مــن ال ـع ـقــوبــات ،وم ــن ارت ـف ــاع كلف
االستيراد ،وتخشى المواجهة المالية مع الواليات المتحدة والغرب ...وغير
مستعدة لقطع الخيط األخير المتبقي للعالقات مع المنظومة الغربية ،ولكن
يجب أن يدرك هؤالء ،أن ما يفعلونه قد ال يُبقي بالد ًا لينهبها أيّ منهم ،وهذا
ما تريده العقوبات!
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أعتقد أنه لم يعد هناك أحد لديه ذرة شك أن العالم القديم قد
مات ،واإلنسانية اآلن بصدد حقبة انتقالية تتميز بعمليتين
رئيسيتين .األولى :أن األزمة االقتصادية الراهنة هي األكبر
في تاريخ البشرية ،وستتسبب في انهيار أكبر هرم ديون في
التاريخ ،ثم انهيار الدوالر األمريكي كعملة عالمية ،وانهيار
العولمة والتجارة الدولية والسالسل التكنولوجية.

ǧألكسندر نازاروف

والـ ـث ــانـ ـي ــة :ال ـم ــواج ـه ــة ب ـي ــن ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة والـصـيــن ،مــن أجــل
الحق في مشروع عولمة جديد ،لتحقيق
مكاسب اقتصادية منه.
ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـلـ ـعـ ــرب ،لـ ــن تـ ـكـ ــون الـ ـم ــرة
األولــى التي تصبح فيها منطقة الشرق
األوس ـ ـ ـ ــط س ـ ـ ـ ــاح ـ ـ ـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ـص ـ ـ ــراع بـ ـي ــن
ق ــوت ـي ــن ع ـظ ـم ـي ـي ــن .وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
جـ ـمـ ـيـ ــع ال ـ ـس ـ ـل ـ ـب ـ ـيـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي اتّـ ـسـ ـمـ ــت
ب ـ ـهـ ــا ال ـ ـحـ ــرب ال ـ ـبـ ــاردة ب ـ ـيـ ــن االت ـ ـحـ ــاد
ال ـ ـسـ ــوف ـ ـي ـ ـي ـ ـتـ ــي والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
األم ـ ــري ـ ـك ـ ـي ـ ــة ،إال أن ج ـ ـم ـ ـيـ ــع الـ ــدول
الـ ـع ــربـ ـي ــة تـ ـمـ ـكـ ـن ــت مـ ـ ــن ج ـ ـنـ ــي ب ـع ــض
الـمـكــاســب ،تـلــك الـتــي كــانــت عـلــى جانبي
الصراع ،وحتى تلك التي التزمت الحياد
فيه.
األمريكيون سيفرضون على
المنطقة مواجهة الصين!
أمــا اآلن ،فالوضع مختلف للغاية .أو ًال:
س ـ ــوف ت ـت ـس ـب ــب األزم ـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة
الـكـبــرى ،الـتــي يمر بها الـعــالــم ،فــي جعل
ال ـخ ـصــوم أك ـثــر ش ــراس ــة ،م ــع مــزيــد من
اإلمالءات وقليل من اإلقناع ،وستصبح
اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـق ــاسـ ـي ــة الـ ـتـ ــي ات ـخ ــذه ــا
الرئيس األمريكي تجاه حلفائه ،مجرد
م ـق ــدم ــات ودي ـع ــة م ـق ــارن ــة ب ـمــا ه ــو آت،
بينما سـتـحــاول كــل األط ــراف التخلص
من الحمولة الزائدة من السفينة الغارقة
بكل قسوة وحدّة.
إن الوضع يتفاقم بالنسبة للعرب ،بسبب
ال ـتــراجــع ال ـكــارثــي ف ــي أه ـم ـيــة الـمـنـطـقــة
بالنسبة لـلــواليــات الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة.
أو بـمـعـنــى أدق ،لــم يـعــد الـنـفــط الـعــربــي
ذو أه ـم ـيــة الزده ـ ــار وقـ ــدرة االق ـت ـصــاد
األمــري ـكــي ،لـكـنــه فــي الــوقــت نـفـســه هــام
ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة األمــري ـك ـيــة بـغــرض
مـنــع ازده ــار االقـتـصــاد الـصـيـنــي والـحــد
مــن قــدرتــه الــوظـيـفـيــة .يشبه ذلــك المثل
الــروســي :حيث ال يسمح الكلب للبقرة
بأكل التبن ،وهو نفسه ال يأكله .بل إن
زعــزعــة االسـتـقــرار فــي الـشــرق األوســط
ســوف تكون وسيلة فعالة للغاية لمنع
الـصـيــن مــن الــوصــول إلــى م ــوارد النفط
في المنطقة.
إن ـن ــا ن ـش ـهــد بــال ـف ـعــل ال ـخ ـط ــوات األولـ ــى
ف ــي ه ــذا االتـ ـج ــاه ،وه ــي ن ـقــل ال ـس ـفــارة
األمــريـكـيــة فــي (إســرائـيــل) إلــى الـقــدس،
وم ــا يـسـمــى بـ ـ «ص ـف ـقــة الـ ـق ــرن» ،وض ـمّ
(إســرائ ـيــل) لــأراضــي الفلسطينية .لقد
أبـ ــدت ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة اس ـت ـعــدادهــا
ل ـ ـق ـ ـبـ ــول أي م ـ ـس ـ ـتـ ــوى مـ ـ ــن زعـ ــزعـ ــة
االس ـت ـق ــرار ف ــي األراض ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة
وحول (إسرائيل).

أفترض أن تكون الخطوة الثانية هي:
وقف الدعم لجيران (إسرائيل) العرب،
حـيــث لــم تـعــد هـنــاك حــاجــة لـلــدفــع مقابل
والئهم لها.
ال ـت ــال ــي ،ل ـب ـنــان الـ ــذي ي ـعــانــي م ــن حــالــة
ك ــارث ـي ــة م ـت ـص ــاع ــدة .مـ ــن الـ ــواضـ ــح أن
الــواليــات الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة أصبحت
مستعدة لتقبّل أيــة درجــة مــن الفوضى
ف ــي ل ـب ـن ــان ،ب ــل م ــن ال ـم ـم ـكــن اع ـت ـبــارهــا
خ ـط ــة م ـق ـص ــودة إلضـ ـع ــاف حـ ــزب اهلل
كحدٍّ أدنى ،أو لتدميره كلي ًا كحدٍّ أقصى،
الــذي يعجز ،شأنه فــي ذلــك شــأن جميع
األحــزاب السياسية األخــرى فــي لبنان،
ع ــن وق ــف ان ـه ـيــار ال ـب ـلــد دون مـســاعــدة
خارجية.
تــأتــي بـعــد ذلــك ســوريــة وروس ـيــا ،وهما
حجر عثرة بالطبع .ولكن إذا ما ف ّكرنا
بواقعية ،يتعيّن االعتراف بأن الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ت ـن ــأى بـنـفـسـهــا ع ـلــى ال ـتــدخــل
الفعلي في سورية ،ولو كانت قد فعلت
ذلــك لكانت روسيا قد واجهت مصاعب
أك ـبــر بـكـثـيــر مـمــا تــواج ـهــه اآلن .أي أن
سلبية الواليات المتحدة األمريكية في
سورية هي عالمة على إهمال الواليات
المتحدة األمريكية للمنطقة.
منطق األشياء سيفرض
على الصين المواجهة
ال زالت الصين ،مؤقت ًا ،تشعر باالرتياح
فــي إط ــار م ـشــروع الـعــولـمــة األمــريـكـيــة،
وتتجنب متعمّدة أيــة منافسة سياسية
مــع الــواليــات الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة .لكن
األخيرة اآلن تفرض على الصين صدام ًا
مباشر ًا معها ،في الوقت الذي تميل فيه
توازنات القوة العسكرية واالقتصادية
فــي الــوقــت الــراهــن إلــى جــانــب الــواليــات

بالنسبة للعرب
لن تكون المرة
األولى التي
تصبح فيها
منطقة الشرق
األوسط ساحة
للصراع بين
قوتين عظميين

الـمـتـحــدة األمــري ـك ـيــة وحـلـفــائـهــا .إال أنــه
ل ــن ي ـك ــون ه ـن ــاك خ ـي ــار أم ـ ــام ال ـص ـيــن،
وسيتعين عليها أن تقاتل ،ألن الخسارة
محفوفة بعواقب وخيمة على االقتصاد
واالستقرار الداخلي .فقد تسبب حادث
م ـم ــاث ــل ف ــي ال ـن ـص ــف األول م ــن ال ـق ــرن
ال ـتــاســع ع ـشــر أث ـن ــاء حـ ــروب األف ـي ــون،
وه ــزي ـم ــة ال ـص ـيــن أمـ ــام اإلم ـب ــراط ــوري ــة
البريطانية ،في قرن ونصف القرن من
الـكــوارث االجتماعية والفقر والتدهور
بالنسبة للصين.
لــذلــك فــإن منطق األشـيــاء يجبر الصين
عـلــى الـمــواجـهــة ،بــاسـتـخــدام أي ــة م ــوارد
متاحة للقتال ،بما فــي ذلــك دعــم القوى
الـمـعــاديــة لـلــواليــات الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة
في منطقة الشرق األوسط.
ممالك النفط في الخليج
ال ـج ــائ ــزة الــرئ ـي ـس ـيــة وس ــاح ــة ال ـص ــراع
الرئيسية هي ممالك النفط في الخليج.
ســوف يتعين عليهم أن يـتـخــذوا خـيــار ًا
شديد الصعوبة بين الــواليــات المتحدة
األمريكية والصين ،وعلى األرجح سوف
تجلب لهم أي الخيارات أسوأ الخسائر.
فمن الناحية االقتصادية ،تُعد العالقات
ب ـيــن م ـمــالــك ال ـن ـفــط وال ـص ـي ــن م ــا يـمـكــن
وصفه بــالــزواج المثالي ،حيث أصبحت
الـصـيــن الـمـسـتـهـلــك الــرئـيـســي لـلـنـفــط في
الخليج .لكن الـجـمــود السياسي عظيم،
ح ـي ــث ل ــن ت ـت ـخ ـلــى الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
األمريكية عن الخليج بدون قتال.
رب ـم ــا س ـن ـش ـهــد ف ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ال ـقــريــب
موجة متزايدة من العقوبات األمريكية
ضــد الـصـيــن ،وفــي مــرحـلــة مــا ،سـتــواجــه
الواليات المتحدة األمريكية العرب في
الخليج بحاجتها لمشاركتهم في الحرب

التجارية ضد الصين ،بما يتضمنه ذلك
مــن وقــف تصدير النفط إلــى بكين .كما
أسـلـفــت ،ســوف يـكــون أي ق ــرار تتخذه
هذه الممالك كارثي ًا ،لكن ال مفر منه.
الوزن السياسي لمصر كبير
أمــا مصر ،فقد أصبحت عبئ ًا مكلف ًا أكثر
من الالزم كحليف كامل ،ألن احتماالت
حدوث مشكالت اقتصادية هناك يتطلب
الكثير من ضخ المساعدات .كما أن تأثير
مصر ضئيل على النقطة األساسية مثار
الصراع بين األطراف ،أي كل ما يتعلق
بــالـنـفــط ون ـق ـلــه إل ــى ال ـص ـيــن .ول ـكــن فــي
الــوقــت نفسه ،فــالــوزن السياسي لمصر
كبير ،لذلك فمن المحتمل أن تترك مصر
وشأنها ،ولن تشارك في المواجهة بين
الواليات المتحدة األمريكية والصين.
ستواجه بقية الــدول العربية بضرورة
ح ـس ــم أم ــره ــا واالخـ ـتـ ـي ــار ب ـي ــن ال ـس ـيــئ
واألس ــوأ ،بـيــن الـمـشــاركــة فــي العقوبات
األمــريـكـيــة ضــد الـصـيــن أم ال .وأج ــازف
بــال ـقــول :ب ــأن مـعـظــم ال ـخ ـي ــارات ســوف
تحسم ،تحت الضغط ،لصالح الواليات
ال ـم ـت ـحــدة األم ــري ـك ـي ــة ،ع ـلــى ال ــرغ ــم مــن
ال ـخ ـس ــائ ــر االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـه ــائ ـل ــة ال ـتــي
س ـت ـع ــان ـي ـه ــا ه ـ ــذه ال ـ ـ ـ ــدول ،وحـ ـتـ ــى مــع
احتماالت فقدان االستقرار الداخلي.
ربـمــا ســوف ت ـحــاول الـصـيــن ج ـرّ بعض
الدول العربية ،خاصة عرب الخليج ،إلى
جانبها .ولكن إذا ما أخــذت هــذه الــدول
صف الواليات المتحدة األمريكية ،فمن
المحتمل حينها أن نــرى الصين تنضم
إلـ ــى ال ـص ــراع ــات اإلي ــران ـي ــة ال ـس ـعــوديــة
وغـ ـي ــره ــا مـ ــن الـ ـصـ ــراعـ ــات الـ ـت ــي تـضــم
م ـصــالــح ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األمــريـكـيــة
وحلفائها.

شؤون محلية
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ما زالت مشكلة عدم توفر بعض أصناف األدوية وفقدان بعضها اآلخر تتفاقم ،وما زال
تقاذف المسؤوليات يتسيد الموقف ،بين المعامل والمستودعات والصيدليات ووزارة
الصحة والحكومة ،فيما بقي المواطن هو الضحية الذي يدفع ضريبة هذه المشكلة على
حساب صحته ،ومن جيبه على حساب معيشته.

نوار الدمشقي
المشكلة التي تتكرر بين الحين واآلخــر ،وكل
مرة بسبب وذريعة ،زادت تداعياتها السلبية
ع ـلــى ال ـم ــرض ــى ،وخ ــاص ــة ال ــذي ــن ي ـعــانــون مــن
األم ـ ــراض ال ـمــزم ـنــة وال ـخ ـط ــرة ،وت ـب ــدو أكـبــر
بالنسبة للمرضى من األطفال وصغار السن.
مواقف ورؤى متباينة
المشكلة التي عانى منها المواطنون وما زالوا،
وص ـلــت لــوســائــل اإلعـ ــام ول ـمــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي ،وجرى رصدها من غالبية أوجهها
وجوانبها ،ومن خالل تفاعل الجهات المعنية
معها.
فـقــد نُـقــل عــن لـســان مــديــرة الـشــؤون الــدوائـيــة
في وزارة الصحة عبر بعض وسائل اإلعالم
قولها« :كانت هناك ضبابية بالرؤية في الفترة
السابقة ،ولـكــن المعامل اآلن متشجعة لتضخ
كل إنتاجها في السوق المحلية» ،مضيفة« :كل
صيدلية تغلق ألكثر من  3أيــام ستكون هناك
إجراءات بحقها ألنه ال يوجد أي دافع إلغالق
الصيدلية ومجرد اإلغالق هو احتكار».
وحــول التسعير أوضـحــت« :صــدر فــي تــاريــخ
 26آذار قـ ــرار بــاع ـت ـمــاد س ـعــر ال ـ ــدوالر 704
لـيــرة فـيـمــا كــان ســابـقـ ًا  438لـيــرة ،وعـلـيــه فــإن
ك ــل م ـع ـمــل ي ـس ـت ــورد م ــادت ــه األولـ ـي ــة ب ـعــد 26
آذار سـتـتــم تـســويــة سـعــريــة مـعــه بـمــا يـتــوافــق
مــع الـفــرق» ،ونــوهــت« :أن رفــع سعر األدويــة
سـيـكــون تــدريـجـيـ ًا وبنسبة مـتــوافـقــة مــع سعر
الصرف الذي تغير».
وق ـ ــد ورد ع ـل ــى ص ـف ـح ــة ال ـح ـك ــوم ــة ب ـت ــاري ــخ
 2020/6/4مــا يـلــي« :أق ــر اجـتـمــاع فــي رئــاســة
مـجـلــس ال ـ ــوزراء «خـ ــاص ب ــواق ــع الـصـنــاعــات
الــدوائـيــة» مجموعة مــن اإلج ــراءات واآللـيــات
ال ـم ــرن ــة ل ـض ـم ــان اسـ ـتـ ـم ــرار هـ ــذه ال ـص ـنــاعــات

وتأمين مستلزماتها ،بــدء ًا مــن أولــويــة تمويل
الـمـسـتــوردات عــن طــريــق الـمـصــرف الـمــركــزي
ل ـل ـمــواد األول ـي ــة ال ــازم ــة لـلـصـنــاعــات الــدوائ ـيــة
بــأس ـعــار تـفـضـيـلـيــة تـبـلــغ  /700/ل ـيــرة ســوريــة
ل ـلــدوالر لـتــأمـيــن كــامــل حــاجــة الـســوق المحلية
من جميع األصناف».
في المقابل ،فقد نقل عن بعض أصحاب معامل
األدويـ ـ ــة أن« :ال ـص ـنــاعــة ال ــدوائ ـي ــة ال ـســوريــة
أصـبـحــت فــي خ ـطــر» ،وب ــأن« :ال ـ ــوزارة كــانــت
ت ـس ـعــر ع ـلــى أسـ ــاس س ـعــر ال ـ ــدوالر الــرس ـمــي
والـ ـي ــوم ت ـس ـعــر ع ـلــى س ـعــر  ٧٠٥ل ـي ــرة بـيـنـمــا
ن ـش ـتــري كــأص ـحــاب م ـعــامــل م ــوادن ــا م ــع كــافــة
الـمـسـتـلــزمــات عـلــى أســاس الـسـعــر فــي الـســوق
وأك ـثــر ،بــاإلضــافــة الــى ارت ـفــاع الــزيــوت وقطع
الـصـيــانــة وغـيــر ذل ــك» ،وب ــأن« :الـعـمــوالت من
شــركــات الـصــرافــة ت ـجــاوزت  ،%٥٠إن وافـقــوا
عـلــى ال ـت ـحــويــل ،ولـلـبـعــض تـجــربــة سـيـئــة جــد ًا
في هذا المجال ،مع العلم أنه ال توجد إمكانية
لـلـتـحــويــل حــالـيـ ًا بـسـبــب الـعـقــوبــات ،وبــالـتــالــي،
م ـج ـب ــرون ع ـلــى الـ ـش ــراء م ــن ال ـس ــوق لـتــأمـيــن
ج ـم ـيــع ال ـم ـس ـت ـلــزمــات م ــن ك ــرت ــون ون ـش ــرات
وألمنيوم و pvcوكحول وسوائل وسواغات
وعبوات زجاجية وبالستيكية وغيرها».
مشاهدات ووقائع
م ـشــاهــد ال ـص ـيــدل ـيــات ال ـم ـغ ـل ـقــة كـ ــان اع ـت ـيــادي ـ ًا
خــال األسـبــوع الـمــاضــي ،كذلك طغيان مشهد
الفراغ على الرفوف والكونتوارات وواجهات
الـعــرض داخــل غالبية الـصـيــدلـيــات المفتوحة،
واألكثر من هذا وذاك هو :اعتياد سماع عبارة
«واهلل ما فــي» ،أو عبارة «واهلل ما عاد أجانا
مـنــو» ،أو عـبــارة «هــأ خـلــص» ،أو وبأحسن
األح ــوال عـبــارة «عـنــدي علبة وح ــدة» ،وذلــك
عند السؤال عن الكثير من األدوية ،مهما كانت

