االفتتاحية
سياسات
«وهن عزيمة األمة»
ارتفع سعر صــرف الــدوالر في السوق «الـســوداء»،
أي في السوق ،من حوالي  3700ليرة نهاية الشهر
الماضي ،إلى حوالي  4700ليرة يوم  17من الجاري،
وع ـ ــاد ل ـي ـن ـخ ـفــض إلـ ــى ح ـ ــدود  3700مـ ــرة أخـ ــرى،
والتغيّر مستمر...
الجديد في هذا االضطراب العاصف أمران واضحان:
أو ًال :الــرقــم الـقـيــاســي الـجــديــد الــذي وصــل إلـيــه سعر
ال ـص ــرف ،وال ـ ــذي ك ــاد يــامــس حـ ــدود  5000لـيــرة
ســوريــة ل ـلــدوالر الــواحــد ،مــا يـعـنــي -وف ـق ـ ًا للتجربة
المرّةّ -أن حاجز الـ  5000لم يعد بعيد ًا أو «خيالي ًا»
كما كان سابق ًا.
األمر الثاني :هو السرعات الجديدة :سرعة االرتفاع
على حدة ،وهي غير مسبوقة ،وكذا سرعة الهبوط،
وأيض ًا سرعتهما مع ًا ،أي تتابعهما المباشر دون أية
فترة استقرار مؤقتة بينهما.
إحدى النتائج المباشرة لذلك ،وعدا عن شلل ما تبقى
مــن الحركة االقتصادية خــال هــذه الفترة ،هــي تلك
الـتــي لمسها الـســوريــون مـبــاشــرة ،والمتمثلة فــي ّأن
األسعار ارتفعت مع االرتفاع العاصف ،وبقيت حيث
هي مع الهبوط ،خاصة ّأن قرار رفع أسعار البنزين
والـ ـغ ــاز ال ـم ـنــزلــي جـ ــاء ف ــي خ ـضــم م ــوج ــة ال ـص ـعــود،
وســاهــم فــي تثبيت ارتـفــاع األسـعــار ،إضــافــة إلــى رفع
سعر صــرف حــواالت المنظمات الدولية إلــى 2500
ل .س.
بـكــام آخ ــر ،ف ـ ّـإن األس ـعــار اآلن بــاتــت مشتقة بشكل
أو ب ــآخ ــر م ــن س ـعــر  4700ل ـي ــرة س ــوري ــة ل ـل ــدوالر
الــواحــد ،في حين ّأن قيمة تصريف الــدوالر لمن هم
مضطرون لتصريفه بشكل شهري وبــأرقــام هزيلة،
(بشكل خــاص الـعــائــات الـســوريــة التي تعيش على
حـ ـ ــواالت األقـ ـ ــارب ال ـت ــي تـ ـتـ ــراوح ب ـي ــن  50و200
دوالر في الشهر) ،هي اآلن عند حدود  3700ليرة
سورية ...أي ّإن عملية سرقة كبرى إضافية قد تمت
بـحــق عــامــة الـســوريـيــن المنهوبين أص ـ ًا ،والــواقـفـيــن
أص ًال على حد الجوع ،فوقه قلي ًال أو تحته!
المقلق حق ًا ،هو أن تكون فئة الحرامية الكبار ،الذين
أثـبـتــت سـيــاســات الــدولــة م ــرار ًا وت ـكــرار ًا أنـهــا خــادمــة
لهم ،قد اعتمدت هذا الشكل المستجد من «النصب»
وأن تقوم بتكراره مرة بعد أخرى.
الـمـقـلــق أك ـثــر ،وال ــذي يـجــب أن يـتــم تــركـيــز االنـتـبــاه
ع ـل ـيــه ،ه ــو ّأن م ـســألــة ال ــرب ــح وال ـن ـه ــب ،ورغـ ــم أنـهــا
أســاس ـيــة بــالـنـسـبــة لـلـحــرامـيــة ال ـك ـبــار ،إال أنّ ـهــا ضمن
الــوضــع الــراهــن لـلـبــاد ،بــإحــداثـيــاتــه الـمـخـتـلـفــة ،تفتح
الـبــاب للتفكير بـ ّـأن المقصود أبعد بكثير مــن النهب؛
الـمـقـصــود هــو بــالـضـبــط اس ـت ـخــدام مـتـطــور ل ــ«وهــن
عــزيـمــة األم ــة»؛ فـهــذا الـمـصـطـلــح ال ــذي هــو كـنــايــة عن
عمليات قمع أي رأي مـخــالــف ،يـبــدو أنــه بــات يعني
اآلن شيئ ًا إضافي ًا ،إذ تجري عملية ممنهجة إليهان
عــزيـمــة ال ـســوري ـيــن ،وإي ـصــال ـهــم إل ــى أق ـصــى درج ــات
اإلنـهــاك واإلع ـيــاء( ،ويـجــري ذلــك عـلــى يــد الحرامية
الـكـبــار ي ــد ًا بـيــد مــع الـعـقــوبــات الـغــربـيــة وال ـح ـصــار)...
والـ ـه ــدف م ــن ذل ــك ه ــو تـجـهـيــز ال ـســوري ـيــن لـلـقـبــول
نوع من «الحلول» التي تناسب أمــراء الحرب،
بأي ٍ
والــذيــن ال يملكون فــي جعبتهم مــن مـشــاريــع سوى
إع ــادة تـقــاســم الـنـهــب فيما بينهم ،وإب ـقــاء المنهوبين
منهوبين ،حتى لو أودى ذلك بوحدة البالد.
ال ـخ ـط ـيــر أي ـض ـ ًا أن س ـي ـنــاريــوهــات أمـ ــراء ال ـح ــروب،
باتت تتقاطع جميعها في حاجتهم إلى بيئة محددة
بالمعنى اإلقليمي والدولي ،تقبل بالقفز فوق القرار
 ،2254وتفتح الـبــاب على نسف الوظيفة اإلقليمية
التاريخية لسورية ،إن لم يكن نسفها من األساس...
وهو ما ال ينبغي السماح به بأية حال من األحوال؛
األمر الذي يتطلب الدفع بأقصى سرعة ممكنة نحو
التكاتف بين الوطنيين السوريين من كل األطــراف،
لـلــدفــع نـحــو تطبيق  2254كــامـ ًـا ،وبــاالسـتـفــادة من
الـتــوازن الــدولــي الــذي يسير خــافـ ًا لمصلحة الغرب
وأتباعه...
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عمالة األطفال في ازدياد من يوقفها؟

المتقاعدون
وحماية حقوقهم!؟
ل ـ ـقـ ــاءات ع ـ ــدة ج ـم ـع ـت ـنــا مـ ــع ال ـع ــدي ــد مــن
ال ـم ـت ـق ــاع ــدي ــن أمـ ـضـ ــوا جـ ــل ع ـم ــره ــم فــي
ال ـع ـمــل اإلداري واإلنـ ـت ــاج ــي ،وأصــاب ـهــم
م ــن األمـ ـ ــراض ال ـم ـه ـن ـيــة وغ ـي ــر الـمـهـنـيــة
واألم ـ ـ ــراض ال ـم ــزم ـن ــة م ــا أص ــاب ـه ــم ،فـهــم
أصـبـحــوا مــن غـيــر رعــايــة صـحـيــة تمكنهم
مــن مــواجـهــة تـلــك الـحــزمــة مــن األم ــراض
الـتــي تـحـتــاج إلــى مـصــاريــف كـثـيــرة ،وفــي
مقدمتها :أثمان الدواء التي ترتفع مع كل
ق ـفــزة ل ـلــدوالر صـغـيــرة كــانــت أم كـبـيــرة،
وال طاقة لهم على تأمينها ،والكل يعلم كم
هو ضئيل الراتب التقاعدي الذي يحصل
عليه المتقاعد بعد تــركــه للعمل ،حيث ال
يتجاوز وسطي ًا الــ 60ألف ليرة سورية،
وال ن ـ ــدري ب ـه ــذا ال ـم ـب ـلــغ ال ـض ـئ ـيــل كـيــف
سـيــوزعــه بـيــن أكــل وش ــرب ،وبـيــن أثـمــان
ال ــدواء نتيجة أمــراضــه الـمـتـعــددة ،خاصة
العمال الذين كانوا يعملون على خطوط
اإلنتاج.
الـمـتـقــاعــدون تـحــدثــوا بـحـســرة ،حـتــى أن
واحــد ًا منهم قــال« :أخذونا لحم ًا ورمونا
عظم ًا» وهذا تعبير عن حالة البؤس التي
وصــل إلـيـهــا ه ــؤالء الـعـمــال الـمـتـقــاعــدون،
واألنـ ـكـ ــى م ــن ذلـ ــك أن ال ـن ـق ــاب ــات ت ـقــوم
بـفـصـلـهــم مــن ص ـن ــدوق ال ـض ـمــان الـصـحــي
الــذي قــد يــؤمــن لهم بعض مــا يحتاجونه
م ــن دواء وعـ ــاج ،م ــع ال ـع ـلــم أن قــانــون
ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـن ـق ــاب ــي ال ي ـم ــان ــع بــاس ـت ـمــرار
عضوية العامل المتقاعد في نقابته التي
ك ــان مـنـتـسـبـ ًا إل ـي ـهــا ،وه ــذا يـعـطـيــه الـحــق
بالضمان الصحي الذي كان يحصل عليه
العامل سابق ًا.
النقابات ،منذ أمد طويل وفي مؤتمراتها
ت ـن ــاق ــش ق ـض ـيــة ال ـم ـت ـقــاعــديــن وض ـ ــرورة
االهتمام بهم إلــى حـدّ أنها أي :النقابات،
ت ـف ـكــر ب ــإن ـش ــاء نـ ـ ــوادٍ ث ـقــاف ـيــة وتــرف ـي ـه ـيــة
للمتقاعدين ،وهذا األمر جزء من حقوقهم
على نقاباتهم ،ولكن تلك النقاشات كانت
تتبخر مع انتهاء المؤتمرات والمجالس
التي كانت تطرح بها.
يصل عدد المتقاعدين إلى مئات األلوف،
وهــذا الـعــدد يستحق أن يعمل شــي ٌء من
أجـلــه طــالـمــا ه ــؤالء الـعـمــال قـضــوا معظم
أعمارهم وهم منتسبون للنقابات ،خاصة
العمال في قطاع الدولة ،أي :إن تكاليف
الرعاية لهم قد دفعها العمال مسبق ًا ،وعند
مساعدتهم في أمورهم المختلفة فإن ذلك
يكون جزء ًا من العمل النقابي الضروري
تجاههم وليس مِنّة عليهم.
إن التسويف والــوعــود في إنجاز ما هو
الزم إنـجــازه تجاه حقوق العمال كافة-
وم ـن ـه ــم ال ـع ـم ــال ال ـم ـت ـق ــاع ــدون ،وخ ــاص ــة
فــي هــذه ال ـظــروف الـعـصـيـبــة -اقـتـصــاديـ ًا
واجـتـمــاعـيـ ًا وسـيــاسـيـ ًا ،سـيُـخـســر الـحــركــة
النقابية ما ال يجب أن تخسره.

المظاهر الناتجة عن األزمة الوطنية وتداعياتها متعددة وكثيرة يصعب تعدادها واإلحاطة بها ،وخاصة لجهة اآلثار الكارثية المرتبطة
بحياة الناس من تهجير وموت وفقر وبطالة وتشرد وتهجير وغيرها ،والواضح من تلك اآلثار الكارثية خالل األزمة ،واقع عمالة األطفال
وبنات ،ويمكن تلمس هذا الوضع بالمرور والسير في األحياء التي تختزن داخلها أعدادًا كبيرة من البشر ،وكأنها غابة ،وفي هذه الغابة
صبياناً ٍ
تطل عليك أغصانها وبراعمها وهم يعملون تحت ضغط الفقر بكل شيء ّإل التعليم ،فترى مجموعات األطفال الحاملين لألكياس الكبيرة على
ظهورهم ينقبون في مخلفات القمامة عن البالستيك وقطع كرتون وبقايا الخبز وغيرها من األشياء..

وه ـ ـ ـ ـ ــؤالء األط ـ ـ ـف ـ ـ ــال ال ي ـع ـم ـل ــون
ل ـح ـســاب ـهــم الـ ـخـ ــاص ،ب ــل ه ـن ــاك مــن
يـشـغـلـهــم م ـقــابــل حـفـنــة م ــن ال ـل ـيــرات
الـ ـس ــوري ــة ال ـت ــي ق ــد ت ـس ــاع ــد األه ــل
ع ـلــى ق ـض ــاء ح ــاج ــة مـ ــا ،وال يـخـفــى
عـلــى ال ـقــارئ مــا يـتـعــرض لــه هــؤالء
األطـفــال مــن أمــور ،ومــا سيتعلمونه
مــن قـضــايــا تـمــس طـفــولـتـهــم وتـمــس
مستقبلهم الغامض الذي سيمضون
إل ـي ــه ب ـس ـبــب ح ــرم ــان ـه ــم م ــن ال ـت ـع ـ ّلــم
وأشياء أخرى.
تـعـتـبــر ات ـفــاق ـيــة ح ـق ــوق ال ـط ـفــل أحــد
الـ ـمـ ــواثـ ـيـ ــق الـ ــدول ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي تُ ـع ـن ــى
بحقوق األطـفــال المدنية السياسية
واالقتصادية والثقافية ،حيث بينت
الــدراســة التي قــام بها برنامج األمم
ال ـم ـت ـح ــدة اإلن ـم ــائ ــي ب ــال ـت ـع ــاون مــع
ال ـم ـك ـتــب ال ـم ــرك ــزي ل ــإح ـص ــاء ع ــام
« ،»2004-2003وهـ ــي ال ــدراس ــة
الوحيدة التي اعتمدت على المسح
الميداني واإلحـصــاءات ،والتي د ّلت
ب ـش ـكــل واض ـ ــح وجـ ـلـ ـيِّ ع ـل ــى واق ــع
األطفال ،وما يعانونه في ظل تفاقم

الـفـقــر وال ـب ـطــالــة ،وأن ه ـنــاك أعـ ــداد ًا
كبيرة من األطفال يلتحقون بسوق
العمل بسبب حــاجــة أســرهــم لعملهم
ألسباب عدة أهمها :ارتفاع معدالت
الفقر والبطالة.
ضار بنموه العقلي
لـقــد أق ــرت ال ـمــادة  /32/مــن اتـفــاقـيــة
ح ـقــوق ال ـط ـفــل :أن م ــن ح ــق الـطـفــل
أن يتمتع بــالـحـمــايــة مــن مــزاولــة أي
ع ـمــل ي ــرجَّ ــح أن ي ـكــون خ ـط ـيــر ًا ،أو
أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل ،أو أن
يكون ضار ًا بصحة الطفل أو بنموه
الـبــدنــي ،أو العقلي ،أو الــروحــي ،أو
ال ـم ـع ـنــوي ،أو االج ـت ـمــاعــي ،وأك ــدت
االتـ ـف ــاقـ ـي ــة عـ ـل ــى الـ ـ ـ ــدول األعـ ـضـ ــاء
الـ ـم ــو َّقـ ـع ــة ع ـل ــى االتـ ـفـ ــاقـ ـيـ ــة :وض ــع
الـقــواعــد الـخــاصــة بـتـحــديــد ح ـ ّدٍ أدنــى
ل ـع ـم ــر ال ـط ـف ــل ل ــال ـت ـح ــاق ب ــال ـع ـم ــل،
ووضـ ـ ــع ن ـ ـظـ ـ ٍـام م ـن ــاس ــب ل ـس ــاع ــات
العمل وظروفه .كذلك اتخاذ التدابير
التشريعية واالجتماعية والتربوية
كافة ،التي تضمن تنفيذ هذه المادة.

التجنيد اإلجباري لألطفال
وق ــد أق ــرت مـنـظـمــة الـعـمــل الــدولـيــة
االتـفــاقـيــة رق ــم  /182/لـسـنــة 1999
ب ـش ــأن ح ـظــر أسـ ــوأ أش ـك ــال عـمــالــة
األط ـ ـف ـ ــال واإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـف ــوري ــة
للقضاء عليها .وحظرت المادة /3/
من االتفاقية استخدام أشكال الرقّ
كافة ،أو الممارسات الشبيهة بالرّق
والعمل القسري أو اإلجباري .بما
في ذلك التجنيد اإلجباري لألطفال،
وتـشـغـيــل ال ـط ـفــل ف ــي أن ـش ـطــة غـيــر
مشروعة ،واألعمال التي قد تؤدي
إلــى اإلضــرار بصحته ،مثل :العمل
عـلــى اآلالت أو الـمـعــدات الـخـطــرة،
والـ ـعـ ـم ــل فـ ــي ال ـم ـن ــاج ــم ،أو تـحــت
الـمـيــاه أو عـلــى ارت ـفــاعــات خـطــرة،
واألعمال التي تُزاوَل في بيئة غير
صـحـيــة يـمـكــن أن ت ـع ـرِّض األطـفــال
للخطر ،على سبيل المثال :درجات
ال ـ ـح ـ ــرارة ال ـم ــرت ـف ـع ــة ،وم ـس ـت ــوى
الـضـجـيــج ال ـعــالــي ،أو ال ـع ـمــل أث ـنــاء
ال ـل ـي ــل ،وال ـع ـم ــل ل ـس ــاع ــات طــوي ـلــة.
وألــزمــت ال ـمــادة  /7/مــن االتـفــاقـيــة

ال ــدول ـي ــة ع ـلــى ات ـخ ــاذ ك ــل ال ـتــداب ـيــر
الـضــروريــة لـضـمــان تطبيق قــواعــد
هذه االتفاقية بشكل فعال ،ونوّهت
إل ــى أه ـم ـيــة الـتـعـلـيــم اإلل ــزام ــي فــي
الـقـضــاء عـلــى عـمــالــة األط ـف ــال ،وقــد
عرَّفت الطفل في الـمــادة  /2/منها:
جميع األشخاص الذين دون سن
الثامنَ عشرة من العمر.
أمـ ــا ق ــان ــون ال ـع ـم ــل رقـ ــم  /17/ل ـعــام
 :2010فقد اعتبر الطفل أو الحدث
ال ــذي لــم يُ ـن ـهِ الـتـعـلـيــم األســاســي ،أو
لــم يـتــم الـخــامــس عـشــرة مــن الـعـمــر.
لكنه سمح من جانب آخر في المادة
 /116/بتشغيل ال ـحــدث بـعــد مــوافـقــة
الخطية .وقانون
الــولـيّ أو الــوصــي َّ
العمل رقم  /50/لعام  2004الخاص
ب ـع ـمــال الـ ــدولـ ــة ،اع ـت ـبــر ال ـح ــدث فــي
الـ ـم ــادة  - /7/ب – الـ ــذي ل ــم ي ـت ـمّ
سن الثامنَ عشرة من عمرهّ ،إل أنه
أعطى استثنا ًء لتشغيل األحداث في
الـمــواقــع اإلنـتــاجـيــة ضـمــن الـشــروط
والـ ـ ـح ـ ــاالت الـ ـ ـ ـ ــواردة فـ ــي ال ـن ـظ ــام
الداخلي للجهة صاحبة التعيين.
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العمل النقابي في بالدنا بحاجة إلى تطوير وسائل وأدوات
نضاله ،وتجديد آلياته ،حتى يرتقي العمل النقابي إلى
الدور المناط به قو ًال وفع ًال .إن الكوادر النقابية ينبغي أن
تكون ذات شخصية متوازنة بين ما هو عمل نقابي ميداني
وممارسة ،وما هي انتماءات حزبية أو قومية أو طائفية
وغيرها ،ومن أجل ذلك ال بد من إعداد كوادر نقابية متوازنة
عال.
متسلحة بوعي طبقي ونقابي ٍ
ǧنبيل عكام

تـغـلــب ع ـلــى ك ــوادرن ــا ال ـن ـقــاب ـيــة -منذ
ثمانينات الـقــرن الـمــاضــي -مجموعة
من الصفات التي فرضتها السلطات
ال ــوص ــائ ـي ــة ،وال ـس ـل ـط ــات ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
ع ـلــى ال ـن ـق ــاب ــات ب ـعــد دخ ـل ــوه ــا تـحــت
عـ ـب ــاءتـ ـه ــا ،كـ ـمـ ـح ــدودي ــة اإلمـ ـك ــان ــات
الكفاحية ،وضعف الفاعلية الميدانية
ال ـم ــرت ـب ــط ب ـض ـع ــف الـ ـكـ ـفـ ــاءة ،وق ـلــة
الـ ـكـ ــوادر ال ـن ـقــاب ـيــة ال ــواع ـي ــة ألهـمـيــة
ال ـع ـم ــل ال ـن ـق ــاب ــي ودوره ف ــي ح ـيــاة
الـ ـطـ ـبـ ـق ــة الـ ـع ــامـ ـل ــة والـ ـ ـب ـ ــاد ع ــام ــة،
وت ـح ـص ـي ــل ح ـق ــوق ال ـع ـم ــال خ ــاص ــة،
ه ــذه الـصـفــات وغـيــرهــا مــن الـصـفــات
التي تصب في هذا المنحى ،وغياب
تـلــك الـسـمــات وال ـشــروط الـتــي يجب
أن يتمتع بها الـكــادر النقابي وتتيح
لــه الـفــاعـلـيــة وتـطــويــر الـعـمــل الـنـقــابــي
المناط ،والذي وجد التنظيم النقابي
ألج ـ ـلـ ــه ،ن ــابـ ـع ــة مـ ــن فـ ـكـ ــرة وحـ ـي ــدة
هـ ــي :ال ـ ــوالء ال ـغ ــام ــض ل ـل ـق ـيــادة فــي
ال ـس ـل ـط ــات ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة وال ــوص ــائ ـي ــة
عـلــى ه ــذه ال ـن ـقــابــات .ل ـهــذه األس ـبــاب
الــذاتـيــة فــي الـحــركــة الـنـقــابـيــة ،لــم تكن
للكوادر النقابية الـقــدرة على تكوين
وت ـطــويــر ذات ـه ــم ف ــي ال ـع ـمــل وال ـف ـعــل
النقابي .وبات أي كادر نقابي يتربع
فــي ال ـهــرم الـنـقــابــي ال يـمـكــن لــه ذلــك
دون مــواف ـقــة تـلــك ال ـق ـيــادة ،وعـنــدمــا
ي ـصــل إل ــى ه ــذا ال ـم ـك ــان أو ذاك فــي

الهرم النقابي تنهال عليه المباركات
وال ـث ـن ــاءات م ــن ال ـب ـعــض ،وم ــن هــرم
ال ـس ـل ـط ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة وم ـ ــن زم ــائ ــه
الـمـتــربـعـيــن ف ــي ال ـه ــرم ال ـن ـقــابــي عـلــى
ثقة القيادة به ،وهو من جانبه يؤكد
للجميع أنه أهل لهذه الثقة ،وسوف
يكون طوع بنانها أي :القيادة ،فهو
يعرف تمام المعرفة أنه سوف يخرج
من الهرم النقابي بجرة قلم كما تربع
ب ـجــرة نـفــس الـقـلــم ب ـهــذا ال ـم ـكــان .أمــا
ال ـع ـمــال ف ـل ـهــم رأي آخـ ــر ،وي ـع ـبّــرون
عنه بأشكال مختلفة ،ومنها :االمتناع
عـ ــن االنـ ـتـ ـس ــاب ل ـل ـن ـق ــاب ــات ،وك ــذل ــك
الـعـمــال المنتسبون للتنظيم النقابي
يـحـجـمــون عــن الـتــرشــح إلــى صفوف
الـ ـهـ ــرم ،وخ ــاص ــة ف ــي ق ــاع ــدت ــه ،فـهــم
يعرفون أن تلك القيادة ال تثق بهم.
لقد أضحت المنظمة النقابية القائمة
أداة ت ـهــادن الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة

الليبرالية المعادية لحقوق ومصالح
ال ـع ـمــال وال ـم ـج ـت ـمــع ،وأداة لـتــدجـيــن
الـ ـعـ ـم ــال وم ـس ــاه ـم ــة فـ ــي إخ ـضــاع ـهــا
ل ـس ـطــوة أرب ـ ــاب ال ـع ـمــل لـ ــدى ق ـطــاع
ال ــدول ــة وال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص .وه ــذا ما
أدى إلى تغيير شامل لوظيفة النقابة،
وألس ــال ـي ــب ال ـن ـضــال ولـلــديـمـقــراطـيــة
الداخلية في صفوف الحركة النقابية،
ولـطـبـيـعــة ال ـعــاقــة م ــع أربـ ــاب الـعـمــل
المختلفة ،وهــذا جل ما نتخوف منه
إذا استمرت هذه الحالة.
نقاش داخل نقاباتنا
إن طــرح هــده الـفـكــرة لـيـســت الـغــايــة
منه سوى فتح نقاش داخل نقاباتنا
ح ــول ط ــرق وأســال ـيــب الـعـمــل لجعل
الـتـنـظـيــم الـنـقــابــي تـنـظـيـمـ ًا صـلـبـ ًا عــامـ ًا
لـكــل الـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة ،وذا مـصــداقـيــة
ويكسب ثقتها .ويجب على الـكــوادر

الـنـقــابـيــة فــي مـخـتـلــف درج ــات الـهــرم
النقابي أن تخضع للتقييم المستمر
م ــن أجـ ــل ال ـت ـقــويــم وال ـت ـط ــوي ــر ،لـكــي
ت ـب ـقــى ال ـح ــرك ــة ال ـن ـقــاب ـيــة ت ـلــك األداة
والــوس ـي ـلــة م ــن أج ــل تـحـقـيــق تـنـمـيــة
الــوعــي والـثـقــافــة الـعـمــالـيــة ،لـلــوصــول
إلى حقوقها ومطالبها .وذلك بإعطاء
ال ـ ــدور ال ـح ـق ـي ـقــي لـلـهـيـئــة ال ـعــامــة فــي
الـتـجـمــع ال ـع ـمــالــي ،وحـقـهــا فــي عــزل،
ومحاسبة ممثليها.
المفاوضات مع السلطة
التنفيذية
ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ال ـ ــذي يـ ـ ــزداد س ـ ــوء ًا
وت ــده ــور ًا يــوم ـ ًا بـعــد ي ــوم ،ال بــد من
نهوض العمل النقابي وتصدره ،وأن
تلعب النقابات دورها في التعبير عن
ال ـغ ـضــب واالح ـت ـج ــاج ،وت ـع ـيــد تـنـظــم

نضاالت العمال ،ومطلوب هو حشد
كل في صفوف الطبقة العاملة سواء
في القطاع الخاص أو قطاع الدولة،
على أهــم المطالب ،وخاصة األجــور،
وس ـي ــوف ــر ال ـض ـغ ــط ال ـ ـ ــازم وي ـب ـنــي
مــوازيــن قــوة تجعل الـمـفــاوضــات مع
الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة م ــن أج ــل حـقــوق
ومـطــالــب الـعـمــال أكـثــر فعالية ،ويُعيد
للتنظيم النقابي وكوادره ثقة العمال
بــه وبـهــم .وس ــوف نــرى تــاريـخـ ًا من
التفاني والنضال والتضامن سيظهر
لـ ــدى ال ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة ع ـن ــدم ــا تـحـيــا
مــن جــديــد عـلــى الــوعــي الـطـبـقــي .لقد
كــان الـعـمــال الـســوريــون ومــا يــزالــون
وطنيين ،رغم كل المعاناة والمصاعب
التي مروا ويمرون بها ،ولكن ذلك ال
يمنعهم من امتالك الوعي في غضون
فـتــرة قياسية مــن خــال دفــاعـهــم عن
مصالحهم المشتركة.

الطبقة العاملة

إضراب العمال في تونس
تـتـصــاعــد اإلض ــراب ــات واالح ـت ـجــاجــات الـعـمــالـيــة الـمـطـلـبـيــة
واالجتماعية في تونس العاصمة .وتلميحات بالخصخصة
وهضم حقوق العمال في معظم القطاعات ،حيث نفذ عمال
السكك الحديدية إضراب ًا عام ًا نتيجة عدم التزام الحكومة
بــالــزيــادة فــي األج ــور ب ــدء ًا مــن شـهــر آذار ال ـجــاري ،حيث
تــوق ـفــت حــركــة ال ـق ـط ــارات يــوم ـيــن مـتـتــالـيــن م ــن ال ـثــاثــاء،
للضغط عـلــى الـحـكــومــة لالستجابة إلــى مطالبهم المتعلقة
بــزيــادة األج ــور .كما نظم الــدكــاتــرة الباحثون احتجاجات
أمام وزارة التعليم العالي في العاصمة .بينما دخل أعضاء
المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات األمن الداخلي في
اعتصام أمــام رئــاســة الحكومة .وأيـضـ ًا واصــل عمال بلدية
المروج ،في والية بن عروس ،تنفيذ إضرابهم غير المعلن
عــن الـعـمــل ،لـلـيــوم الـثــالــث عـلــى ال ـتــوالــي ،لـعــدم االسـتـجــابــة
لجملة من المطالب المهنية واالجتماعية التي يتم التفاوض
عليها منذ  3سنوات ،وتزايد االحتقان االجتماعي.

عمال بريتوريا يهددون باإلضراب إذا لم
تتم زيادة على الرواتب
سـيــدخــل عـمــال بـلــديــة تـشــوانــي إض ــراب ـ ًا عــام ـ ًا في
تـهــديــد واض ــح مــن ات ـحــاد ال ـع ـمــال ،إذا لــم يحصل
الـعـمــال عـلــى زي ــادة عـلــى الــرواتــب وحــل نــزاعــات
األجور ،وقال السكرتير اإلقليمي لالتحاد :سوف
نـجـتـمــع م ــع ال ـع ـمــال وإبــاغ ـهــم بـقـضــايــا ال ــروات ــب
ال ـتــي لــم يـتــم حـلـهــا ،وع ـبــرت الـنـقــابــة عــن غضبها
بـعــد أن نـفــد صـبــرهــا نتيجة الـمـفــاوضــات الـجــاريــة
بين النقابة وصاحب العمل لالهتمام بقضاياهم.
وكــانــت الـنـقــابــة مـنــذ حــزيــران مــن الـعــام الـمــاضــي،
تطالب زيادة في األجور تعادل مستوى المعيشة
ال ــذي زاد بـنـسـبــة حــوالــي  %7ون ــزل الـعـمــال إلــى
الشوارع للمطالبة بزيادة األجور بما يعادل هذه
الـنـسـبــة ،وقــالــت الـنـقــابــة :احـتـمــال أن تـكــون هناك
معركة إذا قضايانا لم يتم حلها.

إضراب عمال زيمبابوي
من أجل زيادة األجور
يــوم الـخـمـيــس مــن الـشـهــر ال ـجــاري دخــل أكـثــر من
 130عام ًال في إضــراب في مركز توزيع سبار في
بيرسفيرانس يطالبون بزيادة األجور بنسبة ٪8,1
بينما صاحب العمل يعرض  .٪3يقول المضربون:
إن رواتبهم ال تتساوى مع زمالئهم في امتيازات
تــوزيــع سـبــار األخ ــرى .وتـقــول نـقــابــة الـعـمــال :لقد
ع ـقــدنــا بــالـفـعــل ع ــدة اج ـت ـمــاعــات م ــع اإلدارة ،ولــم
تـسـفــر ه ــذه االج ـت ـمــاعــات ع ــن شـ ــيء ،وم ــا نـطـلـبــه
قطعة صغيرة من تلك الكعكة ،أي :من األرباح التي
ازدادت ،وكان العمال قد خاطروا بحياتهم بالعمل
خــال ذروة ج ــائ ـح ــة 19-Covidعـلــى المستوى
األول إلى المستوى الخامس من اإلغالق ،وادّعت
أن أعضاء النقابة يتعرضون للفصل التعسفي حيث
تم فصل أكثر من  40عام ًال نقابي ًا.

نقابات المعلمين
تنهي إضرابها بوقفة أمام الرئاسة
أنهت نقابات المع ِّلمين الموريتانيين األربعاء إضرابها الذي
بدأته االثنين الماضي ،وذلك بوقفة احتجاجية أمام القصر
الرئاسي ،حيث تعقد الحكومة اجتماعها األسبوعي ،بعد
أن دعت وزارة التعليم المدرّسين المضربين للجلوس إلى
طاولة المفاوضات .وذلك من أجل زيادة الرواتب المتدنية
للمعلمين ،التي ال تؤمن لهم أبسط مقومات الحياة حسب
ما قالت النقابة .هذا وقالت نقابة المعلمين في موريتانيا
«ب ـل ـغــت ن ـس ـبــة م ـش ــارك ــة ال ـم ـع ـل ـم ـيــن ب ـه ــذا اإلضـ ـ ــراب عـلــى
الـمـسـتــوى الــوطـنــي بـحــدود  %90وأن المعلم هــو منطلق
اإلصـ ــاح ورك ـي ــزت ــه ،وأن ــه ل ــم ي ـعــد يـنـتـظــر وع ـ ــود ًا طــالـمــا
تــرددت في أذنيه طيلة السنوات الماضية دون أن يرى
لها وجود ًا على أرض الواقع» .وتطالب النقابة ،إضافة إلى
زيادة األجور زيادة التعويضات ،مثل :بدل السكن والنقل
لجميع عمال القطاع ،باإلضافة إلى مطالب أخرى.
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العمل النقابي اتجه بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة ،الذين ازداد عددهم
مع فورة التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات وبداية الستينات ،وكذلك مع
أموال المساعدات التي كانت ترد في السبعينات ،وجملة المشاريع اإلنتاجية والخدمية
المنشأة بعد تلك المرحلة.

