االفتتاحية

بعد  10سنوات
الحركة الشعبية ستعود
مـضــت حـتــى اآلن عـشــر س ـنــوات عـلــى ان ـطــاق الـحــركــة
الشعبية في سورية ،بما احتوته تلك السنوات من آمال
ومرارات؛ من قمع وعنف وقتل واعتقال وتهجير وبرد
وجوع وإرهاب وتدخالت خارجية...
وإذا كان همّ المتشددين هو التعامل مع الذكرى كمناسبة
إعالمية إلعادة تكرار أسطواناتهم المدمِّرة نفسها حول
«الحسم» و«اإلسقاط» وحول «المؤامرة» و«الثورة»،
فــإنــه م ــن ب ــاب أولـ ــى أن يُ ـع ــاد ال ـتــذك ـيــر بــاالسـتـنـتــاجــات
األساسية ،الحقيقية والموضوعية ،والتي طالما قالت بها
قاسيون منذ ما قبل  2011وبعده ،والتي أثبتت الوقائع
الكارثية صحتها ،لتكون تلك االستنتاجات أساس ًا للبناء
عليها:
أو ًالّ :إن ان ـط ــاق ال ـحــركــة الـشـعـبـيــة ف ــي س ــوري ــة كــان
ألس ـب ــاب داخ ـل ـي ــة ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى ،ت ـت ـك ـثــف ف ــي بـنـيــة
اق ـت ـصــاديــة اج ـت ـمــاع ـيــة ل ـي ـبــرال ـيــة نــاه ـبــة ،أف ـق ــرت ال ـنــاس
وهـمـشـتـهــم .وف ــوق ذل ــك فـهــي بـنـيــة يـغـلــب عـلـيـهــا الـطــابــع
األمني ومستوى حريات سياسية شبه معدوم ،ما قطع
الصلة بين الناس والسياسة ،وبينهما وبين جهاز الدولة،
وراكم اآلالم في الصدور حتى انفجرت دفعة واحدة.
ثــانـيـ ًا :اتـضــح ّأن أحــد أخـطــر أشـكــال «ال ـمــؤامــرة» ،ليس
التدخالت الخارجية واإلرهــاب فحسب ،بل والفاسدون
الـكـبــار الـمـتـنـفــذون داخ ــل جـهــاز ال ــدول ــة ،الــذيــن تبجحوا
بالمؤامرة مرار ًا وتكرار ًا ال لمواجهتها ،بل للتغطية على
قمع الناس وعلى سياسات النهب ،وللهروب من تقديم
أي تنازل للشعب السوري ...وهو ما قالته قاسيون مرار ًا
اب ـتــدا ًء مــن  ،2005حـيــن وصـفــت الـلـيـبــرالـيــة االقـتـصــاديــة
بــأنـهــا حـصــان ط ــروادة ال ــذي سـيــدخــل مــن خــالــه الـعــدو
وبأن الفساد الكبير هو نقطة االستناد األهم
الخارجيّ ،
لــذلــك الـعــدو ،وال ــذي وصـلــت بــه األم ــور خــال األزم ــة أن
تحول إلى إرهــاب اقتصادي اجتماعي مكشوف وسافر
ضد األغلبية الساحقة من الشعب السوري.
ث ــال ـث ـ ًا :أول ـئ ــك ال ــذي ــن ع ـم ـلــوا ض ــد الـ ـح ــوار وضـ ــد ال ـحــل
السياسي فــي الطرفين ،عــادوا إليه مرغمين ،ولكن بعد
مــاذا؟ بعد عشرات ومئات آالف الضحايا وبعد عذابات
ال يمكن اإلحاطة بها أو تعدادها ،بل وبعد وضع البالد
تحت مخاطر التقسيم ...وقد أثبتت السنوات الماضية ّأن
متشددي الطرفين إنما يدّعون كذب ًا موافقتهم على الحل
الـسـيــاســي ،فــي حـيــن أنـهــم ال يــزالــون يـحــاولــون تحطيم
الطرف اآلخر بشكل كامل ...بل ويسعون اليوم صراحة
أو مواربة إلى التقسيم و«االكتفاء بما تحت أيديهم من
أرض وناس»!
رابـ ـعـ ـ ًاّ :إن ال ـط ــروح ــات ال ـطــائ ـف ـيــة ،وال ـط ــروح ــات الـتــي
تـبـنــت خـيــار الـعـنــف ،كــانــت خــدمــة كـبــرى ألع ــداء التغيير
الـ ـج ــذري ف ــي ال ـن ـظ ــام وال ـم ـع ــارض ــة؛ ف ـق ــد وجـ ــد ه ــؤالء
وأولـئــك ضالتهم فــي تحطيم الحركة الشعبية عبر قسم
السوريين عمودي ًا وفـقـ ًا لثنائيات وهمية وإغــراقـهــم في
دمائهم ،حيث تحول الشعب بمواليه ومعارضيه إلى أداة
لصراع النخب الناهبة فيما بينها ،بدل أن يكون موحد ًا
على أساس مصلحته االقتصادية االجتماعية والوطنية
والديمقراطية ضد تلك النخب جميعها.
خــامـسـ ًا :األكــاذيــب المتعلقة بــاسـتـخــدام الـســاح لحماية
الناس ،أو باستدعاء التدخل الخارجي لحمايتهم ،أثبتت
بالتجربة القاتلة الملموسة ،وكما قلنا منذ اللحظة األولى،
إنـهــا لــم تــؤد ّإل إلــى مضاعفة أع ــداد الـضـحــايــا ومضاعفة
العذابات وإبعاد التغيير.
س ــادس ـ ًا :إذا كــانــت الـحــركــة الـشـعـبـيــة قــد انـكـفــأت مــؤقـتـ ًا
بسبب الـســاح والـعـنــف والـقـمــع والـتــدخــات الخارجية،
ف ـهــذا ال يـعـنــي إط ــاق ـ ًا أن ـهــا ان ـت ـهــت؛ بــل قـطـعــت الـمــرحـلــة
األولــى فــي تـطــورهــا ،وهــي اآلن فــي حــالــة يقظة وتحفز
إلــى حين عــودة الوقت المناسب ،فــاألزمــات التي أنزلت
الناس إلى الشوارع لم تُحل بل ازدادت تعقيد ًا ،وسلطة
السالح المنتشرة في كل مناطق سورية حالي ًا ،لن تكون
لها الكلمة العليا حين يقرر السوريون أن الوقت قد حان
لمواصلة المشوار...
ســابـعـ ًا :وظـيـفــة الـحــل الـسـيــاســي عـبــر ال ـقــرار  2254هي
تمكين الشعب السوري من تقرير مصيره بنفسه ،وهذا
الكالم هو في جوهره :تمكين الحركة الشعبية السورية
ألن ذلك هو األداة األساسية
من إعادة تنظيم صفوفهاّ ،
إلنفاذ حق السوريين في تقرير مصيرهم...
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(وسائل اإلثبات في الدعوى العمالية)

عقد العمل الفردي

انتظروا مفاجأة زيادة
األجور بأية لحظة!
على ضــوء الكالم والحديث الواسع على
مواقع التواصل االجتماعي ،وعلى ضوء
م ــا ع ــرض ــه ال ـن ـق ــاب ـي ــون ،ف ــي مــؤت ـمــرات ـهــم
مـ ــؤخـ ــر ًا ،ع ــن ض ـ ــرورة ت ـح ـس ـيــن الــوضــع
المعيشي للعمال ،ومــن فــي حكمهم ،وأن
ال ــوض ــع ال ـم ـع ـي ـشــي ل ـل ـم ــذك ــوري ــن ل ــم يـعــد
يُ ـح ـت ـم ــل ،وهـ ــم ب ـح ــاج ــة ل ـس ـنــد ال ـح ـكــومــة
ل ـهــم ف ــي تــأم ـيــن مـتـطـلـبــاتـهــم ال ـض ــروري ــة،
التي تجعل إمكانية استمرارهم على قيد
الحياة ممكنة ،واسـتـنــاد ًا للوضع العمالي
ال ـم ـع ـي ـش ــي ال ـ ـمـ ــزري الـ ـ ــذي تـ ـح ــدث عـنــه
النقابيون في مؤتمراتهم ،بشرتنا القيادة
الـنـقــابـيــة بـخـبــر م ـفــاده :أن نـنـتـظــر زي ــادة
األجور في أية لحظة.
إن م ــا ذكـ ــره ال ـن ـقــاب ـيــون ف ــي مــداخــات ـهــم
ح ــول ال ــوض ــع الـمـعـيـشــي ،وم ــا ج ــاء عـلــى
لسان األمم المتحدة بأن  %60من الشعب
ال ـســوري عـلــى حــافــة ال ـجــوع ،هــي بمثابة
إنــذارات عالية الـصــوت ،تشير إلــى قضية
سـيــاسـيــة واجـتـمــاعـيــة شــديــدة الـخـطــورة،
وبمعنى آخر :إن سياسات اإلفقار الممنهج
التي اتبعت وما زالت تُتبع ،تُؤسس مرة
أخرى إلعادة إنتاج األزمة بكل عناصرها
السابقة ،وتضاف إليها عناصر أخرى أشد
وقع ًا على عموم الفقراء ،ومنهم :العمال،
ب ـس ـبــب ال ـت ـه ـج ـيــر والـ ــدمـ ــار ال ـ ــذي أص ــاب
الـمــدن وال ـقــرى ،واضـطــرارهــم الستئجار
م ـنــازل تــؤويـهــم وعــائــاتـهــم ،وال ـكــل يعلم:
كــم هــي تـكــالـيــف ذل ــك ،يُ ـضــاف إلـيـهــا غــاء
األس ـع ــار وارت ـف ــاع ـه ــا ال ـم ـس ـت ـمــر ،الـ ــذي ال
يـتــوقــف ،واألس ـعــار لـهــا حـكــايــة أخــرى مع
الـحـكــومــة ،الـتــي تـشـنّــف آذانـنــا بــاسـتـمــرار،
بــأن ـهــا تـتـخــذ م ــا ي ـلــزم م ــن إج ـ ــراءات تـحــد
مــن ارت ـف ــاع األس ـع ــار وال ـت ـهــاب حــرارت ـهــا،
وآخ ـ ــر مـ ــا أفـ ـ ــادت بـ ــه مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
وتـصــريـحــات بـعــض ال ــوزراء :أن الــوضــع
الـمـعـيـشــي عـلــى طــاولــة الـحـكــومــة ،وأنـهــا
ت ـعــد ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري ب ـم ـفــاجــأة س ــارة،
علينا انـتـظــارهــا ،ولـكــن الــرؤيــة لــم تكتمل
بعد ،وهالل المفاجأة لم يظهر على علماء
الـحـكــومــة لـيـبـشــرنــا بـمـفــاجــأتـهــا لـنــا ومـتــى
س ـت ـظ ـهــر ،ح ـي ــث ن ـن ـت ـظــرهــا ،ول ـك ــن واق ــع
الحال يقول :برغم من كل الزخم اإلعالمي
حول إجــراءات الحكومة ،إن األسعار في
كــل ي ــوم تـحـلــق ،ول ــن تـسـتـطـيــع الـحـكــومــة
اإلمساك بها وإعادتها إلى وضع يتناسب
مع المداخيل الهزيلة التي يعتاش الفقراء
عليها ،وأوصـلـتـهــم إلــى حــافــة الـجــوع ،كما
يـقــول الــواقــع الـمـعــاش ،ولـيـســت الـتـقــاريــر
والتصريحات فقط.
إن ت ـطــورات الــوضــع الـمـعـيـشــي الـمـتــدنـيــة
ع ـنــد أغ ـل ـب ـيــة ال ـش ـعــب ال ـس ــوري ل ــن تـبـقــى
فعل ،تمكن الفقراء من الدفاع
بدون ردّات ٍ
عن لقمتهم المستباحة بكل أشكال وألوان
االس ـت ـب ــاح ــة ،ف ـك ـيــف س ـت ـك ــون ال ـم ـفــاجــأة
عندها؟
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وعمال التسريح
نقابات ّ
التعسفي في قوانين العمل
ي ـت ـض ــح مـ ــن نـ ــص ه ـ ــذه ال ـ ـمـ ــادة َّأن
عناصر عقد العمل هي:
 –1تقديم األجر.
 –2تقديم العمل.
 –3تبعيَّة الـعــامــل (خـضــوعــه لسلطة
وإشراف صاحب العمل).
إن انتفاء أي من هذه العناصر يفقد
الـعــاقــة صفة عقد الـعـمــل ،ويحولها
إل ـ ــى ع ــاق ــة ت ـع ــاق ــدي ــة أخ ـ ــرى غـيــر
م ـش ـمــولــة ب ــأح ـك ــام ق ــان ــون ال ـع ـمــل،
وق ـ ــد تـ ـت ــداخ ــل ب ـع ــض الـ ـعـ ـق ــود أو
تـتـشــابــه فــي بـعــض خـصــائـصـهــا مع
ع ـقــد ال ـع ـم ــل ،خ ــاص ــة ع ـنــدمــا ت ـكــون
ال ـت ـب ـع ـيــة غ ـيــر واضـ ـح ــة ،أو واه ـيــة
لــدرجــة ال ـغ ـمــوض ،ول ـكــن الـتـسـمـيــة
ال ـصُّ ــوري ــة لـلـعـقــد ال ت ـق ـيِّــد ال ـقــاضــي
ال ــذي يـتـمـتَّــع بـسـلـطــة تـكـيـيــف العقد
وت ــوص ـي ـف ــه بــال ـص ـفــة ال ـم ــواف ـق ــة ل ــه،
وف ــي جـمـيــع األح ـ ــوال ف ــإن بــوســع
ال ـقــاضــي ال ـمــوضــوع أن يـنـظــر إلــى
هذه المعايير بضوء شــروط العقد
وظ ـ ــروف ت ـن ـف ـيــذه ل ـت ـحــديــد الـصـفــة
الحقيقية للعقد.

كيف يتم إثبات عقد العمل؟
ألـ ــزم ال ـق ــان ــون رق ــم  17ل ـع ــام 2010
ص ــاح ــب ال ـع ـم ــل ب ـت ـحــريــر ع ـق ــد عـمــل
مـكـتــوب مــع ال ـعــامــل ،حـيــث ج ــاء في
المادة  47منه على ما يلي:
(يـ ـلـ ـتـ ــزم صـ ــاحـ ــب الـ ـعـ ـم ــل ب ـت ـحــريــر
عـقــد الـعـمــل الـمـبــرم مــع الـعــامــل كتابة
وباللغة العربية على ثالث نسخ لكل
مــن الطرفين نسخة ،ونسخة باللغة
األجـنـبـيــة فــي ح ــال ك ــان الـعــامــل غير
عربي ،ويلتزم صاحب العمل بإيداع
نسخة ثالثة لــدى مديرية التأمينات
االج ـت ـمــاع ـيــة الـمـخـتـصــة خ ــال ثــاثــة
أشهر من تاريخ تحرير العقد).
أم ــا فــي ح ــال ع ــدم وج ــود عـقــد عمل
مكتوب فقد عالجت الفقرة (ب) من
الـمــادة  47هــذه الحالة ،والـتــي نصت
عـلــى أن ــه :إذا لــم يــوجــد عـقــد مكتوب
ج ــاز ل ـل ـعــامــل إث ـب ــات ح ـقــوقــه بـجـمـيــع
طرق اإلثبات ،ولصاحب العمل إثبات
العكس بنفس الطريقة ،مع أن قانون
ال ـع ـمــل ال ـســابــق أجـ ــاز لـلـعــامــل وح ــده
إثـبــات حقوقه بجميع طــرق اإلثـبــات
دون ص ــاح ــب ال ـع ـم ــل ،ألنـ ــه ال ـطــرف
الضعيف في العقد ،وألن عدم وجود
عقد مكتوب يرجع إلى إرادة صاحب
العمل وحــده ،ومساواة القانون رقم

 10ال ـعــامــل بـصــاحــب الـعـمــل فــي هــذه
المادة ،فيها إجحاف للعامل.
مــن الـحـقــوق العمالية الـتــي يستطيع
العامل إثباتها بالشهادة فهي:
بدء العالقة العمالية
األجر الشهري للعامل ،وفيما إذا كان
مسجَّ ًال بالتأمينات االجتماعية أم ال.
ت ـق ــاض ــي ال ـع ــام ــل ل ـح ـقــوقــه ال ـع ـمــال ـيــة
الـمـتـمـثـلــة ب ـبــدل اإلجـ ــازات الـسـنــويــة،
وبــدل العطل األسبوعية والرسمية،
وبدل األعياد الدينية ،وبدل تعويض
العمل اإلضافي والــزيــادات القانونية
والترفيعات الــدوريــة ومـكــافــأة نهاية
الخدمة وغيرها.
انتهاء العالقة العمالية ،وسبب ترك
ال ـع ــام ــل لـلـعـمــل ل ـم ـعــرفــة أح ـق ـي ـتــه فــي
ال ـح ـص ــول ع ـلــى ت ـعــويــض الـتـســريــح
غير المبرر أم ال.
وي ـس ـت ـط ـيــع ص ــاح ــب ال ـع ـم ــل إث ـب ــات ــه
بالشهادة أيض ًا.
إخــال العامل بالتزامه تجاه صاحب
الـعـمــل الـمـنـصــوص عـلـيــه فــي الـمــادة
 64مــن قــانــون الـعـمــل رق ــم  17لـعــام
.2010
إثبات انقطاع العامل عن عمله دون
سبب مشروع.

جواز إثبات عكس ما يدّعيه العامل،
وذلـ ـ ــك عـ ــن طـ ــريـ ــق شـ ـهـ ــود ال ـب ـيِّ ـن ــة
العكسية وفق المادة  47فقرة ب من
قانون العمل ،وتعود للمحكمة سلطة
تقدير قيمة الشهادة.
اليمين الحاسمة
هي التي يوجهها أحد المتداعين إلى
خـصـمــه لـيـحـســم بـهــا ال ـنــزاع ،ويـكــون
ذلـ ــك ب ـ ــإذن ال ـم ـح ـك ـمــة ،ح ـيــث تـعـتـبــر
اليمين الحاسمة من وسائل اإلثبات
الـهــامــة الـتــي يـلـجــأ إلـيـهــا الـمـتـقــاضــون
إلثـبــات الــدعــوى الـعـمــالـيــة وحسمها،
وال سيَّما العامل ،وذلــك حين يعجز
عن إثبات دعواه عن طريق الوثائق
أو الـ ـشـ ـهـ ــادة ،وال ـي ـم ـي ــن ال ـحــاس ـمــة
ت ـح ـســم الـ ـن ــزاع ب ـيــن ال ـطــرف ـيــن عـلــى
الــواقـعــة الـتــي جــرى التحليف عليها،
كما أنها من حقِّ الخصم وحده دون
ال ـم ـح ـك ـمــة ،وي ـج ــوز تــوج ـيــه الـيـمـيــن
الحاسمة فــي أيــة مرحلة مــن مراحل
الـنِّــزاع ،ويجب ّأل يكون موضوعها
مخالف ًا للنظام العام واآلداب.
ال ب ـ ـدَّ أخـ ـيـ ــر ًا م ــن اإلش ـ ـ ــارة إلـ ــى َّأن
توجيه اليمين الحاسمة مــن قبل أحد
المتداعين لآلخر إنما يعتبر تناز ًال عن
عداها من البيّنات.
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العمل النقابي الناجح..
العمل النقابي الناجح،
هو الذي يقوم على
أسس وقواعد نضالية
وخطة عمل كفاحية،
وإستراتيجية
عملية تنسجم مع
الواقع االقتصادي
واالجتماعي
والمتغيرات
والمستجدات التي
تعيشها الطبقة
العاملة.
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ǧنبيل عكام

وهــذا مــرهــون بــوجــود كــوادر نقابية
مؤهلة وقادرة على تحقيق األهداف،
بعيد ًا عن أية نزعات ومصالح ضيقة
حــزبـيــة كــانــت أو غـيــر ذل ــك ،قــد تضر
بــالـعـمــل الـنـقــابــي ،والـغــايــة الـتــي وجــد
مـ ــن أجـ ـلـ ـه ــا ،واالخ ـ ـت ـ ــاف مـ ــن أج ــل
تـحـسـيــن الـعـمــل الـنـقــابــي هــو أســاس
ت ـطــوره وت ـجــويــده ،ويـعـتـبــر ظــاهــرة
صـحـيــة ،وخــاصــة عـنــدمــا ت ـكــون على
أس ـ ــس ديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ،وت ـ ـقـ ــوم ع ـلــى
م ـبــدأ اح ـتــرام ال ــرأي والـ ــرأي اآلخ ــر،
والـتـقـبــل ورحــابــة الـصــدر واستيعاب
االج ـ ـت ـ ـه ـ ــادات واألفـ ـ ـك ـ ــار فـ ــي ط ــرق
وأس ــال ـي ــب ال ـع ـمــل ال ـن ـقــابــي ،ورف ــض
ال ـخ ــاف ــات ال ـت ــي ال تــرت ـبــط بــالـعـمــل
النقابي ،ســواء الشخصية أو غيرها،
ال ـتــي تُ ـن ـشــئ ص ــراع ــات ف ــي الـتـنـظـيــم
الـنـقــابــي ،وال ـتــي تـنـعـكــس سـلـبـ ًا على
أداء الـعـمــل الـنـقــابــي ،وتـضـعــف قــدرة
الحركة النقابية على تحقيق أهدافها
بالوصول إلى النتائج المتوخاة ،من
ح ـقــوق وم ـصــالــح ال ـع ـمــال األســاس ـيــة
الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ـق ــة ب ـ ـ ــاألج ـ ـ ــور ،ومـ ـسـ ـت ــوى
المعيشة ،واألمــن الصناعي والصحة
وال ـســامــة الـمـهـنـيــة ،وقــوان ـيــن الـعـمــل
وغيرها مــن التشريعات التي تتعلق
ب ـق ـضــايــا ال ـع ـم ــل والـ ـعـ ـم ــال ،وه ـ ــذا مــا
يـسـبــب مـشـكـلــة فــي ال ـحــركــة الـنـقــابـيــة
إذا لــم تـكــن ه ـنــاك أدوات وأســالـيــب
مـتـنــوعــة فــي الـعـمــل لتحسين األداء،
وتحقيق الحقوق والمصالح العمالية.
مـ ــن ال ـق ـض ــاي ــا الـ ـتـ ــي ت ـش ـك ــل ت ـح ــدي ـ ًا
حـقـيـقـيـ ًا ،وتـهــدد اسـتـقــرار واسـتـمــرار
الـعـمــل الـنـقــابــي وت ـط ــوره فــي خــدمــة
م ـصــالــح ال ـع ـمــال الــرئ ـي ـس ـيــة الـمـنــاطــة
بالتنظيم الـنـقــابــي ،شـكــل الـطــروحــات
والتوجهات وخطاب التنظيم النقابي

ح ــول كــافــة ق ـضــايــا ال ـع ـمــال وال ـع ـمــل.
الخطابات التسولية التي تبدأ بالثناء
ع ـلــى الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة وج ـهــودهــا
ال ـق ـي ـمــة ،ث ــم ت ـتــوســل إل ـي ـهــا وتـتـســول
بأن تتكرم بالتوجيه إلجراء ما يلزم
لتوفير هــذه الخدمة ،أو تحقيق هذا
ال ـح ــق ال ـم ـش ــروع والـ ــواجـ ــب عـلـيـهــا،
ت ـف ـض ـ ًا م ـن ـهــا وإحـ ـسـ ــانـ ـ ًا ،ثـ ــم يـخـتــم
الخطاب بما بدأ به من الشكر والثناء
والـمــديــح .ولــأســف نــرى ذلــك ضمن
صـفــوف ال ـهــرم الـنـقــابــي الــداخـلــي من
قــاعــدتــه فــي مــؤتـمــرات الـهــرم النقابي
إل ـ ــى ق ـم ـت ــه ،ك ــذل ــك ه ـ ــذا ال ـش ـك ــل مــن
الـتـســول والـتــوســل نــراه فــي سلسلة
ال ـه ــرم الــوظ ـي ـفــي ب ـيــن ك ــل م ــرؤوس
ورئيس.
فقدان إحساس المسؤول بواجباته
إن هــذه النزعة التسولية نابعة من

فقدان إحساس المسؤول بواجباته،
وع ــدم مـحــاسـبـتــه عـلــى الـتـقـصـيــر في
أدائـ ــه لــواج ـبــاتــه ،وال ـم ـســؤول الــذي
أع ـل ــى م ـنــه ال يـخـتـلــف ع ـن ــه ،وه ـكــذا
فـ ـف ــاق ــد ال ـ ـشـ ــيء ال ي ـع ـط ـي ــه ،ف ـع ـلــى
سـبـيــل ال ــذك ــر ف ــي ال ـع ـمــل الــوظـيـفــي:
إذا أردت تخليص معاملة فعليك أن
تـتـســول وت ـتــوســل ال ـمــوظــف ،فــأنــت
ت ـح ــت رح ـم ـت ــه ،ف ـبــإم ـكــانــه أن يـقــف
حـجــر عـثــرة فــي طــريـقــك .ولـكــن هل
هــذه الـنــزعــة التسولية مـتـجــذرة في
نقاباتنا؟ ومجتمعاتنا عامة؟ أقــول:
إن بعضها عميقة الـجــذور وبعضها
سـطـحـيــة ،وتـخـتـلــف درج ــة الـتـســول
والتوسل باختالف السلم الوظيفي
ل ـل ـم ـســؤول ،فـ ــإذا ك ـنــت ت ـح ـتــاج إلــى
توسالت بسيطة ومحددة لموظف
ص ـغ ـيــر ،ف ــإن ــك ت ـح ـتــاج إلـ ــى سـلـسـلــة

م ــن ال ـع ـب ــارات ال ـت ـســول ـيــة ،وخـطـبــة
تمهيدية عصماء مليئة بالتوسالت،
كـلـمــا عـظــم شــأن ال ـم ـســوؤل ،أمــا في
العمل النقابي ليست متجذرة ،وهذا
ال ـش ـكــل أو األس ـل ــوب يـعـتـبــر طــارئ ـ ًا
عـلــى الـعـمــل الـنـقــابــي ،فـتــاريــخ العمل
النقابي منذ تأسيسه لم يكن ينتهج
هــذا الشكل واألسـلــوب مــن التسول
وال ـت ــوس ــل .والبـ ــد م ــن ال ـع ــودة عــن
هــذا الـشـكــل والـطــريـقــة مــن الـخـطــاب
التوسلي وإشعار السلطة التنفيذية
بمسؤوليتها المباشرة ،وتقصيرها
فـ ــي ع ـ ــدم ت ـح ـق ـيــق م ـط ــال ــب ال ـع ـم ــال
ومـصــالـحـهــم وحـقــوقـهــم الـمـشــروعــة،
وإن م ـ ــن واج ـ ـب ـ ـهـ ــا ت ـح ـق ـي ــق هـ ــذه
الـمـطــالــب والـحـقــوق فــي أقــرب وقــت
دون م ـمــاط ـلــة أو ت ـس ــوي ــف ،وم ــن
ثــم ال بــد مــن تـحــذيــر ه ــذه الـسـلـطــة،

بأن أيّ تباطؤ في تحقيق المصالح
والحقوق المطلوبة للعمال سيؤدي
إلـ ــى رفـ ــع س ـقــف ال ـم ـطــال ـبــة بــات ـخــاذ
األدوات واألسـلـحــة الـضــروريــة ،من
أش ـك ــال مـخـتـلـفــة م ــن االح ـت ـجــاجــات
م ــن اع ـت ـص ــام أو ت ـظ ــاه ــر ب ـم ــا فـيـهــا
اإلضـ ــراب .وه ــذا يـحـتــاج إلــى إرادة
نـ ـق ــابـ ـي ــة ح ـق ـي ـق ـي ــة تـ ــؤمـ ــن ب ــال ـع ـم ــل
ال ـن ـقــابــي ال ـك ـف ــاح ــي ،ووج ـ ــود ثـقــافــة
ووعي للكادر النقابي بأهمية العمل
ال ـن ـق ــاب ــي ،وج ـ ــود ق ــان ــون لـلـتـنـظـيــم
ال ـن ـقــابــي ي ـض ـمــن الــدي ـم ـقــراط ـيــة لـكــل
أع ـ ـض ـ ــاء ال ـت ـن ـظ ـي ــم ،وي ـن ـس ـج ــم مــع
الــواقــع والـشــرائــع الــدولـيــة .ووجــود
قيادة نقابية منتخبة بشكل حقيقي
وديمقراطي ،دون أي تدخل من أية
سلطة كــانــت خــارج الطبقة العاملة،
لكيال تبقى تحت رحمتها.

الطبقة العاملة

عمال شركة «»STAIP
في الجرف األصفر يطالبون بأجورهم
أصــدرت نقابة عـمــال شــركــة  STAIPفــي الـجــرف األصفر
المغربية بيان ًا ،أدانت فيه الشركة التي تعمل على اإلجهاز
ع ـلــى الـمـكـتـسـبــات ال ـع ـمــال ـيــة وإع ــاق ــة ال ـح ــري ــات الـنـقــابـيــة،
ورفضها تلبية مطالب العمال المشروعة ،وطالب االتحاد
ال ـم ـغــربــي ل ـل ـش ـغــل ،ف ــي ب ـيــانــه هـ ــذا ،الـ ــذي أص ـ ــدره عـقــب
اجتماعه الـطــارئ مــع السلطات المحلية للتدخل إلجبار
إدارة الـشــركــة عـلــى صــرف روات ــب الـعـمــال فــي المواقيت
المحددة ،طبق ًا لقانون العمل .واتهمت نقابة عمال شركة
 STAIPفي الجرف األصفر ،في بيانها :إن إدارة الشركة
تعمل عـلــى التصعيد المتعمد عـبــر التضييق عـلــى العمال
النقابيين وتوقيفهم عن العمل ،داعية الشركة إلى إعادة
العمال الموقوفين عن العمل بدون قيد أو شرط .وأعلن
العمال المتضررون خــوض إضــراب عن العمل مع وقفة
احتجاجية داخل ورشات العمل في حال لم يُستجب إلى
مطالبهم.

عمال مصنع فيزاغ للصلب
يضربون عن العمل
تم اتخاذ قــرار بالمضي في إضــراب إلــى أجــل غير
م ـس ـمــى ،ف ــي اج ـت ـمــاع ن ـقــابــة ع ـمــال مـصـنــع ف ـيــزاغ
لـلـصـلــب فــي الـهـنــد ،احـتـجــاجـ ًا عـلــى قــرار الـحـكــومــة
المركزية المضي في عمليات الخصخصة لمصنع
الـصـلــب ،وأبــدت النقابة استعداها لـخــوض معركة
طويلة األمد لمنع خصخصة مصنع الصلب .وتقول
إدارة الشركة :إن مصنع الصلب كان يتكبد خسائر
ع ـلــى مـ ــدار ف ـتــرة زم ـن ـيــة م ــن  2108 -2017لـكــن
النقابات العمالية تقول :إن الخسائر كانت مجرد
ذريعة لتسليم المشروع إلى شركة خاصة .وتُعزى
الخسائر بشكل رئيسي إلى المصاريف التشغيلية،
إلــى جانب أنــه ال يوجد فــي مصنع الصلب مناجم
لخام الحديد ،وهــو مجبر على شــراء خــام الحديد
بتكلفة أعلى ،مقارنة بمصانع الصلب الخاصة التي
لديها مناجمها الخاصة.

إضراب العمال في النيجر
لرفع الحد األدنى لألجور
أعـلــن اتـحــاد الـعـمــال الـنـيـجـيــري فــي مــؤتـمــر العمال
النيجيري :أنــه سيخوض إضــرابـ ًا عام ًا في جميع
أنحاء نيجيريا ،احتجاج ًا على الحد األدنى لألجور،
وقــال :ستكون النقابات مظلة العمال النيجيريين
في الشارع لالحتجاج على الحد األدنــى لألجور،
وق ــال رئـيــس مــؤتـمــر الـعـمــال الـنـيـجــري :إنــه ليس
سـعـيــد ًا بــالـطــريـقــة ال ـتــي يــريــد بـهــا الـمـشــرعــون في
الحكومة النيجيرية تحديد الـحــد األدنــى لــأجــور،
وأنـ ـ ــه س ـي ـت ــم إج ـ ـ ــراء الـ ـم ــزي ــد مـ ــن االح ـت ـج ــاج ــات
واإلضــراب .ضد قانون العمل الوطني لعام 2021
والحد األدنى لألجور الحالي .هذا وكانت الحكومة
النيجيرية قد حــددت الحد األدنــى لألجور للعمال
بـ  30ألف نايرا ،وهو ما يعادل حوالي  80دوالر ًا
أمــريـكـيـ ًا شـهــريـ ًا ،وهــو مـبـلــغ غـيــر مـنــاســب للوضع
المعيشي.

عمال مصنع قطع غيار الطائرات
يخططون لإلضراب
قــالــت نـقــابــة الـعـمــال فــي مـصـنــع قـطــع غـيــار الـطــائــرات في
بــريـطــانـيــا ال ـعــائــدة مـلـكـيـتــه إل ــى أمــري ـكــا :إن اإلض ــراب ــات
ستستمر  24ســاعــة ،والـتــي ســوف تـبــدأ اعـتـبــار ًا مــن 12
و 19و 22و 26أذار الـجــاري ،يقول اتـحــاد النقابات :إن
الـتـغـيـيــرات الـتــي طــرحـتـهــا الـشــركــة الـتــي تُـصـنــع الـبــراغــي
وال ـم ـســام ـيــر وال ـصــوام ـيــل الـمـصـمـمــة لـلـعـمــل ف ــي ظ ــروف
الضغط العالي في محركات الطائرات ،وهياكل الطائرات،
سـ ـتـ ــؤدي إل ـ ــى ت ـخ ـف ـي ـض ــات غ ـي ــر م ـق ـب ــول ــة فـ ــي األج ـ ــور
ونـسـبــة الـعـمــل اإلضــافــي ،واإلجـ ــازات الـمــدفــوعــة ،ويـقــول
ال ـم ـســؤولــون فــي ال ـن ـقــابــة :إن الـتـغـيـيــرات فــي ال ـشــروط
واألحكام المطروحة سوف تؤدي إلى انخفاض ما يعادل
 3000جنيه إسترليني سنوي ًا ،إنه بإنهاء العقود الحالية
وإعادة التوظيف في عقود جديدة سيخسر العاملون ما
بين  2500و 3000جنيه إسترليني من رواتبهم السنوية،
وسيُجبر الكثيرون على مواجهة صعوبات مالية.
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إن وضع المرأة العاملة تدهور كثيرًا في
ظل األزمة ،بسبب غياب التشريعات
الناظمة لعملها واستغاللها ،وعدم
إعطائها األجر المناسب الذي يتناسب مع
ساعات العمل الذي تقوم به.

