االفتتاحية
أصدقاء وأعداء
الشعب السوري
ي ـنــص ال ـش ــرط ال ـثــالــث لـجـيـمــس ج ـي ـفــري ،م ــن بـيــن
شــروطــه الـسـتــة الـتــي أعـلـنـهــا م ــؤخ ــر ًا ،عـلــى مــا يـلــي:
التوقف عن األعمال العدائية ضد الدول المجاورة.
ال يحتاج المرء إلى إعمال التفكير كثير ًا لمعرفة من
هو المقصود بــ«الــدول المجاورة» ،والتي تأتي في
مـقــدمـتـهــا ،كـمــا يــؤكــد جـيـفــري نـفـســه م ــرار ًا وت ـكــرار ًا:
دولة الكيان الصهيوني المحتل ،والذي سمح رئيس
جيفري لنفسه أن يوافق على ضم الجوالن السوري
المحتل إليها ،بالضد مــن قــرارات الشرعية الدولية،
وبالضد من حقائق التاريخ والجغرافية ،وبالضد من
مصالح الشعب السوري.
رغـ ــم ذلـ ــك ،ال بـ ــأس م ــن ال ـت ــذك ـي ــر؛ ل ـيــس بــال ـمــوقــف
األمريكي من الجوالن السوري المحتل فحسب ،بل
وبجملة المواقف األمريكية اإلجرامية اتجاه الشعب
ال ـس ــوري ،ول ـيــس آخــرهــا قــانــون قـيـصــر ،والـمــوقــف
مــن ال ـن ـصــرة ،وال ـس ـيــاســات ات ـجــاه ال ـش ـمــال الـشــرقــي
السوري وغيرها.
ّإن عــداء األمريكي ومعه حلفاؤه الغربيون للشعب
ال ـســوري ،أوضــح مــن أن يُ ـجــادل بــه أحــد .وإذا كــان
بعض من في المعارضة يحاولون االلتفاف على هذه
الحقيقة ســواء عـلــى أســاس عـمــالــة خــالـصــة ،أو على
أســاس تـقــديــرات انتهازية وضيقة األفــق للتوازنات
الــدولـيــة ،فـ ّـإن نـظــراءهــم مــن الـمـتـشــدديــن والـفــاســديــن
على الـجــانــب اآلخــر ليسوا أقــل انـتـهــازيــة فــي طريقة
تقييم وتوصيف أعداء وأصدقاء الشعب السوري.
فــي ظــل األوض ــاع المعيشية الـكــارثـيــة الـتــي يعيشها
ال ـســوريــون ،نــرى ضـمــن بــورصــة اآلراء والـمــواقــف
التي يجري إنتاجها واستهالكها عبر وسائل اإلعالم
اإلل ـك ـت ــرون ــي وال ـت ـق ـل ـيــدي ،ت ـص ــاع ــد ًا ل ـع ـم ـل ـيــات خـلــط
األوراق بين العدو والصديق ،بغية تضليل السوريين،
وأكثر من ذلك بغية الهروب من االستحقاقات...
ض ـمــن ال ـب ــورص ــة ه ـ ــذه ،تــرت ـفــع أص ـ ــوات ال تـكـتـفــي
ب ـم ـط ــال ـب ــة ال ـ ـ ــدول ال ـص ــدي ـق ــة ب ـت ـق ــدي ــم ال ـم ـس ــاع ــدات
االقتصادية وخاصة المالية! بل وتذهب إلى تحميل
تلك الــدول بالذات مسؤولية األوضــاع الكارثية ،وال
يخلو األمــر من اخـتــراع أكــاذيــب حــول ديــون تجري
الـمـطــالـبــة ب ـســدادهــا وتــدويــر تـلــك األك ــاذي ــب و َلـوْكـهــا
صباح مساء عبر المواقع اإللكترونية.
ال بــد مــن ال ـتــذك ـيــر ،ب ـ ّـأن إح ــدى الـ ــدول الـصــديـقــة قد
سهّلت أكثر من مرة خطوط ًا ائتمانية باتجاه الداخل
السوري وانتهت إلى إغالقها ،ليس بسبب صعوبات
اق ـت ـصــاديــة تــواج ـه ـهــا ،ف ـهــي ت ــواج ــه ال ـص ـعــوبــات مـنــذ
عقود ،ولم تمتنع عن العمل باتجاه هذه الخطوط،
ألن قناعة راسخة قد تشكلت لدى تلك الدولة،
ولكن ّ
بـ ّـأن المساعدات والخطوط االئتمانية ال يصل منها
صوب المعنيين باالستفادة منها سوى جزء يسير،
في حين تبتلع مافيات الفساد الكبير القسم األعظم
منها ،بل وال تتورع عن تهريبه عبر شبكاتها المالية
السوداء خارج البالد.
ّإن الـمـســاعــدة الـتــي قدمها أصــدقــاء الشعب الـســوري
تتكثف فيما فعلوه في محاربة اإلرهاب ومنع انهيار
الدولة السورية ومنع تقسيمها ،وكــل ذلــك في إطار
تهيئة األرضية المناسبة للشعب السوري لكي يقرر
مصيره بنفسه على أساس القرار .2254
ّإن إيـ ـصـ ــال الـ ـمـ ـس ــاع ــدات إل ـ ــى ال ـق ـس ــم األعـ ـظـ ــم مــن
الـشـعــب ال ـســوري ،والـتــي يحتاجها بـشــدة ،بــات هو
اآلخــر محكوم ًا بتحقيق تغيير جــذري شــامــل للبنية
السياسية االقتصادية القائمة ،والتي تمتاز بميزتين
أساسيتين :االرتباط االقتصادي التبعي مع الغرب
(العلني وغير العلني) ،والفساد الكبير الــذي يمكن
أن يهدر أي قدر من المدخالت مهما كان حجمه.
ّإن أولئك الذين يحاولون خلط األوراق بين العدو
والـصــديــق هــذه األي ــام ،يستهدفون أمــر ًا واح ــد ًا هو:
اسـتـخــدام شتى الــوســائــل وبينها التضليل ،للهروب
من استحقاق التغيير عبر .2254
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قوانين متعددة والفقر مستمر للعمال!

وزاد في الطنبور نغماً!
يبدو أن الحكومة العتيدة الحالية وقبلها
الحكومات السابقة ملكية أكثر من الملك،
بخصوص الشعار أو المبدأ الــذي أطلقته
منظمة العمل الدولية في أحد مؤتمراتها:
بأنه ليس هناك عمل دائم لوظيفة دائمة،
وه ــذا ال ـش ـعــار وال ـم ـبــدأ ال ــذي تـسـيــر عليه
الحكومات السورية المتعاقبة بخصوص
عقود العمل المؤقتة واليومية والعمل على
ال ـفــاتــورة وغـيــرهــا مــن أش ـكــال الـتــوظـيــف،
الـتــي يتفتق بها الــذهــن الليبرالي الــذي ال
يرى بالعمال سوى الحلقة األضعف ،التي
يمكنه التحكم بها باألشكال القانونية التي
يبتدعها ،والتي ابتدعها على مدار عشرات
ال ـس ـن ـي ــن ،والـ ـتـ ــي ب ـمــوج ـب ـهــا تـ ــم ت ـســريــح
عـشــرات اآلالف مــن الـعـمــال ذوي العقود
المؤقتة ،سواء في محالج األقطان أو عمال
مصفاة بانياس وغيرها من المواقع ،حيث
يعمل هؤالء العمال بعقود مؤقتة ،وعملهم
يكون دائم ًا يمتد لسنوات ،ومع هذا يكون
مصيرهم التسريح ضمن سياسة ال مكان
دائــم لعمل دائــم ،مع أن النقابات قد بذلت
جهودها من أجل تثبيت العمال المؤقتين،
وج ـ ــرت دع ــاي ــة ك ـب ـي ــرة ل ـه ــذا ال ـم ــوض ــوع
ال ـ ــذي ك ــان ــت ن ـتــائ ـجــه م ـت ــواض ـع ــة ،وع ــدد
المثبتين قليل بالنسبة لعدد العمال المراد
تـثـبـيـتـهــم وم ـ ــازال ال ـمــوضــوع ق ـيــد الـبـحــث
بين الحكومة والنقابات من أجل استكمال
ال ـمــوضــوع ال ــذي تُ ـس ـوّف بــه الـحـكــومــات
المتعاقبة منذ سنين طويلة.
واآلن الطنبور الذي يصدرون من خالله
أن ـغــام ـهــم م ــا زالـ ــوا ي ـعــزفــون ع ـل ـيــه ،وآخ ــر
نـغــم نـشــاز تــم عــزفــه هــو إص ــدار ق ــرار من
مـحــافـظــة دمـشــق بـتـســريــح ألــف عــامــل من
عمال المحافظة تحت حجة األعباء المالية
التي تترتب على المحافظة كأجور للعمال،
بعد حدوث الزيادة األخيرة على األجور،
حيث كان العمال يتقاضون أجورهم على
أساس الحد األدنى السابق وهو  16ألف
لـيــرة ،والـمـحــافـظــة تــدفــع لـهــم بـعــد الــزيــادة
الحد األدنــى لألجور على أســاس الزيادة
األخيرة  47ألف ليرة ،وال ندري إن كانت
المحافظة تعلم أن هذا األجر األخير يكفي
العمال لـعــدة أيــام لتأمين حاجاتهم األكثر
ضــروريــة ،ومــع هــذا الوضع البائس الذي
يعيشه العمال تم تسريحهم لينضموا إلى
جيش العاطلين عن العمل الذين سبقوهم،
مـ ـث ــل :عـ ـم ــال ال ـم ـط ــاع ــم وعـ ـمـ ــال ال ـح ــرف
المختلفة ،الــذيــن يعملون ليوم أو يومين
فــي األس ـب ــوع ،وال ــذي ــن يُ ـع ــدون مــن عــداد
العاطلين عن العمل.
إن م ـفــاق ـمــة أوضـ ـ ــاع ال ـع ـم ــال وحــرمــان ـهــم
م ــن حـقـهــم الـطـبـيـعــي ف ــي ال ـع ـمــل ه ــو نـهــج
ث ــاب ــت ف ــي ال ـس ـي ــاس ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،وهــو
مــا يــزيــد الــوضــع االجـتـمــاعــي تــأزم ـ ًا ،وهــذا
ل ــه ان ـع ـكــاســاتــه االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة
واالق ـت ـصــاديــة ال ـتــي سـتـكــون مــؤلـمــة على
البلد والناس.

أي قانون ،أو تشريع يصدر يكون تعبيرًا عن محصلة القوى الفاعلة على األرض ،وقدرتها في التعبير عن مصالحها وفرضها ،حيث يتضمنها
القانون المراد إصداره ،وللعمل وفقه.
ǧعادل ياسين

تُخضع الطبقة المهيمنة -اقتصادي ًا
وس ـ ـيـ ــاس ـ ـي ـ ـ ًا -الـ ـطـ ـبـ ـقـ ــات األخ ـ ـ ــرى
لـقــانــونـهــا ،أي لـمـصــالـحـهــا ،وإن كــان
يتناقض ،ويتعارض مع مصالح هذه
الطبقات األساسية ،وينعكس ضرر ًا
ع ـلــى ح ـقــوق ـهــا ،وهـ ــذا ال ـض ــرر ال ــذي
ي ـحــدثــه ال ـق ــان ــون بـم ـصــالــح الـطـبـقــات
المستَغَلة ،يحرمها أيض ًا من إمكانية
الدفاع عنها ،ويجعل المجتمع ينقسم
وفق ًا للمصالح المتناقضة ،أي :يصبح
ال ـصــراع بـيــن الـطـبـقــات فــي جــوهــره
صراع ًا طبقي ًا ،حتى وإن أخذ مظاهر
أخــرى ال تـبــدو أنـهــا واضـحــة لبعض
أصحاب المصالح المختلفة.
االستالب ما زال مستمرًا وإن
تغيرت القوانين
إن الـطـبـقــة الـعــامـلــة ال ـســوريــة عــانــت
كثير ًا من جملة واسعة من القوانين،
والـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات الـ ـتـ ــي صـ ـ ــدرت م ـنــذ
االح ـتــال الـعـثـمــانــي ،وقــانــونــه سـيّــئ
ال ـص ـي ــت ال ـم ـس ـمــى ق ــان ــون األش ـغ ــال
ال ـع ـث ـمــانــي ،م ـ ــرور ًا بــال ـقــوان ـيــن الـتــي
أصدرها المستعمر الفرنسي مستند ًا
إلـ ــى ق ــان ــون ال ـش ـغــل ال ـع ـث ـمــانــي ،فــي
اس ـت ـم ــرار ت ـح ـك ـمــه ،وس ـي ـطــرتــه عـلــى
الـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة ال ـســوري ــة الــول ـيــدة،
وم ـن ــع ق ــواه ــا م ــن ال ـت ـطــور وال ـن ـمــو،
وهو خبير بحكم التجربة التاريخية
ل ـل ــرأس ـم ــال ـي ــة مـ ــع ال ـط ـب ـق ــة ال ـع ــام ـل ــة،
بـكــل أش ـكــال الـقـمــع وال ـح ـصــار كــي ال
تستطيع الطبقة العاملة التحول إلى

قــوة حقيقية على األرض ،وتفرض
م ــن خــال ـهــا إرادتـ ـه ــا ال ـم ـس ـت ـنــدة إلــى
ب ــرن ــام ــج ت ـع ـب ــر ف ـي ــه عـ ــن م ـصــال ـح ـهــا
وحقوقها على طريق تغيير عالقات
اإلنتاج الرأسمالية ،التي هي السبب
الــرئـيــس فــي شـقــاء ،وبــؤس الـعـمــال،
ومــن هـنــا فـقــد عــانــت الـطـبـقــة الـعــامـلــة
السورية ،وكانت لها مصلحة حقيقية
ف ــي م ـقــاومــة الـمـحـتــل ال ـفــرن ـســي إلــى
جانب القوى الوطنية األخــرى التي
قاومته ،للخالص منه ،ومن قوانينه،
ول ـك ــن ال ـع ـم ــال خ ــرج ــوا «مـ ــن تـحــت
ال ــدل ــف إل ــى ت ـحــت الـ ـمـ ــزراب» ،حـيــث
أع ـيــد إن ـت ــاج ال ـقــوان ـيــن ال ـم ـع ـبــرة عــن
مصلحة الـبــرجــوازيــة ،الـتــي استندت
إل ــى خ ـبــرة الــرأس ـمــال ـيــة ف ــي صـيــاغــة
القوانين الناظمة للعالقة بين أرباب
العمل والـعـمــال ،والـتــي فــي جوهرها
ترسيخ لنهب قوة العمل.
صراع لتحسين بيع قوة العمل
عملت الطبقة العاملة السورية كثير ًا
ع ـلــى ال ـت ـخ ـف ـيــف م ــن وطـ ــأة ال ـن ـهــب،
واالس ـت ـغــال ال ــذي تــم تـكــريـســه في
قــانــون الـعـمــل ال ــذي ص ــدر فــي عهد
االسـ ـتـ ـقـ ــال ،م ـس ـت ـخ ــدم ــة ســاح ـهــا
الوحيد الــذي تملكه ،ولكنه الفعال،
ولــه تأثير ،ونتائجه كانت ملموسة
على العمال ،وذلك بتحسين شروط
الـعـمــل ،وزي ــادة األج ــور ،وتخفيض
ساعات العمل ،التي كانت تمتد من
ط ـلــوع الـفـجــر إل ــى مـغـيــب الـشـمــس،
ه ـ ــذا ال ـع ـم ــل ال ـ ــذي أنـ ـجـ ــزه ال ـع ـمــال
وح ــرك ـت ـه ــم ال ـن ـق ــاب ـي ــة ،ل ـع ــب دور ًا

مـهـمـ ًا فــي تـنـظـيــم الـعـمــال فــي حــركــة
نـقــابـيــة واح ــدة مــوحــدة ،جـعــل منها
قــوة أســاسـيــة ال يـمـكــن الـقـفــز عنها،
وتـ ـجـ ــاوز م ـصــال ـح ـهــا ،وه ـ ــذا م ــا تــم
لـحـظــه ف ــي قــوان ـيــن ال ـع ـمــل الــاحـقــة
الـ ـت ــي صـ ـ ــدرت فـ ــي ع ـه ــد الـ ــوحـ ــدة،
ومــا بـعــدهــا ،فقد جــرى التأكيد على
العديد من حقوق العمال ،حيث كان
الظرف السياسي ،وموازين القوى
ال ـم ـح ـل ـيــة ،وال ـعــال ـم ـيــة تـسـمــح بــذلــك،
لكن مع هذا خسرت الطبقة العاملة
أهـ ــم سـ ــاح ف ـع ــال ف ــي الـ ــدفـ ــاع عــن
مصالحها ،وحـقــوقـهــا ،أال وهــو حق
اإلضراب ،الذي كان مصرّح ًا به في
قانون العمل السابق ،واستقالليتها
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة ،واس ـت ـق ــال ـي ــة ق ــراره ــا
مــن خــال الـشـعــارات الـتــي ُ طــرحــت،
وال ـ ـتـ ــي أوه ـ ـمـ ــت ال ـط ـب ـق ــة ال ـع ــام ـل ــة
بــأن مــا هــو ج ــا ٍر مــن إجـ ــراءات هي
االش ـت ــراك ـي ــة بـعـيـنـهــا وأن الـمـعــامــل
ل ـل ـع ـم ــال ،ومـ ــا ع ـل ــى ال ـع ـم ــال س ــوى
ال ـت ـس ـل ـيــم بـ ـه ــذا ك ــون ــه ت ـع ـب ـي ــر ًا عــن
مصالحهم الحقيقية التي ناضلوا من
أجـلـهــا ،لـيـكـتـشــف الـعـمــال مــع مــرور
ال ــوق ــت أن ـه ــم ي ـخ ـس ــرون ح ـقــوق ـهــم،
وم ـك ـت ـس ـبــات ـهــم تـ ـب ــاعـ ـ ًا ،خـ ــاصـ ـ ًة مــع
تـبـنــي اقـتـصــاد ال ـســوق االجـتـمــاعــي،
وت ـط ـب ـيــق ال ـس ـي ــاس ــات ال ـل ـي ـبــرال ـيــة،
وت ـع ـل ـي ـم ــات الـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـم ــال ـي ــة
الرأسمالية.
قلق وحذر مشروعان
ٌ
لــم تتمكن الـحــركــة الـنـقــابـيــة والطبقة
العاملة من مواجهة هــذه السياسات

ون ـت ــائ ـج ـه ــا ال ـك ــارث ـي ــة ع ـل ــى ال ـط ـب ـقــة
الـعــامـلــة ،واالقـتـصــاد الــوطـنــي برمته،
وال ـس ـبــب واضـ ــح ،وت ـع ـلــم ب ــه ك ــوادر
الـ ـح ــرك ــة ال ـن ـق ــاب ـي ــة ،وي ـن ـع ـك ــس فــي
الـعــديــد مــن مــواقـفـهــا الـتــي تُـعـلــن عنها
ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــؤت ـ ـمـ ــرات واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــات
النقابية ،وهذا يعكس حسها الوطني
وتخوفها مما هو جا ٍر على األرض،
ويعكس حِـسّـهــا الطبقي بقلقها على
مصالح العمال ومكاسبهم نتيجة تلك
السياسات.
النص الدستوري يحتاج إلى من
يحميه
إن وجود دستور ينص على حقوق
الـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة ب ـمــا فـيـهــا اإلضـ ــراب
هو شرط غير كافٍ لحصول العمال
على حقوقهم ،وإنـمــا يتطلب تحقيق
ذل ــك م ـبــادرة الـعـمــال فــي الــدفــاع عن
ح ـق ــوق ـه ــم ال ــدسـ ـت ــوري ــة ال ـم ـش ــروع ــة
وحمايتها ،التي ال يمكن أن تُقدَّم لهم
على طبق من ذهب.
ان ـف ـت ــاح األف ـ ــق ال ـس ـيــاســي بــالـتـغـيـيــر
الجذري المطلوب سيجعل اإلمكانية
أكـبــر أمــام الطبقة الـعــامـلــة ،وحركتها
ال ـن ـقــاب ـيــة ،ألخ ــذ زمـ ــام ال ـم ـب ــادرة مــن
أجل استعادة استقالليتها التامة في
ات ـخــاذ ق ــرارات ـه ــا ،وص ـيــاغــة بــرامـجـهــا
المعبرة عن مصالح من تمثلهم ،وفي
مقدمة ذلك :تغيير قوانين العمل التي
أضـ ـ ـرّت ب ـح ـقــوق ال ـع ـم ــال ،وص ـيــاغــة
ق ـ ــان ـ ــون انـ ـتـ ـخـ ــابـ ــي عـ ـمـ ــالـ ــي ي ــؤم ــن
وصــول المناضلين العمال بعيد ًا عن
التدخالت من أية جهة كانت.
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األزمة العميقة التي تشهدها األوضاع العامة في البالد،
وفي المقدمة منها :انحدار مؤشرات الوضع االقتصادي
واالجتماعي نحو القاع ،وتعمق تلك األزمة مع تأخير الحل
السياسي المفترض أن يمر عبر القرار األممي رقم ،2254
الصادر عن مجلس األمن في األمم المتحدة.

ǧنبيل عكام

أمــام هذا الوضع المأساوي ،توفرت
ون ـض ـج ــت ال ـ ـشـ ــروط ال ـم ــوض ــوع ـي ــة
إلع ـ ــادة ال ـع ـمــل ال ـن ـقــابــي إلـ ــى مـقــدمــة
ج ـ ـ ــدول أع ـ ـم ـ ــال الـ ـحـ ــركـ ــة ال ـن ـق ــاب ـي ــة
الـعـمــالـيــة .لـلـتـخـلــص مــن ه ــذا الــوضــع
ال ـم ـت ــردي الـ ــذي وص ــل إل ـي ــه ال ـع ـمــال
المنتجون لـلـثــروة الــوطـنـيــة ،وكــذلــك
ال ـت ـخ ـل ــص مـ ــن ه ـ ــذا الـ ـت ــره ــل الـ ــذي
تعاني منه النقابات ،وخاصة وجود
الغالبية العظمى من العمال المنتجين
للثروة خارج دائرة التنظيم النقابي،
وم ـ ـس ـ ـتـ ــوى م ـ ـت ـ ــدنٍ م ـ ــن الـ ـح ــري ــات
النقابية ،الــذي أدى إلــى إبعاد الكثير
مــن النقابيين الـجــديــريــن عــن الحركة
ال ـن ـقــاب ـيــة ،وص ـع ــوب ــة وصـ ــول الـعـمــل
الـنـقــابــي إل ــى أوسـ ــاط ع ـمــال الـقـطــاع
الخاص.
ح ـيــث ال ـع ـمــل ال ـن ـقــابــي ف ــي ال ـق ـطــاع
ال ـخ ــاص ي ـخ ـت ـلــف ك ـث ـي ــر ًا ع ــن الـعـمــل
الـنـقــابــي فــي قـطــاع الــدولــة ،وقــوانـيــن
تنظيم العمل بين القطاعين تختلف
إلـ ــى ح ــد مـ ــا ،هـ ــذا ب ـغــض ال ـن ـظــر عــن
شـ ـ ـ ــروط االس ـ ـت ـ ـغ ـ ــال ال ـم ـت ـش ــاب ـه ــة
ال ـت ــي ت ـم ــارس ع ـلــى ال ـع ـمــال ف ــي كــا
الـقـطــاعـيــن .وبــال ـتــالــي ،إق ـنــاع الـعـمــال
ب ــاالن ـخ ــراط ف ــي ال ـن ـق ــاب ــات ،يـتـطـلــب
ال ـت ــوج ــه ن ـح ــو ال ـع ـم ــال وال ـك ــادح ـي ــن
ل ـض ـمــان قــرب ـهــا وان ـت ـمــائ ـهــا الـطـبـيـعــي
لـلـحــركــة الـنـقــابـيــة فــي مــواجـهــة الـعــدو
الـحـقـيـقــي لـلـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة ،الـمـتـمـثــل

بقوى النهب والفساد الكبير وضمان
وحدة الحركة النقابية ألجل المطلب
األساس للطبقة العاملة ،وهو القضاء
على االستغالل.
فــالـعـمــل الـنـقــابــي كــان وسـيـبـقــى أداة
وسالح ًا للطبقة العاملة في صراعها
ض ــد ك ــاف ــة أش ـك ــال االس ـت ـغ ــال وضــد
االس ـ ـت ـ ـبـ ــداد الـ ـطـ ـبـ ـق ــي .وهـ ـ ــو ش ـكــل
مــن أش ـكــال الـمـقــاومــة الـجـمــاعـيــة ضد
استغالل رأسمال ،ومن أجل تحسين
شـ ــروط وظ ـ ــروف ال ـع ـمــل وتـحـقـيــق
ال ـح ـقــوق والـمـصــالــح الـمـشــروعــة في
المواثيق الدولية والوطنية .والسؤال
األهم :هل الظرف الذاتي متوفر لدى
الحركة النقابية والنقابيين؟
مــن الــدارج فــي وســط العمل النقابي
العديد من المغالطات في فهم وتفسير
ط ـب ـي ـعــة ال ـن ـقــابــة ودورهـ ـ ــا ومـهـمـتـهــا
الــوظـيـفـيــة ،وذلــك نتيجة الـتــدخــل من
خــارجـهــا فــي شــؤونـهــا المختلفة ،مما
نتج عنه فهم مغلوط للدور والمهمة،

ف ـم ـف ـهــوم ال ـن ـق ــاب ــة ال ـع ـمــال ـيــة يـخـتـلــف
ع ــن م ـف ـهــوم ال ـن ـقــابــة ال ـم ـه ـن ـيــة ،وهـمــا
يـخـتـلـفــان عــن مـفـهــوم نـقــابــة أصـحــاب
الـعـمــل (الـمـتـمـثـلــة فــي غــرفــة الصناعة
غرفة التجارة) ،فكل تنظيم نقابي له
غاية وضــرورة لوجوده ،وله دوره
الخاص لخدمة من يمثلهم.
عدم وضوح العمل النقابي
وكل هذه التنظيمات النقابية تختلف
عــن اإلط ــار الـنـقــابــي لــدى أي تنظيم
أو حــزب سـيــاســي ،بحسب تصنفيها
المهني وشــروط عضويتها وبنيتها
الـتـنـظـيـمـيــة ،والـمــرجـعـيــة الـتـشــريـعـيــة
وال ـقــانــون ـيــة ال ـتــي تـنـظــم عـمـلـهــا ،ومــا
يهمنا هنا العمل النقابي العمالي ،إذ
من المالحظ عــدم الوضوح لمفهوم
ال ـع ـمــل ال ـن ـقــابــي ووظ ـي ـف ـتــه ،فــالـكـثـيــر
مــن النقابيين أحـيــانـ ًا يـحــدث التباس
عندهم بين الدور والمهمة واألدوات
مــا بـيــن الـنـقــابــة الـعـمــالـيــة ،أو اإلط ــار

النقابي في تنظيم الحزب السياسي،
وط ـب ـي ـعــة ع ـمــل ووظ ـي ـفــة ال ـن ـقــابــة أو
ات ـحــاد ال ـع ـمــال .فـمـثـ ًا :كـيــف للحركة
النقابية أن تحقق ذلــك الــدور الفعال
لتحقيق حقوق عمالها المختلفة من
أج ــور وغ ـيــرهــا وه ــي ال تـمـتـلــك تلك
األدوات الضرورية لذلك من اعتصام
وإضــراب ،مع العلم أن هذه األدوات
قـ ــد ل ـح ـظ ـهــا الـ ــدسـ ـتـ ــور وال ـم ــواث ـي ــق
الدولية الموقع عليها من قبل الدولة.
ونـ ـع ــود إلـ ــى الـ ـسـ ــؤال م ـ ـجـ ــدد ًا :هــل
ال ـحــركــة ال ـن ـقــاب ـيــة ت ــرى ن ـضــوج هــذا
الظرف الموضوعي الــذي بين يديها
وتــرى نضوجه بشكل واضــح؟ وأنه
عليها الـعـمــل إلنـضــاج ظــرفـهــا الــذاتــي
الس ـت ـك ـم ــال م ـه ــام ـه ــا اتـ ـجـ ــاه ح ـقــوق
الطبقة العاملة.
استرجاع الثقة
ال تزال الحركة النقابية تشكل األداة
ال ـض ــروري ــة وال ـم ـنــاس ـبــة ل ـلــدفــاع عــن

العمال .ولكن تبقى شروط النهوض
بــال ـع ـمــل ال ـن ـقــابــي وت ـص ـح ـيــح م ـســاره
قــائـمــة .ولـعــل أهــم مــداخــل اسـتــرجــاع
ال ـث ـق ــة ل ـل ـع ـمــل ال ـن ـق ــاب ــي ،ت ـس ـتــوجــب
ع ـلــى ال ـن ـقــاب ـي ـيــن الـمـقـتـنـعـيــن ب ــال ــدور
التاريخي للطبقة العاملة ،العمل من
أجــل االرتـقــاء بــوعــي الطبقة العاملة،
وتـمـكـيـنـهــا مــن أدوات ـهــا الـحـقـيـقـيــة في
ص ــراع ـه ــا ضـ ــد االسـ ـتـ ـغ ــال وال ـن ـهــب
والفساد ،وأن تكون النقابة مستقلة
ف ــي ك ــاف ــة ش ــؤون ـه ــا ،وت ـك ــون م ـع ـبــر ًا
ط ـب ـق ـي ـ ًا واض ـ ـح ـ ـ ًا مـ ــن أج ـ ــل ت ـح ـق ـيــق
الـكــرامــة وال ـم ـســاواة للطبقة الـعــامـلــة،
إن أي عمل نـقــابــي ،محكوم بالفشل
إذا لم يضع أمام هذه الطبقة العاملة
آفــاق خــاصـهــا مــن كــل هــذه المظالم.
الـ ـتـ ـعـ ـم ــق وسـ ـ ــط الـ ـطـ ـبـ ـق ــة ال ـع ــام ـل ــة
واس ـت ـق ـط ــاب ال ـع ـم ــال األكـ ـثـ ــر وع ـي ـ ًا
والمؤمنين بالعمل النقابي من العمال
والـ ـع ــام ــات ،وفـ ــرض ح ــق الـتـنـظـيــم
النقابي داخل القطاع الخاص.

الطبقة العاملة

فنيو كهرباء السودان يهددون بإضراب مفتوح
هدد المهندسون والفنيون بشركات الكهرباء ،بتنفيذ
إض ـ ــراب م ـف ـتــوح ع ــن ال ـع ـمــل ف ــي ح ــال ع ــدم اسـتـجــابــة
وزارة الطاقة والتعدين لمطالبهم المتمثلة فــي تأمين
السكن وحساب سنين الخدمة في سجلهم ،بعد أن تم
تعيينهم بمؤهالت جامعية .وقال رئيس اللجنة :إن هذا
اإلضــراب سـيــؤدي إلــى انقطاع اإلمــداد الكهربائي من
المحطات .وقــال أحد ممثلي اإلضــراب :جاء اإلضــراب
بـعــد أن سـلـكــت كــافــة ال ـطــرق الـقــانــونـيــة واإلداريـ ــة منذ
ال ـعــام 2009م وصـ ــو ًال إل ــى ســاحــات ال ـق ـضــاء ،وشــدد
عـلــى ض ــرورة تـحـقـيــق مـطــالـبـهــم كــامـلــة غـيــر مـنـقــوصــة،
وم ـحــاس ـبــة ك ــل م ــن تـسـبــب ف ــي تــأخ ـيــر تـنـفـيــذ ال ـق ــرار،
وأشــار إلــى توصية وزيــر العمل والتنمية االجتماعية
بتطبيق قرار الخدمة الخاص باستيعاب حملة الدبلوم
التطبيقي والـشـهــادة الثانوية الفنية ،أســوة بزمالئهم
في السكة الحديدية والموانئ البحرية.

العاملون االجتماعيون يتظاهرون في الطيبة
واصــل الـعــامـلــون االجـتـمــاعـيــون فــي األرض المحتلة
تظاهراتهم مطالبين بتحسين أجورهم وظروف عملهم
وتــوفـيــر الـحـمــايــة لـهــم .ودخ ــل إضــرابـهــم االحـتـجــاجــي
يــومــه ال ــراب ــع .وتـشـهــد الـعــديــد مــن ال ـب ـلــدات نـشــاطــات
احـتـجــاجـيــة مـحـلـيــة .فـفــي مــديـنــة الـطـيـبــة ،ش ــارك عــدد
من العاملين االجتماعيين في وقفة احتجاجية رفعوا
خاللها عدة شعارات من بينها« :األجر في تآكل فش
شو نأكل» وغيرها من الشعارات ،ويذكر أن العاملين
االج ـت ـم ــاع ـي ـي ــن نـ ـف ــذوا يـ ــوم االثـ ـنـ ـي ــن ،إض ــرابـ ـ ًا ع ــام ـ ًا
وم ـظــاهــرة فــي مــديـنــة «ت ــل أب ـيــب» ش ــارك فـيـهــا آالف
العمال من كافة أقسام الخدمات االجتماعية وغيرها
من المؤسسات االجتماعية احتجاج ًا على أجورهم،
والـضـغــط الـكـبـيــر فــي عـمـلـهــم وال ــذي تـفــاقــم فــي فـتــرة
ال ـك ــورون ــا ،وأي ـض ـ ًا عـلــى الـعـنــف ال ــذي ي ـت ـع ـرّضــون له
خالل العمل.

إضراب عمال باث آيرون وركس
دخــل أكـثــر مــن  4000عــامــل إن ـتــاج فــي إضــراب
في  22حزيران في شركة باث آيــرون وركس
لـبـنــاء الـسـفــن الـبـحــريــة األمــريـكـيــة ،بـعــد رفضهم
بــأغـلـبـيــة ســاح ـقــة ع ــرض ال ـع ـقــد الـ ــذي اقـتــرحـتــه
لـلـشــركــة ،ال ــذي يـتـضـمــن اق ـتــراح ـ ًا خ ــال الـثــاث
س ـن ــوات أن يـمـنــح ال ـع ـمــال زيـ ــادة ف ــي األج ــور
بـنـسـبــة  3فــي الـمــائــة فــي كــل ع ــام ،ويــركــز على
األقدمية والمقاولين من الباطن وقواعد العمل
دون التركيز على األجــور والمزايا ،كما احتج
المضربون على تسريح عــدد من العمال .ومن
ال ـم ـتــوقــع أن ت ـع ــود ال ـم ـف ــاوض ــات ب ـيــن ال ـشــركــة
وات ـح ــاد ال ـع ـمــال ه ــذا األس ـب ــوع لـبـحــث تـســريــح
الـعـمــال ،وتـعـتـبــر بــاث آي ــرون ورك ــس مــن أكـبــر
ش ــرك ــات ب ـنــاء ال ـس ـفــن ح ـيــث يـعـمــل فـيـهــا 6800
عامل وتقوم الشركة ببناء المدمرات البحرية.

عمال مجلس تاور هامليتس يضربون
نـفــذ عـمــال الـمـجـلــس فــي ت ــاور هامليتس إضــراب
شــرق لندن حيث وصــل النزاع والمعروف باسم
«مكافآت البرج» ،إلى ذروته مع المجلس ،وأعلنت
النقابة المزيد من اإلضرابات من الثالثاء  14إلى
الـخـمـيــس  16مــن الـشـهــر ال ـج ــاري ،حـيــث يـعـتــزم
الـمـجـلــس ط ــرد  4000عــامــل خ ــال ه ــذا الـشـهــر،
وإع ـ ــادة رب ـط ـهــم بــال ـع ـقــد ال ـجــديــد ال ـم ـث ـيــر لـلـجــدل،
ومــن الـجــديــر ذكــره ،أن المجلس يستخدم أســوأ
األســال ـيــب ال ـتــي يـتـبـعـهــا رؤس ــاء الـقـطــاع الـخــاص
لـفــرض تـغـيـيــرات ض ــارة ،وق ــال أح ــد الـمـضــربـيــن:
«خ ــال األش ـهــر الـقـلـيـلــة ال ـمــاض ـيــة ،ك ــان الـمـجـلــس
يـصـفـنــا بـ ـ «ال ـع ـمــال الــرئـيـسـيــن «واألبـ ـط ــال» .لكن
اآلن يتم عزلنا وإعادة توظيفنا بأجور وظروف
أســوأ -ويـقــال لنا :إننا نترك أسفل المجتمع من
خالل اإلضراب.
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في بلد من بلدان الشرق مثل :سورية مث ًالُ ،يجبر العمال في المصانع الخاصة على العمل  12ساعة
يومياً ،وفق واقع مفروض يشبه واقع عمال العالم الذين عملوا بين  16-12ساعة يومياً في القرن
التاسع عشر ،وقياساً على ذلك ،تقف سورية اليوم في القرن التاسع عشر ،متأخرة عن التطور 150
عاماً على األقل.
ǧمحرر الشؤون العمالية

وه ــذا الــوضــع ال يـخــص ســوريــة فـقــط،
فـفــي الـعـشــرات مــن بـلــدان الـعــالــم الـيــوم،
حيث الـبـلــدان الطرفية التابعة للمراكز،
تُ ـج ـبــر الــرأس ـمــال ـيــة ع ـم ــال ت ـلــك ال ـب ـلــدان
بالعمل وفق قوانين القرن التاسع عشر،
مـثــل :مـنــع الـمـنـظـمــات الـنـقــابـيــة وتـجــريــم
حــق اإلض ــراب وســاعــات الـعـمــل ال ـ -12
 14يــوم ـي ـ ًا ،وغ ـيــر ذل ــك م ــن اإلج ـ ــراءات
الـ ـقـ ـس ــري ــة ل ـل ــرأس ـم ــال ـي ــة الـ ـمـ ـغ ــرق ــة فــي
الــرجـعـيــة والـتـخـلــف ،مـثــل :حــالــة الـعـمــال
األجانب في بلدان الخليج.
قانون ساعات العمل العشر
بـعــد ظـهــور اتـحــاد الـشـيــوعـيـيــن والـبـيــان
ال ـش ـيــوعــي وان ـ ــدالع ثـ ــورات  1848فــي
أوروب ــا ،بــدأت الطبقات العاملة تناضل
من أجل جملة من المطالب ،ومن بينها
تحديد عدد ساعات العمل اليومية.
ونــوه مــاركــس بــأسـبــاب هــزيـمــة الطبقة
العاملة في ثــورات  ،1848الهزيمة التي
أوجدت الخمول المميز للحقبة الممتدة
ب ـيــن  ،1859-1849وي ـع ــرض مــاركــس
أيـضـ ًا المكاسب الــزهـيــدة الـتــي انتزعتها
الطبقة العاملة فــي تلك الحقبة .ومنها:
قانون تحديد يوم العمل بعشر ساعات.
يُـبـيــن مــاركــس أن تخفيض يــوم العمل
بخالف مزاعم أذناب الرأسمال ال يلحق
الـضــرر بـمــرود الـعـمــل ،بــل عـلــى العكس
يـ ــزيـ ــده ،وأك ـ ــد هـ ــذا ال ـق ــان ــون ال ـم ــذك ــور

انـتـصــار مـبــدأ تــدخــل الــدولــة فــي مضمار
العالقات االقتصادية على المبدأ القديم
القائم على المزاحمة.
وخلص ماركس إلــى التأكيد -كما جاء
في البيان الشيوعي -على حاجة الطبقة
ال ـع ــام ـل ــة إلـ ــى إخـ ـض ــاع اإلنـ ـتـ ــاج لــرقــابــة
المجتمع بكامله ولقيادته وتوجيهه ،ألن
مثل هــذا اإلنـتــاج االجتماعي هــو المبدأ
األسـ ــاس لــاق ـت ـصــاد ال ـس ـيــاســي لـلـطـبـقــة
الـعــامـلــة .وعليه فــإن قــانــون تحديد يوم
العمل بعشر ساعات لم يكن مجرد نجاح
عملي ،بل كــان أيض ًا دلي ًال على انتصار
االقتصاد السياسي للطبقة العاملة على
االقتصاد السياسي للبرجوازية.
ساعات العمل الثماني
ت ــأسـ ـس ــت األمـ ـمـ ـيـ ــة األولـ ـ ـ ــى «ج ـم ـع ـيــة
ال ـش ـغ ـي ـلــة ال ـعــال ـم ـيــة» ف ــي أي ـل ــول ،1864
وك ـ ــان ال ب ــد م ــن م ــواص ـل ــة ال ـس ـي ــر مــن
نقطة «قــانــون تحديد يــوم العمل بعشر
ساعات» إلى صياغة شعار جديد لنضال
ال ـط ـب ـق ــة ال ـع ــام ـل ــة ف ـي ـمــا ي ـخ ــص ت ـحــديــد
ساعات يوم العمل.
بـعــد انـتـفــاضــة يـنــايــر  1863فــي بولونيا،
ب ــدأ ال ـع ـمــال الـفــرنـسـيــون واإلن ـك ـل ـيــز في
مـنــاقـشــة تـطــويــر إسـتــراتـيـجـيــات الـعـمــل،
ومحاولة منع استيراد العمال األجانب
لـكـســر اإلض ــراب ــات .فــي سبتمبر ،1864
زار بعض المندوبين الفرنسيين لندن
مــرة أخ ــرى بـهــدف إنـشــاء لـجـنــة خاصة
لتبادل المعلومات بشأن المسائل التي
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تهم العمال مــن جميع الـبـلــدان ،وقــرروا
إعـ ـ ـ ــان حـ ـمـ ـل ــة تـ ـضـ ــامـ ــن م ـ ــع م ـخ ـت ـلــف
نضاالت التحرر حول العالم حينها.
تـمــت هــذه الـعـمـلـيــات التنسيقية األولــى
وس ـ ـ ـ ــط االن ـ ـ ـك ـ ـ ـمـ ـ ــاش االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي،
ومـحــاوالت أربــاب العمل تأليب العمال
اإلن ـج ـل ـي ــز وال ـفــرن ـس ـي ـيــن ب ـع ـض ـهــم عـلــى
ب ـعــض ،وأراد ال ـن ـقــاب ـيــون ع ـلــى جــانـبــي
القناة مواجهة إستراتيجية «فرق تسد»
البرجوازية.

