االفتتاحية
عوامل التقسيم
وعوامل الوحدة
ت ـتــوزع الـجـغــرافـيــا ال ـســوريــة مـنــذ ع ــدة س ـنــوات بين
ث ــاث مـنــاطــق ن ـفــوذ أســاس ـيــة .وي ـبــدو ذل ــك بــوصـفــه
«أمر ًا واقع ًا»!
ما ينبغي تثبيته قبل أي شيء آخر ،هو ّأن مشروع
تقسيم ســوريــة هــو فــي األصــل مـشــروع صهيوني-
بأن
أمريكي قــديــم ...والتصريحات الوقحة لجيفري ّ
«الجمود /الطريق المسدود هو االستقرار» ،ليست
إال تعبير ًا مباشر ًا عن ذلك.
ول ـك ــن ال ـع ــوام ــل ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــداف ـع ــة ن ـحــو الـتـقـسـيــم
ليست الوحيدة ،وأهم من ذلك أنها ليست الحاسمة؛
فــال ـخــارج يـسـتـنــد دائ ـم ـ ًا إل ــى الــوضــع الــداخ ـلــي حتى
يـمــرر خـطـطــه .ول ــذا ف ـ ّـإن األش ــد أهـمـيــة هــو الــوقــوف
عند عوامل التقسيم الداخلية التي تصنعها وتغذيها
أطراف سورية متشددة.
عوامل التقسيم
الـسـيــاســات الـلـيـبــرالـيــة الـمـتــوحـشــة الـمـسـتـمــرة حتى
ال ـل ـح ـظــة ،وال ـت ــي بـ ــدأت ب ـش ـكــل واسـ ــع م ـنــذ ،2005
وم ــا قــامــت ب ــه م ــن ال ـت ـهــام لـلـمـكـتـسـبــات االجـتـمــاعـيــة
واالقتصادية ،مسببة ارتفاع معدالت الفقر والبطالة
بـشـكــل ك ــارث ــي ،وتـعـمـيــق ال ـف ـجــوة بـشـكــل هــائــل بـيــن
عامة السوريين وبين النخبة الناهبة .وهذا كله أضر
إضرار ًا جسيم ًا بالهوية الوطنية السورية.
االنخفاض الكبير فــي مستوى الحريات السياسية،
والذي حبس وراكم آالم الناس في صدورهم ،وأدى
إلــى انـفـجــارهــا بــأشـكــال عـفــويــة وغـيــر منظمة ،وسـهّــل
بــالـتــالــي اخـتــراقـهــا وم ـحــاوالت الـتــاعــب بـهــا ،وصــو ًال
إلــى التسليح وإلــى تفعيل ثـنــائـيــات زائـفــة مــن النمط
الطائفي والقومي وإلخ...
تـ ــرافـ ــق م ـس ـت ــوى الـ ـح ــري ــات ال ـم ـن ـخ ـفــض مـ ــع شـكــل
اقتصادي وسياسي في إدارة الدولة أهمل األطراف
ع ـمــوم ـ ًا ،واألري ـ ــاف بـشـكــل خ ــاص ،وأه ـمــل الـتـنـمـيــة،
وكرّس فالق ًا بين المدينتين الكبيرتين من جهة وبين
بقية المناطق السورية من جهة أخرى.
فإن منطق الحسم واإلسقاط الذي تبناه
وبعد ّ ،2011
الطرفان المتشددان ،وما رافقه من عنف هائل ،أدى
إل ــى تـقـطـيــع أوصـ ــال ال ـب ــاد .وه ــذا الـمـنـطــق ال يــزال
مـسـتـمــر ًا بــأشـكــال مـتـعــددة فــي الـسـلــوك العملي وفــي
ال ـت ـصــري ـحــات؛ حـيــث ال ـه ــروب مــن أي ح ــوار جــدي،
بل و«التكفير السياسي» بشتى أنــواع التهم ،وعلى
رأسها االنفصالية واإلرهاب.
الـمـحــافـظــة ع ـلــى تـقـسـيــم األم ــر ال ــواق ــع ه ــي غــايــة مـشـتــركــة
بـيــن األمــري ـكــي وب ـيــن الـمـتـشــدديــن ال ـســوري ـيــن؛ فــاسـتـمــرار
هــذا التقسيم يعني استمرار األزمــة ،ويعني تالي ًا :استمرار
الـنــاهـبـيــن والـفــاســديــن الـكـبــار وأم ــراء الـحــرب فــي مــواقـعـهــم،
وه ــذا هــو أقـصــى غــايــاتـهــم .لـيــس غــريـبـ ًا بــالـتــالــي ،أن يـعـبّــر
هؤالء المتشددون عن رغبتهم ،بين الحين واآلخر ،وبصيغ
معلنة أو مواربة ،أن يكونوا مع األمريكي في خندق واحد.
عوامل الوحدة
فــي الـمـقــابــل ،ف ـ ّـإن عــوامــل وح ــدة الـســوريـيــن ووحــدة
سورية ،هي عوامل عديدة تضيق بها المساحة .ورغم
أن لها جوانبها األساسية ،ســواء ما يتعلق بالتاريخ،
أو بالثقافة ،أو بالدماء التي سكبت ابتداء من الشهيد
ي ــوس ــف ال ـع ـظ ـمــة وح ـت ــى اآلنّ ،إل ّأن ك ـل ـمــة ال ـســر
األساسية فيها هــيّ :أن أكثر من  %90من السوريين
تــوحــدهــم مصلحة واحــدة فــي التخلص مــن الناهبين
والفاسدين الكبار وتجار الحرب ،من كل األطراف.
هــذه الـمـصـلـحــة بــالـتـغـيـيــر ال ـجــذري الـشــامــل ال يـمـكــن أن
تتحقق بغير تـكــريــس سلطة الـشـعــب فــي الـمــركــز ،وفــي
الـمـنــاطــق عـلــى ح ـدٍ سـ ــواء ،وف ــي رس ـمــة واحـ ــدة لـلـبــاد
بــأكـمـلـهــا تـضـمــن صـيـغــة مـتـطــورة لـلـعــاقــة بـيــن الـمــركــزيــة
والالمركزية ،وتنهي أي كالم متطرفٍ عن الفيدرالية من
جهة ،وعن مركزيةٍ مطلقة لقوى الفساد من جهة أخرى.
ال ـمــدخــل األسـ ــاس الس ـت ـعــادة وح ــدة س ــوري ــة ،بــات
محصور ًا في عملية التغيير الجذري الشامل ،وهذا
األخير مدخله هو التنفيذ الكامل للقرار .2254
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العمال عن حقوقهم سيدافعون..

شركة الكابالت
تستغيث هل من مجيب؟
في تصريح واستغاثة لمدير عام شركة الكابالت،
نشر على صفحة صــوت عمالي النقابية يعرض
ف ـيــه واق ــع ال ـشــركــة اإلن ـتــاجــي وال ـم ـصــاعــب الـتــي
تعاني منها الـشــركــة ،وتعيق اإلنـتــاج وتمنع من
تطوره وقــدرتــه على تلبية الحاجات الضرورية
ف ــي ع ـم ـل ـيــات ال ـب ـن ــاء وإعـ ـ ــادة تــرم ـيــم م ــا هــدمـتــه
الحرب ،حيث تشكل الكابالت عنصر ًا أساس ًا في
عملية إعــادة البناء ليس هــذا فحسب ،فالشركة
رائــدة فــي مـجــال تصنيع جميع أنــواع الكابالت،
ســواء فــي مـجــال كــابــات االت ـصــاالت أو كــابــات
ال ـطــاقــة ،وإن ـت ــاج الـشــركــة ك ــان مـنــافـسـ ًا قــوي ـ ًا في
مجال تصنيع الكابالت مع معامل القطاع الخاص.
طــرح مــديــر عــام الـشــركــة أسـبــابـ ًا جــوهــريــة تعيق
عـمــل ال ـشــركــة ،وي ـبــدو ّأن ه ــذه األس ـبــاب ليست
وليدة لحظتها ،بل هي متراكمة وبــدون معالجة
بوقتها ،حتى أصبحت على وضعها الحالي الذي
عبر عنه مدير الشركة ،مستجدي ًا الحكومة لكي
تـمــد لــه يــد ال ـعــون وت ـســاعــد عـلــى إن ـقــاذ الـشــركــة
التي يمكن إنقاذها ،إذا ما توفر القرار المطلوب
لعملية اإلنقاذ ،ولكن هذا القرار مرهون صدوره
ب ـعــوامــل ع ــدة لـيـســت فــي وارد الـحـكــومــة الـعـمــل
ع ـلــى ت ـج ــاوزه ــا ،وال ـح ـجــج وال ـم ـب ــررات جــاهــزة
ومــوجــودة ال تحتاج إلــى جهد لمعرفتها ،وهي:
عــدم وج ــود م ــوارد تستطيع الـحـكــومــة تأمينها،
وك ــذل ــك وجـ ــود ال ـع ـقــوبــات ال ـج ــائ ــرة ال ـم ـفــروضــة
عـلــى شـعـبـنــا ..حـجـتــان جــاهــزتــان فــي كــل األمــور
التي لها عالقة بتدوير عجلة اإلنـتــاج ،مــن حيث
تطوير خطوط اإلنـتــاج ،وتأمين مصادر الطاقة
ال ـض ــروري ــة لـتـشـغـيــل ال ـم ـعــامــل ،وتــأم ـيــن ال ـمــواد
األول ـيــة للتصنيع ،وتــأمـيــن الـيــد الـعــامـلــة المنتجة
بــأجــور عــادلــة تمكنها مــن العيش بكرامتها ،عبر
تأمين حاجتها الضرورية ،وهذا يؤكده التصريح
ال ـم ــدل ــى ب ــه م ـب ـي ـن ـ ًا ت ـلــك ال ـص ـع ــوب ــات ال ـجــوهــريــة
الستمرار عملية اإلنتاج وهي:
عدم تسديد القطاع العام للديون المترتبة عليه.
صعوبة تأمين القطع التبديلية الخاصة باآلالت.
ص ـعــوبــة تــأم ـيــن الـ ـم ــواد األولـ ـي ــة م ــن «ن ـح ــاس،
ألمنيوم».
النقص الـحــاد فــي الـيــد العاملة وخــاصــة الخبيرة
وعمال اإلنتاج.
االنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
عــدم وجــود آلـيــات لنقل العمال مــن مقر الشركة
إلى منازلهم وبالعكس.
التشغيل المستمر للمولدات بسبب انقطاع التيار
الكهربائي.
تطالب إدارة الشركة بإعفاء مستلزمات اإلنتاج
من كافة الرسوم والضرائب.
تحديث اآلالت وخطوط اإلنتاج.
أليست هذه مشاكل كل الشركات والمعامل التي
تـنـتــج ،س ــواء فــي الـقـطــاع الـعــام أم ال ـخــاص ،مما
يعني ذلك أنها سياسة عامة تنتهج تجاه التصنيع
الــذي هــو قــاعــدة االرتـكــاز األســاسـيــة فــي تحقيق
النمو المطلوب ألية عملية تنمية ،تؤمن الحاجات
الـضــروريــة للمجتمع واالقـتـصــاد الــوطـنــي ،وهــذا
ليس في بال الحكومة ،وليس من سياساتها.

تعاني الطبقة العاملة السورية تاريخياً -وحيث تفاقمت المعاناة بشدتها الواضحة منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات
االقتصادية الليبرالية -التي تعني الهجوم على مكتسباتها وحقوقها االجتماعية واالقتصادية والديمقراطية ،وتستمر بقضم ما تبقى
من هذه الحقوق ،تماشياً مع مصالح الناهبين الكبار والمراكز المالية الرأسمالية الدولية ،والتي يأتي في مقدمتها :الهجوم المستمر
على األجور من خالل زيادة األسعار على السلع الضرورية في حياة العباد ،واضعين العمال في ظروف وحالة من عدم القدرة في الدفاع
عن حقوقهم ومكاسبهم ،نتيجة الظروف التي تحيط بالطبقة العاملة السورية االقتصادية والسياسية ،وفقدانها الحق بالحريات
الديمقراطية ،ومنها :اإلضراب كأحد أهم أدواتها.
ǧعادل ياسين

ع ـ ـم ـ ــال ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،هـ ــذه
ال ـش ــري ـح ــة ال ـم ـه ـم ـشــة م ــن ال ـط ـب ـقــة
العاملة ،والمنسية حقوقها ،عندما
تلتقي مــع أي عــامــل مـنـهــا ،تعصف
ال ـم ـط ــال ــب ب ــال ـج ـم ـل ــة ،ف ـم ــن ضـعــف
الـ ــرواتـ ــب واألجـ ـ ــور ال ـه ــزي ـل ــة ،إلــى
هـ ـض ــم الـ ـحـ ـقـ ــوق وال ـم ـك ـت ـس ـب ــات،
ويُ ـ ــزاد عـلـيـهــا االف ـت ـقــار إل ــى عـقــود
عمل واضحة وموثقة لــدى وزارة
ال ـع ـمــل ،إض ــاف ــة إل ــى حــرمــان ـهــم مــن
م ـظ ـل ــة الـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة،
وغياب التنظيم النقابي ،وكل هذه
الـمـطــالــب تـبـقــى صـعـبــة ال ـم ـنــال في
ظل غياب موقف حقيقي للنقابات
تـ ـجـ ــاه تـ ـل ــك الـ ـمـ ـط ــال ــب ال ـع ـم ــال ـي ــة،
وتـ ـعـ ـسّ ــف ب ـع ــض أرب ـ ـ ــاب ال ـع ـم ــل،
ول ـجــوء بـعـضـهــم إل ــى وض ــع سيف
التسريح على رقــاب عمالهم ساعة
ي ــرغ ـب ــون ب ــذل ــك ،ويـ ـ ــزداد الــوضــع
سـ ــوء ًا م ــع ال ـت ــده ــور ال ـحــاصــل فــي
الـعـمـلـيــة اإلن ـتــاج ـيــة بــرم ـت ـهــا ،وه ــذا
انعكاسه السلبي ليس على العمال
فـ ـق ــط ،بـ ــل أن أصـ ـحـ ــاب ال ـم ـعــامــل
يـعــانــون كـثـيــر ًا ج ـرّاء عــدم قــدرتـهــم
ع ـل ــى ت ـش ـغ ـيــل ال ـم ـع ــام ــل وت ـطــويــر

إن ـتــاج ـهــم ،وهـ ــذا ي ـع ـنــي :خ ـســارات
كـبـيــرة لـلـعـمــال وأص ـحــاب الـمـعــامــل
ولــاق ـت ـصــاد ال ــوط ـن ــي ،الـ ــذي يـقــف
األن ع ـل ــى رج ـ ــل واحـ ـ ــدة بـشـقـيــه
الصناعي والزراعي .
ّإن هذا النهج االقتصادي بمقدماته
ونتائجه ،أدى إلــى تفاقم األزمــات
الـكـبــرى ،ومـنـهــا :الـفـقــر وانـخـفــاض
مستوى المعيشة ،وتوقف العملية
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة شـ ـب ــه الـ ـكـ ــامـ ــل ،ح ـيــث
ان ـع ـك ـس ــت ه ـ ــذه األزمـ ـ ـ ــات ب ـش ـكــل
واض ـ ـ ــح عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى م ـع ـي ـشــة
ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة ال ـس ــوري ــة بـشـكــل
عــام ،وجعلت العمال يئنون تحت
وط ـ ــأة ال ـف ـق ــر والـ ـح ــاج ــة ،إن ه ــذا
الوضع العام الكارثي الذي تعيشه
الـطـبـقــة الـعــامـلــة ال ـســوريــة ،وال ــذي
أوصلت إليه السياسات الحكومية،
يـصــب ضـمــن ه ــدف مـعـيــن واتـجــاه
واحـ ـ ــد ،وهـ ــو إضـ ـع ــاف االق ـت ـص ــاد
ال ــوطـ ـن ــي ،ووضـ ـع ــه ت ـح ــت رح ـمــة
وإل مــاذا
وق ـي ــادة ق ــوى ال ـس ــوقّ ،
تعني إعــاقــة شــركــات قـطــاع الــدولــة
ومـ ـعـ ــامـ ــل الـ ـقـ ـطـ ــاع ال ـ ـخ ـ ــاص عــن
اإلنـتــاج؟ ومــاذا تعني مشاركتها؟
ومـ ـ ـ ـ ــاذا يـ ـعـ ـن ــي ط ـ ـ ــرح ج ـ ـ ــزء مــن
ال ـش ــرك ــات أمـ ــام ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص

الـمـحـلــي واألجـنـبــي لــاسـتـثـمــار أو
التشارك؟ إن زيــادة األجــور وفق
سـلــم مـتـحــرك مــع األس ـع ــار أصـبــح
اآلن ضـ ـ ـ ــرورة مـ ـلـ ـح ــة ،وم ـط ـل ـب ـ ًا
وط ـن ـي ـ ًا ع ــاج ـ ًـا ،وزيـ ـ ــادة األجـ ــور
زيــادة مجزية متناسبة مع ارتفاع
األسـ ـعـ ــار وغ ـ ــاء ال ـم ـع ـي ـشــة ،وإن
ال ـت ــأخ ــر ف ــي هـ ــذه الـ ــزيـ ــادة يـعـنــي
مـ ــزيـ ــد ًا م ــن اإلفـ ـقـ ــار ،ومـ ــزيـ ــد ًا مــن
تسلط وتحكم أرباب العمل بمصير
الـمــايـيــن مــن ال ـع ـمــال ،وم ــزي ــد ًا من
ال ـت ــده ــور ف ــي االق ـت ـص ــاد الــوط ـنــي
الحقيقي الزراعي الصناعي.
ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة بــوض ـع ـهــا ال ــراه ــن
الذي تعيش فيه هي بأسوأ حاالتها
من حيث حقوقها ومطالبها ،وهي
ال ـم ـن ـت ـجــة ل ـل ـخ ـيــرات الــرئ ـي ـســة فــي
الـمـجـتـمــع ،وه ــذه األجـ ــور الـهــزيـلــة
الـتــي ال تـســد الــرمــق كـمــا يـقــال هي
تبديد إلمكاناتها ولوقتها وجهدها
وط ــاقـ ـتـ ـه ــا ول ـ ـل ـ ـثـ ــروة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة،
وس ـت ـج ـع ــل ال ـع ـم ــال ي ـب ـح ـث ــون عــن
حـ ـل ــول ل ــوض ـع ـه ــم ال ـ ـمـ ــزري الـ ــذي
يـ ـعـ ـيـ ـشـ ــونـ ــه ،ول ـ ـك ـ ــن ب ـط ــري ـق ـت ـه ــم
الـخــاصــة ،الـتــي ال ت ــروق للكثيرين
مـ ـم ــن ي ـت ـح ـك ـم ــون ب ـل ـق ـم ــة ال ـع ـم ــال
وكلمتهم.

هذا النهج
االقتصادي
بمقدماته
ونتائجه أدى إلى
تفاقم األزمات
الكبرى ومنها
الفقر وانخفاض
مستوى
المعيشة

شؤون عمالية
قاسيون ـ العدد  994اإلثنين  30تشرين الثاني 2020

www.kassioun.org

تعويض البطالة

03

البطالة ،هي ظاهرة اجتماعية اقتصادية نشأت مع
ظهور النظام الرأسمالي ،بينما لم تكن هذه الظاهرة
موجودة في المجتمعات واقتصاديات ما قبل الرأسمالية
كما نعرفها اليوم .وتعني البطالة :عدم حصول الفرد
على فرصة عمل ،وذلك بالرغم من توفر قدرته على العمل
والبحث المستمر عنه ،وتنتج هذه الظاهرة عند اختالل
التوازن في سوق العمل ،بين طالبي العمل ،وفرص العمل
المتاحة في هذا السوق .وألنها تنتشر بشكل أساس بين
فئات الشباب القادرين على العمل ،تعد البطالة من القضايا
بشكل سلبي على المجتمع.
الكبرى التي تؤثر ٍ

ǧنبيل عكام

عـ ــرفـ ــت بـ ـع ــض ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر ال ـب ـط ــال ــة
«بأنها مصطلح يُطلق على مجموعة
مــن األفـ ــراد فــي الـمـجـتـمــع ،الــذيــن لم
ي ـح ـص ـلــوا ع ـلــى أي ع ـمــل أو وظـيـفــة
م ـح ــددة ض ـمــن م ـج ــال اخ ـت ـصــاص ـهــم،
أو خ ـبــرت ـهــم ،م ـمــا ي ـ ــؤدي إلـ ــى عــدم
تحقيقهم أليــة قيمة مــن قيم الـدّخــل»
كما عرفت البطالة أيض ًا «بأنّها حال ٌة
يـعـيـشـهــا ال ـف ــرد الـ ــذي ال ي ـج ـدُ عـمـ ًا
م ــع م ـح ــاول ـت ــه الـ ـدّائـ ـم ــة ف ــي ال ـب ـحــث
ع ــن ع ـم ــل» .وح ـس ــب مـنـظـمــة الـعـمــل
ال ــدول ـي ــة ،ف ـقــد اع ـت ـبــرت ال ـعــاطــل عــن
ال ـع ـم ــل ه ــو ك ــل ش ـخ ــص ق ـ ــادر عـلــى
الـعـمــل فــي ســن مـحــددة وراغ ــب فيه،
وي ـب ـحــث ع ـنــه بــأجــر ض ـمــن مـسـتــوى
معيشة محددة ،ولكن دون جــدوى.
ول ـكــن لـيــس كــل مــن ال يـعـمــل يعتبر
عــاطـ ًـا عــن الـعـمــل ،فـمـثــا :الـمـعــاقــون
والـمـسـنــون والـمـتـقــاعــدون وأصـحــاب
الـعـمــل والـتــامـيــذ ،أو مــن هــم ليسوا
ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى الـ ـعـ ـم ــل ،ال ي ـع ـت ـبــرون
عــاط ـل ـيــن ع ــن ال ـع ـم ــل .ومـ ــن أس ـب ــاب

الـ ـبـ ـط ــال ــة - :تـ ــدنـ ــي فـ ـ ــرص ال ـع ـم ــل
الـمـتــاحــة فــي ســوق الـعـمــل ،والـتــي ال
تتناسب مــع قــوة العمل الــداخـلــة إلى
ال ـســوق ،وذل ــك نـتـيـجــة تـبــاطــؤ النمو
االقتصادي – .الخلل في السياسات
التعليمية ومخرجاتها وسوق العمل،
نـتـيـجــة ان ـت ـهــاج س ـيــاســات اقـتـصــاديــة
بعيدة عن مصالح المجتمع .ويقاس
مـعــدل الـبـطــالــة بــأنــه الـنـسـبــة الـمـئــويــة
لعدد العاطلين عن العمل ،من إجمالي
ق ــوة الـعـمــل ال ـعــام ـلــة ،وال ـق ــادرة على
العمل في سوق العمل.
عدم توثيق العمال
لقد ساهم تدمير الكثير من المنشآت
االقتصادية اإلنتاجية للقطاع الخاص
وقـ ـط ــاع الـ ــدولـ ــة ف ــي الـ ـبـ ــاد ،وه ــدم
الـ ـبـ ـي ــوت والـ ـمـ ــؤسـ ـسـ ــات ،وت ـش ــري ــد
ارتفاع لنسب
ماليين السوريين ،في
ٍ

الـبـطــالــة الـتــي كــانــت ت ــزداد يــومـ ًا بعد
ي ـ ــوم ق ـب ــل ان ـف ـج ــار األزم ـ ـ ــة ،بـسـبــب
ت ـلــك ال ـس ـي ــاس ــات االق ـت ـص ــادي ــة ال ـتــي
انـتـهـجــت مـنــذ أواخ ــر الـثـمــانـيـنــات من
القرن الماضي ،وهذا ما أشــارت إليه
مختلف األرقــام الـصــادرة عــن مراكز
ال ــدراس ــات ال ـم ـت ـعــددة .مــع الـعـلــم أنــه
ال توجد إحصائيات حقيقية رسمية
تـ ــدل ع ـلــى ال ــواق ــع ال ـف ـع ـلــي لـلـبـطــالــة،
فـمــن جـهــة قـطــاع الـعـمــل غـيــر المنظم
غير معروفة ،وكذلك القطاع المنظم
ف ـم ـع ـظــم س ـج ــات ــه ب ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـعــدد
العاملين غير دقيقة ،هــذا إضــافــة إلى
عدم توثيق العمال الذين يتم فصلهم
عـ ــن ال ـع ـم ــل وي ـص ـب ـح ــون فـ ــي عـ ــداد
العاطلين عن العمل.
خطر على االستقرار االجتماعي
يـعـتـبــر ن ـظ ــام ت ـعــويــض ال ـب ـطــالــة مــن

اآلليات المتبعة في النظم الرأسمالية،
ف ــي ال ـم ــراك ــز واألط ـ ـ ــراف ،ب ـمــا فـيـهــا
بعض الدول العربية ،بعد أن أصبحت
البطالة تشكل خطر ًا على االستقرار
االجـ ـتـ ـمـ ــاعـ ــي واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ف ـي ـه ــا،
فــي م ـحــاولــة تـحـقـيــق تـ ــوازن مــا بين
حــاجــات التنمية االقـتـصــاديــة والسلم
االج ـت ـم ــاع ــي .وي ـع ـت ـمــد هـ ــذا ال ـن ـظــام
ف ــي ص ـيــاغ ـتــه ال ـم ـح ـل ـيــة ع ـلــى شــرائــع
وقــوان ـيــن دول ـيــة ،ج ــاء فــي االتـفــاقـيــة
الثانية لمنظمة العمل الدولية :تنشئ
كل دولة نظام ًا للتأمين ضد البطالة،
وشـ ـبـ ـك ــة م ـ ــن مـ ـك ــات ــب االسـ ـتـ ـخـ ــدام
عــامــة ومـجــانـيــة ،تـحــت إش ــراف هيئة
مـ ــركـ ــزيـ ــة ،وتـ ـض ــم م ـم ـث ـل ـيــن ل ـل ـع ـمــال
وأص ـح ــاب ال ـع ـمــل ،لـتـقــديــم الـمـشــورة
فــي األم ــور المتعلقة بـهــذه الـمـكــاتــب،
وكــانــت التوصية رقــم  / 1 /الـصــادرة
ع ــن ال ـم ـن ـظ ـمــة ق ــد أوص ـ ــت أن تـضــع

كــل دول ــة ن ـظــام ـ ًا ف ـعــا ًال لـلـتــأمـيــن ضد
البطالة ،عن طريق مؤسسة حكومية
تقوم بدفع تعويضات للعاطلين عن
العمل .وكذلك جاء في االتفاقية رقم
 /168/تتخذ كل دولة تدابير مناسبة
لتحقيق نظام الحماية لسياستها من
البطالة في مجال العمالة ،ونحرص
لهذا الغرض أن يسهم نظام البطالة
ه ـ ــذا فـ ــي ال ـح ـم ــاي ــة وخـ ــاصـ ــة ط ــرق
وأسـ ـل ــوب ال ـت ـعــويــض ع ــن ال ـب ـطــالــة،
وفي تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة
والمختارة بحرية ،وال يكون أثرها
عدم تشجيع أرباب العمل على عرض
عمل منتج ،والـعـمــال عــن البحث عن
هذا العمل .وأن تضع كل دولة هدف ًا
له األولوية ،يرمي للنهوض بالعمالة
الكاملة ،والمنتجة والمختارة بحرية
بجميع الوسائل المناسبة ،وبما فيها
الضمان االجتماعي.

الطبقة العاملة

ألمانيا -عمال أوبل
ن ـظ ــم ال ـع ــام ـل ــون ف ــي ش ــرك ــة أوب ـ ــل األل ـم ــان ـي ــة-
للسيارات -مظاهرة باستخدام موكب سيارات
لــاح ـت ـجــاج ع ـلــى ش ـطـ ٍـب م ـح ـت ـمـ ٍـل ل ـلــوظــائــف فــي
مصانع أوبل ،وشركة سيجوال للتزويد بالخدمات،
التي تستعين بها أوبل بنظام التعهيد ،وذلك يوم
 25تشرين الثاني .وأعلنت نقابة عمال المعادن
في ألمانيا آي جي ميتال ،عن وقفة احتجاجية في
المقر الرئيسي ألوبل في روسلزهايم ،وكذلك في
مصنعي ايزناخ وكايزرسالوترن.
وحـســب المنظمين ،فــإنــه كــانــت هـنــاك نـحــو 600
سـيــارة عـنــد نقطة انـطــاق الـمــوكــب االحتجاجي
أمـ ــام مـبـنــى أوبـ ــل الــرئ ـي ـســي آدم أوبـ ــل ه ــاوس،
وأف ـ ـ ــادت ن ـق ــاب ــة آي ج ــي م ـي ـت ــال ،بـ ــأن إج ـمــالــي
المشاركين في روسلزهايم بلغ نحو  3000عامل
بأكثر من  1500سيارة.

اليونان -إضراب عام
شهد القطاع العام في اليونان يوم  26إضراب ًا مدته
 24ساعة للمطالبة بـتدابير مهمة لحماية الصحة،
فــي الــوقــت ال ــذي وض ـعــت فـيــه ال ـشــرطــة فــي حــالــة
تأهب لمنع التظاهرات في فترة العزل الصحي.
ومــددت الحكومة حتى الـســابــع مــن كــانــون األول
ال ـعــزل ال ــذي ك ــان م ـق ــرر ًا أص ــا حـتــى  30تـشــريــن
الـثــانــي ،بسبب الـعــدد الكبير للمصابين بفيروس
ك ـ ــورون ـ ــا ،والـ ـضـ ـغـ ــوط ال ـن ــاج ـم ــة عـ ــن ذل ـ ــك عـلــى
المستشفيات.
وتـظــاهــر الـعـشــرات مــن ســائـقــي الــدراجــات الـنــاريــة
ومــوظ ـفــي وزارة ال ـع ـمــل أم ــام م ـقــرهــا ف ــي وســط
أثينا.
ودعــت نقابة موظفي المستشفيات إلــى التظاهر
أم ـ ــام وزارة ال ـص ـحــة م ـطــال ـب ـيــن ب ــزي ــادة لـجـمـيــع
العاملين بمناسبة الميالد» وتعزيز تدابير الحماية.

السودان -بنك العمال
أع ـل ـنــت ال ـل ـج ـنــة ال ـت ـس ـي ـيــريــة ل ـع ـمــال ب ـنــك ال ـع ـمــال
ال ــوط ـن ــي ف ــي يـ ــوم  26ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي م ــوع ــد ًا
للدخول في إضــراب عن العمل ،اعتبار ًا من يوم
 29تشرين الثاني ،نتيجة عــدم تحقيق المطالب
وحــل قـضــايــا الـبـنــك المتمثلة فــي زي ــادة الــرواتــب
بنسبة .%70
وصدر بيان عن اللجنة ،أوضحت فيه :أنها سعت
بشتى الـطــرق لحل القضايا ،ولـكــن دون جــدوى
ومـنـهــا :تعيين مجلس إدارة فــي الـبـنــك ،وتعيين
مدير عــام للبنك ،إضافة إلــى إعــادة فوائد ما بعد
ال ـخــدمــة لـكــل الـعــامـلـيــن ،وت ـعــديــل الئ ـحــة شــروط
الخدمة وتكوين مجلس اإلدارة واللجنة اإلدارية.
وأشارت إلى أنه ما لم يتم حل القضايا من تاريخ
اإلعــان عــن اإلضــراب سيتم التصعيد والــدخــول
في إضراب مفتوح.

المغرب -تضييق عمالي
اح ـت ـشــد ع ـم ــال ش ــرك ــة أم ــان ــور ف ــي وق ـف ــة احـتـجــاجـيــة
أمــام مـقــر شــركــة أمــانــديــس الـمـفــوض لـهــا تــدبـيــر قطاع
الـمــاء والـكـهــربــاء فــي طـنـجــة ،احـتـجــاجـ ًا عـلــى ال ـقــرارات
الـتـعـسـفـيــة إلدارة ال ـشــركــة ،والـمـتـمـثـلــة ب ـطــرد الـعـمــال
والـمـمـثـلـيــن الـنـقــابـيـيــن ومـنــدوبــي الـعـمــال ،مـحــذريــن من
تجاهل مطالبهم التي ستؤدي إلى تشريد  500عائلة.
وي ـخ ــوض ح ــوال ــي  500م ــن ع ـمــال شــركــة «أم ــان ــور»
للتطهير السائل فــي مــدن طنجة وتـطــوان إضــرابـ ًا عن
العمل ،واعتصامات واحتجاجات منذ حوالي  9أشهر
في مقرات الشركة ،وذلك بعد إقدام اإلدارة على طرد
 11عــامـ ًا مــن بينهم ممثلين نقابيين ومناديب للعمال،
كما يتهمون الشركة بالقمع والطرد وسوء المعاملة.
واعـتـبــر نــائــب الـكــاتــب الـعــام لــاتـحــاد الـجـهــوي لنقابات
طنجة ،أن معركة عمال أمانور ليست لهم وحدهم ،بل
هي معركة كل قطاعات ومناضلي االتحاد.
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صدر قانون العمل الموحد رقم  /91/لعام  1959الذي أعطى
المحاكم الصلحية اختصاصاً شام ًال للنظر في منازعات
العمال ،ويكون حكم محكمة الصلح قاب ًال للطعن بطريق
االستئناف ،ويكون حكم محكمة االستئناف مبرماً.

اللجنة الوطنية لألجور في ذمة
التاريخ؟
في عام  1962صدر المرسوم التشريعي
رقــم  /49/الــذي انـتــزع سلطة التسريح
مــن صــاحــب الـعـمــل ،وأوك ـل ـهــا إل ــى لجنة
قضايا التسريح والمشكلة كما يلي:
قاض ترشحه وزارة العدل رئيس ًا.
ٍ –1
 – 2مندوب عن وزارة العمل عضو ًا.
 – 3مندوب عن المحافظة ،وفي دمشق
عن وزارة الداخلية عضو ًا.
 – 4م ـن ــدوب ع ــن ن ـق ــاب ــات ال ـع ـم ــال فــي
ال ـم ـحــاف ـظــة ،يـنـتـخـبــه رؤس ـ ــاء ال ـن ـقــابــات
عضو ًا.
 – 5م ـن ــدوب ع ــن أص ـح ــاب ال ـع ـم ــل ،أو
الجهة اإلدارية عضو ًا.
وتـنـحـصــر صــاحـيــة الـلـجـنــة فــي الـبـحــث
في القضايا المتعلقة بالتسريح اإلفرادي
ال ـ ــذي ال ي ـ ــؤدي إلـ ــى وقـ ــف ال ـم ـن ـشــأة،
وق ـ ــرار ه ــذه ال ـل ـج ـنــة ق ــاب ـ ٌـل لــاسـتـئـنــاف
خـ ــال خ ـم ـســة أي ـ ــام م ــن ت ــاري ــخ تـبـ ُّلـغــه
ويكون حكم االستئناف مبرم ًا.
القانون رقم /17/
ب ـقــي ال ـح ــال ع ـلــى م ــا ه ــو عـلـيــه إل ــى أن
صدر قانون العمل رقم  /17/لعام ،2010
والـ ــذي ج ــاء نـتـيـجــة لـتَـبـنّــي الـحـكــومــات
الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـعـ ــاقـ ـبـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـي ــاس ــات
ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة -االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وت ـكــريــس

انسحاب الدولة من الحياة االقتصادية
واالجـتـمــاعـيــة ،وتــرك لــربّ العمل حرية
تنظيم منشأته ،دون تدخل من الدولة،
أو مــن الـقـضــاء لـحـمــايــة الـعــامــل الـطــرف
األض ـعــف فــي عــاقــة الـعـمــل ،فـقــد ألـغـيــت
بموجبه المادة  /279/من القانون رقم
 /91/لعام  ،1959وتعديالته ،والمرسوم
التشريعي رقم  /49/لعام  ،1962وأعطى
سلطة البتّ في المنازعات الناشئة عن
تطبيق أحكامه إلــى المحكمة المختصة،
والمشكلة بموجب المادة  /205/من هذا
القانون على النحو التالي:
تحدث في مركز كل محافظة بقرار من
وزير العدل محكمة بداية مدنية من:
 – 1قــاضــي بــدايــة يـسـمـيــه وزي ــر الـعــدل
رئيس ًا.
 – 2ممثل عن التنظيم النقابي ،يسميه
المكتب التنفيذي لالتحاد العام لنقابات
العمال عضو ًا.
 – 3مـمـثــل عــن أص ـحــاب الـعـمــل يسميه
ات ـ ـحـ ــاد غ ـ ــرف ال ـص ـن ــاع ــة أو ال ـت ـج ــارة
أو ال ـس ـيــاحــة أو ال ـت ـعــاونــي لـلـنـظــر فــي
المنازعات العمالية بين العمال وأصحاب
العمل عضو ًا.
ك ـمــا يـسـمــي ك ــل م ــن الـمـكـتــب الـتـنـفـيــذي
الت ـحــاد ال ـعــام لـنـقــابــات ال ـع ـمــال ،واتـحــاد
غــرف التجارة ،واتحاد غــرف الصناعة،
واتـحــاد غــرف الـسـيــاحــة ،عـضــو ًا مــازمـ ًا
يقوم مقام األصيل في حال غيابه.
وعـنــدمــا وض ــع ن ـصّ ال ـمــادة  /205/من
ال ـق ــان ــون وفـ ــق م ــا ذكـ ــر أع ـ ــاه مــوضــع
ال ـت ـط ـب ـيــق ،ت ـب ـيَّ ــن أن هـ ــذا ال ـن ــص ج ــاء
قاصر ًا ،ولم يحقق الغاية المنشودة منه،
لـعــدم ال ـتــزام أعـضــاء الـمـحـكـمــة ،وخــاصــة
مـ ـن ــدوب أصـ ـح ــاب ال ـع ـم ــل ف ــي ح ـضــور
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جـلـســات الـمـحـكـمــة ،لـكـيــا تـصــدر أحـكــام
بمواجهتهم ،مما أدى إلــى تعطيل هذه
المحاكم عــن الـعـمــل ،وتنسيب الــدعــاوى
لـمــا ي ـقــارب أرب ـعــة أعـ ــوام ،وت ـمّ تـســريــح
عـشــرات اآلالف مــن الـعـمــال خــال هــذه
الـفـتــرة ،وبـلــغ عــدد الــدعــاوى المتراكمة
بـ ـحـ ــدود آالف ال ـ ــدع ـ ــاوى فـ ــي مـحـكـمــة
دم ـشــق ،وع ـش ــرات اآلالف فــي محكمة
ريف دمشق.
تعديل المادة  /205/من قانون العمل
ب ـقــي ال ــوض ــع ع ـلــى م ــا ه ــو ع ـل ـيــه لـحـيــن
صــدور المرسوم رقــم  /64/لعام ،2013
الذي عدل تشكيل المحكمة العمالية على
النحو التالي:
تعدل المادة  /205/من قانون العمل رقم
 /17/الصادر بتاريخ  2010/4/12لتصبح
على النحو التالي:
تُ ـ ـحـ ــدث مـ ـح ــاك ــم عـ ـم ــل فـ ــي مـ ــركـ ــز كــل
م ـحــاف ـظــة م ــن م ـح ــاف ـظ ــات ال ـج ـم ـهــوريــة
الـعــربـيــة ال ـســوريــة ،تـخـتــص بــالـنـظــر في
المنازعات المتعلقة بالعمل الفردي في
شــأن تطبيق أحـكــام الـقــانــون رقــم ،/17/
وعـقــد الـعـمــل ال ـفــردي وتـشـكــل المحكمة
وفق التالي:
ـاض يسميه وزيــر الـعــدل بـعــد موافقة
قـ ٍ
مجلس القضاء األعلى رئيس ًا.
ممثل عن العمال يسمّيه االتحاد العام
ل ـن ـقــابــات ال ـع ـم ــال م ــن ح ـم ـلــة اإلجـ ــازة
بــالـحـقــوق .مـمـثــل عــن أص ـحــاب الـعـمــل
يسميه وزير العدل من حملة اإلجازة
بــال ـح ـقــوق ب ـن ــا ًء ع ـلــى اقـ ـت ــراح ات ـحــاد
غــرف الـصـنــاعــة وال ـت ـجــارة والـسـيــاحــة
عضو ًا.
وقـ ــد َفـ ـ ـرّغ هـ ــذا ال ـم ــرس ــوم ال ـت ـشــري ـعــي
أع ـضــاء الـمـحـكـمــة لـلـعـمــل فـيـهــا ،ومنحهم

تـ ـع ــويـ ـضـ ـ ًا ش ـ ـهـ ــري ـ ـ ًا م ـ ــن الـ ـجـ ـه ــة ال ـت ــي
يمثلونها ،وكــذلــك أخضعهم لــالـتــزامــات
والــواجـبــات الملقاة على عــاتــق القضاة،
بموجب قانون السلطة القضائية ،وإلى
إدارة التفتيش القضائي.
وتمَّت إحالة الدعاوى العمَّالية بوضعها
الــراهــن -وكــذلــك الــدعــاوى القائمة أمــام
مـحـكـمــة الـصـلــح ال ـمــدنــي ول ـجــان قـضــايــا
الـتـســريــح -إلــى محكمة الـبــدايــة المدنية
العمالية المحدثة بموجب هذا المرسوم.
وكــانــت مـحـكـمــة الـصـلــح الـعـمــالـيــة تــو ِّفــر
ع ـلــى ال ـع ـم ــال ك ـث ـي ــر ًا م ــن ال ـج ـه ــد ،ن ـظــر ًا
النـ ـتـ ـش ــاره ــا ال ـ ــواس ـ ــع فـ ــي كـ ـثـ ـي ــر ًا مــن
المناطق ،عكس محكمة البداية العمالية
التي يكون مركزها مراكز المدن فقط،
ك ـمــا ّأن ه ـنــاك ال ـعــديــد م ــن الـمـحــافـظــات
الـســوريــة لــم تفتَّتح فيها محاكم عمالية
إلى اآلن.
ومــع ذلــك مــا زالــت الــدعــاوى متراكمة
أمــام المحكمة العمالية ،ومــن المعلوم
َّأن أي ـ ــة ق ـض ـي ــة ع ـم ــال ـي ــة ت ـح ـت ــاج إل ــى
سـ ـن ــوات ل ـل ـبــت ف ـي ـه ــا ،ف ـل ـم ــاذا ال يـتــم
تخصيص غرفة في المحكمة مختصة
ب ـق ـض ــاي ــا ال ـت ـس ــري ــح فـ ـقـ ــط ،ل ـت ـخ ـف ـيــف
الـضـغــط عـلــى الـمـحـكـمــة؟ هــذا عــدا عن
أن ــه ي ـح ـقُّ ل ــرب الـعـمــل رف ــض ق ــرارات
الـمـحـكـمــة ال ـع ـمــال ـيــة ،وت ـســريــح الـعــامــل
مـ ــن ع ـم ـل ــه ،كـ ــل ه ـ ــذه األم ـ ـ ــور دف ـعــت
الـعـمــال إلــى اإلح ـجــام عــن الـتــوجــه إلــى
المحكمة العمالية ،وباتت حقوقهم في
مهب الــريــح ،وأصـبــح العمال يفضلون
ال ـت ـســويــة ل ـح ـقــوق ـهــم ف ــي حـ ــال نـشــوء
خــاف بين رب العمل والـعــامــل ،حتى
لــو كــان مــا سيحصل عليه مــن حقوقه
ليس كما هو واجب.
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كلمة د .قدري جميل خالل افتتاح «المؤتمر الوطني ألبناء الجزيرة والفرات»
استضاف «المؤتمر الوطني ألبناء
الجزيرة والفرات» الذي انعقد يوم 25
من الجاري في الشمال الشرقي السوري
برعاية مجلس سوريا الديمقراطية،
وخالل افتتاحه د .قدري جميل أمين حزب
اإلرادة الشعبية ورئيس منصة موسكو
للمعارضة السورية.

وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها د .جميل في
افتتاح المؤتمر
أو ًال :اسمحوا لي أن أحيي المؤتمر ومنظميه
وال ـم ـش ــارك ـي ــن ف ـي ــه ،أح ـي ـي ـه ــم ب ــاس ــم األلـ ــوف
واألل ــوف مــن أعـضــاء حــزب اإلرادة الشعبية
وج ـب ـه ــة ال ـت ـغ ـي ـيــر وال ـت ـح ــري ــر ف ــي ك ــل أن ـح ــاء
سورية من أقصاها إلى أقصاها.
«ح ــوارك ــم ن ـمــوذج لـلـحــوار ال ـســوري الـشــامــل
الذي سيجري على أساس »2254
إن أهمية هــذا االجتماع كبيرة بالنسبة لنا...
م ــن أيـ ــن ت ــأت ــي أه ـم ـيــة هـ ــذا االج ـت ـم ــاع؟ تــأتــي
مــن أنــه يــركــز عـلــى ال ـحــوار ،وســوريــة عطشى
لـلـحــوار مـنــذ  ،2011وال ـحــوار هــو أحــد أشـكــال
ال ـص ــراع ،ول ـكــن ال ـصــراع ال ـح ـضــاري ،ال ـصــراع
السلمي ،ومن يرفض الحوار يعني :أنه يطلب
ال ـحــوار بـلـغــة أخ ــرى عــرفـنــاهــا ورأيـنــاهــا خــال
الفترة السابقة؛ اللغة الثانية لمن يرفضون لغة
ال ـحــوار بــالـكــام هــي لـغــة ال ـحــوار بــالــرصــاص،
والـ ــذيـ ــن ي ـع ـم ـلــون ع ـل ــى الـ ـحـ ــوار ب ــال ــرص ــاص
ف ـقــط ،هــم عـمـلـيـ ًا عـبــر ه ــذه الـطــريـقــة يــريــدون
ال ــدف ــع ل ـيــس إلـ ــى األم ـ ــام وإن ـم ــا إلـ ــى ال ـ ــوراء،
ولــديـنــا أمـثـلــة كـثـيــرة عـلــى ذل ــك :داع ــش مـثـ ٌـال
على ذلــك ،والنظام بحلوله األمنية مثال آخر
على هذه القضية .لذلك االلتزام بمبدأ الحوار
الـسـلـمــي بـيــن كــل ال ـســوري ـيــن ،ك ــان دائ ـم ـ ًا منذ
الـلـحـظــة األولـ ــى هــو ال ـم ـخــرج الــوح ـيــد ،وهــذا
الـمـخــرج يثبت نفسه اآلن مــع األســف بتأخر
عشر سنوات تقريب ًا ،فهل كنا بحاجة إلى كل
ه ــذه ال ـف ـتــرة ،ول ـكــل ه ــذا ال ــدم لـكــي نـصــل إلــى
ه ــذا االس ـت ـن ـتــاج الـصـحـيــح ال ـب ـس ـيــط؟ يـتـحـمــل
مسؤولية ذلك رافضو الحوار.
أه ـم ـيــة ح ــوارك ــم ال ـي ــوم ،الـ ــذي دع ــت ل ــه مـســد
ل ـم ـكــونــات ال ـف ــرات وال ـج ــزي ــرة ،تــأتــي م ــن أنــه
بـنـجــاحــه ،وأن ــا مـتــأكــد بــأنــه سـيـنـجــح ،سـيـكــون
نموذج ًا للحوار الشامل الذي يجب أن يشمل
كــل الـســوريـيــن ،وهــذا هــدفٌ سـ ٍـام يجب العمل
عليه بشكل دائم ،ألنه ال مخرج اليوم للحفاظ
على وحدة سورية وتعزيزها إال عبر الحوار
بـيــن كــل الـســوريـيــن الــذيــن يــرغـبــون بــالـخــروج
اآلم ــن مــن األزم ـ ــة ...ه ـنــاك أن ــاس ال يــريــدون
ال ـخ ــروج م ــن األزم ـ ــة ،ه ـن ــاك أنـ ــاس ي ــري ــدون
أن ت ـس ـت ـمــر األزم ـ ـ ــة ،ألن ـه ــا م ـص ــدر ل ـم ـكــاســب
وام ـت ـي ــازات ،وه ـنــاك أن ــاس آخـ ــرون يــريــدون
لألزمة أن تستمر ألنهم ال يريدون لسورية أن
تستمر؛ استمرار األزمــة يعني زوال سورية،
خــاصــة ب ـعــد ع ـشــر س ـن ــوات م ــن ان ـط ــاق هــذه
األزمــة ،لذلك نحن نبني آمــا ًال على اجتماعات
مــن هــذا ال ـنــوع ،ويـسـجــل لـمـســد /قـســد السبق
ف ــي ع ـم ـل ـيــة م ــن هـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع ،ألن ـه ــا تــؤســس
لـنـمــوذج يـجــب أن يشمل كــل الـســوريـيــن وكــل
األراضـ ــي ال ـســوريــة ،ه ــذا ال ـن ـمــوذج أعـتـقــد أنــه
يجب أن يكون نقطة جذب وإشعاع إلثبات أن
هــذه التجربة هــي تجربة صحيحة وتستحق
التوقف عندها واالستفادة منها ،أي :إن هذا
الحوار الذي يمكن اليوم اعتباره جزئي ًا على
المستوى السوري يجب تعميمه وتحويله إلى
حوار شامل ،يجب أن ينطلق فع ًال بين جميع
الـســوريـيــن ،ولـكــي يـكــون فـعــا ًال ويعطي نتائج

يـجــب أن يـنـطـلــق فــور بــدء الـعـمـلـيــة االنـتـقــالـيــة
التي ينص عليها قرار مجلس األمن .2254
أنــا أعلم أن هناك قــوى كثيرة تطلب الـحــوار،
ول ـك ـن ـهــا ال ت ـق ـصــد ال ـ ـحـ ــوار ،ت ـق ـصــد إج ـه ــاض
الـ ـح ــوار ،ال ـم ـهــم م ـتــى يُ ـط ـلــق ال ـح ــوار الـشــامــل
بـيــن كــل الـســوريـيــن؟ إطــاقــه يـجــب أن يـكــون
م ــدروس ـ ًا ومــرت ـب ـط ـ ًا بـعـمـلـيــة ال ـحــل الـسـيــاســي
الشامل ،هــذه النقطة األولــى حــول أهمية هذا
االجتماع.
«سلطة الشعب في المناطق وفي
المركز أيضاً»
الـنـقـطــة ال ـثــان ـيــة ،أعـت ـقــد أن ـهــا هــامــة جـ ــد ًا ،أنـتــم
ت ـقــومــون بـعـمــل فــريــد مــن نــوعــه ،ذك ــرن ــاه في
م ــذك ــره ال ـت ـفــاهــم ،ب ـيــن م ـســد وحـ ــزب اإلرادة
الـشـعـبـيــة ،ت ـجــربــة اإلدارة ال ــذات ـي ــة ،ن ـحــن فــي
حـ ــزب اإلرادة ال ـش ـع ـب ـيــة ن ـن ـظــر إلـ ــى تـجــربــة
اإلدارة الــذاتـيــة مــن زاوي ــة أنـهــا تـجــربــة مهمة
م ــن أج ــل م ـمــارســة س ـل ـطــة ال ـش ـعــب الـحـقـيـقـيــة
فــي ال ـم ـنــاطــق ،مـشـكـلـتـنــا فــي ســوريــة أن ــه منذ
عــام  1958تـحــديــد ًا لــم يُـســأل الشعب عــن رأيــه
ف ــي أيـ ــة ق ـض ـيــة ،ك ــل م ــن ي ـح ـكــم ي ـت ـك ـلــم بــاســم
الـشـعــب ،ولـكــن لــم يُـســأل الشعب عــن رأيــه في
أية قضية منذ ذلك الحين ،الشعب بعيد عملي ًا
عن ممارسة حقوقه في تقرير مصيره ،اليوم
تظهر عندنا إمكانية حقيقية لذلك ،لماذا؟ ألن
الـسـلـطــة الحقيقية للشعب تـبــدأ فــي الـمـنــاطــق،
ال تقولوا لنا بــأن «مــركــز ًا منتخب ًا ديمقراطي ًا
يـكـفــي ل ـم ـمــارســة سـلـطــة ال ـش ـع ــب» ،ه ــذا كــام
ف ـ ــارغ ،ه ــذا ك ــام ه ــام وض ـ ــروري ل ـك ـنــه غـيــر
كــاف ،وبالتالي يصبح فــارغـ ًا ،ممارسة سلطة
الشعب تتطلب فع ًال مركز ًا منتخب ًا ديمقراطي ًا،
ول ـك ــن ه ــذا ال ـمــركــز الـمـنـتـخــب دي ـم ـقــراط ـي ـ ًا ال
قيمة لــه نهائي ًا إذا لــم تكن هناك سلطة شعب
حقيقية ممنهجة وقانونية في المناطق ،وهذا
مــا يـجــب أن يـنــص عـلـيــه الــدس ـتــور ال ـســوري
الـقــادم ،وأعتقد أن تجربة اإلدارة الذاتية في
الـجــزيــرة وال ـفــرات هــي تـجــربــة هــامــة تستحق
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ال ــدراس ــة واالسـ ـتـ ـف ــادة ،ك ـمــا قـلـنــا ف ــي مــذكــرة
الـتـفــاهــم ،بــإيـجــابـيــاتـهــا وسـلـبـيــاتـهــا ،إيـجــابـيــاتـهــا
مــن أجــل تعزيزها وتـطــويــرهــا ،وسلبياتها من
أجل إزاحتها وإلغائها ،كي يصبح ممكن ًا تعميم
هذه التجربة على كل األرض السورية ،باهلل
عليكم درعــا ليست بحاجة إلــى إدارة ذاتـيــة؟
ال ـس ــوي ــداء لـيـســت ب ـحــاجــة إل ــى إدارة ذات ـيــة؟
إدلب ليست بحاجة إلى إدارة ذاتية؟ اإلدارة
الذاتية الحقيقية ،أي أقصد الـمــرادف بالنسبة
لــي لسلطة الشعب فــي المناطق ،هـكــذا إدارة،
هكذا سلطة ،هــي الضمانة الــوحـيــدة الجتثاث
الفساد ،الفساد المعشش في سورية ال يمكن
إزالـتــه بـقــراراتٍ مــن دمـشــق ،الفساد المعشش
فــي ســوريــة تلزمه سلطة حقيقية للشعب في
المناطق على كــل أجـهــزة الــدولــة ،ال أتكلم عن
ال ـمــراق ـبــة ف ـقــط ع ـلــى أج ـه ــزة ال ــدول ــة م ــن قـبــل
الشعب ،من قبل سلطاته الحقيقية التي يجب
أن يقنونها الــدسـتــور ،وإنـمــا أتكلم عــن سلطة
حقيقية ،أي :إن سـلـطــة الـشـعــب فــي المناطق
التي يجب أن تأخذ شك ًال دستوري ًا ،ويجب أن
تكون فوق سلطة أجهزة الدولة في المناطق،
أج ـهــزة الــدولــة يـجــب أن تـكــون خــاضـعــة لـهــذه
السلطة فــي المناطق ،وهــذا أمــر يجب أن يتم
الحديث التفصيلي عنه وصياغته وقنونته في
الدستور القادم.
«مذكرة التفاهم مع مسد نموذج أولي
للتفاهم الالحق والمستقل للسوريين
فيما بينهم»
اآلن ك ـل ـم ـتــي ت ــأت ــي فـ ــي سـ ـي ــاق ه ـ ــام ت ـعــونــه
وتفهمونه كلكم؛ تأتي بعد توقيع مذكرة التفاهم
ب ـيــن م ـســد وحـ ــزب اإلرادة ال ـش ـع ـب ـيــة ،وه ــذه
القضية قضية مفصلية وانـعـطــافـيــة فــي تــاريــخ
األزمة السورية ،وفي تاريخ الحركة السياسية
فــي ســوريــة ،ألن هـكــذا ن ـمــوذج مــن تـفــاهـمــات
بين قوى سياسية سورية وطنية حقيقية لم
تـكــن مــوجــودة ،هــذا أول نـمــوذج ،يسعدنا أن
يكون أول نموذج ،ولكن لن يسعدنا أن يكون

هــذا آخــر نـمــوذج ،نــريــد تعميم هــذا الـنـمــوذج،
نريد أن تقوم كل القوى السياسية بتفاهمات
من هذا النوع دون أي تدخل خارجي .ضمانة
نـجــاح التفاهم الــذي وقـعـنــاه ،هــو أنــه كــان من
رأسنا ،نحن الذين قررناه ،لم تتدخل أية قوة
خــارجـيــة رغــم زعـيــق وصــراخ وســائــل اإلعــام
المختلفة منذ أول لحظة لتوقيع الوثيقة ،بأنهم
يريدونها لفالن وفــان ،لــم يكن أحــد يعلم بها
غير نحن ومسد ،ونحن الذين قررناها ونحن
الـ ــذي ص ـن ـع ـنــاهــا ،وه ــي ال ـت ــي ف ــرض ــت وقــائــع
ج ــدي ــدة ع ـل ــى األرض ،هـ ــذه ال ــوق ــائ ــع يـجــب
تـعـمـيـقـهــا واس ـت ـث ـمــارهــا وت ـطــويــرهــا وال ــذه ــاب
ب ـهــا إلـ ــى ن ـهــاي ـت ـهــا ،م ــا ه ــي ن ـهــاي ـت ـهــا؟ نـهــايـتـهــا
حسب رأينا في حزب اإلرادة الشعبية ،وكما
أك ــدت ال ـمــذكــرة ،نـهــايـتـهــا هــي الـتـطـبـيــق الـكــامــل
وال ـش ــام ــل ل ـل ـق ــرار  2254ب ـح ــذاف ـي ــره ،وال ــذي
يـنــص فــي جــوهــره عـلــى حــق تـقــريــر الـمـصـيــر
للشعب الـســوري بـيــده .قــد يـقــول أحــدهــم بأن
هــذا يعني أن قــوى خارجية ستفرض القرار،
ال ،الـقــوى الخارجية مطلوب منها أمــر واحــد
فقط ال غير ،إيقاف التدخل الخارجي ،والباقي
علينا ،إذا توقف التدخل الخارجي فالسوريون
قادرون على حل مشاكلهم بأيديهم وبأنفسهم
وعبر الحوار ،ومن ال يريد الحوار نعرف لغة
التعامل معه ،وجربناها ،ونجحنا فيها ،وقسد
كــانــت فــي الـجــزيــرة وال ـفــرات مـثــا ًال عـلــى ذلــك،
ن ـحــن ن ـمــد أيــدي ـنــا لـلـجـمـيــع م ــن أج ــل ال ـح ــوار،
والذهاب إلى كلمة سواء لحل األزمة السورية
سـيــاسـيـ ًا عـبــر ال ـحــوار ،ولـكــن مــن ال يــريــد ذلــك
«ذنبه على جبنه» ،من هذه الزاوية نحن نرى
أن  2254يعني حــل المشكلة اإلنـســانـيــة ،حل
المشكلة االقتصادية ،حل المشكلة االجتماعية،
حــل للمشكلة الـسـيــاسـيــة ،يـعـنــي تــأمـيــن سلطة
الشعب في المركز والمناطق.
أحييكم في النهاية ،وأرجو لمؤتمركم النجاح،
وأن يكون فاتحة لعمل من هذا النوع سنقوم
به جميع ًا ،سنقوم بتنظيمه نحن جميع ًا على
كل األراضي السورية قريب ًا ،وشكر ًا لكم.
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بريكست:

حرب أهلية ضمن الرأسمالية ونحن جميعاً مجرد أضرار جانبية!

بالنسبة لنوع واحد من الرأسماليين ،فإن
انعدام األمن والفوضى التي سيجلبها
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي أمر
مرعب .وبالنسبة لألنواع األخرى ،فهو أمر
مربح للغاية...
ǧالغارديان -جورج مونبيوتǧ
      ترجمة قاسيون

حيث توجد فوضى ،فإن الحكومة ستضاعفها.
وحـ ـيـ ــث ال ـ ـنـ ــاس ع ـل ــى حـ ــافـ ــة ال ـ ـهـ ــاويـ ــة ،ف ــإن
الحكومة ستدفعهم للسقوط .تجاهل بوريس
جونسون نــداءات الشركات والسياسيين في
جميع أنـحــاء المملكة الـمـتـحــدة -وخــاصــة في
إيرلندا الشمالية -لتمديد عملية انتقال خروج
بــريـطــانـيــا مــن االت ـحــاد األوروب ـ ــي .ال تـهـتـمــوا
بــالــوبــاء ،وال تـشـغـلــوا بــالـكــم بــالـبـطــالــة والـفـقــر
وانعدام األمن -فال شيء يجب أن يمنعنا من
المضي في التجربة ،وفي القفز إلى المجهول؛
سنقفز من المنحدرات البيضاء في األول من
كانون الثاني (يناير) ،وليكن ما يكون...
رب ـمــا ،وب ـعــد اس ـت ـعــراضــات عــديــدة لـعـضــاتـهــا،
ستنتهز الـحـكــومــة آخــر فــرصـهــا وتـبــرم صفقة
هــذا األسـبــوع .إذا كــان األمــر كــذلــك ،فسيكون
م ــن ال ـص ـعــب ت ــوف ــر أيّ وق ــت لـلـتـنـقـيــح ،ومــن
ال ـم ــرج ــح ع ـنــدهــا أن ي ـتــم ال ـت ـع ـج ـيــل بــاالت ـفــاق
وصـيــاغـتــه كيفما اتـفــق .عـلــى أيــة حــال ،فــاآلالم
قادمة .من المحتمل أن يكون االضطراب على
الحدود محسوس ًا في جميع أنحاء البالد.
لــذا فــإن األمــر يستحق تـكــرار الـســؤال الكبير:
ل ـمــاذا نـفـعــل هــذا بــأنـفـسـنــا؟ أعـتـقــد أن الـجــواب
هو :أن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
هو نتيجة حرب أهلية داخل الرأسمالية.
بشكل عام ،هناك نوعان من األشكال السائدة
لـلـمـشــروع الــرأس ـمــالــي .يـمـكــن وص ــف األول ــى
بأنها رأسمالية مقيدة .إنها تسعى إلى التوافق
مــع الــدولــة اإلداري ــة ،وتستفيد مــن االسـتـقــرار
وال ـقــدرة عـلــى التنبؤ واألنـظـمــة الـتــي تستبعد
ال ـم ـنــاف ـس ـيــن األق ـ ــذر واألقـ ـسـ ــى .وه ـ ــذه يـمـكــن
ـروض وه ــزي ــل مــن
أن ت ـت ـعــايــش م ــع ش ـكــل م ـ ـ ٍ
الديمقراطية.
أطلس االستهجان
يـمـكــن وص ــف ال ـثــان ـيــة بــأن ـهــا رأس ـمــال ـيــة أم ــراء
الـ ـحـ ــرب .وه ـ ــؤالء ي ـ ــرون أن ج ـم ـيــع ال ـق ـيــود
المفروضة على التراكم -بما في ذلك الضرائب
واللوائح والملكية العامة للخدمات األساسية-
غ ـيــر شــرع ـيــة .ال يـنـبـغــي ال ـس ـمــاح ألي شــيء
أن يـقــف فــي طــريــق جـنــي األرب ــاح .وقــد صــاغ
فــريــدريــك هــايــك إيــديــولــوجـيـتـهــا الـتـبــريــريــة في
«دسـ ـتـ ــور ال ـح ــري ــةThe Constitution -
 ،»of Libertyوآيـ ـ ــن رانـ ـ ــد فـ ــي «أط ـل ــس
االسـتـهـجــان .»Atlas Shrugged -يكنس
ه ـ ــذان ال ـك ـت ــاب ــان ج ــان ـب ـ ًا ال ـت ـع ـق ـيــد االج ـت ـمــاعــي
وم ـص ــال ــح اآلخ ـ ــري ـ ــن .إن ـه ـم ــا ي ـخ ـل ـق ــان ص ـن ـم ـ ًا
يـسـمـيــانــه «ال ـحــريــة» ،وال ــذي تـبـيــن أنــه يعني:
الحرية الكاملة لألثرياء ،على حساب المجتمع.
فإن أمراء
في األوقات التي تغيب فيها الرقابةّ ،
الحرب وأنصارهم يمضون حتى النهاية .هايك،
على سبيل المثال (المقصود هو فريدريك هايك
المنظر االقتصادي النمساوي -البريطاني)،
في زيــارة إلــى بينوشيه في تشيلي ،قــال :إنه
يفضل «ديـكـتــاتــوريــة ليبرالية» على «حكومة
ديمقراطية خالية من الليبرالية» .اعترف بيتر
ثيل ،الشريك المؤسس لـ  PayPalو:Palantir
«لـ ــم أعـ ــد أع ـت ـق ــد أن ال ـح ــري ــة والــدي ـم ـقــراط ـيــة

متوافقتان» .فــي الشهر الماضي ،ادعــى مايك
ل ــي ،عـضــو مـجـلــس الـشـيــوخ الـجـمـهــوري عن
واليــة يــوتــاه ،أن «الديمقراطية ليست هدف ًا»
ل ـل ـن ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي األمـ ــري ـ ـكـ ــي ،و«الـ ـح ــري ــة
والسالم واالزدهار هي الهدف».
يمثل خــروج بريطانيا من االتحاد األوروبــي
فــرصــة مــذهـلــة لــرأسـمــالـيــة أم ــراء ال ـحــرب .إنـهــا
فــرصــة لـيـســت فـقــط لـتـمــزيــق قــواعــد م ـحــددة،
وهـ ــو م ــا ت ـه ــدف إل ـي ــه صـ ــراحـ ـ ًة ،ول ـك ــن أي ـض ـ ًا
لـهــدم الـهــدنــة غـيــر الـمـسـتـقــرة بـيــن الــرأسـمــالـيــة
وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،ال ـت ــي ب ـمــوج ـب ـهــا ي ـتــم إن ـشــاء
وفــرض الحماية الـعــامــة بشكل عــام .على حد
تعبير ستيف بانون ،فإنه يتيح «تفكيك الدولة
اإلداري ـ ـ ــة» .ال ـفــوضــى ل ـي ـســت ت ـه ــدي ــد ًا ولـكـنـهــا
فــرصــة ألم ــراء الـحــرب الـمــالـيـيــن .أوض ــح بيتر
هارجريفز ،الملياردير الــذي تبرع بمبلغ 3,2
مليون جنيه إسترليني لحملة  ،Lea.EUأنه
بعد خــروج بريطانيا مــن االتـحــاد األوروبــي:
«سنخرج ،وسنكون ناجحين بشكل ال يصدق
ألننا سنكون غير آمنين مرة أخرى .وانعدام
األمن أمر رائع».
رأسمالية أمراء الحروب
والـ ـف ــوض ــى الـ ـت ــي مـ ــن ال ـم ــرج ــح أن تـسـبـبـهــا
(رأسمالية أمــراء الحروب) سيتم استخدامها
ك ـم ـبــرر ل ـهــذا ال ـن ــوع م ــن الــرأس ـمــال ـيــة ب ــال ــذات:
األوق ـ ـ ــات ص ـع ـب ــة ،ل ــذل ــك ي ـج ــب ع ـل ـي ـنــا خـفــض
ال ـل ــوائ ــح وال ـت ـع ــدي ــات (ب ـم ـع ـنــى الـمـكـتـسـبــات
االجـتـمــاعـيــة) وتـحــريــر األع ـمــال لـنـعــود أغنياء
مـ ــرة أخـ ـ ــرى .س ـت ـس ـعــى ح ـك ــوم ــة جــون ـســون
إل ــى اس ـت ـخــدام خ ــروج بــريـطــانـيــا مــن االتـحــاد
األوروبي دون صفقة ،أو دون صفقة محددة،
لـتــدمـيــر ب ـعــض ال ـق ـيــود ع ـلــى األق ــل ع ـلــى أكـثــر
أشكال الرأسمالية توحش ًا.
إن الرأسماليين المقيدين في منازلهم مرعوبون
مــن خــروج بريطانيا مــن االتـحــاد األوروب ــي.
فالخروج لن يثبط النشاط االقتصادي بشكل
عام فحسب ،بل إنه يهدد بتدمير ميزة السوق
لـلـشــركــات الـتــي تـلـتــزم بــالـقــواعــد .دون قـيــود
تـنـظـيـمـيــة ،فـ ـ ّـإن أمـ ــراء ال ـح ــرب سـيـلـتـهـمــونـهــا،
مثل :المؤسسات الرأسمالية المهيبة األخرى،
ح ّذر اتحاد الصناعة البريطاني من أن مغادرة

أوروبا قد تتسبب في صدمة اقتصادية كبيرة
وفــي دمــار لألعمال .رد ًا على هــذه المخاوف،
أدلى جونسون ،عندما كان وزيــر ًا للخارجية،
بتصريح ربما كان يبدو في السابق غير وارد،
قادم من فم أحد كبار المحافظين« ،اللعنة على
األعمال».

ال تهتموا بالوباء
وال تشغلوا بالكم
بالبطالة والفقر
وانعدام األمن
فال شيء يجب أن
يمنعنا من المضي
في التجربة

مفارقة التلوث
حكومة جونسون هي المثال على ما يشتريه
أمــراء الحرب الماليين .يمكن اعتبارها تعبير ًا
م ـثــال ـي ـ ًا ع ــن «م ـفــارقــة ال ـت ـل ــوث» ،وه ــو مـفـهــوم
أعـتـقــد أنــه ض ــروري لفهم سـيــاسـتـنــا .مــا يعنيه
ه ــذا هــو أن ــه كـلـمــا ك ــان ال ـم ـشــروع أكـثــر ق ــذارة
أو ضرر ًا ،زاد المال الذي يجب أن ينفقه على
الساسة لضمان عــدم اجتثاثه .ونتيجة لذلك،
فــإن التمويل السياسي مهيمنٌ عليه أكـثــر من
الشركات والنخب المالية األكثر ضرر ًا ،والتي
ت ـمــارس بـعــد ذلــك تــأثـيــر ًا سـيــاسـيـ ًا أك ـبــر .إنـهــم
يزاحمون منافسيهم.
األمــر ال يتعلق فقط بالتلوث .تشمل األعمال
ال ـق ــذرة الـمـهـتـمــة ب ـش ــراء ال ـن ـتــائــج الـسـيــاسـيــة:
ال ـب ـن ــوكَ ال ـت ــي ت ـط ــور أدوات مــال ـيــة غــري ـبــة؛
تـجــار ال ـع ـقــارات الــذيــن يـسـتــاؤون مــن قــوانـيــن
التخطيط؛ شــركــات األطعمة السريعة ،أربــاب
العمل الذين يسعون إلى تدمير حقوق العمل؛
واألثــريــاء الذين يأملون في تجنب الضرائب.
لـ ـه ــذا ال ـس ـب ــب لـ ــن تـ ـك ــون ل ــدي ـن ــا دي ـم ـقــراط ـيــة
سليمة دون إصــاح جــذري لتمويل الحمالت
االنتخابية.
أصحاب الصحف
ف ــي ضـ ــوء ذل ـ ــك ،فـ ــإن خ ـ ــروج بــري ـطــان ـيــا مــن
االتـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي ي ـك ــاد ال ي ـت ـع ـلــق ن ـهــائ ـي ـ ًا
بــالـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة نـفـسـهــا .الـقـلــة الــذيــن أب ــدوا
اه ـت ـمــام ـ ًا ك ـب ـيــر ًا بــال ـمــوضــوع يـمـيـلــون إل ــى أن
ت ـكــون لــديـهــم روابـ ــط ضـعـيـفــة ،أو غـيــر كــامـلــة
مــع هــذا البلد .وفـقـ ًا ل ـ  Andy Wigmoreمن
شــركــة  ،Lea.EUســاعــد الـمـلـيــارديــر األمــريـكــي
فإن
روبرت ميرسر في الحملة .إلى حد بعيد ّ
أك ـبــر الـمـتـبــرعـيــن ال ـفــردي ـيــن ل ـحــزب بــريـكـســت
هــم كريستوفر هــاربــورن ،المقيم فــي تايالند،
وج ـي ــري ـم ــي ه ــوس ـك ـي ـن ــج ،ال ـ ــذي ل ــدي ــه أع ـم ــال

مدرجة في دبلن وديالوير .أصحاب الصحف
الذين بذلوا مثل هــذه الجهود إلنجاز خروج
بريطانيا مــن االتـحــاد األوروب ــي يقيمون في
ال ـخ ــارج .بــالـنـسـبــة ألش ـخ ــاص ،م ـثــل :روب ــرت
مردوخ ،أعتقد أن المملكة المتحدة هي رأس
جـســر بـيــن أغ ـنــى وأقـ ــوى الـ ــدول .إن تـحــويــل
تشيلي أو إندونيسيا إلى ميناء حر عمالق هو
شيء قيّم لهؤالء بالتأكيد ،لكن الفوز بالمملكة
المتحدة فوز أكبر بكثير.
ال شيء مما ذكرته هنا ،قيل لنا إنّه ما نصوت
عليه (في استفتاء بريكست) .أرى ّأن نايجل
ف ــاراج والـمـفــرقـعــات الـمـمــاثـلــة لـيـســت أكـثــر من
مجرد قنابل دخان ،تخلق سحابة مموهة من
كــراهـيــة األجــانــب وال ـحــروب الـثـقــافـيــة .الحيلة
المستمرة للسياسة الحديثة -التي يبدو أنها
تـخــدعـنــا بـشـكــل مـتـكــرر -هــي إخ ـفــاء الـمـصــالــح
االقـتـصــاديــة والـسـيــاسـيــة فــي لـبــوس حــركــات
فإن وسائل اإلعالم
ثقافية .طوال هذه القصةّ ،
ح ـدّث ـت ـن ــا ع ــن ال ـس ـت ــار ال ــدخ ــان ــي ،ول ـي ــس عــن
المناورات الفعلية.
معركة بين النخب المتنافسة
أية تهمة للنخب المالية من قبيل ما نقول ،كان
سيرد عليها في حملة ممولة من أمثال :ديفيد
سـيـنـسـبــري ،ومــورجــان سـتــانـلــي ،وجــولــدمــان
ساكس .عندما زعم دومينيك كامينغز وآخرون
فــي حـمـلــة بــريـكـســت أنـهــم يـقــاتـلــون «الـنـخـبــة»،
ك ــان ــوا ع ـلــى ح ــق جــزئ ـي ـ ًا .م ــن ح ـيــث الـتـمــويــل،
كــانــت هــذه معركة بين النخب المتنافسة .لذا
فإن الباقين ،الذين تعرضوا لخطر قاتل بسبب
األموال التي أخذوها ،أصبحوا محاصرين في
حــرب ثقافية كــان مــن المحتم أن يخسروها،
ح ــرب ل ـمــواج ـهــة كــراه ـيــة األج ــان ــب ،ول ـعــرض
مــاح ـظــات تــافـهــة ح ــول فــوائــد االن ــدم ــاج .لقد
فشلوا في الوصول إلى قلب الموضوع.
من المرجح أن يضر خروج بريطانيا من االتحاد
األوروب ـ ـ ــي -الـ ــذي ي ـس ـيــر ف ــي أع ـق ــاب ال ــوب ــاء-
بحياة وحــريــات ماليين األشـخــاص فــي المملكة
المتحدة .لكن األمر ال يتعلق بنا .لقد وقعنا للتو
في مرمى نيران الحرب األهلية للرأسمالية.
2020/11/24ǩ
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أدق من «الثنائيات الوهمية»
«الثنائيات الزائفة»
كاصطالح ّ
ٍ
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سورية بلد متنوع قومياً ودينياً وطائفياً ،وفي تطورها الشعبي -السياسي تيارات
(الشيوعي والقومي واإلسالمي) ،وهذه التنوعات «تناقضات ثانوية» بالتصنيف
عدونا اإلمبريالي والطبقي على تغذية صراعاتها
ركز ُّ
العلمي الماركسي .ولطالما ّ
المجدية والبدائل الحقيقية لتحسين
الصراعات
ها
تناحرياً ،وإيهام الناس بأ ّن
ُ
أحوالهم ،بد ًال من التناقض األساسي الطبقي الطويل ،والتناقض الرئيسيْ ،أي:
الحاسم والناضج للحل ،والمتجّلي في األزمة السياسية المرحلية .لذلك نشأت الحاجة
ميز التناقضات االجتماعية الثانوية ،فاختار حزبنا مصطلح
البتكار مصطلح خاص ُي ِّ
مهماً في الفترة الماضية ،لكنه قد يوحي دون
ا
دور
لعب
الذي
«الثنائيات الوهمية»
ً ّ
بأن هذه الثنائيات ليست موجودة في الواقع ،أو أننا «إقصائ ّيون» وض ّد هذه
قصد ّ
ثمة
االلتباسات
ولمنع
المقصود.
هو
ذاك
وال
هذا
ال
وبالطبع
مجتمعنا،
في
التنوعات
ّ
حاجة إلعادة صياغة المصطلح مع الحفاظ على معناه ووظيفته وتقويتهما،
وأقترح «الثنائيات الزائفة» بدي ًال .كما أقترح بعض التعديالت بصياغة مشروع حزبنا
يتوسع قلي ًال بتوضيح
(اإلرادة الشعبية) ونحن على أبواب مؤتمره الحادي عشر ،بحيث ّ
«التناقض الرئيسي» و«التناقض األساسي».

