االفتتاحية
ال بديل
لتكاتف الوطنيين السوريين
يـشـكــل االن ـه ـيــار ذو ال ـســرعــة الـفـلـكـيــة الـ ــذي يـعـيـشــه
الـ ـس ــوري ــون م ـنــذ م ـط ـلــع هـ ــذا الـ ـعـ ــام ،بـيـئــة مثالية
ألعـ ــداء الـشـعــب ال ـس ــوري الـتــاريـخـيـيــن الـمــوجــوديــن
ضمن الـنـظــام ،وضـمــن الـمـعــارضــة ،وأهــم منهم العدو
الصهيوني ،لكي يعملوا على تكسير شتى أنواع القيم
والـمـفــاهـيــم ،بــل والـحـقــائــق الـتــي تــرســو عـمـيـقـ ًا ضمن
جذور الهوية السورية ،وهو ما يعملون عليه فع ًال.
نعني بذلك أمرين واضحين بين أمور عديدة ،األمر
األول :هو التكرار اليومي للحديث عن «التطبيع»
مع الصهيوني ،وهو الحديث المعروف المصدر مهما
تنكر تحت أسـمــا ِء ووجــوهِ قائلين آخــريــن ،والهدف
هو كسر الحاجز النفسي اتجاه المسألة ضمن لحظة
«مـنــاسـبــة» بتقدير هــؤالء .األمــر الثاني :هــو طرح
مسألة وحــدة سورية نفسها لـ«النقاش»! وبغير ما
مصادفة ،نسمع ونرى هذه الطروحات من الجهات
والمصادر نفسها.
ال ــوص ــول ب ـه ــذه «الـبـيـئــة الـمـثــالـيــة» إلـ ــى نـهــايـتـهــا
ال ـمــأمــولــة م ــن وج ـهــة ن ـظــر أعـ ــداء ال ـش ـعــب ال ـســوري
تحتاج إلــى عــدة خـطــوات بالمعنى اإلقليمي ،وعــدة
خطوات ضمن مختلف مناطق سورية .ولكن العنصر
األس ــاس ــي فــي ذل ــك ك ـ ّلــه هــو اس ـت ـمــرار ع ــدم تطبيق
الـقــرار  ،2254أي استمرار سيطرة المتشددين من
كل الجهات ،واستمرار تقسيم األمر الواقع.
وفي هذا السياق ،ينبغي االنتباه إلى مسألتين:
األول ــى :هــي أنّ ــه إذا حــدث تــوافــق دول ــي فــي وقــت
قــريــب ،ف ـ ّـإن ذل ــك يـمـكـنــه بـكــل تــأكـيــد أن يــدفــع جــديـ ًا
باتجاه الحل ،وباتجاه الحفاظ على وحدة سورية.
ولكنّ ما ال يجوز نهائي ًا هو انتظار حدوث مثل ذلك
وأن األمريكي قد انتقل وضوح ًا من
التوافق ،خاصة ّ
الـعـمــل ضـمــن إحــداث ـيــات «ال ـج ـمــود هــو االس ـت ـقــرار»،
إل ــى تـفـجـيــر ذل ــك «االس ـت ـق ــرار» ن ـف ـســه ،ع ـبــر تـعــزيــز
عــزلــة وتـقـسـيــم األم ــر الــواقــع بــأسـلـحــة عــديــدة ،بينها
ال ـع ـقــوبــات ،وبـيـنـهــا الـعـمـلـيــات «الــدي ـم ـقــراط ـيــة» الـتــي
بالجملة ،والتي تشترك في أمر واحد هو أنها تحصل
وستحصل تـحــت سـطــوة الـســاح المسيطر فــي كل
منطقة على حدة .وإذا كان انتظار توافق دولي أمر ًا
غير مقبول مــن وجهة النظر الوطنية ،فـ ّـإن تسريع
تــوافــق الــوطـنـيـيــن الـســوريـيــن سـيـســاعــد عـلــى تقريب
ذلك التوافق ،بل وحتى فرضه في حال كانت درجة
التوافق بين السوريين عالية.
المسألة الثانية :هي ّأن إحــدى األدوات األساسية
لـتـعـطـيــل تـنـفـيــذ  ،2254وبــال ـتــالــي لـتـكــريــس «الـبـيـئــة
المثالية» ،هي الطريقة التي رُسمت بها التشكيالت
الــرسـمـيــة المعنية بــالـتـفــاوض ،والـتــي ســاهــم التدخل
ال ـغــربــي الـكـثـيــف فـيـهــا بــإب ـقــاء مـحـصـلـتـهــا الـمـسـتـمــرة
صفرية ومعطلة للحل.
الـمـســألـتــان م ـع ـ ًا ،تـصـبــان فــي اسـتـنـتــاج واضـ ــح ،هو
ّأن عـلــى الــوطـنـيـيــن الـســوريـيــن مــن كــل األط ــراف أن
يـســارعــوا إلــى الـتـكــاتــف فيما بينهم تــأسـيـسـ ًا لوصفة
ت ـخــدم ال ـحــل ح ـق ـ ًا ،وت ـخــدم إن ـهــاء ال ـكــارثــة الـســوريــة،
مع الحفاظ على وحــدة ســوريــة ،ومــع الحفاظ على
موقعها الوطني المعادي للصهيوني.
وبالملموس ،فإنّه ال بديل ،كخطوة في هذا االتجاه،
عــن تكاتف الـقــوى الـمـعــارضــة الوطنية الـتــي تتمسك
بــال ـت ـغ ـي ـيــر الـ ـج ــذري ال ـش ــام ــل ،وع ـب ــر الـ ـق ــرار 2254
كمدخل ،وبما يصب في تأمين حق الشعب السوري
في تقرير مصيره بنفسه...
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تعطل قسري عن العمل
الحرفيونّ ..

ُه ّمه مين وحنا مين؟
ال ـمــزاج والــوضــع الـعــام لــدى الـفـقــراء هــو فــي أســوأ
ح ــاالت ــه ،بـسـبــب ال ــوض ــع الـمـعـيـشــي ال ـم ـتــدنــي ج ــد ًا،
وال ــذي ي ـســوء يــوم ـ ًا بـعــد ي ــوم ،فــالـجـمـيــع واق ــع في
حيرة من أمــره ،كيف سيتدبر معيشة يومه ،سواء
ك ــان يـعـمــل بــأجــر أو عــاطــل ع ــن ال ـع ـمــل؟ واألخ ـيــر
وضعه ال يحسد عليه ،أو حتى حرفي!
عـنــد الـنــزول إلــى األس ــواق وتــريــد شــراء بـعـضـ ًا مما
تحتاجه ،تُصدم بما هو معلن من األسعار ،وعندما
يــريــد الـفـقـيــر الـحـصــول عـلــى حـقــه مــن الـخـبــز أيـضـ ًا،
يُ ـص ــدم ل ـلــوقــت ال ــذي سـيـمـضـيــه وق ــوف ـ ًا ف ــي الـصــف
حتى يأتي دوره ،والــدور يعني ساعات طــوال من
االنـتـظــار ،ويحصل على مــا قــررتــه لــه الحكومة من
كـمـيــه قــد ال تـكـفــي حــاجــة عــائـلـتــه ،وإن أراد راكــب
الـســرافـيــس الــوصــول إلــى عمله إن وجــد سرفيس ًا،
فإن االنتظار لوقت طويل سبيله الوحيد كيما يصل
إلى عمله ،وقد يكلفه الكثير من المال.
األحاديث التي تدور بين الفقراء في هذه االزدحامات
الـيــومـيــة كـثـيــرة ومـتـنــوعــة ،ولـكــن الـقــاســم المشترك
بـيـنـهــا هــو :أزمــاتـهــم المستعصية عـلــى الـحـلــول منذ
أمــد بعيد ،والـتــي يـجــري تعميقها وتوسيع دائرتها
لتشمل كل شيء ،وما يزيد الطين بلة ،أو بشكل أدق
ما يشعل الغضب أكثر ،ويرفع مستوى التذمر وعدم
الرضا الكلي عند أغلبية الشعب السوري المكتوي
بالنار الحارقة التي يعيشها ،هي جملة التصريحات
ال ـتــي يــدلــي بـهــا أص ـحــاب الـعـقــد والــربــط مــن أرك ــان
الـحـكــومــة ،والمعنيين مـبــاشــرة بـحـقــوق المواطنين
المعيشية والخدمية والصحية والتعليمية وغيرها
من القضايا التي يصعب تعدادها.
ت ـلــك ال ـت ـصــري ـحــات ال ـت ــي ت ــذر ال ــرم ــاد ف ــي ال ـع ـيــون،
يُ ـح ـم ـل ــون ف ـي ـهــا ال ـف ـق ــراء م ـس ــؤول ـي ــة ف ـق ــره ــم ،وأن
سلوك الناس هو المسؤول عن كل ما يحصل لهم
مــن أوج ــاع ،فـمـثـ ًا :الـنــاس يستهلكون الـخـبــز أكثر
مــن حــاجـتـهــم ،وقــد يـقــوم بعضهم بـبـيــع مــا لــديــه من
خبز زائــد كعلف لــأبـقــار .التقنين الطويل للكهرباء
سببه ،مرة األحوال الجوية بمختلف أوقاتها صيف ًا
أو ش ـتــا ًء ،أو تــأخــر وص ــول شـحـنــات الـنـفــط بسبب
الحصار الجائر والعقوبات ،ومرة أخرى أن الناس
ي ـس ـت ـه ـل ـكــون ال ـك ـه ــرب ــاء فـ ــوق حــاج ـت ـهــم ال ـط ـب ـي ـع ـيــة.
الــوقــوف لساعات بانتظار السرفيس أو الباصات،
ألن أصحابها يقومون ببيع المازوت ،وبالتالي يقل
عددها وينتظر الناس.
أيـضـ ًا التصريحات المرتبطة برفع األسـعــار ،والتي
يقول منظروها :ال بــأس من رفعها المهم توفرها،
وهـنــاك مــن يطالب بــرفــع الــدعــم كـلـيـ ًا ،إن كــان هناك
دع ــم وتــوزي ـعــه عـلــى ال ـعــائــات ،وه ــذا يــوصـلـنــا إلــى
المربع األول ،حيث الحكومة لجأت إلى هذا اإلجراء
سابق ًا مع مادة المازوت عند رفعها للسعر.
مــا نــود قــولــه :إن الـحـكــومــات الـمـتـعــاقـبــة جميعها ال
ح ـلــول لــديـهــا تـقــدمـهــا ل ـل ـنــاس ،هَ ـمّ ـهــا األسـ ــاس هــو:
جمع مواردها عبر المراسيم والقرارات التي تحمّل
الـفـقــراء المزيد مــن الظلم ،حيث تنهب تلك الـمــوارد
بــأشـكــال مختلفة مــن جـيــوب الـفـقــراء ،مهما اختلفت
الـمـسـمـيــات ،بـيـنـمــا الـطــرف اآلخ ــر الـعــزيــز عـلــى قلب
الـحـكــومــات ،يـعـيـثــون ف ـســاد ًا فــي لـقـمــة الـفـقــراء عبر
االحتكار والنهب والفساد!
فهل يبقى الفقراء على حالهم أم سيغيرون واقعهم؟
إن غد ًا لناظره لقريب.

يعد النشاط الحرفي من أهم األنشطة االقتصادية من حيث اإلبداع المهني والتنوع الواسع في اإلنتاج.

فـ ـهـ ــو يـ ـشـ ـك ــل حـ ـلـ ـق ــة وسـ ـيـ ـطـ ــة ب ـيــن
اإلن ـت ــاج اآللـ ــي ال ــواس ــع ،ك ـمــا ه ــو فــي
المعامل والمنشآت الصناعية الكبيرة
ال ـتــي تـعـمــل ع ـلــى م ـبــدأ تـقـسـيــم الـعـمــل
وت ـس ـل ـس ـل ــه ع ـل ــى خـ ـط ــوط اإلنـ ـتـ ــاج،
وبين الحرف اليدوية التي كانت وما
يـ ــزال الـكـثـيــر مـنـهــا س ــائ ــد ًا ف ــي ال ـمــدن
وال ـم ـنــاطــق إل ــى ف ـتــرة زم ـن ـيــة قــريـبــة،
مثل :صناعة السجاد اليدوي ،والحفر
عـ ـل ــى الـ ـخـ ـشـ ــب ،وصـ ـنـ ــاعـ ــة الـ ــزجـ ــاج
والجلود والنسيج ،وغيرها من المهن
التي اكتسبت ســوريــة بسببها شهرة
واس ـع ــة ل ـج ــودة وج ـمــال ـيــة صـنــاعـتـهــا
اليدوية منذ فجر التاريخ ،إلى أن بدأت
تلك الحرف تتآكل وتتساقط الواحدة
ت ـلــو األخ ـ ــرى ب ـس ـبــب ع ــوام ــل كـثـيــرة
اجـتـمــاعـيــة واق ـت ـصــاديــة ،ولـكــن الـعــامــل
األهــم فــي ذلــك هــو :إهـمــال الحكومات
الـمـتـعــاقـبــة ،وع ــدم دع ــم أص ـحــاب تلك
الحرف بالحفاظ على هذه الصناعات
ال ـتــي هــي ج ــزء مــن ثـقــافـتـنــا الــوطـنـيــة
وحضارتنا التي صنعها شعبنا بعرقه
ودمــه ،وحــافــظ عليها لـقــرون طويلة،
لــدرجــة أن ـهــا طـبـعــت ســوريــة بـطــابـعـهــا
وأخ ـ ــذت ج ـ ــزء ًا م ــن اس ـم ـهــا ،ك ـمــا هــي
ح ــال صـنــاعــة الــزجــاج والـنـسـيــج الـتــي
اشـتـهــرت بـهــا دمـشــق ،فسميت بعض
المنتجات باسمها كالقماش المسمى
(دامسكو).

مــا ن ــود قــولــه واإلش ـ ــارة إل ـيــه ،هو
الواقع الذي تعيشه اآلن الصناعات
الـحــرفـيــة ويـعـيـشــه الـحــرفـيــون ،ومــا
ي ـت ـع ــرض ــان ل ــه م ـن ــذ ع ـق ــود وح ـتــى
اآلن ،من حصار وتضييق حقيقيين
بشتى الوسائل والطرق التي دفعت
ال ـك ـث ـيــر م ــن أص ـح ــاب ال ـح ــرف إلــى
إغالق منشآتهم الحرفية ،وتحولهم
إل ــى عــاطـلـيــن عــن الـعـمــل ،ملتحقين
بذلك بجيش المع ُّطلين عن العمل،
ال ـ ــذي اتـ ـس ــع ق ــوام ــه ف ــي األع ـ ــوام
الـعـشــريــن األخ ـيــرة ،بسبب تطبيق
الـسـيــاســات الـلـيـبــرالـيــة الـتــي أخــذت
تــدمــر ك ــل م ــا ل ــه عــاقــة بــاالقـتـصــاد
ال ـح ـق ـي ـق ــي ،ال ـص ـن ــاع ــي والـ ــزراعـ ــي،
لتتسع بالتالي كــل أشـكــال النشاط
االق ـت ـصــادي الــري ـعــي ،ال ــذي يحقق
أرباح ًا طائلة دون تكاليف حقيقية،
أو مـ ــردود حـقـيـقــي ،يـعـكــس نفسه
عـلــى نـســب الـنـمــو الـتــي ت ــؤدي إلــى
ت ـن ـم ـي ــة ح ـق ـي ـق ـيــة ت ـس ــاه ــم فـ ــي حــل
األزم ـ ــات االج ـت ـمــاع ـيــة االق ـت ـصــاديــة
المستعصية.
لعبت تلك السياسات الليبرالية الدور
األسـ ــاسـ ــي ف ــي ض ـم ــور ال ـص ـنــاعــات
الـحــرفـيــة األســاس ـيــة ،وه ــذا مــا أشــار
إليه التنظيم الحرفي فــي مؤتمراته
واج ـت ـمــاعــاتــه ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،ح ـيــث أكــد
عـ ـل ــى تـ ــأثـ ــر الـ ـصـ ـن ــاع ــات ال ـح ــرف ـي ــة،

مـثــل :الـمــوبـيـلـيــا والـتــريـكــو بسياسة
فتح األس ــواق على مصراعيها أمــام
ال ـب ـض ــائ ــع األج ـن ـب ـي ــة ق ـب ــل األزمـ ـ ــة،
وخ ــاص ــة الـصـيـنـيــة وال ـتــرك ـيــة مـنـهــا،
ومـنــافـســة تـلــك الـبـضــائــع لـلـمـنـتـجــات
المحلية للحرفيين ،بسبب أسعارها
الـ ـمـ ـنـ ــافِـ ـسـ ــة ،ال ــرخـ ـيـ ـص ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة
ل ـل ـب ـضــائــع ال ـم ـن ـت ـجــة م ـح ـل ـي ـ ًا ،وال ـتــي
ت ـكــال ـي ـف ـهــا اإلن ـت ــاج ـي ــة ع ــال ـي ــة بـسـبــب
الـ ـضـ ــرائـ ــب ال ـك ـب ـي ــرة الـ ـت ــي يــدف ـع ـهــا
الـحــرفــي ،وارت ـفــاع أسـعــار اسـتـجــرار
الطاقة وانقطاعها المتكرر واليومي،
بــاإلضــافــة إل ــى ال ـضــرائــب الـمـتـعــددة
ال ـم ـفــروضــة ع ـلــى فــوات ـيــر ال ـك ـهــربــاء،
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا الـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن ال ـت ـك ــال ـي ــف
اإلضافية ،التي تجعل المُنتَج المحلي
للحرفيين غير قــادر على المنافسة
مع ما هو مستورد ،وما هو مهرب
من بضائع من الخارج.
لـقــد طــالــب ال ـحــرف ـيــون فــي مــؤتـمــرهــم
هــذا ب ـضــرورة تـخـفـيــف الـضــرائــب عن
كاهل صناعاتهم ،حتى تساهم بدورها
ف ــي دعـ ــم االق ـت ـص ــاد ال ــوط ـن ــي ،وحــل
المشكالت االجتماعية ،مـثــل :البطالة
والـفـقــر الـلـ َذيــن ارتـفـعــت نسبتهما إلــى
حــدود خـطـيــرة ،تـهــدد بتفجير الكثير
م ــن ال ـق ـضــايــا االج ـت ـمــاع ـيــة ،ال ـتــي أخــذ
المجتمع يلمسها ويستشعر خطرها
الحقيقي عليه.

طالب الحرفيون
في مؤتمرهم
هذا بضرورة
تخفيف الضرائب
عن كاهل
صناعاتهم
حتى تساهم
بدورها في دعم
االقتصاد الوطني
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كّلما اتسعت الحريات وتوطدت ازدادت النقابات قوة
وصالبة في الدفاع عن حقوق العمال ومطالبهم ،وعلى
رأسها حقوق العمال المتعلقة برفع مستوى حياتهم
ومعيشتهم بما يوازي هذا الغالء المستشري في البالد .إن
رفع األجور لمستوى متوسط المعيشة ومحاربة الفساد
الكبير والنهب والغالء هي ليست قضية العمال فحسب،
بل هي قضية وطنية بامتياز.

ǧنبيل عكام

وحماية حياة
العامل وسالمته
وضمان حقوقه
كافة هي في
طليعة القيم
التي ينبغي على
النقابات صيانتها
من خالل الدستور

وهـ ــذا ال ــواق ــع الـ ــذي ن ـش ـهــده ال ـيــوم
يــوضــح لـنــا يــوم ـ َا بـعــد يــوم أن قــوى
النهب والفساد الكبير تزداد أرباحها
مـ ــن س ــرق ــة كـ ــل ش ـ ــيء فـ ــي الـ ـب ــاد،
وحتى سرقة أحالم العمال والفقراء
كافة .إن عمال قطاع الدولة والقطاع
الـ ـخ ــاص قـ ــوة ال ي ـس ـت ـهــان ب ـه ــا مــن
حيث العدد ،ومستوى الوعي الذي
تملكه مــن خــال معاناتها مــع أربــاب
ال ـع ـمــل ف ــي ال ــدول ــة وخ ــارج ـه ــا .لــذلــك
ال يـجــوز أن يـكــون التنظيم النقابي
م ـت ـســاهـ ًـا ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن حـقــوقـهــم
ومـطــالـبـهــم ،وب ـع ـيــد ًا عــن مساهمتهم
فــي الـحــركــة الـنـقــابـيــة .فــأغـلــب الـعـمــال
فـ ــي ال ـق ـط ــاع ـي ــن ال ـ ـخـ ــاص والـ ــدولـ ــة
وبــاألخــص منهم الــذيــن يعملون في
ال ـق ـط ــاع غ ـيــر ال ـم ـن ـظــم ،وال ـم ـيــامــون
والـعـقــود الـمــؤقـتــة ،يـعـمـلــون فــي ظل
ظروف عمل رديئة ،فهم محرومون
من تدابير األمــن الصناعي والصحة
وال ـســامــة الـمـهـنـيــة ،وف ــي مـقــدمـتـهــا:
ض ـع ــف أج ـ ــوره ـ ــم ،وعـ ـ ــدم ت ـس ـج ـيــل
أغ ـل ـب ـهــم لـ ــدى م ــؤس ـس ــة ال ـتــأم ـي ـنــات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة .ال ـم ـن ـظ ـمــة ال ـن ـقــاب ـيــة ال
ت ـس ـت ـط ـي ــع ف ـ ــرض احـ ـت ــرامـ ـه ــا ل ــدى
ال ـع ـمــال وارت ـبــاط ـهــا بـهــم وارتـبــاطـهــم
بـهــا ّإل ب ـقــدر مــا ت ـقــوم بــه ف ـعـ ًـا قبل

الـ ـق ــول ف ــي الـ ــدفـ ــاع ع ــن م ـصــال ـح ـهــم
وحـقــوقـهــم كــافــة ،فــالـعـمــال هــم دائ ـم ـ ًا
م ــع م ــن يُ ـصْ ــدق ـه ــم ال ـف ـع ــل والـ ـق ــول،
ل ـمــن ي ـت ـصــدى ل ـلــدفــاع ع ــن حـقــوقـهــم
ومصالحهم .وبمقدار ما تتعزز قوة
الحركة النقابية تتعزز قــوة العمال،
ويـ ـتـ ـضـ ــاءل نـ ـفـ ــوذ ق ـ ــوى وال ـف ـس ــاد
والنهب المختلفة .وكما هو معروف،
إن ال ـن ـق ــاب ــات ض ـ ـ ــرورة اج ـت ـمــاع ـيــة
أوجدتها ظــروف الطبقة العاملة من
خــال بـيـئــة الـعـمــل الـمـتــواجــدة فيها،
ومـصــالـحـهــا الـمـتـنــاقـضــة مــع مـصــالــح
أرب ـ ــاب ال ـع ـمــل ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخــاص
وقـطــاع الــدولــة عـلــى حــد س ــواء ،من
أجـ ــل ن ـي ــل ح ـقــوق ـهــا م ــن أجـ ــر م ـج ـ ٍز
وبيئة عمل صالحة للعمل ،وتشريع
يـضـمــن حـقــوقـهــا ف ــي ال ـع ـمــل واألج ــر
ال ـعــادل واألم ــن الـصـنــاعــي ،وه ــذا من
أبسط حقوقها.

األدوات النضالية الضرورية
إذ ًا ،فــالـحــركــة الـنـقــابـيــة لـيـســت مجرد
هـيـئــات نـقــابـيــة يـنـحـصــر نـشــاطـهــا في
م ـجــال ال ـخــدمــات ال ـن ـقــاب ـيــة الـبـسـيـطــة
م ـ ــن م ـ ـسـ ــاعـ ــدات إنـ ـسـ ــانـ ـيـ ــة ص ـح ـيــة
واجتماعية -تستطيع أصغر جمعية
خ ـيــريــة أن ت ـق ــدم أف ـض ــل م ـن ـهــا -أو
الوساطة بين العمال وأربــاب العمل
س ــواء ال ـخــاص أو الــدولــة .بــل ال بد
لها من أن تملك كل اإلمكانات الالزمة
وال ـ ـض ـ ــروري ـ ــة مـ ــن خـ ــالـ ــه أدوات ـ ـهـ ــا
الـنـضــالـيــة ال ـضــروريــة لـتـكــون الممثل
ال ـح ـق ـي ـقــي ل ـك ــل الـ ـعـ ـم ــال ،إن أرادت
ذلــك ،ولها الحق بمحاسبة الحكومة
وممارساتها االقتصادية .ويمكن أن
ي ـكــون لـهــا دور فــاعــل فــي لـجــم هــذه
السياسات االقتصادية التي تنتهجها
ال ـح ـكــومــة ال ـم ـحــاب ـيــة ل ـق ــوى ال ـف ـســاد
الـكـبـيــر والـنـهــب ،والـمـعــاديــة لمصالح
العمال والكادحين الفقراء .والسؤال

ال ـم ـل ــح الـ ـي ــوم ه ـن ــا :ه ــل اس ـت ـطــاعــت
الحركة النقابية أن تستفيد من هذه
األدوات العمالية الكفاحية للنهوض
بــال ـع ـمــل ال ـن ـق ــاب ــي م ــن أجـ ــل م ـصــالــح
ال ـع ـم ــال وح ـقــوق ـهــم ال ـم ـس ـت ـل ـبــة ،وأن
ت ـك ــون م ـع ـب ــر ًا صـ ــادقـ ـ ًا ع ــن وجـ ــدان
ال ـع ـمــال ،وتـعـمــل عـلــى تــزويــد الـعـمــال
بـمـصــادر الـمـعــرفــة والـفـعــل الـنـضــالــي،
وت ـج ــارب الـطـبـقــة الـعــامـلــة الـمـخـتـلـفــة
فـ ــي ال ـن ـض ــال مـ ــن خ ـ ــال االع ـت ـص ــام
واالحـ ـتـ ـجـ ــاج واإلضـ ـ ـ ــراب وغ ـي ــره ــا
م ــن األشـ ـك ــال واألدوات ال ـنــاج ـعــة؟
وهـ ــل اس ـت ـطــاعــت أن ت ـق ــوم ب ــال ــدور
ال ـم ـحــرك وال ـت ـع ـبــوي ات ـجــاه مختلف
قضايا ،ومطالب العمال الملحة وفي
مـقــدمـتـهــا :األج ــور الـتــي ال تتناسب
مـ ــع الـ ــواقـ ــع ال ـم ـع ـي ـش ــي ،وح ـقــوق ـهــم
المشرعة في الدستور والمفقودة من
خــال الـقــوانـيــن ،ومـجــابـهــة إج ــراءات
الحكومة المختلفة ،والتي معظمها ال

تصب في مصالح العمل والعمال ،مما
يـســاعــد الـعـمــال عـلــى االل ـت ـفــاف حــول
ن ـقــابــات ـهــم ،وبــال ـتــالــي ي ـع ـطــي الـنـقــابــة
ذل ــك ال ــوزن ال ـض ــروري فــي مـجــابـهــة
الـ ـحـ ـك ــوم ــة وف ـ ـ ــرض م ـط ــال ـب ـه ــم مــن
األج ــر ال ـعــادل وال ـم ـجــزي ،وتحسين
بيئة العمل مــن أمــن صناعي وصحة
وســامــة مهنية وطبابة وغيرها من
المفقودات ،والتي منها أيض ًا :تأمين
الـعـمــل لـكــل طــالـبــي الـعـمــل فــي ســوق
العمل .إن كل تنظيم اجتماعي يهدف
أول مــا يـهــدف إلــى خـيــر مــن يمثلهم
وتــأم ـيــن ح ـمــاي ـت ـهــم ،ول ـه ــذه الـحـمــايــة
م ـظــاهــر مـخـتـلـفــة وأن ـم ــاط مـتـنــوعــة،
وحـ ـم ــاي ــة حـ ـي ــاة الـ ـع ــام ــل وس ــام ـت ــه
وضمان حقوقه كافة هي في طليعة
ال ـق ـي ــم ال ـت ــي ي ـن ـب ـغــي ع ـل ــى ال ـن ـقــابــات
صيانتها ،من خالل الدستور ،والتي
يُـعـبــر عـنـهــا مــن خ ــال تـطـبـيــق الـعــدل
والعدالة االجتماعية.

الطبقة العاملة

إضراب عام في والية صفاقس
قـرّر االتحاد العام للشغل بتونس ،تثبيت موعد اإلضــراب
العام في صفاقس ،المزمع تنفيذه يــوم  8نيسان الجاري.
وي ــأت ــي ه ــذا اإلض ـ ــراب ع ـلــى خـلـفـيــة ع ــدم ال ـت ــزام الـحـكــومــة
بوعودها المتكررة لحل المشاكل الكبرى المعطلة وتأمين
بيئة عمل سليمة .والدخول في جولة جديدة من المفاوضات
الجماعية والمطالبة بإلغاء ال ــ 1بالمئة المقتطعة مــن أجــور
ال ـع ـمــال ،ال ـتــي م ــن شــأن ـهــا إض ـع ــاف أجـ ــور الـطـبـقــة الـعــامـلــة،
وإض ـعــاف قــدرتـهــا الـشــرائـيــة فـضـ ًا عــن الــوضــع االقـتـصــادي
المتدهور جد ًا .من جهته قال األمين العام المساعد لالتحاد
العام التونسي للشغل :إن مجلس اتحاد العمال بصفاقس قد
حقق نجاح ًا على إثر ما أبداه نقابيو صفاقس من استبسال
وحـمــاس فــي الــدفــاع عــن مصالح الـعـمــال ،وتنفيذ اإلضــراب
الـعــام الـمـقــرر يــوم  8نـيـســان ال ـجــاري ،مــن أجــل الــدفــاع عن
منظمة الشغيلة ،ورفع كل المظالم المسلطة على العمال في
القطاعين العام والخاص.

إضراب عمال النظافة في تطوان
نـفــذ عـمــال الـنـظــافــة فــي ت ـطــوان الـمـغــربـيــة إضــراب ـ ًا
عــام ـ ًا ،وت ـعــود أس ـبــاب اإلض ــراب إلــى قـيــام شــركــة
الـنـظــافــة الـمـســؤولــة عــن هــذا الـقـطــاع عـلــى اقتطاع
أج ــرة سـبـعــة أي ــام مــن مـسـتـحـقــات الـعــامـلـيــن على
خلفية إضــرابـهــم الشهر الـمــاضــي ،إضــافــة إلــى عدم
استفادة أغلب العاملين من التأمين ،وهو ما أجج
مــوجــة غضب فــي صفوفهم تُـوّجــت بدخولهم في
إضــراب مفتوح عــن الـعـمــل .وقــد انـتـشــرت أطنان
من القمامة في أبرز شوارع المدينة ،حيث تتواجد
ال ـن ـف ــاي ــات ع ـلــى ح ــاف ــة ال ـط ــري ــق ،وأم ـ ــام ال ـم ـنــازل
وال ـمــدارس ،وذلــك بعد دخــول عـمــال النظافة في
إض ــراب احـتـجــاجـ ًا عـلــى تــأخّــر الــرواتــب للعاملين،
وع ــدم الـتــوصــل إل ــى رف ــع األج ــور والـمـسـتـحـقــات
األخــرى .وعــدم اكتراث المجلس البلدي بحلحلة
المشاكل ،وكأن األمر ال يعنيه.

إنهاء اإلضراب الذي دام أسبوعين
في مصنع تعبئة كوكا كوال في كالجاري
أنهى عمال مصنع كوكا كوال الكندي في كالجاري
إضــرابـهــم ،بعد أن تــم التوصل إلــى اتـفــاق لتسوية
أس ـب ــاب اإلض ـ ــراب ف ــي م ـص ـنــع تـعـبـئــة كــوكــاكــوال
فــي شـمــال ش ــرق كــال ـجــاري .يـقــول ات ـحــاد الـعـمــال
المحلي :إن أكثر مــن  250عــامـ ًا فــي المصنع قد
شاركوا في اإلضراب ،وأنهم سيعودون إلى العمل
يوم األحد بعد أن صوت األعضاء بنسبة  73في
الـمـئــة لـصــالــح االتـفــاق الـجــديــد .وقــال االت ـحــاد :إن
االتـفــاقـيــة سـتـســاعــد الـعــامـلـيــن عـلــى تـحـسـيــن الثقة
واألمــن الوظيفي مــع الـشــركــة .كما سمح االتـفــاق
ب ــزي ــادة األجـ ــور بـنـسـبــة  9فــي ال ـمــائــة عـلــى مــدى
ست سـنــوات ،وكــان من بين العاملين المضربين
عمال المستودعات واإلنتاج والتوزيع وخدمات
المعدات.

