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 2254إليقاف االنهيار
بشكل مكثف ،ليس عن
تعبّر قيمة الليرة الـســوريــة
ٍ
الجانب االقتصادي فحسب ،بل وعن مختلف جوانب
الكارثة التي يعيشها أكثر من  %90من السوريين ،بما
فيها جوانبها اإلنسانية والسياسية.
وســواء حسبنا قيمة الليرة بمقياس الــدوالر (الذي
اق ـتــرب فـيــه سـعــر ال ـصــرف مــن  3000لـيــرة ســوريــة
للدوالر الواحد) ،أو الذهب أو تكاليف سلة المعيشة،
فإن النتيجة هي ذاتها تقريب ًا :انهيار متسارع ودون
ّ
أيـ ــة ح ـل ــول ،ب ــل ودون أيـ ــة رغ ـب ــة لـ ــدى الـمـنـظــومــة
السائدة في البحث عن حلول.
خ ــال س ــت س ـن ــوات ،ب ـيــن ن ـهــايــات  2012ون ـهــايــات
 ،2018تراجعت قيمة الليرة السورية مقابل الذهب
إلــى ربــع قيمتها ،وخــال السنتين األخـيــرتـيــن فقط،
بـلــغ االن ـه ـيــار ح ــد ًا كــارث ـي ـ ًا بـحـيــث بــاتــت قـيـمــة الـلـيــرة
نهاية  %11 ،2020من قيمتها نهاية عام 2018؛ أيّ :إن
سرعة االنهيار تضاعفت خــال السنتين األخيرتين
بأكثر من  10أضعاف ما كانت عليه خالل السنوات
الست األولى من األزمة ...وما تنبئ به هذه السرعة،
وهذا التسارع في االنهيار ،إذا ما استمرت الشروط
األخــرى على حالها ،هو أنّنا على عتبة سقوط حر
تصعب معرفة نهايته.
ّإن تفسير هــذا االنـهـيــار يكمن فــي مجموعة عــوامــل
واض ـحــة وأســاس ـيــة ،عـلــى رأس ـهــا :اس ـت ـمــرار األزم ــة،
وتقطع أوصال البالد والعقوبات ،وأهم من ذلك ك ّله،
الفساد الكبير المعشش داخــل المنظومة السياسية
السائدة ،والذي هو نفسه السبب األساس في إعاقة
الحل ،وفي تكريس تردي األوضاع.
ّإن ما فعلته منظومة الفساد «الليبرالي» ،أنها حطمت
دور ج ـه ــاز ال ــدول ــة ب ـش ـكــل تــدري ـجــي ع ـبــر الـعـقــديــن
الماضيين ،وبشكل متسارع خــال السنوات القليلة
ال ـمــاض ـيــة ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك عـمـلـيــات رف ــع ال ــدع ــم وفـتــح
األبواب للمحتكرين الكبار ليلتهموا الشعب السوري،
ابتدا ًء من أساسيات عيشه ووصو ًال إلى كل مناحي
حـيــاتــه ،ووص ــو ًال إلــى اخـتــراع أشـكــال جــديــدة للنهب
وللتجارات غير المشروعة.
الـتــردي المستمر ،ينعكس بشكل مؤلم وعنيف في
أوضــاع السوريين المعيشية واالجتماعية ،ويشرّع
األبـ ــواب أم ــام والدة جـمـلــة مــن ال ـك ــوارث الـجــديــدة،
ولـعــل اسـتـمــرار الـتـضـيـيــق عـلــى الـســوريـيــن فــي لقمة
عيشهم يستهدف ذلك في نهاية المطاف ،ولكنه أيض ًا
يستهدف مؤقت ًا الضغط إلى الحدود القصوى إلعاقة
أيــة إمكانية لالحتجاج المنظم فــي وجــه السياسات
المتوحشة المتبعة.
مــا ينبغي أن يـكــون واض ـح ـ ًا ،هــو ّأن االنـهـيــار الــذي
يـعـيـشــه الـشـعــب ال ـســوري ،وال ــذي يـفـتــح ال ـبــاب أمــام
انهيار الدولة نفسها ،يعبر أيض ًا عن انهيار المنظومة
السائدة بمعنى فقدانها ألية وظيفة اجتماعية.
ّإن وقــف الـكــوارث التي يعيشها الـســوريــون يتطلب
بـشـكــل م ـتــزامــن ال ـش ــروع ف ــي تـغـيـيــر جـ ــذري شــامــل
ل ـل ـم ـن ـظــومــة الـ ـت ــي ت ـت ـس ـلــط ض ـم ـن ـهــا ق ـ ــوى ال ـن ـه ــب،
ب ــال ـت ــوازي م ــع رف ــع ال ـع ـقــوبــات ال ـغــرب ـيــة اإلجــرام ـيــة،
وال ـتــي ال تـصـيــب ّإل عــامــة ال ـســوري ـيــن ...وه ــذا كـ ّلــه
يمر عبر طريق واحد ،هو :التطبيق الفوري الكامل
للقرار .2254
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صناعيون وحرفيون في الهوا سوى..

ما بعرف شي؟
الـتـقـيــت بـعــامـلــة خمسينية الـعـمــر تعمل
مـ ـنـ ــذ سـ ـ ـن ـ ــوات ف ـ ــي مـ ـعـ ـم ــل ل ــأل ـب ـس ــة
الـ ـج ــاه ــزة ،دار ح ــدي ــث ط ــوي ــل ح ــول
أوض ــاع ـه ــا ال ـم ـع ـي ـش ـيــة بــاع ـت ـبــارهــا هــي
الـمـعـيــل الــوح ـيــد ألســرت ـهــا ،بـعــد فـقــدهــا
لزوجها وابنها ،فتحدثت بمرارة وقهر
عــن حــالـهــا ال ــذي تعيشه هــي وأســرتـهــا
ألس ـبــاب ع ــدة ،أول ـهــا :أنـهــا هــي مـصــدر
الدخل الوحيد .وثانيها :أجرتها التي
تـحـصــل عـلـيـهــا ل ـقــاء عـمـلـهــا فــي الـمـعـمــل
والـبــالـغــة  15أل ـف ـ ًا كــل أس ـبــوع ،أي :ما
يعادل شهري ًا  60ألف ًا شهري ًا ،ولكم يا
ســادة أن تتخيلوا حجم القهر السائد
ف ــي ه ــذه األس ـ ــرة ،وه ــي ن ـم ــوذج عــن
آالف األسر التي تعيش في هذا الوضع
غير اإلنـســانــي ،الــذي وضـعــت فيه تلك
األس ــر ،وال ـتــي تـعـيــش حــرمــانـ ًا حقيقي ًا
من أبسط حقوقها ،مع أن العاملة التي
أت ـح ــدث عـنـهــا تـعـمــل وت ـت ـقــاضــى أج ــر ًا،
ولكن ماذا يعني األجر الذي تتقاضاه؟
وم ــاذا ي ـســاوي مــن حــاجــات ضــروريــة
تـحـتــاجـهــا أســرت ـهــا كــي تـبـقــى عـلــى قيد
ال ـح ـيــاة؟ وم ــع ه ــذا الــوضــع ال ــذي هي
بــه تـقــول :الـحـمــد هلل أنـنــي لقيت عـمـ ًا،
وأكسب منه هذا المبلغ البسيط ،وهذا
تعبير عن الفرص الضئيلة في أن يجد
هؤالء الفقراء فرص عمل يعملون بها
ترد عنهم الجوع ولو قلي ًال.
ض ـم ــن ال ـق ـض ــاي ــا الـ ـتـ ــي ج ـ ــرى ح ــدي ــث
حــولـهــا ،ســألـتـهــا :هــل أن ــت مـسـجـلــة في
التأمينات االجتماعية؟ وقـلــت لـهــا :إن
ذلك ضروري لك في حال أصبتِ أثناء
العمل ،أو في حال استغنى رب العمل
عــن عـمـلــك تـجــديــن مــا قــد يـعـيـنــك لحين
حصولك على فرصة أخرى تعملين بها،
فقالت« :مــا بعرف عن شو عمتحكي»
«شو تأمينات ،شو نحن بمعمل دولة؟
وبعدين شو تأمينات؟ ما بحسن أسأل
صاحب الشغل عن هيك شغالت».
إن واق ـ ـ ــع هـ ـ ــذه الـ ـع ــامـ ـل ــة م ـ ــن ح ـيــث
وضعها المعيشي ومعرفتها بحقوقها
األول ـي ــة يـنـسـحــب ع ـلــى ألـ ــوف ال ـع ـمــال
العاملين في القطاع الخاص ،حيث هم
محرومون من تلك الحقوق التي أقرها
ال ـق ــان ــون ل ـه ــم ،وال ي ـح ـص ـلــون عـلـيـهــا،
فكيف الحال بأجورهم التي ال تساوي
شيئ ًا بعلم األسعار الحالي ،وهنا تكمن
ال ـم ـس ــؤول ـي ــة األسـ ــاسـ ـيـ ــة ح ـ ــول دور
النقابات الغائب عن هذه المواقع التي
يعمل بها هؤالء العمال ،ويفقدون فيها
أب ـســط حـقــوقـهــم ال ـتــي يـقــر بـهــا قــانــون
التأمينات االجتماعية.
إن العمال في ورطة حقيقية من حيث
مستوى أجورهم ،ومن حيث حقوقهم
األخـ ــرى ،ون ـقــول لـلـنـقــابــات كـمــا يـقــول
الـمـثــل« :إن كـنــت ت ــدري فـتـلــك مصيبة
وإن كنت ال تدري فالمصيبة أعظم».

تكثفت االجتماعات الحكومية في اآلونة األخيرة بمختلف مستوياتها واختصاصاتها مع الفعاليات االقتصادية التجارية والصناعية ،للتباحث
َّ
في الوضع السائد الذي تعيشه الصناعة بكل أطيافها وأشكالها ،وهي تعيش في حالة من الموت السريري الذي يجعلها عاجزة عن اإلقالع باإلنتاج
على الرغم من الميزات التي تتمتع بها الصناعات السورية من حيث إمكانية توفر موادها األولية محلياً ،وتوفر اليد العاملة والخبرات الفنية
القادرة على أداء عملها اإلنتاجي ،ولكن هناك من يضع العصي في العجالت ،ويعيق إلى حد كبير العملية اإلنتاجية باعتبار األخيرة تتعارض مع
قوانين الربح العالي المفترض أن تحققه قوى النهب والفساد الكبيرين ،من ج ّراء عمليات االستيراد لكل شيء حتى الهواء الذي نتنفسه.
ǧعادل ياسين

تـتــوالــى الـتـصــريـحــات الـحـكــومـيــة عبر
اإلعالم ،مشيدة بما أنجزته من وعود
ل ـل ـص ـنــاع ـي ـيــن ،ومـ ــا س ـت ـقــدمــه ل ـهــم مــن
تسهيالت للخروج من عنق الزجاجة
التي وُضعوا فيها ،وتأتي التصريحات
من الجانب اآلخر والتي تعكس عدم
الثقة بـ ّـأن هـنــاك تحسن ًا سيطرأ على
أوض ـ ـ ــاع ص ـن ــاع ــات ـه ــم ،وخـ ــاصـ ــة مــن
صناعيي حلب الذين يعانون الويالت
مــن جـ ـرّاء افـتـقــادهــم لـحــوامــل الـطــاقــة
م ــن ك ـه ــرب ــاء ،وال ـم ـش ـت ـق ــات الـنـفـطـيــة
لـ ـت ــدوي ــر عـ ـج ــات اإلن ـ ـتـ ــاج ع ـن ــده ــم،
ب ــال ــرغ ــم م ــن اإلع ـ ــان ال ـم ـس ـت ـمــر عـبــر
كل الوسائل اإلعالمية بأن مئات من
المصانع أخذت بالعودة إلى المناطق
الـصـنــاعـيــة ،وه ــي فــي ط ــور الـتـجـهـيــز
الـفـنــي لـلـبــدء بــالـعـمــل ،ومـنـهــا مــن بــدء
بــالـعـمــل ض ـمــن ال ـحــد األدنـ ــى ال ـم ـتــاح،
ول ـكــن صــدمـتـهــم كـبـيــرة عـنــدمــا تـكــون
الــوقــائــع ع ـلــى األرض غ ـيــر م ــا يُـعـلــن
عنها فــي المجالس ووســائــل اإلعــام
المختلفة.
الـحــرفـيــون لـيـســوا أح ـســن ح ــا ًال من
الصناعيين في مجال عملهم الحرفي،
ف ـهــم م ـن ـت ـشــرون ف ــي أص ـق ــاع ال ـبــاد
وبين الحارات واألزقة ،ويعانون ما
يعانون بسبب ارتفاع أسعار المواد

األول ـي ــة ال ـتــي يـعـمـلــون ب ـهــا ،وكــذلــك
ب ـس ـبــب االن ـق ـط ــاع ال ـم ـس ـت ـمــر لـلـتـيــار
الكهربائي مما يجعلهم يلجؤون إلى
تشغيل المولدات الكهربائية العاملة
ع ـلــى ال ـب ـنــزيــن والـ ـمـ ــازوت لـســاعــات
طــوي ـلــة ،وهـ ــذا األمـ ــر يــرفــع تـكــالـيــف
ال ـع ـم ــل الـ ـح ــرف ــي ،وي ـج ـع ــل إم ـكــان ـيــة
العمل والتشغيل في حدودها الدنيا،
ويـجـعــل ال ـمــواطــن الــراغــب فــي عمل
شـ ـ ــيء -مـ ــا ك ــالـ ـنـ ـج ــارة وال ـ ـح ـ ــدادة
وب ـع ــض م ـه ــن ال ـب ـن ــاء وغ ـي ــره ــا مــن
األعمال -يفكر مليّ ًا قبل اإلقدام على
طلب العمل ،وهــذا يسبب للحرفيين
ب ـط ــال ــة م ـق ـن ـع ــة ،ف ـه ــم ي ـع ـم ـل ــون وال
يـعـمـلــون ،وإن عـمـلــوا فـيـكــون ضمن
الحد األدنى المتوفر بين أيديهم من
مــواد أولية أو من الزبائن الراغبين
بالعمل.
َّإن هذا الوضع السائد الــذي يعيشه
الحرفيون يجعلهم أقرب إلى العمال
م ـ ــن حـ ـيـ ــث مـ ـسـ ـتـ ــوى م ـع ـي ـش ـت ـه ــم،
وإمكاناتهم في تأمين ما يحتاجونه
مـ ـ ــن غ ـ ـ ـ ــذاء وكـ ـ ـسـ ـ ــاء ومـ ـتـ ـطـ ـلـ ـب ــات
أخ ــرى ،كــأجــور الـسـكــن الـتــي زادت
ب ـم ـقــاديــر م ـضــاع ـفــة ،م ـمــا رت ــب عـلــى
جميع الـفـقــراء أع ـبــا ًء إضــافـيــة زادت
م ــن م ـع ــان ــات ـه ــم .م ــن ال ـم ـف ـت ــرض أن
يـعـبــر اتـحــاد الـحــرفـيـيــن والـجـمـعـيــات
الـ ـح ــرفـ ـي ــة ل ـل ـم ـه ــن ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ،عــن

م ـصــالــح الـحــرفـيـيــن ول ـكــن ال ـس ــؤال:
هــل ف ـعـ ًـا ه ــذا االت ـح ــاد والـجـمـعـيــات
ال ـح ــرف ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة لـ ــه ت ـم ـك ـنــت مــن
ت ـن ـظ ـيــم ال ـحــرف ـي ـيــن وض ـم ـه ــم إل ـي ــه؟
هذا أو ًال ،وثاني ًا :هل تمكن االتحاد
مــن م ـســاعــدة الـحــرفـيـيــن فــي تــأمـيــن
مستلزمات إنتاجهم كي ال يتعرضوا
ل ـل ـب ـطــالــة ،وي ـس ـت ـم ــروا ف ــي أع ـمــال ـهــم
التي أخــذت العديد منها فــي الــزوال
من خارطة اإلنتاج الحرفي ،والتي
كانت تشتهر بها الصناعة السورية
على مدى سنين طويلة.
ع ـن ــد ال ـن ـق ــاش وال ـ ـحـ ــوار م ــع ال ـعــديــد
م ــن ال ـحــرف ـي ـيــن م ــن م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـهــن،
يكون الــرأي السائد بينهم :إن اتحاد
الـحــرفـيـيــن هــو ص ــورة أخ ــرى تشبه
االتـ ـح ــادات األخـ ــرى الـمـفـتــرض أنـهــا
راعية لمصالح منتسبيها ،ولم يلتفت
االت ـحــاد لـمـصــالـحـهــم وحـقــوقـهــم طيلة
األزم ــة ،وربـمــا مــا قبلها ..وهــذا األمــر
ي ـج ـع ــل واق ـع ـه ــم أكـ ـث ــر ص ـع ــوب ــة ،مــن
حيث استمرارهم فــي أعمالهم ،وهــذا
ي ـج ـع ــل ب ـح ـث ـهــم عـ ــن مـ ـصـ ــادر أخـ ــرى
للعمل أم ــر ًا ضــروري ـ ًا مــن أجــل تأمين
معيشتهم وحــاجــاتـهــم الـضــروريــة في
هذه الظروف الرديئة ،التي وضعتهم
فيها السياسات الحكومية ،وما تعنيه
هذه السياسات من قهر في المعيشة،
وأشياء أخرى..

اإلعالن مستمر عبر كل
الوسائل اإلعالمية بأن
مئات من المصانع أخذت
بالعودة إلى المناطق
الصناعية لكن صدمتهم
كبيرة عندما تكون
الوقائع على األرض
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تعاني الحركة النقابية بشكل عام -وباألخص منها الحركة
النقابية العمالية ،وهي التي تمثل أكبر طبقة في المجتمع،
أال وهي الطبقة العاملة -من ضعف في عدد المنتسبين
إليها ،هذا من جهة ،وضعف نوعي لكادراتها الفاعلة
في كل القطاعات ،وخاصة في القطاع الخاص ،من جهة
أخرى .فهي اليوم تمر بمرحلة غاية في الصعوبة ،إذ هي
عاجزة عن تحقيق أية مكاسب بسيطة للطبقة العاملة،
أو حتى الحفاظ على تلك الحقوق والمكاسب التي تحققت
في العقود السابقة من عمر الحركة النقابية العمالية،
وهذا يضع الحركة النقابية أمام مسؤولياتها من أجل
استعادة النقابات لدورها المنوط بها ،وهو سبب وجودها
الموضوعي ،وهو الكفاح من أجل أفضل شروط للعمل،
وتحسين ظروف العمل باستمرار ،والنضال من أجل إزالة كل
أشكال االستغالل ،وجميع أنواع االضطهاد للعاملين بأجر.
ويتساءل العمال وكافة الكادحين :ما هي األسباب التي
أوصلت هذه الحركة النقابية العمالية العريقة إلى مثل
هذا الوضع التي آلت إليه؟
ǧنبيل عكام

ضعف منذ نهاية الخمسينات
ظ ـ ـهـ ــر هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـض ـ ـعـ ــف م ـ ـنـ ــذ نـ ـه ــاي ــة
ال ـخ ـم ـس ـي ـنــات ف ــي ال ـح ــرك ــة ال ـن ـقــاب ـيــة
ال ـع ـم ــال ـي ــة ،وتـ ـعـ ــزز مـ ــع ال ـس ـي ــاس ــات
االقتصادية الليبرالية التي انتهجتها
ال ــدول ــة ،وق ــام ــت بـتـهـمـيــش الـنـقــابــات
ف ــي ق ـط ــاع ال ــدول ــة م ــن خ ــال تـقــديــم
بـعــض الـتـنــازالت الـبـسـيـطــة ،وإعـطــاء
الـ ــوعـ ــود ب ـت ـس ــوي ــة م ـش ــاك ــل ال ـط ـب ـقــة
العاملة .لتحول دون اعتماد الحركة
النقابية العمالية فــي عملها النضالي
ع ـلــى أدوات ـه ــا وأسـلـحـتـهــا األسـ ــاس:
مــن اعـتـصــامــات وإضــرابــات وغيرها،
ولــم تأخذ النقابات العمالية الموقف
ال ـ ـح ـ ــازم ات ـ ـجـ ــاه ه ـ ــذه ال ـس ـي ــاس ــات،
واس ـت ـطــاعــت الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة مــع
الوقت أن تضعف النقابات في قطاع
ال ــدول ــة ،ب ـعــد أن أضـعـفـتـهــا أي ـضــا في
ال ـق ـط ــاع الـ ـخـ ــاص .وتـ ـق ــوم س ـيــاســة

إضـعــاف الـعـمــل الـنـقــابــي عـلــى تحطيم
األس ــاس ال ــذي ي ـقــوم عـلـيــه الـتـنـظـيــم
ال ـن ـق ــاب ــي ال ـع ـم ــال ــي ،وه ـ ــو :تـحـسـيــن
شـ ــروط وظ ـ ــروف ال ـع ـمــل ،وخــاصــة
ق ـض ـي ــة األج ـ ـ ـ ــور ،فـ ـه ــي ت ـ ـ ــدرك ت ـلــك
القوة الكبيرة التي تمتلكها وتشكلها
الـطـبـقــة الـعــامـلــة .بــاإلضــافــة إلــى ذلــك:
إن ال ـحــركــة الـنـقــابـيــة الـعـمــالـيــة لـيــس
لــديـهــا بــرنــامــج واض ــح يـحــدد أهــدافـهــا
اإلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة اتـ ـج ــاه م ــن تـمـثـلـهــم
الـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة ،ب ـعــد أن تـخـلــت عــن
م ـش ــروع بــرنــام ـج ـهــا الـ ــذي ت ـحــددت
معالمه األساسية في مؤتمر اإلبــداع
الــوطـنــي واالعـتـمــاد عـلــى ال ــذات ،في
أواخر الثمانينات من القرن الماضي.

ومــن جــانــب آخــر ،اسـتـطــاعــت أجـهــزة
الـسـلـطــة التنفيذية اسـتـقـطــاب العديد
م ــن الـ ـكـ ــوادر ال ـن ـقــاب ـيــة ف ــي عـ ــدد مــن
المؤسسات .وبدأت النقابات العمالية
تتحول مــن أداة للكفاح واالحتجاج
ومـ ـقـ ــاومـ ــة كـ ــل أش ـ ـكـ ــال االضـ ـطـ ـه ــاد
ل ـل ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة ،إلـ ــى أداة لـتـهــدئــة
العمال اتجاه السياسات االقتصادية
واالج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ـي ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ت ـن ـت ـه ـج ـه ــا
الـ ـحـ ـك ــوم ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ،ال ـم ـحــاب ـيــة
ل ـقــوى ال ـمــال وال ـف ـســاد .وذل ــك تحت
يــافـطــة ال ـح ــوار بـيــن ال ـع ـمــال وأرب ــاب
العمل ســواء في القطاع الخاص ،أو
الحكومة في قطاع الدولة ،عوضا عن
استخدام األداة النضالية الناجعة أال

وه ــي :ال ـت ـفــاوض - .وال ـســؤال هـنــا:
إذا كــانــت الـنـقــابــات هــي األداة الـتــي
يــدافــع بها العمال عــن مصالحهم ضد
االسـتـغــال الــرأسـمــالــي ،فـهــل السبيل
إل ــى ذل ــك س ـيــاســة الـ ـص ــراع الـطـبـقــي
وال ـت ـفــاوض أم ال ـح ــوار وال ـت ـعــاون؟
الجواب طبع ًا بات معروف ًا وواضح ًا.
 تخلت النقابات عن بعض مكاسبهااالجتماعية وعن مطالبها األساسية،
وخاصة األجــور ،تحت يافطة حماية
االق ـت ـصــاد الــوط ـنــي مــن األزمـ ــة الـتــي
تعصف بالبالد ،التي لم تكن لوال تلك
ال ـس ـيــاســات االق ـت ـصــاديــة الـلـيـبــرالـيــة،
التي تم السير عليها من قبل السلطة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،ومـ ــا زال ـ ــت ح ـتــى ال ـيــوم

مستغلة ضعف الحركة النقابية عامة.
وخ ــاص ــة الـ ـق ــول ،وك ـم ــا ذك ــرن ــا فــي
أعــداد سابقة :أنه مهما بلغت الحركة
النقابية مــن ضعف ،ومهما تلقت من
ضربات ،ليس للطبقة العاملة سوى
النضال الجماعي دفــاعـ ًا عــن شــروط
عـمـلـهــا وع ـي ـش ـهــا وك ــرام ـت ـه ــا .وواه ــم
م ــن ي ـظ ــن أن أع ـ ــداء ال ـع ـم ــال وك ــاف ــة
الـكــادحـيــن سـيـقـفــون عـنــد ح ــدود مــا..
ف ــي نـهـبـهــم ل ـل ـث ــروة ال ـم ـن ـت ـجــة .لــذلــك
وجــود الـحــركــة الـنـقــابـيــة قضية هامة
ال بد من الحفاظ عليها ،والعمل على
تـخـلـيـصـهــا مــن األمـ ــراض الـعــالـقــة في
مـفــاصـلـهــا ،مــن خ ــال تـكــريــس الـعـمــل
النقابي الكفاحي الطبقي.

الطبقة العاملة

السويد -عمال البناء
أعـلـنــت نـقــابــة عـمــال الـبـنــاء  Byggnadsيــوم 18
تشرين الثاني عن إضراب ستنظمه لموظفي قطاع
ال ـب ـنــاء واإلن ـش ــاء ف ــي ال ـســويــد ،وت ـح ــدد اإلض ــراب
فــي  87مـكــان عـمــل فــي جميع أنـحــاء ال ـبــاد ،مــا لم
تتوصل النقابات وأرباب العمل إلى تسوية مرضية
ض ـمــن ات ـفــاق ـيــة ج ــدي ــدة .وع ـلــى ع ـكــس اإلض ــراب ــات
السابقة فــي قطاعي الصناعة والمطاعم ،ال يتعلق
هـ ــذا اإلض ـ ـ ــراب بـ ــزيـ ــادة األج ـ ـ ــور ،إن ـم ــا ت ـع ـتــرض
الـنـقــابــة فـيــه عـلــى امـتـنــاع أرب ــاب الـعـمــل والـشــركــات
مــن مـعــالـجــة مـشــاكــل ال ـحــوادث الـمـمـيـتــة ،والـجــرائــم
المتعلقة بالعمل ،والحد من نشاط شركات الغش
فــي صناعة الـبـنــاء ،ومــن الـمـقــرر أن يـبــدأ اإلضــراب
يوم  27تشرين الثاني ،حيث سيضرب نحو 1400
عامل بناء ،إذا لم يتوصل الطرفان إلــى اتفاق قبل
ذلك الحين.

بيروت -األونروا
ن ـف ــذت ح ـش ــود غ ـف ـيــرة م ــن ال ـم ـع ـل ـم ـيــن وال ـمــوظ ـف ـيــن
وال ـع ـم ــال وأع ـض ــاء األونـ ـ ــروا ف ــي ل ـب ـنــان -م ــن كــافــة
الـمـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة -اع ـت ـصــام ـ ًا ح ــاش ــد ًا غــاض ـب ـ ًا أمــام
مكتب األون ــروا الــرئـيــس فــي بـيــروت ،ضمن سلسلة
ال ـت ـح ــرك ــات الـ ـت ــي يـ ـق ــوم ب ـه ــا اتـ ـحـ ــاد ال ـع ــام ـل ـي ــن فــي
األون ـ ــروا ،تـحــت ش ـعــار ال ـعــودة وال ـكــرامــة فــي لـبـنــان
يــوم  12تشرين الـثــانــي .ورفــع الـمـشــاركــون يافطات
تؤكد التمسك باألونروا وبحقوق العاملين ،وترفض
تجميد أو شطب أي من الوظائف ،ويافطات تطالب
إدارة األونروا بالتراجع عن دفع جزء من الرواتب.
وقـ ــال رئ ـي ــس ات ـح ــاد الـمـعـلـمـيــن ف ــي ل ـب ـنــان :صــدمـنــا
م ــن ق ـ ــرارات اإلدارة ال ـت ـع ـس ـف ـيــة ،خ ـصــوص ـ ًا تـجـمـيــد
الـتــوظـيــف ،وتــأجـيــل روات ــب الـمــوظـفـيــن .وهــو يعني:
تـطــور ًا خطير ًا يــؤدي إلــى تقليص الـخــدمــات ،مــؤكــد ًا
أن راتب الموظف حقٌ مقدس يجب عدم التالعب به.

األردن -رفع األجور
طالب االتحاد العام لنقابات عمال األردن -يوم
 19تشرين الـثــانــي -الحكومة بـضــرورة تطبيق
الـ ـق ــرار ال ـم ـت ـع ـلــق ب ــرف ــع ال ـح ــد األدن ـ ــى ل ــأج ــور،
ليصبح  260دي ـنــار ًا مـطـلــع الـعــام ال ـقــادم ،2021
تـنـفـيــذا ل ـق ــرار الـلـجـنــة ال ـثــاث ـيــة ل ـش ــؤون الـعـمــل،
والمتخذ في شهر شباط الماضي .وقال رئيس
االت ـح ــاد ال ـع ــام ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـح ـفــي :إن عـلــى
الحكومة الــوفــاء بالتزاماتها وتطبيق قــرار رفع
الحد لألجور ليصبح  260دينار ًا مع بداية العام
الـ ـقـ ــادم .وأضـ ـ ــاف« ،إن الـ ـظ ــروف االق ـت ـصــاديــة
ال ـص ـع ـب ــة جـ ـ ــراء ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا ومـ ــؤشـ ــرات
التضخم تتطلب عدم تأجيل القرار» مشير ًا إلى
أنه دون المستوى الذي يحقق متطلبات العيش
الـكــريــم ،وال ينسجم مــع األرق ــام المتعلقة بخط
الفقر.

تونس -العاطلون عن العمل
أفاد المسح الوطني حول السكان والتشغيل
ل ـل ـج ـم ـهــوريــة ال ـتــون ـس ـيــة لـلـثـلــث ال ـث ــال ــث مــن
س ـن ــة  ،2020بـ ــأن  69,3ألـ ــف ع ــاط ــل عــن
العمل مــن بين مجموع العاطلين فقد عمله
بـسـبــب جــائـحــة الـكــوفـيــد 19-وب ـيّــن الـمـســح:
أن  29أل ــف لــم ي ـعــودوا إل ــى الـعـمــل بــالــرغــم
أن مُـشـغـلـهــم قــد اسـتــأنــف نـشــاطــه بـعــد فترة
الـحـجــر ال ـص ـحــي .وذكـ ــرت ال ـم ــؤش ــرات :أن
عدد العاطلين عن العمل بلغ  676,6آلف ًا من
مـجـمــوع الـسـكــان الـنــاشـطـيــن ،مـقــابــل 746,4
عاطلين عــن العمل تــم تسجيله خــال الثلث
ال ـثــانــي لـسـنــة  2020وع ـلــى ه ــذا األسـ ــاس،
تــراجـعــت نسبة البطالة لتبلغ  %16,2خالل
الثلث الثالث من سنة  ،2020مقابل  %18في
الثلث الثاني.
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المحكمة الع ّمالية (األخطاء التي يقع بها العمال في الدعاوى العمالية)

نص قانون العمل رقم  17لعام  2010في المادة  7منه وبشكل صريح على إعفاء العمال
من توكيل محام .وبالتالي ،يستطيع العامل أن ُيقيد دعواه بنفسه ومتابعتها في
جميع مراحل التقاضي (البداية واالستئناف والطعن نفعاً للقانون) وتحدثنا سابقاً:
َّأن هذا ليس في مصلحة العامل الذي ال يملك الخبرة القانونية والمعرفة الكافية
بالقوانين ليقوم بنفسه في الترافع في قضاياه العمالية ،وليس من السهل عليه
محام للدفاع عنه.
معرفتها ومواجهة خصمه الذي يكون ملزماً بتوكيل ٍ
ǧأديب خالد

فالكثير مــن الــدعــاوى العمالية تُ ــردَّ شـكـ ًا من
قـبــل الـمـحـكـمــة ،بـسـبــب األخ ـطــاء الـتــي يـقــع بها
الـعـمــال ،نتيجة عــدم معرفتهم بــإجــراءات رفــع
ال ــدع ــوى ،وكـيـفـيــة تـحـصـيــل ح ـقــوق ـهــم ،وال ـتــي
عادة ما تجبر العامل على التنازل ،أو التصالح
م ــع رب ال ـع ـمــل ،دون أخ ــذ ح ـقــوقــه ك ــاف ــة ،أو
االت ـفــاق مــع رب الـعـمــل عـلــى أخــذ جــزء يسير
من حقوقه ،فهذا بالنسبة له أيسر من التوجه
للمحكمة.
أه ّم األخطاء التي يقع بها العامل في
المحكمة العمالية
لــم يتضمن قــانــون الـعـمــل رقــم  17لـعــام 2010
أي نــص خــاص لتقادم الحقوق التي تترتب
ع ـلــى عــاقــة ال ـع ـمــل ،لــذلــك ال بـ ـدّ م ــن ال ـعــودة
إلــى األحـكــام الـعــامــة للقانون الـمــدنــي بالنسبة
لـهــذا الـمــوضــوع ،وهـنــا ال ب ـدّ مــن التمييز بين
ت ـقــادم ال ـح ـقــوق ال ــدوري ــة ال ـم ـت ـجــددة عـمــومـ ًا،
وبين التقادم المسقط للدعاوى المتصلة بعقد
الـعـمــل ،حـيــث نـصــت الـمــادة  373مــن الـقــانــون
ال ـمــدنــي عـلــى أن ــه( :ي ـت ـقــادم بـخـمــس سـنــوات
كــل حــق دوري يـتـجــدد ،ول ــو أق ــر بــه الـمــديــن
وال ــروات ــب واألج ـ ــور وال ـم ـعــاشــات) وه ــذا ما
ي ـس ـمــى بــال ـت ـقــادم ال ـخ ـم ـســي ،وي ـش ـمــل نـطــاقــه
األجـ ــور ومـتـمـمــاتـهــا وم ــا يـعـتـبــر ف ــي حـكـمـهــا،
وبــدل العمل اإلضــافــي وغـيــرهــا مما لــه الصفة
الــدوريــة .لــذلــك تـقــوم المحكمة العمالية غالب ًا
باحتساب هــذه الحقوق فــي حــال ثبوتها عن
خـمــس س ـنــوات ســابـقــة ل ــادّع ــاء ،وأن فـقــدان
ال ـحــق لـصـفــة ال ــدوري ــة ،وال ـت ـجــدد يـخــرجــه من
ن ـط ــاق ت ـط ـب ـيــق ال ـت ـق ــادم ال ـخ ـم ـســي ،ويـجـعـلــه
خــاضـعـ ًا لـلـتـقــادم الـطــويــل ،إذا كــان عـقــد العمل
ما زال قائم ًا.

التقادم المسقط للدعاوى المتصلة
بعقد العمل
يعتبر الــوقــوع فــي فــخ هــذا الـنــوع مــن التقادم
مــن أهــم األخـطــاء التي يقع فيها العامل ،وهــذا
متع ِّلق بسقوط الحق في رفع الدعوى ،وليس
بسقوط الحق نفسه ،أي :بمعنى آخر لم يعد
للعامل الحق في رفع الدعوى بعد مضي مدَّة
مـعـيـنــة ،حـيــث نــص الـقــانــون الـمــدنــي الـســوري
فــي ال ـمــادة  664عـلــى أن ــه( :تـسـقــط بــالـتـقــادم
الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة
تـبــدأ مــن وق ــت انـتـهــاء عـقــد ال ـع ـمــل )...بمعنى،
أن ــه تـنـظــر الـمـحـكـمــة إل ــى تــاريــخ قـيــد الــدعــوى
في المحكمة ،وكذلك إلى تاريخ انتهاء العالقة
الـعـمــالـيــة ال ــذي ي ـق ـرّ بــه ال ـم ـدَّعــي فــي اسـتــدعــاء
دع ــواه ،أو تثبته شـهــادة الـشـهــود .فــإذا كانت
ال ـمــدة الـفــاصـلــة أكـثــر مــن سـنــة كــانــت الــدعــوى
ساقطة بالتقادم.
االختصاص النوعي
تـعـتـبــر ال ــدع ــاوى الـعـمــالـيــة مــن ال ــدع ــاوى الـتــي
تختص بـهــا محكمة الـبــدايــة الـمــدنـيــة العمالية،
اخـ ـتـ ـصـ ــاصـ ـ ًا نـ ــوعـ ـيـ ـ ًا وشـ ـ ــامـ ـ ـ ًا ،ف ـ ــا ت ـخ ـضــع
لالختصاص القيمي ،فمحكمة البداية المدنية
العمّالية تنظر بالدعاوى العمَّالية ،مهما كانت
قيمة الحق المدَّعى به.
وم ــن خ ــال ال ــواق ــع ال ـع ـم ـلــي ،يـتـبـيــن أن أكـثــر
األخ ـ ـطـ ــاء الـ ـت ــي ي ـق ــع ب ـه ــا الـ ـمـ ـدَّع ــي بــال ـن ـس ـبــة
لــاخـتـصــاص ال ـنــوعــي ،هــي قـيــامــه بـمـخــاصـمــة
إحـ ــدى ال ـج ـهــات ال ـعــامــة م ـث ـ ًا ،وال ـت ــي تـخـضــع
ألحكام القانون األســاســي في الــدولــة رقــم 50
لعام  2004أمــام محكمة البداية العمالية بــد ًال
من اللجوء إلى القضاء اإلداري ،مما ينتج عنه
رد الدعوى لعدم االختصاص.
وكذلك من األخطاء التي يتعرض لها المدعي
فــي ه ــذا ال ـم ـجــال ،ون ـظ ــر ًا لـتـشــابــه عـقــد الـعـمــل

مع الكثير من العقود األخــرى ،كعقد المقاولة
والخبرة والشراكة والوكالة وغيرها ،هي أن
يـقــوم الـمــدعــي صــاحــب الـشــأن بــإقــامــة الــدعــوى
أمــام محكمة البداية المدنية العمالية عــن عقد
ليس بعقد عمل.

