االفتتاحية
أية ديمقراطية
تحتاجها سورية اليوم؟
ع ـ ــادت االش ـت ـب ــاك ــات ظ ـه ــر الـ ـي ــوم إلـ ــى ال ـت ـج ــدد فــي
القامشلي بعد هدنة قصيرة بوساطة روسية .وليس
من الــواضــح بعد ،كم ستمتد هــذه االشتباكات .وذلك
رغم الجهود المبذولة من أهالي المنطقة ،ومن الطرف
الروسي ،لمحاولة وقف االشتباكات فور ًا.
ّإن هــذا الـحــدث مــؤشــر إضــافــي عـلــى مــا بــات مـعــروفـ ًا
ومفهوم ًا من كل السوريين :دون ح ٍل سياسي شامل
فإن الوضع سيبقى مهدد ًا
وعلى أساس القرار ّ ،2254
بكل أنواع األخطار في كل بقاع األرض السورية.
لن يكون السوريون بمنجىً ال من الوضع االقتصادي
الكارثي ،وال من التوترات األمنية ،وال من القمع ،وال
مــن اإلرهــاب ،وال مــن استمرار الــوجــود األجنبي ،ما
دامــت البنى المسيطرة هــي ذاتـهــا ،ومــا دامــت البالد
تعيش في وضع تقسيم األمر الواقع.
ضمن هــذه اإلحــداثـيــات ،فـ ّـإن من المثير حق ًا ،ما نراه
مــن ان ـف ـصـ ٍـال عــن الــواقــع عـبــر الـتـحـضـيــر لــ«الـعـمـلـيــات
الديمقراطية» ول ـ «االستحقاقات» الــذي نــراه يجري
بـشـكــل م ـت ــوا ٍز ،فــي أكـثــر مــن مـنـطـقــة فــي ســوريــة ،بل
ومــن ج ـهــاتٍ (مـتـنــاقـضــة شـكـلـيـ ًا)! رغــم وج ــود بعض
الفروقات في توقيت إجراء «العمليات الديمقراطية»
المزمعة.
ّإن مــا أكــدنــا ونــؤكــد عـلـيــه م ـ ــرار ًا ،ه ــوّ :أن الـجــوانــب
االقتصادية واالجتماعية والسياسية (ضمن ًا الحريات
والمسألة الديمقراطية) ،هي جوانب مترابطة ترابط ًا
عضوي ًا ال يمكن الفصل بينها بأية حـ ٍـال من األحــوال،
وهي ثالثة جوانب لجوهر واحد هو القضية الوطنية؛
فــا معنى للشعار الوطني إذا كــان مجرد يافطة يتم
رفعها لتغطية القمع ولتغطية النهب .بل ّإن القامعين
وال ـن ــاه ـب ـي ــن ي ـس ـي ــؤون ل ـل ـق ـض ـيــة ال ــوط ـن ـي ــة ول ـل ـش ـعــار
الــوط ـنــي ح ـيــن يــرف ـعــونــه ،ألنّ ـه ــم ح ـيــن ي ـقــرنــون بـيــن
بـنـيـتـهــم (بـقـمـعـهــا وف ـســادهــا) وبـيــن الـشـعــار الــوطـنــي،
فإنما ين ّفرون الناس من ذلك الشعار.
وكــذلــك األم ــر ،فــإنــه ال مـعـنــى لـلـحــديــث عــن «عـمـلـيــات
ديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة» و«ص ـ ـنـ ــاديـ ــق اقـ ـ ـت ـ ــراع» و«حـ ــريـ ــات
سياسية» ،في ظل سيطرة السالح في مختلف بقاع
ســوريــة ،وفــي ظــل تقسيم األم ــر الــواقــع ،وفــي وضــع
يـتــوزع فيه ماليين السوريين بين ثــاث مناطق في
سورية نفسها ،وماليين أخــرى عديدة خــارج البالد،
وف ــوق ذل ــك ك ـ ّلــه فــي ظــل أوض ــاع مــأســاويــة بالمعنى
االقتصادي االجتماعي...
أك ـثــر مــن ذل ــك ،ف ـ ّـإن «الـعـمـلـيــات الــدي ـم ـقــراط ـيــة» الـتــي
تشتغل عليها أطــراف األزمــة ،لن تجري أيٌ منها في
كامل سورية بل في جــزء منها ،ولــن تشمل أي منها
السوريين في الخارج ،بل جزء ًا منهم.
يعيدنا هــذا كـ ّلــه إلــى الـتـصــور الــذي أطـلـقــه معهد رانــد
 RANDاألم ــري ـك ــي م ـنــذ أك ـثــر م ــن  5س ـن ــوات ،وهــو
«ال ـت ـغ ـي ـيــر م ــن ت ـحــت إل ــى فـ ــوق» وع ـب ــر االن ـت ـخــابــات
الـمـنــاطـقـيــة ...وال ــذي ك ــان الـمـقـصــود م ـنــه ،وال ي ــزال،
ت ـح ــوي ــل خ ـط ــوط ال ـت ـم ــاس ال ـع ـس ـك ــري ــة إل ـ ــى حـ ــدود
سـيــاسـيــة ،عـبــر خـلــق ع ــدة «شــرع ـيــات» عـلــى األرض
السورية ،أي :بكلمة واحدة :تقسيم البالد تحت ستار
«انتخابات ديمقراطية».
الـمـضــي فــي عـمـلـيــاتٍ «دي ـم ـقــراط ـيــة» ،تـحــت سـيـطــرة
السالح ،وال تشمل األرض السورية كاملة ،وال تشمل
أسس حقيقية ونزيهة
كل السوريين ،وال تجري على ٍ
تضمن حق الشعب السوري في تقرير مصيره بشكل
فعلي ،هو أمر شديد الخطورة؛ فهو لن يكون مجرد
تـعـقـيـدٍ إضــافــي ل ــأزم ــة ،أو تــأخ ـي ـ ٍر إضــافــي لـلـحــل ،بل
وأك ـثــر مــن ذل ــك ،فــإنّــه سـيـقــدم خــدمــة مـجــانـيــة ألولـئــك
الذين يحلمون ويعملون على تقسيم سورية وإنهاء
وجودها الجغرافي السياسي.
الحفاظ على سورية موحدة أرض ًا وشعب ًا ،والخروج
من المأساة التي يعيشها الشعب الـســوري ،يمر عبر
طــريــق واحـ ـدٍ ال غ ـيــر :الـتـنـفـيــذ ال ـكــامــل ل ـل ـقــرار 2254
وال ـ ــذي ع ـلــى أس ــاس ــه ت ـج ــري ان ـت ـخ ــاب ــات ت ـش ـمــل كــل
الـســوريـيــن وكــل األرض الـســوريــة ،وفــي ظــروف من
النزاهة والشفافية.
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زيادة األجور
بين النقابات والحكومة؟
ǧمحمد عادل اللحام