واقع شح الدواء
وارتفاع سعره
ينذر بوضع كارثي
بالنسبة للمواطنين
وهو مؤهل لمزيد
من التفاقم الذي
سيدفع ضريبته
بالنتيجة هم
المرضى

نوعيتها ودرجة أهميتها وضرورتها.
بـعــض الـمــواطـنـيــن اض ـط ــروا لـلـقـيــام بـجــوالت
مكوكية على عدد كبير من الصيدليات من أجل
الـحـصــول عـلــى دواء مـعـيــن ،بــالـمـقــابــل ،جــرى
التعامل مع األدوية من قبل بعض المواطنين
ك ـغ ـي ــره ــا مـ ــن الـ ـسـ ـل ــع ،ح ـي ــث حـ ـ ــاول بـعـضـهــم
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ك ـم ـيــات إض ــاف ـي ــة م ــن بـعـضـهــا
خشية فقدانها أو ارتفاع سعرها الحق ًا! ،كذلك
لجأ بعض الـصـيــادلــة إلــى تقنين وتــرشـيــد بيع
بـعــض األدويـ ــة لـلـمــواطـنـيــن بـحـســب الـكـمـيــات
الـمـتــوفــرة لــديـهــم مــن أجــل فـســح الـمـجــال أمــام
أكبر عدد منهم لالستفادة من هذه الكمية.
األك ـثــر طـغـيــانـ ًا مــن كــل مــا سـبــق ه ــو :ارت ـفــاع
أسعار األدويــة ،بحال توفرها ،بنسب كبيرة،
وت ـفــاوت الـسـعــر بـيــن صـيــدلـيــة وأخ ــرى لنفس
الــدواء فــي بعض األحـيــان ،مــع تــزايــد حظوظ
األدويــة المهربة التي راج سوقها بشكل أكبر

مما سبق ،طبع ًا مع هامش سعري أعلى ،ومع
الكثير من المنيّة أيض ًا.
الحلول الورقية والجذرية
خـتــامـ ًا ،وبـكــل اخـتـصــار يـمـكــن ال ـقــول :إن واقــع
شح الدواء وارتفاع سعره ينذر بوضع كارثي
بــالـنـسـبــة لـلـمــواطـنـيــن ،وه ــو مــؤهــل لـمــزيــد من
ال ـت ـفــاقــم الـ ــذي س ـيــدفــع ضــريـبـتــه بــالـنـتـيـجــة هــم
المرضى ،وخاصة الذين يعانون من األمراض
المزمنة والخطيرة ،الذين بدأوا عملي ًا بمواجهة
خـيــار ال ـمــوت ،فــي ظــل تــراجــع ف ــرص الـحـيــاة،
سواء بسبب تردي الوضع المعيشي ،أو بسبب
نقص األدوية وشحها وارتفاع أسعارها.
ف ـهــل سـتـسـتـمــر ال ـح ـكــومــة وال ـج ـه ــات الـمـعـنـيــة
تتعامل مع هذه الكارثة ورقي ًا ،وعبر التهرب
من المسؤوليات وتجييرها ،بعيد ًا عن الحلول
العملية الجذرية؟.

الغاز بموجب البطاقة الذكية استنفذ مرحلة التجريب
دخلنا فصل الصيف ،الذي
يترافق عادة بانخفاض
معدالت استهالك مادة
الغاز ،ومع ذلك ما زالت
مشكلة مواعيد تسليم
المادة متباينة وغير
ثابتة ،وما زالت السوق
السوداء مستعرة.

ǧسوسن عجيب

ن ـس ــي الـ ـم ــواطـ ـن ــون الـ ــوعـ ــود الـ ـت ــي ت ـحــدثــت
ســابـقـ ًا عــن فـتــرة  23يــومـ ًا بـيــن مــوعــد اسـتــام
األسـ ـط ــوان ــة والـ ـت ــي ت ـل ـي ـهــا ،ف ـق ــد وصـ ــل دور
االنـتـظــار خــال فـصــل الـشـتــاء إلــى أكـثــر مــن 3
أشهر في بعض األحيان.
الذكاء لم يحد من السوق السوداء
التسليم الــذي أصـبــح عبر الــرســائــل المرتبطة
بــالـبـطــاقــة الــذك ـيــة ،وبـحـســب مــراكــز االس ـتــام،
وأع ــداد المسجلين فــي كــل منها ،خفف بشكل
كبير مــن الناحية العملية مــن االزدح ــام الــذي
كــان ســائــد ًا مــن أجــل الـحـصــول عـلــى أسـطــوانــة
ال ـغ ــاز ،فــي ال ـع ــراء وت ـحــت حــر الـصـيــف وبــرد
الشتاء ،لكنه لم يحل المشكلة المتمثلة بالحاجة
لهذه المادة.
فـمــواعـيــد الـتـسـلـيــم بـيــن األس ـطــوانــة واألخ ــرى
وال ـ ـتـ ــي ت ـ ـج ـ ــاوزت  60يـ ــوم ـ ـ ًا ووص ـ ـلـ ــت فــي
بـعــض األح ـيــان إل ــى  75يــوم ـ ًا بـحـســب بعض
المواطنين ،كانت طويلة على مستوى تلبية
حاجات استهالك الكثير من األسر ،األمر الذي
اض ـطــر ه ــؤالء ل ـل ـجــوء إل ــى ال ـس ــوق ال ـس ــوداء
الـتــي اسـتـمــرت بعملها بــرغــم كــل الـحــديــث عن
الـضـبــط والــرقــابــة عـبــر ال ــذك ــاء ،ووص ــل سعر

أسطوانة الغاز في بعض المناطق إلى  30ألف
ليرة خالل فصل الشتاء استغال ًال وفساد ًا.
سرقة لتعبئة الغازات الصغيرة
مالحظات المواطنين وانتقاداتهم لم تقف عند
حدود تباين مواعيد استالم األسطوانات من
قـبــل الـمــواطـنـيــن بـيــن م ــوزع وآخ ــر فــي نفس
الـمـنـطـقــة ،أو فــي نـفــس الـمــديـنــة ،وع ــدم ثـبــات
هذه المواعيد فقط.
ففي الكثير من األحيان تبيت السيارات بعهدة
ال ـم ــوزع ـي ــن ومـ ــا زال ف ـي ـهــا أسـ ـط ــوان ــات غـيــر
مـسـلـمــة ،وك ــأن هـنــاك خـلـ ًا بــالــرســائــل النصية
المرسلة للمواطنين من أجل االستالم ،وخالل
فترة التبييت تلك يقوم الموزع بتفريغ كميات
م ــن هـ ــذه األسـ ـطـ ــوانـ ــات ف ــي غـ ـ ــازات ال ـط ـبــخ
ال ـص ـغ ـيــرة ال ـم ـح ـمــولــة ال ـت ــي ي ـت ـقــاضــى ل ـقــاءهــا
مـبــالــغ خـيــالـيــة ،وعـنــد اس ـتــام األس ـطــوانــة من
أصحابها يظهر لهم أن وزنها أقل من المعتاد،
لـكــن ال حـيـلــة لـهــم فــي ظــل االض ـطــرار لـلـمــادة،
فجل ما يمكن
وعدم الثقة بجدوى الشكاوىّ ،
أن يصار إليه بموجب الشكوى هو استبدال
األسـطــوانــة الـنــاقـصــة بـغـيــرهــا ،والـتــي ال تكون
بــأفـضــل ح ــال مـنـهــا عـلــى مـسـتــوى الـ ــوزن ،مع
االض ـطــرار لتغيير المعتمد ال ـمــوزع هــربـ ًا من
فرصة انتقام قد يلجأ لها مقابل الشكوى.

ب ــاإلض ــاف ــة ل ـمــا س ـب ــق ،م ــا زالـ ــت ه ـن ــاك بـعــض
األسطوانات موجودة في التداول والتوزيع
وه ــي غـيــر صــالـحــة مــن الـنــاحـيــة الـفـنـيــة ،ومــن
ناحية األمان ،فالمشاكل المرتبطة بالصمامات
مــا زال ــت م ــوج ــودة فــي بـعــض األس ـطــوانــات،
وك ــذل ــك ت ـهــالــك ب ـع ـض ـهــا ،وه ـ ــذه وت ـل ــك تـعـتـبــر
م ـص ــدر خ ـطــر ع ـلــى ال ـمــواط ـن ـيــن ف ــي ال ـم ـنــازل
وخالل عمليات التوزيع واالستالم والنقل.
بعد التجربة نحو االستقرار
ب ـعــد مـ ــرور ع ــدة أش ـه ــر ع ـلــى تـطـبـيــق تــوزيــع
أسطوانات الغاز عبر البطاقة الذكية ،واالنتهاء
افتراض ًا من كونها ما زالت تجربة ،ومع التأكيد
على أهمية وضــرورة االهتمام باألسطوانات

نــاحـيــة الـمــواصـفــات الفنية وال ـجــودة وعــوامــل
األمان ،نتساءل مع المواطنين:
أم ــا آن األوان الس ـت ـقــرار آل ـيــات ال ـتــوزيــع مع
تـكــريــس مـبــدأ الـعــدالــة فـيــه بـيــن م ــوزع وآخــر،
وبين منطقة وأخرى ،وفيما بين المدن؟
واأله ـ ــم ،أم ــا آن م ـعــرفــة ح ــاج ــات االس ـت ـهــاك
الـفـعـلــي لــأســر فــي كــل منطقة ومــديـنــة ليصار
إلـ ــى ت ـحــديــد ح ــد زم ـن ــي أع ـل ــى دون ت ـج ــاوز،
وبــال ـحــد األدنـ ــى ي ـكــون ع ـلــى ش ـكــل أس ـطــوانــة
شهري ًا لكل أسرة؟
هل من الصعوبة فع ًال ضبط السوق السوداء
ومـنـعـهــا ،والـمـحــاسـبــة الـجــديــة لـلـقــائـمـيــن عليها
والمستفيدين منها ،منع ًا من االستغالل؟
برسم وزارة النفط -شركة محروقات.
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القول بأن المرحلة اليوم تم ّثل حالة قطع مع  500عام من
عمر البشرية في عصرها الرأسمالي ،يعني أن نوعية االنتقال
عميقة وحادة ،وال ترتبط فقط بالـ 500عام الرأسماليات
تشكل قطعاً مع التاريخ البشري كّله في مرحلة
األخيرة .إنها ّ
انقسام المجتمع إلى طبقات متصارعة .وهذا له دالالته
على مستوى الصراع الفكري .فالقضايا التاريخية الفلسفية
واالجتماعية السابقة كّلها مطروحة على طاولة الحل،
وبالتالي :الصراع .هل لنا إذًا أن نتصور مدى وزن هذا المستوى
من الصراع ،ومدى ضرورة خوضه؟ وهذه األفكار تشكل اليوم
مادة الهجوم الرأسمالي على االحتماالت القادمة ،وأهمها:
االشتراكية والشيوعية توقفان التطور ،فيسود الجمود!
ǧمحمد المعوش

القطع التاريخي والقضايا األوضح
هـ ـ ــذا الـ ـقـ ـط ــع الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ع ـ ـبّـ ــرت ع ـنــه
الـمــاركـسـيــة بـشـكــل واض ــح عـنــدمــا قــالــت:
إن الطبقة العاملة (كتعبير عن االتجاه
األكثر ثورية في المجتمع) عندما تحرر
نفسها ،سـتـحــرر المجتمع بأكمله وهــي
بــذلــك ستنفي نفسها كـطـبـقــة ،وتـتـجــاوز
الـمـجـتـمــع الـطـبـقــي ك ـكــل .وال ـي ــوم ،وفــي
ظــل الـتـهــديــد الــوجــودي لـلـبـشــريــة كـكــل،
ت ــوس ـع ــت الـ ـق ــاع ــدة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة لـلـخــط
ال ـ ـ ـث ـ ـ ــوري .وبـ ـسـ ـبـ ــب ت ـ ـطـ ــور الـ ـعـ ـق ــود
الماضية ،والذي استغلت به الرأسمالية
هــوام ـش ـهــا ال ـتــاري ـخ ـيــة ،وم ـن ـهــا :هــامــش
ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ،ظ ـه ــرت ك ــل ال ـق ـضــايــا ال ـتــي
كــانــت فــي الـمــرحـلــة الـثــوريــة األول ــى في
الـقــرن الـمــاضــي كـقـضــايــا نـظــريــة .وبــاتــت
الـيــوم مسائل مطروحة عملي ًا .وكونها
ك ــذل ــك ،صـ ــار م ــن ال ـ ـضـ ــروري اإلج ــاب ــة
ع ـن ـهــا ك ــذل ــك ع ـم ـل ـي ـ ًا ،ول ـك ــن قـبـلـهــا يـجــب
ال ـتــأس ـيــس ل ـهــا ن ـظ ــري ـ ًا ،فــاالن ـت ـصــار فــي
معركة االنتقال يتطلب الهيمنة الفكرية
لـلـخــط ال ـبــديــل ب ــال ـض ــرورة .ه ـكــذا شــدد
غ ــرامـ ـش ــي .وال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة تـ ـ ــدرك ذل ــك
أيـضـ ًا ،ولـهــذا فهي تستدعي كــل عتادها
النظري والفلسفي ،القائم تحديد ًا على
تـ ــراث ال ـف ـكــر ال ـم ـثــالــي وال ــرج ـع ــي .وهــا
ه ــي تـعـلــن ع ـبــر رم ــوزه ــا الـمـصـطـنـعـيــن،
وأب ــرزه ــم عــالـمـيــا ال ـيــوم« ،الـفـيـلـســوف»
ي ــوف ــال ن ـ ــواه ه ـ ــراري ص ــاح ــب ال ـهــويــة
«اإلسرائيلية» الذي تباع كتبه بماليين
ال ـن ـســخ عــال ـم ـي ـ ًا ،م ـتــرج ـمــة إل ــى مـخـتـلــف
اللغات ،والــذي يتلقفه أيض ًا تيار واسع
مــن جـيــل ال ـي ـســار .ف ـهــراري بــذاتــه أعـلــن
أن كــل الـقـضــايــا الـفـلـسـفـيــة تـطــرح الـيــوم
لـلـحــل أم ــام الـبـشــريــة ،وهــا هــو يتصدى
ل ــإج ــاب ــة ع ــن ب ـع ـض ـهــا ،ط ـب ـعــا ف ــي قـصــد
تشويهها ،ومنها :فكرة الرفض المسبق
الح ـت ـم ــاالت ظ ـه ــور «دول ش ـمــول ـيــة»
ب ـعــد ت ــراج ــع ال ـ ــدول الـ ـم ــأزوم ــة ال ـي ــوم،
وقصده دول بمالمح اشتراكية ،ومنها
أيـ ـضـ ـ ًا :ف ـك ــرة الـ ـس ــؤال ال ـف ـل ـس ـفــي حــول
معنى الحياة وجــدواهــا(.مــراجـعــة مــواد
قاسيون :الرأسمالية المرعوبة تشاركنا
التحليل مــرغـمــة ،ولـكــن! و :الـهـجــوم ثم
الهجوم ،ضد بقايا النظام الذي يموت).
تهمة «توقف التطور»
مــن ه ــذه األف ـك ــار ال ـمــروجــة ال ـتــي تـعــود
اليوم إلــى الواجهة ،هي أن االشتراكية
والشيوعية كأنظمة اجتماعية ،ترسيان
واق ـعــا يـبـعــث عـلــى ال ــرض ــا ،ومـنـهــا ينبع
أن البشرية لــن يـعــود لها غــايــة للحياة،
وب ــال ـت ــال ــي س ـي ـتــوقــف ال ـت ـط ــور وال ـع ـمــل
والـ ـتـ ـق ــدم ال ـت ــاري ـخ ـي ـي ــن .ه ـ ــذه ال ـف ـك ــرة
م ـط ــروح ــة ع ـم ـل ـي ـ ًا الـ ـيـ ــوم ،ف ـم ــع ان ـه ـيــار
الـنـمــط الـحــالــي ،الـقــائــم عـلــى االسـتـهــاك
والـعـمــل الـمــأجــور ،مــا هــو النمط البديل