 1100عامل منجم
يعلنون عن بدء اإلضراب عن العمل
أصدر عمال المناجم المتحدون غرب أالباما في أمريكا
إخطار ًا باإلضراب ،وقالت نقابة العمال في بيان لها :إن
اإلضراب سيبدأ مساء الخميس .ويشارك في اإلضراب
أكثر من  1100عامل في جميع عمليات الشركة ،بما في
ذلــك المنجم رقــم  4ومصنع التحضير رقــم  5والمنجم
رقــم  7والمتجر الـمــركــزي .وقــالــت النقابة :إن األعضاء
الـ ــذيـ ــن يـ ـشـ ــاركـ ــون فـ ــي اإلضـ ـ ـ ــراب س ـي ـح ـص ـل ــون عـلــى
مــدفــوعــات م ـســاعــدة اإلضـ ــراب مــن ص ـنــدوق اإلض ــراب
الـتــابــع لـلـنـقــابــة ،بــاإلضــافــة إلــى تـغـطـيــة الــرعــايــة الصحية
لألعضاء وعائالتهم طوال مدة اإلضراب ،وقالت النقابة:
إن الـعـمــال قــد بــذلــوا الـتـضـحـيــات إلخ ــراج هــذه الـشــركــة
مــن اإلفـ ــاس ،وحـقـقــوا ع ـشــرات الـمــايـيــن مــن األرب ــاح
ألصحابها ،ولم تقدم الشركة أية مكافأة لتضحيات عمال
المناجم وعملهم.
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تستطيع الطبقة العاملة إعطاء اإلشارات التحذيرية األولى النفجار األزمات كما تقول الدروس
التاريخية القديمة والحالية ،كما يمكن عبرها قياس درجات غليان المجتمعات ،وارتفاع منسوب
انعدام الرضا االجتماعي .ويمكن بالتالي عبرها ،اكتشاف إلى أين تسير المجتمعات .ولعبت الطبقة
العاملة هذا الدور أكثر من مرة في التاريخ في سورية وفلسطين وأمريكا وغيرها من بقاع العالم.
ǧإيفان علي

ف ــا أحـ ــد ي ـس ـت ـط ـيــع تـ ـج ــاوز ت ـح ــذي ــرات
الطبقة العاملة أو الطبقة العاملة نفسها،
وه ـ ــذا درس ت ــاري ـخ ــي أس ــاس ــي يـجــب
تعمله.
ثورة  1905الروسية
حــدثــت ثـ ــورة ع ــارم ــة ف ــي روس ـي ــا سـنــة
 ،1905ولـ ـك ــن مـ ــا ح ـ ــدث فـ ــي س ـن ــوات
 ،1904-1900كـ ــان ت ـح ــذي ــر ًا الق ـت ــراب
موعد انفجار ثورة .1905
لـقــد أ ّث ــرت س ـنــوات األزم ــة االقـتـصــاديــة
العالمية التي نشبت في سنوات -1900
 1903تــأثـيــر ًا مــؤلـمـ ًا ج ــد ًا عـلــى روسـيــا.
فقد أغلقت المصانع والـمـعــامــل ،وســرح
العمال إلى الشارع ،وانتفض الجوع في
الريف .وعــاد آالف العاطلين عن العمل
إل ــى قــراهــم ،وم ــن ال ـقــرى ،ط ــرد الـجــوع
الـنــاس إلــى الـمــدن ،وبلغت آالم الشعب
الكادح حدّها األقصى.
في بداية  ،1901خــرج العمال والطالب
إلى الشوارع في موسكو وبطرسبورغ،
وفــي عــام  ،1903شملت الـحــركــة القسم
الـجـنــوبــي مــن روس ـيــا وكــامــل أوكــران ـيــا
والـ ـقـ ـفـ ـقـ ــاس ،وت ــوسـ ـع ــت اإلض ـ ــراب ـ ــات
العمالية والسياسية العامة بشكل كبير.
وانتشرت أخبار نضال عمال المدن في
عموم البالد.
كان لعودة العمال المسرحين إلى قراهم
دور كبير في نشر األخبار إلى األرياف،
وفـ ــي رب ـي ــع  1902ن ـش ـبــت ان ـت ـفــاضــات
فالحية عنيفة فــي جنوب الـبــاد ،وكــان
ل ـن ـش ــوب الـ ـح ــرب ال ــروسـ ـي ــة ال ـيــابــان ـيــة
نهاية عام  1904الدور المفاقم لألحداث
ب ـس ـب ــب أه ـ ـ ــوال ال ـ ـح ـ ــرب .وف ـ ــي ب ــداي ــة
 1905ع ـنــدمــا أط ـل ـقــت ال ـق ـي ـصــريــة ال ـنــار
على العمال المضربين في أحــداث يوم

األحد الدامي ،كان جواب الطبقة العاملة
ب ــاإلض ــراب فــي ع ـمــوم ال ـب ــاد ،وش ــارك
في اإلضــراب  440ألف عامل ،أي :أكثر
م ــن ع ــدد ال ـع ـمــال ال ــذي ــن أض ــرب ــوا خــال
عشر سـنــوات .وهـكــذا انـفـجــرت الـثــورة
الــروس ـيــة األولـ ــى ع ــام « .1905مــوجــز
تــاريــخ ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـســوفـيـيـتــي،
دار التقدم ،ص .»72-68
ثورات 1917
بعد انحسار ثورة  ،1905أصيب الجميع
باليأس باستثناء البالشفة ،معلنين قدوم
موجة جديدة من الحركة .وبالفعل ،ففي
سنة  1910حــدثــت إضــرابــات كبيرة في
موسكو وبطرسبورغ .وفــي عــام 1911
تـضــاعــف عــدد اإلضــرابــات وش ــارك فيها
 105آالف عامل.
وبـ ـع ــد إطـ ـ ــاق ال ـق ـي ـص ــري ــة ال ـ ـنـ ــار ع ـلــى
م ـظــاهــرة سـلـمـيــة لـعـمــال مـنــاجــم الــذهــب
ومقتل  500عامل ،انتشرت اإلضرابات
في عموم روسيا عام  1912شارك فيها
 300ألف عامل .في األول من أيار 1912
أضــرب  400ألــف عــامــل ،أي :مــا يقارب
أعداد ثورة  .1905وبلغ عدد المضربين
أكـثــر مــن مليون عــامــل عــام  ،1912وفي
العام  1913أكثر من مليون وربع .وفي
ال ـع ــام  1914أك ـث ــر م ــن م ـل ـيــون ونـصــف
المليون عامل ،ولكن الحركة لم تتطور
وتــوق ـفــت بـشـكــل مــؤقــت بـسـبــب ان ــدالع
الحرب العالمية األولــى« .موجز تاريخ
الـ ـح ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ال ـس ــوف ـي ـي ـت ــي ،دار
التقدم ،ص »138-118
أم ــا الـغـلـيــان فــي الـمـجـتـمــع ،فـقــد أضـيـفــت
إل ـيــه أهـ ــوال ال ـح ــرب .وش ـه ــدت روس ـيــا
ثورتين خالل العام  :1917ثورة شباط
«ال ـ ـثـ ــورة ال ــروس ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة» وثـ ــورة
أك ـتــوبــر االش ـتــراك ـيــة ال ـتــي غ ـيــرت وجــه
روسيا والعالم.
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اإلضراب السوري الكبير
ب ـي ــن ع ــام ــي  1934-1933ح ـ ــدث 45
إضـ ــراب ـ ـ ًا ل ـل ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة ف ــي س ــوري ــة
ولبنان شــارك فيه  50ألف عامل ،بينها
 18إضراب ًا من تنظيم الحزب الشيوعي،
حسب مجلة ريفولوتسيوني فوستوك
 /الشرق الثوري السوفييتية.
إن بدء ارتفاع منسوب الحركة العمالية
بتأثير نتائج األزمة الرأسمالية العالمية
الـتــي انـفـجــرت عــام  ،1929والـتــي تعني
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـب ــؤس والـ ـجـ ــوع ،ج ــاءت
ب ــال ـت ــوازي م ــع االرتـ ـفـ ــاع ف ــي مـنـســوب
ال ـح ــرك ــة ال ـع ـم ــال ـي ــة فـ ــي بـ ـلـ ــدان ال ـع ــال ــم،
أعنفها فــي الــواليــات الـمـتـحــدة (الـكـســاد
الكبير) .وكانت إضرابات 1934-1933
مــؤشــر ًا على اقـتــراب مــوعــد حــدث كبير
فــي الـبــاد .وهــو اإلضــراب الستيني أو
اإلض ــراب الخمسيني الــذي شـمــل كامل
سورية ،واستطاع انتزاع مكاسب هامة
من االستعمار الفرنسي.
ثورة  1936الفلسطينية
حــدث أكـثــر مــن  40إضــراب ـ ًا للعمال بين
عــامــي  1935-1930ش ــارك فـيـهــا آالف
ال ـع ـم ــال ف ــي م ـصــانــع ال ـك ـبــريــت وال ـت ـبــغ
والـكــرتــون والـنـسـيــج والـجـلــود ،وعـمــال
سـ ـك ــك الـ ـحـ ــديـ ــد وال ـ ـب ـ ـت ـ ــرول والـ ـبـ ـنـ ــاء،
وال ـســائ ـقــون ف ــي حـيـفــا وي ــاف ــا وال ـقــدس
وغـيــرهــا مــن ال ـمــدن ،وحــدثــت صــدامــات
مــع شــرطــة االس ـت ـع ـمــار الـبــريـطــانــي في
أكثر من  20إضراب ًا.
وع ـنــدمــا رف ــض االس ـت ـع ـمــار الـتــرخـيــص
لمظاهرة يشترك فيها  1000عاطل عن
الـعـمــل فــي يــافــا نـهــايــة عــام  1935أرســل
العمال مذكرة إلى الحكومة تقول :إذا لم
تحل مشكلة األجــور فــإن األيــام المقبلة
ستضطرها إلــى إطـعــام الـعـمــال رصــاصـ ًا
أو خبز ًا .وكانت هذه اإلضرابات مقدمة
ل ــإض ــراب ال ـس ـيــاســي ال ـك ـب ـيــر وال ـث ــورة
الـفـلـسـطـيـنـيــة عــام « .1936أس ـعــد صـقــر،
الـحــركــة العمالية فــي فلسطين منذ عهد
اإلنتداب حتى عام  ،1980دار الجرمق
دمشق  ،1980ص .»190
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األزمة األمريكية
خالل العام  ،2018حدثت موجة واسعة
مــن اإلض ــراب ــات الـعـمــالـيــة شـمـلــت نصف
الـ ــواليـ ــات األم ــري ـك ـي ــة م ــن أجـ ــل زيـ ــادة
األجور إلى  15دوالر ًا للساعة الواحدة.
إن أض ـعــف ال ـف ـئــات ال ـع ـمــال ـيــة ق ــد رفـعــت
م ــن درجـ ــة ح ــراك ـه ــا ،وأن ك ــان ح ــدوث
اإلضـ ـ ــرابـ ـ ــات ال ـع ـم ــال ـي ــة فـ ــي الـ ــواليـ ــات
الـمـتـحــدة أم ــر ًا كـثـيــر ال ـحــدوث قـبــل عــام
 ،2018ف ــإن حــركــة ال ـع ـمــال مــن أج ــل 15
دوالر ًا للساعة الــواحــدة الـتــي استمرت
لمدة عام ونصف ،كانت مؤشر ًا القتراب
انـ ـفـ ـج ــار األزم ـ ـ ــة األم ــريـ ـكـ ـي ــة وارت ـ ـفـ ــاع
منسوب الحركة الشعبية التي شهدناها
سنة  ،2020وكتبت جريدة قاسيون عن
اقتراب موعد قدومها عام .2019
وك ــان الـعـمــال الــذيــن يـتـقــاضــون حــوالــي
 7-5دوالرات ل ـل ـس ــاع ــة ال ـ ــواح ـ ــدة،
وخـ ــاصـ ــة عـ ـم ــال ال ــوجـ ـب ــات ال ـس ــري ـع ــة،
مثل :ماكدونالدز ،وكنتاكي ،والشركات
ال ـعــابــرة ل ـل ـحــدود ،وع ـم ــال الـتـعـلـيــم ،هم
أضعف الفئات العمالية ،وأول من شعر
ب ــاق ـت ــراب ان ـف ـج ــار األزم ـ ـ ــة ،وان ـت ـش ــرت
حركة الـ  15دوالر ًا بينهم دون غيرهم.
األزمة السورية
في سورية ،لعبت الطبقة العاملة الدور
الـ ـتـ ـح ــذي ــري ن ـف ـس ــه س ـ ـنـ ــوات -2003
ـض س ـنــة واحـ ــدة دون
 .2011ف ـلــم ت ـن ـقـ ِ
حدوث اإلضرابات العمالية في مختلف
أن ـحــاء س ــوري ــة .حـيــث كــانــت الـعــدوانـيــة
األم ــري ـك ـي ــة وال ـص ـه ـيــون ـيــة ض ــد ش ـعــوب
الـمـنـطـقــة تـتـصــاعــد .واألزم ــة الــرأسـمــالـيــة
ال ـع ــال ـم ـي ــة وت ــأثـ ـي ــراتـ ـه ــا عـ ـل ــى س ــوري ــة
تـتـصــاعــد «ان ـف ـجــرت األزم ــة الــرأسـمــالـيــة
عام .»2008
وحــدث  92إضــراب ـ ًا واعـتـصــامـ ًا ومـظــاهــرة
ل ـل ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة الـ ـسـ ــوريـ ــة ب ـي ــن ع ــام ــي
 .2011-2003ش ــارك فـيـهــا حــوالــي15-13
أل ــف عــامــل ف ــي  23مــديـنــة و 11مـحــافـظــة.
وشملت اإلضــرابــات عـمــال الـنـفــط ،وعمال
ال ـب ـنــاء ف ــي ال ـشــركــات اإلن ـشــائ ـيــة ،وع ـمــال
األحــذيــة والـصـنــاعــات الـمـعــدنـيــة والـمـقــاهــي
والـصـنــاعــات الـخـفـيـفــة والـنـسـيــج واألدوي ــة
والبورسالن والكهرباء والموانئ وغيرهم
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لماذا ُيص ّر الغرب على لوم الصين على أزمته؟

ألن التمويل كان ،وال يزال،
استم ّرت الرأسمالية بالتح ّول بشكل متزايد إلى «ا َأل ْم َولة  »Financializationتبعاً ّ
لكن الطور الحالي لرأس المال المالي قد وصل تقريباً إلى نهايته ،حيث فقد
الطريقة التي تؤثر في انتقال السطوةّ .
المنطق الذي تحكمه وسائل إبداعه ،وبات خطر النيوليبرالية يشكل تهديدًا داخلياً لدول المركز ذاتها .وما االستجابة
للتجمع واالحتجاجّ ،إل إشارة إلى مدى
سن القوانين المناهضة ّ
بزيادة مستوى القمع والتح ّول إلى شكله المباشر عبر ّ
تعمق األزمة الرأسمالية التي تواجه النخب في هذه الدول.
ّ
 ǧأوديت الحسين

ي ـس ـت ـم ـرّ ال ـمــركــز ال ـغ ــرب ــي ،وم ــرك ــزه ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة ت ـح ــدي ــد ًا ،ب ـل ــوم ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي
الـصـيـنــي ع ـلــى األزمـ ــة ال ـتــي يـعـيـشـهــا ،رغ ــم ّأن
الصين تلعب بالقواعد التي استمرّت الرأسمالية
األمريكية بصياغتها على طول العقود الخمسة
ال ـم ــاض ـي ــة ،ض ـم ــن م ــا بـ ــات ي ـع ــرف «بــال ـعــول ـمــة
الرأسمالية» .اليوم ،وبعد أن فكك الرأسماليون
الغربيون مصانعهم ونقلوها إلى أقاليم اإلنتاج
ذي ال ـت ـكــال ـيــف األخ ـف ــض وخ ــاص ــة ف ــي آس ـيــا،
وبـعــد ك ـ ّل اآلث ــار الـتــي تركتها هــذه الـعـمـلـيّــة من
بـطــالــة لـشـعــوبـهــم ،وحـفــاظ عـلــى الــدكـتــاتــوريــة–
السياسية واالقـتـصــاديــة– والـقـمــع الــرجـعــي في
ال ـعــالــم ال ـنــامــي إلدامـ ــة «ال ـت ـكــال ـيــف األخ ـف ــض»،
ي ـخــرج ه ــؤالء الــرأسـمــالـيـيــن ذات ـهــم عـلـيـنــا عبر
وس ــائ ــل إعــام ـهــم وسـيــاسـيـيـهــم ل ـي ـحــذرونــا مــن
صـعــود الـصـيــن .يـطــالـبــون شعوبهم وحلفاءهم
ب ــال ــوق ــوف ص ـف ـ ًا واحـ ـ ــد ًا ضـ ـدّ ال ـص ـي ــن :م ـصــدر
تهديد «القيم الغربية» التي حرصوا على مدى
العقود الماضية على إفهامنا بأنّها «قيمٌ عالمية»
وليست «قيم ًا برجوازية».
ال ـبــرجــوازيــة الـصـغـيــرة– وه ــي الـتــي ق ــال عنها
غــرام ـشــي م ـنــذ ح ــوال ــي ال ـق ــرن بــأنّ ـهــا األس ــاس
الــرج ـعــي لـلـفــاشـيّــة األوروب ـي ــة دون أن يـتـغـيّــر
األمر اليوم– وقعت ضحيّة قانون تر ّكز الثروة
الــرأس ـمــالــي .تـسـقــط األع ـم ــال الـصـغـيــرة بشكل
ســريــع نتيجة األزم ــات الـمـتـتــالـيــة ،وعــدم قــدرة
أص ـحــاب ـهــا ع ـلــى ال ـن ـجــاة ف ــي مــواج ـهــة األع ـم ــال
ال ـم ــدع ــوم ــة ب ـم ــال ك ـب ـيــر ي ـس ـمــح ل ـه ــا بــاح ـت ـمــال
الـضــربــات دون أن تـسـقــط عـلــى ال ـفــور .وهــذه
األع ـمــال الـتــي تـسـقــط ،س ــواء أكــانــت مـتــاجــر أم
ش ــرك ــات ن ـفــط ص ـغ ـيــرة أم م ـخ ـت ـبــرات أدويـ ــة
صـ ـغـ ـي ــرة ...إل ـ ــخ ،ت ــذه ــب ف ــي ن ـه ــاي ــة ال ـم ـطــاف
لتصبح ضمن أمالك ذات األعمال والبنوك التي

أسقطتها .أعـضــاء طبقة البرجوازية الصغيرة،
وهم الذين استمروا لسنوات بتغذية أسطورة
«االسـتـقــالـيــة واالعـتـمــاد عـلــى ال ـجــدارة» بــاتــوا
مستائين عندما انقلبت عليهم الظروف وباتوا
ضحايا .ليست الصين هي من أسقطهم ،وليست
الصين هي من تركتهم فريسة لألعمال الكبرى
ول ــأزم ــات دون أن ت ـق ـدّم لـهــم دع ـم ـ ًا حـكــومـيـ ًا
حقيقي ًا ينجيهم من السقوط.
العمّال الغربيون الذين ش ّكلوا يوم ًا ما يسمّى
«باألرستقراطية العمّالية» ،كانوا األكثر تضرر ًا
من التقشف ونقل اإلنتاج إلى الخارج .فهؤالء
وجدوا أنفسهم يعانون من جميع المشاكل التي
يعاني منها العالم النامي واألكثر تخلف ًا ،بعد أن
استمرّت اآللة اإلعالمية البرجوازية على مدى
بأن أوضاعهم األفضل ناجمة
سنوات بإقناعهم ّ
عــن االصـطـفــاء الطبيعي ،ســواء أكــان عــرقـيـ ًا أم
قومي ًا .هــؤالء العمّال ،بعد قيام النخب بتفكيك
نقاباتهم وأحــزابـهــم وحــرف مــا تـبـ ّقــى منها عن
مـســارهــا ،لــم يـجــدوا ّإل الـمـهــاجــريــن والملونين
والـمـخـتـلـفـيــن دي ـن ـي ـ ًا وع ــرق ـي ـ ًا ،بـحـســب ال ـحــال،
ليحملوهم المسؤولية .دون التنظيم الحزبي
وال ـن ـق ــاب ــي الـ ـ ــازم ،ل ــم ي ـت ـم ـكــن ه ـ ــؤالء ال ـع ـمّــال
الغربيون مــن إدراك ّأن المهاجرين أتــوا إليهم
ألن جيوش بلدانهم ،والتي تتس ّلح بتمويل من
ّ
ضرائبهم ،خرجت ودمّــرت وعاثت في األرض
فـ ـسـ ــاد ًا .وقـ ــع هـ ــؤالء ف ــي ح ـبــائــل الـتـنـظـيـمــات
الـسـيــاسـيــة واإلعــامـيــة الـمــرتـبـطــة ب ــرأس الـمــال
المالي ،فتحولوا إلــى «يمين متطرف» .ليست
الصين من فككت أنظمة الرفاه الغربية وتركت
العمّال دون تعويضات بطالة أو رعاية صحية
أو تـعــويـضــات اجـتـمــاعـيــة ،ولـيـســت الـصـيــن هي
من سرقت أعمالهم ومصانعهم.
الصين غير المطواعة
سالسل التوريد العالمية هشّة ،وقــد توضحت

القضاء على
الفقر المدقع في
الصين هذا العام
كاف للداللة على
ٍ
أن الصين لم تعد
ّ
«ورشة تجميع»
تابعة للمركز

هشاشتها العالميّة في أق ّل من عام ،مرّة عندما
ض ــرب ال ــوب ــاء ،وأخـ ــرى ع ـنــدمــا عـلـقــت سـفـيـنــة
شحن فــي قـنــاة الـســويــس .الـمـســؤول عــن هذه
ال ـه ـشــاشــة ه ــو ن ـقــل اإلنـ ـت ــاج ال ـغ ــرب ــي ل ـل ـخــارج
وت ــركـ ـي ــزه فـ ــي الـ ـ ــدول ذات ال ـع ـم ــال ــة زه ـي ــدة
الـثـمــن والـقــوانـيــن الـبـيـئـيــة والـعـمّــالـيــة الضعيفة،
والمحاوالت المستمرة لتخفيض التكاليف عبر
تقليل الـمـخــزون ،واالعـتـمــاد على التسليم .إنّــه
الجشع المتجذر في طبيعة النظام الرأسمالي
مــن أدّى إلــى هــذه اإلجـ ــراءات واآلل ـي ــات .لـكـنّ
ه ــذا األمـ ــر ل ـيــس ب ـيــد الــرأس ـمــال ـيــة ال ـمــال ـيــة أن
تتراجع عنه ،أو تتخطاه ،فهو جزء من تكوينها
كنظام ،والصين هنا ذنبها الوحيد أنّها لم تطع
«القوانين الرأسمالية».
الغضب الحقيقي الــذي يجتاح النخب الغربية
على الصين مرتبط بشكل رئيسي بعدم استمرار
الصين بإطاعة قانون «التبادل غير المتكافئ»
و«التنمية المتفاوتة» .فعندما نقل الرأسماليون
إنتاجهم إلــى آسيا ،والصين جــزء أساسي منه،
عندما كــانــت تـخــدم الــرأسـمــال العالمي بوصفها
«ورش ــة تـجـمـيــع» عــالـمـيــة ،كــان ذلــك مـشــروطـ ًا
بالتزام الصين بالنظام االحتكاري الذي تحتكر
فيه الشركات الرأسمالية الكبرى التكنولوجيا،
وتسيطر على التدفقات المالية ،وتبقى مهيمنة
عـسـكــريـ ًا مــن خ ــال ال ــدول الـغــربـيــة الـمــركــزيــة.
ورغــم ّأن الضوابط التي وضعتها الصين على
حــركــة رأس الـمــال منذ الـبــدء لــم تعجب هــؤالء
الـنـخــبّ ،إل ّأن األرب ــاح الـتــي كــانــوا يحققونها
فــي الـصـيــن بسبب الـعــروض المنافسة لجميع
دول اإلقليم ،وآمالهم بحدوث تغيير في النظام
الصيني– ثورة ملونة على سبيل المثال– هو
مــا جعلهم يستمرون «مـيــل الـنـظــام الرأسمالي
ليدمر نفسه بنفسه».
ل ـ ـك ـ ـنّ ال ـ ـص ـ ـيـ ــن ،وبـ ـسـ ـبـ ــب رفـ ـضـ ـهـ ــا الـ ـتـ ـحـ ـوّل
«لــرأس ـمــال ـيــة» ،واس ـت ـم ــرار ال ـح ــزب الـشـيــوعــي
الـصـيـنــي بـتــوجـيــه ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي ،ل ــم تـعــد
دولــة طرفيّة ساكنة ،وباتت تملك التكنولوجيا
وتـسـعــى إلــى تـطــويــرهــا .بــل واألك ـثــر مــن ذلــك،
إنّها لم تعد تلتزم بالتقسيم التقليدي لألسواق
الـنـيــولـيـبــرالـيــة «مـنـتــج فــي دول ــة فـقـيــرة لصالح
مـسـتـهـلــك ف ــي دولـ ــة غ ـن ـيــة» ،ف ـهــي ت ـس ـعــى إلــى
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االعـتـمــاد على سوقها الــداخـلـيــة ،عبر إجــراءات
متكررة بشكل منتظم لرفع الـقــدرات الشرائية
لمواطنيها.
وق ـفــت ال ـص ـيــن ف ــي وج ــه اآلل ـي ــات اإلم ـبــريــال ـيــة
ف ــي إع ـ ــادة إن ـت ــاج ال ـف ـقــر ف ــي ال ـ ــدول األطـ ــراف
بــاسـتـمــرار مــن خــال اتـبــاع إج ــراءات تـحـدّ من
استيالء نخب المركز على فائض القيمة المنتج
في هذه الدول ،والقضاء على الفقر المدقع في
الصين هــذا الـعــام ،كــافٍ للداللة على ّأن الصين
لم تعد «ورشة تجميع» تابعة للمركز .ال يعني
هــذا ّأن الـنـخــب الـغــربـيّــة لــم تـعــد تـسـتــولــي على
فــائــض الـقـيـمــة ال ــذي ينتجه الـعـمّــال الصينيون
بشكل كـ ّلــي ،بــل يعني بـ ّـأن تــراجــع قدرتهم على
ال ـح ـفــاظ عـلــى ذات مـسـتــويــات االس ـت ـيــاء هو
ضــربــة ل ـجــوهــر الــرأس ـمــال ـيــة -ال ـن ـيــو لـيـبــرالـيــة.
لـقــد قــامــت الـصـيــن بـبـســاطــة بـمـنــاهـضــة الـنـظــام
القائم عبر رفض االستمرار فيما سمّاه سمير
أمـيــن «بــإعــادة الـكــومـبــرادوريــة إلــى اقـتـصــادات
األط ـ ــراف وم ـج ـت ـم ـعــات ـهــا ،م ــن خ ــال سـيــاســات
االنـفـتــاح «الـمـفــروضــة» والتخصيص والتكيّف
الهيكلي الــوحـيــد الـجــانــب لمستلزمات العولمة
الرأسمالية».
ال ـس ـخــريــة ه ـنــاّ ،أن كـ ـ ّل م ــا نـسـمـعــه ال ـي ــوم فــي
ال ـغــرب مــن أحــاديــث عــن «الــوطـنـيــة /الـقــومـيــة»
يـنــاقــض ق ــدرة ه ــذه الـنـخــب عـلــى ال ـتــراجــع عن
الـسـيــاســات الـتــي أدّت إل ــى أزمـتـهــم فــي الـمـقــال
األول ،وهــي بالتالي خطبٌ ال تخدم ّإل هدف
تـعــزيــز ق ـوّة «الـيـمـيــن» لـلـبـقــاء عـلــى رأس هــذه
ال ــدول الـمـتــراجـعــة .فـفــي عـهــد إدارة أوبــامــا تـمّ
إن ـق ــاذ وول س ـتــريــت وال ـن ـظــام ال ـن ـيــو لـيـبــرالــي
ضمن أحد األهداف ،أن تش ّكل طليعة ضدّ القوة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـص ـي ـن ـيــة ،واتـ ـخ ــذت اإلجـ ـ ــراءات
الـ ــازمـ ــة ل ـن ـق ــل ال ـ ـقـ ــوات األم ــري ـك ـي ــة ل ـت ـطــويــق
وحصار الصين عبر «محورة آسيا» .لكنّ وول
ستريت والنيو ليبراليين استمروا باستخراج
األرباح من نقل اإلنتاج إلى الصين وآسيا ،بما
في ذلك اإلنتاج العسكري.
أزمـ ــة ال ـغ ــرب ه ــي أزمـ ــة الــرأس ـمــال ـيــة ،وت ـص ـدّع
الطور النيوليبرالي في طريقه إلى الزوال ،وقد
يعني بداية تصدّع الرأسمالية بأكملها ،وبالتالي
زوالها.
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د .جميل :الحركة الشعبية مستمرة لعقود وال مفر من التغيير

انعقد منتدى فالداي حول الشرق األوسط بنسخته العاشرة يومي  30و 31آذار الماضي ،وشارك ضمنه
عدد من الباحثين والسياسيين والمسؤولين من بلدان المنطقة ومن بلدان حول العالم.

وشـ ــارك ض ـمــن ق ـســم م ــن ف ـعــال ـيــات هــذا
الـمـنـتــدى د .ق ــدري جـمـيــل أم ـيــن حــزب
اإلرادة ال ـش ـع ـب ـيــة ،وف ـي ـم ــا ي ـل ــي تـنـشــر
قــاسـيــون الـمــداخــات الـتــي تـقــدم بـهــا د.
جميل خالل اشتراكه في المنتدى...
حركة الناس ستستمر لعقود ولن
تنتهي قبل إنجاز مهامها في التغيير
إذا أردن ــا أن ننظر بعمق إلــى مــا جــرى
فــي الـسـنــوات الـعـشــر الـمــاضـيــة ،وبشكل
خـ ــاص ح ــرك ــة الـ ـشـ ــارع ،أو م ــا يـسـمــى
ـام أخــر أكثر
«حــركــة الـجـمـهــور» أو بـكـ ٍ
علمي ًة درجــة النشاط السياسي العالي
فــي الـمـجـتـمــع ،ال ــذي ل ـفّ الـمـنـطـقــة كلها،
مـ ــا هـ ــو سـ ـبـ ـب ــه؟ س ـب ـب ــه الـ ـ ـض ـ ــرورات؛
الـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورات ال ـ ـت ـ ــي ط ـ ــرح ـ ــت ن ـف ـس ـهــا
سـ ـي ــاسـ ـيـ ـ ًا -اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ـ ـ ًا -اج ـت ـم ــاع ـي ـ ًا.
وال ـم ـش ـك ـلــة األولـ ـ ــى :هـ ــي أن ال ـق ــوى
الـسـيــاسـيــة ال ـمــوجــودة كــانــت فــي حــالــة
م ــوت س ــري ــري ،أي :إن ـهــا كــانــت ضـمــن
فضاء سياسي قديم يحتضر .المشكلة
ال ـثــان ـيــة :هـ ــي أن ال ـف ـض ــاء ال ـس ـيــاســي
الـجــديــد الــذي يعبر عــن هــذه الـحــركــة لم
ي ـكــن ق ــد تـشـكــل ب ـعــد .أي :إن ـنــا ُك ـنّ ــا فــي
حالة مخاض بين قدي ٍم يموت ولم يمت
بالمعنى الـسـيــاســي -الـبـنـيــة السياسية،
وبـيــن جــدي ـدٍ يــولــد ولــم يــولــد بـعــد .هــذه
الحالة التي عبر عنها غرامشي بالقول:
إنه في اللحظة بين القديم الــذي يموت
والجديد الذي لم يولد تظهر الوحوش.
ول ـك ــي ن ـف ـهــم ال ـح ــال ــة ت ـم ــام ـ ًا أقـ ـت ــرح أن

نوسع دائرة النظر .كل المجتمعات تمر
في حاالت من هذا النوع؛ ولوحظ منذ
سنة  ،1789أي :منذ الثورة الفرنسية،
درجـ ـ ــة نـ ـش ــاط س ـي ــاس ــي عـ ـ ـ ٍـال ل ـل ـنــاس
تستمر لـفـتــرة طــويـلــة ،تـنــزل الجماهير
إلــى ال ـشــارع وال تـعــود إلــى الـمـنــزل ّإل
عادة-
بعد إنجاز مهمتها ،وهذه الفترة ً
إذا تــابـعـنــا ج ـي ــد ًا -هــي خـمـســون عــام ـ ًا،
أول نزول حركة واسعة للجماهير كانت
 ،1789انتشرت في كل أوروبا -أنجزت
مهماتها رمت بالفضاء السياسي القديم،
غـيــرت بنية ال ــدول ثــم عــاد الـشــارع إلــى
ح ــال ــة ركـ ــود ل ـم ــدة خـمـسـيــن ع ــامـ ـ ًا .فــي
الـمــرة الثانية التي جــرى فيها نهوض،
ان ـت ـقــل مــركــز ال ـحــركــة إل ــى ال ـش ــرق ألن
العالم (بالمعنى الرأسمالي) كان يعتبر
ف ـقــط أوروبـ ـ ـ ــا( 1905 ...فـ ــي روس ـي ــا)
والـ ـ ــذي ت ـث ـبــت عـ ــام  1917ع ـب ــر حــركــة
واسعة لنشاط الناس السياسي في كل
الـعــالــم األول اسـتـمــرت عملي ًا حتى عام
 1945بعد ذلك جرت العودة التدريجية
إلى المنزل من قبل الناس.
 2010هــي لحظة حــركــة جــديــدة ،وهــذه
الحركة ال تقدر ال بعشرة وال عشرين
ع ــام ـ ًا .ح ـتــى نـعـطـيـهــا تـقـيـيـمـ ًا صـحـيـحـ ًا،
علينا أن نـتــابــع ونــرى كـيــف ستتطور،
مـ ــع األس ـ ــف ال ـش ــدي ــد ب ـ ــدأت مـ ــن دون
ق ــوىً سـيــاسـيــة ،أي :دون ظــرف ذاتــي
جاهز كي يستقبلها؛ بُنى الدولة السابقة
تُ ـع ـي ــق ال ـح ــرك ــة وف ــوق ـه ــا أتـ ــى ال ـتــدخــل
الـخــارجــي بأشكاله المختلفة كــي يشوه

ُكّنا في حالة
مخاض بين
قديم يموت ولم
ٍ
يمت بالمعنى
السياسي البنية
السياسية وبين
جدي ٍد يولد ولم
يولد بعد

ه ــذه ال ـحــركــة ،ول ـكــن هــل ه ــذا يـعـنــي أن
الضرورة قد انتفت؟
مرة
نفسها
تثبت
بل
الضرورة لم تنتفِ،
ً
ومرة أخرى
أخرى
كرة
ً
أخرة ،وستعاد ً
ك ــي تُ ـص ــاغ ال ـب ــرام ــج ب ـن ـهــايــة ال ـم ـطــاف،
وال ـ ـت ـ ــي س ـت ـح ـم ـل ـه ــا ال ـ ـن ـ ــاس م ـ ــن أج ــل
إحــداث ذلك التغيير العميق السياسي-
االج ـت ـم ــاع ــي -ال ـم ـط ـلــوب .إذا الحـظـتــم
فــإنــه ال تــوجــد ب ــرام ــج حـقـيـقـيــة ف ــي كــل
الحركة التي جرت في السنوات العشر
ال ـم ــاض ـي ــة؛ جـ ــرى اخ ـت ـص ــار ال ـمــوضــوع
بكلمة واحدة «ديمقراطية» وماذا بعد؟
ما هو البرنامج وما هو المحتوى؟
إلى اآلن ال قوى سياسية وال دول وال
مراكز أبحاث تضع برامج ،أحدهم ،وهو
مسؤول مهم ،قال لي ذات مرة :القوى
اليسارية في المنطقة ليس لها مستقبل،
المستقبل للقوى الدينية والقومية .قلت
له :هذا ليس مهم ًا ،التسمية هي مجرد
طــربــوش ،المهم هــو البرنامج ،وعندما
تقوم بطرح برنامج يُعبِّئ ويتطابق مع
مصالح الناس فإنها تسير وراءك مهما
ك ــان طــربــوشــك ،الـمـشـكـلــة إل ــى اآلن أنــه
لــم تتبلور تلك الـقــوى السياسية ضمن
الـفـضــاء الـسـيــاســي الـجــديــد ال ــذي يصيغ
بــرامــج تُـعـبَّــئ الـنــاس كــي تسير وراءهــا
كــي ت ـحــدث ذل ــك الـتـغـيـيــر ،وف ــي الـنـهــايــة
سيحدث ذلــك عندما تنضج تلك القوى
بفعل حركة التاريخ.
مشكالتنا موجودة في الشيفرة
الجينية لسايكس بيكو
أري ـ ــد أن أن ـط ـلــق م ــن ن ـق ــاش مــواض ـيــع
أســاس ـيــة ُط ــرح ــت ف ــي ج ــدول األع ـم ــال:
(هل لطموحات تركيا وإيران اإلقليمية
الـتــوسـعـيــة حــظ فــي ال ـن ـج ــاح؟) .أجـيــب

فـ ــور ًا ،وبـعــدهــا ســأبــرهــن عـلــى جــوابــي:
الـ ـحـ ـظـ ــوظ ه ـ ــي ص ـ ـفـ ــر ،ول ـ ـيـ ــس ف ـقــط
ح ـظ ــوظ ت ــرك ـي ــا وإي ـ ـ ــران ،ول ـك ــن أي ـض ـ ًا
حظوظ «إسرائيل».
ول ـن ـع ــرف ل ـم ــاذا ال ـح ـظ ــوظ ه ــي ص ـفــر،
ي ـجــب أن نــوســع ق ـل ـيـ ًـا دائـ ــرة الـبـحــث؛
سأعود لسايكس بيكو.
كــل مـشــاكــل الـمـنـطـقــة الـحــالـيــة مــوجــودة
بــال ـش ـي ـفــرة ال ـج ـي ـن ـيــة ل ـســاي ـكــس ب ـي ـكــو،
ســايـكــس بـيـكــو هــي تـقــاســم الـغـنــائــم بين
المنتصرين في الحرب العالمية األولى،
والغنائم مأخوذة من المهزومين ،ولكن
هــل ه ــؤالء الـمـنـتـصــرون الـســابـقــون هم
الـيــوم أيـضـ ًا مـنـتـصــرون؟ أعـتـقــد أن كل
الــوقــائــع الـتــاريـخـيــة الـحــالـيــة تـشـيــر إلــى
العكس تمام ًا.
مـ ــاذا ت ـع ـنــي ســاي ـكــس ب ـي ـكــو؟ ســايـكــس
بـيـكــو تـسـتـهــدف فـضــا ًء جـغــرافـيـ ًا مـحــدد ًا
بفيروسات مشكالت حدودية وإقليمية
بين كل بلدان اإلقليم الممتد من قزوين
إل ـ ــى ال ـم ـت ــوس ــط .وخـ ـ ــال ال ـم ـئ ــة سـنــة
ال ـم ــاض ـي ــة ت ـم ــت ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـيــه ب ـعــدة
وسائل متتابعة...
ال ـم ــرح ـل ــة األولـ ـ ـ ــى :هـ ــي االس ـت ـع ـم ــار
الـ ـق ــدي ــم ب ــوس ــائ ـل ــه ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة ال ـت ــي
نعرفها .انـهـيــار نـظــام االسـتـعـمــار القديم
نهاية الـحــرب العالمية الثانية ،و ّلــد بعد
ع ـق ـدٍ أو أك ـثــر ق ـل ـيـ ًـا الـمــرحـلــة الثانية
الـمـتـمـثـلــة بـمـنـظــومــة االسـتـعـمــار الـجــديــد
بــآل ـيــاتــه ال ـم ـعــروفــة (األسـ ـعـ ــار ،الـتـبـعـيــة
الـ ـتـ ـكـ ـنـ ــولـ ــوجـ ـيـ ــة ،ال ـ ـ ـق ـ ـ ــروض ،ه ـج ــرة
الـعـقــول) ،وهــي آلـيــات كــانــت فـعــالــة جــد ًا
خــال مــرحـلــة االسـتـعـمــار الـجــديــد ،ومــن
خاللها جرى إحكام السيطرة على هذه
المنطقة.
الـمــرحـلــة ال ـثــال ـثــة :ج ـ ــاءت ب ـعــد تـفـكــك
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نسف سايكس بيكو بوحدة شعوب الشرق واتحاد ُدوله
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االت ـحــاد الـســوفـيـيـتــي ،حـيــث االسـتـعـمــار
ال ـج ــدي ــد ل ــم ي ـعــد م ـم ـك ـن ـ ًا ل ــه أن يـحــافــظ
على مكاسبه ومواقعه باألساليب التي
اب ـتــدع ـهــا ف ــي أواس ـ ــط ال ـس ـت ـي ـن ـيــات مــن
ال ـق ــرن ال ـم ــاض ــي ،ولـ ــذا ن ـش ــأت ال ـحــاجــة
ألسـلــوب جــديــد أسـمــوه (نـظــامـ ًا عالمي ًا
جديد ًا ،قطب ًا أوحدَ) ،جوهره علمي ًا هو:
حــالــة تــركـيـبـيــة ،م ــن االس ـت ـع ـمــار الـقــديــم
والـجــديــد مـعـ ًا ،شهدنا هــذه المرحلة من
1991حـتــى  .2010وبعد ذلــك مــاذا؟ بعد
ذلك نظرية الفوضى الخالقة ،التي هي
بـجــوهــرهــا مـحــاولــة جــديــة ،لــانـتـقــال من
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى الـمـنـطـقــة (ف ــي ح ــال لــم
يـعــد ذل ــك مـمـكـنـ ًا) ،إل ــى تـفـتـيـتـهــا ،تفتيت
ال ـم ـف ـتــت س ــاب ـق ـ ًا ،أي :س ـيــاســة ال ـتــذريــر
 ،Atomizationوه ــذه الـعـمـلـيــة جــاريــة
حتى هذه اللحظة.
منطقتنا فضاء اقتصادي واحد
ننتقل إلــى النقطة الـثــانـيــة ،مــا هــي هــذه
المنطقة (ما يسمى الشرق األوســط)؟
إذا أردنـ ــا االب ـت ـعــاد ع ــن ســاي ـكــس بـيـكــو
وال ـع ــودة بــال ـتــاريــخ إل ــى ال ـ ــوراء ،فـهــذه
ال ـم ـن ـط ـقــة م ــن ق ــزوي ــن إلـ ــى ال ـم ـتــوســط،
وأق ـص ــد ت ـح ــدي ــد ًا إي ـ ــران تــرك ـيــا ال ـع ــراق
وبــاد الـشــام ،هــذه المنطقة هــي منطقة
واح ـ ــدة ،أو ًال :بـحـكــم ال ـت ــاري ــخ ،تـكــويــن
نـفـســي وث ـقــافــي م ـت ـقــارب ب ـغــض الـنـظــر
ع ــن ال ـق ــوم ـي ــات ،وث ــانـ ـيـ ـ ًا :أس ـت ـط ـيــع أن
أدّعــي كاقتصادي أنـهــا فـضــاء اقتصادي
واحد ،والمناطق االقتصادية في العالم،
الـتــي تستطيع تــأمـيــن تـطــور ًا ذاتـيـ ًا هي
مناطق قليلة ،أربعة أو خمسة أو ستة.
مـ ـث ـ ًـا :أوروب ـ ـ ــا ن ـف ـس ـهــا ل ـي ـســت مـنـطـقــة
اق ـت ـصــاديــة ،ألن ـهــا ال تـسـتـطـيــع االكـتـفــاء
ذات ـي ـ ًا .االت ـحــاد الـســوفـيـتـيــي ،مــن شــرقــه

إلى غربه ،كان منطقة اقتصادية ،ولذلك
لم يفلح الحصار الغربي في أوائــل أيام
ن ـشــوء ال ــدول ــة الـســوفـيـتـيــة ف ــي تـحـقـيــق
شـ ــيء .مـنـطـقـتـنــا ه ــي ف ـضــاء اق ـت ـصــادي
واحــد ،وهــذا يضع أســاسـ ًا لـشــيء يمكن
الـعـمــل عليه الحـقـ ًا .اآلن طـبـعـ ًا ،الضغط
االستعماري السابق على شعوب هذه
الـمـنـطـقــة خـلــق ردود فـعــل ،وطـمــوحــات
لـ ــإفـ ــات مـ ــن ه ـ ــذا الـ ـضـ ـغ ــط ،وأخ ـ ــذت
بـبـعــض األح ـي ــان شـكـلـهــا األق ـص ــى .وال
ننكر اليوم ،أنه في ظل الوضع العالمي
المستجد ،هناك فراغ في منطقتنا ،هذا
الفراغ تحاول القوى الطامحة اإلقليمية
تـعـبـئـتــه ،ول ـكــن هــل ل ـهــذا ال ـط ـمــوح حظ
ف ــي ظ ــل م ـن ـظــومــة الـ ـع ــاق ــات ال ــدول ـي ــة
وتعقيدات الــوضــع فــي المنطقة؟ أعتقد
أن ال ـح ــل ال ــوح ـي ــد الـ ـي ــوم ف ــي ظ ــروف
ال ـم ـن ـط ـقــة ،ه ــو وحـ ــدة ش ـع ــوب ال ـشــرق
وات ـح ــاد دول ـه ــا ،بــالـشـكــل ال ــذي تــرتـئـيــه
م ـنــاس ـب ـ ًا ،ل ــذل ــك ك ــل مـ ـح ــاوالت الـهـيـمـنــة
اإلقليمية مــن أينما أتــت ال حـ ّـظ لها في
النجاح ألسـبــاب موضوعية وتاريخية،
الحظ الوحيد الممكن ،وهذا يحتاج إلى
مــرح ـلــة تــاري ـخ ـيــة مـعـيـنــة ك ــي ي ـتــم وعــي
ذلك ،هذه العملية ستأخذ وقتها ،ولكنها
الـطــريــق الــوحـيــد لـلـخــروج فــي المنطقة
من فضاء االستعمارين القديم والجديد
والقطب الواحد والفوضى الخالقة إلى
فضاء جديد تستطيع فيه هذه الشعوب
أن تلعب الــدور المطلوب منها ،والــذي
ترتضيه لنفسها.
أع ـتـقــد أن الـه ـنــدســة االج ـتـمــاعـيــة الـتــي
ت ـم ــارس ـه ــا ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،هــي
هـ ـن ــدس ــة ه ـ ــدام ـ ــة ،لـ ــم تـ ـعـ ـطِ ال ـن ـت ــائ ــج
ال ـم ـط ـلــوبــة م ـن ـهــا ،وه ـ ــذا س ـي ــؤدي فــي
مرحلة قادمة أعتقد أنها قريبة ،إلى أن

تـجــد ال ـقــوى الـحـيّــة فــي هــذه الـشـعــوب
ال ـطــرق الـمـنــاسـبــة لـمـقــاومـتـهــا ،وإقــامــة
البديل المناسب لها.