المشرع إقامة
منع
ِّ
الدعوى بالتعويض
عن إصابة العمل
طالما أن المصاب لم
يطالب بالتعويض
مباشرة تجاه
المؤسسة

صحة الخصومة والتمثيل
أهــم األسـبــاب الـجــوهــريــة الـتــي تــؤدي إلــى رد
الدعوى ،هو :عدم صحة التمثيل والخصومة،
وهي من األمور الصعبة على العامل أن يعرف
مــن عليه أن يخاصم فــي دعــواه العمالية أي:
أن يعلم قبل رفــع الــدعــوى مــن يمثل المنشأة
المراد االدعاء عليها أمام القضاء ،وأن يخاصم
مدير المنشأة ،أو صاحب المنشأة ،أو رئيس
م ـج ـل ــس اإلدارة ل ـي ــس ب ـص ـف ـتــه ال ـش ـخ ـص ـيــة
ب ــل إض ــاف ــة إل ــى وظ ـي ـف ـتــه ،ال س ـيَّ ـمــا إذا كــانــت
الحقوق الناشئة عــن عقد العمل لــدى الشركة
أو ال ـم ـن ـشــأة ،ول ـيــس ع ــن عـمـلــه ل ــدى صــاحــب
ال ـع ـمــل بـصـفـتــه ال ـش ـخ ـص ـيــة ،وك ــذل ــك األمـ ــر إذا
توفي صاحب العمل ،فإن على العامل المدعي
مخاصمة جميع الورثة ،ألن هذا األمر ينال من
التركة ،أما إذا كانت الدعوى من ورثة العامل
المتوفى على صاحب العمل ،فــإن أحــد الورثة
يـمـكـنــه مــن إقــامــة الــدعــوى الـعـمــالـيــة ،ألن ذلــك
يجلب منفع ًة للورثة.
لذلك ينصح العامل المدعي في هذه الحالة أن
يـسـتـحـصــل عـلــى ش ـهــادة تـسـجـيــل الـشــركــة ،أو
رخـصــة المنشأة لمعرفة مــن هــو صاحبها ،أو
من يمثلها أمام القضاء قبل إقامة الدعوى.
عدم وجود بالغ إصابة
في دعوى إصابة العمل
حــدد قانون التأمينات االجتماعية في الفصل
األول منه مــا يتعلق بتأمين إصــابــة العمل من
حيث التعويضات والمعاشات المستحقة منها،
واإلجـ ـ ـ ــراءات ال ــواج ــب ات ـبــاع ـهــا ع ـنــد ح ــدوث
اإلص ــاب ــة ،وال ـت ـح ـك ـيــم ال ـط ـبــي ،م ـمــا ي ـع ـنــيَّ :أن
ال ـطــريــق اإلداري أمـ ــام ال ـم ـص ــاب ،أو ورث ـتــه
للحصول على تعويض إصابة العمل مفتوحٌ،
ســواء أكــان العامل مؤمن ًا عليه أم ال ،وســواء
قام صاحب العمل بإخطار مؤسسة التأمينات
االجتماعية عن اإلصابة أم ال ،حيث إن العامل،

أو ورث ـت ــه يـسـتـطـيـعــون ال ـق ـيــام ب ــاإلب ــاغ عــن
اإلصابة إداري ـ ًا في حــال امتناع صاحب العمل
عــن تنظيم بــاغ بــاإلصــابــة ،وقـبــل الـلـجــوء إلى
ال ـق ـض ــاء ورغـ ـب ــة م ــن ال ـم ـش ــرع ب ـع ــدم إرهـ ــاق
الـقـضــاء بـكــل مـلــف إصــابــة عـمــل ،يـمـكــن أن يتم
ح ـ ّلــه ب ـيــن ال ـعــامــل ال ـم ـصــاب ،أو ورث ـت ــه وبـيــن
مؤسسة التأمينات االجتماعية إداري ًا ،فقد أتى
بـنــص ال ـمــادة رقــم  100فــي قــانــون التأمينات
االجتماعية ،حيث جــاء فيها (ال تقبل دعــوى
ال ـت ـع ــوي ــض ع ــن إص ــاب ــة ال ـع ـم ــل إال إذا كــانــت
المؤسسة قد ُطولبت كتاب ًة بالتعويض خالل
خـمــس سـنــوات مــن تــاريــخ وقــوع الـحــادث أو
الــوفــاة أو اإلخـطــار بانتهاء الـعــاج أو بدرجة
العجز) ويعد أي إجراء تقوم به مديرية العمل
الـمـخـتـصــة ف ــي مــواج ـهــة ال ـمــؤس ـســة ف ــي حـكــم
المطالبة المشار إليها أعاله.
ويـعـتـبــر عــدم تـقـيــد الـمـصــاب أو ورث ـتــه بنص
ال ـمــادة مــن أهــم األخ ـطــاء الـتــي تــؤدي إلــى رد
دع ــوى ال ـمــدعــي ،ألن ال ـم ـش ـرِّع قــد مـنــع إقــامــة
الدعوى بالتعويض عن إصابة العمل ،طالما أن
المصاب لم يطالب بالتعويض مباشرة تجاه
المؤسسة ،وهذا المنع هو منع قانوني ،كون
ال ـش ــروط ال ـتــي وض ـع ـهــا ال ـم ـشــرع ف ــي قــانــون
التأمينات االجتماعية إنما هي شروط حيوية
تتعلق بالنظام العام وال يجوز إغفالها.
االختصاص المحلي
من خالل التجربة العملية ،تبين أن أغلب الدعاوى
العمالية تم تسجيلها في محكمة البداية المدنية
العمالية في دمشق ،نظر ًا لكون الخصومة تشمل
المدير العام لمؤسسة التأمينات االجتماعية في
دم ـش ــق ،إض ــاف ــة إل ــى وظ ـي ـف ـتــه ،م ــع ال ـت ـنــويــه أن
قــانــون الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة الـجــديــد رق ــم 28
لعام  2014قد أشار في المادة الثالثة منه الفقرة
/ب /على ما يلي( :يُمثل المدير العام المؤسسة
أم ـ ــام ال ـق ـض ــاء وال ـغ ـي ــر ،أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة ل ـفــروع ـهــا
فيمثلها مدير الفرع أمام المحاكم ،باإلضافة إلى
ما يفوض إليه من صالحيات المدير العام ،ك ّل
ضمن منطقة عمل فرعه وفق القوانين النافذة)
بمعنى :أن الدعاوى القائمة بعد  2015/2/1تاريخ
نـفــاذ قــانــون الـتــأمـيـنــات يـجــب أن تُـقــام بمواجهة
مدير فرع التأمينات المختص.
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حقبة جديدة في العالقات التجارية العالمية؟

في السادس عشر من الشهر الجاري ،تم التوقيع على واحدة من
أهم االتفاقات التجارية التي غيبتها وسائل اإلعالم الغربية،
وهي اتفاقية الشراكة االقتصادية اإلقليمية الشاملة RCEP
التي وقعتها  15دولة ذات أغلبية آسيوية ،باستثناء اثنتين،
هما :أستراليا ونيوزيلندا ،والتي تضم الدول العشر األعضاء
في مجموعة األسيان باإلضافة إلى أستراليا والصين واليابان
ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
ǧإعداد :سعد خطار

تمثل الدول الـ  15الموقعة على االتفاقية
م ـج ـت ـم ـعــة حـ ــوالـ ــي  %35مـ ــن إج ـم ــال ــي
التجارة العالمية ،بما في ذلك ثالثة من
أكـبــر اقـتـصــادات آسـيــا ،الـصـيــن والـيــابــان
وكوريا الجنوبية .واألهــم من ذلــك ،هو
أنها تمثل منطقة من العالم هي األسرع
ن ـم ــو ًا م ــن ال ـنــاح ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة ،ومــن
المتوقع أن تهيمن على التجارة الدولية
في المستقبل المنظور.
ليس ترامب هو المذنب
تمثل االتفاقية انعكاس ًا واضح ًا للتراجع
الـغــربــي عـلــى صـعـيــد ال ـت ـجــارة الـعــالـمـيــة،
بـمــا فــي ذل ــك ض ــرب ال ـس ـيــادة والـهـيـمـنــة
التقليديتين لكل مــن أوروبــا والــواليــات
الـمـتـحــدة ،عـلــى مــدى الـسـنــوات ال ـ 300
ال ـمــاض ـيــة ف ــي آس ـي ــا ،وذل ـ ــك ف ــي مـقــابــل
ص ـعــود ق ــوي لــاق ـت ـصــادات اآلس ـيــويــة.
وواح ـ ــدة م ــن ال ـم ـســائــل ال ـم ـه ـمــة لـلـغــايــة
فــي هــذه االتفاقية ،هــي أنها تمثل فعلي ًا
رد ًا ص ـي ـن ـي ـ ًا ح ــاس ـم ـ ًا إزاء ال ـم ـح ــاوالت
األمــري ـك ـيــة إلن ـش ــاء ن ــوع م ــن الـتـحــالــف
اآلس ـ ـيـ ــوي ال ـم ـن ــاه ــض ل ـل ـص ـي ــن .حـيــث
م ــن ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ف ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق،
أن عـضــويــن آخــريــن فــي الـتـحــالــف الــذي

تحاول واشنطن تأسيسه ،وهما اليابان
وأس ـت ــرال ـي ــا ،ق ــد اخ ـت ــارا االن ـض ـم ــام إلــى
الـمــركــز اإلقـلـيـمــي ال ــذي تــدعـمــه الـصـيــن،
وهـ ـ ــذا قـ ـ ــرار يـ ـتـ ـع ــارض بـ ــوضـ ــوح مــع
الـمـحــاولــة األمــريـكـيــة الــرامـيــة إلــى إنشاء
تـحــالــف مـنــاهــض لـلـصـيــن ،فـمــن الــواضــح
أن جيران الصين اآلسيويين يرفضون
العروض األميركية لزجهم في التصعيد
األمريكي ضد الصين.
وان ـض ـمــام ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة أي ـض ـ ًا إلــى
االت ـفــاق لــه أهـمـيــة جـيــوسـيــاسـيــة كـبــرى،
حـ ـي ــث عـ ــانـ ــت ك ـ ــوري ـ ــا الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة مــن
االحـ ـت ــال األم ــري ـك ــي ال ـم ـس ـت ـمــر تـقــريـبـ ًا
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ،وهو
ات ـج ــاه ت ـس ــارع ــت ب ــه ال ـح ــرب ال ـكــوريــة
الـتــي هـيـمـنــت عـلـيـهــا الــواليــات الـمـتـحــدة
وضبطت وتيرتها .وقــد استخدمت تلك
ال ـح ــرب كــذري ـعــة لـلـحـفــاظ ع ـلــى وج ــود
عـسـكــري ضـخــم لـلــواليــات الـمـتـحــدة في
كــوريــا الجنوبية منذ ذلــك الحين ،وهي
فترة تزيد اآلن على  70عام ًا.
وقد يقال الشيء ذاته عن اليابان ،حيث
إن اسـتـقــالــة الـحـلـيــف ال ـقــوي لـلــواليــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،ش ـي ـن ــزو آبـ ـ ــي ،مـ ــن رئ ــاس ــة
الـ ــوزراء الـيــابــانـيــة ،إل ــى جــانــب انـضـمــام
الـيــابــان إلــى اتـفــاقـيــة راب ـطــة أمــم جـنــوب
شرق آسيا ،قد تفسر على أنها عالمات،
وإن كــانــت صـغـيــرة فــي ه ــذه الـمــرحـلــة،
عـلــى أن الـيــابــان ت ـحــاول مــؤخــر ًا تأمين
ق ــدر م ــن االس ـت ـقــال ال ـس ـيــاســي يـعـكــس
بشكل أكثر دقة وزنها االقتصادي.
ويـنـطـبــق ال ـشــيء نـفـســه عـلــى أسـتــرالـيــا،
الـتــي يمثل انضمامها إلــى هــذا الترتيب
االقتصادي مع البلدان اآلسيوية صدمة
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـعــديــد م ــن ال ـم ـح ـل ـلـيــن الــذيــن
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اعـ ـت ــادوا ال ـن ـظــر إل ــى خ ــارط ــة ال ـعــاقــات
ال ـس ـيــاس ـيــة وال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة اآلس ـي ــوي ــة
بسكونها ،ولـيــس بحركتها المستمرة،
حـ ـيـ ــث إن االن ـ ـف ـ ـص ـ ــال ع ـ ــن ال ـت ـح ــال ــف
األمــريـكــي سـيـكــون أم ــر ًا صـعـبـ ًا بالنسبة
ألس ـت ــرال ـي ــا ،ل ـكــن ال ـح ـكــومــة ال ـم ـحــاف ـظــة
الـحــالـيــة فــي أسـتــرالـيــا تـجـهــد فــي سبيل
إقـنــاع أعـضــاء حــزبـهــا ،وال سيما أعضاء
«ائ ـتــاف ال ـحــزب الــوط ـنــي» ،ب ـضــرورة
ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـلـ ــى عـ ــاقـ ــاتـ ـهـ ــا الـ ـتـ ـج ــاري ــة
اآلسيوية وتعزيزها ،وذلــك انطالق ًا من
المصلحة األسترالية البحتة فــي المقام
األول .فالتوقيع على اتـفــاق رابـطــة أمم
جـنــوب ش ــرق آسـيــا الـجــديــد هــو إش ــارة
إلـ ــى أن ه ـنــالــك أصـ ــواتـ ـ ًا ف ــي أس ـتــرال ـيــا
ترغب في الحفاظ على السوق الصينية
القيمة.
م ــن ال ـس ـهــل إل ـق ــاء ال ـل ــوم ع ـلــى الــرئـيــس
األمريكي ،دونالد ترامب ،في التوترات
الـ ـمـ ـت ــزاي ــدة ب ـي ــن ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
والـصـيــن ،لـكــن الـمـشــاكــل أعـمــق مــن ذلــك
ب ـك ـث ـي ــر ،وتـ ـع ــود ع ـل ــى األق ـ ــل إلـ ــى عـهــد
باراك أوباما ( ،)2016-2008وفي هذا
الـسـيــاق ،يغفل الـكـثـيــرون ممن يعولون
على اختالف السياسيات بين الحزبين
«ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي» و«الـ ـجـ ـمـ ـهـ ــوري» أن
أوباما هو من اخترع ما يسمى بسياسة
«م ـحــور آس ـيــا» ال ـتــي هــدفــت فـعـلـيـ ًا إلــى
ت ـط ــوي ــق ال ـص ـي ــن ب ـم ــا ي ـق ــرب م ــن 400
قــاعــدة عـسـكــريــة أمــريـكـيــة فــي الـمـنـطـقــة
اآلسيوية الكبرى.
عالم غير أمريكي
مــن الـسـمــات الـعــديــدة لــاتـفــاق الـتـجــاري
ال ـم ــوق ــع ح ــدي ـث ـ ًا ،أنـ ــه س ـي ـش ـجــع الـ ــدول
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األع ـض ــاء فـيـهــا ع ـلــى وض ــع االل ـتــزامــات
ال ـت ـج ــاري ــة ك ــأول ــوي ــة فـ ــوق ،أي :تــوجــه
«ح ــرب ـج ــي» .وقـ ــد ي ـك ــون هـ ــذا ال ـتــوجــه
اآلس ـيــوي بـعـيــد ًا عــن الـقـبـضــة األمــريـكـيــة
في آسيا هو السبب الذي جعل وسائل
اإلعالم الغربية تعطي القليل من الوقت
والـتـغـطـيــة ل ـهــذا ال ـت ـطــور األخ ـي ــر .حيث
إن اآلث ـ ــار االق ـت ـصــاديــة وح ــده ــا هــائـلــة،
وفيما يتعلق بإلغاء التعريفات التجارية
على الــواردات وحدها ،من المتوقع أن
تـشـهــد الـصـفـقــة إلـغــاء مــا يـصــل إلــى %90
من التعريفات على الواردات على مدى
الـعـقــديــن المقبلين .وبـصــرف الـنـظــر عن
الـفــوائــد الـتـجــاريــة ،سـتـكــون هـنــاك أيـضـ ًا
قواعد مشتركة توضع في مجال براءات
االخ ـت ــراع ،وه ــو مـجــال ه ــام لـلـغــايــة من
مـجــاالت الـتـنـمـيــة .وقــد أصـبـحــت الصين
اآلن أكبر مصدر في العالم للتسجيالت
الجديدة لتطويرات براءات االختراع.
مــا ي ـحــدث ،يــؤكــد مــن جــديــد :أن الـعــالــم
يمضي قدم ًا بعيد ًا عن الهيمنة األمريكية،
وأن ــه عـلــى مــايــك بــومـبـيــو وأيـ ـ ًا ك ــان من
سـيـخـلـفــه ك ــوزي ــر لـلـخــارجـيــة األمـيــركـيــة
أن يــدرك هــذه الحقيقة .ولـكــن مــن غير
الـمــرجــح أن تعترف الــواليــات المتحدة
بــأهـمـيــة ال ـت ـغ ـي ـيــرات ال ـج ــاري ــة ،ح ـيــث إن
 RCEPل ـيــس م ـجــرد ات ـفــاق ـيــة ت ـجــاريــة،
بل تعكس قناعة راسخة بأن التحالفات
اإلقـلـيـمـيــة هــي واحـ ــدة مــن أه ــم أدوات
النمو االقتصادي ،الذي يجمع عدد ًا من
الدول التي ظلت لفترة طويلة متحاربة
ب ـي ـن ـي ـ ًا ،وي ـم ـن ـع ـهــا ال ـ ـعـ ــداء مـ ــن ال ـت ـف ـك ـيــر
ف ــي مـصــالـحـهــا الـعـمـيـقــة الـمــرتـبـطــة أو ًال
وأخير ًا ،ليس بتحقيق االزدهــار داخلي ًا
فحسب ،بل لدى الدول المجاورة أيض ًا.
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وسط طغيان بروباغاندا «إعادة كتابة
التاريخ» وطمس الحقائق واألسباب
الحقيقية لظاهرة «الطوابير» التي
ُوجدت بالفعل في االتحاد السوفييتي
في فترات مع ّينة ،قّلما نجد تحليالت
علمية عن هذه الظاهرة .بل تركز وسائل
اإلعالم والكتب واألدبيات السائدة على
كذبة ارتباط الطوابير بخاصية،
تكرار ِ
زعم أ ّنها جوهر النظام االشتراكي؛
ُي َ
يسميها المثقفون البرجوازيون «اقتصاد
الع َوز»  .Shortage Economyفهل
َ
كان َعوزًا حقيقياً ناشئاً عن تطور طبيعي
خربوها
لالشتراكية أم َع َوزًا افتعله ُم ِّ
الذين استعادوا الرأسمالية بأبشع
أشكالها (الليبرالية الجديدة).

ǧد .أسامة دليقان

ورغـ ـ ـ ــم االخ ـ ـت ـ ــاف ـ ــات طـ ـبـ ـعـ ـ ًا بـ ـيـ ــن االت ـ ـحـ ــاد
السوفييتي الـســابــق وســوريــة ،لـكــن يـبــدو أنّــه
في قضية «افتعال العَوَز» والطوابير الناجمة
عـنــه ،هـنــاك تـشــابــه نــاشــئ عــن الـمـصــدر نفسه:
الليبرالية الـجــديــدة والـفـســاد الكبير .فيما يلي
ن ـق ــدم ت ـل ـخ ـي ـص ـ ًا ألهـ ــم م ــا ورد ف ــي اإلص ـ ــدار
ال ـمُ ـوَسَّــع مــن هــذه ال ـمــادة الـتــي اعـتـمــدت على
عدة مؤلفين ومؤرخين ،والمنشورة بالعنوان
نفسه على موقع قاسيون اإللكتروني (فنحيل
إليها القارئ الراغب بتفاصيل أكثر).
ي ـف ـت ـتــح ال ـك ــات ــب أنـ ــدريـ ــه م ـي ـت ـشــوريــن الـمـهـتــم
بالتاريخ السوفييتي مقا ًال له بعنوان «العوز
ف ــي االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـي ـي ـتــي» (ن ـي ـس ــان )2014
بـمــاحـظــة ّأن «مــؤرخ ـي ـنــا الـلـيـبــرالـيـيــن ال ـيــوم،
ع ـنــدمــا ي ـت ـنــاولــون قـضـيــة الـ ـعَـ ـوَز ف ــي االت ـحــاد
السوفييتي الـســابــق يـضـعــون بَـيْـضَ السبعين
سنة مــن تــاريــخ السلطة السوفييتية فــي س ّلة
واحــدة بــا تمييز .األمــر الــذي ليس ببساطة
سـ ـ ــوى إح ـ ـ ــدى وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـتـ ــاعـ ــب ب ــال ــوع ــي
االجـتـمــاعــي ...لشيطنة الشيوعية واقتصادها
ال ـمُ ـخـ َّـطــط ...وبــالـمـقــابــل تـبــريــر الــرأس ـمــال ـيــة».
ويــؤكــد عـلــى أهـمـيــة الـتـفــريــق بـيــن «ات ـحــادَيــن
س ــوف ـي ـي ـت ـيَّ ـي ــن» م ـخ ـت ـل ـف ـيــن ج ـ ــذري ـ ـ ًا« :اتـ ـح ــاد
ستالين» مقابل «اتحاد غورباتشوف».
تخريب الزراعة االشتراكية
بـ ـ ــرأي مـ ــولـ ــوتـ ــوف ( )1977ك ـ ــان م ـش ــروع
خ ــروتـ ـش ــوف ال ـم ـس ـم ــى «تـ ـط ــوي ــر األراضـ ـ ــي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــذراء» أح ـ ــد أس ـ ـبـ ــاب تـ ـخ ــري ــب الـ ــزراعـ ــة
ال ـســوف ـي ـي ـت ـيــة ،ف ــي ح ـي ــن كـ ــان ي ـج ــب ت ـطــويــر
األراض ــي الـمـسـتـثـمَــرة بــالـفـعــل ،وعــدم المبالغة
بحجم تطوير األراضي العذراء« :بحجم كهذا،
كان األمر مقامَرة ...لقد بدّدوا األموال ...علم ًا
أنّه [في األراضي العذراء] لم يكن هناك مكان
لـتـخــزيــن ال ـخ ـبــز ،م ـمــا يـجـعـلــه ي ـت ـع ـ ّفــن ،ولـيــس
ث ـمــة ط ــرق ،ف ــا تـسـتـطـيــع ن ـق ـلــه .خــروت ـشــوف
طــرح الـفـكــرة وانــدفــع يطبّقها بجموح مُن َفلِت
ال ـ ِّل ـج ــام! ...وبـ ــدأ ال ـع ـمــل ع ـلــى ن ـحــو 45 – 40
مـلـيــون هـكـتــار مــن األراض ــي ال ـعــذراء .لـقــد كــان
أمر ًا ال يُطاق وسخيف ًا وغير ضروري».
وبــدء ًا مــن الـعــام  1954بــدأ خروتشوف حمل ًة
إلدخ ـ ــال زراع ـ ــة ال ـ ــذرة ف ــي ك ــل م ـك ــان .دخــل
«ه ـ ــوس ال ـ ـ ــذرة» إل ـ ــى رأس ـ ــه ب ـس ـب ــب ن ـجــاح
ن ـم ــوه ــا ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة األم ــري ـك ـي ــة،
نفسه مــازحـ ًا لـقـبَ «الـعــرنــوس».
وأطـ َلـقَ على ِ
وكنتيجةٍ لــزرع مساحات كبيرة من األراضــي
بــالــذرة ،بعد أن كــانــت مــزروعــة ســابـقـ ًا بالقمح
وغ ـيــره مــن الـحـبــوب ،ب ــدأت تـعـطــي مـحـصــو ًال
ض ـع ـي ـف ـ ًا .وأخ ـ ــذ ال ـط ـح ـيــن وال ـخ ـب ــز يـخـتـفـيــان
وتــرتـفــع أس ـعــاره ـمــا .وبـحـلــول  1963انـكـشــف

الفشل الذريع لمشروع خروتشوف ،فالتربة
المَفلوحة اسـتُـنـفِـدَت خصوبتها وصــارت نهب ًا
للعواصف الغبارية .وألول مرة على اإلطالق
في تاريخ االتحاد السوفييتي ُقضِيَ على أمنه
الغذائي ،و ُأج ِبرَ على شراء القمح من الخارج
بكميات متزايدة.
تخريب الثروة الحيوانية
عــام  1957أطـلــق خــروتـشــوف ش ـعــار ًا مـضـ ِّلـ ًا
«خـ ـ ــال  3أو  4س ـ ـنـ ــوات ي ـج ــب أن ن ـل ـحــق
بالواليات المتحدة في مؤشر اإلنتاج لكل فرد
من اللحوم والحليب والزبدة» ،زاعم ًا ّأن ذلك
«أقوى نسف ألساسات الرأسمالية».
ولكن ،وكما يتذ ّكر الكاتب أناتولي ستريلياني
ك ــان ه ـن ــاك ذب ـ ـحٌ ج ــائ ــر ل ــم ي ــو ّف ــر ح ـتــى إن ــاث
ال ـمــواشــي الـحـبــالــى .كـمــا أن ــه مــع ب ــدء الـطـقــس
الـبــارد تبيَّن بأنه لــم يتم تهيئة مــأوى ورعاية
م ـنــاس ـبَ ـيــن ل ــأب ـق ــار ال ـم ـش ـت ــراة م ــن الـ ـم ــزارع
التعاونية! فاضطرّوا إلى ذبح أعداد منها ،ولم
يتبقَّ أبقار وال عجول .وفضل الفالحون ذبح
المواشي على بيعها للدولة ،وشعروا بالسخط
ألن أبقارَهُم ُأخِ َذتْ منهم دون إعطائهم الحليب
الذي وُعِدوا به بالمقابل.
ك ــل ش ــيء «ذه ــب إل ــى ال ـخ ـطــة» ال ـتــي ل ــم تكن
ط ـب ـع ـ ًا «خ ـط ــة اش ـت ــراك ـي ــة» ب ــل خ ـط ــة ح ـم ـقــاء
ومشبوهة أدّت إلــى عَ ـوَز مُـفـتَـعَــل؛ بمعنى أنّــه
غير مُبَرَّر إطالق ًا ،وكان ممكن ًا تجنُّبه لو طبقت
سياسات وطنية صحيحة .كما لم تكن لسياسةٍ
كهذه صلة بقانون االشتراكية األساسي ،الذي
كان ستالين قد ر ّكــز عليه (تلبية االحتياجات
الـمـتــزايــدة لـلـنــاس) وال ــذي ينبغي فهمه ليس
بالمعنى الـكـمّــي فـقــط ،بــل والـنــوعــي أيـضـ ًا ،أيْ
ما هي حاجات الشعب المعني الفعلية المادية
وال ــروح ـي ــة ال ـم ـتــائ ـمــة وال ـنــاب ـعــة م ــن ت ـطــوره
الخاص ،وما األولويّات وكيف ينبغي تلبيتها،
وليس التقليد األعمى و«اللحاق» االعتباطي
بـمـعــايـيــر اسـتـهــاكـيــة م ـس ـتــورَدة دون دراس ــة
هــل هــي ضــروريــة ،وكـيــف يمكن تطبيقها في
حــال كــانــت كــذلــك .ولــم تـكــن صحيحة مـحــاولــة
استيراد عــادات االستهالك األمريكية لمجرد
«الـلـحــاق بـهــا» بـشـكــل أعـمــى .وهـكــذا ال يجوز

يظهر تسلسل
األحداث تدميراً
ممنهجاً لألمن
الغذائي السوفييتي
منذ الستينات مروراً
بـتصفية االشتراكية
عبر َلـبَر َلة االقتصاد
ونهب خيرات البالد
والشعب وبيعها
للخارج بيد حفنة من
الفاسدين والعمالء

اعتبار أيّ «تخطيط» اعتباطي حتى لو كان
«مركزيّ ًا» على أنّه «تخطيط اشتراكيّ».
وبـحـلــول الـسـتـيـنــات انـخـفــض إن ـتــاج الـلـحــوم،
ثــم الـحـلـيــب .وب ــدأت الـطــوابـيــر تتشكل ،والـتــي
ل ـل ـم ـفــارقــة ،وب ـ ــدل ت ـح ـم ـيــل ال ـم ـســؤول ـيــة عـنـهــا
لـلـسـيــاســات الـتـخــريـبـيــة الـمـعــاديــة لــاشـتــراكـيــة،
ي ـتــم إل ـصــاق ـهــا زور ًا وب ـه ـتــان ـ ًا بــأن ـهــا «طــواب ـيــر
الـشـيــوعـيــة» وي ـع ــزون أسـبــابـهــا كــذب ـ ًا لـمــرحـلــة
الـ ـصـ ـعـ ــود وال ـ ـب ـ ـنـ ــاء االش ـ ـت ـ ــراك ـ ــي ال ـح ـق ـي ـق ــي
(ولستالين تحديد ًا) ،لتوظيفها كرم ٍز للتالعب
بوَعي مَن ال يعرفون التاريخ والحقائق.

ب ـع ـنــوان «إش ـ ــراك ال ـســوف ـي ـيــت» ،نـقـتـبــس مـنــه
بعض ًا مما له صلة بموضوعنا:
يكتب روكفيللر بأنّه خرج من لقائه األول مع
ـاس
خــروتـشــوف (لينينغراد « :)1964بــإحـسـ ٍ
قـ ــويّ– يـمـكـنـكــم تـسـمـيـتــه غــريــزة الـمـصــرفـيّ–
بـ ـ ّـأن ال ـق ـيــادة الـســوفـيـيـتـيــة الـعـلـيــا كــانــت تــريــد
ت ــوس ـي ــع الـ ـع ــاق ــات ال ـم ــال ـي ــة والـ ـتـ ـج ــاري ــة مــع
الــواليــات الـمـتـحــدة ،ورغ ــم الـتــأكـيــدات الــواثـقــة
لخروتشوف حول االكتفاء الذاتي السوفييتي،
بأن أمّتَهُ كانت تواجه مشكالت
فإنني شعرت ّ
اقتصادية خطيرة».

طوابير في بريطانيا «العظمى»!
يـلـفــت مـيـتـشــوريــن انـتـبــاهـنــا إل ــى ّأن االت ـحــاد
السوفييتي استطاع بقيادة ستالين استعادة
عــافـيـتــه ســري ـع ـ ًا بـعــد ال ـح ــرب ،وإل ـغ ــاء الـتـقـنـيــن
االضـ ـط ــراري ب ـح ـلــول ن ـهــايــة  ،1947أي :بعد
نـحــو سنتين فـقــط مــن انـتـهــاء ال ـحــرب .ورغــم
أن ــه ك ــان ال ـب ـلــد األك ـث ــر ت ـض ـح ـي ـ ًة وم ـع ــان ــاة مــن
ال ـع ــدوان ال ـفــاشــي ،لـكــن األس ـع ــار بـعــد الـحــرب
أخ ــذت تـنـخـفــض س ـنــوي ـ ًا ،وتُـسـتـعــاد إن ـجــازات
مــا قـبــل ال ـحــرب .بــالـمـقــابــل ،تــأخــرت بــريـطــانـيــا
عــن االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي ،فـلــم تُ ـلـ ِـغ الـطــوابـيــر
والـتـقـنـيــن عـلــى مــواطـنـيـهــا ،ســوى عــام ،1954
أي بعد  7سنوات من إنهاء الطوابير المماثلة
ف ــي االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـي ـي ـتــي ،و 9س ـن ــوات بـعــد
انتهاء الـحــرب! كــان السرّ على ما يبدو يكمُن
فــي ّأن السلطات البرجوازية (ســواء حكومة
ح ــزب ال ـع ـمــال أو الـمـحــافـظـيــن ب ـعــدهــا) كــانــت
تـ ــرزح ت ـحــت ال ـش ــروط األمــري ـك ـيــة ل ـم ـشــروع
مـ ــارشـ ــال ل ـم ـس ــاع ــدات إعـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار ،وم ــن
فاتورة التقشف على الشعب بالداخل ،ونهب
شـعــوب ال ـخــارج ،حـتــى اسـتـطــاعــوا بـعــد تأخير
إيـهــام العمال بـ ّـأن «رفــاه الكينزية» أفـضــل من
ال ـن ـمــوذج االش ـت ــراك ــي ال ــذي أرع ـب ـهــم احـتـمــال
انتشار «عَدواه» إلى ديارهم.

ولـ ــم ت ـت ــوق ــف الـ ـتـ ـن ــازالت ب ـع ــد خ ــروت ـش ــوف،
فـيــذكــر روكـفـيـلـلــر أي ـض ـ ًا« :كـنـتُ أزور موسكو
كـ ــل س ـن ــة ت ـق ــري ـب ـ ًا خ ـ ــال ال ـس ـب ـع ـي ـن ــات ،إمّـ ــا
م ــن أجـ ــل اج ـت ـم ــاع ــات دورت ـ ـمـ ــاوث أو لـلـعـمَــل
الـمـصــرفــي .وكــانــت صِلتي الحكومية الرئيسة
آن ـ ــذاك تـتـمـثــل بــأل ـك ـســي كــوس ـي ـغ ـيــن ،أح ــد أه ـمّ
الـشـخـصـيــات الـسـيــاسـيــة الـســوفـيـيـتـيــة ،وال ــذي
شـ ـ ــارك بـ ــاالنـ ـقـ ــاب ع ـل ــى خـ ــروتـ ـشـ ــوف ع ــام
 ...1964وجــاء االخـتــراق الكبير الــذي حققناه
عـنــدمــا ك ـنّــا أح ــد ال ـب ـنــوك الــرئـيـســة فــي تـمــويــل
صفقة الـقـمــح السوفييتية ذات الـمـلـيــار دوالر
عام [ 1971استيراد االتحاد السوفييتي للقمح
األمريكي] ..في تشرين الثاني  ،1972كان بنك
تشيز [آلل روكفيللر] أول بنك أمريكي يحصل
على موافقة لتأسيس مكتب تمثيليّ له».

إدخال «ال ُد ّب» اإلمبريالي
«الك ْرم» السوفييتي
إلى َ
في كتاب مذ ّكراته الصادر عام  2002يخصص
الملياردير الفاشي ديفيد روكفيللر فص ًال كام ًال

وفق نيوليبرالية البيرسترويكا تم عام 1987
تـحــريــر الـتـجــارة الـخــارجـيــة ،أيْ :رَف ــع الـقـيــود
ال ـت ــي ب ـف ـض ـل ـهــا ك ــان ــت ت ــوج ــد س ـ ــوقٌ داخ ـل ـيــة
سوفييتية أسعارها أخفض من العالمية بعدة
مـ ــرات .وصـ ــار يُ ـص ـدَّر ك ــل شـ ــيء ،ل ــدرج ــة ّأن
الـمــواطــن السوفييتي لــم يكن يجد الــزبــدة في
بـلــده رغــم ّأن الــزبــدة السوفييتية شكلت %21
مــن إجـمــالــي اإلن ـتــاج ال ـعــا َلـمــي ،ولـكـنـهــا تُ ـص ـدَّر
للخارج! وحتى الذهب نُ ِهبَ إلى الخارج عبر
فاسدي الــداخــل .وأخـيــر ًا في  26كانون األول
 ،1991تو ّقف قلب البالد العظيمة عن الخفقان
بسبب «األزمــة القلبية» المُفتَعَلة التي شــارك
بها أولئك الفاسدون والمجرمون والعمالء.
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مع دخول األزمة السورية عامها العاشر،
وفي خضم حالة االستعصاء التي تمر
بها العملية السياسية بفعل قوى دولية
وإقليمية من جهة ،وبفعل متشددين
في األطراف السورية المختلفة من جهة
أخرى ،وما تقوم به هذه األطراف من
إعاقة مقصودة لتنفيذ القرار  2254الذي
يشكل الطريق الوحيد إلنهاء الكارثة
السورية ،ولفتح الباب أمام التغيير
الديمقراطي الجذري المنشود.