الــذي سيعيش فـيــه اإلن ـســان ،وسيبقى
مــولــد ًا للمعاني الــوجــوديــة الـقــادرة على
تشكيل دافعية التقدم والتطور؟
ل ـن ـع ــال ــج ه ـ ــذه الـ ـفـ ـك ــرة ل ـي ــس مـ ــن ب ــاب
أن :الــرأسـمــالـيــة نـفـسـهــا ال ـيــوم أصبحت
عــائـقـ ًا أمــام الـتـطــور ألنـهــا تـعــزل الـثــروة
وأدواتـ ـ ـه ـ ــا وخ ـ ــط الـ ـتـ ـط ــور الـ ـعـ ــام عــن
األغلبية الساحقة مــن الـبـشــريــة ،بــل من
ب ــاب الـمـعــالـجــة اإلي ـجــاب ـيــة وال ـتــي م ـرّت
ع ـل ـي ـهــا ال ـم ــارك ـس ـي ــة ف ــي غ ـي ــر م ـنــاس ـبــة.
ولكن مــن الـضــروري تعميقها وخــوض
المعركة على أســاسـهــا ضــد هــذه الفكرة
الخادعة القائلة بتوقف دافعية اإلنسان
ع ـن ــد ت ـح ـق ـيــق ق ــاع ــدة ع ــادل ــة ومــرض ـيــة
لإلنسان.
صراع مزدوج
يقول مــاركــس :إن اإلنـســان ال يخوض
ف ـقــط ص ــراعـ ـ ًا م ــع ال ـن ـظ ــام االج ـت ـمــاعــي
القائم ،بل مع الطبيعة أيضا .ماذا يعني
هــذا؟ إنــه يعني أن بناء نظام اجتماعي
ع ــادل وإنـســانــي عـلــى قــاعــدة التخطيط
ال ـج ـمــاعــي والـمـلـكـيــة الـجـمــاعـيــة لـلـثــروة
سيفتح الباب واسع ًا لحل القضايا التي
ال زالــت البشرية تطرقها مــن بعيد ،أال
وهي تطويع الطبيعة لصالحها بالمعنى
الـ ـتـ ــاريـ ـخـ ــي .وهـ ـ ــذا ي ـن ـق ـس ــم إل ـ ــى ع ــدة
م ـس ـتــويــات .ال ـم ـس ـتــوى األول :مـبــاشــر
وهــو الـسـيـطــرة عـلــى بـيـئــة الـعـيــش ومــا
يعنيه ذلك من إنتاج للموارد وتجددها
والـ ـحـ ـم ــاي ــة مـ ــن الـ ـ ـكـ ـ ــوارث ال ـط ـب ـي ـع ـيــة
الكبرى كالزالزل واألعاصير والبراكين
وغـيــرهــا مــن األخ ـطــار الـكــونـيــة الـقــريـبــة
م ــن ك ــوي ـك ـب ــات وتـ ـبـ ــدالت ف ــي ظ ــروف
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـش ـم ـس ـيــة ال ـكــوك ـب ـيــة ال ـتــي
نحن فيها ...ومن المستويات األخرى:
الـسـيـطــرة عـلــى مـســألــة الـسـيـطــرة على
تجدد الخاليا البشرية ،المرتبط مباشرة
بإطالة أمد الحياة .فالجسم البشري هو
جزء من الطبيعة التي ينبغي السيطرة
عليها ،وعلى أمراضه وما قد يصيبه من
خـلــل .ومــن الـمـسـتــويــات غـيــر المباشرة
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للسيطرة على الطبيعة مرتبط بجانب
ح ـي ــات ــي ومـ ـعـ ـنـ ــوي ،أال وه ـ ــو ت ــوس ــع
اإلن ـس ــان فــي ال ـك ــون .تــوسـيــع اكـتـشــافــه
له ،واالستيطان على الكواكب األخرى.
هــذا بــدأنــا نــرى مــامـحــه األول ــى ،ولـكــن
فـ ــي ظـ ــل ال ـن ـظ ــام ال ــرأسـ ـم ــال ــي ،ال زال
خاضع ًا ألهــداف هــذا الـنـظــام ،العسكرية
أو الربحية.
ف ــي ت ـلــك ال ـمــرح ـلــة إذ ًا سـيـنـفـتــح عـصــر
ال ـع ـلــوم ،الـ ــذي ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن قــدراتــه
الـتــي ظـهــرت فــي الـمــرحـلــة الــرأسـمــالـيــة،
فال زال خاضع ًا لحدود عالقات النظام
الرأسمالي وغاياته.
نجد بعض ًا مما سبق فــي مقدمة كتاب:
ثــورة «مــاو» الثقافية ،للروائي العالمي
الـمــاركـســي ألـبــرتــو مــوراف ـيــا فــي حــديـثــه
عن الـضــروري والكمالي ،والتحول من
حضارة االستهالك و«إفــراز الفضالت»
ع ـل ــى م ـخ ـت ـلــف أش ـك ــال ـه ــا ،إلـ ــى ح ـض ــارة
نوعية أقل «انتفاخ ًا» و«تنتقل من حالة
اإلف ــراط الــراهـنــة إلــى أبـعــاد جــوهــريــة»،
حـيــث الـتـكـنـيــك «يـمـكـنــه ت ـمــام ـ ًا أن يغير
اتـ ـج ــاه ــه غ ـ ـ ــد ًا ،ف ـي ـس ـيــر ن ـح ــو االل ـت ـق ــاء
ب ــاح ـت ـي ــاج ــات ال ـم ـج ـم ــوع ــات اإلن ـســان ـيــة
ال ـن ــادرة ،ال ـف ـق ـيــرة ».ب ــدل الـتـقــائــه الـيــوم
بـحــاجــات االس ـت ـهــاك .ويـقـصــد مــورافـيــا
بالمجموعات الـفـقـيــرة ،تلك الـتــي تنتقل
مــن حــالــة الـكـمــالـيــات «ومـظــاهــر الـثــراء»
إلـ ــى ح ــال ــة «ال ـ ـض ـ ــرورة» وال ـع ــاق ــة مــع
العالم انطالق ًا من الحاجات الموضوعية،
ال الـحــاجــة الــوهـمـيــة الـمـخـلــوقــة مــن قبل
آلة صناعة االستهالك والخضوع ألسْر
األشياء ال عمليات إنتاج الحياة.
الحاجات المتطورة
ان ـف ـتــاح ع ـصــر ال ـع ـلــوم ب ـغــايــة الـسـيـطــرة
على الطبيعة ،الخاصة (جسم اإلنسان)
واألوس ــع (الـمـحـيــط ال ـكــون) ،هــي بحد
ذاتها ليست خيار ًا إرادي ًا .إنها نابعة من
تـطــور الـحــاجــات الـمــوضــوعـيــة لــإنـســان
بعد تخطيه حياة القلة أو ًال ،وثاني ًا :عبر
تـحـقـيـقــه الـفـعـلــي لــإم ـكــان ال ــذي تــأســس

في مرحلة الليبرالية ،أي :ظهور الذات
اإلنسانية على مسرح التاريخ من باب
القوى المقهورة .تلك الــذات وحاجاتها
للتحقق واالعتراف ،ال من خالل القالب
الليبرالي االستهالكي الفرداني ،بل من
ال ـب ــاب االج ـت ـمــاعــي ح ـيــث تـحـقــق ال ـفــرد
واالعـتــراف به نابع من دوره الحقيقي
المرتبط بمصير المجتمع ككل ،أي من
مــوق ـعــه ف ــي ت ـطــور الـمـجـتـمــع واإلن ـت ــاج
الحقيقي للحياة والتقدم.
نـحــن ال نـعـلــم بــالـتـحــديــد ات ـجــاه الـتـطــور
بـ ـشـ ـك ــل مـ ـسـ ـبـ ــق ،ول ـ ـك ـ ــن ب ـ ــال ـ ـع ـ ــام ،إن
هـ ــذا ال ـت ـط ــور ف ــي ال ـح ــاج ــات س ـيــوســع
ب ــالـ ـض ــرورة أفـ ــق ال ـف ـض ــول اإلن ـس ــان ــي،
ورغ ـب ـت ــه بــال ـم ـعــرفــة وت ــوس ـي ــع اآلف ـ ــاق.
ف ــال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ال ـ ــواق ـ ــع وال ـم ـح ـي ــط
نـ ــاب ـ ـعـ ــة وال ش ـ ــك م ـ ــن ح ـ ــاج ـ ــة ال ـ ـفـ ــرد
لـتـحـقـيــق وجـ ــوده .نــاهـيــك عـمــا سيظهر
مـ ـ ــن إش ـ ـ ـك ـ ـ ــاالت جـ ـ ــديـ ـ ــدة فـ ـ ــي سـ ـي ــاق
الـتـطــور الـجــديــد ،والـتــي سيتتطلب ح ًال
بــالـضــرورة .الـحــاجــات إذ ًا مـتـطــورة مع
التطور االجتماعي ،وإرضــاء لمستوى
س ـيــزيــح ال ـم ـكــان ل ـظ ـهــور أخـ ــرى ،رب ـط ـ ًا
بقاعدة أساسية ،أن ضعف اإلنسان أمام
الكون ،وخضوعه لقانون فنائه الفردي
وال ـج ـمــاعــي ،يــؤســس لــدافـعـيــة تــاريـخـيــة
غير قابلة للتوقف.
ضد مقولة اإلنسان «الدودة»
ب ـ ــال ـ ـع ـ ــودة إل ـ ـ ــى م ـ ــورافـ ـ ـي ـ ــا ،اإلن ـ ـس ـ ــان
االسـتـهــاكــي ال وج ــود لـنـفــس مستقلة
لــه .إنــه «أم ـعــاء» حـســب تـعـبـيــره« .هــذه
األج ـ ـس ـ ــام ال ت ـف ـع ــل ش ـي ـئ ـ ًا س ـ ــوى أن
تـبـتـلــع وتـهـضــم ثــم تـلـفــظ» كــل بـضــاعــة،
ث ـقــافــة كــانــت أم ث ـيــاب ـ ًا أم بـقـيــة األش ـيــاء
«الكمالية» .إنه كالـ«دودة».
لهذا فإن اإلنسان بهذا المعنى سيتوقف
ت ـ ـط ـ ــوره إذا م ـ ــا حـ ـص ــل عـ ـل ــى أشـ ـي ــاء
استهالكه بوفرة .ولكن اإلنسان الفعلي
يسعى لكي يكون لوجوده معنى .وهنا
يظهر أن التطور اإلنـســانــي لــن يتوقف
مع االشتراكية ،بل سيبتدأ معها.
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أمريكا :ال سالم دون عدالة

«إذا عطس األبيض مرض األسود باإلنفلونزا» ،قول شائع
في الواليات المتحدة .رأينا ذلك في كل األزمات االقتصادية
االجتماعية التي يعاني فيها العمال األمريكيون عموماً ،لكن
أكثر من يشعر بوخزها هم األمريكيون األفارقة .مجددًا ،وبعد
مرور أكثر من عشر سنوات على األزمة االقتصادية المالية،
تنفجر األزمة من جديد .لم يتعاف المجتمع األمريكي من
األزمة السابقة إلى اآلن ،والتي ما زالت تتحمل أوزارها الفئات
الوسطى والطبقات العاملة بعد أن تم ضخ األموال إلنقاذ وول
ستريت والمصارف والشركات الكبرى ،كما يحدث اآلن ،على
حساب العمال األمريكيين الذين تركوا لمصيرهم بالبحث عن
أكثر من عمل وتخفيض مستوى معيشتهم وخسارتهم لكثير
من الضمانات االجتماعية.

ǧحسين علي -بوسطن

خـ ـ ــال األسـ ــاب ـ ـيـ ــع األح ـ ـ ــد عـ ـش ــر ال ـت ــي
م ـضــت ،ب ـلــغ ع ــدد ال ـعــاط ـل ـيــن ع ــن الـعـمــل
رسـمـيـ ًا  42,6مـلـيــون ،وقــد تـصــل نسبة
العاطلين إلى  %25خالل أسبوع ،وهي
بـيــن ال ـســود األمــريـكـيـيــن ضـعــف مــا هي
عليه بين البيض .كــانــت معاناة السود
فــي كــل ذل ــك مـضــاعـفــة ألن ـهــم هــم الـقـســم
األك ـث ــر تـهـمـيـشـ َا اق ـت ـصــادي ـ ًا واج ـت ـمــاع ـي ـ ًا
في المجتمع األمريكي .لم يتغير شيء
عـنــدمــا وص ــل رئ ـيــس أس ــود إل ــى الـبـيــت
األبـ ـيـ ــض وال ـ ـ ــذي ق ـ ــال ع ـن ــه ال ـم ـنــاضــل
الـمــدنــي ال ـقــس جـيـســي جــاك ـســون« :إن
ال ــرئـ ـي ــس أوبـ ــامـ ــا ي ـن ـظ ــر ب ــدونـ ـي ــة إل ــى
الـســود» .لــم يكن أوبــامــا أســود إال بقدر
مــا هــو الــرئـيــس الـحــالــي تــرامــب أســود؛
وإنـمــا ِج ــي َء بــه لتنفيذ رغـبــات المج ّمَع
األم ــري ـك ــي ال ـع ـس ـكــري ،وس ـل ـطــة أثــريــاء
الـمــال الــذيــن يـمـلـكــون  %90مــن الـثــروة.
رأي ـنــا ذل ــك الـتـمـيـيــز الـطـبـقــي الـعـنـصــري
مؤخر ًا في أزمــة وبــاء كوفيد 19-حيث
مـعــدالت الـمــوت بـيــن الـســود تبلغ أكثر
مــن معدالتها بين البيض بثالث مــرات
بـسـبــب ال ـحــرمــان االجـتـمــاعــي وظ ــروف
الرعاية الصحية السيئة في نظام يحتل

الترتيب  37عالمي ًا في الصحة والتعليم،
وترتيب  57فــي حرية الصحافة ،حيث
يسيطر على  %90من اإلعالم  6شركات
احـتـكــاريــة مملوكة مــن قبل مليارديرين
ي ـت ـح ـك ـمــون ف ــي االق ـت ـص ــاد وال ـس ـيــاســة
والــرأي العام في نظام بنوه على مبدأ
فرق تسد ،هم ونحن.
ما يجري اآلن في بوسطن ونيويورك
فـ ــي الـ ـس ــاح ــل الـ ـش ــرق ــي ،وص ـ ـ ــو ًال إل ــى
سـيــاتــل ول ــوس أنـجـلــوس فــي الـســاحــل
الـ ـغ ــرب ــي ،فـ ــي أت ــان ـت ــا ونـ ـي ــو أورل ـي ـن ــز
وش ـي ـكــاغــو وأوس ـت ـي ــن ش ـم ــا ًال وج ـنــوب ـ ًا
وفــي مـئــات الـمــدن األمــريـكـيــة فــي طــول
ال ـب ــاد وعــرض ـهــا ،ه ــي اح ـت ـجــاجــات فــي
جــوهــرهــا اجـتـمــاعـيــة اق ـت ـصــاديــة ،يـقــوم
بها األمريكيون سود ًا وبيض ًا يطالبون
بالعدالة االجتماعية ويقفون ضد التمييز
الـعـنـصــري ،وضــد الظلم الـمــركــب الــواقــع
على مجتمعات السود األمريكيين.
مثقل بالتمييز
تاريخ ٌ
تــاريـخٌ طــويــل مــن الـعـنــف والتمييز ضد
السود لم تفعل الحكومة األمريكية شيئ ًا
إال أنها غيرت أشكال القمع واالستغالل.
ف ــي أواخـ ــر آب م ــن ع ــام  1619وصـلــت
سفينة القرصنة اإلنكليزية White Lion
إل ــى ج ـي ـم ـس ـتــاون ف ــي واليـ ــة فــرجـيـنـيــا،
محملة بأول دفعة من األسرى األفارقة.
كــان هــؤالء أوائــل العبيد مــن بين آالف
ال ــرج ــال وال ـن ـس ــاء واألطـ ـف ــال ال ــذي ــن تــم
اخـتـطــافـهــم م ــن أفــري ـق ـيــا خ ــال الـقــرنـيــن
ال ـســابــع وال ـث ــام ــن ع ـشــر .ك ــان ــوا يـقـعــون
فــي شـبـكــات صـيــد ويُـنـقـلــون عـلــى ظهر
سفن خاصة تجهزها الحكومة األمريكية
حـيــث يـكــدســون ف ــوق بـعـضـهــم الـبـعــض،
ي ـصــرخــون مـقـيــديــن فــي عـنــابــر مـظـلـمــة،
يمرضون ويتعفنون ويموت من يموت
مـنـهــم لـيـســاق الـبــاقــون إلــى مـنـصــات في
سوق النخاسة ليتم بيعهم واستغاللهم
كعبيد فــي العمل فــي الـمــزارع والحقول
كمزارع الدخان وحقول القطن.
«كــل الـبـشــر خُـلِـقــوا مـتـســاويــن» ،عـبــارة

خالل األسابيع
األحد عشر
التي مضت بلغ
عدد العاطلين
عن العمل
رسمياً 42,6
مليون وقد
تصل نسبة
العاطلين إلى
 %25خالل
أسبوع

هــي ج ــزء مــن وثـيـقــة إع ــان االسـتـقــال
صــاغـهــا ع ــام  1776تــومــاس جـفــرســون
ثــالــث رئ ـيــس ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة ومــن
أك ـب ــر ال ـم ــزارع ـي ــن ف ــي فــرج ـي ـن ـيــا ومــالــك
ألك ـث ــر م ــن  600م ــن ال ـع ـب ـيــد األف ــارق ــة.
بــالـطـبــع لــم تـشـمــل هــذه الـعـبــارة الــرقـيــق
كــونـهــم أدن ــى مــن مـنــزلــة الـبـشــر كـمــا لم
تشملهم حـقــوق الـمــواطـنــة الـكــامـلــة التي
يـطــالـبــون بـهــا اآلن ،والـتــي نـصــت عليها
القوانين بشكل نظري.
م ــع ن ـهــايــة ال ـ ــرق رس ـم ـي ـ ًا ف ــي مـنـتـصــف
ستينيات القرن الثامن عشر ،بدأ نضال
األمريكيين السود الطويل في مواجهة
ن ـظــام فـصــل عـنـصــري وح ـشــي ارتُـكـبــت
ف ـيــه أب ـش ــع أن ـ ــواع ال ـت ـفــرقــة ال ـع ـن ـصــريــة
وال ـ ـح ـ ــرم ـ ــان والـ ـتـ ـهـ ـمـ ـي ــش والـ ـجـ ــرائـ ــم
واإله ــان ــات ض ــده ــم .وم ــا مـقـتــل ج ــورج
ف ـل ــوي ــد إال شـ ـ ــرارة أط ـل ـق ــت االح ـت ـق ــان
ال ـم ـتــراكــم ف ــي الـ ـش ــارع األم ــري ـك ــي .كـمــا
كــانــت ال ـشــرارة الـتــي أطلقتها المناضلة
روزا بــاركــس فــي عــام  1955فــي مدينة
مونتوميري عاصمة والية أالباما في 1
كانون األول عام  1955عندما رفضت أن
تعطي مقعدها في الباص لرجل أبيض
كـمــا تقتضي قــوانـيــن الـفـصــل العنصري،
مما دفع مجتمعات السود بقيادة مارتن
لوثر كينغ( ،قــاد حركة النضال المدني
ح ـت ــى اغ ـت ـي ــال ــه ع ـل ــى يـ ــد رج ـ ــل أب ـيــض
عـنـصــري فــي نـيـســان ع ــام  ،)1968إلــى
مقاطعة الباصات في مونتوميري ألكثر
من عام فكان أول عمل كبير مباشر ضد
نـظــام الفصل العنصري بعد بــدء حركة
النضال من أجل الحقوق المدنية .وبعد
منتصف الستينات تم إلغاء نظام الفصل
العنصري لكن استمرت أعـمــال التفرقة
والتمييز ضد السود في التعليم والعمل
والمسكن والصحة.
عنصرية جهاز الشرطة
فــي جـنــوب وشـمــال الــواليــات المتحدة
األم ــري ـك ـي ــة ،يُ ـس ـت ـخــدم ج ـه ــاز ال ـشــرطــة
لفرض األنظمة العنصرية ضــد السود.