الطبقة العاملة
بحاجة إلى
إخضاع اإلنتاج
لرقابة المجتمع
بكامله ولقيادته
وتوجيهه
ألن اإلنتاج
االجتماعي هو
المبدأ األساس
لالقتصاد
السياسي
للطبقة العاملة

المرأة العاملة
دعمت األممية األولــى إضــرابــات العمال
ال ـك ـبــرى ،م ـثــل :إضـ ــراب الـخـيــاطـيــن فــي
إنـكـلـتــرا  ،1866ووض ـعــت إسـتــراتـيـجـيــة
لمواجهة سياسة كسر اإلضرابات التي
تـقــوم عـلــى ضــرب عـمــال بـلــد بـعـمــال بلد
آخ ــر ،وطــال ـبــت بـتـثـبـيــت ســاعــات الـعـمــل
الثماني ،و ُأدخـلــت الـمــرأة العاملة ضمن
قــوام المجلس الـعــام ،وصيغت قــرارات
بـشــأن الـنـضــال االق ـت ـصــادي واإلض ــراب
عن العمل والحريات السياسية والنضال
البرلماني ومناهضة العسكرة والحرب.
ومن جملة ما طالبت به الطبقة العاملة
في تلك السنوات ،تثبيت شعار النضال
في سبيل ثماني ساعات عمل .وبدأ هذا
ال ـش ـعــار ي ـشــق طــري ـقــه أك ـثــر فــأك ـثــر إلــى
إضرابات العمال الكبرى حول العالم.
فـ ــي األول مـ ــن أيـ ـ ــار مـ ــن ع ـ ــام ،1886
نـظــم الـعـمــال فــي ســاحــة هــايـمــاركــت في
شيكاغو -ومن ثم في تورنتو -إضراب ًا
عن العمل شارك فيه ما بين 400-350
ألــف عامل ،طالبوا فيه بتحديد ساعات
العمل تحت شعار «ثماني ساعات عمل،
ثماني ساعات نوم ،ثماني ساعات فراغ
للراحة واالستمتاع».
لـ ــم يَ ـ ـ ـرُق األم ـ ــر ل ـل ـس ـل ـطــات وأصـ ـح ــاب

الـ ـمـ ـعـ ــامـ ــل خ ـ ـص ـ ــوص ـ ـ ًا ،وأن الـ ــدعـ ــوة
لــإضــراب حـقـقــت نـجــاحـ ًا ج ـيــد ًا ،وشـلــت
الحركة االقتصادية في المدينة ،ففتحت
الشرطة النار على المتظاهرين وقتلت
عدد ًا من العمال ،ثم ألقى مجهول قنبلة
في وسط تجمع للشرطة أدى إلى مقتل
 11شخص ًا بينهم  7مــن رجــال الشرطة
واع ـتُ ـقِـ َـل عـلــى إثــر ذلــك الـعــديــد مــن قــادة
ال ـع ـمــال ،وحُ ـكــم عـلــى  4مـنـهــم بــاإلعــدام،
وع ـ ـلـ ــى اآلخ ـ ــري ـ ــن ب ــالـ ـسـ ـج ــن ل ـف ـت ــرات
مُتفاوتة.
لهذا ال أخاف الموت
وعند تنفيذ حكم اإلعدام بالعمال األربعة
كانت زوجة أوغست سبايز أحد العمال
الـمـحـكــوم عـلـيـهــم ب ــاإلع ــدام ت ـقــرأ خـطــابـ ًا
كتبه زوجها البنه الصغير جيم« :ولدي
ال ـص ـغ ـي ــر ع ـن ــدم ــا ت ـك ـبــر وت ـص ـب ــح ش ــاب ـ ًا
وت ـح ـقــق أم ـن ـيــة ع ـم ــري س ـت ـعــرف ل ـمــاذا
أم ــوت ،لـيــس ع ـنــدي مــا أقــولــه لــك أكـثــر
من أنني بريء ،وأموت من أجل قضية
شريفة ،ولهذا ال أخاف الموت ،وعندما
ت ـك ـبــر س ـت ـف ـخــر ب ــأب ـي ــك وت ـح ـك ــي قـصـتــه
ألصــدقــائــك» .وقــد ظـهــرت حقيقة الجهة
ال ـتــي رم ــت الـقـنـبـلــة عـنــدمــا اع ـتــرف أحــد
عـنــاصــر الـشــرطــة ب ــأن مــن رم ــى القنبلة
كان أحد عناصر الشرطة أنفسهم.
ت ـ ـج ـ ــاوزت ق ـض ـي ــة ه ــايـ ـم ــارك ــت أس ـ ــوار
أميركا ،وبلغ صداها عمال العالم ،وأحيا
ال ـم ــؤت ـم ــر األول لــأم ـم ـيــة االش ـت ــراك ـي ــة
«األمـمـيــة الـثــانـيــة» ذكــراهــا فــي العاصمة
ال ـفــرن ـس ـيــة ب ــاري ــس ع ــام  ،1889وتـمــت
الـ ــدعـ ــوة ل ـم ـظ ــاه ــرات ع ــال ـم ـي ــة إلح ـي ــاء
ذك ـ ــرى ه ــاي ـم ــارك ــت عـ ــام  ،1890وف ــي
العام التالي اعترفت األممية االشتراكية
فــي مؤتمرها الـثــانــي بعيد الـعـمــال حدث ًا
سنوي ًا.
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نموذج عن المشاريع التي تهدد وحدة «البيت الغربي»

تفرز التطورات المرتبطة بخط أنابيب الغاز «السيل الشمالي  »2عالقات متوترة وبالغة اإلزعاج بين
الواليات المتحدة األمريكية وحلفائها األوروبيين التقليديين .وللمرة األولى في تاريخ حلف شمال
األطلسي «الناتو» ،بتنا نرى محاوالت ألمانية جدية لتهديد المصالح األمريكية في حال استمرت
واشنطن بسياسة فرض العقوبات ضد الدول التي ُتبدي رغبة في االندماج بالمشاريع الروسية.

ǧإعداد :سعد خطار

تنظر ميركل
للعالقات
األمريكية
األلمانية في
سياق أوسع
لألمن األوروبي
والعالمي حيث
اعترفت بإمكانية
وجود واقع
جيوسياسي
جديد حيث لن
يكون للواليات
المتحدة دور رائد
فيه

يـكـثــر الـحــديــث فــي اآلون ــة األخ ـيــرة عن
محاولة برلين إقناع شركائها في االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ــي وحـ ـل ــف شـ ـم ــال األط ـل ـس ــي
ب ــال ـع ـم ــل ك ـج ـب ـه ــة مـ ــوحـ ــدة ضـ ــد إرادة
الــواليــات المتحدة األمــريـكـيــة .والسبب
في ذلك هو التهديدات العلنية من جانب
الـكــونـغــرس األمــريـكــي بـفــرض عقوبات
جديدة على المشاركين األوروبيين في
مـشــروع الـسـيــل الـشـمــالــي ،بـمــا فــي ذلــك
الشركات الخاصة والوكاالت الحكومية
في ألمانيا ودول أخرى.
نظرة أوسع على المستجدات
ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،أف ـ ــادت وك ــال ــة األن ـب ــاء
األمريكية «بلومبرغ» مؤخر ًا ،نق ًال عن
مـســؤولـيــن ألـمــانـيـيــن :أن بــرلـيــن تستعد
ل ـل ــرد إذا ف ــرض ــت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
عـ ـق ــوب ــات إض ــافـ ـي ــة ع ـل ــى خـ ــط أن ــاب ـي ــب
السيل الشمالي .وبحسب الــوكــالــة ،فإن
ح ـك ــوم ــة ال ـم ـس ـت ـش ــارة أن ـج ـي ــا م ـيــركــل
ت ــدرس إمـكــانـيــة ال ــدع ــوة إل ــى إج ــراءات
منسقة مــن قـبــل االت ـحــاد األوروب ــي إذا
اسـتـمــرت واشـنـطــن فــي فــرض عقوبات
على المشاركين في المشروع.
ورغــم الـهــدوء الــذي يتعامل بــه الجانب
األل ـم ــان ــي ،إال أن ح ــدي ــث ال ـم ـس ـت ـشــارة
األلـمــانـيــة أنجيال مـيــركــل ،أمــام البرلمان
ف ــي ال ـث ــان ــي م ــن ش ـهــر ت ـم ــوز ال ـج ــاري،

قــد ثـبّــت إلــى ح ـدّ بعيد هــذه الـتـهــديــدات،
حيث شددت في خطابها على أن برلين
تنظر فــي مـشــروع السيل الشمالي من
حيث فوائده االقتصادية ،وترى أنه من
الـضــروري استكماله ،مضيفة :أنــه على
الرغم من العقوبات األمريكية المهددة،
فــإن ألمانيا ستدعم استكمال بـنــاء خط
أنابيب الغاز الممتد تحت بحر البلطيق.
وختمت خطابها بالقول :إن «العقوبات
الـمــوسـعــة الـجــديــدة الـتــي تـتــم مناقشتها
في واشنطن تتجاوز الحدود اإلقليمية،
وال تتسق مع فهمي للقانون الدولي».
وقـبــل ســاعــات قليلة مــن خـطــاب ميركل
فــي الـبــرلـمــان ،بــدا الـمـفــوض فــي وزارة
الـخــارجـيــة االت ـحــاديــة ،نـيـلــز أن ـيــن ،أكـثــر
مـبــاشــرة ووضــوح ـ ًا خــال اجـتـمــاعــه مع
الـلـجـنــة الـبــرلـمــانـيــة الـمـعـنـيــة بــاالقـتـصــاد
وال ـطــاقــة ،حـيــث شــدد عـلــى أن عـقــوبــات
واشنطن الجديدة ضــد السيل الشمالي
غير مقبولة ،قائ ًال« :إن قيام الكونغرس
األم ــري ـك ــي بــال ـع ـمــل ك ـم ــا ل ــو أنـ ــه م ـنـ ّـظــم
ل ـل ـش ــؤون األوروب ـ ـي ـ ــة أم ـ ــر س ـخ ـيــف»،
ومتسائ ًال« :مــاذا لو فعلنا العكس ،ماذا
لو اعتمدنا مث ًال قرار ًا يمس أمن الطاقة
األمريكية في البرلمان؟».
«على ألمانيا التفكير ملياً»
عـ ـل ــى هـ ـ ــذه األرضـ ـ ـيـ ـ ــة ،ت ـن ـظ ــر أن ـج ـي ــا
ميركل إلى العالقات األمريكية األلمانية
فـ ــي سـ ـي ــاق أوسـ ـ ــع ل ــأم ــن األوروب ـ ـ ــي

هنالك أصوات
داخل البرلمان
األلماني قد
بدأت بالمطالبة
باتخاذ سياسات
أكثر جذرية في
وجه التعنت
والعنجهية
األمريكية ،بما
في ذلك أصوات
من داخل أحزاب
عرفت تاريخياً
بمواقفها
الرخوة

والـعــالـمــي؛ فـفــي مـقــابـلــة نُ ـشــرت مــؤخــر ًا
فـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ــدي ـ ــد مـ ـ ــن وسـ ـ ــائـ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام
األوروبـ ـيـ ــة ،اع ـتــرفــت م ـيــركــل بــإمـكــانـيــة
وجــود واقــع جيوسياسي جــديــد ،حيث
لــن يـكــون لـلــواليــات المتحدة دور رائــد
فـيــه« :نـشــأنــا فــي ظــل قـنــاعــة معينة بــأن
الــواليــات المتحدة تــريــد أن تـكــون قوة
عالمية .وإذا كانت تنسحب اآلن من هذا
الــدور ،فسيتعين علينا التفكير ملي ًا في
ذلك».
وي ــذك ــر أن الــرئ ـيــس األمــري ـكــي دونــالــد
ت ــرام ــب كـ ــان ي ـض ـغــط مـ ــؤخـ ــر ًا ل ـفــرض
عـقــوبــات جــديــدة عـلــى الـسـيــل الـشـمــالــي،
بينما صـعَّــد فــي الــوقــت نفسه انـتـقــاداتــه
ألل ـم ــان ـي ــا .ووفـ ـقـ ـ ًا ل ـم ـس ـت ـشــاره ال ـســابــق
لــأمــن ال ـق ــوم ــي ،ج ــون ب ــول ـت ــون ،ال ــذي
أصـ ــدر م ــؤخ ــر ًا ك ـت ــاب م ــذك ــرات ــه وســط
ت ـفــاقــم ال ــوض ــع ال ـس ـيــاس ــي ال ـح ــال ــي فــي
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،فــإنــه ق ـبــل عــامـيــن،
ه ــدد تــرامــب عـلـنـ ًا بــانـسـحــاب الــواليــات
المتحدة من الناتو ألن ألمانيا وحلفاءها
كانوا ينفذون مشروع السيل الشمالي.
ووف ـ ـق ـ ـ ًا ل ـم ـن ـطــق تـ ــرامـ ــب ،فـ ـنـ ـظ ــر ًا ألن
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تــدفــع لــأوروبـيـيــن
م ـقــابــل أم ـن ـهــم ،ي ـجــب ع ـلــى األوروب ـي ـيــن
في المقابل شراء الغاز الطبيعي المسال
األمريكي ،وبسعر أعلى حتى من الغاز
الروسي.
مطالبات بخيارات أكثر جذرية
يعتمد مــا سـيـحــدث بـعــد ذلــك عـلــى مــدى
صالبة موقف ألمانيا والدول األوروبية
األخ ــرى الـتــي تــرغــب فــي الـحـفــاظ على
تـعــاونـهــا مــع روس ـيــا فــي مـجــال الـطــاقــة.
وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،يـعـتـقــد سـتــانـيـســاف
م ـي ـت ــراخ ــوف ـي ـت ــش ،ال ـخ ـب ـيــر الـ ـبـ ــارز فــي
صـنــدوق أمــن الـطــاقــة الـقــومــي الــروســي،
أن أقـصــى مــا يمكن أن تفعله العقوبات
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األمريكية الجديدة ،هو أن تعرقل سير
ال ـم ـش ــروع ق ـل ـيـ ًـا ،ول ـكــن دون مـقــاومــة
م ــن أوروبـ ـ ــا ،ق ــد ت ــذه ــب واش ـن ـطــن إلــى
أبـعــد مــن ذل ــك« :ف ــإذا شـعــرت الــواليــات
الـمـتـحــدة أن ألـمــانـيــا مـسـتـعــدة لـلـتــراجــع
عــن الـتـحــالــف الـتـقـلـيــدي مـعـهــا ،فــا يــزال
بإمكانها اتخاذ إجراءات صارمة بما في
ذلــك ضــد الـشــركــات األلـمــانـيــة .وإذا كان
األمر كذلك ،فإن العامل الحاسم سيكون
مرهون ًا بمدى جدية الحكومة األلمانية
فــي المضي بالمشروع الــذي يــؤمــن لها
مصالحها الوطنية».
ومــن الـجــديــر بــالــذكــر ،أن أصــوات ـ ًا داخــل
الـبــرلـمــان األل ـمــانــي قــد ب ــدأت بــالـمـطــالـبــة
ب ــاتـ ـخ ــاذ سـ ـي ــاس ــات أكـ ـث ــر جـ ــذريـ ــة فــي
وجـ ــه ال ـت ـع ـنــت وال ـع ـن ـج ـه ـيــة األمــري ـك ـيــة،
ذل ــك أنـهــا الـخـيــار األخ ـيــر الـمـعـقــول ،بما
فـ ــي ذل ـ ــك أصـ ـ ــوات مـ ــن داخـ ـ ــل أح ـ ــزاب
ع ــرف ــت ت ــاري ـخ ـي ـ ًا ب ـم ــواق ـف ـه ــا الـ ــرخـ ــوة،
مـثــل« :الـحــزب االشـتــراكــي الديمقراطي
فــي ألـمــانـيــا» ،حيث قــال عضو البرلمان
تيمون جريميلز ،وهــو المتحدث باسم
الحزب :إنه حتى تلك القوى السياسية
ال ـتــي لــديـهــا مــاح ـظــات عـلــى الـمـشــروع
ق ــد اع ـت ـب ــرت أن ال ـع ـق ــوب ــات األمــري ـك ـيــة
ضده انتهاك للقانون الدولي ،ومحاولة
لتقويض سيادة أوروبا ،مضيف ًا« :نحن
م ـق ـت ـن ـع ــون ب ـ ــأن وق ـ ــت ض ـب ــط ال ـن ـفــس
الدبلوماسي قــد انتهى اآلن .ومــن أجل
حماية المصالح األوروب ـيــة ،يجب على
الحكومة األلمانية واالتـحــاد األوروبــي
إدخـ ـ ــال ت ــداب ـي ــر مـ ـضـ ــادة ،وال ـن ـظ ــر فــي
استخدام العقوبات االنتقامية ضد الغاز
الصخري األمريكي على سبيل المثال.
فــالـتـهــديــد الـحـقـيـقــي فــي وجــه الـعـقــوبــات
الـخـطـيــرة هــو الـطــريـقــة الــوح ـيــدة الـتــي
يمكننا بـهــا حــل هــذا ال ـنــزاع ،وه ــذه هي
اللغة الوحيدة التي يفهمها ترامب».
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لعبت انتخابات مجلس الشعب في سورية عبر عقود مضت دورًا أقرب ما يكون إلى
تنفيس منظم تقال على هوامشه أمور ليس «من المعتاد» قولها خارج أيام «األعراس
الوطنية».

ǧسعد صائب

حملت االنتخابات األولــى بعد انفجار األزمــة،
آم ــا ًال بــأن تـعـكــس شـيـئـ ًا مــن الـتـغـيــرات الفعلية
التي جرت على أرض الواقع ،ولكنّها لم تخرج
عن السياقات المعتادة إال ضمن حدود ضيقة.
الدورتان التاليتان ضمن األزمة ،تجاوزتا حتى
الــوظـيـفــة الـتـقـلـيــديــة لـلـتـنـفـيــس ،وبــاتـتــا تـلـعـبــان
دور ًا م ـعــاك ـس ـ ًا؛ إذ بــاتــت ال ـش ـع ــارات ال ـفــارغــة
ال ـم ـك ــررة ض ـم ــن ال ـق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــي نـفـســه
والمنظومة نفسها والنتائج المتوقعة نفسها،
أداة فــي مــراكـمــة احـتـقــان ال ـنــاس وشـعــورهــم
بــانـفـصــال العملية بأكملها عــن الــواقــع الـكــارثــي
الذي يعيشونه.
وألن األم ــور كــذلــك ،ف ـ ّـإن مــن الـمـفـيــد ،وبـعـيــد ًا
ّ
عن «األع ــراس» ،أن ننظر بشيء من الهدوء
إلــى مــا ينبغي أن تكون عليه االنتخابات بعد
ال ـقــادمــة ،االنـتـخــابــات كـجــزء مــن تـنـفـيــذ الـقــرار
 ،2254وفي الجوهر كأداة إلنفاذ حق الشعب
السوري في تقرير مصيره.
«بيئة آمنة ومحايدة»
أول ما ينبغي العمل عليه من أجل االنتخابات
القادمة ،هو كنس كم األكاذيب الضخم ،الذي
يجري تقديمه على شكل مصطلحات وكلمات
رنــانــة ،وال ـتــي مــن ع ــادة الـمــؤسـســات الــدولـيــة
وال ـغــرب ـيــة خــاصــة أن تـطـمــر ب ــه وع ــي ال ـنــاس
اتجاه العمليات االنتخابية.
ف ــي ال ـح ــال ــة الـ ـس ــوري ــة ،ال ي ـك ــف ال ـغ ــرب ـي ــون،
ومَ ـنْ واالهــم ،عــن َل ـوْك مصطلح البيئة اآلمنة

والمحايدة إلجــراء االنتخابات ،والــذي يمكنه
أن يـعـنــي أي ش ــيء ،ويـمـكـنــه أي ـض ـ ًا أ ّال يعني
شـيـئـ ًا عـلــى اإلطـ ــاق( ...تـنــاولــت م ــادة سابقة
فــي قــاسـيــون ه ــذا الـمـصـطـلــح وشـكــل وغــرض
استخدامه ،ويمكن االنتقال إليها في النسخة
االلكترونية :كيف يفهم الغرب «البيئة اآلمنة»،
وكيف يستخدمها؟)
نكتفي هنا بــاإلشــارة إلــى واحــد مــن المخاطر
الـتــي أشــارت إليها مــادة قــاسـيــون آنـفــة الــذكــر،
وهــي تـلــك المتعلقة بــ«انـعــدام إمـكــانـيــة تحقيق
البيئة اآلمنة في جميع مناطق سورية بشكل
فــوري» من وجهة نظر «الخبراء الغربيين»،
والـتــي يبنون عليها استنتاجاتهم الـتــي تقول
ب ـضــرورة تــوفـيــر الـبـيـئــة اآلم ـنــة بـشـكــل خــاص
ضمن المناطق «المحررة» ،وفي بلدان اللجوء
كأولوية .ما يعني استباق ًا على عملية وطنية
جامعة ،بل وعلى الحل السياسي بأسره ،عبر
تحويله إلــى «حــل بالتقسيط» وضمن أجندة
مـخــالـفــة لـلـقــرار  ،2254وفــي الـجــوهــر مخالفة
ل ـحــق ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري ف ــي ت ـقــريــر مـصـيــره
بنفسه؛ فالقول بتحقيق «بيئة آمنة ومحايدة»
فــي جــزء أو أج ــزاء مــن ســوريــة دون غيرها،
وعدا عن هالمية المعايير التي يجري وضعها
للقول بذلك التحقق ،فإنه قول يؤسس لعملية
تقسيم أمــر واقــع ...هــذه السياسة تنسجم مع
فكرة «التغيير من تحت لفوق عبر المجالس
الـمـحـلـيــة» ال ـتــي لـطــالـمــا روّج لـهــا مـعـهــد رانــد
األمريكي ،والتي جرى ويجري دعمها بسخاء
ع ـب ــر «الـ ـمـ ـسـ ــاعـ ــدات» ال ـغ ــرب ـي ــة ،الـ ـت ــي تـصــب
بالمصادفة البحتة ،بقسمها األعظم ،في جيوب

تلك المجالس بــالــذات ،وبـعـيــد ًا عــن محتاجيها
الحقيقيين.

ينبغي أن تضمن
العمليات االنتخابية
حق الناخبين في
سحب الثقة ممن
يتم انتخابهم ال
أن ينتظر الناخبون
كامل الدورة
االنتخابية لتبديل
المنتخبين

مزيد من الكلمات
من المفهوم بدايةّ ،أن نوعية ودرجات وأشكال
االنـتـخــابــات ال ـقــادمــة ،تـتـعـلــق بــالــدرجــة األولــى
بالدستور الجديد ،والتحديدات التي سيقدمها
لـطـبـيـعــة الـمــؤسـســة الـتـشــريـعـيــة والـمــؤسـســات
األخــرى لـلــدولــة ،وهــذا مــوضــوع آخــر ال يــزال
مــوضــع نـقــاش وج ــدل واس ــع .ولـكــن مــع ذلــك
فإنّه ال جــدال في أهمية أن تكون االنتخابات
نــزيـهــة وشـفــافــة ،وأن يـتــم وضــع آلـيــات عملية
واضحة ومناسبة لضمان ذلك ،ولكن هذا كله
ال ي ــزال ي ـنــدرج فــي إط ــار ال ـكــام ال ـعــام الــذي
يـمـكــن أن يـسـتـخــدم لـتـغـطـيــة الـحـقــائــق؛ فليس
مــن ن ـظــام سـيــاســي عـلــى وج ــه األرض يـقــول
عــن «انـتـخــابــاتــه» إنـهــا انتخابات فــاســدة أقــرب
في جوهرها إلى عمليات تعيين مسبق ،ولكن
يجري إخراجها مع كثير من الطبل والزمر.
كــي ال تبقى الكلمات الـعــامــة أدوات للتضليل،
ال بد لها من معايير عملية وتنفيذية من جهة،
ولـكــن مــن الـجـهــة األخ ــرى ،وبــالــدرجــة األولــى،
ال بــد لها مــن مـبــادئ أساسية تحكم العمليات
االنـتـخــابـيــة ...وهـنــا نـطــرح للتفكير والـنـقــاش
بعض ًا من النقاط في االتجاهين (مبادئ عامة،
معايير عملية)
مبادئ عامة
يـنـبـغــي أن تـضـمــن الـعـمـلـيــات االنـتـخــابـيــة حق
الناخبين في سحب الثقة ممن يتم انتخابهم؛
فاآللية التقليدية للعملية االنتخابية التي تتطلب
أن ينتظر الناخبون كامل الــدورة االنتخابية
لتبديل المنتخبين ،حتى ولو ثبت أنهم ليسوا
أه ـ ًا لـلـمــواقــع الـتــي احـتـلــوهــا بـعــد يــوم واحــد،
هي آلية أثبتت فش ًال ذريع ًا ،وجرى تجاوزها
عملي ًا في بعض البلدان ،ضمن معايير قانونية
مـحــددة تسمح للناخبين بــإسـقــاط المنتخبين

في أية لحظة يثبت فيها عدم أهليتهم.
عمليات االنتخاب على كل المستويات وبكل
األنـ ـ ــواع ،ي ـجــب أن ت ـس ـت ـنــد إلـ ــى ال ـط ــروح ــات
ال ـب ــرن ــام ـج ـي ــة ال إلـ ــى ش ـ ـعـ ــارات ع ــام ــة .كــذلــك
ف ــإن م ــن ال ـم ـهــم ْأن ت ـم ـنــع ال ـقــوان ـيــن ال ـخــاصــة
بــاالنـتـخــابــات أي نــوع مــن أن ــواع المحاصصة
بأشكالها المختلفة ،ســواء القومية أو الدينية
نوع من المحاصصة هو
ألن أي ٍ
أو الطائفيةّ ،
ف ـقــط ض ـمــانــة لـلـتـقـسـيــم ال ــاح ــق ،ولـ ــذا يـنـبـغــي
أن ت ـقــوم االن ـت ـخــابــات بــأســرهــا ع ـلــى أس ــاس
وطني جامع .جزء من تحقيق هذه الغاية هو
بالضرورة قانون أحزاب جديد يمنع تأسيس
أي ح ــزب ع ـلــى أس ــس دي ـن ـيــة أو طــائـفـيــة أو
قومية.
ثالثة معايير عملية
لـكــي ت ـكــون االن ـت ـخــابــات نــزيـهــة وع ــادل ــة حـقـ ًا،
ينبغي وضع آليات ومعايير ملموسة...
أو ًال :ضـمــان الـتـكــافــؤ بـيــن إم ـكــانــات الـحـمــات
االنتخابية للمتنافسين .األمر الذي يعني ضمن ًا
الـتـكــافــؤ فــي حـجــم تـمــويــل كــل حـمـلــة ومـصــادر
وآلـيــات صــرف األم ــوال بحيث تخضع لرقابة
ص ــارم ــة .وكــذلــك ض ـمــان الـتـكــافــؤ فــي الـظـهــور
اإلعالمي للمرشحين المختلفين.
المسألة الثانية المتضمنة جزئي ًا في األولــى-
ولكن التي تحتاج إلى وقوف خاص عندها-
ه ــي :اآلل ـي ــات ال ــازم ــة لـمـنــع ال ـمــال الـسـيــاســي
مــن الـتــاعــب فــي العمليات االنـتـخــابـيــة ،والـتــي
تـحـتــاج إضــافــة إل ــى اإلج ـ ــراءات الـســابـقــة ،إلــى
ت ـش ــدي ــد ال ـع ـق ــوب ــات ع ـل ــى م ـس ـت ـخــدمــي ال ـم ــال
السياسي ،والتي تبدأ بطردهم من السباقات
االنتخابية ،وال تقف عند الطرد.
مسألة ثالثة لها أهميتها الخاصة :هي ضرورة
مـنــع أجـهــزة الــدولــة التنفيذية مــن الـتــدخــل في
العملية االنتخابية ،ووضع أية أدوار ضرورية
ل ـهــا ض ـمــن الـعـمـلـيــة ت ـحــت ال ــرق ــاب ــة الـمـشـتــركــة
للقضاء والناخبين واإلعالم.
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مفهوم المقاومة والتوازن الدولي الجديد..

كان من الطبيعي أن ُيجا َبه التدخل الدولي على الدوام بأشكال مختلفة من المقاومة،
والظّلم،
استنادًا إلى أن كل الشعوب واألقوام عبر التاريخ ال تقبل الغزاة واألغيار ُ
وأخذت هذه المقاومة أشكا ًال مختلفة :دينية أو قومية أو عشائرية أحياناً ،استنادًا
إلى مستوى التطور التاريخي والبنى التي تشكل النسيج االجتماعي لشعوب المنطقة،
ودور الزعامات ومصالحها ،لترتقي بعد مخاضات عديدة إلى المستوى الوطني العام،
ولتضع أسس تشكل الهوية الوطنية الجامعة.
ǧكفاح سعيد

فرضت الجغرافيا السياسية وصراع الجماعات
الـبـشــريــة عـلــى ال ـثــروة والـنـفــوذ عـبــر الـتــاريــخ،
أن ت ـكــون مـنـطـقــة ش ــرق ال ـم ـتــوســط ف ــي قـلــب
األحـ ــداث الــدول ـيــة ،وأن ت ـكــون ســاحــة صــراع
دولي.
كان من الطبيعي أن يُجابَه التدخل الدولي على
الــدوام بأشكال مختلفة من المقاومة ،استناد ًا
إلــى أن كل الشعوب واألقــوام عبر التاريخ ال
تقبل الـغــزاة واألغـيــار والـ ُـظـ ّـام ،وأخــذت هذه
ال ـم ـقــاومــة أش ـك ــا ًال مـخـتـلـفــة :دي ـن ـيــة أو قــومـيــة
أو ع ـشــائــريــة أح ـي ــان ـ ًا ،اس ـت ـن ــاد ًا إل ــى مـسـتــوى
التطور التاريخي والبنى التي تشكل النسيج
االجتماعي لشعوب المنطقة ،ودور الزعامات
ومصالحها ،لترتقي بعد مخاضات عديدة إلى
المستوى الوطني العام ،ولتضع أسس تشكل
الهوية الوطنية الجامعة.
إن ال ــدور الــذي لعبته تـلــك الـمـقــاومــة أدى في
س ـيــاق ال ـت ـطــور ال ـتــاري ـخــي وخ ـصــوص ـ ًا خــال
ال ـق ــرن ال ـم ــاض ــي ،إل ــى ج ــان ــب ع ــوام ــل أخ ــرى،
وأدى إل ــى تـشـكــل ن ـم ــوذج ال ــدول ــة الــوطـنـيــة،
ال ــذي يـعـتـبــر مــرحـلــة تــاريـخـيــة هــامــة رغ ــم كل
الـمــاحـظــات على هــذا الـنـمــوذج ،والـمــآل الــذي
وصل إليه.
المقاومة في ظل (االستعمار الجديد)
الـمـقــاومــة ،هــي رد مــوضــوعــي عـلــى االحـتــال
واالستعمار ،وكل أشكال الظلم ،ولكل مرحلة
تاريخية نـمــوذج مــن المقاومة يناسب طبيعة
هذه المرحلة؛ ففي مرحلة االحتالل العسكري
المباشر جُــوبــه المستعمر بالشكل العسكري،
وأش ـك ــال أخـ ــرى م ــن االح ـت ـج ــاج ــات الـشـعـبـيــة
المساندة والداعمة لها ،ومع آليات االستعمار

الجديد التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية،
كــان مــن الـمـفــروض أن تــرتـقــي الـمـقــاومــة إلــى
مستويات أعـلــى ،وأن يتم التأسيس لمقاومة
شاملة ،عسكرية واقتصادية وسياسية وثقافية
وإعالمية ،وهذا ما لم يتم مع األسف ،ألسباب
يتضح اآلن بأنها تتعلق فــي الـعُـمــق بالتراجع
الـ ــذي ح ــدث ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـث ــوري ــة ال ـعــال ـم ـيــة،
وطبيعة القوى االجتماعية التي تبوأت السلطة
في بلدان حركة التحرر الوطني ،واآلمال التي
بُنيت عليها ،وعلى أهمية كل موقف سياسي
يرفض هيمنة المركز اإلمبريالي األمريكيّ ،إل
أن هذا الموقف السياسي الرافض لم يؤد إلى
النتيجة المطلوبة في التحرر الكامل والناجز،
ألن ــه لــم يـقـتــرن ويُـسـتـكـمــل بــالـنـضــال مــن أجــل
االنفكاك عن آلية االستعمار الجديد في النهب؛
فــال ـت ـجــربــة ال ـم ـل ـمــوســة ت ـب ـيــن ب ــأن ــه رغـ ــم زخــم
الـنـضــال الــوطـنــي الـتـحــرري سـيــاسـيـ ًا وشـعـبـيـ ًا
ف ــي الـكـثـيــر م ــن ب ـل ــدان األط ـ ــراف ب ـعــد ال ـحــرب
العالمية الثانية ،فإنها ظلت تعيش حالة تبعية
اق ـت ـصــاديــة لـ ــذاك ال ـم ــرك ــز ،ول ــم ت ـع ـمــل ال ـقــوى
الحاكمة على االنفكاك عن منظومة التبعية ّإل
باستثناءات قليلة .وهذا ما جعلها على الدوام
تحت رحمة الدول الغربية عموم ًا ،وواشنطن
خصوص ًا.
المقاومة اليوم
إن ال ـت ـمــرد عـلــى الـ ــدوالر كـعـمـلــة أســاس ـيــة في
الـنـشــاط االقـتـصــادي والـمــالــي الــدولــي ،يعتبر
ح ـج ــر زاوي ـ ــة أس ـ ــاس ألي ف ـع ــل مـ ـق ــاوم ضــد
م ـن ـظــومــة ال ـه ـي ـم ـنــة االق ـت ـص ــادي ــة األم ــري ـك ـي ــة،
وأدات ـهــا األس ــاس -ال ــدوالر -وخـصــوصـ ًا في
ظ ــل األزم ـ ــة الــرأس ـمــال ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة ،ال سـيـمــا،
وأن اإلمكانية بــاتــت متوفرة وواسـعــة للسير
بـهــذا االتـجــاه ،بعد أن وضـعــت الـقــوى الدولية

في ظل شكل
التطور االقتصادي
االجتماعي
والسياسي لبلدان
الرأسمالية الطرفية
نمت شريحة طبقية
ترتبط مصالحها
بشكل مباشر مع
السوق الرأسمالية
الغربية

ال ـص ــاع ــدة األس ـ ــاس ال ـم ــادي ل ــذل ــك م ــن خــال
تنشيط التجارة البينية بالعمالت الوطنية.
إن الدول الرأسمالية الصاعدة -ونظر ًا لحجم
قـطــاع الــدولــة الكبير فــي العملية االقـتـصــاديــة،
وفي ظل جشع ونهم قوى رأس المال المالي-
مدفوعة بحكم مصالحها الوطنية ،إلى الخروج
من شرنقة الــدوالر الـمــأزوم ،إمــا بإيجاد عملة
عالمية بــديـلــة ،أو اعـتـمــاد أشـكــال مـتـطــورة من
المقايضة في التبادل ،أو أي إبــداع آخر يزيح
الــدوالر عــن التحكم بالسوق النقدية الدولية،
ويـعـتـبــر االن ـخ ــراط فــي ه ــذا ال ـتــوجــه الـعــالـمــي
الجديد معيار ًا أساس ًا في ظروف اليوم لجدية
وجذرية الفعل المقاوم.
مــن م ـفــارقــات الـمـشـهــد الـسـيــاســي ال ــراه ــن ،أن
الـعــديــد مــن الــدول الـتــي تُـقــدم نفسها على أنها
ف ــي مــواج ـهــة م ــع ال ـم ـشــروع ال ـغــربــي ع ـمــوم ـ ًا،
واألم ــري ـك ــي خ ـصــوص ـ ًا ،م ــا زالـ ــت تـلـهــث وراء
ع ــاق ــات اق ـت ـصــاديــة ومــال ـيــة م ــع ه ــذا ال ـغ ــرب،
رغ ــم أن ه ــذا ال ـل ـهــاث ال يـعـنــي ّإل ال ـمــزيــد من
الـتـبـعـيــة ،وال ـمــزيــد م ــن االس ـت ـن ــزاف ،وه ــو مــا
يفرض السؤال عن الخلفية الحقيقية لمثل هذا
التناقض ،وماهية هذه المفارقة السياسية ،في
دول مثل :سورية وغيرها؟
اسأل عن الكومبرادور
في ظل شكل التطور االقتصادي االجتماعي
والسياسي لـبـلــدان الرأسمالية الطرفية ،نمت
شريحة طبقية ترتبط مصالحها بشكل مباشر
مــع ال ـســوق الــرأس ـمــال ـيــة ال ـغــرب ـيــة ،وه ــي على
عــاقــة وج ــودي ــة م ــع ه ــذا ال ـغ ــرب ،فــاسـتـمــرار
وجــود هــذه الـشــريـحــة مــن عــدمــه ،يــرتـبــط إلــى
حد كبير باستمرار هذا المستوى من العالقات
االقتصادية مع الغرب ،والتكيّف مع منظومة
التبادل الالمتكافئ ،ومن هنا فإن أي فعل مقاوم
جـدّي يجب أن يبدأ من تصفية ركائز التبعية
وحواملها المحلية في هذه البلدان ،وهذا ما ال
يسمح به -كما يبدو -توازن القوى الداخلي
فــي ظــل غ ـيــاب وتـغـيـيــب الـجـمــاهـيــر الـعــريـضــة
مــن ســاحــة الـفـعــل الـسـيــاســي ،بحكم المستوى
المتدني من الحريات السياسية.
إن ش ـعــوب ال ـب ـلــدان ال ـطــرف ـيــة وق ــواه ــا الـحـيّــة
مـضـطــرة إلــى خــوض الـمـعــركــة عـلــى جبهتين:
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جبهة سياسية ،وربما عسكرية مع المشروع
األمريكي ،أو أدواتــه من قوى اإلرهــاب .وفي
الــوقــت ذاتــه جبهة مــع الـكــومـبــرادور المحلي،
باعتباره هو اآلخــر أداة محلية ال تقل خطر ًا
عــن الفاشية الـجــديــدة؛ فــإذا كــانــت داعــش أداة
التدمير العسكري المباشر ،فإن الكومبرادور
ك ــان أداة الـتــدمـيــر ال ـنــاعــم وال ـمــديــد ،فــوظـيـفــة
داعش ليست سوى استكمال المشروع النيو
ليبرالي المعمم ،الذي كان الكومبرادور حامله
االجتماعي وعـرّابــه المحلي ،ســواء مــن خالل
عالقاته مع البرجوازية البيروقراطية وتقاسم
النهب معها في مرحلة الفساد التقليدي ،أو بعد
تـحــول الـبــرجــوازيــة الـبـيــروقــراطـيــة نفسها إلى
شــريـحــة رجــال أعـمــال ،وس ــادة ســوق ،وتبني
نموذج ما سمي اقتصاد السوق االجتماعي،
وما جلبه من خصخصة كأعلى مراحل الفساد.
دون ذل ــك -أي :دون خ ــوض الـمـعــركــة على
جبهتين ،ومهما كانت درجة الخالف السياسي
مع المشروع األمريكي -فإن الموقف الوطني
ف ــي ه ــذه ال ـح ــال ــة ال ي ـت ـج ــاوز ع ـت ـبــة الــوطـنـيــة
الـشـعـبــويــة الـتــي ال تغير شـيـئـ ًا ،ال بــل ستبقى
ه ـ ــذه الـ ـبـ ـلـ ــدان م ـح ـك ــوم ــة وعـ ــاجـ ــزة عـ ــن أي ــة
مواجهة واقعية ،وعلى كل حال باتت شريحة
الكومبرادور في مأزق تاريخي وجودي ،فال
هــي تستطيع االنـفـكــاك عــن الـتـبـعـيــة ،وال هي
ق ــادرة عـلــى إدارة ال ـتــوازن االجـتـمــاعــي داخــل
ال ـب ــاد بــالـطــريـقــة ال ـســاب ـقــة ،ف ــي ظ ــل م ـشــروع
الفوضى الـخــاقــة ،بمعنى آخــر :انتهى دورهــا
التاريخي.
بين النوايا والواقع الموضوعي
الـمـســألــة هـنــا ليست مـســألــة حـكــم عـلــى الـنــوايــا،
بل تكمن في حقيقة المصالح الطبقية للشرائح
االجتماعية المحلية ،ودورها وموقعها في ظل
ال ـم ـشــروع الـنـيــو لـيـبــرالــي الـمـعــولــم ،فــا يمكن
مــواج ـهــة ه ــذا ال ـم ـش ــروع ال ـم ــرك ــزي ،بـنـسـخــة
ليبرالية محلية ،ألن الثاني امتداد موضوعي
لألول ،وابن شرعي له ،واألول في ظل أزمته
ال ـع ـم ـي ـقــة ،م ـض ـطــر أن ي ـس ـت ـنــزف ك ــل حــوام ـلــه
وأتـبــاعــه فــي بـلــدان العالم بشكل نهائي ،ولعل
هــذا ما يُفسّر حالة الفوضى الشاملة السائدة
في ساحات عديدة في عالم اليوم.

