االفتتاحية
أزمات السوريين
إنسانية وسياسية..
تستمر قائمة األزمــات الطويلة التي يعيشها الشعب
ال ـس ــوري ب ــاالزدي ــاد فــي ع ــدد م ـفــردات ـهــا وف ــي عمق
كـ ٍـل مـنـهــا ،حـتــى أنـهــا بــاتــت تـشـمــل كــل جــوانــب حـيــاة
السوريين دون استثناء؛ من الخبز إلى المحروقات
إلى الحرائق إلى الكهرباء فالماء والتعليم والصحة،
إضافة للوضع المعيشي الكارثي والمتفاقم يوم ًا بعد
آخ ــر ،بــال ـتــوازي مــع ال ـتــوحــش الـمـتـصــاعــد لــأسـعــار
وللناهبين الـكـبــار وسـيــاســاتـهــم ،مـضــافـ ًا إلــى ذلــك كله
العقوبات والحصار .وأيض ًا تستمر أزمات الالجئين
والمهجرين والنازحين بالتعمق ،ومعها تستمر أزمة
المعتقلين والمخطوفين والمفقودين دون أية حلول
ملموسة.
بأن لهذه األزمات
ورغم اعتراف األطراف المختلفة ّ
جــانـبـهــا اإلن ـس ــان ــي الـعـمـيــق الـ ــذي يـسـتــدعــي تـكـيـيــف
وإخ ـض ــاع ال ـجــانــب الـسـيــاســي لــإن ـســانــيّ ،إل أن ما
يجري فعلي ًا هو المتاجرة بالشعار اإلنساني لحساب
الـجــانــب الـسـيــاســي ،وبـشـكــل مصلحي شــديــد الضيق
وشديد األنانية.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،تـتــوالــد بـشـكــل يــومــي اقـتــراحــات
«إبداعية» لحل كل مشكلة على حدة وبشكل جزئي،
وبوصفها «مشكلة إنسانية»؛ األمر الذي سرعان ما
تظهر نتائجه ليس في ّأن المشكلة المعنية لم تحل
فحسب ،بل وبأنها ازدادت عمق ًا ومأساوية.
مــن ذلــك مث ًال «الحلول االقتصادية» التي تــدور في
فـلــك الـلـعــب بــالـمـصـطـلـحــات عــديـمــة الـمـعـنــى وعــديـمــة
ال ـجــدوى ،والـتــي تـغـطــي جميعها اتـجــاهـ ًا ثــابـتـ ًا نحو
تكريس سلطة كبار الناهبين ،عبر رفع الدعم ،وعبر
الـخـصـخـصــة وض ــرب مــا تـبـقــى مــن إن ـتــاج زراع ــي أو
ص ـنــاعــي ،وع ـبــر ت ـكــريــس ال ـعــاقــة الـتـبـعـيــة ل ـل ــدوالر
وللغرب ،رغم كل ما يقال عن «التوجه شرق ًا».
ومن ذلك أيض ًا ،أسلوب التعامل مع أزمة الالجئين عبر
االدعاء الذي ال أساس له ّأن شروط عودتهم باتت
مـتــوفــرة ،أو فــي طريقها إلــى الـتــوفــر .أمــا المعتقلون
والمخطوفون فتلك مسألة ليست مــوجــودة أساس ًا
كي يتم السؤال عن ح ّلها! كذلك األمــر مع النازحين
داخلي ًا ،الذين لم يسمح لهم بالعودة إلى بيوتهم في
عــدد كبير من الـحــاالت ،وفــي حــاالت أخــرى وضعت
عليهم شــروط تعجيزية لـلـعــودة ...وطبع ًا دون أية
تـعــويـضــات تـقــريـبـ ًا ،ودون أي ــة مـســاعــدة فــي تــرمـيــم
وإعادة إعمار أحيائهم...
هذه الوقائع المريرة ك ّلها ،تعيد تسليط الضوء على
حـقـيـقــة واح ــدة :كــل أن ــواع األزم ــات اإلنـســانـيــة الـتــي
يعيشها الـســوريــون هــي أزم ــات ذات جــذر سياسي
متعدد الـفــروع ،ولكن فرعه األســاس كــان وال يــزال
م ـت ـم ـثـ ًـا ف ــي طـبـيـعــة ال ـق ــوى الـطـبـقـيــة الـمـهـيـمـنــة فــي
ســوريــة ،ســواء فــي الـنـظــام أو فــي الـمـعــارضــة ،وهــي
قوى ناهبة ال همّ لها سوى تعظيم أرباحها .ودون
ام ـت ــاك ال ـش ـعــب ال ـس ــوري ال ـفــرصــة الـفـعـلـيــة لـتـغـيـيـ ٍر
فإن
جــذري شامل عبر التنفيذ الكامل للقرار ّ ،2254
هذه األزمات ستستمر بالتعمق ،وستعيد فتح الباب
أمام احتماالت شديدة الخطورة ،بما فيها التقسيم.
ول ـعــل ال ـم ـت ـشــدديــن ال ـســوري ـيــن م ــن ه ــذا ال ـط ــرف أو
ذاك ،والذين ال يكفون عن امتداح أنفسهم ،وامتداح
م ــا يـفـعـلــونــه ف ــي م ـنــاطــق سـيـطــرتـهــم ،إن ـمــا ي ـكــررون
ب ـل ـســان واحـ ــد ع ـب ــارة جـيـمــس ج ـي ـفــري« :ال ـج ـمــود/
ال ـطــريــق ال ـم ـســدود ه ــو االس ـت ـق ــرار» طــال ـمــا ه ــم فــي
مواقعهم ولديهم إمكانات النهب ،فذلك هو االستقرار
الـمـطـلــوب ...لــذلــك كـ ّلــه ،ولمصلحة ســوريــة والشعب
فإن التطبيق الفوري الكامل للقرار ،2254
السوريّ ،
كان وال يزال االستحقاق رقم واحد أمام سورية.
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شؤون محلية

شؤون عربية ودولية

«سار» تستنجد
بحلول إسعافية

جيفري يريد لـ«مهمة
المستنقع» أن تستمر...

 %70من السوريين
يستهلكون مياهاً ملوثة..

الصين ستنتصر قريباً
في المعركة ضد الفقر!
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النقابات بين العزلة والواقع

«الدوالر ملك األسعار»
شـهــدت ســوق ال ـصــرف درب ـكــات مـتــوالـيــة
بـسـبــب الـتـغـيــر الـكـبـيــر فــي سـعــر الـصــرف
لـ ـل ــدوالر ،وب ـق ـيــة ال ـع ـمــات م ـقــابــل الـلـيــرة
الـســوريــة ،مما خلق فــوضــى سعرية عمل
عـلــى تـكــريـسـهــا الـمــالـكــون الـكـبــار لـلــدوالر،
المتحكمون بكمياته في السوق السوداء،
م ـمــا أدى إل ــى ارت ـف ــاع م ـل ـحــوظ بــأس ـعــار
ال ـمــواد األســاس ـيــة الـتــي يـحـتــاجـهــا الـنــاس
في معيشتهم اليومية ،بالرغم من تأكيدات
الحكومة اإلعــامـيــة بشكل يــومــي تقريب ًا،
أن األسـ ـع ــار ض ـمــن ال ـت ـح ـكــم وال ـس ـي ـطــرة
م ــن ق ـب ـل ـهــا ،وبـ ـه ــذا الـ ـص ــدد ك ــان ــت تـطـلــب
ال ـح ـكــومــة -ع ـبــر وزرائـ ـه ــا الـمـخـتـصـيــن-
من التجار أن ينفذوا وعــودهــم لها بأنهم
لــن يــرفـعــوا األسـعــار .ويـبــدو أن الحكومة
قــد صــدقــت وعــودهــم ،ولـكــن تـلــك الــوعــود
قــد ذهـبــت أدراج الــريــاح ،إن كــانــت هناك
وعــود بــاألســاس ،وأسـعــار الـســوق تكذب
كل الغطاسين لمن يريد التأكد.
وعلى سيرة الوعود التي تطلقها الحكومة
على الطالع والنازل ،والتي منها :مكافحة
ال ـف ـس ــاد وم ــاح ـق ــة ال ـف ــاس ــدي ــن ،وش ـك ـلــت
«الـلـجــان» وغيرها مــن مستلزمات العمل
الـتــي تتطلبها عملية القضاء على الفساد
والـفــاســديــن مــن وجـهــة نـظــرهــا ،ولـكــن كل
ذلــك الــزخــم اإلعــامــي قــد تبخر وتبخرت
معه الفكرة ،وكأن الفساد الكبير قد لبس
طاقية اإلخفاء ،بحيث لم يعد يُرى ،واآلن
تطالعنا وسائل التواصل االجتماعي بين
ال ـف ـي ـنــة واألخـ ـ ــرى ب ـخ ـبــر ت ـق ــول ف ـي ــه :إن
الحكومة قلبها معنا ،وتسعى بكل جهدها
إلى إسعادنا ،إن توفر شيء مما ينهب من
ثروتنا وقوت يومنا.
إن غـيــاب دور الــدولــة -والـمـفـتــرض أنــه
الضامن لتأمين حاجات الناس ومتطلباتهم
دس ـتــوري ـ ًا -يـجـعــل لـعـبــة ال ـســوق ،ومـنـهــا:
صعود سعر الصرف أو هبوطه ،مؤثرة
عـلــى مـسـتــوى األج ــور ومـعـيـشــة الـنــاس،
مــن حـيــث قيمتها الـحـقـيـقـيــة ،الـتــي لــم تعد
ت ـســاوي فــي الـمـتــوســط ،حـفـنــة قـلـيـلــة من
ال ـ ـ ــدوالرات ال ـت ــي ي ـت ـص ــارع ال ـك ـب ــار عـلــى
تجميعها واالس ـت ـحــواذ عـلـيـهــا ،ومــن هنا:
تـ ـك ــون م ـه ـم ــة ال ـ ــدف ـ ــاع عـ ــن األج ـ ـ ــور فــي
مواجهة النهب العالي لها بأشكال مختلفة،
هــي المهمة األول ــى ،وال ب ـدَّ مــن أن تأخذ
أش ـ ـكـ ــا ًال م ـخ ـت ـل ـف ـ ًة ،وفـ ــي م ـق ــدم ـت ـه ــا :حــق
الـطـبـقــة الـعــامـلــة فــي اإلض ــراب كـشـكــل من
أشـكــال الــدفــاع عــن أجــورهــا ،وهنا تتحمل
الحركة النقابية مسؤوليتها تجاه حقوق
الـطـبـقــة الـعــامـلــة فــي الــدفــاع عــن أجــورهــا،
ف ــي مــواج ـهــة ال ـح ـلــف غ ـيــر ال ـم ـقــدس بـيــن
الشركاء في تجويع وحرمان العمال من
حـقــوقـهــم ،وهــم مــن يـنـتـجــون تـلــك الـثــروة
المنهوبة ،الـتــي يـتـصــارع عليها الناهبون
الكبار ،والتي شكل من أشكالها :الصراع
على الدوالر صعود ًا أم هبوط ًا.

إن ما يجري في البالد من غالء كبير ،واستشراس لقوى النهب والفساد ينّبئ بمخاطر اجتماعية وسياسية قد ال يحمد عقباها ،وقضية تجميد
األجور للعاملين ازداد تأثيرها المباشر على حياة ماليين الناس الذين يعتمدون على رواتبهم بشكل أساس ،وكذلك اإلجراءات التي تتخذها
الحكومة وتطبيق تقليص دعم الدولة عن مختلف المواد األساسية والضرورية ،ومحاولة خصخصة قطاعات الدولة المختلفة ،بما فيها
القطاعات السيادية ،كاالتصاالت وغيرها ،وجعلها ملكاً لقوى النهب والفساد أو ممثليهم ،وستزيد من الفقر والبطالة والشقاء لكل
المواطنين السوريين ،باستثناء هذه القوى الناهبة المتواجدة في جهاز الدولة وخارجه.

ǧنبيل عكام

إن ال ـعــام ـل ـيــن ال ــذي ــن ت ـع ــد أج ــوره ــم
الـمــورد الــوحـيــد لعائالتهم ،يشكلون
الـ ـغـ ــالـ ـبـ ـيـ ــة الـ ـعـ ـظـ ـمـ ــى مـ ـ ــن شـ ــرائـ ــح
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،بـ ــاتـ ــوا ي ـع ـي ـش ــون ال ـي ــوم
ت ـح ــت خ ــط ال ـف ـق ــر ،وهـ ــم ف ــي خـطــر
ش ــدي ــد ،وس ـي ــاس ــات ال ـح ـكــومــة ال ـتــي
ن ـه ـب ــت م ـ ـ ــوارد ال ـ ــدول ـ ــة وال ت ـ ــزال،
تـحــاول الـيــوم أن تجعل منهم كبش
ف ــداء مــن أج ــل إرضـ ــاء ق ــوى الـنـهــب،
وأم ـ ـ ــراء الـ ـحـ ــرب ،ال ــذي ــن ي ـفــرضــون
شــروط ـهــم الـمـخـتـلـفــة وال ـم ـت ـعــددة؟!
ه ــذا ال ــواق ــع س ــوف يـجـلــب ال ـكــوارث
ع ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع ،وم ـ ــا زال ال ـط ــري ــق
الـسـلـيــم لـلـعــامـلـيــن إل ــى ال ـيــوم هــو أن
ت ـك ــون ن ـقــابــات ـهــم إلـ ــى ج ــان ـب ـه ــم ،فــي
م ـم ــارس ــة ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـض ـغــط عـلــى
الحكومة وعلى قوى الفساد الكبير،
وذل ــك عــن طــريــق ع ــدم ال ـت ـهــاون مع
هذه القوى التي نهبت المليارات من
ثــروة البالد وأرزاق العمال والعباد
بحجة الحصار والحرب على البالد.
لقد تبين اليوم لجميع العاملين بأجر:
أن هذه السياسات االقتصادية التي
س ــارت وفـقـهــا الـحـكــومــات المتعاقبة
قبل انفجار األزمــة ،ومــا زالــت تسير
عليها هذه الحكومات بعد انفجارها،

فقط من أجل المحافظة على مصالح
الـفـســاد والـنـهــب الـكـبـيــريــن ،والـقــوى
الــداعـمــة والــراعـيــة لـهــا ،أحــد األسـبــاب
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة لـ ـم ــا آل ـ ــت إلـ ـيـ ــه الـ ـبـ ــاد،
والـ ـكـ ـفـ ــاح مـ ــن أج ـ ــل إن ـ ـهـ ــاء ال ـف ـس ــاد
والنهب الكبيرين ،ويجب أن تسعى
إل ـي ــه ال ـن ـق ــاب ــات ال ـع ـمــال ـيــة وج ـمــاه ـيــر
العمال والنقابات المهنية األخرى من
معلمين وطالب وفالحين وحرفيين،
وجميع الراغبين بالخالص من هذا
الواقع المرير.
ل ـق ــد ان ـت ـه ــت م ــرح ـل ــة الـ ـسـ ـك ــوت عــن
هــذا الــوضــع الـســائــد ،واعـتـبــاره قــدر ًا
ال سـبـيــل ل ــرده لــدى الـعــامـلـيــن بــأجــر
وكـ ــافـ ــة الـ ـك ــادحـ ـي ــن .وه ـ ــم بــان ـت ـظــار
ن ـق ــاب ــات ـه ــم ل ـت ـح ــدد م ــوق ـف ـه ــا ال ـم ـع ـلــن
والصريح من المعتدين على حقوق
ال ـع ـمــال ومـصــالـحـهــم .إن ال ـعــديــد من
ال ـحــاالت ال ـتــي يـعـبــر الـعــامـلـيــن بــأجــر
ع ــن وض ـع ـهــم وم ـصــال ـح ـهــم وآالم ـه ــم،
مــازالــت بـعـيــدة عــن الـحــركــة النقابية،
وإذا بقيت كــذلــك ســوف تجعل هــذه
الـحــركــة مـعــزولــة عــن قــواعــدهــا الـتــي
من المفترض أن تكون تمثلهم.
وهـ ــذه ال ـعــزلــة ب ـيــن ال ـط ـب ـقــة الـعــامـلــة
وال ـ ـح ـ ــرك ـ ــة الـ ـنـ ـقـ ــابـ ـيـ ــة ه ـ ــي إح ـ ــدى
ركــائــز اسـتـمــرار سـيــاســات الـحـكــومــة
االقتصادية المعادية لكافة الكادحين،

حيث تعيش الطبقة العاملة واقع ًا كما
هو مرسوم من قبل هــذه الحكومة،
ب ـي ـن ـمــا ال ـن ـق ــاب ــات ت ـع ـم ــل ع ـل ــى غــض
ال ـط ــرف ع ــن ال ـس ـيــاســات الـحـكــومـيــة
تـجــاه كــافــة الـعــامـلـيــن بــأجــر ،وخــاصــة
ف ــي ال ـق ـض ـيــة ال ـك ـب ــرى ،وأم الـقـضــايــا
التي أوجدت النقابات في كل العالم،
وهـ ــي :األجـ ـ ــور ،وت ـح ـس ـيــن الــوضــع
المعيشي للعاملين بأجر بما يتناسب
مع متطلبات الحياة اليومية.
فئات عريضة من المجتمع والطبقة
ال ـعــام ـلــة ل ــم ي ـعــد لــدي ـهــا م ــا ت ـخ ـســره،
وهــي اآلن بين خيارين :إمــا الجوع،
أو ال ـ ـ ـجـ ـ ــوع ،وطـ ــري ـ ـقـ ــه م ـح ـف ــوف ــة
بالمخاطر ،نظر ًا لحجم الكارثة التي
تعيشها الطبقة العاملة من فقر وشح
لكافة مستلزمات الـحـيــاة الـضــروريــة
من خبز وغيرها ،إنها معركة طبقية
بــام ـت ـيــاز م ــن أج ــل م ـصــالــح وح ـقــوق
فـعـلـيــة لـلـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة االق ـت ـصــاديــة
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ل ـت ـل ـب ـي ــة ح ــاج ــات ـه ــا
األس ــاس ـي ــة .وهـ ــذا س ـي ـســاهــم بـشـكــل
أو ب ــآخ ــر ف ــي ح ــل األزم ـ ــة الــوطـنـيــة
الـعـمـيـقــة ،وأن يـقــرر الـشـعــب مصيره
بنفسه وسـيــادة التامة على خياراته
االق ـت ـصــاديــة والـسـيــاسـيــة ،مــن خــال
الحل السياسي بتطبيق قرار مجلس
األمن .2254

إنها معركة طبقية
بامتياز من أجل مصالح
وحقوق فعلية للطبقة
العاملة االقتصادية
واالجتماعية لتلبية
حاجاتها األساسية
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تعاني الشركة العامة لصناعة المنظفات الكيميائية
(سار) من مجموعة من الصعوبات والمعيقات ،التي
تحول دون إمكانية استعادة نشاطها واستكمال قيامها
بمهامها ،بعضها قديم وبعضها اآلخر مستجد ،برغم
تكاتف الجهود من أجل إعادة إقالع عملها بما تيسر من
إمكانات محدودة متوفرة ،حيث استطاعت إعادة عجلة
اإلنتاج للكثير من األصناف الخاصة بها ،بل وإضافة
أصناف جديدة أيضاً ،برغم كل تداعيات سنوات الحرب
واألزمة.
ǧمراسل قاسيون

فــالـشــركــة اسـتـطــاعــت اس ـت ـعــادة جــزء
م ــن نـشــاطـهــا االق ـت ـص ــادي اإلن ـتــاجــي
م ــن خ ــال م ـك ــان م ـح ــدود الـمـســاحــة
تم استئجاره من شركة الزجاج في
دمـشــق مطلع عــام  ،2015وذلــك بعد
أن تــوقــف عـمـلـهــا فــي عــام  2013في
مقرها الكائن في منطقة عدرا ،والذي
تعرَّض للكثير من التخريب والضّرر
والدّمار على إثر دخول المجموعات
المسلحة على المنطقة.
صعوبات قديمة ُت ِّوجت بالدمار
الشركة التي تأسست فــي سبعينات
ال ـ ـق ـ ــرن ال ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ،اسـ ـتـ ـطـ ــاعـ ــت أن
ت ـث ـب ــت وجـ ــودهـ ــا كـ ــإحـ ــدى ش ــرك ــات
ال ـص ـن ــاع ــات ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة ف ــي ال ـق ـطــر،
م ــن خ ــال األصـ ـن ــاف ال ـع ــدي ــدة الـتــي
تـنـتـجـهــا ،ذات ال ـمــواص ـفــة وال ـج ــودة
العالية ،حيث أثبتت أنواع المنظفات
وغـيــرهــا مــن األص ـنــاف الـتــي تنتجها
ال ـ ـشـ ــركـ ــة ح ـ ـضـ ــورهـ ــا ف ـ ــي الـ ـسـ ــوق
ال ـم ـح ـل ـيــة ول ـ ــدى ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن ،بــل
وفـ ــي أسـ ـ ــواق ال ـت ـص ــدي ــر ال ـخــارج ـيــة
أيض ًا ،وقد استمرت بالعمل واإلنتاج
ط ـي ـل ــة ال ـع ـق ــود ال ـم ــاض ـي ــة ب ــرغ ــم كــل
الصعوبات التي واجهتها ،كما غيرها
مــن شــركــات القطاع الـعــام الصناعي،
وق ــد ت ــرك ــزت صـعــوبــاتـهــا طـيـلــة هــذه

الـ ـعـ ـق ــود ب ــال ـم ـن ــاف ـس ــة مـ ــع م ـن ـت ـجــات
شركات القطاع الخاص الشبيهة في
األس ــواق ،ومــع الـمـسـتــورد مـنـهــا ،أو
المهرب ،أو المنتج بورشات صغيرة
دون تــراخـيــص ،ارتـبــاطـ ًا مــع ضعف
حلقات التسويق ،باإلضافة إلــى قِدم
آالتـ ـه ــا وع ـ ــدم ت ـج ــدي ــده ــا ،وظـ ــروف
وش ـ ــروط ال ـع ـمــل ال ـس ـي ـئــة ،وخــاصــة
ب ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــال ـع ــام ـل ـي ــن ووض ـع ـه ــم
الـ ـصـ ـح ــي م ـ ــن خـ ـ ــال ت ـع ــام ـل ـه ــم مــع
الـمــواد الكيماوية ونتائجها وآثــارهــا،
وط ـب ـع ـ ًا ل ــم ي ـكــن ذل ــك خـ ــارج ح ــدود
الـسـيــاســات الـلـيـبــرالـيــة الـمـعـمــول بـهــا،
وال ـ ـتـ ــي أضـ ـ ــرت بـ ــاإلنـ ـتـ ــاج ال ـم ـح ـلــي
ع ـم ــوم ـ ًا ،وفـ ــي ال ـص ـنــاعــة خ ـصــوص ـ ًا،
وفــي الـقـطــاع ال ـعــام الـصـنــاعــي بشكل
أكثر تـحــديــد ًا ،لتأتي سـنــوات الحرب
واألزمة مع تداعياتها ومفاعيلها على
مستوى الدمار وتهتك البنى التحتية

م ـس ـت ـك ـم ـلــة الـ ـضـ ــرر وال ـ ـخ ـ ــراب عـلــى
الشركة وإنتاجها.
المطلوب
بعض اإلجراءات اإلسعافية
الصعوبات والمعيقات التي تعترض
عمل الشركة ليست عصية عن الحل،
ومع ذلك لم تثمر مطالبات العاملين
واإلدارة بالنتائج العملية المرجوة
بشأنها ،حيث سبق وأن عرضت هذ
المطالب عبر الطرق اإلداريــة ،وعبر
ال ـمــؤت ـمــرات الـنـقــابـيــة ،وعـبــر وســائــل
اإلعـ ـ ــام أيـ ـضـ ـ ًا ،وج ــوه ــر ال ـم ـطــالــب
يـ ـتـ ــركـ ــز عـ ـلـ ــى تـ ــذلـ ـيـ ــل الـ ـصـ ـع ــوب ــات
ب ـش ــأن عـ ــودة ال ـن ـشــاط االق ـت ـصــادي
اإلنـتــاجــي لمعمل الـشــركــة ومنشآتها
الـكــائـنــة فــي مـنـطـقــة ع ــدرا ،وذل ــك من
خــال إعــادة تأهيلها بكافة أقسامها،
ولــو بــالـتــدريــج وعـبــر مــراحــل ،ولـعــل

الـشــرط األس ــاس لتحقيق ذل ــك ،هو
تــوف ـيــر ورص ــد االع ـت ـم ــادات الــازمــة
لكل مرحلة من مراحل إعادة التأهيل
ووضعها بالتنفيذ والمتابعة ،علم ًا أنه
سـبــق وأن تــم تـقــديــر حـجــم األض ــرار
التي أتــت على الموجودات واآلالت
واألبنية والبنية التحتية.
ويـمـكــن تـلـخـيــص الـمـطـلــوب إسـعــافـيـ ًا
بما يلي:
إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية
للشركة في مقرها األساس في عدرا
(ش ـب ـك ــات ك ـه ــرب ــاء -مـ ـي ــاه -ص ــرف
صحي -اتصاالت).
ت ــرحـ ـي ــل األنـ ـ ـق ـ ــاض وردم ال ـح ـف ــر
واألنـ ـف ــاق وإع ـ ــادة تــأه ـيــل ال ـطــرقــات
المؤدية للشركة.
إعـ ـ ـ ــادة ت ــأهـ ـي ــل ال ـ ـس ـ ــور الـ ـخ ــارج ــي
لـ ـلـ ـشـ ــركـ ــة ،واألب ـ ـن ـ ـي ـ ــة والـ ـمـ ـنـ ـش ــآت
والمكاتب الداخلية.

إع ــادة تــأهـيــل أق ـســام اإلن ـتــاج تـبــاعـ ًا،
وتــأمـيــن الـتـجـهـيــزات الــازمــة الكفيلة
بإعادة عجلة اإلنتاج.
رفــد الـشــركــة بــالـعــامـلـيــن واإلداري ـيــن،
مع التركيز طبع ًا على االختصاصات
الفنية المطلوبة.
إي ـ ــاء ال ـت ـس ــوي ــق األه ـم ـي ــة ال ــازم ــة،
والـ ـتـ ــركـ ـيـ ــز عـ ـل ــى دور م ــؤس ـس ــات
ال ـتــدخــل اإلي ـجــابــي وج ـه ــات الـقـطــاع
العام بهذا الشأن.
إي ـ ـ ــاء جـ ــانـ ــب الـ ـصـ ـح ــة والـ ـس ــام ــة
ال ـم ـه ـن ـي ــة األهـ ـمـ ـي ــة الـ ـك ــافـ ـي ــة ،سـ ــواء
نــاحـيــة االح ـت ـيــاطــات الـفـنـيــة الــواجــب
تــوفــرهــا فــي أقـســام اإلن ـتــاج ،أو على
مستوى حقوق العاملين ،اعتبار ًا من
مستلزمات الــوقــايــة الـخــاصــة ،مــرور ًا
بالتعويضات الـعــادلــة ،ولـيــس انتها ًء
بالوجبة الوقائية والمتابعة الصحية
الدورية.

الطبقة العاملة

إنجلترا -إضراب رولز رويس
بدأ عمال مصنع شركة رولز رويس لتصنيع محركات
الـطــائــرات فــي شـمــال إنـجـلـتــرا ،يــوم  6تـشــريــن الـثــانــي،
إضــراب ـ ًا لـمــدة  3أســابـيــع احـتـجــاجـ ًا عـلــى نـقــل جــزء من
نشاطه إلى سنغافورة.
وم ــن الـمـقــرر أن يـسـتـمــر اإلضـ ــراب حـتــى  27تـشــريــن
الثاني في موقع بارنولدسويك في مقاطعة النكشاير،
حيث يتم إنتاج شفرات المحرك.
وأوض ـح ــت ال ـن ـقــابــة ف ــي ب ـيــان ي ــوم  5ت ـشــريــن الـثــانــي
أنــه سيتم تنظيم اإلض ــراب مــع االمـتـثــال الـتــام للتباعد
الجسدي في خضم وباء كوفيد.19 -
وأشـ ــارت الـنـقــابــة إل ــى أن ـهــا مـنـحــت الـمـجـمــوعــة الــوقــت
إلي ـج ــاد حـ ــل ،م ـث ــل :إل ـغ ــاء ال ـم ـش ــروع ،أو االح ـت ـفــاظ
بالوظائف ،لكن في ظل عــدم وجــود الـتــزامــات ،قررت
الـنـقــابــة تنفيذ هــذا اإلج ــراء الــذي وافــق عليه  %94من
األعضاء.

نيجيريا -إضراب متواصل
ت ــواص ــل ن ـق ــاب ــات ال ـع ـم ــال ف ــي ن ـي ـج ـيــريــا ،اإلض ـ ــراب
ع ــن ال ـع ـمــل ،بـسـبــب ع ــدم ق ــدرة االت ـح ــاد والـحـكــومــة
الفيدرالية على التوصل التفاق بشأن مسألة األجور
المتأخرة ،باإلضافة إلى خفض تلك التي تمّ دفعها.
ج ــاء ه ــذا اإلعـ ــان ع ـلــى ل ـســان رئ ـيــس راب ـط ــة كـبــار
ـوظـ ـف ــي ال ـن ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز ال ـط ـب ـي ـع ــي فـ ــي ن ـي ـج ـيــريــا
مـ ّ
(ب ـي ـن ـج ــاس ــان) ،فـ ــي م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع م ـح ـطــة ت ـل ـفــزيــون
نيجيرية.
واألس ـبــوع الـمــاضــي ،هــدد كــل مــن اتـحــاد بينجاسان
واالت ـح ــاد الــوط ـنــي ل ـع ـمــال ال ـن ـفــط وال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي
(نيوبينج) بإغالق منشآت النفط والغاز على الصعيد
الــوطـنــي ،بسبب نـظــام مـعـلــومــات روات ــب الموظفين
المتكامل (نظام دفع األجور) ،أو ما يُعرف اختصار ًا
بـ آي بي بي آي إس ،وبالفعل دخلوا بإضراب يوم
 6تشرين الثاني.

فرنسا -إضراب المعلمين
شـهــد قـطــاع التعليم فــي فــرنـســا ،يــوم  10تشرين
الثاني ،إضــرابـ ًا عــن العمل ،احتجاج ًا على ضعف
اإلم ـك ــانــات ال ـتــي تــوفــرهــا الـحـكــومــة لـلــوقــايــة من
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ف ــي ال ـ ـمـ ــدارس .وبــاس ـت ـث ـنــاء
الجامعات ،التي أغلقت أبوابها لتستكمل نشاطها
الـتــدريـســي عــن ب ـعــد ،تـسـتـمــر مــؤسـســات التعليم
الفرنسية في نشاطها المعتاد ،مع حضور يومي
للطالب إلى الصفوف ،في وقت دخلت فيه البالد
عاشر أيــام العزل الصحي ،الـهــادف إلــى الحد من
انتشار وباء كورونا.
ويأتي يــوم اإلضــراب الصحي هــذا ،بمبادرة من
خمس نقابات للمعلمين ،من بينها :الكونفدرالية
العامة للشغل ،ونقابة القوى العاملة ،التي دعت
إلـ ــى االح ـت ـج ــاج ض ــد ك ــل م ـك ــان ال ت ـج ـت ـمــع فـيــه
الظروف المناسبة لعمل األساتذة.

السويد -القطاع السياحي
هــددت نقابة عمال الفنادق والمطاعم ( )HRFبتنفيذ
إضــراب يــوم  6تشرين الثاني اعـتـبــار ًا مــن  17تشرين
الثاني ،وفق ما نقلت وسائل اإلعالم السويدي.
وقــالــت الـنـقــابــة :إن اتـحــاد شــركــات الـمـطــاعــم والـفـنــادق
( )Visitaال يـسـتـجـيــب لـمـطــالـبـهــا الـمـتـعـلـقــة ب ــزي ــادة
أجور العمال ،مهددة بإضرابات في ستة أماكن وست
شركات.
وكتبت النقابة في بيان صحفي اليوم :رفضت شركة
 Visitaزي ــادة األج ــور فــي االت ـفــاقــات الـجـمــاعـيــة .كما
رفضت الحلول التي تخلق وظائف أكثر أمان ًا ونظام ًا
في القطاع.
والـجــديــر ذك ــره ،أن خـمـســة آالف مــوظــف فــي متاجر
الـســويــد كــانــوا قــد ق ــرروا اإلضـ ــراب مـطــالـبـيــن بــزيــادة
على الرواتب  %5.4في البلديات ومبلغ مقطوع 5500
كرون للموظفين.
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(العمل حق لكل مواطن وواجب عليه ،وتعمل الدولة على
توفيره لجميع المواطنين) المادة األربعون من الدستور
السوري.
(حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام
القضاء مصون بالقانون ،يحظر النص في القوانين على
تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء) المادة
الحادية والخمسون.
ǧأديب خالد

كــل ه ــذه الـحـقــوق الـمـمـنــوحــة لـلـمــواطــن
والـ ـعـ ــامـ ــل ح ـس ــب نـ ـص ــوص ال ــدس ـت ــور
السوري لعام  2012أتت ملغية للمواد
 65/ 64من قانون العمل رقم  17المتعلقة
بالتسريح التعسفي ،ولـلـمــادة  137من
قــانــون العاملين األســاســي بــالــدولــة رقم
 50والتي أعطت الحق لرئيس مجلس
ال ــوزراء بتسريح أي عــامــل أو موظف
في الدولة دون بيان األسباب الموجبة
لـ ــذلـ ــك ،ودون سـ ـم ــاع دفـ ـ ــاع ال ـع ــام ــل،
وتحصن مثل هــذه ال ـقــرارات مــن رقابة
الـقـضــاء ال ــذي ال يـمـلــك صــاحـيــة الـنـظــر
فـيـهــا أو حـتــى تـعــديـلـهــا ،وه ــو مــا يـحــرم
ال ـع ــام ــل م ــن أهـ ــم ح ـق ــوق ــه ال ــدس ـت ــوري ــة
وهو :التقاضي ،وبناء على هذه المواد
فــي قــوانـيــن الـعـمــل ،تــم تسريح عشرات
اآلالف مــن الـعـمــال فــي الـقـطــاعـيــن الـعــام
والخاص ألسباب غير معروفة.
التسريح في القانون رقم 50
بـحـســب نــص ال ـمــادة  137فــإن ق ــرارات
رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء ت ـص ــدر ب ـنــاء

