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الوحيد واإلجباري
أم ــران أســاسـيــان شـغــا الــربــع األول مــن هــذه السنة
س ــوريّ ـ ًا .األول :هــو ان ـه ـيــار مـسـتــوى مـعـيـشــة عــامــة
ال ـس ــوري ـي ــن ف ــي ك ــل ال ـم ـنــاطــق ال ـس ــوري ــة بـمـسـتــوى
وس ــرع ــة غ ـي ــر م ـس ـبــوقــة ط ـ ــوال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـع ـشــر
الماضية .والثاني :هو محاوالت تعميم حالة اليأس
مــع انتهاء الجولة الخامسة للجنة الدستورية دون
ـوح كــامــل لـلـنــوايــا بعدم
تحقيق أيّ تـقــدم ،ومــع وض ـ ٍ
الرغبة في إحراز أيّ تقدم.
ت ــراف ــق ه ــذان األم ـ ــران م ــع جـمـلــة ط ــروح ــات خـ ّلـبـيــة
تـتـقــاطــع فــي أن ـهــا مــن خ ــارج ال ـق ــرار  ،2254وبـيـنـهــا
الـحــديــث عـمــا سُـمّــي «مـجـلـسـ ًا عـسـكــريـ ًا» ..بــالـتــوازي
وال ـ ـ ـتـ ـ ــازم م ـ ــع مـ ــوجـ ــة م ـ ـق ـ ــاالت و«ت ـ ـسـ ــري ـ ـبـ ــات»
واجتهادات ،وبكلمة واحــدة مع موجة من الضجيج
اإلعالمي حول أمرين :التقسيم و«التطبيع»...
وكـ ـن ــا قـ ــد أشـ ــرنـ ــا م ـ ـ ــرار ًا إل ـ ــى ّأن تـ ــدهـ ــور ال ــوض ــع
االقتصادي بفعل الفساد الكبير والعقوبات بالتوازي
مع تكريس تقسيم األمــر الــواقــع عبر اللعب بمسألة
بث اليأس وإنهاك
المعابر وغيرها من األمور ،وكذلك ّ
الـنــاس ،كل ذلــك يصبّ في إطــار مـحــاوالت نزعم ّأن
(وإن بالتقاطع مع الحرامية
مركزها هو الصهيوني ْ
وتجار الحرب السوريين من كل األطراف) وهدفها
هــو الـمـســارعــة لــاسـتـفــادة مــن لحظة ضعف قصوى
يعلم الصهيوني قبل أيّ أحد غيره أنها لن تطول...
ما يستدعي الوقوف عنده من الطروحات الجديدة
المتعلقة بالحل السياسي ،هو تلك الطروحات التي
ت ـت ـحــدث ع ــن م ـج ـمــوعــة ع ـمـ ٍـل دول ـي ـةٍ ج ــدي ــدةٍ ،وعــن
«قرار دولي جديد» .ويذهب أصحاب الطرح إلى ّأن
المقصود هو تجاوز القرار .2254
ما ينبغي أن يكون واضح ًا في هذا السياق ،أنه وفي
حال تشكلت أية مجموعة دولية جديدة ،وفي حال
دفـعــت بــاتـجــاه أيّ ق ــرار دول ــي جــديــد ،ف ـ ّـإن ذل ــك لن
يـكــون ســوى فــي إط ــار الـتــأكـيــد عـلــى  2254وإيـجــاد
آلـيــات ملموسة لتطبيقه ...ويـعــود ذلــك إلــى عاملين
أساسيين:
أو ًال :من وجهة نظر دول المنطقة المعنية مباشرة
والمتأثرة مباشرة بالمسألة السورية ،باإلضافة إلى
روس ـيــا وال ـص ـيــن ،فــإنّــه لـيــس مــن مـصـلـحــة أيٍّ منها
ألن ذل ــك سـيـعـنــي ل ـيــس اس ـت ـمــرار
تـقـسـيــم س ــوري ــةّ ،
ال ـف ــوض ــى ف ـق ــط ،ب ــل واش ـت ـعــال ـهــا مـ ـج ــدد ًا بـمـقــايـيــس
أضـخــم وأك ـب ــر ...وفــوضــى كـهــذه لـيـســت ّإل مصلحة
صهيونية بالدرجة األولى ،وأمريكية /غربية بالدرجة
الـثــانـيــة .وت ـجــاوز ال ـقــرار  2254فــي هــذه الـلـحـظــة لم
يعد مطلوب ًا منه مجرد القفز فــوق التغيير أو فوق
الحل السياسي ،بل بات المقصود منه تجاوز وحدة
سورية نفسها التي ينص عليها القرار الذي بات هو
نفسه أحــد ضماناتها ،وذلــك فــي ظــل الــواقــع المزري
الذي تعيشه البالد على الصُّعد كافة.
ثاني ًا :مسألة حق الشعب السوري في تقرير مصيره
بنفسه هي جوهر السيادة السورية ،وجوهر وحدة
سورية ووحــدة أراضيها؛ ما يعني ّأن الحفاظ على
وحدة البالد بات يمر حصر ًا عبر تمكين السوريين
من تقرير مصيرهم بأنفسهم ،وضمن ًا إعتاق رقابهم
م ــن س ـط ــوة ال ـم ـت ـشــدديــن م ــن ك ــل األطـ ـ ــراف الــذيــن
يسهمون مع الغرب والصهاينة في الفتك بالسوريين،
وفي تكريس تقسيم األمر الواقع...
القرار  2254كان وال يزال الطريق اإللزامي الوحيد
إلن ـق ــاذ س ــوري ــة وش ـع ـب ـهــا ،وتـطـبـيـقــه يـنـبـغــي أن يـتــم
ب ـيــد ال ـســوري ـيــن ولـمـصـلـحـتـهــم .وإذا م ــا ك ــان هـنــالــك
تــوافــق دولــي «جــديــد» حــول التطبيق ،فــإنــه سيبقى
ضـمــن فـلــك  ،2254ولـكــن وكـمــا قـلـنــا م ــرار ًا ال يـجــوز
انتظار التوافق الدولي ،وال يمكن انتظاره ،بل على
الــوطـنـيـيــن تـكـثـيــف عـمـلـهــم ال ـم ـش ـتــرك ل ـلــوصــول إلــى
توافق سوري وفرض توافق دولي...
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بين اللجوء والهجرة
أكثر من  5.5مليون في اإلقليم
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وزارة العمل ال يعنيها
تطبيق الدستور!!!

على أستانا أن تتجاوز
نفسها ،وبسرعة!

اليوان اإللكتروني في 2021
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وزارة العمل ال يعنيها تطبيق الدستور!!!

التجربة العمالية وحقهم في اإلضراب

جالؤنا يوم يرحل
المستعمرون عن أرضنا
تـ ــوج ش ـع ـب ـنــا الـ ـسـ ــوري ن ـض ــاالت ــه ب ــإع ــان
اندحار المحتل الفرنسي عن وطننا ،وبين
ب ــداي ــة الـ ـع ــدوان  1920وإعـ ــان االس ـت ـقــال
 1946مـ ـ ـش ـ ــوار ط ـ ــوي ـ ــل م ـ ــن الـ ـم ــواجـ ـه ــة
والمقاومة بكل أنواعها وأشكالها «العسكرية
وال ـس ـيــاس ـيــة والـ ـح ــراك الـشـعـبــي الـمـتـجـسّــد
باإلضرابات والمظاهرات» افتتح المقاومة
ث ـلــة م ــن ال ـفــدائ ـي ـيــن ف ــي م ـقــدم ـت ـهــم الــوط ـنــي
الـكـبـيــر يــوســف الـعـظـمــة ،الــذيــن أخ ــذوا على
عــاتـقـهــم ّأل يـمـرّ الـمـسـتـعـمــر دون مـقــاومـتــه،
وه ـ ــذه ال ـخ ـط ــوة ك ــان ــت إش ـ ــارة الـ ـب ــدء لـكــل
بأل يقبل بالمستعمر ،وأن
الشعب السوري ّ
مقاومته فرض عين على كل وطني سوري
وهكذا كان.
ن ـقــول قــولـنــا ه ــذا ،ل ـنــذ ّكــر بـمــن ج ــروا عــربــة
غــورو مراهنين بفعلتهم تلك على ديمومة
المستعمر الــذي يــؤمّــن مصالحهم ،حتى لو
ك ــان ــت ع ـلــى ح ـس ــاب دمـ ــاء شـعـبـهــم وحــريــة
وطنهم وسالمته ووحدته ،وإذا سحبنا ذلك
التاريخ إلى األمام إلى اللحظة التي يعيشها
وطـنـنــا بــأزمـتــه الــوطـنـيــة ،لــوجــدنــا أن أحـفــاد
مــن ج ــروا عــربــة غ ــورو عــوض ـ ًا عــن الـبـغــال
م ــوج ــودون اآلن بـكــل تـفــاصـيـلـهــم وألــوانـهــم
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة،
مـسـتـقــويــن ب ـمــن يـحـقــق ل ـهــم ت ـلــك الـمـصــالــح
الـتــي أوهـمـهــم المستعمر بــإمـكــانـيــة تحقيقها
لـهــم ،وهـنــا ال فــرق بـيــن مستعمر وآخ ــر أو
بين التابعين وتابعيهم ،فمن يحدد السّمت
الـنـهــائــي ل ـهــم ،هــو مــن ي ـقــرر عـنـهــم إل ــى أيــن
يــذهـبــون ،وكـيــف يـتـصــرفــون ،حـتــى لــو كــان
الـثـمــن دمــاء الـســوريـيــن ولقمتهم وحريتهم
وخ ـيــارات ـهــم ووحـ ــدة أراض ـي ـه ــم واس ـت ـقــال
قرارهم ،فمن يغتصب لقمة السوريين الفقراء
ويزيد من فقرهم وعذاباتهم ويُعمّق الكارثة
اإلنسانية لـهــم ،كمن يــوافــق على أن يتولى
ال ـم ـس ـت ـع ـمــرون ال ـم ــزي ــد م ــن تــدم ـيــر ب ــادن ــا،
وجـعـلـهــا خ ــراب ـ ًا ،ف ـمــن يــدعــو إل ــى اس ـت ـمــرار
الحرب اقتصادية كانت أم عسكرية ،يلتقي
مع ما يُبيته األمريكي وغيره من مشاريع
لـشـعــوبـنــا ،وشـعـبـنــا ال ـســوري بــالـخـصــوص،
فما الفرق بين التدمير بالحصار االقتصادي
ال ـخ ــارج ــي ،أو بـنـهــب لـقـمــة ال ـف ـق ــراء ،وبـيــن
ال ـتــدم ـيــر ال ـم ـبــاشــر بـفـعــل الـ ـعـ ــدوان ،كــاهـمــا
يُـفـضـيــان إل ــى نـتـيـجــة واحـ ــدة ،وه ــي :دمــاء
السوريين ومصالحهم الوطنية.
أيـهــا الـمـعـتــدون الـغــاصـبــون للقمتنا وكلمتنا
وحــريـتـنــا وأرض ـن ــا ،الـقــابـضــون عـلــى الــوهــم
بــأنــه سـيـكــون لـكــم مـكــان فيما بيننا ،سنعيد
جــاءنــا ،الــذي حققه أجــدادنــا لنبني وطننا
مـ ــن جـ ــديـ ــد ،ال مـ ـك ــان ف ـي ــه ل ـ ـجـ ــارِّي عــربــة
غ ــورو ،أو لـلـطــامـحـيــن أن يــأتــوا عـلــى ظهر
دبـ ــابـ ــات ال ـم ـس ـت ـع ـمــريــن ال ـت ــي س ـت ــو ِّل ــي مــن
غـيــر رجـعــة ،سـتـكــون ســوريــة قـلـعـ ًة للتغيير
الجذري الحقيقي ،الذي سيكون فيه الشعب
ه ــو ال ـس ـي ــد ،وس ـن ـق ــول :بــأن ـن ــا م ـح ـكــومــون
باالنتصار ،وال شيء دون االنتصار.

أرسل مدير العمل في ريف دمشق إلى شركة زنوبيا الكتاب رقم  1334تاريخ  2016/6/30جواباً على كتاب الشركة بخصوص بيان رأي المديرية
تجاه قيام عمال الشركة بممارسة اإلضراب دون وجه حق ،كما وصفته إدارة الشركة في كتابها المرسل إلى المديرية ،وهذا تكرر الحقاً في
إضرابات أخرى جرت بعد ذلك التاريخ.
ǧأديب خالد

الصدمة كانت من رد مديرية
العمل الذي جاء فيه:
(أنـ ـ ــه وبـ ـع ــد اطـ ـ ــاع وزارة ال ـع ـمــل
عـلــى نـتــائــج الـجــولــة التفتيشية على
مقر الشركة الـمــذكــورة ،فقد أعلمتنا
بموجب كتابها رقم ع 5612/1/تاريخ
 2016/6/26ب ـضــرورة الـتــأكـيــد على
العمل بااللتزام بأحكام قانون العمل،
وعدم تعطيل العمل وسلوك الطرق
المقبولة قانون ًا للمطالبة بأية مزايا
إضــافـيــة عـمــا ورد فــي قــانــون العمل
والـ ـق ــرارات ال ـم ـن ـفــذة ،وع ـلــى اعـتـبــار
أحقية صاحب العمل بتطبيق أحكام
المادة  /64/من قانون العمل رقم 17
لعام  2010وال سيما البندين ()5/2
من الفقرة (أ) من المادة المذكورة
م ـ ــن خـ ـ ــال الـ ـلـ ـجـ ــوء إلـ ـ ــى ال ـق ـض ــاء
المختص بعد إرفاق وسائل اإلثبات
التي تؤيد ذلك).
طبع ًا كتاب مديرية العمل هذا تسبب
في فصل أكثر من  40عام ًال وبشكل
تعسفي من أعمالهم ،وانقطع مصدر
رزقهم ،وهذا بحد ذاته جريمة بحق
الـطـبـقــة الـعــامـلــة قــامــت بـهــا جـهــة من
المفترض أن تكون على أقــل تقدير
حيادية بين رب العمل والعمال.
جــاء فــي الـكـتــاب ال ـمــذكــور :أن على

العمال االلتزام بأحكام قانون العمل،
وعــدم تــرك الـعـمــل ،وسـلــوك الـطــرق
المقبولة قانون ًا للمطالبة بأية مزايا
إضــافـيــة عـمــا ورد فــي قــانــون العمل
طبع ًا على ما يبدو أن مديرية العمل
فـ ــي ري ـ ــف دمـ ـش ــق والـ ـ ـ ـ ــوزارة مــن
ورائ ـهــا لــم يـلـتــزمــوا هــم بــالــدسـتــور،
وخــاصــة ال ـم ــادة ( )44م ـنــه ،والـتــي
أعطت حق اإلضراب للطبقة العاملة،
وال يــوجــد ن ــص ف ــي ق ــان ــون الـعـمــل
يـمـنــع أو يـجــرم اإلضـ ــراب ،بــالـتــالــي،
ف ـ ــإن الـ ـعـ ـم ــال ل ــدي ـه ــم دراي ـ ـ ــة كــاف ـيــة
بــالـقــانــون والــدسـتــور وأكـثــر اطــاعـ ًا
ع ـل ــى ال ـق ــوان ـي ــن م ــن وزارة ال ـع ـمــل
ومديرياتها.
مديرية العمل ،والتي شرعت لنفسها
تـفـسـيــر قــانــون الـعـمــل لــم تـجــد مــادة
قــانــون ـيــة ف ــي ق ــان ــون ال ـع ـمــل ت ـج ـرّم
اإلض ـ ـ ــراب ،لـ ــذا ل ـج ــأت إلـ ــى تـفـسـيــر
إحدى مواده بشكل يصب في صالح
صاحب العمل ،وبشكل غير قانوني
وغ ـيــر ص ـح ـيــح ،وه ــي ال ـم ــادة /64/
الـفـقــرة الـثــانـيــة ،والـتــي نـصــت «على
أن ــه يـحــق لـصــاحــب الـعـمــل أن ينهي
عـقــد الـعـمــل دون إخ ـطــار أو مـكــافــأة
أو تعويض فــي حــال ارتـكــب العامل
خ ـط ــأ نـ ـش ــأت ع ـن ــه خـ ـسـ ــارة م ــادي ــة
ج ـس ـي ـمــة ل ـصــاحــب ال ـع ـم ــل ،شــريـطــة
أن ي ـت ــم إب ـ ــاغ ال ـج ـه ــات الـمـخـتـصــة

بالحادث خالل  /48/ساعة من وقت
علمه بالوقوع».
وبـنــا ًء عليه ،اعـتـبــرت مــديــريــة العمل
بــأن اإلض ــراب وهــو ح ـقّ دسـتــوري
لـلـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة ،بــأنــه بـمـثــابــة خـطــأ
ي ـس ـت ــوج ــب الـ ـتـ ـس ــري ــح ،بـ ـنـ ــاء ع ـلــى
المادة  /64/الفقرة الثانية ،في حين
المادة تقصد بالخطأ الحادث الناجم
ع ــن ال ـع ـمــل ،والـ ــذي يـسـبــب خ ـســارة
جسيمة لرب العمل أي :تخريب آلة
على سبيل المثال ،أو إتالف بضائع
قصد ًا ،أو بشكل يدل على االستهتار،
أو اإله ـمــال مــن قـبــل الـعــامــل ،ناهيك
أن ه ـنــاك ع ــدة ت ـعــاريــف ون ـظــريــات
قــانــون ـيــة ل ـت ـف ـس ـيــر م ـع ـنــى ال ـخ ـطــأ ال
يسعنا ذكرها اآلن.
ولـكــن بـنــاء عـلــى ه ــذه ال ـمــادة قضت
م ـ ــدي ـ ــري ـ ــة ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ب ـ ــري ـ ــف دمـ ـش ــق
واجـتـهــدت وفـســرت بـجــواز تسريح
العمال تعسفي ًا إذا طالبوا بحقوقهم
بالطرق القانونية والدستورية.
الـمـشـكـلــة ف ــي ك ـت ــاب مــديــريــة الـعـمــل
المذكور أنه اعتبر أن النص القانوني
أعلى من النص الدستوري ،وأولــى
بالتطبيق ،وأن مطالبة العمال يجب
أن تكون عبر الطرق القانونية التي
نص عليها قانون العمل فقط ،وكأن
قــانــون الـعـمــل منسلخ عــن الــدسـتــور
وأسمى منه؟!

ال يوجد نص في
قانون العمل
يمنع أو يجرم
اإلضراب والعمال
لديهم دراية
كافية بالقانون
والدستور وأكثر
اطالعاً على
القوانين من
وزارة العمل
ومديرياتها
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سؤال يتبادر إلى أذهان الكثير من العمال والمهتمين
بالحركة النقابية وتطورها في خدمة من تمثلهم من كافة
شرائح العمال ،بعد ما آلت إليه البالد من تدهور في األوضاع
االقتصادية واالجتماعية وباألخص منها أوضاع العمال
االقتصادية والمعيشية اليومية التي تزداد سوءًا يوماً
بعد يوم :هل الحركة النقابية اليوم تملك تلك اإلمكانات
الالزمة والضرورية لتكون الممثل الحقيقي لكل العمال
السوريين في القطاع الخاص المنظم منه وغير المنظم
وقطاع الدولة على حد سواء؟
ǧنبيل عكام

وهـ ــل ت ـع ـمــل أو ت ـس ـت ـط ـيــع م ـمــارســة
ال ـض ـغــط ال ـم ـط ـلــوب ع ـلــى ال ـح ـكــومــة،
وعلى سياساتها االقتصادية البعيدة
كل البعد عن مصالح البالد والعباد،
وخ ـص ــوص ـ ًا ال ـع ـمــال م ـن ـهــم ب ـعــد هــذه
السنين العشر مــن األزمــة الوطنية؟
وبمعنى آخر :هل يمكن أن يكون لها
دور فــاعــل فــي لـجــم هــذه السياسات
االقـتـصــاديــة الـتــي تنتهجها الحكومة
ال ـم ـح ــاب ـي ــة لـ ـقـ ــوى الـ ـفـ ـسـ ــاد ال ـك ـب ـيــر
والـنـهــب ،والـمـعــاديــة لـمـصــالــح الـعـمــال
والكادحين الفقراء منذ ما قبل انفجار
هذه األزمة؟
هل تمارس الحركة النقابية رقابتها
ال ـش ـع ـب ـيــة مـ ــن أج ـ ــل ح ـم ــاي ــة ح ـقــوق
ومـصــالــح الـعـمــال مـتـسـلـحــة بــأدواتـهــا
ال ـن ـض ــال ـي ــة الـ ـمـ ـع ــروف ــة الـ ـمـ ـق ــرة فــي
ال ـشــرائــع الــدول ـيــة والــدس ـتــور ،بـعـيــد ًا
ع ــن ال ـم ـهــادنــة ودور الــوســاطــة بـيــن
الـعـمــال وكــافــة أرب ــاب العمل بما فيها
الــدولــة؟ لـقــد نـصّــت ال ـمــادة الـعــاشــرة
مــن الــدس ـتــور «الـمـنـظـمــات الـشـعـبـيــة
والـ ـنـ ـق ــاب ــات ال ـم ـه ـن ـيــة وال ـج ـم ـع ـي ــات،
ه ـي ـئــات ت ـضــم ال ـمــواط ـن ـيــن م ــن أجــل
ت ـطــويــر الـمـجـتـمــع وتـحـقـيــق مـصــالــح
أعـضــائـهــا ،وتضمن الــدولــة استقاللها
ومـ ـ ـم ـ ــارس ـ ــة رقـ ــاب ـ ـت ـ ـهـ ــا الـ ـشـ ـعـ ـبـ ـي ــة،

ومـشــاركـتـهــا فــي مـخـتـلــف الـقـطــاعــات
والـمـجــالــس ال ـم ـحــددة فــي الـقــوانـيــن،
وذل ـ ــك فـ ــي الـ ـمـ ـج ــاالت الـ ـت ــي تـحـقــق
أهدافها ،ووفق ًا للشروط واألوضــاع
التي يبينها القانون» .وربما السؤال
األه ــم :هــل الـحــركــة الـنـقــابـيــة مستقلة
اس ـت ـق ــا ًال ن ــاج ــز ًا ب ـع ـيــد ًا ع ــن أج ـهــزة
السلطة التنفيذية تستطيع من خالله
أن تدافع عن مصالح الطبقة العاملة
التي تمثلها؟
نحن نقول :إن الحركة النقابية قوة
ال يمكن االسـتـهــانــة بها وبإمكاناتها،
وخ ــاص ــة ع ـن ــدم ــا تـ ـ ــزداد ص ــاب ــة فــي
ال ــدف ــاع ع ــن ح ـق ــوق ال ـط ـب ـقــة الـعــامـلــة
ومطالبها ،وعلى رأسها حقوق العمال
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ــرف ــع م ـس ـت ــوى ح ـيــات ـهــم
وم ـع ـي ـش ـت ـهــم ب ـمــا ي ـ ــوازي مـتـطـلـبــات
الحياة الكريمة للعمال .وفي المقدمة
منها :رفع األجور لمستوى متوسط
الـمـعـيـشــة ،واج ـت ـثــاث ال ـف ـســاد الـكـبـيــر

والنهب والـغــاء ،وهــذه أيـضـ ًا ليست
ق ـض ـيــة ال ـع ـم ــال وح ــرك ـت ـه ــم ال ـن ـقــاب ـيــة
فحسب ،بل هي قضية وطنية كبرى
بــامـتـيــاز .وال يـجــوز للحركة النقابية
أن تهادن بها أو تؤجلها اليوم ،وما
نشهده اليوم من ارتفاع في تكاليف
المعيشة اليومية ،والتالعب بأسعار
سعر الـصــرف لليرة السورية مقابل
العمالت األخرى ،يثبت لنا يوم َا بعد
يوم أن قوى الفساد والنهب الكبير ال
تفكر ّإل بأن تزداد أرباحها من سرقة
ونهب كافة العاملين بأجر ،ونهب ما
تستطيع نهبه من ثروات البالد ،بما
فـيـهــا أحـ ــام ال ـع ـمــال وال ـف ـق ــراء كــافــة.
لكن الهاجس اليوم ،هل ستعود تلك
ال ــروح الـكـفــاحـيــة والـنـضــالـيــة الصلبة
للنقابات والـتــي تعبر بشكل حقيقي
عن مصالح وحقوق الطبقة العاملة؟
ل ـقــد وص ـل ــت ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة ال ـيــوم
إلــى أســوأ حــال على كــل المستويات

وال ـص ـعــد ،وه ــذا يـتـطـلــب مــن الـحــركــة
الـنـقــابـيــة وقـفــة حــازمــة وصــوت ـ ًا عــالـيـ ًا
لتغير هــذه األوض ــاع بشكل جــذري.
إذ ًا :ع ـلــى ال ـح ــرك ــة ال ـع ـمــال ـيــة ال ـيــوم
وضـ ــع إس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ع ـم ــل ن ـقــابــي
ك ـفــاحــي ،وه ــذا لــن يـحـصــل أي ـض ـ ًا ّإل
مــن خــال تـغـيّــر جــذري لـهــذا اإليـقــاع
البيروقراطي ،الذي تعمل من خالله
هذه النقابات ،فهي بحاجة إلى تغيّر
جذري في إستراتيجية العمل النقابي
بكامله ،وبكافة جوانبه التي يجب أن
تـبـنــى عـلــى مـسـتــوى عـ ـ ٍـال ،بـ ــدء ًا من
االستقاللية للحركة النقابية ،والقناعة
التامة بأهمية العمل النقابي الكبرى
وض ــرورة تـقــويـتــه بــاعـتـبــاره ســاحـ ًا
فــي يــد ال ـع ـمــال ل ـلــدفــاع عــن حـقــوقـهــم
ومــواج ـهــة االع ـت ــداء عـلــى مـكــاسـبـهــم.
وب ـن ــاء م ــوازي ــن ق ــوة ج ــدي ــدة تـجـعــل
الـمـفــاوضــات وال ـحــوارات مــع الحركة
ال ـن ـقــاب ـيــة ذات مـ ـغ ــزىً ،وت ـم ـ ّك ــن مــن

فــرض تــراجــع الــدولــة عــن سياساتها
هذه ،وبهذا ستتمكن الحركة النقابية
من استعادة القوة لصفوفها.
أم ــا ق ــوى ال ـف ـســاد وال ـن ـهــب الـكـبـيــرة
وجـ ـهـ ــاز دولـ ـتـ ـه ــم ،يـ ــدركـ ــون أه ـم ـيــة
ال ـحــركــة ال ـن ـقــاب ـيــة ،وي ــول ــون ج ـهــود ًا
ك ـب ـيــرة لـمـنـعـهــا م ــن م ـمــارســة دوره ــا
الـمـنــاط بـهــا ،ويـسـعــون إلــى تشجيع
ال ـت ـش ـتــت ال ـن ـقــابــي وضـ ــرب صـفــوفــه،
ويعملون على تجميد األجور وضرب
ال ـخــدمــات ال ـعــامــة مــن تـعـلـيــم وصـحــة
وغ ـيــرهــا ،ورف ــع أس ـعــار الـمـحــروقــات
المختلفة من مازوت وبنزين وفيول
وغ ـ ــاز والـ ــدخـ ــول ف ــي دوامـ ـ ــة غ ــاء
مـسـتـمــرة ،وفــي الــوقــت نفسه تُعطى
ال ـت ـش ـج ـي ـعــات والـ ـمـ ـس ــاع ــدات ل ـك ـبــار
ال ـفــاســديــن وال ـنــاه ـب ـيــن وغ ـيــرهــم مــن
س ـمــاســرة ال ـرّي ــع ،وتـفـقـيــر الـمـفـقــريــن
أكـثــر فأكثر ،وزي ــادة عــدد المهمشين
ونسبة البطالة.

الطبقة العاملة

عمال بلدية المروج في إضراب عن العمل
دخل عمال بلدية المروج التونسية في إضراب جديد
عن العمل استمر إلى يوم الخميس في الثامن من
الشهر الجاري ،حيث دعا إلى هذا اإلضراب االتحاد
المحلي للشغل .وكان عمال بلدية المروج قد نفذوا
إضــراب ـ ًا فــي أواخ ــر شـهــر آذار الـمــاضــي لـمــدة ثالثة
أيام متتالية بسبب تلكؤ اإلدارة ،وعدم االستجابة
للمطالب المهنية واالجتماعية والمعيشية .وتتمثل
مطالب اإلضراب بتوفير وسائل الصحة والسالمة
المهنية ،وتعويض العمل الليلي ،وتحسين ظروف
العمل وتأمين اللباس الشتوي للعاملين ،وزيــادة
ال ـتــرف ـيــع ف ــي ال ـم ـنــح االج ـت ـمــاع ـيــة ،وتــأم ـيــن الـسـكــن
للعمال ،وفي مقدمة مطالبهم :دعا العمال المضربين
إلى زيادة أجورهم .غير أن البلدية ما زالت تقابل
النقابة بالتعنّت ،وتهدد باتخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة لكسر اإلضراب.

إضراب قطاع الصحة في الجزائر
دعت نقابات العمال التي تعمل في القطاع الصحي ،في عدد من
المدن الجزائرية إلى اإلضراب ،مطالبة بضمان الحد األدنى
للخدمات الطبية في مختلف المؤسسات والمراكز الصحية
والمستشفيات ،حيث استجاب عمال قطاع الصحة للدعوة
إلى اإلضراب الوطني ،ورفع المضربون عدة مطالب ،أهمها:
توفير مناخ مالئم للنقابيين من أجــل ممارسة نشاطهم من
دون تدخل اإلدارة ،ومطالبة عمال القطاع الصحي بالترفيع،
واعتصم المضربون عند مدخل مؤسساتهم ،رافعين الفتات
تطالب بـضــرورة إعــادة النظر فــي رواتـبـهــم ،وهــي ال تكفي
ل ـس ـدّ أب ـســط ال ـحــاج ـيــات ،ومـطــالـبـيــن بــزيــادات ـهــا ،كـمــا طــالــب
الممرضون بتسهيل ظروف اإليواء والنقل ،وبمنحة تمكنهم
من تغطية تكاليف الدراسة والدورات التي يجرونها لتعزيز
كـفــاءتـهــم ومكتسباتهم الـمـعــرفـيــة فــي سـلــك الـتـمــريــض ،وقــال
ممثلو المضربين :إن أوضاع قطاع الصحة متردّية من كافة
الجوانب ،وفي مقدمتها تدني أجورهم.

عمال خدمات الحافالت في كارناتاكا
دخـ ــل إض ـ ــراب ع ـم ــال خ ــدم ــات ال ـح ــاف ــات فــي
كــارنــاتــاكــا الـهـنــديــة فــي  8نـيـســان ،حـيــث واصــل
الـ ـس ــائـ ـق ــون وع ـ ـمـ ــال شـ ــركـ ــات ال ـن ـق ــل ال ـب ــري
إضــرابـهــم إلــى أجــل غير مسمى بـشــأن القضايا
الـمـتـعـلـقــة بــزيــادة األج ــور وتـعــويـضــات الـعـمــل،
ح ـيــث اس ـت ـمــرت ال ـح ــاف ــات ف ــي ال ـب ـقــاء خ ــارج
الخدمة فــي جميع أنـحــاء الــواليــة ،بما فــي ذلك
بـنـغــالــورو ،ومــع ذلــك حــاولــت الـحـكــومــة إجــراء
تــرتـيـبــات بــديـلــة مــن أج ــل كـســر ه ــذا اإلض ــراب
ال ـع ــام ل ـل ـع ـمــال ،وم ـص ــرة ع ـلــى عـ ــدم اس ـت ـعــداد
الحكومة للتنازل عن وموقفها وتحقيق مطالب
الـعـمــال بــزيــادة األج ــور ،واشـتـكــى الـمــواطـنــون
مــن ال ـخــدمــات الـخــاصــة لـلـحــافــات وال ـس ـيــارات
وسـيــارات األجــرة التي تفرض أسـعــار ًا عالية،
مستفيدة من إضراب عمال النقل.

عمال المناجم في أمريكا يضربون
دع ــا أع ـضــاء ات ـحــاد عـمــال الـمـنــاجــم فــي أمــريـكــا
يوم الخميس الماضي إلى إضراب عام ،حيث
دخل أكثر من  1100من عمال مناجم الفحم في
مقاطعة توسكالوسا ،أالبــامــا ،في إضــراب عام
بحسب النقابة من أجل الحصول على حقوقهم
ال ـم ـن ـقــوصــة م ــن أجـ ــور وت ـعــوي ـضــات وغ ـيــرهــا
مــن ال ـح ـقــوق وال ـم ـطــالــب ال ـم ـشــروعــة ،وق ــد تم
ال ـت ــوص ــل م ــن خـ ــال اإلض ـ ـ ــراب إلـ ــى ات ـفــاق ـيــة
م ـس ــاوم ــة مــؤق ـتــة م ــع ال ـش ــرك ــة ،ل ـكــن ال ي ــزال
يتعين على العمال التصويت على ما إذا كانوا
سيصدقون عليها أم ال ،وقد اظهرت العديد من
القوى والشخصيات االجتماعية في المقاطعة
تضامنها مع عمال المناجم المضربين ،وقامت
اإلذاعــة المحلية بتغطية هــذا اإلضــراب المهم،
وبث مقابالت مع العمال المضربين.
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نشأت أولى النقابات العمالية بالتوازي مع تصاعد النضال الوطني ضد االستعمار في
سورية ولبنان ،مثل :نقابة عمال زحلة  1923ونقابة عمال الدخان في بكفيا 1924
ونقابة عمال نسيج التريكو في دمشق  1925ونقابة عمال المطابع .1928
ǧإيفان علي

لجنة تنظيم النقابات
في أيلول  1925عقد اجتماع في بيروت نتج
عنه تأسيس لجنة لتنظيم النقابات في سورية
ولبنان بعد عدة أسابيع.
وتـشـكـلــت هـيـئــة تــأسـيـسـيــة لتنظيم الـعـمــال في
النقابات اسمها «لجنة تنظيم النقابات» قوامها
فـ ــؤاد ال ـش ـمــالــي س ـكــرت ـيــر ن ـقــابــة ع ـمــال الـتـبــغ،
بــرج ـيــس أبـ ــو ص ــال ــح «نـ ـجـ ــار» ،ف ــري ــد طـعـمــة
«عــامــل ت ـبــغ» ،ج ــورج ع ـيّــان «حـ ــاق» ،نسيم
الـشـمــالــي «ط ـبــاخ» ،ميكايل كشيشيان «عــامــل
أحذية» ،كيفورك كراخانيان «نجّار» وغيرهم.
واتـ ـصـ ــل ن ـس ـي ــم ال ـش ـم ــال ــي ب ـص ــاح ــب وم ــدي ــر
جــريــدة «ال ـع ـمــال» سـجـيــع األس ـمــر وعـقــد معه
اتـفــاقـ ًا عـلــى أن يـكــون م ـســؤو ًال عــن الـتـحــريــر،
وتـحـتـفــظ الـجــريــدة بـمـضـمــون نـقــابــي ،ويكتب
هــو االفـتـتــاحـيــة ،ول ـكــن فــي ال ــواق ــع ك ــان فــؤاد
الشمالي هو الذي يحرر االفتتاحية ،وقد صدر
الـعــدد األول ،وفيه نــداء اللجنة النقابية ،التي
تــأسـســت حــديـثـ ًا ،مــوجَّـهـ ًا إلــى الـعـمــال ،شــارحـ ًا
مـطــالـبـهــم ال ـع ـمــال ـيــة ،داع ـي ـ ًا إي ــاه ــم إل ــى تــوحـيــد
الصفوف ،ولالنتظام داخــل النقابات ،وتعبئة
القوى لخوض النضاالت لتحقيق مطالبهم.
العمالية أثناء الثورة
اإلضرابات ّ
إن اضطهاد المستعمرين الفرنسيين للحركة
الــوط ـن ـيــة ل ــم يـ ــؤدّ إل ــى ض ـعــف ت ـطــور الـحــركــة
الـعـمــالـيــة فــي س ــوري ــة ،بــل عـلــى ال ـع ـكــس ،فــإن
االضطهاد وسياسة القمع التي ازدادت أثناء
ال ـث ــورة ال ـســوريــة قـ ـوّت م ــن شـكـيـمــة الـحــركــة
العمالية.
ومـ ـم ــا ال شـ ــك ف ـي ــه أن ل ـه ـي ــب ال ـ ـثـ ــورة ال ـتــي
اشتعلت في سورية ،كان لها تأثير على تطور
اإلضــرابــات العمالية في عــام  ،1926وتغذيتها
بطاقة نضالية عظيمة ،كما أن هذه اإلضرابات

أث ــرت ب ــدوره ــا فــي تـضـعـضــع مــوقــف الـمـحـتــل
الفرنسي الــذي اضطر في النهاية إلــى القبول
ببعض المطالب.
ويخطئ من يظن أن سنوات النضال الوطني
الـمـسـلــح  1927 -1925ل ــم ت ـكــن ّإل س ـنــوات
نـضــال وطـنــي ال أثــر فيه للنضال االجتماعي.
ويشهد الــواقــع على احـتــدام الـنـضــال الطبقي،
السيما في المناطق التي لم تمتد إليها الثورة
آنذاك في بيروت وحلب .فالنضال االجتماعي
ب ـلــغ إحـ ــدى ذراه م ــع احـ ـت ــدام حـ ــدة ال ـن ـضــال
الوطني سنة .1926
ومـ ـم ــا ال شـ ــك فـ ـي ــه ،أن الـ ـنـ ـه ــوض الـ ـث ــوري
ال ــذي راف ــق ال ـث ــورة ال ـســوريــة ،أس ـهــم بــالــرغــم
مــن حـمــات الـتــأديــب وحـجــز حــريــة الـصـحــافــة
والـنـفــي ،فــي دفــع مــوجــة اإلض ــراب واتساعها.
كـمــا أن ســوء الــوضــع االق ـت ـصــادي ال ــذي أدى
إلــى ضـعــف القيمة الـشــرائـيــة الـمــرافـقــة لــأجــور
ال ــزه ـي ــدة ،وال ـم ـنــاف ـســة األج ـن ـب ـيــة ال ـت ــي ح ـدّت
أو ب ــاألص ــح م ـن ـعــت ال ـن ـمــو الـطـبـيـعــي لـلـتـطــور
ال ـص ـنــاعــي ،وأدت بــال ـتــالــي إلـ ــى ازديـ ـ ــاد عــدد
العاطلين عن العمل ،لعبت دور ًا هام ًا في بدء
اإلضرابات العمالية عام .1926
استطاعت حركة اإلضرابات أثناء فترة الثورة
شـ ّـل قــوى اإلدارة الفرنسية تمام ًا فــي الوقت
ال ـ ــذي اح ـت ــاج ــت ف ـي ــه تـ ـطـ ــورات الـ ـثـ ــورة إل ــى
االهتمام والطاقة القصوى.
وكــانــت الـجــريــدة األسـبــوعـيــة المكرسة للدفاع
عــن مـصــالــح ال ـع ـمــال االق ـت ـصــاديــة هــي الـمـنـظــم
الفكري لحركة اإلضرابات .وبــدء ًا من تشرين
األول  1925ولـغــايــة آب  1926لــم يـحــدث أيّ
نزاع بين العمال وأرباب العمل دون المشاركة
المنظمة من الصحيفة ،التي استفادت من كل
حجة للدعاية إلــى ضــرورة التنظيم والنضال
مــن أجــل تحسين الــوضــع االقـتـصــادي للعمال.
ونظر ًا للصعوبات االستثنائية من قبل الرقابة
وبـهــدف المحافظة على صــدور الـجــريــدة ولو