17

إن أع ـ ـمـ ــال ال ـع ـن ــف الـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـخــدم ـهــا
الـشــرطــة األمــريـكـيــة ضــد ذوي الـبـشــرة
السوداء ليست حوادث فردية منعزلة،
إنـمــا هــي قصص منتشرة شائعة .لذلك
ي ـبــدو أن مــواج ـهــة ج ـهــاز ال ـشــرطــة هي
الـجــانــب األك ـثــر أهـمـيــة بــالـنـسـبــة لـلـســود
األمريكيين في النضال من أجل الحقوق
المدنية .كــانــت الشرطة تاريخي ًا تحمي
أعـمــال التفرقة العنصرية الموجهة ضد
الـمـحـتـجـيــن والـنــاشـطـيــن الـمــدافـعـيــن عن
ال ـح ـق ــوق ال ـم ــدن ـي ــة ،وت ـن ـش ــر ال ـفــوضــى
واإلربـ ـ ـ ـ ــاك وس ـ ــط إض ـ ــراب ـ ــات ال ـع ـم ــال
السود المطالبين بحقوقهم االقتصادية
واالجتماعية.
ينظر السود إلى الشرطة كواجهة لنظام
اجتماعي يمارس التفرقة ضدهم في كل
مناحي الحياة .احتمال تعرض السود
ل ـل ـم ـطــاردة وال ـم ـعــام ـلــة ال ـم ـه ـي ـنــة ال ـمــذلــة
وإط ــاق ال ـنــار عـلـيـهــم مــن قـبــل الـشــرطــة
أك ـث ــر بـ ـ  21مـ ــرة م ــن اح ـت ـم ــال ت ـعــرض
ال ـش ـبــاب ال ـب ـيــض ف ــي ظـ ــروف مـمــاثـلــة.
يـطــالــب الـمــواطـنــون ال ـســود بــالـمــواطـنــة
الكاملة في الواليات المتحدة األمريكية
ف ـه ـنــاك ت ــاري ــخ ط ــوي ــل ،ق ــدي ــم وح ــدي ــث،
مــن مـعــامـلـتـهــم مـعــامـلــة مــذلــة وتهميشهم
سياسي ًا واقتصادي ًا واجتماعي ًا.
ضد الـ%1
خ ــرج األمــري ـك ـيــون إل ــى ال ـش ــوارع بـكــل
ألوانهم ضد التمييز العنصري ومطالبين
نظام يستحوذ
بالعدالة االجتماعية ضد ٍ
فـيــه  %1عـلــى  %90مــن ال ـثــروة ،ويقسم
ال ـم ـج ـت ـمــع إلـ ــى أس ـ ــود وأب ـي ــض ومــالــك
وأجـيــر .نظام مــا زال يستخدم أساليب
ال ـخ ــداع وال ـغ ــش وال ـك ــذب وال ـق ــوة ضــد
شـعـبــه وش ـعــوب الـعــالــم م ـتــوعــد ًا بــإنــزال
ال ـج ـي ــش إلـ ــى ال ـ ـش ـ ــوارع .وي ـن ـب ــش فــي
دف ــات ــره ال ـقــدي ـمــة مـ ـه ــدد ًا ال ـم ـت ـظــاهــريــن
السلميين بوصفه االحتجاجات الواسعة
المستمرة بأنها كما قــال الـيــوم المدعي
ال ـعــام األمــريـكــي ويـلـيــام ب ــار« :مــؤامــرة
يقودها المتطرفون اليساريون».
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يطلق الرئيس األمريكي
تطمينات يومية يؤكد فيها قدرته على ضبط األمور في البالد التي تشهد احتجاجات واسعة ،متناسياً أنه قبل بضعة أشهر كان يطلق وعوداً
ٍ
مشابهة عن قدرته على درء الوباء عن الواليات المتحدة ،ومؤكداً أن بالده ستكون آمنة من فيروس كورونا المستجد ،لتشهد الواليات المتحدة كارثة قد تكون األكبر
في تاريخها ،والتي راح ضحيتها إلى اآلن أكثر مما خسرته الواليات المتحدة في حروبها منذ حرب فيتنام إلى اليوم! فماذا ستكون نتيجة هذه التطمينات الجديدة؟!

أمريكا ..الجيش يعود إلى بيته المشتعل!
أثبت ما جرى في العالم خالل األشهر القليلة الماضية الدرجة
الكبيرة من الترابط بين دول العالم ،والتي بدت في كثير من
األحيان بعيدة عن بعضها إما سياسياً أو جغرافياً ،في حين
تظهر اليوم شديدة التداخل وال يمكننا القول إن فيروس
كورونا وحده ما يجمعنا ،وإنما الصراع الطبقي أيضاً ،والذي
شراسة ،فإن إدراكنا أننا أصبحنا نعيش ظروفاً أكثر
يزداد
ً
تشابهاً من قبل يفرض علينا أن نسعى للخالص الذي لن يكون
إال إذا استطعنا اإلجابة عن األسئلة الكبرى التي تنتصب أمامنا.
فال تزال الواليات المتحدة مركزًا لكثير من الخيوط التي
تربط العالم ،وهذا يعني أن اهتزازها على وقع الضربات التي
تتلقاها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ،يعني أنها سترتد
على العالم كله ،وإن كانت المظاهرات التي مألت المدن
صدى في مدن عالمية أخرى ،فهذا ليس
األمريكية قد القت ً
إال استكما ًال وتوسعاً لحركة احتجاجية عالمية ذات مطالب
أممية ملحة.
ǧعالء أبوفّراج

واقع االحتجاجات
األمريكية إلى اآلن
فعل
تشهد المظاهرات التي انطلقت كرد ٍ
على قتل جورج فلويد في أحد شوارع
مــديـنــة مـنـيــابــولـيــس تـضـخـمـ ًا مـتـســارعـ ًا،
فقد شملت المظاهرات الــواليــات ال ـ 50
 ،وتقول التقديرات المتغيرة على مدار
الساعة :إن االحتجاجات قد طالت أكثر
مــن  430مــديـنــة حـتــى اآلن ،وي ـبــدو أن
ضبط الـشــارع بــات عملية صعبة ،فهي
اح ـت ـج ــاج ــات واس ـع ــة جـ ــد ًا ت ـت ــزام ــن مــع
ـاش اقـتـصــادي بــوتـيــرة أس ــرع من
انـكـمـ ٍ
أيام الكساد العظيم ،مما أدى إلى ارتفاع
نسبة البطالة خالل فترة قياسية ،حيث
ارتفعت مــن  %4إلــى  %25وهــذا مــا دفع
بـ  40مليون مواطن أمريكي للجلوس
فـ ــي م ـن ــازل ـه ــم أو فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوارع ب ـعــد
فقدانهم لوظائفهم ،الـظــرف االجتماعي
ك ــان م ـح ـت ـق ـن ـ ًا أصـ ـ ًـا إال أن ــه وص ــل إلــى
درج ــة ال ـغ ـل ـيــان ،وه ــذا مـتــوقــع بــالـطـبــع،
ولـكــن تعقيد الـظــرف الـحــالــي يجعل من
هــذه االحـتـجــاجــات ذات طبيعة خاصة،
فيبدو أن أصحاب القرار داخل الواليات
المتحدة يدركون حجم التحول الجاري،
وه ــو مــا يـتـطـلــب مــن الـمــالـكـيــن االنـتـقــال
إلى شكل القمع المباشر القاسي.
فــإن كنا سمعنا بــاســم الـحــرس الوطني
األم ــري ـك ــي س ــاب ـق ـ ًا ،وإن ك ــان ق ــد تــدخــل
ب ــال ـف ـع ــل فـ ــي ع ـ ــدة مـ ـن ــاسـ ـب ــات ،إال أن
الواليات المتحدة تشهد انتشار ًا كبير ًا
جد ًا لهذه القوات ،والتي باتت منتشرة
ف ــي  25واليـ ــة ،وب ـلــغ ت ـع ــداد الـمـقــاتـلـيــن
الـمـنـتـشــريــن أك ـثــر م ــن  30أل ــف عـنـصــر
حتى اآلن.
وتــرت ـبــط ب ـتــاريــخ ه ــذه ال ـق ــوات الـعــديــد
مــن ال ـصــدامــات ذات الـطــابــع الـعـنـصــري
والقمعي ،والتي يعود بعضها إلــى قمع
احتجاجات وحــراكــات العمال فــي العام
 1877وال ـتــي قـمـعـتـهــا فــي حـيـنــه قــوات
ال ـ ـحـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي ع ـل ــى ن ـف ـق ــة رجـ ــال
األع ـمــال وأص ـحــاب ال ـن ـفــوذ ،وف ــي الـعــام
 1894شــاركــت قــوات الـحــرس الوطني
بقمع إضراب عمال شركة بولمان ،الذي
وصــل عــدد الـعـمــال الـمـشــاركـيــن فـيــه إلــى
 250أل ــف ع ــام ــل ،وظ ـلــت ه ــذه ال ـقــوات
ت ــؤدي مـهـمـتـهــا فــي الـحـفــاظ عـلــى شكل
ت ــوزي ــع الـ ـث ــروة ال ـم ـج ـحــف ال ـق ــائ ــم فــي
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،وت ـق ــف ف ــي وجــه

كـ ــل م ـ ـحـ ــاوالت ال ـط ـب ـق ــات ال ـم ـس ـحــوقــة
لالنتفاض في وجه مستغليها ،فشاركت
فــي قـمــع الـعـمــال فــي أح ــداث كــولــورادو
مـ ـطـ ـلـ ــع الـ ـ ـقـ ـ ــرن ال ـ ـع ـ ـش ـ ــري ـ ــن ،وجـ ـ ــرى
استخدامها في تسعينات القرن الماضي
فــي أحــداث لــوس أنجلس التي شهدت
اضطرابات كنتيجة لنشر شريط مصور
ل ـق ـيــام ش ــرط ــة لـ ــوس أن ـج ـلــس ب ـضــرب
المواطن رودنــي كينغ ،والــذي يشترك
مع فلويد ببشرته الـســوداء ،وبأنه كان
شــرارة لحركة احتجاج كبيرة قبل 20
سنة من اآلن.
الـحــرس الــوطـنــي ال ــذي ينتشر فــي 25
والية أمريكية بعد أن جمعت قواته من
 30والي ــة لــن يـكــون ق ــادر ًا عـلــى تغطية
رقعة االحتجاجات التي تتوسع يومي ًا،
حتى وإن نجحوا في وأدها اآلن ،إال أنها
ستعود أوســع وأكـبــر قريب ًا ،فالواليات
المتحدة األمريكية ،قلب النظام العالمي
المهتز ،تمضي في طريق ال رجعة عنه،
س ـي ـفــرض عـلـيـهــا ال ـت ـن ــازل ع ــن عــرشـهــا،
وسـتـكــون أمــريـكــا محظوظة إن نجحت
في الحفاظ على بالد متحدة ،فالوحدة
األم ــري ـك ـي ــة ك ــان ــت قــائ ـمــة ع ـلــى الـمـنـفـعــة
المشتركة ال على تقاسم الخسائر ،أي
ـدة فــي ال ـســراء فـقــط،
أنـهــا والي ــات مـتـحـ ٌ
وغياب حركة جامعة حقيقية حتى اآلن
يزيد من مخاطر االنقسام الحالي.
حركة احتجاجية
عابرة لالنقسامات؟
التمييز العنصري في الواليات المتحدة
قائم وال يمكن إنكاره ،فأصحاب البشرة
السوداء لم يحصلوا على مساواة حقيقة
حتى بعد أن نالوا «حريتهم» بعد زمن
الـعـبــوديــة ،فــاألحــرار ال ـجــدد كــان عليهم
أن يقبلوا «طــوعـ ًا» بـ «األسـيــاد الجدد»
وأن يبيعوا قــوة عملهم لمالكي وسائل

اشتداد القمع
والعنف الذي
نشهده في
الشوارع اليوم ال
يعني أن ترامب
أكثر دموية من
سابقيه بل يعني
أن درجة سيطرة
النخب على
الشعب األمريكي
باتت أضعف

اإلنـتــاج ،ونــرى هنا أنهم يشتركون مع
أب ـنــاء طـبـقـتـهــم الـبـيــض الــذيــن يـشـكـلــون
م ـج ـت ـم ـع ـيــن أك ـث ــر م ــن  %90م ــن س ـكــان
الواليات المتحدة .المشكلة أن التشابه
ال ـشــديــد ف ــي ظـ ــروف الـمـسـتـغـ ّلـيــن ي ــراه
مستغلوهم بــوضــوح ،لــذلــك كــان الهدف
ال ــذي تـضـعــه الـنـخــب ال ـثــريــة هــو حــرف
الصراع ،فكانت ميزة العمال البيض أنهم
يحتاجون حياة واحدة لسداد ديونهم،
بـيـنـمــا يـحـتــاج ال ـع ـمــال ال ـســود أك ـثــر من
حـيــاة واح ــدة ل ـســداد ديــونـهــم! هــذا إلــى
جانب الكثير من الميزات األخرى التي
يـتـمـتــع بـهــا الـفـقــراء الـبـيــض عــن الـفـقــراء
السود ،والتي كانت عام ًال جدي ًا لحرف
ال ـص ــراع ع ــن م ـكــانــه ال ـص ـح ـيــح ،وكــانــت
سبب ًا لدفع جيوش الفقراء للصراع فيما
بينها ،هــذا ال يعني بالطبع أنـنــا نـقــول:
إن الـظــروف الـتــي تعيشها األع ــراق في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مـتـســاويــة ،فــالـعـمــال
ذوو األصــول اإلفريقية يحصلون على
أجــور أقــل وتــرتـفــع مـعــدالت الـفـقــر لــدى
عائالتهم ،وتتعامل الشرطة في الواليات
الـمـتـحــدة بـتـمـيـيــز واض ــح ضــدهــم ،وتـعــد
مـ ـع ــدالت االع ـت ـق ــال ألصـ ـح ــاب ال ـب ـشــرة
ال ـس ــوداء أع ـلــى بــأض ـعــاف م ــن أص ـحــاب
ال ـب ـشــرة ال ـب ـي ـضــاء ،لـكــن ه ــذا ال ـنــوع من
التمييز المكشوف والعلني الذي وصل
إلى قتلهم في الشوارع دون أية رحمة
هو فع ٌل مركب ،فهو قمعٌ يقوم به مالكو
ال ـث ــروات بــوجــه مـنـتـجـيـهــا الـمـحــرومـيــن
منها قـســر ًا ،وهــو قـمـعٌ مــازمٌ للمجتمع
الـطـبـقــي مـنــذ نـشــوئــه ،ول ـكــن الـفـعــل هــذا
ي ـهــدف إل ــى ش ــق ص ـفــوف الـمـسـحــوقـيــن
فــي الـمـجـتـمــع لـيـكــونــوا تـحــت تقسيمات
ثانوية كالعرق والجنس وغيرها.
ه ــذا ال ـظ ــرف الـ ــذي ن ـش ــأت ب ــه ال ـحــركــة
االحتجاجية في الواليات المتحدة وإن
كانت اليوم حركة عابرة لألعراق– أي