ǧمراسل قاسيون

ي ـضــاف إل ــى ذلـ ــك :ارت ـف ــاع ن ـســب ال ـب ـطــالــة فــي
محافظة الـســويــداء فــي ظــل األزم ــة ،مما حمّل
ال ـمــرأة أع ـبــا ًء إضــاف ـيــة ،فـهــي مـضـطــرة للبحث
عــن عـمــل فــي ظــروف صـعـبــة .إن أكـثــر النساء
الـعــامــات يعملن بــأجــور قليلة ال تكفي ،وهــذا
إجحاف بحق المرأة العاملة.
قــاس ـيــون ،جــالــت فــي ع ــدة مــواقــع تـعـمــل فيها
الـ ـمـ ــرأة الـ ـس ــوري ــة ف ــي م ـحــاف ـظــة الـ ـس ــوي ــداء،
ورص ـ ـ ــدت آراءهـ ـ ـ ــن وم ـط ــال ـب ـه ــن وكـ ــانـ ــت لـهــا
اللقاءات التالية:
أم يــوســف بــرفـقــة ولــدهــا األك ـبــر تـتــوجــه إلــى
الـعـمــل فــي األراض ــي الــزراعـيــة غــربــي محافظة
ال ـس ــوي ــداء لـتـجـنــي رزق أوالدهـ ـ ــا ،ق ــال ــت :أنــا
المعيل الوحيد ألوالدي بعد وفاة زوجي ،أعمل
مع مجموعة من النساء في جني المحاصيل،
األجور هزيلة ،والعمل الزراعي شاق ومجهد،
يتم فيه استغالل المرأة العاملة بسبب الحاجة
الماسة للمورد المادي في األزمــة وتداعياتها
الـمـعـيـشـيــة ال ـكــارث ـيــة ،ولـقـلــة ف ــرص الـعـمــل في
المحافظة أضطر لترك أوالدي وحدهم أوقات ًا
طويلة دون رعاية واهتمام «شو بدنا نسوي
بدنا نعيش واللقمة مرة مجبولة بالدم».
أم ي ـ ــزن :أم ألربـ ـع ــة أوالد ت ـع ـمــل ف ــي مـهـنــة
إعــداد الطعام الشعبي فــي محافظة السويداء
ضمن محل صغير ،فــي وســط إحــدى البلدات
ال ـص ـغ ـيــرة ال ـتــاب ـعــة لــريــف ال ـس ــوي ــداء ،أم يــزن
تـحــدثــت لـقــاسـيــون قــائـلــة« :ال ـظ ــروف الصعبة
التي أفرزتها األزمــة السورية ،ووفــاة زوجي
الذي كان يعمل ويكسب أموا ًال تكفينا دفعتني
الح ـق ـ ًا لـلـعـمــل م ـكــانــه ،وأض ــاف ــت :أن ــا اآلن أعــد
ولـيـمــة الـكـسـكـســي ،وه ــي أك ـلــة شـعـبـيــة شــائـعــة
ف ــي ال ـم ـغ ــرب ال ـع ــرب ــي ،ت ـع ـل ـمــت أص ـ ــول طـبــخ
هــذه األكـلــة عـنــدمــا كـنــت مــع الـمــرحــوم زوجــي
الــذي كان يعمل في ليبيا في تسعينات القرن
ال ـم ــاض ــي ،اهلل وف ـق ـنــي وص ـ ــارت هـ ــذه األك ـلــة
مـحــط ش ـهــرة فــي ال ـب ـلــدة ،بــالـنـسـبــة لــي الـعـمــل
عبادة ،واستطعت من خالل عملي هذا التغلب
عـلــى الـصـعــوبــات والـتـحــديــات الـتــي واجهتني،
واس ـت ـط ـعــت اك ـت ـســاب اح ـت ــرام اآلخ ــري ــن عـبــر
االلتزام بالموعد دون أي تقصير».
ح ـن ـي ــن ط ــال ـب ــة ه ـن ــدس ــة ع ـ ـمـ ــارة فـ ــي جــام ـعــة
تـشــريــن قــالــت :أمــي ام ــرأة عـصــامـيــة تـعـمــل في
إح ــدى دوائ ــر الــدولــة بــراتــب حــوالــي  60ألــف
لـيــرة ســوريــة ،رفـضــت تــركـنــا بـعــد طــاقـهــا من
أبي ،وبذلت كل الجهد والتعب ألكمل تعليمي،
وأن ــا سـنــة تَ ـخ ـرُّج ،وأعـمــل فــي شــركــة تسويق
إلكتروني لتأمين تكاليف المعيشة والــدراســة
براتب  50ألــف ليرة ســوريــة« ،العيشة صعبة
بدي أجرة الطريق من السويداء إلى الالذقية
 10آالف لـيــرة ســوريــة ،بــدي خلص دراسـتــي
لمساعدة أمي» التي ضحت بشبابها وحياتها
من أجلي في مصاريف الحياة الباهظة.
أم نـ ـ ــورس :س ـي ــدة ري ـف ـي ــة آث ـ ــرت أن ت ـكــون
مُكافِحة فــي زمــن الـحــرب لتؤمّن مصدر دخل
ألسرتها ،وتمرّست في صناعة المُؤَن المنزلية.
قــالــت ل ـنــا« :وظ ـف ــت م ـكــونــات الـبـيـئــة الــريـفـيــة
وصـنـعــت الـلـبــن وال ـم ـكــدوس والـسـمــن الـبـلــدي

ودبس العنب ،وبــدأت التسويق خارج نطاق
ق ــري ـت ــي ع ـب ــر الـ ـمـ ـع ــارف واألص ـ ــدق ـ ــاء لـجـمـيــع
المنتوجات الريفية في مدينة السويداء».
إحدى العامالت تحفظت عن ذكر اسمها قالت:
م ــن خ ـصــوص ـيــات ع ـمــل الـ ـم ــرأة ه ــو إم ـكــان ـيــة
تعرضها للتحرش في مكان العمل وتسريحها
في حــال اعتراضها ،أو عدائها ،وهنا البــد من
صـيــاغــة قــانــون يـحـمــي ال ـمــرأة الـعــامـلــة يضمن
لـهــا إمـكــانـيــة مـحــاكـمــة صــاحــب الـعـمــل ،وفــرض
عـقــوبــات مـشــددة فــي هــذا الـمـجــال ،وقــد روت
ل ـق ــاس ـي ــون م ــا حـ ــدث م ـع ـهــا أثـ ـن ــاء ع ـم ـل ـهــا فــي
أحــد مـحــات اإلك ـس ـســوارات والـمـكـيــاج ،وعــن
مـحــاولــة صــاحــب الـمـحــل ال ــذي كــانــت تـعـمــل به
ســاب ـق ـ ًا ال ـت ـحــرش واالعـ ـت ــداء عـلـيـهــا ،مـسـتـغـ ًا
حــاجـتـهــا ال ـمــاديــة كــون ـهــا أرم ـل ــة مـعـيـلــة لـثــاثــة
أطفال ،األمر الذي أدى إلى تركها العمل.
أم ع ـلــي ( 47ع ــامـ ـ ًا) ت ـع ـمــل ك ـبــائ ـعــة لـلـخـضــار
أم ـ ــام أحـ ــد ال ـم ـح ــات ف ــي م ــدي ـن ــة ال ـس ــوي ــداء،
قــالــت« :لــدي سـتــة أوالد منهم أربـعــة صبيان
وبـنـتــان لــم يـكــن أمــامــي مــن خـيــار ســوى فتح
بسطة للخضار أمــام هــذا الـمـحــل ،لـكــي أتغلب
على الوضع الذي ُأجبرنا عليه ،أنا مستأجرة
غ ــرفـ ـتـ ـي ــن ص ـغ ـي ــرت ـي ــن ف ـ ــي أط ـ ـ ـ ــراف م ــدي ـن ــة
ال ـس ــوي ــداء ،وزوجـ ــي مــريــض ال ي ـقــوى عـلــى
العمل ،وال بدّ من العمل ولساعات طويلة كي
أؤمِّنَ احتياجات المنزل».
سهام ،تعمل في إحدى المؤسسات العامة في
السويداء قالت :عندي ولد وبنت أتركهم لدى
جارتي مقابل أجر شهري ،كونه ال توجد لدينا
روضــة فــي مـكــان الـعـمــل ،األمــر الــذي ينعكس
سلب ًا على إنتاجية الـمــرأة العاملة ،ومستوى
الخدمات التي تقدمها في المؤسسة ،إذ تبقى
قلقة بشكل دائــم من تعرض أطفالها لإلهمال
ولـســوء الـتــربـيــة ،وفــي أغـلــب األوق ــات ال تجد
مــن يــرعــى أطـفــالـهــا وي ـشــرف عـلـيـهــم فــي أثـنــاء
غيابها عنهم بداعي العمل.
إح ـ ـ ــدى الـ ـنـ ـقـ ــابـ ـيـ ــات ،ق ـ ــال ـ ــت :ك ـ ــل ال ـق ــوان ـي ــن
والتشريعات الناظمة تدعو إلى تشميل العمال
بـمـظـلــة الـتــأمـيـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة ،وال ـتــي تــأخــذ

من خصوصيات
عمل المرأة هو
إمكانية تعرضها
للتحرش في مكان
العمل وتسريحها
في حال اعتراضها
أو عدائها

صـفــة اإللــزام ـيــة وال سـيـمّــا قــانــون الـتــأمـيـنــات
االج ـت ـمــاع ـيــة رق ــم  /92/ل ـعــام  1959وقــانــون
ال ـع ـمــل رقـ ــم  /17/ل ـع ــام  ،2011إال أن نـسـبــة
كبيرة من أصحاب العمل تخالف تلك القوانين
وتستمر بالتهرب من التزاماتها ،ســواء تجاه
مؤسسة التأمينات ،أم تجاه العامل لديها ،مما
حق مكتسب تصونه لهم كل
يحرم العمال من ٍ
القوانين والتشريعات وال يجوز التفريط به.
إن معظم دول العالم تعتبر التهرب التأميني
مـخــالـفــة لـلـنـظــام ال ـعــامّ ،إل أن ح ــاالت الـتـهــرب
مــن اسـتـحـقــاق تسجيل الـعــامـلـيــن لــدى الـقـطــاع
ال ـخــاص فــي الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة مــا زالــت
م ـس ـت ـمــرة ،ح ـيــث ي ـتــرتــب ع ـلــى صــاحــب الـعـمــل
دفع نسبة  %14من قيمة أجر العامل الشهري
لـصــالــح الـمــؤسـســة كــاش ـتــراكــات عــن تـعــويــض
العجز والشيخوخة والوفاة وإصابة العمل.
كما يترتب على العمال دفع نسبة  %7من قيمة
األج ــر ال ــذي يـتـقــاضــونــه لـمــؤسـســة الـتــأمـيـنــات
االجتماعية.
إذ يوجد فــي محافظة الـســويــداء وفـقـ ًا لبعض
التقديرات مــا بين  /5 -4/آالف عاملة يعملن
فــي الـمـحــات الـتـجــاريــة والـمـكــاتــب والـعـيــادات
وم ـش ــاغ ــل وورش ـ ـ ــات ال ـخ ـي ــاط ــة ،ومـعـظـمـهــن
يـعـمـلــن ب ــأج ـ ٍر زه ـي ــد ،وظـ ــروف ع ـمــل قــاسـيــة،
وبدوامين صباحيّ ومسائيّ ،ال يغطي أجور
ال ـن ـقــل وال ـط ـع ــام ،وف ــي ب ـعــض األح ـي ــان هـنــاك
م ـحــاوالت لـلـتـحــرش -مــن قـبــل بـعــض أربــاب
ال ـع ـمــل عــدي ـمــي األخ ـ ــاق -بــال ـعــامــات لــديـهــم،
إضــافــة إلــى أن الـطــامــة الـكـبــرى عـنــد الـعــامــات
في هذا المجال أنهن غير مسجالت بالتأمينات
االجتماعية.
تر ّدي خدمات المدارس
ن ـقــاب ـيــة ف ــي لـجـنــة ال ـم ــرأة ال ـعــام ـلــة ف ــي إح ــدى
النقابات قالت لقاسيون :تقوم العاملة السورية
في ظل األزمة الحالية بعدد أكبر من ذي قبل
مــن ســاعــات الـعـمــل غـيــر الـمــدفــوعــة األج ــر ،من
خــال الـعـمــل الـبـيـتــي وتــربـيــة األط ـفــال ،خاصة
ب ـعــد أن ت ـ ــردّت خ ــدم ــات الـ ـم ــدارس وري ــاض

األطفال العامة ،في حين أن رســوم التسجيل
الخاصة منها ليست في مقدور الطبقة العاملة،
األمـ ــر الـ ــذي ي ـش ـكــل ع ــائ ـق ـ ًا ح ـق ـي ـق ـي ـ ًا لـتـعـلـيـمـهــا
ال ـع ــال ــي ،ول ـع ـم ـل ـهــا خـ ــارج ال ـب ـي ــت ،م ــع ارت ـف ــاع
الحاجة لرعاية األطفال في المنزل ،وعليه البد
من المطالبة بوجود (وإصالح الموجود) من
حضانات األطـفــال فــي جميع المنشآت العامة
وال ـخ ــاص ــة ،وك ــذل ــك ف ــي ال ـج ــام ـع ــات ،وتــوف ـيــر
ال ـك ــادر مــن مــوظـفـيــن مـخـتـصـيــن مــن خــريـجــي
رياض األطفال والتربية.
عدد النساء العامالت
منى محامية تعنى بالدفاع عن النساء ،قالت:
ت ـش ـكــل اإلن ـ ــاث  %49,4م ــن ع ــدد ال ـس ـكــان فــي
سورية .وعلى الرغم من أن النساء خريجات
الـتـعـلـيــم الـعــالــي فــي ســوريــة فــي مـجــال الـعـلــوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM
قــريــب مــن ال ـم ـســاواة مــع عــدد الـخــريـجـيــن من
الــذكــور ،بحسب معطيات األمــم المتحدة لعام
ّ 2020إل أن ن ـس ـبــة ع ــدد ال ـن ـســاء ال ـعــامــات
بالنسبة لعدد النساء في سورية انخفض من
 %23,9عام  1990إلى  %14عام  2020بحسب
معطيات الـبـنــك الــدولــي .عـلــى األرج ــح أن هــذا
الرقم قد يعكس فقط القوى العاملة النسائية
الـمـسـجـلــة رس ـم ـي ـ ًا ،إذ إن واقـ ــع ال ـح ــال يـنـبــئ
بدخول كثير من النساء سوق العمل ،بعد أن
تحمّلن فـجــأة مسؤولية العائلة كــامـلــة ،نتيجة
فـقــدان المعيل الــذكــر قت ًال أو خطف ًا أو اعتقا ًال
أو هجرة ،كما أن التناقض بين النسبة العالية
للخريجات وانخفاض نسبة العامالت يعكس
أيـضـ ًا هـجــرة الـعـقــول مــن اإلن ــاث كـمــا الــذكــور،
خـ ــال سـ ـن ــوات األزمـ ـ ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى مـشـكـلــة
البطالة العامة في بالد يكاد اقتصادها يصاب
بسكتة قلبية ،وفي ظرف نــدرة فرص العمل،
يفضل صاحب العمل الذكر على األنثى التي قد
تنقطع عن العمل خالل فترة الحمل واألمومة،
وقد كثر عمل النساء كما الرجال خالل األزمة
فــي اقـتـصــاد الـظــل بــأنــواعــه ،ضـمـنـ ًا االسـتـغــال
اإلجرامي للنساء.
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«الشمالي  :»2تصعيد أمريكي وعناد أوروبي..

رغم االنتقال الذي حدث بين إدارتين في واشنطنّ ،إل أنه من
الواضح أن وصول بايدن للرئاسة لم يغ ّير الشيء الكثير في
السياسة الخارجية للبالد ،فحتى اآلن يبدو خطاب اإلدارة
حد بعيد مع خطاب سابقتها .فمن
الجديدة متماث ًال إلى ٍّ
التوترات األمريكية مع الصين وإيران إلى الضغوط المستمرة
على روسيا ،تواصل الواليات المتحدة انتهاج سياسة
خارجية عدائية كجزء من المحاوالت العبثية إلعادة تأكيد
الهيمنة األمريكية عالمياً.

ǧإعداد :سعد خطار

تعّرض واشنطن
أمن
نفسها َ
الطاقة في
أوروبا للخطر
من خالل قطع
الغاز الرخيص
والمتاح بسهولة
من جانب روسيا
وإجبار أوروبا
على شراء الغاز
األكثر تكلفة من
الواليات المتحدة

تقدّم أوروبــا الغربية مثا ًال واضـحـ ًا عن
كيف يواجه حلفاء واشنطن التقليديون
السلوك األمريكي العدائي ،حيث تعطي
بعض النخب الحاكمة في هذه المنطقة
إش ــارات متباينة الـشــدة حــول االبـتـعــاد
عــن الـمـصــالــح األمــريـكـيــة ،وأف ـضــل مـثــال
ع ـل ــى ذل ـ ــك :هـ ــو م ـش ــارك ــة أل ـم ــان ـي ــا فــي
مشروع خط أنابيب السيل الشمالي  2ـ
بشكل
وهو جهد مشترك روسي ألماني ٍ
خ ــاص ل ـتــوس ـيــع ت ــدف ــق ال ـغ ــاز م ـبــاشــرة
إلــى أوروبــا الغربية ،مـتـجــاوز ًا المناطق
المحتملة للفوضى في أوروبــا الشرقية
الـ ـت ــي ت ـس ـت ـهــدف ـهــا ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
لعرقلة التعاون الروسي األوروبي.
بايدن يتفق مع سلفه؟
وجد وزير الخارجية األمريكي الجديد،
أنتوني بلينكن ،أثناء جلسة إقرار تعيينه
أمام مجلس الشيوخ األمريكي نفسه في
اتـفــاق شـبــه جـمــاعــي مــع أعـضــاء مجلس
الشيوخ األمريكي على ضرورة الحفاظ
وتــوسـيــع نـطــاق الـحــرب األمــريـكـيــة ضد
الخصوم اإلستراتيجيين .وعندما سُئل

عــن السيل الشمالي  2والـتــزام اإلدارة
الجديدة بعرقلة خط األنابيب الروسي،
أجاب بلينكن« :الرئيس المنتخب يتفق
م ـع ـكــم ب ـق ــوة ع ـلــى أن نـ ــورد س ـتــريــم 2
فكرة سيئة .لقد كان واضح ًا جد ًا بشأن
ذلـ ــك ،أنـ ــا م ـص ـمــم ع ـلــى بـ ــذل ك ــل م ــا فــي
وسـعـنــا لمنع هــذا اإلنـجــاز فــي آخــر مئة
ياردة من خط األنابيب» .وعندما سُئل
عمّا إذا كانت اإلدارة الجديدة «ستقف
في وجه الضغوط األلمانية» ضد وقف
ال ـم ـشــروع ،أج ــاب« :أسـتـطـيــع أن أقــول
ل ـكــم :إن ـنــي أع ــرف أن ب ــاي ــدن سـيـجـعـلـنــا
نـسـتـخــدم كــل أداة مـقـنـعــة لــديـنــا إلقـنــاع
أصدقائنا وشركائنا ،بما في ذلك ألمانيا،
بعدم المضي قدم ًا في ذلك.
وكما تفعل الواليات المتحدة بانتظام ـ
فهي تخلق ستار ًا من الدخان الخطابي
الذي تعمل وراءه على تعزيز أجندتها،
ح ـي ــث تـ ـعـ ـرّض واش ـن ـط ــن ن ـف ـس ـهــا أمـ ـنَ
ال ـطــاقــة فــي أوروبـ ــا لـلـخـطــر ،مــن خــال
قـطــع الـغــاز الــرخـيــص والـمـتــاح بسهولة
مـ ــن ج ــان ــب روس ـ ـيـ ــا ،وإج ـ ـبـ ــار أوروب ـ ــا
ع ـل ــى شـ ـ ــراء ال ـ ـغـ ــاز األك ـ ـثـ ــر ت ـك ـل ـف ــة مــن
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ،وهـ ــو بــالـمـنــاسـبــة
ال ـغ ــاز ال ـم ـس ـت ـخــرج بـشـكــل أس ــاس ــي مــن
عمليات التكسير المثيرة للجدل سياسي ًا
وبـيـئـيـ ًا ،وعـلــى هــذا ،فــإن «أمــن الـطــاقــة»
ال ــذي تـعــرضــه ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة على
أوروب ـ ــا ،كـبــديــل لـتــدفــق ال ـغــاز الــروســي
يواجه معارضة سياسية وبيئية وحتى
اقتصادية.
تحرك ألماني غير مسبوق
ح ـ ـسـ ــب وزارة ال ـ ـط ـ ــاق ـ ــة فـ ـ ــي واليـ ـ ــة
مكلنبورغ -بوميرانيا الغربية األلمانية،
ف ــإن الـحـكــومــة أن ـشــأت فــي وق ـتٍ ســابــق
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مــن ه ــذا الـشـهــر مــؤسـســة عــامــة يمكنها
أن ت ـت ــول ــى ن ـش ــاط ـ ًا ق ــابـ ـ ًا ل ـل ـع ـقــوبــات،
مبرر ًا ذلــك بــأن المؤسسة «ال يجب أن
تخشى العقوبات» ،في إشــارة واضحة
للعقوبات التي تهدد واشنطن بفرضها
ف ــي ح ــال واص ـل ــت أل ـمــان ـيــا عــزم ـهــا عـلــى
اس ـت ـك ـمــال ب ـنــاء «ال ـس ـيــل ال ـش ـمــالــي .»2
وقالت المتحدثة باسم الــوزارة ،رينات
غ ــون ــدالش ،فــي ب ـيــان :إن «الـمــؤسـســة
يـمـكــن أن تـتـيــح إمـكــانـيــة الـحـصــول على
قـطــع الـغـيــار واآلل ـيــات الـضــروريــة لبناء
خـطــوط األنــابـيــب ،وإتــاحـتـهــا للشركات
المشاركة في بناء السيل الشمالي عند
الضرورة» .والهدف -حسب الوزارة-
ه ــو ت ــأم ـي ــن هـ ــذه الـ ـمـ ــواد الـمـتـخـصـصــة
ال ـتــي ال يـنـتـجـهــا س ــوى ع ــدد قـلـيــل مــن
ال ـش ــرك ــات ف ــي ال ـع ــال ــم ،ق ـب ــل أن ت ـكــون
غير متاحة بسبب العقوبات التي تهدد
واش ـن ـط ــن ب ـف ــرض ـه ــا .وألن ال ـع ـقــوبــات
األمريكية ال تستهدف ســوى الشركات
األل ـم ــان ـي ــة ،ول ـي ــس ال ـح ـكــومــة األل ـمــان ـيــة
نـفـسـهــا فــي الــوقــت ال ـحــالــي ،ف ــإن إنـشــاء
مؤسسة عامة لحماية الشركات الخاصة
المستهدفة بموجب العقوبات من شأنه
أن يسمح للشركات بتجاوز العقوبات
وإل فمن أجــل مواجهة هذا،
األمريكيةّ ،
س ــوف تـضـطــر ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إلــى
اسـتـهــداف الـحـكــومــة األلـمــانـيــة مـبــاشــرة،
وهــي الخطوة الـتــي مــن شأنها أن تدق
إسـفـيـنـ ًا فــي نـعــش ال ـعــاقــات األمــريـكـيــة
األلـ ـم ــانـ ـي ــة ،وم ـ ــن ال ـم ــرج ــح أن تـ ــؤدي
إل ــى ت ــده ــور مـسـتـمــر ال رج ـعــة ف ـيــه فــي
ال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة ،ل ـيــس ب ـيــن بــرلـيــن
وواشـ ـنـ ـطـ ــن ف ـح ـس ــب ،بـ ــل وكـ ــذلـ ــك مــع
عــدد مــن ال ــدول األوروب ـي ــة .وفــي حين
حـصــر الـبـعــض أس ـبــاب تــوتــر الـعــاقــات
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األمــريـكـيــة األوروب ـيــة ســابـقـ ًا بسياسات
تــرامــب ،يـتـضــح الـيــوم أن هــذا التصعيد
هــو ضـ ــرورة ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة الـتــي
ينخفض وزنها موضوعي ًا عالمي ًا.
إذا ما حــدث هــذا السيناريو ،فمن شأنه
أن يُـجـهــز نـهــائـيـ ًا عـلــى األوه ــام الـعــابــرة
ل ــأط ـل ـس ــي الـ ـتـ ــي تـ ـك ــرره ــا واش ـن ـط ــن،
وسـ ـيـ ـكـ ـش ــف ب ــالـ ـك ــام ــل ع ـ ــن ال ـس ـي ــاس ــة
الخارجية للواليات المتحدة باعتبارها
مدفوعة بمصالح من الشركات الكبرى،
بـمــا فــي ذلــك أول ـئــك الــذيــن لـهــم مصلحة
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة مـ ـبـ ــاشـ ــرة مـ ــن بـ ـي ــع «غـ ــاز
الحرية» األمريكي الصنع في أوروبا.
لـ ـقـ ــد صـ ـ ـ ــورت ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة
ل ـس ـنــوات طــويـلــة دو ًال ،م ـثــل :روسـيــا
وال ـص ـي ــن وإيـ ـ ــران وغ ـي ــره ــا ع ـلــى أنـهــا
دول م ــارق ــة ،ل ـت ـبــريــر ك ــل ال ـس ـيــاســات
التي اتخذتها من العقوبات االقتصادية
وال ـض ـغ ــوط ال ـس ـيــاس ـيــة ،إلـ ــى ال ـحــرب
بالوكالة والتهديدات بشن حرب ،ولكن
ي ـب ــدو اآلن أن ح ـتــى أوروبـ ـ ــا سـتـجــد
ن ـف ـس ـهــا ع ـلــى ال ـط ــرف ال ـ ــذي يـتـعــرض
ل ـل ـقــوة «ال ـن ــاع ـم ــة» ورب ـم ــا «ال ـقــاس ـيــة»
الحـقـ ًا ،فيما لو استمر تهديد المصالح
األم ــري ـك ـي ــة ع ـلــى م ــا ه ــو ع ـل ـيــه ال ـي ــوم.
وم ــن ال ـم ـفــارقــات الــاف ـتــة لــانـتـبــاه أنــه
إلى جانب خط أنابيب السيل الشمالي
 2نـفـســه ،ف ــإن تــزايــد ال ـعــداء األمــريـكــي
الـطــائــش ضــد كــل مــن روسـيــا وألـمــانـيــا
يــوفــر ال ـي ــوم لـمــوسـكــو وج ـيــران ـهــا فــي
أوروب ـ ـ ـ ــا الـ ـغ ــربـ ـي ــة أرض ـ ـيـ ــة م ـش ـتــركــة
للعمل بـهــدف االلـتـفــاف على العقوبات
األمريكية ،التي تهدد المصالح العميقة
ل ــدول أوروب ـ ــا ،ال ـتــي تـعــانــي أي ـض ـ ًا من
تـبـعــات األزمـ ــة االق ـت ـصــاديــة وال تملك
ترف مداراة واشنطن في كل شيء.
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عند الحديث عن القضية الكردية في
سورية ،غالباً ما يتم الخلط بينها وبين
مسألة اإلدارة الذاتية في شمال شرق
سورية .وكثيرًا ما يدور الحديث عن
«اإلدارة الذاتية الكردية»!

ǧديما النجار -يونغه فلتǧ
      ترجمة قاسيون

مع أن لهذا الخلط أسباب ًا موضوعية ،حيث ّإن
الـقـيــادة الفعلية ل ــإدارة الــذاتـيــة هــم مــن الـكــرد
ال ـســوري ـيــن .بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،ف ـ ّـإن مـنــاطــق
الـشـمــال الـشــرقــي ال ـســوري هــي مــن الـمـنــاطــق
ال ـتــي يـسـكـنـهــا ال ـك ــرد بـكـثــافــة عــال ـيــة -مـقــارنــة
ببقية المناطق السورية .لكن هــذا الخلط فيه
سياقات عديدة ونوايا خفية أبعد!
يعمل الغرب اإلمبريالي على تكريس المنطق
ال ـج ـغــرافــي ال ـب ـحــت ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع الـقـضـيــة
ال ـكــرديــة ،والـقـصــد مــن ورائ ــه لـيــس بــأيــة حــال
إتـ ــاحـ ــة حـ ــل ح ـق ـي ـقــي ل ـل ـق ـض ـيــة الـ ـكـ ــرديـ ــة ،وال
إعــادة الحقوق المسلوبة لــأكــراد .إن المنطق
الجغرافي هو األنسب لزيادة تفتيت المنطقة،
وبالحد األدنى ،يمكن استخدامه كأداة للصراع
البيني الداخلي بين شعوبها.
يتواجد الكرد على امتداد المساحة الجغرافية
ل ـس ــوري ــة ،ك ـمــا أن ش ـمــال ش ــرق س ــوري ــة هــي
م ـكــان مـتـنــوع قــوم ـي ـ ًا واث ـن ـي ـ ًا مــن ك ــرد وعــرب
وســريــان وقــومـيــات أخ ــرى أصـغــر ،وجميعهم
ســوريــون أص ــاء! خــاف ـ ًا لـمــا يـفـتــرضــه بعض
الـقــومـيـيــن .ف ـهــؤالء شـعــوب جمعتهم تــاريـخـيـ ًا
المعاناة من كل الملمات التي حلت بالمنطقة
جـرّاء المشاريع اإلمبريالية -رغــم الصراعات
ال ـت ــي ج ــرت ب ـيــن ن ـخ ـب ـهــم -وك ــذل ــك مـعــانــاتـهــم
م ــن ال ـس ـيــاســات الــادي ـم ـقــراط ـيــة لــأنـظـمــة فــي
الـمـنـطـقــة .وال يمكن أن يـكــون لـهــذه الشعوب
مـسـتـقـبـ ٌـل ّإل بـتــوصـلـهــا لـتــوافـقــات يـنــدمــج فيها
تقرير المصير بوحدته.
حول القضية الكردية
تـ ـعـ ــود تـ ـعـ ـقـ ـي ــدات ال ـق ـض ـي ــة ال ـ ـكـ ــرديـ ــة فــي
الـقــرن الـمــاضــي ،إلــى اتـفــاقـيــة ســايـكــس بيكو
االس ـت ـع ـم ــاري ــة ع ـ ــام  1916الـ ـت ــي ت ـقــاس ـمــت
وفـقـهــا بــريـطــانـيــا وفــرنـســا مـنــاطــق نـفــوذهـمــا
في الشرق األوســط .حيث رسمت وبشكل
مـ ـقـ ـص ــود ح ـ ـ ـ ــدود ًا م ـل ـغ ـم ــة ب ـش ـت ــى أنـ ـ ــواع
ال ـم ـش ـكــات ،كـمـشـكــات ال ـم ـيــاه وال ـنــزاع ــات
القومية.
ونتيجة الرتباط القضية الكردية بأربع دول:
تركيا ،إيران ،العراق ،سورية ،فإن أي تغير في
القضية الكردية في أحد هذه البلدان منفردة
كــان يــؤدي إلــى ردود أفـعــال مــن ثالثة بلدان،
وم ــن ك ــل م ــن حـلـفــائـهــا الــدول ـي ـيــن ،م ـمــا جـعـلـهــا
مسرح ًا للصراع الدولي الذي لطالما كانت فيه
مصلحة الشعب الكردي -ومصلحة الشعوب
األخرى -ثانوية.
للخروج من عنق الزجاجة ،ال بد من النضال
مع القوى التقدمية المحلية في كل من البلدان
األربعة من أجل رفع الظلم القومي في إطار كل
بلد وإلحــداث تغييرات ديمقراطية اقتصادية
اجتماعية جذرية .وبهذا يُفتح المجال إليجاد
حل عــام للقضية الكردية في إطــار التفاهمات
الطوعية بين الشعوب.

القضية الكردية في سورية
ثمة عامالن أساسيان لظهور القضية الكردية
في ســوريــة :نشوء التيارات القومية العربية
المختلفة في الخمسينات ثم التيارات القومية
ال ـكــرديــة .وم ـنــذ ع ــام  1958تــولــى الـقــومـيــون
العرب السلطة ،ومذ ذاك جرى اتباع سياسات
تمييزية مــع األك ــراد .األمــر اآلخــر الـمـهــم هــو:
اإلحصاء االستثنائي لعام  1962في الحسكة.
حيث تحالفت التيارات الشوفينية القومية في
الحكومة الـســوريــة مــع كـبــار مــاك األراضــي-
م ــن ب ـي ـن ـهــم ك ـب ــار مـ ــاك أك ـ ـ ــراد -ض ــد ف ـق ــراء
الفالحين األك ــراد .كــان هــؤالء قــد حصلوا في
السابق على حقوق جديدة في األرض بسبب
اإلص ـ ــاح الـ ــزراعـ ــي -ث ــم ح ــرم ــوا م ـن ـهــا عـبــر
حرمانهم من جنسيتهم.
أخـ ــذ ًا بـعـيــن االع ـت ـبــار ظ ــروف ن ـشــوء الـقـضـيــة
الـكــرديــة وتـطــورهــا الــاحــق ،نــرى أن القضية
ال ـك ــردي ــة تـعـتـبــر ج ـ ــزء ًا أس ــاس ـي ـ ًا م ــن الـقـضـيــة
الديمقراطية العامة للشعب الـســوري بأكمله،
وح ّلها يجب وال يمكن أن يكون ّإل من خالل
التعاون بين مختلف المضطهدين في سورية.
بــاإلضــافــة إل ــى أن ــه مــن ال ـض ــروري االع ـتــراف
الدستوري بالقومية الكردية كمكون أساسي
من مكونات الشعب السوري ،وضمان حقوق
المواطنة المتساوية الكاملة ،وضمن ًا حقوقهم
الثقافية واللغوية.
حول اإلدارة الذاتية
في شمال شرق سورية
نـ ـش ــأت اإلدارة الـ ــذاتـ ـيـ ــة فـ ــي شـ ـم ــال ش ــرق
ســوريــة -نتيجة تـعـقـيــدات األزم ــة الـســوريــة-
ك ـض ــرورة مــوضــوع ـيــة ب ـعــد ان ـس ـحــاب أج ـهــزة
الدولة من المنطقة .وبذلك ظهرت ألول مرة
فرصة تاريخية ألبناء تلك المنطقة لكي يجربوا
إدارة شؤونهم بأنفسهم .ســادت سورية منذ
االستقالل عــام  1946المركزية المطلقة التي
كــانــت ضـ ــرورة فــي ال ـمــراحــل األولـ ــى لـنـشــوء
الدولة الحديثة ،ولكن مع الوقت بدأت تتحول
إل ــى مـعـيــق أســاســي لـلـنـمــو لـتـحــولـهــا إل ــى أداة

إن وصفة «األخيار
واألشرار» في
التعامل مع األزمة
السورية هي وصفة
سامة ال بد من
التخلص منها

لمركزة الفساد الــذي تعرضت عبره كثير من
المناطق في سورية للنهب.
إن تـعــامــل غــالـبـيــة الـقــوى الـسـيــاسـيــة الـســوريــة
حــال ـي ـ ًا م ــع م ـف ـهــومــي ال ـمــركــزيــة والــامــركــزيــة
بــوصـفـهـمــا نـقـيـضـيــن ه ــو اس ـت ـخــدام تـضـلـيـلــي.
فغالب ًا ما استخدم ذلك للدفع إلى االستقطاب
ال ـس ـيــاســي .ل ــدى جـمـيــع ال ـســوري ـيــن ق ـنــاعــة ال
خالف عليها بأن سورية يجب أن تبقى واحدة
أرضـ ًا وشعب ًا ،مما يعني بلد ًا لها مركز .لكن-
وألجل ذلك -البد من حوار ديمقراطي يشمل
الشعب السوري حول توزيع الصالحيات بين
المركز ومناطق البالد األخرى .فعالقة صحية
بين المركزية والالمركزية يجب أن تراعي من
ناحية تـطــور عــاقــات اإلنـتــاج وقــوى اإلنـتــاج
فــي كــل مــراحــل تـطــورهــا ،ومــن نــاحـيــة أخــرى
ه ـشــاشــة ال ــوض ــع ب ـعــد الـ ـح ــرب ،ب ـح ـيــث نـصــل
إلــى صيغة بينهما ال تعطل حــدوث نهضة في
البالد.
بـ ـهـ ــذا ال ـم ـع ـن ــى فـ ـ ـ ّـإن إي ـ ـجـ ــاد ص ـي ـغ ــة م ـت ـقــدمــة
للعالقة بين المركزية والالمركزية هي حاجة
موضوعية وتاريخية تتعلق بالتطور السوري
العام ،وليس بجز ٍء محدد من سورية فقط.
«أخيار وأشرار»
هنالك إيجابيات عــديــدة ضمن تجربة اإلدارة
ال ــذاتـ ـي ــة؛ س ـ ــواء م ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــاح ـت ــرام ح ـقــوق
المرأة ،وقبل كل شيء محاربة داعش ،خاصة
المقاومة الشعبية البطولية في كوباني (عين
ال ـع ــرب) ،الـتــي شـكـلــت الـمـثــال األول لـمـقــاومــة
شـعـبـيــة ل ــإره ــاب فــي الـمـنـطـقــة -وذل ــك حتى
قبل تدخل ما يعرف بالتحالف الدولي بقيادة
واشنطن.
ول ـكــن تــوجــد أي ـض ـ ًا سـلـبـيــات ع ــدي ــدة ،تتضمن
ال ـت ـض ـي ـي ــق ال ـس ـي ــاس ــي والـ ـفـ ـسـ ــاد وال ـت ـع ــام ــل
الــاديـمـقــراطــي فـيـمــا يـخــص الـنـظــام التعليمي
الجديد المفروض في المنطقة.
ولـعــل المشكلة األســاسـيــة فــي اإلدارة الذاتية،
هـ ــي أن ق ـس ـم ـ ًا مـ ــن ق ــادت ـه ــا ال يـ ـ ــزال يـعـتـبــر
األم ــري ـك ــي ح ـل ـي ـف ـ ًا ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـن ــاق ــض كــل

التجربة المتراكمة حتى اآلن ،والـتــي توضح
بأن السياسة األمريكية في المنطقة تهدف إلى
عزل الشمال الشرقي .فهي تهدف إلى إضعاف
ك ــل األط ـ ــراف ع ـبــر ت ـهــديــد ك ـ ٍـل م ـن ـهــا ب ــاآلخ ــر،
وتـقــديــم الــواليــات الـمـتـحــدة نفسها كـمـنـقــذ .إن
الواليات المتحدة هي عدو واضح ،وال يجب
اتخاذها كحليف ،ال تكتيكي ًا وال إستراتيجي ًا؛
ف ـه ــدف ـه ــا فـ ــي كـ ــل ال ـم ـن ـط ـق ــة -ب ـح ـس ــب تـعـبـيــر
كونداليزا رايــس وزيــرة الخارجية األمريكية
تحت حكم جورج بوش« -الفوضى الخالقة»
ولتحقيق ذلك تقوم بضرب السوريين بعضهم
ب ـب ـعــض .إض ــاف ــة إلـ ــى أن م ـثــل هـ ــذا ال ـت ـحــالــف
يُـقـوّض الـعــاقــة بين الـســوريـيــن ،ويـســيء إلى
تجربة اإلدارة الذاتية.
إن وصفة «األخيار واألشرار» في التعامل مع
األزم ــة الـســوريــة هــي وصـفــة ســامــة ال بــد من
الـتـخـلــص مـنـهــا .وكــانــت قــد اسـتـخــدمــت لحشر
الـســوريـيــن فــي فئتي (مــع الـمـعــارضــة  .vsمع
النظام) ،وتستخدم من جديد لحشرهم بفئتي
أكراد  .vsعرب ...هكذا تعامل يساهم -بقصد
أو بـغـيــر قـصــد -فــي تـعـمـيــق ال ـهــوة بـيــن أبـنــاء
ال ـش ـع ــب الـ ــواحـ ــد ،وفـ ــي إط ــال ــة أمـ ــد ال ـح ــرب،
ويُصعّب الحل السياسي .يساهم كذلك العديد
من اليساريين األوروبيين في تلك اإلشكالية
م ــن خ ــال ال ـت ـعــامــل ال ــا ن ـق ــدي م ــع ال ـجــوانــب
السلبية لإلدارة الذاتية.
لالستفادة على المستوى الوطني من تجربة
اإلدارة الذاتية بإيجابياتها وسلبياتها ال بد من
ح ــوار واس ــع الـنـطــاق بـيــن الـســوريـيــن ،يشمل
كــل األطـ ــراف الـسـيــاسـيــة فــي ال ـب ــاد .كــل ذلــك
كجزء من الطريق المؤدية إلى الحل السياسي
الـشــامــل عـلــى أس ــاس ال ـقــرار الــدولــي لمجلس
األمن  2254لعام  ،2015الذي جوهره ضمان
ح ــق ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري ف ــي ت ـقــريــر م ـص ـيــره.
ومذكرة التفاهم التي وقعت في آب  2020بين
حزب اإلرادة الشعبية ومسد كان خطوة في
هذا االتجاه.
ǩنشرت في يونغه فلت بتاريخ  10آذار الجاري

ملف (سورية )2021
قاسيون ـ العدد  1009اإلثنين  15آذار 2021

www.kassioun.org

بعد عشر سنوات :بيان  25شباط 2011

07

تصادف اليوم الذكرى العاشرة النطالق الحركة الشعبية في سورية عام  .2011ورغم
ّأن التاريخ بحد ذاته هو تاريخ اصطالحي ،أل ّنه من الصعب تحديد تاريخ صارم النطالق
الحركة الشعبية التي بدأت إرهاصاتها األولى قبل ذلك التاريخ .ولكن أياً يكن األمر ،فقد
أصبح هذا التاريخ أي  15آذار جزءًا مهماً من الذاكرة السورية والتاريخ السوري.