ما هي نتائج
الحملة الليبية
على االقتصاد
التركي؟ نتائج
الغزوة التركية
في سورية إلى
اآلن ما هي؟
خراب للطرفين

استقاللية التكوينات السياسية
لبلداننا نسبية فقط!
بما يخص االستقاللية النسبية لبلدان
فإن
المنطقة في تكوين بناها السياسيةّ ،
هــذه االسـتـقــالـيــة الـتــي انخفضت كثير ًا
مــؤخــر ًا ،لم تكن مــوجــودة بشكل مطلق
ت ــاري ـخ ـي ـ ًا ،ه ــي دائـ ـمـ ـ ًا ك ــان ــت م ــوج ــودة
نسبي ًا ،ولكن اليوم الموضوع أسوأ.
كي نفسر هــذه الظاهرة يجب أن نأخذ
ب ـع ـيــن االعـ ـتـ ـب ــارّ ،أن ال ـن ـظ ــام ال ـعــال ـمــي
الــذي نـشــأ بـعــد الـحــرب الـعــالـمـيــة الثانية
اهـتــز اهـتــزاز ًا شــديــد ًا بعد تفكك االتـحــاد
السوفييتي ،وأصبح هنالك عدم توازن
فــي األدوار العالمية لـفـتــرة معينة على
األق ــل حـتــى  ،2010ولـكــن م ــاذا نـتــج عن
ذلك إقليمي ًا؟
لـ ـق ــد أثـ ـ ــر ذلـ ـ ــك عـ ـل ــى كـ ــل الـ ـعـ ــالـ ــم وك ــل
األقاليم .المشكلة بالنسبة للمنطقة ،هي
أن الـنـظــام الـعــربــي فـعـلـيـ ًا ان ـهــار ،لــم يعد
موجود ًا .انهيار النظام الرسمي العربي
المتمثل رسمي ًا بالجامعة العربية خلق
فراغ ًا سمح لهذه الظواهر التي تحدثتم
عنها بأن تقوى في الفترة الحالية ،هذا
من جهة.
«الغزوات» اإلقليمية تعبير عن
أزمات داخلية ،واقتصادية خاصة
لـ ـس ــت ض ـ ــد ّأن ت ــركـ ـي ــا وإي ـ ـ ـ ــران ه ـمــا
قــوتــان إقليميتان ولهما مـصــالــح ،ولكن
فـ ــي م ــداخ ـل ـت ــي ت ـح ــدث ــت تـ ـحـ ــديـ ــد ًا عــن
الطموحات اإلقليمية التوسعية؛ وجود
ط ـمــوحــات إقـلـيـمـيــة ه ــو أم ــر م ـشــروع،
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ولـكــن طـمــوحــات إقليمية توسعية فهو
أم ــر غـيــر م ـشــروع .ه ــذه الـقـضـيــة يجب
أن تـصـبــح مـفـهــومــة لــديـهــم وبــالـتـجــربــة
ستصبح مفهومة ،وبالتالي ،أنــا موافق
ت ـم ــام ـ ًا ع ـل ــى م ــا جـ ــاء ف ــي كـ ــام ال ـس ـيــد
ب ـك ــان ــوف ع ــن أن ال ـت ـع ــاون وال ـت ـب ــادل
وتكوينات مشتركة بين بلدان المنطقة
هــي ال ـتــي عـمـلـيـ ًا س ـتــؤدي إل ــى تحقيق
هذه الطموحات.
بالتجربة العملية مــاذا رأيـنــا؟ إلــى مــاذا
أدت الـطـمــوحــات اإلقليمية التوسعية؟
سـنــأخــذ فـقــط مـثــال تــركـيــا ،عـنــدمــا يكون
ه ـنــاك أي تــوســع -أي ط ـمــوح إقـلـيـمــي
ت ــوس ـع ــي ب ــالـ ـق ــوة ،ه ـ ــذا ي ـع ـك ــس ش ـي ـئ ـ ًا
خـ ـطـ ـيـ ــر ًا؛ أع ـت ـق ــد أن ـ ــه ي ـع ـك ــس م ـش ـك ـلــة
داخـلـيــة أو ًال ،عـنــدمــا يـحـمـلــون البندقية
ويــذه ـبــون إل ــى أمــاكــن خ ــارج ال ـحــدود،
فهذا معناه أن هناك مشكلة في الداخل
واقـتـصــاديــة بــالــدرجــة األول ــى .بــالـعــودة
إلـ ـ ــى الـ ـك ــاسـ ـيـ ـكـ ـي ــات ي ـم ـك ــن فـ ـه ــم ه ــذا
الموضوع...
مـ ــا هـ ــي ن ـت ــائ ــج ال ـح ـم ـل ــة ال ـل ـي ـب ـي ــة ع ـلــى
االقتصاد التركي؟ نتائج الغزوة التركية
ف ــي س ــوري ــة إل ــى اآلن م ــا ه ــي؟ خ ــراب
لـلـطــرفـيــن ،وال أري ــد أن أذك ــر ال ـغــزوات
األخ ـ ـ ــرى والـ ـحـ ـمـ ــات األخـ ـ ـ ــرى .ل ــذل ــك
الحياة والتجربة نفسها ستجبر أصحاب
العالقة من ذوي الطموحات اإلقليمية-
وال ـت ــي ه ــي م ـشــروعــة إن ج ــرت بـشـكــل
سلمي وعن طريق التفاهم بين الشعوب
ودول الـمـنـطـقــة ...شـعــوبـهــم ستجبرهم
عـلــى تصحيح الـمـســار ،لــذلــك نـحــن نــرى
نشوء فضاء جديد وهذا طبيعي في ظل
الـتـغـيــرات الـعــالـمـيــة ال ـجــاريــة ،ول ـكــن كي
يأخذ مساره الصحيح ،أعتقد أنه يلزمنا
القليل من الوقت...
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هنالك شخصيات معينة ال يبدو أن
أدوارها مكتوبة بشكل واضح ضمن
فإن لها دورها الذي
النص .مع ذلكّ ،
يستمر في التطور ببطء ،ولكن في
خلفية المسرح ،وتظهر على الخشبة
ظهورًا عابرًا بين الحين واآلخر ،حتى
نتمكن من الحصول على لمحة عن كيفية
تطورها...

ǧريم عيسى

إح ــدى ه ــذه الـشـخـصـيــات فــي «الـمـســرحـيــة»،
هــو الـجــوالنــي ،الــذي تـحــول مــن زعـيــم خطير
لتنظيم إرهابي تابع للقاعدة ،ومطلوب حول
العالم ،إلــى شخصية محببة على قلب الغرب،
وخــاصــة ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ...ورب ـمــا قــريـبـ ًا
سنراه بط ًال سوري ًا ينبغي للجماهير العريضة
أن تصطف خلف قيادته الحكيمة على طريق
إنـقــاذ ســوريــة مــن فائض الحكمة الــذي تتمتع
به قياداتها!
في الحلقة السابقة من سلسلة الحلقات التي
خـصـصـتـهــا قــاس ـيــون لـمـتــابـعــة «ال ـم ـســرح ـيــة»،
مـنــذ مــا ي ـقــرب مــن ش ـهــريــن ،تـحــدثـنــا عــن آخــر
محاوالت تبييض النصرة والجوالني عندما
ظ ـهــر م ــرت ــدي ـ ًا م ــاب ــس «غ ــرب ـي ــة» م ــع مــارتــن
سميث ،الصحفي األمريكي ،في إدلــب ،وبذلك
ي ـت ـخ ـلــص مـ ـج ــازيـ ـ ًا وح ــرفـ ـيـ ـ ًا مـ ــن «ال ـل ـب ــوس
اإلرهابي».
يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة الـ ـم ــاض ــي 2 ،ن ـي ـس ــان ،ن ـشــرت
واح ــدة مــن أضـخــم وســائــل اإلع ــام األمريكية
( )PBSوض ـمــن الـقـســم الـمـخـصــص لـبــرنــامــج
(( FRONTLINEمقا ًال عن الجوالني ،ومقطع ًا
من المقابلة التي أجراها معه مارتن سميث.
تـحــدد كــاتـبــة الـمـقــالــة ،بــريــانـكــا بــوغــانــي ،الـمـقــامَ
الـ ـ ــذي س ـت ـع ــزف ع ـل ـي ــه م ـق ــال ـت ـه ــا ابـ ـ ـت ـ ــدا ًء مــن
األس ـطــر األولـ ــى« :ل ـقــد ح ــارب هــو ومـنـظـمـتــه
ضد قــوات األســد ،وضد حلفاء األســد الروس
واإليرانيين ،وضد حلفائه السابقين في داعش
وال ـقــاعــدة» .هــذه «ال ـحــروب» تـقــدح فــي ذهــن
الـ ـق ــارئ األم ــري ـك ــي /ال ـغ ــرب ــي ،ف ـك ــرة بـسـيـطــة:
الـجــوالنــي دخــل حــروب ـ ًا ضــد أع ــداء الــواليــات
الـمـتـحــدة ،وض ــد ق ــوى ال ـشــر فــي ال ـعــالــم ...بل
ويصل المقال إلى مكان يقول فيه صراحة إن
ما يفعله الجوالني «يعكس المصالح المشتركة
مع الواليات المتحدة والغرب».
ال ـم ـق ــال م ــن ب ــداي ـت ــه إلـ ــى ن ـهــاي ـتــه ،ه ــو الـحـلـقــة
األح ــدث فــي سـلـسـلــة تـصــريـحــات لشخصيات
ووس ـ ــائ ـ ــل إعـ ـ ــام أم ــري ـك ـي ــة ه ــدف ـه ــا تـبـيـيــض
ال ـجــوالنــي .أب ــرز حـلـقــات الـسـلـسـلــة كــانــت من
إخــراج جيمس جيفري الــذي كــان حتى وقت
قريب المبعوث األمريكي إلى سورية ،والذي
ب ــدأ فــي تـمـهـيــد ال ـطــريــق لـلـجــوالنــي مـنــذ وقــت
مبكر ،ثـمّ عـبّــر فــي إحــدى إحــاطــاتــه اإلعــامـيــة،
ف ــي ك ــان ــون ال ـثــانــي  - ،2020وكـ ــان ال ي ــزال
ف ــي مـنـصـبــه -ع ــن اح ـت ـمــال رف ــع ال ـن ـصــرة مــن
قوائم اإلرهاب ،وهو ما نوقش على صفحات
قاسيون في ذلك الوقت بشكل مستفيض.
ب ــال ـع ــودة إلـ ــى م ـقــالــة ب ــري ــان ـك ــا ،ف ـ ـ ّـإن جـيـفــري
تـبـرّع بــأن يـســاهــم فــي الحلقة الـجــديــدة أيـضـ ًا؛
إذ تــروي بريانكا أنّــه قــد أخـبــر مــارتــن سميث
مـ ــؤخـ ــر ًا ّأن «ت ـن ـظ ـي ــم الـ ـجـ ــوالنـ ــي ك ـ ــان أح ــد
األصـ ــول إلس ـتــرات ـي ـج ـيــة أم ــري ـك ــا ف ــي إدلـ ــب»
وأن ـه ــم (أي ال ـن ـصــرة) «ال ـخ ـيــار األقـ ــل س ــوء ًا
مـ ــن ب ـي ــن الـ ـخـ ـيـ ــارات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة فـ ــي إدل ـ ــب».
وكــي ال تعيق الترجمة وصــول المعنى بدقته
وفـظــاعـتــه ،ينبغي تــوضـيــح ّأن كـلـمــة األصــول
التي استخدمناها هنا هي  ASSETفي النص

لـفــوق» عـبــر انـتـخــابــات محلية فــي كــل منطقة
عـلــى حـ ــدة ...أي ّإن الـمـطـلــوب هــو تـثـبـيــت ال
حكومة واحــدة ،بل  3حكومات على األقــل أو
أكـثــر ْإن أم ـك ـنْ ...أي تثبيت الــوضــع بمفرداته
المختلفة جميعها ...وهذا ما بات يفهمه بعمق
تجار الحروب والحرامية والفاسدون من كل
الـجـهــات الـســوريــة ،وبــاتــوا يضبطون إيقاعهم
عـلــى أس ــاس ــه ،وي ـغــازلــون ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
من تحت ومــن فــوق الطاولة ،ســواء كــان ذلك
الغزل مباشر ًا ،أو عبر كيل االتهامات والشتائم
واأللعاب القذرة ضد أعداء وخصوم الواليات
المتحدة ،حتى إذا كان هؤالء «حلفاء»...

اإلنكليزي ،والمستخدمة للتعبير عن األصول
بالمعنى االقـتـصــادي ،أي ال ـمــوارد الملموسة
وغير الملموسة المملوكة من شركة ،أو دولة
إلخ (وفق ًا للتعريفات المدرسية المبسطة)..
«المستنقع»،
«الجمود هو االستقرار» ،التقسيم
ما يقوله جيفري عن اإلستراتيجية األمريكية
فــي إدلــب الـتــي تخدمها جـمــاعــة مـثــل الـنـصــرة،
ي ـتــوافــق ت ـمــام ـ ًا م ــع اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة األمــريـكـيــة
ال ـعــامــة ف ــي س ــوري ــة ،وال ـت ــي يـمـكــن تـلـخـيـصـهــا
بـمـفـهــومـيــن قــدم ـه ـمــا ج ـي ـفــري ن ـف ـســه :تـحــويــل
س ــوري ــة «إلـ ــى م ـس ـت ـن ـقــع» ،وإب ـق ــاء الـمـسـتـنـقــع
راك ــد ًا ،أو كما قــال «الـجـمــود هــو االسـتـقــرار».
ل ـكــن كـيـفـيــة تــرج ـمــة ذل ــك ع ـلــى أرض ال ــواق ــع
تتطلب عم ًال مستمر ًا للتمكن من الحفاظ على
هــذا الــركــود ،وهــذا «االس ـت ـقــرار» ،األمــر الــذي
يتطلب ،وللمفارقة ،حركة مستمرة وتغييرات
مــن ال ـنــوع ال ــذي ن ــراه مــع الـجــوالنــي وتـطــور
موقعه ضمن الخطاب األمريكي.
هنالك ساحة أخرى (عدا عن النصرة) ،تظهر
ضمنها مؤشرات العمل الحثيث الذي سبق أن
ناقشناه بـطــرق مختلفة ،والـهــادف إلــى إطالة
حالة تقسيم األمر الواقع إلى ثالثة أجزاء على
األقل ،دون أن يعني ذلك الوصول إلى تقسيم
(ألن ذلك
فعلي معترف به بالطرق التقليدية ّ
غير ممكن).
بهذا المعنى ،يصبح مفهوم ًا أن اإلصــرار على
استمرار هذه األجزاء الثالثة في «حالة حرب»
مع بعضها البعض ،واستمرارها معزولة عن
بـعـضـهــا الـبـعــض عـلــى جـمـيــع ال ـم ـس ـتــويــات ،ال
سيما من الناحية االقتصادية ،وهو األمر الذي
يظهر جـلـيـ ًا فــي الـمــوقــف ال ـمــزدوج الـمـعــارض
أليــة مـعــابــر بـيــن الـمـنــاطــق ال ـثــاث ،والـمـطــالـبــة
بمعابر لكل منها مــع الـخــارج ،بحيث تتكرس
أنـ ـم ــاط اق ـت ـص ــادي ــة ث ـقــاف ـيــة س ـيــاس ـيــة ذه ـن ـيــة
متباعدة ومنفصلة ومتحاربة حتى ،بما يضمن
إبقاء النار مشتعلة أعوام ًا وأعوام ًا...
يـتـطـلــب ه ــذا الـمـخـطــط ال ـع ــام ،تـنـفـيــذ مــا ذهــب
إلـ ـيـ ــه م ـع ـه ــد ران ـ ـ ــد مـ ـن ــذ  5س ـ ـنـ ــوات ت ـق ــري ـب ـ ًا
بـتــركـيــزه عـلــى مــا أس ـمــاه «الـتـغـيـيــر مــن تحت

تساهم في الحفلة
بعض الشخصيات
السورية والتي
ينتمي عدد منها
وبحكم مصادفة
عجيبة حقاً إلى
«منشقين» من
مراتب وظيفية
عالية نسبياً

«نحن فقط نناقش الفكرة نظرياً»
خـ ـ ـطـ ـ ــوة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى م ـ ـه ـ ـمـ ــة ض ـ ـم ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــود
«المستنقعية» ،هــي الـبــدء فــي تعميم الحديث
عـ ــن ال ـت ـق ـس ـي ــم و«مـ ـن ــاقـ ـشـ ـت ــه» والـ ـنـ ـظـ ــر فــي
«سـلـبـيــاتــه وإي ـجــاب ـيــاتــه»!! أي كـســر الـحــواجــز
الـنـفـسـيــة م ــع ال ـف ـكــرة وتـحــويـلـهــا إل ــى «مـجــرد
نقاش» ..وإليكم مثا ًال:
في حلقة نقاش نظمها معهد الشرق األوسط
ومـقــره الــواليــات الـمـتـحــدة فــي منتصف آذار،
ت ـســأل مــديــرة ال ـن ـقــاش« :ه ــل مــن الـمـمـكــن أن
ت ـك ــون س ــوري ــة م ــوح ــدة مـ ــرة أخ ـ ـ ــرى؟» ثــم
ت ـض ـيــف «هـ ــل ه ـن ــاك م ـس ــاح ــة ل ـل ـس ــوري ـي ــن...
للعيش مع ًا فــي ســوريــة مــرة أخــرى؟» .وبعد
أن يُجيبها معظم المتحدثين ،وكلهم سوريون،
نعم سيكون ذلــك ممكن ًا ،تُعيد مديرة الجلسة
صـيــاغــة ال ـس ــؤال بــالـشـكــل ال ـتــالــي« :ل ـم ــاذا هــذا
ض ــروري أص ـ ًا؟ هــل هــذه فـكــرة جـيــدة (بـقــاء
ســوريــة م ــوح ــدة) بــالـنـظــر إل ــى كــل مــا حــدث،
وبــالـنـظــر إلــى الـحـقــائــق عـلــى األرض؟ هــل من
الــواقـعــي أن يـكــون لــديـنــا ســوريــة ديـمـقــراطـيــة
موحدة أم أنه من الواقعي ،إن لم يكن مرغوب ًا،
أن يكون لدينا نــوع مــن سبع أو ثماني دول
شبه مستقلة؟»
تساهم فــي الحفلة أيـضـ ًا بعض الشخصيات
ال ـســوريــة ،وال ـتــي يـنـتـمــي عــدد مـنـهــا ،وبحكم
م ـصــادفــة عـجـيـبــة ح ـق ـ ًا ،إل ــى «منشقين» من
ينظر
مــراتــب وظـيـفـيــة عــالـيــة نـسـبـيـ ًا ...حـيــث ّ
هـ ــؤالء الن ـت ـهــاء م ـف ـهــوم ال ـس ـي ــادة اإلقـلـيـمـيــة

لـ ـلـ ــدولـ ــة ،وق ـ ـيـ ــام م ـف ــاه ـي ــم أخـ ـ ــرى جـ ــديـ ــدة،
محصلتها ليست قبو ًال بتقسيم األمر الواقع
ف ـح ـســب ،ب ــل اع ـت ـب ــاره خـ ـي ــار ًا أف ـض ــل وأك ـثــر
رشادة!
وال يمكن ضمن استذكار اإلسهامات السورية
من مختلف األطــراف ّأن ننسى ما يجري من
تغذية صــارخــة لفكرة التقسيم ،عبر خطابات
وأف ـع ــال يـصــل بـعـضـهــا إل ــى مـسـتــوى الـتـهــريــج
عـبــر وضــع حـجــر أســاس هـنــا وطــوبــة أســاس
هناك .وهذا أمر يحدث منذ فترة ،حيث يلقي
ال ـب ـعــض أفـ ـك ــار ًا ع ــن إن ـش ــاء م ــراك ــز بــدي ـلــة عــن
دمشق «تنافسها»؛ بما في ذلــك إنشاء جيش
«منافس» ،ونظام عدالة ،واقتصاد ،واإلصرار
عـلــى إبـقــاء «مـنــاطـقـهــم» منفصلة عــن المناطق
السورية األخرى ...وإلخ.
إلى األمام
أص ـبــح م ــن ال ــواض ــح أن ال ـس ـيــاســة األمــريـكـيــة
في سورية تتمحور حول الحفاظ على حالة
الـحــرب ،لـيــس بـيــن الـســوريـيــن فـقــط ،بــل وفــي
كــامــل اإلق ـل ـيــم ،وع ـبــر تـحـقـيــق أك ـبــر اسـتـنــزاف
ممكن .وحــالــة كـهــذه يمكن دعمها بشكل أكبر
مــن خ ــال ضـمــان الـحـفــاظ عـلــى تـقـسـيــم األمــر
ال ــواق ــع ...يـضــاف إلــى ذلــك كـلــه طـبـعـ ًا ،الــوضــع
اإلنساني واالقتصادي المتدهور تحت إجرام
الفاسدين الكبار وإجرام العقوبات...
كــل ذلــك يعني شيئ ًا واحــد ًا واضـحـ ًا :ال يجوز
الوقوع في وهم احتمال التوافق مع األمريكي
بأي شكل من األشكال؛ الحل الفعلي يمكن أن
يـبــدأ فـقــط مــع الـتـطـبـيــق الـفـعـلــي لـلـقــرار 2254
بكامل بنوده ،وحينها فقط سيضطر األمريكي
إلــى االلـتـحــاق ...قبل ذلــك ،وكـمــا عـبّــر جيفري
ت ـم ــام ـ ًا ح ـي ــن سُ ـئ ــل ع ــن الـ ــوجـ ــود ال ـع ـس ـكــري
األمــريـكــي فــي ســوريــة ،مــوضـحـ ًا ّأن الـحـســاب
اإلج ـمــالــي هــو ّأن ال ــوج ــود هــو ب ــأع ــداد قليلة
(مــا يعني تكلفة قليلة) ولـكــن بنتائج وفعالية
كـبـيــرة ،لـيـخـتــم ب ـ ّـأن تـلــك الـفـعــالـيــة هــي تحويل
ســوريــة إل ــى مـسـتـنـقــع ...ه ــذه لـيـســت سـيــاســة
إدارة تـ ــرامـ ــب ،هـ ــذه ل ـي ـســت س ـي ــاس ــة إدارة
بــايــدن ...هــذه سـيــاســة الــواليــات الـمـتـحــدة في
سورية...
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وزارة التربية «قرار» متأخر ومزيد من التبعات السلبية
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قررت وزارة التربية من خالل التعميم
على مديرياتها يوم السبت  3من نيسان
تعليق دوام الصفوف االنتقالية من
الصف الخامس إلى الثامن ،وإيقاف
الدوام لرياض األطفال والصفوف من
الحلقة األولى من األول إلى الصف الرابع،
ومع ضرورة مثل هكذا قرار ّإل أنه أتى
متأخرًا ،وبعد إلحاح األهالي والواقع
المتفاقم النتشار الفايروس الذي فتك
بالطالب وذويهم والكادر التعليمي في
هذه الفترة.

لم يتعلموا من التجربة السابقة
فـ ــي ال ـ ـع ـ ــام الـ ـمـ ــاضـ ــي ت ـ ــم إغ ـ ـ ــاق ال ـ ـم ـ ــدارس
والـجــامـعــات مـتــزامـنـ ًا مــع الـحـظــر ال ــذي قــررتــه
الحكومة ،وكان في شهر آذار ،أي :قبل انتهاء
العام الدراسي بشهرين تقريب ًا ،وكان هذا القرار
مفاجئ ًا وضروري ًا في ظل انتشار الوباء ،ولكن
كل قــرار له تبعاته السلبية التي من الطبيعي
وجودها في ظل ظروف البالد التي نعيشها،
فانقطاع الطالب عن مدارسهم أدى إلى نقص
تحصيلهم الــدراســي لـعــدم إتمامهم للمقررات،
فـبــاإلضــافــة إلــى الـمـسـتــوى التعليمي الـمـتــردي
الــذي أتــى نتيجة طبيعية لــأزمــة ،ومــا راكمته
من مشكالت اقتصادية واجتماعية ،وما خلفته
السياسات الحكومية من انهيار في التعليم في
البالد ،إضافة إلى هذا كله أدى انقطاع الطالب
إل ــى ت ــردٍ فــي الـمـسـتــوى الـعـلـمــي ،فـفــي الحلقة
األولى ،اشتكى الكثير من األهالي والمدرسين
من عدم تمكن طالب الصف الثاني من القراءة
والكتابة ،كذلك الضعف بمادة الرياضيات لعدم
إت ـمــام ـهــم لـلـمـقــرر واف ـت ـقــارهــم إل ــى ال ـمــزيــد مــن
المهارات األساسية التي يحتاجونها ،فلماذا لم
تستعد وزارة التربية ومديرياتها لمثل هذه
الظروف؟
سوء تخطيط على جميع األصعدة؟
إن هــذا الــوبــاء أتــى قـشــة لتقصم ظـهــر البعير،

ففشل التعليم وســوء إدارة هــذا القطاع قائم
قبل الوباء بكثير ،ابتداء من المناهج وأجور
المعلمين والتجهيزات فــي الـمــدارس وانتهاء
بـ ــال ـ ـقـ ــرارات االرتـ ـج ــالـ ـي ــة وغـ ـي ــر الـ ـم ــدروس ــة
ال ـتــي تـنـطـلــق م ــن خ ـلــف م ـكــاتــب الـمـســؤولـيــن
الـبـعـيــديــن عــن مـعــرفــة واق ــع الـمـيــدان التعليمي
في المدارس ،فسوء التخطيط هذه المرة بدأ
من مرحلة العطلة الصيفية ،فكثير ًا ما طنبوا
آذان ـن ــا بــال ـتــداب ـيــر الــوقــائ ـيــة وال ـم ـشــرف ـيــن عـلــى
صحة الطالب والكوادر التعليمية واالستعداد
مــن حـيــث الـتـجـهـيــزات الـصـحـيــة ،ولـكـنـنــا لــم نر
شيئ ًا يذكر مــن هــذا االسـتـعــداد ،وأمــا بالنسبة

ل ـل ـم ـنــاهــج ،ف ـمــن ال ـم ـع ـلــوم أن ــا ظـ ــروف ال ــوب ــاء
يمكن أن تـتـفــاقــم ،وخــاصــة مــع عـجــز الحكومة
عن حماية المواطنين ،ولو بأدنى إجراء يحد
مــن االن ـت ـشــار ،فـمــن ال ـحــري بـمــديــريــة الـتــربـيــة
أن تــوجــه الـمــوجـهـيــن االخـتـصــاصـيـيــن بتوزيع
ال ـم ـن ـه ــاج ت ــوزيـ ـعـ ـ ًا ي ـت ـن ــاس ــب مـ ــع أي ظ ــرف
استثنائي اسـتـعــداد ًا النـقـطــاع الـطــاب فــي أية
لحظة ،أو التركيز على القسم الهام من المناهج
وعدم تركها لمهارات المعلمين الخاصة.
الفاقد التعليمي مفقود في الواقع
ت ـع ـت ـمــد وزارة ال ـتــرب ـيــة ف ــي ت ـعــويــض ال ـفــاقــد

التعليمي على المنصة التربوية والقناة التابعة
ل ـهــا راف ـع ــة ب ـه ــذا اإلج ـ ــراء ال ـم ـســؤول ـيــة عـنـهــا،
بــل وت ـظــن أن ـهــا قــدمــت لـلـطــاب خــدمــة كـبـيــرة
ومـجــديــة ،ولـكــن واق ــع الـحــال يـقــول غـيــر ذلــك،
إذ لم يكن هناك إقبال على هذه المنصات ،كما
أن الــواقــع التكنولوجي فــي ســوريــة ال يخفى
عـلــى أحــد ،فــا كـهــربــاء وال شبكة إنـتــرنــت وال
أجـهــزة ذكـيــة تـشـجــع الـطــاب عـلــى الـتـعـلــم عن
طــريــق اإلن ـت ــرن ــت ،وخ ــاص ــة ال ـق ــول :إن مـثــل
هذه الظروف االستثنائية تحتاج إلى تخطيط
وق ـ ــرارات ت ـخــرج مــن ال ــواق ــع وال ـت ـجــربــة ،وال
تخرج من خلف الكراسي واألبراج.

رغيف الخبز والتجارب غير المنتهية..
ǧمراسل قاسيون
لم تنته التجارب بما
يخص رغيف الخبز
«المدعوم» على ما
يبدو ،بدليل استمرار
اإلبداعات واالقتراحات
بشأن طريقة وصوله
إلى المواطن ،وربما
الحقاً بطريقة مضغه
وابتالعه ،وذلك ضماناً
وتأكدًا من وصوله ألمعاء
«مستحقيه»!

آخــر اإلب ــداع ــات بـشــأن الــرغـيــف هــو مــا صــرح
به محافظ حماة عن تطبيق تجريبي مرتبط
بــالـبـطــاقــة الــذكـيــة ،سـيـتــم عـبــره وص ــول رســالــة
لـ ـص ــاح ــب الـ ـبـ ـط ــاق ــة ت ـع ـل ـم ــه بـ ـم ــوع ــد اسـ ـت ــام
مخصصاته من الخبز وكميته ،ومن أي معتمد
أو مخبز.
تفاصيل التجربة الجديدة
ن ـق ـلــت ب ـعــض وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ن ـهــايــة الـشـهــر
الماضي أن محافظ حماة أوضــح أن« :اآللية
الـجــديــدة تتضمن تــوزيــع  10ربـطــات بالشهر
لـكــل شـخــص عـلــى حـيــن الـتـقــديــرات تشير إلــى
أن حـصــة الـفــرد  9ربـطــات ،واألس ــرة المؤلفة
من  4أشخاص تستلم  40ربطة ،والمؤلفة من
 6أشخاص تستلم  60ربطة على مدى الشهر،
وبموجب رسالة يومية تعلم صاحب البطاقة
بموعد استالم مخصصاته من المعتمد المحدد
أو المخبز المقرر».
وق ـ ــد أشـ ـ ــار ال ـم ـح ــاف ــظ إل ـ ــى أن« :ال ـت ـط ـب ـيــق
التجريبي سيكون ما بين  15-1الشهر القادم
لكشف الثغرات ومعالجتها ،ومــن ثم تعميمها
في باقي المحافظات».
المواطن خاسر دائماً
ل ـ ــن ن ـ ـخـ ــوض ف ـ ــي ال ـ ـحـ ــديـ ــث ع ـ ــن ال ـك ـم ـي ــات

المخصصة لكل فــرد وأســرة يومي ًا مــن الخبز
ال ـم ــدع ــوم ،ل ـكــن سـنـتــوقــف ع ـنــد اآلل ـي ــات الـتــي
تـضــع ال ـمــواطــن قـيــد الـتـجــريــب واالخ ـت ـبــار كل
مرة ،وفي نهاية كل تجربة واختبار يتبين أنه
خاسر بالنتيجة!
فاالعتماد على تطبيق نظام الرسائل المرتبط
بــال ـب ـطــاقــة الــذك ـيــة والـ ـم ــواد ال ـم ــوزع ــة عـبــرهــا
لـلـمــواطـنـيــن الـمـسـتـحـقـيــن ل ـيــس ج ــدي ــد ًا ،فـقــد
تــم تطبيقه عـلــى م ــازوت الـتــدفـئــة وأسـطــوانــة
الـ ـغـ ــاز ال ـم ـن ــزل ــي وعـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــواد ال ـم ــدع ــوم ــة
(س ـكــر -رز -شـ ــاي) ،حـيــث سـجــل لـصــالـحــه
ب ـعــض اإلي ـج ــاب ـي ــات ك ـن ـظــام م ــؤت ـم ــت ،مـقــابــل
تـسـجـيــل بـعــض الـسـلـبـيــات الـتــي ال عــاقــة لها
بنظام الــرســائــل نفسه بقدر ارتباطها بآليات
عمل شركة محروقات ،أو السورية للتجارة،
وخــاصــة عـلــى مـسـتــوى الـفـتــرة الــزمـنـيــة بين
تاريخي استالم بعض المخصصات ،أو على
مستوى االزدحــام الــذي استمر برغم الذكاء
المفترض ،وهذه وتلك من السلبيات مرتبطة
عـمـلـيـ ًا بـمــا هــو مـتــاح مــن م ــواد لـلـتــوزيــع عبر
الشركتين ،وليس بما هو مستحق للمواطنين
من مخصصات بموجب البطاقة الذكية ،بدليل
تأخير استالم مــازوت التدفئة مث ًال ،وضياع
حقوق بعض المواطنين بمخصصاتهم بسبب
عدم وصــول الرسائل ،أو تأخرها ،كما جرى
م ــع ب ـعــض ال ـمــواط ـن ـيــن بـمـخـصـصــات الــدفـعــة
السابقة من السكر والرز.