ي ـشــارك بـهــا األمــريـكـيــون عـلــى اخـتــاف
أعراقهم– إال أنها لم تتجاوز بعد كونها
إط ـ ــار ًا ي ـج ـعــل م ــن ال ـب ـيــض الـمـشــاركـيــن
فــي هــذه االحـتـجــاجــات مـتـضــامـيــن فقط
ال أصـحــاب حـ ٍـق أيـضـ ًا .وإذا لــم تستطع
االحتجاجات الخروج من هــذه الدائرة
سـتـتـحــول لــوقــودٍ يـسـتـخــدم فــي تعميق
االنقسام في النخب السياسية األمريكية
ال حــركــة تُــوحــد المجتمع وتــواجــه هــذا
االنقسام من موقع الند.
فــال ـن ـخــب األمــري ـك ـيــة الـمـنـقـسـمــة تـبــدو
اليوم وكأنها منقسمة في موقفها من
االح ـت ـج ــاج ــات ،ف ـي ـظ ـهــر ت ــرام ــب وهــو
ي ــدع ــو إلـ ــى ق ـم ــع ال ـم ـت ـظ ــاه ــري ــن دون
رحـ ـمـ ــة ،وي ـظ ـه ــر خ ـص ــوم ــه بــوص ـف ـهــم
دعـ ــاة ال ـحــريــة وال ـع ــدال ــة ،وي ـب ــدو هــذا
االنـقـســام واض ـح ـ ًا فــي ق ــرار اسـتـخــدام
ال ـج ـي ــش وال ـ ـح ـ ــرس ال ــوطـ ـن ــي ل ـق ـمــع
االحتجاجات ،فالواليات التي يحكمها
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــون ت ــرف ــض اس ـت ـخــدام
الـ ـحـ ــرس الـ ــوطـ ـنـ ــي ،ال حـ ــرصـ ـ ًا عـلــى
الـمـحـتـجـيــن ب ــل ف ــي م ـحــاولــة لـتـحـمـيــل
مـســؤولـيــة اسـتـخــدامـهــم لـتــرامــب ،الــذي
يقرأ األحــداث على أســاس أن الحركة
االحتجاجية األكبر تندلع في المناطق
ال ـتــي لــم تـكــن ضـمــن جـمـهــوره ســابـقـ ًا،
وهو يستخدم قمعها كجزء من حملته
االنتخابية ،وعلى الرغم من أن حديث
ترامب يبدو وقح ًا إلــى أنــه لم يختلف
عن أحاديثه ولغته السابقة ،فالرئيس
الـحــالــي اسـتـخــدم الـمــواقــف العنصرية
لحشد مـنــاصــريــه ،وق ــام بجمعهم على
الــرغــم مــن مــواقـفــه الـيـمـنـيــة الـمـتـطــرفــة،
وبـ ـه ــذا ت ـج ـعــل ال ـح ــرك ــة االح ـت ـجــاج ـيــة
بشكلها الحالي أداة يمكن استخدامها
مــن قـبــل الـنـخــب الـمـتـخــاصـمــة دون أن
ت ــدرك أن تــرامــب «وري ــث العنصرية»
وليس صانعها ،وأن مناصري ترامب
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الصورة عالمياً
•ارتفع عدد
المصابين
بفيروس
«كورونا» في
أنحاء العالم
إلى أكثر من 7
ماليين شخص،
واقترب عدد الوفيات
من  400ألف حالة على مستوى العالم.
ويوجد حوالي  30في المائة من اإلصابات.
داخل الواليات المتحدة.
•دقت رابطة
الشعوب
األصلية
في البرازيل
ناقوس
الخطر ،مع
ارتفاع معدل
الوفيات الناجمة عن
فيروس كورونا بين الشعوب األصلية ،ألكثر
من  5أضعافه في شهر واحد.

الجمهورين المنتخبين هم حكام أكثر من
نصف الواليات األمريكية.

الظرف اآلن
يسمح بانتصارات
على جبهات
عالمية كثيرة
فاالستعمار
القديم
انتهى بعد أن
خرجت الدول
المستعمرة
منهكة من
الحرب العالمية
الثانية

ذئب في زي المخلص
ٌ
إذا نـظــرنــا إلــى الـتــاريــخ األمــريـكــي الـقــريــب
منه والبعيد ال نرى اختالف ًا جذري ًا ،فالقمع
والعنصرية كانا مالزمين للتاريخ األمريكي
ال ــدم ــوي ،واش ـت ــداد الـقـمــع وال ـع ـنــف الــذي
نـشـهــده فــي ال ـش ــوارع ال ـيــوم ال يـعـنــي أن
تــرامــب أكثر دمــويــة مــن سابقيه ،بــل يعني
أن درجـ ــة س ـي ـطــرة ال ـن ـخــب ع ـلــى الـشـعــب
األم ــريـ ـك ــي ب ــات ــت أضـ ـعـ ــف ،وأن وس ــائ ــل
ال ـس ـي ـط ــرة وال ـه ـي ـم ـنــة ال ـت ــي ك ــان ــت دائ ـم ـ ًا
سالحهم األول لم تعد تجدي نفع ًا ،أو على
األقــل لــم تعد تكفي ،وحــاجــة تــرامــب اليوم
للعودة إلى تقاليد أجداده بالقمع الجسدي
الـمـبــاشــر هــي خـيــاره الــوحـيــد ،إذ يــرى أن
الـحـفــاظ عـلــى الـنـظــام الـقــائــم لــم يـعــد ممكن ًا
بــالــوســائــل ال ـم ـت ـب ـعــة ،وإن ك ــان االن ـق ـســام
ال ـحــالــي يـنـخــر ج ـســد ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ف ـه ــو خـ ـيـ ــارٌ ال راد لـ ــه لـ ـحـ ــراس ال ـن ـظــام
الــذي يمضي إلــى حتفه بخطى متسارعة.
وال ـه ــدف بــال ـح ـفــاظ ع ـلــى ال ـن ـظــام ل ــم يـكــن
ه ــدف ت ــرام ــب ،بــل ي ـشــاركــه كــل مــن جــون
بــايــدن وهـيــاري كلينتون وب ــاراك أوبــامــا
مدلل آخر لهذا النظام ،فوصف
وأي طف ٍل ٍ
المحتجين بـ«الحيوانات المفترسة» والتي
يـجــب ال ـق ـضــاء عـلـيـهــا ،لــم ي ــأت عـلــى لـســان
دونــالــد تــرامــب بــل هــي كـلـمــات جــو بــايــدن
ال ــذي كــان م ـصــر ًا فــي فـتــرة االحـتـجــاجــات
ـرة لــرودنــي كينغ
الـتــي خــرجــت  1992نـصـ ً
بعد ضربه بشكل وحشي من قبل شرطة
ل ــوس انـجـلــس ،واعـتـبــر أن م ـكــان هــؤالء
الـمـحـتـجـيــن هــو الـسـجــن ،وق ــال :إن ــه يجب
أن يتم عزل «الحيوانات المفترسة» هذه
«ب ـع ـيــد ًا عــن أم ــي ،وزوج ـت ــي ،وعــائــاتـنــا»،
وه ــو مــا يـجـعــل الـطــريـقــة ال ـتــي يــدافــع بها
ب ــاي ــدن ع ــن ال ـم ـح ـت ـج ـيــن ال ـي ــوم م ـض ـح ـك ـ ًة،
ويؤكد أن النخب األمريكية المفلسة لم تعد
ق ــادرة عـلــى تـقــديــم شــيء جــديــد ،ووصـلــت

إلـ ــى ط ــري ــق مـ ـس ــدود ،وإن ك ــان ــت ذاكـ ــرة
الـمـحـتـجـيــن ال ـي ــوم ق ـص ـيــرة وال ي ـعــرفــون
س ــوى بــايــدن «الـمـتـســامــح الـتـقــدمــي» ولــم
يـخـبــرهــم آب ــاؤه ــم ع ــن ب ــاي ــدن «الـمـتـطــرف
العنصري» فلن تـطــول األيــام كثير ًا حتى
يكشّر كغيره عن أنيابه.
هل لذلك تأثيرات على العالم؟!
كون أمريكا حاضرة بشكل كبير في العالم،
فــإن مــا يجري فيها ينعكس دائـمـ ًا خــارج
حــدودهــا ،وإن كــان لــانـقـســام والـتــراجــع
األمــريـكــي أث ـرٌ واضــح فــي كــل الـعــالــم ،ولــم
ت ـس ـت ـطــع ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى م ــرك ــزه ــا كـقـطــب
واحـ ــد ف ــي ال ـع ــال ــم ،ف ـمــا ي ـجــري ال ـي ــوم لــه
تباعات أيض ًا أكثر وضــوحـ ًا ،فاالنسحاب
ال ـع ـس ـكــري األم ــري ـك ــي الـ ــذي ك ــان يـجــري
ب ـش ـكــل ت ــدري ـج ــي ي ـت ـس ــارع الـ ـيـ ــوم ،وإن
كانت االنسحابات تجري من أفغانستان
وال ـعــراق وســوريــة والـخـلـيــج فـهــي الـيــوم
ت ـجــري فــي أوروبـ ــا ،وإع ــان تــرامــب عن
سحب ثلث القوات االمريكية الموجودة
فــي ألمانيا مــا هــو إال البداية النسحابات
أوس ــع ،وإن كــانــت االنـسـحــابــات الـســابـقــة
تـ ـجـ ــري ب ـس ـب ــب ع ـ ــدم ق ـ ـ ــدرة الـ ــواليـ ــات
المتحدة على تحمل تكاليف هذه القوات
ال اقتصادي ًا وال عسكري ًا ،فيضاف اليوم
أن لهذه القوات دورٌ داخــل البالد للمرة
األول ـ ــى م ـنــذ ق ـ ــرون! ف ـن ـشــر قـ ــوات لـقـمــع

احتجاجات في كل الواليات والمدن على
مساحة تقارب مساحة أوروبــا لن يكون
عم ًال سه ًال وقد ال تكفي القوات األمريكية
كاملة ألداء هذه المهمة.
وحـتــى إن شـهــدت االحـتـجــاجــات انخفاض ًا
ف ــي حــدت ـهــا أو ان ـت ـش ــاره ــا ،ال ي ـع ـنــي ذلــك
أن أسبابها العميقة قــد اختفت ،فالتراجع
األمــريـكــي بــات ج ــزء ًا مــن حــركــة الـتــاريــخ.
وإن ك ــان ــت ال ـس ـي ـنــاريــوهــات ال ـم ـطــروحــة
ال ـيــوم حــول مـسـتـقـبــل الــواليــات الـمـتـحــدة
األمريكية تحتاج قراءة أكثر عمق ًا من تلك
التي تقول :إننا نشهد بداية حرب عالمية
جديدة .إلــى تلك التي تقول :إن الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة س ـت ـص ـبــح م ـج ـم ــوع ــة دوي ـ ــات
منقسمة وربما متحاربة ،إال أن الظرف في
هذه اللحظة يسمح بخروقات وانتصارات
عـلــى جـبـهــات عــالـمـيــة كـثـيــرة ،فــاالسـتـعـمــار
الـ ـق ــدي ــم ان ـت ـه ــى ب ـع ــد أن خ ــرج ــت ال ـ ــدول
الـمـسـتـعـمــرة مـنـهـكــة م ــن ال ـح ــرب الـعــالـمـيــة
الثانية ،وإن دول االستعمار الجديد تدفع
فاتورة كبيرة تشابه ما فقدته في حروبها
ت ـل ــك .والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ل ــن تـسـتـطـيــع
مــد يــد ال ـعــون لـكــل ال ـن ـظــام الـعــالـمــي وهــي
تغرق ،فالمظاهرات التي خرجت في مدن
أوروبا والعالم تضامن ًا مع انتفاضة الشعب
األمريكي تتحول لحركة احتجاجية عالمية
لــن يـكــون مــن الـسـهــل تـحــديــد مــن أيــن تبدأ
وأين تنتهي.

قد تكون إحدى أكبر العقبات التي تواجه الحركة االحتجاجية األمريكية الحالية هي
درجة الهيمنة الكبرى التي تمارسها كل مؤسسات إنتاج الوعي ،فالنخب األمريكية
التي تخدم النظام الحاكم بإخالص حافظت على أعلى درجات الهيمنة في المدراس
والجامعات ومــراكــز األبـحــاث ووســائــل اإلعــام ،وإن كــان يمكن أليــة وسيلة إعالم
أو جامعة نشر شــيء ال يـخــدم المنظومة ،تبقى هــذه النسبة قليلة التأثير بشكل
مـلـحــوظ ،وي ـبــدو ه ــذا الـمـثــال فــي اإلع ــام األمــري ـكــي واض ـح ـ ًا ،فـيـعـمــل فــي اإلع ــام
اإللكتروني والمتلفز والمطبوع والمسموع جيشٌ مــن اإلعالميين يصل تعداده
إلى مليون ونصف ،وإذا علمنا أن أكثر من  %90من هؤالء الموظفين يخدمون 6
شركات فقط نستطيع إدراك حجم الخطر الذي يواجه هذه الحركة االحتجاجية!

•وصف وزير
الخارجية
األلماني
هايكو
ماس ،الصين
بالقوة العظمى
المستقبلية ،وحث
على عدم حصر الحوار مع بكين فقط في
القضايا االقتصادية والتجارية.
شي

•قال الرئيس الصيني
جين بينغ ،إن
الصين على
استعداد
للعمل
مع ألمانيا
واالتحاد
األوروبي
لتعزيز التعاون
اإلستراتيجي ،والتمسك بالتعددية،
ومواجهة التحديات العالمية ،والعمل
بشكل مشترك على ضخ المزيد من االستقرار
في ظل الشكوك العالمية الحالية.

•أكد وزير الخارجية
اإليراني محمد
جواد ظريف:
بعد ساعات من
عرض الرئيس
األمريكي دونالد
ترامب لطهران إلجراء
محادثات ،أن إيران وأي من األطراف األخرى لالنفاق
النووي لم يتركوا طاولة التفاوض على اإلطالق.
•أظهرت بيانات
رسمية،
اليوم األحد،
تراجع قيمة
صادرات النفط
السعودية بنسبة
 % 21,9على أساس
سنوي ،في الربع األول من العام لتصل إلى 40
مليار دوالر.
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الحرب الباردة التكنولوج ّية

ضربت األزمة النظام العالمي مثل قاطرة فقدت فراملها .تعطلت النشاطات االقتصادية والثقافية والسياسية
بشكل لم يكن ليتخيله إنسان قبل ع ّدة أشهر .وبعيدًا عن التهديد البيولوجي لفيروس كورونا ،فتأثيره سيكون
جوهرياً بوقفه مرحلة تعافي النظام الرأسمالي المتعثرة أساساً بعد انهيار  .2008باتت الدول النامية مجبرة على
اتخاذ إجراءات ،مثل :اإلغالق اإلجباري والمساعدات المالية الهائلة وضبط الحدود بشكل صارم ،على نطاق لم يسبق
له مثيل في وقت السلم .وقد كانت العالقة االقتصادية بين عمالقي النظام العالمي :الصين الصاعدة والواليات
لكن التداعيات السياسية للوباء على المسرح العالمي اليوم تؤدي
المتحدة المتراجعة ،محورية لحدوث التعافيّ .
إلى مزيد من التآكل في العالقات الدبلوماسية ،حيث اندلعت حرب كالمية بين القوتين العظيمتين مع محاولة
الواليات المتحدة تحميل الصين وزر األزمة .وال يمكن إلنسان اليوم أن يضمن ّأل تخرج حرب الكلمات في مرحلة ما عن
حرب عسكرية.
السيطرة لتؤدي إلى ٍ
 ǧعدد من  الكتابǧ
      تعريب وإعداد :عروة درويش

ما قبل ترامب
رغ ــم مـحــاولــة وســائــل اإلع ــام فــي ف ـتــرة مــا أن
تُ ـظ ـهــر األمـ ــر وك ــأنّ ــه بـ ــدأ م ــع ت ــرام ــب ،ل ـكــن فــي
الحقيقة قرعت النخب األمريكية جرس اإلنــذار
خ ــوف ـ ًا م ــن ال ـص ـيــن ف ــي ع ــام  ،2010ح ـيــن أعـلــن
أوباما عن نقل  %60من قوات الجيش األمريكي
من الشرق األوسط إلى المحيط الهادئ .كانت
هذه التحويلة االستراتيجية هي ذروة عَقد أو
أكـثــر مــن الــذعــر الـمـتــزايــد بـيــن مــراقـبــي السياسة
الخارجية في واشنطن ،الذين اعتبروا ّأن األداء
االقتصادي المذهل لبكين يش ّكل التهديد األكبر
لـهـيـمـنــة ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ح ـق ـبــة م ــا بـعــد
سقوط جدار برلين.
صــاغ األمــر دعــاة إعــادة نشر الـقــوات فــي حينه
ع ـلــى أنّـ ــه م ـج ـرّد ض ـمــانــة ل ـت ــوازن ال ـق ــوى ،لـكــن
فــي الحقيقة كــانــت األج ـنــدة الحقيقية لـلــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة م ـخ ـت ـل ـفــة ،وخ ـص ــوص ـ ًا ع ـل ــى ال ـجــانــب
االقـ ـتـ ـص ــادي .ف ـق ــد ك ــان ــت ال ـم ـط ــال ــب األمــري ـك ـيــة
واضحة ويمكن اختزالها:
أن تـفـتــح ال ـص ـيــن أس ــواق ـه ــا ب ـش ــروط تـفـضـيـلـيــة
للغرب.
أن تخصخص الصناعات الرئيسية وتزيل الدعم
الحكومي عنها.
أن تعيد تقييم عملتها.
أن تحرر حسابات رأس المال لديها.
أن تتوقف عن تطوير التكنولوجيا الفائقة التي
ستجعلها تنافس الغرب بشكل مباشر.