08
تكتيكات القهر وبرمجة القتل البطيء
شؤون محلية

قاسيون ـ العدد  974اإلثنين  13تموز 2020

بمراجعة بسيطة وصغيرة شوي بالذاكرة منشوف إنو سنة الـ  2019أخدت األزمات فيها شكل منحني بياني ،فيو
نقاط ذروة -بتعبر عن «األزمات الخانقة» يلي عشناها ع مدار هل الـ  10سنين ،والنقاط التانية بتعبر عن يلي فينا
نسميها «الفترات االعتيادية» ..فيها أزمات بس يلي كانت بالشكل المألوف ويلي كنا نفكر فيها إنو عم نعيش
بشكل طبيعي نوعاً ما...

ǧدعاء دادو

إذا بدنا نحكي شوي عن نقاط الذروة ...ففينا
نقول إنها كانت موسمية ،كيف؟
ي ـع ـنــي ،ك ــان ك ــل ف ـص ــل -ش ـه ــر -ح ــدث مـعـيــن
بـيـصـيــر عـنــا شــي جــديــد مــن نــوعــوا وشـكـلــو...
م ـت ــل أزمـ ـ ــات الـ ـغ ــاز وال ـك ـه ــرب ــا والـ ـم ــي وخ ــط
الـفـيــول الـلــي بـيـنـضــرب ...الـقــرش يـلــي بيعض
كـبــات اإلنـتــرنــت ...ارتـفــاع وهـبــل بــاألسـعــار...
حجة هــداك األخـضــر الـمـعـفــن ...احـتـكــار السلع
وف ـقــدان ـهــا م ــن ال ـس ــوق وب ـع ــد ف ـت ــرة مـنــاقـيـهــا
م ـن ــدون وال ت ـصــريــح م ـت ــواج ــدة ب ــس بـسـعــر
بيوجع ...وهيك شغالت وقصص ما حدا فيو
ينساها...
قـبــل ال ـحــرب بــال ـ  2011ك ــان الـعــامــل ال ـســوري
بيقدر يدبر شــوي من أمــورو ،إمــا بالمساعدة
أو بالعمل المسائي «الـتــانــي» ...واألغـلــب كان
يـشـتـغــل شـغـلـيــن خ ـصــوصــي ي ـلــي ك ــان حــاطــت
ب ـبــالــو م ـش ـتــراة ب ـيــت ال ـع ـم ــر ...ي ـع ـنــي فـيـكــون
تـقــولــوا كــان الـســوري يـقــدر يحلم إنــو يحصل
ع بـيــت مـلــك آن ـ ــذاك ...ويـمـكــن س ـيــارة ك ـمــان..
برغم كل الظروف السيئة اللي كانت ..وبرغم
الهوة الكبيرة بين الفقرا واألغنيا ..وفي منون
كتار قدروا ووصلوا لحلمون بطلوع الروح...
واشتروا بيت حتى لو كان بالمناطق المخالفة
أو بــالــريــف -ع ط ــراف الـمــديـنــة أو يـغــامــروا
ويدخلوا جمعيات وإيدون ع قلبون...
وشـ ـ ـ ــوي ش ـ ـ ــوي بـ ــالـ ـمـ ـسـ ــاعـ ــدة م ـ ــن ال ــرفـ ـق ــة
والمعارف والجمعيات يلي كانوا يعملوها مع
رفـقــاتــون وضــب اإلي ــد وتـسـكـيــر ال ـتــم -قــدروا
كمان يجهزوا بيوتون من مجميعوا نوع ًا ما...
إكـســاء الـبـيــت -الـفــرش -أدوات الكهربائية-

والذي منو...
هــل الـحـكــي هــاد كــان بيكلف الـعــامــل الـســوري
بحدود الـ  30للـ  35سنة من عمرو وتعبو...
بس فدا البيت وشوية غراض ...المهم الواحد
يـخـلــص م ــن اآلجـ ــار وم ــن االس ـت ـع ــارة -هـيــك
كانوا يقولوا...
فــي مـنــون تهنا بــالـبـيــت يـلــي راح عـمــرو وهــو
يجمع ح ـقــو ...وفــي مـنــو مــا تـهـنــا!!! ألن أجــت
الـ ـحـ ــرب ...وصـ ــار ي ـلــي ص ـ ــار ...ونـ ــاس كـتـيــر
نفدت بروحا وبــروح والدا وبــس!!! أما تعب
وشقا العمر ...راح من غير ذنب...
في منون لهل العالم هاجر وطلع بــرا البلد...
ألنــو ما عــاد عندو عمر تاني قد يلي راح من
عمرو ليحسن يوقف ع رجليه ...وفــي منون
نزحوا داخ ًال ...وانتقلوا لمحافظة تانية تعتبر
آمنة نوع ًا ما ...وبالمصاري القليلة يلي معون
وب ـش ـغ ـل ـهــم وت ـع ـت ـيــرهــم ح ــاول ــوا أن ــو يــرج ـعــوا
يوقفوا ع رجليهون من أول وجديد...
طـبـعـ ًا مــو كــرمــال ح ــال ــون ...وال كــرمــال يبنوا
مستقبل إل ــون ...عــرفــانـيــن مـسـبـقـ ًا إنــو راحــت
ع ـل ـي ـه ــون ...ب ــس ك ــرم ــال والدون ال ـص ـغــار-
ليحسنوا يطعمون ويشربون ويعلموهن....
ورج ـع ــت مــوضــة ال ـش ـغــل ال ـتــانــي وال ـتــالــت إذا
توفر بس بطريقة مبتكرة أكتر ...يعني الشغل
التاني لحالوا ما عاد ينفع وال عاد يشبع متل
الخلق....
صار كل واحد يلزموا شغل تاني وتالت ورابع
م ـن ــدون م ـب ــال ـغ ــة ...وص ـ ــارت ال ـن ـس ــوان تـقــوم
وتساعد المصروف كرمال والدون ما يناموا
جوعانين وكرمال يحسنوا يأمنوا مستلزمات
الـبـيــت يـلــي اس ـتــأجــروا جــديــد ...يـعـنــي ضــاعــت
األحالم وراحت بخبر كان..

هاد يلي اسمو
برمجة الموت
البطيء ...أو باألحرى
القتل البطيء ع
ايدين المجرمين
الكبار اللي ما عم
يرحمو وال بدهن
يرحمو!.

مـ ــرت ه ــل ال ـس ـن ـي ـيــن وال ـس ــوري ـي ــن ك ـل ــون عــم
يشتغلوا من قلب ورب ..وفي منون كتار يلي
قدروا يعوضوا شوي من الشي يلي فقدوه...
أدوات كـهــربــائـيــة ،تـيــاب ،فــرش لـلـبـيــت ،غــرف
نــوم وأع ــدة ...وعــم يــدبــروا حــالــون ويحمدوا
ربـ ـ ــون إنـ ـ ــون ح ـس ـن ــوا ش ـ ــوي ي ـح ـس ـن ــوا مــن
ظروف معيشتهم...
بس يلي صار ويلي ما حدا كان متوقعوا هو
المقوص ويلي تاجروا فيه...
م ــع األزمـ ـ ــات ي ـل ــي ان ـخ ـل ـقــت ق ـص ــد وب ــدراس ــة
تـكـتـيـكـيــة م ـش ــان زي ـ ــادة االس ـت ـغ ــال وال ـن ـهــب
وال ـف ـس ــاد ...فـتـغـيــر رأي كـتـيــر مــن الـســوريـيــن
بــإنــو ت ـجــربــة ال ـح ــرب كــانــت األسـ ــوأ بــالـنـسـبــة
إلون!!!
هــي األزمــات المفتعلة كــان هــدفــا أو ًال وأخـيــر ًا
هي «النهب ..التجويع ...التطفيش ..الذل..»..
األوضـ ــاع االق ـت ـصــاديــة ت ــده ــورت وك ـل ـمــاال عم
تدهور بزيادة ....األسعار والغال واالحتكار ما
عاد حسنوا يتقبلون أو يبلعون إال الحرامية
الكبار والصغار ويلي نازلين مص بدم العالم...
والبلد تحاصر وانفرض عليه عقوبات ما حدا
دفع تمنا غير المعتر يلي ضل عايش جوا...
الشغل التاني والتالت والعاشر ما عاد يجيب
نـتـيـجــة ،ألنــو قـلــة األخ ــاق واألس ـعــار والـنـهــب
المفضوح صــار أكبر من الــراتــب يلي بينعطى
بعشرة أضعاف...
العالم الفقيرة ..يعني الغالبية ..وقفت بمكانها...
مــا ع ــاد عـنــدا حـلــول بــدي ـلــة ...ألنـهــا عـجــزت ع
األخير حتى عن كفاية ذاتها!!!
ال ـي ــوم ،وم ــع ال ـتــدهــور االق ـت ـص ــادي ال ــزاي ــد...
الـعــالــم ص ــارت تـسـتـغـنــي عــن هــواتـفــا الــذك ـيــة...
تستغني كل شي اسمو تكنولوجيا وتطور...
ما حدا من هل الشعب رح يواكب شي ...العالم
عم يتقدم لقدام كتير ونحن بعدنا محرومين
مــن الكهربا يلي هية مــن المنسيات بــرا ...أي
شــو فــائــدة الـتـطــور والـتـكـنــولــوجـيــا بـبـلــد فقير
وشعبو جوعان مو مالقي ياكل!!!
وياريت وقفت القصة هون ألن األغلبية بدت
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تلجأ لبيع غراض بيتها ...بحرقة قلب -غرض
ورا غرض ...وحتى البعض لجأ لبيع تيابو...
واعة ورا واعة كمان...
الـعــالــم مــن الـغــا نـسـيــت شــو يـعـنــي أســاسـيــات
وشـ ــو ي ـع ـنــي ك ـم ــال ـي ــات ...صـ ــار ه ــدف ــون بــس
ي ـنــامــوا وب ـط ــون ــون ه ـنــن ووالدون شـبـعــانــة
بالحد األدنى بس ..مو مليانة...
الـقـصــة مــا خـلـصــت ه ــون ك ـم ــان ...ألن الـطـمــع
والجشع والنهب أكبر من هل الحكي بكتير....
وح ــق كــل األغـ ــراض يـلــي انـبــاعــت مــا بتعيش
الـعـيـلــة إال كــم ش ـهــر ....مـشــان هـيــك فــي منون
لهل الدرويش متل ما صرنا نسمع عم يبيعوا
أع ـضــائــون كــرمــال يــاك ـلــوا ...غـيــر الـسـلــوكـيــات
ال ـش ــاذة ال ـلــي صــرنــا نـسـمــع عـنـهــا ك ـمــان مـتــل
السرقة أو القتل كرمال كم ألف ليرة..
وه ـي ــك م ـن ـكــون أك ـت ــر ب ـلــد وأك ـت ــر ش ـعــب عـمــل
ق ـفــزات نــوعـيــة بــالـتــراجــع وال ـت ـخ ـلــف ...غصب
عنو مــو بكيفو ..وكلو مــن تحت راس النهب
والفساد والالمباالة الرسمية..
ل ــك ع أس ــاس ال ـح ــرب خ ـل ـص ــت! ...ب ــس مــالـنــا
بخير وال بأمان ...ويلي عم نعيشوا اليوم من
فقر وجــوع أصعب وأبشع وأقسى من سنين
الحرب كلها ...والحرامية الكبار بالبلد عايشين
متل ما بدون ،وعم يستفيدوا من كل لحظة عم
تمر ...وعم يكبروا ثروتون مندون أي تأنيب
ال ـض ـم ـيــر ...وال ـح ـكــومــة عــام ـلــة فـيـهــا «صــاحــب
الظل الطويل» ..مدري لي؟! وكلو من كيسنا
وصحتنا وعافيتنا...
يمكن هاد يلي اسمو برمجة الموت البطيء...
أو باألحرى القتل البطيء ع ايدين المجرمين
الكبار اللي ما عم يرحمو وال بدهن يرحمو!.
بيقولوا مافي جريمة بدون عقاب ..ومن حقنا
نرجع نحلم ونعيش بكرامة مع والدنا ببلدنا..
الجرايم بحقنا وبحق البلد واضحة ..وع قولة
المتل «الشمس ما بتتغطى بغربال» يمكن في
كتير من المجرمين معروفين كـمــان ..وبقيان
إصـ ـ ــدار ال ـح ـك ــم ال ـش ـع ـب ــي ب ـح ـق ـه ــم ..ونــوع ـيــة
العقاب..
فهمتوا عليي كيف يا حبابين؟.
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زيادة تدفق القطع من جيوب المفقرين أيضاً!؟

يبدو أن الحكومة استنفدت إمكانات تعزيز وزيادة القطع األجنبي في خزائنها من المصادر المتعارف عليها لتدفق هذا القطع ،بدليل لجوئها أخيرًا
إلى إصدار قرار بفرض تصريف  100دوالر أمريكي ،أو ما يعادلها ،إلى الليرات السورية ،على المواطنين السوريين عند دخولهم األراضي السورية.
ǧعاصي اسماعيل

لكن القرار الصادر تلقى موجة واسعة
من االعتراضات من قبل المواطنين،
ك ـمــا ج ــرى ت ـف ـن ـيــده م ــع وض ــع بـعــض
الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ع ـل ـي ــه مـ ــن ق ـب ــل ب ـعــض
األخصائيين الحقوقيين والقانونيين
واالقتصاديين.
فهل استنفدت الحكومة مصادر تدفق
القطع فع ًال؟
تساؤالت برسم الحكومة
عن مصادر القطع
مـ ــن ال ـم ـت ـع ــارف ع ـل ـي ــه أن ال ـم ـص ــادر
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ل ـل ـق ـط ــع األجـ ـنـ ـبـ ــي ال ـت ــي
تـتـحـصــل عـلـيــه الـخــزيـنــة الـعــامــة يمكن
ت ـبــوي ـب ـهــا وفـ ـقـ ـ ًا ل ـل ـم ـص ــادر الــرئ ـي ـســة
التالية:
الـقـطــع الـنــاتــج عــن صـ ــادرات الـجـهــات
الـعــامــة ،بــاعـتـبــار أن ص ــادرات الـقـطــاع
الخاص ال تدخل الخزينة.
تحويالت المستثمرين األجانب.
ح ـ ـصـ ــص الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــاء األجـ ـ ــانـ ـ ــب ف ــي
الـمـصــارف الخاصة الـســوريــة ،ومبالغ
اك ـت ـتــابــات ـهــم ع ـلــى أس ـهــم زيـ ــادة رأس
المال.
اإلي ـ ـ ـ ــرادات م ــن الـ ــرسـ ــوم الـقـنـص ـلـيــة
ورسوم جوازات السفر.
بدالت إعفاء السوريين المغتربين من
الخدمة العسكرية.
ال ـ ـحـ ــواالت ال ـن ـق ــدي ــة م ــن ال ـم ـغ ـتــرب ـيــن
السوريين.
واألس ـئ ـلــة ال ـتــي ت ـفــرض نـفـسـهــا بـهــذا
الصدد:
هـ ــل اس ـت ـن ـف ــدت ال ـح ـك ــوم ــة م ـم ـك ـنــات
المصادر كافة أعاله؟
هـ ــل اس ـت ـن ـف ــدت ال ـح ـك ــوم ــة إم ـك ــان ــات
السيطرة على تذبذب سعر الصرف،
وع ـلــى دور الـمـضــاربـيــن ال ـك ـبــار بـهــذا

المجال؟
مــا ال ــذي فـعـلـتــه الـحـكــومــة حـتــى اآلن
بـخـصــوص تـعــزيــز م ــوارده ــا مـمــا هو
مـتــاح بـهــذا الـخـصــوص ،وخــاصــة على
م ـس ـتــوى دع ــم اإلن ـت ــاج (ال ـص ـنــاعــي-
الـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــي -ال ـ ـح ـ ــرف ـ ــي) الـ ـم ــرتـ ـب ــط
بالتصدير؟
االعتراضات مستمرة والرد
الرسمي خارج السياق
تستمر مــوجــة االعـتــراضــات والـتــذمــر
على القرار الحكومي الخاص بفرض
ت ـ ـصـ ــريـ ــف 100دوالر أمـ ــريـ ـكـ ــي ،أو
م ــا ي ـعــادل ـهــا إل ــى ال ـل ـيــرات ال ـســوريــة-
وفـقـ ًا لـنـشــرة أسـعــار صــرف الـجـمــارك
وال ـ ـ ـط ـ ـ ـي ـ ـ ــران -ع ـ ـل ـ ــى الـ ـمـ ــواطـ ـنـ ـيـ ــن
الـ ـسـ ــوريـ ـيـ ــن ،وذل ـ ـ ــك عـ ـن ــد دخ ــول ـه ــم
األراضي السورية.
وق ـ ــد ظـ ـهـ ــرت مـ ــوجـ ــة االعـ ـتـ ــراضـ ــات
والـ ـتـ ــذمـ ــر ع ـل ــى ص ـف ـح ــات ال ـت ــواص ــل
االج ـت ـمــاعــي ،ك ـمــا وردت ع ـبــر بـعــض
وســائــل اإلع ــام الـمــرئــي والـمـسـمــوع
وال ـ ـم ـ ـقـ ــروء ،ت ـض ـم ـن ــت ب ـع ـض ـه ــا آراء
بعض األخصائيين بالمجال الحقوقي
والقانوني واالقتصادي.
أم ــا ال ــرد الــرسـمــي عـلــى االع ـتــراضــات
ف ـقــد أت ــى ع ـلــى ل ـس ــان وزيـ ــر ال ـمــال ـيــة،
ال ــذي أج ــاب اخ ـت ـصــار ًا عـبــر الفضائية
السورية ،بأن «القادر على السفر لديه
األم ــوال الــازمــة لــذلــك»! ،األم ــر الــذي
اعـتـبــره الـبـعــض ذريـعــة غـيــر منطقية،
بل وفيها الكثير من الظلم واإلجحاف،
وخاصة بالنسبة للمفقرين.
شامل من غير استثناءات
االعـ ـتـ ــراض وال ـت ــذم ــر ال ـش ـع ـبــي عـلــى
مـ ـضـ ـم ــون الـ ـ ـق ـ ــرار كـ ـ ــان ب ـخ ـص ــوص
شموله كافة الشرائح االجتماعية من
السوريين ،بغض النظر عن وضعهم

المادي واالقتصادي وطبيعة عملهم،
خاصة وأن غالبية العاملين بأجر من
الـســوريـيــن ال ـمــوجــوديــن فــي ال ـخــارج
بــالـكــاد يـسـتـطـيـعــون تــأمـيــن مـتـطـلـبــات
معيشتهم ،وتحديد ًا في الفترة الراهنة
التي تراكبت فيها األزمات االقتصادية
م ــع تــداع ـيــات م ــرض ال ـك ــورون ــا الـتــي
شـمـلــت جـمـيــع ال ــدول ،حـيــث انعكست
هــذه وتلك على هــؤالء بشكل سلبي،
ع ـلــى أع ـمــال ـهــم وم ـس ـتــوى مـعـيـشـتـهــم،
ف ــاالس ـت ـث ـن ــاءات ال ـم ــوث ـقــة بـمـضـمــونــه
ش ـم ـلــت مـ ــن هـ ــم دون  18عـ ــامـ ـ ًا مــن
ال ـس ــوري ـي ــن ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ســائ ـقــي
الشاحنات والسيارات العامة ،فقط.
أمـ ـ ــا ال ـ ـشـ ــرائـ ــح األك ـ ـثـ ــر ت ـ ـض ـ ــرر ًا مــن
مضمون الـقــرار فيمكن تبويبها وفق ًا
لـلـتــالــي( :الـعــامـلــون بــأجــر فــي لبنان-
الـطــاب الــذيــن يـتــابـعــون تعليمهم في
الخارج -مراجعو السفارات في لبنان
وذووهم -المرضى وذووهم) ،حيث
لــم يـلـحــظ ال ـق ــرار -الـمـعـمــم عـلــى كــافــة
الشرائح االجتماعية من السوريين-
االنعكاسات السلبية لهذا الـقــرار على
هذه الشرائح المفقرة بغالبيتها.
تساؤالت مشروعة
وتخبط متوقع
لن نخوض بالتفنيدات القانونية على
م ـض ـمــون وح ـي ـث ـيــات ال ـق ــرار م ــن قـبــل
بعض الحقوقيين ،لكن سنعيد بعض
ال ـت ـس ــاؤالت ال ـم ـشــروعــة ح ـيــال ذل ــك،
وال ـتــي أوردهـ ــا بـعــض الـمـحــامـيــن عن
الـمــؤيــد الـجــزائــي لـلـقــرار بـحــال امتنع
أحـ ــد ال ـمــواط ـن ـيــن ع ــن صـ ــرف ال ـمــائــة
دوالر ،أو كان ال يملك هكذا مبلغ؟
وما هي اإلجراءات التي ستتخذ بحق
مثل هــؤالء؟ هل ستكون بمنعهم من
دخول األراضــي السورية ،وإجبارهم
عـلــى ال ـعــودة مــن حـيــث أت ــوا؟ أم هل

س ـي ـتــم تــوق ـي ـف ـهــم ب ـع ــد ت ـن ـظ ـيــم ضـبــط
بحقهم ليصار إلــى مالحقتهم قضائي ًا
الحق ًا؟
حـيــث لــم ي ــرد بـمـتــن ال ـق ــرار مــا يشير
إل ــى تـغـطـيــة ال ـجــانــب ال ـجــزائــي تـنـفـيــذ ًا
لمضمونه ،كما لم يوضح وزير المالية
هــذا الـجــانــب خــال حــديـثــه عــن الـقــرار
عبر الفضائية السورية أيض ًا ،ما يعني
أن األمر سوف يترك بتصرف وعهدة
القائمين على المنافذ الحدودية ،أي:
سيدفع هؤالء إلى التخبط واالرتجال
ربما!
بكل اختصار
بعيد ًا عن تكرار الحديث عن تفصيالت
الـ ـ ــواقـ ـ ــع االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي (اإلن ـ ـتـ ــاجـ ــي
والخدمي والمعيشي و )..وتداعياته
السلبية وخاصة على المفقرين ،يمكن
القول :إنه من الواضح أن السياسات
الـ ـحـ ـكـ ــومـ ـيـ ــة ،الـ ـمـ ـحـ ــابـ ـيـ ــة ل ـم ـص ــال ــح
حـيـتــان ال ـمــال وال ـف ـســاد واالس ـت ـغــال
وال ـم ـضــاربــة واالح ـت ـك ــار ،تـعـمــل عـلــى
ت ـعــزيــز وت ـك ـب ـيــر ح ـجــم ح ـصــة ه ــؤالء
ومـ ــا زال ـ ــت ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك م ــن خــال
عمليات االستيراد المستنزف للقطع
ع ـل ــى حـ ـس ــاب اإلن ـ ـتـ ــاج وال ـت ـص ــدي ــر،
وذل ــك طـبـعـ ًا بـمــا يـحـقــق مـصــالــح هــذه
ال ـشــري ـحــة ،ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـم ـف ـقــريــن،
كـمــا عـلــى حـســاب االق ـت ـصــاد الــوطـنــي
وال ـم ـص ـل ـحــة الــوط ـن ـيــة ،ل ـيــأتــي ال ـقــرار
ال ـم ـع ـمــم أع ـ ــاه ع ـل ــى ك ــاف ــة ال ـش ــرائ ــح
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،وي ـ ـص ـ ــب بـ ــاالتـ ـجـ ــاه
نـفـســه أي ـض ـ ًا ،ضــاغـطـ ًا عـلــى الـمـفـقــريــن
ومستنزف ًا لجيوبهم.
فهل أصبحت الحكومة عــاجــزة تمام ًا
أم ـ ــام ه ـ ــؤالء ال ـح ـي ـت ــان وم ـصــال ـح ـهــم،
بـ ـحـ ـي ــث ال تـ ـظـ ـه ــر قـ ــوتـ ـهـ ــا إال ع ـلــى
ال ـم ـف ـق ــري ــن مـ ــن الـ ـسـ ــوريـ ـيـ ــن داخـ ـ ـ ًا
وخارج ًا؟
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فيسبوكيات

نفتتح فيسبوكيات هــذا األسـبــوع ببوست
م ـتــداول عـلــى الـصـفـحــات الـعــامــة والـخــاصــة،
يعبر عن الحال المأساوي الذي وصل إليه
السوريين ،يقول البوست:
• «الـمـفــروض الـلــي يفيق الصبح بسورية
يـحـكــولــو «ال ـح ـمــدهلل ع ال ـس ــام ــة» ..صـبــاح
الخير هي بتنقال لواحد بكندا»!
حــول حــديــث وزيــر الـمــالـيــة عــن تـصــريــف ال ـ
 100دوالر وقوله« :الـقــادر على السفر إذا
لــديــه األم ـ ــوال ال ــازم ــة ل ــذل ــك» ،ع ـلــق بعض
المواطنين بما يلي:
• «عـ ــذر غ ـيــر م ـن ـط ـقــي ..ف ــي ك ـب ــار بــالـســن
وطـ ـ ــاب ونـ ـ ــاس ع ــاديـ ـي ــن جـ ـ ــد ًا مـ ــا مـعـهــم
دوالر ..إذا ال ــدول بــالـكــورونــا فـلـســت كيف
المواطن».
• «إذا كان لديه األموال ..أو ليست لديه ...
هذه جيبته وليست جيبة الحكومة!».
حول حديث محافظ القنيطرة حول الواقع
المعيشي ألهالي جديدة الفضل وعن توزيع
معونات ومساعدات علق البعض بالتالي:
• «مـ ــا حـ ــدا ق ـب ــض ش ــي ومـ ــا حـ ــدا اس ـت ـلــم
م ـعــونــة ..فــوتــو وش ــوف ــو ع ــب ب ـيــع غ ــراض
ب ـي ـتــي م ـن ـش ــان أصـ ـ ــرف ..رحـ ــت ألـ ــف م ــرة
ع ـم ـع ــون ــة وم ـ ــا ح ـ ــدا ع ـط ــان ــي شـ ــي ح ــاج ــة
مسخرة».
• «كـيــف تــم اخـتـيــار  ٤٠٠٠شـخــص لمنحة
الـمـيــة أل ــف ..أكـيــد الـمـحـســوبـيــات والـمـعــارف
أك ـت ــر ..ألن ــو والدنـ ــا ع ـمــال وم ــا مـعـنــا خـبــر
شي وعــم نتدين ونأكل وحسبي اهلل ونعم
الوكيل لناس وناس».
حــول ارتـفــاعــات أسـعــار لحم الـخــروف وعن
وج ــود دراسـ ــة لــرفــع سـعــر ال ـل ـحــم ،بحسب
حديث رئيس جمعية اللحامين ،علق بعض
المواطنين بما يلي:
• «ما بيدرسوا غير لرفع األسعار»
• «أس ــاس ـ ًا م ــا ع ــادت الـلـحـمــة ف ــي بــرنــامــج
طبخ المواطن نهائي ًا ...إال إذا كــان حرامي
أو مرتشي أو نصاب».
حـ ـ ــول نـ ـفـ ــوق أكـ ـثـ ــر م ـ ــن  500بـ ـقـ ــرة فــي
ط ــرط ــوس ب ـس ـبــب وبـ ــاء جـ ــدري األبـ ـق ــار..
وح ـ ــاالت س ـم ـســرة وب ـي ــع ل ــأب ـق ــار ال ـنــاف ـقــة
وال ـم ـص ــاب ــة بـ ــدل م ــن ح ــرق ـه ــا ،ع ـل ــق بـعــض
المواطنين بما يلي:
• «ويــن اإلرشــاديــات الــزراعـيــة واألدوي ــة..
فقط لدمار الفالح والمربي هذا االستهالك
لكل ما هو مستورد».
• «نتمنى الرقابة الصحيحة من قبل وزارة
الــزراعــة وحـظــر على األمــاكــن الـتــي يتواجد
فيها الوباء».
ح ــول اق ـت ــراح م ـحــاف ـظــة دم ـشــق الـمـتـضـمــن
تـخـفـيــض عــدد رب ـطــات الـخـبــز الـيــومـيــة إلــى
 3بــد ًال مــن  4بـمــوجــب الـبـطــاقــة الــذكـيــة علق
بعض المواطنين بما يلي:
• «لسا بدن يقننو الهوا للحد من التنفس».
• «يعني شو رب هل القصة ..لك حتا الخبز
بدن يقطعو عن تمنا».
ح ـ ــول ال ـخ ـب ــر ال ـ ـم ـ ـتـ ــداول عـ ــن اإلغـ ــاقـ ــات
المتالحقة للمداجن ،علق بعض المواطنين
بما يلي:
• «ن ـحــن ب ـلــد زراع ـ ــي مـنـتــج وع ـي ــب عـلـيـنــا
اسـ ـت ــراد األع ـ ــاف ك ــان ع ـنــا ســاب ـق ـ ًا فــائــض
من األعــاف لماذا أغلقت المصانع المنتجة
لألعالف؟».
• «ه ـي ــك صـ ــار ب ـم ـصــر صـ ـ ــاروا ي ـس ـت ــوردا
الدجاج والبيض».
• «ف ـتــش عــن ت ـجــار االح ـت ـكــار والـفــاســديــن
والحيتان.»...
ونختم مع بوست قديم مكرر يعكس واقع
األجور المتردية ،يقول البوست:
• «رات ــب الـمــوظــف بـســوريــة مـتــل الـلـهــايــة..
بيعطو ياه بس مشان ما يبكي».
وناقل الكفر ليس بكافر
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معاناة قطاع الدواجن قديمة مستجدة ،وبين الحين واآلخر تتوقف أعداد جديدة من
المداجن عن العمل ،ويخرج بعض المربين والمنتجين بشكل نهائي من هذا القطاع،
على الرغم من كل الحديث الرسمي عن الدعم والمؤازرة لهذا القطاع الحيوي والهام.
ǧسمير علي

الـمـشـكـلــة الــرئـيـســة ال ـتــي تــواجــه ه ــذا الـقـطــاع،
تتمثل بتكاليف مستلزمات العملية اإلنتاجية
فيه ،والتي تعتبر مادة العلف العنصر الرئيس
ف ـي ـه ــا ،ح ـي ــث ت ـش ـكــل  %80م ــن هـ ــذه ال ـت ـك ـل ـفــة،
وم ــا ي ـع ـتــري تــأم ـيــن ه ــذه ال ـم ــادة م ــن مـشــاكــل
وصعوبات مزمنة.
هام والحكومة غير معنية
قطاع ّ
ّ
يعتبر قطاع الــدواجــن مــن القطاعات الحيوية
وال ـه ــام ــة س ـ ــواء كـ ــان عـ ــامّـ ـ ًا أو خـ ــاصّ ـ ـ ًا ،فـهــو
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ت ــوس ـع ــه وانـ ـتـ ـش ــاره وت ـع ــداد
العاملين فيه وفــي حلقات توزيعه وتسويقه،
وص ــو ًال إلــى المستهلك ،يُـعـتـبــر مــن الـقـطــاعــات
ال ـغ ــذائ ـي ــة ال ـمــرت ـب ـطــة ب ــاألم ــن ال ـغ ــذائ ــي أي ـض ـ ًا،
بــاإلضــافــة إلــى عــائــداتــه بالقطع األجـنـبــي جــراء
ت ـصــديــر ال ـفــائــض م ـنــه ع ــن حــاجــة االس ـت ـهــاك
المحلي سنوي ًا.
هذا القطاع يئنّ منذ سنوات جرّاء السياسات
المعمول بها ،حيث أدى جشع التجار ومنتجي
األع ـ ــاف إل ــى تــوج ـيــه ض ــرب ــات مـتـتــالـيــة لـهــذا
القطاع ،طمع ًا بالمزيد من األرباح في جيوبهم
عـلــى ح ـســاب الـمــربـيــن والـمـنـتـجـيــن ،كـمــا على
ح ـســاب الـمـسـتـهـلـكـيــن بــالـنـتـيـجــة ،وصـ ــو ًال إلــى
التكاليف المرتفعة الحالية التي أوصلت أسعار
البيض والفروج وأجزائه إلى ما وصلت إليه
حــالـيـ ًا مــن ارتـفــاع أدى إلــى انـخـفــاض معدالت
االس ـت ـه ــاك ن ـظ ــر ًا ل ـعــدم تــواف ـق ـهــا م ــع ال ـقــدرة
ال ـش ــرائ ـي ــة لـ ــدى ال ـمــواط ـن ـيــن ،ومـ ــا تـب ـعـهــا مــن
توقف للكثير من المربين عن عملهم ،وخروج
منشآتهم عن العمل بشكل نهائي.
فالمؤسسة العامة لــأعــاف ،التي كــان لها دور

فــاعــل ع ـلــى م ـس ـتــوى زيـ ــادة وفــاع ـل ـيــة وتــوســع
وانتشار هذا القطاع خالل مراحل سابقة ،لم تعد
تقوم بدورها السابق ،تاركة المجال أمام حيتان
ال ـت ـجــارة واالس ـت ـي ــراد ،تـمــاشـيـ ًا مــع الـسـيــاســات
الـحـكــومـيــة الـمـحــابـيــة ل ـهــؤالء ومـصــالـحـهــم على
حساب مصالح بقية الشرائح االجتماعية.
ولـعــل الـمـثــال عـلــى ذل ــك ،هــو مــا تــوصـلــت إلـيــه
ال ـح ـكــومــة ب ـهــذا ال ـش ــأن م ــؤخ ــر ًا ،ف ـمــن صـفـحــة
الـحـكــومــة بـتــاريــخ « :2020/7/9طـلــب مجلس
ال ـ ـ ــوزراء م ــن وزارتـ ـ ــي الـ ــزراعـ ــة واالق ـت ـص ــاد
ال ـت ـن ـس ـي ــق الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك ،وات ـ ـخـ ــاذ اإلجـ ـ ـ ــراءات
ال ـم ـنــاس ـبــة ل ــزي ــادة دع ــم ق ـط ــاع ال ــدواج ــن بـمــا
يحتاجه مــن المستلزمات واألع ــاف بالطرق
ال ـم ـم ـك ـنــة ك ــاف ــة ،وزي ـ ـ ــادة أعـ ـ ــداد م ـس ـت ــوردي
األعالف لتأمين احتياجات السوق من اللحوم
والبيض وتحقيق االكتفاء المحلي».
فالطلب أعــاه ،تحت عنوان «زيــادة دعــم قطاع
الدواجن» ،فيه الكثير من الوضوح على مستوى
تحييد دور مــؤسـســة األع ــاف ،والـحـفــاظ على
دور وم ـص ــال ــح ال ـم ـس ـت ــوردي ــن بــال ـن ـت ـي ـجــة ،بــل
والمخيف فــي األمــر هــو تمرير عـبــارة« :تأمين
احتياجات السوق من اللحوم والبيض وتحقيق
االكتفاء المحلي» في متن الطلب!
مصالح حيتان االستيراد والفساد
ق ـطــاع ال ــدواج ــن م ــن ال ـق ـطــاعــات الـمـنـتـجــة ،عـلــى
ذل ــك قــد ال ي ـكــون بـعـيــد ًا عــن االس ـت ـهــداف بـغــايــة
اإلض ـع ــاف وال ـت ـص ـف ـيــة ،ح ــال ــه ك ـح ــال ال ـق ـطــاعــات
المنتجة جميعها ،زراعية أو صناعية أو حرفية،
ب ـغ ــاي ــة إخ ـ ــاء ال ـس ــاح ــة االق ـت ـص ــادي ــة لـعـمـلـيــات
االس ـت ـيــراد عـلــى حـســابـهــا ،وب ـمــا يـحـقــق مـصــالــح
حيتان االستيراد والفساد المحميين بالسياسات
الحكومية المحابية لهم على طول الخط.