ǧمحرر الشؤون العمالية

مــع ورود ال ـم ـســاعــدات الـضـخـمــة بـعــد حــرب
تـشــريــن ج ــرى إن ـشــاء الـعــديــد مــن الـصـنــاعــات
ومشاريع الخدمات ،وأخذ العمل النقابي يركز
جهوده في هذه القطاعات العتبارات كثيرة،
منها ما هو سياسي ،واآلخــر متعلق بالوزن
ال ـف ـع ـلــي لـلـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة ف ــي ق ـط ــاع ال ــدول ــة،
الذي تضخَّم بشكل كبير ،بينما الشق اآلخر،
القطاع الـخــاص ،لم يكن له وزن حقيقي من
حيث عــدد المنشآت وعــدد الـعـمــال ،أي :كان
هامشي ًا إلى حين صدور قانون االستثمار في
التسعينات.
ب ــدأ ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص االس ـت ـث ـمــار ال ـف ـع ـلــي فــي
جوانب اقتصادية متنوعة ،أي :بدأ مركز الثقل
يـتـحــول شـيـئـ ًا فشيئ ًا بـهــذا االت ـجــاه ،ولـكــن مع
هذا التحول لم تتمكن النقابات من رؤية ذاك
الجديد الجاري في واقع عمال القطاع الخاص،
من حيث العدد والتوصيف المهني ،ومستوى
التعليم واالختصاصات الجديدة مع الصناعات
الجديدة ،خاصة في المدن الصناعية التي تضم
بـيــن جـنـبــاتـهــا الـعــديــد مــن الـصـنــاعــات الـحــديـثــة،
التي تتطلب عما ًال ومهندسين يديرونها على
مستوى من الخبرة والكفاءة ،ويقدّر عددهم
في هذه المدن الصناعية بعشرات اآلالف.
ت ـفــاق ـمــت م ـش ـك ـلــة ع ـم ــال ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص مــع
اشتداد الهجوم على حقوقهم وتغييب مطالبهم
بصدور قانون العمل رقم  17لعام  ،2010هذا
ال ـق ــان ــون الـ ــذي ص ــدر بــرغــم ال ـت ـح ـف ـظــات عـلــى

الكثير مــن مــواده مــن قبل الـنـقــابــات ،وبالرغم
مـ ــن وج ـ ــود م ـم ـث ـل ـيــن ل ـل ـن ـق ــاب ــات فـ ــي مـجـلــس
ال ـش ـعــب ،ولـكـنــه ص ــدر بــالـصـيـغــة ال ـتــي طــرحـهــا
مـمـثـلــو الـلـيـبــرالـيــة االق ـت ـصــاديــة فــي الـحـكــومــة،
وهــو مُـعـبــر مــن الـنــاحـيــة الـقــانــونـيــة -وبالتالي
السياسية واالقـتـصــاديــة -عــن أعمق المصالح
ل ـل ـق ــوى ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ال ـع ــام ـل ــة ف ــي االق ـت ـص ــاد
السوري ،سواء في جهاز الدولة أو خارجها.
خطوات ال بد منها
يــزداد واقــع عـمــال الـقـطــاع الـخــاص ســوء ًا مع
وجــود عوامل جديدة دخلت على خط تأزيم
أوضـ ـ ــاع ال ـع ـم ــال ل ـج ـهــة ح ـقــوق ـهــم وم ـس ـتــوى
معيشتهم ،مـثــل :أزم ــة كــورونــا وأزم ــة صــرف
ال ــدوالر والـحـصــار الـجــائــر ،الـتــي أثــرت بشكل
كبير على الصناعة وعـلــى اسـتـمــراريــة العمال
في عملهم ،وهذا تهديد جدي لمعيشتهم ،ومع
هذا لم يجر داخل النقابات عمل جدّي باتجاه
هــذا الــواقــع الـمــأســاوي الـمـعــاش ،وبــالــرغــم من
التأكيد في المؤتمرات واالجتماعات النقابية
عـلــى أهـمـيــة الـعـمــل مــع عـمــال الـقـطــاع الـخــاص،
وتــم تشكيل لـجــان فــي ات ـحــادات المحافظات،
وال ـق ـيــام ب ــزي ــارات لـبـعــض ال ـمــواقــع اإلنـتــاجـيــة
ال ـخ ــاص ــة ،م ــن أجـ ــل شـ ـدّ ال ـع ـم ــال إلـ ــى الـمـظـلــة
النقابية ،ولكن هناك ممانعة ضمنية من داخل
ال ـحــركــة الـنـقــابـيــة -تـتـعـلــق بــالـخـبــرة وتـجــربــة
الـعـمــل فــي هــذا الـقـطــاع -ومــن خــارجـهــا ،وهــو
األم ـ ــر ال ـم ـت ـع ـلــق بـ ــأربـ ــاب ال ـع ـم ــل وض ـغــوط ـهــم
مــن أج ــل إعــاقــة أي عـمــل ج ــدي يـتـكــون داخــل

العمل في القطاع
الخاص ليس
بالسهولة التي
يجري العمل بها مع
عمال قطاع الدولة
كون األخير يخضع
لقوانين ال يستطيع
رب العمل الحكومي
تجاوزها

م ـن ـشــآت ـهــم اإلن ـت ــاج ـي ــة ،ب ـس ـبــب ت ـخ ــوف ـه ــم مــن
احتماالت أن يتحرك العمال من أجل مطالبهم
وحقوقهم.
الـتــوجــه الـفـعـلــي بـهــذا الـخـصــوص كــان يتطلب
مــوقـفـ ًا سـيــاسـيـ ًا وطـبـقـيـ ًا مــن الـقـيــادة النقابية،
وخـبــرة ودراي ــة ومـعــرفــة علمية بـهــذا الــواقــع،
مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـ ـخ ـ ـطـ ــوات الـ ـتـ ــي ت ـق ـنــع
ال ـع ـمــال بــأه ـم ـيــة ان ـت ـســاب ـهــم ل ـل ـن ـقــابــات ،وبــأنـهــا
تـمـثــل مـصــالـحـهــم ،ويــأتــي فــي مـقــدمـتـهــا :حقهم
فــي الــدفــاع عــن حقوقهم دون مُـســاءلــة ،وعبر
أشـ ـكـ ــال م ـخ ـت ـل ـف ــة ،م ـن ـه ــا :ح ـق ـه ــم بـ ــاإلضـ ــراب
واالعتصام السلميين ،وهذا ما لم تتبنهُ -إلى
اآلن -الـحــركــة الـنـقــابـيــة ،وحـقـهــم فــي التمثيل
ضـمــن ا ُألط ــر الـنـقــابـيــة الـمـخـتـلـفــة ،بـمــا يـتــوافــق
مــع وزن ـهــم الـفـعـلــي فــي الـطـبـقــة الـعــامـلــة ،وهــذا
مــا لــم يـتــوفــر حـتــى فــي الـتــرتـيـبــات االنـتـخــابـيــة
الجديدة ،وحقهم في المساواة التامة مع عمال
قطاع الدولة بما يتعلق بنهاية الخدمة والسكن
العمالي والـقــروض مــن الـمـصــارف وإلــخ ..من
القضايا.
واقع متبدل
إن االستمرار في العمل النقابي على الطريقة
ال ـحــال ـيــة ن ـف ـس ـهــا ،م ــع ع ــدم رؤيـ ــة ال ـم ـت ـغ ـيــرات
ال ـجــاريــة ،يـعـنــي خ ـســارة ج ــزء ه ــام مــن قــوى
ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة ل ـصــالــح ال ـق ــوى الــرأس ـمــال ـيــة،
وب ــال ـت ــال ــي ،اس ـت ـم ــرار هـ ــذه الـ ـق ــوى بــالـتـحـكــم
والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى مـ ـص ــال ــح ال ـ ـع ـ ـمـ ــال ،وهـ ــذا
ل ــن ي ـس ـت ـمــر طـ ــويـ ـ ًا ،م ـم ــا ي ـع ـن ــي :أن ال ـع ـمــال
س ـي ـب ـح ـثــون ع ــن ال ــوس ــائ ــل واألدوات ال ـتــي
ستمكنهم من استرجاع حقوقهم كافة ،ولنا في
عبرة ،وتُوضح المآل الذي
تجاربهم اإلضرابية ٌ
سـتــذهــب إلـيــه الـطـبـقــة الـعــامـلــة مــن أجــل الــدفــاع
عن حقوقها االقتصادية والديمقراطية ،بالرغم
م ــن م ـحــدودي ـت ـهــا ،ولـكـنـهــا ت ـحــوي قـ ــدر ًا مـهـمـ ًا
مــن الـنـجــاح مــن أجــل زي ــادة أجــورهــم وبعض
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الـحـقــوق األخ ــرى ،وسـيــراكــم الـعـمــال خبراتهم
ومعارفهم العملية بهذا الخصوص ،متخطين
ك ــل ال ـم ـع ـي ـقــات الـتـنـظـيـمـيــة وغ ـيــرهــا لـيـحـقـقــوا
مطالبهم المشروعة.
العمل المهم
ال ـع ـمــل ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ل ـيــس بــالـسـهــولــة
التي يجري العمل بها مع عمال قطاع الدولة،
كــون األخير يخضع لقوانين ال يستطيع رب
العمل الحكومي تجاوزها ،بالقدر الــذي يمكن
لــرب الـعـمــل ال ـخــاص الـقـيــام بــال ـت ـجــاوزات ،مع
أن العديد من التجاوزات القانونية تمت بحق
عـمــال قـطــاع الــدولــة عـلــى أس ــاس ال ـمــادة 137
من قانون العاملين األساسي ،والذي بمقتضى
هــذه الـمــادة ال يستطيع الـعــامــل ،أو مــن يمثله
ب ــأن يـقــاضــي الـجـهــة الـحـكــومـيــة ال ـتــي تسببت
بـتـســريـحــه م ــن ال ـع ـمــل ب ـغ ـيــر ح ــق ،وم ــع ه ــذا،
يبقى وضع عمال قطاع الدولة نسبي ًا في حالة
أف ـضــل ،مــن حـيــث بـعــض الـحـقــوق الـمـضـمــونــة،
مـنـهــا :الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة ونـهــايــة الـخــدمــة
إلــخ ..ولكنّ عمال القطاع الخاص محرومون
م ــن ه ــذه ال ـح ـقــوق ،وإن ح ـص ـلــوا عـلـيـهــا فـهــي
بالحد األدنى ألجورهم.
إن العمل مع عمال القطاع الخاص في المراكز
اإلنتاجية ،في المدن الصناعية وخارجها ،يلقى
مـقــاومـ ًة مــن أرب ــاب الـعـمــل ،وال يُـطــربــون أبــد ًا
لــوجــود الـنـقــابــات داخــل منشآتهم ،مهما كانت
هــذه الـلـجــان النقابية ،حتى لــو كــانــت مختار ًة
مــن قبلهم ،ألن هــذه الـلـجــان سـتـكــون خاضعة
لضغط العمال ومطالبهم ،فهي مضطرة للدفاع
عــن تـلــك الـمـطــالــب ال ـم ـطــروحــة ،وإن لــم تفعل
ذلك سينبذها العمال ،ويبدؤون بالتحرك من
خارجها ،كما حدث في عدة تجارب إضرابية.
ه ــذا ه ــو واقـ ــع ال ـح ــال الـ ــذي يـعـيـشــه ال ـع ـمــال،
هــل بــاإلمـكــان تـغـيـيــره؟ س ــؤال بــرســم الـحــركــة
العمالية ومن يناصرها.
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تطويق العنف ...استعداداً لرد التدخل العسكري

تعيد قاسيون فيما يلي ،ومع مرور عشر سنوات على انطالق الحركة الشعبية في
سورية ،نشر مقالة بعنوان «تطويق العنف ...استعدادًا لر ّد التدخل العسكري» ،والتي
نشرت في الصفحة الثامنة من العدد  518من قاسيون بتاريخ  10أيلول  2011بقلم
الرفيق مهند دليقان...

ت ــرت ــدي عـمـلـيــة ت ـطــويــق ال ـع ـنــف ال ـج ــاري فــي
ســوريــة أهمية كـبــرى وحــاسـمــة .العنف الــذي
تـ ـح ــول إل ـ ــى ح ـ ــدث ي ــوم ــي م ـن ـظ ــم ،ت ـم ــارس ــه
الـمـلـيـشـيــات الـمـسـلـحــة الـمــوزعــة فــي الجانبين
ال ـم ـت ـضــاديــن ش ـك ـل ـي ـ ًا ..أي :ال ـن ـظ ــام م ــن جـهــة
عــن طريق «الشبيحة» المسلحين والعناصر
األمـ ـنـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـشـ ــددة ،وال ـ ـحـ ــركـ ــة ال ـش ـع ـب ـيــة
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ع ــن ط ــري ــق مـتـسـلـقـيـهــا مــن
«ت ـن ـظ ـي ـمــات إره ــاب ـي ــة» وت ـك ـف ـيــري ـيــن ..وعـلـيـنــا
فــي ال ـبــدء أن نـتـجــاوز الـتـخــرصــات اإلعــامـيــة
الـخــارجـيــة والـمـحـلـيــة ،ال ـتــي ي ـحــاول كــل منها
ن ـفــي أح ــد شـكـلــي ال ـع ـنــف ك ــل ح ـســب مــوقـعــه،
ونــذهــب مباشرة لــرؤيــة الــواقــع كما هــو بعين
ال ـم ـســؤول ـيــة الــوط ـن ـيــة ،وأن ن ـع ـتــرف عـنــدئــذ
بشكلي العنف ،ونبحث عــن السبب ،ومــن ثم
ع ــن آل ـي ــات ت ـطــويــق ال ـع ـنــف وال ـخ ــروج اآلم ــن
بسورية ،اسـتـعــداد ًا للمعركة الوطنية القادمة
بال ريب..
العنف ..في مصلحة من؟
يــذهــب الـبـعــض إل ــى أن ال ـن ـظــام هــو مــن بــدأ
بــال ـع ـنــف ،م ــن خ ــال ق ـم ـعــه ال ـشــديــد لـلـحــركــة
ال ـش ـع ـب ـيــة وت ـض ـي ـي ـقــه ع ـل ـي ـهــا ب ــل وإدم ــائـ ـه ــا،
ويـ ـت ــاب ــع ب ـ ــأن خـ ـ ــروج ال ـ ـسـ ــاح مـ ــن داخـ ــل
صـفــوف الـحــركــة جــاء كــردة فعل على الفعل
األول ..ويـعـتـبــر أن ال ـحــركــة الـشـعـبـيــة بـهــذا
الـمـعـنــى بــريـئــة مــن كــل ع ـنــف ..وه ــذا ال ــرأي
وإن افترضنا صحته ،فإنما يندرج في إطار
الدراسة التأريخية لما جرى ،أي :إنه ال يقدم
رؤيــة عملية للحل ،ألن المهم هنا ليس من
بدأ ومن أطلق الرصاصة األولــى ،ففي إطار
عالقة السبب بالنتيجة فإن النتيجة تتحول
إلــى سـبــب لنتيجة الحـقــة ،وهـكــذا نــدخــل في

حـلـقــة م ـفــرغــة م ــن ال ـع ـنــف والـ ــدمـ ــاء ..الــواقــع
اآلن ،أن الـعـنــف ي ـمــارس مــن كــا الـطــرفـيــن
ويشتد وقـعــه ،واألخـطــر أن البيئة الحاضنة
له تتسع يوم ًا بعد آخر على اعتبار أن الدماء
ال ـم ـهــدورة لـكــل طــرف هــي م ـبــرره ،وحجته
في إدمــاء الطرف اآلخــر أكثر فأكثر ..وعليه
ال يستقيم الـبـحــث عــن الـسـبــب الـحـقـيـقــي ّإل
بـتـحـيـيــد الـ ــذرائـ ــع ،وال ـت ــوج ــه ن ـحــو ال ـجــوهــر
مباشرة ،ولنفعل ذلك نحتاج إلى اإلجابة عن
سؤال :من هو صاحب المصلحة في العنف،
وفي استمراره ،وفي تصعيده؟
شـهــدت ســوريــة مــع انـطــاق الـحــركــة الشعبية
دخول قوة جديدة على ميزان القوى الداخلي،
ومن الطبيعي أن تغير موازين القوى ال بد له
من أن يفضي في المحصلة النهائية إلى واقع
جديد يتناسب مع تــوازن القوى الجديد ،لكن
الــوصــول إلــى ذلــك الــواقــع ،وبشكل خــاص في
ظــل تالعب الـقــوى العالمية الكبرى ،يمر عبر
مخاضات عديدة ،وعبر طرق وعرة وملتوية،
رب ـمــا ت ــؤدي فــي الـنـهــايــة إل ــى م ـتــاهــات تضيع
فيها القوى المحلية الجديدة والقديمة ،وتفقد
ال ـجــديــدة بـشـكــل خ ــاص كــل مـعــانـيـهــا الـتـقــدمـيــة
مــن حيث هــي ضــرورة خلقها الــواقــع المتأزم
لتغييره..
إن مــن الـطـبـيـعــي أن يـحــارب الـقــديــم فــي وجــه
ال ـجــديــد ،وأن يـسـتـخــدم األســال ـيــب الـمـخـتـلـفــة
ف ــي تــأج ـي ـلــه ،وم ــن ه ـنــا ف ــإن ال ـقــديــم الـمـتـمـثــل
بالفساد الكبير داخــل جـهــاز الــدولــة وبالتجار
الـكـبــار خــارج جـهــاز الــدولــة ،يسعى أيـمــا سعي
إلــى إدخــال الجديد في المتاهة الثأرية ،متاهة
ال ـع ـن ــف ال ـط ــائ ـف ــي وال ـم ـن ــاط ـق ــي ،ح ـت ــى تـحـيــد
بــوصـلـتــه ع ــن الــدري ـئــة األســاس ـيــة ال ـتــي يـجــب
إط ــاق ال ـنــار عـلـيـهــا ،ألن الـحــركــة الـشـعـبـيــة إن

ليس المهم من
بدأ ومن أطلق
الرصاصة األولى
ففي إطار عالقة
السبب بالنتيجة فإن
النتيجة تتحول إلى
سبب لنتيجة الحقة
وهكذا ندخل في
حلقة مفرغة من
العنف والدماء

اس ـت ـطــاعــت تــوح ـيــد ص ـفــوف ال ـســوري ـيــن عـلــى
ما يوحدهم فع ًال ،وهو إسقاط سلطة الفساد
بــاعـتـبــاره اخ ـتــراق ـ ًا سـيــاسـيـ ًا بــالــدرجــة األول ــى،
ورفع سقف الحريات بما يلبي المهمة األولى
والتجهيز لــانـتـقــال الـســريــع مــن الممانعة إلــى
ال ـم ـقــاومــة وال ـه ـج ــوم ،ل ــو اس ـت ـطــاعــت الـحــركــة
الشعبية فعل ذلك فإن مشانق الفاسدين الكبار
لن تلبث أن تعلق في ساحات الوطن ..بتهمة
الخيانة العظمى!
ولذا فإن المستفيد األول واألخير من العنف،
ه ــم ال ـع ـم ــاء ال ــداخ ـل ـي ــون ل ـل ـخ ــارج م ــن ت ـجــار
ك ـب ــار وف ــاس ــدي ــن ك ـب ــار ،وم ــن ورائ ـه ــم أمــري ـكــا
والصهيونية العالمية..
النتائج الكارثية المترتبة
على انتشار العنف
ي ـه ــدف ن ــاش ــرو ال ـع ـنــف وال ـم ـح ــرض ــون عـلـيــه
إلــى شــق صـفــوف الشعب الـســوري المتضرر
بمعظمه من الفساد ،ومن التجار إلى فريقين
متحاربين محصلة قوتهما تتناهى إلى الصفر،
وتصبح بــذلــك ســوريــة سهلة الـمـنــال للخارج،
وسهلة التفتيت ،وسننتقل عندها من الحديث
عـ ــن ض ـ ـ ــرورة االنـ ـتـ ـقـ ــال مـ ــن ال ـم ـم ــان ـع ــة إل ــى
المقاومة والهجوم ،إلى الحديث عن ضرورة
خـلــق حــركــة تـحــرر وطـنــي مــن جــديــد ،وربـمــا
سـنـحـتــاج إل ــى ع ـش ــرات ال ـق ـي ــادات الـتــاريـخـيــة
من رتبة يوسف العظمة لنعيد تكوين هويتنا
الوطنية..
المخرج اآلمن
مــا تــزال الـكــرة حتى الـيــوم فــي ملعب النظام،
أي :إن ـ ــه ي ـت ـح ـم ــل ال ـم ـس ــؤول ـي ــة األك ـ ـبـ ــر عــن
مستقبل سورية ،وهــذا ال يعني البتة إسقاط
المسؤولية عن الحركة الشعبية ،ولكن هذا هو
واقع األمور..
يذهب بعض المسؤولين في النظام إلى مقولة
«الـعـنــف ال يـجــابــه ّإل بــالـعـنــف» ،ويـتـصــرفــون
وكــأنـهــم فــي ســاحــة مـعــركــة يـجــب فـيـهــا الـقـضــاء

على األعداء الواضحين والمحتملين ،وتكفيهم
هـ ــذه ال ـم ـقــولــة ع ـن ــاء ال ـت ـف ـك ـيــر ال ـم ـس ــؤول بـمــا
سـيـحــل بـســوريــة كنتيجة لـهــذه الـسـيــاســة ،في
حين أن التاريخ يعلمنا أن اإلمكانية الحقيقية
لـلـقـضــاء عـلــى الـعـنــف ال يـمـكــن أن تـتــوفــر بغير
عــزلــه عــن بـيـئـتــه ال ـحــاض ـنــة ،أي :بـقـطــع طــرق
إمـ ــداد الـمـسـلـحـيــن ف ــي ال ـطــرف ـيــن «الـشـبـيـحــة»
و«الـتـنـظـيـمــات اإلرهــاب ـيــة» ،والـمـقـصــود بقطع
طــرق اإلم ــداد ليس فقط الـمــادي منها ،وإنما
المعنوي بــالــدرجــة األول ــى ،أي :إقـنــاع الناس
«مــوالـيــن» و«مـعــارضـيــن» بــأن الـعـمــل المسلح
ل ـي ــس ف ــي ص ــال ـح ـه ــم ،وه ـ ــذا اإلقـ ـنـ ــاع ي ـح ـتــاج
إل ــى ع ـمــل س ـيــاســي ،ول ـي ــس إل ــى ع ـمــل أم ـنــي،
ومفردات هذا العمل األساسية هي:
ال ـ ـصـ ــدق فـ ــي ن ـق ــل الـ ـمـ ـعـ ـل ــوم ــات ،وال ـت ـع ــاط ــي
اإلعالمي المسؤول مع ما يجري ،دون تخوين
وإقـصــاء واسـتـصـغــار للمتظاهرين كـمــا يحدث
اآلن ،ونـقــل الـمـظــاهــرات بــالـصــوت وال ـصــورة
م ــن خـ ــال اإلع ـ ــام ال ــرس ـم ــي الـ ـسـ ــوري ،ألن
ذلــك كفيل بتحييد اإلعــام الخارجي وبتقزيم
دوره من جهة ،ومن جهة أخرى بتوليد الثقة
لدى المتظاهرين ،وبرفع سوية توجههم نحو
العمل السياسي.
ال ـب ــدء م ـبــاشــرة ب ــإج ــراءات عـمـلـيــة انـعـطــافـيــة،
أولـهــا :محاسبة علنية لـفــاســديــن كـبــار وضمن ًا
رموز الحكومة السابقة ،وعلى رأسهم النائب
االقتصادي وفريقه الليبرالي.
البدء بحوار علني يقال فيه ذاك الذي يقال في
كل بيت وشارع.
اإلف ـ ـ ــراج الـ ـفـ ــوري ع ــن ال ـم ـع ـت ـق ـل ـيــن ع ـل ــى إث ــر
األحــداث األخيرة ممن لم تثبت عليهم إدانات
جنائية.
تـشـكـيــل ل ـجــان م ـقــاومــة شـعـبـيــة مـشـتــركــة بين
ال ـج ـي ــش والـ ـح ــرك ــة ال ـش ـع ـب ـيــة فـ ــي ال ـم ـنــاطــق
الـحــدوديــة تعمل على صــد ال ـعــدوان الخارجي
وم ـ ـح ـ ــاص ـ ــرة الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـحـ ـي ــن م ـ ــن «شـ ـبـ ـيـ ـح ــة»
و«ت ـن ـظ ـي ـم ــات إره ـ ــاب ـ ـي ـ ــة» ،وت ـ ـقـ ــوم ب ـح ـمــايــة
المظاهرات وتأمينها.
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وذكر ...بعض مما قالته قاسيون
ّ

ضمن الملف الذي بدأته «قاسيون» في األعداد السابقة إلنعاش الذاكرة بما يخص
المواقف التي اتخذها حزب اإلرادة الشعبية عام ( ،2011وكان اسمه اللجنة الوطنية
لوحدة الشيوعيين السوريين في حينه)ُ ،أق ّدم هنا مساهمة في استذكار موقف الحزب
من مسألة الحوار والحل السياسي ،والذي كان موقفاً ثابتاً رغم كل عمليات «التشبيح»
من المتشددين في الطرفين التي تعرض لها هذا الموقف ،وتنحصر عملية االستذكار
التي أقوم بها هنا في اختيار اقتباسات من مقاالت وافتتاحيات كتبت في قاسيون
خالل العام  ،2011والتي سيكون من الممكن االنتقال إليها كاملة بسهولة في النسخة
اإللكترونية من المادة...

جذور األزمة
«ال ـع ـن ــف ال ـس ـي ــاس ــي ي ـت ـم ـثــل ب ـم ـص ــادرة رأي
الناس ،وإغالق المنافذ الحرة التي تسمح لهم
بالتعبير عن آرائهم ..سواء أكان ذلك مشرعن ًا،
أي :خــاض ـع ـ ًا لـقــوانـيــن عـنـيـفــة سـيــاسـيـ ًا كـحــالــة
الـ ـط ــوارئ وغ ـي ــاب ق ــان ــون األح ـ ــزاب وغ ـيــاب
قــانــون انتخابات عـصــري وقــانــون مطبوعات
ووج ـ ــود مـ ــواد دس ـت ــوري ــة م ــن طـ ــراز ال ـمــادة
الـثــامـنــة ،أو أن الـعـنــف الـسـيــاســي ك ــان الـتـفــافـ ًا
على الشرعية الدستورية والقانونية المتمثل
بــاالع ـت ـقــاالت ،وم ـنــع األحـ ــزاب الـسـيــاسـيــة من
ممارسة العمل السياسي في مفاصل محددة،
وضـمـنـ ًا تـحــويــل الـمـمــارســة الــديـمـقــراطـيــة إلــى
شكل ال مضمون لــه ّإل انتصار قــوى الفساد
واستمرارها».
ولتجاوز العنف يجب «التوجه نحو حريات
أوسـ ــع تُ ـع ـيــد ال ـن ـض ــال ال ـس ـيــاســي إلـ ــى دوائـ ــر
الــدولــة وإلــى الـجــامـعــات وإلــى المجتمع كــامـ ًا
لـيـبـحــث ع ــن بــدائ ـلــه الـحـقـيـقـيــة ب ــروي ــة وبـعـقــل

ب ــارد ،ال يــأخــذه ال ـثــأر أنّ ــى ش ــاء ،وعـلـيـهــا قبل
قــانــون األح ــزاب وقـبــل رفــع ال ـطــوارئ ،العمل
عـلــى قــانــون ان ـت ـخــابــات ع ـصــري ي ـكــون مـنـفــذ ًا
لـصــوت الـنــاس الـحــر ،ولـيــس مسرحية تغتال
فيها أصواتهم».
«الـ ـعـ ـن ــف الـ ـم ــدن ــي هـ ــو اسـ ـتـ ـمـ ــرار وم ـح ـص ـلــة
للعنفين االقتصادي والسياسي ،وهو المتمثل
بالتهديد المباشر لمواطنية اإلنسان وكرامته
الشخصية ،والذي يأخذ صياغاته الواقعية في
غـيــاب الــدور المؤسساتي الحقيقي فــي إدارة
شــؤون البالد وطغيان المحسوبيات والتنفذ
على طبيعة الـعــاقــات ،ومــا ينتج عــن ذلــك من
اس ـت ـه ـتــار ب ـكــرامــات ال ـن ــاس وت ـن ـكــر لـخـصــالـهــم
وقدراتهم ،كل ذلك يتجلى تعدي ًا على مواطنية
المواطن وفاعليته االجتماعية»

ثنائيات وهمية

(ǩالعنف ومهمة إنقاذ سورية –  ٣٠نيسان
 -٢٠١١مقالة ضمن ملف سورية)

ما نراه على األرض
اليوم هو خليط
من الحراك الشعبي
ذي األساس
الموضوعي ومن
محاوالت امتطائه
أمريكياً

الحراك الشعبي
«الحراك الشعبي الوطني ،النظيف والواضح
وم ـت ـع ــدد ال ـم ـش ــارب وال ـت ـع ـب ـيــرات الـسـيــاسـيــة
واالجتماعية هو الضامن األســاســي والوحيد
لإلصالحات الجدية والجذرية المطلوبة ،دون
أن ي ـش ــوب ذل ــك ت ـط ــرف أو ش ـطــط م ــن أحــد
األطراف المعنية بهذا الشكل من الحراك».
(ǩالحراك ضمانة اإلصــاح –  ٦أيــار -٢٠١١
افتتاحية قاسيون العدد )501

«م ــوض ــوع ـي ــة الـ ـح ــراك ه ــي ف ــي ال ـج ــوه ــر ،تــدنــي
درجـ ــة رض ــا ال ـن ــاس ع ــن ال ـن ـظــام الـ ــذي يـحـكـمـهــم؛
ل ــذا ف ــإن الـحـســم الـعـسـكــري وح ــده بــاهــظ الـتـكـلـفــة
وربما غير مجد ،لــذا كــان الحل المركب ،أي :أخذ
ســوريــة مــن الــداخــل ثــم مــن ال ـخ ــارج ..مــن الــداخــل
بـتـفـتـيــت أســاســات الــوحــدة الــوطـنـيــة وخـلــق حــالــة
م ــن ال ـتــوتــر االج ـت ـمــاعــي وعـ ــدم ال ــرض ــا ،ويـكـتـمــل
الـحــل الـمــركــب بــالـتــدخــل ال ـخــارجــي بـعــد أن تـكــون
الـسـيــاســات الـلـيـبــرالـيــة خـلـقــت ج ــو ًا مــن االحـتـقــان
والتهميش مع بعض البهارات السلفية والطائفية
ونشر المصطلح اللبناني (خطوط التماس) على
األرض والمقصود خطوط التماس الجغرافية بين

الطوائف ...يأتي حينها التدخل الخارجي ليحسم
األمور ويأخذها نحو نهاياتها (األمريكية)».
«مــا ن ــراه عـلــى األرض ال ـيــوم هــو خـلـيــط من
الحراك الشعبي ذي األساس الموضوعي ومن
محاوالت امتطائه أمريكي ًا .ويجدر بالذكر أن
التحليل يجب أن يأخذ بعين االعتبار مصلحة
الـمـمـثـلـيــن الــداخ ـل ـي ـيــن لــات ـجــاهــات الـمـخـتـلـفــة،
فالشكل الدموي الذي جُرَّ الحراك نحوه جر ًا
ســواء بالتعامل الخاطئ معه ،أم بتدخل قوى
الـظــل ،أم بـهـمــا مـعـ ًا ،فــإنــه يـصــب مـصـبـ ًا واح ــد ًا
وهــو ض ــرورة رفــع مـنـســوب الــدم إلــى أقصى
الـحــدود وإجـهــاض الـحــراك ســريـعـ ًا ،ليلي ذلك
إع ــادة اقـتـســام ال ـثــروة دون أن يـنــال الـحــراك
نصيبه منها ،ومــن مصلحة الطرفين (الفساد
ال ـك ـب ـيــر داخ ـ ــل ج ـه ــاز الـ ــدولـ ــة وال ـب ــرج ــوازي ــة
ال ـك ـب ــرى خ ــارج ــه) أال ي ـس ـت ـمــر الـ ـحـ ــراك ،ألن
اس ـت ـمــراره يـعـنــي بــال ـضــرورة نـضـجــه وتــال ـي ـ ًا،
فإنه سيكنسهما مع ًا ويعيد توزيع الثروة بين
الناهبين والمنهوبين»
(ǩهل سيتوقف الحراك؟! –  ٦أيار -٢٠١١
مقالة ضمن ملف سورية)

«جـمـيــع الـثـنــائـيــات مــن نــوع :مـعــارضــة -نـظــام ،ث ــورة -مــؤامــرة ،مــؤيــد -مـعــارض ،وطني
غـيــور -م ـنــدس...إلــخ ،تـخــدم مـســاعــي واضـعـيـهــا مــن مختلف الـمــواقــع فــي الـخـلــط وتضييع
الحدود بين الحاجة الموضوعية لإلصالحات الجذرية االقتصادية -االجتماعية والسياسية
مــن جهة ،وبين مـحــاوالت أخــذ الـحــراك وركــوبــه مــن الــداخــل والـخــارج باتجاهات الفوضى
والمساس بموقع سورية في خارطة االصطفافات السياسية في المنطقة وفي العالم»
(ǩالتصنيفات الوهمية كأداة للتدخل الخارجي –  ١٣أيار  - 2011مقالة ضمن ملف سورية)

«الحركة الشعبية التي بدأت كاحتجاج على مظالم محددة ما كانت لتستمر وتتسع تظاهر ًا
ّإل ألنها أصبحت تعبير ًا عن حاجات ملحّة وضرورية ومتراكمة للتغيير واإلصالح الجذري،
فاكتسبت صفة موضوعية وعامة ،ووضعت البالد جدي ًا على مفترق طرق ،بما يمنع العودة
إلــى ال ــوراء كـمــا يتمنى الـبـعــض ،وبـمــا يــدفــع بــالـضــرورة الـمــزيــد مــن الـشــرائــح االجـتـمــاعـيــة
بأشكال مختلفة ،أقصاها كان التظاهر»
للنشاط السياسي
ٍ
(ǧالحركة الشعبية واألكثرية «الصامتة» –  ٢٠أيار  -٢٠١١مقالة ضمن ملف سورية)

«ذل ــك زم ــان م ـضــى ،الــزمــان ال ــذي س ــاد فـيــه-
وت ـح ــت م ـس ـم ـيــات «ال ــواق ـع ـي ــة ال ـس ـيــاس ـيــة» -
اعـتـقــاد راســخ بــأن الـنــاس أضـعــف وأقــل جــرأة
مــن أن تتحرك ،وأكـثــر سلبية وعدمية مــن أن
ت ـشــارك فــي الـفـعــل الـسـيــاســي وتـهـتــم بــالـشــأن
ال ـع ــام .ورغـ ــم ذل ــك ف ــإن أث ــر ه ــذه الـعـقـلـيــة مــا
يزال منتشر ًا ،ونجده واضح ًا عند «المعارضة
ال ـخــارج ـيــة» وغـيــرهــا مـمــن يــدعــي خــوفــه على

ال ـحــركــة ال ــول ـي ــدة ،خــوفــه م ــن خ ــوف ال ـنــاس!
ويـسـعــى ج ـهــده إل ــى تـثـبـيــت مـسـمــار جـحــا في
حــائــط الـتـغـيـيــرات الـسـيــاسـيــة لـيـعــوده الـنــاس
كــل حـيــن ،ألن الـنــاس وفـقـ ًا لــرأيـهــم لــن يـجــدوا
طريقهم إلى الحراك دون ذلك المسمار».
( ǩالخوف واالحتجاجات الشعبية –  ٢٠أيار
 -٢٠١١مقالة ضمن ملف سورية)

ملف (سورية )2021
قاسيون ـ العدد  1011اإلثنين  29آذار 2021

www.kassioun.org

في الحوار قبل عشر سنوات

07

حل حقيقياً إال بالحوار
ال ّ
«المهمة األولى هي ابتداع الحلول الواقعية لمعالجة الوضع الراهن ،وفتح الطريق
مباشرة أمــام عملية إصــاح شامل وجــذري ،وكــل ما عــدا ذلــك ســواء كــان استقوا ًء
على الشعب بالحديد والـنــار أو إجــراءات ترقيعية ،أو زعم ًا واهـمـ ًا بتخطي األزمــة
مــن جـهــة ،أو اسـتـقــوا ًء بــالـخــارج واالسـتـمــرار فــي رفــع الـشـعــارات االسـتـفــزازيــة من
جهة أخــرى ،هو نفخ في الجمر ،وسيأخذ البالد حتم ًا إلــى أوضــاع أكثر مأساوية
ودموية الحق ًا.
لن ينفع أحــد في اللحظة التاريخية الراهنة المكابرة الجوفاء ،وال العقلية الكيدية
االنتقامية ،أو الخطاب الثأري»
(ǩالحوار الوطني … ضرورته ،اتجاهه ،وشكله –  ٢٠أيار  -٢٠١١مقالة ضمن ملف سورية)

«أول مــا يـنـبـغــي الـتـعــاطــي مـعــه بـجــديــة هو
واقـ ــع أن االس ـت ـع ـص ــاء ال ـق ــائ ــم ي ـع ـنــي فـيـمــا
يـعـنـيــه أن ــه ال غــالــب وال م ـغ ـلــوب .يـفـتــرض
الــذهــاب إلــى ال ـحــوار -ضـمـنـ ًا -الـتـنــازل من
قـبــل األطـ ــراف ال ـم ـت ـحــاورة ،وال ـت ـنــازل هنا
ليس كرم أخالق من أحد ،وإنما هو تنازل
كــل طــرف مــن األطــراف عما ال يملكه حق ًا،
فوظيفة الحوار بهذا المعنى هي الوصول
بأقل الخسائر إلى بنية سياسية جديدة تعبر

عن توازن القوى الجديد ،إذ إن ظهور قوة
الشارع يفترض القطع مع البنية السياسية
القديمة التي لم تستطع استيعابها ،أي :إنها
لم تعر با ًال لحل مشاكلها وأزماتها وتحولت
بذلك ببنيتها القائمة إلــى جــزء أساسي من
مشكالت القوة الجديدة -قوة الشارع.
يبقى أن نـقــول :إن هـنــالــك مــن يــريــد للحوار
أن يكون شكلي ًا ،ويعطي باستمراره بالحل
األمني الذريعة للطرف اآلخر لرفض الحوار،

«فــي ظــل التحديات والتشابكات الداخلية والخارجية،
ف ــإن ال ـحــديــث ع ــن اإلصـ ــاح ال ـي ــوم ب ــات يـعـنــي وج ــود
خطة إنقاذ وطني تكون أداته الحوار الوطني الحقيقي
والـشـفــاف ،ويـكــون حــامـلــه وضـمــانـتــه الـحــركــة الشعبية،
وغ ــاي ـت ــه الـ ــوصـ ــول إلـ ــى نـ ـم ــوذج س ـي ــاس ــي ،اق ـت ـص ــادي
اج ـت ـمــاعــي ،دي ـم ـقــراطــي ع ـلــى أرض س ــوري ــة ال ــواح ــدة
الموحدة ،يخدم مصالح الشعب السوري ،أو ًال وأخير ًا».
(ǩقضايا برسم خطة إنقاذ وطني –  ٢٧أيار -٢٠١١
افتتاحية العدد  ٥٠٤من قاسيون)

وهناك أيض ًا من «المعارضة» من يصر على
رف ــض ال ـح ــوار عـلــى اع ـت ـبــار أن ــه يــرفــض أي
ت ـن ــازل! وه ــو مـسـتـعــد ألن تـسـتـمــر الـمـعــركــة
ب ــدم ــاء ال ـســوري ـيــن وال ي ـت ـنــازل ع ـمــا يــريــده،
وذل ــك طـبـعـ ًا دون أن ي ـقــدم شـيـئـ ًا ،الـلـهــم ّإل
بعض األدرينالين الذي يصرفه أثناء موجات
الغضب التي تجتاحه على المنابر اإلعالمية.
يـقــف ال ـطــرفــان الـســابـقــان مــوقـفـ ًا واحـ ــد ًا من
حيث الجوهر ،وإن كان تضادهما هو األكثر

«ال ـحــوار الــوطـنــي الـشــامــل هــو الـطــريــق الــوحـيــد ال ــذي يــوصــل ال ـبــاد إلــى إنـهــاء
األزمــة ...النتائج المتوخاة وأهمها :صياغة وإقــرار دستور جديد واالتفاق على
قوانين األحزاب واالنتخابات واإلعالم باإلضافة إلى إقرار التوجه االقتصادي-
االجتماعي الذي يسمح بتحقيق أعمق عدالة اجتماعية وأعلى نسب نمو ،ويعيد
توزيع الثروة بين األغنياء والفقراء ،ويضع حد ًا لهيمنة قلة من طواغيت المال
التي تستأثر بثروة البالد ومقدرات الغالبية الساحقة من جماهير الشعب.
لقد أكدنا مرار ًا :أن الحوار هو حالة صراع سلمي -حضاري يجب أن يفضي إلى
إعادة رسم الخارطة السياسية بين كل مكونات المجتمع السوري».
(ǩحول الحوار … مرة أخرى –  ١٠أيلول  - 2011مقالة ضمن ملف سورية)

شــراســة مــن حيث الـظــاهــر ،فهما بإصرارهما
على رفض الخروج من االستعصاء يصران
على قتل الحركة الشعبية ،ومنعها من الدخول
كـقــوة فعلية فــي الـبـنـيــة الـسـيــاسـيــة الـجــديــدة،
لـيـحــافـظــوا بــذلــك ع ـلــى حـصـتـهــم م ــن الـنـهــب.
ويـ ـن ــدرج صــراع ـه ـمــا ف ــي إطـ ــار ال ـت ـحــاصــص
بـيــن الـنــاهـبـيــن ،ولـكــن بــدمــاء المنهوبين ،وال
يعيرون بــا ًال أثناء نهشهما لبعض لمستقبل
سورية ككيان جغرافي -سياسي موحد ،وال

يـعـبــآن كـثـيــر ًا بــاالحـتـمــاالت الـخـطــرة للتدخل
الـخــارجــي ولـمـحــاوالت التفتيت المتصاعدة
يوم ًا بعد آخر.
ي ـن ـب ـغ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــوف ف ـ ــي وج ـ ـ ــه ال ـط ــرف ـي ــن
الـمـتـمـتــرسـيــن ضـمــن ال ـخ ـنــدق نـفـســه إن ـقــاذ ًا
لسورية ولشعبها».
(ǩهناك من ال يريد الحوار! –  ٢٨أيلول
 -٢٠١١مقالة ضمن ملف سورية)

الشعب السوري هو الحامل األساسي للتغيير
«الجماهير تسير قدم ًا نحو فرز وطني واسع تصطف
عـلــى أســاســه إل ــى جــانــب مـصـلـحـتـهــا ال ـتــي هــي مصلحة
الــوطــن ،مصلحة ســوريــة ،وال شــيء غـيــرهــا ..ولــذا فإن
الحركة لن تتوقف»
(ه ــل سـتـتــوقــف الـحــركــة الـشـعـبـيــة؟ –  ٢٠أي ــار -٢٠١١
مقالة ضمن ملف سورية)
«إن الـمــؤامــرات الـخــارجـيــة عـلــى بـلــدنــا ووح ــدة شعبنا،
تزداد شراسة ،وتكشف عن نفسها ومخططاتها بشكل
ســافــر كــل ي ــوم ،ولــن يـتـصــدى لـهــا ويـفـشـلـهــا ّإل تضافر

جهود الشعب السوري برمّته».
(مـصــالــح الـشـعــب ،أو ًال وأخـيــر ًا –  ٦أيــار  -٢٠١١مقالة
ضمن ملف سورية)
«الشعب السوري لن يضيع البوصلة ،وهــو لم يضعها
يوم ًا ،وسيقف إلى جانب من يؤمن بأنه يريد مصلحة
سورية والسوريين!»
(ǩهل سيتوقف الحراك؟! –  ٦أيار  -2011مقالة ضمن
ملف سورية)

كلمة حول المعابر
ضجت وسائل اإلعالم
ّ
األسبوع الماضي
بالحديث عن اتفاق
روسي تركي على افتتاح
ثالثة معابر بين الشمال
الغربي السوري ،وبين
المناطق الواقعة تحت
سيطرة النظام .ولم
يتضح حتى اآلن فيما إذا
كان هنالك اتفاق فع ًال
ألن المؤشرات
أم الّ ،
بأن
تفيد
والمعطيات
ّ
الموضوع ال يزال في
إطار النقاش ،ولم يتم
حسمه ال باتجاه الرفض
وال باتجاه القبول.