تطالب النقابات منذ فترة طويلة بزيادة األجور
عـبــر ال ـمــذكــرات ،وعـبــر الـمــؤتـمــرات وغـيــرهــا من
المنابر التي يمكن عبرها المطالبة.
أمــا الـحـكــومــة عـنــدمــا تحضر اجـتـمــاعــات المجلس
العام للنقابات ،وفــي كل مــرة من مطالبة العمال
والنقابيين لها بزيادة األجــور وتحسين الوضع
المعيشي لهم ،كان هناك جدار صدٍّ من الحكومة
في وجه المطالبات تلك ،والتبرير دائم ًا موجود:
ال مــوارد لدينا من أجــل الــزيــادة ،وفــي االجتماع
األخير للمجلس كان موقف الحكومة من زيادة
األجــور واضح ًا مغلف ًا بتبريراتها المعتادة ،التي
تتوافق القيادة النقابية معها في تلك التبريرات،
فتستعيض النقابات عن ذلك بالمطالبة بتحسين
مـتـمـمــات األجـ ــور ،مــن حــوافــز وتـعــويــض عــائـلــي
ومكافأة وغيرها من المتممات ،التي هي مرتبطة
في حال رغبت الحكومة بزيادتها بعوامل أخرى
البد من تحقيقها ،وأهمها :أن تكون عجلة اإلنتاج
دائ ـ ــرة ب ـطــاق ـت ـهــا ال ـم ـف ـتــرضــة ،ول ـك ــن ح ـتــى هــذه
األخيرة أي :متممات األجور أعلنت الحكومة عن
عــدم تحسينها ،حيث كانت النقابات تراهن على
تحسين متممات األجــور لترضي بها جمهورها
الفاقد ألي أمل بتحسن ما قد يطرأ في مستوى
مـعـيـشـتــه وأجـ ــوره ،وه ــذا الـتـحـســن ال ـمــأمــول في
متممات األجور مرتبط بأوضاع الصناعة ،سواء
بــال ـخــاص أو فــي ق ـطــاع ال ــدول ــة ،حـيــث الـطــرفــان
يتعرضان لضغوط حقيقية تمنع عملية اإلقــاع،
وبالتالي تمنع عملية تحسين متممات األجر.
هـنــاك قضية عـلــى درجــة كـبـيــرة مــن األهـمـيــة بما
يتعلق بوضع األجور ومستواها لم يج ِر التطرق
لها ،وهي :أن الكثيرين من عمال القطاع الخاص
أص ـب ـح ــت أجـ ــورهـ ــم أقـ ــل م ــن ال ـح ــد األدنـ ـ ــى مــن
األجــور ،تناسب ًا مع االرتـفــاع الجنوني لألسعار،
وال ـتــي تـبـلــغ اآلن بـعــد الــزيــادة األخ ـيــرة 47675
ل.س ،والـقــانــون أي :قــانــون الـعـمــل ال يجيز أن
تكون أجور العمال أقل من الحد األدنى لألجور،
وهــذا يعني أن النقابات ال بدَّ لها من العمل على
زيادة أجور العمال في القطاع الخاص إلى الحد
األدنـ ــى ل ــأج ــور ،حـتــى تـصـبــح األجـ ــور مـتــوافـقــة
مــع قــانــون الـعـمــل ه ــذا أو ًال ،وثــان ـي ـ ًا :أن يحصل
ال ـع ـمــال ع ـلــى ال ــزي ــادة ال ـقــانــون ـيــة ع ـلــى أج ــوره ــم،
وهنا ستصدم النقابات بجدار آخر من الصدِّ وهم
أرباب العمل الذين يعانون أيض ًا من التوقف في
عـجـلــة إنـتــاجـهــم ،وتـجـعــل عـمـلـيــة ال ــزي ــادة صـعـبــة،
حيث يقول أرباب العمل :نحن ندفع للعمال أجور
بالرغم من نسبة اإلنتاج المنخفضة عندنا ،ولكن
إلــى متى سيبقى هــذا األمــر ال نــدري ،وال ندري
كـيــف سـيـكــون عـلـيــه مــوقــف الـنـقــابــات لـكـســر هــذا
الجدار المقام بالتعاون مع الحكومة؟ والنقابات
شــري ـكــة لـلـحـكــومــة فـيـمــا ت ـق ــرره وم ــا تـنـتـجــه مــن
توجهات ،وهذا تناقض البدَّ من ح ِّله من أجل أن
يكون خيار النقابات هو خيار العمال في الدفاع
عن حقوقهم ومصالحهم ..كل مصالحهم ،ومنها:
حقهم بالعمل ،وحقهم بــأجــور عــادلــة تتوافق مع
حاجاتهم األساسية والضرورية.

نؤكد مرارًا على الدور المهم الذي من المفترض أن تساهم فيه وتلعبه الحركة النقابية في حياة البالد السياسية واالقتصادية
واالجتماعية ،إذا ما كانت الظروف الداخلية والخارجية مواتيه ألن تلعب الدور المطلوب منها سياسياً وعمالياً.
ǧمحرر الشؤون العمالية

ما المطلوب من النقابات؟
الـ ـم ــوق ــف ال ـم ـط ـل ــوب مـ ــن ال ـح ــرك ــة
ال ـن ـقــاب ـيــة ال ـت ـع ـب ـيــر ع ـنــه وم ـمــارس ـتــه
فـ ــي الـ ــوضـ ــع الـ ـس ــائ ــد م ـب ـن ــي لـيــس
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس إي ــدي ــول ــوج ــي ف ـقــط،
ب ــل ع ـلــى ت ـجــربــة تــاري ـخ ـيــة مـجـيــدة
للطبقة الـعــامـلــة الـســوريــة وحركتها
الـنـقــابـيــة ،اسـتـطــاعــت مــن خــالـهــا أن
ت ـكــون فــي مـقــدمــة ال ـقــوى الــوطـنـيــة
الـفــاعـلــة وال ـمــؤثــرة فــي حـيــاة الـبــاد
السياسية واالقـتـصــاديــة ،واألحــداث
الـسـيــاسـيــة ال ـك ـبــرى ال ـتــي م ــرت بها
البالد ،شاهِدُنا على ذلك :المشاركة
في النضال ضد االستعمار الفرنسي
إلى جانب القوى الوطنية المناضلة
مــن أجــل االسـتـقــال الـكــامــل ،وكانت
ال ـحــركــة الـنـقــابـيــة فــي مـقــدمـتـهــا عبر
الـ ـمـ ـظ ــاه ــرات ،أو ف ــي اإلضـ ــرابـ ــات
الجزئية والكلية دفــاعـ ًا عن أجورها
وحـقــوقـهــا ،ودف ــاع ـ ًا عــن الــوطــن كي
يرحل المستعمر ،ورفض المشاريع
االستعمارية «مشروع حلف بغداد،
والنقطة الرابعة ،والهالل الخصيب»،
والــدفــاع عــن اإلنـتــاج الوطني ،وفي
فترات الحصار االقتصادي السابقة،
حـيــث تــم خـفــض آث ــار ال ـح ـصــار إلــى
ال ـح ــدود ال ــدن ـي ــا ،ألن ال ــدول ــة كــانــت
حاضرة بمؤسساتها المختلفة ،مما
كــان له األثــر اإليجابي في الخروج
من دائــرة الحصار المفروض بأقل
الـخـســائــر عـلــى اق ـت ـصــادنــا الــوطـنــي،
وعـ ـل ــى ش ـع ـب ـن ــا ،مـ ــن ح ـي ــث تــأم ـيــن
المواد األساسية الضرورية للحياة
اليومية.

لـ ـلـ ـحـ ـص ــار االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي الـ ـج ــائ ــر
الغربي واألمريكي على المستوى
ال ـم ـع ـي ـشــي ل ـش ـع ـب ـنــا ،ال ـ ــذي وص ــل
إل ــى ح ــدود خـطـيــرة ت ـهــدد الـنــاس
بــال ـمــوت ج ــوع ـ ًا ،إض ــاف ـ ًة إل ــى دور
قــوى الـفـســاد الكبير المكمل لــدور
الـحـصــار الـخــارجــي ،وأيـضـ ًا دفعهم
ل ـ ـفـ ــاتـ ــورة الـ ـ ـح ـ ــرب ،مـ ـم ــا ي ـع ـن ــي:
أن ال ـ ـق ـ ــوى ال ــوطـ ـنـ ـي ــة بـ ـم ــا ف ـي ـهــا
الحركة النقابية تتحمل مسؤولية
اس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة فـ ــي ه ـ ــذه الـ ـظـ ــروف
االستثنائية الـتــي يمر بها وطننا،
م ــن ح ـي ــث ال ـع ـم ــل ،ومـ ــن أجـ ــل أن
يـعـيــش بـكــرامـتــه وي ـفــرض سلطته
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة مـ ــن أج ـ ــل الـ ــدفـ ــاع عــن
م ـقــدراتــه وح ـقــوقــه ال ـشــرع ـيــة ،بـمــا
فيها ثروته المنهوبة ،وفي مقدمة
ذلــك :مواجهة قوى الفساد الكبير
ال ـت ــي ت ـل ـت ـقــي م ـصــال ـح ـهــا بـمـصــالــح
الـ ـقـ ــوى الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،الـ ـت ــي تـعـمــل
ع ـلــى اس ـت ـم ــرار األزم ـ ــة وتـعـمـيـقـهــا
وإنتاجها بأشكال مختلفة ،وتهيئة
الـ ـ ـظـ ـ ــروف الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ل ـل ـق ـب ــول
باألمر الواقع ،الــذي يحاول العدو
الـخــارجــي والــداخ ـلــي تـكــريـســه من
خ ـ ــال ال ـ ـق ـ ــول :إن ال ـ ـص ـ ــراع هــو
صـ ـ ــراع ط ــائ ـف ــي وق ـ ــوم ـ ــي ،ب ـي ـن ـمــا
واقع الحال يقول :إن الصراع هو
طبقي بامتياز مهما حاولت القوى
ال ـم ـعــاديــة إظ ـه ــاره بـغـيــر حـقـيـقـتــه،
وُقـ ـ ــوده ال ـف ـق ــراء ال ــذي ــن ي ـمــوتــون
ب ـك ــل أن ـ ــواع الـ ـم ــوت م ــن أجـ ــل أن
تقتسم الكعكة قوى الفساد الكبير
فــي الــداخــل وال ـخ ــارج ،ك ـ ّـل حسب
موقعه في ميزان القوى المتشكل
في سياق األزمة.

