االفتتاحية
نحو استقالل ناجز!
تـمـرّ الــذكــرى الـخــامـســة والـسـبـعــون لـجــاء آخ ــر جـنــود
الـمـسـتـعـمــر الـفــرنـســي عــن األرض ال ـســوريــة فــي وقــت
تعيش فيه البالد حالة شديدة الصعوبة والكارثية على
مختلف الصعد.
ّإن صـعــوبــة ال ـظــروف الـتــي تـعـيـشـهــا ســوريــة وشـعـبـهــا،
ه ــي ب ــال ــذات م ــا تـجـعــل م ــن اس ـت ـح ـضــار ذكـ ــرى ال ـجــاء
ودروسه الكبرى حاجة ملحة وآنية وراهنة ،وبخاصة
تلك الدروس التي كرّسها وعمّدها بالنضال والدم آباء
الجمهورية األوائــل ،ابتداء من الشهيد يوسف العظمة
ومــرور ًا بقادة الـثــورة السورية الكبرى وعلى رأسهم
قائدها العام سلطان باشا األطرش.
في مقدمة الــدروس المستخلصة ّأن الجالء واستقالل
سورية قد تحقق بالتضافر بين عاملين أساسيين:
أو ًال :بفعل التوازن الدولي الناشئ بعد الحرب العالمية
الثانية ،والــذي أمّــن الـظــرف الــدولــي المالئم لكي تصل
ن ـضــاالت ش ـعــوب ال ـعــالــم ال ـثــالــث الـســاعـيــة إل ــى الـتـحــرر
م ــن االس ـت ـع ـمــار ن ـحــو تـحـقـيــق ذل ــك ال ـت ـحــرر بـمـسـتــواه
الـسـيــاســي .ول ـعــل بـيــن أول الـتـعـبـيــرات الـسـيــاسـيــة عن
الـتــوازن الدولي الجديد هو الفيتو الــذي رفعه االتحاد
السوفييتي بتاريخ  16شباط  1946لمصلحة سورية،
وضــد مقترحات االستعمار الفرنسي الــذي كــان يسعى
إلى المماطلة في الخروج من األرض السورية .وهذا
الفيتو كان أول فيتو في تاريخ مجلس األمن!
ثــانـيـ ًا :يخطئ كثير ًا مــن يعتبر ّأن العامل الـســابــق ،أي:
الـ ـت ــوازن ال ــدول ــي ال ـن ــاش ــئ ف ــي ح ـي ـنــه ،ه ــو ال ـم ـســؤول
األول واألخ ـيــر عــن االسـتـقــال وال ـجــاء؛ حقيقة األمــر
هــي ّأن الـتــوازن الناشئ كــان تأمين ًا للشرط الخارجي
للجالء ،ولكنّ الشرط الداخلي عبر مقاومة المستعمر
ورف ــع تـكــالـيــف وج ــوده إلــى الـحــد األقـصــى كــان مــؤمّـنـ ًا
في سورية بأفضل وأعمق شكل ممكن على يد الشعب
الـســوري وبقيادة اآلبــاء المؤسسين .ولعل أهــم األدلــة
على ذلك هو ّأن تأمين الشرط الخارجي كان مشترك ًا
بــالـنـسـبــة لـكــل ال ــدول الـمـسـتـعـمَــرة ،ولـكــن مــع ذل ــك فـ ّـإن
سورية كانت أول دولة في العالم بأسره تنال استقاللها،
ألن سورية استقبلت المحتل في معركة
وذلك بالضبط ّ
ميسلون ومــا سبقها مــن مـعــارك بــاتـجــاه الـســاحــل ،وما
تالها خالل الثورة السورية الكبرى وما بعدها.
الظروف التي نعيشها اليوم ،تشابه بطريقة ما الظروف
الـتــي عــاشـهــا الـســوريــون فــي الـنـصــف األول مــن الـقــرن
الماضي؛ إذ تعود مهمة توحيد البالد وإنجاز استقاللها
عن األجنبي بالمعنى السياسي لتقف على قمة جدول
األع ـم ــال ،ول ـكــن بـشـكــل أك ـثــر عـمـقـ ًا وت ـع ـق ـيــد ًا؛ فـمــا أثـبـتــه
التاريخ هو ّأن االستقالل األول كان استقال ًال بالمعنى
السياسي العام ،ولم يتحول إلى استقالل كامل باألبعاد
المختلفة وعلى رأسها االقتصادي -االجتماعي.
مــا جــرى فــي ســوريــة ،وفــي معظم بـلــدان العالم الثالث،
هــو ّأن االسـتـعـمــار خــرج مــن ال ـبــاب ،لـيـعــود مــن شباك
االقـتـصــاد عـبــر االسـتـعـمــار الـحــديــث ال ــذي تـهــادنــت معه
بالتدريج أنظمة النهب والقمع وعبر الخضوع لوصفات
«ال ـمــؤس ـســات ال ــدول ـي ــة» .وبــذلــك بــاتــت ش ـعــوب الـعــالــم
الثالث تُنهب مــن الناهبين الدوليين الغربيين أنفسهم،
ولكن ليس عبر السطو المباشر كما كــان الحال خالل
االستعمار القديم ،بل عبر منظومات متنفذة تحكم تلك
الشعوب وتقمعها وتسرقها لحسابها وحساب الناهبين
الدوليين الكبار.
ّإن إنجاز االستقالل الثاني يتطلب كما األول شرطين
مع ًا ،خارجي ًا وداخلي ًا؛ الخارجي متعلق بتوازن دولي
يُحَجِّم قدرة الناهبين الدوليين على التدخل في الشأن
السوري ،وهذا التوازن يجد تعبيره الواضح في القرار
 2254بالذات ،والذي يشبه إلى حد بعيد أول فيتو في
مجلس األمــن .أمــا الداخلي فيحتاج إلــى تضافر القوى
الوطنية من جميع األطراف ،وتعاونها ليس في المجال
الـسـيــاســي فـحـســب ،بــل وف ــي م ـجــال ال ـبــرامــج الــوطـنـيــة
االق ـت ـصــاديــة االج ـت ـمــاع ـيــة الـمـتـكــامـلــة ،ال ـتــي تـنـهــي مــرة
وإلــى األبــد الـتـجــارة بــالـشـعــارات الــوطـنـيــة عـلــى حساب
لـقـمــة ال ـنــاس وكــرام ـت ـهــا ،وتُ ــوح ــد ال ـن ـضــال االق ـت ـصــادي
االجتماعي مــع النضال الوطني والنضال الديمقراطي
ألن ه ــذه ال ـج ــوان ــب ال ان ـف ـصــال بـيـنـهــا
ف ــي كـ ـ ٍّل واحـ ــدّ ،
إطالق ًا ،ومن يحاول الفصل بينها إنما يفعل ذلك منافق ًا
بغرض التالعب بالناس والعمل ضد مصالحها...
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ال تنتظروا مفاجأة بزيادة
األجور بأية لحظة!
ع ـلــى ض ــوء ال ـك ــام وال ـحــديــث ال ــواس ــع عـلــى
مواقع التواصل االجتماعي ،وعلى ضوء ما
يعرضه النقابيون ،في مداخالتهم وأحاديثهم
عـ ــن ضـ ـ ــرورة ت ـح ـس ـيــن الـ ــوضـ ــع ال ـم ـع ـي ـشــي
ل ـل ـع ـم ــال ،وم ـ ــن فـ ــي ح ـك ـم ـه ــم ،وأن ال ــوض ــع
الـمـعـيـشــي لـلـمــذكــوريــن لــم يـعــد يُـحـتـمــل ،وهــم
بحاجة إلــى مساندة الحكومة لهم في تأمين
متطلباتهم ال ـضــروريــة ،الـتــي تـجـعــل إمكانية
استمرارهم على قيد الحياة ممكنة ،واستناد ًا
إلــى الوضع العمالي المعيشي المزري الذي
تحدث عنه النقابيون في مؤتمراتهم ،بشرتنا
ال ـق ـي ــادة ال ـن ـقــاب ـيــة ب ـخ ـبــر م ـف ــاده :أن نـنـتـظــر
زيادة األجور في أية لحظة ،ومؤخر ًا أعلنت
الحكومة أنها بصدد دراسة أوضاع األجور،
وس ـت ـجــري م ـقــاربــة ل ـهــا ،وب ـعــد ذل ــك يـجــري
التفكير باحتمالية زي ــادة األج ــور ،وأضــافــت
الحكومة بأن متممات الراتب لن يطرأ عليها
تعديل ما عدا الحوافز اإلنتاجية.
ه ـ ــذا الـ ـكـ ــام ال ـص ــري ــح وال ـ ــواض ـ ــح مـ ــن قـبــل
الـحـكــومــة حــول األج ــور يـنــاقــض مــا تحدثت
عـنــه ال ـق ـيــادة الـنـقــابـيــة ســابـقـ ًا ح ــول األج ــور،
وأنها ستزاد في أية لحظة وما علينا سوى
االن ـت ـظ ــار والـ ـت ــرق ــب ،ويـ ـب ــدو أن االن ـت ـظ ــار
س ـي ـط ــول ،وي ـب ــدو أن ال ـك ــام حـ ــول تـحـســن
الـ ـع ــاق ــة الـ ـت ــي يـ ـق ــال ع ـن ـه ــا ت ـش ــارك ـي ــة ب ـيــن
الحكومة والنقابات وهي كذلك ما عدا حقوق
العمال ومصالحهم ستذهب أدراج الرياح مع
التصريح األخير للحكومة.
إن ما يذكره النقابيون في مداخالتهم حول
ال ــوض ــع ال ـم ـع ـي ـشــي ،ومـ ــا ي ــأت ــي ع ـلــى ل ـســان
ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ــدول ـي ــة بـ ــأن  %60م ــن الـشـعــب
الـ ـس ــوري ع ـلــى ح ــاف ــة الـ ـج ــوع ،ه ــي بـمـثــابــة
إن ـ ــذارات عــال ـيــة ال ـص ــوت ،تـشـيــر إل ــى قـضـيــة
س ـيــاس ـيــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة ش ــدي ــدة ال ـخ ـط ــورة،
وبمعنى آخــر :إن سياسات اإلفـقــار الممنهج
الـتــي اتـبـعــت وم ــا ت ــزال تُـتـبــع ،تُــؤســس مــرة
أخ ــرى إلع ــادة إن ـتــاج األزم ــة بـكــل عـنــاصــرهــا
السابقة ،يُضاف إليها الجوع والحاجة بسبب
غ ــاء األس ـع ــار وارت ـف ــاع ـه ــا ال ـم ـس ـت ـمــر ،ال ــذي
ال يـتــوقــف ،واألس ـعــار لـهــا حـكــايــة أخ ــرى مع
الحكومة ،التي تشنّف آذاننا باستمرار ،بأنها
تتخذ ما يلزم من إجراءات تحد من ارتفاعها
والتهاب حرارتها ،ولكن واقــع الحال يقول:
برغم كل الزخم اإلعالمي حول أن الحكومة
تـقــوم ب ــإج ــراءات ،فــإن األس ـعــار فــي كــل يــوم
تحلق ،ولــن تستطيع الحكومة اإلمـســاك بها
وإعــادت ـهــا إلــى وضــع يـتـنــاســب مــع الـمــداخـيــل
الهزيلة التي يعتاش الفقراء عليها ،وأوصلتهم
إلى حافة الجوع ،كما يقول الواقع المعاش،
وليس التقارير والتصريحات فقط.
إن ت ـطــورات الــوضــع الـمـعـيـشــي عـنــد أغـلـبـيــة
ال ـش ـع ــب ال ـ ـسـ ــوري لـ ــن ت ـب ـق ــى دون ردّات
ف ـعـ ٍـل ،تُـمـكــن ال ـف ـقــراء مــن الــدفــاع عــن لقمتهم
المستباحة بـكــل أشـكــال وأل ــوان االسـتـبــاحــة،
فـكـيــف سـتـكــون الـمـفــاجــأة عـنــدهــا؟ سنعيش
ونرى!

أصدر رئيس مجلس الوزراء بتاريخ  2021/2/23قرارًا يقضي بإلغاء التفويض الممنوح للوزراء بشأن إعادة العمال والموظفين إلى أعمالهم
وتوجيه جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية لعدم رفع أية طلبات تتعلق بإعادة أي عامل (مستقيل – مصروف من الخدمة – معتبر بحكم
المستقيل) إلى الخدمة تحت أي ظرف كان.
ǧأديب خالد

وب ـس ـب ــب األح ـ ـ ــداث األم ـن ـي ــة ال ـتــي
عــاش ـت ـهــا أغ ـل ــب ال ـم ــدن وال ـم ـنــاطــق
الـســوريــة وإغ ــاق بـعــض المناطق
تـ ـمـ ــت م ـ ـحـ ــاصـ ــرة آالف الـ ـعـ ـم ــال
والموظفين ،ومنعتهم الـحــرب من
ال ــذه ــاب إل ــى أع ـمــال ـهــم ،وب ـ ــد ًال مــن
أن ت ـتــم مـ ــراعـ ــاة ظ ـ ــروف هـ ــؤالء،
خــاصــة أن ق ــوة ق ــاه ــرة ال ي ــد لـهــم
فـيـهــا هــي مــن حــالــت دون ذهــابـهــم
إل ــى أعـمــالـهــمّ ،إل أن ــه كــانــت تـصــدر
قرارات من مؤسساتهم باعتبارهم
بـحـكــم الـمـسـتـقـيـلـيــن بـحـجــة غـيــابـهــم
ع ــن أع ـم ــال ـه ــم خ ـم ـســة ع ـش ــر ي ــوم ـ ًا
متصلة.
وبـ ـع ــد إع ـ ـ ــادة س ـل ـط ــة ال ـ ــدول ـ ــة إل ــى
أغلب المناطق راجــع هــؤالء العمال
مــؤسـســاتـهــم ،وأع ـل ـنــوا عــن رغـبـتـهــم
ف ــي اس ـت ـك ـمــال أع ـمــال ـهــم ،نــاه ـيــك عــن
الـ ـ ـظ ـ ــروف االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـص ـع ـب ــة
ومآسي الحصار والـجــوع والبطالة
التي تعرضوا لها.
هـنــاك مــن ع ــاد فـعـ ًا إل ــى عـمـلــه بـنــاء

عـ ـل ــى قـ ـ ـ ـ ــرارات م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء
الـ ـس ــابـ ـق ــة ،ولـ ـكـ ــن مـ ــع ه ـ ــذا الـ ـقـ ــرار
الجديد ُأغلق آخر باب بوجه هؤالء
إلمـكــانـيــة عــودتـهــم إل ــى أعـمــالـهــم ،ما
يـعـنــي أنـهــم خـســروا عـمـلـهــم ،وبــاتــوا
عاطلين عن العمل لسبب ال يد لهم
فيه ،وتمت تصفية حقوقهم التأمينية
عن السنوات السابقة ،وذهب تعبهم
لسنين هبا ًء منثور ًا.
هناك قرار من مجلس الــوزراء رقم
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الـمـحــاصــريــن فــي الـمـنــاطــق الساخنة
بحكم المخطوفين ،وبالتالي إذا كان
ال ـمــوظــف بـحـكــم الـمـخـطــوف فكيف
تتم محاسبته ومعاقبته ومنعه من
ال ـعــودة إلــى عـمـلــه ،وف ــوق ذلــك يتم
ح ــرم ــان ــه م ــن م ـس ـت ـح ـقــاتــه وح ـقــوقــه
التأمينية؟!
مشكلة الموافقات األمنية
هناك فئة مــن العمال قــدمــوا طلبات
إعـ ــادة إل ــى أعـمــالـهــم ،ول ـكــن لــم تــأتِ
الـمــوافـقــة األمـنـيــة لـهــم ،وت ــم فصلهم
مـ ــن ع ـم ـل ـه ــم ب ـش ـك ــل غـ ـي ــر ق ــان ــون ــي

وغـيــر دس ـتــوري ،فـقــانــون العاملين
فــي الــدولــة رق ــم  50ل ـعــام  2004لم
ينص على الموافقة األمنية كشرط
للتعيين فــي الوظائف العامة ،فبناء
عـلــى م ــاذا يـتــم حــرمــان مــوظــف من
عمله؟
مـشـكـلــة أخ ــرى يـعــانــي مـنـهــا الـعـمــال
والـ ـمـ ــوظـ ـفـ ــون الـ ــذيـ ــن عـ ـ ـ ــادوا إل ــى
أع ـم ــال ـه ــم ،ح ـيــث ت ــرف ــض اإلدارات
اعـتـبــار مــدة غـيــابـهــم الـســابـقــة والـتــي
تـ ـتـ ـج ــاوز ( 4أو  5س ـ ـنـ ــوات) فــي
بـ ـعـ ــض ال ـ ـ ـح ـ ـ ــاالت ،والـ ـ ـت ـ ــي ت ـع ــود
(ل ـقــوة قــاهــرة) ال يــد لـهــم فـيـهــا من
سنوات الخدمة ،وترفض االشتراك
عـنـهــم ع ــن ت ـلــك ال ـم ــدة ف ــي مــؤسـســة
التأمينات وتحرمهم من الترفيعات
الدورية للرواتب واألجور.
رأي مجلس الدولة
ل ــم ي ـجــد ال ـع ـمــال م ــن ج ــدوى ســوى
التوجه نحو القضاء لعلهم يحصّلون
حقوقهم ،وهناك دعاوى في القضاء
اإلداري فــي هــذا الـشــأن (احـتـســاب
م ــدة ال ـح ـصــار م ــن سـنـيــن ال ـخــدمــة)

إال أن ال ـق ـضــاء اإلداري ي ــرد هــذه
الــدعــاوى باعتبار أن طلبات العمال
غير محقة!
م ــع ال ـع ـلــم أن أغ ـلــب ق ـ ــرارات إع ــادة
ال ـع ـم ــال إل ـ ــى أع ـم ــال ـه ــم ت ـن ــص عـلــى
أن إعـ ــادة الـتـعـيـيــن ال تـعـتـبــر تـعـيـنـ ًا
ج ـ ــدي ـ ــد ًا ،وتـ ـلـ ـغ ــى كـ ــافـ ــة ال ـ ـق ـ ــرارات
السابقة الصادرة بحقهم ،والمتعلقة
ب ــاع ـت ـب ــاره ــم ب ـح ـك ــم ال ـم ـس ـت ـق ـي ـل ـيــن،
وبالتالي يجب أن تلغى كافة اآلثــار
الـقــانــونـيــة لـهــذه ال ـقــرارات طــالـمــا أنــه
تم إلغاؤها بأثر رجعي.
أخيرًا
يـعــانــي الـقـطــاع الـعــام مــن نـقــص في
ال ـيــد ال ـعــام ـلــة ،وم ــن الـمـسـتـغــرب أن
يستغني عــن عـمــالــه الــذيــن يملكون
ال ـخ ـب ــرة والـ ــدرايـ ــة ل ـس ـن ـيــن طــويـلــة
فـ ــي مـ ـج ــاالتـ ـه ــم ،وب ــالـ ـت ــال ــي ي ـجــب
مــراعــاة ظ ــروف ه ــؤالء والتخفيف
ع ـن ـهــم واالسـ ـتـ ـفـ ــادة م ــن خ ـبــرات ـهــم
وال ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى ح ـقــوق ـهــم ال أن
ت ـجــري مـعــاقـبـتـهــم لــذنــب ال ي ــد لـهــم
فيه.
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الطبقة العاملة وذكرى الجالء!
تحقق الجالء في أواسط نيسان من عام  ،1946وبهذا
يعتبر الجالء من أهم القضايا الوطنية التي تم إنجازها
خالل القرن الماضي من تاريخ بالدنا منذ معركة ميسلون،
وانطالق الثورة السورية الكبرى ،أما الحركة العمالية
في سورية فلم تكن بعيدة عن مجرى الحركة الوطنية في
البالد ،وكانت الحركة العمالية جزءًا مهماً من الحركة
الوطنية المناهضة لالستعمار الفرنسي القابع على صدور
الشعب.
ǧنبيل عكام

حيث استطاعت في ثالثينات القرن
ال ـمــاضــي تــأسـيــس تـنـظـيـمـهــا الـنـقــابــي
مـ ــن خ ـ ــال ت ـس ـل ـح ـهــا واس ـت ـخ ــدام ـه ــا
ألدواتـ ـه ــا ال ـم ـعــروفــة وال ـم ـجــربــة فــي
كــافــة ال ـحــركــات الـعـمــالـيــة فــي الـعــالــم،
م ـ ــن االع ـ ـت ـ ـصـ ــامـ ــات واإلض ـ ـ ــراب ـ ـ ــات
واالح ـت ـج ــاج ــات الـمـخـتـلـفــة ب ـمــا فـيـهــا
ال ـ ـم ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات م ـ ــن أج ـ ـ ــل ح ـق ــوق ـه ــا
المعيشية من أجــور وغيرها ،وكذلك
حقوقها التشريعية فــي قــانــون عمل
يضمن حقوقها كافة ،من حيث تحديد
ساعات العمل وإجازة مدفوعة األجر
وت ــأم ـي ــن ال ـم ـعــال ـجــة ال ـط ـب ـيــة لـلـعـمــال
وتـعــويــض مـجـ ٍز عـنــد نـهــايــة الـخــدمــة،
وكـ ــذلـ ــك م ـن ــع ال ـت ـس ــري ــح ال ـت ـع ـس ـفــي
وحقها في تأسيس تنظيمها النقابي،
وبُعيد نشوء الحركة النقابية تحققت
العديد من المكاسب في ظل الصراع
ضــد االسـتـعـمــار الـفــرنـســي ،والـصــراع
م ــن أج ــل تـحـسـيــن م ـس ـتــوى مـعـيـشــة
الطبقة العاملة ،عبر الكفاح مــن أجل
زي ـ ـ ــادة األج ـ ـ ــور وم ـ ــن أج ـ ــل ث ـمــانــي
ســاعــات عـمــل وغ ـيــرهــا مــن الـحـقــوق
التي حققتها ،وبهذا اكتسبت الحركة
النقابية وزن ـ ًا حقيقي ًا خــال الـصــراع
ضـ ــد االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار الـ ـف ــرنـ ـس ــي ،وف ــي
ال ـص ــراع مــن أج ــل تـحـسـيــن مـسـتــوى
م ـع ـي ـش ــة الـ ـطـ ـبـ ـق ــة الـ ـعـ ــامـ ـلـ ــة وكـ ــافـ ــة

الكادحين ،وما كانت الحركة النقابية
لتحقق هذه المكاسب التي حققتها لو
كانت تخضع إلمــاءات من خارجها،
ســواء مــن أرب ــاب الـعـمــل أو األجـهــزة
الـحـكــومـيــة ال ـتــي فــرضـهــا االسـتـعـمــار
ال ـفــرن ـســي ع ـلــى رقـ ــاب ال ـع ـب ــاد ،ولـمــا
كــانــت قـ ــادرة ع ـلــى ات ـخ ــاذ ال ـق ــرارات
المتعلقة بالشؤون السيادية للحركة
النقابية ،وخاصة فيما يتعلق بحياتها
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،وحـ ـقـ ــوق ومـ ـص ــال ــح مــن
ت ـم ـث ـل ـهــم ،ال ـع ـم ــال وك ــاف ــة ال ـكــادح ـيــن
الفقراء.
لقد اكتسبت الطبقة العاملة والحركة
النقابية أهم تجاربها على الرغم من
م ـ ــرارة ال ـف ـقــر وص ـعــوب ـتــه وس ـطــوة
االسـتـغــال الــرأسـمــالــي والـحـكــومــات
ال ـبــرجــوازيــة ال ـتــي نـصـبـهــا االح ـتــال
الفرنسي ،وما كانت تمارسه من قمع
وسـجــون واعـتـقــاالت ،حيث خاضت
ال ـحــركــة ال ـن ـقــاب ـيــة وال ـط ـب ـقــة الـعــامـلــة
أصـعــب الـمـعــارك الــوطـنـيــة والطبقية
م ـ ــع الـ ـ ـق ـ ــوى ال ـ ـص ـ ــاع ـ ــدة ال ــوط ـن ـي ــة
وال ـت ـقــدم ـيــة ال ـم ـنــاه ـضــة لــاس ـت ـع ـمــار،
وأص ـب ـحــت ال ـحــركــة الـنـقــابـيــة فـصـيـ ًا
هـ ــامـ ـ ًا مـ ــن ف ـص ــائ ــل ح ــرك ــة ال ـت ـح ــرر
الــوطـنــي فــي مــواجـهــة الـمـسـتـعـمــريــن
محتلي البالد.
عـمـلــت الـطـبـقــة الـعــامـلــة ال ـســوريــة في
ظــروف صعبة دون حـمــايــة فــي ظل
قــانــون الـحِــرف العثماني .أمــا الوعي
الـطـبـقــي الـتـنـظـيـمــي لـلـعـمــال ف ـقــد بــدأ
يتشكل مع بدايات دخول الصناعات
الحديثة إلــى البالد ،وظهور عالقات
اإلنـ ـتـ ــاج ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ،ف ـف ــي أواخـ ــر
الـعـشــريـنــات وأوائـ ــل الـثــاثـيـنــات من
ال ـ ـقـ ــرن الـ ـم ــاض ــي ظـ ـهـ ــرت عـ ـش ــرات
المؤسسات الصناعية الجديدة ،منها:
البيرة واإلسمنت والسجائر ،إضافة
إلـ ــى ت ــوس ـي ــع ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـصــانــع
والمعامل ،والتي منها :معامل النسيج
والتقطير والصابون والمطاحن.

التاريخ الذي صنعه العمال
السوريون
اكـتـشــف ال ـع ـمــال وع ـبــر ال ـت ـجــربــة ،أن
الرأسمالية هي العدو األول لمصالح
الـطـبـقــة الـعــامـلــة وحـقــوقـهــا ،وبــالـتــالــي
الب ــد مــن ال ـن ـضــال ضــد كــل مــن يمثل
الــرأس ـمــال ـي ـيــن ،واك ـت ـش ـفــوا أي ـض ـ ًا أن
االس ـت ـغــال لـيــس لــه وط ــن أو ديــن،
إن الـ ـتـ ــاريـ ــخ الـ ـ ــذي ص ـن ـع ــه ال ـع ـم ــال
ال ـس ــوري ــون ب ـعــزي ـم ـت ـهــم وب ــإرادت ـه ــم
النضالية العالية التي لم يُح ِنها إخفاقٌ
هنا أو كبوة هناك ،ومحاوالت عدة
ق ــوى ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـن ـقــابــات مــن
قوى السلطة الرسمية التي حظرت
ع ـل ـي ـهــا االش ـ ـتـ ــراك ب ــال ـم ـظ ــاه ــرات أو
االج ـت ـم ــاع ــات ،وق ـ ــوى ال ـب ــرج ــوازي ــة
الوطنية ممثلة بأصحاب العمل ،ورغم
المغريات التي ُقدمت للحركة النقابية
والحركة العمالية ،والتهديد والوعيد
لـهــا مــن أج ــل تـحـيـيــد الـطـبـقــة الـعــامـلــة
والـحــركــة النقابية على أن يـكــون لها
دور فــاعــل فــي تـقــريــر مـصـيــر الـبــاد،

هـ ــذا ال ـ ــدور ال ـم ـت ـجــذر ف ــي وجــدان ـهــا
ك ــان ــت ال ـغــايــة م ـنــه أن ت ـب ـقــى الـطـبـقــة
العاملة والحركة النقابية على الحياد،
واس ـت ـخــدام ـهــا ع ـنــد الـ ـض ــرورة الـتــي
تقتضيها مصالح هذه السلطة أو تلك،
وليس ما تقتضيه مصالحها الوطنية
وال ـط ـب ـق ـيــة .وم ــن خ ــال ال ـس ـيــاســات
االقتصادية الليبرالية عبر السنوات
الفائتة تعرضت مصالح هــذه الطبقة
للكثير مــن السطو والتهميش الــذي
أنهك حياة العمال والشعب السوري
واق ـت ـصــاده الــوط ـنــي ،وأن ـتــج الـكـثـيــر
من األمراض واألزمات التي يصعب
التخلص منها بسهولة ،وتحمل في
طياتها خطر تهديد البالد بوجودها.
إنهاء األزمة الوطنية
إن استحقاق اليوم يشبه إلى حد بعيد
اسـتـحـقــاق ال ـج ــاء ،ول ـكــن بـمـسـتــوى
أعـ ـل ــى ،ف ــاالس ـت ـح ـق ــاق أم ـ ــام ال ـحــركــة
النقابية والشعب السوري هو إنهاء
هذه األزمــة الوطنية ،والحفاظ على
وح ــدة ال ـبــاد ،وإخ ــراج كــافــة أشـكــال
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الـتــدخــل العسكري مــن الـبــاد ،ودفــع
الـ ـب ــاد ب ــات ـج ــاه ن ـظ ــام ي ـح ـقــق أع ـلــى
مستوى مــن الـعــدالــة االجتماعية مع
أعـلــى مـعــدل نـمــو ،وه ــذا يـحـتــاج إلــى
إرادة وفعل للحركة النقابية والطبقة
ال ـع ــام ـل ــة الـ ـسـ ــوريـ ــة ،ودور ت ـتــوفــر
فـيــه ال ـش ــروط ال ـضــروريــة لتستعيد
ال ـحــركــة ال ـن ـقــاب ـيــة أل ـق ـهــا الـ ــذي لـعـبـتــه
تــاريـخـيـ ًا ،والــذي يمكن أن تلعبه في
هــذه الـظــروف المعقدة والمركبة إن
أرادت ذلك ،حيث الصراع على أشده
من أجل مستقبل سورية ،لكي تكون
دولــة ديمقراطية مـقــاومــة للمشاريع
اإلم ـبــريــال ـيــة وحـلـفــائـهــم فــي الــداخــل،
مــن فـســاد ول ـصــوص نـهـبــوا خـيــرات
شـعـبـنــا ،وعــاثــوا فــي األرض ف ـســاد ًا.
إن االحتفال الحقيقي بالجالء اليوم،
وفـ ــي خ ـضــم األزم ـ ــة ال ـت ــي ت ـه ــدد كــل
اإلرث الوطني ،يتجسد في ظروف
ســوريــة الـيــوم بــرســم مــرحـلــة الـجــاء
الـجــديــدة الــذي يُـعــد التغيير الوطني
الجذري العميق بوصلتها.

الطبقة العاملة

 3000عامل بمؤسسة تهيئة الري في
إضراب
نـظــم مــا يـقــارب عــن  3000مــن عـمــال المؤسسة
ال ــوط ـن ـي ــة ل ـت ـه ـي ـئــة الـ ـ ــري فـ ــي الـ ـجـ ــزائـ ــر وق ـف ــة
احتجاجية أمام مقر المؤسسة ،طالبين تحسين
أوضاعهم ،خاصة فيما يتعلق باألجور المتأخرة
مـنــذ سـنـتـيــن .وطــالــب عـمــال الـمــؤسـســة الوطنية
ل ـل ــري ،ب ـب ــدء ال ـع ـمــل ب ـم ـش ــروع خـنـشـلــة الـكـبـيــر
الذي يزود الفالحين في الوالية بالري ،ويعود
بــالـفــائــدة عـلــى الـعـمــال والـقـطــاع الـفــاحــي بــواليــة
خنشلة ،حيث يقول العمال :إن المشروع مجمد
منذ  ،2020هذا ويعاني العمال من عدم تقاضي
أجورهم منذ ثالثة أشهر ،خاصة وأنهم مقبلون
ع ـلــى ش ـهــر رم ـض ــان وم ـصــاريــف مــابــس الـعـيــد
ألطفالهم ،وطــالـبــوا بــاإلســراع فــي حــل مشاكلهم
ومطالبهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

أسبوع على إضراب عمال بلدية الكوت
دخل إضراب عمال بلدية الكوت العراقية يومه السادس على
التوالي ،وقدم العمال رسالة اعتذار إلى األهالي جراء انتشار
ال ـن ـفــايــات ،ودع ــوا الـجـمـيــع إل ــى مـســانــدتـهــم وال ــوق ــوف معهم
للمطالبة بحقوقهم المشروعة .هذا وقدم أحد أعضاء البلدية
استقالته تضامن ًا مع مطالب العمال ،يقول العمال المضربون
«اعـتـصــامـنــا وتـعـطـيــل الـعـمــل والـ ــدوام هــو لـشـعــورنــا بــالـظـلــم
ال ــذي لـحــق بـنــا وعــائــاتـنــا ط ــوال ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة ،حيث
لــم نُـثـبّــت على الـمــاك ،ورواتـبـنــا قليلة ومتقطعة ،بينما بنى
الـنــاهـبــون إمـبــراطــوريــات مــن األم ــوال والتخمة فــي الــرواتــب
والمخصصات وأهـمـلــوا هــذه الشريحة المسحوقة ،شريحة
عمال البلديات التي يفترض أن تحصل على رواتــب مجزية
تـتـنــاســب مــع حـجــم ال ـخــدمــات ال ـتــي يـقــدمــونـهــا» .وأك ــد مــديــر
بلدية الكوت أن «إدارة البلدية وجميع كوادرها يقفون مع
مطالب اإلخوة العمال ،السيما وأنها مطالب مشروعة تتعلق
برواتبهم وضرورة تحسينها وصرفها في الموعد المحدد».

إضراب مكاتب البريد في الجزائر
دخ ــل ع ـمــال ومــوظ ـفــو م ـكــاتــب ال ـبــريــد فــي ع ــدد مــن
مـحــافـظــات الـجــزائــر فــي إض ــراب ع ــام ،حـيــث توقفت
كــافــة الـخــدمــات الـمـقــدمــة عـلــى مـسـتــوى تـلــك الـمــرافــق
الـعـمــومـيــة ،ورف ــع ال ـع ـمــال ال ـم ـضــربــون ع ــدة مـطــالــب
إلــى الـجـهــات الــوصـيــة مــن أجــل تـلـبـيـتـهــا ،وتـتـمـحــور
الـمـطــالــب حــول ض ــرورة تحسين ال ـظــروف المهنية
واالجـتـمــاعـيــة لـلـعـمــال ،وإعـ ــادة الـنـظــر فــي مـنـظــومــة
األجور والترفيعات ومختلف التعويضات والحوافز.
وقــد جــاء هــذا اإلض ــراب االحـتـجــاجــي بـشـكــل عفوي
وبمبادرة عمالية صرفة ،نتيجة غياب مكتب النقابة
الوطنية ،وضعف دورها في تحصيل حقوق العمال.
هــذا وكــانــت نـسـبــة االسـتـجــابــة لــإضــراب قــد نــاهــزت
 ٪70ف ــي م ـخ ـت ـلــف م ــراك ــز ال ـب ــري ــد ال ـم ــوزع ـي ــن فــي
المحافظات ،ولــم يستبعد أحــد المسؤولين مواصلة
اإلضراب خالل األيام المقبلة.

األرجنتين تدعو إلى محادثات جديدة بين
عمال النفط والشركات
دعت وزارة العمل األرجنتينية إلجراء محادثات
جديدة بين عمال قطاع النفط وأكبر الشركات
ال ـم ـن ـت ـجــة لـلـنـفــط ف ــي الـ ـب ــاد ،ب ـعــد إعـ ــان نـقــابــة
ال ـع ـمــال ال ـب ــدء ف ــي إضـ ــراب عـ ــام ،ب ـعــد الـمـطــالـبــة
بزيادة األجور ،وفشل التوصل إلى اتفاق خالل
المفاوضات .حيث قام العمال في قطاع النفط-
بما في ذلك أولئك الذين يعملون في منطقة فاكا
مويرتا المترامية األطراف في األرجنتين ،وهي
واح ــدة مــن أك ـبــر احـتـيــاطـيــات الـنـفــط الـصـخــري
في العالم -في البدء باإلضراب ،ويطالب اتحاد
عـمــال قـطــاع الـنـفــط وال ـغــاز ال ــذي يـضــم أكـثــر من
 24000عـضــو بــزيــادة لــأجــور بنسبة  ٪30في
أجــورهــم ل ـعــام  2020لـمــواكـبــة الـتـضـخــم الـكـبـيــر
الذي اجتاح البالد.
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تواصل «قاسيون» نشر الحلقة الثانية حول الحركة العمالية زمن الثورة السورية
الكبرى ضد االستعمار الفرنسي سنوات .1927-1925
ǧأيفان علي

الدوريات العمالية تقاوم القمع
االستعماري
فـ ــي أيـ ـ ــار  1926أصـ ـ ــدر الـ ـمـ ـف ــوض ال ـس ــام ــي
ال ـفــرن ـســي ال ـق ــرار  276الـ ــذي يـسـتـهــدف مـنــع
األحزاب الوطنية والنقابات.
ورغـ ـ ــم هـ ـ ــذا ،وف ـ ــي أول تـ ـم ــوز أعـ ـل ــن ع ـمــال
الترامواي والكهرباء إضراب ًا لتحقيق مطالبهم
في زيادة األجور ،وتعويضات طوارئ العمل.
وك ــان اإلض ــراب مــركــز اهـتـمــام «لـجـنــة تنظيم
الـعـمــال فــي الـنـقــابــات» .وعــرف أعـضــاء اللجنة
ك ـيــف يـسـتـفـيــدون م ــن ج ــو ال ـث ــورة ال ـســوريــة
وم ــن تـفــاقــم وض ــع الـشـغـيـلــة .واس ـت ـطــاعــوا أن
ي ـتــواجــدوا فــي مـخـتـلــف أمـكـنــة تــواجــد الـعـمــال،
وأن يطرحوا وجهات نظرهم ،وأن يقاوموا،
خـصــوصـ ًا مـحــاوالت َكـسْــر اإلض ــراب ،فشكلوا
دوريـ ـ ـ ــات ع ـم ــال ـي ــة لـ ـهـ ــذا ال ـ ـغ ـ ــرض ،وأخـ ـ ــذوا
يجمعون التبرعات من أجل العمال المضربين،
ويـ ـ ـت ـ ــواج ـ ــدون ف ـ ــي ط ـل ـي ـع ــة ال ـم ـت ـظ ــاه ــري ــن،
وي ـ ـت ـ ـصـ ــدون لـ ـمـ ـق ــاوم ــة رج ـ ـ ــال االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار
الفرنسي.
واستطاع أعضاء اللجنة ،رغم أنهم أقلية ،دفع
قطاعات عمالية أخرى إلعالن إضرابات تحمل
المطالب الخاصة للعمال ،وتتضامن مع عمال
الـتــرامــواي ،وتـقــف فــي وجــه االسـتـعـمــار الــذي
يقمع الـثــورة الـســوريــة .وبـيــن  19و 22تموز
(وكــان إضــراب الـتــرامــواي ال يــزال مستمر ًا)،
قــامــت إضــرابــات فــي الـمـطــابــع مــن أجــل زيــادة
األجور .فزيدت األجور .وفي  21تموز نفسه
أضرب عمال األحذية تضامن ًا مع عمال شركة
الترامواي والكهرباء ،وأصدروا بيان ًا مشترك ًا
طالبوا فيه بــزيــادة أجــورهــم  ،%25تدفع على
أسـ ــاس الـجـنـيــه ال ـم ـصــري ،ألن قـيـمــة الـفــرنــك
كانت قد هبطت كثير ًا.
حملة شعبية للعمال
فــي  23ت ـمــوز ،أذاع ــت لـجـنــة تـنـظـيــم الـنـقــابــات

االستعمار حملة اعتقاالت واسعة بين العمال
الـمـضــربـيــن ،والــذيــن ح ـرّضــوا عـلــى اإلض ــراب.
من بين المعتقلين كان ثالثة من أعضاء لجنة
تـنـظـيــم الـنـقــابــات ،هــم :زه ــران الـغــريــب .نسيم
الشمالي .جورج عيان .وقد أبعدت السلطات
هــؤالء الثالثة بالذات إلــى السجن في جزيرة
أرواد .وهـنــاك الـتـقــوا بـفــؤاد الشمالي ،رئيس
«اللجنة» ،وقادة الحزب الشيوعي اآلخرين.