ǧسعد صائب

ل ـع ــل ش ــراس ــة ال ـه ـج ــوم االس ـت ـبــاقــي
عـلــى اتـفــاق محتمل هــو أحــد أدوات
الـ ـص ــراع ال ـت ــي يـسـتـخــدمـهــا الـبـعــض
على أمل منع الوصول إلى اتفاق من
هذا النوع.

المثير لالنتباه فــي المسألة ،هــو أن
ردود الفعل التي ظهرت مــن بعض
الـجـهــات الـمـتـشــددة لــم تـكــن شــرســة
فـحـســب ،بــل وح ـتــى هـسـتـيــريــة؛ فقد
وصــل الـحــد ببعضها إلــى الـقــولّ :إن
افتتاح معابر مع «النظام» -حسب
ما يصفون -هو خيانة وطنية وهو

«تطبيع تجاري»! وهو التفاف على
عقوبات قيصر وإلخ...
ليس الـمـكــان هنا مـكــان الـتــوســع في
ال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـع ـقــوبــات األمــري ـك ـيــة
وال ـغ ــرب ـي ــة واسـ ـتـ ـه ــداف ــات أص ـح ــاب
ال ـع ـقــوبــات ،وم ــن تـصـيــب ف ـعـ ًـا ومــن
يستفيد منها ...فذلك حديث تناولته
قاسيون مرار ًا وتكرار ًا ...ولكن نركز
هـنــا عـلــى جــانــب واح ــد مــن الـمـســألــة،
هو بالذات العالقة بين فكرة «تقسيم
األمر الواقع» والمعابر.
«كسر حواجز» وبناء أخرى!
ليس خافي ًا الـغــرض مــن استخدام
م ـفــردة «تـطـبـيــع» فــي سـيــاق ليس
سـيــاقـهــا ال ـب ـتــة ،وه ــو تـهــويــل األمــر
وتعظيمه مــن جـهــة ،وإع ــادة إحياء
ش ـ ـ ـع ـ ـ ــارات ال ـ ـح ـ ـسـ ــم واإلسـ ـ ـقـ ـ ــاط

ب ـطــرائــق أخـ ـ ــرى ...ول ـكــن ع ــدا عــن
ذل ـ ــك ،ف ـل ـن ـن ـظــر ف ــي ع ـم ــق ال ـم ـســألــة
ب ـم ـع ـن ــاه ــا االق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ،وم ـ ــن ثــم
السياسي...
ّإن أول ـ ـئ ـ ــك ال ـ ــذي ـ ــن يـ ــداف ـ ـعـ ــون عــن
الـمـعــابــر الـعــابــرة لـلـحــدود ،ولـكــن في
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ي ـق ـفــون ض ــد الـمـعــابــر
بـيــن الـمـنــاطــق الـســوريــة نفسها ،إنما
يسيرون بذلك في الركب األمريكي
التقسيمي نـفـســه ...فـمــا الــذي يعنيه
تـكــريــس وإطــالــة أمــد عــزلــة المناطق
السورية عن بعضها البعض بمقابل
دم ــج ت ـلــك ال ـم ـنــاطــق ،ك ــل ع ـلــى حــدة
مــع اق ـت ـصــادات م ـج ــاورة؟ أال يعني
ذلك خلق واقــع اقتصادي وسياسي
وث ـق ــاف ــي ون ـف ـس ــي ع ـم ـيــق الـ ـج ــذور،
يـجـعــل عـمـلـيــة إعـ ــادة تــوح ـيــد ال ـبــاد

أشـ ــد ص ـع ــوب ــة ،وي ــرف ــع م ــن مـخــاطــر
التقسيم؟
ّإن الـتـقــاطــع بـيــن الـمـتـشــدديــن داخــل
الـ ـنـ ـظـ ــام ،ومـ ـتـ ـشـ ــددي ال ـم ـع ــارض ــة،
واألعـ ـ ـ ـ ـ ــداء الـ ـت ــاريـ ـخـ ـيـ ـي ــن ل ـل ـش ـعــب
ال ـس ــوري تـ ــزداد وض ــوح ـ ًا ووقــاحــة
ي ــوم ـ ًا ب ـعــد آخـ ـ ــر ...وت ـع ــوي ــل ه ــؤالء
وأولئك المستمر هو على ّأن الشعب
ال ـ ـس ـ ــوري فـ ــي كـ ــل ال ـم ـن ــاط ــق ب ــات
مـنـهـكـ ًا إنـهــاكـ ًا شــديــد ًا ويـمـكـنـهــم تــالـيـ ًا
أن ي ـم ــرروا أي ــة م ـشــاريــع يــريــدونـهــا
الس ـت ـك ـم ــال اغ ـت ـي ــال ح ـ ــراك ال ـن ــاس
وغضبها ،عبر صيغ سياسية شبيهة
بــال ـل ـب ـنــان ـيــة والـ ـع ــراقـ ـي ــة ،ب ــل وأب ـع ــد
م ــن ذل ـ ــك ،إلنـ ـه ــاء الـ ـ ــدور اإلق ـل ـي ـمــي
الـتــاريـخــي لـســوريــة ،وربـمــا إلنهائها
هي نفسها...
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ارتفعت في اآلونة األخيرة وتيرة اإلصابات بالفايروس ،وسجلت وزارة الصحة إلى يوم الجمعة 26
آذار إلى  182201حالة ،إذ سجلت في يوم الجمعة  155إصابة ،وهو مؤشر يثير القلق بشأن انتشار
الفيروس في سورية في ظل الظروف االقتصادية والصحية ،وما تعكسه الظروف من تراجع لمناعة
السكان الجسدية من ضعف التغذية ،ونخص منهم األطفال ،فماذا تفعل وزارة التربية تجاه هذا
الواقع الخطير ،وما هي اإلجراءات التي تتبعها؟
ǧعمار سليم

صرحت مؤخر ًا مديرية التربية في ريف
دمـشــق :أن عــدد الـحــاالت فــي مدارسها
بلغ  65حالة ولكنها تُطمئن المواطنين
ب ــأن ال ـعــدد قـلـيــل م ـقــارنــة ب ـعــدد الـطــاب
ال ـب ــال ــغ  725000وال ـم ــدرس ـي ــن ال ـبــالــغ
عددهم  40000معلم ومعلمة ،متجاهلة
أن هذا الرقم يكشف عن العدد الذي تم
لــه إجــراء المسحات ،أمــا الــواقــع العملي
فـيـقــول خــاف ذلــك  ،فــأعــداد المصابين
أكثر من ذلك بكثير ،ففي كل مدرسة في
دمشق أو ريفها ال تخلو من مدرسين أو
ثالثة أصيبوا بالفايروس ،بعضم تبين
لــه ذلــك مــن خــال الـمـسـحــات وهــم قـلــة،
وبعضهم من خالل األعــراض الواضحة
والـمـعـلــن عـنـهــا مــن وزارة الـصـحــة ،وال
ت ـك ــاد ت ـخ ـلــو ش ـع ـبــة ص ـف ـيــة م ــن ح ــاالت
تـغـيّــب بسبب اشـتـبــاه بــالـحــالــة ،والـغــالــب
أنهم مصابون بالفايروس حسب ما يرد
مــن األهــالــي لتبرير الغياب ،ثــم إن هذه
الـمـقــارنــات الـعــدديــة فــي مـثــل هـكــذا وبــاء
لـيـســت مـنـطـقـيــة ،فــوجــود مـصــاب واحــد
في المدرسة قد ينقل العدوى لعشرات
أو مئات الطالب دون أن تظهر عليهم
األعراض ،أو ربما ينقلونه إلى منازلهم
فـيـخــرج الــوبــاء عــن إط ــار ال ـمــدرســة ،أال

يكفي وجود الحاالت في المدارس لدق
ناقوس الخطر واتخاذ التدابير الواجبة
علم ًا أن األطفال يقلون وعي ًا صحي ًا عن
الكبار مهما راهنّا على وعيهم؟
ل ـق ــد ص ـ ــرح مـ ــديـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة فـ ــي ري ــف
دم ـش ــق ب ــأن ـه ــم ي ـق ــوم ــون بـ ــدورهـ ــم فــي
تعقيم ال ـمــدارس والـمــرافــق وشــدد على
ضـ ــرورة ات ـخ ــاذ ال ـتــداب ـيــر الـصـحـيــة مــن
ارت ــداء الـكـمــامــات والـتـبــاعــد الـمـكــانــي في
الـ ـ ـم ـ ــدارس ،وت ـك ـل ـي ــف مـ ـش ــرف صـحــي
يــرصــد ال ـح ــاالت الـمـشـتـبــه بـهــا وتــوزيــع
م ـ ــوازي ـ ــن حـ ـ ـ ـ ــرارة ،ول ـ ـكـ ــن مـ ـث ــل ه ــذه
االدعــاءات أصبحت مثار ًا للسخرية من
قبل المواطنين والعاملين في المدارس،
وه ـ ــم يـ ـشـ ــاهـ ــدون فـ ــي الـ ـمـ ـيـ ــدان م ــدى
االنـفـصــام بـيــن مــا يُ ـص ـرَحُ بــه ،وبـيــن ما
هو واقع في المدارس.
عن أي بروتوكول
وإجراءات تتحدث الوزارة؟
كــل الـعــامـلـيــن فــي ال ـمــدارس يعلمون أن
التدابير الوقائية في المدارس هي ضرب
من الخيال ،أو هي فقط معدة للتصوير
والنشر على الصفحات الرسمية وعلى
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ،أي :ل ـيــس ه ـنــاك أي
ت ـع ـق ـيــم أو ت ـن ـظ ـيــف ل ـل ـم ــراف ــق ،ولـ ــم نــر
فــي ال ـمــدارس مــادة الـكـلــور أو الكحول

إن الحكومة
إن عجزت عن
التصدي للوباء
لسوء األوضاع
االقتصادية
والصحية فهي
تثبت عجزها
عن اتخاذ حتى
القرارات التي
تحمي أطفالنا
من خطر الوباء

مـتــوفــرة بــالـقــدر الــذي تعقم بــه األسطح
التي يمسها الطالب ،أمّا بالنسبة للتباعد
ال ـم ـكــانــي ف ـم ـع ـلــوم ّأن ال ـش ـعــب الـصـفـيــة
فــي أح ـســن أحــوال ـهــا تـسـتــوعــب طــالـبـيــن
ف ــي ال ـم ـق ـعــد ال ــواح ــد ،أي ال ـم ـســافــة تـقــل
ع ــن ن ـصــف م ـت ــر ،وهـ ــي م ـســافــة لـيـســت
بــآمـنــة بـيــن الـطــالــب والـطــالــب ،وغــالـبـ ًا ما
تـكــون الـشـعــب مـكـتـظــة يشغلها بـيــن 50
أو  60طالب ًا أحيان ًا ،وهذه الصورة من
الصفوف ال نــراهــا فــي وســائــل اإلعــام،
وخاصة في جوالت وزير التربية على
الـمــدارس ،إذ تبدو مثالية جــد ًا ،ال تمت
إلــى واق ــع مــدارسـنــا ب ـشــيء ،أمــا مــا قيل
عن المشرف الصحي فهو غير موجود
في المدرسة ،وإن وجــد فهو عاجز عن
القيام بدوره الصحي لضعف اإلمكانات
وس ــوء الــواقــع فــي الـمــدرســة مــن أعــداد
كبيرة وافتقار للمعقمات.
الوضع المعيشي
والتدابير االحترازية للطالب
ف ــي ك ــل ي ــوم تـعـصــف بــال ـمــواطــن حُ ـمّــى
األس ـع ــار ،وي ـ ــزداد ال ــواق ــع االق ـت ـصــادي
س ـ ـ ــوء ًا ،ف ـه ــو ب ــال ـك ــاد ي ـس ـت ـط ـيــع تــأم ـيــن
اللباس والقرطاسية والطعام ألوالده،
ف ـهــل بــاس ـت ـطــاعــة ه ــذا ال ـمــواطــن الـمـفـقــر
وال ـج ــائ ــع أن ي ــؤم ــن ل ــول ــده ع ـب ــوة مــن
المعقم وكمامة في كل يوم ليضيفها إلى
قائمة نفقاته؟ فهذه النفقات تثقل كاهل
الـمـعـلــم وذوي ال ـطــاب ،وهــم عــاجــزون
حـقـيـقــة عـنـهــا مــع ه ــذا االرت ـف ــاع الـيــومــي
لألسعار.
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تصريحات وتنويهات استفزازية
ورد ع ـلــى صـفـحــة وزارة ال ـتــرب ـيــة فــي
21آذار على لسان مدير تربية دمشق:
أن كل ما تم تداوله عن إغالق المدارس
ع ـ ــا ٍر ع ــن ال ـص ـح ــة ،ألن اإلصـ ــابـ ــات فــي
الـ ـم ــدارس ف ــي ال ـف ـصــل ال ـثــانــي أق ــل مــن
الفصل األول ،فبعد إجراء 1103مسحات
تـبـيــن أن ه ـنــاك  296نـتـيـجــة إي ـجــاب ـيــة،
مـقــابــل  807نـتــائــج سـلـبـيــة ،وهــي ضمن
ال ـن ـس ــب ال ـم ـق ـب ــول ــة! ف ـه ــل ي ـن ـت ـظــر مــديــر
تربية دمشق حتى تقع الكارثة وتصبح
النتائج غير مقبولة؟ عــدا عن أن العدد
الـ ـم ــذك ــور م ـت ـع ـلــق ب ـع ــدد ال ـم ـس ـح ــات ال
باألعداد الحقيقية ،كما ورد تنويه آخر
ع ـلــى صـفـحــة وزارة ال ـتــرب ـيــة ن ـق ـ ًـا عــن
مــديــر الـجــاهــزيــة واإلسـعــاف والـطــوارئ
أنـ ــه «لـ ــن ت ـت ــوق ــف ال ـع ـم ـل ـيــة الـتـعـلـيـمـيــة،
وأن إرسـ ـ ــال األطـ ـفـ ــال إلـ ــى الـ ـم ــدارس
ي ـخ ـفــف م ــن االك ـت ـظ ــاظ ف ــي الـ ـم ــدارس،
وأن ــه عـنــدمــا تــم إغ ــاق ال ـم ــدارس ذهــب
األط ـف ــال إل ــى ال ـحــدائــق وال ـم ـن ـتــزهــات!»
علم ًا أنه في فترة الحظر أغلقت الحدائق
والـمـنـتــزهــات ،إن مثل هـكــذا تصريحات
فـجّــة وال يقبلها عـقــل ،مــا هــي إال تعبير
عــن عجز حكومي عــن اتـخــاذ أي إجــراء
يـنـقــذ أطـفــالـنــا وك ــوادرن ــا الـتـعـلـيـمـيــة من
الـخـطــر ال ـم ـحــدق ،وخــاصــة ال ـق ــول :إن
الحكومة إن عجزت عن التصدي للوباء
لسوء األوضــاع االقتصادية والصحية،
ف ـه ــي ت ـث ـبــت ع ـج ــزه ــا ع ــن اتـ ـخ ــاذ حـتــى
الـقــرارات التي تحمي أطفالنا مــن خطر
ال ــوب ــاء ،كــإغــاق ال ـم ــدارس رغ ــم كــل ما
جرى ويجري من تفشٍّ للوباء.

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  1011اإلثنين  29آذار 2021

www.kassioun.org

المحروقات بين األزمات واإلجراءات التعجيزية

تستمر تراجيديا المواطن السوري الالنهائية ضمن أجزائها المترابطة ،فال يمكن فصل أزمة عن
أخرى ،بل واشتداد واحدة منها تعني اشتداد األخرى ،وكأنها سلسلة متصلة ال يمكن فصلها.

ǧعبير حداد

ف ـمــع ان ـت ـهــاء ع ــام  2020بـقـيــت وي ــات
األزم ـ ــات م ـس ـت ـمــرة تـنـصــب ع ـلــى رأس
الـمــواطــن الـســوري ضـمــن دوام ــة تأمين
ال ـخ ـب ــز إلـ ــى دوامـ ـ ــة ط ــواب ـي ــر ال ــوق ــوف
على الكازيات ،واحتمال البرد القارس
بسبب غـيــاب سـبــل الـتــدفـئــة مــن كهرباء
وم ــازوت ،لتذهب بــه إلــى دوامــة أسعار
ال ـم ــواد الـتـمــويـنـيــة وص ـعــوبــة اسـتــامـهــا
عـبــر الـبـطــاقــة الــذكـيــة ،وال ـتــي كـثـيــر منها
غير متوفر.
أزمة المحروقات
أزم ــة ال ـم ـحــروقــات واحـ ــدة مــن سلسلة
األزم ـ ــات ال ـتــي بـقـيــت ح ــاضــرة الـنـقــاش
خالل عامنا الحالي ،والتي لها النصيب
األك ـب ــر م ــن ال ـتــأث ـيــر ع ـلــى ك ــاف ــة مـفــاصــل
ال ـح ـي ــاة ال ـس ــوري ــة ،وقـ ــد بـ ــدت ل ـنــا أن ـهــا
قـ ــد ح ـل ــت ب ـش ـك ــل ج ــزئ ــي خ ـ ــال ن ـهــايــة
الـعــام الـمــاضــي ،لـتـعــود وتـتـفــاقــم بشكلها
األش ـ ـ ــد مـ ــع بـ ــدايـ ــة  2021وال ح ـل ــول
ســوى التعجيزية منها ،والـتــي تنعكس
ع ـلــى ال ــواق ــع الـ ـس ــوري م ــن سـ ــيء إلــى
أس ــوأ ،فـمــع كــافــة الـحـلــول والـمـقـتــرحــات
الـ ـمـ ـق ــدم ــة مـ ــن قـ ـب ــل الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،ب ـق ـيــت
طوابير السيارات أمام الكازيات تنتظر
لساعات ،ينسى بها المواطن أو يتناسى
أن يـســأل نـفـســه مـتــى ال ـعــودة لـلـمـنــزل؟
باإلضافة إلــى المحسوبيات على الــدور
رغــم الــرقــابــة الـمــوضــوعــة عـلــى محطات
الوقود ،والتي ال تمارس دورها الفعلي

كما يقول المثل« :حاميها حرميها».
وال تقتصر أزمــة الـمـحــروقــات عند ذلك
ال ـح ــد ،فــالـقـلـيــل م ــن ال ـعــائــات ال ـســوريــة
قــد ابتسم لها الـقــدر ،وكــانــت ممن تسلم
مـخـصـصــاتــه ع ـبــر ال ـب ـطــاقــة الــذك ـيــة ولــو
كانت  100ليتر ال أكثر ،أما القسم األكبر،
فقد بقي ينتظر الفرج ع ّله يُبلغ باستالم
مخصصاته ،التي ربما لم ينلها حتى في
السنة الـمــاضـيــة ،وفــي الــوقــت ذاتــه نجد
م ــا يـفـيــض ع ــن ال ـحــاجــة م ــن الـمـشـتـقــات
ال ـن ـف ـط ـي ــة سـ ـ ــواء لـ ـمـ ــادة ال ـ ـم ـ ــازوت أو
ال ـب ـن ــزي ــن ،وب ـم ـع ــدالت اس ـت ـغ ــال عــالـيــة
ضمن شبكات السوق السوداء ،التي من
الجدير بالذكر أنها تنشط وتزداد بشكل
طردي مع كل أزمة جديدة.
اإلجراءات ونتائجها
فــاقـمــت سلسلة مــن اإلجـ ــراءات المتبعة
م ـ ــن قـ ـب ــل الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن هـ ـ ــذه األزمـ ـ ــة
ون ـت ــائ ـج ـه ــا ال ـك ــارث ـي ــة ع ـل ــى ال ـم ــواط ــن،
اإلجــراءات التي كانت بدايتها استمرار
ت ـخ ـف ـيــض ال ــدع ــم ع ــن الـ ـمـ ــواد الـنـفـطـيــة
بداية العام الحالي ،معللين ذلــك بسبب
تأخر التوريدات النفطية المتفق عليها،
ليتلوها قرار رفع سعر البنزين المدعوم
وأسطوانة الغاز من قبل وزارة التجارة
الداخلية وحماية المستهلك ،ومــا تبعها
م ــن ن ـت ــائ ــج ان ـع ـك ـســت ع ـل ــى ال ـق ـطــاعــات
اإلنتاجية والصناعية والنقل ،باإلضافة
إلـ ــى تـ ــردي واقـ ــع ال ـم ــواص ــات ال ـعــامــة
وتسعيرة سيارات األجرة التي ارتفعت
إلى حدّ جنوني ،وارتفاع أسعار المواد

سواء تمت
الموافقة على
حصر توزيع
المشتقات
النفطية عبر
الوزارة أو بقي
ضمن اللجان
المركزية
سيبقى المتضرر
الوحيد هو
المواطن الذي
أنهكه تقاذف
مسؤوليات
التقصير

االستهالكية التي ال يمكن للمواطن أن
يتحمل أعباءها.
وآخــر ما حــرر ،والــذي يزيد الطين بلة،
ت ـصــريــح وزيـ ــر ال ـن ـفــط «ب ـس ــام طـعـمــة»
األخ ـي ــر ،أن ان ـف ــراج أزم ــة ال ـم ـحــروقــات
ك ــان وش ـي ـك ـ ًا ل ــوال ج ـنــوح الـسـفـيـنــة فــي
ق ـن ــاة ال ـس ــوي ــس ،ال ـت ــي ع ـط ـلــت وص ــول
ال ـم ـش ـت ـقــات ال ـن ـف ـط ـيــة ،والـ ـت ــي كـ ــان مــن
ال ـم ـف ـتــرض إفـ ــراغ حـمــولـتـهــا ف ــي مـيـنــاء
بــان ـيــاس ي ــوم الـجـمـعــة  26آذار حسب
ت ـص ــري ـح ــه الـ ـ ــذي أدلـ ـ ــى بـ ــه عـ ـب ــر أح ــد
القنوات السورية الرسمية!
وأش ـ ـ ــار ال ـت ـص ــري ــح إل ـ ــى أن ال ـ ـ ــوزارة
س ـت ـل ـجــأ إلـ ــى ت ــرش ـي ــد ت ــوزي ــع ال ـك ـم ـيــات
«ال ـمــرشــد اسـتـخــدامـهــا أصـ ـ ًا» لـلـحـفــاظ
على استمرار عمل المؤسسات الحيوية
م ــن أفـ ـ ــران ومـ ـشـ ــافٍ وم ـح ـط ــات م ـيــاه
واتـ ـص ــاالت ،وه ـكــذا رم ــى بـثـقــل ام ـتــداد
المشكلة المتأزمة على السفينة الجانحة
في قناة السويس ،والتي ربما تمتد إلى
ما بعد حل مشكلة قناة السويس ،ومن
يدري ما المبررات التي سيطلقونها بعد
ذلك.
اقتراحات وغياب الرقابة
رفـ ـع ــت ل ـج ـن ــة ال ـ ـشـ ــؤون االق ـت ـص ــادي ــة
والـ ـط ــاق ــة ل ـل ـح ـكــومــة م ـق ـت ــرح ـ ًا تـضـمــن
دراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة آل ـ ـ ـيـ ـ ــة ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة ل ـ ـت ـ ــوزي ـ ــع
الـ ـمـ ـح ــروق ــات ،وذل ـ ــك ب ـح ـصــر ت ــوزي ــع
ال ـ ـمـ ــازوت وال ـب ـن ــزي ــن ب ـ ـ ــوزارة ال ـن ـفــط
ب ــد ًال مــن لـجــان الـمـحــروقــات الـمــركــزيــة
«ال ـم ـع ـن ـيــة بـعـمـلـيــة ت ــوزي ــع الـمـشـتـقــات
النفطية ،وخــاصــة الـمــازوت والبنزين»
ح ـيــث أك ــد وزي ــر ال ـن ـفــط ب ـســام طـعـمــة
خ ـ ــال االجـ ـتـ ـمـ ــاع ،اسـ ـتـ ـعـ ــداده لــآل ـيــة
ال ـجــديــدة ،وال بــد مــن اإلش ــارة إلــى أن
ل ـج ــان ال ـم ـح ــروق ــات ال ـم ــرك ــزي ــة تـتــألــف
م ــن ش ــرك ــات ال ـم ـح ــروق ــات وال ـت ـمــويــن

09

وقائد الشرطة ،وهــذه اللجنة يترأسها
المحافظ ،حيث جــاء طــرح هــذه اآللية
كـمـحــاولــة لـحـصــر الـمـســؤولـيــة فــي حــال
وجود أي خلل ضمن لجان المحروقات
ال ـمــركــزيــة وت ـض ـيــع الـمـســؤولـيــة ،فهي
تابعة لجهات عدة كما ذكر سابق ًا ،ومن
الـمـفـيــد ال ـســؤال هـنــا :أيــن دور الــرقــابــة
من عملية التوزيع؟ سواء كانت ضمن
اللجان مركزية أم ضمن الــوزارة ،وإذا
تغير شـكــل الـجـهــة الـمــوزعــة ،هــل سيتم
ضـبــط العملية فـعـ ًا؟ ومــا هــي اآللـيــات
الـمـتـبـعــة؟ وس ــواء تـمــت الـمــوافـقــة على
اقتراح حصر توزيع المشتقات النفطية
عبر وزارة النفط ،أو بقي ضمن اللجان
المركزية ،سيبقى المتضرر الوحيد هو
المواطن الذي أنهكه تقاذف مسؤوليات
التقصير بين الجهات المعنية.
دور الوزارة
مما سبق ،يبدو أن وزارة النفط دورها
محصور ضمن نطاق تأمين المشتقات
النفطية ،بينما توزيع المحروقات ضمن
المحافظات يتم عبر لجان المحروقات
المسؤولة عن الموضوع.
وم ـ ــن ه ـن ــا ي ـب ـقــى ال ـ ـسـ ــؤال األهـ ـ ــم :هــل
المشكلة بالجهة القائمة على آلية توزيع
الـمـحــروقــات؟ أم إننا بحاجة إلــى رقابة
فـعـلـيــة حـقـيـقـيــة ،وعـلــى أعـلــى مـسـتــوى؟
فمن دون الــرقــابــة ،ســواء بقي التوزيع
عبر اللجان أم عبر الوزارة ،لن ينعكس
ذلك على واقع المواطن من جهة ،ومن
جهة أخــرى ،على عملية ضبط السوق
السوداء.
فـمــع غ ـيــاب الــرقــابــة الـحـقـيـقـيــة ،يـجــري
تـمــركــز الـنـهــب بـيــد الـقـلــة الـمـســؤولــة عن
الـمـحــروقــات .ويفقد الـمــواطــن الـســوري
حقه في هذه المحروقات ،أو على األقل
يجري تخفيض حصته منها.
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ضمن جملة التصريحات الحكومية
التي ما زالت إلى تاريخ هذا اليوم
«المغلوب على
تنهك المواطن السوري ُ
أمره» -والذي ُيمثل الغالبية العظمى من
حقيقية،
الشعب -والتي تزيد الطين بلة
ً
وتزيد األعباء على عاتقه.
ǧدارين السكري

بدون أي سابق إنذار أو كما يقال «من دون
ال أحــم وال دس ـتــور» وبـشـكــل مـفــاجــئ ،علقت
الهيئة الـنــاظـمــة لــاتـصــاالت والـبــريــد الـســوريــة
التصريح اإلفــرادي (جمركة الهواتف النقالة)
عن األجهزة الخلوية اعتبار ًا من تاريخ  18آذار
 2021ولمدة ستة أشهر ،ريثما يتم استكمال
الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع ،دون
أن توضح ماهية المشروع.
تخطيط تكتيكي
في ظل التعليق الجمركي للهواتف الخليوية،
وال ـ ـ ــذي بُـ ـ ــرر ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار ب ــأن ــه «ت ـ ــم تـعـلـيــق
التصريح عن األجهزة الخلوية (بعد التأكد من
توفر األجهزة الالزمة لعمل جميع المشتركين
الـحــالـيـيــن ،أو الــراغ ـب ـيــن ب ــاالش ـت ــراك ،وتــوافــر
أع ــداد أجـهــزة خـلــويــة أكـثــر مــن ثــاثــة أضـعــاف
أعــداد المشتركين الحاليين) ،مــن أجــل إعطاء
األولــويــة السـتـيــراد الـمــواد األســاسـيــة الــازمــة
الحتياجات المواطنين».
ظ ـهــر بـشـكــل م ـفــاجــئ أي ـض ـ ًا ،ت ـصــريــح لـ ــوزارة
االقتصاد والتجارة الخارجية بتاريخ  23آذار
 :2021ب ـ «وقـ ــف اس ـت ـيــراد ال ـمــوبــايــات عـبــر
وق ــف ق ـبــول ط ـل ـبــات االس ـت ـي ــراد ووق ــف منح
إجــازات استيراد الموبايالت» .مع تنويه ،أن
قرار وقف االستيراد لم يحدد موعد ًا النتهاء
مفعوله وتُرك مفتوح ًا حتى إشعار آخر.
من المؤكد أنــه ال يوجد أي توضيح أو حتى
مجرد تبرير لهذا الـقــرار ،وبالتزامن مــع قــرار
وقف االستيراد ،فقد انعكس فور ًا على سوق

«الـمــوبــايــات» ،حيث ارتفعت أسـعــار «أجـهــزة
ال ـخ ـل ـي ــوي» إل ـ ــى م ـس ـت ــوي ــات خ ـي ــال ـي ــة ت ـفــوق
الـقــدرة العقلية والـشــرائـيــة للمواطن الـســوري
«ال ـم ـس ـت ـه ـلــك» ،ووص ـل ــت نـسـبــة ه ــذا االرت ـف ــاع
ل ـ  %40عـلــى األق ــل ،مــع وسـطــي أج ــور يـعــادل
 60ألـ ــف ل ـي ــرة سـ ــوريـ ــة ،ولـ ــن ي ـس ـت ـط ـيــع أي
عـقــل بـشــري حــل هــذه الـمـعــادلــة عـصـيّــة الـحــل،
وبالتأكيد هذا غير مهم للمعنيين.
«كنسلة» الهدايا «موبايالت»
من المعروف في ظل التدني الرهيب للوضع
الـمـعـيـشــي الـ ــذي يـعـيـشــه ال ـم ــواط ــن ال ـس ــوري
ال ـيــوم ،فـقــد بــات الـبـعــض يـعـتـمــد عـلــى أقــربــائــه
المغتربين لمساعدته على سد رمقه في بعض
األح ـ ـيـ ــان ،ح ـت ــى بـ ــات ال ـب ـع ــض ي ــرس ــل أله ـلــه
وذويــه «هــواتــف خليوية» كهدية مــن الخارج
بسبب االرتفاع غير العقالني بأسعار الهواتف
الخليوية ،وبات البعض يطلب أجور التصريح

مثل هذا النوع من
القرارات االرتجالية
يتم تفصيله على
مقاس المحتكرين
المنفذين الحتكار
االستيراد هذه
السلعة «الهواتف
الذكية» وغيرها من
السلع

«الـجـمــركــة» مــع الـهــاتــف ألن أج ــور الـتـصــريــح
الــداخـلــة لـجـيــب الـمـسـتـفـيــديــن مــن هــذه العملية
تفوق قدرة المواطن .ولكن بعد تلك القرارات
س ـي ـب ـق ــى الـ ـحـ ـصـ ــول عـ ـل ــى هـ ــاتـ ــف ذك ـ ــي ذي
مواصفات عالية مع شريحة اتصال سورية-
حُلم ًا لكل سوري ذي دخل محدود.
«عوجا»!!
أصبحت أجهزة الخليوي بنظر الهيئة الناظمة
ل ــاتـ ـص ــاالت ووزارة االقـ ـتـ ـص ــاد وال ـت ـج ــارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة مـ ــن «الـ ـكـ ـمـ ــالـ ـيـ ــات» ،وال داعـ ــي
لــوجــودهــا ،وال داع ــي لـلـتـطــور الـتـكـنــولــوجــي
في البالد ،وسيبقى كل شيء عبارة عن حلم
صعب المنال لدى الشعب السوري.
الـ ـق ــرار الـ ـص ــادر م ــن ال ـم ـع ـن ـي ـيــن ال ي ـص ـبّ فــي
مـصـلـحــة الـبـلــد وال ـمــواطــن ،وال ي ـص ـبّ ّإل في
مصلحتهم الشخصية .التعليق ومنع االستيراد
«الكماليات» كما وصفوها ،كان من المفروض

أن يُــوضــع حـدّ لـهــا ،ويُـمـنــع اسـتـيــرادهــا سابق ًا،
ه ــذا الـمـنــع لــن يــرفــع مــن االق ـت ـصــاد ال ـســوري،
ول ــن ي ـجــدي ن ـف ـع ـ ًا طــال ـمــا أن ـنــا م ــا زل ـنــا نـشـهــد
نقص ًا وعـجــز ًا حكومي ًا فــي تأمين األساسيات
ال ـم ـع ـي ـش ـي ــة ،وال ـ ـتـ ــي لـ ــم نـ ـ ـرَ عـ ـمـ ـ ًا ح ـك ــوم ـي ـ ًا
حقيقي ًا فــي هــذا الـصــدد لــرفــع اقـتـصــاد سورية
والمستوى المعيشي المتدني.
فمثل هــذا النوع من الـقــرارات االرتجالية يتم
تـفـصـيـلــه ع ـلــى م ـق ــاس ال ـم ـح ـت ـكــريــن الـمـنـفــذيــن
الح ـتـكــار االس ـت ـيــراد ل ـهــذه الـسـلـعــة «الـهــواتــف
الــذك ـيــة» وغ ـيــرهــا م ــن ال ـس ـلــع ،وبــال ـتــالــي ،يـتــم
ال ـتــاعــب بـسـعــر ه ــذه ال ـس ـل ـعــة ف ــي األس ـ ــواق.
ول ـ ـهـ ــذا ف ـ ــإن قـ ـ ــرار م ـن ــع اسـ ـتـ ـيـ ــراد األجـ ـه ــزة
الـخـلـيــويــة يعبر عــن الـسـلــوك الـحـكــومــي الـشــاذ
ال ــذي تـمــارســه ل ـ «شــل ال ـمــواطــن» وهــو يقف
ع ــاج ــز ًا -م ــده ــوش ـ ًا -م ـت ـفــرج ـ ًا ع ـلــى قــرارات ـهــا
الـمـفــاجـئــة الـتــي مــا زلـنــا عـلــى ثـقــة كـبـيــرة بأنها
تصبّ في مصلحة جيوبهم.

أزمة البنزين تعصف بسورية كالعادة
ما زالت الحصارات
الحكومية الخانقة-
تحاصر المواطن السوري-
والمنهك نفسياً
المتعب ُ
ُ
ومعنوياً واألهم :مادياً،
دون أية رحمة أو شفقة،
وحتى دون أية استراحة
من المصائب واألزمات
المفتعلة الواقعة على
ُ
عاتقه -بين الواحدة
وا ُألخرة.