الحصار وقوى النهب وجهان
لعملة واحدة
الـ ـ ـيـ ـ ــوم ،نـ ـ ــرى اآلث ـ ـ ـ ــار الـ ـك ــارثـ ـي ــة

إجراءات مأزومة
أزم ـ ـ ـ ــة الـ ـ ــوبـ ـ ــاء ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي الـ ـت ــي
نـعـيـشـهــا كـشـفــت بـشـكــل مـفـضــوح

وجـ ـلـ ـيّ ل ـي ــس ف ـق ــط آث ـ ــار ال ــوب ــاء
واحـتـمــاالتــه الـخـطــرة عـلــى عموم
الفقراء ،بل كشفت الهالة الكبيرة
الـتــي نسجتها ال ــدول اإلمـبــريــالـيــة
والــرأسـمــالـيــة حــولـهــا فــي الـمــراكــز
واألط ـ ـ ـ ـ ـ ــراف ،حـ ـ ــول إم ـك ــان ــات ـه ــا
وق ــدرات ـه ــا ف ــي مــواج ـهــة األزمـ ــات
الـكـبــرى ،مـثــل :أزمــة الــوبــاء الــذي
ي ـت ـط ــور وي ـت ـس ــع م ـ ــداه لـيـحـصــد
أرواح ال ـم ــاي ـي ــن ،وه ـ ــذا ك ـل ــه ال
يعني اإلمبرياليين ،فالذي يعنيهم
بـقــاء الــربــح والــربــح فـقــط ،وواقــع
الـ ـ ـح ـ ــال ف ـ ــي ب ـ ــادن ـ ــا ال يـ ـخ ــرج
ع ــن ذاك اإلط ـ ــار ال ـ ــذي ت ـمــارســه
ق ــوى االس ـت ـغ ــال ال ـك ـبــرى تـجــاه
شعوبها ،فالحال من بعضه لجهة
زي ـ ــف الـ ـسـ ـي ــاس ــات االق ـت ـص ــادي ــة
واإلجراءات االحترازية المتخذة،
التي لم تفعل سوى رفع معدالت
اإلصـ ــابـ ــة ب ــال ـم ــرض ال ـك ــوف ـي ــدي،
وجـ ـعـ ـل ــت الـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـق ـي ــر أك ـث ــر
فقر ًا ،حيث عمّقت عنده الحرمان
والحاجة بسبب ترك السوق على
ه ــواه ي ـســرح وي ـمــرح كـمــا يـشــاء
في رفع األسعار وزيادتها بشكل
لحظي ،مع العلم بأن الحكومة قد
صــدعــت رؤوس ـن ــا بـبــاغــاتـهــا عــن
ضبط األسـعــار ،وتُـصــدر نشراتها
الـسـعــريــة الـخُـ ّلـبـيــة الـتــي ال يلتزم
بها أصغر البائعين ،ليبقى الناس
حــائــريــن ف ــي ال ـس ـب ـيــل وال ـطــري ـقــة
التي سيؤمنون بها حاجاتهم.
الضمانات للعمال مفقودة
ال ـع ـمــال ال ــذي ــن ل ـي ـســت ل ـهــم أج ــور
ثــابـتــة ويــأكـلــون مــن عـمــل يــومـهــم،
ال ضمانات لهم ،وإن غــاب العمل
غاب معه األكل ،وهؤالء أصبحوا
ُكثر ًا ،وتنضم إليهم أعداد متزايدة
م ــن ج ـيــش الـعــاطـلـيــن ع ــن الـعـمــل،

مـ ــع ال ـع ـل ــم أن وزارة الـ ـش ــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة والـ ـعـ ـمـ ــل أص ـ ــدرت
قــوائــم بأسماء العمال المحتاجين
للمساعدة ،بحسب الشروط التي
وضـعـتـهــا ال ـ ــوزارة نـفـسـهــا ،ولـكــن
هـ ــذا اإلجـ ـ ــراء جـ ــاء م ـت ــأخ ــر ًا ولــن
يـ ـج ــدي ن ـف ـع ـ ًا مـ ــن ح ـي ــث ن ـتــائ ـجــه
ال ـف ـع ـل ـي ــة ،ولـ ــن ي ـص ـيــب ّإل ال ـق ـلــة
القليلة من العمال ولمرة واحــده،
ألن مـعـظــم ال ـع ـمــال الـمـسـتـهــدفـيــن
بــالـمـســاعــدة مــوزعــون فــي أرج ــاء
ال ـ ـم ـ ـع ـ ـمـ ــورة ،ف ـ ــي الـ ـعـ ـش ــوائـ ـي ــات
واألريــاف وأطــراف المدن ،فكيف
الـسـبـيــل إل ــى مـعــرفـتـهــم وه ــم غير
مـنـظـمـيــن أص ـ ـ ًا ..ال فــي الـنـقــابــات
ول ـي ـس ــوا م ـن ـضــويــن ت ـح ــت مـظـلــة
التأمينات االجتماعية؟ وبالتالي:
اس ـت ـمــرار حــالـهــم عـلــى مــا هــو من
فـ ـق ــر وعـ ـ ـ ــوز ،وكـ ـ ــل اإلج ـ ـ ـ ــراءات
ال ـم ـع ـلــن ع ـن ـهــا س ـت ـت ـب ـخــر كـغـيــرهــا
مــن اإلج ـ ــراءات ال ـتــي تُـتـخــذ على
الورق ،وعلى الورق فقط.
إن تـ ـ ـط ـ ــورات األزمـ ـ ـ ــة ب ـم ـخ ـت ـلــف
أش ـ ـكـ ــال ـ ـهـ ــا وألـ ـ ــوانـ ـ ـهـ ـ ــا ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
وال ـ ــوب ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة تـ ـتـ ـطـ ـلـ ــب قـ ـ ـ ـ ــرارات
سياسية لمواجهتها ،أي :مواجهة
مـسـبـبــاتـهــا األســاس ـيــة ،وه ــي قــوى
ال ـن ـهــب وال ـف ـس ــاد ال ـك ـب ـيــريــن ،وه ــذا
ي ـت ـط ـلــب إع ـ ــادة اص ـط ـف ــاف ال ـقــوى
الــوط ـن ـيــة ل ـج ـهــة تــأم ـيــن ال ـش ــروط
السياسية لحل األزمة على أساس
الـ ـ ـق ـ ــرار ،2254ب ــاع ـت ـب ــاره ال ـمــدخــل
الـحـقـيـقــي والــواق ـعــي ل ـل ـخــروج من
ع ـن ــق ال ــزج ــاج ــة وطـ ـنـ ـيـ ـ ًا ،ول ـج ـهــة
الدفاع عن لقمة الشعب وحقوقه في
الـحــريــة وال ـكــرامــة ،الـتــي هــي عامل
حاسم في الصمود والمقاومة على
طريق هزيمة المشروع اإلمبريالي
الــرجـعــي ،الــذي أدوات ــه فــي الــداخــل
قوى الفساد الكبير.