استطاعت حركة
اإلضرابات أثناء فترة
شل قوى
الثورة ّ
اإلدارة الفرنسية
تماماً في الوقت
الذي احتاجت فيه
تطورات الثورة إلى
االهتمام والطاقة
القصوى

شـكـلـيـ ًا ،بـصـفـتـهــا مـعـبــرة عــن طـبـيـعــة مـهـنـيــة ال
أكثر ،فقد اضطرت إلى التالعب ،غير أنها كانت
دائـمـ ًا تــربــط الـنـضــال االقـتـصــادي بالسياسي.
كما تعتبر اللجنة التنظيمية الخاصة بتكوين
اتحادات عمالية مهنية «لجنة تنظيم النقابات»،
هي المركز التنظيمي اآلخر للحركة المهنية.
بدأ أول إضــراب في بيروت في شهر تشرين
الثاني  1925في معمل األخشاب .ولم يكن هذا
اإلضراب كبير ًا من حيث حجمه ،حيث اشترك
فيه ما ال يزيد عن  200شخص ،غير أنــه بدأ
فــي الــوقــت الـمـنــاســب ،حـيــث تـطــابــق مــع وقــت
هجوم الثوار على بيروت .واعتقلت الشرطة
أعـ ـض ــاء ال ـم ـظ ــاه ــرة ال ـم ـع ــروف ـي ــن م ــن الـلـجـنــة
التنظيمية ،وقدمتهم للمحكمة ،موجهة إليهم
تهمة القيام «بمؤامرة بلشفية» في بيروت.
ولـكــن هــذه االعـتـقــاالت لــم تـقــف دون الحركة
ال ـع ـمــال ـيــة .وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ومـ ــع اح ـت ــدام
ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـح ــرب ـي ــة فـ ــي س ـ ــوري ـ ــة ،ون ـض ــال
العناصر الراديكالية في الحركة الوطنية ضد
ال ـم ـفــاوضــات ال ـتــي ي ـجــري ـهــا دو جــوف ـن ـيــل مــع
العناصر االنتهازية في الحركة ،جرى إضراب
في ورشات سكك الحديد في حلب ،وإضراب
لعمال النسيج في حلب وحمص.
عام اإلضرابات 1926
مع اشتداد األعمال العسكرية من جديد حول
دمـشــق ،واح ـتــدام الــوضــع السياسي وتشكيل
فصائل المقاومة (البارتيزان) في لبنان ذاتها
(ال ـب ـقــاع وط ــراب ـل ــس) ،ج ــرت فــي كــل ســوريــة
ف ــي ص ـي ــف عـ ــام ( 1926أي ـ ـ ــار -آب) مــوجــة
واسعة من اإلضرابات العمالية .مثل :إضراب
م ـس ـت ـخــدمــي ال ـب ـل ــدي ــات وعـ ـم ــال ال ـن ـس ـيــج فــي
دمـشــق ،عـمــال النسيج فــي حـمــاة ،عـمــال التبغ
في لبنان ،إضراب عمال الترامواي والكهرباء
والـطـبــاعــة والـمـسـتـخــدمـيــن فــي مـيـنــاء بـيــروت.
وغيرها من اإلضرابات.
خ ـ ــال ه ـ ــذه اإلض ـ ــراب ـ ــات حـ ــاولـ ــت ال ـش ــرط ــة
وال ـب ــرج ــوازي ــة الـمـحـلـيــة إل ــى جــانــب اإلرهـ ــاب
واالضـطـهــاد (تــرافــق ذلــك مــع حملة اعـتـقــاالت
واس ـعــة خ ــال إضـ ــراب ع ـمــال ال ـت ــرام ــواي في
بـ ـيـ ــروت بـ ـصـ ــورة خـ ــاصـ ــة) ت ـف ـت ـيــت ال ـح ــرك ــة
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ال ـع ـمــال ـيــة ب ـت ـن ــازالت واضـ ـح ــة :ش ـك ـلــت ل ـجــان
الـتــوفـيــق مــن مـمـثـلـيــن لـلـعـمــال وأربـ ــاب الـعـمــل
برئاسة مدير الشرطة ،أو رئيس لجنة اإلدارة
في المدينة ،وجــرى ضغط على أربــاب العمل
ل ـت ـقــديــم تـ ـنـ ــازالت .غ ـيــر أن ال ـت ـط ــور الــاحــق
للحركة اإلضرابية قطع أعمال لجان التوفيق
ه ــذه ،وأص ـبــح مــن ال ـن ــادر فـيـمــا بـعــد أن تلجأ
الشرطة إلى مثل هذه التدابير.
وجرت موجة جديدة من اإلضرابات العمالية
ف ــي ن ـه ــاي ــة عـ ــام  1926وبـ ــدايـ ــة عـ ــام :1927
إضــرابــات عـمــال النسيج فــي حلب والسائقين
(ع ــدة أل ــوف م ــن ال ـن ــاس) ف ــي ل ـب ـنــان وع ـمــال
الـتـبــغ فــي لـبـنــان ،ومــع االضـطــرابــات األخـيــرة
ف ــي ح ـلــب ،ج ــرت م ـظــاهــرة ك ـب ـيــرة م ــن عـمــال
التبغ والـتـجــار الـصـغــار ضــد مؤسسة الريجي
(مؤسسة احتكار التبغ الفرنسية) التي أثارت
كراهية الناس ضدها.
ع ـلــى أسـ ــاس ع ــدم ال ــرض ــا ال ـع ــام ع ـلــى الـنـظــام
السياسي ،وتلبية لـلـنــداءات ،وجزئي ًا ،تضامن
م ــع اإلض ــراب ــات ال ـع ـمــال ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة ،وفــي
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ج ــرت إض ــراب ــات ذات طـبـيـعــة
خاصة ،وهي إضرابات المحامين والصحفيين.
فتحت شعار االعتراض على إجراء المحاكمات
باللغة الـفــرنـسـيــة ،تــوقــف الـمـحــامــون والـقـضــاة
عــن العمل فــي المحاكم ،وتــوقــف عمل القضاء
ألس ــاب ـي ــع عـ ــديـ ــدة .ك ـم ــا أوق ـ ــف ال ـص ـحــاف ـيــون
إصــدار الصحف لفترة مــن الــزمــن تحت شعار
االعتراض على المراقبة المفروضة عليهم من
جانب االستعمار.
ǩالمراجع:

د .عبد اهلل حنا ،الحركة العمالية فــي سورية
ولبنان  ،1945-1900ص 344-327
م ــن ت ـجــربــة ال ـث ــورة ال ـس ــوري ــة مـجـلــة ال ـشــرق
الثوري (ريفوليوتسييوني فاستوك) ،1928
مجلة جمعية الـبـحــث العلمي الـتــابـعــة للجامعة
الشيوعية لشغيلة الـشــرق المسماة باسم ي.
ف .سـتــالـيــن .ال ـعــدد  ،3ع ــام  .1928دراس ــات
اشتراكية عدد  33حزيران .1984
آرت ـي ــن م ــادوي ــان ،ح ـيــاة ع ـلــى ال ـم ـت ــراس ،دار
الفارابي  ،1984ص .106-105
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تحالف الشرق ...كابوس يؤرق الحسابات األمريكية

ظلت النظرة األمريكية إلى روسيا والصين باعتبارهما
منافستين إستراتيجيتين للواليات المتحدة تتطور بين
المحللين األمريكيين لسنوات ع ّدة ،لتظهر مؤخرًا دالئل
ومؤشرات متكررة على أن مراكز األبحاث والمجموعات
التحليلية األمريكية القريبة من مراكز صنع القرار في
موحدة
إستراتيجية
الواليات المتحدة تعاود محاولة صياغة
ّ
حول الشرق.

ǧإعداد :سعد خطار

في تموز العام
تم إنشاء
ّ 2020
«المجموعة
اإلستراتيجية
الصينية» في
الواليات المتحدة
تضم
والتي ّ
مزيجاً من الخبراء
والسياسيين
الذين تجمعهم
الفكرة األمريكية
الشائعة حول
ضرورة الح ّد من
القوة المتنامية
في الشرق

فـ ــي تـ ـمـ ــوز ال ـ ـعـ ــام  ،2020تـ ـ ـمّ إن ـش ــاء
«المجموعة اإلستراتيجية الصينية» في
الــواليــات المتحدة ،والـتــي تـضـمّ مزيج ًا
من الخبراء والسياسيين الذين تجمعهم
الفكرة األمريكية الشائعة حول ضرورة
ال ـح ـدّ مــن ال ـقــوة الـمـتـنــامـيــة فــي الـشــرق.
وأنـشـئــت المجموعة بـمـبــادرة مــن إريــك
ش ـم ـي ــدت ،ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ال ـســابــق
ل ـشــركــة «غ ــوغ ــل» ورئ ـي ــس «الـمـجـلــس
االسـ ـتـ ـش ــاري ل ــاب ـت ـك ــار ال ــدف ــاع ــي» فــي
وزارة الــدفــاع األمــري ـك ـيــة .وق ــد نـشــرت
ال ـم ـج ـمــوعــة ت ـق ــري ــره ــا األبـ ـ ــرز ب ـع ـنــوان
«المنافسة غير المتماثلة :إستراتيجية
ل ـل ـص ـيــن .رؤىً قــاب ـلــة لـلـتـنـفـيــذ لـلـقـيــادة
األمريكية».
االعتراف بالضعف
يـ ــركـ ــز الـ ـتـ ـق ــري ــر عـ ـل ــى ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
واالب ـت ـك ــار ،وف ــي إطـ ــار ال ـم ـنــاف ـســة بـيــن
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وال ـص ـي ــن ،ق ــدم 13
مؤلِف ًا توصياتهم من أجل «إستراتيجية
أم ــري ـك ـي ــة ن ــاجـ ـح ــة» ،وم ـ ــن الـ ــافـ ــت أن
الـ ـتـ ـقـ ــريـ ــر يـ ـقـ ـتـ ــرح «صـ ـيـ ـغـ ــة جـ ــديـ ــدة»
ل ـل ـعــاقــات م ـت ـع ــددة األطـ ـ ــراف ،تـتـطـلــب
إنـشــاء منتدى « »T12الــذي يتكون من
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وال ـي ــاب ــان وألـمــانـيــا
وف ــرن ـس ــا وب ــري ـط ــان ـي ــا ال ـع ـظ ـمــى وك ـن ــدا

وه ــول ـن ــدا وك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة وف ـن ـل ـنــدا
وال ـس ــوي ــد وال ـه ـن ــد وأس ـت ــرال ـي ــا .وتـعـيــد
الفقرة األولــى من المقدمة إلى األذهــان
خ ـطــة ب ـ ــاروخ ،ع ـنــدمــا قــدمــت ال ــوالي ــات
المتحدة اقتراحها إلى األمم المتحدة في
عــام  1946بــأن تـكــون الــدولــة الــوحـيــدة
التي تمتلك أسلحة نووية والتكنولوجيا
ذات الـصـلــة« :إن الـقـيــادة التكنولوجية
األمــريـكـيــة أســاس ـيــة ألمـنـهــا وازده ــاره ــا
وطريقة حياتها الديمقراطية .ولكن هذه
الميزة الحيوية أصبحت اآلن في خطر،
مع صعود الصين نحو تجاوز الواليات
المتحدة في عددٍ من المجاالت الحرجة.
وإذا تُ ـ ــرك ال ـم ــوق ــف األم ــريـ ـك ــي دون
مراقبة ،فسوف يتآكل أكثر بمقابل حشد
بـكـيــن لـلـسـيـطــرة وال ـن ـفــوذ عـلــى حـقــوق
الناس ورفاههم في جميع أنحاء العالم،
بما في ذلك في الواليات المتحدة ،وهذا
التحدي يتطلب حـلــو ًال سياسية عاجلة
لـتـجــديــد ال ـق ــدرة الـتـنــافـسـيــة األمــري ـك ـيــة،
وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـم ــزاي ــا الـتـكـنــولــوجـيــة
األمريكية الحاسمة».
وجـ ـ ــاء فـ ــي اس ـت ـن ـت ــاج الـ ـتـ ـق ــري ــر« :بـ ــدأ
التعامل األمـنــي األمــريـكــي حــول الصين
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا يـ ــدور ح ــول مـجـمــوعــة
صـ ـغـ ـي ــرة م ـ ــن ال ـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــات :ت ـه ــدي ــد
«تطبيق فيديو  »TikTokخاص مملوك
ل ـل ـص ـي ـن ـي ـيــن ،أو ال ـم ـع ــرك ــة ع ـل ــى ال ـج ـيــل
ال ـخ ــام ــس  ،5Gوال ـم ـخ ــاط ــر الـمـحـتـمـلــة
للهجرة عالية المهارات من الصين إلى
أمريكا .ولكن العديد من األسئلة األكثر
أهـمـيــة ح ــول اإلسـتــراتـيـجـيــة األمــريـكـيــة
تـ ـجـ ــاه الـ ـصـ ـي ــن بـ ـشـ ــأن ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
اسـتـمــرت دون إجــابــة :كـيــف نـعــرف ما
إذا كــانــت ال ـم ـن ـصــات الــرق ـم ـيــة تـسـتـحــق
اهتمامنا وتركيزنا؟ مــا الــذي سيتط ّلبه
بناء سلسلة تــوريــد أكثر مــرونــة؟ كيف
يـمـكـنـنــا ال ـف ــوز ف ــي ال ــواق ــع ف ــي ح ــروب
هجرة األدمغة؟».
ل ــإج ــاب ــة ع ــن هـ ــذه األس ـئ ـل ــة وغ ـي ــره ــا،

حـ ـ ــاول واضـ ـعـ ــو ال ـت ـق ــري ــر أن ي ـق ــدم ــوا
م ـس ــار ع ـم ــل واض ـ ــح ل ــوض ــع س ـيــاســات
وإس ـتــرات ـي ـج ـيــات ص ـح ـي ـحــة .وب ـ ــد ًال مــن
إق ـن ــاع أن ـف ـس ـهــم بــال ـت ـفــوق الـتـكـنــولــوجــي
األم ــريـ ـك ــي ،فـ ــإن ت ـق ـي ـي ـمــات ـهــم ن ـمّ ــت عــن
اع ـتــراف واض ــح بـعــدم الـتـكــافــؤ وضـعــف
مــوقــف الــواليــات الـمـتـحــدة .وهــو مــا لم
نكن نسمعه صــراحــة فــي السابق ،حيث
ك ــان ال ـخ ـبــراء والـمـحـلـلــون األمــريـكـيــون
حــريـصــون عـلــى ع ــدم إع ـطــاء مـثــل هــذه
اإلشــارات علن ًا ،واالكتفاء بــد ًال عن ذلك
ب ــاإلش ــارة إل ــى حــالــة الـصـعــود الــروســي
ال ـص ـي ـن ــي ب ــوص ـف ــه «تـ ـهـ ــديـ ــد ًا ل ـل ـق ــدرات
االستثنائية األمريكية».

يوصي المؤلفون
بأن «تراقب
الواليات المتحدة
وتخطط ضد
التعاون الصيني
الروسي وأن
تخلق رياحاً
معاكسة وأن
تنسحب عند
اإلمكان من
خطوط التماس
في العالقات
الروسية
الصينية»

االستفراد غير ممكن
الـنـقـطــة الـمـفـصـلـيــة فــي الـتـقــريــر ،هــي أن
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ت ــراق ــب ع ــن كـثــب
الكيفية الـتــي تـتـطــور بـهــا الـعــاقــات بين
روس ـيــا وال ـص ـيــن .حـيــث ق ــدم اث ـنــان من
ض ـبــاط االس ـت ـخ ـب ــارات ،أن ــدري ــا كـيـنــدال
تايلور وديفيد شولمان ،تقييم ًا مفص ًال
ل ـل ـت ـف ــاع ــات ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن فـ ــي س ـي ــاق
السياسة العالمية والمصالح األمريكية،
وأشارا إلى أن «تعاون الصين وروسيا
يُعجّل بجهودهما الرامية إلى تآكل المزايا
العسكرية األمــريـكـيــة -وهــي ديناميكية
تثير إشكالية خاصة بالنسبة للمنافسة
اإلستراتيجية األمريكية مع الصين في
مـنـطـقــة الـمـحـيـطـيــن ال ـه ـنــدي وال ـه ــادئ.
ح ـيــث إن روس ـي ــا ت ــو ّف ــر بــالـفـعــل أنـظـمــة
أسلحة متقدمة تعزز قــدرات الصين في
مجال الدفاع الجوي والقدرات المضادة
لـلـسـفــن وال ـغ ــواص ــات ،وتُ ـج ـهِّ ــز ال ـحــزب
الشيوعي الصيني بشكل أفـضــل إلبقاء
الــواليــات المتحدة خــارج المنطقة ،كما
تـعـمــل ال ــدول ـت ــان ع ـلــى زيـ ــادة تـعــاونـهـمــا
التكنولوجي ،األمر الذي يسمح لهما في
نهاية المطاف بابتكار ثنائي أسرع مما
تستطيع الــواليــات الـمـتـحــدة أن تفعله،
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م ـمــا ي ـج ـهــد م ـيــزان ـيــة ال ــدف ــاع األمــري ـك ـيــة
ال ـتــي ت ـعــانــي أص ـ ـ ًا م ــن اإلجـ ـه ــاد .وفــي
ن ـه ــاي ــة ال ـم ـط ــاف ،فـ ــإن اسـ ـتـ ـم ــرارـ وه ــو
األم ــر األك ـثــر إشـكــالـيـةـ تـعـمـيــق الـتـعــاون
الصيني الــروســي مــن شــأنــه أن يعرض
للخطر قــدرة أمريكا على ردع العدوان
الصيني في المنطقة والتمسك بالتزامها
بالحفاظ على منطقة المحيطين الهندي
والهادئ حرة ومفتوحة».
وكما يؤكد التقرير ،فإن روسيا والصين
مـ ـتـ ـح ــدت ــان فـ ــي جـ ـه ــودهـ ـم ــا إلضـ ـع ــاف
التماسك بين حلفاء الــواليــات المتحدة
وشــركــائـهــا ،وإضـعــاف الـنـفــوذ األمــريـكــي
مع الدول والمؤسسات الدولية .وفض ًال
عن ذلك ،تتعاون موسكو وبكين بالفعل
لتجنب الـعـقــوبــات األمــريـكـيــة وضــوابــط
التصدير مما يخفف مــن آثــار الضغوط
االق ـت ـص ــادي ــة األم ــري ـك ـي ــة .وإذا تـعـمّـقــت
شراكتهما ،أو حتى إذا كــانــت كــل دولــة
على حدة تبني القدرة على الصمود في
وجــه الـضـغــوط االقـتـصــاديــة األمــريـكـيــة،
فإن ذلك يُقلل من فعالية األدوات المالية
الـقـســريــة األمــريـكـيــة ،وخــاصــة العقوبات
وضوابط التصدير ،والتي تشكل الجزء
الـفــاعــل فــي تــرســانــة السياسة الخارجية
للواليات المتحدة .وفي نهاية التقرير،
يوصي المؤلفون بأن «تراقب الواليات
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدة وت ـ ـخ ـ ـطـ ــط ض ـ ــد ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون
ال ـص ـي ـنــي ال ــروس ــي ،وأن تـخـلــق ريــاح ـ ًا
معاكسة ،وأن تنسحب عند اإلمكان من
خطوط التماس في العالقات الروسية
الصينية» ،وهو ما يعني اعتراف ًا أمريكي ًا
فعلي ًا بـعــدم الـقــدرة عـلــى اعـتـمــاد الـمــزايــا
الـتـنــافـسـيــة فــي الـتـخـطـيــط ضــد الـتـعــاون
ال ــروس ــي الـصـيـنــي ،وه ــو مــا يـقــف على
ط ــرفٍ نـقـيــض مــن الـتـحـلـيــات الـســابـقــة
لـبـعــض الـمـشــاركـيــن فــي إعـ ــداد الـتـقــريــر
ح ــول اح ـت ـمــال االس ـت ـفــراد ب ــواح ــدة من
الــدولـتـيــن عــن طــريــق اسـتـمــالــة األخــرى
وتطوير العالقات معها.
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إن عاماً كام ًال قد م ّر دون
يمكن القولّ :
معارك عسكرية كبرى ،وهذا األمر
يحصل للمرة األولى منذ بدأت المعارك.

ǧالمحرر السياسي

إنّ ـ ــه ألمـ ـ ـرٌ إي ـج ــاب ــي بـ ــا شـ ــك أن ال ـم ـع ــارك
ألن
ال ـع ـس ـك ــري ــة قـ ــد ت ــوقـ ـف ــت؛ ع ـل ــى األقـ ـ ــل ّ
ذل ــك يـحـقــن دمـ ــاء ســوري ـيــن ك ــان ــوا يـقـتـلــون
بــالـعـشــرات وأحـيــانـ ًا بــالـمـئــات بشكل يــومــي،
ول ـك ـنــه إي ـجــابــي أي ـض ـ ًا ألن تــوقــف ال ـم ـعــارك
ي ــؤمّ ــن ح ــال ــة هـ ــدوء ن ـس ـبــي ت ـم ـهــد ال ـطــريــق
ب ــات ـج ــاه الـ ـخـ ــروج م ــن ال ـك ــارث ــة ع ـب ــر ال ـحــل
الشامل لألزمة بتطبيق القرار  2254كام ًال.
وال جـ ـ ــدال ب ـي ــن مـ ــؤيـ ــدي ع ـم ـل ـي ــة أس ـت ــان ــا
ومعارضيها ،في أنها هي بالذات من سمحت
بتأمين حالة الهدوء النسبية هذه عبر جملة
م ــن الـ ـمـ ـب ــادرات واألعـ ـمـ ــال ب ـي ـن ـهــا بــالـتــأكـيــد
مناطق خفض التصعيد.
من المعارك الحامية إلى االستنزاف
خالل  2016وما تاله حتى نهايات  ،2018تم
تــوجـيــه ضــربــات قــاصـمــة لــداعــش وأشـبــاهـهــا،
وع ـل ــى ي ــد ال ـ ــروس ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى .األم ــر
الذي بتركيبه مع مسار أستانا ،طوّق الصراع
العسكري شيئ ًا فشيئ ًا وصــو ًال إلــى مــا نصفه
اآلن بــأنــه م ــرور ع ـ ٍـام كــامــل تـقــريـبـ ًا دون أيــة
معارك تذكر.
بــإنـهــاء طــور الـمـعــارك الـحــامـيــة ،فـ ّـإن سيناريو
إنـ ـه ــاء س ــوري ــة ك ــوح ــدة ج ـغ ــراف ـي ــة س ـيــاس ـيــة
بــاألداة العسكرية واإلرهــابـيــة خــاصــة ،كــان قد
س ـقــط .ول ـك ـنّ الـسـيـنــاريــو الـبــديــل ك ــان جــاهــز ًا
مـمــا قـبــل انـتـهــاء ال ـم ـعــارك الـعـسـكــريــة؛ ونقصد
سيناريو االستنزاف...
ن ـق ــاط ال ـم ــراق ـب ــة والـ ـتـ ـخ ــوم ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ال ـتــي
رسمتها أستانا ،كان المقصود منها باألساس
منع الجهات السورية من استمرار قتل بعضها
البعض ،األمر الذي كان لعبة بيد المتشددين
من األطــراف السورية ومن خلفهم الغربيون
الذين إما يتوافقون مع تلك األطراف مباشرة
أو ع ـبــر وسـ ـط ــاء ،أو ي ـت ـقــاط ـعــون م ـع ـهــم فــي
المصالح.
ول ـك ــن وظ ـي ـفــة هـ ــذه ال ـم ـت ــاري ــس ،م ــع ان ـت ـهــاء
عمليات القتال ،ومع ارتفاع مستوى العقوبات
االق ـت ـصــاديــة وال ـطــري ـقــة االن ـت ـقــائ ـيــة ب ـيــن رفــع
وتشديد ،حولت وتحول هــذه المتاريس إلى
أسوا ٍر صينية بين المناطق السورية المختلفة
يزداد ارتفاعها يوم ًا وراء اآلخر.
يظهر ذلــك بشكل واضــح فــي الهستيريا التي
ت ـص ـيــب الـ ـغ ــرب لـ ــدى أي ح ــدي ــث ع ــن م ـعــابــر
ب ـي ــن ال ـم ـن ــاط ــق الـ ـس ــوري ــة ،وفـ ــي ال ـه ـس ـت ـيــريــا
الموازية المناقضة شك ًال والمطابقة مضمون ًا
للهيستيريا األولــى ،حين يجري الحديث عن
المعابر العابرة للحدود.
خطورة «أوقات السلم»!
إذا حاولنا التركيز على مــا يجري فعلي ًا على
األرض السورية بمختلف مناطقها ،وبعيد ًا عن
الـجــدال وتــراشــق االتـهــامــات ،وخاصة المتعلق
باللجنة الدستورية وبالعملية السياسية ،فإننا
سنجد ّأن المناطق السورية جميعها تشترك
في جملة أمور واضحة:
أو ًال :االنـ ـهـ ـي ــار االقـ ـتـ ـصـ ــادي ي ـش ـمــل جـمـيــع
وإن كان يأتي أشد أو أقل
المناطق السوريةْ ،

شدة في جانب من الجوانب في هذه المنطقة
أو تـلــك ،ولـكــن الـحــالــة الـعــامــة هــي حــالــة انهيار
شامل.
ثــان ـي ـ ًا :ك ـمــا ّأن عـمـلـيــة االن ـه ـيــار واح ـ ــدة ،ف ـ ّـإن
أس ـبــاب ـهــا ال ـج ــوه ــري ــة أيـ ـضـ ـ ًا واحـ ـ ــدة؛ فـهـنــالــك
وإن
العقوبات من جهة ،والتي ال توفر أحــد ًا ْ
كان ضغطها يحمل بعض الفوارق بين منطقة
وأخ ــرى .وهـنــالــك تـقـطــع أوص ــال ال ـبــاد الــذي
يـشـوّه الــدورة االقـتـصــاديــة الطبيعية ،ويخلق
حالة فراغ يملؤها االنتهازيون بعمليات نهب
واس ـ ـ ٍـع ع ـبــر االس ـت ـي ــراد وال ـت ـص ــدي ــر ف ــي ظــل
أس ـعــار ص ــرف مـتـغـيــرة يــوم ـي ـ ًا .وهـنــالــك أيـضـ ًا
سيطرة الفساد الكبير الذي يكاد يكون نسخة
واح ــدة فــي كــل مـنــاطــق ســوريــة ،بـمــا يتضمنه
ذلــك مــن تـفــاصـيــل الـحــواجــز وال ـقــوات وصــو ًال
إلـ ــى ال ـص ـف ـق ــات ال ـك ـب ــرى ب ــأن ــواع ـه ــا ،وخ ــاص ــة
االس ـت ـيــراد والـتـصــديــر (وه ــذا ب ـتــرك الـتـجــارة
ال ـس ــوداء ج ــان ـب ـ ًا) ...وف ــوق ذل ــك ك ـ ّل ــه ،ورب ـمــا
كــأحــد أســاســاتــه ،فــإنّــه «ال ص ــوت يـعـلــو فــوق
صــوت الـمـعــركــة» ،مــا يـعـنــي ّأن الـسـيـطــرة في
ك ــل مـنـطـقــة ع ـلــى ح ــدة ه ــي س ـي ـطــرة ال ـســاح
بــالــدرجــة األولــى والثانية والثالثة ،وبعد ذلك
يمكن الحديث عــن «الــديـمـقــراطـيــة» ،وسيطرة
السالح هذه متداخلة دائم ًا مع سيطرة الفساد
الكبير ،وهــذا مــن طبيعة األمــور الـتــي يعرفها
الناس بشكل واضح وعياني...
ث ــالـ ـثـ ـ ًا :ال ـم ـش ـت ــرك طـ ـ ــوال ال ـس ـن ــة ال ـم ــاض ـي ــة،
واألش ـه ــر الـسـتــة األخ ـي ــرة بـشـكــل خ ــاص ،في
الـمـنــاطــق ال ـســوريــة ال ـث ــاث ،هــو ّأن الـنـشــاط
واالسـتـهــداف رقــم 1بالمعنى الـسـيــاســي ضمن
«مرحلة الـهــدوء النسبي» ،ليس تنفيذ 2254
ول ـي ــس ال ـح ــل ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـش ــام ــل ،ول ـي ـســت
مـ ـحـ ــاولـ ــة إعـ ـ ـ ــادة ت ــوصـ ـي ــل ال ـ ـب ـ ــاد ب ـب ـع ـض ـهــا
الـ ـبـ ـع ــض ،بـ ــل «االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات» ،ح ـي ــث ت ـق ــدم
األطـ ـ ـ ــراف ال ـم ـس ـي ـط ــرة فـ ــي كـ ــل م ـن ـط ـقــة مــن
المناطق الثالث روايتها الخاصة عن ضرورة
خــوض االنـتـخــابــات (اسـتـجــابــة السـتـحـقــاقــات
شـعـبـيــة ولـ ـض ــرورات تـنـظـيـمـيــة ،أو اسـتـجــابــة
الستحقاقات دستورية ،أو كــأداة في منازعة
الـشــرعـيــة ...وإلــخ) .وينبغي التذكير دائـمـ ًا ّأن
االن ـت ـخــابــات لــن ت ـجــري ّإل وف ـق ـ ًا لـمــا ذكــرنــاه
سابق ًا؛ أي :حيث «ال صوت يعلو فوق صوت
المعركة»..
فإن توقف الحرب وعدم الوصول
آخر،
بكالم
ّ

إلى الحل ،يعني استمرار سيطرة السالح في
كل مناطق سورية ،ويعني دفع ًا إضافي ًا باتجاه
ال ـت ـق ـس ـيــم ،وخ ــاص ــة ع ـبــر ال ـت ـح ـكــم بــالـع ـقــوبــات
ت ـش ــدي ــد ًا وت ـخ ـف ـي ـف ـ ًا ،وع ـبــر خ ـلــق «شــرع ـيــات»
افتراضية بناء على انتخابات تجري في أجزاء
من سورية ،وليس فيها كلها ،وتحت سيطرة
السالح...

النشاط
واالستهداف
بالمعنى السياسي
اآلن ليس تنفيذ
 2254وال الحل
السياسي الشامل
وال محاولة إعادة
توصيل البالد
ببعضها البعض بل
«االنتخابات»

تجاوز أستانا
ال شك ّأن المعني األول بمنع تقسيم سورية
وبـ ــإعـ ــادة تــوح ـيــدهــا وع ـب ــر ال ـح ــل ال ـس ـيــاســي
و 2254وعـ ـب ــر ال ـت ـغ ـي ـي ــر ال ـ ـجـ ــذري ال ـش ــام ــل
لـمـصـلـحــة ال ـســوري ـيــن ،ه ــم دائ ـم ـ ًا ال ـســوريــون
أنفسهم من كل األطراف ،وهذا ما أكدت وتؤكد
عـلـيــه قــاسـيــون ومــا تمثله بــالـمـعـنــى السياسي
بشكل دائ ــم ،وبـشـكــل خــاص ،فـ ّـإن المعني هم
الــوط ـن ـيــون م ــن األط ـ ــراف الـمـخـتـلـفــة ،والــذيــن
عليهم تــوحـيــد جـهــودهــم ضــد الـمـتـشــدديــن من
األط ــراف المختلفة أي ـض ـ ًا ...وهــذا أمــر واضــح
وال مجال للهروب مما يرتبه على الوطنيين
من مهام واستحقاقات.
ول ـك ــن م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى أيـ ـضـ ـ ًا ،وب ـم ــا يـتـعـلــق
بــالـصــراع الــدولــي ال ـجــاري فــي الـعــالــم بــأســره،
وب ـلــدنــا أح ــد ن ـقــاط اش ـت ـعــالــه األس ــاس ـي ــة ،ف ـ ّـإن
مــا يـجــب أن يـكــون واض ـح ـ ًا بــالـنـسـبــة لــروسـيــا
بالدرجة األولى ،ومن ثم لبقية أطراف أستانا،
ّأن اإلنـ ـجـ ــازات ال ـثــاثــة ال ـك ـبــرى ال ـت ــي جــرى
تحقيقها ،مــا تــزال قابلة للعكس  180درجــة...
بل وهــي مهددة بذلك في حــال مر وقــت كافٍ
لحدوث ذلك؛ وبالتفاصيل:
أو ًال :بــالـنـسـبــة لــداعــش والـفـصــائــل اإلرهــابـيــة
الشبيهة بـهــا ،فـ ّـإن عملية الـقـضــاء عليها جرت
ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى ب ـيــد الـ ــروسـ ــي ...وم ــع ذلــك
فـ ّـإن المرحلة األخـيــرة مــن «الـهــدوء النسبي»،
شـهــدت وتشهد إعــادة تنشيط لخاليا داعــش
في عدة أماكن في سورية.
ثاني ًا :بالنسبة لمناطق خفض التصعيد وحقنها
لـلــدمــاء وتـخـفـيــض مـسـتــوى الـعـنــف ،ف ـ ّـإن هــذه
المناطق نفسها ،أو جــزء منها بطبيعة الحال
(ألن االنقسام بين مناطق ثــاث فــي سورية
ّ
اليوم ليس انعكاس ًا كربوني ًا ألستانا ،بل يسهم
فيه استمرار وجود القوات األمريكية المحتلة
فــي الـشـمــال الـشــرقــي) ومــع اسـتـطــالــة مرحلة
«ال ـهــدوء الـنـسـبــي» ،فــإنـهــا تـتـحــول كـمــا أسلفنا

إلى مناطق تفصل بينها أســوار صينية ترتفع
يوم ًا بعد آخر.
ثالث ًا :بالنسبة للجنة الدستورية ،والتي ال شك
فــي ّأن الــدافــع األســاســي وراء تـشـكـيـلـهــا كــان
أستانا نفسها ،فإننا نرى بالتجربة الملموسة
أن ـه ــا ل ــن ت ـصــل إل ــى م ـك ــان ض ـمــن اإلح ــداث ـي ــات
الـحــالـيــة ،بــل وب ــات الـبـعــض يـسـتـخــدمـهــا كآلية
إل ـ ـهـ ــاء وإش ـ ـغ ـ ــال لـ ـلـ ـه ــرب مـ ــن جـ ــوهـ ــر ال ـح ــل
السياسي وجوهر القرار .2254
رابع ًا :انقسام البالد بهذا الشكل بما يسببه من
تقطع في الدورة االقتصادية الطبيعية ،مضاف ًا
إلـيــه الـحـصــار والـفـســاد الـكـبـيــر ،كــل ذلــك يجعل
من الهدوء النسبي هذا ،قنبلة مؤقتة نزعم أنها
تحمل من اآلثار التدميرية ما هو أشد وأخطر
وأن المطلع ال
من كل ما مرّ حتى اآلن ،خاصة ّ
يغيب عنه ّأن الصهاينة بالدرجة األولى ومعهم
آخــرون يـحــاولــون فــي هــذه اللحظات بــالــذات،
ومــن فــوق الـطــاولــة وتـحـتـهــا ،تــوجـيــه الـضــربــة
ال ـق ــاص ـم ــة ل ــوح ــدة س ــوري ــة ووحـ ـ ــدة شـعـبـهــا
بـكــل األدوات الممكنة ،االقـتـصــاديــة والقومية
والـسـيــاسـيــة والـثـقــافـيــة وإل ــخ وبــال ـت ـعــاون مع
متشددين يــرون العالم بأسره من خــرم إبرة
مصالحهم التافهة واألنانية والضيقة...
محصلة
سياسة الواليات المتحدة ثابتة لم تتغير بما
يخص سورية على األقل منذ  ،2016أي :منذ
ب ــات واض ـح ـ ًا ت ـمــام ـ ًا ّأن «ال ـح ـســم الـعـسـكــري»
ألي طــرف غير مـمـكــن ...والنصب واالحتيال
الرسمي وغير الرسمي األمريكي عن االنتقال
م ــن إدارة إلـ ــى أخـ ـ ــرى ،وعـ ــن إعـ ـ ــادة ال ـن ـظــر
وإن
بــالـسـيــاســات ،وعــن عــدم الــوضــوح وإل ــخْ ،
م ـرّ عـلــى مـحـلـلـيــن سـيــاسـيـيــن فـيـنـبـغــي ّأل يمر
على الدول...
ال ـس ـيــاســة األمــري ـك ـيــة ه ــي ت ـلــك ال ـت ــي لـخـصـهــا
ج ـي ـف ــري« :ت ـكــال ـيــف مـ ـح ــدودة تــأث ـيــر ك ـب ـيــر»،
وه ــذه لـيـســت سـيــاســة ج ــدي ــدة ...فـهــي جــوهــر
السياسة التي أخذت عنوان «سباق التسلح»
في القرن العشرين...
هذا ك ّله ،يستدعي التفكير ملي ًا وسريع ًا ،بنقلة
نــوع ـيــة س ــواء ض ـمــن أس ـتــانــا أو خــارج ـهــا بما
يــدفــع ف ـعـ ًـا بــاتـجــاه ال ـحــل الـسـيــاســي وبــاتـجــاه
فإن كل ما تمّ إنجازه قابل
وإل ّ
إيقاف االنهيارّ ،
للعكس...
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تص ّر الماركسية في إطار التطبيق السياسي بشكل دائ ٍم على الترابط الذي ال انفصام
فيه بين ثالثة جوانب( :الوطني ،االقتصادي -االجتماعي ،الديمقراطي) .وتقول :إ ّنه ال
بأي شكل من األشكال.
انفكاك بين هذه الجوانب ّ
ǧعماد طحان