ǧدعاء دادو

فـ ـمـ ــا زالـ ـ ـ ــت جـ ـمـ ـي ــع الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــات
السورية تشهد إلى يومنا هذا أزمة
عصيّة الحل في توفير مادة البنزين،
دون أي سـبــب واضـ ــح ،أو يمكننا
ال ـ ـقـ ــول :دون أي مُـ ـبـ ــرر ح ـكــومــي
رسـ ـم ــي صـ ـ ــادق ومُـ ـقـ ـنـ ــع .فـ ــي ظــل
هذه الظروف الصعبة التي يعيشها
تدن فاجر في
المواطن السوري من ٍّ
المستوى المعيشي الموصوف لدى
الجميع بـ األزمــة «الخانقة» ،إضاف ًة
إلــى االنـهـيــار االقـتـصــادي المتسارع
في البالد.
رفع السعر هو السبب..
ج ــرت الـ ـع ــادة ،أن ت ـق ــوم الـحـكــومــة
ال ـس ــوري ــة ب ـخ ـلــق ح ـجــج وه ـم ـيــة ال
ص ـحــة ل ـهــا م ــن األسـ ـ ــاس ،وال ـك ـث ـيــر
م ــن ال ــذرائ ــع بـغـيــة رف ــع س ـعــر م ــادة
«ال ـب ـنــزيــن» ف ــي وس ــط ت ـفــاقــم أزم ــة
شــح الـمـحــروقــات ،وبـعــدهــا يـتــم حـ ّـل
تلك المشكلة جزئي ًا.
ل ـك ــن م ــا جـ ــرى هـ ــذه الـ ـمـ ــرة ،قــامــت
ال ـح ـك ــوم ــة ب ـت ـخ ـف ـيــض م ـخ ـص ـصــات

ال ـمــواط ـن ـيــن م ــن مـ ــادة «ال ـب ـنــزيــن»،
وقـ ــامـ ــت بـ ــرفـ ــع الـ ــدعـ ــم عـ ــن ب ـعــض
المركبات ذات المواصفات العالية،
وت ـ ــم رف ـ ــع س ـع ــر ال ـب ـن ــزي ــن ح ــوال ــي
 .%50ولـكــن لــم يـتــم فــي هــذه الـمــرة
حــل المشكلة كـمــا كـنــا نشهد ســابـقـ ًا،
وب ـق ـي ــت أزم ـ ــة ال ـط ــواب ـي ــر ال ـطــوي ـلــة
معقدة أمام الكازيات.
فـبــالـمـحـصـلــة ،ب ــات م ــن الـمـعـلــوم أن
بعد كــل أزمــة خانقة تقع على عاتق
ال ـمــواطــن ال ـس ــوري نـشـهــد ارت ـفــاع ـ ًا
بــالـسـعــر ،وبـعــدهــا تــأخــذ تـلــك األزم ــة
باالنفراج نوع ًا ما .وفي هذه الحالة
بات المواطن السوري يعلم مسبق ًا
أن الحل الوحيد بعد أية أزمة مُفتعلة
وخـلــق طــوابـيــرهــا هــو :رفــع السعر
الحق ًا.
أزمة ُتك َرر على مآسي السوري
من الواضح ،أن المشكلة معقدة ،وال
يريد أحد من الحكومة والمسؤولين
ف ــي هـ ــذا ال ـق ـط ــاع ح ـل ـهــا ف ــي الــوقــت
القريب والبعيد ،بغية تــرك الساحة
خالية للسوق السوداء ألداء مهامها
على أكمل وجه ،والتي تلعب لعبتها

ب ـك ــل أري ـح ـي ــة وب ــال ــدع ــم ال ـح ـكــومــي
أيض ًا.
ف ـه ــذه ل ـي ـســت الـ ـم ــرة األولـ ـ ــى ال ـتــي
ترفع فيها الحكومة سعر «البنزين»
تــزام ـن ـ ًا مــع انـهـيــار الـلـيــرة الـســوريــة
أمـ ــام ال ـع ـم ـلــة األج ـن ـب ـيــة ف ــي ال ـســوق
السوداء .وليست المرة األولى التي
تحظى فيها السوق السوداء بالفوز
أمـ ــام اإلجـ ـ ــراءات ال ـح ـكــوم ـيــة ،الـتــي
يـصـفــونـهــا بــأنـهــا تـصــب فــي مصلحة
ال ـ ـمـ ــواطـ ــن الـ ـ ـسـ ـ ــوري ،والـ ـعـ ــوائـ ــق
والحقائق تُرينا عكس ذلك تمام ًا.
«األزمة لناس وناس»
فــي الـحـقـيـقــة ،األزم ــة لــم تـتــوقــف في
محافظة واح ــدة ،بــل إنـهــا مــوجــودة
ف ــي ج ـم ـيــع ال ـم ـحــاف ـظــات ال ـســوريــة،
ولدى جميع الكازيات ،ولدى جميع
السوريين ،عدا هؤالء غير العاديين
كما يقال «يلي على راسون ريشة»،
فــا أزمــات خانقة لديهم ،وال حرب
قــد مــروا بها ،وال حصار وعقوبات
وقعت على عاتقهم كباقي السوريين،
بــل ك ــان ال ـم ــذك ــورون أع ــاه بـمـثــابــة
«رضـ ــا ال ــوال ــدي ــن» بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـهــم.

فـقــد ســاهـمــت تـلــك الـمـصــائــب بــزيــادة
ثرواتهم وأرباحهم وتعبئة جيوبهم
أكثر على حساب الغالبية المعدومة
لألسف.
صراعات على الطوابير
ت ـت ـفــاقــم م ـع ــان ــاة ال ـش ـع ــب ال ـس ــوري
يومي ًا ،وتــزداد نسبة ارتفاع أسعار
الـسـلــع ال ـغــذائ ـيــة ال ـيــوم ـيــة ،وتُ ـضــاف
إليها معاناتهم في طوابير االنتظار
ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى «ال ـخ ـب ــز والـ ـم ــواد
المدعومة والبنزين المدعوم لفظ ًا-
الـمـنـخـفــض ك ـمّ ـ ًا والـمــرتـفــع س ـعــر ًا»،
والـمـسـتـفـيــدون كــال ـعــادة هــم حـيـتــان

ه ــذا ال ـق ـطــاع -الـمــدعــومـيــن حـكــومـيـ ًا
وكـ ــال ـ ـعـ ــادة عـ ـل ــى حـ ـسـ ــاب ال ـمُ ـف ـق ــر
المواطن السوري.
أصـبـحــت ح ـيــاة ال ـمــواطــن ال ـســوري
عـبــارة عــن صــراعــات على الطوابير
ل ـل ـح ـص ــول ع ـل ــى أبـ ـسـ ــط م ـق ــوم ــات
الـحـيــاة كالخبز مـثـ ًا ،نتيجة الفشل
م ـ ــن قِـ ـبـ ــل الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن ال ـ ــذي ـ ــن ال
يحملون أيــة صـفــة مــن الـمـســؤولـيــة،
والـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـسـ ـعـ ــون جـ ــاهـ ــديـ ــن إلـ ــى
ال ـح ـصــول عـلــى هــدفـهــم الــوح ـيــد ،أال
وه ـ ــو م ـ ــلء ج ـي ــوب ـه ــم بــال ـك ـث ـيــر مــن
األمـ ـ ــوال وع ـل ــى ح ـس ــاب ال ـم ــواط ــن
السوري فقط ال غير.
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أصدر مجلس الشعب مساء أمس قانون
البيوع العقارية الجديد ،والذي بدأ
السجال حوله مع تسريب بعض مواده
منذ شهرين ،ليأتي إقراره اليوم دون أي
تعديل رغم كل االنتقادات التي طالته من
حقوقيين ،لمخالفته الدستور ،ولتعديه
على صالحيات السلطة القضائية ،وعلى
مبدأ العقد شريعة المتعاقدين ،الذي
بدأ يترنح في ظل القرارات والتعليمات
والبالغات والتقييدات والموافقات التي
تصدرها السلطة كل يوم ،ناهيك عن
أبواب الفساد التي ستفتح بسبب بعض
مواده.

ǧميالد شوقي

فـقــد جــاء فــي ال ـمــادة األول ــى مـنــه الـفـقــرة /ب/
تـحــدد الـضــريـبــة عـلــى الـبـيــوع الـعـقــاريــة بنسبة
من القيمة الرائجة للعقار استناد ًا إلى الوصف
ال ـمــالــي لـلـعـقــار ،والـقـيـمــة الــرائ ـجــة لـلـعـقــار هي
القيمة المالية التي تعتمدها وزارة المالية في
اح ـت ـســاب ضــري ـبــة ال ـب ـيــوع ال ـع ـقــاريــة ورس ــوم
التسجيل العقاري ،وتحدد هذه القيم بناء على
لـجــان تشكلها وزارة الـمــالـيــة ،ومــن المعروف
أن ع ـمــل ه ــذه ال ـل ـجــان س ـي ـشــوبــه ال ـك ـث ـيــر مــن
الفساد وابتزاز المواطن ،وفتح باب الرشاوى
عـبــر إنــاطــة هــذا الـتـقــديــر بـلـجــان خــاصــة بــذلــك،
دون وضع ضوابط في الحد األدنى واألعلى
للتقدير كما حصل مع لجان تخمين العقارات.
وقـ ــد حـ ــدد ال ـق ــان ــون ال ـض ــري ـب ــة ع ـل ــى ال ـب ـيــوع
العقارية كما يلي :بمعدل  %1من القيمة الرائجة
ل ـل ـع ـقــارات الـسـكـنـيــة و %2مــن الـقـيـمــة الــرائـجــة
لــأراضــي الــواقـعــة داخ ــل الـمـخـطــط التنظيمي
المنظم و %1لألراضي الواقعة خارج التنظيم،
وفـ ـ ــرض ض ــري ـب ــة  %3ع ـل ــى ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات غ ـيــر
السكنية.
وضــريـبــة الـهـبــة ل ــأزواج واألص ــول وال ـفــروع
والوصية الواجبة  %15من قيمة العقار الرائجة.

وي ـح ـظ ــر ع ـل ــى أيـ ــة ج ـه ــة م ـخ ـت ـصــة بـتـسـجـيــل
الـحـقــوق الـعـيـنـيــة الـعـقــاريــة تــوثـيــق أو تسجيل
أي ح ــق ع ـي ـنــي ع ـق ــاري م ــال ــم ي ـب ــرز أص ـحــاب
الـعــاقــة ب ــراءة ذم ــة مــن ال ــدوائ ــر الـمــالـيــة ذات
الـ ـع ــاق ــة ،واألخـ ـطـ ــر ف ــي الـ ـق ــان ــون هـ ــو :مـنــع
الـمـحــاكــم مــن إص ــدار األح ـكــام المتعلقة بثبيت
البيوع العقارية ،أو حق اإليجار ّإل بعد تقديم
وثيقة من الدوائر المالية تشعر بتسديد مبلغ
يـ ـع ــادل ال ـض ــري ـب ــة ال ـم ـتــوج ـبــة ع ـل ــى م ــوض ــوع
الـنــزاع بالدعوى ،أي :منع القضاء من إصــدار
أحـكــام قـضــائـيــة قـبــل حـصــول عـلــى ب ــراءة ذمــة
م ــن ال ـم ــال ـي ــة ،ال ـت ــي تــرت ـبــط عـ ــادة ب ـمــواف ـقــات
أمـنـيــة ،وه ــذا الـنــص بـحــد ذات ــه يـعـتـبــر مـســاسـ ًا
بهيبة القضاء وتــدخـ ًا في صالحيات السلطة
ال ـق ـضــائ ـيــة ،ح ـيــث عـ ــادة م ــا يـلـجــأ ال ـمــواط ـنــون
لثبيت بيوعهم عبر أحـكــام قضائية تهرب ًا من

على مبدأ العقد
شريعة المتعاقدين
الذي بدأ يترنح
في ظل القرارات
والتعليمات
والبالغات
والتقييدات
والموافقات التي
تصدرها السلطة كل
يوم

تعقيدات الموافقات األمنية التي عطلت تنفيذ
األحـ ـك ــام ال ـق ـضــائ ـيــة وب ـش ـكــل غ ـيــر دس ـت ــوري
أيـضـ ًا .وجــاء فــي الــدسـتــور فــي الـمــادة الثامنة
والـثــاثـيــن بـعــد الـمـئــة :إن االمـتـنــاع عــن تنفيذ
األحـكــام القضائية ،أو تعطيل تنفيذها جريمة
يـعــاقــب مــرتـكـبـهــا وف ــق أح ـكــام ال ـقــانــون (فـعـلــى
أرض الــواقــع مـســاعــد فــي األم ــن يـعـطــل تنفيذ
قرار قاضي).
كما يمنع فــراغ أيــة سـيــارة أو عـقــار أو إجــراء
أية وكالة غير قابلة للعزل بخصوص ذلك قبل
إبــراز إشـعــار مصرفي يتضمن تسديد مبلغ 5
ماليين فــي حـســاب الـمــالــك ،أو خلفه الـخــاص،
أو وكيله القانوني عند فراغ السيارة أو عقار
سكني ،ومبلغ مليون ليرة سورية عند فراغ
أرض وتـجـمـيــد مبلغ  500ألــف لـيــرة ســوريــة
لمدة  3أشهر على األقل.

مــن جـهـتــه ت ـحــدث وزي ــر الـمــالـيــة ك ـنــان يــاغــي:
أن م ـش ــروع ق ــان ــون ال ـب ـيــوع ال ـع ـقــاريــة يـعــزز
دور الــدولــة فــي تحسين المستوى المعيشي
للمواطنين من خالل معالجة التهرب الضريبي
في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات ،وهو
ما يــؤدي إلى فــوات المنفعة واإليــرادات على
الخزينة العامة للدولة ،مبين ًا أن القانون القديم
يعتمد على قيم مالية للعقارات موجودة لدى
الــدوائــر المالية منذ ما قبل التسعينات ،وهذا
بـعـيــد عــن الـقـيــم الـمـنـطـقـيــة الــرائ ـجــة لـلـعـقــارات
حالي ًا.
عـمـلـيـ ًا ،مــا هــي الـخــدمــات الـتــي تـقــدمـهــا الــدولــة
لقاء فرض هذه الضرائب المرتفعة ،والمعلوم
أن أغلب المناطق باتت بــا بنية تحتية وبال
كهرباء وال ماء ،إذ ًا أين ستصرف أموال هذه
الضرائب؟؟

ضيق وجرائم وحلول!
إن درت بين منازل
السوريين جميعاً،
واستطلعت أحوالهم ،لن
تجد منهم أحدًا ال يعاني
من أزمة «ضيق» ،عدا تلك
القلة التي «تعاني» من
نعمة «انفراج» ُتكسب
بالدم.

ǧسوسن عجيب

ضـيـقٌ فــي كــل م ـكــان ،ضـيـقٌ فــي األج ــر ،ضـيـقٌ
في الغذاء والسكن ،وحتى ضيقٌ في المالبس،
في الكهرباء بـ «خ ّفتها» والمياه بـ «عكرها»،
وض ـي ـقٌ ف ــي ال ـنَ ـفــس ،حــرف ـي ـ ًا ،ف ــا أوكـسـجـيــن
يكفي مرضى الجائحة الفيروسية ،وال رغبة
للمعنيين بحل هــذا األمــر طالما ال يــدر المزيد
مــن «االن ـف ــراج» عـلـيـهــم ،عـبــر الــربــح ،والـنـهــب،
والسرقة ،على حسابنا وحساب بالدنا ،ضيقٌ
في شرايين القلب أيض ًا ،وق ّلة في الموسعات
وال ـش ـب ـك ــات وال ـب ــوال ـي ــن الـ ــازمـ ــة ،ض ـي ـقٌ فــي
الوقت ،بين طوابير المازوت والبنزين والغاز
والرز والسكر والخبز ،ضيقٌ في الماضي ،في
الـتــاريــخ ،تجد الـنــاس محتقنين حــد االنـفـجــار،
بيد أنــه ال مكان -بعد -يسعه ،ومــن كل ذلك،
ضيقٌ في النظر ،يسبب تأخر وصول ومعرفة
مـســارات الـحــل والتغيير وأدوات ــه للسوريين،
لـكــن وف ــي الــوقــت نـفـســه ف ــإن كــل ذل ــك يسبب
ت ــأج ـي ـج ـ ًا وت ـح ــري ـض ـ ًا إلرادت ـ ـن ـ ــا فـ ــي ال ـح ـي ــاة،
بالتخلص من كل هذا «الضيق» ،عبر التخلص
من صانعيه.
وإثــر كــل هــذه الـحــال ،تتشوه بوصلة البعض
نحو سبل الخالص ،لتتزايد معدالت السرقة

وال ـج ــرائ ــم ،وم ـع ــدالت االن ـت ـحــار ،مــن مختلف
ردع أو مكافحة حقيقية
األعمار ،وتبقى دون ٍ
م ــن ق ـبــل الـمـعـنـيـيــن بـمـعــالـجــة ه ــذه ال ـم ـظــاهــر،
وكــأنـهــم راض ــون عـنـهــا ،وعـلـيـهــا ،مـقــابــل سبيل
الخالص اآلخر المطروح ،المتمثل بالتغيير.
عِقدٌ هو عمر انفجار أزماتٍ اعتملت وتراكمت
في عقود سابقة أطول منه ،قد كان هذا الضيق
مصاحب ًا لها على طــول الــوقــت ،فالحديث هنا
يـسـبـقـنــا عـلـيــه الـمـســرحــي ال ـســوري الـمـعــروف
فواز الساجر منذ عقود ،وربما لم يُخيل له في
حينه بأن ضيق هذا العصر سيتطور إلى هذه
الـحـدّة ...وقــد خضنا بالعقد األخير كسوريين
تـجــربـ ًة مــريــرة دفـعـنــا بـهــا ضــريـبــة نـصــف قــرنٍ
مــن التأخر والتخلف المتعمّد ،حــاول أعــداؤنــا
عـبــرهــا كـســرنــا بـصـفــوفٍ مـتــواجـهــة ،بـثـنــائـيــاتٍ
مزيفة ال تعبر عن مصلحة أيّ منّا ،بأيّ مكانٍ
كنا.
ومــع انـتـهــاء الـحــرب واالقـتـتــال المسلح ،تبيّن
وضوح ًا أن األخير لم يكن سوى شيء مؤقت
وعابر ،وأن العدوّ أو ًال :متواجدٌ معنا على هذه
األرض ،يمتص فــي دمــائـنــا ،نـحــن المنهوبين
والـمُـفـقــريــن والـمٌـعـطـلـيــن عــن الـعـمــل والـحـيــاة،
عدو ال راية له سوى المال واألربــاح ،يتلطى
نـفـســه ،واح ــد ،خـلــف كــل األع ــام ،والمسميات

بتنوعها ،عــدوُ واحــد بألف وجــه بــات واضح ًا
حين يقول السوريون بحياتهم اليومية «كلهم
متل بـعــض» و«كـلـهــم حــرامـيــة» و«كـلـهــم تجار
حرب» و«العترة علينا» ،وتجد آمالهم تعبير ًا
بأقوال ،مثل« :الزم يصير شي يغيّر هالحال»
و«شو ناطرين بعد؟» و«شو الحل؟».
ح ـت ــى أنـ ــك ت ـج ــد ت ـف ـه ـم ـ ًا ل ـم ـس ـب ـبــات ال ـجــري ـمــة
واالن ـت ـحــار بــال ـقــول« :ش ــوف وي ــن وصـلــونــا»

و«يا حرام وين صرنا».
على أيّة حال ،ورغم التخوفات المحقة من هذه
المظاهر الـتــي تشير إلــى تفسخ المجتمع ،إال
أنه وبالمقابل ،في الميزان ،ترجح كفة التع ّقل
والــوعــي السياسي ،بتطوره لــدى السوريين،
وبشكل ال يمكن إنكاره ،متحينين فقط اللحظة
المناسبة للتعبير عـنــه ونـقـلــه إلــى ق ـوّة عملية
تفرض حلو ًال حقيقية بأيديهم.
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خرج وزير االقتصاد في مقابلة على التلفزيون السوري بتاريخ  2021-3-24ليتحدث حول الواقع االقتصادي ،وحديثه كما ُيقال تجاهل (الفيل القابع في الغرفة) أو
ربما بشكل أدق (الحوت العائم في البركة) ألن هذا يشبه حالنا أكثر! بعد أن تحدث مطوالً عن مساعي الحكومة وجهودها ،وتجاهل حقيقة :أن أفعال الحكومة
عملياً بال أثر! ولكن مع ذلك فإن هذه المادة تعتبر (دفاعاً عن الحكومة) باعتبارها جهازاً محدود اإلمكانات يتم تحميلها وزر اآلخرين.

(دفاعاً) عن الحكومة

وهجوماً على (الحوت العائم في البركة)
رغم تجاهل وزير
االقتصاد لوقائع
فاقعةّ ،إل أنه محق
فيما قاله ،ومحق في
تجاهل ما هو خارج
عن سيطرة حكومته.
فالمشكلة األساسية
في التعامل مع ظروف
بالد تعيش عشر
سنوات من الحرب،
وفي ظل عقوبات
إجرامية ،ترتبط
بجانبين :السياسات،
وقوى األمر الواقع من
أمراء الحرب .وال األولى
وال الثانية تتحكم
بهما الحكومة ،بل
تعمل في ظلهما.

ǧعشتار محمود

ف ـم ــا الـ ـ ـض ـ ــرورات األسـ ــاسـ ـيـ ــة ،ولـ ـم ــاذا
إجـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـحـ ـك ــوم ــة مـ ـ ـح ـ ــدودة وم ــا
المخارج الفعلية؟!
إنقاذ البالد -الليرة -إنهاء الجوع
إذا ما كان الهدف األساس إنقاذ البالد،
ع ـب ــر إنـ ـه ــاء الـ ـج ــوع واسـ ـتـ ـع ــادة ق ــدرة
الماليين على االستمرار ...فإن الطريق
االقـ ـتـ ـص ــادي األسـ ــاسـ ــي ه ــو تـخـفـيــض
األس ـع ــار ،أي :إن ـقــاذ ال ـل ـيــرة مــن عملية
ال ـغ ــرق ال ـت ــدري ـج ــي خـ ــال ك ــل س ـنــوات
األزمـ ــة ،وم ــن الـسـقــوط الـحــر المستمر
منذ عام .2019
مـ ـفـ ـت ــاح الـ ـحـ ــل ل ـ ــه قـ ـفـ ــان أسـ ــاسـ ـيـ ــان،
ال ي ـم ـكــن أن تُ ـف ـتــح ط ــاق ــة الـ ـف ــرج عـلــى
الـلـيــرة دونـهـمــا ،األول :زي ــادة اإلنـتــاج،
وت ـحــويــل كـتـلــة ال ـل ـيــرة فــي ال ـســوق إلــى
استثمارات حقيقية وبضائع وتشغيل.
والـثــانــي :تقليص الـطـلــب عـلــى ال ــدوالر.
وهذا ما تقول الحكومة إنها تفعله ،فهي
تـخـ ّفــض كـتـلــة ال ـم ـس ـتــوردات مــن جـهــة،
وت ـقــوم بـبــرنــامــج لـتـحـفـيــز إن ـتــاج بــدائــل
المستوردات محلي ًا.
ول ـ ـكـ ــن ،مـ ــن حـ ــديـ ــث وزيـ ـ ــر االق ـت ـص ــاد
ي ـت ـضــح ح ـج ــم األزم ـ ـ ــة ،ف ــإن ـت ــاج ال ـغ ــذاء
محلي ًا فــي ســوريــة مرتبط بنسبة -80
 %85بــاالس ـت ـيــراد ،وبــالـتــالــي ب ــال ــدوالر،
م ــن الـ ـب ــذار إل ــى األسـ ـم ــدة إل ــى ال ــوق ــود
إلـ ــى األدويـ ـ ـ ــة ،وم ـس ـت ـل ــزم ــات م ـكــاف ـحــة
األم ــراض ،إلــى األع ــاف إلــى الحبيبات
ال ـب ــاس ـت ـي ـك ـي ــة ل ـل ـب ـي ــوت ال ـبــاس ـت ـي ـك ـيــة
وإلـ ـ ـ ــخ ...ب ـن ــاء ع ـل ــى ه ـ ــذا ،فـ ــإن أس ـع ــار
المواد األساسية التي تحدد الجوع من
الشبع مرتبطة باستمرار االستيراد من
الخارج وبالدوالر! بينما ال تنجح عملية
إنتاج هذه المواد محلي ًا ،حيث ال إقبال
على االستثمار الصناعي للبدائل.
فكيف يمكن تجاوز هذه المعضلة وهي
لـيـســت مـسـتـحـيـلــة ال ـح ــل! ع ـم ـل ـي ـ ًا هـنــالــك
طــريـقــان ال ثــالــث لـهـمــا ،وهـمــا مرتبطان
ب ـب ـع ـض ـه ـمــا ال ـب ـع ــض .األول :اس ـت ـي ــراد
األسـ ــاسـ ـيـ ــات الـ ـضـ ــروريـ ــة ب ـع ـم ـلــة غـيــر
الـ ــدوالر ،أو خ ــارج مـنـظــومــة الـعـقــوبــات
الدولية ،وبآلية تضمن استقرار السعر.
والـ ـثـ ــانـ ــي :تـ ـجـ ــاوز ال ـم ـع ـي ـق ــات ال ـجــديــة
لتوسيع اإلنتاج المحلي للجزء األعظم
الممكن من المستوردات ...وكال الهدفين
خارج قدرة ومسؤوليات الحكومة.
استيراد الضروريات بتجاوز
العقوبات والسياسات الليبرالية
قـ ـبـ ــل الـ ـ ــدخـ ـ ــول ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا ال ـت ـف ـص ـي ــل،
وبــال ـعــودة إل ــى إش ــارة وزي ــر االقـتـصــاد
حــول تخفيض الحكومة للمستوردات
بنسبة  %36وم ـقــدار يـقــارب  2,3مليار
دوالر بـ ـيـ ــن عـ ــامـ ــي ،2020-2018
وب ـن ـس ـبــة س ـن ــوي ــة أك ـب ــر ف ــي ال ـش ـهــريــن
األول ـيــن لـعــام  .2021إذ يعتبر الــوزيــر:
أن هذا التخفيض هدفه تقليص الطلب

ع ـلــى الـ ـ ــدوالر ،ول ـك ــن ه ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة لــم
ت ـن ـجــح ف ــي وق ــف ت ــده ــور ق ـي ـمــة ال ـل ـيــرة
وارتـ ـف ــاع الـ ـ ــدوالر .ب ــل رب ـمــا ت ـكــون قــد
ن ـج ـح ــت فـ ــي ت ـق ـل ـيــص م ـس ـت ــوى تــدفــق
األس ــاس ـي ــات ،وه ــذا مــا ن ــراه مــن نقص
فــي ت ــوري ــدات ال ـطــاقــة ،وكـمـيــات الـقـمــح،
وتـ ــراجـ ــع ت ــأم ـي ــن م ـس ـت ـلــزمــات اإلن ـت ــاج
لمعامل الــدولــة (حــالـيـ ًا معمل الـكــابــات،
ومعمل المنظفات متوقفان مؤقت ًا لعدم
توفر المواد األولية)!
ّإن م ـثــل ه ــذه ال ـح ـلــول ق ــد ت ـكــون حـ ًـا
لألزمة بتوليد أزمة أكبر ،ومن الضروري
اس ـت ـم ــرار اس ـت ـي ــراد األس ــاسـ ـي ــات غـيــر
المنتجة محلي ًا ،وبمستوى كافٍ يضمن
االستمرارية .والضمانة األهــم لتخفيف
أثره على ارتفاع الدوالر ،هي أن يجري
بعملة غير الدوالر ،وهذا مفتاح أساس
فــي ت ـجــاوز ال ـع ـقــوبــات ،والـتـخـفـيــف من
كلفها .وقــد تحدثت قاسيون حــول هذه
المسألة مفصّ ًال فــي العديد مــن ملفاتها،
ول ـك ــن ي ـك ـفــي أن ن ــذك ــر ه ـن ــا ال ـج ــوان ــب
التالية:
االس ـت ـي ــراد بـغـيــر ال ـ ــدوالر ق ــد ال يـعـنــي
بــالـضــرورة اسـتـخــدام الـعـمــات المحلية
فــي ال ـتــداول ،بــل يعني بــالــدرجــة األولــى
مركزة التجارة الخارجية لتجري ضمن
م ـن ـظــومــة ن ـقــديــة وم ـصــرف ـيــة ال تـخـضــع
لرقابة -وبالتالي -عقوبات األمريكيين
والـ ـغـ ــرب عـ ـم ــومـ ـ ًا .وه ـن ــا ح ـت ــى إن تــم
استخدام الدوالر أو اليورو فإن الهدف
قد يتحقق.

الجانب اآلخر
من تحرير إنتاج
الغذاء وعموم
إنتاج األساسيات
السورية من
سطوة الدوالر
هو استعادة
قاعدة اإلنتاج
التي تستبدل
المستوردات

إن وجود حساب يقارب  3-2مليارات
دوالر للتبادل التجاري يغطي  %75من
استيرادنا ،وأكثر من  %100من استيراد
الحكومة .ووضعه في مصارف مستقلة
ومفتوحة مع دول معاقبة ،مثل :إيران
وروسيا ،أو مستعدة لتجاوز العقوبات،
مثل :الصين ،سيعني تخليص االستيراد
الحكومي من سطوة الوسطاء ،فيضمن
ت ــدف ــق أك ـب ــر ل ـل ـب ـضــائــع ،م ـث ــل :ال ـط ــاق ــة،
ويو ّفر ما يفرضونه من إتاوة مخاطرة
تصل إلــى  %50-40مــن الكلف ،ويؤمن
ع ـق ــود ًا نـظــامـيــة ي ـشــرف عـلـيـهــا طــرفــان
ح ـكــوم ـيــان ،أي ت ـح ـتــاج إل ــى ت ـبــريــر كــل
كلفها وتغلق باب ًا للفساد.
أمّا تأمين هذه األموال فهو أيض ًا خارج
إمكانات الحكومة التي يبدو أنها فقدت
الجزء األعظم من رصيد قطعها األجنبي
ع ـبــر س ـن ــوات م ــن س ــوء إدارة الـقـطــع.
بــل هــو يـتـطـلــب إج ـ ــراءات ت ـت ــراوح من
رفــع سـعــر الـصــرف الــرسـمــي لـلـحــواالت
الس ـت ـعــادة تــدفــق ال ـح ــواالت الـخــارجـيــة
ال ـت ــي ل ــم ت ـق ــل ع ــن  3م ـل ـي ــارات دوالر
س ـن ــوي ـ ًا وفـ ــق ت ـق ــدي ــرات  2017لـتــدخــل
إلـ ــى ال ـم ـن ـظــومــة ال ـم ـصــرف ـيــة ال ـن ـظــام ـيــة،
ول ـيــس إل ــى ال ـس ــوق الـ ـس ــوداء ،ورب ــط
هــذه الـتــدفـقــات بـعــاقــات بين المصارف
الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـيـ ــة ،والـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــرف ال ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي،
وال ـم ـص ــرف الـمـسـتـقــل ال ـم ــذك ــور مـقــابــل
عوائد للمصارف المحلية ،وأكثر من ذلك
يمكن أن يتم تأمين الـحـســاب بقروض
ائـتـمــانـيــة بـضـمــانــة الــذهــب االحـتـيــاطــي،

وه ــو مــا يـشـ ّكــل واح ــدة مــن احـتـمــاالت
فتح حساب احتياطي باليوان الصيني،
العملية التي يقوم بها أكثر من  35بنك ًا
مــركــزيـ ًا عبر الـعــالــم والـتــي تــزيــد ضمانة
عدم التعرض لخطر العقوبات.
ّإن مـثــل ه ــذه الـعـمـلـيــة يـمـكــن أن تــؤمــن
لـجـهــاز ال ــدول ــة تــدفــق الـسـلــع األســاسـيــة
ال ـم ـس ـت ــوردة م ـث ــل :ال ـط ــاق ــة ،وال ـق ـم ــح،
ووســائــل إنـتــاج ومـعــدات إلعــادة إحياء
ال ـص ـنــاعــة ال ـعــامــة ال ـتــي تـمـتـلــك ال ـقــاعــدة
اإلنـتــاجـيــة لمعظم بــدائــل الـمـسـتــوردات.
ه ــذا ع ــدا ع ــن ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ال ـعــامــل
فـ ــي سـ ــوريـ ــة والـ ـنـ ــاشـ ــط فـ ــي اإلنـ ـت ــاج
وال ـت ـص ــدي ــر ،والـ ـ ــذي ي ـس ـت ــورد مـعـظــم
حاجاته من الصين ،فهذه الشريحة قد
ت ــرى فــي تـحــويــل ج ــزء مــن حـســابــاتـهــم
بالقطع األجنبي من الخارج إلى حساب
م ـص ــرف ــي مـ ــركـ ــزي فـ ــرصـ ــة ل ـت ـخ ـف ـيــض
الـتـكــالـيــف الـمـصــرفـيــة ،وتـخـفـيــض كلف
المستوردات اإلنتاجية.
هــل تـمـتـلــك الـحـكــومــة قـ ــرار ًا بـمـثــل هــذه
اإلج ـ ـ ــراءات؟ بــال ـط ـبــع ال ...ف ـهــذا رهــن
الـ ـسـ ـي ــاس ــات االقـ ـتـ ـصـ ــاديـ ــة والـ ـتـ ــوجّـ ــه
ال ـج ـدّي ش ــرق ـ ًا ،فـكـمــا ف ــي ل ـب ـنــان مـنـعــت
قــوى الغرب استيراد الطاقة من إيــران
بــال ـع ـمــات الـمـحـلـيــة ،وم ـن ـعــت الـمــوافـقــة
ع ـلــى ال ـم ـب ــادرات الـصـيـنـيــة لــاسـتـثـمــار
في البنى التحتية ،ومنعت ربط شمال
لبنان بجنوبه بسكة حديد ،واالستثمار
فــي ال ـك ـهــربــاء ،ف ــإن ق ــوى مـمــاثـلــة تمنع
مثل هذه التوجهات في سورية ،ولكن
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دون الضجة اإلعالمية التي تكشف التناقضات
اللبنانية فــي كــل مفصل ،حيث تـجــري األمــور
في سورية بصمت مطبق .ولكن هذا الصمت
ال يمنع من االستنتاج ،أن القوى ذات النفوذ
والـمــرتـبـطــة بــال ـغــرب فــي ســوريــة تـمــانــع أخــذ
إجــراءات جدية تعاكس السياسة االقتصادية
الليبرالية -الغربية ،وربما أبسط من ذلك ،فإن
هــؤالء يخافون على استثماراتهم وأرصدتهم
المودعة في الخارج ،والتي تبقى ورقة ضغط
وارتباط!
تنبغي اإلشارة إلى أن العرقلة السورية لهذه
اإلجراءات تتضح من بعض التفاصيل ،فمث ًال:
منذ مطلع  2019تم الحديث عن توقيع اتفاقية
إلن ـشــاء كـيــان مـصــرفــي إيــرانــي س ــوري مـقــره
دمـشــق لـتـعــزيــز الـتـجــارة وت ـجــاوز الـعـقــوبــات،
ولم يبصر النور ،وقبلها تمت عرقلة اتفاقيات
مقايضة منتجات بين البلدين .ونــذكــر حادثة
أخ ـ ــرى أص ـب ـح ــت م ـع ــروف ــة م ــن الـ ـع ــام 2013
ع ـن ــدم ــا رف ـ ــض ال ـ ـطـ ــرف ال ـ ـس ـ ــوري ال ـع ــرض
ال ــروس ــي ل ـش ــراء سـفـيـنــة ن ـقــل يــونــان ـيــة تــرفــع
العلم الروسي ،وتؤمن تدفق ًا مستمر ًا للطاقة،
بدعوى عدم تو ّفر كلفة شراء السفينة التي لم
تتعدّ في حينها  15مليون دوالر .أمّا بالعالقة
مــع الـصـيــن ،فـهــا هــو وزي ــر خــارجـيـتـهــا يجوب
ال ـشــرق األوسـ ــط ويــوقــع شــراكــة اسـتـثـمــاريــة
إسـتــراتـيـجـيــة مــع إي ــران ال ــدول ــة ال ـتــي تُـفــرض
عـلـيـهــا أش ــد ال ـع ـقــوبــات الــدول ـيــة بـمـبــالــغ تشير
مسودة االتفاق المتداولة سابق ًا أنها قد تقارب
 400مليار دوالر في  25عام ًا .أي :إن الفرصة
م ـف ـت ــوح ــة مـ ــع ال ـص ـي ــن ل ـش ــري ــان اس ـت ـي ــرادي
اقتصادي حكومي ،وهــي التي يصعب فرض
ع ـق ــوب ــات ع ـلــى ب ـن ـك ـهــا ال ـم ــرك ــزي ،وم ـن ـظــومــة
شركات الدولة الكبرى فيها!
إعاقة بدائل المستوردات واإلنتاج -وزن
أمراء الحرب
الجانب اآلخر من تحرير إنتاج الغذاء وعموم
إنـ ـتـ ــاج األسـ ــاسـ ـيـ ــات الـ ـس ــوري ــة مـ ــن س ـطــوة
ال ـ ــدوالر ،ه ــو اس ـت ـعــادة ق ــاع ــدة اإلن ـت ــاج الـتــي
تـسـتـبــدل ال ـم ـس ـت ــوردات .وس ـي ـقــول الـبـعــض:
هـ ــذا م ــا ت ـف ـع ـلــه ال ـح ـكــومــة ف ــي ب ــرن ــام ــج بــدائــل
المستوردات ...ولكن:
وفــق هــذا البرنامج الحكومي يمكن استبدال
أك ـثــر مــن  65سـلـعــة م ـس ـتــوردة بـبــديــل منتج
ب ــال ـص ـن ــاع ــات ال ـم ـح ـل ـي ــة ،مـ ــن ال ـخ ـم ـي ــرة إل ــى