شؤون عمالية
قاسيون ـ العدد  1015اإلثنين  26نيسان 2021

www.kassioun.org

اليوم العالمي للسالمة المهنية

03

مع ظهور الثورة الصناعية وازدياد عدد العاملين في
الصناعة ،بدأت تظهر حوادث كثيرة تؤدي إلى إصابة
هؤالء العاملين الذين ليست لهم معرفة بالصناعة
وأخطارها ،وكانت المصانع تكثر فيها مختلف أنواع
المخاطر ،وكان العرف السائد أنه إذا وقعت حادثة وكان
المصاب أحد أسبابها فإن صاحب العمل ال ُيلزم بأية
مسؤولية على اإلطالق ،وعندما ارتفعت نسبة الحوادث
بشكل كبير ،بدأ يتشكل بعض الوعي اتجاه السالمة
والصحة المهنية ،وجرى سن قوانين وتشريعات تلزم
أصحاب العمل بتعويض المصابين عن الحوادث ،حتى لو
كانوا أحد أسباب حدوثها.
ǧنبيل عكام

على إثر ذلك عمل أصحاب المصانع
على تحسين ظروف العمل من أجل
خـفــض الـتـعــويـضــات الـتــي يــدفـعــونـهــا
للمصابين مما ساهم فــي تقليل عدد
اإلص ــاب ــاتّ ،إل أن نـسـبــة ال ـح ــوادث
واإلصابات عادت مرة ثانية لالرتفاع
ب ـس ـب ــب ال ـت ـط ــور الـ ـعـ ــام بــال ـص ـنــاعــة،
ودخــول العديد من الـمــواد العضوية
والكيميائية فــي العمليات الصناعية
والتوسع في االعتماد على اآللة في
عملية اإلن ـتــاج ،بــاإلضــافــة إلــى سبب
رئيسي أخــر ،هــو عــدم اعـتـبــار األمــن
الصناعي والصحة والسالمة المهنية
مــن أهــداف المنشأة األســاسـيــة الــذي
هو الربح.
أقـ ـ ــرت الـ ـح ــرك ــة ال ـن ـق ــاب ـي ــة ال ـعــال ـم ـيــة
ع ــام  1996ي ــوم  28ن ـي ـســان ال ـيــوم
الـعــالـمــي لـلـســامــة والـصـحــة المهنية،
إحياء لذكرى ضحايا حــوادث العمل
واألمراض المهنية .ومنذ عام 2003
تـبـنـتــه مـنـظـمــة الـعـمــل الــدول ـيــة كـيــوم
عــال ـمــي ل ـل ـتــوع ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة لـلـســامــة
والصحة المهنية ،تشمل أرباب العمل
وم ـم ـث ـل ــي ال ـح ـك ــوم ــات ،وال ـن ـق ــاب ــات.
حـيــث يـتـعــرض آالف الـعـمــال سـنــويـ ًا
لحوادث العمل المختلفة ،من أمراض

مهنية عديدة وإصابات عمل تتراوح
بـيــن الـعـجــز الـبـسـيــط وال ـع ـجــز الـكـلــي
ح ـت ــى ت ـص ــل إل ـ ــى ال ـ ـمـ ــوت .وت ــدخ ــل
السالمة فــي كــل مـجــاالت الحياةّ ،إل
أن الصناعة هي أهم مجال تظهر فيه
الـحــاجــة إلــى تــوافــر وســائــل السالمة،
ب ـه ــدف م ـن ــع أو ت ـخ ـف ـيــض حـ ــوادث
ال ـع ـم ــل ومـ ـن ــع احـ ـتـ ـم ــاالت اإلص ــاب ــة
بــاألمــراض المهنية ،وذلــك نـظــر ًا لما
يحيطها من أخطار بنسب أعلى مما
يـحـيــط غ ـيــرهــا ،وه ــذا ال يـعـنــي عــدم
الـحــاجــة إلــى تــوفـيــر أسـبــاب الـســامــة
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـجـ ــاالت األخ ـ ـ ـ ــرى .وتـ ـه ــدر
الـمــايـيــن مــن األمـ ــوال بـيــن عــاجــات
وت ـعــوي ـضــات اإلص ــاب ــات واألمـ ــراض
ال ـم ـه ـن ـي ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى ض ـي ــاع وق ــت
العمل.
تُـ ـ ـق ـ ــدر أك ـ ـث ـ ــر الـ ـتـ ـك ــالـ ـي ــف ال ـن ــاج ـم ــة
عـ ــن األمـ ـ ـ ــراض ال ـم ـه ـن ـي ــة ب ــأم ــراض
ال ـق ـلــب وال ـج ـه ــاز ال ـع ـض ـلــي وال ـه ـي ـكــل
ال ـع ـظ ـم ــي ،وأكـ ـث ــر أسـ ـب ــاب ال ــوف ـي ــات
ت ـعــود ألمـ ــراض ال ـســرطــان الـمـهـنــي،

وهـ ـ ــو سـ ـب ــب ألك ـ ـثـ ــر م ـ ــن  %30مــن
حــاالت الــوفـيــات المختلفة .والصحة
وال ـس ــام ــة ال ـم ـه ـن ـيــة ه ــي ذلـ ــك الـعـلــم
ال ـ ــذي ي ـه ـتــم بــال ـح ـفــاظ ع ـلــى ســامــة
وص ـح ــة ال ـع ـمــال م ــن ال ـم ـخــاطــر الـتــي
قــد يـتـعــرض لـهــا بـسـبــب أداء الـعـمــل،
وذلـ ــك م ــن خ ــال تــوف ـيــر ب ـي ـئــة عـمــل
آم ـنــة خــالـيــة مــن مـسـبـبــات ال ـحــوادث
واإلص ـ ــاب ـ ــات واألمـ ـ ـ ــراض ال ـم ـه ـن ـيــة.
وب ـم ـع ـن ــى أخ ـ ــر هـ ــي م ـج ـم ــوع ــة مــن
القواعد والنظم الموضوعة في إطار
تـشــريـعــي ت ـهــدف إل ــى ال ـح ـفــاظ عـلــى
العمال والمنشآت من خطر اإلصابة
والتلف ،وتعود بالنفع على العاملين
وأصـ ـ ـحـ ـ ــاب الـ ـعـ ـمـ ــل والـ ـحـ ـكـ ــومـ ــات.
واالهـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــام ب ــالـ ـصـ ـح ــة والـ ـسـ ــامـ ــة
الـمـهـنـيــة فــي أيــة مــؤسـســة أو منشأة
يـعـتـبــر مــن عـنــاصــر الـتـطــور اإلداري
والتخطيط االقتصادي الناجح لهذه
المنشأة ،وهو انعكاس للوعي العام
ال ـمــؤمِــن بــأهـمـيــة ال ـســامــة والـصـحــة
المهنية ودورها كقطاع إنتاجي مهم،

وعلى النقابات إدراك أهمية السالمة
والصحة المهنية ،والعمل على تثبيت
ال ـحــق لـلـعـمــال فــي وج ــود بـيـئــة عمل
صـحـيــة وآم ـنــة تـحـتــرمـهــا الـحـكــومــات
وأربـ ــاب الـعـمــل ،مــن خ ــال الـقــوانـيــن
الـتــي تـحــدد الـحـقــوق والـمـســؤولـيــات
تـجــاه الـعـمــال ،وتـقــوم الـنـقــابــات على
تعزيزها وتطويرها وممارسة حقها
في النضال من أجلها.
ت ـع ـت ـبــر ال ـب ـل ــدان ال ـن ــام ـي ــة ه ــي أك ـثــر
ال ـب ـل ــدان ت ـخ ـل ـف ـ ًا ف ــي ت ـط ـب ـيــق ق ــواع ــد
ال ـس ــام ــة وال ـص ـح ــة ال ـم ـه ـن ـيــة ،وه ــذا
ي ـعــود إل ــى نـسـبــة زيـ ــادة االس ـت ـغــال
للعمال ،وعــدم وجــود قوانين ناظمة
وملزمة التطبيق عل أصحاب العمل،
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ضـ ـع ــف دور ال ـح ــرك ــة
النقابية في هذه البلدان بسبب عدم
استقالليتها ،وسيطرة أربــاب العمل
عـلــى الكثير مــن مفاصلها ،وسيطرة
أجهزة الدولة والحكومات على بنية
هــذه الـحــركــة ،مما جعلها أضـعــف من
أن تناضل من أجل الكثير من حقوق

ال ـع ـم ــال ،وم ـن ـهــا :ال ـســامــة وال ـص ـحــة
المهنية.
إن ال ـ ـسـ ــامـ ــة وال ـ ـص ـ ـحـ ــة ال ـم ـه ـن ـي ــة
بمفهومها المعاصر تعني :المحافظة
عـلــى عـنــاصــر اإلن ـتــاج الــرئـيـســة الـتــي
تتضمن -1 :العامل داخــل المؤسسة
وخ ــارجـ ـه ــا -2 .ال ـم ـع ــدات وأدوات
اإلن ـ ـتـ ــاج -3 .ب ـي ـئــة ال ـع ـم ــل وال ـب ـي ـئــة
المحيطة بها من ماء وهواء وتراب.
 -4الـمــواد الـخــام وال ـمــواد المنتجة.
ولـ ـكـ ــي نـ ـص ــل ب ــالـ ـس ــام ــة وال ـص ـح ــة
ال ـم ـه ـن ـيــة إلـ ــى م ـس ـت ــوى م ــن ال ـت ـقــدم
ي ـس ــاه ــم وي ـس ــاع ــد ف ــي ال ـن ـم ــو ،فــإنــه
يتوجب على الدولة أن تحافظ على
ه ــذه ال ـع ـنــاصــر ،وع ـلــى ال ـن ـقــابــات أن
تـتــوفــر لــديـهــا أج ـهــزة إش ــراف حقيقة
عـلــى حـســن تـطـبـيــق قــواعــد الـســامــة
وال ـص ـحــة الـمـهـنـيــة وإرســائ ـهــا ،أضــف
إلى ذلك وجود كادر حقيقي من أجل
الــدفــاع عــن حـقــوق ومـصــالــح الـعـمــال،
والـتــي مـنـهــا :إرس ــاء قــواعــد الـســامــة
والصحة المهنية.