بعض الحيتان
والفاسدين الكبار
من مصلحتهم
ضرب وتوقيف هذا
القطاع اإلنتاجي
الكبير عن العمل
أيضاً بغاية توسيع
قاعدة عملهم

فــالـمـتـتـبــع لــواقــع وم ــآل ق ـطــاع ال ــدواج ــن ،ومــا
يتعرض له من صعوبات متراكبة ومتراكمة،
وخ ــاص ــة خـ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـمــاض ـيــة،
وصــو ًال إلــى تقلصه وانكماشه وتوقف الكثير
مــن مـنـشــآتــه عــن الـعـمــل ،بــالـتــوازي مــع تــراجــع
دور ال ــدول ــة ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ــدع ــم الـحـقـيـقــي
ل ـ ــه ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى إضـ ـعـ ــاف دور مــؤس ـســة
األعالف ،ربما يصل إلى االستنتاج :أن بعض
ال ـح ـي ـتــان وال ـف ــاس ــدي ــن ال ـك ـبــار م ــن مـصـلـحـتـهــم
ضــرب وتــوقـيــف هــذا الـقـطــاع اإلنـتــاجــي الكبير
عــن الـعـمــل أيـضـ ًا بـغــايــة تــوسـيــع قــاعــدة عملهم،
عـبــر اسـتـكـمــال اسـتـيــراد االحـتـيــاجــات الغذائية
لـلـمــواطـنـيــن ،مــن الـبـيــض وال ـف ــروج وأجــزائــه،
من أجل االستحواذ على المزيد من هوامش

الــربــح لـمـصـلـحـتـهــم ،وه ــي ال شــك كـبـيــرة جــد ًا
ومغرية ،ولــو كــان ذلــك على حساب المواطن
المستهلك ،أو على حساب األمــن الغذائي ،بل
وحتى المصلحة الوطنية.
وإل فـمــا الــذي يمنع مـثـ ًا مــن إنـتــاج األعــاف
ّ
محلي ًا؟
ومــا الــذي يمنع مــن إعــادة االعـتـبــار لمؤسسة
األع ـ ــاف ع ـبــر تــأم ـيــن األع ـ ــاف ع ــن طــريـقـهــا،
بالكمية الكافية والمواصفة الالزمة والمواعيد
المطلوبة والسعر المناسب ،كما هو مفترض
ومُناط بها من مسؤوليات؟
وأين دور الحكومة العملي من كل ذلك ،بعيد ًا
عــن الـكــام اإلنـشــائــي والــوعــود الـخُـ ّلـبـيــة حتى
اآلن؟

الليشمانيا تستوطن السلمية بصمت!
الحديث عن انتشار آفة الليشمانيا في مدينة السلمية شرقي
حماة ليس جديدًا ،لكن الجديد في األمر ،هو أن هذا المرض
أصبح مستوطناً في المدينة ،دون أن تقرع نواقيس الخطر على
المستوى الحكومي حياله حتى اآلن!
ǧمراسل قاسيون

م ـنــذ ع ــدة أع ـ ــوام ومــدي ـنــة الـسـلـمـيــة
ت ـس ـجــل ف ـي ـهــا أعـ ـ ــداد مـ ـت ــزاي ــدة مــن
اإلصــابــات بـمــرض الليشمانيا ،وقــد
اشتكى أهالي المدينة من هذه اآلفة
ومــا زال ــوا ،عـلـمـ ًا أن الـمــرض جــرى
تسليط الضوء عليه مرار ًا من خالل
وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام ال ــرس ـم ـي ــة وغ ـيــر
الــرسـمـيــة خــال الـسـنــوات الماضية،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ع ـم ـل ـي ــات ال ــرص ــد
الصحي الرسمي عنه.
تتبع أعداد اإلصابات
فــي تـقــريــر عـبــر صحيفة ال ـفــداء ،في
ش ـه ــر  ،2019/12ك ـش ـفــت أن ع ــدد
اإلص ــاب ــات ب ـمــرض الـلـيـشـمــانـيــا فــي
مدينة سلمية بلغ  738إصابة ،وذلك
منذ بــدايــة الـعــام ،فــي حين كــان عدد
اإلصــابــات خــال الـعــام الـســابــق ،أي
 500 2018إصابة.
ومنذ ذلــك الحين تمت اإلشــارة إلى
أن السبب في ذلك هو تردي وضع

الخدمات والواقع الصحي ،وانتشار
حظائر تربية المواشي بين السكان،
م ــع اإلش ـ ــارة إل ــى ضـ ــرورة تــرحـيــل
الـقـمــامــة ،ورش الـمـبـيــدات ومكافحة
ال ـك ــاب الـ ـش ــاردة والـ ـقـ ــوارض ،مــع
ت ــأم ـي ــن م ـي ــاه الـ ـش ــرب ب ـش ـكــل ك ــافٍ
وضـ ـم ــان ت ـح ـس ـيــن ش ـب ـكــة ال ـص ــرف
الصحي.
بـتــاريــخ  ،2020/7/10كـشــف رئيس
المنطقة الصحية فــي السلمية ،عبر
إحدى الصحف المحلية عن «وجود
 450إصــابــة جــديــدة بين المواطنين
بالليشمانيا منذ بداية العام الجاري
وحتى نهاية الشهر السادس» ،كما
أش ــار إل ــى أن «سـلـمـيــة كــانــت خالية
مـنــه قـبــل ع ــدة س ـنــوات ،وف ــي الـعــام
الـ ـم ــاض ــي تـ ــم ت ـس ـج ـي ــل ن ـح ــو 852
إصابة».
التتبع الرقمي يقول :إن الزيادة في
أع ــداد اإلص ــاب ــات ب ــات واض ـح ـ ًا ،من
 500ف ــي ع ــام  ،2018وصـ ــو ًال إلــى
 852ف ــي ع ــام  ،2019وم ـنــذ مـطـلــع
ال ـعــام وح ـتــى نـهــايــة شـهــر 2020/6
بـلــغ  450إص ــاب ــة ،مــا يـعـنــي إمـكــانـيــة
مضاعفة هذا الرقم حتى نهاية العام
الـحــالــي ،وقــس على ذلــك مــن توالي
الزيادات في حال لم تتخذ إجراءات
جدية للحد من انتشار هذه اآلفة!

ناقوس خطر مكاني من
المعالجة للمكافحة
رئيس المنطقة الصحية في السلمية
ب ـيّــن أي ـض ـ ًا أن« :م ــرض الـلـيـشـمــانـيــا
ك ـ ــان ض ـي ـف ـ ًا ع ـل ــى ال ـم ــدي ـن ــة ،وبـ ــات
مستوطن ًا فيها ،بسبب الواقع البيئي
ال ـم ـتــردي ..فــي ظــل غ ـيــاب الـصــرف
الصحي ،وخاصة في الحي الشمالي
وال ـش ــرق ــي وض ـه ــر ال ـم ـغــر وال ـكــريْــم
وبعض قرى المدينة ،وهو ما أدى
ويؤدي إلى كثرة الحشرات الضارة
الناقلة لألمراض والــروائــح الكريهة
وانتشار األمراض السارية».
كما أكد رئيس المنطقة الصحية أنه:
«ال يكفي أن نعالج ،وعلينا أن نكافح
أيض ًا ،وأهم طرق المكافحة تكمن في
اإلص ـحــاح الـبـيـئــي الـمـتـكــامــل» ،وأن:
«عــدد اإلصــابــات سـيــزداد هــذا العام
إذا لم تتم معالجة الواقع البيئي في
الـمــديـنــة وريـفـهــا ،إذ مــن ال ـضــروري
العمل بالسرعة القصوى لإلصحاح
ال ـب ـي ـئــي وال ـص ـح ــي ،م ــن خـ ــال نـقــل
ال ـح ـظ ــائ ــر وإبـ ـع ــاده ــا ع ــن ال ـم ـنــاطــق
الـسـكـنـيــة ،وتــرح ـيــل الـقـمــامــة ورش
المبيدات وتأمين المياه بشكل كافٍ
لهذه األحياء ،ومد الصرف الصحي
للمناطق التي بحاجة ،والقضاء على
الكالب الشاردة والقوارض».

مسؤوليات لمكافحة استيطان اآلفة
إجــراءات المكافحة المذكورة أعاله
ق ــد ت ـبــدو بـمـجـمـلـهــا م ــن ص ـلــب عـمــل
ومـ ـه ــام ال ـب ـل ــدي ــات وم ـج ــال ـس ـه ــا فــي
الـمـنـطـقــة ،ول ـعــل مــن جـمـلــة الـعــوائــق
المزمنة بهذا الصدد ،وربما الذرائع،
مــا يــرتـبــط بــاالع ـت ـمــادات الـمـتــوفــرة
واإلم ـ ـكـ ــانـ ــات ال ـم ـت ــاح ــة ل ـ ــدى ه ــذه
ال ـب ـل ــدي ــات ،م ــع ع ــدم إغ ـف ــال عــوامــل
الترهل واالستهتار والفساد ،األمر
الـ ـ ــذي يـ ـف ــرض ربـ ـم ــا ال ـح ــدي ــث عــن
مـســؤولـيــة الـمـحــافـظــة عـلــى مستوى
تــوف ـيــر االع ـت ـم ــادات ،وأه ـم ـيــة دور
الـ ـمـ ـت ــابـ ـع ــة وال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة عـ ـلـ ــى ع ـمــل
البلديات.

أم ـ ــا مـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـج ــان ــب ال ـب ـي ـئــي،
والـ ـحـ ــديـ ــث عـ ــن اإلص ـ ـ ــاح ال ـب ـي ـئــي
ال ـم ـت ـكــامــل ،ف ـهــو رب ـم ــا ي ـح ـيــل ج ــزء ًا
هــام ـ ًا مــن الـمـســؤولـيــة إل ــى محافظة
ح ـمــاة ن ـف ـس ـهــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى دور
وزارة اإلدارة ال ـم ـح ـل ـيــة وال ـب ـي ـئــة
ع ـلــى ه ــذا ال ـم ـس ـتــوى بــال ـت ـعــاون مــع
بقية ال ــوزارات بـمــا فــي ذلــك وزارة
الصحة.
فهل ستُرفع رايات االستسالم أمام
اس ـت ـي ـطــان ه ــذا ال ـم ــرض ف ــي مــديـنــة
ال ـس ـل ـم ـيــة ،أم أن ن ــاق ــوس ال ـخ ـطــر
س ـي ـف ــرض شـ ـكـ ـ ًا آخ ـ ــر مـ ــن ال ـع ـمــل
الجدي على المستوى الحكومي من
أجل مكافحته والحد من انتشاره.؟

شؤون محلية
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مرض الجلد العقدي ثروة ضائعة وعائالت تفقد رزقها

األخبار المتواترة والواردة من محافظة طرطوس حول تزايد أعداد األبقار النافقة بسبب
مرض الجلد العقدي «الجدري» ،ونتائجه الكارثية على المربين بشكل خاص ،وربما على
الثروة الحيوانية واالقتصاد الوطني بشكل عام ،لم تحرك ساكناً حتى اآلن لدى الجهات
المسؤولة بما فيه الكفاية!

ǧعادل ابراهيل

عـشــرات األبـقــار تنفق يومي ًا بسبب الـجــدري،
أم ــام أعـيــن مــربـيـهــا الــذيــن يـسـجـلــون حسرتهم
ع ـل ــى مـ ـ ــورد رزق ي ـع ـي ـش ــون م ـن ــه ي ـف ـق ــدوه،
وعلى رأسمال وثروة تتبدد دون التمكن من
تعويضها ،مع األخذ بعين االعتبار أن حاالت
نفوق األبقار بسبب الجدري تم تسجيلها في
الالذقية وفي حماة أيض ًا.
متابعات ومسؤولية وزارة الزراعة
تابعت وسائل اإلعــام المختلفة خــال الفترة
ال ـمــاض ـيــة واق ـ ــع ن ـف ــوق األبـ ـق ــار ف ــي مـحــافـظــة
طـ ــرطـ ــوس وف ـ ــي غـ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـم ـح ــاف ـظ ــات
بـسـبــب مــرض ال ـجــدري ،وغــالـبـيــة اآلراء التي
ت ــم س ـبــرهــا ك ــان ــت ش ـبــه مـجـمـعــة ع ـلــى أن مــن
األسـبــاب الـمـبــاشــرة لـتــزايــد أع ــداد الـنـفــوق :أن
األدويــة البيطرية التي من المفترض أن تقي
أو ت ـح ـدّ م ــن ال ـم ــرض وان ـت ـش ــاره ك ــان يـجــب
توزيعها وزرقها خالل شهر شباط ،لكن جرى
التأخر بـهــذه العملية لـمــدة ثــاثــة أشـهــر ،حيث
تمت غالبية العمليات خالل شهر أيار الماضي،
بــاإلضــافــة إلــى بعض الحديث عــن عــدم فاعلية
ه ــذه األدوي ـ ــة وج ــدواه ــا ،إم ــا بـسـبــب الـتــأخــر
أو بـسـبــب نــوعـيـتـهــا ومــواص ـف ـت ـهــا وجــودت ـهــا،
وبجميع األحوال فإن المسؤولية في ذلك تقع
على عاتق وزارة الزراعة ومديرياتها.
فقد نُقل عبر إحــدى الصحف المحلية بتاريخ

 2020/7/9أن رئيس اتحاد فالحي طرطوس:
«ح ـمّ ــل وزارة ال ــزراع ــة م ـســؤول ـيــة الـتـقـصـيــر
والـتــأخــر فــي اتـخــاذ إجـ ــراءات تـقــي وتـحــد من
انتشار المرض ،وأن ما تنفذه الــوزارة حالي ًا
من ندوات وإرشادات ورشّ بعض المبيدات
كــان البــد أن ينفذ مـنــذ بــدايــة تفشي الـمــرض،
وخاصة مع بدايته في محافظة الالذقية لعدم
التوسع في انتشاره ،كما حصل في طرطوس
وحالي ًا في حماة ،محذر ًا أنه في حال لم تتخذ
وزارة الزراعة إجــراءات فاعلة وسريعة للحد
من انتشار هذا الوباء سيصل لكل المحافظات
الـســوريــة ،وأنــه البــد لــوزارة الــزراعــة مــن دعم
ومـســانــدة ال ـكــوادر الـبـيـطــريــة فــي المحافظات
الـتــي تفشى فيها الـجــدري لمحاولة السيطرة
والحد من انتشار وباء الجدري».
ثروة مبددة دون تعويض
األع ــداد المسجلة لـنـفــوق األبـقــار فــي محافظة
طرطوس لوحدها وصل إلى نحو  500بقرة
وذلــك حتى تــاريــخ  ،2020/7/9وهــذا مــا أكــده
رئيس اتحاد فالحي طرطوس.
فإذا كان سعر البقرة يتراوح بين  4-2مليون
ليرة ،فإن الثروة الضائعة تقدر قيمتها بحدود
مـلـيــاري ل ـيــرة س ــوري ــة ،ول ـكــم أن تـتـخـيـلــوا ما
فـقــده الـفــاحــون مــن ث ــروة لـقــاء نـفــوق بعض
أب ـقــارهــم ،وآث ــار ذلــك عـلــى حـيــاتـهــم ومـعــاشـهــم،
باعتبار هذه األبقار من مصادر الرزق بالنسبة
إليهم ،وكذلك الحال مع المربين في محافظتي

الالذقية وحماة ،والنتائج السلبية على معيشة
عائالتهم.
أما المشكلة بالنسبة لهؤالء المربين فهي :أن
واقـعــات النفوق يجري التعامي عنها رسمي ًا،
ليس هرب ًا من تحمل المسؤولية حيال انتشار
ال ـمــرض ف ـقــط ،بــل رب ـمــا الـسـبــب الــرئـيــس في
ذلك عدم وجود النّية في تعويض هؤالء عمّا
فقدوه!

الظاهرة المقلقة
هي بيع األبقار
المصابة للمسالخ
ومحال اللحوم
بأسعار رخيصة بل
وصل األمر لدى
بعض تجار األبقار
واللحوم لشراء
األبقار النافقة

إلى االستهالك رغم عدم صالحيتها
ع ـلــى جــانــب آخـ ــر ،وف ــي ك ــارث ــة م ـحــدقــة رب ـمــا،
ي ـجــرى ال ـحــديــث عــن أن بـعــض ت ـجــار األب ـقــار
وال ـل ـح ــوم ي ـق ــوم ــون بـ ـش ــراء األبـ ـقـ ــار ال ـنــاف ـقــة
والمصابة بأسعار بخسة من الفالحين ،أو أن
يُـعــرض على هــؤالء نقل الـبـقــرة النافقة دون
تكبد أجــر لـقــاء التخلص مـنـهــا ،عـلـمـ ًا أنـهــا غير
صالحة لالستهالك البشري ،كشكل بشع من
أشكال االستغالل.
ف ـقــد ن ـقــل أي ـض ـ ًا ع ـبــر الـصـحـيـفــة الـمـحـلـيــة أن:
«رئـيــس االت ـحــاد أوضــح أن الـظــاهــرة المقلقة
أكثر هي بيع األبقار المصابة للمسالخ ومحال
اللحوم بأسعار رخيصة ،بل وصل األمر لدى
بـعــض تـجــار األب ـقــار والـلـحــوم ل ـشــراء األبـقــار
النافقة ،وفي هذا اإلطار تم ضبط شاحنة تنقل
بقرة نافقة من إحدى الضيع في المحافظة إلى
منطقة تلكلخ ،تبين أنها بقرة نافقة غير قابلة
لالستهالك وهناك العديد من الحاالت حصلت
لــدى بعض المربين بعد نفوق البقرة لديهم،
ح ـيــث ت ــم ال ـع ــرض عـلـيـهــم م ــن ب ـعــض ال ـت ـجــار
وبــاعــة الـلـحــوم تـخـلـيـصـهــم مــن الـبـقــرة ونقلها
في شاحنة من دون تقاضي أي أجر وهو ما
يعزز الشبهة حول وجهة هذه األبقار النافقة
والتصرف بها».
وال أح ــد ي ــدري مــا مـصـيــر مـثــل ه ــذه الـلـحــوم
بالنتيجة ،هــل ستكون على مــوائــد السوريين
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ك ـل ـحــوم ط ــازج ــة ،أو س ـيُــدفــع ب ـهــا إل ــى مـعــامــل
المرتديال أو سواها ،فهوامش الربح بالنسبة
للبعض تعمي األبصار والضمائر؟!
كالم إنشائي والواقع هو الفيصل
ب ـتــاريــخ  ،2020/7/9وخ ــال اج ـت ـمــاع الـلـجـنــة
التوجيهية لمشروع تطوير الثروة الحيوانية،
ك ـشــف وزيـ ــر الـ ــزراعـ ــة :أن « 80ألـ ــف أس ــرة
اس ـ ـت ـ ـفـ ــادت م ـ ــن م ـ ـش ـ ــروع تـ ـط ــوي ــر ال ـ ـثـ ــروة
الحيوانية هذا العام في المحافظات كافة».
الخبر الذي نقل على صفحة «اإلعالم الزراعي
فــي ســوريــة» ورد خــالــه ،أن وزي ــر الــزراعــة
بيّن أن« :الثروة الحيوانية هي إحــدى ركائز
االقـتـصــاد الــوطـنــي ،ودوره ــا كـبـيــر فــي تأمين
االس ـت ـقــرار فــي الــريــف ،الف ـت ـ ًا إل ــى أن ســوريــة
كــانــت قـبــل ال ـحــرب تـمـتـلــك حــوالــي  18مـلـيــون
رأس من األغـنــام ،و 2,2مليوني رأس ماعز،
و 1,1مليون رأس من األبـقــار ،مشير ًا إلــى أن
الـخـســارة ت ـجــاوزت  %40منها خــال الـحــرب،
نتيجة الـتـهــريــب والـســرقــة والــذبــح الـعـشــوائــي
واألع ـمــال اإلرهــاب ـيــة ،وه ــذا مــا دفــع الـحـكــومــة
لالهتمام الكبير بالثروة الحيوانية لترميمها
عــن طــريــق الــدعــم الـمـقــدم للمربين ،ومـشــروع
تطوير الثروة الحيوانية يلعب دور ًا مهم ًا في
ذلك».
وب ـع ـي ــد ًا ع ــن ال ـح ــدي ــث اإلن ـش ــائ ــي واإلع ــام ــي
أعاله ،يبقى السؤال الهام بعد كل ذلك:
أي ــن م ـشــروع تـطــويــر ال ـث ــروة الـحـيــوانـيــة من
ح ــوادث الـنـفــوق المسجلة أع ــاه؟ وأيــن دور
وزارة ال ـ ــزراع ـ ــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـت ـعــويــض
للفالحين والمربين عمّا فقدوه من ثروة ومن
م ـصــدر رزق؟ واأله ـ ــم :أي ــن مـســؤولـيـتـهــا من
الـمــرض وانـتـشــاره وتــوسـعــه ،ومــا هــو مصير
المتبقي من ثروة حيوانية في حال عدم الحدّ
من هذا االنتشار المرضي؟
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ǧعشتار محمود

سريع ًا وخالل فترة أقل من تسعة أشهر
ينتقل الحدث اللبناني ليتحول إلى رقم
واحد في الساحة اإلقليمية الحامية ،وما
مـرّ به السوريون خــال  9سنوات من
الحرب وصــو ًال إلــى الوضع الحالي من
انهيار العملة والجوع وتدهور المرافق
وتصاعد التوتر االقتصادي االجتماعي،
ي ـصــل إل ـي ــه ال ـل ـب ـنــان ـيــون ب ــوق ــت قـيــاســي
لـيـتـعــرض الـمـجـتـمــع إل ــى صــدمــة عنيفة
تفتح كل االحتماالت.
األزمـ ــة الـحــالـيــة بـتـجـلـيــاتـهــا االقـتـصــاديــة
ه ــي ال ـن ـت ـي ـجــة ال ـت ــي كـ ــان ي ـتــرق ـب ـهــا كــل
م ــراق ــب ج ـ ـدّي لـلـمـعـطـيــات ال ـت ــي تـكـ ّثــف
مسار المنظومة االقتصادية -السياسية
الـلـبـنــانـيــة ،أم ــا ال ـت ـســارع فـيـعـكــس الـبُـنـيــة
ال ـه ـشّــة وه ــي سـمــة (ل ـلــدولــة الـلـبـنــانـيــة)
تفسّر بدورها كون هذه البقعة (كاشفة
لـلـمـتـغـيــرات) وتـتـعــرض دائ ـم ـ ًا لتقلبات
حــادّة ،وهي بتقلباتها تحكي الكثير من
(قصة المنطقة)!
ويمكن شرح ما سبق باستفاضة نسبي ًا
وبالعودة للوراء...
هشة)
تأسيس (دولة ّ
إذا مــا كــانــت جميع ال ــدول فــي منطقتنا
تش ّكلت على أســس غير متينة حددتها
(ســايـكــس بـيـكــو) ،فــإن لبنان هــو واحــد
مــن األلـغــام الـتــي زرعـهــا هــذا التقسيم...
حيث تمّ فصل هذه المنطقة عن إطارها
ال ـح ـيــوي ال ـس ــوري والـفـلـسـطـيـنــي ،مـمــا
ترك الــوزن األكبر في الدولة المتشكلة
ل ـل ـمــراكــز ال ـمــدن ـيــة ال ـت ـجــاريــة والـخــدمـيــة
ف ــي بـ ـي ــروت وب ـع ــض م ـن ــاط ــق ال ـج ـبــل،
والـتــي كــانــت األع ـمــال الـمـصــرفـيــة إحــدى
أســاســات ـهــا ...فـفــي لـبـنــان م ـثـ ًـا :تشكلت
جمعية المصارف ،ولعبت دور ًا قبل أن
يتأسس مصرف لبنان المركزي.
ل ــم ي ـش ـهــد ل ـب ـن ــان مـ ـع ــارك م ــع اإلق ـط ــاع
ب ــال ـم ـع ـن ــى ال ـك ــاس ـي ـك ــي الـ ـ ــذي ش ـهــدتــه
ســوريــة ومـصــر ،لـتـســاهــم هــذه الـمـعــارك
في تغيير كبير في األوزان االجتماعية
لـلــريــف وتشكيل بـنــى سياسية جــديــدة،
حيث كــان عــدد سكان الريف في مطلع
ال ـس ـت ـي ـنــات  %57ومـ ــع ن ـهــايــة الـمــرحـلــة
الشهابية عام  1964التي كانت المرحلة
الـتــي تـمّ فيها تأسيس بُـنــى مؤسساتية
وإنـتــاجـيــة فــي لـبـنــان انـخـفـضــت الـنـسـبــة
إل ـ ــى  %50فـ ــي ظ ـ ــرف أربـ ـ ــع سـ ـن ــوات!
(ب ــال ـم ـق ــارن ــة فـ ــإن ن ـس ـبــة س ـك ــان الــريــف
فــي ســوريــة كــانــت  %63فــي عــام ،1960
ول ــم تـنـخـفــض إل ــى  %50إال عـنــد مطلع
التسعينات).
وبالمقابل ،فإن المراكز المدنية اللبنانية
لــم تـتـحــول إلــى مــراكــز عـمــالـيــة إنـتــاجـيــة،
ب ـ ــل م ـ ــراك ـ ــز خـ ــدم ـ ـيـ ــة ،حـ ـيـ ــث رسّـ ـخـ ــت
األوضـ ـ ــاع اإلق ـل ـي ـم ـيــة ال ـم ـح ـي ـطــة ان ـت ـقــال
األم ــوال إلــى الـنـظــام المصرفي اللبناني
سواء من الخليج الذي بدأ النفط يظهر
ف ـيــه وصـ ــو ًال إل ــى األم ـ ــوال م ــن ســوريــة
بالدرجة األولــى ومصر والعراق نسبي ًا
خالل عقود متتالية.
وعـ ـمـ ــومـ ـ ًا ي ـم ـك ــن ال ـ ـق ـ ــول :إن مــرح ـلــة
الـخـمـسـيـنــات والـسـتـيـنــات الـحـيــويــة في
ترسيخ بُنى الدول المتشكلة حديث ًا في
الـمـنـطـقــة وت ـيــارات ـهــا الـسـيــاسـيــة ،لــم تمر

ع ـلــى ل ـب ـنــان بـشـكــل م ــؤث ــر ،ب ــل رسّ ـخــت
ح ــال ــة ال ــدول ــة ال ـه ـشّ ــة ن ـت ـي ـجــة اس ـت ـقــرار
الـ ـ ــوزن ال ـم ـص ــرف ــي ال ــري ـع ــي ال ـمــرت ـبــط
بالغرب وبــريــع النفط ،وأبـقــت بالمقابل
ع ـل ــى الـ ـمـ ـكـ ـوّن ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـقــدي ـمــة
مهيمنة...
(ال ـ ـشـ ــرائـ ــح االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة والـ ـعـ ــائـ ــات
اإلقطاعية المرتبطة بالغرب في سورية
لــم تَ ـزُل تـمــامـ ًا ،وبـقـيــت تــأثـيــراتـهــا ضمن
الـ ـتـ ـيـ ــارات ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة وف ــي
قـطــاعــات األع ـمــال وال ـبُ ـنــى االجـتـمــاعـيــة،
ولـكــن بــالـعـمــوم ،إن الـتـيــارات السياسية
الحديثة في حينها القومية والشيوعية
وح ـت ــى اإلس ــام ـي ــة هـيـمـنــت جـمــاهـيــريـ ًا
ع ـلــى ال ـس ــاح ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،ولـ ــم تـسـمــح
بـبـقــاء تـمـثـيــات سـيــاسـيــة واض ـحــة على
أساس مكوّنات ما قبل الدولة الوطنية،
وهو ما لم يحدث في لبنان).
وب ــال ـع ـم ــوم ،ل ــم تـشـهــد مــرح ـلــة م ــا بـعــد
االس ـت ـق ــال ف ــي ل ـب ـنــان ن ـق ــات تـنـمــويــة
ك ـب ــرى ،وتـ ـمّ تـعـمـيــق ف ــوال ــق هــامــة بـيــن
المناطق وبين الريف والمدن ،وتش ّكلت
فيها مبكر ًا أحزمة الفقر حول المدن.
ول ــذل ــك ف ــإن ه ــذه ال ـب ـن ـيــة ال ـه ـشّــة كــانــت
األك ـثــر عــرضــة ل ـه ـزّات عـنـيـفــة مـنــذ ذلــك
الحين وحتى اليوم ،وهو ما تج ّلى في
منتصف السبعينات في الحرب األهلية.
منتصف السبعينات
الحرب األهلية
يـعـتـبــر ال ـن ـصــف األول م ــن الـسـبـعـيـنــات
منعطف ًا دولي ًا وإقليمي ًا هام ًا ،فإن كانت
هـيـمـنــة ال ـم ـن ـظــومــة ال ـغــرب ـيــة ال ـمــال ـيــة قــد
تــرسّـخــت بـعــد ال ـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة،
ومــع اتـفــاقـيــة بــريـتــون وودز وتنصيب
الـ ـ ــدوالر ع ـم ـلــة الـ ـتـ ــداول ال ـعــال ـمــي ،فــإن
السبعينات كانت المنعطف الــذي أطلق
العنان آللــة طباعة الــدوالر كمخرج من
أزمــة تــراجــع النمو فــي الـمــراكــز الغربية
مطلع السبعينات.
فـ ــي  1971تـ ـ ـمّ فـ ـ ـكّ ارت ـ ـب ـ ــاط الـ ـ ــدوالر

ال يمكن
مواجهة الجوع
والحرمان لقطع
يد الفوضى إال
بإخراج الغذاء
واألساسيات من
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وهي الطاقة
واإلنتاج الزراعي
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الغذائية وبعض
األساسيات
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ب ـ ـ ــال ـ ـ ــذه ـ ـ ــب ،وت ـ ـ ــرسّ ـ ـ ـخ ـ ـ ــت مـ ـنـ ـظـ ــومـ ــة
البترودوالر بالهيمنة األمريكية الكاملة
على نفط الخليج ،فالنفط أصبح يُسعّر
ـوظــف في
بــالــدوالر وفــوائــض الـنـفــط تُـ ّ
النظام المالي األمريكي وتحت إشراف
الواليات المتحدة .وهذا المنعطف الذي
أسّ ــس لـلـمــرحـلــة الـنـيــولـيـبــرالـيــة ولـبــدايــة
ع ـص ــر ال ـه ـي ـم ـن ــة األح ـ ــادي ـ ــة األم ــري ـك ـي ــة
وج ـ ــد ت ـج ـل ـي ــات ــه فـ ــي عـ ـمـ ــوم ال ـم ـن ـط ـقــة
ع ـب ــر ال ـت ــوظ ـي ــف ال ـت ــدم ـي ــري ل ـفــوائــض
البترودوالر (من سورية إلى لبنان إلى
منظمة التحرير الفلسطينية.)...
وكــان أمــام الـكـيــان الـصـهـيــونــي والـغــرب
مهمة نسف مشروع المقاومة المسلحة
الفلسطينية ،والـتــأسـيــس لـهــزيـمــة تمهّد
ل ـت ـث ـب ـيــت (إس ــرائـ ـي ــل) وق ـب ــول ـه ــا ،وذل ــك
بـعــد رب ــط الـخـلـيــج وتــوظـيـفــه ،ووج ــود
(ال ـس ــادات) فــي مـصــر والـتـمـهـيــد لكامب
دايفيد.
وكــانــت الساحة اللبنانية الهشّة ،ببُناها
ال ـس ـي ــاس ـي ــة مـ ــا ق ـب ــل الـ ــدولـ ــة الــوط ـن ـيــة
وال ـم ــرت ـب ـط ــة بـ ــالـ ـغـ ــرب ،هـ ــي ال ـم ــوض ــع
األنسب الــذي بــدأ فيه الغرب بسياسته
الممتدة حتى اليوم( :تفعيل التناقضات
الثانوية ،وإزاحــة التناقضات األساسية
للخلف) ..فتمّ تركيب الصراع األهلي-
الطائفي على الصراع الوطني ،وامتدت
ال ـ ـح ـ ــرب  15ع ـ ــامـ ـ ـ ًا ،انـ ـتـ ـه ــت ب ــامـ ـت ــداد
سيطررة االحـتــال على قسم كبير من
لبنان وصــوال لبيروت ،والــوصــول إلى
اتفاقيتي الطائف ومن ثمّ أوسلو.
التسعينات
(إعادة اإلعمار النيو ليبرالية)
انتهت الحرب األهلية اللبنانية بترسيخ
ال ـن ـظــام الـنـيــولـيـبــرالــي بـشـكــل نـمــوذجــي
ولـيــس عـلــى الصعيد االقـتـصــادي فقط،
بل على كل المستويات:
سياسي ًا ،ترسيخ بُنية دولــة هـشّــة عبر
محاصصة طــائـفـيــة ،واقـتـصــاديـ ًا نـمــوذج
(إع ـم ــار) م ـصــرفــي وع ـق ــاري قــائــم عـلــى

تحاصص النهب ،أما اجتماعي ًا فالظواهر
عديدة ،ولكن أهمها :تفاوت صارخ في
الدخول ،ونمط معيشي استهالكي قائم
على فقاعة الديون مقابل تعميق ظواهر
التهميش.
انتهى لبنان بمشاريع (إعـمــار) حوّلته
مـبـكــر ًا إلــى واح ـدٍ مــن مــراكــز الـمـضــاربــة
المالية للمال العائم عبر العالم ،ونقطة
أساسية على مستوى اإلقليم.
وقد لعب مصرف لبنان الدور األساس
فــي هــذه العملية عبر تحوّله إلــى مركز
تنظيم عملية الــربــح مــن االسـتـثـمــار في
ال ـدَّيــن الـعــام الـلـبـنــانــي ،وفــرضــه لـلــدوالر
ك ـع ـم ـلــة تـ ـ ــداول إلـ ــى ج ــان ــب ال ـل ـي ــرة مــع
ال ـس ـم ــاح ب ـم ـقــاصــة ال ـش ـي ـكــات ب ــال ــدوالر
وعــدم حصرها بالليرة ،ومن ثمّ إصدار
سندات خزينة بالدوالر.
(حُـكــم الـمـصــرف) تـجـ ّلــى فــي دوره في
تنظيم عملية المضاربة هذه على الدَّين
العام بفوائد وصلت إلى  ،%35وتوزيع
ه ــذا ال ــرب ــح ع ـلــى ك ـبــار الـمـســاهـمـيــن فــي
ال ـحُ ـك ــم ال ـف ـع ـلــي ل ـل ـم ـن ـظــومــة ال ـم ـصــرف ـيــة
السياسية ،ومن ثمّ تمّ نقل جزء من هذا
الـدَّيــن إلــى خــارج الـمـنـظــومــة المصرفية
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ع ـب ــر إص ـ ـ ــدار سـ ـنـ ــدات دَيـ ــن
سيادية في الخارج.
وبعد ثالثة عقود انتهى هذا (النموذج
الفقاعي) إلى دَين عام وصل إلى نسبة
 %155من الناتج في نهاية  ،2019دون
أن تتحول عملية جــذب وخلق األمــوال
هذه إلى أدنى مشروع اجتماعي شامل:
فــا شبكة كـهــربــاء عــامــة أو نقل عــام أو
ح ـتــى خ ــدم ــات ب ـلــديــة ل ـج ـمــع ال ـن ـفــايــات،
وهـ ــي مـ ــؤشـ ــرات ف ـق ــط ع ـل ــى م ـس ـتــوى
ط ـف ـي ـل ـي ــة ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج وزي ـ ـ ــف الـ ـنـ ـمـ ــو...
(يـقـدّر اقتصاديون لبنانيون بـ ّـأن حجم
االستثمار الـعــام مــن مجموع مــوازنــات
الــدولــة لــم يـتـجــاوز  %7مــن أصــل -230
 240مليار دوالر إنفاق عام خالل أكثر
من عشرين عام ًا!)
ومنذ عام  2001أصبحت هذه المنظومة
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الحا ّدة) بين الفوضى والفرصة

تـحـتــاج إل ــى عـمـلـيــة إن ـقــاذ دوريـ ــة بــدأت
ف ــي مــؤت ـمــر ب ــاري ــس ( ،)1وك ـل ـمــا كــانــت
األزمــات تشتد ســواء فــي  2008أو مع
تــراجــع إي ــرادات الـنـفــط فــي اإلقـلـيــم بعد
عــام  ،2014كــانــت المنظومة تُـسـرّع من
وت ـي ــرة ال ـم ـض ــارب ــة وت ـل ـجــأ إلـ ــى روافـ ــع
م ـض ــارب ـي ــة جـ ــديـ ــدة ،مـ ـث ــل :ال ـه ـن ــدس ــات
ال ـمــال ـيــة ف ــي  2015وال ـت ــي ك ــان ــت تـنــذر
بــوصــول ال ـن ـمــوذج قــري ـب ـ ًا إل ــى سـقــوفــه،
واقتراب لحظة إيقاف اإلنعاش الدولي
واإلق ـل ـي ـمــي ل ـه ــذه ال ـم ـن ـظــومــة م ــع تـعـ ّقــد
الوضع المالي (لرعاة لبنان) سواء في
أوروبا أو في الخليج.
ولـكــن عــامــل الـضـغــط األه ــم :هــو زيــادة
ال ـع ــدوان ـي ــة األم ــري ـك ـي ــة ف ــي ظ ــل األزمـ ــة
ال ــدولـ ـي ــة ،والـ ـت ــي ل ــم ت ـع ــد قـ ـ ــادرة عـلــى
الـقـبــول بــأنـصــاف الـحـلــول وتـسـعــى إلــى
تعميم إقليمي واسع للفوضى يستهدف
ل ـب ـنــان ك ـمــا غـ ـي ــره ...وت ـح ــدي ــد ًا ب ـعــد أن
تـغـيــرت األوزان فـيــه بـعـكــس المصلحة
األم ــريـ ـكـ ـي ــة م ـن ــذ الـ ـتـ ـح ــري ــر ،ول ـ ــم ت ـعــد
المنظومة المصرفية الحاكمة تفي بأي
غ ــرض س ــوى كــونـهــا (صــاعــق تـفـجـيــر)
مؤجل للوقت المناسب.
من التحرير إلى التغيير
لبنان الــذي تج ّلت فيه مبكر ًا التغيرات
الدولية السلبية منذ السبعينات ،تج ّلت
فيه أيض ًا أولــى معالم تراجع المشروع
الغربي في مطلع األلفية :وذلك بتحرير
أراضـ ـ ــي ال ـج ـن ــوب ال ـل ـب ـن ــان ــي ال ـم ـح ـتــل،
وخ ــروج قــوات الـكـيــان مــن لـبـنــان تحت
ضغط عمليات المقاومة خالل عقود.
وبـعــد االح ـتــال األمــريـكــي لـلـعــراق ،كــان
لـبـنــان الـبـلــد ال ــذي اسـتـخــدم فـيــه الـغــرب
(الـ ـ ـع ـ ــدوان ال ـ ـمـ ــر ّكـ ــب) :ب ـق ـس ــم ال ـص ــف
الداخلي الذي يعقبه الضربة العسكرية،
وتـ ـ ـمّ ال ـت ـم ـه ـيــد ل ـح ــرب ت ـم ــوز بـسـلـسـلــة
اغ ـت ـي ــاالت اعـ ـتـ ـب ــار ًا م ــن  ،2005ول ـكــن
الـغــرب و(إســرائ ـيــل) فـشـلــوا فــي معركة

 2006ف ــي ت ـح ـق ـيــق ال ـه ــدف ال ـس ـيــاســي
الوحيد وهو استهداف سالح المقاومة.
وب ـ ــدوره ـ ــا م ـق ــاوم ــة ال ـش ـع ــب ال ـل ـب ـنــانــي
نـجـحــت فــي تـثـبـيــت م ـقــولــة :أن الـمـســار
الـ ـمـ ـت ــراج ــع م ـن ــذ ال ـن ـص ــف الـ ـث ــان ــي مــن
القرن العشرين ،وتحديد ًا منذ منتصف
ال ـس ـب ـع ـي ـنــات ،ق ــد ب ــدأ ي ـن ـق ـلــب ...فــال ـعــدو
م ـ ــأزوم وانـ ـتـ ـص ــارات ال ـش ـع ــوب مـمـكـنــة
وستتصاعد.

