االفتتاحية
سنة أخرى...
ال حل ّإل الحل السياسي
تفصلنا أيــام قليلة عن نهاية سنةٍ هي األكثر كارثية
 بكل المقاييس -على سورية والشعب السوري.وإذا كان العالم مشغو ًال هذه األيام بإحصاء خسائره
فإن كورونا نفسه ،يكاد
المتعلقة بفيروس كوروناّ ،
يـبــدو مـجــرد تـفـصـيــل صـغـيــر ضـمــن الـقــائـمــة الـطــويـلــة
للمآسي التي يعيشها السوريون.
وإذا كان من استنتاجات أساسية يمكن استخالصها
فإن بينها بالتأكيد ما يلي:
من  2020سوري ًاّ ،
أو ًال :اس ـت ـم ــرار ت ـغ ـي ـيــب ال ـح ــل ال ـس ـيــاســي ال ـشــامــل
وتـعـطـيـلــه ،قــد رفــع بـشـكــل غـيــر مـسـبــوق مــن مخاطر
ت ـحــول «تـقـسـيــم األمـ ــر ال ــواق ــع» ،إل ــى تـقـسـيــم دائ ــم؛
حيث تعيش المناطق السورية الثالث المنفصلة عن
بعضها ،أحــوا ًال متباينة كــل التباين ،رغــم أنها سيئة
كلها .ويــومـ ًا وراء يــوم يــزداد ذلــك التباين مدعوم ًا
بـخـطــابــات وس ـلــوك الـمـتـشــدديــن الـســوريـيــن وتـجــار
ال ـحــروب ،وبــالـعـمــل األمــريـكــي -الـصـهـيــونــي الحثيث
على إدامة «المستنقع» وتعميقه.
ثانياً :اسـتـمــرار الـثـمــار الـســامــة للحصار وللعقوبات
الغربية بالتوالد والتضخم؛ حيث باتت تؤثر على كل
مناحي الحياة بما فيها الدواء والغذاء .أكثر من ذلك،
وبعد أن ساهمت العقوبات في إنجاز الطور األول
مــن مهامها ،والمتمثل بــإيـصــال الـســوريـيــن إلــى حالة
عــامــة مــن اإلن ـهــاك الـشــديــد ،تـبــدأ اآلن ال ـطــور الـثــانــي
عبر الرفع والتشديد االنتقائي للعقوبات على مناطق
سورية بعينها ،لتكون هذه السياسة مساهم ًا إضافي ًا
في تكريس التقسيم.
ثالثاً :بلغت سرعة انهيار الوضع المعيشي للسوريين
عــام  34 ،2020ضعف سرعة االنهيار الوسطي خالل
ال ـس ـنــوات ال ـتــي سـبـقـتـهــا مــن عـمــر األزمـ ــة .أم ــا الـفـســاد،
وبــاالسـتـفــادة مــن الـعـقــوبــات بــالــذات ،ومــن غـيــاب الحل
السياسي بالعموم ومن المقولة األثيرة «ال صوت يعلو
فوق صوت المعركة» ،فقد ضاعف نهبه ووحشيته عما
كانت عليه عام  2011أضعاف ًا عديدة.
راب ـع ـ ًا :ب ــال ـت ــوازي ،فـ ـ ّـإن ال ـم ـت ـشــدديــن م ــن األطـ ــراف
ال ـســوريــة ،وبــاالس ـت ـفــادة مــن ال ـعــوامــل ال ـســاب ـقــة ،بل
وب ــال ـت ــذرع ب ـه ــا ،ق ــد واصـ ـل ــوا خـ ــال ال ـع ــام ال ـمــاضــي
تعطيلهم للحل السياسي ،وباتوا يربطون بقاءهم -
محقين وال شك -باستمرار «المعركة» ،وباستمرار
وإن وصــل األمــر حد تحويل التقسيم
الكارثة ،حتى ْ
المؤقت إلى دائم.
خامساً :بـيــن أيــدي ه ــؤالء ،فـ ّـإن اللجنة الــدسـتــوريــة
ستبقى تــراوح فــي مكانها .األمــر الــذي يعيد التأكيد
ع ـلــى م ــا ق ـل ـنــاه م ـ ــرار ًا م ــن ّأن الـلـجـنــة لـيـســت ســوى
مفتاح ًا للحل ،بينما الـحــل ذاتــه هــو التطبيق الكامل
لـلـقــرار  2254بـمــا فــي ذل ــك جـســم الـحـكــم االنـتـقــالــي.
مــا يعني ّأن االستنتاج الــواضــح هنا ،هــو ّأن اللجنة
ينبغي الـحـفــاظ عليها ومـنــع تخريبها ،ولـكــن ينبغي
في الوقت نفسه تغيير إحداثيات عملها ،بما في ذلك
مكان عملها ،عبر البدء الفعلي بتطبيق .2254
أخ ـيــر ًا :وب ـعــد ال ـتــراكــم ال ـهــائــل فــي الـمـشـكــات الـتــي
خلفتها األع ــوام الـمــاضـيــة ،فـ ّـإن سنة  2021يجب أن
تـكــون سـنــة أفـضــل عـلــى الـســوريـيــن ،ويـجــب أن يتم
فيها إيقاف االنهيار عبر المباشرة بالحل السياسي
ال ــذي يـكـفــل وح ــده إنـهــاء الـتـهــديــد الــوجــودي لـلــدولــة
السورية نفسها.
تحويل عام  2021إلى عام لتطبيق القرار  2254هو
مـهـمــة وطـنـيــة ووجــوديــة مــن ال ـطــراز األول ،ينبغي
الــدفــع نـحــوهــا رغ ـم ـ ًا عــن إرادة الـمـتـشــدديــن مــن كل
األطراف...
إرادة الشعب الـســوري هــي مــن ستكون األعـلــى في
نـهــايــة الـمـطــاف ،ولـكــن عـبــر الـنـضــال الـيــومــي المثابر،
ع ـبــر «ال ـع ـمــل ال ـم ـمــل الــرت ـيــب األس ـ ــود» ك ـمــا يـسـمـيــه
ثوريو مطلع القرن العشرين!
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من أحوال الطبقة العاملة السورية خالل عام 2020

جردة حساب
إذا قمنا بـجــردة حساب بسيطة لــواقــع الطبقة
العاملة من حيث مطالبها وحقوقها خالل أزمة
كــورونــا ومــا قبلها ،نجد ّأن المحصلة النهائية
لتلك الجردة خاسرة ،والعمال قد فقدوا الكثير
منها ،وخاصة فيما يتعلق بمستوى معيشتهم.
بينما القوى األخرى المتحكمة بمقاليد الثروة
ق ــد ح ـق ـقــت أربـ ــاحـ ـ ًا ك ـب ـي ــرة ،بــال ـم ـع ـنــى ال ـم ــادي
وال ـس ـي ــاس ــي االقـ ـتـ ـصـ ــادي ،وه ـ ــذا لـ ــه أس ـبــابــه
ومسبباته ،مما جعل من الطبقة العاملة الحلقة
األض ـع ــف بـمـقــايـيــس م ــوازي ــن ال ـق ــوى الـطـبـقـيــة
الـســائــدة ،واألك ـثــر تــأثــر ًا بــالـمـجــريــات المحيطة
بها ،وبالتالي خساراتها االقتصادية االجتماعية.
ل ـقــد ت ــم ت ـجــريــد ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة م ــن أدواتـ ـه ــا،
التي يمكن مــن خاللها أن تــدافــع عــن مصالحها
االق ـت ـصــاديــة ضـمــن ال ـش ــروط ال ـتــي تـعـمــل بـهــا،
بالرغم من أن الدستور السوري ،قد نص في
مادته الـ  44على حق اإلضراب للطبقة العاملة،
وعـلــى اسـتـقــالـيــة حــركـتـهــا الـنـقــابـيــة ،بـعـيــد ًا عن
أي ــة هـيـمـنــة أو وصــايــة عـلــى ق ــرارات ـه ــا ،وحـ ّقـهــا
بالتعبير عــن مصالح مــن تمثل ،أي :بـعـيــد ًا عن
الـمــادة الثامنة فــي الــدسـتــور الـقــديــم ،ولـكــن هذا
شيء وقدرة الطبقة العاملة على حماية حقوقها
الدستورية شيء آخر.
قـمـنــا ب ــاإلش ــارة إل ــى ذل ــك ال ــواق ــع وآثـ ــاره على
مصالح الطبقة العاملة ،كيما تكون تلك التجربة
المريرة والمأساوية -التي سببتها السياسات
الليبرالية ضمن النموذج االقتصادي السائد-
ح ــاض ــرة ،وب ــال ـت ــال ــي ،دخـ ــول عـ ــام ج ــدي ــد عـلــى
الطبقة العاملة وهي تعيش الشروط السياسية
واالقـ ـتـ ـصـ ــاديـ ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
نـفـسـهــا ،يعني ذلــك اسـتـمــرار فـقــرهــا واسـتـمــرار
خ ـســارات ـهــا ل ـل ـمــزيــد م ــن ح ـقــوق ـهــا وم ـصــال ـح ـهــا،
وأن ال ـح ـلــول الـتــرقـيـعـيــة ال ـتــي تُ ـطــرح مــن قبل
ال ـح ـك ــوم ــة ل ـت ـح ـس ـيــن واق ـ ــع ال ـع ـم ــال الـمـعـيـشــي
وت ـجــاري ـهــا ال ـن ـقــابــات ف ــي ت ـلــك ال ـط ــروح ــات لــن
تـغـيــر مــن واق ــع الـعـمــال فــي ش ــيء ،ولـكــن يمكن
ال ـقــول :إن الـحــل الـشــامــل يـقــع فــي مـكــان آخــر:
إن حـ ّـل األزمــة الـســوريــة ،على أســاس قــرارات
األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة -وال ـت ــي ت ـج ــري إعــاق ـت ـهــا مــن
قبل األطــراف المتعددة -سيفتح آفــاقـ ًا واسعة
أمــام الـقــوى الوطنية ،ومنها :الحركة النقابية،
والطبقة العاملة ،مستفيدة من تجربتها الحالية
في األزمة ،باتجاه الصراع السلمي والمكشوف
مــع تلك الـقــوى على أســاس المصالح الوطنية
للشعب السوري االقتصادية والسياسية ،وفي
ال ـق ـلــب م ـن ـهــا ق ـض ـيــة ت ــوزي ــع الـ ـث ــروة ون ـم ــوذج
اق ـت ـص ــادي ج ــدي ــد ،أي :ب ـمــا ي ـع ـبــر ع ــن تــوزيــع
عـ ــادل ل ـلــدخــل الــوط ـنــي الـمـخـتــل تــوزي ـعــه اآلن
لصالح قــوى الـفـســاد واالحـتـكــار الـكـبــرى ،التي
أظـهــرت أزم ــة كــورونــا نـتــائـجــه الـكــارثـيــة ،حيث
أفقرت الشعب السوري ،ومنه :الطبقة العاملة
السورية ،مما يعني بالضرورة ،أن تعي الطبقة
الـعــامـلــة مصالحها الحقيقية مستعيدة أدواتـهــا
ال ـن ـضــال ـيــة ال ـت ــي خ ـســرت ـهــا ،وال ـت ــي تـمـكـنـهــا مــن
انتزاع ما تم سحبه منها من حقوق على طريق
تـحـقـيــق الـتـغـيـيــر ال ـج ــذري الـمـطـلــوب لمصلحة
أغلبية الشعب السوري المقهور ،في االقتصاد
والـسـيــاســة والــديـمـقــراطـيــة .فـهــل تفعلها الطبقة
العاملة؟

مع انتهاء هذا العام واستعداد الطبقة العاملة لبدء عام آخر من معاناتها وسوء أحوالها ،األمر الذي يتطلب منها رفع وتيرة استعدادها
لمواجهة ما هو قادم ،والقادم أعظم كما تبدو مؤشراته االقتصادية االجتماعية« .قاسيون» تستعرض بعض ما نشرته خالل هذا العام
للعديد من القضايا والمطالب العمالية كاألجور والصحة والسالمة المهنية والتأمين االجتماعي وبعض القضايا التشريعية والديمقراطية.

 947مؤتمرات بال توجهات
ك ــان ــت ال ـت ـق ــاري ــر ال ـت ــي أع ـ ــدت قـبــل
الـمــؤتـمــرات لها طــابــع شكلي بــدون
م ـضــام ـيــن حـقـيـقـيــة تـ ــوضـ ــح ت ــوجّ ــه
الـنـقــابــات لـلـمــرحـلــة ال ـقــادمــة ،وبـهــذا
ت ـكــون الـطـبـقــة الـعــامـلــة قــد خـســرت
رهـ ــانـ ـهـ ــا ،إن ك ــان ــت تـ ــراهـ ــن عـ ـل ــى
نـتـائـج تـلـك الـمـؤتـمـرات ،ومـا تـمّ بها
م ــن تــرتـيـبــات ل ــم تـكــن لـتــؤشــر إل ــى
بــرنــامــج م ـف ـتــرض ت ـت ـب ـنــاه ال ـحــركــة
النقابية ،وتحدد فيه رؤيتها لما هو
جــا ٍر ومــا سيجري في قــادم األيــام،
وه ــذا سـيـتــرك أم ــام الـعـمــال صياغة
خـ ـيـ ــاراتـ ـهـ ــم الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،مـ ــن أج ــل
الـدفـاع عن حقوقهم.
حق اإلضراب للطبقة العاملة
الـعـمــال ال يـضــربــون بــا سـبــب ،وال
ي ـم ـكــن أن ن ـجــد ن ــزاع ـ ًا ع ـمــال ـي ـ ًا بـيــن
الـ ـعـ ـم ــال وأص ـ ـحـ ــاب ال ـع ـم ــل بـ ــدون
س ـب ــب ،وم ــن أه ــم أس ـب ــاب إض ــراب
ال ـع ـمــال ه ــو :ال ـن ــزاع ح ــول األج ــر،
أو ال ـخــاف ح ــول وق ــت الـعـمــل ،أو
من أجل تحسين شروط وظروف
ال ـع ـمــل ،وك ــذل ــك أي ـض ـ ًا ع ــدم صــرف
الـمـسـتـحـقــات الـمــالـيــة الـمـخـتـلـفــة من
تعويضات اإلضافي وطبيعة العمل
ال ـش ــاق ــة ل ـل ـع ـمــال م ــن ق ـبــل أص ـحــاب
العمل ،والتأخير في صرف األجور،
وشعور العمال بعدم األمان نتيجة
ازديـ ـ ــاد ح ـ ــاالت ال ـف ـصــل الـتـعـسـفــي
بدون مبررات مقنعة.
فما هو إذ ًا حق اإلضراب؟ هو امتناع
الـعـمــال فــي هــذه الـمـنـشــأة أو تـلــك أو
مـجـمــوعــة مـنـهــم ع ــن ال ـع ـمــل بـطــريـقــة
م ـن ـظ ـمــة ولـ ـمـ ــدة مـ ـحـ ــددة وم ــرت ـب ــط
بالمطالبة ببعض حقوقهم المفقودة.
ويعتبر اإلض ــراب أحــد أهــم األدوات
الـتــي يـسـتـخــدمـهــا الـعـمــال لـلــدفــاع عن
حقوقهم ومـصــالـحـهــم .ويـلـجــأ العمال
إلـ ــى اإلضـ ـ ــراب ب ـعــد أن ي ـك ــون ــوا قــد

اس ـت ـن ـف ــذوا ك ــاف ــة وس ــائ ــل ال ـم ـطــال ـبــة
والحوار والمفاوضات الودية.

تقول للوحش الــذي هي من قامت
بـتـكـبـيــره والـسـهــر عـلــى راح ــة بــالــه،
وراحـ ـ ــة ب ـ ــال الـ ــوحـ ــش ت ـع ـن ــي :أن
تـقــدم لــه كــل مـسـبـبــات كِ ـبــره ،وهــي
أن ي ـم ـل ــك مـ ــا ل ـي ــس مـ ــن ح ـق ــه أن
يملكه ،وأن يخسر أهــل الحق وهم
الغالبية مــن الـنــاس كــل مــا أنتجوه
بسواعدهم وأدمغتهم ،فهل يستوي
الـ ـن ــاهـ ـب ــون لـ ـق ــوت ي ــوم ـن ــا وح ـق ـنــا
ف ــي ثــروت ـنــا م ــع الـمـنـهــوبـيــن الــذيــن
يقولون كفى عدوان ًا وظلم ًا علينا؟
ولن يموت حق وراءه مطالب ،هذا
قانون الصراع.

 949عين الفساد على أموال
التأمينات
مــا زال ــت الـحـكــومــة تـحـمــل مؤسسة
ال ـت ــأم ـي ـن ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة أعـ ـب ــاء ال
عــاقــة لها بـهــا ،ناهيك عــن مديونية
ال ـ ـح ـ ـك ـ ــوم ـ ــة والـ ـ ـقـ ـ ـطـ ـ ــاع ال ـ ـخ ـ ــاص
للمؤسسة والـتــي تـبـلــغ  230مليار
ل ـي ــرة س ــوري ــة ،وت ـم ـت ـنــع الـحـكــومــة
ع ــن سـ ــدادهـ ــا ل ـل ـم ــؤس ـس ــة ،وت ـق ــدم
تـ ـسـ ـهـ ـي ــات وإعـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاءات ل ـل ـق ـط ــاع
الخاص للهروب من دفع ديونهم.
الحركة العمالية والقوى السياسية
إن الـ ـطـ ـبـ ـق ــة الـ ـعـ ــامـ ـلـ ــة الـ ـسـ ــوريـ ــة
ك ــي ت ـح ـقــق م ـطــال ـب ـهــا وتـ ــدافـ ــع عــن
م ـصــال ـح ـهــا وح ـق ـهــا ف ـي ـمــا ت ـن ـتــج مــن
ثـ ـ ــروة ال بـ ــد مـ ــن تـ ــو ّفـ ــر عــام ـل ـيــن
أس ــاسـ ـي ــن ،أو ًال :الـ ـظ ــرف ال ــذات ــي
للحركة العمالية والنقابية من حيث
البرنامج والتنظيم .وثاني ًا :الظرف
الـ ـم ــوض ــوع ــي الـ ـم ــرتـ ـب ــط ب ــوج ــود
حـ ــراك ش ـع ـبــي وس ـي ــاس ــي ،وم ـن ـهــا:
األح ـ ــزاب الـمـتـبـنـيــة وال ـمــداف ـعــة عــن
حقوق الطبقة العاملة.

الفساد وحقوق العمال
ق ـ ــوى الـ ـفـ ـس ــاد ت ـس ـع ــى مـ ــن خ ــال
تــأخ ـيــر ال ـح ــل ال ـس ـيــاســي ،وتـثـبـيــت
مواقفها عبر تهيئة البنية القانونية
والتشريعية التي تشرعن وجودها،
وتضمن لها مصالحها فــي المرحلة
ال ـقــادمــة ،مــن خ ــال إص ــدار قــوانـيــن
تصبّ فــي مصلحتها ،والـتــي تهدف
إل ــى تـصـفـيــة ال ـق ـطــاع ال ـع ــام وإن ـهــاء
دوره فـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ب ـمــا يـنـعـكــس سـلـبـ ًا
عـ ـل ــى الـ ـعـ ـمـ ــال خ ـ ــاص ـ ــة وال ـش ـع ــب
السوري عموم ًا.

 948حكايتنا طويلة
يُمنننا المسؤولون في كل مرة ،أن
الدولة تدفع تكاليف كبيرة بتأمينها
تلك الخدمات ،ولم يقولوا بالمقابل
مــاذا يــدفــع الـنــاس لـلــدولــة ثـمــن تلك
ال ـخ ــدم ــات ،وال ي ـق ــول ــون م ــا حـجــم
الـ ـض ــرائ ــب ال ـت ــي ي ـت ـح ـم ـلــون ـهــا بـكــل
أنواعها ،فقط المسؤولون يفكرون
بـعـقـلـيــة ال ـتــاجــر الـ ــذي يــدفــع لـيــأخــذ
مقابل ما دفعه ربح ًا وخدمات.

 952كالمستجير
من الرمضاء بالنار
ال ـح ـكــومــة تــريــد أن ت ـضــع ح ــد ًا كما

 955أصل المشكلة
بالسياسات
كثير ما يلجأ أصحاب العقد والحل
في بلدنا إلى التعامل مع المشكالت
واإلخـفــاقــات والـخـســارات باللجوء
إل ــى أه ــون ال ـطــرق وأسـهـلـهــا ،وهــو
ت ـغ ـيــر ال ـش ـك ــل ال ـم ـع ـت ـقــد أن ـ ــه سـبــب
ال ـم ـش ـك ـلــة واإلبـ ـقـ ــاء ع ـلــى الـمـسـبــب
الرئيس الذي سبب تلك المصائب،
ال ـتــي ي ــري ــدون ل ـهــا ع ــاج ـ ًا ،وتـبـقــى
دون ع ـ ــاج ج ـ ـ ــذري ي ـن ـه ــي ه ــذه
المشكلة ،ونقصد هنا عالج مشاكل
ش ــرك ــات وم ـن ـش ــآت ق ـط ــاع ال ــدول ــة

ال ـص ـنــاع ـيــة وال ـخــدم ـيــة ال ـم ـتــدهــورة
ص ـح ـت ـهــا ب ـ ــاط ـ ــراد ،ب ـ ــأن ت ـت ــم إق ــال ــة
فــان مــن مــركــزه وتـكــون الحكومة
بـهــذا الـعــاج قــد حلت تلك المشاكل
التي تعود إلى التفاقم مرة أخرى،
بشروط أخرى يتعذر على أصحاب
القرار حلها.
الضمان االجتماعي
في معايير العمل الدولية
يعتبر الضمان االجتماعي حق ًا من
ح ـقــوق اإلن ـس ــان مــن أج ــل حـمــايـتــه
ض ـ ــد مـ ـخـ ــاطـ ــر ال ـ ـح ـ ـي ـ ــاة ،ويـ ـهـ ــدف
الـضـمــان االجـتـمــاعــي إلــى الـحـصــول
ع ـلــى ال ــرع ــاي ــة ال ـط ـب ـيــة وال ـخ ــدم ــات
الصحية وتأمين الدخل طوال فترة
ال ـح ـيــاة لـلـعـمــال ف ــي حــالــة ال ـمــرض
والـبـطــالــة وإصــابــة الـعـمــل واألمــومــة
والمسؤوليات العائلية والعجز عن
العمل وفقدان معيل األسرة ،وكذلك
أيض ًا أثناء التقاعد والشيخوخة .إن
الـضـمــان االجـتـمــاعــي يُـعــد اسـتـثـمــار ًا
هام ًا يساهم في تطوير اإلنتاجية
وف ــي الـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة وضـبــط
س ــوق ال ـع ـمــل ،وي ـحِ ــد م ــن الـبـطــالــة،
وبــالـتــالــي ،فهو استثمار رابــح على
طول الخط.
 958عمالة األطفال
بين القانون والواقع
الـمـشـكـلــة ال تـكـمــن فــي مـنــع تشغيل
األط ـفــال ،وال فــي تـطـبـيــق نـصــوص
الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـح ـ ــرم ت ـش ـغ ـي ــل
األطـفــال بل في مراجعة السياسات
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي أجـ ـب ــرت األس ــر
ع ـلــى تـشـغـيــل أب ـنــائ ـهــم ومـنـعـهــم مــن
ت ـك ـم ـلــة ت ـع ـل ـي ـم ـهــم ،هـ ــذه ال ـس ـيــاســات
التي أفقرت العباد ،هي التي حرمت
األطفال من الطفولة ،وحولتهم إلى
أربـ ــاب أس ــر مـســؤولـيــن عــن إطـعــام
أسرهم.
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 959الطبقة العاملة وكورنا
تــواجــه الطبقة العاملة فــي ســوريــة هــذا الوباء
ف ــي ظ ــل ن ـظ ــام ص ـح ــي ال ي ـم ـلــك ال ـك ـث ـي ــر مــن
الوسائل الطبية الضرورية ومقيد بسياسات
اقتصادية ليبرالية حرمته من أبسط مقومات
الــوقــايــة واالسـتـشـفــاء وتغطية صحية ضعيفة
آلالف ال ـع ـمــال ،وخــاصــة الـعـمــال الــذيــن خــارج
مـظـلــة الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة ،أو أي ــة حـمــايــة
اجتماعية أخ ــرى ،ويـعــانــون مــن أجــور هزيلة
ال تـسـتـطـيــع ســد رمـقـهــم ،فــي ظــل قـلــة ال ـمــواد
االستهالكية األساسية وتضخم أسعارها.
 961القطاع الصناعي ..مشاريع رديئة
في إصالحه
إن ال ـح ــرك ــة ال ـن ـقــاب ـيــة ف ــي خ ـضــم ال ـج ــدل ال ــدائ ــر
حــول الـمـشــاريــع اإلصــاحـيــة الـمـطــروحــة تتحمل
ال ـم ـســؤول ـيــة م ــن م ــوق ــع ال ـش ــري ــك ل ـل ـح ـكــومــة فــي
قراراتها وخططها المختلفة ،في الدفاع عن قطاع
ال ــدول ــة وال ـخ ــاص ال ـص ـنــاعــي ،عـبــر مــواج ـهــة تلك
المشاريع وطرح بدائل حقيقة تعبر عن المصالح
الوطنية للطبقة العاملة والشعب السوري ،والتي
من مصالحها الحفاظ على قطاع الدولة.
 962الطبقة العاملة في ذكرى الجالء
إن استحقاق اليوم يشبه إلى حد بعيد استحقاق
الجالء ،ولكن بمستوى أعلى ،فاالستحقاق أمام
الـحــركــة الـنـقــابـيــة والـشـعــب ال ـســوري هــو إنـهــاء
ه ــذه األزم ـ ــة الــوط ـن ـيــة وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى وح ــدة
الـبــاد ،ودفــع الـبــاد باتجاه نظام يحقق أعمق
مستوى من العدالة االجتماعية مع أعلى معدل
ن ـمــو ،وه ــذا ي ـح ـتــاج إل ــى إرادة وف ـعــل لـلـحــركــة
النقابية والطبقة العاملة السورية ،ودور تتوفر
ف ـيــه ال ـش ــروط ال ـض ــروري ــة لـتـسـتـعـيــد الـحــركــة
النقابية ألقها الذي لعبته تاريخي ًا.
 964بيان من حزب اإلرادة الشعبية في
عيد العمال العالمي
 -1زيادة األجور زيادة حقيقة تؤمن كرامتنا

ومـسـتــوى مـعـيـشـتـنــا - 2 .رف ــع ال ـحــد األدن ــى
لــأجــور بما يتناسب مــع ارتـفــاع األسـعــار-3.
فتح سقف األجــور والــرواتــب -4.تفعيل حق
اإلضــراب مــن أجــل الــدفــاع عــن مصالحنا وهو
حق دستوري - 5 .استقاللية حركتنا النقابية
وتعزيز دورها وفاعليتها في مواجهة ناهبينا.
إلى األمــام مع ًا من أجل توزيع عــادل للثروة،
ومن أجل أعمق عدالة اجتماعية.
 965الحل عند الحكومة ،لكن كيف؟
الحكومة صرعتنا بتصريحاتها المستمرة بأنها
ستدعم اإلنتاج ،وستقلع بالمعامل ،وستساعد
القطاع الخاص بإعادة تشغيل معامله ،وتعقد
المؤتمرات مع الفعاليات االقتصادية من أجل
إيـجــاد السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات عنهم
وتسهيل اإلجراءات إلى آخر األسطوانة ،ولكن
على أرض الواقع ال شيء يتغير تجاه القضايا
المتعلقة باإلنتاج والصناعة ،سواء في القطاع
الخاص ،أو في معامل قطاع الدولة ،لتبقى تلك
الوعود ال تغني وال تسمن من جوع.
 967العمل النقابي والطبقة العاملة

ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ع ـل ــى وحـ ـ ــدة الـ ـح ــرك ــة ال ـن ـقــاب ـيــة
والمستقلة عن األحزاب ،وتكون معبر ًا طبقي ًا
واضـحـ ًا للطبقة العاملة مــن أجــل بـنــاء مجتمع
تسوده المساواة .إن أي عمل نقابي أو عمل
م ـبــاشــر م ــع ال ـع ـم ــال ،م ـح ـكــوم بــال ـف ـشــل م ــا لــم
يفتح أمــام هــذه الطبقة الـعــامـلــة آفــاق حقوقها
الديمقراطية والتشريعية ومصالحها المهنية.
 971هل يوجد لقاح لفيروس الجوع.؟
إن فيروس الفقر والجوع ليس له من دواء
أو ع ــاج س ــوى إس ـق ــاط م ــن ك ــان س ـب ـب ـ ًا فــي
خـلـقــه وتـكــريـســه ،وب ـنــاء ن ـظــام يـحـقــق الـعــدالــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة والـ ـح ــري ــات ال ـح ـق ـي ـقــة ،وي ــؤم ــن
ال ـث ــروة ل ـمــن أن ـت ـج ـهــا ،وهـ ــذا م ــا س ــوف تـعـمــل
ألجله القوى المنتجة وكل المتضررين.
 974وزاد في الطنبور نغماً

الـطـنـبــور ال ــذي ي ـصــدرون مــن خــالــه أنـغــامـهــم
مــا زال ــوا يـعــزفــون عـلـيــه ،وآخــر نـغــم نـشــاز هو
إص ــدار مـحــافـظــة دمـشــق قـ ــرار ًا بـتـســريــح ألــف
عامل من عمال المحافظة ،تحت حجة األعباء
الـمــالـيــة ال ـتــي تـتــرتــب عـلــى الـمـحــافـظــة كــأجــور
ل ـل ـع ـمــال ،ب ـعــد حـ ــدوث ال ــزي ــادة األخ ـي ــرة عـلــى
األجــور ،حيث كان العمال يتقاضون أجورهم
على  16ألف ليرة أساس الحد األدنى السابق،
وال ـم ـحــاف ـظــة تــدفــع ل ـهــم ب ـعــد الـ ــزيـ ــادة الحد
األدنــى لألجور على أســاس الــزيــادة  47ألف
ليرة ،وال ندري إن كانت األخيرة (المحافظة)
تعلم أن هذا األجر األخير يكفي العمال ل ـعــدة
أي ــام لتأمين حاجاتهم األكثر ضــروريــة ،ومــع
هـ ــذا الــوضــع الـبــائــس الــذي يعيشه الـعـمــال تم
تسريحهم لينضموا إلــى جيش العاطلين عن
العمل الذين سبقوهم.
 977مخبز آذار في السويداء
م ـع ـي ـقــات اإلن ـت ــاج تـتـلـخــص ف ــي ثــاثــة أم ــور:
ال ــوض ــع ال ـف ـنــي لـلـخـطــوط اإلن ـتــاج ـيــة ،ال ـكــادر
الـبـشــري ال ـعــامــل ،وال ـم ــواد األول ـي ــة ،ق ــال أحــد
الفنيين :جميع خطوط اإلنتاج وبيوت النار

واآلالت ف ــي ال ـم ـخــابــز اآلل ـي ــة ف ــي ال ـس ــوي ــداء
قــديـمــة ،ولــم يـتــم تـجــديــدهــا خــال هــذه الـفـتــرة
الــزمـنـيــة ،وه ــي كـثـيــرة األع ـط ــال ،ويـتــم الـعـمــل
على ترميمها وإصالحها بهمة العمال الفنيين
فــي الـمـخــابــز ،وجـمـيــع الـخـطــوط بـحــاجــة إلــى
تــرمـيــم ،وال بــديــل عــن تــركـيــب خـطــوط إنـتــاج
جديدة ،األمر الذي يؤدي إلى تحسين وزيادة
اإلنتاج ،والتقليل من مصاريف الصيانة.

قوى الفساد
تسعى من خالل
تأخير الحل السياسي
وتثبيت مواقفها
عبر تهيئة
البنية القانونية
والتشريعية التي
تشرعن وجودها

 979الدوالر ولعبة األسعار
إن غ ـي ــاب دور الـ ــدولـ ــة -وال ـم ـف ـت ــرض أن ــه
الضامن لتأمين حــاجــات الـنــاس ومتطلباتهم
دستوريا -يجعل لعبة السوق ومنها :صعود
سعر الصرف أو هبوطه ،عملية مؤثرة على

مستوى األجــور ومعيشة الـنــاس ،مــن حيث
قـيـمـتـهــا الـحـقـيـقـيــة ،ال ـتــي لــم تـعــد ت ـســاوي في
المتوسط ،حفنة قليلة مــن ال ــدوالرات ،التي
يتصارع الكبار على تجميعها واالس ـت ـحــواذ
ع ـل ـي ـهــا ،ومـ ــن ه ـنــا ت ـك ــون م ـه ـمــة الـ ــدفـ ــاع عــن
األج ـ ــور -ف ــي مــواج ـهــة ال ـن ـهــب ال ـعــالــي -لـهــا
أش ـكــال مـخـتـلـفــة وف ــي مـقــدمـتـهــا :حــق الـطـبـقــة
ال ـع ــام ـل ــة فـ ــي اإلض ـ ـ ــراب ك ـش ـكــل مـ ــن أش ـك ــال
الدفاع عن أجورها ،وه ـن ــا ت ـت ـح ـمــل ال ـح ــرك ــة
ال ـ ـن ـ ـق ـ ــاب ـ ـي ـ ــة مـ ـسـ ــؤولـ ـيـ ـتـ ـهـ ــا تـ ـ ـج ـ ــاه ح ـق ــوق
ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة ف ــي ال ــدف ــاع عن أج ــوره ــا،
وف ــي مــواج ـهــة ال ـح ـلــف غ ـيــر المقدس ب ـي ــن
ال ـش ــرك ــاء ف ــي ت ـج ــوي ــع وح ــرم ــان ال ـع ـم ــال

م ـ ــن حـ ـقـ ــوقـ ـهـ ــم ،وه ـ ـ ــم م ـ ــن ي ـن ـت ـجــون ت ـلــك
ال ـ ـ ـثـ ـ ــروة ال ـم ـن ـه ــوب ــة ،ال ـت ــي ي ـت ـص ــارع عـلـيـهــا
الناهبون الكبار ،والتي الصراع على الــدوالر
شكل من أشكالها.
 980الحكومة وعودة العمال إلى
عملهم
إن الـعـمــال الـمـصـنـفـيــن بـحـكــم الـمـسـتـقـيــل لــم تكن
رغ ـب ـت ـهــم ال ـت ـخ ـلــف ع ــن ال ـع ـم ــل ،ول ـك ــن ال ـظ ــروف
ال ـق ــاه ــرة ال ـت ــي سـ ــادت ه ــي م ــن ك ــان ــت تـعـيـقـهــم،
وخاصة مع تقطع الطرقات ،وعــدم القدرة على
الـحــركــة والـمـغــادرة ألمــاكــن سـكـنــاهــم ،وفــي هــذه
األوضــاع البد من أخذها بعين االعتبار وإعادتهم
إلــى عـمـلـهــم ،وهـ ـ ــذا حــق لـهــم بـ ـ ــدون تـعـقـيــدات

وشــروط وإجراءات تمنعهم من العودة.
 984إعاقة جديدة في طريق التصنيع
لــزيــادة اإلعــاقــات فــي تشغيل المعامل سواء في
القطاع الخاص أو قطاع الــدولــة ،تمت زيــادة
ملحوظة فــي أسـعــار الـخـيــوط القطنية ،حيث
قــوبـلــت هـ ــذه الــزيــادات عـلــى األسـعــار مــن قبل
الصناعيين بعدم الرضا ،لما تسببه من أضرار
على صعيد ارتـفــاع أسعار المنتج النهائي من
األق ـم ـشــة الـقـطـنـيــة واألل ـب ـســة ال ـجــاهــزة ،وهــذا
س ـي ــؤدي إلـ ــى ك ـس ــاد ف ــي ال ـم ـن ـت ـجــات ،وإلـ ـ ـ ــى
تــوقــف فــي اإلن ـت ــاج ،وب ــدوره هــذا سيؤدي
إلى تسريح للعمال.
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تختص محكمة البداية العمالية في النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم  /17/لعام
 2010وتعديالته ،حيث أشارت المادة ( )4إلى أنه تسري أحكام هذا القانون على عالقات العمل في
القطاع الخاص ،والشركات العربية االتحادية واألجنبية ،والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير
المشمول بأحكام قانون العاملين األساسي بالدولة.
ǧميالد شوقي

وبالتالي ،فإن أحكام قانون العمل تُطبق
عـلــى الـعــامـلـيــن فــي الـقـطــاع ال ـخــاص من
ش ــرك ــات وم ـط ــاع ــم وم ـص ــان ــع وف ـن ــادق
وم ـش ــافٍ خ ــاص ــة ،وال ـش ــرك ــات الـعــربـيــة
واالتـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة واألج ـ ـن ـ ـب ـ ـيـ ــة والـ ـقـ ـطـ ــاع
ال ـت ـعــاونــي وال ـم ـش ـتــرك ،وق ــد ت ـمَّ تـحــديــد
ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـم ـش ـت ــرك ــة الـ ـتـ ــي ت ـخ ـضــع
ألح ـك ــام ق ــان ــون ال ـع ـمــل رق ــم  /17/لـعــام
 2010بموجب قــرار من رئيس مجلس
الـ ـ ــوزراء ،وجـ ــاء ال ـمــرســوم الـتـشــريـعــي
رقم  68تاريخ  2010/8/19الذي أخضع
الـعــامـلـيــن فــي الـجـمـعـيــات والـمــؤسـســات
الخاصة المشمولة بأحكام القانون رقم
 59ل ـعــام  1985وتـعــديــاتــه إل ــى أحـكــام
قانون العمل.
ال يشمل اخـتـصــاص المحكمة الـعُـمَّــالـيــة
الفئات التالية:
جاءت المادة الخامسة ،وحددت الفئات
التي ال تسري عليها أحكام هذا القانون،
وهم:
 -1الـ ـعـ ــامـ ـلـ ــون الـ ـخـ ــاضـ ـعـ ــون ألحـ ـك ــام
القانون األساسي بالدولة.
 –2العاملون الخاضعون ألحكام قانون
العالقات الزراعية.
 –3أفـ ــراد أس ــرة صــاحــب ال ـع ـمــل الــذيــن
يعولهم فع ًال ،والمقصود بأفراد األسرة،