الطبقة العاملة

إضرابات عمال في اليمن
لليوم الثالث ينفذ عمال النظافة في مدينة تعز ،االثنين
 19نيسان الجاري ،وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة،
لـلـمـطــالـبــة ب ـصــرف روات ـب ـه ــم ،وت ـعــويــض م ـخــاطــر الـعـمــل
نـتـيـجــة تـفـشــي وبـ ــاء ك ــورون ــا وأم ـ ــراض ال ـح ـمّ ـيّــات ،هــذا
وق ــد طــالــب ع ـمــال ال ـن ـظــافــة ،ال ـس ـل ـطــات الـمـحـلـيــة بـصــرف
روات ـب ـه ــم ال ـم ـتــأخــرة م ـنــذ ع ـش ــرة أش ـه ــر ،وهـ ــدد ال ـع ـمــال
بــاس ـت ـمــرار اإلض ـ ــراب ع ــن ال ـع ـمــل ح ـتــى تـنـفـيــذ مـطــالـبـهــم
بـصــرف مـسـتـحـقــاتـهــم الـقــانــونـيــة ،وتـشـهــد الـمــديـنــة تفشي ًا
كـبـيــر ًا ألم ــراض الـحـمّـيّــات وارت ـفــاع الــوفـيــات واإلصــابــات
بفيروس كورونا ،ومن جهة أخــرى أعلن عمال طوارئ
الكهرباء في عدن إضراب ًا مفتوح ًا عن العمل ،وكان العمال
المضربون يطالبون بصرف رواتب ومستحقات العمال
المياومين باإلضافة إلى صرف رواتب العمال األساسيين
المتأخرة منذ أربعة أشهر ،هذا وقد توقفت أعمال الصيانة
واإلصالحات في التواهي والمعال وصيرة وخور مكسر.

إضراب عمال السيارات
في مصنع شاحنات فولفو
دخــل آالف الـعـمــال -فــي مقاطعة بــوالسـكــي فــي مصنع
شــاح ـنــات فــولـفــو فــي دب ـلــن -فــي إضـ ــراب مـفـتــوح بعد
تــوقــف م ـفــاوضــات ال ـع ـقــود بـيــن الـنـقــابـيـيــن مــع الـشــركــة،
ي ـقــول ال ـع ـمــال :إن ـهــم س ـيــواص ـلــون اإلض ـ ــراب ح ـتــى يتم
التوصل إلى اتفاق ،هذا وقد أعلن أعضاء اتحاد النقابات
فــي المدينة صـبــاح يــوم السبت  17الشهر الـجــاري عــن
اإلض ــراب فــي مـصـنــع فــولـفــو نـيــو ريـفــر فــالــي فــي دبـلــن.
يقول قادة النقابات :إنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق خالل
مفاوضات األشهر الماضية مع الشركة من أجــل قضايا
العمال المتعلقة بزيادة األجور وطبيعة ومخاطر العمل
والتعويضات األخــرى .وقــال االتـحــاد :إنــه مستعد لبدء
المفاوضات مرة أخرى ،أما موعد انتهاء اإلضراب فهو
غير مـعــروف ،وشــارك أكـثــر مــن  2900عــامــل مــن عمال
مصنع شاحنات فولفو للشاحنات في هذا اإلضراب.

عمال مصنع الصلب
بإضراب ليوم واحد في  6أيار
أودع ــت الـعــديــد مــن الـنـقــابــات الـعـمــالـيــة الـهـنــديــة -في
م ـص ـنــع ف ـي ـســاكــابــات ـنــام ل ـل ـحــديــد ال ـص ـل ــب -إخـ ـطـ ــار ًا
بــاإلضــراب إلدارة الـشــركــة يــوم الـثــاثــاء لــإضــراب
ل ـمــدة ي ــوم واحـ ــد ،اع ـت ـبــارا م ــن ص ـبــاح ي ــوم  6أي ــار
الـقــادم ،وطــالــب رئيس النقابة إدارة الشركة بإزالة
الـعـقـبــات فــي تـنـفـيــذ اتـفــاقـيــة األجـ ــور لـعـمــال الـصـلــب
وقــالــت الـنـقــابــة :إن عـمــال الـصـلــب فــي جـمـيــع أنـحــاء
ال ـب ــاد قـ ــرروا ال ـم ـشــاركــة ب ــاإلض ــراب ال ـع ــام ي ــوم 6
أي ــار .ويـطــالــب الـعـمــال بــزيــادة الــرواتــب  ٪17ورفــع
الـحــد األدن ــى لــأجــور حـســب االتـفــاقـيــة األخ ـيــرة بما
يتناسب مع تكاليف الوضع المعيشي ،وقال رئيس
النقابة :إن اإلدارة تعمل على تسويف زيادة األجور
ألسـبــاب واه ـيــة ،وت ـحــاول خصخصة الـمـصـنــع وأكــد
أيض ًا :إنه ال يوجد خيار آخر سوى اإلضراب.

إضراب عمال إنتاج الفاناديوم في بوشفيلد
دخــل الـعـمــال فــي منجم فــامـيـتـكــو -الــذي يعمل على
إنـتــاج الـفــانــاديــوم فــي جـنــوب إفــريـقـيــا -فــي إضــراب
عامٍّ احتجاج ًا على شروط العمل ،وضعف المكافآت
المتعلقة بــاإلنـتــاج والمستحقات األخ ــرى ،هــذا وقد
نـظــم ه ــذا اإلضـ ــراب الـعـمــالــي ات ـحــاد ع ـمــال الـمـنــاجــم
واتحاد عمال البناء ،ويذكر أنه في أعوام سابقة أن
عمال المنجم قد نفذوا إضــرابـ ًا عام ًا من أجــل زيــادة
أجــورهــم الـتــي ال تـتـنــاســب مــع معيشتهم ومـشـقــات
الـعـمــل فــي الـمـنـجــم ،هــذا وقــد ارتـفــع مـتــوســط أسـعــار
الـفــانــاديــوم عــالـمـيـ ًا مـنــذ بــدايــة عــام  2021مــا يـقــارب
 %20عن العام الماضي ،وما زالت أجور العمال على
حالها ،وتصدر الشركة النسبة األكبر من إنتاجها إلى
الصين ،ويعتبر هذا المعدن عالي القيمة ،ويستخدم
فــي قـطــاعــات الـصـلــب والـسـبــائــك والـكـيـمــاويــات ،ولــه
العديد من الخصائص الفريدة.
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ُبؤس الطبقة العاملة في سورية
شؤون عمالية
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ربما لم تعش الطبقة العاملة في سورية أسوأ من الظروف التي تمر فيها اليوم ،والتي
يتحالف فيها الرأسمال العالمي الذي يفرض عقوبات على الشعب السوري مع قوى
الفساد الداخلية ضد مصلحة األغلبية من السوريين ،وخاصة الطبقة العاملة.