بـكـلـمــات أخ ــرى ،أرادت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة أن
ت ـت ـص ـرّف ك ـق ـوّة اس ـت ـع ـمــاريــة كــاسـيـكـيــة ،مـثـلـمــا
كانت بريطانيا وفرنسا تفعالن في مطلع القرن
العشرين .هذا هو سياق الضجّة التي نسمعها في
هــذه األيــام حــول مساهمة هــواوي فــي شبكات
ال ـج ـيــل ال ـخــامــس ف ــي أمــري ـكــا وش ـم ــال أوروب ـ ــا.
ويمكن قياس مدى فشل الواليات المتحدة في
تحقيق مرادها في مراقبة قدرة بكين المتزايدة
على تقديم المساعدة المادية والمعنوية للدول
الـمـتـمــردة عـلــى الــواليــات الـمـتـحــدة ،مـثــل :إيــران
وفنزويال وغيرها.
التصادم الموضوعي
بأن الشركات األمريكية،
يجادل بعض المعلقين ّ
مـثــل :آبــل وولـمــارت وجـنــرال مــوتــورز لها دور
بارز في االقتصاد الصيني ،عالوة على سيطرة
الصين على أكـثــر مــن تــرلـيــون دوالر مــن الـدَّيــن
بأن كلتي القوتين العظيميتين
األمريكي ،ما يعني ّ
تـعـتـمــدان بـشـكــل تـبــادلــي عـلــى بـعـضـهـمــا الـبـعــض
لدرجة تمنع نشوب نزاع عسكري بينهما .لكنّ
هذه النظرة ينقصها بُعد النظر عموم ًا .فالسلوك
األمــري ـكــي ال ـعــدائــي ت ـجــاه ال ـص ـيــن ل ــن ي ـتــراجــع،
فــإيـقــاف الـتـقــدم الـصـيـنــي حــاســم لـحـمــايــة مصالح
رأس الـمــال الـعــالـمــي .وفــي هــذا الـسـيــاق تـحــاول
النخب األمــريـكـيــة أن تُعيد الـصـنــاعــات للواليات
المتحدة ،وتعزز ما بقي منها ضمن خطة طويلة
األمــد .ويعتمد مــدى النجاح في ذلــك من وجهة
ن ـظــرهــم ع ـلــى إم ـكــان ـيــة م ـنــع ال ـص ـيــن م ــن تـخـطــي
الـقــدرات األمريكية ،وتحديد ًا فيما يخص إنتاج
التكنولوجيا.

الحظر األمريكي
األخير الذي ُفرض
على شركة
التكنولوجيا-
الفائقة الصينية-
هواوي قد أدخل
البلدين رسمياً في
حرب باردة طويلة
األمد في مجال
التكنولوجيا

ويــذهــب الـبـعــض إل ــى ّأن الـصـيــن مـنــذ صـعــودهــا
لم تحمل موقف ًا عدائي ًا وال تدخلي ًا في تعامالتها
مع الــدول ،وذلك خالف ًا لنهج الواليات المتحدة
ال ـتــوس ـعــي ،وهـ ــذا س ـيــدفــع سـيــاسـيـيـهــا ل ـت ـفــادي
الـمــواجـهــة مــع ال ـغــرب وإي ـجــاد ح ـ ّل تــوافـقــي مع
الــواليــات المتحدة بــأيّ ثمن .بل ويُعيد البعض
ذلك إلى أيام اإلمبراطورية الصينية التي لطالما
اهتمت بالحفاظ على أرضـهــا دون التوسع في
غيرها .لكنّ مثل هذه األفكار ،تسقط من حسابها
ب ـ ّـأن الـصـيــن ج ــزء مــن ن ـظــام عــالـمــي رأس ـمــالــي،
وهـ ــذا ال ـع ــال ــم ك ـمــا ع ـبّ ــر ل ـي ـن ـيــن م ــن ق ـب ــل ،يـعـمــل
أبـعــد مــن صالحيات السياسيين ،وقـصّــة صعود
الصين -وتفكيك رأس المال العالمي للصناعات
فــي ال ــدول الـغــربـيــة بـهــدف تـحـقـيــق ربــح أعـلــى-
تقف شاهد ًا على ذلك.
بأن الصين تنوي المهادنة وال التنازل
ال يبدو ّ
عــن تـطــورهــا وتنميتها وتـقــدم صناعاتها بهدف
إرضـ ــاء األمــري ـك ـي ـيــن .ويـمـكـنـنــا االس ـت ــدالل عـلــى
ذلك من عدم تساهلها مع المحاوالت األمريكية
لــدعــم األج ـن ــدات االنـفـصــالـيــة فــي جـنـيـغـيــانــغ أو
المحاوالت االستخبارية األمريكية للتدخل في
ال ـش ــؤون الـمـحـلـيــة ال ـص ـي ـن ـيــة ،واالس ـت ـف ــادة مــن
التوترات القائمة في هونغ كونغ .ويمكننا فهم
هــذا األمــر إذا مــا تناولنا بعض تفاصيل الحملة
األمريكية على هواوي.
تلقي الضربة والرد
الحظر األمريكي األخير الذي ُفرض على شركة
الـتـكـنــولــوجـيــا -الـفــائـقــة الـصـيـنـيــة -هـ ــواوي قد
أدخ ــل الـبـلــديــن رسـمـيـ ًا فــي حــرب ب ــاردة طويلة
األمد في مجال التكنولوجيا ،وهما اللذان شهدا
زعــزعــة فــي الـعــاقــات بــالـفـعــل وســط االتـهــامــات
األمــري ـك ـيــة ب ـخ ـصــوص وبـ ــاء ف ـي ــروس كــورونــا
ال ـم ـس ـت ـمــر .وقـ ــد أرسـ ــل هـ ــذا ال ـه ـج ــوم ال ـص ــارخ
بحده األقصى على شركة صينية طلقة تحذيرية
لكامل الصناعة المحلية الصينية ،والتي بدورها
اعتمدت في الماضي بشكل كلي على الواليات
المتحدة فــي التقنيات األســاسـيــة ،وتـحــديــد ًا في
الرقائق عالية الجودة .واعتبرت القرارات التي
أعلنت عنها وزارة الـتـجــارة األمــريـكـيــة خطيرة
لتزامنها مع اتخاذ سلسلة من الخطوات إلعادة

توجيه موردي التقنيات األساسية لالنتقال إلى
الواليات المتحدة ،من أجل ضمان هيمنتها على
صناعة التقنيات الفائقة.
فقبل يوم واحــد من إقــرار المنع الجديد ،قررت
الشركة الموجودة في تــايــوان« :شركة تايوان
لـصـنــاعــة أش ـبــاه الـمــوصــات  »TSMCأن تبني
مصنع ًا للرقائق النانوية الخامسة– وهو األكثر
تطور ًا واألفضل في العالم– في واليــة أريزونا
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمــري ـك ـيــة .وه ــو األمــر
الخطة المتعمدة
الــذي يمكن اعتباره جــزء ًا من ّ
من واشنطن لعزل شركة هــواوي الصينية عن
سلسلة الـتــوريــد الـعــالـمـيــة ،آخــذيــن بــاالعـتـبــار ّأن
الـشــركــة الـتــايــوانـيــة هــي الـمـنـتــج األك ـبــر لـلــرقــائــق
ال ـت ــي ت ـس ـت ـخــدم ـهــا ش ــرك ــة «ه ــاي-س ـي ـل ـي ـك ــون»
ألش ـبــاه الـمــوصــات الـمـمـلــوكــة ل ـه ــواوي ،والـتــي
تزودها بالرقائق فائقة التقنية.
وقد عززت هذه التطورات من قدرة تيّار «الال-
أم ــرك ــة» ال ـم ـت ـنــامــي داخـ ــل ال ـص ـيــن ومــؤسـسـتـهــا
ال ـح ــاك ـم ــة .ف ـك ـمــا أوضـ ــح ال ـن ــاط ــق ب ــاس ــم وزارة
ال ـت ـج ــارة ال ـص ـي ـن ـيــة ف ــي ت ـصــريــح رس ـم ــي ،ب ـ ّـأن
بالده ستتخذ جميع اإلجــراءات الالزمة لتأمين
الحقوق المشروعة لشركاتها الوطنية .وكجزء
مـ ــن اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـمـ ـضـ ــادة ،ت ـت ـح ـضــر ال ـص ـيــن
لوضع عــدد مــن الشركات األمريكية على قائمة
«الكيانات غير الموثوقة» ،لتفرض عليها حظر ًا
أو لتطلق تحقيقات فــي شــركــات أمريكية ،مثل:
كوالكوم وسيسكو وآبل ،بما يتفق مع القوانين
الصينية لمنع االحتكار وإجراءات مراجعة األمن
السيبراني .وكذلك إيقاف شراء طائرات بوينغ،
تبع ًا لمصدر مقرّب من الحكومة الصينية.
وك ـم ــا ص ـ ـرّح إي ــري ــك شـ ــو ،ال ــرئ ـي ــس ال ـم ـت ـنــاوب
بأن الصين لن تحظر
لهواوي« :لماذا يعتقدون ّ
رقــائــق الـجـيــل الـخــامــس األمــريـكـيــة أو محطاتها
وأيّ هواتف محمولة مزودة بهذه الرقاقات؟ ...
نحن لم نعد في التسعينيات ليستخفوا بالقدرات
الصينية».
هذه الال-أمركة تجد تطبيقاتها بأبعد من الكلمات.
فالشركات األمريكية المختصة بمعدات «أتمتة
الـتـصـمـيــم اإللـكـتــرونــي  »EDAقــد أنـهــت بالفعل
شــراكــاتـهــا مــع ه ــواوي الـعــام الـمــاضــي ،وأوقـفــت
تـحــديـثــات بــرمـجـيــاتـهــا .شــركــة هــاي-سـيـلـيـكــون
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ال ـم ـم ـل ــوك ــة لـ ـهـ ــواوي ت ـس ـت ـخ ــدم الـ ـي ــوم ال ـن ـســخ
األقدم من معدات التصميم اإللكتروني لتصميم
رقاقاتها ،وعليه فلن تتأثر بهذا الحظر .هواوي
ال ـي ــوم مــرت ـب ـطــة ب ـصــانــع ال ــرق ــاق ــات اإلي ـطــالــي-
الفرنسي شركة « ،»STMicroelectronicsما
يسمح لها بمعالجة مسألة معدات أتمتة التصميم
اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي مـ ــن خ ـ ــال االس ـت ـع ــان ــة ب ـم ـصــادر
خــارجـيــة .وفــي ظـ ّل عــدم االسـتـقــرار والــزعــزعــة،
تـشـجّــع الـحـكــومــة الـصـيـنـيــة مـصـنـعــي ومـصـمـمــي
الرقاقات المحليين ل ّلحاق بمنافسيهم األمريكيين
لتحقيق ضربة تعزز وتسرّع الال-أمركة.
إعادة الموضعة والتأقلم
ال ي ـنـظــر ك ـث ـيــرون إل ــى خ ـطــط إع ـ ــادة مــوضـعــة
الصناعة ونقلها إلــى الــواليــات المتحدة بجديّة.
فـكـمــا ق ــال ه ــان ش ـيــاومــن ،ال ـمــديــر ال ـعــام لـشــركــة
جـ ـي ــوي ل ــاسـ ـتـ ـش ــارات« :م ـ ــع تـ ـج ــذر ســاســل
التوريد بشكل كبير في الصين ،واعتماد مجتمع
أع ـم ــال ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا األم ــري ـك ــي ع ـلــى ال ـســوق
فإن إعادة التموضع بعيد ًا
الصينية في عملياتهّ ،
عن الصين كما تحاول حكومة الواليات المتحدة
أن تـفـعــل ،لـيــس بــالـحــل ال ـع ـم ـلــي» .ف ــإع ــادة بـنــاء
سالسل التوريد في مكان آخر ليس أمر ًا يمكن
الـقـيــام بــه بـيــن عـشـيــة وض ـحــاهــا .ف ــإذا مــا أخــذنــا
شــركــة آبــل كـمـثــال ،إع ــادة الـمــوضـعــة قــد تتطلب
إل ـغــاء صــانـعــي آي -ف ــون لـخـطـطـهــم التصنيعية
ل ـهــواتــف الـجـيــل ال ـتــالــي ،وت ـقــريــر خـ ّـطــة جــديــدة
لــانـتـظــار ع ـدّة س ـنــوات والــذهــاب مـبــاشــرة إلــى
آي -فون .14
يُـنـظــر إلــى مـثــل هــذا الـفـصــل بــوصـفــه خـطــر ًا على
الـشــركــات الكبرى فــي الصناعة ،لكن العديد من
ال ـش ــرك ــات ال ـص ـي ـن ـيــة أم ـث ــال ه ـ ــواوي ق ــد خـطــت
بالفعل تجاه الال-أمركة خالل األعــوام الماضية
ضمن خططها للتحضر ألســوأ السيناريوهات.
مـثــال ذل ــك :قـيــام ه ــواوي بــالـتـعــامــل مــع شــركــات
ت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا غـ ـي ــر أم ــريـ ـكـ ـي ــة ف ـ ــي ع ـم ـل ـه ــا فــي
االت ـ ـصـ ــاالت .ك ـمــا يُـ ـقـ ـدّر ب ـعــض ال ـم ـح ـل ـل ـيــن ب ـ ّـأن
شركات أمريكية كبرى ،مثل :كوالكوم وآبل ،لن
تقبل بالخطط األمريكية التي قد تهدد وجودها
في السوق ،ما سيدفعها للضغط على حكومتها
إلزالـ ــة ال ـق ـيــود .ذل ــك ّأن مـصــالـحـهــا فــي الـســوق

الصينية هــامّــة لـلـحـفــاظ عـلــى نـمــوهــا الـمـسـتــدام.
م ـثــال %65 :مــن مـجـمــل عــائــدات كــوالـكــوم تــأتــي
من الصين.
يـبــدو ّأن االت ـجــاه ال ـعــام ل ــدى الـمـحـلـلـيــن ،خــافـ ًا
ل ـم ـج ـمــوعــة م ــن اآلراء األم ــري ـك ـي ــة ،يـ ــرى ب ـ ّـأن
هواوي وشركات صينية أخرى قد تواجه بعض
الـصـعــوبــات فــي الـمــرحـلــة األولـ ــى .ل ـك ـنّ اإلن ـفــاق
على األبـحــاث والتطوير ،والــدعــم الحكومي هو
الذي سيشكل الفارق هنا :ففي ذات اليوم الذي
أعـلـنــت فـيــه الــواليــات الـمـتـحــدة عــن الـحـظــر على
هواوي ،أعلن مصنع أشباه الموصالت الصيني
« ،»SMICوهــو الــذي افتتح خـ ّـط إنـتــاج رقائق
 14نــانــومـتــر فــي ع ــام  ،2019عــن تـلـقـيــه تـمــويـ ًا
بـقـيـمــة  1,5م ـل ـيــار دوالر م ــن ص ـن ــدوق تـمــويــل
الدائرة المتكاملة الوطني الصيني «،»CNICF2
والتزام ًا بتقديم  750مليون دوالر من صندوق
تـمــويــل شـنـغـهــاي الـمـتـكــامــل « .»SICF2عــاوة
على ّأن قـيــام الشركة ببيعها لـجــزء مــن أسهمها
سيؤمن لها  3مليارات دوالر .ستساعدها هذه
األمــوال على تعزيز إنتاجها وتسريع تطويرها
للتكنولوجيا اإلنتاجية.
التأقلم واستغالل الثغرات
أك ـ ــدت االضـ ـط ــراب ــات ف ــي الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ب ـ ّـأن
الشركات الصينية ماهرة في التأقلم واستغالل
الـثـغــرات وإدارة الـمـخــزون بطريقة مــذهـلــة ،في
ذات الوقت الــذي تتجه به ناحية مــورديــن غير
أمريكيين .ففي العام الماضي وحده ،كانت الهوّة
فــي اإلنـفــاق الصيني على البحث والـتـطــويــر قد
قزمت منافسيها األوربيين واألمريكيين ،وذلك
بمبالغ  18,6مليار دوالر في عام  2019مقارنة بـ
 14,3مليار دوالر في  ،2018ويتوقع أن تتخطى
هذا العام  20مليار دوالر .وهذا دون احتساب
الدعم الحكومي الطارئ الذي قد يزيد لمواجهة
اإلجراءات األمريكية.
الخسارة األمريكية
ي ـتــوقــع أن ت ـت ـعــزز اإلج ـ ـ ــراءات األمــري ـك ـيــة ض ـدّ
ال ـشــركــات الـصـيـنـيــة ،فـقــد وضـعــت ع ـدّة شــركــات
صـيـنـيــة صـغـيــرة نـسـبـيـ ًا ،مـثــل :فــايـبــرهــوم ،على
الئحة الحظر .يقول إيرل لوم الباحث المختص

«إن اإلسـتــراتـيـجـيــة
فــي شــركــات الــاس ـل ـك ـيــاتّ :
األمــريـكـيــة الـمـتـبـعــة قــد ت ــؤدي إلي ــذاء الـشــركــات
األمــريـكـيــة ونـقــل األع ـمــال إلــى أوروب ــا والـيــابــان
وغـ ـي ــره ــا» .ف ـف ــي م ـح ــاول ــة الـ ـش ــرك ــات ل ـت ـفــادي
الحظر األخـيــر على سبيل الـمـثــال ،سيتم إجبار
صناعة أشباه الموصالت العالمية ومــن ضمنها
األمــري ـك ـيــة ،ول ـيــس الـصـيـنـيــة فـحـســب ،لــابـتـعــاد
وإنـ ـش ــاء ش ــرك ــات م ـنــاف ـســة ف ــي ب ـل ــدان أخـ ــرى،
ومنها :الصين.
تــوجــد ســابـقــة ل ـهــذا األم ــر .فـقــد عــانــت الــواليــات
الـمـتـحــدة ،وهــي الـتــي كــانــت مهيمنة عـلــى قطاع
صناعة األقـمــار الصناعية ،نتيجة فرضها لقيود
صــارمــة عـلــى تـصــديــر الـتـكـنــولــوجـيــا .دفـعــت هــذه
القيود العديد من العمالء المتشابكين إلى تجنّب
الـمــورديــن األمريكيين الــذيــن خـســروا فــي نهاية
المطاف مليارات الــدوالرات من المبيعات التي
ذه ـبــت إل ــى مـنــافـسـيـهــم الــدول ـي ـيــن .ول ـهــذا يمكن
أن تـ ــؤدي ال ـق ـيــود ال ـحــال ـيــة ع ـلــى س ــوق أش ـبــاه
الموصالت إلــى نقلة تكتونية في هــذه الصناعة
في السنين القادمة.
االتـجــاه الرسمي الصيني واضــح ولــن يتراجع،
وق ــد ب ــدأ حـتّــى مــا قـبــل الـتـهــديــد فـمــا بــالــك بـعــده.
ق ـبــل أن ن ـش ـهــد ال ـح ـظــر ال ـجــديــد ع ـلــى هـ ــواوي،
وق ـبــل ان ـت ـشــار ف ـيــروس ك ــورون ــا وكـ ـ ّل مــا تبعه
مــن مـشــادات كالمية وق ــرارات رسمية أمريكية
لتعزيز الحرب التكنولوجية مع الصين ،خصصت
الـحـكــومــة الـصـيـنـيــة فــي تـشــريــن األول صـنــدوقـ ًا
تـمــويـلـيـ ًا لــدعــم أش ـب ــاه ال ـمــوصــات تـبـلــغ قـيـمـتــه
 29مـلـيــار دوالر ،وذلــك بـهــدف دعــم االسـتـقــال
عن الــواليــات المتحدة .أشباه الموصالت مثال
ممتاز على حــدود الـقــدرة األمريكية فــي التأثير
وعدم رغبة الصين في المهادنة.