ي ـصــرف ع ـلــى األص ـ ــول والـ ـف ــروع وكــل
م ــن ت ـجــب نـفـقـتــه ع ـلــى ص ــاح ــب ال ـع ـمــل،
ومن مبدأ سمو العالقات األسرية على
االلتزامات القانونية تم استبعاد هؤالء
مــن ن ـطــاق قــانــون الـعـمــل ،ويـشـمــل ذلــك
ج ـم ـيــع األقـ ـ ــارب م ـه ـمــا ب ـع ــدوا اس ـت ـن ــاد ًا
إلــى عـمــوم الـنــص ،ولـكــن هــذه األسـبــاب
ليست مقنعة ،وليست واقعية الستبعاد
تـطـبـيــق أح ـكــام قــانــون الـعـمــل عـلــى مثل
عــاقــات الـعـمــل هــذه ،الـتــي غــالـبـ ًا مــا يتم
فيها استغالل العامل بشكل أكبر بحجة
القرابة والعالقات األسرية.
 –4ع ـمّ ــال ال ـخــدمــة ال ـم ـنــزل ـيــة وم ــن فــي
حـكـمـهــم ،حـيــث ق ــرر قــانــون الـعـمــل عــدم
سـ ــريـ ــان أح ـك ــام ــه ع ـل ــى خ ـ ــدم ال ـم ـن ــازل
ال ـس ــوري ـي ــن ومـ ــن ف ــي ح ـك ـم ـهــم ،ول ـيــس
ل ـهــؤالء حـقــوق س ــوى مــا ت ـقــرره عـقــود
عـمـلـهــم بــاعـتـبــارهــا شــريـعــة الـمـتـعــاقــديــن،
وت ـجــدر اإلش ــارة إلــى أن خــدم الـمـنــازل
ف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ه ــم ال ـس ــوري ــون فـقــط،
ألن عامالت المنازل من غير السوريين
يخضعن لنظام خاص.
ك ـم ــا أنـ ــه ل ـي ــس ه ـن ــاك ت ـح ــدي ــد قــانــونــي
لعبارة (خــدم المنازل) ولكن المقصود
بـهــا عــرفـ ًا هــي طــائـفــة األش ـخــاص الــذيــن
يقومون بأعمال خدمة تتصل باألسرة
واألعـمــال المنزلية ،وهــذه الفئة تخضع
ل ـقــواعــد ال ـقــانــون ال ـمــدنــي ،وه ــي قــواعــد

الفئة خدم
المنازل تخضع
لقواعد القانون
المدني وهي
قواعد ال يمكن
اعتبارها كافية
لتوفير حماية
مناسبة للطرف
الضعيف

ال يمكن اعـتـبــارهــا كافية لتوفير حماية
م ـن ــاس ـب ــة ل ـل ـط ــرف ال ـض ـع ـي ــف .وي ـع ــود
ل ـم ـح ـك ـمــة الـ ـم ــوض ــوع ت ــوص ـي ــف ال ـع ـقــد
على أنــه عقد خدمة منزلية أم ال ،وفق
الوقائع المبرزة أمامها.
 –5الـ ـ ـعـ ـ ــامـ ـ ـلـ ـ ــون فـ ـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــات
والمؤسسات الخيرية.
 -6العاملون في أعمال عرضية ،والعمل
ال ـع ــرض ــي هـ ــو ال ـع ـم ــل الـ ـ ــذي ال يــدخــل
بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من
نـشــاط ،وال يستغرق إنـجــازه أكـثــر من
ستة أشهر.
 –7العاملون في عمل جزئي ،الذين ال
تتجاوز ساعات عملهم في اليوم الواحد
أكثر من ساعتين ،ولكن العمل الجزئي إذا
تجاوز مدة الساعتين في اليوم تصبح
ال ـع ــاق ــة وط ــرف ــاه ــا خــاض ـع ـيــن ألح ـك ــام
قــانــون الـعـمــل .ومـحـكـمــة الـمــوضــوع من
خالل دراسة الدعوى والوثائق المبرزة
فيها ،وجميع الثبوتيات التي تتقدم بها
األطـ ـ ــراف ،وت ـح ــدد ال ــوص ــف ال ـقــانــونــي
ال ـص ـح ـيــح ،وب ـي ــان فـيـمــا إذا ك ــان الـعـمــل
مستثنى من أحكام قانون العمل أم ال،
وذلك في ضوء تعريف عقد العمل.
حيث يخضع العمال المشار إليهم أعاله
ل ــأح ـك ــام ال ـ ـ ــواردة ف ــي ع ـق ــود عـمـلـهــم،
والتي ال يمكن أن تقل حقوقهم فيها عمّا
تـنــص عـلـيــه أحـكــام هــذا الـقــانــون ،ولكن
إذا كــان قــانــون العمل بحد ذاتــه أخضع
ع ـقــود ال ـع ـمــل الـمـنـظـمــة وف ـق ـ ًا ألح ـكــامــه،
ول ـم ـبــدأ الـعـقــد شــريـعــة الـمـتـعــاقــديــن ،فما
ال ـ ــذي ي ـم ـنــع م ــن إخـ ـض ــاع ه ـ ــؤالء إل ــى
قــانــون الـعـمــل؟ ثــانـيـ ًا :هــل عـقــود العمل
الـمـنـظـمــة وف ـق ـ ًا ل ـقــانــون ال ـع ـمــل يُـحـصِّــل

فيها العمال كافة حقوقهم القانونية؟ فما
بــالــك بـمـثــل هــذه الـعـقــود الـتــي ال يــوجــد
نظام قانوني ينظمها ،وال يمكن للعمال
اللجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقهم!
هذا إجحاف بحق هــؤالء العاملين ،ألن
كــل عــامــل بــأجــر هــو عــامــل فــي الـنـهــايــة.
وال بدَّ من تنظيم عالقات العمل جميعها
دون استثناء ،ألن عقود عملهم غالب ًا ما
تكون مجحفة بحقهم ،وال يمكن لها أن
تو ِّفر الحماية الكافية لهم ،لذلك لضمان
حـ ـقـ ــوق ه ـ ـ ــؤالء الب ـ ـ ـدَّ مـ ــن إخ ـض ــاع ـه ــم
ألحـكــام قــانــون الـعـمــل ،وإفـســاح المجال
لـهــم لـلـمـطــالـبــة بـحـقــوقـهــم عـبــر الـمـحـكـمــة
ال ـع ـمــال ـيــة ،ف ــي ح ــال حـ ــدوث خ ــاف مــع
رب العمل ،وتجربة العقود بين أربــاب
الـعـمــل وال ـع ـمــال تـجــربــة مــريــرة ،بسبب
غ ـيــاب ال ـضــامــن لـحـقــوق ال ـع ـمــال ،وهــي:
النقابات عــن أن تـكــون طــرفـ ًا فــي عقود
ال ـع ـمــال ال ـج ـمــاع ـيــة ،ال ـت ــي ل ــم ي ـع ـمــل بـهــا
مــع أن قــانــون الـعـمــل جــاء عـلــى ذكــرهــا،
والعقود الجماعية التي تكون النقابات
ط ــرف ـ ًا فـيـهــا تـضـمــن ال ـح ـقــوق الـجـمــاعـيــة
ل ـل ـع ـم ــال ،والـ ـحـ ـق ــوق الـ ـفـ ــرديـ ــة ،حـســب
اخـتـصــاص الـعــامــل وقــدراتــه الفنية التي
يمكن أن يتالعب بها أربــاب العمل عند
كتابة الـعـقــود ،حيث تـصــاغ فــي ظــروف
أق ــل مــا يـقــال فـيـهــا :أنـهــا غـيــر عــادلــة من
جهة فرض الشروط التي تملى من قبل
أرب ــاب الـعـمــل ويـقـبــل بـهــا ال ـع ـمــال ،كــون
العامل مضطر ًا لذلك من الحصول على
فرصة عمل تمكنه من تأمين مستلزمات
م ـع ـي ـش ـتــه وأسـ ــرتـ ــه ،وأن ت ـم ـكــن األج ــر
الـمـتـفــق عـلـيــه مــع رب الـعـمــل مــن تأمين
ذلك.
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حسابات القوة األمريكية :الهزيمة خيار وحيد

نظرًا للقوة الهائلة التي تتمتع بها الصين على المستويات
كافة ،فإنه من الطبيعي جدًا أن نرى مختلف اإلدارات في
الواليات المتحدة األمريكية ،بما فيها العسكرية ،مهووسة
بصعود الصين ومحاولة إبطاء هذا التغير الحاصل في
الموازين الدولية لغير المصلحة األمريكية ،وال سيما أنه
يتزامن مع صعود الخصم الدائم للواليات المتحدة المتمثل
باالتحاد الروسي.

ǧإعداد :سعد خطار

تمتلك جمهورية
الصين الشعبية
بالفعل أكبر
أسطول بحري
في العالم مع
قوة قتالية
إجمالية تضم ما
يقرب من 350
سفينة وغواصة
بما في ذلك أكثر
من  130مقاتلة
رئيسة

فــي ظــل إدارة الــرئـيــس دونــالــد تــرامــب،
ق ـ ـ ــررت الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ت ــرك ـي ــز
ال ـم ــواج ـه ــة م ــع ال ـج ــان ــب ال ـص ـي ـنــي عـلــى
ال ـج ـب ـهــة االق ـت ـص ــادي ــة ،وب ـ ــدأت «ح ــرب ـ ًا
تـجــاريــة» شـهــدت الـعــديــد مــن الـعـقــوبــات
وال ـع ـقــوبــات ال ـجــواب ـيــة ب ـيــن الـجــانـبـيــن.
وقبل إدارة ترامب ،كانت إدارة الرئيس
بــاراك أوبــامــا قد قــررت مواجهة الصين
من خالل المزيد من الوسائل العسكرية
ال ـتــي ات ـخــذت فــي حـيـنــه شـكــل مـشــروع
«مـحــور آسـيــا» المناهض للصين ،ومن
ال ـمــرجــح أن ت ـقــوم ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
فــي ظــل إدارة بــايــدن (فـيـمــا لــو انتقلت
السلطة إليه فع ًال ،وهو ليس السيناريو
الوحيد حتى اآلن) ،باالتجاه فع ًال نحو
إع ــادة الـتــركـيــز عـلــى الجبهة العسكرية.
وفــي حـيــن أن إدارة بــايــدن ستخوض
الحرب ذاتها التي خاضتها إدارة ترامب
مـنــذ ع ــام  ،2017ف ــإن اإلدارة الـجــديــدة
ستستخدم غالب ًا أدوات مختلفة لتحقيق
الـهــدف ذاتــه ،ذلــك فــي وقـتٍ تتنامى فيه
الـمـخــاوف األمريكية مــن تصاعد الــوزن
وبشكل خاص التطور
النوعي للصين،
ٍ
ال ـع ـس ـكــري ال ـهــائــل الـ ــذي ت ـن ـجــزه بـكـيــن
بهدوء ودون ضجيج.

تقرير البنتاغون
يــروي تقرير حــديــث أنـجــزه البنتاغون
لـمـصـلـحــة الـكــونـجــرس األم ـيــركــي ،كيف
أن الـصـعــود الـعـسـكــري فــي الـصـيــن في
ال ـس ـن ــوات ال ـع ـشــريــن ال ـمــاض ـيــة ل ــم يـكــن
هـ ــائـ ـ ًا ف ـح ـس ــب ،بـ ــل إن ـ ــه ي ـش ـكــل أي ـض ـ ًا
التحدي األكـبــر الــذي تواجهه الــواليــات
الـمـتـحــدة ال ـيــوم .وأن الـجـيــش الصيني
قد «حشد بالفعل الموارد والتكنولوجيا
واإلرادة السياسية على مــدى العقدين
ال ـم ــاض ـي ـي ــن ل ـت ـع ــزي ــز وتـ ـح ــدي ــث جـيــش
ال ـت ـح ــري ــر ال ـش ـع ـب ــي فـ ــي كـ ــل ال ـن ــواح ــي
تقريب ًا» .والواقع ،كما يبين هذا التقرير،
أن «الـصـيــن سـبـقــت الــواليــات الـمـتـحــدة
بــال ـف ـعــل ف ــي ب ـعــض ال ـم ـج ــاالت ،ب ـمــا فــي
ذلك بناء السفن ،والصواريخ الباليستية
البرية ،ونظم الدفاع الجوي المتكاملة».
وعـ ـلـ ــى ع ـك ــس ال ـس ـف ــن الـ ـ ـ  293ال ـت ــي
ت ـم ـل ـك ـهــا ال ـب ـح ــري ــة األم ــري ـك ـي ــة« ،تـمـتـلــك
جمهورية الصين الشعبية بالفعل أكبر
أسـ ـط ــول ب ـح ــري ف ــي ال ـع ــال ــم ،م ــع قــوة
قتالية إجمالية تضم مــا يقرب مــن 350
سفينة وغــواصــة ،بما فــي ذلــك أكثر من
 130مـقــاتـلــة رئ ـي ـســة» .وبــالـمـثــل ،يُـظـهــر
التقرير أن «جمهورية الصين الشعبية
لديها واحــدة مــن أكبر أنظمة األرض-
جــو طويلة الـمــدى ،بما فــي ذلــك أنظمة
إس  300وإس  400روس ـيــة الـصـنــع،
واألن ـظ ـمــة الـمـنـتـجــة مـحـلـيـ ًا ال ـتــي تشكل
ج ـ ــزء ًا ك ـب ـي ــر ًا م ــن ه ـي ـكــل ن ـظ ــام ال ــدف ــاع
الجوي المتكامل والقوي».
التحديث العسكري في الصين ،وحقيقة
أن الـ ـب ــاد ب ـ ــدأت بــال ـف ـعــل ف ــي ال ـت ـفــوق
ع ـلــى ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة يـشـكــل ج ــزء ًا
مــن اإلسـتــراتـيـجـيــة الـشــامـلــة لجمهورية
ال ـص ـي ــن ال ـش ـع ـب ـي ــة ،الـ ـت ــي ص ـ ــار يُ ـن ـ َـظ ــر
إل ـي ـه ــا– ب ـح ـس ــب ال ـت ـق ــري ــر -ع ـل ــى أن ـهــا

الواليات المتحدة
تحت إدارة بايدن
لن تتبنى سياسة
مختلفة جذرياً
عن المواجهة
التي ال نزال
نشهدها في
عهد ترامب بل
الفرق الوحيد
الذي سنراه هو
التركيز المتزايد
على محاولة
كبح التطور
العسكري في
الصين

«قوة مُعدِّلة» عازمة على تغيير النظام
الـعــالـمــي الـحــالــي الــذي تـقــوده الــواليــات
الـمـتـحــدة .ويـخـلــص الـتـقــريــر وفـقـ ًا لذلك
إلى أن الحزب الشيوعي الصيني «كلف
جيش التحرير الشعبي بتطوير القدرة
على إبراز السلطة خارج حدود الصين،
واألطـ ــراف الـمـبــاشــرة لـتــأمـيــن الـمـصــالــح
الـمـتـنــامـيــة لـجـمـهــوريــة الـصـيــن الـشـعـبـيــة
فــي ال ـخ ــارج ،وتـعــزيــز أه ــداف سياسته
الـخــارجـيــة» ،مـضـيـفـ ًا أي ـض ـ ًا أن «ال ـقــوات
المسلحة الصينية سوف تضطلع بدور
أكـثــر نـشــاطـ ًا فــي دفــع أه ــداف السياسة
الصينية الخارجية».
تغيير في األدوات ال السياسات
تـقــول إدارة بــايــدن ،الـتــي أشــادت كثير ًا
بــالـتـقــريــر :إن ـهــا س ــوف تــركــز أك ـثــر على
احـتــواء صعود الصين .ومــن المعروف
أن جيك سوليفان ،الــذي اختاره بايدن
كـمـسـتـشــار لــأمــن الـقــومــي ،انـتـقــد م ــرار ًا
وت ـكــرار ًا إدارة تــرامــب لفشلها فــي كبح
ال ـع ـس ـكــرة ال ـص ـي ـن ـيــة ال ـم ـت ــزاي ــدة ،وك ــان
ق ــد دعـ ــا س ــاب ـق ـ ًا إلـ ــى درج ـ ــة أع ـل ــى مــن
تخصيص الموارد «للتحكم» باألنشطة
الصينية .وفي مقابلة أجريت معه العام
ال ـم ــاض ــي ،أكـ ــد ســول ـي ـفــان إنـ ــه «يـنـبـغــي
ل ـن ــا أن نـ ـكـ ـرِّس ال ـم ــزي ــد مـ ــن األص ـ ــول
والـمــوارد لضمان وتعزيز الوقوف إلى
جانب شركائنا فــي منطقة بحر الصين
الجنوبي وأماكن أخرى أيض ًا» .وكثير ًا
ما تــردد اإلدارة األمريكية الجديدة أن
«نهوض الصين االقتصادي مفيد للعالم
كـكــل ويـتـعـيــن تـشـجـيـعــه» ،وهــو مــا يــراه
محللون بمثابة إعالن تحويل الواليات
الـمـتـحــدة تـحــت إدارة بــاي ــدن تــركـيــزهــا
من المواجهة االقتصادية إلى المواجهة
العسكرية مرة أخــرى .وبعبارة أخرى،
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تـتــزايــد الـشـكــوك ب ــأن ال ـحــرب الـتـجــاريــة
ب ـيــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وال ـص ـي ــن لــن
تـقـتــرب مــن نـهــايـتـهــا إال بـ ــوالدة ب ــوادر
مــواج ـهــة عـسـكــريــة فــي آس ـيــا والـمـحـيــط
ال ـه ــادئ ،وه ــو مــا يـنـسـجــم مــع الـتــوافــق
الحاصل داخــل صفوف النخبة الحاكمة
فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بــالـحـفــاظ على
التصعيد مع الصين.
وتـ ـحـ ـسـ ـبـ ـ ًا ل ـ ــذلـ ــك ،ت ـخ ـط ــط الـ ــوالي ـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة إلرس ـ ــال ال ـمــزيــد م ــن الـسـفــن
إل ــى مـنـطـقــة بـحــر الـصـيــن الـجـنــوبــي في
المستقبل .وذكر التقرير السالف الذكر:
أن ال ـس ـفــن األم ــري ـك ـي ــة «س ـت ـق ـبــل أي ـض ـ ًا
مـخــاطــر تكتيكية مـحـســوبــة ،وستتبنى
موقف ًا أكثر حزم ًا في عملياتها اليومية.
وب ــال ـت ــال ــي ،م ــن ال ــواض ــح أن ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة تـحــت إدارة بــايــدن لــن تتبنى
س ـيــاســة مـخـتـلـفــة ج ــذريـ ـ ًا تـتـخـلــى فـيـهــا
عن المواجهة التي شهدناها ،وال نزال
ن ـش ـهــدهــا ف ــي ع ـهــد ت ــرام ــب ،ب ــل ال ـفــرق
ال ــوحـ ـي ــد الـ ـ ــذي س ـ ـنـ ــراه هـ ــو ال ـت ــرك ـي ــز
ال ـم ـت ــزاي ــد ن ـس ـب ـي ـ ًا ع ـل ــى م ـح ــاول ــة كـبــح
التطور العسكري في الصين ونفوذها
ال ـس ـي ــاس ــي واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ال ـم ـت ــزاي ــد.
وبـ ـعـ ـب ــارة أخـ ـ ــرى ،فـ ــإن إدارة ب ــاي ــدن
سـ ــوف ت ــول ــي اه ـت ـم ــام ـ ًا ك ـب ـي ــر ًا لـعـكــس
مسار الشؤون الذي ألحق ضرر ًا كبير ًا
بالفعل ،كما يظهر التقرير ،بـ«الوصول
غ ـيــر ال ـم ـق ـيــد» ال ـ ــذي ك ــان ــت تـسـتـخــدمــه
الواليات المتحدة في محيطات العالم،
ك ـل ـمــا وم ـت ــى اح ـت ــاج ــت إلـ ــى ذلـ ــك .وإذا
كــان «الــوصــول غير المقيد» هو مفتاح
ال ـت ـف ــوق ال ـعــال ـمــي ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة
ســاب ـق ـ ًا ،ف ــإن وق ــوف الـثـنــائــي الــروســي
والـ ـصـ ـيـ ـن ــي ك ـح ـج ــر عـ ـثـ ــرة أم ـ ـ ــام ه ــذا
الـمـفـتــاح ،يـعـنــي بـشـكـ ٍـل أو بــآخــر فـقــدان
الواليات المتحدة لتفوقها السابق.
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العقوبات األمريكية :دفاع أم هجوم؟

استخدمت الواليات المتحدة العقوبات
منذ عدة عقود ،كطريقة منخفضة
التكلفة الستهداف أعدائها .في
ظاهرها ،ووفقاً للسياسة المعلنة،
تهدف العقوبات إلى تغيير سلوك
الحكومات واألنظمة «السيئة» ومعاقبة
«األشرار» .تعتمد الواليات المتحدة بشكل
كبير على موقعها االقتصادي-المالي
والسياسي عالمياً في جعل العقوبات
مضرة بالكيانات المستهدفة ،لكن
ما نحاول توضيحه هنا ،هو اعتقادنا
ّأن الواليات المتحدة باتت تستخدم
العقوبات ال كأداة هجوم ،بل بالضبط
كآلية دفاعية ضد صعود اآلخرين على
المسرح العالمي ،ولمواجهة أزماتها
الداخلية بالذات.
ǧريم عيسى

أشار مقال نُشر في مجلة أتالنتيك يوم  3أيار
 2019ب ـع ـنــوان A Boom Time for U.S.
 Sanctionsإل ــى أن ــه فــي ذل ــك الــوقــت كــانــت
هناك  7967عقوبة فرضتها الواليات المتحدة،
وأن هذه العقوبات تتراوح في حجم الكيانات
المستهدفة بها من األفــراد ،إلى الشركات ،إلى
الـقـطــاعــات ،وص ــو ًال إلــى الـحـكــومــات وال ــدول.
وم ــع ذلـ ــك ،وف ـق ـ ًا ل ـبــرنــامــج ال ـع ـقــوبــات الـتــابــع
لــوزارة الـخــزانــة األمــريـكـيــة ،هـنــاك  35برنامج
عقوبات أمريكي نشط ،وهــي (حسب ترتيب
العام الذي بدأ فيه كل منها):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

اسم البرنامج

عام بدء التطبيق

الدولة المعاقبة

عقوبات إيران
عقوبات العراق

1979
1990

عقوبات كوبا

1993

عقوبات حظر االنتشار (النووي)

1994

عقوبات مكافحة اإلتجار بالمخدرات
عقوبات مكافحة اإلرهاب
العقوبات المتعلقة بالبلقان

1995
1995
2001

عقوبات تجارة الماس الخام

2003

عقوبات زيمبابوي
العقوبات السورية
عقوبات بيالروسيا
العقوبات المتعلقة بجمهورية الكونغو
الديمقراطية
عقوبات السودان ودارفور
العقوبات المتعلقة بلبنان
عقوبات كوريا الشمالية
عقوبات الصومال
عقوبات ليبيا
المنظمات اإلجرامية العابرة للحدود
عقوبات ماغنيتسكي
العقوبات المتعلقة باليمن
عقوبات جمهورية إفريقيا الوسطى
العقوبات المتعلقة بجنوب السودان
العقوبات المتعلقة بأوكرانيا/روسيا

2003
2004
2006

إيران
العراق
كوبا علم ًاأن العقوبات
مستمرة منذ1958
شامل (أي :يمكن
استخدامه ضد أي
دولة)
شامل
شامل
دول البلقان وروسيا
شامل (وخاصة الدول
اإلفريقية)
زيمبابوي
سورية
بيالروسيا

2006

الكونغو

2006
2007
2008
2010
2011
2011
2012
2012
2014
2014
2014

السودان
لبنان
كوريا الشمالية
الصومال
ليبيا
شامل
روسيا
اليمن
إفريقيا الوسطى
جنوب السودان
أوكرانيا/روسيا

عقوبات بوروندي

2015

بوروندي (دول
إفريقية)

25
26
27
28

يكفي النظر سريعاً
إلى برامج العقوبات
األمريكية للخروج
بأن القول
باستنتاج ّ
أن العقوبات
تستهدف أنظمة
بعينها وليس دو ًال
هو هراء كامل

29
30
31
32
33
34
35

العقوبات المتعلقة بالشؤون
السيبرانية
عقوبات ماغنتسكي العالمية
مواجهة خصوم الواليات المتحدة
من خالل العقوبات
العقوبات على التدخل األجنبي في
االنتخابات األمريكية
العقوبات المتعلقة بنيكاراغوا
العقوبات المتعلقة بمالي

2015

شامل

2017

شامل
شامل (خاصة الصين
وروسيا)

2018

شامل (خاصة روسيا)

2018
2019

العقوبات المتعلقة بسورية (قيصر)

2019

العقوبات المتعلقة بفنزويال
تجميد ممتلكات أشخاص مرتبطين
بعقوبات الجنائية الدولية
عقوبات الشركات العسكرية الصينية
العقوبات المتعلقة بهونغ كونغ

2019

نيكاراغوا
مالي
سورية وكل من
يتعامل معها
فنزويال

2020

خاص

2020
2020

الصين
الصين

وك ـم ــا ي ــوض ــح الـ ـج ــدول ال ـم ــرف ــق ،ي ـم ـك ـن ـنــا أن
نـصـنّــف الـعـقــوبــات األمــريـكـيــة مــن حـيــث نطاق
استهدافها ضمن أربعة حقول عامة:
أو ًال :عـقــوبــات تـسـتـهــدف كـيــانــات وأشـخــاص
محددين.
ثاني ًا :عقوبات تستهدف بلدان ًا بعينها.
ثالث ًا :عقوبات «مرتبطة» ببلدان معينة ،أي:
ال تـسـتـهــدفـهــا وحــدهــا ،بــل وتـضــع مــن يتعامل
معها موضع االستهداف أيض ًا في حال ارتأت
واشنطن ذلك.
رابـعـ ًا :عقوبات تحت عناوين عريضة يمكنها
أن تستهدف أي فرد أو شركة أو قطاع أو بلد
في العالم ،إذا قررت واشنطن أنه يندرج تحت
تلك العناوين.
هامش ضروري
ي ـك ـفــي ال ـن ـظــر س ــري ـع ـ ًا إلـ ــى ب ــرام ــج ال ـع ـقــوبــات
األمريكية الفعالة حالي ًا والموضحة في الجدول
الـمــرفــق ،لـلـخــروج بــاسـتـنـتــاج بسيط وواضــح

2017

بأن العقوبات تستهدف أنظمة بعينها،
القولّ :
ول ـي ــس دو ًال ه ــو هـ ــراء كـ ــامـ ــل ...ألـ ــم يـسـقــط
ال ـن ـظــام ف ــي لـيـبـيــا؟ ال ـع ـقــوبــات م ـس ـت ـمــرة .فــي
ال ـســودان؟ الـعـقــوبــات مـسـتـمــرة .فــي الـعــراق؟
ال ـع ـقــوبــات م ـس ـت ـم ــرة ....وإلـ ــخ .م ــا ي ـع ـنــيّ :أن
التفاهات التي يحاول بها عمالء األمريكان من
الـســوريـيــن تـبــريــر الـعـقــوبــات م ــردودة عليهم،
وعبر بيانات الخزانة األمريكية بالذات!
فقاعة عقوبات
فــرضــت ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ب ــرام ــج عـقــوبــات
ع ــدي ــدة ول ـف ـتــرات طــوي ـلــة جـ ــد ًا .م ــع ذل ــك ف ـ ّـإن
الـعـشــريــن عــام ـ ًا الـمــاضـيــة قــد ش ـهــدت تـضـخـمـ ًا
وتـســارعـ ًا هــائـ ًا فــي اسـتـخــدام الـعـقــوبــات (من
بـيــن  35بــرنــامـجـ ًا نـشـطـ ًا مــدرجــة أع ــاه ،فـ ّـإن
 29منها فــرض بعد عــام  2000و 19بعد عام
 .)2010ومــع ذل ــك ،فـقــد حــذر الـخـبــراء لعقود
من مخاطر استخدام هذه األداة ،حيث أعرب
الـبـعــض عــن مـخــاوفـهــم مــن أن «اإلف ـ ــراط في
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نظام «سيغير سلوكه»؟
ومن أول ٍ

اس ـت ـخ ــدام ال ـع ـقــوبــات ي ـج ـلــب م ـخــاطــر طــويـلــة
األجـ ــل ل ـكــل م ــن دور أمــري ـكــا ال ـم ـه ـي ـمــن مــال ـي ـ ًا
فــي العالم ،ومكانتها الــرائــدة فــي الدبلوماسية
الدولية» وفق ًا لمقال أتالنتيك المشار إليه آنف ًا.
يـشـيــر الـمـقــال أي ـض ـ ًا ،إلــى أن «ق ــوة الـعـقــوبــات
األمريكية ...تأتي من تمحور االقتصاد العالمي
حــول نظام مالي متمركز ،ومــركــزه الــواليــات
المتحدة ،ومن مكانة الــدوالر باعتباره العملة
االحتياطية المهيمنة في العالم».
ي ـش ـيــر ال ـم ـقــال إل ــى خ ـطــريــن ق ــد ي ــؤدي ــان إلــى
ت ـقــويــض ال ـم ــوق ــف االقـ ـتـ ـص ــادي وال ـس ـيــاســي
للواليات المتحدة .أحد هذين الخطرين ،هو:
أن تـقــرر الـمــؤسـســات الـمــالـيــة إدارة شــؤونـهــا
الـمــالـيــة مــن خ ــال ق ـنــوات غـيــر أمــريـكـيــة ،أي:
إنهاء االعتماد على الواليات المتحدة كمركز
مــالــي عالمي ،وبالتالي التخلص مــن الــدوالر.
الخطر اآلخــر :يتمثل في إثــارة غضب الحلفاء
الـتــاريـخـيـيــن ،وخــاصــة األوروب ـي ـيــن ،حـيــث لن
ي ـكــون تــأث ـيــر ه ــذا ال ـغ ـضــب اق ـت ـصــادي ـ ًا ومــال ـي ـ ًا
فحسب ،بل سيتجاوز ذلك إلى توت ٍر عـ ٍـال في
المجال الدبلوماسي والسياسي.
لــم تـعــد ه ــذه الـمـخــاطــر نـظــريــة ال ـيــوم؛ فقد
بـ ــدأت ال ـع ـقــوبــات األمــري ـك ـيــة تــأتــي بـنـتــائــج
عـكـسـيــة ب ـش ـكــل أوض ـ ــح ،ل ـيــس ف ـقــط ألنـهــا
ال تـحـقــق األه ـ ــداف الـمـعـلـنــة ال ـتــي وُضـعــت
مــن أجـلـهــا ،ول ـكــن ألن لـهــا آث ــاره ــا السلبية
ع ـل ــى الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ن ـف ـس ـهــا ،وع ـلــى
جميع المستويات ،خاصة على المستوى
االقـ ـتـ ـص ــادي والـ ـم ــال ــي وع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
السياسي والدبلوماسي.

على الصعيد االقتصادي والمالي
تمتعت الواليات المتحدة بعقود من السيطرة
االق ـت ـصــاديــة والـمــالـيــة الـعــالـمـيــة .ويــرجــع ذلــك
أس ــاس ـ ًا إل ــى أن الـ ــدوالر هــو الـعـمـلــة الــرئـيـســة
للتجارة ،إلــى جانب نظام  .SWIFTوقــد مكن
هذا الواليات المتحدة من التأثير بشكل كبير
على االقتصادات في جميع أنحاء العالم ،حتى
عـنــدمــا ال ت ـكــون مــرتـبـطــة بـهــا بـشـكــل مـبــاشــر،
وهــو مــا يجعل عقوباتها األحــاديــة أداة نافعة
في شل اقتصادات البلدان بشكل مباشر وغير
مباشر.
مـ ــع زي ـ ـ ــادة اسـ ـتـ ـخـ ــدام ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
للعقوبات ،بــدأت الــدول فــي البحث عــن طرق
تصعب على الواليات المتحدة شل اقتصاداتها
وقـنــواتـهــا الـتـجــاريــة .إح ــدى تـلــك ال ـطــرق ،هي
االن ـف ـصــال الـتــدريـجــي عــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
اقتصادي ًا ،من خالل البحث عن أطر اقتصادية
ب ــدي ـل ــة ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك اس ـت ـخ ــدام ع ـم ــات غـيــر
الـ ـ ــدوالر واألن ـظ ـم ــة ال ـم ـصــرف ـيــة األخ ـ ــرى فــي
تداولها.
وهــذا أمــر مستمر فــي التزايد على مستويات
ثنائية وفوق ثنائية؛ حيث تتفق دولتان على
اس ـت ـخــدام عـمــاتـهـمــا الـمـحـلـيــة فــي تـبــادالتـهـمــا
ال ـت ـجــاريــة ،وه ــو أم ــر بـ ــدأت ال ـص ـيــن وروس ـيــا
ب ـف ـع ـلــه ،وك ــذل ــك ال ـص ـيــن وت ــرك ـي ــا ،ع ـلــى سـبـيــل
الـمـثــال .ويـتــزايــد تــراجــع الــدولــرة ،لـيــس فقط
عـلــى الـمـسـتــوى الـثـنــائــي ،ولـكــن عـلــى مستوى
مجموعة الدول المتعددة ،مثل :دول بريكس.
ع ـل ــى وج ـ ــه الـ ـتـ ـح ــدي ــد ،ع ـن ــدم ــا ي ـت ـع ـلــق األمـ ــر
بــالـصـيــن ،ال ـتــي كــانــت أح ــد األهـ ــداف الـمـفـضـلــة
لـلــواليــات الـمـتـحــدة بــالـعـقــوبــات ،ونـظــر ًا للنمو

عندما يتعلق األمر
بالقطاع المالي
فإن الصين في حال
أفضل حتى من
حالها في قطاع
التكنولوجيا