حـ ـتـ ــى ف ـ ــي تـ ـلـ ــك الـ ـ ـحـ ـ ــاالت ال ـ ـتـ ــي يـ ـتـ ــم رفـ ــع
الـشـعــار الــوطـنــي الـسـيــاســي ،بــل ومـعــه الشعار
الديمقراطي ،فــإنّــه يكفي أن تكون السياسات
االقتصادية منحازة ضد مصلحة عامة الناس
ولمصلحة القلة ،لتدمر الشعارين األولين في
التطبيق؛ إذ ّإن ما سينتج مع الزمن عن حالة
كهذه هو أمران ال محالة:
أو ًال :القلة الناهبة ،وكي تدافع عن مصالحها،
فإنها ستدافع عن حالة سياسية قمعية ،بحيث
تتحول أجهزة القوّة ضمن الدولة إلى أجهزة
وظيفتها األســاسـيــة هــي إسـكــات عــامــة الـنــاس
عـ ــن ال ـم ـط ــال ـب ــة ب ـح ـص ـت ـهــم مـ ــن ال ـ ـثـ ــروة ال ـتــي
ينتجونها والتي تُسرق تحت أعينهم.
فإن
والقمع،
ثاني ًا :مع استمرار عمليتي النهب
ّ
كل الشعارات الوطنية التي تطرحها األنظمة
ال ـم ـس ـي ـطــرة ت ـت ـحــول ف ــي ن ـظــر ال ـن ــاس شـيـئـ ًا
فشيئ ًا إلى مجرد ستار تستخدمه تلك األنظمة
لتغطية الـنـهــب والـظـلــم .وتـبــدأ تـلــك الـشـعــارات
بــاالنـفـصــال فــي عـقــول الـنــاس يــومـ ًا وراء يوم
عــن مـضـمــونـهــا الـحـقـيـقــي ال ــذي ال يتعلق بتلك
األنظمة من األساس ،بل باألوطان وشعوبها.
فإن الثالثية التي بدأنا حديثنا
عود على بدءّ ،
بها ،تستولد بعضها بعض ًا وتستدعي بعضها
ب ـع ـض ـ ًا .ول ـكــن ثـمــة مــا هــو أش ــد خ ـطــورة على
ال ـم ــدى ال ـب ـع ـيــد ح ـيــن ت ـح ــاول األن ـظ ـمــة تـقــديــم
مزيج غير متجانس من هذه الثالثية (ودائم ًا
مــا ي ـكــون ال ـمــزيــج غـيــر الـمـتـجــانــس ه ــذا حــالــة
ألن انسجام ًا محدد ًا
انتقالية طالت أم قصرتّ ،
بين طبيعة الجوانب الثالثة الجوهرية هو أمر
ال مفر منه).
فـمـثـ ًا -وهــذه الـحــالــة الـخـطــرة الـتــي يمكن أن
تمسّنا في سورية بشكل مباشر -حين ترفع
ال ـس ـل ـطــات ال ـش ـع ــارات الــوط ـن ـيــة وال ـش ـع ــارات
ال ـم ـعــاديــة لــإمـبــريــالـيــة وال ـش ـعــارات الـتـقــدمـيــة،
ف ــي ح ـيــن ت ـم ــارس طـ ــوال س ـن ــوات وس ـنــوات

س ـي ــاس ــات ل ـي ـبــرال ـيــة م ـع ــادي ــة ل ـع ـم ــوم ال ـن ــاس
ب ــاإلط ــار االق ـت ـص ــادي االج ـت ـمــاعــي ،وتـخـســف
سقف الحريات السياسية ،بحيث يكاد يكون
مـعــدومـ ًا ،فـ ّـإن لــذلــك أث ــر ًا أشــد خـطــورة وفـتـكـ ًا؛
ف ــال ـن ـت ـي ـج ــة ال ت ـق ــف ع ـن ــد خ ـل ـخ ـل ــة ال ـم ـج ـت ـمــع
ومـعــارضــة ال ـنــاس بـشـكــل طـبـيـعــي لـلـسـيــاســات
الـقـمـعـيــة ضــدهــم ،بــل وت ـقــود ال ـنــاس (بــوجــود
تــأثـيــر مـنــاســب) إل ــى م ـعــاداة الـشـعــار الـتـقــدمــي
والوطني نفسه ،وتحويله إلى مثار للسخرية...
وربما يكون هذا استهداف ًا حقيقي ًا لدى البعض
من األســاس ...خاصة ّأن ديــدن بعض أشكال
«الـمـعــارضــة» المصنعة خــارجـيـ ًا هــو السخرية
من الشعارات الوطنية والمطابقة بينها وبين
النظام نفسه!
فكيف الـحــال إذا كنا نعيش ضمن محيط من
«ال ـم ـط ـب ـع ـيــن» وال ـم ـن ـب ـط ـح ـيــن ،وض ـم ــن وضــع
تــاريـخــي يُ ــراد فـيــه إنـهــاء ســوريــة بشكل كامل
وتقسيمها وإخضاعها؛ األمــر الــذي ال مانع له
لدى حرامية كبار وتجار حروب من األطراف
المختلفة فيه؟
ّإن ال ـت ـنــاقــض ب ـيــن رف ــع ش ـع ــار وط ـن ــي مـحــق
وب ـيــن سـيــاســات مـلـمــوســة ضــد مـصـلـحــة عــامــة
الناس ،يحوّل الشعار الوطني في نظر الناس
إلــى مجرد «بضاعة» يجري بيعها لهم ،وهي
ب ـضــاعــة ال ت ـك ـ ّلــف مـنـتـجـيـهــا ش ـي ـئ ـ ًا ،بــوصـفـهــا
شعار ًا دون تطبيق ،سوى الكالم والوعود...
والتعامل مع الشعار الوطني بوصفه بضاعة،
هو بالذات المدخل الذي ينفذ منه العدو حين
ت ـب ــدأ ع ــروض ــه ال ـك ــاذب ــة ع ـلــى ل ـســانــه م ـبــاشــرة
أو عـلــى ل ـســان ع ـمــائــه« :ت ـخ ـلــوا عــن الـشـعــار
الــوطـنــي وعــن الـقـضـيــة الــوطـنـيــة وستعيشون
بالعسل»!
ال ـح ـقُّ ،ه ــو ّأن الـتـخـلــي ع ــن ال ـش ـعــار الــوطـنــي
سيكون الـخـطــوة األخـيــرة الــازمــة الستكمال
الثالثية وأخذها نحو التجانس التام( :أي :أن
نتخلى عن الشعار الوطني وربما عن وحدة
ب ــادن ــا ،وفــوق ـهــا نـعـيــش ف ــي ن ـمــط اق ـت ـصــادي

ناهب نكون فيه المنهوبين ،ولــزوم استمرار
ال ـن ـهــب ه ــو ال ـق ـمــع ،أي :أن ن ـك ــون مـنـهــوبـيــن
ومقموعين وأذالء وطني ًا في وقت واحد)..
التعامل مع الشعار وك ـم ــا ّأن ال ـت ـخ ـلــي ع ــن ال ـش ـع ــار ال ــوط ـن ــي هــو
فإن
الخطوة األخيرة لثالثية دمار متجانسةّ ،
الوطني بوصفه
التمسك به وإعادة األلق له هي الخطوة التي
ال غنى عنها لتكوين ثالثية ازدهــار متجانسة
بضاعة هو بالذات
تكون فيه «سورية موحدة وكريمة ومناصرة
المدخل الذي ينفذ
فـعـلـيــة لـلـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وي ـك ــون شـعـبـهــا
منه العدو حين تبدأ
مزدهر ًا اقتصادي ًا وحر ًا سياسي ًا»
عروضه الكاذبة على التعبير عــن االرتـبــاط بين الجوانب الثالثة
(ال ــوطـ ـن ــي ،وال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،واالق ـت ـص ــادي
لسانه مباشرة أو
االج ـت ـم ــاع ــي) ،ي ـع ـكــس ف ــي ن ـهــايــة ال ـم ـطــاف
على لسان عمالئه
موقف ًا طبقي ًا لمصلحة فئة اجتماعية محددة؛
ه ـنــالــك م ــن ي ـخ ـفــي ذلـ ــك خـ ــداعـ ـ ًا ومـ ــواربـ ــة،
ألن ــه يــريــد تـضـلـيــل عــامــة ال ـنــاس عــن حقيقة
خــدمـتــه لـفـئــة الـقـلــة الـقـلـيـلــة الـنــاهـبــة ،وهـنــالــك

مالحظات على مشروع النظام الداخلي من دائرة القامشلي

فــي الـمـقــدمــة ،فــي فـقــرة وه ــو الــوريــث
الشرعي للحركة الشيوعية السورية،
الـ ـمـ ـقـ ـت ــرح :وهـ ـ ــو ي ـع ـم ــل ألن ي ـك ــون
الوريث الشرعي للحركة السورية.
أي ـض ـ ًا ف ــي ف ـقــرة ال ـم ـقــدمــة ال ـن ـضــال مــن
أج ــل تـحــريــر جـمـيــع األراضـ ــي الـعــربـيــة
الـمـحـتـلــة -الـمـقـتــرح :الـنـضــال مــن أجــل
ت ـح ــري ــر ج ـم ـي ــع األراضـ ـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة
المحتلة والتضامن مــع جميع حركات
التحرر في العالم.
وفــي فـقــرة يـمـكــن ألي مــواطــن يتمتع

بــال ـج ـن ـس ـيــة ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـس ــوري ــة وأت ــم
ال ـثــام ـنــة ع ـش ــرة م ــن ع ـم ــره وم ـت ـم ـت ـع ـ ًا
ب ـح ـقــوقــه ال ـس ـيــاس ـيــة وال ـمــدن ـيــة وغـيــر
محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
ال ـم ـق ـتــرح ي ـم ـكــن ألي م ــواط ــن يـتـمـتــع
بــالـجـنـسـيــة ال ـس ــوري ــة وأتـ ــم ال ـســادســة
ع ـش ــرة م ــن ع ـم ــره وي ـت ـم ـتــع ب ـص ـفــات
وأخالقية وغير منتسب إلى حزب آخر
/اآلن /أو حالي ًا .وهناك مكتومو القيد.
مجموعة المؤيدين ،بــد ًال عنها المؤيد
هــو الــذي يــوافــق على سياسة الحزب

وي ـش ــارك ال ــرف ــاق ال ـن ـشــاطــات ،ويُ ـقــدم
دعم ًا مالي ًا للحزب.
تُـ ـح ــدث الـ ــدائـ ــرة ب ــاقـ ـت ــراح م ــن لـجـنــة
المحافظة وبـقــرار مــن مجلس الحزب
الـمــركــزي شــرط أن تضم  150ناشط ًا
ع ـل ــى األق ـ ــل و100ع ـ ـض ـ ــو م ــؤي ــد كـحــد
أدنى.
الـمـقـتــرح تـحــدث الــدائــرة بــاقـتــراح من
لـجـنــة الـمـحــافـظــة وب ـق ــرار م ــن مـجـلــس
الحزب المركزي حسب ضرورة العمل
الحزبي حذف بند تحديد العدد.

مــن يـعـلــن هــذا الـتــرابــط ومــوقـفــه مـنــه جـهــار ًا
ن ـه ــار ًا وطـ ــوال ال ــوق ــت ،تـعـبـيــر ًا عــن الـتــزامــه
مصلحة الفئة المنهوبة الواسعة والعريضة
من الناس ،كما هو الحال لدى حزب اإلرادة
الشعبية...
ّإن إع ـ ــادة األل ـ ــق ل ـل ـش ـعــار ال ــوط ـن ــي ب ــأب ـع ــاده
المختلفة تبدأ بإخراجه من «ســوق البضائع»
والمساومات ،فوطنية السوريين هي مسألة
حـيــويــة ومـلـمــوســة ال ـيــوم أك ـثــر مــن أيّ وقــت
م ـض ــى ...وال ـمــدخــل ن ـحــوهــا ل ـيــس «تـثـقـيـفـيـ ًا»
و«توعوي ًا» و«تنويري ًا» فحسب (على أهمية
ذلــك) ،بل المدخل هو عمل ملموس ومباشر
في توحيد السوريين المتضررين والمنهوبين
من كل األطــراف ،وفي كل المناطق السورية،
لـلـضـغــط م ـع ـ ًا ل ـلــوصــول إل ــى ال ـحــل الـسـيــاســي،
وإعـ ـ ــادة ت ــوح ـي ــد الـ ـب ــاد ع ـب ــر ت ـغ ـي ـيــر ج ــذري
شامل ...وقبل فوات األوان!

المالكية
«كرامة الوطن والوطن فوق كل اعتبار»

عـقــدت لجنة دائــرة المالكية نــدوة موسعة لمناقشة النظام الــداخـلــي حيث تم
تقديم ثالثة اقتراحات على النحو التالي.
حول سن العضوية تقترح الدائرة السن الـ ( )16العتبارات منها عدم وجود
منظمة اتحادية للشباب.
فصل عقد مؤتمرات الدوائر والمحافظات عن انتخاب المندوبين للمؤتمر العام
حتى يتم تجديد الكوادر والمحاسبة ،حتى وإن لم ينعقد المؤتمر العام.
اقتراح أن يتكون عدد أعضاء المجموعات من ثالثة فما فوق بد ًال من خمسة.
إضافة مادة للنظام الداخلي يستوجب فيه على المجلس المركزي تبرير انعقاد
المؤتمر العام في حال تعذر انعقاده في الدورة الزمنية المحددة.
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حلب ..زيارة حكومية جديدة

فهل ستكون النتائج أفضل من سابقاتها؟!
خالل الزيارة الحكومية األخيرة إلى
حلب ،مطلع األسبوع الحالي ،تم وضع
حجر األساس لمشروع إنشاء محطة
توليد الشيخ نجار الكهرضوئية
باستطاعة  33ميغا واط ،مع اإلعالن عن
البدء بتأهيل المحطة الحرارية.

ǧمراسل قاسيون

فكيف ستنعكس هذه االستطاعة على الحاجة
الفعلية للطاقة الكهربائية في المحافظة؟ وهل
ستنفذ وع ــود تــأهـيــل الـمـحـطــة الـحــراريــة هــذه
المرّة؟
وفرة في الزيارات والوعود دون جدوى!
ك ـث ـيــرة ه ــي ال ـم ـشــاكــل واألزم ـ ـ ــات ال ـم ـتــراك ـمــة
الـتــي يـعــانــي مـنـهــا الـحـلـبـيــون ،كـمــا غـيــرهــم من
ال ـســوري ـيــن ط ـب ـع ـ ًا ،وك ـث ـيــرة ك ــان ــت ال ـج ــوالت
والـ ــزيـ ــارات ال ـح ـكــوم ـيــة إل ــى ال ـم ـحــاف ـظــة طـيـلــة
الـسـنــوات الـمــاضـيــة ،والـتــي تــرافـقــت مــع وفــرة
بـ ــالـ ــوعـ ــود ل ـك ــن دون ج ـ ـ ــدوى ،أو ب ـن ـتــائــج
م ـتــواض ـعــة غــال ـب ـ ًا ،وخ ــاص ــة ب ـمــا يـتـعـلــق بـمـلــف
الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة ،ال ــذي يـعـتـبــر مــن الـمـلـفــات
ال ـهــامــة بــالـنـسـبــة ل ـل ـمــواط ـن ـيــن ،والـ ــذي فــرض
وجـ ـ ـ ــوده عـ ـل ــى جـ ـ ـ ــداول أع ـ ـم ـ ــال ال ـ ــزي ـ ــارات
والـ ـجـ ــوالت ال ـح ـكــوم ـيــة ،وخ ــاص ــة م ــع زيـ ــادة
المعاناة من األمبيرات وتجارها ومستثمريها
استغال ًال وفساد ًا.
فـمــن جـمـلــة مــا تــم الــوعــد بــه خ ــال الـسـنــوات
الماضية أن تتم إعادة تأهيل المحطة الحرارية
في حلب من أجل حل جزء من مشكلة التزود
بالطاقة الكهربائية ،سواء بالنسبة للمواطنين
واح ـت ـيــاجــات ـهــم ال ـم ـنــزل ـيــة وال ـح ــد م ــن ال ـل ـجــوء
إلــى تـجــار األمـبـيــرات ،أو بالنسبة للصناعيين
ومـتـطـلـبــات الـعـمـلـيــة اإلن ـتــاج ـيــة فــي مـنـشــآتـهــم
ومناطقهم الصناعية ،ولكن لم يتم البدء بذلك
حتى اآلن!
ا ُتخذ القرار ..بانتظار التنفيذ!
ورد على صفحة الحكومة بتاريخ 2021/4/10
عن لسان رئيس الحكومة ما يلي« :بتوجيه
من السيد الرئيس بتأمين الكهرباء لمحافظة
حلب ،تم اتخاذ الـقــرار بــإعــادة تأهيل المحطة
م ــن خ ــال ال ـت ـعــاون م ــع ال ـشــركــات الـصــديـقــة،
حيث تمت المباشرة بالعمل وستبذل جهود
مـضــاعـفــة لــوضــع إح ــدى مـجـمــوعــات الـمـحـطــة
بــالـخــدمــة نـهــايــة الـعــام الـحــالــي ،أو بــدايــة الـعــام
ال ـقــادم عـلــى أبـعــد حــد الف ـت ـ ًا إلــى أن الـحـكــومــة
تـعـمــل بـكــل اإلم ـكــانــات الـمـتــاحــة رغ ــم ظــروف
ال ـ ـح ـ ـصـ ــار ل ـ ــوض ـ ــع الـ ـمـ ـجـ ـم ــوعـ ـتـ ـي ــن األول ـ ـ ــى
والـخــامـســة بــالـخــدمــة ،وتــأمـيــن كمية  400ميغا
لمدينة حلب لتضاف إلى كمية  250ميغا التي
يتم تأمينها حالي ًا».
وكــأن هــذا التصريح واإلعــان الرسمي يعني
أن قــرار إعــادة تأهيل المحطة لــم يكن متخذ ًا
طيلة السنوات الماضية ،وتم اتخاذه اآلن! مع
ما يعنيه ذلك من أن كل الوعود الرسمية التي
ُقطعت بشأن المحطة طيلة السنوات الماضية
كانت مجرد كالم لذر الرماد في العيون ليس
ّإل!
بمطلق األحوال ،إن ما يهم الحلبيين اآلن أنه
تــم اتـخــاذ الـقــرار بـشــأن إع ــادة تــأهـيــل المحطة

الحرارية ،وتم اإلعالن عن ذلك رسمي ًا من قبل
رئيس الحكومة ،وهم بانتظار البدء بالتنفيذ
الفعلي هذه المرة.
األزمة ستستمر أعواماً اضافية
ب ـح ـس ــب م ـ ــا ورد عـ ـل ــى ص ـف ـح ــة ال ـح ـك ــوم ــة
ف ــإن  250مـيـغــا هــي مــا يـتــم تــأمـيـنــه مــن طــاقــة
كهربائية لمدينة حلب اآلن ،بمقابل  1065ميغا
كــانــت تؤمنها المحطة الـحــراريــة للمدينة قبل
خروجها عن الخدمة.
أمــا الــوعــود الحالية ،فهي أن يتم تأمين كمية
 400مـيـغــا إضــاف ـيــة ،بـعــد ال ـبــدء بــإعــادة تــأهـيــل
جــزء مــن المحطة الـحــراريــة ،وسـقــف الــوعــود
الحكومية أن يتم العمل على تأمين  500ميغا
للمحافظة خــال العام الحالي والـقــادم ،وذلك
بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وق ـ ــد ورد ذل ـ ــك ح ــرفـ ـيـ ـ ًا عـ ــن لـ ـس ــان رئ ـيــس
ال ـح ـكــومــة م ــا ي ـل ــي« :ال ـح ـكــومــة سـتـعـمــل عـلــى
تــأمـيــن  500ميغا لمحافظة حـلــب خــال الـعــام
الحالي والقادم ،وذلك بالتعاون والشراكة مع
القطاع الخاص ..تفقد رئيس مجلس الوزراء
م ـشــروع إعـ ــادة تــأهـيــل الـمـجـمــوعـتـيــن األول ــى
والـخــامـســة فــي مـحـطــة تــولـيــد حـلــب الـحــراريــة
لـلـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة ،واطـلــع عـلــى نـســب أعـمــال
إص ــاح األض ـ ــرار ال ـتــي ت ـعــرضــت ل ـهــا ع ـلــى يــد
اإلرهاب ،والتي أدت إلى خروجها عن الخدمة
خ ــال ال ـس ـنــوات ال ـمــاض ـيــة .وب ـيّ ــن الـمـهـنــدس
عرنوس أهمية إعادة تأهيل المحطة الحرارية
ال ـتــي كــانــت ت ــؤمّ ــن  1065مـيـغــا م ــن الـكـهــربــاء
لـمــديـنــة حـلــب قـبــل ال ـحــرب ،مـشـيــر ًا إلــى حجم
التدمير والتخريب الــذي طــال المحطة جـرّاء
استهدافها مــن اإلرهابيين لحرمان المحافظة

كأن قرار إعادة
تأهيل المحطة
لم يكن متخذاً
وتم اتخاذه اآلن
وكل الوعود التي
قطعت بشأن
المحطة كانت مجرد
كالم لذر الرماد في
العيون!

من الطاقة الكهربائية».
بالمقارنة مع األرقام أعاله ،ومع عدم التقليل
من أهمية مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من
مصادر مستدامة وصديقة للبيئة ،ومع التأكيد
على أهمية مشروع المحطة الكهرضوئية التي
تـمّ وضــع حجر األســاس لـهــا ،لكم أن تقارنوا
استطاعة المحطة البالغة  33ميغا ،مع نقص
الحاجة الفعلية المقدرة بحدود  500ميغا على
أقل تقدير.
ب ـم ـع ـنــى آخـ ـ ــر ،ف ـ ــإن ن ـق ــص الـ ـح ــاج ــة ل ـل ـطــاقــة

للكهربائية سيستمر إلــى سنين طويلة قادمة
في المدينة ،وبالحد األدنــى بما يعادل نصف
مــا كــانــت تنتجه المحطة الـحــراريــة قـبــل سني
الحرب ،علم ًا أنها كانت بالكاد تغطي الحاجة
الفعلية للمحافظة ،أي :بعد كل سني االنتظار،
وبـعــد اإلع ــان عــن اتـخــاذ ال ـقــرار بـشــأن الـبــدء
ب ـت ــأه ـي ــل ال ـم ـح ـط ــة ال ـ ـحـ ــراريـ ــة ،مـ ــا زال عـلــى
الـحـلـبـيـيــن أن يـنـتـظــروا أع ــوام ـ ًا إضــاف ـيــة وهــم
يعانون من أزمة الكهرباء ،ومن استغالل تجار
األمبيرات.

مزيد من التجاهل والقفز على الواقع
عـلــى هــامــش الـحــديــث عــن األمـبـيــرات وتـجــارهــا ومستغليها ،يــأتــي الـحــديــث الـمـنـقــول عبر
بعض وسائل اإلعــام عن لسان وزيــر الكهرباء مطلع الشهر الحالي قوله« :لن أشرعن
األمبيرات طالما أنا في الوزارة» ،وهي« :استنزاف للوقود ولموارد الدولة».
فالعبارات المنقولة أعــاه لــم تكن بالنسبة للمواطنين المكتوين مــن نــار استغالل تجار
األمبيرات ّإل شك ًال من أشكال التجاهل لمعاناتهم ،وقفز ًا على واقــع االستغالل الجاري
بحقهم من قبل تجار األمبيرات والفاسدين.
فاالستغالل عبر التجارة باألمبيرات سبق أن اجتاح محافظة حلب ،وجبلة وريف دمشق،
والكثير من المناطق األخــرى ،ســواء تمت شرعنة ذلــك رسمي ًا من قبل وزارة الكهرباء
أم لم يتم ذلك!
فالحاجة إلــى الطاقة الكهربائية هــي المحك على هــذا المستوى فــي ظــل استمرار تــردي
الشبكة الرسمية ،وعــدم كفاية ما يتم إنتاجه من طاقة كهربائية ليسد الحاجات الفعلية،
لالستهالك المنزلي ولإلنتاج الصناعي والزراعي والحرفي ،أو الضرورية بالحدود الدنيا.
أما األســوأ بهذا الصدد ،فهو أن مبالغ المخالفات التي تسجل بحق تجار األمبيرات في
بعض األحـيــان ،أو اإلتــاوات والــرشــاوى التي تسدد مــن قبلهم للصمت على تجاوزاتهم
واستغاللهم ،تتم إضافتها غالب ًا على تكاليفهم التي تُجبى بالنتيجة من جيوب المواطنين.
فعن أية شرعنة يتحدث السيد الوزير هنا ،شرعنة تجارة األمبيرات ،أم شرعنة االستغالل
والفساد؟!
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حتى المي شريكها الحكومي خسران!!

كالعادة ،ومن دون مقدمات ويا غافل إلك الله ..كشف المدير العام لمؤسسة مياه الشرب «عن ارتفاع تكاليف إنتاج مياه الشرب» ،وتم التصريح
إلحدى الصحف الرسمية بتاريخ  7نيسان « :2021كلفة إنتاج المتر المكعب من المياه بلغت أكثر من  200ل .س ،في الوقت الذي يتم بيعه للمواطن
بقيمة  3ليرات»..
وال ـك ـهــربــا مــا عــم تـجــي ألن ــو مــا في صــالـحــة لـلـشــرب بـعــد عـشــر سـنــوات السوريين خــال السنين الماضية..
ǧدارين السكري
ف ـ ـيـ ــول وفـ ـ ــي ح ـ ـص ـ ــار ،وهـ ــدولـ ـيـ ــك ح ــرب ص ــار أص ـع ــب م ــن ال ـص ـعــب ...م ـ ــوت وتـ ـشـ ــرد ون ـ ـ ــزوح وت ـه ـج ـيــر
ذرائـعــون يلي حافظينون عن ظهر ألن ـ ـ ــو الـ ـتـ ـقـ ـصـ ـي ــر الـ ـحـ ـكـ ــومـ ــي ب ـهــل ولـجــوء و ..بيجي مين بيحكي عن
يـعـنــي ضــربــة جــديــدة لـلـمـغـتــربـيــن ...قلب..
الـ ـمـ ــوضـ ــوع ت ـج ـل ــى بـ ـع ــدم م ـعــال ـجــة التعداد والتوزع السكاني..
من عنا نحنا وبس...
وبــالــوقــت نفسو «الـمــولــدات تحتاج المياه بشكل دقيق وصحي..
أوضح مدير العام للمؤسسة العامة،
ومــن هــون صــار فـيـكــون تـتـجــاكــروا إلــى كـمـيــات كـبـيــرة مــن ال ـمــازوت» ..وكالعادة ،هل التقصير ما بينعكس أن ــه «م ــن الـصـعــوبــات أي ـض ـ ًا التغيير
بـهــل الـمـنـيــة ال ـجــديــدة يـلــي ضــاربـتـنــا والـمــازوت متل ما بتعرفوا وشفتو سـلـبـ ًا ّإل ع هــل الـمـعـتــر يـلــي اسـمــو في توزيع عدد السكان الذي فرض
ي ــاه ــا م ــؤس ـس ــة م ـي ــاه الـ ـش ــرب يـلــي كيف متنا بالشتوية من بردنا ألنو «المواطن» بس بهل األزمة انعكس عـ ـل ــى الـ ـم ــؤسـ ـس ــة أنـ ـظـ ـم ــة ت ـش ـغ ـيــل
ب ـح ـي ــات ـك ــون إنـ ـت ــو يـ ــا م ـغ ـتــرب ـيــن مــا مالو متوفر..
ع ـل ـي ــه م ـ ــادي ـ ـ ًا وص ـ ـح ـ ـي ـ ـ ًا ...إن ك ــان مضاعفة ،والبحث عن مصادر مائية
فيكون تتمننوا فيها...
يعني متل قصة الكعكة والـطــاحــون بــاالض ـطــرار ل ـشــراء ع ـبــوات الـمـيــاه أخرى»..
والمفتاح ..وحلوها إذا بتنحل!!!
المعدنية ،أو االضـطــرار للشراء من يـعـنــي إذا ال ـن ــاس اج ـت ـم ـعــوا بـمـكــان
الطاحون والمفتاح
لك أي بسيطة الشغلة ..بتنحل ..بعد الـصـهــاريــج أو التعبئة مــن الـمـصــادر واح ـ ــد صـ ــار اس ـم ــو ض ــخ م ـضــاعــف
طبع ًا بعد كل تصريح من هل النوع ه ــل ال ـت ـصــريــح وه ــل األس ـب ــاب غـيــر غير اآلمنة ..وأكيد كتار سمعوا عن بهل المكان ...اما األماكن يلي طلعوا
من التصاريح بيلحقو مجموعة من المقنعة منرفع سعر التكلفة ..ما في حــاالت التسمم بالمياه اللي صارت منها وصارت فارغة من السكان وما
األسباب...
أبسط من هيك!
الـسـنـيــن ال ـمــاض ـيــة ..وال ـلــي طـلــع من عاد فيها ضــخ ...وبالتالي الضخ عم
وطبع ًا هل األسباب هي إما بتكون ومتل ما بيقول المتل منضرب هل أس ـب ــاب ـه ــا ك ـم ــان ت ــداخ ــل ش ـب ـكــة مــي يصير أقــل ..فما حــدا بيحكي عنو!!
ما بتدخل بعقل اإلنسان الطبيعي ال العجينة بهل الحيط ...يا بيقتنعوا يا الشرب مع شبكة الصرف الصحي ..وطبع ًا هاد الطرح االنتقائي بيتعمم
بميزان وال بقبان ..أو بتلف بتلف أما تصطفلوا ...وشكلنا اصطفلنا ...وما مننسى إنو كل مشكلة عويصة ع ال ـك ـهــربــا وال ـخ ـب ــز وال ـم ــواص ــات
وب ـتــرجــع لـمـشـكـلــة وك ــارث ــة حقيقية
ال ـحــل عـنــد جـمـيــع الـمـعـنـيـيــن بجميع والـمــدارس والصحة وكل الخدمات
ع ـنــد ج ـمــاع ـتــون وعـ ــم ي ـتــم تـسـلـيــط
رفع السعر هو الحل دائمًا
الـقـطــاعــات ...حلها الــوحـيــد هــو رفــع ال ـت ــان ـي ــة ..ال ـم ـهــم ي ـط ـلــع ال ـس ـبــب هــو
الضوء عليها..
ال ـم ـهــم ،مــا ح ــدا يـتــذكــر الـمـقــولــة تبع التكاليف على حساب المواطن...
المواطن وبس..
ي ـع ـن ــي فـ ـيـ ـك ــون تـ ـقـ ــولـ ــوا هـ ـي ــك عــم «شــريــك الـمــي مــا بـيـخـســر» ..ألن ع ومـ ـ ــا م ـن ـن ـس ــى ك ـ ـمـ ــان إنـ ـ ــو ج ـم ـيــع يعني أنــت يــا مــواطــن سبب كــل ع ّلة
يناغشو بعض واهلل أعلم ..أال وهية ايــديــن الرسميين تبعنا طلع شريك التصريحات والحجج والذرائع يلي وكل مصيبة!
حسب ما تم التصريح:
ال ـم ــي كـتـيـيـيـيــر خـ ـس ــران ..وخــاصــة ب ـي ـح ـطــوهــا ه ـيــه ع ـب ــارة ع ــن تـمـهـيــد وب ـ ـمـ ــا إن ـ ـك ـ ــون وصـ ـلـ ـتـ ــوا لـ ـلـ ـم ــي...
«س ـ ـبـ ــب ارتـ ـ ـف ـ ــاع ت ـك ــال ـي ــف ال ـم ـي ــاه وقت تكون الشراكة حكومية..
لرفع التكاليف وفوقها ضــرب منية لـ ـنـ ـش ــوف شـ ــو آخ ــرتـ ـه ــا مـ ـعـ ـك ــون..
االنقطاع المستمر للتيار الكهربائي مشكلة المياه متل المشاكل التانية لهل المشحر...
يـ ــا ت ـ ــرى رح تـ ــوصـ ــولـ ــوا ل ـتــرف ـعــو
ما يؤدي إلى مشكلة في ضخ المياه بسورية مالها جديدة -قديمة ،وما
تـكـلـفــة ال ـهــوا واألكـسـجـيــن ..وال رح
باستخدام المولدات»..
ع ــم ي ـح ـل ــوه ــا ...رغـ ــم أن ـه ــا أســاس ـيــة
التوزع السكاني
تمننونا إنكون ما قدرتوا تحتكروه
وهوووون منشوف كيف كل واحد ورئـيـسـيــة وخــدمــة مــا فينا نستغني
ومسؤولية المواطن
وتركتونا نتنفس من دون مصاري
فـيــون بـيــرمـيـهــا ع ال ـتــانــي ...مشكلة عنها وال يمكن نالقيلها بدائل حتى أم ـ ــا ال ـم ـف ـج ــع فـ ـه ــو حـ ـج ــة الـ ـتـ ـع ــداد وتسعيرة استهالك حتى اآلن؟!
بــارتـفــاع الـتـكـلـفــة ألنــو مــا فــي كهربا تستمر الحياة...
والتوزع السكاني..
م ــن اآلخ ـ ــر ..اهلل ي ــري ــح هــال ـمــواطــن
يا عيوني...
ف ـمــوضــوع تــأم ـيــن م ـيــاه نـضـيـفــة أو يا عالم يا هو ..بعد كل النقص بتعداد منكم ع أهوَن سبب..

-
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فيسبوكيات

نـفـتـتــح فـيـسـبــوكـيــات ه ــذا األس ـبــوع بـبــوســت
تهكمي على ما وصلت إليه حالنا عبر كثرة
ال ــرس ــائ ــل ال ــذك ـي ــة ال ـم ـع ـم ـمــة رس ـم ـي ـ ًا ،ي ـقــول
البوست:
• «رســالــة غــاز ..رسالة بنزين ..رسالة رز..
رسالة سكر ..رسالة شاي ..رسالة مازوت..
رسالة زيت ..رسالة خبز ..عرفتوا ليش اسم
بالدنا أرض الرساالت؟!».
ح ــول حــديــث وزي ــر ال ـك ـهــربــاء« :ل ــن أشــرعــن
األم ـب ـي ــرات طــال ـمــا أنـ ــا ف ــي الـ ـ ـ ــوزارة» ،عـلــق
البعض بالتالي:
• «شـ ـ ــو مـ ـنـ ـش ــان األم ـ ـب ـ ـيـ ــرات ب ــال ـع ــاص ـم ــة
االقـتـصــاديــة لـســوريــة والـلــي وصـلــت ألسـعــار
خيالية في ظل ساعات التقنين اللي عم تصل
أحيانا ألكثر من  20ساعة قطع مقابل ساعة
وحدة وصل كهرباء»؟
• «لكن شو هــدول يلي بحلب سعر األمبير
وصل لل  ١٠٥٠٠باألسبوع ليه ما لغاهن»...؟
حــول االتـفــاق بين محافظة دمـشــق ووزارة
ال ـت ـمــويــن ع ـلــى آل ـيــة ج ــدي ــدة ل ـتــوزيــع الـخـبــز
في دمشق عبر صــاالت المؤسسة السورية
ل ـل ـت ـجــارة واألكـ ـشـ ــاك ،وإع ـ ــادة دراس ـ ــة دور
وع ـم ــل م ـع ـت ـمــدي ب ـي ــع ال ـخ ـب ــز ،ع ـل ــق بـعــض
المواطنين بما يلي:
• «ال عــاد شفنا غــاز وال بـنــزيــن والـخـبــز ما
عاد نشوفه!».
• «هههههه واهلل لنكيف ..يا حبيبي».
حول الخبر الــذي يقول «تجار ريف دمشق
ي ـنــاق ـشــون ه ـمــوم ال ـع ـمــل ال ـت ـجــاري وتـعــزيــر
الـ ــدور االج ـت ـمــاعــي ل ـهــم م ــع وزيـ ــر الـتـمــويــن
والمحافظ» ،علق البعض بما يلي:
• «الـ ـت ــاج ــر إلـ ــو ه ـم ــوم وكـ ـم ــان ال ـص ـنــاعــي
مهموم وفــي مين عــم يسمعن لكن هالشعب
رح يبيض من كتر ما صاح من الوجع مين
الو ...؟؟؟».
• «حتى يدقوا آخر بسمار بنعش هالمواطن
المعتر».
حول الخبر الذي يقول« :مفتي دمشق يحدد
الـحــد األدنــى لصدقة الفطر  3500لـيــرة لكل
شـخــص وفــديــة ال ـصــوم  3500لـيــرة عــن كل
يوم إفطار» ،علق أحدهم بما يلي:
• «حـلــو كتيييير كـتـيــر يـعـنــي بـيـقـصــد تكلفة
وجـبــة وحــدة بــالـيــوم  ،٣٥٠٠هــي حــد أدنــى،
وإذا الواحد بدو تلت وجبات يعني بدو حد
أدن ــى  ،١٠٥٠٠يـعـنــي بــالـشـهــر حــد أدن ــى حق
أك ــل ب ــدك  ٣١٥٠٠٠أل ــف ب ــس ح ــق أكـ ــل ،مــا
عــدا دواء ومصاريف أخــرى ..انتو كيف عم
تعطو الـمــواطــن راتــب  ٦٠ألــف وبتقولو إذا
و ّفر بكفيه؟؟؟؟!».
حــول الخبر الــذي يقول« :طائرة مساعدات
غــذائ ـيــة وط ـب ـيــة م ـقــدمــة م ــن دولـ ــة اإلمـ ــارات
ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـت ـح ــدة وصـ ـل ــت مـ ـط ــار دم ـشــق
الدولي» ،علق البعض بالتالي:
• «بكره ببيعونا ياها بالمؤسسات».
• «م ـ ــا م ـن ـش ــوف شـ ــي م ـن ـه ــا بـ ـك ــرة بـعــض
المسؤولين بطريقة ما بتروح لمستودعاتهن
بعدين منشوفها بالمحالت وبأسعار خيالية».
• «ح ـ ـل ـ ـمـ ــي أع ـ ـ ـ ــرف لـ ـمـ ـيـ ــن بـ ـ ـتـ ـ ــروح ه ــل
المساعدات».
حول مكونات السلة الغذائية الرمضانية التي
ستطرحها السورية للتجارة بسعر  50ألف،
علق البعض بما يلي:
• «نفس أسعار السوق».
• «س ـل ــة ب ــرات ــب م ــوظ ــف وع ـي ــش إذا فـيــك
تعيش!».
ونختم مع بوست تهكمي مؤلم حول الكارثة
الـمـسـتـمــرة ال ـتــي يـعـيـشـهــا الـشـعــب ال ـســوري،
يقول البوست:
• «ألول مـ ــرة ف ــي ال ـت ــاري ــخ ش ـعــب بــأكـمـلــه
يعيش حالوة الروح ..هنا سورية».
وناقل الكفر ليس بكافر.
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تفاقمت أزمة المحروقات بشكلها األشد خالل العالم  ،٢٠٢١فلم ُيشهد لها مثيل طوال
سنوات الحرب التي فتكت بواقع المواطن السوري ،والتي اشتدت بعدها وأصبحت أقسى.
فأزمة المحروقات المستمرة خنقت المواطن السوري ،كما أوقفت حال البلد.