بـيــانـ ًا دع ــت فـيــه جـمـيــع الـعـمــال إل ــى اإلض ــراب
ال ـعــام تــأي ـيــد ًا لـلـمـضــربـيــن .ول ـبّــى ن ــداء الـلـجـنــة
عمال المطاعم ،والخياطون ،وعمال المطابع،
وال ـن ـج ــارون ،وال ـ ـحـ ــدادون ،وع ـم ــال األفـ ــران،
وصناعة األخشاب ،وصناعة الدخان .ونظمت
اللجنة حملة شعبية واسعة تأييد ًا للمضربين
رافقتها حملة تـبــرعــات .وحـقــق العمال أكثرية
مـطــالـبـهــم ،وان ـت ــزع ــوا  %60م ــن ال ــزي ــادة الـتــي
طالبوا بها .حتى  27تموز.
مقاومة كاسري اإلضراب
اع ـ ـت ـ ـبـ ــار ًا مـ ــن أيـ ـ ــار إل ـ ــى أي ـ ـلـ ــول لـ ــم ت ـتــوقــف
اإلضــرابــات الـعـمــالـيــة ،الـتــي كــانــت تشتعل بين
الحين واآلخ ــر ،وبلغت أوجـهــا فــي آب .1926
كــان من أشهر تلك اإلضــرابــات :إضــراب عمال
النسيج ،والسكك الحديدية فــي حلب ،وعمال
وموظفو الحافالت الكهربائية ومعامل الطاقة،
وعمال الميناء ،وعمال المطابع ،والحذاؤون،
وع ـم ــال األخ ـش ــاب وال ـت ـبــغ ف ــي ل ـب ـنــان وحـلــب
وبـ ـيـ ــروت ودمـ ـشـ ــق ،وعـ ـم ــال ال ـمــوب ـي ـل ـيــا فــي
بيروت ،وعمال الميناء ،وعمال الجلود.
تـجـلــت ق ــوة الـمـضــربـيــن بــاالص ـطــدامــات الـتــي
حـ ــدثـ ــت ب ـي ـن ـه ــم وب ـ ـيـ ــن ك ـ ــاس ـ ــري اإلض ـ ـ ــراب
وال ـش ــرط ــة .وم ــن أم ـث ـلــة ه ــذه االص ـط ــدام ــات:
إعــان أحــد كــاســري اإلض ــراب عــن عــزمــه على
خـ ــرق ق ـ ــرار اإلضـ ـ ــراب وإص ـ ــاح ال ـت ـمــديــدات
الـكـهــربــائـيــة إل ــى بـيــت قــائــد ج ـيــوش االح ـتــال
الـ ـف ــرنـ ـس ــي .وعـ ـنـ ــدمـ ــا غ ـ ـ ــادر الـ ـبـ ـي ــت ح ـج ــزه
الـمـضــربــون ،الــذيــن كــانــوا لــه بــالـمــرصــاد ،ولكن
ال ـشــرطــة ان ـقــذتــه واعـتـقـلــت ثــاثــة مــن الـعـمــال،
ال ــذي ــن س ــرع ــان م ــا ح ــررت ـه ــم ج ـم ــوع ال ـع ـمــال
الغاضبة.
كان السبب المباشر لإلضرابات المتكررة في
س ــوري ــة ،االن ـخ ـفــاض الـفـجــائــي لـقـيـمــة األج ــرة
الـحـقـيـقـيــة .وه ــذا مـمــا اضـطــر الـعـمــال للمطالبة
بزيادة أجورهم .كما أنهم طالبوا أيض ًا بوضع
قانون العمل وغيرها من المطالب العمالية.
وبعد حل اإلضراب العام الكبير ،شنّت سلطات

كان انقسام تجار
النسيج في صالح
العمال الذين انحازوا
إلى الفريق المؤيد
لهم لتعميق شقة
الخالف بين التجار

الحركة في حلب وحمص
انتقلت عدوى اإلضراب إلى مدينة حلب ،حيث
أضــرب عمال الخطوط الحديدية .وقــد نفذت
الـسـلـطــات ،كـمــا فــي ب ـي ــروت ،حـمـلــة اعـتـقــاالت
واس ـع ــة وت ـس ــري ـح ــات ش ـم ـلــت ال ـقــائ ـم ـيــن عـلــى
اإلضراب لكي تمنع نهائي ًا عدوى اإلضرابات.
ولكن ذلك لم يحد من عدوى اإلضرابات ،ولم
تثمر سياسة التوازن االقتصادي المتبعة بين
الـمـسـتـثـمِــريــن والـمـسـتـثـمَــريــن .إذ ســرعــان ما
قــرر مــالـكــو مـصــانــع النسيج فــي حـمــص فــي 4
تـشــريــن األول  1926تخفيض أج ــور عمالهم
بنسبة كبيرة .ولم تجد نفع ًا تهديدات أصحاب
مصانع النسيج بإغالقها ،إذا ما استمر العمال
فــي اإلض ــراب .كما حــاولــوا إرهــاب العمال عن
ط ــري ــق ت ـش ـغ ـيــل ال ـعــاط ـل ـيــن ع ــن ال ـع ـم ــل ،حـتــى
يخاف العمال المضربون ويعودوا الى عملهم.
حـقـقــت حــركــة اإلض ـ ــراب ن ـص ــر ًا م ـل ـحــوظ ـ ًا فــي
حلب .فإن عمال النسيج المضربين في أوائل
تـشــريــن األول نــالــوا مـعـظــم مـطــالـبـهــم ،بـعــد أن
ت ـش ـك ـلــت م ـح ـك ـمــة مـ ــن ق ـب ــل ال ـس ـل ـط ــات كــانــت
مضطرة ألخذ واقع الوضع السياسي والثورة
الـمـنــدلـعــة فــي الـجـنــوب بـعـيــن االع ـت ـبــار .ولـكــن
حـكــم المحكمة بــزيــادة األج ــور  %17,5ســاري
ال ـم ـف ـعــول ل ـم ــدة ش ـهــر ون ـص ــف ف ـق ــط ،وم ـ ّكــن
أصـحــاب المعامل مــن سرقة هــذا النصر ،الــذي
حققه العمال ،والعودة إلى الوضع السابق بعد
انقضاء شهر ونصف.
وإن س ـبــب األزم ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي ســوريــة
الـكــامـنــة فــي الـسـيــاســة االقـتـصــاديــة التخريبية
للمستعمرين الفرنسيين ،جعل من الضروري
اتخاذ كل حركة اقتصادية في ذلك الحين طابع ًا
س ـيــاس ـي ـ ًا مــوج ـه ـ ًا ض ــد االس ـت ـع ـمــار الـفــرنـســي.
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وهــذا الطابع السياسي بــرز على العموم أيام
النضال المسلح زمن الثورة السورية.
إضراب عمال الغزل والحرير في دمشق
لــم ي ــؤد تــراجــع الـكـفــاح الــوطـنــي الـمـسـلــح إلــى
تــراجــع النضال الطبقي للعمال .فقد استمرت
اإلضرابات العمالية بامتناع عمال الحرير في
حزيران  1927عن العمل لمدة عشرين يوم ًا.
فقد وجد في دمشق ما يزيد عن  2000عامل
اشتغلوا في غزل الحرير ونسجه على األنوال
ال ـف ـن ـيــة .وت ـ ــوزع هـ ــؤالء ال ـع ـمــال إل ــى أق ـس ــام:
فمنهم الغزال والحائك والمسدي والملقي كما
يسمونهم بلسان الـحــرفــة .فــالـغـزّال كــان يأخذ
مياومة قــدرهــا  20قــرشـ ًا فضي ًا .وقــد اجتمعت
آراء الغزّالين على رفع احتجاجهم الضروري،
ولو بالتقتير .وعندما لم يلقوا أذن ًا صاغية من
قبل معلميهم بــادروا إلى اإلضــراب عن العمل.
وســرعــان مــا ســرت روح اإلضــراب إلــى عمال
الحياكة وقسم من عمال السدي الذين تقاضوا
أج ـ ــور ًا وص ـلــت إل ــى  45 - 40ق ــرش ـ ًا فـضـيـ ًا.
وتوقفت بذلك تجارة األقمشة الوطنية.
ومع أن هذا اإلضراب أدى إلى توقف تجارة
األق ـم ـش ــة ال ــوط ـن ـي ــةّ ،إل أن ال ـم ـع ـ ّل ـم ـيــن ظ ـلــوا
متمسكين بعدم منح العمال الزيادة المطلوبة،
وأصروا على احتكار الربح بمفردهم وحرمان
الـعـمــال مــن جــزء مـنــه .فاحتج الـســواد األعظم
من المع ّلمين على اإلضراب وعللوا قلة األجور
بــركــود األسـ ــواق وق ـلــة الـطـلــب إل ــى م ـصــر .ثم
أعـلـنــوا بــأسـلــوب ديـمــاغــوجــي أنـهــم ال يخافون
من إضراب العمال ،ألن البضائع المكدسة في
مستودعهم تكفي لتغذية الـســوق لـمــدة سنة.
ول ـكــن أق ـل ـيــة م ــن الـمـعـلـمـيــن اع ـت ــرف بـشــرعـيــة
مطالب الـغـزّال دون الحائك والمسدي .وكان
انقسام تجار النسيج في صالح العمال ،الذين
انـحــازوا إلــى الفريق المؤيد لهم لتعميق شقة
الخالف بين التجار.
لــم تستطع السلطات تجاهل األمــر ،وخشيت
من سوء العاقبة وتعقد األمور ،السيما ولعلعة
رصــاص الـثــورة الـســوريــة كــانــت ال تــزال ترن
في اآلذان ،وهي أحوج ما يكون إلى الهدوء.
فطلبت من التجار إيجاد الحل الالزم إلضراب
العمال.
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نوستالجيا ..وفشّة خلق ..وشوية سياسة في ذكرى الجالء

لم يفعل يوسف العظمة ما فعله ،كي يجوع السوريون و ُيقتلوا ،أو يتناهب لصوص
النظام ثروات البالد بعد مئة عام ،أو يرتزق لصوص االئتالف على دماء السوريين،
وعذاباتهم ...يوسف العظمة كان يريد شيئاً آخر ،ال يفقهه ليبراليو الغفلة ممن
يح ّنون إلى االستعمار ،و(وطنيو الشعارات والخطب) ممن يتاجرون بإرث الرجل...
يتخل عن مكاسبه وامتيازاته في الجيش العثماني ،وينخرط في المشاركة
فالعظمة لم َّ
ببناء الدولة السورية الحديثة ،كي ُيذعن الملك فيصل إلنذار غورو ،وعندما أذعن الملك
العتيد (فيصل) افترق العظمة عنه ،بعد أن ترك ابنته الوحيدة أمانة لدى األصدقاء،
وأكمل رسالته حتى استشهد ،دون أن ُيعرف– حتى اآلن– مكان جثمانه ..بالمناسبة،
الضريح الموجود في ميسلون هو ضريح رمزي ال جثمان فيه.
ǧعصام حوج

ل ـ ــم يـ ـتـ ـحـ ـدَّ سـ ـلـ ـط ــان األط ـ ـ ـ ــرش االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار
ال ـفــرن ـســي ،وي ــوحّ ــد ال ـســوري ـيــن وس ــوري ــة من
أقـصــاهــا إلــى أقـصــاهــا بمعيّة الــرجــال -الــرجــال،
وي ــرس ــم خــري ـطــة ال ــدول ــة ال ـســوريــة الـحــديـثــة،
رغـمـ ًا عــن بيكو ودويــاتــه الـســت ،ولــم يترفع
عــن مـغــريــات سـلـطــات مــا بـعــد االسـتـقــال ،كي
يطفو على السطح اللصقراطيون والطائفيون
والـسـلـفـيــون والـتــافـهــون أو الـجـهــاء والـســذج
الذين ال يرون أبعد من أنوفهم...
لم تُقصف عامودا ،ولم تُروَ األغاني عن سعيد
آغــا الــدقــوري ،حتى يبقى أحفاد من دُفــن حي ًا
ف ــي ب ـي ــان ــدور م ـحــروم ـيــن م ــن الـجـنـسـيــة عـلــى
ي ــد ال ـن ـظــام ،أو ي ـخــرج عـلـيـنــا ت ـجــار الـقــومـيــة،
وينفخوا الــروح في جثث العمالء :من عمالة
لفرنسا ،واألنـظـمــة المتعاقبة بما فيها النظام
الحالي وما قبلهما...
تمش دمشق كلها خلف فارس الخوري في
لم ِ
مظاهرة ضد االحتالل بعد مواجهة شهيرة مع
المستعمر ،ولــم يُــؤتـمــن الــرجــل عـلــى األوقــاف
اإلسـ ــامـ ـيـ ــة ...ك ــي ت ــأت ــي ك ــائ ـن ــات (ح ــداث ـي ــة)
خــارجــة عــن ال ـتــاريــخ ،وتـحــدثـنــا عــن األغـلـبـيــة
واألقلية الدينية والطائفية بعد ثمانين عام ًا...
 لــم يـكــن إبــراه ـيــم ه ـنــانــو ،وأح ـمــد بــارافــي،ومحمد األشـمــر ،قـطــاع طــرق أو (رجــال دِيــن
مـتـخـلـفـيــن) ك ـمــا س ـمّــاهــم الـمـسـتـعـمــر وأب ــواق ــه

آنـ ـ ـ ــذاك ،وكـ ـم ــا ي ـج ـت ـرّ ك ــام ــه ق ـط ـي ــع ال ـن ـه ـيــق
ال ـن ـيــول ـي ـبــرالــي اآلن ...األول :كـ ــان م ـحــام ـي ـ ًا،
وال ـث ــان ــي :ك ــذل ــك ،وال ـث ــال ــث -رج ــل دي ــن سـنّــي
دمـشـقــي -ه ـبّ لـفــك الـحـصــار عــن الـســويــداء-
الدرزية -عندما حاصرها الفرنسي...
 ل ــم ت ـب ــادر م ـ ــاري ع ـج ـمــي ،ون ـ ــازك ال ـعــابــد،وع ــادل ــة بـيـهــم ،وأم ـي ـنــة ع ــارف ال ـج ــراح ...إلــى
افتتاح الصالونات النسائية ،وتشكيل الروابط
حتى ندفن التاريخ في تفاهة (بــاب الـحــارة)،
و(ما ملكت أيمانكم) أو ليُعاد زمن (السبايا).
 ل ــم تـتـشـكــل رواب ـ ــط األدبـ ـ ــاء وال ـك ـت ــاب فــيالـثــاثـيـنـيــات واألربـعـيـنـيــات ،حـتــى نـحـتــار بعد
 100عــام بين اغـتــراب واغـتــراب ،بين الحنين
إلى االستعمار ،أو خطاب التكفير.
 ل ــم ي ـش ـكــل ال ـس ــوري ــون ال ــرواب ــط الـعـمــالـيــةوالـ ـفـ ــاحـ ـيـ ــة والـ ـشـ ـب ــابـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـث ــاث ـي ـن ـي ــات
واألربعينيات ،كي يأتي نظام ويختلق زعامات
ت ـق ـل ـيــديــة وي ـم ـن ـح ـهــا ال ـم ـكــاســب واالمـ ـتـ ـي ــازات،
وي ـشــوه بـنـيــة الـمـجـتـمــع ،ثــم يــأتــي مــن يُـعـلـمـنــا
تـشـكـيــل مـنـظـمــات الـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي بـعــد مئة
عام ...ويُميّع حقيقة المجتمع المدني نفسها.
 مــن يريد أن يحشرنا بين خـيــارات الحنينإلــى االستعمار ،أو الكارثة الراهنة ومسببيها
فــي الـنـظــام والـمـعــارضــة يــريــد أن يضحك على
ذقوننا ،أن يمحي ذاكرتنا ،فنصبح بال ماضي
وبال مستقبل ...بعد أن حكموا علينا بالموت
في الحاضر.

لم يكن إبراهيم
هنانو وأحمد بارافي
ومحمد األشمر
قطاع طرق أو رجال
ِدين متخلفين كما
سماهم المستعمر
ّ
وأبواقه آنذاك وكما
يجتّر كالمه قطيع
النهيق النيوليبرالي
اآلن

تـ ـعـ ـتـ ـب ــرون ذلـ ـ ــك ن ــوس ـت ــال ـج ـي ــا (حـ ـنـ ـي ــن إل ــى
ال ـم ــاض ــي)؟ ن ـعــم ،ه ــو بــالـضـبــط ك ــذل ــك ،ولـكـنــه
حنين إلى نموذج يوسف العظمة في التاريخ،
بوجه نموذج من جرّ عربة غورو بعد أن فك
رسن البغال ،تعتبرون ذلك تخلف ًا ،لكم ذلك...
دون أن تـنـســوا أن عـكــال األط ــرش ،وعـمــامــة
األش ـم ــر ،وطــاق ـيــة فـ ــارس ال ـخ ــوري ،وع ـبــاءة
ال ـ ــدق ـ ــوري ..أك ـث ــر م ــدن ـي ــة وحـ ــداثـ ــة وت ـن ــوي ــر ًا
وعـلـمــانـيـ ًة وث ـقــاف ـ ًة مــن كــل (ال ـل ـعــي) ال ـثــوري،
المعطوف على التحسر على االستعمار ،الذي
تتحفوننا به صباح مساء.
و(أخ ـ ـيـ ــر ًا) م ــا حـ ــدا يـتـفـصـحــن وي ـع ـمــل حــالــو
مـ ـ ـ ــؤرّخ ،ويـ ـقـ ـل ــي ،أن ـ ــت تـ ــدافـ ــع عـ ــن خــري ـطــة
ســايـكــس بـيـكــو! ســوريــة حـســب الـمـسـتــر بيكو
ه ــي س ــت دوي ـ ــات ،أف ـش ــل ال ـم ـش ــروع رج ــال
سورية ونساؤها من بياندور إلــى السويداء،
ولــم يسمحوا للمشروع أن يكتمل ،وســوريــة
الحالية هي نتاج توازن قوى دولي ،وتوازن
داخلي سوريُ ،فرضت آنذاك على الفرنسيين
وع ـمــائ ـهــم ف ــرضـ ـ ًا ،ن ـعــم فـ ــرضـ ـ ًا ...وإذا مــانــك
مـصــدق اقــرأ دي ـغــول ..أي نـعــم ديـغــول مــا حــدا
غيرو.
وإذا بـعــدك مـحـتــار ،مــا بـقــي عـنــدي حـكــي غير
أنو قولك:
لست مضطر ًا أن تكون مع النظام ،كي تثبت
أنك ضد االحتالل ...ولست مضطر ًا أن تكون
مــع االحـتــال جـكــارة بالنظام ...قطار التاريخ
لم ولن يتوقف على باب االثنين ...وما (تقلي
ك ــم ع ـم ــر بـ ــدي ع ـي ــش) وح ـ ــدة ال ـق ـي ــاس فــي
السياسة ليس عمر الفرد يا حبّاب.
يا أوالد الحالل:
ال ـس ـع ــي إل ـ ــى الـ ـتـ ـح ــرر مـ ــن س ـل ـط ــة األغـ ـ ــراب
وال ـظ ـ ّام ،وال ـنــزوع الــدائــم إلــى الـحــريــة ،سمة
وغ ــاي ــة اإلنـ ـس ــان ال ـع ــاق ــل م ـنــذ وجـ ـ ــوده ،وكــل
مــوقــف خ ــاف ذل ــك هــو خ ــروج عــن الـطـبـيـعــة
اإلنـســانـيــة نفسها ،أمــا الــدعــوة إلــى الــوصــايــات
األجنبية ،والحنين إلى االستعمار ،هي خطوة
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إلى الخلف ،مهما كانت الذريعة ،يعني ببساطة،
النضال ضــد االستعمار هــو ليس مجرد قــرار
مــن أحــد ،بــل هــو قــانــون موضوعي فــي الحقل
االجتماعي بــداللــة تـكــراره فــي الـتــاريــخ ،وعند
كــل الـشـعــوب بــا اسـتـثـنــاء ،يـعـنــي مـهـمــا كــانــت
الــذري ـعــة ،الـحـنـيــن تـبـعـكــم تـفـكـيــر رج ـعــي ،يعني
مو زابطة تعملي فيها حداثة وتنوير ومدنية،
وبنفس الوقت تدعو إلى الوصاية أو تبررها،
وت ـتــأســف ع ـلــى خـ ــروج االح ـت ــال ال ـفــرن ـســي،
وتسخر ممن حارب المستعمر ...وكما تُعتبر
الحركة االحتجاجية السلمية ،ظاهرة تاريخية،
وحق ًا مشروع ًا للشعب السوري في سعيه إلى
الـتـغـيـيــر ضـمــن شــرطــه الـتــاريـخــي ال ـخــاص بــه،
بـعــد أن وصـلــت الـتـنــاقـضــات إلــى ذروت ـهــا ،فــإن
مــواجـهــة االسـتـعـمــار الـفــرنـســي ،كــانــت ضــرورة
ت ــاري ـخ ـي ــة ،وكـ ــانـ ــت ح ـق ـ ًا مـ ـش ــروعـ ـ ًا يـسـتـحــق
االحتفاء بها ،والتذكير برموزه ،وتقديرهم...
يا فهيم:
الـنــاس المحبطون والـيــائـســون مــن سياسات
وسـ ـل ــوك األن ـظ ـم ــة ي ـن ـط ـل ـقــون م ــن تـجــربـتـهــم
الـمـلـمــوســة واآلن ـيّــة فـقــط ،ويـظـهــر هــذا الـمــزاج
كـ ــره ـ ـ ًا ب ــاألنـ ـظـ ـم ــة ،ولـ ـيـ ــس حـ ـبـ ـ ًا ب ــال ــوص ــاي ــة
واالح ـ ـتـ ــال وال ـت ــدخ ــل ال ـخ ــارج ــي ك ـم ــا ت ـظــن،
مشكلتهم أنـهــم ال يـجــدون بــديـ ًا مـلـمــوسـ ًا عن
هــذا ّإل ذاك ،بعد أن فعل اإلعــام المهيمن ما
فعله ،وهــم كــذلــك ،ليس لـســو ٍء أو جهل فيهم،
بــل ألنـهــم ابـتـلــوا بــأمـثــالــك مــن نـخــب سياسية-
إعــامـيــة غبية وحـمـقــاء وجــاهـلــة ،أو ارتــزاقـيــة،
أو نخب استقالت مــن أداء دورهــا الوظيفي،
فـمـهـمـتــك ال ـم ـف ـتــرضــة أي ـهــا ال ـس ـيــاســي الـجـهـبــذ،
والـمـحـلــل اإلس ـتــرات ـي ـجــي ،وال ـص ـح ـفــي ،ليست
الــدعــوة إلــى الــوصــايــة تلميح ًا أو تصريح ًا ،أو
التحسر على احـتــال فــرنـســا ..واخـتــراع اآللــة
الـبـخــاريــة فــي عـصــر ال ـثــورة الــرقـمـيــة ،بــل هي
إب ــداع الـحـلــول الـحـقـيـقـيــة ،مــن خ ــال الـمـعــرفــة،
والعلم وأدواته ،من تحليل واستنتاج وتجربة،
ومن خالل الكفاح...
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في  17نيسان من كل عام نحتفل بذكرى يوم الجالء الذي شهد خروج آخر جنود االحتالل
الفرنسي من وطننا .جاء ذلك نتيجة عقود من القتال والنضال والتضحية من قبل
أجدادنا ،وخلفهم الوطنيون السوريون الذين رفضوا العيش تحت االحتالل .كما أنه
ليس من قبيل المصادفة أن نهاية االحتالل جاءت عند نقطة تحول في التاريخ ،حيث
حل ميزان دولي جديد محل ميزان قديم...
ّ
ǧريم عيسى -سعد صائب

اليوم ،سورية والسوريون على مفترق طرق
تــاري ـخــي م ــرة أخ ـ ــرى ،وع ـل ــى ال ـم ـحــك وح ــدة
أراض ـ ــي س ــوري ــة ووح ـ ــدة ش ـع ـب ـهــا .ف ــي حـيــن
أن بـعــض التفاصيل قــد تختلفّ ،إل أن هناك
العديد من أوجه التشابه ،وبالتأكيد ،الهدف في
جــوهــرهــا واح ــد :إخ ــراج ســوريــة والـســوريـيــن
من هذه األزمة بأمان وموحدين...
سورية عام  :1946عدسة عالمية
بالنظر إلى استقالل سورية تمام ًا عن فرنسا
عام  ،1946ولكن من منظور جغرافي وزمني
أوسـ ــع ،يـمـكـنـنــا ال ـح ـصــول ع ـلــى قـ ــراءة أفـضــل
للظروف التي أدت إلى تلك اللحظة في تاريخ
س ــوري ــة .ج ــاء ج ــاء  17ن ـي ـســان  1946آلخــر
القوات الفرنسية بمثابة تتويج لنضال استمر
ط ـ ــوال ف ـت ــرة وج ـ ــود االس ـت ـع ـم ــار ال ـفــرن ـســي/
البريطاني ،وهــذا يُعيدنا إلــى الـحــرب العالمية
األولـ ــى ونـتــائـجـهــا ،وب ـخــاصــة جـمـلــة ال ـثــورات
التي اندلعت فــي حينه فــي أجــزاء مختلفة من
العالم وكانت أبرزها ثورة أكتوبر ،التي ظهر
ب ـعــدهــا االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي بـشـكــل تــدريـجــي
ك ـق ــوة عــال ـم ـيــة ع ـظ ـمــى اك ـت ـس ـبــت ه ــذه الـصـفــة
بشكل قطعي خالل الحرب العالمية الثانية...
في ذلك الوقت ،أصبح من الواضح أن التوازن
الدولي الذي كان قائم ًا ،يتعرض للتحدي ،وأن
توازن ًا جديد ًا سوف يتشكل حتم ًا ليحل محله.
كــانــت نـقـطــة الـتـغـيـيــر ت ـلــك ،إذا أردنـ ــا اخـتـيــار
واحدة ،هي الحرب العالمية الثانية ،وبعد ذلك
ت ــوزّع الـعــالــم فـعـلـيـ ًا إلــى ثــاث مـجـمــوعــات من
البلدان:
 الـمـجـمــوعــة األولـ ــى :الـمـعـسـكــر االش ـتــراكــي/الشيوعي بقيادة االتحاد السوفييتي
 الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة :الــرأسـمــالـيــة /المعسكراالسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري بـ ـقـ ـي ــادة ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة

وبدرجة أقل بريطانيا وفرنسا.
 المجموعة الثالثة :بقية بلدان العالم ،والتيكــانــت فــي مـعـظـمـهــا تـحــت سـيـطــرة أو احـتــال
المجموعة الثانية.
أصبحت المجموعة الثالثة عــامـ ًا حــاسـمـ ًا في
ال ـصــراع بـيــن الـمـجـمــوعــة األول ــى والـمـجـمــوعــة
الثانية؛ حيث ضمت المجموعة الثالثة العديد
م ــن ال ـب ـل ــدان ال ـت ــي ك ــان ــت إمـ ــا ت ـحــت سـيـطــرة
إح ــدى دول الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة أو مستعمرة
ل ـهــا .ك ــان ه ــذا ه ــو ال ـح ــال بــالـنـسـبــة ل ـســوريــة.
وهكذا تج ّلت إحدى المعارك بين المجموعتين
األول ــى والـثــانـيــة ،فــي ّأن الـمـجـمــوعــة األول ــى،
وبــالـمـلـمــوس االت ـحــاد الـســوفـيـيـتــي ،قــد عملت
ع ـلــى دع ــم اس ـت ـقــال دول الـمـجـمــوعــة الـثــالـثــة
وإخراجها من تحت سيطرة المجموعة الثانية،
ال ـتــي كــانــت تـسـعــى ب ــدوره ــا (أي الـمـجـمــوعــة
الغربية) إلــى تكريس وإبقاء احتاللها ونهبها
لثروات الدول المستعمَرة...
ل ـعــب االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـي ـي ـتــي دور ًا ك ـب ـي ــر ًا فــي
اس ـت ـق ــال ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـبـ ـل ــدان ،وق ـ ــدم دع ـم ـ ًا
كـبـيــر ًا لـهــذه الـغــايــة بمختلف السبل واألدوات
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـع ـس ـكــريــة وك ــذل ــك ال ـقــانــون ـيــة
الـسـيــاسـيــة كـمــا فــي الـمـنـتــديــات الــدول ـيــة ،مـثــل:
األم ــم ال ـم ـت ـحــدة .وم ــع ذل ــك ،ه ــذا ال يـعـنــي أن
ش ـعــوب دول الـمـجـمــوعــة الـثــالـثــة لــم يـكــن لها
دور فــي أي مــن ه ــذا .عـلــى الـعـكــس مــن ذلــك،
فــإن الـعــديــد مــن هــذه ال ــدول ،كما أشــرنــا أعــاه
فيما يتعلق بسورية ،كانت تشهد بالفعل نوع ًا
من الحركة الوطنية الواسعة أو حتى الثورة،
والتي عندما اقترنت بالتوازن الدولي الجديد
نتج عنها استقاللها عن مستعمريها.
استقالل سورية
إذا ع ــدن ــا إلـ ــى س ــوري ــة ،م ــع ظ ـه ــور ال ـت ــوازن
الــدولــي الـجــديــد بـعــد الـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة،
وبعد نضال استمر منذ لحظة وطِــئ المحتل

سبب نضال
السوريين العنيد
والصلب والمتفاني
منذ البداية فقد
كانت سورية
مرشحاً رئيسياً لنيل
استقاللها قبل أية
دولة أخرى

األوروبـ ـ ـ ـ ــي أرض س ـ ــوري ـ ــة وحـ ـتـ ــى ل ـح ـظــة
خروجه ،وبسبب هذا النضال بالذات ،النضال
العنيد والصلب والمتفاني ،فقد كانت سورية
مرشح ًا رئيسي ًا لنيل استقاللها قبل أيــة دولة
أخرى ،وهو ما حدث فع ًال...
ت ــم وض ــع س ــوري ــة ت ـحــت االن ـت ــداب الـفــرنـســي
بعد الحرب العالمية األولى ،والتي استخدمت
أدوات االس ـت ـع ـم ــار ال ـت ـق ـل ـيــديــة ال ـم ـت ـم ـث ـلــة فــي
وجود جنود على األرض للسيطرة المباشرة
عـلــى جـمـيــع ال ـجــوانــب -عـسـكــريـ ًا واق ـت ـصــادي ـ ًا
واج ـت ـمــاع ـي ـ ًا وث ـقــاف ـي ـ ًا وس ـي ــاس ـي ـ ًا ،إلـ ــخ .وبـيــن
األدوات األخــرى التي استخدمها الفرنسيون
وال ـبــري ـطــان ـيــون إلض ـع ــاف ال ــدول ــة وال ـش ـعــب،
هــي مـحــاولــة تقسيم الـبــاد إلــى عــدة واليــات،
ومحاولة تكريس انقسامات طائفية وقومية
ب ـيــن أب ـن ــاء ال ـب ـلــد ال ــواح ــد وال ـت ــاري ــخ ال ــواح ــد.
الـقـمــع والـنـهــب تــم تنفيذهما مـبــاشــرة مــن قبل
قوات االحتالل ،وبالتالي ،فإن االستقالل كان
يـعـنــي طــرد االح ـتــال والـسـيـطــرة عـلــى جميع
ج ــوان ــب ال ـح ـيــاة ف ــي ال ـب ــاد .وق ــد تـطـلــب ذلــك
إرادة وتـصـمـيـمـ ًا مــن قـبــل الـســوريـيــن للحفاظ
عـلــى وح ــدة أراض ــي ســوريــة وقـطــع الـعــاقــات
مع االحـتــال ،األمــر الــذي يفي بالمعيار المهم
إلرادة الشعب.
بــاإلضــافــة إلــى ذلــك ،ضـمــن إحــداثـيــات الـتــوازن
ال ـعــال ـمــي ال ـجــديــد ،تـطـلــب ذل ــك دع ــم الـمـعـسـكــر
االشتراكي /الشيوعي الذي كان يقف في وجه
المجموعة الثانية -أي :المعسكر اإلمبريالي/
الــرأس ـمــالــي ،ال ــذي سـعــى إل ــى االس ـت ـمــرار في
السيطرة على الـبـلــدان مــن المجموعة الثالثة
من أجل التغذية المستمرة آللة النهب الغربية،
وفي إطار التنافس على السيطرة العالمية مع
المعسكر االشتراكي.
على الضفة األخرى ،أراد المعسكر االشتراكي/
ال ـش ـيــوعــي تـقـلـيــص ح ـجــم الـمـجـمــوعــة الـثــالـثــة
وقـلــب الـمـيــزان لـصــالـحــه أكـثــر ،وهــو مــا يمكنه
ت ـح ـق ـي ـقــه مـ ــن خ ـ ــال م ـس ــاع ــدة الـ ـبـ ـل ــدان عـلــى
أن ت ـص ـبــح م ـس ـت ـق ـلــة وم ـن ـف ـص ـلــة ع ــن ال ـب ـل ــدان
اإلمبريالية /الرأسمالية .كــان هــذا هــو المعيار
الثاني المهم لتوازن عالمي جديد.
لـ ــم ت ـك ــن سـ ــوريـ ــة مـ ـج ــرد مـ ـث ــال ع ـل ــى ت ــواف ــر
الشرطين أو المعيارين السابقين مع ًا ،وحسب،
ب ــل وك ــان ــت ن ـمــوذج ـ ًا م ـثــال ـي ـ ًا ع ـلــى ذل ــك؛ حـيــث

كانت ُأولى الدول التي حصلت على االستقالل
عــن ال ـقــوى اإلمـبــريــالـيــة الـقــديـمــة ،واألهـ ــم من
ذل ــك ،دون الـسـمــاح للمحتل بــاالحـتـفــاظ بــأيــة
امتيازات في سورية .لقد كان استقال ًال حقيقي ًا
وانفصا ًال عن المحتل القديم ،اتبعه السوريون
أنـفـسـهــم لـلـسـيـطــرة عـلــى بـلــدهــم والـتـغـلــب على
كــل ال ـظــروف الـتــي أوجــدتـهــا فــرنـســا إلضـعــاف
سورية والسوريين.
وم ـ ــن ال ـم ـث ـي ــر ل ــاه ـت ـم ــام ،أن أول ف ـي ـت ــو تــم
اس ـت ـخــدامــه ف ــي م ـج ـلــس األمـ ــن ال ـت ــاب ــع لــأمــم
ال ـم ـت ـحــدة ،ك ــان مــن قـبــل االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي
على قــرار يتعلق بإجالء الـقــوات البريطانية-
الـفــرنـسـيــة م ــن س ــوري ــة ول ـب ـنــان .نــوقــش هــذا
األمر خالل اجتماعات مجلس األمن في -14
 16شـبــاط  .1946اسـتـنــد الـفـيـتــو الـســوفـيـيـتــي
إلـ ــى رفـ ــض ج ـع ــل الـ ـج ــاء ال ـم ــذك ــور خــاض ـع ـ ًا
ل ـل ـم ـفــاوضــات ،ثــم ص ــرح الـمـمـثــل الـســوفـيـيـتــي،
فيشينسكي ،أنه إذا كانت «المفاوضات بشأن
مــا إذا كــان ينبغي لـلـقــوات األنـجـلــو -فرنسية
أن تـنـسـحــب مــن ســوريــة ول ـب ـنــان أم ال ،فــإن
مـثــل هــذا ال ـقــرار غـيــر مـقـبــول عـلــى اإلط ــاق».
وبذلك يتضح أن انسحاب القوات من سورية
ولـبـنــان يـجــب أن يـحــدث وال يـمـكــن أن يكون
مـشــروطـ ًا بــأي ش ــيء .وأض ــاف« :إن مجلس
األمــن غير مــوجــود حفاظ ًا على راحــة بــال كل
عـضــو مــن أع ـضــاء الـمـجـلــس .إنــه مــوجــود من
أج ــل حـمــايــة الـحـقــوق الـسـيــاديــة لـجـمـيــع األمــم
المتحدة ،ولحماية سيادتها من التعدي من أي
نــوع ومــن أي م ـصــدر ،ولـحـمــايــة ســام وأمــن
الشعوب».
سورية والعالم اليوم
يمر العالم اليوم بشيء مشابه لما كان يحدث
بُعَيد الحرب العالمية الثانية ،على األقل بمعنى
أن ال ـت ــوازن الـعــالـمــي أح ــادي الـقـطـبـيــة يعيش
حــالــة انـهـيــار ،ويتشكل بالمقابل تــوازن دولــي
جديد.
في الجوهر ،فـ ّـإن هنالك بعض أوجــه التشابه
فــي عـمـلـيــة االن ـت ـقــال مــن ال ـت ــوازن ال ـقــديــم إلــى
الـجــديــد ،وال ــذي مــرة أخ ــرى ،تـكــون فـيــه دول
«الـعــالــم الـثــالــث» ،م ـحــور ًا أســاسـيـ ًا مــن مـحــاور
ال ـ ـصـ ــراع ،ب ـي ــن م ـن ـظــومــة دولـ ـي ــة ت ـس ـعــى إل ــى
نهب لها ،وبين
إخضاعه وتحويله إلى مطرح ٍ
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بل وبات أحد شرطي إنجاز «االستقالل الجديد»
منظومة تــرى في استقالله ضــرورة لحمايته
وح ـم ــاي ــة ن ـف ـس ـهــا م ــن ع ـم ـل ـيــة ال ـن ـه ــب ال ـغــربــي
التاريخي.
الـمـشـكـلــة ال ـك ـبــرى ،ه ــي ّأن إن ـه ــاء االسـتـعـمــار
بـشـكـلــه الـقــديــم دون اسـتـكـمــال الـمـعــركــة حتى
ال ـن ـه ــاي ــة ض ــد ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ن ـف ـس ـهــا كـمـنـظــومــة
عالمية ،وتحديد ًا ما بعد ستالين (أي :سياسة
«التعايش السلمي» وإلخ) ،قد سمحت للغرب
باالنتقال من االستعمار التقليدي المباشر إلى
بناء منظومة االستعمار الجديد االقتصادي،
ال ـت ــي رس ــت أس ـس ـهــا ف ــي أواس ـ ــط الـسـتـيـنــات
تقريب ًا...
أدوات ذل ـ ــك االسـ ـتـ ـعـ ـم ــار ك ــان ــت اق ـت ـص ــادي ــة
بــالــدرجــة األول ــى (مـقــص األس ـعــار ،الـقــروض،
هـ ـج ــرة الـ ـعـ ـقـ ــول ،ال ـت ـب ـع ـي ــة ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة)،
وب ــال ـت ــأك ـي ــد كـ ــان ذلـ ــك ي ـح ـت ــاج إلـ ــى اس ـت ـك ـمــال
سـيــاســي بـحـيــث ي ـجــري تـحــويــل أنـظـمــة دول
الـعــالــم الـثــالــث «الـمـسـتـقـلــة حــدي ـث ـ ًا» إل ــى وكــاء
لـلـغــرب ،يـمــارســون نهب ًا مــزدوج ـ ًا ،لمصلحتهم
كأنظمة ولمصلحة الغرب ...األمر الذي يتطلب
بــا شــك ،ومــع م ــرور الــزمــن ،تـطــور األدوات
الـقـمـعـيــة إلس ـكــات الـشـعــوب عــن عـمـلـيــة النهب
الوحشي التي تتعرض لها...
اس ـت ـق ـلــت س ــوري ــة ع ــن ال ـفــرن ـســي ع ــام ،1946
وأص ـب ـحــت بــذلــك مـسـتـقـلــة «س ـيــاس ـي ـ ًا» ،ولـكــن
هــذا االستقالل لم يُستكمل بجوانبه األخــرى،
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـث ـقــاف ـيــة وال ـقــانــون ـيــة وإل ـ ــخ...
يضاف إلى ذلك أن سورية تعيش اليوم أزمة
يتمثل أحد جوانبها الرئيسية في تقسيم األمر
الواقع (والــذي يشبه حالتها قبل االستقالل)
والـ ــذي ي ـحــاول ال ـغــرب ع ـبــره إضــافــة إل ــى كل

األدوات األخـ ــرى ،مـنــع ســوريــة والـســوريـيــن
من الخروج من هذه األزمة بأمان وموحدة.
مهمتنا
ظ ــروف ال ـيــوم أك ـثــر تـعـقـيــد ًا مـمــا كــانــت عليه
ق ـب ــل  75ع ـ ــام ـ ـ ًا ،م ـم ــا ي ـج ـع ــل ال ـم ـه ـم ــة ال ـت ــي
ن ـحــاول تـحـقـيـقـهــا أك ـثــر تـعـقـيــد ًا مــن تـلــك الـتــي
حـقـقـهــا أج ــدادن ــا .لــم يـكــن كـفــاحـهــم سـهـ ًا بــأي
مقياس ،حيث كان عليهم أن يخوضوا غمار
نضال عاثر مصطخب ،لطرد المحتل وجعل
ال ـســوري ـيــن ي ـس ـي ـطــرون ع ـلــى ب ـلــدهــم .ولـكــن
مـهـمــة ال ـيــوم هــي االسـتـقــال سـيــاسـيـ ًا ،ولـكــن
أيض ًا اقتصادي ًا.
ق ــرار مـجـلــس األم ــن ال ــدول ــي رق ــم  ،2254هو
الـتـعـبـيــر الـقــانــونــي الــدولــي عــن ال ـشــرط األول
الخارجي (من بين الشرطين الذين ذكرناهما
أعاله لتحقيق االستقالل) ،وهو يشبه إلى حد
بعيد الفيتو األول فــي مجلس األمــن الــدولــي،
ال ــذي لـيــس مـصــادفــة أنــه كــان يـخــص ســوريــة
ب ــال ــذات ،وك ــان عـلــى يــد االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي
ب ــال ــذات دف ــاعـ ـ ًا ع ــن اس ـت ـق ــال غ ـيــر م ـشــروط
لسورية ،وعن جالء القوات المحتلة دون قيد
أو شرط.
وه ــذا جــانــب فــي ال ـقــرار  ،2254أي :المتعلق
ب ــال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى وح ـ ــدة سـ ــوريـ ــة وس ـي ــادت ـه ــا
واس ـت ـقــال ـهــا ،ول ـكــن ال ـجــانــب اآلخ ــر فـيــه أيـضـ ًا
هــو حــق الـشـعــب الـســوري فــي تـقــريــر مصيره
بنفسه ،والذي لم يعد باب ًا لحل األزمة فحسب،
ب ــل ب ــابـ ـ ًا وأداة ل ـل ــدف ــاع ع ــن وح ـ ــدة س ــوري ــة
ألن الحفاظ على سورية بات يتطلب
وبقائهاّ ،
استعادة الشعب السوري للسلطة على بالده،

وفي كل المجاالت ،وبينها بالتأكيد ،وعلى قدم
المساواة مع الحقوق الديمقراطية والوطنية،
مسألة توزيع عــادل للثروة ،بحيث تصب في
يــد الـمـنـتـجـيــن الـحـقـيـقـيـيــن ،أي :عــامــة الـشـعــب
السوري...
م ـه ـم ـت ـنــا ،ه ــي م ــواص ـل ــة ال ـن ـض ــال ال ـ ــذي ب ــدأه
أجدادنا منذ أكثر من قرن من الزمان ،ونالت
سورية استقاللها بموجبه قبل  75سنة .يجب
علينا اآلن تحقيق االسـتـقــال عــن المستعمر

ال ـج ــدي ــد س ـي ــاس ـي ـ ًا واقـ ـتـ ـص ــاديـ ـ ًا ،وال يـتـحـقــق
ذلــك دون إن ـهــاء آل ـيــات الـنـهــب ووك ــاء النهب
الداخليين ...وبكلمة ،لن يتحقق بمجرد إنهاء
س ـطــوة ال ـخــارج ووض ــع «ال ـســوري ـيــن» يــدهــم
على السلطة في سورية ،بل ينبغي للمنظومة
ال ـس ــوري ــة ال ـج ــدي ــدة ال ـتــي سـتـضــع يــدهــا عـلــى
ال ـس ـل ـطــة أن ت ـك ــون م ـم ـثـ ًـا ح ـق ـي ـق ـي ـ ًا لـلـغــالـبـيــة
الساحقة المسحوقة من السوريين ...ال ممث ًال
لقلة اقتصادية ناهبة...