ع ـل ــى اقـ ـتـ ــراح ل ـج ـنــة ت ـش ـكــل م ــن وزي ــر
الـ ـع ــدل ووزيـ ـ ــر الـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
والـ ـعـ ـم ــل ورئـ ـيـ ــس الـ ـجـ ـه ــاز ال ـم ــرك ــزي
لـلــرقــابــة ال ـمــال ـيــة ،دون اع ـت ـبــار لــاتـحــاد
العام لنقابات العمال بوصفه جهة تمثل
العمال ،وهذا بحد ذاته يعطي طابع ًا غير
مشروع لهذه اللجنة وعملها.
وقد نصت المادة  137من القانون على
عدم جــواز استخدام العامل المصروف
مــن الـخــدمــة بـنــاء عـلــى هــذه ال ـمــادةّ ،إل
بـ ـقـ ــرار مـ ــن رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء،
حيث نصبت تلك المادة رئيس مجلس
الــوزراء خصم ًا وحكم ًا في وقت واحد،
والـقـصــد مــن ذلــك هــو :إغــاق الـبــاب في
وجه إعادة المصروفين من الخدمة إلى
العمل نهائي ًا تحت أي بند ،فليس هناك
م ــن ج ـهــة رقــاب ـيــة ع ـلــى رئ ـيــس مـجـلــس
الـ ـ ـ ــوزراء وع ـل ــى ق ـ ــرارات ـ ــه ،ولـ ــو كــانــت
ه ــذه الـ ـم ــادة ت ـع ـيــد ال ـعــامــل ال ـم ـصــروف
مــن الـخــدمــة إل ــى عـمـلــه ،فـمــن سـيـعــوض
العامل عن الفترة التي بقي فيها عاط ًال
عن العمل؟ أال يجب أن يتحمل رئيس
م ـج ـلــس ال ـ ـ ــوزراء م ـســؤول ـيــة ق ــرارات ــه،
وت ـ ـج ـ ــري م ـخ ــاص ـم ـت ــه أمـ ـ ـ ــام الـ ـقـ ـض ــاء
لتعويض هؤالء العمال.
أين صالحية القضاء؟
أغ ـل ــب ح ـ ــاالت ال ـت ـس ــري ــح ال ـت ــي ت ـجــري
ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام ي ـت ــم ع ـ ــادة تــذيّ ـل ـهــا
ألسـبــاب تتعلق بــالـفـســاد ،ولـكــن لــو كان
هــذا التبرير صحيح ًا ،لـكــان مــن األجــدر
عـلــى الـحـكــومــة أن تـحـيــل الـمــوظــف إلــى
ال ـق ـض ــاء ،ال ـم ـن ــوط ب ــه وح ـ ــده مـحــاكـمــة
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العامل الفاسد ،فارتكاب العامل لجرم ما
ال يعطي الحكومة صالحية التعدي على
صالحيات السلطة القضائية ،وال يحرم
العامل من حقه الدستوري في محاكمة
عــادلــة ،توفر له فيها الضمانات الالزمة
لـلــدفــاع عــن نـفـســه ،وكــذلــك حـقــه بالطعن
بقرارات الحكومة أمام القضاء.
وقـ ــد اش ـت ـكــى عـ ــدد م ــن ال ـع ـم ــال الــذيــن
ســرحــوا بـنــاء عـلــى هــذه ال ـمــادة :أنــه تم
ت ـســري ـح ـهــم ك ـيــدي ـ ًا ب ـس ـبــب خ ــاف ــات مــع
اإلدارة التابعين لـهــا ،رغــم صــدور قــرار
م ــن ال ـم ـح ـك ـمــة اإلداريـ ـ ــة بــإعــادت ـهــم إلــى
الـعـمــلّ ،إل أن رئـيــس الـحـكــومــة السابق
أصــدر قــرار ًا بفصلهم بعد ذلــك ،وهــو ما
يعني تجاوز الحكومة للقضاء وقراراته
وعدم احترامها.
التسريح في القطاع الخاص
وال نـنـســى ال ـمــواد  65/ 64مــن قــانــون
العمل رقــم  17والـتــي تجيز لــرب العمل
ت ـس ــري ــح ع ـم ــال ــه وب ـش ـك ــل ت ـع ـس ـفــي مــن
العمل ،ورغم إعطاء العامل حق مراجعة
القضاءّ ،إل أن القانون سحب هذا الحق
م ــن ج ـهــة ث ــان ـي ــة ،ح ـيــث ن ــص ع ـلــى أنــه
بمقدور رب العمل رفــض تطبيق قــرار
المحكمة وتسريح الـعــامــل ،فسلطة رب
العمل فــوق سلطة القضاء أيـضـ ًا؟ وهو
ما أدى إلى تسريح عشرات اآلالف من
العمال خالل هذه األزمــة ،وهو ما فاقم
مـشـكـلــة الـبـطــالــة أك ـثــر وزاد مــن مـعــانــاة
العمال!
ويكاد يكون التسريح التعسفي بمثابة
ال ـس ـيــف ال ـم ـس ـلــط ع ـلــى رقـ ــاب ال ـع ـمــال،

ي ـش ـهــره رب ال ـع ـمــل ف ــي وج ـه ـهــم كـلـمــا
طــالـبــوا بحقوقهم الـمـشــروعــة ،ولــم يــؤدِ
قانون العمل رقم  17إلى ظهور عالقات
ع ـمــل سـلـيـمــة ك ـمــا ادعـ ــى واضـ ـع ــوه ،بــل
أدى إلـ ــى ظ ـه ــور ع ــاق ــات ف ــي مـنـتـهــى
االسـ ـتـ ـغ ــال ،ي ـس ـت ـغــل ف ـي ـهــا رب ال ـع ـمــل
ال ـعــامــل إل ــى أق ـص ــى الـ ـح ــدود ،دون أن
يكون لألخير حتى حق االعتراض.
فــي الـظــروف االقـتـصــاديــة الصعبة التي
تمر على الشعب السوري ،يفترض من
الحكومة أن تقف مع العمال وتنصفهم،
ف ـه ــذا ي ــوف ــر ع ـل ـي ـهــا أب ـي ــات ال ـغ ــزل ال ـتــي
يطربون بها آذان العمال في كل مناسبة
وأن تــؤمــن لهم فــرص عمل وتــرفــع من
مستوى معيشتهم ،ال أن تقوم بطردهم
من عملهم وتحاربهم بلقمة عيشهم ،فهذا
ال يخدم اإلنتاج أو ًال ،ألن العامل الذي
ال يشعر بــاسـتـقــرار فــي عمله لــن يكون
عام ًال منتج ًا ،فهو مهدد بالطرد في أية
لـحـظــة ،وال ـب ـطــالــة فــي ان ـت ـظــاره ،وفــوق
ذلك محروم من مراجعة القضاء أيض ًا،
أي( :كما يقول المثل :فوق الموت عصة
قـبــر ك ـم ــان) .وه ـنــاك أمـثـلــة واق ـع ـيــة عن
عمليات تسريح جماعية ،تمت في أحد
المعامل تحت دعاوى ملفقة من صاحب
العمل ،هدفها التخلص من العمال ،حيث
استند رب العمل في قرار التسريح على
قــانــون الـعـمــل رق ــم  17فــي م ــوادة الـتــي
تجيز لــه عملية الـتـســريــح للعمال الــذيــن
انضموا إلى جيش العاطلين عن العمل،
ليبدأوا رحلتهم الشاقة بحث ًا عن فرصة
عمل جديدة ،قد ال تسعفهم الظروف في
الحصول عليها.
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هل تستعد الواليات المتحدة لمغادرة تركيا؟

في السنوات األخيرة ،تدهورت العالقات بين الواليات المتحدة األمريكية وتركيا
ألسباب عدة ،وكانت أهم محطات هذا التدهور حاضرة في محاولة
بشكل كبير
ٍ
االنقالب الفاشلة في تركيا في عام  2016التي هدفت لإلطاحة بالرئيس التركي ،رجب
طيب أردوغان ،قبل أن تتالى االتهامات التركية للواليات المتحدة ،بشكل موارب
أحياناً وصريح أحياناً أخرى ،بتدبير محاولة االنقالب.
ǧإعداد :سعد خطار

ب ـعــد ذلـ ــك ،بـ ــدأت ت ـت ـس ــارع م ــؤش ــرات الـتـغـيــر
ف ــي ال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ،ومـنـهــا
شــراء أنـقــرة أنظمة صــواريــخ روسـيــة مضادة
ل ـل ـط ــائ ــرات م ــن ط ـ ــراز «إس  »400وإعـ ــان
تركيا المتكرر عن خططٍ لنشر هذه الدفاعات.
وباإلضافة إلى ذلك ،حكم القضاء التركي على
ال ـعــديــد مــن مــوظـفــي الـقـنـصـلـيــة األمــريـكـيــة في
اسـطـنـبــول بــالـسـجــن هــذا ال ـعــام :فــي حــزيــران،
أدين ميتين توبوز بتهمة «مساعدة وتحريض
جماعة إرهــابـيــة» ،وحـكــم عليه بالسجن ألكثر
من ثماني سنوات .وفي تشرين األولُ ،أدين
نـظـمــي كــانـتــورك ،وهــو دبـلــومــاســي يـعـمــل في
قـ ـط ــاع األم ـ ـ ــن ،ب ـت ـه ـمــة م ـس ــاع ــدة وت ـح ــري ــض
«منظمة فتح اهلل غــولــن» (ويـشــار إليها أيض ًا
باسم منظمة فيتو) وحُكم عليه بالسجن لمدة
خمس سنوات.
النظر في إبعاد تركيا
ت ـســارع اح ـتــدام هــذه الـتـنــاقـضــات والـصــراعــات
ب ـيــن ال ـب ـلــديــن وان ـت ـش ــر إلـ ــى م ـنــاطــق إش ـكــال ـيــة
أخ ـ ــرى ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك س ــوري ــة وشـ ــرق الـبـحــر
األبيض المتوسط .وفــي نهاية تشرين األول،
تـحــدثــت الـمـمـثـلــة الــرسـمـيــة لـ ــوزارة الـخــارجـيــة
األم ــري ـك ـي ــة م ــورغ ــان أورتـ ــاغـ ــوس ع ــن تـغـيـيــر
موقف واشنطن تجاه تركيا ،مؤكدة« :نرفض
بشدة تشغيل منظومة إس  400ألن ذلك ينتهك
ال ـتــزامــات تــركـيــا بــاعـتـبــارهــا حـلـيـفـ ًا فــي الـنــاتــو،
وشريك ًا إستراتيجي ًا للواليات المتحدة».

ب ـع ــد ذل ـ ــك ،ت ــم اس ـت ـب ـع ــاد ت ــرك ـي ــا م ــن بــرنــامــج
ب ـنــاء وشـ ــراء م ـقــاتــات «إف  »35مــن الـجـيــل
الخامس ،وأبلغت وزارة الخارجية األمريكية
الكونغرس بخطط بيع ما يصل إلى  50مقاتلة
إل ــى اإلمـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة ،وه ــي ذاتـهــا
التي كــان من المقرر توريدها إلــى تركيا .إلى
جانب ذلك ،قدمت مجموعة من أعضاء مجلس
الشيوخ األمريكي من الحزب الديمقراطي في
 22تـشــريــن األول الـمــاضــي مـشــاريــع ق ــرارات
حثت إدارة الرئيس دونالد ترامب على النظر
ف ــي جـ ــدوى اس ـت ـم ــرار ال ـم ـســاعــدة الـعـسـكــريــة
لتركيا ،في حين أن الكونغرس األمريكي بدأ
فع ًال النظر فــي احتمال إبـعــاد تركيا مــن حلف
شمال األطلسي.
فــي ظــل هــذه الـظــروف ،أصـبــح أحــد مواضيع
ال ـص ــراع ب ـيــن واش ـن ـطــن وأن ـق ــرة ف ــي اآلون ــة
األخ ـي ــرة مـصـيــر مـحـطــة ال ـمــراق ـبــة ال ــراداري ــة
األمريكية في بلدة كورسيك التركية ،وكذلك
ال ـم ـع ــدات ال ـع ـس ـكــريــة األم ــري ـك ـي ــة ف ــي قــاعــدة
إن ـجــرل ـيــك ،ال ـتــي كــانــت تُ ـعــد ل ـع ـقــود جـ ــزء ًا ال
ي ـت ـج ــزأ م ــن ال ـح ـض ــور ال ـع ـس ـك ــري ل ـل ــوالي ــات
الـمـتـحــدة والـنــاتــو فــي جـنــوب تــركـيــا( .تـجــدر
اإلشـ ــارة إل ــى أن قــاعــدة إنـجــرلـيــك الـعـسـكــريــة
ال ــواق ـع ــة ف ــي ش ــرق تــرك ـيــا بـنـيــت ف ــي األص ــل
ب ـهــدف تـلـبـيــة احـتـيــاجــات الـجـيــش األمــريـكــي،
ويمكن لها أن تحتوي ،وفق ًا للتقديرات ،على
ح ــوال ــي  50رأس ـ ـ ًا ن ــووي ـ ًا ،و 5آالف جـنــدي
أم ــري ـك ــي ،وك ــان ــت واش ـن ـط ــن ق ــد اس ـت ـخــدمــت
إنجرليك ســابـقـ ًا إلطــاق الـحـمــات العسكرية
في الخليج والعراق وسورية).

استبعاد تركيا من
برنامج بناء وشراء
مقاتالت «إف »35
من الجيل الخامس
وأبلغت وزارة
الخارجية األمريكية
الكونغرس بخطط
بيع ما يصل إلى 50
مقاتلة إلى اإلمارات
العربية المتحدة

العقوبات هي الخيار األكثر احتما ًال
يـتـفــق ال ـخ ـبــراء الـعـسـكــريــون عـلــى أن خـســارة
ه ــذه ال ـقــواعــد الـعـسـكــريــة تـمـ ّثــل ضــربــة قــاسـيــة
للقدرات العسكرية األمريكية في المنطقة ،فإذا
فقدت الــواليــات المتحدة والناتو الـقــدرة على
الوصول إلــى قاعدة إنجرليك يكونان قد فقدا
موطئ قدمهما الرئيسي في الشرق األوسط،
ذلك ألن إنجرليك هي فعلي ًا مطار ضخم مجهز
بكامل البنية التحتية الالزمة لخدمة أية طائرة،
بما في ذلك القاذفات اإلستراتيجية والقاذفات
بـ ـعـ ـي ــدة ال ـ ـم ـ ــدى وال ـ ـم ـ ـقـ ــاتـ ــات وال ـ ـطـ ــائـ ــرات
ال ـه ـجــوم ـيــة ،ك ـمــا أن ـهــا ت ـخــزن أك ـثــر م ــن اثـنـتــي
ع ـشــرة قـنـبـلــة أمــري ـك ـيــة م ــن طـ ــراز «ب ــي .»61
وكــانــت تركيا قــد هــددت فــي مناسبات عديدة
بــأنـهــا ستغلق «إنـجــرلـيــك» فــي وجــه الــواليــات
الـمـتـحــدة ،إذا فــرضــت واشـنـطــن عـقــوبــات على
شــراء صــواريــخ «إس  »400أو استمرت في
التهديد بوقف التعاون بشأن الجيل الخامس
من برنامج مقاتالت «إف .»35
فــي الـمـقــابــل ،أعـلــن ك ــارك كــوبــر مـســاعــد وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي لـ ـلـ ـش ــؤون ال ـس ـيــاس ـيــة
والعسكرية إمكانية مغادرة الواليات المتحدة
قاعدة إنجرليك ،والبحث العاجل عن بدائل لها
خ ــال مــؤتـمـ ٍر صـحــافــي فــي الـثــانــي مــن الـشـهــر
الـ ـجـ ــاري ،وأن ـ ــه ل ـه ــذا ال ـغ ــرض قـ ــام ف ــي نـهــايــة
تشرين األول الماضي بزيارة قبرص وبلغاريا،
كما اجتمع في أثينا مع وزير خارجية اليونان
نـيـكــوس دي ـنــديــاس .وكــانــت إح ــدى الـمـحـطــات
ال ـتــي ق ــام بـهــا كــوبــر خ ــال زي ــارت ــه هــي قــاعــدة
سـ ــودا ال ـب ـحــريــة ال ـيــونــان ـيــة ،ال ـت ــي تـعـتـبــر أحــد
المواقع الرئيسة للتعاون الدفاعي بين الواليات
المتحدة واليونان .وكان هذا هو المكان الذي
تــم فيه التوقيع على اتفاقية الـتـعــاون الدفاعي
المتبادل طويلة األمد بين أثينا وواشنطن.
وفيما يتعلق بالعالقات مع تركيا ،قــال كوبر:
إن «العقوبات هــي الخيار األكـثــر احتما ًال في
الوقت الحالي» ،وإن «صبر الواليات المتحدة
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بدأ ينفد من أنقرة» .وعلى حد تعبيره« ،إس
 400ال ت ـت ـعــارض ف ـقــط م ــع م ـن ـصــات ال ـق ـتــال
األمريكية ،بل ال تتفق أيض ًا مع عضوية تركيا
فــي حلف شمال األطـلـســي» ،غير أن المفارقة
الـمـضـحـكــة كــانــت أن كــوبــر لــم يـقــل شـيـئـ ًا عن
«مـ ــدى ت ــواف ــق» مـنـظــومــة «إس  »300الـتــي
اشترتها اليونان ،وهــي أيض ًا عضو في حلف
شمال األطلسي ،من روسيا.
اليونان «بدي ًال»...
عـلــى ه ــذا األسـ ــاس ،ب ــدأت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
تــدرس جــديـ ًا إمكانية مـغــادرة قــاعــدة إنجرليك،
ونـقــل الـقــوات والـمـعــدات األمــريـكـيــة المتمركزة
هـنــاك إلــى إحــدى الـجــزر اليونانية .وفــي أيلول
الماضي ،قال السيناتور رون جونسون ،رئيس
اللجنة الفرعية للعالقات الخارجية في مجلس
ال ـش ـي ــوخ األم ــري ـك ــي ،ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع صـحـيـفــة
واش ـن ـطــن إك ــزام ـي ـن ــر« :ال ن ـع ــرف م ــا سـيـحــدث
إلنـ ـجـ ــرلـ ـيـ ــك ...فـ ــي الـ ــواقـ ــع ي ـج ــب أن نـخـطــط
ل ــأس ــوأ ...إن ـنــا نـعـتـبــر ال ـي ــون ــان بــالـفـعــل خ ـيــار ًا
بدي ًال» ،مشير ًا إلى أن الواليات المتحدة تقوم
ببناء وجودها العسكري في منطقة كريت.
ب ــال ـت ــوازي م ــع ذلـ ــك بـ ــدأ ك ــوب ــر ف ــي م ـمــارســة
ض ـغــوط مـكـثـفــة غ ـيــر م ـجــديــة ع ـلــى جـمـهــوريــة
ق ـب ــرص ،م ـب ــدي ـ ًا اس ـت ـي ــاء ال ـب ـيــت األب ـي ــض مــن
أن ق ـبــرص ال تـتـخــذ أي ــة تــداب ـيــر عـمـلـيــة لمنع
السفن الحربية الــروسـيــة مــن دخــول الموانئ
ال ـق ـبــرص ـيــة .وف ــي وق ــت س ــاب ــق ،أعـ ــرب وزي ــر
الـخــارجـيــة األمــريـكــي مــايــك بــومـبـيــو أي ـض ـ ًا عن
«م ـ ـخـ ــاوف ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض» بـ ـش ــأن دخـ ــول
ال ـس ـف ــن ال ــروسـ ـي ــة إلـ ــى الـ ـم ــوان ــئ ال ـق ـبــرص ـيــة
قـبــل إكـمــال طريقها إلــى ســوريــة .فــي المقابل،
قـ ــال وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـق ـب ــرص ـي ــة ،ن ـي ـكــوس
ك ــريـ ـسـ ـت ــودولـ ـي ــدس ،ب ـع ــد اس ـت ـق ـب ــال ــه وزيـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ــي س ـيــرغــي الفـ ـ ــروف :إن
السلطات القبرصية ستواصل السماح للسفن
الحربية الروسية بدخول موانئها.
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جيفري يريد لـ«مهمة المستنقع» أن تستمر...

بعد أقل من أسبوع على إعالن تقاعده ،أدلى جيمس جيفري ،المبعوث األمريكي الخاص
النخراط في سورية ومبعوث واشنطن لدى التحالف الدولي لهزيمة داعش ،بجملة
تصريحات لموقع  defenseoneيوم الخميس الماضي  12تشرين الثاني حول ما ينبغي
وحث الرجل -الذي كانت مهمته
أن تكون عليه سياسة الواليات المتحدة في سوريةّ .
األساسية وفقاً لكالمه «تحويل سورية إلى مستنقع»  -اإلدارة األمريكية الجديدة،
المقرر أن تتولى السلطة في كانون الثاني  ،2021على االستمرار بالسياسة الحالية ،أي:
السياسة التي كان هو المسؤول التنفيذي لها...
ǧريم عيسى

فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الـعــام ،أعـلــن جيفري
خــال حــوار فــي معهد هــدســون أن «وظيفته
هــي جـعــل [ســوريــة] مـسـتـنـقـعـ ًا ل ـلــروس» .من
الـمــؤكــد أن ــه عـمــل بـجــد لـمـحــاولــة تـحـقـيــق ذلــك،
وبينما ذهب إلى أبعد من ذلك في السعي إلى
تحقيق هــدفــه ،يـبــدو مــن تعليقاته األخـيــرة ّأن
هدفه لم يتحقق بالكامل ،أو أنه لم يصل به إلى
ـرض مــن الـضــرر والـتـخــريــب .على
مـسـتــوى مـ ٍ
هــذا النحو ،وبـنــا ًء على تعليقاته ،مــن الواضح
أنــه يـحــاول الــدفــاع عــن «قـضـيـتــه»؛ لـيــس فقط
ل ـلــدفــاع ع ــن ال ـس ـيــاســة ال ـتــي ن ـفــذهــا ن ـيــابــة عــن
واشنطن في سورية ،ولكن أيض ًا للدفع باتجاه
البقاء في المسار نفسه.
ول ـكــي يـتـمـكــن م ــن ال ـق ـيــام ب ــذل ــك ،يـتـعـيــن عـلــى
جيفري القيام بعدة أشياء ،من بينها ما يلي:
أو ًال :عليه أن يــدافــع عــن الـسـيــاســة األمريكية
الحالية في سورية ،والتي لم ينفذها فحسب،
بل وساهم إلى حد كبير في رسمها .من أجل
تـحـقـيــق ذلـ ــك ،ك ــل م ــا ع ـلــى ج ـي ـفــري فـعـلــه هــو
إظهار «النجاحات» في سورية التي سيقدرها
أي سـ ـي ــاس ــي أمـ ــريـ ـكـ ــي (أو حـ ـت ــى م ــواط ــن
عـ ـ ــادي) .وي ـت ـح ـقــق ذلـ ــك م ــن خـ ــال اإلش ـ ــارة
إل ــى كـيـفـيــة تـحـقـيــق ه ــذه الـسـيــاســة ل ــ«حــرمــان
روس ـي ــا وس ــوري ــة م ــن ال ـم ـكــاســب اإلق ـل ـي ـم ـيــة،
ومنع فلول داعش من إعادة تشكيل نفسها».
ثــم يضيف الحـقـ ًا أن تـلــك الـسـيــاســة قــد قــاربــت
الوضع في الشرق األوسط «من خالل عدسة
جيوإستراتيجية ركــزت عـلــى إي ــران وروسـيــا
والصين ،مع إبقاء مــرض اإلرهــاب اإلسالمي

المنتشر تحت السيطرة».
مــن أج ــل مــزيــد مــن الــدعــم لـلـسـيــاســة الـحــالـيــة،
يـنـبـغــي أي ـض ـ ًا إج ـ ــراء م ـقــارنــة م ــع ال ـس ـيــاســات
السابقة ،وتوضيح فشلها مقابل «النجاحات»
الـ ـمـ ــذكـ ــورة أع ـ ــاه ل ـل ـس ـيــاســة ال ـح ــال ـي ــة .عـلــى
وجــه الـتـحــديــد ،تـمــت اإلش ــارة إلــى السياسات
األم ــريـ ـكـ ـي ــة فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة خ ـ ــال اإلدارت ـ ـيـ ــن
السابقتين -بــوش وأوبــامــا .فــي هــذا الـصــدد،
ي ــاح ــظ ج ـي ـف ــري أن ال ـس ـي ــاس ــة ال ـح ــال ـي ــة فــي
«الشرق األوسط قد أسفرت عن منطقة أكثر
اس ـت ـق ــرار ًا م ــن تــدخــل ب ــوش ف ــي الـ ـع ــراق ،أو
نهج أوباما الذي جعل األمــور أســوأ ،وأضعف
الواليات المتحدة في المنطقة».
ل ـض ـم ــان دعـ ــم أق ـ ــوى ول ـض ـم ــان االس ـت ـح ــواذ
عـلــى أي شـخــص قــد يـظــل عـلــى الـحـيــاد ،يُلقي
جيفري «بـمــزايــا» أخــرى للسياسة األمريكية
في المنطقة من خالل لعب ورقة «إسرائيل»،
قــائـ ًـا :إن الـنـهــج الـمـتـبــع فــي الـشــرق األوســط
قد أكسب الواليات المتحدة أصدقاء من خالل
«الـتـعــزيــز الـسـيــاســي الـتــاريـخــي بـيــن إســرائـيــل
وب ـعــض دول ال ـخ ـل ـيــج» .ه ــذا فــي إشـ ــارة إلــى
مــا يـسـمــى ب ـ «صـفـقــة ال ـقــرن» ومــؤخــر ًا موجة
التطبيع التي تجتاح المنطقة ،والتي تعتبر من
وجـهــة نـظــر الــواليــات الـمـتـحــدة إن ـجــاز ًا هــائـ ًا،
ناهيك عن أن التحدث ضدها هو عملي ًا انتحار
سياسي في الواليات المتحدة.
ث ــان ـي ـ ًا :ع ـل ـيــه أن ي ـف ـصــل ال ـس ـيــاســة األمــري ـك ـيــة
ال ـق ــائ ـم ــة ف ــي س ــوري ــة ع ــن اإلدارة ال ـحــال ـيــة،
وتـحــديــد ًا عــزلـهــا عــن تــرامــب .مــن خــال القيام
ب ــذل ــك ،سـيـضـمــن ج ـي ـفــري أال يُ ـن ـظــر إل ــى هــذه
ال ـس ـيــاســة ع ـلــى أن ـهــا «س ـيــاســة ت ــرام ــب» حـتــى

أعلن جيفري
خالل حوار في
معهد هدسون أن
«وظيفته هي جعل
سورية مستنقعاً
للروس».

ال يتم التخلي عنها بـنــا ًء على دور الــواليــات
المتحدة وصورتها الدولية المتدهورة بسبب
كثرة قرارات ترامب ،التي أثارت عداء العديد
مــن األصــدقــاء والـحـلـفــاء التاريخيين .لــذا ،فإن
إحــدى النصائح التي طرحها جيفري هي أنه
«من المهم جد ًا مع مجيء الفريق الجديدّ ،أل
يتعاملوا على أساس ّأن أي شيء قدمه ترامب
ال بد أن يكون سيئ ًا» .من خالل ذلك ،يحاول
تـقــديــم نــداء «عـقــانــي» لـعــدم رفــض أي شــيء
من خالل وصفه بـ «سياسة ترامب».
ومــع ذلــك ،قد ال يكون هــذا كافي ًا ،لذلك يذهب
إل ــى أب ـعــد مــن ذل ــك فــي فـصــل نـفـســه وسـيــاســة
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ــي س ــوري ــة ع ــن تــرامــب،
أو عـلــى األق ــل ال ـقــول :إن ال ـق ــرارات المتعلقة
ب ـس ــوري ــة ل ــم ت ـكــن ق ـ ــرارات ت ــرام ــب .ه ــذا أمــر
أســاســي ،لــذلــك تــم الـقـيــام بــه أو ًال فــي الـمـقــالــة،
مشير ًا إلى أن جيفري «يقر بأن فريقه يضلل
بشكل روتيني كبار القادة بشأن عدد القوات
(األمريكية) في سورية» ،في إشارة إلى قرار
ترامب باالحتفاظ بـ  200جندي أمريكي فقط
في سورية .حتى أن جيفري يتباهى بالكذب
بشأن هذا بالقول إنه وفريقه «كنا نلعب دائم ًا
ألـعــاب اإلخـفــاء حتى ال يتوضح لقيادتنا عدد
القوات الفعلي الــذي لدينا هناك» وأن «العدد
الفعلي للقوات فــي شـمــال شــرق ســوريــة أكبر
بكثير مــن المئتي جـنــدي الــذيــن وافــق تــرامــب
ع ـلــى بـقــائـهــم ه ـنــاك ف ــي ع ــام  .»2019ب ــل إنــه
ي ـقــول بـسـخــريــة واض ـحــة« :ع ــن أي انـسـحــاب
مــن ســوريــة ي ـجــري ال ـحــديــث؟ لــم يـكــن هـنــاك
انـسـحــاب مــن ســوريــة أبـ ــد ًا» ،رد ًا عـلــى أوامــر
االنسحاب التي أصدرها ترامب في مناسبتين
على األقل ،في 2018و .2019
لـكــن فــي الـمـقــال ،يــربــط جـيـفــري هــذا العصيان
الــواضــح ألوام ــر تــرامــب ب ـ «الـنـجــاحــات» التي
تـمــت مـنــاقـشـتـهــا أعـ ــاه ،لـلـتــأكــد مــن أن أفـعــالــه
أو بــاألحــرى السياسة التي كــان ينفذها كانت
ناجحة .هناك أيض ًا تلميح واضح إلى أن هذه
ليست مسألة عصيان شخصي لألوامر ،ولكن
يمكن للمرء أن يقرأ بين السطور أن ترامب،
ال ـ ــذي ه ــو ف ــي ال ــواق ــع ال ـق ــائ ــد ال ـع ــام ل ـل ـقــوات

الـمـسـلـحــة ،ل ـيــس ف ــي ال ــواق ــع ال ـش ـخــص ال ــذي
لــديــه الـكـلـمــة األخ ـيــرة فـيـمــا يتعلق بالتحركات
واألعمال العسكرية األمريكية .بطبيعة الحال،
ال يـسـتـطـيــع ج ـي ـفــري ال ـق ـي ــام ب ــذل ــك ب ـم ـفــرده.
إذن ،ال ــرس ــال ــة ه ـنــا ه ــي أن ج ـي ـفــري يـسـتـمــع
فـقــط لــ«الـمــؤسـســة الـحــاكـمــة» الـتــي لـهــا الكلمة
األخيرة بغض النظر عمن يجلس في المكتب
البيضاوي.
لـمـجــرد تـبــرئــة نـفـســه شـخـصـيـ ًا مــن االرت ـبــاط
بـتــرامــب أو مــن مـعـجـبـيــه ،يـبــدأ الـمـقــال بتذكير
القراء بأن جيفري كان أحد األشخاص الذين
وق ـعــوا عـلــى خـطــاب « »Never Trumpفي
عام  ،2016والذي أدان ترامب ،في ذلك الوقت
الــذي كــان ال يــزال فيه مرشح ًا رئاسي ًا لكونه
خطير ًا على الواليات المتحدة .فقط في حالة
نـسـيــان ال ـقــارئ لــذلــك ،يـتــم ذك ــره م ــرة أخــرى
الحق ًا في المقالة باإلشارة إلى أن جيفري ال
يــزال «متمسك ًا بقراره بالتوقيع على الرسالة
المفتوحة لعام .»2016
ث ــالـ ـثـ ـ ًا :ع ـل ــى ج ـي ـف ــري أن يـ ــدافـ ــع عـ ــن قـضـيــة
االسـتـمــرار فــي السياسة األمريكية نفسها في
سورية ،والتي سيكون من األسهل القيام بها
إذا كــان بإمكانه جعلها تـبــدو الـخـيــار األفـضــل،
أو ح ـتــى ال ـخ ـي ــار ال ــوح ـي ــد ال ـق ــاب ــل لـلـتـطـبـيــق.
ربـمــا يـكــون الـقـيــام بــذلــك هــو أصـعــب جــزء في
الـعـمـلـيــة ،ويـجــب أن ي ــؤدي إلــى النتيجة التي
تمثلها العبارة الرئيسية في هذا الصدد ،والتي
تــأتــي فــي نـهــايــة ال ـم ـقــالــة« :ق ـبــل كــل ش ــيء ،ال
تجربوا القيام بالتغيير» .ال تجربوا «تحويل
سورية إلى الدانمارك ...الطريق المسدود هو
االستقرار».
مــن الممكن طـبـعـ ًا فـهــم مــا يعنيه جـيـفــري هنا،
«ال ـطــريــق ال ـم ـس ــدود» ه ــو ال ـس ـيــاســة الـحــالـيــة
لجعل ســوريــة مستنقع ًا .الـجـمــود هــو اإلبـقــاء
ع ـلــى األمـ ــور ك ـمــا ه ــي ،ح ـيــث ال يـنـتـصــر أحــد
وال يـخـســر أح ــد وتـسـتـمــر ال ـح ــرب ،ويـسـتـمــر
ال ـ ـص ـ ــراع ،وي ـس ـت ـم ــر االس ـ ـت ـ ـنـ ــزاف ،ع ـس ـكــري ـ ًا
واقتصادي ًا واجتماعي ًا وتعليمي ًا ،إلــخ -بسبب
ح ــال ــة ال ـج ـمــود هـ ــذه .ال ـطــريــق ال ـم ـس ــدود فــي
ال ـح ـق ـي ـقــة ل ـي ــس اسـ ـتـ ـقـ ــرار ًا ،ل ـي ــس اس ـت ـق ــرار ًا
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«الجمود /الطريق المسدود هو االستقرار»!
بالنسبة لسورية ،وال بالنسبة لإلقليم بأسره،
وال حتى ألجــزاء كبيرة مــن الـعــالــم بمن فيهم
خصوم الواليات المتحدة األساسيون ،ولكنّ
ع ــدم االس ـت ـقــرار ه ــذا ،هــو ب ــال ــذات االس ـت ـقــرار
بالنسبة للواليات المتحدة...
يُذ ّكر جيفري اإلدارة الجديدة أيض ًا بضرورة
بقاء القوات األمريكية للحفاظ على السياسة
الـحــالـيــة« :ف ــي مـعـظــم أن ـحــاء ســوريــة ،يـحــافــظ
وجـ ـ ــود ال ـ ـقـ ــوات األم ــري ـك ـي ــة ال ـم ـت ـب ـق ـيــة عـلــى
استقرار هــش» .وهـكــذا ،فــإن السماح لــإدارة
الجديدة بمعرفة أن سحب الـقــوات األمريكية
م ــن س ــوري ــة س ـت ـكــون ل ــه ن ـتــائــج ك ــارث ـي ــة ،بــل
وحـتــى تشجيعها على زي ــادة أعــدادهــم إلنقاذ
ه ــذا «االس ـت ـقــرار ال ـهــش» مــن االن ـه ـيــار .ومــن
هنا جــاء البيان فيما بعد حــول أهمية سياسة
الجمود للحفاظ على االستقرار.
وللحصول على تأييد المشككين بسياسته ،فإنه
يستحضر التاريخ بطريقة كاريكاتورية طارح ًا
أهمية «سياسة الطريق المسدود»« ..الجمود/
الـطــريــق الـمـســدود وعــرقـلــة الـتـقــدم واالحـتــواء
ل ـيــس ب ــاألم ــر ال ـس ـي ــئ ...ه ــذا م ــا ح ــاول ــت فعله
دول قوية ،مثل :فرنسا وبريطانيا والواليات
المتحدة في الثالثينات (مــن القرن الماضي)
وألنها فشلت ،وجــدت نفسها مضطرة للقتال
من أجل وجودها».
ألن مــا فعتله
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ال ـم ـثــال مــدعــاة لـلـ
ً ّ
الـ ــدول ال ـغــرب ـيــة وسـيــاسـتـهــا الـتـخــريـبـيــة الـتــي
تعاونت مع هتلر ونفخته على أمــل أن يدخل
فــي حــرب بــاتـجــاه ال ـشــرق فـقــط ،أي :بــاتـجــاه
االتـحــاد السوفييتي ،هــي بالضبط مــا أنتجت
الحرب العالمية الثانية...

نـفـســه ال ــذي ح ــاول جـيـفــري فــي لـقــائــه األخـيــر
التبرؤ منه.
م ــا ن ـع ـت ـقــده ،ه ــو ّأن ج ـي ـفــري ه ــو ف ـعـ ًـا رجــل
المؤسسة الحاكمة من األســاس ،وليس رجل
تــرامــب ،أي ّأن وقــاحـتــه ووقــاحــة تــرامــب مـعـ ًا
لـيـسـتــا س ــوى تـعـبـيــريــن مـخـتـلـفـيــن عــن وقــاحــة
وإجـ ــرام الـنـخـبــة الـمــالـيــة األمــريـكـيــة بـتـيــاراتـهــا
وإن كــانــت الـتـنــاقـضــات بينها
الـمـخـتـلـفــة ،حـتــى ْ
ش ــدي ــد الـ ـح ــدة ،ول ـك ــن م ــا يـجـمـعـهــا ه ــو «فـلـقــة
واح ـ ــدة» ه ــي األزم ـ ــة الـعـمـيـقــة ال ـت ــي تـعـيـشـهــا
الرأسمالية األمريكية بأسرها ،وفي القلب منها
دوالرها المتراجع.
ولكن أيض ًا ينبغي أن نفهم تصريحات جيفري
األخيرة في ضوء إقالة وزير الدفاع األمريكي
وتصريحات وكيله يــوم أمــس حــول ضــرورة
اإلسراع في االنسحاب من الشرق األوسط.
ه ــذا يـعـنــي :أن تـصــريـحــات جـيـفــري األخ ـيــرة
ه ــي جـ ــزء م ــن الـ ـصـ ــراع ال ــداخ ـل ــي األم ــري ـك ــي
حــول الـسـيــاســات الـخــارجـيــة ال اتـجــاه ســوريــة
فحسب ،بل والسياسات الخارجية األمريكية
عـلــى الـعـمــوم بـيــن تـيــاريــن أســاسـيــن ،أحــدهـمــا:
يــرى ضــرورة االنكفاء السريع واآلخــر :يرى
ضرورة تأجيل ذلك االنكفاء.
ض ـم ــن ه ـ ــذه اإلحـ ــداث ـ ـيـ ــات ،فـ ـ ـ ّـإن ت ـصــري ـحــات
جـيـفــري بـمـثــابــة إع ــان صــريــح عــن رع ـبــه من
اح ـت ـمــال أن ي ـقــوم تــرامــب فــي أيــامــه األخ ـيــرة
بتنفيذ االنسحاب فع ًال ،بعد طرد أولئك الذين
لعبوا معه «لعبة اإلخفاء» ..ولكن يعكس أيض ًا
أنّ ــه لـيــس مـطـمـئـنـ ًا لـبـقــاء الـسـيــاســة األمــريـكـيــة
اتـجــاه ســوريــة عـلــى حــالـهــا حـتــى عـنــد اسـتــام
بايدن...