ǧعبير حداد

لــم يعد بــإمـكــان أي عــاقــل أن يستوعب الــواقــع
الــذي وصلنا إلـيــه الـيــوم ،حيث بــات المواطن
يـحــادث نـفـســه بــالـطــرقــات بـصــوت ع ـ ٍـال وعلى
الـمــأ بمختلف األمــاكــن ،عـلــى الـطــرقــات ،وفــي
وســائــل الـنـقــل ال ـعــامــة ...إل ــخ ،غـيــر آب ـهٍ بـمــن قد
يسمعه ،ويـلـعــن مــا يـمــر بــه مــن وقــائــع ،تجعله
يفقد جل وقته بل وأكثره على الطرقات .يفكر
كيف عليه أن ينظم وقته ليركض من هنا إلى
هناك بين الطوابير التي ال تنتهي.
فـ ــا يـ ــوجـ ــد أبـ ـغـ ــض مـ ــن أن ي ـف ـق ــد اإلنـ ـسـ ــان
إحساسه بالحرية ،أو أبسط حقوقه بممارسة
حـيــاتــه الـطـبـيـعـيــة ،دون عــوائــق وح ــواج ــز تم
اختالقها لتحجمه ضمن مــا يشغله عــن دوره
الـ ــذي ي ـف ـتــرض أن ي ـم ــارس ــه «ب ـه ــذه الـلـحـظــة
المفصلية» بحق تقرير مصيره ومصير بالده.
اختناق وآليات جديدة
فــي ظــل الـشـلــل الـكــامــل ال ــذي أص ــاب مـقــومــات
الحياة فــي كافة مفاصل الـبــاد ،بجميع مدنها
دون اس ـت ـث ـن ــاء ،ب ـس ـبــب ت ـف ــاق ــم أزم ـ ــة تــأم ـيــن
الـ ـمـ ـح ــروق ــات ،والـ ـت ــي اشـ ـت ــدت ب ـع ــد سـلـسـلــة
إجـ ــراءات رف ــع األس ـعــار وتـخـفـيــض الـكـمـيــات،
لـتـصــل آخ ــر م ــا ح ــرر إلـ ــى 20ل ـي ـتــر ًا أسـبــوعـيـ ًا
ل ـل ـس ـيــارات ال ـخــاصــة ،وخ ـم ـســة ل ـت ــرات يــومـيــة
لسيارات األجــرة ،األمــر الــذي خلق أزمــة أكثر
اختناق ًا ،ســواء على الكازيات أو على وسائل
النقل التي خرجت عن الخدمة نتيجة النقص
الحاد.
وبمحاولة إلدارة األزمــة ،فقد تـمّ اعتماد آلية
جديدة لتوزيع مــادة البنزين ،من قبل وزارة
ال ـن ـفــط ،ع ـبــر ن ـظــام ال ــرس ــائ ــل ال ـن ـص ـيــة ،وذل ــك
اع ـت ـب ــار ًا م ــن  6ن ـي ـســان  ،2021ح ـيــث تـعـتـمــد
اآلل ـي ــة ال ـج ــدي ــدة ع ـلــى إرس ـ ــال رس ــال ــة نـصـيــة
مـتـضـمـنــة الـمـحـطــة ال ـتــي يـجــب ال ـتــوجــه إلـيـهــا،

م ــع م ــدة صــاح ـيــة  ٢٤ســاعــة لـلـحـصــول عـلــى
الـمـخـصـصــات ،وك ـمــا أوض ـحــت ال ـ ــوزارة ،عبر
موقعها الــرسـمــي ،أن تــرتـيــب الـبـطــاقــات ضمن
المحطات سيكون حسب أقدمية التعبئة ،مع
إمكانية تجديد الطلب عند عدم الحصول على
المخصصات خالل المدة المحددة بـ24ساعة.
حلول ظاهرية ومشكالت عالقة
بالعمق
أكد رئيس دائرة التشغيل والصيانة في شركة
المحروقات بحسب جــريــدة «الــوطــن» أنــه تم
ال ـبــدء بــالـعـمــل وف ــق اآلل ـيــة ال ـجــديــدة ووص ــول
الــرســائــل لمستحقيها وف ـق ـ ًا لــأقــدمـيــة ،مضيف ًا
«ال ـغــايــة م ــن اآلل ـي ــة ال ـجــديــدة راحـ ــة ال ـمــواطــن
وتــأمـيــن حـصــولــه عـلــى الـمــادة مــن دون عـنــاء،
والحد من مظاهر الفساد واالبتزاز واالتجار
غير المشروع بالمادة».
حيث جاءت هذه األلية كسابقاتها من الحلول
التي أخفت األزمــة عن السطح ،مقدمة حلو ًال
ظاهرية فقط.
فـصـحـيــح أن نـظــام الــرســائــل قــد أنـهــى مظاهر
امـ ـتـ ــداد ط ــواب ـي ــر الـ ـسـ ـي ــارات ع ـل ــى ب ـع ــد كـيـلــو
م ـت ــرات م ــن م ـح ـطــات الـ ــوقـ ــود ،وأنـ ـه ــى دور
ال ـم ـح ـســوب ـيــات ،وم ــا يـسـمــى بــال ـخــط الـســريــع
مقابل مبالغ مالية كــان يجنيها منظمو الــدور
فــي مـحـطــات الــوقــود ،ولـكـنــه بــالـعـمــق ،لــم يحل
أزمة المواطن الحقيقة!
ف ـ ـفـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ــذي خـ ـفـ ـضـ ــت بـ ـ ــه ك ـم ـي ــة
ال ـم ـخ ـص ـص ــات ل ــأل ـي ــات ال ـخ ــاص ــة وال ـع ــام ــة،
أصـبـحــت ال ـشــوارع الـســوريــة شـبــه خــالـيــة ،ال
يجد المئات من المواطنين وسيلة نقل تقلهم
إلــى مـقــاصــدهــم ،وي ـطــول االنـتـظــار لـســاعــات،
رغ ـ ــم م ـ ـحـ ــاوالت ت ـغ ـط ـيــة الـ ـم ــواق ــف ال ـع ــام ــة
بباصات النقل الداخلي ّإل أن عددها قليل ال
يكفي الحتواء األزمة ،واالستغالل ال ينتهي،
فسيارات األجرة اليوم تطلب أجور ًا خيالية،

www.kassioun.org

معللة أن المخصصات ال تكفي طلبين ضمن
مدينة دمشق ،ما يجبر السائقين للجوء إلى
تعبئة البنزين بالسعر الـحــر ،أو مــن السوق
السوداء.

هل ستثمر
الوعود مع توفر
التوريدات أم أن
تخفيض الكميات
المخصصة لآلليات
خطوة ال رجعة
عنها ضمن سلسلة
الخطوات في سبيل
تخفيض الكميات
المدعومة؟

شهود وآراء
تحدثت ميادة التي تسكن في منطقة دويلعة
عن انتظارها -لمدة ساعة أو أكثر -لوسيلة
نقل توصلها إلى منطقة البرامكة وسط انعدام
بــاصــات خــط دويـلـعــة ،وإذا قــررت أن تستقل
س ـي ــارة األج ـ ــرة ف ـقــد تـ ـت ــراوح أس ـع ــاره ــا بـيــن
الخمسة آالف والعشرة آالف ،وأكملت حديثها
عــن بــاصــات النقل الــداخـلــي ،مشيرة أنــه خالل
ال ـي ــوم األول ل ـطــرح ب ــاص ــات ال ـن ـقــل الــداخ ـلــي
لتغطية االزدحـ ــام ،شــوهــد بــاص نـقــل داخـلـيّ
واحد ،وأن العملية لم تتكرر حتى تاريخ اليوم
 11نيسان ،وعندما سألت السائق ،أجابها :أنه
تمت االستعانة بباصات النقل الداخلي «باب
توما جسر الرئيس» حيث تمت توسعة خطه
ليصبح يضم الدويلعة.
إي ــاد يـتـحــدث عــن ق ــرار حـصــول الـمـســافــر على
 20لـيـتــر ًا ل ـمــرة واح ــدة ش ـهــري ـ ًا ،وإذا احـتــاج
كميات إضافية لسفرة أخرى عليه التوجه إلى
البنزين أوكـتــان  ،95أو البنزين المتوفر في
السوق الـســوداء وبالسعر االستغاللي طبع ًا،
وي ـض ـيــف :أع ـمــل فــي م ـجــال ت ـع ـهــدات اآلل ـيــات،
األمر الذي يتطلب مني السفر لمسافات بعيدة
عبر سيارتي حام ًال معي عدة العمل والعمال،
فكيف تكفيني  20ليتر ًا شهري ًا ،وكيف سأتحمل
أعباء البنزين الحر أو األسود ،ويرى أن هذا
الـقــرار يخدم مصالح المستفيدين مــن السوق
السوداء.
أما مهند ،فقد نوه إلى أن عملية ضبط الفساد
بشكل كامل صعبة الحصول ،حيث أكــد أنــه ال
يحصل عـلــى  20لـيـتــر ًا كــامـلــة ،إنـمــا تـتــم سرقة
ج ــزء مـنـهــا لـيـصــل إل ـيــه بـيــن  16والـ ـ  15لـيـتــر ًا
أحيان ًا ،فقط ال غير.
األتمتة والمشاكل التقنية
تــم اع ـت ـمــاد ن ـظــام الــرســائــل ســاب ـق ـ ًا عـلــى مــادة
الـغــاز ،لتتبعها الـمــواد التموينية الحـقـ ًا ،واآلن
على آلـيــة تــوزيــع البنزين ،وتـتــم حالي ًا دراســة
آلية توزيع مازوت التدفئة وفق نظام الرسائل

خالل العام المقبل بحسب بعض التسريبات،
حـيــث هـنــاك مــن يــرى أنـهــا اآللـيــة الـتــي تضمن
ال ـت ــوزي ــع الـ ـعـ ــادل ،وم ـن ــع ال ـت ـهــريــب لـشـبـكــات
السوق السوداء ،لكن واقع الحال يقول عكس
ذلــك ،فتطبيق مثل هذه اآلليات يواجه الكثير
م ــن ال ـص ـعــوبــات ض ـمــن ال ــواق ــع ال ـس ــوري فــي
ظــل تفشي الـفـســاد ،فــالـســوق الـســوداء لــم يتم
ال ـحــد مـنـهــا ،بــل عـلــى الـعـكــس ،زادت مـعــدالت
استغاللها وتوسعت شبكاتها.
ووف ـق ـ ًا للتجربة األخ ـيــرة بـمــا يـخــص البنزين
ف ـقــد ع ــان ــى ال ـك ـث ـيــر م ـمــن أراد ت ـغ ـي ـيــر مـحـطــة
الوقود أو تأكيد رقمه ،بسبب الضغط الشديد
على منصات التواصل الخاصة بالبطاقة الذي
سبب مشكالت تقنية للوصول إليها ،عــدا عن
ذلــك واقــع شبكة اإلنـتــرنــت الـســيء ،مــع األخــذ
بـعـيــن االع ـت ـبــار أن أج ـهــزة بـعــض الـمــواطـنـيــن
قديمة وال تخدم هكذا تطبيقات.
توفر التوريدات وتخفيض الدعم
خ ــال جــولــة لــوزيــر الـنـفــط لـتـفـقــد سـيــر اآللـيــة
الـجــديــدة ،أشــار إلــى أن المخصصات الحالية
ال ـم ـح ــددة ب ـع ـشــريــن ل ـي ـت ــر ًا م ـت ـغ ـيــرة وس ـت ـتــم
زيادتها عندما تتاح التوريدات ،وذلك بحسب
ما نقل عبر بعض وسائل اإلعالم ،وقد ترافق
هذا الوعد مع الحديث عن عودة إقالع مصفاة
بــانـيــاس ،وسـتـحـتــاج لـثــاثــة أي ــام لـيـتــم تسليم
الـمـشـتـقــات الـنـفـطـيــة لـشــركــة م ـحــروقــات ،الـتــي
بــدورهــا تـشــرف عـلــى تــوزيـعــه لـكــافــة محطات
الوقود.
وربما يبقى علينا االنتظار لنرى ،هل ستثمر
الــوعــود مع توفر الـتــوريــدات ،أم أن تخفيض
الكميات المخصصة لآلليات خطوة ال رجعة
ع ـن ـهــا ض ـم ــن س ـل ـس ـلــة الـ ـخـ ـط ــوات فـ ــي سـبـيــل
تـخـفـيــض ال ـك ـم ـيــات ال ـمــدعــومــة ال ـتــي رب ـمــا لــن
تعود كما كانت عليه (أربـعــون لتر ًا كل أربعة
أيام للسيارات الخاصة)؟ ،ناهيك عن إجراءات
تـخـفـيــض الــدعــم الـمـبــاشــر عـبــر رف ــع األس ـعــار
المتتالي على البنزين ،والمحروقات عموم ًا.
مع األخذ بعين االعتبار أن إجراءات تخفيض
الــدعــم الـجــاريــة ،باإلضافة إلــى كونها تقع على
عــاتــق المواطنين ومــن حسابهم  ،فهي أيض ًا
تـصــب فــي مـصـلـحــة تـجــار وس ـمــاســرة الـســوق
السوداء.
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في هذا الوقت من السنة ،وكعادة التجار والداعمين لهم ،ال يمكنهم تفويت الفرصة
وإظهار جشعهم من توظيف األجواء الرمضانية في سبيل رفع األسعار ،والتعاطي مع
شهر رمضان من منطلق استغاللي بحت من خالل تحويله إلى ظاهرة تسويقية مكلفة
تنعكس سلباً على المواطن السوري ،وتزيد األعباء المالية الباهظة التي ُترهق كاهل
الشعب السوري وُأ َس ِره المطحونة الباحثة عن تأمين وجبة إفطارها اليومية بأرخص
التكاليف.
ǧدعاء دادو

ظاهرة ارتفاع األسعار في شهر رمضان تتكرر
كــل عــام ،ويـعــاد اجـتــرار الـحــديــث ذاتــه والعمل
الحكومي ذاته الذي ال يقدم وال يؤخر ،وتظل
الرقابة عاجزة عن مواجهة هذا الغالء.
فـغـيــاب الــرقــابــة الـحـكــومـيــة وع ــدم مـحــاسـبـتـهــا
ل ـل ـت ـج ــار ال ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن مـ ــن وج ـ ــع وإره ـ ـ ــاق
المواطن السوري واضح ًا بوضوح الشمس،
والـعـمــل الحكومي مــن أجــل تخفيض األسـعــار
بما يناسب دخل الفرد هو مجرد قول ال فعل
حقيقي ملموس على أرض الواقع.

فــي نـهــايــة الـمـطــاف إلــى نتيجة واح ــدة وهــي:
«الغالء مع قدوم رمضان».
فعلى الرغم من اإلجــراءات الحكومية المعلنة
لتخفيض سعر الصرف في السوق السوداء،
لـكــونــه الـعــامــل األســاســي فــي مــوجــات ارتـفــاع
األسـ ـعـ ــار ك ــالـ ـع ــادة ،وال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـت ـصــدي
للمتالعبين بخلق حالة من الفوضى في السوق
والـمـضــاربــة ،وبــالـتــزامــن مــع زيــادة الطلب من
أجــل التحضيرات لشهر رمضان ،فقد ارتفعت
األسعار بين الـ  %20والـ  %30حتى اآلن ،وال
يدري المواطن ما ستسفر عنه األيام القادمة
من مستويات سعرية استغاللية قادمة.

تعددت األسباب ..والنتيجة ارتفاع
األسعار
م ـثــل ك ــل ع ــام ال يـخـتـلــف اث ـن ــان ،أن ــه م ــع بــدء
ال ـت ـح ـض ـي ــرات واالسـ ـتـ ـع ــداد الس ـت ـق ـب ــال شـهــر
رمضان تتكرر ظاهرة ارتفاع األسعار نفسها
فــي جـمـيــع أن ـحــاء ال ـبــاد بـتـنــوع األس ـب ــاب ،ما
بين االحتكار والجشع والطمع ونقص المواد
والـعـقــوبــات والـحـصــار وارتـفــاع سعر الصرف
في السوق السوداء ،وكل تلك العوامل تؤدي

أطباق بكلفة أضعاف الراتب
من المعروف أن طبق «السلطة أو الفتوش»
مــن األطـبــاق الرئيسية على الـمــائــدة السورية
خ ــال ش ـهــر رم ـض ــان ،ن ـظ ــر ًا لـنــوعـيــة وفــوائــد
الخضروات التي تشكل مكوناته.
ومــن خــال جــولــة على بعض األس ــواق ،قمنا
بــرصــد األس ـع ــار ف ــي س ــوق «بـ ــاب ســري ـجــة»،
ومنها :أسعار مكونات طبق «الفتوش» لنقدر
كم يكلف سعر هذا الطبق تقريب ًا لعائلة مؤلفة

المكون
كيلو بندورة
كيلو خيار البلدي
الخسة
جرزة بقدونس
جرزة بقلة

السعر
 900ل .س
 1700ل .س
 500ل .س
 200ل .س
 250ل .س

ظاهرة ارتفاع
األسعار في شهر
رمضان تتكرر كل
عام ويعاد اجترار
الحديث ذاته والعمل
الحكومي ذاته
الذي ال يقدم وال
يؤخر وتظل الرقابة
عاجزة عن مواجهة
هذا الغالء

من  5أشخاص:
وعلى فرض أنه متواجد مسبق ًا زيت زيتون،
مــع التنويه أن سعر اللتر قــد وصــل إلــى أكثر
مــن  15000ل .س ،فبحسبة بسيطة نجد أن
طـبــق «الـسـلـطــة أو الـفـتــوش» سيكلف العائلة
بحدود الـ  2000ل.س على أقل تقدير ،وعلى
مدار شهر رمضان ستصل التكلفة  60ألف ل.
س ،عــدا عــن بــاقــي األطـبــاق والـطـبـخــات ،وإن
دخلت اللحوم في بعض األصناف مث ًال ،على
الرغم من أن اللحوم تعتبر من المنسيات عند
السوريين الرتفاع أسعارها.
وبعيد ًا عــن وجـبــات اإلفـطــار ،فقد باتت وجبة
الـسـحــور الــواحــدة ألســرة مكونة مــن  5أفــراد
ت ـك ـلــف ح ــوال ــي  198000ل .س ع ـل ــى م ــدار
الشهر ،إذا افترضنا أن وجبة السحور مؤلفة
من أربعة أطباق رئيسية فقط «لبنة -جبنة-
زيتون -زيت وزعتر ...مع كاسة شاي» ،وفق ًا
لكميات الحد األدنــى كما هو مــدون ،وبحسب
األسعار التالية ،من واقع السوق حالي ًا:
مع التنويه أن تعدد األطباق بهذه الكثرة على
المائدة السورية يعتبر من البذخ الــزائــد ،وال
يـسـتـطـيــع أيّـ ـ ًا ك ــان مــن الـمــواطـنـيــن الـســوريـيــن
ذوي الــداخــل الـمـحــدود تــوفـيــر هــذه األطـبــاق
األربـعــة على مــوائــدهــم بشكل دائ ــم ،لكن ربما
لشهر رمضان خصوصيته بهذا المجال.
أي :إن ت ـك ـل ـفــة ط ـب ــق «ال ـس ـل ـط ــة»  +وج ـبــة
السحور=  258000ل .س ،علم ًا أن متوسط
أجر الموظف الحكومي ما يعادل  60ألف ل.
س.
وه ـ ــذه األرقـ ـ ــام ال ـخ ـيــال ـيــة ت ـع ـنــي :أن أك ـثــريــة
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الـ ـعـ ــائـ ــات ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،الـ ـتـ ــي ت ـع ـي ــش بــال ـحــد
األدنــى ،ستعاني من تأمين السلع والمكونات
األســاسـيــة لموائدها خــال شهر رمـضــان ،كما
هو الحال في بقية أشهر السنة طبع ًا.
حجج قديمة والعائد واحد
تتفاوت أسـعــار الخضار والـفــواكــه بين العديد
م ــن ال ـم ـحــات ال ـت ـجــاريــة وال ـب ـس ـطــات ،وســط
اتـهــامــات يـتـقــاذفـهــا تـجــار «الـجـمـلــة والـمـفــرق»،
وبسبب الغياب الـتــام للرقابة ،والـتــي تنعكس
أثــارهــا الـسـلـبـيــة فـعـلـيـ ًا كــالـعــادة عـلــى الـمــواطــن
السوري.
وف ــي بـعــض األح ـي ــان ،عـنــدمــا ي ـكــون االرت ـفــاع
مبالغ ًا بــه لألصناف الـمــوجــودة فــي األســواق،
أو عـنــدمــا تـكــون األس ـعــار أعـلــى مــن مـعــدالتـهــا
ال ـم ـف ــروض ــة مـ ــن ق ـب ــل ال ـت ـم ــوي ــن وال ـن ـش ــرات
ال ـت ـمــوي ـن ـيــة و«غـ ــالـ ـبـ ـ ًا تـ ـك ــون ح ــال ــة دائـ ـمـ ــة»،
فـيـنـســب هــذا االرت ـفــاع إلــى ارت ـفــاع أج ــور نقل
ال ـخ ـض ــروات وال ـف ــواك ــه ال ـبــاه ـظــة م ــن مـنــاطــق
اإلن ـت ــاج إل ــى مـنــاطــق االس ـت ـهــاك ،إض ــاف ـ ًة إلــى
نـقــل الـخـضــار والـفــواكــه مــن قـبــل بــاعــة الـمـفــرق
بسيارات تعمل على البنزين .في الوقت الذي
تـشـهــد فـيــه ال ـبــاد أزم ــة خــانـقــة بــالـمـحــروقــات
لـعــدم تــوافــر مــادة البنزين بما يغطي الحاجة
الفعلية ّإل عبر السوق السوداء ،والتي ترفع
تـكـلـفــة أج ــور الـنـقــل أض ـعــاف ـ ًا ،مـمــا يــزيــد الـعــبء
على المواطن السوري ،ألن الشعب السوري
هــو الــوحـيــد الــذي يــدفــع ثمن الطمع والسرقة
واالستغالل من قبل التجار المحميين فساد ًا
تحت ظالل أجنحة الحكومة.

النوع
كيلو اللبنة
كيلو جبنة البلدية

السعر
 4800ل .س
 5500ل .س

كيلو زيتون
نصف كيلو زعتر

 4700ل .س
 5000ل .س

وقية الشاي

 4000ل .س

12

شؤون اقتصادية
قاسيون ـ العدد  1013اإلثنين  12نيسان 2021

www.kassioun.org

ارتفع عدد السوريين الالجئين في الخارج ليقارب عدد النازحين في الداخل ،ليشكل كل هؤالء السوريين غير المستقرين من الجئين ونازحين نصف عدد السوريين التقديري اإلجمالي،
الذي يجب أن يقارب  26مليون بافتراض ثبات في معدالت النمو السكاني ...وهو االفتراض الحكومي غير المستند إلى البيانات ،ولكنه الوحيد المتاح بكافة األحوال .وعدا عن
الالجئين والنازحين بأرقامهم الضخمة وأزمتهم اإلنسانية ،فإن أرقام المهاجرين تبدو أقل شأناً أو أقل قدرة على الرصد والتقدير ،األمر الذي ال يعني أنها قليلة أبداً!

السوريون ...بين اللجوء والهجرة

مليون مهاجر في الخليج ومليون الجئ في أوروبا وأكثر من  5,5ماليين في اإلقليم
ǧعشتار محمود

تتحمل أربع دول
في اإلقليم
نسبة  %30من
عدد الالجئين
السوريين
اإلجمالي
واقتصاديات
هشة في لبنان
واألردن والعراق
وحتى مصر تضم
عدد الالجئين
الذي تشملهم
أوروبا!

اللجوء يصل إلى  6,6ماليين
و %70فقراء!
وص ــل ع ــدد الــاجـئـيــن ال ـســوري ـيــن وفــق
آخر تقديرات منظمة  UNHCRإلى 6,6
مــايـيــن الجــئ ،لـيـقــارب بـهــذا ألول مـرّة
عدد النازحين داخلي ًا البالغ  6,7ماليين.
ع ـ ــدم االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار هـ ــو ال ـس ـم ــة ال ـع ــام ــة
ألوضــاع الالجئين السوريين ،وتحديد ًا
مــع تــركــزهــم الـكـبـيــر فــي اإلق ـل ـيــم ،حيث
األوض ـ ـ ـ ــاع االقـ ـتـ ـصـ ــاديـ ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة
تضطرب في كل دولة وتحمل ثقلها على
أضـعــف الـفـئــات االجتماعية والــاجـئــون
فــي مـقــدمـتـهــا .حـيــث  5,5مــايـيــن الجــئ
فــي دول الـجــوار ومـصــر ،و 3.6ماليين
منهم في تركيا.
وفــق تـقــديــرات الـبـنــك الــدولــي فــإن %70
مــن الالجئين الـســوريـيــن عـمــومـ ًا فـقــراء،
ب ــرق ــم ي ـق ــارب ن ـس ـبــة  %85م ــن ال ـس ـكــان
داخـ ـ ــل سـ ــوريـ ــة ال ـم ــوص ــوف ـي ــن دولـ ـيـ ـ ًا
كفقراء ...وكما يقال( :الحال من بعضه)
لكل متعبي سورية.
الوضع األســوأ هو لالجئين السوريين
ف ــي ل ـب ـن ــان واألردن وال ـ ـعـ ــراق ال ـبــالــغ
ع ــدده ــم اإلج ـم ــال ــي 1,7 :م ـل ـيــون الجــئ
تـقــريـبـ ًا ،ومـلـيــون مـنـهــم مــع  4,4ماليين
مــن الـمــواطـنـيــن فــي ال ــدول الـمـضـيـفــة قد
انتقلوا للفقر خــال عــام  !2020بعد أن
ف ـقــدوا أعـمــالـهــم وتــراج ـعــت الـمـســاعــدات
وتدهورت أوضاعهم الصحية.
اللجوء في أوروبا زيادة  150ألف
بعد الموجة الكبرى!
الالجئون السوريون في مجمل أوروبا
سـ ــواء ف ــي دول االتـ ـح ــاد أو خــارج ـهــا

وص ـلــت أع ــداده ــم إل ــى مـلـيــون فــي آذار
 .2021وهو ارتفاع في الرقم الذي ُقدّر
في نهاية عام  2017بحوالي 850 :ألف
طـلــب لـجــوء تـقــريـبـ ًا ،بـعــد تــوقــف مــوجــة
الهجرة الكبرى وإعــادة عمليات إيقاف
الــاج ـئ ـيــن غ ـيــر ال ـشــرع ـي ـيــن ف ــي تــرك ـيــا،
ومنعهم من الوصول إلى أوروبا ،وهذه
الزيادة هي إلى حد كبير من عمليات لمّ
الشمل الـتــي يسمها الــاجـئــون بالبطء،
ويـمـكــن أن تـكــون قــد قــاربــت نسبة بين
 %15-10من الالجئين .ووسطي ًا قرابة
 12حالة لم شمل وهجرة أسر لكل 100
الجئ تقريب ًا.
عـ ـم ــومـ ـ ًا ،هـ ـ ــؤالء ال ـم ـل ـي ــون الج ـ ــئ فــي
أوروبا بوضع أفضل ،وأكثر من نصفهم
في ألمانيا بينما نسبة  %11في السويد،
وال ـب ــاق ــي م ـ ــوزع ب ـي ــن ف ــرن ـس ــا وب ـعــض
الدول األوروبية األخرى.
ال تــوجــد ت ـقــاريــر شــامـلــة ومـعـلـنــة حــول
أوضاعهم التفصيلية ،ولكن وفق تقارير
واستبيانات من ألمانيا في العام الحالي
حول عموم الجئيها ،فإن نسبة  %43من
الالجئين الباحثين عــن عمل فــي 2016
قــد تـمـكـنــوا مــن الـحـصــول عـلــى توظيف
ف ــي عـ ــام  ،2018بـيـنـمــا ن ـس ـبــة  %57لــم
ي ـت ـم ـك ـنــوا م ــن ذل ـ ـ ــك ...وفـ ــي اس ـت ـطــاع
ُأجــري على شباب سوريين في ألمانيا
ف ــإن نـسـبــة  %54مـنـهــم ق ــد أش ـ ــاروا إلــى
أن أســرهــم ال تحصل على دخـ ٍـل يغطي
ال ـحــاجــات األســاس ـيــة .وح ـتــى إن كــانــت
معايير الحاجات قد اختلفت بين األسر
السورية في سورية ولبنان وألمانيا...
ّإل أن هــذا ال يعني أن األســر السورية
في ألمانيا ال تعاني من الحرمان أيض ًا،
إذ إنـ ـهـ ــا مـ ـضـ ـط ــرة لـ ـقـ ـي ــاس ح ــاج ــات ـه ــا
بمتطلبات المجتمع الذي تعيش فيه.

توزع  6.6ماليين الجىء سوري حتى آذار 2021

لبنان ،األردن ،العراق ،مصر

تركيا
أوروبا
باقي العالم

%29
%15
%1

%55

نسبة الفقر بين السوريين في الداخل والالجئين في الخارج
ضمن مجتمع الالجئين السوريين
داخل سورية

تقديرات
منظمات دولية
تشير إلى أن
عدد السوريين
في دول الخليج
األساسية
السعودية
واإلمارات يقارب
مليون مقيم
بينما تصريحات
سعودية رسمية
أشارت منذ 2015
أنها تستضيف
 2,5مليون
سوري!

%85
%70

المهاجرون السوريون ...ال إحصاء
رسمياً وتقديرات من الخليج
ال توجد أعداد تقديرية حول المهاجرين
ال ـ ـس ـ ــوري ـ ـي ـ ــن إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــارج ،وآخـ ـ ــر
اإلحصائيات الحكومية بهذا الخصوص
ك ــان ــت ف ــي ال ـت ـع ــداد ال ـع ــام ل ـع ــام .2004
عندما كانت تقديراتهم تصل إلــى657 :
ألف سوري مهاجر إلى الخارج ممن هم
فوق عمر الـ  15عام ًا ،بينما أعدادهم مع
أطفالهم أكبر من ذلك ،وهو ما ال تقدره
اإلحـصــائـيــات ...أي :إن أعــدادهــم كانت
تزيد على  %4من السكان.
اليوم ،يصعب الوصول إلى تقدير عدد
المهاجرين الكلي إن لم يكن من مصدر
ح ـك ــوم ــي ،خ ــاص ــة أن ال ـع ــدي ــد م ــن دول
ال ـه ـجــرة ال ـت ــي يــؤم ـهــا ال ـس ــوري ــون بـعــد
ش ــروط ومـتـطـلـبــات وم ــؤه ــات عــالـيــة،

فإنهم غالب ًا ما يحصلون على الجنسية
فــي أغـلــب هــذه الــدول بعد فـتــرة معينة،
وخ ــاص ــة ف ــي الـ ـغ ــرب ك ـم ــا ف ــي أوروب ـ ــا
أو األمــري ـك ـي ـت ـيــن .ورغـ ــم ال ـح ـفــاظ عـلــى
ال ـج ـن ـس ـيــات ال ـس ــوري ــة ف ــإن جـنـسـيــاتـهــم
الـثــانـيــة وتـحــولـهــم إلــى مــواطـنـيــن يجعل
إي ــراده ــم أو إح ـصــاءهــم بـشـكــل مستقل
غير وارد في معظم البيانات السكانية
ل ـه ــذه ال ـ ــدول ،وبــال ـع ـمــوم ف ــإن الـبـعــض
يــوصــل أرق ــام ه ــؤالء إلــى مــا يــزيــد على
 20م ـل ـيــون ـ ًا ف ــي ت ـق ــدي ــرات الـمـجـتـمـعــات
العربية في الغرب.
ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن ال ـه ـج ــرات ال ـقــدي ـمــة،
فإن موجة الهجرة من سورية ارتفعت
قـبــل األزم ــة ،وبـعــد عــام  2005تـحــديــد ًا،
وارت ـف ـع ــت ب ـح ـدّة ب ـعــد األزم ـ ــة بـطـبـيـعــة
الحال ،ال يوجد مقياس واضح ودوري
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بغض النظر
عن الهجرات
القديمة فإن
موجة الهجرة
من سورية
ارتفعت قبل
األزمة وبعد
عام 2005
تحديداً وارتفعت
بح ّدة بعد األزمة
بطبيعة الحال

لهذه األعداد ،كما في حالة الالجئينّ ،إل
أن بعض المؤشرات من أهم الدول التي
ي ـهــاجــر إل ـي ـهــا ال ـس ــوري ــون عـ ــادة تـعـطــي
دالالت.
ت ـت ـمــركــز ال ـه ـج ــرة الـ ـج ــدي ــدة ال ـس ــوري ــة
بالمقيمين داخــل المنطقة وفــي الخليج
ت ـحــديــد ًا ،وســاب ـق ـ ًا إل ــى لـبـنــان واألردن.
وفق تقديرات اإلسكوا ومنظمة الهجرة
الــدولـيــة فــإنــه حـتــى منتصف عــام 2018
كـ ــان عـ ــدد ال ـم ـهــاجــريــن ال ـس ــوري ـي ــن فــي
الدول العربية يقارب  1,3مليون مهاجر،
العدد األكبر في السعودية بحوالي 745
ألــف ،بينما فــي اإلمــارات يـتــراوح العدد
ب ـيــن  400 -320أل ـ ــف ،وي ـص ــل ال ـعــدد
فــي لبنان إلــى  200ألــف غير الالجئين
بــأرقــام تـقــريـبـيــة ال تــوجــد لـهــا تـقــديــرات
دق ـي ـق ــة .بـ ــل إن ب ـع ـض ـهــا ي ـت ـن ــاق ــض مــع
تـصــريـحــات رسـمـيــة لـ ــوزارة الـخــارجـيــة
ال ـس ـعــوديــة م ـنــذ ع ــام  2015يـشـيــر إلــى
أنـهــا استقبلت  2,5مـلـيــون ســوري بعد
األزم ــة ،وأنـهــم يـعـتـبــرون (ضـيــوفـ ًا) في
المملكة! أما في اإلمــارات وهي الوجهة
الثانية األكبر ،فإن البعض يوصل الرقم
إل ــى مـلـيــون سـ ــوري ،بـيـنـمــا ت ـبــدو هــذه
التقديرات بعيدة عن الواقع.
الملفت فــي تـقــديــرات تقرير المنظمتين
ال ــدول ـي ـت ـي ــن هـ ــو م ـس ـت ــوى ال ـت ـغ ـي ــر فــي
مـعــدالت الـهـجــرة الـســوريــة إلــى الخليج
والسعودية تحديد ًا ،وتوقيتاته الزمنية،
فعملي ًا ازداد تعداد السوريين المقيمين
فــي الـسـعــوديــة بـنـسـبــة  %5خ ــال عشر
سنوات بين  .2000-1990ولكنه ازداد
بين  2010-2000بنسبة .%60 :أما بين
عامي  2010ووصــو ًال إلــى  2017ارتفع
العدد بنسبة  %44وأقــل من المعدل في

السنوات العشر السابقة...
لمعادلة التغيّر طــرفــان ،فمن جهة دول
ال ـخ ـل ـي ــج ل ــم ت ـع ــد ب ــالـ ـق ــدرة ذاتـ ـه ــا عـلــى
استيعاب تدفق العمالة العربية كما كانت
ف ــي م ـط ـلــع األل ـف ـي ــة ،ومـ ــن ج ـهــة أخ ــرى
فــإن نسبة مــن السوريين المقيمين في
الخليج قــد لـجــأوا إلــى أوروب ــا ،وهــؤالء
تمّ تعويض جزء منهم بالقادمين الجدد
من سورية ما أدى إلى عدم زيادة الرقم
بالمستوى ذاته لما قبل األزمة.
األزمــة الـســوريــة عصفت خــال عقد من
ال ــزم ــن بــالـتــركـيـبــة الـسـكــانـيــة ال ـســوريــة،
فــأخــرجــت خ ــال عـقــد مــن الــزمــن قــرابــة
 8مــايـيــن مــواطــن بــأقــل الـتـقــديــرات من
ال ـبــاد ...وأخــرجــت  6.7ماليين آخرين
من منازلهم ،وتغيرت الوقائع الجغرافية
والـسـكــانـيــة والـبـيـئــة االجـتـمــاعـيــة لـقــرابــة
 %60من السكان .ومن مجتمع مستكين
وق ـل ـي ــل الـ ـتـ ــرحـ ــال إل ـ ــى ح ــال ــة ت ـجــريــف
اجتماعي واســع ،ومـعــدالت لــم تشهدها
أي ــة أزم ــة أخ ــرى ب ـعــد ال ـح ــرب الـعــالـمـيــة
الـثــانـيــة! مــؤشــرات ،وهــي وحــدهــا كفيلة
ب ــأن ت ـق ــول :إن ال ـب ــاد ف ــي ح ــال ــة فـشــل
وتحتاج إلى إنقاذ .وإن إعــادة أكثر من
نـصــف الـمـجـتـمــع ال ـس ــوري إل ــى مــوطــئ
ق ــدم ــه ه ــي م ـه ـمــة ال تُ ـح ــل ّإل بـعــاصـفــة
أخــرى اجتماعية وسياسية واقتصادية
واس ـع ــة ،خ ــارج كــل الـمـعـطـيــات الـضـيـقــة
والـمـحــاوالت الشكلية اليائسة إلصــاح
مدرسة هنا ،وتوزيع سلة هناك ...البالد
تـحـتــاج إلــى ظــرف تغيير شــامــل يسمح
وإل فـ ـ ّـإن مــن
ل ـهــا بــاس ـت ـعــادة س ـكــان ـهــاّ ،
تبقى من  %40من السكان داخــل البالد
سيجدون طريق ًا ما للهرب أو لالنفجار

أعداد السوريين المقيمين في السعودية منذ  1990وحتى سنوات األزمة
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واج ُه (بصيحات الصبر)
أزماتنا الكبرى ُت َ
ال تلبث األزمة
االقتصادية
السياسية
االجتماعية التي
تشهدها البالد تصل
إلى عتبة ،حتى تقفز
إلى عتبة أخرى ...فمن
انهيارات الليرة
وتقلبات الدوالر
وموجة ارتفاع كبرى
في أسعار الغذاء ،إلى
تعطل واسع في حركة
المواصالت خالل أقل
من شهر مضى ،وكل
هذا في ظل استمرار
أزمتي الوباء والخبز،
وكل منهما حمل
ثقيل حتى على بالد
تقف على قدميها،
فما بالكم بسورية
المتعبة!