هل الفساد «طريقة حياة»؟!
تحاول الكثير من
المنصات اإلعالمية
التابعة لجهات مختلفة
تثبيت فكرة أن الفساد
في سورية «طريقة
حياة» ..ما الهدف من
ذلك؟ وما السبيل للقضاء
على الفساد؟!

ǧأحمد علي

ال ـســائــد فــي طــريـقــة الـتـعــاطــي «الــرس ـمــي» مع
الفساد هو «التعاطي العام» الذي يقول« :نعم
هـنــاك فـســاد ،والـفـســاد طبيعي ،وفــي كــل دول
العالم يوجد فساد ...إلخ».
ما المشكلة في «التعاطي العام»؟!
المشكلة الحقيقية فــي التعاطي الـعــام هــذا مع
الفساد أنه ال يسمح بالتأسيس للقضاء عليه ال
نظري ًا وال عملي ًا؛ ألن ما ينتج عن هذا النمط
مــن التعاطي فــي نهاية المطاف أن« :الطاسة
ضــايـعــة والـكــل فــاســد ،وال حــول لـنــا وال قــوة،
وبعين اهلل»..
وعند هذا الحدّ تظهر أهمية القول بأن الفساد
«طريقة حـيــاة» بالنسبة ألصحابه وأجهزتهم
اإلعالمية ،فهم يريدون تثبيت شكل «التعاطي
العام» هــذا في وعــي الناس إلــى آجــال بعيدة،
ألنــه يـســاهــم فــي الـمـحـصـلــة الـنـهــائـيــة بــالـحـفــاظ
على الـفـســاد ،واإلطــالــة بعمره ،وبمعنى آخــر:
ي ــري ــدون أن ت ـب ـقــى «ال ـط ــاس ــة ض ــاي ـع ــة» وأن
ت ـس ـت ـمــر بـ ــالـ ــدوران ف ــي َف ـل ـك ـهــم ح ـتــى تـسـقــط
صــري ـعــة دون أيـ ــة ج ـ ــدوى! ول ــذل ــك فـ ــإن هــذا
الطرح يم ّثل بالعمق مصلحة الفساد ورجاله،
ال مـصـلـحــة الـشـعــب ال ــذي م ــات جــوع ـ ًا وق ـهــر ًا
تحت وطأة الظلم والعوز والحرمان.
وال ـم ـل ـف ــت ف ــي األمـ ـ ــر ،ه ــو ت ــزام ــن ال ــدع ــاي ــات
اإلعــام ـيــة تـلــك مــع ضـغــوط الــواقــع المعيشي
الـ ـم ــؤل ــم ،الـ ـ ــذي ي ــدف ــع الـ ـنـ ــاس ل ـل ـس ـعــي ب ــأي
اتـ ـجـ ــاه وبـ ــأيـ ــة ط ــري ـق ــة ل ـت ــأم ـي ــن الـ ـعـ ـي ــش ،مــا
يــوسّــع مــن الـمـجــاالت الـتــي يـمـكــن مــن خاللها
ل ـل ـفــاســديــن ال ـك ـب ـيــر ت ـطــويــع الـ ـن ــاس ،وإع ـ ــادة

صياغة سلوكياتهم وأخالقهم بما يتناسب مع
األخالقيات المنحطة للفاسدين الكبار...
وح ــول هــذا األم ــر؛ أي تــوسّــع دائ ــرة الـفـســاد؛
فربما نجد التفسير فيما قاله الراحل ممدوح
ع ـ ــدوان« :ع ـنــدمــا تــزيــد نـقـمــة ال ـن ــاس ،ت ــزداد
مـ ـخ ــاوف ال ـس ـل ـط ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـ ــؤدي إل ــى
ت ـشــديــد ق ـب ـض ـت ـهــا ،ف ــي م ـح ــاول ــة م ـن ـهــا إلج ـبــار
الـنــاس على الـقـبــول بــاألمــر الــواقــع ،أو التأقلم
مـعــه ،أو الـسـكــوت عـنــه ،وألن الـسـلـطــة تعرف
بــأنــه ال يـمـكــن اخ ـتــزال الـنــاس بـهــذه الـطــريـقــة،
فإنها تعمل على زيادة دائرة المستفيدين من
ُفـتــاتـهــا لـكــي تـحـوّلـهــم إل ــى جـ ّـاديــن وأص ـحــاب
مصلحة في حماية النظام ،ومنع تغييره»...
الفساد الكبير «دينمو» شبكة الفساد..
ال نُخرج «الزير من البير» حين نقول مجدد ًا
بـ ــأن ال ـف ـس ــاد ه ــو نـ ــوعـ ــان؛ فـ ـس ــادٌ ك ـب ـيــر ب ـل ـعَ
األخـضــر والـيــابــس مــن خـيــرات البلد وثــرواتــه
وتركها لنا حطب ًا ،وهو يحوز تاريخي ًا حوالي
 %80مــن ال ـفــاقــد االق ـت ـصــادي (الـ ــذي ي ـتــراوح
بين  20و %40من الناتج) .والثاني هو فساد
صـغـيــر نــاشــئ عــن الـكـبـيــر ونـتـيـجــة حـتـمـيــة لــه،
ويـمـتــاز بـ ّـأن أعــداد الضالعين فيه كبيرة جــد ًا،
بــل وشــديــدة الضخامة مقارنة بــاألول ،ويأخذ
بالمجموع ما يصل إلى  %20من الفاقد ...أي:
إنه يأخذ «ال ُفتات» حسب تعبير عدوان.
وعـلــى هــذا األس ــاس ،يـبــدو واضـحـ ًا أن ضرب
الفساد الكبير هو األولــويــة ،ألن القضاء عليه
وإعـ ـطـ ــاء الـ ـن ــاس ح ـقــوق ـهــا وت ـح ـق ـيــق عـيـشـهــا
ال ـك ــري ــم ،س ـي ـج ـعــل ال ـف ـس ــاد ال ـص ـغ ـيــر ي ـت ـضــاءل
تدريجي ًا حتى النهاية...
تـكـمــن أهـمـيــة ه ــذا ال ـفــرز أو الـتـقـسـيــم البسيط

ل ـل ـف ـســاد أنـ ــه ي ـس ـمــح ب ـت ـحــديــد م ــرب ــط ال ـفــرس
ب ـض ــرب ال ـف ـس ــاد ك ـظ ــاه ــرة م ــن ج ـه ــة ،ويـفـتــح
إمكانية القضاء عليه من جهة أخرى ،بعيد ًا عن
تشتيت هذه اإلمكانية بوضعها في إطار تقديم
ال ـف ـســاد ك ـ «طــري ـقــة ح ـي ــاة» ،أو حـتــى كـقـضــاء
وقدر!
ال ـف ـســاد ف ــي س ــوري ــة شـبـكــة م ـع ـ ّقــدة ومـنـ ّـظـمــة
ومـقــونـنــة ،ولـيــس ضــربــات استثنائية لـهــذا أو
ذاك من «االنتهازيين والجشعين» بل قاعدة
ع ـمــل ل ـل ـم ـن ـظــومــة ،ل ـهــا عــاقــات ـهــا وقــوان ـي ـن ـهــا،
وق ـ ــد ط ــال ــت حِ ـب ــال ـه ــا الـ ـيـ ــوم كـ ــل ال ـق ـط ــاع ــات
وال ـمــؤس ـســات وال ــدوائ ــر ،ووص ـلــت إل ــى لقمة
المواطن وممتلكاته ،لكن يبقى «دينمو» هذه
الشبكة هــو «الـفـســاد الكبير» صــاحــب المكانة
والنفوذ والقوة.
ماذا عن الفساد الكبير؟
أمّ ــا ال ـف ـســاد الـكـبـيــر فـهــو ف ـســاد «ن ـخــب أول»،
ه ــو عـ ـب ــارة ع ــن ش ــري ـح ــة ض ـي ـقــة م ــن ال ـن ــاس

ومحدودة األعداد ،وألن األمر كذلك ،فالسؤال
الـ ــذي ي ـطــرح ن ـف ـســه :ل ـم ــاذا ال ت ـتــم الـمـحــاربــة
ال ـجــديّــة لـلـفـســاد؟! ورب ـمــا اإلجــابــة فــي ســؤال
آخر :هل يحارب الفساد نفسه!؟
وألج ــل ذل ــك ال ن ــرى م ـحــاربــة ج ــديّ ــة لـلـفـســاد
الـيــوم ،ولــن نــراهــا فــي ظـ ّـل المنظومة القائمة،
فاألمر يتطلب وجــود إرادة سياسية حقيقية
ل ـض ــرب الـ ـفـ ـس ــاد ،وه ـ ــذا ي ـح ـت ــاج إلـ ــى تـغـيـيــر
ال ـم ـن ـظ ــوم ــة ت ـغ ـي ـي ــر ًا جـ ــديّ ـ ـ ًا ورفـ ـ ــع م ـس ـتــوى
ال ـح ــري ــات ال ـس ـيــاس ـيــة وت ـف ـع ـيــل دور الــرقــابــة
الشعبية؛ وذلك ك ّله يتطلب البدء بتنفيذ الحل
ال ـس ـيــاســي ع ـلــى أسـ ــاس قـ ــرار مـجـلــس األم ــن
 2254بكل مقتضياته..
وعـنــد ذل ــك ،سـتُـفـتــح األب ــواب عـلــى مصاريعها
أم ــام الـشـعــب ال ـســوري لـلــوصــول إل ــى جــوهــر
مـنـظــومــة الـنـهــب وال ـف ـســاد وضــرب ـهــا ،وإع ــادة
بناء الــدولــة مــن جــديــد؛ الــدولــة التي ينال فيها
الـمــواطــن حـقــوقــه وكــرامـتــه ،والـتــي سيتهاوى
فيها الفاسدون الكبار وتتهاوى مصالحهم.

08
استقالل سورية وقصة أول فيتو في مجلس األمن الدولي
ملف (سورية )2021

قاسيون ـ العدد  1014اإلثنين  19نيسان 2021

www.kassioun.org

انطلقت األمم المتحدة رسمياً في 24
تشرين األول  1945عندما صادق على
انطالقها األعضاء الخمسة الدائمون في
مجلس األمن -الصين وفرنسا والمملكة
المتحدة والواليات المتحدة األمريكية
واالتحاد السوفييتي -باإلضافة إلى
غالبية األعضاء الـ  46اآلخرين الموقعين
على ميثاق األمم المتحدة .اجتمع مجلس
األمن ألول مرة في  17كانون الثاني 1946
في لندن .وبعد أقل من شهر ،عقد مجلس
األمن اجتماعات امتدت إلى ثالثة أيام
من  14إلى  16شباط /فبراير  ،1946كان
خاللها الموضوع المطروح على الطاولة
هو «المسألة السورية واللبنانية» .في
ذلك الوقت ،استخدم االتحاد السوفييتي
حق النقض (الفيتو) ألول مرة في دعم
القضية التي قدمتها سورية ولبنان
بشأن انسحاب القوات البريطانية
والفرنسية المتبقية على أراضيهما.

ǧسلمى عبد الله

في  14شباط  ،1946بدأ مجلس األمن اجتماعه
الـتــاســع عـشــر فــي الـســاعــة  11:30صـبــاحـ ًا في
لندن ،إنجلترا .حضر االجتماع ممثلون عن:
أس ـتــرال ـيــا ،ال ـب ــرازي ــل ،ال ـص ـيــن ،م ـصــر ،فــرنـســا،
المكسيك ،هولندا ،بولندا ،اتحاد الجمهوريات
االش ـتــراك ـيــة الـســوفـيـيـتـيــة ،الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة،
والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة األم ــري ـك ـي ــة .كـ ــان عـلــى
ج ــدول األع ـمــال رســالــة مــؤرخــة فــي  4شـبــاط
 1946من رئيسي الوفدين اللبناني والسوري
إلى األمين العام .ودعي ممثال لبنان وسورية
لحضور االجتماع.
ولـ ـ ـخ ـ ــص مـ ـمـ ـثـ ــل االت ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـس ــوفـ ـيـ ـيـ ـت ــي،
فيشينسكي ،النقاط الرئيسية الثالث للرسالة
ع ـلــى ال ـن ـحــو ال ـت ــال ــي« :ي ـن ــص هـ ــذا االت ـص ــال،
ف ــي ال ـم ـق ــام األول :ع ـلــى أن وجـ ــود ال ـق ــوات
الـبــريـطــانـيــة والـفــرنـسـيــة فــي لـبـنــان وســوريــة
يعد انـتـهــاكـ ًا لـسـيــادة هاتين الــدولـتـيــن ،وثــانـيـ ًا:
أن الماضي أظهر أن وجود هذه القوات كان
ت ـهــديــد ًا لـلـســام واألمـ ــن .االسـتـنـتــاج ال ــذي تم
التوصل إليه هو طلب إجالء القوات المعنية».
ثــم أتـيـحــت ال ـفــرصــة لـمـمـثـلــي لـبـنــان وســوريــة
لتقديم حججهما .بدأ المندوب اللبناني وشدد
ع ـلــى أن ـه ـمــا دول ـت ــان ذاتـ ــا س ـي ــادة ،ت ــري ــان أن
وج ــود ال ـق ــوات الـفــرنـسـيــة والـبــريـطــانـيــة على
أراضـيـهـمــا غـيــر شــرعــي ألنــه ال تقتضيه حــالــة
الحرب ،وليس مبرر ًا بوجود أية اتفاقيات أو
مـعــاهــدات أو تفاهمات .وأشــار إلــى أن وجــود
القوات «يشكل تهديد ًا دائم ًا وإمكانية التدخل
في الشؤون الداخلية للبنان وسورية» .وحث
مـجـلــس األم ــن ع ـلــى «ات ـخ ــاذ ق ــرار يــدعــو إلــى
االنسحاب الفوري والكامل والمتزامن للقوات
األجنبية المتمركزة حالي ًا على أراضينا».
ث ــم أضـ ــاف مـمـثــل س ــوري ــة ،فـ ــارس ال ـخ ــوري،
بـعــض الـمــاحـظــات ،أش ــار فـيـهــا إلــى ّأن اتـفــاق
 13كــانــون األول  1945بـيــن فــرنـســا والمملكة
المتحدة بشأن االحتفاظ بقوات في سورية
ول ـب ـن ــان لـ ـ «ضـ ـم ــان األمـ ـ ــن» ه ـن ــاك ت ــم دون
مشاركة لبنان وسورية ،وأنه لم يحدّد موعد ًا
أو شــروطـ ًا لــانـسـحــاب .ثــم أضــاف« :أم ـنُ من
ال ــذي تـنــوي األط ــراف ضـمــانــه؟ ال يـنـبـغــي أن
ي ـكــون ه ـنــاك شــك فــي أن األم ــن الــداخ ـلــي هو
م ـســؤول ـيــة الـحـكــومـتـيــن ال ـســوريــة والـلـبـنــانـيــة
فقط .ال شك في أن األمن الخارجي هو أيض ًا
مـســؤولـيــة الحكومتين الـســوريــة والـلـبـنــانـيــة...
ان ـت ـه ــت الـ ـحـ ــرب وط ـ ـ ــردت ال ـ ـقـ ــوات ال ـن ــازي ــة

والـفــاشـيــة ،وســوريــة ولـبـنــان مـحــاطـتــان بــدول
أعـضــاء فــي األمــم الـمـتـحــدة .مــا الــذي يمكن أن
يـخـوّل أيــة حكومة أخــرى تولي دور الضامن
ل ــأم ــن ف ــي ت ـل ــك ال ـم ـن ـط ـق ــة؟» ث ــم كـ ــرر دع ــوة
الـمـنــدوب اللبناني إلــى المجلس التـخــاذ قــرار
باالنسحاب.
وأض ـ ــاف مـمـثـلــو فــرن ـســا وال ـم ـم ـل ـكــة الـمـتـحــدة
مــاحـظــاتـهــم ،وأب ـ ــرزوا خ ــال الـمـنــاقـشــات كل
«األش ـيــاء الــرائـعــة» الـتــي قــامــوا بـهــا للمساعدة
فــي ال ـح ـفــاظ عـلــى األم ــن فــي ال ـعــالــم ،وخــاصــة
ف ــي ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط ،و«ك ــرم ـه ــم» ف ــي دعــم
استقالل سورية ولبنان ،بما في ذلك قبولهم
بــاالسـتـقــال ...وضمن األمــم المتحدة ،لــم يكن
ممكن ًا لفرنسا وبريطانيا أن تجادال بأنهما ال
ينبغي أن تسحبا قواتهما من سورية ولبنان،
لكنهما استمرتا في تقديم الحجج التي توحي
بشكل غير مباشر بأن األمر لم يكن مستعج ًال،
أو حتى نزاع ًا يتطلب قرار ًا من المجلس.
ون ــاق ــش أع ـض ــاء م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ـم ــوض ــوع،
وأفضل مسار للعمل بما في ذلك دور المجلس
فــي الـمــوضــوع .ومــع ذلــك ،لــم يكن ممكن ًا ألي
م ــن أعـ ـض ــاء ال ـم ـج ـلــس أن ي ـخ ـت ـلــف ح ـق ـ ًا مــع
الـمـفـهــوم ال ـعــام الـقــائــل بــأنــه مــن غـيــر الـمـقـبــول
وجـ ــود الـ ـق ــوات األج ـن ـب ـيــة ف ــي أراض ـ ــي دول ــة
ذات سيادة دون موافقة تلك الــدولــة .وهكذا،
اعترف جميع األعضاء بوجوب االنسحاب.
وفي الحاالت التي تباينت فيها وجهات النظر
فـيـمــا يـتـعـلــق بـمــا يـنـبـغــي أن ي ـكــون عـلـيــه قــرار
المجلس ،ركــزت المقترحات الرئيسية بشكل
أك ـثــر ت ـح ــدي ــد ًا ع ـلــى ال ـب ـل ــدان األرب ـع ــة الـمـعـنـيــة
بإجراء مفاوضات من أجل تحقيق االنسحاب
وإبـ ـ ـ ــاغ ال ـم ـج ـل ــس ب ــال ـن ـت ـي ـج ــة .كـ ــانـ ــت ه ــذه
«ال ـم ـفــاوضــات» مــوضــوع غــالـبـيــة الـمـنــاقـشــات،
حيث وقفت غالبية الدول وراء اقتراح أمريكي
لــم يـكــن مــن الــواضــح فـيــه مــا هــي الـمـفــاوضــات،
بـيـنـمــا أص ــرت مـجـمــوعــة أص ـغــر عـلــى أن هــذه
الـمـفــاوضــات يـجــب أن تـقـتـصــر عـلــى الـجــوانــب
الفنية وإجراءات إخالء القوات.

«يوصي باالنسحاب
الفوري والمتزامن
للقوات وأن الدول
األربع المعنية
يجب أن تشرع في
التفاوض في
التفاصيل الفنية
لإلجالء والتاريخ
الذي يجب أن يتم
به»

ملكي أكثر من الملك!
ٌ
ك ـ ـ ــان اتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوريـ ــات االشـ ـتـ ــراكـ ـيـ ــة
الـســوفـيـيـتـيــة هــو األبـ ــرز واألك ـث ــر صــرامــة في
الـمـجـمــوعــة الـثــانـيــة ،وبــدعــم مــن كــل مــن مصر
وال ـم ـك ـس ـيــك ،ح ـيــث ق ــدم مـمـثـلــوهــم مـقـتــرحــات
محددة للغاية بشأن هذه القضية .صرح ممثل
االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي ،فـيـشـيـنـسـكــي ،بــوضــوح
شديد منذ البداية« :المخرج بسيط للغاية :ال
مزيد من المفاوضات من أي نوع» ،وأشار إلى
أن المجلس يجب أن يتبنى قــرار ًا يــدعــو إلى
اإلخالء الفوري.
بأسلوبهم المعتاد الذي لم يتغير حق ًا منذ عام
 ،1946ح ــاول مـمـثـلــو األع ـضــاء (مـعـظـمـهــم من
الدول الغربية) األقرب إلى الموقف األمريكي،
التالعب باللغة وإبقاءها غامضة ،وجادلوا بأن
اللغة تشير إلى هذا وذاك .بل وصل األمر إلى
الـنـقـطــة الـتــي بــدا فـيـهــا ممثلو ســوريــة ولـبـنــان
م ـس ـت ـعــديــن ل ـق ـبــول ل ـغــة غــام ـضــة إلـ ــى ح ــد مــا،
باالعتماد على ما قيل شفهي ًا.
هـنــا ،اعـتــرض فيشينسكي وأصــر على أن أي
ق ــرار يـجــب أن «يــوصــي بــاالنـسـحــاب الـفــوري
والمتزامن للقوات وأن الــدول األربــع المعنية
يـجــب أن تـشــرع فــي الـتـفــاوض فــي التفاصيل
الـفـنـيــة لــإجــاء وال ـتــاريــخ ال ــذي يـجــب أن يتم
بـ ــه» .وأصـ ــر ع ـلــى أن ال ـل ـغــة ي ـجــب أن تـكــون
واضـحــة حتى ال تـتــرك مـجــا ًال لتفسيرها على
أنها مفاوضات حول ما إذا كان اإلخالء يجب
أن يحدث أم ال.
دفــع هــذا الـمـنــدوب الـفــرنـســي لـيـقــول« :الـسـيــد
فيشينسكي أصبح أكثر ملكية من الملك!»
يتضح من المناقشات التي جرت أن المجلس
انـقـســم إلــى مـجـمــوعـتـيــن ،األول ــى :هــي الـقــوى
اإلمبريالية التي كانت تشعر بالمرارة لفقدان
االم ـت ـي ــازات ال ـت ــي ك ــان ــت لــدي ـهــا وتـ ـح ــاول فــي
إطـ ــار ال ـن ـظ ــام ال ـعــال ـمــي ال ـج ــدي ــد وبــاس ـت ـخــدام
األدوات الجديدة أن تحافظ على االمتيازات
نفسها الـتــي كــانــت لــديـهــا مــن قـبــل .المجموعة
ال ـثــان ـيــة :كــانــت الـمـعـسـكــر االش ـتــراكــي الـنــاشــئ

الجديد ،بقيادة االتحاد السوفييتي وبدعم من
ضحايا اإلمبريالية إلــى حــد مــا ،الــذيــن وجــدوا
في االتحاد السوفييتي حليف ًا في هذا النظام
العالمي الجديد.
ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،ك ــان ــت ه ـن ــاك ث ــاث ــة م ـق ـتــرحــات
رئ ـي ـس ـيــة م ــن ال ـم ـك ـس ـيــك وم ـص ــر -ك ــان ه ــذان
االق ـ ـتـ ــراحـ ــان م ـت ـس ـق ـيــن مـ ــع م ــوق ــف االتـ ـح ــاد
السوفييتي -وواحــد مــن الــواليــات المتحدة،
م ـم ــا أبـ ـق ــى مـ ــوضـ ــوع الـ ـمـ ـف ــاوض ــات غ ــام ـض ـ ًا.
االقـتــراحــان األوالن لــم يحصال عـلــى أصــوات
كــافـيــة .فــي مـحــاولــة أخـيــرة للتوصل إلــى قــرار
مـقـبــول ،اقـتــرح فيشينسكي بعض التعديالت
على االقـتــراح األمــريـكــي ،ولــم تحصل جميعها
على أصوات كافية.
ثـ ــم ُطـ ـ ــرح االق ـ ـت ـ ــراح األم ــريـ ـك ــي ل ـل ـت ـصــويــت،
وحصل على سبعة أصــوات ،مما دفــع رئيس
االج ـت ـم ــاع -م ـم ـثــل أس ـت ــرال ـي ــا -ل ــإع ــان عــن
تنفيذ الـقــرار .هنا ،تدخل فيسشنسكي وأشــار
إلــى أن ال ـقــرار يـتـطـلــب «تـصــويـتـ ًا إيـجــابـيـ ًا من
سبعة أعضاء بما في ذلك األصوات المتوافقة
لألعضاء الدائمين» ،وهو ما لم يتم الوفاء به
ه ـنــا ،ح ـيــث ص ــوت االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي ضــد
االقتراح.
كان هذا أول فيتو
في تاريخ مجلس األمن!
ف ــي ح ـيــن أن مـجـلــس األمـ ــن ل ــم يـتـخــذ قـ ــرار ًا
بـشــأن إج ــاء ال ـقــوات الـبــريـطــانـيــة والفرنسية
مـ ــن سـ ــوريـ ــة ولـ ـبـ ـن ــان ،لـ ــم ي ـس ـت ـطــع أي مــن
أعضاء المجلس بما في ذلك المملكة المتحدة
وفرنسا أن ينكر أن االنسحاب يجب أن يتم.
باإلضافة إلى ذلك ،ال يمكن ألي من األعضاء
أن يـخـتـلــف م ــع ال ـف ـك ــرة ال ـقــائ ـلــة ب ــأن وج ــود
ال ـقــوات األجـنـبـيــة فــي دول ــة ذات س ـيــادة أمــر
غ ـيــر م ـق ـبــول ف ــي غ ـي ــاب ات ـف ــاق أو ط ـلــب مــن
الــدولــة .ونـعـتـقــد أن هــذا لـعــب دور ًا مـهـمـ ًا في
إجالء آخر قوات االحتالل من سورية ولبنان
بعد شهرين فقط.

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  1014اإلثنين  19نيسان 2021
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في الوقت الذي أعلنت به الحكومة عن
إجراءات لضبط األسعار ووقف تدهور
الليرة ،استقبل الشعب شهر رمضان على
واقع غالء فاجر لألسعار.
ǧدعاء دادو

وقد ترافق ذلك مع غياب فرحة الشهر الفضيل
ب ــال ـت ــوازي م ــع األزم ـ ــات الـمـعـيـشـيــة ال ـخــان ـقــة،
مــع الـظــام الـحــالــك بسبب االنـقـطــاع الـكـهــربــاء
ل ـســاعــات طــوي ـلــة ،وال ـت ــي وص ـلــت إل ــى ح ــدود
الست ساعات في بعض األماكن ،وخاص ًة في
أوقــات اإلفـطــار والـسـحــور ،وانقطاع بالنزين،
وشبه انعدام المواصالت مع فوضى األسعار.
أسعار رمضان بالخيال
شهدت األســواق قبل شهر رمضان ارتفاعات
متتالية في األسعار ،وشهدت الحق ًا استقرار ًا
عـلــى بـعـضـهــا نــوع ـ ًا مــا ،ولـكــن مــع حـلــول شهر
رمـضــان عــادت األسـعــار للقفز م ـجــدد ًا ،بسبب
زي ــادة الـطـلــب عـلــى ال ـمــواد الـغــذائـيــة كـمــا قـيــل،
ع ـل ـم ـ ًا أن األسـ ـ ــواق ال ـت ـج ــاري ــة ت ـش ـهــد رك ـ ــود ًا
نسبي ًا ،وذلك لتدني القدرة الشرائية ،وبسبب
األوضـ ــاع الـمـعـيـشـيــة ال ـم ـتــرديــة ال ـتــي يعيشها
المواطن ،وبالتأكيد كلمة «المواطن» ال تشمل
الفئة الناهبة وذويها والمحسوبين عليها.
ومن خالل رصد بعض األسعار في األسواق
خــال أيــام رمـضــان الفائتة ،فقد شـهــدت ثبات ًا
نوعا ما بأسعار مشتقات الحليب والمعلبات
والـنــواشــف «الــرز والمعكرونة والشعيرية...
إلـ ــخ» ح ـتــى م ــن ق ـبــل ش ـهــر رم ـض ــان ل ـتــاريــخ
اليوم.
ولكن الدهشة كانت هي ارتفاع أسعار اللحوم
رغـ ــم م ـح ــدودي ــة ال ـط ـل ــب ع ـل ـي ـهــا ،ع ـل ــى سـبـيــل
الـمـثــال« :كيلو شــرحــات الــدجــاج قبل رمضان
كـ ــان بـ ـ  9200ل.س ،والـ ـي ــوم س ـعــر الـكـيـلــو
 10200ل.س .ال ـب ـطــاطــا وه ــي م ــن األط ـبــاق
الرئيسية على موائد اإلفطار ،فقد وصل سعر
الكيلو بين الـ  1200والـ  1400ل.س بينما كان
قبل شهر رمضان بين الـ  800ل.س والـ 1000
ل.س».
والم ــس ه ــذا االرت ـف ــاع أي ـض ـ ًا أس ـعــار الـخـضــار
والفواكه ،حيث ارتفعت جميع أنــواع الخضار

ب ـيــن ال ـ ـ  100وال ـ ـ  200ل.س ،بـيـنـمــا زادت
الـفــروقــات السعرية بالنسبة للفواكه أكثر من
ذلك.
رمضان  2021غير..
أتــى شـهــر رم ـضــان عـلــى الـمــواطــن فــي الــوقــت
الذي تشهد فيه البالد أسوأ أزماتها االقتصادية
خــال كل سنوات الحرب العشر ،وقــد ترافق
ذلــك مــع تـســارع فــي تــدهــور قيمة الليرة أمــام
سعر الـصــرف فــي الـســوق الـســوداء ،وارتـفــاع
األسعار بمعدالت قياسية وخيالية جد ًا ،وأزمة
مـحــروقــات ح ــادة بــاتــت تـحــد مــن ال ـقــدرة على
التنقل بين المنزل والعمل ،إضــافــة إلــى أجــور
س ـي ــارات األجـ ــرة «ال ـت ـكــاســي» ال ـتــي أصـبـحــت
عبئ ًا إضافي ًا يُثقل الكاهل ،بغياب تام للحكومة
وعملها الجدّي على أرض الواقع.
ومـ ــا ي ــزي ــد ال ـط ـي ــن ب ـل ــة ،ه ــي ت ـل ــك ال ــدع ــاي ــات
المبهرجة التي تريد استقطاب الناس للكسب
مـ ــن ج ـي ــوب ـه ــم كـ ــالـ ـعـ ــادة ،وكـ ــالـ ـعـ ــادة ي ـن ـصــدم
ال ـمــواطــن ع ـنــد دخ ــول ــه ألي ــة «م ـهــرجــانــات أو
أس ـ ـ ــواق خـ ـي ــري ــة ..إلـ ـ ــخ» ب ـس ـب ــب ال ـف ــروق ــات

الـسـعــريــة الـطـفـيـفــة ال ـتــي ال ت ــزال تـنـهــك جيبه
دون رحمة.

شهدت األسواق
قبل شهر رمضان
ارتفاعات متتالية
في األسعار
وشهدت الحقاً
استقراراً على
بعضها ولكن مع
حلول شهر رمضان
عادت األسعار للقفز
مجدداً

سوق رمضان الخيري
عـنــدمــا نـنـظــر إلــى الـعـنــوان أع ــاه ،فـلــن يخطر
بالبال ّإل أنــه «خـيــري» بكل مــا تحمله الكلمة
مــن مـعـنــى ،ول ـكــن فــي الـحـقـيـقـيــة ال يـحـمــل من
عنوانه سوى عدد أحرفه.
حسب ما تم اإلعالن عنه انطلقت يوم الثالثاء
ب ـت ــاري ــخ  13ن ـي ـس ــان  2021ف ـع ــال ـي ــات س ــوق
رمـضــان الـخـيــري ،فقد ُأطـلــق الـســوق الخيري
ع ـل ــى أرض م ــدي ـن ــة الـ ـمـ ـع ــارض ال ـق ــدي ـم ــة فــي
دمـشــق ،حيث جمع عــدد ًا كبير ًا مــن الشركات
ال ـغ ــذائ ـي ــة وال ـت ـج ــاري ــة ب ـه ــدف ت ـغ ـط ـيــة الـطـلــب
ال ـم ـح ـلــي ال ـم ـت ــزاي ــد ع ـلــى ال ـم ـن ـت ـجــات ال ـغــذائ ـيــة
واألل ـب ـســة ،وخـفــض الـكـلـفــة عـلــى المستهلكين
فــي ظــل تــراجــع قدرتهم الشرائية وســط أزمــة
اقتصادية خانقة.
أت ـ ــى ه ـ ــذا اإلع ـ ـ ــان ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان م ـن ـت ـجــات
بــأسـعــار مناسبة وحـســومــات وع ــروض تلبي
احـتـيــاجــات الـمــواطـنـيــن ،وتُ ـس ـهــم فــي تخفيف

األعباء االقتصادية عنهم من خالل البيع بسعر
التكلفة.
وتـ ــم رصـ ــد ب ـع ــض األسـ ـعـ ــار ال ـت ــي قِ ـي ــل عـنـهــا
بــأنـهــا بـسـعــر الـتـكـلـفــة ،وأرخ ــص مــن األس ــواق
التجارية ،وتلبي حاجات المواطنين ،لكنها لم
تكن كما ُأعلن عنها.
فــأسـعــار بـعــض الـسـلــع كــانــت تـمــامـ ًا كـمــا غيرها
في بقية األســواق ،أما عن األسعار التي تبدو
أنها أقل فهي لسلع بمواصفة ونوعية مختلفة
عن شبيهاتها في األســواق (أســوأ) ،ومع ذلك
هناك بعض السلع أرخص فع ًال.
لكن بالمجمل ،فإن ما يمكن أن يوفره المواطن
على بعض السلع والمواد سيضطر لدفعه على
المواصالت كأجور ،خاصة مع ضآلة ما يمكن
أن يخصصه من نقود لشراء بعض الغذائيات
على حساب الضرورات الحياتية األخرى.
فحتى السالل الغذائية المعلن عنها في السوق
من قبل بعض العارضين قد ال يتمكن صاحب
الــدخــل الـمـحــدود أن يـشـتــريـهــا ،نـظــر ًا الرتـفــاع
سـعــرهــا اإلجـمــالــي عـلـيــه ،وال ــذي يـقــارب أجــره
الشهري.

إنتاج الحمضيات لموسم  2021-2020ينخفض %25
انخفض إجمالي إنتاج
الحمضيات السورية
لموسم 2021-2020
بحوالي  ،%24,5مقارنة
بالموسم ،2020-2019
وذلك بحسب ما نقل عن
مدير مكتب الحمضيات
في وزارة الزراعة
واإلصالح الزراعي نهاية
األسبوع الماضي.