ال ـص ـي ـنــي ال ـح ــاد ف ــي االق ـت ـص ــاد ال ـعــال ـمــي ،فــإن
العقوبات التي فرضتها الــواليــات المتحدة لم
تكن فعالة كما كــانــت تتمنى ،وكــل المؤشرات
تشير إلى ّأن التأثيرات السلبية على االقتصاد
األمريكي أكثر منها على الصيني .أصبح هذا
األمـ ــر أك ـث ــر إش ـكــال ـيــة بـشـكــل خ ــاص بــالـنـسـبــة
للواليات المتحدة في منتديات ،مثل :صندوق
ال ـن ـقــد ال ــدول ــي وال ـب ـنــك ال ــدول ــي ،ح ـيــث تـتـمـتــع
الصين بنفوذ متزايد من خالل دورها المتزايد
فــي االقـتـصــاد الـعــالـمــي ،وعـبــر تـحــركــات يقوم
بـهــا ص ـنــدوق الـنـقــد الــدولــي ،بـمــا فــي ذلــك ضم
اليوان الصيني إلى احتياطي الصرف األجنبي
الرسمي.
اع ـت ـم ــدت ال ـع ـق ــوب ــات األم ــري ـك ـي ــة ض ــد الـصـيــن
ع ـلــى م ـقــولــةّ :أن ال ـص ـيــن تـعـتـمــد بـشـكــل كـبـيــر
ع ـلــى واردات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،وال ـت ــي تـهـيـمــن
عـلــى معظمها الــواليــات الـمـتـحــدة ،مـمــا يسمح
لـ ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـح ــدة ب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـع ـق ــوب ــات
السـ ـتـ ـه ــداف الـ ـش ــرك ــات ال ـص ـي ـن ـيــة ف ــي ق ـطــاع
التكنولوجيا ،أو اتخاذ إجــراءات أخــرى ،مثل:
فـ ــرض الـ ــرسـ ــوم ال ـج ـمــرك ـيــة ع ـل ــى ال ـش ــرك ــات
الصينية المدرجة في البورصات األمريكية.
وم ــع ذل ــك ،ف ـهــذه بــاتــت اآلن أخ ـب ــار ًا قــديـمــة...
يكفي أن ننظر إلــى تـقـنـيــات الـجـيــل الـخــامــس،
وإلــى الـصــواريــخ فــرط الصوتية ،الـتــي تملكها
وتـ ـط ــوره ــا ال ـص ـي ــن ،ف ــي ح ـي ــن ل ــم ت ـص ــل لـهــا
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ب ـع ــد ،ح ـتــى نـسـتـنـتــج ّأن
«الـتـفــوق الـتـكـنــولــوجــي» األمــريـكــي ،بــات أمــر ًا
من الماضي.
ف ــوق ذل ــك ،يـمـكــن لـلـصـيــن أن ت ـخــرج شــركــات
م ـح ــددة م ــن ال ـب ــورص ــات األمــري ـك ـيــة وتـخـتــار
إدراجـهــا فــي بــورصــات أخــرى لضمان قدرتها
على الحفاظ على مستثمريها .وعندما يتعلق
األم ــر بــالـقـطــاع ال ـمــالــي ،ف ــإن الـصـيــن فــي حــال
أفضل حتى من حالها في قطاع التكنولوجيا...
م ـثــل :ال ـب ـنــوك الـصـيـنـيــة ال ـم ـنــدم ـجــة ج ـي ــد ًا فــي
نـظــام الـتـجــارة الـعــالـمــي ،والـتــي تنفي الــدوالر
األمــريـكــي بــالـتــدريــج ،مـمــا يـجـعـلـهــا أقــل عــرضــة
للعقوبات األمريكية.
ال تـقـتـصــر الـ ــردود عـلــى الـعـقــوبــات األمــريـكـيــة
عـلــى الـبـلــدان «ال ـم ـعــاديــة» ،كـمــا هــو ال ـحــال مع
الـصـيــن وروس ـيــا ،ولـكــن أبـعــد مــن ذلــك ،فحتى
الــدول «الحليفة» تاريخي ًا ،بــدأت هي األخــرى
بالرد...
عـلــى نـحــو م ـتــزايــد ،ف ــإن الـعـقــوبــات األمــريـكـيــة
ت ـض ـغــط ع ـل ــى الـ ـ ــدول األعـ ـضـ ــاء ف ــي االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ــي ،م ــن خ ــال ف ــرض ع ـقــوبــات عـلــى
الدول التي تربطها باالتحاد األوروبي الكثير
من العالقات التجارية واالقتصادية .وقد أدى
ذلك إلى ضغوط على العالقات بين الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة واالت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ،وتـ ــزايـ ــدت
التوترات بينهما ،والتي بدأنا نراها وستتزايد
عـلــى األرج ــح إذا واص ـلــت الــواليــات الـمـتـحــدة
سياساتها.
عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال :فــي وق ــت ســابــق مــن هــذا
ال ـش ـهــر ،اق ـت ــرح االت ـح ــاد األوروب ـ ــي قــانــونـيــن
لهما تأثير على كيفية إدارة الشركات ألعمالها
الرقمية في االتحاد األوروبــي ،ووضع قيود ًا
عـلــى كـيـفـيــة اس ـت ـخــدام الـبـيــانــات .فــي حـيــن أن
هــذه الـقــوانـيــن المقترحة تستهدف أيــة شركة
تـ ـم ــارس األعـ ـمـ ــال ال ـت ـج ــاري ــة ع ـب ــر اإلن ـت ــرن ــت
فــي االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ،ف ــإن أك ـبــر الـشــركــات
س ـت ـخ ـضــع ل ـق ــواع ــد أك ـث ــر صـ ــرامـ ــة ،وجـمـيـعـهــا
ت ـقــري ـب ـ ًا ش ــرك ــات أمــري ـك ـيــة ،م ـث ــلAmazon :
و  Facebookو  Googleو .Apple
(الـ ـمـ ـص ــدر :واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت 15 ،ديـسـمـبــر
 .)2020فــي حـيــن أن هــذا ،فــي ظــاهــره ،ليس
رد ًا مباشر ًا على العقوبات األمريكية في حدّ
ذات ـه ــاّ ،إل أن ــه بــالـتــأكـيــد رد عـلــى الـمـمــارســات
وال ـس ـيــاســات االق ـت ـصــاديــة األمــري ـك ـيــة ،وال ـتــي
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تشكل العقوبات جزء ًا أساس ًا منها.
على المستوى السياسي والدبلوماسي
إن السياسات األمريكية حول العالم ،من خالل
العقوبات األحادية والممارسات األخرى التي
ت ـه ــدف إلـ ــى «ت ــدم ـي ــر» أي ش ـخ ــص ي ـت ـحــدى
«التفوق» األمريكي ،تعمل أيض ًا على استعداء
األص ــدق ــاء واألع ـ ــداء ع ـلــى ح ــد سـ ــواء .تـعــامــل
الواليات المتحدة -بغطرسة شديدة -جميع
المنتديات والمنظمات الــدولـيــة كما لــو كانت
مؤسساتها الخاصة ،حيث تطالب بــأن يكون
لـهــا الـقــول الـفـصــل .وفــي حـيــن كــان هــذا األمــر
إلــى حــد مــا مـنــذ انـهـيــار االت ـحــاد الـســوفـيـيـتــي،
فــاألمــر ال ـيــوم لــم يـعــد كــذلــك ،ول ــم يـعــد التنمر
األمــري ـكــي ي ـحــدث الـنـتــائــج «ال ـمــرغــوبــة» .لقد
رأينا ارتفاع ًا في هذا السلوك خالل السنوات
القليلة الماضية ،والذي استجابت له الواليات
المتحدة باالنسحاب أو التهديد باالنسحاب
مــن المنظمات الــدولـيــة ،مـثــل :منظمة الصحة
العالمية ،ومنظمة التجارة العالمية ومجلس
حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة وغيرها.
ك ـم ــا أصـ ـب ــح مـ ــن الـ ـم ــاح ــظ ب ـش ـك ــل أكـ ـب ــر أن
الوضع الشاذ والمنفر للواليات المتحدة على
المسرح العالمي آخــذ في االزديــاد ،مع اتخاذ
الحلفاء التاريخيين ،وخاصة الغرب ،مواقف ال
تتماشى مع المواقف األمريكية في مثل هذه
الـمـنـتــديــات ،مـثــل :مـجـلــس األم ــن الـتــابــع لــأمــم
المتحدة ،حيث تجد الواليات المتحدة نفسها
في كثير من األحيان بمفردها (أو إذا حالفها
الـحــظ مــع أحــد أعـضــاء مجلس األمــن األربـعــة
ع ـش ــر اآلخ ـ ــري ـ ــن) تـ ـص ــوت ع ـك ــس األعـ ـض ــاء
ال ـبــاق ـيــن ،أو ي ـتــم رف ــض ق ــرارات ـه ــا الـمـقـتــرحــة
بأغلبية ساحقة.
باختصار
سياسات الــواليــات المتحدة اتـجــاه بقية العالم،
إذا ن ـظــرنــا إل ـي ـهــا م ــن خ ــال ع ــدس ــة ال ـع ـقــوبــات،
تـكـشــف عــن االت ـجــاه ال ــذي تـسـيــر فـيــه الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ف ـي ـمــا يـتـعـلــق بـمـكــانـتـهــا ع ـلــى الـصـعـيــد
الـعــالـمــي .فــي حـيــن أن سـيــاســات مــن هــذا الـنــوع
تبدو في ظاهرها وكأنها خطوات هجومية ،فهي
في الواقع آلية دفاعية تحاول الواليات المتحدة
بواسطتها إبطاء صعود اقتصادات أخرى.
عـلــى مــدى الـعـقــد الـمــاضــي ،بــدأ هــذا الـنــوع من
الـسـلــوك يــأتــي بـنـتــائــج عـكـسـيــة إلــى ح ـدّ كبير،
ح ـيــث بـ ــدأ عـ ــدد م ـت ــزاي ــد م ــن ال ـب ـل ــدان ،س ــواء
ال ـت ــي ت ــأث ــرت ب ـش ـكــل م ـبــاشــر أو غ ـيــر مـبــاشــر
مــن الـعـقــوبــات األمــريـكـيــة ،فــي اتـخــاذ إجــراءات
مضادة مع االنفصال التدريجي عن الواليات
المتحدة على الصعيدين االقـتـصــادي /المالي
والسياسي /الدبلوماسي.
بدأت بعض الدول في اقتراح إجراءات ترقى
إل ــى م ـس ـتــوى م ـعــاق ـبــة ال ـش ــرك ــات األمــري ـك ـيــة،
ولـكــن فــي الـقــريــب الـعــاجــل قــد نـبــدأ فــي رؤيــة
ع ـقــوبــات اق ـت ـصــاديــة ص ــارخ ــة م ـفــروضــة عـلــى
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة .مــا هــو أك ـثــر أهـمـيــة ،هو
أن العزلة الفعلية للواليات المتحدة عن بقية
الـعــالــم جــاريــة بــالـفـعــل ،وال رج ـعــة فـيـهــا مــا لم
تكن هـنــاك تغييرات كبيرة فــي الطريقة التي
تتصرف بها الواليات المتحدة ،مما يعني في
النهاية :تغيير ًا كــامـ ًا فــي النظام والمؤسسة
القائمة .وإذا كانت الواليات المتحدة تتبجح
دائ ـم ـ ًا ب ـ ّـأن ال ـهــدف مــن عـقــوبــاتـهــا هــو «تغيير
سـلــوك األنـظـمــة» (فــي حين يظهر الــواقــع ّأن
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة س ـع ـيــدة بــاس ـت ـمــرار تـلــك
األنظمة باعتبارها مكون ًا أساسي ًا من معادلة
ال ـفــوضــى وع ــدم االس ـت ـق ــرار) فــربـمــا سـتـكــون
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ن ـف ـس ـهــا ه ــي أول دول ــة
سيتغير سـلــوكـهــا بــالـفـعــل ،وبـسـبــب الـعـقــوبــات
األمريكية.
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النظام الداخلي وثيقة حزبية تنظيمية هامة جدًا ،فهي تحدد حياة الحزب الداخلية،
من حيث أسماء الهيئات وعددها ومهامها وطرق عملها من القاعدة إلى المؤتمر ،كما
تحدد الحقوق والواجبات للهيئات وألعضاء الحزب ،من حيث هو حزب كفاحي يناضل
لتحقيق مصالح الطبقة العاملة وسائر الجماهير الشعبية وتوسيع صفوفه ونفوذه
داخلياً.
ǧمحمود نصري

ك ـمــا أن ال ـن ـظــام ال ــداخ ـل ــي ه ــو وث ـي ـقــة حــزبـيــة
س ـيــاس ـيــة (ت ـع ـنــي ك ــام ــل ال ـت ـن ـظ ـيــم) وك ـم ــا قــال
لينين( :عندما تقرأ الخطة فالتنظيم يقرر كل
ش ــيء) وال ـخ ـطــة هـنــا هــي كــامــل عـمــل الـحــزب
الـسـيــاســي وال ـف ـكــري والـجـمــاهـيــري والـنـقــابــي
واإلعــامــي والـتـحــالـفــات وغـيــرهــا مــن الـمـهــام،
فكلما كان التنظيم قوي ًا يستطيع أن ينفذ تلك
المهام التي تؤدي إلى التغيير الجذري العميق
والشامل لبيئة النظام.
اقتراحات لمقدمة المشروع
إضــافــة إل ــى أن ال ـحــزب لـيــس لـلـطـبـقــة الـعــامـلــة
وسـ ــائـ ــر ال ـع ــام ـل ـي ــن بـ ــأجـ ــر (ب ـ ــل هـ ــو ل ـج ـم ـيــع
الــوطـنـيـيــن ال ـمــواف ـق ـيــن ع ـلــى بــرنــامــج ال ـحــزب،
وي ـنــاض ـلــون مــن أج ــل عـمـلـيــة الـتـغـيـيــر الـعـمـيــق
والجذري الشامل).
الـحــزب جــزء أس ــاس (مــن الـحــركــة السياسية
ال ـن ـش ـي ـطــة) ول ـي ــس ال ــول ـي ــدة (وي ـس ـت ـن ــد إل ــى
منصته المعرفية وقراءته) إلى آخر الفكرة.
يتبنى الحزب (الماركسية واللينينية واألممية
الـعـمــالـيــة) كـلـمــة االشـتــراكـيــة الـعـلـمـيــة يـمـكــن أن
تـكــون فــي الـبــرنــامــج ،أمــا فــي الـنـظــام الــداخـلــي
فـيـجــب أن ي ـعــرف مــن يــريــد ال ــدخ ــول لـلـحــزب
(على أنه حزب ماركسي لينيني).
ورد في المقدمة أيض ًا ،بأن الحزب ينص على
بـنــاء تنظيم سياسي واجـتـمــاعــي جــديــد يحقق
أع ـلــى نـمــو وأع ـمــق عــدالــة اجـتـمــاعـيــة( ،م ــا هو
االســم العلمي لـهــذا الـنـظــام ،هــل هــو رأسمالية
الدولة أم نظام اشتراكي؟ يجب التوضيح).
الـ ـح ــزب س ـي ـت ـصــدى ل ـل ـم ـخ ـط ـطــات األمــري ـك ـيــة
والصهيونية في المنطقة والعالم (إضافة إلى
أية مخططات أخرى من أية جهة كانت تسعى
إلـ ــى اإلضـ ـ ــرار بــال ـم ـصــالــح الــوط ـن ـيــة وت ـحــريــر
جميع األراضي العربية المحتلة ،وعدم التنازل

عن أي جزء ،وهذا ما يريده الشعب السوري.
تشطب األسطر األولى من الفصل األول كون
هذه الشروط هي لمن تقدم إلحدى وظائف
الدولة ،وليس لعضوية حزب.
في فقرة العضوية يشار إلى أن هناك نوعين
مــن الـعـضــويــة لـلـحــزب ،األول :هــو (لـيـنـيـنــي)
وه ــو ال ـق ـبــول ف ــي االن ـض ـمــام إلح ــدى هـيـئــات
الحزب .والثاني :هو (مارتوفي) وهو القبول
بـبــرنــامــج ال ـحــزب والـمـســاهـمــة فــي نـشــاطــاتــه،
ولـكــن ال ينضم إلحــدى هيئات الـحــزب ،وهو
مــا نسميه بالمؤيد (أقـتــرح بــأن يعطى للهيئة
التي تبحث طلب االنتساب أن تقرر إما قبوله
كـنــاشــط أو مــؤيــد ،حـســب نـشــاطــه وسـلــوكــه)
ألنه ال يمكن أن يكون هناك طلبات لالنتساب
للحزب واحد للناشطين وآخر للمؤيدين.
كما أقترح إلغاء مصطلح مجموعة الناشطين
ومـجـمــوعــة الـمــؤيــديــن ،واسـتـبــدالـهــا بمجموعة
القواعد ،وأن تضاف كلمة المدن والمعاهد في
تشكيل المنظمات القاعدية.
أقترح بأن تشكل لجنة الدائرة بقرار من لجنة
الـمـحــافـظــة ب ــد ًال م ــن ال ـمــركــز وإعـ ــام مـجـلــس
الحزب ،أو هيئة الرئاسة بذلك ،كما أقترح أن
يعطى الحق للمجموعات القاعدية في اجتماع
المحاسبة الـسـنــوي تقييم عمل لجنة الــدائــرة
وسحب الثقة عن لجنة الدائرة ،أو من بعض
أعضائها ،إذا تبين عدم كفاءتهم بقيادة العمل
الحزبي ،وهــذا ينطبق على المؤتمر السنوي
للجنة المحافظة ،كما يجب حذف كلمة (وتعيد
انتخاب أمـيـ ٍـن لها) بــل تنتخب أمين ًا لها حتى
ال يفسر إعادة انتخاب أمينها األول حصر ًا.

أقترح أن تعرض
رئاسة المجلس
القرارات االنعطافية
والتي لها عالقة
بسياسة الحزب
وتنظيمه على
اللجنة االستشارية
قبل اتخاذها

في المؤتمر العام للحزب
أق ـت ــرح أن ت ـكــون صــاح ـيــات ال ـمــؤت ـمــر أرب ــع
سنوات حتى ال ينشغل الحزب بالتحضيرات
ل ــه ك ــل س ـن ـت ـيــن ،ول ـكــن ال مــانــع م ــن أن يـعـقــد
اجـتـمــاع لـلـمــؤتـمــر الـحــزبــي كــل سنتين لتقييم

مجمل عمل الحزب خالل هذه الفترة ،وإعادة
النظر في البرنامج والنظام الداخلي وغيرهما
مــن ال ـق ــرارات ،وأن يـعــاد انـتـخــاب بــديــل عـمّــن
ثبت تقصيره في عمله الحزبي ،أو من فارق
الحياة.

إشـكــالـيــة فــي ه ــذا ال ـم ـجــال ،أق ـتــرح أن تـعــرض
رئــاســة المجلس الـقــرارات االنعطافية ،والتي
ل ـهــا ع ــاق ــة ب ـس ـيــاســة ال ـح ــزب وت ـن ـظ ـي ـمــه عـلــى
اللجنة االستشارية قبل اتخاذها ،وذلــك لعدم
تناقض الصالحيات.

في المجلس المركزي
أقترح أن تبدل بطاقات العضوية للحزب كل
س ـنــة ،وع ـلــى ض ــوء اق ـتــراحــات ل ـجــان الــدوائــر
ولجان المحافظات ،وعلى ضوء التنبيهات أو
العقوبات ونشاط كل رفيق.

في المحكمة الحزبية
أعتقد أن صالحيات المحكمة هــي الفصل في
العقوبات التي يتعرض لها الرفاق ،أو الهيئات
نـتـيـجــة مـخــالـفـتـهــم لـسـيــاســة ال ـح ــزب وال ـن ـظــام
الــداخ ـلــي ،حـتــى ال يـتـحـقــق ظـلــم أليــة هـيـئــة أو
رفيق.
أمــا صالحيات مراقبة تطبيق النظام الداخلي
واإلشـ ــراف عـلــى االن ـت ـخــابــات وع ـلــى الـهـيـئــات
الـحــزبـيــة ،فـهــو ال يـقــع ح ـصــر ًا مــن اخـتـصــاص
المحكمة الحزبية لــذلــك أقـتــرح أن تنشأ هيئة
أخــرى ،وليكن اسمها هيئة الرقابة والتفتيش
ال ـم ــرك ــزي ــة م ـه ـم ـت ـهــا م ــراق ـب ــة ت ـط ـب ـيــق ال ـن ـظــام
الداخلي من عدمه ،واإلشراف على االنتخابات
وتـصــديـقـهــا أو ع ــدم ال ـمــواف ـقــة عـلـيـهــا ،وإب ــداء
الرأي في نشاط المنظمة وعدمه.

في رئاسة المجلس وأمناء المجلس
أقـ ـتـ ــرح أن تُـ ـعـ ــرض فـ ــي اج ـت ـم ــاع ال ـم ـج ـلــس
ال ـمــركــزي ت ـقــاريــر ع ـلــى رئ ــاس ــة الـمـجـلــس عــن
عمل أمناء المجلس ،والمكاتب التي يقودونها،
وتقييم عملهم على ضوء ذلك.
في الهيئة االستشارية
أع ـطــي ال ـحــق لـلـجـنــة االس ـت ـشــاريــة االع ـتــراض
على قرارات رئاسة المجلس حتى ال تقع أية

مالحظات على مشروع النظام الداخلي لحزب اإلرادة الشعبية
يؤدي النظام الداخل
ألي حزب سياسي
مهمة رئيسة في
تبيان دوره الوظيفي
وتمثيله السياسي
والقوى االجتماعية
التي سيمثلها ،والقوى
االجتماعية التي سيناضل
ضدها.

ǧعماد بيضون

وي ــؤدي الـنـظــام الــداخـلــي دور ًا أســاسـيـ ًا فــي بناء
ال ـت ـن ـظ ـيــم وش ـك ـل ــه ،وت ــوزي ــع ال ـم ـه ـمــات الــداخ ـل ـيــة
والـتـنـظـيـمــة واإلع ــام ـي ــة ،وي ـن ـظــم ال ـعــاقــات بـيــن
ق ـطــاعــات ال ـح ــزب ،ويـنـظــم ال ـن ـقــاش بـيــن الــرفــاق
ح ــول إدارة ال ـح ــزب ،وتـنـفـيــذ ال ـخــط الـسـيــاســي
البرنامج العام للحزب.
ل ــذل ــك ي ـجــب أن يـبـقــى ال ـن ـظــام ال ــداخ ـل ــي لـلـحــزب
خاضع ًا للنقاش والتطوير والمالحظة بنا ًء على
الـمـتـغـيــرات ال ـطــارئــة حـتــى يـحــافــظ عـلــى نـشــاط
ال ـح ــزب ،ويـمـنــع تـصـخــره أو تـجـمــده عـنــد نقطة
مـ ــا ،ل ـك ـنــه وب ــرغ ــم م ــرون ـت ــه ي ـظــل م ـح ـم ــو ًال عـلــى
قاعدة صلبة ،وهي الماركسية اللينينية والقواعد
اللينينية فــي التنظيم ،وهنا أريــد أن أقــدم بعض
المالحظات على النظام الداخلي للحزب ،مستفيد ًا
من التجربة التي وصلت لها الماركسية اللينينية
عند أعلى منصة معرفية.
حول المقدمة
تـغـفــل الـمـقــدمــة ع ــن ذك ــر طـبـيـعــة تـحـقـيــق الـطـبـقــة
العاملة لمصالحها السياسية واالقتصادية ،وهنا
يـجــب الـتــأكـيــد عـلــى أن ال ـحــزب يـنــاضــل لتحقيق

مصالحهم الوطنية والطبيقة من خالل ديمقراطية
ال ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة ،أي اس ـت ـيــائ ـهــا ع ـلــى الـسـلـطــة
وتحطيم سلطة رأس المال ،ويجب التأكيد على
أن الـحــزب ال يسعى إلــى أن يكون حــزب سلطه
فــوق سلطة الطبقة الـعــامـلــة ،بــل الـتــأكـيــد عـلــى أن
الـحــزب ال يسعى بــأي شكل إلــى استبدال سلطة
الطبقة العاملة بسلطته كواحدة من أكبر أخطاء
القوى السياسية في القرن الماضي.
وأي ـض ـ ًا ،يـجــب تـعــديــل ف ـقــرة الـعـمــل عـلــى تــوسـيــع
ال ـحــريــات الـسـيــاسـيــة والــديـمـقــراطـيــة بـمــا يضمن
م ـشــارك ـةٍ أك ـبــر لـلـجـمــاهـيــر ف ــي ال ـح ـيــاة الـشـعـبـيــة،
ل ـت ـص ـب ــح ب ـم ــا ي ـض ـم ــن ق ـ ـيـ ــادة ال ـط ـب ـق ــة ال ـع ــام ـل ــة
والجماهير الشعبية الناشطة للدولة والمجتمع.
ويجب شرح فكرة الديمقراطية المركزية كشكل
مــن تطوير البناء اللينيني للتنظيم ،وهــي تعني
بــالـطـبــع أكـبــر نـقــاش حــول قـضـيــة ،وأعـلــى الـتــزام
بالقرارات الحزبية.
باب العضوية
يـجــب أن يـضــاف ألي مــواطــن يـتـمـتــع بالجنسية
العربية الـســوريــة * ومــن فــي حكمهم لكي يكون
انتساب الرفاق الفلسطينيين قانوني ًا.
العضوية بين نــاشــط ومــؤيــد ،فــأنــا أرى ضــرورة

الحفاظ عليها ألنها تسمح للحزب وللرفاق بأن
يـقـيـمــوا انـتـســابـهــم ،وأن يـكــون انـتـســابـهــم قـيــاسـ ًا
لنشاطهم وانضباطهم الحزبي.
حول لجان المحافظات والمؤتمر العام
ال ـم ـش ـك ـلــه ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ــداخـ ـل ــي ،أنـ ــه ال ي ـحــدد
صــاح ـيــات ال ـم ـحــاف ـظــات ،وال يـعـمــل عـلــى تقنين
ال ـخ ــاف ال ــذي مـمـكــن أن يـحـصــل ب ـيــن الـمــؤتـمــر
الـعــام ،وبـيــن إحــدى لـجــان الـمـحــافـظــات ،واألمــور
متروكة في حالة الخالف للمحكمة الحزبية ،أو
للنقاشات بـيــن الــرفــاق ،وهــذا بحكم عــدم وجــود
مرجعية حــزبـيــة ،لــذلــك يجب تحديد الصالحيات

التى تتمتع فيها كل لجنة.
اتخاذ القرارت في العمل السياسي
ال ي ــاح ــظ ال ـن ـظ ــام ال ــداخ ـل ــي م ــن ه ــو ال ـم ـخــول
بــات ـخــاذ ال ـق ــرارات الـسـيــاسـيــة ،ب ـخــاف أن األمــر
المذكور :أن المؤتمر العام يقرر سياسة الحزب،
لكن لنفترض حــدوث أمــر جــديــد خــارج مـقــررات
ال ـم ــؤت ـم ــر ،ف ـك ـيــف ي ـم ـكــن تـحـقـيــق ذلـ ــك؟ ه ــل عــن
طريق المجلس المركزي أم عبر أمناء الحزب؟
أم من خالل اجتماع لجان المحافظات ،وهنا البد
لتحقيق عامل الديمقراطية بأن تتكون لجنه تمثل
كل لجان المحافظات إلقرار القرارات المستجدة.
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مع نهاية  ..2020يكفينا معاناة ..نستحق األفضل

إضافة لوعود حكومية رائعة ،محملة بأحالم اليقظة للسوريين،
بداية ....كانت تبشر بأخبار سارة وجميلة
ً
ً 2020
حياة هنيئة مليئة بجميع المستلزمات الحياتية ،وعلى جميع األصعدة أيضاً ،بعيدة كل البعد عن الصراع
للعيش في ٍ
المعتاد من أجل الحصول على أبسط الحقوق ،أو إن يصح القول :للحصول على األساسيات الحياتية اليومية.
ǧدعاء دادو

هذه الوعود تكللت باألكاذيب كالمعتاد ،فسنة
 2020اعـتـبــرهــا الـكـثـيــر مــن الـشـعــب ال ـســوري
المسحوق -العام األكثر سحق ًا لهم ،فقد كان
ه ــذا ال ـع ــام بــأيــامــه واق ـع ـ ًا س ــوداويـ ـ ًا ووح ـش ـ ًا
الحقهم على مدار  360يوم ًا.
توقعات غير متوقعة
في حين كان عامة الشعب منشغلين باستقبال
الـ ـعـ ــام ال ـج ــدي ــد « »2020ب ــأم ـن ـي ــات وأحـ ــام
جــديــدة ،غير كــل تلك األع ــوام التسعة المليئة
بالحروب والنزاعات والقتل والدماء -أحالم
مُحملة بتلك الـحـيــاة المثالية -الــرائـعــة -التي
يـحـلــم بـهــا الـجـمـيــع -ب ــأن تـمـحــي مــن ذاكــرتـهــم
وحــش الحرب والقذائف والرعب الــذي مروا
ب ــه ،ف ـمــا ك ــان ل ـهــم ّإل أن ت ـكــون ت ـلــك األح ــام
محكومة باألمل فقط.
فـتـلــك الــوعــود الـتــي سـمـعـنــاهــا مـ ــرار ًا وت ـكــرار ًا
م ــن ال ـس ـل ـطــات ال ـع ـل ـيــا« -أص ـح ــاب ال ـكــراســي»
الفخمة -بتعويض سنوات الحرب بعام مليء
بمفاجأة جميلة ،مليء بالرفاهية «ويقصد بها
حقوقنا األساسية» والخدمات التي قد حُرمنا
منها طيلة تسعة أع ــوام ،ولـكــن مــا حـصــل هو
أن بقي الشعب يدفع ثمن ًا باهظ ًا ،لبقاء هؤالء
عـلــى كــراسـيـهــم الـفـخـمــة وفــي مـنــاصـبـهــم ،دون
الحصول على أقل مستحقاته ،ال بل كان عام ًا
مـلـيـئـ ًا بــالـحــرمــان والـتـضـيـيــق الـمـتــزايــد مـقــارنـ ًة
باألعوام السابقة.
فـمــا كــانــت وعــود تـلــك الـمـنــاصــب و«الـكــراســي»
س ـ ــوى ل ـع ـبــة اس ـت ـغ ــال ـي ــة اس ـت ـن ــزف ــت ج ـيــوب
المفقرين والمهمشين الجالسين على هامش
ال ـطــرقــات ،فـلــم تـعــد تـلــك ال ـكــراســي وأصـحــابـهــا

لسنا بخير
انتهت سنوات الحرب والقذائف ولكننا لسنا
بخير ،ما نعيشه اليوم وفي هذا العام تحديد ًا
أقسى بكثير مما عشناه بأصعب أيام الحرب.
الـ ـي ــوم ،ال يـعـتـبــر ال ـج ــوع والـ ـب ــرد وال ـم ــرض
مشاكل بسيطة ،بل هي أزمات حقيقية كموت
مؤجل ومنتظر ،ال نعلم متى سيأتينا فع ًال!

ت ــروق لـلـمــواطــن ،ولــم تـعــد مـكــانـ ًا لـلـثـقــة حـتــى،
وبقيت أمــانــي وأحــام المواطن الـســوري قيد
التنفيذ داخل المخيلة وفي العقل الباطن.
أزمات متتالية
بــالـعــودة قـلـيـ ًا لـعــام  ،2019نــرى أن األزمــات
في سورية قد أخذت شكل منحنى بياني ،فيه
نقاط ذروة ،التي تعبر عن أزمــات مستفحلة
وخانقة ،مثل :الحصول على مادة الغاز أو تردٍ
فــي ال ـك ـهــربــاء ...إل ــخ ،والـنـقــاط األخ ــرى يمكن
ال ـق ــول عـنـهــا «ن ـق ــاط اع ـت ـيــاديــة» ال ـتــي عــاشـهــا
ال ـم ــواط ــن ال ـس ــوري طـي ـلــة ذاك ال ـع ــام ،يـمـكــن
القول عنها أنها «شكل طبيعي» إلى حدٍ ما.
أما الذي رأيناه في عام  2020فقد أخذت شكل
قمم متتالية لألزمات السابقة ،وخالقة ألزمات
وقمم جديدة.
وما سمعناه ببداية  2020من وعود حكومية،
ّإل أنـهــا لــم تكن ســوى وع ــود ًا خُلبية لــم تسد
رم ـ ــق الـ ـم ــواط ــن ال ـ ـس ـ ــوري ،بـ ــل زادت ه ــذه
الوعود الطين ب ّلة.
ت ــده ــورت األوضـ ــاع االق ـت ـصــاديــة والـمـعـيـشـيــة
أكـ ـثـ ــر ،وخـ ــاصـ ــة خ ـ ــال ال ـن ـص ــف الـ ـث ــان ــي مــن
ع ــام  ،2020مـمــا زاد عـلـيـهــم االخ ـت ـنــاق الــذي
يـعـيـشــونــه ،وزادت األزمـ ــات الـمُـفـتـعـلــة أي ـض ـ ًا،
والـ ـتـ ــي ُألـ ـقـ ــي ع ـل ـي ـهــا ت ـس ـم ـيــة «األسـ ـ ـ ــوأ» مــن
سنوات الحرب والدماء.
غالء فاحش طال كل شيء ،جوعٌ كافر المس
الـمـسـحــوقـيــن م ــن ال ـســوري ـيــن وسـحـقـهــم أكـثــر
فــأكـثــر ،لــم يـعــد بــاإلمـكــان تجميل تـلــك األزمــات
أو إخفاؤها ،إضاف ًة إلى أن ارتفاع األسعار لم
يـقــف عـلــى ح ــدود الـطـعــام وال ـش ــراب والـسـلــع
ك ـك ــل ،ب ــل المـ ــس أي ـض ـ ًا ال ـط ـب ــاب ــة -ال ـت ـع ـل ـيــم-
ال ـم ــواص ــات ...إل ــخ ،وخ ـلــق «س ــوق ـ ًا س ــوداء»

ل ـج ـم ـيــع ال ـم ـس ـت ـلــزمــات واالح ـت ـي ــاج ــات ،حـتــى
أصبحت الحياة أكثر صعوبة مما كانت عليه،
والحكومة كانت وما زالت أذن ًا من طين وأذن ًا
من عجين لألسف.

اليوم ال يعتبر الجوع
والبرد والمرض
مشاكل بسيطة بل
هي أزمات حقيقية
كموت مؤجل
ومنتظر ال نعلم
متى سيأتينا فع ًال

باقون باقون
َ
لـيــس ه ـنــاك أي تـغـيــر س ـيـطــرأ عـلــى صعيد
ال ــوض ــع الـمـعـيـشــي ال ـم ــزري وال ـقــاتــل ال ــذي
يـعـيـشــه ال ـمــواطــن ال ـس ــوري ال ـي ــوم ،مــا دام
الفساد غــارز ًا أنيابه مــن قبل الـحــرب ،حتى
أصبح اليوم «فساد ًا ُأس ثالثة» ،وما دامت
األيــدي الناهبة لحقوق الـمــواطــن الـســوري
لم تُبتر بعد ،والدعم الذي يُقدم للمستفيدين
م ــن «ال ـس ــوق الـ ـس ــوداء» لــاس ـت ـفــادة مـنـهــا
أي ـض ـ ًا ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـم ــواط ــن ،ل ـيــس فـقــط
على صعيد أسعار صرف العمالت األجنبية
وم ــا يـتـبـعـهــا مــن ذرائـ ــع لــرفــع األس ـع ــار ،بل
وأص ـب ـحــت لــدي ـنــا «س ــوق س ـ ــوداء» لجميع
األزمـ ــات الـمـفـتـعـلــة ،س ــواء ال ـم ـحــروقــات أو
الخبز كأبسط مثال.
و«السوق السوداء» هي اقتصاد الظل «تحت
الـطــاولــة» كما يـقــال ،يتم خاللها مــلء الجيوب
من أموال عامة الشعب دون رقيب أو حسيب،
ول ـه ــذا ف ــإن ال ــدع ــم ل ـه ــذه ال ـس ــوق ل ــن يـتــوقــف
مــا دام هـنــاك الـكـثـيــر مــن الـحـيـتــان المستغلين
وتـ ـجـ ــار ال ـ ـحـ ــروب واألزم ـ ـ ـ ــات ت ـح ــت رع ــاي ــة
الـحـكــومــة ال ـمــوقــرة ،دون خـجــل أو ح ـيــاء ،أو
حتى تأنيب الضمير.
ف ـب ــدون الـتـخـلــص م ــن ذل ــك ال ـف ـســاد الـمـتـغـلـغــل
والداعمين له ،لن يتغير هذا الواقع المأساوي
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ال ــذي يـعـيـشــه الـشـعــب ال ـس ــوري ،ال فــي الـعــام
المقبل وال حتى في األعوام المقبلة األخرى.
«الله يفرج»
هي العبارة التي استخدمها الشعب السوري
جـمـيـعــه فــي الــوقــت ال ــذي لــم تـسـعـفــه الـكـلـمــات
حلول شافية تسد رمقه.
بالعثور على ٍ
«لــن يستمر الوضع على ما هو عليه» ،جملة
ب ــات ــت تـ ـت ــردد ك ـث ـي ــر ًا ك ــل يـ ــوم وع ـل ــى أل ـس ـنــة
ال ـج ـم ـي ــع ،دون أن ي ـع ـل ــم أح ـ ــد هـ ــل حـ ـقـ ـ ًا لــن
يستمر هــذا الــوضــع فــي ظــل استمرار الرعاية
الحكومة للفاسدين وللحيتان وتـجــار الحرب
واألزمات؟؟
ملخص وتفاؤل مشروع
نحن الـيــوم فــي نهاية الـعــام األســوأ مــن أعــوام
الـحــرب وال ـقــذائــف ،ال ــذي عــاشــه عــامــة الشعب
المُفقر ،أيــام قليلة وسينتهي الـعــام ،لكن دون
انتهاء المعاناة المعيشية.
ال ـت ـصــري ـحــات ال ـح ـكــوم ـيــة ع ـلــى مـ ــدار س ـنــوات
ال ـحــرب لــم تـكــن س ــوى إب ــرة بـنــج مــؤقـتــة ،بل
زادت الــوضــع س ــوء ًا ،فـلــم نشهد ســوى حياة
جحيمية قاتلة.
فـقــد أدارت الـحـكــومــة ظـهــرهــا لـلـشـعــب ،ورمــت
بــه فــي أوهــام ،وأرادتـنــا قتلى -أحـيــاء ،لتنفيذ
مـصــالـحـهــا ومـصــالــح رعــايــاهــا الـمـحـظـيـيــن على
حـســابـنــا وم ــن ع ــرق جـبـيـنـنــا ،بـغـيــة اس ـت ـمــرار
س ـي ــاس ــات ـه ــا ال ـت ـط ـف ـي ـش ـيــة ب ــال ـن ـه ــب وال ـف ـس ــاد
واالستغالل ،ودعمها لحيتان المال والفساد،
وك ــل أوج ــه الـتـضـيـيــق عـلــى الـمــواطـنـيــن دون
خــدش ضميرهم« ،فالعصافير بنت أعشاشها
في رأس الشعب السوري» ،وانتظار المغرب
طال على الصائم....
واس ـت ـق ـب ــا ًال ل ـل ـع ــام الـ ـج ــدي ــد ،م ــع ج ــرع ــة أم ــل
مشروع فيه ،نؤكد مجدد ًا أننا نستحق حياة
أفضل ،بعيد ًا عن كل أوجه النهب واالستغالل
والــدعــم الـحـكــومــي لــه ،وسـنـعـمــل عـلــى تحقيق
ذلك ما استطعنا إليه سبي ًال.
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مزيد من الخصخصة على حساب األصول..

أتاحت الحكومة ،تحت عنوان «التشاركية» ،فرصة جديدة أمام القطاع الخاص وحيتانه وفاسديه لالستثمار
والتغ ّول على حساب مؤسسات الدولة ومنشآتها العامة ،ويمكن اعتبار الفرصة المتاحة هذه المرة واسعة
بخياراتها ،حيث جرى تعميم العنوان التشاركي على مستوى «المنشآت العامة المدمرة جراء اإلرهاب».