وس ــط ك ــل ه ــذا تـتـعــالــى ص ـي ـحــات (الـصـبــر
وتـ ــوصـ ـيـ ــات الـ ـصـ ـمـ ــود) وإج ـ ـ ـ ـ ــراءات مــن
ال ـطــابــع( :الـتـنـظـيـمــي اإلداري) .ك ــأن نُـغـيــر
طــريـقــة تــوزيــع الـخـبــز وســط نـقــص القمح،
وأن نُ ـغ ـي ــر ط ــري ـق ــة وت ــوقـ ـيـ ـت ــات ت ــوزي ــع
ال ـب ـن ــزي ــن وسـ ــط انـ ـعـ ــدام ال ـب ـن ــزي ــن ،وآخ ــر
الصيحات أن نُغير طريقة توزيع (الصدقة
وال ــزك ــاة) ونـجـعــل اإلح ـســان أك ـثــر تنظيم ًا
وفعالية ينتقل بسالسة من (المتصدّق إلى
الـمـتـصـدَّق عـلـيــه) ،بـيـنـمــا الـجـشــع وتبييض
األم ــوال والـطـغــاة يـحــومــون فــي كــل مـكــان،
وهم الظل الذي يغطي كل (النور والعطاء
الــرسـمــي) وربـمــا يجعلنا غير قــادريــن على
رؤيته!
بــالـفـعــل ،الـيــوم يتفاعل الـســوريــون بطريقة
واح ـ ـ ــدة مـ ــع كـ ــل مـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـ ــاإلج ـ ــراءات
ال ـم ـت ـب ـعــة ل ـمــواج ـهــة األزم ـ ــة رغـ ــم اخ ـتــاف
تجلياتها :جميعهم (نفضوا أيديهم) من أية
عملية انتشال ،بــل حتى ترميم أو إسعاف
تأتي من دوائر صنع القرار المحلي.
فـ ـم ــن ال ـه ــائ ـم ـي ــن عـ ـل ــى وجـ ــوهـ ـهـ ــم وس ــط

ال ـجــوع ومـسـتـحـقــات االس ـت ـمــرار الـيــومــي،
إل ــى الـغــاضـبـيــن الـمـنـتـقــديــن ال ــذي ــن سـقـطــت
الـ ـغـ ـش ــاوة عـ ــن أع ـي ـن ـه ــم م ـ ــؤخ ـ ــر ًا ،مـ ـ ــرور ًا
بالالجئين للسخرية ،الباحثين عن تأويالت
لهذه اإلجراءات ،وكيف تفصّل على مقاس
إفادة قوى الظل الكبرى التي تجمع كل ما
يمكن جمعه (إلى أن يفرجها اهلل) ،وصو ًال
إلــى مــن يوجهون أنظارهم إلــى المعطيات
اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة مـتــرقـبـيــن مــا سيحدث
وسـ ــط هـ ــذا ال ـج ـن ــون ال ـ ــذي ال ي ـم ـكــن أن
يـسـتـمــر ...وهــو ســائــر ال بـدّ إلــى واحــد من
اثـنـيــن ،إمّــا أن يُ ـ ْق ـدِم المجتمع عـلــى مرحلة
ج ــدي ــدة فـيـهــا مــامــح مـحـتـمـلــة م ــن الـتـفـتــت
والتقسيم وصــو ًال إلــى الفوضى والتقوقع
في بيئات ضيقة محميّة ...يحكمها العنف،
وذل ــك مــع الـتــراجــع الـمـحـتــوم فــي ق ــدرة ما
ت ـب ـقــى م ــن س ـل ـط ــات م ــرك ــزي ــة ع ـل ــى ضـبــط
األزمات ومواجهة التغوّل وإدارة المرحلة.
أو أن تــأتــي الــدف ـعــة لـتـحــريــك م ــا ه ــو غـيــر
قــابــل للتحريك بالمعطيات المحلية حالي ًا،
وهــي دفـعــة متمثلة بـتــوفـيــر بيئة سياسية
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يـتـحــرك مــن خــالـهــا (الـســوريــون األحـيــاء)
ل ـفــك األلـ ـغ ــام ال ـك ـب ــرى ال ـت ــي ي ـع ـيــش عـلـيـهــا
التوغل
المجتمع اليوم .بيئة سياسية تمنع ّ
في التوحّش الذي نشهده حالي ًا .مفاتيحها
األســاس ـيــة :أن يُ ـعــاد رب ــط ال ـبــاد ببعضها
الـبـعــض عـلــى األق ــل بــالـمـنــافــذ االقـتـصــاديــة،
وأن يلجم المتشددون جنونهم ويضطروا
تـحــت ضـغــط الـخــوف عـلــى أنفسهم (ألنـهــم
ال ي ـخــافــون عـلــى ال ـب ــاد) أن يـمـتـثـلــوا مع
رغبة كل القوى اإلقليمية ،ومعظم القوى
الدولية إلنهاء المستنقع السوري ،والسير
نـحــو أيّ تــوافــق يـمـكــن أن يـسـمــح بــإيـقــاف
ال ـس ـق ــوط الـ ـح ــر .ب ـي ـئــة س ـيــاس ـيــة ع ــدوّه ــا
األول هــم األمــريـكـيــون :أصـحــاب المصلحة
األس ــاس ـي ــة ف ــي م ـنــع ت ـش ـك ـي ـل ـهــا ،ال ــذي ــن إن
ت ـجــاه ـلــوا ال ـم ـلــف الـ ـس ــوري ك ـمــا ي ـدّع ــون،
فـ ـ ّـإن ج ــوه ــر هـ ــذا ال ـت ـجــاهــل ه ــو اس ـتــدامــة
الواقع الحالي نحو الهاوية ،بينما مستوى
الحركة الدولية واإلقليمية للقوى األخرى
يعيقه من ضمن ما يعيقه الجمود والتشدد
السوري حتى اآلن.
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تدور في الدوائر النقدية العالمية حكايات أخرى ...تبدو فيها ح ّدة الصراع الدولي متجلية أيضاً كما في كل ميادين االقتصاد الدولي ،ولكن مع فارق أن معادالت السباق
الكفة نحو آسيا .فالنظام المالي والنقدي العالمي يسير نحو العمالت اإللكترونية على أساس ثورة في القواعد
هنا تتغير
بسرعة وتبدو أكثر حسماً ،لتميل فيها ّ
ً
التكنولوجية والبنى التحتية لالتصاالت ،وهذه العملية تسبق فيها الصين بال منازع ،وتنتقل من التجريب المحلي لليوان اإللكتروني إلى إطار إقليمي ودولي لهذا التبادل
قد يكون عنصراً هاماً في تدويل اليوان.

اليوان اإللكتروني في  2021خطوة نحو العالمية لنقود المستقبل
تعمل العديد من دول العالم على تطوير العمالت اإللكترونية المركزية التي ُيرمز
لها  .CBDCتتنوع مستويات هذا العمل من إطار البحث والتطوير وصو ًال إلى اإلطالق
التجريبي الذي تقوم به حتى اآلن  5دول عبر العالم :الصين ،كوريا الجنوبية ،تايالند،
أوكرانيا ،والسويد ،وفقاً لـ  atlantic councilبينما تشير مصادر أخرى إلى أن برنامجًا
تجريبياً إضافياً يجري في سنغافورة.

ǧعشتار محمود

في الواليات المتحدة ال يزال نقاش العمالت
اإللكترونية المركزية في إطار البحث ،وكذلك
األمر في االتحاد األوروبي ،حيث فرنسا هي
الــوحـيــدة الـتــي انتقلت مــن مرحلة البحث إلى
الـتـطــويــر ،ولـكــن االتـحــاد أشــار إلــى أن إطــاق
ال ـي ــورو اإلل ـك ـتــرونــي م ـســألــة ي ـجــب أن تـنـجــز
خ ــال خ ـمــس سـ ـن ــوات ،وس ــط إش ـ ــارات إلــى
عــرقـلــة أل ـمــان ـيّــة ،ن ـظــر ًا لـتــأثـيــر ن ـظــام الـعـمــات
اإللكترونية على دور البنوك.
بــالـعــودة إلــى الصين ،فــإن اإلطــاق التجريبي
فــي الـصـيــن يـجــري بـمـسـتــويــات أعـلــى وأشـمــل
بــال ـم ـقــارنــة م ــع ال ـب ــرام ــج ال ـت ـجــري ـب ـيــة األخ ــرى
المعلنة ،حيث حجم الـتـبــادالت وعــدد السكان
أكبر بما ال يـقــاس ،وقــد دخــل تجريب اليوان
اإلل ـك ـت ــرون ــي ح ـت ــى اآلن أرب ـ ــع مـ ــدن ك ـب ــرى،
إض ــاف ــة إل ــى ب ـك ـيــن م ــؤخ ــر ًا .ي ـض ــاف إل ــى ذلــك
أن الـتـجــريــب الـصـيـنــي وص ــل إل ــى مـسـتــويــات
م ـب ــادالت ال ـت ـجــزئــة أي :م ــن ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي
لـلـبـنــوك ل ـل ـت ـجــاريــة وغ ـيــرهــا م ــن الـمــؤسـســات
ال ـمــال ـيــة وصـ ــو ًال إل ــى الـمـسـتـهـلـكـيــن ال ـعــادي ـيــن،
بينما الـبــرامــج األخ ــرى تـجــري عـلــى مستوىً
مـحــدود ضمن مـبــادالت الـبـنــوك الـمــركــزيــة مع
المؤسسات المالية بالدرجة األولى .واختالف
ال ـم ـس ـت ــوي ــات وم ـس ـت ــوى ش ـمــول ـي ـت ـهــا يـعـكــس
مستوى تطور القاعدة التكنولوجية المتاحة
لــاسـتـخــدام ،وســرعــة الــوصــول إلــى التطبيق
ال ـشــامــل ،وب ـه ــذه الـمـقــايـيــس ف ــإن ال ـص ـيــن هــي
األقرب دون منازع.
القاعدة التكنولوجية هي األساس
بــال ـم ـج ـمــل ،إن ال ـع ـم ــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ت ـقــوم
على قاعدة تكنولوجيا DLT (Distributed
 )Ledger Technologyت ـك ـنــولــوج ـيــا ال
مركزية البيانات .وهــي تكنولوجيا في قطاع
االت ـص ــاالت والـمـعـلــومــات تـتـيــح عـمـلـيـ ًا تــوزيــع
مـلـكـيــة إن ـت ــاج وح ـفــظ ال ـب ـيــانــات والـمـعـلــومــات
ال ـم ـت ــداول ــة ،وذلـ ــك ع ـلــى ش ـب ـكــة غ ـيــر هــرم ـيــة،
ت ـ ـت ـ ـسـ ــاوى فـ ـيـ ـه ــا ن ـ ـقـ ــاط الـ ـشـ ـبـ ـك ــة وت ـص ـب ــح
ال ـم ـخ ــدم ــات األس ــاس ـي ــة أقـ ــل م ــرك ــزي ــة م ــع كــل
ت ـطــويــر لـلـتـكـنــولــوجـيــا .وه ــو عــامــل تـشــاركـيــة
وأمان أعلى للبيانات التي تتحول إلى السلعة
األع ـلــى قـيـمــة عــالـمـيـ ًا ،إنّ ــه بـمـثــابــة نـقـلــة نــوعـيــة
في توزيع حواضن البيانات وتوسيع قواعد
إن ـتــاج هــذه ال ـحــواضــن ،ومــا يــرتـبــط بــذلــك من
ارت ـفــاع مـسـتــوى أم ــان حـفـظـهــا وحـمــايـتـهــا من
االختراقات.
يضاف إلى ذلك ،أن هذه التكنولوجيا المبتكرة
ت ـط ـبّــق ع ـلــى بـنـيــة تـحـتـيــة مـتـمـثـلــة بـتـطـبـيـقــات
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـعــال ـيــة ف ــي ق ـطــاع الـمـعـلــومــات
واالتصاالت :الكمبيوترات الفائقة التي تعالج

ال ـب ـي ــان ــات ال ـك ـب ــرى وال ـت ـط ـب ـي ـقــات ال ـف ـيــزيــائ ـيــة
ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال الـمـتـمـثـلــة ف ــي الـكـمـبـيــوتــرات
الـكـمــومـيــة ،تـكـنــولــوجـيــا  G5الـجـيــل الـخــامــس،
وغيرها ابتدا ًء من صناعات األلياف والكابالت
الـ ـبـ ـحـ ــريـ ــة ،وم ـ ـ ـ ـ ــرور ًا بـ ـصـ ـن ــاع ــات األج ـ ـهـ ــزة
اإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــة( ...ي ـم ـك ــن م ــراج ـع ــة ق ــاس ـي ــون
األعداد.)921-919 -918 :
وعـ ـمـ ــومـ ـ ًا ،لـ ــم ت ـس ـت ـطــع ال ـص ـي ــن أن تـحـقــق
هــذه النقلة فــي تـجــارب عملتها اإللكترونية
المركزية دون أن تكون الـقــاعــدة األساسية
ل ـص ـنــاعــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـعــال ـيــة الـصـيـنـيــة
قـ ـ ــادرة ع ـل ــى ت ـخــدي ـم ـهــا ب ـك ــل م ــا س ـب ــق .مــع
اإلشــارة طبع ًا إلى وجــود ثغرات حتى اآلن
فــي هــذه القطاعات متمثلة بصناعة أنصاف
ال ـن ــواق ــل أو ال ــرق ــائ ــق اإلل ـك ـتــرون ـيــة chips
ال ـت ــي ال ب ــد م ــن اإلشـ ـ ــارة إلـ ــى أن مـنـتـجـهــا
الـعــالـمــي األك ـبــر واألك ـث ــر ت ـط ــور ًا يــوجــد في
تــايــوان ،وهــي المنطقة الصينية خــارج البر
ال ـص ـي ـنــي ،وال ـت ــي يــدفــع ال ـغ ــرب ن ـحــو تـغــذيــة
ح ـك ـم ـهــا الـ ــذاتـ ــي ب ــال ـس ــاح ،وت ــرت ـف ــع درج ــة
الـتــوتــر هـنــاك إلــى مـسـتــويــات غـيــر مسبوقة
في األعوام األخيرة ،بما ال ينبغي فصله عن
أهمية تايوان االستثنائية ( %50من اإلنتاج
العالمي للرقائق) في هذا القطاع الرائد الذي
يـمـثــل واحـ ــد ًا مــن أب ــواب الـضـغــط األمــريـكــي
األساسي المتبقية على الصين.
اليوان اإللكتروني وعالمية اليوان
منذ بداية تطوير وتجريب اليوان اإللكتروني
ب ــدأ ال ـحــديــث ع ــن ت ـهــديــده لـ ــدور ال ـ ــدوالر فــي
الـتــداول العالمي ،ولكن هــذا االرتـبــاط لــم يكن
واضـحـ ًا ّإل كــرؤيــة مستقبليّة عـلــى اعـتـبــار أن
الصين تسبق في تطوير القاعدة التكنولوجية
والـتـنـظـيـمـيــة (ل ـن ـقــود ال ـغ ــد) وهـ ــذه األسـبـقـيــة
رافعة لليوان اإللكتروني.
ول ـك ــن ،ي ـب ــدو أن ت ـســريــع الـعـمـلـيــة ضـ ــروري،
وت ـحــديــد ًا مــع ان ـف ـجــار األزمـ ــة فــي ع ــام 2020
وال ــوض ــع ال ـهــش ل ـل ــدوالر بـعــد اع ـت ـمــاد الـغــرب
الطريقة التقليدية في منع اإلفــاس عبر ضخ
تريليونات إضافية من أوراق الدوالر في عام
واحد.
يـتـضــح مـنــذ مـطـلــع عــام  2021أن الـتـجـهـيــزات
للتعاون الدولي في إطار العمالت اإللكترونية
الـمــركــزيــة تـتــوســع ،وأي ـض ـ ًا الـصـيــن هــي شريك
أساسي .وفي تاريخ  2021-2-23تمّ اإلعالن
ع ــن مـ ـش ــروع ج ـس ــر ال ـع ـم ــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة
ال ـمــركــزيــة ال ـم ـت ـعــددة )m-CBDC( :وال ــذي
شـمــل أرب ـعــة ب ـنــوك مــركــزيــة وس ـل ـطــات نـقــديــة
آسـ ـيـ ــويـ ــة :الـ ـصـ ـي ــن ،ه ــون ــغ كـ ــونـ ــغ ،ت ــاي ــان ــد،
واإلمارات العربية المتحدة.
هذا المشروع دخل مرحلته التجريبية الثانية،
وهو يهدف إلى إيجاد منصة مشتركة قانوني ًا

بنك التسويات
الدولية يدير اللحاق
الغربي بالسبق
الصيني في هذا
المجال وسط
ممانعة في أوساط
النخب الغربية لهذا
التوجه

وم ــال ـي ـ ًا وت ـك ـنــولــوج ـي ـ ًا ل ـل ـت ـبــادل وال ـمــدفــوعــات
ال ــدول ـي ــة ب ـيــن ال ـب ـنــوك ال ـمــركــزيــة وبــال ـع ـمــات
اإللـكـتــرونـيــة .س ـيــؤدي إلــى تـســريــع العمليات
وجــذب بـنــوك مــركــزيــة أكـثــر ،فهو يتيح عالقة
مـبــاشــرة بـيــن الـبـنــوك الـمــركــزيــة والـمــؤسـســات
المنضمة لتبادل النقود اإللكترونية ،بما يلغي
دور الــوسـطــاء الـمــوجــوديــن حــالـيـ ًا فــي تـبــادل
العمالت بين الــدول .وهــو عملي ًا يضم إضافة
إلى الصين أهم المراكز المالية العالمية متمثلة
في هونغ كونغ ،بينما يرى البعض أن ّكل من
اإلمارات وتايالند شركاء هامّون في مشروع
الحزام والطريق ،ومن الدول المتعاملة باليوان
حــالـيـ ًا .إضــافــة إلــى أن اإلم ــارات مــركــز تجاري
وم ــال ــي ل ــه وظ ـي ـفــة دولـ ـي ــة ،إذ ت ـش ـيــر بـعــض
الـتـقــديــرات أن  %60مــن الـتـجــارة الصينية إلى
الـشــرق األوس ــط وأوروب ــا تـمــر عـبــرهــا ،وهــي
تتحول وتُستخدم كمنصة للتالقي الدولي .أما
تايالند فقد طورت عملتها اإللكترونية ،وهي
تعتبر مــن شــركــاء الصين الهامين فــي جنوب
شرق آسيا.
ال ـغــرب لـيــس بـعـيــد ًا عــن كــل مــا ي ـجــري ،فــرغــم
ارتفاع حـدّة التوتر األمريكي الصينيّ ،إل أن
الـمــؤسـســات الغربية النقدية الـكـبــرى تنخرط
فــي ه ــذه الـعـمـلـيــات ،فـهــذا الـجـســر مــدعــوم من
بنك التسويات الــدولـيــة  BISوهــو المؤسسة
الدولية الغربية التي تعتبر بمثابة (بنك البنوك
ال ـمــركــزيــة ال ـغــرب ـيــة) ع ـبــر عــاق ـتــه بــالـسـلـطــات
الـنـقــديــة فــي هــونــغ كــونــغ .أي :إن أطــراف ـ ًا في
المنظومة الغربية تدعم هذا التوجه وتنخرط
فيه أو ال تستطيع منعه.
إشـ ــارة أخـ ــرى ســاب ـقــة ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،هــي
ب ــدء ال ـص ـيــن ل ـم ـشــروع م ـش ـتــرك م ــع مـنـظــومــة
س ــوي ـف ــت ،ال ـش ـب ـك ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة الـ ـت ــي م ــرك ــزه ــا
ب ــروك ـس ــل ،وال ـت ــي ت ـضــم م ـع ـظــم ال ـمــؤس ـســات

ال ـم ــال ـي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة وي ـ ـجـ ــري ع ـب ــره ــا م ـع ـظــم
التعامالت المالية الدولية .المشروع المسمى
«البوابة المالية لخدمات المعلومات» يوحي
بتنسيق تـكـنــولــوجــي وقــانــونــي ومــالــي أيـضـ ًا،
إذ ت ـن ـخــرط ســوي ـفــت ف ــي تـنـسـيــق الـتـعــامــات
الدولية مع الصين باليوان ،وبمجال العمالت
اإللـكـتــرونـيــة ت ـحــديــد ًا .الـمـشــروع ال ــذي ُأنـشِــئ
بـتــاريــخ  2021-1-16ويـهــدف إلــى إيـجــاد آلية
تـشــريـعـيــة وتـكـنــولــوجـيــة مـشـتــركــة لـلـتـعــامــات
الــدول ـيــة بـيــن الـنـظــام الـغــربــي ســويـفــت ،وبـيــن
ن ـظ ــام ال ـم ــدف ــوع ــات ال ـص ـي ـنــي ال ـب ــدي ــل CIPS
الـمـعـنــي بــال ـتــداول الـمـحـلــي والــدولــي بــالـيــوان،
يُضاف إلى ذلك أن مجلس اإلدارة يضم أيض ًا
مــديــر معهد الـعـمــات اإللـكـتــرونـيــة الـتــابــع لبنك
الشعب الصيني.
م ـ ــؤخ ـ ــر ًا ،ك ـ ــان م ــدي ــر ال ـم ـع ـه ــد الـ ـمـ ــذكـ ــور مــو
شانغشن أحد المحاضرين في بنك التسويات
الـ ــدولـ ـيـ ــة ،وق ـ ــد قـ ـ ـدّم م ـق ـت ــرح ال ـص ـي ــن ح ــول
التنسيق وإيجاد القواعد الدولية المشتركة في
مجال تطوير العمالت اإللكترونية المركزية...
فبنك التسويات الدولية يدير اللحاق الغربي
بــال ـس ـبــق ال ـص ـي ـنــي ف ــي هـ ــذا ال ـم ـج ــال ،وس ــط
م ـمــان ـعــة ف ــي أوسـ ـ ــاط ال ـن ـخ ــب ال ـغ ــرب ـي ــة ل ـهــذا
التوجه ،مقابل وجود من يريد التسليم باألمر
الواقع وقبول المتغيرات الكبرى واالنخراط
فيها .أما الصين فمنفتحة على التعاون لسبب
أساسي ،أنها أصبحت في موقع القوّة في هذا
المجال تحديد ًا ،وهي معنية بمساعدة الغرب
ع ـلــى ال ـق ـبــول بــال ـتــراجــع ،وتـمـهـيــد ال ـطــريــق له
عـبــر الـتـعــاون وال ـم ـبــادرة والــدبـلــومــاسـيــة ،ألن
الــرفــض الـغــربــي لـلــوقــائــع يـتــرافــق مــع ارت ـفــاع
النزعة التدميرية العدوانية ،األمــر الــذي نــراه
واضـحـ ًا بالسلوك األمــريـكــي ،وهــو خطر على
الجميع...
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ارتفعت درجة استياء المواطن السوري
من تفاقم األزمات إلى ح ّد الغليان ،حتى
أصبح من الممكن تسمية هذا العام بعام
الغليان السوري منذ بدايته.

ǧنادين عيد

فـمـنــذ بــدايــة الـسـنــة واألزمـ ــات تـعـصــف وتشتد
بشكل أعتى وأعمق وأعم مما قبل بكثير ،وال
مـخــرج حـقـيـقـيـ ًا مــن قـبــل الـمـتـنـفــذيــن لتخليص
المواطن من هذه األزمات التي سببت له أزمة
نفسية أيـضـ ًا ،حيث وصــل المواطن لدرجة لم
تكن تخطر على البال ،فتراكم األزمات األخيرة
طال كرامة عيش المواطن إلى أعماق الجذور،
وأشعره باإلذالل «المُدوبل».
واقعان أحالهما ُم ّر
في نهاية العام  2011كان عامة الناس يرددون
عبارة «اهلل يجيرنا من األعظم» ،نسب ًة للغالء
الــذي شهدوه حينها ،ولم يكن أحد يتخيل أن
هذا األعظم سيصل إلى هذا الحدّ من التفاقم،
الذي لم يعد يحتمل فع ًال.
ف ــاألم الـســوريــة ال ـيــوم ،عـنــدمــا تـجـلــس لتتذكر
«أيام الرخاء» ،أو التي أصبحت تعتبرها أيام
رخ ــاء «أي مــا قـبــل األزم ــة» ،مـقــارنــة بوضعها
األســوأ الــذي هــي عليه الـيــوم ،تخالها تتحدث
عن حكاية ألــف ليلة وليلة ،التي ليس لها من
الحقيقة صلة بالواقع.
عشر سنوات هي الفاصل بين واقعين أحالهما
مُرّ على المواطن السوري .واقعان ،كان األول
س ـي ـئ ـ ًا ،ولـكـنــه أص ـبــح أس ــوأ مــن أن يـسـتــوعـبــه
العقل ،وكأنه قد أخرج يأجوج ومأجوج خالل
السنوات العشر ،والتهموا األخضر واليابس.
ف ــال ـب ـي ــت ال ـ ـس ـ ــوري ،رغ ـ ــم الـ ـغـ ــاء ال ـ ــذي ك ــان
ســائــد ًا تـلــك الـفـتــرة ،كــان ال يـخـلــو مــن الحليب
ومشتقاته ،واللحوم ربما حلم للبعض ،ولكنها
لــم تـكــن صـعـبــة الـمـنــال ،وب ــدل الـصـنــف الــواحــد
على مائدة الفطور الصباحي كانت هناك عدة
أصناف.
المدفأة كانت تُعين على برد الشتاء ،والكهرباء
رغ ـ ــم واقـ ـعـ ـه ــا الـ ـسـ ـي ــئ ،ل ـك ـن ـهــا ك ــان ــت تـقـضــي

الـكـثـيــر مــن ال ـحــاجــات ،وال ـخ ــروج للمنتزهات
واالصطياف كان حكاية أخرى أيض ًا.
وباء األزمات أشد فتكاً
كثيرة هــي األزمــات التي لــم تعد تحصى ،في
الــوقــت ال ــذي قــرر ه ــؤالء ال ـمــواط ـنــون ،الــذيــن
يعتبرون صخرة منيعة بالصبر ،أن يتناسوا
ال ـكــورونــا الـتــي قــد تـفـتــك بـهــم نـتـيـجــة الـتــزاحــم
الذي أجبروا عليه ،فهم يعلمون أن هناك وبا ًء
أشد فتك ًا يمتص دمهم ،ويُنقص من أعمارهم
وأفقدهم لذة البقاء.
فـ ــا ي ـم ـك ــن ن ـس ـي ــان م ـش ــاه ــد أف ـ ـ ــواج ال ـب ـشــر
المتراكمة فوق بعضها البعض للحصول على
مخصصات الـخـبــز ،ومثلها على المؤسسات،
وكــذلــك األم ــر عـلــى وســائــل الـنـقــل الـتــي تحمل
فوق طاقتها االستيعابية لشحها ،والتي تنتهي

الحجج من قبل من
هم فوق دوماً
جاهزة حرب وأزمة
وحصار وعقوبات
ومؤامرة ومضاربة
بالعملة و ..ولكن
أين الحلول الجذرية
لكل ذلك؟

مخصصاتها مــن المشتقات النفطية عند عدد
سفرات يومية معدودة ،أو أن تحتمل العيش
مــع عــدد ســاعــات كهربائية مـعــدودة ال تكفيك
لقضاء حاجات أساسية.
وه ــل ه ـنــاك أسـ ــوأ م ــن أن ي ـقــف ال ـم ـئــات عـلــى
المواقف لساعات ،في برد الشتاء أو في حر
الصيف ،ينتظرون وسيلة نقل عامة أو حتى
خــاصــة لـتـقـلـهــم إل ــى م ـقــاصــدهــم؟ أو أن تـمـتــد
طــوابـيــر الـسـيــارات على بعد كيلو مـتــرات من
محطات الــوقــود لـمــدة تتجاوز األربــع عشرة
ســاعــة ،ولـمــاذا؟ للحصول على عشرين ليتر ًا
مــن الـبـنــزيــن ،الـمــدعــوم اسـمـيـ ًا ،ولـمــدة أسبوع
للسيارات الخاصة ،ولمدة أربعة أيام ألصحاب
س ـي ــارات األجـ ــرة ال ــذي ــن ل ــم ي ـع ــودوا قــادريــن
كغيرهم مــن المواطنين أن يعيشوا بكرامتهم
وسط الغالء والطوابير الممتدة بال انتهاء.

حجج جاهزة وال حلول
ٌ
أما الحجج من قبل من هم فوق ،فهي دوم ًا
ج ــاه ــزة ،وحـ ــدث وال حـ ــرج ،ح ــرب وأزم ــة
وح ـص ــار وع ـق ــوب ــات ومـ ــؤامـ ــرة وم ـضــاربــة
بالعملة و!.
ولكن أين الحلول الجذرية لكل ذلك؟
أيعقل ال توجد حلول؟
وهـ ـ ــل نـ ـحـ ــن أول بـ ـلـ ــد ق ـ ــد ان ـ ـهـ ــالـ ــت ع ـل ـيــه
العقوبات؟
ولِـمَ َلمْ نتعلم من تجارب من ُفرضت عليهم
العقوبات ونجحوا بتجاوزها؟!
أم أن الحلول تأتي على هوى ومصالح كبار
الحيتان المسيطرين على كــل الـنــوافــذ التي
يتنفس منها المواطن ،لدرجة أنهم خنقوه،
وت ــرك ــوه م ــع ن ـقــص أك ـس ـج ـةٍ ف ــي م ـقــومــات
الحياة ،كي يموت ببطء!

الحكومة تعلن :سوف نح ّل األزمات في موسم ال ّنمل!
في سورية ال توجد أزمة
بنزين ،في سورية ال توجد
أزمة غاز ،في سورية
ال توجد أزمة خبز .وإن
وجدت تلك األزمات،
فال ّنمل هو السبب،
وال ّنملة تقول :أص ًال أنت
السبب! وال ّنمل يقول:
ال توجد أزمة ،والسبب
نفسي.

ǧحنا دياب

في الـصــورة األولــى للمشهد ،البطون جائعة،
ووسائل اإلعالم تطعمنا بكلمات وتصريحات
ال تشبع ،طــابــور الـمــواصــات يكبر ،ووسائل
اإلع ـ ــام ت ـم ـطــرنــا ب ــال ـب ــاص ــات ،وح ــل األزمـ ــات
الـمـمـنـتـجــة فــي غ ــرف األخ ـب ــار ف ـقــط .األس ـعــار
فــي الـســوق تــرتـفــع ،ووســائــل اإلعــام تصدقنا
القول بأنها انخفضت! ويقول آخر :ما في حدا
جوعان.
أزمــة المياه تحدث هنا وهـنــاك ،سببها نفسي
بامتياز ،فلتشربوا أيـهــا الـمــواطـنــون العطاش
مــن الـتـصــريـحــات اإلعــام ـيــة ،أزم ــة انـقـطــاعــات
الـكـهــربــاء تـظـلــم الـمــدن وال ـقــرى والـبـيــوت ،أمــا
إذا عُــرف السبب ،بطل العجب :الـمــواطــن هو
السبب ،فهو يصرف الكهرباء الوطنية ببط ٍر
وال يشبع!
ف ــي صـ ــورة ثــان ـيــة لـلـمـشـهــد ،ال ـح ـكــومــة ق ــررت
ال ـق ـض ــاء ع ـل ــى األزم ـ ـ ــات ب ـض ــرب ــة س ــوب ــرم ــان
القاضية! أو هكذا وعدت على األقل.
فــالــوعــود يـشــربـهــا الـعـطـشــان ويــأكـلـهــا الـجــائــع،

والوعود تُشعل الكهرباء في المدن والبيوت
المظلمة ،وتؤمن ربطات الخبز بعدالة للجياع.
ب ـش ــرى سـ ــارة أي ـه ــا ال ـم ــواط ـن ــون ال ـجــائ ـعــون،
بـشــرى س ــارة أيـتـهــا ال ـمــدن وال ـقــرى العطشى
وال ـم ـظ ـل ـمــة ع ـلــى ام ـت ــداد س ــوري ــة .اف ــرح ــوا يــا
مــن تـطـحـنـكــم األزمـ ــات فــي األس ـفــل ،فــالــوعــود
ثــم الــوعــود ،تــؤكــد لكم أن الحكومة قــد قــررت
الـقـضــاء عـلــى األزمـ ــات كـلـهــا :الـكـهــربــاء ،الـغــاز،
الـخـبــز ،ال ـم ـيــاه ،األس ـع ــار ،الـبـنــزيــن ،ال ـمــازوت،
األدوي ــة ،الـطـبــابــة  ....إلــخ .ومــوعــد هــذا الـحــل،
هو موسم النّمل.
ومـ ــن وحـ ــي ح ـ ــرارة الـ ـح ــدث ال ـع ـظ ـيــم ،صــار
ال ـ ـحـ ــوار الـ ـت ــال ــي ،ق ــال ــت ال ـح ـك ــوم ــة :سـنـحــل
األزم ــات فــي مــوســم الـنّـمــل .فـقــال المواطنون
الجائعون ،وقالت المدن العطشى والمظلمة:
مـتــى الـحــل ،ومـتــى يـحــل مــوســم الـنّـمــل؟ فقال
أهل الجزيرة والفرات ألهل البالد :ال يوجد
موسم للنمل!
استمر الحوار ،وســأل المواطنون الجائعون،
وسألت المدن العطشى والمظلمة بقلق بالغ:
وم ـ ــاذا ب ـشــأن ال ــوع ــود ل ـحـ ّـل األزمـ ـ ــات؟ فـقــال

الدمشقيون :سجلوها على لوح البوظ! ورد
أهل الجزيرة والفرات :انتظروا موسم النّمل.
ومــوعــده بتاريخ  33مــن الشهر الثالث عشر،
وفي اليوم الثامن لألسبوع.