مع توقف صوت المدافع والقصف والطائرات
تـعــالــى صــوت الـفـقــر وسُـمــع أنـيــن الـجــوع في
أرجـ ـ ــاء الـ ــوطـ ــن ،ل ـي ـك ـشــف س ـي ــاس ــة ال ـس ـل ـطــة
االقتصادية التي أفـقــرت السوريين منذ عام
 2005والتي بانت نتائجها منذ اليوم األول
النفجار األزمــة ،ولـكــن الـحــل األمـنــي وصــوت
المدفع كان أقوى من صوت الجوع والخوف
ع ـلــى ال ـح ـيــاة ،وت ـج ـنــب ال ـم ــوت ك ــان الـشــاغــل
الوحيد للمواطن.
ظروف حياة مشابهة للقرون الوسطى
ظـ ـ ــروف م ـع ـي ـش ـيــة مـ ــأسـ ــاويـ ــة ي ـع ــان ــي م ـن ـهــا
الـ ـع ـم ــال ب ـس ـب ــب ق ــوان ـي ــن ال ـع ـم ــل وش ــروط ــه
وظـ ــروفـ ــه واالرت ـ ـف ـ ــاع ال ـج ـن ــون ــي ل ــأس ـع ــار،
وتالعب المضاربين والفاسدين بقيمة العملة،
وان ـس ـح ــاب ال ــدول ــة م ــن ال ـح ـيــاة االق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية ،والـتــدنــي الفاضح فــي مستوى
ال ـم ـع ـي ـشــة ،ح ـيــث األجـ ــر ال ـش ـهــري ل ـل ـعــامــل ال
ي ـك ـفــي وج ـب ــة كــام ـلــة ل ـي ــوم واحـ ــد أو يــومـيــن
فـ ــي أحـ ـس ــن تـ ـق ــدي ــر ،ن ــاه ـي ــك عـ ــن ال ـص ـعــوبــة
فــي الــوصــول إل ــى أمــاكــن الـعـمــل نـتـيـجــة أزمــة
ال ـم ـح ــروق ــات والـ ـمـ ــواصـ ــات ،والـ ـت ــي تـكـلــف
العامل جُل معاشه.
عند انتهاء يومه وعــودتــه إلــى منزله ليرتاح
من الظلم الذي يتعرض له نهار ًا نرى العامل
يـعــود إلــى مـنــزل لـيــراه مظلما وب ــاردا نتيجة
انـقـطــاع الـكـهــربــاء الـمـسـتـمــر ،وارت ـفــاع أسـعــار
ال ـم ـحــروقــات ،وال ـتــي ت ـفــوق ق ــدرة أيّ عــامــل
ع ـلــى تــأم ـي ـن ـهــا ،ف ـم ـنــازل ال ـع ـمــال ت ـحــولــت إلــى
سجون باردة ومظلمة ال وجود للحياة فيها،
والفقر والفاقة والظلم واالضطهاد والنزوح

ومناظر منازلهم الـمــدمــرة تحاصر مخيلتهم،
وتحوم فوق رؤوسهم ،جاثمة كالجبال فوق
صدورهم.
ف ــأيّ عــامــل ال ـيــوم يـعــود إلــى مـنــزلــه مـنـهـكـ ًا ال
يـجــد مـتـسـعـ ًا مــن الــوقــت لــإحـســاس بــالـحـيــاة
واالستمتاع مع أسرته ،وال يشعر بما يدور
حوله من أحداث ،وجُل همه هو إمضاء لياليه
التعيسة والمظلمة مفكر ًا بما ستحمله له األيام
من مصاعب ومشاكل ،ريثما يغلبه النوم الذي
ينسيه مآسيه ومــرارة الواقع ،ويــرى بالنوم
ال ـم ـهــرب مــن ال ــواق ــع األل ـيــم (مـتـسـلـحـ ًا بكلمة
اهلل ي ـفــرج ـهــا) ،ل ـيــأتــي ص ـبــاح ال ـي ــوم ال ـتــالــي،
وليخرج من السجن الذي يسكن فيه ،والذي
يدفع آجاره من دم قلبه ،بعدما استنفذ كامل
مدخراته السابقة بسبب النزوح ،وبعد منعه
م ــن الـ ـع ــودة إلـ ــى م ـنــزلــه ب ـس ـبــب دمـ ـ ــاره ،أو
تعفيشه من قبل قوى الفساد ،وتدمير البنى
التحتية فــي بـلــدتــه األصـلـيــة ،وال ــذي اضـطــره
بـعــد ذلــك ليستأجر مـنــزل مـشــاركــة مــع أســرة
أخــرى فــي العشوائيات التي تحيط بالمدن،
والتي تُسمى تعدي ًا منازل.
حيث ينتظره سجنٌ آخر ،هو مقر عمله لدى
رب العمل الــذي تتوفر فيه الـكـهــربــاء والـمــاء
والـحـيــاة وكــل شــيء يفتقده فــي مـنــزلــه ،وكل
ذلك لتسهيل عملية استغالله وبيع قوة عمله
بأبخس األثـمــان ،لـقــاء مـعــاش ال يكفيه حتى
إلعالة نفسه ،فكيف أسرته؟
ّأي مستقبل في ظل هذه الظروف
المستقبل والتفكير فيه بالنسبة للعمال اليوم

الحل الوحيد للخروج
من هذه المأساة
هو الحل السياسي
لألزمة السورية
وإنجاز التغيير
الجذري والشامل
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وجُ ــل ال ـســوري ـيــن ب ــات شـيـئـ ًا خ ـيــال ـي ـ ًا ،وبــات
ال ـت ـخ ـط ـيــط ل ــه ض ــربـ ـ ًا م ــن ال ـج ـن ــون ،فــاألفــق
م ـســدود لـتــأمـيــن لـقـمــة ال ـي ــوم ،فـكـيــف لــه بــأن
يتجرأ ويفكر بمستقبله األســري أو المهني
أو بمستقبل أوالده ،لقد كان العامل قبل ذلك
يعمل كل ما في بوسعه على أن يكمل أوالده
تعليمهم ويحصلوا على شهادات عليا ومهن
مــرمــوقــة لـكــي يــؤمـنــوا ألنـفـسـهــم حـيــاة أفـضــل
مــن ذوي ـهــم ،ولـكــن تــدهــور التعليم الحكومي
واالرتفاع بأقساط المدارس الخاصة حرمهم
حـتــى مــن ه ــذا الـحـلــم الــوح ـيــد ،وب ــات ضغط
الـحـيــاة الـمـعـيـشـيــة يـجـبــر صـغــارهــم عـلــى تــرك
م ـقــاعــد ال ــدراس ــة لـيـتـجـهــوا إل ــى ال ـع ـمــل أي ـض ـ ًا
لتأمين لقمة العيش.
أين الحكومة من كل هذا؟
الـحـكــومــة مــن جـهـتـهــا لـيـســت غــائـبــة كـمــا يظن
الـبـعــض ،بــل مــوجــودة وب ـقــوة ،ولـكـنـهــا تقف
فـ ــي صـ ــف ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن والـ ـتـ ـجـ ــار وقـ ــوى
الفساد ،وتعمل جاهدة لتسهيل عملية نهبهم
وزيادة مرابحهم ،ولو على حساب  %90من
الـســوريـيــن ،وتُ ـصْــدر كــل يــوم قــوانـيــن تصب
فــي هــذا االت ـجــاه ،وتــرهــق الـمــواطــن والـعــامــل
ب ـضــرائــب مــا أن ــزل اهلل بـهــا مــن س ـل ـطــان ،كل
ذلك ألنها ومع تدني مستوى المعيشة فإنها
ال تـجــد ســوى جـيــوب الـعـمــال لـتـحـصّــل منها
فــاتــورة الـفـســاد وف ــات ــورة الـعـقــوبــات ،مقيمة
بذلك ســد ًا منيع ًا في وجه كل من يقترب من
جيوب الفاسدين ،حتى وإن كان هذا يتسلح
بنصوص دستورية ،فالدستور مفصل على
قـيــاس قــوى الـفـســاد ،ومـمـنــوع االق ـتــراب أو
تطبيق النصوص التي تنصر الطبقة العاملة،
وهــذه النصوص ما هي ّإل حبرٌ على ورق،
وضـعــت المـتـصــاص غـضــب الـحــركــة الشعبية
عند انطالقتها.