ال ـح ـب ـي ـبــات ال ـبــاس ـت ـي ـك ـيــة إلـ ــى أنـ ـ ــواع أدويـ ــة
وغيرها الكثير ،تختصر  %70من المستوردات
الحالية .فما الذي تفعله الحكومة كي يُنتج هذا
اإلنتاج؟ إنها تقتصر على تقديم الحوافز .أي:
إذا مــا قــرر مستثمر أن ينتج حليب األطـفــال
الرضع في سورية عوض ًا عن استيراده ،فإن
ال ـح ـكــومــة ت ـقــدم ل ــه ت ـس ـه ـيــات :دراسـ ــة حــول
أراض فــي الـمــدن الصناعية ،تدعم
الـمـشــروعٍ ،
له فوائد الـقــروض فعوض ًا عن  %13يدفع %7
وتسهيالت أخ ــرى ...ليبقى الـســؤال :لـمــاذا ال
يُقدم المستثمرون المحليون والسوريون في
الخارج على األقل لهذه الفرصة االستثمارية؟!
فــرغــم كــل ش ــيء ســوريــة تـمـثــل وف ــق قــوانـيــن
الربح ووفق تقديرات اقتصاديين وصناعيين
سوريين فرصة كبيرة ،ألنها سوق تحتاج إلى
كــل شــيء ،وكــل دخــل إضــافــي يـتــولــد ويـتــوزع
فـيـهــا يـمـكــن أن يـتـحــول إل ــى اس ـت ـهــاك نتيجة
ال ـن ـقــص الـكـبـيــر ف ــي ال ـم ـق ــدرات االسـتـهــاكـيــة،
وه ــذا مــا يــؤمــن نـظــريـ ًا مـعــدل الــربــح الـمــرتـفــع!
فإذ ًا :لماذا ال تجدي (حركة الحكومة) نفع ًا؟!
الـسـبــب بسيط وأيـضـ ًا قــانــونــي ،فـمـعــدل الــربــح
العالي المتو ّفر نظري ًا ،هو غير متو ّفر عملي ًا...
أي :إن هنالك ما يجعل هذا الربح يتآكل ويزيد
التكاليف إلى حد كبير ،ويمنع المستثمرين من
المخاطرة وتجاوز العقوبات.
ف ــأو ًال :عــدم تــوفــر الـطــاقــة ...والـتــوقــف الناجم
عــن ان ـق ـطــاع شــريــان ال ـم ـحــروقــات والـكـهــربــاء
دوري ًا هو خسارة وكلف تقلل فعالية العمليات
اإلنتاجية ،وهــي مسألة حلها بما ذكرنا أعاله
ع ـب ــر تــأم ـي ــن م ـ ــوارد م ــال ـي ــة ل ـل ـح ـكــومــة لـتـقــوم
باالستيراد مباشرة وتؤمن التدفق.
أمــا ثــانـيـ ًا :فـهــي الـكـلــف غـيــر الــرسـمـيــة الـنــاتـجــة
عــن ن ـشــاط أم ــراء ال ـحــرب وأص ـحــاب الـنـفــوذ،
م ــن يـسـمـيـهــم ال ـس ــوري ــون( :ح ــرام ـي ــة ال ـب ـلــد).
فهؤالء عملي ًا يساهمون في تكاليف العمليات
اإلن ـت ــاج ـي ــة ،وب ــال ـت ــال ــي ،ت ــراج ــع ال ــرب ــح بـشـكــل
م ـبــاشــر أو غ ـيــر م ـب ــاش ــر .ف ـع ـنــدمــا يـنـشـطــون
بــال ـت ـهــريــب الـ ــذي ق ــدرن ــا إي ــرادات ــه ب ـمــا ي ـقــارب
 500مليون دوالر فقط مــن دخــول البضائع
التركية ،وهم بهذا الربح ينافسون المنتجات
المصنعة محلي ًا ويزيحونها .يضاف إلى ذلك،
ع ـنــدمــا (يـتـسـلـبـطــون) ع ـلــى ال ـط ــرق ومــداخــل
الـمــدن الصناعية وأس ــواق الـهــال ،فإنهم عملي ًا
يحصلون من كل عملية نقل وعبور حاصلين
ع ـلــى ح ـصــة م ــن ال ــرب ــح .أك ـث ــر م ــن ذلـ ــك ،فــإن

أي مستوى كبير
من اإلنتاج والربح
يغطي جزءاً هاماً
من حاجات السوق
يضع مستثمريه
في مواجهة مع
قطاع الظل وعليه
أن يختار إما أن
يعمل في ظلهم أو
أن ينسحب بهدوء

نشاط قطاع الظل الذي يستولي عليه هؤالء
وص ــل إل ــى م ـس ـتــويــات اسـتـثـنــائـيــة ف ــي مـجــال
الحبوب المخدّرة والكبتاغون تحديد ًا ،إضافة
لـلـحـشـيــش فــي س ــوق يـمـكــن أن تـصــل إل ــى 16
مليار دوالر ومـصــادراتـهــا الــدولـيــة واإلقليمية
فــي عــام فقط قــاربــت  1.6مليار دوالر%17( :
مـنـهــا خ ــرج مــن ال ـمــوانــئ ال ـس ــوري ــة!) كـمــا أن
هؤالء يتحكمون بكتلة الحواالت غير النظامية
التي تصل إلــى السوق الـســوداء ،التي تقارب
 3مليارات دوالر سنوي ًا .كما إنهم ينشطون
ف ــي ت ـه ــري ــب م ـ ــواد أس ــاس ـي ــة ل ـل ـخ ــارج ،م ـثــل:
قـطــاع األغ ـنــام عـلــى سـبـيــل الـمـثــال ال الـحـصــر.
ومــع كــل هــذه ال ـمــاءة الـمــالـيــة وكـتـلــة ال ــدوالر
الـتــي تحت أيــديـهــم فإنهم أيـضـ ًا يتحولون إلى
وجوه االستيراد األساسية ألنهم األكثر قدرة
عملي ًا! وهــم عملي ًا يرتبطون باحتكار تسعير
ال ـم ـس ـتــوردات األس ــاس ـي ــة .هـ ــؤالء ي ـضــاربــون
ع ـلــى ال ـل ـيــرة لـيـجـمـعــوا ال ـ ــدوالر م ــن ال ـس ــوق،
ولـيـهــربــوا أمــوالـهــم درويـ ـ ًا إلــى ال ـخــارج ،وهــم
عــامــل أســاس فــي عــدم اسـتـقــرار قيمة الـلـيــرة،
وهم يقومون بنشاطهم هذا باستخدام مزيج
قوّة النفوذ والسالح.
وأخ ـ ـيـ ــر ًا ،فـ ــإن عـ ــدم اس ـت ـق ــرار ق ـي ـمــة ال ـل ـي ــرة،
واسـتـمــرار ظــاهــرة الـمـضــاربــة عـلـيـهــا ،وتـحـوّل
ال ـســوق لـلـتـسـعـيــر ب ــال ــدوالر ك ـل ـي ـ ًا ،يـســاهــم في
تعطل اإلنتاج أيض ًا ،إذ إن موجات المضاربة
ّ
تؤدي إلى انقطاعات في عملية التداول مع كل
تدهور لقيمة الليرة وارتفاع للدوالر ،وتتعطل
ال ـتــوريــدات ،أو تـتـخـفــض نـتـيـجــة تـغـيّــر أسـعــار
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م ـس ـت ـلــزمــات اإلنـ ـت ــاج ال ـم ـس ـت ــوردة ،وتــوقــف
المستودعات الكبرى عن تحريك بضاعتها في
السوق .فتتوقف عمليات اإلنتاج والبيع وهذا
بدوره يخ ّفض دوران األموال ومعدل الربح.
وربـمــا أكـثــر كـلـمــة تـتــردد عـلــى لـســان أصـحــاب
األعـ ـم ــال ف ــي ال ـعــام ـيــن ال ـمــاض ـي ـيــن( :واق ـف ـيــن
لـنـشــوف ويــن رح يــوصــل) والـمـقـصــود طبع ًا
ال ــدوالر .وهــذه العملية أيـضـ ًا حلها فــي تغيير
كلي للسياسات عبر تأمين األساسيات بمعزل
عن تقلبات الدوالر وبأسعار ثابتة له ،ليتحرر
الغذاء على األقل من وزن الدوالر! وهو الذي
أصبح يشكل أكثر من  %60من سلة االستهالك
األساسية لغالبية األسر السورية ،إذا لم يصل
لدى شريحة هامة إلى .%100
ف ــي م ـثــل هـ ــذه الـ ـظ ــروف ل ــن ت ـن ـجــح عـمـلـيــات
تــوســع اسـتـثـمــاري ،وإقــامــة صـنــاعــات تستبدل
ال ـم ـس ـت ــوردات ،وس ـت ـب ـقــى مـ ـح ــاوالت فــرديــة
ضيقة تعمل بالحدود الدنيا لتجنب المخاطر.
ألن أي م ـس ـتــوى كـبـيــر م ــن اإلن ـت ــاج والــربــح
يـغـطــي ج ــزء ًا هــامـ ًا مــن حــاجــات الـســوق يضع
مستثمريه في مواجهة مع قطاع الظل ،وعليه
حينها أن يختار أمــر ًا من اثنين :إمــا أن يعمل
فــي ظلهم ،أو أن ينسحب بـهــدوء .وقــد يكون
ه ــذا مــا يـفـسّــر ال ـحــالــة ال ـتــي تــم ال ـحــديــث عنها
ألح ــد الـصـنــاعـيـيــن الـ ــذي ح ـصــل ع ـلــى رخـصــة
مصنع لحليب األطفال ،ولم يستطع أن يحصل
على أرض في المنطقة الصناعية رغم الوعود
الحكومية ،وهو ما خرج إلى العلن وغيره ما
بقي في السر...

ما بين أيــدي الحكومة من قــدرات وإمكانات ال تتجاوز حــدود ًا معينة ،وهي تتحرك في
إطــار ضـيــق ج ــد ًا :إذ تحكمها عقلية ليبرالية اقـتـصــاديــة ال تستطيع ،ولـيــس لـهــا مصلحة
بالمواجهة الجدية وإجــراء تغييرات ضرورية (للصمود) ،ولذلك فإننا ال نرى إجــراءات
جدية سياسية ونقدية في مواجهة العقوبات وإزاحــة الــدوالر .وأكثر من ذلــك الحكومة
تناور في سوق ضيقة ،هي السوق النظامية لتداول المال والنشاط االقتصادي ،بينما
يخرج عن قدرتها النشاط الهائل للقطاع الموازي لقطاع الظل ،الذي يديره أمراء الحرب
وروابطهم مع قوى النفوذ الكبرى ...هؤالء الذين ال تستطيع حكومة أن تتعامل معهم،
فعملي ًا هــم سلطة وحـكــم أمــر واق ــع ،وال يمكن مواجهتهم فــي إطــار الـسـلـطــات التنفيذية
والتشريعية الضيقة لحكومة و(مجلس شـعــب)! بــل ال يمكن ذلــك ّإل فــي إطــار سلطات
أعلى ،وإجــراءات أمنية سياسية لن تنتج ّإل عن ضغط اجتماعي واســع ،أما اإلجــراءات
االقتصادية فهي فعلي ًا (من الجمل إدنه) .وأخير ًا ليس دفاع ًا عن الحكومة ،ولكن هجوم ًا
عـلــى األسـبــاب الحقيقية المتجاهلة و(ال ـحــوت الـعــائــم) فــي اقـتـصــاد أصـبــح ضـحـ ًا وبــاد
يريدها األمريكيون مستنقع ًا ...الغاية التي يحققها لهم حيتان المال والنفوذ.
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الصين في اإلقليم من االقتصاد إلى السياسة

شراكات اقتصادية كبرى صامتة منذ مشروع الحزام والطريق
وزير الخارجية الصيني في جولة في اإلقليم هي األشمل منذ زيارة الرئيس الصيني في
 ...2016خمسة أعوام على الزيارة السابقة تغ ّيرت فيها الكثير من المعطيات .وربما
أو ّلها وأهمها لمنطقتنا :أن الصين بهذه الزيارة قطعت الشك باليقين على العديد من
التكهنات الغربية ،وبدأت بإعالن دخولها السياسي على الملفات الدولية التي محورها
منطقتنا :القضية الفلسطينية -التشابك واألمن في الخليج -اإلرهاب والحروب
تكتف هذه الم ّرة بالمشاريع االقتصادية فقط ،والتي كانت
األهلية أو النزاعات .ولم ِ
الصين قد أعلنت أن التركيز االقتصادي قائم على إستراتيجية سياسية :بأن (نشر
التنمية أهم من نشر الديمقراطية) وفق التعليق الصيني على السياسة الغربية
العداونية التي ترتكز على (األمن ونشر الديمقراطية)!

ǧليلى نصر

ǩالـــمـــصـــدرThe china global :
investment tracker- AEI

أكبر االستثمارات والعقود الصينية في المنطقة بعد مشروع
الحزام والطريق بين  - 2019 - 2013مليار دوالر
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الطاقة
ال ـط ــاق ــة ،ه ــي أهـ ــم م ـح ــور ف ــي ال ـع ــاق ــات بـيــن
ال ـص ـي ــن واإلق ـ ـل ـ ـي ـ ــم ...وه ـ ــي تـ ــرفـ ــع األه ـم ـي ــة

االستثمار والعقود بين منطقتنا
وجنوب إفريقيا
م ـج ـم ــوع االس ـت ـث ـم ــارات ال ـص ـي ـن ـيــة إلـ ــى دول
م ـن ـط ـقــة الـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ــط مـ ــع دول ش ـمــال
إفريقيا قــاربــت 143 :مليار دوالر خــال سبع
سـنــوات بين  .2019-2013وهنا تشمل دول
مـجـلــس ال ـت ـع ــاون الـخـلـيـجــي وإي ـ ــران وتــركـيــا
والعراق واألردن ومصر والسودان والجزائر
والمغرب ،كما تشمل أيض ًا (إسرائيل).
وهــي عـمـلـيـ ًا ليست بـعـيــدة عــن االسـتـثـمــارات
الـصـيـنـيــة فــي األقــال ـيــم الــدول ـيــة األخـ ــرى ،الـتــي
يُثار الكثير من الضجة حولها كما في إفريقيا
ج ـن ــوب الـ ـصـ ـح ــراء ،ح ـي ــث ح ـج ــم االس ـت ـث ـمــار
ال ـص ـي ـنــي ه ـن ــاك خـ ــال ال ـف ـت ــرة ذاتـ ـه ــا ي ـقــارب
 148,6مـلـيــار دوالر ،وه ــو رق ــم كـبـيــر قـيــاسـ ًا
بالتدفق االستثماري القليل إلى هذه المنطقة
(ال ـم ـه ـجــورة عــال ـم ـي ـ ًا) وال ـم ـتــروكــة لـمـصـيــرهــا
لعقود طويلة .بينما تجتذب دول محددة في
منطقتنا أموا ًال دولية بمقدراتها المالية الهامة،
أو بأهميتها السياسية ،كما في الخليج ومصر
وتركيا .ولكن الحضور الصيني االستثماري
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة م ـت ــوس ــع وه ـ ـ ــام .وخ ـص ــوص ـ ًا
م ـس ـتــوى زي ــادت ــه ،ف ـبــال ـم ـقــارنــة م ــع ال ـس ـنــوات
السبع التي سبقت مشروع الحزام والطريق
أي :بين  2012-2006فإن حجم االستثمارات
كان يقارب  99مليار دوالر ،والزيادة قاربت:

إن فارقاً أساسياً
في طبيعة
االستثمار
يتمثل في
اعتمادها على
عقود الشركات
واالستثمار
األجنبي المباشر
وليس القروض
كما في إفريقيا

 ،%44وهي أعلى من الزيادة في جنوب إفريقيا
خــال الفترة ذاتها ،التي ازدادت بنسبة %42
بين فترة السبع سنوات قبل مشروع الحزام
والطريق والسنوات السبع بعده!
كـمــا أن فــارق ـ ًا أســاس ـي ـ ًا فــي طـبـيـعــة االسـتـثـمــار
يـتـمـثــل ف ــي اع ـت ـمــادهــا ع ـلــى ع ـق ــود ال ـشــركــات
واالسـ ـتـ ـثـ ـمـ ــار األجـ ـنـ ـبـ ــي الـ ـمـ ـبـ ــاشـ ــر ،ول ـي ــس
القروض كما في إفريقيا ،فعملي ًا وسطي الدَّين
الصيني من الناتج لدول المنطقة يقدر بحوالي
 %5فقط.
وك ـم ــا ي ـظ ـهــر ف ــي ال ـش ـكــل ،ف ــإن ال ـق ـي ـمــة األك ـبــر
ل ــاس ـت ـث ـم ــارات ال ـص ـي ـن ـيــة وعـ ـق ــود ال ـش ــرك ــات
تركزت في الخليج ،حيث مجمل االستثمارات
الصينية خــال هــذه الـفـتــرة قــاربــت 63 :مليار
دوالر .وه ــي ت ـقــارب مـجـمــوع االس ـت ـث ـمــارات
ال ـص ـي ـن ـيــة ف ــي روس ـي ــا وس ـن ـغ ــاف ــورة م ــن أهــم
األطـ ــراف الــدول ـيــة ذات ال ـعــاقــات الـثــابـتــة مع
الصين ...وهي تفوق االستثمار في باكستان
ال ـتــي تـعـتـبــر أك ـبــر مــركــز الس ـت ـث ـمــار م ـشــروع
طــريــق الـحــريــر حـتــى اآلن بـحــوالــي  49مليار
دوالر .كما تقارب االستثمار الصيني في كل
من ألمانيا وفرنسا مجتمعتين  65مليار دوالر.
وتشكل نسبة  %48من االستثمار الصيني في
الواليات المتحدة ،التي تشكل الوجهة األكبر

 129مليار دوالر في الفترة المذكورة.
والخليج شــريــك اسـتـثـمــاري هــام جــد ًا للصين،
يـ ــوازي أه ــم شــركــائ ـهــا الــدول ـي ـيــن .بــاقــي دول
المنطقة أيض ًا لديها استثمارات صينية هامة،
أب ــرزه ــا :م ـصــر 14,3 :م ـل ـيــار دوالر ،وإيـ ــران
 11,3م ـل ـيــار دوالر ،والـ ـعـ ــراق  8,4م ـل ـيــارات
دوالر .بـيـنـمــا بـلـغــت اس ـت ـث ـمــارات ال ـص ـيــن فــي
الكيان الصهيوني خالل الفترة المذكورة10 :
مليارات دوالر .أما االستثمارات الصينية في
تركيا فقليلة قـيــاسـ ًا بــوزن تركيا االقـتـصــادي،
وقــد قــاربــت خــال هــذه الـفـتــرة 5,9 :مـلـيــارات
دوالر.
أم ــا طـبـيـعــة االس ـت ـث ـم ــارات ف ـهــي ت ـش ـبــه طــابــع
المنطقة والصين مع ًا ،حيث نسبة هامة للطاقة
والـعـقــارات كـمــا هــو الـحــال فــي الـخـلـيــج ،مقابل
نسبة هــامــة للنقل والـمـعــادن والـمــرافــق ،مثل:
ال ـك ـهــربــاء وال ـص ـنــاعــة ال ــزراع ــة وه ــي م ـجــاالت
تـنـشــط بـهــا الـصـيــن ،كـمــا ال يـشـكــل االسـتـثـمــار
ال ـم ــال ــي ّإل ن ـس ـب ــة ت ـق ــل عـ ــن  %3مـ ــن مـجـمــل
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات م ـش ـت ــرك ـ ًا م ــع ب ــاق ــي ق ـطــاعــات
أخرى.

اإلمارات
السعودية

تشير العديد مــن التقارير الغربية ،أن الصين
ودول اإلقـلـيــم وت ـحــديــد ًا فــي الـخـلـيــج ،تـجــري
اتـفــاقــاتـهــا وتـشــابـكــاتـهــا بـصـمــت أو دون ضجة
كبيرة وإعالن لتفاصيل االتفاقات ،كما يحدث
في عالقات الصين مع العديد من دول الجنوب
ع ـبــر ال ـعــالــم .فـمـسـتــوى ان ـف ـتــاح دول الـخـلـيــج
الـعــربـيــة عـلــى الـصـيــن ال يــأخــذ ضـجــة كـبـيــرة.
وربما لهذا تفسير واضح بأن أي ًا من األطراف
ال يــريــد أن يـسـ ّلــط الـكـثـيــر مــن ال ـضــوء حــول
العالقات مع دول مجلس التعاون التي تعيش
ف ــي ك ـنــف ال ـح ـمــايــة األم ـن ـيــة األم ــري ـك ـي ــة ،وفــي
ظــل قــواعــدهــا فــي الـخـلـيــج وبـحــر ال ـعــرب على
األق ــلّ .إن عـمــوم الـنـفــوذ االق ـت ـصــادي الـغــربــي
العميق اقـتـصــاديـ ًا وسـيــاسـيـ ًا ومــؤسـســاتـيـ ًا في
جميع دول اإلقليم الكبرى سكاني ًا واقتصادي ًا
وعسكري ًا ،باستثناء إيران يفسّر كثير ًا من هذا
الهدوء الذي يصعب إخفاء نتائجه تمام ًا.
وحـ ـت ــى إي ـ ـ ــران ال ـ ـق ـ ـوّة اإلق ـل ـي ـم ـي ــة ال ـم ـن ــاوئ ــة
لــأمــريـكـيـيــن والـمُـهــاجـمــة مــن قـبـلـهــم لــم تمتلك
الـ ـم ــرون ــة ال ـك ــاف ـي ــة ل ــرف ــع م ـس ـت ــوى عــاقــات ـهــا
االق ـت ـص ــادي ــة م ــع ال ـص ـي ــن ،وت ــوق ـي ــع ات ـفــاق ـيــة
الشراكة اإلستراتيجية إال بعد خمس سنوات
منذ اإلعــان فــي زيــارة الرئيس الصيني عام
 2016عن مسودة هذه الشراكة الثنائية ذات
الـ ـ  400م ـل ـيــار دوالر اس ـت ـث ـمــار ًا ف ــي جــوانــب
الحياة االقتصادية اإليــرانـيــة المختلفة ،مقابل
توريدات نفطية مستقرة ومخ ّفضة التكلفة .إذ
أخذت نقاش ًا طوي ًال في إيران مع وجود قوى
سياسية هامة تعترض على هذا التوجه.
على الرغم من أن هذه االتفاقية ستحدث نقلة
استثنائية فــي مستوى االستثمار فــي إيــران،
فوسطي ًا إذا ما تمّ تطبيق هذه االتفاقية بمبلغ
 400مليار دوالر فإن إيــران ستتلقى وسطي ًا
 16مـلـيــار دوالر كـتــدفــق اسـتـثـمــاري مــن أكـبــر
مستثمر عالمي أي :الـصـيــن ،يـقــارب مــا تلقته
الواليات المتحدة وهي أكبر وجهة استثمارية
عــال ـم ـيــة ،ح ـيــث ت ــدف ــق إل ـي ـهــا  18م ـل ـيــار دوالر
وس ـط ـي ـ ًا س ـن ــوي ـ ًا م ــن ال ـص ـيــن خـ ــال األع ـ ــوام
السبعة الماضية!
الـتـقــدم فــي الـعــاقــات االقـتـصــاديــة الصينية مع
دول اإلقـلـيــم هــام منذ مــا بعد مـبــادرة الـحــزام
وال ـط ــري ــق ،وال ـف ـت ــرة ب ـيــن 2020-2013ع ـ ـلـ ــى
األقل شهدت زيادات كبرى سواء على صعيد
التجارة أو االستثمار .بينما زادت المؤشرات
في عام  2020وارتفع مستوى التعاون.

اإلسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ل ـ ــه لـ ـ ــدى الـ ـصـ ـي ــن وت ـح ـ ّف ــز
ت ــوط ـي ــد األمـ ـ ــن وال ـ ـعـ ــاقـ ــات.فـ ــي ع ـ ــام 2014
ســاهـمــت الـمـنـطـقــة ب ــإم ــداد الـصـيــن بـنـسـبــة %50
مــن اح ـت ـيــاجــات ال ـطــاقــة ،ورغ ــم ان ـخ ـفــاض هــذه
النسبة إلــى  %40فــي ّ ،2019إل أنـهــا عــادت في
عــام  2020ومــع أزمــة الـنـفــط لترتفع إلــى %50
وف ــق ت ـصــري ـحــات ال ــوزي ــر ال ـص ـي ـنــي .وق ــد نـجــم
االن ـخ ـفــاض عــن تــراجــع تــدفــق الـنـفــط اإليــرانــي
إل ــى ال ـص ـيــن م ــع إع ـ ــادة ت ـشــديــد ال ـع ـقــوبــات فــي
 ،2018وتراجع نسبي في توريدات السعودية
إل ــى الـصـيــن ال ـتــي كــانــت تـســاهــم بـنـسـبــة %17,5
مــن احـتـيــاجــات الـطــاقــة لـلـصـيــن وانـخـفـضــت إلــى
 %14مــع تــوســع االعـتـمــاد الصيني عـلــى روسـيــا
وعلى دول في إفريقيا ،مثل :أنغوال .بالمقابل،
فــإن التصدير العراقي للصين ازداد خــال هذه
الفترة من نسبة  %7,3إلى  %8,2وهي زيادات
كبيرة بالنسبة للعراق الذي صدّر للصين نفط ًا
بما يقارب  24مليار دوالر ،وازدادت الكميات
الـ ـمـ ــورّدة ف ــي ال ـن ـصــف األول م ــن ع ــام 2020
بنسبة  ،%27,5ومــن المرشح أن تــزداد بمقدار
مـلـيــاري دوالر إضــافـيــة فــي ال ـعــام الـحــالــي بعد
توقيع اتفاقية جديدة مــؤخــر ًا .وعموم ًا تساهم
الصين بقرابة  %30من واردات العراق النفطية
التي تش ّكل بدورها  %90من إيرادات حكومته!
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تعرف ثالثة أجيال من السوريين حال
ُ
ومراحل تراجع أداء شبكات الكهرباء في
البالد منذ  1983على األقل ،وهذا ال يحتاج
إلى الشرح ،فقد حفظوا أداءها عن ظهر
قلب حتى اليوم .من العوامل التي أدت
إلى سوء الشبكة قبل األزمة ،وصو ًال إلى
األزمة نفسها.
ǧقاسيون

وت ــأت ــي الـمـنـخـفـضــات ال ـم ـطــريــة ل ـتــزيــد الـطـيــن
بلة ،ولتكون موسم ًا إضافي ًا لخسارة ساعات
الكهرباء ،ولتقضم ساعات إضافية من حصص
الـســوريـيــن الـكـهــربــائـيــة ف ــوق ســاعــات التقنين
الموجودة ،وأصبح هناك نوعان من التقنين
فــي هــذه الـحــالــة :تـقـنـيــن إداري اسـمــه تقنين،
وت ـق ـن ـيــن ال ـم ـن ـخ ـفــض ال ـم ـط ــري ال ـ ــذي يـلـبــس
الـ ـظ ــروف ال ـم ــوج ــودة ،وي ـف ــرض ح ــال ــة أكـثــر
سوء ًا للشبكة الكهربائية في البالد.
دمشق وريفها
تـخـتـلــف ال ـح ـصــص ال ـك ـهــربــائ ـيــة لـلـتـقـنـيــن بـيــن
مدينة دمشق وبين ريفها بشكل عام ،وداخل
بـعــض ال ـضــواحــي ،وأح ــزم ــة الـفـقــر الــدمـشـقـيــة
نفسها .وهي بشكل عام تتراوح بين  3ساعات
ق ـط ــع و 3وصـ ــل داخ ـ ــل م ــدي ـن ــة دمـ ـش ــق ،و4
ســاعــات قـطــع وســاعـتــان وصــل فــي الـضــواحــي
والبلدات الريفية .باإلضافة إلى حالة الفوضى
الكهربائية التي يعاني منها سكان الضواحي
والـبـلــدات الريفية واألحـيــاء المصنفة كأحزمة
فقر حول المدينة.
في مدينة عدرا العمالية ،كانت ساعات التقنين
كالتالي 4 :ساعات قطع وساعتا وصل ،وعند
وصــول المنخفض الـجــوي وهـطــول األمـطــار،
ت ـتــوقــف الـشـبـكــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة ع ــن ال ـع ـمــل ،وال
تــوجــد ك ـهــربــاء فــي بـعــض األح ـي ــان ،أو يصل
التيار الكهربائي إلى مدة ساعة واحــدة فقط.
وف ــي ضــاحـيــة قــدسـيــا :كــانــت ســاعــات التقنين
كــال ـتــالــي 3 :س ــاع ــات ق ـطــع و 3وصـ ــل ،وبـعــد
وصول المنخفض أصبحت كالتالي 4 :ساعات

قطع و2وصل.
أما في منطقة ركن الدين داخل مدينة دمشق،
فـكــانــت ســاعــات الـتـقـنـيــن 3 :ســاعــات قـطــع و3
وصل ،وأصبح التقنين مع المنخفض  4ساعات
قطع و 2وصل .وفي منطقة وادي المشاريع
 /دمــر ،فـقــد غــاب الـتـيــار الـكـهــربــائــي عــن بعض
األحياء بسبب تهالك الشبكة الكهربائية عموم ًا
في وادي المشاريع ،وتتكرر هــذه الحالة من
االن ـق ـط ــاع ــات ال ــدوري ــة ف ــي وادي ال ـم ـشــاريــع
مــع كــل منخفض ،وحــالــة هـطــول أمـطــار ،ومع
موجات البرد .أمــا التقنين االفتراضي فهو 3
ساعات قطع و 3ساعات وصــل ،وفــي حاالت
المنخفض تصبح  4ساعات قطع و 2وصل في
بعض األحـيــاء ،وقــد ال يصل التيار الكهربائي
لـعــدة ســاعــات مـتــواصـلــة بـسـبــب حــالــة الشبكة
فــي وادي ال ـم ـشــاريــع .وف ــي مـنـطـقــة الــزاهــرة

القديمة داخــل مدينة دمـشــق ،ســاعــات التقنين
المفترضة تكون كالتالي 3 :ساعات قطع و3
ساعات وصل ،وفي الساعات الثالث التي من
الـمـفـتــرض أن يـكــون الـتـيــار مــوصــو ًال تـحــدث
انقطاعات إضافية غير محسوبة.
أما في منطقة الدويلعة والكباس ،فقد عاشت
أحياء كاملة بال كهرباء لمدة  18ساعة متواصلة
أثناء المنخفض األخير .بينما في منطقة دف
الشوك ،قد تصل الكهرباء ساعة واحــدة فقط
بـعــد  6ســاعــات ق ـطــع ،وم ــع الـمـنـخـفــض يغيب
التيار الكهربائي .كما عاشت بلدات يلدا وببيال
فــي ريــف دمـشــق  4أيــام متواصلة بــا كهرباء
خالل المنخفض األخير.
الحسكة وريفها
تـ ـض ــررت ال ـش ـب ـك ــات ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ف ــي مــدي ـنــة

ال ـح ـس ـكــة وق ــراه ــا بـسـبــب الـمـنـخـفــض األخ ـيــر
الذي شمل مناطق واسعة من البالد.
وكانت غالبية أحياء مدينة الحسكة قد عاشت
بال كهرباء منذ وصول المنخفض األخير مع
الرياح الشديدة واألمـطــار .وأصيبت خطوط
التوتر العالي في األرياف الجنوبية والغربية
لمدينة الحسكة ومحطة تحويل السد الجنوبي
بأضرار عديدة.
كـمــا عــانــى سـكــان مــديـنــة الـحـسـكــة وريـفـهــا من
االن ـخ ـف ــاض ال ـك ـب ـيــر ل ـســاعــات وصـ ــول ال ـت ـيــار
ال ـك ـهــربــائــي بـشـكــل ع ــام ق ـبــل ه ــذا الـمـنـخـفــض
(ب ـي ــن  8س ــاع ــات ح ـتــى  15س ــاع ــة) .وكــانــت
الـتـصــريـحــات الــرسـمـيــة ت ـقــول :إن سـبــب هــذا
االن ـخ ـف ــاض ه ــو ن ـت ـي ـجــة ان ـخ ـف ــاض مـنـســوب
مياه نهر الـفــرات الــذي تغذي محطاته مدينة
الحسكة عبر محطة تحويل السد الجنوبي!؟

طب األسنان بين أسعار النقابة وأسعار العيادات
فوضى األسعار هي سيدة
الموقف في العيادات
والمشافي الخاصة،
ويوجد فارق كبير بين
األسعار التي تحددها
نقابة أطباء األسنان،
وبين األسعار التي
يتقاضاها األطباء في
مختلف أنحاء دمشق.
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والـفــوضــى أصـبـحــت واضـحــة لــدرجــة اخـتــاف
أسعار نوع العالج الواحد بين عيادة وأخرى
ف ــي ال ـش ــارع ن ـف ـســه .وت ـحــولــت قـضـيــة ال ـعــاج
الصحي للسوريين إلــى قضية تشبه البطاطا
عند بائعي سوق الهال.
صرحت نقابة أطباء األسنان في وقت سابق
لــوســائــل اإلعـ ــام :أن جـمـيــع أط ـبــاء األس ـنــان
مخالفون ،ألن أسعار التكلفة أعلى من التعرفة
التي حددتها النقابة .وأسعار النقابة ال تعجب
أطباء األسنان الذي يطالبون في مؤتمراتهم
النقابية بــزيــادة األسـعــار .أمــا في واقــع الحال،
فاألسعار تزداد مع كل ارتفاع للدوالر.
على سبيل المثال ،يكلف عــاج السن الواحد
كــامـ ًا ،أي مــع سحب عصب وحـشــوة حوالي
 75ألـ ــف ل ـي ــرة سـ ــوريـ ــة ،وت ـص ــل ف ــي بـعــض
ال ـع ـي ــادات ح ـتــى  90أل ــف ل ـيــرة س ــوري ــة .قـبــل
األزمــة كــان سعر هــذا النوع من العالج يكلف
 700لـيــرة ســوريــة حـســب األس ـعــار الـمـحــددة
م ــن ق ـبــل ن ـقــابــة أط ـب ــاء األسـ ـنـ ــان ،وكـ ــان ذلــك
يـ ـع ــادل ح ــوال ــي  15دوالر ًا .وي ـع ـم ــل س ــوق
أط ـبــاء األس ـنــان بـهــذا الـشـكــل ،فتكلفة 90-75
ألــف لـيــرة ســوريــة ت ـعــادل تـقــريـبـ ًا  15دوالر ًا،

فغالبية الـمــواد المستخدمة فــي طــب األسـنــان
مـسـتــوردة ،وهــذا يشمل الـمـخــدر والـحـشــوات
المختلفة والمواد األخرى.
كما يكلف تركيب الـبــرغــي الطبي على الجذر
 20ألــف لـيــرة ســوريــة ،وتـلـبـيــس الـخــزف 75
ألــف لـيــرة للسن الــواحــد ،وتلبيس الــزيــركــون
 150ألــف لـيــرة لـلـســن .وتـصــل أسـعــار األدويــة
المرافقة إلى عشرات اآلالف من الليرات.
إذا اف ـت ــرض ـن ــا أن م ـت ــوس ــط رات ـ ــب ال ـمــوظــف
السوري يقع بين  55ألف ليرة حتى  70ألف
ليرة .وإذا افترضنا أيض َا بأنه يعمل بعد دوامه
فــي القطاع الـخــاص «دوام ـ ًا ثــانـيـ ًا» ،ويـتــراوح
راتبه الثاني بين  150-100ألف ليرة سورية.
فكم يستطيع هــذا الدخل تحمل تكاليف عالج
األسنان المتغيرة والخاضعة للسوق؟
تـقــول النقابة فــي تصريح ســابــق :ارتـفــع سعر
الدواء أكثر من مرة ،علم ًا أن  %90من المواد
األول ـي ــة ه ــي أج ـن ـب ـيــة ،وبــال ـتــالــي تـتـنــاســب مــع
سـعــر الـصــرف وهــي أعـلــى بكثير مــن التعرفة
الحالية ،ويتم األخذ باالعتبار في فرع النقابة
ب ــذل ــك ،وت ـتــم دراسـ ــة ال ـت ـس ـع ـيــرة ،ف ـهــي تـكــون
بحسب خبرة الطبيب والـمــواد ونــوع المواد
المستخدمة.
يــوم ـ ًا بـعــد آخ ــر ،وبـحـســب ت ـط ــورات ال ـســوق،

تـنـخـفــض قـ ــدرة ال ـف ـقــراء ع ـلــى ال ـع ــاج الـطـبــي
لــأسـنــان شيئ ًا فشيئ ًا ،وبــالـتــدريــج .كما بــدأت
ال ـشــركــات الـطـبـيــة الـكـبـيــرة تـطــل بــرأسـهــا منذ

سـ ـن ــوات ،وه ــي ش ــرك ــات ال يـسـتـطـيــع صـغــار
األطـ ـب ــاء م ـنــاف ـســة أس ـع ــاره ــا .وت ـخ ـيــم األزمـ ــة
بالتالي على هذا المجال أيض ًا.
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قال شيويه تشيكون األسبوع الماضي،
وهو عالم فيزياء الكوانتوم الصيني
الكبير ،ورئيس الجامعة الجنوبية
للعلوم والتكنولوجيا وعضو األكاديمية
إن «اإلحصائيات
الصينية للعلومّ :
تظهر ّأن كمية الطاقة األحفورية على
األرض وفقاً لمستوى التطور الحالي
يمكن توقع استنفادها خالل  50عاماً».
واعتبرت كثير من وسائل اإلعالم
متوقع
تصريحه هذا «صدمة» ،وهذا ّ
ألنه بالطبع ال يروق لعمالقة رأس المال
والشركات المستثمرة في النفط والغاز.
جاء تصريح تشيكون في  20آذار الجاري،
وذلك أمام «منتدى التنمية الصيني
 »2021الذي استضافه مركز أبحاث
التنمية التابع لمجلس الدولة الصيني،
أثناء مشاركة هذا العا ِلم لوجهات
نظره حول االستخدام الفعال للطاقة
الشمسية ،وإعادة التدوير المستدام.