وف ــي ظ ــل م ـح ــاوالت أع ـ ــداء ال ـح ــل الـسـيــاســي
تخفيض فاعلية القوى الوطنية الديمقراطية،
وقطع الطريق على استكمال صياغة مشروعها
الوطني الجامع.
وفي إطار حراك سياسي لم ينقطع بين التيار
ال ـعــربــي الـمـسـتـقــل وح ــزب اإلرادة الـشـعـبـيــة،
بوصفهما معارضة وطنية ديمقراطية ،وجزء ًا
من حراك وطني عام يهدف إلى تحقيق الحل
ال ـس ـيــاســي ،واس ـت ـع ــادة ال ـســوري ـيــن ل ـقــرارهــم،
وت ـم ـك ـي ـن ـهــم مـ ــن م ـم ــارس ــة ح ـق ـهــم فـ ــي ت ـقــريــر
مصيرهم بأنفسهم ،فـقــد تــوصــل الـطــرفــان إلــى
مذكرة تفاهم تضمنت البنود األساسية التالية:
أو ًال :ال ـحــل الـسـيــاســي عـبــر الـتـنـفـيــذ الـكــامــل
لـ ـلـ ـق ــرار  2254هـ ــو الـ ـحـ ــل ال ــوحـ ـي ــد ل ــأزم ــة
ال ـســوريــة ،ويـكـثــف ال ـطــرفــان جـهــودهـمــا لــدعــم
العملية السياسية بمساراتها المختلفة ،وللعمل
على منع إقصاء أي طرف سوري منها.
ثــان ـي ـ ًا :ي ــرى ال ـطــرفــان ،أنّ ــه لـيــس هـنــالــك من
حـ ٍـل جــذري لــأزمــات االقـتـصــاديــة واإلنسانية
العميقة الـتــي يعيشها الـســوريــون فــي الــداخــل
وفـ ــي م ـن ــاط ــق الـ ـنـ ــزوح والـ ـلـ ـج ــوء ،إال ال ـحــل
الـسـيــاســي الـشــامــل ،ويــركــزان جـهــودهـمــا بهذا
االت ـ ـجـ ــاه .وبـ ــال ـ ـتـ ــوازي ،ي ـع ـم ــان لـلـمـســاهـمــة
فــي إي ـجــاد حـلــول جــزئـيــة مــؤقـتــة فــي مـحــاولــة
للتخفيف من حجم المعاناة.
ث ــال ـث ـ ًاّ :إن س ــوري ــة ال ـم ـن ـش ــودة ،ه ــي دول ــة
ديـمـقــراطـيــة مــوحــدة أرض ـ ًا وشـعـبـ ًا ،غـيــر قابلة
ل ـل ـت ـج ــزئ ــة ،وخ ــالـ ـي ــة مـ ــن اإلرهـ ـ ـ ــاب ب ــأن ــواع ــه

المختلفة بما فيه اإلرهــاب الفكري ،ومولداته
االقتصادية واالجتماعية.
رابع ًاّ :إن سورية المنشودة ،هي دولة مواطنة
متساوية ،تليق بتضحيات السوريين ،وتُبنى
عـلــى أس ــاس دراس ــة وفـهــم عميقين لــأسـبــاب
الـبـنـيــويــة ال ـجــذريــة لــأزمــة الــراه ـنــة بــأبـعــادهــا
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،واالقـ ـتـ ـصـ ــاديـ ــة ،واالج ـت ـم ــاع ـي ــة،
للحيلولة دون تكرارها.
خ ــام ـس ـ ًا :إن س ــوري ــة ال ـم ـن ـش ــودة ه ــي دول ــة
تتأسس على قيم العدالة االجتماعية ،وينص
دسـتــورهــا على الـحـقــوق الطبيعية الـتــي تولد
م ــع اإلنـ ـس ــان ،كــون ـهــا ح ـقــوق ـ ًا م ــوج ــودة قـبــل
ال ــدول ــة وق ـب ــل ال ـع ـقــد االج ـت ـم ــاع ــي ،وبــال ـتــالــي،
فهي غير ممنوحة من سلطة حتى تسلبها أو
تتحكم بها.
ســادسـ ًا :الديمقراطية التشاركية هــي الفيصل
ب ـي ــن دول ـ ــة ال ـس ـل ـطــة وس ـل ـط ــة الـ ــدولـ ــة ،وه ــي

الـضــابــط بـيــن مـبــدأ ال ـس ـيــادة الــوطـنـيــة ،ومـبــدأ
سـيــادة الشعب وسلطة الشعب فــي المناطق،
كــآلـيــات دسـتــوريــة تضمن مـشــاركــة السوريين
في الحكم مشاركة فاعلة ،كما تضمن االعتراف
بــالـحـقــوق الـثـقــافـيــة والـهــويــاتـيــة كـحــق مـتــأصــل
ف ــي ال ـن ـفــس ال ـب ـشــريــة ،وم ـن ـصــوص عـلـيــه فــي
الـمــواثـيــق الــدولـيــة وم ـبــادئ وقــواعــد الـقــانــون
الــدولــي ،الـتــي ضـمـنـتْ مـمــارســة حــريــة العقائد
والثقافات الخاصة بالتنوع المجتمعي ،تحقيق ًا
للسالم المستدام واالنسجام المجتمعي.
ســاب ـع ـ ًا :يـســاهــم ال ـطــرفــان فــي الـعـمــل الــوطـنــي
الـعــام لـلــوصــول إلــى صياغة جــديــدة متطورة،
م ـت ـج ــاوب ــة وفـ ـع ــال ــة ،ل ـل ـع ــاق ــة ب ـي ــن ال ـم ــرك ــزي ــة
والــامــركــزيــة فــي ســوريــة ال ـم ـن ـشــودة ،تـقــوي
وحــدة الـبــاد وتم ّكن السوريين فــي مناطقهم
مــن ال ـم ـشــاركــة بـصـنــاعــة ال ـق ــرار ،وب ـمــا يضمن
تـ ــوزيـ ــع الـ ـ ـث ـ ــروات ال ــوط ـن ـي ــة ب ـش ـك ــل ع ـ ــادل،

ومناهضة االحتكار واالسـتـغــال ،وبما يحقق
اإلنماء المتوازن ،ويُؤمّن حاجات المواطنين
في حياة حرة كريمة.
وبنا ًء عليه؛ يواصل الطرفان التنسيق والعمل
المشترك فــي كــل المجاالت المتعلقة بالعملية
الـسـيــاسـيــة ،وي ـس ـت ـمــران فــي ال ـت ـعــاون فــي كل
مــا يـتـعـلــق بـمـسـتـقـبــل ســوريــة اس ـت ـنــاد ًا للبنود
الواردة أعاله.
ǩموسكو2020 / 11 / 11 ،

ح ــزب اإلرادة الـشـعـبـيـة
عـنــه :عضو هيئة رئــاس ــة المجلـس المركـزي.
أمـين الحـزب
د .قـدري ج ـمـيــل
الـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــل
عـ ـن ــه :رئ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـت ـ ـ ـيـ ـ ـ ــار الـ ـع ــرب ــي ال ـم ـس ـت ـقــل
د .محمد خالد الشاكر

بومبيو« :معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية»!
نشر الموقع الرسمي
لوزارة الخارجية
األمريكية ،يوم الخميس
 19تشرين الثاني
تصريحاً للوزير مايك
بومبيو بعنوان« :تحديد
المنظمات المنخرطة
في أنشطة مقاطعة
«اسرائيل» ومعاداة
للساميةIdentifying -
Organizations
Engaged in AntiSemitic BDS
»Activities

ǧعماد طحان

جاء نشر التصريح بالتزامن مع زيارة بومبيو
للكيان الصهيوني ،والتي سجّل خاللها خرقين
جديدين لم يسبق أن قام بهما مسؤول أمريكي
بـهــذا الـمـسـتــوى ،وهـمــا :زي ــارة المستوطنات،
وزيارة الجوالن السوري المحتل .إضافة إلى
الـتـصــريــح ال ــذي أدل ــى بــه مــن ال ـجــوالن قــائـ ًا:
«ال يـمـكـنــك أن تـقــف هـنــا وتـنـظــر إل ــى مــا هو
فــي الـجــانــب المقابل مــن الـحــدود وتنكر األمــر
ال ـم ـحــوري ال ــذي اع ـتــرف بــه الــرئـيــس دونــالــد
تــرامــب ...هــذا جــزء مــن «اســرائـيــل» ،وأضــاف:
«ال ـ ـجـ ــوالن جـ ــزء م ــن «اسـ ــرائـ ـيـ ــل» وإع ــادت ــه
لسورية كانت ستضر بـ«اسرائيل» والغرب».
وك ـن ــا ق ــد وق ـف ـن ــا ع ـن ــد م ــا ن ـع ـت ـقــد أن ـه ــا غ ــاي ــات
زيــارة بومبيو هــذه في مــادة نشرت يــوم ١٩
مــن ال ـجــاري فــي مــوقــع قــاسـيــون اإللـكـتــرونــي
ب ـع ـن ــوان« :م ـ ــاذا ي ــري ــد بــوم ـب ـيــو م ــن تــدنـيــس
الـ ـجـ ــوالن الـ ـ ـس ـ ــوري؟» ،ولـ ــم ي ـك ــن ق ــد ص ــدر
التصريح الرسمي الذي أشرنا إليه أعاله.
الملفت في هذا التصريح ،هو القول الصريح،
الوقح والمباشرanti-Zionism is anti- :
 Semitismم ـعــاداة الـصـهـيــونـيــة هــي مـعــاداة
للسامية.
بأن
بداية
التذكير
من
مانع
ال
ـيء،
ـ
ش
قبل كل
ّ
الــدراســات اإلثنوغرافية العلمية ،قد تجاوزت

منذ عهد بعيد التصنيف بين شـعــوب سامية
وش ـع ــوب حــام ـيــة ،ب ــل وبـ ــات ه ــذا ال ـن ــوع مــن
التصنيف ج ــزء ًا مــن التخلف العلمي السابق
ال ــذي يـنـظــر إلـيــه بــالـقــدر مــن الـسـخــريــة نفسه
الـ ــذي يـنـظــر ب ــه إل ــى اع ـت ـق ــادات األول ـي ــن بــأن
األرض مـسـطـحــة ،أو ب ـ ّـأن الـشـمــس هــي من
وأن األرض مــركــز
ت ـ ــدور ح ـ ــول األرضّ ،
ال ـ ـكـ ــون .أيّ :إن اسـ ـتـ ـم ــرار اسـ ـتـ ـخ ــدام ه ــذا
التوصيف بــات محصور ًا في إطــار التوظيف
السياسي البحت.
وأيـ ـضـ ـ ًا ،ال م ــان ــع م ــن ال ـتــذك ـيــر أنـ ــه ح ـتــى فــي
األوقـ ــات ال ـتــي س ــادت فـيـهــا نـظــريــة الـشـعــوب
الـســامـيــة والـحــامـيــة ،فـ ّـإن الـشـعــوب الـتــي كانت
ت ـن ـســب إلـ ــى ال ـســام ـيــة ل ــم ت ـق ـت ـصــر ي ــوم ـ ًا عـلــى
الـيـهــود ،بــل كــانــت تشمل أيـضـ ًا الـعــرب كمكون
أساس ضمن ما يسمى الشعوب السامية.
بـكــل األحـ ــوال ،ف ـ ّـإن تـهـمــة «م ـعــاداة الـســامـيــة»،
ليست فــي جــوهــرهــا ســوى أداة استلمت من
خــال ـهــا ال ـص ـه ـيــون ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة رايـ ــة اإلرهـ ــاب
الدولي من يد هتلر ،لكي تستكمل أفعاله على
أرض فلسطين ،وفــي مناطق أخــرى متعددة
من العالم.
وإذا كــان كـ ّـل مــا سـبــق هــو بالنسبة للكثيرين
قــول نــافــل ،وربـمــا هــم محقون بــذلــك ،ولـكــن ال
بأن
ضير من التذكير به .ولكن أيض ًا التذكيرّ ،
الــرئ ـيــس ال ـق ــادم ل ـلــواليــات ال ـم ـت ـحــدة ،ولـيــس

ترامب أو وزير خارجيته فقط ،هو من األنصار
بأن بايدن
المعلنين للصهيونية .يكفي التذكير ّ
نفسه صرّح عدة مرات سابقة بأنه صهيوني،
وب ـ ّـأن أب ــاه قــد عـ ّلـمــه أنــه لـيــس بــالـضــرورة أن
يكون يهودي ًا ليكون صهيوني ًا...
ال ـج ــدي ــد ف ــي ت ـصــريــح بــوم ـب ـيــو ،أنـ ــه تـصــريــح
رسمي يساوي بين معاداة الصهيونية وبين

مــا يسمى مـعــاداة الـســامـيــة ،وهــو بــذلــك ،ومــن
حيث يــدري أو ال يــدري ،يقدم لنا كسوريين
أداة إضــاف ـيــة لـلـتــوحــد ضــد الـ ــدور األمــري ـكــي،
وضــد التافهين مــن األطــراف المختلفة ،الذين
ي ـس ـعــون إل ــى «ت ـع ــاون م ــا» م ــع األمــري ـك ـي ـيــن،
س ــواء عـبــر االس ـت ـجــداء الـعـلـنــي ،أو مــن تحت
الطاوالت...
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هل يمكننا استخدام واحدة قياس من نمط «الذراع» أو «القدم» في تصميم مس ّرعات
مفاعل نووي؟ وماذا عن استخدام «الرطل» الحتساب الوقود الالزم إلطالق قمر صناعي؟

ǧمهند دليقان

لـ ــن يـ ـجـ ــادل أح ـ ــد بـ ـم ــدى س ـخ ــاف ــة اس ـت ـخ ــدام
وحدات قياس بدائية إلى هذا الحد ،في عص ٍر
تـصــل فـيــه دق ــة ال ـق ـيــاس إل ــى اح ـت ـســاب نصف
قطر اإللـكـتــرون البالغ تقريب ًا  2,8فمتو متر،
أي  28بعد  14صفر ًا بعد الفاصلة!
مــع ذلــك ،وحـيــن يـكــون الحديث فــي السياسة،
فإن
وفي إطار ما يسمى «التحليل السياسي»ّ ،
المرء لن يعدم وجــود «أرطـ ٍـال» و«شــواالتٍ»
من المحللين الذين يقيسون الحاضر بمقاييس
الماضي.
وألننا في عصر الفمتو وما دونه دقة ،فحتى
ق ـي ــاس ال ـم ــاض ــي وال ـح ــاض ــر ب ــال ـس ـن ــوات بــات
غير دقيق نهائي ًا ،دون إضافة عوامل أخــرى،
أهمها :تسارع مراكمة المعرفة اإلنسانية.
لـنــوضــح أكـثــر ،ف ـ ّـإن دارس ــي الـتـطــور المعرفي
للبشرية ،يقولونّ :إن البشرية قد راكمت من
الـمـعــارف خــال عـشــرة أعــوام بين عــام 1990
وع ــام  1999بـقــدر مــا راك ـمــت ط ــوال تــاريـخـهــا
حـتــى  ،1990وبـ ـ ّـأن ســرعــة مــراك ـمــة الـمـعــارف
تــزداد بشكل مـطــرد؛ أيّ :إن البشرية أنتجت
في  9أعوام الحقة على  1999بقدر ما أنتجته
بين  90و ،99ومن ثم في  8أعوام ،وهكذا...
فإذا نظرنا من موقعنا الزمني اليوم نهاية عام
فإن ما يفصلنا عنه ليس
 2020إلى عام ّ ،1991
 29سنة فحسب ،بل يكاد يبدو عام  91ماضي ًا
سحيق ًا إذا ما أخذنا في الحسبان كمّ المعارف
المتراكمة من حينه وإلى اليوم.
الضوء األخضر
ل ـ ـم ـ ــاذا 1991؟ ألنـ ـ ــه عـ ـ ــام انـ ـهـ ـيـ ــار االتـ ـحـ ــاد
ال ـس ــوف ـي ـي ـت ــي وتـ ـسـ ـيّ ــد ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة

األمــريـكـيــة عـلــى الـعــالــم قـطـبـ ًا وح ـيــد ًا ،ال يسير
شيء في الكوكب دون «ضوء أخضر» منه.
وبــأداة القياس المتخلفة هــذه ،ومــع إنكار كل
مــا تـغـيــر عـبــر الـعـقــود الـثــاثــة الـمــاضـيــة ،وعلى
رأسـ ــه األزم ـ ــة ال ـعــوي ـصــة ،وال ـت ــراج ــع الـمــزمــن
الـلــذان تعيشهما واشـنـطــن ،ويعيشهما الغرب
ع ـم ــوم ـ ًا ،ي ــواص ــل «ال ـم ـح ـل ـلــون ال ـس ـيــاس ـيــون»
قـيــاس ال ـحــاضــر ،بــل وال ـخ ــروج بــاسـتـنـتــاجــات
وخطط!
فإن محللين من الطرفين
السوري،
الشأن
في
ّ
المتشددين ،يواصالن استخدام هذه السكين
الحجرية المسماة الـضــوء األخـضــر األمريكي
لقص حبال الواقع وتصنيفها ...ولكن هل هم
متخلفون حق ًا إلى هذا الحد المزري؟
فــي ال ــواق ــع ،ال يـمـكـنـنــا إن ـكــار أن قـسـمـ ًا كـبـيــر ًا
مـنـهــم هــو فـعـ ًا كــذلــك ،ولـكــن األك ـيــد أي ـض ـ ًاّ :أن
الـتــوجـيـهــات الـقــادمــة مــن المتحكمين الفعليين
بهذه «التحليالت» وبالمنابر التي تطلقها ،هي
من تحدد في نهاية المطاف غايات استخدام
هذه التحليالت.
المسألة في جوهرها ،تقوم برأينا في الحقيقة
الـبـسـيـطــة ال ـتــال ـيــة :ال ـم ـت ـشــددون وال ـفــاســدون
ال ـك ـبــار فــي ال ـن ـظــام وف ــي ال ـم ـعــارضــة عـلــى حد
سواء ،ينتمون عملي ًا بل وروحي ًا إلى المنظومة
الغربية التي يتمتعون من خاللها بمواقع نهب
شعوبهم ،لجيوبهم الخاصة ولجيوب معلميهم
الغربيين .وتــراجــع هــذه المنظومة وانهيارها
سـيـتــركـهــم أي ـتــام ـ ًا فــي مــواج ـهــة غـضـبــة الـنــاس
المتراكمة عبر عقود طويلة.
ه ــذا بــالـمـعـنــى ال ـعــام ،ول ـكــن بــالـمـعـنــى الـمـبــاشــر
وال ـخــاص ،ف ـ ّـإن نـســب ال ـقــدرات الـســوبــرمــانـيــة
لــواشـنـطــن يـسـتـهــدف بــالـمـلـمــوس ،وكـمــا نــرى
مــن الـتـحـلـيــات الـتــي يطلقها الـمـتـشــددون في

الطرفين ،األمور التالية:
ت ـض ـل ـيــل ال ـس ــوري ـي ــن ع ــن ح ـق ـي ـقــة م ــا ي ـج ــري،
وحـيــن تـكــون مـضـلـ ًا عــن الـحـقـيـقــة فـلــن يـكــون
بيدك مقياس فعلي لتفرز سلوك وتصريحات
القوى ،أيّها الذي يخدم مصلحتك ،وأيّها ضدك.
الـبـحــث عــن أي ــة ذري ـعــة لــإيـحــاء ب ـ ّـأن مــوسـكــو
متفقة مع واشنطن من وراء ظهر اإليرانيين
واألت ــراك ،وهــذا هدفه واضــح جــد ًا باستهداف
أستانا ومحاولة خلق الفتن بين أطرافها.
خ ـ ـلـ ــق وزن إضـ ـ ــافـ ـ ــي وهـ ـ ـم ـ ــي ل ــواشـ ـنـ ـط ــن
ومعسكرها فــي ســوريــة ،لعل ذلــك يــوازن ثقل
أستانا للمحافظة على معادلة صفرية ،أو شبه
ص ـفــريــة ،وظ ـي ـف ـت ـهــا اس ـت ـم ــرار األوض ـ ــاع عـلــى
ألن األوضاع الراهنة هي «االستقرار»
حالهاّ ،
ليس مــن وجـهــة نظر جيفري فـقــط ،بــل ومن
وجهة نظر المتشددين السوريين أيض ًا.

الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاواة ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـلـ ــوك بـ ـيـ ــن ال ـ ـ ــروس
واألم ـ ــري ـ ـك ـ ــان ،ع ـب ــر اف ـ ـتـ ــراض أن مـ ــا يـفـعـلــه
الــروس ،إنما يفعلونه بأمر مــن األمــريـكــان أو
ب ــ«ضــوء أخ ـضــر» مـنـهــم ،وخــاصــة فـيـمــا يتعلق
بـمـســألــة ال ـجــوالن ال ـســوري الـمـحـتــل والقضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ل ــزرع ال ـي ــأس ب ـيــن ال ـســوري ـيــن،
ولـتـحـضـيــرهــم نـحــو «خ ـي ــارات» تـحــافــظ على
«االس ـت ـق ــرار» ،بــوصـفـهــا ال ـخ ـي ــارات الــوح ـيــدة
الممكنة...
ختام ًا ،وإذا سلمنا جد ًال بالقولّ :أن هنالك فع ًال
فإن سؤا ًال
ما يسمى «ضوء ًا أخضر أمريكي ًا»ّ ،
جدي ًا يفرض نفسه ،وهو سؤال ربما يستطيع
مـسـتـخــدمــو «ال ـضــوء األخ ـضــر األمــري ـكــي» أن
يجيبونا عنه :هل فحصتهم الضوء جيد ًا؟ هل
أنـتــم مـتــأكــدون أنــه خـ ٍـال مــن عـبــارة «صـنــع في
الصين»؟

مذكرتا التفاهم ...أبعد من «إعالن نوايا»
من المعلوم في العرف
السياسي ّأن «مذكرة
التفاهم» بين قوتين هي
أولى درجات التنسيق
والتعاون بينهما ،وهي
بهذا المعنى أقرب ما
تكون إلى «إعالن نوايا».
ينطبق هذا األمر إلى حد
ما على مذكرتي التفاهم
اللتين وقعهما حزب
اإلرادة الشعبية خالل
الشهور الثالثة الماضية
مع كل من مجلس سوريا
الديمقراطية (يوم  31آب
الماضي) والتيار العربي
المستقل (في  11من
الجاري).

ǧعماد صائب الخالد

نـقــول :إنــه ينطبق إلــى حــد مــا ،ولـيــس تـمــامـ ًا،
ألن الخصوصية الـســوريــة تلعب دورهــا هنا،
ّ
وكذلك مضمون المذكرتين المشار إليهما.
أمــا عــن الخصوصية الـســوريــة ،فـ ّـإن مــا يعطي
زخـمـ ًا مهم ًا لهاتين المذكرتين ،هــو أنهما بــابٌ
لـتـجـمـيــع قـ ــوى س ــوري ــة مـخـتـلـفــة ف ـي ـمــا بـيـنـهــا
بــال ـعــديــد م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل ،ول ـك ـن ـهــا مـتـفـقــة عـلــى
أس ــاس ـي ــات وط ـن ـي ــة ج ــام ـع ــة ت ـك ـســر ال ـص ــورة

النمطية عــن االصطفافات الــدولـيــة واإلقليمية
الـتــي يسعى الـبـعــض إلــى فــرضـهــا عـلــى الـقــوى
السورية ،بل وتصنيفها وفق ًا لها.
بـهــذا الـمـعـنــى ،فـ ّـإن هــاتـيــن الـمــذكــرتـيــن تشكالن
بــدايــة مـلـمــوســة الح ـت ــواء ال ـتــوازنــات الــدولـيــة
وت ـص ـف ـي ــر ت ــأث ـي ــره ــا ع ـل ــى ال ـ ـق ـ ــرار الـ ـسـ ــوري
الـمـسـتـقــل ،األم ــر ال ــذي ال يـمـكــن دون ــه امـتــاك
ال ـس ــوري ـي ــن ب ـش ـكــل ف ـع ـلــي ل ـح ـق ـهــم ف ــي تـقــريــر
مصيرهم.
وألن ساحة العمل األساسية لكل
ذلك،
أبعد من
ّ

من مجلس سوريا الديمقراطية والتيار العربي
المستقل هــي الشمال الشرقي الـســوري ،فـ ّـإن
المذكرتين تشكالن كسر ًا للمحاوالت الغربية
لـعــزل الـشـمــال الـشــرقــي وق ــواه الـسـيــاسـيــة عن
ســوريــة ،وتـفـتــح بــذلــك الـبــاب إلرس ــاء األســس
ال ـض ــروري ــة ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى س ــوري ــة م ــوح ــدة،
بعيد ًا عــن المتاجرة بهذا الـشـعــار ،الــذي يحلو
للمتشددين الـتـشــدق بــه بشكل مستمر ،بينما
يفعلون كل ما هو معاكس له؛ نقصد بالضبط
:أن التلويح بالصفات االنفصالية واإلرهابية
ّ
بالتوازي مع الخيارات العسكرية ،وفوق ذلك
إغ ــاق أب ــواب ال ـحــوار ،أو الـتـشــدد فـيــه بشكل
مقصود بحيث ال يــؤدي إلــى نتيجة ،كل هذه
الممارسات تتنافى في الجوهر مع السعي إلى
الحفاظ على وحــدة الـبــاد ...والمذكرتان في
هــذا السياق ،هما خــروج عــن النمط المتشدد
الـســائــد ،والـقــائــل بــالـحـســم واإلس ـقــاط ،وليس
مـسـتـغــربـ ًا إذا مــا تـعــرضـتــا لــه ،وخــاصــة األولــى
ب ـي ـن ـه ـمــا ،م ــن ه ـج ــوم م ــن م ـخ ـت ـلــف األط ـ ــراف
«المتناقضة».
في المضمون
المذكرتان أيض ًا ،ليستا مجرد «إعالن نوايا»،

ألن مضمونهما يتعدى ذلك إلى ما يشبه بداءة
ّ
بــرنــامــج وط ـنــي ع ــام م ـش ـتــرك؛ فــال ـحــديــث عــن
وحــدة الـبــاد واسـتـقــالـهــا ،وعــن شـكــل الــدولــة
المستقبلي بخطوطه الـعــريـضــة ،إضــافــة طبع ًا
إل ــى وسـيـلــة ال ــوص ــول إل ـيــه (الـتـطـبـيــق الـكــامــل
للقرار  ،)2254يعنيّ :أن بين هذه القوى من
الـمـشـتــركــات مــا هــو أب ـعــد مــن م ـجــرد «إع ــان
النوايا».
مــن ذل ــك م ـثـ ًـا :مــا ت ــورده الـمــذكــرتــان بصيغة
م ــوح ــدة ت ـقــري ـب ـ ًا ع ــن ال ـع ــاق ــة ب ـيــن ال ـمــركــزيــة
والــامــركــزيــة فــي ســوريــة الـمـسـتـقـبــل ،وأي ـض ـ ًا
فـيـمــا يـتـعـلــق بــآلـيــات الـتـمـثـيــل الـمـطـلــوبــة ضمن
أط ــر الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة ،وكــذلــك الـمـقـتــرحــات
الــدس ـتــوريــة األول ـي ــة ال ـتــي ت ـت ـشــارك ب ـهــا هــذه
القوى الثالث.
القرار المستقل
عــود على بــدء ،ربـمــا النقطة األهــم فــي هاتين
المذكرتين ،هي أنهما كانتا نتيجة قرار سوري
مـسـتـقــل ،ولـيـسـتــا نتيجة فــرض أو «حــث» أو
«وساطة» من أطراف خارجية ،كما هو شأن
ع ــدد كـبـيــر مــن «ال ـتــواف ـقــات» و«الـتـشـكـيــات»
الموجودة على الساحة السورية...
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الدفا عفى وبالنسبة للمازوت عفى الله..

كأن أجت الشتوية هيك فجأة ...من دون ال أحم وال دستور ...ومن دون ما نكون محضرين أي شي بيخصها...
ǧدعاء دادو

كــم يــوم ورح نـخـلــص مــن تـشــاريــن..
ولـيـكـنــا رح ن ـفــوت ع كــوان ـيــن ..ومــن
األمـ ـ ـت ـ ــال ال ـش ـع ـب ـي ــة يـ ـل ــي قـ ــالـ ــت عــن
ه ــل ال ـش ـهــر «ك ــان ــون ف ـحــل ال ـش ـتــي».
وفهمكون كفاية يا عيوني...
بـ ــس طـ ـبـ ـعـ ـ ًا مـ ــا ف ـي ـن ــا ن ـن ـس ــى ك ـيــف
م ــن ف ـت ــرة وجـ ـي ــزة صـ ــار ع ـن ــا أزم ــة
ب ــال ـم ـح ــروق ــات ...وم ـت ــل م ــا تــوقـعـنــا
آنـ ــذاك كــانــت ه ــاألزم ــة الـمـفـتـعـلــة هي
عبارة عن تمهيد لموضوع المازوت
بالشتا ...والحمد هلل ديم ًا ما بيخلونا
نـ ـحـ ــس بـ ـت ــأنـ ـي ــب الـ ـضـ ـمـ ـي ــر ب ـن ـي ـت ـنــا
تجاهون أبد ًا...
فـ ــور ًا بـيـعـطــونــا يــاهــا وبـيـخـلــونــا نـنــام
ون ـح ــن م ــرت ــاح ـي ــن ض ـم ـي ــري ـ ًا ..وه ــاد
الشي الوحيد يلي بيعملو فيه ألجلنا
صدقوني...
ومـ ـتـ ــل مـ ــا ت ــوق ـع ـن ــا اسـ ـتـ ـم ــرت أزمـ ــة
ال ـم ـح ــروق ــات ب ـت ــوق ــف ت ــوزي ــع م ــادة
الـ ـ ـم ـ ــازوت الـ ـت ــدفـ ـئ ــة ع ال ـم ــواط ـن ـي ــن
ال ـم ـس ـح ــوق ـي ــن ك ــالـ ـع ــادة ب ـش ـك ــل غـيــر
علني...
ومــا فينا ننسى إنــو يلي فــات مــات...
ب ـق ـصــد ال ــدف ـع ــة ال ـت ــان ـي ــة م ــن مـ ــازوت
التدفئة تبع الشتا الماضي ..ما حصلنا
عليه لسا لحتى نفكر بالحصول على
ال ــدف ـع ــة ه ـ ــي ...ي ـع ـنــي أن ـس ــى غــرامــك
راح ...وعفى اهلل عما مضى..
مـ ـص ــادر ب ـ ـ ــوزارة ال ـن ـف ــط أك ـ ــدت أن ــو
توزيع مازوت التدفئة على المواطنين

تحسن حــالـيـ ًا بالنسبة للسابق «هيك
ق ـ ــال ـ ــوا» ،ولـ ـجـ ــان الـ ـمـ ـح ــروق ــات بـكــل
ال ـم ـحــاف ـظــات ح ـطــت حــال ـي ـ ًا األول ــوي ــة
ل ـت ــوزي ــع مـ ـ ــازوت ال ـت ــدف ـئ ــة لـلـمـنــاطــق
الباردة...
يـعـطـيـكــون ألــف عــافـيــة يــا رب ...بس
ال ـم ــواط ـن ـي ــن ن ـف ـســن ي ـل ــي بــال ـم ـنــاطــق
الـبــاردة ولولو ولساتون عم يولولو
مـ ــن ال ـ ـب ـ ــرد ..ألن ـ ــو الف ـ ــي ك ـه ــرب ــا وال
حصلوا ع األولوية من المازوت...
ب ــس ب ـم ــا إنـ ــو وزارة ال ـن ـف ــط أك ــدت
إن ــو ال ـم ــازوت مــوجــود ولـهـلــق مــا تم
الـتــوزيــع ...فالمشكلة أكيد يلي أخرت
فيها التوزيع هي إنو ما في سيارات
لـ ـتـ ــوزيـ ــع الـ ـ ـمـ ـ ــازوت ل ـه ـي ــك تـ ــأخـ ــروا
بالتوزيع ...هيك تحججو بالزمنات ع
قصة البنزين إذا بتتذكرو..
بكل األحوال ،ال حدا من هالمواطنين
ي ـس ـت ـع ـجــل ع رزق ـ ـ ــو ..ك ـل ـهــا ك ــم ي ــوم
وم ـن ـف ــوت ب ـك ــوان ـي ــن وب ـل ـم ــح ال ـب ـصــر
ب ـي ـم ـض ــوا هـ ــل ال ـ ـش ـ ـهـ ــريـ ــن ...ف ـل ـيــش
المازوت ولووووو؟؟؟
وبعدين بال منؤودية ...حضن الوطن
ب ـيــدفــي أك ـتــر م ــن ال ـم ــازوت والـكـهــربــا
وهي من دون يمين وال حتى يسار...
وهااااا
بيقولوا «بكانون كن ببيتك وكتر من
حطبك وزيتك»..
ب ـع ــض م ــن ه ــال ـس ـك ــان ي ـل ــي عــايـشـيــن
ع كــوكــب ســوريــة بــالـمـنــاطــق ال ـبــاردة
حولوا ع المازوت الحر من «السوق
السودا»..

بــس يــا أعــزائــي سـعــر الـلـتــر بــالـســوق
الـســودا صــار بين ال ـ  800وال ـ ـ..900
ويا أعزائي األغلب دراويش وع باب
اهلل وعندو والد صغار ..فمضطر يدبر
وسـيـلــة للتدفئة شــو مــا كــانــت ..ويلي
م ــا ع ـنــدو إم ـكــان ـيــة ك ـمــان ل ـل ـم ــازوت...
فحولوا للتدفئة بالحطب...
وي ـ ــا ح ـب ـي ـبــاتــي ح ـط ـب ــات ب ـل ــدن ــا (إن
وجـ ــدت) ص ــار س ـعــر ال ـطــن 170000
لـ ـي ــرة ..وكـ ــل ل ـي ــرة ب ـت ـن ـطــح لـ ـي ــرة....
سوق سودا كمان..
ويـ ـل ــي مـ ــا ت ـج ـم ــع م ـع ــو هـ ــل الـ ـ ـ 170
أل ــف وف ـكــر ل ـم ـجــرد تـفـكـيــر إن ــو يــاخــد
بــال ـك ـي ـلــو ...فـبـحــب خ ـبــرو إن ــو الـكـيـلــو
عــم يـتــراوح سـعــرو بين ال ـ  1600وال ـ
 2000ل ـيــرة ...حـســب نــوعـيــة الحطب
وإذ كان مشكل أو ..إلخ...
أي ح ــدا عــايــش ب ــرا ســوريــة إن كــان
سوري ،أو من غير جنسية مفكر إذا
خلصت الحرب والتشرد وكل هدول
فــانـتـهــت بـيـكــون غ ـل ـطــان ...وعــم يــاخــد
م ـع ـلــومــاتــو م ــن م ـص ــادر م ــو مــوثــوقــة
أبــد ًا ..مو هيك بيقولو عن كل شي ما
بيعجبهم..
الـ ـي ــوم ن ـح ــن ال ـس ــوري ـي ــن ي ـل ــي ب ـعــدنــا
م ـق ـي ـم ـيــن ه ـ ــون ب ـح ـض ــن الـ ــوطـ ــن عــم
نـ ـعـ ـيـ ــش وض ـ ـ ــع أس ـ ـ ـ ــوأ بـ ـكـ ـتـ ـي ــر م ــن
وضـ ــع ال ـح ــرب وال ـق ــذائ ــف وال ـت ـشــرد
والنزوح...
عــم نـعـيــش الـنـهــب -ال ـجــوع -الـفـقــر-
الـ ـحـ ــرمـ ــان -الـ ـفـ ـسـ ــاد ..لـ ــك ح ـت ــى عــم
نعيش ع األحالم والتمني بالدفا وما

عم نطالو!
بــالــرغــم مــن تـصــريـحــات وزارة النفط
عن عدم وجود أية نية لرفع األسعار،
أو إلـغــاء الــدعــم ...هــل الـتـبــريــرات هي
عـبــارة عــن تمهيد لـشــي تــانــي بــدهــون
ي ـع ـم ـل ــوه ..وهـ ــل ال ـم ــرة م ــأك ــدي ــن إنــو
رف ــع ال ــدع ــم ...ألن مــا فـيـنــا نـتــوقــع إال
األس ــوأ م ـنــون ...مجربينون مــن قبل
وحافظينون عن ظهر قلب...
طـ ـي ــب ي ـ ــا تـ ـ ــرى ه ـ ــل األسـ ـ ـ ــوأ ل ــوي ــن
م ـم ـكــن ي ــوص ــل س ـعــر ال ـل ـتــر بــال ـســوق
الـســودا اسمنو وصــل لـل ــ 900الـيــوم..
حزرتكون فزرتكون؟؟!!
ي ـع ـنــي رح ت ـخ ـلــص ال ـش ـتــويــة ونـحــن
آعدين وناطرين ..إما ع الدور لنعبي..
أو ل ـن ـع ـبــي ال ـج ـي ـب ــة كـ ــرمـ ــال إذا أج ــا
الدور!!!
ب ـي ـقــولــوا «ب ـك ــان ــون كـ ــن ..وع الـفـقـيــر
ح ــن »..وطـبـعـ ًا مــا بيحن ع الـعــود إال
ق ـش ــرو ..هــالـشـعــب الـمـسـحــوق اسـمــو
فـقـيــر ...بــس حـكــومـتـنــا أدن مــن طين
وأدن م ــن ع ـج ـي ــن ...ألن ط ـل ـعــت مــن
عـ ــودنـ ــا مـ ــن زم ـ ـ ــان ..وصـ ـ ــارت قـشــر
لـلـحـيـتــان والـفــاســديــن الـكـبــار الـلــي عم
يـنـهـبــونــا ..وفــوقـهــا حـنــونــة عليهم وع
مصالحهم كمان..
وإذا قلنا بعد كل هاد اهلل يحرق هالـ..
برد ..بيفهمونا غلط!
فال تفهمومنا غلط اهلل يرضى عليكم..
وقولوها صح..
اهلل يـحــرق هــالـحـيـتــان ..والـلــي وراهــم
مين ما كان..

-
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فيسبوكيات

ن ـف ـت ـتــح ف ـي ـس ـبــوك ـيــات هـ ــذا األسـ ـبـ ــوع ب ـبــوســت
تـهـكـمــي م ـت ــداول ح ــول اإلج ـ ــراءات االح ـتــرازيــة
الـمـتـخــذة أخ ـيــر ًا بـمــا يـخــص ال ـكــورونــا ،مــن منع
لـلـحـفــات وغـيــرهــا بــذريـعــة االزدحـ ــام والـتـبــاعــد
المكاني ،يقول البوست:
• «ه ــأ ال ـكــورونــا بـتـحـضــر حـفــات وب ــس ..ما
بتشتري خبز يعني؟!».
حــول الـخـبــر ال ــوارد عـلــى صـفـحــة الـحـكــومــة ،أن
«وزارة االقـتـصــاد وال ـت ـجــارة الـخــارجـيــة تـصــدر
ق ــرار ًا بــوقــف تصدير مــادة البطاطا اعـتـبــارا من
الـشـهــر الـحــالــي ولـغــايــة نـهــايــة آذار ال ـقــادم» علق
البعض بالتالي:
• «والبندورة والخيار والسبانخ والسلق و و
و شو وضعن؟».
• «آل يعني ما بتروح تهريب متل البيض!».
• «المفروض إيقاف تصدير كل المواد بما فيها
الـخـضــروات والـفــواكــه والــزيــت واألغ ـنــام لحتى
يقدر الشعب ياكل الناس ماتت وما حدا حاسس
فيهن».
حول توضيح وزير الكهرباء الوارد على صفحة
ال ـح ـكــومــة بـ ــأن« :أع ـم ــال ال ـص ـيــانــة ف ــي ع ــدد مــن
محطات التوليد في المرحلة النهائية ،وستدخل
تباع ًا بالخدمة خالل األيام القادمة بما يسهم في
تحسين الوضع الكهربائي ،مشير ًا إلى التعاون
بـيــن وزارت ــي الـكـهــربــاء والـنـفــط لـتــأمـيــن حــوامــل
الطاقة إلى المحطات الكهربائية» ،علق البعض
بما يلي:
• «ي ـع ـن ــي ن ـط ــرت ــوا ل ـل ـش ـتــي وب ـل ـش ـتــو ص ـيــانــة
مبكرين الصراحة».
• «المستغرب كيف دخلت المحطات جميع ًا في
طور الصيانة دفعة واحدة».
حـ ــول م ــا ورد ع ـل ــى ص ـف ـحــة ال ـح ـك ــوم ــة ب ـشــأن
قــرار مجلس إدارة الـمــؤسـســة الـعــامــة لإلسكان
عــن «تعديل قــرار إلـغــاء اكتتاب المنقطعين فيما
يخص مدد االنقطاع عن الدفع» وحيثياته ،علق
البعض بما يلي:
• «هلق كل هاد مشان تمرقوا قرار التخمين».
• «ما اشطركم بالقرارات».
حــول الخبر المنقول عــن لـســان وزيــر التموين
خ ـ ــال ل ـق ــائ ــه مـ ــع تـ ـج ــار ح ـل ــب بـ ـ ــأن« :الـ ــواقـ ــع
المعيشي صعب ..وعلى غرف التجارة أن يكون
لها دور اجتماعي »..علق البعض بما يلي:
• «حاج تسلمو رقبتنا للتجار وتقلن شركاء.»..
• «كـلــه بيحكي وبـنـظــر وبـيـسـتـعــرض موهبته
ب ـل ـخ ـط ــاب ــات والـ ـ ـك ـ ــام أمـ ـ ــا الـ ـحـ ـلـ ــول وإيـ ـجـ ــاد
م ـخــرج لـلـشـعــب م ــن ال ـض ـيــق ال ـخــانــق ل ـيــس مــن
اختصاصهم».
• «وصلت الحكومة من الضرب بيد من حديد
إلى مد اليد للشحاذة».
حول حديث المدير العام للمؤسسة العامة للتبغ
عن« :آلية جديدة لتوزيع الدخان الوطني لمنع
احتكاره وخلق سوق سوداء له» ،علق البعض
بالتالي:
• «اعملوا بطاقة ذكية للدخان كمان!».
• «ما في داعي شبعنا دراسات وفساد وسوق
ملونة».
ح ــول الـخـبــر الـمـنـقــول عــن ل ـســان رئ ـيــس لجنة
مربي الدواجن أن« :ارتفاع تكلفة إنتاج الفروج
بنسبة  %15بسبب التدفئة» علق البعض بالتالي:
• «واهلل حرام عليكم شو بدو يتحمل هالمواطن
ليتحمل».
• «يا ريتنا فراريج ..وتدفونا».
• «ق ــدي ــش ب ـت ـع ـطــو م ـخ ـص ـصــات م ـ ــازوت لـكــل
دجاجة؟».
• «يـ ـعـ ـن ــي ع ـ ــل الـ ـصـ ـي ــف بـ ـي ــرخ ــص لـ ـم ــا ب ــده
تكييف؟».
ونـ ـخـ ـت ــم م ـ ــع بـ ــوسـ ــت ت ـه ـك ـم ــي مـ ـ ـت ـ ــداول ع ـلــى
الصفحات العامة والخاصة ،حول واقع الكهرباء
المتردي ،يقول البوست:
• «ضروري ضروري ..مطلوب داية بنت عالم
وناس ..والسعر بنور اهلل ..لتوليد الكهرباء!».
وناقل الكفر ليس بكافر
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َم ْن ِمن كبار السن ال يعرف شاعر الطفولة ،الشاعر الراحل سليمان العيسى ،وقصائده
المدرجة في المناهج المدرسية ،ومنها قصيدة (فلسطين داري) ،أو غيره من الشعراء
واألدباء ،بنصوصهم وقصصهم الوطنية ،أو الرموز الوطنية التي ذكرت في هذه
المناهج؟ لتكون تربية األجيال مبنية على أسس التمسك بالثوابت الوطنية ،وتوجيه
بوصلة العداء والصراع تجاه العدو الصهيوني ،الذي اغتصب األرض والمقدسات
والتراث ،وعبث بأحالم األجيال ،وحولها إلى تشرد وقتل وهدم للمنازل ،واقتالع
ألشجار الزيتون.
ǧعمار سليم

فقضية الصراع مع الكيان الصهيوني قضية
ح ــاض ــرة وراسـ ـخـ ــة ف ــي وجـ ـ ــدان وذاك ـ ــرة
األجيال ،ال يمكن طمسها أو محوها ،ظلت
وستبقى عبر عقود من االحتالل الصهيوني
لــأراضــي الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وأراض ــي الـجــوالن
الـ ـس ــوري ،ك ـمــا ظ ـلــت ع ـبــر ع ـق ــود حــاضــرة
فــي أدب األط ـفــال ،فــي شـعــرهــم وقصصهم،
وكــذلــك الكثير مــن الـقـضــايــا الــوطـنـيــة الهامة
األخرى.
فهل ما زالت هذه القضايا حاضرة في المناهج
«المطورة» بغايتها وأهدافها؟
كتاب اللغة العربية في المرحلة اإلعدادية
فــي الـمـنـهــاج الـقــديــم ،قـبــل أن تـطــرأ التعديالت
ال ـج ــذري ــة ع ـلــى ن ـص ــوص ــه ،كـ ــان م ـن ـهــاج الـلـغــة
العربية مقسم ًا إلــى ثالثة كتب ،ومنها :كتاب
الـقـصــة ،الــذي يـحـتــوي ع ــدد ًا ومـجـمــوعــات من
الـقـصــص الـقـصـيــرة ،ول ــم يـنــس الـيــافـعــون في
ال ـمــرح ـلــة اإلعـ ــداديـ ــة ق ـصــص غ ـس ــان كـنـفــانــي
وبـطـلـهــا م ـن ـصــور ف ــي (رجـ ــال ف ــي ال ـش ـمــس)،
وفصول عائد إلى حيفا.
فالكل يعلم أن اليافع في هذه المرحلة ،المسماة
بالمراهقة ،يكون في مرحلة التكون الوجداني
والعاطفي ،وشخصيته تكون في طريقها إلى
الـتـبـلــور ،بما يؤهله لتبني الـتــوجـهــات الكفيلة
في تعزيز دوره على مستوى حاضره وبناء
مستقبله ،بــالـتـعــاون والـتـكــاتــف مــع أقــرانــه في
المجتمع.
فهذه القصص البطولية ،التي يرويها كاتبنا

الشهيد غسان كنفاني ،أشعلت في قلوبنا حب
األرض والــوطــن وفـلـسـطـيــن ،ورس ـخــت فينا
العداء لالحتالل الصهيوني ،إلى أن حان وقت
تطوير المناهج الدراسية!
فأين أصبحت هــذه القضايا في أدب اليافعين
في المدارس اآلن؟
القصة القصيرة في الحلقة الثانية
ال تـجــد فــي كـتــاب الـصــف الـســابــع ،أو الـثــامــن،
أو ال ـتــاســع ،قـصــة قـصـيــرة واحـ ــدة تـتـكـلــم عن
الـ ـص ــراع ال ـعــربــي ال ـص ـه ـيــونــي ،ول ـي ــس هـنــاك
ذكر لغسان كنفاني ،وكل ما ورد من قصص
قصيرة كان مضمونها وجداني ًا واجتماعي ًا ال
أكـثــر ،فـقــد غــابــت الـقـصــة الـقـصـيــرة بمضمونها
الوطني تمام ًا!
فـهــل تخلى مـطــورو الـمـنــاهــج عــن دور القصة
في البناء القيمي للطالب ،الــذي طالما ركزوا
عليه كثير ًا في المناهج الحديثة؟
الشعر والقضايا الوطنية
ق ـص ـيــدة واحـ ــدة يـتـيـمــة ل ـل ـشــاعــر الـفـلـسـطـيـنــي
ال ـ ــراح ـ ــل م ـح ـم ــود دروي ـ ـ ــش بـ ـعـ ـن ــوان (أي ـه ــا
ال ـ ـم ـ ــارون) ف ــي ال ـص ــف ال ـت ــاس ــع ،اك ـت ـف ــى بـهــا
م ـطــورو الـمـنــاهــج ،لـيـضـعــوا أيــدي ـهــم عـلــى هــذا
الجانب في القضية الفلسطينية!
وك ــان هـنــاك نــص عــن ال ـجــوالن يـتـنــاول هــذه
القضية منذ عــام  ،2012ولكن المفاجأة كانت
أن نــص (لنا الـجــوالن) للشاعر عبد الرحمن
حـيــدر قــد حــذف أيـضـ ًا مــن الـكـتــاب الـجــديــد في
ال ـصــف ال ـتــاســع لـلـعــام  ،2019فـلــم يـتـبــق نص
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يـتـنــاول قضية ال ـجــوالن ،وكــذلــك فــي مرحلتي
الصف السابع والثامن!