من الناحية العملية ،إن السلبيات المسجلة على
نظام الرسائل ،أو على آليات العمل بالبطاقة
الــذك ـيــة ع ـم ــوم ـ ًا ،ت ـصــب ف ــي خــانــة ال ـتــوج ـهــات
الرسمية القاضية بتخفيض الدعم على المواد
والسلع المدعومة ،والتي يتم العمل بها على
عدة محاور ،وبعدة طرق ،منها:
بــالـكـمـيــة كتخفيض مـبــاشــر ،وه ــذا جــرى على
مخصصات الخبز التمويني ومــازوت التدفئة
عدة مرات خالل السنوات الماضية.
بــالـسـعــر ال ــذي يـتــم رفـعــه بـيــن الـحـيــن واآلخ ــر،
وهــو مــا تــم تسجيله عــدة م ــرات ،وعـلــى كافة

الـسـلــع «ال ـمــدعــومــة» خ ــال الـسـنـيــن الـمــاضـيــة
أيض ًا.
بـ ــالـ ـهـ ــوامـ ــش ال ــزمـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـحـ ــددة السـ ـت ــام
الـمـخـصـصــات ،كـمــا جــرى مــع الـهــامــش الزمني
الستالم أسطوانة الغاز مث ًال!
ومع التجربة الجديدة المزمع تعميمها بشأن
رغيف الخبز التمويني المدعوم نتساءل عن
الضريبة التي سيدفعها المواطن على حسابه،
كـنـتـيـجــة سـلـبـيــة مـتــوقـعــة مـنـهــا ،وعـلــى أيّ من
المستويات :الـكــم أم السعر أم الـمــواصـفــة ،أم
كلها مجتمعة؟
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موجة ثالثة من الوباء تضرب مناطق الشمال الشرقي ،وجرائم قتل بشعة في القامشلي،
وارتفاعات جديدة ألسعار المواد الغذائية كالخضار والفواكة عشية الحظر الكلي
والجزئي.

ǧمراسل قاسيون

حظر ُكّلي وجزئي في الجزيرة
س ـج ـل ــت حـ ـ ــاالت اإلصـ ــابـ ــة بـ ـ ــذات الـ ــرئـ ــة ال ــا
ن ـمــوذج ـيــة ال ـتــي يـشـتـبــه بــأن ـهــا وبـ ــاء كــورونــا
الـجــديــد «كــوفـيــد »19 -ارت ـفــاعــات جــديــدة في
مدينة القامشلي.
فالمشفى الوطني في القامشلي مليء بحاالت
اإلص ــاب ــة ،وي ـق ــول األه ــال ــي ب ــذع ــر :إن الــوبــاء
ينتشر ،ويـجــري الـحــديــث عــن الـمــوجــة الثالثة
في األوساط الشعبية .ويقول بعض األطباء:
إن ال ـت ـج ـم ـعــات ال ـت ــي ح ــدث ــت ب ـم ـنــاسـبــة أع ـيــاد
الــرب ـيــع وغ ـيــرهــا م ــن ال ـت ـج ـم ـعــات ق ــد ســاهـمــت
كثير ًا في االنتشار الجديد للفيروس .ويجري
الحديث عن انتشار مماثل للفيروس في مدينة
الحسكة.
فحسب بعض األرقــام المتداولة على وسائل
اإلعالم والمواقع اإللكترونية ،وصلت حاالت
اإلصــابــة الـتــي ج ــرى اإلب ــاغ عـنـهــا إل ــى مـئــات
الحاالت (كل موقع أو وسيلة إعالمية نشرت
رق ـم ـ ًا خ ــاص ـ ًا ب ـه ــا) .وك ــذل ــك ال ــوف ـي ــات وصـلــت
إلــى الـعـشــرات .وال تــوجــد أرق ــام دقـيـقــة يمكن
االستناد إليها.
وصــدر قــرار عن اإلدارة الذاتية نقلته وسائل
إعـ ــام مـخـتـلـفــة ،وي ـف ــرض ه ــذا ال ـق ــرار ح ـظــر ًا
كــامـ ًا على مــدن الحسكة والقامشلي والــرقــة،
باإلضافة إلــى حظر جزئي في بقية المناطق،
م ـث ــل :ع ــام ــودا وال ــدرب ــاس ـي ــة وغ ـي ــره ــا ،وذل ــك
اعتبار ًا من تاريخ  6نيسان الحالي ،ويستمر
الحظر ال ُك ّلي والجزئي لمدة أسبوع كامل.
قـ ـ ــرار إج ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـظ ــر ال ـك ـل ــي والـ ـج ــزئ ــي،

سمح لــأهــالــي بالحركة والتنقل فــي المناطق
ال ـم ـش ـم ــول ــة ب ــال ـح ـظ ــر ال ـج ــزئ ــي ب ـي ــن ال ـســاعــة
ال ـس ــادس ــة ص ـب ــاح ـ ًا وح ـت ــى ال ـس ــاع ــة ال ــراب ـع ــة
مسا ًء .كما فرض القرار إغالق جميع المقاهي
وال ـم ـطــاعــم واألسـ ـ ــواق الـشـعـبـيــة وال ـم ــدارس
وال ـم ـعــاهــد وال ـجــام ـعــات وال ـم ـعــابــر ال ـحــدوديــة،
ومنعت كافة أنــواع التجمعات .وسمح القرار
للمطاعم بالعمل على الطلبات الخارجية .كما
استثنى الـقــرار الـحــاالت اإلنسانية والمرضى
والـطــاب وحركة التجارة واألفــران وأســواق
الـهــال والمستشفيات والـصـيــدلـيــات ومحطات
ال ــوق ــود وم ـح ــات الـ ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة وال ـف ــرق
الطبية واإلعالمية من الحظر .وفرض القرار
غرامة  1000ليرة سورية على كل ما يخالف
قرار وضع الكمامات في جميع األماكن.
وي ـت ـس ــاءل ال ـم ــواط ـن ــون :ك ـيــف س ـيــواج ـهــون
ظ ـ ــروف الـ ــوبـ ــاء ال ـج ــدي ــدة ف ــي ظ ــل ال ـت ــردي
المتسارع والكارثي لمستوى المعيشة؟ وفي
الوقت نفسه يجب التصدي النتشار الفيروس
وااللتزام باإلجراءات!
جرائم قتل في القامشلي
شهدت مدينة القامشلي وبعض القرى القريبة
منها عدة جرائم قتل خالل األسبوع الماضي
ذهب ضحيتها العديد من األشخاص.
وك ــان ــت ال ـخ ــاف ــات الـشـخـصـيــة ح ــول الـمـلـكـيــة
قــد انـتـهــت إلــى مـقـتــل عــدد مــن األش ـخــاص في
مجموعة من جرائم القتل البشعة التي هزت
مدينة القامشلي والقرى القريبة منها.
وك ـبــاقــي ال ـم ـنــاطــق ال ـس ــوري ــة ،ك ــان لـلـقــامـشـلــي
ح ـص ـت ـهــا م ــن ارتـ ـفـ ــاع م ـن ـس ــوب ال ـج ــرائ ــم فــي

ال ـب ــاد بـشـكــل عـ ــام .وهـ ــذا االرتـ ـف ــاع ه ــو أحــد
ن ـت ــائ ــج األزمـ ـ ــة وس ـ ــوء األحـ ـ ــوال ال ـم ـع ـي ـش ـيــة،
ال ـ ــذي ي ـ ــؤدي ف ــي أحـ ــد أوجـ ـه ــه إلـ ــى ان ـت ـشــار
الظواهر االجتماعية السيئة والجرائم البشعة
والمخدرات والسرقات وغير ذلك.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية
س ـج ـلــت م ـخ ـت ـلــف ال ـم ـن ــاط ــق ال ـش ــرق ـي ــة ،م ـثــل:
ال ـق ــام ـش ـل ــي والـ ـحـ ـسـ ـك ــة وع ـ ــام ـ ــودا وغ ـي ــره ــا
ارتفاعات جديدة ألسعار المواد الغذائية ،مثل:

الخضار والفواكه وغيرها.
وي ـق ــول س ـك ــان ه ــذه ال ـم ـنــاطــق :إن االرت ـف ــاع
األخـيــر فــي سـعــر صــرف ال ــدوالر أم ــام الـلـيــرة
باإلضافة إلى إغالق المعابر قد سبب االرتفاع
األخـيــر فــي أسـعــار الـمــواد الـغــذائـيــة ،بــاإلضــافــة
إل ــى تــأثـيــر مـجـمــل األوضـ ــاع ال ـعــامــة فــي كــامــل
البالد .وجاء االرتفاع األخير في األسعار ،في
وقت تستعد فيه اإلدارة الذاتية لفرض حظر
ُكـ ّلــي فــي الـحـسـكــة والـقــامـشـلــي والــرقــة وحظر
جزئي في باقي المناطق.

بال رحمة وبال ضميرَ ...خلو الشعب جوعان وفقير!

إنك تقدر تتعايش مع وجعك وقهرك ومعاناتك هيك
ببساطة ...ما فيك..
ǧدارين السكري

إن ـ ــك تـ ـقـ ــدر تـ ـض ــل م ـت ـح ـم ــل ال ـ ــذل-
اإله ــان ــة -ي ـتّــاكــل ح ـقــك ق ــدام ــك ومــا
تعمل شي ...كمان ما فيك...
إن ـ ــو ت ــوص ــل ف ـي ــك الـ ـح ــال ــة ل ـل ـجــوع
ويـجــوعــوا والدك وتضلك ســاكــت...
كمان ما فيك...
وبالنهاية ما حدا فينا بيختار طريقو
كلو شوك!!
ن ـ ـقـ ـ ًـا ع ـ ــن قـ ـص ــة ح ـق ـي ـق ـي ــة ص ـ ــارت
م ــع أحـ ــد ال ـم ــواط ـن ـي ــن ..ب ـي ـقــول هــل
المواطن:
«ش ـف ــت ب ـهــل ال ـت ـل ـفــزيــون ع ـلــى أحــد
ال ـق ـن ــوات ال ـس ــوري ــة إنـ ــو ال ـح ـكــومــة
م ـن ــزل ــة أس ـ ـعـ ــار ال ـس ـل ــع ب ــال ـص ــاالت
الـ ـت ــابـ ـع ــة إلـ ـ ـهـ ـ ــا ...واهلل م ـ ــا ك ــذب ــت
خ ـ ـبـ ــر ...ق ـم ــت وشـ ـف ــت شـ ــو ب ـق ـيــان
م ـع ــي مـ ـصـ ــاري ،وقـ ـع ــدت أنـ ــا وه ــل
ال ـمــرا كـتـبـنــا كــم غ ــرض الزم ـي ـنّــا من
أساسيات المطبخ ونزلنا ...الصدمة
الكبيرة يلي صارت هيّ األسعار يلي
شفناها بالمؤسسة التابعة إلون ..لك
األسـعــار مــالـهــا عــاقــة بــالـتـلـفــزيــون!!!
لــك والدي عـبــالــون «تــونــا» شفناها

ب ــال ـت ـل ـف ــزي ــون مـ ــن  2400ل ـ ـ 3000
حسب نوعيتها ..شفناها ع الــواقــع
م ــن  3400وأن ـ ــت طـ ــالـ ــع ...أي عــم
يتسلوا بتجويع الناس؟؟!!»
تستح فافعل ما
بيقول المتل «إن لم ِ
شئت» ..وبعد هل القصة هي صرنا
مـنـعــرف تـمــامـ ًا ع مـيــن بينطبق هل
المتل..
األسعار يلي عم تنتشر مالها أساس
على أرض الواقع....
بتشوف األسعار ع التلفزيون شي..

بتنزل بتالقيها ع أرض الواقع شي
تاني تمام ًا...
في واحــد من هل المواطنين قــال...
«ال ـح ـيــاة قـصـيــرة يــا صــدي ـقــي ..متل
حـ ـب ــل كـ ـ ــذب الـ ـحـ ـك ــوم ــة وهـ ـ ـ ـيّ عــم
ت ـحــاول تــوفــرلـنــا كـلـشــي وبــأرخــص
األسعار»..
مـ ـفـ ـك ــري ــن أنـ ـ ــو م ـ ــا ف ـ ــي عـ ـن ــا م ـ ــواد
وس ـ ـ ـل ـ ـ ــع؟؟؟ الء ف ـ ــي عـ ـنـ ــا وك ـل ــو
رخـيــص بــس هـنــن يـلــي عــم يــرفـعــوا
كلشي...

م ـ ـف ـ ـك ـ ــري ـ ــن الـ ـ ـحـ ـ ـصـ ـ ــار وال ـ ـخ ـ ـن ـ ـقـ ــة
االقتصادية آكلين همها جماعتنا؟؟
الء أبد ًا مستفيدين منها وكلشي عم
يصير علينا -علينا نحن كمواطنين
وهـنــن متل فــرج اهلل عــم يستغلوها
لصالحون...
كان جماعة الفوق صــاروا يتراهنوا
على جوع وقهر المواطن المغلوب
ع أم ــرو يـلــي عــاش بـفـضــل طمعون
تحت..
مين بيعمل مصيبة أكتر من التاني؟

ومـيــن بيديقها وبيخنق هــل المعتر
أك ـت ــر م ــن ال ـت ــان ــي؟ وم ـي ــن ي ـلــي رح
يـقـصـفـلــوا ع ـمــرو لـهــل الـمـشـحــر قبل
التاني؟
لـ ــك ن ـح ـن ــا ه ـ ــون ش ــوي ــة ع ــال ــم م ــاال
عــاي ـشــة ع ــم ت ـت ـفــرج ع ش ــوي ــة عــالــم
عايشة ...إي وهيك واهلل...
بس بحياتكون ال تراهنوا ع حياة
هل الشعب...
هــاد الـشـعــب المتحملكون ومتحمل
سرقتكون ونهبكون...
ه ــاد ال ـش ـعــب ي ـلــي م ــوتّ ــوه ومــوتــوا
كلشي جواتوا...
ه ــاد ال ـش ـعــب ي ـلــي خـلـيـتــوه يــركــض
يــركــض وم ــا يـلـحــق شــي وال يكفي
حالوا بأي شي..
هاد الشعب يلي مصيتوا دموا وعم
تصفوه ع النقطة...
هـ ــاد ال ـش ـع ــب ي ـل ــي ع ــاي ــش م ــن قـلــة
ال ـمــوت ..ولــك صــار مشتهي الـمــوت
ألنو أرحم منكون ومن عمايلكون...
بس ال تنسوا أنــو هــاد الشعب يلي
ما عاد عندو شي يخسروا بيخوّف..
بيخوف كتير ..ألنو جوعان ومُنهك
ع األخ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ..والـ ـ ـجـ ـ ــوع والـ ـتـ ـع ــب
الــروحــي بـيـفـجــرو صــاح ـبــون ...فما
بالكون شعب بأكلموا؟؟
وصلت الفكرة؟؟
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طوابير المواصالت والبديل ال ُمق ّيد!

أزمة تلو األخرى تعصف بالسوريين ،فمشهد الطوابير أصبح حالة اعتيادية وبـ «اإلجبار» في سورية ،شوارع فارغة
من السيارات والسير ،سيارات مصطفة يميناً -يسارًا وبشكل طوابير طويلة لعدة كيلومترات أمام الكازيات تنتظر
مادة البنزين.

ǧدعاء دادو

الناس يقفون على طوابير جديدة انتظار ًا ألية
وسيلة نقل كي يعودوا إلى منازلهم ،طوابيرٌ
على الـغــاز -الـخـبــز ،..أشـخــاص يتحدثون مع
أنفسهم« ،فقر -غالء -جوع -مرض -تعب-
هموم ،»...شكوى هنا وحسرة ووجع هناك،
وأرواح تـنـتـظــر رح ـم ــة اهلل ،غ ــاء فــاحــش-
أس ـعــار دون رق ـيــب أو حـسـيــب ،كــآبــة فــي كل
ركن من أرض الوطن ...إنها حياة السوريين
اليوم.
أزمة خانقة مجددة
يعاني المواطن اليوم أزمة اقتصادية ومعيشية
خانقة ،وامتد موضوع االختناق حتى وصل
إلــى الـكــازيــات ،فـقــد شـهــدت الـكــازيــات ازدحــامـ ًا
بــال ـس ـيــارات وال ـســراف ـيــس عـلـيـهــا ،ه ــذا الــوضــع
الـ ـم ــأس ــاوي أوص ـ ــل ال ـم ــواط ــن إلـ ــى االس ـت ـيــاء
المتزايد قبالة هذه األزمة التي لم ترَ لها عين
ضوء لحلها حتى اآلن.
وتزامن ًا مع التدهور االقتصادي -المعيشي-
وتـ ــدهـ ــور ال ـل ـي ــرة الـ ـسـ ــوريـ ــة ،ق ــام ــت ال ـل ـج ـنــة
المختصة بالمحروقات بتاريخ  29آذار ،2021
«بتخفيض كمية من المواد البترولية بالنسبة
للسيارات بمعدل ما يقارب  %50في العاصمة
دمشق».
بينما كانت الصدمة الكبرى بالنسبة لسائقي
ال ـس ــراف ـي ــس ال ـع ــام ـل ــة ع ـل ــى ال ـخ ـط ــوط داخ ــل
دم ـشــق ،فـقــد تـضـمــن ق ــرار لـجـنــة الـمـحــروقــات،
«إي ـقــاف إم ــداد الـســرافـيــس بـمـخـصـصــاتـهــم من
مادة المازوت أيام الجمعة ،وهذا القرار سيبقى
على حاله حتى إشعار آخر بخصوصه».

ومــع هــذا ال ـقــرار ،ازدادت أزم ــة الـمــواصــات،
وب ـ ـ ــات الـ ـحـ ـصـ ــول عـ ـل ــى وسـ ـيـ ـل ــة نـ ـق ــل أمـ ـ ــر ًا
ب ــال ــغ ال ـص ـع ــوب ــة ،ل ـق ــد ب ــات ــت شـ ـ ــوارع ال ـك ـث ـيــر
م ــن ال ـم ـحــاف ـظــات ال ـس ــوري ــة ش ـبــه خــال ـيــة مــن
ال ـس ـيــارات ،ودخ ـلــت الـكـثـيــر مــن الـمـنــاطــق في
أزمــة مواصالت لم يسبق لها مثيل ،حتى في
أحلك سنوات الحرب.
شـكــوى الـمــواطـنـيــن مــن شـبــه ان ـعــدام لــوســائــل
ال ـن ـقــل ل ــم ي ـعــد ي ـن ـفــع ،بـيـنـمــا يــوجــه الـمـعـنـيــون
ه ــذه األزمـ ــة ال ـكــارث ـيــة ألس ـب ــاب ال تــدخــل فــي
العقل البشري ،خصوص ًا في ظل توفر مادتي
«ال ـ ـمـ ــازوت وال ـب ـن ــزي ــن» ب ـك ـث ــرة ف ــي ال ـس ــوق
السوداء.
تعرفة جديدة
بــالـمـقــابــل ،فـقــد انـعـكــس هــذا ال ـقــرار سـلـبـ ًا على
ح ــرك ــة ت ـن ـقــل ال ـم ــواط ـن ـي ــن -ال ـبــاح ـث ـيــن دائ ـم ـ ًا
ع ـل ــى أرخ ـ ــص وس ـي ـل ــة ل ـل ـت ـن ـقــل ب ـي ــن ب ـيــوت ـهــم
وم ـن ــازل ـه ــم وأمـ ــاكـ ــن ع ـم ـل ـهــم وج ــام ـع ــات ـه ــم ،أو
األسواق ومراجعة الجهات الحكومية لتسيير
بـعــض ال ـضــرورات ،فـلــم يـعــد هـنــاك أي نشاط
ل ـل ـســراف ـيــسّ ،إل ف ــي ح ــال ت ـمــت الـتـعـبـئــة مــن
ال ـســوق ال ـس ــوداء ،أو بـعــد طــول انـتـظــار على
الـكــازيــات ألكـثــر مــن  12ســاعــة ،كـمــا هــو الـحــال
لسيارات األجرة «التكاسي».
وهذا ما يدفع ثمنه المواطن كالعادة ،فكل من
السائقين يغني عـلــى لـيــاه ،وكــل واحــد منهم
يضع التسعيرة الباهظة «على كيفه» ،ولم يعد
هـنــاك «خــط أو نـصــف خــط أو عــدة أم ـتــار!!»
مستثناة من ذلك.
فـنـقـ ًا عـلــى لـســان أحــد الـســائـقـيــن حــول وضــع
الـتـسـعـيــرة« :عــم نضطر نـشـتــري الـبـنــزيــن من

التقصير الحكومي
وضوح
َ
بات واضحاً
الشمس والهدف
منه هو االستفادة
الدائمة لبعض
الحيتان من أصحاب
البطون الكبيرة من
خلق األزمات

السوق السودا بعد ما خفضولنا المخصصات
ألن ــو بــدنــا نـعـيــش ونـطـعـمــي والدنـ ــا ،والـتـنـكــة
حقا بين  50والـ  70ألف ،فشو متوقع نطلب
مــن الـعــالــم؟؟ هــاد وضـعـنــا نـحــن والــركــاب اهلل
يعينون ويعينّا».
فــالـتـسـعـيــرة هــي نـفـسـهــا ال ـمــوضــوعــة مــن قبل
ال ـســائــق ح ـتــى وإن كــانــت ال ـم ـســافــة  50م ـتــر ًا
فقط ،وهــذا مــا زاد األعـبــاء أضعاف ًا على كاهل
المواطن المجبر على كل تلك المصائب غصب ًا
عنه.
ووصـ ـ ـ ــل جـ ـمـ ـي ــع ال ـم ـع ـن ـي ـي ــن إل ـ ـ ــى مـ ــرادهـ ــم
كــالـعــادة ،ورُمــي حمل هــذه األزمــة على عاتق
«الشوفيرية والركاب» ،فالسائق لم تعد تكفيه
الـتـسـعـيــرة ال ـقــدي ـمــة ،وال ـم ــواط ــن لـيـســت لــديــه
ن ـقــود كــافـيــة لـلـتـسـعـيــرة ال ـجــديــدة« ،وحـلــوهــا
إذا فيكون تحلوها» ،والحكومة جالسة على
كــرسـيـهــا تـصــدر قـ ــرارات ال تـسـمــن وال تغني
من الجوع.
حركة السير مشلولة كلياً
قـ ــال أحـ ــد ال ـمــواط ـن ـيــن ف ــي ال ـي ــوم ال ـت ــال ــي مــن
إصــدار الـقــرار« :عليك أن تخرج قبل ساعتين
م ــن م ـنــزلــك اس ـت ـع ــداد ًا ل ـل ـخ ـيــار الــوح ـيــد ال ــذي
يـتــرتــب عـلـيــك ،وهــو الــذهــاب إلــى عـمـلــك سـيــر ًا
على األق ــدام ،إن لــم يحالفك الحظ بالركوب..
فحركة السير مشلولة بالكامل« ...ويكتر خير
حكومتنا»».
ف ـم ـش ـه ــد انـ ـتـ ـشـ ــار الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن عـ ـل ــى ش ـكــل
طــواب ـيــر فــي ال ـمــواقــف الــرسـمـيــة يُ ــري الـعــالــم
الـكــارثــة الحقيقية والمُفتعلة الـتــي يعاني منها
المواطنون ،دون أية حلول حقيقية حتى اآلن
من قبل المعنيين.
بــاتــت حـمــوالت بــاصــات الـنـقــل الــداخـلــي تــزداد
ع ـشــرة أض ـع ــاف ع ــن ال ـم ـحــددة ل ـهــا ،ســائـقــون
يحمّلون الكثير من طوابير الناس المنتظرة
رحـ ـمـ ــة اهلل وف ـ ــرج ـ ــه ،مـ ــواط ـ ـنـ ــون ي ــرك ـب ــون
بــاإلج ـبــار وال يـكـتــرثــون لـلـتـبــاعــد االجـتـمــاعــي
خوف ًا من «كورونا» لكون البديل غير موجود
أســاسـ ًا ،وإن وجــد ،فــإن األسـعــار قــد تضاعفت
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بمجهود فردي ،لتذبذب سعر مادتي «البنزين
والمازوت» في السوق السوداء.
التبريرات الحكومية ورمــي الــذرائــع المعتادة
بسبب ظروف الحصار والعقوبات االقتصادية
على سورية ،ووجود مشاكل فنية وتقنية في
المؤسسات المعنية على التوريدات النفطية،
لم تعد تجدي نفع ًا.
فــالـتـقـصـيــر ال ـح ـكــومــي ،وج ـم ـيــع الـمـعـنـيـيــن فــي
هــذا الـقـطــاع خـصــوصـ ًا ،بــات واض ـح ـ ًا وضــوحَ
الشمس ،والـهــدف منه هــو االسـتـفــادة الدائمة
لبعض الحيتان من أصحاب البطون الكبيرة
من خلق هذه األزمات.
والمق ّيد
المتاح ُ
البديل ُ
فــي ه ــذا الــوقــت ،قــدمــت الـشــركــة الـعــامــة للنقل
الداخلي بعض الحلول من أجل تأمين خدمات
ال ـن ـقــل ل ـل ـمــواط ـن ـيــن ف ــي ظ ــل األزم ـ ــة ال ـخــان ـقــة،
وت ـج ـلــى ذلـ ــك م ــن خـ ــال ع ـمــل ب ــاص ــات الـنـقــل
الــداخـلــي بــورديــات أكـثــر مــن الـســابــق ،لتغطي
األوق ــات الـعــاديــة ،وأوق ــات ال ــذروة الصباحية
وبعد الظهيرة والمسائية.
وفــي هــذا الـصــدد ،أكــد عضو المكتب التنفيذي
لقطاع النقل بتاريخ  2نيسان «أن المحافظة
وبالتنسيق مــع الشركة العامة للنقل الداخلي
ف ــي دم ـش ــق ت ـس ـت ـمــر بــال ـع ـمــل ل ــزي ــادة ال ـطــاقــة
التشغيلية لوسائل النقل العامة» ،حيث تم في
صـبــاح الـتــاريــخ نـفـســه «تــأمـيــن  119حــافـلــة من
بــاصــات النقل الــداخـلــي وبـعــض شــركــات النقل
الخاصة لتأمين نقل األخــوة المواطنين ضمن
المدينة وإلى الريف القريب».
ومــن هنا نــرى أن العمل الحقيقي الـجــاد لحل
جزء من مشكلة المواصالت موجود وُمتاح،
ويتمثل بإعادة االعتبار لشركة النقل الداخلي،
ح ـت ــى وإن ل ــم ي ـك ــن ك ــاف ـي ـ ًا ك ـم ــا ي ـج ــب ،لـكـنــه
كــان خ ــارج نـطــاق الـتـنـفـيــذ مــن قـبــل المعنيين،
وألس ـبــاب بــاتــت مـعــروفــة لــدى الـجـمـيــع ،وهــي
خـلــق أزم ــة تُـنـهــك الـمــواطــن أكـثــر مــن األزم ــات
الـســابـقــة ،واالس ـت ـفــادة مـنـهــا مــن قـبــل الـبـعــض
لمصالحهم الشخصية.
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ثالثة أشهر منذ بداية العام شهدت انهيارات وتخبطات استثنائية في قيمة الليرة وتعطالت في العملة اإلنتاجية أوصلت تكاليف معيشة أسرة من خمس
أشخاص في دمشق إلى مليون وأربعين ألف ليرة شهرياً لسلة استهالك من  8حاجات أساسية.

تكاليف المعيشة تتجاوز المليون:

مليون وأربعون ألف ليرة تكاليف استهالك أسرة في دمشق آذار 2021
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تكاليف سلة االستهالك األساسية ألسرة من  5أشخاص
خالل سنة  -ألف ل.س
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أوصلت تكاليف معيشة أسرة من خمس أشخاص في
دمشق إلى مليون وأربعين ألف ليرة شهرياً لسلة
استهالك من  8حاجات أساسية

ل.س

210

الغذاء %46+
زي ــادة بـنـسـبــة  %46فــي تـكــالـيــف الـغــذاء
ال ـضــروري ألس ــرة ،الـقــائــم عـلــى أســاس
حــاجــة الـفــرد إلــى  2400حــريــرة يــومـيـ ًا،
م ـ ــوزع ـ ــة عـ ـلـ ــى ال ـ ـم ـ ـكـ ــونـ ــات الـ ـغ ــذائـ ـي ــة
األساسية .مضاف ًا إليها استهالك الزيوت
وال ـم ـش ــروب ــات ال ـض ــروري ــة .وف ــق هــذه
الـسـلــة ،ف ــإن تـكــالـيــف ال ـغــذاء ال ـضــروري
لشخص واحــد تـجــاوزت  89ألــف ليرة
ش ـه ــري ـ ًا ،واألس ـ ــرة ت ـح ـتــاج ق ــراب ــة 450

اللحوم

وفــق مــؤشــر قــاسـيــون لـتـكــالـيــف معيشة
أســرة من خمسة أشخاص في دمشق،
ال ـم ـب ـنــي ع ـلــى أسـ ــاس س ـلــة اسـتـهــاكـيــة
من  8حاجات أساسية :الـغــذاء ،السكن،
النقل ،الصحة ،التعليم ،اللباس ،األثاث،
واالت ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت .فـ ـ ــإن ت ـك ــال ـي ــف الـ ـغـ ــذاء
الـ ـ ـض ـ ــروري ت ـ ـقـ ــارب ن ـس ـب ــة  %52مــع
ك ــل ال ـت ـق ـشــف ف ــي ال ـح ــاج ــات األســاس ـيــة
األخرى.

٧٠

ǧقاسيون

ا
ألرز

شهد الربع األول من عام  2021ارتفاعاً في تكاليف المعيشة
بما يقارب %42 :خالل ثالثة أشهر .وقاد هذا االرتفاع التغ ّير
القياسي في تكاليف الغذاء التي ُتعد أعلى ارتفاعات في
سورية ،سواء المنتجة محلياً أو المستوردة.

ألف ليرة للمكونات الغذائية الضرورية
دون الزيادات .التي ترتفع معها مجمل
تكاليف الغذاء إلى  550ألف ليرة ،مقابل
 376ألف ليرة في بداية العام ،ومقابل
ارتـفــاع بنسبة  %140تـقــريـبـ ًا خــال عــام
من اآلن .وأسعار الغذاء هي التي تقود
ارتفاع المؤشر.
ارت ـف ـعــت الـكـلـفــة الـتـقــريـبـيــة لـلـسـكــن بـنــاء
على كلف اإليـجــار ومستلزمات صيانة
دوري ـ ـ ــة أس ــاسـ ـي ــة وت ـك ــال ـي ــف ال ـت ــدف ـئ ــة
والـمـيــاه والـكـهــربــاء بنسبة  %15تقريب ًا.
ب ـي ـن ـمــا ارت ـف ـع ــت ت ـكــال ـيــف ال ـن ـقــل بـنـسـبــة
 %30تقريب ًا ،ووصلت الحاجة الشهرية
لـلـتـنـقــات ال ـض ــروري ــة ل ــأس ــرة إل ــى 42
ألــف لـيــرة .كما ارتـفـعــت تكاليف الصحة
بنسبة  %15تقريب ًا ،أمــا األثــاث المنزلي
ف ـقــد ارت ـف ـعــت تـكــالـيـفــه ال ـش ـهــريــة بـنـسـبــة
 %8ووصـلــت إلــى  40ألــف ليرة شهري ًا،
م ــع ارت ـف ــاع ف ــي الـتـكـلـفــة ال ـمــوزعــة عـلــى
أس ـعــار الـكـهــربــائـيــات ،واالرت ـف ــاع الكبير
في أسعار المنظفات والمواد الكيميائية
لــاس ـت ـخــدام ال ـم ـنــزلــي .بـيـنـمــا يـمـكــن أن
تدير األسرة تكاليف التعليم والمالبس
واالتصاالت بمستويات األشهر الثالثة
ال ـمــاض ـيــة .ل ـت ـكــون الـكـلـفــة ال ـش ـهــريــة لـهــا
بــال ـتــرت ـيــب 30 :أل ـف ـ ًا 23 ،أل ـف ـ ًا 11 ،أل ـف ـ ًا.
ل ـي ـكــون م ـج ـمــوع ال ـح ــاج ــات األســاس ـيــة
 884ألف ليرة .يضاف إليها هامش %8
لـلـطــوارئ وفــق سـلــة الـمـكـتــب الـمــركــزي
لإلحصاء .لتصل مجمل تكاليف المعيشة
إلــى حــدود :مـلـيــونٍ وأربـعـيــن ألــف ليرة
شهري ًا.
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الليرة تنهار بمقياس أسعار الغذاء أكثر من مقياس الدوالر!
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ال يهم ما هو رقم الدوالر مقابل الليرة ،األهم اليوم في ظل الجوع المتوسع هو :رقم
الليرة مقابل الغذاء ...انهيار الليرة بهذا المقياس هو أعلى وأخطر ،وأسعار الغذاء
تقفز بمعدالت تفوق سعر الدوالر .فالمسألة لم تعد متعلقة باالستيراد وسعر الدوالر
مباشرة ،بمقدار ارتباطها (بالجلطة القلبية) التي يعاني منها االقتصاد السوري ،الذي
ال يزال بعض مسؤوليه يقولون :إن (المؤشرات جيدة) ولكن (المشكلة بالمضاربين)!
ǧعشتار محمود

ان ـه ــارت ق ـي ـمــة ال ـل ـيــرة خ ــال األش ـه ــر ال ـثــاثــة
الماضية مقابل الــدوالر ومقابل أسعار الغذاء،
فكالهما ارتـفــع بـمـعــدالت قـيــاسـيــة .وخــال 15
ش ـه ــر ًا م ــن ال ـت ــده ــور ال ـس ــري ــع ،كــانــت األش ـهــر
الثالثة الماضية ذات داللة على واقع خطر.
بالمحصلة ،وقبل التفاصيل :إن الليرة بمقياس
دوالر السوق خسرت منذ مطلع عــام 2020
حتى اآلن  %72من قيمتها .أما بمقياس قيمتها
مـقــابــل سـلــة ال ـغــذاء ال ـضــروريــة فـقــد انخفضت
بنسبة  %74تقريب ًا .والغذاء يحلق بمستويات
مـتـقــاربــة مــع تحليق الـ ــدوالر ...وهــذه العملية
اش ـت ــدت خ ــال األش ـه ــر ال ـثــاثــة األخـ ـي ــرة ،إذ
يـصــح أن ن ـقــول :إن هـنــالــك وف ــرة نـسـبـيــة في
الـ ــدوالر لـلـمـضــاربــة ،م ـقــارنــة بـمـسـتــوى وفــرة
الغذائيات األساسية للتداول والتجارة.
خسارة الـ  100ألف ليرة بمقياس
الدوالر والغذاء
إذا ما أخذنا مبلغ  100ألف ليرة كمقياس فإن
ه ــذا الـمـبـلــغ قــد انـخـفـضــت قـيـمـتــه بـمـسـتــويــات
متسارعة منذ مطلع عام  2020وحتى اليوم.
وذلك بمقياس الدوالر والغذاء.
والمقصود بالمقياسين ما تعادله الـ  100ألف
ليرة مقابل دوالر السوق السوداء ،وما تعادله
مقابل تكاليف سلة الغذاء الضرورية لحاجات
أس ــرة مــن خـمـســة أش ـخ ــاص ،أي :الـمـسـتــوى
الــذي تغطيه من تكلفة هذه السلة :هل تغطي
كل الحاجات ،نصفها ،أقل من ربعها؟!
وعـمـلـيـ ًا كـمــا تتضح مــن الـشـكــل األول قيمة ال ـ

 100ألف ليرة بمقياس الدوالر ،فقد تراجعت
من  100دوالر تقريب ًا في مطلع  2020وصو ًال
إلى  28دوالر ًا ،بينما الـ  100ألف ليرة كانت
تغطي أكـثــر مــن ثلثي سـلــة ال ـغــذاء الـضــروريــة
ال ـتــي كــانــت تـكـلـفـتـهــا  147أل ــف ل ـيــرة بـتــاريــخ
 ،2020-1وأصـبـحــت ال ـ  100ألــف لـيــرة اليوم
ال تـغـطــي ّإل أقــل مــن خُـمــس حــاجــات ال ـغــذاء،
ونسبة  %18من تكاليف سلة الغذاء األساسية،
التي وصلت كلفتها بتاريخ  2021-3-30إلى
 550ألف ليرة!
األشهر الثالثة األخيرة معدل قياسي
خــال األشـهــر الـثــاثــة األخـيــرة تخبطت قيمة
ال ـل ـيــرة م ـقــابــل الـ ـ ــدوالر ،وس ـج ـلــت ارت ـفــاعــات
ق ـي ــاس ـي ــة فـ ــي وق ـ ــت ق ـص ـي ــر ،ثـ ــم ع ـ ــاد ال ـس ـعــر
ل ــانـ ـخـ ـف ــاض سـ ــري ـ ـع ـ ـ ًا ،ومـ ـ ــن ث ـ ــم االرت ـ ـف ـ ــاع
التدريجي .وبالمحصلة خسرت الليرة خالل
الربع األول من  %16 :2021من قيمتها مقابل
الدوالر تقريب ًا.
ولكن هذه المرة قفزت أسعار الغذاء بمعدالت
أكـبــر ،وتــراجـعــت الـلـيــرة بـمـقـيــاس سـلــة الـغــذاء
بـنـسـبــة أع ـلــى .وتــراج ـعــت قـيـمــة ال ـل ـيــرة مـقــابــل
أسعار الغذاء بنسبة  %28في ثالثة أشهر.
وعـ ــوضـ ـ ًا ع ــن أن ت ـغ ـطــي ال ـ ـ  100ألـ ــف ل ـيــرة
ربــع الـحــاجــات أصـبـحــت ال تغطي ّإل أقــل من
خُمسها!
وهـ ــذا يـ ــدل ع ـلــى زي ـ ــادة ك ـب ـيــرة ف ــي هـشــاشــة
أسعار الـغــذاء ،والتي لم تعد مرتبطة بارتفاع
سـعــر الـ ــدوالر ف ـقــط ،بــل تـقـفــز بـمـعــدالت أكـبــر
مــن ه ــذا االرت ـف ــاع .ف ــال ــدوالر ال ــذي يــدخــل في
 %85-80من تكاليف إنتاج الغذاء المحلي من
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نسبة الزيادة في أسعار المكونات الغذئية األساسية خالل  15شهر بين 2020-1
وصو ًال إلى 2021-3

قفزت أسعار الغذاء
بمعدالت أكبر
وتراجعت الليرة
بمقياس سلة
الغذاء بنسبة أعلى
وتراجعت قيمة
الليرة مقابل أسعار
الغذاء بنسبة %28
في ثالثة أشهر

%650
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الشاي

%600

الجبن

%505

البيض

%420

الفواكه

%357

الخضار

%330
%250

القهوة

%250

اللحوم

%250

األرز
%150
%137

الخبز
الحلويات

٪٦٨

٪٤٣

آذار
2020

خضار وفواكه ولحوم ودواجن وغيرها ،وفق
تصريحات وزير االقتصاد ،لم يعد كافي ًا وحده
لتفسير ارتفاع الغذاء .واالرتفاع ليس ارتفاع ًا
بــالـكـلــف بـمـقــدار مــا هــو انـخـفــاض فــي الـعــرض
وال ـك ـم ـي ــات ،واخ ـت ـن ــاق ــات ف ــي وف ـ ــرة الـ ـم ــواد،
وت ـخ ــزي ــن ل ـل ـس ـلــع وال ـم ـس ـت ـل ــزم ــات اإلن ـتــاج ـيــة

الغذائية األساسية.
وهــذا طبع ًا ال يقوم به المزارعون والمربون
الذي يخشون من تكدس موادهم ،ويحتاجون
إلــى تصريفها بــأيــة طــريـقــة ...بــل هــو نــاتــج عن
ن ـش ــاط ح ـل ـقــات االس ـت ـي ــراد وتـ ـج ــارة الـجـمـلــة
والتصدير والتهريب.