هل السبب هو سوء تربية جيفري؟
مــا يـسـتــرعــي االنـتـبــاه حـقـ ًا هــو حـجــم الــوقــاحــة
م ـن ـق ـط ـعــة ال ـن ـظ ـي ــر الـ ـت ــي ي ـم ـت ــاز ب ـه ــا ج ـي ـفــري
عـبــر تـصــريـحــاتــه الـمـتـتــالـيــة ،س ــواء بـمــا يخص
ال ـن ـصــرة ،أو الـمـسـتـنـقــع ،أو ال ـحــديــث األخ ـيــر
الــذي يلخص جــوهــر الـسـيــاســة األمــريـكـيــة في
سورية :االستنزاف وعدم الوصول إلى حل.
وق ــاح ــة رب ـمــا ال يـنــافـســه فـيـهــا س ــوى تــرامــب

ملخص
بالمجمل يمكننا أن نثبت النقاط التالية حول
تصريحات جيفري األخيرة:
أو ًال :لدى جيفري مخاوف حقيقية وربما لديه
مؤشرات قوية على أن السياسة األمريكية في
سورية قد تتغير قريب ًا ،ويعتقد أن هذا التغيير
قد يهدد هدفه المتمثل في تحويل سورية إلى
مـسـتـنـقــع .وبــالـتــالــي ،فـهــو يــريــد الـتــأكــد مــن أن

السياسة التي عمل بجد في تشكيلها وتنفيذها
لن تتغير بمغادرته.
ثــانـيـ ًا :مــن أجــل الـحـصــول عـلــى تــأيـيــد صانعي
السياسة ،ولكن أيض ًا عامة الناس ،كان بحاجة
إلــى طــرح أوراق اعـتـمــاده عـلــى الـطــاولــة ،من
خــال توضيح «الـنـجــاحــات» ،وتذكير الجميع
بــالـتـهــديــدات (روسـيــا ،إي ــران ،الـصـيــن ،داعــش/
اإلره ــاب اإلســامــي) ،وإظـهــار أنــه ليس رجل
تــرامــب .سـيـحـظــى جــزء كـبـيــر مــن هــذا بــالــدعــم
بين صانعي السياسات ،ولكن يمكن أيض ًا أن
يكون له صدى لدى عامة الناس ،وربما يعتمد
على الفرصة الضئيلة بــأن يكون هناك ضغط
شعبي يدعم أيـضـ ًا اسـتـمــرار السياسة الحالية
في سورية ،إن لم يكن عامة الناس ،على األقل
بين أولئك الذين لديهم بعض هامش نفوذ.
ثالث ًا :وهو مرتبط كثير ًا بما ورد أعاله ،يريد
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جـيـفــري أن يـجـعــل مــن الـصـعــب ج ــد ًا عـلــى من
يأتي بعده أن يقترح سياسة بديلة ،مما يجعل
مــن المستحيل تقريب ًا اقـتــراح خـيــار يمكن أن
يـقـنــع صــانـعــي الـسـيــاســة بــأنــه سـيـحـقــق نـتــائــج
أفضل للواليات المتحدة.
ما هو واضح بجالء اآلن ،وبعد أيام فقط من
إعالن رحيله ،هو ما سبق أن وضحناه مرار ًا:
على الرغم من الخطابات والتصريحات التي
أدلى بها جيفري أو غيره ،لم يكن القصد من
السياسة األمريكية فــي ســوريــة أن تـقــود إلى
حــل سـيــاســي وإل ــى تنفيذ  .2254فــي الــواقــع،
لم يذكر جيفري مــرة واحــدة في هــذه المقالة
أي شيء عن الحل السياسي ،بل على العكس
تمام ًا ،فهو يقترح ويبرر ويدافع عن سياسة
«ال ـج ـمــود /الـطــريــق ال ـم ـســدود» ،وال ـتــي تعني
بالضبط «إدامة األزمة».

مبدأ القيادة الجماعية
ǧمنظمة الالذقيةǧ
     حزب اإلرادة الشعبية

لماذا مبدأ القيادة الجماعية؟
إن القيادة الجماعية تعني :أن كل هيئة حزبية
ه ــي ك ــائ ــن اج ـت ـم ــاع ــي ل ــه عـ ــدة أدمـ ـغ ــه وع ــدة
أع ـيــن وأي ـ ـدٍ ،وه ــذا يـعـنــي أن ــه يـتـمـتــع بمختلف
االخ ـت ـص ــاص ــات ،وق ـ ــادر ع ـلــى رؤيـ ــة وتـلـمــس
جميع جوانب الظواهر التي يدرسها ،وتتوفر
لديه منصة معرفية تفوق قدرة كل فرد لوحده.
إن وحدة اإلرادة والعمل واالنسجام النفسي
والعالقات الحميمية بين مكونات هذا الكائن،
هي البيئة التي تجعله أكثر فاعلية وقدرة على
التطور.
إن القيادة الجماعية توفر لكل فرد فيها إمكانية
تطوير جميع مواهبه وقــدراتــه وتساعد على
التخلص من نقاط الضعف في شخصيته.
إن ال ـق ـيــادة الـجـمــاعـيــة تـفـســح الـمـجــال لـظـهــور
الـقــائــد الـفـعـلــي لـهــا بـعـيــد ًا عــن الـقـيــادة الشكلية
المنتخبة.
إن الـقـيــادة الجماعية تخفف الـصــراع الـفــردي
من أجل المنصب.
إن القيادة الجماعية تقلل من احتماالت الخطأ
في اتخاذ المواقف.

لماذا مبدأ النقد والنقد الذاتي؟
إن م ـب ــدأ ال ـن ـق ــد وال ـن ـق ــد الـ ــذاتـ ــي ي ـن ـس ـجــم مــع
الــديــالـكـتـيــك الـقــائــل :بــأن لـكــل ظــاهــرة جــانـبــان،
إيـجــابــي وسـلـبــي ،وكــل منهما يفترض وجــود
اآلخـ ــر ،وإن ال ـصــح ي ـن ـطــوي ف ــي داخ ـل ــه عـلــى
الخطأ ،وإن الذي لم يخطئ لم يولد بعد.
إن الـمـخـطــئ ق ــد يـسـتـطـيــع إخ ـف ــاء ال ـخ ـطــأ عــن
اآلخــريــن ،ولكنه لــن يستطيع إقـنــاع نفسه أنه
غير مخطئ.
إن النقد والنقد الذاتي يساعد في الكشف عن
جــوانــب الـضـعــف فــي كــل شخصية مــن الــداخــل
والخارج.
إن ال ـن ـقــد وال ـن ـقــد ال ــذات ــي يـقـتـضــي ال ـن ـظــر إلــى
الظواهر والقرارات والمواقف من حيث كونها
عابرة ومؤقتة وغير مقدسة ،وقابلة للتطور
باستمرار.
إن االنـتـقــاد الـمــوجــه مــن خــارج الـحــزب ســواء
مــن الصديق أو الـعــدو يساعد فــي الكشف عن
جــوانــب الـضـعــف فــي سـيــاســة ال ـحــزب ويـحـفــز
على تقويتها.
لماذا المشاريع والمؤسسات
االقتصادية للحزب؟
إن فرق الكمون الحاصل بين السياسة الناجحة
والـقــدرة الـمــاديــة على نشرها وتطبيقها ،كلما

ك ــان ك ـب ـيــر ًا ي ـخ ـلــق ح ــال ــة غ ـيــر ف ـعــالــة وي ـحــول
ال ـم ــواق ــف ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـص ـح ـي ـحــة إلـ ــى أح ــام
جميلة بعيدة عن الواقع.
إن ال ـق ــدرة ال ـم ــادي ــة ع ـلــى ال ـحــركــة وم ـســاعــدة
األخرين بعيد ًا عن الركض وراء لقمة العيش،
هي التي توفر الفرصة لنشر سياسة الحزب
وتوسعه.
يــوجــد الـكـثـيــر مــن ال ــرف ــاق لــديـهــم خ ـبــرات في
مختلف االخـتـصــاصــات ويعملون لــدى أربــاب
عمل يجنون من ورائهم أموا ًال طائلة.
من الممكن إدارة هذه المشاريع كما تدار مالية
الحزب الحالية.
إن ال ـخ ــوف م ــن ف ـشــل م ـثــل ه ــذه ال ـم ـشــاريــع،

وال ـ ـقـ ــول :إن ـه ــا ت ـ ــؤدي إلـ ــى ف ـس ــاد ال ـقــائ ـم ـيــن
عليها ،أو حـصــول الـخــافــات بسببها ،كــل هذا
غير مبرر ،ألن التسليم بهذا القول يعني :أن
الـفـســاد أمــر واق ــع ،مــن الـعـبــث رفــع الـشـعــارات
لمكافحته في المجتمع.
إن موت الفضاء السياسي القديم يعني إزاحة
األخــاق السائدة المرتبطة بــه ،وظهور ثقافة
وأخــاق الطبقة الكادحة القائمة على التعاون
والصدق وعدم االستغالل.
نحن نؤكد القدرة على إدارة اقتصاد المجتمع
وف ــق بــرنــامـجـنــا ونــرفــع ش ـع ــار ًا :أع ـمــق عــدالــة
اجـتـمــاعـيــة ،وأع ـلــى ن ـمــو ،هــو ال ــذي يـمـنــع من
إثبات ذلك بمثال حي يحتذى.
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في إطار التحضير للمؤتمر العام ،طرح حزب اإلرادة الشعبية مشروع نظامه الداخلي للنقاش العام ،من قبل الرفاق
واألصدقاء وجماهير الحزب ،للمساهمة في التعريف به ،وتطويره ،وضمن توجه الحزب في العودة للجماهير وكسر
الهوة بين الجماهير والقوى السياسية ،الهوة التي اتسعت كثيرًا خالل العقود الماضية ،نتيجة التراجع العام في
الحركة الثورية ،وسياسات التهميش للقوى السياسية وللجماهير في المشاركة في النشاط السياسي في البالد،
وهذا ما سمح لقوى النهب والفساد والظالمية بالهيمنة ،وللتغلغل ،وحرف الصراع عن جوهره الطبقي بين ناهبين
ومنهوبين.
ǧزهير المشعان

ما بين السطور
يتضمن مشروع البرنامج مقدمة من  5فقرات
مكثفة ومركزة ودقيقة في األفكار وحتى في
الـمـفــردات ،وتعتبر بمثابة الدستور لمشروع
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ــداخـ ـلـ ــي ،وأرب ـ ـعـ ــة فـ ـص ــول ب ـم ـثــابــة
الـقــوانـيــن ،الـفـصــل األول :الـعـضــويــة .والـثــانــي:
الهيئات المكونة للحزب .والثالث :العقوبات.
والرابع :المالية.
المقدمة
تُعبر عن هوية الحزب وأهدافه ،الهوية الطبقية
ك ـح ــزب ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة وج ـم ـيــع ال ـكــادح ـيــن
بسواعدهم وأدمغتهم ،وأهدافه األساس ،هي:
األول :اقتصادي اجتماعي ،بأن يسعى الحزب
إلى تحقيق مصالحهم الوطنية والطبقية ،وبناء
نظام سياسي واجتماعي جــديــد ،عبر تحقيق
أع ـل ــى م ـع ــدل ن ـمــو اق ـت ـص ــادي وأوس ـ ــع عــدالــة
اجتماعية ،وهذا المفهوم لالشتراكية :يتجاوز
ما علق بها من تشويه خالل العقود الماضية،
ويفتح األفــق لتطوير االشـتــراكـيــة المعاصرة،
اشتراكية القرن الحادي والعشرين.
ال ـث ــان ــي :دي ـم ـق ــراط ــي ،بــال ـع ـمــل ع ـل ــى تــوس ـيــع
الحريات السياسية والديمقراطية ،وهذا يعني
ت ـج ــاوز ع ـق ــود ال ـت ـه ـم ـيــش ل ـل ـقــوى الـسـيــاسـيــة

لـلـجـمــاهـيــر ومـشــاركـتـهــا فــي الـحـيــاة السياسية
لـلــدفــاع عــن حـقــوقـهــا ،بـكــل الـسـبــل الـتــي جــرت
مصادرتها سابق ًا ،كحق اإلضــراب واالعتصام
وغـيــرهــا مــن األســالـيــب الـتــي ممكن أن تبدعها
الجماهير.
الثالث :وطني ،بالعمل على حماية االستقالل
الوطني والتصدي للمخططات األمريكية في
الـمـنـطـقــة وال ـعــالــم ،وال ـن ـضــال مــن أج ــل تـحــريــر
جميع األراضي العربية المحتلة.
وهـ ــذه األهـ ـ ــداف ال ـث ــاث ــة م ـت ــازم ــة ،ال يـمـكــن
ف ـصــل أح ــده ــا ،أو ت ـقــديــم أح ــده ــا ع ـلــى اآلخ ــر،
وه ـنــا تـطــويــر وت ـم ـيّــز فــي ال ـمــوقــف الـسـيــاســي
عــن ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة ال ـمــوجــودة ،س ــواء في
الـمـعــارضــة الـتــي تتبنى الــديـمـقــراطـيــة فـقــط ،أو
ال ـم ــواالة الـتــي تـتـبـنــى الــوطـنـيــة ف ـقــط ..بغض
النظر عــن مــدى جدية االثنين فــي ذلــك ،حيث
إن ال ــوق ــائ ــع وال ـم ـم ــارس ــات ب ـع ـيــدة ع ــن ذل ــك،
ك ـمــا وي ـت ـجــاهــل االثـ ـن ــان ال ـه ــدف االق ـت ـص ــادي
االجتماعي ويتفقان حوله ،في النهج الليبرالي
االستغاللي.
الفصول
الجديد في مشروع النظام الداخلي هو:
الفصل األول ،فصل العضوية:
ي ـم ـك ــن ألي (م ـ ــواط ـ ــن) ي ـت ـم ـت ــع بــال ـج ـن ـس ـيــة
(ال ـع ــرب ـي ــة) ال ـس ــوري ــة أن ي ـك ــون عـ ـض ــو ًا فــي

المؤيد هو الذي
يوافق على برنامج
الحزب ويسانده
مالياً ومعنوياً وهذا
يسمح بعودة الحزب
للجماهير وبتوسيع
قاعدة الحزب
الجماهيرية

حــزب اإلرادة الشعبية .هنا يؤكد الحزب أنه
عــابــر لـلـقــومـيــات واألديـ ــان وال ـطــوائــف ،وعلى
دولــة الـمــواطـنــة الـتــي تشمل مـكــونــات الشعب
الـ ـسـ ــوري ك ـل ـه ــا ،وقـ ــد ت ـث ـيــر االلـ ـتـ ـب ــاس ل ــدى
البعض مفردة العربية التي تحصر الجنسية،
وكون هذه القضية مرهونة بالدستور الحالي،
وكـ ــون ال ـح ــزب مــرخــص بـمــوجـبــه وبـمــوجــب
قانون األحزاب ،علم ًا أن هذه القضية موضوع
نقاش ،ومحتاجة لتوافق السوريين في إطار
الحل السياسي القادم.
العضوية بمستويين ،ناشط ومؤيد :والناشط
وفــق شــروط الـعـضــويــة اللينينية الـثــاثــة ،من
الـمـفـتــرض أن يـمـتـلــك الـمـنـصــة الـمـعــرفـيــة الـتــي
ي ـس ـت ـنــد إل ـي ـه ــا الـ ـح ــزب وفـ ــق ب ــرن ــام ـج ــه وه ــي
الـمــاركـسـيــة الـلـيـنـيـنـيــة ،ووف ــق أه ــداف الـحــزب
ومهامه الـثــاث ،والعمل فــي هيئاته ،مــع آفــاق
ـداع مـفـتــوحــة اس ـت ـنــاد ًا إلـيـهــا فــي الـمـجــاالت
إبـ ـ ٍ
الـمـخـتـلـفــة الـفـكــريــة والـسـيــاسـيــة والـتـنـظـيـمـيــة،
ك ــون الـمــاركـسـيــة الـلـيـنـيـنـيــة ال تـعـنــي الـجـمــود،
أي :أن يمتلك الـقــدرة على التأثير بــأن يكون
داعي ًة ومحرض ًا .والمؤيد هو الذي يوافق على
برنامج الحزب ويسانده مالي ًا ومعنوي ًا وهذا
يـسـمــح ب ـعــودة ال ـحــزب لـلـجـمــاهـيــر وبـتــوسـيــع
قاعدة الحزب الجماهيرية .وهذان المستويان
الفصل بينهما ليس ميكانيكي ًا ،فالعالقة بينهما
عالقة جدلية وفق القانون الماركسي ،العالقة
بـيــن ال ـكــم وال ـن ــوع ،فـكـلـمــا تــوســع ال ـكــم يسمح
ب ـفــرز نــاشـطـيــن أك ـثــر ،وال ـع ـكــس أي ـض ـ ًا تــوســع
ال ـنــوع يــزيــد مــن تــوســع ال ـكــم ،بـسـبــب إمـكــانـيــة
ت ـحــول الـمــؤيــد إل ــى نــاشــط .وم ــن جـهــة ثــانـيــة،
يبين أهـمـيــة الـعـمــل الـجـمــاعــي مــع تـطــويــر دور
الفرد.
الفصل الثاني ،الهيئات:
الهيئات :تبدأ من المجموعة القاعدية المفتوحة

الـعــدد ،إلــى لجنة الــدائــرة ،إلــى لجنة المحافظة
ومؤتمرها العام ،إلى المؤتمر العام والهيئات
الـمـنـبـثـقــة ع ـنــه ب ــاالن ـت ـخ ــاب ،وهـ ــي :الـمـحـكـمــة
الـحــزبـيــة والـمـجـلــس ال ـمــركــزي ،ال ــذي ينتخب
هـيـئــة رئ ــاس ــة وأم ـن ــاء ،وتـ ــرك ال ـع ــدد مـفـتــوحـ ًا
ح ـســب الـ ـظـ ــروف ،واالن ـت ـخ ــاب ــات ت ـج ــري مــن
تحت إلى فوق وفق المركزية الديمقراطية ،ال
أن تفرض القيادات فرض ًا من فوق ،وهذا مما
يمنح الحزب وحدة الفكر والممارسة .الجديد
في ذلك ،جمع النظام الداخلي بين (الصالبة)
م ــن خ ــال طــري ـقــة االن ـت ـخــابــات ،و(ال ـم ــرون ــة)
بترك أعداد الهيئات مفتوحة حسب الظروف
ال ـتــي تـتـطـلــب ذلـ ــك ،وخ ــاص ــة م ــع ب ــدء انـفـتــاح
األفــق أمــام الـحــركــة الـثــوريــة الـســوريــة ،وعلى
رأسها الحركة الشيوعية.
المحكمة الحزبية :منح مشروع النظام الداخلي
المحكمة الحزبية الحق بتعيين ممثلين لها في
لجان المحافظات ،وهــذا يسمح لها بالمتابعة
المباشرة في مراقبة تطبيق البرنامج والنظام
الداخلي وعمل الهيئات ،بمعزل عنها.
الفصل الثالث ،العقوبات:
ال ـجــديــد ه ــو ح ـصــر ال ـم ـشــروع ع ـقــوبــة ال ـطــرد
بقرار من المحكمة الحزبية ،وليس بالهيئات،
وهــذا يمنح المعاقب بالطرد الحق فــي الدفاع
عن نفسه أمام المحكمة المنتخبة من المؤتمر.
الفصل الرابع ،المالية:
حدد المشروع مصادر مالية الحزب ،والجديد:
أن مالية الحزب بسبب الظروف السابقة كانت
غ ـيــر واض ـح ــة ال ـم ـعــالــم وخ ــاص ــة ال ـم ـســاعــدات،
وبعد الترخيص وفق قانون األحــزاب ،تودع
ف ــي أح ــد ال ـم ـص ــارف ،وي ـم ـســك ال ـح ــزب دفــاتــر
نظامية للمحاسبة ،كما حدد صرفها فقط على
األنـشـطــة الـتــي تـضـبـطـهــا الــوثـيـقــة الـبــرنــامـجـيــة
والنظام الداخلي وتقرها الهيئات.
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أزمة فساد عميقة ومستمرة بال حلول!

تستمر أزمة رغيف الخبز وتتفاقم على مستويات عديدة ،تبدأ
من عدم كفاية الحاجة منه وفقاً لسقوف الكميات المسموح
استالمها بموجب البطاقة الذكية لكل أسرة ،وال تنتهي
بمظاهر االزدحام على الطوابير ،وبالعمق تبدأ بعوامل النهب
والفساد ،وال تنتهي بإجراءات تخفيض الدعم على المادة.
ǧسمير العلي

ف ـك ــاف ــة اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي ت ــم ات ـخ ــاذه ــا
باسم رغيف الخبز ،ومــن أجــل مصلحة
الـمــواطـنـيــن ،أثبتت فشلها الــذريــع حتى
اآلن ،كما تـهــاوت كافة الــذرائــع المساقة
ل ـت ـبــريــر هـ ــذه اإلجـ ـ ـ ــراءات ،ف ــا األزمـ ــة
ت ــم ح ـل ـهــا ،وال مـصـلـحــة ال ـمــواطــن تـمــت
المحافظة عليها.
وق ـم ــة اإلن ـ ـجـ ــازات الــرس ـم ـيــة ع ـلــى هــذا
ال ـم ـس ـت ــوى تـ ـقـ ـزّمـ ــت ،م ـ ـثـ ـ ًـا :ب ـ ــأن ي ـتــم
االحـتـفــال بــإعــادة افـتـتــاح أحــد األف ــران،
أو بإعادة النظر بجزء من آليات توزيع
ال ـمــادة ،وه ــذه وتـلــك مــن اإلجـ ــراءات ال
عالقة لها بجوهر األزمــة ،وبالتالي ،لن
تحلها بكل تأكيد.
الدفع نحو الجوع رسمي
مــن المفروغ منه ،أن الـصــور التوثيقية
المتداولة عن األزمة بمظاهرها السلبية
الفاقعة ،ليست أكثر إيالم ًا وأشــد وطأة
على من يشاهدها ممن يعيشها ويعاني
مـنـهــا وي ــدف ــع ضــريـبـتـهــا ،ت ـع ـب ـ ًا وإره ــاق ـ ًا
وهدر ًا للوقت ،وفوقها جوع يحوم على

أفراد األسر المفقرة.
ف ـق ــد ت ـ ـجـ ــاوزت أزم ـ ــة ال ــرغ ـي ــف حـ ــدود
مظاهر اإلذالل على طوابير االنتظار،
ال ـتــي أص ـب ـحــت طــوي ـلــة م ـســافــة وزم ـن ـ ًا،
ب ــأشــواط ،مــع كــل اإله ـمــال والــامـبــاالة
ال ــرس ـم ـي ــة ح ـي ــال ـه ــا ،بـ ــل ع ـل ــى ال ـع ـك ــس،
فبعض التعليمات واإلجراءات الرسمية
ك ــرس ــت األزم ـ ـ ــة ووس ـع ـت ـه ــا وع ـم ـم ـت ـهــا
وعمقتها أكثر مما كانت عليه بكثير.
ف ــال ـت ـع ـل ـي ـم ــات ال ـ ـتـ ــي ح ـ ـ ــددت س ـق ــوف
االس ـت ـهــاك ال ـيــوم ـيــة ل ـكــل أسـ ــرة ،دون
ال ـحــاجــة ال ـف ـع ـل ـيــة ،م ـث ـ ًا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
كونها أحــد أشكال تخفيض الــدعــم ،وقد
ح ـق ـقــت وفـ ـ ــر ًا ع ـل ــى ح ـس ــاب ال ـح ــاج ــات
الفعلية تغنّى به الرسميون بكل فجاجة،
ّإل أنها في واقع األمر كرست حال ًة من
الـعــوز للرغيف ،باعتباره مصدر الغذاء
األسـ ــاس لـلـغــالـبـيــة ال ـم ـف ـقــرة ،وبــالـتــالــي،
فـقــد كــانــت هــذه الـسـقــوف سـبـبـ ًا إضــافـيـ ًا
لتعميق وتعميم األزمة ،من خالل تعزيز
وتـفــاقــم الـعــوز والـجــوع ،وسـبـبـ ًا لتعزيز
دور ش ـب ـك ــات الـ ـس ــوق ال ـ ـسـ ــوداء عـلــى
ال ــرغ ـي ــف ،بــاع ـت ـبــارهــا إحـ ــدى ال ـبــوابــات
المتاحة لترميم نقص الحاجة.
الرسميون واألزمة
الفاقع في األمر ،أن يجري الحديث عن
إعادة النظر ببعض آليات توزيع المادة،
م ـث ــل :أن ي ـف ـســح ال ـم ـج ــال لـلـمـخـصــص
بــرب ـطــة واحـ ــدة يــوم ـي ـ ًا أن يـسـتـلــم هــذه

التعليمات التي
حددت سقوف
االستهالك
كرست حالة من
العوز للرغيف
كمصدر غذاء
أساس للغالبية
المفقرة وكانت
سبباً لتعميق
وتعميم األزمة
من خالل تفاقم
الجوع

الـمـخـصـصــات عــن يــومـيــن ،وكــأنــه إنـجــاز
عبقري يسجل باسم مقترحيه أو منفذيه
الحق ًا ،علم ًا أن هؤالء نفسهم هم مبدعو
التعليمات المدعمة بالذكاء التي أوصلت
حال االزدحام على الطوابير لما وصلت
إلـيــه ،مــع عــدم نـفــي أن هــذا اإلج ــراء قد
يساهم بتخفيف االزدحام على طوابير
االنـتـظــار بشكل جــزئــي وم ـحــدود ،لكنه
ب ــدون أدن ــى شــك لــن يـحــل األزم ــة الـتــي
كرستها التعليمات نفسها على مستوى
سقوف االستهالك األسري والفردي.
األكثر غرابة ،أنه وبعز األزمــة التي من
المفترض أن تسخر لها كــل اإلمـكــانــات
وت ـح ـش ــد م ــن أج ـل ـه ــا ك ــل الـ ـط ــاق ــات ،أن
يـتــم هــدر وقــت وزيــر حـمــايــة المستهلك
وم ــدي ــر ع ــام ال ـم ـخــابــز ،م ــع حــاشـيـتـهـمــا،
وس ـي ــارات ـه ــم ج ـم ـي ـع ـ ًا ،وب ــوج ــود ال ـعــدد
الكافي من المصورين ووسائل اإلعالم،
ف ـق ــط مـ ــن أج ـ ــل «االح ـ ـت ـ ـفـ ــال» ب ــإع ــادة
تـشـغـيــل أح ــد الـمـخــابــز فــي دم ـشــق ،بعد
االنتهاء من أعمال الصيانة له ،علم ًا أن
الطاقة اإلنتاجية لهذا المخبز ال تتجاوز
 10أطـنــان يــومـيـ ًا ،وبــالـتــالــي ،فــإن حجم
م ـســاه ـم ـتــه ع ـلــى ت ـخ ـف ـيــف حـ ــدة األزمـ ــة
يعتبر محدود ًا جد ًا بمقاييس احتياجات
مدينة كدمشق.
وبعز هذه األزمــة أيض ًا ،تجد أن مجمع
أفـ ـ ــران ابـ ــن ال ـع ـم ـيــد ف ــي دم ـش ــق م ـث ـ ًا،
ال ـم ـكــون مــن خـمـســة م ـخــابــز ،فـيــه ثــاثــة
م ـخــابــز م ـتــوق ـفــة ع ــن ال ـع ـمــل ف ــي بـعــض

األوقـ ـ ــات ،وال ذرائ ـ ــع يـمـكــن أن تـكــون
مقنعة بهذا السياق بهذه المرحلة مهما
كانت!
ب ـم ـط ـلــق األحـ ـ ــوال وبـ ـ ــدون إطـ ــالـ ــة ،مــن
ال ــواض ــح أن الــرسـمـيـيــن يـتـعــامـلــون مــع
األزمـ ـ ــة ب ـس ـط ـح ـهــا ،دون الـ ـغ ــوص فــي
عمقها بغاية حلها فـعـ ًا ،وهــو مــا جرى
ويجري حتى اآلن ،واألســوأ هو الدفع
نحو المزيد من الجوع والعوز للرغيف.
الفساد ثم الفساد وال شيء غيره
بـكــل اخـتـصــار يـمـكــن ال ـقــول م ـج ــدد ًا :أن
ّل ح ــل ن ـه ــائ ـي ـ ًا ألزم ـ ــة ال ــرغ ـي ــف طــال ـمــا
استمرت عوامل النهب والفساد الكبير
بــاسـمــه ،وبـغــض الـنـظــر عــن كــل مــا يقال
ع ــن دع ـم ــه ال ـم ـت ــآك ــل ،أو ع ــن خ ـطــوطــه
الحمراء الغائبة.
فعمق األزمــة مرتبط بتوريدات الدقيق
والـ ـطـ ـحـ ـيـ ــن ،والـ ـصـ ـفـ ـقـ ــات ال ـ ــدوالري ـ ــة
الـمـلـيــونـيــة كـقـيـمــة ت ـعــاقــديــة ل ـهــا دوري ـ ـ ًا،
باإلضافة إلى ارتباطها بعمل الصوامع،
والمطاحن (العامة والخاصة) ،وبتهريب
الدقيق التمويني ،كما أنه مرتبط بعمل
الـمـخــابــز (الـعــامــة والـخــاصــة) وبشبكات
ال ـســوق ال ـس ــوداء عـلــى الــرغـيــف كحلقة
ن ـهــائ ـيــة مــرت ـب ـطــة ب ـحــاجــات االس ـت ـهــاك
ال ـف ـع ـلــي ل ـل ـمــواط ـن ـيــن ،وبـ ـ ــدون حـلـحـلــة
شـبـكــات ال ـف ـســاد الـمــرتـبـطــة بـعـمــق كــافــة
ه ــذه ال ـح ـل ـقــات ل ــن تُ ـحــل أزمـ ــة الــرغـيــف
بشكل نهائي.
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لم تنته قصة اإلصابات بالتهابات األمعاء في مدينة
معضمية الشام بسبب تلوث المياه فيها التي حدثت الشهر
الماضي حيز النسيان بعد ،لتعاد كرة الحديث عن تسجيل
إصابات بالتهاب الكبد الوبائي في منطقة وادي العيون في
ريف حماه لنفس السبب (المياه) مجددًا ،مع اإلشارة إلى أن
تسجيل اإلصابات في وادي العيون ليس جديدًا ،فقد سبق أن تم
تسجيل عدد من اإلصابات خالل شهر آب الماضي أيضاً.

ǧنوار الدمشقي

الـحــديــث عــن تـلــوث مـيــاه ال ـشــرب غــالـبـ ًا
ما يكون بسبب اختالطها بشبكة مياه
الصرف الصحي ،مع اختالف المناطق
التي يتم رصد هذا التلوث فيها ،وبغض
النظر عن النتائج التي يسفر عنها هذا
ال ـت ـلــوث ،مــع الـتــأكـيــد دائ ـم ـ ًا عـلــى عـقــامــة
ال ـم ـيــاه ال ـتــي ي ـتــم ضـخـهــا ف ــي الـشـبـكــات
الرسمية من قبل المعنيين.
صعوبة الرصد واألمثلة كافية
رب ـم ــا م ــن ال ـص ـع ــوب ــة رصـ ــد م ــا ي ـجــرى
تداوله من حوادث تحت عناوين تلوث
الـمـيــاه ،فالكثير مــن هــذه الـحــوادث تمر
مــرور الكرام بسبب قلة عدد المصابين
ب ــأع ــراض مــرض ـيــة م ـت ـفــاق ـمــة تـسـتـقـطــب
وســائــل اإلع ــام ،فيما تـمــارس الجهات
ال ـم ـســؤولــة ع ــن ال ـم ـيــاه ،س ــواء ال ـشــرب
أو الـ ـ ـص ـ ــرف ال ـ ـص ـ ـحـ ــي ،الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
عـمـلـيــات الـتـعـتـيــم عـلـيـهــا ،مــع م ـحــاوالت
رف ــع ال ـم ـســؤول ـيــات عـنـهــا ب ـهــذا ال ـصــدد،
بـ ــل وت ـج ـي ـي ــر ج ـ ــزء مـ ــن م ـســؤول ـي ـت ـهــا
للمواطنين في بعض األحيان.
ففي مدينة السلمية مطلع العام الحالي
ج ــرى ال ـحــديــث عــن رص ــد ت ـلــوث لـمـيــاه
الشرب فيها ،وذلك بسبب اختالطها مع
شبكة مياه الصرف الصحي ،وكذلك تم
رصــد تـلــوث لـمـيــاه الـشــرب مطلع الـعــام

في منطقة وادي بردى في ريف دمشق
الغربي ،ناهيك عمّا ذكر أعاله عن وادي
الـعـيــون والـمـعـضـمـيــة ،بــاإلضــافــة إلــى ما
سـجــل بـهــذا الـصــدد مــن ح ــوادث شبيهة
خ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـمــاض ـيــة فــي
أماكن كثيرة أخرى.
ال ـ ـم ـ ـش ـ ـك ـ ـلـ ــة ،وإن بـ ـ ـ ــدت مـ ـحـ ـصـ ــورة
وم ـ ـح ـ ــدودة ،إال أن ن ـتــائ ـج ـهــا ك ـب ـيــرة،
فــاألم ـث ـلــة ال ـم ــذك ــورة أعـ ــاه ك ــان ــت فـيـهــا
أعــداد كبيرة مــن المصابين ،ولـعــل ذلك
كافٍ لتسليط األضواء عليها مجدد ًا.
قلة ثقة بالتجربة
على الرغم من أن مياه الشرب تستمر
ب ــاالن ـق ـط ــاع ل ـس ــاع ــات ط ــوي ـل ــة ي ــوم ـي ـ ًا،
وأح ـ ـي ـ ــان ـ ـ ًا ألي ـ ـ ــام م ـت ـت ــال ـي ــة ف ـ ــي ب ـعــض
المناطق ،بسبب التقنين فيها ،أو بسبب
عدم مواكبة ساعات تقنينها مع ساعات
تـقـنـيــن الـكـهــربــاء ،ومــع ذلــك تـكــون فيها
عكارة ورواسب ،وأحيان ًا روائح كريهة
أي ـض ـ ًا ،لـيـضــاف بـعــد كــل ذلــك عــدم الثقة
بسالمتها على الصحة.
فـفــي الـكـثـيــر مــن الـبـلــدات يـتــم اسـتـخــدام
ال ـم ـيــاه ال ـ ــواردة عـبــر الـشـبـكــة الــرسـمـيــة
للغسيل والتغسيل فقط ،بينما يتم شراء
مياه الشرب من مصادر أكثر موثوقية،
ما يشي بأن غالبية المواطنين في هذه
المناطق قد فقدوا ثقتهم بمياه الشرب
ال ـتــي تـصـلـهــم عـبــر الـشـبـكــات الـنـظــامـيــة،
وذل ــك ع ـبــر ت ــراك ــم خـبــرتـهــم وتـجــاربـهــم
الـمــريــرة مـعـهــا ،ولــو تـكـبــدوا كتلة إنـفــاق
كبيرة جراء ذلك!
تقرير أممي يؤكد حجم المشكلة
فـ ــي ت ـق ــري ــر ل ـب ــرن ــام ــج األم ـ ــم ال ـم ـت ـحــدة
اإلنمائي ،صــدر في شهر تشرين األول
الـمــاضــي ،تــم تــداولــه عبر بعض وسائل
اإلعالم ،ورد عن مشكلة المياه ما يلي:
«أن  %70م ــن ال ـســوري ـيــن يـسـتـهـلـكــون
م ـيــاه ـ ًا م ـلــوثــة وغ ـيــر صــال ـحــة ل ـل ـشــرب..
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وأن األس ــر الـســوريــة بــاتــت تـنـفــق %25
من دخلها على المياه ،الفت ًا إلى أن 15
مـلـيــون س ــوري عـلــى األق ــل يـعــانــون من
تلك األزمة».
الـتـقــريــر أع ــاه ،ربـمــا يــؤكــد الـمــؤكــد من
ح ـي ــث ح ـج ــم ال ـم ـش ـك ـل ــة ،ف ـي ـم ــا ي ـح ـصــد
المواطنون وحدهم تداعياتها ونتائجها
دون أدنــى شــك ،ســواء على المستوى
الصحي أو على المستوى المادي.
مع العلم أن البرنامج األممي بجزء من
مـهــامــه ي ـقــوم عـلــى إعـ ــادة تــأهـيــل بعض
ش ـب ـك ــات الـ ـمـ ـي ــاه (ال ـ ـشـ ــرب والـ ـص ــرف
الصحي) أيض ًا ،ســواء بشكل مباشر أو
بـشـكــل غـيــر مـبــاشــر عـبــر الـتـمــويــل ،وقــد
تــزايــد االهتمام بذلك مــع موجة انتشار
«الكورونا» خالل العام الحالي ،بحسب
البيانات الصادرة عن البرنامج.
التهرب من المسؤوليات
قد يبدو أن مشكلة تلوث مياه الشرب
ب ــارت ـب ــاط ـه ــا ب ـش ـب ـك ــات مـ ـيـ ــاه ال ـص ــرف
ال ـص ـح ــي ذريـ ـعـ ــة م ـق ـب ــول ــة لـ ــدى بـعــض
ال ـم ـع ـن ـي ـيــن ل ـل ـت ـهــرب م ــن م ـســؤول ـيــات ـهــم
وواجباتهم ،لكن هل فع ًال من المفروض
أن يعفى هؤالء من هذه المسؤوليات؟!
مــن الـمـفــروغ مـنــه ،أن شـبـكــات الـصــرف
الـ ـصـ ـحـ ــي ،وشـ ـبـ ـكـ ــات م ـ ـيـ ــاه ال ـ ـشـ ــرب،
تعرضت إلــى الكثير مــن األضــرار خالل
السنوات القليلة الماضية ،وذلك بسبب
ال ـح ــرب واألزمـ ـ ــة ،وخ ــاص ــة ف ــي بـعــض
الـمـنــاطــق الـتــي تـعــرضــت بنيتها التحتية
لـلـتـهـتــك وكــانــت بـحــاجــة إلع ــادة تــأهـيــل،
ل ـكــن م ــع مـ ــرور ال ــزم ــن س ـق ـطــت ذري ـعــة
التهتك فــي البنية التحتية ،واألهــم :أنه
من المفترض أن عمليات إعادة التأهيل
استكملت في الكثير من المناطق ،ليس
بــدل ـيــل م ــا ت ــم ص ــرف ــه م ــن ن ـف ـقــات تـحــت
هــذا الـعـنــوان ،فـهــذا األم ــر قــد يـكــون فيه
الـكـثـيــر مــن جــوانــب ال ـف ـســاد ،بــل بــدلـيــل
إع ــادة ضــخ م ـيــاه ال ـشــرب فــي شبكاتها
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م ـج ــدد ًا ،وأص ـب ـحــت ه ــذه ال ـم ـيــاه بـعـهــدة
ومسؤولية وحــدات مياه الشرب فيها،
وكذلك الحال بالنسبة لشبكات الصرف
الصحي ،فكيف الحال في المناطق التي
لم تتعرض فيها شبكات المياه للضرر.
وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ،ت ـجــدر اإلشـ ــارة إلــى
أن أحــد أهــم األسـبــاب التي ال تعفي من
المسؤولية ،هو أن تكون هذه الشبكات
قريبة من بعضها البعض ،بحيث تتأثر
بـ ــرشـ ــح مـ ـيـ ــاه ال ـ ـصـ ــرف الـ ـصـ ـح ــي إل ــى
شبكات مياه الشرب ،وهذا الجانب فني
هندسي وهو بعهدة ومسؤولية طرفي
المعادلة ،المسؤولين عن شبكات مياه
ال ـ ـشـ ــرب ،وال ـم ـس ــؤول ـي ــن عـ ــن ش ـب ـكــات
الـصــرف الـصـحــي ،وهــذه المسؤولية ال
تزول بالتقادم ،وقد ال تستطيع شبكات
الفساد أن تستمر بتغطيتها.
أم ــا األهـ ــم ،فـهــو أن مــا ي ـقــال عــن عـقــامــة
المياه في شبكات مياه الشرب ،كذريعة
ل ـل ـت ـهــرب م ــن ال ـم ـســؤول ـيــة ،أص ـب ــح غـيــر
مــوثــوق ـ ًا ،بــدلـيــل مــا يـسـجــل مــن حــوادث
ت ـلــوث فـيـهــا ،وبــدل ـيــل اسـتـنـكــاف الـكـثـيــر
مــن المواطنين عــن استهالكها للشرب،
هذا في حال أغفلنا ما يرد في التقارير
األممية عن حجم المشكلة.
ملف حياتي وصحي هام
بعيد ًا عن تقاذف المسؤوليات والتهرب
منها ،ربما مــن الــواجــب التأكيد على أن
مـلــف شـبـكــات مـيــاه الـشــرب وســامـتـهــا،
وس ــام ــة ال ـم ـي ــاه ف ـي ـه ــا ،ال ي ـق ــل أه ـم ـيــة
عـ ــن أي م ـل ــف ص ـح ــي وحـ ـي ــات ــي آخـ ــر،
خاصة وأن تداعياته ونتائجه الصحية
والمرضية خطيرة بما فيه الكفاية ،وقد
تـكــون كارثية فــي بعض األحـيــان ،ومن
المصائب أن يتحول هــذا الملف -على
أيــدي بعض المستهترين أو الفاسدين
والمتهربين من المسؤولية -إلــى ملف
كارثي يضاف إلى الملفات الكارثة التي
يعيشها السوريون.
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ال إمكانية لمزيد من التقشف والجوع!