والسريع هو األداة األساس ،لقد انتقل
األمريكيون ليلبسوا بأنفسهم (حزامهم
الـنــاســف) ،وذلــك عبر ســاح العقوبات.
فالعقوبات تستخدم الــدوالر ومنظومة
الهيمنة المالية الغربية كـســاح مباشر
في الهجوم على المجتمعات.
األمر الذي يُفعّل التناقضات االجتماعية
للحد األقصى ،ويضع المجتمع بماليين
ال ـم ـف ـقــريــن وال ـم ـح ــروم ـي ــن وال ـعــاط ـل ـيــن
فــي مــواجـهــة مـبــاشــرة مــع أنـظـمــة الحكم
ال ـمــرت ـب ـطــة بــال ـم ـن ـظــومــة ال ـغــرب ـيــة ،ومــع
المنظومة نفسها.
إن ه ــذا الــوضــع يـجـعــل األن ـظ ـمــة واهـيــة
للغاية ،تواجه المجتمع بأضعف شبكات
ال ـح ـمــايــة ،ول ـك ـن ـهــا ت ــدخ ــل أي ـض ـ ًا مـعــركــة
وج ــود وتـلـجــأ إل ــى كــل ال ـخ ـيــارات حتى
أكثرها تطرف ًا للدفاع عن نفسها.
وهـ ـ ــذا ال ـ ـفـ ــراغ ال ـم ــؤق ــت ب ـي ــن ه ـشــاشــة
األن ـظ ـم ــة وت ـطــرف ـهــا ف ــي ل ـح ـظــة (يـقـظــة
ال ـ ـم ـ ــوت) ،وبـ ـي ــن م ـس ـت ــوى االح ـت ـق ــان
والغضب االجتماعي واإلرث السياسي
الـمـثـقــل بـعـقــود ال ـتــراجــع وغ ـيــاب الـعـمــل
السياسي الجماهيري ...هو المخاطرة
والــرهــان التي يلعبها مشروع الفوضى
لكسب الوقت.
إن األم ــريـ ـكـ ـيـ ـي ــن ي ـ ـخ ـ ـتـ ــارون ت ــوق ـي ــت
تفجير التناقضات ،ألن درجــة جاهزية
الـمـجـتـمــع لــان ـت ـقــال خ ـط ــوات ل ــأم ــام ال
ت ـ ــزال م ـن ـخ ـف ـضــة واألنـ ـظـ ـم ــة (ت ـت ـع ـنــت)
وتعجز عن تقديم أقل التنازالت لتفسح
ال ـم ـجــال لـلـمـجـتـمــع وق ـ ــواه ال ـح ـيّــة بـحــل
المشكلة والمواجهة .وهذان المعطيان:
ال ـغ ـض ــب االج ـت ـم ــاع ــي وس ـ ــط ال ـص ــدم ــة
وال ـج ــوع ،وت ـخ ـلــف األن ـظ ـمــة وع ـجــزهــا،
يـشـ ّكــان عـنــاصــر لـحـظــة االنـعـطــاف ،إمّــا
إل ــى ال ـفــوضــى ،أو خ ـطــوة ك ـبــرى نـحــو
المستقبل.

األمريكيون يؤقتون
(حزامهم الناسف)
لـ ـي ــس فـ ــي ج ـع ـب ــة م ـ ـشـ ــروع ال ـف ــوض ــى
األمــري ـكــي الـكـثـيــر مــن اإلسـتــراتـيـجـيــات،
ف ـه ــو يـ ـق ــوم ع ـل ــى ش ـ ـقّ الـ ـصـ ـف ــوف فــي
الـمـجـتـمـعــات الـمـحـلـيــة وي ـس ـت ـهــدف مـنــع
ت ـح ـوّل ـه ــا إلـ ــى قـ ـ ـوّة س ـيــاس ـيــة م ــوحّ ــدة
الـمـصــالــح ومـنـظـمــة ،تــدفــع نـحــو التغيير
ال ـع ـم ـيــق ف ــي ال ـم ـن ـظــومــات االق ـت ـصــاديــة
الـسـيــاسـيــة ،وتستطيع صـيــاغــة مستقبل
مستقل للشعوب .وهــذا التغيير يصبح
الطريق الحتمي لتجاوز خطر الدخول
فـ ــي م ـس ـت ــوي ــات مـ ــن الـ ـف ــوض ــى ي ـك ــون
ال ــرج ــوع مـنـهــا صـعـبـ ًا س ــواء فــي لـبـنــان
أو سورية أو العراق وغيرها .فشعوب
الـمـنـطـقــة تـحـتــاج إل ــى أنـظـمــة اقـتـصــاديــة
اج ـت ـم ــاع ـي ــة ق ـ ـ ــادرة ع ـل ــى خ ـل ــق ال ـع ـمــل
بــالـحــدود الــدنـيــا ،ووقــف نــزيــف الهجرة
وال ـت ـه ـم ـيــش ،وهـ ــذا االس ـت ـح ـق ــاق لـيــس
جــديــد ًا فــي منطقة معدل بطالة الشباب
فيها ضعف الوسطي العالمي!
وإن ك ــان ــت ع ـم ـل ـيــة ش ـ ـقّ ال ـص ـف ــوف قــد
اعتمدت منذ حــرب العراق على تسعير
الخطاب الطائفي في المنطقة ،فإنها ال
تــزال كــذلــك ...رغــم أن إمكانية استخدام
ه ـ ــذا ال ـت ـن ــاق ــض الـ ـث ــان ــوي ال ـق ــائ ــم عـلــى
األسـ ــس الــدي ـن ـيــة لـلـتـقـسـيــم ق ــد وص ـلــت
س ـق ــوف ـه ــا مـ ــع ت ـع ــوي ــم ظـ ــاهـ ــرة داعـ ــش
وانتهائها إلى حد بعيد.
األعقد اليوم ،أن الجوع واإلفقار الواسع

بالعودة إلى الملموس في لبنان
ال ــوص ــف ال ـســابــق يـنـطـبــق عـلــى الــوضــع
الـلـبـنــانــي وال ـس ــوري إل ــى حــد بـعـيــد في
اللحظة الحالية ،وبأخذ الحالة اللبنانية،
فـ ــإن انـ ـس ــداد أفـ ــق ال ــوض ــع ال ـم ــال ــي فــي
لبنان ،والوتيرة المتصاعدة منذ ثمانية
أش ـه ــر ت ـقــري ـب ـ ًا ،ال تـنـفـصــل ع ــن ش ــرارة
ال ـت ـص ـع ـيــد ال ـغــرب ـيــة ع ـبــر ت ــوق ــف عـمـلـيــة
إم ــداد المنظومة بمؤتمر سـيــدر ،ورفــع
مـسـتــوى الـتـحــذيــر مــن جــانــب صـنــدوق
ال ـن ـق ــد حـ ــول ال ــوض ــع ال ـم ــال ــي ال ـل ـب ـنــانــي
ووضعه على طاولة البحث والتصنيف.
ومــا نتج عــن هــذا مــن هــروب جــزء هام
مــن أم ــوال الـمـسـتـثـمــريــن ونـخــب الـحـكــم
والـمــال إلــى خــارج لبنان ،ليتبعه فرض
اق ـت ـطــاع بـنـسـبــة وص ـل ــت إل ــى  %60مــن
أمــوال المودعين مــع كــل عملية سحب،
ما أصبح يسمّى بـ ( )hair cutوعملية
تديرها منظومة المصارف.
والتجلي األهم لألزمة :هو انهيار قيمة
الليرة اللبنانية وفقدان الدوالر وحرمان
صغار المودعين من مدخراتهم ،ويمكن
أن ي ـتــم ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن س ــرع ــة ال ـتــدهــور
بقيمة الحد األدنى لألجور والذي خسر
 %80من قيمته خالل تسعة أشهر ،فيما
كانت قيمته بالليرة اللبنانية  600دوالر
أصبح ال يتعدى  100دوالر حالي ًا.
الغضب االجتماعي المنفجر فــي حــراك
تـشــريــن  2019كــان لــه أســاس مستحق
ومــوضــوعــي واس ــع ال ـن ـطــاق ،وال يــزال

انتهى لبنان
بمشاريع (إعمار)
حولته مبكراً إلى
ّ
واح ٍد من مراكز
المضاربة المالية
للمال العائم عبر
العالم ونقطة
أساسية على
مستوى اإلقليم
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كــذلــك ال ـي ــوم ب ـعــد أن ف ـقــد األغ ـل ـب ـيــة مــن
اللبنانيين إما أعمالهم بالكامل أو نسبة
تقارب  %80من دخولهم .وبالمقابل ،لم
تـقـبــل مـنـظــومــة ال ـم ـصــارف حـتــى الـيــوم
ب ــأن ت ـصــل إل ــى تــوص ـيــف دق ـي ــق لـحـجــم
الـخـســائــر ،واأله ــم :أنـهــا ال تقبل بتحمّل
أيــة مسؤولية عــن هــذه الخسائر .تصل
تقديرات الخسائر إلى أكثر من  60مليار
دوالر ،وهـ ــو م ــا ي ـع ــادل أرب ـ ــاح فــوائــد
خــدمــة الـدّيــن الـعــام الـتــي دفـعـهــا مصرف
لبنان للمصارف خالل عشر سنوات إذ
قاربت  62مليار دوالر.
واستطاعت أطراف عدّة ضمن المنظومة
أن تستدعي صندوق النقد الدولي ليدير
عـمـلـيــة ال ـت ـف ــاوض واإلفـ ـ ــاس ،وي ـنـ ّـظــم
عملية (اإلص ــاح) مقابل دفـعــة الــدوالر
ال ـم ــوع ــودة وال ـم ـش ــروط ــة ب ـعــد ثـمــانـيــة
أش ـهــر بــأفـضــل األح ـ ــوال .وبـ ــدأت تظهر
طروحات من نوع تحميل الخسائر على
بـقــايــا مـمـتـلـكــات الــدولــة عـبــر جـمـعـهــا في
صندوق ورهنه للمقرضين الخارجيين،
وحـتــى الــذهــاب لـلـحــديــث إل ــى الـتـصــرف
باحتياطي الــذهــب ...أي :إن المنظومة
المصرفية اللبنانية ،وما خلفها من أمراء
الـ ـح ــرب ال ـحــاك ـم ـيــن م ـس ـت ـعــدة ل ـلــذهــاب
لآلخر دون قبول تحمّل الخسائر...
المنهزمون يميلون للفوضى
في هذه الحاالت ينشأ لدى هؤالء ميل
لـلـفــوضــى ال ـتــي اخـتـبــروهــا فــي سـنــوات
الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة والـ ـت ــي ك ــان ــت م ـصــدر
إثراء وترسيخ قاعدة اجتماعية ،وينشأ
لديهم (كما لدى شريحة المتشددين في
ســوريــة) قناعة بــأن مصلحتهم تتطابق
مــع التصعيد ألن أفـقـهــم يضيق ليتخيل
أقـ ـصـ ــى ال ـ ـخ ـ ـس ـ ــارات :هـ ـجـ ــرة واسـ ـع ــة
وبــال ـم ـقــابــل ،اح ـت ــواء ق ــاع ــدة اجـتـمــاعـيــة
متبقية بــاالرتــزاق والتهميش ،ضاربين
بعرض الحائط ما معنى هذا على صعيد
المجتمعات.
وهــؤالء هم الطرف الــذي يركب موجة
ال ـح ــراك االج ـت ـمــاعــي وي ـح ــاول تـحـمـيـلــه
مقوالته ومشاريعه وتطرفه ،أو يعاديه
ويـهــاجـمــه ويــؤلــب أطــرافــه عـلــى بعضها
البعض .إن هؤالء يتحولون إلى خطر
وط ـنــي وجـ ــزء ال ي ـت ـج ـزّأ م ــن م ـشــروع
الفوضى سواء أدركوا ذلك أم ال...
السياسي قبل االقتصادي اليوم
في اللحظة الحالية ،قد ال يكون هنالك
أي ح ــل اق ـت ـصــادي قــريــب أو مـلـمــوس
لألزمة االقتصادية في لبنان ،والتعويل
ع ـلــى أمـ ــوال ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد (إن أت ــت)
سـ ـيـ ـك ــون بـ ـمـ ـح ــاول ــة ت ــوافـ ـقـ ـي ــة ت ـح ـمــي
ال ـم ـن ـظ ــوم ــة وت ـع ـط ـي ـه ــا ح ـق ـن ــة م ــؤق ـت ــة،
وتـ ـحـ ـمّ ــل ال ـم ـج ـت ـم ــع م ـج ـم ــل ال ـخ ـس ــائ ــر
وتــزيــح آخــر عناصر وجــود دولــة يمكن
البناء عليها.
وس ـي ــاس ـي ـ ًا فـ ــإن صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد (رغ ــم
تباينات فــي اإلستراتيجيات األمريكية
واألوروب ـ ـيـ ــة) ،ق ــد ي ـكــون ســاع ـي ـ ًا أي ـض ـ ًا
ل ـك ـس ــب الـ ــوقـ ــت ف ـق ــط وإي ـ ـهـ ــام ال ـن ـخــب
بـ ــوجـ ــود م ـ ـخـ ــارج وم ـ ــا ع ـل ـي ـه ــم س ــوى
مقاومة التغيير وانتظار الدعم.
وال ي ـم ـكــن الـ ـي ــوم ح ــل أب ـس ــط األمـ ــور
إال ب ــإع ــادة صـيــاغــة الـبُـنـيــة االقـتـصــاديــة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ع ـل ــى أسـ ــس ج ــدي ــدة ي ـكــون
للمجتمع األولوية فيها.
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فــإذا ما كانت المهمة هي منع الفوضى،
فـ ــإن م ــواج ـه ــة الـ ـج ــوع وال ـت ـش ـغ ـيــل هــو
الـ ـه ــدف األس ـ ـ ـ ــاس ...وهـ ــو م ــا يـتـطـلــب
تعبئة وتضحيات من الصعب أن تديرها
حكومة من رحم التحاصص الطائفي أو
تعمل بالرتم السابق.
ف ـم ـثـ ًـا ،ال يـمـكــن مــواج ـهــة ال ـج ــوع عـبــر
تـ ـمـ ــويـ ــل سـ ـ ـ ـ ّـات غـ ــذائ ـ ـيـ ــة م ـ ــن خـ ــال
ال ـم ـس ـت ــوردي ــن ،ألن ق ــوان ـي ــن ال ـس ــوق
تـفــرض نفسها عـلــى ال ـقــرارات اإلداري ــة
وعـمـلـيــة م ــن ه ــذا ال ـن ــوع س ـت ــؤدي إلــى
انـ ـتـ ـق ــال ال ـ ـجـ ــزء ال ـم ـت ـب ـق ــي مـ ــن ال ـق ـطــع
األج ـن ـبــي ت ـحــت ت ـصــرف ال ـح ـكــومــة إلــى

كـبــار الـمـسـتــورديــن (الــذيــن سيتم أيـضـ ًا
ت ــوزي ـع ـه ــم ط ــائ ـف ـي ـ ًا!) م ــع ب ـق ــاء أس ـع ــار
السلع مسعّرة على سعر السوق يدفعها
عـمــوم اللبنانيين (كـمــا حــدث فــي حالة
تمويل المستوردات في سورية ،والتي
ت ـح ـوّل ــت إلـ ــى واح ـ ــدة م ــن أهـ ــم أبـ ــواب
النهب بالمتاجرة بــإجــازات االسـتـيــراد،
والــربــح مــن احتكار السلع ،والــربــح من
الحصول على دوالر مدعوم).
إخراج األساسيات
من هيمنة الدوالر
ال ي ـم ـكــن م ــواج ـه ــة ال ـج ــوع وال ـح ــرم ــان

مافيا الكبتاغون السوري على مستوى دولي
 100مليون حبة كبتاغون هو
مجموع ما رصدته قاسيون
من خالل متابعتها لحجم
المصادرات اإلقليمية والمحلية
المعلن عنها لحبوب المخدرات
من نوع الكبتاغون ذات المصدر
السوري ،وذلك خالل فترة أقل
من عام بين شهر 2019-6
وشهر  ،2020-4ليرتفع الرقم
السنوي إلى  184مليون حبة بعد
المصادرة األخيرة المعلنة في
إيطاليا نهاية شهر حزيران،
والبالغة  84مليون حّبة
كبتاغون ،والتي تعتبر (نقلة
نوعية) في حجم المصادرات
الدولية ،حيث أشارت السلطات
اإليطالية أنها على مستوى
االستهالك األوروبي ،ما يدل على
حجم األعمال ومستوى الشبكة
التي ترتبط بها أطراف سورية.

وبينما الـمـصــادرات تبلغ هــذا الـحـجــم ،فــإن ســوق هــذا الـنــوع مــن الحب
فــي ســوريــة يـمـكــن أن تـصــل إل ــى ع ـشــرة أضـعــافـهــا وف ــق آل ـيــات الـتـقــديــر
الــدولـيــة ،مــا يعني ســوقـ ًا بقيم تـتــراوح بـيــن  29-18مـلـيــار دوالر وفـقـ ًا
لــأسـعــار المتباينة للكبتاغون فــي الـســوق اإلقليمية ،كما يــرصــد مكتب
األمم المتحدة للجريمة والمخدرات .UNOCD
الشحنة المصادرة في إيطاليا خرجت بحاويات من المرافئ السورية،
لتكون الشحنة الكبرى الرابعة المصادرة بحاويات سورية ،أولها :تم
مصادرتها في اليونان ،ثم اإلمارات ،فالسعودية ،واآلن إيطاليا.
لتبقى األسئلة السابقة مطروحة مجدد ًا:
كـيــف يـتــم اس ـت ـيــراد ال ـم ــواد الــدوائ ـيــة األول ـي ــة ال ــازم ــة ل ـهــذا ال ـنــوع من
الحبوب ،وعبر أية معابر تمر؟
أين تتمركز وكيف تدار ورش إنتاج وتغليف هذا النوع من الحبوب؟
كيف تخرج هذه الكميات الكبرى من الموانئ السورية بشكل دوري؟
جميعها أسئلة لن تستطيع إدارة مكافحة المخدرات المحلية التي تلقي
القبض على حــائــز هنا أو هـنــاك ،أو ورشــة صغيرة فــي مـكــان مــا ...لن
تستطيع أن تجيب عليها ،فسوق بهذه الحجم قد ال يستطيع أحد حالي ًا
أن يعطي إجابة عن مستوى نفوذ القائمين عليها ،ممن كانوا ينتظرون
عائدات بقيمة مليار يورو فقط من آخر صفقة مع (المافيا اإليطالية)!
تبقى الــداللــة السياسية للسوريين الــذيــن تعطيهم هــذه الوقائع صــورة
عن مستوى التفسخ في البنية االقتصادية االجتماعية التي أوصلنا إليها
أمراء الحرب ،الذين لن يكون من الممكن دفع البلد إلى األمام إال بإزاحة
نفوذهم وأعمالهم المشبوهة ،األمر الذي ال يمكن دون (شعب بأكمله)...
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لـقـطــع يــد ال ـفــوضــى ،إال بــإخــراج ال ـغــذاء
واألساسيات من هيمنة الــدوالر ،ولهذا
ع ـنــاوي ـنــه األس ــاس ـي ــة :ال ـطــاقــة واإلن ـت ــاج
ال ــزراع ــي وال ـص ـنــاعــة ال ـغــذائ ـيــة وبـعــض
األساسيات الصحية ،وهذه حجمها في
لبنان يـفــوق  4مـلـيــارات دوالر سنوي ًا.
طــال ـمــا أن ه ــذه ال ـم ـن ـت ـجــات م ـس ـتــوردة
وبــالــدوالر فإنها تجعل لبنان وســوريــة
وأيــة دولــة في الظرف الحالي مرهونة
ل ـل ـفــوضــى ولـ ـق ــوى الـ ـم ــال ال ـت ــي تـشـ ّكــل
أعمدة المنظومة ومتكآتها محلي ًا.
وهـنــا تظهر أهمية طــرح الـتــوجــه شرق ًا
ألنــه يـفـتــح الـمـعــركــة مــع ال ـعــدو الـمـبــاشــر
ومـ ــع ال ـ ـ ــدوالر ،إن عـ ــزل ال ـ ـ ــدوالر عــن
األساسيات مهمة أولى وأفقها قد يكون
م ـف ـت ــوح ـ ًا فـ ــي الـ ـظـ ــرف الـ ـح ــال ــي .حـيــث
تتواجد قوى دولية تسعى جدي ًا إلزاحة
الـ ـ ــدوالر م ــن ت ــداوالتـ ـه ــا ،م ـث ــل :الـصـيــن
بالدرجة األولى (التي أصبح لديها أكثر
مــن  39ات ـفــاق مـقــاصــة بــالـيــوان للتبادل
البضاعي بالعمالت المحلية) ،وروسيا
التي صرحت مرار ًا أنها جاهزة للتبادل
عبر الروبل ،إضافة إلى الطرف اإليراني
واحـ ـتـ ـم ــالـ ـي ــة ت ــأمـ ـي ــن الـ ـط ــاق ــة ب ــال ـل ـي ــرة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،وعـ ــدا ع ــن إم ـكــان ـيــة ال ـحــركــة
االقتصادية البضاعية في إطار مجموعة
دول الـمـنـطـقــة مــن ســوريــة إل ــى الـعــراق
إلى إيران.
إن هذه الطروحات التي يراها البعض
(غ ـيــر واق ـع ـيــة) ،سـتـتـحــول إل ــى عـنــوان
دولي تطرحه وتطبقه كل القوى الجدية
فــي المنطقة وعـبــر ال ـعــالــم ...مــع توسع
واستدامة سياسة العقوبات األمريكية.
وهي عملية تجري بتسارع آخر ما يدل
عليه اق ـتــراب اتـفــاقـيــة الـشــراكــة الصينية
اإليــران ـيــة مــن الـتـنـفـيــذ ،وال ـتــي سـتــدخــل
بـمــوجـبـهــا الـصـيــن بــاس ـت ـث ـمــارات تـقــارب
 400مليار دوالر إلى إيــران البلد الذي
يـشـهــد أق ـســى ع ـقــوبــات أمــريـكـيــة تشمل
كل جوانب الحياة ،األمر الذي قد يقلب
الموازين في المنطقة بشكل جدي.
التوجه شرق
ًا يحتاج للحركة الشعبية
ال ـتــوجــه شــرق ـ ًا وإزاحـ ــة الـ ــدوالر وتـعـبـئــة
المجتمع للمواجهة واإلنتاج ،هي الحلول

الجدية الوحيدة الممكنة ،والتي قد تسمح
للبنان لـلـمــرة األول ــى مـنــذ ســايـكــس بيكو
أن يسير خطوات جدية نحو بناء مجتمع
مستقر ودولة ،أما الحلول األخرى فإنها
قد ال تبقي حتى الحكم الهش للمنظومة
المصرفية السابقة التي تتهالك.
ولـكــن خـطــوات مــن هــذا الـنــوع ال يمكن
أن تــدخــل حيز التّبني الـعــام والتطبيق
والـنـجــاح ،إذا لــم تكن قائمة على رافعة
ش ـع ـب ـي ــة وشـ ــامـ ـلـ ــة ،ك ــال ـت ــي ح ـظ ــي ب ـهــا
لـبـنــان فــي تـشــريــن ال ـمــاضــي ،وال ـتــي لم
يتم استثمارها سياسي ًا للحد األقـصــى،
وأنتجت حكومة من داخــل المحاصصة
ال ـســاب ـقــة ت ـجــد ال ـي ــوم نـفـسـهــا ف ــي وضــع
صعب ومكبّل وغير قــادر على اجتراح
أيـ ــة ح ـل ــول ج ــدي ــة ،ط ــال ـم ــا أن ـه ــا مـثـقـلــة
بـ ـ ــأوزان ح ـك ــم ال ـم ـص ــرف وال ـت ــواف ـق ــات
وتتفاوض مع صندوق النقد!
الـ ـم ــؤ ّك ــد ال ـ ـيـ ــوم ،أن الـ ـعـ ــدو فـ ــي أزمـ ــة
ومـنـظــومـتــه الـخــارجـيــة دول ـي ـ ًا وإقـلـيـمـيـ ًا
ومحلي ًا واهية ،ولكن ال يمكن استبدالها
إ ّال ب ــأوس ــع راف ـع ــة شـعـبـيــة ألن إعـ ــادة
ه ـي ـك ـلــة ال ـب ـن ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة ب ـن ــاء عـلــى
م ـص ــال ــح ط ـب ـق ـيــة جـ ــديـ ــدة ال ي ـم ـك ــن أن
تـتــم إال عـبــر ع ـضــات الـمـجـتـمــع وق ــواه
الـسـيــاسـيــة الـحـيّــة للسير خـطــوات نحو
التغيير .وهذه العملية حتى لو اكتملت
شــروطـهــا المحلية مــن تـحــالـفــات للقوى
ال ـس ـي ــاس ـي ــة خ ـ ــارج ال ـق ـي ــود ال ـطــائ ـف ـيــة،
وتعبئة المجتمع من أجل مشروع بناء
وط ـن ــي ،فــإن ـهــا ق ــد ت ـك ــون ع ــرض ــة أي ـض ـ ًا
(لـلـيــأس األمــريـكــي) ال ــذي قــد يستخدم
س ــاح ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي ك ـحـ َّـل أخـيــر،
ول ـك ـن ـه ــا قـ ــد تـ ـك ــون ف ــرص ــة اس ـت ـخ ــدام
(إسرائيل) األخيرة أيض ًا.
فــإذا مــا كــان لـبـنــان هــو ســاحــة شهدت
م ـن ـع ـط ـفــات ال ـم ـن ـط ـقــة ب ـطــري ـقــة ح ــادة
ط ـ ـ ــوال ال ـ ـع ـ ـقـ ــود الـ ـمـ ــاضـ ـيـ ــة ب ـس ـل ـب ـهــا
وإي ـج ــاب ـه ــا ...فـكـيــف سـيـمــر ل ـب ـنــان من
هـ ــذا ال ـم ـن ـع ـطــف م ــع ت ـح ـي ـيــد ل ـ ــأوزان
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،وت ـ ـح ـ ـوّل ال ـم ـع ــرك ــة ب ـيــن
اللبنانيين وال ــدوالر مـبــاشــرة؟! وهــل
س ـي ـس ـجــل ل ـل ـم ـرّة ال ـثــال ـثــة ب ـعــد عــامــي
 ،2000و 2006ق ــدرة الـشـعــوب على
ت ـس ـج ـيــل نـ ـص ــر :وطـ ـنـ ــي ،اق ـت ـص ــادي
اجتماعي ،وديمقراطي؟!

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  974اإلثنين  13تموز 2020
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ال يمكن توصيف ما يعيشه أهالي بلدة جديدة الفضل على إثر فرض الحجر الكلي عليها
بسبب الكورونا إال بالمأساة ،خاصة مع طول مدة هذا الحظر التي تجاوزت حتى اآلن
 22يوماً ،فقد تم فرض الحجر الكلي على البلدة بتاريخ  ،2020/6/21وما زال ساري
المفعول حتى تاريخ إعداد هذه المادة.

ǧمراسل قاسيون

األهــالــي توجهوا بعدة مـنــاشــدات مــن أجــل فك
ال ـح ـجــر ع ــن ب ـلــدت ـهــم ،خــاصــة وأنـ ــه ل ــم تـسـجــل
أيـ ــة إص ــاب ــة ف ـي ــروس ـي ــة خـ ــال ف ـت ــرة ال ـح ـجــر،
وقـ ــد ظ ـه ــرت ن ـت ـي ـجــة ال ـم ـس ـح ــات ال ـع ـشــوائ ـيــة
المتخذة سلبية بحسب بعض المصادر الطبية
المختصة.
الحجر وضرورات الحياة
األه ــال ــي ال ـم ـح ـجــور عـلـيـهــم طـيـلــة ه ــذه ال ـم ــدة لــم
ي ـع ـتــرضــوا ع ـلــى ال ـح ـجــر ب ـحــد ذات ـ ــه ،ف ـهــو إج ــراء
صحي ال بد منه ،لكنهم توقفوا عند واقــع تأمين
ض ــرورات حياتهم ومعاشهم الــذي تــدهــور خالل
ه ــذه ال ـف ـتــرة أك ـث ــر م ـمــا ه ــو م ـتــدهــور أص ـ ـ ًا ،فــي
الــوقــت ال ــذي تــم الـتـخـلــي عـنـهــم وعــن احتياجاتهم
وض ــروراتـ ـه ــم ال ـم ـع ـي ـش ـيــة ،وص ـ ــو ًال إلـ ــى مــرحـلــة
الجوع لدى بعضهم واضطرارهم إلى بيع بعض
مـقـتـنـيــاتـهــم م ــن أجـ ــل تــأم ـيــن ب ـعــض الـ ـض ــرورات
الغذائية ،بحسب ما تناقلته بعض وسائل اإلعالم.
الـمـشـكـلــة ل ــدى األه ــال ــي لـيـســت بـتــوفــر ال ـمــواد
والضرورات ،بل بعدم قدرتهم على شرائها في
ظل توقف أعمالهم وضعف مــواردهــم وطول
مــدة الـحـجــر ،طـبـعـ ًا مــع عــدم إغـفــال الكثير من
عوامل االستغالل أيض ًا.
فـقــد اسـتـنـفــد غــالـبـيــة ه ــؤالء مــا يـمـتـلـكــونــه من
مـ ـ ــوارد م ــال ـي ــة خـ ــال هـ ــذه ال ـف ـت ــرة ،واض ـط ــر
بعضهم إلى التخلي عن بعض مقتنياتهم عبر
بيعها من أجل شراء بعض الضرورات.

مساعدات لم تصل
وقوائم دعم مالي محدودة
فــي حــديــث مــع مـحــافــظ الـقـنـيـطــرة عـبــر إحــدى
وسائل اإلعالم تعقيب ًا على الوضع المأساوي
ال ـ ــذي ي ـع ـي ـشــه أه ــال ــي ب ـل ــدة ج ــدي ــدة ال ـف ـضــل،
واض ـطــرار بـعـضـهــم إلــى بـيــع بـعــض مقتنياته،
أشــار إلــى دور المحافظة فــي مستوى تأمين
ال ـ ـ ـضـ ـ ــرورات ،مـ ـث ــل :ال ـخ ـب ــز وال ـ ـخ ـ ـضـ ــراوات
والمحروقات وغيرها ،مبين ًا :أنه جرى توزيع
بـعــض ســال الـمـســاعــدات الـغــذائـيــة والـصـحـيــة
بـمــا يـقــارب  9000سـلــة ،األمــر الــذي استغربه
بعض األهالي المعوزين الذين لم تصلهم هذه
المساعدات!
كذلك أشار المحافظ إلى دور وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل عبر توزيع مبلغ  100ألف
لـيــرة كـمـعــونــة لـلـبـعــض مـمــن تــوقــف عـمـلــه من
المياومين وفق ًا لصندوق اإلعانة الخاص بهذا
ال ـشــأن ،بـمــوجــب قــوائــم اسـمـيــة شـمـلــت 4000
اسـ ــم س ـت ـصــرف خـ ــال أسـ ـب ــوع ،األمـ ــر ال ــذي
توقف عنده بعض األهالي أيض ًا ،معبرين عن
عدم سماعهم بأمر القوائم االسمية تلك ،وكذلك
إلى عدم توافقها مع من هم بحاجة للمساعدة
واإلعانة ،حيث يبلغ هؤالء أضعاف هذا الرقم،
خــاصــة أن تـعــداد الـقــاطـنـيــن فــي الـبـلــدة ،أهــالــي
ووافدين ،يقدر بـ  200ألف نسمة!
بــاإلضــافــة إلــى واقــع عــدم اسـتــام الكثير منهم
ألج ــوره ــم ال ـش ـهــريــة ال ـم ـس ـت ـح ـقــة ب ــال ــرغ ــم مــن
إحـ ـض ــار ص ـ ــراف م ـت ـن ـقــل إلـ ــى ال ـب ـل ــدة ،إ ّال أن
واقــع الشبكة واالزدح ــام حــال دون استكمال

م ـه ـم ــة اسـ ـتـ ــام ال ـج ـم ـي ــع ألج ـ ــوره ـ ــم ،نــاه ـيــك
عــن أن ال ـص ــراف ك ــان لـلـعـقــاري فــي حـيــن أن
بعض أصحاب األجــور موطنة حساباتهم في
التجاري!
ال إصابات جديدة واألمور جيدة
آخ ـ ــر مـ ــا ح ـ ــرر بـ ـش ــأن ال ـح ـج ــر ع ـل ــى ال ـب ـلــدة
كــان عـلــى لـســان رئـيــس بـلــديـتـهــا عـبــر إحــدى
ال ـم ـح ـط ــات ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة ال ـم ـح ـل ـيــة ب ـتــاريــخ
 ،2020/7/11مفيد ًا أن« :هناك اقتراح ًا إلجراء
حجر جزئي على بعض المنازل التي سجلت
فيها إصــابــات كــورونــا بــد ًال مــن الحجر الكلي
الـمـطـبــق عـلــى ال ـب ـلــدة» ،مــوض ـح ـ ًا« :ال تــوجــد
م ـ ــدة م ـ ـحـ ــددة ل ــرف ــع ال ـح ـج ــر ال ـص ـح ــي عــن

المنطقة ،علم ًا أنــه تتم دراســة وإعــادة تقييم
لوضع البلدة».
وك ــان مـحــافــظ الـقـنـيـطــرة قــد أك ــد عـبــر إحــدى
وسائل اإلعالم في وقت سابق أنه« :لم تسجل
أيــة حــالــة إصــابــة فــي جــديــدة الفضل بفيروس
كورونا منذ  15يوم ًا ..واألمور جيدة.»..
وبنا ًء على مضمون التصريحين أعــاه ،وفي
ظــل الــواقــع الـضــاغــط عـلــى حياتهم ومعاشهم،
ينتظر أهالي البلدة قرار فك الحجر الكلي عن
بلدتهم عـلــى أحــر مــن الـجـمــر ،وإال فــإن الـحــال
س ـي ـكــون أسـ ــوأ م ـمــا ه ــو عـلـيــه اآلن بــدرجــات
كبيرة.
فـ ـه ــل سـ ـيـ ـط ــول انـ ـتـ ـظـ ــار ه ـ ـ ـ ــؤالء ،وت ـت ـع ـم ــق
مأساتهم؟

مخيم اليرموك والقابون أسوأ من خلف الرازي
تمكنت محافظة دمشق
من تمرير مشروع
المخطط التنظيمي
لكل من منطقتي مخيم
اليرموك والقابون وفق
المرسوم التشريعي رقم
 5لعام  ،1982بد ًال من
المرسوم  66الذي جرى
بموجبه تنظيم منطقة
خلف الرازي سابقاً،
بعد كل ما قيل وروج
عن مزاياه التي تبنتها
المحافظة في حينه
مع الكثير من الدعاية
والبهرجة.

ǧنوار الدمشقي

فقد ورد على صفحة محافظة دمشق
الــرس ـم ـيــة ب ـتــاريــخ  2020/6/25مــا
يلي« :وافق مجلس محافظة دمشق
ب ــاإلجـ ـم ــاع ع ـل ــى اعـ ـ ــان ال ـم ـخ ـطــط
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي ال ـت ـف ـص ـي ـلــي رقـ ــم /105/
ل ـم ـن ـط ـقــة م ــدخ ــل دمـ ـش ــق ال ـش ـمــالــي
(منطقة القابون السكني) والمصور
الـتـنـظـيـمــي لـمـنـطـقــة ال ـيــرمــوك وفــق
ال ـ ـح ـ ــدود ال ـم ـب ـي ـن ــة عـ ـل ــى ال ـم ـص ــور
وال ـم ـخ ـطــط الـتـنـظـيـمــي الـتـفـصـيـلــي،
وم ـن ـه ــاج ال ــوج ــائ ــب ون ـظ ــام ال ـب ـنــاء
الملحقين بالمخططين ،وذلــك خالل

ج ـل ـســة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة ع ـقــدهــا مـجـلــس
المحافظة صباح اليوم 2020/6/25
فــي مـبـنــى الـمـحــافـظــة بــرئــاســة خــالــد
ال ـحــرح رئ ـيــس الـمـجـلــس وحـضــور
أعضاء المجلس».
تناقض غير مفهوم إال عبر المصالح
في تفاصيل الخبر أنه« :سيتم إعالن
المخطط للعموم خــال شهر وذلك
ل ـت ـل ـقــي االعـ ـت ــراض ــات م ــن أص ـح ــاب
الـحـقــوق وأهــالــي الـمـنـطـقــة ،ومــن ثم
سـتـنـعـقــد الـلـجـنــة اإلقـلـيـمـيــة بــرئــاســة
محافظ دمشق لدراسة االعتراضات
ومـعــالـجـتـهــا وتـعــديــل ال ــدراس ــة وفــق
االع ـت ــراض ــات ال ـم ـح ـقــة ،ل ـي ـتــم إحــالــة

ال ـم ـخ ـطــط إلـ ــى ال ـم ـك ـتــب ال ـت ـن ـف ـيــذي
لمجلس المحافظة ،الذي يرفعه إلى
وزارة األشغال العامة واإلسكان من
أجل تصديق المصورين التنظيمين
وإصدار المرسوم الناظم للمنطقتين
التنظيميتين ،وفــق أحـكــام الـقــانــون
 /23/لعام .»2015
في وقت الحق وبتاريخ ،2020/7/7
ورد ع ـبــر م ــوق ــع االقـ ـتـ ـص ــادي :أن
مدير الــدراســات الفنية فــي محافظة
دم ـش ــق ك ـشــف أن« :س ـك ــان مـخـيــم
اليرموك والقابون لن يحصلوا على
سكن بديل ،نتيجة تنظيم المنطقتين
وف ـ ــق الـ ـمـ ــرسـ ــوم ال ـت ـش ــري ـع ــي رق ــم
 5ل ـعــام  ،1982بـيـنـمــا س ـي ـكــون لـهــم
أسـ ـه ــم ت ـن ـظ ـي ـم ـي ــة» ،وق ـ ــد ب ـي ــن أن:
«اللجوء للمرسوم  /5/يأتي بسبب
العبء المالي الكبير الذي وقع على
الـمـحــافـظــة مــن دفــع ب ــدالت اإليـجــار
لـلـسـكــان الــذيــن تــم إخ ــاءه ــم ،وعــدم
تـمـكـنـهــا مــن تــأمـيــن الـتـمــويــل ال ــازم
لتشييد السكن البديل».
ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عـ ــن فـ ـح ــوى ال ـل ـغــط
الواضح بين ما جرى إقــراره خالل
ج ـل ـســة ال ـم ـحــاف ـظــة ،وب ـي ــن تـصــريــح
مدير الدراسات الفنية في المحافظة،
حـ ــول رقـ ــم ال ـق ــان ــون أو ال ـمــرســوم
ال ـ ــذي س ـي ـج ــري ال ـع ـم ــل ال ـت ـن ـف ـيــذي

بموجبه ،فمن الواضح أن المحافظة
تعمل وفق ًا لمصالحها ،بغض النظر
عن مصالح المواطنين ،وهــو ما تم
االعـتــراف به صراحة وفق ًا لما ورد
أعاله.
الحقوق الضائعة
ل ــن ن ـخ ــوض ونـ ـغ ــرق بــال ـت ـفــاص ـيــل،
فــالـمــرســومـيــن الـتـنـظـيـمـيـيــن يـحـيــان
ال ـم ـن ـط ـق ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة إل ـ ــى أس ـه ــم،
لـكــن ال ـف ــارق بـيـنـهـمــا :أن الـمـحــافـظــة
استطاعت مــن خــال إقــرار التنظيم
وف ـق ـ ًا لـلـمــرســوم  5مــن ال ـت ـهــرب من
اس ـت ـح ـقــاقــات تــأم ـيــن ال ـس ـكــن الـبــديــل
فقط ال غير ،ما يعني فقدان البعض
لحقوقهم.
أما ما عدا ذلك من سلبيات فسيدفع
ضــريـبـتـهــا أص ـحــاب مـلـكـيــات األسـهــم
الـصـغـيــرة ،فـيـمــا يـنـتـفــع بـهــا أصـحــاب
األسـهــم الـكـبـيــرة ،مــع تـغـوّل االتـجــار
والسمسرة بالحقوق كما جرى في
منطقة خلف الرازي ،طبع ًا مع األخذ
بعين االعتبار عامل الزمن المطاط
على أيدي المحافظة والضاغط على
أصحاب الحقوق.
وع ـل ــى م ـب ــدأ «ال ـم ـك ـت ــوب م ـب ـيــن مــن
عـ ـنـ ــوانـ ــه» ف ــرب ـم ــا يـ ـك ــون م ـش ــروع
منطقتي مـخـيــم الـيــرمــوك والـقــابــون

أسـ ــوأ م ــن م ـش ــروع خ ـلــف الـ ــرازي،
والبداية عنوانها السكن البديل ،وال
أحد يعلم الخفايا القادمة!
خلف الرازي مكانك راوح
في هذا السياق ،ربما من الجدير بالذكر
أن رئـيــس الـحـكــومــة ت ــرأس اجـتـمــاعـ ًا
لمجلس إدارة شركة «دمشق الشام»
الـقــابـضــة ،وذلــك بـتــاريــخ ،2020/6/25
«بـ ـغـ ـي ــة ت ــذلـ ـي ــل الـ ـعـ ـقـ ـب ــات اإلداري ـ ـ ـ ــة
والـمــالـيــة واسـتـكـمــال اإلج ــراءات التي
تمهد إلطــاق مـشــروع السكن البديل
للمستحقين ،جراء تنفيذ المرسوم 66
خلف الــرازي» ،وذلــك بحسب صفحة
المحافظة.
ما يؤكد أن المشروع ما زال يراوح
ف ــي ال ـم ـك ــان ح ـت ــى ت ــاريـ ـخ ــه ،بــرغــم
م ـ ــرور عـ ــدة س ـن ـيــن ع ـل ـي ــه ،وب ــرغ ــم
الـكـثـيــر م ــن االج ـت ـمــاعــات وال ــوع ــود
السابقة بشأنه.
ول ـ ـكـ ــم أي ـ ـهـ ــا ال ـ ـمـ ــواط ـ ـنـ ــون ،ال ــذي ــن
«سـيـنـتـفـعــون» مــن تـنـظـيــم منطقتي
ال ـ ـقـ ــابـ ــون ومـ ـخـ ـي ــم ال ـ ـي ـ ــرم ـ ــوك ،أن
تـتـخـيـلــوا ه ــوام ــش ال ــزم ــن الـطــويـلــة
المتبقية أمــامـكــم مــن خــال التجربة
العملية الـمــاثـلــة ،أمــام أعينكم وعلى
أي ـ ــدي ال ـم ـحــاف ـظــة وال ـح ـك ــوم ــة ،بـمــا
يخص مشروع خلف الرازي.
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«يدور كوكبنا اآلن من الغرب إلى الشرق.
فهل كان كذلك دوماً؟ وهل كان الشرق
المكان األول والوحيد لشروق الشمس؟
صاعقة مغناطيساً فإنها
عندما تضرب
ٌ
تعكس اتجاه قطَبيه .الكرة األرضية
مغناطيس ضخم ،ويمكن أن تؤدي دارة
قصيرة بينها وبين جسم سماوي آخر إلى
وضعي قطَبيها المغناطيسيين
انقالب َم َ
الشمالي والجنوبي .ومن الممكن الكشف
في السجالت الجيولوجية لألرض عن
اتجاه المجال المغناطيسي األرضي في
العصور القديمة» – فيليكوفسكي.