كانون الثاني
2020

الزيادات المتبانية في ارتفاع أسعار هذه السلع الغذائية ،تدل على أن لكل منها واقـعَ توريد مختلف ،ومستوى احتكار،
وآليات تسعير .فعندما تكون األسعار العالمية للقهوة والشاي متقاربة ،فإن االختالف الكبير في تغيرات أسعارها المحلية
يرتبط بمستوى احتكار توريدها ،وطبيعة المصادر ،والتي تستورد منها .وعندما تكون أسعار الحبوب المستوردة ،مثل:
الــرز ،ارتفعت بنسبة  %50عالمي ًا ،بينما أسعار الزيوت المستوردة ارتفعت في السوق العالمية بنسبة تقارب  %120فإن
هذا ال يستطيع أن يفسر ارتفاع أسعار الزيوت في السوق المحلية أكثر من  6أضعاف ،مقابل ارتفاع الرز ضعفين ونصف.
والتفسير في واقع احتكار توريد وإنتاج مستلزمات صناعة الزيت .الخضار والفواكه واللحوم التي تعتبر منتجات محلية
ارتفعت بمعدالت أعلى من مكونات مستوردة ،مثل :السكر كمحدد للحلويات ،والرز كمحدد في الحبوب المستوردة .هذه
التباينات تجد تفسيراتها في نقص الكميات ،ونشاط التصدير والتهريب ،ومستوى االحتكار ،وجميعها عوامل ال تمت بأية
صلة للدوالر ،أو للعقوبات ،أو الرتفاع األسعار العالمية للمواد ،والشحن ،بل تتعلق بالجلطة القلبية التي تصيب اإلنتاج
السوري ،وبمستوى تركز األموال في احتكار األساسيات.
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(بالك روك العمالقة) نموذج من اإلدارة األمريكية (إلعادة الضبط الكبرى)!
شؤون اقتصادية

قاسيون ـ العدد  1012اإلثنين  05نيسان 2021

www.kassioun.org

يتعمم مصطلح (إعادة الضبط الكبرى) The Great Reset
باعتباره أحد عناوين رأسمالية ما بعد عام  ...2020مترافقاً مع
مقولة( :ال يمكن العودة إلى الوضع الطبيعي) بعد الجائحة،
والحاجة إلى تحوالت كبرى في حوكمة الشركات لتكون أكثر
(اجتماعية وبيئية)! حيث ُتبدي النخب العالمية حماسة
منقطعة النظير لمواجهة التدمير البيئي والتغير المناخي.
ونسمع خطاب (إنقاذ الكوكب ومزيد من العدالة) كأولوية في
السياسة الدولية القادمة ،من منتدى دافوس إلى صندوق النقد
الدولي وصو ًال إلى أثرياء بارزين إعالمياً وسياسياً ،مثل :بيل
غيتس وجورج سورس واألمير تشارلز وغيرهم...

ǧليلى نصر

الــواليــات المتحدة الـتــي تـحـيّــدت مؤقت ًا
ع ــن خ ـط ــاب (ال ـب ـي ـئــة واإلن ـس ــان ـي ــة) مــع
إدارة ت ــرام ــب ،ع ــادت إل ـيــه مــع اإلدارة
الـحــالـيــة الـتــي كــان أوّل إج ــراء تـقــوم به
هو العودة إلــى اتفاقية المناخ الدولية،
أو اتـفــاقـيــة بــاريــس .ولـكــن مــع ذلــك فــإن
الواليات المتحدة (بفجاجتها) التي لم
يـكــن تــرامــب ّإل أب ــرز رواده ـ ــا ،تــوضّــح
ـوع مـ ــن (إدارة األزم ـ ــة
تـ ـم ــامـ ـ ًا أيّ نـ ـ ـ ٍ
والتحوّل) هذا الذي تسعى إليه النخب،
وربما يساعد التغيّر في موقع ووظيفة
شــركــة كـبــرى ،مـثــل :بــاك روك بإعطاء
مؤشرات حول ذلك.
من هي بالك روك وما حجمها؟
بــاك روك هــي واح ــدة مــن أكـبــر ثــاث
ش ــرك ــات م ــال ـي ــة ق ــاب ـض ــة ف ــي ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة ،إلــى جــانــب :فــانـغــارد غــروب،
وس ـت ــاي ــت س ـت ــري ــت .والـ ـتـ ــي ت ــدي ــر مــع
بعضها أصو ًال استثمارية قاربت قيمتها:
 15تريليون دوالر في عام  .2020أي:
مــا يـعــادل ثالثة أربــاع الناتج األمريكي،
ومجمل ناتج كل دول االتحاد األوروبي
مجتمعة.
وهــذا الـنــوع مــن الـشــركــات يعمل عملي ًا
في المضاربة المالية وتــداول الملكيات،
ف ـ ـه ـ ــذه األصـ ـ ـ ـ ــول االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاريـ ــة هــي
حصص في مجمل القطاعات األمريكية
وشــركــاتـهــا الـكـبــرى ،وتـسـمــح بمستوى
عـ ـ ٍـال م ــن الـتـحـكــم واإلدارة بــاتـجــاهــات
السوق والتسعير .ووفق تقرير أمريكي
صــادر عــن مـشــروع ( )AELPفــي -11
 2020والـ ـ ــذي أعـ ـ ـدّه أحـ ــد ال ـمــوظ ـف ـيــن
ال ـس ــاب ـق ـي ــن فـ ــي ال ـب ـن ــك الـ ـفـ ـي ــدرال ــي فــي
ســان فرانسيسكو :غــراهــام ستيل ،فإن
الشركات الثالث هي مالك الحصة األكبر
في  %88من شركات مــؤشــر500 S&P
األمريكي ،وهو الذي يضم أكبر شركات
الــواليــات الـمـتـحــدة فــي مجمل قطاعات
الـتـصـنـيــع وال ـمــال وال ـخــدمــات .والـثــاث
تمتلك عـمــومـ ًا حصة  %5على األقــل في
 %97,5م ــن ه ــذه ال ـش ــرك ــات .أي :إنـهــا
عملي ًا تلعب دور ًا مفصلي ًا في التوجهات
وال ـقــرارات الـمــالـيــة واالسـتـثـمــاريــة لهذه
الـ ـش ــرك ــات الـ ـكـ ـب ــرى ،بـ ـمـ ــاذا ت ـس ـت ـث ـمــر،
وكيف ،وأيــن؟ ويــورد التقرير امتالكها
لحصص قياسية في شركات ،مثل :آبل،
وبنك جي بي مورغان شايس ،وشركة
فايزر الطبية وغيرها.
منذ ثالث سنوات تقريب ًا كانت الشركات
المالية الـثــاث متقاربة مــن حيث حجم
األص ــول وال ـث ــروة الـتــي تــديــرهــا ،ولـكــن
خ ــال ع ــام  2021وف ــي مـنـتـصــف شـهــر
ش ـبــاط أع ـل ـنــت ب ــاك روك أن ـهــا تـمـتـلــك

أص ــو ًال ت ـقــارب  8,7تــريـلـيــونــات دوالر
تـحــت إدارت ـه ــا ،وأص ـب ـحــت فــي الـمـقــدمــة
بـيــن الـشــركــات الـثــاث ،وقــد تــرافــق هــذا
ال ـت ـقــدم مــع ال ـمــوقــع الـمـفـصـلــي بـعــاقـتـهــا
بجهاز الحكم األمريكي ودورها الحالي
والقادم في إدارة (األزمة والتحول).
سلطة إدارة ُحزم اإلنقاذ ووضع
المعايير البيئية
فـ ـ ــي آذار  2020أق ـ ـ ــر الـ ـكـ ــونـ ـغـ ــرس
األم ــريـ ـك ــي حُـ ــزمـ ــة اإلن ـ ـقـ ــاذ لــاق ـت ـصــاد
والشركات والسكان من األزمة ،بمقدار
ق ــارب تــريـلـيــونــي دوالر ،حـيــث حصلت
ال ـشــركــات عـلــى ق ــروض مــن الـفـيــدرالــي
األمريكي تحت مسمى األدوات الخاصة
ل ـل ـف ـيــدرالــي ( )spvsال ـت ــي ي ـتــم وفـقـهــا
شــراء حصص فــي الـســوق كآلية إنـقــاذ،
وتبين ّأن إدارة تــوزيــع هــذه الـقــروض
تـعــود إلــى بــاك روك الـتــي بــدأت عملي ًا
ب ـتــوزيــع أم ـ ــوال ال ـف ـي ــدرال ــي األمــري ـكــي.
ل ـت ـضــع ه ــي م ـعــاي ـيــر االخ ـت ـي ــار وح ـجــم
الـتـمــويــل! أي :إن هــذه الـشــركــة الـمــالـيــة
المستثمرة فــي الـســوق أصبحت تمتلك
ال ـس ـل ـطــة ال ـمــؤس ـســات ـيــة ل ـتــوزيــع أم ــوال
ال ـف ـي ــدرال ــي .وه ــو ش ـكــل (الــدي ـم ـقــراط ـيــة
األمريكية الفج) في إدارة حُــزم اإلنقاذ
األمريكية التي ازدادت مؤخر ًا بمقدار 3
تريليونات دوالر لالستثمار في البنى
التحتية األمريكية.
يضاف إلــى ذلــك ،أن (التوجه البيئي)
ال ـ ـجـ ــديـ ــد كـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر إلعـ ـ ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة
ال ـشــركــات األمــريـكـيــة ورب ـمــا الـعــالـمـيــة،
هو أيض ًا بعهدة بالك روك .وما يسمّى
م ــؤش ــرات ( ESGال ـب ـي ـئــة ،الـمـجـتـمــع،
وح ــوكـ ـم ــة ال ـ ـشـ ــركـ ــات) الـ ـت ــي تــوضــع
أمــريـكـيـ ًا لـتـتــوافــق مــع مــؤتـمــر بــاريــس
ل ـل ـم ـنــاخ .وال ـت ــي ت ـتــوقــع بـيـئــة األع ـمــال
أنـهــا لــن تـكــون مــؤشــرات تحفيزية ،أو
اسـتــرشــاديــة ،بــل ستصبح إلــزامـيــة في

المسألة البيئية
لم تعد بعد
اليوم (بيئية)
وإنما هي مسألة
اقتصادية دولية
قد يتم على
أساسها السعي
إلى إعادة توزيع
الثروة عبر العالم

وقــت مــا ،مــا يعني أنـهــا ستحدد توجه
االسـ ـتـ ـثـ ـمـ ــارات ال ـم ــال ـي ــة ل ـت ـخ ــرج مــن
ال ـشــركــات غـيــر الـمـطــابـقــة ،وتـتـجــه إلــى
ال ـشــركــات الـمـسـتــدامــة ،الـتــي ستحصل
عـ ـل ــى تـ ـم ــوي ــل أعـ ـلـ ــى مـ ـق ــاب ــل ح ــرم ــان
شركات أخرى من هذا التمويل .األمر
الــذي يــدل عـلــى واح ــدة مــن أهــم آلـيــات
إع ـ ــادة ال ـه ـي ـك ـلــة ف ــي ال ـس ــوق الـعــالـمـيــة
ول ـيــس ف ـقــط ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة.
لـنـصــل إلــى شــركــات أكـبــر بــآلـيــات عمل
جــديــدة ،ولـيـتــم شـلــل تــدريـجــي لـقــاعــدة
إنتاجية واسعة في الصناعات المكثفة،
أو المعتمدة على الموارد البيئية ،كما
في الصناعات االستخراجية.
البيئة كأداة للهيكلة وإعادة
توزيع الثروة
ف ــي مـقــابـلــة لـ ـ Ottmar Edenhofer
االقتصادي والمختص البيئي األلماني،
وال ــرئ ـي ــس ال ـم ـش ــارك ف ــي ه ـي ـئــة األم ــم
ال ـم ـت ـح ــدة ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة لـتـغـيــر
المناخ ،يشير منذ عام  2010أن المسألة
البيئية لم تعد بعد اليوم (بيئية) وإنما
ه ــي م ـســألــة اق ـت ـصــاديــة دول ـي ــة ،ق ــد يـتــم
على أســاسـهــا السعي إلــى إعــادة توزيع
ال ـثــروة عـبــر ال ـعــالــم ،لـتـتــوجــه الـتــدفـقــات
ال ـمــال ـيــة ن ـحــو ال ـش ــرك ــات ال ـك ـب ــرى الـتــي
ت ـطــابــق ال ـم ـعــاي ـيــر .وي ـ ــرى ال ـب ـعــض أن
ه ــذا س ـي ـكــون م ـس ـع ـىً لـتـغـيـيــر األوزان
االقتصادية عالمي ًا ،ويضعف الدول التي
تمتلك نقطة قـوّة في مجال احتياطيات
النفط والغاز.
ب ــدأت الـعـمـلـيــة فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة،
وقــد وقــع الرئيس األمريكي جو بايدن
ع ـلــى م ـنــع إع ـط ــاء ت ــراخ ـي ــص ل ـشــركــات
اس ـت ـخــراج الـنـفــط وال ـغــاز فــي األراض ــي
الـفـيــدرالـيــة األمــريـكـيــة ،ويـتــم الـعـمــل على
إق ــرار معايير  ESGبــالـتـعــاون مــع بــاك
روك.

مـعــايـيــر  ESGب ــدأت تــأخــذ مـفـعــولـهــا في
قطاع المال ،وحتى قبل أن تُقرّ رسمي ًا،
وأك ـثــر مــن  700مــؤسـســة مــالـيــة كـبــرى
عبر الـعــالــم بــدأت تـصــدر سـنــدات ،ESG
ال ـت ــي ت ـن ـمــو ب ـســرعــة ق ـيــاس ـيــة م ــن قـيـمــة
 15مليار دوالر فــي  2013وصــو ًال إلى
 520مـلـيــار دوالر فــي  ،2020بــزيــادة
 %325مـنــذ  .2018لـتـحــدد وج ــه حــركــة
األمــوال االستثمارية الضخمة ،وتنقلها
مــن قـطــاعــات يـنـبـغــي ش ـ ّـل حــركـتـهــا ،إلــى
ق ـطــاع ــات أخـ ــرى أع ـل ــى ت ـم ــرك ــز ًا وأك ـثــر
تموي ًال.
النخب العالمية بعد عام  2020تحتاج
إلى إدارة األزمــة والتحكم بالتغيرات،
عـ ـل ــى األق ـ ـ ــل ضـ ـم ــن نـ ـطـ ــاق ه ـي ـم ـن ـت ـهــا
المر ّكزة في الغرب ،والسياسة البيئية
وأم ــوال الـبـنــوك الـمــركــزيــة مــن طباعة
الـعـمـلــة ه ــي أدوات حــاس ـمــة ف ــي هــذه
العملية ...ويبدو أن شركة بالك روك
ت ـق ــدم دل ـي ـ ًـا ع ـلــى هـ ــذه اآللـ ـي ــة ،ف ـهــذه
ال ـش ــرك ــة االس ـت ـث ـم ــاري ــة الـ ـت ــي تـمـتـلــك
ح ـص ـص ـ ًا ك ـبــرى ف ــي مـعـظــم أك ـبــر 500
شــركــة أمــريـكـيــة ،تـتـحــول إل ــى اإلدارة
الـ ـمـ ـب ــاش ــرة ل ـ ـحُـ ــزم اإلن ـ ـق ـ ــاذ ،ووضـ ــع
الـمـعــايـيــر الـبـيـئـيــة لـلـشــركــات الـتــي على
أســاسـهــا سيتم تجفيف الـتــدفــق المالي
عـ ــن ق ـ ـطـ ــاعـ ــات ،وض ـ ــخ األم ـ ـ ـ ــوال فــي
ق ـطــاعــات أخـ ــرى ،ول ـشــركــات م ـحــددة.
وإن ك ــان ــت هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة بـ ــدأت عـلــى
المستوى األمــريـكــي ،فــإن انتقالها إلى
ال ـم ـس ـتــوى ال ـعــال ـمــي سـيـمــر ع ـبــر بـنـيــة
االتفاقات والمؤسسات الدولية ،وعبر
غ ـط ــاء (خـ ــوف ال ـن ـخــب ع ـلــى ال ـكــوكــب
والـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات) .سـ ـي ــاس ــة ال ي ـم ـكــن
أن ت ــام ــس ج ــدي ـ ًا ال ـم ـخــاطــر الـبـيـئـيــة
واإلنـســانـيــة الـتــي فـعـ ًا تـهــددنــا جميع ًا،
ألنـهــا تـعـمّــق الـخـطــر األه ــم الـنــاجــم عن
الـمـنـظــومــة :وه ــو الـسـعــي نـحــو الــربــح
األقصى عبر تحطيم األكبر لألصغر.
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تزايد استغالل أصحاب مولدات األمبير في حلب مؤخرًا ،حيث وصل سعر األمبير الواحد
الى  10000ليرة في بعض المناطق ،وفي مناطق أخرى بلغت معدالت االستغالل أرقامًا
يقل وسطي سعر األمبير الواحد عن 7000
أعلى من ذلك أيضاً ،وبمطلق األحوال لم ّ
ليرة ،مع األخذ بعين االعتبار مدة التشغيل اليومي التي تتراوح بين  10-6ساعات فقط
ال غير.

ǧمراسل قاسيون

الــذري ـعــة الـمـســوقــة مــن قـبــل أص ـحــاب مــولــدات
األمبير هي :ارتفاع سعر المازوت في السوق
ال ـ ـسـ ــوداء مـ ــؤخـ ــر ًا ن ـت ـي ـجــة أزم ـ ــة ال ـم ـش ـت ـقــات
الـنـفـطـيــة ،والـتــي عــزتـهــا الـجـهــات الــرسـمـيــة إلــى
إغ ــاق قـنــاة الـســويــس ،بــل وتــم ات ـخــاذ بعض
اإلجراءات بسببها أيض ًا.
استغالل متفاوت
ب ـح ـســب م ــا أف ـ ــاد ب ــه ب ـع ــض ال ـم ــواط ـن ـي ــن فــي
حـ ـل ــب ،ف ـ ــإن درج ـ ـ ــات االسـ ـتـ ـغـ ــال فـ ــي سـعــر
األمبير تختلف وذلك ارتباط ًا بالمنطقة ومدة
ال ـت ـش ـغ ـيــل ،فــاالس ـت ـغــال ل ــم ي ـقــف ع ـنــد ح ــدود
السعر المرتفع الذي يفرضه أصحاب مولدات
األمبير لقاء كل أمبير أسبوعي ًا ،بل في ساعات
الوصل اليومي لقاء هذا السعر.
ففي كرم الميسر وصل سعر األمبير أسبوعي ًا
إلــى  6500لـيــرة لـقــاء مــدة تشغيل  7ســاعــات
يومي ًا ،أما في الميدان فقد وصل سعر األمبير
إلى  10000ليرة لقاء  10ساعات تشغيل ،وفي
شهبا الجديدة وصل سعر األمبير إلى 6000
ل ـي ــرة ل ـق ــاء  5س ــاع ــات ت ـش ـغ ـيــل ،وف ــي مـنـطـقــة
الفيض وصل سعر األمبير إلى  12500ليرة.
تكلفة اضطرارية تفوق اإلمكانية
األسـعــار أعــاه ،تعني :أن بعض األســر تتكبد
ش ـهــري ـ ًا م ــا ي ـت ـجــاوز الـ ـ  50أل ــف ل ـي ــرة ،وذل ــك
لقاء الـتــزود بـ  2أمبير لمدة  6ساعات وصل
وسـطـيـ ًا كــل يــوم ،وهــي ال شــك تكلفة مرتفعة
جد ًا بالمقارنة مع وسطي األجور ،وهي على

ذل ــك ت ـفــوق إم ـكــان ـيــة الـغــالـبـيــة ال ـم ـف ـقــرة ،لـكـنـهــا
بالمقابل نفقة اضـطــراريــة لخدمة ضــروريــة ال
يـمـكــن االسـتـغـنــاء عـنـهــا ،لــذلــك تـتــزايــد مـعــدالت
االس ـت ـغ ــال ف ـي ـهــا ،ع ـلــى ح ـس ــاب الـ ـض ــرورات
ال ـح ـي ــات ـي ــة ال ـك ـث ـي ــرة األخـ ـ ـ ــرى ،ب ـم ــا فـ ــي ذل ــك
المعيشية والصحية والـغــذائـيــة ،الـتــي تتداخل
فيها الكثير من عوامل االستغالل أيض ًا.
وال ـحــديــث عــن حـلــب بـهــذا ال ـصــدد مــن الممكن
تعميمه على كافة المدن والمناطق التي جرى
االض ـطــرار فيها لـلـجــوء إلــى خــدمــة األمـبـيــرات
ومستثمريها.
وطـبـعـ ًا ،مــا كــان لـهــذا االسـتـغــال أن يصل إلى
هــذه الــدرجــة ،وهــذه التكلفة المرتفعة شهري ًا
إلى هذه الحدود ،لوال الصمت عن هذا الشكل
م ــن االس ـت ـغ ــال ،واأله ـ ــم ،ل ــوال غ ـيــاب الـطــاقــة
الـكـهــربــائـيــة عــن الـشـبـكــة الــرسـمـيــة ،واسـتـمــرار
هذا الغياب ،وتردي وسوء الخدمة.
واألن ـكــى ،أنــه ال يـمـكــن االع ـتــراض عـلــى تجار
ومستثمري األمبيرات ،فالعبارة الدارجة على
ألسنة هؤالء للمعترضين« :إن ما عجبك شيل
قاطعك»!
األسعار إلى صعود دائماً
المشكلة بالنسبة للحلبيين ،أن سعر األمبير
الــذي ارتـفــع بذريعة أزمــة المشتقات النفطية،
وسـعــر ال ـمــازوت فــي ال ـســوق ال ـس ــوداء ،حــالــه
كحال سعر أية سلعة أو خدمة أخــرى ،ال يتم
تـخـفـيـضــه الح ـق ـ ًا مــع زوال الــذري ـعــة أو تغيير
بعض حيثياتها.
فسعر األمبير الذي وصل استغال ًال إلى أرقام
فلكية لن يتراجع ليعود إلــى ما كــان عليه ،بل

سينتظر أصـحــاب مــولــدات األمبير أيــة فرصة
سانحة لفرض المزيد من معدالت االستغالل،
سعر ًا ومــد ًة ،ولم ال؟ طالما الجهات الرسمية
نـفـسـهــا ت ـق ــدم ل ـهــم ال ـم ـب ــررات والـ ــذرائـ ــع عـبــر
اإلجـ ــراءات الـمـتـخــذة مــن قـبـلـهــا ،وخــاصــة عند
رفــع أسعار بعض المشتقات النفطية رسمي ًا،
حـيــث تـشـتـعــل مـعـهــا أس ـعــار ال ـســوق ال ـســوداء
استغال ًال.
كثرة في الوعود دون جدوى
تلقى الحلبيون الكثير من الوعود الكهربائية
خ ــال الـسـنـيــن الـمــاضـيــة مــن قـبــل الــرسـمـيـيــن،
وعلى أعلى المستويات الحكومية ،ولكن هذه
الــوعــود لــم تترجم ّإل بشكل نسبي ومحدود
حتى اآلن.

كيف قضت دمشق على أزمة النقل؟
في األول من نيسان
 ،2021استيقظ سكان
مدينة دمشق على مفاجأة
لم تكن بالحسبان! لقد
قضت مدينة دمشق على
أزمة النقل والمواصالت
بشكل نهائي وإلى األبد!
وأصبحت المدينة مث ًال في
القضاء على األزمات!

ǧمراسل قاسيون

أو ًال :ظهرت شبكة مترو أنفاق واسعة في مركز
الـمــديـنــة وأط ــراف ـه ــا ،خــط دائـ ــري يــربــط مـنــاطــق
مــركــز ال ـمــدي ـنــة ،وخ ــط دائـ ــري يــربــط األطـ ــراف
ببعضها ،وخطوط فرعية بين الدائري المركزي
ودائ ــري األط ــراف .وشـعــر الدمشقيون بسعادة
كبيرة.
ثاني ًا :ظهرت أساطيل من باصات النقل الداخلي
الــذكـيــة واآللـيــة بــدون ســائــق ،وشبكة الـتــرامــواي
ال ـت ــي ت ـغ ـطــي ك ــل ال ـمــدي ـنــة .وش ـع ــر الــدم ـش ـق ـيــون
بسعادة كبيرة.
ثالث ًا :ظهرت سكك الحديد التي سيرت قطاراتها
م ــن دم ـش ــق إل ــى مـخـتـلــف م ــدن وب ـل ــدات الــريــف
وبــأرخــص األس ـعــار عــالـمـيـ ًا .وشـعــر الــدمـشـقـيــون
بسعادة كبيرة.
رابـعـ ًا :انتشرت شبكات الطاقة الشمسية العامة
ف ــي ك ــام ــل ال ـم ــدي ـن ــة ،وأصـ ـب ــح ال ـب ـن ــزي ــن وال ـغ ــاز
وال ـمــازوت مــن حـكــايــات متحف الـتــاريــخ .وكانت
الـطــاقــة الـشـمـسـيــة وشـبـكـتـهــا مـلـكـيــة عــامــة لجميع
السكان .واستطاعت الطاقة الجديدة تغذية كامل

الشبكة الكهربائية المنزلية واالقتصادية ،وكامل
خطوط النقل والمواصالت .وشعر الدمشقيون
بسعادة كبيرة.
خــام ـس ـ ًا :ع ـقــدت اجـتـمــاعــات عــامــة فــي الـســاحــات
واألحياء والمصانع احتفا ًال بيوم النقل الوطني.
ويصادف تاريخه األول من نيسان من كل عام،
وهــو يــوم القضاء على أزمــة النقل والمواصالت
في دمشق ،اليوم الذي أصبح مثا ًال يحتذى به في
القضاء على األزمات في كامل البالد والمحافظات
ال ـســوريــة .وص ــدر ق ــرار بـتـسـمـيـتــه يــوم ـ ًا وطـنـيـ ًا
للنقل .وقــد تعلمت الصين والهند والـبــرازيــل من
إشعاع التجربة الناجحة للمسؤولين السوريين،
ونقلوها إلى بالدهم .فشعر الدمشقيون بسعادة
كبيرة .وعاش الجميع سعداء.
وأعـلـنــت الـحـكــومــة لـلــدمـشـقـيـيــن :أنـهــا بــاتــت تملك
م ـح ـطــات ع ـلــى ال ـق ـم ــر ،وأص ـب ــح م ــن ح ــق سـكــان
دمـشــق الـسـفــر إلــى الـقـمــر للسياحة عـبــر مركبات
فـ ـض ــائـ ـي ــة ت ــابـ ـع ــة ل ـم ـج ـل ــس مـ ـح ــافـ ـظ ــة دمـ ـش ــق،
وبأرخص األسعار المنافسة عالمي ًا.
وكــل أول نيسان وأنـتــم سـعــداء أيـهــا المواطنون
األعزاء!

ف ـك ـث ــرة ال ـ ــوع ـ ــود ،الـ ـت ــي تـ ــرافـ ــق ب ـع ـض ـهــا مــع
الـ ــزيـ ــارات ال ـح ـكــوم ـيــة الــرس ـم ـيــة ل ـل ـمــدي ـنــة ،لــم
تسفر عن جديد على مستوى التزود بالطاقة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ،وك ــذل ــك ك ـث ــرة ال ـت ـع ـهــدات بـشــأن
ضـبــط ومــراق ـبــة مـ ــزودي األم ـب ـيــرات لــم تــؤدّ
إلــى النتيجة المطلوبة التي تضمن وضــع حد
الستغالل هؤالء.
ومــن الـمـفــروغ مـنــه ،أنــه ال يمكن االنـتـهــاء من
عوامل استغالل مستثمري األمبيرات ّإل من
خــال تــزويــد الـمــواطـنـيــن بــالـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة
عـبــر الـشـبـكــة الــرسـمـيــة ،وكــل تــأخـيــر ومماطلة
في ذلك هي خدمة مجانية لهؤالء المستغلين،
وفرصة لفرض المزيد من شروط االستغالل
بحق المواطنين.
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الصين اليوم تقلب الطاولة في علم الفلك
والفضاء ،إ ْذ بعد ْأن بقيت لجيل كامل
تحاول اللحاق بالركب العلمي للدول األكثر
تقدماً ،باتت تمتلك اآلن أكبر تلسكوب
السلكي في العالم .وفي العام الماضي
ّ
صارت الصين أ ّول دولة تجلب صخورًا
قمر ّية بعد انقطاع الرحالت الفضائية
عن القيام بذلك منذ  45عاماً .وتفتح
الصين اليوم أبوابها للتعاون العلمي مع
تيحة لهم
الباحثين والعلماء األجانب ُم ً
استعمال تلسكوبها «الراديوي الكروي
المز ّود بفتحة  500متر» والمعروف
اختصارًا بـ « ،»FASTوهو التلسكوب
الطَبق األكثر حساسية
الراديوي
أحادي َ
ّ
في العالم منذ اكتمال إنشائه عام .2016

ǧدينيس نورمايلǧ
     تعريب وإعداد :د .أسامة دليقان

في كانون األول  ،2020جلبت المهمة الفضائية
الصينية التي تحمل اسم « »5-Chang’eكمية
من الصخور والتربة من القمر وزنها  1,7كيلو
غــرامـ ًا ،علم ًا بـ ّـأن آخــر عيّنة وصلتنا مــن القمر
عبر رحلة فضائية كانت في العام  .1976هذه
فــرصــة قــد تـســاعــد الـبــاحـثـيــن فــي كـشــف تــاريــخ
النظام الشمسي .وفي  18كانون الثاني ،2021
أكدت إدارة الفضاء الوطنية الصينية CNSA
أنها ستشجع «البحث الدولي المشترك» على
العينات ،وقــد تبدأ بمراجعة الطلبات المقدمة
إليها في شهر نيسان الجاري.
األدق من نوعه في العالم
التلسكوب ّ
بـ ـ ــادرت ال ـص ـي ــن إلـ ــى اف ـت ـت ــاح الـ ــوصـ ــول إل ــى
«التلسكوب الراديوي الكروي المزوّد بفتحة
 500مـتــر» ال ـم ـعــروف اخ ـت ـصــار ًا ب ـ ــ«،»FAST
وه ــو الـتـلـسـكــوب ال ــرادي ــوي أح ـ ــاديّ الـ َـط ـبَــق
األكثر حساسية في العالم منذ اكتمال إنشائه
عــام  .2016وستبدأ المراصد الفلكية الوطنية
ـول طـلـبــات الـبــاحـثـيــن
الـصـيـنـيــة ه ــذا الـشـهــر ق ـبـ َ
األج ــان ــب الس ـت ـع ـمــالــه .وي ـتــوقــع كـبـيــر الـعـلـمــاء
العاملين على هذا التلسكوب عشرات الطلبات
ل ـمــا ي ـقــرب م ــن  400ســاعــة م ــن وق ــت الــرصــد
الفلكي المخصص لألجانب ،ويقول بـ ّـأن عدد
الـطـلـبــات سـتـتـجــاوز كـثـيــر ًا مــا هــو مـتــاح ،لذلك
ستكون عملي ًة تنافسية.
يقول تشانغ جين ،المدير العام لمراصد الصين
الفلكية الوطنية ّ :NAOCإن الـهــدف الرئيس
للصين -بأن تشارك العا َلم في مواردها -هو
بـبـســاطــة الـقـيــام بـعـمــل عـلـمــي أف ـضــل .وي ـقــول:
ّإن الـحـصــول عـلــى أف ـكــار أجـنـبـيــة حــول كيفية
اس ـت ـخ ــدام ت ـل ـس ـكــوب  FASTم ـف ـيــد بــالـتــأكـيــد
ل ـت ـطــويــر ال ـب ـحــث ف ــي ع ـلــم ال ـف ـلــك الـ ــراديـ ــوي.
ويقول جانغ مينغ ،خبير سياسة الفضاء في
أكــاديـمـيــة شـنـغـهــاي لـلـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة« :لقد
استفادت الصين كثير ًا مــن التعاون الفضائي
الجميل
الدولي ...ومن الطبيعي ْأن تردَّ الصينُ
َ
للعا َلم عندما يكون ذلك ممكن ًا».
انتهاء خدمة تلسكوب غربي
تـ ـمّ ب ـش ـكــل أب ـك ــر م ــن ال ـم ـت ــو َّق ــع إح ــال ــة مــرصــد
 ،Areciboف ــي ب ــورت ــوري ـك ــو ،ع ـلــى الـتـقــاعــد،
وذل ــك بـعــد أن ك ــان ســاب ـق ـ ًا أك ـبــر طـبــق رادي ــو
فـ ــردي ف ــي ال ـعــالــم .وهـ ــذا أح ــد ال ـعــوامــل الـتــي
ع ــززت جــاذب ـيــة الـتـلـسـكــوب الـصـيـنــي FAST
رغـ ــم أن ـ ــه ،ح ـتــى اآلن ،ال ي ـح ـ ّـل م ـح ـ ّـل جـمـيــع
قدرات  Areciboفهو يغطي نطاق ًا أضيق من