ع ــدا ع ــن ال ـقــوان ـيــن وال ـ ـقـ ــرارات ال ـت ــي تـصــدر
كــل فـتــرة ،والـتــي تـنــص عـلــى رفــع الــدعــم عن
ال ـمــواطــن وتـقـنـيــن تــوزيــع ال ـمــواد األســاسـيــة
إل ــى أدنـ ــى م ـس ـتــويــاتــه ،بـ ــدء ًا م ــن ال ـخ ـبــز إلــى
ال ـم ـح ــروق ــات وال ـ ـمـ ــواد ال ـت ـم ــوي ـن ـي ــة ،وال ـت ــي
يُخترع كل فترة اختراع جديد لتوزيعها ،تتم
تجربته على المواطنين بعد فشل الوسائل
السابقة ،ويتم تحميل وزر كل هذا للعقوبات،
وم ـ ــع أن ال ـع ـق ــوب ــات ل ـي ـســت ب ـج ــدي ــدة عـلــى
الـســوريـيــن ،لكن على مــا يـبــدو أن السلطة ال
تريد مواجهة العقوبات ،وال إيـجــاد حـ ٍّـل لها،
ألنـهــا تــأتــي خــدمــة لـقــوى الـفـســاد ،حـيــث تزيد
األخيرة من نهبها بحجة العقوبات.
ناهيك عن دور مختلف النقابات العمالية منها
والمهنية ،وتحولها إلى منصات تابعة مدافعة
ع ــن ال ـس ـل ـطــة ،ت ـب ــارك ق ــرارات ـه ــا وت ـس ـبــح فــي
حمدها لي ًال ونـهــار ًا ،وتنتقد وتفصل وتعاقب
كــل مــن يـنـتـقــد قــوى الـفـســاد ،أو يـتـحــدث عن
األوضـ ـ ــاع ال ـم ـع ـي ـش ـيــة ال ـس ـي ـئــة ل ـل ـغــال ـب ـيــة مــن
الـســوريـيــن (كــالـسـجــل األس ــود ال ــذي أحــدثـتــه
نقابة المحامين لمالحقة كل من ينتقد الدولة
م ــن م ـحــام ـيــن) وم ــاه ــي ّإل وس ــائ ــل تــوضــع
لعدم فضح قــوى الفساد ،وقــد أسبغت عليها
السلطة واإلعــام الشرعية القانونية ،ومنها
على سبيل المثال ال الحصر :قانون الجريمة
المعلوماتية الذي يالحق كل من يهاجم قوى
الفساد وينتقد األوضاع الحالية على شبكات
التواصل االجتماعي.
الحل الوحيد للخروج من هذه المأساة ،هو
ال ـحــل ال ـس ـيــاســي ل ــأزم ــة ال ـس ــوري ــة ،وإن ـجــاز
التغيير الجذري والشامل الذي يسمح للعمال
بالتعبير عن أوجاعهم والدفاع عن مصالحهم
ب ـك ــل دي ـم ـق ــراط ـي ــة ،وان ـت ـخ ــاب م ـم ـث ـل ـي ـهــم فــي
منظماتهم ،لتكون منصة لهم وليست عليهم
بوجه قوى الفساد.
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لماذا تريد واشنطن إشعال «جبهة الشمال»؟

بعد إغالق قناة السويس أواخر شهر آذار الماضي ،ظهر إلى الواجهة بوضوح الطريق
البحري الشمالي الممتد على طول الساحل الشمالي لروسيا بوصفه أحد الخيارات األكثر
جاذبية لنقل البضائع من آسيا إلى أوروبا .ذلك أن ذوبان األنهار الجليدية في القطب
الشمالي يجعل هذا الطريق أكثر جاذبية ،ألن كاسحات الجليد باتت تستطيع اآلن
ضمان المالحة على مدار السنة ،وعلى امتداد هذا الطريق بأكمله.

ǧإعداد :سعد خطار

ت ـج ـت ــذب ه ـ ــذه ال ـح ـق ـي ـق ــة اهـ ـتـ ـم ــام الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة وك ـن ــدا ودول ال ـش ـمــال األوروب ـ ــي،
فض ًال عن عددٍ متزايد من الالعبين اآلسيويين،
م ـمــا يُ ـح ـوّل ال ـطــريــق ال ـب ـحــري ال ـش ـمــالــي إلــى
مـنــافـ ٍـس رئـيــس لـقـنــاة الـســويــس .وفــوق ذلــك،
فــإن هــذا الـطــريــق الـبــديــل يمكن أن يجعل نقل
السلع أســرع وأرخــص فــي آن مـعـ ًا .فوسطي ًا،
يـمـكــن لـسـفـيـنــة شـحــن الــوصــول إل ــى روت ــردام
(غـ ـ ــرب هـ ــولـ ـنـ ــدا) ب ـع ــد مـ ـغ ــادرتـ ـه ــا ال ـم ــوان ــئ
الـشـمــالـيــة لـلـصـيــن وم ــروره ــا بـقـنــاة الـســويــس
في غضون  48يوم ًا ،لكن ناقلة الغاز الطبيعي
المسال الروسية «كريستوف دي مار غيري»
تمكنت من الوصول إلى كوريا الجنوبية بعد
مغادرتها النرويج في غضون  15يوم ًا فقط،
وهو أسرع بثالث مرات.
مقترح صيني لروسيا
لدى الصين مصلحة حقيقية في االستفادة من
القدرات المحتملة لطريق البحر الشمالي الذي
أعلن عنه ألول مرة في عام  ،2009حيث تنظر
إل ــى ال ـطــريــق بــاع ـت ـبــاره بــديـ ًـا قــابـ ًـا للتطبيق
لطريق الحرير البحري عبر المحيط الهندي
(وهــو الطريق الــذي ال تــزال تتحكم واشنطن
في عددٍ من نقاط التوتر على امتداده).
فـ ــي ع ـ ــام  ،2013اخ ـت ـب ــرت ك ــاس ـح ــة ال ـج ـل ـيــد

الوحيدة في الصين «سنو دراغــون» الطريق
الـ ـبـ ـحـ ــري الـ ـشـ ـم ــال ــي مـ ــن خ ـ ــال الـ ـسـ ـف ــر مــن
مورمانسك في روسيا إلى شنغهاي الصينية.
واآلن ت ـبــذل بـكـيــن الـجـهــد لـتـطــويــر مــا أطـلـقــت
عليه تسمية «طــريــق الحرير القطبي» ،حيث
تبني أسطو ًال من السفن القادرة على تكسير
الجليد ،وتطلب ناقالت جليدية وكاسحة جليد
جديدة ستبنيها كوريا الجنوبية.
ومــن أجــل المشاركة بنشاط أكبر فــي تطوير
الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى الـ ـط ــري ــق الـ ـبـ ـح ــري ال ـش ـم ــال ــي،
ن ـص ـحــت ال ـص ـيــن روس ـي ــا ب ــإن ـش ــاء «Ocean
 – Development Bankم ـصــرف تـنـمـيــة
ال ـم ـح ـي ـطــات» يُـ ـمـ ـوّل ال ـم ـشــاريــع االق ـت ـصــاديــة
والعلمية المشتركة في القطب الشمالي .وفي
الــوقــت ال ــراه ــن ،ح ــددت الـصـيــن بــالـفـعــل البنى
التي يجب إشراكها فــي تنفيذ هــذا المشروع:
شــركــة «دالـ ـي ــان» لـلـنـقــل ال ـب ـحــري إل ــى جــانــب
جــام ـعــة «ه ــارب ـي ــن» ال ـه ـنــدس ـيــة ،ح ـيــث تـتـلـقــى
األخ ـي ــرة مـنـحــة ضـخـمــة مــن شــأنـهــا أن تسهل
دراستها للقطب الشمالي.
أراض في
ـة
ـ
ي
أ
ـا
ـ
ه
ـ
ي
ـد
ـ
ل
ورغ ــم أن الـصـيــن لـيــس
ٍ
القطب الشمالي ،إال أنها أعلنت نيتها العمل مع
دول القطب الشمالي لجعل عملية إنشاء ممر
اق ـت ـصــادي ب ـحــري بـيــن الـصـيــن وأوروبـ ــا عبر
المحيط المتجمد الـشـمــالــي أم ــر ًا مـمـكـنـ ًا .ومــن
خالل تشجيع الشركات الصينية التي تشارك
في تطوير البنية األساسية الالزمة لجعل هذا

نصحت الصين روسيا
بإنشاء «Ocean
Development
 – Bankمصرف
تنمية المحيطات»
يمول المشاريع
ّ
االقتصادية
والعلمية
المشتركة في
القطب الشمالي