ǧد .أسامة دليقان

الفرق اللغوي بين «الزائف» و«الوهمي»
ورَد في معجم لسان العرب عن الوَهْم« :تَوَهَّمَ
كان فِي ا ْلوُجُودِ َأوْ َلمْ
الشَّيْ َء :تَخَيَّ َلهُ وَتَمَ َّث َلهَُ ،
يَ ـ ُك ـنْ» .أمــا عــن ال ـزَّيْــف فــورد أنّــه «مِ ـنْ وَصْ ـفِ
الدَّرَاهِ ِم ،يُ َق ُال :زَا َفـتْ عَ َليْهِ دَرَاهِمُهُ َأيْ صَارَتْ
مَ ـ ـرْدُود ًَة لِ ـغِ ـشٍّ فِـيـهَــا» .وهـكــذا ف ـ ّـإن «الثنائية
ال ــزائ ـف ــة» م ــوج ــودة بــال ـف ـعــل واق ـع ـي ـ ًا ولـيـســت
«وهـمـيــة» ،لكنّها تــرتــدي مظهر ًا خــادعـ ًا ،وأقـ ّـل
قيم ًة وحسم ًا من ناحية تحديد مسار التطور.
التعريف الماركسي للتناقض الرئيسي
ربما تكون صياغة ماو تسي تونغ من أوضح
وأدق مــا ُك ـتِ ـبَ فــي تـعــريـفــه« :تــوجــد فــي كـ ّـل
عملية تطوِّ ٍر مُع َّقدة لشي ٍء ما تنا ُقضاتٌ عديدة،
وال بدّ ْأن يكون أحدُها هو التنا ُقض الرئيسي
الــذي يُـقـرِّرُ وجــودُهُ وتـطـوُّرُهُ وجــودَ وتطوُّرَ
الـتـنــاقـضــاتِ األخـ ــرى ،أو يُ ــؤ ِّث ـرُ فــي وجــودِهــا
وتطوُّ ِرها ...ومهما تكن الحال ،فمِمَّا ال يتطرَّقُ
إلـيــه أدن ــى ش ـكَّ ،هــو َّأن ث ـمّ ـ َة تـنــاقـضـ ًا رئـيـسـيـ ًا
واح ـ ــد ًا ف ـقــط ي ـل ـعــب ال ـ ــدور ال ـق ـي ــادي ال ـحــاســم
فــي ك ـ ّـل مــرحـلـةٍ مــن مــراحــل عـمـلـيــة ال ـت ـط ـوُّر...
أمــا بقية التناقضات فهي تحت ُّل مــركــز ًا ثانوي ًا
تــابـعـ ًا» (الـمـخـتــارات بأربعة مـجـلــدات ،م ،1ص
.)482 ،480
ويتابع ماو« :إذا أمسكنا بزمام هذا التناقض
الــرئ ـي ـســي ،اسـتـطـعـنــا حَـ ـ َّـل ســائــر الـتـنــاقـضــات
بسرعة .وهــذه هــي الطريقة التي ع َّلمنا إيّاها
ماركس عندما درَسَ المجتمع الرأسمالي .وقد
ع َّلمنا لينين وستالين أيض ًا هذه الطريقة عندما
درَسَــا اإلمبريالية واألزمــة العامَّة للرأسمالية،
«إن
واالق ـت ـص ــاد ال ـســوف ـي ـي ـتــي» (صّ .)483
دراسـ ـ ــة أوضـ ـ ــاع ال ـت ـف ــاوت ف ــي ال ـت ـنــاق ـضــات،
دراس ــة الـتـنــاقــض الــرئـيـســي والـتـنــاقـضــات غير
الرئيسية ،والطرف الرئيسي ،وغير الرئيسي
للتناقض ،هي إحدى الطرق المهمة التي يقرر
بها حزبٌ سياسيّ ثوري ،بصورة مضبوطة،
خططه اإلستراتيجية والتكتيكية في الشؤون
السياسية والعسكرية ،وهي دراسة من واجب
جميع الشيوعيين أن يولوها االهتمام» (ص
.)488
ما هو التناقض الرئيسي
في سورية اليوم؟
ال أجـ ــد م ــا ي ـن ـط ـبــق ع ـل ـيــه ت ـع ــري ــف ال ـت ـنــاقــض
الــرئ ـي ـســي ال ـي ــوم أف ـضــل م ــن ال ـت ـنــاقــض الــدائــر
ـول الـ ـحـ ـ ّـل ال ـس ـي ــاس ــي لـ ــأزمـ ــة ،أي ح ــول
حـ ـ ـ َ
تـطـبـيــق ال ـق ــرار  .2245فــالـتـنــاقـضــات األخ ــرى
بــالـفـعــل ت ـتــوقــف ب ـش ـكـ ٍـل رئ ـي ـس ـيّ ع ـلــى وج ــودِ
ال ـق ــرار  2245وت ـط ـوُّر ال ـت ـنــاقــض حــولــه بـيــن

طرفٍ يريده ويعمل لتطبيقه ،وطرفٍ يرفضه
ويعرقله .وممثلو هذين الطرفين موجودون
(ب ـن ـسـ ٍـب ودرج ـ ــات م ـت ـفــاوتــة) ض ـمــن صـفــوف
جميع األطــراف الــداخـلــة فــي تناقضات أخــرى
واقـ ـعـ ـي ــة ،ل ـك ــن ث ــان ــوي ــة :ث ـن ــائ ـي ــة (م ـع ــارض ــة–
م ـ ـ ــواالة) ،و(ع ـل ـم ــان ــي– م ـت ــديّ ــن) وال ـقــوم ـيــة
والطائفية والعشائرية...إلخ ،التي تقوم قوى
اإلمـبــريــالـيــة وال ـثــورة الـمـضــادة بــدفــع أطــرافـهــا
إلــى الـتـنــاحــر ،وبــذلــك تـكــون «ثـنــائـيــات زائـفــة»،
أيْ :ليست حاسمة ومحدّدة لمجرى التطوّر
الـحــالــي ،وه ــذا ال يـعـنــي أنّ ـهــا غـيــر مــؤ ِّثــرة ،بل
ي ـع ـنــي ت ـح ــدي ــد ًا ّأن ت ـط ـوُّره ــا م ـح ـك ــومٌ وتــابــع
لـلـتـنــاقــض الــرئـيـســي (لـمـســار الـحــل الـسـيــاســي
عـلــى أســاس  ،)2245فـكـ ّلـمــا تـقـدّم حـ ّلــه ،ضــاق
هامش المناورين في جعلها تتناحر وتتذابح،
والعكس صحيح.
ق ــد ن ـت ـس ــاءل :م ــا م ـك ــان ال ـت ـنــاقــض األس ــاس ــي
بشكل أو
(الطبقي) هنا؟ إنّه رغم كونه يتخ ّلل ٍ
بــآخــر جميع التناقضات االجتماعية األخــرى،
لكنَّهُ في المرحلة الخاصة من تطوُّر الظاهرة
االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـت ــي ي ـل ـعــب ف ـي ـهــا ت ـن ــاق ـضٌ آخــر
غـيــر األســاســي دور الـتـنــاقــض الــرئـيـســي (كما
ه ــو ال ـح ــال ف ــي ال ـمــرح ـلــة ال ـحــال ـيــة م ــن األزم ــة
ال ـس ــوري ــة) ،ي ـك ــون ت ـط ـوُّر األس ــاس ــي م ـتــأ ّثــر ًا
بـشـكــل كـبـيــر ب ـت ـط ـوّر الــرئ ـي ـســي .ول ـع ـ ّـل أكـثــف
تعبير عن هــذه الحقيقة ،هو ما وصفه حزبنا
م ــرار ًا فــي أدبـيــاتــه بــالـقــول« :ال حـ َّـل اقـتـصــاديـ ًا
ل ــأزم ــة االق ـت ـص ــادي ــة ...ب ـ ّـل ح ـ ُّل ـهــا س ـيــاس ـيّ».
فحتى الـصــراع الطبقي (رغــم أنّــه األســاســي)
والذي يجد أوضح تج ّلياته في االقتصاد ،بات
مستحي ًال إحداث خروقات مهمّةٍ فيه نحو أية
خـطــوة كـبـيــرة عـلــى طــريــق حـ ّلــه (ذي الـمــدى
الطويل) ،دون حـ ّـل عقدة التناقض الرئيسي
الذي ينتمي ثقله اليوم إلى المجال السياسي.
وهـ ـ ــذا تـ ـجـ ـ ٍّـل خ ـ ــاص ل ـل ـم ـب ــدأ ال ـل ـي ـن ـي ـن ــي بـ ـ ّـأن
ألن
«الـسـيــاســة تعبير مـكـ َّثــف عــن االقـتـصــاد»ّ ،
هذا التعبير المك َّثف عموم ًا ،وباألزمة السورية
كل جوانب الشيء الذي
خصوص ًا ،ال يستنفد َّ
يُعبِّر عنه ،مثلما ال يستنفدُ التناقضُ الرئيسيُّ
فــي ســوريــة ال ـيــوم (ح ــول ال ـقــرار  )2254ذو
ال ـث ـقــل ال ـس ـي ــاس ــي ،ج ـم ـي ـعَ ج ــوان ــب ال ـت ـنــاقــض
األس ــاس ــي ال ـط ـب ـقــي واالقـ ـتـ ـص ــادي ،ب ــل ي ـم ـ ِّث ـ ُل
ت ـع ـب ـيــر ًا م ـك ـ َّث ـف ـ ًا ع ـنــه ،ل ـح ـظ ـ ًة خ ــاص ـ ًة وحــاس ـم ـ ًة
م ـن ــه؛ حــاس ـمــة إل ــى ت ـلــك ال ــدرج ــة ال ـت ــي جـعـلــت
مـنــه بــالـضـبــط الـتـنــاقـضَ الــرئـيـســي؛ الـمـطــروح
الحل القريب ،وبرأس
موضوعي ًا على طاولة ّ
أولويات أجندة اللحظة ،والــذي دون ح ّله لن
تستطيع بــاقــي الـتـنــاقـضــات بــدورهــا ْأن تشق
طــريـقـهــا إل ــى ال ـح ـ ّـل ،بــل س ـت ــراوح فــي مـكــانـهــا
باستعصا ِء تدمي ٍر ذاتي.

التناقضات الثانوية
ال تكون َعملياً
ات زائفة
سوى ثنائ ّي ٍ
حشُر
يصطف و ُي َ
الفقراء وفقاً
لها في صفوف
وخنادق متقابلة
يحص ُد فيها
أرواح
بعضهم َ
ُ
بعض

المق َترحة في صياغة
التعديالت ُ
المشروع
أقـ ـت ــرح ال ـت ــوس ــع (مـ ــع ت ـع ــدي ــات) ف ــي ف ـقــرة
واحدة؛ وهي التي تبدأ بجملة «ردّ ًا على ذلك،
عـمـلــت وسـتـعـمــل ق ــوى ال ـثــورة ال ـم ـض ــادّة،»...
وإعادة الصياغة اعتبار ًا من جملة «فإلى جانب
قمعه( »...أيْ :قمع الفيضان الجماهيري) كما
يلي:
« ...ف ــإل ــى ج ــان ــب ق ـم ـعــه ومـ ـم ــارس ــة ال ـع ـنــف
الشديد تجاهه ،تعمل قــوى الـثــورة المضادة
الداخلية والعالمية على التعمية عــن التطور
ال ـط ـب ـي ـع ــي ل ـل ـت ـن ــاق ــض األس ـ ــاس ـ ــي ال ـط ـب ـق ــي
وتج ّلياتِه ،ومـحــاولـةِ عرقلة حـ ّلــه ،عبر عرقلة
حـ ّـل التناقض الرئيسي ،أيْ :التناقض المُلحّ
والـحــاســم فــي الـمــرحـلــة الـحــالـيــة مــن الـتـطــور،
المتج ّلي في األزمة السياسية ،والتي يتوقف
على ح ّلها فتح الباب أمام الخطوات الالحقة
لـحـ ّـل الـتـنــاقــض األســاســي (الـطـبـقــي) .ولــذلــك
تعمل تلك القوى على منع األكثرية الساحقة
مــن ال ـنــاس مــن أن تـعــي ثـنــائـيــة (مَـنـهــوبـيــن-
ألن الـ ـص ــراع وف ـق ـهــا ه ــو ال ـن ـضــال
نــاهِ ـب ـيــن) ّ
ال ـح ـق ـي ـقــي الـ ـمُـ ـج ــدي ل ـم ـص ـل ـحــة ال ـم ـن ـهــوب ـيــن،
والـمـهـدِّد للناهبين ولـقــوى الـثــورة المضادة،
ولـ ــذلـ ــك ب ــال ـض ـب ــط ي ـع ـم ـل ــون ج ــاه ــدي ــن ع ـلــى
تــوجـيــه زخــم الـفـيـضــان الـجـمــاهـيــري الشعبي
لمصلحتهم هــم ،وض ـدّ مصلحته هــو بــالــذات؛
بحيث بــد ًال مــن أن يُـسـتـخـدَم هــذا الــزخــم في
ال ـن ـضــال الـحـقـيـقــي ل ـحـ ّـل ثـنــائـيــة (مَـنـهــوبـيــن–
ناهبين) ،يُستَخدَم لتغذية وافتعال صراعاتٍ
تناحريةِ ،وفــق ثنائيات أخــرى في المجتمع،
وال ـ ـتـ ــي رغ ـ ــم ك ــون ـه ــا تـ ـنـ ـوُّعـ ــات وتـ ـف ــاوت ــات
واختالفات (أيْ تناقضات) موجودة حقيق ًة
كأمر واقــع ،كالتنوُّعات القومية والعشائرية
والــديـنـيــة والـطــائـفـيــة ،وكــالـثـنــائـيــات مــن قبيل
(علماني -متدين) ،أو (ليبرالي -إسالمي)،

أو (معارض -موالي) ،أو (نظام -معارضة)،
وما شابهها ،لكنَّ أيّ ًا منها ليس هو التناقض
األســاســي ،وال الـتـنــاقــض الــرئـيـســي الـحــاســم،
المَوصو َفين أعــاه ،بل هي تناقضات ثانوية
ـول
ال يـ ــؤدّي ال ـت ـقــات ـ ُل عـلــى أســاس ـهــا إل ــى حـلـ ٍ
تــدفــع ت ـط ـوّر الـمـجـتـمــع وال ـب ــاد إل ــى األمـ ــام،
بل إلــى الفوضى والتقسيم .ولذلك يدفعونها
إلــى الــواجـهــة بـشـكـ ٍـل مُـصـ َـطـنَــع إليـهــام الـنــاس
بــأنـهــا ثـنــائـيــاتٌ حقيقيّ ُة ال ـجَــدوى فــي الـصــراع
لتحسين أحوالهم ،أيْ أنّهم يرفعون مستواها
ودورهـ ــا اص ـط ـنــاع ـي ـ ًا ،وي ـق ـدّمــون ـهــا كـثـنــائـيــات
«رئيسية» مُزَيَّفة أو «أساسية» مُزَيَّفة ،ولذلك
فـ َّـإن هــذه الـتـنــاقـضــات الـثــانــويــة ،فــي توظيفها
ه ــذا ،ال تـكــون عَـمـلـيـ ًا س ــوى ثـنــائـيّــاتٍ زائـفــة،
يصطف ويُحشَرُ الفقراء وفق ًا لها ،في صفوف
وخنادق متقابلة ،يحصدُ فيها بعضُهم أرواحَ
بعض .ولذلك ال تو ِّفرُ قوى الثورة المضادة
جهد ًا ،ليس فقط في تغذية الثنائيات الزائفة
القائمة ،بالجملة والـمـفـرِّق ،والـنـقــل التكتيكي
لـتــركـيــز تـغــذيــة الـتـنــاحــر مــن ثـنــائـيــة زائ ـف ـةٍ إلــى
أخـ ــرى ،حـســب الـمــرحـلــة أو كـ ّلـمــا فـشـلــت في
تحقيق أهــدافـهــا عـبــر إحــداهــا ،بــل وكــذلــك في
اخـ ـت ــاق م ـج ـم ــوع ــة م ــن ال ـث ـن ــائ ـي ــات ال ــزائ ـف ــة
الجديدة»( .انتهى مشروع الفقرة المُعدَّلة).
ف ــي ال ـف ـق ــرات ال ـت ــي ت ـل ــي ذلـ ــك وح ـت ــى ن ـهــايــة
مـ ـش ــروع ال ـب ــرن ــام ــج ،أقـ ـتـ ــرح :ف ــي ال ـم ــواض ــع
ال ـخ ـم ـســة ال ـم ـت ـب ـق ـيــة ال ـت ــي وردت ف ـي ـهــا كـلـمــة
«ال ــوه ـم ـي ــة» ك ـص ـفــة ل ـك ـل ـمــة «ال ـث ـن ــائ ـي ــات» أو
«ث ـن ــائ ـي ــة»ْ ،أن ي ـت ـمّ اس ـت ـبــدال ـهــا ب ــوض ــع كـلـمــة
وأن يُختَصر تعبير
«الزائفة» بدل «الوهمية»ْ .
«ال ـصــراعــات الــوهـمـيــة ال ـثــانــويــة» ،ال ــذي ورد
وأن
مــرة واحــدة ،إلــى «الصراعات الثانوية»ْ .
يتم اسـتـبــدال التعبير عــن اسـتـهــداف مؤسسة
الجيش بأنها «اختالق عدا ٍء زائف بينها وبين
الحراكات الشعبية» بد ًال من تعبير «خلق عداء
وهمي بينها وبين الحراكات الشعبية».
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التعليم والتعّلم جزء من النشاط االجتماعي والحكومي ،وال يمكن فصله أبدًا عن الواقع الذي يعيشه قطاع التعليم،
ومع استمرار األزمة االقتصادية وتفاقمها يوماً بعد يوم يستحيل أن يقوم قطاع التعليم بمهامه ،ولو بالحد األدنى.

ǧعمار سليم

ألن ه ــذا ال ـق ـطــاع ق ــائ ــم ع ـلــى ب ـن ـيــة اجـتـمــاعـيــة
واقـ ـتـ ـص ــادي ــة أص ـب ـح ــت ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى ح ـل ــول
إس ـعــاف ـيــة ح ـتــى تـسـتـعـيــد عــاف ـي ـت ـهــا ،وكـ ــل هــذا
نـتـيـجــة ال ـف ـســاد ال ــواس ــع ف ــي ال ـب ـن ـيــة اإلداريـ ــة
والقوانين والسياسات التي تهدم ما تبقى من
هذا القطاع المهم في بلدنا.
باختصار يمكن القول :ليس هناك تعليم بدون
معلم قــادر على العطاء ،وطــاب قــادريــن على
الـتـعـ ّلــم ،وأدوات تـمـكـنـهــم مــن خــوض العملية
بنجاح.
فما حال كل مما ذكر في الوضع الراهن؟
معلمون على حافة الجوع
م ــع ك ــل الـ ــزيـ ــادات ال ـت ــي ورت مـ ــؤخـ ــر ًا -مــع
التطبيل اإلعالمي لها -على أجور المعلم التي
ال يـتـجــاوز متوسطها  60ألــف لـيــرة ســوريــة،
فقد تالشت وتبخرت في أيام قليلة.
فكل نهار جديد ،إن لم نقل في كل ساعة ،هناك
ارتفاع متوحش بأسعار المواد األساسية من
غذائيات ولباس وغيرها ،فأصبح األجر عملي ًا
أقــل مـمــا كــان عليه قـبــل صــرف طبيعة العمل،
ال ـتــي ال تـكـفــي ل ـشــراء سـلـعــة غــذائ ـيــة واح ــدة،
فرواتب المعلمين ال تسد حاجتهم ربما لثالثة
أيام.
ف ـهــل يـمـكــن ل ـهــذا الـمـعـلــم الـ ــذي أن ـه ـكــه الـتـفـكـيــر
بـتــأمـيــن مـسـتـلــزمــات ال ـش ـهــر ،مــن خـبــز وغ ــذاء
ودواء ،أن يـقــف بـكــامــل ق ــواه وذه ـنــه لـيـقــدم

الـمـعــرفــة لـطــابــه فــي ال ـصــف؟ فــي ظــل تــردي
حال المدرسة ،من حيث التجهيزات والوسائل
التي سنأتي على ذكرها..
أمــا الـمـهــام الـمــوكـلــة إلــى الـمـعـلــم خ ــارج الـقــاعــة
ال ـص ـف ـيــة ،ف ــا م ـســاحــة زم ـن ـيــة وال قـ ــدرة عـلــى
ال ـق ـيــام ب ـهــا ،ف ــإن ق ــام ب ـهــا م ـض ـطــر ًا ف ـهــي عـلــى
ح ـس ــاب ال ـم ــزي ــد م ــن ت ــده ــور ص ـح ـتــه الـبــدنـيــة
والنفسية.
فـ ــوضـ ــع األسـ ـئـ ـل ــة ل ـك ــل م ـ ــذاك ـ ــرة وامـ ـتـ ـح ــان،
وتصحيح األوراق ،ووضع النتائج في جداول
الـمـحـصــات وال ـس ـجــات الـمـخـصـصــة ،يـحـتــاج
إلــى هــامــش زمـنــي يقضيها عـلــى حـســاب عــدد
ســاعــات نــومــه وط ـعــامــه ،فـقــد اس ـت ـغــرق وقـتــه
بــالـكــامــل بعمل إضــافــي ليسد ج ــزء ًا يـسـيــر ًا من
حــاجــاتــه الـيــومـيــة ،وم ــع ه ــذا فـهــو ي ـقــوم بـهــذه
ال ـم ـهــام ف ــي ظ ــل س ــاع ــات الـتـقـنـيــن الـكـهــربــائــي
الطوال ،إذ يكاد ال يرى النور أبد ًا خالل الوقت
الـقـصـيــر ال ــذي يقضيه فــي مـنــزلــه ،وبالنتيجة،
هو مستنزف في الوقت والجهد حتى الرمق
األخ ـيــر ،وكــل ذلــك بالنتيجة لــه انـعـكــاس على
أدائه في حصته الدرسية ،التي ال تتجاوز 45
دقيقة ،مطالب فيها بــأن يكون مبدع ًا بإيصال
المعارف للطالب بنجاح!.
طالب منهكون ومدارس غير مجهزة
الطالب ،هو الحلقة األهم في العملية التعليمية،
ف ـم ــاذا ع ــن اس ـت ـع ــداده لـلـتـعـلــم وع ـبــر الـمـنــاهــج
المطورة؟
األغلبية الساحقة من الطالب يعيشون ضمن

كيف ستتم
العملية التعليمية
إذا ربطنا توصيف
المناهج التي
تتطلب بنية
اجتماعية ومادية
وتكنولوجية
متينة بهذا الواقع
المنفصل تماماً وبال
أدنى شك عنها؟

أســر تـعـيــش تـحــت خــط الـفـقــر ،والـكـثـيــر منهم
تدفعهم الحاجة إلــى العمل بعد االنـصــراف من
الـمــدرســة ،أمــا الــذيــن حالفهم الـحــظ وارتــاحــوا
من مشاركة آبائهم أعباء العمل واإلنفاق ،فهم
م ـض ـط ــرون ل ـل ــوق ــوع ض ـح ـيــة ط ــواب ـي ــر الـخـبــز
والـ ـغـ ــاز وال ـ ـمـ ــواد ال ـت ـمــوي ـن ـيــة ،ل ـي ـع ــودوا إل ــى
الـمـنــازل ال ـبــاردة الـخــالـيــة مــن وســائــل التدفئة،
التي يخيّم عليها الـظــام ،ينتظرون ساعة أو
ساعتين من الكهرباء المتقطعة.
فــأيــن واج ـبــات ـهــم ال ـمــدرس ـيــة؟ وأي ــن اإلنـتــرنــت
ال ـ ــذي وض ـع ــت ال ـم ـن ــاه ــج م ـع ـت ـم ــدة ع ـل ـيــه فــي
تحصيل الطالب المعرفي؟ وأين الغذاء السليم
الذي يقيه من ضعف التركيز؟
المدارس وخدمة الطالب
ف ــاي ــروس كـ ــورونـ ــا ،والـ ـبـ ــرد ،وشـ ــح ال ـم ـيــاه،
ونـ ـ ــدرة الـ ـمـ ـح ــروق ــات ،وض ـع ــف ال ـت ـج ـه ـيــزات
واالزدحـ ـ ـ ـ ـ ــام ،كـ ــل ه ـ ــذا يـ ــواجـ ــه ط ــابـ ـن ــا فــي
الـ ـم ــدارس ،أم ــا ع ــن ال ـتــداب ـيــر االح ـت ــرازي ــة مــن
فايروس كورونا المستجد فحدث وال حرج،
ف ــا ت ـع ـق ـيــم وال ك ـم ــام ــات وال ت ـبــاعــد وال أي
إشراف أو مراقبة طبية للمدارس ،أما حاالت
اإلصابة بالفايروس فالصحة المدرسية بمنأى
عـنـهــا تـكـتـمـ ًا وإهـ ـم ــا ًال ،وه ــذا ش ــيء مـلـمــوس.
فقلي ًال ما تجري مسحات للتأكد من اإلصابة،
حسب المستوصف الـتــابــع للصحة المدرسية
ودور األطباء فيه.
ومع حلول الشتاء البارد تم توزيع مخصصات
مازوت التدفئة بمعدل  900ليتر ،فحسب عدد
الشعب الموزعة في المدرسة تحصل كل شعبة
عـلــى م ـقــدار لـتــر ت ـقــري ـب ـ ًا ،ه ــذا فــي ح ــال عــدالــة
التوزيع ،علم ًا أن هذه الكمية ال تغطي سوى
شعب الطالب ،فإذا ما تم استخدامه في غرف
اإلداريين فسيكون حكم ًا على حساب الطالب!
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أم ــا الـشـعـبــة وأوص ــاف ـه ــا ف ــي أك ـثــر ال ـم ــدارس،
وبشكل متفاوت ،ترى المقاعد المهترئة التي
ال تصلح إلسـنــاد ورقــة عليها ،والـتــي يجلس
عـلـيـهــا ثــاثــة ط ــاب مـتــراصـيــن مــع حـقــائـبـهــم،
ف ـك ـيــف ب ـهــم إذا ل ــم ي ـج ــدوا وس ــائ ــل تـعـلـيـمـيــة
تحفزهم وتساعدهم على الفهم؟ بدء ًا باألقالم
الملونة ،وانتها ًء ببرامج العرض اإللكترونية،
وتـ ـ ــرى أحـ ـي ــانـ ـ ًا ك ـث ـي ــرة نـ ــوافـ ــذ بـ ــا س ـت ــائ ــر،
فــالـصـفــوف الـمـطـلــة عـلــى ال ـخــارج ،وال ـتــي تقع
بــاتـجــاه ال ـشــرق ،تـسـطــع الـشـمــس عـلـيـهــا على
وج ــوه الـتــامـيــذ فــي أواخـ ــر الـصـيــف حــاجـبــة
عـنـهــم ال ــرؤي ــة ،وع ـنــدمــا ي ـكــون ال ـجــو ضـبــابـيـ ًا
تـصـبــح الـشـعــب الـصـفـيــة مـعـتـمــة ،بـسـبــب غياب
الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة غــال ـب ـ ًا ،كــل ه ــذه ال ـظــروف
والمعيقات كفيلة بــأن تتجه بالطالب إمــا إلى
ال ـت ـس ــرب ،أو ض ـعــف الـتـحـصـيــل ال ـع ـل ـمــي ،إال
مــا نــدر مــن الـنــاجـيــن ،حـســب قــدراتـهــم الـمــاديــة
والصحية والعقلية واالجتماعية.
ف ـك ـيــف س ـت ـتــم ال ـع ـم ـل ـيــة الـتـعـلـيـمـيــة إذا ربـطـنــا
توصيف المناهج ،التي تتطلب بنية اجتماعية
وم ــادي ــة وت ـك ـنــولــوج ـيــة م ـت ـي ـنــة ،ب ـه ــذا ال ــواق ــع
المنفصل تمام ًا وبال أدنى شك عنها؟
في واجهة المحاسبة
ك ــل ه ــذه ال ـم ـش ـكــات ال ـم ـتــراك ـمــة ،وال ـت ــي تـفــت
م ــن ع ـضــد الـتـعـلـيــم بـشـكــل ك ــارث ــي ،تُ ـل ـقــى عـلــى
عــاتــق الـمـعـلـمـيــن ،واإلدارة أو ًال ،وك ــأن إدارة
ال ـم ــدرس ــة صــاح ـبــة قـ ــرار ومـ ـ ــوارد ،مـتـنــاسـيــن
أن هــذه الـمــأســاة مــاهــي إال نتيجة للسياسات
االقتصادية واالجتماعية والتعليمية مجتمعة!
فــي المقابل ،ال بــد مــن الـقــول :إن كــل مــا سبق
يـضــع الـمـعـنـيـيــن تـحــت ال ـم ـســاءلــة ،الـعــاجـلــة أو
اآلجلة ،ألن انهيار التعليم هو انهيار للمستقبل
وللبناء.
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شو جابرك ع المر؟ والله األ ّمر..

-

كتار كتير من السوريين المسحوقين يلي بعدون عايشين بحضن الوطن عم يلجؤوا لكتير طرق ليقدروا يأمنوا احتياجتون من أكل أو طبابة ...ووصلوا
ليبيعوا غراضهم ومقتنايتهم..
ǧدعاء دادو

اليوم عايشين
بمجاعة ...عالم
باعت أعضاءها
وعالم باعت
ممتلكاتها وعالم
زدت والدها بالمياتم
والجوامع إلخ..

وب ـ ـع ـ ـه ـ ــد ال ـ ـت ـ ـك ـ ـنـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــا وال ـ ـت ـ ـط ـ ــور
ال ـت ـك ـنــولــوجــي -شـفـنــا ش ــو يـعـنــي ذل...
شو يعني إذالل ...شو يعني فقر وشو
يـعـنــي تـعـتـيــر ...وكـيــف بـعــض الـمـعـتــريــن
ص ـ ــاروا ع ــم ي ـش ــارك ــوا ع ـبــر ص ـف ـحــاتــون
ال ـخــاصــة بــالـفـيـسـبــوك -بـبـيــع األغ ــراض
الشخصية الـجــديــدة أو المستخدمة من
«تياب -أدوات كهربائية -عفش والذي
منو..»....
ف ــي م ـن ــون ك ـن ــوع م ــن ال ـم ـك ــاب ــرة وم ــن
ظ ـ ــروف الـ ــواقـ ــع ال ـم ـج ـحــف بــال ـخــدمــات
قــال «شــو بــدي بــاألدوات الكهربائية إذا
باألساس ما في كهربا؟!»..
ال ـم ـل ـف ــت ل ـل ـن ـظ ــر ،إن ـ ــو ه ــالـ ـظ ــاه ــرة هــي
ان ـت ـش ــرت هــال ـش ـهــريــن أك ـت ــر م ــن األول
بكتير ...يعني هاد بيدل على إنو الجوع
عــم يـتـفــاقــم ...والـغــا كسر العباد كـســر...
حـطـمــون تـحـطـيــم ....خــاهــون يستغنوا
ع ـ ــن ال ـ ـش ـ ـغـ ــات يـ ـلـ ــي م ـ ــات ـ ــوا وط ـل ـع ــت
عـيــونــون بــالـطــول وبــالـعــرض ليحصلوا
ع ـل ـي ـه ــا -وب ـس ـه ــول ــة هـ ـي ــك ،وب ــأرخ ــص
األسعار كمان....
كرمال شو؟ كرمال ياكلوا أو
يتداووا لألسف....
لـ ـفـ ـتـ ـل ــي انـ ـتـ ـبـ ــاهـ ــي إع ـ ـ ـ ــان واحـ ـ ـ ــد مــن
هــاإلعــانــات بـلــش صــاحـبــو بـهــل الجملة
«م ـ ـن ـ ـش ـ ــان اهلل ال ي ـ ــوف ـ ــق ي ـ ـلـ ــي كـ ــان
ال ـس ـب ــب »....وب ـعــدا بـلــش ب ـعــرض غــرفــة
النوم الخاصة فيه للبيع...
يــا ت ــرى ،شــو هــو هــل الـشــي ال ـضــروري
يلي خاله يستغني عن راحتو الليلية بعد
يوم طويل شاق ومتعب؟!
الجوع ....الجوع بيعمل أكتر من هيك...
طيب مين المسؤول؟
أكـ ـي ــد كـ ـت ــار مـ ــن ال ـح ـي ـت ــان وال ـح ــرام ـي ــة
والـبـلـهـمــوطـيــة يـلــي حـكــومـتـنــا راعـيـتــون
منيح...

عجز
ناس كتير عاطلين عن العمل ...مو ألنو
مالون دارسين أو اتكاليين!
أبــد ًا ،األغـلــب مــا عــم يالقي شـغــل ..أو عم
يالقوا بس بأجور قليلة ،ومتل ما بيقول
المتل «ما بتسد الرمق»..
ف ـك ـيــف هـ ــاد ال ـع ــام ــل أو ال ـم ــوظ ــف يـلــي
انـخـفـضــت الـقــوة الـشــرائـيــة عـنــدو 6000
م ــرة ب ــدو يـكـفــي حــالــو -حــالــو هـ ــاااا مو
والدو؟!
الـعــالــم عـجــزت ع األخ ـيــر وم ــا ع ــاد عـنــدا
حلول تانية ...لهيك العالم عم تبيع كلشي
بتمتلكو...
موضوع الجوع ما عاد وقف ع األطفال
ال ـ ـص ـ ـغـ ــار ..الـ ـكـ ـبـ ــار ج ـ ــاع ـ ــوا -ال ـم ـج ــوز
وال ـعــزابــي وال ـخ ـت ـيــار وال ـشــب وال ـك ــل....
ولك الكل من دون أية استثناء...
والقصة ما وقفت بس ع البيع!
في من هالناس المحتاجة صارت تعمل
مـقــايـضــة ع الـمـسـتـلــزمــات مــع ح ــدا تــانــي
بحاجة...
مـثـ ًا ،وحــدة عـنــدا تـيــاب للبيبي تبادلت
م ــع وحـ ــدة ع ـنــدا بـيـجــامــة والدي لـعـمــر
خمس سنوات ..هي بدها بيجامة البنها
ومــا قــدرتـهــا تـشـتــريـلــو ...والـتــانـيــة أجــاهــا
ب ـي ـبــي ج ــدي ــد وب ـي ـجــامــة أخـ ــوه ص ـغــرانــة
عليه ...وهيك تبادلوا بالقطع وكل وحدة
فيهون مشت شغل متل ما بيوقولوا...
نهب
بالنسبة لــأدوات الكهربائية ،في منون
لهدوليك الشفاطات يلي معون مصاري
بـيـفــوتــوا ب ـي ــدوروا دوارة ع مـتــل هيك
مـ ـنـ ـش ــورات ..ك ــرم ــال ي ـت ـص ـيــدوا بـحـجــة
التجارة..
وشــرط ـكــون ه ـ ــاااا ...بـيـفــاصـلــوا مـفــاصـلــة
لهل المعتر ..وبياخدوا األدوات بأسعار
أرخ ـ ـ ــص م ـ ــن يـ ـل ــي م ـ ـعـ ــروضـ ــة ك ــرم ــال
يبيعوها بسعر أغلى ويربحوا مــن شي
م ـع ـتــر ع ــم ي ـش ـقــف ح ــال ــو م ـل ـيــون شـقـفــة

كــرمــال يصمد حــق القطعة الـكـهــربــائـيــة...
يـلــي ب ــدو يـشـتــريـهــا مــن ه ــداك يـلــي معو
مصاري ..يا خطيتون..
وه ـ ـ ــداك ي ـل ــي ب ـ ــاع ب ـس ـع ــر أرخـ ـ ــص مــن
يـلــي اشـتــراه فـيــا حـســرتــي عـلـيــه ....فــوق
خسارتو خسارة الفرق...
مجاعة
بالنهاية حابة أذ ّكر شي...
بـعــد سـنـتـيــن تـقــريـبـ ًا مــن بــدايــة ال ـحــرب..
وبـ ـسـ ـب ــب الـ ـشـ ـن ــاع ــة يـ ـل ــي ص ـ ـ ــارت ك ــان
البعض يسأل «هل تواجه سورية خطر
المجاعة؟»..
بـعــد عـشــر سـنـيــن حــرب أجــا ال ـجــواب ع
هيك سؤال :نعم..
ال ـي ــوم عــايـشـيــن ب ـم ـجــاعــة ...عــالــم بــاعــت
أعـضــاءهــا وعــالــم بــاعــت ممتلكاتها وعــالــم
زتت والدها بالمياتم والجوامع ..إلخ..
كلون مبسوطين مث ًال؟
أبد ًا ،الكل مغلوب ع أمرو ...كل الطرقات
ودتون للجوع ..الجوع الكافر
وصلوا لمرحلة ما عندن خـيــارات بديلة
وال طالع بإيدون يعملوا شي...
لــك حتى يلي إلــو حــدا بــرا وعــم يقدملوا
م ـســاعــدة خــارج ـيــة بـسـبــب ال ـغــا الـكــافــر
وأصـحــاب النفوس الضعيفة وفجعانين
المصاري يلي ما عم يشبعوا -ما عادت
كفتون هالمساعدة بوال شي...
مين يلي وصل السوريين لهون اليوم؟
م ـيــن ي ـلــي س ـكــر ال ـب ــواب بــوش ـهــن وفـتــح
بــوابــة جهنم عليهم؟ وشــو فــي لسا غير
هيك؟
يـلــي عـمــل كــل ه ــدول الـحـكــومــة الـمــوقــرة
وأن ـتــو نــازل ـيــن مـ ــرور ًا بــالـحـيـتــان الـكـبــار
والـ ـح ــرامـ ـي ــة وانـ ـتـ ـهـ ــا ًء ب ـت ـج ــار ال ـح ــرب
واألزمة...
أمــا شــو لـســا بـعــد أكـتــر مــن ه ـيــك ...فـهَـيْ
بيجاوب عليها الجوعان الحق ًا..
ومــؤقـتـ ًا الزم نأكد ع حكي الـنــاس «اهلل
يــريـحـنــا م ــن ي ـلــي ك ــان ال ـس ـبــب ع أه ــون
األسباب»..
وربي يستر..
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فيسبوكيات

نـفـتـتــح فـيـسـبــوكـيــات ه ــذا األس ـب ــوع بـبــوســت
متداول على الصفحات العامة والخاصة حول
واق ــع ال ـتــردي فــي الـخــدمــة الـكـهــربــائـيــة ،يـقــول
البوست:
«في بالدنا تختفي الكهرباء بالبرودة وتتبخر
بالحرارة وتتكاثر بالفواتير».
ح ــول ال ـخ ـبــر الـ ـ ــوارد ع ـلــى ص ـف ـحــة الـحـكــومــة
عــن «رف ــع الـمـقـنــن الـعـلـفــي الـمـخـصــص لـتــربـيــة
ال ــدواج ــن بـنـسـبــة  ٪٢٢٠ب ـمــا يـحـقــق مـصـلـحــة
ال ـم ـن ـت ـج ـيــن وي ـح ــاف ــظ ع ـل ــى اس ـت ـم ــراره ــم فــي
ال ـت ــرب ـي ــة واسـ ـتـ ـق ــرار اإلن ـ ـت ـ ــاج» ،ع ـل ــق بـعــض
المواطنين بالتالي:
• «يعني شو بــدو يرتفع سعر الـفــروج أكتر.
هيك وما فينا عم ناكل».
• «أصبح سعر كيس العلف  40ألف ليرة».
• «والـمـقـنــن لــأخ الـمــواطــن الـمـشـحــر لــي رح
يبيع تيابو ايمتا رح تحنو عليه».
حول الخبر الوارد على صفحة الحكومة ،بأن
«السورية للتجارة تستنفر فروعها وصاالتها
ل ـتــوزيــع م ـخ ـص ـصــات ال ـمــواط ـن ـيــن م ــن الـسـكــر
واألرز قـبــل نـهــايــة الـشـهــر» ،عـلــق الـبـعــض بما
يلي:
• «ل ـه ـلــق م ــا وصـلـتـنــا رس ــال ــة ون ـح ـنــا خـلـصـنــا
الشهرين شو الحل معكن».
• «شغلة كبيرة عقد ما عم يستنفروا واهلل».
• «ك ــام صـحـيــح مــن ق ــوة االس ـت ـن ـفــار حصل
الزلزال واستنفار ثاني يحصل بركان».
حول ما ورد على صفحة الحكومة عن «قيام
فــرع دمشق للمخابز بــإرســال سـيــارات جوالة
إلــى عــدد مــن المناطق واألحـيــاء فــي دمـشــق»،
علق البعض بما يلي:
• «مـ ــا اخ ـت ـل ـف ـنــا ط ـيــب وال ــري ــف م ــو عــامـلـيــن
حسابو يعني».
• «عم يبعوا ربطه .»٢٠٠
• «الزم ت ــزي ــدو ع ــدد مـعـتـمــديــن ال ـخ ـبــز بـكــل
الـمـحــافـظــات الـضـعــف عـلــى األق ــل حـتــى تنحل
مشكلة الطوابير».
حول الموافقة الحكومية على «توصية اللجنة
االقتصادية االستمرار بدعم كمية من األسمدة
الموردة لصالح المصرف الزراعي التعاوني،
بـ ـه ــدف ت ــأم ـي ــن ال ـس ـم ــاد ل ـل ـفــاح ـيــن ل ـل ـمــوســم
الـشـتــوي بــأسـعــار مـقـبــولــة ،وإع ـطــاء األولــويــة
للمساحات الـمــزروعــة بــالـقـمــح» ،عـلــق البعض
بالتالي:
• «بـ ـ ــذار ال ـح ـن ـطــة وال ـس ـم ــاد ب ــده ــا تـسـلـمــوا
الجمعية نقدي والناس ما معها تاكل والناس
عم تطالب ما حدا عم يرد عليها».
• «خبرونا عن هاألسعار المقبولة».
• «كالم كثير ونسينا شي اسمه سماد».
حول تبرير وزارة التعليم العالي لقرار جامعة
دمشق بشأن طلبة الدكتوراه وإلزامهم بجهة
داعمة للبحث ،علق بعض الطالب بما يلي:
• ه ــل هـ ــدف رس ــال ــة ال ــدكـ ـت ــوراة أن نـصـنــع
المشاكل للباحث لكي يقوم بحلها؟
• هل الركض والتذلل للمؤسسات لكي تقوم
برعاية البحث هو وظيفة (الباحث)؟
«ألم يكن من األجدى تشكيل لجنة بحثية علمية
مـهـمـتـهــا الـنـظــر فــي ع ـنــاويــن الــرســائــل الـمـعــدة
لـلـحـصــول عـلــى درجــة الــدكـتــوراه وقـبــولـهــا إن
كــانــت ت ـصــب ف ــي خــدمــة الـمـجـتـمــع أو رفـضـهــا
وطـلــب تعديلها أو استبدالها بعنوان آخــر إذا
كــانــت ال تصب فــي خــدمــة المجتمع؟ بــد ًال من
معاقبة جميع الباحثين لكي يسعوا ويتذللوا
لـلـمــؤسـســات وال ـش ــرك ــات ال ـتــي (ق ــد) تـسـتـغــل
ظــرف الـبــاحــث وتـطـلــب الـمــال مـقــابــل الموافقة
على الرعاية ولكم أن تتخيلوا المبلغ».
ونختم مع بوست تهكمي من إحدى الصفحات
الـخــاصــة عــن دور الـفـســاد فــي مـشـكـلــة رغـيــف
الخبز المستعصية ،يقول البوست:
• «طـلـعــت ق ــوى الـفـســاد حــاســدتـنــا والحـقـتـنــا
حتى على رغيف الخبز».
وناقل الكفر ليس بكافر.
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يسارع الطالب الوافدون من المحافظات
ومن ريف حلب ،مع بداية العام الدراسي
من كل سنة ،للتسجيل على السكن
الجامعي ،للتخفيف من عذاب السفر،
ونفقته والوقت المهدور خالله ،وهرباً
من بدالت اإليجار المرتفعة.