«ليس هناك ثروة
حقيقية ّإل في
البشر» يمكن
تطبيق هذا القول
على ما تملكه
الصين من رأس مال
بشري

أفضل ّية السكان
يقول الفيلسوف الفرنسي مــن الـقــرن السادس
عشر جــان بــوديــن« :لـيــس هـنــاك ثــروة حقيقية
ّإل فــي الـبـشــر» .يـمـكــن تـطـبـيــق هــذا ال ـقــول على
مــا تـمـلـكــه الـصـيــن مــن رأس م ــال بـشــري لـكــونــه
يش ّكل عام ًال رئيس ًا في رجحان الك ّفة لصالحها.
فــال ـم ـعــركــة ال ـتــال ـيــة ال ـتــي سـتـعـتـمــد ع ـلــى الـتـعـلـيــم
والـتــدريــب والـنـمــو االقـتـصــادي ،سـتـكــون صعبة
جد ًا على الواليات المتحدة األمريكية.
ّإن عدم التساوي الهائل في عدد السكان يشكل
اليوم بالفعل عام ًال هام ًا في سوق التكنولوجيا
واالت ـ ـص ـ ــاالت .فــال ـص ـيــن ب ـع ــدد س ـكــان ـهــا ال ـبــالــغ
 1,4مـلـيــار إن ـســان ،اح ـتــوت ال ـعــام الـمــاضــي على
قــرابــة  %17مــن مجمل مبيعات آبــل حــول العالم،
خــاصــة ّأن فـيـهــا م ــا ي ـقــرب م ــن  %60م ــن ســوق
ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة لـلـجـيــل ال ــراب ــع م ــن تـكـنــولــوجـيــا
االتـ ـص ــاالت .وف ـق ـ ًا ل ــذل ــك ،ف ــال ــوص ــول ال ـم ـحــدود
للشركات الصينية ،ومنها هــواوي ،للمستهلكين
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فــي الــواليــات المتحدة وغيرها مــن الــدول التي
س ـت ـن ـصــاع ل ـه ــا ،يـعـنــي بـ ـ ّـأن ال ـش ــرك ــات الـصـيـنـيــة
ستخسر أقــل مـمّــا ستخسره الـشــركــات الغربية
التي ستُحرم من الوصول إلى السوق الصينية.
فـكـمــا قــال تــريــزوغـلــو ،الـمــديــر الـتـنـفـيــذي لشركة
فيون في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة:
«مــن تـظـنــون سـيـكــون أكـثــر نـجــاحـ ًا فــي تــدريــب
كـ ــوادر ال ــذك ــاء ال ـت ـك ـنــولــوجــي؟ إنّـ ــه الـ ــذي يـمـلــك
بيانات أكثر وتحوّ ًال للرقمنة بشكل أكبر ولديه
عــدد سـكــان أكـثــر .إنّـهــا الصين األكـثــر رقمنة من
الواليات المتحدة».
كـ ّلـمــا م ـرّ وق ــت أك ـث ــر ،سـيـصـعــب عـلــى ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة أن تــواجــه ع ــدم ال ـم ـســاواة فــي رأس
المال البشري الماهر .في العام الماضي ،وظفت
شركتا هواوي و zteأكثر من  124ألف شخص
فــي أقـســام البحث والـتـطــويــر ،وهــو الــرقــم الــذي
يـعــادل حــوالــي  %63مــن إجـمــالــي الـقــوى العاملة
في شركتي نوكيا واركـســون مجتمعتين .وكما
قال لوم« :هناك الكثير من الناس في الصين يتم
توظيفهم ...ليس من المهم أن يكونوا جميعهم
بمثابة آينشتاين ،فأحدهم سيكون ذلك».
ق ــد ي ــؤخ ــر عـ ــزل ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا األم ــري ـك ـي ــة عــن
المنتجات الصينية المحتوم ،ويمنع الصين من
االسـتـفــادة مــن االبـتـكــار فــي الــواليــات المتحدة،
وهــو األمــر الــذي يعتمد عليه مــؤيــدو سياسات
المنع .لكنّ مـحــاوالت الــواليــات المتحدة لبلقنة
ال ـع ــال ــم سـ ـت ــؤدي ح ـت ـم ـ ًا إلـ ــى زع ــزع ــة ســاســل
ال ـتــوريــد الـعــالـمـيــة الـحــالـيــةّ .إن جـمـيــع ال ــدالالت
الـحــالـيــة تـشـيــر إل ــى ّأن الـصـيــن لــن ت ـت ـهــاون في
اتخاذ أيّ إجــراء يحمي نموها وتطورها ،األمر
الذي يعني ّأن الواليات المتحدة تخسر أوراقها
بسرعة كبيرة.
يقول البعضّ :إن بناء الشركة التايوانية لفرع
لها فــي الــواليــات المتحدة جــاء كعمل احـتــرازي
في حــال توترت األوضــاع أكثر ،وقامت الصين
بــالــدخــول إل ــى تــايــوان عـسـكــريـ ًا وإغ ــاق جميع
المصانع المرتبطة بالواليات المتحدة .ربّما هذا
سـيـنــاريــو متشائم بـعــض الـشــيء ،لـكــن حـتّــى لو
حصل ،فلن نشهد قــدرة األمريكيين التي كانوا
يتمتعون بها في التسعينات من القرن الماضي.
لقد تغيّر العالم ،وهــو مــا يجب على الجميع أن
يدركه ويتعامل على أساسه.
ǩالمراجع:

the stop t›won Huawei of death The
China of rise
Cold New s’Asia :China vs US The
?War
tech into US ,China drags ban Huawei
war cold
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ثورة المايجي في فيلم «الساموراي األخير»
شؤون ثقافية

قاسيون ـ العدد  ٩٦٩اإلثنين  ٠٨حزيران ٢٠٢٠

الساموراي األخير ،فيلم أمريكي ملحمي دارمي أخرجه إدوارد زويك الذي ساهم أيضاً
في كتابة السيناريو مع جون لوغان ومن إنتاج شركة وارنر بروس  .2003ولعب أدوار
البطولة كل من توم كروز -الذي ساهم في إنتاجه -وشين كويامادا وتوني غولدواين
وهورويوكي سانادا وغيرهم.

ǧآالن كرد

االستعمار األمريكي
لـعــب تــوم ك ــروز دور شـخـصـيــة نـيـثــن ألـغــريــن
الـنـقـيــب األمــري ـكــي الـ ــذي تــدخــل شـخـصـيـ ًا فــي
نـ ـ ــزاع وص ـ ـ ــراع ج ـع ـل ــه ي ـح ـت ــك مـ ــع م ـح ــارب ــي
ال ـ ـس ـ ــام ـ ــوراي فـ ــي أع ـ ـقـ ــاب فـ ـتـ ــرة اسـ ـتـ ـع ــادة
وسيطرة اإلمبراطور مايجي على اليابان في
القرن التاسع عشر .استلهمت قصة الفيلم من
ثورة ساتسوما عام  1877التي قادها سايغو
تاكاموري وشارك فيها نيثن ألغرين.
اقتبست قصة الفيلم أيـضـ ًا مــن قصة التغريب
الرأسمالي الذي أصاب اليابان على يد القوى
االس ـت ـع ـمــاريــة ال ـغــرب ـيــة ،وج ـعــل الـفـيـلــم نصيب
األســد للتغريب في الفيلم للواليات المتحدة،
ألنــه مــوجــه للجمهور األمــريـكــي حسب بعض
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ،وق ـي ــل ب ــأن دور ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة االس ـت ـع ـمــاري ك ــان م ـحــوري ـ ًا حـســب
وسائل إعالم أخرى.
ضد الرأسمال األجنبي!
فـ ــي س ـت ـي ـن ــات الـ ـقـ ــرن الـ ـت ــاس ــع عـ ـش ــر ،كــانــت
الحكومة اليابانية المعروفة باسم «الحكومة
ال ـشــوغــون ـيــة» تـنـفــذ بــأمــانــة ب ـنــود ال ـم ـعــاهــدات
المعقودة مع األجانب بخصوص االمتيازات
الــرأسـمــالـيــة ،لـكــن الـحـكــومــة كــانــت تـتــأهــب ســر ًا
للنضال ضد تلك المعاهدات وضد الرأسماليين

األجــانــب بــالــذات .وكــانــت تــريــد بــذلــك إضـعــاف
م ــواق ــع الـ ـب ــاط اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوري ،ال ـ ــذي ك ــان
ي ـج ـهــد ل ـك ـســب ال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي ال ـي ــاب ــان بـمــوقـفــه
ال ـم ــوج ــه ض ــد ال ـن ـف ــوذ األج ـن ـب ــي .وقـ ــد اغـتـيــل
بضعة أشخاص انكليز ،وأحرقت مبان يملكها
األجانب ،فردت البلدان الغربية بقصف المدن
الساحلية اليابانية.
إن القصف الوحشي الذي تعرضت له اليابان
ع ـلــى ي ــد األس ــاط ـي ــل األمــري ـك ـيــة وال ـبــري ـطــان ـيــة
والـهــولـنــديــة والـفــرنـسـيــة وغـيــرهــا مــن عمليات
الـقـمــع األجـنـبـيــة ع ــام  1864قــد صـبــت الــزيــت
على الـنــار .وفــي جميع أنـحــاء اليابان ارتفعت
األص ــوات تـطــالــب بـحـشــد الـقــوى لـلـنـضــال ضد
األجــانــب ،وهــددت قــوات العديد مــن اإلمــارات
المحلية بإشعال الثورة ضد الحكومة في حال
لم تتخذ اإلجراءات لطرد األجانب من البالد.
أرس ـ ـل ـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة قـ ــواتـ ـهـ ــا ض ـ ــد ال ـم ـن ــاط ــق
المتمردة ،وكان دبلوماسيو البلدان األجنبية
ي ـتــدخ ـلــون ف ــي شـ ــؤون ال ـي ــاب ــان ويــؤج ـجــون
ال ـص ــراع ال ــداخ ـل ــي ،ح ـيــث كــانــت فــرن ـســا تــدعــم
الحكومة بالمال والسالح ،بينما دعم اإلنكليز
ال ـع ـنــاصــر الـمـنــاهـضــة لـلـحـكــومــة آم ـلــة ب ــازدي ــاد
ضعف السلطة المركزية.
 185انتفاضة كبيرة
ق ـبــل صـ ــدور ال ـف ـي ـلــم ب ـع ـق ــود ،وفـ ــي ثـمــانـيـنــات
القرن الماضي ،جــاء في كتاب «موجز تاريخ

انتشرت الحرب
الفالحية في
جميع أنحاء اليابان
وتوالت االنتفاضات
الفالحية المضادة
لإلقطاعية في
إحدى المقاطعات
بمشاركة  130ألف
شخص

العالم» الذي نشره معهد التاريخ في أكاديمية
الـعـلــوم السوفييتية لمجموعة مــن المؤرخين
بــإشــراف البروفيسور مــانـفــرد ،حقائق مثيرة
مــن تــاريــخ تـلــك الـحـقـبــة .وهــو مــا لــم يــذكــر في
فيلم «الساموراي األخير».
ان ـت ـشــرت ال ـحــرب الـفــاحـيــة فــي جـمـيــع أنـحــاء
اليابان ،وتوالت االنتفاضات الفالحية المضادة
لإلقطاعية في إحدى المقاطعات بمشاركة 130
ألف شخص .وخالل عامي  1867-1866كانت
اليابان الوسطى مسرح ًا لالنتفاضة ،ونشطت
ال ـم ـع ــارض ــة ال ـب ــرج ــوازي ــة ض ــد إغـ ـ ــراق ال ـب ــاد
بــالـسـلــع األج ـن ـب ـيــة ودع ـم ـهــم ف ــي ذل ــك فــرســان
الساموراي والحرفيون والفالحون الذين حل
بـهــم ال ـخ ــراب ،وش ـمــل الـتـمــرد مـنــاطــق جـنــوب
اليابان وجنوبها الغربي .وخالل تلك المعارك
سـنــوات  1869-1867تعرضت الحكومة إلى
الهزيمة على يد المتمردين.
بعد انتصار الكتلة المعادية للشوغون ،أصبح
االمـبــراطــور دمـيــة بـيــدهــم ،وبــدأت هــذه الكتلة
بــالـتـخـلــص مــن الـتـجــزئــة الـسـيــاسـيــة ،وإع ـطــاء
البالد طابع ًا أوروبي ًا على الصعيدين العسكري
والتقني ،ودخـلــت الرأسمالية إلــى الـيــابــان من
أوســع أبــوابـهــا .ولـكــن هــذا البرنامج لــم يعجب
ال ـفــاح ـيــن ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي ثـ ــورة ال ـمــاي ـجــي،
إذ كــانــوا ي ــري ــدون إل ـغــاء اإلق ـطــاع ـيــة وتــوزيــع
األرض على الفالحين.
ع ــرف ــت أح ـ ـ ــداث سـ ـنـ ــوات  1868-1867فــي
ال ـت ــاري ــخ ال ـي ــاب ــان ــي ب ــاس ــم «ث ـ ــورة ال ـمــاي ـجــي»،
وتعني «إعادة االمبراطور إلى عرشه» ،كما إن
اإلطاحة بالشوغون لم تُوقف نضال الفالحين
الـيــابــانـيـيــن ،وبـيــن عــامــي  ،1878-1868حدثت
 185انتفاضة فالحية كبيرة ضمت بعضها 250
ألف شخص ،وتحالفت البرجوازية مع اإلقطاع
ضد الفالحين ،و ُأغرقت االنتفاضات بالدماء.
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من هو الساموراي األخير؟
لــم يتحدث الفيلم كيف تحالف االمـبــراطــور
واإلقـ ـطـ ــاعـ ـيـ ــون والـ ـبـ ــرجـ ــوازيـ ــة والـ ـبـ ـل ــدان
ال ـغــرب ـيــة لـقـمــع آخ ــر ان ـت ـفــاضــة ل ـل ـســامــوراي،
ودخ ــول الــرأسـمــالـيــة إلــى الـيــابــان مــن أوســع
أبوابها.
ع ـ ـ ــاد سـ ــاي ـ ـغـ ــو تـ ـ ــاكـ ـ ــامـ ـ ــوري ال ـ ـ ـ ــذي ل ـ ـقـ ــب ب ـ
«الـســامــوراي األخـيــر» إلــى ساتسوما وأســس
الـ ـم ــدارس ال ـحــرب ـيــة ح ـتــى يـشـغــل أت ـبــاعــه مــن
رجــال الـساموراي السابقين .علمت الحكومة
باألمر فأرسلت سفينة حربية في مهمة تجريد
دار الصناعة الحربية في ميناء كاغوشيمكا من
األسلحة .بعد هــذه العملية ثــارت ثائرة أتباع
سايغو على الحكومة ،كان العديد منهم حانق ًا
عـلــى اإلم ـبــراطــور والـحـكــومــة بـعــد اإلج ــراءات
التي تم اتخاذها ضدهم منذ عــام  1868مثل:
ت ـجــريــدهــم م ــن األراض ـ ــي ،وال ــروات ــب وال ـحــق
ف ــي ح ـمــل ال ـس ــاح وارتـ ـ ــداء الـ ــزي الـتـقـلـيــدي
للساموراي.
تطورت األمور وأصبحت ثورة مفتوحة على
الـنـظــام الـجــديــد .التحق سايغو بــالـثــوار ،وبعد
عدة أشهر من المعارك المتواصلة ضد القوات
الـحـكــومـيــة الـحــديـثــة ،حــوصــرت ق ــوات ال ـثــوار
بــالـقــرب مــن م ـغــارة .وخ ــاض ســايـغــو وأتـبــاعــه
مـعــركـتـهــم األخ ـي ــرة ي ــوم  24أي ـلــول  1877م،
جــرح على أثــرهــا ،وتــأكــد مــن هزيمته المحقة،
ففضل أن ينتحر طواعية بطريقة الهاراكيري،
وقام أتباعه باغتيال رئيس الحكومة أوكوبو
تــوشــي -ميتشي سنة  1877لمسؤوليته في
مصرع قائدهم.
سنة  1891أصدرت الحكومة اليابانية مرسوم
ع ـفــو ع ــن ســاي ـغــو لـتـفــانـيــه ف ــي خ ــدم ــة وط ـنــه،
وأصـبــح يلقب بــاســم سايغو الكبير .كما يعده
اليابانيون من األبطال الوطنيين.