ǧعاصي اسماعيل

فقد أكــد رئـيــس مجلس ال ــوزراء خــال جلسة
الحكومة بتاريخ « :2020/12/22على ضرورة
تـعــزيــز الـتـشــاركـيــة مــع ال ـق ـطــاع ال ـخــاص لــدعــم
االق ـت ـص ــاد ال ـم ـح ـلــي ودراسـ ـ ــة إم ـكــان ـيــة طــرح
منشآت عامة مدمرة جراء اإلرهاب للتشاركية
مع القطاع الخاص بما يخدم المصلحة العامة،
ويسهم في توفير آالف فــرص العمل ،إضافة
إل ــى ت ـعــزيــز واق ــع إي ـ ــرادات ال ــدول ــة م ــن خــال
ت ـطــويــر ال ـع ـم ـل ـيــة اإلن ـت ــاج ـي ــة ،وتــوظ ـيــف هــذه
اإليرادات بشكل حقيقي في تحسين الخدمات
الـمـقــدمــة لـلـمــواطـنـيــن» .وذل ــك حـســب مــا ورد
على موقع الحكومة بالتاريخ نفسه أعاله.
الشعارات الخلبية
الحكومة بتوجهها التشاركي الجديد والواسع
أعــاه ،تظهر وكأنها عــاجــزة عــن إعــادة تأهيل
وتــرمـيــم مـنـشــآتـهــا ال ـمــدمــرة ،وعــن اسـتـثـمــارهــا
م ـجــدد ًا ،بــل وربـمــا عــاجــزة عــن إع ــادة األدوار
والـمـهــام «ال ـعــامــة» الـتــي كــانــت هــذه الـمـنـشــآت
مخصصة لها وتقوم بها ،لذلك لجأت إلى هذا
الشكل من التشاركية مع القطاع الخاص ،وهو
ما يتناقض مع كل ما تسوقه من أحاديث عن
دور الدولة ومؤسساتها ومهامها ،وعن إعادة
اإلعمار ،وغير ذلك من الشعارات التي يتضح
أنها خلبية على أرض الواقع ،لكنه بآن يتوافق
مع السياسات الحكومية المتبعة.
فهل الدولة عاجزة فع ًال عن القيام بمثل هذه
المهام ،أم أن لحيتان المال والفساد رأي آخر؟

توجه خطير مر مرور الكرام
الـتــأكـيــد الـحـكــومــي الـمـقـتـضــب أع ــاه ،بـعـبــاراتــه
وعــدد مـفــرداتــه ،حــول «تـعــزيــز الـتـشــاركـيــة مع
الـقـطــاع ال ـخ ــاص» ،هــو أك ـثــر ات ـســاع ـ ًا بــالــواقــع
الـ ـمـ ـلـ ـم ــوس ،وق ـ ــد مـ ــر مـ ـ ــرور ال ـ ـك ـ ــرام خ ــال
مجريات الجلسة كأحد العناوين الــواردة في
متنها ،كما غيره مــن العناوين األخــرى ،دون
ال ـمــزيــد مــن الـتــوضـيـحــات ،حـتــى أن ــه لــم يلفت
النظر ال على مستوى المختصين والمعنيين
بالشأن العام من رسميين وغير رسميين ،وال
على المستوى اإلعالمي ،حيث لم تسلط عليه
األضواء ،ولم يتم تفنيد محتواه الخطير بحال
وضعه في التنفيذ.
مروحة الخيارات الواسعة
فــي الـبــدايــة ،ال بــد مــن التأكيد على أن مفردة
الـتـشــاركـيــة جــرى تـبـنـيـهــا وتـســويـقـهــا حـكــومـيـ ًا
خـ ــال ال ـس ـن ـيــن ال ـم ــاض ـي ــة ك ـت ـغ ـط ـيــة لـعـمـلـيــات
الخصخصة المبطنة ،وهــو مــا جــرى ويجري
ع ـم ـل ـي ـ ًا ،وإن ب ـبــطء ل ـكــن ب ــوض ــوح ،وق ــد أتــت
سنوات الحرب واألزمــة لتحمل كتف ًا عن هذه
ال ـم ـفــردة ،حـيــث خــرجــت الـكـثـيــر مــن الـمـنـشــآت
الحكومية العامة عن العمل واإلنتاج ،وتوقف
بعضها اآلخر ألسباب عديدة أخرى.
وب ــال ـع ــودة ل ـل ـتــوجــه ال ـح ـكــومــي ال ـج ــدي ــد بـهــذا
السياق ،فإن عبارة «منشآت عامة مدمرة جرّاء
اإلرهاب» تعتبر عبارة واسعة وفضفاضة جد ًا،
اعـتـبــار ًا مــن تبعية ووظـيـفــة ومـهــام المنشآت
التي يجري الحديث عنها (صناعي -زراعي-
خ ــدم ــي ،)..مـ ــرور ًا بـمــواصـفــاتـهــا ومـســاحــاتـهــا،
وليس انتها ًء بتموضعها المكاني ،الذي يشمل

المشروع التشاركي
أعاله مع اتساعه
وما يلتبسه من
غموض قد يشمل
التشاركية في
امتالك األصول
ليغدو األمر توسيعاً
لقاعدة التملك
الخاص على حساب
الملكية العامة

الخارطة السورية بجميع المحافظات والمدن
وال ـب ـل ــدات وال ـق ــرى ال ـتــي ط ــال ال ــدم ــار أج ــزاء
واسعة منها ،بما في ذلك الكثير من المنشآت
الـعــامــة طـبـعـ ًا ،مــع الـتــأكـيــد هـنــا عـلــى أن مـفــردة
«مــدمــرة» لوحدها لها ما لها وعليها ما عليها
من سعة التفسير واإلسقاط ،بحسب درجات
ومستويات الدمار التي يجري الحديث عنها،
بين الكلي أو الجزئي!.
فالحكومة ،وبحسب العبارة الفضفاضة أعاله
ستفسح الـمـجــال واس ـع ـ ًا أم ــام حـيـتــان الـقـطــاع
الـ ـخ ــاص ال ـم ـح ـظ ـي ـيــن الخ ـت ـي ــار م ــا ي ـنــاس ـب ـهــم
م ــن ف ــرص اس ـت ـث ـمــاريــة ف ــي ال ـم ـن ـشــآت الـعــامــة
«المدمرة» تحت عنوان «التشاركية» ،والذي
ل ـخ ـص ـتــه ب ـم ـف ــردة «إم ـك ــان ـي ــة» ،والـ ـت ــي تـعـنــي
إم ـكــان ـيــة ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ف ـقــط ال غ ـيــر ،ومــا
يـضـمـنــه مــن أربـ ــاح تـحــت ال ـع ـنــوان الـتـشــاركــي
الواسع الجديد عبر االستثمار بهذه المنشآت.
فـمــروحــة الـفــرص االستثمارية تحت العنوان
الـتـشــاركــي الـجــديــد أع ــاه تعتبر واس ـعــة جــد ًا،
وف ـق ـ ًا ل ـع ـبــارة «م ـن ـشــآت ع ــام ــة م ــدم ــرة جـ ـرّاء
اإلرهاب» الفضفاضة كما سلف.
للفساد حصته المضمونة أيضاً
العبارة الفضفاضة والواسعة أعاله لن تفسح
الـمـجــال أمــام حيتان الـقـطــاع الـخــاص الختيار
ما يناسبهم من فرص استثمارية على حساب
ال ـم ـن ـشــآت ال ـع ــام ــة م ـض ـمــونــة ال ــرب ــح ،كـمــدخــل
إضافي للخصخصة فقط ،بل ستفسح المجال
أمـ ــام ش ـب ـكــات ح ـي ـتــان ال ـف ـســاد م ــن الـمـتـنـفــذيــن
لتعمل بعمقها ،وبما يضمن هذه الغاية أيض ًا.
فـبــالـحـســابــات االسـتـثـمــاريــة لـلـقـطــاع ال ـخــاص،
فــإن مـكــان الـمـنـشــأة وتـمــوضـعـهــا الـجـغــرافــي له
ح ـســابــاتــه ،وم ـســاح ـت ـهــا كــذلــك األمـ ــر ،ودرج ــة
دم ــاره ــا ل ـهــا ح ـســابــات ـهــا األخـ ـ ــرى ،وتـبـعـيـتـهــا
لـهــا حـيـثـيــاتـهــا ،وك ــل مــن ه ــذه الـتـبــويـبــات هي
اع ـت ـبــارات هــامــة لـتـحــديــد مــاه ـيّــة «اإلم ـكــان ـيــة»
االستثمارية وترجمتها في الحيز العملي ،وفق ًا

لمبدأ «التشاركية» بالنسبة لهذا القطاع.
وقد تركت هذه الحيثيات الفضفاضة مفتوحة
حكومي ًا بيد بعض المتنفذين عملي ًا ،بحسب
درجـ ــات تـبـعـيــة الـمـنـشــآت ال ـعــامــة ال ـتــي سيتم
طــرحـهــا لـلـتـشــاركـيــة كــل عـلــى ح ــدة ،دون أيــة
ضوابط واضحة ،باستثناء مفردة «إمكانية»،
التي يمكن اعتبارها بوابة للسمسرة والفساد
ب ـي ــن ب ـع ــض ال ـح ـي ـت ــان مـ ــن الـ ـط ــرفـ ـي ــن ،وب ـمــا
يضمن المصالح المشتركة لهؤالء ،كمزيد من
الخصخصة غير المعلنة.
بعيدًا عن األدوار والمهام
مــا تجدر اإلشــارة إليه بهذا السياق أيـضـ ًا ،أن
الـطـبـيـعــة االسـتـثـمــاريــة لـلـمـنـشــآت الـعــامــة الـتــي
سـتـخـضــع ل ـل ـطــرح ت ـحــت ال ـع ـن ــوان الـتـشــاركــي
ك ــان ــت أكـ ـث ــر غ ـم ــوض ـ ًا أي ـ ـض ـ ـ ًا ،ف ـه ــي م ـف ـتــوحــة
بمطلقها أيض ًا دون توضيح.
فـلــم يــرد أي تـحــديــد بــأن هــذه الـمـنـشــآت الـتــي
سـتــدخــل حـيــز االسـتـثـمــار الـتـشــاركــي سـتـعــاود
نفس نشاطها ودورها الحكومي العام السابق،
أم أن ذلك سيخضع للمشيئة االستثمارية بما
يضمن هــوامــش األرب ــاح فـقــط ال غـيــر ،بغض
النظر عن الدور والمهام العامة!؟
فـعـبــارة« :بـمــا يـخــدم المصلحة الـعــامــة ويسهم
ف ــي ت ــوف ـي ــر آالف فـ ــرص ال ـع ـم ــل إض ــاف ــة إل ــى
تعزيز واقــع إيــرادات الدولة من خالل تطوير
الـعـمـلـيــة اإلنـتــاجـيــة وتــوظـيــف هــذه اإلي ــرادات
بشكل حقيقي فــي تحسين الـخــدمــات المقدمة
لـلـمــواطـنـيــن» ،تعتبر عـبــارة فضفاضة إضافية
يـمـكــن إسـقــاطـهــا عـلــى أي مـشــروع اسـتـثـمــاري
(عــام -خاص -تشاركي ،)..بغض النظر عن
طـبـيـعـتــه ،فـكــل م ـشــروع لــه طـبـيـعـتــه (إنـتــاجـيــة
أو س ـي ــاح ـي ــة أو خ ــدم ـي ــة أو ،)..وس ـي ــوف ــر
افتراض ًا بعض فرص العمل ،وسيؤمن بعض
اإليرادات للدولة.
والنتيجة المتوقعة مستقب ًال استناد ًا للتوجه
الحكومي أعاله ،أن بعض المنشآت الحكومية
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«المدمرة» ستدخل حيز االستثمار التشاركي
ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن ال ـ ــدور وال ـم ـه ــام وطـبـيـعــة
ال ـن ـشــاط ،فـيـمــا سـيـبـقــى بـعـضـهــا اآلخ ــر مــدمــر ًا
إلى ما شاء اهلل ،ربما بانتظار فرص تشاركية
أخــرى ،فما يحكم ذلك هو الريع االستثماري
والربحي السريع للقطاع الخاص فقط ال غير!
األصول في خطر أيضاً
التخلي الـحـكــومــي ،وفـقـ ًا لـنـمــوذج الخصخصة
ال ـم ـب ـطــن أعـ ـ ــاه ،رب ـم ــا ل ــن ي ـق ــف ع ـن ــد بـعــض
األدوار والمهام العامة اإلضافية ،التي يوسع
الـقـطــاع ال ـخــاص خــالـهــا مــن مـهــامــه وأدواره
على حسابها!
فالمشروع التشاركي أعــاه ،مع اتساعه وكل
مــا يلتبسه مــن غـمــوض ،قــد يشمل التشاركية
في امتالك األصول أيض ًا ،ليغدو األمر توسيع ًا
لـقــاعــدة الـتـمـلــك ال ـخــاص عـلــى حـســاب الملكية
العامة ،خاصة مع النموذج التفتيتي والمجزأ
الذي سيجري من خالله العمل تنفيذ ًا للتوجه
أعاله.
فكل منشأة من «المنشآت المدمرة» ستُدرس
وت ــوض ــع بــاالس ـت ـث ـمــار ال ـت ـشــاركــي ع ـلــى ح ــدة،
دون حـ ــدود واض ـح ــة وت ـف ـس ـيــريــة لـمـضـمــون
التشاركية فيها ،والـتــي قــد تطال جــزء ًا أو كل
الملكية ،ولو على مراحل وخالل فترات زمنية
تطول أو تقصر ،وطبع ًا ذلك ال ينفي أن ذلك
سيكون بموجب عقود واضحة لضمان حقوق
ومـصـلـحــة الـمـسـتـثـمــريــن ،وقــد ال تـكــون معلنة
كما جرت العادة غالب ًا بمثل هذه الحاالت ،وال
غــرابــة فــي ذلــك ،فبعض القطاعات والملكيات
ال ـعــامــة ج ــرى ال ـت ـخ ـلــي عـنـهــا رس ـم ـي ـ ًا بــأشـكــال
ش ـب ـي ـهــة خـ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـم ــاض ـي ــة ،وه ـن ــاك
الكثير من األمثلة على ذلك ،ليس أولها :قطاع
االتـ ـصـ ــاالت ،وال آخ ــره ــا ق ـطــاعــات اإلس ـم ـنــت
والفوسفات و ..و.

بدون اختصار
ي ـبــدو م ــن الـطـبـيـعــي أن ن ـت ـصــور أن تـخـلــي
الحكومة عــن إعــادة تأهيل بعض المنشآت
المدمرة ،أو تأخرها عن القيام بذلك ،يخدم
الوصول للنتيجة أعــاه ،سواء عبر التخلي
عن المزيد من أدوارها ومهامها ،أو التخلي
عن بعض الملكيات العامة واألصول ،وهذه
وتـ ـل ــك مـ ــا هـ ــي ّإل م ــزي ــد مـ ــن ال ـخ ـص ـخ ـصــة
الريعية غير المنتجة ،التي يدفع إليها تحالف
حيتان المال والفساد ،والتي تتوافق عملي ًا
مع جملة السياسات الليبرالية المتبعة منذ
ع ـق ــود وح ـت ــى اآلن ،والـ ـت ــي ال ع ــاق ــة لـهــا
باإلمكانات الفعلية المتوفرة لدى الدولة من
عدمها.
ورب ـمــا أه ــم مــا ت ـجــدر مــاحـظـتــه ب ـهــذا الـسـيــاق
هــو أن حـيـتــان ال ـمــال وال ـف ـســاد ،وب ـعــد كــل ما
استحوذوا عليه من حصة كبيرة من األرباح،
ومن حصص واسعة من الملكيات واألصول،
ي ـبــدو أن ـهــم ب ــات ــوا ع ـلــى عـجـلــة م ــن أم ــره ــم فــي
االستحواذ على ما يمكن االستحواذ عليه من
أصول وملكيات عامة أيض ًا.
فـ ـ ـهـ ـ ــؤالء ال ـ ـح ـ ـي ـ ـتـ ــان الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــار ،الـ ـجـ ـشـ ـع ــون
والـمـنـفـلـتــون ،وبـعــد أن اسـتـنـفــذوا تـقــريـبـ ًا كل
فــرص النهب والـفـســاد المتاحة على حساب
الـمــواطـنـيــن (بـمــا فــي ذلــك اسـتـحــواذهــم على
بعض ملكياتهم تحت ضغط الحاجة) ،وعلى
حـســاب االقـتـصــاد الــوطـنــي ومـصـلـحـتــه ،عبر
استحواذهم على حصة أكبر وأكبر فيه ،بما
في ذلك من خالل ضرب القطاعات اإلنتاجية
فيه (العام والخاص على السواء) ،وخاصة
خالل سني الحرب واألزمة وبذريعتها ،يبدو
أن ـه ــم ي ـس ـعــون إلـ ــى االس ـت ـح ــواذ ع ـلــى مــزيــد
مــن الـمـلـكـيــات الـعــامــة أي ـض ـ ًا ،بــرعــايــة وغـطــاء
حكومي.
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القطع مع السياسات لم يعد كافياً

ربما أصبح الحديث عــن السياسات الليبرالية ومخاطرها وآثــارهــا الكارثية أكثر وضوح ًا
خالل سني الحرب واألزمة ،خاصة مع ما وصلت إليه من تكريس لرعاية مصالح شريحة
حيتان المال والفساد الكبار ،على حساب مصالح وحقوق الغالبية من السوريين ،كما على
حساب االقتصاد الوطني والملكية العامة والمصلحة الوطنية.
فالمخاطر على المصلحة الوطنية لم تعد تتمثل بالسياسات المتبعة فقط ،بل بهذه الشريحة
المتحالفة بالذات ،ودورها التخريبي أيض ًا.
على ذلك ،ربما لم يعد طرح شعار القطع مع السياسات الليبرالية كافي ًا ،كي تستعيد الدولة
دورهــا ومهامها الوطنية العامة المفترضة ،بــل بــات مــن الـضــروري أيـضـ ًا وضــع الـيــد على
ممتلكات هؤالء الحيتان ،التي حصلوا عليها نهب ًا وفساد ًا وتخريب ًا طيلة العقود الماضية،
وأهما خالل سني الحرب واألزمة ،ومحاسبتهم ،وال مبالغة بالقول :إن هذا اإلجراء ال بد
منه من أجل الخروج من األزمة الوطنية العامة ،ومسرع ًا بهذا االتجاه أيض ًا.

شكايتان مزدوجتان من أهالي مدينة القورية -دير الزور
قدم أهالي مدينة القورية إلى مراسل
قاسيون نسخاً عن شكايتين تقدموا
بها إلى كل من وزير الزراعة والهالل
األحمر ،موقعة من عد ٍد منهم.

ǧمراسل قاسيون

الشكاوى تشرح معاناة هــؤالء مــع بعض
م ـط ــال ـب ـه ــم ،مـ ــن أج ـ ــل م ـص ـل ـح ــة األهـ ــالـ ــي،
ومصلحة المحافظة ،والمصلحة الوطنية.
الشكوى األولى
الزراعة في مكان والفالح في مكان!
ال ـش ـك ــوى ال ـمــوج ـهــة إلـ ــى وزيـ ــر ال ــزراع ــة،
تتضمن عدة مطالب ،منها:
م ـعــانــاة ال ـفــاح ـيــن وم ـطــال ـب ـهــم ف ــي الـقـطــاع
الخامس من مشروع استصالح األراضــي
ع ـل ــى ال ـض ـف ــة ال ـي ـم ـنــى ال ـج ـنــوب ـيــة م ــن نـهــر
الفرات ،والواقعة تحت سيطرة الدولة.
وحـســب الـشـكــوى :إن الـمـشــروع الخامس
يشمل  50ألف دونم من األراضي الزراعية،
ويشمل قرى محكان والقورية والعشارة،
وهذا الرقم في المواسم السابقة ،أما الواقع
الحالي فحسب خطة الجمعيات الفالحية،
وحسب محركات الري التي حصلت عليها
فال تغطي ربع المساحة.
لـ ــذلـ ــك ي ـط ــال ــب األه ـ ــال ـ ــي ب ـ ــزي ـ ــادة ال ـخ ـطــة
ال ــزراع ـي ــة ف ــي مـنـطـقـتـهــم ،وف ــي ري ــف ديــر

الـ ــزور ك ـكــل ،ل ـمــا ل ـهــا م ــن ن ـتــائــج ف ــي كـســر
الحصار الخارجي ،وتوفير األمــن الغذائي
لـلـمــواطـنـيــن والــوطــن ،وخــاص ـ ًة مــن الـقـمــح،
وتوريده لمستودعات الدولة.
كما تتضمن الشكوى معاناة الفالحين من
ال ـن ـقــص الـكـبـيــر ف ــي مـسـتـلــزمــات ال ــزراع ــة،
م ــن بـ ــذار وأسـ ـم ــدة وأدوي ـ ــة وم ـحــروقــات
للمحركات.
ف ـك ـم ـيــات ال ـس ـمــاد قـلـيـلــة جـ ــد ًا ح ـيــث ي ــوزع
ح ــال ـي ـ ًا  5ك ــغ م ــن س ـم ــاد ال ـي ــوري ــا ل ـلــدونــم
ال ــواح ــد ،وال ـس ـم ــاد ال ـت ــراب ــي غ ـيــر م ـتــوفــر،
ف ـي ـض ـطــر ال ـف ــاح ــون ل ـش ــرائ ــه م ــن ال ـســوق
الـســوداء بأكثر مــن خمسة أضـعــاف ،فبدل
 12ألف ليرة سعر الكيس الواحد ،يباع بـ
 65ألف ليرة.
ويـ ـتـ ـس ــاءل ال ـم ـش ـت ـك ــون :مـ ــن أي ـ ــن ل ـت ـجــار
ال ـس ــوق الـ ـس ــوداء ال ـح ـصــول ع ـلــى كـمـيــات
كـبـيــرة م ــن ال ـس ـمــاد وال ـم ـتــاجــرة ب ـهــا؟ كما
أنــه يتم تهريبه إلــى الضفة الثانية من نهر
الفرات (الجزيرة) ويباع بأسعار أعلى!
لذا يطالب الفالحون بزيادة كميات السماد
الموزع من سماد اليوريا بكميات كما كان
يــوزع ســابـقـ ًا قبل األزم ــة ،وتــأمـيــن الترابي
م ـن ــه ،وك ــذل ــك ي ـط ــال ـب ــون ب ـم ـح ــارب ــة ت ـجــار
ال ـس ــوق الـ ـس ــوداء ،وك ــذل ــك ال ـت ـشــديــد عـلــى
المهربين الــذيــن غالب ًا مــا يعبرون علن ًا من
ال ـحــواجــز وال ـم ـعــابــر ،وم ــن ي ـت ـعــاون مـعـهــم
من الفاسدين الذين يــوفــرون لهم الكميات
ال ـك ـب ـيــرة ع ـلــى ح ـس ــاب ك ـم ـيــات ومـصـلـحــة
الفالح والزراعة والوطن والشعب.
وأيـ ـضـ ـ ًا ت ـت ـن ــاول ال ـش ـك ــوى م ـعــانــات ـهــم مــن
ت ـســويــق م ـحــاص ـي ـل ـهــم ال ـش ـت ــوي ــة ،وخــاصــة
الـ ـخـ ـض ــار ب ـس ـب ــب ق ـص ــر عـ ـم ــره ــا ،وت ـل ـف ـهــا
ال ـســريــع ،س ــواء مــن ارت ـف ــاع أج ــور الـنـقــل،

أو مـ ــن اإلت ـ ـ ـ ــاوات الـ ـت ــي يـ ـجـ ـب ــرون ع ـلــى
دف ـع ـه ــا ل ـل ـح ــواج ــز ،ت ـح ــت م ـس ـمــى تــرس ـيــم
وغ ـيــره ،وه ــذا مـمــا يجعلهم يـحـجـمــون عن
تسويقها ،حيث تصبح خسارتهم مضاعفة،
ويـضـطــرون لتحويلها إلــى عـلــف ،وإطــاق
أغنامهم وأبقارهم في حقولهم.
ي ـطــالــب ال ـف ــاح ــون ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـخــامــس
بـتــأمـيــن اآلل ـيــات الــازمــة لـعـمــل الـمـشــروع،
ح ـي ــث ت ـس ـمــح ب ــإق ــاع ــه وعـ ــودتـ ــه ل ـل ـع ـمــل،
وتـســاهــم فــي حــل بـعــض مـعــانــاتـهــم ،ومنها
اآلليات التالية - :رافعة بوم طويل حمولة
 10أطنان وأكثر– باكر دوالب بوم طويل
لتعزيل مـصــارف الــري والـعـبــارات– تويك
صغير لتعزيل ساقية الري الكبيرة.
الشكوى الثانية
الهالل األحمر ،لِحْية و ُلحيّة!؟
الـ ـشـ ـك ــوى م ــوج ـه ــة إل ـ ــى ال ـ ـهـ ــال األح ـم ــر
الـ ـس ــوري ف ــي ديـ ــر الـ ـ ــزور ،ح ـيــث يـطــالــب
األه ــال ــي بـتـشـمـيــل كــافــة ال ــذي ــن عـ ــادوا إلــى
مــديـنــة الـقــوريــة بــالـمـســاعــدات والـمـعــونــات،
وأ ّال تكون هناك لِحية و ُلحيّة في التسجيل
وال ـتــوزيــع ،عـلـمـ ًا أنــه يـتــم تـسـجـيــل البعض
سر ًا ،حسب المعارف والوساطة ،وخاصة
من الجهات اإلدارية للهالل األحمر في دير
الزور.
فــا ت ــزال ه ـنــاك حــوالــي  1500عــائـلــة غير
مسجلة ،ولم يستلموا أية معونة إلى اآلن،
سواء ممن بقوا سابق ًا في القورية ،أو من
الذين عادوا إليها بعد فك الحصار عن دير
الزور ،وعودة سيطرة الدولة منذ أكثر من
سنتين ونيّف ،والذين كلما راجعوا مجلس
مدينة القورية ،يأتيهم الجواب :إن الجهات
الـمـعـنـيــة فــي دي ــر الـ ــزور ال ت ـت ـعــاون مـعـنــا،

أمــا المسجلون فهم يحصلون على معونة
غــذائـيــة فــي أح ـســن األحـ ــوال كــل  3أشـهــر،
وهــي ال تسد مــن جمل الحاجة والفقر إ ّال
مــا ي ـعــادل أذنـ ــه ،وخ ــاص ـ ًة أن غــالـبـيـتـهــم لم
يـتـمـكـنــوا مــن زراع ــة أراضـيـهــم ،لـعــدم توفر
مـسـتـلــزمــات ال ــزراع ــة ،أو ارت ـفــاع أسـعــارهــا
وتكاليفها ،ومن تمكن من زراعــة أرضــه ،ال
تسد شيئ ًا من همّه.
بكل اختصار
ال ش ـ ــك أن مـ ـعـ ــانـ ــاة الـ ـف ــاحـ ـي ــن ك ـب ـي ــرة،
ومـطــالـبـهــم مـحـقــة ،وقــاسـيــون إذ تـنـشــرهــا،
وتطالب بتحقيقها ،ليس لمصلحتهم فقط،
بل لمصلحة الوطن والشعب وتحقيق األمن
الغذائي ،سواء بتخفيف المعاناة ،أو توفير

المستلزمات أو محاربة الفساد والتهريب،
وليس ذلك فقط ،بل يسمح بعودة األهالي
المهجرين والالجئين في الداخل والخارج،
ه ــذا إذا تــوفــرت اإلرادة الــازمــة لتحقيق
ذلــك ،ومــن يمنعها أو يعرقلها ،فهو يساهم
بعدم استقرار المنطقة واسـتـمــرار األزمــة،
وضد مصلحة الشعب والوطن.
ك ــذل ــك ت ـقــف ق ــاس ـي ــون إلـ ــى ج ــان ــب مـطــالــب
األهالي بتوفير المعونات وتوزيعها بشكل
شامل وعادل ،وتحمل المسؤولية للجهات
المعنية من فرع الهالل األحمر والمحافظة
ومجلس المحافظة في دير الــزور ،وكذلك
اإلدارة ال ـعــامــة ل ـل ـهــال األح ـم ــر ،وتـطــالــب
ب ـم ـت ــاب ـع ــة ذلـ ـ ــك ومـ ـح ــاسـ ـب ــة ال ـم ـق ـص ــري ــن
والمتالعبين.
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بمعدل شهري تقريباً تضيف وزارة الخزانة األمريكية أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات االقتصادية المطّبقة على سورية ،شركات وأشخاصاً ال يعلم السوريون
ويوسعها ...ليح ّول
عنهم الكثير إال أ ّنهم ذوو وزن اقتصادي ومالي وسياسي طبعاً ،ولكنهم يعلمون أيضاً أن أثر العقوبات الجدي يتسرب عبر زواريب وأقنية الفساد ّ
البنية االقتصادية واالجتماعية والسياسية إلى «مستنقع فوق فوهة بركان» وهو ما يريده األمريكيون.

العقوبات األمريكية جريمة

أداتها االقتصاد السياسي للفساد والفوضى
إن تركيبة العقوبات
االقتصادية
األمريكية تشبه
إلى ح ّد بعيد الغاية
السياسية األمريكية
وسياستها في هذه
المرحلة ،أي :تخدم
في النهاية المسعى
نحو التقسيم كأمر
واقع ينتج عن
استتباب مناطق
النفوذ المتعددة،
وحكم «الميليشيات»
الموسوم بالفوضى،
وهو ما سنحاول شرح
أبعاده فيما يلي...

ǧعشتار محمود

ت ـت ـبّــع ن ـص ــوص ال ـع ـق ــوب ــات ق ــد ال يـفــي
ب ـ ـغـ ــرض فـ ـهـ ــم تـ ــداعـ ـيـ ــاتـ ـهـ ــا وغ ــاي ــاتـ ـه ــا
السياسية ،فالعقوبات األمريكية تدّعي
م ـث ـ ًـا أن ـه ــا ت ـس ـت ـث ـنــي ك ــل الـ ـمـ ــواد ال ـتــي
ت ـن ــدرج ض ـمــن ال ـم ـســاعــدات اإلن ـســان ـيــة،
وك ــل عـمـلـيــات تـصــديــر ال ـم ــواد الـغــذائـيــة
والـ ــزراع ـ ـيـ ــة والـ ـط ــاق ــة وال ـم ـس ـت ـل ــزم ــات
الـطـبـيــة وال ــدوائ ـي ــة إل ــى س ــوري ــة .ولـكــن
عـ ـمـ ـلـ ـيـ ـ ًا تـ ــدفـ ــع الـ ـسـ ـيـ ــاسـ ــة األم ــريـ ـكـ ـي ــة
والدعاية الواسعة للعقوبات إلى تشديد
اإلجراءات االحترازية التي يتخذها أي
طــرف إقليمي أو دولــي أو حتى محلي
لـلـتـعــامــل مــع الـحـكــومــة ال ـســوريــة بـكــافــة
جـهــاتـهــا ،وقــد شـهــدنــا مـثـ ًا :كـيــف أصبح
ع ـب ــور ب ــواخ ــر ال ـن ـفــط أو ال ـم ـحــروقــات
اإليرانية إلى سورية عبر قناة السويس
«م ـق ـيّــد ًا» بـشـكــل غـيــر مـبــاشــر ...رغــم أن
الـقـنــاة وفــق اتـفــاقـيـتـهــا الــدولـيــة يفترض
أن تـسـمــح ب ـحــريــة ال ـع ـبــور ل ـكــل الـسـفــن
الـمــدنـيــة والـحــربـيــة لـكــل دولــة عـضــو في
األمــم الـمـتـحــدة ،طالما أنـهــا تحمل مــواد
شــرعـيــة ،ولـكــن الـسـيــاســة وال ـق ـوّة تحكم
القوانين الدولية.
ال ـع ـق ــوب ــات ت ـس ـت ـه ــدف م ـن ــع ال ـع ــاق ــات
الـ ــرسـ ـمـ ـيـ ــة االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة والـ ـم ــالـ ـي ــة
والـتـجــاريــة مــع جـهــاز الــدولــة الـســوري،
ورف ـ ـ ــع كـ ـل ــف الـ ـمـ ـخ ــاط ــر ل ـل ـم ـت ـع ــاق ــدي ــن
«المغامرين» الــذيــن يحصلون بالمقابل
ع ـلــى ع ــوائ ــد اس ـت ـث ـنــائ ـيــة م ــن نـشــاطـهــم
هـ ــذا ،تـتـجـلــى ه ــذه ال ـع ــوائ ــد ف ــي أس ـعــار
م ـس ـت ــوردات ه ــذه ال ـم ــواد ال ـتــي تـفــوق
 %40وت ـص ــل إل ــى  %100م ــن أس ـعــارهــا
العالمية وفــي دول اإلقـلـيــم ،والـمــازوت
واألسـمــدة آخــر األمثلة على هــذا الواقع
المتكرر.
ولـ ـك ــن ب ــال ـع ـم ــوم ،وكـ ـم ــا ن ـس ـت ـط ـيــع أن
نـسـتـقــرئ مــن نــص الـعـقــوبــات األخـيــرة
ال ــذي أض ــاف شـخـصـيــن و 9مــؤسـســات
اقتصادية والبنك المركزي السوري إلى
الئحة ( )SDN Listفإن العقوبات تركز
على المتنفذين والشركات التابعة لهم،
وعلى مؤسسات جهاز الــدولــة وآخرها
كان المركزي.
العقوبات الجديدة على المركزي
العقوبات الجديدة على مصرف سورية
ال ـمــركــزي ال تـحـمــل ج ــدي ــد ًا ،حـتــى وفــق
نـ ــص الـ ـعـ ـق ــوب ــات ذاتـ ـ ـ ــه ،ال ـ ـ ــذي ي ـش ـيــر
إل ــى أن ال ـم ــرك ــزي مـ ــدرج ع ـم ـل ـي ـ ًا ضـمــن
ال ـع ـقــوبــات ،وه ــو مـحـظــور مــن الـتـعــامــل
الدولي باعتباره واحــدة من مؤسسات
جهاز الدولة السوري ،وأموال مصرف
س ــوري ــة ال ـم ــرك ــزي م ـج ـمــدة م ـنــذ بــدايــة
األزمة في الدول التي يودع بها .ولكن
اإلشارة التي تحملها العقوبات الجديدة
قد تستهدف بالدرجة األولى المنظومة
الـمـصــرفـيــة الـخــاصــة الـعــامـلــة فــي الـســوق
ال ـس ــوري ــة ،وال ـت ــي تــرت ـبــط مــوضــوع ـي ـ ًا
ب ــال ـب ـن ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي :ت ـض ــع ج ـ ـ ــزء ًا مــن

احتياطياتها لديه ،تستثمر في شهادات
اإليـ ـ ـ ــداع وس ـ ـنـ ــدات الـ ـخ ــزيـ ـن ــة ،وت ــدي ــر
التحويالت ومجمل عملياتها الخارجية
ضمن رقابته موافقته وقوانينه وإلخ...
وبـنــاء على هــذا ،ذهــب بعض المحللين
إل ــى اإلي ـغ ــال ف ــي اآلثـ ــار الـمـتــرتـبــة عـلــى
الـعـقــوبــات الـجــديــدة ،وصــو ًال إلــى القول
بخروج المصارف العاملة في سورية!
ولكنّ محللين آخرين خففوا من األمــر،
وأشاروا إلى أن العرف األمريكي يقول
بــإنــه ال يـتــم مـعــاقـبــة الـبـنــوك األم طالما
أن ـهــا ال تـمـتـلــك أك ـثــر مــن نـصــف األسـهــم
فــي فروعها الـســوريــة باعتبارها ليست
صاحبة القرار الحاسم .ومجمل البنوك
األس ــاس ـي ــة ال ـتــي تـسـتـثـمــر ف ــي فــروعـهــا
الـســوريــة تمتلك أقــل مــن نـصــف األسـهــم
وف ــق الـبـيــانــات الـمـعـلـنــة ووف ــق الـقــانــون
ال ـ ـس ـ ــوري ،ال ـ ــذي ال ي ـس ـمــح لــأجــانــب
بتملك مثل هذه النسبة.
ولكن وجود مثل هذا العرف قد ال يعني
حماية المصارف الخاصة من العقوبات،
وس ـي ـع ـن ــي ح ـك ـم ـ ًا :ت ـش ــدي ــد إج ــراءاتـ ـه ــا
االحـ ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة ،ويـ ــربـ ــط الـ ـبـ ـع ــض ب ـيــن
مـفــاوضــات بيع قــرابــة نصف أسـهــم بنك
عودة سورية إلى بنك بيمو السعودي
الفرنسي بـتــاريــخ  12-24كمؤشر على
أثر هذه العقوبات.
األه ـ ــم ،أن م ـص ــرف س ــوري ــة ال ـمــركــزي
ل ــم تـتـقـيــد ب ـعــض عـمـلـيــاتــه رغ ــم وج ــود
العقوبات سابق ًا ،فمث ًال تمّ إصدار الورقة
ال ـن ـقــديــة م ــن ف ـئــة أل ـف ـيــن ل ـي ــرة ف ــي ظــل

العقوبات
تستهدف
منع العالقات
الرسمية
االستثمارية
والمالية
والتجارية مع
جهاز الدولة
السوري ورفع
كلف المخاطر
للمتعاقدين
«المغامرين»
الذين يحصلون
بالمقابل على
عوائد استثنائية
من نشاطهم
هذا

العقوبات وبالتعاون مــع جهة خارجية
للطباعة ،وتمّ تمويل المستوردات ألهم
قوى التجارة الخارجية السورية طوال
سنوات األزمة عبر المصرف المركزي،
وبــوســاطــة ال ـب ـنــوك ال ـخــاصــة وشــركــات
الــوســاطــة ال ـمــال ـيــة ...واس ـت ـمــرت عملية
تـمــويــل الـحـكــومــة ال ـســوريــة عـبــر ال ـدَّيــن
العام ،كما أن المصرف كان يدير استالم
الـ ـ ـح ـ ــواالت الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ع ـب ــر ش ــرك ــات
الوساطة المالية ،ويسمح لها باالحتفاظ
بـجــزء مــن الـقـطــع ،ويـشـتــري هــو الجزء
األسـ ــاسـ ــي أيـ ـضـ ـ ًا خـ ــال ف ـت ــرة طــوي ـلــة
مــن األزم ــة ،وهــي العملية الـتــي توقفت
تقريب ًا مع مطلع عــام  2019ليس بفعل
العقوبات فقط ...بل توقفت موضوعي ًا

بفعل قوانين السوق عندما أصبح سعر
الصرف الرسمي وسعر شراء المركزي
أقل بكثير من سعر السوق ،وأصبح من
غـيــر الـمـنـطـقــي اس ـتــام ال ـح ــواالت عبر
القنوات الرسمية ،ألنه قد يعني خسارة
تقارب  %56من قيمة األمــوال المحوّلة!
كما توقف تمويل المستوردات تقريب ًا،
ليس بسبب العقوبات ،بل بسبب الشحّ
ف ــي م ـص ــادر ال ـق ـطــع األج ـن ـب ــي ،وأص ـبــح
ال ـت ـمــويــل يـعـتـمــد ع ـلــى الـ ـ ــدوالرات الـتــي
يستطيع كـبــار الـتـجــار والـمـتـعــاقــديــن أن
يجمعوها من السوق المشبعة بالدوالر،
الــذي يعبر عبر الـقـنــوات المختلفة غير
الرسمية.
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العقوبات تعّزز
الفساد وتعيق
الحركة الطبيعية
للتجارة
الخارجية،
وتحفز التهريب
ّ
يمول
الذي ّ
الميليشيات
المتحكمة بكل
المعابر الحدودية
والمحلية