ǧمراسل قاسيون

ف ــإذا ك ــان مــن الـمـتـعــذر تــأمـيــن الـسـكــن لجميع
الـطــاب المحتاجين بسبب عــدم زيــادة أعــداد
ال ــوح ــدات الـسـكـنـيــة ،ب ـمــا يـتـنــاســب م ــع زي ــادة
أعداد الطالب السنوية ،فإن بعض الممارسات
تــزيــد م ــن ص ـعــوبــة ال ـح ـصــول ع ـلــى ســريــر فــي
الـسـكــن الـجــامـعــي ل ـهــؤالء ،وخــاصــة مــع تفشي
ب ـعــض م ـظــاهــر االس ـت ـث ـمــار واالس ـت ـغ ــال بـهــذا
المجال.
األولوية واألفضلية والبقية على الله
ي ـعــانــي ط ــاب ال ـجــام ـعــة ال ـق ــادم ــون م ــن ريــف
حـلــب أو مــن الـمـحــافـظــات األخ ــرى مــن مشكلة
ال ـح ـص ــول ع ـلــى غ ــرف ــة أو س ــري ــر ف ــي الـسـكــن
الـجــامـعــي ،وخــاصــة ط ــاب الـكـلـيــات الـنـظــريــة،
باعتبار أن طالب الكليات العلمية والتطبيقية
ل ـه ــم األولـ ــويـ ــة ،ل ـك ــن الـ ــواقـ ــع ال ـع ـم ـلــي ي ـق ــول:
إن األفـضـلـيــة لـبـعــض نــاشـطــي ات ـحــاد الـطـلـبــة،
وطـبـعـ ًا لـلـمـحـظـيـيــن مــن أص ـحــاب الـمـحـســوبـيــة
والوساطات.
«سـيـلـيــن» ،طــالـبــة هـنــدســة مــن دمـشــق ،تحكي
م ـع ــان ــاة ان ـت ـظ ــار ق ــوائ ــم األس ـ ـمـ ــاء ،وإن ك ــان
انتظارها ال يـقــارن بأقرانها ،حيث كــان بالحد
األدن ــى أسـبــوعـيــن ،كــونـهــا طــالـبــة كـلـيــة علمية
وأولوية السكن لهم ،لكن معاناة هذه األسابيع
لطالبة مــن محافظة أخــرى ال صــات لـهــا في
حـلــب ،يـكــون عــبء تــأمـيــن الـمـبـيــت أشــد وطــأة
عليها.
«م ــري ــم» ،طــال ـبــة ط ــب م ــن ت ــل عـ ــرن ،ال زال ــت
تـعــانــي مـشـكـلــة ال ـطــريــق يــوم ـي ـ ًا ث ــاث ســاعــات
ذهاب ًا وإياب ًا ،حالها كحال الكثير من طالب تل
عرن واألرياف األخرى ،كما هو حال الطالب
من باقي المحافظات الذين لم تتح لهم فرصة
الحصول على سرير في السكن الجامعي.
فصعوبات الحصول على سرير أو غرفة في
الـسـكــن الـجــامـعــي لــم تـقـتـصــر عـلــى الـتـعـلـيـمــات
والــروت ـيــن ،وال ـهــامــش الــزمـنــي الـمــرتـبــط بـهــذا
ال ـش ــأن ،وف ـق ـ ًا ل ــأول ــوي ــة أو ح ـتــى األف ـض ـل ـيــة،
بــل تـعــدتـهــا إل ــى م ـمــارســات تـمـيـيــزيــة اس ـت ـنــاد ًا
لـلـمـحـســوبـيــة والــوســاطــة ،واألك ـثــر س ــوء ًا إلــى
اس ـت ـغــال ال ـحــاجــة ل ـه ــذا ال ـس ـكــن ح ـيــث أصـبــح
فرصة للتكسب ولجني األرباح.
غرف في المزاد العلني
ب ــرزت فــي اآلون ــة األخ ـيــرة عـمـلـيــة االسـتـثـمــار
والـ ـمـ ـتـ ــاجـ ــرة ب ـب ـع ــض ال ـ ـغـ ــرف فـ ــي ال ـم ــدي ـن ــة
الجامعية ،والتي باتت شبه علنية!
ففي ظــل وجــود طــاب بــأمــس الـحــاجــة لغرفة
ت ـق ـي ـهــم ش ـ ــرور ال ـس ـف ــر والـ ـطـ ــرقـ ــات ،وت ـع ـب ـهــا
ونفقتها ،كــان هـنــاك بالمقابل البعض ممن ال
يـمـلـكــون ال ـحــق فــي ال ـح ـصــول عـلــى غــرفــة في
ال ـس ـك ــن ،ل ـكــن رب ـم ــا م ـكــان ـت ـهــم ومـحـســوبـيـتـهــم
وقربهم مــن بعض أصـحــاب الـقــرار ،فــي اتحاد
الطلبة أو غيره ،منحتهم فرصة الحصول على
غرفة للمتاجرة ،ال للسكن فقط!
ف ــي ح ــدي ــث ل ـقــاس ـيــون م ــع «ح ـس ـي ــن» ،طــالــب
مــن ريــف حـلــب ،وال ــذي كــان يبحث عــن سكن
فــي المدينة الجامعية ،ولكونه طالب ًا مــن كلية
ال ـح ـقــوق فـنـسـبــة ق ـبــولــه بــالـسـكــن ت ـكــون شـبــه
مـعــدومــة ،بسبب التعليمات ،وفــي ظــل وجــود
سماسرة تستثمر بالغرف لمن يدفع أكثر!

يـ ـق ــول «حـ ـسـ ـي ــن» :إن ـ ــه ال ـت ـق ــى أح ـ ــد ال ـط ــاب
الـسـمــاســرة ،ال ــذي أخ ـبــره بــأنــه ق ــادر عـلــى أن
يــؤمــن لــه غــرفــة فــي الـسـكــن مـقــابــل مبلغ قــدره
 80,000ليرة ،وإن رأى المبلغ أكبر من قدرته
فله أن يستقبل معه طــابـ ًا إضافيين ،يتقاسم
المبلغ معهم!
وعـنــد ســؤالــه عــن الـعــدد المسموح بــأن يكون
في الغرفة ،كانت اإلجابة :بأنه ال شأن له بعدد
الـطــاب بعد أن يتقاضى المبلغ المتفق عليه،
فمن يدفع له حق إسكان من يشاء من الطالب،
وض ـم ــان ــات عـ ــدم ال ـت ـع ــرض ل ـل ـطــاب تـتــوقــف
عـلــى اسـتــامـهــم اإلي ـصــاالت «الــرسـمـيــة» ،التي
تعتبر مــدفــوعــة الثمن مــع آجــار الـغــرفــة ،ولكن
مخصصات كل غرفة محددة ألربعة أشخاص
فقط ،ســواء زاد عــدد القاطنين فــي الغرفة أم
ق ــل ،وم ــا هــو م ـضــاف إل ــى ه ــذا ال ـعــدد يتحمل
مسؤوليته بنفسه على مستوى المخصصات.
ي ــذك ــر أن ال ـم ـخ ـص ـص ــات عـ ـب ــارة ع ــن س ــري ــر،
وفــرشــة «سـفـنـجــة»« ،وحــرام ـيــن» لـكــل طــالــب،
وال تـشـمــل الــوســائــد أو ال ـشــراشــف وغـيــرهــا
(مخصصات ناقصة).
غض نظر أم شراكة
ب ـعــض ع ـم ـل ـيــات االس ـت ـث ـم ــار ت ـتــم إثـ ــر إخـ ــراج
طالب بعض الغرف السكنية ،بذريعة الصيانة
أو غيرها ،وأحـيــانـ ًا مــن قبل الطالب السمسار
نفسه بــذريـعــة حاجته لها «أنــا صــاحــب الغرفة
«وب ــدي يــاهــا» ،لـيـتــم تسليمها فــور إخــراجـهــم
لشخص آخر لقاء مبلغ استثمار أعلى.
ي ـشــار ب ـهــذا ال ـصــدد ،أن مـبــالــغ االسـتـثـمــار في
ال ـغ ــرف ق ــد ت ـصــل لـ ـ  150,000ل ـي ــرة ،حـســب
االض ـط ــرار وش ـط ــارة ال ـطــالــب ال ـس ـم ـســار ،مع
األخ ــذ بـعـيــن االع ـت ـبــار أن عـمـلـيــات االسـتـثـمــار
هـ ــذه ال ي ـم ـكــن ل ـهــا أن ت ـتــم ب ـغ ـف ـلــة ع ــن أع ـيــن
ال ـم ـش ــرف ـي ــن والـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن عـ ــن الـ ــوحـ ــدات
السكنية ،وربما لقاء نسبة مقتطعة ومقطوعة
لقاء غــض الـطــرف ،ومــا يؤكد ذلــك أن الغرف
ال ـم ـخ ـص ـصــة ل ـل ـم ـطــال ـعــة ل ــم ت ـس ـلــم م ــن عـمـلـيــة
ال ـت ـج ــارة واالس ـت ـث ـم ــار ،ح ـيــث ي ـتــم اس ـت ـث ـمــار
بعضها بهذا الشكل أيض ًا!
وطـبـعـ ًا كــل مــا يمكن أن يـقــال عــن الـمـخــالـفــات،
بـشــأن الـتــوزيــع وأع ــداد الـطــاب فــي كــل غرفة
وال ـم ـخ ـص ـص ــات وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ،لـ ــه ت ـب ــري ــرات ــه

ومسوغاته ،والتي تبدأ وال تنتهي عند تزايد
الحاجة للسكن ،وعدم كفاية الوحدات السكنية
لتؤمن هذه الحاجة.
يذكر أنه قد تم إخراج طالب إحدى الوحدات
في حزيران الماضي ،بعد مطالبة المسؤولين
عــن الــوحــدة ،وج ــاء ق ــرار اإلدارة حينها قبل
ب ــداي ــة االم ـت ـح ــان ب ــأي ــام ق ـل ـي ـلــة ،وكـ ــان ال ـبــديــل
بــأن تستقبل كــل غــرفــة مــن الــوحــدات السكنية
األخرى طالب ًا إضافي ًا واحد ًا.

إن عمليات
االستثمار هذه
ال يمكن لها أن
تتم بغفلة عن
أعين المشرفين
والمسؤولين
عن الوحدات
السكنية وربما لقاء
نسبة مقتطعة
ومقطوعة لقاء
غض الطرف

ظروف سيئة وخدمات معدومة
الـظــروف المعيشية فــي الـسـكــن تخلو مــن كل
م ــا ه ــو ص ـح ــي ،ف ـبــالــرغــم م ــن م ـنــع اس ـت ـخــدام
الـسـخــانــات الـكـهــربــائـيــة فــي الـمــديـنــة الـجــامـعـيــة
حفاظ ًا على السالمة العامة ،إال أنهم مضطرون
الستخدامها خفية نتيجة عــدم مقدرتهم على
تــأم ـيــن ال ـغ ــاز ،ف ــا وجـ ــود لـبـطــاقــة تــؤمــن لـهــم
وج ـ ــوده ،وتـحـمـيـهــم م ــن س ـع ــره ف ــي ال ـســوق
الحر كطالب ،وال تدفئة متوفرة تحميهم من
أمراض البرد.

فأية وقاية وتباعد يمكن للطالب أن يحققه في
هـكــذا ظــروف تنتهك خصوصيته ،وتخلو من
الظروف الصحية والمعيشية المطلوبة؟ علم ًا
أن بعض الغرف في بعض الوحدات السكنية
كانت خالية ،وربما محجوزة!
يــذكــر أن طــالــب الـسـكــن يـحـتــاج مـصــروف أكــل
وشرب فقط ما بين الـ  70والـ  100ألف ليرة
شهري ًا ،دون ذكر لباقي االحتياجات األخرى
الدراسية والصحية والنقل ..إلخ ،في ظل بنية
اجتماعية ومعيشية موبوءة.
ف ـم ــن سـ ـي ــردع س ـم ــاس ــرة ال ـم ــدي ـن ــة ال ـجــام ـع ـيــة
والفساد المتغلغل في جهازها اإلداري؟ ومن
سيدعم مصلحة الطالب اليوم ،في ظل كل ما
يتعرضون لــه مــن مـعــانــاة فــي السفر وســواه،
والظروف االقتصادية والتعليمية القاسية؟
فحال الطالب باتت ال توصف اليوم في ظل
بــؤرة الـفـســاد الـتــي طـفــت عـلــى الـسـطــح بشكل
واضـ ــح ،ي ــراه ــا ال ـقــاصــي وال ــدان ــي ،ف ــا تــرقـيــع
لمشكلة المدينة الجامعية وسواها بــات قــادر ًا
بعد اليوم أن يغطي ما يحصل!

الخصخصة وتكريس الطبقية في التعليم وخدماته
االستثمار االستغاللي في السكن الجامعي من قبل البعض على حساب المحتاجين من
الطالب ،برغم عدم قانونيته وشذوذه ،يبدو ليس بعيد ًا عن التوجه الرسمي العام بهذا
اإلطار.
فقد تــم الكشف مــؤخــر ًا :أن وزارة التعليم العالي أعــدت مـشــروع قــانــون لتحويل المدن
الجامعية إلــى «هيئات عامة مستقلة» ،وأكــد مدير الـشــؤون القانونية في وزارة التعليم
العالي على« :أهمية المشروع في خلق استقاللية مالية وإداريــة لجميع المدن الجامعية
الـمـحــدثــة ،األم ــر ال ــذي يـنـعـكــس عـلــى الــواقــع الـخــدمــي وتـطــويــر واق ــع ال ـمــدن وتحسينها
واالرتقاء بها بشكل أفضل».
وقــد ورد على صفحة «قــاسـيــون» بهذا الخصوص فــي حينه مــا يلي« :الـمــوضــوع ليس
مـقــدمــات للخصخصة ،بــل خـطــوة عملية مـبــاشــرة نـحــوهــا ..الـتــرجـمــة العملية والتنفيذية
الالحقة ،أن هذه الهيئات ستضع تعليمات القبول في المدن الجامعية المقترنة حكم ًا مع
الكثير الشروط ،ولعل أهمها سيكون بما يتعلق بالبدل النقدي ،ليس لقاء اإلقامة فقط،
بل المقابل للخدمات المقدمة للطالب ..ولن نستغرب الحق ًا أن يكون بعض هذه الخدمات
مخصص ًا لشريحة ال ــ VIPمــن الـطــاب المحظيين واألثــريــاء ،كخدمات النجوم بدرجاتها
ومستوياتها في الفنادق السياحية ،تكريس ًا لطبقية الخدمات الجامعية ،بعد أن تغلغلت
هذه الطبقية على التعليم نفسه ،وسيكون هؤالء منافسين للغالبية المفقرة من الطالب
الجامعيين ،الذين أحدثت هذه المدن من أجلهم أص ًال ..لم يعد هناك أي شك ،أنه وفي ظل
السياسات الليبرالية ،التي يــزداد توحشها يوم ًا بعد آخــر ،وبسببها ،لن تكون للمفقرين
أية حقوق».
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يصب في مصلحة حيتان االستيراد
األعالف رف ُع سع ٍر ّ

سقطت كل االدعاءات الرسمية عن دعم اإلنتاج الحيواني
والمربين ،فقد صدر قرار جديد يقضي برفع أسعار األعالف،
والنتيجة المتوقعة هي خروج بعض المربين عن العمل،
ارتفاع في أسعار المنتجات الحيوانية (لحوم
باإلضافة إلى
ٍ
بأنواعها -فروج ومشتقاته -ألبان وأجبان.)..

ǧعادل ابراهيم

بدأ العمل بالتسعيرة الجديدة لألعالف،
التي أقرتها المؤسسة العامة لألعالف،
اعـتـبــار ًا مــن تــاريــخ  ،2020/11/24حيث
أص ـب ــح ط ــن ال ـن ـخــالــة ب ـس ـعــر  250أل ـف ـ ًا،
وطـ ــن ك ـس ـبــة فـ ــول ال ـص ــوي ــا  865أل ـف ـ ًا،
وط ــن ال ــذرة ال ـص ـفــراء  585أل ـف ـ ًا ،وطــن
جــاهــز ح ـلــوب  385أل ـف ـ ًا ،كــذلــك أصـبــح
سعر طن الشعير  350ألف ًا ،وطن كسبة
القطن  600ألــف ،وذلــك بحسب مــا نقل
عـ ــن م ــدي ــر ال ـم ــؤس ـس ــة ب ـح ـس ــب بـعــض
وسائل اإلعالم.
عـلـمـ ًا أن بـعــض األس ـعــار الـســابـقــة كانت
كالتالي :النخالة  133ألف ليرة ،الحلوب
 225ألــف ليرة ،كسبة القطن  300ألف
ليرة ،كسبة الصويا  650ألف ليرة.
مــع األخــذ بعين االعـتـبــار ،أنــه سـبــق أن
ت ـمّ رفــع سـعــر األع ــاف مـطـلــع حــزيــران
السابق أيض ًا ،أي :إن الرفع الحالي هو
ثــانــي رفـ ـ ٍـع س ـعــري خ ــال م ــدة خـمـســة
أشهر فقط.
كالم الليل يمحوه النهار
ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو ،أن ك ــام ال ـل ـيــل يـمـحــوه
النهار بالنسبة لمؤسسة األعــاف ،كما
بــالـنـسـبــة لـكــل ال ــوع ــود الــرسـمـيــة بـشــأن
دعم المربين واإلنتاج الحيواني.
ف ــرف ــع ال ـس ـع ــر األخ ـ ـيـ ــر ،ب ـح ـســب مــديــر

المؤسسة ،كان بسبب« :قيام المؤسسة
ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة لـ ـلـ ـحـ ـب ــوب ب ـت ـغ ـي ـي ــر س ـعــر
ال ـن ـخــالــة» ،بــاإلضــافــة إل ــى أن« :ال ـم ــواد
العلفية هي مواد مستوردة ،ويتم بيعها
مــن قبل مؤسسة األعــاف للفالح بأقل
مــن سعرها فــي الـســوق المحلية بنسبة
.»%50
وبهذا الصدد تجدر اإلشارة إلى تصريح
سابق لمدير عام المؤسسة نهاية شهر
ت ـش ــري ــن األول ال ـم ــاض ــي ،ع ـب ــر إح ــدى
الصحف الرسمية ،حيث أكد أنه« :خالل
األسـ ـب ــوع الـ ـق ــادم س ـي ـتــم ت ـش ـغ ـيــل أك ـبــر
معمل أعــاف فــي حـلــب ،بطاقة إنتاجية
قدرها  100ألف طن سنوي ًا ،وسيساهم
في تخفيض أسعار األعالف» ،كما قال:
إن« :الـمــؤسـســة خــزنــت  500أل ــف طن
م ــن األعـ ــاف لـفـصــل ال ـش ـتــاء ،مـنـهــا 70
أل ــف ط ــن ن ـخــالــة» ،م ــؤك ــد ًا أن ــه« :سـيـتــم
الـبــدء بــزيــادة المقننات وتــوزيـعـهــا على
المربين بدء ًا من الشهر المقبل».
فــأيــن الـطــاقــة اإلنـتــاجـيــة لمعمل األعــاف
ف ــي ح ـل ــب ،وم ـســاه ـم ـت ـهــا ف ــي تـخـفـيــض
األسعار؟
وكـيــف يـتــم ال ـتــذرع بــأن ال ـمــواد العلفية
هــي مــواد مـسـتــوردة ،بـعــد الـحــديــث عن
إقالع معمل األعالف في حلب؟
وأيــن الـمـخــزون لفصل الـشـتــاء ،بـمــا في
ذلك النخالة؟
وكيف يمكن التذرع برفع سعر النخالة
مـ ــن ق ـب ــل الـ ـس ــوري ــة ل ـل ـح ـب ــوب ،طــال ـمــا
ه ـنــاك م ـخــزون ســابــق مــن ال ـم ــادة لــدى
األعالف؟
دور حيتان االستيراد
كــل الـمـقــدمــات الـتــي جــرى التأكيد عليها
مــن قـبــل مــديــر مــؤسـســة األع ــاف نهاية
الـشـهــر الـمــاضــي تـتـعــارض مــع تـبــريــرات
رفـ ــع ال ـس ـع ــر ال ـح ــال ــي ،وبـ ـه ــذه ال ـن ـســب

المستفيد من
الرفع السعري
هم حيتان
استيراد األعالف
قبل أية جهة
أخرى بغض
النظر عن كل ما
يساق من ذرائع
وطبعاً على
حساب المربين
والمستهلكين

المرتفعة ،التي وصلت إلى حدود %100
على بعض أنواعها.
فـهــل ب ــدء تــوزيــع الـمـقـنــن الـعـلـفــي ،الــذي
ت ـ ــراف ـ ــق م ـ ــع إصـ ـ ـ ــدار الـ ـ ـق ـ ــرار األخ ـ ـيـ ــر،
واالضـ ـط ــرار لــه مــن قـبــل ال ـمــرب ـيــن ،هو
السبب الرئيس فــي زيــادة األسـعــار ،أم
أن حيتان االسـتـيــراد كــان لهم دور في
هذا الرفع السعري ،من أجل استمرارهم
في أسعارهم المرتفعة المتحكم بها في
السوق؟
فمما ال شك فيه ،أن المستفيد من الرفع
الـسـعــري هــم حـيـتــان اسـتـيــراد األعــاف
قبل أية جهة أخرى ،بغض النظر عن كل
مــا يُـســاق مــن ذرائــع وم ـبــررات ،وطبع ًا
على حساب المربين والمستهلكين مع ًا.
نتائج متوقعة
رفع سعر األعالف ستكون له تداعيات
ونتائج كارثية ،سواء بالنسبة للمربين،
أو ع ـل ــى م ـس ـت ــوى أسـ ـعـ ــار ال ـم ـن ـت ـجــات
الحيوانية في األسواق.
ف ـق ــد ت ــوق ــع أح ـ ــد أعـ ـضـ ــاء ل ـج ـنــة مــربــي
الدواجن« :أن يخرج العديد من المربين
عـ ــن اإلن ـ ـت ـ ــاج خ ـ ــال األش ـ ـهـ ــر ال ـق ـل ـي ـلــة
الـقــادمــة ،نتيجة ارتـفــاع تكاليف التدفئة
وغ ـ ــاء أسـ ـع ــار ال ـ ـمـ ــازوت ،إض ــاف ــة إل ــى
ارتفاع أسعار األعــاف» ،وذلــك بحسب
ما نقل عنه نهاية األسبوع الماضي عبر
إحدى وسائل اإلعالم المحلية.
وبـحـســب قــولــه« :بـمـجــرد ارت ـفــاع سعر
الصرف قام تجار األعالف برفع أسعار
األعالف ،على الرغم من وجودها لديهم
في المستودعات وعدم استيرادها».
ال ـن ـت ـي ـجــة ال ـم ـت ــوق ـع ــة أع ـ ـ ــاه ،ال ـك ــارث ـي ــة
بــال ـن ـس ـبــة ل ـمــربــي الـ ــدواجـ ــن ،ل ــن ت ـكــون
بالنسبة لبقية مربي الـثــروة الحيوانية
أخــف وطــأة ،والنتيجة المحسومة هي
خروج البعض منهم من دائــرة اإلنتاج
بشكل نـهــائــي ،ليضافوا إلــى مــن سبقهم
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بهذا المصير المأساوي.
أمـ ــا األس ـ ـ ــوأ ،ف ـه ــي ال ـن ـت ــائ ــج ال ـم ـتــوق ـعــة
ع ـلــى م ـس ـتــوى رف ــع أس ـع ــار الـمـنـتـجــات
ال ـح ـيــوان ـيــة ف ــي األس ـ ــواق خ ــال األي ــام
واألسابيع القادمة.
سلة الغذاء ومصلحة حيتان االستيراد
سلسلة رفع األسعار التي قد تبدأ بمنتج
أو سـلـعــة مــا مــن الـمـنـتـجــات الـحـيــوانـيــة،
ن ـت ـي ـجــة وب ـس ـب ــب رفـ ــع س ـع ــر األعـ ــاف
ح ــال ـي ـ ًا ،وب ـس ـبــب ق ـلــة اإلنـ ـت ــاج بـنـتـيـجــة
خ ـ ـ ــروج بـ ـع ــض الـ ـم ــربـ ـي ــن م ـ ــن دائـ ـ ــرة
اإلنـتــاج تالي ًا ،ستستكمل على مستوى
جـمـيــع الـسـلــع فــي سـلـسـلــة اإلن ـتــاج هــذه
تـبــاعـ ًا (ل ـحــم غ ـنــم -لـحــم ب ـقــر -حـلـيــب-
ألبان -أجبان -سمن -زبدة -فروج-
بيض.)..
وال أحـ ــد ي ـع ـلــم بــال ـن ـت ـي ـجــة أيـ ــن سـتـقــف
حـ ــدود ال ـس ـق ــوف ال ـس ـعــريــة الـمـفـتــوحــة
لهذه المواد والسلع ،وال ما هي السلع
ال ـغــذائ ـيــة ال ـج ــدي ــدة م ــن هـ ــذه الـسـلـسـلــة
الـ ـت ــي س ـت ـخ ــرج مـ ــن س ـل ــة االس ـت ـه ــاك
ال ـي ــوم ــي ل ـل ـم ـف ـق ــري ــن ،ب ـع ــد أن خــرجــت
اللحوم الحمراء واألجبان بشكل نهائي
مــن هــذه الـسـلــة خــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة،
وبــدأت معالم خــروج الـفــروج والبيض
منها مؤخر ًا؟
وطبع ًا كل ذلك يصب في مصلحة حيتان
االستيراد ،الذين يعملون جاهدين على
وقــف اإلنـتــاج الـحـيــوانــي ،كما غـيــره من
اإلن ـتــاج الـنـبــاتــي ،والـصـنــاعــي والـحــرفــي
أيض ًا ،الستبداله بسلع مستوردة تحقق
لهم المزيد من األربــاح ،كما تضمن لهم
المزيد من التحكم في السوق.
وال ـف ــج ف ــي األم ـ ــر ،أن ال ـح ـك ــوم ــة ،عـبــر
جـهــاتـهــا الـمـعـنـيــة ،تـســاهــم بـشـكــل حثيث
بتحقيق هذه الغاية والهدف لهؤالء ،من
خــال قــراراتـهــا وتوجهاتها وسياساتها
عموم ًا.
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أكثر من  6,4ماليين إجمالي تعداد النازحين السوريين داخل البالد ...ولك ّن إجمالي حركة النزوح أعلى من هذا المستوى بكثير ،فالعديد والعديد من النازحين السوريين
اضطروا لالنتقال من منطقة إلى أخرى لمرات متتالية .حيث تشير منظمة  OCHAالتابعة لألمم المتحدة ،بأن مجمل حركة النزوح بين عامي  2016وحتى شهر
 2020-9فاق  10ماليين نازح.

عودة  3ماليين نازح سوري إلى مناطق استقرارهم

و 7مليون ال يزالون ينتظرون
بالمقابل ،فإنه خالل األعوام من  2017وحتى شهر 2020-9
فإن عدد النازحين العائدين إلى مناطقهم األصلية قد بلغ
 3ماليين ممن عادوا عودة طواعية ...لتكون الحصيلة بأنه
ال يزال داخل سورية رقم يقارب  7 -6,4ماليين نازح داخل
البالد ما زالوا غير قادرين على العودة إلى أماكن استقرارهم
وسكنهم األصلية.

ǧعشتار محمود

أكثر من ثلث هؤالء ما زالوا نازحين في
مناطق إدلــب والــريــف الشمالي الغربي
لحلب ،بينما قــرابــة  500ألــف منهم في
الجزيرة السورية ،أما الباقي وأكثر من
 3.5ماليين مــوزعــون على المحافظات
السورية األخرى المختلفة...
بعض تفاصيل أرقام النزوح والعودة
تعطي مؤشرات حول الواقع السكاني
والمعيشي في أرجــاء البالد ،نستطلع
أهم نتائجها من تقرير منظمة OCHA
ل ـحــركــة ال ـنــازح ـيــن ب ـتــاريــخ ،2020-9
وبــالـمـقــارنــة مــع إحـصــاء حــركــة السكان
ال ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة ع ـ ــن الـ ـمـ ـكـ ـت ــب الـ ـمـ ــركـ ــزي
بالتعاون مع األمــم المتحدة حتى عام
.2014
إدلب
إدلــب وحلب أكثر المحافظات السورية
ال ـت ــي ش ـه ــدت وال ت ـ ــزال ت ـش ـهــد حــركــة
نزوح متدفقة إلى المحافظتين.
فبينما كان عدد النازحين إلى إدلب في
عــام  2014يـقــارب  400ألــف ،ومعظمهم
من إدلب ذاتها ،فإن حركة النزوح خالل
السنوات الخمس األخيرة قد بلغت 3,9
ماليين نــازح إلــى إدلــب ،وضمنها ،وهو
أعلى رقم نزوح خالل هذه الفترة على
مستوى البالد.
والمحافظة التي كانت تضم قرابة 1,5
م ـل ـي ــون ن ـس ـمــة ت ـض ــم الـ ـي ــوم أك ـث ــر مــن
ضعف سكانها األصليين ،حيث تغيرت
المعالم الديمغرافية للمحافظة بالكامل،
والوضع التنموي والمعيشي للماليين
ال ـم ـت ـكــدســة ف ــي م ـســاحــة م ـح ــدودة هــو
وض ــع م ـتــدهــور ،مــع مــا يـنـجــم عــن هــذا
م ــن م ـشــاكــل ك ـب ــرى ف ــي ك ــل م ــا يـتـعـلــق
بــاألســاسـيــات :تــأمـيــن ال ـغــذاء ،اإلسـكــان،
ال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـي ــة ل ـل ـم ـي ــاه وال ـك ـه ــرب ــاء
والصحة والطبابة والتعليم وغيرها...
وال ـس ـك ــان ال ـم ـت ـكــدســون ف ــي الـمـســاحــة
الصغيرة يضطرون عملي ًا للعيش على
«حـسـنــات» ال ـمــال الــدولــي لــإغــاثــة إلــى
المنطقة ،ويـضـطــرون عملي ًا لالرتباط
بالحالة «المليشياوية» الموجودة في
المنطقة...
فـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ت ـش ـيــر ب ـي ــان ــات الـ ـع ــودة
إلــى أن عــدد سـكــان إدل ــب الـعــائــديــن إلــى
مناطقهم األصلية يقارب  460ألف ًا ،وهي
نـسـبــة  %30مــن ع ــدد س ـكــان الـمـحــافـظــة

األص ـل ـي ـي ــن ،ون ـس ـبــة  %100م ــن مـجـمــل
سكان إدلــب النازحين حتى عام !2014
ولـكــن ال تـتـضــح فــي إدل ــب ال ـفــوارق في
ح ــرك ــة ال ـن ــازح ـي ــن الحـ ـقـ ـ ًا ،ب ـي ــن ن ــزوح
ال ـس ـك ــان ال ـم ـح ـل ـي ـيــن ،ونـ ـ ــزوح ال ـس ـكــان
ال ـنــازح ـيــن إل ـي ـهــا .ول ـكــن ع ـمــوم ـ ًا تـعـطــي
هذه النسبة مؤشر ًا على أن سكان ريف
المدينة األساسيين لديهم وضــع أفضل
نسبي ًا بالمقارنة إلى الماليين الموجودة
ف ــي إدل ــب م ــن أه ـل ـهــا وم ــن الـمـحــافـظــات
السورية األخرى.
حلب
ح ـلــب ه ــي أقـ ــل ال ـم ـحــاف ـظــات ال ـســوريــة
استقرار ًا ،والتي تشهد مستوى نزوح
مرتفع مستمر منذ بداية األزمــة وحتى
 ،2020رغـ ــم اخـ ـت ــاف ال ـم ـنــاطــق ال ـتــي
يـتــركــز فـيـهــا ال ـنــزوح .فـحـتــى عــام 2014
كـ ــان ق ــد نـ ــزح م ــن ح ـلــب أك ـث ــر م ــن 1,5
مـلـيــون شـخــص ،مـلـيــون منهم بـقــوا في
حلب ذاتـهــا ،بينما فــي األعــوام الخمسة
الـمــاضـيــة ،اسـتـمــرت حــركــة ال ـنــزوح إلــى
المحافظة لتبلغ  3ماليين حركة نزوح
إضافية ،معظمها أيض ًا داخــل المحافظة
أو من إدلــب ...مع التوتر والمعارك في
الريف الشمالي والغربي لحلب المستمر
حتى اليوم.
فــالـمـحــافـظــة ال ـتــي كــانــت ت ـضــم ق ــراب ــة 4
م ــاي ـي ــن اض ـط ــر م ــا يـ ـق ــارب  3مــاي ـيــن

حلب هي أقل
المحافظات
السورية استقرارًا
والتي تشهد
مستوى نزوح
مرتفع مستمر
منذ بداية األزمة
وحتى  2020رغم
اختالف المناطق
التي يتركز فيها
النزوح

مــن سـكــانـهــا ألن ي ـغ ـيــروا م ـكــان سكنهم
األص ـل ــي م ـ ـرّة ع ـلــى األق ـ ــل ،وق ــد طــالــت
ح ـلــب ت ـغ ـي ــرات س ـكــان ـيــة ك ـب ــرى ل ــم يـتــم
تقدير آثارها الجدية حتى اآلن .ولكنها
ت ـت ـج ـلــى ف ــي ال ـض ـغ ــط ال ـس ـك ــان ــي م ـقــابــل
تــداعــي الـبـنــى الـتـحـتـيــة وال ــدم ــار الـكـبـيــر
الــذي طالها ،وهو ما يظهر في خدمات
الـكـهــربــاء والـمـيــاه والـصـحــة الـتــي تعتبر
بحدودها الدنيا في حلب ،وتحتاج إلى
أع ـلــى مـسـتــوى إغــاثــة فــي ســوريــة .كما
تتجلى أيض ًا في أن المساحات الزراعية
المتروكة في حلب ،فهي ال تزال واسعة
نـسـبـيـ ًا ،مــا يشير إلــى اسـتـمــرار الـنــزوح
الواسع ألهالي ريف المدينة الواسع.
أبـ ـ ـ ــرز م ـ ــا ي ـ ـ ــدل عـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـتـ ــوى عـ ــدم
االس ـت ـقــرار فــي حـلــب ،هــو مـعــدل عــودة
الـنــازحـيــن مـنــذ  2017فــرغــم عــودة 817
أل ـ ــف ن ـ ــازح إل ـ ــى م ـن ــاط ــق اس ـت ـق ــراره ــم
األصـلـيــة ،إال أن هــؤالء يـشـ ّكـلــون نسبة

 %20من سكان حلب األصليين في عام
 ،2010ونـسـبــة  %50مــن الـنــازحـيــن من
المحافظة حتى عام .2014
دمشق وريف دمشق
وحمص أسوأ المؤشرات
الـ ـمـ ــؤشـ ــرات ذاتـ ـهـ ــا ت ـش ـي ــر إل ـ ــى س ــوء
الوضع في دمشق وريفها وفي حمص،
التجمعات السكانية األكـبــر فــي سورية
قبل األزمة إضافة إلى حلب.
ال ـمــراكــز الـثــاثــة شـهــدت أعـلــى مـعــدالت
الـنــزوح خــال الـسـنــوات األربــع األولــى
من األزمة ،ورغم تباطؤ حركة النزوح
بـعــد ع ــام  ،2016إال أن حــركــة ال ـعــودة
ل ـل ـن ــازح ـي ــن أيـ ـضـ ـ ًا فـ ــي مـ ـعـ ــدالت قـلـيـلــة
جـ ــد ًا .ب ـمــا يـشـيــر إل ــى ص ـعــوبــة ال ـعــودة
واالس ـت ـقــرار فــي الـمـنــاطــق الـتــي تــوقــف
فـيـهــا ال ـن ــزاع ف ــي دم ـشــق وري ـف ـهــا وفــي
حمص أيض ًا.
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على البادية ،التي ال تزال منطقة عسكرية إلى
حد بعيد ،جعل من الصعوبة إعادة االستقرار
ســري ـع ـ ًا إل ــى ري ــف دي ــر الـ ــزور ق ـيــاس ـ ًا بــأريــاف
أخرى.
الــرقــة ،لم ينزح منها حتى عــام  2014إال 100
ألف نازح تقريب ًا ،ولكن منذ عام  2016شهدت
حــركــة ن ــزوح قــاربــت  640أل ــف ،أم ــا مـعــدالت
العودة منذ  2017قاربت  240ألف تقريب ًا من
سكان المحافظة عادوا إلى مناطقهم األصلية.
وه ــؤالء يـشـكـلــون ربــع سـكــان الـمـحــافـظــة قبل
األزمة تقريب ًا ،ونسبة  %32من حركة النزوح
اإلجمالية خالل سنوات األزمــة .والوضع في
الرقة نسبي ًا أسوأ من دير الزور نتيجة حجم
الــدمــار الــذي طــال الـمـحــافـظــة ،وعــدم اسـتـقــرار
وض ـع ـهــا ال ـحــالــي بـش ـكــل ك ــام ــل ،ح ـيــث ت ـتــوزع
مناطقها قــوى نـفــوذ مختلفة ،بـعــد أن شهدت
م ـعــدل ن ــزوح مــرتـفــع ق ــارب  %70مــن سـكــانـهــا
األص ـل ـي ـيــن ،وه ــي نـسـبــة مــرت ـف ـعــة جـ ــد ًا ،حـيــث
ترك معظم سكان المحافظة قراهم وأراضيهم
واستقروا في مناطق أخرى ،وال تبدو أوضاع
ال ـع ــودة مـسـتـقــرة حـتــى ال ـي ــوم ،وت ـحــديــد ًا مع
كون اإلنتاج الزراعي في الرقة مروي ًا بجزئه
الغالب ،وطــالــت شبكات ريّــه ومـعــدات زراعته
خسائر كبيرة ليس من السهل استعادتها.
الحسكة ،التي لم تشهد معدالت نــزوح هامة
محافظة ريــف دمـشــق الـتــي كــانــت تضم قرابة
 3مــاي ـيــن نـسـمــة ف ــي ع ــام  2010ن ــزح مـنـهــم
 1,2مـلـيــون حـتــى عــام  800 ،2014ألــف منهم
بـقــوا فــي المحافظة ذاتـهــا ،و 250ألــف نزحوا
إل ــى دم ـش ــق .بـيـنـمــا اس ـت ـمــرت حــركــة ال ـنــزوح
بـمـعــدالت أقــل فــي الـسـنــوات الخمس األخـيــرة
لينزح  380ألف شخص مجدد ًا.
وال ـمــؤشــر األسـ ــوأ هــو مــؤشــر ال ـع ــودة ،فمنذ
عام  2017عاد إلى ريف دمشق  233ألف ًا من
نازحيه إلى مناطقهم األصلية ،وهي نسبة أقل
من  %7من سكان المحافظة نفسها ،ونسبة ال
تصل إلى  %20من النازحين حتى عام .2014
في دمشق التي نزح من أحيائها المدمرة أكثر
من  480ألف حتى عام  ،2014استمرت حركة
ال ـن ــزوح بـمـعــدل قـلـيــل فــي ال ـس ـنــوات الـخـمــس
األخـ ـي ــرة ،وق ــراب ــة  82أل ـف ـ ًا .ول ـكــن بــالـمـقــابــل،
لــم يـتـجــاوز عــدد سـكــان دمـشــق الـعــائــديــن إلــى
مـنــاطـقـهــم األص ـل ـيــة م ـنــذ ع ــام  21 :2017ألــف
س ـ ــوري .وه ــي نـسـبــة قـلـيـلــة جـ ــد ًا م ــن مـجـمــل
عــدد سـكــان دمـشــق فــي  ،%1 :2010ونسبة ال
ت ـت ـجــاوز  %4مــن مـجـمــل ال ـنــازح ـيــن حـتــى عــام
 !2014فاألحياء المدمرة لــم يتم إعــادة تأهيل
أي منها تقريب ًا.
فــي حـمــص ،الـتــي نــزح منها حتى عــام :2014
 420ألف ًا ،نصفهم تقريب ًا بقي في المحافظة...
تـبــاطــأت نسبي ًا حــركــة الـنــزوح خــال األعــوام
الخمسة األخيرة وسجلت حركة نزوح قاربت
 108ألــف مــواطــن .ولـكــن حــركــة الـعــودة قليلة
أيـضـ ًا ،إذ عــاد إلــى حمص منذ عــام 96 :2017
أل ــف نـ ــازح إل ــى م ـنــاطــق سـكـنـهــم األص ـل ـيــة فــي
الـمــديـنــة وريـفـهــا ،وهــي نسبة أقــل مــن  %5من
س ـكــان حـمــص قـبــل األزمـ ــة ،ونـسـبــة  %22من
نــازح ـي ـهــا ح ـتــى ع ــام  .2014ف ــي وض ــع أفـضــل
نـسـبـيـ ًا م ــن دم ـشــق وري ـف ـهــا ول ـك ـنــه أسـ ــوأ مــن
معدل عودة النازحين في حلب وإدلب.
ف ــي ح ـمــاه ال ـتــي ن ــزح مـنـهــا ح ـتــى ع ــام 2014
مــا ي ـقــارب  257أل ــف مــواطــن ،اسـتـمــرت فيها
حركة النزوح نسبي ًا منذ  2016وبلغت272 :
ألـفـ ًا إضافية .أمــا حركة الـعــودة فقد بلغت منذ
عام  200 :2017ألف نازح عــادوا إلى مناطق
س ـك ـن ـهــم األص ـل ـي ــة ،وهـ ــي ن ـس ـبــة ت ـق ــارب %23
مــن سـكــان الـمـحــافـظــة فــي عــام  ،2010ولكنها
تقارب  %37من مجمل حركة النزوح .الوضع
فــي ح ـمــاه أف ـضــل مــن مــراكــز ال ـمــدن الـســوريــة
األساسية ،واألمــر يرتبط بحجم الدمار األقل
في مركز المدينة ،وبعودة جزئية إلى الريف
الشمالي والشمالي الغربي للمحافظة ،والتي
يـمـكــن تـســريـعـهــا أي ـض ـ ًا بـتـنـظـيــف األراضـ ــي من
األلغام وإتاحة وصول األهالي إليها.