نحل األزمــات
وهـكــذا فالحكومة تعلن :ســوف ّ
فـ ــي م ــوس ــم الـ ـنّـ ـم ــل! وس ـج ـل ــت وعـ ـ ــود ال ـحــل
ال ـم ـت ـك ــررة ع ـل ــى لـ ــوح الـ ـب ــوظ ال ـ ــذي ي ـعــرفــه
الدمشقيون!
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وفقا لدراسة حديثة بعنوان «الدماغ
ً
البدائي لإلنسان الباكر»ُ ،نشرت في
مجلة العلوم «ساينس» ،في  7نيسان
الجاري ،كان ما يزال لدى البشر األوائل
أدمغة شبيهة بتلك التي لدى القردة
العليا عندما بدأت موجات انتشارهم
من إفريقيا .كما وجدت الدراسة ّأن
البشر المعاصرين لم يط ّوروا عضو
التفكير المتق ّدم «الدماغ العاقل» ّإل
مؤخرًا نسب ّياً ،منذ  1.5 – 1.7مليون
ّ
سنة فقط .وهذا يعني أن الدماغ الفريد
لإلنسان الحديث قد تطور بعد أكثر من
مليون سنة من ظهور جنس اإلنسان،
وبعد هجرة اإلنسان المنتصب Homo
 erectusاألول من إفريقيا .ويقلب هذا
االكتشاف النظرة التي كانت سائدة
الفص الجبهي
بأن ّ
سابقاً ،والقائلة ّ
لدماغنا (الجزء الذي يعالج المهام
المعرفية المعقدة ،والتفكير االجتماعي
تطو َر أثناء
واستعمال األدوات واللغة) َّ
مرحلة االنتقال من «أسترالوبيثيكس»
إلى اإلنسان (منذ نحو  2.5 – 2.8مليون
سنة).
ǧتعريب وإعداد :د .أسامة دليقان

رفع «بصمات» أدمغة أسالفنا
تتكون األدمغة من أنسجة رخوة وال تتحجّر
إلــى أحافير ،ولذلك لجأ الباحثون إلــى دراســة
تضاريس الوجه الداخلي للجماجم المتحجّرة
الـتــي كــانــت تـحــوي الــدمــاغ ،لـيـسـتـنـتـجــوا منها
«طـ ـب ــوغ ــرافـ ـي ــا» ه ـ ــذا ال ـع ـض ــو وكـ ـي ــف ت ـطــور
تشريحي ًا.
وقـ ــارن الـعـلـمــاء بـنـيــة األدم ـغ ــة «ال ـبــدائ ـيــة» أو
«ال ـم ـب ـك ــرة» بـبـنـيــة دمـ ــاغ اإلنـ ـس ــان ال ـحــديــث،
ون ـ ـظـ ــروا إل ـ ــى األن ـ ـ ــواع ال ـح ـي ــة األقـ ـ ــرب ل ـنــا،
الـ ـق ــردة ال ـع ـل ـيــا ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك  81ش ـم ـبــانــزي،
و 27بونوبو ،و 43غوريال و 32أورانغوتان
(سِ ـعــاة) ،وأيـضـ ًا مــع  110مــن جماجم البشر
الـمـعــاصــريــن .ثــم درس ــوا الـتـضــاريــس الداخلية
لحوالي  40جمجمة من أنــواع بشرية قديمة،
بما فيها «أسترالوبيثكس سيديبا» واإلنسان
المنتصب و«إنسان ناليدي» ،وح ـدَّدوا درجة
«الـبــدائـيــة» أو الـتـقــدم فــي أدمـغـتـهــم بمقارنتها
ب ـن ـظ ـيــرات ـهــا لـ ــدى ال ـ ـقـ ــردة ال ـع ـل ـي ــا واإلنـ ـس ــان
الحديث.
وق ـ ــال ـ ــت الـ ـبـ ــاحـ ـثـ ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــاركـ ــة ب ـ ــال ـ ــدراس ـ ــة،
م ــارس ـي ــا ب ــون ـس ــي دي لـ ـيـ ــون ،وه ـ ــي عــال ـمــة
ب ــ«األن ـثــروبــولــوج ـيــا األح ـف ــوري ــة» فــي جــامـعــة
زي ـ ـ ــورخ الـ ـس ــويـ ـس ــري ــة ،إن ـ ــه ع ـن ــدم ــا ت ـص ـوَّر
الباحثون هــذا المشروع أواخ ـرَ التسعينيات،
شـ ـعـ ــروا أن ـ ــه م ـه ـمّ ــة م ـس ـت ـح ـي ـلــة ،إذ لـ ــم تـكــن
بحوزتهم آنذاك أيّة طرائق موضوعية لمعرفة
بنية الدماغ من دراسة الوجه الداخلي لل َقحْف
(ال ـج ـم ـج ـمــة) .ول ـك ــن ب ـعــد ذلـ ــك ،س ـمــح تـطــور
تـكـنــولــوجـيــا ال ـت ـصــويــر الـمـقـطـعــي ال ـم ـحــوسَــب
 ،scan CTوغيرها ،للباحثين بالحصول على
مـعــرفــة كـهــذه بــالـنـسـبــة ألدم ـغــة األن ــواع الحية
وال ـم ـع ــاص ــرة .األمـ ــر الـ ــذي دف ــع ه ــذه الـعــالـمــة
وزمالءها للتفكير :لماذا ال نستخدم التصوير
المقطعي أيض ًا لدراسة الجماجم المتحجّرة؟
وه ـك ــذا اس ـت ـطــاعــوا اك ـت ـشــاف االن ـط ـبــاعــات أو
«ال ـب ـص ـم ــات» ال ـت ــي تــرك ـت ـهــا تــاف ـيــف األدم ـغ ــة
ال ـقــدي ـمــة وأث ــامُ ـه ــا وب ـعــض األوع ـي ــة الــدمــويــة
المحيطة بالدماغ .وكان كشفها عم ًال شاق ًا كما
قــال الـبــاحــث الـمـشــارك كــريـسـتــوف زولـيـكــوفــر
(المختص بكل من األنثروبولوجيا األحفورية
والبيولوجيا العصبية).
وبـيـنـمــا كــان أعـضــاء الـفــريــق يـشـ ّقــون طريقهم
بـبــطء عـبــر الـتـضــاريــس األحـفــوريــة للجماجم،

ر َأوا تحوالت تطورية تتكشف أمامهم .وكان
من أبرزها مالحظة ّأن أحد المعالِم التشريحية
الدماغية وهــو «الثلم أمــام المركزي السفلي»
 inferior precentral sulcusأص ـبــح
ي ـنــزاح ،مــع ارت ـقــاء أدم ـغــة الـبـشــر أكـثــر فــأكـثــر،
نحو الخلف إلى ما وراء مَعل ٍم تشريحي آخر
اسـمــه «ال ـ ـدَّرَز اإلكـلـيـلــي» coronal suture
(بـ ـي ــن عـ ـظ ــام ال ـج ـم ـج ـم ــة) .وهـ ـ ــذا االنـ ــزيـ ــاح
نتيجة وعــامــة مهمّة على الـتــوسّــع االرتقائي
(ال ـت ـط ـوُّري) ل ـ َف ـصّ الــدمــاغ الـجـبـهــي الـسـفـلــي،
وال ــذي يـحــوي منطقة بــروكــا (أو قـبّــة بــروكــا
 )Broca capالمعروفة بوظيفتها المهمة في
إنتاج اللغة والكالم ،وهي من القدرات المعرفية
العليا المميزة لإلنسان العاقل المتطوِّر.
َ 5جماج َم ثمينة
أقــدم بـقــايــا لجنس اإلنـســان (الـهــومــو homo
وقــد نستعمل كـلـمــة «الـبـشــر» ب ــد ًال مـنـهــا هنا)
ف ــي ال ـس ـج ــات األحـ ـف ــوري ــة ت ـع ــود إلـ ــى 2.8
مـلـيــون س ـنــة ،اكـتـشـفــت فــي «ل ـيــدي ج ـيــرارو»
في إثيوبيا .لكنها بقايا بال جماجم .ولــم نعثر
حتى اآلن على أيّة جماجم بشرية تعود لفترة
الـمـلـيــون سـنــة الـتــالـيــة بـعــد ذلــك ،وفــق مــا قالت
أم ـي ـلــي بـ ـي ــودي ،عــال ـمــة األحـ ـي ــاء ال ـقــدي ـمــة فــي
جــامـعــة كــامـبــريــدج .فـجــوة الـمـلـيــون سـنــة هــذه
أضــافــت تـعـقـيــد ًا عـلــى الـلـغــز :مـتــى تـطـوَّر دمــاغ
مُتقدّم لدى الهومو؟
ل ـكــن ال ـبــاح ـث ـيــن ق ــال ــواّ :إن ت ـح ـل ـيــات جـمــاجــم
اإلنسان المنتصب ساعدت على فتح ُقفل اللغز،
وال سيّما بفضل مجموعة نادرة من  5جماجم
ألفــراد ماتوا بين سن المراهقة والشيخوخة،
س ـمّ ـيــت «إنـ ـس ــان دم ــان ـي ـس ــي» ن ـس ـب ـ ًة لـمــوقــع
اكـتـشــافـهــا فــي جــورجـيــا ،وي ـق ـدّر عـمــرهــا بنحو
 1.8مليون سنة ومحفوظة جيد ًا .ويُعتقد أن
أفراد دمانيسي من أوائل البشر الذين غادروا
إفريقيا منذ  1.7مليون سنة.
تـطـبـيــق ال ـطــرائــق ال ـجــديــدة ل ـلــدراســة الـحــديـثــة
التي نتناولها هنا ،على عيّنات جماجم «إنسان
دم ــان ـي ـس ــي» أدّت إلـ ــى م ـف ــاج ــأة؛ إ ْذ اكـتـشــف
الباحثون اآلن ّأن العينات الخمس المذكورة
لم تكن تتمتع باالنزياح الخلفي لـ«الثلم أمام

خرج البشر
من إفريقيا
بأدمغة
شبه ِقرد ّية
تطورت الحقاً
ّ
في أوراسيا
وجنوب شرق
آسيا

المركزي السفلي» ،أيّْ :إن فصوصهم الجبهية
الـسـفـلـيــة لــم تـكــن قــد تــوسّ ـعــت ب ـعــد ،بــل كــانــت
«بدائية» كما في القردة العليا تقريب ًا .وتنطبق
بــدائ ـيــة ف ـصــوص ـهــم الـجـبـهـيــة ه ــذه أي ـض ـ ًا عـلــى
أسالفهم األسترالوبيثيكس وكذلك «اإلنسان
الماهر» واإلنـســان المنتصب المبكر ،وفــق ما
قال الباحث المشارك بونس دي ليون.
وم ــع ذل ــك لــم يـمـنــع وج ــود فــص جـبـهــي شِـبــه
قــرديّ اإلنـسـ َـان المنتصب مــن التمتع بسمات
مميزة .فحسب زوليكوفر «هؤالء األشخاص
ذوو ال ـع ـق ــول ال ـب ــدائ ـي ــة ك ــان ــوا ق ــادري ــن عـلــى
مـغــادرة إفريقيا ،والتكيف مــع المناخ القاسي
فــي أوراس ـي ــا ،وإن ـت ــاج مـجـمــوعــة مـتـنــوعــة من
األدوات ،وال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـل ـحــوم وت ـقــديــم
الدعم ألعضاء المجموعة المسنين» – أيْ :إنّه
يصف لنا مجتمع ًا مشاعيّ ًا بدائي ًا.
وه ـكــذا اسـتـنـتـجــت ال ــدراس ــة ،وخ ــاف ـ ًا لـلـفـكــرة
الـســائــدة ســابـقـ ًاّ ،أن وجــود فــص جبهي مع ّقد
لم يكن شرط ًا ضروري ًا النتشار البشر األوائل
خ ـ ــارج إف ــري ـق ـي ــا .ول ـك ــن ال ـب ــاح ـث ـي ــن م ــا زالـ ــوا
ي ـض ـعــون اح ـت ـمــال ْأن ي ـكــون ال ـف ـصّ الـجـبـهــي
المع ّقد قد بدأ التكوّن في إفريقيا ،حيث وجدوا
دلـيـ ًا على منطقة الــدمــاغ المعاد تنظيمها في
جماجم بشرية من إفريقيا ،وكذلك من جنوب
شرق آسيا ،يعود تاريخها إلى  1.5مليون سنة
وما بعد.
االكتشاف الجديد ونظرية إنجلس
االكـتـشــاف المهم الــذي توصلت إلـيــه الــدراســة
ب ـ ّـأن «ع ـضــو وعـيـنــا» بـخـصــائـصــه الـتـشــريـحـيــة
الجبهية المتطورة إنما يعود إلــى 1.7 – 1.5
مـلـيــون سـنــة ،ولـيــس إلــى  2.5 – 2.8مليون
سـنــة كـمــا ك ــان يُـعـتَـ َقــد ســاب ـق ـ ًا ،ال يـتـنــاقــض مع
نـظــريــة فــريــدريــك إنـجـلــس حــول «دور العمل
في تحوّل القرد إلــى إنسان» – نظرية الــدور
ال ـحــاســم لـصـنــع األدوات وال ـع ـمــل ف ــي نـشــوء
الـ ــوعـ ــي الـ ـبـ ـش ــري– بـ ــل ع ـل ــى ال ـع ـك ــس ،ف ـهــذا
ـدة عـلــى صـحّــة
االك ـت ـشــاف يـلـقــي أضـ ــواء ج ــدي ـ ً
نظرية إنجلس ويغنيها بتفاصيل وأطر زمنية
أكثر تحديد ًا.
ـدة األدل ـ ــة ع ـلــى األس ـب ـق ـيّــة
ـ
ي
ـد
ـ
ج
ـون
ق ــد ال ت ـك ـ
ً

التاريخية لصنع أدوات العمل (والبدء بعملية
ال ـع ـمــل) ع ـلــى ن ـشــوء وت ـط ـوّر ال ــوع ــي ،إذ ّإن
«األدوات الـحـجــريــة صُـنـعــت مـنــذ  3.3مليون
سـنــة» كما يـقــول عــالِــم الـحـفــريــات فــريــد سبور
م ــن «م ــرك ــز ب ـحــث ال ـت ـطــور ال ـب ـش ــري» الـتــابــع
لـمـتـحــف ال ـتــاريــخ الـطـبـيـعــي فــي ل ـنــدن– وهــذا
يعني فــي زمــن ســابــق على أقــدم بقايا بشرية
مكتشفة فــي إثـيــوبـيــا (قـبــل  2.8مـلـيــون سنة)
وبــال ـتــالــي ق ـبــل ك ـ ّـل م ــراح ــل ودرج ـ ــات ت ـط ـوّر
الوعي وعضوه «الدماغ».
ولـكـنّ مما هــو جــديــد بــالــدارســة على مــا يبدو،
اكتشاف إلى أيّ مدى قد تكون طويلة الفترة
الفاصلة بين الـبــدء الـتــاريـخــي بصنع األدوات
و«ظ ـهــور» الــوعــي الـبـشــري الـحــديــث (والـتــي
إذا حسبناها وفق ما ورد أعاله ،فستكون ما
ال يقل عــن  1.8 – 1.5مليون سـنــة) دون ْأن
يتعارض هــذا مع صحّة كونها «قفزة نوعية/
ثــوريــة» بعمر الـتــاريــخ ،وال مــع كونها تتكوّن
مــن مــراحــل فــرعـيــة وت ــدرجّ ــات تــراكـمـيــة كـمّـيــة
خــاصّــة بـهــا (مـثــل الـتـضـخّــم الـتــدريـجــي للفص
الجبهي السفلي ومنطقة بروكا).
ومــن النتائج المهمّة أيض ًا لهذه الــدراســة ،أنها
لــم تـكـشــف فـقــط أهـمـيــة تــوسّــع «ق ـشــرة الـمــخ
وأن هــذا يتمّ
الـجـبـهـيــة األمــامـيــة الـسـفـلـيــة» بــل ّ
أي ـض ـ ًا «م ــع ت ــوسّ ــع ال ـق ـشــر ال ـج ــداري الـخـلـفــي
وال ـقــذالــي ،مـمــا يــدل عـلــى ّأن بــاحــات الـتــرابــط
الـقـشــريــة األمــامـيــة والـخـلـفـيــة تـتـطـوّر بالتناغم
مع بعضها وليس بالتعاقب» .ومن المفيد هنا
ْأن نـتــذ ّكــر تــأكـيــد إنـجـلــس عـلــى أنــه رغــم تمايز
مناطق الدماغ فإنّه يتمتّع بوحدة ديالكتيكية
تشريحي ًا ووظيفي ًا ،كما ورد في سياق انتقاد
إنـجـلــس لـبـعــض مــذاهــب «الـفــريـنــولــوجـيــا» في
ع ـصــره (ان ـظ ــر م ـقــالــه ال ـم ـهــم «ال ـم ــادي ــة وعــا َلــم
األرواح» في مخطوطه «ديالكتيك الطبيعة»).
هــذا وقــدمــت الــدراســة أيـضـ ًا دلـيـ ًا إضافي ًا على
ّأن تطوّر اإلنسان لم يكن خطي ًا أو انسيابي ًا،
«إن األنماط الزمانية والجغرافية
عندما قالتّ :
لـلـتـنـظـيــم ال ـبــدائ ـيّ والـمـشـتـقّ [ال ـم ـع ـ َّقــد] لــدمــاغ
الـهــومــو الـبــاكــر ال يـمـكــن تـفـسـيــرهــا بـسـيـنــاريــو
انـتـشــار /هـجــرة مـفــرد ،بــل ال ب ـدّ أنّـهــا انـطــوت
على تعقيد مكاني -زماني أكبر».
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عاد الملف األوكراني ليتصدر المشهد هذا الشهر ،حيث
يجري تحشيد عسكري أوكراني على خط التماس مع منطقة
دونباس (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين ذاتياً)،
وتحركات عسكرية روسية قرب الحدود األوكرانية وفي شبه
جزيرة القرم ،وبينما تؤكد موسكو بأن تحركاتها العسكرية
ودفاعي ،ردًا على تحركات
داخل حدودها هي شأن داخلي
ّ
القوات األوكرانية المدعومة غربياً في وقت سابق ،باإلضافة
إلى الحديث عن إقامة مناورات عسكرية مشتركة تجمع
القوات العسكرية األوكرانية وحلف الشمال األطلسي «الناتو»
في منطقة البحر األسود ،يعمد األوكرانيون والغربيون
خلفهم على اقتطاع تطور األحداث واالنطالق من التحركات
الروسية بوصفها البادئ في االستفزازات األخيرة ،ويصاحب
هذه التطورات العسكرية تصعي ٌد سياسي تقوده كييف
والواليات المتحدة األمريكية ،وليبدأ الحديث إثر ذلك عن
حرب روسية -أوكرانية أو حتى روسية-
احتماالت نشوب ٍ
أمريكية ..فما مدى جدية هذه االحتماالت ،وما المتوقع
حدوثه؟

ǧيزن بوظو

إضاءة سريعة للماضي
تعود جــذور األزمــة األوكــرانـيــة وعالقة
روسـيــا بـهــا إلــى مــرحـلــة انـهـيــار االتـحــاد
ال ـس ــوف ـي ـي ـت ــي ،ح ـي ــث ب ـ ــدأت ال ـخ ــاف ــات
على عــدد من المناطق ومنها دونباس
أراض روس ـ ـيّ ـ ــة أم
وال ـ ـقـ ــرم ب ـك ــون ـه ــا ٍ
أوك ــران ـي ــة؟ ف ـضـ ًـا ع ــن مــوقــع أوكــران ـيــا
ضمن الخريطة الجيوسياسية بوصفها
غـ ــربـ ـيـ ــة أم شـ ــرق ـ ـيـ ــة ،وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ي ـح ـلــو
للمؤرخين والمحللين أن يتكلموا حول
رغـ ـب ــات «ال ــدولـ ـتـ ـي ــن» ب ـه ــذه األراض ـ ــي
وأحـ ـقـ ـيـ ـتـ ـه ــا أليّ مـ ـنـ ـهـ ـم ــا ،ي ـت ـن ــاس ــون
الشعوب المعنية بهذا األمر ولصالح أي
جهة يعلنون انتماؤهم .بالمرحلة قبيل
وبعد انهيار االتحاد السوفييتي سادت
حالة خــاف لــدى األوكرانيين برغبتهم
االص ـط ـفــاف م ــع ال ـغــرب ـي ـيــن أو ال ــروس
سياسي ًا ،تالها عــدة احــداث وتطورات،
وبـعـضـهــا يـشـكــل «ان ـق ــاب ــات» سـيــاسـيــة
تارة لصالح هذا الطرف وتارة
حكومية ً
ل ــآخ ــر ،وص ـ ــو ًال إل ــى ال ـن ـق ـطــة األخ ـي ــرة
حـيــن أعـلــن الــرئـيــس األوكــرانــي السابق
ف ـي ـك ـتــور يــان ـكــوف ـي ـتــش ت ـع ـل ـيــق ات ـفــاق ـيــة
ال ـشــراكــة واتـفــاقـيــة ال ـت ـجــارة ال ـحــرة مع
االت ـحــاد األوروبـ ــي ،مـمــا يـعـنــي تقليص
الـتـعــاون مــع الـغــربـيـيــن ،لـيـنـتــج عــن ذلــك
موجة احتجاجات كبيرة في عام ،2013
مقادة من يمينيين أوكرانيين مدعومون
غربي ًا ،وصلت لذروتها في العام التالي
وأطاحت بحكومة يانكوفيتش ،ليتلوها
حكومة بوروشينكو  2014ومــن بعدها
حكومة زيلينسكي في  2019إلى اآلن.
ك ـ ــان واض ـ ـح ـ ـ ًا بــال ـن ـس ـبــة ل ــأوك ــران ـي ـي ــن
الدوافع السياسية خلف هذا «االنقالب»،
ل ـت ـت ـص ــاع ــد ك ـ ـ ــردّ فـ ـعـ ـ ٍـل ع ـل ـي ــه أصـ ـ ــوات
االنـفـصــال فــي كــل مــن الـقــرم ودونـبــاس
فـ ــي ع ـه ــد بـ ــوروشـ ـيـ ـنـ ـكـ ــو ...ول ـي ـج ــري
اس ـت ـف ـتــاء شـعـبــي ف ــي ال ـق ــرم ع ــام 2014
صـ ـوّت ف ـيــه  %96م ــن س ـكــان ال ـجــزيــرة
ل ـص ــال ــح االنـ ـضـ ـم ــام ل ــروسـ ـي ــا ،أم ـ ــا فــي
دونـبــاس فقد أعلن سكانها جمهوريتي
دون ـي ـت ـس ــك ول ــوغ ــان ـس ــك ذاتـ ـ ـيـ ـ ـ ًا ...أي
وب ــال ـم ـخ ـت ـص ــر ،ف ـم ــا ك ـس ـب ــه ال ـغ ــرب ـي ــون
ب ـتــدخــات ـهــم ف ــي أوك ــرانـ ـي ــا ب ـم ـحــاوالت
استيالئهم على السلطة مؤقت ًا ،خسرته
ال ـح ـكــومــات ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا نـفـسـهــا لـصــالــح

روسيا على المدى الطويل والدائم ،من
قبل األوكرانيين أنفسهم.
لم تقبل أو تعترف حكومة بوروشينكو
السابقة ،أو حكومة زيلينسكي الحالية
ب ــإع ــان دون ـب ــاس ذاك ع ـلــى أي ح ــال،
وظـ ــل الـ ـص ــراع ال ـم ـس ـلــح م ـس ـت ـمــر ًا بـيــن
مـقــاتـلــي الـمـنـطـقــة والـجـيــش األوك ــران ــي.
بعد مرحلة من استمرار التصاعد تمكن
الـ ــروس واألوك ــران ـي ــون مــن االجـتـمــاع
ف ــي م ـي ـن ـســك/ب ـيــاروس ـيــا وب ـحــث كـيـفـيــة
حــل األزم ــة سـيــاسـيـ ًا ،نـتــج عـنــه مــا بــات
يعرف بـ «اتفاق مينسك» والــذي ينص
ع ـل ــى وقـ ــف إط ـ ــاق نـ ــار ش ــام ــل ،وح ــل
األزمة سياسيا عبر الحوار والتفاوض،
وإعــان دسـتــور جــديــد يـنـصّ على حق
منطقة دونـبــاس بــإدارة شؤونها ذاتي ًا
دون االنـفـصــال ،لكن ســرعــان مــا عــادت
ح ـكــومــة بــوروش ـي ـن ـكــو إل ــى خ ــرق حــالــة
وقـ ــف إط ـ ــاق الـ ـن ــار ون ـش ـط ــت األزمـ ــة
بشكلها العسكري مجدد ًا ،مما استدعى
الح ـ ـق ـ ـ ًا إن ـ ـشـ ــاء ص ـي ـغ ــة دول ـ ـيـ ــة ع ــرف ــت
بــ«صـيـغــة نــورمــانــدي» الــربــاعـيــة ،ضمّت
روس ـي ــا وأوك ــران ـي ــا وأل ـمــان ـيــا وفــرن ـســا،
لكنها لم تنجح بفرض وقف إطالق النار
حتى اجتماعها الثاني في .2019
منذ ذاك الــوقــت كــان الـظــرف العسكري
ه ـ ــادئ ـ ـ ًا ب ـ ــإط ـ ــاره ال ـ ـع ـ ــام ،رغ ـ ــم حـ ــدوث
خــروقــات بين وق ـتٍ آلخــر ،وصــو ًال إلى
المرحلة الحالية...
الظرف الدولي ورغبة زيلينسكي
ت ـحــاول ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة،
وعـبــر كــل الـمـلـفــات واألزم ــات المشتعلة
دول ـي ـ ًا ،أن ت ــورّط مــوسـكــو بـهــا بمعارك
مـسـتـنــزفــة بـغـيــة إض ـعــاف ـهــا ،وشـيـطـنـتـهــا،
ف ـضـ ًـا عــن تـفـجـيــر مـنــاطــق ال ـن ــزاع هــذه
لـصــالــح واشـنـطــن ومـشــروعـهــا ،وتشكل

تعود جذور
األزمة األوكرانية
وعالقة روسيا
بها إلى مرحلة
انهيار االتحاد
السوفييتي حيث
بدأت الخالفات
على عدد من
المناطق ومنها
دونباس والقرم
أراض
بكونها ٍ
روس ّية أم
أوكرانية؟

أوكرانيا نقطة واحدة من العديد غيرها.
مـ ــا نـ ـحـ ــاول ق ــول ــه ه ـن ــا ،أن ـ ــه ال يـمـكــن
فصل تـطــورات أوكرانيا عن التطورات
ال ــدولـ ـي ــة عـ ـم ــومـ ـ ًا ،أو االن ـ ـطـ ــاق مـنـهــا
وحــدهــا ،فبعد أن فشل األمريكيون في
الفترة السابقة عن تثمير أزمة قره باغ
لصالحهم ،وخـســروهــا لصالح التسوية
السياسية والتهدئة ،يحركون اآلن من
ج ــدي ــد «ح ـج ــر» أوك ــران ـي ــا ض ـمــن رق ـعــة
الشطرنج هذه.
ب ـ ــدأت االس ـ ـت ـ ـفـ ــزازات ع ـم ـل ـي ـ ًا بـشـكـلـهــا
ال ـس ـيــاســي م ـنــذ ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي ،حـيــن
أع ـل ـنــت ك ـي ـيــف أن أوك ــران ـي ــا وروس ـي ــا
فـ ــي ح ــال ــة ح ـ ــرب! وم ـ ــؤخ ـ ــر ًا بــال ـش ـكــل
ال ـع ـس ـك ــري ق ـي ــام ال ـج ـي ــش األوكـ ــرانـ ــي
بـتـحـشـيــد وت ـع ـب ـئــة ع ـلــى خ ــط الـتـمــاس
مــع دون ـب ــاس ،وتـنـفـيــذه عـمـلـيــة قـصـفٍ
م ـك ـثــف ع ـل ــى طـ ــول خـ ــط ال ـج ـب ـه ــة فــي
ال ـثــالــث مــن الـشـهــر ال ـج ــاري ،وق ــد جــاء
ذلــك بعد اتـصــال أجــري بين الرئيسين
األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي ف ــاديـ ـمـ ـي ــر زي ـل ـي ـن ـس ـك ــي،
واألمـ ــري ـ ـكـ ــي جـ ــو ب ـ ــاي ـ ــدن .ب ــال ـت ــزام ــن
مـ ــع ع ـ ــزم أوكـ ــرانـ ـيـ ــا والـ ـن ــات ــو ق ـيــام ـهــم
ب ـم ـنــاورات عـسـكــريــة مـشـتــركــة سُـمـيــت
« »2021 Defender Europeتحاكي
حــرب ـ ًا مــع روس ـيــا ،وبــالـنـسـبــة لحكومة
زيلينسكي فإن ما تطمح إليه فض ًال عن
«الليبرالية» داخلي ًا ومــا تستثمره من
نـهــب ،هــو تمتين موقعها عبر انضمام
أوكــران ـيــا إل ــى حـلــف ال ـنــاتــو ،ول ــم يلبث
الرئيس األوكــرانــي بالتعبير عن حلمه
حتى جاءه الردّ من الجانبين األمريكي
حـيـنـمــا رف ــض الـمـتـحــدث بــاســم وزارة
الــدفــاع الـتـعـلـيــق عـلــى طـلــب زيلينسكي
ذاك ،واأللـمــانــي بـقــول نــائـبــة المتحدث
بــاســم ال ـح ـكــومــة بــأنــه ال خ ـطــط حــالـيـ ًا
لمنح أوكرانيا عضوية الناتو.

حقيقة،
ما مدى الدعم األمريكي
ً
وما السبل المتاحة؟
ـرب روسـيــة-
إن اح ـت ـمــاالت نـشــوب ح ـ ٍ
أمــري ـك ـيــة ب ـع ـيــدة ،فـحـتــى وإن افـتــرضـنــا
جــديــة واشـنـطــن بــالــوقــوف مــع حـكــومــة
زيلينسكي ،فــإنـهــا بــأزمـتـهــا ،وانـقـســامـهــا،
وت ـن ــاق ـض ــات ـه ــا م ـ ــع أوروبـ ـ ـ ـ ــا ،وم ـج ـم ــل
محصلة تراجعها اليوم ،ال يتيح لها أية
إمكانية لهكذا مواجهة ال على المستوى
االقـتـصــادي ،وال الـعـسـكــري الــذي كــان،
وب ـ ــاألس ـ ــاس ع ـن ــوان ــه خ ـ ــال ال ـمــرح ـلــة
ال ـس ــاب ـق ــة وال ــراهـ ـن ــة ه ــو االن ـس ـح ــاب ــات
وجل ما تقدمه هو الدعم
المُزمَّنة دولي ًاّ ،
ال ـس ـيــاســي الـ ـم ــوارب الـ ــذي ي ـهــدف إلــى
تـفـجـيــر أوكــران ـيــا وس ـحــب مــوسـكــو إلــى
ال ـت ــورط ب ـهــا .وبــالـمـثــل مـســألــة الـحــرب
الروسية -األوكرانية ،فال مصلحة ألي
من الدولتين ،وأي من الدول األوروبية
ال ــوص ــول إلـ ــى هـ ــذه ال ـم ـس ـتــويــات ،كـمــا
أن الـتـجــربــة تــؤكــد ذل ــك فــي الـعــديــد من
الـمـلـفــات الـســابـقــة والـشـبـيـهــة ال ـتــي كــان
آخرها تهديد الصدام التركي -المصري
في ليبيا ،واألذربــي -األرمـنــي في قره
باغ.
إن طموحات الـحــل العسكري ال مكان
لـهــا فــي مــوازيــن الـقــوى الــدولـيــة الـيــوم،
والـطــريــق الــوحـيــد الـمـفـتــوح أم ــام أزمــة
أوكــران ـيــا هــو ال ـحــل الـسـيــاســي وتـنـفـيــذ
االت ـفــاقــات ذات الـصـلــة ،ومـنـهــا مينسك
وإل فـ ـ ــإن الـ ـطـ ــريـ ــق ال ـب ــدي ــل
نـ ـفـ ـس ــهّ ،
ال ـ ـم ـ ـطـ ــروح ه ـ ــو ن ـف ـس ــه «ال ـ ـفـ ــوضـ ــى»
األمريكية ،والتي عبّر عنها وح ّذر منها
نــائــب مــديــر إدارة الــرئ ـيــس ال ــروس ــي،
دم ـي ـتــري ك ـ ــوزاك ،ب ــأن ت ـجــدد األع ـمــال
القتالية فــي دونـبــاس سيصبح «بــدايــة
نهاية أوكــرانـيــا» ،لما سيتبعه مــن إراقــة
دماء ،وتفكك البالد.
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درس جديد لدول المنطقة!
األردنٌ ...
ّ

مع التطورات األخيرة التي شهدها األردن ،والتي تصفها وكاالت األنباء أحياناً بمحاولة انقالب على العرش مدعومة
من قبل األمير حمزة األخ غير الشقيق للملك عبد الله بن الحسين الثاني ،وأحياناً أخرى تختصرها بمجرد مشكلة أمنية
بسيطة جرى التعامل معها أمنياً وعائلياً ،تظهر جملة من التساؤالت حول ما الذي يجري فعلياً؟ ومن يقف وراءه؟
وما تداعياته على المنطقة؟ وغيرها من األسئلة الحساسة.

ǧعالء أبوفّراج

يمكننا الـقــول :إن الحدث «المفاجئ» للبعض
دفـ ــع إلـ ــى ال ـس ـطــح ش ـك ـل ـيــن م ــن ال ـت ـف ـس ـيــرات،
وت ـح ــاول وس ــائ ــل اإلعـ ــام ح ـصــر «الـحـقـيـقــة»
بــأحــد هــذيــن ال ـت ـف ـس ـيــريــن .ف ـفــي ال ــوق ــت ال ــذي
تقول فيه الــروايــة األولــى :إن ما جــرى داخل
المملكة هو محاولة انقالب من قبل معارضين
للعرش بسبب المشكالت الداخلية المتراكمة،
وبينما يميل التفسير اآلخــر إلثـبــات أن طرف ًا
خــارج ـي ـ ًا يـسـعــى إل ــى إس ـق ــاط ال ـم ـلــك ع ـبــد اهلل
ال ـث ــان ــي ،وت ـت ـجــه أص ــاب ــع االتـ ـه ــام إل ــى ال ـك ـيــان
الصهيوني الذي يُفسّرُ ماضيه األسود ودوره
السام في المنطقة وجــوده في قفص االتهام
بـهــذه الـســرعــة .لـكــن الـتــاريــخ الـقــريــب للمنطقة
يفرض علينا تفسير هذا الحدث منطلقين من
مجموعة مــن المس ّلمات الـثــابـتــة ،والـتــي باتت
مكون ًا أساسي ًا في كل التقلبات السياسية التي
نعيشها اليوم.
القصة كما يجري تداولها
قبل محاولتنا إعادة ترتيب األوراق طامحين
أن نصل إلى تفسير منطقي لما يجري ،وأم ًال
في تو ّقع ارتدادات هذا الحدث ،ال بد أن نُعيد
إل ــى األذه ـ ــان تـسـلـســل أحـ ــداث األيـ ــام الـقـلـيـلــة
الماضية كما وردت في التصريحات الرسمية
ووكاالت األنباء .فكانت البداية صدور بيانات
منذ  3نيسان الجاري باسم عائالت وعشائر

بعض المقربين من األمير وولي العهد السابق
حمزة بن حسين الهاشمي ،والتي تحدثت عن
عمليات مداهمات واعـتـقــاالت قامت بها قوى
أمنية .ثم صدر بيان رسمي عن القيادة العامة
للقوات المسلحة األردنـيــة واألجـهــزة األمنية،
أكد على لسان رئيس هيئة األركان المشتركة
يوسف الحنيطي ،اعتقال مجموعة أشخاص
مــن بـيـنـهــم الـشــريــف حـســن بــن زي ــد الـمـبـعــوث
ال ـس ــاب ــق ل ـل ـعــاهــل األردن ـ ـ ــي إلـ ــى ال ـس ـع ــودي ــة،
ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض
اهلل ،وأضــاف البيان :أن رئيس هيئة األركــان
طلب من األمير حمزة «التوقف عن تحركات
ـوظ ــف الس ـت ـهــداف أم ــن األردن
ون ـشــاطــات تُ ـ ّ
واس ـت ـقــراره» .لتظهر فــي وقــت الحــق رســالــة
م ـص ـوّرة عـلــى قـنــاة بــي بــي ســي الـبــريـطــانـيــة،
قــالــت :إنـهــا اسـتـلـمـتـهــا مــن قـبــل مـحــامــي األمـيــر
حـمــزة ،تـحــدث فيها عــن وضـعــه تـحــت اإلقــامــة
ال ـج ـب ــري ــة ،ويُ ـع ـل ــن ف ـي ـهــا م ــوق ـف ــه ال ـم ـع ــارض،
وتأكيده عدم وجود أية جهات خارجية وراء
تحركه .وش ّكل هذا الحدث تصعيد ًا لما يجري،
وبــدا هــذا واضـحـ ًا في المؤتمر الصحفي الذي
عقدته الحكومة ،وتحدث فيه وزير الخارجية
أيمن الصفدي ،والذي أكد وجود دو ٍر مباشر
لــأمـيــر حـمــزة بـمــا ي ـجــري ،وق ــال فــي حــديـثــه:
إن األمـيــر أقــام اتـصــاالت مــع جـهــات معارضة،
وأكـ ــد وجـ ــود ات ـص ــاالت م ــع ج ـهــات خــارج ـيــة،
وأض ــاف الـصـفــدي ،أن هــذه الـخـطــوات تش ّكل
ت ـه ــدي ــد ًا ألمـ ــن الـ ـب ــاد ،وأش ـ ــار أن «األج ـه ــزة

يجري التعامل مع
السخط الشعبي
بوصفه جزءاً من
مؤامرة خارجية
لكن ما ال يجب أن
يغيب عن األذهان
أداء استخبارتياً
أن ً
عالي المستوى
رافق هذه القضية

األمنية رصــدت تواصل شخص له ارتباطات
بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة األمير حمزة،
ويعرض عليها تأمين طائرة فور ًا للخروج من
األردن إلــى بلد أجنبي» ليتبين الحق ًا أن هذا
الشخص هــو إسرائيلي الجنسية ،وأن هناك
عــاقــة لــه مــع جـهــاز ال ـمــوســاد ،مـمــا دع ــم دور
الكيان الصهيوني فيما يجري .في وقت الحق
وبتوجيه مــن الملك عبد اهلل ،بــدأ عمه األمير
حسن بن طالل بمحاولة احتواء المسألة ضمن
العائلة ،لتثمر جهود الوساطة هــذه بــأن و ّقع
األمـيــر حـمــزة رســالــة أكــد عـلــى تـعـهــده بــالــوالء
والطاعة للملك عبد اهلل .وليظهر األمير برفقة
الـمـلــك فــي األضــرحــة الـمـلـكـيــة بـمـنــاسـبــة مئوية
الدولة في يوم األحد  11نيسان.
هل انتهت القصة فع ًال؟
فــي الـعــودة إلــى ســؤالـنــا األول ،وكـيــف يمكننا
تفسير مــا ج ــرى؟ يمكننا ال ـقــول :إن المملكة
األردن ـ ـيـ ــة ك ـغ ـيــرهــا م ــن دول ال ـم ـن ـط ـقــة بــاتــت
مليئة بــالـمـشـكــات الـمـتـكــدســة ،والـتــي لــم تحل
حـتــى الـلـحـظــة ،والـمـشـكـلــة األكـبــر أن مــا جــرى
سـيـفـتــح ال ـب ــاب ل ـم ـحــاولــة ح ــل ك ــل الـمـشـكــات
«بــال ـحــل األم ـن ــي» ال ـم ـعــروف ،أي :أن يـجــري
الـتـعــامــل مــع الـسـخــط الـشـعـبــي بــوصـفــه ج ــزء ًا
م ــن م ــؤام ــرة خ ــارج ـي ــة ،ل ـكــن م ــا ال ي ـجــب أن
ي ـغ ـيــب ع ــن األذه ـ ـ ــان ،أن أدا ًء اس ـت ـخ ـبــارت ـي ـ ًا
عــالــي الـمـسـتــوى راف ــق ه ــذه الـقـضـيــة ،ونـعـنــي
هنا تحديد ًا أن بصمات «الجهات الخارجية»
بشكل مباشر في وسائل
واضحة ،ويبدو هذا ٍ
اإلع ـ ــام ال ـت ــي ال ي ـم ـكــن ت ـجــاهــل دوره ـ ــا عـنــد
رواية األحــداث ،فمقال واشنطن بوست الذي
أشعل وسائل اإلعــام األمريكية والصهيونية
أو ًال ،إل ــى الــرســالــة ال ـتــي نـشــرتـهــا الـ ـ ب ــي بــي
ـدروس للغاية ،ليتم
ســي البريطانية بــوقـتٍ م ـ ٍ
تسريب اتصاالت وشريط مسجل للقاء األمير