ومن المفيد بعد مرور عقد كامل بما حمله من
خسارات كبرى ومن أحالم كبرى ،أن تعرض
كل القوى السياسية مواقفها للنقد أمام الشعب
الـســوري ،خــاصــة ّأن بعض تلك الـقــوى يعوّل
على قصر ذاكرة الناس ،أو هكذا يظن...
فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،تـعـيــد قــاس ـيــون نـشــر الـبـيــان
ال ــذي ص ــدر عــن اج ـت ـمــاع اسـتـثـنــائــي لمجلس
اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين
(الـ ـتـ ــي ت ـح ــول ــت الحـ ـقـ ـ ًا إل ـ ــى ح ـ ــزب اإلرادة
ال ـش ـع ـب ـيــة) ي ــوم  25ش ـب ــاط  ،2011أي :قـبــل
انطالق المظاهرات في سورية.
بالغ عن اجتماع مجلس اللجنة الوطنية
لوحدة الشيوعيين السوريين
عـ ـقـ ــد مـ ـجـ ـل ــس الـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ــوطـ ـنـ ـيـ ــة لـ ــوحـ ــدة
الشيوعيين السوريين اجتماع ًا استثنائي ًا في
دم ـشــق ب ـتــاريــخ  2011/2/25نــاقــش فـيــه آخــر
الـمـسـتـجــدات واألحـ ــداث الـسـيــاسـيــة والـثــوريــة
الـمـتـســارعــة فــي الـمـنـطـقــة ،بـعــد إن ـجــاز الـفـصــل
األول مــن ثــورتــي تــونــس ومـصــر واسـتـمــرار
عــودة الجماهير إلى الشارع في كل من ليبيا
واليمن والبحرين والعراق والجزائر واألردن.
كما ناقش االجتماع بروح المسؤولية العالية
بــرنــامــج ت ـعــزيــز ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة (س ـيــاس ـي ـ ًا
واق ـت ـص ــادي ـ ًا واج ـت ـم ــاع ـي ـ ًا ودي ـم ـق ــراط ـي ـ ًا) فــي
سورية من وجهة نظر اللجنة الوطنية لوحدة
ال ـش ـيــوع ـي ـيــن ال ـس ــوري ـي ــن ع ـل ــى ضـ ــوء ك ــل مــا
يجري في المنطقة وخصوص ًا في ظل ازدياد
ع ــدوان ـي ــة اإلم ـب ــري ــال ـي ــة األم ــري ـك ـي ــة وحـلـيـفـتـهــا
«إســرائـيــل الصهيونية» ضــد الـشـعــوب وقــوى
الـمـقــاومــة فــي مـنـطـقـتـنــا ،وال سـيـمــا ضــد بـلــدنــا
سورية.
أك ـ ــد م ـج ـل ــس ال ـل ـج ـن ــة ال ــوط ـن ـي ــة مـ ــا ج ـ ــاء فــي
الموضوعات البرنامجية التي أقرها االجتماع
ال ـتــاســع ل ــوح ــدة الـشـيــوعـيـيــن ال ـســوري ـيــن ،أن
األزم ــة الــرأسـمــالـيــة االق ـت ـصــاديــة الـعــالـمـيــة هي
أزمــة شاملة وعميقة وليست عــابــرة ومؤقتة،
وتثبت انسداد األفق التاريخي أمام الرأسمالية
ك ـن ـظــام ،وبــال ـم ـقــابــل ان ـف ـتــاح األف ــق أم ــام قــوى
العملية الـثــوريــة فــي الـعــالــم .وبـعــد الــذي حدث
في تونس ومصر ومــا يجري في العديد من
البلدان العربية لم تعد قضية عودة الجماهير
ل ـل ـش ــارع م ـح ــل نـ ـق ــاش ،ك ــذل ــك م ــوض ــوع ــة أن
(البدائل تكوّنها الحياة في رحم عملية التغيير
الـثــوري) لم تعد محل نقاش أيض ًا ،خصوص ًا
أن ـنــا ن ـمــر بـمــرحـلــة ث ــورة وط ـن ـيــة ديـمـقــراطـيــة
م ـع ــاص ــرة ت ـن ــدم ــج ف ـي ـهــا ال ـم ـه ــام االج ـت ـمــاع ـيــة
ال ـجــذريــة انــدمــاج ـ ًا وثـيـقـ ًا مــع الـمـهــام الــوطـنـيــة
الـعــامــة ومــع الـمـهــام الــديـمـقــراطـيــة .وهــذا يؤكد
أن فـضــا ًء سياسي ًا جــديــد ًا يــولــد وآخــر يموت،
فالجماهير كانت وال تزال هي القوة المحركة
لـكــل االنـتـفــاضــات فــي ال ـتــاريــخ ،والـمـعــركــة في
ال ـن ـهــايــة ه ــي ض ــد اإلم ـب ــري ــال ـي ــة وال ـص ـه ـيــون ـيــة

وضــد الطبقات الحاملة لبرامجها االقتصادية
واالجتماعية في بلدان األطراف.
أكـ ــد االج ـت ـم ــاع ،أن أهـ ــم م ــا ي ـح ـصــن ال ــوح ــدة
الــوط ـن ـيــة ف ــي س ــوري ــة ،وفـ ــي هـ ــذه ال ـظ ــروف
المعقدة دولي ًا وإقليمي ًا هو المراجعة الشاملة
ل ـل ـس ـيــاســات وال ـق ـي ــام ب ــإص ــاح جـ ــذري شــامــل
دون إبطاء على المستويات التالية:
اقتصادياً واجتماعياً
إن ان ـس ـحــاب ال ــدول ــة ال ـتــدري ـجــي م ــن دوره ــا
االقـ ـتـ ـص ــادي االج ـت ـم ــاع ــي ،وت ـم ــرك ــز ال ـث ــروة
بــأيــدي قـلــة قليلة مــن طــواغـيــت الـمــال وتــوســع
الـ ـفـ ـق ــر ،ورفـ ـ ــع األس ـ ـع ـ ــار وازدي ـ ـ ـ ــاد م ـع ــدالت
البطالة ،وتدنّي معدالت النمو وغياب العدالة
االجـتـمــاعـيــة وضـعــف االسـتـثـمــار الحقيقي ،كل
ذلك يفضي إلى ما ال تُحمد عقباه.
ولمواجهة ذلك ال بد من:
1ـ ال ـق ـطــع ال ـك ــام ــل م ــع ال ـس ـي ــاس ــات الـلـيـبــرالـيــة
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وت ــرح ـي ــل رمـ ــوزهـ ــا الـمـتـمـثـلــة
بـ ــالـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ـ ــى ب ــالـ ـف ــري ــق االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي،
وم ـحــاس ـب ـت ـهــم ع ـل ــى م ـخــال ـفــة ال ــدسـ ـت ــور .ألن
اس ـت ـم ــرار ت ـل ــك ال ـس ـي ــاس ــات س ـي ـك ــون ك ــارث ـي ـ ًا
عـلــى االقـتـصــاد الــوطـنــي والمجتمع الـســوري،
خصوص ًا أن عمليات الخصخصة بدأت تقترب
مــن ال ـمــرافــق ال ـس ـيــاديــة (ال ـك ـهــربــاء وال ـمــرافــئ
والـ ـمـ ـطـ ــارات وغ ـي ــره ــا) وه ـ ــذا ي ـت ـنــاقــض مــع
الدستور وال سيما المادة 14منه .كما أن تلك
السياسيات أدت إلى تدمير الزراعة والصناعة
مع ًا واإلجهاز بشكل متعمّد على القطاع العام.
2ـ ص ـي ــاغ ــة نـ ـمـ ــوذج اقـ ـتـ ـص ــادي ج ــدي ــد قـ ــادر
عـلــى تـحـقـيــق أع ـلــى نـمــو مـمـكــن وأع ـمــق عــدالــة
اجـتـمــاعـيــة ،ول ــدى ســوريــة إمـكــانــات هــائـلــة من
ال ـك ــادر وال ـطــاقــة الـبـشــريــة وال ـم ــوارد الـمــاديــة
لتحقيق ذلك.
3ـ الـحــرب الـشـعــواء عـلــى قــوى الـفـســاد الكبير
أكثر من أي وقت مضى خصوص ًا بعد انكشاف
فضائح تلك القوى في تونس ومصر وليبيا،
وهـ ــذا يـتـطـلــب تـشـكـيــل ج ـهــة شـعـبـيـةـ قـضــائـيــة
موثوقة تدرس ملفات الفاسدين الكبار وتدقق
ف ــي حـســابــاتـهــم وأمــاك ـهــم الـمـعـلـنــة والـمـخـفـيــة
وتـحــويــل تلك الـمــوارد المنهوبة نحو التنمية
الـشــامـلــة .وه ــذا يـتـطـلــب تـفـعـيــل دور المجتمع
واإلعـ ــام ،وص ــو ًال إلــى تــدقـيــق م ـصــادر ثــروة
المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين
عـلــى قــاعــدة «مــن أيــن لــك ه ــذا؟» ونعتبر ذلــك
بـمـثــابــة إبــاغ لـلـنــائــب الـعــام فــي ال ـبــاد ،خاصة
أن الـحــرب عـلــى قــوى الـفـســاد تتطلب إصــدار
مـنـظــومــة مــن الـتـشــريـعــات والـقــوانـيــن تتضمن
أقصى العقوبات ضد الفاسدين الكبار.
4ـ تأميم قطاعات االتصاالت الخليوية وتحويل
أربــاح ـهــا الـهــائـلــة إل ــى م ـصــدر أســاســي لـتـمــويــل
البرامج االقتصادية االجتماعية الالحقة والتي
سيتضمنها النموذج االقتصادي الجديد للبالد.

إن تحرير الجوالن
وبقية األراضي
العربية المحتلة لن
يكون ّإل بالمقاومة
الشاملة بما فيها
الخيار العسكري
لذلك نطالب بوقف
جميع أشكال
المفاوضات
المباشرة وغير
المباشرة

على المستوى السياسي
وشل
أضعف
1ـ إن قانون االنتخابات الحالي قد
ّ
ال ـحــركــة الـسـيــاسـيــة فــي ال ـبــاد وه ــذا مــا جعل
ســوريــة بـحــاجــة إل ــى قــانــون انـتـخــابــات جــديــد
وعـصــري يـتـســاوى أمــامــه جـمـيــع الـمــواطـنـيــن،
وتكون البالد فيه دائرة انتخابية واحدة على
قــاعــدة الـنـسـبـيــة ،ويـمـنــع ق ــوى ال ـمــال وجـهــاز
الــدولــة من التأثير على العملية االنتخابية إال
بحدود القانون.
2ـ إصدار قانون أحزاب يضمن قيام أي حزب
على أساس وطني شامل ،أي :يمنع قيام أية
أحزاب على أساس االنتماء القومي أو الديني
أو ال ـطــائ ـفــي أو ال ـع ـشــائــري أو ال ـعــائ ـلــي ،مـمــا
ـوطــد دعــائــم الــدولــة الــوطـنـيــة ضــد مخططات
يـ ّ
الفوضى الالخالقة.
3ـ إعادة النظر بقانون الصحافة واإلعالم
وال ـم ـط ـب ــوع ــات ب ـم ــا ي ـف ـعــل دور اإلع ـ ــام
كسلطة رابـعــة فــي الــرقــابــة وكـشــف مواقع
ال ـف ـس ــاد ،وت ـع ـم ـيــق ال ـث ـقــافــة الــوط ـن ـيــة فــي
البالد.
4ـ حـصــر اسـتـخــدام حــالــة ال ـطــوارئ واألحـكــام
العرفية فــي حــاالت ثــاث :الـحــرب والـكــوارث
الطبيعية ،وضد قوى النهب والفساد.
إن كل ما سبق ال يمكن تحقيقه دون مستوى
أع ـلــى مــن ال ـحــريــات الـسـيــاسـيــة ،يـسـتـفـيــد منه
أصـحــاب المصلحة الحقيقيون فــي االنـعـطــاف
الوطني ـ االجتماعي المطلوب على األصعدة
كافة.
على المستوى الوطني العام
1ـ إن الـتـصـعـيــد ال ـعــدوانــي فــي اإلسـتــراتـيـجـيــة
األمــري ـك ـيــة مــن زيـ ــادة دعـمـهــا الـمـطـلــق لـلـكـيــان
ال ـص ـه ـيــونــي ،إلـ ــى اح ـت ــال الـ ـع ــراق وتــوس ـيــع
االنتشار العسكري غير المسبوق من جنوب
وشـ ـ ــرق ال ـم ـت ــوس ــط ح ـت ــى قـ ــزويـ ــن وت ـغ ـي ـيــر
األســالـيــب التكتيكية عبر الترغيب والترهيب
إزاء ما يجري في المنطقة ،كل ذلك جعل مما
يسمى بعملية السالم «طبخة بحص» وصلت
إلى طريق مسدود وعلى كل المسارات .ومن
ه ـنــا فـ ــإن ت ـحــريــر الـ ـج ــوالن وب ـق ـيــة األراضـ ــي
العربية المحتلة لن يكون ّإل بالمقاومة الشاملة
بما فيها الخيار العسكري .لذلك نطالب بوقف

جـمـيــع أش ـك ــال ال ـم ـفــاوضــات ال ـم ـبــاشــرة وغـيــر
الـمـبــاشــرة وتـعـبـئــة ق ــوى الـمـجـتـمــع اس ـت ـعــداد ًا
لتحرير الـجــوالن كاستحقاق وطني بالدرجة
األولى.
2ـ هناك ضرورة وطنية كبرى الستعادة دور
ســوريــة األس ــاس ــي فــي الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
والتي هي أساس الصراع العربي ـ الصهيوني
مـنــذ أكـثــر مــن سـتـيــن عــام ـ ًا ،خـصــوصـ ًا بـعــد أن
تحولت القيادة الفلسطينية الرسمية «سلطة
أوسـ ـلـ ــو» إلـ ــى خ ـط ــر ح ـق ـي ـقــي ع ـل ــى ال ـح ـقــوق
الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني في العودة
وتـقــريــر الـمـصـيــر وإقــامــة الــدولــة الفلسطينية
وعاصمتها القدس.
3ـ إن انتقال سورية من موقع الممانعة ودعم
الـمـقــاومــة فــي فـلـسـطـيــن ولـبـنــان وال ـعــراق إلــى
الـتــزام خيار المقاومة وقيادتها ،سينقلها إلى
موقع الهجوم ويـعــزز دورهــا على الساحتين
الـعــربـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة ،خ ـصــوص ـ ًا بـعــد مــوجــات
النهوض الشعبي العربي الذي بدأ في تونس
ول ــن ي ـتــوقــف ع ـنــد لـيـبـيــا وغ ـيــرهــا م ــن ال ــدول
العربية.
أع ـل ــن االج ـت ـم ــاع وق ــوف ــه إل ــى ج ــان ــب نـضــال
ال ـش ـع ـب ـيــن ف ــي ت ــون ــس وم ـص ــر الس ـت ـك ـمــال
أهـ ـ ــداف ال ـث ــورت ـي ــن وع ـ ــدم ال ـس ـم ــاح ل ـقــوى
الـثــورة المضادة المدعومة أمريكي ًا بسرقة
ت ـلــك األهـ ـ ــداف .ك ـمــا أكـ ــد االج ـت ـم ــاع وقــوفــه
إل ــى ج ــان ــب ن ـض ــال ش ـع ــوب لـيـبـيــا وال ـع ــراق
وف ـل ـس ـط ـيــن وال ـي ـم ــن وال ـب ـح ــري ــن واألردن
وال ـج ــزائ ــر ض ــد االس ـت ـب ــداد والــدك ـتــاتــوريــة،
وأدان المجازر التي يقترفها نظام القذافي
ض ــد ال ـح ــرك ــة ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـل ـي ـب ـيــة ف ــي ط ــول
البالد وعرضها ،وأدان االجتماع كل أشكال
ومـ ـح ــاوالت ال ـتــدخــل األج ـن ـبــي ف ــي ش ــؤون
بلدان المنطقة.
كـمــا بـحــث االجـتـمــاع سـيــر تـطـبـيــق ق ــرارات
االج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع الـ ــوط ـ ـنـ ــي ال ـ ـتـ ــاسـ ــع وأوصـ ـ ــى
ال ـم ـن ـظ ـمــات والـ ــرفـ ــاق بـ ـضـ ــرورة تـطـبـيـقـهــا
الـ ـس ــري ــع والـ ــدقـ ـيـ ــق وات ـ ـخـ ــذ بـ ـه ــذا ال ـش ــأن
القرارات المناسبة.
ǩدمشق 2011 /2 /25
مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين
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بيقولوا «الجوع كافر»..
ويلي قال هل الشي كان عرفان ضمنياً شو الُبعد تبع هل الحكي...
ǧدعاء دادو

غالء أسعار يعني أجور ال تكفي ..يعني أجور
قليلة ..يعني الركض للعمل المتزايد خوف ًا من
الجوع ..يعني قوت لتموت ..يعني ما عاد في
ت ـقــدم وال ع ــاد فــي ح ـضــارة وال ع ــاد فــي مخ
لحتى الواحد يأبدع ويقدم لبلدو فعلي ًا!!!!
دوب ــو هــل الــواحــد يـشـتـغــل مـتــل ال ـ «شـطــور»
ليل -نهار كرمال يأمن أساسيات األساسيات
من األساسيات الحياتية....
يمكن!!!
إذا ع ـم ـلــوا ح ــال ــون ه ــل الـمـحـتـكــريــن وال ـت ـجــار
ال ـج ـش ـع ـيــن إن ـ ــون ش ـب ـع ــوا شـ ـ ــوي ..ورفـ ـع ــوا
أيديهون عن هل األسواق ..فبتنزل رحمة اهلل
ع العباد المغلوب ع أمرها وبيصيروا يحسنوا
عـنـجــد ي ـح ـســوا ش ــوي بــال ـش ـبــع ..وبـيـحـسـنــوا
يأمنوا األساسيات ع بشكل أفضل إذا بدكون!!
بـ ــس ك ـل ــو «ي ـم ـك ــن» مـ ــو أك ـ ـتـ ــر!! ألن هـ ــدول
الحيتان ميؤوس منهم..
مين عم يرفع األسعار؟؟؟
وقــت أيــا شخص بينزل ع األس ــواق ليتبضع
حتى ولو يومي ًا ،بتصيبوا حالة من الذهول...
وحالة الذهول يا عيوني بتعني :عدم وجود
حــالــة اإلدراك الـحــرجــة ودرج ــة الــوعــي ،حيث
أن المنذهل «يعني هاد الشخص يلي صابتوا
حالة الذهول» ال يستجيب أليّ من المنبهات

ّإل بعض المنبهات األساسية ،مثل :األلم...
واأللـ ــم يـلــي بـيـصـيــب ال ـمــواطــن ال ـس ــوري يلي
نـ ــزل ل ـي ـج ـيــب أرخ ـ ــص ط ـب ـخــة م ـم ـكــن تـكـلـفــوا
اليوم -هو وجع بالقلب ووجع بالجيبة...
يـعـنــي عـ ــادي كـتـيــر ال ـي ــوم ت ـشــوف عــالــم عـنــد
الخضرجية والـسـمــانــة ..ولــك حتى بالصاالت
يلي بتبيع بنص جملة -عم يقولوا «أاااخ يا
قلبي ...شو هل األسعار هي؟؟؟»..
بــالــرغــم م ــن كـلـشــي قــدم ـتــو ال ــدول ــة ع أس ــاس
كــرمــال مـصـلـحــة ال ـم ــواط ــن ..وك ــرم ــال تــأمـنـلــوا
احتياجاتوا بسعر تنافسي مع السوق السودا..
إال إنو الترويج يلي عملتوا الدولة لحاال «باء
بالفشل»..
ألنو الواقع ورجــا العالم كلو ..بأنوا الحكومة
مــاال مهتمة حـقـيـقـ ًة بـضـبــط األس ـع ــار ...وفــوق
كــل هــاد ص ــارت مصلحتا مــن مصلحة الـتـجــار
والحيتان..
ال وفوقها دعمتون وصارت الراعية الرسمية
إلــون ..ومــا دعمت المواطن الـعــادي المغلوب
ع أمروا...
وغـيــر ه ـيــك ...ص ــار كـلـمــا ب ــدون يــرفـعــوا سعر
سـلـعــة بـيـعـمـلــوال ت ــروي ــج ب ــإن ــوا رح يــأمـنــوهــا
بسعر أقل وإلخ..
وبـعــدا بـقــدرة ق ــادر بيصير فــي عـقــوبــة مــدري
احـتـكــار م ــدري شــو بـيـطـلــع مـعــون مــن ذرائ ــع
ترللي لحتى يوصلوا لهدفوا ويرفعوا السعر
متل ما بدون...
وبالنهاية ما رح ننسى سيرة هداك المقوص

www.kassioun.org

األخضر يلي حجتون األولى والدائمة مع بقية
الحجج يلي بيخترعوها..

واأللم يلي بيصيب
المواطن السوري
يلي نزل ليجيب
أرخص طبخة ممكن
تكلفوا اليوم -هو
وجع بالقلب ووجع
بالجيبة!

السعر فوق ..والشعب تحت!!!
«شو بتكلف الطبخة الفالنية اليوم؟»..
ه ــاد ال ـس ــؤال ي ـلــي ص ــار ع ل ـس ــان ال ـك ــل ،شــو
بتكلف الطبخة اليوم؟؟؟
إذا أجينا وحسبنا سعر طبخة الزيت البسيطة
يلي المعتر كان يعتمد عليها ..منالقيها صارت
بتكلف هديك الحسبة!!
م ـثـ ًـا :رح نـحـســب سـعــر طـبـخــة «ف ــول مقلى
بــالــزيــت» ..مــا رح ن ـقــول رز ب ـفــول ألن ــو بــدو
لحمة ...ألنو اللحمة منسية عند الشعب بعد ما
وصل سعر الكيلو الغنم لحدود الـ  30ألف في
بعض األماكن!!!
كيلو الفول األخضر بحدود الـ  2500ل .س ،جرزة
الـكــزبــرة ب ـ  200ل .س ،بــدو تــوم ب ـحــدود 1000
لـيــرة ألن كيلو الـتــوم ب ـ  8000ل .س ،بــدو زيــت
بحدود  1000ليرة كمان ألن لتر الزيت بحدود الـ
 13000ل .س ،كيلو اللبن بـ  1300ل .س.
وطـبـعـ ًا مــا رح نـقــول إنــو بــدهــا فليفلة خـضــرا
قــدامـهــا ..ألنــو الـعــالــم عــم تختصر بـشـكــل كبير
من الخضار..
يعني مجموع بحدود الـ  6000ل .س!! طبع ًا
مــع الـتـشـيـيــر إن ــو إذا ك ــان ال ـفــول م ـفــرز يعني
«مونة» أو بالستيكي من السوق ..بس فعلي ًا
طبخة الزيت اليوم بتكلف هيك!!
وإذا بدنا نعمل معكرونا باللبن ...كأبسط مثال
كمان...
سعر كيلو المعكرونة بحدود الـ  4000ل .س،
كـيـلــو الـلـبــن ب ـ  1300ل .س وه ــاد رح نعتبر
إنــو عـنــا طحينة وتــوم بالبيت ومــالـنــا بحاجة

نشتريها من برا..
بيطلع معنا كلفة طبخة بسيطة كتير ما بتشبع
ب ـح ــدود الـ ـ  5300ل .س إذا احـتـجـنــا لـكـيـلــو
واحد من المعكرونة واللبن مو كيليين!!!
يـعـنــي كــأسـخــف م ـثــال 5300 :بــال ـيــوم لــوجـبــة
وحـ ـ ــدة ب ـ ـ ــس ...وال ـغ ــال ـب ـي ــة اخـ ـتـ ـص ــروا ع ــدد
الوجبات وخلوهن وجبة مو تنتين أو تالتة
يا سمح اهلل يعني بالشهر بحاجة...
 159000 =30×5300ل.س
براتب موظف حكومي  60ألف ل.س بس!!!
عملنا هل الحسبة البسيطة لتعرفوا كمية الكفر
يلي عم تصير بحق شعب بأكمله من دون ال
رحمة وال شفقة وال تأنيب ضمير حكومي وال
للتجار حتى...
الحلول بسيطة...
الـحـلــول للحد مــن ظــاهــرة الـجــوع والـكـفــر يلي
غطت سورية كلها بسيطة كتير...
الـشـبــع ..الـشـبــع ..يعني الزم بــالـبــدايــة نخلص
من هدول الحيتان والتجار والسماسرة الكبار
وكل جشع وتاجر حرب وأزمة ساهم وساعد
بتجويع شعب بأكملوا.
يعني مختصر الحكي والشرح ...ما في حلول
ّإل إن ــو ف ـعـ ًـا ال ــدول ــة تـعـمــل ك ــرم ــال ال ـمــواطــن
الجوعان وتسيطر بشكل جدّي على موضوع
األسـ ــواق وال ـتــاعــب بــاألس ـعــار وتـعـمــل ضبط
وتقدم للمواطن شي فعلي وملموس لحياتو
ومعيشتو..
لك المواطن اتحمل بما فيه الكفاية ....بس هاد
الـتـحـمــل الـطــويــل واالح ـت ـقــان الـمـتــراكــم بيفجر
يلي بعمروا ما انفجر...
يعني يا محلى الكفر..

شؤون محلية
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قصة «ربطة الخبز» واالبتزاز

-

في مشهد اعتاد عليه -بـ«اإلجبار» -المواطن السوري خالل يومياته وهو الطابور ،لتأمين الخبز اليومي ،مع تلك البطاقة الذكية ،التي
استخدمت إلغالق عقول الناس بكميات ال تكفي للحاجة اليومية لهم...
ǧدارين السكري

ف ــاسـ ـتـ ـم ــر االزدح ـ ـ ـ ـ ـ ــام بـ ــالـ ـطـ ــوابـ ـيـ ــر،
ب ــام ـت ــداده ــا ط ـ ــو ًال ،وم ــدت ـه ــا ل ـســاعــات
ط ــوي ـل ــة ،وص ـ ــو ًال إل ــى أزم ـ ــات أخ ــرى
أيـ ـضـ ـ ًا مـ ــا زالـ ـ ــت ت ــاح ــق ال ـس ــوري ـي ــن
باستمرار ،وبشكل مُفتعل ومقصود.

امتدت طوابير
الخبز لتصل أصوات
الواقفين فيها إلى
العالم بأسره لكن
دون مرور هذه
األصوات على آذان
الحكومة وكافة
المعنيين بهذا
القطاع

أزمات مشت ّدة!
ت ـش ـتــد أزم ـ ــة ال ـخ ـب ــز ب ـش ـكــل ي ــوم ــي-
بشكل مُفتعل -وبشكل مقصود ،وقد
امتدت هــذه األزمــة بالتحديد وشملت
جميع المحافظات السورية!
ي ـف ـنــى ال ـش ـعــب ال ـس ــوري يــوم ـي ـ ًا عـلــى
ط ــواب ـي ــر االنـ ـتـ ـظـ ــار ،وال ي ـس ـمــع مــن
وزارة ال ـت ـج ــارة وح ـمــايــة الـمـسـتـهـلــك
سوى بعض الذرائع المكررة بعينها،
وهي االرتفاع بأسعار القمح والطحين
عالمي ًا ،والعقوبات والحصار وغيرها
مــن الــذرائــع الـكـثـيــرة ،والـنـتـيـجــة :عــدم
ح ـصــول الـكـثـيــر مــن الـمــواطـنـيــن على
مـخـصـصــاتـهــم الـمـسـقــوفــة ،بــالــرغــم من
قلتها.
وق ـ ــد المـ ـس ــت ه ـ ــذه األزم ـ ـ ــة -ال ـخ ـبــز
ال ـس ـي ــاح ــي -وبــال ـح ـجــة ن ـف ـس ـهــا ،عــدم
تـ ــوافـ ــر «ال ـط ـح ـي ــن ل ـك ــل ال ـم ـخ ــاب ــز أو
تــوفــرهــا بـكـمـيــات ق ـل ـي ـلــة» ،نــاه ـيــك عــن
جودتها المتدنية وصغر فــي حجمها،
طبع ًا باإلضافة إلى السعر المرتفع لها.
ومملة..
ذرائع قديمة ُ
نـ ـق ــص م ـ ـ ــادة ال ـط ـح ـي ــن ل ـ ــأف ـ ــران،
إضافة إلــى نقص المحروقات التي
يصعب تأمينها «كما يقال» ،أضيفت
إلـيـهــا ســاعــات تقنين الـكـهــربــاء التي
تتسبب بتوقف الكثير مــن األفــران
ع ــن ال ـع ـم ــل ،وال ـض ـغ ــط ع ـل ــى بــاقــي
األفران.
ف ـق ــد امـ ـتـ ــدت ط ــواب ـي ــر ال ـخ ـب ــز لـتـصــل
أصـ ـ ــوات ال ــواق ـف ـي ــن ف ـي ـهــا إلـ ــى ال ـعــالــم
بأسره ،لكن دون مرور هذه األصوات
عـلــى آذان الـحـكــومــة وكــافــة المعنيين

ب ـه ــذا ال ـق ـط ــاع ،وإن س ـم ـعــوا أصـ ــوات
الـ ـن ــاس ف ــأق ـص ــى م ــا ي ـم ـك ـن ـهــم تـقــديـمــه
هــو التصريح بعبارة «إن األزمــة إلى
ان ـفــراج» ،ولـكــن مــا نشهده فعلي ًا ،هي
أزمــة مستمرة ومستعصية عــن الحل
على ما يبدو.
ما نراه وما نلمسه على أرض الواقع،
ه ــو أن ال ـح ـكــومــة ع ــاج ــزة ت ـمــام ـ ًا عــن
تـلـبـيــة اح ـت ـيــاجــات ال ـش ـعــب م ــن الـخـبــز
وال ـم ــواد األســاس ـيــة ،فــالـشـعــب كـلــه قد
سئم الوقوف على الطوابير ،طوابير
ال ـخ ـب ــز وال ـ ـغـ ــاز وال ـب ـن ــزي ــن والـ ـمـ ــواد
التموينية ،وصـبــرهــم لــن يمتد إلــى ما
ال نهاية.
السوق السوداء للخبز أيضاً!!
سـبـبــت األزم ــة الـقــديـمــة -الـمـتـجــددة-
لـلـخـبــز -ضـ ــرر ًا ك ـب ـيــر ًا ان ـع ـكــس سـلـبـ ًا
ع ـل ــى ج ـي ــب الـ ـمـ ــواطـ ــن ،فــال ـك ـث ـيــر مــن
ال ـســوري ـيــن ي ـض ـطــرون بــاإلج ـبــار إلــى
اللجوء للبدائل من أجل تأمين أبسط
المتطلبات الحياتية اليومية من تأمين
ربطة الخبز التي ال يمكن االستغناء
عنها.
ومن هنا فقد بات ما يسمى بـ«السوق
الـســوداء للخبز التمويني» ،والتي ما
زال سعرها لليوم هــو  1000ل .س،
وفــي بـعــض األمــاكــن قــد يـصــل سعرها
ألكثر من ذلك مع األسف.
فمن المخجل أن ترى ربطة الخبز من
كــوة ال ـفــرن بـسـعــر  100ل .س وبـعــد
ال ـكــوة بــأمـتــار قـلـيـلــة سـعــرهــا قــد يصل
ألك ـث ــر م ــن  1000ل .س ع ـلــى أي ــدي
شبكات النهب والفساد ،دون رقيب أو
حسيب .وهــذا يعني ،تكاليف كبيرة-
م ــره ـق ــة ت ـق ــع ع ـل ــى ع ــات ــق ال ـم ــواط ــن،
والمزعج أنها بـ«اإلجبار».
تصريحات تزيد الطين بلة!
ـرة ه ــي الـ ـق ــرارات والـتـصــريـحــات
ك ـث ـيـ ٌ
ال ــرس ـم ـي ــة ،ل ـك ـن ـهــا ف ـع ـل ـي ـ ًا ال ت ـق ــدم وال
تــؤخــر ،بــل إن صــح ال ـقــول :إنـهــا تزيد
الطين بلة!