الريف قادر على استعادة سكانه
بمعدل أسرع نسبياً
األرق ــام الملفتة تـسـجّــل فــي درع ــا ،فالمحافظة
ال ـتــي ن ــزح مـنـهــا  330أل ــف ح ـتــى ع ــام 2014
بقوا بمجملهم تقريب ًا في محافظتهم منتقلين
مــن مـكــان إلــى آخ ــر ...وعـلــى العكس مــن باقي
المحافظات ،فــإن حركة الـنــزوح استمرت في
درع ــا فــي األع ــوام الـخـمـســة األخ ـيــرة وقــاربــت
 480ألــف ن ــازح ،معظمهم مــن درع ــا ونــزحــوا
داخل محافظتهم ذاتها.
ول ـك ــن ال ـم ـل ـفــت ه ــو مـ ـع ــدالت ع ـ ــودة ال ـس ـكــان
الـنــازحـيــن إلــى مناطقهم األصـلـيــة ،وال ــذي فــاق
 560ألف مواطن منذ  .2017وهؤالء يش ّكلون
نسبة تفوق  %50من سكان درعا قبل األزمة،
بينما تفوق أعدادهم أعداد النازحين المسجّلين
ح ـتــى عـ ــام  ،2014ون ـس ـبــة ت ـق ــارب  %80مــن
مجمل حركة النزوح خالل كل سنوات األزمة.
ما يشير إلى استقرار نسبي في األوضاع في
درع ــا ،وق ــدرة ال ـمــوارد وال ـظــروف المعيشية
وعـمــوم ال ـظــروف األمـنـيــة عـلــى تحفيز عــودة
جــزء هــام مــن أهــالــي المحافظة ،وتـحــديــد ًا في
األريـ ـ ــاف ،وه ــو يـفـســر اس ـت ـع ــادة ال ـم ـســاحــات
الــزراع ـيــة فــي درع ــا بـمـعــدل ســريــع أي ـض ـ ًا فــاق
فـ ــي ب ـع ــض ال ـم ـح ــاص ـي ــل م ـس ـت ــوي ــات مـ ــا قـبــل
األزمة ...وجملة من العوامل ساعدت على هذا
االسـتـقــرار ،مـنـهــا :طبيعة الـمـحــافـظــة الــزراعـيــة
والحدودية ،وقربها من األســواق الكبيرة في
دم ـشــق ،وطـبـيـعــة الـتـســويــة فـيـهــا ،ال ـتــي جــرت
بأقل مستوى ممكن من المعارك ،كل هذا سمح
عملي ًا بوضع اسـتـقــرار أفضل فــي درعــا قياس ًا
بغيرها من األرياف المتضررة في سورية.
في دير الزور تتركز العودة في الريف أيض ًا،
فالمحافظة التي تزح منها  263ألف حتى عام
 ،2014استمر معدل النزوح فيها بوتيرة أعلى
خــال الـسـنــوات الـخـمــس الـمــاضـيــة مــع تفشي
ظــاهــرة «داع ــش» حـيــث شـهــدت حــركــة نــزوح
إضــافـيــة بـمــا ي ـقــارب  386أل ــف .وفــي الـمـقــابــل،
قــاربــت م ـعــدالت ال ـعــودة إل ــى الـمـحــافـظــة 272
ألــف نــازح عــادوا إلــى أمــاكــن سكنهم األصلية،
وه ــي نـسـبــة ت ـفــوق رب ــع ال ـس ـكــان قـبــل األزم ــة
ت ـقــري ـب ـ ًا ،وت ـع ــادل م ــا ي ـق ــارب  %40م ــن مـجـمــل
حــركــة ال ـن ــزوح خ ــال س ـن ــوات األزم ـ ــة .وهــو
معدل جيد نسبي ًا حيث معدل عودة النازحين
أق ــل م ــن ال ـم ـس ـجــل ف ــي ح ـلــب وإدل ـ ــب ودرعـ ــا،
ولـكـنــه أفـضــل مــن الـمـعــدل فــي دمـشــق وريـفـهــا
وفــي حـمــص .فــاسـتـمــرار االض ـطــراب النسبي
فــي األوضـ ــاع األم ـن ـيــة فــي أريـ ــاف الـمـحــافـظــة،
وخــاصــة فــي مـنــاطـقـهــا ال ـحــدوديــة مــع ال ـعــراق،
إضــافــة إلــى طبيعة الـنـشــاط الــرعــوي المعتمد
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قبل عام  2014ومعدل أقل من  78ألف ًا ،شهدت
بــالـمـقــابــل خ ــال ال ـس ـنــوات الـخـمــس األخ ـيــرة
حركة نزوح قاربت  540ألف معظمهم ضمن
مـنــاطــق الـمـحــافـظــة مــع الـتــوتــرات األمـنـيــة في
األع ـ ــوام األخـ ـي ــرة ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ول ـك ــن هــذه
األعـ ـ ــداد ق ــد ت ـضــم ال ـن ــازح ـي ــن ال ــواف ــدي ــن إلــى
الحسكة فــي عــامــي  2017-2016مــع اشـتــداد
ال ـم ـع ــارك ض ــد داع ـ ــش ف ــي أري ـ ــاف الـمـنـطـقــة
ال ـشــرق ـيــة بـكــامـلـهــا .ول ـكــن ف ــي ال ـم ـقــابــل مـعــدل
ع ــودة الـنــازحـيــن إلــى مـنــاطـقـهــم األصـلـيــة كــان
مـنـخـفـضـ ًا ،ول ــم ي ـت ـجــاوز  92أل ـف ـ ًا م ــن أهــالــي
الحسكة عــادوا إلى قراهم وأماكنهم األصلية.
وهي نسبة منخفضة قياس ًا بعدد السكان في
المحافظة قبل األزمة ،ال تتجاوز  ،%7ونسبة
قليلة أيض ًا  %15من مجمل حركة النزوح في
المحافظة ،وجزء هام منهم من المناطق التي
ك ــان يـسـيـطــر عـلـيـهــا تـنـظـيــم «داع ـ ــش» مـثــل:
منطقة الشدادي ،ومن المناطق التي احتلتها
تركيا في .2019
 ǩهامش

*الـ ـبـ ـي ــان ــات مـ ــن ت ـ ـق ـ ــري ـ ــر:2020-9 -IDPs
UNOCHA SYRIA
ومــن مـســح حــالــة الـسـكــان لـعــام  2014المكتب
المركزي لإلحصاء.

خالصة
طبيعة المحافظة
الزراعية والحدودية
وقربها من األسواق
الكبيرة وطبيعة
التسوية فيها كل
هذا سمح عملياً
بوضع استقرار
أفضل في درعا
قياساً بغيرها من
األرياف المتضررة

يمكن أن نجمل من استطالع البيانات المالحظات التالية عن واقــع الـنــزوح وعــودة النازحين
داخل سورية خالل الفترة بين  2016وحتى شهر :2020-9
بلغت حركة النزوح في سورية  10ماليين في السنوات الخمس الماضية %70 ،منها في إدلب
وحلب ،وسكان المحافظتين تعرضوا لموجات نزوح متتالية لم تتوقف منذ بداية األزمة.
عــدد السكان النازحين والعائدين إلــى مناطقهم األساسية منذ عــام  2017بلغ 3 :مليون عودة
طوعية.
سجّلت حلب  817ألــف عــودة طوعية للنازحين ،وهــي نسبة  %50مــن نــازحــي حلب حتى عام
 2014معظمهم عاد إلى الريف ويشكلون  %20من سكان حلب قبل األزمة.
دمشق سجلت أقــل معدل لعودة النازحين %4 :فقط من النازحين حتى عــام  2014عــادوا إلى
مناطقهم رغم توقف النزوح تقريب ًا بعد .2016
عاد إلى ريف دمشق وحمص نسبة تقارب خمس عدد النازحين حتى .2014
سجلت درعــا عــودة أكثر من  %70من مجمل نازحيها خــال سنوات األزمــة ،وهــو أعلى معدل
عودة أمنته جملة ظروف سياسية واقتصادية ترتبط بطبيعة النشاط الزراعي للمحافظة.
عاد إلى دير الــزور نسبة  %40من مجمل حركة النزوح المسجلة في المحافظة خالل سنوات
األزمة.
الظروف األمنية وإمكانية استعادة االستقرار الريفي والدخل الزراعي بمعدل سريع تبدو عام ًال
حاسم ًا في عودة النازحين إلى مناطقهم ،وهو ما يشهد ضعف ًا شديد ًا في مناطق ريفية هامة في
ريف دمشق ،وفي شمال حماة ،وفي جنوب غرب الرقة ،وفي جنوب حلب ،وجميعها يمكن أن
يسمح التأهيل الزراعي بإعادة موجة هامة من النازحين إليها.
الحسكة ،سجلت معدالت عودة نازحين منخفضة أقل من  %15من مجمل النازحين ،وهو معدل
منخفض بالقياس بالمحافظات ذات الكثافة الريفية.
ال يــزال حتى اليوم  7 -6,4ماليين نــازح يتوزعون داخــل الـبــاد ،وهــؤالء هم أضعف الفئات
االجتماعية وأقلهم استقرار ًا ،يمكن للحكومة أن تصل مباشرة إلى أكثر من  3,5ماليين منهم في
المناطق التي تديرها بشكل كامل.
إن إعــادة النازحين إلــى مناطق اسـتـقــرارهــم ضــرورة تـحــديــد ًا فــي المناطق الريفية حيث تُترك
األراضي الزراعية ،وال يستطيع أهلها الوصول إلى استثمارها.
المشكلة األبــرز تبدو في دمشق ،حيث لم يعد من النازحين إال  %4بينما ال يزال مئات اآلالف
في حالة بحث دائم عن دخل يؤمن المأوى.
ريف دمشق أيض ًا يوضح مستوى عدم االهتمام بعودة النازحين ،حيث لم يعد إليه إال  230ألف ًا
من أصل أكثر من  1200ألف نازح حتى  ،2014رغم غنى هذا الريف بالموارد وسهولة استثماره،
ما يشير إلى الحاجة إلى تعزيز العوامل األمنية والسياسية واالقتصادية والبنى التحتية لتشكيل
حافز لعودة نازحي الغوطة الشرقية والزبداني وداريا وغيرها إلى مناطق استقرارهم.
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َدين الحكومات العالمي توقعات بفشل وإفالسات
شؤون اقتصادية

قاسيون ـ العدد  994اإلثنين  30تشرين الثاني 2020

في مطلع الشهر الحالي نشر معهد التمويل الدولي في واشنطن
الدين العالمي ،الذي ما يزال
( )IFFبيانات جديدة حول حجم َّ
الدين
الحالي.
العام
في
ا
وتحديد
يتصاعد بمعدالت قياسية،
َّ
ً
العالمي وصل إلى حدود  272تريليون دوالر حتى شهر -9
 2020نصفها ديون متراكمة في الواليات المتحدة ومنطقة
الدين يشمل الديون المترتبة على الحكومات،
اليورو .وهذا َّ
وعلى القطاعات االقتصادية المالية وغير المالية ،وأيضًا
الديون المترتبة على األفراد واألسر.

ǧليلى نصر

ال ـدَّي ــن الـعــالـمــي أك ـبــر مــن مـجـمــل الـنــاتــج
بمقدار ثالثة أضعاف ،وثلثي دخل العالم
السنوي  %365وهــي النسبة المتوقعة
لنهاية .2020
حيث ازداد حجم الدَّين عبر العالم خالل
عام األزمة الحالي بمقدار 24 :تريليون
دوالر ،للواليات المتحدة  9تريليونات
منها إ ْذ ساهمت بأكثر من ثلث الزيادة.
بينما دول منطقة الـيــورو ساهمت في
الزيادة بمقدار  1,5تريليون خالل عام.
حيث أصبح مجمل الدَّين األمريكي 80
تــري ـل ـيــون دوالر ،ودَي ـ ــن دول مـنـطـقــة
اليورو  53تريليون ًا.
ديون الدول المتقدمة أكبر ولكن!
ي ــرت ـف ــع مـ ـع ــدل ال ـ ـدَّيـ ــن إل ـ ــى ال ـن ــات ــج فــي
مـجـمــوعــة الـ ــدول ال ـم ـت ـقــدمــة لـيـصــل إلــى
 %430بينما كــان قبل عــام مضى %383
وأصـبــح ال ـدَّيــن أكـثــر مــن أربـعــة أضـعــاف
ال ـنــاتــج .فــي ال ــدول الـنــامـيــة وال ـصــاعــدة،
فإن معدل الدَّين إلى الناتج أصبح %250

بـيـنـمــا ك ــان قـبــل ع ــام مـضــى  %223وال
زال اعتماد هذه الدول على الديون أقل
من ارتباط اقتصاديات الدول المتقدمة
بــالـدَّيــن الــذي تـصــدره بنوكها المركزية
بالدرجة األولى.
أم ـ ــا عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـقـ ـطـ ــاعـ ــات ،ف ــإن
الـحـكــومــات هــي الـتــي زادت حـمـلـهــا من
الدَّين بمعدالت كبيرة في  ،2020ومن
المتوقع أن يصل الدَّين العام الحكومي
عبر العالم في نهاية العام إلى  %101من
الناتج العالمي.
أع ـلــى م ـعــدل ل ـل ـدَّيــن ه ــو دَي ــن الـحـكــومــة
اليابانية الــذي يـعــادل  %266مــن مجمل
ناتج اليابان ،ودَين الحكومة اإليطالية بـ
 %161من مجمل ناتج إيطاليا ،ثم الدَّين
األمــري ـكــي ،حـيــث أصـبــح دَي ــن الـحـكــومــة
األمريكي يـقــارب  %131مــن مجمل ناتج
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،ب ـعــد أن ك ــان هــذا
المعدل في نهاية الربع الثالث من 2019
ي ـقــارب ...%108 :والــوصــول إلــى معدل
دَين يقارب  1,3ضعف الناتج ،هو معدل
قياسي لم تقترب منه الواليات المتحدة
إلــى فــي عــام  1946مــع دخــولـهــا الحرب
ال ـعــال ـم ـيــة ال ـثــان ـيــة ع ـنــدمــا وص ـلــت نـسـبــة
الدَّين إلى الناتج إلى .%126
وم ـع ـظ ــم الـ ـ ــدول ال ـم ـت ـقــدمــة ق ــد ت ـج ــاوز
دَيــن حكوماتها مـعــدل  %100مــن دخلها
الوطني باستثناء ألمانيا ،التي ال تزال
عند  ،%73أما اليونان التي ما تزال في
إطار أزمتها المالية ،يصل دَين حكومتها
إلى  %205من ناتجها اإلجمالي.
دي ـ ــون ال ـح ـك ــوم ــات ت ـفــاق ـمــت ب ـم ـعــدالت
كـبـيــرة رغ ــم تـخـفـيــض م ـعــدالت الـفــوائــد
إلى حدود الصفر ،حيث استمرت حتى
اآلن طــريـقــة اإلن ـقــاذ الـتـقـلـيــديــة بـطـبــاعــة
األموال واستدانة الحكومات من البنوك
المركزية المستقلة والخاصة في الغرب،
كما أن النفقات الحكومية ارتـفـعــت إلى

حد بعيد مع جملة النفقات الصحية التي
اضطرت إليها الدول.

معظم الدول
المتقدمة
قد تجاوز َدين
حكوماتها
معدل  %100من
دخلها الوطني
باستثناء ألمانيا
التي ال تزال عند
%73

ديون الدول الصاعدة
اإلفالسات المرتقبة
بـيــن ال ــدول الـنــامـيــة والـصــاعــدة مـعــدالت
دي ـ ــون ال ـح ـك ــوم ــات أق ـ ــل ،ول ـك ــن ه ـنــالــك
حاالت ترتفع فيها ديون الحكومات إلى
م ـعــدالت قـيــاسـيــة ،وه ــذه الـحـكــومــات ال
تجد من يسندها كما في الدول المتقدمة
التي تعتمد على االحتياطيات الكبرى،
وقــدرة الطباعة لــدى بنوكها المركزية.
وهذه الدول النامية ذات الدَّين الحكومي
الكبير مهددة بإفالسات وإعــادة هيكلة
ضخمة .منها مث ًال :السودان الذي ارتفع
دَيــن حكومته مــن  %201فــي  2019إلــى
 %259في  2020وهو تحت ضغط دَين
حـكــومــي هــائــل ،وي ـح ـتــاج إل ــى أك ـثــر من
ضعفي الناتج السوداني لسداد الديون.
فـنــزويــا أيـضـ ًا ،لديها مـعــدل دَيــن للناتج
يصل إلى  ،%240مجموعة دول إفريقية
وآسيوية أخرى ،مثل :إرتيريا  %185من
الناتج ،سورينام  ،%145البحرين ،%128
زامبيا  ،%119المالديف  ،%118جمهورية
ال ـكــون ـغــو  .%104وج ـم ـيــع هـ ــذه الـ ــدول
مــن الـمـتــوقــع أن تــدخــل فــي أزم ــة ســداد
دي ــون سـيــاديــة مــع مـطـلــع الـعــام الـقــادم،
مـثـلـمــا دخ ـلــت دول أخـ ــرى :األرجـنـتـيــن
ولـبـنــان واإلكـ ــوادور ،الـتــي بــدأت عملي ًا
ف ــي عـمـلـيــة إع ـ ــادة هـيـكـلــة ديــون ـهــا عـبــر
مفاوضات لتمويل جديد ،وتأجيل سداد
مع صندوق النقد الدولي.
والدول األقرب المتوقعة الحق ًا بحسب
خبراء هي :زامبيا التي أعلنت إفالسها
فــي  16تـشــريــن ال ـثــانــي ،وم ــن الـمـتــوقــع
أن تلحقها :أنـغــوال والـكــامـيــرون وكينيا
وباكستان حتى نهاية .2021
أمـ ـ ــا دَي ـ ـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــات فـ ــي م ـج ـمــوعــة
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دول الـبــريـكــس م ـث ـ ًا فـهــو فــي مـعــدالت
مـنـخـفـضــة نـسـبـيـ ًا :حـيــث دَي ــن الـحـكــومــة
الصينية قياس ًا بالناتج يقارب  ،%60في
روسيا المعدل أقل وقرابة  ،%19ويرتفع
المعدل في الهند إلى  %90تقريب ًا ،و%78
فــي جـنــوبــي إفــري ـق ـيــا ،بـيـنـمــا يــرتـفــع في
البرازيل إلى  %100من الناتج.
فشل الـدَّيــن واإلفــاســات على مستوى
ال ـح ـكــومــات قــد ي ـكــون حــدث ـ ًا م ـك ــرر ًا في
الـ ـعـ ــام ال ـ ـقـ ــادم ومـ ــا بـ ـعـ ــده ،وقـ ــد بـ ــدأت
م ــوج ــات اإلفـ ـ ــاس ف ــي الـ ـع ــام ال ـحــالــي
فــي الـحـلـقــات األض ـعــف فــي األطـ ــراف...
وستستمر غالب ًا في هذه الحلقات ،ألن
دول المركز المسماة بــالــدول المتقدمة
تعتمد فــي إطـفــاء كتلة ديــون حكوماتها
الهائلة على طباعة الدوالر واليورو من
البنوك المركزية ،وعلى قدرة االستدانة
م ــن األس ـ ـ ــواق ال ــدولـ ـي ــة ال ـت ــي ال ت ــزال
تـصـنــف س ـنــدات ح ـكــومــات ه ــذه ال ــدول
بــأعـلــى الـمـسـتــويــات .بينما يـصـعــب على
الدول النامية المكبّلة بالقروض الدولية
أن ت ـح ـصــل ع ـل ــى ت ـم ــوي ــل ،إن ل ــم يـكــن
مـسـتـحـيـ ًا ف ــي ال ـظ ــروف ال ـحــال ـيــة دون
ش ــروط عــالـيــة الـتـعـقـيــد تــدفــع لـلــوصــول
حد اإلفالس ثم التفاوض.
ستكون ديــون حكومات الــدول النامية
واحـ ــدة مــن ع ـنــاويــن األزمـ ــة وال ـص ــراع،
وس ـت ـك ــون أيـ ـضـ ـ ًا واح ـ ــدة م ــن ع ـنــاويــن
االن ـق ــاب وال ـت ـغ ـيــرات ،فـخـيــار صـنــدوق
ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي ال ـم ـك ـرّر ال ي ـب ــدو ق ــاب ـ ًا
للفرض بسهولة ،وقد يكون لبنان مثا ًال
على ذلــك ...والـخـيــارات نسبي ًا أصبحت
مفتوحة أكـثــر للتمويل ،وعـمــات الـدَّيــن
العالمي قد تشهد تبدالت تغير من قيم
الـ ـدَّي ــن ،وم ـص ـيــره ك ـمــا ي ـتــوقــع الـبـعــض
لـلــدوالر .وكــل االحـتـمــاالت مفتوحة في
لحظة دولية عاصفة اقتصادي ًا وسياسي ًا
وشعبي ًا.

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  994اإلثنين  30تشرين الثاني 2020
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المجاعة والمهمة الحياتية العاجلة

ورد على موقع برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة
( ،)WFPعبر حسابه على «تويتر» ،بتاريخ ،2020/11/7
«م ْعل ٌم قات ٌم آخر :الجوع في سورية بلغ مستويات
ما يليَ :
قياسية .ما يقرب من نصف العائالت السورية ،أو  9,3مليون
شخص ،يعانون اآلن من انعدام األمن الغذائي .ما لم يتم اتخاذ
إجراء عاجل ،سنواصل تحطيم األرقام القياسية التي ال نريد
تحطيمها» ،والحديث هنا عن الجوع!

ǧسمير علي

يـشــار إلــى أن بــرنــامــج األغــذيــة الـعــالـمــي
كان قد حذر ،منتصف حزيران الماضي،
مــن «مـجــاعــة قــد تـطــرق أب ــواب ســوريــة،
بـسـبــب اس ـت ـمــرار ال ـتــدهــور االقـتـصــادي
والمعيشي في البالد».
تفاصيل وأرقام
أورد الموقع الرسمي لبرنامج األغذية
العالمي عن سورية ما يلي« :بعد تسع
سـ ـن ــوات م ــن ال ـ ـنـ ــزاع ،ال ت ـ ــزال األس ــر
فـ ــي ج ـم ـي ــع أن ـ ـحـ ــاء سـ ــوريـ ــة ت ـت ـعــرض
لمستويات مـتــزايــدة مــن الفقر وانـعــدام
األم ــن ال ـغــذائــي ،وتـسـتـمــر االحـتـيــاجــات
اإلن ـســان ـيــة ال ـش ــدي ــدة ف ــي جـمـيــع أن ـحــاء
الـ ـبـ ــاد ..ووفـ ـقـ ـ ًا ل ـت ـق ــدي ــرات ال ـبــرنــامــج/
يـعــانــي حــالـيـ ًا نـحــو  9,3مـلـيــون ســوري
من انعدام األمن الغذائي -بزيادة قدرها
 1,4مليون شخص خــال الستة أشهر
ال ـم ــاض ـي ــة ف ـق ــط .ول ـق ــد أ ّثـ ـ ــرت س ـن ــوات
ال ـن ــزاع ال ـم ـتــواصــل ع ـلــى ح ـي ــاة ال ـف ـئــات
األشــد ضـعـفـ ًا واحـتـيــاجـ ًا فــي ال ـبــاد ،كما
أض ــرت بحالتهم الـتـغــذويــة ،ومــن بينهم
النساء واألطفال ..ومع ارتفاع األسعار،
اض ـط ــرت األسـ ــر إل ــى ت ـب ـنــي تــداب ـيــر قــد
تترتب عليها عواقب ضــارة للتكيف مع
األوضاع .وقد كشفت دراسة استقصائية

أجراها مؤخر ًا برنامج األغذية العالمي:
أن بعض األســر تقلل من عدد وجباتها
اليومية من ثالث وجبات إلى وجبتين،
كما تبين ارتفاع عــدد األشخاص الذين
يـشـتــرون ال ـمــواد الـغــذائـيــة بــاالسـتــدانــة،
كما تلجأ بعض األسر إلى بيع األصول
والماشية إلدرار دخل إضافي».
ومن اإلحصاءات الرقمية الــواردة على
الموقع حول سورية أن:
 11,1م ـل ـي ــون ش ـخ ــص ي ـح ـت ــاج ــون إل ــى
المساعدة اإلنسانية.
 9,3م ـل ـيــون ش ـخــص ي ـع ــان ــون ان ـع ــدام
األمن الغذائي.
 6,7مليون شخص تلقوا مساعدات من
البرنامج في عام .2019
المفقرون ال تعنيهم التقارير
مـضـمــون الـتـقــريــر أع ــاه ،لـيــس مــوجـهـ ًا
للغالبية المفقرة مــن السوريين مــن كل
ب ــد ،وق ــد ال يـعـنـيـهــم مـضـمــونــه ،فـهــؤالء
وقـ ــد وصـ ـل ــوا ح ـ ــدود ال ـم ـج ــاع ــة ل ـي ـســوا
بـحــاجــة لـتــأكـيــد ال ـمــؤكــد بــالـنـسـبــة إلـيـهــم،
ولما يعانونه من أجل تأمين الحد الدنى
لمتطلبات البقاء على قيد الحياة ،حيث
تـمــارس عليهم وبحقهم مختلف أنــواع
وأشكال النهب واالستغالل ،وليس على
مستوى احتياجاتهم الغذائية فقط.
فحتى ما ورد في التقرير ،من أن بعض
األسر خفضت عدد وجباتها إلى اثنتين
ب ـ ــد ًال م ــن ث ــاث ــة ،ف ـي ــه ب ـع ــض الـتـجـمـيــل
للواقع المعيشي القاسي.
فالغالبية من كبار السن في األسر باتوا
مضطرين لالكتفاء بوجبة واحدة يومي ًا
فقط ،وغالب ًا مــا تكون غير مشبعة ،بل
وتفتقر للغنى الغذائي المطلوب إلعادة
شحذ قوة عملهم لليوم التالي! أما على
مـسـتــوى االس ـتــدانــة ،فـحــدث بــا حــرج،
وك ــذل ــك ع ـلــى م ـس ـتــوى ب ـيــع الـمـقـتـنـيــات
واألصول من أجل تأمين الحدود الدنيا

المستفيدون
من السياسات
والقائمين
عليها وخاصة
كبار حيتان
النهب والفساد
يعمدون إلى
استنزاف كل ما
يمكن استنزافه
ونهبه بما في
ذلك المساعدات
األممية
والدولية
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من الغذاء اليومي ألفــراد األســرة ،التي
أصـبـحــت فــوق طــاقــة وإمـكــانــات هــؤالء،
وقد وصلوا إلى المجاعة فع ًال.

الـحـكــومــة وال ــدول ــة ،رب ـمــا تـكـفــي لـتـكــون
نتيجتها مزيد ًا من انعدم األمن الغذائي،
ومزيد ًا من الجوع.

الحكومة غير معنية
م ـمــا ال ش ــك ف ـي ــه ،أن ال ـت ـقــريــر األم ـمــي
أعــاه ،وإن كان موجه ًا بغاية الحصول
ع ـلــى م ـســاعــدات دول ـي ــة لـتـغـطـيــة إنـفــاقــه
ع ـل ــى الـ ـمـ ـس ــاع ــدات ال ـغ ــذائ ـي ــة ال ـم ـن ـقــذة
للحياة لبعض الشرائح المستهدفة من
ال ـســوري ـيــن عـبــر ق ـنــواتــهّ ،إل أن ــه يـقــرع
نـ ــاقـ ــوس ال ـخ ـط ــر مـ ــن ال ـم ـج ــاع ــة ،ال ـتــي
لــم تـعــد ت ـطــرق األبـ ــواب بــل اخـتــرقـتـهــا،
وال ــواق ــع ال ـيــومــي ال ـمُ ـعــاش وال ـمُ ـشــاهــد
دل ـيــل أوض ــح مــن كــل مــا يـمـكــن أن يــرد
في التقارير.
وبـ ـعـ ـي ــد ًا ع ـم ــا ي ـم ـكــن أن ي ـح ـصــل عـلـيــه
بــرنــامــج األغــذيــة العالمي مــن مساعدات
مالية الستمرار القيام بعمله في الداخل
السوري ،ال بد من التساؤل عما قامت
أو ستقوم به الحكومة حيال ذلك؟
فــالــواقــع ي ـقــول :إن الـحـكــومــة ال يعنيها
التقرير ،وال الواقع المعاش من الغالبية
الـمـفـقــرة الـتــي وصـلــت حــد الـمـجــاعــة ،ال
مــن قــريــب وال مــن بعيد ،فهي مستمرة
بسياساتها الـمـفـقــرة ،مــع تغطيتها على
كـ ــل مـ ــا ي ـت ـع ــرض لـ ــه ال ـ ـسـ ــوريـ ــون مــن
اس ـت ـغــال ي ــوم ــي ،ل ـيــس ع ـلــى مـسـتــوى
أسعار الغذائيات األساسية في األسواق
فـ ـقـ ــط ،بـ ــل وعـ ـلـ ــى كـ ــافـ ــة ال ـم ـس ـت ــوي ــات
األخرى التي تستنزف ممكنات الحياة،
الخدمية والمعيشية والصحية و..
فـ ــالـ ــوضـ ــع ال ـم ـع ـي ـش ــي واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي،
المتدهور سلف ًا ،أصــابــه المزيد والمزيد
م ــن ال ـتــدهــور خ ــال ال ـش ـهــور الـســابـقــة،
فمؤشرات األسـعــار ،أو مــؤشــرات سعر
الـ ـصـ ــرف م ـق ــاب ــل الـ ـلـ ـي ــرة ،ومـ ــؤشـ ــرات
اإلن ـ ـتـ ــاج (ال ـص ـن ــاع ــي والـ ـ ــزراعـ ـ ــي) ،أو
الـخــدمــات ،وهــي بجلها مــن مسؤوليات

المساعدات والنهب المستمر
بكل اختصار يمكن الـقــول :إن المجاعة
ت ـ ـجـ ــاوزت األب ـ ـ ـ ــواب ،وال ـت ـع ــوي ــل عـلــى
ال ـم ـس ــاع ــدات ال ــدول ـي ــة ب ـه ــذا الـ ـش ــأن قــد
يـخـفــف م ـن ـهــا ،لـكـنــه عــاجــز ع ــن إنـهــائـهــا،
فــال ـس ـيــاســات ال ـم ـت ـب ـعــة ح ـكــوم ـي ـ ًا تـعـتـبــر
مـســاهـمـ ًا أســاس ـ ًا فــي تعميقها وتــوسـيــع
رق ـع ـت ـهــا ،ب ــل إن الـمـسـتـفـيــديــن م ــن هــذه
ال ـس ـيــاســات والـقــائـمـيــن عـلـيـهــا ،وخــاصــة
كـبــار حـيـتــان الـنـهــب وال ـف ـســاد ،يـعـمــدون
إل ــى اس ـت ـنــزاف كــل مــا يـمـكــن اسـتـنــزافــه
ون ـه ـب ــه ،وب ـك ــل وح ـش ـي ــة ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
المساعدات األممية والدولية ،سواء تلك
الموجهة للمفقرين والجائعين ،أو تلك
الـمــوجـهــة بـمـسـمـيــات خــدمـيــة أو صحية
وزراعية وغيرها ،مهما بلغت من أرقام،
ع ـبــر أدواتـ ـهـ ــم ووس ــائ ـل ـه ــم وش ـب ـكــات ـهــم
الـعــامـلــة عـلــى كــافــة الـمـسـتــويــات ،وبـكــافــة
ال ـق ـط ــاع ــات ،م ــا ي ـع ـنــي أن ال ـس ـيــر نـحــو
المجاعة لن يتوقف عند حــدود األرقــام
أع ــاه ،بــل سـنـتـجــاوزه إلــى أرق ــام أعلى
وأعلى ،طالما استمر العمل بالسياسات
ن ـ ـف ـ ـس ـ ـهـ ــا ،وط ـ ــالـ ـ ـم ـ ــا ب ـ ـق ـ ـيـ ــت ش ــريـ ـح ــة
الـمـسـتـفـيــديــن م ـن ـهــا ،وال ـقــائ ـم ـيــن عـلـيـهــا،
تعمل نهب ًا وفـســاد ًا ،بل وتخريب ًا ،ولعل
مــا تـمــت اإلش ــارة إلـيــه فــي مـتــن التقرير
أعــاه مــن أعــداد إضــافـيــة شملهم انـعــدام
األم ـ ــن ال ـغ ــذائ ــي خـ ــال األشـ ـه ــر ال ـس ـتــة
الـمــاضـيــة ،والـبــالــغ  1,4مـلـيــون شـخــص،
دليل واضح على ذلك.
عـ ـلـ ــى ذل ـ ـ ــك رب ـ ـم ـ ــا يـ ـصـ ــح الـ ـ ـقـ ـ ــول :إن
استمرار العمل بهذه السياسات أصبح
م ـه ــدد ًا لـلـحـيــاة ،والـتـخـلــص مـنـهــا ،ومــن
المستفيدين منها ،أصـبــح مهمة حياتية
ملحة وعاجلة.
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إنجلس في  28من تشرين
ُو ِلد فريدريك ِ
الثاني  ،1820وتوفي في  5آب « .1895لو
لم يكن إنجلس الرفيق الدائم لماركس في
نضاالت القرن التاسع عشر الثورية ،فال
ذكر كأحد أبرز العلماء
شك أنه كان س ُي َ
إن اإلهمال
القرن.
ذلك
والفالسفة في
ّ
لق َيه إنجلس من علماء العصر
التام الذي ِ
ّ
برهان ومفارقة مريرة
الفيكتوري
ٌ
على صحة آرائه فيما يتعلق بالعالقة
بين السياسة واإليديولوجيا» – جون
بيرنال ( )1936عالم بلورات في جامعة
تشخيص
كامبريدج« .يمكن إنجاز
ٍ
ديالكتيكي للعلم التقني المعاصر ،ينقل
التركيز من األلبومين االصطناعي بوصفه
(مادة ح ّية) كما ناقشه إنجلس ،إلى
البحث المعاصر في الخاليا االصطناعية،
كما تنّبأ به إنجلس» – هاب زوارت،
والمؤلف في قسم الفلسفة
الباحث
ِّ
بجامعة إيراسموس روتردام ،هولندا،
في بحث جديدة له في المجلة العا َلمية
تموز .)2020
«العلم والمجتمع» (عدد ّ