موجات ارتفاعات األسعار على السلع والمواد في األسواق مستمرة ،وما يعني المواطن
منها هي :أسعار المواد الغذائية التي أصبحت خارج حدود االستيعاب ،بعد أن خرج
بعضها عن الموائد.
ǧعاصي اسماعيل

كـ ــان م ــن ال ـم ـتــوقــع أن تــرت ـفــع ب ـعــض أس ـعــار
الـخـضــار ال ـتــي ش ــارف مــوسـمـهــا عـلــى نـهــايـتــه،
وهـ ــو أمـ ــر اع ـت ــاد ع ـل ـيــه ال ـم ــواط ـن ــون بـحـســب
ال ـف ـصــول وال ـم ــواس ــم ،لـكــن وم ـنــذ زم ــن أصـبــح
يتزامن ذلك مع مزيد من االستغالل والتحكم
بهذه السلع في األسواق ،واألكثر قساوة ،هو
اسـتـمــرار ارتـفــاع أسـعــار بعض السلع الـتــي ال
عــاقــة بها بــالـمــواســم الــزراعـيــة ،مـثــل :الــزيــوت
والسمون والسكر والــرز وغيرها من المواد
الغذائية األخرى.
الخضار والفواكه على محك التقشف
مــن الطبيعي أن الـفــواكــه بــاتــت مــن المنسيات
بالنسبة للغالبية المفقرة من المواطنين ،ومع
ذلــك فقد كــان العنب مـقـبــو ًال مــن حيث السعر
بهذا الموسم بالمقارنة مع غيره من أصناف
الفواكه الموسمية ،حيث استقر سعره خالل
الموسم بين  1000 -700ليرة ،لكنه استعاد
أس ـع ــاره الـمــرتـفـعــة م ـج ــدد ًا مــع اق ـت ــراب نـهــايــة
مــوسـمــه ،وخــرج مــن قائمة االسـتـهــاك ،حيث
ت ـجــاوز س ـعــره  1500ل ـيــرة ،لـيــدخــل الـبــرتـقــال
إلــى المنافسة اآلن بسعر  750ليرة ،بانتظار
انخفاضه خالل الفترة القريبة القادمة ،ربما!.
أمــا الـخـضــار فقد ارتـفـعــت أسـعــارهــا بشكل كبير
والف ــت عـلــى غـيــر ال ـعــادة بـمـثــل هــذا الــوقــت من
ال ـع ــام ،ف ـقــد تـ ــراوح س ـعــر ال ـب ـن ــدورة ب ـيــن 700

و 1200ليرة ،والبطاطا وصلت إلــى سعر 800
ليرة ،والخيار وصل إلى  1000ليرة ،والباذنجان
إلى  700ليرة ،وكذلك الملفوف ،والبصل وصل
إلــى  1000لـيــرة ،أمــا الـخــس فسعره وصــل إلى
 500ليرة ،والبقدونس  250ليرة.
مع األخذ بعين االعتبار الفوارق السعرية بين
ســوق وآخــر ،وبـيــن مدينة وأخ ــرى ،وبحسب
النوعية والتعبئة والتغليف.
مزيد من التقشف
خرجت اللحوم الحمراء من قائمة االستهالك
ال ـي ــوم ــي ل ـل ـغــال ـب ـيــة ال ـس ــاح ـق ــة وال ـم ـف ـق ــرة مــن
المواطنين منذ عــدة سـنــوات ،وتبعها مؤخر ًا
خروج بعض مشتقات الحليب أيض ًا ،وخاصة
األجبان ،بعد أن ارتفعت أسعارها بشكل كبير،
وأصبحت فوق قدرة المواطنين على الشراء،
كما انخفضت معدالت استهالك لحوم الدجاج،
وبيض المائدة أيض ًا ،مع موجات االرتفاعات
الـسـعــريــة ال ـتــي طــالـتـهــا خ ــال ال ـف ـتــرة الـقــريـبــة
الماضية ،حيث دخلت حيز االستهالك الترفي
بالنسبة لبعض األسر.
أم ــا ال ـس ـكــر والـ ــرز وال ـس ـمــون وال ـش ــاي وال ـبــن
والمعلبات ،وغيرها من المواد والسلع الغذائية
المستوردة فقد ارتفعت أسعارها بشكل كبير
مؤخر ًا ،وذلك ارتباط ًا بسعر الدوالر ،مع إضافة
عــوامــل االس ـت ـغــال وهــوامــش الــربــح الـمـضــافــة
تحت عناوين الــذرائــع الممجوجة والمستهلكة
(حـ ـصـ ــار -ع ـق ــوب ــات  -أزمـ ـ ـ ــة ،)..وس ـب ــق أن

المشكلة
المتفاقمة وغير
المدركة بتداعياتها
وكوارثها ربما أن
معدالت التقشف
والجوع وصلت
حدودها القصوى
بالنسبة للغالبية
المفقرة وال مزيد
يمكن إضافته
عليها!

انخفضت معدالت استهالك هذه المواد للحدود
الدنيا أيض ًا ،لكن االضـطــرار بالنتيجة هو سيد
ال ـم ــوق ــف ف ــي ب ـع ــض األح ـ ـيـ ــان ،ف ـق ــد ت ــزاي ــدت
مـعــدالت التقشف عـلــى غالبية الـمــواد الغذائية
المستوردة نظر ًا للتفاوت الكبير بين أسعارها
بالمقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين.
وق ــد ب ــات م ــن الـمـسـتـحـيــل رص ــد أس ـع ــار هــذه
ال ـمــواد والـسـلــع ،فــأسـعــارهــا مـتـبــدلــة ومـتـغـيــرة
بكل ســاعــة فــي بعض األحـيــان ،وذلــك بحسب
ما يفرضه الموردون الكبار من هوامش ربح
بــال ـتــوازي مــع سـعــر ال ــدوالر الـمـتـبــدل ،بسبب
استمرار تراجع قيمة الليرة.
مزيد من الجوع
األسعار التي لم تقف عن االرتفاع فرضت على
المواطنين موجة جديدة من التقشف بحدود
االس ـت ـه ــاك ال ـغ ــذائ ــي ،أي :م ــزي ــد م ــن ال ـعــوز
بهذا الـمـجــال ،بسبب عــدم قدرتهم على تأمين
اح ـت ـيــاجــات ـهــم الـفـعـلـيــة مـنـهــا ب ـمــا ي ـســد رمـقـهــم،
والنتيجة ،أن سلة االستهالك الغذائي اليومي
باتت أكثر محدودية ،لتضاف إليها أيض ًا مادة
الـخـبــز ،الـتــي وضــع لـهــا سـقــف اسـتـهــاك دون
الحاجة الفعلية وبشكل رسمي أيض ًا ،ما يعني:
أن الغالبية المفقرة أصبحت أكثر فقر ًا وجوع ًا.
وط ـب ـع ـ ًا ،ك ــل ذل ــك م ـع ـلــوم وم ـع ــروف م ــن قـبــل
الرسميين بمختلف مواقعهم ومسؤولياتهم،
ب ــل وب ـعــض الـ ـق ــرارات والـتـعـلـيـمــات الــرسـمـيــة
تدفع بهذا االتجاه.
مزيد من عوامل النهب والفساد
والالمباالة
لن ندخل في متاهات مبررات رفــع األسعار
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ال ـم ـع ـتــادة ال ـتــي تـتـحــدث عــن آل ـيــات الـعــرض
والـ ـطـ ـل ــب ،أو ع ــن ال ـت ـك ــال ـي ــف ،وغ ـي ــره ــا مــن
الذرائع التي تصب بمصلحة حيتان األسواق
وت ـ ـجـ ــارهـ ــا وسـ ـمـ ــاسـ ــرتـ ـهـ ــا ومـ ـسـ ـت ــورديـ ـه ــا
وم ـ ـصـ ــدري ـ ـهـ ــا ،عـ ـلـ ــى ح ـ ـسـ ــاب الـ ـمـ ــزارعـ ـيـ ــن
المنتجين كما على حساب المستهلكين ،لكننا
ال يمكن أن نغفل بعض مــا ورد مــن أسباب
إضافية بشكل غير رسمي ،والتي تتحدث عن
عمليات التصدير التي تزايدت خــال الفترة
القريبة الماضية ،علم ًا أنـهــا لــم تتوقف طيلة
الـسـنــوات الـمــاضـيــة ،وع ــن عـمـلـيــات الـتـهــريــب
ال ـم ـس ـت ـمــرة ل ــأغ ـن ــام ول ـل ـك ـث ـيــر م ــن ال ـخ ـضــار
والفواكه ،وكذلك للفروج والبيض ومشتقات
الحليب ،التي تؤثر بشكل مباشر على ما يتم
التغني به بما يخص آليات العرض والطلب
فــي األس ــواق ،بــاإلضــافــة إلــى ارتـبــاط تــراجــع
ق ـي ـمــة ال ـل ـي ــرة ال ـش ــرائ ـي ــة ب ــال ــواق ــع الـمـعـيـشــي
للمفقرين.
لقد تضافرت عوامل استغالل المواطنين ،مع
عــوامــل الـنـهــب وال ـف ـســاد ،لـيـضــاف إلـيـهــا طـبـعـ ًا
عوامل الالمباالة الرسمية اتجاههم من خالل
مجمل السياسات المتبعة وعـلــى المستويات
كــافــة ،لـكــن المشكلة المتفاقمة ،وغـيــر الـمــدركــة
بتداعياتها وكوارثها ربما ،أن معدالت التقشف
وال ـجــوع وصـلــت حــدودهــا الـقـصــوى بالنسبة
للغالبية المفقرة ،وال مزيد يمكن إضافته إليها،
وربما لم يبق إال مشاهدة مزيد من الساقطين
م ــرض ـ ًا بـسـبــب ال ـع ــوز ال ـغ ــذائ ــي ،أو م ــوت ـ ًا مــن
الجوع!
فـهــل سـنـبــدأ بـمـشــاهــدة هــذه الـمـظــاهــر المؤلمة
وقـ ــد ت ـف ـشــت ،أم س ـي ـكــون ل ـه ــؤالء الـمـفـقــريــن
الجائعين قول آخر؟!
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تنته عملياً أزمة البنزين ،فالمخصصات المدعومة
توفر المازوت ...ولم ِ
حتى اآلن لم توّزع مخصصات مازوت التدفئة للشتاء ،وحركة النقل العام أقل بسبب عدم ّ
قّلت واألسعار ارتفعت ،وما زال تأمين البنزين مشكلة ،واألهم :أن الكهرباء ال تحصل إال على أقل من نصف الطاقة الالزمة لتأمين األساسيات ،وفق تصريحات وزير
الكهرباء ،الفشل في تأمين تدفقات الطاقة هو فشل ذريع ومتكرر ،وهو في جذر التدهور االقتصادي الذي يجّر معه كوارث إنسانية أعمق.

أزمة الطاقة ...أقل من نصف الحاجات الدنيا

بين التمويل وتجاوز العقوبات
لماذا يصعب لهذه
الدرجة تأمين تدفقات
مستقرة من الطاقة؟!
هل هي العقوبات؟!
تنفي الجهات
المسؤولة السورية
أن تكون العقوبات
سبباً أساسياً في األزمة
االقتصادية الحالية،
بل تشير إلى التك ّيف
معها ،وأنها كانت
موجودة سابقاً...
و ُترجع المشكلة
إلى نقص الدوالر،
وتحديدًا نقصه لدى
المالية العامة ،وعدم
القدرة على التسديد
للموردين.

ǧعشتار محمود

إن تــأمـيــن تــدفـقــات الـطــاقــة بـحـصــة للفرد
تقارب مستويات عام  2010تعني عملي ًا
تأمين ما يقارب  14مليون برميل مكافئ
ن ـف ـطــي ،ه ــذا لـتـلـبـيــة ح ــاج ــات  15مـلـيــون
شـخــص فـقــط! وقــد تــرتـفــع هــذه الـحــاجــة
إلـ ــى  18م ـل ـي ــون ب ــرم ـي ــل م ـك ــاف ــئ نـفـطــي
س ـنــوي ـ ًا ،إذا م ــا ك ـنــا ن ـت ـحــدث ع ــن تــأمـيــن
ال ـحــاجــات الــوسـطـيــة مــن ال ـطــاقــة ل ـ -19
 20مـلـيــون شـخــص عـنــدمــا يـتــم الـحــديــث
عن إدارة كامل مناطق البالد ،أو إعــادة
الــاج ـئ ـيــن م ــن ل ـب ـنــان واألردن وم ـصــر
مث ًال...
وفــق اإلنـتــاج المحلي مــن الـغــاز والنفط
ل ـع ــام  2018فـ ــإن تــأم ـيــن هـ ــذه الـكـمـيــات
يتطلب استيراد ما يقارب نصف الطاقة
ال ـضــروريــة ،وم ــا ي ـقــارب  7مــايـيــن طن
نفط خام .مع ما يحتاجه هذا من تدفقات
مالية ،وآليات لتجاوز العقوبات وتأمين
السفن وعبورها.
الحاجة إلى استيراد  7ماليين طن نفط
ّإن ح ـ ــاج ـ ــات االس ـ ـت ـ ـي ـ ــراد الـ ـضـ ــروريـ ــة
وبــال ـحــدود الــدن ـيــا ل ـعــدد ال ـس ـكــان حــالـيـ ًا،
ولحل أزمــة الطاقة تتطلب استيراد50 :
مليون برميل نفط خام سنوي ًا ،وحوالي
 140ألف برميل يومي ًا ...وهو ما يعادل
 7ماليين طن من النفط الخام سنوي ًا.
م ــالـ ـيـ ـ ًا ،ي ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــول :إن ت ـك ـل ـفــة ه ــذه
ال ـم ـس ـت ــوردات الـنـفـطـيــة ق ــد ت ـق ــارب 2.5
م ـل ـي ــار دوالر سـ ـن ــويـ ـ ًا ،وه ـ ــي ال ـم ـبــالــغ
ال ــازم ــة لـتـغـطـيــة ه ــذه ال ـحــاجــات (وف ــق
األسعار الحالية للنفط الخام العالمي مع
هامش  %10إضافية $47 :للبرميل) .مع
أن الـعـقــود الفعلية يـمـكــن أن تــو ّقــع على
أسعار أقل في ظل تراجع الطلب العالمي
ع ـلــى ال ـن ـفــط ،ول ـكــن ق ــد يـصـعــب ه ــذا فــي
الحالة السورية .ومبلغ  2.5مليار دوالر
ي ـعــادل ال ـيــوم ثـلـثــي ال ـمــوازنــة الـســوريــة
وفق دوالر السوق ،واألهم أنه مطلوب
بالقطع األجنبي.
ّإن شح الـمــوارد المالية العامة وتحديد ًا
مــن الـقـطــع األجـنـبــي هــو المشكلة األكـبــر
في تأمين الطاقة ،وعملي ًا ال يتوفر تدفق
قطع أجنبي للخزانة العامة إال من آليات،
مثل :بعض الصادرات التي تقلصت إلى
حــد بـعـيــد ،وال ـتــي ال ي ـعــود إال ج ــزء من
قطعها األجـنـبــي لـلـخــزانــة الـعــامــة ،إضــافــة
إلــى أنــواع الــرســوم وخــدمــات الـسـفــارات
فــي ال ـخــارج وجــوانــب ثــانــويــة أخ ــرى...
بـيـنـمــا الـ ـم ــورد األس ـ ــاس ل ـتــدفــق الـقـطــع
األجنبي المتمثل بالحواالت في ظروف
سورية الحالية ،يتم تحويله إلى السوق
السوداء.
ّإن آخر تقديرات رسمية للحواالت كانت
ف ــي عـ ــام  2018وق ــارب ــت ف ــي ح ـي ـن ـهــا 3
مليارات دوالر كتلة الحواالت السنوية
الــواصـلــة إلــى الــوجـهــات الــرسـمـيــة ،عندما
كـ ــان س ـعــر صـ ــرف ال ـم ــرك ــزي وال ـس ــوق
متقاربان ( 480ليرة في المركزي مقابل
أقــل من  500ليرة في الـســوق) .ويمكن

أن تعود هذه الحواالت إلى التدفق فيما
لــو ت ـمّ تـصـحـيــح سـعــر ال ـصــرف الــوهـمــي
ال ـم ـت ـم ـثــل ب ـس ـعــر  1250ل ـي ــرة ،ال ـ ــذي ال
يستخدم اليوم في أي تقدير للتكاليف،
ب ــل ت ـس ـعّــر ال ـح ـكــومــة ك ـلــف اس ـت ـيــرادهــا
وتحاسب المستوردين على سعر يفوق
 2200ل ـي ــرة .ب ـي ـن ـمــا س ـعــر  1250ل ـيــرة
لـلـحــواالت ال يـفـيــد بـشــيءّ ،إل اسـتـمــرار
تدفق الحواالت للسوق السوداء.
وهــذا طبع ًا أحــد جــوانــب الـمــوارد األكثر
وض ــوح ـ ًا وع ـم ـل ـيــة ،وال ـم ـتــروكــة لـلـســوق
بـ ــوضـ ــوح ،ب ـي ـن ـمــا ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ج ــوان ــب
ال ـمــوارد األخ ــرى مـتــروكــة أي ـض ـ ًا ...مثل:
ملفات الفساد التي تتالت الدعاية حولها
ف ــي الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،وب ـي ــان ــات ال ـح ـجــز
االحتياطي التي لم توصل إلى أية نتيجة،
ول ــم ت ــزد ق ــدرة ال ــدول ــة ع ـلــى تــأم ـيــن أي
جــانــب مــن األســاسـيــات ،بــل على العكس
ت ـم ــادت س ـيــاســات تـقـلـيــص ال ـمــدفــوعــات
العامة على األساسيات وزيادة التحصيل
من الخبز والمحروقات وغيرها.
الجانب اآلخر المتعلق بالنقل
ن ـمــط ال ـتــوريــد ال ـحــالــي ل ـحــاجــات الـنـفــط
وال ـم ـش ـت ـقــات ال ي ـم ـكــن أن ي ـحــل األزم ــة
أبـ ــد ًا ...أو أن يــزيــد تــدفــق الـطــاقــة ،أو ًال:
ألن هـ ـ ــؤالء ال ـ ـمـ ــورديـ ــن يـ ـسـ ـت ــوردون
كميات قليلة بأسعار مرتفعة وكلف عالية
تفوق السعر العالمي  ،%40وثاني ًا :ألنهم
بشركاتهم متقلبة الــوجــوه واستيرادهم
مــن ت ـجــارة الـنـفــط والـمـشـتـقــات الــدولـيــة
يكونون عرضة للعقوبات ،وال يؤمنون
إال كميات قليلة ومتقطعة وغير مستقرة.
الـطــريـقــة األخ ــرى لـتــأمـيــن الـتــدفـقــات عبر
إيــران هي موضع تساؤل اليوم ،فإيران
ك ــان ــت ت ـع ـت ـمــد آل ـي ــة م ــدف ــوع ــات تـتـجـنــب
العقوبات عبر الخط االئتماني اإليراني
بـيــن ســوريــة وإي ــران ،واسـتـطــاعــت حتى
عـ ــام  2018أن ت ــؤم ــن ت ــدف ـق ــات دوريـ ــة

تأمين الحاجات
األساسية من
الطاقة بمستوى
عام 2010
لحوالي  15مليون
سوري فقط
تقتضي استيراد
 7ماليين طن
من النفط سنوياً
وحوالي  140ألف
برميل يومياً

مـتـكــررة عـبــر الـسـفــن الـصـغـيــرة( .تـشـيــر
هيئة قـنــاة الـســويــس مـثـ ًا بــأن الناقالت
اإليــرانـيــة حملت إلــى ســوريــة فــي 2018
 1,5مليون طــن مــن النفط ب ـ  55سفينة
عـ ـبـ ــرت الـ ـقـ ـنـ ــاة ،أي ح ـم ــول ــة وس ـط ـيــة
للسفينة 27 :ألــف طــن مــن الـنـفــط وهــي
حاجة أقل من يومين).
ال ـع ـق ــوب ــات ع ـل ــى إيـ ـ ــران ل ـي ـســت الـسـبــب
األسـ ـ ــاس ف ــي ت ــوق ــف هـ ــذه ال ـت ــدف ـق ــات،
ألن إيـ ـ ـ ــران عـ ــرضـ ــت عـ ـل ــى لـ ـبـ ـن ــان فــي
أزم ـتــه األخ ـيــرة تــأمـيــن الـنـفــط بــالـعـمــات
ال ـم ـح ـل ـيــة ...ق ــد ت ـكــون الـمـشـكـلــة مــر ّك ـبــة،
فالتدفق النفطي مــن إيــران الــذي توقف
تـقــريـبـ ًا مــع نـهــايــات  2018وبــدايــة 2019
تــرافــق مــع ب ــدء تـصـعـيــد ال ـع ـقــوبــات على
سورية وعلى إيران ،وتحديد ًا في مجال
ن ـقــل ال ـن ـفــط ،وت ـج ـلــى ه ــذا ف ــي م ـصــادرة

سفينة إيرانية في قناة السويس ،ورغم
نفي الجانب المصري أن اإليقاف سببه
ال ـع ـقــوبــات ع ـلــى إيـ ــران أو س ــوري ــة (إذ
إن قــوانـيــن عـمــل الـقـنــاة تـمـنــع م ـصــادرة
الـسـفــن إال بـقــرار مــن األم ــم الـمـتـحــدة أو
ب ـم ـخــال ـفــات ع ـلــى ال ـس ـف ــن) ول ـك ــن يـمـكــن
ل ـل ـعــوامــل الـسـيــاسـيــة الــدول ـيــة أن تـخـلــق
أسـبــابـ ًا لمخالفة بـعــض الـسـفــن اإليــرانـيــة
وهو ما يكون قد ساهم في عرقلة تدفق
الـنـفــط اإليــرانــي ...ولـكــن هــل يمكن منع
كل تدفقات السفن بحجة المخالفات؟!
على األغلب أن تدفقات النفط اإليراني
قد تباطأت مع جملة التعقيدات األخرى،
ومن ضمنها التكاليف المترتبة على عدم
سـ ــداد ك ــام ــل م ـبــالــغ االئ ـت ـمــانــي الـنـفـطــي
اإليراني من الجانب السوري رغم بيعه
في السوق المحلية.

الحاجات الكافية لـ  15مليون شخص
 14مليون طن مكافئ نفطي

%9
%44

%47

نقص الطاقة

الطاقة المتوفرة من الغاز

الطاقة المتوفرة من النفط المحلي
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 7ماليين طن

 2.5مليار دوالر

إن ت ــأم ـي ــن الـ ـحـ ــاجـ ــات األسـ ــاسـ ـيـ ــة مـ ــن ال ـط ــاق ــة
بمستوى عام  2010لحوالي  15مليون سوري
فقط تقتضي اسـتـيــراد  7ماليين طــن مــن النفط
سنوي ًا وحوالي  140ألف برميل يومي ًا.

إن اس ـت ـيــراد  50مـلـيــون بــرمـيــل نـفــط خ ــام لسد
الحاجات األساسية تصل تكلفها الـيــوم إلــى 2.5
مليار دوالر مع احتساب السعر الحالي للبرميل
وهامش  %10إضافي.
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الخروج للعلن والمواجهة
إن تقليل المخاطرة في مواجهة العقوبات ،ولتأمين تدفقات الطاقة يتطلب العلنية والربط مع جهات رسمية،
على العكس من العقلية المتبعة في التعامل مع العقوبات ...الضرورة تقتضي أن تكون للحكومة السورية
سفن نقلها الخاصة ،وعقود مستقرة مع أطراف إقليمية أو دولية وبأسعار مثبتة وآليات دفع بينية .وإن
كانت األطــراف الدولية المستعدة للمساهمة عسكري ًا وسياسي ًا واقتصادي ًا في األزمــة السورية موجودة،
وتفتح هامش ًا لتجاوز العقوبات ،فإن النقص يكمن حتى اليوم في اإلرادة السورية لحل األزمات بطريقة
جــذريــة ...طريقة تقوم على دور لجهاز الــدولــة بحيث يمتلك سفن نقله ،ويمتلك مــوارده المالية ،ويمتلك
قــرار ًا جريئ ًا بتعبئة الموارد لتأمين األساسيات ،وصــو ًال إلى امتالك القرار بالتعامل بعمالت أخرى سوى
الدوالر لتجاوز العقوبات .بينما ال يزال القرار السوري محصور ًا حتى اليوم باالعتماد على الوسطاء الذين
يؤمنون دفعات صغيرة من الطاقة بشكل متقطع وبأسعار خيالية!
إن أزمة الطاقة هي عصب في إنقاذ الوضع السوري االقتصادي والسماح باستمرارية الحياة ...وال يمكن أن
تؤدي طرق توريد الطاقة الحالية والشح الكبير ّإل إلى األزمات الكبرى اقتصادي ًا واجتماعي ًا وسياسي ًا .ألن
الطاقة عصب اإلنتاج وعنصر أساس في متطلبات العيش ،وال يمكن حل أزمات إنسانية أكبر ّإل بحل أزمة
من هذا النوع ...فالطاقة اليوم ال تكفي لحوالي  15مليون سوري في مناطق إدارة الحكومة ،وال يمكن أن
تُحل أزمات تأهيل البنى التحتية وعودة الالجئين بأقل من نصف حاجات الطاقة الضرورية!

أكثر من نصف الشعب السوري

بين نازح داخل البالد والجئ في اإلقليم
 6.4ماليين سوري ال
يزالون نازحين داخل
البالد ،و 5.5مليون
تقريباً هو تعداد
الالجئين السوريين
في اإلقليم ...وهؤالء
وأولئك يشكلون نسبة
 %54من سكان البالد
تقريباً في عام 2010
وهم األقل استقرارًا،
واألكثر خسارة،
واألكثر عرضة للدخول
في الفقر والجوع...

 3,5مــاي ـيــن الج ــئ ف ــي تــرك ـيــا الـتــي
تـ ـض ــم أكـ ـبـ ــر ت ـ ـع ـ ــداد م ـ ــن ال ــاج ـئ ـي ــن
السوريين فــي الـخــارج ،بينما يش ّكل
ال ــاج ـئ ــون ف ــي ل ـب ـنــان نـسـبــة %13.4
من السكان ،وتعداد ًا قارب المليون،
ب ـي ـن ـمــا ي ـش ـكــل ال ــاج ـئ ــون ال ـســوريــن
ن ـس ـبــة  %6.5م ــن س ـك ــان األردن...
وهـ ــؤالء هــم الــاج ـئــون الـمـسـجـلــون
رسـمـيـ ًا ،بينما األع ــداد أكـبــر فـيـمــا لو
تم إحصاء الالجئين غير المسجلين.
حيث تشير الـتـقــديــرات إلــى أن %73
مــن الــاجـئـيــن الـســوريـيــن فــي لـبـنــان
البالغين من العمر  15عام ًا وما فوق
ال يملكون إقامة قانونية ،ما يعني أن
فرصهم في التعليم والعمل محدودة،
ويـعـمـلــون فــي وظــائــف غـيــر رسـمـيــة
وخطرة ومتدنية األجر.

فــي تــركـيــا يـعـيــش  %46مــن الــاجـئـيــن
الـســوريـيــن دون خــط الـفـقــر ،ويرتفع
هذا المعدل إلى  %73من الالجئين في
لبنان ،و %78في األردن .أما في مصر
فيعيش  %69من الالجئين دون خط
الفقر .ما يعني :أن قرابة  3ماليين من
هؤالء الالجئين في اإلقليم يعيشون
على دخل ٌأقل من  1.9دوالر يومي ًا...
وهـ ــو حـ ــال ج ـم ـيــع األس ـ ــر ال ـس ــوري ــة
ال ـم ـع ـت ـم ــدة ع ـل ــى ال ـع ـم ــل ب ــأج ــر وف ــق
األج ـ ــور الــوس ـط ـيــة ال ـس ــوري ــة داخ ــل
ال ـب ــاد ،وت ـحــديــد ًا األس ــر ال ـتــي فـقــدت
م ـنــازل ـهــا ،وت ـع ـيــش ب ــاآلج ــار ،وف ـقــدت
أراض ــي وم ــزارع أو ورش ـ ًا ومـصــالــح،
وخ ـس ــرت اس ـت ـق ــرار ًا ســاب ـق ـ ًا ،لـتـعـتـمــد
على العمل بأجر في مناطق النزوح.
سـ ـكـ ــان ال ـم ـخ ـي ـم ــات مـ ــن ال ــاج ـئ ـي ــن

السوريين في اإلقليم يقارب عددهم:
 286أل ــف الج ــئ وأقـ ــل م ــن  %6مــن
م ـج ـمــوع ال ــاج ـئ ـي ــن .ورغ ـ ــم تــدهــور
ظــروفـهــم وتـحــديــد ًا فــي فصل الشتاء
إال أن التقديرات تشير إلى أن سكان
الـمـخـيـمــات قــد يـكــونــون أف ـضــل حــا ًال
مــن سـكــان الـتـجـمـعــات غـيــر الــرسـمـيــة
ال ـت ــي ل ـجــأ إل ـي ـهــا الـ ـس ــوري ــون ،وهــو
ال ـح ــال ف ــي ل ـب ـنــان ت ـح ــدي ــد ًا ،ح ـيــث ال
توجد مخيمات لالجئين.
األطـ ـ ـف ـ ــال ه ـ ــم األك ـ ـث ـ ــر تـ ـ ـض ـ ــرر ًا مــن
ج ــوان ــب ال ـح ــرم ــان ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،فـفــي
م ـج ـت ـم ـع ــات ال ــاج ـئ ـي ــن الـ ـت ــي ج ــرى
ت ـق ـي ـي ـم ـهــا ف ــي األردن ،ب ـل ـغــت نـسـبــة
األط ـف ــال ال ـســوري ـيــن ال ــذي ــن يـعــانــون
مــن الـفـقــر ال ـن ـقــدي ،وم ـت ـعــدد األب ـعــاد
أكثر من  %81من بين األطـفــال الذي

أعمارهم أقل من سنة وصو ًال إلى 5
س ـن ــوات ،و %50مــن األط ـف ــال الــذيــن
أعـمــارهــم بـيــن  17-6سـنــة ،وسجّلت
حـ ــاالت ح ــرم ــان عــال ـيــة ف ــي م ـجــاالت
الصحة والتعليم لألطفال.
خ ــال ع ــام ــي  2018-2017سـجّـلــت
ســوريــة ع ــودة  2,1مـلـيــون شخص
إلى مساكنهم األصلية 721 :ألف في
عــام  ،2017وحــوالــي  1,4مليون في
عام .2018
النسبة العظمى من العائدين إلى منازلهم،
ه ــي م ــن ال ـنــازح ـيــن داخ ـل ـي ـ ًا ،بـيـنـمــا عــدد
الالجئين العائدين قارب  130ألف ًا ،ج ّلهم
مــن لبنان واألردن .ولـكــن هــذه العملية
لــم تستمر فــي عــام  2019بــل ارت ــدت...
إذ إن اتـفــاقـيــات الـهــدن فــي عــامــي 2017ـ
 2018وما ترافق معها من تحسن في

الــوضــع االق ـت ـصــادي ،واس ـت ـقــرار نسبي
فــي مـسـتــوى األس ـعــار ،وع ــودة بسيطة
ل ـل ـن ـمــو ،جـمـيـعـهــا ك ــان ــت ح ــواف ــز ل ـعــودة
خجولة توقفت مع التدهور االقتصادي،
ومع عدم استكمال الحوافز.
وبــال ـم ـح ـص ـلــة ،رغـ ــم ع ـ ــودة مـلـيــونــي
ن ـ ــازح إلـ ــى م ـنــاطــق م ـح ــددة وقــاب ـلــة
لـلـسـكــن ،ف ــإن مـجـمــل ع ــدد الـنــازحـيــن
ال ي ــزال  6,4مــايـيــن إذ ازداد عــدد
النازحين داخــل إدلــب ،وفي المنطقة
الشمالية الشرقية .بينما لــم تستطع
البنى التحتية والخدمات واألوضاع
االجـتـمــاعـيــة واالق ـت ـصــاديــة واألمـنـيــة
ف ــي ريـ ــف دم ـش ــق وح ـل ــب وح ـمــص
ودرعا والرقة ودير الزور أن تسمح
ب ـع ــودة س ـكــان ـهــا ،س ـ ــواء م ــن ال ـمــدن
سورية األخرى أو من الخارج...
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وقعت  15دولة آسيوية على ما يسمى اليوم أكبر اتفاق تجارة حرة عبر العالم  RCEPيضم  %30من سكان العالم و %29من الناتج
بعد ثماني سنوات من المفاوضات ّ
اإلجمالي العالمي تقريباً ،و %28من التجارة العالمية ،االتفاقية التي تجمع المتناقضات اآلسيوية ...يرى البعض أنها تدل على تغير جيوسياسي هام ،وتحديداً
بعالقتها باالتفاقيات األمريكية «المعّلقة» في المنطقة.