ǧإيمانويل فيليكوفسكي*ǧ
    إعداد وتعريب :د .أسامة دليقان

انقالب مغناطيسية األرض
ينقل فيليكوفسكي عــن أ .مــاكـنـيــش« :يكشف
فـحــص مـغـنـطــة بـعــض ال ـص ـخــور ال ـنــاريــة أنـهــا
مستقطبة على عكس االتـجــاه الحالي السائد
لـلـمـجــال الـمـغـنــاطـيـســي الـمـحـلــي ،وال ـعــديــد من
ال ـص ـخ ــور ال ـق ــدي ـم ــة م ـم ـغ ـن ـطــة ب ـق ــوة أقـ ــل مــن
الصخور الحديثة .وعلى افـتــراض أن مغنطة
وأن
الصخور حدثت عندما تبردت الصُّهارةّ ،
الصخور قد احتفظت بمواقعها الحالية منذ ذلك
الوقت ،فـ ّـإن هــذا يشير إلــى َّأن قطبية األرض
قــد انـعـكـســت تـمــامـ ًا فــي الـعـصــور الجيولوجية
الحديثة» – من كتاب «المغناطيسة والكهرباء
األرضـ ـ ـي ـ ــة» ،ت ـح ــري ــر ج.أ .ف ـل ـي ـم ـن ــغ،1939 ،
ص .32ويـعـقــب فـيـلـيـكــوفـسـكــي :ألن الـحـقــائــق
ال ـف ـيــزيــائ ـيــة ب ــدت غ ـيــر مـنـسـجـمــة أبـ ــد ًا م ــع كــل
النظريات الكونية السائدة ،كان كاتب المقطع
أع ــاه ح ــذر ًا مــن عــدم اسـتـخــاص الـمــزيــد من
االسـتـنـتــاجــات مـنـهــا .ومــن الـمـســائــل اإلضــافـيــة
التي تطرح نفسها على نطاق واســع ،هنا :ما
إذا كان موضع األقطاب المغناطيسية له عالقة
مع اتجاه دوران الكرة األرضية ،وما إذا كان
هناك ترابط بين اتجاه األقطاب المغناطيسية
للشمس والكواكب.
التنقيب عن الواقع المادي في التراث
المثالي
يجمع فيليكوفسكي شهادات مثيرة لالهتمام
مــن جميع أنـحــاء الـعــالــم عـلــى أن :الـجــانــب من
كــوك ـب ـنــا الـ ــذي يـتـجــه اآلن ن ـحــو ال ـم ـســاء كــان
ذات يــوم يواجه الصباح .ففي الكتاب الثاني
مــن تــاريـخــه ،يــروي هـيــرودوت مـحــادثــاتــه مع
الكهَنة المصريين خالل زيارته لمصر في وقت
مــا خــال الـنـصــف الـثــانــي مــن ال ـقــرن الـخــامــس
ق ـبــل ال ـم ـيــاد .ف ــي تـلـخـيـصـهــم ت ــاري ــخ شـعـبـهــم،
أخـبــره الـكـهـنــةّ :أن الـفـتــرة الـتــي أعـقـبــت مَلكهم
األول غ ـطــت  341ج ـي ـ ًا ،وقـ ـ ـدَّر ه ـي ــرودوت
ّأن ثــاثــة أجـيــال تـســاوي قــرنـ ًا واح ــد ًا ،فتكون
ال ـف ـتــرة بــأكـمـلـهــا أك ـث ــر م ــن  11أل ــف س ـن ــة .أكــد
الـكـهـنــة :أنــه خــال الـعـصــور الـتــاريـخـيــة األقــدم،
ومـنــذ أن أصبحت مصر مملكة« :أربــع مــرات
خـ ــال هـ ــذه ال ـف ـت ــرة (ه ـك ــذا أخ ـب ــرون ــي) ك ـ َـان
ال ـش ـمــس ي ـشــرق [اس ـت ـخ ـدَمــوا صـيـغــة ال ـمــذ ّكــر
للشمس] عـلــى عـكــس الـمـعـتــاد؛ مــرتـيــن أشــرقَ
حيث يغرب اآلن ،ومرتين غربَ حيث يُشرق
اآلن» [هيرودوتس ،الكتاب الثاني ،ص،142
ترجمة.]1921 ،Godley
هل يشير كالم الكهنة إلى التغيُّر البطيء في
ات ـجــاه الـمـحــور األرض ــي خــال فـتــرة 25800
سـنــة تـقــريـبـ ًا ،نـتــج عــن دوران ـه ــا ح ــول نفسها
أو عن الحركة البطيئة للنقاط االعتدالية في
مــدار األرض؟ هــذا مــا اعـتـقــده ألـكـسـنــدر فــون
هــوم ـبــولــت ح ــول ه ــذا «ال ـم ـق ـطــع الـشـهـيــر مــن
ـول
ك ـتــاب ه ـي ــرودوت الـثــانــي ال ــذي أرهَـ ـقَ عـقـ َ
المع ِّلقين».

يمكن للمرء أن يشك في مصداقية تصريحات
الـكـهـنــة ،أو الـتـقــالـيــد الـمـصــريــة بـشـكــل ع ــام ،أو
يهاجم هيرودوت لجه ٍل في العلوم الطبيعية.
ولـكــن ال تــوجــد طــريـقــة للتوفيق بـيــن المقطع
المذكور والعلوم الطبيعية الراهنة.
وتتحدث «بــرديــة هــاريــس» [وهــي مــن أطــول
برديات مصر القديمة 42 ،متر ًا ،العائدة لعهد
األســرة العشرين ،والمكتشفة مــن البريطاني
هــاريــس عــام  ]1855عــن ث ــورانٍ كــونـيّ للنار
والماء عندما «يصبح الجنوب شما ًال ،وتنقلب
األرض» .وبــالـمـثــل أش ــارت بــرديــة األرمـيـتــاج
(لـيـنـيـنـغــراد) إلــى كــارث ـةٍ قلبت «األرض رأس ـ ًا
ع ـلــى ع ـقــب ،وح ــدث م ــا ل ــم ي ـحــدث مـطـلـقـ ًا مــن
ق ـب ــل» .وع ـب ــارة «ان ـق ـل ـبــت األرض» ال تـشـيــر
إلى الــدوران اليومي للكرة األرضية ،ألنه أمرٌ
يـفـتــرض أنــه لــم يـكــن مـعـلــومـ ًا فــي ذلــك الــوقــت
(األلفية الثانية ق.م.).
فـ ــي ل ـغ ــة ال ـم ـص ــري ـي ــن الـ ـقـ ــدمـ ــاء ت ـش ـي ــر ك ـل ـمــة
«هاراختي» إلى اسم «الشمس الغربية» .وبما
أنه ال توجد سوى شمس واحدة في السماء،
فمن المفترض أن تعني الشمس فــي مكانها.
ولكن لماذا يجب اعتبار الشمس عند غروبها
إله ًا مختلف ًا عن شمس الصباح؟ ّإن النصوص
ال ـتــي عـثــر عـلـيـهــا فــي األه ــرام ــات ال ت ـتــرك أي
م ـج ــال ل ـس ــوء ال ـف ـهــم« :إن ال ـن ـجــم ت ــوق ــف عــن
العيش في المغرب ،وأضاء ،كواحد جديد ،في
المشرق» .بعد عكس االتجاه ،لم تعد الكلمتان
«غـ ــرب» و «شـ ــروق ال ـش ـمــس» م ـتــرادف ـت ـيــن،
وكان من الضروري توضيح المراجع بإضافة:
«الـغــرب الــذي يـقــع عـنــد غــروب الـشـمــس» .لم
ي ـكــن األمـ ــر م ـج ــرد ح ـشــو ل ـغ ــوي ،ك ـمــا اعـتـقــد
مترجم ذلك النص المصري.
ِ
إشارات من تراث اإلغريق
كـتــب أفــاطــون فــي ح ــواره «رج ــل الــدولــة أو
بــول ـي ـت ـي ـكــوس»« :أع ـن ــي الـتـغـيـيــر ف ــي ش ــروق
وغروب الشمس واألجرام السماوية األخرى.
كيف في تلك األزمــان كانت معتاد ًة ْأن تغرب
فــي ال ـرُّكــن ال ــذي تـشــرق فـيــه اآلن ...اإلل ــه في
وق ــت ذل ــك ال ـعِ ــراك ،كـمــا تـتــذكــر ،غ ـيَّــر ك ـ َّـل ذلــك
إلــى النظام الحالي كشهادةٍ لصالح أتــريــس».
ثــم تــابــع أفــاطــون« :فــي فـتــرات معينة تكون
لـلـكــون حــركـتــه الــدائــريــة الـحــالـيــة ،وفــي فـتــرات
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أخــرى يــدور فــي االتـجــاه الـعـكـســي ...مــن بين
جميع التغييرات التي تحدث في السماء ،هذا
ه ــو االن ـع ـكــاس األك ـب ــر واألك ـث ــر اك ـت ـم ــا ًال» .لــم
يكن انعكاس حركة الشمس في السماء حد ًث ًا
سـلـمـيـ ًا؛ بــل راف ـقــه االض ـط ــراب وال ــدم ــار .كتب
أفالطون في العمل نفسه« :كان هناك في ذلك
الوقت دمــارٌ كبير للحيوانات بشكل عــام ،ولم
يبقَ سوى جزء صغير من الجنس البشري».
كـمــا أش ــار الـعــديــد مــن األدب ــاء الـيــونــانـيـيــن قبل
وبعد أفــاطــون ،إلــى انعكاس حركة الشمس.
ف ــوف ـق ـ ًا ل ـج ــزء ق ـص ـيــر م ــن الـ ــدرامـ ــا ال ـتــاري ـخ ـيــة
(أتريس) التي كتبها سوفوكليس« :زيوس...
غيّر مجرى الشمس ،مما أدى إلى إشراقها في
الشرق وليس في الغرب» .وكتب يوريبيدس
ف ــي إل ـك ـت ــرا« :ث ــم ف ــي غ ـض ـبــه ن ـهــض زي ــوس،
وأعــاد أقــدام النجوم مــرة أخــرى إلــى الطريق
المستعِر بالنار .نعم ،وحرقة سيّارة الشمس،
وال ـع ـي ــون ال ـض ـبــاب ـيــة ف ــي رم ـ ــاديّ ال ـص ـب ــاح...
الـشـمــس اس ـتــدارت إلــى ال ـ ــوراء ...مــع سَ ــورَة
غض ِبه في محنةٍ ابتلى بها الفا ِنين».
تـتـفــق تـقــالـيــد الـشـعــوب فــي مــزامـنــة الـتـغـيــرات
في حركة الشمس مع الـكــوارث الكبرى التي
أنهت عصور ًا عالمية .إن التغيرات في حركة
الشمس في كل عصر تجعل استخدام العديد
م ــن ال ـش ـع ــوب لـمـصـطـلــح «ال ـش ـم ــس» بـمـعـنــى
«العصر» [أو الحقبة] أمر ًا مفهوم ًا.
من التراث السوري والصيني
ح ـس ــب ب ـي ــام ــي فـ ــي «األقـ ـ ـم ـ ــار ،األس ــاطـ ـي ــر،
واإلنـســان»« :يقول الصينيون :إنــه فقط منذ
ظهور ترتيب جديد لألشياء ،تتحرك النجوم
مــن الـشــرق إلــى الـغــرب ...إن عــامــات الـبــروج
الصينية لها خصوصية غريبة في المضي في
اتجاه رجعي ،أي عكس مجرى الشمس».
وفي مدينة أوغاريت (رأس شمرا) السورية،
عُـ ـثِـ ـرَ ع ـل ــى ق ـص ـي ــدة م ـك ـرَّسَ ــة إلل ـه ــة ال ـكــوكــب
«ع ـ ـنـ ــاة» الـ ـت ــي «ذبـ ـحـ ــت سـ ـك ــان الـ ـمـ ـش ــرق»،
والتي «استبدلت ال َفجرَين وموضع النجوم»
(فيروليود ،بعثة رأس شمرا ،المجلد الرابع،
.)1938
ووص ـف ــت ه ـيــروغ ـل ـي ـفــات الـمـكـسـيـكـيـيــن أرب ــع
حـ ــركـ ــات ل ـل ـش ـم ــس فـ ــي إش ـ ـ ــارة إل ـ ــى «أرب ـ ــع
شموس» ما قبل التاريخ ،أي انقالب المحاور

أرب ــع م ــرات .وأشـ ــارت م ـصــادر عـبــريــة قــديـمــة
أي ـض ـ ًا إل ــى ه ــذه ال ـم ـســألــة ،ف ــي س ـن ـهــدريــن فــي
ال ـت ـل ـم ــود« :س ـب ـعــة أيـ ــام ق ـبــل ال ـط ــوف ــان ،غـيّــر
القدّوس نظام العصر القديم ،وصارت الشمس
تشرق في الغرب وتغرب في الشرق» .وينوّه
فيليكوفسكي إلــى ّأن الـمـصــادر الـتــي جمعَها،
حــول انـعـكــاس حــركــة الـشـمــس ،ال تـشـيــر إلــى
عـصــر واح ــد ،مـثـ ًا :الـطــوفــان ،ونـهــايــة المملكة
الوسطى ،تفصل بينهما عدة قرون.
ويـضـيــف الـكـثـيــر مــن الـشــواهــد الـتــي ال يتسع
الـمـجــال لـعــرضـهــا كـلـهــا ،لـكــن يـجــدر بــالــذكــر أنــه
أشــار أيـضـ ًا إلــى آيــة فــي الـقــرآن الـكــريــم ،يَعتقد
بأنها ربما تشير أيض ًا ،كما في المصادر أعاله،
إلــى ظواهر انقالب مغناطيسية األرض أربع
مرات عبر زمن تاريخ الوعي البشري« :ربُّ
الـمَـشــر َقـيــن وربُّ ال ـمَ ـغــربَ ـيــن» [ال ــرح ـم ــن،]17،
علم ًا بــأن تأويلها في «تفسير الجاللين» هو:
«مشرق الشتاء ،ومشرق الصيف ،والمَغربين
كذلك».
 *ǩإيمانويل فيليكوفسكي :عالم روسـ ّـي
وموسوعي في نطاق معارفه؛ بدأ
األصــل،
ٌّ
بالتحليل النفسي ،ثم اهت ّم بالميثولوجيا
والــاهــوت واألدب ،والفلك ،والفيزياء،
والجيولوجيا ،والبيولوجيا ،وعلم األحافير،
والتاريخ .أثــار كتابه األشهر «عــوا ِلــم في
تصادم»  ،Worlds in Collisionوالذي
اخترنا منه المادة الحالية ،جــداالً واسعاً
في الوسط العلمي ،واع ُتبر «مهرطقاً» في
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عن خالفات أعضاء «الناتو» وتطورها

الواليات المتحدة األمريكية تبتز ألمانيا عسكرياً لعدم دفعها المال ،وفرنسا تتهم تركيا باستغالل وجودها في
نغم
الناتو لتحقيق مصالحها الفردية ،بينما تتهم تركيا الناتو بأن الحلف ال ينظر إلى مصالح أعضائه ،بينما ُي ّ
الفرنسيون واأللمانيون على لحن إنشاء منظومة دفاع بديلة عن الناتو ...ما مشكلة حلف شمال األطلسي ،وما
مستقبله؟
ǧيزن بوظو

انـطـلــق حـلــف الـشـمــال األطـلـســي «الـنــاتــو» إلــى
الوجود بعد الحرب العالمية الثانية في فترة
الحرب الـبــاردة بمواجهة االتحاد السوفييتي
تحت هــدف :حماية األمــن الجماعي ألعضائه،
بقيادة الواليات المتحدة األمريكية ،وتزعّمها
ع ــال ـم ـي ـ ًا ،ل ـت ـك ــون ه ـي ـك ـل ـيــة ال ـح ـل ــف ال ـس ـيــاس ـيــة
والعسكرية بأهدافه التكتيكية واإلستراتيجية
قائمة أو ًال على هذا األساس الدولي.
المصلحة األمريكية
مع انهيار االتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب
الـ ـب ــاردة ،ل ــم تـتـغـيّــر وظ ـي ـفــة ال ـنــاتــو الــرسـمـيــة
وال أســاس ـهــا ،إال أنـهــا ب ــدأت تـهـتـزّ عـمـلـيـ ًا منذ
لحظة التراجع األمريكي عن الساحة الدولية
واتخاذ واشنطن نهج االنكفاء و«أمريكا أو ًال»
عـبــر ال ـس ـيــاســات أح ــادي ــة ال ـجــانــب ،لـمـصــالـحـهــا
وح ــده ــا ،لـيـتـحــول ال ـنــاتــو م ــن ضــامــن لـحـمــايــة
األم ــن الـجـمــاعــي ألعـضــائــه إل ــى وسـيـلــة جـبــايــة
أمــريـكـيــة واب ـتــزاز عـسـكــري لـمـكــاســب سياسية
لحظية هدفها بشكل أســاس :إعاقة العالقات
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـع ـس ـك ــري ــة بـيــن
روسيا ودول االتـحــاد ،وشيطنة روسيا على
الدوام.
ل ـك ــن هـ ــذا ال ـس ـل ــوك ال ـمُ ـع ـط ــل ،ب ــالـ ـت ــوازي مــع
استمرار الـتــراجــع ،وتصاعد األزمــات العالمية
وتعمّق األزمة الرأسمالية نفسها ،كل هذا صنع
ردود ف ـعـ ٍـل ل ــدى الـ ــدول األع ـض ــاء ف ــي الـنــاتــو
نفسه اتجاه واشنطن ،لتناقض المصالح ،ومن
تــراجــع األخـيــرة أتـيــح لـكــل عـضـ ٍـو منها الـتـفـرّد
ب ـم ـســاحــة ت ـخ ـصــه ون ـش ــاط ــه وفـ ـقـ ـ ًا لـمـصــالـحــه
الخاصة أيض ًا ،مستخدم ًا بذلك عضوية الناتو
ورق ـ ًة بـيــده ،ليظهر تناقض فــي المصالح بين
الدول األوروبية نفسها داخل الحلف ،ما لبث
أن طفا على السطح ولتتصاعد األسئلة حول
إمكانية استمرار الناتو بهذا الشكل أو تغييره،
أو ربما دفنه.

اختالف المصالح أوروبياً
بــالـنـسـبــة أللـمــانـيــا ،صــاحـبــة االق ـت ـصــاد األق ــوى
أوروبي ًا ،تتلخص مصلحتها أو ًال بالبحث عن
االستقرار األمني والعسكري لمزاولة نشاطها
وبمعزل عن الهيمنة واالبتزاز
بأفضل الظروف
ٍ
األمــريـكــي ،إال أنـهــا وفــي الــوقــت نفسه ،بسبب
الـ ـص ــراع ال ـتــاري ـخــي وال ـم ـس ـت ـمــر ب ـيــن روس ـيــا
والواليات المتحدة األمريكية ،ال يمكنها القفز
عــن اع ـت ـبــارهــا جـ ــزء ًا مــن ه ــذا ال ـص ــراع ،حيث
كل تصعيد عسكري بين واشنطن وموسكو،
يرفع حدة الخطر على أمن ألمانيا ،والتناقض
في المصلحة يكمن بين االقتصادي الذي يميل
نـحــو سـيــاســة «الـتـكــافــؤ» الـشــرقـيــة مـمــا يــؤمــن
نمو ًا أفضل ،والعسكري الذي ال يزال خاضع ًا
ل ـل ـعــاقــات ال ـغــرب ـيــة -األمــري ـك ـيــة .،وع ـل ـيــه كــان
تــرامــب يـنــدد بــأن ألـمــانـيــا ال تــدفــع مستحقاتها
ال ـمــال ـيــة ل ـل ـنــاتــو ول ـل ـح ـمــايــة األم ــري ـك ـي ــة ،بـيـنـمــا
تقيم عــاقــات اقتصادية وتـجــاريــة مــع روسيا،
تحديد ًا منها« :السيل الشمالي ،»2-وليخلص
إل ــى قـ ــرار تـخـفـيــض ت ـع ــداد ق ــوات ــه الـعـسـكــريــة
بمقدار  9500جندي في ألمانيا ،وتردّ ميركل
على ذلــك بــأن الــوجــود األمريكي قائمُ لحماية
المصالح األمريكية نفسها أو ًال.
أم ــا تــرك ـيــا ،صــاحـبــة الـ ــوزن الـعـسـكــري األكـبــر
أوروبـ ـيـ ـ ًا ،فـتـسـعــى ع ـبــر م ــلء ال ـف ــراغ ــات الـتــي
يخ ّلفها األمريكي وراءه -بمختلف الملفات-
عـلــى تحقيق مصالحها السياسية والـتـجــاريــة،
وليبيا هنا مـثــال عبر اتفاقية ترسيم الـحــدود
البحرية والشراكة مع حكومة الوفاق الوطني،
والدفع بهذا الطرف سياسي ًا لضمانة استمرار
وتنفيذ اتفاقاتها السياسية مع ليبيا.
ب ـي ـن ـمــا ف ــرن ـس ــا ،بــال ـم ـثــل م ــن أم ــري ـك ــا وأل ـمــان ـيــا
ـرق تـنـفــذ مـنــه
وت ــرك ـي ــا ،تـسـعــى إل ــى إي ـج ــاد خـ ـ ٍ
ل ــ«ف ــرض» مـصــالـحـهــا ،فــي حـيــن أن الـمـنــافـســة
االقتصادية والعسكرية غير متكافئة ،فمجمل
«مناورة» بين جميع
سلوكها السياسي يبدو
ً
األط ــراف ،وعـلــى رأسـهــا واشـنـطــن ومــوسـكــو،
أو ك ـمــا يُ ـق ــال «ال ـل ـعــب ع ـلــى ال ـح ـب ـل ـيــن» ريـثـمــا

وصل األمر
بواشنطن بأن تهدد
بانسحابها من الناتو
حيث قال ترامب
بأنه ال يريد أن تغادر
الواليات المتحدة
حلف الشمال
األطلسي

تميل الك ّفة وضــوحـ ًا لصالح أحــدهـمــا ،وصــو ًال
إلــى الـصــدام مــع تركيا فــي الملف الليبي ،وما
يحيطه ،لما له من تأثي ٍر مباشر على مصالحها،
لكن والنـعــدام التكافؤ نفسه ،خسرت باريس
بشكل مؤقت.
المعركة سياسي ًاٍ ،
الخالف الفرنسي -التركي
ب ــرز ال ـخــاف بـشـكــل ج ـل ـيّ فــي اص ـط ـفــاف كال
الـبـلــديــن فــي طــرفـيــن مـتـعــاكـسـيــن ضـمــن الملف
الليبي ،ويــدور األمر حول االتفاقيات التركية
م ــع ح ـكــومــة ال ــوف ــاق الــوط ـن ـيــة ال ـت ــي تـنــاقــض
المصالح الفرنسية ،وسـعــي فرنسا إلــى فرط
عقد هــذه االتفاقيات ،لتجري معركة بالوكالة
بـيـنـهـمــا عـلــى الـســاحــة الـسـيــاسـيــة ،وتـطـفــو إلــى
جدال واتهامات متبادلة بينهم في الناتو نفسه،
ٍ
ليصرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
بأن أنقرة تستغل وجودها في الناتو لفرض
مـصــالـحـهــا األح ــادي ــة ،ويـ ــردّ الــرئ ـيــس الـتــركــي
رجـ ــب ط ـي ــب أردوغ ـ ـ ــان بـ ــأن ف ــرن ـس ــا ت ـخــالــف
الناتو بتحيّزها الواضح داخــل األزمــة الليبية،
وص ـ ــو ًال إل ــى ذروة ال ـم ـعــركــة ،ح ـيــث حــاولــت
سفينة فرنسية اعتراض فرقاطة بحرية تركية
لتفتيشها تطبيق ًا لقرار منع توريد السالح إلى
مهددة
مناورة خطرة
ليبيا ،لتُجري الفرقاطة
ً
ً
بسالمة السفينة الفرنسية وطاقمها.
إث ــر ذل ــك ص ـعّــدت بــاريــس فــي خـطــابـهــا بــوجــه
تحقيق ومحاسبة
أنقرة مطالب ًة الناتو بإجراء
ٍ
تركيا على هذا السلوك ،ليخلص التحقيق إلى
عدم تبنّي االدعــاءات الفرنسية لصالح تركيا،
ويـعــود هــذا األمــر بمجمله ال إلــى «التحقيق»
بعينه ،وإنما إلــى محصلة موازين القوى بين
أن ـق ــرة وب ــاري ــس ض ـمــن ال ـنــاتــو ن ـف ـســه ،لـتـعـ ّلــق
فرنسا مشاركتها في مهام حلف الناتو للمراقبة
البحرية في األبيض المتوسط احتجاج ًا على
هـ ــذا األم ـ ــر ،وهـ ــدد أم ــري ــك شـ ــوبـ ــارد ،ال ـنــائــب
البرلماني األوروب ــي الـســابــق عــن فرنسا بأنه
«حان الوقت لالنسحاب من الناتو» ،ويصرّح
الــرئ ـيــس ال ـفــرن ـســي ب ــأن الـ ـح ــادث الـعـسـكــري
بين فرنسا وتركيا «يثبت الموت السريري»
لحلف الشمال األطلسي.
شيطنة روسيا لزيادة االبتزاز
تــؤكــد مــوسـكــو ط ــوال الــوقــت بــأنـهــا ال تـنــوي
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قتال أي طرف ،وأنها مجبرة فقط على تعزيز
دفاعها رد ًا على تــزايــد قــوات الناتو والـقــوات
األمريكية على الحدود الروسية.
إن األمـ ــر ه ـنــا يـتـعـلــق بـقـلــب عــاقــة الـنـتـيـجــة
ب ــال ـس ـب ــب ،ل ـ ـتـ ــروّج واش ـن ـط ــن ب ـ ــأن روس ـي ــا
«ب ـ ـع ـ ـب ـ ـعٌ» ع ـ ـس ـ ـكـ ــريّ خـ ـطـ ـي ــر عـ ـلـ ــى األم ـ ــن
األوروب ــي بـعــد كــل إج ــراء دفــاعــي تـقــوم فيه
نتيج ًة لالستفزاز األمريكي والستفزاز الناتو
ن ـف ـســه ،لـيـتـبـعــه تـصـعـيـدٌ س ـيــاســي م ــن ال ــدول
األوروبـ ـي ــة الـشــرقـيــة م ــؤخ ــر ًا ،م ـثــل :بــولـنــدا
ورومانيا ،حيث أقرّت األخيرة عبر مشروع
إستراتيجية الدفاع الوطني الجديدة للفترة
بين  2020و  2024اعتبار روسيا االتحادية
بـلــد ًا مـعــاديـ ًا ،ولتفتح بــولـنــدا أبــوابـهــا واسعة
أم ــام دخ ــول ال ـقــوات األمــريـكـيــة إل ــى بــادهــا
وت ـع ــزي ــزه ــا ،ب ــذري ـع ــة ال ـح ـمــايــة م ــن ال ـت ـهــديــد
الــروســي ،لتكون نتيجته أن يعلن المتحدث
باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف
بــأن «بولندا بحد ذاتها بالكاد تشكل تهديد ًا
لــروسـيــا ،لـكــن كــونـهــا دولــة مستعدة لتوفير
األراض ـ ــي لـلـبـنـيــة الـتـحـتـيــة الـعـسـكــريــة ل ــدول
ثالثة ...يشكل هذا تهديد ًا لنا» لتسمح بولندا
نفسها بذلك بأن تكون مطية أمريكية واضع ًة
أم ـن ـهــا وس ــام ــة أراض ـي ـه ــا ره ــن ال ـت ـجــاذبــات
العسكرية.
مستقبل الحلف؟
وصــل األم ــر بــواشـنـطــن بــأن تـهــدد بانسحابها
من الناتو ،حيث قال ترامب في مقابلة صحفية
يــوم السبت بــأنــه ال يــريــد أن تـغــادر الــواليــات
الـمـتـحــدة حـلــف ال ـش ـمــال األط ـل ـســي ،لـكــن على
الـحـلـفــاء أن يــدف ـعــوا الـمـسـتـحـقــات« :ســألــونــي
س ـ ــؤاال م ـه ـم ـ ًا :ه ــل س ـت ـغ ــادر إذا ل ــم ن ــدف ــع...
وأجبت :نعم ،سأغادر».
ربما لن يجري تغيير حقيقي في هيكلية الناتو،
أو دف ـنــه إن اقـتـضــت ال ـض ــرورة ،إال بـخــروج
واشنطن نفسها منه ،لكن هذا ال يخفي حقيقة
أن مـحـصـلــة مــا يـجــري عـلــى األرض عـسـكــريـ ًا
وسياسي ًا من تناقضات وخالفات يدفع باتجاه
هذا التغيير ،وباتجاه اإلسراع بطرد واشنطن
صيغ أكثر
بغير رغبتها ،لتبحث األخـيــرة عــن ٍ
ابتزاز ُا الستمرار وتبرير تواجدها العسكري
في أوروبا.

18

شؤون عربية ودولية
قاسيون ـ العدد  974اإلثنين  13تموز 2020

www.kassioun.org

بروفة أولية...

إيران والصين وربع قرن لتعاون إستراتيجي قادم
جرى في األيام
القليلة الماضية
تداول مجموعة
من المقاالت التي
تتحدث عن اتفاقية
للتعاون اإلستراتيجي
بين الصين وإيران
تمتد إلى ربع قرن
قادم ،وعلى الرغم
من أن مضمون هذه
الوثيقة ال يزال ضمن
إطار التسريبات
والتكهنات ،إال أن
يشكل
مضمونها ّ
موضوعاً جديدًا للقلق
الغربي ،فكيف يمكن
فهم هذا التوجه لدى
البلدين الذي يتمظهر
اليوم على شكل اتفاق
طويل األمد؟

القرار الذي يبدو
سه ًال وبدهياً
بالنسبة لبعض
البلدان يبدو
بالنسبة لتلك التي
ترتبط أنظمتها
بالغرب -عبر
شبكة فساد
عميقة -قرارًا
صعباً

ǧعالء أبوفرّاج

قـ ـب ــل ال ـ ــدخ ـ ــول ف ـي ـم ــا ي ـ ـجـ ــري تـ ــداولـ ــه
حـ ــول اتـ ـف ــاق ال ـت ـع ــاون اإلس ـتــرات ـي ـجــي
ه ــذا ،يـجــب ال ــوقــوف عـنــد ال ــزواي ــا الـتــي
ي ـج ــري ال ـه ـج ــوم ع ـل ـيــه ض ـم ـن ـهــا ،ف ـيــرى
فيه البعض اتفاق ًا يضرُ بمصالح إيــران،
ويـعـطــي لـلـصـيــن ام ـت ـيــازات اسـتـثـمــاريــة
وإسـتــراتـيـجـيــة كـبـيــرة جـ ــد ًا ،مـمــا يجعل
االق ـت ـصــاد اإلي ــران ــي خــاض ـع ـ ًا لــاقـتـصــاد
ال ـص ـي ـن ــي ،وي ـ ــرى هـ ـ ــؤالء :أن ال ـص ـيــن
س ـت ـك ــون ال ـم ـس ـت ـف ـي ــد األك ـ ـبـ ــر مـ ــن ه ــذا
الـ ـتـ ـع ــاون .أمـ ــا ال ـف ــري ــق اآلخ ـ ــر فـيـهــاجــم
هــذا الـتـعــاون بــوصـفــه تـحــديـ ًا للعقوبات
األمريكية وحـصــارهــا ،الــذي لــم يستطع
أح ـدٌ ك ـســره ،ألن ــه سـيـعـلــن بــذلــك تـحــديــه
لـ ــإرادة األمــري ـك ـيــة ،وه ــذا مــا ال تـعـيــره
الصين اهتمام ًا كبير ًا ،ويحاول االتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي إي ـ ـج ـ ــاد مـ ـخـ ــرج م ـ ــن ه ــذه
ال ــورط ــة ،ل ـك ـنــه ل ــم يـسـتـطــع إل ــى ال ـيــوم
بشكل معلن.
حسم خياراته ٍ
ما الذي يجري تداوله؟
تـ ـق ــول ال ــوث ـي ـق ــة ال ـم ـس ــرب ــة :إن إي ـ ــران
ستلتزم بتوريد الطاقة إلى الصين لمدة
تصل إلى  25سنة وأن تراعي الحكومة
اإليــران ـيــة رغ ـبــة الـصـيــن فــي االسـثـتـمــار
ضمن قطاعات استخراج وإنتاج الطاقة
ف ــي ال ـب ــاد ،وت ـش ـجــع االت ـفــاق ـيــة الـصـيــن
ع ـل ــى ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي م ـش ــاري ــع ال ـس ـكــك
الـحــديــديــة ،وبـنــاء الـطــرق الـتــي تحتاجها
إي ـ ــران ،م ـث ــل :ش ـب ـكــة ال ـس ـكــك ال ـحــديــديــة
الوطنية التي تسعى إيران إلى إنجازها
بـ ـغ ــرض رب ـ ــط ش ـ ــرق الـ ـبـ ــاد ب ـغــرب ـهــا،
ال ـتــي ل ــم تـنـجــز ح ـتــى ال ـي ــوم ،وتـتـحــدث
ال ـم ـص ــادر غ ـيــر الــرس ـم ـيــة ،أن ــه سـتـكــون
للصين حصة كبيرة في قطاع الهندسة
ال ـمــدن ـيــة اإلي ــران ـي ــة .وي ـض ــاف إل ــى ذلــك
تتعهد االتفاقية التي تقع في  18صفحة
بشكل فعّال في تطوير
أن تسهم الصين ٍ
ال ـم ـطــارات اإليــران ـيــة عـبــر تـطــويــر نظم
المالحة وبنيتها التحتية.
أمـ ــا ع ــن ال ـم ـش ــاري ــع ال ـم ـع ـلــن ع ـن ـهــا عـلــى
ال ـســاحــل اإلي ــران ــي ،فـيـبــدو حـســب هــذه
ال ـم ـصــادر أن لـلـصـيــن ح ـصــة ج ـيــدة مــن
هــذه المشاريع أيـضـ ًا ،فستهتم األخيرة
بـتـطــويــر ال ـمــوانــئ والـمـنـطـقــة الـســاحـلـيــة
فــي مـقــاطـعــة ه ــرم ــزگان ،وال ـتــي تـشــرف
عـ ـل ــى م ـض ـي ــق هـ ــرمـ ــز اإلسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي،
وسـيـضـمــن تـطــويــر ه ــذه الـمـنـطـقــة بـنــاء
مصافٍ نفطية ومدينة صناعية وتطوير
ص ـن ــاع ــات ت ــرت ـب ــط بــال ـب ـتــروك ـي ـمــاويــات
وال ـص ـل ــب واألل ـم ـن ـي ــوم ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
بعض المرافق ذات الطابع السياحي.
أمــا قـطــاع االت ـصــاالت ،فـكــانــت لــه حص ٌة
أيـضـ ًا ،فـفــي الــوقــت الــذي ال يــزال العالم
مـنـقـسـمـ ًا ح ــول شـبـكــة ال ـج ـيــل الـخــامــس
الصينية ،تنص االتفاقية أن تزود الصين
إي ــران بشبكة تـغـطــي ال ـبــاد ،مــع تأمين
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـم ـن ـت ـجــات وال ـخ ــدم ــات،
مثل :تطوير محركات البحث ومنصات
الـتــراســل ال ـفــوري والـبــريــد اإللـكـتــرونــي
وم ـض ــادات الـفـيــروســات وأج ـهــزة الـبــث
وتحديد الـمــواقــع ،باإلضافة إلــى أجهزة
الهاتف المحمول والحواسيب اللوحية.
يـشـمــل الـحــديــث أي ـض ـ ًا :تـعــاونـ ًا عـسـكــريـ ًا

وأمـ ـنـ ـيـ ـ ًا غ ـي ــر م ـس ـب ــوق ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن،
يـتـضـمــن م ـن ــاورات عـسـكــريــة مـشـتــركــة،
باإلضافة إلى تطوير مشترك للصناعات
الــدفــاعـيــة ،وم ـشــروع ـ ًا لـتـجــارة األسـلـحــة
بـيــن الـبـلــديــن ،ويـتـعـهــد الـبـلــدان بتنسيق
جـهــودهــم فــي سـبـيــل مـحــاربــة اإلره ــاب
والـجــريـمــة الـمـنـظـمــة واإلت ـجــار بــالـبـشــر.
ورأت جريدة نيويورك تايمز بالتعاون
ال ـع ـس ـكــري ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ب ــأن ــه سـيـمـ ّكــن
ال ـص ـي ــن مـ ــن أن ت ـح ـص ــل ع ـل ــى مــوضــع
ـدم فـ ــي م ـن ـط ـقــة ك ــان ــت تُـ ـع ــد مـ ـص ــدر ًا
قـ ـ ـ ٍ
للقلق اإلستراتيجي للواليات المتحدة
األمريكية لعقودٍ مضت.
بين الحقائق والتسريبات
تعد الوثائق المسربة -بغض النظر عن
الجهة التي تقف وراء تسريبها ،وبغض
ال ـن ـظ ــر عـ ــن ن ـس ـب ــة ال ـح ـق ـي ـق ــة فـ ــي ه ــذه
التسريبات -ذات دالالت سياسية ،فما
يجري تسريبه هو تفاصيل عن طبيعة
التعاون الصيني -اإليراني القادم ،لكن
اإلطــار الـعــام لـهــذا الـتـعــاون هــو الرسالة
ال ـس ـيــاس ـيــة األه ـ ــم ،ف ـقــد أع ـل ــن الــرئ ـيــس
الـصـيـنــي فــي ش ـبــاط  2016فــي زيــارتــه
إلى طهران عقب توقيع االتفاق النووي
اإليــرانــي عــن عــزم البلدين الــدخــول في
مفاوضات بغرض إبــرام اتفاقية تعاون
شاملة مدتها  25عام ًا ،وهــذا ما اعتبره
المرشد األعلى في إيــران أمــر ًا صحيح ًا
وحـكـيـمـ ًا ،أي :إن اإلع ــان الــرسـمــي عن
ه ــذه االت ـفــاق ـيــة ج ــرى م ـنــذ  4س ـنــوات،
ولـ ــم ي ـكــن ت ـســري ـب ـ ًا ع ـلــى اإلطـ ـ ــاق! بــل
إع ــانـ ـ ًا ص ــري ـح ـ ًا ل ـش ــراك ــة إسـتــراتـيـجـيــة
سـتـمـتــد إل ــى رب ــع ق ــرن فــي عــال ـ ٍم ســريــع
الـتـغـيـيــر ،وي ـبــدو واض ـح ـ ًا :أن مستقبل