ǧقاسيون

االن ـخ ـفــاض تــم ت ـبــريــره بـحـســب مــديــر مكتب
الحمضيات بسبب «الظروف الجوية السائدة
خــال فترة العقد فــي أيــار  ،2020ريــاح جافة
وحرارة مرتفعة أعلى من المعدل بحوالي 15
درج ــة مـئــويــة وألك ـثــر مــن أس ـبــوع» ،ولــم يتم
ال ـت ـطــرق ل ـمــوضــوع ال ـخ ـســائــر ال ـس ـنــويــة الـتــي
يتكبدها الـمــزارعــون ،والـتــي أدت إلــى خــروج
بعض األراضــي الــزراعـيــة عــن الخدمة ،أو إلى
تقطيع بـعــض أشـجــار الحمضيات الستبدالها
بزراعات أخرى أكثر ريعية ،أو إلى انعكاسات
كــوارث الحرائق التي أتــت على بعض حقول
الحمضيات.
تفاصيل غير مكتملة
ب ـح ـســب الـ ـج ــوالت اإلح ـص ــائ ـي ــة الـ ـ ــواردة مــن
مــديــريـتــي ال ــزراع ــة فــي طــرطــوس والــاذق ـيــة
لموسم الحمضيات  ،2021-2020بلغ إجمالي
تقديرات اإلنتاج النهائية  832000طن ،وذلك
فــي كــل مــن طــرطــوس والــاذقـيــة ()819,905
أط ـنــان ،وبـقـيــة الـمـحــافـظــات ال ـســوريــة حــوالــي

( 1,000طن).
وفـ ـ ــي خـ ــاصـ ــة مـ ـنـ ـق ــول ــة ع ـ ــن مـ ــديـ ــر م ـك ـتــب
الـحـمـضـيــات فــي وزارة ال ــزراع ــة كـمــاحـظــات
للمقارنة بين إنتاج الموسم الحالي والموسم
الـســابــق :إن إجـمــالــي إنـتــاج أصـنــاف الحامض
ان ـخ ـف ـضــت ب ـن ـس ـبــة  -%32,8إج ـم ــال ــي إن ـت ــاج
أص ـنــاف الـبــرتـقــال انـخـفـضــت بـنـسـبــة -%29,3
إج ـمــالــي إن ـت ــاج أص ـن ــاف ال ـم ـنــدريــن انـخـفـضــت
بنسبة  -%6,1إنتاج أصناف الليمون الهندي
كان ثابت ًا.
ال شـ ــك أن الـ ـخـ ــاصـ ــات أعـ ـ ــاه لـ ــم ت ـت ـض ـمــن
ان ـع ـكــاســات م ـع ــدالت ان ـخ ـفــاض اإلن ـت ــاج عـلــى
الـمــزارعـيــن وعـلــى مـسـتــوى معيشتهم ،وعلى
إجـ ـم ــال ــي ن ـت ــائ ــج الـ ـم ــوس ــم الـ ـسـ ـن ــوي الـ ـق ــادم
المتوقعة لموسم الحمضيات.
ماذا عن الموسم القادم؟
ال ج ــدي ــد ي ـم ـكــن إض ــاف ـت ــه ب ـمــا ي ـخــص مــوســم
الـحـمـضـيــات ال ـق ــادم ،ال مــن حـيــث مـسـتـلــزمــات
اإلن ـتــاج وتكاليفها الـمــرتـفـعــة عـلــى الـمــزارعـيــن،
والتي تضاعفت خالل الفترة القريبة الماضية
بكافة مكوناتها ،وال من حيث آليات التسعير

وال ـت ـســويــق ال ـتــي م ــا زالـ ــت تـتـحـكــم ب ـهــا قــوى
ال ـس ــوق واالس ـت ـغ ــال وال ـن ـه ــب ع ـلــى ح ـســاب
ال ـف ــاح ـي ــن والـ ـم ــزارعـ ـي ــن ،ك ـم ــا ع ـل ــى ح ـســاب
المستهلكين.
فأسعار األسـمــدة ارتفعت بشكل كبير مقارنة
مــع أس ـعــار الـمــوســم الـمــاضــي ،وكــذلــك تكاليف
الــري ،وخــاصــة الـمـحــروقــات ،وبقية الخدمات
الـ ـض ــروري ــة ال ـم ـط ـل ــوب ــة ل ـ ــأرض واألشـ ـج ــار
والثمار.

ف ــإذا كــانــت نـسـبــة انـخـفــاض إن ـتــاج الـمــوســم
الماضي بلغت بـحــدود  ،%25فما هــي نسبة
االنـ ـخـ ـف ــاض فـ ــي إنـ ـتـ ــاج ال ـم ــوس ــم الـ ـقـ ــادم،
فــي ظــل ارت ـفــاع الـتـكــالـيــف وتــزايــد مـعــدالت
االستغالل؟
وم ــا هــي الـنـتــائــج الـمـتــوقـعــة جـ ـرّاء ذل ــك ،غير
ه ـجــرة األرض ،وتـقـطـيــع األش ـج ــار ،وت ــردي
ال ـم ـس ـت ــوى ال ـم ـع ـي ـشــي والـ ـخ ــدم ــي لـلـفــاحـيــن
والمزارعين بالنتيجة!؟
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في سورية ،أصبح المواطن يعيش فصاماً بين واقع «األزمات والحاجة إلى حلول جدية»،
وبين التصريحات والقرارات الحكومية البعيدة عن الواقع السوري كل البعد.
ǧعبير حداد

األزمات الممنهجة متتالية ،ودوم ًا توجد لدى
المسؤولين حلول بالجملة ال تتعدى نتائجها
ح ـ ــدود ال ـب ـه ــرج ــة اإلع ــامـ ـي ــة ع ـب ــر ال ــوس ــائ ــل
الـمـتـلـفــزة ،أو مـنـصــات ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
وال ـتــي بــاتــت ت ـخــدم مـصــالــح الـقـلــة الـقـلـيـلــة من
الفاسدين والناهبين.
فقد باتت عتبة تنبيهنا لتلك الحلول الحكومية
ـدة لفعاليتها ،بــل وأصــابـتـنــا بالشبع
الــذكـيــة فــاقـ ً
إلى حد التخمة ،حتى أصبحت محط سخرية
الشارع السوري.
عجز واغتراب عن الواقع
عـلــى مــا يـبــدو ،بــل وأصـبــح واضـحـ ًا لـلـعـيــان ،أن
قــرارات وتوجهات الدولة ومؤسساتها أصابها
اغ ـتــراب حـقـيـقــي عــن الــواقــع ،واألزمـ ــات الـيــوم
بــالـحـقـيـقــة ت ــدار وتـحــل مــن قـبـلـهــم وف ــق إخ ــراج
هــولـيــودي ال يــامــس االحـتـيــاجــات الـســوريــة،
وال المعاناة اليومية التي باتت مالزمة لواقع
الخدمات المتردي ،الذي أبصر النور منذ النشأة
األولى لجذور السياسات الليبرالية وتخفيض
الدعم ،والتي بدأ ترسيخها منذ أكثر من عقدين،
ومــا زالــت مستمرة حـتــى الـيــوم بشكلها الـفــج،
رغم ما أدت إليه من إفقار وبطالة ،وغياب شبه
كامل للدور الحقيقي الذي يُفترض أن تمارسه
مــؤسـســات الــدولــة ،وعـجــزهــا أخ ـيــر ًا عــن تأمين
االحتياجات األساسية من خبز ومياه وكهرباء
ومحروقات و...
ابتزاز رغم المحدودية
أص ـب ــح دور ال ــدول ــة ومــؤس ـســات ـهــا مـ ـح ــدود ًا،

وال ـم ــواط ــن ال ـس ــوري ي ـص ــارع وح ـي ــد ًا ضـمــن
ميادين عدة وسط الغالء الجنوني ،والفجوة
الكبيرة بين واقــع األجــور وتكاليف المعيشة،
التي زادت من أعداد الذين أصبحوا تحت خط
الفقر ،باإلضافة إلى استمرار سياسة تخفيض
الــدعــم ،س ــواء عـبــر رفــع األس ـعــار أو تخفيض
ال ـك ـم ـي ــات ،واس ـت ـغ ــال ال ـت ـج ــار وال ـس ـم ــاس ــرة،
ورغــم تلك المحدودية لــدور المؤسسات ،فما
زال الـمــواطــن يـتـعــرض لــابـتــزاز واالسـتـغــال
المدروس فع ًال.
ف ـم ـث ـ ًا :ب ـعــد ت ـخ ـف ـيــض ك ـم ـيــات ال ـم ـح ــروق ــات،
والتي يجري تقنينها حتى اليوم ،وبعد ابتداع
الـحــل المتمثل بــالــرســالــة الـسـحــريــة الـتــي حلت
مشكلة الطوابير الممتدة في كافة المحافظات،
أصـبــح الـســؤال األهــم فــي أحــاديــث المواطنين
وجلساتهم« :ما وصلتك الرسالة».
ف ـم ـضــر س ــائ ــق ال ـت ـك ـســي ت ـح ــدث ع ــن م ـعــانــاتــه،
فــرســالــة الـبـنــزيــن لــم تـصــل إل ـيــه مـنــذ أك ـثــر من
أسـبــوع ،وعندما ســأل أكثر مــن محطة وقــود،
أخ ـبــروه أن الـبـنــزيــن مـتــوفــر ضـمــن المحطات
ولـ ـك ــن ال ت ــوج ــد رسـ ــائـ ــل ن ـص ـيــة فـ ــي ال ــوق ــت
الحالي ،دون ذكر السبب!
وف ــي الــوقــت ال ــذي ارت ـفــع فـيــه سـعــر الـبـنــزيــن
األوك ـت ــان لـيـصـبــح ب ـ  ،2500تـضـطــر الـغــالـبـيــة،
فــي ظــل غـيــاب الــرســالــة والـكـمـيــات المخفضة،
للتوجه إلــى الـســوق الـســوداء ،والــذي إن كان
متوفر ًا ،فالمحسوبيات واالستغالل فيه حدث
وال حرج أيض ًا.
وأم ــا م ـعــانــاة ال ـمــواطــن م ــع ال ـخ ـبــز ال ـي ــوم فـمــا
زال ـ ــت م ـس ـت ـم ــرة ،ف ــال ـط ــواب ـي ــر ع ـل ــى األف ـ ــران
ك ـب ـيــرة ،وي ـض ـطــر ال ـمــواطــن أن ي ـقــف ســاعــات
لـلـحـصــول ع ـلــى مـخـصـصــاتــه م ــن ال ـخ ـبــز ،وإن
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ك ــان ه ـنــاك مـعـتـمــد ضـمــن األح ـي ــاء ،ف ـهــذا يــزيــد
ال ـط ـيــن ب ـل ــة ،ف ــال ــوق ــوف ع ـلــى ال ـ ــدور ال يـخـلــو
م ــن ال ـم ـح ـســوب ـيــات ،وال ت ـس ـت ـغــرب إن كـنــت
األول على ذلك الدور ،ولكنك لن تحصل على
المخصصات ،فالوكيل مسبق ًا توجد لديه كمية
مـحـجــوزة لــأقــارب والـمـحـســوبـيــات ولــإتـجــار
أيـضـ ًا ،فــإن كانت مخصصاتك  3ربـطــات خبز،
ستحصل على اثنتين ،والذريعة أنــه ال توجد
كميات كافية ،إضــافـ ًة إلــى أن الخبز السياحي
ارتفعت أسعاره فالغالبية العظمى ليست لديهم
القدرة على شرائه.

كثيرة هي األمثلة
التي ال تعد وال
تحصى اليوم في
ظل غياب حقيقي
لدور الدولة بإدارة
تاركة
األزمات ً
المواطن يصارع
وحده على مبدأ
«مواطن دبر راسك»

وترد بالواقع الخدمي
وعود ٍّ
واقع خدمي متردٍّ ووعود رغم ذلك ،فقد تعهد
وزي ــر ال ـك ـهــربــاء بـتـحـســن مـلـمــوس لـلـكـهــربــاء،
م ـتــرافــق م ــع ارت ـف ــاع درج ـ ــات الـ ـحـ ــرارة ،ولــم
نلمس شيئ ًا من ذلك التحسن بعد!
مروة من سكان كشكول تحدثت :الكهرباء في
منطقتنا ال تنقطع بعد منتصف الليل وتستمر
ح ـت ــى الـ ـس ــادس ــة صـ ـب ــاحـ ـ ًا ،مـ ــع حـ ـل ــول شـهــر
رمضان تغير التقنين ليصبح  3بـ  3بعدما كان
 4ســاعــات انـقـطــاع ،مــع تعديل أجــروه ليشمل
التقنين  3ساعات بعد منتصف الليل ،باإلضافة
إلــى أنــه خــال شهر رمـضــان تتناول العائالت
ال ـس ــوري ــة ط ـع ــام اإلف ـط ــار أو ح ـتــى ال ـس ـحــور
من دون كهرباء ،معتبرة وزارة الكهرباء أن
الـمــواطــن قــد أصـبـحــت لــديــه مـنــاعــة ضــد تــردي
الــواقــع لـخــدمــي ،فـتـغــض ال ـطــرف عــن اح ـتــرام
المواطن.
وال تـقــف األم ــور عـنــد ذلــك ال ـحــد ،فــالـتــردي
طــال واق ــع الـمـيــاه؛ فـمــوعــد ضــخ الـمـيــاه إلــى
األحياء والمنازل يتزامن مع فترات انقطاع
ال ـك ـه ــرب ــاء ،م ـمــا ي ـخ ـلــق أزمـ ــة م ـي ــاه ،تـضـطــر
الـ ـمـ ــواطـ ــن ل ـ ـشـ ــراء صـ ـه ــاري ــج مـ ـيـ ــاه غــال ـيــة
الـثـمــن ،وخـصــوصـ ًا خــال أزمــة الـمـحــروقــات
الـخــانـقــة .وأم ــا بــالـنـسـبــة ألزم ــة الـمــواصــات،

فــالـمـنـتـظــرون عـلــى الـمــواقــف بــالـجـمـلــة ،رغــم
المحاوالت الفاشلة بتغطية أزمة المواصالت
من خالل النقل الداخلي وباصاته المحدودة
والـقـلـيـلــة وال ـتــي تـحـتــاج لـلـصـيــانــة ،فأعطالها
كـثـيــرة ،خ ــال الـسـفــرة ال ــواح ــدة قــد يتعطل
ال ـبــاص ذهــاب ـ ًا وإي ــاب ـ ًا ،وخـصــوصـ ًا للمناطق
البعيدة وذات المرتفعات ،كضاحية قدسيا
وم ـشــروع دم ــر ،فــالـســائــق يـتــافــى الــوقــوف
عـنــد ال ـمــواقــف ال ـمــوجــودة ضـمــن الـطــرقــات
المنحدرة خوف ًا من تعطل الباص المفاجئ،
وال ـ ـ ــذي قـ ــد ي ـق ـط ــع الـ ـمـ ـئ ــات فـ ــي م ـن ـت ـصــف
الطريق.
كـثـيــرة هــي األم ـث ـلــة ال ـتــي ال تـعــد وال تحصى
ال ـي ــوم ،ف ــي ظ ــل غ ـيــاب حـقـيـقــي لـ ــدور الــدولــة
بإدارة األزمات ،تارك ًة المواطن يصارع وحده
على مبدأ «مواطن دبر راسك».
الدولة بين الغياب والبدائل
دور الدولة الحقيقي يتمثل بتأمين احتياجات
المواطنين األساسية من غذاء ودواء ومياه
وكهرباء ومحروقات و ،..مدعومة ،باإلضافة
إلى التعليم المجاني والسكن الصحي ،ودعم
الـقـطــاعـيــن اإلنـتــاجـيـيــن الــزراعــي والـصـنــاعــي،
ال ــداعـ ـمَـ ـي ــن ل ــاق ـت ـص ــاد ال ــوط ـن ــي ال ـح ـق ـي ـقــي،
وف ــي ظــل سـلـسـلــة الـسـيــاســات ال ـتــي اتبعتها
ال ـح ـكــومــات ال ـم ـت ـتــال ـيــة م ــن تـخـفـيــض الــدعــم
بـمـخـتـلــف أش ـك ــال ــه ،وال ـس ـيــاســات الـلـيـبــرالـيــة
وخ ـ ـص ـ ـخ ـ ـصـ ــة ب ـ ـع ـ ــض قـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات ال ـ ــدول ـ ــة
وتــراجــع بعضها اآلخ ــر ،أصـبــح دور الــدولــة
ومؤسساتها شبه غائب نهائي ًا ،ليحل محلها
القطاع الخاص ،المشوه أشد التشوه ،كبار
الـحـيـتــان والـفــاســديــن مــن تـجــار ومستثمري
األزم ـ ـ ــات وال ـ ـحـ ــروب والـ ـسـ ــوق الـ ـسـ ــوداء،
ليقع المواطن تحت رحمتهم ،يتحكمون به
وبحاجاته التي ال يمكن االستغناء عنها بكل
مفاصل حياته.

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  1014اإلثنين  19نيسان 2021

www.kassioun.org

حماية المستهلك بين العقوبات واإليرادات

صدر بتاريخ  2021/4/12المرسوم التشريعي رقم  8لعام  2021المتضمن قانون
حماية المستهلك الجديد ،وذلك بعد كثرة وعود وطول انتظار؛ فقد بدأ الحديث عن
القانون الجديد بعد عام واحد من صدور القانون  14لعام  ،2015واستمر الحديث عن
المشروع الجديد طيلة هذه الفترة.
ǧعاصي اسماعيل

فهل ستتحقق حماية المستهلك وتؤمن حقوقه
ب ـمــوجــب ال ـق ــان ــون ال ـجــديــد ف ـع ـ ًا ،أم سـيـكــون
كسابقه من حيث النتيجة في األسواق؟!
مراوحة لسنين وتسارع قبل رمضان
بــدأ الـحــديــث عــن تـعــديــات عـلــى قــانــون حماية
المستهلك رقــم  14لعام  2015منذ عــام ،2016
وقد تم تشكيل لجان لهذه الغاية ،وقد تناولت
ال ـص ـح ــف ال ـم ـح ـل ـيــة خـ ــال ال ـس ـن ـيــن ال ـمــاض ـيــة
الـحــديــث عــن الـتـعــديــات الـمــزمـعــة عـلــى قــانــون
حـمــايــة المستهلك ،كـمــا تــم تسجيل الكثير من
ال ـت ـصــري ـحــات الــرس ـم ـيــة ب ـش ــأن ــه ،وخ ــاص ــة مــا
يـتـعـلــق بــال ـت ـشــدد ف ــي ال ـع ـقــوبــات ب ـحــال ثـبــوت
المخالفات.
وبــرغــم كــل سنين االنـتـظــار ،يبدو أن القانون
ق ــد ص ــدر ع ـلــى عـجــالــة م ــؤخ ــر ًا ،ح ـيــث ل ــم يمر
على مجلس الشعب ولجانه كما هو مفترض.
وس ـب ــق أن صـ ــرح وزي ـ ــر ال ـت ـج ــارة الــداخ ـل ـيــة
وحـمــايــة المستهلك ،خــال وج ــوده فــي حماة
بتاريخ  :2021/4/5إن «الوزارة تحاول إصدار
قــانــون حـمــايــة الـمـسـتـهـلــك ال ـم ـعــدل ،بالتنسيق
مــع وزارة الـعــدل قبل شهر رمـضــان الـمـبــارك،
وفيه مواد عقوبات مشددة ،وتطال الموظف
بــالــدولــة مثله مثل التاجر أو البائع المخالف،
إذا ثبتت تغطيته على مخالفته ،وإذا وجــدت
المخالفة بمحله أو منشأته ولم يخالفه».
الحكومة بدت مستعجلة أيضاً
بـتــاريــخ  2021/4/6خــال جلسته األسـبــوعـيــة
«ناقش مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي
خاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك
رق ــم  14لـعــام  ،2015وال ــذي يـتـضـمــن الـتـشــدد
ف ــي ع ـقــوبــات ال ـم ـخــال ـفــات الـجـسـيـمــة الـمـتـعـلـقــة
بــاإلت ـجــار بــال ـمــواد ال ـمــدعــومــة ،وال ـغــش وبـيــع
ال ـمــواد مـنـتـهـيــة الـصــاحـيــة ،وإضــافــة عـقــوبــات
مشددة بحق مخالفات االحتكار وبيع المواد
مجهولة المصدر والمتاجرة بالمواد المقدمة

م ــن خ ــال ال ـب ـطــاقــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،كــذلــك رفــع
قيم الغرامات المالية ومــدة اإلغــاق القضائي
واإلداري بما يشكل رادع ًا يحول دون ارتكاب
المخالفات والحد منها» ،وذلك بحسب ما ورد
على موقع الحكومة الرسمي.
ال ـمــاحــظ ه ــو أن ال ـح ـكــومــة ل ــم ت ـقــم بـتـحــويــل
مشروع الصك التشريعي بعد نقاشه وإقراره
م ـ ــن ق ـب ـل ـه ــا إلـ ـ ــى م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـع ــب كـ ـم ــا هــو
مفترض ،وربـمــا كــان ذلــك بسبب عــدم انعقاد
دور تـشــريـعــي حــال ـي ـ ًا ،بــال ـتــوازي مــع مــا قيل
عــن ضــرورة ســرعــة اإلنـجــاز قبل حـلــول شهر
رمضان.
ب ـح ـســب ال ـم ــوق ــع ال ـح ـكــومــي ب ــال ـت ــاري ــخ نـفـســه
أع ــاه أي ـض ـ ًا «وش ــدد الـمـجـلــس خ ــال جلسته
األس ـب ــوع ـي ــة ع ـل ــى ت ـك ـث ـيــف الـ ـجـ ـه ــود لـضـبــط
األسواق خالل شهر رمضان المبارك ،وضمان
توافر المواد األساسية ،واتخاذ أشد العقوبات
بحق المخالفين».
تشدد في العقوبات وزيادة في
الغرامات
بـنـظــرة ســريـعــة عـلــى م ــواد ال ـقــانــون الـجــديــد،
يتبين أن هناك تـشــديــد ًا فــي العقوبات ،ســواء
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـغ ــرام ــات ال ـمــال ـيــة الـمـفــروضــة
بـ ـحـ ــال ض ـب ــط ب ـع ــض الـ ـمـ ـخ ــالـ ـف ــات ،أو ع ـلــى
م ـس ـتــوى ال ـح ـبــس وم ـ ــدده ارت ـب ــاط ـ ًا بـنــوعـيــة
المخالفات المضبوطة.
ف ـقــد ت ــدرج ــت ال ـغ ــرام ــة ال ـمــال ـيــة ف ــي ن ـصــوص
ال ـقــانــون وصـ ــو ًال إل ــى مـبـلــغ  10مــايـيــن لـيــرة
كعقوبة على بعض المخالفات ،كذلك تدرجت
عـقــوبــة الـحـبــس وص ــو ًال إلــى الـمــؤقــت لـمــدة 7
سنوات كعقوبة على بعض المخالفات.
كـمــا يــاحــظ دمــج عـقــوبـتــي الـحـبــس والـغــرامــة
على بعض المخالفات الجسيمة ،على غير ما
كان معمو ًال به في القانون السابق.
كــذلــك فــإن الـتـشــدد الـمـنـصــوص عليه بموجب
القانون قد شمل بعض العاملين الذين يخ ّلون
بــوظـيـفـتـهــم ومـهــامـهــم أي ـض ـ ًا ،مــع مــاحـظــة أن
ه ــؤالء ق ــد شـمـلـهــم ال ـقــانــون بـبـعــض ال ـم ـيــزات

على مستوى التعويضات المستحقة لكل منهم
بحسب طبيعة عمله.

اإليرادات المالية
بموجب نصوص
القانون الجديد
تزايدت بشكل
ملحوظ بحيث
تظهر وكأنها غاية
بحد ذاتها أهم من
حماية المستهلك
وحقوقه الذي صدر
القانون باسمه

مالحظات أولية
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن غــال ـب ـيــة ال ـم ـخــال ـفــات،
أو األكـثــر تفشي ًا وانـتـشــار ًا ،وهــي المخالفات
المرتبطة بالغرامة المالية (مخالفة تعليق بيع
مــادة عـلــى م ــادة -بـعــض الـمـخــالـفــات الخاصة
بــالـسـجــات الـتـجــاريــة والـصـنــاعـيــة والـحــرفـيــة
وال ـص ـح ـي ــة -م ـخــال ـفــة ش ـ ــروط اإلعـ ـ ــان عــن
ال ـت ـنــزيــات -الـمـتــاجــرة بـبـعــض ال ـمــواد دون
تــرخـيــص -ع ــدم ح ـيــازة فــواتـيــر أو االمـتـنــاع
ع ــن إع ـطــائ ـهــا لـلـمـسـتـهـلــك -ع ــدم اإلعـ ــان عــن
األسعار) ،بحال ضبطها تجري عليها التسوية
ب ـمــوجــب ن ـص ــوص مـ ــواد ال ـق ــان ــون ،ع ـلــى أن
تـســدد نـصــف الـغــرامــة مــن قـبــل الـمـخــالــف لــدى
الـمــديــريــة المعنية ،وذلــك خــال مــدة مـحــددة،
ب ـمــا يـمـنــع تـحــويـلـهــا إل ــى ال ـق ـضــاء وتـســديــدهــا
كاملة الحق ًا.
وكذلك فإن عقوبة اإلغالق اإلداري المنصوص
عليها بموجب القانون يتم تالفيها واستبدالها
لقاء غرامة مالية عن كل يوم إغالق.
أما المالحظة األهــم ،فهي أن بعض العقوبات
ال ـم ـن ـصــوص ع ـن ـهــا ب ـمــوجــب ال ـق ــان ــون ،س ــواء
كانت الغرامة المالية أو الحبس ،بعضها كان
مفتوح ًا بين حدين (أعلى وأدنى) ،وقد تركت
مفتوحة هكذا الستدراكها وإعادة تحديدها إما
عبر التعليمات التنفيذية المنتظر صدورها ،أو
للقضاء تقدير ًا.
وبـغــض الـنـظــر عــن آث ــار ونـتــائــج ال ـقــانــون في
حـيّــز التنفيذ عـلــى مـسـتــوى حـمــايــة المستهلك
وحـقــوقــه فــي األس ــواق الح ـق ـ ًا ،فــإن مــا يسجل
بهذا الصدد ،هو أن اإليرادات المالية بموجب
نـ ـصـ ــوص الـ ـقـ ــانـ ــون الـ ـجـ ــديـ ــد ،جـ ـ ـ ـرّاء ض ـبــط
الـمـخــالـفــات ،أو الـتـســويــات ،أو اس ـت ـبــدال أيــام
اإلغالق ،قد تزايدت وارتفعت بشكل ملحوظ،
سواء كانت ستصب في صالح خزينة الدولة،
أو ف ــي ص ـن ــدوق ال ـ ـ ــوزارة ،أو ف ــي ح ـســابــات
مــديــريــات حـمــايــة الـمـسـتـهـلــك فــي الـمـحــافـظــات،
بحيث تظهر وكــأنـهــا غــايــة بحد ذاتـهــا أهــم من
حماية المستهلك وحقوقه ،الذي صدر القانون
باسمه.
لم يوضع في التنفيذ بعد
أمام التسارع والسرعة المسجلة على صدور
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القانون مؤخر ًا ،وبعد أن صدر قبل حلول شهر
رم ـضــان ف ـعـ ًـا ،ك ــان مــن الـمـفـتــرض أن يـصــدر
وزي ــر ال ـت ـجــارة الــداخ ـل ـيــة وح ـمــايــة الـمـسـتـهـلــك
التعليمات التنفيذية له ،وذلك بحسب ما نصت
عليه المادة  81منه.
فـعـلــى الــرغــم مــن أن ال ـم ــادة أع ــاه قــد منحت
الوزير مــدة  30يوم ًا من تاريخ نفاذ القانون
إلصـ ـ ــدار ال ـت ـع ـل ـي ـمــات ال ـت ـن ـف ـيــذيــةّ ،إل أنـ ــه مــن
الـمـفـتــرض أن تـكــون هــذه الـتـعـلـيـمــات مصاغة
وجــاهــزة لــدى الـ ــوزارة مـسـبـقـ ًا ،خــاصــة وأنـهــا
هــي مــن أعــدت مـشــروع الـقــانــون ورفـعـتــه إلــى
الحكومة ،وبالتالي ،فمن الطبيعي أن تكون قد
أعــدت التعليمات التنفيذية لــه ،والــوزيــر نفسه
هــو مــن ربــط إص ــدار الـقــانــون بشهر رمـضــان،
وكذلك الحكومة ...فلماذا التأخر إذ ًا؟!
ال ـت ـش ــدد ب ــال ـع ـق ــوب ــات فـ ــي ظـ ــل ال ـم ـح ـســوب ـيــة
والفساد
سـبــق أن سـجـلــت بـعــض الـفـعــالـيــات الـتـجــاريــة
تـحـفـظـهــا عـلــى م ـشــروع ال ـقــانــون ال ـجــديــد قبل
ص ـ ـ ــدوره ،وذل ـ ــك ل ـع ــدم م ـعــرف ـت ـهــا ب ـم ـض ـمــون
حيثياته كي تتمكن من وضع مالحظاتها عليه
مــن ب ــاب الـتـشــاركـيــة والـمـســؤولـيــة الـمـشـتــركــة
عــن الـســوق والمستهلكين ،لكن سبق السيف
العذل ،فقد صدر القانون.
كذلك فإن بعض بائعي المفرق اعتبروا أنفسهم
األكـ ـث ــر تـ ـضـ ــرر ًا م ــن ال ـت ـش ــدد ف ــي ال ـع ـقــوبــات
بموجب نصوص مواد القانون الجديد.
ف ــال ـم ـص ـي ـب ــة ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ـهـ ــؤالء أن ال ـت ـش ــدد
ب ــالـ ـعـ ـق ــوب ــات ،فـ ــي ظـ ــل ت ـف ـش ــي ال ـم ـح ـســوب ـيــة
وال ــوس ــاط ــة وال ـف ـس ــاد ،س ـي ـتــم اس ـت ـث ـمــاره مــن
ق ـبــل ب ـعــض ال ـفــاســديــن ال ـقــائ ـم ـيــن ع ـلــى تـنـفـيــذ
م ـض ـمــونــه ف ــي األسـ ـ ــواق ،ع ـبــر رف ــع تـسـعـيــرة
الــرشــوة واإلتــاوة التي يتقاضونها لقاء غض
الطرف أو تخفيف توصيف المخالفة بموجب
الضبوط ،بحيث تصبح قابلة للتسوية بالحد
األدنى لقاء غرامة مالية فقط ،فهذا ما درجت
عليه الـعــادة بموجب نصوص مــواد القوانين
السابقة بحسب ما صرح به هؤالء.
فــال ـم ـش ـك ـلــة بــال ـن ـس ـبــة ل ـبــائ ـعــي ال ـم ـف ــرق لـيـســت
مــع الـمـسـتـهـلــك ،وال مــع مــراقـبــي الـتـمــويــن ،بل
مــع كـبــار تـجــار الـجـمـلــة والـمـسـتــورديــن الــذيــن
ي ـت ـح ـك ـم ــون ب ـه ــم وبـ ــالـ ـسـ ــوق وبــال ـم ـس ـت ـه ـلــك،
ويفرضون أسعارهم ومــواصـفــات سلعهم كما
يحلو لهم ،وهــؤالء غالب ًا مــا يكونون بعيدين
عن أعين الرقابة ،بل يبدو أنهم محميون.
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تشهد مصر منذ عام  2016موجة جديدة من اتساع مستوى الديون والخارجية منها تحديداً .ورغم السهم الصاعد لحجم الديون التي تجر الديونّ ،إل أن التسويق الذي
يشهده النموذج المصري المكّرر كبير جداً ...إذ تنتشر «المانشيتات العريضة» حول مصر كأهم اقتصاد في المنطقة واألعلى نمواً بين الدول الناشئة ،بينما مؤشرات
أساسية تقول :إ ّنه ال جديد تحت الشمس ،ومصر تتبع النموذج التقليدي الذي جربته سابقاً مع غيرها ،حيث تتدفق الموارد الخارجية وتزداد البنية االقتصادية
واالجتماعية هشاشة.

مصر بعد عقد على  -25يناير

مليارات الديون الدولية لمنظومة تعيد سيناريو توليد االنفجار
ǧعشتار محمود

الكثير من المال
الدولي يتدفق إلى
مصر بعد (اإلشارة
اإليجابية) التي
أعطاها صندوق النقد
الدولي باتفاقه مع
مصر على سلسلة
قروض وصلت حتى
اليوم إلى  13,3مليار
دوالر ،والتي ج ّرت
معها كثيرًا من
المقرضين الدوليين
عدا الصندوق.

وب ــدأت مـصــر بتنفيذ بــرامــج الـتـحــوالت
الـ ـهـ ـيـ ـكـ ـلـ ـي ــة :أي ب ـ ــرام ـ ــج الـ ـسـ ـي ــاس ــات
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي ي ـف ـت ــرض تـطـبـيـقـهــا
الس ـت ـمــرار اإلقـ ــراض ،وكــانــت الـخـطــوة
األكـ ـبـ ــر هـ ــي ت ـع ــوي ــم ال ـع ـم ـل ــة ال ـم ـصــريــة
وربط قيمتها بالطلب والعرض النقدي،
ل ـت ـص ـبــح الـ ـس ــوق ال ــدول ـي ــة وال ـت ــدف ـق ــات
ال ــداخ ـل ــة وال ـخ ــارج ــة م ــن م ـصــر م ـح ــدد ًا
أســاس ـي ـ ًا لـسـعــر صــرفـهــا مـقــابــل ال ــدوالر،
ليفقد الجنيه  %38من قيمته بين -2016
.2020
أص ـ ـ ــوات م ـص ــري ــة ك ـث ـي ــرة ت ـن ـت ـق ــد ه ــذا
ال ـن ـم ــوذج ،ول ـكــن ال ـســائــد مـنـهــا يـنـتـقــده
من موقع سياسي محدد؛ إذ إن هؤالء
ال يــرون المشكلة فــي مـسـتــوى وحجم
الديون وطبيعة النمو بقدر ما يرون ّأن
المشكلة هــي فــي (المنظومة العسكرية
ال ـت ــي ت ـس ـتــأثــر ب ــاالق ـت ـص ــاد) .ح ـت ــى إن
بعضهم (يمتدحون على مضض) الحكم
ال ـم ـصــري بــاع ـت ـبــاره (أج ـ ــرى خ ـطــوات
هامة في الهيكلة وتحرير السوق) مثل:
رفــع الــدعــم عــن الـعــديــد مــن األســاسـيــات
وتعويم الجنيه المصري!
وه ـ ـ ـ ــذا ب ـط ـب ـي ـع ــة الـ ـ ـح ـ ــال تـ ـعـ ـبـ ـي ــر ع ــن
التناقضات بين النخب وقواها السياسية
الـتــي تتنازع على مــن يــديــر هــذا التدفق
الـنـقــدي ويغتنم مـنــه ،ولـيــس على مدى
خطورة هذه السياسات.
سـنـحــاول أن نـعـتـمــد بـعــض الـمــؤشــرات
األســاس ـيــة فــي ق ــراءة أث ــر ه ــذه الــديــون
وتــوج ـهــات ـهــا وت ـمــوضــع ه ــذا ال ـم ــال فــي
خ ـ ـط ـ ــوات أول ـ ـ ــى ل ـم ـت ــاب ـع ــة الـ ـنـ ـم ــوذج
الـ ـمـ ـص ــري ،ك ـن ـم ــوذج ألن ـظ ـم ــة مـ ــا بـعــد
الحراكات الشعبية الواسعة في المنطقة
وفي ظرف دولي عالي التعقيد.

مسار الديون المصرية
ت ــرت ـف ــع الـ ــديـ ــون ال ـم ـص ــري ــة اإلج ـم ــال ـي ــة
مـنــذ عــام  2011بــوتـيــرة مـتـســارعــة ،وقــد
انتقلت الديون اإلجمالية من نسبة %70
من الناتج في عام  2011لتصل إلى %90
فــي عــام  ،2015وهــي مــن أعـلــى النسب
فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ب ـع ــد ل ـب ـن ــان وال ـ ـسـ ــودان
والبحرين ،ولكل منها واقع مختلف.