االتفاقيات اآلسيوية ...تزيح االتفاقيات األمريكية

 RCEPأكبر اتفاقية تجارة عالمية في آسيا
ت ّم في صباح -11-15
 2020توقيع اتفاقية
« RCEPالشراكة
االقتصادية اإلقليمية
الشاملة» في إطار
لقاء قيادات تكتل
 ASEANودول
شرق آسيا الهامة
األخرى في لقاء
افتراضي انعقد بين
 15-13نوفمبر .2020
المبادرة التي أتت من
دول آسيان العشر
للتعاون مع الصين
منذ ثماني سنوات
توسعت لتشمل:
اليابان وكوريا
الجنوبية وأستراليا
ونيوزيالندا.

وكان من المتوقع أن تكون الهند ضمن
الموقعين ،ولكن انسحابها من التفاوض
فــي الـعــام الـمــاضــي أجّــل هــذا االنـضـمــام،
وقــد أعـلـنــت الـهـنــد أن انسحابها مــدفــوع
برغبتها بالحمائية التجارية القتصادها،
رغم أنها كانت لتكون ثالث أكبر اقتصاد
ضـمــن الـمـجـمــوعــة .الـمـجـمــوعــة صــرحــت
بـ ــأن الـ ـب ــاب ال ي ـ ــزال م ـف ـت ــوح ـ ًا لـتـنـضــم
الـهـنــد عـنــدمــا تـكــون جــاهــزة ،بــل فتحت
التصريحات الصينية الـبــاب لتقول :إن
الواليات المتحدة مرحب بانضمامها إن
رغـبــت والـتــزمــت بــاتـفــاقـيــة ت ـجــارة حــرة
وفق قواعد آسيان.
(ودول آسيان العشر هي :إندونيسيا،
مــال ـيــزيــا ،تــايــانــد ،س ـن ـغــافــورة ،فـيـتـنــام،
الفليبين ،كمبوديا ،الوس ،ميانمار).
االتفاقية ومرونة
(تحرير التجارة)
تـعـتـبــر  RCEPمــرنــة ق ـيــاس ـ ًا بــاتـفــاقـيــات
ال ـت ـج ــارة ال ـح ــرة ال ـعــال ـم ـيــة ،إذ وضـعــت
قــواعــدهــا ع ـلــى أس ــاس ت ـفــاوضــي طـيـلــة
ثماني سنوات ،وهي تركز على تسهيل
التبادل التجاري والتعاون االستثماري،
حيث تخفض الدول الرسوم الجمركية
عـلــى الـبـضــائــع الـقــابـلــة للمعاملة بالمثل،
وي ـم ـك ــن ل ـه ــا أن ت ـب ـق ــي الـ ــرسـ ــوم عـلــى
البضائع الحساسة ،وتحديد ًا في مجال
الـغــذائـيــات .كـمــا أن االتـفــاقـيــة ال تفرض
الـتــزامــات تتعلق بـجــوانــب أخــرى ،مثل:
معايير حـقــوق الملكية ،وال تتدخل في
ال ـج ــوان ــب ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــال ـق ــواع ــد الـبـيـئـيــة
وال ـع ـمــالــة وش ــرك ــات ال ــدول ــة ف ــي ال ــدول
ال ـم ـش ــارك ــة ،ك ـمــا ف ــي ات ـفــاق ـي ــات مـنـظـمــة
التجارة العالمية ،أو الشراكات األخرى.
إن ال ـب ـح ــث الـ ـمـ ـق ــارن ب ـي ــن ن ـم ــط ه ــذه
االتـ ـفـ ــاقـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة الـ ـ ـح ـ ــرة ،وب ـي ــن
االت ـف ــاق ـي ــات ال ــدول ـي ــة األخ ـ ــرى لـتـحــريــر
التجارة يحتاج تفصي ًال أكثر ،ولكن من
الــواضــح أن االتـفــاقـيــة تــركــز عـلــى إدارة
ح ــرك ــة ال ـت ـج ــارة ب ـم ــرون ــة ،وال تـنـطـلــق
مــن هــدف «إزال ــة الـتـعــريـفــات» ،كـمــا أنها
ت ــرك ــز ع ـلــى إدارة ح ـل ـقــات أو ســاســل
اإلن ـتــاج الـعــالـمـيــة واإلقـلـيـمـيــة الـمـتــركــزة
في المنطقة.
دول آسـيــان والـصـيــن مهتمة باالتفاقية
نـ ـظـ ــر ًا ل ـل ـت ـع ـمــق ال ـك ـب ـي ــر فـ ــي ال ـع ــاق ــات
التجارية واالستثمارية بينها ،إذ تسعى
الـصـيــن إلــى تـحــويــل هــذه الـعــاقــات إلــى
ُأطـ ــر وات ـف ــاق ــات م ـس ـتــدامــة ت ـح ــدي ــد ًا مــع
ال ـت ـشــديــد األم ــري ـك ــي ،ودع ـ ــوة اإلدارة
للدول المجاورة للصين بإيقاف قروض
ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـج ـيــل
الخامس.
ل ـقــد كـ ــان عـ ــام  2020ن ـق ـلــة ك ـب ـيــرة فــي
ه ــذه ال ـعــاقــات إذ زادت االسـتـثـمــارات
ال ـص ـي ـن ـيــة فـ ــي م ـن ـط ـقــة آسـ ـيـ ــان بـنـسـبــة
 %70حتى نهاية شهر أيـلــول بالمقارنة
بالفترة ذاتـهــا فــي الـعــام الماضي .فــدول
الـمـنـطـقــة كــانــت أول الـخــارجـيــن بـنـجــاح
م ـ ــن أزم ـ ـ ــة ف ـ ــاي ـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،وق ــد

س ــارع ــت إلـ ــى تــرم ـيــم س ــاس ــل اإلن ـت ــاج
والتبادل التجاري للتعافي االقتصادي،
مــا يـعـتـبــره الـبـعــض واح ــد ًا مــن الـعــوامــل
التي سرعت توقيع االتفاقية التي كانت
آجــال ـهــا الـتـفــاوضـيــة مـفـتــوحــة حـتــى عــام
.2021
األمريكان واتفاقياتهم الملغاة
تأتي االتفاقية في ظل المرحلة الخطرة
واالن ـت ـق ــال ـي ــة ف ــي اإلدارة األم ــري ـك ـي ــة،
لتصبح قــواعــد الـتـعــاون اآلسـيــوي أمــر ًا
واق ـ ـع ـ ـ ًا فـ ــي وج ـ ــه اإلدارة األم ــري ـك ـي ــة
الـ ـجـ ــديـ ــدة ...أي ـ ـ ًا ك ــان ــت ال ـط ــري ـق ــة ال ـتــي
ستتوجه بها نحو الشرق األقصى.
ال يمكن النظر إلى هذه االتفاقية بمعزل
عن اتفاقية  TPPالشراكة عبر المحيط
الهادئ ،تلك االتفاقية التي أقرتها إدارة
أوب ــام ــا ،وخ ــرج ــت مـنـهــا إدارة تــرامــب.
والـ ـتـ ــوافـ ــق الـ ـشـ ــرق آسـ ـيـ ــوي ال ــواس ــع
الـ ـيـ ــوم ،ي ـع ـطــي دول وق ـ ــوى الـمـنـطـقــة
الحليفة والمتنافرة مع األمريكان موقع ًا
تـفــاوضـيـ ًا أعـلــى ،فــالــواليــات الـمـتـحــدة لم
تعد الـقـوّة التي تسنّ القواعد التجارية
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،ومـ ــا حـ ــذر م ـن ــه أوب ــام ــا
حصل فـعـ ًا ،إذ صــرح سابق ًا بــإنّــه« :إذا
ل ــم ت ـك ـتــب ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ش ــروط
هذه االتفاقية ...فإن دو ًال أخــرى ،مثل:
الصين ستفعل ذلك» .وبالفعل لقد و ّقعت
دول المنطقة اتـفــاقـيــة  RCEPتتناسب
شــروط ـهــا م ــع ه ــذه ال ـ ــدول ،ول ـيــس مــع
ال ـق ــواع ــد األمــري ـك ـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت تـقــول
حينها «تخفيض الرسوم الجمركية إلى
الصفر ل ـ  %99مــن الـبـضــائــع» وتستبعد
ال ـص ـي ــن م ــن هـ ــذه الـ ـش ــراك ــة ،وت ـف ــرض
جـمـلــة مــن االتـفــاقـيــات اإلشـكــالـيــة لعالقة
الـشــركــات الـكـبــرى الـعــابــرة لـلـقــارات مع
الدول.
ل ـقــد ان ـض ــم ح ـل ـفــاء الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة

ال يبدو أن
الواليات المتحدة
لديها الكثيرمن
المرونة للتعامل
مع آسيا عبر
المفاوضات
التجارية

اآلس ـ ـيـ ــويـ ــون لـ ـهـ ــذه االتـ ـفـ ــاقـ ـيـ ــة ،وف ــي
مـقــدمـتـهــم :ال ـيــابــان وأس ـتــرال ـيــا وكــوريــا
ال ـج ـنــوب ـيــة ،إذ يـ ــرى ال ـب ـعــض أن هــذه
الـ ـقـ ــوى الـ ـمـ ــوجـ ــودة ض ـم ــن م ـج ـمــوعــة
الـعـشــريــن تـحـتــاج إل ــى مــوقــع تـفــاوضــي
أع ـ ـلـ ــى ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـتـ ـجـ ــاريـ ــة مــع
الــواليــات الـمـتـحــدة .إذ مــن الـمـتــوقــع أن
تعود إدارة بــايــدن «فيما لــو استقر لها
الحكم األمــريـكــي» إلــى الـتـفــاوض ضمن
اتـفــاقـيــة  CPTPPلـلـتـجــارة ال ـحــرة بين
 11دولــة عـلــى ضفتي المحيط الـهــادئ،
التي فعّلتها اليابان في  2018بعد إلغاء
ترامب لالتفاقية األمريكية.
 RCEPبــالـجــانــب ال ـمــرن مـنـهــا واتـســاع
أطرافها ،تعطي رافعة في التفاوض لكل
الـقــوى اآلسـيــويــة مــع الـطــرف األمريكي
حـتــى حـلـفــائــه ...وتـجـعــل مـســألــة الهيمنة
األم ــري ـك ـي ــة ع ـب ــر الـ ـع ــاق ــات ال ـت ـج ــاري ــة
معقدة .كما يــرى البعض ،أنها ستحفز
نـحــو خ ـطــوات فــي ال ـعــاقــات الـتـجــاريــة
ال ـص ـي ـن ـي ــة -األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وق ـ ــد ت ـش ـ ّكــل
دف ـع ــة لــات ـفــاق ـيــة ال ـش ــام ـل ــة لــاس ـت ـث ـمــار
األوروبـ ـيـ ــة -الـصـيـنـيــة  CAIال ـتــي يـتــم
ال ـع ـم ــل ع ـل ـي ـهــا والـ ـنـ ـق ــاش ح ــول ـه ــا بـيــن
الكتلتين االقتصاديتين الهامتين .والتي
يـمـكــن أن تـكــون أيـضـ ًا ضــربــة استباقية
التفاق الشراكة عبر األطلسي لالستثمار
والتجارة  TTIPبين الواليات المتحدة
وأوروبا ،االتفاقية التي أقرت أيض ًا في
عهد أوبــامــا وتــم إلغاؤها في عهد إدارة
ترامب.
المحاوالت المواربة للعرقلة
الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ل ـ ــم ت ـع ـل ــق ع ـلــى
االتفاقية ،ولم تستطع أن تمنع مشاركة
حـلـفــائـهــا ب ـه ــا ،بــاس ـت ـث ـنــاء تـعـلـيــق لـنــائــب
وزير الخارجية لشؤون اليابان وكوريا
الجنوبية ،الــذي طلب مــن الدولتين ّأل

تتجاهال الـمـمــارســات غير الديمقراطية
الصينية ،داعي ًا الــدول المشاركة للحذر
مــن الـتـجـســس الـصـيـنــي! ولـكــن بالطبع
الــواليــات المتحدة لــم تكتفِ بهذا إذ ال
يمكن فصل التوتر الجاري بين الصين
وأس ـت ــرال ـي ــا ع ــن ال ـم ـس ــاع ــي األمــري ـك ـيــة
للعرقلة ،فأستراليا قدمت طلب ًا للتحقيق
الـ ــدولـ ــي ف ــي م ـن ـشــأ فـ ـي ــروس ك ــورون ــا
وتـحـمـيــل ال ـص ـيــن ال ـم ـســؤول ـيــة ،وردت
الـصـيــن بـتـقـيـيــدات تـجــاريــة عـلــى دخــول
الـبـضــائــع األسـتــرالـيــة بـقـيــم قــاربــت 500
م ـل ـيــون دوالر ف ــي ال ـح ـب ــوب وح ــده ــا،
ولكن هذا لم يمنع أستراليا من التوقيع
على االتفاقية.
ال ي ـبــدو أن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة لــديـهــا
ال ـك ـث ـيــرمــن ال ـم ــرون ــة لـلـتـعــامــل م ــع آسـيــا
عبر المفاوضات التجارية ...ومستوى
األزم ــة يــزيــد مــن ح ـدّة وتــوتّــر الـسـلــوك
األمريكي لتلجأ إلى العقوبات والحرب
ال ـت ـج ــاري ــة ،وت ــرف ــع م ــن شـ ــأن ال ـتــدخــل
األمني ضد الصين :عبر تسليح تايوان،
والتدخل فــي هونغ كــونــغ ،وأيـضـ ًا عبر
م ـلــف اإليـ ـغ ــور ف ــي ال ـص ـي ــن ،إذ أعـلـنــت
أم ــري ـك ــا مـ ــؤخـ ــر ًا أن ـه ــا ل ــم ت ـع ــد تـصـنــف
الحزب التركستاني اإليغوري كمنظمة
إرهابية.
ول ـك ــن ،ه ــذا ال يـغـيــر ك ـث ـيــر ًا م ــن حـقـيـقــة
أن ال ـت ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـت ـج ــاري
يـعـمّــق ال ـعــاقــات اآلس ـيــويــة فــي الـمــدى
الـمـتــوســط والـطــويــل ،ويـجـعــل األدوات
األمــريـكـيــة أمـنـيـ ًا وسـيــاسـيـ ًا أقــل فاعلية.
إذ تنبغي اإلشارة أخير ًا إلى أن اتفاقية
 RCEPهي جزء من مفاوضات الصين
وآسيان حول جملة ملفات تعاون ،من
بـيـنـهــا م ــدون ــة س ـلــوك ف ــي ب ـحــر الـصـيــن
الـجـنــوبــي إلقـ ــرار االس ـت ـقــرار وال ـســام
ف ــي الـمـنـطـقــة ال ـت ــي ت ـح ــاول األســاط ـيــل
األمريكية إثارة البلبلة حولها.
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الفروج المجمد ..ضربة قاضية لقطاع الدواجن

ضربة جديدة توجه لقطاع الدواجن ،وقد تكون القاضية واألخيرة ،وهذه المرة على
يد مجلس محافظة دمشق ،الذي أيد توجيه توصية إلى وزارة االقتصاد مفادها السماح
باستيراد الفروج المجمد.
ǧعادل ابراهيم

المتتبع لواقع حال ومآل قطاع الدواجن ،منذ
سـنـيــن وح ـتــى اآلن ،ل ــن ي ـس ـت ـغــرب م ــا وصــل
إل ـيــه م ــن ت ــراج ــع ،وال ـس ـبــب ال ــرئ ـي ــس ،الـمـعــاد
والمكرر ،هو ارتفاع التكاليف المتمثلة بشكل
أسـ ــاس ب ــأس ـع ــار األع ـ ــاف ال ـم ـت ـح ـكــم ب ـهــا مــن
قـبــل ال ـم ـس ـتــورديــن ،بــاإلضــافــة إل ــى جـمـلــة من
الصعوبات التي تعترض عمل المربين.
سياسات تقويض اإلنتاج
لــن نـعـيــد الـحــديــث عــن أهـمـيــة قـطــاع الــدواجــن
وح ـج ـمــه ودوره وض ــرورت ــه ،ف ـقــد س ـبــق أن
تــم إشـبــاع هــذا العنوان ومـفــرداتــه بالكثير من
التفصيالت ،كما سبق وأن عُقدت االجتماعات،
المتتالية والكثيرة ،الرسمية وغير الرسمية،
من أجل معالجة أسباب تراجعه ،وتوقف بعض
مـنـشــآتــه ع ــن ال ـع ـمــل ،وخـ ــروج بـعـضـهــا اآلخ ــر
بشكل متتابع من الخدمة بشكل نهائي ،وكيف
انعكس ذلك سلب ًا على المربين والعاملين في
هــذا الـقـطــاع ،وكــذلــك عـلــى المستهلكين ،حيث
تخلص هذه االجتماعات بالعادة إلى مجموعة
مــن الـقــرارات والتوصيات والتوجيهات ،لكن
دون أن تـجــد لـهــا ص ــدى حـقـيـقـيـ ًا يُ ـخــرج هــذا
القطاع المنتج من محنته المستمرة.
ويمكن اختصار األمر بالتالي :لم ولن يستعيد
قطاع الدواجن عافيته طالما بقيت السياسات
وال ـت ــوج ـه ــات ب ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاإلن ـت ــاج ع ـم ــوم ـ ًا،
إض ـعــاف ـ ًا وتـقــويـضـ ًا ،عـلــى حــالـهــا ،وطــالـمــا بقي
حيتان االستيراد وأشباههم يجدون ضالتهم
وم ـصــال ـح ـهــم ب ـهــذه ال ـس ـيــاســات ،ك ـمــا ي ـجــدون
مــن يسعى إلــى تــوسـيــع حصتهم فــي الـســوق،
ولتكبير نسب أرباحهم ،على حساب اإلنتاج
والمنتجين والمستهلكين واالقتصاد الوطني.
قاسيون نبهت
ت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة الـ ــى أن ق ــاس ـي ــون ك ــان ــت قــد

أفـ ــردت الـكـثـيــر مــن ال ـم ــواد الـمـخـصـصــة حــول
قطاع الدواجن عبر صفحاتها خالل السنوات
الماضية ،كما سبق لها أن نبهت مــن مساعي
تـقــويــض وإن ـهــاء ه ــذا ال ـق ـطــاع ،وم ــن الـتــرويــج
لعمليات استيراد بدائل منتجاته.
ففي مادة سابقة بتاريخ  ،2020/7/13بعنوان:
«هل نتّجه نحو استيراد البيض والفروج؟»،
ورد التالي:
«قطاع الــدواجــن من القطاعات المنتجة ،على
ذلــك قــد ال يـكــون بعيد ًا عــن االسـتـهــداف بغاية
اإلض ـعــاف والـتـصـفـيــة ،حــالــه ك ـحــال الـقـطــاعــات
ال ـم ـن ـت ـجــة ج ـم ـي ـع ـهــا ،زراعـ ـيـ ــة أو ص ـنــاع ـيــة أو
ح ــرف ـي ــة ،ب ـغــايــة إخ ـ ــاء ال ـس ــاح ــة االق ـت ـصــاديــة
ل ـع ـم ـل ـيــات االسـ ـتـ ـيـ ــراد ع ـل ــى ح ـس ــاب ـه ــا ،وب ـمــا
ي ـح ـقــق م ـصــالــح ح ـي ـتــان االس ـت ـي ــراد وال ـف ـســاد
الـمـحـمـيـيــن بــال ـس ـيــاســات الـحـكــومـيــة الـمـحــابـيــة
لـ ـه ــم عـ ـل ــى ط ـ ــول ال ـ ـخـ ــط .ف ــال ـم ـت ـت ـب ــع ل ــواق ــع
وم ــآل ق ـطــاع ال ــدواج ــن ،وم ــا ي ـت ـعــرض ل ــه مــن
صـعــوبــات مـتــراكـبــة ومـتــراكـمــة ،وخــاصــة خــال
السنوات القليلة الماضية ،وصــو ًال إلى تقلصه
وان ـك ـمــاشــه وت ــوق ــف ال ـك ـث ـيــر م ــن م ـن ـشــآتــه عــن
العمل ،بالتوازي مع تراجع دور الــدولــة على
م ـس ـتــوى ال ــدع ــم الـحـقـيـقــي ل ــه ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
إض ـعــاف دور مــؤسـســة األعـ ــاف ،رب ـمــا يصل
إلى االستنتاج :أن بعض الحيتان والفاسدين
ال ـك ـبــار م ــن مـصـلـحـتـهــم ض ــرب وتــوق ـيــف هــذا
القطاع اإلنتاجي الكبير عن العمل أيض ًا بغاية
توسيع قاعدة عملهم ،عبر استكمال استيراد
االحتياجات الغذائية للمواطنين ،مــن البيض
والـفــروج وأجــزائــه ،مــن أجــل االسـتـحــواذ على
الـمــزيــد مــن هــوامــش الــربــح لمصلحتهم ،وهــي
ال شك كبيرة جد ًا ومغرية ،ولو كان ذلك على
حـســاب الـمــواطــن المستهلك ،أو عـلــى حساب
األمن الغذائي».
وها هي محافظة دمشق تبدأ الخطوة األولى
بهذا االتجاه عبر توصيتها باستيراد الفروج
المجمد حالي ًا ،طوع ًا أو دفع ًا أو شراكة ،وربما

لــن نستغرب اعتماد توصية الحقة باستيراد
ب ـيــض ال ـم ــائ ــدة أيـ ـضـ ـ ًا ،ولـ ــم ال طــال ـمــا ذري ـعــة
مصلحة المستهلك ،المستهلكة رسـمـيـ ًا ،تفعل
فعلها بالمزاودة على المستهلكين والمنتجين
مع ًا!

الحالة االضطرارية
بالنسبة
للمستهلكين
مرتبطة بالواقع
االقتصادي
المعيشي الذي
ينطبق عليه
القول« :شو جابرك
على المر ّإل األمر»

«شو جابرك ع المر»
الـمـفــروغ مـنــه ،أن المستهلك يفضل الـفــروج
الـ ـطـ ــازج ع ـل ــى ال ـم ـج ـم ــد ،وقـ ــد س ـب ــق أن تــم
خوض تجربة بهذا السياق في مراحل زمنية
ســاب ـقــة ،ول ــم يـكـتــب ل ـهــا ال ـن ـجــاح ال ـم ـط ـلــوب،
وبالتالي لم تستمر ،لكن مع استمرار تدهور
الـ ــوضـ ــع ال ـم ـع ـي ـش ــي ،وخ ـ ـ ــروج ال ـك ـث ـي ــر مــن
السلع الـغــذائـيــة مــن سلة االسـتـهــاك اليومي
لغالبية األســر المفقرة ،بما فــي ذلــك الفروج
والبيض مؤخر ًا ،بسبب ارتفاعات أسعارها،
قــد يجد الـفــروج المجمد ،الــذي بــدأ الترويج
له ،فرصة له للوصول إلى موائد االستهالك
من خالل منافسته سعر ًا للمتوفر من الطازج
فــي األس ـ ــواق ،لـكــن ذل ــك ال يـمـكــن أن يـصــاغ
ضمن مقولة مصلحة المستهلك أبــد ًا ،فالحالة
االض ـطــراريــة بالنسبة للمستهلكين مرتبطة
بــالــواقــع االقـتـصــادي المعيشي الــذي ينطبق
ع ـل ـيــه الـ ـقـ ــول« :شـ ــو ج ــاب ــرك ع ـل ــى ال ـم ــر إال
األمر».
نحو استكمال عملية القتل الممنهج
ال ش ــك أن ق ـط ــاع الـ ــدواجـ ــن س ـي ـت ـجــه نـحــو
نـهــايـتــه ف ــي ال ـقــريــب ال ـعــاجــل ف ــي ح ــال تـمــت
ال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى ت ــوص ـي ــة م ـج ـلــس م ـحــاف ـظــة
دمشق باستيراد الفروج المجمد ،وبــدأ هذا
الـ ـف ــروج ي ـغ ــزو األسـ ـ ــواق ،ف ـمــن ال ـمــؤكــد أن
بـعــض مـنـشــآتــه سـتـخــرج عــن الـخــدمــة بشكل
نهائي ،ودون رجعة هــذه المرة ،فالمنافسة
ف ــي ال ـس ــوق س ـت ـكــون خ ــاس ــرة م ــن ك ــل بــد،
وستضاف إلــى الخسائر السابقة ،ما يؤدي
بــالـنـتـيـجــة إل ــى إن ـهــاء ه ــذا ال ـق ـطــاع وتـصـفـيـتــه
بشكل نهائي.
أما الحديث عن مصلحة المستهلك بهذا الصدد،
فهي ليست أكثر من ذرّ للرماد في العيون ،كما
أسلفنا ،غايتها تمرير الصفقات الرابحة حكم ًا،
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باسمه وبغاية المزيد من الضغط على القطاع
إلن ـه ــائ ــه ،ك ــي ت ـخ ـلــو األس ـ ــواق م ــن الـمـنــافـســة
الح ـق ـ ًا لمصلحة كـبــار الـتـجــار والـمـسـتــورديــن،
ومــن خلفهم من الفاسدين طبع ًا ،وال شك أنه
بعد استكمال عملية القتل الممنهج لهذا القطاع
سـتـسـتـكـمــل ح ـل ـقــات االس ـت ـغ ــال لـلـمــواطـنـيــن
ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن ب ـش ـكــل أك ـب ــر وأوس ـ ــع مـ ـج ــدد ًا،
لـيــس عـلــى مـسـتــوى األسـعــار فـقــط ،بــل وعلى
مستوى المواصفة والجودة والمصدر أيض ًا،
فهذا ما عهدناه مع حيتان الفساد واالستغالل
المنفلتين.
السياسات المجحفة وأطراف المعادلة
إذا كــان جــزء مــن المشكلة الـخــاصــة والمزمنة
ب ـق ـطــاع ال ــدواج ــن مــرت ـب ـط ـ ًا ع ـضــوي ـ ًا بـتـكــالـيــف
اإلنتاج المرتفعة على المربين ،ودور حيتان
استيراد األعــاف بهذا السياق ،بسبب تراجع
وغ ـيــاب دور ال ــدول ــة ب ـهــذا ال ـش ــأن ،والـنـتـيـجــة
هــي :ارتـفــاع أسعار منتجات هــذا القطاع على
المستهلكين فــي األس ــواق ،فــإن الـجــزء اآلخــر
واألهــم مرتبط بضعف القوة الشرائية لليرة،
وبتدني مستويات األجــور بشكل عــام ،وهــذا
األمـ ـ ــر ي ـن ـع ـكــس ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى ال ـم ـع ـي ـشــي
ومعدالت االستهالك عموم ًا ،وال يقتصر على
منتجات قطاع الدواجن فقط.
ف ــال ـح ــدي ــث عـ ــن دع ـ ــم الـ ـقـ ـط ــاع ب ـش ـك ــل ج ــدي
وحـ ـقـ ـيـ ـق ــي ،واس ـ ـت ـ ـعـ ــادة دور ال ـ ــدول ـ ــة ع ـلــى
مستوى استيراد األعالف لكسر حلقة التحكم
واالس ـت ـغــال ،قــد ال يـحــل مـشـكـلــة هــذا الـقـطــاع
الهام ّإل جزئي ًا ،فاستكمال الحل يتطلب العمل
ع ـل ــى الـ ـط ــرف اآلخـ ـ ــر ،واألهـ ـ ــم م ــن ال ـم ـعــادلــة
الـمــرتـبــط بــاألجــور وبــالـقــوة الـشــرائـيــة لـلـيــرة،
كــي يتحسن المستوى المعيشي للغالبية من
السوريين ،وهذا وذاك من األجــزاء المختلفة،
ب ـهــذا ال ـق ـطــاع أو غ ـي ــره ،مــرت ـب ـطــة وم ـتــراب ـطــة
م ــع ج ـم ـلــة ال ـس ـي ــاس ــات ال ـل ـي ـبــرال ـيــة الـمـعـتـمــدة
وال ـم ـع ـمــول ب ـهــا م ـنــذ ع ـق ــود ،وبــال ـتــالــي ،نـعــود
مـجــدد ًا للتأكيد على أنــه ال حلول أليــة مشكلة
أو أزم ـ ــة ّإل ب ــال ـخ ــاص ال ـن ـه ــائ ــي م ــن جـمـلــة
السياسات المجحفة بحق اإلنتاج والمنتجين
والمستهلكين على السواء.

16
أجوبة أوبارين عن نشوء الحياة (اليوم وفي المستقبل)
علوم وتقانة

قاسيون ـ العدد  992اإلثنين  16تشرين الثاني 2020

www.kassioun.org

سؤال فيما يتعلق بأصل الحياة ،وهو عن
علي ٌ
«كثيرًا ما ُيطرح َّ
إمكانية نشوء الحياة اآلن ،في عصرنا هذا .ثمة الكثير من
االلتباس حول هذا الموضوع في األدبيات العلمية ،وخاصة
في أدبيات العلوم الشعبية .ويبدو أن هذا يرجع إلى حقيقة
عادة بأكثر الطرق تنوعاً .لذلك من
فسر ً
أن المسألة نفسها ُت َّ
المفيد النظر في جميع التنويعات المحتملة لهذا السؤال» –
من خاتمة كتاب «نشأة الحياة على األرض» للعالم السوفييتي
الكبير ألكسندر أوبارين.

ǧألكسندر أوبارين*ǧ
      تعريب :د .أسامة دليقان

كــان أوبــاريــن أبـكــر الـمـســاهـمـيــن بــوضــع
نظرية علمية مفصّلة عــن نـشــأة الحياة
ع ـلــى كــوك ـب ـنــا .ن ـق ــدم ف ـي ـمــا ي ـلــي تـعــريــب
الـخــاتـمــة الـتــي يـجـيــب فـيـهــا عــن الـســؤال
الذي طرحه أعاله– وفق الطبعة الثالثة
م ــن ك ـتــابــه  1956بـتــرجـمـتــه اإلنـكـلـيــزيــة
التي أشرف عليها أوبارين بنفسه (علم ًا
ب ـ ّـأن طـبـعـتــه األول ــى بــالــروسـيــة صــدرت
عام .)1936
هل تنشأ الحياة اآلن
في الوقت الحاضر؟
ن ـعــم ،بــا ش ــك .يـجــب أن تـنـشــأ الـحـيــاة،
باعتبارها أحد أشكال حركة المادة ،في
كل مرة تحدث فيها الظروف المناسبة
ل ـهــا ف ــي أي م ـك ــان ف ــي الـ ـك ــون .تُ ـظ ـ ِه ـرُ
األدلـ ــة الـفـلـكـيــة الـم ـعــاصــرة بـشـكــل مقنع
أن ــه حـتــى اآلن ،فــي أج ــزاء مـخـتـلـفــة من
مـجــرتـنــا ،هـنــاك نـجــوم جــديــدة وأنـظـمــة
كوكبية جديدة .ال شك أن عملية تطور
المادة في العديد من هذه الكواكب تتبع
مسار ًا مشابه ًا لما اتبعته على األرض،
وبــالـتــالــي ،يجب أن تـكــون عملية تطور
الحياة جارية عليها.
فإن األشخاص الذين طرحوا
ومع ذلكَّ ،
الـ ـس ــؤال م ـه ـت ـمّــون عـ ــادة ب ـجــانــب أكـثــر
م ـح ــدودي ــة م ــن ال ـم ـســألــة :م ــا إذا كــانــت
الحياة تتشكل اآلن على األرض ،وليس
فــي الـكــون بشكل عــام .هــذا جــانــب آخــر
لمسألتنا ،ولـكــن حتى عندما يتم فهمها
ب ـهــذه الـطــريـقــة ،فــا ي ــزال يـتـعـيَّــن علينا
تـقــديــم إجــابــة إيـجــابـيــة .كــل يــوم نالحظ
والدة الـكــائـنــات الـحـيــة .تـنـشــأ الـكــائـنــات
الحية اآلن ،ولكن فقط بوساطة كائنات
حية أخرى.
ال ي ـم ـكــن أن ي ـح ــدث ن ـش ــوء ال ـكــائ ـنــات
ال ـح ـيــة ب ـه ــذه ال ــوس ــائ ــل إال ف ــي مــرحـلــة
عالية جــد ًا من تطور المادة .مع نشوء
الحياة ،أي :نشوء االستقالب [األيْض
 ،]metabolismنـ ـشـ ــأت مـ ـسـ ــارات
تــركـيـبـيــة وط ــرق جــديــدة وفـعــالــة للغاية
لبناء المواد الحية .من الواضح أن هذا
ال يمكن أن يـحــدث قبل نـشــوء الحياة،
وبالتالي فإن تطور المادة من الالحياة
إل ــى الـمــرحـلــة الـحـيــة قــد ح ــدث فــي ذلــك
الــوقــت بــوســائــل بطيئة لـلـغــايــة ومـعـ َّقــدة
كما أوضـحـنــا ســابـقـ ًا [عـبــر الـكـتــاب] .في
الـبــدايــة ،تـطــورت الـمــواد العضوية على
مـ ــدار م ـئــات ال ـمــاي ـيــن م ــن ال ـس ـن ـيــن .ثــم
تــم تـحــويـلـهــا إلــى بــولـيـمــرات ذات وزن
جــزي ـئــي مــرت ـفــع ش ـك ـلــت أن ـظ ـمــة فــرديــة
م ـف ـت ــوح ــة ،ون ـت ـي ـجــة ل ـل ـت ـطــور ال ـم ــوجَّ ــه
لهذه األنظمة ظهرت الكائنات البدائية
األولى ،وهي أبسط أشكال الحياة.
ولكن ما ْإن حدث هذا ،حتى أخذ نشوء

الـحـيــاة مــن مــادة غير حية يـجــري على
نطاق هائل وبدقة هائلة ،كما يمكننا أن
نرى كل يوم وفي كل مكان في الوقت
الحاضر.
حياة
(هل يمكن أن تنشأ حالياً ٌ
من مادة غير حية؟)
ومع ذلــك ،فإن اهتمام طارحي السؤال
عادة حول نشوء المادة الحية
ال يدور ً
بوساطة الكائنات الحية (إ ْذ يبدو هذا
ع ــادي ـ ًا جـ ــد ًا بــالـنـسـبــة ل ـه ــم) ،ب ــل يـنـصــب
اهـتـمــامـهــم ب ــاألح ــرى عـلــى مــا إذا كــانــت
الـمــواد الحية يمكن أن تنشأ اآلن على
األرض بشكل أوّل ــي ،أي :مـبــاشــرة في
وسط طبيعي غير حيّ .هذا هو الجانب
الثالث لسؤالنا.
يعطي الكثير مــن الـنــاس إجــابــة نظرية
بـحـتــة ع ـلــى هـ ــذا ،مـقـتـنـعـيــن أن ــه بـمـجــرد
ظهور أي شكل من أشكال حركة المادة،
فال يزال يجب أن يستمر بالظهور اآلن.
وم ــع ذل ــك ،ف ــإن ه ــذا االف ـت ــراض صــالــح
فقط للكون ككل وليس لبعض األنظمة
الـ ـمـ ـحـ ــدودة ال ـم ـع ـيَّ ـن ــة ،مـ ـث ــل :األرض.
ف ـ ــي هـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــالـ ــة ،ي ـم ـك ــن أن ت ـ ــؤدي
ه ــذه الـطــريـقــة فــي ع ــرض الـمـســألــة إلــى
استنتاج غير مبرَّر تمام ًا.
ٍ
لـتــوضـيــح هــذا ســأعـطــي الـمـثــال البسيط
التالي :كان نشوء اإلنسان بال شك أحد
أهم مراحل تطور المادة .هذه المرحلة
قابلة للمقارنة تمام ًا بنشوء الحياة .إذا
كــان نشوء الحياة ينطوي على ظهور
شـ ـك ـ ٍـل ج ــدي ــد ل ـح ــرك ــة ال ـ ـم ـ ــادة؛ ال ـش ـكــل
الـبـيــولــوجــي ،ف ـ ّـإن اإلن ـســان هــو تـتــويـجٌ
لـهــذا التطور البيولوجي ،وقــد تضمنت
عملية نشأته االنتقال إلى شكل أعلى من
حركة المادة ،هو الشكل االجتماعي .ال
نشك في ّأن اإلنسان نشأ على األرض
أثناء عملية تطوّر الحياة ،ولكن ال يكاد
يوجد أي شخص يزعم ّأن إنسان ًا نشأ
في الوقت الحاضر على كوكبنا بطريقة
أخـ ــرى غ ـيــر ْأن يُ ــو َل ــد م ــن إن ـس ــانٍ آخــر
مثله.
دعــونــا نتخيل خـزّانـ ًا مــن الـمــا ِء المُع َّقم
وال ـخــالــي مــن الـكــائـنــات الـح ـيــة ،ولـكـنــه

«الدراسة
التفصيلية
لعمليات
االستقالب
هي ما
يمكن أن
تقود إلى حل
مسألة إعادة
إنتاج الحياة
اصطناعياً»

يحتوي مــواد عضوية متنوعة مذابة
فإن
في الماء .إذا تُ ِرك الخزان لشأنهّ ،
عمليات تحويل المواد التي وصفناها
س ــاب ـق ـ ًا س ـت ـحــدث ف ـيــه ب ـب ــطء .أخ ـي ــر ًا،
خ ــال مــايـيــن الـسـنـيــن ،س ـيــؤدي هــذا
إلى نشأة الحياة .ومع ذلك ،إذا أردنا
إدخـ ــال ال ـكــائ ـنــات الـحـيــة ال ـجــاهــزة في
خــزانـنــا ،عـلــى سبيل الـمـثــال البكتيريا،
س ـي ـك ــون مـ ـج ــرى األحـ ـ ـ ــداث م ـخ ـت ـل ـف ـ ًا
سيحتل الشكل
تمام ًا؛ في هذه الحالة،
ّ
األك ـث ــر ت ـط ــور ًا ل ـحــركــة ال ـم ــادة مــوقــع
ال ـ ـص ـ ــدارة ويـ ــأخـ ــذ زمـ ـ ــام الـ ـمـ ـبـ ــادرة.
ف ــي الـ ـح ــال ،س ـت ـتــوقــف عـمـلـيــة تـحــول
الـ ـم ــادة ال ـ َّـاح ـيّ ــة إلـ ــى مـ ــادة ح ـيــة عــن
اتـ ـب ــاع الـ ـمـ ـس ــارات ال ـب ـط ـي ـئــة ال ـقــدي ـمــة،
وسـ ـتـ ـمـ ـض ــي ف ـ ــي الـ ـطـ ــريـ ــق الـ ـج ــدي ــد،
اس ـت ـن ــاد ًا إلـ ــى االس ـت ـق ــاب ،وت ـحــويــل
الـ ـم ــواد ال ـع ـضــويــة ف ــي ال ـم ـح ـلــول إلــى
مـكــونــات الـبــروتــوبــازم الـحـيّ بسرعة
هائلةّ .إن نشوء الحياة من مادة غير
حية ال يمكن أن يـحــدث فــي ظــل هذه
الظروف .في الواقع ،سيتم استبعاده
ت ـمــام ـ ًا ،ك ـمــا أشـ ــار داروي ـ ــن م ـنــذ فـتــرة
طــويـلــة ،وكـمــا يمكننا بــالـفـعــل أن نــرى
ذلك في كل مكان في الطبيعة.