القضايا الوطنية
واالجتماعية
والصراعات الطبقية
حول العالم تفتح
أعين الجيل على
قضاياه وحقوقه
المسلوبة سواء
من المحتل أو من
نظيره المستغل
الناهب

االحتالل الفرنسي والجالء عن سورية
يــوســف الـعـظـمــة ،هــو أح ــد الــرمــوز الـتــاريـخـيــة
الــوطـنـيــة ،ال يمكن مسحه مــن ذاكــرة األجـيــال
أيض ًا ،فقد تناول كتاب اللغة العربية في الصف
التاسع والثامن قصيدتين عن يوسف العظمة،
األول ــى :لـعــدنــان مــردم بــك (أرخـصــت روحــك)
ف ــي ال ـص ــف ال ـث ــام ــن ،وال ـث ــان ـي ــة ل ـخ ـل ـيــل م ــردم
بــك (أدال اهلل جُ ـ ّلــق) ،فـتــم الح ـق ـ ًا حــذف نص
خليل مردم بك من الصف التاسع ،واستبداله
ب ـق ـص ـيــدة ل ـخ ـيــر ال ــدي ــن ال ــزرك ـل ــي ي ـصــف فـيـهــا
الشاعر يوم ميسلون.
ال شك أن يوم ميسلون حدث هام ال يختلف
عليه اثنان بأبعاده الوطنية ،ولكن عدم تناول
يوسف العظمة بنص خاص يُعد تغييب ًا لرمز
وط ـنــي مــن أه ــم رم ــوز الـمـقــاومــة فــي الـتــاريــخ
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــدي ــث ،وف ــي م ـق ــاوم ــة االح ـت ــال،
وخــاصــة فــي ه ــذه الـمــرحـلــة ال ـهــامــة مــن الـعـمــر
والتعليم األساسي.
وال نــدري إن كــانــت مثل هــذه الـخـطــوة حلقة
م ــن س ـل ـس ـلــة ال ـت ـع ــدي ــات و«ال ـت ـط ــوي ــر» ال ـتــي
سـتـعـمــد إل ــى اسـتـكـمــال تـغـيـيــب ه ــذا الــرمــز من
المرحلة اإلعدادية كلها ،كما جرى في مثيالتها
من القصة ،ومن القضايا الوطنية ،واالقتصار
على الجانب الوجداني واإلنساني فقط.
قضايا الصراع
بين المستغلين والفقراء المنهوبين
ربما كان اختيار نص للشاعر التشيلي (بابلو
نيرودا) مترجم ًا ،وقصة (المشرد) ،في منهاج
الصف التاسع السابق  ،2012لم يكن متعمد ًا،
ل ـكــن م ـمــا ال ش ــك ف ـيــه أن حــذفــه م ــن الـمـنــاهــج
الحق ًا فيه تعمد!
ف ـم ــوض ــوع ق ـص ـيــدة (أي ـت ـه ــا األرض) لـبــابـلــو
ن ـي ــرودا وص ــف دق ـي ــق ل ـمــا آل ــت إل ـي ــه األرض
مــع أدوات االس ـت ـغــال ال ـب ـشــري مــن ك ــوارث
وتـقـسـيــم وأطـ ـم ــاع ،وتـجـسـيــد لـظـلــم اإلن ـســان

لألرض واإلنسان مع ًا ،وقصة (المشرد) التي
تــروي أحــداثـ ًا عــن مهمش لــم يجد عـمـ ًا ،رغم
م ــروره بـمـئــات الـمـعــامــل والــدكــاك ـيــن ،فــي أيــام
الشتاء القارس ،حتى نال منه البرد والجوع.
ف ـ ـه ـ ــذه الـ ـقـ ـضـ ــايـ ــا الـ ــوطـ ـنـ ـيـ ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
والـصــراعــات الطبقية حــول العالم ،تفتح أعين
الجيل على قضاياه وحقوقه المسلوبة ،سواء
مــن المحتل ،أو مــن نظيره المستغل الناهب،
وق ــد حُ ــذف الـنـصــان أي ـض ـ ًا مــع قـصــة (الـجـمــال
اإلنساني) للكاتب الروسي ألكسي تولستوي،
ال ـت ــي ت ـ ــروي ق ـص ــة ج ـن ــدي ن ـج ــا م ــن ان ـف ـجــار
لــدبــابـتــه وت ـشــوه وج ـهــه ،وغـلــب جـمــال روحــه
وبطولته على تشوه وجهه.
لقد افتقدنا هذه النصوص الرائعة في المناهج
«الـمـطــورة» ،التي كانت حق ًا تجذب التالميذ،
وتسقي فيهم روح النضال والوعي بالحقوق.
أسئلة مشروعة
أمـثـلــة ال ـحــذف واالس ـت ـبــدال والـتـغـيـيــب لبعض
ال ـق ـضــايــا أعـ ــاه م ـق ـت ـصــرة ع ـلــى م ـن ـهــاج الـلـغــة
الـعــربـيــة الـمـعــدل ،والـمـخـصــص للحلقة الثانية
فــي مرحلة التعليم األســاســي (ســابــع -ثامن-
تــاســع) ،تـحــت اس ــم (تـطــويــر ال ـم ـنــاهــج) ،ولـنــا
الحق ًا وقفة أخرى مع منهاج الحلقة األولى من
مرحلة التعليم األساسي (أول -ثاني -ثالث-
رابــع -خامس -ســادس) ،وكذلك مع مرحلة
التعليم الثانوي (عاشر -حــادي عشر -ثاني
عـشــر) ،بـمــا جــرى عليها مــن تـعــديــات (حــذفـ ًا
وتغييب ًا) لبعض العناوين المرتبطة بالقضايا
الهامة أعاله ،بمسمى «التطوير».
لكن ذلك ال يمنع من طرح األسئلة المشروعة
التالية:
هل يمكن اعتبار هذا التغييب تطوير ًا للمناهج
التعليمية؟
هــل هــذا تغييب متعمد لــأجـيــال عــن قضاياهم
وصراعاتهم مع أعدائهم المحتلين والناهبين؟
تخل ممنهج ممن لهم مصلحة بحرف
أم هــو ٍّ
بوصلة الصراع بالتدريج عن اتجاهه ،وطمس
معالمه المرسومة منذ بدايته؟
للحديث تتمة..

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  993اإلثنين  23تشرين الثاني 2020
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سهل الزبداني..
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هموم ومعاناة دون مؤازرة
كان سهل الزبداني ،ما قبل سنوات
الحرب واألزمة ،يعتبر المورد األكبر
واألهم ألهالي المنطقة على المستوى
االقتصادي والمعيشي ،وذلك لما يحتويه
من ثروة زراعية ممتدة على مساحات
واسعة.

ǧمراسل قاسيون

أمــا اآلن ،وبـعــد قـطــع أشـجــار الـسـهــل المتعمد،
وع ـ ـ ــودة األهـ ــالـ ــي إل ـ ــى الـ ـبـ ـل ــدة ،ف ـق ــد اض ـطــر
ال ـفــاحــون إل ــى اس ـت ـغــال م ـســاحــات أراضـيـهــم
ب ــزراع ــة ب ـعــض أص ـن ــاف ال ـخ ـضــار الـمــوسـمـيــة،
لسد حاجاتهم المعيشية األســاسـيــة ،عسى أن
يـتـمـكـنــوا مــن تحقيق االكـتـفــاء الــذاتــي ،لـكــن ما
حــدث هــو ال ـخــروج بـمــواســم إمــا خــاســرة ،أو
بالكاد تغطي تكاليفها فقط!
الخروج من الخدمة
واستنزاف المدخرات
م ــن ال ـم ـع ــروف أن اإلنـ ـت ــاج الـ ــزراعـ ــي لـسـهــل
الزبداني كان الممول الرئيس لمعظم المشاريع
الـفــرديــة الصناعية الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة في
المنطقة ،والـتــوســع الـعـمــرانــي فيها ،والمشغل
الــرئـيــس آلالف األي ــدي الـعــامـلــة ،والــورشــات
الـصـغـيــرة ،ومـعــامــل الـبــاسـتـيــك ،والـصـيــدلـيــات
الزراعية ،ومشاغل التعبئة والتغليف و ..و..
وك ــان الـسـهــل يـشـكــل رق ـم ـ ًا مـعـتـبــر ًا فــي الـســوق
المحلية للمنتجات الــزراعـيــة ،بشقيها (النباتي
والحيواني) ،وكذلك مساهم ًا في سوق التصدير
لـلـبـعــض مـنـهــا ،لـكــن ذل ــك لــم يـعــد كـمــا ك ــان ،فقد
خرجت األراضي الزراعية عن الخدمة ،وتوقفت
الـعـمـلـيــة اإلنـتــاجـيــة ،وكــذلــك تــوقـفــت الـكـثـيــر من
المنشآت االقتصادية (الصناعية والحرفية) في
المنطقة ،كما جرى استنزاف مخزون عائداته
الـمــدخــرة خــال سـنــوات مــا قبل الـحــرب ،حيث
اكتفى بها معظم األهــالــي طيلة هــذه السنوات،
وتـحـمـلــوا مــن خــالـهــا تـكــالـيــف ال ـن ــزوح وغــاء
المعيشة ،فــي ظــل غـيــاب أي مــورد آخــر ،وفــي
ظل غياب دور الدولة على هذا المستوى.
مقارنات مؤلمة
تـسـتـمــر الـمـقــارنــات لــدى األهــالــي بـيــن األمــس
وال ـي ــوم ،عـلــى مـسـتــوى إنـتــاجـهــم ومعيشتهم،
وم ـ ــا آل إلـ ـيـ ــه ح ــالـ ـه ــم مـ ــن تـ ـ ـ ــر ّدٍ عـ ـل ــى ك ــاف ــة
المستويات بالنتيجة ،واألكثر إيالم ًا بالنسبة
ل ـهــؤالء ،أن بـعــض الـحــديــث الــرسـمــي يتحدث
عـ ــن االسـ ـتـ ـثـ ـمـ ــارات ال ـس ـي ــاح ـي ــة فـ ــي ال ـس ـهــل
وال ـتــرويــج لـهــا ودعـمـهــا ،دون ـ ًا عــن غـيــرهــا من
االستثمارات ،وخاصة الزراعية ،مع العلم أنها،
وبرغم أهميتها ،ال تشكل ّإل حيز ًا محدود ًا من
أهمية السهل ودوره االقتصادي االجتماعي،
وعائداتها االستثمارية ال تنعكس على األهالي
ومعيشتهم فيه ،بل تذهب لجيوب المستثمرين
المحظيين فقط.
فـعـلــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال« :أبـ ــو فـ ــراس» صــاحــب
م ــزرع ــة مـســاحـتـهــا  ٥٠دونـ ـمـ ـ ًا ،كــانــت تـحــوي
قـبــل ال ـحــرب  ٣٠٠٠ش ـجــرة مـثـمــرة بمختلف
األنــواع ،وتـتــراوح أعمارها من  ٥٠-٤٠عام ًا،
وقــد كــان يجني مــن الــدونــم الــواحــد  ١٠٠ألــف
لـيــرة تـقــريـبـ ًا كــربــح صــافٍ فــي نـهــايــة الـمــوســم،

وكرقم وسطي على عدة سنوات ،أي :بحدود
 ٥ماليين للمزرعة كاملة في الموسم الواحد،
كانت كفيلة بتغطية تكاليف معيشته مع أفراد
أســرتــه وأس ــر أب ـنــائــه ،بــاإلضــافــة إل ــى إمـكــانـيــة
ادخار الفائض أو تشغيله واستثماره.
أم ــا ال ـيــوم ،وب ـعــد فـقــدانــه ألش ـجــاره الـمـثـمــرة،
ف ـقــد ات ـجــه م ـض ـطــر ًا إل ــى زراعـ ــة ال ـخ ـضــراوات
الـمــوسـمـيــة ذات األربـ ــاح الـقـلـيـلــة ،والـتـكــالـيــف
ال ـعــال ـيــة (أدوي ـ ــة زراع ـي ــة -م ـح ــروق ــات) ،فهو
ي ـض ـط ــر ل ـ ـصـ ــرف  ١٥٠ألـ ـ ــف ل ـ ـيـ ــرة ل ـل ــدون ــم
الواحد تقريب ًا ،أي :بحدود  7,5ماليين ليرة
لـ ــ ٥٠دون ـم ـ ًا ،وأي ـض ـ ًا الـتـكـلـفــة نـفـسـهــا لـلـسـمــاد
والمستلزمات األخرى.
والجدير بالذكر ،أن أنــواع الــدواء والمبيدات
الـحـشــريــة الـمـتــوافــرة ،بــرغــم ارت ـفــاع أسـعــارهــا
والتحكم بها من قبل البعض ،فهي ذات فعالية
ضعيفة ،وفــي بعض األحـيــان غير مجدية ،ما
ي ـع ـنــي :أن الـتـكـلـفــة الـنـهــائـيــة ل ــن تـتـنــاســب مــع
ال ـس ـعــر ال ـم ـتــوقــع أن ي ـج ـن ـيــه م ــن ك ــل ك ــغ مــن
إنتاجه بالنتيجة!.
تكلفة المحروقات المرتفعة
بحسب «أبي فراس» فإن التكلفة الكبرى هي
تكلفة المحروقات من أجل استخدام محركات
الــوقــود لعملية الــري ،فالدونم الــواحــد يحتاج
إلــى  ٤٥٠لتر ًا من مــادة الـمــازوت في الموسم
الــواحــد ،وكــان دور الجمعية الفالحية يتمثل
بتقديم المازوت بالسعر المدعوم ،فقد قدمت
الـمــوســم الـمــاضــي ال ـمــازوت لـلـفــاحـيــن عـلــى ٥
دف ـعــات ،فــي كــل دفـعــة  ٤٠ل ـتــر ًا لـلــدونــم فـقــط،

أي ٢٠٠ :لتر للدونم في الموسم ،ما يعني :أن
الفالح مضطر لشراء  ٢٥٠لتر ًا بالسعر الحر.
وال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،بـحـســب ب ـعــض ال ـفــاح ـيــن،
أن ج ـ ــزء ًا م ــن م ـخ ـص ـصــات ـهــم ،أو مـخـصـصــات
المنطقة ،مــن مــادة الـمــازوت تــذهــب للمنشآت
والمصايف والمطاعم ،وبعض أصحاب النفوذ
في المنطقة!

تستمر المقارنات
لدى األهالي وما آل
ترد
إليه حالهم من ٍ
واألكثر إيالماً الحديث
عن االستثمارات
السياحية علماً أنها
تشكل حيزاً محدوداً
من أهمية السهل

خسارات
عند سؤالنا عن كيف يخسر موسم ما؟ أجابنا
«أبــو فــراس» أن أحد األمثلة موسم البطاطا،
حيث يصل سعر ال ـ كغ الواحد من البذار إلى
 ٨٠٠ل.س ،ومــن الـمـفــروض أن ينتج الكيلو
الــواحــد مــن الـبــذار  ٧كيلو بطاطا ،وإذا طبقنا
عليه التكاليف السابقة ،وبسبب تراجع الدعم
واالهتمام الرسمي ،وشــح الـمــوارد والرعاية،
وصـعــوبــة ال ـقــدرة عـلــى تــوفـيــر ال ـمــاء ،والـعـنــايــة
الصحية مــن اآلفــات المختلفة ،ال ينتح سوى
 ٢أو  ٣كيلو ،والذي يباع بحدود  ٣٠٠ل.س،
وهذا يعني :أنه إما أن يخسر  ٢٠٠ل.س ،أو
ربح  ١٠٠ل.س في أفضل األحوال .األمر الذي
علق عليه صاحب المزرعة «عــم نحط الــ ٩ما
عــم نـحـصــل الـ ـ  ،١٠إذا أن ــا ووالدي منشتغل
باليومية برا أربحلي».
وك ـم ــا نـ ــوه فـ ــاح آخ ـ ــر ،أنـ ــه اض ـط ــر ل ـب ـيــع ٣
دونـمــات مــن أرضــه لتمويل إنـتــاج  ٣دونـمــات
أخرى ،ولتغطية تكاليفها.
مع األخذ بعين االعتبار مناخ السهل الخاص،
وخ ــاص ــة م ــن ح ـيــث درج ـ ــات الـ ـحـ ــرارة ،ال ــذي
ي ـنــاســب أن ــواعـ ـ ًا م ـح ــدودة بــالـنـسـبــة ألص ـنــاف

الخضراوات على مستوى اإلنتاج الذي يحقق
ريعية مناسبة ،لذلك فقد درج تاريخي ًا اعتماد
بعض أصناف األشجار المثمرة التي امتاز بها
السهل على مستوى اإلنـتــاج ،وخــاصــة بعض
أص ـن ــاف ال ـف ــواك ــه (ك ـ ــرز -ت ـف ــاح -مـشـمــش-
دراق -لوز -جوز.)..
سنوات من االنتظار والتعب واألمل
الـكـثـيــرون مــن أص ـحــاب األراض ــي فــي الـسـهــل،
ب ـ ــدأوا ب ــإع ــادة ت ـش ـج ـيــر أراض ـي ـه ــم بــاألش ـجــار
ال ـم ـث ـم ــرة ال ـت ــي ي ـت ـم ـيــز ب ـه ــا ال ـس ـه ــل مـ ـج ــدد ًا،
ع ـســى ي ـع ــود ال ـس ـهــل ل ـســابــق ع ـه ــده ،وع ـســى
يـ ـ ـع ـ ــودون لـ ـس ــاب ــق عـ ـه ــده ــم عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
االك ـت ـفــاء الـمـعـيـشــي بــال ـحــد األدن ـ ــى ،ل ـكــن ذلــك
مــرتـبــط بــإمـكــانــات كــل مـنـهــم ،ف ــدور الـحـكــومــة
(وزارة ال ــزرع ــة -الـجـمـعـيــة ال ـفــاح ـيــة )..على
هــذا الـمـسـتــوى خـجــول ج ــد ًا ،وي ـكــاد ال يــذكــر،
بــرغــم كــل الـتـضـخـيــم وال ـتــرويــج اإلعــامــي عن
ذلك ،المتركز أساس ًا على السياحة فقط ،وفي
ظــل الـتـكــالـيــف الـمــرتـفـعــة لتحقيق هــذه الـغــايــة،
فــإن األمــر سيطول انتظاره ،خاصة إذا علمنا
أن الـغــراس الـجــديــدة تحتاج كحد أدنــى ل ـ ١٥
عام ًا لتدخل طور اإلنتاج ،وأنها تحتاج خالل
هذه الفترة الطويلة إلى تكاليف كبيرة وجهد
ومضن ،وخاصة في البداية.
متواصل
ٍ
ونـخـتــم بـمــا قــالــه أحــد الـفــاحـيــن« :ب ــدون منيّة
ح ـ ــدا ،ع ــم ن ـع ـمــل ال ـل ــي ع ـل ـي ـنــا ونـ ـ ــزرع أرض ـن ــا
بــال ـش ـجــر م ــن أول وج ــدي ــد ،ي ـم ـكــن م ــا نـلـحــق
نشوف مواسمها ،بس األكيد ح تبقى لوالدنا
وأحفادنا وللبلد ،هيك سنة الكون».
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تعيش سورية
أزمتها السياسية
لعامها العاشر على
التوالي ،وقد كانت
األزمة االقتصادية
رديفاً دائماً للتداعي
السياسي ،بل كانت
أساساً ومقدمات
لها ...ولكن ما كان
يجري حتى عام 2018
هو مرحلة في األزمة
االقتصادية ،وما
جرى ويجري خالل
عامي 2020-2019
هو مرحلة أخرى،
أصبح فيها التدهور
االقتصادي المتسارع
أساساً الهتزاز البنية،
ووصول األزمات
االجتماعية إلى
كوارث إنسانية.

شؤون اقتصادية
قاسيون ـ العدد  993اإلثنين  23تشرين الثاني 2020

www.kassioun.org

عامان من التدهور االقتصادي السوري
ǧعشتار محمود

ن ـس ـت ـعــرض ب ـع ـض ـ ًا م ــن أب ـ ــرز ت ـج ـل ـيــات
األزمـ ـ ـ ــة ،والـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـم ــراف ـق ــة ل ـهــا،
والـتــي يمكن وصـفـهــا بصفة «الـقـنــاصــة»
حـيــث متابعة مـفــاصــل الـسـيــاســات خــال
الـعــامـيــن ،يـبـيــن أنّ ـهــا تـسـعــى إلــى تكييف
األزمـ ــات بــات ـجــاه أس ــاس ــي :اسـتـمــراريــة
قـ ـ ــدرة ش ــري ـح ــة ض ـي ـق ــة ع ـل ــى اق ـت ـن ــاص
الفرص ،فقط ال غير!
الليرة واألسعار التعبير المك ّثف
إن قـيـمــة الـعـمـلــة الــوطـنـيــة ،هــي واح ــدة
مـ ــن أه ـ ــم ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات ع ـل ــى م ـس ـتــوى
البنية االقتصادية ككل ،وتدهور قيمتها
السريع خــال العامين الماضيين قياس ًا
بالدوالر والذهب ،وقياس ًا بتكاليف سلة
المعيشة ،هو أوضح مثال على مستوى
الركود العميق وتدهور البنية اإلنتاجية
الـمـحـلـيــة ،وارت ـف ــاع الـطـلــب عـلــى الـعـمـلــة
األجنبية ،ووسائل نجاة األثرياء ،سواء
من يحولون ليراتهم إلى دوالر أو ذهب
أو عقارات ،أو من يطلبون كل ما سبق
بغرض المضاربة.
أسـ ـع ــار ال ــذه ــب ت ـع ـكــس ال ـك ـث ـي ــر ،فـبـيــن
شهري  2018-11و 2020-11تضاعف
س ـع ــر غ ـ ــرام الـ ــذهـ ــب مـ ــن عـ ـي ــار 9 :21
مرّات .ونسبة  ،%918بينما تضاعف بين
شهري  2012-11و 4 :2018-11مـرّات

مــن حــدود  4000لـيــرة لـلـغــرام ،وصــو ًال
إلى  16ألف!

الظواهر المباشرة
المرتبطة باألزمة
منذ نهايات عــام  2018تتالت الظواهر
واألح ــداث الـتــي بـهــا يمكن ربــط األزمــة
وال ـتــدهــور فــي قـيـمــة الـلـيــرة :الـعـقــوبــات
األمريكية على نقل النفط إلــى سورية،
وت ــو ّق ــف االئـتـمــانــي اإلي ــران ــي ،وات ـســاع
نشاط المضاربة مع توسّع الفارق بين

السعر الرسمي وسعر السوق للدوالر،
وات ـ ـس ـ ــاع نـ ـش ــاط الـ ـتـ ـجـ ــارة ال ـ ـسـ ــوداء
إل ــى حــد بـعـيــد فــي ( :2019م ـثــل :رصــد
م ـص ــادرة  100م ـل ـيــون ح ـبّــة كـبـتــاغــون
خ ــال ع ــام واحـ ــد م ـصــدرهــا س ــوري ــة)،
بدأ أيض ًا في وقت الحق من عام 2019
ظـهــور الـخــاف والتباينات بين النخب
المالية الكبرى في سورية ،األمــر الذي

ارتفعت أسعار
الذهب خالل
العامين
الماضيين 9
أضعاف بينما
ارتفعت خالل
األعوام الستة
األولى من األزمة
 4أضعاف!

تـصــاعــد فــي  ،2020ث ـمّ أتــت أزمــة لبنان
االقتصادية ،وأثرها على تأمين الدوالر
لغايات االستيراد (حيث ّإن المصارف
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ك ــان ــت واحـ ـ ــدة م ــن ب ــواب ــات
االعتماد األساسية التي يستورد التجار
السوريون من خاللها ،ليتم النقل الحق ًا
لسورية) ،ليأتي بعدها وخاللها ،تشديد
العقوبات مجدد ًا وقانون قيصر.
إن تصاعد األزمة االقتصادية في سورية
خ ــال ال ـعــام ـيــن ال ـمــاض ـي ـيــن ،ه ــو نـتـيـجــة
ل ـلــوضــع ال ـس ـيــاســي اإلق ـل ـي ـمــي وال ــدول ــي
بـ ــالـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ـ ــى ،وت ـ ـح ـ ـوّل ال ـض ـغــط
االقـتـصــادي إلــى أداة سياسية أمريكية
تصعيدية في المنطقة بالدرجة األولى...
ولـكــن مـسـتــوى هــذا الـتـصـعـيــد ونـتــائـجــه
ال ـكــارث ـيــة هــو ن ـتــاج لـلـبـنـيــة االقـتـصــاديــة
والسياسية المحلية ،وطريقة تجاوبها
مع التصعيد الغربي وطبيعة أولوياتها.
مفاصل من السياسات
تمويل المستوردات
ل ـق ــد دفـ ــع ت ــو ّق ــف االئ ـت ـم ــان ــي اإلي ــران ــي
وتـشــديــد العقوبات إلــى تطبيق سياسة
واحدة ،لم يتم الحياد عنها حتى اليوم.
حيث ازداد وزن قــوى السوق الكبرى
ال ـم ـت ـن ـف ــذة ،ب ـع ــد أن أص ـب ـح ــت ال ـمــدخــل
األس ــاس لـتــأمـيــن األســاس ـيــات ،وزادت
مـ ــن ابـ ـتـ ــزازهـ ــا ب ــرف ــع ت ـك ــال ـي ــف الـ ـم ــواد
األس ــاسـ ـي ــة ال ـم ـس ـت ــوردة لـ ـح ــدود غـيــر
مسبوقة .أمّــا السياسات فقد ر ّكــزت في
عام  2019على إدارة التجارة الخارجية
وتحديد ًا االستيراد...
اسـ ـتـ ـم ــرت فـ ــي  2019ع ـم ـل ـي ــة ت ـمــويــل
المستوردات بالقطع األجنبي ،وتركزت
ف ــي ب ـض ـعــة مـ ــواد أس ــاس ـي ــة يُ ـت ــاج ــر بـهــا
متنفذون كـبــار ،كما تـمّ وضــع إجــراءات
مؤقتة أدت إلى تقليل عدد المستوردين
وحـ ـصـ ــر ع ـم ـل ـي ــات االس ـ ـت ـ ـيـ ــراد ب ـك ـب ــار
الـ ـسـ ــوق( :مـ ـث ــل :فـ ــرض م ــؤون ــة %40

مــن قيمة صفقة االسـتـيــراد ،األمــر الــذي
يـتـطـلــب تـجـمـيــد م ـبــالــغ ه ــام ــة ،ويـتـطـلــب
سـيــولــة عــالـيــة) .وتـمــويــل الـمـسـتــوردات
األس ــاسـ ـي ــة بــال ـق ـطــع األجـ ـنـ ـب ــي ،ي ـع ـنــي:
إعطاء المستورد إجازة استيراد لمادة
أســاسـيــة (ت ـحــديــد ًا الـغــذائـيــات واألدوي ــة
وال ـط ــاق ــة) ومـ ــن ثـ ـمّ ت ـعــوي ـضــه بــالـقـطــع
األجـ ـنـ ـبـ ــي م ـ ــن الـ ـمـ ـصـ ــرف الـ ـمـ ــركـ ــزي،
وبــالـسـعــر ال ـمــركــزي ،بــذريـعــة أن تسعّر
السلع األساسية بسعر دوالر مخ ّفض
ع ـ ــن سـ ـع ــر الـ ـ ـس ـ ــوق .وب ـن ـت ـي ـج ــة ه ــذه
السياسة ،فإن مواد ،مثل :السكر والرز
والـ ـشـ ــاي وال ـق ـه ــوة وال ـ ـ ــذرة ال ـص ـف ــراء
وكـ ـسـ ـب ــة ال ـ ـصـ ــويـ ــا وحـ ـلـ ـي ــب األط ـ ـفـ ــال
وغـيــرهــا ...كانت تباع بسعر احتكاري،
ومـسـعّــر عـلــى دوالر الـســوق ال ـســوداء،
ويحصل مستوردوها الحق ًا على دوالر
رخيص من المركزي.
وسـنــذكــر مـثــا ًال واح ــد ًا مــن مــادة السكر
بـتــاريــخ  2020-1حـيــث كــان سـعــر الكغ
ف ــي ال ـس ــوق  650ل ـي ــرة ،بـيـنـمــا تـكـلـفـتــه
العالمية كانت 320 :ليرة ،مع نسبة ربح
وتكاليف نقل وعلى سعر دوالر السوق
في حينها ( 1000ليرة) ،أما تكلفته على
سـعــر دوالر الــرسـمــي  440لـيــرة مقابل
الدوالر ،في ذلك الحين فلم تكن تتعدى:
 150ليرة للكغ!
واألمـ ــر ذات ــه فــي م ــواد غــذائ ـيــة أخ ــرى،
ل ـقــد ك ــان ــت هـ ــذه ال ـس ـيــاســة واح ـ ــدة مــن
حــوافــز الـمـضــاربــة عـلــى أسـعــار ال ـغــذاء...
ح ـيــث ت ــر ّك ــزت ت ـج ــارة ال ـس ـلــع الـغــذائـيــة
الـمـسـتــوردة فــي أيــد قـلـيـلــة ،ونـتــج عنها
ارتباط عميق للغذاء بالدوالر ،وارتفعت
أسعار سلة الغذاء األساسية في دمشق
 3أضعاف خالل العامين الماضيين .وقد
ق ـ ـدّرت قــاس ـيــون أربـ ــاح عـمـلـيــة تـمــويــل
المستوردات األساسية خالل سنة ،بما
ي ـقــارب 360 :مـلـيــار لـيــرة مـقـدّمــة ألكـبــر
المستوردين.

شؤون اقتصادية
قاسيون ـ العدد  993اإلثنين  23تشرين الثاني 2020
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تكاليف سلة الغذاء األساسية في دمشق ل.س

311500

99500

أيلول 2018

أيلول 2020

لقد أدّت هذه السياسات التي تر ّكز على
االسـتـيــراد إلــى تــراجــع كـبـيــر فــي البنية
اإلنـتــاجـيــة فــي عــام  ،2019ولــم يـتــم أي
إج ـ ــراء ج ـ ـدّي ي ـس ـمــح ب ـتــوســع ال ـقــاعــدة
اإلنتاجية وتحديد ًا الصناعية ،التي يقدّر
البعض أنها تعمل اليوم بـ  %20-10من
طاقتها في قطاع األلبسة مث ًال.

تعرضت الليرة
النهيارات سريعة
في األشهر
الثالثة األولى
وحّلقت فيه
أسعار األغذية
تحديداً بنسبة
استثنائية
وتدهورت بنى
إنتاج غذائي مثل
الدواجن

 2020ترك األمور للمجهول!
أم ـ ـ ــا ع ـ ـ ــام  2020تـ ـعـ ــرضـ ــت الـ ـلـ ـي ــرة
النـهـيــارات سريعة فــي أشـهــره الثالثة
األولـ ــى ،وح ـ ّل ـقــت فـيــه أس ـعــار األغــذيــة
تحديد ًا بنسبة استثنائية ،وتــدهــورت
ب ـن ــى إنـ ـت ــاج غـ ــذائـ ــي ،م ـث ــل :ال ــدواج ــن
بنسبة قاربت تراجع  %75على سبيل
ال ـم ـثــال ال ال ـح ـص ــر ...ف ــإن الـسـيــاســات
اكـ ـتـ ـف ــت ب ـ ـ ـ ــإدارة الـ ـتـ ــراجـ ــع ب ـس ـيــاســة
تـقـشـفـيــة اس ـتـث ـنــائ ـيــة ،م ـن ـهــا :الـتـضـيـيــق
ال ـش ـك ـلــي ع ـلــى الـ ـت ــداول ب ــال ــدوالر فــي
الـ ـس ــوق ال ـ ـسـ ــوداء ،م ـق ــاب ــل س ـيــاســات
تـضـمــن ت ـح ـوّل ال ـ ــدوالر ال ـم ـتــدفــق إلــى
الـ ـب ــاد ع ـب ــر ال ـ ـحـ ــواالت ت ـح ــدي ــد ًا إل ــى
الـســوق ال ـســوداء .فـمـثـ ًا :أصـبــح سعر
ال ـصــرف الــرس ـمــي  1250ل ـيــرة ،بينما

س ـع ــر الـ ـس ــوق تـ ـج ــاوز  2800ل ـي ــرة،
وأصبح دخول الحواالت عبر المنافذ
الرسمية التي توصل القطع األجنبي
ل ـل ـم ـص ــرف الـ ـم ــرك ــزي ش ـب ــه مـ ـع ــدوم،
وتمّت خسارة كتلة تقارب  3مليارات
دوالر من الـحــواالت ،وفق آخر أرقام
رسمية لعام .2018
وب ــالـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ف ـ ــإن الـ ـعـ ـنـ ــوان األس ـ ــاس
لـلـسـيــاســات ،هــو إع ــان تــراجــع ق ــدرات
الـمــالـيــة ال ـعــامــة ،وس ـيــل مــن الـسـيــاســات
التقشفية فــي األســاسـيــات ،مثل :الخبز،
والــوقــود ،وال ـمــواد الـغــذائـيــة الـمــدعــومــة،
م ـث ــل :ال ـس ـكــر والـ ـ ــرز ،واألهـ ـ ــم ،تــراجــع
فــي جملة اإلنـفــاق الـعــام المعبّر عنه في
الموازنة العامة للدولة من  6,7مليارات
دوالر ف ــي  2018إلـ ــى  73,م ـل ـي ــارات
دوالر فــي  2021وتــراجــع بـمـقــدار %40
خ ــال عــام ـيــن ،مـقــابــل تــراجــع فــي الـقـيــم
الـفـعـلـيــة ل ـل ـمــوازنــة ال ـعــامــة بـنـسـبــة %60
ولكن خالل  8سنوات! هذا عدا عن أن
ال ـقــدرة اإلنـفــاقـيــة الـفـعـلـيــة لـمــوانــة 2021
معرضة لمزيد من التراجع مع استمرار
ارت ـف ــاع سـعــر ص ــرف الـ ــدوالر وتــراجــع
قيمة الليرة.