ǧد .أسامة دليقان

إضافة إلى نضاله السياسي ،كان إنجلس دائم ًا
دارس ـ ـ ًا م ـج ـت ـهــد ًا لـلـعـلــوم الـطـبـيـعـيــة ،ومــواك ـب ـ ًا
ألح ـ ــدث الـ ـتـ ـط ــورات ال ـع ـل ـم ـيــة ،وم ـط ـل ـع ـ ًا عـلــى
العلوم الطبيعية والهندسية .أصبحت أعماله
ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال ح ـجــر ال ــزاوي ــة ف ــي ال ـتــاريــخ
الـمــاركـســي لـلـعـلــم ع ـمــوم ـ ًا ،وال ـع ـلــوم الطبيعية
والهندسية خصوص ًا .تكثر فيها اإلشارات إلى
مـئــات الـمــؤلـفـيــن وأعـمــالـهــم فــي مختلف فــروع
العلوم.
أ ّل ـ ـ ــف عـ ـ ـ ــدد ًا م ـ ــن ك ــاس ـيـ ـك ـي ــات ال ـم ــارك ـس ـي ــة
ال ـتــي ســاهــم فـيـهــا ب ـتــأس ـيــس ال ـم ـن ـهــج ال ـمــادي
الــديــال ـك ـت ـي ـكــي وت ـط ـب ـي ـقــه ل ـل ـت ـف ـس ـيــر وال ـت ـغ ـي ـيــر
فــي الـطـبـيـعــة والـمـجـتـمــع وال ـف ـكــر ،م ـثــل« :ض ـدّ
دوهــريـنــغ» و«ديالكتيك الطبيعة» و«لودفيغ
فورباخ ونهاية الفلسفة األلمانية الكالسيكية»،
و«االشتراكية العلمية والطوباية» .فض ًال عن
مشاركته لماركس بالتأليف المشترك ألعمال
كالبيان الشيوعي واإليديولوجيا األلمانية.
ديالكتيك العلم والمجتمع
أظهر إنجلس وشــدد على وجــود صلة وثيقة
بـيــن الـعـلــم واالح ـت ـيــاجــات ال ـمــاديــة لـلـمـجـتـمــع.
فـعـنــدمــا تـبــرز حــاجــة تقنية فــي الـمـجـتـمــع ،فـ ّـإن
ه ــذه ال ـحــاجــة ت ـســاهــم ب ـت ـق ـدّم ال ـع ـلــم أك ـثــر مــن
عشرات الجامعات ،وتمكين العلم من تخليص
نفسه من المقدمات الخاطئة والحصول على
أســاس سليم لمزيد من التطوير .وشــدد على
وحدة العلوم ،والحاجة إلى إزالة االنقسامات
بين العلم والتكنولوجيا ،وبين فــروع العلوم
الطبيعية ،وال سيما بين الـفـيــزيــاء والكيمياء،
والكيمياء والبيولوجيا ،وغيرها.
العلمية
تنبؤات إنجلس ِ
من ُّ
فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـخـ ـصـ ــوص ،ن ـس ـت ـف ـيــد مـ ــن اآلراء
ال ـتــي تـكـمِّــل بـعـضـهــا ،ل ـكـ ٍّـل مــن عــالــم ال ـب ـلــورات
الـبــريـطــانــي ج ــون ديــزمــونــد بـيــرنــال ()1936
الذي ارتبط اسمه بالعمل على تركيب المعادن
وال ـه ــرم ــون ــات وال ـف ـي ـتــام ـي ـنــات وال ـبــروت ـي ـنــات،
وعـ ــالـ ــم ال ـه ـن ــدس ــة ال ـك ـي ـم ـي ــائ ـي ــة ال ـســوف ـي ـي ـتــي
البروفسور سايمون ياكوفليفيتش بلوتكين
كل منهما مقا ًال
( ،)1970الذي صدف ْأن كتب ّ
بالعنوان نفسه «إنجلس والعِلم»:
خ ــافـ ـ ًا ل ـع ـل ـمــاء بـ ــارزيـ ــن ،م ـث ــل :ك ــاوزي ــوس
وط ــوم ـس ــون ،جـ ــادل إن ـج ـلــس ب ــأن م ــا يـسـمــى
بنظرية «الموت الـحــراري للكون» كانت غير

عـلـمـيــة وت ـت ـعــارض تـمــامـ ًا مــع قــانــون انـحـفــاظ
الطاقة وتحوِّلها ،مشدد ًا على أن هذا القانون
أحــد أســس العلوم الطبيعية التي استند إليها
الـمـنـهــج ال ـم ــادي الــديــالـكـتـيـكــي ت ـجــاه الـطـبـيـعــة،
ـون ثــابـتٌ ومطلق للطبيعة» .أثبتت
وأنّــه «قــانـ ٌ
االكتشافات العلمية الالحقة بشكل كامل صحة
تقييم إنجلس لقانون الحركة األساسي العظيم
هذا.
وف ــي م ـجــال بـنـيــة ال ـم ــادة ،وبــاس ـت ـخــدام منهج
الـمــاديــة الديالكتيكية ،طــرح إنجلس فـكــرة َّأن
ال ــذرة لـهــا بـنـيــة مـعـقــدة ،وال يـنـبـغــي اعـتـبــارهــا
«شـيـئـ ًا بـسـيـطـ ًا» .أك ــدت االكـتـشــافــات الــاحـقــة
للفيزيائيين بالطبع وجود بنية داخلية معقدة
للذرة ،وأنها ليست أصغر جسيم مادي .و َأولى
إن ـج ـلــس أه ـم ـيــة ك ـب ـيــرة ل ـق ــان ــون دالـ ـت ــون فــي
النسب المتعددة ،multiple proportions
معتبر ًا أنه مفتاح مهم للدراسة الذرية.
على الرغم من أنه لم يكن فيزيائي ًا وال كيميائي ًا،
إال أن إنجلس تنبأ ببراعة بالخطوط العريضة
العامة لنظرية التفكك في المحاليل الكهربائية
(ال ـك ـه ــا ِرل) .electrolytic dissociation
ف ــافـ ـت ــرض بـ ــوضـ ــوح ّأن مـ ــا ي ـش ـك ــل ال ـن ـق ـطــة
الرئيسة لفرضية أرينوس  ،Arrheniusأي:
َّإن الكها ِرل في المحاليل تتفكك لتكوين شوارد
(أي ــون ــات) ،هــو أم ـرٌ يـحــدث بـغــض الـنـظــر عما
إذا كــانــت ت ـخ ـضــع ،أو ال ت ـخ ـضــع ،لـعـمــل تـيــار
كهربائي.
اف ـت ــرض إن ـج ـلــس األصـ ــل ال ـك ـي ـم ـيــائــي لـلـحـيــاة
كفترة محددة في تطور كوكبنا ،في وقت كان
فيه أنصار هذه الفرضية قليلون جــد ًا ،مقارنة
مع عصرنا اليوم ،حيث تحوَّلت هذه الفرضية
إلــى نظريةٍ مثبتة تجريبي ًا فــي المخبر بفضل
أعـمــال عـلـمــاء تــأثــروا تـحــديــد ًا بــإنـجـلــس (مـثــل:
أوبــاريــن ،وهــالــدن وغـيــرهـمــا) .أمــا األطــروحــة
البديلة الوحيدة التي كانت سائدة في الوسط
العلمي لدى معاصري إنجلس فهي أن الحياة
كانت مــوجــودة دائـمـ ًا وأزلـيـ ًا .وواجــه إنجلس
السلطة والهيبة العلمية السائدة ألنصار هذه
النظرة مم َّثل ًة في ليبيغ وهلمهولتز .فقد قال

كتب لينين «من
المستحيل فهم
الماركسية أو تقديم
وصف كامل لها
دون اإللمام بجميع
أطروحات إنجلس»

المنظمة
ليبيغ مـثـ ًا« :لـمــاذا ال تـكــون الـحـيــاة َّ
قــدي ـمــة وأزلـ ـيـ ــة ،م ـثــل الـ ـم ــادة ن ـف ـس ـهــا؟ ل ـمــاذا
ال ي ـكــون م ــن ال ـس ـهــل تـخـيــل ه ــذا ،م ـثــل خـلــود
الـكــربــون ومــركـبــاتــه؟» .فــردّ عليه إنجلس بما
يـلــي(« :أ) هــل الـكــربــون بـسـيــط؟ إذا لــم يكن
كــذلــك ،فـهــو عـلــى ه ــذا الـنـحــو لـيــس أزل ـي ـ ًا وال
ـدة
أب ــدي ـ ًا( .ب) ت ـكــون مــركـبــات ال ـكــربــون خــالـ ً
فـقــط بـمـعـنــى أن ــه فــي ظــل ه ــذه ال ـظ ــروف من
الـخـلـيــط ودرج ــة ال ـحــرارة والـضـغــط ومــا إلــى
ذلـ ــك ،يـمـكــن إعـ ــادة إن ـتــاج ـهــا .وم ــع ذلـ ــك ،فــإن
مركبات الكربون األبسط ،مثل :ثاني أوكسيد
الكربون  CO2والميثان  ،CH4هي فقط التي
يـمـكــن أن ت ـكــون أبــديــة ألن ـهــا يـمـكــن أن تـكــون
مــوجــودة فــي جميع األوقــات ،وإلــى درجــة ما
في جميع األماكن ،ويتم إنتاجها وتحللها إلى
عناصرها».
كــانــت ال ـن ـظــرة الـشـعـبـيــة ال ـس ــائ ــدة ف ــي ال ـقــرن
ال ـت ــاس ــع ع ـش ــر ال ت ـ ــزال هـ ــي نـ ـظ ــرة ال ـن ـشــأة
بشكل
االسـتـثـنــائـيــة لــإنـســان .وكــانــت ســائــدة ٍ
أو بآخر حتى في أفضل عقول العلم الطبيعي
آنذاك ،مثل :داروين وهكسلي وهايكل ،بمعنى
أن اإلنسان «استثنائي» رغم أنّه «مجرد قِرد
مـتـفــوق يـتـمـيــز بــدمــاغ أك ـبــر» ،ودمــاغــه مـجــرد
نتاج للتطور البيولوجي ،مثل تطور أجنحة
ٍ
الخفاش أو خــرطــوم الفيل مـثـ ًا .أمّــا إنجلس
فعمل على نظرية َّأن اإلنسان ال يوجد بمعزل
عن المجتمع ،وهو في الحقيقة نتاج المجتمع
الذي أنتجه هذا اإلنسان نفسه .أصبح البشر،
بــدخــول ـهــم ف ــي ع ــاق ــات إن ـتــاج ـيــة م ــع بـعـضـهــم،
ع ــن ط ــري ــق ال ـت ـب ــادل األول ل ـل ـط ـعــام ،وبـنـقــل
ال ـس ـمــات االجـتـمــاعـيــة عـبــر ال ـعــائ ـلــة ،مختلفين
كيفي ًا (نوعي ًا) عن الحيوانات األخرى .تناول
إنـجـلــس ه ــذه الـمــوضــوعــات فــي مـقــالــه الـفــائــق
األهمية (وغير المكتمل) بعنوان «دور العمل
في تحوّل القرد إلــى إنـســان» ،الــذي نُشِرَ بعد
وفــاتــه بـفـتــرة طــويـلــة ،عــام  1925ضـمــن مــواد
مـخـطــوط «ديــالـكـتـيــك الـطـبـيـعــة» ،وكــذلــك في
أحــد أكـثــر أعـمــالــه تــألـقـ ًا «أصــل الـعــائـلــة والــدولــة
والملكية الخاصة».

قـ ـدّر إن ـج ـلــس عــال ـي ـ ًا أه ـم ـيــة مـجـمــوعــة الـعــائـلــة
األمــوم ـيــة أو ال ـع ـش ـيــرة ،ال ـتــي أظ ـهــر الــرحــالــة
والـمـبـشــرون وجــودهــم بـيــن جـمـيــع الـشـعــوب
الـبــدائـيــة ،قبل فـتــرة طويلة مــن االع ـتــراف بها
مــن قـبــل عـلـمــاء األن ـثــروبــولــوج ـيــا الــرسـمـيـيــن.
وب ـم ـعــرف ـتــه ال ـتــاري ـخ ـيــة ال ــواس ـع ــة ،رب ــط هــذه
ال ـح ـقــائــق ب ـت ــاري ــخ ال ـي ــون ــان وروم ـ ــا ال ـقــدي ـمــة،
وأظ ـه ــر أو ًال وق ـبــل ك ــل ش ــيء م ــا كــانــت عـلـيــه
األسـ ــرة األمــوم ـيــة ف ــي مــرح ـلــة بــدائ ـيــة مـعـيـنــة
من اإلنتاج ،وثاني ًا :كيف تحولت إلى األسرة
األبــويــة ،وأخ ـيــر ًا األس ــرة الـصـغـيــرة الـحــديـثــة،
تـحــت تــأثـيــر تـطــور المُلكية الـخــاصــة وأســالـيــب
اإلنـ ـت ــاج .وجـ ــاء ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى أف ـك ــار إنـجـلــس
األصلية من كل األعمال واالكتشافات الحديثة
لعلماء األنـثــروبــولــوجـيــا والـمــؤرخـيــن .لــم تكن
دراسـ ـ ــات إن ـج ـلــس األن ـث ــروب ــول ــوج ـي ــة م ـجــرد
تـمــاريــن أكــاديـمـيــة :لقد كــانــت مرتبطة ارتـبــاطـ ًا
وث ـي ـق ـ ًا بــالـمـهـمــة الـعـظـيـمــة ال ـت ــي تـقــاسـمـهــا مــع
مــاركــس ،وه ــي تـحــويــل الـمـجـتـمــع الــرأسـمــالــي
إلى اشتراكي.
عظيمان ومتواضعان
إن ح ــب إن ـج ـلــس الـكـبـيــر واح ـت ــرام ــه لـصــديـقــه
ورفيقه ماركس ،وكذلك تواضعه االستثنائي،
جعلته في مناسبات عديدة يعلن ّأن ماركس
ه ــو ال ـ ــذي ي ـح ـت ـ ّـل م ــرك ــز األه ـم ـي ــة األول فــي
فــريـقـهــم .فكتب مـثـ ًا« :ط ــوال حـيــاتــي لــم أفعل
ســوى ال ــذي يـجــدر ْأن أفـعـلــه– ْأن ألـعــب دور
العا ِزف الثاني ،وأعتقد أنني أدَّيت عملي بشكل
جيد .وبالفعل كنت سعيد ًا للعب دور العا ِزف
الـثــانــي لـشـخــص مـمـيــز مـثــل م ــارك ــس» .ولـكــن
مــاركــس ال ــذي ال يـقـ ّـل عـنــه تــواض ـع ـ ًا وعـظـمــة،
قــال فــي إنـجـلــس« :إنــه مــوســوعــة تمشي على
قدمين ،يستطيع العمل في أي وقت من النهار
أو ال ـل ـيــل ،ب ـعــد ت ـن ــاول وج ـب ــة ،أو ع ـلــى مـعــدة
فارغة ،يكتب بسرعة ،وهو خاطف الذكاء مثل
الشيطان» .وكتب لينين« :من المستحيل فهم
الـمــاركـسـيــة ...أو تقديم وصــف كــامــل لها دون
اإللمام بجميع أطروحات إنجلس».
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الثورة الممولة والرقص على «مزمار الملك»

ما هي المخاطر التي تواجه حركة «حياة السود مهمة»؟ وكيف تجري محاوالت تطويق
الحركات السياسية في محاولة لحرفها عن هدفها النهائي؟

ǧحوار :جيف براونǧ
    ترجمة :ديما النجار

ي ـجــري ن ـقــاش ه ــذه األف ـكــار وغـيــرهــا فــي هــذا
الـحــوار الــذي أجــراه الباحث والصحفي جيف
ب ــراون مــع مــومـيــا أبــو جـمــال الـعـضــو الـســابــق
في حزب الفهود السود ،والناشط السياسي
واإلعــامــي األمــريـكــي ،والــذي اعتقل منذ عام
 1981عـلــى خـلـفـيــة اتـهــامــه بـقـتــل رج ــل شــرطــة
فــي مــديـنــة فـيــادلـفـيــا ،ي ـحــاول االث ـنــان عــرض
بـعــض مــن آرائـهــم حــول المنظمات السياسية
التي تسعى إلى التغيير في الواليات المتحدة.
وي ـت ـم ـتــع ج ـيــف ب ـ ــراون وأبـ ــو ج ـم ــال ب ـقــاعــدة
بيانات واسعة حول تاريخ النضال السياسي
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمــري ـك ـيــة ،والـحــركــة
ال ـث ــوري ــة ال ـعــال ـم ـيــة ،فـ ـب ــراون ع ـمــل وأق ـ ــام فــي
الصين لفترة طويلة ،وكتب عن تجربة الثورة
الـصـيـنـيــة .أمــا أبــو جـمــال وعـلــى الــرغــم مــن أنــه
قضى حتى يومنا هذا  38سنة في السجن ،إال
يطل بفترات متقطعة عبر لقاءات صحفية،
أنه ّ
أو مؤلفات كتبت من داخل السجن.
ف ـي ـمــا ي ـلــي ج ـ ــز ٌء م ــن حـ ــوار ط ــوي ــل ن ـشــر فــي
جريدة «اليونغه فلت» األلمانية:
الستينات والحركات السياسية
ب ـ ـ ــراون :رف ـي ــق م ــوم ـي ــا ،ك ـي ــف ت ـط ــور وع ـيــك
السياسي كــإفــرو -أمريكي نشأ فــي الــواليــات
المتحدة األمريكية؟ وما الذي دفعك لخوض
النضال من أجل التغيير االقتصادي االجتماعي
ألجل الـ « »%99من مجتمعنا؟
م ــومـ ـي ــا :كـ ــانـ ــت ال ـس ـت ـي ـن ــات فـ ـتـ ــرة حـ ــراكـ ــات
جماهيرية متنوعة .دارت بعضها حول التحرر
الــوط ـنــي وال ـحــريــات وت ـقــريــر الـمـصـيــر مـقــابــل
قـمــع ال ــدول ــة ،كـمــا كــانــت ن ـضــا ًال ضــد ال ـحــروب

اإلمـبــريــالـيــة كـمــا فــي فـيـتـنــام .بــالـنـظــر إلــى تلك
الفترة ،فقد كانت فترة فيها الكثير من الحراك
االجـتـمــاعــي ال ــذي تبنى رؤى تسعى إلــى بلد
يـخـلــو بـشـكــل أسـ ــاس م ــن ال ـع ـبــوديــة وال ـق ـمــع.
الموجة النضالية لجيل كامل التهبت عبر هذه
الـ ــرؤئ ال ـت ـحــرريــة الـعـمـيـقــة .ع ـلــى األق ــل بــدت
كذلك.
ثــم مـدّ النظام كــل مخالبه فــي محاولة لتفريق
الناس ،حدث هذا بشكل أساس عبر التفريق
العنصري ،فتزعزعت وحدة الناس ،واغترب
الناس عن بعضهم البعض .وجرى استهداف
الحركات التي تأسست ،والـتــي كــان قــد مألها
األم ــل فــي الـتـغـيـيــر االج ـت ـمــاعــي ،أو كـمــا قــالــت
األنثروبولجية األمريكية مارغريت ميد« :لم
يكن يحدوهم شك أبــد ًا ،بأن مجموعة صغيرة
مــن المواطنين المفكرين والملتزمين قادرين
على تغيير العالم» بالنسبة لي كان من المهم
جد ًا أنني نشأت في ذلك الوقت.
إغراق الحركة باألموال المشبوهة
بـ ــراون :ال ـيــوم حــركــة «ح ـيــاة ال ـســود مـهـمــة»
مـتــواجــدة بـقــوة فــي اإلع ــام الـســائــد ،كـمــا أنها
تـحـصــل عـلــى دعــم رسـمــي واس ــع .لـكــن ليست
جميعها تتناسب مع الصورة الوردية لثورة.
فمث ًال مؤسسة فورد «»Ford Foundation
إحـ ــدى أقـ ــوى ال ـمــؤس ـســات ال ـخــاصــة الـمــانـحــة
عــالـمـيـ ًا ،مــع منظماتها غـيــر الـحـكــومـيــة ،دعمت
الحركة على مر ست سنوات بدء ًا من نشأتها
بمئة مليون دوالر .ومــن فترة قصيرة قامت
كــذلــك مــؤس ـســة الـمـجـتـمــع ال ـم ـف ـتــوح «Open
 »Society Foundationالـتــابـعــة لـجــورج
س ـ ـ ــوروس ب ـض ــخ  220م ـل ـي ــون دوالر فــي
الـمـجـمــوعــات الـتــي تـنــاضــل مــن أجــل الـمـســاواة
وضد الفاشية .إن مؤسسة فورد والمؤسسات

تحاول أنظمة الدول
أن تحدد الحركة
الشعبية وفق
وجهة نظرها من
المهم كثيراً بأن
تكون حركة «حياة
السود مهمة»
مستقلة اقتصادياً

التي تعتبر نفسها «فاعلة خير ليبرالية» هي
في الغالب منظمات واجهة لوكالة المخابرات
الـمــركــزيــة األمــريـكـيــة  CIAو«الــدولــة العميقة»
التي تختبئ وراء صــورة ليبرالية .مما يعني
بــأن حــركــة «ح ـيــاة ال ـســود مـهـمــة» والـحــركــات
ال ـم ـعــاديــة لـلـفــاشـيــة ،م ـثــل :أنـتـيـفـيــا «»Antifa
مـخـتــرقــة ،لـيـجـعـلــوا مـنـهــا «م ـعــارضــة مــوجّـهــة»
مـطــواعــة لخدمة طـمــوحــات أوليغارشيتنا -الـ
 %1م ــن الـمـجـتـمــع -ك ـمــا كــانــت حــركــة احـتـلــوا
وول س ـتــريــت «»Occupy Wall Street
ال ـم ـث ــال ال ــرئ ـي ــس ع ـل ــى ذل ـ ــك .ل ــو ك ـن ــت ق ــائ ــد ًا
لحركة «حياة السود مهمة» ماذا كنت لتفعل؟
فـقــد سـمـعــت أنــه فــي الـمــاضــي كــان عـلــى حــزب
الفهود السود « »Black Panther Partyأن
يتعامل مع مشاكل مماثلة .ما الــذي تنصح به
الناس المعادية للرأسمالية ولإلمبريالية الذين
يــريــدون بـنــاء حــراكـهــم والــدفــع بــه إلــى األمــام،
دون أن يصبحوا جزء ًا من معارضة موجّهة؟
موميا :في هذا السياق يخطر ببالي كتاب قرأته
منذ بضعة سـنــوات :الـثــورة لــن تـمــول «The
.»Revolution Will Not be Funded
يعالج الكتاب كيف أن اليمين يستخدم رأس
ماله ليؤسس مــراكــز أبـحــاث لدعم الرأسمالية
فكري ًا .في حين ال يملك اليسار الثروة ليواجه
على المستوى اإليديولوجي .تــزود المقاالت
ال ـمــوجــودة فــي ال ـك ـتــاب الـنـشـطــاء الـيـســاريـيــن
بـحـقــائــق مــن شــأنـهــا أن تـســاعــدهــم عـلــى تجنب
الــوقــوع فــي فــخ الـشـبـكــة الـمــالـيــة لــأثــريــاء .ال
ينبغي أن يفاجئنا حـ ًقــا أن النظام الرأسمالي
يبذل قـصــارى جهده للحفاظ على استمراره
إلى األبد.
ال يمكن مـقــارنــة حــركــة «حـيــاة الـســود مهمة»
مــع ح ــزب الـفـهــود ال ـســود ،عـلــى األق ــل حسب
تـصــورات مستشار تــرامــب الرجعي رودولــف
غويلياني .فحزب الفهود السود كان مستق ًال
مالي ًا ،وكان يمول نفسه من مبيعات جريدته.
عـنــدمــا يـتـنـ ّـظــم ال ـســود الــرازح ـيــن تـحــت الـفـقــر،
ف ــإن ال ـن ـخــب م ــن ال ـب ـيــض األغ ـن ـيــاء ي ـحــاولــون
السيطرة على الحركة ،عندما تفشل مساعيهم،
يـطـلـقــون الـعـنــان لقتلتهم لـمـحــو هــذه الـحــركــة،
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ك ـمــا رأي ـن ــا ف ــي ال ـه ـجــوم ال ـش ــرس ض ــد حــزب
الفهود السود ،وضد حركة مووف «.»Move
ويحمّون الكراهية عبر احتكاراتهم اإلعالمية
ض ــد ال ـحــركــات ال ـتــي ت ـنــاضــل ض ــد االس ـت ـغــال
والقمع وتُشيطنها أمام العامة.
أود أن أذ ّك ــر بــأن صــانـعــي الـثــورة األمريكية
( )1783-1765كانوا بال استثناء من األغنياء،
ال ــذي ــن س ـع ــوا إلـ ــى ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ن ـظ ــام مــن
العبودية والعمل اإلجـبــاري .رئيس الواليات
ال ـم ـت ـحــدة األول ،ج ــورج واش ـن ـطــن ،ك ــان مــن
أغ ـنــى أغ ـن ـيــاء مـسـتـعـمــرات أمــري ـكــا الـشـمــالـيــة،
وامـ ـتـ ـل ــك مـ ـئ ــات ال ـع ـب ـي ــد ،وعـ ـ ـ ــدد ًا هـ ــائـ ـ ًا مــن
العقارات .كذلك توماس جيفرسون ،الرئيس
ال ـثــالــث ل ـلــواليــات ال ـم ـت ـحــدة ،قـ ــال :ب ــأن مـئــات
الـعـبـيــد لــديــه هــم ملكيته .لـكـنــه كــان عـلــى األقــل
«مـحـتــرمـ ًا» بــأن اعـتــرف فــي رســالــة إلــى جون
نيكوالس ديموينر ،السياسي الفرنسي الذي
أيد الثورة الفرنسية ،إذ كتب له« :اإلنسان آلة
مدهشة وغير معقولة».
يقوم نظام القمع برشوة الناس كي يضمن
اس ـت ـمــراره ،ي ـقــول الـمـثــل ال ـقــديــم« :م ــن يــأخــذ
دراه ــم الـمـلــك عليه أن يــرقــص عـلــى أنـغــامــه».
تسأل ما الــذي قد أفعله لو أن لي الكلمة في
حركة «حياة السود مهمة»؟ سأقوم بدراسة
م ـك ـث ـفــة ل ـل ـت ــاري ــخ ل ـك ــي أوض ـ ــح ك ـي ــف ت ـح ــاول
أنظمة الدول أن تحدد الحركة الشعبية وفق
وجهة نظرها .سأهتم كثير ًا بأن تكون حركة
«ح ـي ــاة ال ـس ــود م ـه ـمــة» مـسـتـقـلــة اق ـت ـصــادي ـ ًا،
وتـ ـم ــول ب ـن ـف ـس ـهــا ب ـن ـي ـت ـهــا ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة .كــذلــك
سأقوم بتدريب كل أعضاء الحركة على فهم
برنامج مكتب التحقيقات الفيدرالي لمكافحة
الـتـجـســس الـمـسـمــى « »Cointelproالــذي
ع ـم ـلــوا ع ـبــره م ـنــذ الـسـبـعـيـنــات ع ـلــى زعــزعــة
حــركــات الـتـغـيـيــر االجـتـمــاعــي .هــذا كــل شــيء.
فــي الـنـهــايــة ،إن حــركــة «حـيــاة الـســود مهمة»
مؤلفة من جيل من الشباب الــواعــي المطلع،
الذين ربما ليسوا بانتظار نصيحة من مناضل
كبير السن مثلي .الحركات الشبابية يجب أن
تكون حــركــات جــديــدة ،هــذا جوهرها ،ولذلك
هي موجودة.
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تستمر الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة مصطفى الكاظمي
مباشرة،
بالمضي نحو تعزيز العالقات غرباً مع واشنطن
ً
ضاربة
والسعودية،
ومحور حلفائها في المنطقة ،مثل :مصر
ً
عرض الحائط بقرار البرلمان الصادر أول العام الجاري بإخراج
جميع القوات األجنبية من البالد ،ومصلحة الشعب العراقي
وإرادته المتمثلة برفض أي تدخل خارجي ،ومصلحة البالد
بإنهاء الفساد وتنمية قطاعات االقتصاد الحقيقي.
ǧيزن بوظو

ب ــات مــن ال ــواض ــح بــالـنـسـبــة لـلـعــراقـيـيــن،
أن الحكومة الحالية تسعى -بالتعاون
م ــع ح ـل ـفــائ ـهــا ال ـغــرب ـي ـيــن -إل ــى م ـحــاولــة
إع ــادة تــرتـيــب «مـنـظــومــة بــريـمــر» وفـقـ ًا
ل ـل ـم ـع ـط ـي ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـع ـس ـك ــري ــة
ال ـج ــدي ــدة ،ال ـت ــي ت ـج ــري ف ــي الـمـنـطـقــة،
وتـ ــؤثـ ــر عـ ـل ــى ال ـ ـب ـ ــاد ،وعـ ـلـ ــى رأسـ ـه ــا
انـسـحــاب ال ـقــوات الـعـسـكــريــة األمــريـكـيــة
م ــن الـ ـعـ ــراق ،وال ــدف ــع ب ــات ـج ــاه عــاقــات
تـ ـجـ ــاريـ ــة ،واس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
وتـ ـع ــاون ع ـس ـكــري وأمـ ـن ــي م ــع حـلـفــاء
واشنطن في الخليج ،ومصر ،ومع هذه
األخ ـيــرة ت ـحــديــد ًا تـحــت ع ـنــوان «إع ــادة
إعـمــار ال ـعــراق» ،حـيــث جــرى تــوقـيــع 15
«مذكرة تفاهم» بين مصر والعراق حول
م ـج ــاالت مـخـتـلـفــة خ ــال زيـ ــارة رئـيــس
الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى
بغداد نهاية الشهر الماضي ،منها :النقل
والـمــوارد المائية والصحة واالستثمار
واإلعمار وغيره ،وتم في  18من الشهر
ف ـت ــح م ـع ـبــر «عـ ــرعـ ــر» ال ـ ـحـ ــدودي بـيــن
ال ـع ــراق وال ـس ـعــوديــة ،الـمـغـلــق مـنــذ عــام
 ،1991بغية مباشرة «النشاط التجاري
ومرور المسافرين» وفق ًا لتصريح مدير
المنفذ العراقي حبيب كاظم.
تحليل وتوقعات
االقتصاديين العراقيين
ب ــال ـت ــوازي م ــع هـ ــذه ال ـم ـج ــري ــات ،نـشــر
موقع «يس العراق» مقا ًال من مجموعة
مقتطفات لعدد من الخبراء االقتصاديين
العراقيين تحت عنوان «العراق «يأكل»
كل ما يملكه ويتجه نحو إنهاء مدخراته»
جــاء فيه نق ًال عــن نبيل المرسومي :أن
«اإلنـفــاق التشغيلي فــي الـعــراق قــد فاق
بـنـحــو  44م ــرة اإلن ـف ــاق االس ـت ـث ـمــاري،
وال ي ـم ـثــل اإلن ـ ـفـ ــاق االس ـت ـث ـم ــاري فــي
الـعــراق لغاية  2020/9/30ســوى %0,5
من الناتج المحلي اإلجمالي ...التجربة
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ت ـف ـيــد بـ ــأن م ـع ــدل  %10مــن
االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي
يسمح فقط بالحفاظ على حجم الثروة
الـســابـقــة ،أي :بــإعــادة اإلن ـتــاج البسيط
أي :بمعنى آخر يؤمن معدل نمو مقداره
صفر ًا» ،وقال حسين الكندي «في حال
اسـتـمــرار الـفـجــوة الـمــالـيــة بـيــن الـنـفـقــات
واإلي ـ ـ ـ ــرادات (فـ ـج ــوة ال ـع ـج ــز ال ـم ــال ــي)
خــال الـسـنـيــن الـمـقـبـلــة ،سـيــرتـفــع الـدَّيــن
العام (الخارجي) من  133مليار دوالر
إلى  160مليار دوالر (تقديري ًا) مطلع
 »2022أما الدَّين الداخلي الــذي يبلغ «
( 45تــريـلـيــون ديـنــار عــراقــي) إلــى (75
تــريـلـيــون ديـنــار عــراقــي) مـطـلــع »2021
وتوقع زيــادة «ارتـفــاع معدالت البطالة
بــالــزيــادة النسبية للكثافة السكانية من
 %33ال ــى  %46فــي الـعــامـيـيــن الـقــادمــة،
وارتـفــاع حصة الـفــرد الــواحــد مــن الـدَّيــن
العام من  3325دوالر إلى  4000دوالر
بالنسبة للدين الخارجي».
وبمعنى آخــر ومختصر ،فــإن إجــراءات

ال ـح ـك ــوم ــة ال ـع ــراق ـي ــة ال ـح ــال ـي ــة م ــن فـتــح
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات وتـ ـفـ ــاهـ ـمـ ــات «إع ـ ـ ــادة
اإلعمار» بالشكل الجاري تُغني جيوب
الـ ـف ــاس ــدي ــن ،وت ـث ـق ــل ال ـ ـبـ ــاد وال ـش ـع ــب
بمزيدٍ من الـدَّيــن والعجز ،وتنذر بأزمة
اقتصادية جديدة أكبر.
واشنطن تدعم
حكومة الكاظمي صراحة
عـلــى الـمـسـتــوى الـسـيــاســي والـعـسـكــري،
ت ـ ـحـ ــاول ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة ت ـنــاســي
وت ـجــاوز ق ــرار الـبــرلـمــان ال ـصــادر مطلع
ال ـع ــام ال ـحــالــي ب ــإخ ــراج جـمـيــع ال ـقــوات
األج ـن ـب ـيــة م ــن الـ ـب ــاد ،ع ـلــى ال ــرغ ــم مــن
أن االت ـ ـج ـ ــاه الـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــي -وب ـغ ــض
ال ـن ـظ ــر عـ ــن رغـ ـب ــة ال ـح ـك ــوم ــة ال ـحــال ـيــة
بـبـقــاء الـقــوات األمــريـكـيــة -يمضي نحو
مــزي ـدٍ مــن االن ـس ـحــابــات ،كـمــا ج ــرى في
 17م ــن ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري ،ح ـيــث أعـلـنــت
وزارة الدفاع األمريكية عن سحب 500
جندي من العراق مما يبقي  2500وفق
التصريحات الرسمية( .بالمناسبة ،كما
ال ـعــادة ،ورغــم إعــان االنـسـحــاب ،تلقت
الـمـنـطـقــة الـخـضــراء الـمـحـســوبــة أمــريـكـيـ ًا
ف ــي ب ـغ ــداد ح ـص ـت ـهــا ش ـبــه ال ـيــوم ـيــة مــن
الصواريخ).
فــي الـيــوم نفسه ،بحث رئـيــس الــوزراء
الـ ـع ــراق ــي م ـص ـط ـفــى ال ـك ــاظ ـم ــي ووزيـ ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة األم ــريـ ـك ــي م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو
«مستقبل التعاون بين العراق والتحالف
الدولي بقيادة الواليات المتحدة» وبعد
ثــاثــة أيــام أعـلــن قــائــد الـقـيــادة المركزية
للجيش األمريكي «سينتكوم» الجنرال
كـيـنـيــث م ــاك ـن ــزي أن «ح ـك ــوم ــة ال ـع ــراق
أشــارت بوضوح إلى أنها تريد الحفاظ
ع ـلــى شــراك ـت ـهــا م ــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
وق ــوات الـتـحــالــف» فـيـمــا يـشـكــل مـخــالـفـ ًة
مباشرة لقرار البرلمان العراقي ،وليعلن

حكومة العراق
أشارت بوضوح
إلى أنها تريد
الحفاظ على
شراكتها مع
الواليات المتحدة
وقوات التحالف»
فيما يشكل
مخالفة مباشرة
ً
لقرار البرلمان
العراقي

ب ــوم ـب ـي ــو ب ـع ــد ي ــومـ ـي ــن ،ب ـ ــأن «ت ــواج ــد
الــواليــات المتحدة العسكري في البالد
يهدف إلى دعم حكومة رئيس الــوزراء
مصطفى الكاظمي لـ»بناء عراق جديد»»
وال حاجة للكثير من االجتهاد لتفسير
«العراق الجديد» وفق الرؤية األمريكية
بين حديها األدنى بإنقاذ منظومة بريمر
م ــن إرادة الـتـغـيـيــر ال ـش ـع ـبــي ،واألع ـلــى
بصنع الفوضى واألزمات بعد خروجها
لضرب الجميع بالجميع.
زيارة موسكو
وملء الفراغات األمريكية
جـ ــرت يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء ال ـم ــاض ــي زيـ ــارة
قــام بها وزيــر الخارجية العراقي فؤاد
حسين إلى العاصمة الروسية موسكو،
وضــم الــوفــد وزراء الـنـفــط والـتـجــارة،
ولجنة العالقات الخارجية في مجلس
ال ـن ــواب ال ـعــراقــي ،أع ـلــن خــالـهــا وزيــر
الـخــارجـيــة الــروســي سـيــرغــي الفــروف
عـ ــن اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد م ــوسـ ـك ــو ل ـت ـل ـب ـي ــة أي
طـلــب سـتـتـلـقــاه مــن ال ـع ــراق فــي مـجــال
التسليح ،مشير ًا إلــى أن روسيا تلعب
دور ًا بالغ األهمية في ضمان القدرات
ال ــدف ــاع ـي ــة لـ ـلـ ـع ــراق ،وت ـس ـل ـي ــح جـيـشــه
وأجـهــزتــه األمـنـيــة ،متابع ًا «مستعدون
ل ـت ـل ـب ـيــة ك ــاف ــة اح ـت ـي ــاج ــات الـ ـعـ ــراق مــن
المنتجات العسكرية روسـيــة الصنع»
مـشـيــر ًا إل ــى أن وزي ــر الــدفــاع الـعــراقــي
جمعة عـنــاد سيصل روسـيــا قــريـبـ ًا من
أجــل دراس ــة مفصلة للملفات المتعلقة
بالتعاون الثنائي في المجال الدفاعي،
بينما اكـتـفــى بـيــان الـخــارجـيــة الـعــراقـيــة
ب ــال ـق ــول :إن ال ـجــان ـب ـيــن «ب ـح ـث ـ ًا سـبــل
ت ــدع ـي ــم وت ـط ــوي ــر الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة
ف ــي ال ـم ـج ــاالت ك ــاف ــة ،وم ـن ـه ــا ال ـطــابــع
اإلس ـت ــرات ـي ـج ــي ،وال ـح ـي ــوي س ـيــاس ـي ـ ًا،
واقتصادي ًا ،وتجاري ًا».