لم تنعكس
الديون المحلية
والخارجية
المتراكمة في
توسيع القاعدة
االستثمارية
بمعدالت هامة
ما يدل على
أن جزءًا هاماً
منها يذهب في
المسارات غير
اإلنتاجية

الناتج وال ّدين اإلجمالي وال ّدين الخارجي المصري في عقد ما بعد يناير
-2011مليار دوالر

الدين الخارجي

مجمل الدّين العام

129

115

100

85

2020

2019

2018

2017

69
2016

الناتج المحلي اإلجمالي

49

42

46

40

35

2015

2014

2013

2012

2011

الـقـفــزة الـتــالـيــة أتــت فــي الـتــوســع الكبير
لـ ـل ــدي ــون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ب ـع ــد ع ـ ــام 2016
واالتـ ـف ــاق م ــع ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي،
ل ـت ـت ـض ــاع ــف ال ـ ــدي ـ ــون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة 3,6
أضعاف من حدود  50مليار دوالر في
 2015إلــى  129مليار دوالر فــي 2020
وتشكل نسبة  %45من مجمل الديون.
ليبدأ من عام  2016تدفق أموال وتراكم
دي ــون خــارجـيــة ق ــارب  15مـلـيــار دوالر
سنوي ًا...
من يقرض مصر وماذا تقترض؟
مـعـظــم ال ـق ــروض ال ـم ـصــريــة ه ــي دي ــون
على الحكومة والبنك الـمــركــزي بنسبة
 %74من الديون والباقي تتحمله البنوك
التجارية والقطاعات الخاصة األخرى...
وهـ ــذه ال ـق ــروض تــأتــي م ــن ك ــل أش ـكــال
الديون الخارجية الممكنة ،المؤسسات
الـ ــدولـ ـيـ ــة والـ ـصـ ـنـ ــاديـ ــق االس ـت ـث ـم ــاري ــة
واالستثمار األجنبي المباشر وغيرها.
الـ ـج ــزء األكـ ـب ــر م ــن الـ ــديـ ــون ال ـم ـصــريــة
ونسبة تقارب  :%90طويلة ومتوسطة
األجل ،أي تستحق بعد عامين أو أكثر،
وهذا يعتبر مؤشر ًا إيجابي ًا ...أي إنه من
المفترض أن تكون هــذه الــديــون قابلة
لالستخدام ألغراض استثمارية.
ولـ ـك ــن الـ ـمـ ــؤشـ ــرات ال ـن ـق ــدي ــة األس ــاس ـي ــة
والمؤشرات االسثمارية ال تبشر بالخير...
الجنيه وحصيلة تدفقات القطع
م ـن ــذ أن ق ــام ــت م ـص ــر ب ـت ـعــويــم عـمـلـتـهــا

ال ـج ـن ـي ــه ،فـ ــإن م ـس ـت ــوى ت ــدف ــق ال ـق ـطــع
األجـ ـنـ ـب ــي أصـ ـب ــح ع ــال ــي األهـ ـمـ ـي ــة فــي
مجمل الحياة االقتصادية واالجتماعية
المصرية ...وأصبح التضخم واألسعار
الـمـحـلـيــة مــرتـبـطـيــن بــاس ـت ـمــراريــة هــذه
التدفقات .فالجنيه عملي ًا خسر  %48من
قيمته خــال شـهــر واح ــد بـعــد الـتـعــويــم،
وم ـ ــع كـ ــل ال ـت ــدف ــق الـ ــاحـ ــق ل ـم ـل ـي ــارات
ال ـ ـ ـ ــدوالرات ب ـع ــد عـ ــام  2016ف ــإن ــه لــم
يستعد ّإل القليل مــن قيمته فــي ،2015
بعد أن فقد  %38منها اليوم .وأي خلل
في التدفقات وفي الثقة وفي العالقات
ال ــدول ـي ــة ال ـت ــي ت ــؤم ــن ه ــذا ال ـت ــدف ــق ،أو
أي اضـطــراب اجتماعي يمكن أن يفتح
ال ـب ــاب واسـ ـعـ ـ ًا ع ـلــى ت ــراج ــع ف ــي قـيـمــة
ال ـع ـم ـلــة ال ـم ـص ــري ــة م ــع ارتـ ـفـ ــاع وت ـي ــرة
خروج األموال.
وبــالـحـصـيـلــة الـعــامــة ،فــإنــه رغــم تــدفـقــات
ال ـق ـطــع هـ ــذه ،ف ــإن م ـي ــزان ال ـمــدفــوعــات
الـمـصــري ســالــب؛ أي إن مــا يـخــرج من
مصر من قطع أجنبي سنوي ًا أكثر مما
يدخل إليها ...ففي العام المالي -2019
 2020وصل هذا العجز إلى  8,6-مليار
دوالر مــرتـفـعـ ًا بـحـدّة إذ كــان فــي الـعــام
السابق  0,1مليار دوالر!
وخــرجــت بــالـمـحـصـلــة أمـ ــوال مــن مصر
فــي الـعــام المالي الماضي تـقــارب نسبة
 %60مــن تــدفـقــات الــديــون ،األم ــر الــذي
يربطه البعض بــأزمــة كــورونــا وتراجع
إي ـ ــرادات ال ـس ـي ــاح ــة ...ول ـكــن ال ـط ــوارئ
تصبح هي القاعدة في الظروف الدولية
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المضطربة لألزمة العالمية.
ب ـ ـع ـ ـي ـ ــد ًا عـ ـ ــن الـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــوارئ وال ـ ـ ـحـ ـ ــاالت
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـنـ ــائ ـ ـيـ ــة ،هـ ـ ــل ت ـ ــؤس ـ ــس هـ ــذه
التدفقات المالية والديون الكبيرة لبنية
استثمارية تحقق النمو؟!
هل تتوسع القاعدة االستثمارية؟!
تـقــول الـتـصــريـحــات الـمـصــريــة الرسمية
وتكرر أن هذه الديون تنموية الطابع،
وبغض النظر عن األقوال ،فإن مؤشر ًا
أس ــاسـ ـيـ ـ ًا ي ـس ـت ـط ـيــع أن ي ـع ـطــي بـعــض
الداللة ،فالسياسة االقتصادية المصرية
بــالـمـحـصـلــة تـحـمّــل الـحـكــومــة الـمـصــريــة
والبالد الجزء األكبر من هذه الديون،
وبــالـمـقــابــل فــإن هــذه الـتــدفـقــات الـمــالـيــة
ال ـتــي ت ـضــاف إل ــى االق ـت ـصــاد الـمـصــري
س ـنــوي ـ ًا عـبــر االس ـتــدانــة ال تـســاهــم في
إحداث نقلة نوعية في معدل االستثمار
م ــن ال ـن ــات ــج؛ ف ـع ـم ـل ـي ـ ًا ،ال ي ـت ـج ــاوز هــذا
المعدل في مصر نسبة  ،%17والحكومة
ت ـســاهــم بـنـصـفــه ت ـقــري ـب ـ ًا رغ ــم أن ـه ــا مــع
ال ـم ــرك ــزي ت ـح ـصــل ع ـل ــى ث ــاث ــة أربـ ــاع
الديون!
ولم ترتفع االستثمارات المصرية العامة
ّإل بـنـسـبــة قـلـيـلــة مــن  %6,5مــن الـنــاتــج
وصو ًال إلى  %8,5بين.2020-2011
وإذا مــا أخــذنــا ع ــام  2019ك ـم ـثــال ،فــإن
مجمل االسـتـثـمــار فــي األص ــول الـثــابـتــة؛
أي إنشاء المنشآت واآلالت والمعدات
المستخدمة فــي العمليات االستثمارية
ل ــم ي ـت ـع ـدّ ن ـصــف ال ــدي ــون ال ـم ـتــدف ـقــة فــي
ذل ــك ال ـعــام ف ـقــط ...أي إن مـصــر تعتمد
بكامل قدرتها االستثمارية على الديون
فقط ،وتستخدم نصفها لحاجات إنفاق
استهالكية أخرى!
وهو ما يوضح مستوى هشاشة النمو
الـمـصــري الـحــالــي ،فــالــديــون هــي ضعف
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ...م ــا ي ـع ـنــي أنـ ــه ال يـمـكــن
لـلـعــوائــد االس ـت ـث ـمــاريــة أن تـســاهــم بسد
هذه الديون.
نـسـبــة االسـتـثـمــار إل ــى الـنــاتــج منخفضة
ف ــي م ـص ــر ،وم ـع ــدل  %17إذا م ــا وضــع
بالمقارنة مــع الـمـعــدالت المماثلة يتبين
أن ال ـم ـع ــدل ال ـم ـص ــري أق ـ ــل مـ ــن نـســب
االستثمار في الدول اإلقليمية المنافسة،
وب ـع ـيــد ب ـم ـس ـتــوى م ـل ـحــوظ ع ــن م ـعــدل
االسـتـثـمــار الــوسـطــي الـعــالـمــي لمجموع
الـ ـ ــدول م ـت ــوس ـط ــة وم ـن ـخ ـف ـضــة ال ــدخ ــل
عالمي ًا.
وعملي ًا لم تنعكس هذه الديون المحلية
والخارجية المتراكمة منذ عشر سنوات
فـ ــي ت ــوسـ ـي ــع ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة االس ـت ـث ـم ــاري ــة
بـ ـمـ ـع ــدالت ه ـ ــام ـ ــة ...مـ ــا ي ـ ــدل ع ـل ــى أن
ج ـ ــزء ًا ه ــام ـ ًا م ــن هـ ــذه األمـ ـ ــوال يــذهــب
ف ــي ال ـم ـس ــارات غ ـيــر اإلن ـت ــاج ـي ــة ،األم ــر
الــذي توضحه القطاعات غير اإلنتاجية
ال ـم ــزده ــرة ف ــي م ـصــر خ ــال ال ـس ـنــوات
العشر الماضية.

بعد كل الديون أين يتوسع الناتج
المصري؟
إن هــذه األم ــوال الـمـتــدفـقــة يـفـتــرض أن
تـعـبّــر عــن أثــرهــا فــي زيـ ــادة الــدخــل في
مــواضــع مــا ...وذلــك وفـقـ ًا لتوزعها على
القطاعات .ال يتبين توزيع كامل الدَّين
ع ـلــى ال ـق ـط ــاع ــات ،ول ـك ــن االس ـت ـث ـمــارات
األجـنـبـيــة الـمـبــاشــرة كـجــزء مــن الــديــون
ال ـخــارج ـيــة ت ــرك ــزت ع ـم ـل ـي ـ ًا ف ــي قـطــاعــي
النفط والغاز بنسبة  %74,3وهي حصة
الـشــركــات األجـنـبـيــة فــي مـجــال اكتشاف
واستخراج الغاز تحديد ًا.
ب ـي ـن ـمــا ن ـس ـبــة  %14,2م ـن ـهــا ذه ـب ــت إلــى
قطاع الـخــدمــات ،ومــن ضمنها العقارات
والـقـطــاعــات الـمــالـيــة بنسبة تـقــارب %10
لهما مع ًا ،أما قطاع التصنيع فقد حصل
عـلــى  %5فـقــط ،كـمــا حـصــل قـطــاع الـبـنــاء
والـتـشـيـيــد عـلــى  %2مــن هــذه الـتــدفـقــات.
وذلـ ــك وف ــق ت ـقــديــرات ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي
المصري حتى منتصف .2019
األهـ ـ ــم ،هـ ــو ان ـع ـك ــاس ه ـ ــذا ع ـل ــى دخ ــل
ال ـق ـطــاعــات وال ـق ـيــم الـمـضــافــة الـمـتــراكـمــة
فيها ،التي ازدادت بمعدالت متباينة...
وكانت الحصة األكبر من زيــادة الدخل
وتـضــاعـفــه لـقـطــاع الـعـقــارات والــوســاطــة
الـمــالـيــة وخــدمــات األع ـم ــال ،الـتــي ازداد
دخلها من  17مليار دوالر في عام 2011
وصو ًال إلى  92مليار دوالر في ،2020
متضاعف ًا خمس مرات .ليأتي بعدها في
الــزيــادة قطاع التشييد والبناء المتمثل
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ف ــي ال ـط ــرق والـ ـجـ ـس ــور ...بـيـنـمــا ازداد دخ ــل ت ـجــارة
الـجـمـلــة ب ـم ـعــدالت كـبـيــرة لـيـتـضــاعــف خ ــال الـسـنــوات
الـعـشــر مــع تــوسّــع ال ـم ـس ـتــوردات ،بـيـنـمــا ال ــزي ــادة في
الصناعة التحويلية والــزراعــة مـعـ ًا بلغت  ،%45وحتى
الصناعة االستخراجية ازداد الــدخــل فيها بنسبة %41

االستثمارات
األجنبية المباشرة
كجزء من الديون
الخارجية تركزت
عملياً في
قطاعي النفط
والغاز بنسبة
 %74,3وهي
حصة الشركات
األجنبية في
مجال اكتشاف
واستخراج الغاز
تحديداً

خالل عشر سنوات تقريب ًا.
واألمــوال المتدفقة والــديــون المتراكمة أ ْثــرت قطاعات
م ـحــددة ،ووزع ــت عــائــد ًا قـلـيـ ًا عـلــى قـطــاعــات أخ ــرى،
حيث يشتغل قــرابــة  %40مــن الـقــوى العاملة المصرية
في الصناعة والزراعة واالستخراج.

ماهي القطاعات التي ازداد دخلها في السنوات العشر األخيرة؟

معدل زيادة ناتج القطاعات بين 2020-2011
االستخراج والغاز
41%
الصناعة والزراعة
45%
تجارة الجملة
104%
التشييد والبناء

130%
عقارات ومال وخدمات أعمال
440%

ال جديد في هذه النتائج ،وعملي ًا تتبع مصر الطريق التقليدي لالعتماد على الديون والخارج في تحريك
النمو ،وهو ما ينتج عنه عملي ًا طفرات نمو وتوزيع غير عادل للدخل ،حيث تتمركز األموال في القطاعات
التي ال توسّع توليد فرص العمل ،وتلتزم الحكومات بمسارات تخفيض اإلنفاق الحكومي ورفع أسعار
الخدمات ،وترهن العملة المحلية ومستوى دخول المشتغلين باإلنتاج المصري للتدفقات المالية الدولية،
التي تحددها عوامل خارجة عن قدرة المصريين ّإل بمقدار ما يتماشون مع المنظومة.
وزيادة الفقر هي النتيجة األكثر توقع ًا في الحالة المصرية ،وحتى بتقديرات البنك الدولي ،فإن معدالت
الفقر في مصر انتقلت من  %27,8إلى  %32,5بين عامي  2017-2015فقط!
وقرابة ثلث السكان فقراء ،وهــو ما يعني بأرقام المصريين انضمام  5,7ماليين إلــى دائــرة الفقر ،خالل
عامي بــدء التحوالت الهيكلية ،ورفــع أسعار الـمــواد وتعويم الجنيه المصري ،وتدفق مليارات دوالرات
الدَّين من الخارج .ليزداد عدد الفقراء المعترف بفقرهم رسمي ًا من  25,6مليون وصو ًال إلى  31,3مليون
بين  2017-2015بينما ساهم عام  2020في تعطيل  2,5مليون عامل ،ما يرشح ارتفاع معدل الفقر في
العام األخير الذي لم يج ِر له تقدير رسمي بعد!
المنظومة المصرية تضع البالد مجدد ًا تحت تصرف قطاع المال العالمي ،وتسلم أوراق ًا هامة جد ًا مقابل
هذه التدفقات المالية التي تتحول إلى قيد ثخين ...فعملي ًا العملة المصرية أي سعر (العيش اليومي) ال
تحدده مصر ،وتحديد ًا أن هذه األموال ال تتحول إلى قدرات إنتاجية تو ّلد النمو إال بمعدالت قليلة بينما
(تنفخ قطاعات المال والعقارات).
كورونا ليست سوى الحدث األول في األزمــة االقتصادية الدولية ،وهو ليس األمــر الطارئ الــذي أعاق
(النمو المصري) والـطــوارئ ستتوالى تحديد ًا على من يضع (بيضه في سلة التمويل الغربي) .أمّــا 25
يناير  2011الــذي كان الشرارة األبــرز في العقد الماضي ،فليس ردة فعل الشعب المصري الوحيدة ،بل
درجة في افتتاحية عقود التغيير الصعبة.
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أزمة الطاقة ال ح ّل لها

تأمين ال ّربع بأفضل األحوال
أزمة الطاقة هي العنوان العريض لكل األزمات الحالية...
فهي تعكس عملياً أزمة الليرة وعدم قدرة األموال المتوفرة
بالعملة الوطنية على تأمين حاجات استيراد عصب اإلنتاج
المتمثل في النفط ،وهي تعكس أيضاً أزمة تراجع دور
جهاز الدولة االقتصادي واالجتماعي وعدم قدرته على تأمين
األساسيات ،كما تعكس حالة الشلل اإلنتاجي التي تصيب
البالد .األسوأ ،أن كل المعطيات الحالية تقول إن أزمة الطاقة
ال يمكن حلها جدياً ...بمثل هذه الموارد وهذا األداء.

الحاجة إلى  200ألف برميل
وتأمين أقل من !50
م ــؤخ ــر ًا ،ك ــررت الـحـكــومــة أرق ــام ـ ًا حــول
حاجاتنا اليومية من النفط الخام لتوليد
الطاقة ،مشيرة إلى الحاجة لـ  200ألف
بــرمـيــل نـفــط يــومـيـ ًا .وه ــذه عـمـلـيـ ًا ننتج
منها  20ألف برميل ،ونحتاج الستيراد
 180ألــف بــرمـيــل مــن ال ـخــارج وبالقطع
األجنبي بطبيعة الحال.
إن ت ــأم ـي ــن ح ــاج ــات ال ـن ـف ــط هـ ــذه وف ــق
أسـعــار النفط التي تتجه نحو االرتـفــاع
حــالـيـ ًا ،تتطلب مبلغ ًا يـقــارب 4,2 :مليار
دوالر سنوي ًا.
وهـ ـ ــو م ـب ـل ــغ أصـ ـبـ ــح خ ـ ـ ــارج إمـ ـك ــان ــات
الحكومة السورية ،فال موازنتها العامة
بـمـجـمـلـهــا ت ـغ ـط ـيــه ،وال ح ـتــى حـصــولـهــا
عـلــى كــل تــدفـقــات ال ـح ــواالت الـخــارجـيــة
(إن كـ ــانـ ــت قـ ــد ب ـق ـي ــت ع ـن ــد حـ ـ ــدود 3
مليار دوالر) يستطيع أن يغطي مبلغ
حــاجــات ال ـطــاقــة ،وال حـتــى إن وصـلــت
إل ــى ال ـح ـكــومــة ال ـس ــوري ــة مـعـظــم أم ــوال
المساعدات الدولية السنوية المخصصة
في مؤتمرات دولية كمؤتمر بروكسل!
(وهذا لن يحصل بطبيعة الحال).
فــالـمــوازنــة الـعــامــة بــرقـمـهــا الـبــالــغ 8500
مليار ليرة لعام  ،2021أصبحت تعادل
اليوم ما يقارب 2,8 :مليار دوالر (وفق
وس ـط ــي م ــن م ـج ـمــوع أس ـع ــار ال ـصــرف
الحكومية التي صــدرت خالل األسبوع
ال ـم ــاض ــي) .وإذا م ــا تـ ـمّ تـخـصـيــص كــل
إم ـكــانــات ال ـمــوازنــة لـمـسـتــوردي الـنـفــط
الخام لن يكون باإلمكان تأمين ّإل ثلثي
حاجات الطاقة!
عدم وجود تمويل حكومي هو
سبب األزمة
الحكومة تعترف بهذا الــواقــع ،ورئيس
ال ـح ـك ــوم ــة قـ ــال ب ـت ـصــري ـحــه األخـ ـي ــر إن
الحكومة تؤمن النفط الـخــام مــن إيــران
بــواقــع كـلـفــة  50مـلـيــون دوالر شـهــريـ ًا،
دون أن يــذكــر ال ـك ـم ـيــات .و 50مـلـيــون
دوالر شـهــريـ ًا تستطيع أن تــؤمــن فقط
قرابة  26ألف برميل يومي ًا ...ما يعني أن
ما يمكن للحكومة أن تؤمنه باالستيراد
عبر السفن اإليرانية الــدوريــة واإلنتاج
المحلي ال يـتـعــدى  50-46ألــف برميل
يومي ًا من أصل حاجة 200 :ألف برميل،
أي الرّبع بأفضل األحوال!
وحتى بهذا المستوى من التقشف في
ال ـطــاقــة ،ف ــإن ال ـح ـكــومــة ت ـح ـتــاج لـتــأمـيــن
هـ ــذه ال ـك ـم ـي ــات ال ـق ـل ـي ـلــة إلـ ــى اس ـت ـهــاك

خمس الموازنة...
الحكومة تقول وضوح ًا إنها غير قادرة
عـلــى تــأمـيــن حــاجــات الـطــاقــة ّإل بـمـقــدار
ال ـرّبــع بــأحـســن األحـ ــوال ،وهــو مــا نــراه
فــي واقــع تقنين الكهرباء والمحروقات
الــذي وصــل في األشهر الستة الماضية
إلــى الـتـجـفــاف الـتــام ع ـدّة م ــرات ،نتيجة
ع ــدم ال ـق ــدرة ع ـلــى ت ـمــويــل األســاس ـيــات
من حاجات الطاقة بالدرجة األولــى ،أما
العقوبات فهي كما تو ّقف قناة السويس
عوامل يمكن التكيف معها ،وهي ليست
المانع األساسي.
إن تــأمـيــن رب ــع حــاجــات الـطــاقــة بــأفـضــل
األحوال ،هو تقليص النمو االقتصادي
وقـ ـ ــدرات اإلنـ ـت ــاج ب ـم ـع ــدالت م ـت ـقــاربــة.
هــذا اإلنـتــاج الــذي تعيقه عــوامــل عديدة
ومـ ـعـ ـنّـ ــدة أخ ـ ـ ــرى تـ ـضـ ــاف إل ـ ــى ن ـقــص
ال ــوق ــود ،ف ـمــن وض ــع ال ـل ـيــرة إل ــى كـلــف
الـفـســاد إل ــى نـقــص الـتـمــويــل إل ــى نقص
القوى العاملة الشابة والخبيرة وغيرها
الكثير ...كلها عوامل تتكاتف لتق ّلص ما
تبقى من الناتج.
الحلول محصورة في اتجاهات
سياسية
تــأم ـيــن ال ـط ــاق ــة ال ح ــل ل ــه بــالـمـعـطـيــات
الـحــالـيــة ،فحتى لــو اسـتـعــادت السلطات
النقدية جزء ًا من القطع األجنبي الوارد
عـبــر ال ـح ــواالت بـعــد رف ـ ٍـع نـسـبــي لسعر
صــرفـهــا ،ف ــإن كـتـلــة تـمــويــل مـسـتــوردات
الطاقة تبقى أكبر.
والـ ـحـ ـلـ ــول مـ ـحـ ـص ــورة فـ ــي ات ـج ــاه ــات
محددة:
فــإمّــا الـحـصــول عـلــى تسهيالت ائتمانية
تُــدفــع الحـقـ ًا ،وهــو األمــر الــذي ال يبدو
م ـت ـي ـســر ًا س ـيــاس ـي ـ ًا ،فـتـجــربــة االئـتـمــانــي
اإليـ ــرانـ ــي ال ـســاب ـقــة ان ـت ـهــت ع ـم ـل ـي ـ ًا مـنــذ
 ،2018وأصبح التوريد مشروط ًا بالدفع

األسعار تح ّدد
عملياً في
دوائر ضيقة
جداً تتحكم
بالتمويل بالليرة
والدوالر وباحتكار
المنتجات
األساسية بعيداً
عن القوانين
التي تالحق
األسعار النهائية
للمواد في
السوق

الكاش بعد عدم سداد كامل المدفوعات
السابقة...
أو ب ـت ـح ــري ــر س ـ ــوق الـ ـط ــاق ــة ال ـم ـح ـل ـيــة
لتصبح مستوردة عبر القطاع الخاص،
وي ـتــم قـطــع ال ـش ـعــرة األخ ـي ــرة فــي دور
جـهــاز الــدولــة االق ـت ـصــادي ،وتـنـتـهــي كل
إم ـكــانــاتــه عـلــى الـتـحـكــم و(ل ــو الـشـكـلــي)
ب ـم ـس ـتــويــات األسـ ـع ــار .وه ــو ات ـج ــاه لــه
قــوى تدعمه وأوزان اقتصادية تــريــده،
ولكنه عملي ًا يُنهي المكاسب التي كانت
تـحـقـقـهــا ق ــوى أخ ــرى مــن ف ــارق أسـعــار
ال ـم ـح ــروق ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ع ــن ال ـس ــوق،
كتلة الـفـســاد الكبيرة فــي الـتــوزيــع التي
ت ـش ـ ّكــل ت ـم ــوي ـ ًا غ ـيــر م ـبــاشــر لـشــريـحــة
واسـعــة مــن رجــاالت الفساد وموظفيه،
الــذيــن يـعـتــاشــون عـلــى مـخـصـصــات دعــم
ال ـم ـحــروقــات ...وسـيـكــون لـهــذا االتـجــاه
ب ـن ــاء ع ـلــى ال ـســابــق ق ــوى ت ـعــارضــه مــن
أص ـح ــاب ال ـن ـفــوذ ال ــذي ــن ل ــن يـسـتـطـيـعــوا
تــأمـيــن تـمــويــل مـقــابــل ألزالم ـهــم بـعــد أن
ك ــان ــوا ي ـمــولــون ـهــم م ــن ن ـهــب ال ــدع ــم فــي
جهاز الدولة.
االتـجــاه اآلخــر ،هــو فتح بــاب الحصول
عـلــى الـطــاقــة مــن الـحـقــول الـســوريــة في
الجزيرة ،األمر الذي يعيقه األمريكيون
ح ـتــى اآلن ،والـ ــذي ال ت ـصــل األطـ ــراف
حل له رغم تفاوضها بشكل
السورية إلى ّ
دوري مع بعضها البعض! وهو االتجاه
الـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــي والـ ـصـ ـحـ ــي الـ ـمـ ـش ــروط
بــإيـجــاد تــوافـقــات بـيــن الـســوريـيــن وفتح
بــاب التسويات ،وهــذا أيض ًا تقف دونه
قــوى مـعـنّــدة فــي كــل األط ــراف ال تــرى
مـشـكـلــة ،بــل ت ــرى مـنـفـعــة ،فــي اسـتـمــرار
تقطع أوصال البالد.
ّ
أخـيــر ًا ،هنالك بعض الحلول الممكنة
نـ ـظ ــريـ ـ ًا ،وال ـم ـس ـت ـح ـي ـلــة ع ـم ـل ـي ـ ًا وف ــق
الـمـعـطـيــات الـسـيــاسـيــة الـحــالـيــة ...كــأن
ت ـت ــم اسـ ـتـ ـع ــادة ال ـك ـت ـل ــة ال ـع ـظ ـم ــى مــن

القطع األجنبي المتكدّسة في السوق
الـ ـ ـسـ ـ ــوداء ،ولـ ـ ــدى ال ـ ـقـ ــوى ال ـك ـب ــرى
القادرة على إحداث موجات مضاربة
اس ـت ـث ـنــائ ـيــة كــال ـتــي ش ـهــدنــاهــا مــرتـيــن
على األقــل منذ مطلع الـعــام الحالي...
ول ـ ـكـ ــن مـ ـ ـص ـ ــادرة ق ـ ـ ـ ــدرات وأم ـ ـ ــوال
وثــروات هــؤالء هــو قــرار سياسي ال
يـبــدو أن لــدى أحــد مـصـلـحــة وعــزيـمــة
للقيام بــه ،وحـتــى إن تـمّ الـحــديــث عن
مـصــادرة هــذه األم ــوال ،فلم نــرى أي
ف ـعــل ذي أثـ ــر ل ـتــوج ـي ـه ـهــا ن ـحــو دعــم
اس ـت ـمــراريــة ال ـح ـيــاة االق ـت ـصــاديــة فــي
سـ ــوريـ ــة .بـ ــل ي ـت ــم االكـ ـتـ ـف ــاء بـبـعــض
اإلي ـح ــاءات بــالـحــركــة ،كــإقــالــة مــوظــف
كـبـيــر ه ـنــا أو ه ـن ــاك ودفـ ــع (اإلعـ ــام
ال ـمــوجّــه) لتحميله الـمـســؤولـيــة دون
أية محاسبة رسمية أو (شفافية) كما
ي ـقــال .أو يـتــم إص ــدار قــوانـيــن تــاحــق
األسـعــار النهائية للمواد فــي الـســوق،
بـحـثـ ًا عــن (الـلـصــوص الــذيــن يرفعون
األسـعــار) ،بينما األسعار تحدّد عملي ًا
في دوائر ضيقة جد ًا تتحكم بالتمويل
بالليرة والدوالر وباحتكار المنتجات
األســاس ـيــة .وه ــو مــا يـشـبــه إجـ ــراءات
ســابـقــة لـمـحــاربــة (ال ـســوق ال ـســوداء)
لـلـقـطــع األج ـن ـبــي عـبــر مــاحـقــة حــركــة
ال ــدوالر لــدى الـقــوى األض ـعــف ،وهــي
ق ــوان ـي ــن ي ـع ـلــم ال ـج ـم ـيــع أن ـه ــا تـحــولــت
إل ــى (ب ــاب اس ـت ــرزاق) بـعــاقــة بعض
ال ـس ـل ـطــات م ــع سـ ــوق ن ـصــف الـجـمـلــة
والـمـفــرق ...بينما يُـتــرك أولـئــك الكبار
ال ـ ـقـ ــادرون ع ـلــى رفـ ــع س ـعــر ال ـصــرف
 %17وتخفيضه خالل أقل من عشرين
يوم دون أن يمسهم سوء ،ليبرهنوا
لـنــا قــريـبـ ًا أنـهــم ق ــادرون عـلــى اخـتــاق
م ــوج ــات أخـ ــرى م ــن ت ـخ ـف ـيــض قـيـمــة
الليرة ،أي ًا كانت القوانين العائمة على
سطح األزمة ال أكثر.
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عندما نتكلم عن أزمة المواصالت في
مختلف المحافظات السورية فنحن ال
نتكلم عن أزمة جديدة؛ فمشاهد الناس
المجتمعة على المواقف وفي الطرقات
كانت وما زالت َمز ّية في واقعنا المعاش،
وبشكل يومي ،غير أنها تفاقمت في
األشهر األخيرة ،وخاصة بعد تخفيض
المخصصات للسرافيس والتكاسي مما
زاد من طوابير السيارات.
ǧعمار سليم

ول ـك ــن اإلبـ ـ ــداع ال ـح ـك ــوم ــي ل ــم ي ـق ــف م ـك ـتــوف
األيـ ــدي ،بــل صـ ـدّر ح ـ ًا عـبـقــريـ ًا ت ـع ـوّدنــاه من
إرسال الرسائل النصية عبر التطبيقات الذكية
الـمـعـتــادة ،فأصبحت بعد ذلــك األزمــة أزمتين،
أزمـ ــة ان ـت ـظــار ال ــرس ــائ ــل ،وأزم ـ ــة ال ـمــواصــات
ال ـم ـت ـف ــاق ـم ــة الـ ـت ــي لـ ــم ت ـح ــل ول ـ ــن ت ـح ــل ب ـه ــذا
التخطيط المبدع من قبل الحكومة.
أزمة ساعات الذروة ..كل الساعات
صارت ذروة في تأزمها
تـحــدثـنــا فــي أع ــداد ســابـقــة عــن مـعــانــاة الـطــاب
والموظفين والعمال الــذيــن يخرجون صباح ًا
ق ــاص ــدي ــن م ــواق ــع أع ـم ــال ـه ــم ،ح ـي ــث االزدح ـ ــام
الشديد وقلة السرافيس العاملة على الخطوط
نـتـيـجــة تـعــاقــدهــم مــع ال ـم ــدارس ،حـيــث يضطر
الكثير منهم لقطع نصف المسافة سـيــر ًا على
األقــدام اختصار ًا للوقت ،ولكن مع تفاقم أزمة
الـمــواصــات أصـبـحــت الغالبية مــن المواطنين
يفضلون الوصول إلى أماكن عملهم سير ًا على
األقدام ،ولم تقتصر هذه المعاناة على ساعات
ال ــذروة ،وإنـمــا أصبحت مـعــانــاة دائـمــة فــي أي
وقت من أوقــات النهار أو الليل ،والظاهرة ال
تـحـتــاج إل ــى ش ـكــاوى ،فــالـكــارثــة واض ـحــة أمــام
المعنيين وفــي الـمـحــافـظــات عــامــة ،والـعــاصـمــة
دمشق وريفها خاصة ،في حالة من الشلل ال

تخفى عن أعينهم وهم ال يحركون ساكن ًاّ ،إل
ما بــادروا به من تحريك بعض باصات النقل
الداخلي ،التي لم تتمكن من حل المشكلة؛ فهي
ف ــي ال ــواق ــع ال ت ـخــدم ال ـمــواطــن ف ــي اخـتـصــار
الوقت ،فاالنتظار جا ٍر حتى يمتلئ الباص إلى
حــد الـتـكــديــس ،فــي ظــل واق ــع الــوبــاء الـكــارثــي
الــذي تعيشه البالد ،ضاربين بعرض الحائط
سالمة المواطن ومصلحته.
فقد ضاق المواطنون ذرعـ ًا بهذه األزمــة التي
أضيفت إلى قائمة األزمات التي ليس لها نهاية
طــال ـمــا اس ـت ـمــرت ال ـح ـكــومــة ب ـهــذه الـسـيــاســات
الالمبالية بمعيشة المواطن وكرامته.
والــافــت أن ال ـمــدارس شـبــه مـتــوقـفــة ،وقــد تم
تـخـفـيــض ع ــدد الـمــوظـفـيــن بــال ـت ـنــاوب ،إال أن
األزمة تزداد يومي ًا ،وإذا خرجت التصريحات
م ــن ال ـم ـع ـن ـي ـيــن ف ـه ــي ل ــن ت ـخ ــرج ع ــن وص ـف ـهــا
المعتاد كونها ممجوجة واستفزازية وبعيدة

عن الواقع ،أما عن الحلول الحقيقية فهي فقط
بالتخدير!
الحلول دائماً على حساب المواطن
إذا عـجــزت الـحـكــومــة عــن تـقــديــم أي حــل يفي
بــالـغــرض ،فــإن «الـحـلــول الـبــديـلــة» ســرعــان ما
تـظـهــر عـلــى الـسـطــح وكــأن ـهــا ح ـلــول «طـبـيـعـيــة
وعفوية» ،ولكنها دائم ًا على حساب المواطن
وجيبه الفقير ولمصلحة الحيتان.
ف ـمــع ف ـق ــدان ال ــوق ــود م ــن ال ـم ـصــدر الـحـكــومــي
ت ـتــوفــر ك ـم ـيــات ال م ـح ــدودة م ــن ال ــوق ــود فــي
الـ ـس ــوق ال ـ ـسـ ــوداء ،ل ـي ـض ـطــر ال ـس ــائ ـق ــون إل ــى
ال ـت ــزود مـنـهــا ،وت ـعــويــض ال ـفــرق بــرفــع أجــور
الـنـقــل عـلــى الـمــواطـنـيــن ،وم ــا عـلــى الــراكــب ّإل
أن يدفع أو أن ينتظر أكثر حسب اضـطــراره
وقــدرتــه عـلــى الــدفــع ،مــع انـتـشــار ظــاهــرة بيع
المخصصات من الوقود في السوق السوداء

م ــن ق ـبــل ب ـعــض ال ـســائ ـق ـيــن ل ـيــري ـحــوا أنـفـسـهــم
مــن عـنــاء الـعـمــل والـكـســب عــن طــريــق اإلتـجــار
بالمادة.
أما الشريحة األكثر تضرر ًا فهم سكان األرياف
وال ـضــواحــي الـنــائـيــة عــن الـمــديـنــة ،إذ يــدفـعــون
ل ـســائــق ال ـت ـك ـســي م ـبــالــغ ال ت ـت ـنــاســب أب ـ ــد ًا مــع
دخولهم شبه المعدومة أمام تكاليف المعيشة.
فسائقو التكسي يتقاضون من الراكب الواحد
مـ ــا ال ي ـق ــل عـ ــن ألـ ـف ــي لـ ـي ــرة سـ ــوريـ ــة ع ـنــدمــا
يجمعون  4ركــاب ،فــي ظــل غياب تــام للرقابة
والمحاسبة.
يقال« :إن كنت تــدري فتلك مصيبة وإن كنت
ال تدري فالمصيبة أعظم!»
فهل تعي الحكومة أن هروبها من مسؤولياتها،
وتـصــريـحــاتـهــا وحـلــولـهــا اإلب ــداع ـي ــة ،لــن تـعــود
على الوطن والمواطن ّإل بالمزيد من الشلل
واالنهيار والكوارث..

أوكتان  ...95أياً يكن اتجاه التهريب فالرفع مستمر ،والنهب كذلك!
شهر واحد فقط هي
الفترة الفاصلة بين
قرارين رسميين تضمنا
رفع سعر البنزين أوكتان
 ،95األول كان بتاريخ
 2021/3/15حيث تم
تحديد سعر الليتر بـ
 2000ليرة ،والثاني
بتاريخ 2021/4/15
حيث تم تحديد سعر
الليتر بـ  2500ليرة.