في لبنان مث ًال بنسبة  %46في البنزين
أوك ـت ــان  ،95ونـسـبــة  %52فــي م ــازوت
الصناعيين والنقل التجاري والبضاعي.
الـ ـعـ ـنـ ــوان الـ ـث ــال ــث فـ ــي سـ ـي ــاس ــات ع ــام
 2020ه ــو (م ـح ــارب ــة ال ـف ـس ــاد) ،حـيــث
تـ ـمّ ف ـتــح م ـل ـفــات ب ـيّ ـنــت أن أهـ ــم وأك ـبــر
وج ــوه ال ـمــال فــي ســوريــة يـمـكــن إثـبــات
إدان ـت ـه ــا بـ ـتـ ـج ــاوزات س ـم ـحــت ب ــإص ــدار
ق ـ ــرارات ح ـجــز اح ـت ـيــاطــي ع ـلــى ال ـعــديــد
م ــن أم ـ ــوال ه ـ ــؤالء ،وص ـ ــو ًال إل ــى مـلــف
سيريتل والـتـجــاوزات التي قاربت 140
مـلـيــار ل ـيــرة ،ووض ـع ـهــا تـحــت الـحــراســة

الـقـضــائـيــة .ولـكــن بينما يـلـفّ الغموض
هذه الملفات ،فإن النتائج الواضحة ،هي
أن مصادرات فعلية ،ومحاسبات جديّة
لــم تـتــم ،أو عـلــى األق ــل لــم تـتـحــول هــذه
األم ـ ــوال أو ال ـم ـخــال ـفــات الـمـتــرتـبــة عـلــى
ال ـت ـج ــاوزات إل ــى أمـ ــوال تــرفــد الـخــزيـنــة
الـعــامــة ،وتـتـحــول إلــى دعــم لــإنـتــاج ،أو
ل ـتــأم ـيــن ال ـطــاقــة ب ـم ـس ـتــويــات أع ـل ــى ،أو
حتى تخفيض أسعار بعض الغذائيات،
ب ــل ع ـل ــى ال ـع ـك ــس اس ـت ـم ــرت ال ـح ـكــومــة
بسياسات (لمّ الموارد) من رفع أسعار
موادها األساسية وتقليص كتلة الدعم.

قيمة الموازنة العامة مليار $

16.5

3.7
2021

6.3

2018

كـ ـ ـم ـ ــا ت ـ ــوقـ ـ ـف ـ ــت س ـ ـ ـيـ ـ ــاسـ ـ ــات تـ ـمـ ــويـ ــل
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوردات مـ ــع تـ ــراجـ ــع فـ ــي قـ ــدرة
الدولة على تمويل المستوردين بالقطع
األج ـن ـب ــي ،وت ـ ـمّ ت ـح ــري ــر أسـ ـع ــار جـمـلــة

2010

المواد المستوردة ،ومــن ضمنها :جزء
هـ ــام م ــن ال ـم ـح ــروق ــات ،ال ـت ــي أصـبـحــت
ت ـس ـعّــر ع ـلــى س ـعــر ي ـف ــوق  2200ل ـيــرة
ل ـل ــدوالر ،وم ــع م ـعــدل أع ـلــى مــن الـسـعــر

في الخالصة...

السياسات بالمحصلة خــال العامين الماضيين ،قــادت التدهور االقـتـصــادي نحو مزيد مــن الكارثية ،وارتفع
عدد الجوعى في سورية إلى  9مليون في مطلع عام  ،2020ويثبت اليوم الفشل في تأمين الطاقة :الكهرباء،
والتدفئة ،ووقــود النقل .ويتم تقليص دعــم الـغــذاء ،وأهـمــه :الخبز عبر تقليل كمياته إلــى حد بعيد ،وطوابير
تأمين لقمة الخبز حتى بعد رفع سعره .وتبين أيض ًا :أن يد القرار ال تستطيع أن تطال الفساد جدي ًا ،أو ال
تريد أن تحوّل موارده إلى عملية إنقاذية ،رغم أنها أثبتت وأدانت مخالفاته!
إن سـيــاســات كـهــذه تـتــرك األم ــور لـلـمـجـهــول ...حـتــى لــو كــانــت الـفــوضــى هــي الـنـتـيـجــة ،وبـعــد أن اعـتـمــدت دعــم
االستيراد كــأداة أساسية طــوال األزمــة ،فإنها عملي ًا تعلن اليوم أن جهاز الدولة (ال يستطيع) ويجب إدارتــه
بـطــرق أخــرى فــي إج ــراءات تمهّد لمزيد مــن الـخـصـخـصــة ...الـتــي خبرنا استثماراتها خــال األزمــة فــي قطاع
االتـصــاالت مث ًال ،الــذي تم تغيير عقده في  2015ليصبح ترخيص ًا وال يعود للدولة ،ويثبت تـجــاوزات هامة،
وفــي مـجــاالت أخــرى ،مثل :الفوسفات واألسـمــدة بشراكات تعطي  %70للمستثمر ،الــذي يفشل فــي اإلنتاج
والتصدير حتى اليوم!
كــل مــا تبقى مــن قطاعات مـهــدد ،إمّــا بمزيد مــن رفــع الــدعــم :الـغــاز والـمــازوت والكهرباء وحتى الخبز مـجــدد ًا،
وجميع ممتلكات الدولة ،التي يمكن أن تدرّ ربح ًا قد تكون أيض ًا عرضة للشراكة واالستثمار .حتى اآلن هذا
هو االتجاه الواضح ،وهو اتجاه ال ينقذ أحد ًا سوى األموال المكدّسة ،التي تبحث عن استثمارات مربحة فيما
تبقى من مجاالت حيوية في البالد ،وهو اتجاه ال يمكن أن يح ّل أبسط مشكلة ،بل يفاقم الكوارث االقتصادية
االجتماعية والـمـلـفــات اإلنـســانـيــة الـكـبــرى فــي الـظــرف الـســوري :الـجــوع ،الـصـحــة ،الـنــزوح والـلـجــوء ،البطالة،
وتوقف واسع لإلنتاج...
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لم يطل أمد تفاؤل أهالي حلب ،بعد
الوعود الحكومية المستمرة بالعمل على
تحسين الوضع الكهربائي ،وإيصالها
لألحياء الشرقية ،بإيجاد حل لسوق
االستثمار باألمبيرات ،التي ُتسعر بما
يستنزف جيب المواطن إلى ما فوق
طاقته في واقع الحال.
ǧمراسل قاسيون

فبعد أن قوننت وشرعنت التجارة واالستثمار
بــاألمـبـيــرات خــال الـسـنــوات الماضية ،هــا هي
ت ــرف ــع س ـعــر األم ـب ـيــر ع ـلــى ال ـم ــواط ــن م ـج ــدد ًا،
ل ـت ـث ـبــت أنـ ـه ــا م ـغ ـم ـضــة ال ـع ـي ـن ـيــن وال ـع ـق ــل عــن
معاناة وهموم المواطنين ،ليصبح االستثمار
واالس ـ ـت ـ ـغ ـ ــال ف ـ ــي األم ـ ـب ـ ـي ـ ــرات كـ ــأنـ ــه ال ـح ــل
الوحيد الـمـفــروض الــذي ال مفر منه بالنسبة
للمواطنين في هذه المحافظة!
دعم مستمر لظاهرة األمبيرات
ب ـتــاريــخ  22ش ـبــاط ال ـمــاضــي ،ك ــان ق ــد صــرح
وزير الكهرباء ،إثر زيارة الحكومة العتيدة إلى
حلب وقتها ،أنه سيتم إلغاء ظاهرة األمبيرات
فور إعادة تشغيل المحطة الحرارية ،ليتم بعد
ش ـهــر م ــن ذل ــك ال ـت ـصــريــح ف ـقــط ،صـ ــدور ق ــرار
المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب ،برفع
سـعــر األمـبـيــر ل ـ  ٢٥لـيــرة ســوريــة لـكــل ســاعــة
تشغيل فعلية ،وليعود ويصدر القرار رقم 370
بتاريخ  2020/11/3الــذي حــدد بموجبه سعر
ســاعــة التشغيل لـمــولــدات األمـبـيــر ب ـ  45ليرة
ســوريــة لـكــل ســاعــة تشغيل فـعـلــي ،مـمــا يفسح
مجال رفع سعر الساعة التشغيلية لدى تجار
األمبير إلى ماال نهاية.
ل ــم ي ـكــن قـ ــرار ال ـم ـحــاف ـظــة األخ ـي ــر بــرفــع سـعــر
ساعة األمبير هو الخطوة األولى لفتح مجال
نـهــب أوس ــع لمستثمري مــولــدات األمـبـيــرات،
فقد سبقته ق ــرارات حكومية بــرفــع الــدعــم عن
الـ ـم ــازوت م ــن خ ــال رف ــع أسـ ـع ــاره ،م ــع عــدم
إغفال ما يقوله المواطنون بهذا الصدد« :هنن
كــانــوا يــاخــدوا م ــازوت مــدعــوم ،لـكــن الـمــواطــن
يــدفــع ل ـقــاء األم ـب ـيــر بـسـعــر الـ ـم ــازوت مــرفــوع
الدعم».
فقد أجمع المواطنون على أن القرار ما هو إال
دعم جديد لتجار األمبير ،قائلين« :عندما كانت
التسعيرة الرسمية أقــل من ذلــك كــان أصحاب
ال ـمــولــدات غـيــر مـكـتــرثـيــن ،ويـتـقــاضــون أج ــور ًا
مرتفعة ،واليوم بعد زيادة سعر األمبير بقرار
رسمي ،فمن المؤكد أن األسـعــار ستتضاعف،
وبال حسيب أو رقيب».
أم ــا عــن إص ــاح وتـشـغـيــل الـمـحـطــة ال ـحــراريــة،
فـ ــا ج ــدي ــد ي ــذك ــر س ـ ــوى اسـ ـتـ ـم ــرار ال ــوع ــود
الخلبية حتى اآلن ،ما يعني استمرار المعاناة
واالسـ ـتـ ـغ ــال م ــن ط ـ ــرف ،ومـ ــن طـ ــرف آخ ــر
استمرار الدعم لظاهرة االستثمار واالستغالل
في األمبيرات!
دعم رسمي لسوق األمبيرات الحر
هــا هــو «ال ـحــد الـنـهــائــي» ل ـت ـجــاوزات أصـحــاب
األمـبـيــرات ،يرتفع روي ــد ًا روي ــد ًا بــدعــم رسمي
واضح.
فـكــل ق ــرار حـكــومــي يـهــدف ل ـ «ال ـحــد الـنـهــائــي»
لتجاوزات تجار األمبيرات ،يتبعه قرار جديد
آخ ــر يــدعــم طـمــع الـتـجــار وجـشـعـهــم .ف ـقــرارات
المكتب التنفيذي لم تكن إال ترخيص ًا لتمكين
التجار من مضاعفة أسعارهم ،التي كانت وما
زالــت بــا رقــابــة تضبط تجاوزاتها ،والتفاوت
فـ ــي األس ـ ـع ـ ــار ب ـي ــن أص ـح ــاب ـه ــا فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة
الواحدة.
ففي حــي الـســريــان ،تـفــاوت سعر األمبير بين
 1500والـ ـ  2500مــن الـســاعــة  5إل ــى الـســاعــة

 12ل ـي ـ ًا ،أم ــا ف ــي ح ـيــي ال ـم ـي ــدان واألشــرف ـيــة
فـ ــاألمـ ــر م ـخ ـت ـل ــف ،ح ـي ــث إن ال ـس ـع ــر فـ ــي كــا
الحيين يتفاوت بين الـ  3000وال ـ  ،3500كما
تـفــاوت الــزمــن ،حيث إن ســاعــات تشغيلها في
حــي الـمـيــدان مــن الساعة  9صباح ًا إلــى  1بعد
منتصف الـلـيــل ،بينما فــي حــي األشــرفـيــة فهي
بين الساعة  12والـ  1ظهر ًا وحتى الـ  12لي ًال.
أمــا فــي حــي الشيخ مـقـصــود ،فقد ارتـفــع سعر
األمـبـيــر فـيــه مــؤخــر ًا مــن ال ـ  1300لـيـصــل إلــى
 ،2700بــالــذريـعــة ذاتـهــا :عــدم تــوفــر الـمــازوت،
واضـ ـط ــرار أص ـح ــاب األم ـب ـي ــرات ل ـشــرائــه مــن
السوق الحر ،مقابل  7ساعات تشغيل فقط.
أما حي الجميلية ،فكان له حساب آخر ،بوصفه
مــركــز الـمــديـنــة وح ـي ـ ًا ت ـجــاري ـ ًا ح ـيــوي ـ ًا ،فـكــانــت
س ــاع ــات ال ـت ـش ـغ ـيــل م ــن ال ـســاعــة  9وال ـن ـصــف،
وحتى الساعة  1مقابل  4000أسبوعي ًا.
األحياء الشرقية
تـبـقــى مـعــانــاة أهــالــي األح ـيــاء الـشــرقـيــة ،حــول
مـمــارســات أصـحــاب الـمــولــدات بـحــق القاطنين
ضمن األحياء المحررة في مدينة حلب ،وحول
تقاضي أسعار زائدة على سعر األمبير ،وعدم
االلتزام بساعات التشغيل ،أشد وطــأة نتيجة
عدم وصول الكهرباء حتى اآلن للعديد منها.
يقول «أبو أحمد» :نحن سكان حي الصاخور
مـنــذ أس ـبــوع كــانــت  5ســاعــات ب ـ  1600لـيــرة،
واليوم  7ساعات تشغيل بـ  2500ليرة ،وتبقى
مقولة (واللي ما عجبو يشيل قاطعو اهلل معو
هاد اللي عندي) مع العلم أنه ال يوجد عندنا
بديل ،ال كهرباء نظامية ،وال منافس آخر ،ألنه
ال يسمح لشخص آخر بتنزيل مولدة أخرى،
وم ــع الـعـلــم أن ال ـمــولــدة أعـطــالـهــا ك ـث ـيــرة ،وال
تعويض عن ساعات التعطل!
مـحـمــود ،بــائــع البليلة فــي منطقة الـقــاطــرجــي،
يـقــول عــن مـسـتـثـمــر األمـبـيــر :يـقــوم بتشغيلها
مــن الـســاعــة  ١٠وحـتــى ال ــ ١لـيـ ًا ،مــع استراحة
ساعتين للمولدة ،سعر األمبير  ٣٥٠٠ليرة.
أم فـ ــراس ،وه ــي مــن س ـكــان حــي االن ـصــاري

األجدى هو وضع
حد للفساد المعرقل
لعملية إصالح
المحطة الحرارية
فالسنوات تمر
دون انجاز على
هذا المستوى أما
كيف ولماذا وإلى
متى فهذا بعهدة
الحكومة

الشرقي ،تخبرنا :بأن سعر األمبير في الحي
 3700ل ـي ــرة ،وال ـت ـش ـغ ـيــل  ٨س ــاع ــات ،عـجـبــك
عجبك وما عجبك خلي يلي عبيسعر األمبير
 45ل.س يجبلك كهرباء!.
وهــو حــال سكان حــي صــاح الــديــن ،حيث إن
تشغيل  6ساعات سعرها  3500ل.س.
يـ ـق ــول «أبـ ـ ــو خـ ــالـ ــد» :ن ـح ــن سـ ـك ــان األحـ ـي ــاء
المحررة المنسية ،بعد انتظار للكهرباء ألكثر
مـ ــن ث ـ ــاث س ـ ـنـ ــوات ،ووعـ ـ ــود ال ـس ـي ــد وزيـ ــر
الكهرباء بإيصال الكهرباء لهذه األحياء ،قررتم
سعر ساعة التشغيل بـ  45ليرة ،هل يعني ذلك
أن وزارة الكهرباء عــاجــزة عــن إيصالها!؟ أما
بالنسبة لــأمـبـيــرات والـقــرار الـجــديــد نــأمــل من
المحافظة أن تلزم كل صاحب مولدة بالسعر
المحدد ،وتحديد ساعات العمل ،ويجب عليها
تأمين مــادة المازوت لهؤالء لسحب ذرائعهم
الواهية بسلب المواطن.
تعليمات على ورق
ما زالت مطالبات األهالي مستمرة بوضع حد
ألصحاب المولدات وإلزامهم بالتقيد بمضمون
القرارات التي تصدر حول التسعيرة وتشديد
العقوبة في حال المخالفات.
ف ـح ـســب ال ـت ـع ـل ـي ـم ــات ،ي ـج ــب ع ـل ــى «ال ـت ـج ــارة
الــداخـلـيــة وحـمــايــة المستهلك» ،بموجب كتاب
ال ـم ـحــاف ـظــة ،تــوج ـيــه دوري ــات ـه ــا إلـ ــى م ــول ــدات
األم ـب ـي ــر ف ــي ج ـم ـيــع أحـ ـي ــاء ال ـم ــدي ـن ــة الت ـخ ــاذ
اإلجـ ــراءات الــازمــة ،وفــق أح ـكــام الـقــانــون ١٤
ل ـعــام  ٢٠١٥ب ـحــق أص ـح ــاب م ــول ــدات األمـبـيــر
الـمـخــالـفـيــن لــأس ـعــار ال ـ ــواردة ب ـق ــرار الـمـكـتــب
الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ،وإعـ ـ ـ ــام م ـج ـل ــس م ــديـ ـن ــة ح ـلــب
ب ـم ـض ـمــون ال ـم ـخ ــال ـف ــة ،ل ـي ـتــم إلـ ـغ ــاء تــرخ ـيــص
اإلشـ ـغ ــال ال ـم ـم ـنــوح ل ـه ــم ،وت ـك ـل ـيــف م ــن ي ـلــزم
لمراقبتهم ومتابعتهم أسبوعي ًا لجهة األسعار،
وذلك عند تسديد المشتركين لمبلغ االشتراك،
مـ ــع م ـ ــواف ـ ــاة ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ب ــأسـ ـم ــاء ال ـعــام ـل ـيــن
وال ـمــراق ـب ـيــن الــذيــن ج ــرى تـكـلـيـفـهــم بــالـمـتــابـعــة
وال ـمــراق ـبــة ،وأس ـم ــاء أص ـح ــاب ال ـم ــول ــدات فــي

ال ـق ـطــاع الــذيــن قــامــوا بـمـتــابـعـتـهــم ،لـيـتــم اتـخــاذ
اإلجراء المسلكي بحق العاملين أيض ًا في حال
ورود أيــة شـكــوى مـسـتـقـبـ ًا تـتـضـمــن ارتـكــاب
مخالفة للتسعيرة ،رغــم مراقبتهم ومتابعتهم،
وذلــك عند التأكد من صحة الشكوى ،ما يقيد
ت ـقــاع ـس ـهــم وت ـق ـص ـيــرهــم ع ــن ال ـق ـي ــام بــاألع ـمــال
المكلفين بها لضبط التعديات ،ســواء بالسعر
أم فترة التشغيل أو جودة الخدمة المقدمة.
لكن تبقى هــذه التعليمات «حـبــر ًا على ورق»
عـلــى أرض ال ــواق ــع ،فــا ال ـتــزام وال تـقـيــد وال
رقـ ــابـ ــة! ،وال ـت ـك ـل ـفــة ال ـش ـه ــري ــة ال ـت ــي يـتـكـبــدهــا
المواطن لقاء االستغالل باألمبيرات تتراوح
بين  15 -12ألف ليرة تقريب ًا.
هل من الممكن
إسدال الستار على األمبيرات؟!
لعل األجدى من كل ذلك ،هو وضع حد للفساد
ال ـم ـعــرقــل لـعـمـلـيــة إص ــاح الـمـحـطــة ال ـحــراريــة،
فــال ـس ـنــوات ت ـمــر وت ـم ـضــي دون إن ـج ــاز يــذكــر
على هذا المستوى ،برغم كل الوعود ،وبرغم
مــا يـخـصــص مــن اع ـت ـمــادات ل ـهــذه ال ـغــايــة ،أمــا
كيف ولماذا وإلــى متى ،فهذا بعهدة الحكومة
وجهاتها المسؤولة عن هذا الملف؟!
فــإســدال الـسـتــار على أكـثــر الملفات حساسية،
والـ ـتـ ــي س ـب ــق أن ش ـغ ـلــت ال ـ ـشـ ــارع ال ـح ـل ـبــي،
وشكلت هاجس ًا له على مــدار سنوات وحتى
اآلن ،بسبب تحكم وابـتــزاز أصـحــاب مــولــدات
األمبير لهم ،من دون التفاتهم إلى أية إجراءات
عـقــابـيــة صــارمــة ،ال يـمـكــن أن يـتــم دون إعــادة
عمل المحطة الحرارية ،ودون السعي الجدي
إلــى إلـغــاء االستثمار واالسـتـغــال باألمبيرات
على حساب حاجات المواطنين ومن جيوبهم
وعلى حساب معيشتهم.
فـ ـه ــل س ـي ـت ــم إسـ ـ ـ ــدال الـ ـسـ ـتـ ــار عـ ـل ــى ظ ــاه ــرة
األمـ ـبـ ـي ــرات ،ال ـت ــي ت ـح ــول ــت إلـ ــى واق ـ ــع مــؤلــم
ومـسـتـمــر ،أم إن عــوامــل الـفـســاد واالسـتـغــال
ستبقى هــي المتسيدة للمشهد ،عـلــى حساب
المواطنين في المحافظة؟!

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  993اإلثنين  23تشرين الثاني 2020
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يعاني أهالي محافظة القنيطرة من أزمة المواصالت منذ سنوات عديدة ،بالرغم من
الوعود الرسمية التي تم تقديمها بحل تلك المشكلة ،التي أصبحت هاجساً وكابوساً
يومياً لسكان هذه المحافظة في الوصول إلى أعمالهم وجامعاتهم ،حيث عليك
االنتظار طوي ًال ،أو االستيقاظ قبل ساعات ،حتى تأتيك فرصة الوصول لجامعتك أو
مقر عملك في الصباح بدون تأخير.
ǧمراسل قاسيون

تعد محافظة القنيطرة مــن أقــرب المحافظات
للعاصمة دمـشــق ،حيث يبعد كــراج بلدة خان
أرنبة عن دمشق بحدود ال ـ  60كــم ،ويتداخل
ري ـف ـه ــا مـ ــع الـ ــريـ ــف ال ــدم ـش ـق ــي ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر،
ويــرت ـبــط أه ــال ــي الـمـحــافـظــة بــالـعــاصـمــة بـحـكــم
أعمالهم وجامعاتهم والـمــؤسـســات الحكومية،
لذلك فــإن المواصالت من وإلــى دمشق تعتبر
قضية حياتية للغالبية من أهالي المحافظة.
أين تذهب السرافيس؟
ت ـن ـط ـلــق ال ـس ــراف ـي ــس ،إن وج ـ ــدت ،م ــن ك ــراج
خ ـ ــان أرنـ ـبـ ــة ح ـت ــى كـ ـ ــراج الـ ـس ــوم ــري ــة ،لـكــن
بــال ـكــاد ت ــرى ،وع ــن طــريــق ال ـصــدفــة ســرفـيــس
«دم ـش ــق– الـقـنـيـطــرة» ،أو م ـي ـكــروبــاص على
خ ــط «ب ــرام ـك ــة– مــدي ـنــة ال ـب ـع ــث» ،نــاه ـيــك عــن
المواصالت المعدومة في بعض بلدات وقرى
ال ـ ـجـ ــوالن ،ال ـت ــي تــرب ـط ـهــم م ــع م ــرك ــز مــدي ـنــة
الـقـنـيـطــرة! فـمــا هــو سـبــب الـنـقــص الـكـبـيــر في
وسائط النقل؟
ال ـش ـك ــوى م ــن ن ـق ــص وس ــائ ــط ال ـن ـق ــل قــدي ـمــة
مـسـتـجــدة ف ــي الـمـحــافـظــة ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
عـ ــدد وس ــائ ــط ال ـن ـقــل ال ـمــرخ ـصــة ف ـي ـهــا يـعـتـبــر
مقبو ًال ،فقد ورد عبر صحيفة الوطن بتاريخ
 2020/8/8بـهــذا الـشــأن مــا يـلــي« :عـلــى أرض
ال ــواق ــع هـ ـن ــاك 70ســرف ـي ـس ـ ًا ي ـع ـمــل ع ـلــى خــط
دمـشــق الـقـنـيـطــرة ،ولـكــن أرق ــام مــديــريــة النقل
تقول :إن عدد السرافيس المسجلة على خط
دمشق القنيطرة .»350
وال ـس ــؤال ع ـلــى أل ـس ـنــة األه ــال ــي ب ـهــذا الـسـيــاق
ي ـص ـبــح م ـش ــروع ـ ًا ،ل ـيــس ب ـمــا ي ـخــص اخ ـت ـفــاء
أع ـ ـ ــداد ه ــام ــة مـ ــن وسـ ــائـ ــط ال ـن ـق ــل ه ـ ــذه مــن
الخدمة على الخطوط المخصصة لها ،بل بما

يتعلق بمخصصاتها من المحروقات التي من
المفترض أن يتم استثمارها لمصلحة خدمة
المواطنين!
عــدا عــن تـســرب بعض السرافيس مــن الخط،
والـتـعــاقــد مــع ال ـشــركــات وال ـم ــدارس لتوصيل
الطالب والموظفين في ذروة أزمة االزدحام
الصباحي والمسائي للمواصالت.
تسعيرة جديدة ومعاناة وعبء
أص ــدر الـمـكـتــب الـتـنـفـيــذي لـمـحــافـظــة القنيطرة
بتاريخ  2020/11/2التسعيرة الجديدة لوسائل
الـنـقــل الـعــامــة لـخــط «خ ــان أرن ـبــة– ســومــريــة»
ح ـيــث بـلـغــت ال ـت ـس ـع ـيــرة ســراف ـيــس س ـعــة (14
راكـ ـ ــب)  450ل ـي ــرة سـ ــوريـ ــة ،ب ـي ـن ـمــا ب ــاص ــات
سـعــة ( 24راك ــب فـمــا ف ــوق) بـلـغــت  350لـيــرة
سورية ،وحسب األهالي فإن األجــرة ارتفعت
«أوتــومــات ـي ـك ـي ـ ًا» إل ــى  500ل.س بـحـجــة عــدم
توفر «فراطة».
في حين كانت التسعيرة السابقة الرسمية 225
ل.س ،بـيـنـمــا األج ــرة الـفـعـلـيــة كــانــت مـضــاعـفــة
وبــدون أيــة رقابة ،ويتساءل األهــالــي :هل من
ال ـم ـع ـقــول اآلن أن يــرفــع ســائ ـقــو الـســرافـيــس
األج ـ ــرة لـلـضـعــف كـ ـســابـقـتـهــا ،أم أن ال ــزي ــادة
الرسمية كافية ألصحاب تلك السرافيس؟
فـ ــالـ ــذرائـ ــع الـ ـمـ ـس ــوق ــة عـ ـل ــى ألـ ـسـ ـن ــة أصـ ـح ــاب
ال ـســراف ـيــس ال ـعــام ـلــة ع ـلــى خ ـط ــوط ال ـن ـقــل فــي
الـمـحــافـظــة ،بـمــا يتعلق بــأسـعــار زيــت الـسـيــارات
وأج ـ ـ ـ ــور الـ ـصـ ـي ــان ــة وأسـ ـ ـعـ ـ ــار قـ ـط ــع الـ ـغـ ـي ــار،
وتقليص مخصصات الوقود «المدعوم» لتلك
ال ـســراف ـيــس ،واع ـت ـمــادهــم ع ـلــى تـعـبـئــة الــوقــود
الـحــر ،وأسـعــار الـمــازوت فــي الـســوق الـســوداء،
وغـيــرهــا مــن الـتـكــالـيــف والـنـفـقــات األخـ ــرى ،ما
زال ــت عـلــى حــالـهــا ،وه ــي سـبــب لـتـبــريــر الـمـبـلــغ
الـمـضــاف عـلــى الـتـسـعـيــرة الـنـظــامـيــة ،رغ ــم أنـهــا

ال أحد يمكن أن
يضمن النتيجة
بالنهاية في ظل
كل أنماط الفساد
والمحسوبية
وااللتفاف على
القرارات والتعليمات
والضوابط

مــوضــوع ـيــة وم ـح ـق ــة ،ومـ ــن غ ـيــر ال ـع ــدل طـلــب
أجــرة تـفــوق الـقــدرة الـمــاديــة لـطــاب الجامعات
والموظفين ،الذين هم نسبة كبيرة من سكان
تلك المحافظة.
فــال ـت ـس ـع ـيــرة الـ ـجـ ــديـ ــدة ،وبـ ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عــن
عدالتها بالنسبة ألصـحــاب السرافيس ،تشكل
عـبـئـ ًا كـبـيــر ًا عـلــى األهــالــي المضطرين للذهاب
إلــى دمـشــق وال ـعــودة مـنـهــا ،وخــاصــة بالنسبة
للموظفين وطالب الجامعات.
فـعـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال :ال يـكـفــي طــالــب يضطر
للذهاب يومي ًا من القنيطرة إلى جامعة دمشق
أو الـعـكــس مـبـلــغ  20,000ل.س كـحــد أدنــى
ل ـل ـمــواصــات ش ـهــري ـ ًا ف ـقــط ،نــاه ـيــك ع ــن بــاقــي
مـتـطـلـبــات الـمـعـيـشــة مــن غ ــذاء ول ـبــاس وثـمــن
كـتــب وم ـحــاضــرات ،ل ـطــاب غــالـبـ ًا ال يـمـلـكــون
دخ ًال ثابت ًا ،وما زالوا يأخذون مصروفهم من
ذويـهــم الـمــوظـفـيــن ،الــذيــن يـعــانــون مــن التكلفة
الشهرية لقاء النقل أيض ًا.
حلول ممكنة فهل من مجيب؟
أه ــال ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ،ال ــذي ــن س ـب ــق أن وُع ـ ــدوا

بالكثير من التعهدات خالل السنوات الماضية
بـمــا يتعلق بــالـمــواصــات وغـيــرهــا مــن القضايا
الخدمية األخرى ،بدون أي انفراج أو تحسن
مـلـمــوس فـيـهــا ،يـطــالـبــون بـبـعــض اإلجـ ــراءات
ال ـ ـم ـ ـحـ ــدودة ،وال ـم ـم ـك ـن ــة إن تـ ــوفـ ــرت ال ـن ـي ــة،
والمتمثلة بما يلي:
زي ــادة الــرقــابــة عـلــى بــاصــات وســرافـيــس خط
«القنيطرة– دمشق».
التأكد مــن أن مخصصات الــوقــود يتم صرفها
بالعمل على الخط النظامي ،وال يتم بيعها ،أو
التصرف بها بطرق أخرى.
تسيير وزيادة عدد من باصات النقل الداخلي
ذهــاب ـ ًا وإيــاب ـ ًا ،وخــاصــة خــال ســاعــات الــذروة
ص ـب ــاح ـ ًا وم ـ ـسـ ــا ًء ،مـ ــراعـ ــاة ألوقـ ـ ــات األه ــال ــي
والسكان.
تسيير وإضــافــة خـطــوط جــديــدة بين المدينة
ومـخـتـلــف قــرى الـمـحــافـظــة ،الـتــي تـنـعــدم فيها
ال ـم ــواص ــات ،وت ـف ـت ـقــر ل ـل ـعــديــد م ــن ال ـخــدمــات
أيض ًا.
فهل من الممكن أن تتحقق هذه المطالب ،أم
أن معاناة األهالي ستستمر إلى ما ال نهاية؟!

تجارب فاشلة على حساب المواطنين
إبداع جديد يضاف
لإلبداعات الرسمية في
خلق األزمات ،والمزيد
من الطوابير ،تمثل بقرار
مراقبة عمل وسائط
النقل العامة في دمشق
من خالل توزيع بطاقات
خاصة على كل منها،
لتدوين بعض البيانات
الخاصة بتاريخ التعبئة
ورقم العداد وغيرها
من البيانات ،وذلك
لضبط سير وعمل هذه
الوسائط ،والتأكد من
أن المازوت المسلم
والمخصص للنقل قد
استخدم لغايته.

ǧمراسل قاسيون

فقد قررت لجنة المحروقات في دمشق توزيع
«ب ـطــاقــة ت ـ ــزود» بــال ـم ـحــروقــات ش ـهــريــة عـلــى
وســائــل النقل الـعــامــة ،مــن ســرافـيــس وبــاصــات
وم ـ ـي ـ ـكـ ــروبـ ــاصـ ــات ،وذلـ ـ ـ ــك ضـ ـمـ ــن م ـح ـط ــات
وخــزانــات الــوقــود ،وذلــك بحسب مــا نقل عبر
وسائل اإلعالم.
مهمة معقدة ووظيفة جديدة
الـبـطــاقــة ال ـتــي ج ــرى فــرضـهــا بـمــوجــب ال ـقــرار
أعاله ،تتضمن ما يلي من بيانات من المفترض
تـعـبـئـتـهــا وتــدقـيـقـهــا( :رق ــم الـمــركـبــة -نــوعـهــا-
اسم مالكها -خط سيرها -الكمية المخصصة
لها -جدول يومي للتعبئة -رقم العداد).
وبـحـســب عـضــو الـمـكـتــب الـتـنـفـيــذي لـمـحــافـظــة
دم ـش ــق ل ـش ــؤون ال ـن ـقــل والـ ـم ــواص ــات ،وف ـق ـ ًا
لبعض وســائــل اإلع ــام« :إن الـهــدف مــن هــذا
اإلجـ ـ ــراء ه ــو ال ـت ــأك ــد م ــن رقـ ــم ال ـك ـي ـلــوم ـتــراج
ع ـلــى ال ـمــرك ـبــات ال ـعــامــة ب ـعــد ت ــزوي ــده ــا بـ ـ 30
ليتر ًا بشكل يــومــي ،والتحقق مــن أن المركبة
تصرف تلك المخصصات من خالل قراءة رقم
الكيلومتراج».
طبع ًا هذه المهمة الجديدة «المعقدة» فرضت

ت ـف ــري ــغ مـ ــوظـ ــف مـ ــن أجـ ـلـ ـه ــا ،ح ـي ــث «س ـي ـتــم
تــزويــد الـكــازيــات العامة والخاصة والمشتركة
ب ـم ــوظ ــف م ـش ـت ــرك ب ــال ـت ـع ــاون ب ـي ــن م ـحــاف ـظــة
دم ـش ــق وال ـت ـم ــوي ــن والـ ـمـ ـح ــروق ــات ل ـمــراق ـبــة
عـمــل اآلل ـي ــات» ،وذل ــك بـحـســب عـضــو المكتب
التنفيذي للمحافظة.
بيانات كثيرة ووقت مهدور
الـ ــواقـ ــع ال ـع ـم ـلــي يـ ـق ــول :إن ال ـف ـت ــرة الــزم ـن ـيــة
المفترضة للوقوف في طوابير االنتظار على
ال ـكــازيــات قــد ت ــزاي ــدت مــن أج ــل تـفـعـيــل الـعـمــل
بالبطاقة التي تم فرضها مع بياناتها والموظف
المخصص من أجلها ،وبالتالي ،تزايدت أعداد
وسائط النقل المتوقفة عن الخدمة خالل هذه
ال ـف ـتــرة ،كـمــا تــزايــد االزدحـ ــام عـلــى ال ـكــازيــات،
أي :إن مشكلة المواصالت داخل العاصمة لم
يتم حلها ،بل على العكس تفاقمت أكثر ،وهو
مــا بــدا واض ـح ـ ًا خــال الـيــومـيــن الـمــاضـيـيــن من
تطبيق التجربة الجديدة.
وكـ ـ ــأن ق ـ ــدر ال ـم ــواط ـن ـي ــن أن يـ ـك ــون ــوا ح ـقـ ًـا
ل ـل ـت ـج ــارب ال ـف ــاش ـل ــة الـ ــواحـ ــدة ت ـل ــو األخ ـ ــرى،
فـهــؤالء وحــدهــم مــن يدفعوا ضريبة االرتـجــال
بــالـقــرارات وعـشــوائـيـتـهــا ،عـلــى حـســاب وقتهم
وتعبهم ،كما على نفقتهم بالنتيجة.