ونقلت وكــاالت األنـبــاء عــن الــوفــد الــذي
شـ ــارك ب ـه ــذه ال ـم ـح ــادث ــات ،أن روس ـيــا
ترغب في زيادة استثماراتها في قطاع
ال ـط ــاق ــة ل ـت ـغ ـطــي ال ـم ـل ـي ــارات ال ــروس ـي ــة
ه ــذه الـنـقــص الـنــاتــج عــن االسـتـثـمــارات
الـغــربـيــة الـمـتــراجـعــة ،وستستهدف هــذه
االس ـت ـث ـمــارات ق ـطــاع الـنـفــط والـكـهــربــاء
بــاإلضــافــة إل ــى ت ـطــويــر الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة
الـقــديـمــة ،لـيـتـجــاوز حـجــم االسـتـثـمــارات
الروسية  13مليار دوالر.
أما الجانب اآلخــر الــذي يجري الحديث
ح ــول ــه ،ه ــو ال ـت ـس ـل ـيــح ،فــروس ـيــا تـسـعــى
ب ـش ـك ـ ٍل مـعـلــن إل ــى تــأم ـيــن الـمـسـتـلــزمــات
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي س ـي ـح ـتــاج ـهــا ال ـج ـيــش
ال ـع ــراق ــي ب ـعــد االن ـس ـح ــاب ــات األمــري ـك ـيــة
الـمـتـســارعــة ،وي ـبــدو أن هــذا الـمــوضــوع
تـحــديــد ًا لــن يـكــون سـهـ ًا عـلــى اإلطــاق،
ف ــال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة تـ ـم ــارس ضـغـطـ ًا
شديد ًا على العراق لردعه عن خطوات
كهذه ،وهــذا ما يفسر تصريحات وزير
ال ـخــارج ـيــة ال ـح ــذرة ح ــول ه ــذه الـنـقـطــة
بــالـتـحــديــد ،فـقــد ح ــاول حـسـيــن الـتـهــرب
من اإلجابة ،واعتبر أن تضخيم ًا إعالمي ًا
ي ــراف ــق هـ ــذه ال ـخ ـط ــة ،ل ـك ـنــه ف ــي الــوقــت
ن ـف ـســه أكـ ــد :أن زي ـ ــارة مــرت ـق ـبــة لــوزيــر
ال ــدف ــاع إل ــى روس ـيــا سـتـخـصــص لبحث
ش ــراء ال ـســاح مــن مــوس ـكــو ،بــاإلضــافــة
إلــى تـعــاون وتــدريــب وتـنـسـيــق الـجـهــود
في المعركة ضد داعش.
الـ ـعـ ــراق ل ــن ي ـك ــون مـ ـعـ ــزو ًال ع ــن ت ـبــدل
ال ـ ـمـ ــوازيـ ــن فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،ف ــال ـخ ــروج
األمــري ـكــي ال ـقــادم سـيـتــرك ال ـعــراق أمــام
خـيــا ٍر وحـيــد وهــو :االلـتـحــاق بالتحالف
الـجــديــد ال ــذي يـنـشــأ ،وت ــدل الـمــؤشــرات
جميعها ،أن بنية النظام القائم لن تكون
قــادرة على إنجاز هذه المهمة ،لتضاف
إلــى القائمة الطويلة من المهام التي لم
ينجح بإنجازها حتى اللحظة.
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ماذا تتوقع العقول أمريكية الصنع؟

•على خلفية
استمرار جائحة
فيروس
كورونا،
أعلنت
الحكومة
البريطانية عن
اكتشاف بؤرة جديدة
لعدوى إنفلونزا الطيور في شمال إنجلترا
من ساللة  H5N8في مقاطعة شمال
يوركشاير.
•أسفرت
االحتجاجات
التي شهدتها
المدن
الفرنسية ،يوم
السبت ،ضد مشروع
قانون «األمن الشامل» ،عن إصابة 62
شرطياً ،فيما تم اعتقال أكثر من 80
متظاهراً ،وقالت وسائل إعالم محلية :إن
 23شرطياً أصيبوا خالل احتجاجات في
باريس.

قام مسلحون بالهجوم على سيارة تقل العالم اإليراني محسن فخري زاده ،رئيس مركز األبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع ،الذي أصيب إصابة
بالغة في االشتباك ،مما أدى إلى وفاته الحقاً في أحد مستشفيات طهران يوم الجمعة  27من شهر تشرين الثاني الجاري .وما أن أعلنت وزارة الدفاع
عن اغتيال العالم الكبير حتى جرى تحميل مسؤولية هذا االغتيال للكيان الصهيوني ،نظرًا ألن زاده كان دائماً على قائمة االستهداف الصهيونية.
ǧعالء أبوفّراج

االتهام
اإليراني للكيان
الصهيوني
بضلوعه في
هذه العملية
ال يحتاج إلى
الكثير من الدالئل
وخصوصاً أن
الكيان ال يحاول
إنكار االتهامات
أص ًال

بــدأ اغـتـيــال الـعـلـمــاء اإليــرانـيـيــن مـنــذ الـعــام
ب ــداي ــة  2010م ــع اغ ـت ـي ــال م ـس ـع ــود عـلــي
مـحـمــدي ال ــذي ك ــان أس ـت ــاذ ًا لـلـفـيــزيــاء في
جــام ـعــة ط ـه ــران ،ل ـت ـكــون الـعـمـلـيــة الـثــانـيــة
في نهاية العام نفسه ،حيث جرى اغتيال
مجيد شهرياري أستاذ الفيزياء ،والعامل
فــي مؤسسة الفيزياء النووية فــي جامعة
«شهيد بهشتي» ،ونجى فريدون عباسي
ف ــي ال ـي ــوم ن ـف ـســه م ــن م ـح ــاول ــة لــاغـتـيــال
بـعــد إصــابـتــه إصــابــاتٍ بــالـغــة .أمــا االغـتـيــال
ال ـث ــال ــث ف ـه ــو اغ ـت ـي ــال داريـ ـ ــوش رض ــائ ــي
ن ـج ــاد ف ــي ال ـع ــام  ،2011وم ــن ث ــم اغ ـت ـيــال
م ـص ـط ـف ــى أح ـ ـمـ ــدي روشـ ـ ــن فـ ــي .2012
ليتوقف بعدها مسلسل االغـتـيــاالت حتى
لـحـظــة اغـتـيــال خــامــس الـعـلـمــاء اإليــرانـيـيــن
محسن فخري زاده .الذي ولد في مدينة
قــم  1958وحصل على شـهــادة الــدكـتــوراه
في الهندسة النووية ،وشغل مجموعة من
المناصب ،منها :المدير التنفيذي لمشروع
آماد المتخصص بإجراء األبحاث المتعلقة
باليورانيوم وتحديث الـصــواريــخ .ينسب
إليه الفضل فــي تطوير البرنامج النووي
اإلي ـ ــران ـ ــي ،ع ـب ــر س ـل ـس ـلــة مـ ــن الـ ــزيـ ــارات
ال ـتــي ق ــام بـهــا إل ــى آس ـيــا فــي ال ـف ـتــرة الـتــي
كــانــت تـبـحــث إي ــران فـيـهــا عــن مـسـتـلــزمــات
ال ـم ـش ــروع ،س ــواء ال ـن ـظــريــة والـعـلـمـيــة أو
مستلزمات بناء المفاعالت.
قبل تداعيات الحدث!
ي ـن ـش ـغ ــل ال ـم ـح ـل ـل ــون ووس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ــام
بطبيعة الــرد اإليــرانــي على هــذا التصعيد،
ال بل يبدو هذا الطرح حاضر ًا بقوة داخل
إيران ،التي بدأت باتخاذ إجراءات جوابية
أولـيــة لــم تقف عند التصريحات وتحميل

الكيان الصهيوني مسؤولية هذا االغتيال،
الـ ــذي ل ــم يـخـتـلــف م ــن ح ـيــث طـبـيـعـتــه عــن
كــل االغـتـيــاالت الـتــي سبقته .ولـكــن وقبل
ن ـقــاش الـسـيـنــاريــوهــات الـمـطــروحــة يجب
الــوقــوف قـلـيـ ًا عـنــد تــوقـيــت ه ــذه العملية
ال فــي الــداخــل اإليــرانــي فـحـســب ،وال في
داخــل الـكـيــان الـصـهـيــونــي ،بــل تـحــديــد ًا في
واشنطن.
البد لنا أن ننطلق من عمق األزمة وشدة
االنقسام الحاصل في النظام األمريكي ،وال
داعــي للتذكير بــأن معظم الملفات الدولية
بــاتــت مــوضــوعـ ًا يـغــذي هــذا االنـقـســام ،وال
تـعــد إي ــران اسـتـثـنــا ًء .فــالـسـلــوك األمــريـكــي
اتجاه هذا الملف وغيره كان متذبذب ًا بين
«ال ـه ـجــوم /االن ـس ـحــاب» فـكــل فــريــق يــدفــع
األمــور باالتجاه الذي يريده ،لكن الملفت
هــو الـنـتـيـجــة الـنـهــائـيــة لـهــذا ال ـص ــراع ،فــأيٌ
مــن الفريقين لــم ينجح فــي حسم الـصــراع
فــي الــداخــل حـتــى الـلـحـظــة ،لـكــن شــدة هــذا
الصراع مع عوامل أخرى تجرد الواليات
المتحدة من قدرتها على المناورة خارج
حدودها .فال «فريق المهاجمين» يملك من
ال ـمــوارد مــا يـسـمــح لــه بـتـنـفـيــذ مـخـطـطــاتــه،
وال يستطيع فريق المنسحبين أن يثبّت
انسحابه عبر اتـفــاقــات دولـيــة مــن نموذج
«االتفاق النووي اإليراني».
االت ـ ـه ـ ــام اإلي ـ ــران ـ ــي ل ـل ـك ـي ــان ال ـص ـه ـيــونــي
بـضـلــوعــه فــي هــذه الـعـمـلـيــة ال يـحـتــاج إلــى
الكثير مــن الــدالئــل ،وخـصــوصـ ًا أن الكيان
ال ي ـح ــاول إن ـك ــار االت ـه ــام ــات أص ـ ـ ًـا ،لـكــن
النظر إلى هذه الخطوة بوصفها «اجتهادٌ
إس ــرائ ـي ـل ـيٌ» ه ــو تـفـسـيـرٌ ق ــاص ــر ،فــالـكـيــان
الصهيوني الــذي بــات يقلق مــن أن يُـتــرك
وح ـ ـيـ ــد ًا ب ـع ــد االنـ ـسـ ـح ــاب األمـ ــريـ ـكـ ــي ،ال
يتحرك منفرد ًا بل يحظى بدعم وموافقة
من أطــرافٍ فاعلة في واشنطن ترغب في
تعقيد األم ــور مــع إي ــران .فــالـتـغـيــرات التي

جرت مؤخر ًا في اإلدارة األمريكية في كل
مــن وزارة الــدفــاع واالسـتـخـبــارات تهدف
إلــى دفــع األم ــور إلــى نـقـطــة الــاعــودة في
العالقة مع إيران ،مما يقلل فرص اإلدارة
ال ـق ــادم ــة– إن وص ـل ــت– ل ـل ـق ـيــام بـتـغـيــرات
جــذريــة فــي الـمـلــف اإلي ــران ــي .وسيمكنهم
تعكير األج ــواء مــن كـســب الــوقــت ،وخلط
األوراق فــي الـمـنـطـقــة ال ـتــي يــرغ ـبــون في
إشعالها أكثر ولعقودٍ قادمة.
وإن كنا ال ننكر وجــود هــذه الـمـحــاوالت
إال أن ـن ــا ن ـش ـكــك ف ــي جـ ــدواهـ ــا ،فـلـلـتــذكـيــر،
كانت األسابيع الماضية تحمل العديد من
«ال ـت ـح ـل ـيــات» ع ــن اق ـت ــراب عـمـلـيــة كـبــرى
أمريكية لضرب إيران ،وكانت هذه األنباء
تؤكد هذا التوجه وتدعم فرضيتها باألدلة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ،ويـ ـكـ ــاد ي ـن ـس ــى ال ـب ـع ــض أن
ال ـتــرســانــة الـعـسـكــريــة األمــري ـك ـيــة الـعـمــاقــة
ل ــن ت ـك ــون أك ـث ــر م ــن خـ ــردة ب ــال ـي ــة ،إذ لــم
تكن ذراعـهــا السياسية قــادرة على ضغط
الزناد!
مستقبل الوجود األمريكي
الـجـعـبــة األمــريـكـيــة والـصـهـيــونـيــة لــم تـفــرغ
بـعــد ،فـهــم ق ــادرون دون شــك عـلــى الـقـيــام
بمئات العمليات المشابهة وخصوص ًا أن
هــذه الـعـمـلـيــات تعتمد قـبــل كــل شــيء على
ثغرات سمحت للكيان باغتيال خمسة من
أكبر علماء إيــران ،من داخل إيران وبأيادٍ
مـحـ ّلـيــة ،لـكــن ه ــذه الـعـمـلـيــات ال تستطيع
وق ــف ال ـبــرنــامــج ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ،ولــن
ت ـس ـمــح بـشـكـلـهــا هـ ــذا ب ـت ـح ــوالت ج ــذري ــة.
لـكــن وفــي الــوقــت نـفـســه ،بــات واض ـح ـ ًا أن
الوجود األمريكي في المنطقة يقترب من
نهايته ،ولن يتوقف في هذه اللحظات عن
الـمـحــاوالت لتفجير المنطقة ،وهــي مهمة
تـصـبــح أشـبــه بـمـهـمــة مستحيلة مــع مــرور
األيام ،ولن يكون تحقيقها ممكن ًا.

•شهدت
غواتيماال،
يوم السبت،
احتجاجات
شعبية
واسعة ،في
إطار حركة أطلق
عليها المحتجون اسم «ثورة الفاصولياء»
للمطالبة باستقالة حكومة الرئيس
أليخاندرو غياماتي ،وبأن تخصص في
أكبر
ميزانية الدولة موارد
لمكافحة الفقر.
•أعلنت
حكومة
كندا ،أنها
منعت تصدير
العديد من األدوية
إلى الواليات المتحدة ،وخصوصاً تلك
المستخدمة في عالج كوفيد ،19-إذا كانت
هذه المبيعات تسبب نقصاً أو تفاقماً في
نقصها في كندا.
•أكد خبراء
بريطانيون
في مجال علم
الفيروسات،
نجاعة اللقاح
الروسي «سبوتنيك ،»V
وأوضحوا أن نتائج التجارب أثبتت فعاليته ،كما
التي تم
هو الحال مع اللقاحات األخرى
اإلعالن عنها.
•تبادلت الجبل
األسود وصربيا
طرد السفراء،
وأعلنت كل
منها سفير الدولة
األخرى لديها «شخصاً غير مرغوب فيه»
إثر تصريحات علنية من الطرف الصربي،
حول الوحدة المشكوك فيها قانونياً بين
الجبل األسود وصربيا عام  1918باعتبارها
«تحريراً» ،و«فعل إرادة حرة».
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الحركات المناخية في مواجهة

بأن العالم يواجه موجة ثانية من وباء كورونا .ففي حين ّأن
يصبح واضحاً أكثرّ ،
تمت معالجتها في الكثير من البلدان ،فعدد
بالكاد
األولى
للموجة
العواقب المأساوية
ّ
الحاالت في ازدياد من جديد وبشكل كبير في العديد من األماكن .يهدد هذا بوضع أزمة
أكبر بكثير من الوباء على جدول األعمال السياسي العالمي لألبد :احتباس حراري مهمل.
ففي حين ّأن أزمة كورونا والكفاح ض ّده هو مشكلة واضحة وعاجلة في الوقت الحالي،
فاألزمة المناخية ال تزال في نظر قسم كبير من السياسيين مشكلة مستقبلية بعيدة.
على المقلب اآلخر ،فاالنتشار الواسع للحركات البيئية واالجتماعية ،مثلEnde« :
 »Gelandeأو « »Fridays for Futureقد ثبتت بشكل متزايد إدراكاً باألزمة لدى
الجماهير الواسعة .ما ينطبق على الوباء ينطبق أيضاً على المناخ :األزمة المناخية
قد بدأت بالفعل ،ولهذا فنحن بحاجة لعمل سريع ومكثف .عالوة على ذلك ،فصراع
الحركة المناخية اليوم ،وبشكل متوا ٍز مع الجهود لتخطي الوباء ،مبنيتان على مطلب
جوهري موجه للحكومات :استمعوا للعلم.

ǧأولريك براند (بتصرف)

ورغم التوازي الصارخ ،فقد تمّ بشكل واضح
تهميش األزمــة المناخية خــال أزمــة كورونا.
اإلدراك االجـتـمــاعــي ،وهــو الــذي كــان واضـحـ ًا
ف ــي أج ـ ــزاء مـخـتـلـفــة م ــن س ـي ــاس ــات مـنــاهـضــة
ال ـمــؤس ـســة ال ـقــائ ـمــة ف ــي  ،2019وال ــرغ ـب ــة فــي
إحــداث تغييرات جذرية في اإلنتاج وأساليب
الـحـيــاة ،كـ ّلــه قــد تبخر اآلن .وذلــك بــالــرغــم من
استمرار تجلي ظواهر األزمة المناخية ،مثل:
الحرائق المدمرة في الواليات المتحدة .وعليه
فليس من الواضح كيف يمكن تسريع التظاهر
البيئي وديناميكيات التغيير من جديد ،سواء
اليوم أو في المستقبل.
النضال التحرري ضدّ أزمة المناخ سيكون له
فــرصــة بالنجاح فقط إن حـقــق ،بــاإلضــافــة إلى
الحفاظ على أسس الحياة الطبيعية ،ظروف
حـيــاة أفـضــل ألغلبية الـنــاس .وكـلـمــة «أفـضــل»
هـنــا ال تـعـنــي «أك ـثــر فــأكـثــر» .فـضـمــن الـسـيــاق،
العدالة المناخية يجب أن تعتمد على التجارب
بالظلم واالستغالل ،وهذا يجب أن يترجم إلى
تغيير في الظروف االجتماعية.
هنا تمام ًا نرى تحقيق بعض الحركات– مثل:
« – »Fridays for Futureلنجاحات كبرى
في برنامجها :ســواء على الصعيد الفردي أو

www.kassioun.org

الـجـمــاعــي ،فـتــدخــل الــدولــة ض ــروري ومـمـكــن.
وال ي ــدور هــذا الـتــدخــل حــول أس ـلــوب الـحـيــاة
«ال ـصــديــق لـلـبـيـئــة» وس ـلــوك الـتـســوق الــواعــي
وحـ ـس ــب .ف ـح ـتــى ل ــو رك ـ ــزت ال ـح ــرك ــات فـقــط
عـلــى إج ـ ــراءات ال ـم ـنــع– ونـقـصــد هـنــا تقليص
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير –
فهي ستكون تحارب في واقع الحال من أجل
قضايا أخرى ذات صلة.
عـلــى الـنـقـيــض مــن حــركــات نـقــد الـعــولـمــة الـتــي
سادت منذ  2000وصاعد ًا ،فحركة Fridays
 for Futureلــدي ـهــا ات ـج ــاه م ــرن شــديــد مـنــذ
بــداي ـت ـهــا ،هـ ــذا ال ـس ـل ــوك ال ـم ــرن الـ ــذي يـحـتــاج
لتغيير بشكل عــاجــل ،أســاســي لـنـجــاح الحركة
ال ـم ـنــاخ ـيــة وال ـن ـظ ــام ال ـ ــذي ي ـن ـش ــده .ل ـكــن مــع
الــروت ـيــن ال ـيــومــي الـمـتـجــذر بـعـمــق فــي الـنـمــط
اإلمبريالي للحياة ،يبدو من الصعب تغييره.
يظهر هذا لنا على األقل في االستجابة ألزمة
كورونا ،حيث تضغط في هذا السياق القوى
الـمـسـيـطــرة مــن أجــل م ـج ـرّد اسـتـعــادة مــا كــان
مـ ــوجـ ــود ًا ،وال ـ ــذي يــريــدون ـنــا أن نـقـتـنــع بــأنّــه
«طبيعي» لنمط حياتنا االستهالكي.
الحركات والصراع على األرض
ي ـ ـمـ ـكـ ــن لـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارب اإلغـ ـ ـ ـ ـ ــاق االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
واالج ـت ـم ــاع ــي أن ت ـق ــدم ن ـق ــاط ان ـط ــاق هــامــة

يمكن لتجارب
اإلغالق االقتصادي
واالجتماعي أن
تقدم نقاط انطالق
هامة لتغيير النظام
الذي تسعى إليه
الحركات المناخية
وال نعني القيام
بمجّرد «تحوالت
سطحية»

لـتـغـيـيــر ال ـن ـظــام الـ ــذي ت ـس ـعــى إل ـي ــه ال ـحــركــات
المناخية .وال نعني القيام بمجرّد «تحوالت
سـطـحـيــة» و«إبـ ـط ــاء» يـمـكــن لـقـلــة مــن الـنــاس
أصحاب االمـتـيــازات تحمّل القيام به دون أن
يقلقوا من مشاكل الرعاية الصحية واالقتصاد،
بــل إع ــادة تنظيم جــذري لـكــامــل سـبــل اإلنـتــاج
والعيش .فخالل أزمة كورونا تع ّلم الكثير من
الناس دروس ًا مهمّة ،وعلى رأسهاّ :أن الحياة
التي تستحق أن تعاش يمكن أن تستند إلى
نــوع ـيــة مـخـتـلـفــة ع ــن ال ـتــي ك ــان ــوا يـنـشــدونـهــا.
وعليه ،فحتى بعد األزمة ،بات الناس مهيئين
لـلـتـعــامــل مــع ع ــدد أقــل مــن ال ـس ـيــارات والـسـفــر
عبر الجو ،أو أنّهم باتوا ينشدون إعادة هيكلة
جــذريــة لوسائل النقل .يمكن لـهــذه العقلية أن
تبتكر وت ـعــزز صـنــاعــة تـسـهــم فــي وضــع نظام
نقل متعدد الوسائط كمثال.
ّإن نجاح مثل هــذه النقلة المدفوعة بكورونا
لن يحدث بأية حال منعز ًال ،بل باالعتماد على
تحدٍ آخــر :تـحــديــد ًا ،إلــى أيّ مــدى يمكن إجبار
الطبقة السياسية الحاكمة على أخــذ مخاوف
ال ـح ــرك ــات االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـب ـي ـئ ـيــة والـمـنــاخـيــة
عـلــى محمل الـجــد .الـحــركــات ،مـثــلFridays :
 for Futureو Ende Geländeاكـتـشـفــت
ال ـيــوم بــأنّــه ال يـجــب عـلـيـهــم تــو ّقــع الـكـثـيــر من
ال ـس ـيــاســات الـحـكــومـيــة .م ـثــال :حــزمــة الـمـنــاخ
ال ـتــي اعـتـمــدتـهــا الـحـكــومــة األلـمــانـيــة مـنــذ عــام،
تـبــدو مـثـيــرة لـلـسـخــريــة فــي ضــوء الـمـنــاقـشــات
االج ـت ـمــاع ـيــة ال ــواس ـع ــة حـ ــول إع ـ ــادة الـهـيـكـلــة
الـبـيـئـيــة ال ــازم ــة .وف ــي الـنـمـســا ،ج ـ ّـل مــا فعلته
ح ـكــومــة الـمـحــافـظـيــن -ال ـخ ـضــر ،أنّ ـه ــا فــوضــت
«فريق عمل» إلعداد خطط إلصالح الضرائب
البيئية بحلول عــام  ،2022وعــاوة عــن ذلــك،
«أل
قد فرضت الحكومة شرط ًا على الفريقّ :
تـكــون هـنــاك أعـبــاء إضــافـيــة على االقـتـصــاد ،أو
على المؤسسات واألفراد الخاصين».
الـنـتــائــج األخ ـي ــرة ل ـمــؤت ـمــرات األم ــم الـمـتـحــدة
ب ـش ــأن ال ـم ـن ــاخ م ـح ـب ـطــة إلـ ــى درج ـ ــة ك ـب ـيــرة،
ف ـي ـمــا ي ـخــص إج ـ ــراء ال ـت ـغ ـي ـيــرات ال ـض ــروري ــة
ح ـق ـ ًا ،إضــافــة إلــى ّأن هــذا ال ـعــام– وألول مــرة
مـنــذ ربــع ق ــرن– لــن تـكــون هـنــاك قـمــة مناخية
بسبب الــوبــاء .بـعــد االخـتــراقــات الـتــي حققتها

ف ــي ع ــام  ،2019ت ــواج ــه ال ـح ــرك ــات الـمـنــاخـيــة
اليوم تحديات على مستويات أخرى ،وخاصة
ال ـحــركــات ال ـتــي حـقـقــت ن ـجــاح ـ ًا «م ـج ـنــون ـ ًا في
تـعـيـيــن خ ـطــط ال ـع ـمــل» م ـثــلFridays for :
 .Futureمن األفكار المهمة في نظريات نقد
الدولةّ ،أن الدولة ،أو جهاز الدولة «يشمل ذلك
السلطات المركزية والــواليــات والبلديات» ال
تعمل أبد ًا بطريقة موحدة ،فهي غير متجانسة
بطبيعتها .وعليه فمن المهم للحركات المناخية
أن تجد لها حلفاء من داخل وخارج مؤسسات
الدولة لتتمكن من تحقيق وضع شمولي.
خطر االنقسام
فــي الــوقــت ذاتــه ،تــواجــه هــذه الحركات تحدي ًا
آخـ ــر :ف ــي أيّ ال ـم ـس ـتــويــات ي ـجــب ع ـلــى هــذه
الحركات أن تتطوّر على الصعيد السياسي؟
هل في المستويات األكثر صعوبة ،حيث هناك
تهديد حصول توترات هائلة و«خالفية» داخل
ه ــذه ال ـحــركــات ،م ـمّــا قــد ي ــؤدي ل ـت ـح ـوّل هــذه
الخالفات إلى صراعات؟ ما اإلطار الذي يجب
عـلــى هــذه الـحــركــات أن تـتـحـرّك فـيــه إلحــداث
التغيير؟ ماذا يعني «تغيير النظام» المطلوب
بـعـبــارات ملموسة :هــل يمكن تحويل اقتصاد
كـثـيــف ان ـب ـعــاثــات ثــانــي أك ـس ـيــد ال ـك ــرب ــون إلــى
«اقـتـصــاد أخـضــر» فــي نـهــايــة الـمـطــاف؟ أم ّأن
أزمة المناخ مرتبطة أيض ًا باإلنتاج الرأسمالي
اإلم ـبــريــالــي وط ــرق ال ـح ـيــاة واج ـبــة الـتـغـيـيــر؟
هذه هي نقطة حسم التموضع السياسي التي
يـجــب عـلــى الـحــركــات الـمـنــاخـيــة أن تـسـيــر بها،
بـيــن كــونـهــا تــوابــع ألح ــزاب الـخـضــر الـمــروضــة
سياسي ًا إلــى حـدّ كبير مــن قبل الـنـخــب ،وبين
كونها نقاط انطالق حركات ثورية أكبر وأبعد
مدى.
ّإن عبارات ،مثل« :الرأسمالية» يتمّ إلى اليوم
إمّا تجنبها كلي ًا ،أو استخدامها بحذر وتشكك
م ــن ق ـبــل ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـنــاش ـط ـيــن .ف ـهــم ي ــرون
خ ـلــف ه ــذه ال ـع ـب ــارات مـفــاهـيــم تـنـظـيـمـيــة أكـثــر
مما ينبغي ،بحيث إنّها ستعيق الهوامش التي
يمكن الـتـحـرّك داخـلـهــا .لـهــذا نجد بـ ّـأن البعض
بأن عليهم التركيز
داخل هذه الحركات يجادل ّ
ع ـلــى ال ـت ـغ ـي ـيــرات ال ـم ـنــاخ ـيــة ،وعـ ــدم الـتـشـتــت
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االنحالل أو تبني نهج جذري

بتوجيه النقد للرأسمالية .وبأنّه يجب تحويل
االقتصاد القائم إلــى «اقتصاد أخضر» صديق
لـلـبـيـئــة ،وه ــذا يـمـكــن أن يـتــم فــي ح ــال تـعــاون
وثيق مع الشركات والمؤسسات الخاصة بد ًال
مــن تـشـتـيــت الـحــركــة «ب ـش ـعــارات ك ـبــرى» .في
هذه المرحلة بالتحديد ،من المهم استيعاب أيّة
اختالفات داخلية ،وعــدم النظر إليها بوصفها
تهديد ًا وداللــة على االنشقاق .الخطوة اليوم
يمكن إجمالها بالحاجة إليـجــاد طــرق نقاشية
تسمح للمختلفين بفهم حجج بعضهم البعض،
ب ـمــا يـ ــؤدي الت ـخ ــاذ خ ـط ــوات م ــوح ــدة تـمـنــع
االنفصاالت.
هـ ــذا ع ـلــى ال ـم ــدى ال ـق ـص ـيــر ،أمّ ـ ــا ع ـلــى ال ـمــدى
المتوسط ،فحتّى الحركات المناخية الكبيرة
ل ــن ت ـت ـم ـكــن م ــن ت ـف ــادي ال ـت ـمــوضــع ف ــي خــانــة
ناقدة للرأسمالية ،وذلك ببساطة ،ألنّه الموقع
الــوح ـيــد ال ـج ـدّي الـ ــذي يـمـكــن أن يـ ــؤدي إلــى
ت ـح ـق ـيــق هـ ــدف « 1.5درجـ ــة = وهـ ــو ال ـهــدف
المتفق عليه بين الـحــركــات المناخية العالمية
والـمــذكــور فــي اتفاقية بــاريــس للمناخ بتثبيت
حــرارة األرض عـنــده وإنــزالــه عــن درجـتـيــن».
يتطلب هــذا نقاط انـطــاق إستراتيجية صلبة
بـمـعـنــى «ال ـت ـح ـوّل الـ ـمـ ــزدوج» أو «اإلصـ ــاح
ال ـ ـج ـ ــذري» .وه ـ ــذا س ـي ـع ـنــي بــال ـط ـبــع تـحـقـيــق
ت ـحــوالت جــذريــة تـقــدمـيــة داخ ــل الــرأسـمــالـيــة،
تـسـمــح بــإي ـجــاد وتـعـظـيــم ال ـبــدائــل وال ـخ ـيــارات
التي تتجاوز الرأسمالية.
التح ّول المزدوج واإلصالح الجذري
ليس هناك نقصٌ في المبادرات واالقتراحات
الـقــويــة لـلـمـشــاريــع األول ـي ــة :وق ــت عـمــل قصير
مــع رفــع الـحــد األدنــى لــأجــور ،ضـمــانــات عمل
وديـمـقــراطـيــة اقـتـصــاديــة ،بــاإلضــافــة إلــى ثــورة
الرعاية الصحية والتحول االجتماعي -البيئي
الزراعي الشامل وزيادة الحركية االجتماعية،
ف ـضـ ًـا ع ــن االق ـت ـصــاد ال ــدائ ــري ال ـت ـحــولــي إلــى
م ــا أب ـعــد م ــن ال ـت ـحــديــث ال ـب ـي ـئــي .وم ــن الـجــديــر
ب ــال ــذك ــر ب ـش ـكــل خ ـ ــاص ،ال ـن ـق ــاش ــات ال ـم ـك ـث ـفــة
األخـ ـي ــرة حـ ــول ال ـب ـنــى ال ـت ـح ـت ـيــة االج ـت ـمــاع ـيــة
وال ـم ــادي ــة ال ـم ـنــاس ـبــة ل ـح ـيــاة كــري ـمــة لـلـجـمـيــع.
لـكــن ال ــذي مــا ي ــزال يـنـقـصـنــا هــو بــدائــل مقنعة

في النظام .فرغم النجاح الهام على مستوى
ـص في
ال ـحــركــات الـشـبــابـيــة ،لــديـنــا مـشـكـلــة ن ـقـ ٍ
الـتـحــالـفــات الــدائ ـمــة والـمـتـنــامـيــة ،ال ـتــي يمكنها
إرس ــاء هــذه الـبــدائــل فــي االقـتـصــاد والمجتمع
ومنحها األمان السياسي .وبالتالي ،فالحركات
ال تــواجــه فـقــط تـحــدي إط ــاق ص ــراع مـحــدد،
بــل أي ـض ـ ًا تـطــويــر مـفــاهـيــم وم ـشــاريــع إيـجــابـيــة
بإمكانها فتح بــاب آفـ ٍـاق جــديــدة ،والـبـنــاء على
الـتـجــارب الـقــائـمــة ووضـعـهــا فــي سـيــاق أوســع.
ففي الـنـهــايــة ،رغــم أهمية هــدف  1.5درجــة أو
حتى درجتين بوصفه نقطة توجيه ،ال يمكن
تبرير قيام تحوّل بيئي حقيقي باالعتماد على
ردّة فعل الضرورة وحسب .لذلك من األهمية
بـمـكــان ،خــاصــة فــي مــواجـهــة الـقــوى المحافظة
وال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ـي ــة ال ـح ــاك ـم ــة ،ت ـط ــوي ــر س ـيــاســة
مناسبة لتحقيق الحرية.
ل ـ ـك ـ ـنّ تـ ـط ــوي ــر فـ ـه ــم ت ـ ـح ـ ــرري لـ ـلـ ـح ــري ــة أم ــر
ألن االت ـج ــاه الـمـهـيـمــن يـسـيــر بــاتـجــاه
ص ـعــبّ ،
مـعــاكــس كـلـيـ ًا .مـثــال :ح ـ ّذر بــروفـســور التنمية
االجتماعية إنـغــولـفــور بـلــودورن مــن أنّــه على
ال ــرغ ــم م ــن ال ـت ـس ـي ـيــس ال ـع ــام ألزم ـ ــة ال ـم ـنــاخ،
ف ــال ـغ ــال ـب ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة والـ ـحـ ـك ــوم ــات ال ـتــي
انـتـخـبــوهــا يـسـيــرون بـشـكــل مـتــزايــد مبتعدين
عــن االسـتــدامــة .فــالـحــريــات الـفــرديــة والتحرير
أك ـثــر أه ـم ـيــة بــالـنـسـبــة لـلـكـثـيــر م ــن ال ـن ــاس مــن
المشروع البيئي لوضع الـحــدود والضوابط.
الـمـشـكـلــة هـنــا فــي الـفـهــم ال ـف ــردي لـلـحــريــة إلــى
حـدّ كبير .مثل هــذه المفهوم السلبي للحرية
ير ّكز على الفرد الــذي يقوم بما يريد ويترك
مــا يريد بـهــواهّ .إن الـقــدرة على أن تفعل أمــر ًا
وأن تـمـتـنــع ع ــن فـعـلــه مــرتـبـطــة بـشـكــل وثـيــق
بالحصيلة :أسلوب الحياة الذي يشمل الكثير
من الصراعات ،والسيارات الكبيرة ،والمنزل
باهظ الثمن في الضواحي .هذا الفهم للحرية
الـ ـف ــردي ــة ي ـب ــرر االسـ ـتـ ـه ــاك غ ـي ــر ال ـم ـس ــؤول
وأسـ ـل ــوب ال ـح ـي ــاة ال ـمــرت ـبــط بـ ــه .ي ـتــم رفــض
الـتــدخــل الـسـيــاســي بــوصـفــه اسـتـبــداد ًا واعـتــدا ًء
ع ـل ــى الـ ـح ــري ــة .هـ ــذا ال ـف ـه ــم ل ـل ـحــريــة ك ـم ــا ق ــال
أندرياس نوفي ،يتعارض مع حقوق اإلنسان
العالمية والمساواة لجميع البشر.

الفرق بين
االتجاهات الجذرية
والفهم الفردي
للحرية يتركز في
طرح مسألة
القوى االجتماعية
وعالقات الملكية
وإلزام البحث
الرأسمالي عن الربح
والنمو

نحو فهم تحرري للحرية
الـمـفـهــوم اإلي ـجــابــي لـلـحــريــة ،وال ــذي ال يــدور
حــول الحدود التي يمكن تفاديها ،يشدد على
أم ــر مـخـتـلــف :يـمـكــن إدراك ال ـحــريــة فـقــط في
مجتمع حر ،وفي حرية اآلخرين .وهذا يتفق
مع المسؤولية والواجبات .ففي سبيل تعزيز
هذا الفهم للحرية ،يجب أن تتاح حياة مالئمة
وآمـنــة وذات معنى ،وأن تـكــون جــذابــة أيـضـ ًا.
عمل أقــل واسـتـهــاك أقــل ،والـمــزيــد مــن الوقت
لنفسك ولآلخرين .الحرية هنا تعني :أن تملك
المزيد من الخيارات في الحياة بالمقارنة مع
وضع المستهلك .العمل عندها لن يكون مجرّد
ع ـمــل ل ـج ـلــب ال ــدخ ــل– وغ ــال ـب ـ ًا ب ـش ــروط عـمــل
سـيـئــة ،بــل مساهمة واعـيــة ومــرغــوبــة لإلنتاج
االجتماعي الجمعي.
من هنا يمكننا أن نفهم بـ ّـأن أهمية الحركات
االجـتـمــاعـيــة أم ـثــال Fridays for Future
ه ــي ف ــي ال ـج ــدل الـمـتـنــامــي الـ ــذي يـمـكـنـهــا أن
تـثـيــره لـتـحـفـيــز االسـتـجــابــة االجـتـمــاعـيــة ،بما
ي ـخــص ال ـش ـكــل الـ ــذي ي ـم ـكــن أن ي ـب ــدو عـلـيــه
أسلوب الحياة التضامني ،وماهيّة الخطوات
ال ـت ــي ي ـجــب ات ـخ ــاذه ــا ل ـت ـح ـق ـي ـقــه .وغ ـن ــي عــن
ال ـق ــول بـ ـ ّـأن ال ـف ـهــم االج ـت ـمــاعــي وال ـت ـغ ـي ـيــرات
الـمـمـكـنــة سـتـكــون دومـ ـ ًا ،كـمــا هــي ال ـيــوم ،في
حالة تضارب.
الـ ـج ــدل حـ ــول ف ـه ــم ال ـح ــري ــة ب ـش ـكــل مـخـتـلــف
يشير أيـضـ ًا إلــى الـحــاجــة للمزيد مــن التمييز،
وهو األمر الذي يمكن للحركات المناخية أن
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تـصـنـعــه .الـمـشـكـلــة حـتــى اآلن هــي فــي تركيز
ه ــذه ال ـحــركــات عـلــى الـتـنــاقــض بـيــن األج ـيــال
األكبر التي تأخذ دروب ًا منفصلة عن الشباب.
إذا مــا اشـتـدّ هــذا الـتــركـيــز فسيعني بـ ّـأن هــذه
الـ ـحـ ــركـ ــات تـ ـخ ــاط ــر ب ـت ـج ــاه ــل الـ ــامـ ـسـ ــاواة
االجتماعية الموجودة :فالسبب المهم لألزمة
الـمـنــاخـيــة يـقــع عـلــى الـطــريـقــة ال ـتــي يـتــم فيها
اإلن ـتــاج بـنــاء عـلــى االسـتـغــال والــام ـســاواة.
والـ ـ ـعـ ـ ــواقـ ـ ــب ت ـ ــؤث ـ ــر أيـ ـ ـضـ ـ ـ ًا ع ـ ـلـ ــى م ـن ــاط ــق
ومجموعات سكانية مختلفة بطرق متباينة
بــاالع ـت ـمــاد ع ـلــى مــوقـعـهــم ف ــي ه ــذه الـعـمـلـيــة.
وفـقـ ًا لـمــاركــوس ويـســن ،على هــذه الحركات
أن تستمر بتطوير رؤيتها للوصول إلــى ّأن
الـمـســؤولـيــة عــن األزمـ ــة الـمـنــاخـيــة وتــأثـيــرهــا
وعواقبها موجودة بسبب العالقات الطبقية
والـجـنـسـيــة والـعـنـصــريــة وقــواعــد االسـتـعـمــار
الجديد .وحتى هــؤالء الــذيــن سيعيشون في
متساو مــع جيل
المستقبل لــن يعانوا بشكل
ٍ
األزمة المناخية.
يـمـكــن ل ـمــس ه ــذا ال ـتــوجــه ف ــي ن ـضــال مـنـظـمــة
 Ende Gelandeضـ ـدّ ال ـت ـعــديــن وت ـحــويــل
فحم الليغنيت إلــى كهرباء ،وفــي صراعها ضدّ
شركات السيارات المهيمنة على المدن ضمن
حمالت ،مثل« :أوقفوا سيارات الدفع الرباعي
الـكـبـيــرة» .الـمـنـظـمــات الـتــي تــدعــي بــأنّـهــا ذات
تأثير كبير في الشارع ،والتي تتخذ نهج عدم
إخــافــة أحــد ،فشلت حـتــى اآلن فــي اتـخــاذ مثل
هذه الخطوات ،وهو األمر الذي يفسر الرواج
اإلعالمي الكبير الــذي حازته .لكنّ المزيد من
المطالب الـجــذريــة يمكنها أن تنشأ مــع عــودة
ن ـشــاط ه ــذه ال ـح ــرك ــات ،ال ـتــي ب ــات وجــودهــا
مهدد ًا في حال استمرت ضمن حدود خطابها
القديم.
االشتراكية البيئية
الـ ـفـ ــرق ب ـي ــن االتـ ـجـ ــاهـ ــات الـ ـجـ ــذريـ ــة ،وال ـف ـهــم
الفردي للحرية يتركز في طرح مسألة القوى
االجتماعية وعــاقــات الملكية ،وإل ــزام البحث
الــرأسـمــالــي عــن الــربــح والـنـمــو .فــاإلنـتــاج يجب
أن يتجه نحو القيم االستعمالية ،إلــى مــا قال
عـنــه بــوالن ـيــي :نـفــع ال ـم ــواد الـمـنـتـجــة ،وال ــذي
يـجــب أن يـتــم نـقــاشــه قـبــل ال ـشــروع بــاإلنـتــاج،
وأن يـحــدد التقسيم االجتماعي للعمل .ولهذا
فالهياكل والعمليات الديمقراطية ،والسياسة
والدولة ،يجب أن يتغيروا بطريقة تمكن األمة
التنظم بشكل جماعي دون تمييز .هذا هو
من ّ
الـعـنـصــر ال ـجــوهــري فــي م ـشــروع االشـتــراكـيــة
البيئية الديمقراطي.
لكنّ االشتراكية البيئية لن تكون قابلة للتحقق
ضمن إطــار الــدول القومية وحـســب .يجب ّأل
يـكــون الـتـعــاون الــدولــي مـجــرد وسـيـلــة لتأمين
ال ـت ـج ــارة ال ـح ــرة وس ـط ــوة رأس الـ ـم ــال ،بــل
يجب عليه أن يتصدى للمشكالت االجتماعية
وال ـب ـي ـئ ـيــة ع ـل ــى ن ـط ــاق ع ــال ـم ــي .ح ـي ــاة ج ـيــدة
للجميع هي مهمة دولية ال يمكن تحقيقها في
ظل الشروط الرأسمالية ،وعليه فإنّها تحتاج
ّ
إلى بدائل جوهرية.