فبعد كل تصريح نسمعه أو نقرأه على
الـمــواقــع الــرسـمـيــة ،تشهد الـبــاد فعلي ًا
أزم ــة تــزيــد مــن الـمـصــائــب عـلــى كــاهــل
ال ـش ـعــب ،وت ـكــون نـتـيـجـتـهــا م ــزي ــد ًا من
تخفيض الــدعــم على الخبز ،أو مــزيــد ًا
من اإلجراءات المعقدة للحصول عليه
من قبل المواطنين.
ب ـتــاريــخ  ،2021/3/9ت ـحــدثــت مــديــرة
ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــط وال ـ ـ ـت ـ ـ ـع ـ ـ ــاون الـ ـ ــدولـ ـ ــي
بــالـمــؤسـســة ال ـســوريــة لـلـمـخــابــز «عــن
الـصـعــوبــات الـتــي تـعــرقــل الـعـمــل ،منها:
بيع الخبز بأقل من التكلفة لهذه المادة
كــون ـهــا م ـس ـعّــرة اج ـت ـمــاع ـي ـ ًا ،م ــا يــوقــع
المؤسسة بخسارة مالية.»...
ف ــالـ ـح ــدي ــث الـ ــرسـ ـمـ ــي ع ـ ــن ال ـت ـس ـع ـيــر
االجتماعي ،أي :الـدّعــم ،أصبح حديث ًا
مكرر ًا ومم ًال بالنسبة للمواطنين ،أما
ربــط ذلــك بموضوع الخسائر المالية
ال ـت ــي يــوق ـع ـهــا ع ـل ــى ال ـم ــؤس ـس ــة ،فـقــد
يـكــون مقدمة جــديــدة لتخفيض جديد
ع ـلــى دع ــم ال ــرغ ـي ــف ،م ــع األخـ ــذ بـعـيــن
االعتبار أن السورية للمخابز ال تتكبد
خسائر لقاء دعم الرغيف ،فالفروقات
ال ـس ـع ــري ــة ت ـت ـح ـم ـل ـهــا ال ـخ ــزي ـن ــة ال ـعــامــة
ل ـلــدولــة ،أي :جـيــب ال ـمــواطــن ،ولـيــس
حسابات السورية للمخابز ،والسياق
بـهــذا الـشـكــل ربـمــا يـكــون نــوع ـ ًا جــديــد ًا
م ــن االبـ ـت ــزاز ال ـم ـع ـنــوي لـلـمــواطـنـيــن،
هــذا بحال لم يترجم كتخفيض للدّعم
الحق ًا.
وفــي الـسـيــاق نـفـســه ،وفــي 2021/3/9
ت ــم ال ـت ـصــريــح م ــن قِ ـب ــل م ــدي ــر حـمــايــة
ال ـم ـس ـت ـه ـلــك فـ ــي دمـ ـش ــق ب ـ ــأن ه ـن ــاك:
«دراس ـ ـ ـ ـ ــة لـ ـتـ ـع ــدي ــل أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـخ ـب ــز
السياحي والصمون والكعك».
وم ـ ــن ه ـن ــا ن ـ ــرى أن ه ـ ــذه ال ـم ــدي ــري ــة
كـمــا الـ ــوزارة بــاتــت بـنـظــر الـمــواطـنـيــن
السوريين ال تحمل من اسمها «حماية
المستهلك» ســوى عــدد أحــرفـهــا فقط،
فكيف ستكون أسعار الخبز السياحي
والـكـعــك والـصـمــون بـمــوجــب الــدراســة
الـمــزمـعــة؟! وعــن أيــة حـمــايــة مستهلك
يتحدثون؟
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فيسبوكيات

نفتتح فيسبوكيات هذا األسبوع ببوست تهكمي
حـ ــول سـ ــوء وت ـ ــردي ال ـت ـي ــار ال ـك ـه ــرب ــائ ــي ،ي ـقــول
البوست:
• «وضــع الكهربا عـنــا ...بتحط كنزتك بالغسيل
ولبين ما تخلص الوجبة بتكون راحت موضتا!».
حـ ـ ــول م ـ ــا ورد عـ ـلـ ــى صـ ـفـ ـح ــة الـ ـحـ ـكـ ــومـ ــة :أن
•«المؤسسة السورية للتجارة أعلنت عن بدء بيع
المواد بالتقسيط لجميع العاملين في مؤسسات
الــدولــة ،دون كفيل أو فــوائــد بسقف  /300/ألــف
ليرة اعتبار ًا من يوم الغد األحــد ،وذلــك بمناسبة
عيدي المعلم واالم» ،علق البعض بما يلي:
• «مــا فـيـكــم تـعـمـلــوا لـلـمــوظــف غـيــر هـيــك ..هذلت
وملللينا!».
«يعني بدو يدفع  ٢٥ألف بالشهر عامدار سنة...
هــوي رات ـبــو  ٥٠أل ــف ...الـســوريــة لـلـتـجــارة عـنــدا
مـ ــواد ك ــاس ــدة م ــا ع ــم ت ـعــرف ك ـيــف ب ــدا ت ـصــرفــا..
هالقرار لمصلحتا مو لمصلحة الموظف.»...
• «شوو بدها اتجبلك  300ألف بهاأليام».
حــول مــا ورد عـلــى صـفـحــة الـحـكــومــة عــن وزارة
ال ـن ـف ــط :أنـ ــه «ن ـت ـي ـجــة ت ــأخ ــر وص ـ ــول ت ــوري ــدات
ال ـم ـش ـت ـق ــات ال ـن ـف ـط ـي ــة ال ـم ـت ـع ــاق ــد ع ـل ـي ـه ــا ب ـس ـبــب
العقوبات والـحـصــار األمــريـكــي الجائر ضــد بلدنا،
قامت الوزارة قبل أيام بتخفيض كميات البنزين
الـمــوزعــة عـلــى الـمـحــافـظــات بنسبة  %15وكـمـيــات
ال ـمــازوت بنسبة  %20لحين وصــول الـتــوريــدات
ال ـجــديــدة ،وب ـمــا يـتـيــح مـعــالـجــة ه ــذا األم ــر بشكل
كامل» ،ع ّلق البعض بالتالي:
• «مقدمة لرفع أسعار المحروقات ،الشعب صار
فهمانكم صح واأليام القادمة تكشف صحة األمر».
• «ع ــأس ــاس م ــن أك ـتــر م ــن ش ـهــريــن ت ــم الـتـعــاقــد
وبـ ـطـ ــريـ ـقـ ـهـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـيـ ـن ــا وف ـ ـ ــي شـ ـ ــي عـ ـ ــم ي ـت ـف ــرغ
ووووووووو».
• «ل ـي ــش ال ـح ـظــر ع ــم ي ـم ـشــي ب ــس ع هــالـطـبـقــة
الفقيرة والـحــرامـيــة والـفــاســديــن عايشين وكلشي
الهن.»..
ح ــول تـعـمـيــم وزي ــر ال ـك ـهــربــاء إل ــى كــافــة شــركــات
ال ـك ـه ــرب ــاء فـ ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــات الـ ـس ــوري ــة بــإع ـطــاء
األولوية في التغذية الكهربائية للمناطق الزراعية،
وخــاصــة ال ـمــزروعــة ب ـمــادة الـقـمــح ،ن ـظــر ًا للنقص
الـحــاصــل فــي مــوســم األم ـطــار لـلـعــام الـحــالــي ،ع ّلق
البعض بما يلي:
• «ع أساس في كهربا ليكون في أولوية؟!».
• «أكلنا هوا يعني كهربا ما في وباألخير قمح ما
راح يكون في».
حــول حــديــث وزيــر المالية فــي حلب عــن التهرب
الضريبي واحترافه ،علق البعض بما يلي:
• «انتو بس انصفوا المعاشات للموظفين بعدين
احكو عن التهرب الضريبي».
قلتلي احتراف؟ المشكلة أغلب المسؤولين ببلدنا
ت ـجــار أو شــركــاء مـخـفـيـيــن ل ـهــؤالء الـتـجــار الــذيــن
يتهربون من دفع ضرائبهم باحترافية ع قولتك».
ح ـ ــول حـ ــديـ ــث وزيـ ـ ــر األوقـ ـ ـ ــاف خ ـ ــال الـ ـنـ ــدوة
المعنونة «أيــام األســرة السورية» ،أن :الحكومة
تعمل بكل الوسائل لتوفير االحتياجات األساسية
ل ـل ـح ـيــاة ،وي ـج ــب ع ـل ـي ـنــا أن ن ـح ــارب م ــن ي ـج ـوّع
الشعب السوري ابتداء بأمريكا وتركيا وإسرائيل
وق ـس ــد ،ال أن نـتـهــم ال ـح ـكــومــة أن ـهــا م ـق ـصــرة فــي
توفير احتياجات الناس» ،ع ّلق البعض ،بالتالي:
• «طبيعي يدافع الوزير عن الحكومة اللي هوي
جــزء مـنـهــا ،لـكــن هــاد مــا بيعني انــو يـكــونــوا على
صواب فيما يتخذونه من قرارات».
• «ط ـي ــب مـ ــزبـ ــوط ح ـك ـيــك انـ ــه دول الـ ـعـ ــدوان
والحصار مسؤولة عن تجويع المواطن السوري،
السؤال الذي يطرح نفسه :وين الدولة ،شو مهمة
الدولة والحكومة؟».
ونختتم مع بوست مؤلم ،متداول على الصفحات
الـعــامــة والـخــاصــة ،عــن الــواقــع الـمــريــر الــذي وصل
إليه السوريون ،يقول البوست:
• «لما كنت صغيرة كنت بحلم دائم ًا أكبر مشان
ساعد الفقراء..كبرت وطلعت أنا الفقراء!!».
وناقل الكفر ليس بكافر.
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ورد في الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس
الوزراء ،األسبوع الماضي ،أن «وزارة
التربية تطلب من مديرياتها تخصيص
حصة درسية في  16و 17من آذار للحديث
عن دور المعلمين في بناء األجيال»،
وذلك مع تزامن اقتراب عيد المعلم في الـ
 18آذار لعام .2021

ǧعمار سليم

ال ش ــك أن ـنــا تــربـيـنــا ف ــي بـيـئــة ومـجـتـمــع ي ـق ـدّر
دور ال ـم ـع ـلــم ،فــرغــم ك ــل ال ـم ـت ـغ ـيــرات الـثـقــافـيــة
واالجـتـمــاعـيــة ال ـتــي ط ــرأت عـلــى مـجـتـمـعـنــا ّإل
أنه لم تخل نفوس األجيال من هذا االحترام
وحـفــظ الـمـكــانــة ،ولــو ش ـ ّذ الـكـثـيــرون عــن هــذه
القيم ،غير أن الحكومة أدهشتنا بهذا المطلب
الـغــريــب الــذي تــريــد مــن خــالــه أن تــرفــع اللوم
عــن نـفـسـهــا بـتـخـصـيــص حـصــة درس ـيــة يطلب
فـيـهــا م ــن الـمـعـلــم نـفـســه أن ي ـت ـحــدث ع ــن دور
المعلمين في بناء األجيال!
ف ـهــل يـعـقــل مـنـطـقـيـ ًا أن يـسـتـمــع ال ـط ــاب إلــى
أسـتــاذهــم وهــو يـشـيــد ب ــدور الـمـعـلـمـيــن ،وكــأنــه
يشيد بنفسه ،وهم يرون بأم أعينهم ماذا يحل
بــه مــن انتهاكات لحقوقه وكــرامـتــه ،تــارة على
أيــدي الـطــاب وأهاليهم ،وتــارة بما تجنيه يد
الحكومة بسياساتها تجاههم؟!
كرامة المعّلم أولى من تكريمه
ك ــل ال ـع ـطــاء وال ـت ـعــب وال ـج ـه ــود ال ـتــي يـقــدمـهــا
المعلمون لبناء جيل واع ،رغــم كل التحديات
وال ـص ـعــوبــات ال ـتــي ي ـت ـجــاوزهــا ،بـ ــاذ ًال صحته
وجهده ووقته ،لخصتها وزارة التربية بحصة
درسية يكرم بها المعلم نفسه بنفسه!
أمـ ــا م ـطــال ـبــه ال ـم ـح ـقــة ب ـح ـيــاة كــري ـمــة ومـ ــورد

فـكــانــت الـ ــوزارة أول مــن يـبـخــس الـمـعـلــم حقه
ويهدر كرامته أمام األجيال!
ف ـه ــل س ـت ـن ـفــع خ ـط ـبــة ع ـص ـم ــاء ب ـع ــد هـ ــذا ك ـلــه،
ليزرعوا في نفوسهم قيمة عمل المعلم ودوره
في بناء األنفس والعقول؟
ولو كانت تعي وزارة التربية والحكومة دور
المعلم حقيقة لما أوصلته إلى الحال التي وصل
إليها من فقر وفاقة وحاجة ،ولما استجرّ لقمة
عـيـشــه مــن ال ـطــاب الــذيــن يـعـطــونــه ثـمــن ربــع
وجبة طعام بعد كل درس ،فهم أول من جهل
وتجاهل هذا الدور للمعلمين وما زالوا!
ان ـت ـه ــاك ال ـح ـق ــوق ل ـي ــس ف ــي األج ـ ــر ف ـق ــط بــل
بالقوانين
ابتداء من العقوبات المسلكية ،وانتهاء بسلوك
بعض الموظفين فــي ال ــوزارة ،تنتهك فــي كل

يحفظ له كرامته ،فهذا أمر يشق على الحكومة
وتضيق بــه ذرع ـ ًا ،وكأنها بهذا التعميم قدمت
مكرمة كبيرة تستوجب الشكر من المعلمين!
تهديد ووعيد قبل أيام من عيد المعلم
قبل أيام من هذا التعميم ،ورد على لسان وزير
التربية تهديد بمالحقة المعلمين ،الذين يسدون
ج ــزء ًا مــن رمـقـهــم عـبــر ال ــدروس الـخــاصــة ،في
ظل هذا الظرف االقتصادي المعيشي الخانق،
ب ـل ـفــظ م ـه ـيــن وهـ ــو «الـ ـم ــاحـ ـق ــة» ،ومـ ــن قـبــل
الضابطة العدلية ،وقد أشرنا إلى ذلك في مادة
ســابـقــة تـحــت ع ـنــوان« :وزارة الـتــربـيــة تكافح
الدروس الخاصة» ،ولألسف إن طالبنا ليسوا
بمعزل عــن مــواقــع التواصل االجتماعي ،وهم
يقرؤون مفردة «مالحقة» بحق المعلم!

يوم كرامة المعلمين ،من خالل الرقابة الداخلية
التي تأخذ الشكاوى من بعض األهالي وتعاقب
مــن خاللها الـمــدرسـيــن ،متجاهلين أي ظــرف،
وبدون أن يمتلك المعلم حق ًا للدفاع عن نفسه
ليحمي نفسه من العقوبات غالب ًا ،أو من خالل
س ـلــوك ب ـعــض ل ـجــان الـتـفـتـيــش ،ال ـتــي تـقـتـحــم
الـمــدارس بـطــرق ال يمكن وصفها ،ويقومون
بتعنيف المعلمين أحيان ًا ،وإلقاء األوامر عليهم
على مرأى ومسمع من الطالب!
فـحـبــذا لــو كــرمــت الـحـكــومــة الـمـعـلـمـيــن تـكــريـمـ ًا
يليق بهم ،بد ًال من هدر كرامتهم بلقمة عيشهم!
وفــي النهاية ،ال يسعنا ّإل أن نقول لكل معلم
ومعلمة :كــل عــام وأنـتــم ونضالكم بــألــف خير،
عسى تنتزعوا حقوقكم ،وتنالوا ما تستحقونه
من تقدير.

الكهرباء ..تصريحات مكررة والوضع نحو األسوأ
تصريح جديد ُنقل عن وزير الكهرباء مؤخرًا ،مضمونه أن
«الكهرباء ستكون أفضل في الشتاء القادم»!

ǧسوسن عجيب

ال ـت ـص ــري ــح أع ـ ــاه أت ـ ــى خ ـ ــال ل ـقــاء
إذاعـ ــي ع ـبــر ش ــام إف -إم بـتــاريــخ
 ،2021/3/13الـتــي نقلت عــن الــوزيــر
أيض ًا أن« :التوجيهات حــول زيــادة
س ــاع ــات وص ــل ال ـك ـهــربــاء لـلـمـنــاطــق
ال ــزراع ـي ــة ل ــن ت ــؤث ــر ع ـلــى ال ـك ـم ـيــات
التي تزود بها المدن واألرياف ،لكن
األول ــوي ــة سـتـكــون ل ــأراض ــي ،حيث
سيتم وصل الكهرباء لست ساعات»،
وأن« :ال ـك ـم ـيــات ال ـتــي ستخصصها
ال ـ ــوزارة ل ــأراض ــي س ـت ـكــون نــاتـجــة
عن الكميات الفائضة بسبب ارتفاع
درجات الحرارة ،حيث يخف الطلب
على الطاقة الكهربائية».
أم ـ ــا رد ال ـف ـع ــل ال ـم ـب ــاش ــر مـ ــن قـبــل
ال ـمــواط ـن ـيــن ع ـلــى ال ـت ـصــريــح أع ــاه،
ف ـقــد ك ــان ح ــول الـتـفـسـيــر الـمـتـشــائــم
لمضمونه ،حيث قال أحدهم« :يعني

عببشرنا ان بالصيف مــا فــي كهربا
كمان!».
ما أشبه اليوم باألمس
ح ـ ــدي ـ ــث الـ ـ ــوزيـ ـ ــر أع ـ ـ ـ ــاه ي ــذك ــرن ــا
بتصريحات ووعــود رسمية شبيهة
س ــاب ـق ــة أت ـ ــت ع ـل ــى أل ـس ـن ــة وزراء
وم ـس ــؤول ـي ــن س ــاب ـق ـي ــن ،وم ـ ــع ذل ــك
م ــا زال ال ــوض ــع ال ـك ـهــربــائــي يـسـجــل
المزيد من التردي والتراجع ،سواء

ب ـمــا يـتـعـلــق بــال ـحــديــث ع ــن اسـتـثـمــار
اإلمكانات المتاحة لمحطات التوليد،
ارت ـبــاط ـ ًا ب ـســاعــات الــوصــل والـقـطــع
وبــرامــج الـتـقـنـيــن ،أو بــالـحــديــث عن
ال ـب ــدائ ــل واالع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ـطــاقــات
المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية،
بـ ــالـ ـتـ ـعـ ــاون م ـ ــع الـ ـقـ ـطـ ــاع الـ ـخ ــاص
ت ـحــت ع ـن ــاوي ــن «ال ـت ـش ــارك ـي ــة» .فــا
تـحـســن فــي الــوضــع الـكـهــربــائــي وال
مــن يـحــزنــون ،بــل عـلــى الـعـكــس ،مع

الـمــزيــد مــن الـتـكــالـيــف الـمــرهـقــة التي
يـتـكـبــدهــا الـمــواطـنــون عـلــى الـبــدائــل،
وعـلــى عـمـلـيــات الـصـيــانــة واإلص ــاح
الـتــي يـضـطــرون إلـيـهــا بسبب تعطل
األجهزة الكهربائية المنزلية نتيجة
عــدم انتظام التيار الكهربائي خالل
فـتــرات الــوصــل ،عـلــى قلتها ،أمّــا عن
العدالة بساعات الوصل والقطع فقد
أصبحت من منسيات المواطنين!

عن أية كميات فائضة
يتحدث الوزير؟
الـكـثـيــر م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن ع ـب ــروا عــن
تـمـلـمـلـهــم مــن ال ــوع ــود ال ـم ـكــررة بما
ي ـخــص ال ـك ـه ــرب ــاء ،وحـ ــول ال ـن ـتــائــج
الـمـلـمــوســة بـعــد كــل تـصــريــح ووعــد
من قبل الرسميين.
ف ـ ـقـ ــد ق ـ ـ ــال أحـ ـ ــدهـ ـ ــم« :خ ـ ـي ـ ــو انـ ــت
خـ ـط ــط ل ـل ـص ـي ــف أحـ ـسـ ــن مـ ــا ت ـف ـكــر
بالشتوية.»...
بـيـنـمــا ق ــال آخ ــر« :ك ــل سـنــة امنسمع
ن ـفــس الـ ـك ــام ..وك ــل وزيـ ــر بـيـحـكــي
نفس الحكي ما حــدا صــدق بوعودة
بنج بيبالش والحكي ماعلية دفع.»..
أمــا الـمـثـيــر لـلـتـهـكــم عـنــد الـبـعــض من
ال ـمــواط ـن ـيــن ح ــول ت ـصــريــح الــوزيــر
أع ــاه ،فـقــد ك ــان بـمــا يـخــص حــديـثــه
عن «الكميات الفائضة بسبب ارتفاع
درجات الحرارة ،حيث يخف الطلب
على الطاقة الكهربائية».
فــالـحــديــث عــن كـمـيــات فــائـضــة يعني
افتراض ًا أن فترات الوصل استكملت
ساعات اليوم بكامله ،أي  24ساعة
دون قطع أو تقطع!
فعن أي فائض يتحدث الوزير هنا؟
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المواصالت ..أزمة قديمة متجددة!

تندرج أزمة المواصالت المزمنة ضمن جملة من األعباء التي فرضت على المواطن
السوري أن يتعايش معها رغماً عنه!
ǧعبير حداد
ما في فراطة ...عوجة!
أح ــد رك ــاب ضــاحـيــة قــدسـيــا ت ـحــدث ق ــائ ـ ًا :إن
فمن طوابير الخبز ،إلى االنتظار على أبواب السائق طلب أجــرة  200بــدل  150ناقال عنه:
ال ـمــؤس ـســات ،وصـ ــو ًال إل ــى ســاعــات االنـتـظــار ما بكفي ساعات الوقفة بالكازية ،مكم ًال قوله:
الـطــويـلــة الـتــي يقضيها أمــام مـحـطــات الــوقــود ،أعاننا اهلل وأعانهم من وين بدنا نلقاها!؟
ن ــاه ـي ــك عـ ــن الـ ـغـ ــاء الـ ـف ــاح ــش ،وص ـ ـ ــو ًال إل ــى كذلك تحدثت فاطمة ،والتي تقطن في الريف
أزم ـ ــة ال ـم ــواص ــات ال ـم ـس ـت ـمــرة ب ـيــن ال ـقــدي ـمــة الدمشقي ،عن معاناتها للوصول إلى عملها في
وال ـم ـس ـت ـم ــرة ،وال ح ـل ــول ج ــذري ــة ،أو حـتــى المنطقة الحرة وعودتها إلى المنزل ،في ظل
مؤقتة توقف المعاناة اليومية للمواطنين.
انـعــدام فــرص العمل فــي الــريــف ،نـظــر ًا لنتائج
الـ ــدمـ ــار ال ـت ــي ل ـح ـقــت ب ـم ـق ــوم ــات ال ـع ـي ــش فــي
أزمة مستمرة وال رقابة
مناطق الــريــف عــامــة ،والـتــي دفعت الكثير من
لــم تـعــد أزمــة الـمــواصــات تقتصر عـلــى أوقــات القاطنين هناك بالبحث عن العمل ضمن المدن،
الـ ـ ـ ـ ــذروة ،أو أمـ ــاكـ ــن م ـ ـح ـ ــددة ،أو خ ـط ــوط مما شكل عبئ ًا أكبر على وسائل النقل.
سـيــر مـعـيـنــة ،بــل أص ـبــح مـشـهــد ان ـت ـظــار مـئــات أمـ ـ ــا سـ ـ ـيـ ـ ــارات األج ـ ـ ـ ــرة فـ ـقـ ــد أصـ ـبـ ـحـ ــت مــن
الـمــواطـنـيــن عـلــى ال ـطــرقــات وال ـمــواقــف الـعــامــة المنسيات ،كونها تشكل عبئ ًا مالي ًا كبير ًا على
ل ـســاعــات طــوي ـلــة م ـش ـهــد ًا ي ــوم ـي ـ ًا ،نــاه ـيــك عــن المواطنين في ظل تردي األوضــاع المعيشية
التدافع والسباق الماراثوني خلف السرافيس والغالء المستشري.
للحصول على مقعد ،للعودة للمنزل بعد نهار
العمل الطويل.
حلول الضرورة
وفي ظل غياب الرقابة ال يلتزم بعض سائقي ربـمــا يـكــون االعـتـمــاد عـلــى الـتـكـســي سرفيس
الباصات بالتعرفة المحددة ،وبعض أصحاب أحــد الحلول الـتــي يتم اللجوء إليها اضـطــرار ًا
ال ـســراف ـيــس ي ـت ـعــاقــدون مــع مــوظـفــي الـمـعــامــل مــن قـبــل الـمــواطـنـيــن ،عـنــد عــدم تــوفــر وســائــط
أو الـ ـم ــدارس ،بــاإلضــافــة إل ــى ت ـهــرب الـبـعــض الـمــواصــات المخصصة لخطوط النقل ،ومع
مــن خــط الـسـيــر الـمـخـصــص كــامـ ًـا ،وك ــل ذلــك ذلــك فـهــي غـيــر مـتــاحــة فــي كــل األوق ــات وعلى
ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـم ـع ــان ــاة بــالـنـسـبــة كــل الخطوط ،واألهــم :أن عــوامــل االستغالل،
للمواطنين.
وخاصة خالل ساعات الذروة ،أو عند ساعات
المساء والـلـيــل ،تتزايد مــن قبل العاملين على
معاناة وشهادات
التكسي سرفيس.
قال «أيمن» ،وهو موظف :رزق اهلل أيام الـ  50وم ــن ال ـح ـلــول االض ـط ــراري ــة م ــن ق ـبــل ال ـمــواطــن
ليرة ،كنا نعطيون  100يقلك الشوفير ما في كــوسـيـلــة لـحـفــظ الــوقــت الـضــائــع عـلــى الـطــرقــات
فراطة ..اليوم األجــرة  100بتعطي  200بقلك وللحد من االستغالل ،فقد اختار البعض المشي

كوسيلة بديلة عن وسائل النقل العامة وسيارات
األجرة التي حلقت أسعار أجرتها ،حتى أصبحت
رفــاهـيــة مــن الـطــراز الــرفـيــع ،لـكــن هــذا الـحــل غير
مـتــاح أو مـمـكــن بــالـنـسـبــة لـخـطــوط الـمــواصــات
ذات المسافات الطويلة ،سواء داخل المدينة ،أو
بين الريف والمدينة ،ومــن المستحيل االعتماد
عليه بالنسبة للمرضى أو لكبار السن واألطفال.

األزمة تبدو كأنها
نقص في كميات
المشتقات النفطية
لكن في نفس
الوقت فإن السوق
السوداء تتوفر
فيها كل الكميات
المطلوبة لسد
النقص في حاجات
االستهالك

للسائقين معاناتهم أيضاً
ع ـل ــى الـ ـط ــرف ال ـم ـق ــاب ــل ،ال ب ــد م ــن اإلش ـ ــارة
إل ــى م ـعــانــاة ســائ ـقــي ال ـب ــاص ــات وال ـســراف ـيــس
وس ـيــارات األج ــرة ،الــذيــن يـنـتـظــرون لساعات
طــويـلــة أم ــام مـحـطــات الــوقــود لـلـحـصــول على
الـمـخـصـصــات مــن الـمـشـتـقــات الـنـفـطـيــة ،والـتــي
تشكل عبئ ًا وتعب ًا كبيرين.
فقد ذكــر أحــد السائقين ،أن ســاعــات االنتظار
الطويلة تضيع من وقت عملهم ،باإلضافة إلى
حاجتهم لقسط مــن الــراحــة بعد هــذه المعاناة
الـطــويـلــة ،وأش ــار إلــى أن أجــرة الــراكــب تعتبر
زهيدة مقارنة بساعات االنتظار أمام الكازيات،
بــاإلضــافــة إلــى االرتـفــاع الخيالي بــأسـعــار قطع
الـغـيــار وعـمـلـيــة الـصـيــانــة الـشـهــريــة والـسـنــويــة،
مضيف ًا بقوله :السيارة حتى تعطيك عليك أن
تعطيها ،مما يجعل البعض يفضل بيع المازوت
المخصص في السوق السوداء بأسعار تصل
لــ 1300للتر الــواحــد ،مستغنين بذلك عن عناء
العمل وتكلفة الصيانة واإلصالح ،ومع انتشار
هذه الظاهرة فقد انخفض عدد وسائط النقل
التي تعمل فعلي ًا على خطوط المواصالت ،مما
ساهم بتضخم األزمة.
األزمة المركبة
أح ــد األس ـب ــاب الــرئـيـسـيــة ألزمـ ــة ال ـمــواصــات
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تـتـعـلــق بــالـمـشـتـقــات الـنـفـطـيــة وت ــوف ــره ــا ،فـمــع
استمرار غياب الحلول الجذرية والنهائية ،أو
حتى المؤقتة منها ،وفي ظل غياب الرقابة من
قـبــل الـجـهــات الــرسـمـيــة ،تـتــزايــد اآلث ــار السلبية
ألزم ــة ال ـمــواصــات مــع كــل أزم ــة م ـحــروقــات،
م ــع م ــا يــراف ـق ـهــا م ــن إجـ ـ ــراءات رس ـم ـيــة تــزيــد
عملي ًا من تداعيات األزمــة المركبة وال تحلها،
مـثــل :بـطــاقــات الـتـعـبـئــة لـلــوقــود بـغــايــة الــرقــابــة
وال ـم ـتــاب ـعــة لــوســائــل ال ـم ــواص ــات ،بــاإلضــافــة
طـبـعـ ًا إل ــى اإلجـ ــراء الـمـتـعـلــق بــالـبـطــاقــة الــذكـيــة
للمحروقات ،والتي لم تثمر النتائج اإليجابية
المتوقعة منها!
فموضوع تخفيض كميات المشتقات النفطية
الموزعة على المحافظات ،وفق نسب محددة،
لـيــس إج ــرا ًء جــديــد ًا ،فـقــد سـبــق أن تــم اتـخــاذه
أكثر من مرة خالل فترات سابقة ،سواء كان
للبنزين أو ال ـمــازوت ،وطــالـمــا سمعنا أن ذلك
مرتبط زمـنـيـ ًا بـمــوضــوع الـتــوريــدات الجديدة
القادمة ،طبع ًا مع إعادة الحديث عن العقوبات
والحصار!
أمــا مــا يفقأ الـعـيــن ،فهو أن األزم ــة تـبــدو كأنها
نقص في كميات المشتقات النفطية المتوفرة،
لـكــن فــي نـفــس الــوقــت ف ــإن ال ـســوق ال ـســوداء
تـتــوفــر فـيـهــا كــل الـكـمـيــات الـمـطـلــوبــة بـمــا يكفي
ســد الـنـقــص فــي حــاجــات االس ـت ـهــاك ،وطـبـعـ ًا
عـلــى حـســاب الـمــواطـنـيــن ،ولـمـصـلـحــة شبكات
المستغلين والفاسدين!
وال ـن ـت ـي ـج ــة ه ـ ــي :اسـ ـتـ ـمـ ــرار األزمـ ـ ـ ــة ،ال ـت ــي
تــرافـقــت مــع تخفيض الــدعــم عـلــى المشتقات
النفطية عملي ًا ،ســواء مــن خــال رفــع السعر
المباشر لها ،أو من خــال تخفيض الكميات
ال ـم ـخ ـص ـصــة ،م ــع اس ـت ـم ــرار ن ـش ــاط ال ـســوق
السوداء طبع ًا.
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واقع الشباب اليوم
بين سوريا ولبنان وألمانيا
يـ ــر ّكـ ــز ت ـق ــري ــر ال ـص ـل ـي ــب األح ـ ـمـ ــر ع ـلــى
ال ـش ـبــاب ال ـس ــوري ب ـيــن  25-18سـنــة،
والـتـقــريــر ال ـصــادر بـتــاريــخ .2021/2/24
ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى م ـق ــاب ــات واسـ ـع ــة شـمـلــت
ع ـي ـنــات م ــن ش ـب ــاب داخـ ــل س ــوري ــة بـمــا
يـقــارب  800مستجيب ،بعينة متوزعة
عـ ـل ــى الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــات وع ـ ـلـ ــى ال ـج ـن ــس،
وتستبعد محافظات إدلب والرقة ودير
الـ ـ ــزور وال ـق ـن ـي ـط ــرة .إض ــاف ــة إلـ ــى 400
مـقــابـلــة مــع الــاجـئـيــن فــي لـبـنــان ،و200
مقابلة مع الجئين سوريين في ألمانيا.
حيث جرى االستبيان خالل الفترة بين
نهاية  2020وبداية .2021
يـ ـمـ ـك ــن الـ ـ ـق ـ ــول م ـ ــن الـ ـمـ ـعـ ــالـ ــم الـ ـع ــام ــة
لـلـمـعـلــومــات ال ـتــي أع ـطــاهــا ال ـش ـبــاب عن
واقعهم ،بأن الشباب السوري أينما كان
ليس بحال جيد ...ولكن بطبيعة الحال
يختلف مستوى حدّة األزمات ونوعها.
وع ـمــوم ـ ًا الــاجــئ ال ـســوري فــي اإلقـلـيــم
وفـ ــي ل ـب ـن ــان ت ـح ــدي ــد ًا ه ــو ف ــي ال ــوض ــع
األس ــوأ ،بينما فــي ألمانيا يعتبر وضعه
مــن حـيــث األســاس ـيــات أف ـضــل بــالـتــأكـيــد،
رغـ ــم أن ل ــه م ـشــاك ـلــه ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،بـيـنـمــا
ي ـس ـجّــل ال ــوض ــع ف ــي س ــوري ــة مـسـتــوى
سيئ ًا في جوانب ولكن الملفت أنّه أفضل
نسبي ًا في جوانب أخرى.
من فقد عزيزًا ودارًا؟
أينما يممت وجهك فإن النسبة متقاربة،
ف ـب ـيــن ال ـش ـب ــاب الـ ـسـ ــوري ف ــي س ــوري ــة
ول ـب ـن ــان وأل ـم ــان ـي ــا ف ـ ــإن ن ـس ـب ــة ك ـب ـيــرة
ت ـعــرضــت آلثـ ــار م ـبــاشــرة ج ـ ـرّاء الـعـنــف
ف ــي ال ـح ــرب الـ ــدائـ ــرة ف ــي الـ ـب ــاد%47 .
من السوريين في سورية فقدوا عزيز ًا
وقــريـبـ ًا مـبــاشــر ًا عـلــى األقــل خــال العقد
الماضي ،بينما  %41من الشباب السوري
فــي لبنان وألمانيا أيـضـ ًا تعرضوا للفقد
المباشر ألحبائهم جراء الحرب.
الفقد ليس بالموت فقط ،فنسبة كبيرة
من الشباب المستطلعين فقدوا صلتهم

تـمــامـ ًا بـقــريــب مـبــاشــر ،أو صــديــق عــزيــز
ألسباب تتعلق بالحرب ،والنسبة تصل
إلــى ثـلـثــي الـســوريـيــن المستطلعين في
س ــوري ــة ،و %55م ــن الـمـسـتـطـلـعـيــن فــي
لبنان وألمانيا.
نـصــف الـســوريـيــن فــي ســوريــة وألـمــانـيــا
أيـضـ ًا خـســروا بيوتهم وسـجــل  %51من
ال ـش ـبــاب اض ـطــرارهــم ل ـم ـغــادرة ديــارهــم
عـنــوة جــراء الـحــرب ،أمّــا بين الالجئين
الـســوريـيــن فــي لـبـنــان فــالـنـسـبــة أع ـلــى...
إذ سجّل  %84من الشباب المستطلعين
خـســارة الـمـنــازل فــي ســوريــة وهروبهم
منها إلى لبنان.

نسبة الشباب الذين تعرضوا لخسائر مباشرة من الحرب % -
المانيا
لبنان
سورية

47
84

41
41

51
51

من فقدوا
قريباً ألو
صديقاً
مباشرًا

من خسروا
منازلهم

معظم
المستطلعين
سجلوا
اعتمادهم
تغييرًا في
نوعية الغذاء
نحو المكونات
األقل تكلفة
وهي نسبة ال
تقل عن  %85من
الشباب السوري
سواء في سورية
أو لبنان أو ألمانيا

كيف يعيشون
ويتكيفون مع الحرمان؟
معظم أســر الـشـبــاب الـســوري هــي أسر
عمال بأجر ،إذ إن نسبة  %71من هؤالء
الشباب حصلوا على دخولهم خــال الـ
 12شهر الماضية مــن األجــور باألعمال
الثابتة أو المتقطعة ،بينما  %16سجلوا
عدم وجود مصدر دخل.
نـسـبــة عــالـيــة أي ـض ـ ًا مــن الـشـبــاب سجلت
نقص ًا لــدى أســرهــا فــي تأمين الحاجات
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة %88 ...م ـ ــن ال ـس ــوري ـي ــن
فـ ــي ل ـب ـن ــان ي ـع ـي ـش ــون ب ــدخ ــل أق ـ ــل مــن
الضرورات ،و %75من أسر المستطلعين
ف ــي س ــوري ــة ،وال ـم ـل ـفــت أن الـنـسـبــة فــي
ألمانيا ليست أفضل بكثير إذ إن حوالي
 %54من الشباب السوري هناك أشاروا
أن ـه ــم ي ـع ـي ـشــون م ــع أس ــره ــم بـمـسـتــوى
دخل أقل من الحاجات األساسية.
أم ــا ف ــي اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــات ال ـم ـع ـت ـمــدة فــي
تـكـيـيــف ال ـحــاجــات األســاس ـيــة مــع الــدخــل
القليل ،فإن معظم المستطلعين قد سجلوا
اعتمادهم تغيير ًا فــي نوعية الـغــذاء نحو
المكونات األقل تكلفة ،وهي نسبة ال تقل
عن  %85من الشباب السوري سواء في
سورية أو لبنان أو ألمانيا.
وه ــي إس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـت ـك ـيّــف م ــع الـفـقــر
األع ــم ،ولـكــن اإلسـتــراتـيـجـيــات األخ ــرى
كــانــت منتشرة أيـضـ ًا بين أســر الشباب
ال ـم ـس ـت ـط ـل ـع ـيــن :س ـ ــواء ع ـمــالــة األط ـف ــال
أو إخــراجـهــم مــن ال ـمــدارس ،أو تــزويــج
الفتيات...