ǧمراسل قاسيون

 500لـيــرة فــرق سـعــري مـضــاف لـقــاء كــل ليتر
بـنــزيــن أوك ـت ــان  ،95حـيــث أص ـبــح سـعــر تنكة
البنزين  50ألف ليرة ،وبحسب المواطنين فقد
كان من المتوقع أن يتم تخفيض السعر بد ًال
من رفعه ،وذلك النخفاض سعر الصرف لقاء
الـلـيــرة خــال هــذه الـفـتــرة ،والــوعــود الرسمية
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـت ـح ــدث ع ــن مـ ـس ـ ٍـاع لـتـخـفـيــض
األسـعــار عموم ًا ،فكيف باألسعار التي تتحكم
بـهــا ال ــدول ــة ،وبــالـتــالــي فــا م ـبــرر لــرفــع الـسـعــر
األخير ،الذي لن يستفيد منه ّإل تجار السوق
ال ـســوداء والـمـهــربــون ،عـلــى حـســاب الـمــواطــن
كما على حساب االقتصاد الوطني.
تشجيع التهريب والسوق السوداء
ال ـس ـعــر ال ـج ــدي ــد أع ـل ــى ب ـمــا ال ي ـق ــاس م ــن كــل
أسعار األسواق المجاورة والعالمية ،وتهريب
الـبـنــزيــن مــن لـبـنــان إلــى ســوريــة ج ــراء ارتـفــاع
الـسـعــر الـمـحـلــي تــزايــد خــال الـفـتــرة األخـيــرة،
حيث تــم التصريح الــرسـمــي عــن ذلــك مــن قبل
أحد المسؤولين اللبنانيين مؤخر ًا.
فقد نقل عن وزير الطاقة اللبناني أن «السبب
الــرئـيـســي خـلــف أزم ــة ال ــوق ــود ال ـتــي يـشـهــدهــا
لبنان هو التهريب إلى سورية المجاورة ،التي
تعاني بدورها من شح في المحروقات».
ونـ ـقـ ــل ع ـن ــه أي ـ ـض ـ ـ ًا« :ت ـب ـي ــن ل ـن ــا أن ال ـس ـبــب

األس ــاس ــي لـلـشــح ال ـحــاصــل ه ــو ال ـت ـهــريــب إلــى
خ ــارج األراضـ ــي الـلـبـنــانـيــة ،بـسـبــب ال ـفــرق في
األس ـع ــار ب ـيــن ل ـب ـنــان وسـ ــوريـ ــة» .م ـض ـي ـف ـ ًا أن
«الـحــاجــة فــي الـســوق الـســوري للبنزين تدفع
المهربين اللبنانيين إلى تهريب مــادة البنزين
إلى سورية لتحقيق أرباح طائلة ،علم ًا أن هذه
المادة مدعومة من الدولة اللبنانية للمواطنين
اللبنانيين».
وقـ ــد نُ ـق ــل ع ـب ــر ب ـع ــض وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام عــن
أح ــد أس ــات ــذة جــام ـعــة ح ـلــب «ال ــدك ـت ــور حـســن
حزوري» حول الموضوع ما يلي« :رفع سعر
الـبـنــزيــن أوك ـتــان  95إل ــى  ٢٥٠٠ل.س لليتر
الواحد ،أي :التنكة  ٢٠لتر ،بـ  ٥٠٠٠٠ل.س.
أي :م ــا يـ ـع ــادل  $٢٠ح ـس ــب س ـع ــر ال ـص ــرف
الرسمي ،و $١٦حسب سعر الصرف الموازي
في السوق السوداء أو لدى شركات الصرافة
المرخصة ،بينما سعره في لبنان  ٣٨٨٠٠ل.ل.
وتعادل  $3,25حسب سعر الصرف الموازي
في السوق اللبنانية ،بمعنى سعره في سورية
خمسة أضعاف سعره في لبنان»!
لعل ما سبق ليس بحاجة إلى مزيد من التعليق
والشرح ،ولعل الواقع أوضح وأكثر بيان ًا!
فــال ـم ـص ـي ـبــة أنـ ــه م ــع ك ــل هـ ــذا ال ــرف ــع وال ـف ــارق
الـسـعــري لـقــاء كــل ليتر بـنــزيــن ،فــإن االزدح ــام
مـ ــا زال م ـس ـت ـم ــر ًا ع ـل ــى م ـح ـط ــات الـ ــوقـ ــود،
واألزمة تتفاقم ،ليحصد نتائجها تجار السوق
السوداء والمهربون على حساب ومن جيوب

المواطنين.
م ــا ي ـس ـت ـحــق ال ـت ـف ـك ـيــر حـ ـقـ ـ ًا ،ومـ ــا ي ـن ـب ـغــي أن
نستحضره إلى الذاكرة هو أطنان التصريحات
التي رافـقــت عملية رفــع سعر الـمــازوت خالل
حقبة ال ــدردري السيئة والـسـيــئ الــذكــر ...في
تلك المرحلة كان كل الحديث متمحور ًا حول
فكرة واحدة :األسعار في سورية أرخص من
فإن عمليات تهريب كبرى تتم
كل اإلقليم ولذا ّ
وتــؤدي إلــى خسائر كـبــرى لخزينة الــدولــة...
طيب ،وماذا اآلن؟
حـتــى حـيــن ت ـقــول الــوقــائــع ّإن الـتـهــريــب بــات
باتجاه معاكس ،والــذي من المفروض نظري ًا

أن يـ ــؤدي إل ــى ت ـ ــوازن م ــا ب ــاألس ـع ــار بــاتـجــاه
أن ت ـن ـخ ـفــض األسـ ـعـ ــار ف ــي ال ـب ـلــد م ــع زيـ ــادة
المعروض ،إال ّأن ما يجري هو رفــع إضافي
لألسعار...
وبكلمة واحدة ،أي ًا كان اتجاه التهريب فالمنظومة
الـنــاهـبــة وال ـفــاســدة هــي نـفـسـهــا كــالـمـنـشــار تــربــح
مــن كــل األوض ــاع وفــي كــل االتـجــاهــات ،وكــل ما
تلقيه من كــام «اقـتـصــادي» ليس ســوى ذرائــع
ال قيمة علمية وواقـعـيــة لـهــا ،ســوى استخدامها
كـبــروبــاغــانــدا لـتـغـطـيــة الـسـيــاســات ذات االتـجــاه
الثابت دائم ًا :لمصلحة القلة االقتصادية الناهبة
وضد مصلحة عامة السوريين!
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أعباء نفسية ،مثل :القلق أو التوتر أو الحزن ،مما
تخلق ً
«يمكن للمخاوف بشأن المال أن َ
قد ُيلحق الضرر بالقدرة على العمل بفعالية .أجرينا تجربة ميدانية مع عمال التصنيع
بالقطعة في الهند .قمنا بترتيب توقيت استالم الدخل عشوائياً ،بحيث يكون لدى
بعض العمال في يوم معين نقود أكثر من غيرهم ...فوجدنا ّأن العمال الذين حصلوا
أقل
على رواتبهم مق ّدماً زادوا إنتاجهم بنسبة  %6,2في الساعة .كما ارتكبوا أخطاء ّ
في عملية التصنيع ،مما يدل على أ ّنهم صاروا أيضاً أكثر انتباهاً في العمل» – كانت
هذه خالصة دراسة أجراها خبير اقتصادي سلوكي وزمالؤه في كلية األعمال بجامعة
شيكاغو ،ونشرها في مطلع العام الحالي ( )2021مركز أبحاث خاص في الواليات
المتحدة يسمى «المكتب الوطني للبحث االقتصادي» .NBER

ǧتعريب إعداد :د .أسامة دليقان

الـ ـب ــاح ــث ال ــرئ ـي ـس ــي فـ ــي الـ ـف ــري ــق الـ ـ ــذي ق ــام
بالتجربة هو سيندل مواليناثان (باالشتراك
م ــع زم ــائ ــه :ســوبــريــت كـ ــاؤور وس ــوان ــا أوه
وف ــران ــك ش ـي ـل ـبــاخ) .وم ــوالي ـن ــاث ــان ه ــو خـبـيــر
اقـتـصــادي سـلــوكــي فــي كـلـيــة األع ـمــال بجامعة
شـيـكــاغــو .وفــي مــؤلـفــات ســابـقــة لــه بــاالشـتــراك
م ــع ع ــال ــم ال ـن ـفــس بــري ـن ـس ـتــون إل ـ ــدار شــاف ـيــر،
وجدوا ّأن الفقر مثل الطفيلي ،يستهلك الطاقة
العقلية لـلـعـمــال ،والـتــي لــوال الـفـقــر لـكــان يمكن
استخدامها بشكل أكثر فائدة.
تأثير التحفيز المادي الباكر
في تجربتهم الميدانية قام الباحثون بدراسة
 408عمال على مدى أسبوعين في مصنع في
أوديـشــا فــي الـهـنــد .يصنع الـعـمــال فــي المصنع
األطـ ـبـ ــاق ال ـت ــي ت ـس ـت ـخــدم ل ـم ــرة واحـ ـ ــدة فــي
المطاعم المحلية .ويقول المؤلفون :إن العمال
في هذا الجزء من الهند يقسمون وقتهم بين
العمل الزراعي خالل موسم الزراعة والحصاد،
وبـيــن الـقـيــام بــأعـمــال أخــرى فــي الـجــزء اآلخــر
مــن الـعــام .وقــد أجــرى الباحثون الــدراســة في
ف ـتــرة زمـنـيــة مــن ذل ــك ال ـجــزء مــن ال ـعــام الــذي
كان العمال فيه يعانون من أعلى مستوى من
الضائقة المالية والمديونية.
كــانــت تـجــربـتـهــم الــرئـيـســة بـسـيـطــة لـلـغــايــة :لقد
أع ـطــوا مـجـمــوعــة مــن الـعـمــال بـشـكــل عـشــوائــي
جزء ًا كبير ًا من أجرهم في وقت مبكر من فترة
عـمـلـهــم ب ــد ًال مــن أن يـعـطــوهــم إي ــاه بـعــد نـهــايــة
العمل .في المتوسط ،تم منحهم  1400روبية

(أو حــوالــي  20دوالر ًا) .كــان هــذا مـعــاد ًال لما
كـسـبــوه فــي الـشـهــر الـســابــق ،واس ـتَ ـخــدمَ جــز ٌء
األموال لسداد ديونهم المستحقة.
كبيرٌ منهم
َ
راق ــب الـبــاحـثــون بـعــد ذل ــك أداء ال ـع ـمــال أثـنــاء
العمل ،وقارنوهم بمجموعة من العمال الذين
لــم يـتـقــاضــوا رواتـبـهــم مـقـدّمـ ًا .وجــد الباحثون
ّأن العمال الــذيــن حصلوا على رواتبهم مقدَّم ًا
كانوا أكثر إنتاجية بشكل ملحوظ ،حيث زادوا
إنتاجهم من األطباق بنسبة  %6,2في الساعة.
ولــوحــظ التأثير األكـبــر لهذا التحفيز مــع أفقر
العمال .واألكثر من ذلكّ ،أن المنتوجات التي
صنعوها كــانــت أقـ ّـل عــرضــة الرتـكــاب األخـطــاء
في تصنيعها ،مما يشير إلى أنهم صاروا أكثر
تركيز ًا وانتباه ًا في العمل.
اسـتـنـتــج ال ـمــؤل ـفــونّ ،أن مَ ـنْ ـحَ ال ـع ـمــال حــواف ـزَ
مقدَّم ًا (بشكل سلفة نقدية في هــذه التجربة)
قــد ســاعــد فــي تـخـفـيــف نـسـبـيّ لـلـعــبء الـ ّذهـنــي
والنفسي لمشكالتهم المالية ،ممّا ح َّقق انفراج ًا
نسبي ًا للهموم ،فصاروا أكثر إنتاجية.
وي ـق ــول ال ـب ــاح ـث ــون ال ــذي ــن ق ــام ــوا بــال ـت ـجــربــة:
إنـهــا تـتــوافــق أيـضـ ًا مــع نـتــائــج دراس ــات أخــرى
حول العواقب النفسية للفقر ،لكن الجديد في
تجربتهم هــذه أنـهــا أجــريــت فــي ظ ــروف عمل
حـقـيـقـيــة وواق ـع ـيــة ب ـخــاف ال ـت ـجــارب الـســابـقــة
التي كان يتم إجراؤها في بيئات اختبارية.
مناقشة النتائج
كـتــب الـبــاحـثــون فــي آخ ــر دراس ـت ـهــم الـخــاصــة
التالية:
ل ـق ــد ب ــدأن ــا ل ـل ـتــو ف ــي ف ـه ــم ال ـع ــواق ــب الـنـفـسـيــة
للفقر عـلــى الـنـتــائــج االقـتـصــاديــة .أمــا األبـحــاث
المبكرة فركزت إلــى حد كبير على المقاييس

التأخر في إعطاء
ّ
العمال أجورهم
ّ
يضعف اإلنتاجية
بينما التبكير باألجور
أو الحوافز يزيد
اإلنتاجية

المختبرية التي تقيس :اإلدراك ،أو الرفاهية
الـمـبـ َّلــغ عـنـهــا ذات ـي ـ ًا ،أو ال ـمــؤشــرات الـحـيــويــة،
مثل :اإلجـهــاد (كما في نتائج أبحاث متعددة
أجــراهــا آخــرون بين  2013و .)2020ويعتبر
الــدل ـيــل ع ـلــى س ـلــوك ـيــات ال ـم ـجــال االق ـت ـصــادي
خطوة تالية ضرورية لفهم اآلثار المترتبة عن
هذه السلوكيات على النتائج االقتصادية.
ّإن الـمـكــاســب هــي إح ــدى هــذه الـنـتــائــج ،وهــي
مهمة بشكل خــاص ألن آثــارهــا منتشرة على
ن ـط ــاق واس ـ ــع .ع ـلــى هـ ــذا ال ـن ـح ــو ،فـ ــإن تــأثـيــر
الـهـمــوم المالية على المكاسب يمكن أن يُغير
في نهاية المطاف تفكيرنا حول العوائق التي
تَ ـحــول دون ال ـهــروب مــن الـفـقــر والـسـيــاســات
ذات الصلة .على الرغم من أن هذه الــدروس
مــاضـيــة فــي الـطــريــق ،وتـتـطـلــب ق ــدر ًا أكـبــر من
العمل التجريبي ،فإننا نقترح ثالث طرق.
أو ًال :قد تدفعنا هذه التأثيرات إلى إعادة النظر
فــي بــرامــج الـتـحــويــات الـنـقــديــة (الـمـشــروطــة
وغـيــر الـمـشــروطــة) .بالنظر إلــى النتائج التي
توصّلنا إليها ،يبدو أنه من المفيد إعادة النظر
في سياقات أخرى بحث ًا عن تأثيرات مباشرة
مـمــاثـلــة .عـلــى سبيل الـمـثــال :تــوثـيــق الــزيــادات
في المعروض من العمالة في المزرعة وإنتاج
ال ـح ـصــاد بـعــد ان ـخ ـفــاض الـسـيــولــة لـلـمــزارعـيــن
ف ــي زام ـب ـي ــا؛ ه ــذه ال ــزي ــادات مـصـحــوبــة أي ـض ـ ًا
بتحسينات محتملة في عملية صنع القرار.
غالب ًا ما تُعزى هذه التأثيرات إلى التفسيرات
الـكــاسـيـكـيــة ال ـج ــدي ــدة ،م ـثــل :ق ـيــود االئ ـت ـمــان
(مــات ـســويــامــا ،2011 ،غــاتــاك  .)2015وتـشـيــر
م ـش ــاه ــدات ـن ــا إل ـ ــى ّأن الـ ـت ــأثـ ـي ــرات ال ـم ـب ــاش ــرة
لـلـتـغـيــرات فــي ال ـض ـغــوط الـمــالـيــة رب ـمــا تـكــون
قد ساهمت في التأثيرات الملحوظة في هذه
ال ـظ ــروف .ع ــاوة عـلــى ذل ــك ،قــد ي ـكــون لـهــذه
البرامج عوائد اجتماعية أوسع.
ثاني ًا :قد نرغب في التفكير بشكل أكثر تحديد ًا
في نماذج إنتاج العمال التي تتضمن التأثيرات
الـتــي وجــدنــاهــا .عـلــى سبيل الـمـثــال :يمكن أن
ت ـش ـيــر ن ـتــائ ـج ـنــا إل ــى تـفـسـيــر مـخـتـلــف ألج ــور
الكفاءة .قد تضطر الشركات إلى دفع رواتب
أك ـثــر طــواعـيــة لـلـعـمــال ،لـيــس لـتـعــزيــز الـتـغــذيــة
(كما في دراســة داسجوبتا وراي  ،)1986أو
تـجـنــب الـمـخــاطــر األخــاقـيــة (دراس ــة شــابـيــرو
وستيجليتز  ،)1984أو تحسين اختيار العمال
(دراسـ ــة فــايــس  ،)1980بــل مــن أج ــل تـعــزيــز
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التركيز واإلنتاجية في العمل .يمكن أن يكون
فصل اآللية الدقيقة لتأثيرنا مفيد ًا لفهم طبيعة
هذه العالقات بشكل أفضل.
أخير ًا ،إذا أدّى الفقر إلى انخفاض اإلنتاجية،
فــإنــه يـخـلــق آلـيــة «تـضـخــم الــدخــل الـسـلـبــي» أو
«ص ــدم ــات ال ـ ـثـ ــروة» .ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـك ــارث ــة،
سـيـكــون ال ـنــاس أقــل إنـتــاجـيــة عـنــدمــا يـكــونــون
فــي أمــس الـحــاجــة إلــى الـمــال .هــذه المشكالت
خ ـط ـيــرة ب ـش ـكــل خـ ــاص بــال ـن ـظــر إلـ ــى أنـ ــه فــي
مـعـظــم الـبـلــدان الـفـقـيــرة ،يعتمد األف ــراد بشكل
خ ــاص ع ـلــى م ــا يـجـنــونــه ف ــي ال ـع ـمــل م ــن أجــل
ت ــأم ـي ــن االسـ ـتـ ـهـ ــاك الـ ـسـ ـل ــس ،أو ال ـت ـم ــوي ــل
الــذاتــي لــاسـتـثـمــار اإلنـتــاجــي فــي مؤسساتهم
(كــوتـشــار .)1999 ،وب ـنــا ًء عـلــى ذل ــك ،إذا كــان
للفقر تأثير سلبي على اإلنتاجية ،فــإن فوائد
الحدّ من التقلبات (على سبيل المثال من خالل
الـتــوظـيــف الـمـسـتـقــر ،أو بــرامــج أج ــرة الـعـمــل
العامة) أو التخفيف من الضعف المالي (على
سبيل المثال من خالل الحصول على االئتمان
أو التأمين ضد البطالة) يمكن أن تكون أكبر
م ـمــا ه ــو م ـت ــو َّق ــع ف ــي األدبـ ـيـ ــات االق ـت ـصــاديــة
التقليدية.
ملحوظة ختامية
فــي ه ــذه ال ــدراس ــة ك ــان الف ـت ـ ًا لــانـتـبــاه بشكل
خ ــاص اإلشـ ـ ــارات ال ـت ــي أورده ـ ــا ال ـبــاح ـثــون،
فــي الـخــاصــة أعــاه ،إلــى ّأن مــوضــوع التأثير
الـنـفـســي لـلـفـقــر عـلــى إنـتــاجـيــة ال ـع ـمــل ،ال يلقى
ب ـش ـكــل عـ ــام اه ـت ـم ــام ـ ًا ك ــاف ـي ـ ًا ف ــي الـ ــدراسـ ــات
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـس ــائ ــدة .أمـ ــا بــال ـن ـس ـبــة ل ـنــا فــا
نستغرب هــذا كـثـيــر ًا ،وال نستغرب ْأن تكون
الفكرة رغم أنّها «بدهيّة» إلى حدّ ما ،ويحسّ
بها العمال بشكل طبيعي في حياتهم اليومية،
لكن على مــا يـبــدو ليس مــن مصلحة األنظمة
الرأسمالية ترويج هذه الحقيقة العلمية كثير ًا،
ألنـهــا بـبـســاطــة تـتـعــارض مــع م ـحــاوالت رأس
المال دائم ًا ْأن يلقي باللوم في ضعف اإلنتاجية
على «تقصير العمّال» و«عدم تطوير قدراتهم
ذات ـي ـ ًا» ،وع ــدم اتـبــاعـهــم مــا يـكـفــي مــن «تـعــالـيــم
الـتـنـمـيــة الـبـشــريــة» وم ــا إل ــى ذلـ ــك ...فــي حين
يـتـمّ الـتـغــاضــي والـتـعــامــي وحــرف االنـتـبــاه عن
الــدور السلبي الكبير لتأثير اإلفـقــار وضعف
األجور ،على اإلنتاجية ،أيْ :عن الدور الهدّام
لالستغالل الرأسمالي بالذات.
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كانت خطوات الحكومة الليبية المؤقتة في الفترة السابقة
مليئة باألنشطة والزيارات اإلقليمية والدولية؛ من األمم
المتحدة إلى اليونان وروسيا وتركيا في إطار التوافق الدولي
على طريق التسوية السياسية وتأمينها ،كما ُأعلن عن قرار
دولي جديد يدعم التسوية.

ǧمالذ سعد

ي ـ ـبـ ــدو أن الـ ـحـ ـك ــوم ــة ت ـ ـح ـ ــاول إيـ ـج ــاد
ت ـ ــواف ـ ـق ـ ــات بـ ـيـ ــن األط ـ ـ ـ ـ ــراف الـ ــدولـ ـيـ ــة
المنخرطة باألزمة الليبية بغية تأريض
الخالفات ،وتـحــاول بعض الــدول الدفع
بــاتـجــاه تــأمـيــن مـصــالـحـهــا وتـثـبـيـتـهــا في
الـفـتــرة الـحــالـيــة ،وت ـحــديــد ًا مـنـهــا :تــركـيــا
ومصر والـيــونــان وفرنسا ،فيما يخص
االتـفــاقـيــات الـبـحــريــة وتــرسـيــم ال ـحــدود،
إض ــافـ ـ ًة إل ــى م ـســاعــي ك ـ ٍـل م ـن ـهــا لـتــأمـيــن
ن ـف ــوذ س ـيــاس ـيّ ل ـهــا ف ــي الـ ـب ــاد .وعـلــى
ال ــرغ ــم م ــن أن مــوس ـكــو تـعـتـبــر م ــن أقــل
األط ــراف الــدولـيــة تــدخـ ًـا بـهــذا الـمـعـنــى،
تسعى األقــام األمريكية إلــى تصويرها
بمنطق آخر يعبّر عن تخوّف
وتسويقها
ٍ
الــواليــات المتحدة مــن الــوزن الــروســي
ضمن الملف ،والــذي كان دافع ًا أساسي ًا
بــات ـجــاه الـتـســويــة وال ـحــل ال ــذي يـجــري
العمل به ،بمقابل خفوت ضوء واشنطن
وقلة حيلتها.
االتفاقات البحرية
من الخالفات اإلقليمية والدولية الدائرة
ح ــول لـيـبـيــا جــان ـبٌ يـتـعـلــق بــاالتـفــاقـيــات
والحدود البحرية بين طرابلس وأنقرة،
بالتناقض مع طرابلس والقاهرة وأثينا
وب ــاري ــس ،وت ـحــديــد ًا مــا ج ــرى االت ـفــاق
عليه بـيــن الــرئـيــس الـتــركــي رجــب طيب
أردوغ ـ ـ ـ ــان ورئـ ـيـ ــس ح ـك ــوم ــة ال ــوف ــاق
ال ــوط ـن ــي ال ـس ــاب ـق ــة ف ــائ ــز ال ـ ـسـ ــراج فــي
عــام  ،2019حـيــن وقـعــا مــذكــرتــي تفاهم
تـخـصــان ال ـت ـعــاون األم ـنــي والـعـسـكــري،

وتحديد الحدود البحرية دون التشاور
مــع ال ــدول اإلقـلـيـمـيــة األخـ ــرى ،وبـشـكــل
يتعارض أو ًال مع أثينا.
فــي ال ـح ــادي عـشــر مــن الـشـهــر ال ـجــاري
توجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي،
محمد يونس المنفي ،في زيارة رسمية
إل ـ ــى الـ ـيـ ــونـ ــان ب ـع ــد دعـ ـ ــوة مـ ــن أث ـي ـن ــا،
التقى خاللها رئـيــس ال ــوزراء اليوناني
ك ـي ــري ــاك ــوس م ـي ـت ـســوتــاك ـيــس ،لـيـبـحـثــا
خاللها «العالقات الثنائية بين البلدين»،
وحــث مـيـتـســوتــاكـيــس الـحـكــومــة الليبية
ع ـلــى «إلـ ـغ ــاء ال ـم ــذك ــرة» ال ـمــوق ـعــة بـيــن
أردوغان والسراج في السابق.
وفـ ـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ال ـ ـتـ ــالـ ــي ،تـ ــوجـ ــه رئ ـي ــس
الـحـكــومــة الـلـيـبـيــة ،عـبــد الـحـمـيــد دبـيـبــة،
بــزيــارة إلــى تــركـيــا ام ـتــدت لـيــومـيــن بعد
دع ـ ــوة م ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــرك ــي ،و ُأع ـل ــن
خـ ــال م ــؤت ـم ـ ٍر ص ـح ـفــي تــأك ـيــد ال ـجــانــب
الـتــركــي عـلــى اسـتـمــرار دعـمــه للحكومة
الـلـيـبـيــة ،فيما قــال دبـيـبــة بــأن االتـفــاقــات
الـبـحــريــة الـمــوقـعــة مــع أنـقــرة بنيت على
أطــر صـحـيـحــةّ ،إل أنــه دعــا إلــى «حــوار
متوسطي» بغية حل الخالفات.
ل ـت ـعــاود ال ـي ــون ــان إص ـ ــدار ت ـصــريـ ٍـح عـبــر
وزي ــر خــارجـيـتـهــا ،نـيـكــوس ديـنــديــاس،
بـ ـ ــأن أثـ ـيـ ـن ــا ج ـ ــاه ـ ــزة لـ ـمـ ـحـ ــادثـ ــات مــع
طرابلس حول ترسيم المناطق البحرية
بـيــن الـبـلــديــن عـبــر إت ـمــام اتـفــاقـيــة بــدأت
ال ـم ـشــاورات حــولـهــا فــي  ...2010ليبدو
التصريح اآلنف كإشارةٍ رد ًا على ما دعا
إليه الدبيبة من «حوار متوسطي».
وبـ ـي ــن ه ـ ــذه وت ـ ـلـ ــك ،أظ ـ ـهـ ــرت ب ــاري ــس
مــوق ـف ـهــا وت ـص ـع ـي ــده ــا ،ع ـب ــر م ــا ن ـشــرتــه
صحيفة «لوموند» الفرنسية في مقال،
معتبرة أن االتفاق التركي -الليبي حول
ً
المناطق البحرية من الممكن تجاوزه أو
إلغاؤه طالما أن مجلس النواب الليبي
لم يصادق عليه قانوني ًا بعد.
مـ ــن ب ـي ــن ج ـم ـي ــع ال ـم ـت ـخــاص ـم ـيــن ح ــول
ال ـح ــدود ال ـب ـحــريــة ،ي ـبــرز ط ــرح الــدبـيـبــة
أكثرهم عقالني ًة بدعوته إلى حل المسألة
عبر الحوار ،فبالنسبة للمصلحة الليبية،

ينص القرار
على «ضرورة
نزع السالح
وتسريح
القوات
وإعادة إدماج
اجتماعية
للجماعات
المسلحة
وجميع
الفاعلين
المسلحين
خارج إطار
الدولة»

سواء في هذه المرحلة ،أو إستراتيجي ًا،
فهي أن تحافظ ليبيا على عالقات جيدة
م ــع ج ـم ـيــع األط ـ ـ ــراف اإلق ـل ـي ـم ـي ــة وف ــق
وبمنطق
سـيــاســات الـتـعــاون والـتـكــافــؤ،
ٍ
يــرضــي جـمـيــع األطـ ــراف ،وأول ـهــم ليبيا
نـفـسـهــا ،دون إم ــاء مــن أح ــد أو تــدخـ ٍـل
في قراراتها السيادية ،ومن غير الصعب
االسـتـشـفــاف مــن حــديــث دبيبة ومجمل
ن ـش ــاط ال ـح ـك ــوم ــة ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي بــأن ـهــا
تحاول الحفاظ على العالقات والتقارب
التركي -الليبي ،لكنها وفي الوقت نفسه
ال تقف بتحي ٍز متعارض مع اليونان أو
فــرنـســا ضـمــن الـمـســألــة الـبـحــريــة ،وذلــك
بغية تأريض أية عراقيل إقليمية بوجه
الـتـســويــة الـسـيــاسـيــة ال ـجــاريــة عـلــى أقــل
تقدير.
العالقات الروسية -الليبية
قام رئيس الحكومة الليبية ،عبد الحميد
دب ـي ـب ــة ،ي ـ ــوم ال ـخ ـم ـي ــس ال ـم ــاض ــي إل ــى
موسكو بــزيــارة أجــرى خاللها لقاء مع
نظيره الروسي ،ميخائيل ميشوستين،
ول ـق ــاء م ــع وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي،
سـ ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ـ ــروف ،ووزيـ ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع
سـيــرغــي شــويـغــو ،وات ـص ــا ًال هــاتـفـيـ ًا مع
الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،كانت
خ ــاص ــة الـ ــزيـ ــارة بــال ـم ـج ـمــل ه ــي بـحــث
ال ـت ـســويــة ال ـل ـي ـب ـيــة ،وال ـم ـســائــل الـخــاصــة
بــالـتـعــاون ال ـت ـجــاري واالق ـت ـصــادي بين
ال ـب ـلــديــن ،وف ــي م ـجــاالت ال ـطــاقــة ،وكــان
الف ـت ـ ًا ت ـصــري ـحــان لــدب ـي ـبــة م ــن مــوسـكــو
خــال مــؤتـمــر صـحـفــي لــه مــع الف ــروف،
أول ـه ـمــا :أن ن ـحــو  %80م ــن مــؤسـســات
الدولة الليبية قد «تم توحيدها» وبقيت
ال ـمــؤس ـســة ال ـع ـس ـكــريــة ف ـقــط ،وم ــؤك ــد ًا:
أن «أيـ ــة دولـ ــة ال تــوجــد ب ـهــا مــؤسـســة
عـسـكــريــة مــوحــدة لــن تـقــوم لـهــا قــائـمــة»
داعي ًا جميع األطراف إلى توحيدها.
والثاني :أن حكومته «تطلب المساعدة
من روسيا في كل شيء» داعي ًا «جميع
ال ـشــركــات الــروس ـيــة الـعــامـلــة فــي مـجــال
الغاز إلى العودة إلى ليبيا».

فيما لــم يـتـحــدث الف ــروف عــن مواضيع
م ـحــددة ،مـثــل الـغــاز أو غـيــره مستقب ًال،
ب ـم ـق ــاب ــل أن م ـع ـظــم ح ــدي ـث ــه دار ح ــول
ض ـ ــرورة إن ـج ــاح ال ـت ـســويــة ال ـس ـيــاس ـيــة
فــي الـفـتــرة الــراه ـنــة ،مــؤكــد ًا أن روسـيــا
م ـس ـت ـع ــدة ل ـت ـق ــدي ــم الـ ـحـ ـلـ ــول إلحـ ـ ــداث
انفراجات في األزمات القائمة في ليبيا،
وعبّر عن أمله بتنفيذ المقررات الدولية
بهذا الشأن.
وات ـف ــق ال ـط ــرف ــان ع ـلــى اس ـت ـئ ـنــاف عـمــل
ال ـل ـج ـنــة ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـم ـش ـتــركــة بـيـنـهـمــا
بـشــأن الـتـعــاون الـتـجــاري واالقـتـصــادي
والعلمي والتقني بأقرب وقت.
قرار دولي جديد
ص ـ ـوّت م ـج ـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي ف ــي 16
ن ـي ـســان ،ع ـلــى قـ ــرار ج ــدي ــد ح ــول لـيـبـيــا
مـ ــن  22ف ـ ـقـ ــرة ،يـ ــدعـ ــو بـ ــه ال ـس ـل ـط ــات
وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـم ـع ـن ـي ــة إلـ ـ ــى اتـ ـخ ــاذ
اإلجراءات المنصوص عليها في خارطة
الـ ـط ــري ــق لـ ـل ــوص ــول إل ـ ــى االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ــرئ ــاس ـي ــة فـ ــي  24كـ ــانـ ــون األول مــن
هـ ــذا الـ ـع ــام ،ك ـمــا دعـ ــا ل ــوض ــع األسـ ــاس
ال ــدسـ ـت ــوري ل ـه ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات وس ــن
التشريعات بحلول  1تموز ،بغية إعطاء
ال ــوق ــت ال ـكــافــي لـمـفــوضـيــة االن ـت ـخــابــات
الليبية للتحضير في الوقت المحدد.
كـمــا يـنــص ال ـق ــرار عـلــى «إن ـش ــاء وحــدة
مــراق ـبــة لــوقــف إط ــاق ال ـنــار تـشـمــل 60
مراقب ًا في أقصى حد وتكون جــزء ًا من
بعثة الدعم األممية في ليبيا» و«ضرورة
نــزع الـســاح وتـســريــح الـقــوات وإعــادة
إدمــاج (اجتماعية) للجماعات المسلحة
وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار
الــدولــة» و«االنـسـحــاب ال ـفــوري لجميع
القوات األجنبية والمرتزقة من ليبيا».
جميع المؤشرات والخطوات تشير إلى
أن التسوية تمضي نحو إتمامها ،ولربما
من أهمها هو «غياب» مؤشرات العبث
األمريكي ،ال لتحسّن نوايا واشنطن أو
تغيّرها ،إنما لتراجع وهشاشة موقفها
ووزنها من مجمل العملية السياسية.
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التصعيد األمريكي:

محاولة عكس حركة التاريخ محكومة بالفشل

ثمة تشابه كبير في الطريقة التي تؤجج فيها اإلدارة
األمريكية التوترات على حدود كل من الخصمين األساسيين
لها ،روسيا والصين ،وهو تشابه يفسح المجال لالفتراض بأن
واشنطن تميل اليوم ألن تتعامل مع روسيا والصين بوصفهما
«مشكلة واحدة» تحول دون فرض الهيمنة األمريكية على
النطاق األوراسي.
ǧإعداد :سعد خطار

خلف التصعيد
األوكراني يبدو
التدخل األمريكي
جلياً حيث إنه
وخالل الشهر
الماضي كشفت
إدارة بايدن عن
توريد دفعة
أسلحة جديدة
بقيمة 125
مليون دوالر إلى
أوكرانيا

تم ّثل تطورات األوضاع مؤخر ًا في كل
مــن أوكــرانـيــا وتــايــوان تجسيد ًا واضـحـ ًا
ل ـه ــذا ال ـن ـه ــج األم ــريـ ـك ــي؛ ح ـي ــث ت ـت ــذرّع
واش ـن ـطــن ب ـمــزاعــم م ـفــادهــا أن روس ـيــا
والـصـيــن تـهــددان حليفتيها ،األمــر الــذي
يــو ّفــر بــدوره ذريـعــة للواليات المتحدة
لـتـصـعـيــد خ ـطــوات ـهــا االس ـت ـف ــزازي ــة ،بـمــا
ي ــدخ ــل ال ـم ـن ـط ـقــة ف ــي ح ـل ـقــة م ـفــرغــة مــن
ال ـت ـص ـع ـيــد ت ـه ــدد ب ــال ـخ ــروج ع ــن ن ـطــاق
ال ـس ـي ـط ــرة إل ـ ــى م ــواجـ ـه ــة كـ ـب ــرى غـيــر
محمودة العواقب.
التهديد الوجودي لنخبة الحكم
األمريكية
في غضون ثالثة أشهر فقط من تنصيبه
رئـيـسـ ًا لـلــواليــات المتحدة ،حـ ّثــت إدارة
جو بايدن خطاها في مسا ٍر متهو ٍر من
التصعيد اتجاه روسيا والصين ،وهو ما
عزّز الفكرة القائلة بأن العداء األمريكي
ضــد الـبـلــديــن هــو ع ــداء منهجي مستمر
رغــم تـغـيّــر الــرؤســاء ،مــا يـثـبــت الطبيعة
الـحـقـيـقـيــة ل ـل ـس ـيــاســة األم ــري ـك ـي ــة ،حـيــث
الرؤساء يأتون ويذهبون ،واالنتخابات
ت ـجــري دوريـ ـ ـ ًا ،ول ـكــن الـسـلـطــة وصـنــع
الـ ـسـ ـيـ ــاسـ ــات مـ ـمـ ـس ــوك ــان م ـ ــن ال ـن ـخ ــب
ال ـح ــاك ـم ــة ف ـع ـل ـي ـ ًا والـ ـت ــي ال ت ـك ـنّ وال ًء
لحزب بعينه ،بــل تستفيد مــن مجريات
«العملية الديمقراطية» داخــل الواليات
المتحدة لتعزيز األهداف اإلمبراطورية

واالمتيازات األمريكية عالمي ًا.
بـهــذه الـطــريـقــة ،ش ــرع بــايــدن فــي حملة
عدائية ضد موسكو والصين بوصفهما
«ت ـه ــدي ــدان وج ـ ــودي ـ ــان» .وأع ـق ــب ذلــك
أع ـم ــال عــدائ ـيــة م ـب ــاش ــرة ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
ف ــرض ع ـقــوبــات ع ـلــى روس ـي ــا بــذري ـعــة
م ـش ــروع ال ـغ ــاز «ال ـس ـي ــل ال ـش ـمــالــي »2
الـ ــروسـ ــي م ــع أوروب ـ ـ ــا ،وع ـل ــى ال ـص ـيــن
بحجة مــزاعــم ال أســاس لها مــن الصحة
حول «اإلبادة الجماعية» في شينجيانغ
وهــي الـمــزاعــم الـتــي بــاتــت م ــادة للتندر
حتى في الصحافة الغربية.
أمر عمليات لنظام كييف
تـ ـتـ ـه ــم ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـحـ ــدة روسـ ـيـ ــا
ب ــ«ال ـع ــدوان» مــن خ ــال تـكـثـيــف وجــود
الـ ـقـ ــوات ال ـع ـس ـكــريــة ع ـل ــى الـ ـحـ ــدود مــع
أوكــران ـيــا .ذلــك فــي الــوقــت ال ــذي ينتهك
ف ـي ــه ال ـن ـظ ــام الـ ـم ــدع ــوم مـ ــن الـ ــواليـ ــات
المتحدة فــي كييف بشكل يــومــي وقف
إط ــاق الـنــار الـهــش فــي شــرق أوكــرانـيــا
ويقصف المراكز المدنية ويصعّد األزمة
اإلنسانية .بالمقابل ،وإذ تشدد موسكو
على رفض االدعاءات األمريكية برمتها،
أكــد الكرملين هــذا األسـبــوع :أن تدهور
األوض ـ ــاع األم ـن ـيــة ف ــي ش ــرق أوكــران ـيــا
(الــدون ـبــاس) قــد يـلــزم مــوسـكــو بــوقــف
الـهـجــوم ال ــذي يـتـعــرض لــه الـسـكــان في
شرق البالد.
وخـ ـل ــف ال ـت ـص ـع ـي ــد األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي ،ي ـب ــدو
التدخل األمريكي جلي ًا ،حيث إنه وخالل
ال ـش ـهــر ال ـم ــاض ــي ،كـشـفــت إدارة بــايــدن
عــن تــوريــد دفـعــة أسـلـحــة جــديــدة بقيمة
 125مليون دوالر إلى أوكرانيا .ويمكن
النظر إلــى ذلــك على أنــه «أمــر عمليات»
أمريكي للسلطة في كييف لرفض اتفاق
مـيـنـســك لـلـســام لـعــام  ،2015والـضـغــط

م ــن أجـ ــل ال ـم ــزي ــد م ــن ت ـص ـع ـيــد ال ـح ــرب
المستمرة منذ سبع سنوات ،مما تسبب
في مقتل أكثر من  13ألف مواطن.

حجم األزمة
التي تتعرض
لها الواليات
المتحدة ال يشير
بحال من األحوال
إلى أنها قادرة
على أن تكسب
أية جولة من
جوالت التصعيد
في المنطقة
األوراسية

تهديد الصين من الجنوب
حـتــى اآلن ،يـحــافــظ بــايــدن عـلــى تــوجــه
إدارت ـ ـ ــي ت ــرام ــب وأوبـ ــامـ ــا ال ـســاب ـق ـت ـيــن
لـلـحـشــد الـعـسـكــري بــالـقــرب مــن أراض ــي
الصين .وشهد هذا األسبوع مرور رابع
مدمرة أمريكية للصواريخ الموجَّهة عبر
مضيق تايوان منذ تولي بايدن منصبه،
وه ـ ــو ال ـم ـض ـي ــق ال ـ ــذي ي ـف ـصــل ج ــزي ــرة
تـ ــايـ ــوان ع ــن ال ـب ــر ال ـص ـي ـن ــي .وت ــاي ــوان
الـتــي تـعـتــرف بـهــا الـغــالـبـيــة الـعـظـمــى من
ال ــدول بـمــا فــي ذلــك الــواليــات الـمـتـحــدة
ح ـتــى وق ــت قــريــب بــوص ـف ـهــا جـ ــزء ًا مــن
أراض ــي جـمـهــوريــة الـصـيــن الشعبية في
ظــل مــا يسمى سياسة «صـيــن واحــدة»
ه ــي واحـ ـ ــدة م ــن أهـ ــم ال ـج ـب ـه ــات ال ـتــي
ت ـح ــاول واش ـن ـط ــن تــأج ـي ـج ـهــا ف ــي وجــه
بـكـيــن ،حـيــث يـتـعـمّــد بــايــدن ال ـيــوم ،مثل
سلفه دونــالــد تــرامــب ،تـقــويــض سياسة
«صـ ـيـ ــن واح ـ ـ ـ ــدة» م ـ ــن خـ ـ ــال إرسـ ـ ــال
مـســؤولـيــن أمــريـكـيـيــن إلــى الـجــزيــرة في
«زيـ ـ ــارات رس ـم ـي ــة» ،وزي ـ ــادة مـبـيـعــات
األسـلـحــة ،واإلدالء بـتـصــريـحــات علنية
أكـثــر اس ـت ـفــزاز ًا بــأن الــواليــات المتحدة
«ستدافع» عن تايوان في حالة «غزو»
الـقــوات الصينية .وعلى غــرار أوكرانيا،
يـعـمــل خ ـطــاب إدارة ب ــاي ــدن وسـلــوكـهــا
عـلــى تـغــذيــة مــوقــف مـتـشــدد مــن جــانــب
الـقــادة التايوانيين ،ومحاولة توريطهم
إلى أقصى درجة ممكنة.
ال ـصــورة األك ـبــر لـكــل هــذا الـتـصـعـيــد هي
بطبيعة الحال الحسابات الجيوسياسية
ل ــدى واش ـن ـطــن ،الـتــي يــوضــح محللوها
أن ـهــا مـحـكــومــة إذا م ــا رغ ـبــت بــالـحـفــاظ

على قوتها وهيمنتها العالمية المتداعية
بـ ــأن ت ـم ـنــع ص ـع ــود روسـ ـيـ ــا وال ـص ـي ــن،
وتظهير مــوازيــن الـقــوى الـجــديــدة التي
تشكل لعنة بالنسبة للواليات المتحدة
وسعيها اإلمبريالي إلى الهيمنة أحادية
القطب ،فهذه األخيرة ضرورية للحفاظ
م ــا أم ـك ــن ع ـل ــى الـ ـ ــدوالر ك ـع ـم ـلــة ت ـب ــادل
عــال ـم ـيــة ،وال ـت ــي ب ــدوره ــا ح ـيــويــة لــدعــم
االق ـت ـصــاد األمــري ـكــي ولـلـمـنـظــومــة كـكــل.
وال تستطيع الواليات المتحدة في ظل
األزم ــة الـتــي تـعـتــري نـظــامـهــا الـسـيــاســي
أن تـنــافــس الـصـعــود الصيني الــروســي.
وعـلـيــه ،ومــن خــال الـمـحــاوالت العبثية
لعكس حركة التاريخ ،تضطر الواليات
المتحدة إلــى اللجوء إلــى زيــادة النزعة
ال ـع ـس ـكــريــة ض ــد م ــن تـعـتـبــرهــم أع ــداءه ــا
الــرئ ـي ـس ـي ـيــن ،وت ـســريــع ه ــذه الـعـسـكــرة
مـ ــرت ـ ـبـ ــط بـ ــال ـ ـش ـ ـعـ ــور ال ـ ـم ـ ـت ـ ــزاي ـ ــد بـ ــأن
اإلمبراطورية األمريكية في حالة زوال،
وبـهــذا الـمـعـنــى تــوفــر أوكــرانـيــا وتــايــوان
لـلــواليــات الـمـتـحــدة مــا تعتبره فرصتها
األخ ـي ــرة لـلـتـمـســك ب ـعــال ـ ٍم يـخـتـفــي أم ــام
عينيها.
وال يـحـتــاج األم ــر إلــى كـثـيـ ٍر مــن التف ّكر
لالستنتاج بــأن تـســريــع التصعيد الــذي
ت ـقــوم بــه اإلدارة األمــريـكـيــة لــن يـطــول
ب ــه األمـ ــر لـيـتـحــول إل ــى ت ـســريـ ٍـع لـلـحــل،
وتـســريـ ٍـع لتمظهر ال ـتــوازنــات الحقيقية
الـجــديــدة للقوى الــدولـيــة ،ذلــك أن حجم
األزمـ ـ ــة ال ـت ــي ت ـت ـع ــرض ل ـه ــا الـ ــواليـ ــات
الـمـتـحــدة ال يـشـيــر ب ـحــال م ــن األح ــوال
إلـ ــى أن ـه ــا قـ ـ ــادرة ع ـل ــى أن ت ـك ـســب أي ــة
جولة من جوالت التصعيد في المنطقة
األوراسـ ـيـ ــة ،ال ـتــي يُ ـظ ـهــر فـيـهــا الـثـنــائــي
الروسي الصيني قدر ًا عالي ًا من الجدية
ف ــي م ــواج ـه ــة ب ـق ــاي ــا ال ـن ـف ــوذ األم ــري ـك ــي
التاريخي فيها.
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الصورة عالمياً
•فرضت السلطات
الروسية ،يوم
الجمعة 16
نيسان ،حظرًا
على دخول
 8مسؤولين
أمريكيين حاليين
وسابقين إلى أراضي
روسيا في إطار الرد على سياسة العقوبات
من قبل الواليات المتحدة.
•أعلن جهاز األمن
الفدرالي الروسي،
يوم السبت 17
نيسان الجاري،
اعتقال
القنصل
األوكراني،
ألكسندر
سوسونيوك ،في
مدينة بطرسبوغ ،أثناء استالمه معلومات
سرية من مواطن روسي.