شؤون ثقافية
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ستة كتب جديدة في أمريكا
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صدرت كتب جديدة في الواليات
المتحدة األمريكية ،ومنها :ستة كتب
تتناول مختلف القضايا بطريقة تختلف
عن قصص اإلعالم األمريكي وقصص
هوليوود!
ǧقاسيون

حياة وفكر غوردون تشايلد
صــدر هــذا الـكـتــاب عــن جــامـعــة مــونــاش للنشر
 ،2020من تأليف تيري ايرفينغ.
وتشايلد هو عالم آثار أسترالي وعالم ما قبل
ال ـت ــاري ــخ .وي ـع ـت ـبــر واح ـ ــد ًا م ــن مــؤس ـســي عـلــم
اآلثــار الماركسي في العالم ،وتُــدرس مؤلفاته
فــي ال ـعــديــد مــن أش ـهــر جــام ـعــات ح ــول الـعــالــم.
كتب عن الفهم المادي للتاريخ القديم البدائي
للبشرية عن الفترة التي تعرف باسم «عصور
مــا قبل الـتــاريــخ» ،وكــان مــن دعــاة االشتراكية
في بالده.
مأساة العلم األمريكي
ص ـ ــدر كـ ـت ــاب «مـ ــأسـ ــاة ال ـع ـل ــم األم ــريـ ـك ــي مــن
ترومان إلى ترامب» عن هاي ماركيت لمؤلفه
كليفورد دي كونر .ويقول فيه المؤلف:
منذ ما يقرب من قرن من الزمان ،كان الدافع
األساسي وراء العلوم والتكنولوجيا األمريكية
هو البحث عن طرق جديدة وأكثر فعالية لقتل
ال ـنــاس .ي ـجــادل كــونــر فــي أن اسـتـبــدال نـظــام

شــيء يـشـبــه حـســاب الـتـحــوالت .يـقــدم مؤلف
كـتــاب  Your inner fishكـيــف نـشــأ الـتـنــوع
المذهل للحياة على كوكبنا.

العلوم الحالي الذي يخدم الربح األعلى بنظام
العلوم من أجل احتياجات اإلنسان ليس حلم ًا
مستحي ًال ،ويجب القيام به ونحن بحاجة إلى
فهم مصادر تاريخه المظلم.

ماركس وأزمة المناخ
فــي كـتــابــه «مــاركــس وأزم ــة ال ـم ـنــاخ» يـتـحــدث
إلين غراهام لي عن آراء ماركس وإنجلز حول
البيئة ،فإن تفكيرهم البيئي ضــروري لفهم ما
هــو ضــروري حق ًا إلنـقــاذ الـكــوكــب .وأفكارهما
ب ـم ـثــابــة ب ـي ــان لـتـغـيـيــر ال ـن ـظــام وت ـش ــرح ل ـمــاذا
تواجه اإلنسانية أكبر أزمة لها اليوم.

أربعة مليارات سنة
يتحدث نيل شوبين عن التحوالت التاريخية
العظيمة في الطبعة الجديدة من كتابه الصادر
ع ــن دار بـنـغــويــن ران ـ ــدوم هـ ــاوس ،وع ــن فــك
تـشـفـيــر أرب ـعــة م ـل ـيــارات سـنــة مــن ال ـح ـيــاة ،من
الحفريات القديمة إلى الحمض النووي وفي

أخبار ثقافية

أخبروا الرأسماليين نحن قادمون
ب ـي ـن ـمــا ي ـت ـح ــدث شـ ــون ري ـت ـش ـم ــان ف ــي ك ـتــابــه
«أخـ ـب ــروا الــرأس ـمــال ـي ـيــن ن ـحــن ق ــادم ــون» عــن
خـطــة عـمــل جــديــدة للعمال فــي الـقــرن الـحــادي
وال ـ ـع ـ ـش ـ ــري ـ ــن ،ف ـ ــي عـ ـصـ ــر ع ـ ـ ــدم ال ـ ـم ـ ـسـ ــاواة
واالحـ ـتـ ـج ــاج ــات واإلض ـ ــراب ـ ــات االج ـت ـمــاع ـيــة
ال ـم ـتــزايــدة .وي ـشــرح لـلـعـمــال ضـ ــرورة تنظيم
ال ـن ـقــابــات ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء أمــري ـكــا وخ ــوض
المعارك الكبرى .كما نشر بول ليبالنك كتابه
«الـشـعـلــة الـحـيّــة» عــن حـيــاة الـقــائــدة األلـمــانـيــة
روزا لوكسمبورغ.

كانوا وكنا

افتتاح مهرجان الساحة الحمراء
تعرض أكثر من  200دار للطباعة والنشر منتجاتها في مهرجان
«ال ـســاحــة ال ـح ـمــراء» ال ــذي ي ـقــام فــي  8 –6يــونـيــو فــي الـســاحــة
الحمراء في موسكو .إ ّال أن المهرجان ال يمكن أن يزوره هواة
الكتب كلهم ،إذ أن من تجاوز عمره  65عام ًا ومن لم يبلغ سنه
 7أع ــوام يحظر عليهم زي ــارة الـمـهــرجــان .وذلــك لــوجــود القيود
على إقامة الفعاليات الثقافية .وأفــاد موقع حكومة موسكو بأن
المهرجان لن يصبح حدث ًا هام ًا في الثقافة الروسية فحسب ،بل
والـثـقــافــة الـعــالـمـيــة ،إذ أنــه عـبــارة عــن أول فعالية تـقــام فــي نظام
«أوفالين» وليس «أونالين» كما كانت الحال طيلة أشهر الحجر
الصحي في القارة األوروبية.

منصة تعليمية صينية
منصة تعليمية صينية كبيرة تجذب  647ألف مستخدم من أنحاء العالم.
صرح مسؤول من وزارة التعليم :إن منصة تعليمية صينية كبيرة جذبت
حوالي  647ألف مستخدم من  152دولــة ومنطقة حتى نهاية شهر أيار.
أنـشــأت المنصة التعليمية الصينية العالمية الـتــي أطـلـقــت فــي  25تشرين
األول  ،2019تطبيق ًا على الـهــواتــف المحمولة يــدعــم ســت لـغــات ،الصينية
واإلنجليزية والروسية واليابانية والكورية والتايالندية .وصــرح ممثلو
اإلدارة المعنية بتطبيق اللغات وإدارة المعلومات التابعة لــوزارة التعليم
في مؤتمر صحفي :إننا نطور واجهة التطبيق ليدعم المزيد من اللغات.
وأن المنصة تتضمن تطبيق الــذكــاء االصـطـنــاعــي وقــاعــدة بـيــانــات ضخمة
لمواد تعليمية.

فــي الـصــورة الــوفــود النقابية الـســوريــة واللبنانية والمصرية تستعد
للسفر من أجل المشاركة في تأسيس االتحاد العالمي لنقابات العمال،
منهم ممثلو نقابة عمال التبغ في مصر ،ورئيس نقابة عمال فورد في
االسكندرية ،والقائد النقابي اللبناني مصطفى العريس وعدد من قادة
نقابات العمال في سورية ،مكان وزمان الصورة :مدينة االسكندرية
في مصر عام .1945
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زوروا موقعنا على اإلنترنتwww.kassiounpaper.com :

الحجر الصحي وحلم الثقافة المشاعية

كاف لقراءة كل تلك الكتب التي كومناها في انتظار
فراغ ٍ
«وأخيرًا امتلكنا وقت ٍ
أن يسمح الوقت أو المزاج بقراءتها ،شاهدنا بعضاً من تلك األفالم التي كنا نلوم
أنفسنا ألننا لم نشاهدها بعد .وأخيرًا كان الوقت مالئماً لسماع ساعات وساعات من
الموسيقى ،والرجوع إلى بعض القصائد المنسية التي سبق وأدهشتنا في الماضي».

ǧنور أبوفّراج

كــان الحجر الصحي دون شــك الــزمــن الذهبي
الس ـت ـه ــاك ال ـث ـقــافــة .ك ـمــا ل ــو أن الـمـجـتـمـعــات
ال ـغ ــرب ـي ــة وال ـع ــرب ـي ــة ،لـ ــم ت ـم ـت ـلــك ق ـب ـ ًـا لـحـظــة
سكينة تُـمـ ّكـنـهــا مــن اإلط ــاع عـلــى الـكــم الـهــائــل
من النتاجات الثقافية المكدّسة في المجاالت
كافة .كانت عجلة اإلنتاج تضخ وتضخ أفالم ًا
وكتب ًا وألبومات موسيقية ومسرحيات ،لكن
جــزء ًا يسير ًا منها فقط يتم تــداولــه والتعرّف
ع ـل ـيــه .ي ــرج ــع ك ــل ذل ــك إل ــى م ـج ـمــوعــة مــرك ـبّــة
مــن الـعــوامــل ،مـنـهــا :غـيــاب وقــت الـفــراغ ضمن
مـنـظــومــة ســاعــات الـعـمــل الـطــويـلــة والـتــراكــض
المحموم لــإنـجــاز والـتـنــافــس .هــذا إلــى جانب
ال ـب ـعــد ال ـمُ ـت ـع ـلــق بـتـسـلـيــع ال ـم ـن ـت ـجــات الـثـقــافـيــة
بـحـيــث يـبـقــى ال ـح ـصــول عـلـيـهــا ره ـن ـ ًا بــال ـقــدرة
ال ـمــاديــة ع ـلــى ش ــراء ب ـطــاقــة لـحـفـلــة مــوسـيـقـيــة
أو ك ـتــاب أو أس ـطــوان ـيــة مــوسـيـقـيــة ،أو حتى
ام ـت ــاك فــائــض م ــن ال ــوق ــت يُ ـم ـكــن تـخـصـيـصــه
لألنشطة الثقافية بــد ًال مــن اسـتـثـمــاره لــزيــادة
الــدخــل الـمــادي .كــل ذلــك جعل اإلنـتــاج الثقافي
يـصــل فـقــط إلــى شــرائــح مـخـتــارة ومـنـتـقــاة من
الـجـمــاهـيــر ،تنحصر ضـمــن دوائ ــر ضـيّـقــة تُعيد
نفسها وال تنفتح على شرائح جديدة.

إتاحة الثقافة في عالم طوباوي
في الحجر الصحي ،شهد العالم بأجمعه للمرة
األولى سيناريو متخيّل وطوباوي لعالم تُتاح
فيه المنتجات الثقافية لمن يرغب بها ،وتصل
لـلـكـثـيــريــن أيـنـمــا كــانــوا ،بــاشـتــراط أن يمتلكوا
ح ــاس ـب ـ ًا م ـح ـم ــو ًال أو ه ــات ـف ـ ًا ذكـ ـيـ ـ ًا ،وخ ــدم ــات
إنـتــرنــت ،وهــذا بالطبع لـيــس بــالـشــرط السهل
تحقيقه .وبــاشـتــراط أيـضـ ًا أن يمتلكوا الرغبة
في استهالك هذا النوع من المنتجات الثقافية،
خ ــاص ـ ًة وأن م ــوض ــوع ال ـت ـف ـض ـيــات الـثـقــافـيــة
والذائقة العامة قضية شديدة التعقيد ال يجب
المسارعة فيها لنعت الناس بالكسل والتخ ّلف
وغياب االهتمامات النوعية.
بعد األيام األولى من فرض حظر التجوّل في
معظم مدن وعواصم العالم ،بدأت المؤسسات
الثقافية بإتاحة األفالم التي أنتجتها أو دعمتها
كي يشاهدها الناس مجان ًا عبر اإلنترنت ،إلى
جــانــب ن ـشــر أس ـطــونــات مــوسـيـقـيــة لـتـحـمـيـلـهــا
م ـج ــان ـ ًا ل ـم ــدة م ـ ـحـ ــدودة .واألمـ ـ ــر ذات ـ ــه فـيـمــا
يـتـعـلــق بــإتــاحــة كـتــب أو حـتــى مـســرحـيــات تم
توثيقها عبر الفيديو .مــن جــانـ ٍـب آخــر ،أتاحت
ال ـم ـتــاحــف ج ـ ــوالت اف ـت ــراض ـي ــة ف ــي أروق ـت ـه ــا،
وأع ـلــن الـمــوسـيـقـيــون عــن حـفــات بــث مباشر
مجانية من غرف معيشتهم أو حدائقهم ،وكل

ذلــك أســس لـمــا بــات يـسـمــى ب ـ «ثـقــافــة الحجر
الصحي» .كان الهم الجامع شغل ماليين البشر
عــن أنـبــاء اإلصــابــات المتزايدة جــراء كــورونــا،
أو تــأم ـيــن اس ـت ــراح ــة م ــن أخ ـب ــار االن ـه ـي ــارات
االقتصادية وتزايد أعداد العاطلين عن العمل.

ما بدا طارئاً
واستثنائياً في إتاحة
الثقافة للجميع
زمن الحجر الصحي
كان يجب أن يكون
الواقع الطبيعي
لو أن العالم ال يقف
رأساً على عقب

نتفلكس راعية الثقافة المأجورة
قــد ال ت ـبــدو حــالــة ال ـت ـف ـرّغ السـتـهــاك الـثـقــافــة
إيجابي ًة بالكامل ،خاصة حينما يستعاض عن
مصطلح الـثـقــافــة بــالـتــرفـيــه بحيث يـعــاد طــرح
األسئلة حول المضامين التي يُسارع الناس
إلى استهالكها حتى وإن كانت مأجورة .إذ ال
يجب الظن بــأن فترة الحجر الصحي جعلت
الثقافة مجانية بالكامل ،فهذا ربما ما زال حلم ًا
بعيد الـمــدى .فــي واقــع األمــر ازدهــرت أعمال
قطاع
بعض الشركات المحظوظة العاملة في ّ
الترفيه ،كنتفلكس مث ًال بالتزامن مع انتشار
الوباء ،حيث زاد عدد المشتركين فيها 15,8
م ـل ـيــون م ـش ـتــرك خ ــال ف ـتــرة ف ــرض الـحـجــر
ال ـص ـح ــي ،وهـ ــو رقـ ــم م ـضــاعــف ع ـمّ ــا تــوقـعـتــه
ال ـشــركــة ب ـح ـيــث وص ــل ع ــدد مـشـتــركـيـهــا إلــى
 183مليون مشترك حــول الـعــالــم .لكن حتى
نـتـفـلـكــس ب ــدأت تـنـتـظــر رف ــع الـحـظــر وع ــودة
ع ـج ـلــة اإلنـ ـتـ ــاج ك ــي ت ـس ـت ـط ـيــع إكـ ـم ــال إن ـتــاج
مسلسالت وأعمال جديدة تغذي فيها سوق
االس ـت ـه ــاك ألع ـ ــوام  .2021-2020ووف ــق
بعض اإلح ـصــاءات الـتــي خــرجــت بها مسوح
شــام ـلــة ل ـس ــوق ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن ف ــي ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة األم ــرك ـي ــة ،ت ـب ـيّــن أن ال ـن ــاس بــاتــوا
يـسـتـخــدمــون خــدمــات ال ـبــث الـمـبــاشــر بـمـعــدل
ثماني ساعات يومي ًا ،وهي ضعف المدة قبل
فيروس كورونا .وبالتالي ،نحن نتحدث هنا
عن عدد ساعات كبير من وقت الفراغ يمكن

ل ـهــا أن تُ ـش ـغــل ب ــأي ش ــيء كـ ــان ،وهـ ــذا لـيــس
بالضرورة أمرٌ جيد.
الثقافة حاجة
بالعودة أليام الحجر الصحي ،كانت تلك ربما
ال ـمــرة األولـ ــى ال ـتــي يـعـتــرف فـيـهــا ال ـعــالــم بــأن
استهالك الثقافة حاجة إنسانية حقيقية ومُلحة،
وب ــدأ الـبـعــض ي ـت ــداول عـلــى مــواقــع الـتــواصــل
االجتماعي عبارات تقول« :إن كنت تظن بأن
الـفــن لـيــس مـهـمـ ًا تـخـيّــل الـحـجــر الـصـحــي دون
كتب أو موسيقى» .كما لو أن العالم
ـام أو ٍ
أفـ ٍ
اعـتــرف أخـيــر ًا تحت ضغط اإلكــراه بــأن هناك
حــاجــات روحـيــة ونـفـسـيــة ال بــد مــن إشـبــاعـهــا.
زمن طويل إدراك
بحيث استطاع الناس بعد ٍ
كــم االغ ـت ــراب ال ــذي كــانــوا يـعـيـشــونــه فــي ظل
النظام االقتصادي السائد الذي يُسيّر حياتهم
ك ـمــا ي ـش ــاء ،وال ي ـت ــرك ل ـهــم ال ــوق ــت الل ـت ـقــاط
أنـفــاسـهــم واالسـتـمـتــاع بــالـهــوايــات الـتــي تــرمــم
أرواحهم وطاقاتهم.
ل ـك ــن ال ـم ـح ــزن فـ ــي األم ـ ـ ــر ،أن مـ ــا ب ـ ــدا ط ــارئـ ـ ًا
واس ـت ـث ـنــائ ـي ـ ًا ف ــي إت ــاح ــة ال ـث ـقــافــة لـلـجـمـيــع زمــن
ال ـح ـجــر ال ـص ـحــي ك ــان ي ـجــب أن ي ـك ــون ال ــواق ــع
الطبيعي لو أن العالم الــذي نعيش فيه ال يقف
رأس ًا على عقب .في عالم مُشتهى كان يجب على
الـحـكــومــات واألنـظـمــة الحكومية دعــم األنشطة
والفعاليات الثقافية بحيث تــؤمــن هــي للفنانين
دخـ ًا عــاد ًال يُم ّكنهم من إكمال إنتاجهم ،وتتيح
الثقافة مجان ًا للعالم بأسره .لكن في العالم الذي
نعيشه ،كانت الثقافة المجانية أشبه بحل ٍم قصير
أو غـفــوة وقــت الـظـهـيــرة ،يستيقظ منها الـمــرء
ليجد أن األمــور عــادت إلــى ســابــق عـهــدهــا ،وما
زال السواد األعظم من الناس ال يملكون المال
أو الوقت أو الطاقة الستهالك الثقافة.