ال ـتــرددات ،ويفتقر إلــى نـظــام ال ــرادار النشط
الـ ــذي اس ـت ـخــدمــه  Areciboل ــرس ــم خــرائــط
ألسطح الكواكب والكويكبات .ولكنَّ تلسكوب
 FASTالصيني أكثر حساسية من Arecibo
ب ـم ـرَّت ـي ــن ،ول ــذل ــك ي ـك ـت ـشــف ال ـن ـج ــوم ال ـنــاب ـضــة
ال ـخــاف ـتــة وغ ـي ــر ال ـع ــادي ــة ،ورشـ ـق ــات ال ــرادي ــو
السريعة.
ظل هذه الظروف تقدّم الصين تسهيالت
وفي ّ
للعلماء األجــانــب الذين يسعون إلــى استخدام
التلسكوب الصيني  ،FASTحـيــث يـقــول لــي:
«عـمـلـيـ ًا يـمـكــن ألي شـخــص أن ي ـقــدم طـلـبـ ًا».
ت ــم ن ـش ــر نـ ـم ــوذج ط ـل ــب بــال ـل ـغــة اإلن ـج ـل ـيــزيــة
عـلــى مــوقــع  FASTاإللـكـتــرونــي ،ال ــذي يطلب
مقترحات ألوقــات رصــد تصل مدتها إلــى 100
س ــاع ــة .س ـي ـقــوم ال ـح ـكــام ال ــدول ـيّ ــون بـمــراجـعــة
وتصنيف المقترحات ،وسيتم تخصيص وقت
التلسكوب بحلول آب .2021
دبلوماسية علم ّية وعوائق سياسية
بالنسبة لآلخرين ،يُعَدُّ العمل مع الصين تمرين ًا
ف ــي الــدب ـلــومــاس ـيــة ال ـع ـل ـم ـيــة ،بـ ــروح ال ـت ـعــاون
العلمي الذي كان بين علماء الواليات المتحدة
واالتحاد السوفييتي سابق ًا .يقول كارل هايلز،
عــالــم الـفـلــك الــراديــوي فــي جــامـعــة كاليفورنيا،
بيركلي« :مــن المؤكد َّأن مثل هــذه التفاعالت
ساهمت بشكل إيجابي خالل الحرب الباردة».
قــد تعترض العقبات القانونية والدبلوماسية
طــريــق الباحثين األمــريـكـيـيــن .مـنــذ عــام ،2011
م ـنــع ال ـكــون ـغــرس وك ــال ــة نــاســا م ــن اس ـت ـخــدام
تمويلها ألية أنشطة ثنائية «مع الصين أو أية
شركة مملوكة للصين».
الصين تعتبر الـخــاف السياسي عــائـقـ ًا أيـضـ ًا.
ق ــال وو ي ــان هـ ــوا ،نــائــب مــديــر  ،CNSAفــي
مــؤتـمــر صـحـفــي فــي  :2020–12–17إن قــرار
الصين بشأن فيما إذا كانت ستشارك عينات
الـقـمــر مــع الـعـلـمــاء األمــريـكـيـيــن أم ال ،هــو أم ـرٌ
«يـعـتـمــد عـلــى سـيــاســة الـحـكــومــة األمــري ـك ـيــة».
يشعر برادلي جوليف ،عالم الكواكب بجامعة
واشنطن في سانت لويس ،باإلحباط ،ولكنه
ي ـت ـف ـهــم م ــوق ــف ال ـص ـي ــن ،ويـ ـق ــول« :ال يـمـكـنـنــا
إقــراض عينات أبّولو للصينيين ،فلماذا يجب
عـلـيـهــم إع ــارة عـيـنــات  Chang’eإلــى الـعـلـمــاء
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األمريكيين؟».
ي ـق ــول ك ــاي ــف ن ـي ــل ،ع ــال ــم ال ـق ـم ــر ف ــي جــام ـعــة
ن ــوت ــردامّ :إن االت ـحــاد الــدولــي ال ــذي ال يــزال
فــي الـمــراحــل األول ــى مــن تـطــويــر نـهــج متعدد
األطـ ــراف قــد «يـكـســر ال ـحــواجــز الـتــي وضـعـهــا
السياسيون» .ومــن الجهود الناشئة األخــرى
المركز الدولي ألبحاث القمر والكواكب ،التابع
لمعهد الجيولوجيا التابع لألكاديمية الصينية
لـلـعـلــوم الـجـيــولــوجـيــة ،وال ــذي ي ــدرس إمكانية
ترتيب زيارات دولية للمختبرات التي تحتوي
ع ـلــى ع ـيّ ـن ــات ،ك ـمــا ي ـقــول أل ـك ـس ـنــدر نـيـمـشـيــن،
الجيولوجي بجامعة كيرتن وزمالؤه.
مشاريع فضائية مستقبلية
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـبــاح ـث ـيــن األجـ ــانـ ــب ،فـ ــإن ال ـفــرص
بــدأت للتو .فــي الشهر الحالي أو المقبل ،من
ال ـم ـتــوقــع أن ت ـط ـلــق وك ــال ــة ال ـف ـضــاء الـصـيـنـيــة
ـدة األســاس ـيــة لـمـحـطــة الـفـضــاء
 CNSAال ــوح ـ َ
ال ـص ـي ـن ـي ــة ،وفـ ــي غ ـض ــون الـ ـسـ ـن ــوات ال ـق ـل ـي ـلــة
الـ ـق ــادم ــة س ـت ـض ـيــف وح ــدت ـي ــن ل ـل ـت ـج ــارب فــي
ال ـجــاذب ـيــة ال ـص ـغــرى وال ـف ـيــزيــاء وال ـط ـقــس في
ال ـف ـضــاء ،وال ـت ــي س ـت ـكــون مـفـتــوحــة لـلـبــاحـثـيــن
الدوليّين .وبحلول العام  2024تخطط الصين
إلطالق تلسكوب مداريّ بمرآة طولها متران
(أص ـغــر قـلـيـ ًا مــن تـلـسـكــوب هــابــل الـفـضــائــي)
والتي ستكون قــادرة على االلتحام بالمحطة
لـلـصـيــانــة .أم ــا عـلــى كــوكــب األرض ،فيخطط
معهد فيزياء الطاقة العالية التابع لألكاديمية
الصينية للعلوم ،تخصيص  5مليارات دوالر
لـمـسـرّع جـسـيـمــات مــن شــأنــه ْأن يـتـفـوَّق على
أفـضــل مـنـشــأة فــي الـعــالــم مــن هــذا الـنــوع حتى
اآلن ،وه ــي «م ـص ــادم الـ ـه ــادرون ــات الـكـبـيــر»
ال ـتــابــع لـلـمـنـظـمــة األوروبـ ـي ــة لـلـبـحــث ال ـنــووي
المعروفة اختصار ًا بـ .CERN
يـقــول تـشــانــغ« :تخطط الصين لتنفيذ العديد
من المشاريع العلمية واالستكشافات الفضائية
الكبيرة األخرى» .سوف تتضاعف المعضالت
مع الفرص.
تسميم العلم بالسياسات العدوانية
ختام ًا ،نجمّع فيما يلي الجمل التي ال صلة لها
بالمضمون العلمي للمقال ،والتي أقحمها كاتب

مجلة «ساينس» فيه في عدة مواضع:
[[كـ ـثـ ـي ــرون م ـت ـح ـم ـس ــون ،ل ـك ـنّ آخ ــري ــن غـيــر
م ــرت ــاح ـي ــن ل ـم ــا ي ـ ــرون أنـ ــه تـ ـع ــاون م ــع ن ـظــام
اس ـ ـت ـ ـبـ ــدادي .يـ ـق ــول دي ـف ـي ــد ب ـ ــورب ـ ــاخ ،خـبـيــر
ال ـس ـي ــاس ــة األمـ ـنـ ـي ــة وال ـف ـض ــائ ـي ــة فـ ــي ال ـك ـل ـيــة
الـحــربـيــة الـبـحــريــة األمــريـكـيــة :إن دبـلــومــاسـيــة
ال ـع ـلــوم الـصـيـنـيــة «ي ـم ـكــن أن ت ـعــزز الـشــرعـيــة
المحلية وتقدم صورة عالمية على ّأن الصين
قــوة تـعــاونـيــة وغـيــر م ـهــددة» ،لـكــن الـبـعــض ال
يــرى دوافــع ذلــك حميدة كـثـيــر ًا .يـقــول كاليف
هــامـيـلـتــون ،عــالــم األخ ــاق فــي جــامـعــة تشارلز
سـتــورت ،كانبيرا« :تبحث الحكومة الصينية
دائ ـم ـ ًا ع ــن ف ــرص ل ـت ـحــويــل ال ـت ـع ــاون الـعـلـمــي
إل ــى م ـيــزة سـيــاسـيــة» .بــالـنـسـبــة لـلـعـلـمــاء ،فـ ّـإن
ه ــذا يـضــع «ف ـخ ـ ًا أخــاق ـي ـ ًا إلض ـفــاء الـشــرعـيــة»
على نظام اسـتـبــدادي ...تقول جوانا رانكين،
عالمة الفلك الــراديــوي فــي جامعة فيرمونت:
«ح ـتــى لــو كــانــت  FASTهــي األداة الـمـثــالـيــة
لمتابعة عملي ،فلن أكون على استعداد للعمل
فــي الـصـيــن بـطــريـقــة تـســاهــم فــي تـعــزيــز مكانة
ال ـص ـي ــن» .وه ــي ت ـش ـيــر إل ــى م ـخ ــاوف حـقــوق
اإلنـســان ،وتــآكــل الـحــريــات فــي هــونــغ كــونــغ...
«ف ــي رأي ـ ــي ،ال ي ـع ـنــي ال ـع ـمــل م ــع ال ـص ـيــن فــي
ال ـم ـســائــل الـعـلـمـيــة ال ـت ـغــاضــي ع ــن مـمــارســاتـهــا
السياسية» ،كما يقول صن كووك ،عالم الفلك
وال ـع ـم ـيــد ال ـســابــق ل ـل ـع ـلــوم ف ــي جــام ـعــة هــونــج
ك ــون ــج ،وي ـع ـمــل حــال ـي ـ ًا ف ــي جــام ـعــة كــولــومـبـيــا
البريطانية ،فانكوفر]].
وتبيّن االقتباسات أعــاه ،أنّــه حتى المجّالت
العلمية المُح َّكمة والمرموقة مثلScience :
ال ت ـخ ـلــو م ــن االس ـت ـق ـط ــاب ال ـس ـيــاســي طــالـمــا
التناقض االجتماعي غير محلول.
العلم
ǩدينيس نــورمــايــل :مــراســل لمجلة ِ
العالمية الشهيرة «ساينس» Science
 ،Magazineيكتب من شانغاهاي في
الصين .والمقال الحالي تعريب وإعــداد
بتصُّرف عن المقال اإلخباري الــذي كتبه
نورمايل في موقع المجلة المذكورة بتاريخ
 1نيسان  ،2021تحت عنوان «علم َفلك
الصين الرائد ومواردها الكواكبية تجتذب
المتعاونين األجانب».
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إيالم الغرب والتأسيس للبدائل ...دون ضجيج

بإمكاننا القول اليوم :إننا نسمع ونشاهد في كل لحظة
مظهرًا من مظاهر األلم الغربي متجسدًا في الهياج
والبروباغاندا ضد الخصوم اإلستراتيجيين للهيمنة الغربية،
لكن ليس من السهل دائماً إدراك ماهية الضربة التي تلقاها
بشكل مباشر ،وذلك بفضل السياسة التي تعتمدها الدول
ٍ
المناهضة لهذه الهيمنة -روسيا والصين خصوصاً-
والمتمثلة بتوجيه أكثر الضربات إيالماً وعمقاً ألسس
ضجيج يذكر.
السيطرة الغربية دون
ٍ

ǧإعداد :سعد خطار

فــي أكـثــر مــن مـنــاسـبــة ،أوضـحــت الصين
وروسيا أنهما تدركان الحقيقة المتمثلة
ف ــي أن ال ـن ـخــب ال ـغــرب ـيــة ع ــازم ــة بـشــدة
عـلــى إغــاق جميع الـسـبــل الدبلوماسية
الـمـمـكـنــة لـلـتـعــاون وال ـح ــوار الـمـشـتــرك،
ولم يستغرق األمر وقت ًا طوي ًال بالنسبة
ل ـ ـلـ ــواليـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة وح ـ ـلـ ــف ش ـم ــال
األطـلـســي (الـنــاتــو) إلثـبــات صـحــة ذلــك،
عـبــر تـحــريــك عــدد مــن الـجـبـهــات إلقــاق
روس ـيــا والـصـيــن ،مــا عــزز الـتــراجــع عن
أي ــة ب ـقــايــا أم ــل ف ــي أن تـتـخــذ الـسـيــاســة
الخارجية األمريكية منحى عاق ًال ،وهو
م ــا ت ـج ـســدت آخ ــر تـجـلـيــاتــه ف ــي الـكـمـيــن
الذي نصبته وزارة الخارجية األميركية
لـلـصـيــن ،حـيــث حــاولــت الـهـجــوم العلني
والـكــاذب ضــد الصينيين فــي أالسـكــا في
 18آذار.
«ضامنو العدالة
في الشؤون الدولية»
لــم تـكــن مـفــاجـئــة نـتــائــج االجـتـمــاع الــذي
عقد في  23آذار بين وزيري الخارجية
الــروســي سـيــرغــي الف ــروف ،والـصـيـنــي
وان ــغ ي ــي ،فــي مـنـطـقــة غــوانـشــي زوان ــغ
ذاتـ ـي ــة ال ـح ـك ــم ج ـن ــوب ال ـص ـي ــن ،وال ـت ــي
أس ـف ــرت ع ــن ت ـجــديــد ال ـب ـيــان الـمـشـتــرك

ب ـشــأن الـحــوكـمــة الـعــالـمـيــة .لـكــن الـجــديــد
الذي يظهر للمرة األولى بهذا الوضوح،
دع ــوة ي ــى إل ــى تــوث ـيــق راب ـط ــة األخ ــوة
بـيــن الـبـلــديــن ،وأن ــه يـتـعـيــن عـلــى روسـيــا
والـصـيــن «الـعـمــل كـضــامـنـيــن لـلـعــدالــة في
الـشــؤون الــدولـيــة» ،مـشــدد ًا أن «الصين
مـسـتـعــدة لـتـعــزيــز الـنـظــام الــدولــي الــذي
أنشأته األمــم المتحدة ،وحماية النظام
ال ـعــال ـمــي ال ـقــائــم ع ـلــى ال ـق ــان ــون ال ــدول ــي
واالل ـتــزام بالقيم العالمية مـثــل :السالم
وال ـت ـن ـم ـي ــة وال ـ ـعـ ــدالـ ــة وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
والـ ـمـ ـسـ ــاواة والـ ـحـ ــريـ ــة» ،وهـ ــو ف ـع ـل ـي ـ ًا
الترجمة الدبلوماسية لعبارة «دور أكبر
للصين وروسيا في الشؤون الدولية».
وع ـ ـل ـ ــى ه ـ ـ ــذا األس ـ ـ ـ ـ ــاس ،ب ـ ـ ــدت الف ـت ــة
الـ ـتـ ـص ــريـ ـح ــات ال ـص ـي ـن ـي ــة والـ ــروسـ ـيـ ــة
ال ـم ـت ـك ــررة ح ـ ــول أن ال ـن ـظ ــام ال ــدول ــي
الوحيد الــذي ستلتزم به الدولتان ،هو
النظام الذي يشمل جميع الدول ،وليس
النظام القائم على القوة والتدخالت في
شؤون الدول.
ف ــي م ـ ـ ــوازاة ذل ـ ــك ،ه ـن ــال ــك م ــن ي ـج ــادل
ال ـيــوم فــي روس ـيــا وال ـص ـيــن ،أن هـنــالــك
حقائق يتعين كشفها فيما يتعلق باألمم
الـمـتـحــدة ،وه ــي أن ــه عـنــد ق ــراءة مـيـثــاق
المنظمة ،ودراسة المعارك التي خيضت
إب ــان إن ـشــائ ـهــا ،يـصـبــح مــن ال ــواض ــح أن
روس ـي ــا وال ـص ـيــن ت ـعــرفــان بــالـضـبــط مــا
تفعالنه .إذ ينص ميثاق األمم المتحدة
الــذي تــدافـعــان عـنــه بـحــزم عـلــى احـتــرام
س ـيــادة ال ــدول ك ـهــدف رئ ـيــس للمنظمة
ال ــدولـ ـي ــة ،وي ـم ـنــح أعـ ـض ــاء م ــن مـجـلــس
األم ـ ــن -بـيـنـهــم روس ـي ــا وال ـص ـي ــن -مــن
إمـكــانـيــة اس ـت ـخــدام حــق الـفـيـتــو ضــد أي
ق ـ ــرا ٍر ع ـس ـكــري .وب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ذل ــك،
ي ـن ـصُّ ال ـم ـي ـث ــاق ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق ال ـع ــدال ــة
االقتصادية للجميع والمنفعة المتبادلة
كــأهــداف أســاسـيــة لـلـمـنـظـمــة ،إلــى جــانــب
ال ـعــديــد م ــن ال ـص ـيــغ ال ـعــامــة الـفـضـفــاضــة،
التي لم تمانع نخب الغرب إدراجها في
ميثاق المنظمة لسبب وحيد ،وهي أنه

لــم يخيل لـهــا أنــه سـيــأتــي يــوم تستطيع
ف ـيــه ب ـعــض ال ـ ــدول الـ ــوازنـ ــة اس ـت ـخــدام
بنود هذا الميثاق كأساس في مهاجمة
الهيمنة الغربية ونظامها الدولي.
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ماذا عن التحرر من هيمنة الدوالر؟
أكد اجتماع  23آذار مجدد ًا :االلتزامات
التي تــم التعهد بها فــي معاهدة «حسن
الـ ـجـ ــوار والـ ـتـ ـع ــاون الـ ـ ــودي ال ــروس ـي ــة
ال ـص ـي ـن ـي ــة» لـ ـع ــام  2001الـ ـت ــي تـمـضــي
الذكرى العشرين لتوقيعها هذا الصيف.
كـمــا اسـتـشـهــد بــاإلعــان الـمـشـتــرك لـعــام
 2016وال ـ ـ ــذي ي ــدم ــج بـ ـق ــوة مـ ـب ــادرة
«الحزام والطريق» الصينية و«االتحاد
االق ـت ـصــادي األوراس ـ ــي» ال ــذي تـقــوده
روسيا.
وخ ـ ــال االجـ ـتـ ـمـ ــاع ،ن ــاق ــش ال ـج ــان ـب ــان
ال ـ ـت ـ ـح ـ ــرر االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي مـ ـ ــن ه ـي ـم ـن ــة
ال ـ ــدوالر األم ــري ـك ــي ،وال ـت ـع ــاون الـعـلـمــي
وال ـت ـك ـنــولــوجــي بــوص ـفــه ال ـق ــوة الــداف ـعــة
ل ـل ـن ـظــام االق ـت ـص ــادي /األم ـن ــي ال ـجــديــد،
وفيما يتعلق بهذه النقاط ،أكد الفروف:
«ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون فــي
إط ـ ــار األم ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ب ـه ــدف ال ــوق ــف
ال ـف ــوري ل ــإج ــراءات ال ـق ـســريــة أحــاديــة
ال ـجــانــب ،يـتـعـيّــن عـلــى الـصـيــن وروس ـيــا
أيـضـ ًا اغتنام الفرصة لتعزيز ابتكارهما
العلمي والتكنولوجي ،وتحسين قوتهما
الــوطـنـيــة رد ًا عـلــى ال ـع ـقــوبــات» .وألـمــح
إلــى الـبـنـيــة الـمــالـيــة الـجــديــدة الـضــروريــة
الـتــي يـجــب أن ينشئها الـتـحــالــف متعدد
األقطاب عبر «تشجيع التبادل بالعمالت
المحلية والدولية األخــرى ،التي يمكنها
أن ت ـحــل م ـحــل ال ـ ــدوالر األم ــري ـك ــي ،مــن
أجــل االبـتـعــاد تــدريـجـيـ ًا عــن نـظــام الدفع
الخاضع للرقابة الغربية».
وتـسـلــط ه ــذه الـنـقـطــة األخ ـيــرة الـضــوء
ع ـلــى عـمـلـيــة ك ــان ــت ج ــاري ــة بــال ـف ـعــل مـنــذ
سـ ـن ــوات ،ح ـيــث بـ ــدأت ك ــل م ــن روس ـيــا
وال ـص ـيــن إدارة أن ـظ ـمــة ال ــدف ــع الـخــاصــة
بها بشكل متزايد خــارج نظام سويفت
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الــذي تسيطر عليه الــواليــات المتحدة،
واعتمدتا بد ًال عن ذلك بشكل متزايد على
نـظــام الــدفــع الــروســي الــذي تــم إنـشــاؤه
ف ــي عـ ــام  ،2014ونـ ـظ ــام ال ـم ــدف ــوع ــات
الدولية الصيني ( .)CIPSوفــي كلمته،
أشــار الف ــروف إلــى أن الـصـيــن أصبحت
اليوم أكبر شريك تجاري لروسيا ،وبعد
اكـتـمــال قــوة سيبيريا ،ستصبح روسيا
ال ـمــورد رقــم واح ــد لـلـطــاقــة إلــى الـصـيــن.
واعـتـبــار ًا مــن عــام  ،2020قــدرت تجارة
البلدين بأكثر من  107مليارات دوالر،
وحــوالــي  ٪25مــن هــذا المجموع حدث
بالعمالت المحلية ،وهذه خطوة كبيرة
ج ــد ًا م ـقــارنــة ب ـ  %2بـيــن عــامــي -2014
.2016
المالتوسية مقابل «قوة االبتكار»
ف ــي ح ـيــن ال تـ ــزال ال ـح ـكــومــات الـغــربـيــة
أس ـيــرة الــذهـنـيــة الـمــالـتــوسـيــة الـمـلـتــزمــة
أي ــدي ــول ــوج ـي ــا ب ــال ــرب ــح ،وإن كـ ــان ذل ــك
لمصلحة فـنــاء الـجـنــس الـبـشــري ،يقوم
التحالف الصيني الــروســي على أرضية
إنسانية تفصح عن نفسها في كل لحظة،
ح ـيــث ال ت ـب ـنــي ال ــدول ـت ــان سـيــاســاتـهـمــا
على ترهيب الضعفاء ،بل على المبادئ
ال ـخ ـم ـســة ل ـل ـت ـعــايــش ال ـس ـل ـمــي (اح ـت ــرام
حقوق اإلنـســان ،وسـيــادة جميع الــدول
ووحــدتـهــا ،وعــدم الـتــدخــل فــي شؤونها،
وتـســويــة الـمـنــازعــات بــالـطــرق السلمية،
وتنمية المصالح المتبادلة والـتـعــاون)،
فض ًال عــن «قــوة االبـتـكــار» التي يعرّفها
الـصـيـنـيــون بــأنـهــا «ال ـت ـحــرر مــن التفكير
الـصـفــري» ال ــذي يـعـنــي أنــه إذا ضغطت
«ن ــدرة ال ـمــوارد» عـلــى إمـكــانـيــة الحفاظ
على حياة الناس ،فمن األفضل التفكير
ب ــاالب ـت ـك ــار اإلبـ ــداعـ ــي وإطـ ـ ــاق ال ـع ـنــان
الكـتـشــافــات جــديــدة تـسـتـنــد إلــى الـتـقــدم
ال ـع ـل ـمــي وال ـت ـك ـنــولــوجــي ت ـح ـسّــن ح ـيــاة
الشعوب ،بــد ًال من خفض عــدد السكان
ل ـل ـت ـك ـيــف مـ ــع حـ ـ ــدود م ـن ـظ ــوم ــة ال ــرب ــح
األقصى.
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صرح السعوديون خالل زيارة الكاظمي
لديهم بأن «أمن العراق من أمن
السعودية» في سياق الحديث عن
التوترات الداخلية العراقية ،وكما
اعتدنا أن أمن «أنظمة» المنطقة
يرتبط بأمن بعضها البعض ،ويرتبط
بالدعم المشترك الذي تتلقاه على الرغم
من الحركة الشعبية التي تتعاظم في
المنطقة ،وتقف في وجه األنظمة
القائمة لعدم نجاحها بإيجاد المخارج
اآلمنة من األزمات العاصفة في المنطقة.

ǧعتاب منصور

ج ـ ــرى ق ـب ــل أس ـب ــوع ـي ــن فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة ب ـغ ــداد
استعراض عسكري كبير لحركة مقاومة تسمى
«ربــع اهلل» نــادت خــالــه بــوجـهـةٍ واح ــدة ،وهــي
رفـ ــع الـ ـس ــاح ب ــوج ــه األم ــري ـك ـي ـي ــن وط ــرده ــم،
وبـصــرف الـنـظــر عــن الـمــوقــف الـشـكـلــي مــن هــذه
ال ـحــركــةّ ،إل أن مــا يـهــم هــو إشــارت ـهــا وتــأكـيــدهــا
على وجود ونمو هذا الموقف العراقي المعادي
للوجود األمريكي وتدخالته في البالد ،مما أرغم
المنظومة العراقية في األسبوع التالي على نشر
قــواتـهــا المسلحة الرسمية فــي العاصمة بذريعة
الـتـهــديــدات األمـنـيــة ،وه ــذا إضــاف ـ ًة إلــى األح ــداث
الـمـسـتـمــرة بـتـعــرض الـمـنـطـقــة ال ـخ ـضــراء ،مــوقــع
ال ـس ـفــارة األمــريـكـيــة ودبـلــومــاسـيـيـهــا ،والـقــواعــد
ال ـع ـس ـكــريــة األم ــري ـك ـي ــة ،وال ـق ــواف ــل الـلــوجـسـتـيــة
التابعة إلــى التحالف الــدولــي لهجماتٍ عسكرية
ب ـش ـك ـ ٍل ش ـب ــه ي ــومـ ـيّ كـ ــان آخ ــره ــا يـ ــوم األح ــد
بسقوط صاروخين على قاعدة بلد الجوية في
شمال بغداد.
وق ـ ـ ــد أع ـ ـل ـ ــن األم ـ ــري ـ ـك ـ ـي ـ ــون ب ـ ـ ــأن «الـ ـ ـح ـ ــوار
اإلس ـتــرات ـي ـجــي ال ـع ــراق ــي -األم ــري ـك ــي» ســوف
يجري في  7نيسان ضمن جلسة فيديو مغلقة،
وهو عبارة عن محادثات تجري بين البلدين
وفـ ــق ات ـف ــاق ـي ــة اإلطـ ـ ــار اإلس ـت ــرات ـي ـج ــي لـسـنــة
 2008بينهما ،وتتناول قضايا األمن ومكافحة
اإلرهاب واالقتصاد والطاقة والتعليم والثقافة،
وبكلمة :كل شيء ،وفي الوقت الذي ادّعى به
التحالف الــدولــي عبر متحدثه الــرسـمــي وايــن
ماروتو ،بأنه يؤكد «احترامه لسيادة العراق»،
رحبت السفارة األمريكية في بغداد عبر بيان

صحفي بإقرار الموازنة المالية للدولة العراقية
قــائ ـل ـ ًة« :ي ـس ـعــدنــا أن ال ـع ــراق ق ــد أق ــر مــوازنــة
 2021ويمكنه اآلن المضي قدما على «طريق
تنفيذ اإلصالحات االقتصادية» التي ستؤدي
إلى تحقيق المزيد من االزدهار واألمن»!
اإلصالحات االقتصادية التي تأملها واشنطن
تتمثل بـتــأريــض الـعــاقــات مــع إي ــران ومجمل
ال ـش ــرق ،م ــع ض ـمــانــة اس ـت ـم ــرار ن ـهــب ال ـع ــراق
وضعفه ،فالموازنة المقرة المُرحب بها أمريكي ًا
مث ًال بلغت  112مليار دوالر ،بعجز مالي يبلغ
 43م ـل ـي ــار ًا وسـ ــط أزم ـ ــة اق ـت ـص ــادي ــة ومــال ـيــة
تـتـفــاعــل تـجـعــل ال ـبــاد غـيــر مـسـتـقــرة وتـضـمــن
بقاءه تابع ًا.
وفي سياق مهمة الحكومة العراقية الحالية منذ
قدومها بإيجاد بدائل اقتصادية عن إيران ،في
منطقة الخليج واألردن ومصر ،تتكرر زيارات
الـكــاظـمــي إلــى كــل مـنـهــا وتـصــريـحــاتــه حــولـهــم،

تبقى الحكومة
العراقية الحالية
مضطرة إلى
ً
التعاون مع طهران
بعد «بركات»
الجانب األمريكي
باالستثناءات
المكررة

فـخــال أس ـبــوع واح ــد زار كــل مــن الـسـعــوديــة
واإلم ــارات ضـمــن مـنــاقـشــات تضمنت الـتـعــاون
االق ـت ـص ــادي وال ـت ـج ــاري وال ــرب ــط الـكـهــربــائــي
وغيرها ،لكن وككل مرة ال ينتج عنها خطوات
عملية ،بسبب األزم ــة الـعــامــة أســاس ـ ًا ،وضعف
هــذا المحور األمريكي كله وعجزه فض ًال عن
تـنــاقـضــاتــه الــداخ ـل ـيــة ال ـتــي ال يـسـتـطـيــع إثــرهــا
دعم العراق بالمعنى الفعلي ،ولتبقى الحكومة
ـرة إل ــى ال ـت ـعــاون مع
ال ـعــراق ـيــة الـحــالـيــة م ـض ـطـ ً
طـ ـه ــران ب ـع ــد «بـ ــركـ ــات» ال ـج ــان ــب األم ــري ـك ــي
باالستثناءات المكررة التي يقدمها للعراقيين
باستيراد الطاقة الكهربائية مــن إيــران! وكــان
آخرها يوم الخميس الماضي ،وهي باإلضافة
إلى كونها تدخ ًال سافر ًا ،وإمال ًء ،تشير كل مرة
كل من واشنطن والحكومة العراقية
إلى عجز ٍ
حل هذه المشكلة.
عن ّ
وإض ــاف ــة إل ــى ذل ــك ف ـقــد ص ــرح ال ـنــاطــق بــاســم

وزارة الـكـهــربــاء الـعــراقـيــة أحـمــد الـعـبــادي عن
«ح ـل ـح ـلــة» م ـســألــة ت ـســديــد م ـس ـت ـح ـقــات ال ـغــاز
اإليراني إلى العراق موضح ًا :أن إيران تزود
بــاده ب ـ  22مليون قــدم مكعب مــن الـغــاز بعد
أن كانت  50مليون في السابق ،معرب ًا عن أمله
فــي أن تـعــاود إي ــران تــزويــد الـعــراق بالكميات
ال ـســاب ـقــة ل ـض ـمــان اس ـت ـق ــرار وض ــع الـمـنـظــومــة
الكهربائية.
وضـمــن هــذا الـسـلــوك للحكومة الـعــراقـيــة الــذي
ـأزم أكثر ،على المستويات
يدفع البالد نحو تـ ٍ
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة واألمـ ـنـ ـي ــة ،ي ـســأل
ال ـع ــراق ـي ــون ع ــن أم ـن ـه ــم ب ـك ــل هـ ــذه ال ـج ــوان ــب
ضـمــن أح ــادي ــث أم ــن ال ـع ــراق مــن أم ــن األردن
وال ـس ـع ــودي ــة وغـ ـي ــره ــم؟ وي ـس ـت ـمــر حــراك ـهــم
حين وآخر ،مؤكد ًا على مطالبهم
بنشاطه بين ٍ
ب ــإخ ــراج جـمـيــع ال ـق ــوات األجـنـبـيــة ،والـتـغـيـيــر،
وحل األزمات المعيشية.

رمز الديمقراطية األمريكية بات «ملطشة»
يبدو أن أحداث الشغب
األخيرة في مبنى
الكابيتول األمريكي
أثناء فترة االنتخابات
وانتقال السلطة بين
إدارتي ترامب -بايدن،
قد أسقطت «هيبة»
هذه البناء الرمزي مع
كل ما يعنيه ويدور
حوله ،ليس شعبياً وأمام
الرأي العام فحسب،
وإنما بالمعنى السياسي
بين أطراف االنقسام
األمريكي أنفسهم ،ليغدو
«ملطشة» فيما بينهم،
ولن يقف ح ّدها هنا.

طحان
ǧحمزة ّ

جــرى -فــي يــوم الجمعة -هجوم على البناء
أدى إلى مقتل فاعله واستنفار أمني في محيطه
ومجمل العاصمة واشنطن ،ولتكون هذه ثاني
حالة إراقة دماء في مبنى «الديمقراطية» ذاك
خالل بضعة أشه ٍر فقط.
وعـلــى الــرغــم مــن أن الـهـجــوم يـبــدو «صـغـيــر ًا»
بـشـكـلــه :شـخــص ق ــاد مــركـبـتــه مـقـتـحـمـ ًا حــاجــز
ال ـب ـنــاء ،وحـ ــاول ال ـه ـجــوم عـلــى عـنــاصــر األمــن
بالسالح األبيض قبل أن يجري قتله .وتضج
وسائل اإلعــام الغربية كعادتها على تفسيره
ب ـش ـكــل مـ ــوجّـ ـهٍ وأح ـ ـ ــادي ،وربـ ـط ــه بـشـخـصــه
ف ـق ــط ،ول ـص ــق ص ـفــة «اإلره ـ ـ ــاب» ب ــه وص ــو ًال
إلــى وصــف األسوشييتد بــرس عنه بــأنــه كان
يعاني من «األوهــام وجنون العظمة واألفكار
االنتحارية» في محاولة لتأريض الحدث عند
ّدة إيــاه مــن الــوضــع
حــدود مـنـفــذه فـقــط ،م ـج ـر ً
السياسيّ ،إل أن الحدث له دالالت أوسع من
هذه الحدود.
ففي السياق العام ،ربما لم تعد حالة االنقسام

األمريكي تظهر على السطح مثلما وصلت إليه
الـحــال فــي أثـنــاء حــدث االنـتـخــابــات األمــريـكـيــة
األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ويـ ــأتـ ــي ه ـ ــذا الـ ــوضـ ــع بــال ـتــرك ـيــب
مـ ــع مـ ـح ــاول ــة شـ ــركـ ــات اإلع ـ ـ ــام األم ــري ـك ـي ــة،
وش ــرك ــات وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي مــن
تويتر وفيسبوك وغــوغــل وغيرها ،على قمع
وإسـكــات أحــد طــرفــي االنـقـســامّ ،إل أنــه وبكل
تــأكـيــد يـتـعـمّــق أك ـثــر ب ـمــرور ال ــوق ــت ،وتـتـفــاعــل
تناقضاته.
وتــرامــب ،كـمـمـثـ ٍـل عــن أحــد الـطــرفـيــن ،ال يــزال
ن ـش ـط ـ ًا رغـ ــم م ـ ـحـ ــاوالت ال ـت ـع ـت ـيــم ع ـل ـي ــه ،فــا
يــزال يــؤكــد استنكاره لالنتخابات ،ويـحـرّض
ع ـل ـي ـهــا وعـ ـل ــى اإلدارة الـ ـح ــالـ ـي ــة ،وق ـ ــد دع ــا
مــؤخــر ًا أنـصــاره وأنـصــار الـحــزب الجمهوري
إل ــى م ـقــاط ـعــة ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي أدان ـ ــت قــانــون
االنتخابات الجديد في والية جورجيا ،ومنها
م ـثـ ًـا «كــوكــا كـ ــوال» ،وم ــا ه ــذا إال ت ـحــرك من
أح ــد مـمـثـلــي ه ــذا ال ـط ــرف ،م ــن جـمـلــة الـعــديــد
غـيــره ،وم ـثــا ًال مـجـتــزأ مــن ح ــراكٍ عــام يمضي
قــدم ـ ًا بـمــواجـهــة خـصــومـهــم .فــي ه ــذا الـسـيــاق،
ي ــأت ــي حـ ــدث ال ـك ــاب ـي ـت ــول األخـ ـيـ ــر ،خ ـل ــف كــل

مـ ـحـ ــاوالت ش ــرك ــات اإلعـ ـ ــام ب ـت ــأري ـض ــه إل ــى
حدود «الفردي» ،إال أنه ال ينفصل عن األزمة
السياسية األمريكية الجارية ،والذي قد يكون
لدواع
خلفه أيّ من الطرفين على حدِ سواءٍ ،
سياسية ،وربما أمنية ،لم تتضح بعد.
األم ـ ــر الـ ــواضـ ــح ج ـل ـي ـ ًا :أن «اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة
األم ــري ـك ـي ــة» ت ـن ـه ــار ت ــدري ـج ـي ـ ًا ،ت ــأك ــل نـفـسـهــا
مــن ال ــداخ ــل ،بــأزمـتـهــا وان ـق ـســام ـهــا ،ف ـضـ ًـا عن

ك ــل ال ـع ــوام ــل ال ـخ ــارج ـي ــة األخ ـ ــرى ال ـم ــؤث ــرة،
والـكــابـيـتــول كــواحــد مــن رمــوز اإلمـبــراطــوريــة
هـ ــذه ،ب ــات يـتـلـقــى ص ـف ـع ـ ًة ت ـلــو أخ ـ ــرى ،ومـمــا
يعني :أن ما يجري ضربه هنا هو المنظومة
األمريكية بعينها ،وككل مــن خلفها ،بمجموع
أط ــراف ـه ــا الـمـخـتـلـفــة وت ـنــاق ـضــات ـهــا ،وال ـ ــذي لــن
يؤدي في نهاية المطاف ّإل إلى ضعفها أكثر،
نحو زوالها.
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الصورة عالمياً
•أكد مصدر في
الخارجية
الروسية:
أن المبادرة
الصينية
لألمن
واالستقرار
في الشرق األوسط
منسجمة مع مواقف موسكو .وهي
مستعدة للتعاون الوثيق مع الصين حول
تعزيز التعاون اإلستراتيجي والحفاظ على
السالم في المنطقة.
حمل وزير
• ّ
الخارجية
الروسي
سيرغي
الفروف
الواليات المتحدة
المسؤولية عن
ظهور تنظيم «داعش» في العراق ،مضيفاً:
أن أفعال واشنطن حّولت ليبيا إلى «ثقب
أسود».