اإلعالن الرسمي
عن هذه
االتفاقية جرى
منذ  4سنوات
ولم يكن تسريباً
على اإلطالق!
بل إعالناً
صريحاً لشراكة
إستراتيجية
ستمتد إلى ربع
عالم
قرن في ٍ
سريع التغيير

الـعــاقــة بين الصين وإي ــران أم ـرٌ حتميٌ
لــن يـتـغـيــر بـسـهــولــة ،ألن ــه قــائ ـمٌ قـبــل كل
ش ــيء عـلــى مـصــالــح عـمـيـقــة مـشـتــركــة ال
ب ـيــن إيـ ــران وال ـص ـيــن ف ـح ـســب ،ب ــل بـيــن
الدول الممتدة من الصين إلى المتوسط
جميعها ،فشبكة السكك الـحــديــديــة التي
يـ ـج ــري الـ ـح ــدي ــث ع ـن ـه ــا داخـ ـ ــل إي ـ ــران
ه ــي جـ ــزء م ــن ش ـب ـكــة ت ــرب ــط بــاك ـس ـتــان
وال ـعــراق وإي ــران وســوريــة ،وهــي جــزء
من مشروع تطوير للبنية التحتية في
المنطقة كلها ،لتشكل مجتمعة جغرافيا
اقـتـصــاديــة مـتـكـمـلــة تـعـتـمــد عـلــى عــاقــات
المصلحة المتبادلة ،وال يمكن الحديث
عــن هــذه االتفاقية بمعزل عــن المبادرة
الصينية «الحزام والطريق» التي تقوم
في جوهورها على إعادة إحياء لطريق
ال ـح ــري ــر ال ـق ــدي ــم ،وت ـع ــد أك ـب ــر م ـشــروع
عالمي لتطوير البنية التحتية ،ويمكن
أن ي ـش ـمــل أك ـث ــر م ــن  68دول ـ ــة تـغـطــي
 %65مــن سـكــان الـعــالــم ،ومــن هــذا الباب
تبدو االتفاقية الصينية اإليرانية -التي
يجب أن تقر من البرلمان اإليراني قبل
اإلع ـ ــان الــرس ـمــي ع ـن ـهــا -م ـث ـ ًا لـلـعــالــم
ال ـجــديــد ،وال يـمـكــن الـنـظــر لـهــا بوصفها
مشروع ًا منفص ًال.
تعد الصين القوة األقــدر في العالم على
رف ــع اق ـت ـصــادات ال ــدول األخـ ــرى ،وهــي
الدولة التي تستطيع تقديم مظلة دولية
لبلد مـثــل إي ــران ،بـعــد تـشــديــد الـعـقــوبــات
األمريكية لمستوى غير مسبوق ،حيث
بــات مــن الــواضــح أن اإلدارة األمريكية
تحاول إعاقة خروج أي برميل نفط من
إي ــران ،وهــذا مــا يـضــع الـشـعــب اإليــرانــي
أمــام خيارات صعبة ،إال أن إيــران تملك
ب ـن ـيــة س ـيــاس ـيــة ،ي ـب ــدو أن ـه ــا ت ـس ـمــح لـهــا

بالتحرك باتجاه الشرق ،وحجز تذكرة
للعالم الـجــديــد .وال داعــي لـلـخــوض في
التفاصيل حول االمتيازات الصينية من
ه ــذه الـصـفـقــة ،فـقـطــاع الـنـفــط اإليــرانــي
الـيــوم بحاجة إلــى حزمة إنـقــاذ حقيقية،
وهو ما تستطيع الصين تقديمه بمقابل
ضـمــان حاجتها مــن النفط الـخــام ،وهو
م ــا يـشـكــل بـمـجـمـلــه تـحـطـيـمـ ًا لـلـمـحــاولــة
األمريكية للتضيق على إيــران ،ويتمتع
االقتصاد الصيني بقدرة تنافسية عالية
جد ًا ،لن يكون من السهل تجاوزها ،وال
يـحـتــاج ه ــذا تــوقـيــع ات ـفــاق ـيــات ،فــالـصـيــن
س ـت ـكــون قـ ــادرة ع ـلــى ك ـســب مـنــاقـصــات
ب ـس ـبــب ال ـت ـط ــور ال ـت ـك ـنــولــوجــي ال ـعــالــي
فــي اقـتـصــادهــا ،مـمــا يعطيها مــع عناصر
أخرى مكان ًا متقدم ًا.
ال ي ـم ـكــن إنـ ـج ــاز هـ ــذا ال ـت ـح ــول ال ـك ـب ـيــر
فــي إيـ ــران -والـ ــذي يـخــرجـهــا تــدريـجـيـ ًا
مـ ــن نـ ـط ــاق الـ ـت ــأ ّث ــر ب ــال ـع ـق ــوب ــات -إل ــى
ن ـط ــاق أك ـث ــر م ــرون ــة وقــاب ـل ـيــة لـلـتـطــور،
دون إرادة سياسية حقيقية ،وهــذا ما
تـحـتــاجــه كــل دول المنطقة الـتــي تعاني
م ــن ظـ ــروفٍ م ـشــاب ـهــة ،ف ــا ش ــيء يـمـنــع
سـ ــوريـ ــة وال ـ ـع ـ ــراق ولـ ـبـ ـن ــان مـ ـث ـ ًـا مــن
االلتحاق بالركب ،والقطع مع منظومة
الـنـهــب الـغــربـيــة ،الـتــي لــم تـقــدم لشعوب
المنطقة غـيــر صـفـقــات سـيـئــة ،وقــروضـ ًا
خ ـل ـخ ـلــت س ـي ــادة دول ع ـلــى أراض ـي ـه ــا،
القرار الذي يبدو سه ًال وبدهي ًا بالنسبة
لبعض البلدان ،يبدو بالنسبة لتلك التي
تــرتـبــط أنـظـمـتـهــا بــال ـغــرب -عـبــر شبكة
فساد عميقة -قــرار ًا صعب ًا ،لكن دخول
هذا التعاون حيّز التنفيذ سيضع أنظمة
استحقاق صعب مع
المنطقة كلها أمــام
ٍ
شعوبها.
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الصورة عالمياً
•ذكرت وسائل
إعالم صينية
وهندية أن
قوات البلدين
انسحبت من
منطقة التوتر
وخط السيطرة
الفعلي الفاصل
بينهما ،في منطقة جالوان في إقليم لداخ
الحدودي.

تركت اآلثار االقتصادية لفيروس كورونا المستجد ظلها الثقيل على العالم ،وإن كانت هذه اآلثار تبدو طبيعية ومتوقعة ّإل أنها تحمل ضمنها
احتماالت تحوالت واسعة ،فاالحتجاجات التي شهدها العالم لم تخرج ّإل بعد أن بلغت المشاكل حدًا ال يمكن معه استمرار الحياة بشكلها السابق.
ǧعتاب منصور

يعاني الكيان
الصهيوني من
أزمة حكم لم
تنته إلى اليوم
بشكل جذري،
وتفتح هذه
االحتجاجات الباب
مجدداً على هذه
األزمة

ت ـ ـش ـ ـهـ ــد ب ـ ـع ـ ــض ال ـ ـ ـم ـ ـ ــدن ف ــي
األراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـح ـ ـت ـ ـل ـ ــة ف ــي
ف ـ ـل ـ ـس ـ ـط ـ ـي ـ ــن ،احـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ــات
وص ــدام ــات ب ـيــن الـمـتـظــاهــريــن
وق ــوات األم ــن الـتــابـعــة لـلـكـيــان
الصهيوني ،فيبدو أن األوضاع
االقـتـصــاديــة بــاتــت تـشـكـ ُل عبئ ًا
ث ـق ـي ـ ًا ع ـل ــى االق ـت ـص ــاد داخ ــل
الكيان ،فعلى الرغم من القيود
التي تفرضها حكومة االحتالل
(اإلس ــرائ ـي ـل ــي) بـسـبــب تفشي
وب ــاء كــوف ـيــد 19-خ ــرج آالف
المتظاهرين لوسط تل أبيب،
وت ـقــول ال ـت ـقــديــرات :إن أع ــداد
ال ـم ـح ـت ـج ـيــن وصـ ـل ــت إل ـ ــى 10
آالف ،رغم كل محاوالت قوات

األمن تقليل أعداد المشاركين.
أعمال شغب وصدامات
حـ ـس ــب م ـ ــا تـ ــداول ـ ـتـ ــه وس ــائ ــل
اإلع ـ ـ ـ ــام :أن ص ـ ــدام ـ ــات ب ـيــن
الـمـتـظــاهــريــن ورج ــال األم ــن قد
وق ـع ــت ،م ـمــا أدى إل ــى اع ـت ـقــال
 20شخص ًا على األقــل ،وتقول
بـ ـع ــض ال ـ ـم ـ ـص ـ ــادر :إن ن ـســب
البطالة ارتفعت إلى حدود %21
منذ فرض إجراءات العزل العام
جزئي ًا في آذار الماضي ،ويؤكد
المحتجون :أن اإلجراءات التي
أعـلـنــت عـنـهــا حـكــومــة االئـتــاف
ال ـج ــدي ــدة ك ــان ــت ب ـط ـي ـئــة وغ ـيــر
كافية ،وهو ما يرى فيها بعض
ال ـم ــراق ـب ـي ــن ت ـه ــدي ــد ًا لــاق ـت ـصــاد
الذي «بات على شفا االنهيار»

ح ـ ـس ـ ــب مـ ـ ــا ذكـ ـ ـ ـ ــرت وس ـ ــائ ـ ــل
اإلعالم اإلسرائيلية.
وق ـ ــال ـ ــت شـ ــرطـ ــة الـ ـكـ ـيـ ــان فــي
ب ـي ــانٍ ل ـهــا :إن «م ـج ـمــوعــة مــن
الـ ـمـ ـشـ ــاغـ ـبـ ـيـ ــن س ـ ـ ــدوا ج ـ ـ ــادة
روت ـ ـش ـ ـي ـ ـلـ ــد ،وق ـ ـ ـ ــام ب ـع ـض ـه ــم
بشتم أفــراد الشرطة ورشقهم
بـ ـ ــالـ ـ ــزجـ ـ ــاجـ ـ ــات ورش غ ـ ــاز
الـفـلـفــل عـلـيـهــم ،وإش ـع ــال ال ـنــار
فــي ح ــاوي ــات ق ـمــامــة ،وإط ــاق
تصريحات مناوئة للحكومة»،
ه ــذا ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى أن ـب ــاء عــن
تـ ــدم ـ ـيـ ــر ب ـ ـعـ ــض ال ـم ـم ـت ـل ـك ــات
العامة والمحال التجارية التي
تعرض بعضها للسرقة.
ي ـعــانــي ال ـك ـي ــان ال ـص ـه ـيــونــي مــن
أزمـ ــة ح ـكــم ل ــم تـنـتــه إل ــى ال ـيــوم
ب ـش ـك ــل جـ ـ ـ ــذري ،وت ـف ـت ــح ه ــذه

االحتجاجات الباب مجدد ًا على
هذه األزمة ،فكان بيني غانتس
م ـن ــاف ــس ب ـي ـن ـيــام ـيــن ن ـت ـي ـن ـيــاهــو،
وال ـ ـ ــذي ي ـش ـغ ــل م ـن ـص ــب ن ــائ ــب
رئـيــس ال ــوزراء ضمن الحكومة
االئـ ـت ــافـ ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة قـ ــد أع ـل ــن
تأييده لهذه التظاهرات ،مما قد
يزيد مــن الـشــرخ الـمــوجــود بين
الـقــوى السياسية داخــل الكيان،
وهــو مــا سيعرض هــذا التوافق
الـهــش الرتـ ــدادات جــديــدة ،وإن
كانت هذه االحتجاجات ال تزال
صـغـيــرة نـسـبـيـ ًاّ ،إل أنـهــا مؤشر
على تضرر مصالح قطاع واسع
مــن أص ـحــاب األع ـمــال الـصـغـيــرة
واليومية ،الذين ينتظرون دعم ًا
من حكومة يبدو أنها غير قادرة
على تأمين المطلوب منها.

ملخص تطورات ليبية باتجاه الحل
يبدو المشهد الليبي
هادئاً بالمقارنة
مع التصعيدات
العسكرية
والسياسية األخيرة،
تحديدًا بعد ازدياد
النشاط الروسي
وإعالنه إعادة فتح
السفارة بما تحمله
من رمزية لدخول أكثر
ثق ًال ،وباباً إضافياً
لتعزيز التواصل مع
مختلف أطراف النزاع.

ǧمالذ سعد

أطراف إقليمية
وفق ًا لبيان صادر عن الرئاسة
ال ـجــزائــريــة ،فـقــد بـحــث رئـيــس
ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـج ــزائ ــري ــة عـبــد
الـ ـمـ ـجـ ـي ــد ت ـ ـبـ ــون م ـ ــع رئ ـي ــس
الجمهورية الفرنسية إيمانويل
ماكرون ملفات ليبيا والساحل،
وجاء في البيان أن الرئيسين
«أك ــدا عـلــى مــواصـلــة التنسيق
والتشاور بين البلدين كفاعلين
أساسين في المنطقة وإطالق
ع ــدد م ــن ال ـم ـب ــادرات الــرام ـيــة
إلــى تــرقـيــة الـحـلــول السياسية
لألزمات السائدة».
أفــادت وزارة الــدفــاع اإليطالية
ب ـ ـ ـ ــأن وزي ـ ـ ـ ــره ـ ـ ـ ــا ،ل ـ ــوري ـ ـن ـ ــزو
ج ــوي ــريـ ـن ــي ،ب ـح ــث فـ ــي رومـ ــا
األوض ـ ـ ــاع ف ــي ل ـي ـب ـيــا وم ـل ـفــات
ث ـن ــائ ـي ــة أخ ـ ـ ــرى م ـ ــع ن ـظ ـيــرتــه
ال ـفــرن ـس ـيــة ،ف ـل ــورن ــس ب ــارل ــي،
وذكـ ــرت وك ــال ــة أن ـب ــاء «نــوفــا»

•أعلنت
المفوضية
األوروبية ،أن
إجمالي الناتج
الداخلي في
منطقة اليورو
ُيرتقب أن يتراجع
بنسبة  %78,عام  2020وهي نسبة أسوأ
مما كان متوقعاً في مطلع أيار الماضي.
• ّأكدت وزارة الدفاع
الروسية ،أن
مقاتالت
تابعة لها
اعترضت
طائرة
استطالع
أمريكية من طراز
« »135-RCفوق بحر
اليابان كانت متوجهة نحو حدود البالد.
•قال المرشد األعلى للثورة اإليرانية ،علي خامنئي :إن
وكبح
اإلنتاج وخلق فرص العمل
التضخم وإدارة
النظام المالي
وعدم ارتباط
االقتصاد
بالنفط ،هي من
القضايا الهامة
في إيران اليوم.

أن ال ـجــان ـب ـيــن أك ـ ــدا ال ـتــزام ـه ـمــا
الـ ـمـ ـشـ ـت ــرك بـ ـشـ ــأن «م ـك ــاف ـح ــة
انـتـهــاكــات الـحـظــر عـلــى تهريب
األس ـل ـح ــة إلـ ــى ل ـي ـب ـيــا» وش ــدد
ال ـ ـ ــوزي ـ ـ ــران عـ ـلـ ــى أن ال حــل
ع ـس ـك ــري ل ــأزم ــة ولـ ـض ــرورة
ال ـح ــاج ــة إلـ ــى «إع ـ ـ ــادة إط ــاق
عملية برلين» للسالم في ليبيا.
األطراف الليبية
التقت الممثلة الخاصة لألمين
الـعــام لألمم المتحدة فــي ليبيا
ب ــاإلن ــاب ــة س ـت ـي ـفــانــي ول ـي ــام ــز،
ي ـ ـ ــوم الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ف ـ ــي ج ـن ـي ــف،
بـ ــرئ ـ ـيـ ــس مـ ـجـ ـلـ ــس الـ ـ ـن ـ ــواب
الـ ـلـ ـيـ ـب ــي الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــار ع ـق ـي ـلــة
ص ـ ــال ـ ــح ،ون ـ ــاق ـ ــش الـ ـطـ ــرفـ ــان
إعادة إحياء الحوار السياسي
وم ـ ـ ـبـ ـ ــادرة م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب
الـ ـلـ ـيـ ـب ــي وال ـ ـحـ ــاجـ ــة ل ـت ـك ـث ـيــف
الـجـهــود إلي ـجــاد حــل سـيــاســي
شــامــل لــأزمــة الـلـيـبـيــة ونــاشــد
الـ ـطـ ــرفـ ــان الـ ـجـ ـه ــات ال ــدول ـي ــة

•جدد الرئيس الروسي،
فالديمير بوتين،
دعمه لفكرة
عقد قمة
تجمع الدول
الخمس دائمة
العضوية في
مجلس األمن،
مضيفاً أن هذه
الخطوة ستسمح بإزالة الكثير من الشكوك
المتراكمة بشأن قضايا دولية.

لــوقــف تــدخــاتـهــم الـسـلـبـيــة في
لـيـبـيــا وتـسـهـيــل ودع ــم العملية
الـسـيــاسـيــة بـغـيــة ت ــدارك وقــوع
ك ــارث ــة إن ـس ــان ـي ــة واق ـت ـص ــادي ــة
جديدة.
وفــي الـطــرف اآلخــر قــال نائب
رئـ ـيـ ــس ال ـم ـج ـل ــس ال ــرئ ــاس ــي
لحكومة الــوفــاق الليبية ،أحمد
معيتيق :إن «الــوقــت قــد حــان
ل ـت ـت ــوق ــف أصـ ـ ـ ــوات الـ ـبـ ـن ــادق
ونـ ـبـ ــدأ ال ـع ـم ــل ألج ـ ــل م ــواط ــن
ي ـس ـت ـح ــق الـ ـعـ ـيـ ــش الـ ـكـ ــريـ ــم»
وأكــد أن وحــدة ليبيا ال يمكن
ضمانها ّإل بمصالحة يـشــارك

ف ـي ـه ــا ال ـج ـم ـي ــع ل ـب ـن ــاء ش ــراك ــة
وطنية أساسها وحدة الوطن
إن ه ــذه ال ـم ــؤش ــرات جـمـيـعـ ًا،
رغ ـ ــم ب ـط ـئ ـه ــا ،ت ـح ـم ــل ط ــاب ـع ـ ًا
إي ـج ــاب ـي ـ ًا ن ـح ــو ت ـث ـب ـيــت م ـســار
بشكل تراكميّ،
الحل السياسي ٍ
وتــأريــض م ـحــاوالت التصعيد
والـ ـعـ ـسـ ـك ــرة ع ـل ــى ال ـ ـت ـ ــوازي،
فــانـخـفــاض مـسـتــوى الـمـعــارك
والـهــدوء الـجــاري حــول مدينة
ســرت ،رغــم الحشد المتبادل،
جميعها انعكاس لنشاط قوى
الحل على حساب قوى الحرب
وعلى رأسها واشنطن.

•أكد وزير الخارجية اليوناني ،نيكوس
دندياس ،أن أثينا ستطلب من االتحاد
األوروبي دراسة
إمكانية اتخاذ
إجراءات صارمة
بحق تركيا ،رداً
على انتهاكات
محتملة من
قبلها لحقوق
اليونان السيادية.
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التخّلص من إستراتيجيات «اليسار

يتعاظم ذكر «اليسار األكاديمي» وأبطاله أكثر فأكثر هذه األيام عبر محاوالت
الطبقات الرأسمالية تظهيرهم بمختلف الوسائل .والهدف الرئيس لصعود نجمهم
اليوم ،هو تنفيذ الدور المناط بهم «إلخصاء الماركس ّية» عبر التعمية على الجانب
الثوري من هذه النظر ّية وتحويلها إلى مج ّرد سفسطات تحليل ّية ال مخالب لها تؤذي
ّ
بأن الهدف «هو تغيير العالم» .وليس أفراد
وكأن ماركس لم يقل يوماً ّ
النظام القائمّ ،
هذا اليسار األكاديمي بقاصرين عقلياً ليفوتهم هذا ،فهؤالء «المرتدون» ينطبق
عليهم قول لينين في «الثورة البروليتار ّية والمرتد كاوتسكي» ...« :ينبغي ّأل ننسى ّأن
وأن لديه في مكتبه أو في رأسه،
كاوتسكي يعرف ماركس كّله تقريباً عن ظهر قلبّ ،
كل ما كتبه ماركس ،لكي
بعناية
إذا حكمنا على كتاباته ،جملة من األدراج وزع فيها
ّ
يتمكن من اللجوء بسهولة إلى االستشهادات.»...
ǧجورج مارتنǧ
     تعريب وإعداد :عروة درويش

يـمـكــن ت ـنــاول م ـقــوالت ديـفـيــد هــارفــي بــوصـفــه
ممث ًال نموذجي ًا عن هذا «اليسار األكاديمي»،
وه ــي ف ــي صُ ـل ـب ـهــا ال تـخـتـلــف ال ع ـمّ ــا يـسـمــى
ب ــاالش ـت ــراك ـي ــة -ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،وال ي ـس ــار-
ال ــوس ــط ،فـجـمـيـعـهــم أس ـم ــاء وأدوات لـتـفــريــغ
ال ـمــارك ـس ـيّــة وال ـت ـي ــار ال ـي ـس ــاري م ــن م ـح ـتــواه
ال ـ ـث ـ ــوري ،ويـ ـهـ ــدف إلق ـن ــاع ـن ــا بـ ـ ـ ّـأن ال ـطــري ـقــة
الوحيدة للخالص من شــرور الرأسمالية هي
في الصبر على محاوالت إصالحها .وينطبق
على هذا اليسار األكاديمي في دعواته المثاليّة
لــإصــاح وإخفائها بقالب مــن أقــوال ماركس،
ما يقوله ماركس نفسه في نقد برنامج غوتا
عــن االش ـت ــراك ــي -الــدي ـم ـقــراطــي السـ ــال« :لـقــد
كــان الســال يعرف البيان الشيوعي عــن ظهر
قلب ،كما ّأن أتباعه األمـنــاء يعرفون الكتابات
المقدسة التي دبجها هو بنفسه .فــإذا كــان قد
زوّر ال ـب ـيــان الـشـيــوعــي بـمـثــل ه ــذه الـفـظــاظــة،
فــإنــه شــاء فقط أن يـبــرر تحالفه مــع الخصوم
اإلقطاعيين والمستبدين ضدّ البرجوازية».
ول ـهــذا ت ـعــرض قــاس ـيــون ال ـم ـقــال ال ـتــالــي الــذي
يـ ــر ّكـ ــز ب ـش ـك ــل رئـ ـي ــس ع ـل ــى مـ ــواقـ ــف دي ـف ـيــد
هارفي التشويشية التي يهاجم فيها الحركات
ال ـت ـمــرديّــة -ال ـثــوريّــة بــوصـفـهــا سـبـبـ ًا لمقاطعة
السالم والسكينة.

التخويف من الثورة
لـيـســت الـمــاركـسـيّــة م ـج ـرّد مـنـهــج أكــادي ـمــي أو
أداة لـلـتـحـلـيــل .ق ــام مــاركــس بــالـتـحـلـيــل وفـهــم
العالم بهدف تغييره ،بداللة ما صاغه باقتضاب
ف ــي «أطـ ــروحـ ــات حـ ــول ف ــوي ــرب ــاخ» .ل ــم تـكــن
الـمـمــارســة ال ـثــوريــة بــالـنـسـبــة لـمــاركــس مـجـرّد
إضافة اختيارية ،بل جوهر نشاطه السياسي،
ونتائج تحليالته ،والسبب الذي أدّى لها .فكما
كتب« :بالنسبة لــي ،ليس هناك من فضل لي
ف ــي اك ـت ـشــاف وج ــود ال ـط ـب ـقــات ف ــي الـمـجـتـمــع
المعاصر أو الصراع بينها .فقبلي بكثير وصف
الـمــؤرخــون الـبــرجــوازيــون الـتـطـوّر التاريخي
لهذا الصراع الطبقي .»...
إذ ًا مــا ال ــذي يـقــولــه ال ـي ـســار األكــادي ـمــي حــول
ال ـث ــورة وبـ ــأيّ س ـيــاق ي ـقــولــونــه؟ ذك ــر ديـفـيــد
ه ـ ــارف ـ ــي ف ـ ــي ك ـ ــان ـ ــون الـ ـثـ ــانـ ــي  2019ض ـمــن
ل ـق ــاء ي ــدع ــى «االضـ ـطـ ــراب ال ـعــال ـمــي» ي ـت ـنــاول
االن ـت ـفــاضــات ال ـثــوريّــة ال ـتــي كــانــت ت ـحــدث في
اإلك ـ ــوادور وتـشـيـلــي ول ـب ـنــان ...إل ــخ ،أحــاديـثـ ًا
ت ـمّ اقـتـطــاع الـكـثـيــر منها فــي وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي ففقدت ارتباطاتها.
فــرغــم موافقتنا على ّأن معظم هــذه الحركات
لها سمات تمرّد أكثر منها ثورة ،فال يمكننا أن
نغفل أنّها ليست ظواهر معزولة تحدث في بلدٍ
واحد .يبدأ هارفي باالنتفاضة في تشيلي ،ثمّ
يتحدث عن االنتفاضات في اإلكوادور ولبنان
والعراق وحركة السترات الصفراء في فرنسا.

ليست الماركس ّية
مجّرد منهج
أكاديمي أو أداة
للتحليل قام
ماركس بالتحليل
وفهم العالم
بهدف تغييره
بداللة ما صاغه
باقتضاب في
«أطروحات حول
فويرباخ»

لـكـنّــه وبـشـكــل مـثـيــر لـلــريـبــة يـضـيــف االن ـقــاب
الـحــاصــل فــي بــولـيـفـيــا إلــى الـقــائـمــة ...« :هـنــاك
شـكّ واســع النطاق بـ ّـأن الرئيس مــورالــس لم
يحصل بالفعل على عــدد األص ــوات الــذي قيل
بأنّه حصل عليها .ومــا نشهده هو إلــى حـدّ ما
تظاهرات شعبوية يمينية .وكان على الرئيس
وال ـح ـك ــوم ــة أن يـ ـفـ ـرّوا م ــن الـ ـب ــاد وي ـط ـل ـبــوا
اللجوء في المكسيك .ولهذا ومــن جديد تنزل
الحشود إلى الـشــوارع ،وتتنازع المجموعات
المتصارعة بعضها مع بعض».
ولذلك ورغــم إدراكــه بـ ّـأن هــذه الحركة تمضي
«بــات ـجــاه مـخـتـلــف» وبــأنّ ـهــا كــانــت «تـظــاهــرات
شعبوية يمينيّة» ،فقد أغفل النقطة الحاسمة:
ت ـمّــت إزاحـ ــة حـكــومــة مــورال ـيــس عـبــر انـقــاب
خــرج فيه الجيش على التلفاز وأنــذره بشكل
أخير .ليس هذا األمر تفصي ًال صغير ًا ،وليس
ه ـن ــاك م ــن م ــارك ـس ـيّ ي ـضــع ف ــي ذات ال ـخــانــة
حــركــات ثــوريّــة مــع حــركــات ثــوريّــة-م ـضــادّة،
ليحللهما مع ًا وكأنّهما واحد.
بأن المشكلة ليست في
ويتابع هارفي بالقول ّ
النيوليبرالية بل في الرأسمالية نفسها ،وهو
األمـ ــر الـ ــذي ن ــواف ــق ع ـل ـيــه« :ه ـن ــاك طــريـقـتــان
يمكنك مــن خاللهما التفكير فــي هــذا األســاس
االق ـت ـص ــادي .األول ـ ــى :ه ــي ف ــي كــونــه مـشـكـلــة
ن ـم ــط مـ ـح ــدد مـ ــن تـ ــراكـ ــم رأس الـ ـمـ ــال ال ـتــي
نشير إليها عموم ًا باسم النيوليبرالية ،وهذه
الطريقة تــرى بـ ّـأن المشكلة فــي النيوليبرالية
ولـيــس فــي الــرأسـمــالـيــة ...وهــي الطريقة التي
ال أوافـ ـقـ ـه ــا ال ـ ـ ـ ــرأي ...ف ــال ـن ـظ ــام االق ـت ـص ــادي
أو ال ـن ـم ــوذج االق ـت ـص ــادي غ ـيــر ن ــاج ــح ،وه ــذا
النموذج االقتصادي هو الرأسمالية.»...
ل ـك ـنّــه ب ـعــد أن ت ــوصّ ــل ل ـكــون الــرأس ـمــال ـيــة هــي
الـمـشـكـلــة الـحـقـيـقـيــة وه ــي ال ــداف ــع وراء قـيــام
الـحــركــات االحـتـجــاجـيــة حــول الـعــالــم ،وبشكل
وف ـيّ لـتـيــاره التحريفي مــن خــال مناقضة ما
افترضه بنفسه ،انتقل للتحذير مــن أيّــة فكرة
ت ــري ــد إل ـغ ــاء ال ــرأس ـم ــال ـي ــة .وقـ ــد اس ـت ـخ ــدم فــي
حـجــاجــه مـنـطـقـ ًا غـيــر مـفـهــوم وال يـعـتـمــد على

الحقائق« :المشكلة الرئيسة هنا أنّه لو حدث
انـهـيــار مـفــاجــئ لـلــرأسـمــالـيــة فــي زمــن مــاركــس،
ل ـت ـم ـ ّكــن م ـع ـظــم ال ـن ــاس ف ــي ال ـعــالــم م ــن إط ـعــام
وإع ــادة تجديد أنفسهم .فمعظم الـنــاس كانوا
يـعـتـمــدون عـلــى أنفسهم فــي الـمـنــاطــق المحلية
ف ــي األش ـي ــاء ال ـتــي يـحـتــاجــونـهــا لـيـعـيـشــوا ،أو
ب ـك ـل ـمــات أخـ ـ ــرى :كـ ــان ي ـم ـكــن ل ـل ـن ــاس تــأم ـيــن
ق ــوت ـه ــم ،ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ـمّ ــا كـ ــان ي ـج ــري فــي
االق ـت ـصــاد ال ـعــال ـمــي .أمّ ــا اآلن ف ـلــم ت ـعــد ال ـحــال
كــذلــك .مـعـظــم ال ـنــاس فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ب ـش ـكــل خـ ــاص ،وب ـش ـكــل م ـت ــزاي ــد ف ــي أوروبـ ــا
واليابان ،واآلن في الصين والهند وإندونيسيا
وكـ ّـل مـكــان ،يعتمدون بشكل ك ّلي على تسليم
ال ـغــذاء لـهــم ،حـيــث يـحـصـلــون عـلــى غــذائـهــم من
دورة رأس المال .اآلن ...يعتمد الناس بنسبة
 70إلى  %80على دورة رأس المال ليضمنوا
تــوريــد غــذائـهــم ،وإيـصــال الــوقــود الــذي يسمح
لهم بالتنقل ،وإيـصــال كـ ّـل شــيء ضــروري لهم
ليعيدوا إنتاج أنفسهم في الحياة اليومية».
ه ـ ــذا الـ ـح ــدي ــث هـ ــو حـ ـج ــاج م ــذه ــل م ـنــاهــض
للثورة ،ممّا ال يعتمد على أيّ أساس واقعي.
إنّـ ــه خ ــاط ــئ م ــن ال ـعــديــد م ــن ال ـن ــواح ــي .أو ًال:
كــان الـعـمّــال فــي زمــن مــاركــس يحصلون على
سـبــل عـيـشـهــم مــن ال ـســوق الــرأسـمــالـيــة .كــانــوا
يعملون مقابل أجر ،ثمّ يمضون إلى األسواق
لـلـحـصــول عـلــى ال ـط ـعــام ،أي :ذات مــا يحصل
الـ ـي ــوم .ربّـ ـم ــا كـ ــان ه ـن ــاك ب ـعــض ال ـع ـمّ ــال فــي
منتصف الـقــرن التاسع عشر يــزرعــون بعض
الـخـضــار فــي حــدائــق مـنــازلـهــم ،األم ــر ال ــذي ال
يمكن تخيل حــدوثــه فــي أحـيــاء الطبقة العاملة
فــي الـمــدن الـصـنــاعـيــة الـكـبــرى .لـكـنّ هــذا األمــر
لـيــس هــو ال ـعــامــل ال ــذي جـعــل ال ـث ــورة ممكنة
فــي ذاك الــوقــت ب ــدون شــك .فــاعـتـمــاد  70إلــى
 %80من سكان العالم اليوم على دورة رأس
المال ليؤمنوا غذاءهم واحتياجاتهم الرئيسة
هــو فــي واقــع األمــر عــامـ ٌـل إيـجــابـيّ فيما يتعلق
بإمكانية قيام الـثــورة! فهو يعني بـ ّـأن فالحي
العالم قد تمّ تقليص عملهم واالستعاضة عنهم
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فــي الــزراعــة الـغــذائـيــة إلــى ح ـدّ كـبـيــر بــالــزراعــة
بأن وزن
الرأسمالية واسعة النطاق .يعني هذا ّ
الـطـبـقــة الـعــامـلــة فــي الـمـجـتـمــع لــم يـكــن فــي أيّ
وقت آخر أكبر منه اليوم .ونموّ الطبقة العاملة
بهذا الحجم عامل إيجابيّ يجعل إمكانية نجاح
ثــورة اشتراكية أكبر بكثير ،األمــر الــذي أغفله
هارفي عمد ًا.
بأن
إيهامنا
األكاديمي»
«اليسار
يحاول
ثاني ًا:
ّ
االن ـه ـيــار الـمـفــاجــئ لـلــرأسـمــالـيــة سـيـعـنــي حـتـمـ ًا
إيقاف عمليّة اإلنتاج بشكل كلي .وبهذا يكون
قــد نـســي ع ـمــد ًا ّأن ال ـثــورة االشـتــراكـيــة تعني
استيالء العمّال على السلطة السياسية ومعها
الـسـيـطــرة عـلــى مـلـكـيّــة وســائــل اإلن ـتــاج .وهــذا
بأن الثورة ستعيد تنظيم عمليّة اإلنتاج
يعني ّ
بشكل ديمقراطي يضع فيها الـعـمّــال بأنفسهم
خطة اإلنتاج وفق ًا الحتياجات المجتمع .أيّ:
ّ
تعطل اإلنتاج
ّإن انهيار الرأسمالية ال يرادف ّ
كما يحاول هؤالء المرتدون إيهامنا.
هل الرأسمال ّية أكبر من أن تسقط؟
يصرّ اليسار األكاديمي على ّأن تو ّقف جميع
أنشطة اإلنتاج هو معادل الثورة ،األمر الذي
س ـيــؤدي إل ــى كــارثــة« :مـلـخــص الــوضــع الــذي
أراه الـيــوم هــو ّأن الرأسمالية الـيــوم أكبر من
أن تـسـقــط .ال يمكننا تـخـيّــل وضــع نـقــوم فيه
بــإيـقــاف تــدفــق رأس الـمــال ،فــإذا مــا قمنا بذلك
فإن  %80من سكان العالم سيتضورون جوع ًا
ّ
وسيعجزون عــن التن ّقل ولــن يكونوا قــادريــن
على إعادة إنتاج أنفسهم بطرق فعّالة».
يثبت هذا «اليسار» من جديد عدم قدرته على
فـهــم ال ـق ـوّة ال ـخــاقــة لـلـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة .فـمـجـرّد
تحليل سريع للثورات في المئة عام األخيرة
يثبت لنا عكس هذه االدعــاءات .فقد أظهر لنا
أيّ ت ـطــور ث ــوري ق ــدرة الـطـبـقــة الـعــامـلــة على
الـتـحـرّك واالسـتـيــاء عـلــى الـمـعــامــل وتشغيلها
وإنتاج الـغــذاء ...إلخ وكـ ّـل ذلك أثناء مقارعتها
لطبقة الرأسماليين.
واجهت الثورة التشيلية في  1973-1971إعاقة

مــالـكــي الـشــاحـنــات الــرجـعـيـيــن ،فــأنـشــأت أحـيــاء
الطبقة العاملة لجان تموين الشعب «Juntas
 »de Abastecimiento Popularبـهــدف
ضمان توزيع الغذاء .أثناء الثورة اإلسبانية،
اس ـتــولــت الـمـنـظـمــات الـعـمّــالـيــة عـلــى الـمـصــانــع
وأدارتـ ـه ــا ووزعـ ــت األرض ون ـظ ـمــت تــوزيــع
الـغــذاء فــي الــوقــت الــذي ف ـرّ فـيــه الــرأسـمــالـيــون
إلــى المعسكر الـفــاشــي .خــال اإلض ــراب الـعــام
الفرنسي العام في أيّار  ،1968عندما أضرب 10
نظم الفالحون
ماليين عامل واحتلوا المعاملّ ،
ظل سيطرة اللجان العمّالية.
تموين المدن في ّ
فــي ف ـنــزويــا ،ت ـمّ تـخـطــي إغ ــاق الــزع ـمــاء في
 2003-2002من خــال استيالء العمّال على
م ـن ـشــآت ش ــرك ــات ال ـن ـفــط وإدارتـ ـه ــا بــأنـفـسـهــم،
وك ــذل ــك ع ـبــر إطـ ــاق اس ـت ـي ــاءات ك ـبــرى عـلــى
المصانع ووضعها تحت سيطرة العمّال .هذه
جـمـيـعـهــا أمـثـلــة عــن ال ـق ـوّة الـخــاقــة للمنظمات
العمّالية عندما تتحرّك لتحويل المجتمع.
يقول اليسار األكــاديـمــي :بـ ّـأن الرأسمالية غير
ن ــاج ـح ــة ،وي ـق ــول ــون بــأن ـنــا غ ـيــر ق ــادري ــن عـلــى
تــدم ـيــرهــا ب ـ ــذات ال ــوق ــت .ي ـم ـكــن ال ـت ـع ـب ـيــر عــن
ه ــذا االت ـج ــاه بــاســم ال ـخ ـطــاب ال ـعــاجــز لـلـيـســار
األكـ ــادي ـ ـمـ ــيّ .إن هـ ــارفـ ــي ك ـ ــان صـ ــادق ـ ـ ًا عـلــى
األق ــل فــي اإلع ــان عــن رؤاه الـتـحــريـفـيــة دون
م ـحــاولــة تـغـطـيـتـهــا ،عـنــدمــا أع ـلــن ع ــدم إمـكــانـيــة
تــدمـيــر الــرأس ـمــال ـيــة وطــالــب ال ـي ـســار بـمـحــاولــة
إصــاح ـهــا« :ه ــذا يـعـنــي ب ـ ّـأن الــرأسـمــالـيــة أكـبــر
مــن أن تـسـقــط .إنّـهــا مهيمنة ومــن الـضــروري
جد ًا لنا ّأل نسمح بإسقاطها .علينا في حقيقة
األمر أن نقضي بعض الوقت في دعمها ،وأن
نحاول إعــادة تنظيمها وربّـمــا تحويلها ببطء
شديد وعلى مدى طويل إلى إعدادات مختلفة.
لكنّ أية إطاحة ثوريّة لهذا النظام االقتصادي
الــرأس ـمــالــي غ ـيــر مـمـكـنــة ال ـت ـصــور ف ــي الــوقــت
ال ـح ــال ــي .ل ــن ت ـح ــدث وال ي ـم ـك ـن ـهــا أن ت ـحــدث
وعلينا التأكد بأنفسنا من عدم حدوثها».
محللون جيدون ومثقفون سيئون!