نـسـبــة األس ــر ال ـتــي اع ـت ـمــدت عـلــى عمل
األط ـ ـفـ ــال م ـم ــن هـ ــم أق ـ ــل مـ ــن  18سـنــة
للمساهمة فــي دخــل األس ــرة هــي أيـضـ ًا
نسبة عالية نسبي ًا.
األعـ ـل ــى ف ــي ل ـب ـن ــان إذ  %43م ــن أس ــر
الشباب المستطلعين تعتمد على دخل
األط ـفــال ،مـقــابــل  %17مــن المستطلعين
ف ــي س ـ ــوري ـ ــة ...ب ـي ـن ـمــا ال ــاف ــت ه ــو أن
نـسـبــة  %24مــن ال ـش ـبــاب الـمـسـتـطـلـعـيــن
في ألمانيا أشــاروا إلى أن أسرهم أيض ًا
اعتمدت هذه اآللية.
اإلستراتيجية الثالثة التي تثير االنتباه
هـ ــي :إخ ـ ــراج األطـ ـف ــال م ــن الـ ـم ــدارس،
حيث إن المستطلعين في لبنان سجلوا
أع ـلــى نـسـبــة %60 :مــن األس ــر أخــرجــت
أط ـف ــا ًال مــن ال ـم ــدارس ،الـنـسـبــة الـمـلـفـتــة
أيـضـ ًا فــي ألمانيا إذ إن  %25مــن األســر
أخرجت األوالد من المدارس لمواجهة
الفقر .بينما النسبة في سورية .%9
اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة األخ ـي ــرة ه ــي :تــزويــج
الفتيات تحت الـ  18سنة ،حيث سجّلت
 %14مــن األس ــر فــي لـبـنــان اعـتـمــاد هــذه
اآللية لمواجهة عدم القدرة على تأمين
ال ـحــاجــات األســاس ـيــة ،مـقــابــل نـسـبــة %7
فــي ألـمــانـيــا ...بينما النسبة فــي سورية
!%3
بين التعليم والعمل
يسجّل االستطالع المستوى التعليمي
للشباب ...ليتبين أن وضــع السوريين
في لبنان هو األسوأ أيض ًا .فعملي ًا %84
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من الشباب السوري لم يكملوا تعليمهم
الثانوي ،والملفت أن  %5منهم أميين!
بالمقابل  %56من الشباب السوري في
س ــوري ــة ق ــد أك ـم ـلــوا تـعـلـيـمـهــم ال ـثــانــوي،
و %20مـ ـنـ ـه ــم ي ـ ــواص ـ ـل ـ ــون ت ـع ـل ـي ـم ـهــم
ال ـج ــام ـع ــي .ل ـتــرت ـفــع ن ـس ـبــة م ــن أك ـم ـلــوا
تعليمهم الـثــانــوي فــي ألمانيا إلــى ،%70
ب ـي ـن ـمــا ن ـس ـبــة ال ـجــام ـع ـي ـيــن ت ـت ـطــابــق مــع
النسبة في دمشق بحوالي .%20
ال ـش ـب ــاب ال ـس ــاع ــون إلـ ــى ال ـع ـمــل تــرتـفــع
نسبة الـبـطــالــة بينهم بـمـقــاديــر متفاوتة،
فمث ًال :في سورية يصعب على الشابات
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إيـ ـج ــاد ع ـم ــل م ـس ـت ـقــر ون ـس ـب ــة ال ـب ـطــالــة
ب ـيــن ال ـم ـس ـت ـط ـل ـعــات  ،%53م ـقــابــل %13
بـيــن ال ــذك ــور .أم ــا فــي لـبـنــان ف ــإن معظم
اإلناث الشابات هنّ ربّات منازل بنسبة
 ...%59أمـ ــا ال ـش ــاب ــات ال ـس ــوري ــات فــي
ألمانيا فمعظمهن طالبات بنسبة ،%60
مـقــابــل  %29مــن الــذكــور ال ـطــاب .بينما
مـعـظــم ال ـش ـبــاب ال ــذك ــور فــي ألـمــانـيــا هم
ع ـم ــال ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى ،ون ـس ـبــة %64
منهم يعملون بأعمال مؤقتة أو دائمة،
بــال ـم ـقــابــل ف ــإن ال ـش ــاب ــات ال ـع ــام ــات فــي
ألمانيا ال تتجاوز نسبتهن .%25

الحرمان في أسر الشباب وواقع تعليمهم % -
المانيا

88

سورية

لبنان

54

نـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــة األسـ ـ ـ ــر
الـ ـتـ ــي دخـ ـلـ ـه ــا ال
ي ـغ ـطــي حــاجــات ـهــا
األساسية
ن ـس ـب ــة ال ـش ـب ــاب
الـ ـ ـ ــذيـ ـ ـ ــن أتـ ـ ـم ـ ــوا
التعليم الثانوي
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نسبة الشباب
من طالب
الجامعات

هل سورية هي البالد؟
استطالع المنظمة يسأل الشباب الـســوري عن وضعهم النفسي وأمنياتهم...
ووسـطـيـ ًا  %58يــوصّـفــون وضـعـهــم بــاالكـتـئــاب ،و %54يـعــانــي مــن اضـطــرابــات
الـنــوم! أمــا أخـيــر ًا فيسأل االسـتـطــاع الـشـبــاب الـســوري فــي الـخــارج إن كانوا
ال يزالون يعتبرون سورية موطنهم ...ليجيب  %60من الشباب السوري في
ألمانيا بأنهم ال زالــوا يعتبرون سورية موطنهم ،بينما  %40يقول :إن ألمانيا
هي الموطن ...ونسبة  %9فقط تعتقد أنها خالل السنوات الخمس القادمة قد
تكون في سورية.
أما الشباب السوري في لبنان فال يزال  %80منهم يعتبر سورية موطنه ،مقابل
 %20أصبحوا يعتبرون لبنان موطنهم ...بينما  %30منهم يــرى نفسه خالل
السنوات الخمس القادمة في سورية ،و %33منهم يعتقدون أنهم سيكونون
فــي أوروب ــا .أمــا الـشـبــاب الـســوري فــي ســوريــة ال يــزال  %60منهم يعتقد أنــه
سيبقى في سورية خالل السنوات الخمس القادمة ...بينما  %40يعتقدون أنهم
قد يكونوا في أوروبا أو دول الجوار.
الخسائر االقتصادية للحاضر
والمستقبل
 1,2تريليون دوالر خسائر اقتصادية:
يشير تقرير  world visionإلــى أعلى
رقم لخسائر الحرب السورية ...إذ يبلغ
وف ــق ت ـق ــدي ــرات ال ـت ـقــريــر  1,2تــريـلـيــون
دوالر ح ـتــى الـ ـي ــوم .وذلـ ــك ب ـن ــاء عـلــى
اف ـتــراض أن الـنـمــو الــوسـطــي الـســوري
بـمـعــدل ي ـقــارب  %6اسـتـمــر خ ــال الـعـقــد
الضائع الماضي .وخساراتنا من فقدان
ه ــذا ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي ف ـقــط فــاقــت ال ـ
 1000مليار دوالر.

 1,4تريليون دوالر
خسائر إضافية:
ولكن هذا ليس كل شيء ...فالتقرير
يشير إلى أنه حتى في حال تو ّقفت
ال ـح ــرب ال ـي ــوم ،ف ــإن اآلث ـ ــار سـتـبـقــي
الـخـســائــر مـسـجّـلــة حـتــى عــام ،2035
أي :خــال  15عــامـ ًا مــن فـتــرة إعــادة
اإلع ـمــار ،سيستهلك تــرمـيــم مــا سبق
الـنـمــو االق ـت ـصــادي وسـيـجـعــل الكلف
اإلجـ ـم ــالـ ـي ــة ت ـ ـقـ ــارب  1,4ت ــري ـل ـي ــون
دوالر.

التراجع الحالي
في رأس المال
البشري سواء
بتدهور مستوى
التعليم أو
الصحة يؤدي
وسطياً إلى
خسارة %1,5
سنوياً من مجمل
نمو الدخل
الوطني مستقب ًال

 1,7تريليون دوالر
مع أثر التعليم والصحة:
أب ـع ــد م ــن ذلـ ــك ،فـ ــإن ال ــوق ــائ ــع ال ـح ــادة
ل ـت ــراج ــع ال ـت ـع ـل ـيــم والـ ــوضـ ــع ال ـص ـحــي،
س ـت ـح ـمــل آث ـ ـ ــار ًا م ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة إض ــاف ـي ــة،
يـحــاول التقرير أن يقاربها بــاألرقــام...
ف ـي ـقــول :إن ـهــا سـتـضـيــف إل ــى الـخـســائــر
م ـ ــا بـ ـيـ ــن  260-120مـ ـلـ ـيـ ــار دوالر
إض ــاف ـي ــة ل ـت ـصــل م ـج ـمــل ال ـخ ـســائــر إلــى
 1,7تريليون دوالر .ويبني هــذا على
أن ال ـتــراجــع ال ـحــالــي ف ــي رأس ال ـمــال
الـ ـبـ ـش ــري سـ ـ ــواء بـ ـت ــده ــور م ـس ـتــوى
التعليم ،أو الصحة ،يؤدي وسطي ًا إلى
خ ـســارة  %1,5سـنــويـ ًا مــن مـجـمــل نمو
الــدخــل الــوط ـنــي مـسـتـقـبـ ًا .وذل ــك ألن
أط ـفــال وش ـبــاب ال ـيــوم سـيـكــونــون أقــل
قــدرة على الـعـطــاء غــد ًا ،بينما سيكون
مطلوب ًا منهم الكثير.

مساعدات
ال تتعدى  %1,6من الكارثة
مقابل كــل هــذه الخسائر الـهــائـلــة ،يشير
الـتـقــريــر إل ــى ال ـم ـفــارقــة الـمـتـمـثـلــة بحجم
الـمـســاعــدات اإلنـســانـيــة ،والـتــي لــم تتعدّ
خ ــال ال ـس ـنــوات الـعـشــر الـمــاضـيــة 19,4
مـلـيــار دوالر ،وهــي ال تـشـ ّكــل إال نسبة
أقــل مــن  %1,6مــن الخسائر االقتصادية
فقط! وهو نهج ال يمكن أن يستمر.
أط ـف ــال س ــوري ــة خ ـس ــروا  13ع ــام ـ ًا مــن
أعمارهم:
بــال ـم ـقــابــل ،فـ ــإن ال ـخ ـســائــر ف ــي األع ـم ــار
ال ـم ـت ــوق ـع ــة ل ــأطـ ـف ــال الـ ـم ــول ــودي ــن فــي
س ــوري ــة أص ـب ـحــت  13س ـنــة ،إذ تــراجــع
العمر الوسطي المتوقع للطفل المولود
بمقدار يزيد عــن عقد .والعشر سنوات
مــن الـحــرب الـتــي خضناها ذهـبــت فعلي ًا
من أعمار أطفال سورية اليوم.
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خالل  40عاماً أخرجت الصين أكثر من  850مليون إنسان من الفقر ...وخالل عشر سنوات انتقلت لتكون الق ّوة االقتصادية األولى عالمياً بمعايير القدرة الشرائية
للناتج ،وبمعيار مواجهة األزمات الكبرى خرجت الصين بأسرع وتيرة من أزمة كوفيد ،لتكون البلد الوحيد عالمياً الذي شهد نمواً اقتصادياً في أزمة  .2020اإلنجازات
الصينية كثيرة ،ولكن كلما ارتفعت الصين ذات الـ  1,4مليار نسمة ...كلما أصبحت المهمات الالحقة أصعب.

الخطة الخمسية الصينية الـ 14

تحديات الديون واإلنتاجية
وضعت مسودة الخطة الخمسية الرابعة
عشرة لالقتصاد الصيني خالل الفترة
بين  2025-2021وهذه المرة تشير
التقارير إلى أن الخطة تشهد تغييرات
في اآلليات ،فالصين لن تضع أرقاماً
وأهدافاً تخطيطية محددة وملزمة
كما في السابق ،بل مؤشرات تسميها
توقعات تقديرية .وهو ما يعكس الرؤية
الصينية لضبابية المرحلة القادمة على
صعيد االقتصاد العالمي وصعوبة التنبؤ
وارتفاع المخاطر.
ǧعشتار محمود

نمو واستهالك محلي وتكنولوجيا
االت ـج ــاه ــات الـصـيـنـيــة ال ـعــامــة واض ـح ــة ،إذ ال
يــزال هــدف النمو مركزي ًا ،وقــد أشــار الرئيس
الـصـيـنــي إلــى أنــه فــي نـهــايــة الـخـطــة ال ـ  14أي:
بعد خمس سنوات ،الصين يجب أن تنتقل من
دولة متوسطة الدخل إلى دولة عالية الدخل،
أي :وف ــق مـقــايـيــس الـبـنــك ال ــدول ــي ،ف ــإن دخــل
ال ـفــرد الـصـيـنــي يـجــب أن يــرتـفــع لـيـصـبــح فــوق
 12.5ألف دوالر سنوي ًا .بينما هو اليوم قرابة
 10آالف دوالر سنوي ًا.
واإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال تـ ــزال ف ــي ط ــور االن ـت ـقــال
نحو االعتماد على االستهالك المحلي كرافعة
أســاسـيــة نتيجة االض ـطــراب الـعــالـمــي وتــراجــع
الـتـجــارة الـعــالـمـيــة ،كـمــا ال يــزال هــدف توسيع
وتطوير اإلنفاق الدفاعي ذا أولوية ،مع كل ما
يرتبط بهذا من تسريع وتوسيع اإلنفاق على
البحث العلمي ،ورفع االستقاللية التكنولوجية
الصينية ضمن خطة صنع في الصين ...2025
وفـ ــي ج ـم ـيــع هـ ــذه ال ـم ـي ــادي ــن ح ـق ـقــت ال ـص ـيــن
إن ـ ـجـ ــازات ك ـب ـي ــرة ،وتـ ـح ــدي ــد ًا ق ـي ــاس ـ ًا بـحـجــم
االقتصاد الصيني وصعوبة التحكم باتجاهاته
أو تكييفه.
التحفيز بالديون (أثر غربي)
إن هذه الصعوبات تظهر في بعض المجاالت،
منها مث ًال :االندماج العالمي للصين واضطرارها
إلى مواكبة وتيرة تدفق األمــوال واالستثمار
ال ـغــربــي ...فــالـصـيــن كـغـيــرهــا مــن االقـتـصــاديــات
الـعــالـمـيــة اع ـت ـمــدت ف ــي ال ـع ـقــود األخ ـي ــرة عـلــى
التحفيز القائم على الـدَّيــن .وإن كــانــت للصين
دائـمـ ًا قــواعــدهــا الـخــاصــة وضــوابـطـهــا ،فــإن هذا
ال يلغي أن الــديــون فــي الصين الـيــوم وصلت
إلــى نسبة  %300مــن الـنــاتــج ،ورغــم أن الجزء
األعظم من الديون الصينية هي ديون داخلية
وبــالـعـمـلــة الـمـحـلـيــة ،أي :قــابـلــة لـ ـ ــإدارةّ ...إل
أن ه ــذه ال ـن ـس ـبــة ت ــدل ع ـلــى حــاجــة االق ـت ـصــاد
الصيني إلى التحفيز عبر التمويل ،كما تشير
إلــى الوقوع في فخ التشوهات المالية ،إذ إن
 %80من الديون الصينية يتم إصدارها لسداد
الدَّين وخدماته ،و %20ترتبط تمويل التنمية
واالستثمار ...وهذا قريب من النسب العالمية
فــي النموذج السائد لالقتصاد العالمي ،حيث
الدَّين يولد الدَّين.
األهـ ــم ،أن ه ــذا يـشـيــر إل ــى أن تـخـفـيــف نـسـبــة
الـدَّيــن إلــى الناتج فــي الصين كما تضع الخطة
الخمسية القادمة أحــد أهدافها الهامة سيكون

مــرت ـب ـط ـ ًا ب ـت ـغ ـيــرات ك ـب ـيــرة ف ــي ح ــواف ــز الـنـمــو
واإلستراتيجيات.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ال بــد مــن اإلشـ ــارة إل ــى أن
التقديرات تشير إلى أن الدَّين الصيني للناتج
قد يكون أوســع من هــذه النسبة بكثير ،نظر ًا
الت ـس ــاع ظ ــاه ــرة ب ـن ــوك ال ـظ ــل غ ـيــر الـشــرعـيــة
فــي الـصـيــن الـمــرتـبـطــة بتقييد حــركــة األم ــوال،
وهــي واحــدة مــن الـظــواهــر الـتــي تضع الصين
مكافحتها كأولوية.
العامل الصيني :اإلنتاجية والتعليم
ال ـن ـمــو ال ـم ـع ـت ـمــد ع ـلــى ال ـت ـح ـف ـيــز االس ـت ـث ـمــاري
والـتـمــويـلــي ال يـمـكــن اسـتـبــدالــه بـسـهــولــة ،ألنــه
عملي ًا تعويض عن مستوى إنتاجية العامل في
الصين .فبالرغم من أن إنتاجية العامل الصيني
ترتفع بشكل مستمر وتواكب النمو اإلجمالي
الصينيّ ،إل أن رفعها يبقى تحدّي ًا أمام الصين.
أو ًال وقـبــل كــل ش ــيء :ألن الـصـيــن بـلــد ال ـ 1.4
مليار نسمة تعاني من تراجع في عداد قواها
الـعــامـلــة ،بـمـقــدار ي ـق ـدّر بــأنــه سـيـبـلــغ  7مــايـيــن
سـنــويـ ًا خــال الـفـتــرة بـيــن  2025-2021وفــق
التقديرات الحكومية .وألن المرحلة االنتقالية
التي تمر فيها وتحديد ًا االنتقال نحو مستوى
تـكـنــولــوجــي أعـلــى خــال فـتــرة أق ـصــر ،تتطلب
تغييرات هيكلية وإنـفــاقـ ًا واسـعـ ًا على عمليات
تأهيل القوى العاملة لتستطيع أن تحقق نقلة
في اإلنتاجية.
فمث ًال :تخطط الصين حتى عام  2025لزيادة
عدد سنوات الدراسة الوسطية إلى  11.3سنة
ان ـطــاق ـ ًا مــن  10.8سـنــة اآلن .وه ــذه الــزيــادة
التي قد تبدو قليلة ستعني خسارة كبيرة في
أوق ــات الـعـمــل لـلـقــوى الـعــامـلــة الـشــابــة الـجــديــدة
ال ــواف ــدة ل ـل ـســوق ،ولـكـنـهــا ض ــروري ــة بــالـمـقــابــل
ل ــزي ــادة ف ـعــال ـيــة ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـص ـي ـنــي الـعـلـمـيــة.
وتـ ـح ــدي ــد ًا أنـ ــه رغـ ــم إنـ ـه ــاء ال ـف ـقــر ف ــي الــريــف

دون رفع المستوى
التعليمي والقدرات
لشباب الريف
الصيني الشاسع
ال يمكن تحقيق
هدف زيادة قدرات
االستهالك المحلي
وتحويل اإلنفاق
الداخلي إلى محرك
أساسي وبديل للنمو
االقتصادي الصيني

الصينيّ ،إل أن المهمة األخرى تتمثل في رفع
نـسـبــة االلـتـحــاق بــالـتـعـلـيــم ال ـثــانــوي ،وتـحــديــد ًا
في الريف ،وهي نسبة ال تتجاوز  %50مقابل
نسبة  %90في المدن الكبرى ...حيث ال يزال
ال ـفــارق الـتـعـلـيـمــي كـبـيــر ًا بـيــن الــريــف وال ـمــدن،
وبــال ـع ـمــوم ي ـق ـدّر ال ـب ـعــض أن  %30ف ـقــط مــن
الـقــوى الـعــامـلــة الصينية حــالـيـ ًا أتـمــوا الــدراســة
الثانوية.
ك ـم ــا أن ـ ــه دون رف ـ ــع ال ـم ـس ـت ــوى ال ـت ـع ـل ـي ـمــي
والقدرات لشباب الريف الصيني الشاسع ،ال
يمكن تحقيق هــدف زيــادة قــدرات االستهالك
المحلي ،وتحويل اإلنفاق الداخلي إلى محرك
أســاســي وبــديــل لـلـنـمــو االق ـت ـصــادي الـصـيـنــي.
فالمستوى التعليمي يحدد مستوى الدخول
والـ ـق ــدرة ع ـلــى اإلنـ ـف ــاق .ي ـضــاف إل ــى ه ــذا أن
الـصـيــن ال ت ــزال تـحـتــاج إلــى هـجــرة مــزيــد من
سكان ريفها إلى مدنها الكبرى ،وتسعى الصين
إلــى رفــع نـسـبــة سـكــان الـمــدن إلــى  %65بينما

النسبة ال تزال اليوم عند  ،%60ولتحقيق هذا
الهدف ينبغي أن ينتقل  10ماليين سنوي ًا من
الريف إلى المدن ويستقروا هناك.
نـسـبــة  %40مــن الـعـمــال الـصـيـنـيـيــن فــي الـمــدن
الكبرى هم من المهاجرين من الريف ،ولكنهم
عملي ًا ال يستقرون جميعهم هناك .وتحديد ًا مع
وجود بعض األنظمة الصينية التي تنطلق من
ض ــرورة التحكم بالتموضع الـسـكــانــي ،والـتــي
تـ ــؤدي بــالـمـقــابــل إل ــى ع ــدم ح ـصــول الـمـهــاجــر
الصيني من الريف إلى المدن الكبرى على كل
الخدمات االجتماعية المتاحة ألبناء الـمــدن...
ألن الـخــدمــات تــرتـبــط بـمـكــان ال ــوالدة وليس
بـمـكــان اإلقــامــة .وفــق مــا يسمى نـظــام هيوكو
ال ــذي ت ــدور حــول اسـتـبــدالــه نـقــاشــات ،فعملي ًا
ال يـسـتـقــر ع ـمــال الــريــف فــي ال ـمــدن الـصـيـنـيــة،
وال يحصلون على الخدمات الكاملة ويبقون
مرتبطين بمناطقهم األصلية ،وال يستطيعون
اإلنفاق بمستوى واسع.

في خمس سنوات الصين تفعل الكثير
قضت الصين على الفقر ،وربطت أبعد أريافها بشبكة بنى تحتية واسعة وهامة ،وأحدثت
نقلة هائلة في رقم نمو الناتج الصيني ،وفي المستوى التكنولوجي واإلنتاج المعرفي...
ولكن بلد الـ  1.4مليار نسمة أمامه تحديات هائلة ،لينقل كل فرد من أفراده إلى مقاييس
األفراد في الدول عالية الدخل ،وهي ليست ضرورة تنموية فقط ،بل ضرورة اقتصادية،
حتى ترتفع إنتاجية كــل عــامــل صيني ،وتستطيع الصين أن تبني فـعـ ًا نـمــوذجـ ًا بــديـ ًا،
وتنهي االعتماد على التمويل والـدَّيــن ،لتتجاوز أهــم آثــار النموذج الغربي االقتصادي.
خــال خـمــس سـنــوات مــاضـيــة شملت الـصـيــن أكـثــر مــن  1.3مـلـيــار مــواطــن بتأمين صحي
أســاســي ،وفــي خمس سـنــوات أحــدثــت نقلة تكنولوجية جعلتها تنافس على رقــم واحــد
في مواضع التكنولوجيا العالية ،وفي خمس سنوات أيض ًا أسست للنقلة المرتقبة نحو
العملة اإللكترونية المركزية .تستطيع الصين أن تنجز الكثير فــي خمس سـنــوات عبر
التخطيط والتنظيم ...وهو ما سنرقبه أيض ًا في خمس سنوات قادمة قد تشهد تصاعد
حدة األزمات االقتصادية ،وكل ما يتبعها سياسي ًا واجتماعي ًا.
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ُأعيد الحديث عن التشريعات الضريبية
والتهرب الضريبي مجددًا وبشكل رسمي
على لسان وزير المالية ،وذلك خالل
لقائه مع العاملين في مديرية مالية حلب
األسبوع الماضي.

ǧعادل ابراهيم

ك ــذل ــك ك ـ ــان قـ ــد ورد ع ـب ــر ص ـح ـي ـف ــة ال ــوط ــن
المحلية مطلع الـعــام الـحــالــي ،نـقـ ًا عــن رئيس
قسم المحاسبة في كلية االقتصاد في جامعة
دم ـشــق ،أن« :حـجــم الـتـهــرب الـضــريـبــي حــالـيـ ًا
يـقــدر بـحــدود  2000مـلـيــار لـيــرة ،وه ــذا الــرقــم
يعادل إلى حد ما إجمالي قيم الدّعم االجتماعي
في موازنة العام الجاري».
الكل
متهرب ضريبياً
ٌ
بـحـســب مــا نـقــل عــن وزي ــر الـمــالـيــة عـبــر بعض
وسائل اإلعــام ،فإن «الكل متهربٌ ضريبي ًا»،
وهناك «احتراف في التهرب الضريبي».
وقد أكد الوزير على معالجة التهرب الضريبي،
مـعـتـبــر ًا أن« :ب ـعــض الـمـحــاسـبـيــن الـقــانــونـيـيــن
شركاء فعليون في التهرب الضريبي» ،مؤكد ًا
أن« :أس ـل ــوب إع ـفــاء الـمـقـصــر مــن مـنـصـبــه لم
يعد متبع ًا في محاسبة المخالفين» ،مبين ًا أن:
«ال ـب ـعــض قــد يـضــع مـشـكـلــة األجـ ــور الـضـعـيـفــة
سـبـبـ ًا لـتـجــاوزاتــه ومـحــابــاتــه لبعض المكلفين،
ومن أجل هذه الغاية سيتم العمل على زيادة
ن ـس ـبــة ال ـج ـبــايــة إلـ ــى  %5ب ـغ ـيــة تــأم ـيــن مـصــدر
دخ ــل آخ ــر لـمــراقـبــي ال ــدخ ــل ،م ـش ــدد ًا عـلــى أن
وزارة المالية لن تعمل بعقلية الجباية كما في
السابق».
لجان ُمعاد تشكيلها
الـحــديــث عــن الـتـهــرب الـضــريـبــي والـتـشــريـعــات
الضريبية وضــرورة تعديلها بما يحقق الغاية
االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة منها ،وخــاصــة على
مستوى العدالة الضريبية ،قديم مستجد ،وبين
الـحـيــن واآلخـ ــر تـتــم إعـ ــادة طــرحــه مــع الــزخــم
المطلوب منه ،لكن دون جدوى بالنهاية.
وب ـه ــذا ال ـص ــدد ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن وزي ــر

المالية كان قد أصدر قــرار ًا بتاريخ ،2021/1/6
تــم بـمــوجـبــه تـشـكـيــل لـجـنــة بــرئــاسـتــه ،مهمتها:
«دراسة النظام الضريبي السوري ،ومراجعة
ال ـت ـش ــري ـع ــات ال ـض ــري ـب ـي ــة الـ ـن ــاف ــذة ،واقـ ـت ــراح
التعديالت التشريعية الــازمــة فــي إطــار رؤيــة
اإلصــاح فــي السياسة الضريبية ،وفــي ضوء
السياسة المالية واالقتصادية العامة للدولة».
م ــع األخـ ــذ بـعـيــن االع ـت ـب ــار ،أن ال ـحــديــث عــن
دراسـ ـ ــة ال ـت ـش ــري ـع ــات ال ـضــري ـب ـيــة ال ـس ــوري ــة،
وت ـقــديــم االق ـت ــراح ــات ب ـشــأن تـعــديـلـهــا ،أصـبــح
عمره الزمني عـقــود ًا ،وقــد تــم تشكيل الكثير
من اللجان لهذه الغاية طيلة السنين الماضية،
وم ــع ذل ــك لــم تـسـفــر عــن الـنـتــائــج الـمـطـلــوبــة،
بــدل ـيــل تـشـكـيــل ال ـل ـج ـنــة األخ ـي ــرة أع ـ ــاه ،وال
ندري إن كانت ستصل إلى النتائج المرجوة
منها!

المستفيدون من
النظام الضريبي
المعمول به ومن
السياسة الضريبية
عموماً هم شريحة
كبار األغنياء من
التجار والمستثمرين
والمتضرر األكبر هي
خزينة الدولة

فساد ضريبي وليس ته ّرباً
بالعودة إلى حديث رئيس قسم المحاسبة في
كلية االقـتـصــاد فــي جامعة دمـشــق ،فقد اعتبر
أن« :مصطلح التهرب الضريبي هو مصطلح
تجميلي لحالة الفساد الضريبي ،ألن المتهرب
ضريبي ًا يستخدم كل األساليب غير الشرعية
لــدفــع ضريبة أقــل ،أي :التهرب مــن استحقاق
مالي عليه».
كذلك قال «الكثير من كبار التجار والصناعيين
يــرغ ـبــون فــي ع ــدم إص ــاح ال ـن ـظــام الـضــريـبــي
ال ـحــالــي ،وال ـب ـقــاء عـلــى الـتـشــريــع الـمـعـمــول به
اليوم ألنه يفتت الدخل ،ومنه تفتت الضريبة
المستحقة بــد ًال من أن تكون ضريبة موحدة
وتصاعدية».
متاهة ضريبية ومستفيدون
بعض المختصين أشــاروا إلــى متاهة التكليف

الضريبي المعمول به وفق ًا للتشريعات النافذة،
حيث هناك الكثير من المطارح الضريبية ،مع
الكثير من اإلعفاءات ،ومع ذلك ال توجد هناك
عدالة ضريبية .ومن الضروري بحسب هؤالء
توحيد التشريعات ،وتوضيحها وتبسيطها.
ف ـمــن الـ ــواضـ ــح ،أن ال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن م ــن ال ـن ـظــام
الضريبي المعمول به ،ومن السياسة الضريبية
عـمــومـ ًا ،هــم شــريـحــة كـبــار األغـنـيــاء مــن التجار
والمستثمرين ،والـمـتـضــرر األكـبــر هــي خزينة
ال ــدول ــة ،ول ـعــل رق ــم ال ـت ـهــرب الـضــريـبــي أع ــاه،
وبغض النظر عن مدى دقته ،مؤشر على ذلك،
وطـبـعـ ًا ال غــرابــة فــي ذلــك ،فمجمل السياسات
الـلـيـبــرالـيــة الـمـتـبـعــة م ـنــذ ع ـقــود ت ـصــب بــالـغــايــة
نفسها ،وربـمــا بالسياق نفسه ،وال غــرابــة من
عــدم التوصل إلــى أي شكل مــن أشـكــال العدالة
الضريبية ،أو الحد من التهرب الضريبي ،في
ظل االستمرار بالسياسات هذه نفسها.

قرية قنية -درعا ..مطالب محدودة وبسيطة
وصلت قاسيون شكوى من بعض أهالي بلدة القنية في
محافظة درعا ،مضمونها التأكيد على مطلبهم القديم
المستجد المتمثل بضرورة شق طرق زراعية بين األراضي
الزراعية في البلدة ،وإعادة تأهيل الموجود منها ،ل ُتسهل
عليهم الوصول إليها للعمل بها ورعايتها.
ǧمراسل قاسيون

وبحسب بعض الفالحين في البلدة
فإن تحديد حرم الــوادي ،وتجريف
جانبيه ،كــي يتسنى لهم استخدامه
كطريق زراع ــي يعتبر مطلب محق
وض ـ ــروري ،خــاصــة ب ـعــد أن أصـبــح
ب ـعــض ال ـفــاح ـيــن ي ـقــومــون بــزراعــة
هذا الحرم.
تعريف بالقرية
«ال ـق ـن ـي ــة» ق ــد ت ـك ــون ب ـل ــدة صـغـيــرة
بمساحتها وعــدد سكانها ،لكنها بآن
ت ـح ـظــى ب ـمــوقــع ه ــام ع ـلــى ال ـطــريــق
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ال ـ ــواص ـ ــل بـ ـي ــن دم ـش ــق

ودرع ــا ،وتـتــوســط ع ــدد ًا مــن بـلــدات
وقـ ـ ــرى ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ،واأله ـ ـ ــم :أن ـهــا
مــن ال ـب ـلــدات الـقــديـمــة الـتــي مــا زالــت
مأهولة منذ العهد الــرومــانــي ،وفيها
الكثير من اآلثار.
مـ ـعـ ـظ ــم أه ـ ــال ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة ي ـع ـم ـل ــون
فـ ــي ال ـ ــزراع ـ ــة واإلن ـ ـت ـ ــاج الـ ــزراعـ ــي
والـ ـحـ ـيـ ــوانـ ــي ،وت ـ ـتـ ــوزع األراضـ ـ ــي
ال ــزراع ـي ــة ب ـيــن ال ـم ــروي ــة وال ـب ـع ـل ـيــة،
ح ـي ــث ه ـن ــاك ت ـن ــوع ف ــي الـ ــزراعـ ــات

وال ـم ـحــاص ـيــل ال ــزراع ـي ــة (ال ـح ـبــوب
وخ ـ ــاص ـ ــة الـ ـقـ ـمـ ــح ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
الـ ـخـ ـض ــراوات واألشـ ـجـ ــار ال ـم ـث ـمــرة
وال ــزيـ ـت ــون) ،وي ـم ـت ـلــك ال ـم ــزارع ــون
ب ـع ــض رؤوس األبـ ـقـ ــار واألغـ ـن ــام
وال ـم ــاع ــز ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ال ــدواج ــن
وخاليا النحل.
مطالب قديمة
مطالب األهالي أعاله ليست جديدة،

فقد سبق أن تقدموا بها إلى الرابطة
الـفــاحـيــة فــي الـصـنـمـيــن وألك ـثــر من
م ــرة ،ولـكــن دون ج ــدوى ،حـيــث لم
ينفد منها شيء!
على الطرف المقابل ،تجدر اإلشارة
إلـ ــى أن م ــدي ــري ــة ال ـخ ــدم ــات الـفـنـيــة
فــي مـحــافـظــة درع ــا كــانــت قــد أعلنت
ع ــن إن ـج ــاز ب ـعــض ال ـط ــرق الـخــدمـيــة
والــزراعـيــة فــي بـعــض مــدن وبـلــدات
ال ـم ـحــاف ـظــة خ ــال ع ــام  ،2020وال

ي ـع ـلــم أه ــال ــي ال ـب ـل ــدة إن ك ــان ــت لـهــم
ح ـظ ــوة ف ــي م ـخ ـط ـطــات إن ـج ــاز هــذا
الـ ـع ــام م ــن ق ـب ــل م ــدي ــري ــة ال ـخ ــدم ــات
الفنية فــي المحافظة ،على مستوى
ش ــق الـ ـط ــرق ال ــزراعـ ـي ــة وال ـخــدم ـيــة
فيها ،بالتعاون مــع وزارة الــزراعــة،
أم سيكون هــذا العام كما سبقه من
أعوام؟!
فالطرق الخدمية والزراعية ،في كافة
المناطق الزراعية ،تعتبر ذات أهمية
خاصة ،وذلك لدورها على مستوى
تـسـهـيــل حــركــة الـفــاحـيــن ،بــاإلضــافــة
إلى تسهيل عمل اآلليات المخصصة
لــأعـمــال الــزراعـيــة ،أو لعمليات نقل
المحاصيل إلى األسواق ،وهي على
ذلـ ــك ت ــؤث ــر ع ـلــى ت ـكــال ـيــف اإلن ـت ــاج،
وعلى المستوى المعيشي للفالحين
بالنهاية.
ف ـ ـهـ ــل سـ ـتـ ـجـ ــد م ـ ـطـ ــالـ ــب األه ـ ــال ـ ــي
البسيطة والمحدودة أعــاه الحيز
ال ـك ــاف ــي م ــن االه ـت ـم ــام ك ــي تــوضــع
بالتنفيذ؟
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نتابع في هذا الجزء الثاني واألخير من
المادة ،عرض أبرز العوامل المرتبطة
المجمع الصناعي العسكري
سببياً بتع ّثر
ّ
في الواليات المتحدة األمريكية ،وفشل
أضخم مشاريعه المعاصرة (طائرة
 .)35-Fونختم بتص ّور واستنتاج حول
مصير الحروب اإلمبريالية في المستقبل
القريب أو المتوسط.
ǧفيديل قره باغي

تأثير تمركز االحتكارات اإلمبريالية
ي ـب ــدو ّأن «ال ـح ــواف ــز ال ــرأس ـم ــال ـي ــة» لــاب ـت ـكــار
واإلبــداع تنخفض مع تناقص عــدد الشركات
المتنافسة ،والتمركز األعلى لــرأس المال في
وتقل «رشاق ًة»
تقل عــدد ًاّ ،
احتكارات ال تنفكّ ّ
أيض ًا.
في كانون األول  2001تقدم مجلس الشيوخ
بطلب للبنتاغون لــدراســة الـســؤال التالي :هل
يمكن أن يؤدي تناقص عدد مورِّدي الطائرات
العسكرية إلى تدهور األمن القومي من خالل
تقليل المنافسة واالبتكار في الصناعة؟ وبنا ًء
عـلــى ذل ــك أوك ــل إل ــى مــؤسـســة  RANDمـهـمّــة
إج ـ ــراء دراس ـ ــات ح ــول ه ــذه ال ـم ـســألــة .وبـعــد
الــدراســات نشرت المؤسسة خالصة نتائجها
في  29تشرين األول  .2003وتقول:
«وجـ ــد ال ـبــاح ـثــون أن الـمـنــافـســة كــانــت ج ــزء ًا
رئ ـي ـس ـي ـ ًا م ــن ال ـن ـج ــاح ال ـت ـك ـنــولــوجــي لـصـنــاعــة
الطائرات العسكرية األمريكية على مدار القرن
ال ـمــاضــي ،حـيــث تــم إجـ ــراء مـعـظــم االب ـت ـكــارات
مــن قِـبــل ال ـشــركــات األص ـغــر الـتــي كــانــت تعمل
عـلــى اكـتـســاب دور أكـبــر فــي هــذه الـصـنــاعــة...
سيكون هناك قدر أقل من المنافسة واالبتكار
فــي صـنــاعــة ال ـطــائــرات الـعـسـكــريــة األمــريـكـيــة،
وسيغادر بعض المتخصصين ذوي المهارات
الـعــالـيــة الـصـنــاعــة عـلــى م ــدار ال ـس ـنــوات الـعـشــر
ال ـق ــادم ــة ،م ــا ل ــم ت ـبــدأ ال ــدول ــة ب ـبــرامــج تـطــويــر
إضافية للطائرات» .والحظت هذه المؤسسة
البحثية آن ــذاك مــا يـلــي« :فــي عــام  ،1960كــان
هـنــاك  11مـتـعــاقــد ًا أمــريـكـيـ ًا ق ــادر ًا عـلــى تصميم
وبـ ـن ــاء ط ــائ ــرات ع ـس ـكــريــة ت ـل ـبــي اح ـت ـيــاجــات
األمة .انخفض العدد إلى  8متعاقدين في عام
 .1990وال ـي ــوم ،ونـتـيـجــة لـعـمـلـيــات االنــدمــاج
وال ـت ـطــورات األخ ــرى ،فــإن  3شــركــات فقط–
ه ــي لــوك ـه ـيــد م ــارت ــن ،وب ــوي ـن ــغ ،ون ــورث ــروب
غــرومــان– قــادرة على تطوير وإنـتــاج أنظمة
طائرات عسكرية كبرى».
ك ـمــا حـ ـ ّذر ج ــون بـيــركـلـيــر آن ـ ــذاك ،وه ــو كـبـيــر
محللي مــؤسـســة ران ــد« :عـنــدمــا يتطلع بعض
المصنّعين إلــى المستقبل ،فــإنـهــم ال يــرون ما
يكفي من األعمال في األفق للحفاظ على فِرَق
التصميم الـخــاصــة بـهــم فــي مكانها الـصـحـيــح...
مــا لــم يـتــم الـقـيــام بـشــيء مــا ،فــإن الـمـمــارســات
الـ ـتـ ـج ــاري ــة تُ ـم ـل ــي ع ـل ـي ـه ــم إع ـ ـ ــادة ت ـخ ـص ـيــص
مواهبهم إلــى مجاالت أخــرى .في الــواقــعّ :إن
هــذا بــدأ يـحــدث بــالـفـعــل» .كـمــا ح ـ ّذر مــن خطر
خـ ـس ــارة أم ــري ـك ــا ل ـج ـيــل ك ــام ــل م ــن م ـه ـنــدســي
التصميم« :بينما يتم تدريس األساسيات في
الفصل الــدراســي الـنـظــري ،ال يمكنك استبدال
 20إلـ ــى  30ع ــام ـ ًا م ــن الـ ـخـ ـب ــرة ...إذا سُ ـمــح
بضياع هــذه الـكـفــاءات ،فــإن الطريقة الوحيدة
الستعادتها هي إنفاق الكثير من الوقت والمال
في بناء وتدريب جيل جديد من المصممين».
ب ــل وأك ـث ــر م ــن ذل ــك ،أش ــار تـحـلـيــل الـمــؤسـســة
آنذاك ( )2003بالتحديد إلى مشروع :35-F
«ازداد القلق بشأن القدرة المستقبلية لصناعة
الـ ـط ــائ ــرات ال ـع ـس ـكــريــة ث ــاب ـت ــة ال ـج ـنــاح ـيــن فــي
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،بـعــد أن اخ ـت ــارت وزارة
الــدفــاع شــركــة لوكهيد مــارتــن كـمـقــاول رئيسي
لتطوير وبـنــاء مقاتلة جوينت سترايك فايتر
إف ،»35-منوّه ًة ليس فقط إلى أن المشروع
أوكِ ـ ــل إل ــى اح ـت ـك ــا ٍر رئ ـي ـســي واح ـ ــد ،ب ــل وأن ــه