تتسارع األحداث المرتبطة بملف «الصحراء الغربية» ،فبعد إعالن الواليات المتحدة– وخالفاً لقرارات مجلس األمن– االعتراف بمغربية الصحراء،
عاد الملف العالق منذ عقود ليشهد نشاطاً مرتفعاً ،وليتحول الملف الخامد إلى خزان بارود يمكن أن يشعل المغرب العربي بحرب جديدة ستكون
حرب سبقتها امتدت ألكثر من  15عاماً.
آثارها أشد كارثية من ٍ

ǧعالء أبوفّراج

سعت إدارة الرئيس األمريكي السابق
دونالد ترامب في أيامها األخيرة إلى
مناخ مــواتٍ للكيان الصهيوني
إيجاد ٍ
يسمح له بالبقاء ألطــول فترة ممكنة
في بيئة خالية من الوجود األمريكي
الـمـبــاشــر ،وجــرى ذلــك عـبــر جملة من
اتفاقات هشة لتطبيع عالقات الكيان
م ــع ع ــدد م ــن دول الـمـنـطـقــة الـعــربـيــة
بـشـكــل خ ــاص ،وسـعــت إدارة تــرامــب
وف ــي اس ـت ـم ــرا ٍر غ ـيــر مـنـقـطــع م ــع كــل
اإلدارات السابقة إلى إشعال المنطقة،
عـ ـب ــر إعـ ـ ـ ــادة تـ ـح ــري ــك ك ـ ــل ال ـم ـل ـف ــات
والـمـشــاكــل الـعــالـقــة ،ال أم ـ ًا فــي حـ ّلـهــا،
وإنـمــا أمـ ًـا فــي تحويلها مجتمعة إلى
م ــا يـشـبــه ح ــرب ـ ًا عــالـمـيــة م ـص ـغــرة مــن
نوع خاص ،ينشغل فيها ك ُّل منافسي
ٍ
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،وتـشـكــل تـنـفـيـسـ ًا
مفترض ًا لرئة الرأسمالية الصدئة.
الواقع العنيد
ال تختلف اتفاقية تطبيع العالقات بين
المملكة المغربية والكيان الصهيوني
ع ـمّ ــا ذك ــرن ــاه س ــاب ـق ـ ًا ،ف ـن ـظــري ـ ًا واف ــق
ال ـم ـغ ــرب إعـ ــان تـطـبـيــع ع ــاق ــات ــه مــع
ال ـك ـي ــان ب ـم ـق ــاب ــل اع ـ ـتـ ــراف الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ب ـس ـي ــادت ــه ع ـل ــى ال ـص ـح ــراء
ال ـم ـت ـن ــازع ع ـل ـي ـهــا م ـنــذ عـ ـق ــود ،وع ـلــى
الـ ــرغـ ــم مـ ــن كـ ــل الـ ـضـ ــخ الـ ـ ــذي رافـ ــق
اإلع ـ ــان األم ــري ـك ــي ال ــرس ـم ــي ،جــرى

ال ـت ـع ـت ـيــم ع ـلــى حـقـيـقــة أن األم ـ ــور لــن
تـسـيــر بــال ـش ـكــل ال ـب ـس ـيــط ال ـم ـف ـتــرض،
وه ـ ـ ــذا م ـ ــا ي ـ ــدرك ـ ــه الـ ـجـ ـمـ ـي ــع ،وع ـل ــى
رأسـهــم الــواليــات الـمـتـحــدة ،مـمــا جعل
«الثمن» الــذي قبضه النظام المغربي
ل ـق ــاء خــدمــاتــه ف ــي م ـهــب ال ــري ــح ح ـق ـ ًا،
فــال ـقــرار األمــري ـكــي ج ــاء أو ًال :مـخــالـفـ ًا
ل ـقــرارات مجلس األم ــن ،أي أنــه قــرارٌ
غير شرعي من وجهة نظر المجتمع
الدولي ،مما يدعنا أمام احتمالين :إما
أن تخرج الواليات المتحدة والمملكة
ال ـم ـغ ــرب ـي ــة ع ـ ــن الـ ـش ــرعـ ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة
ويتحمالن تبعات ذلــك ،وإمــا أن يُعاد
فتح الملف في مجلس األمن ،أم ًال في
ق ــرا ٍر مـخـتـلــف ،وهــو مــا لـقــي معارضة
مـ ـبـ ــاشـ ــرة مـ ــن أع ـ ـضـ ــاء دائـ ـمـ ـيـ ــن فــي
مجلس األمن .والجانب الخطر اآلخر
فــي ه ــذه الـقـضـيــة هــو وج ــود الـجـبـهــة
الـشـعـبـيــة ل ـت ـحــريــر ال ـســاق ـيــة ال ـح ـمــراء
ووادي الذهب «البوليساريو» ،التي
كــانــت مـسـتـعــدة لـلـقـتــال عــن الـصـحــراء
لعقود مضت ،وحشدت حولها حلفاء
إقـلـيـمـيـيــن ودول ـي ـيــن أقــرب ـهــم الـجــزائــر
ال ـتــي تـشـتــرك ب ـحــدود مــع ال ـص ـحــراء،
والـ ـتـ ــي أبـ ـ ــدت اسـ ـتـ ـع ــداده ــا ل ـخــوض
القتال من جديد إذا لزم األمر .ك ُّل هذا
ش ّكل أرضية هشة لبناء توجّه مختلف
حول قضية الصحراء.
يـضــاف إلــى كـ ّـل مــا سـبــق أن إش ــارات
بــاتــت ت ـصــدر م ــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
مــع نهاية واليــة تــرامــب واسـتــام جو

بايدن للرئاسة ،فيبدو أن أطراف ًا ضمن
إدارة هذا األخير ال ترى قرار ترامب
صائب ًا ،وبــدأت التصريحات المتفرقة
ال ـ ـتـ ــي تـ ــؤشـ ــر إلـ ـ ــى احـ ـتـ ـمـ ــال س ـحــب
االعتراف األمريكي ،وعلى الرغم من
أن قــرار ًا جديد ًا لم يصدر بعد ،إال أن
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ــري ـك ــي أن ـتــونــي
ب ـل ـي ـن ـكــن أكـ ــد أن ج ـم ـلــة م ــن ال ـم ـل ـفــات
تخضع لـلـمــراجـعــة ،ومــن ضمنها ملف
ال ـص ـح ــراء ال ـم ـغــرب ـيــة ،وهـ ــذا م ــا أك ــده
الـقــائــم بــأعـمــال الـسـفــارة األمريكية في
إسبانيا ،وأشــار إلــى أن إعــادة التقييم
ال تزال جارية.
تصعيد وجلسة مرتقبة في
مجلس األمن
فــي الجانب العسكري ،يجرى تــداول
أن ـب ــاء ت ـف ـيــد ب ـق ـيــام ال ـج ـيــش الـمـغــربــي
ب ـت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــة ب ــاس ـت ـخ ــدام ط ــائ ــرات
مسيرة نتج عنها مقتل قيادي بارز في
جبهة البولساريو ،وقد أوردت وكالة
أنباء تابعة للجبهة خبر ًا حول الحادثة
لتتم إزالته في وقت الحق ،حسب ما
ذكـ ــرت وك ــال ــة األن ـب ــاء ال ـفــرن ـس ـيــة فــي
 8م ــن ش ـهــر ن ـي ـســان ال ـج ــاري ،وعـلــى
الــرغــم مــن أن األنـبــاء مـتـضــاربــة حــول
ال ـمــوضــوع ّإل أن ت ـص ـع ـيــد ًا عـسـكــريـ ًا
ي ـلــوح ف ــي األف ـ ــق .وت ـت ــراف ــق األع ـمــال
الـعـسـكــريــة ال ـجــاريــة مــع تـحــركــات في
مـجـلــس األمـ ــن ،الـ ــذي سـيـعـقــد جـلـســة
في  21من شهر نيسان الجاري ،ومن

المقرر أن تناقش الجلسة مسألة تعثر
تعيين مبعوث دولي جديد ،باإلضافة
إلى بحث آخر التطورات في المسألة.
وم ـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ــر ،ض ـج ــت وس ــائ ــل
اإلعالم باألنباء التي تفيد بقيام حزب
الــرئـيــس الفرنسي إيـمــانــويــل مــاكــرون
ـرع ل ــه ف ــي م ــدي ـن ــة ال ــداخ ـل ــة،
ب ـف ـتــح ف ـ ـ ٍ
ثــانــي أكـبــر م ــدن ال ـص ـحــراء الـمـغــربـيــة،
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن خ ـط ــوة حــزب
«الجمهورية إلى األمــام» الفرنسي ال
تـتـنــاقــض مــع الـمــوقــف الـفــرنـســي شبه
الــرسـمــي ،والمعلن منذ  ،2007القائم
ع ـلــى تــأي ـيــد ال ـم ـب ــادرة الـمـغــربـيــة الـتــي
تطرح بسط سيطرتها على الصحراء
الغربية مع إعطائها الحكم الذاتيّ ،إل
أن خطوة الحزب الفرنسي قد تترافق
مع تحرك في مجلس األمن في محاولة
الس ـت ـص ــدار ق ـ ــرا ٍر جــديــد ف ــي مـجـلــس
األم ــن ،إال أن حـظــوظ هــذه الـخـطــوة
محدودة هي األخــرى ،فروسيا تعلن
صراحة تمسكها بالقرارات الصادرة،
وتتصرف الجزائر على هذا األساس
أيض ًا ،فترفض التفاوض مع المغرب
على هــذا األســاس ،مما يفتح المجال
مـجــدد ًا لـتـجــاذبــات فــي مجلس األمــن،
قـ ــد ت ـن ـت ـهــي ب ــاس ـت ـخ ــدام حـ ــق ال ـف ـي ـتــو
ب ــوج ــه قـ ـ ــرا ٍر جـ ــديـ ــد ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
أن ال ـمــوقــف األوروب ـ ــي ال يـتـفــق مــع
التوجه الفرنسي األخير ،مما سيزيد
م ــن تـعـقـيــد ال ـع ــاق ــات داخـ ــل االت ـح ــاد
األوروبي.

•أعلن مساعد
وزير الخارجية
اإليراني،
عباس
عراقجي ،عن
التوصل إلى
تفاهم جديد حول
االتفاق النووي ،وأرضية مشتركة بين
أطراف االتفاق ،الفتاً إلى أن مفاوضات
فيينا بلغت نقطة يمكن فيها العمل على
«نص مشترك».
•كشفت بيانات
صينية
رسمية ،أن
الناتج المحلي
اإلجمالي قفز
بوتيرة قياسية
قدرها  %18,3مقارنة
بالربع األول قبل عام .وجاء هذا التسارع
بتعافي اقتصاد بدعم من الطلب المتزايد
على المنتجات الصينية والدعم الحكومي
للشركات الصغيرة وانحسار الجـائحة
• ّأكد السكرتير
األول للجنة
المركزية للحزب
الشيوعي في
كوبا ،راؤول
كاسترو ،تخليه
عن قيادة الحزب
وانتقالها إلى «الجيل الشاب المفعم بروح معاداة
اإلمبريالية» ،داعياً إلى إقامة حوار مع الواليات
المتحدة دون التخّلي عن مبادئ الثورة.
•أعلنت وزارة
الدفاع
األفغانية
عن مقتل
 44عنصراً من
حركة «طالبان»،
يوم الجمعة الماضي،
جّراء عمليات عسكرية قامت بها القوات
األفغانية.
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التدخل الصيني -الروسي في إفريقيا

في  2020دخلت البشرية في أعمق األزمات وأكثرها تعقيدًا منذ بداية األلفية .لهذه
بأن هذه األزمة بعالميتها س ُتحدث تحوالت جذرية
نواح كثيرة ،وال أحد يشك ّ
األزمة ٍ
في المجتمعات حول العالم بسرعة كبيرة .لكن ما هو واضح أيضاً ّأن لهذه األزمة
عواقب مختلفة على الصعيد اإلقليمي .وكما يحدث دائماً في مثل هذه األزمات ،فسنرى
تغ ّيرًا في موازين القوى بين الالعبين الدوليين ،وتحوالت قد تطيح بأنظمة ومؤسسات
ماسة وبات صعودها مبررًا موضوعياً.
لتحل محلها أخرى باتت الحاجة إليها ّ
دولية ّ
بالنسبة إلفريقيا ،سنشهد بكل تأكيد الكثير من التأثيرات التي ستلحق بالقارة .تق ّدم
قاسيون على أجزاء لهذا الغرض ،ترجمة تلخيصية لتقرير نشره مركز أبحاث «مجلس
العالقات الخارجية الروسي» ،أع ّده باحثون مرموقون.
 ǧعدد من الباحثين

ألزمـ ــة  2020أب ـع ــاد رئ ـي ـســة بــالـنـسـبــة لـلـقــارة
اإلفريقية :وباء كورونا ،والركود االقتصادي
الـ ـع ــالـ ـم ــي ،واالن ـ ـخ ـ ـفـ ــاض ال ـ ـحـ ــاد فـ ــي أس ـع ــار
الـ ـمـ ـحـ ــروقـ ــات وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـ ـم ـ ــواد الـ ـخ ــام
ال ـتــي كــانــت تـقـلـيــديـ ًا ال ـم ـصــدر الــرئ ـيــس للسلع
ال ـت ـص ــدي ــري ــة ل ـل ـك ـث ـيــر مـ ــن الـ ـ ــدول اإلف ــري ـق ـي ــة،
وتفاقم الصراع في المغرب العربي والساحل.
ك ـمــا ق ــد يـخـلــق ت ـفــاقــم ال ـص ــراع الـجـيــوسـيــاســي
واالقتصادي بين الــواليــات المتحدة والصين
بعض االحتماالت للدول اإلفريقية ،ولكن هذه
االحتماالت ليست بالضرورة إيجابية ألنّها قد
تحوّل الــدول اإلفريقية من فاعلين سياسيين
عــال ـم ـي ـيــن إل ــى ك ـي ـنــونــات م ـت ـنــاف ـســة ،أو حـتّــى
متواجهة.
ي ــوص ـل ـن ــا ت ـح ـل ـيــل ت ـم ـه ـي ــدي لـ ـع ــواق ــب األزم ـ ــة
المنهجية على المدى القصير والمتوسط في
إفريقيا لعدد من االفتراضات:
الكثير من الدول اإلفريقية ستخرج من األزمة
مــع صـعــوبــات أكـبــر بــالـمـقــارنــة مــع بقية الـعــالــم،
ومــع األقــالـيــم األكـثــر نـجــاحـ ًا فــي شــرقــي آسـيــا،
رغـ ــم ّأن ب ـعــض ال ـ ــدول اإلف ــري ـق ـي ــة ق ــد ت ـكــون
استثنا ًء في هذا المجال.
المشاكل التي كانت قائمة قبل األزمة ستدخل
مرحلة حادّة جديدة.
سـيـصـبــح ال ـغــرب عـلــى ال ـمــدى الـمـتــوســط أقـ ّـل
اه ـت ـمــام ـ ًا بـنـمــو إفــري ـق ـيــا .سـتـجــد مـعـظــم ال ــدول
اإلفــري ـق ـيــة نـفـسـهــا جــزئ ـي ـ ًا أو ك ـل ـي ـ ًا مُـسـتـبـعــدة
م ــن ال ـن ـظــام ال ـجــديــد لـلـســاســل الـتـكـنــولــوجـيّــة

واالقتصادية الناشئة في عالم بعد األزمة.
سـيـنـظــر ال ـغــرب عـمــومـ ًا إل ــى ال ـقــارة اإلفــريـقـيــة
بوصفها مشكلة أكثر من كونها فرصة .مصادر
الـ ـغ ــرب الـ ـج ــاه ــزة ل ـت ــزوي ــد إف ــري ـق ـي ــا ب ـبــرامــج
تـكـنــولــوجـيــا ومـســاعــدات إنـســانـيــة وتفضيالت
ت ـج ــاريّ ــة وق ـ ــروض م ــدع ــوم ــة ،سـتـصـبــح أق ــل،
وتتقلص بشكل متزايد.
سـتـسـتـمــر ال ـن ــزاع ــات ال ـم ـس ـل ـحــة ال ـقــائ ـمــة بـيــن
ال ـب ـل ــدان ،وال ـن ــزاع ــات األه ـل ـي ــة ،ف ــي االش ـت ـعــال
والهبوط بشكل كبير.
باالعتماد على مجموعة كاملة من المتغيرات
ال ـم ـسـت ـق ـلــة ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة ،ق ــد تـحـقــق
بعض دول القارة اختراقات شديدة اقتصادية
واج ـت ـمــاع ـيــة ،وتـتـمـكــن مــن ال ـت ـحــول لـلـنـمــوذج
التكنولوجي الجديد واالستقرار االجتماعي.
حتى تتمكن الدول اإلفريقية من تحقيق تنمية
واختراقات يجب أن يكون ذلك ضمن الوصول
إلـ ــى «ص ـف ـق ــة ه ــائ ـل ــة» ب ـي ــن ال ـش ـم ــال ال ـعــال ـمــي
والـ ـجـ ـن ــوب ال ـع ــال ـم ــي ،ي ـت ـخ ـطــى ال ـمــؤس ـســات
الدولية القائمة بشكل جذري.
سـتـضــع األزم ــة اإلفــريـقـيــة الـحــالـيّــة مــؤسـســات
الدولة السياسية الهشّة في أغلب األحيان تحت
قاس ،والذي قد ينجم عنه على المدى
اختبار ٍ
الـطــويــل تـطــور فــي االسـتـبــداد والــدكـتــاتــوريــة.
يـمـكـنـنــا مــاحـظــة ح ـضــور مـثــل ه ــذا األم ــر في
بعض دول القارة منذ اآلن ،فرغم ّأن إثيوبيا
لم تتأثر نسبي ًا بالوباء وباألزمة االقتصادية،
تقرر في آذار  2020أن تؤجل االنتخابات إلى
أجــل غير مسمى .وفــي نيسان من ذات العام
قــامــت مـصــر بــال ـتــذرّع بــانـتـشــار الــوبــاء لتمديد
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ح ــال ــة الـ ـطـ ــوارئ ال ـم ـف ــروض ــة ف ــي ال ـب ــاد مـنــذ
نيسان .2017
لكن إذا ما نظرنا إلى معطيات أخرى ،فبعض
ال ـقــادة األفــارقــة بـحــاجــة إلــى دعــم الـجـيــش في
مـكــافـحــة انـتـشــار الــوبــاء ،تـبـعـ ًا لـكــونــه مؤسسة
فاعلة في الــدول اإلفريقية .قد يجادل البعض
بـ ّـأن الموقف المعزز للجيش في إفريقيا بات
ظــاهــرة طويلة األمــد غير مقيدة بــالــوبــاء .وال
يزال السؤال عمّا إذا كانت فاعلية الجيش في
مـقــاومــة الــوبــاء ال تــزال قــائـمــة فــي ظـ ّـل األزمــة
الهيكلية في إدارة األزمة االقتصادية.
أزمة الهيكل االقتصادي العالمية
فــي ربـيــع  2020دخــل العالم كـســاد ًا اقتصادي ًا
تـ ــو ّقـ ــع م ـع ـظ ــم الـ ـخـ ـبـ ــراء حـ ــدوثـ ــه م ـن ــذ وق ــت
طــويــل .كــانــت ه ـنــاك آم ــال ك ـبــرى مـعـلـقــة على
توصّل الــواليــات المتحدة والصين إلــى اتفاق
تجاري ،والذي كان متوقع ًا منه إنعاش اآلمال
االسـتـثـمــاريــة وتـقــديــم نـمــو اقـتـصــادي مستقر
خــال الـعــام .لكن بعد وقــت قصير خابت هذه
اآلمال.
يُ ـظ ـه ــر الـ ـتـ ــاريـ ــخ االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي بـ ـ ـ ّـأن ال ـك ـس ــاد
يـكــون قــاسـيـ ًا بشكل خــاص عـلــى االقـتـصــادات
ال ـض ـع ـي ـفــة .وم ـع ـظــم ال ـ ــدول اإلف ــري ـق ـي ــة تـعـتـمــد
بشكل مفرط على مصادر التمويل الخارجي
بأشكالها المتنوعة -)1 :االستثمار المباشر،
 -)2التحويالت المالية من العمالة المهاجرة،
 -)3عــائــدات الـسـيــاحــة ال ــواف ــدة -)4 ،بــرامــج
ال ـم ـســاعــدات ال ـخــاصــة وال ـح ـكــوم ـيــة والــدول ـيــة
ل ـل ـمــان ـح ـيــن .ض ــرب ــت األزمـ ـ ــة ه ـ ــذه ال ـم ـص ــادر
األربعة.
األس ـ ــواق الـمــالـيــة فــي إفــريـقـيــا كــانــت األس ــرع
اس ـت ـجــابــة ل ـلــوضــع ال ـج ــدي ــد :ف ــي آذار 2020
وصــل اسـتـنــزاف رؤوس األم ــوال مــن الــدول
اإلفــريـقـيــة إل ــى ع ـشــرات م ـل ـيــارات الـ ــدوالرات،
فــي نهاية عــام  2021قــد يصل االنـخـفــاض في
المحافظ االستثمارية الخاصة ببعض الــدول
اإلفريقية إلى  ،%80وهو ما سيش ّكل بالتأكيد
مخاطر حقيقية على استقرار األنظمة المالية
الوطنية .من المرجح أن يكون االنخفاض في
االستثمار األجنبي المباشر أقل حدّة ،لكنّه قد

يصل في نهاية العام إلى .%35
أدّى الكساد العالمي وانتشار الوباء إلى قيام
ال ــدول الـغــربـيــة بــإغــاق حــدودهــا أمــام العمالة
المهاجرة القادمة من إفريقيا ،ليتحول هذا األمر
بال شك إلى مشكلة كبيرة .تو ّقع االقتصاديون
انخفاض ًا بنسبة  %20في الحواالت المالية من
ال ـم ـهــاجــريــن ف ــي الـ ــدول الـمـتـقــدمــة إل ــى ال ــدول
ال ـنــام ـيــة ،وهـ ــذا يـعـنــي خ ـس ــارة أك ـثــر م ــن 100
م ـل ـيــار دوالر .ان ـخ ـف ــاض ت ــدف ــق ال ـم ـهــاجــريــن
الــدول ـي ـيــن مــن ال ـج ـنــوب الـعــالـمــي إل ــى الـشـمــال
العالمي سيصبح على األرجح مي ًال ثابت ًا يبقى
لـمــا بـعــد وب ــاء كــورونــا والـكـســاد االقـتـصــادي.
عزز الوباء بشكل موضوعي مكانة القوى في
أوروبا والواليات المتحدة التي دعت تقليدي ًا
إلى تشديد تشريعات الهجرة .يُنظر اآلن إلى
الـمـهــاجــريــن مــن أيّ ــة دول ــة عـلــى أنّ ـهــم نــاقـلــون
محتملون للفيروسات ،عالوة على ّأن انتقال
النموذج االقتصادي الغربي إلى التكنولوجيا
المتقدمة يعني نـقــص الـحــاجــة لعمالة إضافية
تأتي تقليدي ًا من إفريقيا.
تل ّقى القطاع السياحي نصيبه من األزمة أيض ًا،
حيث ق ـدّرت منظمة السياحة العالمية التابعة
لــأمــم الـمـتـحــدة « »UNWTOاالن ـخ ـفــاض في
تــدفــق ال ـس ـيــاح بـنـسـبــة ت ـت ــراوح ب ـيــن  20إلــى
 ،%30وهــو مــا يم ّثل انخفاض ًا قــدره  300إلى
 450مليار دوالر من عــائــدات قطاع السياحة
ف ــي االق ـت ـصــاد ال ـعــال ـمــي .بــالـنـسـبــة لـلـعــديــد مــن
ال ــدول اإلفــريـقـيــة «الـمـغــرب ،وجـنــوب إفريقيا،
وتـ ــونـ ــس ،ومـ ـصـ ــر ،وزيـ ـمـ ـبـ ــابـ ــوي» ،تــرت ـقــي
السياحة األجنبية لتكون أحــد مـصــادر الدخل
الــرئ ـي ـســة ،وس ـت ـب ـلــغ ال ـخ ـســائــر فـيـهــا م ـل ـيــارات
الدوالرات.
فــي حـيــن ّأن ج ــدول األع ـمــال الـعــالـمــي يـسـ ّلــط
ال ـ ـضـ ــوء ع ـل ــى ال ـق ـض ــاي ــا ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة ب ــال ــوب ــاء،
فـ ــاألولـ ــويـ ــات ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ل ـ ـلـ ــدول اإلف ــري ـق ـي ــة
ال ـم ــرتـ ـب ـط ــة بـ ـمـ ـه ــام الـ ـتـ ـح ــدي ــث االج ـت ـم ــاع ــي
واالقـ ـتـ ـص ــادي ال ـت ــي ل ــم ت ـت ـح ـقــق ح ـت ــى اآلن،
ي ـتــم إج ـب ــاره ــا ح ـت ـم ـ ًا ع ـلــى ال ـت ــراج ــع .سـيـكــون
مــن الصعب إبـقــاء مستوى التركيز ذاتــه لدى
المنظمات الدولية ومؤسسات التنمية متعددة
األط ــراف ،ووك ــاالت الـمـســاعــدة التكنولوجية
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الــوط ـن ـيــة وال ـمــؤس ـســات ال ـخ ـيــريــة الـحـكــومـيــة
والـخــاصــة .مــن الـمــرجّــح أن ينخفض إجـمــالــي
الموارد المالية القادمة إلى إفريقيا من الغرب
في المستقبل القريب بد ًال من أن يزداد ،بينما
سـيـسـتـمــر اس ـت ـنــزاف رأس ال ـمــال مــن إفــريـقـيــا
إلى الغرب كجزء من ظواهر وتأثيرات األزمة
الــرأسـمــالـيــة العالمية الـمـعــروفــة والـمـجـرّبــة من
قبل.
عواقب «األقلمة»
مــن اآلراء الـشــائـعــة ّأن «األقـلـمــة» االقـتـصــاديــة
ستكون إحــدى العواقب طويلة األمــد لألزمة.
ستصعد تحالفات التكامل المغلقة جزئي ًا على
خلفية تــآكــل الـمــؤسـســات العالمية الـقــائـمــة .إذا
ثبتت صـحّــة هــذه الـتـنـبــؤات ،فـقــد تـجــد غالبية
دول إفــريـقـيــا بــأنّــه مــن غـيــر ال ـم ـجــدي تشكيل
مـنـطـقـتـهــا االق ـت ـص ــادي ــة .ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو
ستصبح الدول المترابطة جيوسياسي ًا قادرة
على العمل كمناطق «مكتملة األركان».
م ــن غ ـيــر الـمـحـتـمــل أن تـتـمـكــن أغ ـل ــب مـنــاطــق
الجنوب العالمي ،بما في ذلك الدول اإلفريقية،
م ــن إن ـش ــاء أن ـظ ـمــة ت ـع ــاون اق ـت ـصــادي إقـلـيـمــي
«متكاملة» ،لذا سيتعيّن عليها محاولة االندماج
فــي مجموعات الـقــادة االقـتـصــاديـيــن بشروط
غ ـيــر مــوات ـيــة م ـس ـب ـق ـ ًا .ورغـ ــم وجـ ــود احـتـمــال
ت ـح ـوّل ال ـق ــارّة اإلفــري ـق ـيــة إل ــى مـنـطـقــة ت ـجــارة
قــاريّــة ح ــرة فــي الـمـسـتـقـبــل بـسـبــب الـمـسـتــوى
المنخفض نسبي ًا للتجارة المتبادلة بين دول
ال ـقــارة فــي الــوقــت الـحــالــي ،فــاألقـلـمــة وتــدهــور
ش ـ ــروط ال ـت ـج ــارة ال ــدول ـي ــة بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ــدول
اإلفــريـقـيــة ال ـتــي ال تـمـلــك آل ـيــات «أمـ ــان» ،مثل
االتفاقيات المنفصلة مع األطراف الرئيسة في
التجارة العالمية.
أزمــة البطالة الـحــادّة فــي إفريقيا وعــدم قــدرة
الــدول على التكيّف مــع الـتـحـوّل الـمـتــزايــد إلى
االقـتـصــاد الــرقـمــي يـعـنــي مـعــانــاة أكـبــر لـلـقــارة.
إذا ثبت ّأن السلطات غير قــادرة على توفير
آلـ ـي ــات ف ـعّ ــال ــة ت ـض ـمــن ق ـ ــدرة الـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة
اإلفــري ـق ـيــة عـلــى ال ـت ـك ـيّــف ،فـسـتـبــدأ مـجـمــوعــات
سكانية كبيرة بالتحوّل إلــى عناصر هامشيّة

جديدة ،وهي التي ستكون عرضة الستقطاب
ال ـت ـط ــرف ال ـس ـي ــاس ــي وأش ـ ـكـ ــال م ـخ ـت ـل ـفــة مــن
ال ـن ـشــاط االح ـت ـجــاجــي ،األم ــر ال ــذي ق ــد يـعـنــي
إحـكــام اآلل ـيــات االسـتـبــداديــة .تـتـمـ ّثــل المشكلة
األخرى في هذا السياق في المهنيين الشباب
المنضمين إلى سالسل تصنيع سلع وخدمات
دولـيــة بـعـيــدة ،والــذيــن يـتـســربــون مــن دورات
اإلنـتــاج داخــل دولـهــم .هــذا نــوع مــن «الهجرة
الصناعية» دون تغيير محل اإلقامة.
ال ــام ـس ــاواة فــي ق ــدرة ال ــوص ــول إل ــى الـتـعـلـيــم
العالي قد تُك ّثف وتقود للمزيد من المشكالت.
فـمــن جـهــة سـيــؤثــر انـخـفــاض حــركـيّــة الـتــامـيــذ
على شباب إفريقيا ككل ،فمعظم المصادر التي
ت ـم ـوّل تـعـلـيـمـهــم ف ــي ال ـغ ــرب ب ــدأت بــالـنـضــوب
والـ ـت ــوق ــف .ع ـ ــاوة ع ـل ــى أنّـ ـه ــم س ـيــواج ـهــون
ت ـشــري ـعــات ه ـجــرة أك ـثــر ص ــرام ــة ف ــي ال ـب ـلــدان
المتقدّمة .مــن جهة أخــرى سـتــؤدي مشكالت
ال ـمــوازنــة فــي ال ــدول اإلفــريـقـيــة إلــى انـخـفــاض
نسبي في نوعية التعليم العالي العام بالمقارنة
النسبية مــع التعليم الـعــالــي ال ـخــاص .سيعني
هـ ــذا ازديـ ـ ــاد ال ـط ـلــب ع ـلــى خــري ـجــي جــام ـعــات
ال ـن ـخــب ف ــي األسـ ـ ــواق ال ـعــال ـم ـيــة ،ول ـي ــس فــي
إفــري ـق ـيــا .وع ـل ـيــه سـتـتـفــاقــم مـشـكـلــة الـتــوظـيــف
فــي الـمـجــاالت الــرئـيـســة للتحديث االجـتـمــاعــي
واالقتصادي.
قــد ت ــؤدي األقـلـمــة إلــى الـتـخـلــي عــن مـحــاوالت
وضـ ــع م ـعــاي ـيــر بـي ـئـيــة م ــوح ــدة ي ـمـت ـثــل ال ـعــالــم
لـهــا .سيتسارع على إثــر ذلــك الـتــدهــور البيئي
فــي ال ـعــديــد مــن الـ ــدول اإلفــري ـق ـيــة .وس ـيــؤدي
ذلــك -بـمـســاعــدة مــن الـنـمــو الـسـكــانــي الكبير-
إلــى انـخـفــاض كـبـيــر فــي نــوعـيــة الـحـيــاة ،األمــر
الذي سيكون له عواقب اجتماعية واقتصادية
وسياسية كبرى.
قد تتمكن الدول اإلفريقية المزدهرة اقتصادي ًا
مــن حــل مشكلة الـمـيــاه لــديـهــا مــن خــال تنفيذ
م ـشــاريــع تـحــويــل م ـيــاه الـبـحــر بــاهـظــة الـثـمــن،
ل ـكــن بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ــدول ال ـف ـق ـيــرة ال ي ـب ــدو هــذا
الخيار ممكن ًا .وحتى بالنسبة للدول الثرية لن
ظل غياب التدخل
يكون هذا الخيار ممكن ًا في ّ
الـحـكــومــي واع ـت ـمــاد االق ـت ـصــاد الـنـيــولـيـبــرالــي.