ح ـم ــزة م ــع رئ ـي ــس األرك ـ ـ ــان ،وال ـت ــي ت ـحــاول
بشكل مــدروس تظهير األمير حمزة
جميعها
ٍ
كما لو أنه يدفع ثمن انتقاداته الجريئة للفساد
وس ــوء األح ــوال فــي ال ـبــاد ،دون وج ــود أيــة
إشـ ــارة ج ـدّي ــة ف ــي وس ــائ ــل اإلعـ ــام ه ــذه إلــى
احتمال أن يكون األمير يستغل حالة الغضب
الشعبي وبمساعدة قوى إقليمية ،ويحاول أن
يقلب الطاولة في المملكة.
م ـمــا س ـبــق ي ـبــدو واضـ ـحـ ـ ًا ،أن م ــا ي ـجــري فــي
األردن ال يـمـكــن تـفـسـيــره مــن زاوي ــة واح ــدة،
فــالـمـشـكــات الــداخـلـيــة الـمـتــراكـمــة بــاتــت تشكل
أرضـ ـي ــة خ ـص ـبــة ل ـح ــال ــة م ــن عـ ــدم االس ـت ـق ــرار
ال ـس ـي ــاس ــي ،وه ـ ــذا ب ــده ــي ،ل ـكــن ال ـش ــق اآلخ ــر
ل ـل ـج ــواب وال ـم ــرت ـب ــط ب ـم ـص ـل ـحــة ل ـل ـخ ــارج فــي
زعــزعــة األوضــاع يـفــرض علينا طريق ًا وحـيــد ًا
لــإجــابــة ،خـصــوصـ ًا وأن األردن لــم يش ّكل في
تــاري ـخ ـيــه ع ـق ـبــة ح ـق ـي ـقــة ف ــي وجـ ــه ال ـم ـشــاريــع
االستعمارية والغربية ،بل على العكس تمام ًا،
مما جعل البعض يستهزئ بأن يكون األردن
ضـحـيــة ل ـمــؤامــرة صـهـيــونـيــة أي ـض ـ ًا! وه ــو مــن
أوائ ــل المطبعين مــع الـكـيــان الـصـهـيــونــي ،ولــم
تُعرف مواقف حازمة للمملكة يمكن أن تغضب
الغرب .فما هي مصلحة الكيان من التآمر على
أصدقائه القدامى؟
الجهات الخارجية واضحة!
لــن نتمكن بطبيعة الـحــال مــن حــل الـلـغــز تمام ًا
أو اإلحــاطــة بـتـفــاصـيـلــه كـلـيـ ًا ،وذل ــك لـغـيــاب أيــة
معلومات موثقة حــول الـمــوضــوع .لكن بعض
الموقوفين في القضية تبين أن عالقات تربطهم
بالكيان ،فرجل األعمال الصهيوني الذي عرض
ال ـم ـســاعــدة عـلــى زوج ــة األم ـيــر ح ـمــزة ،ورغــم
ادعائه بأنه صديق للعائلة ال أكثر ،يثبت وجود
هــذه االتـصــاالت ،ولـكــن شخصية مهمة أخــرى
في هذا الحدث تؤكد دور ًا للكيان والسعودية
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اتفاقات التطبيع
وقعت مع
التي ّ
الكيان تاريخياً لم
تخدم ّإل مصالحه
محكوم
واألردن
ٌ
بالوقوف بوجه
الكيان إن كان
يرغب فع ًال
بحماية نفسه

فيما يـجــري ،وهــو رئيس الــديــوان الملكي
األردنــي األسبق باسم عوض اهلل ،والذي
عمل سابق ًا مبعوث ًا خــاصـ ًا إلــى السعودية،
وحـ ـص ــل خ ـ ــال ع ـم ـل ــه ع ـل ــى جـ ـ ــواز س ـف ـ ٍر
س ـع ــودي ،ول ـعــب دور ًا ك ـب ـيــر ًا ف ــي وضــع
السياسات الليبرالية األردنـيــة حتى جرى
إبعاده في  2008بعد أن شغل مناصب عدة
في الحكومة ،يُثار حوله العديد من القضايا
التي تخص القضية الفلسطينية ومواقفه
الـمـشـبــوهــة حـيــالـهــا ،م ـثــل :ال ـم ـســاس بحق
الـعــودة والـتــرويــج لصفقة الـقــرن وغيرها،
باإلضافة إلى كون عوض شخصية مقربة
من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان،
وم ــن اإلمـ ــارات وت ـحــديــد ًا مـحـمــد بــن زاي ــد،
مما يفسر إرسال السعودية لوفد مستعجل
ب ــرئ ــاس ــة وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة إل ـ ــى األردن
للمطالبة بإطالق سراحه فور ًا .ومما جعل
السعودية واإلم ــارات بموقع المتهم أيض ًا
لمحاولة زعزعة األوضاع في األردن.
الكيان المأوزم
بات واضح ًا ،أن العالقة تتأزم بين األردن
وال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي مـنــذ زم ــن ،وي ـحــاول
البعض تبسيط المشكلة عند الحديث عن
األزمــة الـتــي نتجت عــن الــزيــارة الـتــي كان
من المقرر أن يقوم بها ولي العهد حسين
بــن عبد اهلل إلــى المسجد األقـصــى ،والتي
ُألغيت بسبب تعامل أجهزة أمن االحتالل

مــع ال ـمــوضــوع ،وال ـتــي تــاهــا مـنــع طــائــرة
نتنياهو من التحليق في األجواء األردنية،
مما عرقل زيارة األخير إلى اإلمارات .لكن
مــا سبق يش ّكل نتائج للمشكلة القائمة ال
أسـبــابـ ًا لـهــا ،فــالـكـيــان الـصـهـيــونــي لـعــب منذ
نشوئه دور ًا مــولــد ًا لــأزمــات فــي المنطقة
وهـ ــذه ت ـح ــدي ــد ًا وظ ـي ـف ـتــه ،وكـ ــان لـ ــأردن
ن ـص ـي ـبٌ م ــن هـ ــذه األزم ـ ـ ــات ،ل ـكــن ال ـن ـظــام
ال ـقــائــم وبـ ــد ًال م ــن أن يـتـعــامــل م ــع الـكـيــان
بــوصـفــه تـهــديــد ًا للمنطقة كـ ّلـهــا -ول ــأردن
ضمن ًا -قدّم خدمات مجانية على حساب
مصلحة الشعب األردني أو ًال ،ما لم تأخذه
ال ـم ـم ـل ـكــة ب ـع ـيــن االع ـت ـب ــار ه ــو أن ال ـك ـيــان
مـحـكــومٌ بــالـتــوســع عـلــى حـســاب اآلخــريــن،
وبرهنت األيام أن الكيان يرى في األردن
خــزان ـ ًا لـمـشــاكـلــه ال أك ـثــر ،وظـهــر ذلــك منذ
زم ـ ـ ٍـن وب ـش ـكــل واض ـ ــح ورس ـم ــي م ــع بــدء
الحديث عن صفقة القرن ،التي أسقطت كل
القرارات الدولية لحل القضية الفلسطينية،
وش ـك ـلــت ف ــي مـضـمــونـهــا ت ـص ـع ـيــد ًا خـطـيــر ًا
أدرك الـجـمـيــع أن ـهــم س ـيــدف ـعــون ث ـم ـن ـ ًا لــه.
الـحــديــث الـمـتـكــرر عــن ضــم الـضـفــة الغربية
ومـ ــا س ـي ـش ـك ـلــه هـ ــذا م ــن ت ـه ــدي ـدٍ ل ـ ــأردن،
بــاإلضــافــة إلــى األص ــوات الصهيونية التي
ت ـعــالــت ون ـ ــادت م ـ ــرار ًا بـ ـض ــرورة تــرحـيــل
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن مــن أراض ـي ـهــم إل ــى األردن،
كــل هــذه الـقـضــايــا خـلـقــت حــالــة مــن الـتــوتــر
ب ـيــن الـمـمـلـكــة وال ـك ـي ــان ،وأظ ـه ــرت بـشـكـ ٍـل

روسيا ال ترى في واشنطن شريكاً موثوقاً!
في تصريحات الفتة
لوزير الخارجية
الروسي سيرغي
الفروف قال فيها:
إن موسكو تعتبر
الواليات المتحدة
شريكاً غير موثوق
به ،وال يمكن االعتماد
عليه ،وأشار إلى أن
المنتظر من واشنطن
هو خطوات محددة.

وصــرح الفــروف يوم الخميس  8نيسان ،أثناء مؤتمر
صـحـفــي مـشـتــرك عـقــب مـفــاوضــات مــع وزي ــر الـخــارجـيــة
ال ـك ــازاخ ـس ـت ــان ــي م ـخ ـتــار تـ ــاوبـ ــردي ،بـ ــأن مــوس ـكــو ال
تستطيع التعويل على مــواقــف واشنطن فــي المجاالت
الـحـيــويــة بــالـنـسـبــة لـلــدولــة ،م ـشــدد ًا عـلــى أن تـصــريـحــات
الواليات المتحدة بشأن اهتمامها ببناء «عالقات قابلة
للتنبؤ» مع روسيا غير مقنعة.
وت ــاب ــع« :ن ـس ـمــع اآلن أن ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم ال ـخــارج ـيــة
األمــريـكـيــة ص ــرح ب ــأن عـقــوبــات سـتــأتــي ،لـكــن الــواليــات
المتحدة مهتمة ببناء عالقات قابلة للتنبؤ ومستقرة مع
روس ـيــا .هــذا الـكــام غـيــر مـقـنــع ونـتــوقــع مـنـهــم خـطــوات
محددة».
وأشـ ــار وزي ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي إل ــى أن الـسـيــاســات
الـتــي تنتهجها واشـنـطــن تـجــاه مــوسـكــو تـتـعــرض حالي ًا
الن ـت ـقــادات حـتــى مــن قـبــل بـعــض الـمــؤسـســات الـمــوالـيــة
ألم ــريـ ـك ــا ،م ـث ــل «ال ـم ـج ـل ــس األطـ ـلـ ـس ــي» ،واصـ ـفـ ـ ًا ه ــذه
السياسات بأنها «نهج يؤدي إلى طريق مسدود وربما
حتى غبي ال يحقق أية نتيجة من ناحية األهداف التي
تم إعالنها عند فرض العقوبات».

واض ـ ٍـح أن ات ـفــاقــات الـتـطـبـيــع الـتــي و ّقـعــت
مع الكيان تاريخي ًا لم تخدم ّإل مصالحه.
وبـ ــأن األردن م ـح ـكــومٌ ب ــال ــوق ــوف بــوجــه
الكيان إن كــان يرغب فع ًال بحماية نفسه.
كل هذا يش ّكل أسباب ًا كافية بالنسبة للكيان
الصهيوني وبـمـبــاركــة أمريكية أن يحاول
ف ــرض تـغـيـيــر م ــن ال ـخ ــارج ع ـلــى الـمـمـلـكــة
األردن ـي ــة ،ال ألن األردن ب ـل ـدٌ م ـق ــاوم ،بل
ألن الكيان المأزوم لم يعد يكتفي بخدمات
األردن التي قدمها تاريخ ًا ،بل بات يحتاج
إلى البالد كلها لتنفس أزمته الحادة.
كــل مــا ي ـجــري يـضــع أمــامـنــا أمـثـلــة جــديــدة
حــول صـفـقــات الـتـطـبـيــع الـقــديـمــة ويــوضــح
المستفيد الحقيقي منها ،واألكثر من ذلك،
تطرح المشاكل األخيرة في األردن سؤا ًال
حـ ــول م ـص ـل ـحــة ك ــل ال ـ ــدول ال ـم ــداف ـع ــة عــن
التطبيع ،والتي تحاول الترويج له بوصفه
مخرج ًا مــن أزمــاتـهــا ،ليبرهن الـتــاريــخ بأن
التطبيع كــان دائـمـ ًا خــدمــة مجانية للكيان
الـصـهـيــونــي ع ـلــى ح ـســاب دول وش ـعــوب
المنطقة .وبــأن األزم ــة الــوجــوديــة الـحــادة
ال ـت ــي ي ـعــانــي م ـن ـهــا ال ـك ـي ــان ت ـف ــرض عـلـيــه
أن يُ ـح ـوّل ك ــل مـحـيـطــه إل ــى ف ـح ـ ٍم يـضـمــن
استمرار الكيان ،فأصدقاء الكيان القدامى
قــد يـتـحــولــون إلــى عـقـبــة فــي وجـهــه ،وهــو
ما قد يفسر الجزء الخارجي من األحداث
األردنية.
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الصورة عالمياً
•أعلنت وزارة
الخارجية
األمريكية ،عن
عدم استعداد
الواليات
المتحدة لرفع
جميع العقوبات
المفروضة على إيران
حتى في حال استئناف األخيرة تنفيذ
خطة العمل الشاملة
المشتركة.
•تعهدت
الصين بأن
العقوبات
الجديدة
التي فرضتها
الواليات المتحدة على عدد من شركاتها
التكنولوجية لن تبقى دون رد مناسب.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الصينية
أن بكين ستتخذ إجراءات الرد المطلوبة رداً
على هذه الخطوة األمريكية
•اعترضت
مقاتلة
روسية
من طراز
«ميغ،»31-
طائرة استطالع
أمريكية حاولت
االقتراب من الحدود الروسية وأجبرتها
على االبتعاد .وقامت المقاتلة الروسية
باعتراض طائرة االستطالع األمريكية من
طراز  ،135-RCفوق المحيط الهادئ.
•أعلن وزير
النقل والبنى
التحتية
التركي عادل
قره إسماعيل
أوغلو ،أن بالده
تواصل التحضيرات
لطرح مناقصة إنشاء قناة إسطنبول
المائية .وشدد إسماعيل أوغلو على أهمية
القناة بالنسبة لتركيا ،مشيراً إلى أنها
ستجعل من إسطنبول «مركزاً تجارياً
عالمياً».
•استبعد نائب
وزير الخارجية
الروسي ،سيرغي
ريابكوف ،عودة
السفير الروسي إلى
واشنطن في المستقبل
القريب ،وأوضح أن مسألة عودته مرتبطة بمدى
استعداد واشنطن لتطبيع العالقات مع موسكو.
•مثل رئيس الوزراء
الصهيوني
بنيامين
نتنياهو،
االثنين 5
نيسان ،أمام
المحكمة في
القدس ،في إطار تهم الفساد الموجهة
إليه ،تزامناً مع بدء مشاورات الختيار المرشح
لتشكيل الحكومة المقبلة.
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تزعزع الثورة المضادة في اليونان

بدأ العام  2021في اليونان بهجوم شنته الحكومة عبر قانون جديد يهدف إلى تسريع
اإلجراءات النيوليبرالية في التعليم العالي ،ومركزة الشرطة بشكل دائم في الحرم
الجامعي ،وهو األمر ذو الرمزية العالية ،تبعاً لكون الجامعات خاوية من الشرطة
منذ مظاهرات الطالب في السبعينيات إلسقاط الدكتاتورية .تع ّرض الحق بالتظاهر
لضغوط مستمرةّ ،إما من خالل مختلف القوانين والمراسيم ،أو بحكم األمر الواقع من
بشن حرب ض ّد اليسار الجذري.
توضحت رغبة الحكومة ّ
خالل القمع األمني للمتظاهرينّ .
استياء كبيرًا ،وصل ذروته في عطلة نهاية األسبوع من 13
أثارت الحملة االستبدادية
ً
و 14آذار في الكثير من مدن اليونان ،وفي معظم أحياء العاصمة أثينا .عودة الجماهير
إلى الشارع تخلق وضعاً جديدًا ،ويستحق األمر إيالءه اهتماماً يجاوز التغطية اإلعالمية
المباشرة لألحداث.
 ǧبانوس بيترو

قبل عام من انتخابات  ،2015تحدث السياسيّ
اليميني مــاكـيــس فــوريــديــس «وزي ــر الــداخـلـيــة
الـ ـحـ ــالـ ــي» أم ـ ـ ــام حـ ـش ــد ص ـغ ـي ــر لـ ــدعـ ــم ح ــزب
«الــديـمـقــراطـيــة ال ـجــديــدة» الـيـمـيـنــي .أع ـلــن في
ح ـي ـنــه« :س ـ ــوف ل ــن ن ـس ـ ّلــم ال ـب ــاد ل ـل ـي ـســار...
مــا داف ــع عـنــه أج ــدادن ــا بــال ـب ـنــادق– فــي إش ــارة
إل ــى ال ـحــرب األه ـل ـيــة  1946إل ــى  1949عـنــدمــا
فــرض الـقــومـيــون نـظــامـ ًا إرهــابـيـ ًا ض ـدّ الـحــزب
الـشـيــوعــي– سـنــدافــع عـنــه الـيــوم بــأصــواتـنــا .ال
تـخــدعــوا أنـفـسـكــم ،الـتـصــويــت ال ـقــادم ال يــدور
ح ــول اخ ـت ـيــار ح ــزب ،أو بــرنــامــج اق ـت ـصــادي،
إنّـهــا مــواجـهــة إيــديــولــوجـيّــة هــائـلــة بـيــن عالمين
مختلفين».
خ ـس ــر م ـع ـس ـك ــره ال ـم ـع ــرك ــة فـ ــي ذل ـ ــك ال ــوق ــت
لـصــالــح سـيــريــزا ال ــذي شـ ّكــل الـحـكــومــة بـقـيــادة
تـسـيـبــراس .الـبـقـيّــة مـعــروفــة لـهــذا سـنــوجــزهــا:
ال ـج ـهــود ل ـلــوصــول إل ــى تـســويــة مــع الـتــرويـكــا
«صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي وال ـب ـن ــك ال ـمــركــزي
األوروبي والمفوضية األوروبية» ،واستسالم
أليكسيس تسيبراس وتوقيع مذكرة التقشف
الثالثة .قبل تسيبراس بشروط الترويكا رغم
ّأن االستفتاء على عــدم الــرضــوخ كــان بنسبة
 %61في تموز  ،2015األمر الذي عبّد الطريق
لعودة اليمين إلى السلطة.
فــي انتخابات  2019فــاز حــزب «الديمقراطية
ال ـج ــدي ــدة» بــان ـت ـخــابــات ه ــامّ ــة ،ح ـيــث أش ــارت
ن ـتــائــج االقـ ـتـ ــراع إلـ ــى م ـيــل ال ـ ــرأي ال ـع ــام إلــى
الـخـطــاب الـشـعـبــوي .خيانة سـيــريــزا وتحولها

اإليــديــولــوجــي الــذي تــا ذلــك لتبرير الخيانة،
أعـ ـ ــاد ت ــأه ـي ــل فـ ـك ــرة ّأن خ ـل ــق ب ـي ـئ ــة م ـف ـضّ ـلــة
لـلـمـسـتـثـمــريــن «ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة» ه ــي الـطــريــق
الــوح ـيــد ل ـل ـخــروج م ــن األزم ـ ــة .اس ـت ـغـ ّـل حــزب
«ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة الـ ـجـ ــديـ ــدة» ال ـ ـمـ ــزاج ال ـســائــد
ل ـي ـس ـت ـث ـيــر ال ـم ـش ــاع ــر ال ـم ـحــاف ـظــة االج ـت ـمــاع ـيــة
كــوسـيـلــة لـتـقــويــة مــوقـفـهــا أث ـنــاء وج ــوده ــا في
المعارضة.
يمكن لكلمة وزير الداخلية ماكيس فوريديس
ال ـي ــوم ،الـتـعـبـيــر عــن مــوقــف ت ـيّ ــاره« :سـنـقــوم
بجميع التدخالت الضرورية لضمان عدم عودة
اليسار إلــى السلطة» .في الحقيقة فوريديس
يعبّر عن اليمين الشعبوي اليوناني المعاصر
بشكل ممتاز .فقد قضى شبابه في مجموعات
فاشيّة جديدة تستخدم األسلحة في الشوارع
ضـدّ المظاهرات المناهضة للفاشيّة .يحبّ أن
يشير إلى المفكر اليساري أنطونيو غرامشي
في خطبه وإلى مفهوم «الهيمنة» ،في شرحه
لـخـطــط ت ـيــاره طــويـلــة األم ــد «إلل ـحــاق هــزيـمــة
إسـتــراتـيـجـيــة بــاألفـكــار الـيـســاريــة– شــيء أكـبــر
من مجرّد نسبة مئوية انتخابية ،شيء يوجد
في الجامعات وفي الفنون وفي النقابات وفي
عقول الناس».
ل ـك ـنّ ه ــذا ال ـت ـيّــار ال ــذي يــريــد «ال ـس ـي ـطــرة على
الـ ـعـ ـق ــول» ي ـ ــدرك أيـ ـضـ ـ ًا م ـ ــدى أه ـم ـيّ ــة ال ـق ــوة
والعنف في الحكم ،ولهذا نراهم اليوم يتغنون
«بديمقراطيتنا الليبرالية» .وهذه الديمقراطية
الليبرالية لديها مشروع حقيقي اليوم تسعى
حكومة قيرياقوس ميتسوتاكيس إلى تنفيذه،
يتم ّثل في الدفاع عنها ضدّ النقابات والحشود

اليسارية والمتظاهرين في الشوارع.

على الشعب
الغاضب أن يضمن
عدم تكرار الخيبات
مّرة أخرى وهذا لن
يحدث دون تنظيم
جذري حقيقي يقود
ّ
الناس

تصعيد القمع المباشر
م ـثــل ب ـق ـيّــة أوروب ـ ــا وال ـع ــال ــم ال ـغ ــرب ــي ،تـمـضــي
الـحـكــومــة الـيــونــانـيــة بـخـطــواتٍ ســريـعــة إلقــرار
ن ـهــج ال ـق ـمــع ال ـم ـبــاشــر .ش ـ ّك ــل اإلحـ ـب ــاط ال ــذي
تــركـتــه خـيــانــة سـيــريــزا لـلـشـعــب فــرصــة لليمين
الن ـت ـهــازهــا وت ـعــزيــز ش ـع ــاره ــم« :ع ـل ـي ـنــا إن ـهــاء
م ـي ـتــابــول ـي ـت ـي ـف ـســي» .ت ـع ـنــي مـيـتــابــولـيـتـيـفـســي
حــرف ـي ـ ًا «تـغـيـيــر ال ـن ـظــام ال ـس ـيــاســي» ،وتـصــف
الـ ـتـ ـحـ ـوّل إل ـ ــى ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ع ـق ــب س ـقــوط
الدكتاتورية العسكرية في  .1974تعني إنهاء
ميتابوليتيفسي بالنسبة لليمين ،إنهاء التقاليد
النضالية في السبعينيات ،وانتصارات الحركة
العمّالية و«هيمنة» اليسار.
قامت حكومة ميتسوتاكيس على الفور بشنّ
ه ـجــوم ب ـهــدف تـنـفـيــذ س ـيــاســات نـيــولـيـبــرالـيــة
متطرفة واإلخــال بتوازن القوى بين العمّال
وأرب ـ ــاب ال ـع ـمــل .ول ــأس ــف ف ـقــد اس ـت ـنــدوا إلــى
ال ـســوابــق ال ـمــأســاويــة ال ـتــي وضـعـتـهــا حـكــومــة
سيريزا ولم يفوّتوا مناسبة للتنويه إلى ذلك.
م ـنــذ آذار ال ـمــاضــي ك ــان ظ ـهــور ال ــوب ــاء عــام ـ ًا
كاشف ًا بشكل كبير .كانت إدارة الوباء كارثية،
حيث رفضت الحكومة تنفيذ أيّة سياسة كانت
لـتـســاعــد ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع ال ــوض ــع .ل ــم يـحــدث
أبــد ًا إغــاق حقيقي فــي القطاعات االقتصادية
الرئيسة «المصانع والمكاتب ...إلخ» ،وما بُذل
أيّ جهد لفرض تدابير السالمة الصحيّة على
أرباب العمل .كان على النظام الصحي الوطني
الـمـنـهــار بــالـفـعــل أن يـخــوض حــرب ـ ًا بــا جـنــود
«أط ـبــاء» وال أسـلـحــة «وح ــدات عـنــايــة مــركــزة
وق ــدرات على إجــراء الـتـحــالـيــل» .لــم يتم حتّى
ت ـعــزيــز ن ـظــام ال ـن ـقــل ال ـع ــام لـتـجـنّــب االخ ـتــاط
واالزدحـ ـ ـ ـ ـ ــام ف ـ ــي وقـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـ ــذروة .ال ي ـ ــزال
الموظفون حتّى اليوم مجبرين على الذهاب
إلــى العمل كالمعتاد ،ثـمّ تحمّل حظر التجوّل
والقيود التي تؤثر على «أوقــات فراغهم» .لم
تـتــم االسـتـجــابــة اللـتـمــاســات الـتــامـيــذ بتصغير
حجم الـصـفــوف لتصبح الـمــدارس أكـثــر أمــانـ ًا،
فـ ـه ــذا ك ـ ــان س ـي ـت ـط ـلــب ت ــوظ ـي ــف الـ ـم ــزي ــد مــن
المعلمين و /أو بناء المزيد من المدارس.

أيّ ج ـه ــد ل ـل ـت ـعــامــل ب ـش ـكــل ح ـق ـي ـقــي م ــع ه ــذه
ال ـ ـم ـ ـشـ ــاكـ ــل سـ ـيـ ـعـ ـن ــي قـ ـطـ ـيـ ـع ــة م ـ ــع الـ ـت ــوج ــه
ال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ــي .أيّ أطـ ـبـ ــاء ج ـ ــدد ووح ـ ــدات
مستشفيات عــامــة وأسِ ـرّة جــديــدة ،وسائقون
وأسطول من المركبات الجديدة لخدمة النقل
العام ،ومدرسون جدد وموظفون أكثر يمكن
أن تكون حلو ًال «دائمة» ،األمر الذي ال يمكن
للنيوليبراليين تحمله.
بعد التجمّع الـمــذهــل لمناهضي الـفــاشـيّــة أثناء
م ـحــاك ـمــة «ال ـف ـجــر ال ــذه ـب ــي» ،ش ـنّــت الـحـكــومــة
هـجــومـ ًا وقــائ ـي ـ ًا م ـض ــاد ًا .ت ـمّ تـعـلـيــق ال ـمــادة 11
ال ـتــي تـحـمــي ال ـحــق فــي الـتـظــاهــر مــرتـيــن بــأمــر
مــن قــائــد الـشــرطــة .فــي وقــت الحــق تـمّ اعتقال
عشرات الناشطات اليساريات لمجرّد التلويح
بــافـتــة احـتـجــاج عـلــى الـعـنــف ض ـدّ ال ـمــرأة في
 25تشرين الـثــانــي .الـقــانــون الــذي تـمّ تمريره
صـيــف  2020يمنح الـشــرطــة الـضــوء األخـضــر
لتقرر بشكل تعسّفي «مدى التهديد المحتمل»
وحظر التجمّعات العامة.
أدركـ ــت الـحـكــومــة ّأن الـغـضــب الـشـعـبــي يغلي
وأن تــأثـيــر األزم ــة االقـتـصــاديــة
تـحــت الـسـطــحّ ،
سيتفاقم بمرور الــوقــت ،ولهذا حاولت فرض
«الـ ــوضـ ــع ال ـط ـب ـي ـع ــي الـ ـج ــدي ــد» ح ـي ــث ت ـكــون
جميع االحتجاجات خطرة ،ويتم عزل جميع
«األقليات النشطة» وقمعها بشكل شديد ،بأمل
ضرب قدرة التنظيم وحشد المزيد من الناس.
مرآة لتصرفات النخب العالم ّية
ال ـم ـش ـك ـل ــة ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـ ــواج ـ ــه ح ــزب
«الــديـمـقــراطـيــة ال ـجــديــدة» ّأن دعــامــة «ال ـثــورة
ال ـم ـضــادة» قــد ان ـه ــارت .الـنـيــولـيـبــرالـيــة تعيش
حــالــة أزم ــة م ـنــذ  .2007ي ــري ــدون ت ـت ـبّــع خـطــا
مـثــالـهــم األع ـلــى مــارغــريــت تــاتـشــر ،نــاسـيــن ّأن
الوضع العالمي والدولي مختلف ،واألهــمّ ،أن
الــوعــود الكاذبة بالنمو االقـتـصــادي المستدام
وتجنّب اآلثــار السلبية ال يمكن أن تصمد إلى
األبد.
ف ــي ال ـي ــون ــان ال ـم ـع ــاص ــرة ،ت ـل ـ ّقــت ش ــرائ ــح مــن
الـقـ ّـطــاع ال ـخــاص ضــربــة كـبـيــرة بـسـبــب األزمــة
ال ـم ـس ـت ـمــرة والـ ــوبـ ــاء .األزم ـ ــة ض ــرب ــت ب ـش ـدّة
مــؤيــدي الحكومة :أصـحــاب األعـمــال الصغيرة

شؤون استراتيجية
قاسيون ـ العدد  1013اإلثنين  12نيسان 2021

www.kassioun.org

كمرآة دقيقة للتحوالت العالم ّية

وب ـعــض أص ـحــاب ال ـم ـهــن .قـ ّـطــاع ال ـبــرجــوازيــة
ال ـص ـغ ـيــرة ال ـتــي أم ـلــت ب ــأن ت ـكــون «الـحـكــومــة
الـ ـ ـ ـ ــودودة مـ ــع األعـ ـ ـم ـ ــال» ح ـ ـ ًـا ل ـم ـشــاك ـل ـهــم،
يــواجـهــون الـيــوم وضـعـ ًا كــارثـيـ ًا .أرب ــاب العمل
كــانــوا تـحــت ضـغــط هــائــل مـنــذ  ،2010وحـتــى
أثناء األيام الخوالي قبل األزمة المالية لم يكن
وضعهم جيد ًا .واجهت استعادة النيوليبرالية
التقليدية -بوصفها «الحسّ السليم» وتحول
المجتمع اليوناني إلى بيئة «صديقة لألعمال»
عـقـبــات كـثـيــرة ،بـمــا فـيـهــا ن ـضــاالت الـعـمّــال من
أجــل حـقــوقـهــم .ولـهــذا عــززت الـحـكــومــة دعــامــة
وج ــوده ــا ال ـثــان ـيــة« :الـ ـح ــرب ع ـلــى ال ـي ـس ــار».
تستخدم فــي ذلــك السلطوية واإليديولوجية
الـمـحــافـظــة .فـفــي ذات الــوقــت ال ــذي تـقــوم فيه
قــوات األمــن بالعمل الـقـمـعــي ،يـحــاول الهجوم
اإليــديــولــوجــي تشويه سمعة اليسار الـجــذري
مــن خــال تـقــديـمــه عـلــى أنّ ــه «ال ـعــدو الــداخـلــي»
الـ ـ ــذي ي ـس ـت ـحــق أن يُ ـع ــام ــل ب ــوح ـش ـي ــة .ب ــات
خطاب «القانون والنظام» هو األمــر الوحيد
ال ــذي يـمـكــن لـلـسـلـطــة الـحــاكـمــة تـقــديـمــه كسبب
ل ــوج ــوده ــا ،وه ــو م ــا ب ــات ي ـتــرنّــح ت ـحــت ثـقــل
األزمة المالية.
نرى هذه المحاوالت في جميع القطاعات .لدينا
مـثــال صـغـيــر عــن العقلية الـسـلـطــويــة الـســائــدة،
ل ـك ـنّــه م ـثــال م ـم ـتــاز .ع ـلــى إث ــر الـفـضـيـحــة الـتــي
انـتـشــرت عــن الـتـحـرّش والـعـنــف الجنسي في
الوسط الثقافي ،وذروتــه قيام رجل الحكومة
مدير المسرح الوطني باغتصاب مراهقات من
الوسط الفني بشكل منهجي ،حاولت الحكومة
حمايته في البداية ،لكنّها اضطرّت للتضحية به
كل
فــي نهاية الـمـطــاف .لكن مــن المنطقي بعد ّ
مــا جــرى أن تستقيل وزيــرة الثقافة على إثر
الــدعــوات المستمرة لــذلــك .رغــم ّأن استبدالها
عــادة سـيـكــون أم ــر ًا سـهـ ًا وغـيــر مكلف ضمن
عمليّة تغيير الوجوهّ ،إل ّأن السلطة اختارت
ال ــدف ــاع ع ـن ـهــا .تـ ـمّ ت ـصــويــر األمـ ــر ف ــي وســائــل
اإلعــام السلطوية بأنّه «بروباغندا يسارية»،
وأن الحكومة هي «الضحيّة» بعد محاوالتها
ّ
إعادة ربط الفنون والثقافة اليونانية «بالروح
اإلغريقية التقليدية القديمة» .ليس هــذا أكثر

م ــن ان ـع ـكــاس الن ــزي ــاح ال ـن ـخــب الـعــالـمـيــة نـحــو
اإليديولوجية «الشعبوية» في جميع البلدان
المأزومة رأسمالي ًا.
يـنـطـبــق ذات األمـ ــر ع ـلــى ت ـعــامــل الـسـلـطــة مــع
إضـ ــراب الـسـجـيــن ديـمـتــريــس كــوفــونـتـيـنــاس،
ال ـع ـضــو ال ـس ــاب ــق ف ــي م ـن ـظ ـمــة « 17ت ـشــريــن»
اليساريّة -العسكريّة المنح ّلة ،عن الطعام .دون
الــدخــول فــي التفاصيل ،أضــرب كوفونتيناس
الـبــالــغ مــن الـعـمــر  63عــام ـ ًا ض ـدّ الـسـلـطــة لـعــدم
منحه حقوقه المنصوص عليها في الدستور
وقانون العقوبات ،فتعاملت السلطة مع األمر
بمنتهى القسوة والوحشيّة بطرق متعددة–
ســابـقــة والح ـقــة ل ــإض ــراب .وكــانــت الـحـكــومــة
واضـ ـحـ ــة فـ ــي أنّـ ـهـ ــا م ـس ـت ـع ــدة ل ـل ــوص ــول إل ــى
«مــوتــه جــوعـ ًا» .يذكرنا هــذا الموقف برمزيته
بمارغريت تاتشر من جديد ،وهي التي تركت
بــوبــي ســانــدرز ورفــاقــه الـعـشــرة يـمــوتــون من
الجوع ضمن إضرابهم عن الطعام.
حدود القمع والشعب الغاضب
بــالـنـسـبــة لـبـعــض الـمـحـلـلـيــن ك ــان ه ــذا تـطـبـيـقـ ًا
حــرفـيـ ًا لـمــا يـسـمّــى «إسـتــراتـيـجـيــة الـتــوتّــر» .تـمّ
تـطـبـيــق اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة األص ـل ـيّــة ف ــي إيـطــالـيــا
فــي الـسـبـعـيـنـيــات ،فــي الــوقــت ال ــذي كــانــت فيه
الـمـجـمــوعــات الـيـســاريــة مـسـلـحــة .لـكــن فــي ظـ ّـل
غياب مثل هذه الجماعات في اليونان اليوم،
أطلقت السلطة اليونانية نسختها عــن «شبح
ال ـع ـن ــف» .اع ـت ـمــدت خ ـطــب ووس ــائ ــل اإلع ــام
ال ـس ـل ـط ــوي ــة ن ـه ــج ج ـم ـيــع مـ ــؤيـ ــدي اإلض ـ ــراب
وحقوق المرأة ،هم مؤيدون ومتعاطفون مع
اإلرهــاب ،وبالتالي فتصرفات السلطة ضدّهم
هي حرب على اإلرهاب.
ب ــدأت ق ــوات األم ــن بـعـمـلـيــات اسـتـبــاقـيــة ضمن
م ـع ــاي ـي ــر جـ ــديـ ــدة ل ـت ـط ـب ـيــق ال ـ ـقـ ــانـ ــون .ق ــام ــت
«وح ــدات مكافحة الـشـغــب» باستخدام العنف
الـمـفــرط فــي تـفــريــق حـشــد مــن بـضــع عـشــرات
مــن األش ـخــاص لــدعــم الـمـضــربـيــن عــن الـطـعــام،
ق ـبــل أن ي ـت ــاح ل ـهــم ال ـح ــد األدن ـ ــى م ــن الــوقــت
للتجمّع ورفــع الفـتــاتـهــم .كــان الـهــدف مــن ذلك
هو وضع سابقة لجميع النضاالت المستقبلية،

خيانة سيريزا
وتحولها
اإليديولوجي الذي
تال ذلك لتبرير الخيانة
أن
أعاد تأهيل فكرة ّ
مفضلة
خلق بيئة ّ
للمستثمرين
«النيوليبرالية» هي
الطريق الوحيد
للخروج من األزمة