بتقدم في الملف نحو
بعد غياب الملف اإليراني عن المشهد السياسي واإلعالمي لحوالي أسبوع ،عاد ليبرز مؤخرًا مع تطورات متسارعة توحي
ٍ
استعادته والعمل به مجددًا ،دون أية إضافات جديدة عليه ال من حيث البنود ،وال من حيث األطراف المعنية به ،ومن غير خطوات إيرانية ُمسبقة
اتجاهه ،وإنما أمريكية أو ًال.
ǧمالذ سعد

الثابت الوحيد
الماضي قدماً
لألمام وليس
منذ عهد ترامب
إنما من جورج
بوش نفسه هو
التراجع األمريكي
والمستمر نحو
أفولها

بعد طول تجاذبات وصدٍّ وردّ
بين واشنطن وطهران ،جرى
يــوم الجمعة  2نيسان مؤتمر
عبر «الفيديو كونفرس» جمع
مـمـثـلـيــن ع ــن ال ـص ـيــن وفــرنـســا
وأل ـمــان ـيــا وروسـ ـي ــا والـمـمـلـكــة
ال ـم ـت ـح ــدة وإيـ ـ ـ ــران ،نــوق ـشــت
خــالــه مسألة عــودة الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة إلـ ــى «خ ـط ــة ال ـع ـمــل
ال ـشــام ـلــة الـمـشـتــركــة (االت ـف ــاق
الـ ـ ـن ـ ــووي اإلي ـ ـ ــران ـ ـ ــي)» وق ــد
رحـ ـب ــت األخ ـ ـيـ ــرة ب ــذل ــك عـبــر
تـ ـص ــري ـ ٍـح مـ ــن الـ ـن ــاط ــق ب ــاس ــم
الـ ـخـ ــارجـ ـيـ ــة األمـ ــريـ ـكـ ـيـ ــة ن ـيــد
بــرايــس «بالطبع نحن نرحّب
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـخـ ـطـ ــوة ون ـع ـت ـب ــره ــا
إيـجــابـيــة» مـتــابـعـ ًا« :نـحــن على
اس ـت ـعــداد لـلـسـعــي إل ــى ال ـعــودة
لإليفاء بالتزاماتنا الواردة في
خطة العمل الشاملة المشتركة،
ب ـمــا ي ـت ــراف ــق م ــع ق ـي ــام إيـ ــران
باألمر ذاته» .فيما يمثل تغيّر ًا
مـلـحــوظـ ًا فــي سـلــوك الــواليــات
الـمـتـحــدة ال ـســابــق ،الـتــي كــانــت
تـشـتــرط -رغــم خــروجـهــا هي
من االتفاق -بأن تبدأ طهران
بخطوات أولى.
وعـ ـ ـقـ ـ ــب انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء الـ ـمـ ــؤتـ ـمـ ــر
أعـلـنــت روس ـيــا ب ــأن االجـتـمــاع
االفـتــراضــي تــرك انـطـبــاعـ ًا بــأن
األم ـ ــور ت ـت ـطــور ع ـلــى ال ـم ـســار
ال ـص ـح ـيــح ،وأك ـ ــد ن ــائ ــب وزي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة اإليـ ــرانـ ــي ع ـبــاس

عراقجي بأن طهران ستوقف
خ ـط ــوات ـه ــا ال ـم ـت ـع ـل ـقــة بـخـفــض
االل ـ ـت ـ ــزام ب ــاالتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي
«ب ـ ـم ـ ـج ـ ــرد رف ـ ـ ــع الـ ـعـ ـقـ ــوبـ ــات
وال ـت ـح ـقــق م ـن ـه ــا» ،ف ـي ـمــا أع ـلــن
االت ـ ـ ـح ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ب ــأن ــه
سـيُـجــري اجـتـمــاعــات منفصلة
ومـكـثـفــة ف ــي فـيـيـنــا م ــع جـمـيــع
أطراف االتفاق بغية إنقاذه.
مسؤول
ونقلت «رويترز» عن
ٍ
أمـ ــري ـ ـكـ ــي ل ـ ــم تـ ـعـ ـل ــن ه ــويـ ـت ــه،
لـ ـك ــن م ـ ــا يـ ـه ــم ه ـ ــو م ـ ــا ت ـق ــول ــه
روي ـ ـتـ ــرز ب ــوص ـف ـه ــا جـ ـ ــزء ًا مــن
اإلعـ ــام ال ـغــربــي وم ـع ـبــر ًا عـنــه،
ق ــول ــه« :ن ـت ـف ــاوض ع ـلــى قــائـمــة
االلـ ـت ــزام ــات ال ـن ــووي ــة وقــائ ـمــة
رفـ ـ ــع الـ ـعـ ـقـ ــوبـ ــات ،وس ـي ـت ـع ـيــن
دمـجـهـمــا عـنــد مــرحـلــة م ــا .وفــي
نهاية المطاف ،نتعامل مع ذلك
بـطــريـقــة م ـتــوازيــة ،وأعـتـقــد أنــه
بإمكاننا تحقيق ذلــك فــي فترة
تـقــل عــن ش ـهــريــن» مـمــا يــوحــي
ب ـ ــأن واشـ ـنـ ـط ــن بـ ـ ــدأت ت ـع ـطــي
إش ـ ــارات ج ـدّي ــة ات ـج ــاه خـفــض
العقوبات وعودتها إلى االتفاق.
وكـ ـ ــان مـ ــن الـ ــافـ ــت ال ـم ــوق ــف
اإليـ ــرانـ ــي ال ـم ـب ــدئ ــي وال ـث ــاب ــت
تـ ـ ـجـ ـ ــاه م ـ ـل ـ ـف ـ ـهـ ــم ،فـ ـ ــرغـ ـ ــم ك ــل
اإلش ـ ــارات «اإلي ـجــاب ـيــة» الـتــي
تـ ـبـ ــديـ ـهـ ــا واشـ ـ ـنـ ـ ـط ـ ــن ،سـ ـ ــواء
بشكل مباشر أو عبر حلفائها
ووك ــائ ـه ــا ،إال أن ط ـه ــران ال
تـ ــزال ت ــرف ــض أي ــة م ـفــاوضــات
مـ ـبـ ــاشـ ــرة أو غـ ـي ــر م ـب ــاش ــرة
م ــع ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة حــول

االتفاق ،ويعود ذلك إلى خبرة
طهران ،وجميع الدول غيرها،
ف ــي ال ـس ـلــوك األم ــري ـك ــي ال ــذي
كــان وال ي ــزال يتمثل بــإطــاق
ال ــوع ــود وال ـك ــام وال ـتــأك ـيــدات
ال ـش ـف ـه ـيــة دون خُ ـط ــى عـمـلـيــة
تــدعــم ادّعــاءات ـهــم ،وقــد رفضت
ط ـ ـ ـه ـ ـ ــران أي ـ ـ ـض ـ ـ ـ ًا الـ ـمـ ـقـ ـتـ ــرح
األمريكي بمبدأ «خطوة مقابل
خ ـط ــوة» وال ـ ــذي اش ـت ــرط أن
تـبــدأ بها إيــران أو ًال ،فــي حين
أن مــن خ ــرج مــن االت ـف ــاق هم
األمريكيون وحدهم ،وفرضوا
الـ ـعـ ـق ــوب ــات بـ ـع ــده ــا ،وب ـش ـكــل
أحـ ـ ـ ــادي وغـ ـيـ ــر م ـ ـشـ ــروع أو
مبرر ،وبالتالي ،على واشنطن
ال أن ت ـبــدأ بــال ـخ ـطــوة األول ــى
فحسب ،بل بجميع الخطوات
مـ ــن رف ـ ــع عـ ـق ــوب ــات وح ـص ــار
وال ـ ـع ـ ــودة ل ــاتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي
ب ـش ـكــل ك ـل ــي ،وه ــو م ــا تــؤكــده
ط ـ ـ ـهـ ـ ــران ،وت ـ ـس ـ ـيـ ــر اتـ ـج ــاه ــه
الواليات المتحدة.
بايدن /ترامب أم أمريكا ككل؟
يـحـلــو لـلـكـثـيــريــن أن يـفـســروا،
ويـ ـ ـب ـ ــرروا ،مـ ــا يـ ـج ــري ح ــول
االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي اإليـ ــرانـ ــي،
ب ـف ـش ــل واش ـن ـط ــن مـ ــن ف ــرض
خ ـط ـط ـه ــا وش ـ ــروطـ ـ ـه ـ ــا ،بـ ــأن
ال ـم ـش ـك ـلــة ه ــي أداء وس ـل ــوك
وع ـمــل إدارة ب ــاي ــدن الـحــالـيــة،
أو بتفسير خاطئ متمثل بأن
إدارة بــايــدن هــي أكثر «قــربـ ًا»
م ــن إي ـ ــران وال ـص ـي ــن ،بـمـقــابــل
«الـعــداء» لروسيا ،هــذه الحال

ن ـف ـس ـه ــا الـ ـتـ ــي راف ـ ـقـ ــت إدارة
تـ ــرامـ ــب فـ ــي الـ ـس ــاب ــق ح ـي ـن ـمــا
ج ـ ــرى ت ـح ـم ـي ـلــه «ب ـش ـخ ـص ــه»
مـســؤولـيــة الـتــراجــع األمــريـكــي
والـ ـهـ ــزائـ ــم ،والـ ـت ــي ك ــان ــت مــن
إحـ ـ ـ ــدى ذروات ـ ـ ـه ـ ـ ــا سـ ـي ــاسـ ـيـ ـ ًا
ق ـمّــة هـيـلـسـيـنـكــي ال ـتــي جمعت
الرئيسين ترامب وبوتين ،وما
تالها.
ّإن كـ ـ ــل ه ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـفـ ـسـ ـي ــرات
وال ـ ــرؤى ،بـتـحـمـيــل أي ــة إدارة
ع ــن أخـ ــرى م ـســؤول ـيــة وجـهــة
الـ ـ ــواليـ ـ ــات األمـ ــري ـ ـك ـ ـيـ ــة ،هــي
ت ـف ـس ـي ــرات خ ــاط ـئ ــة ،فــال ـثــابــت
الــوحـيــد الـمــاضــي قــدمـ ًا لــأمــام،
ولـيــس مـنــذ عـهــد تــرامــب ،إنـمــا
مــن ج ــورج ب ــوش نـفـســه ،هو
الـتــراجــع األمــريـكــي والمستمر
ن ـحــو أف ــول ـه ــا ،م ـ ــرور ًا بـ ــإدارة
أوبــامــا وتــرامــب واآلن بــايــدن،
وم ــا ق ــد يــأتــي ب ـع ــده ،وال ـفــرق
ال ــوح ـي ــد ب ـي ــن هـ ــذه اإلدارات
هو شكل هذا التراجع ،وكيفية
ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل م ـ ـع ـ ــه ،وسـ ــرع ـ ـتـ ــه،
وال ـس ـب ــب ب ــذل ــك ه ـ ــو :األزم ـ ــة
الرأسمالية العالمية واألمريكية
خاص ًة ،والتي من غير الممكن
ألح ـدٍ أن يـنـقــذهــا ،أو أن يغيّر
مسرى التاريخ.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـيـ ــاق ،لـ ــم ت ـعــد
هـ ــزائـ ــم واشـ ـنـ ـط ــن م ـس ـت ـغــربــة
بـ ـتـ ــاتـ ـ ًا ،وتـ ـمـ ـ ّك ــن ط ـ ـهـ ــران مــن
ف ـ ــرض م ــوق ـف ـه ــا الـ ـمـ ـح ــق فــي
المسألة النووية التي تخصها
على أية حال.

•أفادت
صحيفة
«وول ستريت
جورنال»
األمريكية ،بأن
الرئيس جو بايدن
أمر البنتاغون بالبدء بسحب بعض القوات
التي نشرتها واشنطن في منطقة الخليج
وخاصة في السعودية.
•أعلنت «الممثل»
التجاري
للواليات
المتحدة
كاترين
تاي في
أواخر شهر آذار
الماضي ،تعليق
كافة االتصاالت التجارية مع ميانمار
التي تنظمها االتفاقية اإلطارية للتجارة
الموقعة بين البلدين في .2013
واالستثمار ّ
•أعلن قصر اإلليزيه :أن
الرئيس الفرنسي
إيمانويل
ماكرون اتفق
خالل االتصال
مع المستشارة
األلمانية أنغيال
ميركل والرئيس الروسي
فالديمير بوتين على تنسيق الخطوات بشأن إيران.
•أعلن أوالف شولتز
مرشح الحزب
الديمقراطي
االشتراكي
لخالفة
المستشارة
األلمانية
أنغيال ميركل،
تأييده فكرة تشكيل جيش موحد لدول
االتحاد األوروبي ،مستبعداً حدوث ذلك في
المستقبل المنظور.
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المناخ والقدرة الصينية على تغيير

في أيلول  ،2020أبهر الرئيس الصيني العالم باإلعالن غير المتوقع عن ّأن الصين
تخفض %10
ستذرو انبعاثاتها من الكربون « = Peak carbon emissionsأي :أن ّ
من انبعاثاتها على األقل بالمقارنة بمستوى ذروة االنبعاثات لديها» قبل ،2030
وستصل إلى إجمالي انبعاثات كربون صفري «تحييد الكربون» قبل  .2060وبالنظر إلى
ّأن انبعاثات الكربون من الصين ،التي تشكل حالياً  %28من اإلجمالي العالمي ،تتجاوز
ألي شخص
انبعاثات الواليات المتحدة واالتحاد األوربي مجتمعين ،كان هذا خبرًا هاماً ّ
مهتم بالمستقبل البيئي للبشرية .وكما أشارت الباحثة باربرا فينامورا في مقال في
صحيفة الغارديان بعنوان« :ما الذي تعنيه خطط الصين النبعاثات إجمال ّية صفر ّية
بحلول  ،»2060وكذلك مقال في فايننشال تايمز بعنوان« :تغ ّير المناخ :كيف يمكن
للصين أن تفي بوعودها بما يتعلق بانبعاثات صفر ّية»« :ما يجعل هذا الخبر شديد
األهمية بشكل خاص هو التاريخ المضيء للصين في مجال تحقيقها األهداف التي
تعلن عنها أبكر من الموعد الذي تعلن عنه في البدء».
 ǧعدد من الكتّاب

ل ـكــن ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذلـ ــك ،ف ـقــد ح ـ ـ ّذر بـعــض
الـمـتـشـكـكـيــن ف ــي ال ـغ ــرب م ــن اإلعـ ـ ــان .حـيــث
قالوا :إن الحكومات المحليّة ومدراء الشركات
الـتـنـفـيــذيـيــن والـ ـم ــدراء الـتـنـفـيــذيـيــن لـلـمـصــانــع،
سيستمرون فــي إيـجــاد طــرق لـتـجــاوز جــدول
األع ـمــال الـبـيـئــي الــوط ـنــي .تـبـقــى الـصـيــن أكـبــر
م ـصــدر النـبـعــاثــات ثــانــي أكـسـيــد ال ـكــربــون في
ال ـعــالــم «رغ ــم أنّ ـه ــا ت ـنــزل إل ــى ال ـمــركــز الـســابــع
واألربعين من حيث حساب نصيب الفرد من
االن ـب ـعــاثــات ،بـيـنـمــا تـحـتــل ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ال ـمــركــز األول بـيــن ه ــذه ال ـب ـلــدان» .وال يــزال
ه ــواء الـصـيــن فــي الـمـنــاطــق الـمــديـنـيــة ومياهها
الداخليين يعانيان من التلوّث الشديد.
ل ـك ــن ومـ ــع كـ ـ ّـل ه ـ ــذا ،وفـ ــي ال ـف ـت ــرة ال ـق ـص ـيــرة
تــاري ـخ ـي ـ ًا وال ـم ـم ـتــدة ل ـع ـقــد واحـ ــد م ــن ال ــزم ــن،
ه ـنــدســت بـكـيــن ت ـح ــوالت ك ـبــرى ف ــي االت ـجــاه
الـبـيـئــي .وفـقـ ًا لـتـقــريــر مــايـكــل مــارشــال البحثي
في مج ّلة «العلوم الجديدة» المعنون «قد ينقذ
تخفيض الصين لتلوّث الهواء  150ألف إنسان
كـ ّـل ع ــام» ،وكــذلــك لـتـقــريــر تـيـنــغ مــا ،الـمـنـشــور
ف ــي م ـج ـ ّلــة «الـ ـتـ ـط ــورات ال ـع ـل ـم ـيــة» ال ـم ـع ـنــون
«الصين تحسّن نوعية سطح المياه الداخلية
مـنــذ  ،»2003فـقــد حققت الـصـيــن رقـمـ ًا قياسي ًا
فــي تـخـفـيــض ت ـل ـوّث ال ـه ــواء ،فــي الــوقــت ذاتــه

الــذي حسنت فيه نوعية المياه فــي بحيراتها
وأنهارها .وأشار إلى ذلك الباحث بين سيلفر
مــن جــامـعــة لـيــدز« :إنّ ـهــا غــالـبـ ًا الــدولــة األســرع
بين الجميع في تحسين نوعيّة الهواء».
األولويات البيئية
وضعت البالد إنشاء «حضارة صديقة للبيئة»
على س ّلم أولوياتها ،دامجة إيّــاه في الدستور
بأن ذلك قد يتط ّلب
بعد اإلقرار بشكل رسميّ ،
بعض اإلبـطــاء فــي النمو االقـتـصــادي .الصين
ال ـي ــوم ه ــي رائ ـ ــدة ال ـع ــال ــم ف ــي م ـج ــال تـطــويــر
وتطبيق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .تملك
كل ثالثة ألواح شمسية وعنفة
اليوم واحد من ّ
هوائية في العالم ،وما يقرب من نصف آليات
نقل الــركــاب الكهربائية ،و %98مــن الحافالت
الكهربائية ،و %99من جميع اآلليات الكهربائية
التي تسير على عجلتين .والصين تقود إنتاج
ال ـب ـط ــاري ــات الـ ــازمـ ــة ل ـل ـمــرك ـبــات ال ـك ـهــربــائ ـيــة
ول ـت ـخــزيــن ال ـط ــاق ــة .ب ـح ـلــول  2025سـتـكــون
ال ـم ـن ـشــآت الـصـيـنـيــة ال ـخــاصــة بــال ـب ـطــاريــات قــد
أصـبـحــت عـلــى األق ــل تـمـلــك ضـعــف ق ــدرة بقية
العالم مجتمع ًا.
بعد النمو وسطي ًا بنسبة  %10سنوي ًا بين عامي
 2002و ،2012هبط مستوى استهالك الصين
للفحم إلى أدنى مراحله لعدّة أعوام «رغم أنّه

اتجه علماء المناخ
رفيعو المستوى
في مؤلفاتهم
بشكل متزايد إلى
وصف الصين «آخر
أمل للبشرية» فيما
يخص السيطرة على
ّ
التغ ّير المناخي

عاد لالرتفاع كنتيجة للحوافز الممنوحة على
إثــر االستجابة لألزمة المالية العالمية» .وفق ًا
لمؤشر «تع ّقب العمل المناخي»« :من المحتمل
ّأن انـبـعــاثــات الـصـيــن مــن الـكــربــون قــد وصلت
إلــى الــذروة فــي  ،»2019األمــر الــذي يجب أن
يدعونا إلى التفاؤل بشكل حذر .تسير الصين
على الطريق الصحيح من أجل تحقيق هدفها
ال ــذي يـتـطـلــب تـخـفـيـضـ ًا بـنـسـبــة  60إل ــى %65
في كثافة الكربون بالمقارنة بمستويات عام
.2005
وكـ ـم ــا عـ ـ ّل ــق أنـ ــدريـ ــه ف ـي ـت ـش ـيــك فـ ــي «ال ـص ـي ــن
وال ـح ـضــارة الـصــديـقــة لـلـبـيـئــة» ،فـقــد تــراجـعــت
الصين عن خطط تحويل الزراعة الريفية إلى
التصنيع ،استجابة للمقاومة مــن قبل «حركة
إعــادة البناء الــريـفــي» وغـيــرهــا ،لتحافظ بذلك
ع ـلــى عـنـصــر رئ ـي ـســي ف ــي الـمـسـتـقـبــل الـبـيـئــي.
كما وسّعت مبادرة «الصين الجميلة» أهداف
ال ـص ـيــن ال ـب ـي ـئ ـيــة ل ـتــأخــذ بــال ـح ـس ـبــان الـعـنــاصــر
الـجـمــالـيــة و«الـتـعــايــش الـمـتـنــاغــم بـيــن اإلنـســان
والـطـبـيـعــة» .تـمـنــح الـخـ ّـطــة الخمسية الصينية
الرابعة عشرة أولوية أكبر للبيئة ،وستسرّع
االتجاهات القائمة بالفعل ألخذ متطلبات خلق
بيئة جديدة بالحسبان.
أدّت هـ ــذه الـ ـتـ ـط ــورات إلـ ــى ح ـص ــول الـصـيــن
على أوسمة من علماء وناشطي البيئة الذين
ت ـعــرضــوا لـضـغــط س ـيــاســي لـتـغـيـيــر مــواقـفـهــم،
ح ـيــث ّإن هـ ــؤالء ال ـع ـل ـمــاء يـ ــرون ف ــي الـصـيــن
الـ ـي ــوم ب ـص ـيــص أمـ ــل ض ـم ــن ح ــال ــة الـ ـط ــوارئ
الكوكبية التي نعيشها .مثال :باربرا فينيامور،
المديرة اإلستراتيجية األعلى لمجلس الدفاع
عــن ال ـمــوارد الــوطـنـيــة فــي آسـيــا ،نـشــرت كتاب ًا
هــامـ ًا بعنوان «هــل ستنقذ الصين الكوكب؟».
ت ـط ــول ال ـقــائ ـمــة لـتـشـمــل م ــؤ ّل ــف ج ــون ك ــوب:
«الصين والحضارة الصديقة للبيئة» ،وييفي
ل ــي وج ــودي ــث شــاب ـيــرو ف ــي «ال ـص ـيــن تـصـبــح
خضراء» .اتجه علماء المناخ رفيعو المستوى
أمـ ـثـ ــال :ج ـي ـمــس ه ــان ـس ــن وم ــاي ـك ــل م ـ ــان ،فــي
م ــؤل ـف ــات «ال ـص ـي ــن والـ ـب ــراب ــرة» و «ت ـض ــاؤل
ورش ــة الـتـجـمـيــع» ،بـشـكــل مـتــزايــد إل ــى وصــف

ال ـص ـي ــن «آخ ـ ــر أمـ ــل ل ـل ـب ـشــريــة» ف ـي ـمــا ي ـخ ـصّ
السيطرة على التغيّر المناخي.
النقاد «المتأيسرون»
ّ
رغـ ــم ه ـ ــذا ،ف ـع ـلــى طـ ــول الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي ق ــام
عــدد مــن علماء البيئة الغربيين بالتحول إلى
إدانـ ــة م ـســار ال ـص ـيــن ال ـب ـي ـئــي .ربّ ـم ــا ري ـت ـشــارد
سميث مـؤّلــف كـتــاب «م ـح ـرّك الـصـيــن النهيار
البيئة» هــو أهمّهم .سميث ،هــو أحــد األعضاء
ال ـمــؤس ـس ـيــن ل ـحــركــة «ت ـغ ـي ـيــر ال ـن ـظــام ولـيــس
تغيير الـمـنــاخ» .يـبــذل سـمـيــث قـصــارى جهده
إلدان ــة الـصـيــن فيما يـخــص الـبـيـئــة .يـقــول بـ ّـأن
ال ـص ـيــن تـتـمـيّــز «ب ــاإلن ـك ــار األع ـم ــى» لـلـمـشــاكــل
ال ـب ـي ـئ ـيــة وهـ ــي الـ ـقـ ـوّة الــرئ ـي ـس ـيــة ال ـت ــي تــدمــر
الكوكب .وتبع ًا لسميث ،فالنظام «الرأسمالي-
الـسـتــالـيـنــي» الـصـيـنــي ان ـت ـحــاري ،وه ــو بشكل
مـتـجــذر نـظــام لتدمير األرض أكـثــر بكثير من
«الــرأسـمــالـيــة ال ـعــاديــة» .يــريــدنــا أم ـثــال سميث
أن نـقـتـنــع ب ـ ّـأن الـصـيــن «دول ــة مــارقــة بـيـئـيـ ًا»،
والحزب الشيوعي الصيني متجه إلى «مزبلة
التاريخ».
يدّعي سميث بأنّه يستخدم في نقده «نظرية
النمط الماركسي في اإلنتاج» ،لكنّه يعتمد في
تحليالته على بيانات وإحـصــاءات قديمة فات
عليها الــزمــن ،ويتحالف مــع مؤسسات مغرقة
فــي مـنــاهـضــة ال ـص ـيــن .يـتـهــم ال ـق ـيــادة الـصـيـنـيــة
بأنّهم «ذوو سلوك اجتماعي مريض» لسعيهم
كي تحتل الصين مركز ًا عالمي ًا فريد ًا.
يـ ـق ــول س ـم ـي ــث بـ ــأنّـ ــه فـ ــي «ظـ ـ ـ ّـل ال ــرأس ـم ــال ـي ــة
العادية» في الغرب ،يتم فرض الحدود البيئية
بشكل جزئي بفعل دافــع الــربــح .فــإن انخفض
ال ــرب ــح ي ـن ـخ ـفــض م ـع ــه ال ـت ــوس ــع االق ـت ـص ــادي
وال ــدم ــار الـبـيـئــي .أمّ ــا فــي حــالــة «الــدكـتــاتــوريــة
ذات ال ـق ـب ـضــة ال ـح ــدي ــدي ــة» ك ـم ــا ف ــي ال ـص ـيــن،
فمراكمة الثروة في األعلى هي الدافع الحقيقي
للتوسع االقـتـصــادي ،ولـيــس مـجـرّد الربحية.
بأن سميث وأمثاله في معاداتهم للصين
يبدو ّ
لــم يــاحـظــوا بـ ّـأن الطبقة الحاكمة الغربية في
ظل «الرأسمالية العادية» تدفعهم رغبتهم في
ّ
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بـسـبــب ال ــوب ــاء تـ ـمّ ت ـمــديــد ال ــدع ــم إل ــى .2022
وتـعـهــدت الـحـكــومــة بــالـمــزيــد مــن االسـتـثـمــارات
في مجال النقل الكهربائي للوصول إلى زيادة
حصته مــن الـســوق إلــى  %20فــي عــام ،2025
األمر الذي يعطي إشارات باعثة على التفاؤل
ب ـخ ـصــوص االس ـت ـم ــرار ب ــاالل ـت ــزام بــالـخـطــط
البيئيّة.

مراكمة الـثــروة للقيام بــأيّ شــيء ،وتحت أيّ
ظرف ،ومهما كانت النتائج مدمرة.
بعد نشر سميث لكتابه بوقت قصير ،نشر مقا ًال
مـشــابـهـ ًا فــي صـحـيـفــة «،»Foreign Policy
وه ــي الـصـحـيـفــة اإلم ـبــريــال ـيــة -الـنـيــولـيـبــرالـيــة
ال ــرائ ــدة ،وال ـت ــي لـعـبــت ف ــي األع ـ ــوام األخ ـيــرة
الماضية دورَ أكثر األعضاء نشاط ًا في تعزيز
الـحــرب ال ـبــاردة الـجــديــدة عـلــى الـصـيــن .جــادل
سـمـيــث بــأنّــه يـمـكــن تـتـبــع أث ــر «ال ـن ـهــب الـبـيـئــي
ال ـص ـي ـنــي إلـ ــى ح ـق ـي ـقــة ّأن ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي
الصيني يم ّثل كارثة بيئية» .وفي مقال حديث،
بأن تفعيل الصين لمعامل توليد
ادعى سميث ّ
الطاقة العاملة بالفحم من أجل التعافي السريع
م ــن أزم ـ ــة ك ــوفـ ـي ــد ،19-ي ـع ـكــس االزدواج ـ ـيـ ــة
والنفاق في الخطط البيئية الصينية.
بعض األشياء التي أضاء عليها سميث تؤخذ
ح ـق ـ ًا فــي االع ـت ـبــار ،م ـثــلّ :أن االق ـت ـصــاد عــالــي
النمو الذي يحاول تخفيض انبعاثات الكربون
وغيرها من عوامل اإلضرار بالبيئة من خالل
ال ـق ـيــام ب ـب ـســاطــة ب ـت ـحــدي ـثــات بـيـئـيــة س ـيــواجــه
عقبات هائلة .لكن في الوقت الذي يتحدث فيه
ال ـغــرب عــن «صـفـقــة خ ـضــراء جــديــدة Green
 »New Dealمع فشل مستمر بتنفيذها ،تبدو
دوافع الصين الحالية إلنشاء حضارة صديقة
لـلـبـيـئــة «صـفـقــة خ ـضــراء ج ــدي ــدة» قــائـمــة على
ركائز متينة قابلة للحياة.
لـيــس سـمـيــث هــو «الـمـتــأيـســر» الــوحـيــد الــذي
يـ ـجـ ــادل ب ـ ـ ّـأن ال ـص ـي ــن هـ ــي الـ ـمـ ـخـ ـرّب األول،
فالصحفي والناشط البيئي غابرييل ليفي في
مقالتين بعنوان «فحم تشي جنيغ بينغ يشعل
ن ــار ال ـم ـنــاخ» و «ال ـص ـيــن وال ـي ـس ــار :ع ـلــى أيّ
كــوكــب يقف هــؤالء ال ـنــاس؟» قــام بفتح النار
عـلــى جـمـيــع االشـتــراكـيـيــن الــذيــن قــامــوا بشكل
إيـجــابــي بتحليل الـجـهــود الصينية بـمــا يخص
البيئة ،وأظهروا خطأ سميث.
الطاقة المتجددة والفحم
تـ ــراعـ ــي خ ـط ــط االنـ ـتـ ـع ــاش ال ـص ـي ـن ــي ال ـت ــال ــي

لكوفيد 19-عناصر االستجابة الصديقة للبيئة،
ممّا يوضّح وجــود مسار إستراتيجي محسّن
عــن الخطط التالية لــأزمــة المالية فــي .2008
فمن األمــور اإليـجــابـيــةّ :أن الحكومة أصــدرت
حـ ــزم ت ـح ـف ـيــز أوس ـ ــع ل ـم ـضــاع ـفــة األولـ ــويـ ــات
الحالية التي تـحـوّل الصناعة والـقــوى العاملة
نـحــو اق ـت ـصــاد رق ـمــي حــديــث ،ب ــد ًال مــن إع ــادة
تشغيل إستراتيجية البنية التحتية التقليدية،
وال تــزال ملتزمة بتحقيق اخـتــراقــات سريعة
فــي تطوير وتطبيق أنظمة الطاقة المتجددة
والمركبات الكهربائية.
أدّى عدم اليقين االقتصادي بسبب كوفيد19-
إلى قيام الحكومة بإسقاط هدفها فيما يخص
الناتج اإلجمالي المحلي ألول مرة منذ 1990
وتخفيض استهالكها للطاقة في  .2020تظهر
تحليالتنا ب ـ ّـأن االنـكـمــاش االقـتـصــادي الـنــاتــج
عن الوباء قام بتخفيض مسار االنبعاثات في
الصين ،رغــم اسـتـمــرار الحكومة بدعم صناعة
الفحم واستمرارها باستهالكه ،وكذلك بالرغم
مــن اإلسـمـنــت وغـيــرهــا مــن الـصـنــاعــات الثقيلة
التي تتعافى أسرع من غيرها على مدار العام.
لكنّ التناقض في السياسات الحكومية البيئية
ال ي ــزال قــائ ـم ـ ًا .فـقــد رف ـعــت فــي  2018الـحـظــر
عــن بـنــاء مـعــامــل طــاقــة جــديــدة تـعـمــل بــالـفـحــم،
وفــي منتصف  2020كــانــت قــد سمحت ببناء
قــدرات معامل طاقة جديدة عاملة على الفحم
أكبر ممّا كانت عليه الـحــال فــي  2018و2019
مجتمعين .كما ّأن الصين هي أكبر مموّل وبانٍ
للبنى التحتية الخاصة بالوقود األحفوري في
العالم .من بين جميع محطات الطاقة العاملة
على الفحم خــارج الصين ،الــربــع يشتمل على
تـمــويــل مــن الـمــؤسـســات الـمــالـيــة أو الـشــركــات
الصينية.
لكن من جهة أخــرى ،فالصين هي أكبر مموّل
وبـ ــانٍ لـجـمـيــع م ـح ـطــات ال ـطــاقــة ال ـعــام ـلــة عـلــى
الـطــاقــة الـمـتـجــددة فــي الـعــالــم .ع ــاوة عـلــى ّأن
كــوفـيــد 19-قـدّ حـدّ مــن االسـتـثـمــارات الصينية
ف ــي ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة األح ـف ــوري ــة ف ــي ال ـخ ــارج.

أظهرت بيانات
المسح الفضائي
انخفاض مستويات
التلوث بأكثر من
 %30في شباط
 2020مقارنة
بالفترة ذاتها في
العام السابق

وحـصّــة الـصـيــن مــن االسـتـثـمــار فــي الـمـشــاريــع
الخارجية العاملة في مجال الطاقة المتجددة
قد وصلت إلى أعلى قيمها على اإلطالق.
التحليالت السابقة للوباء التي أجرتها «تتبع
أفعال المناخ» أشارت إلى ّأن إجمالي انبعاثات
غ ــاز الــدف ـي ـئــة م ــن ال ـص ـيــن س ـي ـكــون ب ـيــن 13,7
و 14,7غـيـغــا طــن -ثــانــي أكـسـيــد ال ـكــربــون ،ما
يعني ّأن الـصـيــن ستفي بتعهداتها بـيــن عامي
 2020و .2030وطـبـقـ ًا ألكـثــر السيناريوهات
ت ـف ــاؤ ًال ق ـبــل ال ــوب ــاء ،ف ـح ـصّــة ال ـطــاقــة الـنــاجـمــة
عــن غـيــر ال ــوق ــود األحـ ـف ــوري -مــن اسـتـهــاك
الطاقة في الصين -كانت ستنمو بمعدل %29
في  ،2030بينما سيكون النمو مقتصر ًا على
 %23وفق ًا ألكثر السيناريوهات تشاؤم ًا .لكن
مــع اسـتـمــرار الــوبــاء تـمّــت مــراجـعــة الـتــوقـعــات
وتخفيضها بنسب تتراوح بين  %1و.%9
في األشهر األولى للوباء التي ضربت الصين،
أظ ـه ــرت ب ـيــانــات ال ـم ـســح ال ـف ـضــائــي انـخـفــاض
مستويات التلوث بأكثر مــن  %30فــي شباط
 2020مقارنة بالفترة ذاتها في العام السابق،
وذل ـ ــك ت ـب ـع ـ ًا ل ـت ــوق ــف ال ـن ـش ــاط االقـ ـتـ ـص ــادي.
الـيــوم بـعــد أن هــدأت تــأثـيــرات كــوفـيــد 19-في
الـصـيــن ،ب ــدأت ال ـم ـخــاوف مــن تـبـنــي الـحـكــومــة
إلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ت ـح ـف ـيــز ل ـل ـص ـنــاعــة وال ـب ـن ـيــة
التحتية بالتأثير عـلــى الـخـطــط الصينية .لكنّ
الحكومة وعــدت ،ســواء عبر الخطة الخمسية
الــرابـعــة عـشــرة ،أو قــانــون الطاقة الــذي أعـدّت
مسودته في  ،2020بأنّها ستعتمد نمط تنمية
متوازن يجعلها تحقق أهدافها.
بدأت الحكومة الصينية في العامين الماضيين
بإلغاء الدعم لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة
ال ــري ــاح بـشـكــل تــدري ـجــي ،وذل ــك ضـمــن سـيــاق
ربطها بالشبكة قبل نهاية  .2020واستمرّت
منشآت الطاقة الشمسية بالنمو بشكل يواكب
الـ ـخ ـ ّـط ــة ،ب ــل وت ـ ـجـ ــاوزت ف ــي  2019ال ـه ــدف
المرسوم لها .كما كانت الخطة تقضي بإزالة
الــدعــم عــن ال ـمــرك ـبــات الـكـهــربــائـيــة فــي ،2020
ولـكــن بسبب االنـتـكــاســة الـتــي شـهــدهــا القطاع

ماذا يعني األمر للصين؟
هل يمكننا الوثوق بالوعود الصينية الطموحة
الـمــذكــورة فــي بــدايــة الـمـقــال؟ السجل الصيني
القياسي في الوفاء بالتعهدات المناخية يجعلنا
ن ـقــول :ن ـعــم .اإلع ــان الــرسـمــي عـلــى مـسـتــوى
رفيع وفــي محفل دولــي يؤكد لنا وجــود أد ّلــة
داعـمــة عـلــى إمـكــانـيــة تحقيقه .كـمــا ال يـجــب أن
يفوتنا التوقيت بما يحمله من أبعاد سياسية،
ح ـي ــث ي ـم ـكــن ل ـل ـص ـيــن االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ف ـق ــدان
الــواليــات المتحدة الـقــدرة على ريــادة المناخ
ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ــدول ــي ،وال ـظ ـه ــور بـصــابــة
م ـقــابــل ال ـع ـبــث األم ــري ـك ــي ال ـم ـنــاخــي ال ـم ـت ـكــرر.
عـلــى ّأل نـنـســى ب ـ ّـأن ه ــذه الـمـســألــة لـهــا أبـعــاد
مـحـلـيــة صـيـنـيــة ،ح ـيــث م ــؤي ــدو مـعــالـجــة تـغـيّــر
المناخ والتحوّل عن نمط النمو المدمر للبيئة
يشكلون كتلة متنامية ال يمكن تجاهلها.
لدى الحكومة المركزية الصينية مزايا تجعلها
قـ ــادرة ع ـلــى ت ـحــويــل ن ـمــط ال ـن ـمــو وإج ـ ــراء مــا
ي ـل ــزم ل ـض ـم ــان الـ ــوفـ ــاء ب ــاالل ـت ــزام ــات الـبـيـئـيــة
وت ـح ـق ـي ــق «ال ـ ـح ـ ـضـ ــارة ال ـص ــدي ـق ــة ل ـل ـب ـي ـئ ــة».
فــالـحـكــومــة الـمــركــزيــة فــي الـصـيــن ،عـلــى عكس
االتـحــاد األوروبــي والــواليــات المتحدة ،تملك
اآلليات والمؤسسات والنظام الذي يسمح لها
بالتخطيط الصناعي طويل األجل ،وأهمّ هذه
اآلل ـي ــات :تـخـصـيــص االس ـت ـث ـمــارات ،وتــوجـيــه
سياسات الدعم .ستقوم الصين ،وهي مؤهلة
لذلك ،بضمان التزام ك ّل حاكم ومحافظ محلي
بهذه األهداف.
كما أشار بيالمي فوستر« :قد يكون االقتصاد
الصيني من أكثر االقتصادات النّهمة في العالم
لـلـمــوارد الـمـلـوّثــة للبيئة ،وانـبـعــاثــات الـكــربــون
فيها كبيرة على نطاق عالمي ،لكنّ الصين فعلت
أكثر من أيّــة دولــة أخــرى لتطوير تكنولوجيا
الطاقة البديلة الموجهة إلنـشــاء مــا يشار إليه
رسـمـيـ ًا بــالـحـضــارة الـبـيـئـيــة .كـتــب فــوسـتــر في
« :2019تـقــف الـصـيــن ال ـيــوم بـشـكــل متناقض
عـنــد نقطة تـحــول خــاصــة بـهــا ،والـتــي سيكون
لها تأثير هائل على العالم ككل :فهي معروفة
في جميع أنحاء العالم بوصفها مصدر ًا لبعض
أخـطــر أشـكــال األض ــرار الـبـيـئـيــة عـلــى األرض،
لكن في الوقت ذاته ال يوجد دولة أخرى مثل
الـصـيــن ت ـس ـرّع بـشـكــل مـضــاعــف الــوصــول إلــى
بأن «المتأيسرين»
عالم الطاقة البديلة» .يبدو ّ
يــريــدون انـتـقــاد الصين فـقــط ،وإدارة ظهرهم
للحقائق والبيانات التي ال يشكك أحد بها.
رغ ــم وجـ ــود ال ـت ـنــاق ـضــات ال ـتــي ال م ـف ـرّ مـنـهــا،
تـبــرز الـصـيــن ضـمــن حــالــة ال ـطــوارئ الكوكبية
التي نعيشها ،وقد قامت قيادتها بطرح رؤية
طموحة لحضارة صديقة للبيئة ،وتحصل على
دعم الشعب الصيني ،دامجة إياها في خططها
الـخـمـسـيــة .إذا مــا قـمـنــا بــاقـتـبــاس كـلـمــة رايــت
مايلز عن كوبا وأعدنا صياغتها ،يمكننا القول
ونـحــن مــرتــاحــون ،بأنّنا لسنا قلقين مــن كفاح
الصين من أجل خلق حضارة بيئية ،بل قلقون
إلى جانبه.
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يبدو ّأن جديد المرحلة التاريخية التي نحن في أحشائها ال
يزال في بداياته المتواضعة .ليس فقط على المستوى البعيد،
فخ
بل على مستوى الحاضر أيضاً .ولالنتباه ،وحتى ال نقع في ّ
الميكانيكية والمثالية ،نقول :إن الجديد هذا ينعكس ليس
فقط ضمن القانون العام لهذه المرحلة ،القانون الذي قد
يبقى ثابتاً لفترة محددة ،بل أيضاً ينعكس بظواهر جديدة
حسب المسار الذي تأخذه األحداث نفسها ،في تسارعها أو
بطئها ،بمعزل عن قانونها العام .أي :في الصدف المتعددة،
وتداخل تلك الصدف التي ال يمكن تحديدها ّإل عند حصولها.
وإل تجاوزه
من هنا ال بد للفكر هذا ّأل يركن إلى سرد ّية ثابتةّ ،
الواقع في جديده الدائم .فكيف في هذه المرحلة التاريخية
دفاق!
النوعية من عمر البشرية التي وال بد أن جديدها كثير ّ