اإلبداع مستمر وكذلك فرص التربح
يـبــدو أن مـشـكـلــة مــراقـبــة عـمــل وســائــط النقل
م ــن ال ـص ـع ــوب ــة ب ـم ـك ــان ،ب ـح ـيــث ت ـت ـكــاثــر مـعـهــا
االقتراحات والتجارب والقرارات االرتجالية.
فــالـقــادم بـهــذا ال ـصــدد ،هــو الـحــديــث عــن فــرض
«تركيب جهاز  GPSبداية العام القادم لجميع
الـمــركـبــات ،بـمــا يـسـهــل عملية مــراقـبــة عملها»،
وهو حديث قديم جرى تجديده اآلن.
وط ـب ـع ـ ًا ال ي ـم ـكــن إغ ـف ــال أن ال ـج ـه ــاز ال ـجــديــد
سيتم تأمينه من خالل أحد المحظيين ،الذي
س ـي ـس ـت ــورده ل ـم ـص ـل ـحــة ال ـم ـحــاف ـظــة ،وسـيـتــم
استيفاء قيمته مع أرباحه من وسائط النقل،
ال ــذي ــن سـيـجـيــرونــه ع ـلــى ح ـســاب الـمــواطـنـيــن

بالنتيجة ،وكــذلــك عمليات التركيب والصيانة
ال ــاح ـق ــة ل ـه ــذا ال ـج ـه ــاز ،لـيـصـبــح هـ ــذا ال ـج ـهــاز
بمثابة «البقرة الحالبة» بالنسبة للمستورد
المحظي.
وكل ذلك من أجل مراقبة عمل اآلليات المنفلتة
عــن الـسـيــر مــن خـطــوطـهــا الـمـخـصـصــة لـخــدمــة
نقل المواطنين في دمشق ،وال أحد يمكن أن
يضمن تلك النتيجة بالنهاية ،في ظل كل أنماط
الفساد والمحسوبية وااللتفاف على القرارات
والتعليمات والـضــوابــط ،الكثيرة والمتكاثرة
دون جدوى ،ربما بانتظار المزيد والمزيد من
اإلبداعات التي ال تنتهي!
فع ًال ..عش رجب ًا ترى عجب ًا!
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ثل لدولة قطعت
ُتع َتَب ُر كوبا مضرب َم ٍ
خالل العقدين الماضيين خطوات
كبيرة نحو تطوير أنظمة غذائية أكثر
استدامة وسيادة .وتستند هذه السمعة
على «ثورة اإليكولوجيا الزراعية» في
كوبا ،والتي بدأت بشكل جدي في أوائل
التسعينات ،عندما تسبب سقوط
الكتلة السوفيتية في خسارة مفاجئة
في الواردات المدعومة إلى حد كبير،
والضرورية للزراعة في الجزيرة الكوبية.
فمع ندرة المستوردات ،وتأثير الحصار
األمريكي العدواني ،وأزمة األمن الغذائي
الناجمة ،شرعت كوبا في مشروع على
مستوى الدولة ،لتحويل قطاعها الزراعي
نحو نموذج بيئي زراعي كثيف المعرفة،
وقليل التوجه نحو التصدير ،وعماده:
ضافر معرفة المزارعين التقليدية مع
َت ُ
خبرة المجتمع العلمي الكوبي.
 ǧعن مجموعة باحثين (بتصرُّف)ǧ
     تعريب وإعداد قاسيون

لمحة تاريخية
بتيسير مــن سياسة الــدولــة الكوبية ،والبحث
وال ـت ـطــويــر ،وتـعـبـئــة ال ـمــزارع ـيــن ومـنـظـمــاتـهــم،
تـضـمـنــت الــركــائــز األســاسـيــة لـلـتـحــول الـحــديــث
ب ــال ــزراع ــة ال ـكــوب ـيــة م ــا ي ـل ــي :إصـ ــاح زراعـ ــي
لفسح الطريق للناس الراغبين باالنخراط في
الــزراعــة؛ تـنــويــع اإلنـتــاج (عـلــى سبيل الـمـثــال،
االبتعاد عن زراعة المحصول الواحد– قصب
السكر ،تنفيذ مشاريع الزراعة الحضرية على
نطاق واسع في جميع أنحاء البالد ،تدخالت
ف ــي ال ـس ــوق ل ــزي ــادة فـ ــرص الـمـنـتـجـيــن لـبـيــع
س ـل ـع ـهــم ،وح ـم ــات تـعـبـئــة ال ـب ـحــث وال ـم ـعــرفــة
التي تركز على تطوير ومشاركة االبتكارات
الزراعية البيئية).
ومـ ــع الـ ـمـ ــوارد ال ـم ـح ــدودة ل ـل ـغــايــة لـتـخـصـيــب
المحاصيل وريها ،الحظ الباحثون في المعهد
الوطني للعلوم الزراعية (المعروف اختصار ًا
بـ  INCAباإلسبانية) َّأن مجموعة من أصناف
ال ـ ــذرة ال ـم ـت ــوارث ــة ال ـم ــزروع ــة ف ــي مــزرع ـت ـهــم
التجريبية كــانــت مــزدهــرة ،فــدعــوا الـمــزارعـيــن
المحليين الختيار أصنافهم المفضلة وزراعتها
ف ــي أراض ـي ـه ــم ،وه ــي الـعـمـلـيــة ال ـت ــي أصـبـحــت
تُ ـعــرف بــاســم «م ـع ـرَض ال ـت ـنــوع» Feria de
 .Diversidadومـ ــا زال ـ ــت هـ ــذه ال ـم ـعــارض
الــرك ـيــزة األســاس ـيــة لـنـهــج «م ـشــروع االبـتـكــار
الــزراعــي المحلي» في جميع أنحاء كوبا .كما
ويعمل العلماء الكوبيون كأعضاء بارزين وفي
الـمـنـظـمــات الـكــوبـيــة ،مـثــل« :الــرابـطــة الوطنية
ل ـص ـغــار ال ـم ــزارع ـي ــن»  ANAPوفـ ــي شـبـكــات
ال ــزراع ــة اإلي ـكــولــوج ـيــة عـلــى مـسـتــوى أمــريـكــا
الالتينية والعا َلم.
ما هي «اإليكولوجيا الزراعية»؟
م ــن األف ـض ــل ت ـص ــور اإلي ـكــولــوج ـيــا ال ــزراع ـي ــة
كـثــاثــة عـنــاصــر متميزة ومـتــرابـطــة :تخصُّص
عـلـمــي ،ومـجـمــوعــة مــن ال ـم ـمــارســات ،وحــركــة
اجتماعية وسياسية.
ـص ع ـل ـم ــي ،ي ـس ـع ــى ال ـب ـح ــث ال ـب ـي ـئــي
ك ـت ـخ ـص ـ ٍ
الــزراعــي إلــى تـطــويــر الـمـعــرفــة وتنظيمها ،في
م ـح ــاول ــة ل ـف ـهــم أف ـض ــل ل ـل ـعــاقــات االج ـت ـمــاع ـيــة
واإلي ـكــولــوج ـيــة .وه ــو يـشـكـ ُل م ـجــا ًال مـتـنــامـيـ ًا
ب ـســرعــة ،ك ـث ـيــر ًا مــا ت ـمّ ان ـت ـقــادُ ات ـجــاهــه الـســائــد
إلفراطِه في التأكيد على نماذج العلوم الغربية
إلن ـتــاج الـمـعــرفــة ،دون إدراج ك ــافٍ لـلـمـعــارف
الـمـحـلـيــة ،أو الـتـقـلـيــديــة ،أو الـمـتـعـلـقــة بــالـسـكــان
األصليين.
كـمـجـمــوعــة مــن ال ـم ـمــارســات ،ك ـث ـيــر ًا مــا تعتمد
اإلي ـكــولــوج ـيــا ال ــزراع ـي ــة ب ـش ـكــل م ـبــاشــر عـلــى
ال ـم ـعــرفــة ال ـت ـجــري ـب ـيــة ال ـم ـح ـل ـيــة ،ال ـت ــي طــورهــا
الـمــزارعــون وحافظوا عليها وتشاركوها عبر

األزمان واألمكنة.
وك ـ ـحـ ــركـ ــة اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ،ت ـع ـت ـبــر
اإليـكــولــوجـيــا الــزراع ـيــة مـسـعـىً تـغـيـيــريـ ًا على
نطاق واسع ،وثيق االرتباط بحركة السيادة
ال ـغــذائ ـيــة ،وتـتـضـمــن أج ـنــدة سـيــاسـيٍّــة نشيطة
لـتـحــدي الــدي ـنــام ـيّــات الـتـسـ ُّلـطـيــة ،بـمــا فــي ذلــك
الظلم الواقع على النساء ،والدفع باتجاه تغيير
هيكلي لنظام الغذاء.
المحّلي»
«مشروع االبتكار الزراعي َ
ال ـم ـشــروع ال ــذي ال تـتــم مـنــاقـشـتــه عـلــى نـطــاق
واسع في المنشورات باللغة اإلنجليزية ،ولكنه
قائم بالمثل على التعلم االجتماعي ،وعمليات
ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـت ـش ــارك ـي ــة ،وال ـ ـ ــذي ي ـش ـك ــل أي ـض ـ ًا
ج ــزء ًا ال يـتـجــزأ مــن التنمية البيئية الــزراعـيــة
ال ـك ــوب ـي ــة ،ه ــو «مـ ـش ــروع االب ـت ـك ــار ال ــزراع ــي
ال ـمَ ـح ـ ّل ــي» Proyecto de Innovación
( Agropecuaria Localبــاإلس ـبــان ـيــة ،أو
اختصار ًا )PIAL
ومنذ بدايته في عــام  ،2001استند المشروع
على المعهد الوطني الكوبي للعلوم الزراعية
 ،INCAبــال ـت ـعــاون م ــع ع ــدد م ــن الـمــؤسـســات
الكوبية األخرى ،بما فيها الجامعات والرابطة
الوطنية لصغار المزارعين فــي كوبا .ANAP
واعتمد نهج مشروع  PIALبشكل كبير على
تجارب أخرى من أمريكا الالتينية ،وال سيما
نيكاراغوا والسلفادور وبوليفيا وهندوراس،
وال ـ ـتـ ــي ح ـق ـق ــت بـ ـع ــض الـ ـنـ ـجـ ــاح فـ ــي أوائـ ـ ــل
التسعينات.
مشروع وطني بقيادة المن ِتجات
والمن ِت ِجين
ُ
ي ـق ــوم أس ـ ــاس ال ـه ـي ـكــل ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي ل ـم ـشــروع
االبتكار الزراعي المَح ّلي  PIALعلى مجموعات
االبتكار الزراعي المحلية (واختصار ًا )GIALs
بشكل أســاس ومـتــزايــد،
الـتــي تـقــودهــا الـنـســاء ٍ
لكن يمكن أن يقودها الرجال والشباب أيض ًا.
ول ــذل ــك ،ت ـم ـ ِّث ـ ُل االب ـت ـك ــارات ف ــي الـمـجـمــوعــات،
بشكل متزايد ،معرف َة الـمــرأة وأولوياتها ،وال
سيّما ّأن مؤسسات الدولة الوطنية المشرفة
واع ومُـخـ َّـطــط
عـلــى ال ـم ـشــروع ت ـقــوم بـشـكــل ٍ
بدعم النساء وإعطائهن األولوية؛ فقد وجدت
دراسة على مقاطعة مايابيك الكوبية بأن %65

من المِنَح المتعلقة بالمشروع ُأعطِيَت للنساء.

اإليكولوجيا
الزراعية كما
طورتها كوبا هي
َّ
حركة اجتماعية
وسياسية لتحقيق
السيادة الغذائية
علمي
وتخصص
ّ
وممارسات صديقة
للبيئة

هن
فوائد المشروع للمزارعات وعائال ِت ّ
تـظـهــر ال ـن ـتــائــج أن ــه ف ــي ع ــام  ،2014ســاهـمــت
أن ـش ـطــة مـ ـش ــروع  PIALب ـش ـكــل م ـبــاشــر فــي
تــوف ـيــر ف ــرص ع ـمــل لـ ـ  739ام ـ ــرأة ف ــي سـبــع
مقاطعات كوبية .بحلول عــام  ،2015نما هذا
العدد إلــى  2393في تسع مقاطعات ،وهــو ما
يمثل  %30من إجمالي فرص العمل المنسوبة
إلــى  .PIALمما أدى إلــى تأمين دخــل شهري
بأن
للمرأة بمتوسط  500بيزو كوبي (علم ًا ّ
متوسطالراتب الشهري للعاملين في القطاع
الـحـكــومــي الـكــوبــي ع ــام  2015ك ــان بـيــن 500
و 600ب ـيــزو) .وه ـكــذا ،ف ـ َّـإن ال ـمــرأة مــن خــال
أن ـش ـطــة  PIALك ــان ــت ت ــؤمّ ــن ألســرت ـهــا رات ـب ـ ًا
إضافي ًا بدوام كامل .وأظهرت نتائج األبحاث:
أن ال ـن ـســاء وال ــرج ــال ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي PIAL
ضــاعـفــوا رواتـبـهــم الـشـهــريــة ،لتصل إلــى 1200
بيزو وسطي ًا.
وكـمـثــال :تـجــربــة مــزرعــة عــائـلـيــة ألس ــرة «إيــل
م ــوالت ــو» ال ــواق ـع ــة ف ــي «س ـ ــان خــوس ـيــه دي
الس الخــاس» ،في مقاطعة مايابيك الكوبية،
ويــديــرهــا أرب ـع ــة م ــن أفـ ــراد األس ـ ــرة .ق ـبــل أن
تبدأ باالنخراط في مشروع  PIALالوطني،
كـ ــانـ ــت مـ ــزرعـ ــة األسـ ـ ـ ــرة م ـ ـح ـ ــدودة ال ـت ـن ــوع
(ال ـف ــاص ــول ـي ــاء والـ ـ ــذرة وال ـي ـق ـط ـيــن وال ـك ـســافــا
وب ـ ـعـ ــض الـ ـ ـخـ ـ ـض ـ ــروات ،وب ـ ـعـ ــض األس ـ ـمـ ــاك
وال ـم ــاش ـي ــة وال ـ ــدواج ـ ــن) ،وك ـث ـي ــرة االع ـت ـم ــاد
ع ـل ــى ال ـك ـي ـم ــاوي ــات .ب ـح ـل ــول عـ ــام  ،2015تــم
بفضل الـمـشــروع توسيع المحاصيل لتشمل:
 8أن ــواع جــديــدة مــن ال ـفــول 3 ،أن ــواع جــديــدة
م ــن ال ـح ـم ــص ،أن ـ ــواع م ـت ـع ــددة م ــن ال ــزه ــور،
فــراولــة ،أصـنــاف البطاطس المحلية ،الكرنب.
ومــن الحيوانات الخنازير والماعز .باإلضافة
إلــى ذلــك ،تبنت األســرة مجموعة مــن تقنيات
الـ ــزراعـ ــة اإلي ـك ــول ــوج ـي ــة :اس ـت ـخ ــدام ال ــدي ــدان
ال ـخ ـي ـط ـيــة ال ـم ـم ـ ِرضــة ل ـل ـح ـشــرات ،ومـحــاصـيــل
الغطاء األخـضــر ،ومــا بين المحاصيل .أنشأت
نساء األســرة بنك ًا لحفظ الـبــذور ،واستخدام
ال ـك ــائ ـن ــات ال ـح ـيــة الــدق ـي ـقــة ال ـف ـع ــال ــة ،وال ـس ـمــاد
ال ـ ــدودي ال ـط ـب ـي ـعــي ،إدخ ـ ــال األس ـ ــوار ال ـح ـيــة،
األعالف الحيوانية المنتجة محلي ًا ،واألسمدة
الـحـيــويــة والـمـنـتـجــات الـحـيــويــة األخ ــرى الـتــي

طــورتـهــا مــراكــز األب ـحــاث ال ـمــوجــودة بــالـقــرب
من المزرعة.
المصدر
*مالحظات على الدراسة َ
تــم إعـ ــداد ه ــذه ال ـم ــادة عـبــر اص ـط ـفــاء الـجــزء
المفيد من معلومات دراسة حديثة منشورة
باإلنكليزية بتاريخ  19تشرين الثاني 2020
في مجلة «تخوم في أنظمة الغذاء المستدامة»
Frontiers in Sustainable Food
 .Systemsورغم ّأن معظم مؤ ّلفي الدراسة
كــوب ـيــون مــن جــام ـعــات ومــؤس ـســات وطـنـيــة
كــوبـيــة ،وتــم تـيـسـيــر إجــرائـهــا مــن مــؤسـســات
الــدولــة الـكــوبـيــة ،لـكــن تـمــويـلـهــا ج ــاء بــالـكــامــل
من «الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون»
 COSUDEمـمــا ت ــرك تــأثـيــراتــه الـخــاصــة في
الــورقــة؛ ومـنـهــا م ـثـ ًـا )1( :غـيــاب أيّ ــة إشــارة
إلى الحصار األمريكي الجائر على كوبا ،رغم
أنــه ال يقل أهمي ًة سببي ًة عــن انهيار االتـحــاد
السوفييتي ،فــي خلق الضغوط الـتــي دفعت
الحكومة الكوبية (ألنها وطنية واشتراكية)
إلى البحث عن حلول إبداعية ،قلبت الحصار
إل ـ ــى ف ــرص ــة ت ـن ـم ـي ــة واك ـ ـت ـ ـفـ ــاء )2( .ب ـعــض
الدراسات كانت أكثر موضوعية وجذرية من
حيث تركيزها على ّأن اإليكولوجية الزراعية
ف ــي ك ــوب ــا ل ـي ـســت ف ـقــط «ح ــرك ــة اجـتـمــاعـيــة»
بــل و«ح ــرك ــة سـيــاسـيــة» بـمـعـنــى سـعـيـهــا إلــى
تغيير النموذج الغذائي المستند على هيمنة
ال ـش ــرك ــات ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ،وب ــزن ــس ال ــزراع ــة
األجـنـبـيــة ،ورغــم ّأن الــدراســة الحالية ذكــرت
أن للحركة «أجندة سياسية» لكنها قصرتها
على معنى السياسة الداخلية المضادة لظلم
الـنـســاء ،ومـ ـرَّرت ذل ــك تـحــت تـعـبـيــر «تـحــدي
الديناميات السلطوية» power dynamics
ذي ال ـل ــوث ــة «األنـ ــاركـ ـيـ ــة» ،وال ـ ــذي تـصـرّفـنــا
بــه فـغـيّــرنــاه إل ــى مــا نـعـتـقــده أصـ ـحّ« :تـحــدي
الــدي ـنــام ـيــات ال ـت ـس ـ ّل ـط ـيــة» authoritarian
 )3( .dynamicsالدراسة تعاني من التكرار
والحشو ،وخاص ًة بكليشيهات المنظمات غير
الحكومية «الصالحة لكل زمــان ومكان» وال
سيّما تكرار مصطلح «الجندرية» أو «النوع
االجـتـمــاعــي» عــدد مبالغ بــه مــن الـمــرات87 :
مرة عبر الدراسة المكونة من  17صفحة.
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السياسيون في ليبيا ...إما طريق الحل أو مصير الديناصورات!

اتفقت األطراف الليبية بعد جهود دولية حثيثة ،وبرعاية
األمم المتحدة ،على جملة من التفاهمات والتوافقات كانت
قد جرت خالل الشهرين الماضيين ،وكان ما يميز المرحلة،
وما سبقها ،هو شبه الغياب التام للنشاط األمريكي عن
المشهد السياسي المباشر في صناعة الحل وتطوره ...أما وبعد
أن جرت خطوات جدية باتجاه التنفيذ ،استعاد األمريكي
المخرب ،لتبدأ جملة من الخالفات ُتعرقل مسيرة
«حماسه» ُ
التسوية بالتوازي مع اإلنتاج العالي للنفط الذي تجري سرقته
من الليبيين.
ǧيزن بوظو

ستيفاني
ويليامز :لدى
السياسيين
الليبيين فرصة
اآلن ليكونوا
في المشهد
أو ينتهوا
كما انقرضت
الديناصورات

في آخر اجتماع للجنة العسكرية الليبية
الـمـشـتــركــة م ــن ال ـطــرف ـيــن الـمـتـصــارعـيــن
( )5+5بـ ـت ــاري ــخ  4ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي،
تـ ـمّ ال ـت ــواف ــق ع ـلــى ب ـن ــود تـطـبـيــق وقــف
إط ــاق ال ـنــار ،وأوض ـحــت مـبـعــوثــة األمــم
الـمـتـحــدة بــاإلنــابــة ،سـتـيـفــانــي ويـلـيــامــز،
حول هذه البنود أنها « 12بند ًا لتطبيق
وقـ ــف إط ـ ــاق الـ ـنـ ــار ،أبـ ــرزهـ ــا :تـشـكـيــل
لـجـنــة عـسـكــريــة فــرع ـيــة ل ــإش ــراف عـلــى
عــودة كل القوات األجنبية إلى بالدها،
ومغادرة وسحب جميع قوات الطرفين
إلى معسكراتها الموجودة على خطوط
التماس».
«أية حكومة» ما يهم هو
استعادة وحدة الدولة
فـ ــي  11مـ ــن الـ ـشـ ـه ــر ال ـ ـج ـ ــاري أع ـل ـن ــت
سـتـيـفــانــي ويـلـيــامــز :أن الـمـحــادثــات في
ت ــون ــس أحـ ـ ــرزت تـ ـق ــدمـ ـ ًا ،وأك ـ ـ ــدت :أن
المشاركين وافـقــوا على خــارطــة طريق
ت ــوض ــح خ ـط ــوات تــوح ـيــد ال ـمــؤس ـســات
ال ـل ـي ـب ـيــة ،وص ـ ــو ًال إلـ ــى  16م ــن ال ـش ـهــر،
حـيــن فـشــل الـتـصــويــت عـلــى مـنــع تــولــي
الـ ـمـ ـنـ ــاصـ ــب ف ـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ــرئـ ــاسـ ــي
والـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة لـ ـك ــل مـ ـس ــؤول
حـكــومــي أو تـشــريـعــي بـعــد مــوافـقــة %61
ع ـل ـيــه ،إذ ل ــم تـبـلــغ الـنـسـبــة  ،%75وهــو

الشرط المطلوب لتمرير القرار ،وبدأت
تظهر الـخــافــات بـيــن الــوفــديــن الليبيين
حــول تسمية هــذه المناصب الحكومية
وال ـت ـش ــري ـع ـي ــة ...ل ـت ـع ـبّــر س ـت ـي ـفــانــي عــن
ن ـت ـي ـجــة هـ ــذا األم ـ ــر ب ـش ـكــل دق ـي ــق فـيـمــا
يخص القوى الليبية بقولها :أن «لدى
السياسيين الليبيين فرصة اآلن ليكونوا
ف ــي ال ـم ـش ـهــد أو ي ـن ـت ـهــوا ك ـمــا ان ـقــرضــت
الــدي ـنــاصــورات» ...وذك ــرت ســابـقـ ًا ،بــأن
«الشعب الليبي يعاني من الفساد وسوء
اإلدارة ..علينا تغيير هــذا الــوضــع عبر
حكومة تكنوقراط ،بصرف النظر عمن
سيتولى رئاستها» .وهو -فيما يخص
الــوضــع الليبي الحالي -أمـرٌ فـعّــال بغية
تــوح ـيــد ال ـمــؤس ـســات وال ـب ــاد ومـجـمــل
الــدولــة الليبية ،بغض النظر عن القوى
الليبية المختلفة وأوزانـهــا في الحكومة
في هذه اللحظة ،بد ًال من وضع العربة
أمام الحصان.
لـتـنـتـهــي اج ـت ـم ــاع ــات ت ــون ــس م ــن دون
التوصل إلــى اتفاق حــول أسماء أعضاء
ال ـح ـكــومــة ال ـمــوحــدة ل ـل ـبــاد ،وال ـتــوافــق
حـ ـ ــول ثـ ــاثـ ــة مـ ـلـ ـفـ ــات ،هـ ـ ــي :خ ــري ـط ــة
طريق نحو إجــراء انتخابات ،وشروط
الترشح ،وصالحيات السلطة التنفيذية.
وصرّح وزير الخارجية الروسي خالل
ه ـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة ح ـ ــول م ـج ـم ــل ال ـت ـســويــة
الليبية ،بأنه يأمل «أن يكون هذا العمل
ن ــاج ـح ـ ًا ،واألم ـ ــر األه ـ ــم ،أن ي ـتــم تـنـفـيــذ
نتائج هذا العمل ،ال أن تبقى ورقة تالية
بعد مؤتمر دوري».
التعطيل وسرقة النفط
اجتمع وزيــر الخارجية األمريكي مايك
بومبيو مع نظيره الفرنسي جــان إيف
لــودريــان في باريس ،في آخــر يــوم من
م ـفــاوضــات تــونــس ،لـمـنــاقـشــة «أهـمـيــة»
عملية المصالحة السياسية التي تقودها

ال شك أن
الطريق ال يزال
طوي ًال لكن
التوافقات
التي تمت
وإن كانت غير
كافية حتى
اللحظة تعتبر
مثا ًال واضحاً
على إمكانية
الوصول إلى
مرض
حل ٍ

األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،ول ـس ـخــريــة
األم ــر ،فـقــد صــرحــت سـتـيـفــانــي ويـلـيــامــز
ب ـعــد ان ـت ـه ــاء أع ـم ــال ال ـمــؤت ـمــر ع ــن فـتــح
تـحـقـيــق دق ـيــق ف ــي م ــزاع ــم تـلـقــي بـعــض
المشاركين في الحوار الليبي لرشاوى.
ي ــوم األرب ـع ــاء ال ـســابــق ،ص ــادق مجلس
الـ ـن ــواب األم ــري ـك ــي ع ـلــى «ق ــان ــون دعــم
االس ـت ـقــرار فــي لـيـبـيــا» ويـنــص الـقــانــون
عـلــى إعـ ــداد قــائـمــة بــأس ـمــاء الـمـخـتــرقـيــن
للقانون الــدولــي ولـحـقــوق اإلنـســان في
ليبيا من كل األطــراف ،في مدة أقصاها
 180يوم ًا من تاريخ إصداره ،كما يقضي
ب ـفــرض حــزمــة م ــن ال ـع ـقــوبــات ض ــد مــن
ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم مالية ،أو
ساهموا في تسهيل التدخالت اإلقليمية،
أو شاركوا في غسيل األمــوال وتهريب
وبيع النفط خارج المؤسسات.
ليؤدي هذا القانون ،في هذه اللحظات
مــن ال ـت ـقــدم بــالـحــل الـلـيـبــي ،إل ــى تعميق
المشاكل والخالفات سواء بين الطرفين
الليبيين ،أو فــي الـطــرف الــواحــد نفسه،
وبــال ـتــوازي مــع ذل ــك ذك ــرت الـمــؤسـســة
الوطنية للنفط الليبية :أنها ناقشت مع
شركة «توتال» الفرنسية زيادة اإلنتاج،
وتوسيع استثمارات الشركة الفرنسية،
الــذي فيما يـبــدو أن هــذه هــي «أهـمـيــة»
عملية الـمـصــالـحــة ،الـتــي تـمــت مناقشتها
بين بومبيو ولــودريــان ،وذكــرت وكالة
«غـ ـل ــوب ــال ب ــات ــس» أن سـ ــوق ال ـن ـفــط
الـعــالـمـيــة تـمـكـنــت مــن اسـتـيـعــاب اإلنـتــاج
ال ـم ـت ــزاي ــد وال ـم ـف ــاج ــئ ل ـب ــرام ـي ــل ال ـن ـفــط
ال ـل ـي ـب ـيــة ،ب ـعــدمــا ت ـج ــاوز اإلنـ ـت ــاج حــالـيــا
المليون برميل في اليوم ،دون توضيح
مــن يـقــوم بـهــذا «االس ـت ـي ـعــاب» لـكــل هــذا
الضخ النفطي.
ي ــوم ال ـس ـبــت ،دع ــت وي ـل ـيــامــز ب ـعــد ذلــك
محذر ًة ،المسؤولين في ليبيا والشعب،
إلى «عدم السماح لمن يحاربون بجميع
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الوسائل» على «إبقاء وضــع البالد كما
هو عليه»  ...وهــي السياسة األمريكية
ال ـم ـس ـت ـج ــدة عـ ـبـ ــر :االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ب ـع ــدم
االستقرار.
ال ش ــك أن ال ـط ــري ــق ال ي ـ ــزال ط ــوي ـ ًا،
لـكــن الـتــوافـقــات الـتــي تـمــت -وإن كانت
غـيــر كــافـيــة حـتــى الـلـحـظــة -تعتبر مـثــا ًال
حل
واضـحـ ًا على إمكانية الــوصــول إلــى ّ
ـرض ،فـعـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن األط ــراف
مـ ـ ٍ
ال ـم ـت ـع ـنّ ـت ــة سـ ـ ــواء أكـ ــانـ ــت داخـ ـلـ ـي ــة أو
خارجية تستطيع حتى اللحظة تعطيل
م ـس ــار ال ـم ـف ــاوض ــات ،ل ـكــن ه ــذه ال ـق ــدرة
ستكون محدودة إذا ما تكثفت اإلرادة
الــدول ـيــة فــي ات ـجــاه ال ـحــل .عـنــدمــا قــالــت
ولـيــامــز :إن «لــدى السياسيين الليبيين
ف ــرص ــة اآلن ل ـي ـكــونــوا ف ــي ال ـم ـش ـهــد أو
يـنـتـهــوا ك ـمــا ان ـقــرضــت ال ــدي ـن ــاص ــورات»
ك ــان ــت ت ـع ـبّــر سـ ــواء أدرك ـ ــت ذل ــك أم لــم
تــدركــه ،أن ظ ــروف حــل األزم ــة الليبية
قــد بــاتــت نــاض ـجــة ،وأن األطـ ــراف الـتــي
لــن تـسـتـطـيــع الـتــأقـلــم سـيـكــون مصيرها
«م ـت ـحــف ال ـش ـم ــع» ،ل ـكــن ه ــذا ال يـشـمــل
األط ــراف الـمـبــاشــرة فــي األزم ــة الليبية
فحسب ،بل يشمل كل القوى اإلقليمية
والــدول ـيــة ،ال ـتــي تـلـعــب دور ًا فــي إعــاقــة
الـحــل .والـحــديــث الـمـتــداول عــن رشــوى
ت ـل ـق ــاه ــا الـ ـبـ ـعـ ــض ،مـ ــا هـ ــو إلـ ـ ــى ب ــداي ــة
ل ـم ـم ــارس ــات ت ـه ــدف إلـ ــى ال ـض ـغــط عـلــى
م ـســار ال ـح ــل ،فـبـغــض ال ـن ـظــر عّ ـمــن هــي
تلك األطراف التي تلقت هذه الرشاوى،
لكن هذه الممارسات ستزداد مع تقدم
الحل ،ولن تقف عند اإلغراءات المادية،
بل ربما تصل إلــى أشكال ضغط أخرى
تـعـتـمــد الـتــرهـيــب ،وهـنــا يـقــع عـلــى عــاتــق
رع ـ ــاة ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة إغ ـ ــاق كــل
السبل أمام هذا النوع من الضغوط ،لما
يشكله مــن خـطـ ٍر على مستقبل العملية
السياسية الليبية.

18
قمة بريكس  ..البيان الختامي وبعض المداخالت
شؤون عربية ودولية

قاسيون ـ العدد  993اإلثنين  23تشرين الثاني 2020

عقدت مجموعة
«دول بريكس» قمتها
السنوية الثانية
عشر في  17تشرين
الجاري ،وتمت هذه
الجلسة االفتراضية
عبر تقنية الفيديو
كونفرانس برئاسة
الرئيس الروسي
فالديمير بوتين
الذي تترأس بالده
المجموعة هذا العام.
وعقدت هذه القمة
تحت شعار « :شراكة
بريكس لصالح
االستقرار العالمي
واألمن المشترك
والنمو المبتكر»،
وصدر عنها بيان
ختامي ومجموعة
واسعة من الوثائق
االقتصادية والصحية
والتكنلوجية وغيرها.

ǧعتاب منصور

تـعـتـبــر ال ـق ـمــة «ب ــري ـك ــس» ح ــدث ـ ًا واس ــع
ال ـتــأث ـيــر ال ب ـس ـبــب م ـخــرجــاتــه فـحـســب،
بـ ــل ل ـم ــا ت ـع ـن ـيــه ال ــرابـ ـط ــة الـ ـت ــي تـجـمــع
دول ال ـم ـج ـم ــوع ــة «الـ ـصـ ـي ــن وروسـ ـي ــا
وال ـه ـنــد وال ـب ــرازي ــل وج ـنــوب إفــريـقـيــا»،
فــالـمـجـمــوعــة ال ـتــي تــأس ـســت ف ــي 2006
لتضم الدول األسرع نمو ًا أصبحت منذ
تــأسـيـسـيـهــا رق ـم ـ ًا صـعـبـ ًا فــي ال ـم ـعــادالت
الدولية وش ّكلت الم ّلمح األكثر وضوح ًا
للعالم متعدد األقطاب الــذي نعيش فيه
اليوم.
في البيان الختامي
ص ــدر ال ـب ـيــان الـخـتــامــي لـلـقـمــة الـسـنــويــة
وال ـ ــذي ض ــم ف ــي ص ـف ـحــاتــه الـ ـ  32أكـثــر
من  97بند ًا خُصّصت لمجمل التحديات
والـقـضــايــا الـعــالـمـيــة الـتــي تــواجـهـهــا دول
بريكس والعالم ،وأعلن البيان الختامي
عــن  31اتـفــاقـيــة رسـمـيــة ج ــرى الـتــوقـيــع
عليها على هامش القمة ،باإلضافة إلى
ع ــدد م ــن االت ـفــاق ـيــات ل ـشــركــات وأفـ ــراد
وك ـ ـيـ ــانـ ــات ت ـ ـ ــدور ف ـ ــي فـ ـل ــك م ـج ـمــوعــة
البريكس والـتــي تــرى فــي انـعـقــاد القمة
مناسبة لتعميق شراكاتها.
تـتـطــرق الـبـيــان ال ـمــذكــور إل ــى مجموعة
واس ـ ـعـ ــة مـ ــن ال ـق ـض ــاي ــا ك ــان ــت أوالهـ ـ ــا:
ض ـ ـ ــرورة الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ال ـم ــؤس ـس ــات
ال ــدول ـي ــة ال ـت ــي ن ـش ــأت ك ـن ـت ـي ـجــة لـنـهــايــة
ال ـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة ،وان ـطــاق ـ ًا من
ض ــرورة إيـجــاد مـنـصّــات لـلـحــوار تجمع
الــدول إليـجــاد أرضـيــة مشتركة لتقريب
وجهات النظر والتوفيق بين المصالح،
وأعـ ـلـ ـن ــت دول ب ــري ـك ــس م ـ ـج ـ ــدد ًا عــن
تمسكها بــالـعــالــم مـتـعــدد األق ـطــاب الـقــائــم
ع ـل ــى احـ ـتـ ــرام سـ ـي ــادة الـ ـبـ ـل ــدان وع ــدم
ال ـت ــدخ ــل فـ ــي ش ــؤونـ ـه ــا ،وذ ّك ـ ـ ــرت ب ــأن
إرث مشترك ينبغي
النصر على الفاشية ٌ

الحفاظ عليه بشكل جماعي.
أعلنت دول بريكس عن ضرورة تطوير
النقاش المشترك حــول أجـنــدة مجلس
األم ـ ــن ل ـض ـم ــان ت ـم ـث ـيــل م ـص ــال ــح جـمـيــع
دول المجموعة عـلــى طــاولــة المجلس،
هــذا بــاإلضــافــة إلــى إع ــادة تـثـبـيــت جملة
من المواقف فيما يخص األزمــات التي
يشهدها العالم ،فحمل البيان تأكيد ًا جديد ًا
ل ـض ــرورة دف ــع الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة فــي
سورية على أساس قرار مجلس األمن
 ،2254وت ـط ــرق لـلـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
ليؤكد مـجــدد ًا تمسك مجموعة بريكس
ب ـق ــرارات الـشــرعـيــة الــدول ـيــة وض ــرورة
تطبيقها بــوصـفــه الـطــريــق الــوحـيــد لحل
هذه القضية .وأكد البيان الختامي للقمة
 12ع ـلــى ض ـ ــرورة خ ـفــض ال ـت ــوت ــر فــي
الخليج عن طريق المفاوضات والنشاط
الدبلوماسي وعبر وضع أجندة إيجابية
وب ـن ــاءة يـمـكــن ال ـع ـمــل م ــن خــال ـهــا ،هــذا
باإلضافة إلى الترحيب باالتفاق الثالثي
األخ ـيــر ال ــذي جــرى الـتــوقـيــع عـلـيــه بين
أرم ـي ـن ـيــا وأذرب ـي ـج ــان بــرعــايــة روس ـيــة.
ويضاف إلى ما ذكر الكثير من المواقف
ح ــول جـمـلــة مــن الـمـلـفــات الـســاخـنــة من
الـيـمــن إل ــى أفـغــانـسـتــان ولـيـبـيــا وال ـقــارة
اإلفــري ـق ـيــة ،وال ـتــي أك ــدت جـمـيـعـهــا على
ض ـ ــرورة ال ـب ـحــث ع ــن ال ـط ــرق الـسـلـمـيــة
لحل هذه الخالفات واستبعاد الخيارات
العسكرية.
من المشاركات في القمة
تحدث الرئيس الصيني شي جي بينغ
ف ــي ك ـل ـم ـتــه ب ـش ـكــل م ـف ـصــل حـ ــول جـمـلــة
مــن ال ـت ـحــديــات ،ك ــان أب ــرزه ــا مــا يـعــانـيــه
العالم جراء فيروس كورونا المستجد،
وأع ـلــن أن« :ال ـشــركــات الـصـيـنـيــة تعمل
مــع الـشــركــاء فــي روسـيــا والـبــرازيــل في
المرحلة الثالثة من التجارب السريرية
للقاحات» ،وأكد استعداد بالده للتعاون

صدر البيان
الختامي لقمة
بريكس السنوية
والذي ضم
في صفحاته
الـ  32أكثر من
 97بنداً ُخ ّصصت
لمجمل التحديات
والقضايا
العالمية التي
تواجهها دول
بريكس والعالم

مــع الـهـنــد وجـنــوب إفــريـقـيــا فــي الـسـيــاق
ذات ــه ،وأضـ ــاف :أن ب ــاده انـضـمــت إلــى
مـنـصــة « »COVAXحـيــث سـتـشــارك ما
توصلت له في موضوع لقاح الفيروس
الـتــاجــي مــع الـبـلــدان األخ ــرى ،وتـحــديــد ًا
البلدان النامية .وقال :إن الصين ستعمل
بجدية لتوفير اللقاحات لــدول بريكس
ع ـن ــد الـ ـح ــاج ــة ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ت ـطــويــر
مــركــز أب ـحــاث وت ـطــويــر مـشـتــرك لــدول
الـمـجـمــوعــة يـمـكــن مــن خــالــه الـنـهــوض
بـ ــاألبـ ـحـ ــاث ال ـط ـب ـي ــة وإجـ ـ ـ ــراء ت ـج ــارب
جـمــاعـيــة عـلــى ال ـل ـقــاحــات بــاإلضــافــة إلــى
إنشاء المصانع وتوسيع اإلنتاج.
وم ـ ــن ج ــان ـب ــه أك ـ ــد ال ــرئـ ـي ــس ال ــروس ــي
ض ـ ـ ــرورة الـ ـتـ ـع ــاون ل ـم ــواج ـه ــة ال ــوب ــاء
العالمي ،داعـيـ ًا إلــى توحيد جهود دول
«ب ــري ـك ــس» إلن ـت ــاج ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة مــن
ال ـل ـق ــاح ــات م ـش ـي ــر ًا إلـ ــى إم ـكــان ـيــة إن ـتــاج
اللقاح الــروســي على األراضــي الصينية
والـهـنــديــة .مــن جــانـ ٍـب آخــر أعـلــن بوتين
عــن االق ـتــراب مــن تشكيل بـنــك مشترك
ل ــدول الـمـجـمــوعــة مـضـيـفـ ًا أن ــه قــد جــرى
االت ـف ــاق عـلــى تـخـصـيــص األمـ ــوال لـعــدة
مجاالت وأن الفرع اإلقليمي لبنك تنبية
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بريكس سيتعامل مــع بــرامــج اإلقــراض
ف ــي ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء ال ـف ـض ــاء األوروبـ ـ ــي
اآلسيوي.
وأضاف بوتين في كلمته أنه « ال تزال
ه ـن ــاك م ـخــاطــر م ــن ت ـفــاقــم ال ــوض ــع فــي
ال ـع ــراق ول ـب ـنــان وأف ـغــان ـس ـتــان ومـنـطـقــة
ال ـخ ـل ـي ــج» واع ـت ـب ــر ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي
أن ال ــوض ــع ف ــي م ـج ــال األمـ ــن ال ـعــال ـمــي
واإلق ـل ـي ـمــي ال يـ ــزال ص ـع ـب ـ ًا وق ـ ــال :إنــه
بــاإلم ـكــان « مــاحـظــة زعــزعــة اسـتـقــرار
خـطـيــرة فــي ال ـشــرق األوسـ ــط وشـمــال
إفريقيا ،واستمرار المواجهات المسلحة
في ليبيا واليمن .وال يزال هناك الكثير
ال ـ ــذي ي ـت ـع ـيــن ال ـق ـي ــام ب ــه ل ـل ـتــوصــل إلــى
ت ـســويــة س ـيــاس ـيــة ف ــي سـ ــوريـ ــا» .وفــي
تعقيبه على مــا جــاء فــي خـطــاب رئيس
الــوزراء الهندي ناريندرا مــودي ،الذي
قــال :إن «الـعــالــم بــأســره عــائـلــة واحــدة»
قـ ـ ــال الـ ــرئـ ـيـ ــس الـ ـ ــروسـ ـ ــي :إن ال ـم ـث ــل
الــروســي يـقــول بــأن «األس ــرة ال تخلو
مــن االب ــن ال ـعــاق ،ول ـســوء ال ـحــظ هـنــاك
أش ـخ ــاص ي ـح ــاول ــون فـ ــرض أج ـنــدت ـهــم
الخاصة في العالم» .