(هل يمكننا إعادة إنتاج الحياة
اصطناعياً؟)
فــي بـعــض األج ــزاء الـقـصـيّــة مــن كوكبنا،
وال ـت ــي ،لـسـبــب م ــا ،ال ت ـح ـتــوي كــائـنــات
حية ،ولكن حيثما توفرت فيها الظروف
الـمـنــاسـبــة ،ف ـ ّـإن عـمـلـيــة الـتـكــويــن األوّل ــي
ل ـل ـح ـيــاة ق ــد ت ـك ــون ع ـم ـل ـيــة ج ــاري ــة حـتــى
اآلن .وم ــع ذلـ ــك ،إذا أردنـ ــا ق ـبــول هــذه
اإلمـكــانـيــة كــواقــع ،فـيـجــب أو ًال اكـتـشــاف
الـعـمـلـيــة بــالـفـعــل أث ـن ــاء حــدوث ـهــا ف ــي ظــل
ظ ـ ــروف ط ـب ـي ـع ـيــة ،ل ـك ــن ل ــم ي ـن ـجــح أح ــد
ف ــي ال ـق ـي ــام ب ــذل ــك ح ـتــى اآلن .ي ـب ــدو أن
النهج األكثر عقالنية لحل مسألة نشوء
الـحـيــاة هــو دراســة الـطــرق الـتــي يتم بها
تحويل المواد غير الحية إلى مادة حية
كـمــا تـتـجـ ّلــى فــي عـمـلـيــة االس ـت ـقــاب .إن
الــدراســة التفصيلية لعمليات االستقالب
هــي مــا يـمـكــن أن ت ـقــود إل ــى حــل مـســألــة
إعادة إنتاج الحياة اصطناعي ًا .من خالل
دراسـ ــة ه ــذا ال ـش ـكــل الــرف ـيــع م ــن تـنـظـيــم
ال ـ ـمـ ــادة ال ـ ــذي ي ـم ـيّ ــز األج ـ ـسـ ــام ال ـح ـيــة،
سنكون قادرين على المضي قدم ًا بشكل
يـفــوق كـفــاءة الـطـبـيـعــة بـكـثـيــر ،وسـنـكــون
قــادريــن على تركيب الحياة بمعدل أكبر
بكثير .يمكن للمرء أن ي َْطمَئِن إلى َّأن هذا
األمرَ متروكٌ للمستقب ِل َغي ِر البعيد

ألكسندر أوبارين

عالم كيمياء حيوية وبيولوجيا سوفييتي ( ،)1980–1894درس المنهج المادي
الــديــالـكـتـيـكــي وتــأثــر بـعـمــل إنـجـلــس «ديــالـكـتـيــك الـطـبـيـعــة» ،كـمــا يـتـضــح مــن كـثــرة
اقـتـبــاســاتــه عـنــه فــي كـتــابــه «نـشــأة الـحـيــاة عـلــى األرض» .كــان أوبــاريــن أوّل مَــن
افترض إمكانية نشوء الحياة العضوية من المكونات الكيميائية البسيطة لغالف
األرض البدائي (منذ  1924وقبل  5سنوات من اقتراح العالم الشيوعي البريطاني
جون هالدن فرضية مماثلة أيض ًا) .تأثر أوبارين باالنتقادات الفلسفية والعلمية
التي وجهها إنجلس إلــى فرضيات معاصريه من العلماء ،مثل :ليبيغ األلماني،
أحــد مــؤسـســي عـلــم الـكـيـمـيــاء الـعـضــويــة ،ولـكــن «ه ـ ٍـاو سـطـحــي فــي الـبـيــولــوجـيــا»
حسب وصف إنجلس ،وال سيّما في فرضيته غير العلمية عن «أزلية الحياة».
عام  1953اختبر الكيميائيان األمريكيان هارولد أوري وستانلي ميلر فرضية
أوبارين ،عبر مزج بخار الماء مع غازات الميثان والنشادر والهيدروجين (أي:
المكونات التي افترض أوبارين وجودها في غالف جو األرض ومحيطاتها قبل
الحياة) وصعقا المزيج بشحنات كهربائية (تحاكي الصواعق البدائية) .وبعد
أسبوع اكتشفا تش ُّك َل جزيئات عضوية بسيطة تضمّنت حموض ًا أمينية (حجارة
البناء الرئيسة للبروتينات التي هي مادة الحياة األساسية).
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ال تزال تفاعالت االنتخابات األمريكية تفعل فعلها في البلد المنقسم ،ورغم أن
الرئيس المنتخب جو بايدين يتلقى التهاني واالتصاالت من دول العالم ،يستمر دونالد
ترامب بهجومه على نتائج االنتخابات ،ويقوم في نفس الوقت بخطوات سريعة
وقت ،قبل الموعد الرسمي لتسليم السلطة.
مستغ ًال ما تبقى له من ٍ

ǧعتاب منصور

الخطوات المتسارعة التي يقوم بها الرئيس
األمــريـكــي «مـنـتـهــي الـصــاحـيــة» ،ب ــدأت تشغل
األن ـظ ــار ،وت ـطــرح أسـئـلــة ح ــول ق ــدرة تــرامــب
على اللعب فــي الــوقــت الـضــائــع ،وإن كــان هذا
م ــا ي ـح ــاول ت ــرام ــب ف ـع ـلــه ح ـق ـ ًا ،ف ـهــل سـتـكــون
لمخططاته هذه فرصٌ حقيقة بالنجاح؟
تغييرات كبرى في وزارة الدفاع
أق ــال دونــالــد تــرامــب وزي ــر الــدفــاع األمــريـكــي
مـ ــارك إس ـب ــر ب ـق ــرار م ـفــاجــئ ي ــوم  9تـشــريــن

ال ـثــانــي ،وق ــام بـتـعـيـيــن مــديــر الـمــركــز الــوطـنــي
لـمـكــافـحــة اإلره ـ ــاب كــريـسـتــوفــر مـيـلــر لـيـكــون
وزير ًا بالوكالة حتى تاريخ  20كانون الثاني
 .2021وسارع المحللون السياسيون لتفسير
ه ــذه ال ـخ ـطــوة ،ف ـبــوادر ال ـخــاف ظـهــرت منذ
م ـ ـدّة ،وك ــان ــت إقــال ـتــه م ـتــوق ـعــة ،ل ـكــن تــوقـيـتـهــا
لــم يـكــن مـفـهــومـ ًا .الـقــائــم بــأعـمــال وزي ــر الــدفــاع
األم ــري ـك ــي ،كــري ـس ـتــوفــر م ـي ـل ـلــر أع ـل ــن ف ــي 14
تشرين الثاني عزمه «سحب القوات األمريكية
مــن أفـغــانـسـتــان والـشــرق األوس ــط» ،وجــاءت
تـصــريـحــاتــه هــذه عـبــر رســالــة رسـمـيــة ،والـتــي
تـحــدث فيها عــن أن «الــوقــت قــد حــان للعودة

قد تكون لهذه
اإلقالة المفاجئة
تداعيات داخلية
حقيقة وخصوصاً
إذا ما احتدت
الصدامات بين
المحتجين

للوطن» ،مضيف ًا بــأن على الــواليــات المتحدة
أن تُحوّل جهودها في هذه المرحلة الحاسمة
من دور القيادة في الحرب ضد اإلرهاب ،إلى
دور الداعم.
جانب آخر يتخوف عدد من المحللين من
من ٍ
أن إقالة إسبر وجميع مستشاريه ومعاونيه،
إنـمــا تعني عــزم تــرامــب الـقـيــام بعمل عسكري
م ـب ــاغ ــت ض ــد إي ـ ـ ــران ،ي ـك ــون أش ـب ــه «ب ـضــربــة
ق ــاض ـي ــة» وي ـ ــرى ال ـب ـع ــض اآلخـ ـ ــر ،أن ال ـقــائــم
بــأعـمــال وزي ــر ال ــدف ــاع سـيـقــوم بـعـمـلـيــة سحب
سريع للقوات األمريكية .لكن وعلى ما يبدو
أن كــا االحـتـمــالـيــن ضـعـيـفــان بـعــض ال ـشــيء،
ألن حالة االستعصاء داخل الواليات المتحدة
ت ــزداد بشكل مـتـســارع ،ولــن تسمح تــوازنــات
ال ـق ــوى ب ـحــركــات ب ـهــذا ال ـح ـجــم ،رغ ــم أن ــه مــن
الـمـمـكــن ال ـق ـيــام بـبـعــض ال ـم ـح ــاوالت .ل ـكــن قــد
تكون لهذه اإلقــالــة المفاجئة تداعيات داخلية
حـقـيـقــة ،وخـصــوصـ ًا إذا مــا احـتــدت الـصــدامــات
بين المحتجين.

ف ــآخ ــر خ ــاف ــات دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب م ــع م ــارك
إسـبــر كــانــت عـنــدمــا أعـلــن األخ ـيــر عــن رفـضــه
الستخدام الجيش في مواجهة االحتجاجات،
م ـع ـت ـبــر ًا أن ه ــذه ال ـخ ـطــوة ي ـجــب أن تـكــون
«المالذ األخير» لكن األجواء الداخلية تتوتر
بشكل متسارع ،فمناصرو ترامب يجوبون
الشوارع في الوقت الذي يدعم ترامب هذه
الـتـحــركــات ،وقــد شـهــدت الـعــاصـمــة تجمعات
ل ـ ــآالف م ــن م ـن ــاص ــري ت ــرام ــب ال ـ ــذي س ــار
بموكبه ضمنهم.
واألكثر ترجيح ًا ،هو تحول هذه االحتجاجات
مع اقتراب موعد تسليم السلطة إلى مناوشات
وص ــدام ــات عـنـيـفــة ومـسـلـحــة وه ـنــا يـمـكــن أن
تـكــون الـتـغـيـيــرات الـتــي يـجــريـهــا تــرامــب داخــل
ال ـب ـن ـت ــاغ ــون م ـف ـي ــدة ،وخ ـص ــوص ـ ًا أن ت ــرام ــب
لــم يـعــط تـصــريـحـ ًا حـتــى الـلـحـظــة لـجــو بــايــديــن
لــإطــاع على التقارير السرية لالستخبارات
األمــري ـك ـيــة ،مـمــا يـجـعـلــه فــي مــوقـ ٍـع مـتـقــدم في
بعض النواحي.

في أزمة قره باغ ،إما يخسر أو يربح الجميع..
انتهت الحرب في قره
باغ بعد حوالي شهر
من معارك كبرى كانت
توحي بتصاع ٍد أكبر على
طول الخط ،وال مبالغة
في القول بأن من أنهى
المعارك عملياً هي روسيا
فقط ،لكن ورغم ذلك ،ال
حل
تزال األزمة جارية بال ّ
للنزاع األذري -األرميني
حتى اآلن ،وال يزال من
المبكر الحديث عن ذلك
في هذه األوقات ،إال ّأن
التطورات األخيرة ب ّينت
طريقاً ما إلنجاز األمر،
طريق ال مكان فيه للعبث
ٌ
الغربي تحديدًا.

ǧمالذ سعد

بعد وســاطــات وجـهــودٍ ع ـدّة ،روسـيــة وتركية
وغــرب ـيــة مـشـتــركــة ،فـيـمــا بـيــن ت ـهــدئــات وهُ ــدنٍ
وات ـفــاقــات وق ــف إط ــاق ن ــار ،حـظـيــت بــالـفـشــل
الـمـسـتـمــر ،وف ــي لـحـظــة ذروة ال ـحــرب حينما
أسقط األذريون خط ًأ مروحية روسية ،دفعت
بشكل سريع وحاسم بطرفي األزمة
موسكو
ٍ

نـحــو إنـهــاء ال ـصــراع الـعـسـكــري الــدائــر ،ونشر
قــوات ســام روسـيــة فـقــط فــي نــاغــورنــي قــره
بــاغ ،ورغــم مـحــاولــة تركيا إشــراك نفسها بين
ه ــذه ال ـق ــوات ،فـقــد ك ــان رد مــوسـكــو واض ـح ـ ًا
تناقض
بالنفي التام ،لما يسببه هذا األمر من
ٍ
مع الجانب األرميني ،فروسيا تحظى بعالقات
جيدة ومتوازية مع الطرفين ،وبإمكانها لعب
دور الــوسـيــط بـشـكــل فـعــال ،عـلــى الـعـكــس من

جميع األطــراف األخــرى إقليمي ًا ودولـيـ ًا ،مما
بشكل حقيقي فرص ًا أكبر إلدامة السالم.
يؤمن ٍ
إن هـ ــذا ال ـت ــوج ــه الـ ــروسـ ــي األخـ ـيـ ــر ،بــات ـخــاذ
دو ٍر أحــادي وفــاعــل بإنهاء الـحــرب ،بعيد ًا عن
«مـجـمــوعــة مـيـنـســك» ال ـتــي تـضــم فـيـهــا روسـيــا
وفرنسا والــواليــات المتحدة ،تشكل الخطوة
األولى نحو سحب الملف كلي ًا باتجاه موسكو،
تـطـبـيـقـ ًا ل ـمــا ق ــال ــه وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي
سـيــرغــي الف ــروف أواخ ــر أي ـلــول :بــأن روسـيــا
تقترح تقديم موسكو كمنصة للمفاوضات بين
أرمينيا وأذربيجان .ورغم أن حديث الفروف
ك ــان ي ـهــدف ف ــي ذاك ال ــوق ــت إل ــى ب ـحــث سـبــل
«وقــف الـصــراع» ،إال أنــه يفتح باب ًا أيض ًا نحو
حــل األزم ــة كـكــل ،والـتــي قــد تـحـتــوي مستقب ًال
أشكا ًال عديدة قد تكون منها اتفاقات لترسيم
ال ـح ــدود ،أو اسـتـفـتــاء شـعـبــي فــي «جـمـهــوريــة
قــره بــاغ» المعلنة ذاتـيـ ًا ،أو أيــة أشـكــال أخــرى
تؤدي بالمحصلة إلى تفاهمات وتوافقات بين
ـام مـسـتــدام
األذرب ـي ـيــن واألرمـيـنـيـيــن نـحــو س ـ ٍ
وإنهاء الملف.
مــن الملفت فــي الفترة التي تلت اتـفــاق وقف

الـ ـحـ ــرب ونـ ـش ــر قـ ـ ــوات الـ ـسـ ــام ال ــروسـ ـي ــة،
ردود الـفـعــل الـحــاصـلــة داخــل كــل مــن أرمينيا
وأذربـ ـ ـيـ ـ ـج ـ ــان ،عـ ـل ــى اعـ ـتـ ـبـ ــار أن إح ــداهـ ـم ــا
«خاسرة» واألخــرى «منتصرة» ،في الوقت
الــذي تتفق بــه أغـلــب التحليالت أن الجميع،
فــي الـمـحـصـلــة ،كــانــوا خــاســريــن ،ويــأتــي هــذا
بــال ـط ـبــع اس ـت ـن ــاد ًا إلـ ــى رؤيـ ــة جـ ــذور األزمـ ــة
ال ـتــي ت ـعــود إل ــى وص ــف واع ـت ـبــار أن ك ـ ًا من
البلدين قد كانا عملي ًا شعب ًا واحــد ًا ذابــت فيه
الـنــزعــات الـقــومـيــة قـبــل أن يـجــري تحريضها
مــن جــديــد -بـعــد زوال الـســوفـيـيــت -لـتـشـ ّكــل
هــذه األزمــة القديمة-الجديدة بين اإلخــوة...
ولــذا فــاالنـتـصــار الــوحـيــد الحقيقي ،فــي نهاية
الـمـطــاف ،ال يمكن ّإل أن يـكــون جــامـعـ ًا أيـضـ ًا
بالنسبة للدولتين األذري ــة واألرمـيـنـيــة مثلما
هي الخسارة اآلن ...ومــا يشكل خطر ًا اآلن،
ه ــو االس ـت ـث ـمــار ال ـغــربــي ل ـهــذا ال ـتــوهــم داخ ــل
أرم ـي ـن ـيــا ن ـف ـس ـهــا ،ل ـص ـنــع ت ــوتـ ـ ٍر ي ـن ــذر بــأزمــة
داخلية فيها ،والــذي نرى مؤشراته اآلن من
تحركات المعارضة والتظاهرات ومحاوالت
االغتيال.
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اقتربت الصين من
تحقيق النصر في
معركة القضاء على
الفقر التي بدأتها في
 2012لتكون من أوائل
الدول في العالم تحقق
أهداف األمم المتحدة
اإلنمائية ،ولتصبح
التجربة الصينية
أكثر األمثلة واقعية
وقابلية للتطبيق في
محاربة الفقر.

ǧيوسف داود

خطط متتابعة
م ـنــذ ب ــداي ــة تــأس ـيــس ج ـم ـهــوريــة الـصـيــن
الشعبية عــام  1949كــانــت الـصـيــن كلها،
وخــاصــة المناطق الريفية منها ،تعيش
فـ ــي حـ ــالـ ــة فـ ـقـ ــر ،وقـ ـ ــد وضـ ـ ــع الـ ـح ــزب
الشيوعي الصيني والـحـكــومــة الصينية
م ـك ــاف ـح ــة ال ـف ـق ــر فـ ــي ق ـم ــة األول ـ ــوي ـ ــات.
وم ــع تـحـســن الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة والـتـعـلـيــم
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـص ـح ـي ــة األسـ ــاسـ ـيـ ــة فــي
ال ـم ـنــاطــق ال ــري ـف ـي ــة ،ومـ ــع إن ـش ــاء ن ـظــام
ال ـ ـض ـ ـمـ ــان االجـ ـتـ ـمـ ــاعـ ــي عـ ـلـ ــى أس ـ ــاس
االق ـت ـصــاد االجـتـمــاعــي الــريـفــي فــي ذلــك
الوقت ،شهدت المناطق الريفية تحسن ًا
ملحوظ ًا في التخفيف من حدة الفقر.
منذ منتصف ثمانينات القرن العشرين،
تــم تـنـفـيــذ الـعــديــد مــن الـبــرامــج لـلـحــد من
الـفـقــر ،فطبقت عـلــى الـتــوالــي خـطــة رفــع
ال ـف ـقــر ع ــن ثـمــانـيــن م ـل ـيــون ش ـخــص مــن
ال ـس ـك ــان م ــن س ـك ــان ال ــري ــف (-1994
 )2000وب ــرن ــام ــج م ـكــاف ـحــة ال ـف ـقــر فــي
ال ـم ـنــاطــق الــري ـف ـيــة ( )2010-2001و
( ،)2020-2011وفــي عــام  2012طرح
الـمــؤتـمــر الــوطـنــي الـثــامــن عـشــر للحزب
ال ـش ـيــوعــي ال ـص ـي ـنــي ه ــدف إن ـج ــاز بـنــاء
مجمع الحياة الرغيدة على نحو شامل
بحلول .2020
ان ـخ ـفــض ع ــدد ال ـف ـقــراء ف ــي ال ـص ـيــن مــن
 878مـلـيــون فــي عــام  1981الــى 25.11
مـلـيــون فــي نـهــايــة  2013وه ــم يـمـثـلــون
أكـثــر مــن  %70مــن إجـمــالــي عــدد الفقراء
ف ــي ال ـعــالــم ال ــذي ــن ت ـخ ـل ـصــوا م ــن ال ـف ـقــر.
وحـقـقــت الـصـيــن بــذلــك م ـعــدالت مرتفعة
جــد ًا النـخـفــاض الـفـقــر ،فــانـخـفــض معدل
الـفـقــر مــن  %88.3فــي  1981إل ــى %1.9
فــي الـعــام  2013،أي :بنسبة انـخـفــاض
تراكمية وصلت إلى .%86.4
خطة «»2020-2011
م ـن ــذ ال ـم ــؤت ـم ــر الـ ـث ــام ــن ع ـش ــر ل ـل ـحــزب
ال ـش ـي ــوع ــي ال ـص ـي ـن ــي ،ح ـش ــدت ال ـص ـيــن

ك ــل ق ــوى ال ـح ــزب وال ــدول ــة والـمـجـتـمــع
لمكافحة الفقر ،وحققت نتائج ملحوظة،
حيث تخلص  16.5مليون شخص في
المناطق الريفية الصينية مــن الفقر في
عــام  2013و 12.32مليون شخص في
 2014و 14.42و 12.4و 12.89مليون
شـخــص عـلــى الـتــوالــي فــي أع ــوام 2015
و 2016و 2017عـلــى الـتــوالــي ،أي :إنــه
ت ــم تـخـلـيــص أك ـث ــر م ــن  10مــاي ـيــن مــن
ال ـقــروي ـيــن م ــن ال ـف ـقــر س ـنــوي ـ ًا ووص ـلــت
نسبة الفقر في  17مقاطعة إلى أقل من
.%3
مشاريع متعددة
اعتمدت الحكومة المركزية فــي الصين
وســائــل مـخـتـلـفــة فــي مـكــافـحــة الـفـقــر عن
طريق تحليل الميزات المحلية النوعية
ل ـكــل م ـقــاط ـعــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى حــاجــات
السكان وقدراتهم،
فمن مشاريع تنمية الزراعة إلى تطوير
ال ـص ـنــاعــة ال ـم ـح ـل ـيــة ،وح ـت ــى ال ـم ـشــاريــع
الـ ـضـ ـخـ ـم ــة ،تـ ـن ــوع ــت الـ ـمـ ـشـ ــاريـ ــع ب ـيــن
مشاريع المجتمع المحلي والحكومات
الـمـحـلـيــة والـحـكــومــة الـمــركــزيــة ،لتوفير
ف ــرص الـعـمــل لـلـقــرى وال ـحــد مــن الـفـقــر.
وفــي مـنـطـقــة شـيـنـجـيــانــغ ســاعــدت لجنة
القرية والوحدة البيطرية أهالي إحدى
القرى في تربية اإلبل ،لتحسين دخلهم
عــن طــريــق بـيــع حليبها وجـلــودهــا ،وتــم
إنـشــاء جمعية تـعــاونـيــة واسـعــة الـنـطــاق
لتربية الماشية من إبل وماعز.
ف ــي ق ــرى أخ ــرى م ــن شـيـنـجـيــانــغ ،نـظــم
ف ــري ــق ع ـم ــل م ـق ـي ــم فـ ــي الـ ـقـ ــرى وت ــاب ــع
لمكتب الضرائب المحلي تدريبات على
طــرق ال ــزراع ــة ،والـتـخـلــص مــن اآلف ــات،
ل ـت ــوس ـي ــع ال ـم ـس ــاح ــات الـ ـمـ ــزروعـ ــة فــي
الـقــرى ومضاعفة إنتاجية الـمــزروعــات،
وال ـت ـح ــول م ــن ال ــزراع ــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة إلــى
ال ــزراع ــة الـعـلـمـيــة .أم ــا ق ــرى أخ ــرى فقد
طورت مشروع ًا لزراعة الفطر األسود
فـ ــي الـ ـت ــرب ــة الـ ـم ــالـ ـح ــة غـ ـي ــر ال ـص ــال ـح ــة
لـلــزراعــة ،بدعم مــن فرقة عمل حكومية،

تتطلب عملية
مكافحة الفقر
أعلى درجات
الضبط والتحكم
في الموارد
وتنمية تلك
الموارد إلى
أقصى حد مع
المحافظة على
عال جدًا
مستوى ٍ
من العدالة في
التوزيع والتنمية

باإلضافة إلى تدريبات للطهي وصناعة
المعجنات.
ف ــي مـنـطـقــة خ ـبــي ش ـمــالــي ال ـص ـيــن ،قــام
فريق عمل حكومي بافتتاح متجر بيع
ت ـجــزئــة يـعـتـمــد ب ـطــاقــات ع ـضــويــة تـمـنــح
حاملها سلع ًا مقابل أعمال تطوعية يقوم
بها القرويون ،كالعناية بالمرافق العامة
والوقاية من الحرائق ،باإلضافة إلى عقد
لقاءات لتبادل الخبرات والمساعدة في
الحصول على قروض صغيرة.
أما في هاينان جنوبي الصين ،فقد عاد
الـشـبــاب إل ــى ال ـقــريــة -بـعــد أن هــاجــروا
إل ــى ال ـم ــدن لـلـبـحــث ع ــن ع ـمــل– إلن ـشــاء
م ـش ــاري ــع ت ــرب ـي ــة ال ـط ـي ــور والـ ــدواجـ ــن
واالسـتـفــادة مــن التسهيالت الحكومية
عن طريق القروض المعفاة من الفوائد،
وتـ ــم إنـ ـش ــاء ش ــرك ــات م ـح ـل ـيــة جـمــاعـيــة
ي ـســاهــم ال ـقــروي ـيــن ف ـي ـهــا ،ويـتـقــاسـمــون
األرباح .وفي منغوليا ،ساعدت التجارة
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ـقــروي ـيــن ع ـلــى ال ـتــرويــج
وب ـي ــع م ـن ـت ـجــات ال ـح ـبــوب ف ــي مـخـتـلــف
مناطق البالد .وفي فوجيان تم تطوير
مـشــاريــع سـيــاحـيــة لـتـتـحــول ال ـقــرى إلــى
قـ ــرى ن ـم ــوذج ـي ــة ت ــؤم ــن فـ ــرص ال ـع ـمــل
ألهالي القرى ،بمساعدة الفرق الحزبية
في كل قرية ،وتمويل بناء المستشفيات
وال ـ ـم ـ ــدارس .أمـ ــا ف ــي ج ـب ــال وول ـي ـن ــغ،
فـقــد تــم إن ـشــاء جـمـعـيــة تـعــاونـيــة لـتــربـيــة
الدجاج في الغابات ،وساعدت الحكومة
ال ـم ــرك ــزي ــة ف ــي ش ـح ــن ال ـم ـن ـت ـج ــات إل ــى
مباشرة.
شنغهاي القريبة
ً
فــي هضبة التبت ،إحــدى أكثر المناطق
ف ـ ـقـ ــر ًا فـ ــي الـ ـصـ ـي ــن ،دعـ ـم ــت ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـمــركــزيــة وال ـح ـك ــوم ــات ال ـم ـح ـل ـيــة بـنــاء
محطات الطاقة الكهروضوئية ،وربطها
م ـ ــع الـ ـشـ ـبـ ـك ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ،وت ـ ــؤم ـ ــن ه ــذه
المحطات فرص عمل للسكان المحليين
بمختلف اختصاصاتهم.
التراث غير المادي
عـلــى الــرغــم مــن أن الـمـنــاطــق الـمـحـيـطــة
ب ـس ــور ال ـص ـيــن ال ـع ـظ ـيــم ت ـت ـم ـتــع بـثـقــافــة
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وتاريخ عريق وممتد الى أكثر من 3000
عام ،لكنها كانت أكثر المناطق فقر ًا في
ال ـص ـي ــن ،ألن ـه ــا م ـنــاطــق ج ـب ـل ـيــة وعـ ــرة،
مكونة من  229قرية فقيرة ،بمعدل فقر
يصل الــى  ،%32.5وبـعــد  5سـنــوات من
مكافحة الفقر ،وبحلول نهاية  ،2019تم
انتشال جميع القرى الفقيرة ،وانخفض
مـعــدل الـفـقــر إلــى  %0.66ويـعــود الفضل
ف ــي ذلـ ــك إلـ ــى دعـ ــم ال ـح ـكــومــة الـمـحـلـيــة
لـمـشــاريــع الـتــراث الـثـقــافــي غـيــر الـمــادي،
ف ـقــد ت ــم إن ـش ــاء شــركــة ات ـص ــال لـمـســائــل
األداء والـ ـتـ ــدريـ ــب فـ ــي ال ـ ـقـ ــرى ،حـيــث
يستطيع أكثر من  20قروي ًا أداء فنون
أوب ــرا «يــانــغ قــه» الـمــدرجــة عـلــى الئحة
التراث الثقافي غير المادي ،ويحقق ذلك
دخ ًال جيد ًا للمؤدين وأسرهم ،باإلضافة
ـروض ل ـل ـت ــراث ال ـث ـق ــاف ــي ،ال ـتــي
إلـ ــى عـ ـ ـ ٍ
تعتبر إحدى وسائل مكافحة الفقر ،فهي
تساهم فــي الـسـيــاحــة ،ويكسب  35ألف
قروي في البلدات القديمة قوت يومهم
من أداء العروض ،باإلضافة إلى صناعة
ال ــورق واألع ـشــاب الـطـبـيــة وغـيــرهــا من
الصناعات المحلية المرتبطة بالسياحة.
الصين األولى عالمياً
ت ـت ـط ـلــب ع ـم ـل ـيــة م ـك ــاف ـح ــة ال ـف ـق ــر أع ـلــى
درجــات الضبط والتحكم فــي الـمــوارد،
وتنمية تلك الموارد إلى أقصى حد ،مع
الـمـحــافـظــة عـلــى مـسـتــوى ع ـ ٍـال ج ــد ًا من
ال ـعــدالــة ف ــي ال ـتــوزيــع والـتـن ـمـيــة ،وعـلــى
ال ــرغ ــم م ــن م ـســاحــة ال ـص ـيــن ال ـشــاس ـعــة،
وال ـت ـنــوع غـيــر ال ـم ـحــدود لـسـكــانـهــا ،فقد
استطاعت في فترة قصيرة جد ًا تحقيق
نتائج كبيرة ،لتتربع على عــرش أولى
الدول التي تنتشل الفقراء إلى مستوى
الحياة الكريمة ،وعلى الرغم من أننا ال
نستطيع إنكار جهود المجتمع المحلي
ف ــي ك ــل قــريــة ف ــي ال ـص ـيــن ،ل ـكــن الـفـضــل
األك ـبــر ي ـعــود إل ــى الـحـكــومــة الـمــركــزيــة،
ال ـت ــي اس ـت ـطــاعــت االس ـت ـف ــادة م ــن كــافــة
ال ـم ــوارد فــي تـحـقـيــق ال ـعــدالــة والـتـنـمـيــة
المستدامة.

شؤون عربية ودولية
قاسيون ـ العدد  992اإلثنين  16تشرين الثاني 2020
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منظمة شنغهاي للتعاون تعقد اجتماعاً جديداً
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الصورة عالمياً
•اعتقلت الشرطة
األمريكية،
يوم السبت 14
تشرين الثاني،
ما ال يقل عن
 20شخصاً
في العاصمة
واشنطن ،ضمن
احتجاجات أنصار الرئيس األمريكي ،دونالد
ترامب ،على نتائج االنتخابات األخيرة.
•قالت مفوضية
الالجئين التابعة
لألمم المتحدة
يوم األحد 15
تشرين الثاني:
إن عدد
األشخاص الذين
فروا إلى السودان
بسبب الصراع في
شمال إثيوبيا ارتفع إلى  20ألفاً على األقل.