هناك مشكلة في
المهنيين الشباب
المنضمين إلى
سالسل تصنيع سلع
وخدمات دولية
بعيدة والذين
يتسربون من دورات
اإلنتاج داخل دولهم

سـيــزداد كــذلــك اعـتـمــاد إفــريـقـيــا عـلــى ال ــواردات
الـغــذائـيــة بـسـبــب الـتــدهــور الـبـيـئــي .فــي الــوقــت
الحالي تضطرّ إفريقيا إلــى استيراد مــا قيمته
 35مـلـيــار دوالر مــن الـمــواد الـغــذائـيــة سـنــويـ ًا.
مــن المتوقع أن تزيد هــذه ال ــواردات إلــى 110
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الـبـيـئــي وزيـ ــادة الـتـصـحّــر وال ـك ــوارث الـبـيـئـيــة
ح ــدوث انـتـقــال مــديـنــي إج ـب ــاري .فـمــع وجــود
أعــداد كبيرة من الفالحين غير القادرين على
الحفاظ على نمط حياتهم التقليدي ،سينتقل
ه ــؤالء إل ــى الـتـجـمـعــات الـسـكـنـيــة الـمـكـتـظــة في
الـمــدن ،مــا يعني زيــادة الـتــوتــرات االجتماعية
في المدن ،وهجر الريف وتركه.
وعلينا ّأل ننسى ّأن الــدول الغربية قامت في
ال ـمــاضــي ال ـقــريــب بــال ـس ـمــاح ،ب ــل وبـتـشـجـيــع،
نقل منشآت إنتاج الطاقة القذرة إلى إفريقيا،
األمــر الــذي أدّى إلــى اعـتـمــاد الــدول اإلفريقية
في طاقتها على المصادر الـقــذرة .ومــع تشدد
ال ـغــرب بـتـطـبـيــق قــوانـيــن ع ــدم ق ـبــول واردات
ومنتجات مصنعة دون توافق مع تشريعاتها
الـبـيـئـيــة الــوط ـن ـيــة ،سـيـعـنــي ه ــذا ك ـس ــاد ًا أكـبــر.
وال يقتصر تــأثـيــر هــذا عـلــى الـقـطــاع الصناعي
اإلفريقي ،بل ينسحب إلى الزراعي والسياحي:
عمادا االقتصادات اإلفريقية.
األزمة السياسية
تُ ـظ ـهــر ال ـت ـجــربــة ال ـتــاري ـخ ـيــة بـ ـ ّـأن الـمـجـتـمـعــات
التي تــواجــه أزمــات كبرى «حــروبـ ًا وهجمات
إرهابية وكــوارث طبيعية وأوبـئــة» تتجه إلى
ال ـتــوحّــد خ ـلــف قــائــد س ـيــاســي ،وت ـضــع بـشـكــل
مــؤقــت خــافــاتـهــا الـسـيــاسـيــة واإليــديــولــوج ـيّــة
جــانـبـ ًا .أزم ــة  2020ع ــززت نـمـطـ ًا مــن الـتــوحــد
السياسي فــي أوروب ــا وآسـيــا الشرقية وكذلك
فــي إفــريـقـيــا .الـمـحـتـجــون نــزلــوا إلــى الـشــوارع
فــي الكثير مــن ال ــدول ،وارتـفـعــت أسـهــم الـقــادة
الوطنيين ،وحـتّــى الـمـعــارضــون نــادوا «بهدنة
كورونا».
بأن هذا
لنا
ُظهر
ت
ذاتها
التاريخية
التجربة
لكنّ
ّ
التوحّد قد يكون قصير األمــد ،وخاصّة إن لم
تتمكن البالد من تحقيق أيّ نجاح في مقارعة
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األزمة .هذا نمطيّ بالنسبة للدول التي ال تملك
شعوبها مــدخــرات كــافـيــة تجنبها الـعــوز خــال
األزمات طويلة األمد.
إن تعرضت مؤسسات الدولة الضعيفة أساس ًا
فــي إفريقيا لمزيد مــن الـضـعــف ،وإن تعرضت
هوية دولها للتآكل المصاحب ،فقد نتوقع إحيا ًء
للقبلية وغـيــرهــا مــن أشـكــال الـهــويــة الجماعية،
بما في ذلك الدينية والعرقية واإلقليمية وحتى
القائمة على السن والـجـنــس .سـيــؤدي تنامي
ه ــذا االت ـج ــاه إل ــى إض ـعــاف مــؤس ـســات الــدولــة
واآلل ـيــات الـقــانــونـيــة الــرسـمـيــة إلدم ــاج مصالح
الـمـجـمــوعــة فــي الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة الــوطـنـيــة.
ّإن أزمــة الــدولــة الـتــي نـشــأت قبل أزمــة 2020
بكثير لــن تــأخــذ بــالـضــرورة الشكل االنفصالي
الـتـقـلـيــدي .لـكــن يمكن أن تـكــون األشـكــال التي
س ـت ـت ـخــذهــا أك ـث ــر خ ـط ــورة مـتـعـلـقــة بــال ـف ـســاد،
وتعميق الــا مـســاواة وخلق أقـطــاب متنافسة
خارج سلطة الدولة.
عندما تكون السلطات غير قادرة على تزويد
ال ـس ـكــان بــال ـخــدمــات االج ـت ـمــاع ـيــة األســاس ـيــة،
تـحــل الـهـيـئــات غـيــر الـحـكــومـيــة– بـمــا فــي ذلــك
الـمـنـظـمــات غـيــر الـحـكــومـيــة مـشـبــوهــة التمويل
وك ــذل ــك ال ـج ــري ـم ــة ال ـم ـن ـظ ـمــة– م ـح ــل ال ــدول ــة.
على سبيل الـمـثــال :تتطور فــي شمال إفريقيا
مـ ـم ــارس ــة اعـ ـتـ ـي ــادي ــة م ـن ـط ــوي ــة ع ـل ــى ت ـج ــارة
الـمـخــدرات ،أو نقل البشر عبر أعــالــي البحار.
تقدّم هذه الممارسات فرص عمل غير رسمية
وكل ما يترتب على ذلك.
ّ
وفي الوقت الذي ال يبدو فيه احتمال انفجار
تمرّدات اجتماعية في مختلف البلدان بالقوي،
ّإل ّأن ح ـ ــدوث ط ـف ــرة ح ـ ــادة ف ــي األن ـش ـطــة
الـسـيــاسـيــة لـمـخـتـلــف ال ـج ـمــاعــات ،بـمــا فــي ذلــك
الـجـمــاعــات الـمـتـطــرفــة ،تـبــدو مــرتـفـعــة .كـمــا ّأن
احتمال صعود الـحــركــات السياسية اليساريّة
ال ـج ــذري ــة ال ـع ــاب ــرة ل ـل ـحــدود إل ــى ال ـســاحــة هــو
احـتـمــال قــائــم ،فتهالك األنـظـمــة ال ب ـدّ أن ينتج
قـطـبـيــن م ـت ـضــاديــن ،أحــده ـمــا ي ـت ـم ـرّد دون أن
يهدد مصالح النخب الحاكمة ويكون مرتبط ًا
ب ـهــا ،واآلخـ ــر يـتـنـ ّـظــم م ــن أج ــل ض ــرب الـنـخــب
وعدم السماح بإدامة مصالحهم.
ال أح ــد يـمـكـنــه الـتـنـبــؤ بـثـقــة عــن الـمـســار الــذي
سـتـسـلـكــه ال ـص ــراع ــات اإلف ــري ـق ـي ــة ،وإن كــانــت
س ـت ـن ـحــل ف ــي ال ـم ـس ـت ـق ـبــل ال ـق ــري ــب .سـتــرتـبــط
حــاالت الـصــراع الـجــديــدة فــي حــال بـقــي األمــر
ع ـلــى هـ ــذا ال ـن ـحــو بــال ـق ـتــال م ــن أجـ ــل ال ـم ــوارد
«يـ ـشـ ـم ــل هـ ـ ــذا ال ـ ـم ـ ـيـ ــاه» ،ووض ـ ـ ــع األقـ ـلـ ـي ــات
الـعــرقـيــة والـطــائـفـيــة ،وإدارة تــدفـقــات الـهـجــرة،
ومحاوالت تعزيز مكانة الفرد ضمن ما يسمى
«بــالــدولــة ال ـفــاش ـلــة» .سـتـنـتـشــر بـشـكــل خــاص
محاوالت تدويل الحروب األهلية والصراعات
الداخلية األخرى ،بهدف إشراك كل من الدول
ال ـم ـج ــاورة وال ـم ـطــال ـب ـيــن بــالـهـيـمـنــة اإلقـلـيـمـيــة
والدولية.
ال ــدول اإلفــريـقـيــة م ـهــددة فــي الـنـظــام الـعــالـمــي
الـحــالــي بـمــواجـهــة خـطــر أزم ــة تـنـمــويــة شــامـلــة
لن تكون قــادرة على مواجهتها وحـيــدة .وقد
تفكر الدول الناجحة نسبي ًا في امتالك السالح
الـ ـنـ ــووي وحـ ـتّ ــى الـ ـس ــاح ال ـك ـي ـم ـيــائــي ضـمــن
محاولتها إيجاد ضمانة ألمنها القومي .اإلنفاق
العسكري المتزايد لـلــدول اإلفريقية يمكن أن
يـحـوّل مــواردهــا الـمـحــدودة بـعـيــد ًا عــن المهام
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـب ـي ـئــة األك ـث ــر أه ـم ـيّ ــة ،خــاصــة
فــي ظـ ّـل ف ـقــدان الـبـلــدان الـتــي تـقــع فــي مناطق
الصراع جاذبيتها بالنسبة للمستثمرين .تأثير
األزم ــة ،وكــذلــك أيّ ح ـ ّل لـمــواجـهـتـهــا ،سيكون
كبير ًا ويمتد إلى عقود قادمة.
ǩعــنhttps://russiancouncil.ru/ :
papers/Russia-China-AfricaReport66en.pdf
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في مقاله «دروس انتفاضة موسكو»
يش ّدد لينين على فكرة أساسية من
مقدمة إنجلز لكتاب ماركس «الصراع
الطبقي في فرنسا»« :إن التكتيك
العسكري رهن بمستوى التكنيك
العسكري ،فإنجلز هو الذي ك ّرر هذه
الحقيقة ووضعها ممضوغة في أفواه
الماركسيين» .وكان لينين في مقاله
يدرس تطور فكرة التكتيكات التي
تسلكها الفئة المنتفضة انطالقاً من
مرحلته التاريخية والتحوالت التي طالت
بنية أجهزة الدولة (وحكماً أدوات القمع
في يد جهاز الدولة العسكري) وشروط
الصراع الطبقي بالضرورة ،من مرحلة
المسدسات في الدفاع عن المتاريس إلى
مرحلة المدافع مث ًال .فما هو تطور هذه
المسألة تاريخياً من انتفاضة موسكو
وصو ًال إلى األسلحة الحديثة والمرحلة
التي تطورت إليها اإلمبريالية؟ وهل هي
اليوم مطروحة في شكلها النظري على
غالبية القوى الثورية؟!

ǧد .محمد المعوش

في الثورة البلشفية والحرب العالمية
الثانية
تتركز كل الخبرة الناضجة في تجربة الثورة
الـبـلـشـفـيــة ل ـيــس ألن ـه ــا ت ـخ ـتــزل ك ــل ال ـحــركــات
الـثــوريــة فــي الـعــالــم ،بــل بكل بساطة ألنـهــا هي
من طبعت تلك الحركات الالحقة بمالمحها ،ال
بل يجب الـقــول :إن كل الحركات الثورية من
كــوبــا إلــى فييتنام إلــى الـصـيــن ال يمكن فهمها
بمعزل عن الحالة التي كانتها الثورة البلشفية
إلــى جــانــب تلك الـحــركــات التالية تــاريـخـيـ ًا لها،
فــال ـثــورة الـســوفـيـيـتـيــة كــانــت حــاضــرة فــي كل
الـحــركــات الـثــوريــة الـتــي تبعتها .وه ــذا حديث
آخر سنمرّ عليه في سياق المادة ربط ًا بهدف
المادة نفسها.
ب ـعــد «دروس ان ـت ـفــاضــة م ــوس ـك ــو» ،وخ ــال
الـحــرب األهـلـيــة الـتــي تـلــت ال ـثــورة البلشفية،
ومن بعدها في الحرب العالمية الثانية  ،أي:
في المرحلة التي انطبع الصراع الطبقي بها
بمالمح اإلمبريالية والصراع معها في تداخل
كبير بين الوطني واالقتصادي االجتماعي-
تطوّرت الفكرة ،مع لينين :في سياق تطوير
ال ـج ـي ــش األحـ ـمـ ــر ل ـل ــدف ــاع عـ ــن ال ـح ــرك ــة فــي
مــواجـهــة قــوى ال ـثــورة الـمـضــادة والـجـيــوش
اإلمـبــريــالـيــة الـتــي حــاولــت قـتــل ال ـثــورة ،حيث
أش ــار لـيـنـيــن فــي غـيــر م ـرّة إل ــى االن ـت ـبــاه إلــى
تـكـنـيــك ال ـج ـيــش ع ـنــد الـتـفـكـيــر ال ـس ـيــاســي فــي
مسألة من المسائل ،ومنها الصلح مع ألمانيا
وق ـت ـهــا ،ح ـيــث ق ـيّــم ســرعــة ن ـقــل ال ـم ــداف ــع إلــى
ال ـحــدود آخ ــذ ًا بـعـيــن االعـتـبــار ســرعــة أحصنة
ال ـج ــر رب ـط ـ ًا ب ـس ــوء ح ــال ــة ال ـط ــرق ــات ،وعـلـيــه
حــاجــج بـضــرورة الهدنة مــع األلـمــان .والحـقـ ًا
كــانــت ذروة التعبير عــن فـكــرة ربــط التكتيك
بالتكنيك ،هــي خـ ّـطــة ستالين التسليحية قبل
الحرب ،والحق ًا في السالح الدفاعي الردعي
متك ّثف ًا في السالح الجوّي والصاروخي بعيد
المدى ،ومن ثم السالح النووي الرّادع الذي
اعتبر نقطة وصول ضرورية إلقامة التوازن
ال ـعــال ـمــي .وه ـك ــذا ،وف ــي الـمـنـصّــة ال ـتــي وصــل
إليها الخط البروليتاري االشتراكي تاريخي ًا،
انحكمت حــركــة النقيض الطبقي الــرأسـمــالــي
بـتـقــدم تـكـنـيــك االشـتــراكـيــة ،بـيـنـمــا كــان ســابـقـ ًا
ت ـ ـق ـ ـدّم ال ـت ـك ـن ـي ــك ل ـ ــدى ال ـط ـب ـق ــة ال ـم ـس ـي ـطــرة
الــرأس ـمــال ـيــة ه ــو الـ ــذي يـحـكــم تـكـتـيــك ال ـقــوى
الثورية التي كانت تسعى إلى ال ّلحاق بتكنيك
النقيض الرأسمالي.

ح ّتى سقوط االتحاد السوفييتي
وبعده بقليل
بـقــي هــذا التكنيك «ال ـثــوري» ال ـمــوروث حاكم ًا
للتوازن السياسي العالمي حتى انهيار اإلتحاد
السوفييتي .ولكنه لم يتغيّر بالكامل بعد انهيار
الـسـلـطــة الـســوفـيـيـتـيــة -وال نـقــول انـهـيــار كــامــل
الكيان المادي لموروث الثورة السوفييتية إن
كــان فــي جـهــاز الــدولــة أو الجيش أو المجتمع،
وعــاقــاتــه الـتــي نـشــأت نتيجة لالنتقال الـثــوري
نفسه طــوال عقود من التجربة االشتراكية .ما
بقي من هذا التكنيك هو السالح النووي أو ًال،
ومــن ثــم الـســاح الـصــاروخــي والـجــو -فضائي
اإلستراتيجي الروسي الذي لعب دور ًا بارز ًا في
المعركة اإلمبريالية على يوغسالفيا مث ًال .ولكن
الضعف الــذي طــال الفضاء السوفييتي بكامله،
ومن ثم الفراغ الذي تركه التراجع الثوري في
العالم ،انفتح المجال للخصم لكي يتقدم بتكنيكه
االت ـصــاالتــي وال ـف ـضــائــي وال ـج ــوي والـتـقـلـيــدي،
وينزله إلى مساحة الصراع السياسي.
التطور في النظام العالمي ،وتكنيك
وتكتيك الخط المتقدم
انطالق ًا من فكرة تناسب التكنيك مع التكتيك،
رب ـط ـ ًا ب ـش ــروط الـ ـص ــراع ال ـط ـب ـقــي-الــوط ـنــي
عالمي ًا -إن الحركة المضادة لإلمبريالية التي
هــي فــي الــوقــت ذات ــه حــركــة ان ـع ـتــاق تـحــرري
اق ـت ـصــادي -سـيــاســي ،ورث ــت واع ـت ـمــدت على
التكنيك الـمــوروث مــن مرحلة التقدم الثوري
ال ـس ــاب ــق ،وخ ـض ـعــت ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه لـتـعـقـيــد
العالقات وتــرابــط البنية العالمية بشكل كبير
طوال عقود من توسع النيوليبرالية.
ف ـفــي لـحـظــة تــاري ـخ ـيــة تـمـظـهــرت ف ــي أواس ــط
العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،في
مرحلة عــودة ظهور األزمــة الرأسمالية ،أطـ ّـل
الخط النقيض لإلمبريالية في شكله التاريخي
الـحــالــي .فــالـمـعــركــة الـتــي خــاضـتـهــا اإلمـبــريــالـيــة
ع ـلــى ال ـش ـعــوب وال ـ ــدول ال ـتــي ام ـت ــدت م ـنــذ ال ـ
( 2008لحظة انفجار األزمة) توقفت بالمعنى
التاريخي على تخوم فعالية التكنيك الموروث
إيّ ــاه ،ومــا طــال هــذا التكنيك مــن تـطــويــر لــدى
الطرف الروسي تحديد ًا ،وما قدّمته الصين من
تطوير لتكنيكها العسكري .فإذا كان المطلوب
تدمير روسيا والصين كقوتين قادرتين على

من تناسب التكنيك
مع التكتيك
وشروط الصراع
الطبقي الوطني
فالحركة المضادة
لإلمبريالية ورثت
التكنيك وخضعت
لتعقيد العالقات
وترابط البنية
العالمية طوال
عقود توسع
النيوليبرالية

قلب العالقات العالمية ،لكي تن ّفس الرأسمالية
العالمية عــن أزمـتـهــا ،فــإن هــذا أو ًال غير ممكن
بسبب الردع النووي والسالح اإلستراتيجي
ال ــدف ــاع ــي ال ـص ــاروخ ــي وال ـج ــوي ل ــدى هــاتـيــن
الــدول ـت ـيــن .وث ــان ـي ـ ًا :ف ــإن ه ــذا الـتـكـنـيــك أصـبــح
يحمل بعد ًا عالمي ًا ربط ًا بترابط العالم الشديد
فــي الـمــرحـلــة الــراه ـنــة .وك ــان تـكـثـيــف ذلــك في
التدخل الروسي في األزمــة السورية تحديد ًا،
أو في السالح المتطور الذي وصل إلى قوى
مقاومة ،كالسالح المضاد للدبابات (كورنيت)
ال ـ ــذي اس ـت ـخــدم ـتــه ال ـم ـق ــاوم ــة اإلس ــام ـي ــة فــي
الجنوب اللبناني ضد دبابة الميركافا ،أو في
الـمـســانــدة الـعـسـكــريــة الــروس ـيّــة لـفـنــزويــا في
سياق تدميرها من قبل الغرب.
إذ ًا ،إن ال ـصــراع الـطـبـقــي فــي شكله الـتــاريـخــي
الـ ـ ــراهـ ـ ــن ض ـ ــد الـ ــرأس ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ف ـ ــي م ــرح ـل ـت ـه ــا
اإلمـبــريــالـيــة ،وحـمــايــة عملية االنـتـقــال العالمي
الضرورية ،ال يمكن فصله اليوم عن المستوى
الذي وصله التكنيك المضاد لإلمبريالية ،وأية
حركة سياسية في العالم اليوم وانطالق ًا من
الـشـكــل الــذي تـخــوض بــه اإلمـبــريــالـيــة الـحــرب
عـلــى ال ــدول والـشـعــوب ،ال يمكن لـهــا أن تف ّكر
وتـمــارس (وهنا تكنيكها) خــارج هــذا السياق
وخ ــارج هــذه الـعــاقــة مــع التكنيك «الـصَّــديــق»
ال ــروس ــي والـصـيـنــي ت ـحــديــد ًا .وه ــذا مــا يـحـتّــم
موقف ًا سياسي ًا متالئم ًا مع ضــرورة الخضوع
ل ـم ـع ــادل ــة ال ـت ـك ـن ـي ــك ن ـف ـس ـه ــا ،إن ش ـ ــاء ال ـع ـقــل
السياسي للقوى التي تطرح قضية التغيير أم
لــم يـشــأ ذلــك .هــذا مــا فهمته الـعــديــد مــن الــدول
التي تناور تاريخي ًا ،ال لكي تقوم بعملية تغيير
كما نقول باتجاه االشتراكية ،بــل لكي تحمي
موقعها فــي مــرحـلــة التفتيت الممنهجة ،فعدد
ال ــدول ال ـتــي اس ـت ــوردت ال ـســاح الـصــاروخــي
الروسي أس  300وأس  400ليس بقليل من
تركيا إلى الهند.
عنصر السرعة والتف ّوق
من مميزات التكنيك المواجه لإلمبريالية اليوم
ليس فقط فــي كونه كابح ًا يقيم الـتــوازن ،بل
فــي كــونــه مـتـفــوقـ ًا أي ـض ـ ًا (بــاع ـتــراف الــواليــات
المتحدة نفسها) ،إنــه أصـبــح متقدم ًا بالمعنى
النوعي .فالمرحلة الحالية وبسبب عمق األزمة
وحدّتها هي مرحلة تسارع تاريخي ،يبدو أنها

أعـطــت مــامــح ضــرورتـهــا إلــى التكنيك .فعالقة
التالؤم الضروري للتكنيك المضاد لإلمبريالية
مــع تـكـتـيــك اإلمـبــريــالـيــة ف ــرض عـلـيــه ض ــرورة
الـســرعــة ،ليس فقط لناحية عــدم قــدرة العدو
على ردعــه لسرعته (بعد وجــود منصات صد
الصواريخ البالستية المطوّرة سابق ًا) وصو ًال
إلى سرعة  20ماخ (أسرع  20مرة من سرعة
ال ـصّ ــوت) ،ولـكــن أي ـض ـ ًا ل ـضــرروة ال ـتــاؤم مع
حاجة اإلمبريالية إلى التصرف السريع ،كونها
أس ــاسـ ـ ًا ف ــي م ـعــركــة م ــع ال ــوق ــت ،وم ــع مــوعــد
أفولها .لإلشارة ،كان االتحاد السوفييتي على
بـعــد خـطــوات قليلة مــن تـطــويــر الـســاح فــرط
ال ـصــوتــي ،وم ــن الـمـفـيــد ال ـق ــول :إن س ــاح مــا
قبل فــرط الصوتي هــو صــاروخ «موسكيت»
(وهو صاروخ بحري) (سرعة  3ماخ) الذي
تم إدخاله في الخدمة أواخر السبعينيات.
فــالـســاح فــرط الـصــوتــي الــروســي ال ـيــوم هو
ذروة الـتـكـنـيــك عـلــى ال ـســاحــة الـعــالـمـيــة ،مـثــل:
أفـنـغــارد (الـ ّـطـلـيـعــة) وهــو ص ــاروخ يـطـلــق من
البرّ (سرعته حوالي  27ماخ ،الذي يقدر على
قـطــع الـمـســافــة مــن مــوسـكــو إلــى ن ـيــوورك في
 13دقيقة تقريب ًا) والــذي تسلح به ألول مرة
جـيــش ص ــواري ــخ ال ــراي ــة ال ـح ـمــراء فــي منطقة
األورال الـجـنــوبـيــة ف ــي روس ـي ــا -وس ــارم ــات
(ال ـشّ ـي ـط ــان) وك ـي ـن ـغــال (ال ـخ ـن ـجــر ال ـق ـنّ ــاص)
وه ــو ص ــاروخ يـطـلــق مــن ال ـج ـوّ ،وتـسـيــركــون
(ص ـ ــاروخ ب ـح ــري) ،وه ـن ــاك ال ـس ــاح الـ ــرادع
أس .500-وهـنــاك ال ـصــاروخ فــرط الصوتي
الصيني «دونغ فانغ» (رياح الشرق).
قـضـيــة ال ـســرعــة ف ــي ال ـم ـجــال ال ـع ـس ـكــري أش ــار
إليها مـثـ ًا وزيــر الـخــارجـيــة الــروســي سيرغي
الفــروف منذ عــدة أيــام فــي إشــارتــه إلــى مزايا
ال ـج ـي ــش الـ ــروسـ ــي وقـ ــدرتـ ــه ع ـل ــى االن ـت ـق ــال
العمليّاتي السريع.
إن حــركــة ال ـص ــراع (وتـكـتـيـكـهــا) ال ـتــي نـســي
البعض جــوهــرهــا الطبقي التاريخي الـيــوم ال
يمكن ف ّكها عن التكنيك ومستوياته .فالمستوى
األكثر تقدم ًا اليوم للصراع في العالم هو الذي
يـجـرّ وراءه كــل مـسـتــويــات الـصــراع األخــرى،
في صراع عالمي يكتسب طابعه األممي األكثر
اكـتـمــا ًال فــي الـمــرحـلــة الــراهـنــة .أمــا الـبـقــاء على
مـتــاريــس ال ـشــوارع فــذلــك شـبـيــه بــالـعــودة إلــى
تكنيك العصر الحجري سياسي ًا.

شؤون ثقافية
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في ذكرى الجالء!
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حّلت الذكرى الخامسة والسبعون للجالء العظيم الذي حققه
الشعب السوري عبر كفاح طويل استمر حوالي  25عاماً بشكل
مختلف هذا العام.
ǧقاسيون

فالجالء الــذي لــم يكن مِـنّـ ًة مــن أحــد ،بل
كــان ثـمــرة مــراحــل متالحقة مــن الكفاح
ال ــوط ـن ــي م ــن م ـع ــرك ــة م ـي ـس ـل ــون حـتــى
ان ـت ـفــاضــة الـ ـج ــاء .وفـ ــي هـ ــذه ال ـف ـتــرة،
اش ـت ـع ـل ــت ث ـ ـ ــورات عـ ــديـ ــدة فـ ــي ال ـب ــاد
ال ـســوريــة ،أكـبــرهــا ث ــورة الـشـيــخ صــالــح
ال ـع ـلــي ف ــي ال ـج ـبــال ال ـســاح ـل ـيــة ،وث ــورة
إبــراه ـيــم هـنــانــو فــي ال ـش ـمــال ،وال ـثــورة
الـســوريــة الـكـبــرى بـقـيــادة سلطان باشا
األط ـ ــرش ،إض ــاف ــة إل ــى ثـ ــورات مـنــاطــق
ال ـج ــزي ــرة وال ـ ـفـ ــرات وحـ ـ ــوران وح ـلــب
وح ـم ــاة والـ ـج ــوالن وغ ـي ــره ــا .وتـحـقــق
ال ـج ــاء ب ـعــد ت ـض ـح ـيــات ع ـظ ـي ـمــة قــدمـهــا
السوريون بسخاء.
والـ ـيـ ــوم ،ف ــي ال ــذك ــرى ال ـ ـ  75ل ـل ـجــاء،
شــاهــدنــا إحـيــاء الــذكــرى بشكل فــريــد ،إذ
نشر المشاركون فــي احـتـفــاالت الجالء
القديمة أو أبناؤهم وأحفادهم ،ذكرياتهم
الوطنية في هذه المناسبة.
ع ـل ــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ال ال ـح ـص ــر ،فـفــي
ج ــرم ــان ــا ،نـ ـش ــرت ص ـ ــور ال ـم ــدي ـن ــة فــي
احتفاالت الجالء سنوات .1954-1946
وفي دير الزور ،ظهرت صور العروض

اليوم في ذاكــرة السوريين حتى اآلن،
فـظـهــور ال ـصــور والــذكــريــات بـعــد مضي
ك ــل ت ـلــك الـ ـسـ ـن ــوات ،ي ـع ـنــي أن ال ـنــاس
ي ــوقـ ـظ ــون أنـ ـصـ ــع صـ ـفـ ـح ــات الـ ـت ــاري ــخ
الوطني في هــذه اللحظة بــالــذات .ومن
جـهــة ثــانـيــة ،يـعـنــي ذلــك ال ـتّــوق الشعبي
لـ ـلـ ـس ــوريـ ـي ــن ل ـ ـجـ ــاء جـ ــديـ ــد ف ـ ــي ه ــذه
الظروف التي تمر بها البالد.
نـسـتـطـيــع ال ـق ــول :إن ال ـتــاريــخ الــوطـنــي
لــم يُ ــدون كـمــا يـجــب ،وأظ ـهــرت الـصــور
وال ــذك ــري ــات م ــا كـ ــان م ـخ ـف ـي ـ ًا أو مـغـيـبـ ًا

الجماهيرية لعيد الجالء عام  .1957وفي
الجزيرة ،كتب المشاركون ذكرياتهم عن
احتفاالت الجالء في عامودا والحسكة
سـنــوات  .1996-1988وفــي الـســويــداء
وط ــرط ــوس والــاذق ـيــة وجـبـلــة وحـلــب
ودم ـشــق ورأس الـعـيــن وعـفــريــن ،نشر
ال ـم ـش ــارك ــون ف ــي االح ـت ـف ــاالت الـقــديـمــة
أو األب ـن ــاء واألحـ ـف ــاد ص ــور وذك ــري ــات
اح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت الـ ـ ـج ـ ــاء ،وك ـ ـتـ ــب آخـ ـ ــرون
ذكرياتهم في وسائل اإلعالم.
سـجـلــت ه ــذه ال ــذك ــري ــات م ــا يـعـنـيــه هــذا

أخبار ثقافية

ط ــوال ع ـقــود طــوي ـلــة م ــن ال ـتــراجــع فــي
الـعــديــد مــن األن ـحــاء الـســوريــة .ذكــريــات
أصـغــر ال ـب ـلــدات إل ــى أكـبــر ال ـمــدن .طــرق
االحتفال المختلفة ،وتراث االحتفال في
كل منطقة .ذكريات الناس المجهولين
الـ ــذيـ ــن ص ـن ـع ــوا ت ـل ــك األيـ ـ ـ ــام ،وع ـ ــادت
لـلـظـهــور ف ــي ه ــذه الـلـحـظــة ب ــال ــذات من
زم ــن الـصـعــود وزم ــن «الـشـعــب يــريــد».
ك ـم ــا ن ـش ــط الـ ـمـ ــؤرخـ ــون وال ـم ـه ـت ـم ــون
بالتاريخ في نشر صور ووثائق جديدة
حول الحركة الوطنية في ذلك الزمن.

كانوا وكنا

الكتاب األزرق للصحة العقلية
أص ــدرت وزارة الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم الصينية أول أمــر لتنظيم مواعيد
النوم الليلي لتالميذ المدارس االبتدائية والثانوية مؤخر ًا .وقد تضمن
اإلشـعــار لــوائــح مفصلة لمواعيد وســاعــات الـنــوم ،ومــواعـيــد الــدراســة،
والـ ــدروس الـخـصــوصـيــة والــامـنـهـجـيــة ،ووق ــت الـلـعــب ،كـمــا ال ينبغي
للواجبات المنزلية والتدريبات واللعب أن تعيق مواعيد ومــدة نوم
الـتــامـيــذ .وأش ــار الـكـتــاب األزرق للصحة العقلية لـعــام  2020إلــى أن
 ٪95,5مــن تالميذ الـمــدارس االبـتــدائـيــة يـنــامــون أقــل مــن  10ســاعــات،
و ٪90,8مــن طــاب الـمــدارس اإلعــداديــة يـنــامــون أقــل مــن  9ســاعــات،
و ٪84,1من طالب المدارس الثانوية ينامون أقل من  8ساعات.

هوليوود تعيد إنتاج فيلم سوفييتي
يستعد المخرج الروسي ،ماريوس فايسبرغ ،لتصوير نسخة معاصرة
نــاطـقــة بــاإلنـجـلـيــزيــة مــن فيلم «سـخــريــة ال ـقــدر» الـكــومـيــدي السوفييتي.
وسيبدأ تصوير الفيلم الصيف المقبل فــي الــواليــات المتحدة .وصــرح
ال ـم ـخــرج لــوســائــل اإلع ـ ــام :ي ـســرنــي جـ ــد ًا أن ي ـص ـبــح تــراث ـنــا الـثـقــافــي
السوفييتي ملك ًا للعالم بأسره .وكنت أعمل طوال أعوام على إعداد هذا
الـمـشــروع السينمائي ،واستطعت أخـيــر ًا الحصول على سيناريو رائــع
كتبه زميلي ،فالديمير كوشيليف .ويذكر أن األدوار البطولية في الفيلم
تضم الفنانين الشباب من هوليوود ،مثل :إيما روبرتس ،توماس مان،
جاريت هدلوند ،بريت روبرتسون.

في الـصــورة :تبدو كلية الحقوق في منطقة البرامكة وســط دمشق،
وأمامها مختلف أنــواع المواصالت التي استخدمها طالب الجامعات
فــي خمسينات الـقــرن الـمــاضــي مــن الـسـيــارة والــدراجــة الـهــوائـيــة إلــى
الـعــم أبــو صــابــر الــذي لــم يغب عــن المشهد .ونـتـســاءل :كيف ستكون
مواصالت مدينة دمشق في خمسينات القرن الواحد والعشرين؟

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 « )٢٠21/04/18قاسيون» 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 :

ك ّر أو ف ّر؟ كيف نستجيب للخطر؟

في مجال علم النفس ،يقال بأن المرء وحينما يجد نفسه في
موقف ضاغط أو خطر ،يهدد حياته ،يقوم بأحد شكلين
ٍ
من أشكال االستجابات :إما الك ّر أو الف ّر ،أو ما يعرف باللغة
اإلنكليزية بـ (.)Fight Or Flight Response

ǧنور أبوفّراج

يشرح خبراء علم األحياء وعلم النفس
هــذا النوع من االستجابات بالقول :إن
شعور الكائن الحي بالتهديد يُنشط لديه
الجهاز العصبي ،ويــؤدي إلــى استجابة
ض ـغــط حـ ــادة تـهـيــئ ال ـج ـســم لـلـقـتــال أو
الـفــرار .بحيث تكون هذه االستجابات
بـمـثــابــة تـكـيـفــات تـطــوريــة لــزيــادة فــرص
الـبـقــاء عـلــى قـيــد الـحـيــاة ضـمــن الـمــواقــف
الـمـهــددة .هــذا وتــم توصيف هــذا النوع
مــن االستجابات للمرة األولــى مــن قبل
عالم النفس األمريكي والتر كانون عام
.1920
ولــذلــك يـمـكــن ال ـقــول عـمــومـ ًا :إن الـكــائــن
ال ـحــي ،وحـيـنـمــا يـجــد نـفـســه فــي مــوقــف
خ ـطــر غــال ـب ـ ًا م ــا يـتـجـمــد ف ــي م ـكــانــه غـيــر
ق ــاد ٍر عـلــى ال ـحــركــة ،أو ي ـســارع للبحث
عــن مـلـجــأ يـحـمـيــه ،أو عـلــى الـعـكــس من
ذلــك يـبــادر لمهاجمة مـصــدر الخطر كي
يحمي نفسه.
لـلـحـقـيـقــة ،فـهــم الـطــريـقــة الـتــي تـعـمــل بها
هــذه االسـتـجــابــة وتــأمــل ال ـظــروف التي
تــولــدهــا أم ـرٌ مـثـيــر لــاهـتـمــام .لـيــس من
م ـن ـط ــق أخ ـ ــذ درس فـ ــي ع ـل ــم األحـ ـي ــاء
واالس ـت ـجــابــات الـغــريــزيــة عـنــد الـكــائـنــات
الـ ـحـ ـيّـ ــة .بـ ــل ألن السـ ـتـ ـج ــاب ــات «ال ـك ــر
والـفــر» هــذه إسـقــاطــات شــديــدة األهمية

على حياة األفــراد والمجتمعات .وعلى
ال ـط ــري ـق ــة ال ـت ــي ي ـت ـص ــدى ف ـي ـهــا ال ـن ــاس
لـلـشـعــور بــالـتـهــديــد ،لـيــس فـقــط الـخـطــر
الجسدي الذي يهدد بقاءهم ،بل الخطر
المعنوي والسياسي واالقتصادي الذي
قد يهدد وجودهم وحياتهم على المدى
البعيد.
وأنت كيف تستجيب؟
ه ـنــاك ع ـبــارة ت ـقــال عـلــى سـبـيــل ال ـمــزاح
م ـفــادهــا« :أن ــت كـشـخــص ال ت ـعــرف إن
ك ـنــت م ــن ج ـمــاعــة ال ـمــواج ـهــة أم ال ـفــرار
حتى توضع في ظرف مفاجئ يُشعرك
بــالـتـهــديــد ،وع ـنــدهــا سـتـكـتـشــف مــن أنــت
ف ـعـ ًـا .األن ــاس الــذيــن تـعــرضــوا لـمــواقــف
شـبـيـهــة سـيـفـهـمــون الـمـعـنــى وراء هــذه
الجملة .ففي الحقيقة استجابة المرء قد
تحمل له قــدر ًا كبير ًا من المفاجأة ،فهو
قبل تلك الـمــرة األولــى لــن يعرف نفسه
حق ًا ،ولن يفهم الطريقة التي يدافع فيها
جسده عن نفسه أمام الخطر.
س ــواء كــان األم ــر يتعلق بـمـشــاجــرة في
ال ـشــارع ،أو حــادثــة ســرقــة أو تـحـرّش،
تتيح تلك الخبرات جميعها للمرء فرصة
فهم الطريقة التي يستجيب فيها غريزي ًا
أمـ ــام خ ـط ـ ٍر م ـح ـت ـمــل .أح ـي ــان ـ ًا م ــا يـشـعــر
ال ـمــرء بــالـفـخــر ،حـيـنـمــا يـجــد فــي داخـلــه
قــوة كــامـنــة لــم يعلم بــوجــودهــا ،خرجت
فـقــط لـحـظــة اإلح ـســاس بــالـخـطــر .وفــي
أح ـي ــانٍ أخ ــرى تـخـيّــب اسـتـجــابـتــه ظـنّــه،
وتـجـعـلــه يـخـجــل م ــن االن ـك ـفــاء وال ـهــرب
ال ــذي اسـتـسـلــم ل ــه ب ـعــد أن وج ــد نـفـســه
عاجز ًا عن المجابهة.
الخبرات السابقة لفأرة
كـثـيــر ًا مــا اهـتــم العلماء بتحديد الــدوافــع

ربما كان األمر
أسهل لو أن األمر
ال يعدو كونه
مجرد لحظات
وعلى الجسد أن
يقرر فيها إذا ما
كان عليه التجمد
أو الهرب أو
الهجوم

والـظــروف الـتــي تــؤثــر بــالـثــوانــي القليلة
ال ـتــي تـسـبــق ات ـخ ــاذ ق ــرار ال ـم ـحــاربــة أو
ال ـفــرار .وبــالـطـبــع كــانــت الـفـئــران ضحايا
هذا الشكل من التجارب ،بعد وضعها في
وعــاء زجــاجــي ووصــل أدمغتها بأسالك
ك ـهــربــائ ـيــة وم ــن ث ــم ت ـهــديــدهــا ومــراق ـبــة
ك ـي ـف ـيــة اس ـت ـجــاب ـت ـهــا ،م ــا بـ ــدا م ـث ـي ــر ًا أن
الـفـئــران الـتــي تمت إخافتها فــي السابق
كــانــت أكـثــر عــرضــة لــاسـتـجــابــة بـعــدائـيــة
ظهرت عبر هزها لذيلها .ما معنى ذلك؟
ربما يمكن تفسير النتائج بالقول :إن ما
بــدا مخيف ًا فــي الـمــرة األولــى أمسى أقل
إث ــارة للقلق فــي الـمــرات الـتــالـيــة؛ أي إن
الشجاعة قد تكون مكتسبة.
وفر أمام األخطار الوجودية
كر ٌّ
ٌّ
ح ـي ـن ـمــا يـ ـتـ ـج ــاوز ال ـ ـمـ ــرء حـ ـ ــدود ت ــأم ــل
االستجابة البيولوجية بذاتها ،ويحاول
مث ًال صياغة استنتاجات حول الطريقة
ال ـت ــي تـسـتـجـيــب ف ـي ـهــا ش ـع ــوب بــأكـمـلـهــا
للشعور بالتهديد ،يجد أن األمر هنا بات
أكـثــر تـعـقـيــد ًا؛ إذ تــدخــل هـنــا سلسلة من
الـعــوامــل والـمـتـغـيــرات الـتــي تـحــدد شكل
االس ـت ـج ــاب ــات ال ـج ـمــاع ـيــة ل ـل ـخ ـطــر ،مـنـهــا
التاريخ والـخـبــرات السابقة ،أو التربية
واإلرث الـثـقــافــي ال ــذي ك ـث ـيــر ًا مــا يثمن
فعل الفرار ،المعبر عنه بمقولة «الهريبة
ث ـل ـث ـيــن ال ـم ــراج ــل» أو «ام ـش ــي الـحـيــط
الحيط وقول يا رب السترة».
ك ـم ــا أن الـ ـبـ ــطء الـ ـ ــذي ي ـح ـك ــم ال ـح ـي ــاة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وح ــرك ــة الـ ـت ــاري ــخ ،يـلـعــب
دوره ه ـنــا؛ رب ـمــا ك ــان األم ــر أس ـهــل لــو
أن األمــر ال يعدو كونه مجرد لحظات،
وعـلــى الجسد أن يـقــرر فيها إذا مــا كان
عليه التجمد أو الهرب أو الهجوم .لكن
ف ــي ح ـيــاة الـمـجـتـمـعــات األمـ ــر مـخـتـلــف،

وحـ ـت ــى م ـف ـه ــوم ال ـخ ـط ــر ،أو ال ـع ــوام ــل
المهددة للحياة ،مختلفة أيض ًا ،فالخطر
قد يمتد سنوات ويهدد الحياة بصورة
ت ــدري ـج ـي ــة وغ ـي ــر م ـب ــاش ــرة ك ـس ـيــاســات
الترهيب والتجويع والظلم االجتماعي.
كــل هــذا ربـمــا يــربــك جـســد الـكــائــن الحي
الذي اعتاد على فهم األخطار المباشرة،
وليس األخطار التي تهدد وجوده على
المدى البعيد.
قد يكون من المثير للسخرية إدراك أن
أجسادنا ستعمل بصورةٍ أحسن وأكثر
وحش يهاجمنا في
فاعلية لحمايتنا من ٍ
الغابة ،أو حينما نجد أنفسنا أمام أفعى
أو نمر مث ًال ،رغم أن هذا االحتمال اآلن
بـ ــات غ ـيــر م ــرج ــح ض ـمــن ش ـكــل حـيــاتـنــا
الحالية .لكن األجساد ذاتها تكون أكثر
اسـتــرخــاء وبـطـئـ ًا عـنــد مــواجـهــة مفهوم
الخطر بشكله المعاصر ،كقوى سياسية
خـطـيــرة ،أو مـنـظــومــة عــالـمـيــة مـجـحـفــة.
مــع ذلــك ،يـعــود الـجـســد لــانـتـفــاض أمــام
األسلحة والقصف والطيارات والقنابل،
ألن هــذا التسليح ،كجزء من المنظومة
الـتــي تتخفى خـلـفــه ،هــو الـجــزء الــوحـيــد
ال ـ ـ ــذي ت ـف ـه ـم ــه أج ـ ـسـ ــادنـ ــا وت ـس ـت ـج ـيــب
لخطره.
رغم أن استجابة «الكرّ والفرّ» قد تبدو
عـفــويــة أو غــريــزيــة إل ــى حــد بـعـيــد ،على
صعيد فــردي أو جماعيّ ،إل أنـهــا قابلة
لـلـتـطــويــر وال ـت ـحــويــر؛ إذ إن ف ـهــم هــذه
االسـتـجــابــة بـمـعـنــاهــا ال ـغــريــزي الـضـيــق،
أو بـمـعـنــاهــا االج ـت ـمــاعــي أك ـثــر ات ـســاع ـ ًا،
وتـســاعــد الـمــرء عـلــى فـهــم نفسه وتقييم
الـ ــدرجـ ــة ال ـت ــي ن ـج ــح ف ـي ـهــا ف ــي ت ـطــويــر
دف ــاع ــات ــه أم ـ ــام أي خ ـط ـ ٍر ك ـ ــان ،بـحـيــث
يسعى إلى تحويل استجابته من الفرار
إلى المجابهة.