الصين تتجه لبناء الدول االشتراكية الحديثة
أش ــار الــرئـيــس الـصـيـنــي فــي قـمــة بــريـكــس إل ــى أن ب ــاده سـتـنـتـهــي مــن بـنــاء
مجتمع رغيدِ الحياة يشمل كل النواحي وذلــك ضمن اإلطــار الزمني الذي
حُدد لذلك من قبل الحزب الشيوعي الصيني ،وستبدأ الصين رحلة جديدة
نـحــو الـبـنــاء الـكــامــل لـلــدولــة االشـتــراكـيــة الـحــديـثــة .وأكــد أن بــاده ستضاعف
الـجـهــود لـتــوسـيــع الـطـلــب الـمـحـلــي ،وتـعـمـيــق اإلص ــاح فــي جـمـيــع الـمـجــاالت،
وت ـعــزيــز االب ـت ـكــار فــي ال ـع ـلــوم والـتـكـنــولــوجـيــا إلضــافــة ق ــوة دف ــع إل ــى الـنـمــو
االقـتـصــادي الصيني .وأكــد أن بــاده ســوف تحضن الـعــالــم بــأذرع مفتوحة
أكـثــر .وقــال الرئيس الصيني «إنـنــا جميع ًا نركب الـقــارب نفسه ،لذلك عندما
تكون الرياح قوية والمد والجزر مرتفع يجب أن نركز أكثر على اتجاهنا،
ولنواكب الوتيرة ونعمل كفريق واحد لكسر األمواج ونسير بثبات باتجاه
مستقبل أكثر أشراق ًا.
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الصورة عالمياً
•أكد الرئيس
األذربيجاني
إلهام علييف
على التزام
باكو ويريفان
باتفاق وقف
إطالق النار في
قره باغ ،مشيداً
بجهود روسيا لتحقيق االستقرار في الوضع،
وإجراءات قوات حفظ السالم الروسية في
المنطقة.
•تظاهر اآلالف في
فرنسا احتجاجاً
على مشروع
قانون يفرض
قيوداً على
تصوير رجال
الشرطة خالل
أداء مهامهم،
مستنكرين هذه الخطوة باعتبارها مقيدة
لحرية الصحافة.
•أفادت صحيفة
Rheinische
 Postنق ًال
عن مصدر
بوزارة الدفاع
األلمانية ،بأن
برلين تدرس إمكانية
االنسحاب الكامل للقوات األلمانية من
أفغانستان ،وجري الحديث عن تنفيذ
االنسحاب خالل أربعة أشهر.

مع انعقاد القمة الثانية عشرة لمجموعة دول بريكس ،ينطلق مجموعة من المحللين السياسيين وبعض الموظفين في وسائل اإلعالم «المرموقة»
صراحة عن موقفه الحقيقي من هذه المجموعة ،يميلون لنقاش ما يرون
للهجوم على هذا التكتل الهجين الواعد ،وألن معظم هؤالء ال يتجرأ لإلعالن
ً
فيه «أسافيناً في نعش بريكس».
ǧعالء أبوفّراج

يـقــام مـهــرجــان الـهـجــاء الــرخـيــص هــذا
س ـنــوي ـ ًا ،ويـفــاجـ ُئـنــا بـ ــآراء وإس ـهــابــات
والمجلت
تكاد ال تتسع لها الدوريات
ّ
الـتــي تقف على أطــال الـعــالــم المظلم،
ال ـ ـ ـ ــذي حـ ـكـ ـمـ ـت ــه «اإلمـ ـ ـبـ ـ ــراطـ ـ ــوريـ ـ ــة
األمريكية» المتداعية ،وكان لهذا العام
نصيبٌ في جملة من العناوين ال بد لنا
أن نقف عندها بقصد تفنيديها.
العالقات الهندية-الصينية
تذهب بعض هذه المقاالت المنشورة
إل ـ ــى ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ت ــوت ــر ال ـع ــاق ــات
الهندية -الصينية والـتــي وصلت إلى
ذروتها في الصدام الحدودي العنيف،
مسلح
الذي كاد أن يتحول إلى صدام ٍ
واس ــع .يعتبر الـعــديــد مــن المحللين–
م ـ ــن ضـ ـمـ ـنـ ـه ــم ع ـ ـ ــدد م ـ ــن األس ـ ــات ـ ــذة
والسياسيين الهنود -أن ال مستقبل
لتحالف يضم الهند والصين جنب ًا إلى
جنب ،ويستندون في ذلــك إلــى جملة
م ــن األفـ ـكـ ــار أبـ ــرزهـ ــا :ه ــو «ت ـنــاقــض
المصالح الشديد» بين البلدين ،وظل
الـصـيــن الـثـقـيــل فــي آسـيــا ،الــذي يحرم
الهند من لعب دو ٍر محوري في هذه
المنطقة ،مما يسبب -بحسب هؤالء
الـمـحـلـلـيــن -حــالــة مــن ال ـصــراع الــدائــم،
التي وإن لم تتحول إلى صراع مسلح،
لكنها لن تسمح بتمتين العالقة لتصل
إلــى شــراكــة إسـتــراتـيـجـيــة .أمــا البعض
اآلخ ـ ـ ــر ،فـ ـي ــرى أن ال ـه ـن ــد إنـ ـم ــا ت ـقــرأ

ال ـتــوازنــات الــدولـيــة وتـلـعــب لــذلــك بين
معسكرين ،فهي تضمن بهذه المناورة
مصالحها ،لكنها فــي الــوقــت نفسه لن
تستطيع بناء عالقة إستراتيجية مع
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مــن ج ـهــة ،أو مع
روسيا والصين من الجهة األخرى.
لـ ـكـ ــن ،وإن ك ـن ــا ال نـ ــدعـ ــي ال ـم ـع ــرف ــة
المطلقة باإلستراتيجية والفلسفة التي
ت ـقــوم عـلـيـهــا ال ـس ـيــاس ـيــات ال ـخــارج ـيــة
ال ـه ـن ــدي ــة ،ي ـك ـفــي أن ن ـع ــرف أن ل ـهــذه
ال ـس ـيــاســة ه ــدف ي ـجــب أن تـصـلــه فــي
نهاية المطاف ،وهو تحقيق المصالح
الهندية ،وهــذا ما يفرض علينا قراءة
الــواقــع بشكل مختلف .فالهند ال شك
ترى في الصين خصم ًا ومنافس ًا ،وال
ضـيــر أن تـحــاول الـهـنــد عـبــر مـنــاورات
إس ـتــرات ـي ـج ـيــة واسـ ـع ــة ال ـض ـغ ــط عـلــى
الـصـيــن بـهــدف تـحـسـيــن مــوقـعـهــا ،لكن
الـهـنــد كـغـيــرهــا مــن ال ـب ـلــدان آسـيــا تجد
نـفـسـهــا أم ــام تـحــالــف واع ــد عـبــر شـكـ ٍـل
مـ ــن أشـ ـكـ ــال الـ ـعـ ــاقـ ــات االق ـت ـص ــادي ــة
والـسـيــاسـيــة الـمـتـكــامـلــة ،الـقــائـمــة على
االح ـتــرام والـمـنـفـعــة الـمـتـبــادلــة .فحتى
وإن ك ــان ــت ال ـه ـنــد تـ ــرى أن ال ـت ــوازن
ال ــدول ــي ف ــي ل ـح ـظــة م ــا فـ ــرض عـلـيـهــا
الـ ـمـ ـنـ ــاورة ب ـي ــن ال ـم ـع ـس ـك ــري ــن ،فـهــي
تــدرك الـيــوم كغيرها مــن دول العالم،
أن الــواليــات المتحدة تتراجع بشكل
م ـض ـطــرد ،ول ــن ت ـك ــون ق ــوة حــاضــرة
فــي آس ـيــا ،وأن لــوجــودهــا هــذا تــاريــخ
ص ــاحـ ـي ــة ي ـ ـشـ ــارف عـ ـل ــى االنـ ـتـ ـه ــاء،
وتــدرك أيض ًا ،أنها مشمولة بمشاريع

اقـتـصــاديــة وسـيــاسـيــة واع ــدة تجمعها
مع الصين وروسـيــا ،ال شك أن هناك
ق ـ ــوىً مـ ــا ،ال ت ـ ــزال م ــوج ــودة داخ ــل
الهند ،تغيب عنها هذه الحقيقة ،لكنها
أض ـع ــف م ــن أن ت ـع ـيــق ال ـتــوجــه ال ـعــام
للهند ،الــذي لم يعد باإلمكان التراجع
عـنــه .الـمـشــاكــل الـتــي تــواجــه الـعــاقــات
الـهـنــديــة الصينية هــي مـشــاكــل حقيقة،
وال يمكن القفز فوقها ،وهذا ما يدركه
البلدان ،لذلك تنصب الجهود لتخفيف
الـ ـت ــوت ــر الـ ـقـ ــائـ ــم ،ف ــرئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
الهندي ناريندرا مودي اجتمع بشكل
اف ـتــراضــي مــع الــرئـيــس الـصـيـنــي شي
ج ــي بـيـنــغ ب ـعــد ق ـمــة بــري ـكــس لـنـقــاش
الـ ـخـ ــاف ال ـ ـح ـ ــدودي ب ـي ـن ـه ـمــا وآف ـ ــاق
ت ـســوي ـتــه ،ل ـي ـكــون ه ــذا ال ـل ـقــاء ال ـثــانــي
الـ ــذي يـجـمــع ال ـب ـلــديــن خ ــال أق ــل مــن
أس ـب ــوع ،بـعــد ح ـضــور الـطــرفـيــن لقمة
منظمة شنغهاي للتعاون.
الهيمنة الصينية
الـنـفــوذ وال ــوزن االقـتـصــادي المتزايد
ل ـل ـص ـي ــن بـ ـ ــات يـ ـشـ ـ ّك ــل م ـ ـ ــادة دس ـم ــة
«لـكـشــف نــوايــا الـصـيــن الـخـبـيـثــة» في
ال ـم ـن ـط ـقــة ،ب ــل ي ــذه ــب أحـ ــد ال ـحــذق ـيــن
ل ـل ـق ــول ودون مـ ــواربـ ــة :إن ال ـص ـيــن
تسعى إلى الحد من النفوذ األمريكي
في آسيا ،وتعبئة الفراغ الحاصل ،كما
لــو أنــه يـكـشــف س ــر ًا عـظـيـمـ ًا! فالصين
كغيرها مــن دول آسـيــا والـعــالــم عانت
مـ ــن الـ ـع ــاق ــات ال ــدولـ ـي ــة الـ ـت ــي قــامــت
على استغالل الــدول المتقدمة للدول

الـنــامـيــة والـفـقـيــرة إل ــى أن ب ــدأت هــذه
الــدول بكسر هــذه الحلقة ،ومــا يغيب
عـ ــن هـ ـ ــؤالء ال ـم ـح ـل ـل ـي ــن ،أن ال ـص ـيــن
ل ــم تـنـجــح م ـن ـفــردة ب ــل كــانــت روس ـيــا
وال ـه ـنــد وإي ـ ــران ق ــد ح ـق ـقــوا نـجــاحــات
متفاوتة في هذا الخصوص ،مما جعل
ق ـيــام ال ـعــالــم ال ـم ـت ـعــدد األق ـط ــاب ال ــذي
نعيش بدايته ضــرورة موضوعية ال
تـقــوم عـلــى الـصـيــن فـحـســب ،بــل تقوم
عـلــى كــل ه ــذه الـ ــدول مـجـتـمـعــة ،الـتــي
تــدرك جميعها :أن تـعــاونـهــا واحـتــرام
اخ ـتــافــات ـهــا سـيـمـ ّكـنـهــا م ــن ع ـبــور هــذا
الـ ــدرب ال ــوع ــر .وال ـص ـيــن تـمـلــك وزنـ ـ ًا
اقتصادي ًا كبير ًا جــد ًا ،لكنه يعد معاد ًال
طبيعي ًا وموضوعي ًا لحجمها الجغرافي
والبشري! وإن للصين وزنـ ًا ال يقوم
على الترهيب ،بــل على كونها شريك ًا
اقتصادي ًا قادر ًا على المساهمة الفاعلة
والـحـقـيـقـيــة فــي الـتـنـمـيــة ،وك ــل أشـكــال
ال ـ ـت ـ ـع ـ ــاون ،ال عـ ـب ــر سـ ـح ــب ثـ ـ ــروات
المنطقة الـمـجــاورة ،بــل عـبّــر تمكينها
وإشراكها بشكل حقيقي في مشاريع
مستقبلية فاعلة.
دول ب ــريـ ـك ــس جـ ـ ــاءت تـ ـعـ ـبـ ـي ــر ًا عــن
ت ـغ ـي ـي ــرات س ـي ــاس ـي ــة واقـ ـتـ ـص ــادي ــة لــم
تـكــن مــوجــودة ســابـقـ ًا .كــانــت ببساطة
ثمرة لتوازنات دولية جديدة سبقتها
م ـق ــدم ــات ط ــوي ـل ــة ،أي :إن مـجـمــوعــة
بريكس كانت نتيجة لواقع موضوعي
ق ــائ ــم ،وهـ ــذا ال ــواق ــع ق ـ ــادرٌ ع ـلــى خـلــق
أشكال مختلفة وال منتهية للتعبير عنه
وعن الشعوب المنضوية في قلبه.

•مدد الرئيس
الروسي
فالديمير
بوتين ،سريان
اإلجراءات
التقييدية
التي فرضتها
موسكو ،رداً على
عقوبات غربية فرضت قبل ذلك بحق
مؤسسات وأفراد من روسيا.
•ارتفع عدد األمريكيين
المتقدمين بطلبات
جديدة للحصول
على إعانة
البطالة على
نحو مفاجئ
األسبوع الماضي،
بعدما أدى إغالق
مزيد من الشركات
بسبب فيروس كورونا إلى إطالق موجة جديدة من
تسريح العاملين وإبطاء تعافي سوق العمل.
•أعلنت القوات
المسلحة
المصرية،
انطالق
التدريب البحري
المصري الروسي
المشترك (جسر الصداقة–  )3ألول مرة
في البحر األسود .وقالت :إن وحدات من
القوات البحرية المصرية وصلت إلى ميناء
نوفوروسيسك في روسيا.
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السيطرة على العالم الرقمي

مع تراجع هيمنة الواليات المتحدة ،تتنافس أوروبا والصين معها على فرض
ريادتهما على الموجة الرقمية التالية .عّبرت كلمات ترامب «أمريكا أو ًال» عن هذا
فجة وصريحة .ولكن ح ّتى بعد رحيله ،تزداد المنافسة بين القوى
التنافس بعبارات ّ
العالمية الرئيسية ح ّدة .تخوض الواليات المتحدة والصين حرباً تجارية ،اعتبر مركز
األبحاث البريطاني  Chatham Houseأ ّنها تعود بجذورها إلى «السباق على الهيمنة
التكنولوجية العالمية» .وكما ذكرت الصحيفة األلمانية « :Handelsblattأوروبا
موجودة في مرمى تبادل الرصاص في الحرب التكنولوجية القائمة» .ولمواجهة هذا
الخطر ،خصصت المفوضية األوروبية جزءًا كبيرًا من صندوقها للتعافي من كورونا،
لتعزيز أو الحفاظ على «السيادة الرقمية» ألوروبا .يبدو ّأن التكنولوجيا هي مسألة
سياسة ق ّوة ،لكن ما الذي تعنيه «الهيمنة التكنولوج ّية» في العصر الرقمي؟ وما الذي
طرف في التقدم على طرف آخر ،أو في عرقلة تقدم األطراف األخرى؟
قد يكسبه ٌ

ǧبيتر شادت وهانز زوبلǧ
     تعريب :قاسيون

في خطاب حالة االتحاد األوروبي في أيلول،
أعلنت رئيسة المفوضية األوروبـيــة أورســوال
بأقل من «عقد
فون -دير لين :بأنّهم لن يقبلوا ّ
من الريادة الرقميّة» ،وطالبت بأهداف شديدة
الوضوح من أجل أوروبا رقمية  .2030وكما
صــاغــت األم ــر« :عـلــى أوروب ــا ال ـيــوم أن تـقــود
الطريق الرقمي ،إمّا ذلك ،أو أنّها ستتبع طريق
اآلخ ــري ــن الــذيــن يـصـيـغــون الـمـعــايـيــر ل ـنــا .لـهــذا
علينا التحرك بسرعة».
تكافح اليوم القوى العالمية الكبرى :االتحاد
األوروبي والصين والواليات المتحدة ،إلحراز
ال ـت ـفــوق فــي ال ـســوق الـعــالـمـيــة .سـيـتــم خــوض
المعارك في ميدان التكنولوجيا الرقمية .وكما
أشــارت فــون -دير لين :أحد أسلحتهم الهامة
بكل
سيكون محاولة فــرض النماذج الخاصة ّ
منهم في السوق العالمية .دعونا نلقي نظرة
على خططهم القتالية.
النموذج والمنافسة
إن كـ ـ ــان ألحـ ـ ــد أن يـ ـنـ ـج ــح ف ـ ــي ال ـم ـن ــاف ـس ــة
الــرقـمـيــة فـسـيـتــوجــب عـلـيــه أن يـثـبّــت نـمــوذجــه

www.kassioun.org

ال ـخــاص عـلــى أوس ــع ن ـطــاق مـمـكــن .الـنـمــوذج
« »standardهو تصميم موحّد ،وهو يعني
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق :ل ـغــة مـشـتــركــة ب ـيــن أج ـهــزة
مختلفة متصلة «بإنترنت األشـيــاء Internet
 = of Thingsمصطلح لوصف شبكة األشياء
الملموسة المتضمنة مستشعرات وبرمجيات
وتـقـنـيــات أخ ــرى ،بـغــرض تــوصـيـلـهــا ،وتـبــادل
الـمـعـلــومــات مــع أج ـهــزة وأن ـظ ـمــة أخ ــرى عبر
اإلن ـتــرنــت» .ربّ ـمــا الـمـثــال األك ـثــر شـيــوعـ ًا على
النموذج في المجال التقني هو :مدخل .USB
لكن إذا ما نظرنا إلى مثال آخر :مقابس شحن
السيارات العاملة على الكهرباء ،فسنجد لدينا
مجموعة متنوعة من البدائل.
م ــن وج ـهــة ن ـظــر اق ـت ـصــاديــة ،ت ـش ـ ّكــل ال ـن ـمــاذج
والمعايير المختلفة عائق ًا لنمو كــا الشركات
الخاصة ،والدول الداعمة والمرتبطة برؤوس
أم ــوال هــذه ال ـشــركــات .فــإن لــم يـكــن بــاإلمـكــان
مث ًال شحن سيارة كهربائية في جميع محطات
الشحن ،فسيشكل هــذا ضربة الستخدام هذه
ال ـس ـيــارة الـكـهــربــائـيــة ،وسـيـضــع حـ ــدود ًا أمــام
مـجــال أعـمــال محطات الـتــزويــد بالشحن .لهذا
فــالـنـمــوذج الـمـشـتــرك مـطـلــوب لجعلهم قابلين
للحياة.
لـكـنّ الـنـمــوذج بـحـدّ ذاتــه هــو مـجــال للمنافسة.
تـسـعــى ال ـشــركــات إل ــى وض ــع لـغــاتـهــا الـخــاصــة

تم تصميم قانون
ّ
البيانات األوروبية
بطريقة تجعل من
الصعب على شركات
اإلنترنت األمريكية
العمالقة أن تتك ّيف
معه

ك ـن ـم ــوذج يـتـقـيــد ب ــه اآلخـ ـ ــرون .ال ـتــأك ـيــد عـلــى
نـمــوذج الشركة الـخــاص ،هــو وسيلة الشركة
إلجـبــار المنافسين على الـخــروج مــن السوق،
ع ـب ــر م ــا ي ـس ـمــى «ت ــأث ـي ــر ال ـق ـف ــل Lock- in
 :»effectع ـن ــدم ــا ي ـش ـت ــري الـ ـن ــاس ب ـضــائــع
جــديــدة ،فسيميلون القتناء منتجات متوافقة
مـ ــع ت ـل ــك الـ ـت ــي ي ـم ـت ـل ـكــون ـهــا ب ــال ـف ـع ــل .م ـث ــال:
م ـس ـت ـخــدمــو ه ــوات ــف آي -فـ ــون سـيـشـتــرون
على األرجح أجهزة ماك .بوك عندما يريدون
ألن هذه األجهزة تتصل
كمبيوترات محمولةّ ،
مع بعضها البعض بشكل جيد.
ورغــم ّأن عــدم وجــود نـمــوذج مشترك يمكنه
أن يــزوّد الشركات بآلية للمنافسة مع بعضها
البعض ،فآثار األمر تبقى متناقضة .ففي حين
ّأن امتالك الشركة لنموذجها الخاص يحميها
من المنافسة ،فهو أيض ًا يضع حدود ًا لفرصها
في زيــادة مبيعاتها .منح التراخيص هو أحد
الـطــرق للتعامل مــع هــذا التناقض :فالشركات
تحاول جعل تقنياتها ونماذجها هي األساس
من خالل السماح للشركات األخرى وللجميع
باستخدامها مقابل دفع رسوم محددة.
منافسة أوروبا مع الخارج
ت ـح ـتــل هـ ــذه ال ـم ـش ـك ـلــة أيـ ـضـ ـ ًا م ــوق ـع ـ ًا يـجـعـلـهــا
عـلــى مـسـتــوى ال ــدول .م ـثــال :مـنــذ مــدة ليست
بــال ـق ـص ـيــرة ت ـط ـلــق ال ـح ـكــومــة األل ـمــان ـيــة حـمـلــة
مــن أج ــل قــانــون لـحـمــايــة الـبـيــانــات الـمـشـتــركــة
لـكــامــل الـســوق األورب ـيــة الـمـشـتــركــة .ينفع هــذا
العواصم األوروبية الكبرى ،فهي القادرة على
ضــخ بـضــائـعـهــا وخــدمــاتـهــا عـلــى ط ــول الـســوق
األوروبـ ـيـ ــة دون ال ـح ــاج ــة إلج ـ ــراء ت ـعــديــات
جوهرية عليها.
أصبحت أوروبا سوق مبيعات موحدة ،حيث
تـسـيـطــر ال ـ ــدول األوروبـ ـيـ ــة ال ـك ـب ــرى عـلـيـهــا–
وأل ـمــان ـيــا ه ــي أك ـبــرهــا بــأيــة حـ ــال .تـ ـمّ تـصـمـيــم
ق ــان ــون ال ـب ـيــانــات األوروبـ ـيـ ــة ب ـطــري ـقــة تـجـعــل
مــن الصعب على شــركــات اإلنترنت األمريكية
العمالقة أن تتكيّف معه .ليس األمر مصادفة،
فقد أكدت فون-دير لين بنوع من النقد الذاتي

بـ ّـأن الــواليــات المتحدة متفوقة بـمــراحــل فيما
يـتـعـلــق بـبـيــانــات «م ــن الـشــركــة إل ــى المستهلك
 = B2Cعـمـلـيــة ب ـيــع ال ـم ـن ـت ـجــات وال ـخ ــدم ــات
مـبــاشــرة بـيــن ال ـشــركــات والـمـسـتـهـلـكـيــن الــذيــن
يـشـكـلــون الـمـسـتـهـلــك الـنـهــائــي لـهــذه المنتجات
والخدمات» ،حيث تستخدم الشركات وسائل
البيع عبر اإلعالم الجديد .الشركات األمريكية
الخمس العمالقة هــي الــرائــد العالمي فــي هذا
المجال .ولهذا فقد أكدت فون -دير لين على
مسألة الـنـمــاذج ،ولكنّها وضـحــت بـ ّـأن العملية
ينبغي لها تعزيز رأس المال األوروبي وليس
األمريكي.
هذا هو التناقض الذي تتحرك ضمنه المنافسة
على الهيمنة الرقمية .من ناحية :تعيق النماذج
الـمـخـتـلـفــة والـمـتـبــايـنــة كــا ال ـشــركــات وال ــدول،
ول ـ ـهـ ــذا فـ ـنـ ـم ــوذج م ـش ـت ــرك م ــوح ــد س ـي ـج ـلــب
كسب ًا للجميع .لكن من ناحية أخــرى ،سيفتح
النموذج المشترك السوق للرأسمال األجنبي،
وي ـهــدد الـمـنـتـجـيــن الـمـحـلـيـيــن .ول ـهــذا فــالـصــراع
من أجل نموذج ما ال يتعلق بتوافق التقنيات
المتباينة ،بل يرتبط بتحديد ومنهجية رأس
المال الذي سيغزو السوق الوطنية.
بالنسبة لرئيسة مفوضية االتحاد األوروبــي،
يـ ـتـ ـمـ ـح ــور األم ـ ـ ــر حـ ـ ــول م ـ ــن سـ ـيـ ـق ــود وم ــن
سيتبعه« :نــريــد أن نقود الطريق ،باألسلوب
األوروب ـ ـ ــي ،إل ــى ال ـع ـصــر ال ــرق ـم ــي :بــاالع ـت ـمــاد
ع ـلــى قـيـمـنــا وعــزيـمـتـنــا وط ـمــوح ـنــا ال ـعــال ـمــي».
يبدو ّأن أوروبــا لم تعد قانعة بالمرتبة الثالثة
بعد الصين والــواليــات المتحدة ،ولـهــذا تنشد
ال ــوص ــول لـلـهـيـمـنــة ال ـعــال ـم ـيــة ،ع ـلــى األقـ ــل فــي
بعض المجاالت.
منافسة أوروبا في الداخل
تتصدر أوروبــا مجال صناعة البيانات .تقول
فــون -ديــر لـيــن« :لدينا التكنولوجيا ،واألهــم
منها ،لدينا صناعتنا لها» .لكنّها تخفي تفصي ًال
ص ـغ ـي ــر ًا ل ـك ـنّــه ح ــاس ــم ه ـن ــا :ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
تنافس فيه أوروبا الواليات المتحدة والصين
ككتلة واحدة ،فهي منقسمة على نفسها ضمن
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منافسة أوروبية داخلية.
فعند القول« :صناعتنا» فهذا سيعني الصناعة
األل ـمــان ـيــة حـ ـص ــر ًا ،وال ـت ــي ن ـمــت ف ــي األعـ ــوام
األخـيــرة على حـســاب بقية الــدول األوروبـيــة،
بـ ــدء ًا م ــن ص ـنــاعــة ال ـل ـحــوم إل ــى ت ـلــك الـمـتـعـلـقــة
بتصنيع السياراتّ .إن وجــود ألمانيا في قمّة
ال ـت ـصــديــر ال ـعــال ـمــي ال يــؤثــر ف ـقــط بــالــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة وال ـص ـيــن ،ب ــل يـخـلــق بـ ــدوره تــوتــر ًا
داخل االتحاد األوروبي نفسه.
ت ـمّ تـسـهـيــل نـمــو الـصـنــاعــة األلـمــانـيــة مــن خــال
الـنـمــاذج الصناعية األلـمــانـيــة  DINو .ISOفي
الوقت الذي يعرف فيه حتّى أطفال المدارس
األل ـ ـم ـ ــانّ ،أن ك ـت ـي ـب ــات اإلرشـ ـ ـ ــاد ال ـص ـنــاع ـيــة
قـ ــد تـ ـمّ ــت ن ـمــذج ـت ـهــا وفـ ـقـ ـ ًا ل ـ ـ «Deutshce
 ،Industrenorm» DIN A4فــآثــار ذلــك على
أقل نفع ًا .ففي حين ّأن
السوق األوروبية كانت ّ
السوق المشتركة قد خلقت أبطا ًال أوروبيين
هــائـلـيــن ،يمكنهم الــوقــوف فــي وجــه الــواليــات
الـمـتـحــدة والـصـيــن فــي الـمـجــال الـتـكـنــولــوجــي،
فــا ي ــزال مـثـيــر ًا لـلـقـلــق مــا إذا كــان هــذا يشكل
أيـضـ ًا نـجــاحـ ًا للبلدان األوروبـيــة الـتــي تقلصت
اقـتـصــاداتـهــا الــوطـنـيــة ،لـتـصـبــح م ـج ـرّد أســواق
مـبـيـعــات لـلـمـنـتـجــات األل ـمــان ـيــة .لـيــس ه ــذا من
قبيل المصادفة .النماذج تخلق سوق ًا مشتركة،
حيث يمكن بيع جميع المنتجات التي تطابق
ه ــذه ال ـن ـمــاذج ،وع ـلــى ه ــذا األسـ ــاس سـيـكــون
الـمـنـتـصــر هـنــا رأس ال ـمــال األك ـبــر .وفــي حالة
أوروبا يعني هذا رأس المال األلماني.
ال ـحــق ي ـقــال ،ب ـ ّـأن ه ــذه الـتـنــاقـضــات غـيــر ذات
صلة برؤية «السيادة الرقمية ألوروبــا» .فمن
خالل وضع النماذج داخل االتحاد األوروبي،
أجبرت ألمانيا معظم الدول األوروبية الباقية
على الــدخــول تحت هيمنتها .فمكاسب ألمانيا
في مجال السيادة تش ّكل خسارة لتلك الدول.
ف ـع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـخ ـط ــاب ال ـم ـن ـمــق لــرئـيـســة
الـمـفــوضـيــة عــن «الـقـيــم الـمـشـتــركــة» ،فــالـسـيــادة
الــرقـمـيــة األوروب ـي ــة لـيـســت أق ـ ّـل إمـبــريــالـيــة من
بــرنــامــج ال ـت ـنــافــس ال ـعــال ـمــي :أن ت ــراه ــن عـلــى

كونك واضع القوانين ،وليس متلقي النماذج.
إنّـهــا ال تـهــدف فـقــط إلــى تـعــزيــز مـكــانــة أوروبــا
فــي الـعــالــم ،بــل تـهــدف أيـضـ ًا إلــى تـعــزيــز مكانة
ألمانيا داخــل االتـحــاد األوروب ــي .عندما تصرّ
بقية الدول على مصالحها الخاصة ،وتبتعد عن
البرنامج األلماني يتم اتهامها «بالشرذمة»ّ .إن
التطوير غير المسيطر عليه للنماذج المختلفة،
مثله مـثــل« :الـخـصــوصـيــة» ،ال يــائــم الطموح
األلماني بأن تصبح قوة أكبر.
الواليات المتحدة في ظل «أمريكا أو ًال»
ب ــررت الــواليــات الـمـتـحــدة بــدورهــا الـعــدوانـيــة
ال ـتــي اتـخــذتـهــا م ــؤخ ــر ًا ض ـدّ ال ـس ــوق الـعــالـمـيــة
يمل دونالد
باإلشارة إلى أفعال منافسيها :لم ّ
ت ــرام ــب م ــن اإلش ـ ــارة إل ــى ال ـم ـمــارســات «غـيــر
العادلة» من قبل الصين وأوروبا في المنافسة
ال ـم ـف ـت ــرس ــة ع ـل ــى أسـ ـ ــواق ال ـح ــدي ــد وال ـص ـلــب
وال ـس ـيــارات .حـتــى قـبــل مـجــيء تــرامــب– رغــم
أنّ ــه تـصـعــد فــي عـهــد إدارت ــه ،ولــن يـتــوقــف بعد
ذهــابــه– فـسـيــاســة حـكــومــة الــواليــات المتحدة
كانت الدفع ضدّ الصادرات األوروبية وتعزيز
تقدم رأس المال األمريكي.
ف ـل ـي ــس مـ ــن ق ـب ـي ــل ال ـم ـص ــادف ــة ّأن الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة– رغ ــم ّأن دعـ ــاة ت ـشــري ـعــات حـمــايــة
البيئة بالكاد يعرفون ذلك– تضع قواعد أكثر
صرامة من تلك المطبقة في االتحاد األوروبي
بخصوص حدود قيم الديزل المسموح .ففي
الوقت الذي يسمح فيه االتحاد األوروبي بحدّ
أقصى  80ميلغرام لكل كيلومتر ،فالمسموح
به من قبل وكالة البيئة في الواليات المتحدة
« »EBAهــو ح ـدّ أق ـص ــى 43,75مـيـلـغــرام لكل
كـيـلــومـتــر «م ـق ــاس ـ ًا بــالـمـيــل =  1,6ك ـل ــم» .هــذا
ال ـت ـشــريــع ك ـف ـيــل ب ــإب ـق ــاء ال ـم ــرك ـب ــات األل ـمــان ـيــة
ال ـم ـنــاف ـســة خـ ــارج ال ـس ــوق الـمـحـلــي ل ـلــواليــات
المتحدة.
ع ـ ـرّف ـ ــت إدارة ت ـ ــرام ـ ــب الـ ـصـ ـي ــن واالت ـ ـح ـ ــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي– وخـ ـص ــوصـ ـ ًا أل ـم ــان ـي ــا– بــأنّ ـه ـمــا
خ ـص ـمــاهــا ال ــرئ ـي ـس ـيّ ــان .ف ـت ـب ـع ـ ًا لــأمــري ـك ـي ـيــن:

تحافظ الصين على
هدفها القائم
باحتالل السوق
العالمية لكن دور
الواليات المتحدة
تمت
كسوق عالمي ّ
مراجعته

كالهما استفاد بشكل جيد من السوق العالمية
الـمـفـتــوحــة ،ال ـتــي أنـشــأتـهــا ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ونميا ضمنها ،ليصبحا منافسين خطرين لها
في عدّة مجاالت .توصل ترامب إلى استنتاج
مفاده ّأن النظام العالمي حتى اآلن هو نوع
مــن الـبــرنــامــج الـمـنــاهــض ألمــريـكــا– وعـلـيــه قــام
بالقطع مــع أســافــه الــذيــن تعاملوا مــع السوق
الـعــالـمـيــة كــأســاس لـتـفــوق الــواليــات الـمـتـحــدة.
فـبــد ًال مــن الـتـجــارة الـحــرة ،اعتمد تــرامــب على
كل
«الصفقات الكبرى» التي تفاوض بها مع ّ
دولة على حدة.
في الساحة الداخلية ،لم تجلب سياسة «أمريكا
أو ًال» الـكـثـيــر مــن الـتـغـيـيــر :الـسـعــي األمــريـكــي
الحثيث إلــى التفوق التكنولوجي اعتمد على
أكـثــر التشريعات ليبرالية ،مـثــال :فيما يخص
المركبات «ذاتية القيادة» .فمع وجود أضخم
رأس مــال في تكنولوجيا المعلومات في هذا
القطاع ،أصبحت عدّة واليات أمريكية نطاقات
اخ ـت ـب ــار ع ـم ــاق ــة ل ـل ـمــرك ـبــات ذاتـ ـي ــة ال ـق ـي ــادة.
ف ــأيّ ــة ش ــرك ــة تـسـتـطـيــع ت ـقــديــم أك ـب ــر عـ ــدد مــن
الكيلومترات التجريبية ،وأقــل معدالت فشل،
ستكون لديها الفرصة للسيطرة على األسواق
المستقبلية.
الـتـغـيـيــرات الــرئـيـسـيــة ال ـتــي أحــدثـتـهــا سـيــاســة
«أم ــري ـك ــا أو ًال» ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـع ــاق ــات ال ــدول ـي ــة
للواليات المتحدة :حكومة الواليات المتحدة
ك ـث ـفــت ال ـض ـغــط ع ـلــى رأس مـ ــال تـكـنــولــوجـيــا
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـص ـي ـن ــي ،الـ ـ ــذي يـ ـه ــدد هـيـمـنــة
الشركات الخمس الكبرى ،وآخــر مثال لذلك:
هــو تطبيق تيك تــوك الــذي لــديــه ع ـدّة ماليين
مستخدم في الواليات المتحدة .لم يعد حظر
الـتـطـبـيــق مـطــروحـ ًا عـلــى الـطــاولــة ال ـيــوم ،لكن
السبب الوحيد لذلك ّأن إدارة ترامب توصلت
إل ــى ات ـف ــاق م ــع مــالــك الـتـطـبـيــق شــركــة Byte
 Danceلنقل أعمالها التجارية األمريكية إلى
شركة سيكون مقرها في الغالب في تكساس.
برنامج «الدورة المزدوجة» الصيني
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علينا أن ننتظر لنرى ما ستؤول إليه العالقات
ظل رئاسة بايدن .لكنّ
الصينية األمريكية في ّ
ال ـم ـس ــار ال ـع ــام ق ــد ت ـح ــدد بــال ـف ـعــل ،وال ي ـبــدو
بــأنّــه م ـســار ودّي عـلــى اإلطـ ــاق .فــي مـقــابـلــة
حديثة مع بايدن قــال :إنّــه لن يمنح الشركات
الـصـيـنـيــة اإلذن بـبـنــاء بـنـيــة تـحـتـيــة مـهـمــة في
الواليات المتحدة .وقد أضاف بعض التجارب
الشخصية بينه وبين زعيم الحزب الشيوعي
الصيني ،قائ ًال« :هــذا رجل ال يجمع بين بدنه
والديمقراطية سوى حرف الدال».
بــالـنـسـبــة لـلـحــزب الـشـيــوعــي الـصـيـنــي ،تطوير
ال ـم ـج ــال ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي هـ ــو مـ ـشـ ــروع ضـخــم
بـ ــدأوا ف ـيــه م ـنــذ ح ــوال ــي ع ـقــديــن .فـعـبــر إج ـبــار
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن األجـ ــانـ ــب ع ـل ــى الـ ــدخـ ــول فــي
م ـش ــاري ــع م ـش ـتــركــة م ــع ال ـش ــرك ــات ال ـص ـي ـن ـيــة،
أم ـنــت ق ـيــادة ال ــدول ــة الـصـيـنـيــة مـنــافــع لـلـصـيــن،
وح ــازت عـلــى وســائــل اإلن ـتــاج األك ـثــر تـطــور ًا
على اإلطالق.
الـ ــدولـ ــة ال ـت ــي ب ـق ـيــت ل ـف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة «ورشـ ــة
تـصـنـيــع» ل ــرأس ال ـمــال األوروبـ ــي واألمــريـكــي
أصبحت الـيــوم ثــانــي أكـبــر ق ـوّة اقـتـصــاديــة في
العالم .سعت بكين إلى جعل الصين «رائد ًا في
الـثــورة الصناعية الــرابـعــة» مــن خــال برنامج
«صـنــع فــي الصين  .»2025تـمّ اعتماد الخطة
في  2015وشكلت منافسة مباشرة لـ «اتحاد
اإلنـتــرنــت الـصـنــاعــي» فــي الــواليــات الـمـتـحــدة،
و«الصناعة  »4,0فــي ألمانيا ،وحققت الصين
مــن خــالـهــا تـطــورات هــائـلــة فــي وضــع معايير
الـمـنــافـســة ال ــدول ـي ــة .خ ــال عـ ـدّة أعـ ــوام فـقــط،
تـحـوّل منتجو بـضــائــع الجملة السيئة زهـيــدة
الثمن إلى مزودي منتجات فائقة التقنية.
لم يتم ادخــار أي جهد في هــذا المسعى :ففي
الــوقــت ال ــذي أنـفـقــت فـيــه ألـمــانـيــا  200مـلـيــون
يـ ــورو ع ـلــى ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة الــرق ـم ـيــة ،وعـلــى
ال ـب ـحــث وال ـت ـطــويــر ف ــي بــرنــامـجـهــا «الـصـنــاعــة
 ،»4,0خ ـص ـصــت ال ـص ـي ــن ق ــراب ــة  200م ـل ـيــار
ل ـص ـن ــادي ــق «ال ـت ـص ـن ـيــع ال ـم ـت ـق ــدم» و «دورة
اإلدمــاج الــوطـنــي» ولتقديم اإلعــانــات لصناعة
الــرقــائــق الـصـيـنـيــة .كـمــا قــامــت بــدمــج الـشــركــات
الخاصة والعامة لخلق شركات وطنية كبيرة
كفاية للدخول في السوق العالمية.
م ــؤخ ــر ًا ،ت ـمّ تـنـشـيــط كــامــل خـ ّـطــة «ص ـنــع فــي
ال ـص ـيــن  »2025م ــن خ ــال ال ـخ ـطــة الـخـمـسـيــة
ال ــرابـ ـع ــة ع ـش ــرة وإس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا «الـ ـ ــدورة
الـمــزدوجــة» :فــي هــذا السياق ستك ّثف الصين
تعاونها مع أوروبا ،ومع بقية الدول اآلسيوية
«ال ــدورة األول ــى» ،وسـتـعــزز سوقها الداخلية
ع ـبــر زي ـ ــادة الـ ـق ــدرة االس ـت ـهــاك ـيــة« ،ال ـ ــدورة
ال ـثــان ـيــة» .سـيـتــم تــوس ـيــع إن ـت ــاج الــرقــائــق فــي
آسيا .وأخير ًا ،سيتم تقليص تــداول الشركات
ال ـص ـي ـن ـيــة ف ــائ ـق ــة ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــة ف ــي ب ــورص ــة
ناسداك ،واالستعاضة عنها بأسواق البورصة
المحلية الصينية.
ت ـحــافــظ ال ـص ـيــن ع ـلــى هــدف ـهــا ال ـقــائــم بــاحـتــال
السوق العالمية ،لكن دور الــواليــات المتحدة
كسوق عالمي تمّت مراجعته .في حقيقة األمر
الـخـطــة الـخـمـسـيــة الـصـيـنـيــة ال ـجــديــدة قــد أتــت
بمثابة استجابة مباشرة إلستراتيجية إدارة
تــرامــب «للفصل» ومحاولة فــك االرتـبــاط بين
االقتصادين األمريكي والصيني.
ّإن المنافسة بين الصين واالتـحــاد األوروبــي
والــواليــات المتحدة على اعـتــاء قـمّــة السوق
الـعــالـمـيــة ،وتـحــديــد ًا فــي الـمـجــال التكنولوجي،
جــا ٍر على قــدم وســاق .وال يـبــدو ّأن أحــد ًا من
هــذه القوى مستعد اليوم للقبول بطموحات
أقل.
ǩعـــنHow Digitalization Is :
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الصراع الطبقي منذ منتصف
توسع دور الوعي في ّ
على ضوء ّ
القرن الماضي ،حيث دخلت الجماهير إلى مسرح التاريخ
كقوة فاعلة ،بأيديها وأدمغتها ،استعرت الحرب على
المستوى اإليديولوجي ،التي كان الهدف منها تعطيل السالح
الفكري على مسرح التاريخ نفسه ،حيث لم يعد من الممكن
إعادة عقارب الساعة إلى الوراء .وكان من شأن ذلك تشويش
كماً ونوعاً .تعزز ذلك من
كبير طال الفكر الثوري الماركسيّ ،
اتجاه تفكيكي وانتقائي وتذريري للقضايا ،مما حولها إلى
مسائل منفصلة .ومنها :التحول الذي طال اإلنسان الفرد،
وانعكاس الواقع في بنيته الفكرية والشخصية .واليوم ،أمام
التعطل العميق للنمط الرأسمالي في إنتاجه وعالقاته وبنيته
ككل متكامل،
الفوقية ،ال بد وأن يتم طرح قضية اإلنسان ّ
ككل متكامل أيضاً.
طاله هذا
التعطل ّ
ّ
ǧد .محمد المعوش