العقوبات
وآثار استهداف «الشخصيات»
ربـ ـم ــا مـ ــن ال ـص ـع ــب الـ ـت ــوس ــع فـ ــي ه ــذا
الـشــأن فــي الـحــالــة الـســوريــة بـسـبــب قلة
ال ـم ـع ـلــومــات حـ ــول أرص ـ ــدة الـمـتـنـفــذيــن
الخارجية ،والشك المشروع باالنتقائية
األمريكية ،ولكن بالعموم يمكن القول:
إن الـ ـعـ ـقـ ــوبـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـ ــدرج أسـ ـمـ ــاء
وشـخـصـيــات وشــركــات تـتـبــع لـهــم تــدور
في فلك قوى النفوذ الكبرى ...ومنطقي
أيـضـ ًا ،فــإن هــذه الـقــوى ال تضع أموالها
فــي مـتـنــاول الـعـقــوبــات األمــريـكـيــة ،أي:
فـ ــي ال ـم ـن ـظ ــوم ــة ال ـم ـص ــرف ـي ــة ال ـغ ــرب ـي ــة
وبــالــدوالر (مع وضع االحتمال الجدي
بــإمـكــانـيــة وج ــود جــزء مـنـهــا ضـمــن هــذه
المنظومة التي تسمح سياسات السرية
ال ـم ـصــرف ـيــة ف ـي ـهــا ،وال ـج ـن ــات الـضــريـبـيــة
بحماية كــل الـمــال غير الشرعي الدولي
ال ـع ــاب ــر لـ ـلـ ـق ــارات) .ول ـك ــن ال ـم ـث ـبــت ،أن
أهــم واج ـهــات ال ـمــال والـنـفــوذ الـســوريــة
ل ــدي ـه ــا أمـ ـ ــوال م ـج ـم ــدة ف ــي ال ـم ـن ـظــومــة
الغربية ،وقد تم رفع دعاوى مث ًال «لفك
الحظر» عن أموال موجودة في البنوك
السويسرية.
بالعموم ،فإن العقوبات على الشخصيات
وقوى النفوذ ،تؤدي منطقي ًا إلى أمرين،
أو ًال :ف ـتــح بـ ــاب ال ـت ـف ــاوض األمــري ـكــي
والـ ـغ ــرب ــي ع ـب ــر ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى هـ ــؤالء
واسـتـمــرار تجميد جــزء عـلــى األق ــل من
أموالهم .وثاني ًا :وهو األهم ،أنها تؤدي
إلى لجوء هــؤالء أكثر فأكثر إلى الربح
مــن الـسـيـطــرة عـلــى دورة ال ـمــال داخــل
سـ ـ ــوريـ ـ ــة ،ن ـت ـي ـج ــة ضـ ـيـ ــق ال ـ ـم ـ ـسـ ــارات
الـخــارجـيــة السـتـثـمــار أمــوالـهــم .وهــو ما
ينعكس بأنهم يــزدادون تغو ًال وهيمنة
عـلــى البنية االقـتـصــاديــة الـســوريــة ،عبر
الـتـمـلــك وعـبــر الـحـصــص واإلتـ ــاوات من
كــل نـشــاط يـجــري ،ويـتـشــابـكــون عميق ًا
مــع ال ـم ـســارات غـيــر الـشــرعـيــة لـمـصــادر
األم ـ ــوال وحــرك ـت ـهــا ،وي ـتــرب ـصــون أكـثــر
ب ـج ـهــاز ال ــدول ــة ،وب ـت ـجــارة األســاس ـيــات
ل ـت ـح ـص ـيــل أرب ـ ـ ــاح .أي :إن ال ـع ـقــوبــات
تـسـتـهــدف زيـ ــادة ت ـغ ـوّل ـهــم ف ـس ــاد ًا عـلــى
الـ ـبـ ـنـ ـي ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
المتعبة ،لتعويض خسائر أرباحهم من
اسـتـثـمــار أرصــدت ـهــم فــي ال ـخ ــارج .وهــو
واحــد مــن األسـبــاب العميقة للعقم الــذي
يَ ـ ِـس ــم ك ــل م ـح ــاوالت ت ـج ــاوز الـعـقــوبــات
وبـنــاء سياسة اقـتـصــاديــة تنتشل البالد
والمجتمع ،فال متسع لهؤالء ليسمحوا
ب ـت ـخ ـص ـيــص ح ـص ــص ه ــام ــة م ــن ال ـم ــال
ال ـعــام لــاسـتـثـمــار ال ــزراع ــي والـصـنــاعــي،
وال ي ـم ـكــن ل ـه ــم أن ي ـس ـم ـحــوا ب ـت ـجــارة
خارجية أقل تكلفة وإدارة أكثر شفافية
وأق ـ ــل م ــرك ــزي ــة ل ـع ـم ـل ـيــات االسـ ـتـ ـي ــراد،
وتحديد ًا المتعاقدة مع جهاز الدولة ،كما
في الطاقة والقمح واألدويــة وغيرها...
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ّإن الضغط الذي تقوم به العقوبات على
الشخصيات المتنفذة ووكــائـهــا تــؤدي
عـمـلـيـ ًا إلــى زي ــادة فـســاد وج ــور هــؤالء،
وتحويل جهاز الــدولــة إلــى أداة ضعيفة
بـيــدهــم ،وت ــؤدي بــالـمـقــابــل إل ــى الـضـغــط
السياسي عليهم ودفعهم للتفاوض مع
الغرب.
تعزيز التقسيم والحالة
الميليشياوية
أخ ـي ــر ًا ،ف ــإن الـعـقــوبــات األمــريـكـيــة الـتــي
تستهدف الفوضى والتقسيم ،تعتمد على
تعزيز القوى المحلية التي لها المصلحة
ذات ـ ـه ـ ــا .ف ـت ـق ـي ـي ــد الـ ـتـ ـجـ ــارة ال ـخ ــارج ـي ــة
وارت ـفــاع كـلـفـهــا كنتيجة لـلـعـقــوبــات ،هو
أح ــد أه ــم ح ــواف ــز ال ـت ـهــريــب ك ــواح ــد مــن
أهـ ــم أوجـ ــه ال ـت ـج ــارة غ ـيــر ال ـش ــرع ـي ــة...
وال ـت ـه ــري ــب ه ــو م ـص ــدر إث ـ ــراء وزيـ ــادة
ن ـفــوذ ال ـحــالــة الـمـيـلـيـشـيــاويــة ،وأنّـ ــه أهــم
طرق تمويل عناصر القوّة التي تهيمن
على األرض في كل المناطق السورية.
وربـ ـم ــا ال ـم ـع ــاب ــر الـ ـح ــدودي ــة ال ـشــرع ـيــة
وغـيــر الـشــرعـيــة ،والـمـعــابــر المحلية بين
مـنــاطــق ال ـن ـفــوذ هــي أوض ــح م ـثــال على
ذلــك .وبتقدير أولــي للعوائد التي يمكن
أن تتحقق من تهريب البضائع التركية
فـقــط ،فــإن هــذه العملية يمكن أن تصل
إلــى تـمــويــل سـنــوي يـفــوق  500مليون
دوالر .ومثل هذه المبالغ تجعل القوى
المستفيدة تستميت فــي سبيل اإلبـقــاء
على التهريب وتشكر األمريكان مع كل
تعقيد وفــرض للعقوبات يفيد بتهميش
وظائف جهاز الدولة.
األم ــر ذات ــه فــي ال ـت ـجــارة غـيــر الـشــرعـيــة
ب ـكــل أوج ـه ـه ــا ال ـت ــي ت ـخــدم ـهــا ال ـفــوضــى
وت ـعــدد مـنــاطــق ال ـن ـفــوذ ،مــن الـمـســاهـمــة
ال ـف ـعــالــة ف ــي شـبـكــة ال ـم ـخ ــدرات الــدول ـيــة
واإلقليمية نق ًال وعـبــور ًا وحتى إنتاج ًا،
إلى االتجار بالبشر والسالح وغيرها.
الـجــانــب اآلخ ــر مــن أثــر الـعـقــوبــات على
تمويل مناطق النفوذ المتعددة والقوى
المهيمنة فيها ،هو المساعدات الدولية.
فـ ــالـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة الـ ـت ــي ت ـت ـبــاهــي
بــأنـهــا ال ت ــزال أكـبــر مـمــول للمساعدات
الدولية إلى سورية بمبلغ معلن قارب
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تـعـلــم عـلــم الـيـقـيــن ّأن هــذه الـمـســاعــدات
ال ـ ـت ـ ــي تـ ـصـ ــل عـ ـبـ ــر الـ ـمـ ـنـ ـظـ ـم ــات غ ـيــر
الحكومية بمختلف أشـكــالـهــا( :الــدولـيــة
واإلق ـل ـي ـم ـي ــة واإلن ـس ــان ـي ــة -ال ـع ـل ـمــان ـيــة
والــديـنـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة )...ال يـمـكــن أن
ت ــدخ ــل وت ـ ــوزع ض ـمــن م ـنــاطــق ال ـن ـفــوذ
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــةّ ،إل ت ـحــت إش ـ ــراف وق ـبــول
ومــوافـقــة الـقــوى المتنفذة فــي مختلف
المناطق الـســوريــة ،تلك الـتــي تغنم من
هــذه الـمـســاعــدات ربـمــا أكـثــر مـمــا يصل
إلى السكان المتضررين.

الخالصة

الجانب اآلخر من
أثر العقوبات على
تمويل مناطق
النفوذ المتعددة
والقوى
المهيمنة فيها
هو المساعدات
الدولية

العقوبات األمريكية وقوائمها الدورية تخدم الغاية السياسية األمريكية ،وهي
اسـتــدامــة الجمود السياسي ،وتحويل ســوريــة إلــى مستنقع تستقر فيه قوى
الـفـســاد والـفــوضــى وتـتـقــاســم مـنــاطــق نـفــوذه وص ــو ًال إلــى تـحـوّل التقسيم إلــى
أمر واقع.
فالعقوبات تستهدف تقويض جهاز الدولة عبر محاصرة معامالته الرسمية،
ومقاومتها حق ًا تكون بتعزيز جهاز الدولة ،وجعله يلعب دوره بتأمين أساسيات
االستمرار للمجتمع ،والبحث عن مخارج استثمارية محلية تعزز إنتاج الغذاء
واألساسيات ،وتقلل االعتماد على الـخــارج .ومقاومة العقوبات تتطلب أيض ًا
أن يبحث جهاز الدولة عن فرص في الفضاء السياسي واالقتصادي الدولي
الـجــديــد لـيـتـعــامــل بـعـقــود رسـمـيــة وبـغـيــر الـ ــدوالر مــع ال ـقــوى الــدول ـيــة ال ـتــي ال
تستطيع العقوبات األمريكية أن تطالها .وعلى سبيل المثال ال الحصر :تحويل
جــزء مــن االحتياطي الذهبي الـســوري إلــى احتياطي بــالـيــوان يسمح بتنظيم
معامالتنا التجارية مع الصين التي ال تزيد عن مليار دوالر ،وتمويل حاجات
الحكومة مباشرة ودون وسطاء وبتكاليف أقل .وهذا ليس إجــرا ًء مستحي ًال
بل يتبعه أكثر من  70بنك ًا مركزي ًا عبر العالم ،وجزء منها يضع الذهب مقابل
الـيــوان وفــق تصريحات مجلس الذهب العالمي ،واألمريكيون لن يستطيعوا
معاقبة بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ،أو بنك الــواردات والصادرات
الصيني للتنمية ...وكالهما مـثـ ًا معني بالعقود االستثمارية مــع إيــران التي
تطبق عليها أقصى العقوبات األمريكية ،تلك االتفاقية التي من المتوقع أن يتم
توقيعها في آذار القادم ،والتي قد تفوق  400مليار دوالر! ولجوء األمريكيين
إلى إجراءات من هذا النوع لن يحتاج للذريعة السورية ...بل قد يكون دونه
القوى االستثمارية الغربية ،التي تكثف اليوم أكثر من أي وقت آخر استثمارها
في سندات الدَّين الحكومية الصينية باليوان التي يتم فتحها تدريجي ًا.
ولكن إجراءات سوريّة من هذا النوع تمنعها العقوبات بطريقة غير مباشرة،
وذلك ألن العقوبات تعزّز قوى الفوضى والفساد والحالة الميليشياوية .فهي
بتضييقها على الشخصيات المتنفذة ووكالئهم تدفع هؤالء لتعويض الخسائر
عبر التغوّل على المنظومة االقتصادية السورية ،والنهش من كل ما تبقى فيها
من حياة وتوالد ثروة.
العقوبات تـعـزّز الفساد وتعيق الحركة الطبيعية للتجارة الـخــارجـيــة ،وتح ّفز
التهريب الــذي يموّل الميليشيات المتحكمة بكل المعابر الحدودية والمحلية،
واألمــريـكـيــون أيـضـ ًا بـمـســاعــداتـهــم الــدوالريــة الـمـتــدفـقــة يـمــولــون أيـضـ ًا حــاجــات
قوى النفوذ التي ال يمكن توزيع المساعدات وعمل المنظمات والجهات غير
الحكومية إال تحت غطاء موافقتها.
العقوبات جريمة بحق سورية ،وهــذه الجريمة أداتها األساسية تعزيز قوى
الفوضى والـفـســاد والتقسيم ...ولــن يـكــون بــاإلمـكــان تـجــاوزهــا جــديـ ًا إال بقوّة
المجتمع المتضرر ،ومواجهته مع هذه األدوات ،وهي مواجهة حتمية ...يمكن
أن تأتي تدريجي ًا عبر استفادة المجتمع السوري من بوابات الصراع السياسي
الــذي تفتحه الحلول السياسية لتفكيك هــذه القوى تدريجي ًا ،ودون ذلــك فإن
هذه المواجهة الضرورية ستكون دامية على البالد والمجتمع.
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شهد العقد الماضي تغيرًا في األوزان االقتصادية األمريكية،
واختلفت شكلياً مواقع «الكبار» ...وبينما كانت بنوك وول
ستريت هي أكبر الشركات األمريكية فإن شركات التكنولوجيا
الكبرى تجاوزتها إلى حد بعيد ،كما تجاوزت البنوك سابقاً
شركات الطاقة والنفط األمريكية الكبرى ،ولكن بعض
التقديرات تشير إلى أن هذه التصنيفات غير دقيقة ،وبنية
المال والملكية ،وبالتالي الحكم في الواليات المتحدة معقدة
للغاية ومخفية بعناية؟.

ǧقاسيون

تـ ـتـ ـج ــاوز ال ـق ـي ـم ــة ال ـس ــوق ـي ــة ل ـش ــرك ــات
ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـلــومــات واالتـ ـص ــاالت
األم ــري ـك ـي ــة ،ال ـق ـي ـمــة ال ـس ــوق ـي ــة لـلـبـنــوك
التجارية الكبرى في الواليات المتحدة.
وب ـم ـق ــارن ــة أكـ ـب ــر خ ـم ــس شـ ــركـ ــات فــي
كــل مـنـهــا ،ف ــإن أكـبــر بـنــك وه ــو جــي بي
م ــورغ ــان ق ــارب  292مـلـيــار دوالر في
م ـط ـلــع خ ــري ــف  ،2020ب ــال ـم ـق ــاب ــل ف ــإن
مــايـكــروســوفــت الـشــركــة األكـبــر فــي عالم
 ITاألمريكي قاربت  1,359مليار دوالر،
آب ــل  ،1,286أم ـ ــازون  ،1,233ألـفــابـيــت
 919مليار ،فايسبوك  584مليار دوالر
وإل ـ ــخ ...وأق ـل ـهــا أك ـبــر م ــن أك ـبــر الـبـنــوك
الـتـجــاريــة األمــريـكـيــة .وهــو اتـجــاه تعزز
خالل أزمة الوباء الحالية ،حيث ارتفعت
قيمة أسهم شركات التكنولوجيا ،بينما
لــم تــرتـفــع أسـهــم الـبـنــوك بــالـمـقــدار ذاتــه.
األمر الذي يعكس طبيعة التوجه المالي
ومستقبل االستثمار األمريكي ،وطبيعة
اإلنـ ـق ــاذ ال ـح ـكــومــي ل ـل ـك ـبــار ال ـت ــي تـتـســم
بطابع االنتقائية.
«إعادة الهيكلة الكبرى»
ي ـت ــم الـ ـح ــدي ــث فـ ــي األوسـ ـ ـ ــاط ال ـمــال ـيــة
الدولية الكبرى ،كما في منتدى دافوس
م ـث ـ ًا ع ــن «إع ـ ـ ــادة ال ـه ـي ـك ـلــة ال ـك ـب ــرى»،
ويبدو أن لشركات التكنولوجيا موقع ًا
متقدم ًا في إعادة الهيكلة هذه ...وهو ال
يعني تــراجــع أهـمـيــة الـقـطــاع الـمــالــي في
الـمـنـظــومــة الـغــربـيــة واألمــريـكـيــة حـصــر ًا،
بل يعكس إلى حد ما التغيرات المرتقبة
فــي ال ـن ـظــام ال ـن ـقــدي ال ــدول ــي ...والـسـيــر
نـحــو الـعـمــات اإللـكـتــرونـيــة الـتــي تلعب
فـيـهــا ال ـب ـنــوك ال ـت ـجــاريــة دور ًا ،مـقــارنــة
بــاألهـمـيــة المطلقة لـشــركــات تكنولوجيا
الـمـعـلــومــات فــي إط ــاق هــذه المنظومة
وضبط بياناتها ،وهــي بمثابة مشروع
مـشـتــرك بـيــن الـبـنــوك الـمــركــزيــة الغربية
وشركات التكنولوجيا.
ولكن هذا وذاك ال يلغي حقيقة واحدة،
هي أن اإلدارة الفعلية ال تــزال تتواجد
لدى مالكي المال ،الذين ال يمكن تحديد
م ـعــال ـم ـهــم ب ــدق ــة بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،ول ـكــن
تمثلهم خـيــر تمثيل صـنــاديــق وشــركــات
االستثمار المالي الكبرى.
من يملك
شركات التكنولوجيا والبنوك؟!
ع ــادة مــا تــرتـبــط شــركــات الـتـكـنــولــوجـيــا
ال ـك ـب ــرى ب ــأس ـم ــاء م ــدرائ ـه ــا ال ـت ـن ـف ـيــذيــن

الــرائــديــن الــذيــن أصـبـحــوا ضـمــن الـقــوائــم
المعلنة ألثــريــاء الـعــالــم :جيف بـيــزوس،
بيل غيتس ،مارك روزربرغ ،وغيرهم...
ولكن هــذه الشركات التي تمتلك شكلي ًا
م ـئ ــات ب ــل وآالف ال ـم ـســاه ـم ـيــن لـيـســت
م ـف ـتــوحــة ،ب ــل ال ـح ـصــة األه ـ ــم م ــن هــذه
المساهمة تعود إلى صناديق االستثمار،
وش ــرك ــات االس ـت ـث ـمــار ال ـم ــال ــي ال ـك ـبــرى
األمريكية ،وتحديد ًا أكبر أربع من بينها:
ب ــاك روك ،ف ــان ـغ ــارد غ ـ ــروب ،سـتــايــت
س ـت ــري ــت كـ ــوربـ ــورايـ ـشـ ــن ،ف ـي ــدي ـل ـت ــي...
وهـ ــؤالء هــم الـمـســاهـمــون األســاس ـيــون
أي ـض ـ ًا ف ــي ب ـن ــوك وول س ـت ــري ــت ،ال ـتــي
تعتبر بدورها مساهم ًا أساسي ًا في البنك
الـفـيــدرالــي األمــري ـكــي .وهــم عـمـلـيـ ًا وفــق
ت ـق ــدي ــرات ت ـعــود ل ـعــام  2015يـمـتـلـكــون
نسبة %16 :من مجمل ما تملكه شركات
االسـتـثـمــار الـمــالــي عــالـمـيـ ًا ،الـتــي قــاربــت
حينها  76,7تريليون دوالر.
األصـ ــول ال ـتــي تــديــرهــا ه ــذه ال ـشــركــات
االس ـت ـث ـمــاريــة األرب ـ ــع ف ـقــط ق ــارب ــت فــي
مـطـلــع  19,82 :2020تــريـلـيــون دوالر،
أكبرها لــدى بــاك روك 7,9 :تريليون،
ف ــانـ ـغ ــارد 6,41 :ت ــري ـل ـي ــون ــات ،س ـتــايــت
ستريت 3,1 :تريليونات ،فيديلتي2,4 :
تريليون دوالر.
بالك روك تدير أموال اإلنقاذ األمريكي
إح ــدى أك ـبــر ه ــذه الـصـنــاديــق هــي بــاك
روك ،وي ـب ــدو أن ل ـهــا دور ًا ف ــاع ـ ًا فــي
عملية إعــادة الهيكلة التي تجري خالل
األزمــة الحالية ،فالشركة التي تأسست
في عــام  1988تعود بسلسلة تأسيسها
إلى ليمان براذرز البنك األمريكي الكبير
المفلس في أزمة  ،2008ووزير التجارة

استثماراتهم
األكبر في شركات
تكنولوجيا
المعلومات
الكبرى ثم في
البنوك التجارية
الكبرى وتتبعها
شركات النفط
األمريكية
وشركات
المجمع
الصناعي
العسكري
وشركات القطاع
الطبي األمريكي

األمــريـكــي الـســابــق جــي بـيـتــرســون ،وقد
كــان رئيس مجلس العالقات الخارجية
األمريكي حتى وفاته في .2007
فــي آذار  ،2020عـنــدمــا أق ــر الـفـيــدرالــي
األمـ ــريـ ـكـ ــي ووزارة الـ ـخـ ــزانـ ــة إطـ ــاق
المساعدات المالية لالقتصاد األمريكي
ب ـتــري ـل ـيــونــات ال ـ ـ ـ ــدوالرات ،أقـ ـ ــروا آل ـيــة
جــديــدة للقيام بعملية ضــح األم ــوال من
الفيدرالي وعبر الحكومة إلى االقتصاد.
وأنـ ـشـ ــأوا ش ــرك ــة ج ــدي ــدة ل ـه ــذه ال ـغــايــة
سميت ( SPVأداة المهمات الخاصة)،
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـحـ ــدد ال ـ ـف ـ ـيـ ــدرالـ ــي األمـ ــريـ ـكـ ــي
الـمـســاهـمـيــن فـيـهــا ،ومـقــابــل كــل  1دوالر
من رأس مالها يمكن للفيدرالي أن يضخ
 10دوالرات من القروض .ومهمة هذه
الـشــركــة أن تــوزع الـمــال عـلــى االقـتـصــاد
بناء على تقديرهم لألوليات والمخاطر
وال ـم ــراب ــح وغ ـي ــره ــا ...واألهـ ــم ف ــي هــذا
ال ـش ــأن :أن ب ــاك روك هــي ال ـتــي تــديــر
هذه الشركة.

إن أولويات االستثمار وتوجيه التدفق
المالي الدولي وضمن االقتصاد األمريكي
تحديد ًا ،تحددها هذه الشركات إلى حد
بعيد ،وهــي بالتالي تــديــر تعاظم القيمة
الـســوقـيــة ل ـهــذا ال ـق ـطــاع أو ذاك ...وكـلــه
طـبـعـ ًا وف ـق ـ ًا لـمـعــدالت الــربــح والــوظـيـفــة
التي يحققها القطاع .استثمارات ستايت
ستريت وترتيب أولوياتها توضح إلى
ح ــد بـعـيــد أه ـم ـيــة ال ـق ـطــاعــات ومــركــزتـهــا
ف ــي أمــري ـكــا ،فــاسـتـثـمــاراتـهــم األك ـب ــر فــي
شركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى،
ثـ ــم فـ ــي الـ ـبـ ـن ــوك الـ ـتـ ـج ــاري ــة الـ ـكـ ـب ــرى،
وتتبعها استثمارات في شركات النفط
األمــريـكـيــة ،وشــركــات المجمع الصناعي
ال ـع ـس ـك ــري ،وش ــرك ــات ال ـق ـط ــاع الـطـبــي
األمريكي.
*ǩالمعلومات نق ًال عن االقتصادي
الـــروســـي الــبــروفــيــســور فالنتين
كاتاسانوف

من يملك شركات االستثمار ...دورة مغلقة!
أم ــا ح ـيــن ي ـتــم ال ـس ــؤال ع ـمّــن يـمـلــك ش ــرك ــات االس ـت ـث ـمــار ال ـك ـب ــرى؟! ف ــإن هــذه
الشركات ستعطيك جواب ًا بــأن شركات التكنولوجيا تمتلك حصص ًا ،والبنوك
تمتلك حصص ًا أيض ًا ،وكذلك الشركات الكبرى األخرى! ولن تستطيع الوصول
إلى أسماء األسر والمالكين الذين يملكون كل ما سبق في هذه البنية المعقدة،
والــذيــن يــديــرون مــن خــال هــذه الـبـنــى الـبـنــك الـفـيــدرالــي األمــريـكــي الــذي يدير
بدوره ويضبط العالقة مع مجمل البنوك المركزية للمنظومة الغربية ،ويدير
الـحـكــومــة األمــريـكـيــة ،بــل تــديــر إلــى حــد بـعـيــد العملية الــديـمـقــراطـيــة االنتخابية
عــالـمـيـ ًا ،فـمـثـ ًا :أب ــرز الـمــرشـحـيــن لمنصب رئــاســة حــزب االت ـحــاد الــديـمـقــراطــي
المسيحي في ألمانيا بعد المستشارة األلمانية ميركل ،هو فريدريك ميرز الذي
عمل إداري ًا رفيع ًا في بالك روك شركة االستثمار المالي األمريكية األكبر.
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كنا قد وصفنا في عدد سابق التردي
الحاصل في منطقة دف الشوك والريف
عامة بما يخص الكهرباء وساعات
التقنين التي ال تمت إلى العدالة بصلة،
من حيث توزيعها وتردي الخدمة فيها،
حيث وصلت ساعات التقنين إلى خمس
ساعات قطع مقابل ساعة وصل ،مع
تقطع ساعات الوصل وضعف التيار وما
يتبعه من أضرار على أجهزة الكهرباء
المنزلية من غساالت وبرادات وغيرها
مرتفعة التكاليف شراء وإصالحاً،
باإلضافة إلى المآسي األخرى المترتبة
على انقطاع التيار الكهربائي بشكله
غير المقبول إلى حد يمكن القول فيه :إن
ريف دمشق بغالبيته يعيش بال كهرباء!

ǧعمار سليم

ي ـ ــزداد وض ــع ال ـك ـهــربــاء ت ــردي ـ ًا وازدي ـ ـ ــاد ًا فــي
س ــاع ــات ال ـت ـق ـن ـيــن ،وم ـن ـط ـقــة دف ال ـش ــوك فــي
ال ــري ــف ال ـج ـنــوبــي ل ـمــدي ـنــة دم ـشــق م ـثــال عـلــى
ذلـ ـ ــك ،إذ أص ـب ـح ــت فـ ــي األس ــابـ ـي ــع ال ـمــاض ـيــة
بــدون بــرنــامــج للتقنين ،فقد يستمر االنقطاع
إل ــى أكـثــر مــن اثـنـتــي عـشــرة ســاعــة مـتــواصـلــة،
ف ـمــا ه ــي ال ــذري ـع ــة والـ ـمـ ـب ــررات ال ـت ــي ت ـســوغ
ســوء الـتــوزيــع؟ فالمنطقة الـمـجــاورة لها التي
تسمى حي الزهور باإلضافة إلى حي الميدان
وال ــزاه ــرة ي ـكــون الـتـقـنـيــن فـيـهــا بـمـعــدل ثــاث
ساعات انقطاع مقابل ثالث ساعات وصل.
حقوق وذرائع
إذا ك ــان قــاط ـنــو ال ـع ـشــوائ ـيــات ال يـسـتـحـقــون
ال ـك ـه ــرب ــاء ،ف ـل ـمــاذا ت ـج ـبــى م ـن ـهــم االش ـت ــراك ــات
والـفــواتـيــر؟ ول ـمــاذا مـنـحــوا ع ــدادات للكهرباء
وال ـمــاء؟ ألـيــس مــن حـقـهــم أن يـحـصـلــوا عليها
كغيرهم؟
لم تعد الذرائع والتبريرات التي تقدمها شركة
الكهرباء مقنعة حتى للطفل الصغير ،فشريحة
كـبـيــرة مــن الـمــواطـنـيــن يـعـيـشــون بــا كـهــربــاء
وبــالـنـتـيـجــة بــا م ــاء ،مــع أخ ـطــار تـفـشــي وبــاء
كورونا وموجته الجديدة في هذا الشتاء.
هــذا الـتــردي ،أو إن صــح الـقــول انـعــدام خدمة

الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،قـ ــد يـ ـ ــؤدي إل ـ ــى ك ـ ـ ــوارث صـحـيــة
واجتماعية في ظل هذه الظروف االقتصادية
الخانقة.
فــأيــن ال ـح ـكــومــة م ــن م ـســؤول ـيــات ـهــا ت ـجــاه هــذا
ال ــواق ــع ال ـم ــزري وال ـق ــات ــل؟ ف ـهــو ال ي ـعــدو أن
ي ـكــون اس ـت ـه ـتــار ًا بـمـعـيـشــة م ـئــات األلـ ــوف من
السكان الذين يطلبون ّأل يعيشوا في الظالم
وأل يـعـيـشــوا فــي جحيم
طــول فـتــرة الـشـتــاءّ ،
الحر طول فترة الصيف أيض ًا!
أعطال خارج مسؤولية شركة الكهرباء
مع كل ما ذكر من سوء الخدمة ،يضاف إليها
ال ـمــزيــد مــن الـمـشـكــات ال ـتــي تـجـعــل الـكـهــربــاء
شيئ ًا مفقود ًا في هذا الحي ،حيث إن الشبكات
الـمـغــذيــة لـلـتـيــار ال تـحـتـمــل ضـغــط االسـتـهــاك
بسبب الكثافة السكانية ،والحاجة الماسة إلى
التدفئة في ساعة الوصل المرتقبة بعد اثنتي

إن الكارثة التي
يعيشها سكان
هذه األحياء تصب
أرباحاً متزايدة
وفاحشة نهباً
واستغال ًال في
جيوب الحيتان
المتخمين

عشرة ساعة من البرد ،ما يؤدي إلى احتراق
الكابالت وتلف فيها مع ما يتعرض له السكان
م ــن أخ ـط ــار ال ـح ــرائ ــق ب ـس ـب ـب ـهــا ،أمـ ــا وحـ ــدات
ال ـ ـط ـ ــوارئ ،ف ـه ــي ب ـم ـع ــزل عـ ــن م ـســؤول ـي ـت ـهــا،
فالشكاوى كما هو معلوم ال تؤتِي ثمارها ّإل
بعد جمع مبلغ من المال من سكان الحي ليأتي
أحــد الـعـمــال إلصــاح هــذا العطل بعد اإللـحــاح
والتوسل! هذا إن وجدوا في مكاتبهم أص ًال.
مبيعات كبيرة
للبدائل على حساب الفقراء
ال شك أن أكثر الشرائح شرا ًء لبدائل الكهرباء
من بطاريات ونحوها هم ليسوا من السكان
الذين تقل عندهم ساعات التقنين ،بل هم من
الذين أعمت أبصارهم ظلمة الشتاء من السكان
ال ــذي ــن يـسـتـهـلـكــونـهــا ب ـب ـض ـعــة أش ـه ــر الن ـع ــدام
الكهرباء بشكل شبه كامل.

ف ـن ـشــاط هـ ــذه ال ـس ــوق وأرب ــاح ـه ــا ال ـم ـتــزايــدة
تزداد طرد ًا كلما ازداد التقنين وقلت ساعات
ال ــوص ــل ،وتـ ـ ــزداد ال ـم ـب ـي ـعــات واألرب ـ ـ ــاح كـلـمــا
أبــدع الـمـسـتــوردون باستيراد الـبــدائــل متدنية
ال ـج ــودة وق ـص ـيــرة ال ـع ـمــر ،ف ـن ـقــول بـبـســاطــة:
إن الـكــارثــة الـتــي يعيشها سـكــان هــذه األحـيــاء
تصب أرباح ًا متزايدة وفاحشة نهب ًا واستغال ًال
فــي جـيــوب الـحـيـتــان المتخمين الــذيــن لــم تعد
تـشـبـعـهــم ن ـتــائــج ك ــل الـ ـك ــوارث ال ـت ــي يـعـيـشـهــا
الشعب السوري.
خــاصــة ال ـقــول :إن الـكـهــربــاء الـتــي هــي عصب
الـحـيــاة الـمـعــاصــرة قــد بــات الـنــاس محرومين
منها وأكـثــر الـنــاس حــرمــانـ ًا هــم المفقرون من
سكان األريــاف ومــا تسمى العشوائيات التي
لــم يـسـكـنــوهــا بــاخـتـيــارهــم ،وهــم بـحــاجــة ماسة
إلــى حل سريع وجــاد لهذه األزمــة التي بلغت
ذروتها.

المعلمون ..ساعات عمل بال أجور؟
البد أن مهنة التعليم هي
رسالة إنسانية ،ال يجب
التعامل معها وكأنها
تجارة ترمي إلى الربح
الوفير ،ولكن الحقيقة
تقول :إنها تتطلب
جهودًا جبارة ووقتاً وفيرًا
واستعدادًا نفسياً ،وهذه
الشروط ال تتوفر لمعلم
يحصل على جزء من
عشرين جزءًا من حاجاته
األساسية.

ǧمراسل قاسيون

فكيف له أن يــؤدي هــذه الرسالة ،بمتطلباتها
ومـسـتـلــزمــاتـهــا ،وه ــو يـعـيــش حــالــة مــن الـعــوز
ال ــذي يـشـغــل ذه ـنــه ويـفـتــت عــزيـمـتــه ويـحـبــط
همته؟
ف ــإذا ُطـلــب مــن الـمـعـ ّلــم أن يـهــب جــل وقـتــه في
س ـب ـيــل رس ــال ـت ــه ،ف ـح ــري ب ــه أن ي ـن ــال أب ـســط
حـقــوقــه ،مــن طـعــام وش ــراب وطـبــابــة ولـبــاس
ومسكن كريم ،ال ألن يعيش حياة الترف ،بل
ليحفظ كرامته على أقل تقدير!
كلنا يعلم أن طبيعة العمل الـتــي حصل عليها
المعلمون مؤخر ًا هي في واقع األمر ال تعدو
أن تكون أجرة ساعة واحدة مما يبذله المعلم
مــن وقــت وج ـهــد ،فـمــا هــو الـمـجـهــود الحقيقي
الـ ــذي ي ـبــذلــه ال ـم ـع ـلــم ،وم ــا ه ــي طـبـيـعــة الـعـمــل
المختلفة عن باقي األعمال؟
ك ـث ـيــرة ه ــي األع ـم ــال ال ـم ـتــوج ـبــة ع ـلــى الـمـعـلــم
القيام بها لتنميه مهاراته وعلومه وأساليبه،
ولـ ـك ــن أخ ـ ــص ه ـن ــا الـ ــواجـ ـبـ ــات ال ـي ــوم ـي ــة مــن
تـحـضـيــر ل ـل ــدروس واس ـت ـعــداد ل ـهــا ،فتحضير

درس واحد بحسب اإلستراتيجيات المطلوبة
م ــن الـتـعـلـيــم ال ـم ـطــور وال ـن ـشــط ق ــد يـسـتـغــرق
ساعات طــوال ،لذلك يحجم األغلبية منهم عن
تنفيذها بالشكل المطلوب ،أمــا العمل الــذي ال
مفر منه أمامهم فهو وضع األسئلة واختيارها
لكل مذاكرة وامتحان ،وما يتبعها من تصحيح
ل ـ ـ ــأوراق وجـ ــدولـ ــة ال ـ ــدرج ـ ــات ع ـل ــى دف ـت ــره
الخاص ،والمحصالت والمرايا ،وكل مادة لها
صعوباتها في التصحيح.
فبحسب النماذج الحديثة لالختبارات تحتاج
كل ورقة لتصحيحها ما يقارب خمس عشرة
دقيقة ،وإذا احتسبنا أن معدل العدد في كل
شعبة خمسون طالب ًا ،فيكون لــدى كــل معلم
 200ورق ـ ــة ام ـت ـح ــان ،أي :ك ــل  200ورق ــة
ت ـح ـتــاج إل ــى خـمـسـيــن ســاعــة م ــن الـتـصـحـيــح،
وال ن ـن ـس ــى أن بـ ـع ــض ال ـم ـع ـل ـم ـي ــن ح ـســب
اختصاصاتهم يدرّسون أكتر من ست شعب،
ولـكــم أن تـتـخـيـلــوا ك ـمّ الــوقــت ال ــذي يحتاجه
الـمـعـلــم ش ـهــري ـ ًا لـتـصـحـيــح األوراق؟ ع ــدا عن
جــدول ـت ـهــا ووض ـ ــع األس ـئ ـل ــة ال ـت ــي تـسـتـغــرق
أكـثــر مــن ثــاث ســاعــات ،وكــل ســاعــات العمل

هــذه تنجز في أصعب الـظــروف ،من انقطاع
لـلـكـهــربــاء بــاإلضــافــة إل ــى ضـيــق وق ــت الـمـعـلــم
ال ــذي يـعـمــل بــأعـمــال إضــافـيــة بـحـثـ ًا عـمّــا يسد
شيئ ًا من رمقه ،وهذا جزء يسير من األعباء
التي يتصدى لها في المدرسة ،من صعوبات
مع التالميذ ،وخلل في تحصيلهم التعليمي،

وضبط لألعصاب ،ووقوف طويل وبحة في
الحنجرة.
فمتى ستضع وزارة التربية جهود المعلمين
في ميزانها بد ًال من إحباطهم وتفشيلهم وذر
للرماد في عيونهم؟ أم إنهم سوف يطورون
التعليم بدون معلمين؟
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وجد تقرير صادر عن منظمة «أوكسفام»
ُنشر في أيلول الماضي  2020بعنوان
«مواجهة عدم المساواة في الكربون»،
استنادًا إلى بحث تم إجراؤه مع معهد
ستوكهولم للبيئة ،أن «الـ  %1األغنى
من البشر على مستوى العالم يتسببون
في أكثر من ِضعف انبعاثات الكربون
الصادرة عن ثالثة مليارات إنسان
الذين يشكلون الـ  %50األفقر» .ومع
ّأن أوكسفام تفتش عن «إصالحات»
بطريقة ما ،لكن ضمن إطار «مق ّدسات»
ألن مانحيها ومموليها
الرأسماليةّ ،
كغيرها من «المنظمات غير الحكومية»
الكبرى ،هم الرأسماليون في نهاية
المطاف .ولذلك فإنها رغم وضع يدها
على المشكلة لكنها تفشل في االقتراب
من أي حل حقيقي ذي معنى .تلحق أنماط
الحياة الفاخرة للواحد بالمئة األكثر
ثراء ،والتي يتصدرها البذخ الوحشي
ً
لطبقة المليارديرية ،ضررًا بالبيئة أكثر
من نشاط واستهالك مليارات العمال
الفقراء .ومع ذلك ،فإن الفقراء هم الذين
محاضرات حول
ُتلقى عليهم باستمرار
ٌ
الحاجة إلى تقليل االستهالك من أجل
إنقاذ البيئة.
ǧعن موقع «البروليتاري» بتصّرفǧ
     تعريب وإعداد :د .أسامة دليقان

ي ـصــف مــؤلــف ال ـت ـقــريــر (ت ـيــم ج ــور) ك ـيــف أن
«الـتـفــاوت الـشــديــد فــي الـكــربــون» يـقــود العالم
بال هوادة نحو كارثة مناخية .على الرغم من
صياغته بلغة مواربة إلى حد ما ،إال أن التقرير
يكشف مع ذلك مَن هو المساهم الرئيسي في
الجزء البشري الصنع من التغيُّر المناخي.
يركز السيد جور على «كيف تُنسب انبعاثات
الـ ـك ــرب ــون ال ـع ــال ـم ـي ــة إل ـ ــى األف ـ ـ ــراد الـ ــذيـ ــن هــم
المستهلكون النهائيون للسلع والخدمات التي
تــولــدت مــن أجلها هــذه االنـبـعــاثــات» ،متجاه ًال
دور «الفيل الضخم في الغرفة الصغيرة» الذي
ينتج أسـلـحــة الـحــرب ووقــودهــا– وهــو قطاع
من اإلنتاج الذي ال غنى عنه لحفنة من البلدان
اإلمبريالية الغنية لكي تستمر بسيطرتها.
التأييد «المحترم»
يبدأ التقرير باقتباس من األمين العام السابق
لألمم المتحدة بان كي مون ،الذي يشير إلى
أن «نـمــوذجـنــا االقـتـصــادي الـحــالــي كــان عام ًال
م ـســاعــد ًا لـلـتـغـيــر الـمـنــاخــي ال ـكــارثــي والـتـفــاوت
ال ـك ــارث ــي ب ــال ـق ــدر ن ـف ـس ــه» .ت ــم إك ـم ــال ال ـثــاثــي
م ــن ال ـمــؤيــديــن ال ـمــوقــريــن بــال ـس ـكــرت ـيــر ال ـعــام
ل ــ«ال ـمــؤت ـمــر الـنـقــابــي ال ــدول ــي»  ITUCش ــاران
بورو ،الذي يدعو ،بطريقة إصالحية حقيقية،
إل ــى «ان ـت ـقــال عـ ــادل» (ل ـكــن رأس ـم ــال ــي) وإل ــى
«ص ــوت عـلــى الـطــاولــة ألول ـئــك األك ـثــر تـضــرر ًا
من حالة الطوارئ المناخية».
جوهر الالمساواة
«كربوني» أم «اقتصادي»؟
«بـحــث جــديــد ...يـكـشــف عــن الـتـفــاوت الـشــديــد
في انبعاثات الكربون في العقود األخيرة التي
دفـعــت الـعــالــم إلــى حــافــة هــاويــة مـنــاخـيــة» ،كما
يقول جور ،قبل أن يحدد نتائجه الصارخة:
«أغ ـنــى  %10مــن س ـكــان ال ـعــالــم (ح ــوال ــي 630
مـلـيــون ش ـخــص) كــانــوا مـســؤولـيــن عــن %52
من انبعاثات الكربون التراكمية– مما أدى إلى
استنفاد ميزانية الكربون العالمية بنحو الثلث
( )%31فــي تلك الـسـنــوات الخمس والعشرين
وحــدهــا ...وأفقر  3,1( %50مليارات شخص)
كــانــوا مسؤولين عــن  %7فقط مــن االنبعاثات
التراكمية ،ويستخدمون  %4فقط من ميزانية