«بــرنــامــج ال ـطــائــرات الـمـقــاتـلــة الـجــديــد الــوحـيــد
الـ ـ ــذي خ ـط ــط لـ ــه ال ـج ـي ــش األم ــريـ ـك ــي خ ــال
الثالثين عامًا القادمة»!
تأثير العو َلمة النيوليبرالية
كتبت ميشيل ناش -هوف ،إحدى المدافعات
عن تطوير الصناعة والتكنولوجيا األمريكية–
مـهـنــدســة ومــؤل ـفــة ع ــدة ك ـتــب ح ــول الـصـنــاعــة
وال ـت ـقــانــة– م ـق ــا ًال م ـه ـم ـ ًا ذا ص ـلــة بـمــوضــوعـنــا،
فــي مــوقــع «أس ـبــوع الـصـنــاعــة» فــي  22تـمــوز
 2015بعنوان «عَو َلمة وزارة الدفاع لسالسل
التوريد تهدّد أمننا القومي».
واقـ ـتـ ـبـ ـسـ ــت ن ـ ـ ــاش-ه ـ ـ ــوف ع ـ ــن ريـ ـتـ ـشـ ــارد
م ــاك ــورم ــاك ،وهـ ــو ن ــاش ــر وم ـن ـتــج الـمـطـبــوعــة
األمــريـكـيــة «أخ ـبــار الـتـصـنـيــع والـتـكـنــولــوجـيــا»
ف ــي ع ــدده ــا ال ـص ــادر ف ــي  20أيـ ــار ّ ،2015أن
الـبـنـتــاغــون دخ ــل مــرحـلــة جــديــدة مــن تـطــوره
«ت ـت ـم ـيــز ب ـعَ ــول ـم ــة س ــاس ــل الـ ـت ــوري ــد وعَ ـج ــز
م ـقــاولــي ال ــدف ــاع وال ـم ـخ ـت ـبــرات األمــري ـك ـيــة عن
قيادة التغيير التكنولوجي» .وفي العدد نفسه
نـقــل عــن بـيــل لـيــن ،الــرئـيــس الـتـنـفـيــذي لشركة
 Finmeccanica North Americaونائب
وزير الدفاع األمريكي األسبق من  2009حتى
 ،2011تصريح ًا مهم ًا أدلــى به في اجتماع 29
نيسان  2015لمركز الــدراســات اإلستراتيجية
والــدول ـيــة فــي واش ـن ـطــن ،ق ــال ف ـيــه :إن قـطــاع
الــدفــاع والـجـيــش األمــريـكــي «انـتـقــل مــن كونه
مُـ ـصـ ـدِّر ًا صــاف ـي ـ ًا لـلـتـكـنــولــوجـيــا إل ــى م ـس ـتــوردٍ
وأن «وزارة الـ ــدفـ ــاع تـلـحــق
صـ ـ ــافٍ لـ ـهـ ــا»ّ ،
ب ـبــطء بــالـتـغـيـيــر الـهـيـكـلــي ال ـنــاجــم ع ــن عــولـمــة
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا وس ــاس ــل الـ ـت ــوري ــد» .وأشـ ــار
ماكورماك إلى أن «وزارة الدفاع والمقاولين
الــرئ ـي ـس ـي ـيــن ي ـع ـت ـمــدون اآلن ع ـلــى ال ـشــركــات
المصنعة األجنبية للعديد من أنظمة األسلحة
األكثر تقدمًا في الجيش ...صناعتنا الدفاعية
بــاتــت مـجـرَّدَ ظِـ ٍّـل لما كــانــت عليه ســابـقـ ًا ،حيث
تـمـثــل أقــل مــن  %3,5مــن االقـتـصــاد األمــريـكــي،
ومستمرة باالنخفاض مع انخفاض ميزانيات

حذ َر أيزنهاور
عندما َّ
«المجمع
بشأن
َّ
الصناعي-
العسكري» ربما
لم يكن يتصور
«المجم ُع
أن
َّ
ّ
االستهالكي-
االستيرادي» سوف
يحل مكانه
ّ

الــدفــاع إلــى مـسـتــويــات أدن ــى جــديــدة ،وغـيــاب
أسرع من نمو االقتصاد».
فرصة تحقيق نمو ٍ
وأض ــاف« :عـنــدمــا يتم جمع مـيــزانـيــات البحث
والتطوير  R&Dللشركات الخمس األكبر في
المقاوالت الدفاعية ،بوينغ  Boeingولوكهيد
 Lockheedوراي ـث ــون  Raytheonوإل-
ثـ ــري  L3ونـ ــورثـ ــروب  Northropوال ـتــي
بالكاد تصل إلــى مبلغ شحيح هــو  3مليارات
دوالر (أو  %1,6فقط مــن اإليـ ــرادات) ،فإنّهم
لن يجدوا لهم مكان ًا حتى في قائمة أفضل 20
شركة عالمية تستثمر في البحث والتطوير».
ف ــي ال ـس ــاب ــق ك ــان ــت ت ـس ــري أح ـك ــام م ـت ـشــددة
نسبي ًا ضمن «قانون الشراء األمريكي» Buy
 American Actمنذ الـعــام  1933الــذي كان
ي ـلــزم الـحـكــومــة األمــري ـك ـيــة بـمـعــامـلــة تفضيلية
لـلـصـنــاعـيـيــن األمــري ـك ـي ـيــن ع ـبــر شــرط ـيــن ال بــد
م ـن ـه ـمــا :أن ت ـك ــون ال ـب ـضــاعــة ال ـت ــي تـشـتــريـهــا
الـحـكــومــة مـصـنَّـعــة داخ ــل ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
وت ـش ـكــل ال ـم ـك ــون ــات ال ـم ـح ـل ـيــة أك ـث ــر م ــن %50
م ــن إج ـمــالــي تـكـلـفـتـهــا .أم ــا ب ـعــد ن ـهــايــة ال ـحــرب
الباردة وحرب الخليج ،تم تخفيف أحكام هذا
القانون بحيث سُمِحَ لوزارة الدفاع والوكاالت
الحكومية األخــرى بـشــراء قطع غـيــار جاهزة
مـ ــن دول أج ـن ـب ـي ــة ،إذا اس ـت ــوف ــت الــوظ ـي ـفــة
والمواصفات العسكرية الصارمة نفسها.
فــي أوائ ــل الـتـسـعـيـنــات ،كــانــت مـعـظــم األج ــزاء
التجارية ال تزال تُصنع في الواليات المتحدة،
م ــع ب ـعــض االس ـت ـعــانــة ب ـم ـصــادر خــارج ـيــة مــن
الفلبين وهونغ كونغ وسنغافورة ،لذلك كان
هــذا الـتـغـيـيــر مــا ي ــزال «آم ـنًــا» مــن وجـهــة نظر
األمــن القومي .أمــا الحق ًا فصار تصنيع معظم
ال ـم ـكــونــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ـت ـجــاريــة والــرقــائــق
الــدق ـي ـقــة ي ـتــم ف ــي ال ـص ـيــن .وقـ ــال ن ــائ ــب وزي ــر
ال ــدف ــاع األس ـب ــق ،ب ـيــل ل ـيــن :إن م ــا ج ــرى فــي
الـمـشــاركــة األجـنـبـيــة بـصـنــاعــة الــدفــاع يـشـبــه ما
حدث في قطاع السيارات األمريكي.
وي ـ ـب ـ ــدو ّأن نـ ـ ــاش-هـ ـ ــوف ،تـ ـ ــرى «الـ ـحـ ــل»
بــاس ـتــرجــاع صـنــاعــة «قــوم ـيــة» أمــري ـك ـيــة ،عبر

إجـ ــراءات حـمــائـيــة وحـمــايــة ســاســل الـتــوريــد،
مـضـيـفــة بــأنـهــم كــأمــريـكـيـيــن إذا لــم يـفـعـلــوا ذلــك
«فــإن ـنــا نـهـيــئ أنـفـسـنــا لـهــزيـمــة نـهــائـيــة عـلــى يد
أعدائنا في المستقبل».
مصير «الرئة الحديدية»
مضت الكاتبة ناش-هوف في مقالها المذكور
أعــاه ،والعائد إلى العام  ،2015أبعد من ذلك،
لدرجة «رثــاء» المجمّع الصناعي -العسكري
األم ــري ـك ــي ،ق ــائ ـل ـ ًة« :ع ـن ــدم ــا حـ ـ َّذرَنـ ــا الــرئ ـيــس
أيزنهاور بشأن المجمَّع الصناعي -العسكري،
لــم يـكــن يـعـ َلــم أنّ ــه ســوف يـحـ ّـل مـحـ ّلــه الـمـجـمَّـعُ
االس ـت ـه ــاك ــي -االسـ ـتـ ـي ــرادي ،م ـمــا أدى إلــى
الزوال الفعلي للمجمّع الصناعي -العسكري».
ّإن إخفاق  35-Fكأحد أضخم وأغلى مشاريع
هـ ــذا ال ـمُ ـج ـمَّ ــع ،ق ــد ي ـك ــون م ــؤش ــر ًا الن ـع ـطــاف
م ــوض ــوع ــي ف ــي ال ـع ــاق ــة ال ـم ـح ــددة لـ ـ «ف ــرق
الـكـمــون» بـيــن «االق ـت ـصــادي» و«الـعـسـكــري-
ال ـس ـيــاســي» أمــري ـك ـي ـ ًا .فـ ــإذا كــانــت ق ــد س ــادت
مرحلة تميّزت بفرق كمون هائل بين تراجع
القوة االقتصادية الحقيقية للواليات المتحدة
(ب ـم ـث ــاب ــة ال ـق ـط ــب ذي ال ـش ـح ـن ــة ال ـس ــال ـب ــة)،
وبـ ـي ــن ت ـن ــام ــي ق ــوت ـه ــا وب ـط ـش ـه ــا ال ـع ـس ـكــري
والسياسي ،بشكل فاعل سابق ًا ثــم باستمرار
الـعـطــالــة الح ـق ـ ًا (بـمـثــابــة الـقـطــب ذي الشحنة
الموجبة) ،وكانت «تـفـرّغ» فــرق الكمون هذا
ف ــي ال ـح ــروب ال ـعــدوان ـيــة ال ـتــي ش ـنّ ـت ـهــا ،فــإنـنــا
الـيــوم نـشـهــد أكـثــر فــأكـثــر تـنــاقــص «شـحـنــات»
ال ـق ــوة األم ــري ـك ـي ــة ،ل ـيــس ع ـلــى ج ــان ــب قـطـبـهــا
االقـتـصــادي فحسب ،بــل وقطبها العسكري-
الـسـيــاســي (وبــالـضـبــط بسبب إزم ــان السلبية
وال ـتــراجــع االق ـت ـصــادي فــي نـهــايــة الـمـطــاف)،
وإلـ ــى ج ــان ــب ت ــزاي ــد قـ ــوى ال ـ ــردع الـس ـيــاســي
واالقتصادي وحتى العسكري من قوى العالم
الـصــاعــدة ،تـبــدو النتيجة :فتح إمـكــانــات قوى
السالم لـ«تأريض» واحتواء محاوالت تفريغ
التوتر األمريكي الداخلي المنشأ في حروب
واعتداءات خارجية جديدة.
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باتت تتردد في تصريحات الرسميين الروس واألتراك بشكل متكرر عبارات تشير وتؤكد
على إيجابية العالقات الروسية -التركية وتطورها الالحق ،كان آخرها تصريحاً
للمتحدث باسم الرئاسة الروسية ،ديميتري بيسكوف ،بقوله «تركيا شريك مهم
لروسيا ،وشريك إستراتيجي» ،ولكن يمتلئ الفضاء اإلعالمي بأنواعه موا ّد إخبارية
كانت أم تحليلية ،وباالستناد إلى مجريات من الماضي أو الحاضر ،تدفع بصورة توحي
باتجاه مختلف ،فهل تمتلك موسكو وأنقرة طريقاً لبناء وتثبيت شراكة إستراتيجية
ٍ
فع ًال ،أم أن هذه التصريحات مجرد أقوال لتهدئة توتر العالقات بين الدولتين مؤقتاً
كما يستنتج البعض؟

ǧيزن بوظو

في العالقات االقتصادية
وف ـق ـ ًا لـلـبـيــانــات الــرس ـم ـيــة ال ـتــرك ـيــة ،وال ـمــراكــز
البحثية المختصة ،تعتمد تــركـيــا بنسبة نحو
 %50مــن استهالكها للغاز على ال ــواردات من
روسـيــا عبر األنــابـيــب القديمة والـجــديــدة التي
يـجــري بـنــاؤهــا ،ونــذكــر مـنـهــا :خـطــوط السيل
«الـ ــروسـ ــي -ال ـت ــرك ــي ال ـق ــوم ــي» و«األزرق»
و«األزرق »2-و«الـتــركــي» ،إضــافـ ًة إلــى كــون
تــركـيــا منطقة عـبــور أســاسـيــة ل ـصــادرات الـغــاز
الروسي نحو مناطق وبلدانٍ أخــرى ،وتعتبر
تــركـيــا بــالـنـسـبــة لــروس ـيــا ثــانــي أه ــم مـسـتــورد
للغاز بعد ألمانيا ،التي يجري العمل معها على
بناء «السيل الشمالي.»2-
وف ــي م ـجــال ال ـطــاقــة ن ـف ـســه ،ف ـقــد أع ـلــن رئـيـســا
ال ـب ـل ــدي ــن ،ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ـي ــن ،ورج ـ ــب طـيــب
أردوغان ،عن بدء بناء المفاعل النووي الثالث
فــي منطقة «أكــويــو» ،الـمـشــروع الــذي بــدأ في

عـ ــام  2010وبــاس ـت ـث ـمــار م ــن ش ــرك ــة «روس
اتوم» الروسية بكلفة تقدر بـ  20مليار دوالر،
مـنـهــا  %93م ـمــول روس ـي ـ ًا كــاسـتـثـمــار لـبـنــاء 4
محطات فــي المنطقة الـتــي تعد اآلن مــن أكبر
م ــواق ــع ال ـطــاقــة ال ـن ــووي ــة ف ــي ال ـع ــال ــم ،وق ــد تــم
االنتهاء من بناء المفاعل األول في عام ،2018
وبــدأ بناء الثاني في حــزيــران  ،2020ليجري
اآلن بــدء بناء الثالث ،ومــن المزمع أن ينتهي
بناء المفاعل الرابع وبدء إنتاج الطاقة عبرهم
فــي عــام  ،2023وسـتـنـتــج الـمـفــاعــات األربـعــة
طــاقــة قــدرهــا  4800غـيـغــا واط ،مـمــا سـيــوفــر
نسبة  %10من حاجة تركيا من الكهرباء وفق
تصريح عن الرئيس أردوغــان ،ولتدخل بذلك
تركيا قائمة الدول المنتجة للطاقة النووية.
وفي العالقات التجارية يحظى البلدان بمراتب
مـتـقــدمــة لــدى بعضهما الـبـعــض ،حـيــث وصلت
قيمة الصادرات الروسية إلى تركيا في عامي
 2018و 2019إلى  21مليار دوالر ،بعدما كانت
فــي  19 ،2017م ـل ـيــار ًا ،وف ــي  2016قــرابــة 14
مـلـيــار ًا فـقــط ،وفـقـ ًا لـبـيــانــات مــركــز «Trading
 »Economicsوتـ ـتـ ـص ــدر ق ــائـ ـم ــة ال ـس ـلــع
ال ـم ـصــدرة (ال ـف ـيــول ،وال ـم ـحــروقــات ،والـحــديــد
وال ـف ــوالذ) ،وبـتـطــور يــوضـحــه ال ـجــدول اآلتــي
(مالحظة :تراجع عام  2015يعزى إلى األزمة
السياسية المؤقتة التي جرت بين البلدين إثر
إسـقــاط الـطــائــرة العسكرية الــروسـيــة فــي ذاك
العام):

أم ــا صـ ــادرات تــركـيــا إل ــى روس ـيــا فـقــد وصـلــت
قيمتها فــي عــام  2013إلــى نـحــو  700مليون
دوالر قـبــل أن تـبــدأ بــالـتــراجــع بـيــن  2014إلــى
 2016بـسـبــب األزمـ ــة الـسـيــاســة الـســابـقــة بين

الـبـلــديــن ،بــالـتــزامــن مــع الـعـقــوبــات االقـتـصــاديــة،
واألزمة في الداخل التركي لتعود إلى تعافيها
وص ـعــودهــا مـنــذ  2017إل ــى اآلن كـمــا يــوضــح
الجدول التالي:

ل ــإج ــاب ــة عـ ــن ال ـ ـس ـ ــؤال الـ ـسـ ــابـ ــق ،س ـن ـح ــاول
بـشـكــل مـخـتـصــر ومـكـثــف اس ـت ـطــاع الـعــاقــات
ال ــروس ـي ــة -ال ـتــرك ـيــة ب ـجــوان ـب ـهــا االق ـت ـصــاديــة
والسياسية والعسكرية خالل السنين القريبة
السابقة ،وبناء استنتاج باالستناد إليها حول
التطور الالحق بين البلدين ،بعيد ًا عن التأثر
بجزئيات ومجريات الحاضر التفصيلية.

ل ـتــؤكــد ال ـب ـيــانــات ال ـســاب ـقــة م ـنــذ  2016حـتــى
اآلن إلــى تـطــور إيـجــابــي ومـتـصــاعــد بالعالقات
االقتصادية والتجارية بين البلدين.

إن لكلتا الدولتين
أجندات ورؤى
ومصالح مختلفة
ومتعارضة في
بعض األحيان حول
العديد من المحطات
والمواضيع
والملفات المختلفة

في العالقات السياسية
بـطـبـيـعــة ال ـح ــال ،إن لـكـلـتــا الــدول ـت ـيــن أج ـنــدات
ورؤى وم ـصــالــح مـخـتـلـفــة -وم ـت ـعــارضــة فــي
بعض األح ـيــان -حــول الـعــديــد مــن المحطات
وال ـمــواض ـيــع وال ـم ـل ـفــات الـمـخـتـلـفــة ،ويُ ـعــد هــذا
وضـعـ ًا طبيع ًا للعالقات المتداخلة بين الــدول،
بـيــد أن ال ـفــرق يـكـمــن بـيــن ال ـت ـعــاون أو الـتــوتــر
ال ـن ــات ــج ع ــن كـيـفـيــة حـلـحـلــة هـ ــذه االخ ـت ــاف ــات
والـتـنــاقـضــات بــأشـكــال تــؤمــن مـصــالــح الطرفين
على حد سواء ،دون أن يحدّ واحد ًا منهم اآلخر
أو «يهيمن» عليه وعلى سيادته ،ونشهد هذه
االخـتــافــات فــي العديد مــن الملفات السياسية
دولي ًا ،ســواء في سورية أو قره باغ أو ليبيا
إلــخ ،وقــد شهدت العالقات الروسية -التركية
انعطاف ًا أســاسـيـ ًا فــي عــامــي  2015و 2016بعد
حــدثــي إس ـقــاط ال ـطــائــرة الـعـسـكــريــة الــروسـيــة
فــي األجـ ــواء ال ـســوريــة ،ثــم مـحــاولــة االن ـقــاب
الـتــركـيــة الـتــي كــان لــروسـيــا دور إيـجــابــي هــام
فــي تــأريـضـهــا وإط ـفــاء األزم ــة قـبــل أن تشتعل،
لـيـن ـتــج ب ـعــد ذلـ ــك ت ـفــاهــم «اس ـت ــان ــا» الـ ــذي بــدأ
حــول الـمـلــف ال ـســوري ،وأدى إلــى الـعــديــد من
االتـفــاقــات الهامة التي نفذت وال يــزال يجري
تنفيذها ،مما أدى إلــى وقــف االقتتال المسلح
بـ ــدرجـ ــة كـ ـبـ ـي ــرة ،وت ـ ـط ـ ــورت الـ ـعـ ــاقـ ــات ب ـيــن
مــوسـكــو وأن ـق ــرة م ـنــه ،لـتـشـمــل م ـل ـفــاتٍ أخــرى
أثـبـتــت خــالـهــا إمـكــانـيــة الـتـفــاهــم والـتــوصــل إلــى
حلول وسط ال تفيد فقط الدولتين وحدهما،
وإنما الدول المعنية بهذه االتفاقات أيض ًا ،عبر
إنـهــاء األزمــات والــدفــع بالتسويات السياسية،
كما يجري اآلن في الملف الليبي وقبله أزمة
إقليم قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان.
في العالقات العسكرية
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن تــرك ـيــا ع ـض ــو ف ــي حـلــف

ال ـش ـمــال األط ـل ـســي «ال ـنــاتــو» ّإل أن عــاقــاتـهــا
ال ـع ـس ـكــريــة األخـ ـيـ ــرة م ــع روسـ ـي ــا وت ـط ــوره ــا
تجعل مــن عضويتها فــي الـحـلــف عـلــى المحك،
ويشهد بذلك استيراد منظومة الدفاع الجوي
الــروس ـيــة «اس »400-بـمـقــابــل «بــاتــريــوت»
األمريكية ،والتي أدت إلــى أزمــة مع الواليات
الـمـتـحــدة األمــري ـك ـيــة سـبـبــت بـعــرقـلــة اسـتـيــراد
أنـقــرة لـطــائــرات «إف »35-وفــرض عقوبات
عـلـيـهــا دون أن ت ـت ـنــازل ع ــن حـقـهــا س ــواء فــي
امتالكها لمنظومة الدفاع الروسية ،أو لصفقة
ال ـطــائــرات مــع أمــريـكــا ،وي ـجــري الـحــديــث اآلن
عن استيراد تركيا لمقاتالت روسية من طراز
«سو »35-و«سو. »57-
إضافة إلى ذلك ،وبما يوازيه أهمي ًة ضمن العالقات
العسكرية ،هــو الـتـعــاون العملي والـحـيّ المباشر
ف ــي ال ـم ـيــدان ب ـيــن ال ـق ــوات الــروس ـيــة وال ـتــرك ـيــة،
وتـنـفـيــذ ًا لــاتـفــاقــات والـتـفــاهـمــات الـمـشـتــركــة ذات
الـصـلــة ،كـمــا جــرى ويـجــري فــي الـمـلــف الـســوري
مــن نقاط مراقبة وعمليات ودوريــات مشتركة،
وجـ ــرى ف ــي إق ـل ـيــم ق ــره ب ــاغ بــال ـم ـثــل ،م ـمــا يــدفــع
بالمزيد من بناء عوامل الثقة المتبادلة.
شراكة إستراتيجية؟
ت ـش ـيــر ال ـب ـي ــان ــات ال ـســاب ـقــة بـمـخـتـلــف أنــواع ـهــا
إلــى تـطــور إيـجــابــي مـلـحــوظ ومـسـتـمــر بشكل
متصاعد بين روسيا وتركيا بالمعنى التاريخي
لـلـمـســألــة ،أي :عـلــى الــرغــم مــن وج ــود مفاصل
جزئية محددة تختلف وتتعارض بها الدولتان
بالمقياس اليومي واللحظي «التفصيلي» ،كان
أكبرها وأشــدهــا أزمــة إسـقــاط الـطــائــرةّ ،إل أن
ه ــذه ال ـجــزئ ـيــات تــأتــي فــي س ـيــاق أع ــم يـجــري
حـلـحـلـتـهــا ســريـعـ ًا بـفـعــل ال ـعــوامــل الـمــوضــوعـيــة
والـتــاريـخـيــة الـتــي تــدفــع كلتا الــدولـتـيــن باتجاه
ال ـ ـت ـ ـق ـ ــارب م ـ ــن ب ـع ـض ـم ـه ــا ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ،ل ـي ـك ــون
بــالـمـحـصـلــة :أن الـعــاقــات تـعـتـبــر ن ــواة شــراكــة
إسـتــراتـيـجـيــة هــو أم ــر يـمـضــي ب ـنــاؤه رغ ــم كل
محاوالت الغربيين إلفشاله وتشويهه وعرضه
بطريقة مغايرة إعالمي ًا وسياسي ًا.
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غالباً ما يقف الماضي
االستعماري للدول
الغربية عائقاً بوجه
بناء شراكات سياسية
واقتصادية وتجارية
مع مستعمراتها
السابقة ،ومن
هذه النقطة تربح
الصين أول نقطة
في هذه المنافسة،
فالتنين اآلسيوي
يم ّثل للمستعمرات
السابقة مثا ًال
مشرقاً لالستقالل
والتخلص من مخلفات
االستعمار ،مما
يجعله شريكاً مرغوبًا
أكثر من المستعمرين
القدامى.

ش ـ ّك ـل ــت هـ ــذه ال ـف ـك ــرة م ــوض ــوعـ ـ ًا ل ـل ـم ـقــال
الـمـنـشــور فــي مـجـلــة ال ـ «ف ــورن بــولـســي»،
والــذي يناقش فــرص بريطانيا لتعويض
خسائرها الناتجة عن خروجها من االتحاد
األوروب ــي ،عبر إعــادة إحـيــاء عالقاتها مع
مستعمراتها السابقة في إفريقيا.
الماضي الحاضر
مع خسارة بريطانيا لمستعمراتها كنتيجة
لـحــركــات الـتـحــرر الـتــي انـتـشــرت ومـقــاومــة
االستعمار التي لم تهدأ ،وكنتيجة مباشرة
ل ـل ـح ــرب ال ـع ــال ـم ـي ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة ،ولـ ـلـ ـت ــوازن
الــدولــي الـجــديــد الــذي نـشــأ بـعــدهــا ،شهدت
الـمـسـتـعـمــرات الـســابـقــة ت ـحــوالت سياسية
كـ ـب ــرى ،وإن ل ــم ي ـص ــل ب ـع ـض ـهــا لـتـحـقـيــق
االس ـت ـقــال الـكــامــل الـحـقـيـقــيّ ،إل أن هــذه
الـ ـتـ ـح ــوالت ب ــات ــت ع ـق ـب ــة جـ ــديـ ــدة بــوجــه
ال ـم ـس ـت ـع ـمــريــن الـ ـق ــدام ــى .فــال ـص ـح ـفــي ذو
األصول اإلفريقية ،الكاتب للمقال المذكور،
يـضــع ع ـنــوان ـ ًا واض ـح ـ ًا «إذا أراد بــوريــس
جــون ـســن ال ـت ـج ــارة م ــع إفــري ـق ـيــا ،فـتـحـتــاج
بريطانيا إلــى التوقف عن التصرف كقوة
استعمارية»!

وبغض النظر عن الخطوات التي يوردها
الـكــاتــب ،يبدو واضـحـ ًا :أن المسألة ال تُعد
ج ــزء ًا مــن الـمــاضــي ،فـفــي حــديـثٍ منسوب
لــاقـتـصــادي الـنـيـجـيــري يـســايــو أولــونـيـلــوا
ي ـقــول :إن ب ــاده تُ ـح ـمّــل بــريـطــانـيــا ج ــزء ًا
مــن الـمـســؤولـيــة لـلـمـشــاكــل ال ـمــوجــودة في
البالد ،مثل :انعدام األمن وعدم االستقرار
االقتصادي ،والمشكال القبلية ،والتي تعود
بمعظمها إلى سلوك بريطانيا االستعماري
في إفريقيا وسائر مستعمراتها السابقة.
وال يبدو أن لدى السياسيين البريطانيين
نـ ـي ــة ح ـق ـي ـق ـي ــة ل ـم ـع ــام ـل ــة ال ـم ـس ـت ـع ـم ــرات
الـســابـقــة بـشـكـ ٍل مـخـتـلــف ،فـعـلــى الــرغــم من
انـتـقــاء بـعــض الـكـلـمــات ،م ـثــل« :ال ـشــراكــة»
و«ال ـت ـع ــاون» ّإل أن عـقـلـيــة الـمـسـتـعـمــر ما
ت ــزال هــي ال ـســائــدة ،فـبــوريــس جــونـســون
ع ـن ــون م ـق ــال ــه ال ـم ـن ـش ــور ف ــي عـ ــام 2002
«إفريقيا تعاني من الفوضى ،لكن ال يمكننا
لوم االستعمار على هذا» ،ليرسخ النظرة
ال ـفــوق ـيــة االس ـت ـع ـم ــاري ــة ذاتـ ـه ــا ،ب ــل ي ـقــول
صراحة« :لربما تكون القارة وصمة عار،
لكنها ال ليست على ضمائرنا ،فالمشكلة ال
تـكـمــن فــي أنـنــا كـنــا الـمـسـيـطــريــن هـنــاك في

ـوم مــن األيـ ــام ،بــل الـمـشـكـلــة أنـنــا لــم نعد
يـ ٍ
كذلك اليوم»!

تسعى بريطانيا
إلى تعويض
الخسائر التي
تواجهها لكنها
تضع مخارج
مستحيلة
فالسياسيون
البريطانيون
يرغبون بإعادة
الثمار التي
حصدتها بريطانيا
من مستعمراتها
القديمة

الصين وروسيا في المقابل
ت ـش ـ ّكــل ال ـع ــاق ــات ب ـيــن إفــري ـق ـيــا وال ـص ـيــن
وروس ـي ــا ن ـم ــوذج ـ ًا م ـخ ـت ـل ـف ـ ًا .فــإلــى جــانــب
التصريحات المتكررة للسياسيين األفارقة
وال ـتــي تـشـيــر بـشـكــل مـتـكــرر إل ــى الطبيعة
الـمـخـتـلـفــة لـلـعــاقــات مــع روس ـيــا والـصـيــن،
وت ــؤك ــد هـ ــذه ال ـت ـص ــري ـح ــات :أن ال ـص ـيــن
وروسيا ال تريان في إفريقيا مستعمرات،
بــل ي ـجــري الـعـمــل مــع الـ ــدول فــي إفــريـقـيــا
ب ـش ـك ـ ٍل م ـخ ـت ـل ـفٍ ت ـم ــام ـ ًا ،ف ـع ـلــى ال ــرغ ــم مــن
أن لـهــذه الـعــاقــة مـكــاســب حقيقية للصين
وروسـيــا ال تنحصر بالجانب االقتصادي
فـحـســب ،بــل لـهــا نـتــائــج هــامــة عـلــى الجانب
ال ـس ـيــاســيّ ،إل أن ه ــذه ال ـع ــاق ــات تُـبـنــى
بـشـكــل مـقـبــول مــن قـبــل جـمـيــع األطـ ــراف،
وت ـح ـمــل م ـن ـف ـع ـ ًة م ـش ـتــركــة ل ـل ـج ـم ـيــع .فـفــي
مقال الفورن بولسي ذاته ،إشارة واضحة
لــذلــك« :تعتبر الصين شــريـكـ ًا أكـثــر مالئمة
بــالـنـسـبــة لـنـيـجـيــريــا ،عـلــى عـكــس الــواليــات
الـمـتـحــدة واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي ،فــا تضع

الـصـيــن شــروط ـ ًا صــارمــة عـلــى اإلق ــراض»
ورصـ ــد ال ـم ـق ــال :أن الـ ـش ــروط ال ـم ـي ـســرة
لـ ــإقـ ــراض ف ــي إف ــري ـق ـي ــا واالس ـت ـث ـم ــارات
الـصـيـنـيــة الـكـبـيــرة بــاتــت تــزيــد مــن الـتــأثـيــر
ع ـلــى ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـخــارج ـيــة لـبـعــض دول
إفريقياـ ويورد مثا ًال على ذلك ،وهو :قطع
الـعــاقــات التجارية بين تــايــوان ونيجيريا
الـتــي اعـتــرفــت بسياسة بكين القائمة على
فكرة «الصين الواحدة».
الهدف البريطاني
تـسـعــى بــريـطــانـيــا إل ــى تـعــويــض الـخـســائــر
الـ ـتـ ــي ت ــواجـ ـهـ ـه ــا ،ل ـك ـن ـه ــا تـ ـض ــع مـ ـخ ــارج
مـسـتـحـيـلــة ،فــال ـس ـيــاس ـيــون ال ـبــري ـطــان ـيــون
ي ــرغ ـب ــون ب ــإع ــادة ال ـث ـم ــار ال ـت ــي حـصــدتـهــا
بــريـطــانـيــا مــن مـسـتـعـمــراتـهــا الـقــديـمــة ،غير
آبهين للتغيرات الجارية ،فالتاريخ ال يعود
إلى الــوراء ،وأيــام الرخاء التي قامت على
نـهــب ث ــروات الـمـسـتـعـمــرات لــم تـعــد قــائـمــة،
ف ــاألك ـث ــر فـ ــائـ ــدة مـ ــن ال ـب ـح ــث فـ ــي ت ــاري ــخ
بريطانيا القذر ومحاولة إعادة إحيائه ،هو
التفكير جدي ًا بالموقف من الصين التي قد
تملك حلو ًال لمشكالت بريطانيا المتفاقمة.

الحكومة الليبية الموحدة ُتبصر النور ،ولكن؟
بعد عدد من العراقيل
المؤقتة والعابرة
منح مجلس النواب
الليبي بأغلبيته الثقة
لحكومة الوحدة
الوطنية المقدمة من
رئيسها عبد الحميد
الدبيبة في يوم
األربعاء الماضي ...إال
أنها ال تتضمن وزارة
دفاع.