بين القضايا والقضية
قد نَنخَدِع غالب ًا إذا ما صادفنا أن العديد
من البحوث والــدراســات والمحاوالت-
ال ـ ـت ـ ــي تـ ـخـ ـض ــع قـ ـضـ ــايـ ــا الـ ـ ـفـ ـ ــرد ل ـل ـن ـق ــد
التاريخي -تقدم نفسها على أنها مادية
وتاريخية .حسن ًا ،ال تكمن الخدعة هنا.
بل الخدعة تكمن في أن البنية التي تجمع
ه ــذه ال ـق ـضــايــا غــال ـبــا م ــا ي ـتــم اسـتـبـعــادهــا
ل ـص ــال ــح ال ـت ـع ـق ـيــد وال ـت ـف ـك ـي ــك وال ـت ــذري ــر
والـغــوص بـحــدود كــل قضية عـلــى حــدة،
حتى لــو كــان منطلق البحث يـحــاول أن
يـكــون عـلـمـيـ ًا م ــادي ـ ًا .ه ــذا مــا ن ــراه الـيــوم
مثال ال في التفكيك السياسي الذي تبديه
قوى سياسية يفترض كونها تحمل فكر ًا
شام ًال ،بل في تفكيك القضايا االجتماعية
واإلنسانية والعلمية ...فما يجب أن يتم
تجريده هو ما هو الرابط الجامع بين كل
هذه القضايا ،وتعميم ذلك على المرحلة
الـتــاريـخـيــة ،ربـطـ ًا بالتعميم األس ــاس ،أال
وهو توصيف طبيعة المرحلة التاريخية،
واسـتـخــاص الـعـبــر مــن أجــل الـخـطــوات
السياسية المطلوبة .فال قضية األزمــات
الـنـف ـسـيــة وال ـب ـحــث ف ـي ـهــا ي ـك ـفــي بــالـشـكــل
المطروح غالب ًا ،وال قضية أزمة العالقات
وحدها ،وال قضية اضطراب الشخصية،
وال مسائل التطرف ...كلها يجب أن تقف
على أرض مشتركة تجمع هــذه القضايا
وت ــرب ــط بـيـنـهــا داخ ـل ـي ـ ًا ،م ــن أج ــل تـبـيــان
الخط العام الــذي يحكمها .بكالم نقول:
م ــا ه ــو ال ـقــانــون ال ـتــاري ـخــي ال ـع ــام ال ــذي
ينعكس الـيــوم عـلــى الـمـسـتــوى الـفــردي،
والذي يتضمن فيه طروحات الماركسية
األساسية؟
الوعي انعكس للواقع
عـ ـنـ ــدمـ ــا يـ ـتـ ــم ال ـ ـت ـ ـطـ ــرق إلـ ـ ــى ال ـم ـق ــول ــة
ال ـم ــارك ـس ـي ــة :الـ ــوعـ ــي انـ ـعـ ـك ــاس (غ ـيــر
م ـب ــاش ــر) ل ـل ــواق ــع ،ال ـت ــي ت ـع ـكــس مــاديــة
العالم (والــوعــي كجزء مــن هــذا العالم)،
ال يـجــب تـنــاســي الـمـقــولــة األخـ ــرى ،أي
وحـ ــدة ه ــذا ال ـع ــال ــم .إن ـهــا وحـ ــدة الـعــالــم
وماديته فــي آن .وهــذا االنعكاس وهو
في سياق تحققه ،ال يعكس القضايا في
انـفـصــالـهــا وت ـم ـيــزهــا الـنـسـبــي ف ـقــط .بــل
يـعـكــس الــواقــع فــي وحــدتــه ،ولـكــن فقط
م ــن ال ـمــوقــع الـمـتـمـيــز ل ـل ـفــرد ال ـنــابــع مــن
تميُّز موقعه في عملية اإلنتاج والتقسيم
الـطـبـقــي لـلـمـجـتـمــع .إذ ًا الــواقــع ينعكس
بشكل ك ّلي وموحد في الوعي ،ويختلف
هــذا االنعكاس بين الـقــوى االجتماعية،
تبع ًا الختالف مواقعها الطبقية .فما هو
الـجــديــد التاريخي فــي عملية االنعكاس
تـلــك ،انـطــاقـ ًا مــن الـجــديــد الـتــاريـخــي في
الواقع نفسه؟ وما هو التفارق في هذه
العملية بين القوى االجتماعية المتمايزة

وك ـي ــف ي ـع ـيــش األفـ ـ ــراد هـ ــذا ال ـج ــدي ــد؟
وم ــا يـعـنـيـهــا بــال ـت ـحــديــد :م ــا ه ــو الـجــديــد
التاريخي لغالبية القوى المتضررة على
مستوى نتاج هذا اإلنعكاس في الوعي
والـشـخـصـيــة وال ـح ـيــاة الــداخ ـل ـيــة لـلـفــرد،
الـتــي تـعـطــي لـلـتـجــربــة الـحـيــة مـعـنــاهــا ،ال
ف ــي تــوص ـي ـفــات خــاصــة ل ـظــواهــر تـشـكــل
جزء ًا من التجربة الكلية نفسها؟
ماركس مجددًا
من بين القضايا التي ضاعت بين ضجيج
الـ ـتـ ـش ــوي ــش وال ـ ـضـ ــخ الـ ـه ــائ ــل ل ـل ـحــرب
اإلعــام ـيــة وال ـف ـكــريــة واألكــادي ـم ـيــة ،تلك
الـقـضــايــا الـتــي شكلت تــاريـخـيـ ًا منطلقات
ال ـف ـكــر ال ـم ــادي ال ـمــارك ـســي .واحـ ــدة مــن
تـلــك ال ـم ـقــوالت الـمـ َكـ َّثـفــة ال ـتــي عـبــر فيها
ماركس عن توصيف شخصية اإلنسان
ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة ،ك ـت ـج ـس ـيــد لـ ـ ــرأس ال ـم ــال
نفسه .إن البورجوازي هو رأس المال
(ك ـع ــاق ــة) م ـج ـســد ًا ف ــي ال ـب ــورج ــوازي.
ومن هنا كل صفات الفرد البورجوازي
المنعكسة تجد أصلها فــي صفات حركة
رأس المال وصفاته نفسها .صفة التوسع
تـجــد مـكــافـئـهــا فــي خـصــال الـجـشــع .صفة
الجبن (رأس المال جبان) تنعكس لدى
الـبــورجــوازي في صفة الشخص الحذر
و«الـ ـل ــص» وال ـ ــذي ال ي ــأم ــن ألحـ ــد .أمــا
صفة الخضوع للربح وحده ،التي يمتاز
بـهــا الــرأسـمــالــي ،فــإنـهــا تـجــد مـكــافـئـهــا في
ال إنسانية الـبــورجــوازي ،وتـجــرده من
العواطف والقيم والحسابات اإلنسانية،
بل االستغالل المحض هو الحاكِم ...أما
عـلــى الـنـقـيــض ،ف ــإن ص ـفــات الـعـمــل تجد
تجسيدها في الفرد البروليتاري .مث ًال:
صفة الشخصية الخاضعة تأتي من واقع
خـضــوع العمل لــرأس الـمــال .الشخصية
القلقة التي تعكس عــدم اسـتـقــرار العمل
أم ـ ــام أزمـ ـ ــات ال ــرأس ـم ــال ـي ــة .الـشـخـصـيــة
فاقدة الطموح التي تعكس إغالق سقف
الترقي الطبقي أمام الطبقات المستَغَلة.

توسعت الصفات
ّ
«البورجوازية»
لتطال في
تلويثها المجتمع
بشكل عام في
مرحلة الليبرالية
الجديدة حيث
ضمت العالقات
الرأسمالية
غالبية القوى
االجتماعية وإن
بنسب مختلفة

التطور التاريخي
والليبرالية الجديدة
مع التطور التاريخي الالحق ،توسّعت
ال ـص ـفــات «ال ـب ــورج ــوازي ــة» لـتـطــال في
ت ـل ــوي ـث ـه ــا ال ـم ـج ـت ـم ــع ب ـش ـك ــل ع ـ ــام فــي
مرحلة الليبرالية الجديدة ،حيث ضمت
ال ـعــاقــات الــرأس ـمــال ـيــة غــالـبـيــة ال ـقــوى
االجتماعية ،وإن بنسب مختلفة .فما
الــوهــم الـفــردانــي الليبرالي إال تجسيد
لهذه الصفات ،على النقيض مما يدعيه
الليبراليون حول «إنسانية» الليبرالية
وتأثيرها ،فهي أسست لتطبيع األفراد
م ــع ال ــواق ــع ال ــرأس ـم ــال ــي ،وح ـك ـم ـ ًا ،مــع
ميزاته الثقافية والقيمية .فالشخصية
الـبــرولـيـتــاريــة فــاقــدة الـطـمــوح صــارت
«ط ـمــوحــة» ع ـمـ ًـا بــالــوهــم الـمـعـمــم عن
الـنـجــاح فــي إط ــار الــرأسـمــالـيــة نفسها،
ومـ ـ ــن ح ـ ــل الـ ـتـ ــرقـ ــي الـ ـ ّـطـ ـبـ ـقـ ــي .ص ـفــة
الخضوع حلت مح ّلها مالمح شخصية
أقوى نابعة من الشعور بـ «التساوي»
الليبرالي بين األف ــراد ،فالبورجوازي
والعامل متساوون بالفرص! أما صفة
ال ـخ ـضــوع ح ـلــت مـحـلـهــا ص ـفــة الـتـفـلــت
الوهمي من القيود .حسن ًا ،لدى بحثنا
في هذه الصفات المستقلة ،خضعنا في
ذلك لوحدة حركة التطور الرأسمالي،
وانعكاسها في األفــراد .على النقيض،
عــاشــت شـخـصـيــة ال ـبــورجــوازي خــال
ع ـق ــود ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ال ـج ــدي ــدة ان ـع ـكــاس
االن ـت ـصــار ال ـمــؤقــت ل ــرأس ال ـم ــال ،من
خــال العجرفة والعنجهية المطلقة ،فـ
«التاريخ قد انتهى» كما قالوا ،فلم يعد
أمــام الرأسمالي شــيء يــردعــه ،ولمس
هــو ذلــك .بينما نـجــد الـيــوم فــي مجال
ال ـع ـلــوم االجـتـمــاعـيــة مــايـيــن األوراق
التي تـحــاول البحث فــي خصال الفرد
واضـ ـطـ ــرابـ ــه وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـق ـض ــاي ــا،
بـمـعــزل عــن شـمــولـيــة الــرؤيــة لـلـتـحــول
ال ــذي ي ـطــال الـمـجـتـمــع الــرأس ـمــالــي في
كليته عالمي ًا.

ماذا عن مرحلة األزمة؟
إذا ك ــان ــت ال ـع ــاق ــات االق ـت ـص ــادي ــة تـجــد
ت ـج ـس ـيــدهــا ف ــي وع ــي ال ـف ــرد وخ ـصــالــه،
فــالـمــرحـلــة الـلـيـبــرالـيــة ال ـجــديــدة وصـلــت
إل ــى حــدودهــا الـتــاريـخـيــة مـنــذ س ـنــوات.
وكان ال بد أن تخلي الساحة النعكاس
ج ــدي ــد ،ه ــو ان ـع ـك ــاس الق ـت ـص ــاد األزم ــة
ول ـ ـمـ ــامـ ــح الـ ــرأس ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة
واتـجــاهــات التناقض الــذي يعتمل فيها.
إن وصـ ــول رأس ال ـم ــال إلـ ــى حـ ــدوده
الـتــاريـخـيــة ك ــان ال بــد أن يـنـعـكــس على
شكل نقيضين ،األول :هستيريا شاملة
لدى البورجوازي ،وتوتر قلق مخنوق،
تـعـبـيــر عــن االخ ـت ـنــاق الـتــاريـخــي لــرأس
ال ـم ــال .أل ـيــس ه ــذا مــا يـعـبــر عـنــه رمــوز
ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة «الـ ـمـ ــوتـ ــوريـ ــن» وال ــذي ــن
يعانون نكران ًا فاقع ًا نتيجة معاندة رأس
المال لالستسالم!؟ هذه الهستيريا هي
الـتـعـبـيــر ع ــن م ــوت قـ ــادم ي ـجــد تـعـبـيــره
فــي عملية تـجــاوز الـتــاريــخ للرأسمالية!
والـ ـث ــان ــي :لـ ــدى ال ـط ـب ـق ــات ال ـم ـق ـه ــورة،
نـجــد خ ـصــال ال ـمــوت الـمـعـنــوي متمثلة
بــالـتـعـطــل الـشــديــد فــي الـفـعــالـيــة النفسية
والــذهـنـيــة ،والـبــرود ،والــذهــول المزمن.
ه ــذا ان ـع ـكــاس لـتـعـطــل عـمـلـيــة االقـتـصــاد
واإلنتاج في ظل األزمة ،وانغالق أفقها.
ان ـع ـكــاس ل ـعــدم س ـهــولــة ال ـت ـقــاط الـخــط
الـجــديــد فــي الـتـطــور الـعــالـمــي .هــو ليس
فـقــط انـعـكــاس ق ــوى اإلن ـتــاج (والـبـشــر
ض ـم ـن ـ ًا) م ــن ق ـبــل ع ــاق ــات اإلنـ ـت ــاج ،بــل
أيض ًا انعكاس على تدمير هذه العالقات
لقوى اإلنتاج ،ومنها العقل اإلنساني.
ع ـم ـل ـيــة االن ـع ـك ــاس الـ ـي ــوم ،ت ـن ـتــج أزم ــة
فردية ،هي انعكاس لألزمة الموضوعية
فـ ــي الـ ـنـ ـظ ــام الـ ــرأسـ ـمـ ــالـ ــي .أزمـ ـ ــة ت ـجــد
مــام ـح ـهــا ف ــي ال ـص ــدم ــة ال ـع ـم ـي ـقــة ال ـتــي
تـعـيـشـهــا الـبـشــريــة .الـصــدمــة ال ـتــي بــدأت
بــال ـت ـب ـلــور أك ـث ــر فــأك ـثــر ك ـل ـمــا طـ ــال عـمــر
األزمة .وفي طريقها ،تصهر الفرد ،فإما
يذوب ،أو يتصلب أكثر.
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ملح األرض ،واحد من األعمال السينمائية التي تعرضت
للقمع ،إذ كان نصيب هذا الفيلم األمريكي -الذي أنتج عام
 -1954اإلدراج على القائمة السوداء ،ومنع عرضه في صاالت
العرض األمريكية ،ألنه يصور البؤس والعنف والغضب في
حياة عمال المناجم.
ǧقاسيون

انتشر الفيلم رغم منعه ،واتهم خالل تلك
الفترة بأنه دعاية شيوعية ،ولم يعرض
هــذا الفيلم فــي صــاالت الـعــرض ،ولكنه
واصل االنتشار في العروض الخاصة،
والمهرجانات السينمائية ،واجتماعات
ال ـن ـق ــاب ــات ال ـع ـمــال ـيــة وال ـج ــام ـع ــات حــول
العالم.
وقــام بــإخــراج «مـلــح األرض» وإنتاجه
وتـ ــأل ـ ـيـ ــف الـ ـسـ ـيـ ـنـ ــاريـ ــو وال ـم ــوس ـي ـق ــى
التصويرية وأداء دور البطولة فنانون
أمريكيون اتهموا بالشيوعية ،وذلك بعد
أن رفضوا اإلدالء بشهاداتهم أمام لجنة
ال ـن ـشــاطــات ال ـم ـعــاديــة ألمــري ـكــا بمجلس
النواب ،استناد ًا إلى حقهم الدستوري،
وس ـجــن الـفـنــانــون ل ـمــدة خـمـســة أشـهــر،
بتهمة ازدراء الكونجرس .ورد هؤالء
الـفـنــانــون عـلــى ذل ــك ،بــإنـتــاج فـيـلــم «ملح
األرض».
يصور الفيلم «سيناريو مايكل ولسون
وإخ ـ ــراج ه ـيــربــرت بــاي ـبــرمــان» أح ــداث ـ ًا
حقيقية وقـعــت فــي واليــة نيو مكسيكو

حـ ــدث إضـ ـ ــراب الـ ــزوجـ ــات ب ـ ــد ًال مـنـهــم
للتأكيد على مطالب العمال ،ما وضعهن
في مواجهة أصحاب المنجم والسلطات،
وفي مواجهة أزواجهن أيض ًا.
شـ ـ ــارك فـ ــي ال ـت ـم ـث ـيــل خ ـم ـس ــة مـمـثـلـيــن
مـحـتــرفـيــن ،والـمـئــات مــن عـمــال المنجم
وعائالتهم الذين قاموا بأدوارهم الفعلية
خالل إضراب  ،1951ومن بينهم الزعيم
ال ـن ـق ــاب ــي :وان ت ـش ــاك ــون ،الـ ــذي جـســد
دوره الفعلي خالل اإلضراب في الفيلم.
ويـصــور الفيلم أيـضـ ًا قصة أســرتــه التي

ع ـ ــام  ،1951ت ـت ـع ـلــق بـ ــإضـ ــراب ال ـع ـمــال
المكسيكيين فــي مـنــاجــم الــزنــك ،وطــالــب
ال ـع ـم ــال ب ـت ـح ـس ـيــن األوض ـ ـ ــاع وزيـ ـ ــادة
األجور ،أسوة بأجور العمال األمريكيين
في المناجم األخرى ،وبمعاملتهم بكرامة
وإنصاف من قبل أصحاب الشركة التي
تملك المنجم .ولكن الشركة ردت عليهم
بـمـنــع اإلض ـ ــراب ،واس ـت ـخــدمــت أسـلــوب
الـتـهــديــد واالع ـت ـق ــاالت ،وأع ـم ــال الـعـنــف
ضدهم ،بالتعاون مع السلطات المحلية.
وع ـنــدمــا تــوقــف ال ـع ـمــال ع ــن اإلضـ ــراب،
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كــانــت مــن ضـحــايــا اإلض ــراب إلــى جانب
معاناتها من الفقر والتعصب العنصري.
ول ـع ـب ــت ال ـم ـم ـث ـل ــة ال ـم ـك ـس ـي ـك ـيــة روزارا
ري ـف ــوي ـل ـت ــاس دور ال ـ ــزوج ـ ــة ،فــات ـه ـمــت
الـ ـمـ ـمـ ـثـ ـل ــة بـ ـعـ ــد ظ ـ ـهـ ــورهـ ــا ف ـ ــي ال ـف ـي ـل ــم
بــالـشـيــوعـيــة ،وتــم ترحيلها مــن الــواليــات
الـمـتـحــدة إل ــى الـمـكـسـيــك ،حـيــث واصـلــت
نشاطها السينمائي ،وكان «ملح األرض»
فيلمها األمريكي الوحيد .كما اتهم الممثل
ويل جير الذي مثل دور مأمور الشرطة
بالشيوعية ،ومنع من العمل ستة أعوام.

كانوا وكنا

المؤتمر العالمي لإلنترنت
أطلق منظمو المؤتمر العالمي لإلنترنت في الصين مـبــادرة بشأن البناء
ال ـم ـش ـتــرك ،لـمـجـتـمــع مـصـيــر مـشـتــرك فــي ال ـف ـضــاء اإلل ـك ـتــرونــي ،مـنــاشــديــن
بــال ـن ـهــوض بــاالب ـت ـكــار ال ــرق ـم ــي ،وت ـســريــع ب ـنــاء ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة الـعــالـمـيــة
للمعلومات .وقالت الوثيقة الصادرة عن المؤتمر :إن مرض فيروس كورونا
الجديد (كوفيد )19-أكد الحاجة إلى اتباع مثل هذا النهج الجماعي للفضاء
اإللكتروني ،داعية إلى التضامن والمساواة والعدالة والمنافع المشتركة.
كما شددت الوثيقة على أهمية بذل الجهود إلجراء تعاون وحوارات على
المستويات العالمية واإلقليمية ومتعددة األطــراف والثنائية ،في محاولة
لتعزيز الثقة المتبادلة بين الدول في الفضاء اإللكتروني.

مجلة الحياة السينمائية
ب ــدأت مـجـلــة آف ــاق سينمائية اإللـكـتــرونـيــة ال ـصــادرة عــن المؤسسة
ال ـعــامــة لـلـسـيـنـمــا ب ـن ـشــر األع ـ ــداد ال ـم ـئــة األول ـ ــى م ــن م ـج ـلــة ال ـح ـيــاة
السينمائية بعد اكتمال عملية أرشفة هذه األعداد إلكتروني ًا ،بهدف
ال ـح ـفــاظ عـلـيـهــا وإت ــاح ــة ال ـفــرصــة ل ـل ـقــراء داخ ــل ســوريــة وخــارجـهــا
لالطالع عليها .وبدأت فكرة أرشفة أعداد المجلة إلكتروني ًا حسب
تـصــريـحــات إعــامـيــة مــع ص ــدور ال ـعــدد  100مـنـهــا ،وال ــذي صــادف
مرور  26عام ًا على إطالق هذه المجلة التي تعتبر واحدة من أقدم
الـمـجــات السينمائية الـعــربـيــة الـمـسـتـمــرة بــالـصــدور دون انـقـطــاع.
ونشر األرشيف اإللكتروني للمجلة ضمن قرصين مدمجين.

كيف كانت األحوال في سورية سنوات 1948-1947؟ كتبت جريدة
ص ــوت ال ـش ـعــب س ـنــة  1947ع ــن ال ـم ـجــاعــة ال ـك ـبــرى ال ـتــي ت ـهــدد قــرى
ح ــوران ج ــراء ف ـقــدان ال ـغــذاء وال ـم ــاء ،وأرس ـلــت الـجــريــدة رســالــة إلــى
وزارة االقتصاد تحتج فيها على احتكار رغيف الشعب فــي السوق
السوداء .أما صورة عام  1948فتختصرها مسيرة الخبز األسود في
حمص ،ومظاهرات الخبز والطحين في حلب ،التي اقتحمت المطاحن
ومخازن التجار ،ووزعوا الطحين على الناس.

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 « )٢٠20/11/22قاسيون» 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 :

الدراسات االجتماعية للصف الخامس والسادس

صورة الواقع كما تعكسها المناهج السورية

سبقهم في رحلة
رافقت شخصيتا «باسم ورباب» أطفال جيل الثمانينات ،ومن ّ
تعّلمهم ضمن الم ّدارس السور ّية ،بحيث تح ّول الطفالن الذي ابتدعهما الرسام ممتاز
البحرة إلى رم ٍز راسخ لمناهج وكتب التعليم السورية .واليوم ،وعلى الرغم من أن
الحديث عن تجديد المناهج يتم تناوله بكثافة في وسائل اإلعالم ومواقع التواصل
االجتماعي ،لكن هناك شرائح واسعة من السوريين -وتحديدًا الذين يخلو محيطهم
من األطفال -ال يعلمون حقاً القيم التي تر ّوج لها هذه المناهج ،أو الموضوعات التي
بصورة خاصة على كتاب الدراسات
تتصدى لمعالجتها .وفي هذا المقال ستتم اإلضاءة
ٍ
االجتماعية للصف ّين الخامس والسادس االبتدائي .المطبوع للمرة األولى عام -2018
.2019

ǧنور أبوفّراج

صفحات مل ّونة ومضمون تفاعلي
فـ ــي ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،وم ـ ــن حـ ـي ــث أس ـ ـلـ ــوب ط ــرح
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ،ال بـ ــد مـ ــن اإلش ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن
ال ـم ـنــاهــج ال ـحــال ـيــة ح ـم ـلــت ن ـق ـلــة ع ـلــى صـعـيــد
أس ـ ـل ـ ــوب الـ ـ ـع ـ ــرض ،ف ــالـ ـكـ ـت ــب ق ــائـ ـم ــة ع ـلــى
مستوى أعلى من التفاعلية وتطوير مهارات
االسـتـنـتــاج والـعـمــل ضـمــن الـمـجـمــوعــات .كما
أن شكل اإلخــراج والــرســومــات التوضيحية
ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام األل ـ ـ ــوان وت ـج ــزئ ــة
النصوص ،بحيث ال يجد الطفل نفسه أمام
كتل نصيّة ضخمة .في حين يختلف مستوى
الــرســومــات مــن حـيــث اتـقــانـهــا وجـمــالـهــا ،لكن
الـ ــافـ ــت :أن ل ـكــل وح ـ ــدة ،أو ف ـص ــل ،هــويــة
ب ـصــريــة خ ــاص ــة .ه ــذا وت ـت ـب ـدّل الـشـخـصـيــات
التي تُقدّم المعلومات وتنتمي إلى محافظات
س ــوري ــة م ـخ ـت ـل ـفــة ،ف ــي ت ــوجّ ــه م ـخ ـت ـلــف عــن
االس ـت ـمــراريــة الـتــي خـلـقـتـهــا شـخـصـيـتــا بــاســم
ورب ــاب فــي الـمـنـهــاج الـقــديـمــة .ه ــذا ويُـلـحــظ
أيض ًا االتجاه نحو توظيف التكنولوجيا في
عملية التع ّلم ،بحيث تدخل وسائل التواصل
االجتماعي في الكثير من األمثلة والحكايات،
كما يتم اقتراح مواقع يمكن للطفل تصفحها
عبر اإلنترنت لجمع معلومات إضافية .لكن
تصميم الكتاب وحــده لن يكون كافي ًا إن لم

يـكــن مـتـبــوعـ ًا بـحـمــاس الـمُـعـلــم لتبني أشـكــال
تعليم بعيدة عن التلقيّن.
في نقد المضمون
بعيد ًا عن الشكل ،تأتي الخطوة األعقد بتقديم
نـقــد لـمـحـتــوى ال ـك ـتــاب ،وط ــرح أسـئـلــة تتعلق
ب ـت ــوج ـه ــات ــه ال ـف ـك ــري ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،أو م ــدى
ارت ـب ــاط ــه بــال ـح ـيــاة ال ـيــوم ـيــة ال ـمُ ـعــاشــة لـلـطـفــل
السوري خارج قاعة الصف.
ي ـم ـك ــن الـ ـقـ ــول ب ـ ــداي ـ ـ ًة :إن كـ ـت ــاب الـ ــدراسـ ــات
االج ـت ـمــاع ـيــة ل ـل ـصــف ال ـخ ــام ــس يـ ـت ــراوح بـيــن
تقديم محتوى صادم مرتبط أحيان ًا بمفرزات
الحرب والتغيرات االجتماعية الحاصلة ،وبين
تـبـنــي نـظــرة ورديّ ــة مـثــالـيــة تـبــدو كـمــا لــو أنها
تتحدث عن بالد في كوكب آخر.
إذ يُ ـل ـحــظ ب ــداي ـ ًة ت ـنــامــي ال ـنــزعــة ال ـتــي تـتـبـنّــى
ش ـعــار «ن ـعــم تـسـتـطـيــع ف ـع ـل ـهــا» ،ح ـيــث تـتـكــرر
كلمة إيجابي ومشتقاتها عشرات المرّات على
امتداد الكتاب ،في حين تحمل بعض الدروس
عـنــاويــن مــن قـبـيــل :الـتـفـكـيــر بــإيـجــابـيــة ،تحديد
األهداف ،نتحاور لنرتقي ،نتواصل لنتآلف.
فــي أح ــد ال ـمــواضــع ،يـقــع ال ـق ــارئ عـلــى عـبــارة
تـ ـق ــول« :هـ ــل ت ـع ـلــم أن ه ـن ــاك أغ ــذي ــة تـخـفــف
ال ـق ـل ــق والـ ـتـ ــوتـ ــر؟» وي ــأت ــي ال ـ ـجـ ــواب« :إن ـه ــا
األس ـم ــاك ،الـلـحــم األح ـم ــر ،الـتـمــر والـبـقــولـيــات
واألج ـب ــان» .تـبــدو هــذه الـعـبــارة رغــم صحّتها

ال بد من أن يضع
المرء نفسه
مكان طفل في
الصف الخامس
كم
كي يتخ ّيل ّ
األسئلة والمخاوف
أمام ظاهرة
معقدة وغ ّير
مفهومة كالتحّرش
اإللكتروني

مستفزة بالنظر لكون الـمــوزّة الــواحــدة باتت
ح ـل ـم ـ ًا ل ـل ـط ـفــل ال ـ ـسـ ــوري .وفـ ــي م ــوض ــع آخ ــر
مــن الـكـتــاب نـقــع عـلــى ســؤال عــن األنــديــة التي
تناسب اهتمامات الطفل ،مثل :النادي الفلكي
والمسرحي ،ونادي القراءة المجاني.
وفــي حـيــن يـبـتــدأ درس «الـهـجــرة مــن الــريــف
إلــى الـمــديـنــة» بـحـكــايــة الـفــاح أسـعــد مــن ريــف
ال ــرق ــة ال ـ ــذي ل ــم ي ـعــد م ـح ـصــول أرض ـ ــه يـكـفــي
حـ ــاجـ ــات أسـ ــرتـ ــه ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ك ـ ــون أب ـن ــائ ــه
الخمسة يحتاجون االنتقال إلى المدينة إلكمال
دراس ـت ـه ــم ،ح ـيــث ي ـط ـلــب م ــن ال ـط ـفــل مـنــاقـشــة
إي ـجــاب ـيــات وس ـل ـب ـيــات ق ــرار ال ـه ـجــرة بــالـنـسـبــة
لكل فرد من أفراد األسرة ،إضافة إلى تبعاتها
بــالـنـسـبــة لـلــريــف والـمــديـنــة .ويـطـلــب مـنـهــم في
الختام :اقتراح حلول تساعد أسعد وغيره من
درس
الفالحين على البقاء في قريتهم .وفــي ٍ
آخ ــر يـطـلــب م ــن ال ـط ــاب تـشـكـيــل مـجـمــوعــات
لنقاش مشروعات مُحتملة يمكن تنفيذها في
مدينة القدس بعد تحريرها.
فــي الـمـقــابــل ،ال تـعــالــج جميع ال ــدروس الجانب
الوردي من حياة الطفل السوري ،فهناك أحيان ًا
طرحٌ مباشر لبعض القضايا شديدة الحساسية
دون وض ــع تـقــديــم ك ــافٍ لـهــا .وم ــن أمـثـلــة ذلــك:
الـ ـ ـ ــدروس الـ ـت ــي ع ــال ـج ــت ظـ ــواهـ ــر ال ـت ـح ـرّش
اإلل ـك ـت ــرون ــي ،وأنـ ـ ــواع ال ـمُ ـخ ـ ّل ـف ــات ال ـمُ ـت ـف ـجّــرة
وم ـخ ــاط ــره ــا .ف ـق ــد ي ـق ــرأ الـ ـم ــرء ال ـع ـب ــارة ال ـتــي
ت ـق ـوّل« :إذا عـلـمــت أن قــانــون مـكــافـحــة الـجــرائــم
اإللـكـتــرونـيــة يكتشف يــومـيـ ًا آالف الـحــاالت من
اسـتـغــال األط ـف ــال ،بـسـبــب االس ـت ـخــدام الـســيء
لــوســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،أي اإلج ــراءات
ستتخذ فــي حــال شعرت بــأن هناك مــن يحاول
استغاللك عبر هــذه الوسيلة؟» وهنا ال بد من
أن ي ـضــع ال ـم ــرء نـفـســه م ـكــان ط ـفــل ف ــي الـصــف
ال ـخــامــس كــي يـتـخـيّــل كــم األس ـئ ـلــة وال ـم ـخــاوف
ال ـت ــي ق ــد ت ـ ــراوده أمـ ــام ظ ــاه ــرة م ـع ـقــدة وغ ـيّــر
مفهومة كــالـتـحـرّش اإللـكـتــرونــي ،بحيث يشعر
بأن مضمون الدرس عرّج سريع ًا على الظاهرة
بـغــرض رف ــع الـعـتــب .فـيـمــا يـتــم الـتـقــديــم لــدرس

الـمُـخـ ّلـفــات الـمُـتـفـجّــرة بـقـصــة راع ــي ك ــان يــرعــى
قطيعه قبل أن يتجاوز أحد خرافه الفتة حمراء
على جانب الطريق .في حين يتم سؤال األطفال
عن األسباب المحتملة النزعاج وخوف الراعي
م ـم ــا حـ ـص ــل ،وم ـ ــن ثـ ــم ت ــزوي ــده ــم بـ ــإرشـ ــادات
لتجنّب األجـســام الغريبة ،مــع تــزويــدهــم بصور
لـمـجـمــوعــة م ــن ال ـق ـنــابــل وال ـص ــواري ــخ وال ـم ــواد
الـمـتـفـجــرة .وف ــي تـمــريــن تـفــاعـلــي الح ــق يطلب
من األطفال تصميم بعض اإلشارات التحذيرية
التي تعلموها باستخدام الورق المقوى الم ّلون.
هذه الدروس تحديد ًا تجعل المرء يدرك بشاعة
الـبـيـئــة الـمـحـيـطــة الـتــي يـضـطــر الـطـفــل الـســوري
اليوم للتعامل معها ،بحيث تبدو أغنيّات «قفز
األرنــب» و«ماما ماما يا أنغاما» ذكــرى لطفوّلة
اتضح بأنها كانت سعيدة مقارنة بواقع اليوم.
البعد الفكري والوطني
ف ـ ــي ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب ت ـخ ـت ـل ــط ال ـ ـق ـ ـنـ ــاعـ ــات ال ــدي ـن ـي ــة
بــال ـم ـع ـلــومــات ال ـتــاري ـخ ـيــة ،فـيـطـلــب م ــن الـطـفــل
تــرتـيــب ت ــواري ــخ والدة األن ـب ـيــاء مــع أح ــداث،
مثل :اختراع األبجدية واكتشاف الزراعة.
أما فيما يتعلق بالدروس الوطنية والتاريخية
لـلـصــف ال ـســادس ،يـتـطـرّق الـكـتــاب إلــى قضيّة
لـ ـ ــواء اسـ ـكـ ـنـ ــدرون ويـ ـت ــم ت ـخ ـص ـيــص درس
لالحتالل الفرنسي ،والثورة السورية الكبرى.
يعتمد هذا الدرس تحديد ًا عرض أشكال بيانية
م ــوج ــزة تــذكــر اس ــم رمـ ــوز ال ـث ــورة ال ـســوريــة
ك ــإب ــراه ـي ــم ه ـن ــان ــو وص ــال ــح ال ـع ـل ــي وس ـل ـطــان
األطـ ــرش م ــع االك ـت ـفــاء بــذكــر ت ــاري ــخ اشـتـعــال
هــذه الـثــورات ،وأهــم الـمـعــارك التي خاضوها.
تــأتــي هــذه ال ــدروس تـحــديــد ًا جــافــة ،ومباشرة
ومُغرقة في اإليجاز ،تبتعد تمام ًا عن توظيف
أي نــوع من االستماالت العاطفية التي تتيح
لـلـطـفــل ب ـنــاء أي ــة صـلــة نـفـسـيــة أو عــاطـفـيــة مع
حكايات هــؤالء األبطال ،بحيث ينسى سريع ًا
وجوههم وال يمتلك أية خلفية تُم ّكنه من فهم
أهمية واستثنائية ما قاموا بــه ،أو ودوافعهم
لفعل ما فعلوه.