الكربون المتاحة».
«أغنى  63( %1مليون شخص) وحدهم كانوا
مسؤولين عن  %15من االنبعاثات التراكمية،
وعــن  %9مــن ميزانية الـكــربــون – أي :ضِعف
نـسـبــة أف ـقــر نـصــف س ـكــان ال ـعــالــم .وأغ ـنــى %5
( 315مـلـيــون شـخــص) كــانــوا مـســؤولـيــن عن
أكـثــر مــن ثـلــث ( )%37مــن إجـمــالــي الـنـمــو في
االنـبـعــاثــات ،فــي حـيــن أن الـنـمــو اإلجـمــالــي في
انبعاثات أغنى  %1كان ثالثة أضعاف نمو أفقر
.»%50
هذا هو العالم في ظل نمط اإلنتاج الرأسمالي،
حـيــث يـتـسـبــب  63مـلـيــون شـخــص الــذيــن في
قـمــة ال ـهــرم الـطـبـقــي بــأكـثــر مــن ضـعــف الـضــرر
البيئي الذي يلحقه  3,1مليار نسمة (وهو عدد
أكبر بحوالي  50مــرة) والذين بفضل كدحهم
فقط يعيش مَن هم في القمة.
كما تبدو هذه األرقام بشكل صارخ ،نعتقد أنه
سيكون أكثر وضوح ًا أن نرى نسبة الشريحة
ال ـم ـئــويــة األع ـل ــى ال ـتــي يـمـثـلـهــا  %0,1أو حـتــى
 %0,01بحياتهم الترفيهية الفاخرة ،االستهالك
والـ ـث ــروة ال ـت ــي ال ي ـم ـكــن ت ـص ــوره ــا ،وال ـس ـفــر
ب ـيــن مـســاكـنـهــم ال ـم ـت ـعــددة م ــع حــاش ـيــة كـبـيــرة
فــي طــائــرات الهليكوبتر وال ـطــائــرات الـخــاصــة
واليخوت الفائقة.
تُع ّرَف ميزانية الكربون العالمية المشار إليها
أعــاه بأنها «الحد األقصى لمقدار االنبعاثات
التراكمية التي يمكن إضافتها في حالة اإلبقاء
ع ـلــى االرت ـف ــاع ف ــي م ـتــوســط درج ــة ال ـح ــرارة
ال ـعــال ـم ـيــة دون م ـس ـتــوى م ـع ـيــن ،م ـث ــل :هــدف
اتفاقية بــاريــس  1.5درجــة مـئــويــة ،وبـعــد ذلك
صافي االنبعاثات يجب أن تكون صفر ًا».
يحذر جــور من أنــه «مــا لم تستمر االنبعاثات
ف ــي االن ـخ ـف ــاض ب ـس ــرع ــة» ،ك ـمــا حـ ــدث خــال
ش ـه ــور اإلغـ ـ ــاق هـ ــذا الـ ـعـ ــام ،فـ ــإن «م ـيــزان ـيــة
الكربون العالمية  1,5درجــة مئوية ستستنفد
بالكامل بحلول عام .»2030

أغنى  %10وحدهم
سوف يستنفدون
ميزانية الكربون
بالكامل بعد بضع
سنوات ،حتى
لو قام كل البشر
الباقين بتخفيض
انبعاثاتهم إلى
الصفر اعتبارًا من
يوم غد

ومــن الـجــديــر بــالــذكــر ،أن التقرير يـعـتــرف ،في
الــوقــت الـحــالــي ،بــأن «عــدم الـمـســاواة هــذا هو
م ــن ال ـن ــوع الـ ــذي ي ـج ـعــل أغ ـن ــى  %10وحــدهــم
يستنفدون ميزانية الكربون بالكامل بعد بضع
سنوات فقط ،حتى لو قــام كل البشر الباقين
بتخفيض انـبـعــاثــاتـهــم إلــى الـصـفــر اعـتـبــار ًا من
يوم غد»!
لــذا ،بينما يـحــاضــر بعضنا فــي الطبقة العاملة
إلى ما ال نهاية حول الحاجة إلى تغيير أنماط
ح ـيــات ـنــا ،وال ـت ـخ ـلــص م ــن ب ـعــض «ال ـك ـمــال ـيــات»
ال ـم ـف ـتــرضــة ف ــي ال ـح ـي ــاة ،م ـث ــل :أكـ ــل ال ـل ـحــوم
والسفر بالطائرة ...تبين أن كل هذا الحرمان
ـرق ال يُ ــذ َك ــر فــي
ل ــن ي ـح ــدث بــال ـك ــاد س ــوى فـ ـ ٍ
الــواقــع ،إذا استمرّ أغنى أعضاء هــذا المجتمع
المتع ِّفن ،فــي إســرافـهــم الـجــامــح ،وإنـكــار جميع
آثار تضحياتنا.
ويـتــابــع الـتـقــريــر« :مــع ذلــك ،فــي حين تسبب
ال ــوب ــاء ف ــي ح ــدوث تـقـلــص ف ــوض ــوي وغـيــر
ع ــادل فــي كـثـيــر مــن األح ـيــان فــي االسـتـهــاك
حول العالم ،فقد أظهر أيض ًا أن يغير األغنياء
ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع أنـ ـم ــاط ح ـيــات ـهــم ال ـت ــي ت ـفــوق
الـ ـتـ ـصـ ـوّر ،ي ـم ـكــن أن ي ـك ــون ذلـ ــك لـصــالـحـنــا
جميع ًا».
ال ي ـش ـيــر الـ ـسـ ــادة ف ــي أوكـ ـسـ ـف ــام ه ـن ــا إل ــى
«ال ـث ــورة االش ـتــراك ـيــة» طـبـعـ ًا (ألن الـتـقــريــر
ي ـف ـتــرض ب ـقــاء أغ ـن ـيــاء وفـ ـقـ ــراء) .ب ــل لــديـهــم

ف ـك ــرة أك ـث ــر قـ ـب ــو ًال واس ـت ـس ــاغ ــة ل ــأث ــري ــاء:
«ال ـس ـي ــاس ــات ال ـع ــام ــة -م ــن فـ ــرض ضــرائــب
عـلــى الـكــربــون الـفــاخــر ،مـثــل :سـيــارات الــدفــع
ال ــرب ــاع ــي ،ورح ـ ــات درجـ ــة رجـ ــال األع ـم ــال
الـمـتـكــررة والـطــائــرات الـخــاصــة ،إلــى توسيع
البنية التحتية الرقمية ووسائل النقل العام-
يمكن أن تقلل االنبعاثات ،وتقلل الالمساواة
وتحسّن الصحة العامة»
االشتراكية هي الحل
يجب أن يكون واضح ًا حقيقة أن االشتراكية
هــي الـتــي ســوف تـتـخـلــص مــن ظــواهــر ،مـثــل:
إهـ ــدار ال ـم ــوارد ال ــذي ن ــراه ال ـيــوم فــي أنـمــاط
الحياة المترفة التي يعيشها األثرياء اليوم ،أو
مظاهر إنتاج قطع ال نهاية لها من البالستيك
وغ ـيــرهــا م ــن ال ـب ـضــائــع ال ـتــي يـسـتـمــر إنـتــاجـهــا
بالدرجة األولــى ألنها تحقق أرباح ًا للشركات
التي تنتجها.
أم ــا فــي ظــل االش ـتــراك ـيــة ،ف ـســوف يـتــم وضــع
الـعـلــم والـتـكـنــولــوجـيــا فــي خــدمــة الـعـمــال حتى
يتمكنوا من حل مشاكل حيوية ،مثل :الحاجة
إل ــى ال ـع ـيــش ب ـش ـكــل م ـس ـتــدام وف ــي وئـ ــام مــع
الطبيعة.
لـكــي تـكــون «أخ ـض ـرَ» حـتــى الـنـهــايــة ،يـجــب أن
تكون أحمر!

الـمـقــال الـكــامــل ال ــذي اخـتـصــرنــاه هـنــا م ــؤرخ فــي  3كــانــون األول  2020ومــو َّقــع بــاســم « ُك ـتّــاب بــرول ـي ـتــاريّــون» عـلــى مــوقــع
«الشيوعيين»  thecomunists.orgالتابع للحزب الشيوعي البريطاني (الماركسي -اللينيني) .من الناحية العلمية تصرّفنا
كل التغيّر المناخي لعوامل بشرية ،ووضعنا بد ًال منها «الجزء البشري الصنع من التغير المناخي» بسبب
بموضوعة نسب ّ
«كل» التغير المناخي بشري الصنع ،بل يرجح وجود عوامل طبيعية كونية تتعلق بالتأثيرات
ليس
ّه
ن
أ
على
وجود أدلة علمية
ّ
المتبادلة بين األرض والشمس على مدى دهور مث ًال– وال نشارك كثيرين «قلقهم» من ّأن هذا قد يضعف نضال المدافعين
بأن التلوث واالنبعاثات وغيرها من
ضد الرأسمالية ،بل بالعكس يضعه على أرضية علمية أكثر رصانة ،ألنّه ال شكّ أيض ًا ّ
سموم تساهم في التغير المناخي ،وبالتالي مسؤولية البشر تغيير الجزء الذي يستطيعون تغييره في معادلة التغير المناخي
المع ّقدة هذه.
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الواليات المتحدة تتحدى مخيلتنا!

تقول الحكاية أن على الرئيس األمريكي الذي خسر االنتخابات أن يوضب أغراضه
ويستعد لمغادرة البيت األبيض ،بعد أن يرحب بسكانه الجدد بروح رياضية عالية،
وابتسامة تطبع أمام مئات الكاميرات قبل أن يرحل .لكن الحكاية التي نتابعها اآلن ال
ولعل أغرب ما فيها هو درجة خروجها عن حكايات «انتقال
يمكن توقع أحداثها أبدًاّ ،
السلطة» المألوفة.
ǧعالء أبوفّراج

تعيش الواليات المتحدة بعد أن ُأعلن رسمي ًا
ع ــن ال ـفــائــز ف ــي االن ـت ـخــابــات الـ ـ  46لـلــرئــاســة،
والتي جرت في تشرين الثاني من العام 2020
الـ ـج ــاري ،حــالــة م ــن ال ـت ـخ ـبــط .فــال ـبــروتــوكــول
المرافق لهذه االنتخابات ،والــذي ينص على
أن يستلم الــرئـيــس الـجــديــد الحكم فــي  20من
شهر كانون الثاني لم يعد مضمون ًا .ويترافق
ه ــذا الـتـخـبــط بـحــالــة مــن تـصــاعــد ال ـع ـنــف ،فقد
ش ـهــدت ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ت ــزاي ــد ًا مـلـحــوظـ ًا
ألعـمــال القتل والـحــوادث الـتــي لــم تعد تندرج
تـحــت إط ــار ال ـصــدفــة ،بــاإلضــافــة إل ــى الـتـفـجـيــر
المريب الــذي وقــع فــي مدينة ناشفيل التابعة
لــواليــة تينيسي ،بعد أن انـفـجــرت سـيــارة في
صباح يوم عيد الميالد ،حيث وصفت شرطة
الـمــديـنــة االنـفـجــار بــأنــه «مـتـعـمــد» وقــالــت :بــأن
كـمـيــة الـمـتـفـجــرات الـمـسـتـخــدمــة لــم يـسـبــق أن
استخدمت داخل الواليات المتحدة.
كيف يمكن قراءة ما يجري وهل يمكن التنبؤ
بالنتيجة النهائية لكل هذا التخبط؟
معنى االحتماالت الكثيرة
أصـ ـب ــح مـ ــن ال ـس ـه ــل قـ ـ ــراءة ال ـس ـي ـن ــاري ــوه ــات
الـمــوضــوعــة لــأحــداث ال ـقــادمــة ،ف ــإذا أراد أيٌ
مــن الـمـهـتـمـيــن ذل ــك ،سـيـجــده فــي كــل الصحف
والـمـجــات الــدوريــة ،بــل بــاتــت الـعـنــاويــن التي
تـعــالــج مستقبل الــواليــات الـمـتـحــدة مــوجــودة
فــي كــل مـكــان .ال ننكر بالطبع جـنــوح بعضها
ل ـل ـخ ـي ــال ،أو ال ـع ـك ــس ت ـم ــام ـ ًا م ـح ــاول ــة بـعــض
المحللين تبسيط ما يجري وإقـنــاع الجمهور
ب ــأن ــه حـ ــدث ع ـ ــادي س ـي ـمــر دون ال ـك ـث ـيــر مــن
الفوضى .الثابت أن هذا الموضوع يعد الشغل
الـشــاغــل لـمــراكــز األبـحــاث والـنـخــب السياسية،

لـكــن مــا يـثـيــر االن ـت ـبــاه ح ـق ـ ًا هــو أن الــواليــات
الـمـتـحــدة تــواجــه لـلـمــرة األولـ ــى فــي تــاريـخـهــا
مصير ًا مجهو ًال ،ويمكن القول :إن وجود هذا
الكم الكبير من االحتماالت يدل قبل كل شيء
على حجم الكارثة المقبلة المتربصة بالواليات
الـمـتـحــدة .وج ــود هــذه االح ـت ـمــاالت يـمـنــع كل
الـقــوى السياسية الفاعلة مــن وضــع برنامجها
للمرحلة الـمـقـبـلــة .فــالـبــرنــامــج الـمـعـلــن للرئيس
ال ـم ـن ـت ـخــب ي ـح ـتــاج ش ــرط ـ ًا أس ــاس ـي ـ ًا لـتـنـفـيــذه،
وهو ببساطة وصوله إلى الحكم فعلي ًا ،وهذا
وبالنسبة لعددٍ من المحللين ال يزال موضوع
نقاش بحد ذاته!
ال يـ ـعـ ـن ــي ال ـ ـحـ ــديـ ــث ال ـ ـسـ ــابـ ــق تـ ـبـ ـن ــي أكـ ـث ــر
السيناريوهات تطرف ًا ،لكنه يعني أنه ال مجال
ف ــي ب ـل ـدٍ ي ـش ـهــد هـ ــذه ال ــدرج ــة م ــن االن ـق ـس ــام،
وي ـش ـهــد ف ــي ك ــاف ــة م ـي ــادي ــن ال ـح ـي ــاة هـ ــذا ال ـكــم
مــن األزم ــات الـعــاصـفــة ،أن تـجــري األم ــور كما
رس ـمــت ف ــي مـخـطــط أيـ ـ ًا ك ــان ه ــذا الـمـخـطــط!
ف ـه ـنــاك ال ـع ـشــرات م ــن ه ــذه ال ـم ـخ ـط ـطــات ،وال
يمكن اعـتـمــاد ٍأي منها فــي ظــرفٍ كـهــذا .فعلى
سـبـيــل ال ـم ـثــال ال الـحـصــر وف ــي م ـقــال مـنـشــور
فــي جــريــدة «نـيــوزويـيــك» األمــريـكـيــة :يـصـرّح
أح ــد ال ـض ـبــاط عــن ق ـيــام مـجـمــوعــة مــن ال ـقــادة
العسكريين في البنتاغون ذوي الرتب الرفيعة
بــوضــع خـطــط لــاح ـت ـمــاالت قــد يـجــد الـجـيــش
نفسه مضطر ًا للتعامل معها ،والالفت في هذا
ال ـخ ـبــر ال ـق ــول :ب ــأن وض ــع ه ــذه الـمـخـطـطــات
«يـجــري بعيد ًا عــن أنـظــار البيت األبـيــض» ،ال
بــل ي ـجــري ب ـع ـيــد ًا عــن أن ـظــار أول ـئــك الـضـبــاط
في البنتاغون «المخلصين لترامب» ،أي :إننا
ن ـت ـحــدث ف ــي ال ـحــد األدنـ ــى ع ــن وج ــود شـقــاق
بين مؤسسة الــرئــاســة والـمــؤسـســة العسكرية
ال ـتــي يـعــد الــرئـيــس فـيـهــا الـقــائــد ال ـعــام لـلـقــوات
المسلحة ،وعن وجود شقاق داخل المؤسسة

العسكرية نفسها ،وهــذا بحد ذاتــه يعني أسوأ
الـسـيـنــاريــوهــات ال ـتــي لــن تـسـمــح لـنــا مخيلتنا
المحدودة حصرها.

وجود هذا
الكم الكبير من
االحتماالت يدل قبل
كل شيء على حجم
الكارثة المقبلة
المتربصة بالواليات
المتحدة

الواليات المتحدة والحظ!
«الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة أك ـث ــر ال ـ ــدول ح ـظ ـ ًا فــي
ال ـت ــاري ــخ ال ـح ــدي ــث» ،ه ـك ــذا ي ـب ــد ًا ال ـبــروف ـســور
األمــري ـكــي سـتـيـفــن وال ــت مـقــالــه الـمـنـشــور في
مـجـلــة «ف ــورن بــولـيـســي» ،وال ــذي يستعرض
فيه أستاذ العالقات الدولية في جامعة هارفرد
«ال ـحــظ» ال ــذي راف ــق الــواليــات الـمـتـحــدة منذ
نشأتها .ال يهمنا نقاش صدق تحليالت والت
وال ن ـقــاش «ال ـح ــظ» الـ ــذي يـنـســب ل ــه ال ــدور
األكبر في ظهور اإلمبراطورية األمريكية ،لكن
مــا يهم هــو اعـتــرافــه بنفاد هــذا الـحــظ ،فيذهب
وال ـ ــت ف ــي م ـق ــال ــه ب ـع ــد الـ ـع ــرض ال ـت ــاري ـخ ــي-
السياسي لــذكــر األسـبــاب األربـعــة الـتــي تــؤدي
إلى تراجع حظوظ الواليات المتحدة ،فيذكر
أن بالده تمتعت بميزة «األمن المجاني» منذ
تأسيسها ،فال أعداء قريبون من حدودها ،ولم
تتوقع هجوم ًا من كندا أو المكسيك ،ويفصلها
عــن العالم محيطات شاسعة ،لكن هــذا لــم يعد
كــافـيـ ًا ،فــوالــت يــرى أن جــائـحــة كــورونــا كــانــت
ع ــدو ًا خـطــر ًا كـلــف الــواليــات الـمـتـحــدة ضحايا
أكـثــر مــن ضـحــايــا حــروبـهــا مجتمعة ،وكــل ذلــك
فــي أقــل مــن عـ ٍـام واحــد .ويــذكــر فــي مقاله مث ًال
آخ ــر ،وهــو تـعــرض ب ــاده لـهـجـمــات سـبــرانـيــة
وال ـت ــي اس ـت ـه ــدف ب ـع ـض ـهــا م ــؤس ـس ــات مـعـنـيــة
بــاألمــن ال ـقــومــي .وتـشـ ّكــل ه ــذه األمـثـلــة دالئــل
ع ـلــى أن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ال ت ـم ـلــك درعـ ـ ًا
حديدي ًا يحميها من المخاطر الجديدة المحدقة،
بــل عـلــى الـعـكــس ت ـمــام ـ ًا ،فـهــي هـشــة تـتـعــرض
لمخاطر غير مألوفة.
بالطبع ،ال يغيب عن أستاذ العالقات الدولية
أن يـضــع الـصـيــن ضـمــن قــائـمــة األس ـبــاب الـتــي
ح ــرم ــت ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة مـ ــن «ح ـظ ـه ــا»
الـمـعــروف ،ويـتـحــدث مـطــو ًال عــن ســرعــة نمو
ال ـص ـي ــن ،ونـ ـج ــاح هـ ــذا ال ـن ـم ــوذج والـ ـقـ ــدرات
الـتـنــافـسـيــة ال ـعــال ـيــة ال ـتــي يـتـمـتــع ب ـهــا ،وال ــذي
ال ي ـم ـكــن ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ال ـت ـخ ـلــص مـنــه
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بسهولة ،باإلضافة إلى كون الصين استطاعت
أن ت ـت ـص ــدى ل ـف ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ال ـم ـس ـت ـجــد
بفاعلية كبيرة مكنتها من حصر عــدد ضحايا
الــوبــاء ب ـ  5آالف ،بــالــوقــت الــذي خـســرت فيه
الواليات المتحدة أكثر من  300ألف مواطن
قضى بفعل الفيروس الفتاك .وقبل أن يذكر
التغيير المناخي بوصفه رابــع تلك األسـبــاب،
يتحدث والــت كأحد المصلحين االجتماعيين
ع ـمــا سـبـبــه األمــري ـك ـيــون ألنـفـسـهــم بـسـلــوكـهــم
ال ـ ـس ـ ــيء! وع ـ ــن أول ـ ـئـ ــك الـ ــذيـ ــن ال يـ ــرتـ ــدون
أقـنـعـتـهــم الــواق ـيــة فــي األمــاكــن ال ـعــامــة ،ويــذكــر
وبشكل مقتضب عن النظام االنتخابي
القليل
ٍ
السيء ،والمال الذي أفسد السياسية وغيرها
من العناوين العريضة التي تدل على سطحية
معالجة الكارثة التي تعيشها البالد .لكن وعلى
ال ــرغ ــم م ــن ذل ــك يــدعــو والـ ــت األم ــري ـك ــان إلــى
الرضوخ والقبول بأنه ال يجب االفتراض بأن
النجاح هو حقٌ موروث لهم لن ينازعهم عليه
أح ــد ،ويــدفـعـهــم إلــى نـسـيــان مـقــولــة الـسـيــاســي
األلـمــانــي الشهير بيسمارك« :أن عناية إلهية
خاصة ترعى المجانين والسكارى والواليات
المتحدة األمريكية».
كان الفيلسوف األمريكي محق ًا في الكثير مما
جــاء فــي مـقــالــه ،لكنه أغـفــل الـسـبــب الـجــوهــري
شــأنــه شــأن الـكـثـيــر مــن المحللين السياسيين؛
ف ــال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة كــانــت ت ـق ـتــرب م ــن هــذه
زمن طويل ،وال مجال للحديث عن
النهاية منذ ٍ
الحظ وغيره من الخرافات .األزمة الرأسمالية
التي كان يمكن توقعها منذ عقود ،لن تستثني
ال ـ ــدول ال ـم ـح ـظــوظــة! ف ــرض ال ـ ــدوالر بــال ـقــوة
وأعمال البلطجة ال يمكن أن تستمر؛ فالدولة
الـتــي أنـتـجــت بـعــد ال ـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة ما
يـصــل إلــى نـصــف إن ـتــاج الـعــالــم الـغــربــي ،وثلث
اإلن ـت ــاج الـعــالـمــي بــاتــت جـ ــزء ًا مــن ال ـمــاضــي...
ل ــم ت ـعــد م ــوج ــودة وال يـمـكــن أن تـسـتـمــر فــي
قيادة المستقبل بإنجازات الماضي .ال شك أن
الـجـمـيــع سـيــدفــع حصته مــن هــذه األزم ــة ،لكن
الواليات المتحدة ستتلقى الصدمة الكبرى...
ولــن يـمـنــع تـلــك الـصــدمــة ال الـحــظ الـطـيــب وال
النوايا «الطيبة» ،وال بايدن وجماعته...
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ق ّدم جونسون «هديته» المتمثلة باتفاق ما بعد خروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي للبريطانيين ليلة عيد الميالد،
معتبرًا ومسوقاً االتفاق على أنه أم ٌر عظيم بالنسبة للملكة
المتحدة ومواطنيها ،إال أن االتفاق نفسه ،وردود الفعل
األولية حوله ليست سلبية فقط ،وإنما تشير إلى تبعات
وأحداث قد تغ ّير المملكة «المتحدة» نفسها.

ǧيزن بوظو

ي ـع ـت ـبــر ال ـك ـث ـي ــرون بـ ــأن م ـســألــة خ ــروج
بريطانيا من االتحاد األوروبي مرتبطة
بمصالح اقتصادية مباشرة و«عاجلة»
بــالـنـسـبــة ل ـت ـيــار جــون ـســون ،وم ــا يـمـ ّثـلــه
م ــن قـ ــوى اق ـت ـص ــاد وم ـ ــال ف ــي ال ــداخ ــل
ال ـبــري ـطــانــيّ ،إل أن األم ــر فــي الـحـقـيـقــة
لـيــس ب ـهــذا الـتـبـسـيــط ،فـعـلــى الــرغــم من
أن ك ــل ح ــدث وإج ـ ــراء س ـيــاســي يـحـمــل
ف ــي ع ـم ـقــه مـصـلـحــة اق ـت ـص ــادي ــةّ ،إل أن
هـ ــذه ال ـم ـص ـل ـحــة لـ ــدى ت ـي ــار جــون ـســون
تـتـعـلــق ب ــ«ال ـم ــدى ال ـب ـع ـيــد» ال الـمـبــاشــر
واآلن ــي ،فـيـمـكــن ال ـقــول وبـكــل اخـتـصــار:
إن االتـ ـفـ ــاق ال ـ ــذي جـ ــرى إع ــان ــه لـيـلــة
الميالد ،بناء على جوانبه االقتصادية،
سيئ للغاية بالنسبة للمملكة المتحدة،
ٌ
فـعـلــى الــرغــم مــن كــل مــا ي ـشــاع وي ــروّج
حــولــه فــي ال ـع ـنــاويــن الـعــريـضــة بــوصـفــه
«اتفاقية تجارة حرة» تعفي الصادرات
وال ـ ـ ـ ـ ــواردات ب ـي ــن أوروبـ ـ ـ ــا وال ـم ـم ـل ـكــة
الـمـتـحــدة مــن أيــة رســوم وجـمــارك على
جـمـيــع الـسـلــع ،إال أن ه ــذا األم ــر ينسى
حقيقة مفادها بأن العالقات التجارية قد
كــانــت كــذلــك أســاس ـ ًا حـيــن كــانــت المملكة
ع ـضــو ًا فــي االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ،إذ ًا ما
االخ ـت ــاف ،وم ــا ال ـس ــيء ،وم ــا مـصـلـحــة
تيار جونسون بذلك؟
االتفاق الجديد
إن االت ـ ـفـ ــاق ال ـج ــدي ــد ال ـم ـع ـل ــن ،وال ـ ــذي
سيدخل حيز التنفيذ في  1كانون الثاني
 ،2021م ـك ـوّن مــن نــص وب ـنــود كـثـيــرة
م ــوض ــوع ــة ف ــي ح ــوال ــي  1200صـفـحــة،

ّإل أن الـعـنــاويــن الـعــريـضــة فـيــه وفــق ما
أع ـل ـنــه جــون ـســون ورئ ـي ـســة الـمـفــوضـيــة
األوروب ـ ـيـ ــة أورسـ ـ ــوال فـ ــون ديـ ــر اليــن
تشير إلى اتفاقية تجارة حُرة بما يعنيه
ذل ــك م ــن :ع ــدم وج ــود رس ــوم جمركية
على السلع والبضائع المتبادلة .وعــدم
وجود قيود على كمية السلع والبضائع
الـمـتـبــادلــةّ .إل أن جــونـســون أعـلــن بــأن
«نظام ًا جديد ًا للتعريفات الجمركية بين
بريطانيا واالتحاد األوروبــي سيفرض
اعتبار ًا من مطلع العام القادم» ،ويسمح
االتـ ـف ــاق أي ـض ـ ًا ل ـكــا ال ـجــان ـب ـيــن بـفــرض
ت ـعــري ـفــات ورس ـ ــوم ج ـمــرك ـيــة ف ــي حــال
تقويض أحدهما لمصالح اآلخــر ،وهذه
ال ـجــزئ ـيــة األخ ـي ــرة لــوحــدهــا تـفـتــح بــاب
اح ـت ـمــاالت ال نـهــائـيــة م ــن األمـ ــور الـتــي
قــد تـغـيّــر أو تـعــرقــل «ال ـت ـجــارة ال ـحــرة».
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي كــانــت ف ـيــه بــريـطــانـيــا
أساس ًا تحظى بعالقات تجارة حرة مع
أعضاء االتحاد األوروبي من جهة ،وفق
االت ـف ــاق ــات االق ـت ـصــاديــة ض ـمــن االت ـحــاد
نفسه ،وعالقات تجارية واقتصادية مع
باقي دول العالم وفــق اتفاقات االتحاد
األوروبي نفسه أيض ًا.
الغاية سياسية
الـمُـتـغـيّــر اآلن بالنسبة لبريطانيا ،وفــق
رؤى ت ـيــار ج ــون ـس ــون ،بـشـكــل أس ــاس
وأولـ ـ ــي ،ال ي ـت ـع ـلــق ب ـط ـب ـي ـعــة ال ـع ــاق ــات
االق ـت ـصــاديــة ال ـج ــدي ــدة ال ـتــي سـتـجــري،
وإنـ ـم ــا ب ــال ـم ــوق ــف وال ـم ـك ــان ال ـس ـيــاســي
للملكة المتحدة باعتبار األمر «استعادة
ل ـس ـي ــادت ـه ــا» وم ـج ــده ــا و«اس ـت ـق ــال ـه ــا»
ع ــن ال ـقــوان ـيــن االق ـت ـصــاديــة وال ـت ـجــاريــة
والسياسية المفروضة عليها ،والمُلزمة
بـهــا مــن قِـبــل االت ـحــاد األوروبـ ــي ،وهــذا
التوجه يتعلق بطبيعة ومصالح القوى
ال ـي ـم ـي ـن ـيــة ال ـق ــوم ـي ــة ال ـت ــي ت ـق ــود ال ـب ــاد
ح ــال ـي ـ ًا ،ح ـي ــث إن ات ـف ــاق ــات اق ـت ـصــاديــة
«أس ـ ـ ــوأ» بــال ـن ـس ـبــة ل ـب ــري ـط ــان ـي ــا ،لـكـنـهــا
تؤمن «سيادتها» و«استقاللها» ووفق
«شــروطـهــا» أفـضــل مــن اتـفـ ٍـاق جـيــد كــان
مـ ــوجـ ــود ًا أسـ ــاسـ ـ ًا ،ل ـك ـنــه مـ ـق ــوضٌ لـهــا
ومـلــزمـ ًا عـلـيـهــا ...وه ــذا يــذكــرنــا بـظــاهــرة

ترامب نفسه و«أمريكا أو ًال» ومــا فعله
من انسحابات من العديد من االتفاقات
السياسية والتجارية دولي ًا (وفق وزن
أمريكا الدولي– بريطانيا إقليمي) بغية
تـفـرّد الــواليــات المتحدة وفــك ارتباطها
عن أية التزامات دولية.

جرى االتفاق
وُأعلن في
لحظة جائحة
الوباء الفيروسي
وما تفرضه من
إغالقات عموماً
والمستجد
داخل بريطانيا
من «كوفيد
المتحور» الذي
أعلن عنه ُقبيل
االتفاق خصوصاً

تكتيك لمواجهة تطورات األزمة
الرأسمالية
إن رؤى ت ـيــار جــون ـســون فــي مصلحة
بــريـطــانـيــا االقـتـصــاديــة تتعلق بــ«الـمــدى
ال ـب ـع ـيــد» ،ح ـيــث ف ـك ــرة «االن ـك ـف ــاء نـحــو
ال ــداخ ــل» ل ـتــرامــب ت ـشــابــه م ــا ت ـق ــوم بــه
لندن ،فاستعادة سيادتها على قراراتها
االقـتـصــاديــة والـتـجــاريــة بـشـكــل مستقل
ومـ ـتـ ـفـ ـرّد ع ـب ــر ال ـ ـخـ ــروج مـ ــن االتـ ـح ــاد
األوروبـ ــي لـيـســت ال ـغــايــة الـنـهــائـيــة بحد
ذاتـ ـه ــا ،وإن ـم ــا ت ـك ـت ـيــك وخ ـط ــوة مــؤقـتــة
بــاتـجــاه عــدة خـطــوات الحـقــة وفــق هذه
اإلستراتيجية ،لتعزز االقتصاد الداخلي
وعــاقــاتــه ال ـخــارج ـيــة ب ـمــواج ـهــة األزم ــة
الــرأسـمــالـيــة الـجــاريــة ،ومــا سينتج عنها
الح ـق ـ ًا ،وأع ــرب جــونـســون ذلــك بـقــولــه:
أن االتـ ـف ــاق ي ـع ـنــي «اسـ ـتـ ـق ــرار ًا ج ــدي ــد ًا
وسـيـجـلــب حــالــة م ــن الـيـقـيــن لـلـشــركــات
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة» ،ال ـش ــرك ــات والــرســام ـيــل
البريطانية عموم ًا ،وليس للبريطانيين
كشعب ،بصرف النظر عن مدى واقعية
أو ص ـحــة ه ــذه ال ـ ــرؤى وف ــق مـعـطـيــات
الـحــاضــر وتـطــوره ،والــذي نعتبره غير
قــابـ ٍـل لـلـنـجــاح ،بــل وس ـيــؤتــي بـتــوتــرات
داخل المملكة المتحدة تُهدد بفرط عقد
وحــدت ـهــا ،إن لــم ي ـتــوافــق الـبــريـطــانـيــون
ب ــوق ــف ه ــذا ال ـم ـســار وال ـت ــوج ــه ،ال إلــى
مــواجـهــة األزم ــة الــرأسـمــالـيــة بـسـيــاســات
رأسمالية ،إنما بتغييرها جذري ًا.
اآلثار الجانبية
هناك عدة آثــار جانبية لالتفاق الجديد،
ـرة ،ومـنـهــا:
ب ــدأ بـعـضـهــا بــالـتـفــاعــل م ـبــاشـ ً
م ــواق ــف م ـقــاط ـعــات اس ـكــوت ـل ـنــدا ووي ـلــز،
وق ـض ـي ــة اإلي ــرل ـن ــدي ـي ــن ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
األث ــر االجـتـمــاعــي عـمــومـ ًا بــالـعــاقــة بين
الـبــريـطــانـيـيــن وبــاقــي ال ــدول األوروب ـيــة،
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سواء بالعمل في الخارج ،أو العمالة في
الداخل ،أو المنح الدراسية ،وما سيؤثر
بــه االتـفــاق على ســوق العمل والبطالة،
وارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع ق ـي ـم ــة الـ ـسـ ـل ــع وانـ ـخـ ـف ــاض
األج ــور إل ــخ ..فـضـ ًا عــن أن االت ـفــاق قد
جــرى و ُأع ـلــن فــي لحظة جــائـحــة الــوبــاء
ال ـف ـيــروســي وم ــا ت ـفــرضــه م ــن إغ ــاق ــات
عـمــومـ ًا ،والمستجد داخــل بريطانيا من
«كوفيد المتحور» الذي أعلن عنه ُقبيل
االت ـفــاق خـصــوصـ ًا ،وأدى إلــى إغــاقــات
أكثر صرامة ،وهو ما نعتقد أن الحكومة
الـبــريـطــانـيــة تستثمر بـهــذا الـحــدث بغية
«ق ـم ــع وخ ـن ــق» ردود ال ـف ـعــل الـشـعـبـيــة
كامتصاص لها.
داخل المملكة
ٍ
فـقــالــت رئـيـســة وزراء اسـكـتـلـنــدا نيكوال
س ـت ــورج ــن :أن ال ــوق ــت «حـ ــان لـتـصـبــح
اس ـك ـت ـل ـن ــدا دولـ ـ ــة أوروب ـ ـي ـ ــة م ـس ـت ـق ـلــة»
مـعـتـبــرة أنــه «ال يـمـكــن ألي اتـفــاق على
اإلطالق أن يعوض عمّا أخذه بريكست
م ـنــا» ع ـل ـم ـ ًا ب ــأن الـغــالـبـيــة ال ـســاح ـقــة مــن
االسـكــوتـلـنــديـيــن قــد صــوتــوا فــي 2016
ض ــد ال ـ ـخ ـ ــروج ...وم ـق ــاط ـع ــة وي ـل ــز مــن
ج ـهــة أخـ ــرى ت ـطــالــب م ـنــذ وق ــت طــويــل
ب ــاالس ـت ـق ــال ع ــن بــري ـطــان ـيــا ،لـتـتـصــاعــد
هذه األصوات خالل األيام السابقة منذ
إعالن االتفاق.
أم ــا م ــا ي ـخــص اإليــرل ـنــدي ـيــن ،فــالـجــزئـيــة
الـمـتـعـلـقــة ب ـكــون ح ــدود مـقــاطـعــة شـمــال
إيــرل ـنــدا (ال ـبــري ـطــان ـيــة) ودولـ ــة إيــرل ـنــدا
(الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـل ــة) مـ ـفـ ـت ــوح ــة دوم ـ ـ ـ ـ ًا أم ـ ــام
اإلي ــرل ـن ــدي ـي ــن ب ـح ـكــم ات ـف ــاق ــات االت ـح ــاد
األوروبـ ــي ،ستتغير بـعــد ال ـخــروج ،مما
يـ ـه ــدد بـ ــإغـ ــاق ه ـ ــذه ال ـ ـح ـ ــدود ،وي ـع ـيــد
بتذكير وفتح المسألة اإليرلندية القديمة
الـمُـعـ ّلـقــة بــا حــل حقيقي ،ويــذكــي نــارهــا
من جديد.
لـيـكــون بــالـمـحـصـلــة ،أن أوص ــال المملكة
ـددة ب ــالـ ـقـ ـط ــع :شـ ـم ــا ًال
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة مُـ ـ ـهـ ـ ـ ً
اس ـكــوت ـل ـنــدا ،وغ ــرب ـ ًا إي ــرل ـن ــدا ،وج ـنــوب ـ ًا
وي ـل ــز ...ووف ــق ه ــذه الـمـسـتـجــدات فــإن
المضي بسياسات السفينة الرأسمالية
الماضية نحو الـغــرق ،يعني الـمــزيــد من
التوترات االجتماعية والسياسية داخل
بريطانيا.