ǧمالذ سعد

جدل حول مكان عقد اجتماع مجلس النواب
بعد ٍ
بـيــن ســرت وطــرابـلــس ،تــم عـقــده فــي ســرت يــوم
االث ـن ـيــن ّإل أن  42نــائ ـب ـ ًا م ـنــه دع ــوا إل ــى تــأجـيــل

ال ـج ـل ـســة ب ـغ ـيــة دع ـ ــوة ال ــدب ـي ـب ــة ل ـح ـض ــور جـلـســة
مناقشات ،وهــو ما جــرى في اليوم التالي ،حيث
ب ــدأت الـمـنــاقـشــات و ُأج ـلــت جـلـســة الـتـصــويــت على
منح الثقة يوم ًا آخر للرد على أسئلة النواب حول
الحكومة المقترحة وبرامج عملها ،ورغم التأجيل،

ّإل أن للفعل إشــارتــه اإليـجــابـيــة بــوضــع الحكومة
ل ـع ــرض م ـه ـمــات ـهــا واس ـت ـح ـقــاقــات ـهــا أم ـ ــام ال ـن ــواب
والـشـعــب الـلـيـبــي قـبــل الـتـصــويــت عـلـيـهــا ،وتــم منح
الثقة بأغلبية  132صوت ًا من أصــل  ،188وتتكون
الحكومة من  27وزيــر ًا و 6وزراء دولة ونائبين
لرئيس الوزراء.
ول ـك ــن أع ـل ــن ع ـب ــد ال ـح ـم ـي ــد ال ــدب ـي ـب ــة بـ ــأن بـعــض
الــوزارات ،ومنها« :وزارة الدفاع لم يتم التوافق
بـشــأنـهــا ،ولـيـســت هـنــاك إمـكــانـيــة لـهــذا الـتــوافــق في
ظــل هــذا الــوقــت الـضـيــق» الفـتـ ًا إلــى أن جميع من
وصفهم بالـ «المتحاربين والمتصارعين جميعهم
يريدون وزارة الدفاع ،كلهم بال استثناء» متابع ًا
أنه لن يسمح «بالحرب مرة أخرى».
في الواقع ،قد تصنع هذه المسألة مشكلة من عدة
نواح ،وتضع إشارات استفهام ليس حول دبيبة

ف ـقــط ،وإن ـمــا عـلــى مـجـلــس ال ـنــواب أي ـض ـ ًا بـتـمــريــر
حـكــومــة بــا أه ــم وزارة بـيـنـهــا تـضـمــن «الــوحــدة
الوطنية» ،فعلى الرغم من وجود مجموعة 5+5
العسكرية المشتركة والتي تضم األطراف الليبية
الـمـتـصــارعــةّ ،إل أنـهــا ال تستطيع وال تـحــل محل
وزارة دفاع بصالحياتها ،والتي حتى قد تتعارض
م ــع ص ــاح ـي ــات ال ـح ـك ــوم ــة ال ـم ــؤق ـت ــة وت ـع ــرق ــان
بـعـضـهـمــا ال ـب ـعــض ف ــي س ـيــر الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة،
فض ًال عن أن إنشاء وزارة دفاع يعني بدء عودة
الجيش الوطني الليبي الموحد على أراضي البالد
كافة ،وإنهاء حالة الفرقاء والميليشيات المتفرقة
والمتصارعة ،وإضفاء المشروعية بشكل متوافق
وطني ًا عليه ،على جهة واحدة فقط ،وتضمن تنفيذ
بـنــد «إخـ ــراج كــافــة ال ـقــوات األجـنـبـيــة مــن الـبــاد»
بصيغة وطنية ال تميّز طرف ًا على حساب آخر.
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الصورة عالمياً
•تمت دعوة
السياسيين
األفغان وحركة
طالبان ،بمن
فيهم الرئيس
أشرف غني
ورئيس المجلس
األعلى للمصالحة الوطنية
عبد الله عبد الله ،لحضور مؤتمر سالم حول
أفغانستان في موسكو في  18آذار.
•قال المتحدث
شركة شحن
إيرانية :إن
حريقاً اندلع
على متن سفينة
تابعة للشركة في
مياه البحر المتوسط
بينما كانت متوجهة إلى أوروبا ،وتضّرر جزء
منها في االنفجار ،ووصفت وسائل إعالم
إيرانية هذا الهجوم بأنه إرهابي.
•قال رئيس لجنة
العالقات
الخارجية
بمجلس الشيوخ
يوم الثالثاء 9
آذار :إنه «ربما
يجب إعادة النظر في
موعد سحب القوات األمريكية من أفغانستان
في األول من أيار» ألن حركة طالبان «ال تفي
بالتزاماتها وفق اتفاق السالم في .»2020

كتب الدبلوماسي الهندي السابق إم .كي .بدركومار مقا ًال في  ،Indian Punchlineيتحدث فيه عن احتمال جدي لعودة الرئيس البرازيلي السابق
لويس إيناسيو لوال إلى الحكم في البرازيل .وعلى الرغم من أن لوال ال يعتبر ممث ًال عن اليسار الجذريّ ،إل أنه ُيع ُد غير مالئ ٍم بالنسبة للواليات المتحدة
األمريكية.

ǧإعداد قاسيون

فيما يلي ترجمة قاسيون لما
جاء في مقالة بدركومار:
عاد الرئيس البرازيلي األسبق
ل ـ ــوي ـ ــس إي ـ ـنـ ــاس ـ ـيـ ــو ل ـ ـ ــوال دا
سيلفا إلــى الـخـطــوط األمــامـيــة
ل ـل ـس ـي ــاس ــة الـ ـب ــرازيـ ـلـ ـي ــة ي ــوم
االثنين  8آذار على إثر القرار
المفاجئ للمحكمة الدستورية
بأن «عملية
العليا ،التي أعلنت ّ
م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد» ال ـت ــي نـجــم
عنها حرمان لوال من استعادة
منصب الرئاسة في انتخابات
 ،2018هـ ــي «أكـ ـبـ ــر فـضـيـحــة
قضائية» في تاريخ البالد.
أل ـ ـق ـ ــى ل ـ ـ ــوال ي ـ ـ ــوم األربـ ـ ـع ـ ــاء
خـطــابـ ًا مـثـيــر ًا وربّـمــا تــاريـخـيـ ًا،
اعـتـبــره الـكـثـيــر مــن الـمــراقـبـيــن
بــأنّــه بــدايــة لـمـحــاولــة اسـتـعــادة
المنصب الــرئــاســي .انتقد لوال
فــي خـطــابــه الــرئ ـيــس الـيـمـيـنــي
ب ـ ــولـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــارو واس ـ ـت ـ ـجـ ــاب ـ ـتـ ــه
«الـحـمـقــاء» لـفـيــروس كــورونــا
التي أودت لوفاة ما يقرب من
 270ألف شخص.
أظ ـهــرت نـتــائــج االسـتـطــاعــات
ن ـهــايــة األس ـب ــوع ّأن  %50مــن
البرازيليين سيصوتون لصالح
لــوال فــي االنـتـخــابــات المقبلة،
مقارنة بـ  %38لبولسنارو .هذا

يعني بـ ّـأن انتخابات  2022قد
تشهد صراع ًا كبير ًا بين اليمين
الـشـعـبــوي ال ـســام ،ومــا يسمّى
«ال ـم ـدّ ال ــوردي »Pink Tide
– ال ـم ـص ـط ـلــح الـ ــذي اس ـت ـخــدم
ل ـلــداللــة ع ـلــى ح ــرك ــة «ال ـي ـســار
المعتدل» في أمريكا الالتينية
لتمييزها عن اليسار «األحمر»
أو الجذري.
مــن الــواضــحّ ،أن لــوال ال يــزال
ش ـخ ـص ـي ــة مـ ـحـ ـب ــوب ــة ل ـل ـغ ــاي ــة
ب ـس ـب ــب ح ـم ـل ـت ــه ضـ ـ ـدّ ال ـف ـق ــر.
ينظر كثيرون بحنين إلى أيام
االزدهـ ـ ـ ــار االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـتــي
شـهــدتـهــا الـبــرازيــل خــال فترة
إدارتـ ــه الـتــي اسـتـمــرت ثمانية
أعوام.
ك ــان ظ ـهــور ال ـبــرازيــل كـمـحــور
إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ــي فـ ـ ــي ن ـ ـصـ ــف ال ـ ـكـ ــرة
ال ـغ ــرب ــي س ـي ـظــل غ ـي ــر مـكـتـمــل
لــوال مساهمة لــوال الرائعة في
ت ــوج ـي ــه اق ـت ـص ــاد الـ ـب ــاد نـحــو
تـحـقـيــق ن ـمــو ق ـيــاســي ،وال ــذي
ب ـ ـ ـ ــدوره س ـ ــاع ـ ــد ف ـ ــي ت ـم ــوي ــل
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
ال ـتــي خـفـضــت ع ــدم ال ـم ـســاواة
ف ــي الـ ـث ــروة إلـ ــى ال ـن ـصــف فــي
الـ ـ ـبـ ـ ــاد .بـ ـيـ ــن عـ ــامـ ــي 2003
و ،2013ن ـمــا ال ـن ــات ــج الـمـحـلــي
اإلجمالي للبرازيل بنسبة %64
وانخفضت نسبة السكان الذين

يعيشون في فقر إلى النصف.
ع ــاوة عـلــى ذل ــك نـمــا اإلن ـفــاق
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي بـ ـشـ ـك ــل ك ـب ـي ــر،
وزاد الـ ـح ــد األدنـ ـ ــى ل ــأج ــور
بنسبة  %75بالقيمة الحقيقية،
و ُأنـ ـشـ ـئ ــت م ــاي ـي ــن ال ــوظ ــائ ــف
الرسمية الجديدة ك ّل عام.
عودة لوال بالنسبة
للواليات المتحدة
قد تعني عــودة لــوال بـ ّـأن أكبر
ثالث دول في أمريكا الالتينية
وأكـ ـثـ ــرهـ ــا ن ـ ـف ـ ــوذ ًا :الـ ـب ــرازي ــل
واألرجنتين والمكسيك ،باتت
ضـمــن «ال ـمــد ال ـ ــوردي» ،وهــو
األمر الذي له دالالت كثيرة.
ك ـ ـ ــان ل ـ ـ ــوال أثـ ـ ـنـ ـ ــاء وج ـ ـ ــوده
ك ــرئ ـي ــس جـ ـ ــدار ح ـم ــاي ــة ض ـدّ
الجهود التي تقودها الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ل ــزع ــزع ــة اس ـت ـق ــرار
حركات اليسار في األكــوادور
وبوليفيا وفـنــزويــا ،رغــم أنّها
حـ ــركـ ــات جـ ــذريـ ــة ال ت ـت ـقــاطــع
ف ـ ــي كـ ـ ـ ّـل شـ ـ ــيء م ـ ــع مـ ـسـ ــاره
اإليديولوجي .عالوة على ذلك
كانت سياسته الخارجية تتسم
بــإيـحــاءات مـعــاديــة لإلمبريالية
وللمؤسسة األمريكية .لكنّه لم
يكن يــومـ ًا معادي ًا لألمريكيين،
فقد كان مدرك ًا لحاجة البرازيل
إل ــى الـتـجــارة واالسـتـثـمــار مع

الـغــرب ،وخــاصــة الــوصــول إلى
األسواق األمريكية.
ل ـ ـك ـ ـنّ أك ـ ـث ـ ــر م ـ ــا أثـ ـ ـ ــار غ ـضــب
أمـ ــريـ ـكـ ــا م ـ ــن حـ ـك ــم لـ ـ ــوال هــو
م ـش ــارك ــة الـ ـبـ ــرازيـ ــل ال ـن ـش ـطــة
ف ــي م ـج ـمــوعــة دول بــري ـكــس.
ف ـكــرة تـشـكـيــل بــريـكــس لقطب
اقـ ـتـ ـصـ ــادي وسـ ـي ــاس ــي ب ــدي ــل
عـ ــن دول م ـج ـم ــوع ــة ال ـس ـبــع
حـظـيــت بـجــاذبـيــة كـبـيــرة لــدى
لوال .لكنّ واشنطن كانت ،وال
تــزال ،تــرى فــي بريكس فكرة
«خبيثة» نـظــر ًا للتحدي الــذي
فــرض ـتــه ع ـلــى ال ـن ـظــام الــدولــي
الـ ــذي تـهـيـمــن ع ـل ـيــه ال ــوالي ــات
المتحدة والدوالر.
ع ـبّــر ع ــن ال ـمــوقــف األمــري ـكــي
أف ـ ـ ـض ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــا ي ـ ـم ـ ـك ـ ــن وزيـ ـ ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة األس ـب ــق بــومـبـيــو،
ع ـنــدمــا رف ــع ن ـخــب ط ــرد لــوال
م ـ ــن الـ ـسـ ـي ــاس ــة ف ـ ــي خ ـط ــاب ــه
األخـيــر فــي  19كــانــون الثاني.
ك ــان بــومـبـيــو واض ـح ـ ًا بـقــولــه
ب ـ ـ ّـأن وج ـ ــود ب ــول ـس ـن ــارو فــي
ال ـب ــرازي ــل ومـ ــودي ف ــي الـهـنــد
وض ــع بــري ـكــس ف ــي غـيـبــوبــة.
مــن أج ــل ه ــذا ال ب ـدّ أن تعني
عــودة لــوال للحياة السياسية
اسـ ـتـ ـنـ ـف ــار ًا وضـ ــربـ ــة مــوج ـعــة
لخطط الهيمنة األمريكية على
أمريكا الالتينية والعالم.

•أكد البيت األبيض،
الثالثاء  9آذار:
أن إجراء
تغيير واسع
في السياسة
األمريكية
تجاه كوبا ليس
من أولويات بايدن
حالياً .وذلك رغم إعالنها
بأ ّنها تقوم بمراجعة القرار الذي اتخذته إدارة
سلفه دونالد ترامب بتصنيف كوبا «دولة
راعية لإلرهاب».
•أكد رئيس هيئة
الطاقة الذرية
اإليرانية ،أن
«طهران ال
تسعى إلى صناعة
السالح النووي»
إيران والواليات المتحدة
عالقتان في طريق مسدود للبدء بالمفاوضات
النووية ،وأضاف :إن طهران تريد أن تكون الخطوة
األولى أمريكية.
•استثنى جو
كل من
بايدن ًّ
أفغانستان
وسورية والعراق
التي ت ّدعي الواليات
المتحدة أنها «تحارب
اإلرهاب» فيها ،من قيو ٍد جديدة أصدرها البيت
األبيض على شن هجمات بالطائرات المسيرة،
التي خارج نطاق ميادين الحروب المذكورة التي
تشارك فيها الواليات المتحدة رسمياً.
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تخفيف الديون ِبسمات صينية:

نشرت جامعة جونز هوبكنز األمريكية– كلية الدراسات الدولية المتقدمة ،ورقة
تركز
بحثية بعنوان «تخفيف الديون ِبسمات صينية» ،لثالثة باحثين مرموقينّ .
عامة ،ولديونها للقارة اإلفريقية خاصة،
الورقة على إدارة الصين لديونها الخارجية ّ
سواء من ناحية تخفيف الديون ،أو المشاركة المباشرة في المشاريع .تناقش الورقة
أيضاً التخويف من استخدام الصين لديونها للسيطرة على األصول الوطنية .تق ّدم
قاسيون ترجمة تلخيصية ألبرز ما جاء في هذه الورقة.
ǧآكر وبراوتيغام وهوانغ

فــي كــانــون األول  2019أع ـلــن اق ـت ـصــادي من
زامبيا« :الديون الصينية يمكن بسهولة إعادة
الـتـفــاوض عـلـيـهــا ،أو جــدولـتـهــا ،أو تـمــويـلـهــا».
ه ــل ه ــذا ح ـق ـي ـقــي؟ م ــع ت ـح ـوّل ال ـص ـيــن ألكـبــر
دائــن في العالم ،بــدأت المخاوف من استدامة
الديون تكبر .في  2020أدّى التهاوي الشديد
ف ــي أسـ ـع ــار ال ـس ـل ــع األس ــاسـ ـي ــة وال ـت ــداع ـي ــات
االقتصادية جرّاء أزمة كوفيد 19-لوضع هذه
الـمـســألــة تـحــت ال ـضــوء .ال ي ــزال هـنــاك ارتـبــاك
كبير حول متى وكيف ولماذا تقوم الحكومة
الـصـيـنـيــة بــإل ـغــاء أو إع ـ ــادة ج ــدول ــة ديــون ـهــا؟
وم ـق ــدار ال ــدي ــون ال ـتــي ت ـمّ إل ـغــاؤهــا أو إع ــادة
جــدولـتـهــا ،وم ــا ال ــذي يـمـكــن أن ي ـحــدث عـنــدمــا
تــواجــه الـحـكــومــة مـشـكـلــة فــي س ــداد قــروضـهــا
للصين؟
لتخفيف الديون عدّة أشكال :يتم إلغاء الديون
عـنــدمــا يـتــم شـطــب كــامــل ال ـدَّيــن أو ج ــزء مـنــه.
إعــادة هيكلة الـدَّيــن «تتضمن إعــادة الجدولة»
وهــي عملية إع ــادة الـتـفــاوض عـلــى الـشــروط
«م ـث ــل م ـع ــدل ال ـف ــائ ــدة أو ف ـت ــرة ال ـس ـم ــاح أو
االس ـت ـح ـقــاق أو مـخـتـلــف ال ــرس ــوم» الـمـتـعـلـقــة
بقرض تـمّ صرفه ،أو صرفه جزئي ًا .تتناقض
ال ـت ـخ ـف ـي ـض ــات فـ ــي ال ـق ـي ـم ــة االسـ ـمـ ـي ــة لـلـمـبـلــغ
األســاســي «الـمـعــروف باسم قصّة الشعر» مع
إعــادة تصنيف الــديــون ،وهــو مصطلح حديث
نـسـبـيـ ًا يـسـتـخــدم لــوصــف إعـ ــادة هـيـكـلــة تـمــدد
االس ـت ـح ـق ــاق ل ـع ــدة سـ ـن ــوات دون تـخـفـيــض
ال ـدَّي ــن ،وغــال ـب ـ ًا دون تـخـفـيــض م ـعــدل الـفــائــدة
بشكل كـبـيــر ،إن وجــد هـكــذا تخفيض أســاسـ ًا.

إع ــادة الـتـمــويــل قــد تـقــدم تخفيف ًا لـلـدَّيــن :فأخذ
قــرض جــديــد مــن أجــل س ــداد ال ـقــرض الـقــديــم،
سيمدد وقت االستحقاق الفعلي أمــام المدين،
وعادة ما يكون الدَّين الجديد بمعدالت فائدة
أدنى.
تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى ّأن الصين،
بصفتها دائن ًا رسمي ًا ،تتبع تقريب ًا المسار الذي
حـ ــدده ســاب ـق ـ ًا نـ ــادي ب ــاري ــس ل ـلــدائ ـن ـيــن .بـيــن
السبعينات وعام  ،2000عندما كان اإلقراض
ال ـص ـي ـنــي م ـق ـت ـص ــر ًا ف ــي غ ــال ـب ــه ع ـل ــى ق ــروض
الـمـســاعــدات الخارجية بــدون فــوائــد ،كــان أول
رد لبكين عـلــى أزمــة الــديــون هــو إطــالــة فترة
الـســداد دون تخفيض القيمة االسـمـيــة ألصل
الدَّين .منذ عام  2000بدأت الحكومة الصينية
بمنح عمليات شطب للدَّين بدون فوائد .فبين
عامي  2000و 2019شطبت الصين ما ال يقل
عــن  3.4مليار دوالر مــن ديــون إفــريـقـيــا .لكنّ
الغالبية العظمى من الديون التي تـمّ إلغاؤها،
ســواء فــي إفريقيا أو غيرها باستثناء العراق
وكوبا ،اقتصر اإللغاء على قروض المساعدات
الخارجية التي تعثرت .أمّا القروض الميسرة
واالئ ـت ـم ــان الـتـفـضـيـلــي والـ ـق ــروض ال ـت ـجــاريــة
الحديثة ،فلم يتم النظر فيها.
ت ـق ـدّم ال ـح ـكــومــة ال ـص ـي ـن ـيــة ق ــروضـ ـ ًا خــارج ـيــة
لـلـبـلــدان الـنــامـيــة ولـلـشــركــات الـمـمـلــوكــة لـلــدولــة
ف ـي ـهــا ع ـبــر م ـج ـمــوعــة م ـت ـنــوعــة م ــن األدوات:
قــروض المعونة األجنبية بــدون فوائد «التي
ت ـقــدم ـهــا ال ـح ـك ــوم ــة» ،وقـ ـ ــروض ال ـم ـس ــاع ــدات
الخارجية الميسرة «يقدمها بنك إكزيم الصين
فقط» ،وائتمان مشتري الصادرات التفضيلية،
وائ ـ ـت ـ ـمـ ــان مـ ـشـ ـت ــري الـ ـتـ ـص ــدي ــر وال ـ ـق ـ ــروض

ال يزال هناك ارتباك
كبير حول متى
وكيف ولماذا تقوم
الحكومة الصينية
بإلغاء أو إعادة
جدولة ديونها؟
ومقدار الديون التي
تم إلغاؤها أو إعادة
ّ
جدولتها

ال ـت ـجــاريــة األخ ـ ــرى .تــوجــد ف ــي ال ـص ـيــن ثــاثــة
بنوك تعمل كجهات دائنة رسمية «بنك إكزيم
الصين ،وبنك التنمية الصيني ،وبنك الزراعة
الصيني» .وتقدّم هذه البنوك قروض ًا تجارية
لـيـســت حـكــومـيــة .كـمــا تـمـنــح ب ـنــوك الـشــركــات
والـتـجــارة الـصـيـنـيــة قــروض ـ ًا تـجــاريــة وائـتـمــانـ ًا
للموردين.
ورغ ــم ال ـحــديــث ع ــن ّأن ال ـص ـيــن ق ــد تـسـتـحــوذ
على أصــول المدين ،ليس لدينا أيّــة حالة تدل
على محاولة الصين استغالل عدم قدرة الدول
ع ـلــى سـ ــداد ال ــدي ــون .ف ـفــي الـ ـ  16ح ــال ــة الـتــي
درسناها ال توجد أيّــة عملية «استحواذ على
األصول» .ليس لدينا أيّة حالة في إفريقيا عن
قـيــام الـبـنــوك ،أو الـشــركــات الصينية بمقاضاة
ال ـح ـك ــوم ــات ذات ال ـس ـي ــادة ،أو ال ـل ـج ــوء إلــى
التحكيم الدولي النموذجي فيما يخص عقود
ال ـق ــروض الـصـيـنـيــة .إعـ ــادة هـيـكـلــة ال ـقــروض
ليست ّإل خـيــار ًا واحــد ًا لمعالجة أمــر مشروع
ض ـع ـيــف األداء .ت ـش ـمــل الـ ـخـ ـي ــارات األخـ ــرى
شــراكــة عــامــة -خــاصــة ،ت ـض ـمّ ض ـخّ أس ـهــم من
قـبــل الـشــركــات الـصـيـنـيــة .ورغ ــم ّأن الـشــركــات
الصينية شاركت في بعض مقايضات الديون
واألسهم اإلفريقية في التسعينات ،إال أننا لم
نشهد حدوث أمر مثيل في األلفية الجديدة.
الصين والتخويف الغربي
أ ّك ـ ــدت ال ـص ـيــن ب ــأنّ ـه ــا س ـت ـط ـبّــق ت ـع ـل ـيــق س ــداد
ال ــدي ــون عـلــى أس ــاس ث ـنــائــي .ل ـك ـنّ الـشــائـعــات
ان ـت ـشــرت ب ـســرعــة بـ ـ ّـأن «ال ـص ـيــن تـغـطــي عـلــى
عـمـلـيــة م ـخ ــادع ــة» ،وبــأنّ ـهــا تـخـطــط السـتـثـنــاء
مـئــات مــن ق ــروض مـبــادرتـهــا الـكـبــرى الـحــزام
والـ ـطـ ــريـ ــق .مـ ـص ــدر ه ـ ــذه ال ـش ــائ ـع ــات ق ـ ــراءة
مغلوطة لمقال بحثي صــادر عن مركز أبحاث
صيني .ذكر المقال بـ ّـأن إعــادة جدولة الديون
وتــأخ ـيــر مــواع ـيــد س ــداده ــا م ـج ـرّد واحـ ــد مــن
اإلجراءات الكثيرة التي تحكم قروض الصين
التفضيلية ،وكــان واضـحـ ًا بالقول بـ ّـأن الصين
تـفـضّــل ع ـمــوم ـ ًا إن ـشــاء خـطــط خــاصــة مصممة
كل مشروع يواجه المشاكل:
على قياس ّ

«إذا واجَه أيّ مدين صعوبات في السداد في
الوقت المحدد ،فقد تكون هناك خطط مصممة
خصيص ًا له من بينها :إعادة الجدولة ...وكذلك
تـقــديــم مـســاعــدة فــي إع ــادة الـمـشــروع للحياة،
وإج ــراء مـقــايـضــات دي ــون ،أو تــوظـيــف شركة
صينية لـلـمـســاعــدة فــي إدارة الـعـمـلـيــات .األمــر
ي ـش ـب ــه ت ـم ــام ـ ًا م ـع ــال ـج ــة ال ـم ــري ــض وت ـح ـس ـيــن
صحته ،حيث يتم تبني مثل هــذه اإلجــراءات
ل ـم ـس ــاع ــدة ال ـم ـش ــاري ــع ل ـل ـع ــودة إلـ ــى ال ـم ـســار
الـصـحـيــح ،وتـحـقـيــق الــربــح بـمــا ي ـجــاوز بكثير
مجرّد شطب بعض الديون التي قد تحل فقط
الـمـشـكــات ال ـمــوجــودة عـلــى الـسـطــح وتـكــون
غير مستدامة».
عـنــدمــا أصـبـحــت مـشــاكــل ال ــدي ــون أك ـثــر ب ــروز ًا
ف ــي ال ـب ـل ــدان ال ـنــام ـيــة ح ــوال ــي  ،2016ت ـص ـدّر
دور الصين كمقرض دولــي عناوين األخبار،
وأبــرزهــا :اتـهــام الـحـكــومــة الصينية فــي أوائــل
ع ــام  2018بـقـيــامـهــا بــاالس ـت ـيــاء ع ـلــى مـيـنــاء
هامبانتوتا في سريالنكا كضمان لقرضها عند
مــواجـهــة الحكومة السريالنكية صـعــوبــات في
س ــداد ال ـقــرض .رغــم ّأن هــذا نــاجــم عــن قــراءة
خــاط ـئــة أخـ ــرى «م ـت ـع ـمــدة أك ـثــر مـنـهــا بــريـئــة»
ل ـم ـســألــة س ــري ــان ـك ــا ،ف ـقــد ت ــزاي ــدت ال ـم ـخــاوف
لـ ــدى ال ـم ـق ـت ــرض ـي ــن .ح ـ ــذرت وك ــال ــة تـصـنـيــف
« »Moody’sمن ّأن البلدان «الغنية بالموارد
الـطـبـيـعـيــة ،م ـثــل :أن ـغــوال وزام ـب ـيــا والـكــونـغــو،
أو ذات الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة الـمـهـمــة مــن الـنــاحـيــة
اإلسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ،مـ ـثـ ــل :الـ ـمـ ــوانـ ــئ وال ـس ـك ــك
الحديدية فــي كينيا ،هــي األكـثــر عرضة لخطر
ف ـقــدان الـسـيـطــرة عـلــى األص ــول الـمـهـمــة أثـنــاء
المفاوضات مــع الدائنين الصينيين» .تكررت
هذه االدعاءات في اإلعالم الغربي ،مثل :نشر
النيويورك تايمز مـرّة بـ ّـأن القروض الصينية
«ت ـس ـت ـخــدم بـشـكــل م ـت ـكــرر األصـ ــول الــوطـنـيــة
كـتـعــويــض» وأنّ ـهــا تـطـلــب إع ــادة الـتـمــويــل كـ ّـل
عـدّة أعــوام .مع العلم بـ ّـأن البيانات التي لدينا
ال تدعم أيّ ًا من هذه التصريحات.
ع ـلــى ال ـم ـق ـلــب اآلخ ـ ــر ،ذك ـ ــرت ب ـعــض وســائــل
اإلعـ ــام ،ب ـ ّـأن الـصـيــن دائ ــن غـيــر ض ــار بشكل
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والخلقة «»1
بين اإلجراءات التقليدية ّ

اسـتـثـنــائــي .عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال :خـلــص مـقــال
فــي مجلة فــوربــس إلــى ّأن الـصـيــن كــانــت «آلــة
نقود مجانية بين عامي  2000و ...2018حيث
رأى  %57مــن المستفيدين مــن الـقــروضّ :أن
قــائـمــة مديونيتهم قــد ت ـمّ مسحها كـلـيـ ًا» .ومــن
األخ ـط ــاء ال ـشــائ ـعــة ّأن ال ـص ـيــن أط ـل ـقــت بــرامــج
لشطب الــديــون ذات الفائدة الصفرية العائدة
ألزم ــة الـثـمــانـيـنــات ،وذل ــك ك ـجــزء مــن م ـبــادرة
الحزام والطريق .مثال ،نشرت ساوث تشاينا
مورننغ بوست« :من كينيا إلى إثيوبيا ،ومن
بوتسوانا إلــى الكاميرون ،أدّت تنمية الحزام
والطريق إلى شطب مئات ماليين الدوالرات».
لكنّ أيّ ًا من هذه القروض لم يكن من قروض
بأن
الحزام والطريق .غير ّأن االنطباع العام ّ
ال ـقــروض الـصـيـنـيــة سـهـلــة قــد أ ّث ــر عـلــى بعض
المراقبين بال شك.
حاالت عملية
تعاملت الحكومة الصينية مع مشاكل في سداد
كل من إندونيسيا والعراق وكوبا.
الديون في ّ
وقد تحول ميناء هامبانتوتا السريالنكي إلى
عــامــة فــارقــة لـمــن يــريــد الـنـيــل مــن مـمــارســات
اإلقـ ـ ــراض ال ـص ـي ـنــي .ل ـن ـت ـنــاول بــاخ ـت ـصــار كـ ّـل
واحـ ـ ــدة م ــن هـ ــذه ال ـ ـحـ ــاالت ،ث ــم ب ـش ــيء مــن
التفصيل القضية السريالنكية:
إندونيسيا
خــال الـسـتـيـنــات جـمـعــت الـصـيــن وإنــدونـيـسـيــا
ع ـ ــاق ـ ــات م ـ ـم ـ ـتـ ــازة تـ ـحـ ــت قـ ـ ـي ـ ــادة ال ــرئـ ـي ــس
االشتراكي اإلندونيسي سوكارنو .في 1965
ح ــدث ان ـقــاب عـسـكــري فــي إنــدون ـي ـس ـيــا ،قــام
الرئيس الجديد سوهارتو على إثــره بإيقاف
الـعــاقــات الــدبـلــومــاسـيــة مــع الـصـيــن بـيــن 1967
و .1990ث ـمّ ف ــي ع ــام  1990وب ـعــد اسـتـئـنــاف
ال ـع ــاق ــات ت ــوصّ ــل ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي الـصـيـنــي
التفاق مع نظيره اإلندونيسي إلعادة جدولة
ستّة قروض بفوائد أصدرتها بكين في أوائل
الستينات ،وذلــك بقيمة تزيد عن  150مليون
دوالر.
ن ـص ــت االت ـف ــاق ـي ــة ع ـل ــى م ــواف ـق ــة ال ـص ـي ــن عـلــى

طلب إندونيسيا تطبيق معايير نادي باريس
ل ـل ــدائ ـن ـي ــن إلع ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـل ــة ال ـ ــدي ـ ــون ،وال ـت ــي
س ـت ـق ـ ّل ــص «صـ ــافـ ــي ال ـق ـي ـم ــة ال ـح ــال ـي ــة »NPV
لـلـدَّيــن بنسبة  .%33,3سمحت إع ــادة الهيكلة
إلندونيسيا بسداد الديون بين  1990و،2000
لكنّها تطلبت قـيــام إنــدونـيـسـيــا بــدفــع  %64من
المتأخرات مقدم ًا.
تكمن أهـمـيّــة الـمـســألــة فــي أنّـهــا الـمـثــال الوحيد
التـفــاقـيــة رسـمـيــة إلع ــادة هيكلة قــروض وفـقـ ًا
لمعايير نادي باريس للدائنين.
العراق
في عام  2004وافق أعضاء نادي باريس على
شـطــب  %80مــن دي ــون ال ـعــراق ،الـعـمـلـيــة الـتــي
اس ـت ـغــرقــت أرب ـع ــة أعـ ــوام لـتـكـتـمــل .ف ــي 2007
رع ــت األم ــم الـمـتـحــدة مــؤت ـمــر ًا إلعـ ــادة إعـمــار
ال ـعــراق ،لتعلن الـحـكــومــة الصينية بـعــده بــأنّـهــا
راغبة بإلغاء كامل الديون الحكومية التي تدين
لـهــا ال ـعــراق بـهــا ،ولـيــس فـقــط اعـتـمــاد نـمــوذج
نادي باريس .ثمّ بعد عدّة أسابيع تمّ اإلعالن
ال ــرس ـم ــي ع ــن ع ـم ـل ـيــة اإللـ ـغ ــاء ال ـك ـلــي ل ـلــديــون
الحكومية العراقية .ثمّ بعد ثالثة أعوام أعلنت
الـحـكــومــة الـعــراقـيــة ب ـ ّـأن الـصـيــن واف ـقــت أيـضـ ًا
على إلغاء  %80من ديــون العراق البالغة 8,5
مليارات دوالر المدينة بها للشركات الصينية.
م ــن ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أن ال ــدي ــون الـحـكــومـيــة
مـنـفـصـلــة ع ــن ال ــدي ــون ال ـم ـس ـت ـح ـقــة ل ـل ـشــركــات
الصينية .فبكين يمكنها إلغاء الديون الحكومية
بـســرعــة كـبـيــرة ،بينما اسـتـغــرق إلـغــاء الــديــون
الـمـسـتـحـقــة لـلـشــركــات الـصـيـنـيــة ثــاثــة أع ــوام،
حيث أنّها تتطلب موافقة لجنة مراقبة وإدارة
األص ـ ــول ال ـم ـم ـلــوكــة ل ـل ــدول ــة ،وك ــذل ــك مــواف ـقــة
المجلس الوطني لنواب الشعب .كما كان على
بكين أن تخصص مــوارد في الموازنة العامة
لتغطية شطب ديون الشركات.
كوبا
بعد تقديم هافانا لعدّة طلبات للصين لتخفيف
الــديــون فــي عــام  ،2010منها شـطــب  %47من
ال ــدي ــون ال ـكــوب ـيــة ال ـبــال ـغــة  6م ـل ـيــارات دوالر،
وإعـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة ال ـب ـق ـي ــة .ت ـمّ ــت ت ـل ـب ـيــة ال ـط ـلــب

تعاملت الحكومة
الصينية مع
مشاكل في
سداد الديون في
إندونيسيا والعراق
وكوبا وتحول
ميناء هامبانتوتا
السريالنكي إلى
عالمة فارقة
لمن يريد النيل من
ممارسات اإلقراض
الصيني