عقدت «منظمة شانغهاي للتعاون» اجتماعاً جديدًا لها يوم الثالثاء  10تشرين الثاني ،باستضافة الرئيس الروسي فالديمير بوتين عبر الفيديو،
جرى خاللها نقاش تطرق لعدد من المواضيع والملفات الدولية.
ǧيزن بوظو

في عالم
اليوم بتغ ّير
موازين القوى
الجاري واألزمة
الرأسمالية
عموماً ال طريق
لحلول دون
قطع العالقات
مع المركز
الرأسمالي
األمريكي
والغربي عموماً

مـ ــن ال ـم ـف ـي ــد إعـ ـ ــادة ال ـت ــذك ـي ــر وال ـت ـع ــري ــف
بالمنظمة أو ًال ،حيث تأسست في الصين
عـ ــام  2001وت ـض ــم اآلن  8دول أع ـضــاء
هــم« :أوزبـكـسـتــان ،وبــاكـسـتــان ،وروسـيــا،
والـصـيــن ،وطاجيكستان ،وقيرغيزستان،
وكـ ــازاخـ ـسـ ـتـ ــان ،والـ ـهـ ـنـ ــد» ،وأربـ ـ ــع دول
مــراق ـبــة أب ــدت الــرغ ـبــة فــي ال ـح ـصــول على
الـعـضــويــة الـكــامـلــة« :أفـغــانـسـتــان ،وإي ــران،
وب ـي ــاروس ،ومـنـغــولـيــا» ،وس ـتــة شــركــاء
حـ ــوار« :أرم ـي ـن ـيــا ،وأذرب ـي ـج ــان ،وتــرك ـيــا،
وسريالنكا ،وكمبوديا ،ونيبال» ،وتهدف
المنظمة إلى تعزيز التعاون في المجاالت
االقـ ـتـ ـصـ ــاديـ ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة والـ ـتـ ـج ــاري ــة
والعلمية والتقنية وغيرها في «أوراسيا».
بيان المنظمة
أعلن أعضاء المنظمة خالل لقائهم األخير
عدة تصريحات ومواقف موحدة ،جاءت
ف ــي ب ـي ــان مــوس ـكــو الـ ـص ــادر ع ــن مـجـلــس
رؤسـ ـ ــاء ال ـم ـن ـظ ـم ــة ،م ـن ـه ــا :أن ««الـ ـ ــدول
األعـ ـض ــاء ت ــؤك ــد دع ـم ـهــا ال ـثــابــت لـعـمـلـيــات
ت ـع ــزي ــز األم ـ ــن ال ـم ـت ـك ــاف ــئ ،وغـ ـي ــر ال ـقــابــل
للتجزئة في أوراسـيــا على أســاس مبادئ
س ـيــادة ال ـقــانــون ال ــدول ــي ،وع ــدم الـتــدخــل
في الشؤون الداخليّة والتسوية السلميّة
للنزاعات».
وأضاف البيان :إن «الدول األعضاء تؤيد
تشكيل نظام عالمي متعدد األقطاب على
أســاس مـبــادئ الـقــانــون الــدولــي المعترف
بها ،والتعددية واألمــن المتساوي ،وغير
ال ـقــابــل لـلـتـجــزئــة» ،م ـش ـيــر ًا إل ــى أن «هــذه
ال ـ ــدول ت ــرف ــض ال ـمــواج ـهــة وال ـص ــراع ــات،
وتدعو إلى تعزيز األمن واالستقرار على
الصعيدين العالمي واإلقليمي».
كـمــا أك ــد رؤسـ ــاء الـ ــدول ،مــواقــف بــادهــم
اتجاه األزمات والملفات الدولية المشتعلة
ب ـح ـل ـهــا س ـل ـم ـي ـ ًا وف ـ ــق ال ـ ـحـ ــوار وال ـح ـل ــول
السياسية ،ومنها :األزمــة السورية ،حيث
أك ــدت ال ــدول األع ـضــاء فــي الـمـنـظـمــة على
«موقفها المشترك بأنه ال بديل لحل األزمة
فــي ســوريــة ّإل مــن خ ــال ال ـح ــوار الـقــائــم

عـلــى ض ـمــان س ـيــادة ال ــدول ــة واسـتـقــالـهــا،
ووحدتها وسالمة أراضيها» وأكد البيان:
أن منظمة شنغهاي للتعاون تؤيد تعزيز
عـمـلـيــة ت ـســويــة س ـيــاس ـيــة شــام ـلــة يـقــودهــا
السوريون بأنفسهم ،من أجل إيجاد حلول
تلبي مصالح ســوريــة والمجتمع الــدولــي،
و «تــم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود
الدولية لمساعدة سورية في إعادة إعمار
البالد بعد الصراع ،والمساعدة في عودة
الالجئين و النازحين إلى ديارهم».
يذكر ،أن المنظمة تشمل حالي ًا نحو %60
م ــن أراض ـ ــي أوراسـ ـيـ ــا و %45م ــن س ـكــان
ال ـعــالــم ،وال يـ ــزال طــريـقـهــا م ـف ـتــوح ـ ًا نـحــو
التوسع أكثر ،حيث أكد المبعوث الخاص
للرئيس الروسي لشؤون منظمة شنغهاي
لـلـتـعــاون ،بـخـتـيــار حـكـيـمــوف ،تــوجــه هــذه
المنظمة اإلقليمية إلى قبول عضوية دول
أخ ـ ــرى ،ق ــائ ـ ًـا« :ي ـب ـقــى م ــوض ــوع تــوســع
ص ـف ــوف ال ـم ـن ـظ ـمــة م ـط ــروح ـ ًا دائـ ـمـ ـ ًا عـلــى
أجندتها ،ألن المنظمة ال تستطيع التطور
ضـمــن ح ــدود ضـيـقــة» مـشـيــر ًا إل ــى وجــود
« 16طلب انضمام على الطاولة».
النشاط اإليراني مثال واحد
ل ـقــد ص ــرح ــت إيـ ـ ــران ،أن ح ـجــم ال ـت ـجــارة
الخارجية لها مع أعضاء منظمة شنغهاي
خـ ــال س ـب ـعــة األشـ ـه ــر األول ـ ــى م ــن ال ـعــام
الحالي قــد بلغ  30مليون طــن ،بقيمة 15
مـلـيــار دوالر ،وك ــان أك ـبــر حـجــم لـلـتـجــارة
ال ـخــارج ـيــة اإلي ــران ـي ــة ي ـجــري م ــع الـصـيــن،
ح ـيــث ب ـلــغ  17م ـل ـيــون ط ــن م ــن الـبـضــائــع
ب ـق ـي ـم ــة  9م ـ ـل ـ ـي ـ ــارات دوالر ،وت ـش ـك ــل
ال ـص ــادرات اإليــران ـيــة لمختلف ال ــدول في
م ـن ـظ ـمــة ش ــان ـغ ـه ــاي الـ ـج ــزء األكـ ـب ــر م ـن ـهــا،
بحجم  24مليون طن بقيمة  8مليارات.
إن هــذه األرق ــام الـتـجــاريــة اإليــران ـيــة رغــم
ـادة
تــواضـعـهــا ع ـمــوم ـ ًا ،إال أن ـهــا تـشـكــل زي ـ ً
عما سبق خالل األعوام الماضية ،وتسير
بـشـكــل مـتـصــاعـدٍ ،مـمــا يـســاعــد ط ـهــران في
خــروج ـهــا م ــن أزم ــة ال ـح ـصــار والـعـقــوبــات
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـم ـف ــروض ــة ع ـل ـي ـهــا م ــن قـبــل
ال ـ ــدول ال ـغــرب ـيــة ،وهـ ــي ب ـحــد ذات ـه ــا مـثــال
واح ــد مــن مـجـمــوعــة أمـثـلــة أخ ــرى تشكلها

ال ــدول المنضوية فــي المنظمة ،بالتعاون
الـ ـجـ ــاري ف ـي ـمــا ب ـي ـن ـهــا ،وب ـت ـش ـك ـيــل ف ـض ــا ٍء
اق ـت ـص ــادي وس ـي ــاس ــي ب ـع ـيــد ع ــن الـهـيـمـنــة
الـغــربـيــة ،وبـعــاقــات دول ـيــة جــديــدة مبنية
عـلــى الـتـكــامــل وال ـت ـكــافــؤ ،وإن كــانــت اآلن
تسير وفق الرؤية األوراسية وحدها ،إال
أن هذا النشاط يتجاوز ذلك نحو أن وزن ًا
دول ـيّ ـ ًا عــامـ ًا قــد غـيّــر وال ي ــزال مــن طبيعة
الفضاءات االقتصادية والسياسية في كل
النظام الدولي.
هل من يقتدي؟
تُ ـع ــان ــي ال ـع ــدي ــد م ــن دول ال ـع ــال ــم ال ـي ــوم،
الغربية واألمريكية منها أو ًال ،من أزمــات
اق ـت ـصــاديــة حـ ــادة وع ـم ـي ـقــة ،وأخ ـ ــرى مــن
ح ـصــارات وع ـقــوبــات جــائــرة بـحـقـهــا بغية
إشـعــال الـتــوتــرات فيها لمصلحة الغربيين
ال ـم ـتــأزم ـيــن ،وي ـس ـيــرون نـحــو ال ـمــزيــد من
اشتداد هذه األزمــات والعقوبات الخانقة،
وق ــد كــانــت «قــاس ـيــون» عـلــى ط ــول الـخــط
وم ـنــذ أك ـثــر م ــن ع ـق ـدٍ ،ت ـقــول وت ــؤك ــد عـلــى
ضـ ــرورة «ال ـتــوجــه ش ــرق ـ ًا» ف ــي ال ـعــاقــات
االقـتـصــاديــة والسياسية بعيد ًا عــن الغرب
ودوالره ،األمر الذي أصبح واقع ًا اليوم...
إال أن المشكلة لــدى بعض الــدول ،ومنها
ســوريــة ،هــي فــي تعنّت المتشددين خلف
م ـصــال ـح ـهــم ال ـمــرت ـب ـطــة م ــع ال ـغــرب ـي ـيــن ،بــل
وت ـع ــاون ـه ــم م ـع ـه ــم ،ع ـل ــى ح ـس ــاب أزمـ ــات
شعوبهم المعيشية ،واألزم ــات السياسية
ـرة الـقـضــايــا الــوطـنـيــة في
الـتــي تـهــدد مـبــاشـ ً
الـ ـب ــاد ،ال ـت ــي ت ـش ـكــل «وح ـ ــدة أراض ـي ـه ــا»
إحدى هذه القضايا...
ف ــي عــالــم ال ـي ــوم ،ب ـت ـغ ـيّــر م ــوازي ــن ال ـقــوى
ال ـجــاري ،واألزم ــة الــرأسـمــالـيــة عـمــومـ ًا ،ال
طــريــق ل ـح ـلــول دون ق ـطــع ال ـع ــاق ــات مــع
ال ـم ــرك ــز ال ــرأس ـم ــال ــي األم ــري ـك ــي وال ـغــربــي
عموم ًا ،وبجزء أساس منه :الدوالر كعملة
تـجــاريــة أســاسـيــة ووح ـيــدة ،وهــي الــدعــوة
القديمة والباقية إلى حين تنفيذها ...فلهذا
الـتـطــور اتـجــاهُ واحــد فـقــط ،مــن ال يتكيّف
معه ويسير بمسيرته من أية قوة سياسية
فــي عــالــم ال ـيــوم ،إنـمــا يـمـضــي إل ــى ال ــزوال
عاج ًال أم آج ًال.

•قال وزير الخارجية
األلماني ،هايكو
ماس :إنه
يجب أن
تكون أوروبا
ومنظمة
األمن والتعاون
في أوروبا على
استعداد لتعزيز فكرة األمن المشترك مع
روسيا ،فبدون موسكو ال يمكن تحقيق هذا
األمن.
•أكدت األمم
المتحدة :أن
األطراف
المتحاربة في
ليبيا ستعيد
فوراً فتح
الطريق الساحلي
الرئيسي الذي
يربط بين شرق البالد وغربها عبر خطوط
المواجهة ،في إطار اتفاق وقف إطالق النار.
•أعلنت الحكومة اإليرانية:
أن العقوبات
األمريكية ضد
إيران تمنعها
من الحصول على
لقاحات مرتقبة
ضد فيروس
كورونا في إطار
مبادرة «كوفاكس»
لمنظمة الصحة العالمية.
•قال المعهد الوطني
لإلحصاء في
فرنسا الثالثاء:
إن معدل
البطالة في
البالد ارتفع بـ
 1,9نقطة خالل
الثلث الثالث من
العام الجاري ،ليصبح بحدود  % 9من مجموع
القادرين على العمل.
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الهند محور اإلستراتيجية األمريكية

للواليات المتحدة أسباب كثيرة تدعو نخبها السياسية للسعي إلى محاربة واحتواء وعرقلة الصين وتقدمها ،وجميع
تصب في محاولة الحفاظ على هيمنتها العالمية .ضمن هذا التصعيد العسكري واالقتصادي يحاول
هذه األسباب ّ
األمريكيون حشد تحالف مع الدول المحيطة والقريبة من الصين في محاولة «احتوائها» ،وقد تكون الحلقة األكثر
ومما يبدو فالنخب الحاكمة
ترويجاً هي ّأن الهند ستكون «الق ّوة العظمى» الصاعدة التي توازن الصين وتكبحهاّ .
الهندية ترى بقاءها متناغماً مع عسكرة الهند ،وتحويلها إلى «رأس حربة» أمريكية في اإلقليم ،غير آبهين بما
يعنيه هذا من خطر وتهديد للشعب الهندي.
ǧوحدة أبحاث االقتصاد السياسي*ǧ
      تعريب :عروة درويش

يـتـشــابــك ال ــداف ــع الـجـيــوسـيــاســي ض ـدّ الـصـيــن،
بـقـيــادة الــواليــات الـمـتـحــدة وأرض ــه الـهـنــد ،مع
مـصــالــح اقـتـصــاديــة م ـحــددة .لـكـنّ هــذا ال يعني
بـ ّـأن الـشــركــات متعددة الجنسيات ستنسحب
من الصين بين عشية وضحاها ،وال أن الهند
يمكنها إيقاف وارداتها من الصين ،وال ّأن الهند
سـتـكــون الـمـسـتـفـيــدة مــن جـمـيــع االسـتـثـمــارات
الـتــي ستخرج مــن الصين .بالنسبة للشركات
الـغــربـيــة مـتـعــددة الـجـنـسـيــات ،فالبنية التحتية
ف ــي ال ـص ـيــن وت ـج ـم ـيــع ال ـش ــرك ــات واإلع ــان ــات
والـقــوى العاملة الـمــدربــة والـمــرونــة فــي القيام
بتغييرات اإلنـتــاج والتسليم على الــوقــت ،هي
في الكثير من الحاالت ميزة كبرى ال تسمح
بالتخلي عنها بسرعة .فرغم ّأن تكاليف العمالة
الصينية قد ارتفعت ،فهي ال تزال تشكل أجزا ًء
مــن التكاليف فــي الــواليــات المتحدة ،أو حتى
في المكسيك .وضعت الشركات من الواليات
المتحدة وغيرها من الــدول المتقدمة طوفان ًا
كل هذا يعني ّأن
من االستثمارات في الصينّ .
التحوّل عن الصين قد يستغرق وقت ًا يختلف
من قطاع آلخر.
ومــع ذلــك فالتمسك بـخـطــاب احتمالية تحول
استثمارات كبيرة من الصين إلى الهند يساعد
النخب الحاكمة على توجيه السياسية الهندية
لـتـصـبــح أكـثــر تــاؤم ـ ًا مــع الـسـيــاســة الـخــارجـيــة
ل ـلــواليــات ال ـم ـت ـحــدة ،وذل ــك بـغــض الـنـظــر عن
مدى تحقق هذا األمر في نهاية المطاف.
ال يـبــدو الـقـطــع الـســريــع فيما يـخــص الـتـجــارة
مــع الـصـيــن ح ـ ًا عـمـلـيـ ًا بــالـنـسـبــة لـلـهـنــد .كــانــت

ال ـص ـيــن ه ــي ال ـشــريــك ال ـت ـجــاري األك ـب ــر لـلـهـنــد
بين عامي  2013و .2018ورغــم ّأن الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ق ــد اح ـت ـلــت ت ـلــك ال ـمــرت ـبــة ب ـعــد ذل ــك،
فــا ت ــزال الـصـيــن شــريـكـ ًا ت ـجــاري ـ ًا كـبـيــر ًا ج ــد ًا.
خــاف ـ ًا لـلــواليــات الـمـتـحــدة الـتــي تـسـتــورد من
الهند أكثر ممّا تـصـدّر ،فالصين تحصّل فائض ًا
ت ـجــاري ـ ًا كـبـيــر ًا مــع الـهـنــد .ص ــاغ الـبــاحـثــان دار
وراو األمر« :التجارة الهندية -الصينية يمكن
تلخيصها بتوريد الهند للمواد الخام والمواد
نـصــف الـمـصـنـعــة إل ــى الـصـيــن ،بـيـنـمــا تـسـتــورد
بـضــائــع رأس الـمــال وال ـمــواد نـصــف المصنعة
الهامة لصناعة األدويــة والـغــزل الصناعي من
بـيــن بـضــائــع أخـ ــرى» .االع ـت ـمــاد ال ـه ـنــدي على
الصين فــي العديد مــن القطاعات ليس باألمر
ال ـ ــذي ي ـم ـكــن ت ـج ــاه ـل ــه ،وي ـم ـك ــن أخـ ــذ ال ـم ــواد
الدوائية الفعالة كمثال :صناعة األدوية الهندية
الشهيرة مقتصرة على تصنيع صيغ مربحة
من مواد دوائية فعالة مستوردة .وعليه ،فأيّة
إعاقة للواردات الصينية سيضع في خطر ك ًال
من الصحة العامة ،وكذلك الـصــادرات الهندية.
االستثمار الرأسمالي الصيني في الهند متركزٌ
فــي قـطــاع الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـبــارزة فــي شــركــات،
م ـثــل Ola :و .Zomatoت ـقــول ال ـت ـقــاريــرّ :إن
ثـلـثــي ال ـشــركــات «أح ــادي ــة ال ـق ــرن– ال ـشــركــات
الناشئة التي تقدر قيمتها بمليار دوالر فأكثر»
لديها مستثمرون صينيون.
على هذا يبدو بأنّه صعوبة فصل الهند لنفسها
ع ــن ال ـص ـيــن ،أك ـبــر م ــن ص ـعــوبــة ف ـصــل الـصـيــن
لنفسها عــن الهند .ومــع ذلــك فالنخب الحاكمة
في الهند مستمرة باتخاذ خطوات تضعفها في
مسار تصادمي مع الصين.

هذه المرة ستقود
الهند حافلة
التصنيع واالندماج
في سالسل التوريد
العالمية لدينا
ميزات محددة
فيما يتعلق
بالديمقراطية
والديمغرافيا
والطلب

الخروج ،لكن ليس إلى الهند
في مقابلة لرئيس الوزراء الهندي مودي قال:
نظام عالمي جديد بعد الحرب
«شهدنا تشكل ٍ
العالمية الثانية .سيحدث شي ٌء قريب من هذا
بـعــد ك ــوف ـي ــد ...19-ه ــذه ال ـمــرة سـتـقــود الـهـنــد
حافلة التصنيع واالندماج في سالسل التوريد
ال ـعــال ـم ـيــة .لــدي ـنــا م ـي ــزات م ـح ــددة فـيـمــا يـتـعـلــق
بالديمقراطية والديمغرافيا والطلب».
بـعــد الـحــديــث الـطــويــل فــي وســائــل اإلع ــام في
ن ـي ـســان وأي ـ ــار ع ــن ّأن ألـ ــف ش ــرك ــة صـنــاعـيــة
أمريكية ستعيد التموضع من الصين إلى الهند،
يبدو اليوم هذا الكالم مجرّد همهمات إعالمية
ضمن أجندة الحرب األمريكية «الباردة» ضدّ
الصين.
أو ًال :لــم تنقل الكثير مــن الـشــركــات األمريكية
مـصــانـعـهــا خ ــارج ال ـص ـيــن ك ـمــا ق ـ ـدّرت ال ـمــراكــز
اإلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـن ـخــب األم ــري ـك ـي ــة
والهندية .ثاني ًا :الشركات التي غادرت الصين
ل ــم تـنـتـقــل جـمـيـعـهــا إل ــى ال ـه ـنــد .وعـ ــدم انـتـقــال
هذه الشركات إلى الهند يعود :أو ًال :ألسباب
اقتصادية ،مثل :البنية التحتية األضعف التي
تعني المزيد من التكاليف اللوجستية لإلنتاج
والنقل .وثاني ًا :إلى الئحة طويلة من أساليب
الحكم السائدة في الهند ،فالمعامالت القانونية
للبدء فــي األعـمــال فــي الهند تـفــوق بكثير تلك
ال ـمــوجــودة فــي ال ـص ـيــن ،ب ـم ـقــدار الـضـعــف كما
قــدرت منظمة الـتـعــاون والتنمية .ثــالـثـ ًا :نظام
الضرائب المتغير غير الثابت ،وحيث الضرائب
أعـلــى بكثير منها فــي الـصـيــن .فــرغــم تخفيض
ضــرائــب الـشــركــات مــن  %40إلــى  %25مــؤخــر ًا،
تـبـقــى ه ـنــاك رسـ ــوم ك ـث ـيــرة م ـفــروضــة .بـيـنـمــا
فــي الـصـيــن ضــريـبــة الـشــركــات مـحــددة ب ـ %25
وتحصل الـشــركــات الصناعية على الـعــديــد من
اإلعفاءات تجعل الضريبة الفعلية .%15
تحاول النخب الحاكمة الهندية أن تسوّق لعدد
السكان الكبير في الهند بوصفه ميزة للشركات
القادمة ،لكنّ األمــر ليس بهذه البساطة .فمن
أص ــل  1.3م ـل ـيــار ه ـن ــدي ،ه ـن ــاك  800مـلـيــون
فقير ،أو مــن الشريحة األدنــى مــن متوسطي

الــدخــل ،والــذيــن يعتمدون بشكل أســاس على
المنح الـغــذائـيــة الحكومية حتى يـنـجــوا .بينما
الـصـيــن عـلــى الـمـقـلــب اآلخ ــر ،فـهــي لـيـســت بـلــد ًا
منتج ًا بل مستهلك ًا أيـضـ ًا ،فلديها  800مليون
إنـســان مــن مـتــوسـطــي ومــرتـفـعــي الــدخــل .لهذا
بأن السوق الصينية شكلت ثالث
وكمثال نجد ّ
أكبر سوق لمنتجات آبل في عام  ،2019وهي
الـســوق األكـبــر فــي آسـيــا .فــي عــام  2019كانت
الـقــوة الـشــرائـيــة لـلـمــواطــن الـهـنــدي فـقــط %20
من مثيلتها للمواطن الصيني « 2104دوالرات
مقابل  10261دوالر ًا».
وفق ًا لدراسة أجرتها مجموعة نومورا اليابانية
المالية :الشركات التي تجبر على الخروج من
الصين لن تتوجه غالب ًا إلى الهند .فإذا ما نظرنا
ب ـش ـكــل خ ــاط ــف إل ــى ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي غ ــادرت
الـصـيــن مـنــذ ب ــدء ال ـحــرب الـتـجــاريــة األمــريـكـيــة
الـصـيـنـيــة فــي عــام  2018وحـتّــى نـهــايــة ،2019
فهي  56شــركــة فـقــط .مــن بين هــذه الشركات
هناك  26انتقلت إلى فيتنام ،و 11شركة ذهبت
إلى تايوان ،و 8إلى تايلند ،و 2إلى إندونيسيا،
و 6متفرقات ،و 3فقط إلى الهند.
شعار «الهندي -الهادئ» الب ّراق
في األعوام األخيرة ،انضمت الهند بشكل واضح
إلــى تـحــالــف قــوى تستهدف الـصـيــن .كــان شعار
الدبلوماسية الهندية البرّاق في هذه األعوام هو
ليدل على ّأن الهند
مشروع «الهندي -الهادئ»ّ ،
ترى ّأن مصالحها اإلستراتيجية تمتد لتصل إلى
بحر الصين الجنوبي على األقل.
مــن الــوهــم االدعــاء بـ ّـأن مصالح الهند األمنية تمتد
إل ــى الـمـحـيــط ال ـه ــادئ .الـحـقـيـقــة ّأن أح ــام الـنـخــب
ال ـح ــاك ـم ــة ب ــال ـت ـح ــول إلـ ــى قـ ــوة ع ـظ ـمــى ه ــي ال ـتــي
تتمدد إلــى أبعد من حــدود الهند ،وأبعد بكثير من
قــاعــدتـهــا ال ـمــاديــة ال ـتــي تـشـمــل قــدرات ـهــا الـعـسـكــريــة
واالقـتـصــاديــة .ينعكس حجم هــذه الطموحات في
الـكـتــابــات واسـعــة االنـتـشــار لــراجــا مــوهــان ،المعلق
اإلسـتــراتـيـجــي والـعـضــو الـســابــق فــي مجلس األمــن
بأن الهند هي وريثة الراج
القومي الهندي ،المقتنع ّ
البريطاني« :كان الراج هو حامي األمن الرئيسي
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ض ّد الصين :2« .االحتواء»

في المنطقة الممتدة من عدن إلى مضيق ملقا ،ومن
جنوبي إفريقيا إلــى بحر الصين .في الوقت الذي
هيمنت فيه البحرية الملكية البريطانية على مياه
الـمـحـيــط الـهـنــدي وروافـ ــده ،كــان الـجـيــش الـهـنــدي
هــو الـسـيــف ال ــذي يـضـمــن االس ـت ـقــرار فــي الـســاحــل
ال ـشــاســع ...ومـثــل ال ــراج ،تـبــرز الـهـنــد كــواحــدة من
ال ـق ــوى ال ـع ـس ـكــريــة ال ـم ـه ـمــة ف ــي آس ـي ــا وال ـم ـح ـيــط
الهندي ،ويبدو ّأن هناك إرادة سياسية في دلهي
لرؤية الهند كحا ٍم لألمن اإلقليمي».
ف ــي واقـ ــع ال ـح ــال ،لـيـســت ال ـه ـنــد ه ــي الــوريــث
للراج ،بل الواليات المتحدة بوصفها المهيمن
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة .ل ـكــن ي ـبــدو ب ــأنّ ــه م ــن الـمـنــاســب
لـلــواليــات المتحدة أن يُـسـوّق الـحـكــام الهنود
لـمـثــل ه ــذه ال ـم ـفــاه ـيــم ،ل ـكــون ـهــم ب ـحــاجــة لـلـهـنــد
ك ـش ــري ــك ص ـغ ـي ــر الـ ـحـ ـج ــم .يـ ـعـ ــود اس ـت ـخ ــدام
مـصـطـلــح «ال ـه ـنــدي -ال ـه ــادئ» فــي الـنـقــاشــات
ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة واإلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة إلـ ــى وزارة
الـخــارجـيــة األمــريـكـيــة مـنــذ  ،2010حـيــث كــانــت
هيالري كلينتون تقول« :نحن نمدد عملنا مع
الـبـحــريــة الـهـنــديــة فــي الـهــادئ ألنـنــا نفهم مــدى
أهمية حوض الهندي -الهادئ».
فــي  2016صــاغــت الـيــابــان ش ـعــار ًا «الـهـنــدي-ا
لهادئ المفتوح والحر» ،وتبنته إدارة ترامب
في  .2017وفي  2018شرحت وزارة الخارجية
األمريكية سبب اسـتـخــدام المصطلح بالقول:
«من المهم أن نستخدم هذا المصطلح ...فمن
مصلحة الواليات المتحدة ومصلحة اإلقليم أن
تلعب الهند دور ًا متزايد األهمية في اإلقليم...
وسياستنا أن نضمن لعبها لهذا الــدور» .وفي
أيـ ــار  2018أع ـل ـنــت وزارة ال ــدف ــاع األمــريـكـيــة
تغيير اســم قـيــادة المحيط الـهــادئ إلــى قيادة
الـهـنــدي -الـهــادئ اعـتــرافـ ًا بــالـتــواصــل المتزايد
بين المحيطين الهندي والهادئ».
الــدوافــع األمــريـكـيــة لـتـعــزيــز «الـهـنــدي -الـهــادئ»
واض ـحــة وواقـعـيــة بـعـكــس الــدوافــع الـهـنــديــة .في
تـقــريــر ص ــادر عــن وزارة الــدفــاع األمــريـكـيــة في
تـشــريــن األول  2002ورد بـ ـ ّـأن« :الـعـسـكــريـيــن
األم ــريـ ـكـ ـيـ ـي ــن مـ ــاضـ ــون فـ ــي خ ـط ـط ـه ــم ل ـل ـس ـعــي

لـلــوصــول إلــى الـقــواعــد الـهـنــديــة والـبـنــى التحتية
العسكرية ...موقع الهند اإلستراتيجي في وسط
آسيا وكحلقة وصل بين الشرق األوسط وأقصى
آسيا ،يجعلها جذابة بالنسبة للجيش األمريكي».
وفــي  2005كــان مـمـثــل قـيــادة الـمـحـيــط الـهــادئ
أكثر وضــوحـ ًا أمــام أكاديمية الـحــرب األمريكية:
ألن أهــدافـنــا
«نـحـتــاج لـلــدعــم الـهـنــدي الـمـلـمــوس ّ
اإلسـتــراتـيـجـيــة عــالـمـيــة  ...ال ي ــزال وضــع الـقــوة
األمريكية ضعيف ًا بشكل خطير فــي «الـقــوس =
المنقطة بين جزيرة دييغو غارسيا في المحيط
الهندي وأوكيناوا وغوام في المحيط الهادئ».
بأن بالدهم قد
رغم هذا ال يعلم الشعب الهندي ّ
تصبح المركز الرئيس لتحالف عسكري أوسع
نطاق ًا في آسيا برعاية الواليات المتحدة.
الهند والعسكرة األمريكية
بدأت عملية إدماج الهند في الخطة اإلستراتيجية
األمريكية منذ  ،2004ولكنّها مضت أســرع مع
حكومة مــودي .فــي  2016وقـعــت الهند مذكرة
اتـفــاق تـبــادل لوجستي مــع الــواليــات المتحدة،
وال ـتــي تـسـمــح لـكــل دول ــة بــاسـتـخــدام الـمـنـشــآت
ال ـع ـس ـكــريــة ل ـلــدولــة األخ ـ ــرى ألغ ـ ــراض مـعـيـنــة،
وتـمّ فــي  2020توقيع اتـفــاق شبيه .كما وقعت
الـهـنــد مــع الــواليــات الـمـتـحــدة اتـفــاقـيــات لتأمين
االت ـ ـصـ ــاالت ال ـم ـش ـف ــرة ب ـي ــن ال ـج ـي ـش ـيــن ،وه ــي
تتجه بشكل متزايد ناحية الشركات األمريكية
لـلـحـصــول عـلــى األس ـل ـحــة وال ـم ـع ــدات الـحــربـيــة،
حيث ارتفعت مبيعات األسلحة األمريكية للهند
خمسة أضعاف بين عامي  2013و 2017مقارنة
باألعوام الخمسة التي سبقتها.
تقدم دمج الجيشين بشكل كبير ،فأجريا أكبر
عدد مناورات عسكرية مشتركة بين الواليات
الـمـتـحــدة ودول ــة مــن غـيــر الـنــاتــو .فــي تشرين
الـثــانــي  2019أج ــرت الــدولـتــان أول مـنــاورات
ع ـس ـكــريــة ال ـث ــاث «ب ــري ــة وج ــوي ــة وب ـحــريــة»
ف ــي مـنـطـقــة أنـ ــدرا بـ ــرادش ال ـســاح ـل ـيــة .قــامــت
البحريتان األمريكية والهندية بشكل مشترك
بتتبع الـغــواصــات الصينية فــي منطقة آسـيــا-
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الـ ـهـ ــادئ .وف ـق ـ ًا ل ـم ـح ـل ـل ـيــن« :ت ـم ـنــح ال ــوالي ــات
المتحدة اآلن الهند ذات الوضع الــذي تمنحه
للدول األعضاء في الناتو تقريب ًا».
كما ّأن الهند تقوم بمهمة بناء عالقات وطيدة
م ــع ع ــدد م ــن الـ ــدول ف ــي اإلق ـل ـيــم ،م ــن ضـمـنـهــا
إنــدون ـي ـس ـيــا وف ـي ـت ـنــام وم ـيــان ـمــار وس ـن ـغــافــورة
والفلبين .وال تبذل الهند أيّــة محاولة إلخفاء
حقيقة ّأن هــذه الجهود تستهدف الصين .قد
تشارك أستراليا في مناورات ماالبار السنوية
ف ــي  2020م ــع ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وال ـيــابــان
والهند .قامت البحرية الهندية مؤخر ًا باإلبحار
إل ــى جــانــب ال ـب ـحــريــات األمــري ـك ـيــة وال ـيــابــان ـيــة
والفلبينية في المناطق المتنازع عليها في بحر
الـصـيــن الـجـنــوبــي .الـهـنــد وإنــدونـيـسـيــا توصلتا
التفاق لتطوير وإدارة ميناء سابانغ الموجود
بــالـقــرب مــن مـضـيــق مـلـقــا اإلسـتــراتـيـجــي الــذي
تمر عبره الشحنات الذاهبة إلى الصين.
مصالح الهند المبعثرة
ف ــي واق ـ ــع الـ ـح ــال ال ت ـب ــدو هـ ــذه ال ـت ـحــركــات
منطقية مــن زاوي ــة األمــن الـخــاص بــالـهـنــد .بل
على العكس تورط الهند في مغامرات بعيدة،
وتـ ـه ــدد بــدف ـع ـهــا إلـ ــى ح ـ ــروب ت ـخ ــدم م ـصــالــح
الــواليــات الـمـتـحــدة ،ولـيــس مـصــالــح الـهـنــد .لو
ّأن الهند تسعى إلى تحقيق مصلحتها الخاصة
فستدرك نوايا الواليات المتحدة التي تصنفها
«قـ ـوّة عـظـمــى» وسـتـنـسـحــب عـلــى ال ـفــور من
تحالفات الحرب.
ّإن نـظــرة واضـحــة يقيّم فيها الهنود مصالحهم
وإم ـكــانــات ـهــم س ـت ـعــرض لـلـخـطــر كــامــل م ـشــروع
«الهندي -الهادئ» .لن ينجح هذا المشروع ّإل
إذا نجحت خطط النخب الحاكمة بتصنيف الهند
لنفسها «كقوة عظمى» و «ثقل مــوازن للصين
في المنطقة» .ذكــرت دراســة ألكاديمية الحرب
األم ــري ـك ـي ــة« :م ــن ال ـح ــاس ــم ل ـج ـعــل ه ــذا ال ـن ـظــام
يعمل أن تقتنع الهند (بمصيرها الواضح) وأن
تتصرف بقوة في سبيله .سيتطلب األمر بشكل
أساس أن تفكر نيودلهي جيوإستراتيجي ًا وأن
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تتخلى عن خوفها من تعزيز مصالحها الحيوية
ال ــوط ـن ـي ــة وت ـح ـي ــزه ــا ش ـب ــه ال ـت ـل ـق ــائ ــي إلرضـ ــاء
األصـ ــدقـ ــاء واألعـ ـ ـ ــداء ع ـل ــى ح ــد سـ ـ ــواء .يـمـكــن
للحكومة الهندية أن تصحح المسار بــأن تركز
على المضي بسرعة للحصول على قوة نووية
م ــع طــاقــة ن ــووي ــة ح ــراري ــة م ـجــربــة وص ــواري ــخ
بالستية .ال شــيء أق ـ ّل مــن هــذا سيقنع الحلفاء
بأن للهند القدرة على أن تكون قوة
اآلسيويين ّ
مــوازنــة فـعــالــة ض ـدّ الـصـيــن فــي الـمـنـطـقــة ،أو أن
تفرض احترام الهند في واشنطن».
ل ـه ــذا وض ـم ــن هـ ــذا ال ـس ـي ــاق أع ـل ـنــت ال ــوالي ــات
المتحدة فــي إستراتيجية األمــن القومي لعام
« :2017نــرحــب بـظـهــور الـهـنــد ك ـقــوة عــالـمـيــة
رائدة وشريك إستراتيجي ودفاعي أقوى».
الوصول إلى هدف
«هن ٌد أقرب إلى الغرب»
إذا مــا جمعنا كـ ّـل مــا تحدثنا بــه ضـمــن سـيــاق،
فالعدوانية الـمـتــزايــدة بين الهند والصين منذ
ن ـشــوء كــوف ـيــد 19-وال ـتــي بـلـغــت ذروت ـه ــا في
االشتباكات بين الجيشين عند خط السيطرة
الفعلية ،جميعها تخدم احتياجات إستراتيجية
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ال ـك ـب ــرى ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة.
بـصــراحــة مذهلة وبـحـمــاس استقبلت صحيفة
الـنـيــويــورك تايمز االشـتـبــاكــات الـحــدوديــة بين
الصين والهند ،بوصفها الخطوة النهائية في
رحلة الهند نحو تحالف مع الغرب ضدّ الصين:
«ألعوام ،حاولت الواليات المتحدة وحلفاؤها
إقـ ـنـ ــاع ال ـه ـن ــد ب ـ ــأن ت ـص ـب ــح ش ــري ـك ـ ًا ع ـس ـكــري ـ ًا
واقـ ـتـ ـصـ ــاديـ ـ ًا أقـ ـ ــرب ل ـم ــواج ـه ــة ال ـط ـم ــوح ــات
ال ـص ـي ـن ـي ــة ،واضـ ـعـ ـي ــن إيـ ــاهـ ــا فـ ــي إطـ ـ ــار ق ـيــام
أك ـب ــر دي ـم ـقــراط ـيــة ف ــي ال ـع ــال ــم ب ـم ــوازن ــة أك ـبــر
دي ـك ـت ــات ــوري ــة .ه ــذا األسـ ـب ــوع أص ـب ـحــت فـكــرة
مثل هذه المواجهة أكثر واقعية حيث اشتبك
الـجـنــود الـهـنــود والـصـيـنـيــون ...ومــع تـعــرض
الصين لتدقيق وانتقاد جديدين بسبب جائحة
فـيــروس كــورونــا ،بــدا أن المسؤولين الهنود
مــؤخــر ًا أكـثــر جــرأة فــي اتـخــاذ الـخـطــوات التي
جعلت الدبلوماسيين الغربيين يشعرون بأنّهم
ب ـ ــدأوا ي ــدرك ــون هــدف ـهــم ف ــي ه ـنــد أق ـ ــرب إلــى
بأن القطع مع الصين
الغرب .والبعض يعتقد ّ
سيدفع الهند أكثر في هذا االتجاه.»...
شـعــر أحــد الــدبـلــومــاسـيـيــن الـغــربـيـيــن ب ـ ّـأن أزمــة
فيروس كــورونــا «قــد جعلت الهند أكثر رغبة
بـبـنــاء عــاقــات أق ــوى لـمـســاعــدتـهــا فــي الـتـعــامــل
وبأن الدبلوماسية مع الهند تسير
مع الصينّ ،
بسالسة أكبر من أيّ وقت آخر .الجميع يرغب
بالتحدث بشكل خاص عن أسلوب التعامل مع
الصين في عالم ما بعد كوفيد».
السيد جوخال ،وزير الخارجية الهندي األسبق،
يعبّر عن اتجاه النخب الحاكمة الهندية أفضل ما
يكون .قــالّ :إن البُلدان لم يعد بإمكانها تجاهل
انتهاكات بكين ،وعليها أن تختار إمّا الواليات
المتحدة أو الـصـيــن« :فــي حقبة مــا بعد كوفيد
لم يعد التمتع بأفضل ما في العالمين خيار».
ǩتنشر وحــدة أبحاث االقتصاد السياسي،
ومقرها مومباي ،الهند ،مجلة «جوانب من
اقتصاد الهند» ومجموعة من المنشورات
البحثية باللغات اإلنجليزية والهندية
واللغات الهندية األخرى .تم اقتباس هذا
المقال من Crisis and Predation:
 ، Indiaو  ، 19-Covidو Global
 ، Financeوهو كتاب إلكتروني سيصدر
قريباً من مطبعة المراجعة الشهرية.