شؤون عربية ودولية
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الصورة عالمياً
•أعلنت السلطات
الصينية ،عن
تعليق حركة
الطيران مع
بريطانيا
على خلفية
اكتشاف ساللة
جديدة سريعة
االنتشار من فيروس كورونا في المملكة
المتحدة.
•صرحت وزارة النفط
العراقية ،أنها
تهدف إلى رفع
إنتاجها من
النفط إلى
ستة ماليين
برميل يومياً
بعد عام ،2023
أي :بزيادة مقدارها
 2,5مليون برميل على اإلنتاج الحالي.

يمكن من خالل متابعة الملف النووي اإليراني منذ القرار األمريكي ،لتغيير حجم تأثيرها في الملفات الدولية ،فمنذ أن أعلنت هذه األخيرة انسحابها
من االتفاق النووي حتى بدأت محاوالتها لدفع مجلس األمن األخير وحتى اللحظة ،تتابع المحاولة لدفع األمور والعودة إلى نقطة البداية ،وهو ما فشل
وعاد الحديث للشروط التي يمكن من خاللها عودة واشنطن إلى االتفاق.
ǧيوسف داود

أع ـل ـن ــت إيـ ـ ــران بـ ــأن ال ـح ـظ ــر ال ــدول ــي
ال ـ ـم ـ ـف ـ ــروض ع ـل ـي ـه ــا لـ ـ ـش ـ ــراء وب ـي ــع
األسـلـحــة رفــع تـلـقــائـيـ ًا اعـتـبــار ًا مــن 18
تـشــريــن األول  2020بـمــوجــب الـقــرار
الدولي  2231واالتفاق النووي.
ق ـبــل أســاب ـيــع م ــن ذل ــك ت ـقــدمــت إدارة
الــرئ ـيــس ت ــرام ــب بـطـلــب لـتـفـعـيــل آلـيــة
«سناب – باك» التي تتيح ألية دولة
م ــوق ـع ــة ع ـل ــى االتـ ـفـ ــاق إعـ ـ ــادة تـفـعـيــل
الـ ـعـ ـق ــوب ــات ،ب ـم ــا ف ـي ـه ــا ت ـم ــدي ــد حـظــر
األس ـل ـحــة ،ف ــي ح ــال ل ــم تـمـتـثــل إي ــران
لــاتـفــاقّ .إل أن الـطـلــب لــم يـلــق دعـمـ ًا
وس ــط تــأكـيــد عـلــى أن ــه لـيــس مــن حق
الــواليــات الـمـتـحــدة إع ــادة تفعيل آلية
فـ ــي اتـ ـفـ ــاق ق ــام ــت ب ــاالن ـس ـح ــاب مـنــه
بالفعل.
وك ــان ــت إدارة ت ــرام ــب ق ــد انـسـحـبــت
ب ـش ـكــل أحـ ـ ــادي ف ــي أي ـ ــار  2018مــن
االت ـف ــاق ال ـن ــووي ،بـيـنـمــا لــم تنسحب
إيـ ـ ــران أو أيّ مـ ــن الـ ـ ــدول ال ـمــوق ـعــة
(روسـيــا والصين وبريطانيا وألمانيا
وفرنسا) من االتـفــاق ،فيما يبدو أنها
ال ت ــزال مـتـمـسـكــة بــاالت ـفــاق إل ــى حين
إيجاد بديل فعلي عنه ،في حين ترى
إدارة ت ــرام ــب أن االتـ ـف ــاق بـصـيـغـتــه
الـحــالـيــة غـيــر م ـتــوازن ويـشـكــل تـنــاز ًال
كـبـيــر ًا إليــران و أعـلــن فــي هــذا الصدد
وزيـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األمـ ــريـ ـكـ ــي م ــاي ــك
بــومـبـيــو  12شــرط ـ ًا أمــريـكـيـ ًا للتوصل
إل ــى االتـ ـف ــاق ،م ـن ـهــا :م ـطــالــب شــديــدة
ال ـت ـع ـق ـيــد ب ـخ ـص ــوص ب ــرن ــام ــج إيـ ــران
الـنــووي والـبــرنــامــج البالستي ،وهــدد

بومبيو بفرض عقوبات هي «األقوى
ف ــي الـ ـت ــاري ــخ» إذا ل ــم ت ـل ـت ــزم إيـ ــران
باالتفاق الذي انسحبت أمريكا منه!
وتم فرض حزمتين من العقوبات في
آب  2018وفــي تشرين الـثــانــي 2018
عـلــى ال ـتــوالــي .بـعــد ف ــرض الـعـقــوبــات
وق ـ ـع ـ ــت خ ـ ــاف ـ ــات أوروب ـ ـ ـي ـ ـ ــة حـ ــول
كـيـفـيــة الـتـعــامــل مــع إي ــران ،وفــي حين
أك ــدت وزي ــرة الـخــارجـيــة فــي االتـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي ف ـي ــدي ــري ـك ــا م ــوغ ـي ــري ـن ــي
«مـ ــواصـ ـلـ ــة دع ـم ـن ــا الـ ـك ــام ــل ل ــات ـف ــاق
الـنــووي وتطبيقه كــامـ ًا» تــم اإلعــان
من قبل فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن
إنشاء آلية مقايضة من أجل االلتفاف
على العقوبات األمريكية.
الهروب إلى األمام
ي ـظ ـهــر االن ـق ـس ــام األم ــري ـك ــي واض ـح ـ ًا
مــع اقـتــراب تسلم جــو بــايــدن لرئاسة
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ـفــي ح ـيــن كــان
تــرامــب يـصــرح فــي كــل مـنــاسـبــة :بــأن
االتـفــاق الـنــووي فــاشــل ،ولــم يحد من
نـشــاط إي ــران ،أكــد جــو بــايــدن رغبته
بالعودة إلى االتفاق ،ومن ثم التشاور
مــع «الـشــركــاء والـحـلـفــاء» على تعديل
االتفاق أو تطويره.
وفـيـمــا يـظـهــر الـتـخـبــط األمــري ـكــي في
ت ـح ــدي ــد م ــوق ــف ث ــاب ــت مـ ــن االتـ ـفـ ــاق،
تـتـعــالــى أصـ ــوات ت ـطــالــب بـعـقــد ات ـفــاق
جديد ،ومن بين تلك األصوات ألمانيا،
ال ـت ــي صـ ــرح وزي ـ ــر خــارج ـي ـت ـهــا «إن
العودة إلى االتفاق السابق لن تكون
كافية ،بل يجب أن يكون هناك اتفاق
على إضافات جديدة».

ولكن دفع إيران إلى تقديم تنازالت
إضــافـيــة هــو أمــر صـعــب ،وفـقـ ًا اليلي
غ ـيــران ـيــه ،ال ـخ ـب ـيــر ف ــي خ ـطــة الـعـمــل
ال ـم ـش ـتــرك ف ــي الـمـجـلــس األوروبـ ــي
لـلـعــاقــات ال ـخــارج ـيــة :إن «الـطــريـقــة
الــوح ـيــدة لـلـتــوجــه نـحــو ال ـمــزيــد من
المفاوضات مــع إيــران تكون بتنفيذ
االتـفــاق الـنــووي وبـنــاء الـثـقــة ...مالم
يكن اإليرانيون على استعداد لقبوله
ف ــي ع ـه ــد ت ــرام ــب ل ــن ي ـك ــون مـمـكـنـ ًا
اآلن»
الرد اإليراني
ترفض إيران إضافة أية بنود إضافية
أخ ـ ــرى إلـ ــى االت ـف ــاق ـي ــة ،خ ــاص ــة فـيـمــا
يخص مشروع إيــران البالستي ،قال
وزير الخارجية اإليراني محمد جواد
ظــريــف فــي تـشــريــن الـثــانــي رد ًا على
ال ــدع ــوات الت ـف ــاق ج ــدي ــد« :ل ــن نـعـيــد
الـتـفــاوض عـلــى اتـفــاق تـفــاوضـنــا عليه
مـسـبـقـ ًا» .ويعتبر بــرنــامــج الـصــواريــخ
ال ـب ــال ـس ـت ـي ــة اإليـ ــرانـ ـيـ ــة ب ـم ـث ــاب ــة خــط
ال ــدف ــاع الــرئ ـي ـســي ،وغــال ـب ـ ًا م ــا ي ـقــارن
ال ـم ـس ــؤول ــون اإليـ ــرانـ ـيـ ــون ال ـن ـف ـقــات
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـم ـبــالــغ ب ـهــا ال ـتــي يـنـفـقـهــا
ج ـي ــران ـه ــا ع ـل ــى صـ ـن ــاع ــات األس ـل ـح ــة
واسـتـيــرادهــا مـقــابــل صـنــاعــة األسلحة
والـ ـ ـطـ ـ ـيـ ـ ــران اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي الـ ـخ ــاضـ ـع ــة
للعقوبات ،وتؤكد إيران أنها لن تقدم
تنازالت دون التوصل إلى اتفاق بهذا
المجال بين دول المنطقة ،دون تدخل
القوى الكبرى ،الحل اإليراني المقدم
مــن قبل طـهــران إلنـهــاء الـمــأزق يدعو
إلـ ــى ح ـ ــوار إق ـل ـي ـمــي ،وب ـ ــدون رعــايــة

لقوى عالمية .وتنص «مبادرة هرمز
للسالم» اإليرانية والتي يطلق عليها
اخ ـت ـص ــار ًا «( »HOPEاألمـ ـ ــل) عـلــى
دعـ ــوة ج ـيــران ـهــا لـمـنــاقـشــة مـخــاوفـهــم
األم ـن ـيــة اإلقـلـيـمـيــة ،وذل ــك بـحـســب ما
كـتــب وزيــر الـخــارجـيــة جــواد ظــريــف.
وبد ًال من المشاركة المباشرة للقوى
الـعــالـمـيــة تــدعــم  HOPEوج ــود هيئة
دولـيــة عليا لـلـمـشــاركــة ،مـثــل :مجلس
األم ــن ال ـتــابــع لــأمــم ال ـم ـت ـحــدة ،وذلــك
لرعاية نتائج المحادثات.
ام ـتــد ه ــذا الـمـلــف ل ـس ـنــوات طــويـلــة،
وقد يضيع جوهر هذه القضية في
الـتـفــاصـيــل وال ـم ـهــاتــرات اإلعــام ـيــة،
لــذلــك يـجــب الـتــذكـيــر دائ ـم ـ ًا بــأن هــذا
االتفاق ش ّكل محطة ال يمكن العودة
عنها ،فاالعتراف الدولي بحق إيران
فــي امـتــاك بــرنــامــج متكامل للطاقة
ال ـنــوويــة الـسـلـمـيــة ،واالع ـت ــراف بها
ك ـجــزء مــن األسـ ــرة الــدول ـيــة ،يعني
ب ـح ــد ذاتـ ـ ــه ت ـ ـحـ ــو ًال فـ ــي ال ـع ــاق ــات
ال ـ ــدول ـ ـي ـ ــة ،ويـ ـعـ ـن ــي ن ـ ـجـ ــاح إيـ ـ ــران
ب ـفــرض نـفـسـهــا وف ــرض بــرنــامـجـهــا
ال ــوط ـن ــي ض ـم ــن ال ـ ــدول ال ـم ـت ـقــدمــة.
وك ــان ــت ال ـم ـن ــاورة األمــري ـك ـيــة الـتــي
جــرت منذ انسحاب دونــالــد ترامب
مــن هــذا االت ـفــاق مـحـكــومــة بالفشل،
فـبـغــض الـنـظــر عــن الـشـكــل الـنـهــائــي
لتسوية هــذه القضية ،بــات واضح ًا
أن ـ ــه ال مـ ـجـ ــال لـ ـلـ ـع ــودة عـ ــن قـ ــرار
مـجـلــس األم ــن ،وال م ـجــال لـصـيــاغــة
اتفاق جديد ،بل هناك طريق وحيد
ٍ
وهو قبول الواليات المتحدة لهذه
الخسارة.

•ذكرت وسائل
إعالم محلية
ألمانية،
أن أربعة
أشخاص على
األقل أصيبوا
بجروح في حادث
إطالق نار وقع في
منطقة كروزبرغ في العاصمة دون معرفة
الفاعلين.
•قالت «حركة
إنقاذ الوطن»
المعارضة
األرمنية،
التي تطالب
باستقالة
رئيس الوزراء،
عن توقيف
الشرطة  34شخصًا
أثناء االحتجاجات خالل األسبوع الماضي في
العاصمة يريفان ،وأنها استخدمت العنف
في تفريق المتظاهرين.
•أعلنت األمم
المتحدة ،يوم
الجمعة ،أن 3
جنود بورونديين
تابعين لقوات
حفظ السالم،
لقوا مصرعهم في
هجوم شنه «مقاتلون
مجهولون» في جمهورية إفريقيا الوسطى ،وأسفر
كذلك عن إصابة جنديين آخرين.
•هز انفجار هائل
يوم الجمعة
وسط مدينة
ناشفيل في
والية تينيسي
األمريكية،
وأكد المتحدث
باسم شرطة ناشفيل دون إيرن ،أن االنفجار
متعمد ،وإن تحقيقاً كبيراً يجري لمعرفة
خلفيات التفجير.
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اليسار األوروبي بين اإلصالح وإسقاط

هناك عوائق هيكلية ومؤسساتية شديدة أمام كال اتحادي االقتصاد والنقد ،وكذلك
االتحاد األوروبي .يمكن تلخيصها -بحسب قسم من اليسار األوروبي -بستة عوائق:
ǧأسبيورن وال

ال ـع ـجــز الــدي ـم ـقــراطــي ،الـ ــذي زاد بـ ــد ًال م ــن أن
يتضاءل في األعوام األخيرة.
دسترة النيوليبرالية ،ما يجعل من االشتراكية،
بل وحتى الكينزية ،غير قانونية في االتحاد
األوروبي.
ت ـشــريــع ال رجـ ــوع ع ـنــه ،ح ـيــث ي ـلــزم االت ـفــاق
بنسبة  %100لتعديل اتفاقية االتحاد.
يعتبر اليورو بمثابة قيد ًا اقتصادي ًا ،مع وجود
بنك مركزي خارج السيطرة الديمقراطية.
الـنـمــو غـيــر الـمـتـكــافــئ بـيــن ال ــدول األع ـضــاء ،ما
يجعل المقاومة المنسقة صعبة.
الــدور الموسع لمحكمة العدل األوروبـيــة ،مع
مــا يُــدعــى بقضية «الفــال كــوارتـيــت» حيث في
عامي  2007و ،2008أصدرت المحكمة أربعة
أحكام هامة أضعفت حقوق النقابات العمالية.
نظام العقوبات المالية الشاملة ضدّ أيّ خرق
للمعاهدة ،رغم أن العقوبات المحتملة المدرجة
فــي الـمـيـثــاق الـتــأسـيـســي قــد ت ـمّ إيـقــافـهــا بشكل
مؤقت ،خالل أزمة كوفيد.19-
خطة ب :القطع مع المعاهدات
ل ـك ـنّ ال ـك ـفــاح إلص ــاح االت ـح ــاد األوروب ـ ــي من
ال ــداخ ــل– وال ن ـقــول ال ـق ـيــام ب ـث ــورة– ال يــزال
هــو مــا يسيطر على الـجــزء األكـبــر مــن اليسار
األوروبـ ـ ــي ،وذلـ ــك ع ـلــى األقـ ــل ف ــي الـمـمــارســة
الـعـمـلـيــة .ه ـنــاك مــوقــف آخ ــر يـتـشـكــل تــدريـجـيـ ًا
ح ــول مــا يـسـمــى «ال ـخ ـطــة -ب» وال ـتــي بــدأهــا
ميالنشون .ربّـمــا تختلف هــذه اإلستراتيجية
إلــى حــد مــا مــن حـيــث الـشـكــل والـمـحـتــوى منذ
إطالقها عن التيار اليساري السائد .تمّ تطوير
هــذه الخطة بـنــاء على تجربة هزيمة سيريزا
فــي الـيــونــان– وذل ــك بـهــدف مـنــع ح ــدوث مثل
هذا الشيء مرة أخرى.

ت ـقــوم ه ــذه الـسـيــاســة عـلــى عـنـصــريــن ،األول:
وضع خطة عمل واضحة لمواجهة مؤسسات
االت ـحــاد األوروب ــي فــي حــالــة فــوز الـيـســار في
إحـ ــدى الـ ــدول األعـ ـض ــاء .ثــان ـي ـ ًا :ب ـنــاء تـحــالــف
أوروبي من األحزاب والحركات واالقتصاديين
ال ــذي ــن يـمـكـنـهــم ت ـطــويــر إسـتــراتـيـجـيــة مــوحــدة
لتطبيق هذه السياسة -إستراتيجية توحيدية
ت ــأخ ــذ ب ـح ـس ـبــان ـهــا االن ـس ـح ــاب م ــن الـ ـي ــورو-
وكذلك من المعاهدات والمواثيق وغيرها من
االتفاقيات ،كخيار قابل للحياة.
تمّ عقد أولى مؤتمرات الخطة -ب في باريس
ف ــي ك ــان ــون ال ـثــانــي  .2016ان ـس ـحــب الـبـعــض
مــن أنـصــار اإلص ــاح بـعــد الـلـقــاء األول .عملت
الـخـطــة -ب كشبكة فضفاضة ومــرنــة إلــى حد
مــا مــن المنظمات ،مــع مـشــاركــات متفاوتة من
مؤتمر إلــى آخــر .فــي الـبــدء اجتمعت منظمات
واتحادات نقابية وحركات اشتراكية ،ثمّ بات
مقتصر ًا أكـثــر على عــدد مـحــدود مــن األحــزاب
اليسارية.
ال ي ــزال ه ـنــاك بـعــض ال ـغ ـمــوض ح ــول كيفية
فـهــم هــذه الـمـبــادرة ،وإن كــان تطبيقها ممكن ًا
فــي الـظــروف السياسية .ربـمــا بإمكاننا وضع
مختصر ألبرز نقاط الخطة -ب فيما يلي:
تُــركــز على مــا يمكن ويـجــب فعله عندما يفوز
اليسار بالسلطة في واحدة أو أكثر من الدول
األعضاء ،ليبدأ بتطبيق سياسات تواجه قواعد
وأنظمة االتحاد األوروبي.
الخطة -ب موضوعة لتطبق في حــال رفض
ال ـخ ـط ــة -أ ،وهـ ــي ال ـت ـف ــاوض ال ـط ـب ـي ـعــي مــع
م ــؤس ـس ــات االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي م ــع م ـحــاولــة
الـتــوافــق عـلــى سـيــاســات يمكن تطبيقها ضمن
إطار قوانين واتفاقيات االتحاد األوروبي.
ت ـف ـع ـيــل ال ـخ ـط ــة -ب س ـي ـع ـنــي ّأن ال ـح ـكــومــة
الـيـســاريــة ال تقبل الـقـيــود الـمـفــروضــة مــن قبل
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ،وبــأنّ ـهــا سـتـسـعــى بـشـكــل

الكفاح إلصالح
االتحاد األوروبي من
الداخل وال نقول
القيام بثورة ال يزال
هو ما يسيطر على
الجزء األكبر من
اليسار األوروبي

وواع لـلـقـطــع مــع الـمـعــاهــدات
مـفـتــوح وعـلـنــي ٍ
الـمـتـصـلــة بـهــدف تـطـبـيــق إصــاحــاتـهــا الــوطـنـيــة
االقـتـصــاديــة والـسـيــاسـيــة الـخــاصــة ،فــي الــوقــت
ذاته الذي تحشد فيه على المستوى األوروبي
لدعم هذه العملية.
قــد يـصــل لـلـمــرء انـطـبــاع ب ـ ّـأن الـخـطــة -ب هي
بـشـكــل رئ ـيــس ن ــوع م ــن طـلـقــة ت ـحــذيــريــة ،أو
مجرد حركة تكتيكية .ربما يعتقد ميالنشون
وم ــن م ـعــه بـ ـ ّـأن فــرن ـســا ك ـب ـيــرة وم ـه ـمــة كـفــايــة
لـتـكــون ق ــادرة عـلــى فــرض سـيــاســات مناقضة
لـتـشــريـعــات االت ـحــاد األوروبـ ــي عـبــر الـتـهــديــد.
إن كــانــت هــذه هــي الـحــال فنحن أمــام احتمال
كبير بأنّهم يقللون من بأس القوى السياسية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـت ــي س ـي ـك ــون ع ـل ــى ال ـي ـس ــار
الفرنسي واألوروبي مواجهتها .حازت القوى
الرأسمالية مــن خــال االتـحــاد األوروبــي على
مــواقــع ضخمة وقــوى مؤسساتية عبر عقود
م ــن ال ـه ـجــوم ال ـن ـيــول ـي ـبــرالــي ،وإنـ ـش ــاء هـيــاكــل
نـيــولـيـبــرالـيــة اس ـت ـبــداديــة عــابــرة ل ـل ــدول .هــذه
القوى لن تتخلى عن أيّ شــيء من هــذا دون
قتال.
يمثل نقص التقدير التحليلي واإلستراتيجي-
لعالقات القوة هذه -نقطة ضعف للخطة -ب
ال ـتــي قــد تـضـطــر لـمــواجـهــة كــامـلــة مــع االت ـحــاد
األوروب ـ ـ ــي .ال ـح ـكــومــة ال ـت ــي س ـت ـخ ـتــار ات ـخــاذ
مـثــل ه ــذه الـخـطــوة يـجــب أن تـتـحـضــر لــوضــع
عضويتها فــي كـ ّـل مــن اتـحــاد االقـتـصــاد والنقد
«الـ ـي ــورو» واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي ضـمــن خطة
ألن االتحاد األوروبي،
عملها .وذلك على األقل ّ
على خلفية األزمــة المالية وأزمــة الـيــورو ،قد
فـعّــل عــدد ًا مــن المواثيق والـتـشــريـعــات ،بحيث
أطـبــق بمطالبه عـلــى ال ــدول األع ـضــاء ،بـمــا في
ذل ــك ال ـع ـقــوبــات ال ـشــديــدة ض ـدّ أي خ ــرق لـهــا.
ولهذا يجب أن تكون الخطة -ب أكثر صالبة
وه ـج ــوم ـي ــة ،وك ــذل ــك أن ت ـك ــون م ــدرك ــة أك ـثــر
م ــن ق ـبــل ال ـن ــاس ك ـشــرط الزم ق ـبــل ال ـشــروع
بتعبئتهم المستقبلية.
ه ـن ــاك أي ـض ـ ًا م ـســألــة م ــدى ع ـمــق ال ــدع ــم ال ــذي
تحظى به الخطة -ب لدى الكثير من األحزاب.

بالنسبة لبعض األحزاب البعيدة عن السيطرة
ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة ي ـب ــدو األم ـ ــر م ـج ــرد ن ـم ــوذج
ن ـظــري .بــالـنـسـبــة آلخــريــن فـمـســألــة االنـفـصــال
عــن االت ـح ــاد األوروب ـ ــي م ـجــرد تـكـتـيــك ،األمــر
الــذي بــدا واضـحـ ًا فــي مؤتمر الـخـطــة -ب في
ستوكهولم الذي عقد في نيسان  ،2019حيث
أبــدى الممثلون عــن حــزب الـعـمــال البريطاني
وحــزب رازيــم البولندي وجبهة الشين -فين
اإليــرلـنــديــة ،بأنّهم داعـمــون مكرسون لالتحاد
األوروب ـ ــي ،حـيــث اقـتـصــرت الـنـقــاشــات بشكل
مـكـثــف عـلــى انـتـقــاد الـنـيــولـيـبــرالـيــة فــي االتـحــاد
األوروبي دون ذكر الخطة -ب.
الخوف من العنصريين والقوميين
المشكلة الـكـبــرى بالنسبة لليسار األوروب ــي،
حـتــى الـمـيّــال النـتـقــاد االت ـحــاد بــأشـدّ مــا يمكن،
ه ــو الـ ـخ ــوف م ــن ال ــوق ــوف ف ــي م ـك ــان واح ــد
مــع الـيـمـيــن الـمـتـطــرف ،مـتـنــامــي ال ـعــداء ناحية
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي .ك ــان ه ــذا واض ـح ـ ًا أث ـنــاء
حملة بــريـكــزت فــي المملكة الـمـتـحــدة .فقد بدا
بأن الكثيرين يريدون التصويت ضدّ البقاء في
ّ
االتحاد األوروبي ،لكنهم لم يفعلوا ذلك خوف ًا
مــن تـقــويــة العنصريين والـقــومـيـيــن ،وبــالـتــالــي،
ت ــرك الـيـمـيــن الـمـتـطــرف يـهـيـمــن عـلــى الـمـشـهــد
السياسي واالجتماعي.
ال ـخــوف مــن الـتـمـتــرس مــع الـيـمـيــن الـمـتـطــرف
في الخنادق ذاتها قد أصاب أجزاء كبيرة من
اليسار األوروبي ،حتى قبل بريكزت .الخوف
ب ـ ـ ّـأن ت ـش ـظ ـيــة االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي س ـت ـقــوي
الـيـمـيــن قــائــم ،مــع وج ــود الـتــاريــخ ال ــذي يظهر
مــدى خـطــورة حــدوث هــذا فــي أوروبــا .ولهذا
فــالـنـتـيـجــة الـمـنـطـقـيــة لـهــذا ال ـخــوف ّأن االتـحــاد
األوروبـ ــي يـجــب أن يـتـغـيــر ب ـصــراع اجـتـمــاعــي
داخلي.
يمكننا أخذ الحزب اليساري السويدي كمثال
على إيـجــاد هــذا المنطق ألرضـيــة فــي أوروبــا.
ف ــال ـح ــزب م ــن ج ـه ــة ع ـض ــو ف ــي ال ـخ ـط ــة -ب،
وم ــن جـهــة أخ ــرى قــد ق ــرر فــي ش ـبــاط 2019
بــأنــه ض ـدّ االنـسـحــاب مــن االت ـحــاد األوروب ــي.
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بــرر زعـيــم الـحــزب جــونــاس سجوستدت هذا
الموقف بثالث نقاط :تنامي التطرف اليميني،
والحزب لن يقف في الموقف ذاته الذي يقف
فيه القوميون ،واليسار األوروبــي قد اكتسب
حـلـفــاء أكـثــر داخ ــل االت ـحــاد األوروبـ ــي بسبب
اجتماعهم على انتقاد السياسات األوروبية.
تم سؤال سجوستدت بشكل مباشر« :هل من
ألن شخص ًا
الجيد تغيير موقف سياسي فقط ّ
ال ت ـت ـفــق م ـعــه ل ــدي ــه ن ـفــس الـ ـم ــوق ــف؟» .ل ـك ـنّ
إجــابـتــه أث ــارت تـســاؤ ًال آخــر« :أظ ـنّ بـ ّـأن النقد
التقدمي لــاتـحــاد األوروب ــي الــذي هيمن على
الدول االسكندنافية /النوردية يجب أن يرسم
خط ًا شديد الوضوح ضد القومية والعنصرية.
ال نقف في الخندق ذاته مع العنصريين الذين
ي ـن ـت ـقــدون االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي .لــدي ـنــا مــوقـفـنــا
الذي يميزنا ،وهذا يجب أن يكون واضح ًا».
إذا كان لدى اليسار موقفه المتمايز عن اليمين
المتطرف ،فلماذا يحتاج أيّ حــزب أو حركة
لتغيير موقفه من االتحاد األوروبي كي ال يقف
في الخندق ذاتــه مع العنصريين والقوميين؟
اليسار األوروبي هنا قد منح اليمين المتطرف
احتكار ًا ألعنف االنتقادات لالتحاد األوروبــي
لـيـحــوز بـهــا عـلــى آراء ال ـشــارع غـيــر الــراضــي،
وعليه فقد تخلى له عن إطــاره اإليديولوجي
والسياسي الخاص .ليس من المستغرب إذ ًا
ّأن حـمـلــة بــري ـكــزت ق ــد سـيـطــر عـلـيـهــا خـطــاب
القوميين والمتعصبين ضدّ األجانب.
صراع طبقي منسي
ال يمكن رؤية التطور السياسي في مجتمع ما
بمعزل عن تطوّر الصراع الطبقي .ليس جديد ًا
بأن اليسار وحركة النقابات األوروبية
القول ّ
تعيش حــالــة أزم ــة ،رغــم ّأن الـظــروف تختلف
بـشـكــل كـبـيــر بـيــن دول ــة وأخـ ــرىّ .إن مــا مـيّــز
دور االتـحــاد األوروب ــي وشخصيته فــي هذه
األزمــة بشكل خاص ،هو االنتقال من الهيمنة
الكينزية إلــى الهيمنة النيوليبرالية السياسية
واالقـتـصــاديــة .يمثل إدخ ــال العملة الـمــوحــدة:

الـيــورو ،والطريقة التي تــم األمــر بها ،خطوة
حــاس ـمــة ف ــي ال ـت ـحــول ال ـن ـيــول ـي ـبــرالــي لــاتـحــاد
األوروبي .أعطى هذا بدوره اليد العليا للقوى
الــرأسـمــالـيــة فــي حــربـهــا ضــد الـحــركــة الـعـمــالـيــة،
وهو ما أ ّثر بكل تأكيد على األحزاب اليسارية
في أوروبا.
ف ــي أعـ ـق ــاب أزم ـ ــة  2009-2007ت ــم ت ـعــزيــز
سـ ـي ــاس ــة ال ـت ـق ـش ــف ال ــرجـ ـعـ ـي ــة ف ـ ــي االت ـ ـحـ ــاد
األوروب ــي ،أثـنــاء اتـخــاذهــا ألشـكــال استبدادية
ت ـمّــت مــأسـسـتـهــا ع ـبــر ال ـت ـشــري ـعــات وال ـق ـضــاء.
تفكيك دول الــرفــاه وهــزيـمــة الـحــركــة النقابية
أصـبــح جــزء ًا مــن سياسة ومــؤسـســات أوروبــا
المعاصرة .أضعف هذا الحركة النقابية بشكل
كـبـيــر ،وه ــي ال ـتــي ف ـقــدت نـصــف أعـضــائـهــا في
أوروب ــا الـغــربـيــة بـيــن  1980و .2015ساهمت
إعــادة موضعة التصنيع والشركات الصناعية
ف ــي آس ـيــا وغ ـيــرهــا م ــن ال ـ ــدول زه ـي ــدة الـثـمــن
«إستراتيجية عولمة رأس المال» في إضعاف
الحركة النقابية في أماكن كانت تقليدي ًا األقوى
فـيـهــا واألك ـثــر تـنـظـيـمـ ًا واح ـت ـشــاد ًا ،ع ــاوة عن
ذلــك ارت ـفــاع الـبـطــالــة أضـعــف ق ــدرات الـنـقــابــات
التفاوضية ،بينما تمّ تقويض حقوق النقابات
عبر التغييرات في قوانين العمل ،بما في ذلك
حقوق التفاوض وحقوق اإلضراب.
لعب توسع االتحاد األوروبي شرق ًا -وإنشاء
س ــوق ع ـمــل م ـش ـتــركــة -أدوار ًا مـهـمــة بـشـكــل
خـ ـ ــاص .ف ـه ـن ــاك فـ ـج ــوة ه ــائ ـل ــة فـ ــي األج ـ ــور
ال ـم ــوج ــودة ب ـيــن ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء ف ــي شــرق
وغ ـ ــرب أوروبـ ـ ـ ــا ،ف ـض ـ ًـا ع ــن م ـع ــدل ال ـب ـطــالــة
الـجـمــاعــي ال ــذي ارت ـفــع فــي أكـثــر الـبـلــدان الـتــي
تـعــانــي مــن أزمـ ــات «ال ـيــونــان وإس ـبــان ـيــا» إلــى
 .%30أت ــاح هــذا كـلــه ألص ـحــاب الـعـمــل مساحة
كبيرة الستغالل العمالة غير المنظمة نقابي ًا،
وتــألـيــب الـعـمــال بـعـضـهــم ضــد ب ـعــض ،وتـعــزيــز
اإلغـ ـ ــراق االج ـت ـم ــاع ــي وال ـف ــوض ــى ف ــي ســوق
العمل.
ض ـم ــن هـ ــذه الـ ـح ــال ت ـش ـهــد ال ـح ــرك ــة ال ـن ـقــاب ـيــة
م ــوق ـف ـ ًا دف ــاعـ ـيـ ـ ًا ي ـض ـع ـهــا فـ ــي أزم ـ ــة س ـيــاس ـيــة

المشكلة الكبرى
بالنسبة لليسار
األوروبي حتى
الم ّيال النتقاد
االتحاد بأش ّد ما
يمكن هو الخوف
من الوقوف في
مكان واحد مع
اليمين المتطرف

وإيــديــولــوجـيــة عـمـيـقــة .نــأت أج ــزاء كـبـيــرة من
النقابات العمالية -المؤسسة على المستوى
األوروبي -بنفسها بشكل متزايد عن األعضاء
ال ـت ــي ي ـن ـب ـغــي ل ـه ــا الـ ــدفـ ــاع ع ـن ـه ــم .ال ي ــزال ــون
يتشبثون بــالـتـســويــات الـتــاريـخـيــة بـيــن العمال
ورأس المال ،التي شكلت األســاس السياسي
لفترة ما بعد الحرب والنمو واالزدهار ،ولكن
الـتـســويــات تــم تفكيكها مــن قـبــل أرب ــاب العمل،
ونقلت السطوة لصالحهم.
لـهــذا ن ــرى بــأنّــه يـتــم تـفـسـيــر سـيــاســة التقشف
التي ينتهجها االتحاد األوروبي بأنّها سياسة
خــاطـئــة ،بينما يجب أن ينظر لها كتعبير عن
ت ـض ــارب ال ـم ـصــالــح ال ـط ـب ـق ـيــة .ت ـص ـبــح الـمـهـمــة
انطالق ًا من هنا هي إقناع الحكومات وأربــاب
ال ـع ـمــل ،م ــن خ ــال الـ ـح ــوار االج ـت ـم ــاع ــي ،ب ـ ّـأن
الـسـيــاســة الـحــالـيــة خــاطـئــة ويـجــب تصحيحها،
وذلــك بــد ًال مــن الـتــوجــه للتعبئة والـنـضــال من
أجل التغيير الطبقي.
يجب النظر إلــى أزمــة اليسار السياسي ضمن
سياق تـطــورات الـصــراع الطبقي– مــع وجــود
حــركــة نقابية مـتـجــذرة بعمق فــي إيديولوجيا
الشراكة االجتماعية ،ومستوى متدنٍ جد ًا من
الـنـضــال الـطـبـقــي .وعـلـيــه فـمــن الـمـفـهــوم أنّ ــه ال
يــوجــد ضـغــط خــاص عـلــى األح ــزاب الـيـســاريــة
م ــن ال ـخ ــارج أي ـض ـ ًا ،م ــا يـجـعـلـهــا ف ــي خ ـطــر أن
تـصـبــح أكـثــر انــدمــاج ـ ًا فــي الـجـهــاز الـسـيــاســي-
اإلداري لالتحاد األوروبي في بروكسل.
العّلة
تشخيص ِ
كما رأينا ،فاليسار األوروبي مجموعة متنوعة
مــن الـتـنـظـيـمــات .خــال أغـلــب ال ـقــرن الـمــاضــي،
هيمن اتجاهان سياسيان رئيسان على الحركة
العمالية :الشيوعية ،واالشتراكية الديمقراطية.
ومع انهيار الكتلة الشرقية وانحالل المساومة
ال ـط ـب ـق ـيــة ف ــي أوروبـ ـ ــا ال ـغ ــرب ـي ــة ،بـ ــدا بـ ـ ّـأن كــا
الـ ـمـ ـش ــروعـ ـي ــن ال ـس ـي ــاس ـي ـي ــن قـ ــد وص ـ ــا إل ــى
نـهــايـتـهـمــا .األحـ ــزاب الـشـيــوعـيــة الـتـقـلـيــديــة في
أوروبــا الغربية على تنوع توجهاتها ،تـمّ بتر
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أصــابـعـهــا حـتــى لــم يـبــق منها شــيء .وعـلــى مر
ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة ش ـهــدنــا ان ـه ـيــار األحـ ــزاب
االشـتــراكـيــة -الديمقراطية واح ــد ًا تلو اآلخــر.
أمّـ ــا م ــا ب ـقــي م ـن ـهــا ف ـقــد ت ـخ ـلــت إلـ ــى ح ــد كـبـيــر
ع ــن إيــديــولــوج ـي ـت ـهــا ال ـت ـق ـل ـيــديــة وت ـب ـنــت نـهـجـ ًا
نيوليبرالي ًا ناعم ًا.
العديد من األحزاب اليسارية األوروبية الحالية
أكثر حداثة ،رغم ما شهدته من عمليات تجميع
واندماج للمجموعات الصغيرة المختلفة ،التي
ال تحتفظ بصالت قوية مع ماضيها التقليدي.
مـعـظــم ه ــذه األحـ ــزاب هــي مـنـظـمــات وسـطـيــة
سـيــاسـيـ ًا بـشـكــل نـسـبــي .الـكـثـيــر مـنـهــا ضعيف
التجذر لــدى الطبقة العاملة .قلة من األحــزاب
لــدي ـهــا إس ـتــرات ـي ـج ـيــة اش ـتــراك ـيــة م ـت ـط ــورة ،أو
تـحـلـيــل ل ـعــاقــات ال ـقــوة واالق ـت ـصــاد .ب ــد ًال من
ذلــك لــديـهــا الـكـثـيــر مــن الـتــوجـهــات االشـتــراكـيــة
الديمقراطية واالجتماعية -الليبرالية.
وإذا م ــا اسـتـثـنـيـنــا ب ـعــض األحـ ـ ــزاب ،فــأغـلـبـهــا
لــديـهــا تــوجـهــات بــرلـمــانـيــة قــويــة ،بـحـيــث تــركــز
على عدد محدود من القضايا المفردة الرائجة
التي تجذب االهتمام اإلعالمي ،بينما تضعف
لديها قدرة حشد القوة االجتماعية من األدنى.
وعـلـيــه يمكننا هـنــا أن ن ـقــول :إنـنــا نـعـيــش في
وسط اللحظة الغرامشية ،حيث القديم يموت
والجديد لم يولد بعد.
وصـ ــف ب ــروف ـس ــور ع ـلــم االج ـت ـم ــاع ول ـف ـغــانــغ
ستريك ضعف اليسار واالنـحــدار الــذي شهده
فــي االنـتـخــابــات األوروب ـي ــة األخ ـيــرة بــالـقــول:
«ه ـ ــذه إذن أوق ـ ــات ت ـت ـحــول ف ـي ـهــا ال ـ ــوالءات
الـسـيــاسـيــة بـســرعــة .لـكــن مـتــى يـتــوقــع الـيـســار
إحراز تقدم انتخابي بين العمال األوروبيين؟
هناك حاجة ملحة لشرح فشل اليسار الكارثي
فــي الـقـيــام بــذلــك ...الـسـبــب األول واأله ــم :هو
الـغـيــاب الـتــام إلسـتــراتـيـجـيــة سـيــاسـيــة يـســاريــة
واق ـع ـي ــة م ـن ــاه ـض ــة ل ـل ــرأس ـم ــال ـي ــة ،أو م ـعــاديــة
للنيوليبرالية على أقل تقدير ،تتعلق باالتحاد
األوروبـ ـ ـ ـ ــي .ل ـي ــس هـ ـن ــاك ح ـت ــى نـ ـق ــاش فــي
القضايا الحاسمة فيما إن كان بإمكان االتحاد
األوروبي أن يكون وسيلة لسياسات مناهضة
الرأسمالية».
ّإن همّ الكثير من أحزاب اليسار األوروبية،
هــو الــدخــول إلــى الـبــرلـمــان ،وغــالـبـ ًا بتحالف
م ـ ــع شـ ــريـ ــك ك ـب ـي ــر وم ـه ـي ـم ــن م ـ ــن أحـ ـ ــزاب
االش ـت ــراك ـي ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة.
جميع األحــزاب التي جربت هذا على طول
الـ ــدول األوروبـ ـي ــة ،ت ــراوح ــت نـتــائـجـهــا بين
السلبية والكارثية .ورغــم ذلــك ال يتوقفون
ع ــن ه ــذا ال ـم ـس ـعــى ،وه ــا ق ــد ش ـهــدنــا تـجــربــة
بوديموس اإلسباني وانضمامه إلى تحالف
حكومي مشابه.
ه ــذا االن ـت ـح ــار ال ـس ـيــاســي ع ـص ـيّ ع ـلــى الـفـهــم،
خــاصــة ع ـنــدمــا ن ـجــد بـ ـ ّـأن األح ـ ــزاب ال ـي ـســاريــة
التي ترفض الدخول في مثل هذه الحكومات،
وتبقى ناقدة للنهج اليميني ،وكذلك االشتراكي
الــدي ـم ـقــراطــي ،تـ ــؤدي بـشـكــل أف ـض ــل .أظ ـهــرت
بأن فرصها أكبر بكثير لتحقيق
هذه األحزاب ّ
سياساتها الخاصة ،بما يشكل الفرصة لحشد
ال ـض ـغــط م ــن األدنـ ــى ب ــد ًال م ــن ال ـم ـســاومــة فــي
غرف البرلمان الخلفية.
ح ـتــى ي ـصــل ال ـي ـســار إل ــى م ــا ي ـجــب أن يـكــون
عـلـيــه ،يـجــب أن ي ــدرك األزمـ ــة اإليــديــولــوجـيــة
وال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـع ـم ـي ـق ــة ال ـ ــواق ـ ــع ف ـي ـه ــا .ي ـجــب
دراسـ ـ ـ ــة دور وسـ ـمـ ــة االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي
وت ـح ـل ـي ـل ـهــا ،وت ـط ــوي ــر إس ـتــرات ـي ـج ـيــة مـنــاهـضــة
بحق للرأسمالية .ضمن هــذا السياق ستكون
الـخـطــة -ب هــامــة لــدعــم مـثــل هــذا الـتـطــور .لن
تـكـفــي بــالـتــأكـيــد ،لـكــن مــع تـطــويــر إسـتــراتـيـجــي
وتحليلي مناسب ،فمثل هذه العملية قد تسهم
بمنح اليسار األوروبي الجذرية الالزمة له كي
يحيا.
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من المعروف أن االتجاه العام الذي م ّيز مراحل تاريخية ما يبقى تأثيره حاضرًا وفاع ًال
بتط ّور المجتمع واتجاه تط ّوره القادم .وال شك أن المرحلة الليبرالية التي تثّبتت منذ
منتصف القرن الماضي سيبقى تأثيرها حاضرًا وفاع ًال في مسار التطور الالحق .وفاعلية
االتجاه الليبرالي نابعة بشكل أساس من تم ّيزه مقارنة باالتجاهات التي حكمت البنية
الطبقية بشكل عام .فما هي خصوصيات هذا التأثير على الحركة الشعبية ،وما هي
الليبرالية؟
مالمح التصدي لل ّت ِر َكة
ّ
ǧد .محمد المعوش