ǧتعريب وإعداد :د .أسامة دليقان

ش ـيــويــه ت ـش ـي ـكــون  Xue Qikunه ــو أس ـتــاذ
بـجــامـعــة تسينغهوا فــي بكين قــام بالكثير من
العمل في فيزياء المواد المتك ّثفة condensed
 ،matterوخــاصــة فــي «ال ـمــوصــات الـفــائـقــة»
و«ال ـع ــوازل الـطــوبــولــوجـيــة» .فــي عــام ،2013
كان شيويه أوَّل من حقق «تأثير هُول الكمّي
ال ـش ــا ّذ» ،وه ــو حــركــة مـنـ ّـظـمــة غـيــر عــاديــة من
اإللكترونات في الموصل ،في مختبره بجامعة
تسينغهوا.
الشمس هي المُخ ِّلص
وفــق مــوقــع  The Paperالصيني الــذي نقل
ت ــو ّق ـع ــات ت ـش ـي ـكــون ،ف ــإن ــه ف ــي ال ـ ـ  250عــام ـ ًا
ال ـم ــاض ـي ــة ،شـ ـه ــدت ال ـب ـش ــري ــة ث ـ ــاث ث ـ ــورات
صـنــاعـيــة ،الـسـمــة الـمـشـتــركــة لـهــا هــي اسـتـغــال
واستخدام الطاقة األحفورية .لكنه أضاف «إذا
لم تكن هناك طاقة أحفورية ،فإن كل تقنياتنا
الفائقة اليوم غير موجودة .لكن اإلحصائيات
تظهر أن كمية الطاقة األحفورية على األرض
وف ـق ـ ًا لـمـسـتــوى ال ـت ـطــور ال ـحــالــي يـمـكــن تــوقــع
استنفادها خالل  50عام ًا».
وتــابــع الـعــالِــم الصيني «مــن أجــل الحفاظ على
المستوى الحالي للتنمية الصناعية والحفاظ
على التكنولوجيا العالية الحالية ،فإن جوابنا
الوحيد هو تطوير طاقة شمسية ال تنضب».
وقــالّ :إن العصر التكنولوجي القادم سيكون
االستخدام الفعال والمستدام للطاقة الشمسية
عـلــى أس ــاس الـتــأثـيــر ال ـك ـهــروضــوئــي .يتطلب
الدوران استخدام الطاقة النظيفة ،بما في ذلك
الـخــايــا الـشـمـسـيــة ،لـضـمــان إمـكــانـيــة اسـتـخــدام
الـتـقـنـيــات األســاس ـيــة الــرئـيـسـيــة ال ـتــي أنـشــأتـهــا
الثورات الصناعية الثالث بشكل مستمر ،دون
استخدام الطاقة األحفورية.
يـ ـعـ ـتـ ـق ــد تـ ـشـ ـيـ ـكـ ــون أنـ ـ ـ ــه ي ـ ـجـ ــب اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام
الـهـيــدروجـيــن بــديـ ًـا لـلـفـحــم وال ـغ ــاز الـطـبـيـعــي.
في المستقبل ،ستصبح خطوط أنابيب الغاز
الطبيعي خـطــوطـ ًا لنقل الـهـيــدروجـيــن .طريقة
الـحـصــول عـلــى الـهـيــدروجـيــن هــي ال ـعــودة إلــى
ال ـش ـمــس .يـتــم تـحــويــل ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة إلــى
طــاقــة كـهــربــائـيــة لـتـحـلـيــل ال ـمــاء لـلـحـصــول على
ال ـه ـي ــدروج ـي ــن .ف ــي ال ـج ـيــل الـ ـق ــادم م ــن م ــواد
ال ـب ـطــاريــات ال ي ــزال أم ــام الـعـلـمــاء ال ـعــديــد من
األشياء للقيام بها ،مثل :زيادة معدل التحويل
وزيادة عمر البطارية.
ي ــأم ــل ت ـش ـيــويــه ت ـش ـي ـكــون أن ي ـتّ ـحــد ال ـع ـل ـمــاء

والمهندسون ورجال األعمال من جميع أنحاء
الـعــالــم ،خــال  30إلــى  50عــامـ ًا ،أو حـتــى 100
عام من االبتكار العلمي والتكنولوجي ،إلكمال
هــذه الـمـهـمــة قـبــل اسـتـنـفــاد الـطــاقــة األحـفــوريــة
ت ـم ــام ـ ًا ،ل ـل ـتــأكــد م ــن ْأن ي ـكــون كــوك ـب ـنــا جـمـيـ ًا
وقاب ًال للحياة.
منحني هوبرت و«ذروة» الوقود األحفوري
ربـطـ ًا بالتوقعات الـجــديــدة الـتــي أطلقها العالِم
الصيني ،نتابع فيما يلي فنلخّص مـقــا ًال لحنّا
ريتشي في موقع «عالمنا في بيانات» 8 ،آب
 ،2017بـعـنــوان «ك ــم الــوقــت الـمـتـبـ ّقــي قـبــل أن
ينفد الوقود األحفوري؟».
الــوقــود األح ـف ــوري (الـفـحــم والـنـفــط وال ـغــاز)
مـحــدود ،وبالتالي فــإن استهالكه لفترة كافية
تــؤدي إلــى استنفاد الـمــوارد العالمية منه في
نهاية الـمـطــاف .اسـتـمــرت الـمـخــاوف المحيطة
بهذا «الخطر» لعقود .ويمكن القول :إن أشهر
مـثــال على ذلــك هــو «فــرضـيــة ذروة هــوبــرت»
المعروفة أيض ًا باسم منحنى هوبرت.
ن ـشــر إم كـيـنــج ه ــوب ــرت ع ــام  1956فــرضـيـتــه
القائلة بــأن منحنى إنـتــاج الــوقــود األحـفــوري
ألية منطقة معينة سيتبع شكل الجرس ،حيث
تحدث في البداية زيادة اإلنتاج بعد اكتشاف
م ــوارد جــديــدة وتـحـسـيــن ط ــرق االس ـت ـخــراج،
ثــم يـبـلــغ ذروتـ ــه ،ثــم يـنـخـفــض حـتــى تستنفد
الموارد في النهاية.
ل ـق ــد ت ـح ـقــق ت ــو ّق ـع ــه ب ــال ـف ـع ــل ،ب ـ ــأن الـ ــواليـ ــات
المتحدة ستصل إلى ذروة إنتاجها النفطي في
عام ( 1970على الرغم من أنها بلغت ذروتها
أعلى بنسبة  %17مما توقعه هوبرت ،ولم يتبع
مـســارهــا مـنــذ ذلــك الـحـيــن المنحنى عـلــى شكل
الجرس الذي توقعته الفرضية).
حــاول الكثيرون تطبيق نظرية هــوبــرت على
المستوى العالمي أيض ًا لإلجابة عن السؤال:
مـتــى سـيـنـفــد الــوقــود األح ـف ــوري؟ وم ــع ذلــك،
فـقــد ثـبــت خـطــأ معظم الـمـحــاوالت (مــن ناحية
الـمــواعـيــد الــدقـيـقــة ،ولـيــس خـطــأ الـنـظــريــة بحد
ذاتها من ّأن هناك ذروة سيتم الوصول إليها
ثم انخفاض– مالحظة المعرِّب) .فخالل أزمة
النفط عام  ،1979توقع هوبرت نفسه بشكل
غـيــر صـحـيــح ،أن ال ـعــالــم سـيـصــل إل ــى «ذروة
الـنـفــط» فــي عــام  2000تـقــريـبـ ًا؛ وفــي الـعـقــود
ال ـت ــي ت ـلــت ذلـ ــك ،ت ـب ـعــت هـ ــذا ال ـت ــوق ــع سـلـسـلــة

يعتقد العا ِلم
الصيني تشيكون
بأن المستقبل هو
ّ
للطاقة الشمسية
وأن أنابيب نقل الغاز
ّ
الطبيعي الحالية
سوف تتحول
إلى أنابيب لنقل
الهيدروجين

متوالية من التنبؤات المبكرة للمحللين.
وفي الوقت نفسه ،يستمر اإلنتاج واالستهالك
ال ـعــال ـمــي الـفـعـلــي لـلـنـفــط ف ــي االرتـ ـف ــاع .تـكـمــن
ص ـعــوبــة م ـحــاولــة ب ـن ــاء ه ــذه ال ـم ـن ـح ـن ـيــات فــي
أن اكـ ـتـ ـشـ ــاف االحـ ـتـ ـي ــاطـ ـي ــات واإلم ـ ـكـ ــانـ ــات
الـتـكـنــولــوجـيــة لــاسـتـخــراج تـتـطــور اقـتـصــاديـ ًا
م ــع مـ ــرور ال ــوق ــت .إذا ن ـظــرنــا إل ــى ات ـجــاهــات
احـتـيــاطـيــات الــوقــود ال ـمــؤكــدة ،فــإنـنــا نــرى أن
النفطية منها المبلغ عنها لم تنخفض ،ولكنها
زادت بــأكـثــر مــن  %50والـغــاز الطبيعي بأكثر
مــن  %55مـنــذ عــام  .1995هــذه الـحـقـيـقــة ،إلــى
جانب التغيرات في معدالت االستهالك تعني:
أن التنبؤ ب ــ«ذروة الــوقــود األح ـفــوري» غير
مؤكد بدرجة كبيرة.
إلعطاء تقدير إرشادي ثابت للمدة التي يمكننا
فيها استهالك الوقود األحفوري بشكل عملي،
قمنا بتخطيط نسبة االحتياطيات إلى اإلنتاج
( )R/Pللفحم والنفط والغاز بنا ًء على أرقــام
 .2015تقسم نسبة  R/Pبشكل أساسي كمية
اح ـت ـيــاط ـيــات ال ــوق ــود ال ـم ـع ــروف ــة ع ـلــى م ـعــدل
اإلنـتــاج الـحــالــي لتقدير الـمــدة الـتــي يمكننا أن
نستمر فيها ،إذا ظل هذا المستوى من اإلنتاج
ثابت ًا .استناد ًا إلى المراجعة اإلحصائية لشركة
بــري ـت ـيــش ب ـتــرول ـيــوم ح ــول ال ـطــاقــة الـعــالـمـيــة
لـعــام  ،2016سـيـكــون هـنــاك حــوالــي  115عــامـ ًا
مــن إنـتــاج الفحم ،ومــا يـقــرب مــن  50عــامـ ًا من
الـنـفــط وال ـغــاز الطبيعي الـمـتـبـقــي( .لـكــن طبع ًا
ي ـجــب ّأل نـنـســى م ــن ج ـهــة ّأن تــو ّق ـعــات هــذه
الشركة الرأسمالية النفطية العمالقة بــا شكّ
مـبـنـيــة أو ًال :ع ـلــى اع ـت ـبــار ّأن ال ـش ـكــل الـســائــد
لـلـطــاقــة سـيـبـقــى الــوقــود األح ـف ــوري ،إذ ليس
م ــن مـصـلـحـتـهــا ت ـص ـوّر غ ـيــر ذلـ ــك ،وم ــن جـهــة
ث ــان ـي ــة :ح ـتــى ال ـم ــدة ال ـم ـتــوق ـعــة نـفـسـهــا يـمـكــن
ألن هذا النوع من األبحاث
الشك بمصداقيتها ّ
ال ـم ـم ــول ــة م ــن ش ــرك ــات ال ـن ـف ــط ال ي ـخ ـلــو مــن
«انحياز» متو َّقع قد يؤثر على نتائج وعلمية
ال ــدراس ــات– مــاحـظــة ال ـمُ ـع ـرِّب) .مــرة أخــرى،
هـ ــذه األرقـ ـ ــام م ـف ـي ــدة ف ـق ــط ك ـم ـق ـيــاس ث ــاب ــت؛
س ــوف تـسـتـمــر فــي الـتـغـيّــر مــع م ــرور الــوقــت،
وم ــع تـغـيّــر ال ـقــدرة مــن ال ـم ـصــادر االقـتـصــاديــة
للوقود األحـفــوري واستخراجه ،ومستويات
االستهالك المرتفع أو المنخفض.
ومع ذلــك ،في حين أن استنفاد االحتياطيات

يمكن أن يصبح قضية ملحة بـعــد 100 – 50
ع ــام م ــن اآلنّ ،إل ّأن ه ـنــاك حـ ــد ًا آخ ــر مـهـمـ ًا
إلنتاج الوقود األحفوري :تغير المناخ .تظل
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون محصورة في
الغالف الجوي لفترات طويلة من الزمن ،مما
يــؤدي إلــى ارتـفــاع درجــات الـحــرارة .للحفاظ
على متوسط زيــادة درجــة الـحــرارة العالمية
أق ــل مــن درجـتـيــن مـئــويـتـيــن (ك ـمــا فــي اتـفــاقـيــة
باريس لألمم المتحدة) ،يمكننا بالتالي حساب
الكمية التراكمية لـ  CO2التي يمكن للبشرية
أن تبعثها مع الحفاظ على احتمال البقاء دون
درجة الحرارة المستهدفة .هذا ما نطلق عليه
«ميزانية الكربون».
الرأسمالية هي الخطر
وليس نفاد النفط
يُختتم مقال ريتشي بالقول :إنّه على البشرية
ت ــرك أغـلـبـيــة احـتـيــاطـيــات ال ــوق ــود األح ـفــوري
ال ـم ـع ــروف ــة فـ ــي األرض دون اس ـت ـخــراج ـهــا
واس ـت ـهــاك ـهــا ،إذا ك ـنــا ن ــري ــد تـحـقـيــق أهــداف ـنــا
المناخية العالمية .في الحقيقة تتطلب الحدود
الصارمة لتحقيق النجاة من التغير المناخي أن
نترك ما يصل إلى  %80من احتياطي الوقود
األحفوري في األرض ،تسمى «الكربون غير
القابل للحرق».
ف ـ ـ ــإذا اسـ ـتـ ـم ــر االسـ ـتـ ـثـ ـمـ ــار الـ ــرأسـ ـمـ ــالـ ــي فــي
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة الـمـسـبـبــة النـبـعــاثــات الـكــربــون
بالمعدالت األخيرة ،فإنه يُقدر أن ما يصل إلى
 6.74تــريـلـيــون دوالر أمــريـكــي ســوف تضيع
خــال الـعـقــد المقبل فــي تـطــويــر االحتياطيات
ال ـتــي ي ـف ـتــرض أن ت ـكــون ف ــي ن ـهــايــة الـمـطــاف
«غ ـي ــر قــاب ـلــة ل ـل ـح ــرق» إذا ك ـنــا ن ــري ــد ال ـن ـجــاة
مناخي ًا .والدراسات المؤيدة لضرورة التخلي
ع ـن ـهــا ت ـط ـلــق ع ـل ـي ـهــا ت ـس ـم ـيــة «األص ـ ـ ــول ال ـتــي
تقطعت بها السبل».
ل ــذل ــك ،ف ــي ح ـيــن أن ال ـك ـث ـيــريــن ق ـل ـقــون بـشــأن
احتمال نفاد الوقود األحفوري ،فمن المتوقع
بــد ًال مــن ذلــك أنــه سيتعين علينا تــرك مــا بين
 %65إلـ ــى  %80م ــن االح ـت ـي ــاط ـي ــات ال ـحــال ـيــة
الـمـعــروفــة دون م ـســاس ،إذا أردن ــا أن نــؤمّــن
فــرصــة الـحـفــاظ عـلــى مـتــوســطارت ـفــاع درجــة
الـحــرارة العالمية (الــدفـيـئــة) أقــل مــن درجتين
مئويّتين.
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واشنطن وهوس العاجزين بالصعود الصيني

شهد شهر آذار الحالي سلسلة من األحداث التي ساعدت في
تقديم نموذج عن السياسة الخارجية األمريكية فيما يتعلق
بالصين ،أي :التزام إدارة بايدن بسياسة التطويق ومحاولة
االحتواء التي استمرت عقودًا من الزمن ،رغم اختالف اإلدارات
األمريكية .وكان المؤشر األول هو :التزام إدارة بايدن بسياسة
ترامب فيما يتعلق باستهداف وحظر الشركات الصينية.

ǧإعداد :سعد خطار

حددت الواليات المتحدة مجدد ًا خمس
شركات تكنولوجيا صينية ،بما في ذلك
«ه ـ ـ ــواوي» ،بــأن ـهــا «خ ـط ــر ع ـلــى األم ــن
الـقــومــي األمــري ـكــي» ،وال داع ــي لـلـقــول:
إنــه كــالـعــادة لــم يـجـ ِر تـقــديــم دلـيــل واحــد
يؤكد صحة هذا االدعاء .وبالتالي ،فمن
الواضح -كما الحظت صحيفة دويتشه
فـيـلــه األلـمــانـيــة -أن الـسـبــب وراء هــذه
االدعاءات ليس أكثر من عجز الواليات
المتحدة عن منافسة الشركات الصينية
ال ـ ـصـ ــاعـ ــدة ،ألن ـ ــه بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ــى م ـنــع
الشركات الصينية من ممارسة األعمال
التجارية فــي الــواليــات المتحدة ،سعت
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة إل ــى ال ـض ـغــط عـلــى
الدول في مختلف أنحاء العالم لحرمان
ال ـص ـي ــن مـ ــن الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى األسـ ـ ــواق
الخارجية.
«دفاعاً» عن الحصة العالمية
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ل ـيــس ص ـع ـب ـ ًا تـفـسـيــر
س ـبــب وجـ ــود رئ ـي ـس ـيــن «مـتـعــاكـسـيــن»
مـثــل تــرامــب وبــايــدن ولــديـهــم سـيــاســات
خــارج ـيــة مـتـمــاثـلــة إل ــى ح ــد ب ـع ـيــد ،ذلــك
أن مــن لــه مصلحة مــن هــذه السياسات
ه ــي نـخـبــة ال ـح ـكــم م ــن أص ـح ــاب الــربــح،

الــذيــن يــؤثــرون فــي السياسة الخارجية
األمــري ـك ـيــة ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ـمّــن يـجـلــس
في البيت األبيض أو الكونغرس ،هذه
الـنـخـبــة ذات ـه ــا ال ـتــي ت ــرى أن حـصـصـهــا
في السوق العالمية وما يرتبط بها من
ق ــوة ون ـف ــوذ ت ـحــت ال ـت ـهــديــد م ــن جــانــب
ال ـم ـنــاف ـس ـيــن ال ـص ــاع ــدي ــن ،م ــا ي ـع ـنــي أنـهــا
م ـحــاولــة أمــريـكـيــة مـسـتـمــرة لــ«حـمــايــة»
ح ـص ـت ـه ــا مـ ــن ال ـ ـسـ ــوق ال ـع ــال ـم ـي ــة ع ـبــر
التهديدات والبلطجة ،نتيجة عجزها عن
المنافسة.
ومن المؤشرات المهمّة على هذا التوجه
الـ ـعـ ــدوانـ ــي األم ــريـ ـك ــي اتـ ـجـ ــاه ال ـص ـيــن،
ت ـب ــرز «الـ ـج ــول ــة» ال ـت ــي أجـ ــراهـ ــا وزي ــر
ال ـخــارج ـيــة األمــري ـكــي ،أن ـتــونــي بـلـيـنـكــن،
ووزير الدفاع ،لويد أوستن ،في منطقة
المحيطين الهندي والهادئ ،بما في ذلك
زيارات إلى كوريا الجنوبية واليابان.
في هــذا اإلطــار ،ادّعــت مجلة «السياسة
ال ـخ ــارج ـي ــة» األم ــري ـك ـي ــة ف ــي م ـق ــال لـهــا
بـعـنــوان «بـلـيـنـكــن وأوس ـتــن فــي الـيــابــان
ل ـت ـعــزيــز ال ـح ـل ـفــاء اآلس ـي ــوي ـي ــن»« :تــريــد
إدارة ب ــاي ــدن ح ــث ال ـي ــاب ــان أك ـث ــر عـلــى
ال ــدف ــاع وحـ ــل ال ـت ــوت ــرات ب ـيــن طــوكـيــو
وس ـ ـيـ ــول» ،واس ـت ـش ـه ــد ال ـم ـق ــال ب ـم ــادة
اف ـت ـتــاح ـيــة كـتـبـهــا بـلـيـنـكــن وأوس ـت ــن فــي
ص ـح ـي ـفــة واش ـن ـط ــن ب ــوس ــت قـ ــاال فـيـهــا:
«قــوتـنــا المشتركة تجعلنا أقــوى عندما
يـتـعـيــن عـلـيـنــا أن نـضـغــط ع ـلــى ع ــدوان
الـصـيــن وت ـهــديــدات ـهــا ...إذا لــم نـتـصــرف
بحزم ونقود ،فإن بكين ستتصرف».
وهـنــا تتضح العقلية األمــريـكـيــة الـتــي ال
تــرى في آسيا ســوى مساحة للمنافسة
والسيطرة ،وترى الصين بمثابة منافس
وطرف يسابقها إلى ذلك ،ال طرف ًا يقف
فــي وج ــه مـنـطــق الـهـيـمـنــة ذات ــه كـمــا هو

من له مصلحة
من هذه
السياسات هي
نخبة الحكم من
أصحاب الربح
الذين يؤثرون
في السياسة
الخارجية
األمريكية بغض
النظر عمن
يجلس في
البيت األبيض أو
الكونغرس هذه
النخبة التي ترى
أن حصصها في
السوق العالمية
تحت التهديد
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الواقع .وهنا يبدو واضح ًا ،أن األسباب
العميقة للتصعيد الجاري في شرق آسيا
تكمن فعلي ًا في دأب واشنطن المحموم
وغير المنطقي للحفاظ على النفوذ غير
الـمـبــرر ،بــل وحـتــى االن ـفــراد فــي منطقة
المحيطين الهندي والهادئ.

بـعــدد مـتــزايــد مــن بــؤر الـتــوتــر الـجــاهــزة
لالنفجار في أية لحظة .وهي المساحة
ذاتها التي تعمل القوى الصاعدة اليوم
عـلــى تــأمـيــن مـنـظــومــات األم ــن الجماعي
فيها ،بما يضمن كف اليد األمريكية عن
التدخل في الشؤون الداخلية لها.

الحرب الدعائية سالح وحيد
ل ـتــأم ـيــن أك ـب ــر ق ــدر م ـم ـكــن م ــن ال ـض ـغــط،
تــدأب واشنطن على شــن حــرب دعائية
ضــد الـصـيــن ،مـسـتـشـهــدة بـمــزاعــم ملفقة
وك ـ ــاذب ـ ــة عـ ــن «الـ ـقـ ـمـ ــع» و«اإلس ـ ـ ـ ــاءة»
الـصـيـنـيـيــن ف ــي هــونــج كــونــج وت ــاي ــوان
وشينجيانغ والتبت.
وب ـ ـهـ ــذا ال ـ ـص ـ ــدد ،تـ ـكـ ــرر ورقـ ـ ــة وزارة
الـخــارجـيــة األمــريـكـيــة ب ـع ـنــوان «مـنـطـقــة
ال ـم ـح ـي ـط ـيــن الـ ـهـ ــادئ وال ـه ـن ــدي ال ـح ــرة
والمفتوحة :النهوض برؤية مشتركة»،
هذه االدعاءات الكاذبة ،قائلة« :تمارس
الصين القمع فــي الــداخــل وال ـخــارج .إن
ب ـك ـيــن غ ـيــر م ـت ـســام ـحــة م ــع ال ـم ـعــارضــة،
وت ـس ـي ـطــر ب ـقــوة ع ـلــى وس ــائ ــل اإلع ــام
وال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ــدن ــي ،وت ـق ـمــع بــوحـشـيــة
األقـ ـلـ ـي ــات ال ـع ــرق ـي ــة وال ــديـ ـنـ ـي ــة .وهـ ــذه
ال ـم ـمــارســات ،ال ـتــي ت ـص ـدّرهــا بـكـيــن إلــى
بلدان أخرى من خالل نفوذها السياسي
واالق ـت ـص ــادي ،ت ـق ـوّض ال ـظ ــروف الـتــي
عززت االستقرار واالزدهار في منطقة
المحيطين الهندي والهادئ منذ عقود».
مــا يدعو إلــى السخرية فــي هــذا الصدد،
أن الـحــديــث األمــريـكــي عــن «االسـتـقــرار
واالزدهــار» ال يجري في قارة متخيلة
ب ـن ـت ـهــا الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وسـيـجـتـهــا
بسياج الـحــريــة والــديـمـقــراطـيــة وحقوق
اإلن ـ ـس ـ ــان ،بـ ــل فـ ــي م ـس ــاح ــة ج ـغــراف ـيــة
شــاسـعــة طــوقـتـهــا الـسـيــاســات األمــريـكـيــة

التراجع خلف ستار الدعاية
وس ــط صـعــود الـصـيــن ،تـتـمـتــع المنطقة
بـمـسـتــويــات غـيــر مـسـبــوقــة مــن الـتـنـمـيــة
المتسارعة من خالل المشاريع التي تم
بـنــاؤهــا بــالـتـعــاون مــع جـمـهــوريــة الصين
الـشـعـبـيــة ،وذل ــك كـلــه يـتـنــاقــض تـنــاقـضـ ًا
صـ ــارخـ ـ ًا م ــع ع ـق ــود م ــن الـ ـح ــرب ال ـتــي
أشعلتها الـتــدخــات األمـيــركـيــة فــي شبه
ال ـجــزيــرة ال ـكــوريــة ،وف ــي جـمـيــع أنـحــاء
ج ـنــوب ش ــرق آس ـي ــا ،ك ـجــزء م ــن حــرب
فيتنام والعمليات العسكرية المجاورة.
هذه الصراعات التي خ ّلفت في المنطقة
نــدوبـ ًا دائـمــة ،وفــي الـعــديــد مــن الـحــاالت
ال ت ـ ــزال ت ـش ــوه وت ـق ـت ــل الـ ـن ــاس حـتــى
يومنا هذا ،مثل :األثر المتبقي لألسلحة
الـكـيـمـيــائـيــة الـمـسـتـخــدمــة فــي فـيـتـنــام ،أو
ال ــذخ ــائ ــر غ ـيــر ال ـم ـن ـف ـجــرة ال ـت ــي ألـقـتـهــا
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ع ـلــى دول ،م ـثــل:
الوس.
تـحــت هــذه الـطـبـقــة الــرقـيـقــة مــن الــدعــايــة
األمــريـكـيــة ،تـكـمــن حـقـيـقــة تــراجــع الغلبة
األمــري ـك ـيــة ف ــي مـخـتـلــف أن ـح ــاء ال ـعــالــم،
وعدم اهتمام واشنطن ونخبها الحاكمة
بـتـعــديــل الـسـيــاســة الـخــارجـيــة األمــريـكـيــة
بـ ـم ــا ي ـت ـن ــاس ــب م ـ ــع وزن ـ ـه ـ ــا ووض ـع ـه ــا
الجديدين ،نحو دور تعاوني وبنّاء بين
دول العالم ،بــد ًال مــن التطلعات التي ال
يـمـكــن تـحـقـيـقـهــا لـلـسـيـطــرة عـلــى الـعــالــم،
وإحكام القبضة على رقبة شعوبه.
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يبدو أن الدول الغربية ال تزال مصرة على إنكار الوقائع ،ظناً
منها أنها ال تزال ،بقيادة الواليات المتحدة« ،شرطي العالم»
وليرفعوا سوط العقوبات بعد تدخالت وذرائع «الحريات
والحقوق اإلنسانية والديمقراطية» بوجه كل من يخالف
مصالحهم ،دون رد.

ǧمالذ سعد

يـقــال :إنــه وفــي بعض األحـيــان قــد تلزم
إي ـق ــاظ ال ـن ــائ ــم ص ـف ـع ـ ًة ت ـب ـعــده م ــن دُن ـيــا
الـتــوهــم والـخـيــال ،وكــل األمــر أن التنين
الـصـيـنــي ل ــم يـفـعــل ب ـعــد س ــوى أن ــه أخــذ
شهيق ًا صـغـيــر ًا جــد ًا ،مـحــذر ًا مــن نيرانه،
ل ـت ـفــرض ب ـك ـيــن ع ـق ــوب ــات ع ـلــى ك ــل مــن
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة األم ــري ـك ـي ــة وك ـنــدا
واالتحاد األوروبي وبريطانيا رد ًا على
تدخالتهم وعقوباتهم.
فقد فرضت الــدول المذكورة آنف ًا جملة
عـ ـق ــوب ــات ع ـل ــى كـ ـي ــان ــات وم ـس ــؤول ـي ــن
ص ـي ـن ـي ـيــن ب ــذري ـع ــة ال ـم ـس ــأل ــة ال ـقــدي ـمــة-
ال ـجــديــدة الـمـتـعـلـقــة بـمـنـطـقــة شـيـنـجـيــانــغ
واألك ــاذي ــب ح ــول «ال ـق ـمــع» و«ال ـع ـنــف»
و«اإلبـ ــادة الـجـمــاعـيــة» بـحــق المسلمين
اإليـ ـ ـغ ـ ــور فـ ـيـ ـه ــا ،م ـ ــن قـ ـب ــل ال ـس ـل ـط ــات
الصينية ،األمر الذي رفضته بكين مرار ًا
وكشفت زيـفــه ،إضــافـ ًة إلــى ذلــك فلم يعد
يخفى على أحد عموم ًا التكتيك والنهج
ال ـغ ــرب ــي ب ــإل ـق ــاء تـ ـهـ ـ ٍم م ــزي ـف ــة وض ـخ ـهــا
إعــامـيـ ًا وعــالـمـيـ ًا بغية تبرير الخطوات
العدائية الالحقة على الدول المستهدفة.
يـكـمــن الـفــرق الـيــوم بــإطــاق هــذه التهم
وخ ـطــاهــا الــاح ـقــة ب ـيــن مــوقــع ق ــوة أو
ض ـع ــف ،وقـ ــد ع ـب ــر ع ــن ذلـ ــك م ـس ـت ـشــار
ال ــدول ــة ال ـص ـي ـنــي ي ــان ــغ جـيـتـشــي بــوجــه
وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ــريـ ـك ــي أن ـت ــون ــي
بلينكن أثناء لقائهم قبل نحو أسبوعين،
«إن الــواليــات المتحدة ال تمتلك
بقوله ّ
المؤهالت التي تخوّلها القول بأنّها تريد
أن تتحدّث إلى الصين من موقع قوّة».
وف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي فــرضــت ب ــه ال ــدول
ال ـغ ــرب ـي ــة ع ـقــوبــات ـهــا ع ـل ــى ال ـص ـي ــن بـمــا
يمثل تدخ ًال واضح ًا بشؤونها الداخلية
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وسـيــادتـهــا ،ج ــاءت الـعـقــوبــات الصينية
رد ًا ع ـل ـي ـهــا ،وم ــن مـنـطـلــق ال ــدف ــاع عــن
شـ ــؤون ـ ـهـ ــا ،ونـ ـتـ ـعـ ـم ــد هـ ـن ــا ذكـ ـ ــر ه ــذه
«البدهية» كردٍ مسبق على المحاوالت
الـقــديـمــة والـجــاريــة اآلن بــوضــع الصين
والــواليــات المتحدة بمساواة بعضهما
ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ،الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاواة بـ ـيـ ــن ال ـس ـب ــب
والـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة ،أو ال ـ ـج ـ ــاد وال ـض ـح ـي ــة،
والمصالح بينهما.
العقوبات الصينية
الـ ـعـ ـقـ ــوبـ ــات ال ـص ـي ـن ـي ــة عـ ـل ــى االت ـ ـحـ ــاد
األوروبـ ــي شـمـلــت  10مــواطـنـيــن بينهم
ن ـ ــواب فـ ــي ال ـب ــرل ـم ــان األوروب ـ ـ ـ ــي ،و4
ك ـيــانــات ،وحـ ــول بــريـطــانـيــا ف ـقــد أعـلـنــت
الخارجية الصينية فرضها عقوبات على
 9أشخاص و 4كيانات ،كما حظرت على
الـجـهــات الـصـيـنـيــة الـتـعــامــل مــع الـجـهــات
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ال ـم ـش ـم ــول ــة ب ــال ـع ـق ــوب ــات،
ويـحـظــر عـلــى البريطانيين المشمولين
بـ ـه ــا دخ ـ ـ ــول األراض ـ ـ ـ ــي ال ـص ـي ـن ـي ــة ،أو
م ـم ــارس ــة األعـ ـم ــال ع ـل ـي ـهــا ،ومـ ــن بـيـنـهــم
لـجـنــة ح ـقــوق اإلن ـس ــان ال ـتــاب ـعــة لـحــزب
المحافظين البريطاني ،والزعيم السابق
لـلـحــزب إي ــان دانـكــن سـمـيــث ،وع ــدد من
الـنــواب البريطانيين ،مــن بينهم رئيس
لـجـنــة ال ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة فــي مجلس
ال ـع ـمــوم ال ـبــري ـطــانــي ت ــوم تــوغ ـنــدهــات،
وعضوا مجلس اللوردات ديفيد إلتون
وهيلين كينيدي.
وب ـع ــد ب ـض ـعــة أي ـ ــام أع ـل ـن ــت ال ـخ ــارج ـي ــة
ال ـص ـي ـن ـيــة فـ ــرض ع ـق ــوب ــات ع ـلــى أفـ ــراد
وكيانات من الواليات المتحدة األمريكية
وكـنــدا ،طــالــت رئـيـســة اللجنة األمريكية
لـلـحــريــة الــدي ـن ـيــة الــدول ـيــة «»USCIRF
غــايــل مــان ـش ـيــن ،ون ــائ ــب رئ ـيــس الـلـجـنــة
توني بيركنز ،وعضو البرلمان الكندي
مايكل شونغ ،واللجنة الفرعية لحقوق
اإلنـســان الــدولـيــة الـتــابـعــة للجنة الــدائـمــة
ل ـش ــؤون ال ـخــارج ـيــة والـتـنـمـيــة الــدول ـيــة
بمجلس العموم الكندي.
وقد أوجدت حملة العقوبات هذه ردود
فعل واسعة من الدول المعنية ،لتتباكى

«إن الواليات
ّ
المتحدة ال تمتلك
المؤهالت التي
تخولها القول
ّ
بأ ّنها تريد أن
تتح ّدث إلى الصين
قوة»
من موقع ّ

على نفسها بها من تجرؤ الصين الدفاع
عــن نـفـسـهــا بـهــذا الـشـكــل! لـيــؤكــد رئـيــس
ال ـبــرل ـمــان األوروبـ ـ ــي دي ـف ـيــد ســاســولــي
أن ه ــذه الـعـقــوبــات لــن تـبـقــى دون رد،
ولتستدعي بريطانيا سفير الصين في
لـنــدن لتقدم احتجاجها عليها ،ويصرح
رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو
بأن هذه العقوبات غير مقبولة ،ويعلن
وزير الخارجية األمريكي أنتون بلينكن
تنديد بــاده بـهــذه الـعـقــوبــات ،ولـكــن أيّـ ًا
منهم ال يرى بعقوباته سوى «الحق».
إن هـ ــذا ال ـت ـح ــرك ال ـص ـي ـنــي ال ـس ـيــاســي
الـ ـ ــواسـ ـ ــع ب ـ ـهـ ــذا الـ ـشـ ـكـ ــل الـ ـ ـ ــذي ش ـمــل
ث ــاث دول غــربـيــة إضــافــة إل ــى االت ـحــاد
األوروب ـ ــي يُ ـعــد األول مــن نــوعــه ،ولــن
ي ـك ــون األخ ـي ــر بـطـبـيـعــة الـ ـح ــال ،وب ــات
يعتمد ذلــك ال على رغبة الصينيين ،بل
عـلــى ال ـخ ـطــوات الـغــربـيــة الــاح ـقــة الـتــي
ل ــن تـبـقــى دون م ـثــل ه ــذه ال ـ ــردود ،إن
اسـتـمــرت عـلــى نـهـجـهــا ،ولــم تـبــدأ بتفهم
سـيــاسـيــات الـتـعــاون والـتـكــافــؤ واحـتــرام
ال ـس ـيــادة الـمـتـبــادلــة فــي عــالــم الـتـعــدديــة
القطبية الناشئ.
تفاهمات صينية روسية إيرانية
بــالـتــوازي مــع حــالــة التصعيد الصيني-
الغربي الجارية ،والتناقضات التي تعوم
وتـتـفــاعــل فـيـمــا بـيــن الـغــربـيـيــن أنـفـسـهــم،
جــرى الـلـقــاء الـصـيـنــي الــروســي بــزيــارة
وزيــر الـخــارجـيــة سـيــرغــي الف ــروف إلــى
بـكـيــن ،وتـمــديــد «مـعــاهــدة حـســن الـجــوار

والـصــداقــة والـتـعــاون» لـمــدة  5سـنــوات
بشكل تلقائي ،وعمد الجانبان الروسي
والصيني على تأمين وحماية عالقاتهما
الـمــالـيــة والـتـجــاريــة مــن تـهــديــدات الــدول
غ ـيــر ال ـصــدي ـقــة ،وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد دعــا
الفـ ـ ــروف م ــن ج ــدي ــد إلـ ــى االس ـت ـعــاضــة
ع ــن ال ـ ـ ــدوالر ب ــال ـع ـم ــات ال ــوط ـن ـي ــة فــي
التسويات المتبادلة بين الدول لخفض
مخاطر العقوبات األمريكية.
وفي يوم السبت جرى توقيع معاهدة
إس ـتــرات ـي ـج ـيــة ل ـل ـت ـعــاون ال ـم ـش ـتــرك بـيــن
الـصـيــن وإيـ ــران مــدتـهــا  25ع ــام ـ ًا ،وأكــد
وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـص ـي ـن ــي وان ـ ــغ يــي
م ــن طـ ـه ــران :أن ع ــاق ــات ال ـب ـلــديــن لــن
تـتــأثــر بــالـظــروف الـيــومـيــة ،وهــي دائـمــة
وإستراتيجية ،وأشــار السفير اإليــرانــي
فــي بكين ،بــأن الوثيقة ستحدد قــدرات
الـ ـتـ ـعـ ــاون ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن «خـ ــاصـ ــة فــي
مجاالت التكنولوجيا والصناعة والنقل
والـ ـشـ ـح ــن وال ـ ـطـ ــاقـ ــة» ،ح ـي ــث تـتـضـمــن
استثمارات بنحو  400مليار دوالر على
مدى  25عام ًا.
وتأتي هذه التفاهمات والمعاهدات بين
هـ ــذه ال ـ ــدول ال ـث ــاث ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
تحاول به واشنطن دق أسافين خالف
وصـ ـ ــراع ف ـي ـمــا ب ـي ــن روسـ ـي ــا وال ـص ـي ــن،
وم ـحــاولــة اس ـت ـمــالــة ط ـه ــران ب ـع ـيــد ًا عــن
ال ـشــرق ،عـبــر م ـنــاورات الـمـلــف الـنــووي
اإلي ــران ــي ،لـيــؤكــدوا مــن جــديــد ،وبشكل
واض ـ ـ ــح ،ع ـ ــدم جـ ـ ــدوى ه ـ ــذه ال ـخ ـطــط
األمريكية.

نكتة أمريكية
كــان مــن المضحك حـقـ ًا اقـتــراح الــرئـيــس األمــريـكــي جــو بــايــدن ،فــي حديث
هاتفي له مع رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونسون يــوم الجمعة
إنشاء بديل لمبادرة «حزام واحد -طريق واحد» الصينية ،قائ ًال« :تحدثت
عن ضــرورة وجــود مـبــادرة مماثلة لدينا أيـضـ ًا ،من جانب الديمقراطيات،
لـمـســاعــدة تـلــك الـمـجـتـمـعــات فــي جـمـيــع أنـحــاء الـعــالــم الـتــي تـحـتــاج حـقــا إلــى
المساعدة».
اقـتــراح فــي الــوقــت الــذي تمر بــه الــواليــات المتحدة بحالة تــراجــع وانكفاء
مــزمــن وم ــدي ــد ،مـصـحــوب ب ــإن ــذارات يـعـلــو صــوتـهــا ب ـمــرور ال ــوق ــت ،تشير
باقتراب انفجار األزمة داخل أمريكا وموت الدوالر عالمي ًا.
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الصورة عالمياً

تكرار الظاهرة يجعلها قانوناً

•طرح وزير
الخارجية
الصيني وانغ
يي ،مبادرة
من  5نقاط،
بشأن تعزيز
األمن واالستقرار
في الشرق األوسط،
وذلك خالل الدورة التاسعة لالجتماع الوزراي
لمنتدى التعاون العربي -الصيني.
•تعطلت حركة مرور
السفن عبر قناة
السويس ،إثر
جنوح سفينة
حاويات
عمالقة يوم
األربعاء  24آذار
 ،2021فيما قال
تقرير :إن سفناً تنقل
نفطاً بقيمة  400مليون دوالر ال يمكنها
المرور عبر القناة.