ب ـت ـص ـرّف عـ ــنthe ,19-India, COVID :
United States, and China
Why manufacturers are not rushing
from China to India
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شكل مفهوم الزمن والصراع معه مسألة ضاغطة لإلنسان
ّ
على مر التاريخ .ويختلف الموقف من الزمن حسب الموقع
االجتماعي الطبقي لإلنسان ،وشكل المعاناة الناتجة عن
ضغط الزمن ،ولكن بالرغم من هذا االختالف في زاوية الرؤية،
فإن الجميع يطرح مسألة سيالن الزمن ،تسارعه أو بطأه،
ضياعه أو استثماره.
ǧد .محمد المعوش

وه ــذا ال ـمــوقــف ه ــو ف ــي ص ـلــب ال ـصــراع
م ــع ال ـن ـظــام االج ـت ـمــاعــي وم ــع الـطـبـيـعــة
فــي آن .وكــل مرحلة تاريخية ونظامها
االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـس ـيــاس ــي ت ـط ــرح قـضـيــة
الــزمــن بـشـكــل مـتـمــايــز ،ولـكـنـهــا جميعها
تـتـكـثــف ف ــي ف ـكــرة أن :ال ـقــديــم ي ـصــارع
مــن أج ــل ب ـقــائــه ،وال ـجــديــد ي ـصــارع لكي
يولد .وما بين االثنين إما يحترق الزمن
مـلـيـئـ ًا ب ــاالن ـه ـي ــارات واالنـ ـغ ــاق ويـفـلــت
مــن سيطرة اإلنـســان النسبية عليه ،أو
يـكــون حــافـ ًا بــالـنـقــات الـنــوعـيــة لصالح
التقدم وجعل حياة اإلنسان أكثر غنى،
وأوسع مدى ،عبر قبض اإلنسان عليه
ن ـس ـب ـي ـ ًا وتــوظ ـي ـفــه ل ـصــال ـحــه .فــال ـصــراع
ض ـمــن ال ــرأس ـم ــال ـي ــة م ـث ـ ًا ه ــو ف ــي ذات
ال ــوق ــت صـ ــراع م ــع ال ــوق ــت ل ـكــل ال ـقــوى
المتناقضة ،قوى التقدم وقوى الموت.
واألهـ ـ ــم ،ون ـت ـي ـجــة ل ـه ــذا االن ـق ـس ــام بـيــن
األقـلـيــة المجرمة واألكـثــريــة المتضررة،
إن الـ ـبـ ـش ــري ــة ك ـل ـه ــا ت ـ ـصـ ــارع الـ ــوقـ ــت،
واح ـت ـمــاالت ض ـيــاع الـطـبـيـعــة وش ــروط
الـحـيــاة الـمـمـكـنــة عـلــى األرض ،وضـيــاع
تماسك الدول والمجتمعات.
الموقف النقدي وقاعدته المادية
قدرة اإلنسان على اتخاذ موقف نقدي
م ــن أيـ ــة ظ ــاه ــرة ه ــي ع ـنــدمــا تـضـطــرب
ع ــاق ـت ــه بـ ـه ــذه الـ ـظ ــاه ــرة وتـ ـق ــف ه ــذه
الظاهرة نفسها موقف ًا معادي ًا لإلنسان
ال ـف ــرد ،وت ـص ـيــر مــؤل ـمــة ل ــه .أي :إذا مــا
واج ـهــت عــاقـتــه بـهــا اخ ـتــا ًال أو شــابـهــا
دم ـ ــارٌ مـ ــا .وي ـخ ـت ـلــف ال ـم ــوق ــف ال ـن ـقــدي
وشـمــولـيـتــه إذا مــا كــانــت الـظــاهــرة التي
يعيشها اإلنـســان أكثر شمولية وتأثير ًا
عليه .فإصابة المجتمع مثال باهتزازات
وان ـه ـيــارات كـبــرى تـضــع اإلن ـســان أمــام
أزمــة وجــوده الكلية ،أي :تهديد حياته
وب ـقــائــه ،تـهـجـيــره وت ـشــريــده ،خـســارتــه
ألحـبــابــه ول ـم ـنــزلــه ..عـنــدهــا يـقــف مــوقـفــا
نقدي ًا من الحياة ك ّلها ويُجبر على تقييم
«وج ـ ــودي» .وه ــذا حـصــل دائ ـم ـ ًا خــال
الـتــاريــخ الـبـشــري فــي شكله الـشــامــل ،ال
فــي ح ــدود دول ــة مــا أو مـجـتـمــع مـحــدد.
وه ــا ه ــو االن ـه ـي ــار ال ـي ــوم يـحـصــل عـلــى
مـسـتــوى شــامــل م ـجــدد ًا واض ـع ـ ًا الـقــوى
االجتماعية كلها أمام التهديد الوجودي،
ف ــا يـنـحـصــر بـطـبـقــة م ــا ت ـش ـهــد مــرحـلــة
انحدارها التاريخي .كيف وهذه اللحظة
ال ـتــاري ـخ ـيــة تـحـصــل ف ــي مــرح ـلــة كـسـبــت
فـيـهــا ال ـقــوى الـمـتـضــررة ق ــدرات ذهـنـيــة
أوسع مما كانت تملكها القوى المقهورة
فــي الـتـشـكـيــات الـطـبـقـيــة الـســابـقــة على
الـ ــرأسـ ـمـ ــالـ ـيـ ــة .ف ــالـ ـم ــوق ــف م ـ ــن ال ــزم ــن
واإلحساس الشامل به لم يعد محصور ًا
بـنـخــب كــانــت تـشـكــل عـلــى مــدى الـتــاريــخ
فـئــة الـعـمــل الــذهـنــي ،وهــذا لــه دوره في
تفعيل وحشد ورفع موقف هذه القوى
عـبــر تــوظـيــف مــوقـفـهــا مــن الــزمــن ربـطـ ًا
بالموقف من الرأسمالية والصراع معها.
هــذا الـتــوظـيــف ض ــروري فــي ظــل فساد
النخب الثقافية عالمي ًا وتلوثها الليبرالي
وت ــوظ ـي ـف ـه ــا الـ ـمـ ـض ــاد ل ـق ـض ـي ــة ال ــزم ــن،

وت ـحــوي ـل ـهــا إل ــى ق ـض ـيــة تــأم ـل ـيــة عــدم ـيــة،
تستعيد فيها الموقف المثالي والرجعي
التاريخي حول مسألة الزمن ،وإبعادها
عــن كــونـهــا قـضـيــة صــراع ـيــة مــع الـنـظــام
الرأسمالي الهدّام.
وهــذا يتطلب ضــرورة استعادة المُنتَج
األدب ـ ـ ــي وال ـث ـق ــاف ــي ال ـم ـت ـع ـ ّل ــق ب ـم ـســألــة
ال ــزم ــن ،وت ـطــويــرهــا اإلب ــداع ــي ،لـتـصـيــر
أداة ال ــوع ــي ف ــي ت ـم ـ ّل ـكــه ل ـص ــراع ــه مــع
الوقت ،وتوظيفها لصالح قضية التغيير.
وهــذا الـصــراع لــه عــدة أشـكــال كـمــا قلنا،
وك ـل ـهــا تـتـمــوضــع ت ـحــت ب ـنــديــن ،األول:
هــو الـصــراع مــع الـنـظــام وهــدره للحياة
الـفــرديــة وحــريــق الــوقــت .وال ـثــانــي :هو
الـ ـصـ ــراع م ــع ال ـط ـب ـي ـعــة ،أي م ــع ق ــدرة
الجسم البشري الفيزيولوجي على أن
يـحــافــظ ق ــدر اإلم ـك ــان عـلــى اس ـت ـمــراره،
وإط ــال ــة أم ــد ال ـح ـيــاة ق ــدر اإلم ـك ــان ،هــذا
األمد الذي ارتفع تاريخي ًا كلما تحسنت
الـ ـظ ــروف ال ـم ـع ـي ـش ـيــة ل ــإن ـس ــان ،ول ـكــن
هــذه المرة سيدخل العلم بكل قــوة إلى
حلبة الـصــراع مــع الــوقــت ،عبر توظيف
العلوم وتحديد ًا علوم الخاليا والجينات
لمنحها قدرات تجدد أكثر.
من األدب العالمي حول الزمن
م ــن هـ ــذا ال ـم ـن ـتــج األدبـ ـ ــي ال ـ ــذي يـمـكــن
اسـتـعــادتــه لـمــراجـعــة مـفـهــوم الــزمــن ،هي
الـ ـمـ ــادة ال ـش ـع ــري ــة حـ ــول ص ـ ــراع ال ـف ــرد
م ــع الـ ـه ــدر ال ـح ــاص ــل ل ـل ـح ـيــاة وس ـي ــان
ال ــوق ــت ،وت ـنــاقــض ال ـح ـيــاة أم ــام الـمــوت
المادي والمعنوي على حد سواء .هذه
ال ـمــواد الـتــي تـعـبِّــر عــن مــواقــع صــراعـيــة
تجاه الــواقــع ،إمــا بالمعنى المحافظ ،او
بالمعنى ال ـثــوري .فالحقبة الرومنسية
م ـث ـ ًا ،وال ـم ــواق ــع الــروم ـن ـس ـيــة ل ـلــوعــي،
كــون ـهــا رد ف ـعــل ع ـلــى ان ـه ـيــار الـمـجـتـمــع
القديم االقطاعي ،وانهيار عالقاته ونمط
حـيــاتــه ،شكلت مــرحـلــة خــاصــة بمواجهة
التحوالت السريعة ،وفيها ظهر الزمن
كــالـمـســار الـمـجـرّد فــوق األح ــداث ،يُقلِق
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الفرد وينبهه إلى وجوده المحدود.
حـيــث يـعـتـبــر شـكـسـبـيــر -فــي الـســونــاتــا
ال ـ « :19الــزمــن الـمُـفـتــرس» -أن الــزمــن
يـلـتـهــم ك ــل ش ــيء ،ح ـتــى ت ـلــك األســاط ـيــر
الخالدة ،كطائر الفينيق نفسه .وكموقف
ص ـ ــراع ص ــري ــح ،ي ـط ـلــب ش ـك ـس ـب ـيــر مــن
الــزمــن ّأل يرتكب جريمة التهام مالمح
ال ـش ـب ــاب و«ال ت ــرس ــم خ ـط ــوط ـ ًا ه ـنــاك
بـقـلـمــك ال ـع ـت ـيــق» ف ــي تـعـبـيــر ع ــن ص ــراع
ش ـك ـب ـيــر ن ـف ـســه م ــع الـ ــزمـ ــن .وم ـع ــروف
الـ ـمـ ـضـ ـمـ ــون ال ـ ـن ـ ـقـ ــدي إلن ـ ـت ـ ــاج ولـ ـيـ ــام
شكسبير (بمعزل عن حقيقة شخصيته
الـتــاريـخـيــة) تـجــاه الـمـجـتـمــع الــرأسـمــالــي
الـمـتـشّـكــل ،وال ــذي كـلــه شــرور وبـشــاعــة،
واستعارات ماركس الواضحة منه خير
دل ـيــل ،وع ـلــى ض ــرورة تــوظـيــف الـشـعــر
واالس ـت ـعــارات فــي الـقـضــايــا الـمـطــروحــة.
فشكسبير المولود في القرن السادس
ع ـش ــر ،ف ــي ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـح ــدة ،ش ــاه ـدٌ
عـلــى تـهـتــك الـمـجـتـمــع الـقــديــم اإلقـطــاعــي،
«مـجـتـمــع ال ـن ـبــاء والـفـضـيـلــة الـشـجــاعــة
وال ـف ــروس ـي ــة» وت ـب ـلــور مـجـتـمــع الـطـمــع
المالي للرأسمالية وشرورها.
روب ـ ـ ـ ــرت هـ ـنـ ــريـ ــك (،)1591-1674
بــري ـطــانــي وم ـع ــاص ــر لـشـكـسـبـيــر ،يُ ـع ـبِّــر
فــي أعـمــالــه عــن تـيــار «ان ـت ـهــاز الـفــرصــة»
أو «اغ ـت ـنــام ال ـي ــوم» الـمـعـبّــر عــن الـقــول
الالتيني ( )Carp Diemالمقتبس من
أعـمــال الشاعر الــرومــانــي هــوراس (23
قبل الميالد) ،حيث كانت مرحلة تصاعد
الـتـنــاقــض فــي الـعـصــر ال ـع ـبــودي وقـتـهــا.
ويشير هــذا التيار إلــى ضــرورة اغتنام
الفرد للوقت في حياته ال أن يهدرها.
نـ ـم ــوذج آخ ـ ــر ،ه ــو ت ــوم ــاس ه ـ ــاردي،
إنـ ـجـ ـلـ ـي ــزي ب ـ ـ ـ ــدوره ،ع ـ ــايَـ ـ ـشَ م ــراح ــل
ال ــرأس ـمــال ـيــة ف ــي تــوس ـع ـهــا ال ــاح ــق فــي
الـ ـق ــرن ال ـت ــاس ــع ع ـش ــر ،وش ـه ــد ان ـح ــدار
ال ـ ـط ـ ـب ـ ـقـ ــات الـ ـ ــزراع ـ ـ ـيـ ـ ــة .وم ـ ـ ــن م ــوق ــع
ال ــروم ـن ـس ـي ــة ع ــال ــج ق ـض ـيــة الـ ــزمـ ــن فــي
أع ـمــالــه ،فـيـقــول فــي قـصـيــدة «أن ـظــر في
زج ـ ــاج ـ ــي»« :ولـ ـكـ ــن الـ ــزمـ ــن ،يـجـعـلـنــي

أح ـ ــزن ،ي ـســرق ق ـط ـع ـ ًا ،وي ـت ــرك أخ ــرى،
وي ـه ــز اإلطـ ـ ــار ال ـه ــش م ــن عـ ـشـ ـي ــة،»...
ويوصف هاردي بأنه عانى من الدونية
الطبقية في عالقته بالمدينة ،واالنقسام
الـطـبـقــي ال ـح ــاد ف ـي ـهــا .م ـعــاصــر ل ـهــاردي
هــو :تــومــاس ستيرنز إلـيــوت (-1965
 ،)1888بريطاني حاز على جائزة نوبل
فــي األدب عــام  ،1948أمــريـكــي الـمــولــد.
شـكــل ال ـزّمــن مـســألــة مــركــزيــة فــي بعض
أعماله ،وتحديد ًا الصراع المعبر عنه في
تناقض الزمن المتسارع ،والقبض على
اللحظة وعيشها ،الوجود والال وجود،
الثبات والـحــركــة ،مــا يعكس صــراعـ ًا مع
ال ــزم ــن ال ـم ـت ـســارع لـلـعـصــر الــرأس ـمــالــي،
وت ـ ـحـ ــديـ ــد ًا األزم ـ ـ ــة الـ ـتـ ــي ع ـص ـف ــت فــي
ال ـع ـق ــود األولـ ـ ــى م ــن الـ ـق ــرن ال ـم ــاض ــي.
ويقول في قصيدته «بيرنت نورتون»
(سـنــة  )1935أن «كــل الــوقــت ال يمكن
تـعــويـضــه ...مــا ك ــان يـمـكــن حـصــولــه هو
تجريد ،ويبقى إمكانية دائمة ،فقط في
عالم من التكهنات ...اذهب اذهب اذهب
قـ ــال ال ـع ـص ـف ــور ،اإلنـ ـس ــان ال ي ـم ـكــن أن
يحتمل كثير ًا من الحقيقة»..
الــزمــن وال ـص ــراع مـعــه حـضــرا فــي شعر
بـ ـي ــرت ــول ــد ب ــريـ ـخ ــت كـ ــذلـ ــك ،وم ـح ـم ــود
دروي ـ ـ ـ ــش ،وف ـ ــي شـ ـع ــر «ال ـص ـع ــال ـي ــك»
وتعبيرهم عن تناقضات المجتمع القبلي
المتصاعدة ،والخالص من تقييد الزمان
ومحدودية المكان.
هــذه الـمــواد وغيرها ال يجب أن تخدم
ال ـف ـك ــر ال ـس ــائ ــد والـ ــدفـ ــع ن ـح ــو ال ـعــدم ـيــة
والتر ّفع والزهد ،أو االنغماس باللحظة.
بــل يـجــب أن تـخــدم مــواجـهــة مـحــاوالت
ال ــرأس ـم ــال ـي ــة إطـ ــالـ ــة األزم ـ ـ ــة ،وت ــأج ـي ــل
التحول ،ضد طموحات البشرية وتوقها
لكي تتملك حياتها ،وتوقف هدرها ،في
ربط العلوم بالتغيير السياسي .العلوم
الـ ـت ــي س ـت ـك ــون ل ـه ــا ح ـص ــة كـ ـب ــرى فــي
المجتمع الـقــادم ،حيث سيكون تطويع
جــالــة الــوقــت ،وإطــالــة الـحـيــاة البشرية
موقع ًا أساس ًا فيها.
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كتب له رفيقه فالديمير رسالة يقول فيها« :أنت وحيد،
ولديك حياة واحدة ،فابحث لنفسك عن المزيد من السعادة،
وابذل جهدك حيثما كنت من أجل أن تكون حالك أفضل».

ǧقاسيون

تلك كــانــت رســالــة صــديــق ،رســالــة تمجد
ال ـف ــردان ـي ــة ،وت ــدع ــو ل ـل ــدف ــاع ع ــن ال ـفــرد
الـ ـمـ ـج ــرد ،وت ـ ــرك الـ ــدفـ ــاع عـ ــن م ـصــالــح
الناس.
أم ــا تـشـيـكـمــاريــوف ،ف ــرد عـلــى صــديـقــه
برسالة قصيرة يؤنبه فيها قائ ًال:
«ي ـس ـت ـن ـتــج م ــن ذلـ ــك أنـ ــه ال م ـب ــرر ألي
ت ـ ـفـ ــانٍ ،وأي نـ ـكـ ــران ذات فـ ــي سـبـيــل
مصالح الـنــاس ،أو مــن أجــل المستقبل!
فالشوك سينبت على قـبــرك مــن كــل بد
ع ـنــدمــا سـيـحــل ذل ــك ال ــزم ــان .إن أخـطــر
م ــا ف ــي هـ ــذا ال ـت ـف ـل ـســف األحـ ـم ــق ،يـكـمــن
فــي الـتـمــويــه ال ـمــاهــر ج ــد ًا لــانـتـقــال من
الـمـنـطـلـقــات الـصــائـبــة إلــى االسـتـنـتــاجــات
الخاطئة تـمــامـ ًا ،ويقترن ذلــك بالتظاهر
بــالــدفــاع ع ــن أع ـمــق ال ـم ـصــالــح ال ـجــذريــة
العاطفية للفرد»
ت ــوف ــي س ـي ــرغ ــي ت ـش ـي ـك ـم ــاري ــوف ،قــائــد
ال ـح ــرك ــة ال ـك ــول ـخ ــوزي ــة ف ــي ج ـم ـهــوريــة
بــاش ـك ـيــريــا ال ـســوف ـي ـي ـت ـيــة ذاتـ ـي ــة ال ـح ـكــم

عـلــى نـقـيــض أح ـيــان ـ ًا ،أحــدهـمــا :يــريــد أن
يساهم في دفع الحركة إلى األمام باسم
ال ــدف ــاع ع ــن م ـصــالــح الـ ـن ــاس ،واآلخـ ــر:
يعرقلها باسم الدفاع عن الفرد المجرد.
وق ــد تـبــدو بـعــض الـنـقــاشــات الـصـغـيــرة
ال ـم ـشــاب ـهــة ب ــري ـئ ــة ،وب ـع ـض ـهــا اآلخـ ــر قــد
يكون خطير ًا ،وكم هي كثيرة الحدوث
ف ــي ال ــزم ــن ال ـحــالــي .فـبـعــض الـنـقــاشــات
بـ ـي ــن األص ـ ــدق ـ ــاء ي ـن ـت ــج ع ـن ـه ــا ان ـت ـش ــار
الفكرة الصحيحة ،وبعضها اآلخر يضع

عــن عـمــر نــاهــز  23عــام ـ ًا ف ـقــط ،بـعــد أن
ســاهــم فــي إطــاق العنان ودفــع الحركة
الكولخوزية في الريف إلى األمام.
وه ـك ــذا ،ع ـنــدمــا تـنـتـصــب أم ــام الـبـشــريــة
ق ـضــايــا عــاج ـلــة تـتـطـلــب ال ـح ــل ف ــي زمــن
األزمات ،عندما تتراكم الثروة في قطب
واحــد مــن المجتمع ،وفــي نفس الوقت
يتراكم الفقر والبؤس في القطب اآلخر،
وعندما تنمو بذور الغضب عند الناس،
يـظـهــر ن ـمــوذجــان مــن األص ــدق ــاء يـقـفــان

أخبار ثقافية

الصديقين على نقيض ،وتنهار الصداقة
أمام الصراع.
ك ـت ــب كـ ــل م ـن ـه ـم ــا ف ـك ــرت ـي ــن فـ ــي ن ـض ــال
األفـ ـك ــار ،ال ــواح ــدة ض ــد ال ـثــان ـيــة ،ولـكــن
التاريخ سيحكم على الفكرتين ،والحياة
س ـت ـث ـب ــت مـ ــن ك ـ ــان ع ـل ــى ح ـ ــق ،ع ـنــدمــا
تصبح للفكرة قوة عندما تستولي على
الجماهير .وهنا أيض ًا سيظهر الكثير من
المفسرين ،وسيتكاثرون كالفطر ،ولكن
تبقى المهمة هي التغيير.

كانوا وكنا

مهرجان الجوالن األول للتراث

اكتشاف حفريات نادرة

في صالة المعارض في مديرية ثقافة القنيطرة ،بدأت فعاليات مهرجان
الجوالن األول للتراث الشعبي .وتضمّن حفل افتتاح المهرجان الذي
يستمر يومين عــروضـ ًا فنية وغنائية ،ولــوحــات رقــص من الفلكلور
الـشـعـبــي لـلـفــرقــة الـشــركـسـيــة ،وفــرقــة جـبــا لـلـفـنــون ،وم ـعــرض صــور
فــوتــوغــرافـيــة عــن أهــم األمــاكــن الـسـيــاحـيــة ،إضــافــة إلــى أدوات تراثية
اسـتـخــدمـهــا أبـنــاء ال ـجــوالن فــي حـيــاتـهــم الـيــومـيــة فــي أعـمــال الــزراعــة،
وغـيــر ذلــك مــن الـفـعــالـيــات الـتــي أحـيــت ص ــور ًا مــن الـتــاريــخ الـســوري،
وذاكرة الجوالن الشعبية على شكل أغان وحكايات وأمثال وفنون
وأزياء وأدوات عمل ،وغير ذلك من أوجه التراث.

اكتشف باحثون صينيون حفرية نباتية نادرة تحتوي أوراق ًا وثمار ًا ذات
أشكال مختلفة ،يرجع تاريخها إلى حوالي  125مليون سنة ،وذكر فريق
البحث في معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الحفريات التابع لألكاديمية
الصينية للعلوم حسب وكــالــة شينخوا ،إن هــذا الـنـبــات ،الـمـعــروف علمي ًا
باسم فاريفروكتوس لينغيوانسيس ،يوفر مواد خام ًا نادرة لتقييم تطور
الــزهــور فــى الـعـصــر الـطـبــاشـيــري الـمـبـكــر .ويـنـتـمــي ه ــذا الـنـبــات إل ــى نــوع
مــن كــاسـيــات ال ـبــذور ،الـتــي تعتبر حــالـيـ ًا المجموعة النباتية األكـثــر تنوع ًا
وتوزيع ًا على نطاق واسع في النظام البيئي .ونشر هذا البحث في مجلة
«هيستوريكال بيولوجيا».

كانت ثانوية السويداء واحــدة من النقاط النشيطة للحركة الشعبية
فــي الـمــديـنــة منتصف الـقــرن الـعـشــريــن ،حـيــث انـتـشــرت أفـكــار الـعــدالــة
االجـتـمــاعـيــة بـيــن ال ـطــاب واألس ــات ــذة الــذيــن انـتـسـبــوا إل ــى األح ــزاب
الــوط ـن ـيــة .وع ـق ــدت االج ـت ـم ــاع ــات وح ـل ـق ــات ال ـن ـق ــاش حـ ــول مـخـتـلــف
الـمــواضـيــع الـسـيــاسـيــة واالقـتـصــاديــة والـثـقــافـيــة .فــي ال ـصــورة :أعـضــاء
هيئة التدريس في ثانوية السويداء عام .1955

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

االسم
خالد الشرع
وائل منذر

الهاتف
0968844820
0935662555

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 « )٢٠20/11/15قاسيون» 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 :

وظيفة المسرح عند بريخت

في أواخر العشرينات من عمره ،أصبح بريخت ماركسياً
متحمساً .وفي تلك األوقات الثورية بدا من الطبيعي بالنسبة له
أن يطبق األفكار الماركسية على عمله المسرحي.
ǧلؤي محمد

ت ـنــاول بــريـخــت فــي أعـمــالــه بـعــد الـحــرب
ال ـعــال ـم ـيــة األولـ ـ ــى :ال ـث ـقــافــة األوروبـ ـي ــة
والـبــرجــوازيــة األلمانية والـحــرب ،وقبل
كــل شــيء ،كــان الـجــزء األفـضــل مــن ذلــك
ال ـج ـيــل ال ـ ــذي كـ ــان ي ـه ــدف إلـ ــى هــزيـمــة
الرأسمالية في نهاية المطاف.
وجها مدينة ميونيخ
ول ــد بــريـخــت فــي  10ش ـبــاط  1898في
أوغ ـس ـب ــورغ ف ــي ب ــاف ــاري ــا ،بــال ـقــرب مــن
ميونيخ ،وتوفي في برلين الشرقية في
 14آب  .1956درس الـطــب فــي جامعة
ميونيخ  ،1921-1917وفــي تلك الفترة
كانت ميونيخ مدينة ثورية ،وهي جزء
من ثورة نوفمبر األلمانية .1919-1918
كـ ــانـ ــت م ـي ــون ـي ــخ أي ـ ـض ـ ـ ًا م ـس ـق ــط رأس
ال ـحــركــة ال ـن ــازي ــة ب ـق ـيــادة أدول ـ ــف هـتـلــر
وأنـ ـص ــاره .وف ــي ت ـلــك ال ـف ـتــرة انـفـجــرت
الفنون فــي ميونيخ على نـطــاق واســع،
حـيــث ك ــان الـجـمـيــع يــرســم أو يـكـتــب أو
يــؤلــف ،وظ ـهــرت أس ـمــاء م ـش ـهــورة في
ال ـمــدي ـنــة .فــي ه ــذه ال ـظ ــروف بــالـضـبــط،
نضخت األفـكــار السياسية والمسرحية
ل ـبــرتــولــد بــري ـخــت ال ـ ــذي عَـ ـ ـرّف ال ـعــالــم
عـلــى :أوب ــرا ال ـقــروش الـثــاثــة ،ودائ ــرة
الطباشير القوقازية ،وإلى ثالثين مجلد ًا
مــن أعـمــالــه ،وإلــى هــدفــه الـنـهــائــي :تعليم
الشعب األفكار االشتراكية.
المسرح يخاطب الجمهور
كتب محررو الموسوعة البريطانية على
نطاق واسع عن عمل بريخت اإلبداعي،
وعنجوهر نظريته في الدراما.

بـيـنـمــا ج ــادل بــري ـخــت ،ب ــأن ال ـم ـســرح ال
يـنـبـغــي أن يـسـعــى إل ــى ج ـعــل جـمـهــوره
ي ـ ــؤم ـ ــن ب ـ ــوج ـ ــود الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـيـ ــات ع ـلــى
الـمـســرح ،ال ينبغي أن يـجـعــل الـمـســرح
يتماهى معهم .ولكن ينبغي بد ًال من ذلك
اتباع فن المسرح الملحمي .وهو جعل
الجمهور يدرك أن ما يراه على المسرح
هو مجرد سرد لألحداث الماضية التي
يجب أن يشاهدها بفصل نقدي.
كـتــب بـعــض أصــدقــاء بــريـخــت ،أن مهمة
ال ـم ـس ــرح ال ـم ـل ـح ـمــي ت ـم ـث ـيــل ل ـل ـظــروف.
حيث ابتعد بريخت عن اإلثارة ،وصو ًال
إلــى تصميم مـســرح يـخــاطــب الجماهير
ب ـش ـكــل ت ـع ـل ـي ـمــي .م ــن أجـ ــل ذل ـ ــك ،أراد
ج ـم ـه ــور ًا ه ــادئـ ـ ًا ي ـم ـك ـنــه ف ـهــم ال ـم ـشــاهــد
الـمـســرحـيــة بـشـكــل أف ـضــل ،ويـمـكـنــه فهم
الصراع الطبقي بشكل سهل.
في عام  1922بينما كان ال يزال يعيش
في ميونيخ ،كان بريخت قد ترك بصمته
بالفعل في الثقافة األلمانية .وكتب الناقد
البرليني هربرت إيرينغ:
في سن  ،24غيّر بريخت بشرة ألمانيا
األدب ـيــة بـيــن عـشـيــة وضـحــاهــا .لـقــد منح
وق ـت ـن ــا ن ـغ ـمــة جـ ــديـ ــدة ،ول ـح ـن ـ ًا ج ــدي ــد ًا،
ورؤيـ ـ ــة جـ ــديـ ــدة ... ،ول ـغ ــة ي ـم ـك ـنــك أن
تشعر بها على لسانك ،في لثتك ،وأذنك،
وعمودك الفقري.
الجماعية في المسرح
كــان الـمــوضــوع األس ــاس آلراء بريخت
ح ــول ال ـم ـســرح ه ــو :تــرك ـيــزه الـحـمــاســي
عـلــى الـجـمــاعـيــة ،م ــع الـتـقـلـيــل م ــن أهـمـيــة
ال ـف ــرد .مـثـلـمــا فـعــل سـيــرغــي أيــزنـشـتــايــن
في فيلم «المدرعة بوتمكين» ،وكما فعل
تشارلي تشابلن في فيلم «حمى الذهب».
يـ ـق ــول ب ــريـ ـخ ــت :ع ـن ــدم ــا قـ ـ ــرأت ك ـتــاب
رأس الـ ـمـ ــال لـ ـكـ ــارل مـ ــاركـ ــس ،فـهـمــت
مسرحياتي ،كــان مــاركــس هــو المتفرج
الوحيد لمسرحياتي التي صادفتها على
اإلطالق.

وكـ ــان زمـ ــاء بــري ـخــت حــري ـص ـيــن عـلــى
إح ـ ـ ـ ــداث ثـ ـ ـ ــورة ف ـ ــي تـ ـق ــالـ ـي ــد األوبـ ـ ـ ــرا
الـبــورجــوازيــة المتعبة ،ومــن هنا جــاءت
قصائد ماهاغوني التي تتعلق بالجشع
ف ــي مــدي ـنــة مــاهــاغــونــي ال ـخ ـيــال ـيــة ،الـتــي
دمـ ــرهـ ــا الـ ـفـ ـس ــاد واالحـ ـتـ ـيـ ــال وال ـخ ـم ــر
والدوالر.

يقول المسرحي
السوري الراحل
فواز الساجر
أنا أفهم المسرح
كمسرح ُيغ ّير
وال يتغير أنا
أرفض المسرح
الذي يقدم قيماً
أخالقية ثابتة من
منظور تبريدي

سنوات المطاردة
أث ــارت عــروضــه الـمـســرحـيــة األوبــرال ـيــة
ضجة كبيرة في ألمانيا سنوات -1930
 ،1931وب ــدأت الـحـمــات الـنــازيــة ضــده،
وفي عام  1933بعد استيالء هتلر على
السلطة في ألمانيا ،هرب إلى الدانمارك.
ثــم هــرب عــام  1941مــن الــدان ـمــارك إلــى
ســان ـتــا مــون ـي ـكــا ف ــي كــال ـي ـفــورن ـيــا بـسـبــب
االحـتــال األلـمــانــي ،وهـنــاك قــابــل العديد
مــن المهاجرين األلـمــان الــذيــن فــروا من
م ـط ــاردة ال ـن ــازي ــة ،ال ـتــي ب ــدأت ت ـمــارس
ال ـق ـهــر واالغ ـت ـي ــاالت ض ــد ال ـم ـعــارض ـيــن،
وت ـحــرق كـتــب األدبـ ــاء الــذيــن ال تــرضــى
عـنـهــم .وكــانــت كـتــب بــريـخــت مــن الكتب
التي أحرقت.
وهناك في الواليات المتحدة األمريكية،
ل ــم ي ـكــن بــري ـخــت راض ـي ـ ًا ع ــن األوضـ ــاع
االجتماعية واألخالقية .وفي عام 1947
حــوكــم بــرتــولــد بــري ـخــت ف ــي واش ـن ـطــن،
بسبب قيامه بـ «تصرفات غير أمريكية»،
وهي التهمة التي كانت تطارد الفنانين
وال ـس ـي ـن ـمــائ ـي ـيــن وال ـك ـت ــاب األمــري ـك ـي ـيــن
بحجة مكافحة الشيوعية.
عاد بريخت إلى ألمانيا عام  ،1948ولكن
لــم يـسـمــح لــه بــدخــول ألـمــانـيــا الـغــربـيــة،
فذهب إلى ألمانيا الشرقية ،حيث تولى
هناك في برلين الشرقية إدارة المسرح
األلماني .ثم أسس في عام  1949فرقة
برلين .وتولى عــام  1953رئاسة نادي
القلم األلـمــانــي .وحصل عــام  1954على
جـ ــائـ ــزة س ـت ــال ـي ــن ل ـل ـس ــام ،وعـ ـم ــل فــي
المسرح حتى وفاته سنة .1956

أراد بــرتــولــد بــريـخــت م ـســرح ـ ًا وفـنــونـ ًا
تساهم في مقاومة النازية والرأسمالية،
ح ـيــث ع ـمــل ط ـ ــوال ح ـيــاتــه م ــع زمــائــه
إلنـتــاج الـفــن الـســاخــط عـلــى الــرأسـمــالـيــة
وال ـ ـع ـ ـس ـ ـك ـ ــرة وال ـ ـط ـ ـب ـ ـق ـ ــات الـ ـح ــاكـ ـم ــة
والعصابات النازية.
المسرح والتغيير
يقول المسرحي السوري الراحل فواز
الساجر:
«أن ــا أف ـهــم ال ـم ـســرح كـمـســرح يُ ـغ ـيّــر وال
يـتـغـيــر ،أنــا أرف ــض الـمـســرح ال ــذي يقدم
قيم ًا أخالقية ثابتة من منظور تبريدي،
ال ـم ـس ــرح ال ـم ـط ـلــوب ف ــي وط ـن ـن ــا ،هــو:
ال ـم ـس ــرح الـ ــذي ي ــؤك ــد ق ـي ـم ـ ًا اجـتـمــاعـيــة
وأفـكــار ًا جديدة تدفع بوعي الناس إلى
األمام».
حـيــث ك ــان ال ـســاجــر يـشـيــر إل ــى ضيق
ال ـم ـجــال اإلب ــداع ــي ل ـل ـم ـســرح ،بـسـبــب
األوض ـ ـ ــاع االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة
وال ـث ـقــاف ـيــة ال ـس ــائ ــدة ف ــي ال ـب ــاد ،تـلــك
األوضـ ـ ـ ــاع وال ـ ـظ ـ ــروف الـ ـت ــي تـجـعــل
ال ـف ـن ــان ي ـقــع أسـ ـي ــر ًا ض ـمــن ق ـي ــود مــن
التقاليد والـقــواعــد واألحـكــام والرقابة
وال ـم ـن ــع الـ ـن ــاع ــم .ك ـم ــا ان ـت ـق ــد ف ـنــان ـيــن
وكـتــاب آخــريــن ،والـتـكــاثــر الـســرطــانــي
لـلـمـنـصــات الـتــي تـقــدم م ــواد فـنـيــة من
نمط واحد.
وع ــن وظـيـفــة ودور ال ـم ـســرح ،تـتـكــامــل
الــرســالـتــان ،رســالــة الـمـســرحــي األلـمــانــي
ال ـ ــراح ـ ــل بـ ــرتـ ــولـ ــد بـ ــريـ ـخـ ــت ،ورسـ ــالـ ــة
الـ ـمـ ـس ــرح ــي ال ـ ـس ـ ــوري ال ـ ــراح ـ ــل فـ ــواز
ال ـســاجــر ،حـيــث أض ــاء كــل واح ــد منهما
ال ـض ــوء ف ــي األن ـف ــاق ال ـم ـظ ـل ـمــة ،ك ــل فــي
زمـ ـنـ ــه .ورحـ ـ ــل االث ـ ـن ـ ــان ،ولـ ـك ــن بـقـيــت
األفكار تنير األنفاق المظلمة.
ك ــان ال ـســاجــر يـشـيــر إل ــى ضـيــق الـمـجــال
اإلبـ ــداعـ ــي ل ـل ـم ـســرح ب ـس ـبــب األوض ـ ــاع
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة
السائدة في البالد