ǧد .محمد المعوش

أي :جديد نقصد؟
إن الجديد الذي حاولنا اإلشارة إليه قد
نمثله ب ـســؤال :هــل إن الـمــوقــع الـنــوعــي
ل ـه ــذه ال ـمــرح ـلــة ال ـتــاري ـخ ـيــة ف ــي ت ـطــور
ال ـتــاريــخ ال ـب ـشــري ،أي :ح ـجــم الـتـحــول
الــذي تحمله ،سيُلقي بوزنه على عملية
التغيير ويحدد لها خصائص محددة؟
اإلجـ ــابـ ــة وب ـك ــل ب ــداه ــة س ـت ـك ــون :ن ـعــم.
لـنـسـتـكـمــل ســؤال ـنــا :ه ــل َكـ ــون الـمــرحـلــة
تُـ ـعَـ ـبِّ ــر ع ــن أزم ـ ــة ع ـل ــى ك ــل م ـس ـتــويــات
المجتمع الطبقي القديمَ -كونها عملية
قـطــع مــع الـمـجـتـمــع الـطـبـقــي ال ــذي طبع
الـمـجـتـمــع ال ـب ـشــري ط ــوال األل ـفــي سنة
الـمــاضـيــة تـقــريـبـ ًا -لـهــا دور فــي تـحــديــد
خصائص عملية اإلنتقال نفسها وتحديد
الـ ـصـ ـع ــوب ــات الـ ـتـ ــي س ـت ــواج ـه ـه ــا ح ـتــى
فــي صــدف ـهــا؟ اإلج ــاب ــة م ـج ــدد ًا مـفـتــرض
أن ت ـكــون بــا ش ــك :ن ـعــم .حـسـنـ ًا ،يمكن
اشـتـقــاق ســؤال فــرعــي جــديــد استكمالي
(للسؤال العام) لتوضيح فكرتنا ،وهذه
الـ ـم ــرة ف ــي الـ ـخ ــاص ال ـت ــاري ـخ ــي :كـيــف
يمكن أن ينعكس وزن المرحلة واألزمة
الشّاملة التي تحملها على عملية التغيير
في حاالت خاصة من الصراع السياسي
فــي مجتمع مــا ،أو فــي دولــة مــا ،كدولنا
تـشـهــد حــالــة انـفـجــار يختلف نـسـبـيـ ًا عن
ال ـم ـنــاطــق األخـ ــرى م ــن ال ـعــالــم مــرتـبـطــة
بـخــاصـيــة دول ـن ــا وت ـطــورهــا ال ـتــاري ـخــي،
ومــرتـبـطــة أيـضـ ًا بـتــاريــخ تـطــور الـصــراع
السياسي فيها ،متمثلة بتراثها الثوري
وق ــواه ،وببنية الــدولــة ،أو األزمــة التي
وصل جهاز الدولة إليها وتحلله؟
الموضوعي والذاتي
إن ال ـعــام هــو ال ــوزن الـنــوعــي للمرحلة،
ومـ ـ ـ ـ ــدى عُـ ـ ـمـ ـ ــق األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـل ـ ــى كـ ــافـ ــة
ال ـم ـس ـتــويــات ،وتــأث ـيــر ع ـقــود الـلـيـبــرالـيــة
على المجتمع والدولة .أما الخاص ،فهو
فــي مسار الـصــراع السياسي فــي بعض
الـ ــدول ال ـتــي ك ــان ل ـت ـطــورهــا الـتــاريـخــي
تــأث ـيــر ع ـلــى ح ــاض ــره ــا ،وع ـل ــى مــوقـعـهــا
فــي ال ـصــراع الـعــالـمــي ال ــذي يختلف عن
بقية الدول والمجتمعات .تعكس األزمة
ـاق مــع موقعها
الشاملة وحـدّتـهــا ،فــي تـ ٍ
الخاص في الصراع العالمي الذي تُك ّثف
فيه مجمل التناقضات العالمية ،نقول:
إنـهــا تنعكس عـلــى تعقيد ال ـصــراع فيها،
وه ــذا هــو ال ـجــانــب ال ـمــوضــوعــي .بينما
على المستوى الذاتي المتمثل في حالة
قوى التغيير فيها والقوى البشرية التي

يمكن أن تشكل تلك الـقــوى ،فــإن تأثير
الـتـطــور الـســابــق عـلــى الـمـجـتـمــع وقــوى
الـتـغـيـيــر ت ــرك أث ــر ًا عـلــى م ــدى اسـتـعــداد
هذه القوى للتصدي لمهام المرحلة.
وف ــي تــاقــي ال ـمــوضــوعــي وال ــذات ــي فــي
هـ ــذه ال ـم ــرح ـل ــة ال ـن ــوع ـي ــة ن ـح ـصــل عـلــى
خلطة يجب التوقف عندها.
التهتك وطول األزمة
ه ـن ــا ت ـح ــدي ــد ًا ت ـب ــرز ال ـط ـب ـي ـعــة ال ـنــوع ـيــة
للمرحلة التاريخية وخصائصها .فقدرة
ال ـعــامــل ال ــذات ــي عـلــى م ـج ــاراة ال ــواق ــع ال
ي ـم ـك ــن أن ت ـح ـص ــل ّإل خ ـ ــال ال ـح ــرك ــة
نفسها .فالحركة ال تُـجـدِّد نفسها قبلي ًا،
بل في مجرى الصراع .فالقديم المنتمي
إلــى الـفـضــاء الـقــديــم ،وهــو فــي مــوتــه مع
م ــوت ال ـف ـضــاء ال ـقــديــم ي ـجــب أن يـفـســح
مكانه للجديد المنتمي للفضاء الجديد.
حسن ًا ،ما هي صعوبات الجديد هذا على
الوالدة ومجاراة الفضاء الجديد؟ وهنا
نقول مـبــاشــرة :فــي دول لــم تقطع فيها
قــوى الـتـغـيـيــر شــوط ـ ًا كــافـيـ ًا فــي مرحلة
ال ـت ـق ــدم الـ ـثـ ــوري ف ــي الـ ـق ــرن ال ـمــاضــي،
وأم ــام الــواقــع الـمـعـقــد واألزم ــة ال ـحــادة،
فــإن التهتك الــذي يصيب المجتمع على
ك ــل ال ـم ـس ـتــويــات ال ـم ــادي ــة وال ـم ـع ـنــويــة،
وفــي تــاقــي هــذا الـعــامــل مــع حــالــة بــطء
انعكاس التحول الدولي العام ،أي :في
حالة طول األزمة وتعمق االنهيار ،فإن
والدة القوى السياسية الذاتية الجديدة
أمامها صعوبات كبيرة.
إمكانية التنظيم والمثقفين
العضويين للعملية الثورية
إن حالة التهتك المادية المباشرة التي
تصيب المجتمع ،وانهيار بنى االقتصاد
والــدولــة والـعــاقــات الـمــوضــوعـيــة ضمن
الـمـجـتـمــع ،سـتـتــرك أثــرهــا بــا شــك على
الــوعــي االجـتـمــاعــي لــدى الـفـئــات الحية،
ال ـتــي يـمـكــن ل ـهــا أن ت ـســاهــم ف ــي والدة
ال ـع ـن ـص ــر الـ ـج ــدي ــد ال ـ ــذات ـ ــي .ف ــال ـم ــراح ــل

إن الحركة الثورية
في العالم اليوم
ال يمكن لها ّإل
أن تكون أممية
في مسارها
ليس السياسي
فقط بل العملي
المباشر

الـ ـثـ ــوريـ ــة ال ـس ــاب ـق ــة فـ ــي الـ ـتـ ــاريـ ــخ ك ــان
ل ـل ـم ـث ـق ـف ـيــن ال ـع ـض ــوي ـي ــن ف ـي ـه ــا ارتـ ـب ــاط
بالطبقات الصاعدة .وكانت تلك الطبقات
ال ـ ـصـ ــاعـ ــدة جـ ـ ـ ــزء ًا م ـ ــن الـ ـحـ ـفـ ــاظ ع ـلــى
المجتمع الطبقي نـفـســه ،ونـقـصــد مـثـ ًا:
مــرحـلــة ال ـث ــورة ال ـبــورجــوازيــة .أم ــا في
المرحلة الثورية االشتراكية في القرن
ال ـم ــاض ــي ل ــم ت ـكــن األزم ـ ــة ب ـه ــذه ال ـحــدة
ال ـتــي ت ـعــانــي مـنـهــا الـمـجـتـمـعــات ال ـيــوم،
وبــال ـتــالــي ك ــان ه ـن ــاك ه ــام ــش تــاري ـخــي
لحصول تالقح للمثقفين العضويين مع
الطبقات الثورية البروليتارية الصاعدة
وقتها .إذ ًا ،إن والدة المثقف العضوي
اليوم ،الذي سيخرج من رحم العالقات
ال ـل ـي ـبــرال ـيــة م ـه ـش ـم ـ ًا ،ي ـح ـتــاج ه ــو نـفـســه
إلـ ــى ع ـم ـل ـيــة ان ـت ـقــال ـيــة ق ــد ت ــأخ ــذ وق ـت ـهــا،
فـهــو سـيـخــرج حــامـ ًا بـنـيــة لـيـبــرالـيــة في
اس ـت ـعــدادهــا وخـلـفـيـتـهــا ،وه ــذا أو ًال .أمــا
ث ــان ـي ـ ًا :فـ ــإن مـ ــدى ال ـت ـه ـتــك االج ـت ـمــاعــي
ال ـس ـيــاســي ال ـم ـع ـنــوي سـيـنـتـقــل لـيـصـيــب
الفئات االجتماعية المختلفة ،مــا يجعل
مــن وعــي وإمكانية انتظام هــذه الفئات
فــي عـمـلـيــة سـيــاسـيــة مـنـضـبـطــة دونـهـمــا
صعوبات يجب التوقف عندها.
ح ـتــى نُ ـك ـثــف ،ن ـق ــول :إن ال ـن ـق ـطــة الـتــي
ن ـشــدد عـلـيـهــا ه ــي :مـمــارسـيــة مـبــاشــرة،
م ــرت ـب ـط ــة ب ــالـ ـق ــاع ــدة الـ ـمـ ــاديـ ــة ل ـع ـم ـل ـيــة
الـ ـص ــراع ال ـس ـيــاســي والـ ـق ــوى ال ـحــام ـلــة
ل ـه ــا .فــال ـم ـج ـت ـم ـعــات ال ـت ــي ت ـع ــان ــي أك ـثــر
م ــن غ ـيــرهــا م ــن ال ـت ـع ـفــن ع ـلــى مـسـتــوى
ال ــدول ــة وال ـم ـج ـت ـمــع ،ك ـل ـب ـنــان م ـث ـ ًـا ،إن
االن ـه ـي ــار ال ـش ــام ــل ف ـي ـهــا ع ـلــى مـسـتــوى
الـحـيــاة الـيــومـيــة عـلــى الــرغــم مـمــا يحمله
مــن إم ـكــانــات لـلـتـغـيـيــرّ ،إل أن ـهــا تـفــرض
صـ ـع ــوب ــات ،ه ــي ت ـق ـن ـيــة ف ــي ظ ـه ــوره ــا،
ول ـك ـن ـهــا تــاري ـخ ـيــة ف ــي أص ـل ـهــا .فــالـتـعـفــن
والتهتك الـقــاعــدي سينتقل بــا شــك إلى
ال ــوع ــي االج ـت ـم ــاع ــي ف ــي هـ ــذه ال ـب ـن ـيــة،
مـمــا سـيـتــرك أث ــره عـلــى إمـكــانـيــة انـتـظــام
هـ ــذه الـ ـق ــوى وق ــدرت ـه ــا ع ـل ــى ال ـح ــرك ــة.
لـنـتـصــور أن ب ـلــد ًا انـقـطـعــت فـيــه مـصــادر

الطاقة واالتصال والتنقل والقدرة على
ال ــوص ــول إل ــى م ـصــادر ال ـغ ــذاء والـ ــدواء
وغيرها ،كيف يمكن للقوى االجتماعية
ف ـيــه أن ت ـن ـت ـظــم ف ــي ح ــرك ــة جـمــاهـيــريــة
واسـ ـع ــة ف ــي ظ ــل فـ ـق ــدان م ـس ـبــق ألط ــر
اج ـت ـمــاع ـيــة م ـن ـظ ـمــة؟ ه ــي م ـســألــة ب ـهــذا
الـشـكــل الـمـلـمــوس فــي نـهــايــة الـمـطــاف.
التنظيم وإمكاناته.
هـ ــذه ال ـخ ــاص ــة ل ـي ـســت بـ ــأي ش ـكــل مــن
األشكال تؤدي إلى االعتبار بأن عملية
تـطــور الـصــراع السياسي فــي هــذا البلد
م ـث ـ ًا ،أو ف ــي غ ـي ــره م ــن ال ـب ـل ــدان الـتــي
تـشـبـهــه ف ــي حــال ـت ـهــا ال ـخ ــاص ــة ،مـكـتــوب
عـلـيـهــا الـفـشــل مـسـبـقـ ّا ،بــل يـجــب أن تتم
تــرجـمـتـهــا إلــى دروس نـظــريــة وعملية،
يمكن لها أن تدفع بمستوى من النضال
لصالح مستوى آخر ،وتقديم عامل على
ح ـس ــاب ع ــام ــل آخ ـ ــر .وح ـت ــى ال ن ـكــون
مـتـفــائـلـيــن س ــاذج ـي ــن ،ال ب ــد ل ـه ـكــذا بـنــى
أن تتلقى المساعدة المباشرة من بنى
أخ ــرى .يــأخــذنــا ه ــذا الـنـقــاش إل ــى حــالــة
حـصـلــت فــي ال ـتــاريــخ ،وع ـلــى الــرغــم من
حصولها وقتها بشكل غير معمم ،ولكنها
اليوم وبسبب من الطور الــذي وصلته
المرحلة اإلمبريالية يمكن لها أن تصير
ظــاهــرة عــامــة ،أال وهــي المساعدة التي
قدمها مث ًال االتحاد السوفييتي لعمليات
الصراع السياسي في بعض الدول على
م ـس ـتــوى الـتـقـنـيــة والـ ـك ــادر وال ـخ ـبــرات
والـمـســاعــدات الـعـيـنـيــة وغـيــرهــا .ولكنها
ال ـ ـيـ ــوم أوسـ ـ ــع ب ـم ــا ال ي ـ ـقـ ــاس .وع ـل ــى
القوى الثورية في هكذا بنى أن تنتقل
بنفسها إلــى هــذا المستوى مــن الذهنية
واالستعداد .أي :إن الحركة الثورية في
الـعــالــم الـيــوم ال يـمـكــن لـهــا ّإل أن تكون
أم ـم ـيــة ف ــي م ـس ــاره ــا ،ل ـيــس ال ـس ـيــاســي
ف ـق ــط ،ب ــل ال ـع ـم ـلــي ال ـم ـبــاشــر .م ــا مــررنــا
عليه هو طرح أقسى قد نشهده بشكله
الـمـتـكـمــل وق ــد ال ن ـش ـهــده ،ول ـكــن دون
شــك ه ـنــاك نـسـبــة مـنــه حــاضــرة ويـجــب
الوقوف عندها.
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المنظومة الرأسمالية وسياسات الغذاء ،ومستقبل
الطبيعية ،والغذاء والسياسات واألزمة البيئية ،والمشاع
العالمي للطاقة الشمسية ،وكارل ماركس وقانون سرقة
الحطب في ألمانيا ،هي مواضيع كتب ودراسات جديدة
صدرت في الفترة األخيرة.
ǧقاسيون

ت ـطــرح إي ـمــي لـيـثــر ف ــي ك ـتــاب ـهــا الـجــديــد
«الرأسمالية وسياسات الغذاء» السؤال
الـتــالــي :كـيــف يمكننا بـنــاء نـظــام غــذائــي
م ـس ـت ـقــر وع ـ ـ ــادل؟ وهـ ــل ي ـك ـفــي تـغـيـيــر
نظامنا الغذائي أم إننا بحاجة إلى مزيد
من التغييرات األساسية في المنظومة؟
وتـ ــوضـ ــح إيـ ـم ــي فـ ــي ك ـت ــاب ـه ــا ال ـم ــوج ــز
وال ـم ـك ـت ــوب ب ــوض ــوح ح ــال ــة ال ـم ــزرع ــة
وص ـ ــو ًال إلـ ــى ال ـل ــوح ــة ال ـكــام ـلــة ل ـل ـثــورة
الـضــروريــة ،وذلــك إلطـعــام العالم بشكل
صحي ومستدام.
أم ــا آنـ ــدرز دان ـك ــر ،وف ــي ك ـتــابــه الـجــديــد
«إعـ ـ ـ ـ ــادة اك ـ ـت ـ ـشـ ــاف األرض ،ع ـش ــرة
ح ـ ـ ــوارات ح ـ ــول م ـس ـت ـق ـبــل ال ـط ـب ـي ـعــة»،
أجـ ــرى ال ـم ـحــرر ح ـ ــوارات م ــع مـفـكــريــن
وك ـ ـتـ ــاب وص ـح ـف ـي ـي ــن يـ ـشـ ـت ــرك ــون فــي
ت ـس ـل ـيــط الـ ـض ــوء ع ـل ــى قـ ــوة ال ـط ـب ـي ـعــة،
وم ـش ــاك ـل ـه ــا ال ـم ـل ـح ــة ،والـ ـتـ ــي تـسـتـحــق
التفكير والنقاش حــول مستقبل أفضل
للبشرية.
ويدعو كارل بوغز إلى مواجهة الكارثة،

والـمـسـتـقـبــل الـمـمـكــن لـلـبـشــريــة .لـطــالـمــا
جــادل ديفيد شوارتزمان في أن النشر
الـ ـك ــام ــل ل ـل ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـي ــة ض ـ ــروري
ل ـيــس ف ـقــط ل ـخ ـفــض ان ـب ـعــاثــات غ ــازات
االح ـت ـب ــاس ال ـ ـحـ ــراري ،ول ـك ــن لـتـمـكـيــن
مجتمع اشتراكي لتحقيق وفرة للجميع.
كـمــا ق ــدم هــو وبـيـتــر شــوارتــزمــان هــذه
الـحـجــة بــالـتـفـصـيــل فــي ك ـتــاب «األرض
ليست للبيع» المنشور عام .2019
ويـ ـب ــدو أن ك ـ ــارل م ــارك ــس ق ــد أص ـبــح
موضوع ًا واسع االنتشار في الجامعات

ف ــي ك ـتــابــه ال ـجــديــد «م ــواج ـه ــة ال ـكــارثــة،
ال ـغــذاء والـسـيــاســات واألزمـ ــة الـبـيـئـيــة».
ويسلط الـضــوء فــي كتابه على صناعة
األغ ــذي ــة واألع ـم ــال ال ــزراع ـي ــة الـتـجــاريــة
ومجمع الوجبات السريعة ماكدونالدز،
ودور كل من الصناعة الغذائية والزراعة
التجارية ومجمع الوجبات السريعة في
الكارثة المحدقة بالبشرية.
وخ ــاض ديـفـيــد شــوارتــزمــان فــي كـتــابــه
ال ـص ــادر إل ـك ـتــرون ـي ـ ًا وال ـم ـن ـشــور مـجــانـ ًا
حــول المشاع العالمي للطاقة الشمسية

أخبار ثقافية

األمريكية .ففي جامعة مينيسوتا ُأثيرت
ن ـق ــاش ــات ،و ُك ـت ـبــت م ـق ــاالت ودراس ـ ــات
بــاإلنـكـلـيــزيــة والـفــرنـسـيــة ،حــول سلسلة
مــن الـمـقــاالت التي كتبها كــارل ماركس
فــي بــدايــة طــريـقــه ،عــن فـقــراء الفالحين
فــي ال ــراي ــن ،وقـضـيــة جـمــع الـحـطــب من
الغابة لتدفئة منازلهم ،وكانت السلطات
تـعـتـبــر ذل ــك ســرقــة وت ـعــاقــب الـفــاحـيــن.
واحـتــوت الــدراســات مناظرات ماركس
حــول الـقــانــون المتعلق بسرقة الحطب
والرأسمالية.

كانوا وكنا

انطالق معرض بكين للكتاب

المسرح المدرسي في الحسكة

انـطـلـقــت أعـمــال ال ــدورة ال ـ  34لـمـعــرض بـكـيــن لـلـكـتــاب فــي مركز
الصين الــدولــي للمعارض ،منذ يــوم األربـعــاء الماضي ،وتشارك
في المعرض الصيني للكتاب أكثر من  700دار نشر ومؤسسة
ثـقــافـيــة ،وت ـشــارك دور الـنـشــر والـمــؤسـســات الـثـقــافـيــة بمحتوى
أك ـثــر مــن  400أل ــف ن ــوع مــن الـكـتــب .وجــديــر بــالــذكــر :أن هـنــاك
ركن ًا خاص ًا للكتب أقيم بمناسبة حلول الذكرى الـ  100لتأسيس
الحزب الشيوعي الصيني ،كجزء من الفعاليات التي تقام بهذه
المناسبة في عموم أنحاء الصين.

قدمت دائــرة المسرح المدرسي في مديرية التربية في محافظة الحسكة
الـعــرض المسرحي «مغامرة رأس المملوك جــابــر» والـعــرض الفلكلوري
«الـهـنــوف» عـلــى خشبة مـســرح الـمــركــز الـثـقــافــي فــي الـمــديـنــة ،ضـمــن إطــار
فعاليات يــوم المسرح العالمي الــذي أقامته مديرية التربية فــي الحسكة.
واستند عرض «مغامرة رأس المملوك جابر» على نص األديــب الراحل
سعد اهلل ونوس ،والذي يصور فيه صراع الخير والشر بحكاية تاريخية،
أما «الهنوف» فاستندت إلى رواية شعبية من فلكلور الجزيرة السورية.

خــاضــت الـحــركــة الـطــابـيــة فــي ســوريــة مختلف الـمـعــارك الــوطـنـيــة في
سبيل الجالء خــال أكثر من عقدين ونصف من االستعمار ،وقدمت
الحركة العديد من التضحيات خالل هذا الطريق الطويل .في الصورة:
طالب دمشق يطالبون بالجالء أمــام البرلمان ،ويستنكرون مواقف
االستعمار الفرنسي خالل انتفاضة الجالء ربيع 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 « )٢٠21/03/21قاسيون» 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 :

في اليوم المسرح العالمي :ح ّي على الجمهور!

في عام ُ 1996كلف المسرحي السوري سعد الله ون ّوس من قبل
المعهد الدولي للمسرح ،التابع لليونسكو ،بكتابة رسالة يوم
المسرح العالمي .وهو تقليد يحمل رمزية عالية للمسرحيين
في كل بلدان العالم ،ألن الرسالة التي ُتكتب في هذا اليوم ُتقرأ
بكل اللغات ،وعلى كل المسارح في مختلف بقاع العالم .ويكاد
اليوم ال يبقى من ذكرى تلك الرسالة الق ّيمة التي كتبها ون ّوس
سوى عبارة« :إننا محكومون باألمل ،وما يحدث اليوم ال يمكن
أن يكون نهاية التاريخ» ،وهي العبارة التي يرددها الكثيرون
السياق الذي قيلت فيه.
دون معرفة ّ

وشـكـ ًا مــن أشـكــال ال ـحــوار .ويـقــول في
هذا السياق« :أعتقد ،أن المسرح ،ورغم
كــل الثورات التكنولوجية ،سيظل ذلك
ال ـم ـك ــان ال ـن ـم ــوذج ــي ،الـ ــذي ي ـتــأمــل فـيــه
اإلنـســان شــرطــه الـتــاريـخــي والــوجــودي
م ـع ـ ًا» .ويـكـمــل بــالـقــول :إن اإلن ـســان في
الـمـســرح يكسر مَـحــارَتــه ويـتــأمــل حياته
ضمن سياق جماعي يوقظ انتماءه إلى
الجماعة .هذا ويتحدث ونوس أيض ًا عن
مـسـتــويــات مـتـعــددة مــن ال ـحــوار تحيط
بـتـجــربــة ال ـم ـســرح ،أهـمـهــا :ال ـحــوار بين
شخصيات العرض المسرحي ،والحوار
الـ ـمُـ ـضـ ـم ــر بـ ـي ــن ال ـ ـع ـ ــرض والـ ـمـ ـتـ ـف ــرج.
والحوار الثالث بين المتفرجين أنفسهم،
وم ـ ــن ثـ ــم حـ ـ ــوار أخـ ـيـ ــر ب ـي ــن ال ـع ــرض
والمدينة األوسع التي يقدم فيها.

رسالة يتردد صداها إلى اليوم
للمفارقة ،في السطر الــذي يلي العبارة
ال ـش ـه ـيــرة ت ـل ــك ،ي ـش ـيــر ون ـ ــوس ب ـيــأس
لمعركته التي دامت قرابة أربع سنوات
مــع م ــرض ال ـســرطــان ،وي ـت ـحــدث أيـضـ ًا
ع ــن الـ ـح ــزن واالن ـ ــزع ـ ــاج ال ـ ــذي ي ـتــركــه
ف ـيــه س ــؤال ــه ع ــن أس ـب ــاب إص ـ ــراره عـلــى
اس ـت ـمــرار الـكـتــابــة لـلـمـســرح ،وه ــو الـفــن
المُهدد بــالــزوال .ولــذلــك نفهم أن عبارة
ونـ ــوس ال ـمُ ـل ـه ـمــة وال ـم ـش ـحــونــة بـطــاقــة
األمـ ـ ــل بـ ـغـ ـدٍ أفـ ـض ــل ق ـي ـل ــت مـ ــن كــات ـب ـهــا
ف ــي أسـ ــوأ وق ــت ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد الـمـهـنــي
وال ـص ـح ــي وال ـش ـخ ـص ــي ،وأيـ ـضـ ـ ًا عـلــى
صعيد عــالـمــي ودول ــي .فــالـعــالــم كـمــا رآه
ون ــوس فــي تـلــك الـلـحـظــة ب ــدا مـحــاصــر ًا
بوحش العولمة ،وما تحمله في العُمق
من تهديد للثقافة ،وتمرك ٍز في الثروات
الـتــي تقلص الـدّعــم للفنون بــد ًال مــن أن
تزيدها .وفي رسالته تلك يعيد ونوس
ويكرر بأنه يــرى في المسرح فع ًال من
أفعال المقاومة للظلم الذي يسود العالم،

رسالة يوم المسرح لعام 2021
فــي ه ــذا ال ـعــام ،ج ــاءت رســالــة الـمـســرح
الـتــي كتبتها الممثلة البريطانية هيلين
مـيــريــن ،مقتضبة رك ــزت بمعظمها على
تـ ــأثـ ـيـ ــرات وبـ ـ ــاء كـ ــورونـ ــا ع ـل ــى ف ـنــون
األداء عــام ـ ًة ،والـمـســرح بـشـكـ ٍـل خــاص.
تُشير ميرين إلــى أن انـعــدام األمــن كان
دائم ًا شعور ًا مرافق ًا للمسرحيين الذين
اخـ ـتـ ــاروا ال ـع ـمــل ف ــي ال ـم ـس ــرح ،ولــذلــك
ف ــال ــوب ــاء م ــن وج ـه ــة ن ـظــرهــا ت ـح ـ ّدٍ آخــر
يُ ـض ــاف إلـ ــى ال ـت ـحــديــات ال ـت ــي اع ـت ــادوا
عـلــى مــواجـهـتـهــا .وت ـقــول هـيـلـيــن ميرين
ف ــي خ ـتــام رســال ـت ـهــا« :م ـنــذ ب ــدء الـخـلــق
ونحن البشر نستخدم السرد القصصي
كشكل من أشكال التواصل بيننا ،ولذلك
فـ ــإن ث ـقــافــة ال ـم ـس ــرح ال ـج ـم ـي ـلــة سـتـبـقــى
طالما بقينا نحن هنا .ولــن تختنق أبــد ًا
الــرغـبــة اإلبــداع ـيــة لـلـكـتــاب والـمـصـمـمـيــن
والـ ــراقـ ـصـ ـيـ ــن وال ـم ـغ ـن ـي ــن وال ـم ـم ـث ـل ـيــن
وال ـم ــوس ـي ـق ـي ـي ــن والـ ـمـ ـخ ــرجـ ـي ــن ،وف ــي
المستقبل الـقــريــب سـتــزهــر تـلــك الــرغـبــة

ǧنور أبوفّراج

على المتفّرج
أن يحس
بالمسؤولية
وبأن لموقفه
من أي عمل
ثقافي نتائج
هامة عليه
وعلى أوضاع
البالد

مرة أخرى ،تدفعها طاقة جديدة ،وفهم
جــديــد لـلـعــالــم ال ــذي نـتـشــاركــه جـمـيـعـ ًا».
لكن جرعة التفاؤل التي تحاول ميرين
بثها تـبــدو عــاجــزة عــن أداء مهمتها في
عــالــم مـثـقـ ٍـل بــالـمـشـكــات ،ال ـتــي تـتـحــدى
الفن ،وتعيد طــرح الـســؤال حــول دوره
الحقيقي في المجتمع.
متفرج واحد على األقل!
ص ــاغ أح ــد ال ـبــاح ـث ـيــن ف ــي م ـجــال فـنــون
األداء عـ ـبـ ــارة م ـك ـ ّث ـف ــة وذكـ ـيـ ــة ت ـشــرح
بــأحـســن صـيـغــة ممكنة ال ــدور األســاســي
ل ـل ـج ـم ـه ــور ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة خـ ـلـ ــق ال ـع ـم ــل
الـمـســرحــي ،وت ـقــول ال ـع ـبــارة« :يـسـتـلــزم
األم ــر مـتـفـرّجـ ًا واحـ ــد ًا عـلــى األق ــل حتى
يكتمل األداء» .أي :إن مــا يـحــدث على
الخشبة ال يكتمل حـقـ ًا دون عـيــن تــراه
وعقل يفهمه وينقده.
للحقيقة ،كان الوباء ربما فرصة قسرية
لـفـهــم الـ ــدور الـ ــذي يـلـعـبــه ال ـمُ ـت ـفــرج فــي
ال ـت ـج ــرب ــة ال ـم ـس ــرح ـي ــة .ودون ق ــاع ــات
مكتظة بالجمهور الــذي يحبس أنفاسه
تارة أخرى ،بدا
تارة ،ويصفق بحماس ً
ً
المسرح فن ًا مهدَّد ًا ومنقوص ًا.
من جهته أفــرد ونــوس مساحة واسعة
في أعماله النقدية للحديث عن المتفرج
ودوره ف ــي الـعـمـلـيــة ال ـم ـســرح ـيــة .فـهــو
ق ـدّم بــداي ـ ًة تـحـلـيـ ًا ديـمــوغــرافـيـ ًا للفئات
ال ـت ــي داوم ـ ــت ع ـلــى ح ـض ــور ال ـع ــروض
المسرحية فــي ســوريــة ،كما طــرح آرا ًء
جــري ـئــة تـنـتـقــد تـبـنــي ال ـم ـســرح الـقــومــي
لمفهوم الخشبة اإليـطــالـيــة ،ومــا يلحقه
مــن قـيــود تـقــونــن وت ـحــدد فـعــل الـفــرجــة.
فونوس يرى أن فنون األداء الشعبية
فــي ســوريــة ،كــالـحـكــواتــي وخ ـيــال الـظــل
وال ـعــروض الـحـيــة الـتــي كــانــت تـقــام في
ال ـشــوارع ،أتــاحــت للجمهور حــريـ ًة أكبر
بــالـتـفــاعــل الـحــي والـمـشــاركــة الـفـعّــالــة مع

ال ـ ـعـ ــرض األدائـ ـ ـ ـ ــي ،بـ ـخـ ــاف ط ـق ــوس
الـ ـمـ ـسـ ــرح ال ـ ـب ـ ــرج ـ ــوازي ال ـ ـتـ ــي ق ـي ــدت
المتفرج وحجّمت دوره.
ع ـلــى ع ـكــس ال ـم ـتــوقــع ،ل ــم ي ــرد ون ــوس
مــن الـجـمـهــور أن يـتـجــه لـلـمـســرح بـحـثـ ًا
عــن التسلية ،أو رغـبـ ًة بــإيـجــاد متنفس،
بل أراد العكس تمام ًا ،وعــن هــذا يقول:
«ال ـم ـس ــرح الـ ــذي ن ــري ــد ل ـيــس ال ـم ـســرح
ال ـ ــذي ي ــري ــح ال ـم ـت ـف ـرّج أو يُ ـن ـ ّف ــس عــن
كــرب ـتــه ،بــل عـلــى ال ـع ـكــس ،هــو الـمـســرح
ال ــذي يُـقـلــق ويــزيــد الـمـتـفـرّج احـتـقــانـ ًا».
ويضيف أيض ًا كاتب «طقوس اإلشارات
والتحوالت» :إن المتفرج يجب أن يعي
دوره ومسؤوليته في توجيه المسرح،
فـيـقــول فــي ه ــذا ال ـصــدد« :يـنـبـغــي أيـضـ ًا
أن تـنـتـهــي سـلـبـيــة ال ـم ـت ـف ـرّج ووضـعـيـتــه
الساكنة حيال الخشبة وما يدور عليها.
وعـلــى الـمـتـفـرّج أن يحس بالمسؤولية
وبــأن لموقفه من أي عمل ثقافي نتائج
هامة عليه ،وعلى أوضاع البالد ،بحيث
يـغـيّــر قـبــل كــل شــيء جلسته الـمــدرسـيــة
واستسالمه على الكرسي وقبوله لكل
ما يعرض عليه».
معنى الحياة ودور الفن
ق ــد ي ـكــون م ـف ـهــوم ـ ًا اآلن س ـبــب الـغـضــب
ال ــذي أص ــاب ون ــوس ع ـنــدمــا س ـئــل عــن
أسـبــاب إص ــراره عـلــى الـكـتــابــة للمسرح.
ألن الـســؤال الـمـطــروح فــي حينها على
رجـ ٍـل مصاب بالسرطان يعيش أشهره
األخـ ـيـ ــرة ،كـ ــان ف ــي ال ـع ـمــق س ـ ــؤا ًال عــن
مـعـنــى الـحـيــاة الـتــي عــاشـهــا وعــن الــدور
ال ــذي ارت ـض ــاه فـيـهــا .سـعــد اهلل ونــوس
أف ـ ـنـ ــى حـ ـي ــات ــه «ح ـ ــرف ـ ـي ـ ـ ًا» ف ـ ــي ال ـع ـم ــل
المسرحي ألنه كان مقتنع ًا أن المسرح
أداة ثــوريــة ،ومــؤمـنـ ًا أنـنــا وإذا مــا رأينا
ـدة أمــام ـنــا ع ـلــى خـشـبــة
ح ـيــوات ـنــا م ـج ـسـ ً
المسرح ،سنرغب حق ًا بتغيرها.