يشّبه البعض انتخابات الكنيست في الكيان الصهيوني بمسلسل ممل ،تتالى حلقاته دون أحداث جديدة ،وإن كان التشبيه هذا مفهوماً ومبررًا ،إال
مرات على التوالي في أقل من عامين ،وخصوصاً أن هذا «المسلسل» ال بد أن يحمل أحداثًا
أنه ال يكفي لتفسير «ظاهرة التوازن» هذه التي تكررت ألربع ٍ
قادمة رغم بدايته المملة!
ǧعالء أبوفّراج

ال بــد لـنــا أن نـتــوقــف أو ًال عـنــد نتائج
هـ ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات ،ق ـب ــل أن ن ـعــرض
بـعـضـ ًا مــن االس ـت ـن ـتــاجــات الـسـيــاسـيــة،
التي من شأنها أن تُخرج هذا الحدث
مــن م ـجــرد كــونــه انـتـخــابــات مـتـعـثــرة،
إلـ ــى ك ــون ــه مـ ــؤشـ ــر ًا س ـي ــاس ـي ـ ًا ه ــام ـ ًا،
يحمل بــذور احتماالت قادمة تشترك
جـمـيـعـهــا بــأن ـهــا ال ت ـص ـبّ ف ــي مصلحة
الكيان الصهيوني المأزوم.
النتائج وما بعدها
مـ ــع إعـ ـ ــان ال ـن ـت ــائ ــج ش ـب ــه الــرس ـم ـيــة
الن ـت ـخــابــات ال ـك ـن ـي ـســت ال ـت ــي ُأج ــري ــت
ف ــي ي ــوم ال ـثــاثــاء  23آذار ال ـج ــاري،
حُـســم األم ــر م ـجــدد ًا بــالــا حـســم ،ولــم
يـسـتـطــع أيٌ مــن األحـ ــزاب الـسـيــاسـيــة
داخــل الـكـيــان الـحـصــول عـلــى األغلبية
النيابية التي تسمح بتشكيل الحكومة،
مـمــا يـعـنــي :أن ال ـغــرض األس ــاس من
أجراء هذه االنتخابات لم يُثمر! وكما
كان متوقع ًا ،لم يحصل التحالف الذي
ي ـق ــوده ن ـت ـن ـيــاهــو ع ـلــى ال ـ ـ  61م ـق ـعــد ًا
ال ـت ــي ت ـض ـمــن ل ــه ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـكــومــة،
ولــم تنجح الـقــوى المعارضة لــه بذلك
أي ـ ـض ـ ـ ًا .ف ـح ـصــل ن ـت ـن ـيــاهــو وح ـل ـف ــاؤه
ع ـل ــى  52م ـق ـع ــد ًا ب ـم ـقــابــل  51م ـق ـعــد ًا
للتيار الـمـقــابــل .لتضعنا هــذه النتائج
أمــام خـيــارات بــاتــت مـعــروفــة ،فــإمــا أن
يـنـجــح أح ــد الـفــريـقـيــن بـتــوسـيــع قــائـمــة
حـلـفــائــه ل ـلــوصــول إل ــى ح ـكــومــة .وإمــا
حـ ــل ال ـب ــرل ـم ــان ت ـم ـه ـي ــد ًا الن ـت ـخ ــاب ــات
خامسة .وفي الواقع اختبر الكيان كال

االحتمالين سابق ًا دون الــوصــول إلى
النتائج المرجوة.
وفـ ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ي ـح ــاول الـبـعــض
اختصار المشكلة بتخوّف نتنياهو من
المحاكمة مما يجعله يتمسك برئاسة
الـ ـ ــوزراء ،يـثـبــت ال ــواق ــع أن الـمـشـكـلــة
م ـع ـقــدة أك ـث ــر م ــن ذلـ ــك ب ـك ـث ـيــر ،فـعـلــى
الرغم من أن نتنياهو يستطيع تأخير
محاكمته نـظــر ًا لتمتعه بالحصانةّ ،إل
أنــه ال يمكن تفسير المشكلة من هذه
الزاوية فحسب ،أو على األقل ال يكفي
هــذا لتفسير فشل خصومه فــي حسم
هذه المعركة.
ي ـم ـك ـن ـن ــا الـ ـ ـق ـ ــول :إن إع ـ ـ ــان ن ـت ــائ ــج
االنتخابات يحمل بين سطوره جملة
م ــن اإلعـ ــانـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة األخـ ــرى،
والتي يمكننا تلخيصها ،وأبرزها:
أو ًال :التطبيع المجاني
للكيان أيضاً
في القراءة األولية التفاقات التطبيع
الـ ـس ــوداء م ــع ال ـك ـيــان ،وال ـت ــي شـمـلــت
ح ـت ــى ال ـل ـح ـظ ــة ك ـ ـ ًـا مـ ــن اإلم ـ ـ ـ ــارات،
والسودان ،والمغرب ،والبحرين ،كان
ال ب ــد م ــن تـفـنـيــد األك ــاذي ــب وال ــذرائ ــع
الـتــي وضعتها األنـظـمــة المطبعة أمــام
الــرأي العام .وأظهرت األشهر القليلة
الـتــي تـلــت اتـفــاقــات الـتـطـبـيــع ،أن هــذه
األنظمة وإلى جانب تفريطها بالقضية
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة ،وت ـف ــري ـط ـه ــا ب ـح ـقــوق
ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،ك ــان ــت – وكـمــا
عهدناها – تعمل بما يناقض مصالح
شعوبها ،وتجاهد في صف «الفوضى
الخالقة» أكثر من أصحاب المشروع

أن ـف ـه ـس ــم .ومـ ـم ــا أضـ ـ ــاف ال ـك ـث ـي ــر مــن
الهزلية إلــى المشهد المخجل ،هــو أن
األن ـظ ـمــة الـعــربـيــة لــم تـتـلــق أجـ ــر ًا لـقــاء
الــدور الــذي لعبته ،ولــم تحصد ثمرة
ل ـقــاء «خــدمــات ـهــا ال ـس ـخ ـيــة» .وتـبــرهــن
األحـ ـ ــداث أيـ ـضـ ـ ًا :أن ال ـخ ـي ـبــة شـمـلــت
ق ـص ـي ــري ال ـن ـظ ــر ج ـم ـي ـع ـهــم ،فــال ـك ـيــان
الصهيوني الذي تمنى أن تش ّكل هذه
االتـفــاقــات حقنة أدرنــالـيــن ضخمة في
جسده المتعب ،وجد نفسه في المأزق
ذات ـ ــه ،ولـ ــم ت ـق ــدم ل ــه هـ ــذه االت ـف ــاق ــات
م ـس ــاع ــدة ح ـق ـي ـق ـيــة ك ــاف ـي ــة الن ـت ـشــالــه،
لتقترب مسرحية التطبيع من النهاية،
ب ـعــد أن ف ـش ـلــت وت ـع ـث ــرت أم ـ ــام أول
االخ ـت ـبــارات ،ولـتـصـبــح أشـبــه ب ــأوراق
بالية مكدّسة فوق ظهور أصحابها.
ثانياً :تكرار الظاهرة ي
حولها إلى قانون
ع ـنــدمــا ت ـت ـكــرر ال ـظــاهــرة ت ـت ـحــول إلــى
ق ــان ــون ،يـشـمــل ه ــذا ال ـق ــول ال ـظــواهــر
االجتماعية والسياسية ،فاالنتخابات
الصهيونية أف ــرزت الـنـتــائــج ذاتـهــا في
أربـ ــع ت ـج ــارب م ـت ـك ــررة ،م ـمــا يـجـعـلـنــا
أمــام عــاقــة قانونية واضـحــة ،أطــراف
المعادلة في الظرف القائم لن يخرجوا
بـنـتــائــج ج ــدي ــدة .ال يـكـفــي االسـتـنـتــاج
ال ـس ــاب ــق وح ـ ــده ب ــال ـط ـب ــع ،فــالـنـتـيـجــة
واضحة أمام الجميع ،وهذا الصحيح،
لكن أطــراف المعادلة ال تبدو بدرجة
الـ ــوضـ ــوح ذات ـ ـهـ ــا ،ف ـم ــا هـ ــي أط ـ ــراف
المعادلة؟ هل يمكن حصرها بالليكود
أو أبيض -أزرق؟ هل تنحصر بكونها
مجموعة من السياسيين الذين فقدوا

شـعـبـيـتـهــم ف ـح ـســب؟! ال نـعـتـقــد ه ــذا،
بــل إن نتائج االنـتـخــابــات هــذه تؤشر
مجدد ًا إلى انتهاء صالحية المنظومة
الـسـيــاسـيــة ال ـقــائ ـمــة ،وإن ك ــان الـكـيــان
يشترك مع الدول الرأسمالية األخرى
بهذه المشكلةّ ،إل أنــه يضيف فوقها
م ـش ـك ـل ـ ًة أس ــاس ـي ــة ،وهـ ــي :أن الـشـكــل
القائم هو الشكل الوحيد الذي يسمح
للكيان الصهيوني بالبقاء دون تغيير
فــي جــوهــر بـنـيـتــه ،فــالـمـشـكــات الـتــي
يـعــانــي مـنـهــا ال تـنـحـصــر بـكــونـهــا أزمــة
ـادي
ح ـكــم م ـتــراف ـقــة م ــع ظ ــرف اق ـت ـصـ ٍ
ـراع
صـعــب ،فالكيان كــان دائـمـ ًا فــي صـ ٍ
شعوب عريضة ترى فيه
وجودي مع
ٍ
لغم ًا زرعه الغرب في أراضيها ،ويع ّقد
التراجع المتسارع للواليات المتحدة
موقف الكيان.
الـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـم ـت ـص ــارع ــة فــي
ه ــذه االن ـت ـخــابــات تـمـلــك ف ــي الـجــوهــر
مشروع ًا سياسي ًا واحد ًا اسمه :الكيان
الصهيوني ،قد تكسب بعض الوقت هنا
وبعض الدعم هناكّ ،إل أن االستحقاق
قــادم ،فالكيان سيكون عاج ًال أم آج ًال
بمواجهة تغييرات سياسية ،فالتوازن
ال ــدول ــي ال ـجــديــد وت ــراج ــع ال ـم ـشــروع
الغربي من جهة ،والتغييرات العميقة
الـمــرتـقـبــة فــي األنـظـمــة الـمـحـيـطــة ،ومــا
ستحمله من موجة شعبية مضادة له
من جهة أخرى ،وفوقها أزمة وجودية
داخلية ستفرض جميعها على الكيان
مـخــرجـ ًا وحـيــد ًا يفقد عـبــره خصائصه
األكـ ـث ــر ج ــوه ــري ــة ،ت ـل ــك ال ـت ــي جـعـلــت
منه الكيان التوسعي العنصري الذي
عرفناه دائم ًا.

•كشف قائد
القوات
الخاصة
األمريكية
الجنرال
ريتشارد كالرك،
يوم الخميس  25آذار،
في واشنطن ،أن عدد قواته المنتشرة حول
العالم هو في أدنى مستوياته منذ العام
 .2001وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
•أظهرت بيانات
الهيئة
الوطنية
الصينية
لإلحصاء ،أن
أرباح الشركات
الصناعية الكبرى
في البالد شهدت
نمواً متسارعاً في الشهرين األولين من هذا
العام ،مع تعافي االقتصاد من آثار الجائحة.
•أعربت وزارة الخارجية
الروسية عن أسفها
لعدم قبول
واشنطن
عرض الرئيس
الروسي إجراء
حوار مفتوح
بينه وبين نظيره
األمريكي جو بايدن.
•أعرب أرمين
غريغوريان
سكرتير مجلس
األمن في
أرمينيا ،عن
أمله في أن
تبقى قوات حفظ
السالم الروسية في
قره باغ ألطول فترة ممكنة ،ألن وجودها
هناك ،يعني االستقرار.
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نظرة على اليمين المتط ّرف األمريكي

مفص ًال عن اليمين المتطرف األمريكي وتكتيكاته األخيرة بعنوان
نشر موقع « »Counter Punchتقريرًا صحفياً ّ
«الحرب األهلية– النسخة  .»2المهم في هذا التقرير بالنسبة لنا ليس تفاصيل الصعود اليميني في الواليات المتحدة
وأن أو ًال :الكثير من خطب هذا اليمين مسروقة من اليسار
بقدر توصيف هذا الصعود واإلحساس بصعوده ،خاصة ّ
العمال ذوي
استقطاب
اليمين
يحاول
:
ا
وثاني
األحيان.
فيما يخص انتقاد النظام القائم ،األمر المربك في بعض
ّ
ً
يشكل صعود اليمين األمريكي إنذارًا
ثانية،
جهة
من
عنه.
والتعبير
البشرة البيضاء ،عبر محاولة امتصاص غضبهم
ّ
باندالع حرب أهلية أمريكية ،آخذين باالعتبار خصوصية الواليات المتحدة فيما يتعلق باالنتشار المفرط للسالح،
وتلقي أعضاء المجموعات اليمينية تدريبات مكثفة على تقنيات استخدام السالح والعمليات العسكرية ،عالوة على
تواطؤ النظام الحاكم مع هذه المجموعات .كما يكشف التقرير عن مدى تنسيق أعمال هذه المجموعات وانتشارها
ح ّتى عالمياً ،وعن كونها ليست مج ّرد حوادث معزولة على الساحة السياسية .يساعد فهم الداخل األمريكي وحركته
في المحصلة على قراءة انكفاء الهيمنة األمريكية حول العالم بشكل صحيح.
ǧجاك ديالني

فــي  29أيّ ــار  ،2020وعـلــى إثــر قـتــل الـشــرطــة
لجورج فلويد وبيرونا تايلور ،سارت مظاهرة
«حياة السود تهم  »BLMمسافة كيلومتر من
مـبـنــى ف ــدرال ــي ف ــي أوك ــان ــد .ح ــوال ــي الـســاعــة
الـعــاشــرة لـيـ ًا خــارج المبنى الـفــدرالــي ،وأثـنــاء
اس ـت ـم ــرار ال ـم ـظ ــاه ــرة ،تـ ـمّ إط ـ ــاق ال ــرص ــاص
بشكل مك ّثف من سيارة متحركة على عناصر
األمن و ُقتل أحدهم.
ب ـع ــد أسـ ـبـ ــوع مـ ــن ذل ـ ــك فـ ــي  6ح ـ ــزي ـ ــران ،ت ـمّ
الـهـجــوم عـلــى مـســؤول شــرطــة مقاطعة سانتا
كروز بأجهزة متفجرة بهدف قتله .بعد فترة
قـصـيــرة ت ـمّ الـقـبــض عـلــى الــرقـيــب فــي الـقــوات
الجوية األمريكية ستيفن كاريلو ووجهت إليه
تهمة الـهـجــوم .بـعــد خمسة أيــام ألـقــي القبض
على مشتبه به ثانٍ ،وأنكر كال المتهمَين التهم
الموجهة إليهما.
وج ــدت ال ـس ـل ـطــات ال ـفــدرال ـيــة ب ـ ّـأن كــاري ـلــو قــد
ن ـق ــش ك ـل ـم ــة «ب ـ ـ ــوغ» بـ ــالـ ــدم ع ـل ــى ال ـس ـي ــارة
ال ـم ـس ــروق ــة ال ـت ــي اس ـت ـخ ــدم ــت ف ــي ال ـه ـج ــوم،
لتعلن السلطات بعد ذلك بـ ّـأن كاريلو والمتهم
اآلخر مرتبطان بالمجموعة اليمينية المدعوة
«بوغالو بويس».
لم تكن مجموعة بوغالو بويس معروفة كثير ًا
في حينها ،ليبدأ اسمها بعد ذلك باالنتشار في
وســائــل اإلع ــام الـتــي انـتــابـهــا الـفـضــول بسبب
ح ـض ــوره ــا ال ـم ـس ـ ّل ــح وظـ ـهـ ــور أع ـض ــائ ـه ــا فــي

مظاهرات « .»BLMلكنّ هذا الغموض لم يطل
مع استمرار ظهور «البويس» في التظاهرات
والتغطية اإلعالمية على طول البالد.
لـ ـكـ ـنّ ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـت ـح ـل ـي ــات إلي ــدي ــول ــوج ـي ــا
ال ـب ــوي ــس ل ــم ت ـكــن ق ـ ــادرة ع ـلــى ال ــول ــوج إلــى
ال ـع ـمــق ،وكــانــت مـنـفـصـلــة عــن ارت ـبــاط ـهــا الـمـهــم
بــالـيـمـيــن األمــري ـكــي الـمـسـلــح وبــربــط ال ـجــذور
بـعـضـهــا م ــع ب ـعــض .فــال ـن ـظــرة األولـ ــى تـجـعـلـنــا
نرى البويس دون سياق إيديولوجي .أغفلت
ه ــذه الـتـحـلـيــات إل ــى درج ــة كـبـيــرة الـخـطــاب
الشعبوي لهذه المجموعات ،والذي يُستخدم
كغطاء لمعتقداتها الجوهرية.
وربّ ـمــا أه ـمّ مــا تـغـفـلــه الـتـحـلـيــات هــو مـحــاولــة
هــذه الـمـجـمــوعــات تــوحـيــد خطبها وقيمها مع
ال ـي ـســار ،وإطـ ــاق دعـ ــوات لـتــوحـيــد ال ـج ـهــود،
تــركــز خ ـصــوص ـ ًا عـلــى ال ـع ـمّــال غـيــر الـمـنـظـمـيــن
والمنفصلين عن تنظيماتهم النقابية ،أو الذين
باتت تنظيماتهم مجرّد عب ٍء عليهم.
االنتقال إلى النشاط المحسوس
الـبــوغــالــو بــويــس هــي مـجـرّد مجموعة أخــرى
من المجموعات التي بــدأت من تجمّعات غير
محكمة التنظيم ،يلتقي ضمنها الـمـهــووســون
بـحـمــل ال ـســاح والـمـتـعـصـبــون لـلـبـيــض ،مثلها
فــي ذلــك مـثــل مجموعة « »QAnonوغـيــرهــا.
م ـ ـرّت ه ــذه ال ـم ـج ـمــوعــات ب ـمــراحــل ال ـتــواصــل
ع ـبــر م ـن ـصــات ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي الـخــاصــة
بالبيض ،لتنتقل إلى المنصات األوسع شهرة
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مـثــل :فـيـسـبــوك ودي ـس ـكــورد ،ث ـمّ إلــى الــوجــود
الـمــادي فــي الحياة الواقعية لتحجز مكان ًا لها
بين متظاهري التعديل الدستوري الثاني عند
مبنى الكابيتول ستيت في فرجينيا في كانون
الثاني .2020
يمكن تتبع مسيرتهم النشطة منذ ذلك الحين
لنمرّ بقيام الـشــرطــة فــي  12آذار  2020بقتل
دنكان ليمب البالغة من العمر  21عــامـ ًا ،وهي
ال ـع ـض ــوة ال ـمــرت ـب ـطــة ب ـع ــدد م ــن ال ـم ـج ـمــوعــات
ال ـي ـم ـي ـن ـيــة ال ـم ـس ـل ـحــة ،م ـث ــل :ب ــوغ ــال ــو بــويــس
و«الـثــاثــة بالمائة» .حيث ُقتلت أثـنــاء مداهمة
الشرطة لمنزلها على إثر حملها السالح عالنية
ضدّ أمر المحكمة بمنعها من ذلك قبل بلوغها
الثالثين من العمر.
تحولت ليمب إلــى شهيدة بالنسبة للمجموعة،
واستمرّت الخطب العنيفة بالتصاعد والمؤيدون
بالظهور واالنتقال إلــى العمل المحسوس بد ًال
من النشاط القديم على اإلنترنت.
ف ــي أوائـ ـ ــل ن ـي ـس ــان ب ـ ــدأت م ـج ـمــوعــة «آرون
س ــوانـ ـس ــون» م ــن ت ـك ـس ــاس بــال ـت ـهــديــد أث ـن ــاء
لـ ـق ــاء حـ ـ ـيّ ع ـل ــى ف ـي ـس ـب ــوك ،ب ـق ـت ــل ال ـش ــرط ــة
واصطيادهم .ثمّ في أواخر أيار ،قرابة الوقت
الذي قام فيه كاريلو بالهجوم على مظاهرات
«حياة السود تهم» ،قامت مجموعة «جنوب
تكساس» بقيادة إيـفــان هانتر بفتح الـنــار من
ثــاثـيــن م ـخــزن رش ــاش هـجــومــي عـلــى دائ ــرة
ش ــرط ــة م ـي ـن ـيــابــولــس ال ـثــال ـثــة ال ـت ــي ك ــان ــت قــد
حــوصــرت مــن قـبــل م ـظــاهــرة ،وت ـمّ ه ــدم جــزء
مـنـهــا .وبـعــد إلـقــاء الـقـبــض عـلــى هــانـتــر ،كشفت
الشرطة عن مراسالت بينه وبين كاريلو يتم
فيها تنسيق الهجمات.
ث ـمّ فــي  30أيّـ ــار أل ـقــت ال ـشــرطــة الـقـبــض على
ثــاثــة أع ـض ــاء «ب ــوغ ــال ــو» ف ــي الس فـيـغــاس،
كانوا يخططون للقيام بأعمال عنف وإرهــاب
ضـ ـدّ ت ـظ ــاه ــرات «ح ـي ــاة ال ـس ــود ت ـه ــم» .وكـمــا
كـشـفــت الـتـحـقـيـقــات ف ـقــد كــانــت خـ ّـطــة الـثــاثــي
األساسية مهاجمة محطات الكهرباء الفرعية،
لكنّ األوامر عدّلت خطة الهجوم.
وك ـش ـف ــت ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات عـ ــن حـ ـيـ ــازة ال ـث ــاث ــي
لـمـتـفـجــرات وأس ـل ـحــة رش ــاش ــة ،وبــأنّ ـهــم كــانــوا

سيستخدمونها إمّــا مباشرة ضـدّ التظاهرات،
أو ضـ ـدّ س ـل ـطــات األمـ ــن ك ــي ي ـش ـع ـلــوا ردود ًا
عـنـيـفــة ضـ ـدّ ال ـت ـظ ــاه ــرات .وال ـم ـث ـيــر ف ــي األم ــر
ّأن الـثــاثــي وأع ـضــاء مـجـمــوعــات الــدعــم الـتــي
تنسق مـعـهــم ،إمّ ــا ضـبــاط ســابـقــون أو ضباط
حــال ـيــون فــي الـجـيــش األمــري ـكــي .وك ـمــا أشــار
الدكتور ميغان سكواير ،الباحث في الجامعات
المتطرفة من جامعة إيلون ،فالخدمة والخبرة
العسكرية تكون عادة شرط ًا مسبق ًا النضمام
الفرد للمجموعات اليمينية المتطرفة.
ت ـس ـت ـمــر ح ـب ـكــات ال ـع ـنــف إلـ ــى أوائ ـ ــل تـشــريــن
األول  ،2020ع ـنــد ق ـي ــام عـ ــدد م ــن األع ـض ــاء
بالتخطيط الختطاف وقتل حاكمة ميتشيغان.
ووفق ًا للتحقيقات كان هؤالء من المتظاهرين
المعتادين ضدّ إجراءات الحظر .وفي تحقيقات
هجوم الكابيتول في  6كانون الثاني  ،2021تمّ
الكشف عــن تسجيالت صوتية لمجموعة من
المشاركين المرتبطين بعدد مــن المجموعات
الـيـمـيـنـيــة الـمـتـطــرفــة أث ـن ــاء تـخـطـيـطـهــم لـلـقـيــام
بإعدامات ألعضاء الكونغرس.
العنف والتواطؤ
ـدل على رغبات أعضاء من
بعض اإلشــارات تـ ّ
هــذه الـمـجـمــوعــات ،وعـلــى رأسـهــا «الـبــويــس»،
ب ـت ـســريــع إط ـ ــاق حـ ــرب أه ـل ـي ــة .ب ـي ـن ـمــا يـحـلــم
بعضهم اآلخر بعنف مفرط على نطاق واسع.
ف ــي ت ـش ــري ــن األول الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،ســربــت
ت ـعــاون ـيــة «ي ــون ـي ــوك ــورن رايـ ـ ــوت» ال ـي ـســاريــة
اإلعالمية بيانات مخدمات يتداول من خاللها
أع ـض ــاء أك ـثــر م ــن مـجـمــوعــة يـمـيـنـيــة الــرســائــل
بانتظام.
مــن الــرســائــل الـمـلـفـتــة شــديــدة االن ـت ـشــار على
ه ـ ــذه الـ ـمـ ـخ ــدم ــات :م ـخ ـط ــط إلن ـ ـشـ ــاء س ـي ــاج
مكهرب ،وكــذلــك رســم تفصيلي إلنـشــاء دشمة
إطالق رشاش محصنة .ورسائل متكررة عن
السبب الذي يجب فيه قتل المدنيين والعمالء
الفدراليين بهدف إشعال ردّات فعل كبيرة.
وعـ ـلـ ــى م ـ ـخ ـ ـدّم «مـ ـجـ ــاهـ ــدي بـ ــويـ ــس» الـ ــذي
يفترض بأنّه مخصص للفكاهة العنصرية ،من
الرسائل األكثر تناق ًال طريقة خلط األمونيا مع
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وأسباب الدفع نحو الفوضى

الـمـبـيّــض لتحويله إلــى ســاح كيميائي يشبه
غاز الخردل الستخدامه ضدّ الشرطة .وكذلك
رســم بـيــانــي تفصيلي لكيفية صـنــاعــة عــدد من
المتفجرات الثابتة والقابلة للنقل.
وفـ ـ ــي الـ ــرسـ ــائـ ــل ال ـ ـتـ ــي س ــربـ ـتـ ـه ــا م ـج ـم ــوع ــة
« »LCRWاإلعــامـيــة ،كانت التوجيهات أكثر
اح ـتــراف ـيــة وت ـن ـظ ـي ـم ـ ًا .ح ـيــث تـ ـمّ تـعـمـيــم كـتـيّــب
لوسائل االتصال بين أعضاء المجموعة أثناء
االحـتـجــاجــات ،ويــرد فـيــه« :بــاتــت هـنــاك حاجة
لـشــيء واضــح ،لكن صــارم يفصل الـحــركــة عن
أيّ عمل يتم إنجازه ،بحيث ال تتمكن السلطات
أو اإلعــام مــن تتبع األثــر» .ويستمر الكتيّب
بــالـشــرح« :ال يـجــب إلـصــاق أيّ فـعــل عـنــف أو
قتل بالحركة .ال يمكنك كسب الناس من خالل
إخبارهم بأننا سنقتل مجموعة من البشر».
وفي بيان غير رسمي لقادة المجموعات ،تم
إع ــام األع ـضــاء بــوجــوب تـجـنّــب ذكــر الـحــرب
األه ـل ـي ــة ب ـش ـكــل ك ـل ــي ،وال ـت ــرك ـي ــز ع ـلــى تـهـيـئــة
الظروف المناسبة لتسريع الفوضى.
الـ ـتـ ــواطـ ــؤ ب ـي ــن ه ـ ــذه ال ـم ـج ـم ــوع ــات ال ـي ـم ـي ـن ـيــة
وال ـس ـل ـطــات الــرس ـم ـيــة واضـ ــح .يـظـهــر الـضــابــط
السابق في قــوات البحرية مايك دن ،وهو قائد
لعدة مجموعات يمينية متطرفة ،وهــو يشجب
ضباط الشرطة .لكنّ الصور التي تمّ نشرها في
نيويورك تايمز تظهر مايك وهو يصافح بحرارة
ضبّاط األمن أثناء الهجوم على الكابيتول.
خــال انـتـفــاضــة كينوشا فــي وسـيـكـنـســون ،تـمّ
عــرض مـئــات ال ـصــور الـتــي تـظـهــر أع ـضــاء من
مجموعات يمينية متطرفة ،على رأسها بوغالو
ب ــوي ــس ،وهـ ــم ي ـت ـج ــول ــون داخ ـ ــل م ـظ ــاه ــرات
«حياة السود تهم» بذريعة حماية الممتلكات.
ومن بينهم كايل ريتنهاوس ،الذي أطلق النار
على إحدى التظاهرات وأردى اثنين قتلى.
أحد قادة المجموعة اليمينية ويطلق عليه اسم
«مــاغـنــوس بــانـفـيــديــا» – وتـعـنــي «الـفــوضــوي
اليميني» ،ظهر مؤخر ًا في لقاء ضمن برنامج
«عـ ــرض ج ـي ـمــي دور» ،ح ـيــث قـ ــام بــالــدعــوة
لـلـتــوحـيــد وال ـت ـضــامــن ب ـيــن ال ـي ـم ـيــن وال ـي ـســار،
وأعلن دعم مجموعته لريتنهاوس.

بــانـفـيــديــا ظـهــر فــي مــؤتـمــر صـحـفــي يــدعــو فيه
ل ـتــوح ـيــد ال ـخ ـط ــاب ال ـش ـع ـب ــوي ،ح ـي ــث صـ ـرّح
«ح ـ ـيـ ــاة ال ـ ـسـ ــود تـ ـه ــم ،وأنـ ـتـ ـيـ ـف ــا ،وب ــوغ ــال ــو،
والميليشيا اليمينية هــي األجـســام الـمـضــادة،
وليست المرض الذي يدمر مجتمعنا .المرض
ه ــو ال ـب ــاد ال ـت ــي ي ــدي ــره ــا ح ــزب ــان سـيــاسـيــان
ف ــاس ــدان ال يـلـقـيــان بـ ــا ًال ل ـنــا .هـ ــذان ال ـحــزبــان
تربطهما عــاقــات زنــا مــع الـشــركــات بحيث ال
يمكن تمييزها عن بعضها».
بأن الميليشيات
الواضحة
يناقض هذا الحقيقة
ّ
ال ـي ـم ـي ـن ـيــة وأع ـ ـضـ ــاء ب ــوغ ــال ــو ب ــوي ــس ك ــان ــوا
ينتشرون في احتجاجات «حياة السود تهم»
بهدف حماية ملكيات الشركات واألعمال.
لكنّ بعض أعضاء هذه الجماعات يؤمن حقيقة
بـمــا يـسـمّــى «االشـتــراكـيــة الـقــومـيــة» المرتبطة
بـقـيــم ت ـف ـوّق ال ـع ــرق األب ـي ــض .بـيـنـمــا الـبـعــض
اآلخ ــر هــم مـجـرّد لـيـبــرالـيـيــن مــؤيــديــن لــأعـمــال
الصغيرة ،ومحبين للسالح .هذه االختالفات
اإليــديــولــوج ـيّــة الــدقـيـقــة شــديــدة األه ـم ـيــة عند
ف ـهــم ه ــذه ال ـج ـمــاعــات الـشـعـبــويــة وتـصــرفــاتـهــا
وخطاباتها وطرق تشكيلها.
ربّ ـ ـمـ ــا ه ـ ــذا هـ ــو ال ـم ـف ـت ــاح ل ـت ـخ ـط ــي ال ـن ـظ ــرة
الـسـطـحـيــة الـلـيـبــرالـيــة لـهــذه الـجـمــاعــات ،ولفهم
الـهــدف المشترك الرجعي الــذي يجمع هــؤالء
األعضاء ،ويحولهم إلى أداة مطواعة في أيدي
مـمــولـيـهــم الـخـفـيـيــن :إنّ ــه الــدفــع نـحــو الـفــوضــى
وإشعال حرب أهلية.
لماذا الفوضى والحرب األهلية؟
ن ـشــر مــاي ـكــل م ــون ــي ت ـق ــري ــر ًا ج ـي ــد ًا ع ــن أصــل
بــوغــالــو بــويــس والـيـمـيــن الـمـتـطــرف عـمــومـ ًا،
وبـ ـيّـ ــن م ـ ــدى ع ـ ــدم ال ـت ـن ــاس ــق واالخـ ـتـ ــافـ ــات
الــداخـلـيّــة بـيــن أعـضــاء هــذه الـمـجـمــوعــات .لكنّه
فشل في الوصول إلى جذور الهدف المشترك
بين أعضاء هذه المجموعات :تسريع الفوضى
والحرب األهلية.
في  2019قــام الصحفي زاك بوشامب بإعداد
مقال ممتاز أعطى فيه لمحة موجزة عمّا سمّاه
ٍ
«التسريعية» ،وتمكن من رسم صورة توضّح

التواطؤ بين هذه
المجموعات
اليمينية والسلطات
الرسمية واضح
ويؤمن بعض
أعضاء هذه
الجماعات بقيم
تفوق العرق
ّ
األبيض

الروابط التي تجمع اليمين المتطرف الحالي.
ك ـتــب بــوشــامــب« :ت ــرف ــض الـتـســريـعـيــة الـقـيــام
ب ــأيّ جـهــد لـلـسـيـطــرة عـلــى الـسـلـطــة السياسية
م ــن خ ــال ص ـنــاديــق االقـ ـت ــراع ،وت ــرف ــض أيّ ــة
م ـحــاوالت يـقــوم بـهــا يمينيون لــانـخــراط في
الـسـيــاســة بــوصـفـهــا أم ــر ًا غـيــر م ـج ـدٍ .ولـكــن إذا
صوّت المرء ،فعليه التصويت للمرشّح األكثر
تطرف ًا ،وذلك بهدف تعزيز الصراع السياسي
واالجتماعي داخل المجتمعات الغربية».
ي ـتــابــع بــوشــامــب« :تـكـتـيـكـهــم ال ـم ـف ـضّــل إلث ــارة
هــذه الـتـنــاقـضــات لـيــس الـتـصــويــت ،بــل العنف:
مـهــاجـمــة األقـلـيــات الـعــرقـيــة والــديـنـيــة كوسيلة
إلش ـعــال ح ــرب عــرق ـيــة .واس ـت ـخــدام األسـلـحــة
ال ـن ــاري ــة إلث ـ ــارة م ـع ــارك تــدعــو إل ــى االن ـق ـســام
بـخـصــوص الـسـيـطــرة عـلــى األس ـل ـحــة .هــدفـهــم
الـنـهــائــي هــو ان ـه ـيــار الـحـكــومــة وال ـس ـعــي نحو
مستقبل يُهيمن فيه البيض».
ل ـخّــص مــركــز أب ـحــاث «ق ــان ــون الـفـقــر الـجـنــوبــي»
بــد ّقــة جــوهــر نسخة سـيــاســة «تـســريــع الـفــوضــى»
ال ـم ـع ـت ـمــدة ل ــدى م ـج ـمــوعــات الـيـمـيــن الـمـتـطــرف.
تـسـعــى إيــديــولــوجـيــا تـســريــع الـفــوضــى إلــى الــدفــع
وراء ال ـط ــور ال ـحــالــي م ــن الــرأس ـمــال ـيــة لـلــوصــول
إلــى الشكل األكـثــر قمع ًا وحسم ًا منها .ففي حالة
مــؤيــدي تـفــوق الـعــرق األبـيــض ،تسريع الفوضى
يعني الدفع نحو انهيار كبير للمجتمع الحالي غير
المنظم بسبب عدم االلتزام «باألولوية العرقية»،
يـتــم فــي أع ـقــابــه ب ـنــاء مـجـتـمــع فــاشــي ي ـعــزز هــذه
األولوية ،ويحقق المثاليات الواجب توافرها فيه.
العنف بالنسبة لمؤيدي تفوق البيض ليس أكثر
مــن طــريـقــة لتحقيق ال ـهــدف الـسـيــاســي .ولـنـكــون
مختصرين ،بالنسبة لهم تسريع الفوضى يعني
تعزيز اإلرهاب على أوسع نطاق.
تعود هذه اإليديولوجيا إلى أيّام الحقبة النازية.
بعد أربعة أسابيع من أداء هتلر لليمين الدستورية
كـمـسـتـشــار لـجـمـهــوريــة فــايـمــر فــي  ،1933أضــرم
الـفــاشـيــون الـنــار فــي مـبـنــى الــرايـخـسـتــاغ ،وألـقــوا
بــالــائـمــة عـلــى ال ـم ـعــارضــة الـسـيــاسـيــة الـيـســاريــة.
استخدمت الفوضى التي انتشرت لتوطيد قبضة
الفاشيين على السلطة من خالل التالعب بالرأي
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ال ـع ــام ال ـخــائــف وال ـم ــذع ــور .أط ـل ـقــت مـيـلـيـشـيــات
الحزب النازي هجمات عنيفة وإرهاب ًا ضدّ جميع
مــن تـمّ اعـتـبــارهــم غير مــرغــوب بـهــم ،األمــر الــذي
أدّى إلــى تهيئة الـظــرف لـحـصــول الـنــازيـيــن على
الدعم بشكل أسرع.
ح ـ ــدث ذات األم ـ ــر فـ ــي إي ـط ــال ـي ــا ع ـن ــدم ــا دع ــا
مــوســولـيـنــي عـصــابــاتــه مــن أص ـحــاب الـقـمـصــان
الـســود لالستيالء على السلطة ،والـتــي بلغت
ذروتها في التمرّد الفاشي الناجح في .1922
الـ ـتـ ـمـ ـرّد ال ـف ــاش ــي ال ـن ــاج ــح الـ ـمـ ـع ــروف بــاســم
«المسير إلى روما» ألهم النازيين بدوره.
اس ـتُ ـخــدمــت ه ــذه الـتـكـتـيـكــات م ــن ق ـبــل الـيـمـيــن
الـ ـمـ ـتـ ـطـ ــرف ف ـ ــي إيـ ـطـ ــالـ ـيـ ــا ضـ ـمـ ــن «س ـ ـنـ ــوات
الــرصــاص» الـشـهـيــرة فــي الـسـبـعـيـنــات .لــم يكن
الهدف منها في حينه إسقاط الدولة الليبرالية،
بل فقط سحق المعارضة اليسارية المتنامية.
غ ــال ـب ـ ًا مـ ــا ت ـظ ــاه ــرت ال ـم ـج ـم ــوع ــات ال ـي ـم ـي ـن ـيــة
الـمـتـطــرفــة ،بــالـتــواطــؤ مــع الـجـهــات الـحـكــومـيــة،
باالدعاء بأنّهم جماعات يسارية ،وقاموا بتنفيذ
أعمال عنف ضدّ القانون ،واختطفوا مسؤولين
عموميين وفـجــروا واغـتــالــوا ودفـعــوا االنهيار
االج ـت ـم ــاع ــي قـ ــدم ـ ـ ًا .ت ــاع ـب ــت ه ـ ــذه األحـ ـ ــداث
بالمجتمع اإليطالي ودفعته إلى الفوضى التي
هيأت الناس لقبول ،بل ودعم ،اعتقال وتصفية
آالف األشخاص من المعارضين لليمين بذريعة
استعادة النظام والقانون.
في الثمانينات ،قام القيادي في الحزب النازي
األم ــري ـك ــي جـيـمــس م ـي ـســون ب ـت ـقــديــم مـخـطــط
ل ـح ــرب ع ـصــابــات واغ ـت ـي ــاالت وق ـت ــل جـمــاعــي
م ــن أج ــل ت ـســريــع الـتـفـكــك االج ـت ـمــاعــي .جــرت
إعــادة تقديم هذا المخطط مؤخر ًا في منتدى
آي ــرون م ــارش ال ــذي يـجـمــع الـنــازيـيــن الـجــدد.
وفي وسيلتهم اإلعالمية «أتوموافن» اعتُبرت
ك ـت ــاب ــات ج ـي ـم ــس م ـي ـس ــون ب ـم ـث ــاب ــة ب ــرن ــام ــج
سياسي للنازيين الجدد.
كـتــابــات مـيـســون ذات تــأثـيــر عــالـمــي أب ـعــد من
ال ـنــازي ـيــن ال ـج ــدد .فــي ال ـحــادثــة الـمــرعـبــة الـتــي
جرت في نيوزلندا في  ،2019كتب بريينتون
ت ــاران ــت– مـنـ ّفــذ مــذبـحــة جــامــع نـيــوزلـنــدا– في
بيانه قسم ًا خاص ًا عنوانه« :زعزعة االستقرار
والـتـســريـعـيــة :تـكـتـيــك ال ـن ـصــر» ،ش ــرح فـيــه ما
ي ـم ـكــن اع ـت ـب ــاره صـ ــدى ل ـه ــذه اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة
اليمينية العالمية.
تريد المجموعات اليمينية المتطرفة توظيف
تـكـتـيـكــات الـتـســريـعـيــة لـخـلــق حــالــة فــوضــى من
خالل العنف ،تؤدي بالديمقراطيات الليبرالية
إل ــى االن ـه ـيــار .لـكــن وع ـلــى عـكــس ت ــاران ــت في
نيوزلندا ،اليمين المتطرف األمريكي المنظم
كان واضح ًا في ضرورة إخفاء أهدافه ،والدفع
نـحــوهــا بـصـمــت .رغ ــم ّأن مـهــاجـمــة تـظــاهــرات
«حـيــاة الـســود تهم» بشكل مباشر قــد تفرض
انتقا ًال إلى مرحلة أخرى.
ت ـث ـب ــت الـ ــوقـ ــائـ ــعّ ،أن ه ـ ــذه ال ـم ـج ـم ــوع ــات ال
ت ـق ــوم ب ــأيّ ــة خ ـط ــوة ضـ ـدّ م ـص ـل ـحــة ال ـشــركــات
وال ـن ـظ ــام ال ــرأس ـم ــال ــي ال ـم ـف ـت ــرس ،وال تـهـتـمّ
بــالـمـســاواة والـعــدالــة الـتــي يـنــادي بـهــا الـيـســار،
وجـمـيــع نــداءاتـهــا لـلـتــوحّــد مــع الـيـســار هــي من
ضـمــن تكتيك اإلخ ـفــاء .لـيــس مــن المنطقي أن
تستجيب شــرائــح الـطـبـقــة الـعــامـلــة مــن الـســود
والملونين لـنــداءات مجموعات تــؤمــن بتفوق
ال ـعــرق األب ـيــض ،وه ــذا مـفـهــوم .لـكـنّ التقشف
واألزم ـ ــات االق ـت ـصــاديــة ال ـم ـس ـت ـم ـرّة بــالـتــراكــم
تعني بـ ّـأن شــرائــح البيض مــن الطبقة العاملة
ظل
قد تقع فريسة لهذه النداءات ،وخاصة في ّ
خيانة تنظيماتهم النقابية والحزبية لهم.
الوعي الطبقي العابر للتقسيمات الثانوية وإعادة
ب ـنــاء الـتـنـظـيــم ال ـي ـســاري ال ـج ــذري ه ــو الـطــريـقــة
الوحيدة للوقوف في وجه هذه المجموعات.
ǩبتصّرف عن»2.0 Civil War« :
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بتاريخ  26آذار  ،1982رحل عن عالمنا سلطان باشا األطرش قائد الثورة السورية
الكبرى ،أو «قائد جيوش الثورة الوطنية السورية العام» كما كان اللقب الذي يوقع به
نداءات الثورة .وتحول هذا اليوم إلى مناسبة وطنية إلحياء ذكرى سلطان باشا األطرش
والثورة السورية الكبرى.