وتقسيم الشارع إلى «مصفقين للعنف من أجل
القانون» و «إرهابيين محتملين» ،مع كـ ّـل ما
يتتبع ذلك من ضخّ إعالمي وإيديولوجي.
لـكـنّ األمــر لــم يـجـدِ نـفـعـ ًا ،وال يمكن أن تتكرر
فـتــرة السبعينيات والثمانينيات حين تمكنت
األن ـظ ـمــة الـنـيــولـيـبــرالـيــة مــن اس ـت ـخــدام الـعـنــف
ب ـن ـجــاح .فــي شـهــر كــانــون ال ـثــانــي ش ـنّ طــاب
الجامعات مقاومة هائلة ضـدّ الـقــانــون الجديد
الـ ــذي ي ـس ـرّع ال ـت ـح ــوالت ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة فــي
التعليم العالي ،ويسمح بتواجد الشرطة بشكل
دائــم فــي الـحــرم الـجــامـعــي .اجـتـمـعــت الحشود
وضمّت آالف الطالب.
وحتّى «قضيّة كوفونتيناس» اتخذت منعطف ًا
مختلف ًا .تدهورت صحته أسبوع ًا بعد أسبوع،
وبــات مــن الــواضــح ّأن اليونان على وشــك أن
تصبح أوّل دولة أوروبية يموت فيها مضرب
ع ــن ال ـط ـع ــام م ـنــذ  .1981ب ـ ــدأت ال ـمــؤس ـســات
الـيــونــانـيــة األوروب ـيــة والـعــالـمـيــة ،مـثــل :أعـضــاء
في البرلمان األوروبي ،ومنظمة العفو الدولية
بـقـسـمـهــا ال ـيــونــانــي ،تـشـعــر بــال ـحــرج ،وتـتــالــت
االت ـهــامــات واالن ـت ـقــادات لـلـحـكــومــة الـيــونــانـيــة.
الـتــدخــل الـعـلـنــي الــوحـيــد ال ــذي دع ــم الـحـكــومــة
اليونانية كان من مسؤولي الواليات المتحدة.
ال يـجــب اعـتـبــار ذلــك مـفــاجــأة فـهــم مـســؤولــون
ع ــن س ـج ــون غ ــوان ـت ـن ــام ــو ومـ ــراكـ ــز االع ـت ـق ــال
السريّة حول العالم.
الـ ـش ــرط ــة الـ ـت ــي ب ــات ــت ت ـع ـم ــل ب ــوح ـش ـي ــة فــي
الـحــدائــق واألحـيــاء والـســاحــات الـعــامّــة ،راكمت
لدى الناس تجارب مريرة يومية ،فباتت ترى
فيها «جيش احتالل» .في مرحلة ما من القمع،
يـتــوقــف االس ـت ـخــدام الـمـسـتـمــر لــه عــن تــرويــع
السكان ،وينتهي به األمــر إلــى إثــارة سخطهم
أكثر .كانت األحداث التي وقعت في بلدية نيا
سميرني في أتيكا بمثابة شرارة.
في ساحة نيا سميرني قامت الشرطة بتهديد
عائلة تجلس على كــرســي الحديقة «دون أن
تـجــري تمرينات ريــاضـيــة نشطة ،وهــو سبب
يـسـمــح لـلـنــاس بــالـتـجـوّل أث ـنــاء الـحـظــر» .دعــم
ال ـش ـبــاب الـمـحـلـيــون ال ـعــائ ـلــة ،فـقــامــت الـشــرطــة
باستقدام تعزيزات «لتهدئة الحشد المعادي».
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انتشرت مقاطع الفيديو على اإلنترنت ،وكانت
نـسـخــة رواي ــة الـشــرطــة الـتــي نـشــرتـهــا وســائــل
اإلعــام السلطوية «بـ ّـأن الشرطة قد تعرضت
محط سخرية .في مساء ذات
لكمين عنيف» ّ
ال ـيــوم ســار أكـثــر مــن ألــف شـخــص فــي الـبـلــدة
للتظاهر أمــام مــركــز الـشــرطــة الـمـحـ ّلــي ،فتمّت
مـهــاجـمـتـهــم بــال ـغــاز الـمـسـيّــل ل ـلــدمــوع والـعـنــف
والرصاص المطاطي لتفريقهم.
في اليوم التالي ،وبعد أن تفاعل اإلعالم بشكل
متناقض مع المسألة ،أتــى االنفجار .أكثر من
عشرة آالف شخص تجمعوا في ساحة بلدية
ن ـيــا س ـم ـيــرنــي .ك ــان الـجـمـيــع ه ـن ــاك :الـنـقــابــات
الـمـنـتـسـبــة لـلـحــزب الـشـيــوعــي ،وق ــوى الـيـســار
الــراديـكــالــي ،والـسـكــان الــذيــن لــم يتظاهروا من
قـبــل .وحـتّــى أنـصــار كــرة الـقــدم ،قــرروا تنحية
خ ــاف ــات ـه ــم ج ــان ـب ـ ًا وال ـت ـظ ــاه ــر ض ـ ـدّ وح ـش ـيــة
ال ـشــرطــة .ل ـك ـنّ الـسـلـطــة لــم تـفـهــم ،واس ـت ـم ـرّت
الـشــرطــة بمهاجمة الـحـشــود ،لـكــن هــذه الـمـرّة
قــاوم المتظاهرون وحدثت اشتباكات كبيرة.
وفي ذات الليلة شنّت الشرطة عمليات انتقام
هـمـجـيّــة ض ـدّ كــامــل سـكــان الـبـلــدة فــي مـحــاولــة
تلقين الجميع درس ًا.
ال ـت ـنــاقــض ب ـيــن الـتـغـطـيــة اإلعــام ـيــة الــرسـمـيــة
غطته مقاطع الفيديو
لألحداث ،والواقع الذي ّ
التي انتشرت ،كــان أحــد العوامل التي أثــارت
غ ـضــب الـ ـع ــامّ ــة .ت ــذ ّك ــر الـ ـن ــاس م ــا حـ ــدث فــي
اسـتـفـتــاء  2015عـنــدمــا فـقــدت وســائــل اإلعــام
مصداقيتها لــدورهــا فــي دعــم الـتـصــويــت بنعم
ع ـلــى تــداب ـيــر ال ـتــروي ـكــا .ول ــم ت ـفــد تـصــريـحــات
«أن وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
م ـي ـت ـســوتــاك ـيــس م ــن ّ
االج ـت ـم ــاع ــي غ ـي ــر ال ــرس ـم ـي ــة ت ـش ـ ّك ــل ت ـه ــدي ــد ًا
للديمقراطية ألنّـهــا تـقــدم الــواقــع مـشــوهـ ًا» ّإل
بزيادة الغضب الشعبي.
نقطة التح ّول
ّ
ي ـم ـ ّثــل م ــا ح ــدث عـ ــودة ال ـن ــاس إل ــى ال ـش ــارع،
ولـ ـي ــس ن ـه ــاي ــة الـ ـقـ ـصّـ ــة .الـ ـيـ ـس ــار ال ـم ـنــاهــض
ل ـلــرأس ـمــال ـيــة ال يـ ــزال م ـن ـق ـس ـم ـ ًا وم ــرت ـب ـك ـ ًا فــي
محاولته معالجة جراحه من  .2015تمّ إضعاف
النقابات بشدّة ،و«الحركة الجديدة» تفتقد إلى
األسس الحاسمة في الوقت الحالي.
ل ـك ـنّ مــا ح ــدث لـيــس أم ــر ًا م ـعــزو ًال عــن سـيــاق
األحــداث القائمة منذ  2008وصاعد ًا .تتصاعد
إمـكــانـيــة مــواجـهــة آث ــار الـهــزيـمــة الـسـيــاسـيــة في
 2015بـشـكـلـهــا األول ـ ــي ،ج ـن ـب ـ ًا إل ــى ج ـنــب مــع
إع ــادة تـنـشـيــط مـحـتـمـلــة لـقـطــاع مــن الـنـشـطــاء
السياسيين ،األمــر الــذي يبدو مالئم ًا لمرحلة
سياسية جديدة.
يميل المحللون وكـتّــاب األعـمــدة السياسية-
ف ــي اإلعـ ــام ال ـشــركــاتــي ال ـســائــد ال ـي ــوم -إلــى
اإلشـ ــارة النـتـفــاضــة ال ـش ـبــاب فــي ع ــام ،2008
وحـ ــركـ ــة الـ ـس ــاح ــات فـ ــي  ،2011وت ــراج ـع ـه ــم
ف ــي م ـحــاولــة لـيـطـمـئـنــوا مــؤيــدي ـهــم ويـحـبـطــوا
بأن «هذا لن يحدث مرّة أخرى».
معارضيهمّ ،
فــي الحقيقة عـلــى الـشـعــب الـغــاضــب أن يضمن
ع ــدم ت ـك ــرار ال ـخ ـي ـبــات مـ ـرّة أخـ ــرى ،وه ــذا لــن
ي ـح ــدث دون ت ـن ـظ ـيــم جـ ـ ــذريّ ح ـق ـي ـقــي ي ـقــود
الناس ،ال يكون مستعد ًا للمهادنة مع اآلليات
الرأسمالية والنيوليبرالية.
موقف السلطة من التنوّع الذي شهده الحراك
الشعبي الجديد يشي بنيتها محاولة تقسيمهم
دون شك ،لكنّه يشي أيض ًا بخوفهم من أشباح
الكفاحات القديمة التي أسقطت الديكتاتورية
مــن قـبــل ،وال ـق ــادرة ال ـيــوم عـلــى تـخـ ّـطــي قــوى
الثورة المضادة ورميها من غير رجعة.
ǩبــتــصــّرف عـــنGreece: Broad :
response to the neoliberal
authoritarianism of the rightwing government
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أصبح االحتفال بعيد الجالء تقليدًا وطنياً من تقاليد الشعب
السوري منذ عام  ،1946عام رحيل وجالء االستعمار والجيوش
األجنبية عن أرض سورية .واستمرت القوى الوطنية تحيي هذا
التقليد كل عام .ونقدم هنا صورًا من تاريخ احتفاالت الجالء
خالل مختلف المراحل التي مرت على البالد.

ǧقاسيون

دمشق 1946
ف ــي مــدي ـنــة دم ـش ــق ،ح ــدث ــت اح ـت ـفــاالت
ش ـع ـب ـيــة وج ـمــاه ـيــريــة واس ـع ــة يـ ــوم 17
نيسان .1946
وكـ ــان م ـهــرجــان ال ــوف ــود ال ـعــرب ـيــة عـلــى
مــدرج الجامعة الـســوريــة ،واالحـتـفــاالت
الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـفـ ــة ،وال ـ ـح ـ ـشـ ــود
الـ ـجـ ـم ــاهـ ـي ــري ــة عـ ـلـ ــى ض ـ ـفـ ــاف بـ ـ ــردى.
ومهرجان الحزب الشيوعي الذي خطب
فـيــه خــالــد ب ـكــداش .وم ـظــاهــرة الـشـبــاب
الشيوعي في دمشق .وإضرابات عمال
ال ـك ـهــربــاء وال ـت ــرام ــواي والـســائـقـيــن من
أجل مطالبهم .واختتم الحزب الشيوعي
نــداءه فــي يــوم الـجــاء :عــاشــت سورية
ج ـم ـهــوريــة ح ــرة دي ـم ـقــراط ـيــة س ـع ـيــدة.
وع ــرف ال ـحــزب فــي األربـعـيـنـيــات بــاســم
«حزب الجالء».
طرطوس 1955-1951
كانت احتفاالت الجالء في الخمسينات
م ـ ـتـ ــراف ـ ـقـ ــة بـ ــال ـ ـن ـ ـضـ ــال ضـ ـ ــد األح ـ ـ ــاف
االسـتـعـمــاريــة وال ـم ـشــاريــع اإلمـبــريــالـيــة.
وتـ ــرافـ ــق م ــع االحـ ـتـ ـف ــاالت ،ص ـ ــراع مــع
الـ ـمـ ـجـ ـمـ ــوعـ ــات الـ ـمـ ــوالـ ـيـ ــة ل ـل ـم ـش ــاري ــع
اإلمـبــريــالـيــة .وعـنــدمــا صـعــد الــرفــاق إلــى
جبلي الـسـيــدة والـســايــح وكـتـبــوا عبارة
«عــاش عـيــد الـجــاء» بـكــاز مشتعل عــام
 ،1951اسـتـشـهــد الــرفـيــق رئـيــف دعمش
بضربة حجر على رأســه ،كما استشهد
الــرفـيــق يــوســف عيسى أثـنــاء احـتـفــاالت
الجالء عام .1955
الالذقية 1954
كـتـبــت جــريــدة ال ـصــرخــة ب ـتــاريــخ  1أيــار
 1954ب ـع ـنــوان «اإلفـ ـ ــراج ع ــن مـعـتـقـلــي
مظاهرة ذكرى الجالء»:
ُأف ــرج بـعــد احـتـجــاجــات شـعـبـيــة واسـعــة،
ورغم تدخالت المحافظ المكشوفة ،عن
جـمـيــع مــوقــوفــي مـظــاهــرة ال ـجــاء ،وقــد
حــاول المحافظ بشتى أساليب الضغط
على القضاة ،ولكنه فشل بمسعاه أمام
إرادة الشعب ورغبته.
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السويداء 1956
ي ـقــول الـنـقــابــي مِ ــزيَ ــد صــافــي نـصــر أحــد
مؤسسي نقابة عمال البناء واألخشاب
في السويداء:
وم ــن أغ ـلــى الــذكــريــات فــي تـلــك الـفـتــرة،
م ـشــارك ـتــي بــال ـت ـظــاهــرة ال ـحــاشــدة الـتــي
أق ــام ـه ــا الـ ـح ــزب اح ـت ـف ــا ًال ب ـع ـيــد ال ـج ــاء
ع ـ ــام  1956الـ ـت ــي ام ـ ـتـ ــدت مـ ــن م ـك ـتــب
الـ ـح ــزب ح ـت ــى م ـك ـتــب ال ـ ـسـ ــراي ،وك ــان
الـمـشــاركــون يـسـيــرون ثـمــانـيــة ،ثـمــانـيــة،
ومع كل مجموعة عازف مجوز ،يغنون
وي ـه ـت ـف ــون ،وك ـن ــت أس ـي ــر ف ــي ال ـم ـقــدمــة
حــامـ ًا الـعـلــم الــوطـنــي ومــرتــديـ ًا الـلـبــاس
العربي .وقد انتهت المسيرة بصدام مع
رجال الشرطة.
سلقين 1957
ف ــي ج ــو م ــن ال ـن ـهــوض الــوط ـنــي ال ـعــام،
خرجت مدينة سلقين بقضها وقضيضها
لالحتفال بعيد الجالء عام  ،1957بينهم
عــدد كبير من عمال الـجــرارات والعمال
الــزراعـيـيــن الـمـنـتـصــريــن فــي اإلضــرابــات
حديث ًا ،والــذيــن استطاعوا زيــادة أجــور
قـطــاف الــزيـتــون والـحـصــاد فــي أراضــي
االقـطــاعـيـيــن .وفــي هــذا االح ـت ـفــال ،ألقى
سائق التراكتور الشهيد مصطفى أمين
هـ ــال ك ـل ـمــة ف ــي ال ـج ـم ــوع ال ـم ـح ـت ـشــدة.
وعرفت مدينة سلقين في تلك السنوات
باسم «موسكو الصغرى».
القامشلي 1965
كتب الرفيق الراحل عبدي يوسف عابد
فــي جــريــدة قــاس ـيــون ع ــام  :2008قبل
أواس ــط نـيـســان  ،1965وصـلـتـنــا رســالــة
من قيادة الحزب ،تطلب منا االشتراك
ف ــي اح ـت ـف ــال ع ـي ــد الـ ـج ــاء (ال ــرس ـم ــي)
بجماهير غفيرة ،ورفــع يافطات تحمل
شعاراتنا ،ونهتف بها.
حشدنا فــي القامشلي مئات الــرفــاق من
ال ــري ــف وال ـمــدي ـنــة ،م ــع ث ـمــانــي يــافـطــات
وه ـت ــاف ـي ــن ورفـ ـي ــق مـ ـسـ ــؤول ،ع ـل ــى أن
ينتشروا في السوق والشوارع القريبة
من سراي مدير المنطقة ،ويترقبوا بدء
االحتفال لينضموا إليه ويشتركوا فيه،
وكنت أتصل برفيق معه دراجة هوائية
ليوافيني باألخبار بين فترة وأخرى.
وع ـن ــدم ــا ت ــأخ ــر االحـ ـتـ ـف ــال وتـ ـجـ ــاوزت
الساعة العاشرة والنصف .قلت للرفيق
الــرســول :نحن حــزب الـجــاء ،سنحتفل
بالذكرى المجيدة لوحدنا.
انـطـلـقــت ال ـم ـظــاهــرة وفـتـحــت الـيــافـطــات
وارتـفـعــت األع ــام ،وهــي تـحـيــي ذكــرى
الـ ـج ــاء وشـ ـهـ ــداء االس ـت ـق ــال األبـ ـ ــرار.
ومطالبنا :خبز وسلم وحرية ،وعاشت
الـصــداقــة العربية السوفييتية ،وتسقط
اإلم ـب ــري ــال ـي ــة األم ــري ـك ـي ــة وال ـص ـه ـيــون ـيــة

المجرمة ،والشعب يطالب بالديمقراطية.
واس ـت ـمــرت الـتـظــاهــرة أك ـثــر مــن ســاعــة،
انتهت بتوقيف عدد من الرفاق.
ال ـم ـظ ــاه ــرة أزع ـج ــت ال ـس ـل ـطــات ك ـث ـيــر ًا،
وخاصة بعض اليمينيين الحاقدين على
رفــاق ـنــا .وق ــام ه ــؤالء فــي ال ـيــوم الـثــانــي
بـحـجــز ع ـش ــرات وس ــائ ــل ال ـن ـقــل ،لـجـلــب
الفالحين إلى القامشلي.
ب ـعــد ال ـســاعــة ال ـتــاس ـعــة م ــن ال ـي ــوم الـتــالــي
أخذت وسائل النقل من باصات وشاحنات
وحـتــى تــريــات ج ــرارات ،تــدخــل المدينة
وتجوب الشوارع ،وركابها يهتفون ضد
الحزب الشيوعي وتطالب بحجز أمــوال
الشيوعيين .يا حسرتي!
الحسكة 1988-1987
ف ـ ــي س ـ ـن ـ ــوات  ،1988-1987جـ ــرت
تـضـيـيـقــات ع ـلــى اح ـت ـف ــاالت ال ـج ــاء فــي
الحسكة والالذقية ودرعــا ،ففي احتفال
ال ـح ـس ـكــة «ج ـبــل ك ــوك ــب» ،ج ــرى حـجــز
سيارات المحتفلين ،فعادوا إلى بيوتهم
في مدينة الحسكة مسافة  8-5كيلومتر
عـبــر الـطـبـيـعــة ،ودخ ــل آالف المحتفلين
إلـ ــى ال ـم ــدي ـن ــة ب ـم ـس ـيــرة ك ـب ـي ــرة تـحـمــل
األع ـ ــام الــوط ـن ـيــة وال ـح ـم ــراء م ــرددي ــن
شعارات عيد الجالء .كما جرى توقيف

أعضاء اللجنة المحلية للحزب في أحد
االحتفاالت في الحسكة.
سورية 2005
ش ـه ــدت ال ـع ــدي ــد مـ ــن الـ ـمـ ــدن ال ـس ــوري ــة
احـتـفــاالت بـطــرق مـتـنــوعــة بـعـيــد الـجــاء
ال ـم ـج ـيــد عـ ــام  ،2005ف ـف ــي ط ــرط ــوس
خ ــرج ال ــرف ــاق واألص ــدق ــاء م ـس ـيــر ًا بـيــن
قــرى الجبال وصــو ًال إلــى مسقط رأس
الشيخ صالح العلي لمسافة  20كم وهم
يهتفون :جينا يا صالح جينا والــرايــات
ب ــاي ــدي ـن ــا .وش ـه ــدت ال ـقــام ـش ـلــي مـسـيــرة
جـمــاهـيــريــة هــي األولـ ــى مــن نــوعـهــا في
ذلـ ــك ال ــوق ــت ،وه ـت ـفــت ال ـج ـم ــوع :ع ـ ّلــي
ال ــراي ــة عـلـيـهــا ،ف ــوق الـنـجــم خـلـيـهــا ،ضد
الـنـهــب عـلـيـهــا ،ضــد الـفـســاد عـلـيـهــا ،بعين
العدو خليها.
وشـ ـه ــدت م ــدي ـن ــة ال ـق ــريّ ــا ف ــي مـحــافـظــة
الـســويــداء مـهــرجــانـ ًا شعبي ًا أمــام ضريح
قــائــد ال ـثــورة الـســوريــة الـكـبــرى سلطان
بــاشــا األط ـ ــرش .وف ــي دم ـش ــق ،انـطـلــق
المحتفلون نحو ضــريــح الشهيد البطل
ي ــوس ــف ال ـع ـظ ـم ــة فـ ــي م ـي ـس ـل ــون وه ــم
ي ــرددون الـهـتــافــات .كـمــا شـهــدت بـلــدات
الجوالن المحتل احتفاالت متنوعة في
يوم الجالء.

شؤون ثقافية
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يحلو لبعض الصحف والمواقع اإللكترونية ،بمناسبة وبدون
مناسبة ،الكتابة عن سعيد آغا دقوري أحد قادة الحركة
الوطنية في الجزيرة ،وهذه ليست بمشكلة .بل المشكلة
هي الكتابة عن هذه الشخصية الوطنية بطريقة التزوير
التاريخي ،وإلصاق تسميات ومشاريع ال تمت بصلة إلى هذا
القائد الوطني.
ǧقاسيون

قد ينطلق البعض من هؤالء من مواقع
«السقف الثقافي الضحل» التي تــؤدي
بهم إلى الوقوع في األخطاء التاريخية،
والـبـعــض اآلخ ــر ي ـعــرف م ــاذا يـفـعــل ،إذ
يحاول أن يجيّر سمعة هذا القائد لخدمة
مصالحه السياسية .تلك المصالح التي
قاتل ضدها سعيد آغا دقوري ورفاقه:
في العام  1922حاول الفرنسيون التقدم
الحتالل عامودا ،فردهم سعيد آغا على
أعقابهم .ثــم حــاولــوا التقدم بحجة بناء
مخفر ،فوضع الــدقــوري شرط ًا أمامهم:
يكون عناصر الدرك سوريين.
وعندما حاول االستعمار التقدم باتجاه
ع ــام ــودا  ،1926ح ــدث ــت م ـعــركــة كـبـيــرة
بـقـيــادة الــدقــوري كــان نتيجتها سقوط
 24شـ ـهـ ـيـ ــد ًا مـ ــن الـ ـ ـث ـ ــوار ،والـ ـتـ ـص ــدي
لـلـحـمـلــة ال ـفــرن ـس ـيــة .وكـ ــان ع ـلــى ات ـصــال
م ــع الــوط ـن ـي ـيــن م ـث ــل :ش ـك ــري الـقــوتـلــي
وإبــراه ـيــم هـنــانــو وس ـعــد اهلل الـجــابــري
وغيرهم.

منسق ًا مع الوطنيين في دمشق .وخاض
الـعــديــد مــن ال ـم ـعــارك ضــد الـمـسـتـعـمــريــن
الذين قصفوا مدينة عامودا بالطائرات
ودمــروهــا بــالـكــامــل .وسـقــط عـلــى إثــرهــا
ح ــوال ــي  150ش ـه ـي ــد ًا ،وعـ ــدد كـبـيــر مــن
الـجــرحــى ،ونــزح الـسـكــان بــاتـجــاه تركيا
والعراق تالحقهم الطائرات الفرنسية.
عاد الدقوري إلى بالده  ،1942وانتخب
نائب ًا عن الجزيرة  .1943وأثناء تصاعد
النضال الوطني في سبيل الجالء ربيع
 .1945ق ــاد سـعـيــد آغ ــا دق ــوري واح ــدة

انتقل الدقوري بعدها إلى خارج عامودا
إلب ـع ــاد أذى الـفــرنـسـيـيــن ع ــن األه ــال ــي،
ولكنه واصل اإلغــارة على مواقعهم ،ثم
انسحب إلــى تركيا  1927مــواصـ ًا قتال
االس ـت ـنــزاف عـبــر ال ـحــدود ،فنفته تركيا
إلى ديار بكر.
عاد إلى عامودا بعد صدور العفو ،1931
وع ـنــد ح ــدوث ال ـحــركــة االنـفـصــالـيــة في
ال ـج ــزي ــرة نـتـيـجــة دس ــائ ــس الـمــوظـفـيــن
الـفــرنـسـيـيــن ال ـفــاش ـي ـيــن ،ق ــاد سـعـيــد آغــا
دق ــوري ث ــورة عــامــودا الـشـهـيــرة 1937

أخبار ثقافية

م ــن م ـج ـمــوعــات الــوطـنـيـيــن «ال ـم ـقــاومــة
ال ـش ـع ـب ـي ــة» أث ـ ـنـ ــاء انـ ـتـ ـف ــاض ــة الـ ـجـ ــاء،
وس ــاروا مـعـ ًا لـتـحــريــر ال ـمــدن والـبـلــدات
الـجــزراويــة مــن االسـتـعـمــار ورفــع العلم
الوطني في سمائها.
ت ـل ــك هـ ــي راي ـ ـتـ ــه ،راي ـ ــة س ـل ـط ــان بــاشــا
األطـ ـ ــرش وي ــوس ــف ال ـع ـظ ـم ــة وح ـســن
ال ـخ ــراط وفـ ــوزي ال ـقــاوق ـجــي والـشـيــخ
صالح العلي .أمــا الــرايــات األخــرى التي
يـحــاول الـبـعــض أن يلصقها بسعيد آغــا
دقوري ،فهو منها براء.

كانوا وكنا

ترميم قوس النصر التدمري
أوضـ ــح مــديــر جـمـعـيــة ص ـنــاعــة ال ـح ـجــر ف ــي روس ـي ــا االت ـح ــادي ــة ديـمـتــرى
ميديانسف أن بــدء أعـمــال ترميم قــوس النصر األثــري فــي مدينة تدمر
على أرض الــواقــع سيكون في ال ـ  12من تشرين الثاني الـقــادم ،وبــدأت
بـعــض األعـمــال فــي األي ــام الـمــاضـيــة ،مـثــل :األعـمــال الـمـيــدانـيــة مــن معاينة
ل ـمــوقــع ال ـتــرم ـيــم وال ـم ـبــاشــرة ف ــي رس ــم ال ـم ـخ ـط ـطــات ،وذلـ ــك بــالـتـنـسـيــق
والتعاون مع المديرية العامة لآلثار والمتاحف في سورية .ويضم فريق
الترميم مهندسين اختصاصيين في مجاالت اإلعمار والترميم والتصوير
ثالثي األبعاد بهدف استعادة التراث األثري لمدينة تدمر التي هي إرث
للشعب السوري والعالم.

إصدار بيانات مسح فضائية
أصدرت الصين مجموعة بيانات مسح مدتها ثماني سنوات لتلسكوب
األلياف الطيفي متعدد األهداف في منطقة السماء الكبيرة (الموست).
ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الطيف الذي أطلقه الموست  20مليون
عنصر بحلول عام  .2022وذكرت المراصد الفلكية التابعة لألكاديمية
الصينية للعلوم :أن البيانات الطيفية لـ الموست ال يمكن االستغناء
عنها علمي ًا للبحث عن بنية مجرة درب التبانة وتكوينها وتطورها.
بــدأ المــوســت الـمـســوحــات المنتظمة فــي عــام  2012بعد انـتـهــاء بنائه
في عــام  .2008وفــي يونيو  ،2020انتهى مسح الطيف لمدة ثماني
سنوات لـ الموست.

في نيسان  ،1946غادر آخر جندي أجنبي استعماري أرض سورية،
وأصبح السابع عشر من نيسان عيد ًا للجالء العظيم الذي يحتفل به
الـســوريــون كــل عــام .فــي الـصــورة :جــانــب مــن احـتـفــاالت يــوم الجالء
عام  1946في دمشق ،وقد احتشد الناس على أسطح األبنية األثرية
لمشاهدة االحتفاالت الجماهيرية.

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 « )٢٠21/04/11قاسيون» 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 :

الكتابة األكاديمية :قاموس رتيب وبارد

في لغة الشارع ،نالحظ أحياناَ ظهور كلمات تسود وتنتشر
سبب معروف ،منها مث ًال «اليك» و«حبيت» اللتان
دون ٍ
«شغال»
يقال
حينما
أو
ما،
ر
بأم
اإلعجاب
عن
للتعبير
انتشرتا
ّ
ٍ
إجابة على سؤال« :كيفك؟» .لكن الحقيقة أن الكلمات
ً
الشائعة ال تقتصر حدودها على لغة الشارع ،بل تتجاوزها إلى
اللغة األكاديمية والفكرية ،بحيث نرى موضوعات وكلمات
تسود وتنتشر ضمن أوساط محددة ،وتصبح أشبه بأطر ال بد
من استخدامها إن أراد المرء أن يبدو «مفكرًا» و«عميقاً».

ǧنور أبوفّراج

أن تتحدث مثل «المثقفين»
كـ ـثـ ـيـ ــر ًا تَـ ـسْـ ـخـ ــر ش ـ ــرائ ـ ــح واس ـ ـع ـ ــة مــن
المجتمع مــن الطريقة التي يتحدث بها
المثقفون .لكن ما هي هذه الطريقة حق ًا،
ومــا أبــرز سـمــاتـهــا؟ أي بصيغة أخــرى:
كيف تتحدث مثل مثقف؟
ل ـك ــي ن ـق ـت ــرب ق ـل ـي ـ ًا مـ ــن اإلجـ ــابـ ــة عــن
الـ ـ ـسـ ـ ــؤال ،ي ـك ـف ــي م ــاحـ ـظ ــة أن ال ـل ـغ ــة
األكــاديـمـيــة أو الـتـخـصـصـيــة ،كـمــا تسمى
تهيمن على األوراق البحثية والمقاالت
الـتـخـصـصـيــة م ــن ح ــول ـن ــا .ف ـع ـلــى سـبـيــل
ال ـم ـث ــال ،ودون س ـبــب واض ـ ــح ،تـنـتـشــر
ف ــي م ـجــال ال ــدراس ــات ال ـث ـقــاف ـيــة مــوضــة
استخدام الالحقة اللغوية( :ات) ،كما لو
أن إضافة هذه الالحقة ألية كلمة يكسبها
مــزيــد ًا مــن العمق والــوقــار ،ومــن األمثلة
على ذلــك كلمات :فـضــاءات ،ممارسات،
اشتغاالت ،نظاميات ،خطابات ،مقاربات.
في المقابل ،وفي مجال العمل التنموي
واألوراق وال ـم ـن ـشــورات ال ـص ــادرة عن
م ــؤس ـس ــات ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ــدن ــي نـلـحــظ
وج ـ ــود ك ـل ـم ــات ش ــائ ـع ــة أخـ ـ ــرى ،يــأتــي
فــي صــدارتـهــا :تنمية ،اسـتــدامــة ،تمكين،
حوكمة ،هيكليات .وكما لو أن األمــر ال
يمكن أن يــزداد جمود ًا وتعقيد ًا :نلحظ

أيـضـ َا شـيــوع اسـتـخــدام تركيبات لغوية
معقدة ،تبدو للوهلة األولى مبهمة تمام ًا
وعـصـيــة عـلــى الـفـهــم .كـمــا لــو أن الـعـمــق
هـنــا يـعـنــي بــال ـضــرورة ال ـلــف والـ ــدوران
ح ــول الـمـعـنــى قـبــل إصــاب ـتــه ،نــذكــر منها
عـلــى سـبـيــل الـمـثــال ال الـحـصــر« :جـهــات
فــاعـلــة غـيــر دوالت ـي ــة» ،و«إسـتــراتـيـجـيــة
تنمية تضمينية» .فطريقة صياغة هذه
الـعـبــارات كفيلة بتكريس الـشـعــور لدى
القارئ بأنه غير مؤهل لفهم عما يدور
الحديث ،وبالتالي فالكالم غير موجه له،
وال ضرورة لكي يتعب نفسه في فهمه.
الكتابة المملة كشرط أكاديمي
فــي كـتــابــه ن ـظــام الـتـفــاهــة يـنـتـقــد الـمـفـكــر
آالن دون ــو الـنـمــط ال ـســائــد فــي الـكـتــابــة
األك ــادي ـم ـي ــة ،وي ـق ــول م ـع ـل ـق ـ ًا ع ـلــى ذل ــك:
«وحـ ــده األس ـل ــوب ال ـم ـحــايــد ،وال ـه ــادئ
والـ ـمـ ـضـ ـب ــوط هـ ــو مـ ــا ي ـج ـع ــل مـ ــن نـثــر
الـ ـم ــرء جـ ــديـ ــر ًا بــال ـع ـلــم ،ك ـل ـمــا كـ ــان ذلــك
مـمـكـنـ ًا ينبغي أن تـكــون الـكـتــابــة مملة».
ويضيف ،بأن الكتابة األكاديمية ينبغي
ل ـهــا ادع ـ ــاء االرتـ ـب ــاط بــال ـم ـعــرفــة بـحـيــث
ت ـب ـق ــى دائ ـ ـم ـ ـ ًا فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ال ــوس ـط ــى
ألنــه« :كــل مــا عــدا ذلــك سيتسبب بحالة
م ــن عـ ــدم االرت ـ ـي ـ ــاح» .وي ـض ـيــف دون ــو
أي ـض ـ ًا ،بــأن الـبــاحـثـيــن كـثـيــر ًا مــا يتلقون
ن ـصــائــح بـتـجـنــب ال ـك ـل ـمــات الـمُـثـقـلــة بــأيــة
شحنة عاطفية ،فـبــدل تعبير «الـثــورات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة» يُ ـن ـص ــح ب ــاس ـت ـخ ــدام كـلـمــة
مـقــاومــة ،وبــدل «الطبقات االقتصادية»
ي ـقــال ف ـئــات اج ـت ـمــاع ـيــة .يـلـحــظ الـكــاتــب
أي ـض ـ ًا نــزوع ـ ًا السـتـخــدام تــركـيـبــات لينة
ومـبـهـمــة كــاسـتـخــدام مـصـطـلــح «حــوكـمــة
سيئة» بد ًال من نهب وجرائم.
ليست لغة خشبية بل بالستيكية!
في وصف هذا النوع من الكلمات ،يمكن

مع الوقت يبرمج
المجتمع نفسه
على اعتبار أن
القضايا المهمة
والجديرة بالطرح
أو التي تستحق
الدفاع عنها
والعمل عليها
هي فقط
القضايا التي تدور
في فلك تلك
المصطلحات

لـنــا اس ـت ـبــدال تـعـبـيــر «ال ـل ـغــة الـخـشـبـيــة»
بعبارة «اللغة البالستيكية» الذي يعني
أن الـلـغــة يـجــب أن ت ـكــون مُـعـلـبــة رتـيـبــة
ـرة
وم ـت ـشــاب ـهــة ،وق ــاب ـل ــة ل ــاس ـت ـخ ــدام م ـ ً
بعد مــرة .فــاألمــر وفــق بعض الباحثين
ال ي ـق ـت ـص ــر عـ ـل ــى االخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ـم ـح ــدد
ل ـل ـك ـل ـمــات ،وإن ـم ــا يــرت ـبــط أي ـض ـ ًا بـنـبــرة
أو إي ـقــاع الـنــص كـكــل .األم ــر هـنــا يشبه
مـعـبــر ًا أو مـصـفــاة تــدخــل عـبــرهــا األفـكــار
واألطـ ــروحـ ــات م ـه ـمــا اخ ـت ـل ـفــت لـتـخــرج
جميعها متشابهة .ولهذا يشبّه باحثون
آخرون هذا النمط من الكتابة بالشيفرة
السرية التي يتداولها أعضاء نادٍ مغلق.
يـحـمــي هــذا الـغـمــوض الـنــص مــن الـنـقــد،
بحيث ال يستطيع القارئ الجزم إن كان
مــا ي ـقــرأه مـلـهـمـ ًا ومـهـمـ ًا أو هــو محض
تـفــاهــات .وبــذلــك يمكن ال ـقــول :إن اللغة
األكــاديـمـيــة الـيــوم أمـســت تكثيف ًا صــادقـ ًا
لجوهر فكرة العولمة الثقافية ،وامتداد ًا
لـمــا يـسـمــى «ثـقــافــة اسـتـهــاكـيــة» لـكــن ما
يتم استهالكه هنا هو الكلمات واألفكار
بد ًال من السلع.
وظيفة اللغة المعّلبة
يطرح كتاب نظام التفاهة ســؤا ًال مهم ًا
مـ ـف ــاده« :مـ ــن ذا ال ـ ــذي يـ ــود أن تـبـقــى
األمـ ــور ع ـلــى ه ــذه ال ـشــاك ـلــة؟ وم ــن هــو
المستفيد مــن هــذه النبرة اإللــزامـيــة؟».
لكن الكتاب ذاته يبدو عاجز ًا عن تقديم
إج ــاب ــة واف ـي ــة ل ـل ـســؤال ال ـم ـط ــروح .مــن
الالفت هنا في السياق العربي ،أن الكثير
من هذه المصطلحات تم اشتقاقها لتالئم
مصطلح ًا مــوجــود ًا باللغة اإلنكليزية أو
الـفــرنـسـيــة أو األلـمــانـيــة وغـيــرهــا .ولـهــذا
ربـ ـمـ ــا يـ ـتـ ـس ــاءل ال ـب ـع ــض عـ ــن دالالت
ه ــذه ال ـظ ــاه ــرة ال ـت ــي تـتـجـلــى بــالـتـخـلــي
عــن الـلـغــة األصـيـلــة والـحـيــة للتعبير عن
ظاهرة أو قضية مُعاشة لصالح مصطلح

ي ـت ــم اس ـ ـت ـ ـيـ ــراده وت ـ ــداول ـ ــه وت ـك ــري ـس ــه
ع ـب ــر اإلعـ ـ ــام وال ـم ــؤل ـف ــات ال ـم ـط ـبــوعــة
والمؤتمرات وغيرها من أساليب تداول
ونقل المعرفة.
فــي الــوقــت ال ــذي تـلـعــب فـيــه الـلـغــة عــادة
دور ال ـج ـس ــر الـ ـ ــذي ي ــوص ــل ال ـم ـع ـنــى:
تتحول هــذه المصطلحات والتعبيرات
إلــى جــدار يمنع نقل الـمـعــارف ويتركها
مُ ـح ـت ـكــرة م ــن ال ـق ـلــة الـقـلـيـلــة ال ـتــي تــألــف
وتـ ـتـ ـق ــن اسـ ـتـ ـخـ ــدامـ ـهـ ــا .كـ ـم ــا أن ه ــذه
ال ـم ـص ـط ـل ـحــات ت ـت ـحــول م ــع ال ــوق ــت إلــى
كلمات مفتاحية تـحــدد مـســارات البحث
وال ـع ـمــل ال ـمــدنــي .إذ يـكـفــي م ـثـ ًـا وضــع
كلمة «تمكين» قبل أية شريحة اجتماعية
(امــرأة ،طفل ،ذوو اإلعــاقــة) كــي يمتلك
المرء عنوان ًا بحثي ًا أو مقترح ًا لمبادرة
اجتماعية يجدها جــديــرة بالتنفيذ على
أرض الواقع.
ومع الوقت يبرمج المجتمع نفسه على
اع ـت ـبــار أن ال ـق ـضــايــا الـمـهـمــة وال ـجــديــرة
بــالـطــرح أو الـتــي تـسـتـحــق الــدفــاع عنها
والـعـمــل عـلـيـهــا ،هــي فـقــط الـقـضــايــا الـتــي
تــدور فــي فـلــك تـلــك المصطلحات .وهنا
تـتـحــول الـكـلـمــات مــن مـجــرد تعابير إلــى
طريقة ونهج تفكير.
مـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،قـ ــد ي ـت ـج ـل ــى ال ـخ ـطــر
ال ـح ـق ـي ـقــي ه ـن ــا ف ــي ت ـك ــري ــس ف ـك ــرة أن
الكلمات يجب أن تـكــون «ب ــاردة» ،أي:
مُفتقدة للشحنة والحرارة ،وغير قادرة
على تحفيز الناس وتحريك مشاعرهم
ودفـعـهــم للعمل والـحــركــة .وهــذا مـجــدد ًا
يـنــافــي الــوظـيـفــة ال ــذي وج ــدت الـكـلـمــات
م ــن أج ـل ـه ــا .وك ـخ ــاص ــة ي ـم ـكــن ال ـق ــول:
إن الـعــولـمــة الـثـقــافـيــة ال تكتفي بتحديد
الـمــوضــوعــات الـتــي ينبغي عـلــى الـنــاس
التفكير بها والـعـمــل عليها ،وإنـمــا تحدد
لهم أيـضـ ًا طــرائــق وأساليب التعبير عن
تلك الموضوعات.