تم ّيز المرحلة الليبراالية
ت ـخ ـت ـلــف ال ـمــرح ـلــة ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ع ـمّ ــا ق ـب ـل ـهــا مــن
المراحل ضمن المجتمع الطبقي أنها مارست
وب ـش ـك ــل م ـك ـ ًث ــف ال ـق ـم ــع ال ـن ــاع ــم واالس ـت ـغ ــال
الـمـعـ َّقــد .لـيــس جــديــد ّا عـلــى الـقــوى المسيطرة
أن تـ ـم ــارس ال ـت ـض ـل ـيــل اإلي ــدي ــول ــوج ــي ،عـبــر
مــؤس ـســات ـهــا ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،ول ـك ــن ال ـم ـت ـم ـيّــز فــي
ال ـمــرح ـلــة ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ه ــو أن ق ـس ـم ـ ًا ال بــأس
ب ــه م ــن ال ـح ــاج ــات ال ـم ـع ـنــويــة -ولـ ــدى الـقـســم
األك ـب ــر م ــن ال ـق ــوى ال ـم ـق ـهــورة -وج ــد تـحـقـقــه
الشكلي (الــوهـمــي) ضمن عــاقــات االستغالل
ال ـط ـب ـقــي ن ـف ـس ـهــا .ل ـقــد ك ــان ال ـف ــرد ه ــو ع ـنــوان
هــذه المرحلة ،وهــذا بحد ذاتــه الـفــرق النوعي
عــن الـمــراحــل الـســابـقــة .لقد شكل الـفــرد محور
ال ـعــاقــات والــدعــايــة وال ـخ ـطــاب وال ـم ـمــارســة...
لـقــد شــاركــت الـجـمــاهـيــر نـفـسـهــا بـعــاقــة نـفـعـيّــة
غير مـبــاشــرة مــن وجــود الــواقــع الـقــائــم نفسه.
وه ــذا بــالـتـحــديــد يـحـمــل وزن ـ ًا مــادي ـ ًا لــن يـنــزاح
تلقائي ًا ،بل هو يحتاج تدخ ًال واعي ًا من القوى
الفاعلة التغييرية التي انتبهت إلى هذه العالقة
النفعيّة ،والتي تحررت نسبي ًا منها.
بين الجبر ّية والذاتية
إن العقود الماضية قد أعــادت نبش المدرسة
الذاتية في فهم التاريخ ،وأعطت الفرد الصدارة
كلها في عملية الفعالية التاريخية ،وفي الوقت
ذاتـ ــه ح ـص ــرت ف ـعــال ـيّ ـتــه ف ــي ح ـ ــدوده الــذات ـيــة
الخاصة نفسها ،أي :في نسخة «شاحبة» عن
المدرسة الذاتية في التاريخ ،تلك التي جعلت
من التأثير االجتماعي هدف ًا لتدخل الفرد .ولكن
نحن نفهم النسخة الجديدة أنها ترجمة لرغبة
الـقــوى المسيطرة فــي الـحــد مــن أي كــام عن
تغيير جماعي يكون للفرد دور فيه .ومن هنا
مث ًال تنبع كل الثقافة السائدة ،والتيارات التي

راج ــت فــي الـمـمــارســة خــال الـعـقــود الـمــاضـيــة،
والتي عززت دور الفرد على حساب الجماعة،
وهو ما رأيناه في التيارات السياسية واسعة
االن ـت ـش ــار ذات ال ـط ــاب ــع الـ ـف ــوض ــوي .أو فــي
ال ـم ـقــوالت ال ـتــي ن ــرى تـعـمـيـمـهــا ع ـلــى وســائــل
التواصل حول «التمكين» و«تعزيز القدرات».
هــذه التوجُّهات التي قامت حولها الجمعيات
والـتـخـصُّـصــات الــدراسـيــة ومـشــاريــع الـتــدريــب،
وحـتــى الــريــاضــات كــ«الـتــأمـلـيّــة» وال ـتــي تــدخــل
ضمنها الـيــوغــا الـتــي راجــت بشكل كـبـيــر .هــذه
الذاتية التي فجّرتها أحداث السنوات الملتهبة،
وال ـك ــارث ــة االق ـت ـص ــادي ــة ،وم ــا ل ـحــق بــالـنـشــاط
ال ـفــردي مــن تقلص شــديــد ،خـصــوصـ ًا فــي ظل
الجائحة.
إن ال ـت ـعـ ّـطــل الـ ــذي أصـ ــاب االت ـج ــاه ال ــذات ــي ال
يجب أن ينعكس بشكل تلقائي تعزيز ًا لالتجاه
ال ـج ـبــري ،أي :فــي تـغـيـيــب الـمـضـمــون الــذاتــي
فــي عملية التغيير .وتتضمن الجبرية الـيــوم،
تجاهل التركة الليبرالية نفسها ،وعــدم تفكيك
كــوابـحـهــا وعـطــالـتـهــا ،بــاعـتـبــار أن تـجــاوز هكذا
عـطــالــة ت ـشــارك فـيـهــا الـجـمــاهـيــر نـفـسـهــا ،سيتم
بشكل تلقائي ،هو هو الجبريّة.
مالمح العطالة
إن أول م ــام ــح ال ـع ـطــالــة هـ ــو :ن ـك ــران ال ـفــرد
للهزيمة الـتــي لحقت بـتـصـوّراتــه حــول الـعــالــم،
وم ـشــروعــه ف ـيــه ،ومــوق ـعــه الــوه ـمــي ال ـســابــق.
وهـ ــذا م ــا ي ـت ـط ـلــب ب ــال ـض ــرورة ح ــال ــة ان ـت ـشــال
واع ـيــة ،تـنـقــل ش ـعــوره ال ـخــاص بــالـهــزيـمــة إلــى
ح ــال ــة ل ـه ــا ت ـف ـس ـيــرهــا ال ـم ــوض ــوع ــي ف ــي أزم ــة
الـنـظــام نـفـســه ،ال كهزيمة لــه شـخـصـيـ ًا .وثــانــي
مــامــح الـعـطــالــة ه ــو :أن األزم ــة الـتــي أصــابــت
االتجاه «الحرّ» الذاتي في الممارسة والتفكير
والشعور تُخلي نفسها لصالح منطق «الحرية
ت ـكــون عـبــر الـ ـض ــرورة» .فــا حــريــة لـلـفــرد إن
ل ــم ي ـت ـح ــرك ح ـس ــب ال ـق ــوان ـي ــن ال ـمــوضــوع ـيــة.

وهنا تبرز الصعوبة التاريخية الخاصة بهذه
المرحلة :إن توسّع االستغالل ليطال الجانب
المعنوي في المرحلة الليبرالية كان قد أدخل
قوانين الفرد الداخلية إلــى مسرح المواجهة،
بينما كــان وعــي الـضــرورة في القرن الماضي
ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـج ــان ــب «الـ ـخـ ــارجـ ــي» االق ـت ـص ــادي
واالجـتـمــاعــي .ولـهــذا ،فــإن وعــي قــوانـيــن الفكر
والبنية النفسية بحد ذاتها من قبل الفرد هو
شرط من شروط تجاوز العطلة ومفاعيلها.

تبدو هذه
الطروحات جوهر
االشتراكية في
هذه المرحلة
كونها تتطلب
تغييرًا في عالقات
اإلنتاج والوجود
االجتماعي لألفراد
على مستوى األدوار
والعالقة بعملية
اإلنتاج

في تجاوز العطالة
حـسـنـ ًا ،ولـكــن تـفــاعــل الـمَـلـمَــح األول (اإلن ـكــار)
مع المَلمَح الثاني (وعي قوانين الفكر والبنية
الـنـفـسـيّــة) سـيـنـتــج تـنــاقـضـ ًا .فــاإلنـكــار سيشكل
عــائ ـق ـ ًا أم ــام ال ـغــوص فــي عـمـلـيــة الـنـقــد الــذاتــي
الـتــاريـخـيــة .ومــن هـنــا ض ــرورة اقـتـحــام اتـجــاه
خـ ــارجـ ــي (ي ـف ـت ــرض ه ـن ــا وجـ ـ ــوده س ـيــاس ـي ـ ًا
وفكري ًا) ليشكل حالة حماية هوياتية وذهنية،
من أجل تأمين عملية النقد التاريخية ،وتحويلها
من عملية فردية إلى عملية جماعية تزيل أي
نوع من مشاعر النقص الخاصة عند األفــراد،
وسعيها إلى التمسك بهوياتها مسبقة التش ّكل.
هــذه الـمـشــاعــر والـمـســاعــي الـتــي تـغــذي مجمل
تيارات التطرف على أشكالها الدينية والقومية
والمناطقية والطائفية والعرقية والجندريّة...
أي :إن العامل الخارجي الذي يجب أن يتدخّل
هـنــا (ال ـم ـش ــروع الـسـيــاســي ال ـبــديــل) سـيــؤمــن
أدوات ال ـن ـق ــد ،ول ـك ــن م ــا ه ــو أه ـ ــم ،س ـيــؤمــن
مــامــح الـهــويــة النقيضة (الــوطـنـيــة -األممية-
اإلنـســانـيــة -الـمـمــارسـيّــة) الـتــي ستحمي الفرد
مــن مشاعر الــوجــود عــاريـ ًا دون هوية يعرّف
نفسه بها .وهذه الهوية يجب وبالضرورة أن
تتضمّن أدوار ًا اجتماعية جديدة تنقذ الفرد من
فــراغــه الـمـمــارســي ،وسيمأل بــالـضــرورة فراغه
المعنوي الهويّاتي.
هــذه المساعدة الضرورية ال يمكن لها ّإل أن
تتمّ من على منصة معرفية عالية ،وال يمكن أن
توجد لــدى األفــراد بشكل تلقائي .ويبدو أنها
يجب أن تكون عنصر ًا عضوي ًا من البرنامج،
وليس عنصر ًا مضاف ًا فقط .وهذا يدعمه ملمح
آخر من مالمح العطالة لم نمر عليه أعاله.
إن ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ال ـعــال ـم ـيــة ،وع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
ال ـكــارثــة االق ـت ـصــاديــة -ال ـص ـح ـيــة -الـسـيــاسـيــة
الشاملة ،التي تضربها ،وهو ما يُنتج تعط ًال في

نمط الحياة السابق ،ولكن ال يبدو أن توازن ًا
بشري ًا كمي ًا عالمي ًا لم تُطرح عليه المسألة بهذا
ال ــوض ــوح ال ـن ـظــري بـمــا خ ـصّ تـعـ ُّـطــل نـمـطـهــا.
هــذه الـكـتـلــة ســوف تـبـقــى إلــى حــد مــا تـمــارس
وجودها المتناقض في عالقتها «االبتزازية»
مع العالقات الرأسمالية الليبرالية ،حيث إنها
م ــا زالـ ــت ت ـم ـلــك ف ـي ـهــا ه ــوام ــش مـ ــا .ال نـعـتـبــر
ه ــذه ال ـعــاقــة مـطـلـقــة زم ـن ـي ـ ًا ،ولـكـنـهــا ستصمد
ف ــي دول أك ـثــر م ــن دول أخـ ــرى .وألن هــذه
العالقة مــأزومــة في جوهرها ،أي :إن األفــراد
يـعــانــون مــن عــدم تحققهم الــوجــودي فــي ظل
ال ـل ـي ـبــرالــي ،فــإنــه ه ـنــاك إم ـكــان ـيــة لـتـحــويــل هــذا
ال ــوج ــود «ال ـم ـت ـنــاقــض» إل ــى ق ــاع ــدة سـيــاسـيــة
نــوع ـيــة ت ـقــدم ـيــة .ولـكـنـهــا وف ــي ظ ــل ال ـظــروف
الحالية للممارسة السياسية عالمي ًا ،فــإن عدم
تبلورها سوف يؤخّر االنتقاالت الثورية في
الـبُـنـيــات الـتــي تـفـجّــر فـيـهــا الـنـمــط «الـلـيـبــرالــي»
بشكل واسع.
ولـ ـ ـه ـ ــذا نـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـ ـقـ ـ ــول :إن ح ـ ـض ـ ــور هـ ــذه
«الـ ـمـ ـس ــاع ــدة» فـ ــي ال ـب ــرن ــام ــج ال ـ ـثـ ــوري لـهــا
وجـهـتــان :داخـلـيــة تـطــال الـقــوى االجـتـمــاعـيــة
ال ـت ــي ك ــان ــت تـنـطـلــق م ــن م ـن ـصــة ذات ـي ــة تـمّــت
تصفيتها بـحـكــم ال ـظــروف الـمـنـفـجــرة لـبــادنــا
بــالـتـحــديــد .وه ــذا يتضمن بــالـضــرورة مجمل
الـ ـحـ ــاجـ ــات ال ـم ـع ـن ــوي ــة واألزمـ ـ ـ ــة ال ـه ــوي ــات ـي ــة
وال ـعــاقــة بـمـعـنــى ال ـح ـيــاة ك ـكــل .ول ـهــا وجـهــة
خــارجـيــة (أمـمـيّــة) تـطــال الـقــوى االجـتـمــاعـيــة
ال ـ ـتـ ــي لـ ـه ــا م ـص ـل ـح ــة ف ـ ــي أن ت ـت ـل ـق ــى ه ـك ــذا
طـ ــروحـ ــات ،م ـمــا ق ــد ي ـب ـنــي صـ ــات م ــع هــذه
القوى من أجل التحصين الخارجي للمشروع
السياسي ،وكمدخل لتمرير الطرح السياسي
الـمـبــاشــر نـفـســه عـبــر ه ــذه ال ـطــروحــات الـتــي
ال يـبــدو أن أغـلــب الـقــوى الـثــوريــة فــي العالم
تـعـمــل ع ـلــى تـقــديـمـهــا .ه ــذه ال ـط ــروح ــات هــي
جوهر االشتراكية فــي هــذه المرحلة ،كونها
تتطلب تغيير ًا في عالقات اإلنتاج والوجود
االج ـت ـمــاعــي ل ــأف ــراد عـلــى مـسـتــوى األدوار
والـعــاقــة بعملية اإلنـتــاج ،وتفعيل المشاركة
الـسـيــاسـيــة ال ـم ـبــاشــرة ل ــأف ــراد ،ول ـيــس فقط
رفع ًا في مستوى المعيشة المادية.
إن خالصة ما تحاول هذه المادة قوله هو :أن
عملية تجاوز التركة الليبرالية لن تتم تلقائي ًا
وجبري ًا ،خصوص ًا أن االنتقال اليوم هو أعقد
مما كان في المراحل الثورية السابقة.

شؤون ثقافية
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مع انتشار منصات الكتب اإللكترونية ،أصبح تناقص
المكتبات في الشوارع ظاهرة عالمية .في المقابل ،استمر عدد
المكتبات في الصين في االزدياد.

ǧقاسيون

بـ ـيـ ــن ع ـ ــام ـ ــي  ،2012-2002ع ــان ــت
المكتبات فــي الصين مــن «شـتــاء بــارد»
وأغـ ـلـ ــق ن ـص ـف ـهــا ت ـق ــري ـب ــا ب ـس ـب ــب غ ــاء
اإلي ـج ــار ،وصــدمــة الـكـتــب اإللـكـتــرونـيــة.
ك ـم ــا اع ـ ـتـ ــاد ال ـ ـنـ ــاس ع ـل ــى اس ـت ـك ـش ــاف
الكتب الـتــي يحبونها فــي المكتبات ،ثم
شــرائـهــا بـخـصــم يـصــل إل ــى  ٪50و٪60
أونــايــن .لـكــن هــذا الــوضــع تـغـيــر كـثـيــر ًا
في السنوات الخمس الماضية.
ح ـس ــب اإلحـ ـ ـصـ ـ ــاءات ،وجـ ـ ــدت 1910
مكتبات في بكين في نوفمبر الماضي،
بــزيــادة  611عــن  .2019وفــي سبعينات
ال ـ ـق ـ ــرن ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،كـ ـ ــان لـ ـ ــدى ال ـص ـي ــن
س ـل ـســة م ـك ـت ـبــات وحـ ـيـ ــدة ،ه ــي مـكـتـبــة
شينخوا التي تديرها الدولة ،وكان عدد
المكتبات أقل من  10آالف على مستوى
كامل الـبــاد .وفــي عــام  ،2019بلغ عدد
الـمـكـتـبــات فــي جـمـيــع أنـحــاء الـبــاد 160
ألف مكتبة ،وهو الرقم األعلى في تاريخ
الصين.
نـ ـش ــرت ص ـح ـي ـف ــة «أوري ـ ـن ـ ـتـ ــال ن ـي ــوز»

أما العامل الثاني الذي ذكرته الصحيفة
الـيــابــانـيــة ،فـهــو «الـقــوة الـثـقــافـيــة» .حيث
ي ـب ـحــث ال ـم ـش ـغ ـلــون ع ــن طـ ــرق ل ــزي ــادة
ربحية المكتبات ،مـثــل :بيع الـقـهــوة أو
الوجبات الخفيفة .وتطلق عدّة مكتبات
أنـشـطــة ،مـثــل :صـنــع الـقـهــوة ،وتــدريــس
تـنـسـيــق ال ــزه ــور وف ـصــول الـمــوسـيـقــى،
وت ـق ـيــم ب ـعــض ال ـم ـك ـت ـبــات ح ــوال ــي 300
ن ـشــاط س ـنــوي .فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،قــال
موظف بإحدى المكتبات :يبلغ إجمالي
األربــاح مــن الكتب حــوالــي  ،٪30والبن
 ،٪50أم ــا هــامــش الــربــح مــن األنـشـطــة

اليابانية مـقــا ًال ،ذكــرت فيه بــأن الــزيــادة
فـ ــي ع ـ ــدد ال ـم ـك ـت ـب ــات ال ـص ـي ـن ـيــة نـتـيـجــة
م ـبــاشــرة لـلـنـمــو االق ـت ـص ــادي ،واف ـت ـتــاح
 600-500مــركــز تـســوق كبير كــل عــام
في الصين .ومــن أجــل تعزيز جاذبيتها،
ت ـقــوم مــراكــز ت ـســوق بــافـتـتــاح مـكـتـبــات
م ـل ـي ـئــة بــال ـحــس ال ـف ـن ــي .ك ـمــا ال يـتــوقــع
ال ـم ـش ـغ ـلــون ج ـنــي األمـ ـ ــوال ع ــن طــريــق
ب ـيــع ال ـك ـت ــب ،ل ـك ـن ـهــم ي ــري ــدون ال ـس ـمــاح
للذين لديهم الـقــدرة الشرائية بالتوقف
وال ـق ــراءة فــي الـمـكـتـبــة ،ثــم الــذهــاب إلــى
المطاعم لتناول األطعمة والتسوق.

أخبار ثقافية

فكبير نسبي ًا.
وإل ــى جــانــب ذل ــك ،ف ــإن دع ــم الـحـكــومــة
يـعــد أحــد أهــم األس ـبــاب فــي تـطــور عــدد
الـمـكـتـبــات فــي الـصـيــن خ ــال الـسـنــوات
األخـ ـ ـيـ ـ ــرة .حـ ـي ــث ش ـج ـع ــت ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـص ـي ـن ـي ــة ح ـم ـل ــة «الـ ـ ـق ـ ــراءة ل ـل ـج ـم ـيــع»
وع ـم ـل ــت ع ـل ــى ت ـع ــزي ــز االس ـت ـه ــاك مــن
خالل تحسين الحس الثقافي للمستهلك
في إطار إستراتيجية النمو االقتصادي
طويل المدى.
ن ـقـ ًـا ع ــن «ال ـش ـعــب ال ـيــوم ـيــة أون ــاي ــن»
الصينية

كانوا وكنا

أول وجهة آسيوية للطالب

مهرجان الحسكة المسرحي

خ ــال ف ـتــرة الـخـطــة الـخـمـسـيــة ال ـثــالــث ع ـشــرة ،ش ـهــدت ال ـت ـبــادالت
الـتـعـلـيـمـيــة وال ـت ـعــاون بـيــن الـصـيــن ودول الـعــالــم زي ــادة مـلـحــوظــة.
وهناك أعــداد متزايدة من الطلبة األجانب الذين يلتحقون سنوي ًا
بالجامعات الصينية .حيث تشير إحصاءات عام  2016إلى أن عدد
الطالب الدوليين قد تجاوز  440ألف ًا؛ وفي عام  2018بلغ هذا العدد
 492200طالب .وتمثل هذه الزيادة انعكاس ًا مباشر ًا لتقدم مركز
الصين في ترتيب وجهات الطالب الدوليين ،حيث أصبحت الصين
أول وجهة للطالب األجــانــب فــي آسـيــا .كما تعكس تطور ظــروف
الدراسة في الجامعات الصينية.

ب ــدأت فـعــالـيــات ال ـيــوم األول  2020/12/21لـمـهــرجــان الـحـسـكــة الـمـســرحــي
الثامن الذي تقيمه مديرية المسارح والموسيقا على خشبة مسرح المركز
الـثـقــافــي فــي الـمــديـنــة بــالـعــرض الـمـســرحــي «مــرايــا تـشـيـخــوف» مــع تكريم
عــدد مــن الفنانين المسرحيين فــي الـمـحــافـظــة .واخـتـتــم مـهــرجــان الحسكة
المسرحي الثامن فعالياته يوم  24كانون األول بتقديم عرضين مسرحيين
بعنوان «البشر» و«اللغز» على خشبة المركز الثقافي في المدينة .وكان
عــرض «الـبـشــر» فــي إطــار الـمــونــودرامــا الـتــي تعتمد على الممثل األوحــد،
وشخصية اإلنـســان المضطرب وهــو يعيش حالة غربة داخـلـيــة ،واستند
«اللغز» إلى حكايات التراث الشعبي في الجزيرة السورية.

جريدة «صــوت الشعب» األسبوعية في عددها األول  15أيــار 1937
ترحب بـعــودة الوطنيين المبعدين أبـطــال ثــورة  1925مثل :سلطان
باشا األطــرش ود .عبد الرحمن الشهبندر ،وكانت عــودة الوطنيين
المبعدين وصــدور «صــوت الـشـعــب» نتائج مـبــاشــرة النـتـصــار نضال
الـشـعــب ال ـس ــوري خ ــال اإلضـ ــراب الـسـتـيـنــي  .1936ص ــدرت صــوت
الشعب كجريدة أسبوعية وتحولت إلى يومية ،وكانت توزع  10آالف
نسخة في البداية ،ووصلت حتى  25ألف نسخة.

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 « )٢٠20/12/27قاسيون» 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 :

َ :2020تعّلم الدروس على الطريقة الصعبة

فصل للقانون الشهير في
بدرس توضيحي ُم ّ
إبان نهايتها ،تبدو سنة  2020أشبه ٍ
الكمي ال بد أن يؤ ّدي إلى
«التراكم
بأن:
الفلسفة المادية الديالكتيكية الذي يقول
ّ
انقالب نوعي» .فهذه السنة كانت نقطة تح ّول مفصل ّية على مستويات ع ّدة :بيئية
المحصلة .وفيما يلي سيتم التط ّرق
واقتصادية وصح ّية واجتماعية ،وسياسية إذًا في
ّ
لبعض تلك التح ّوالت.
ǧنور أبوفّراج

وحيدًا في وجه العزلة
ت ـعــاظــم ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة ال ـحــديــث عــن
تحوّل الوحدة إلى ظاهرة مرضيّة عامة .لكن
ت ـجــربــة ال ـح ـجــر ال ـص ـحــي ك ـرّس ــت اإلح ـس ــاس
بــالـمـشـكـلــة ،ووض ـع ـت ـنــا ف ــي مــواج ـهــة الـحـقــائــق
المُرتبطة بالبنية االجتماعية القائمة .فإيقاع
ال ـح ـيــاة ال ـســريــع وال ـض ــاغ ــط ك ــان يـعـيــق هــذه
ال ـم ــواج ـه ــة م ــع ال ـه ـش ــاش ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـتــي
يعيشها الـكـثـيــرون ،حـتــى كشفتها لـهــم تجربة
ال ـح ـجــر ،وحــركــت لــديـهــم أسـئـلــة ح ــول طبيعة
الـعــاقــات االجتماعية الـتــي يعيشونها ،ومــدى
كـفــايـتـهــا وع ـم ـق ـهــا .م ــا ح ــدث ف ــي  2020أجـبــر
الـنــاس بـصــورة أو أخــرى عـلــى إع ــادة ترتيب
أولــويــات ـهــم؛ مــا حـصــل ه ــذه ال ـمــرة قــد يحصل
مـجــدد ًا ،كــل إدمــان العمل ،والتنافس والسعي
للنجاح قد يذهب هبا ًء ،ونجد أنفسنا لوحدنا
ت ـمــام ـ ًا ف ــي غــرفــة ف ــارغ ــة .وع ـلــى ه ــذا الـصـعـيــد
ل ـع ـبــت هـ ــذه ال ـس ـن ــة دور ج ـه ــاز إنـ ـ ــذار يــدفــع
الناس لخوض مجابهات مع الذات ،أو كشف
الثغرات في خطاب «الفردانية» الــذي لطالما
تــم تـكــريـســه ثـقــافـيـ ًا واجـتـمــاعـيـ ًا فــي الـسـنــوات
الماضية ،على اعتباره نمط الحياة المرغوب
للعيش.
شعوب ُتنجد شعوباً
ٌ
رغــم أنــه وعـلــى صـعـيـدٍ ف ــردي ضـيّــق كـثـيــر ًا ما
ك ــان ه ـنــاك ش ـعــورٌ ط ـ ٍـاغ بــالــوحــدة أو الـعــزلــة.

لكن في المقابل ،وعلى نطاق أوسع بدا األمر
على النقيض تمام ًا .فهذا العام تحديد ًا كرّس
شعور ًا خاص ًا بالوحدة والتضامن الشعبي لم
يـخـتـبــره الـكـثـيــرون مـنــا مــن قـبــل .ب ـصــورة أو
أخ ــرى بــات االنـقـســام واض ـح ـ ًا بـيــن مــا يسمى
«فئات شعبية» وبين حكومات ورجال أعمال
وشركات عابرة للقارات تعمل من أجل حماية
م ـصــال ـح ـهــا .ل ـل ـمــرة األول ـ ــى ب ـعــد زمـ ـ ٍـن طــويــل،
حصل ما يُذكرنا بأن لنا أجساد ًا تعمل بنفس
الطريقة ،وقــد تمرض لألسباب ذاتـهــا .أدركنا
أيض ًا أن المرض نفسه قد يكون عابر ًا للقارات
والـ ـطـ ــوائـ ــف واألديـ ـ ـ ــان وال ـ ـح ـ ــدود وال ـف ـئ ــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ب ـح ـيــث ال ي ـس ـلــم م ــن اإلص ــاب ــة
بــه أح ــد ،وإن ظ ـ ّلــت ح ـظــوظ الـنـجــاة وفــرصــه
غـيــر مـتـكــافـئــة بـيــن أص ـحــاب ال ـمــال أو الـنـفــوذ
حظ ًا .كل ذلك أسس لوجود
واآلخرين األقــل ّ
تـيّــار جــديــد يــرفــع شـعــار «الـنـجــدة المشتركة»
أو ال ـم ـت ـبــادلــة .فــاالس ـت ـجــابــة ال ــدول ـي ــة ل ـلــوبــاء
عـلــى صـعـيــد الـحـكــومــات كــانــت مـخـيـبــة لــآمــال،
وتحديد ًا في الدول التي ظنّ سُ ّكانها بأن لديهم
بقايا منظومة رفاه اجتماعي تحميهم .لكن ما
حــدث حق ًا أن الـنــاس هــم الــذيــن حملوا هموم
بـعـضـهــم ،وأنـ ـج ــدوا بـعـضـهــم .فـمـشــاهــد الـغـنــاء
وتـحـيــة ال ـك ــوادر الـطـبـيــة مــن شــرفــات الـبـيــوت
لن تختفي من ذاكرتنا جميع ًا ،وكذلك الجهود
ال ـم ـت ــواض ـع ــة ل ـت ـخ ـف ـيــف وحـ ـ ــدة كـ ـب ــار ال ـس ــن،
وتــأمـيــن مستلزماتهم واالكـتـفــاء بالتلويح لهم
بــاأليــدي ،ورفــع معنوياتهم مــن أسفل شرفات
البيوت .كان من المؤثر أيض ًا مشاهدة كوادر

ط ـب ـيــة ت ـت ــرك ب ـلــدان ـهــا وت ـســافــر ل ـن ـجــدة ب ـلــدان
أخـ ــرى وتــأم ـيــن ح ــاج ــات ال ـم ـشــافــي الـمـيــدانـيــة
ـرة كافية.
بعدما أكسبها العمل فــي بــادهــا خـبـ ً
وضـمــن الـسـيــاق ذاتــه ،ظـهــرت مـئــات الحمالت
المحلية لجمع التبرّعات وسد بعض الحاجات
االقتصادية للفئات األشد ضعف ًا .وبالنظر ألن
الـتـغـيّــرات الـتــي حصلت فــي  2020ستنسحب
وتستمر في القادم من األيام ،هناك ما يُؤذن
بأن هذا الشكل من النجدة الشعبية قد يتعاظم
مع الوقت ،وتتضح مالمحه ودوره في خلق
التغيير.

للمرة األولى بعد
زمن طويل حصل
ٍ
ما ُيذكرنا بأن لنا
أجساداً تعمل بنفس
الطريقة وقد تمرض
لألسباب ذاتها

افتتاح حقبة الحرب البيولوجية
ك ـث ـيــر ًا مــا روّجـ ــت الـصـحــافــة الـعــالـمـيــة لـلــرأي
ال ـقــائــل بــاع ـت ـبــار ك ــورون ــا إي ــذانـ ـ ًا ب ـبــدء حـقـبــة
الـحــروب البيولوجية ،لكن البت بصحة هذا
الرأي أمرٌ شديد التعقيد ،فكثير من المعلومات
المرتبطة بـفــايــروس كــورونــا مــا زالــت حتى
اآلن مجهولة ،كالسؤال عن التوقيت الفعلي
لبدء الوباء ومكانه وأسبابه وما قد يليه من
أوبـئــة جــديــدة .لكن ورغــم ذلــك ال يمكن نفي
هــذا السيناريو تمام ًا ،فالمنظومة السياسية
القائمة كثير ًا ما غيرت أدواتها؛ وانتقلت من
حــرب ساخنة إلــى أخــرى ب ــاردة ،أو كرّست
أراض
الفوضى وأشعلت حروب ًا بالنيابة في ٍ
بـعـيــدة .هــي أيـضـ ًا خلقت «وحــش اإلره ــاب»
وحينما فقد هــذا الوحش سحره ورصانته،
بعدو جديد .ولهذا ربما
كان ال بد من التفكير ٍ
ومــع األي ــام األول ــى مــن بــدء انـتـشــار الــوبــاء،
همس بعض السياسيين« :ال بد أننا مقبلون
عـلــى  11سبتمبر جــديــد» وقــد يـكــون هــذا ما
ح ـصــل حـ ـقـ ـ ًا .فـ ــإن كـ ــان الـ ـه ــدف ح ـصــد أك ـبــر
عدد من األرواح ،وتدمير البنى االجتماعية
واالقتصادية للدول ،قد يكون هذا ما يحصل
حق ًا اآلن ،ونكون فع ًال في خضّم حرب بدأت.
لكن الـســوداويــة الـظــاهــرة لـهــذا السيناريو ال

تُـلـغــي حـقـيـقــة مـضـيـئــة تـتـعـلــق بـتـطــور الــوعــي
الشعبي بمرور الزمن ،بطريقة تجعله يألف
الــوحــوش التي كانت يــومـ ًا تُــرهـبــه ،ويــورط
الـمـنـظــومــة ال ـقــائ ـمــة بـتـغـيــر أدوات ـه ــا ال ـتــي قــد
ت ـن ـجــح ف ـت ــرة م ــن الـ ــزمـ ــن ،ومـ ــن ث ــم تـنـتـهــي
صالحيتها.
سالح التخو ّيف ما زال نافعاً
كــان عــام  2020بالتأكيد عــام الــذعــر ،ســاد فيه
إحـســاسٌ طـ ٍـاغ وعـمـيــق بــالـخــوف ،األمــر الــذي
أث ـبــت أن «زرع ال ـخــوف وت ـكــري ـســه» مــا زال
حتى اللحظة الـســاح األقــوى واألكـثــر فعّالية
في الهيمنة على البشر .دون الحاجة للخوض
فــي مــدى جــديّــة أو خـطــورة الــوبــاء ،ال بــد من
تلمّس األثــر السلبي لـحــاالت الهلع ،وسطوة
الشائعات والمعلومات المتضاربة التي رافقته.
رغم كل التطوّرات الحاصلة ،اتضح أن الناس
ما زالوا ،وبعد مرور ماليين السنين ،يخافون
لألسباب ذاتها؛ هم يخافون الموت ،يخافون
ال ـم ـج ـهــول ،وعـ ــدم ال ـي ـق ـيــن .وخــوف ـهــم ه ــذا قــد
يتحوّل إلى أقوى سالح قد يٌستخدم ضدهم.
وهــذا مــا يفسر ربـمــا بعض ًا مــن دوافــع الناس
ل ـل ـخ ــروج ف ــي مـ ـظ ــاه ــرات ف ــي ب ـع ــض ال ـم ــدن
األوروبية واألمريكية احتجاج ًا على سياسات
الـحـجــر الـصـحــي .فــالـنــاس ب ـصــورة أو أخــرى
كــانــوا ،إل ــى جــانــب احـتـجــاجـهــم عـلــى الـظــروف
الـسـيــاسـيــة واالق ـت ـصــاديــة ال ـمُ ـتــردّيــة ،يُـعـبــرون
عن رفضهم الستمرار سياسات الترهيب التي
ت ـحــاول اخـضــاعـهــم والـهـيـمـنــة عـلـيـهــم عـبــر بث
الخوف.
وبالنظر إلى كل ما سبق ،يمكن تلمّس لحظات
االنـ ـق ــاب والـ ـتـ ـحـ ـوّل .ه ـن ــاك شـ ــي ٌء م ــا قــديــم،
يتململ في مكانه ويبدأ بالتغيّر ،رغم أن الشكل
الـجــديــد ال ــذي سـيـســود مــا ي ــزال ضـبــابـيـ ًا ،وإن
ك ــان يـمـكــن الـتـنـبــؤ بـبـعــض مــام ـحــه ،وتـحــديــد
الدور الشعبي في تغيير مساره.