االهتمامات البحثية الرئيسية للباحث براند هي أزمة العولمة الليبرالية وتدويل الدولة،
وال ـمــوضــوعــات االج ـت ـمــاع ـيــة والـبـيـئـيــة (ال ـعــال ـم ـيــة) م ـثــل س ـيــاســات ال ـم ــوارد واالق ـت ـصــاد
األخضر ودراسات الحالة الحرجة والحوكمة وأمريكا الالتينية .يعد عمله النظري جز ًءا
مــن الـمـنــاقـشــات حــول نـظــريــة الـحــالــة الـحــرجــة والـهـيـمـنــة (أنـطــونـيــو جــرامـشــي ونـيـكــوس
ب ــوالن ـت ــزاس) ون ـظــريــة الـتـنـظـيــم واإلي ـكــولــوج ـيــا ال ـس ـيــاس ـيــة .ك ــان يـعـمــل ع ـلــى «تـحـلـيــل
السياسات المادية التاريخية» ( )HMPAلسنوات عديدة للجمع بين أشكال مختلفة من
تحليل السياسات مع المقاربات المادية .قاد مؤخرًا مشروع بحث حول النقابات العمالية
والـتـحــول االجـتـمــاعــي الـبـيـئــي .كـمــا قــدم أولــريــك بــرانــد ومــاركــوس ويـســن مـفـهــوم «نمط
الحياة اإلمبريالي».
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في مواد سابقة ،كنا أشرنا إلى أن الفصام
هو حالة عقلية تتمظهر من خاللها أزمة
عالقة الفرد بواقعه ،الرأسمالي تحديدًا،
بشكلها الحاد .وكنا أشرنا أيضاً إلى وجود
فروقات فكرية فلسفية سياسية في
تناول الظاهرة ،وينحصر التمايز بين
عامين ،األول:
التيارات بين اتجاهين ّ
يركز على الجانب البيولوجي والبحث
القائل باضطراب كيمياء الدماغ ،أو خلل
جيني هو أساس الفصام .والثاني :هو
الذي يعطي الجانب االجتماعي السياسي
الوزن السببي في هذا االضطراب .وأحيانا
نشاهد أيضاً الربط الميكانيكي للربط
بين االتجاهين .وفي هذه المادة سنشير
إلى نموذج من االتجاه الثاني المضاد
لما يسمى باالتجاه العقاقيري المرافق
لالتجاه البيولوجي.
ǧد .محمد المعوش

اختل واقعه
عن الفصام :معاناة إنسان ّ
الـفـصــام فــي تــوصـيـفــه الـعــام ال ــذي يـجـمــع عليه
الغالبية ،هو تف ّكك في عالقة الفرد مع الواقع،
ولـ ــه مــام ـحــه «اإلي ـج ــاب ـي ــة» (أي :ال ـن ـش ـطــة)
ك ــال ـه ــاوس وال ـت ـه ـي ــؤات والـ ـت ــوهـ ـم ــات ،ول ــه
مالمحه «السلبية» (الخاملة) التي هي تفكك
وحـ ــدة بـنـيـتــه الـعـقـلـيــة ،وت ـه ـدّم ـهــا إل ــى ح ـطــام،
فـيـنـتـقــل ال ـف ــرد إل ــى حــالــة عــزلــة ش ــدي ــدة فــاقــد ًا
ألية فاعلية اجتماعية .ويعتبر االتجاه الثاني
االجتماعي أن اختال ًال ما في واقع الفرد سبَّب
هذا النوع الحاد من المعاناة العقلية .إنها إذ ًا
معاناة إنسانية كما غيرها من أنــواع المعاناة
ال ـمــاديــة وال ـم ـعــانــاة .فـكـيــف عــالـجـهــا مــا يسمى
االتجاه العالجي النفسي اإلجتماعي؟!
ضد اإلتجاه العقاقيري
نحو الدمج االجتماعي
كـمــا أشــرنــا فــي م ــواد ســابـقــة ،أن ــه عـلــى الــرغــم
م ــن سـ ـي ــادة ال ـت ـع ــري ــف ال ـب ـي ــول ــوج ــي ،ال ـب ـحــث
لـ ــاض ـ ـطـ ــرابـ ــات ال ـع ـق ـل ـي ــة وسـ ـ ـي ـ ــادة الـ ـع ــاج
ال ـع ـقــاق ـيــري ،وم ــن خ ـل ـفــه اح ـت ـك ــارات شــركــات
ال ــدواء الـعــالـمـيــةّ ،إل أن أع ــداد الــذيــن يـعــانــون
من الفصام تحديد ًا زاد بشكل كبير ،خصوص ًا
ف ــي ظ ــل ت ـعــاظــم األزم ـ ــة االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـمــاديــة
الروحية لعا َلم الموت الرأسمالي المعمّم .مع
تغييب التجاهٍ يدعو إلى تغيير في عالقة الفرد
ٍ
بالواقع ،وتغيير في الواقع نفسه .وعلى الرغم
مــن وج ــود جــانــب إصــاحــي فــي ه ــذا ال ـطــرح،
ّإل أنــه يـصــب فــي نـهــايــة الـمـطــاف بــالـمـسـتــوى
االجتماعي ،اعـتــرافـ ًا منه ،على عكس االتجاه
البيولوجي ،بسيادة العامل االجتماعي .ومثال
على هذا الطرح :هو نموذج الدمج االجتماعي
ل ـل ـفــرد بــال ـم ـج ـت ـمــع ،واح ـت ـض ــان ــه االج ـت ـمــاعــي،
ب ــدل مـنـطــق الـمـصـحــات الـمـغـلـقــة ،ال ـتــي تـعــامــل
الفصاميين على أنـهــم خــرجــوا مــن صالحيتهم
االجتماعية ،ومطلوب عزلهم قدر اإلمكان مع
عالجهم بالعقاقير المنشطة أو المثبِّطة .أي:
إعادة إسناد وظائف اجتماعية إليهم ،وتعزيز
عالقتهم المقطوعة بالواقع.
نموذج من هذا االتجاه
يُعتَبر ريتشارك وورنر رائد ًا في مجال الطب
العقلي االجـتـمــاعــي .هــو بريطاني الـمــولــد ،في
ثالثينات القرن الماضي ،في أسرة «متوسطة
فــي طــور انـحــدارهــا الطبقي» كما يصفها هو.
والداه جيدا التّعلم ،تعمل أمه «القارئة واسعة
االطالع» في المزارع والفنادق بشكل أساس،
ووالـ ـ ــده ع ـمــل أس ــاسـ ـ ًا ف ــي م ـص ـنــع ل ـل ـط ـيــران.
وزوجـتــه إيــرلـنــديــة الـمـنـشــأ .عـمــل بـيــن إنكلترا،
واسـكــوتـلـنــدا ،وك ـنــدا وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة .له

عـ ـدّة مــؤل ـفــات ،م ـن ـهــا« :ال ـت ـعــافــي م ــن ال ـف ـصــام،
الـطــب الـعـقـلــي واالق ـت ـصــاد الـسـيــاســي» (ط:1.
1985؛ ط« ،)2005 :3.بيئة الفصام» (،)2000
«بدي ًال عن المستشفيات للعالج العقلي الحاد»
(.)1995
فــي ورقـتــه البحثية «تغيير بيئة الفصام على
ال ـم ـس ـتــوى االج ـت ـم ــاع ــي» ،يـعـتـبــر وورن ـ ــر أن
بعض العوامل المؤثرة فــي الفصام هــي عدم
القدرة على العمل ،واألسباب االقتصادية التي
تثبّط العمل ،والتمييز ووصمة العار .ويخلص
في الورقة إلى أن العمل يساعد على تخفيض
«اغـ ـتـ ــراب األفـ ـ ــراد ال ــذي ــن ي ـع ــان ــون ال ـف ـصــام»
ويساعد على تعافيهم .ويطرح إذ ًا من الموقع
اإلص ــاح ــي إدمـ ــاج ه ــؤالء ف ــي بـيـئــة ع ـمــل ،ال
عــزل ـهــم ،وم ـحــاربــة أف ـكــار الـتـمـيـيــز االجـتـمــاعــي
ضدهم ،وضمن ًا عبر اإلعالم والتربية والدعاية
الـصـحـيــة الــرسـمـيــة الــواس ـعــة ،وتــأمـيــن تـمــويــل
دور الــدمــج االجـتـمــاعــي .ولـتـبـيــان دور العمل
في التأثير الكبير على الفصام ،يعتبر الكاتب
حسب اإلحصاءات :أن مرحلة الكساد العظيم
مـثــا عـ ّـظـمــت مــن ظــاهــرة ال ـف ـصــام ،وارتـفـعــت
أع ـ ــداد ال ـط ـل ـبــات االس ـت ـش ـفــائ ـيــة ف ــي األزمـ ــات
االقـتـصــاديــة األخ ــرى .والـمـلـفــت حـســب رأيـهــم
هــو أن نتائج الحالة الفصامية هــي أفضل في
«العالم الثالث» حيث شروط العمل أسهل لمن
عانى من نوبات عقلية ويريد العودة للعمل.
وهــذه اإلح ـصــاءات مــدعــومــة بـبــرامــج اإلدمــاج
الـتــي يعمل بـهــا وورن ــر مــن بـيــن آخــريــن مثله،
حيث إن مـمــارســة العمل خ َّفضت بشكل كبير
مالمح االضطراب العقلي الحاد.
وي ـع ـت ــرف وورنـ ـ ــر ،ال ـ ــذي ه ــو م ــن مــؤسـســي
الجمعية الدولية للعناية بالصحة العقلية ومقرّها
ك ــول ــورادو (ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األمــري ـك ـيــة)
فــي مقدمة كتابه «التعافي مــن الـفـصــام ،الطب
العقلي واالقتصاد السياسي» أن النظرية التي
يـعـتـمــدهــا هــي الـنـظــريــة ال ـمــاديــة ،وال ـتــي تـقــول
بأن فهم أفكار اإلنسان وسلوكه يكمن في فهم
الـظــروف الـمــاديــة لـلــوجــود الـبـشــري ووســائــل
اإلن ـتــاج .ويـقــول :بــالـفـكــرة الـمــاديــة التاريخية،

مصدر هذا التيار
في أوروبا جاء
مدفوعاً بالحاجة
إلى اليد العاملة في
مرحلة النمو التي
تلت الحرب العالمية
الثانية

أن ال ـق ـيــم واالت ـج ــاه ــات واإلي ــدي ــول ــوج ـي ــا هــي
فــي الـنـهــايــة يـتــم تـشـكـيـلـهــا عـبــر ق ــوى اإلن ـتــاج
وإعادة اإلنتاج ،والتكنولوجيا وشروط العمل
والـتـحـكــم االجـتـمــاعــي .وال يـخــرج االضـطــراب
الـعـقـلــي عــن ه ــذا ال ـك ــام .ويــدعــو وورنـ ــر إلــى
ت ـ ـجـ ــاوز ال ـب ـح ــث فـ ــي «ديـ ـن ــامـ ـي ــات ال ـع ــائ ـل ــة»
و«الـمــوقــع االجـتـمــاعــي ال ـفــردي» نـحــو البحث
فــي الـطــابــع ال ـعــام لــإنـتــاج االج ـت ـمــاعــي ،الــذي
يربط بين العناصر المستقلة جميعها .وين ِّبه
وورنــر ،بأن هذا االتجاه النظري غير معتمد
في الميدان العلمي الذي يحاول هو الخوض
فيه ،في إشارة إلى االتجاه السائد العقاقيري
والبيولوجي -الجيني البحت .ولكنه يضيف:
أنـ ــه ال ي ـع ـت ـبــر أن الـ ـظـ ــروف الـ ـم ــادي ــة تـخـلــق
ال ـف ـصــام بـشـكــل مـيـكــانـيـكــي ،بــل هــي تــؤثــر فيه
وف ــي مــام ـحــه ون ـتــائ ـجــه ،إل ــى ج ــان ــب عــوامــل
أخرى (يقصد هنا التمايزات النفسية الفردية
والعائلية والحالة االقتصادية -االجتماعية).
وهنا يظهر إلى حد ما نقص في طرح وورنر،
ح ـيــن ي ـح ــاول إض ــاف ــة «ع ـن ــاص ــر أخ ـ ــرى» إلــى
الظروف المادية! وكأنه توجد عناصر أخرى
مضافة إلى شروط الوجود المادي!؟
دليل على التغييب
فــي مــراجـعــة لكتب وورنــر على الشبكة ،وإذا
ما لجأنا إلى موقع غوغل أكاديميا ،المختص
بـ ـ ـ ــاألوراق وال ـك ـت ــب ال ـع ـل ـم ـيــة وال ـم ـن ـش ــورات
الـبـحـثـيــة ،نــرى أن نـسـبــة مَــن ذكــر مـنـشــورات
وورن ــر فــي أوراق ـهــم كـمــرجــع هــم قـلــة .فكتابه
ال ـم ــذك ــور أع ـ ــاه (وال ـم ـن ـش ــور م ـن ــذ  4ع ـقــود
تقريب ًا) تم ذكره في  1265مرجع ًا فقط ،وهذا
رقم قليل نسبي ًا ،إذا ما اعتبرنا أن وورنر نفسه
فــي مـنـشــوراتــه ذكــر مــؤلـفــاتــه الـســابـقــة ،وليس
أحـ ــد ًا آخ ــر .بـيـنـمــا ه ـنــاك ورق ـتــه «تـغـيـيــر بيئة
الفصام» المنشورة عــام  2003لم يتم ذكرها
كمرجع إال  20مرة .والمنشور «الفصام ليس
مرض ًا» ( )2004ذكر فقط  48مرة .أما كتاب
«بيئة الفصام :الجديد في الممارسة ،السياسة،
واالتـ ـص ــال» ( )2003ل ــم يــذكــر ّإل  90م ــرة.
أمــا ورق ــة «ال ـحــد مــن الـفـصــام ،مــا هــو الـتــدخــل

اآلمــن والفعّال» ( )2001ذكر فقط  92مــرة...
وكما يبدو أن التغييب هــو سيد الموقف بما
يتعلق بهذا الكاتب وهــذا االتـجــاه ،باعتبار أن
الــرقــم  1265كأعلى رقــم لــذكــر مــؤلــف لــوورنــر
لـيــس كـبـيــر ًا ،نسبة لـبــاحــث يعتبر فــي المجال
األكاديمي من األساسيين في ميدانه .فقد نجد
أوراقـ ـ ًا عـلـمـيــة غـيــر شــامـلــة وسـطـحـيــة إلــى حد
بعيد ،تجاوز مجال اعتبارها كمرجع أكثر من
 3آالف م ــرة ،تـلــك ال ـتــي ن ـشــرت مـنــذ م ــدة ال
تتجاوز السنوات الثالث ،ال األربعة عقود كما
في حالة وورنر.
مصادر التيار االجتماعي في الطب العقلي
يـعـتـبــر وورن ـ ــر ن ـف ـســه أن م ـص ــدر ه ــذا ال ـت ـيــار
ف ــي أوروب ـ ــا ج ــاء مــدفــوع ـ ًا بــالـحــاجــة إل ــى الـيــد
الـعــامـلــة فــي مــرحـلــة الـنـمــو ال ـتــي تـلــت الـحــرب
الـعــالـمـيــة ال ـثــان ـيــة ،أم ــا فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
فقد جاء تعبير ًا عن الحاجة لتخفيض اإلنفاق
االسـتـشـفــائــي ،وبــال ـتــالــي ،تـقـلـيــل ع ــدد األس ـرّة
فــي أق ـســام األمـ ــراض الـعـقـلـيــة .ونـضـيــف هـنــا،
رب ـط ـ ًا بــالـنـهــوض الـعــالـمــي ال ـث ــوري الـحــاصــل،
والذي أعطى وفرض طابع ًا اجتماعي ًا إنساني ًا
(ح ـقــوق اإلن ـســان وغ ـيــرهــا) عـلــى ال ـعــالــم ،منذ
مـنـتـصــف ال ـقــرن ال ـمــاضــي .ول ـيــس وورن ــر ّإل
نموذج ًا من هذا التيار المذكور.
السوفييت؟
ذكــرنــا ســابـقـ ًا :أن الـعـلـمــاء الـســوفـيـيــت األوائ ــل
(نذكر منهم لوريا وليونتييف) أعالم النظرية
الـثـقــافـيــة الـتــاريـخـيــة ،كــانــوا قــد وج ــدوا مـبـكــر ًا
جد ًا عالقة النشاط بتشكيل الوعي ،ووظائفه،
وهنا يظهر مباشرة ،أن أي خلل يصيب هذا
النشاط يــؤدي إلــى خلل في انعكاس الواقع،
وفي اضطراب وظائف التفكير ووحدته ،وما
«الـعـمــل» ال ــذي شــدد عـلـيــه وورن ــر ّإل تعبير ًا
عــن ه ــذا الـنـشــاط فــي إع ــادة ل ــدور الـعـمــل في
خلق كل ثروة وكل حياة (وهنا الحياة العقلية
والــروح ـيــة) .الـســوفـيـيــت؟ مــن هــم ه ــؤالء في
ال ـح ـقــل األك ــادي ـم ــي ال ـم ـم ـســوخ؟! ول ـكــن هـنــاك
عـ ــودة ض ــروري ــة إل ـي ـهــم ال ـي ــوم كــأع ـلــى مـنـصــة
علمية في القرن الماضي دون مبالغة.
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فريدريك إنجلز واالقتصاد السياسي ،الرأسمالية والزراعة،
رسائل إليانور ماركس ،القانون والرأسمالية ،الطاقة
المتجددة ،الطبقة الوسطى ،هي موضوعات اإلصدارات
األمريكية األخيرة.

ǧقاسيون

إنجلز 200
ب ـم ـنــاس ـبــة ال ــذك ــرى ال ـم ـئــويــة الـثــانـيــة
ل ـم ـي ــاد فـ ــريـ ــدريـ ــك إنـ ـجـ ـل ــز ،ي ـش ــرح
الخبير االقتصادي مايكل روبرتس،
ويـحـلــل مـســاهـمــاتــه الـمـهـمــة فــي النقد
الـ ـم ــاركـ ـس ــي ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد ال ـس ـي ــاس ــي
والرأسمالية ،وهو نقد ال يزال وثيق
الـصـلــة مــع عـصــرنــا ،وذل ــك فــي كـتــابــه
الـجــديــد «إنـجـلــز  ،200مساهمته في
االقتصاد السياسي».
الرأسمالية :قصة جريمة
ي ـ ـف ـ ـج ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــام ـ ــي ال ـ ـم ـ ـنـ ــاهـ ــض
ل ـل ــرأس ـم ــال ـي ــة هـ ـ ــاري غ ــاس ـب ــك فــي
كـتــابــه «الــرأس ـمــال ـيــة :قـصــة جــريـمــة»
األسـ ـ ـط ـ ــورة ال ـق ــائ ـل ــة ب ـ ــأن ال ـن ـظ ــام
ال ـق ــان ــون ــي ه ــو ح ـك ــم م ـح ــاي ــد وغ ـيــر
م ـت ـح ـي ــز ،وأن الـ ـقـ ــوانـ ـيـ ــن ت ـن ـط ـبــق
ب ــال ـت ـس ــاوي ع ـلــى ال ـج ـم ـيــع .يــوضــح
ك ـيــف ي ـخــدم ال ـقــانــون الــرأسـمــالـيـيــن

من خالل انتهاك المبادئ ذاتها التي
ي ـدّعــي الــدفــاع عـنـهــا ،ويـنــاقــش كيف
يمكن فضح ذلك وتحدي سلطته.
رسائل من إنجلترا١٨٩٥ ،
يـ ـض ــم هـ ـ ــذا الـ ـكـ ـتـ ــاب سـ ـب ــع مـ ـق ــاالت
كتبتها إليانور ماركس مع وإدوارد
أفـلـيـنــج لـمـجـلــة سـيــاسـيــة روس ـيــة في
ع ــام  .1895وت ـعــالــج ال ـم ـقــاالت -من
مـنـظــور مــاركـســي -قـضــايــا المجتمع
والثقافة والسياسة البريطانية نهاية
الـقــرن الـتــاســع عـشــر ،وهــي الترجمة

اإلنكليزية األولى لهذه المقاالت.
طبيعة المستقبل
تتحدث إميلي باولي في كتابها الذي
ص ــدر ف ــي شـي ـكــاغــو م ــؤخ ــر ًا «طـبـيـعــة
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل» وك ـ ـي ـ ــف ط ـ ـبـ ــق آالف
المزارعين فــي واليــة نيويورك بداية
الـقــرن التاسع عشر الـمـعــارف العلمية
ع ـل ــى زراعـ ـ ــة ال ـ ـغـ ــذاء .وتـ ـق ــدم ب ــاول ــي
حساب ًا حول أصول الزراعة الرأسمالية
فــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،وم ـ ــواد ًا عن
الزراعة والعلوم والرأسمالية.

الطاقة المتجددة
يسأل ديفيد إليوت في كتابه «الطاقة
الـمـتـجــددة» :يُـقــال أحـيــانـ ًا أن الـطــاقــة
ال ـم ـت ـج ــددة م ـط ـل ــوب ــة ،ل ـك ـن ـهــا لـيـســت
ك ــاف ـي ــة .ه ــل ي ـم ـكــن أن ت ـحــل ال ـطــاقــة
ال ـش ـم ـس ـيــة وط ــاق ــة ال ــري ــاح وال ـطــاقــة
المائية والكتلة الحيوية محل الفحم
وال ـن ـفــط وال ـطــاقــة ال ـن ــووي ــة ،وتــوفــر
 ٪100م ــن ط ــاق ـت ـن ــا؟ أم أن أن ـظ ـمــة
ال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـج ــددة ب ـط ـب ـي ـع ـت ـهــا غـيــر
مــوثــوقــة وم ـك ـل ـفــة؟ وي ـبــرهــن إل ـيــوت
ع ـلــى أن م ـص ــادر ال ـطــاقــة الـمـتـجــددة

أخبار ثقافية

يمكن أن تــوفــر مستقبل طــاقـةٍ قابلة
لالستمرار من الناحية التكنولوجية
واالقتصادية.
التاريخ السياسي للطبقة الوسطى
يقول ديفيد روديـجــر :هــل الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة دولـ ــة ال ـط ـب ـقــة الــوس ـطــى؟
وهل كانت من قبل؟ يكشف روديجر
في كتابه «الطبقة الوسطى الغارقة:
تـ ــاريـ ــخ س ـي ــاس ــي» عـ ــن «أس ــاط ـي ــر»
الطبقة الوسطى ،في قراءة لظروف
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األم ــري ـك ـي ــة األخـ ـيـ ــرة،
وكيف يدفع الوباء بالمزيد إلى الفقر.

كانوا وكنا

تشيخوف في السويداء
تابع جمهور المهرجان المسرحي الرابع -في مدينة السويداء -مسرحية
«ال ـدّب» الشهيرة ،للكاتب أنـطــون تشيخوف الـتــي كتبت قبل  150عــامـ ًا،
وقــدمــت إحــدى الـفــرق المسرحية المحلية عـلــى مـســرح قـصــر الـثـقــافــة في
الـمــديـنــة مسرحية «ال ـدّب» الـتــي تحكي قـصــة األرمـلــة «بــوبــوفــا» الحزينة
عـلــى زوجـهــا وم ـحــاوالت خــادمـهــا لــوقــا إخــراجـهــا مــن حــزنـهــا ،واسـتـعــانـتــه
بشخص غريب اسمه سميرانوف لهذه الغاية ،الذي ال يترك وسيلة لذلك
حتى تنعته األرمـلــة بــالـدّب ،ويــدعــوهــا األخـيــر لـلـمـبــارزة ،فـتــوافــق ويطلب
يدها للزواج .ويذكر أن تشيخوف قد ترك العديد من األعمال القصصية
والمسرحية ،مثل :األخوات الثالث ،وغابة الشيطان وغيرها.

محطة أبحاث قمرية
صرح القائمون على برنامج استكشاف القمر واألكاديمية الصينية،
بــأن الصين تخطط لبناء نموذج أولــي لمحطة أبحاث علمية قمرية
في المرحلة الرابعة من البرنامج المذكور .وسيتكون النموذج األولي
من عمليات تحقق متعددة في مــدار القمر وعلى سطحه ،وسيكون
قادر ًا على إجراء بحوث علمية وتقنية على القمر ،إلى جانب التحقق
التقني من استكشاف واستخدام موارد القمر .كما سيعمل العلماء مع
نظرائهم الدوليين إلنشاء محطة أبحاث علمية قمرية دولية .وأطلقت
مؤخر ًا مركبة الفضاء «تشانغ آه »5-إلحضار عينات من القمر ،وهي
أول محاولة صينية للحصول على عينات من جرم سماوي.

الطبيب :معك ارتفاع ضغط؟  ...المريض :ال دكتور  ...ارتفاع أسعار
وفواتير كهربا .كاريكاتير ساخر منشور في جريدة قاسيون العدد
 129تشرين األول  .1991يا تــرى شو معن السوريين اليوم بنهاية
الـ  2020وعلى أبواب الـ 2021؟ ارتفاع ضغط وال ارتفاع أسعار؟

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 « )٢٠20/11/29قاسيون» 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 :

األغنية الشعبية وأسئلة األصالة

مولعة
مصر ،وكنت حينها ال أزال مراهقة ّ
قبل سنوات َذهبت عائلتي في زيارة إلى ّ
بالفنان محمد منير .وعلى اعتبار أنني كنت في زيارتي تلك أقترب خطوة منه ،ومن
مسجلة صغيرة وبضعة شرائط كاسيت له
البالد الذي لطالما غ ّنى لها ،أخذت معي ّ
أعدت سماعها طوال الرحلة.

أبوفراج
ǧنور ّ

-1ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،شـ ــاءت ال ـظ ــروف ب ــأن تـتـعــرف
عــائـلـتــي بــرجـ ٍـل م ـصــري ق ــدم مــن إح ــدى قــرى
م ـصــر واس ـت ـق ـرّ ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،ال ــرج ــل الحــظ
ـوم قــائـ ًا:
تعلقي بـشــرائــط منيّر وعـ ّلــق ذات يـ ٍ
«جــدتــي مــن الـنــوبــة بـكــت حينما سمعت منير
ي ـغ ـنــي ب ـع ــض األغـ ــانـ ــي م ــن الـ ـتـ ــراث ال ـن ــوب ــي،
فاألغنيّات جز ٌء من تراث منطقتها ،هي أغنيّات
ّرة ،لكنها
ظلت منسيّة حتى أدّاهــا منير مـصـو ً
وبصورة أو أخرى لم تعد ذات األغاني التي
تــربّــت عليها» .لــم أشــأ فــي حينها التو ّقف عند
مالحظة الرجل؛ إن كانت جدته بكت لما رأته
تشويه ًا لـلـتــراث أو اسـتـغــا ًال لــه ،فــأنــا وألــوف
المستمعين استمتعنا باكتشاف ألحانٍ جديدة.
فــي ال ـمــرة الـثــانـيــة ال ـتــي الـتـقـيـنــاه فـيـهــا ،جلب
الــرجــل لــي هــديــة ،وكــانــت ع ـبــارة عــن شــريــط
نوع
لمغن نوبي مغمّور لم يحصد أي ٍ
كاسيت ٍ
من الشهرة خــارج مصر .واقترح عليّ سماع
الشريط كي أتعرف على الموسيقى الحقيقية
للمنطقة .مدفوع ًة بغرور المراهقين وعنادهم،
تجاهلت الكاسيت ،أو ربما أكون سمعت بضع
أغنياتٍ منه .بـدّت ألحانه ني ّئة (غير مطهوّة)
لم يكن سماعها سه ًال ،وال حتى ت ّذكرها .مقابل
أغــانــي منيّر التي بــدت مألوف ًة ومنعشة حتى
وإن تحدّثت بلغة ال أفهمها.
م ـرّت س ـنــوات قـبــل أن أعـيــد الـتـفـكـيــر فــي ذلــك
الـكــاسـيــت الـمــرمــي فــي إح ــدى خــزائــن الـمـنـزّل

وألوم نفسي على تجاهله .ذكرتني به نقاشات
مع ّقدة تُطرّح بكثرة اليوم حول الموقف من
إع ــادة تـقــديــم األغــانــي الـتــراثـيــة الـقــديـمــة داخــل
س ــوري ــة وخ ــارجـ ـه ــا .فــال ـت ـن ـق ـيــب ال ـك ـث ـيــف فــي
ال ـم ــوروث الـمــوسـيـقــي واألل ـح ــان الـقــديـمــة قد
يكون إحدى سمات اإلنتاج الموسيقي العربي
المعاصر.
صلة الوصل مع اإلرث الموسيقي
ي ـج ــادل ال ـم ـت ـح ـم ـســون ل ـل ـت ـجــارب الـمــوسـيـقـيــة
الجديدة التي تعيد إنتاج األغــانــي التراثية أو
الـقــديـمــة بــالـقــول :إن اإلرث الـمــوسـيـقــي أشـبــه
بـجـبـ ٍـل ضـخــم ال نـهــائــي مــن األل ـح ــان ،والـجـيــل
الجديد ملول ،وقليل الصبر ،لم يـدّرب ملكات
االس ـت ـم ــاع وال ـب ـح ــث ،ف ـهــو ال ي ـعــرف م ــن أيــن
يـبــدأ .وبالتالي ،كثير ًا مــا تلعب هــذه التجارب
دور صـلــة الــوصــل مــع الـمـنـتــج األص ـلــي الــذي
ل ــم ي ـس ـبــق ل ـل ـج ـيــل ال ـش ــاب أن س ـم ـعــه .ول ـهــذا
تحديد ًا تتكرر كلمة «إحـيــاء» ،كما لو أن هذه
األغنيات كانت منسيّة ،ومُهملة حتى جاء من
يـنـفــض ال ـغ ـبــار ع ـن ـهــا .وي ـك ـمــل ه ــؤالء فـكــرتـهــم
بــالـقــول :إن الـجـمـهــور يستطيع ،إذا مــا امتلك
الرغبة ،واالهتمام أن يعود ليبحث عن القطعة
األصلية أو عــن نسخ قديمة مـتــداولــة .ويشير
أنصار التجارب الموسيقية الجديدة إلى كون
الموسيقى منتج ًا حي ًا ومـتـبـدّ ًال ،فال ضيّر من
وجهة نظرهم أن توضع األلحان القديمة في
ق ــوال ــب ج ــدي ــدة ،وي ـتــم ت ـســريــع إي ـقــاعــات ـهــا بـمــا
يالئم إيقاع حياتنا.

جدتي من النوبة
بكت حينما سمعت
منير يغني بعض
األغاني من التراث
النوبي فاألغن ّيات
جزء من تراث
ٌ
منطقتها

َحْلب الموروث بحجة إحيائه
يـطــرح بـعــض الـنـ ّقــاد الموسيقيين المهتمين
بالموسيقى السورية أسئلة جوهرية تتعلق
ب ــاإلن ـت ــاج ــات الـ ـج ــدي ــدة ل ــأغ ــان ــي ال ـت ــراث ـي ــة،
أول ـهــا :يــرتـبــط بحجم هــذه االسـتـعــادات من
كـتـلــة مــا يـتــم إنـتــاجــه عـمــومـ ًا ،ويـقــولــون بــإن
نـسـبــة مــا يـتــم خـلـقــه كــأعـمــال فـنـيــة جــديــدة ال
يقارن بحجم النسخ التي تعيد تقديم اإلرث
ال ـمــوس ـي ـقــي ال ـق ــدي ــم .ف ــي ح ـيــن أن األع ـم ــال
ال ـجــديــدة تــأتــي أي ـض ـ ًا ضـعـيـفــة وس ــرع ــان مــا
ينساها الـجـمـهــور .هــذا وتـتــم اإلش ــارة أيـضـ ًا
إل ــى أن االس ـت ـث ـمــار فــي أغـ ــانٍ قــديـمــة رائـجــة
عمل مجدٍ مــن الناحية المهنية
ومحببة هــو ٌ
أو حتى االقتصادية ،ألن الموسيقيين الجدد
وشـ ــركـ ــات اإلنـ ـتـ ــاج ال ي ـص ـط ــدم ــون ب ـق ـيّــود
حقوق المُلكية الفكرية المرتبطة باللحن أو
الكلمات .واألهم من ذلك :أنهم يستندون في
نجاحهم وشعبيتهم على أغانٍ أثبتت نجاحها
ورواجها عبر الزمن.
م ــن زاوي ـ ــة أخ ـ ــرى ،ي ـج ــادل ال ـم ـن ـت ـقــدون لـهــذا
النوع من األعمال الفنيّة بأن قلة منها أضاف
ش ـي ـئ ـ ًا م ــن ح ـيــث ال ـق ـي ـمــة ال ـمــوس ـي ـق ـيــة لـلـنـســخ
الـقــديـمــة ال ـســاب ـقــة .يــؤكــد ه ــؤالء ب ــأن األع ـمــال
الـجــديــدة تتالعب أحـيــانـ ًا بــاإليـقــاعــات ،أو تقدّم
تــوزي ـعــات جــديــدة تـجـعــل األل ـح ــان مـسـتـســاغــة
أك ـثــر لـجـيــل الـمـسـتـمـعـيــن ال ـش ـبــاب .وبــال ـتــالــي،
ي ـنــدر أن ت ـكــون ه ـنــاك دراسـ ــة ف ـع ـل ـيّــة مـعـمّـقــة
تفكك هــذه األلـحــان وتُحللها وتهضمها ،ومــن
ثم تعيد تقديمها أو توظيف أجزاء منها ضمن
إنـتــاجــات مــوسـيـقـيــة جــديــدة .فـمــا يـحـصــل حـقـ ًا
هــو تـنــاقــص قـيـمــة هــذه اإلن ـتــاجــات الـفـنـيــة مع
كل استعادة جديدة بدّل تعظمها .وفي الختام،
يشير البعض إلــى أن هناك خطوات أساسية
وأولـيّــة ينبغي الـقـيــام بها قبل التفكير بــإعــادة
إنتاج ما سبق إنتاجه ،أولها :بذل جهود جادة
لـتــوثـيــق اإلرث الـمــوسـيـقــي الـشـفـهــي الـمـتـنــاقــل

كما هو قبل تعديله أو المساس به ،من حيث
م ـق ــام ــات ــه واآلالت ال ـم ـس ـت ـخــدمــة ف ــي تـقــديـمــه
وإي ـقــاعــاتــه وت ــوزي ـع ــات ــه ،ه ــذا إل ــى جــانــب فـهــم
السياق المرتبط به ،وعالقة المُنتَج بالمجتمع
ال ــذي أن ـت ـجــه ،ومـعــانـيــه الـسـيــاسـيــة والـثـقــافـيــة.
إذ كـثـيــر ًا مــا يتم تـجــاوز هــذه الـخـطــوة والقفز
مباشرة لالجتهادات فــي إعــادة تقديم المنتج
الـفـنــي ،مــع اسـتـغــال حقيقة أن الـجـمـهــور غير
المطلع موسيقي ًا قد ال يتمكن من
المتعمّق أو ّ
تـمـيـيــز أن مــا يـ ـرّوج لــه عـلــى اع ـت ـبــاره «رؤي ــة
جــديــدة لـلـمــوروث الموسيقي» قــد ال يتجاوز
فــي أحـيــانٍ كثيرة تنفيذ بضعة حـيــل ،أو رش
ب ـعــض ال ـب ـه ــارات الـمــوسـيـقـيــة ،ال ـتــي ال تـمــس
سوى قشرة القشرة من النسخ األصلية.
كاسيت منسي في الخزانة
اليوم ،وبعد سنوات من الزيارة لمصر ،أشعر
بــأنـنــي بــت أك ـثــر قــرب ـ ًا مــن الـتـسـجـيــات سيئة
ال ـحــظ الـمـحـبــوســة ضـمــن كــاسـيــت مـنـســي في
خــزانــة .بت أفهم بصورة أكبر لماذا بكت تلك
الجدّة وما الذي أحزنها .في المحصلة أنا كنت،
وربما أزال ،أنتمي لجيل المستمعين الكسولين،
الــذيــن احـتــاجــوا رش الـبـهــارات لهضم الـتــراث،
وبالتالي ،ال أستطيع أن أنكر بــأن بعض تلك
التجارب عرّفتني بما كنت أجهله ،وأنني كنت
ســابـقـ ًا آخــذ مــوقـفـ ًا مـتـعــالـيـ ًا مــن ال ـتــراث ،ألنني
ببساطة لــم أستطع فهمه ،أو تــذوّقــه كما هو.
فضل في كسر
وكان لبعض التجارب الحديثة ٌ
ذلك الحاجز .لكن في المقابل ،بت أدرك أيض ًا
خـطــورة الطريقة الـتــي يتم التعاطي فيها مع
اإلرث الـمــوسـيـقــي ،وكــم الـتـشـوّه ال ــذي يلحق
بــه مــن موسيقيين يستعجلون الـطــريــق نحو
ال ـش ـه ــرة ،وال ي ــري ــدون ب ــدوره ــم ب ــذل الـجـهــد
لـخـلــق مــا هــو جــديــد .يـفـعــل ه ــؤالء مــا يفعلون
تحت عنوان «دعم التراث» وهو في الحقيقة
الذي يدعمهم.