يحاول «اليسار
األكاديمي»
بأن
إيهامنا ّ
االنهيار المفاجئ
للرأسمالية سيعني
إيقاف عمل ّية
اإلنتاج ونسي عمداً
أن الثورة االشتراكية
ّ
تعيد تنظيم عمل ّية
اإلنتاج بشكل
ديمقراطي

ل ـيــس أفـ ــراد ه ــذا ال ـي ـســار األك ــادي ـم ــي مـحـلـلـيــن
سيئين للرأسمالية بالضرورة ،فهارفي كمثال
قــد كتب مجموعة كبيرة مــن األوراق الناقدة
لـلــرأسـمــالـيــة وعــن كــونـهــا ليست نــافـعــة لغالبية
المجتمع .لكن وبعد فراغهم من كتابة أوراقهم،
يـعــودون للتأكيد بشدّة بأنّهم ضـدّ قيام ثورة
بــاإلطــاحــة بــالــرأسـمــالـيــة .بــل ويـحــاجــج هــارفــي
بـ ّـأن النظام الرأسمالي يجب دعمه أيـضـ ًا! من
قـبـلـنــا «اف ـت ــرض ب ــأنّ ــه ك ــان يـقـصــد ال ـي ـســار أو
الحركات العمّالية» ،ثمّ تحويلها برفق وتهذيب
ناحية «إعدادات مختلفة».
برغم الدفاعات التي يسوقها هؤالء «اليسار
األك ــادي ـم ــي» ،فــأف ـكــارهــم عــن إمـكــانـيــة إصــاح
ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ب ـح ـيــث ت ـع ـت ـمــد تــوف ـيــر «ال ـق ـي ـمــة
االس ـت ـع ـمــال ـيــة ل ـل ـنــاس بـ ــد ًال م ــن ال ـس ـعــي إلــى
الــربــح» ليست أكـثــر مــن سفسطة مـثــالـيّــة .لم
يـتـعـ ّلــم هــارفــي أيّ ش ــيء مــن قــراءتــه للمنهج
الـمــاركـســي تـجــاه الــرأسـمــالـيــة ،وأق ـ ّـل مــن ذلــك
لـقــراءتــه لـلـصــراع الـطـبـقــي .تعتمد الرأسمالية
ت ـحــديــد ًا ع ـلــى ال ـس ـعــي الـمـسـتـمــر إل ــى تـحـقـيــق
الــربــح ،فالرأسماليون ليسوا مهتمين بإنتاج
قي ٍم استعمالية ،بل القيم التبادلية التي يمكنهم
من خاللها تحقيق أرباح وإعادة إنتاج رأس
ال ـم ــال بـ ــدورة مـسـتـمــرة مـتـنــامـيــة مـطـلـقــة .ال
يـمـكــن «إدارة» ال ـن ـظــام الــرأس ـمــالــي لـيـصـبــح
عـكــس جــوهــره ،وذل ــك ع ــدم اإلمـكــانـيــة ذاتـهــا
«إدارة» مفترس آكــل للحوم ليصبح نباتي ًا،
وم ــن ي ـحــاول فـعــل ذل ــك سـيـصـبــح غـ ــدا ًء لـهــذا
المفترس.
واألس ــوأ مــن هــذا ،مـحــاولــة الـيـســار األكــاديـمــي
إي ـهــام ـنــا ب ـ ـ ّـأن م ـثــل هـ ــذه اإلدارة ال ـم ـن ـشــودة
لـ ـل ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة س ـت ـخ ـل ــق عـ ــالـ ـمـ ـ ًا ت ـ ـسـ ــود ف ـيــه
«ال ـس ـك ـي ـنــة وال ـ ـه ـ ــدوء» ،وذل ـ ــك خ ــافـ ـ ًا لـلـعــالــم
الـمـلــيء «بــاالن ـف ـجــارات» ال ــذي نـعـيـشــه الـيــوم.
هــؤالء ال ينكرون الحاجة للثورة وإمكانيتها
وحسب ،بل يعتبرون الحركات الثورية ،مثل
الـتــي نـشــأت فــي تشيلي واإلكـ ــوادور مــؤخــر ًا،
انفجارات مقلقة تع ّكر صفو السالم والهدوء.

لـ ــم ي ـك ــن هـ ـ ــؤالء األش ـ ـخ ـ ــاص يـ ـعـ ـبّـ ــرون عــن
مناهضتهم للثورة بهذا الوضوح في الماضي،
رغ ــم ّأن تـعـبـيــراتـهــم األخ ـي ــرة ل ــم تـسـقــط مــن
ال ـس ـم ــاء ف ـج ــأة ،وهـ ــي ن ـت ــاج ل ـكــامــل مـنـهـجـهــم
التحريفي .في مقابلة مع ليو بانيتش تحدّث
هارفي عن «اإلصالح المستحيل والثورة غير
المحتملة» .والـيــوم بــاتــوا يعلنون مناهضتهم
للثورة ويؤيدون إدارة إصالحية بطيئة.
بــات ه ــؤالء يـضـعــون أعـمــدة لـهــم أف ـكــار ًا مثل:
«الطبقة العاملة الكالسيكية لــم تعد موجودة
بعد اآلن» أو ّأن «النيوليبرالية قد استعمرت
عقولنا» ،ولهذا لم يعودوا قادرين على رؤية
مــا ي ـجــري أم ــام أعـيـنـهــم م ـبــاشــرة .بــاتــت أزمــة
الــرأسـمــالـيــة وع ــدم قــدرتـهــا عـلــى ض ـمــان حـتّــى
االحتياجات الرئيسة واضحة من جهة ،ومن
جهة أخرى القدرة الهائلة للطبقة العاملة عندما
يبدؤون بالتحرّك .وفي كلتا الحالتين تحدّت
ال ـحــركــات ال ـت ـمــرديّــة س ـطــوة الـطـبـقــة الـحــاكـمــة
وقــامــت ،ول ــو بـشـكــل جـنـيـنــي ،بــإظـهــار حــاالت
السطوة الـمــزدوجــة .جمعيّة الشعب وحــرس
ال ـس ـكــان األص ـل ـي ـيــن ف ــي اإلكـ ـ ــوادور الـمـسـمــاة
م ـجــالــس ال ـج ــوار ال ـج ـمــاه ـيــريــة «Cabildos
 »Abiertosمع جمعيات الشعب ولجان دفاع
بريميرا لينيا في التشيلي ،كانوا صيغ ًا أوليّة
لـسـطــوة الـطـبـقــة الـعــامـلــة وأع ـمــدة لـمــؤسـســات
جديدة ومجتمع جديد.
صحيح ّأن هــذه التحركات لــم تتكلل بالنصر،
فالطبقة العاملة لــم تستول على السلطة ولم
يـتــم خـلــع الــرأسـمــالـيــة .لـكــن هــذا األمــر ال دخــل
بأن الرأسمالية أكبر من أن تسقط ،وليس
له ّ
ألن الثورة مستحيلة .فما كان ناقص ًا في هذه
ّ
الـحــركــات هــو وج ــود ق ـيــادة مــاركـسـيّــة قــادرة
على حشد الحركة وأخــذهــا إلــى النصر .وهــذا
وكل مكان
طور البناء في اإلكوادور وتشيلي ّ
آخــر .والعجز واالنهزاميّة والميل اإلصالحي
والـتـحــريـفــي لـلـيـســار األكــادي ـمــي لــن ي ـق ـدّم أيّ
عون في هذا البناء بل سيعيقه لسوء الحظ.
ّإما الماركس ّية أو اليسار/الماركس ّية
األكاديم ّية
قــد ي ـكــون لـقــب مــاركـســي م ـش ـوّش ـ ًا بالنسبة
بأن االكتفاء بنقد
للبعض ،لكنّ يمكن القول ّ
رأس الـمــال لـيــس مــاركـسـيّــة عـلــى اإلط ــاق.
الماركسيّة هي مبدأ ثــوري يهدف إلسقاط
الرأسمالية .فكما قال لينين في مؤ ّلف الدولة
والـثــورة« :مــا يحدث اآلن لتعاليم ماركس،
ح ــدث ع ـلــى م ـرّ ال ـتــاريــخ بـشـكــل م ـت ـكــرر مــع
تعاليم المفكرين الثوريين وزعماء الطبقات
ال ـم ـظ ـلــومــة ف ــي ن ـضــال ـهــا م ــن أجـ ــل ال ـت ـحــرر.
ففي حياة الثوريين العظام كانت الطبقات
القمعيّة تالحقهم بشكل مستمر ،وتستجيب
لـتـعــالـيـمـهــم ب ــأش ـدّ درجـ ــات ال ـح ـقــد وح ـش ـيّــة،
وأكثر مراحل الكره حنق ًا وبأقصى حمالت
األكــاذيــب والتشهير المنعدمة مــن المبادئ.
وبـعــد وفــاتـهــم ،تـجــري م ـحــاوالت لتحويلهم
أليقونات ال يرجى منها نفع أو ضرٌّ بهدف
ض ـم ـهــم إلـ ــى ق ــائ ـم ــة ال ـق ــدي ـس ـي ــن ،وإلح ــاط ــة
أسمائهم بهالة من التبجيل بقصد «مواساة»
الـطـبـقــات الـمـقـمــوعــة وتـخـبـيـلـهــا ،مـبـتــذلــة في
ذات ال ــوق ــت ال ـت ـعــال ـيــم ال ـث ــوري ــة بـتـفــريـغـهــا
مــن مـضـمــونـهــا وثـلــم نـصـلـهــا ال ـث ــوري .يتفق
ال ـب ــرج ــوازي ــون واالن ـت ـه ــازي ــون ف ــي الـحــركــة
ال ـع ـمّــال ـيــة ال ـي ــوم ع ـلــى إخ ـص ــاء ال ـمــارك ـس ـيّــة.
فـهــم يـسـقـطــون أو يـشــوشــون أو يشوهون
ال ـجــانــب ال ـث ــوري ل ـه ــذه ال ـن ـظــريّــة وروح ـه ــا
الثوريّة».
ǩبتصّرف عنDavid Harvey against :
revolution: the bankruptcy of
”academic “Marxism
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هوليوود ومجمع الترفيه العسكري
شؤون ثقافية

قاسيون ـ العدد  974اإلثنين  13تموز 2020

آالت الدعاية ال يمكن مالحظتها بالعين المجردة ،ولكن مجمع الترفيه العسكري
يختبئ على مرأى من الجميع .وطالما عملت هوليوود والبنتاغون معاً في عالقة استغالل
متبادل إلنتاج الحرب ضد الجماهير خالل  100عام.
ǧجون سكولنيك– مانثلي ريفيوǧ
ترجمة قاسيون

الحرب العالمية األولى
خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـت ــي س ـب ـقــت إع ـ ــان الــرئ ـيــس
وودرو وي ـل ـس ــون ال ـح ــرب ض ــد أل ـمــان ـيــا فــي
الـحــرب العالمية األولــى  ،1917كــان الجمهور
األمــريـكــي مـتـمـسـكـ ًا بــالـحـيــاد .فــأنـشــأ ويـلـســون
ب ـعــد أيـ ــام م ــن إع ــان ــه ل ـج ـنــة اإلع ـ ــام كــوكــالــة
حـكــومـيــة لـحـشــد الــدعــم الـجـمــاهـيــري لـلـحــرب.
وكانت السينما طريقتها الرئيسة.
ك ـمــا ك ـتــب وي ـل ـي ــام بـ ـ ــرادي ،رئ ـي ــس الـجـمـعـيــة
الوطنية لصناعة األفالم السينمائية ،في وقت
س ــاب ــق إل ــى وي ـل ـس ــون :ي ـم ـكــن ج ـعــل ال ـص ــورة
المتحركة أفضل نظام لنشر الدعاية الوطنية
بـتـكـلـفــة قـلـيـلــة أو بـ ــدون تـكـلـفــة .وكـ ــان مـجـمــع
الـتــرفـيــه الـعـسـكــري بـعـيــد ًا عــن االحـتــرافـيــة في
ذلك الوقت.
الحرب العالمية الثانية
في العام ُ ،1927أنتج فيلم صامت  Wingsعن
اثـنـيــن مــن الـطـيــاريــن أبـهــرا الـجـمـهــور بسلسلة
قـتــالـيــة جــويــة واق ـع ـيــة ل ـل ـغــايــة ،ت ـصــور مـعــركــة
ســانــت ميشيل .فــي إنـتــاج مـشـتــرك مــع ســاح
الجو األمريكي في كيلي فيلد ،سان أنطونيو.
وكــان أول فيلم يـفــوز بـجــائــزة أفـضــل صــورة.
يـبــدو أن الـنـجــاح الـحــاســم لــأجـنـحــة جـعــل من
الممكن دمج الدعاية والفنون العالية ،مما عزز
اإلمـكــانــات الثقافية والتجارية لعالقة الجيش
مع هوليوود.
فــي ع ــام  ،1942أنـشــأ الــرئـيــس فــرانـكـلـيــن دي
روزفلت مكتب معلومات الحرب ( )OWIفي
م ـحــاولــة إلعـ ــام ال ـج ـم ـهــور بـشـكــل أف ـضــل عــن

الحرب العالمية الثانية عبر الصحف واإلذاعة
واألفالم .وعمل مكتب الصور المتحركة ،وهو
أحد المكاتب العديدة التي عملت تحت إشراف
 ،OWIمباشرة مع كل أستديوهات هوليوود
الكبرى للترويج للحرب.
ومــن أصــل  1700فيلم أنتجتها هوليوود بين
 ،1945-1942كان لـ  500 OWIفيلم في حين
أن هذه األفالم جذبت المشاهدين بقصص ال
تـنـســى عــن الـحــب والــرومــان ـس ـيــة ،فـقــد خــدمــت
أيض ًا كدعاية معادية للفاشية تهدف إلى طمأنة
الجمهور األمريكي إلى أن معركة الحلفاء من
أجل الديمقراطية كانت بالفعل قضية تستحق
القتال من أجلها.
كيف ُتصنع األفالم األمريكية؟
ب ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء ال ـ ـح ـ ــرب ،حـ ــل  ،OWIوأنـ ـش ــاء
الـبـنـتــاغــون مـكـتــب ات ـصــال تــرفـيـهــي عــام 1948
خــارج لــوس أنجلوس .في عــام  ،1989تولى
م ـص ــور ال ـف ـي ــدي ــو ال ـس ــاب ــق ف ــي ال ـب ـح ــري ــة فـيــل
سـتــروب منصب مـســؤول االتـصــال الترفيهي
في وزارة الدفاع .لمدة تسعة وعشرين عام ًا،
احتفظ ستروب بمنصبه ،وهو يحرس موارد
الجيش لصانعي األفــام الراغبين في تكييف
نصوصهم حسب رغبته.
ق ـ ــال إي ـ ــان بـ ــرايـ ــس :ب ـم ـج ــرد ح ـص ــول ــك عـلــى
مــوافـقــة الـبـنـتــاغــون ،تـكــون قــد أن ـشــأت وضـعـ ًا
مــربـحـ ًا للجميع .وإذا تـعــاونــت مــع البنتاغون
إلظهارهم بشكل إيجابي ،يريد البنتاغون أن
يمنحك «الموارد» الالزمة للقيام بذلك.
فــي التسعينات ،بــدأ سـتــروب فــي بـنــاء قــاعــدة
بيانات لالحتفاظ بسجل لكل فيلم تم إنتاجه
للمساعدة العسكرية .وفي عام  ،2017تم نشر
قاعدة البيانات هذه للجمهور.

إن الدور
«االستشاري» الذي
أعلنته وزارة الدفاع
في هوليوود هو
مجرد تلبيس نافذة
آللة الدعاية التي
كانوا جزءاً منها

www.kassioun.org

تشير التقديرات إلى أن البنتاغون ساعد في
إنـتــاج أكـثــر مــن خمسمئة فيلم عـلــى األقــل من
أف ــام هــولـيــود مـنــذ ع ــام  .1947لـكــن مــا يثير
الــده ـشــة أك ـثــر م ــن ات ـس ــاع ن ـفــوذهــا ه ــو عـمــق
تأثيرها .إذ تراقب وزارة الدفاع إنتاج كل فيلم
تــدعـمــه ،مــن الـبــدايــة إلــى الـنـهــايــة .وإذا اختلف
اإلن ـتــاج عــن رؤيـتـهــا ،تحتفظ ال ــوزارة بالحق
في االنسحاب.
وستروب هو مستشار ينصح صانعي األفالم
ح ـ ــول ك ـي ـف ـيــة رس ـ ــم ص ـ ــور دق ـي ـق ــة وواق ـع ـي ــة
للجيش .وأوضــح قائ ًال :أربــط الدعاية بشيء
غ ـيــر ح ـق ـي ـقــي .شـ ــيء ي ـتــم تـجـمـيـعــه ع ــن قـصــد
لـتـضـلـيــل ال ـن ــاس ،وغ ـســل أدمـغـتـهــم وتـحــريــف
الحقيقة وتزوير التاريخ.
على سبيل المثال -Windtalkers ،فيلم ُأنتج
عــن الـبـحــريــة األمــريـكـيــة ع ــام  ،2002ومـنـعــت
وزارة الــدفــاع مــن إظـهــار الـجـنــود األمريكيين
يـنـهـبــون األس ـنــان الــذهـبـيــة لـلـجـنــود اليابانيين
الـقـتـلــى .كـمــا لــم يـعــرض مـشـهــد قـطــع رؤوس
اليابانيين المستسلمين .إذ اعتبرت صــور ًا ال
تتفق مع توجيه الجيش!
وفــي درامــا تاريخية أنتجت عــام  2000حول
الـ ـمـ ــداوالت ال ـس ـيــاس ـيــة واإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة بـيــن
جون كينيدي وموظفيه خالل أزمة الصواريخ
ال ـك ــوب ـي ــة ،حـ ــدث نـ ــوع م ــن ال ـج ــدل ع ـنــد طـلــب
الـمـســاعــدة مــن قـســم ال ــدف ــاع ،رف ــض سـتــروب
ط ـلــب ال ـف ـي ـلــم ألن ال ـن ــص ي ـص ــور ال ـج ـن ــراالت
على أنهم عــدائـيــون للغاية .وتمسك مسؤولو
البنتاغون برفضهم على الــرغــم مــن أن كتاب
ال ـس ـي ـنــاريــو ق ــدم ــوا ل ـهــم أش ــرط ــة صــوت ـيــة فــي
البيت األبيض تثبت أن حوار السيناريو يمثل
بــدقــة الـتـبــادالت الـتــي حــدثــت فــي ذلــك الــوقــت.
ب ـع ـب ــارة أخ ـ ــرى ،رف ـض ــت ال ـق ـي ــادة الـعـسـكــريــة
السيناريو ألنه يعكس بدقة القيادة العسكرية
في ذلك الوقت رغم مرور حوالي  40عام ًا.
حـتــى فــي أف ــام ال ـخ ـيــال الـعـلـمــي ،حـيــث يـهــزم
االلـ ـت ــزام ال ـق ــوي بــالـحـقـيـقــة ال ـغ ــرض بــأكـمـلــه،

غــالـبـ ًا مــا يعلق الـبـنـتــاغــون الــدعــم .عـنــدمــا طلب
«الـمـنـتـقـمــون» ال ـم ـســاعــدة ،اع ـتــرض سـتــروب
عـلــى الـهـيـئــة غـيــر الـحـكــومـيــة ال ـتــي يــأخــذ منها
«الـمـنـتـقـمــون» تــوجـيـهــاتـهــم .نـظــر ًا ألن الـكـتّــاب
ل ــم يـتـمـكـنــوا م ــن ت ـحــديــد مــوقــع ال ـه ـي ـئــة ضـمــن
التسلسل البيروقراطي للقيادة العسكرية.
تشجيع التجنيد
إن الــدور «االسـتـشــاري» الــذي أعلنته وزارة
الدفاع في هوليوود هو مجرد تلبيس نافذة
آللة الدعاية التي كانوا جــزء ًا منها إلى حد ما
على مدى المئة عام الماضية.
يتجاوز تدخل الجيش في الفيلم مجرد حملة
عــاقــات عــامــة .وتعمل طريقة حشو الـصــورة
السينمائية أيـضـ ًا بشكل مباشر على تشجيع
الـتـجـنـيــد .وع ـنــدمــا ع ــرض فـيـلــم Air Force
 Oneلعام  1997في دور العرض ،قام سالح
ال ـجــو بـتــركـيــب م ـعــدات عـسـكــريــة فــي ســاحــات
انتظار الـسـيــارات ،ووضــع مــواد تجنيد داخل
ردهــات المسرح .وخالل معرض Top Gun
ل ـعــام  ،1986ال ــذي ال ي ــزال قــائـمـ ًا كــواحــد من
أكبر القطع الدعائية في تاريخ األفــام ،ذهب
الجيش إلــى حد وضــع أكشاك التجنيد خارج
ال ـم ـســارح .وارت ـف ــع الـتـجـنـيــد ال ـب ـحــري بنسبة
.% 500
وب ـ ــد ًال م ــن االضـ ـطـ ــرار إلـ ــى شـ ــراء أو إن ـشــاء
معدات عسكرية ومركبات عسكرية بأنفسهم،
يـمـكــن لـصــانـعــي األفـ ــام بـبـســاطــة اسـتـئـجــارهــا
مــن الجيش مقابل رســوم ثابتة .فــي حين أن
طائرة مقاتلة من طراز  15-Fتكلف أقل قلي ًال
من  30مليون دوالر للشراء ،فإنها تصل إلى
حوالي  25000دوالر في الساعة الستئجارها
من وزارة الدفاع في دعاية واضحة للتجنيد.
وبـ ـه ــذه ال ـط ــري ـق ــة ت ـخ ـضــع األفـ ـ ــام ال ـم ـق ـبــولــة
لـلــرقــابــة الــذات ـيــة ب ــاإلك ــراه مــن وزارة الــدفــاع.
واألفـ ــام الـمــرفــوضــة مـتــوقـفــة ،ورب ـمــا لــن يتم
صنعها على اإلطالق.

شؤون ثقافية
قاسيون ـ العدد  974اإلثنين  13تموز 2020
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ماذا نشرت ديلي أوراسيا حول الوباء؟
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في رواية ال تتناولها إمبراطوريات اإلعالم حول انتشار الوباء،
رواية مصدرها واحد من خبراء األوبئة ،يقول فيها حسب
رأيه :إن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت ،وسالحها بيولوجي.

ǧقاسيون

خ ـ ــال م ـق ــاب ـل ــة ص ـح ـف ـي ــة ،ت ــوج ـه ــت آن ــا
ب ـي ـغــاريــان مــراس ـلــة «دي ـل ــي أوراس ـي ــا»
ب ـم ـج ـمــوعــة م ــن األس ـئ ـل ــة إلـ ــى غــري ـغــور
غريغوريان ،الخبير الدولي في مكافحة
األم ـ ــراض ح ـيــوان ـيــة ال ـم ـن ـشــأ ،وتـنـظـيــم
ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة ال ـب ـي ـطــريــة ،ورئ ـيــس
ائ ـتــاف «ص ـحــة واحـ ــدة» فــي أرمـيـنـيــا.
وكانت األسئلة كالتالي :هل الفيروس
التاجي  19-COVIDسالح بيولوجي؟
من هم «مصمموه» ومــا هي أهدافهم؟
ما الذي حذر منه خبراء منظمة الصحة
العالمية في 2018؟
رب ـ ــط غ ــريـ ـغ ــوري ــان الـ ــوضـ ــع ال ــوب ــائ ــي
ال ـعــال ـمــي ح ـســب ال ـم ـع ـلــومــات الـمـتــوفــرة
لـلـسـنــوات الـعـشــر األخ ـيــرة بــالـسـيــاســات
ال ـعــال ـم ـيــة ال ـت ــي تـتـبـعـهــا ب ـعــض ال ـب ـلــدان
بـشـكــل فـ ــردي ،ب ـهــدف إعـ ــداد الـمـجـتـمــع
ال ـع ــال ـم ــي ل ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـي ـط ــرة ال ـعــال ـم ـيــة
ال ـشــام ـلــة ،ال ـس ـيــاســات ال ـتــي تــم إطــاقـهــا
نـهــايــة  .2019أم ــا بــالـنـسـبــة للمخططات
ف ــا يـمـكــن الـتـنـبــؤ ب ـهــا وك ـت ـبــت ع ـلــى مــا

التاجية ذات الصلة الوثيقة التي تنتشر
فــي مـجـمــوعــات األنـ ــواع الـمـتــوطـنــة من
الحيوانات .بينما يعتقد غريغوريان أنه
مــن الـســابــق ألوان ــه إط ــاق ه ــذا الـحـكــم.
بسبب التطور غير المسبوق للهندسة
ال ــوراث ـي ــة ال ـط ـب ـيــة ال ـح ـيــويــة ع ـلــى مــدى
العشرين عــامـ ًا الماضية .كما أن طريقة
انـتـشــار ال ـمــرض تـشـبــه طــريـقــة انـتـشــار
جائحة أخــرى خــال الـعــام  ،2018وهو
ما حذر منه بعض خبراء منظمة الصحة
العالمية بشأنه ،ودعوا بلدان العالم إلى

يـبــدو بـعــد األزم ــة الـمــالـيــة واالقـتـصــاديــة
العالمية عام  .2008وعلى ما يبدو ،فإن
اآللـيــة الدافعة الرئيسة لهذا السيناريو،
هي السالح البيولوجي والذعر العالمي
الـنــاجــم عـنــه ،مـمــا يـسـمــح لـلـقــائـمـيــن على
هذه العملية بإدارة الجغرافيا السياسية
العالمية.
ويـعـتـقــد ال ـعــديــد م ــن الـمـتـخـصـصـيــن فــي
أرمينيا :أن الفيروس التاجي الجديد هو
حيواني وله أصل طبيعي ،والذي ينجم
عــن الـطـفــرات المتتالية مــن الفيروسات

أخبار ثقافية

االستعداد للمواجهة.
ال يؤمن غريغوريان بنظرية المؤامرة،
ولكنه يعتقد أن هناك أدلــة كافية للشك
فــي أن الـفـيــروس الـتــاجــي الـجــديــد ،على
الرغم من ارتباطه الوثيق بالفيروسات
التاجية المنتشرة من الحيوانات ،ومع
ذل ـ ــك ،ق ــد ي ـك ــون م ــن أصـ ــل ب ـش ــري أو
مــن أصــل تـكـنــولــوجــي ،وهــو اسـتـنـتــاجــه
الـشـخـصــي الـمـبـنــي عـلــى االرت ـب ــاط بين
األح ـ ـ ـ ــداث ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة وانـ ـتـ ـش ــار
األوبئة والتزامن بينها.

كانوا وكنا

قمة الذكاء االصطناعي
انطلقت أعمال القمة العالمية للذكاء االصطناعي لعام  2020على
اإلنـتــرنــت فــي مدينة شانغهاي يــوم الخميس الـمــاضــي ،بحضور
نحو  3000مشارك من خالل اإلنترنت على مــدار المؤتمر .كما
حضر حوالي  200ضيف الفعالية شخصي ًا .وجرى بث الفعالية
بأكملها على الهواء مباشرة عبر اإلنترنت .وقال منظمو المؤتمر:
إنــه تــم إدخــال «مــؤتـمــرات سحابية» خــال مؤتمر هــذا الـعــام مع
اسـتـخــدام تـطـبـيــق اإلس ـقــاط الـمـجـســم «هــولـيـجــرام» ألول مــرة.
يذكر أن الصين استضافت المؤتمر األول للذكاء االصطناعي في
شانغهاي في عام .2018

مركز التعاون اللغوي
أعلنت وكالة شينخوا لألنباء :أن وزارة التعليم الصينية قد أسست
مركز ًا لتنفيذ برامج تعليم اللغة الصينية في محاولة لتعميق التبادل
والـتـعــاون فــي التعليم اللغوي بين الصين والــدول األخــرى .وقالت
الوزارة :إن المركز سيعمل كمؤسسة ذات منفعة عامة لتعزيز تعليم
اللغة الصينية ،مشيرة الــى أنــه سـيـشــارك فــي إدارة مــوارد التعليم
ذات الـصـلــة ووض ــع مـعــايـيــر لتعليم الـلـغــة الـصـيـنـيــة ،ودع ــم الـبـحــوث
األكاديمية .وأضافت الوزارة :أن المؤسسة ستنظم أيض ًا امتحانات
للمعلمين والـطــاب وسـتـجــري مـشــاريــع تعليم اللغة الصينية حول
العالم.

فــي كــل محطة مــن محطات تــاريــخ ســوريــة فــي الـقــرن العشرين ،كان
هناك طرفان :طرف يدافع عن مصالح الشعب السوري .وطرف يريد
حصة للرأسمال األجنبي ليستمر هو في منصبه .في الصورة مجلة
«المضحك المبكي» الساخرة تتهكم على هؤالء الذين يطالبون ببقاء
الرأسمال األجنبي في البالد في الوقت الــذي يناضل فيه الوطنيون
في سبيل الجالء.

لالنتساب لحزب اإلرادة الشعبية بجميع المحافظات ..نرجو اإلتصال على األرقام التالية:
المحافظة
درعا
السويداء

االسم
خالد الشرع
هاني خيزران

الهاتف
0968844820
0952769397

دمشق وريفها
حمص
الالذقية

محمد عادل اللحام
محمد زهري زهرة
صالح طراف

0944484795
0933145891
0988386581

طرطوس
حماة
دير الزور

صالح معنا
أنور أبوحامضة
زهير المشعان

0999725141
0933763888
0932801133

الحسكة
حلب
الرقة

بناء على قرار المؤتمر االستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
(تم إغالق تحرير هذا العدد يوم األحد « )٢٠20/07/12قاسيون» أصدرها الشيوعيون السوريون ً
قاسيون ناطقة باسم حزب اإلرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع االستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣

حمداهلل ابراهيم
جمال عبدو
محمد فياض

0999212404
0933796639
0945817112

زوروا موقعنا على اإلنترنتwww.kassioun.org :

قصة من التاريخ :مانديال في أمريكا

في صيف عام  ،1990سافر نيلسون مانديال بجولة في الواليات المتحدة لجمع
التبرعات من أجل النضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا «األبارتيد».
وسلطت رحلته الضوء على الروابط التاريخية واألممية التي تجمع بين النضال من أجل
الحرية في جنوب إفريقيا ،وحركة الحقوق المدنية في الواليات المتحدة.
ǧعمر هيواني

النضال الواحد
أيّد مارتن لوثر كينغ جونيور نداء العمل ضد
الـفـصــل الـعـنـصــري فــي ع ــام  ،1962وف ــي عــام
 ،1965احـتــج أعـضــاء لجنة التنسيق الطالبية
ف ــي مــان ـهــاتــن ،داع ـي ــن إل ــى إن ـه ــاء ال ـم ـســاعــدات
ل ـج ـنــوب إفــري ـق ـيــا .وف ــي أواخ ـ ــر الـسـبـعـيـنــات،
أص ـبــح الـنـضــال ضــد الـفـصــل الـعـنـصــري قضية
وطنية ألول مرة.
لكن حتى الثمانينات ،عارض الرئيس رونالد
ريغان فرض العقوبات ،بحجة أنه يجب على
واشـنـطــن مــواصـلــة الـعـمــل مــع حـكــومــة الفصل
العنصري ،الحليف القوي للواليات المتحدة
فــي ال ـحــرب ال ـب ــاردة .لـكـنــه كــان يـحـمــي نـظــامـ ًا
يحتضر.
هوس مانديال
أصابت الواليات المتحدة عاصفة عرفت باسم
«هــوس مانديال» كــان ظاهرها ظاهري ًا لجمع
األمــوال للمؤتمر الوطني اإلفــريـقــي (.)ANC
ورب ـط ــت جــولــة نـيـلـســون مــانــديــا ف ــي ثـمــانــي
مــدن فــي الــواليــات الـمـتـحــدة الـنـضــال مــن أجــل
الديمقراطية في جنوب إفريقيا مع نضال من
أجل حرية السود في الواليات المتحدة ،كما
كشفت الجولة عن استمرار السياسة اليمينية
المناهضة للشيوعية.

خــرج مئات اآلالف في مواكب شعبية لرؤية
القائد نيلسون مانديال .ولطالما كانت محاربة
ال ـف ـصــل ال ـع ـن ـصــري م ـص ــدر اه ـت ـم ــام لـنــاشـطــي
ال ـح ـقــوق الـمــدنـيــة األمــري ـك ـي ـيــن .وب ـح ـلــول عــام
 ،1990ع ـش ـيــة زيـ ـ ــارة م ــان ــدي ــا ،كـ ــان ال ــدع ــم
الشعبي واضح ًا إلى جانب الحركة المناهضة
للفصل العنصري.
ك ــان ــت ال ـع ــدي ــد م ــن م ـح ـطــات تــوق ـفــه ف ــي مــدن
ذات تعداد سكاني كبير ،مع روابــط تاريخية
حــاس ـمــة م ــع ح ــرك ــة ال ـح ـقــوق ال ـمــدن ـيــة .كــانــت
م ـح ـط ـتــه األول ـ ــى مــدي ـنــة ن ـي ــوي ــورك .وع ـنــدمــا
فــاز ديـفـيــد ديـنـكـيـنــز بـسـبــاق الـعـمــدة فــي الـعــام
الـســابــق ،ليصبح أول زعـيــم أمــريـكــي مــن أصل
إفــري ـقــي ف ــي ال ـمــدي ـنــة ،وج ــاء ان ـتـخــابــه لـتـهــدئــة
عقد من التوترات االجتماعية والعنصرية في
جميع أنحاء المدينة.
قتل مايكل غريفيث في عام  1986في هوارد
بـ ـيـ ـت ــش ،وح ـ ـ ــدث ج ـ ــدل ك ـب ـي ــر ح ـ ــول ق ـض ـيــة
«سـنـتــرال بــارك فــايــف» فــي عــام  ،1989وقتل
ي ــوس ــف هــوك ـي ـنــز ف ــي الـ ـع ــام ن ـف ـســه ،وســاهــم
كــل ذل ــك فــي صــب الــزيــت عـلــى ن ــار الـعـنـصــريــة
فــي مــديـنــة نـيــويــورك .فــي هــذه الـفـتــرة ،وصــل
مانديال ،الذي حصل على موكب استقبال هائل
عندما دخل المدينة في  20حزيران.1990
تحولت زيارة مانديال إلى منطقة هارلم «لقبت
بـ هارلم الحمراء في الخمسينات» إلى حركة
للنضال من أجل مطالب الحي العمالي الفقير،

ولطالما كان مركز حياة األمريكيين من أصل
إفــريـقــي ،ولـكــن بحلول عــام  1990غــرق الحي
في أزمة اجتماعية واقتصادية صعبة .على حد
تعبير صحيفة نيويورك تايمز ،فكانت زيــارة
مــانــديــا إلــى هــارلــم بـمـثــابــة «جــرعــة مــن الفخر
واإللهام» للمجتمع المحاصر.

رفض ماندي ًال التخلي
عن دعمه لنضال
الشعب الفلسطيني
الشعب الذي طالما
تضامن مع جنوب
إفريقيا مصراً على
مواقفه األممية

بين عمال ديترويت
س ـ ــار ه ـ ــذا ال ـت ـض ــام ــن ال ـك ـف ــاح ــي ك ــالـ ـن ــار بـيــن
الـجـمــاهـيــر .حـيــث أش ــاد مــانــديــا ب ـقــادة حــركــة
الحقوق المدنية ،وبعد أن أصبحوا على دراية
بمحاكمات ومحن الحركة أثناء وجودهم في
سـجــون جـنــوب إفــريـقـيــا .كــان لـقــاؤه مــع روزا
باركس في ديترويت  -عندما اندفع مانديال،
متحمس ًا للقاء أيقونة الحقوق المدنية ،وهي
تخرج من الطائرة وصاح :روزا! روزا! روزا!
فــي رمــزيــة مــن الـتــرابــط الكفاحي الــروابــط .إذ
شارك عمال ديترويت األمريكيون في النضال
ضــد نـظــام الـفـصــل الـعـنـصــري فــي الـسـبـعـيـنــات
بنشاط.
وأثناء زيارته لمدينة السيارات ،أشاد مانديال
بــال ـحــركــة ال ـع ـمــال ـيــة ال ـتــاري ـخ ـيــة ف ــي ال ـمــدي ـنــة،
وحـصــل عـلــى بـطــاقــة عـضــويــة مــن اتـحــاد عمال
الـسـيــارات ،وهــو مــؤيــد قــوي لـحــركــة الحقوق
ال ـم ــدن ـي ــة .ويـ ـعـ ــرف تـ ــاريـ ــخ ديـ ـت ــروي ــت ال ـتــي
كــانــت مـقــر ًا لــرابـطــة الـعـمــال الـســود الـثــوريـيــن،
والنقابات العمالية التي تقف في الصف األول
للمعارك الطبقية.
في أتالنتا
في وقت الحق من جولته ،زار مانديال مدينة
أتــان ـتــا ،واج ـت ـمــع م ــع كــوري ـتــا س ـكــوت كـيـنــغ،
بــاإلضــافــة إلــى ال ـقــادة السياسيين األمريكيين

من أصل إفريقي في المدينة .وضع إكلي ًال من
الــزهــور على قبر مارتن لوثر كينغ جونيور،
وت ـح ــدث ف ــي ك ـل ـيــة مـ ــورهـ ــاوس ،وهـ ــي كـلـيــة
سوداء تاريخي ًا.
وعـ ـلـ ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ال ـت ــرح ـي ــب ال ـ ـحـ ــار الـ ــذي
تـلـقــاه مــانــديــا فــي الـعــديــد مــن األوسـ ــاط ،فــإن
ال ـم ـحــاف ـظ ـيــن األمــري ـك ـي ـيــن وق ـف ــوا ض ــد إط ــاق
الحملة على الفصل العنصري واحتقروا زعيم
جنوب إفريقيا.
قال مانديال ،مدافع ًا عن تكتيكات حزب المؤتمر
الوطني األفريقي :إن الالعنف سياسة جيدة
عندما تسمح الـظــروف بــذلــك ،ولكن قــد تكون
هـنــاك ح ــاالت ال تـسـمــح فـيـهــا ال ـظــروف بــذلــك.
ك ـمــا وق ـف ــت ك ــوري ـت ــا س ـك ــوت ك ـي ـنــغ ،م ــن بـيــن
آخــريــن ،إلــى جــانــب مــانــديــا ،وأصــرت على أن
الـحــركــة بـحــاجــة إلــى إبـقــاء خـيــاراتـهــا مفتوحة.
فتوجس القادة األمريكيون خوف ًا من انفجار
الشارع األمريكي الخارج من إضرابات العمال
والطالب الكبرى عام .1989
صديق كاسترو وفلسطين
في ميامي ،تحدث القادة الكوبيون األمريكيون
ضــد صــداقــة مــانــديــا مــع فـيــدل كــاسـتــرو .مــرة
أخــرى ،وقــف مانديال وأشــار إلــى أن كاسترو
كــان واحــد ًا مــن عــدد قليل مــن الـقــادة األجــانــب
الذين قدموا دعم ًا ثابت ًا لحزب المؤتمر الوطني
اإلفــري ـقــي أث ـنــاء وق ــت حــاجـتـهــم ،ويـســاهــم في
الكفاح ضد حكومة جنوب إفريقيا.
كـمــا رفــض مــانــديـ ًا الـتـخـلــي عــن دعـمــه لنضال
ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ال ـش ـع ــب ال ـ ــذي طــال ـمــا
تضامن مع جنوب إفريقيا ،مصر ًا على مواقفه
األم ـم ـيــة ،م ـش ـيــد ًا بــأصــدقــاء زم ــن ال ـشــدائــد في
جميع أنجاء العالم.