ال ـكــوبــي ،وأع ـي ــدت هـيـكـلــة ال ــدي ــون الـحـكــومـيــة
الصينية عبر منح كــوبــا خمسة أعــوام كفترة
سماح وتخفيض لمعدل الـفــائــدة .وكما حدث
مع العراق ،فقد استغرقت إعادة هيكلة الديون
الشركاتية حتّى نهاية عام  2010أي بعد عام
على إعادة هيكلة الديون الحكومية.
مــن الـجــديــر بــالــذكــرّ ،أن أعـضــاء نــادي بــاريــس
للدائنين قاموا بعد ذلك بخمسة أعوام بشطب
 8.5مليارات دوالر من الديون الكوبية البالغة
 11,1مليار «تخفيض بقيمة  .»%76,5محتذين
حذو الصينيين.
ميناء هامبانتوتا
أصـبـحــت قـضـيــة الـمـيـنــاء الـســريــانـكــي شـهـيــرة
بنسختها الـغــربـيــة الـتــي تـقــول ب ـ ّـأن الصينيين
«استولوا على األصول» .من األدق القولّ :إن
القضيّة هي تخصيص أمــوال ،وعمل سياسي
للمساعدة في أزمة معادلة ميزان الديون.
وسـ ــط الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة ال ـســريــان ـك ـيــة ال ـتــي
دام ــت ب ـيــن  1983و ،2009ق ــررت الـحـكــومــة
ال ـس ــري ــان ـك ـي ــة ب ـن ــاء م ــرك ــز ن ـم ــو إق ـل ـي ـمــي فــي
هــامـبــانـتــوتــا ،وهــو اإلقـلـيــم الـنــامــي الــذي دمــره
إعصار تسونامي في  .2004لطالما نُظر إلى
المنطقة على ّأن لديها إمكانات لجذب الشحن
الــدولــي .فــي تقرير تـمّ تسريبه عــام ّ 2006أن
مجتمع األعمال السريالنكي كان يخشى حال
ع ــدم قـيــام الـحـكــومــة بـبـنــاء الـمـيـنــاء الـتـجــاري،
ذهاب الفرصة لموانئ أخرى في اإلقليم.
في  2007استدانت سلطات النقل السريالنكية
المال من بنك إكزيم الصيني -لتمويل المرحلة
األولــى من الميناء -مبلغ  307ماليين دوالر
بــائـتـمــان ت ـجــاري مــع مـعــدل فــائــدة  %6,3على
مدى  15عام ًا مع أربعة أعــوام سماح ،وكذلك
مبلغ  147مـلـيــون دوالر مــع مـعــدل فــائــدة %2
يــدفــع عـلــى م ــدى  20عــام ـ ًا مــع خـمـســة أع ــوام
س ـمــاح .ق ــام الـبـنــك الـصـيـنــي بـتـمــويــل الـمــرحـلــة
ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن ال ـم ـي ـن ــاء فـ ــي  2012بـ ـع ــدد مــن
القروض مجموعها  757مليون دوالر بمعدل
فائدة .%2
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ف ــي ك ــان ــون ال ـثــانــي  2015وص ـلــت الـمـعــارضــة
السريالنكية إلــى السلطة ،خــال أزمــة موازنة
م ــدف ــوع ــات طـ ــارئـ ــة .مـ ــع خـ ـ ــروج ســريــان ـكــا
م ــن الـ ـح ــرب ب ـ ــدأت إعـ ـ ــادة إعـ ـم ــار اق ـت ـصــاديــة
س ــري ـع ــة ،ل ـتــدخــل ال ـب ــاد وض ــع ب ـلــد مـتــوســط
الــدخــل فـقــدت معه حــق الــوصــول إلــى التمويل
الميسر من عدد من بنوك التنمية .بين 2007
و 2018راكـمــت ســريــانـكــا  15,3مـلـيــار دوالر
مــن س ـنــدات ال ـي ــورو بــاهـظــة الـثـمــن والــديــون
ال ـت ـج ــاري ــة األخ ـ ــرى ذات ال ـف ــائ ــدة ال ـمــرت ـف ـعــة.
شـكـلــت دي ــون الـصـيــن فـقــط  %10مــن الــديــون
السريالنكية ،و %60من الديون الصينية كانت
بمعدالت ميسرة «عادة  %2مع فترات سماح
سبعة أع ــوام» .أزمــة الــديــون الـســريــانـكـيــة لم
«تُصنع في الصين» ،بل سبّبها اقتراض المال
بفوائد مرتفعة من ســوق رأس المال الدولي
باهظ الثمن.
ت ـع ـه ــدت ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــري ــان ـك ـي ــة ال ـج ــدي ــدة
ب ــأن تـعـيــد ف ـحــص جـمـيــع ال ـم ـشــاريــع الـجــدلـيــة
ال ـت ــي أطـلـقـتـهــا ال ـح ـكــومــة ال ـســاب ـقــة ك ـج ــزء مــن
إس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا اإلق ـل ـي ـم ـيــة ال ـط ـم ــوح ــة ،وك ــان
أحــد هــذه الـمـشــاريــع هــامـبــانـتــوتــا .كــان إطــاق
ألن
مشروع الميناء صعب ًا بشكل خاص ،تبع ًا ّ
اسـتـثـمــارات الـمــوانــئ لـهــا فـتــرات بــدء طــويـلــة.
كما تبيّن وفـقـ ًا لشركة ماكينزي العالمية بـ ّـأن
مجال عمل النقل البحري لــم يكن مربح ًا كما
كان متوقع ًا له خالل خمسة أعوام .لهذا طلبت
الـحـكــومــة ال ـجــديــدة مــن الـبـنــك الـصـيـنــي إع ــادة
هيكلة قرض الميناء بما في ذلك خفض معدل
الفائدة وتمديد فترة السماح.
ف ــي م ــرح ـل ــة دراسـ ـ ــة ال ـب ـن ــك ال ـص ـي ـنــي لـلـطـلــب
س ــاء وض ــع م ـيــزان ال ـمــدفــوعــات الـســريــانـكــي
أكثر .وصــف بحث لكلية االقتصاد في جامعة
هــارفــارد مــا حــدث بشكل مـفـصّــل« :عـنــدمــا بــدا
بأن سريالنكا تواجه صعوبة في سداد
واضح ًا ّ
ديونها للمستثمرين الدوليين ،قررت الحكومة
الـســريــانـكـيــة أن تـجـمــع مــا تـحـتــاجــه مــن النقد
األجـنـبــي مــن خــال تــأجـيــر مـيـنــاء هامبانتوتا،
وق ـدّم رئـيــس ال ــوزراء طـلـبـ ًا مـبــاشــر ًا للرئيس
الـصـيـنــي شــي جـيــن بـيـنــغ إمّ ــا إلعـ ــادة تـمــويــل
ال ـق ــرض ،أو ل ـش ــراء غــالـبـيــة أس ـهــم ال ـم ـي ـنــاء...
رفض الرئيس شي فكرة إعادة التمويل ،لكنّه
أعـلــن ال ـتــزام ب ــاده بـمـســاعــدة ســريــانـكــا على
إيجاد مستثمر».
لــم تـجـ ِر مناقصة دولـيــة للميناء ،وعــوضـ ًا عن
ذل ــك ط ـلــب ال ـص ـي ـن ـيــون م ــن شــرك ـت ـيــن إلدارة
ال ـمــوانــئ لــديـهـمــا خ ـبــرة واس ـعــة فــي الـشــراكــة
بين القطاعين العام والخاص إعداد مقترحات
اسـتـثـمــاريــة .الـحـكــومــة الـســريــانـكـيــة هــي الـتــي
اخـ ـت ــارت اقـ ـت ــراح ش ــرك ــة «ال ـم ـي ـنــاء ال ـت ـجــاري
ل ـل ـص ـي ــن» وات ـ ـخـ ــذت ق ـ ــرار خ ـص ـخ ـصــة م ـي ـنــاء
هــامـبــانـتــوتــا «ق ـ ـدّر بـقـيـمــة  1,4م ـل ـيــار دوالر»
لـتـنـشــئ بــذلــك شــركــة جــديــدة بــاعــت  %70من
أسـهـمـهــا لـلـشــركــة الـصـيـنـيــة بـقـيـمــة  1,12مـلـيــار
دوالر ،لـتـبـقــى  %30م ــن ال ـح ـصــص مـمـلــوكــة
لسلطات الموانئ السريالنكية.
ل ـكــن ب ــأي ــة ح ــال ل ــم ت ـكــن ه ـن ــاك م ـقــاي ـضــة دَي ــن
بــأس ـهــم ك ـمــا ي ـتــم ت ـصــويــر األم ـ ــر .ف ـك ـمــا أش ــار
صندوق النقد الــدولــي ،القروض السريالنكية
تـمّــت «إع ــادة تصنيفها» مــن سلطات الموانئ
إلــى وزارة المالية التي تلقت بــدورهــا دفعات
من مبادلة النقد األجنبي مقابل االستثمارات،
وبـقـيــت مـسـجـلــة عـلــى الـحـكــومــة الـســريــانـكـيــة.
استخدمت وزارة المالية السريالنكية الدفعات
ال ـتــي تـلـقـتـهــا مــن الـمـيـنــاء لـتـعــزيــز احـتـيــاطـيــات
النقد األجنبي ،وسدّ هوّة العجز في الموازنة.
ورغــم ّأن ميناء هامبانتوتا لم يكن هو سبب
مشكلة الديون السريالنكية ،فالمشروع كانت
خطورته عالية للحكومة السريالنكية وكذلك
للبنك الصيني الذي موّله.
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االنشطار التاريخي وقضية الفلسفة اليوم
شؤون ثقافية
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شكلت قض ّية الصراع بين تيارات الفلسفة األساسية ،أي :بين المادية والمثالية،
ّ
وشكل انفصال العمل الذهني
اإلطار العام للصراع الفلسفي طوال تاريخ البشريةّ .
عن العمل اليدوي تاريخياً -بسبب طبيعة التقسيم االجتماعي للعمل بين الطبقات
االجتماعية -األساس المادي التاريخي لتعاظم الجانب المثالي في الفكر الفلسفي.
وكان لدخول العمل اليدوي إلى مسرح التاريخ ممث ًال بالطبقة العاملة وحركتها الثورية
عام ًال لتعاظم دور المادية في الفكر الفلسفي .والتياران تعايشا جنباً إلى جنب في الفكر
الواحد ،واختلف تناسبهما حسب المرحلة التاريخية وموازين التقدم والتراجع الثوري
فيها .ولكن اليوم وفي هذه المرحلة التاريخية صار للقضية معنى آخر :إنها قضية
اشتداد التناقض إلى ح ّد انهيار الوعي على نفسه.
ǧد .محمد المعوش

الميل الفكري ربطاً بالموقع الممارسي
إن الـمــاديــة والـمـثــالـيــة ،وعـلــى عـكــس االعـتـقــاد
الـمـيـكــانـيـكــي ،ال تــوجــدان منفصلتين .وحسب
الفكر الجدلي ال يقوم بينهما فصل مُطلق ،فكل
وعــي يحمل فـيــه الـجــانـبـيــن الـمـثــالــي وال ـمــادي،
عـلــى اخـتــاف الـتـنــاســب بينهما ،حـســب موقع
حــامــل الـفـكــر ت ـجــاه ال ــواق ــع ،وت ـحــديــد ًا مــوقـعــه
ال ـم ـم ــارس ــي ت ـج ــاه ال ـح ــرك ــة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ،أي:
موقع تجاه التناقض المادي الذي يحكم هذه
الـحــركــة ،فالفكر هــو انـعـكــاس غير مباشر وال
يمكن له أن يعكس الواقع ّإل نسبي ًا في نهاية
األمر .وكلما اقترب الفكر ممارسي ًا من قانون
الـتـنــاقــض الـفــاعــل كـلـمــا اق ـتــرب أكـثــر مــن كــونــه
مادي ًا.
التسارع -التعقيد -العمق
ألن الـفـكــر فــي ت ـجــاور الـمـيـلـيــن فـيــه ،هــو ذاتــه
يصير تعبير ًا عن التناقض المادي في الواقع.
والفكر الذي هو نتاج مرحلة سيادة العالقات
الرأسمالية لن يكون ّإل تعبير ًا عن الفكر السائد
فيها ،ألن الفكر الذي يسود في أية مرحلة من
المراحل هو فكر الطبقة السائدة .وهنا تحديد ًا
هو الوزن األعلى للمثالية فيه ،بسبب معاداة
الفكر السائد للواقع وتـحـوّالتــه االقتصادية-
االجتماعية والنفسية والثقافية .وهناك وزن
آخــر للمثاليّة ناتج عن جمود الجانب المادي
للفكر المُنتَج سابق ًا والحاضر في الفكر ،والذي
لم يتحوّل ليتناسب مع التحوّالت الماديّة في
الــواقــع ،مــا حَ ـوّل هــذا الـجــانــب الـمــادي السابق

إلـ ــى ج ــان ــب م ـث ــال ــي .وك ـ ّل ـم ــا اش ـت ــد ال ـت ـنــاقــض
الــواقـعــي ،وتـســارع ،وصــار أعـمــق وأعـقــد ،كلما
ع ــاش ال ـف ـكــر نـفـســه ت ـنــاق ـض ـ ًا أك ـثــر حـ ــدة .فـهــو
غـيــر ق ــاد ٍر عـلــى الـقـبــض عـلــى الـحــركــة ،فيدخل
حينها في تناقض مع الحركة ونتائجها ،وهنا
بالتالي يدخل في تناقض مع خالصاته نفسها.
ف ـخــاصــاتــه وال ـم ـعــانــي ال ـتــي يـحـمـلـهــا تـصـطــدم
م ــع ال ــواق ــع ال ـم ـت ـف ـ ّلــت م ــن ق ـب ـضــة هـ ــذا ال ـف ـكــر.
وألن ال ـمــرح ـلــة ال ـتــاري ـخ ـيــة حــام ـلــة تـنــاقـضــات
تـطــال الـجــوانــب الــوجــوديــة لــإنـســان ،ومعاني
حـيــاتــه كـكــل ،ومـصـيــره ،فــإن عــدم ق ــدرة الفكر
على الـتــاؤم معها تدفع بــه شيئ ًا فشيئ ًا نحو
إحساسه بعجزه وعزلته.
التأثير االنشطاري
هــذا اإلحـســاس بالعجز عــن الـتــأثـيــر ،والـعــزلــة،
وبالتالي الفشل ،يفعل فعله بشكل انشطاري
ذري ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ــوع ــي .ف ـهــو ال ي ــؤدي
فقط إلى سلوك الفكر مسلكيات التطرف ،كما
يـحـصــل فــي مــراحــل تـعــاظــم الـفــاشـيــة ،أو حتى
الـسـلــوكـيــات «ال ـثــوريــة» الـمـتـطــرفــة ،أو سلوك
مـسـلـكـيــات ال ـعــدم ـيّــة ،ب ــل تـتـعــاظــم ال ـه ــوة بـيـنــه
وب ـيــن ال ــواق ــع ،لـيـحـصــل مــن ث ـمّ تـعــاظــم لـلـهــوة
داخ ــل الـفـكــر نـفـســه ،بـيــن الـشـعــور والـفـكــر من
جهة ،وبين الفكرة والفكرة ،كلبوس للتناقض
بـيــن الـمـعـنــى والـمـعـنــى .وكـلـمــا تـعــاظــم الضغط
الـنــابــع عــن ضـغــط الـحــاجــات ال ـفــرديــة ،الـمــاديــة
والـمـعـنــويــة ،كـ ّلـمــا تـعــاظــم الـتـفـكــك ،وك ــل معنى
يصير معادي ًا للمعنى الذي يقربه في منظومة
المعاني .فينشأ عن ذلك نوع من العاصفة التي
تـشـبــه ال ـع ـصــف ال ـنــاتــج ع ــن االن ـش ـطــار ال ــذري

نحن أمام
عاصفة تعصف
بالوعي ال توازي
مالمح االنفصام
والهستيريا
واالضطراب الذي
يسمى بـثنائي
ّ
القطب

كــأقـصــى شـكــل يمثل تفكك ال ـمــادة فــي سرعته
وحدته .نحن إذ ًا أمام عاصفة تعصف بالوعي
ال ت ـ ـ ــوازي م ــام ــح االنـ ـفـ ـص ــام وال ـه ـس ـت ـيــريــا
واالض ـط ــراب ال ــذي يـسـمّــى ب ــ :ثـنــائــي الـقـطــب،
ح ـت ــى ل ــو كـ ــان ل ـه ــذه ال ـع ــاص ـف ــة م ــام ــح ه ــذه
االض ـطــرابــات الـعـقـلـيــة -الـنـفـسـيــة الـتــي اعـتــدنــا
وجــودهــا بــأشـكــال فــرديــة .فــالـيــوم ف ـعـ ًـا نحن
ن ــرى م ــام ــح ال ـه ـس ـت ـيــريــا وق ــد صـ ــارت عــامــة،
وم ــام ــح الـ ـب ــرود -االنــدفــاع ـيــة أي ـض ـ ًا ص ــارت
ب ـ ــارزة كـتـعـبـيــر ع ــن ال ـت ـق ـلــب ال ـث ـنــائــي الـقـطــب،
وليست بأقل وضوح ًا مالمح التفكك الحاصلة
فــي تــرابــط األف ـك ــار ،ال ـتــي يـمـكــن أن نـصــادفـهــا
لدى عامة الناس ،كتعبير عن انهيار التماسك
في عالم اإلنسان اليوم.
إذ ًا ،فــإن الـتــأثـيــر االن ـش ـطــاري ،ي ـح ـوّل الــوعــي
كــال ـمــرجــل أو كــال ـم ـفــاعــل الـ ــذري الـ ــذي تــرتـفــع
تعطل
حرارته ليصهر نفسه من الداخل ،لدى ّ
عملية التبريد التي تعمل عادة في المفاعالت.
وم ـ ــا ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـب ــري ــد ب ــال ـم ـع ـن ــى ال ـت ــاري ـخ ــي
االج ـت ـمــاعــي ّإل عـمـلـيــة االس ـت ـي ـعــاب الـمــؤقـتــة
الوهمية ،أي :مفعول المخدّر ،التي فعلت فعلها
في السنين السابقة .فالتناقض كان يرفع من
ح ــدة ال ـح ــرارة ،لـيــأتــي الــوهــم لـيـعـمــل كــالـمـبـرّد
المؤقت فقط.
هل نبالغ؟
يمكن اعتبار أن التوصيف أعاله مبالغة ،ولكن
هل هو فعال كذلك؟ سنحاول أن نضيف عام ًال
قد يدعم التأسيس لهذه الظاهرة ،ع ّله ال يتم
فهمنا بشكل مغلوط.
إن المناطق التي تسودها الحروب عادة يطغى
فيها القلق المباشر على الحياة ،حيث يصبح
الـفـكــر أقــل فعالية نتيجة الـسـعــي الـمـبــاشــر إلــى
الحفاظ على الحياة ،قصف ًا أو رصاص ًا طائش ًا
أو بحث ًا عن اإلنــارة أو الــدفء أو الطعام في
أدنــى مكوناته للبقاء .وهكذا كانت هي الحال
ل ــدى اح ـت ــدام ال ـت ـنــاقــض ف ــي الـمـجـتـمــع ،حـيــث
تأتي الحرب كشكل انفجار التناقض .أمــا في
اللحظة الحالية ،حيث يــأتــي انفجار التناقض
مكبوح ًا إلى حدّ ما بسبب توازن القوى القائم
عــال ـم ـي ـ ًا .ان ـك ـبــاح االن ـف ـجــار ال ـم ــادي انـتـقــل إلــى
انفجار آخر على مستوى الوعي ،حيث حصل

www.kassioun.org

ان ــزي ــاح تــاري ـخــي فــي وزن الـتـنــاقــض ال ـمــادي
نحو الــداخــل /الــوعــي .وال نـقــول :إن الـتــوازن
المذكور هو عامل تعظيم التناقض ،بل نقول:
إن ع ــدم ح ــل ال ـت ـنــاقــض الــواق ـعــي ع ـبــر عـمـلـيــة
التغيير نفسها هو سبب تعظيم التناقض في
شـكـلــه ال ـم ــذك ــور .ف ـطــول عـمـلـيــة ال ـت ـعــايــش مــع
األزمة في شكلها المتناقض األقصى ،أي :في
دم ــار الـمـعــانــي الـشــامـلــة ،هــو األرض ـيــة الـمــاديــة
النـهـيــار الــوعــي عـلــى نـفـســه .ل ـمــاذا يـكــون ذلــك
مبالغة فــي حين أن انهيار الــدول على نفسها
هــو النتاج العملي لـطــول األزم ــة؟! فــإذا كانت
الحرب تؤدي إلى تغير خارطة الدول لناحية
زوال ـهــا ،أو تــوسـعـهــا ،أو تق ّلصها فــي الـمــراحــل
الـتــي ينفجر فـيـهــا الـتـنــاقــض بــالـشـكــل المباشر
عبر الحرب ،فإنه في هذه المرحلة التاريخية
مــن الـتـنــاقــض فــي شـكـلــه الـمـتـســارع والـعـمـيــق
والـمـعـ ّقــد ،إن انـهـيــار ال ــدول يـحـصــل فــي شكله
الجديد ،عبر التع ّفن.
هــل يـكــون هــذا الــواقــع هــو الـتـعـبـيــر الـمــوسّــع
وال ـم ـت ـط ــرف ع ــن ال ـم ـق ــول ــة ال ـم ــارك ـس ـي ــة :إن
اإلنـســان إذ يعيش فــي ظــروف غير إنسانية
فإنه يخسر إنسانيته شيئا فشيئ ًا؟ إنه كذلك،
مع فــارق جـدّي ،إنه يخسر إنسانيته بسرعة
رب ـط ـ ًا ب ــال ـت ـس ــارع ال ـت ــاري ـخ ــي ،ول ـي ــس شـيـئـ ًا
فشيئ ًا.
هــذه الـخـســارة الـســريـعــة هــي مــا تـتــرك وقعها
ع ـلــى ال ـع ــام ذهـ ـ ــو ًال ،وص ــدم ــة ،وانـ ـهـ ـي ــار ًا فــي
المكان .وحتى نخفف من وقع المبالغة ،نقول:
إن هذا سيصير ظاهرة عامة في حال لم تتقدم
ال ـحــركــة ال ـم ـمــارس ـيــة الـسـيــاسـيــة الـنـقـيـضــة مــن
أجل إعــادة انزياحه مجدد ًا ،ليصير بين الفرد
والنظام القائم الرأسمالي المعادي ،وهذا وال
شك يحصل بعد أن يرتفع الميل المادي للوعي
فــي الــرؤيــة العلمية -السياسية المتالئمة مع
ال ــواق ــع ال ـحــالــي ال ـتــي وحــدهــا تــزيــل مــن حــدة
التناقض في الوعي وتزيل الهوة -االغتراب
بينه وبين الواقع ،وبينه وبين نفسه.
ول ـك ــن ح ـت ــى اآلن ،هـ ــذا م ــا تُ ـظ ـ ِه ــره ال ـع ـيــون
واألصوات وحركة الجسد ،والتفاعل بين هذا
وذاك مــن األش ـخ ــاص .أل ــم نـشــاهــد االنـشـطــار
ال ـ ــذري س ــاب ـق ـ ًا؟ هـ ــذا ه ــو ش ـك ـلــه االج ـت ـمــاعــي
التاريخي.
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المجاعة والجوع وحرب المناخ الجديدة وطبيعة المستقبل
والهندسة الجيولوجية ،واألصول الخفية للحرب ،والقمع
وعدم المساواة والرأسمال الطبيعي واستغالل المحيط
العميق ،هي مواضيع تعالجها كتب صدرت مؤخرًا في أوروبا
والواليات المتحدة.

ǧقاسيون

حرب المناخ الجديدة ،الصراع من أجل
استعادة الكوكب .هو كتاب صــادر عن
بــوب ـل ـيــك أف ـي ــرز بــوكــس م ــؤخ ــر ًا لـلـعــالــم
ميشيل إي مان ،ويتحدث الكتاب كيف
شنت شركات الوقود األحفوري حملة
مدتها ثالثون عام ًا لتأجيل العمل بشأن
ت ـغ ـيــرات ال ـم ـنــاخ ،وي ـق ــدم أف ـك ــاره حــول
مـحــاربــة الـمـصــالــح الـقــويــة لـلـغــايــة ،الـتــي
تتماشى فــي الــدفــاع عــن الــوضــع الراهن
للوقود األحفوري.
وتحدثت إليزابيث كولبيرت في كتابها
ال ـص ــادر ع ــن ب ـن ـغــويــن ران ـ ــدوم ه ــاوس
« 2021ت ـح ــت س ـم ــاء ب ـي ـض ــاء ،طـبـيـعــة
المستقبل» عــن الهندسة الجيولوجيّة،
والعلماء الــذيــن يـحــاولــون حــل المشاكل
المخيفة التي نشأت في هذا المجال.
أمــا عــالــم اآلثــار جـيــري ستوديباكر ،في
ك ـتــابــه ال ـجــديــد « 2021ال نـ ــزال نـجــوع
بعد كل هذه السنوات ،األصــول الخفية

بـ ــاول تــاي ـلــر» ف ــي ك ـتــاب ـهــم ال ـص ــادر عــن
جــامـعــة أكـسـفــورد «الــرأس ـمــال الطبيعي
واستغالل المحيط العميق» في إحدى
عشرة مقالة مركزة بيانات عن احتواء
أع ـمــاق الـمـحـيــط( ،أك ـبــر مـنـطـقــة حيوية
ع ـلــى كــوكــب األرض) ع ـلــى ثـ ــروة مــن
األص ــول الطبيعية المحتملة .ويــدرس
عـلـمــاء ال ـب ـحــار الـعـمـلـيــات الـجـيــولــوجـيّــة
وال ـف ـيــزيــائ ـيــة ،وال ـب ـي ـئــة ،وع ـلــم األح ـيــاء،
والـجـغــرافـيــا الـحـيــويــة ،وكـيــف يـمـكــن أن
تتأثر باالستغالل واإلدارة والحفظ.

ل ـل ـح ــرب وال ـق ـم ــع وعـ ـ ــدم الـ ـمـ ـسـ ــاواة»،
ويـقــول جيري ستوديباكر :إن الحرب
وال ـق ـمــع وع ــدم ال ـم ـســاواة ن ـشــأت ألول
م ــرة مـنــذ  6000ع ــام فــي ب ــاد مــا بين
ال ـن ـهــريــن ،وت ـب ــدو ه ــذه ال ـق ـضــايــا ال ـيــوم
مشكلة إذا ما استمرت ،فالبشرية تقف
أمام مجازفة كبيرة قد تؤدي إلى إبادة
ال ـب ـشــريــة ،لــذلــك ي ـجــب مـكــافـحــة ال ـجــوع
حسب رأيه.
ون ـ ــاق ـ ــش مـ ـجـ ـم ــوع ــة م ـ ــن الـ ـمـ ـح ــرري ــن
«م ــاري ــا ب ـي ـكــر ،إي ـف ــا رام ـي ــري ــز لـ ـي ــودرا،

أخبار ثقافية

فــي بــدايــة الـعــام الـحــالــي  ،2021صــدرت
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـك ـت ــب ال ـت ــي ت ـت ـح ــدث عــن
بـعــض جــوانــب الــرأس ـمــال ـيــة ،فــالـمـجــاعــة
وال ـ ـجـ ــوع وحـ ـ ــرب الـ ـمـ ـن ــاخ الـ ـج ــدي ــدة،
وط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـقـ ـبـ ــل وال ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــة
الجيولوجية ،واألصــول الخفية للحرب
وال ـق ـمــع وع ــدم ال ـم ـس ــاواة ،والــرأس ـمــال
الـطـبـيـعــي ،واسـتـغــال الـمـحـيــط العميق،
وه ــي مــواض ـيــع تـعــالـجـهــا ك ـتــب جــديــدة
صــدرت مــؤخــر ًا فــي أوروب ــا والــواليــات
المتحدة األمريكية.

كانوا وكنا

تصنيف الجامعات الصينية 2021
تصدرت جامعات صينية أحدث التصنيفات للجامعات ،التصنيف الذي أصدرته
«تــايـمــز للتعليم الـعــالــي» لـعــام  ،2021حـيــث أصـبـحــت الـصـيــن أول دول ــة ،أو
منطقة تحصل على جميع المراكز الخمسة األولى ،وفق ًا لما ذكره التصنيف.
وصعدت كل من جامعة فودان الصينية (بالمركز الرابع) وجامعة شانغهاي
جـيــاو تــونــغ (الـمــركــز الـخــامــس) فــي تصنيف الـجــامـعــات لتنضمّا إلــى جامعة
تسينغهوا (بالمركز األول) وجامعة بكين (المركز الثاني) وجامعة تشجيانغ
(المركز الثالث) .وتحتفظ تسينغهوا بالمركز األول في الترتيب للعام الثالث
على التوالي .وجاءت جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية (المركز السابع)
وجامعة نانجينغ (المركز التاسع) من ضمن المراكز العشرة األولى.

الكتاب األزرق للتعاون الفضائي
ذك ــر تـقــريــر ص ــدر م ــؤخ ــر ًا ح ــول صـنــاعــة ال ـف ـضــاء فــي ال ـص ـيــن :أن
بكين عززت التعاون الدولي في الفضاء خالل  ،2020حيث قدمت
عمليات تصدير األقمار االصطناعية وإطالقها ،واألبحاث التعاونية
وخدمات التطبيق إلى العالم .وقال الكتاب األزرق :إن  51صاروخ ًا
صيني ًا أرســل  59قمر ًا اصطناعي ًا تجاري ًا أجنبي ًا إلــى الفضاء حتى
نهاية  .2020ومنها أقـمــار اصطناعية إلثـيــوبـيــا ،وفــي قمة منتدى
الـتـعــاون الصيني اإلفــريـقــي  ،2015تعهدت الصين بتمكين عشرة
آالف قرية إفريقية من مشاهدة البرامج التلفزيونية عبر األقمار
الصناعية .وأكملت  19دولة قبول المشروع ما غطى  8162قرية.

طالت المناقشات تعديل القانون المالي للوحدات اإلدارية نهاية 1993
وبداية  .1994وكان المشروع يتضمن رسوم ًا على الطنابر وإعفاءات
لشركات التورز ،فتوجه البغل إلى صاحب الطنبر قائ ًال :يا صاحبي
قلتلك اعملني طنبر تــورز مــا رضـيــت! كاريكاتير ســاخــر منشور في
جريدة نضال الشعب ،العدد  537الخميس  13كانون الثاني .1994

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 « )٢٠21/03/14قاسيون» 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 :

لو أن «أهل المثل» لم يقولوا هذا كله!

يتغنى المجتمع السوري عموماً ،كالكثير من المجتمعات األخرى ،برصيده الكبير من
الحكم واألمثال الشعبية .إذ يرى في تلك األمثال عصارة حكمة األجداد وفطنتهم
وبالغتهم في قول أكثر األفكار قيمة في أقل عدد من الكلمات .ولهذا تربت أجيال
وأجيال من السوريين الشباب وهم يسمعون آباءهم يرددون عبارة« :الله يرحم أهل
المثل ما تركوا شي ما قالوه» ،وكانوا يقصدون بالطبع :أن األمثال في موضوعاتها
ُتغطي الكثير من المواقف اليومية والدروس األخالقية .وفي الحقيقة الجملة السابقة
ُمحقة جدًا؛ فأهل المثل فع ًال قالوا كل شيء دون مواربة أو تجميل ،وهذا ليس بالضرورة
أمرًا حسناً .فهذه الحكم الشعبية تحوي إلى جانب المواعظ التي تسخر من الطمع
والحسد والفضولية ،أفكارًا رجعية أو عنصرية .كما أن األمثال تمتلئ أحياناً بالسخرية
أحيان أخرى ألفكار وقيم سلبية،
من ذوي اإلعاقة والشتائم والبذاءة ،وتر ّوج في ٍ
إضافة إلى كونها ُمثقلة حتى ال ُتخمة بأفكار نمطية حول
كاالنتهازية والشك بالناس،
ً
النساء.
ǧنور أبو فّراج

«الغاية تبرر الوسيلة» بلغة الشارع
قد يذهل المرء بعد التنقيب في الحكم واألمثال
الشعبية ،مــن كــم الـمـقــوالت الـتــي تَـحـضُّ على
ال ـمُ ــراءاة وم ـجــاراة الـتـيــار والـتــز ّلــف لــآخــريــن
مــن أج ــل الـحـصــول عـلــى الـمـكــاســب أو حـمــايــة
ال ـم ـص ــال ــح .وم ـ ــن أش ـ ــد ه ـ ــذه األم ـ ـثـ ــال ف ـقــاع ـ ًة
مـقــولــة« :يــا مـعــاوز الكلب قلو صبحك بالخير
يا سيدي» ،وعبارة« :إلي بيتزوج إمي بقولو
عمي» .وهناك في المقابل أمثال تحضُّ على
م ـج ــاراة ال ــوض ــع ال ـســائــد ،وال ـس ـيــر م ــع الـتـيــار
خــوف ـ ًا مــن ال ـخ ـســارة ،وم ــن األم ـث ـلــة عـلــى ذلــك
عـبــارة« :إذا كــان بــدك تستريح شــو مــا شفت
قــول مـنـيــح» ،وع ـبــارة« :ألــف قــولــة جـبــان وال
قولة اهلل يرحمو».
إذ تُـ ـ ـرَوّج ه ــذه ال ـع ـب ــارات ص ــراح ــة لـلـقـيـمــة
الـقــائـلــة بـعــدم وجــوب إظـهــار مــا تضمر كما
ف ــي عـ ـب ــارة« :اإلي ـ ــد إلـ ــي م ــا ب ـت ـقــدر عـلـيـهــا
بــوسـهــا وإدع ــي عـلـيـهــا بــالـكـســر» .فـهــذه إذ ًا
دع ــوات مُـلـحــة إلخـفــاء الـقـنــاعــات الحقيقية،
وتجاهل سلبيات اآلخــريــن إذا كــان هــؤالء
يقفون فــي صفك ،مثل عـبــارة« :الكلب إلى

بيعوي معك أحسن من الكلب إلــي بيعوي
عليك».
فجة
فوقية ّ
مــن جهة أخــرى ،نلمس فــي عـبــارات ومـقــوالت
أخــرى قيم ًا طبقية تُـعـبّــر بــوضــوح عــن الـصــراع
بين العقلية اإلقطاعية والبرجوازية الصغيرة،
الذي يأخذ أحيان ًا شكل صراع بين أبناء الريف
وأب ـنــاء الـمــديـنــة .فـهــذه األم ـثــال تـتـحــدث عــن أن
مـمــارســات معينة قــد تـلـيــق بـشــريـحــة اجتماعية
محددة ،وال تليق بشريحة أخرى .تسخر هذه
األم ـثــال أي ـض ـ ًا مــن «اب ــن الــريــف» ال ــذي يـحــاول
الـتـشـبــه بــأبـنــاء ال ـمــدن وتـقـلـيــدهــم ،مـثــل ع ـبــارة:
«الفالح إذا تدمشق مثل الكلب إذا تعمشق» أو
عبارة« :راح الفالح على المدينة ما استحلى غير
الــدبــس بطحينة» .نــرى بــوضــوح أمثلة تسخر
مــن ال ـنــاس الـتــي انـقـلـبــت حـظــوظـهــم ،وحـصـلــوا
على بعض المال بعد أن كانوا فـقــراء ،كعبارة:
«اهلل بـيـعـطــي الـكـعــك لـلــي مــالــو أس ـن ــان» .تُـكـمــل
هذه األمثال على ذات المنوال ،فنسمع عبارات
م ـثــل« :ب ــرغ ــوت ق ــال ل ـب ـ ّقــة ي ـضــرب ال ـشــرشــوح
إذا تــر ّقــى» ،و«البــق للشوحة مــرجــوحــة وألبــو
بريص قبقاب» .إلى جانب العبارات التي تؤكد

على مكانات الناس وموقعهم االجتماعي الذي
يؤهلهم أو ال يؤهلهم ألمــر مــا ،كعبارة« :جاي
من البريّة وبدو ياخد األولية».

إن التراث ليس
منّزهاً وبّراقاً
دائماً كما يظن
البعض فهو في
المحصلة ابن بيئته
ونتاج التشكيلة
االقتصادية التي
ولدته

إياك والثقة بالناس!
أحيان ًا مــا تعبّر األمـثــال الشعبية عــن قــدر غير
مـفـهّــوم مــن الـتــوجّــس والـظــن س ــوء ًا بــالـنــاس،
فتكثر العبارات التي تتحدث عن أن المصالح
تحرّك العالقات بين الناس ،وبالتالي فالناس
يحبونك ويجتمعون حولك حينما تمتلك المال
ويـنـفـضّــون مــن حــولــك حـيـنـمــا ي ـســوء وضـعــك
وتـصـبــح ف ـق ـيــر ًا .ه ـنــاك ع ـبــارات تُـشـبّــه الـنــاس
اآلخرين باألفاعي وتعزز توجّس الناس وعدم
وجــوب الثقة باآلخرين كعبارة« :مـطـرّح إلي
بتأمن خــاف» .وهناك عبارات أخــرى تتحدث
عــن زوال الـنــاس الـشــرفــاء وبـقــاء الخسيسين
كعبارة «راح الناس وبقي النسناس».
صورة المرأة في المثل الشعبي
تشكل األمـثــال الشعبية بيئة خصبة للتنميط
ووضـ ــع ال ـن ـســاء ف ــي ق ــوال ــب مـسـبـقــة جــاهــزة،
فكثير ًا مــا تـصـوّر تلك الـعـبــارات النساء كعبء
ي ـث ـقــل ك ــاه ــل عــائــات ـهــن وك ـم ـصــدر لـلـمـشـكــات
والهم ووجع الراس ،كما تسخر بشراسة من
الـنـســاء غـيــر الـجـمـيــات وتـعـيــرهــن بمظهرهن
كعبارة« :شو بتعمل الماشطة بالوجه العكر».
ت ـكــون ال ـن ـســاء فــي األم ـث ــال الـشـعـبـيــة ن ـ ّقــاقــات،
وسطحيّات .فيما يخصص جزء كبير من تلك
العبارات للصراع األزلــي بين الكنة والحماية.
وفي أحيان أخــرى تبدو المرأة أشبه بغرض
يـتــم تــداولــه كـمــا يـظـهــر فــي ع ـبــارة« :لــو كــانــت
الشركة بَركة كانوا كل اتنين اتزوجوا مرا».
تعيير الناس بنقائصهم
جـ ــاءت األمـ ـث ــال ال ـش ـع ـب ـيــة م ــن زمـ ـ ٍـن ك ــان فـيــه
طبيعي ًا وربـمــا عــاديـ ًا تعيير الـنــاس بنقائصهم
وصـ ــو ًال إل ــى ال ـس ـخــريــة ال ـف ـجــة وال ـقــاس ـيــة مــن

ذوي الـ ـح ــاج ــات ال ـخ ــاص ــة واإلع ـ ــاق ـ ــات .فـقــد
يـصـعــب ع ـلــى ال ـن ــاس ت ـصــديــق أن مـجـتـمـعــاتـنــا
تداولت عبارة قاسية ومليئة بالكراهية ،مثل:
«إن شفت األعمى دبّوا مانك أرحم من ربو»،
كما لو أنها رأت في هذه العبارة درس ًا أخالقي ًا
يـجــب نـقـلــه لــأج ـيــال ال ـجــديــدة .ه ـنــاك بــالـطـبــع
أطنان من العبارات المُخصصة أيض ًا للسخرية
م ــن ال ـق ــرع ــان والـ ـع ــور .ن ــذك ــر م ـن ـهــا« :طــرشــة
عالباب بتتسمع» ،و«أفكح وبيلعب بالكورة»
و«األعور بين العميان ملك» و«شو ما طبخت
العمشه جوزها بيتعشى».
المثل الشعبي لغة الشارع
هدف االستعراض السابق للقول :إن التراث
لـيــس مـنـزّهـ ًا وب ـرّاق ـ ًا دائ ـم ـ ًا كـمــا يـظــن البعض،
فهو في المحصلة ابــن بيئته ونتاج التشكيلة
االقتصادية التي ولدته ،ولذلك مث ًال نستطيع
أن ن ـتــو ّقــع ب ــأن الـكـثـيــر مــن تـلــك ال ـع ـبــارات تم
تداولها في األسوق خالل المعامالت التجارية
والمالية للناس ،أو فــي البيوت المغلقة التي
قـبـعــت فـيـهــا ال ـن ـســاء .ول ـه ــذا ،ال يـجــب الـتـخـلــي
مطلق ًا عن النظرية النقدية للتراث ،أو التغنّي
بــالـجــانــب الـمـشــرق مـنــه ،وت ــرك الــوجــه المظلم
قيد التداول بصورة غير رسمية بين الناس،
ل ـي ـن ـت ـقــل مـ ــن ج ـي ــل إل ـ ــى آخ ـ ــر ويـ ـنـ ـغ ــرس فــي
الالشعور الجمعي.
كــي يـمـضــي الـمـجـتـمــع ُق ــدم ـ ًا ،ال بــد أح ـيــان ـ ًا من
االعتراف بأن التراث أيض ًا قد يكون عنصري ًا
وفوقي ًا وداعي ًا إلى الجبن والمُهادنة والحفاظ
على المصالح بأي ثمن كان؛ فهو في المحصلة
وثـيـقــة صــادقــة عــن الـمـجـتـمــع بـجــوانــب حـيــاتــه
المضيئة والمظلمة .الـتــراث وثيقة يجب على
ال ـنــاس ال ــرج ــوع إلـيـهــا دومـ ـ ًا لـتـقـيـيــم الـشــوط
ال ــذي قـطـعــوه فــي ت ـجــاوز قـيــم رجـعـيــة معينة،
وتـصـحـيــح ال ـم ـســار ل ـل ـعــودة إل ــى قـيــم إيـجــابـيــة
كانوا بدأوا بنسيانها والتخلي عنها.