ǧتايه الجمعة

الثورة واألزمة الرأسمالية
ج ــاء ان ـف ـجــار ال ـث ــورة ال ـســوريــة ال ـك ـبــرى أثـنــاء
انحسار موجة الـثــورات العمالية فــي أوروبــا،
وث ــورات الـتـحــرر الــوطـنــي فــي الـمـسـتـعـمــرات.
وكــانــت الـصـحــافــة الــرأسـمــالـيــة واالسـتـعـمــاريــة
ت ـقــول :إن ال ـث ــورات قــد ان ـت ـهــت .وعــرفــت تلك
السنوات باسم :االستقرار الجزئي للرأسمالية.
وتــزامــن انــدالع الـثــورة عــام  1925مــع انــدالع
الـ ـث ــورة ال ـص ـي ـن ـيــة وث ـ ــورة ال ــري ــف ال ـم ـغــربــي،
واالن ـت ـف ــاض ــة اإلن ــدون ـي ـس ـي ــة ض ــد االس ـت ـع ـمــار
واإلمبريالية .وعــرفــت األممية الشيوعية بعد
هذه الثورات اقتراب موعد األزمة الرأسمالية،
والتي انفجرت فع ًال عام .1929
فــاالن ـح ـســار ف ــي مــوجــة ال ـث ــورات وال ـحــركــات
الـشـعـبـيــة ك ــان مــؤق ـت ـ ًا ،بــل إن الـمــرحـلــة الـعــامــة
تاريخي ًا هي مرحلة صعود الثورات والحركات
الشعبية فــي العالم الرأسمالي والمستعمرات
على حد سواء.
إن الـ ـبـ ــؤس واإلم ـ ـ ــاق وال ـ ـجـ ــوع وال ـب ـط ــال ــة
والـ ـظ ــروف الـسـيـئــة ف ــي ك ــل م ـك ــان ،أدى إلــى
ت ـص ــاع ــد الـ ـنـ ـض ــال الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري .ف ـق ــد ح ــدث
ح ــوال ــي  11800إضـ ــراب لـلـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة فــي
المستعمرات وشبه المستعمرات ،بين عامي
 .1939-1919حيث وقفت الطبقة العاملة ضد
االضـطـهــاد االسـتـعـمــاري .وهـنــا مــوقــع الـثــورة
ال ـس ــوري ــة ال ـك ـبــرى ض ـمــن ال ـخــري ـطــة الـعــالـمـيــة
لنضال الشعوب.
من ميسلون إلى الجالء
س ـب ــق انـ ـ ــدالع الـ ـثـ ــورة ال ـس ــوري ــة وال ـك ـب ــرى،
حـ ـ ــدوث الـ ـعـ ـشـ ــرات مـ ــن الـ ـ ـث ـ ــورات ال ـك ـب ـي ــرة
والـصـغـيــرة فــي جـمـيــع أن ـحــاء ســوريــة ولـبـنــان
والـ ـعـ ــراق وف ـل ـس ـط ـيــن واألردن وم ـص ــر بـيــن

عامي  .1923-1918مثل :ثورة إبراهيم هنانو
فــي الـشـمــال ،وث ــورة الـشـيــخ صــالــح الـعـلــي في
الساحل ،وثورات حوران والفرات والجزيرة
والجوالن وثورة العشرين في العراق ،إضافة
إل ــى ثـ ــورات مـسـتـعـمــرات آس ـيــا وإفــري ـق ـيــا بعد
األفـ ــق الـ ــذي فـتـحـتــه ثـ ــورة أك ـت ــوب ــر لـشـعــوب
العالم.
ق ـب ــل  100ع ـ ــام ك ـ ــان ال ـن ـض ــال ال ــوط ـن ــي ضــد
االسـتـعـمــار واإلمـبــريــالـيــة يتصاعد فــي سورية
ولـ ـبـ ـن ــان .وال ـ ـث ـ ــورات ال ــوط ـن ـي ــة ت ـش ـت ـعــل فــي
األنحاء السورية  .1923-1918وكما انتصرت
الـ ـث ــورة ال ـس ــوري ــة ال ـك ـب ــرى ل ــوزي ــر ال ـحــرب ـيــة
يــوســف الـعـظـمــة وأب ـطــال مـيـسـلــون وال ـثــورات
ال ـســوريــة الـســابـقــة ،فـهــي مــن م ـهــدت النـتـصــار
الشعب السوري في اإلضراب الستيني ،1936
وع ـبــدت درب االنـتـصــار فــي انـتـفــاضــة الـجــاء
 ،1945والتي انتهت برحيل آخر جندي أجنبي
استعماري عن أرض سورية عام  .1946وهنا
مــوقــع ال ـثــورة الـســوريــة الـكـبــرى فــي الـتــاريــخ
الوطني.
محطات من حياة قائد الثورة
ع ـن ــد ال ـح ــدي ــث ع ــن ق ــائ ــد م ـث ــل س ـل ـط ــان بــاشــا
األطــرش ،يتجاهل الـمــؤرخــون عـمــد ًا أو جه ًال
محطات عديدة من حياة «قائد جيوش الثورة
الوطنية السورية العام» .أو يحاولون تشويه
صــورتــه وتــراثــه وإل ـصــاق مـخـتـلــف الـتـسـمـيــات
الـتــي ال تـمــت بـصـلــة إلــى هــذا الـقــائــد الــوطـنــي.
ولندع الوقائع تتحدث عن نفسها باختصار:
شارك سلطان باشا األطرش في النضال ضد
العثمانيين ،وقــاد ثــورة الـســويــداء عــام 1922
وال ـث ــورة ال ـســوريــة الـكـبــرى س ـنــوات -1925
 1927ضد االستعمار الفرنسي.
ن ــزح ع ــام  1927إل ــى ال ـج ــزي ــرة ال ـعــرب ـيــة بـعــد
انحسار الـثــورة ،وعــاد بعد انتصار اإلضــراب

سبق اندالع الثورة
السورية والكبرى
حدوث العشرات
من الثورات الكبيرة
والصغيرة في
جميع أنحاء سورية
ولبنان والعراق
وفلسطين واألردن
ومصر بين عامي
1923-1918
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الـسـتـيـنــي إل ــى بـ ــاده .حـيــث اسـتـقـبـلــه اآلالف
استقبال األبـطــال فــي دمـشــق والـســويــداء عام
 .1937وأثـ ـنـ ــاء ان ـت ـف ــاض ــة الـ ـج ــاء وح ـ ــوادث
 29أي ــار  1945فــي دم ـشــق ،انـتـقـلــت الـعــاصـمــة
ال ـســوريــة مــؤقـتـ ًا إل ــى ال ـســويــداء ،حـيــث جــرت
حركة  30-29أيــار في السويداء ،التي لعبت
دور ًا وتأثير ًا في تحقيق الجالء .وتطوع أبناء
الـجـبــل لـلـتـصــدي لــاس ـت ـفــزازات االسـتـعـمــاريــة
فــي طــرطــوس والــاذقـيــة وتــدمــر وغـيــرهــا من
المناطق السورية .وحــدث الجالء في نيسان
.1946
وف ــي ع ــام  ،1948اسـتـجــاب الـمـئــات مــن أبـنــاء
الجبل لـنــداء سلطان باشا األطــرش ،وذهبوا
للقتال في فلسطين ضد االستعمار البريطاني
والعصابات الصهيونية ،وقــد استشهد العديد
منهم.
ف ــي عـ ــام  ،1953ات ـف ـق ــت األح ـ ـ ــزاب الــوط ـن ـيــة
والمستقلون على تأليف جبهة وطنية للنضال
ض ــد اس ـت ـب ــداد ال ـش ـي ـش ـك ـلــي ،وش ـ ــارك سـلـطــان
بــاشــا األطــرش عبر ممثلين ينوبون عنه في
مؤتمر حمص ،حيث كانت مختلف األحــزاب
وال ـه ـي ـئــات ال ـس ـيــاس ـيــة ت ـت ـصــل ب ــه ف ــي ال ـقــريــا.
وتـصــاعــدت الحركة الشعبية فــي جميع أنحاء
س ــوري ــة ب ـعــد ق ـمــع اإلضـ ــرابـ ــات ال ـطــاب ـيــة فــي
حلب .ونــزل العمال إلــى الـشــوارع فــي دمشق
وح ـمــص وح ـل ــب .وأدى مــؤتـمــر حـمــص إلــى
تــوقـيــع مـيـثــاق وطـنــي بـمـثــابــة بــرنــامــج للجبهة
الوطنية.
حــدثــت ث ــورة فــي ال ـســويــداء ب ـق ـيــادة سـلـطــان
بــاشــا األطـ ــرش ،مـمــا أعـطــى الـحــركــة الشعبية
الـمـتـصــاعــدة وزنـ ـ ًا أك ـبــر .وأرسـ ــل الـشـيـشـكـلــي
حـمـلــة عـسـكــريــة إلــى ال ـســويــداء والـجـبــل شـتــاء
 1954س ـقــط ع ـلــى إث ــره ــا عـ ــدد م ــن ال ـش ـهــداء
والـجــرحــى وح ــدث نـهــب فــي ال ـقــرى .واضـطــر
سلطان باشا األطرش إلى النزوح إلى األردن
تحت األمطار الغزيرة والثلوج الهاطلة .غادر
الشيشكلي البالد ،فعاد سلطان باشا األطرش
بعد أسابيع إلى بالده ،حيث استقبلته الجموع
استقبال األبطال مرة أخرى.
أثناء العدوان الثالثي على مصر  ،1956أعلن
سلطان باشا األطــرش موقفه المؤيد للنضال
ضــد االسـتـعـمــار والـصـهـيــونـيــة فــي رســالــة إلــى

ال ــرئ ـي ــس ش ـك ــري ال ـق ــوت ـل ــي ،ك ـم ــا وقـ ــف ضــد
م ــؤام ــرات ح ـلــف ب ـغ ــداد  ،1956وأيـ ــد تـسـلـيــح
الـشـعــب وتشكيل الـمـقــاومــة الشعبية للوقوف
فــي وج ــه ه ــذه ال ـم ــؤام ــرات .وأث ـن ــاء الـحـشــود
الـتــركـيــة واألطـلـسـيــة ضــد ســوريــة عــام ،1957
ســافــر شـكــري القوتلي إلــى الـســويــداء إلطــاق
الـمـقــاومــة الـشـعـبـيــة .حـيــث زار م ـنــزل سـلـطــان
باشا األطرش في القريا وخطب فيه قائ ًال :إن
هذا البيت مكان مقدس ،وهو ليس قبلة بني
م ـعــروف فـحـســب ،بــل قـبـلــة كــل مــن جــاهــد في
سبيل هذا الوطن لرفع رايته عالي ًا ،كما تحدث
عن الـثــورة السورية الكبرى عــام  1925التي
كان هو من رجالها.
وعندما اندلعت ثــورة لبنان ضــد حلف بغداد
ع ــام  ،1958أي ــده ــا س ـل ـطــان ب ــاش ــا األطـ ــرش،
وسـ ــافـ ــر الـ ـع ــدي ــد مـ ــن م ـت ـط ــوع ــي الـ ـس ــوي ــداء
والجوالن وجرمانا للمشاركة فيها.
المراجع التاريخية عن الثورة
نــرفــق أه ــم ال ـمــراجــع الـتــاريـخـيــة الـتــي تـتـحــدث
ع ــن الـ ـثـ ــورة ال ـس ــوري ــة ال ـك ـب ــرى ال ـت ــي ه ــزت
كيان االستعمار الفرنسي ،وأوقعته في أزمة
داخلية:
الـثــورة الـســوريــة الـكـبــرى كـمــا ســردهــا قائدها
ال ـع ــام س ـل ـطــان ب ــاش ــا األطـ ـ ــرش ،دار طــاس
.2008
الدكتور عبد الرحمن الشهبندر ،ثورة سورية
ال ـك ـبــرى ،أس ــراره ــا وعــوامـلـهــا ونـتــائـجـهــا ،دار
الجزيرة ،عمان.
م ـح ــي ال ــدي ــن ال ـس ـف ــرج ــان ــي ،ت ــاري ــخ ال ـث ــورة
السورية.1961 ،
أدهم آل الجندي ،تاريخ الثورات السورية في
عهد االنتداب الفرنسي.1960 ،
فالديمير لوتسكي ،الحرب الوطنية التحررية
في سورية  ،1925ترجمة دار الفارابي .1987
ســامــة عـبـيــد ،ال ـثــورة الـســوريــة الـكـبــرى على
ضوء وثائق لم تنشر.
إحسان هندي ،كفاح الشعب العربي السوري،
 .1962فـ ــارس زرزور ،م ـع ــارك ال ـحــريــة فــي
ســوريــة .1962 ،أرشـيــف جــريــدة األومــانـيـتـيــه
ال ـفــرن ـس ـيــة ال ـيــوم ـيــة  .1927-1925م ــذك ــرات
فوزي القاوقجي ،مذكرات فارس الخوري.

شؤون ثقافية
قاسيون ـ العدد  1011اإلثنين  29آذار 2021

www.kassioun.org

مئوية الحزب الشيوعي الصيني

23

نشرت دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي
الصيني شعار االحتفال بالذكرى المئوية للحزب .ومن المتوقع
أن يظهر الشعار في فعاليات احتفالية ،ومقاالت متنوعة
مستخدمة في أنشطة الدعاية والتعليم بين الجمهور ،حسب
صحيفة الشعب اليومية.
ǧقاسيون

وح ــدد بـيــان ص ــادر عــن دائ ــرة الــدعــايــة
نـطــاق تطبيق الـشـعــار ،واسـتـخــدامــه في
توجيه الدعوات والوثائق واإلشعارات
ال ـخــاصــة بـفـعــالـيــات االح ـت ـفــال والــدعــايــة
والتقارير اإلعالمية.
وذك ـ ــر (هـ ــو خ ــه ب ـي ـن ــغ) ن ــائ ــب رئ ـيــس
دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب
ال ـش ـي ــوع ــي ال ـص ـي ـن ــي ووزي ـ ـ ــر ال ـث ـقــافــة
والـسـيــاحــة ،أن عــرضـ ًا مـســرحـيـ ًا سيقام
لــاحـتـفــال بــالــذكــرى الـمـئــويــة لـتــأسـيــس
ال ـ ـحـ ــزب .وقـ ـ ــال (هـ ـ ــو) خ ـ ــال مــؤت ـمــر
ص ـح ـف ــي :إن وزارة ال ـث ـق ــاف ــة تـسـتـعــد
ألدا ٍء مسرحي رفـيــع المستوى وعالي
ال ـجــودة ،وسـيـجــري تقديمه عـلــى شكل
دراما ملحمية واسعة النطاق.
وم ــن ج ـهــة أخـ ــرى ،سـيـتــم إطـ ــاق عــدد
كبير مــن األعـمــال األدبـيــة والفنية تحت
عـنــوان «ال ـثــورة» ،وستتم إعــادة إنتاج
الــدرامــا الكالسيكية بما في ذلــك األوبــرا
الصينية «الـفـتــاة ذات الشعر األبـيــض»
وعرض باليه «مفرزة النساء الحمراء».

حــاشــد مـهـيــب ،سـيـلـقــي خــالــه الــرئـيــس
ش ــي ج ـيــن ب ـي ـنــغ -وه ــو أي ـض ـ ًا األم ـيــن
ال ـع ــام لـلـجـنــة ال ـم ــرك ــزي ــة -ك ـل ـمــة هــامــة.
وسيمنح (شي) أيض ًا وسام «األول من
يوليو» وشهادة تقدير ألعضاء الحزب
الذين قدموا إسهامات بارزة.
وسـ ـتـ ـك ــرم ال ـل ـج ـن ــة ال ـم ــرك ــزي ــة أع ـض ــاء
ال ـح ــزب ال ـب ــارزي ــن ،وع ـم ــال ومـنـظـمــات
الحزب التي حققت تقدم ًا على مستوى
ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات ال ـم ـح ـل ـي ــة ،ك ـم ــا س ـت ـم ـنــح
أوس ـمــة تــذكــاريــة ألول ـئــك الــذيــن عـمـلــوا
 50ع ــام ـ ًا فــأك ـثــر كــأع ـضــاء ف ــي ال ـحــزب.

وأشار (هو) إلى أن العديد من األعمال
الدرامية الصينية الجديدة التي تعكس
اإلن ـجــازات الكبيرة فــي العصر الجديد،
م ـث ــل :ال ـق ـضــاء ع ـلــى ال ـف ـقــر سـتـنـقــل إلــى
المسرح.
نظم متحف بكين معرض ًا احتفالي ًا
كما ّ
ب ــال ــذك ــرى ال ـم ـئــويــة ل ـتــأس ـيــس ال ـح ــزب.
وت ـس ـت ـعــد ال ـص ـي ــن إلق ــام ــة س ـل ـس ـلــة مــن
الـفـعــالـيــات فــي إط ــار االحـتـفــال بــالــذكــرى
الـمـئــويــة ،وتـشـمــل تـلــك األنـشـطــة الحملة
ال ـح ــال ـي ــة بـ ـش ــأن ت ـع ـ ّل ــم وت ـع ـل ـي ــم ت ــاري ــخ
الـحــزب ،وسـيـجــري أيـضـ ًا تنظيم تجمع

أخبار ثقافية

وسيجري أيض ًا تنظيم زيــارات لمنازل
أعضاء الحزب المكرمين الذين يعانون
ص ـ ـعـ ــوبـ ــات م ـع ـي ـش ـي ــة ،والـ ـمـ ـح ــاربـ ـي ــن
الـ ـق ــدام ــى ،وأس ـ ــر الـ ـشـ ـه ــداء ال ـثــوري ـيــن
وأعـضــاء الـحــزب الــذيــن فـقــدوا أرواحـهــم
وهم يــؤدون واجبهم .وسيجري أيض ًا
إن ـت ــاج ون ـش ــر أفـ ــام وثــائ ـق ـيــة وب ــرام ــج
خــاصــة ودرام ــا تلفزيونية ومقطوعات
مــوس ـي ـق ـيــة وع ـ ــروض راق ـص ــة وأفـ ــام،
وتجميع وإصــدار مطبوعات كبرى ،ما
يشمل كتاب ًا عن تاريخ الحزب في مئة
عام.

كانوا وكنا

مجلة الحياة المسرحية

يوم المسرح في حلب

ص ــدر ال ـعــدد ال ـجــديــد مــن مـجـلــة ال ـح ـيــاة الـمـســرحـيــة ،وخـصـصــت الـمـجـلــة
الـفـصـلـيــة م ـل ـفّ ع ــدده ــا ال ـجــديــد لـلـحــديــث ع ــن ال ـم ـســرح الـ ـس ــوري ،عـبــر
دراس ــات وأب ـحــاث رص ــدت بــدايــات الـمـســرح فــي ســوريــة مـنــذ ال ـقــرن ال ـ
 19مع تسليط الضوء على أعــام مسرحيين منسيين ،وظواهر حفلت
بها الخشبة السورية فــي دمشق والمحافظات ،باإلضافة إلــى ضــرورة
الكتابة عن كتّاب المسرح في سورية خالل مختلف المراحل .كما نشرت
المجلة مــوادَّ عن مسرحيين سوريين راحلين ،وقدم العدد تغطية لعدد
من العروض المسرحية التي أقيمت في حمص والحسكة والسويداء.

أقيمت -على مسرح نقابة الفنانين في حلب -احتفالية يوم المسرح
العالمي والتي تضمنت تكريم عدد من نجوم المسرح الحلبي ،إضافة
إلى تقديم عرض مسرحي وفقرات فنية منوعة .وجرى هذا االحتفال
بــال ـتــوازي مــع احـتـفــاالت مـمــاثـلــة فــي عــدد مــن الـمـحــافـظــات .وألـقـيــت
كـلـمــات بـمـنــاسـبــة يــوم الـمـســرح الـعــالـمــي .كـمــا أقـيــم مـعــرض توثيقي
بهذه المناسبة تحت عـنــوان «مــن ذاكــره المسرح فــي مدينه حلب»
ألحد الفنانين الراحلين ،وجرى تكريم عدد من الفنانين بمناسبة يوم
المسرح العالمي ،الذي يصادف  29آذار من كل عام.

شملت انتفاضة الجالء مناطق واسعة من المدن واألريــاف السورية
ربـيــع  .1945وك ــان أب ـنــاء الـقــامـشـلــي وحـمــص ي ـحــررون ديــر ال ــزور،
وأبناء دير الزور وحمص ودمشق يحررون عين ديوار والقامشلي
وع ــام ــودا .وأب ـنــاء حـمــص واألردن وأرمـيـنـيــا ي ـحــررون دم ـشــق .في
الصورة مظاهرة فالحية مسلحة بالعصي تطالب بجالء األجنبي عن
أرض سورية عام .1945

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 « )٢٠21/03/28قاسيون» 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 :

آخر صرعات الموضة :كراهية اآلسيويين!

ترددت طوال العام المنصرم دعابة سمجة ُتكيل اللعنات
ألول شخص آسيوي تناول حساء الخفافيش ،وجلب بذلك وباء
كورونا للعالم أجمع .وعلى الرغم من أن تلك العبارات كانت
بشكل أو بآخر على سبيل المزاح ،لكنها تعكس في العمق
تقال ٍ
توجهاً عالمياً بدأ يتكرس حول كراهية اآلسيويين ،وتحميل
الماليين منهم مسؤولية نشأة وانتشار فايروس كورونا .تبدو
تلك الخرافة المتعلقة بحساء الخفافيش عص ّية على الزوال،
ال ُتسكتها التقارير والتحقيقات التي ما زالت عاجزة عن
تحديد الزمان والمكان الفعليان لنشأة الفايروس قبل انتشاره
في مدينة ووهان الصينية .وهذا أم ٌر ليس بالجديد ،فالطاعون
أو الحمى اإلسبانية لم تكن إسبانية البتة ،ومع ذلك فشلت
عشرات السنين التي انقضت في تعديل اسمها.
ǧنور أبو فّراج

فوبيا اآلسيويين
ب ــدأت وســائــل اإلع ــام الـغــربـيــة مــؤخــر ًا
بــال ـحــديــث ع ــن ت ـش ـكــل ت ـي ــار م ـت ـن ـ ٍـام مــن
فــوب ـيــا األج ــان ــب وكــراه ـيــة األس ـيــوي ـيــن،
الــذي يــزداد في شــوارع المدن الغربية،
وت ـح ــدي ــد ًا أم ــري ـك ــا ،إذ ال ت ـتــوقــف حــدة
ج ــرائ ــم ال ـك ــراه ـي ــة ع ـن ــد ح ـ ــدود ال ـع ـنــف
ال ـل ـف ـظــي وال ـش ـت ــائ ــم وال ـم ـض ــاي ـق ــات ،بــل
تـصــل إلــى حــد األذى الـجـســدي ،خاصة
مع تسجيل أعــداد متزايدة من حــوادث
االع ـت ــداء ال ـتــي تـضـمـنــت ال ـضــرب وكـيــل
اللكمات ألشخاص من أصــول آسيوية،
كانت بعضهن نساء طاعنات في السن.
تكلل كل ذلــك الـعــداء بحادثة إطــاق نار
ف ــي ث ــاث ــة م ــراك ــز ل ـل ـتــدل ـيــك ف ــي مـنـطـقــة
أتــانـتــا فــي والي ــة جــورجـيــا األمــريـكـيــة،
تركت ورائها  8قتلى معظمهن نساء من
أصول آسيوية.
ك ـمــا ي ـب ــدو ،ك ــان ال ـع ــام ال ـم ـن ـصــرم عــام ـ ًا
ذهـ ـبـ ـيـ ـ ًا ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـم ــروج ــي ن ـظ ــري ــات
الـمــؤامــرة وال ـت ـيــارات المتعصبة للعرق
األبـ ـيـ ــض .عـ ــزز ت ــوج ــه ه ـ ــؤالء ال ـم ـنــاخ

الـسـيــاســي فــي عــدة دول أوروب ـيــة ،إلــى
جانب صعود التيارات اليمنية المتطرفة
وظروف الشحن والضغط النفسي التي
تركتها تجربة الحجر الصحي والتهديد
االقـ ـتـ ـصـ ــادي ال ـ ــذي ي ـع ـي ـشــه ك ـث ـي ــرون،
فـخــرج كــل ذلــك عـلــى شـكــل مــوجــات من
التعصّب والكراهية .وكان ال بد من لوم
أحـ ـدٍ مــا عـلــى كــل مــا يـحـصــل ،ال بــد من
ـدو مــا،
تــوجـيــه كــل ه ــذا الـغـضــب نـحــو ع ـ ٍ
وات ـفــق الـكـثـيــرون عـلــى تـسـهـيــل الـمـهـمــة
على أنفسهم واعتبار العدو الجديد كل
شخص يمتلك مالمح آسيوية.
اآلخر الجديد
مــن الــافــت لــانـتـبــاه ،أن عــدد الـحــوادث
العنصرية وكثافتها يتناسب ط ــرد ًا مع
كثافة التغطيات اإلعالمية التي تدينها.
أي :بـكـلـمــات أوضـ ــح يـمـكــن ال ـق ــول :إن
اإلعالم ال يكاد يلعب دور ًا إيجابي ًا على
اإلطــاق في التخفيف من تلك الجرائم،
بل على العكس يبدو أن كثرة الكالم في
الـمــوضــوع تــزيــد الـطـيــن بـلــة .كـمــا لــو أن
الــذيــن يمتلكون أفـكــار َا متعصبة مسبقة
ي ـت ـش ـج ـعــون ف ــي ت ـحــويــل أف ـك ــاره ــم تـلــك
إلى أفعال وسلوكيات عنيفة ،مدفوعين
بــال ـح ـمــاس وال ـش ـح ــن االن ـف ـع ــال ــي ال ــذي
ت ـح ـف ــزه ف ـي ـهــم وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ،حـتــى
حينما تُدين هذه السلوكيات وتندد بها.
لـيــس الـمـقـصــود بــذلــك تـشـجـيــع التعتيم
على ح ــوادث مــن هــذا الـنــوع وتجاهلها
مـ ــن قـ ـب ــل اإلع ـ ـ ـ ــام ،وإن ـ ـمـ ــا ال ـم ـق ـص ــود
تـقــديــم نـقــد لـلـطــريـقــة ال ـتــي يـتـعــاطــى بها
اإلع ــام الـغــربــي مــع ظــاهــرة الـعـنـصــريــة
ككل ،وكيف يقوم بتحليلها ،أو اقتراح
الحلول للتصدي لها.
قلما يفطن اإلعالم الغربي للسياق ،فهو
يـتـعــامــل مــع مــوجــات الـكــراهـيــة هــذه كـ ٌـل
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عـلــى ح ــدة؛ ال ـيــوم كــراهـيــة اآلسـيــويـيــن،
وفـ ــي األم ـ ــس ك ــراه ـي ــة ذوي ال ـب ـشــرة
ال ـســوداء ،وقـبــل ذلــك كــراهـيــة المُنقبات
والمسلمين .وكثير ًا ما يُرجع كل موجة
منها ألسباب مباشرة مختلفة ،ويعالجها
ب ـصــورة مـسـتـقـلــة ،كــأنـهــا تـحـصــل لـلـمــرة
األول ــى ،دون أن يفطن إلــى أن جذرها
ومسبباتها في العمق واحدة.
لكن لفهم ما يحصل حق ًا ،يمكن اختصار
ح ـي ــاة ال ـ ــدول ال ـغــرب ـيــة بـحـبـكــة مـبـسـطــة
تـشـبــه إل ــى ح ـدٍ كـبـيــر قـصــص األط ـفــال:
«ك ــان الــرجــل األب ـيــض ،الـغــربــي ،يعيش
حياة آمنة وهانئة ،يمتلك عم ًال مستقر ًا
وفائض ًا من المال ،قبل أن يأتي الغريب
وي ـ ـخ ـ ـرّب ع ـل ـي ــه كـ ــل ش ـ ـ ــيء» .وه ــوي ــة
ال ـغــريــب هـنــا مـخـتـلـفــة فــي كــل م ــرة .في
زم ـ ــن الـ ـحـ ــرب ال ـ ـب ـ ــاردة ك ـ ــان االتـ ـح ــاد
ال ـســوف ـي ـي ـتــي م ـص ــدر ال ـخ ـط ــر ،واس ـت ـمــر
األمر على تلك الشاكلة وقت ًا طوي ًال .ثم
جاءت هجمات  11سبتمبر لتحدد هوية
ال ـغ ــري ــب ب ــاإلره ــاب ــي ال ـم ـس ـلــم ،وم ـه ـدّت
حـ ـ ـ ــوادث االض ـ ـط ـ ــراب ـ ــات فـ ــي الـ ــداخـ ــل
األم ــري ـك ــي لـتـغـيـيــر ل ــون ب ـش ــرة وهـيـئــة
«ال ـغ ــري ــب» لـيـصـبــح ال ـش ـخــص األس ــود
ال ـج ــاه ــل ال ـ ــذي ي ـع ـيــش ف ــي ال ـض ــواح ــي
الفقيرة ،وال يتوانى عن ارتكاب الجرائم
والسرقة وافتعال المشكالت .أما اليوم
فاإلصدار األحدث للغريب مصدر الخطر
استقر على ذوي البشرة الصفراء الذين
سـيـتــم وسـمـهــم ل ـس ـنــوات كـثـيــرة قــادمــة
باسم وباء كورونا.
بمقطع كتبه زيــاد
ـق
يــذ ّكــر الـكــام الـســابـ
ٍ
الرحباني في مسرحيته «شــي فاشل»،
ح ـي ـن ـم ــا سـ ـخ ــر مـ ــن الـ ـقـ ــريـ ــة ال ـل ـب ـن ــان ـيــة
الـهــانـئــة الـتــي يــأتــي الـغــريــب دائـمـ ًا ليهدد
وجودها .زياد رحباني سخر أيض ًا من
اخـتــاف وتـغـيّــر هــويــة هــذا الـغــريــب في

كل مرة .ولذلك يمكن القول :إن وجود
«الغريب» أو «اآلخر الجديد» كما تطلق
عليه الكتابات األكاديمية ،جوهري جد ًا
بــال ـن ـس ـبــة ل ـج ـم ـيــع األن ـظ ـم ــة ال ـس ـيــاس ـيــة،
وباألخص للمنظومة الغربية في نطاق
مــوضــوع ـنــا ال ـح ــال ــي .ألن هـ ــذا ال ـغــريــب
ه ــو م ـص ــدر ال ـت ـه ــدي ــد وال ـخ ـط ــر وم ـن ـبــع
الخوف ،وهو الشمّاعة التي تُع ّلق عليه
المشكالت ،ومن أجل التصدي له تُشن
الـ ـحـ ــروب ،ال ـع ـس ـكــريــة م ـن ـهــا وال ـن ــووي ــة
والبيولوجية.
تـسـتـنــد م ـن ـظــومــة ال ـث ـقــافــة ال ـغــرب ـيــة إلــى
م ـع ــرف ـت ـه ــا ب ـ ــوج ـ ــود م ـ ـخ ـ ــاوف دف ـي ـن ــة
ل ــدى الـمـجـتـمـعــات الـغــربـيــة مــن خـســارة
ال ـم ـك ـت ـس ـبــات والـ ـف ــوائ ــد ال ـت ــي ضـمـنـتـهــا
ال ـت ـش ـك ـي ـلــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـس ــاب ـق ــة .كـمــا
أن ال ـس ــواد األع ـظ ــم م ــن ال ـن ــاس ضـمــن
ه ــذه الـمـجـتـمـعــات ك ــان ــوا ي ــدرك ــون بــأن
الـحــال ال يمكن أن يستمر كما هــو ،في
حـيــن تـسـتــأثــر بـلــدانـهــم بــالـنـسـبــة األكـبــر
م ــن م ـق ــدرات ال ـكــوكــب ،وت ـت ــرك الـفـتــات
ل ـب ـلــدان الـنـخــب ال ـثــانــي وال ـثــالــث .ولـهــذا
هــم دائ ـمــو الـشـعــور بــالـتـهــديــد والـخـطــر،
ألنهم يعلمون بأنهم يمتلكون الكثير كي
يخسروه.
وبالتالي ،ال يخفى اليوم على أحــد :أن
مــوجــة كــراه ـيــة اآلس ـيــوي ـيــن وتـحـمـيـلـهــم
ذنـ ـ ــب م ـ ــا ي ـح ـص ــل ف ـ ــي الـ ـعـ ــالـ ــم ت ـخ ــدم
بصورة أو أخرى حرب الدول المهيمنة
اق ـت ـص ــادي ـ ًا ض ــد ص ـع ــود ال ـص ـي ــن ك ـقــوة
اقتصادية وسياسية .ليس األمــر نوع ًا
م ــن ال ـم ـصــادفــة ،فــالـتـغـيـيــر ال ـم ـتــوقــع فــي
المناخ الدولي كان يستلزم خلق فزّاعة
جديدة تُرهب الناس وتهدد وجودهم.
وص ـ ــدف هـ ــذه الـ ـم ــرة أن ي ـك ــون ل ـهــذه
الـفـزّاعــة بـشــرة صـفــراء وعـيــون صغيرة
ضيّقة.