الـطــريــق قــابـ ًـا لـلـحـيــاة ،ب ــدأت بـكـيــن أي ـض ـ ًا في
االه ـت ـمــام بـمـســائــل ســامــة ال ـمــاحــة ف ــي هــذه
الـمـنـطـقــة بـشـكــل خ ــاص ،وبــالـتـعــاون مــع دول
القطب الـشـمــالــي ،تعتزم تسهيل إنـتــاج النفط
وال ـغــاز وال ـم ــوارد الـمـعــدنـيــة فــي الـمـنـطـقــة عبر
تعزيز االبتكار التكنولوجي ،مع إيالء اهتمام
م ـ ــوا ٍز ل ـم ـج ــاالت ص ـيــد األسـ ـم ــاك وال ـس ـيــاحــة،
وال ـشــريــك الــرئـيــس لـلـصـيــن عـلــى ه ــذا الـمـســار
هو ،بطبيعة الحال ،روسيا ،التي تعمل بنشاط
على تطوير الطريق.
WINTER IS COMING
لكن الموازين واضحة
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى اإلم ـك ــان ــات ال ـك ـب ـيــرة لـلـطــريــق
الـبـحــري الـشـمــالــي ،ال يــزال أمــام هــذا الطريق
الـ ـكـ ـثـ ـي ــر لـ ـيـ ـق ــدم ــه لـ ـلـ ـبـ ـش ــري ــة ،ألنـ ـ ــه ي ـح ـت ـفــظ
باحتياطيات غـيــر مستكشفة وبـكـمـيــات هائلة
م ــن ال ـم ـعــادن ال ـم ـخ ـبــأة ت ـحــت الـجـلـيــد ال ــذائ ــب،
وتحتفظ االحـتـيــاطـيــات المكتشفة فــي القطب
الشمالي وحــدهــا ،وفـقـ ًا لــأمــم المتحدة ،بأكثر
مــن  100مـلـيــار طــن مــن الـنـفــط وأكـثــر مــن 50
تريليون متر مكعب مــن الـغــاز .وتـعــود معظم
هذه الكميات وفق ًا للقانون الدولي إلى روسيا،
األم ــر ال ــذي يـجـعــل واش ـن ـطــن تـشـعــر بــالـغـيــرة
والتوتر على نحو متزايد.
ل ــذل ــك ك ـل ــه ان ـش ـغ ـلــت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة فــي
اآلونة األخيرة بمواصلة محاوالتها لتخويف
بـقـيــة ال ـعــالــم ،عـبــر نـشــر مــزاعــم ال أس ــاس لها
مــن الصحة حــول روسـيــا والـصـيــن .وال يُــو ّفــر
البنتاغون فــرصــة «للتعبير عــن قلقه» مــن أن
ال ـقــواعــد واألس ـل ـحــة الــروس ـيــة ال ـجــديــدة يمكن
أن تـسـتـخــدمـهــا مــوس ـكــو ل ـيــس ف ـقــط لـحـمــايــة
حدودها السيادية بل لبسط سيطرتها الفعلية
على جميع مناطق القطب الشمالي.
وبــال ـن ـظــر إل ــى أن خ ـمــس م ــن دول الـقـطــب
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الـشـمــالــي الـثـمــانــي أع ـضــاء فــي حـلــف شـمــال
األطـلـســي (ال ـنــاتــو) ،بــالـتــزامــن مــع مـحــاولــة
جــر دولـتـيــن أخــريـيــن ،الـســويــد وفـنـلـنــدا إلــى
الحلف ،فإن خطر وقوع اشتباكات عسكرية
في المنطقة آخذ في االزديــاد .لكن موازين
ال ـق ــوى واض ـح ــة ،ح ـيــث ت ـع ـتــرف ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ن ـف ـس ـهــا الـ ـي ــوم أنـ ــه ل ـي ــس لــدي ـهــا
أس ـط ــول ك ــاس ـح ــات ج ـل ـيــد ت ـحــت ت ـصــرف ـهــا،
فــي حين أن روسـيــا لديها مــا مجموعه 53
كــاسـحــة جـلـيــد مــن فـئــات مـخـتـلـفــة ،مــع ست
س ـفــن أخـ ــرى ع ـلــى وش ــك اإلن ـج ــاز واثـنـتــي
عشرة سفينة أخــرى قيد اإلعــداد ،مــع عدد
منها (غير مكشوف حتى اآلن) تنتمي إلى
فئة الثقل الفائق.
تـحــت تــأثـيــر ه ــذا ال ــواق ــع ،انـخــرطــت الــواليــات
المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال األطلسي
مــؤخــر ًا بنشاط فــي عسكرة القطب الشمالي.
وخــال العام الماضي وحــده ،كما ذكر رئيس
العمليات البحرية األمريكية ،مايكل جيلداي،
أنجز البنتاغون  24تمرين ًا وعملية في القطب
الـشـمــالــي ويـعـتــزم إطــاق م ـنــاورات وعمليات
ج ــدي ــدة .وع ـل ــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــالُ :أج ــري ــت فــي
الشتاء الماضي مناورات مشتركة بين القوات
األمــريـكـيــة والـكـنــديــة أطـلــق عـلـيـهــا اســم «حــافــة
القطب الشمالي  ،»2020وكان الغرض المعلن
مــن هــذه الـمـنــاورات هــو تحديد قــدرة الـقــوات
الـمـسـلـحــة ع ـلــى ال ـق ـيــام بـعـمـلـيــات ف ــي ظ ــروف
مناخية شديدة الـبــرودة .وفي العام الماضي،
أجرت دول حلف شمال األطلسي في النرويج
مـ ـن ــاورات واس ـع ــة ال ـن ـطــاق أط ـلــق عـلـيـهــا اســم
«االستجابة الباردة» ،وكان الغرض من هذه
األخ ـي ــرة م ــرة أخـ ــرى ه ــو م ـمــارســة عـمـلـيــات
ق ـتــال ـيــة ع ــال ـي ــة ال ـك ـث ــاف ــة ف ــي ظ ـ ــروف ال ـش ـتــاء
القاسية ،فض ًال عن اختبار اإلمكانات الكبيرة
للقوات البرمائية.
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لليوم الرابع على التوالي يستمر التوتر الميداني في مدينة القامشلي على إثر تبادل إطالق النار بين تشكيالت عسكرية
تتوزع السيطرة على أحياء المدينة( ،قوات الدفاع الوطني التي تعمل تحت إمرة السلطات الرسمية السورية من
جهة ،وقوى األمن الداخلي التابع لإلدارة الذاتية) من جهة أخرى ،ودخول هذه األخيرة إلى مساحات واسعة من حارة
طي ،التي كانت خالل سنوات تحت سيطرة (الدفاع الوطني).
ǧعامر الحسن

قوى توتير وقوى تهدئة
ال ــاف ــت ف ــي ال ـمــواقــف ال ـمــواك ـبــة ل ـهــذا ال ـحــدث
الـخـطـيــر هــو الـمــوقــف الـشـعـبــي الـمـتـعــاظــم ضد
أيــة مـحــاولــة لتصعيد الـمــوقــف ،ومــن أيٍّ كــان،
وال ــذي عـبــر عــن نفسه بــأشـكــال مـتـعــددة ،بــدء ًا
مــن الـنــداءات والمناشدات الكثيرة فــي مواقع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،وم ـ ـ ــرور ًا ب ـم ـب ــادرات
قــوى أهـلـيــة ومحلية مختلفة حــاولــت تطويق
ال ـمــوقــف ،م ــن خ ــال ال ـتــواصــل م ــع الـطــرفـيــن،
وصــو ًال إلــى بيان ثالثة أحــزاب سورية يدعو
إلـ ــى إيـ ـق ــاف ال ـت ـص ـع ـي ــد ،وفـ ــي ح ـي ــن نـ ــأى كــل
م ــن طــرفــي ال ـص ــراع ال ـم ـبــاشَ ـرَيــن بـنـفـســه عــن
مـســؤولـيــة تصعيد الـمــوقــف مــن خــال وســائــل
اإلعـ ـ ــام وال ـت ـص ــري ـح ــات ال ــرس ـم ـي ــة .ت ـجــاهــل
اإلعـ ــام الــرس ـمــي ال ـس ــوري ال ــوض ــع الـخـطـيــر
وكأن األمر ال يعنيه في المدينة وريفها،
القائمّ ،
التي يعيش فيها مئات اآلالف من السوريين،
ســواء من سكانها األصليين ،أو من النازحين
والمهجرين إليها من المناطق السورية خالل
سـنــوات األزم ــة ،والـتــي تعكس بــاألصــل تـعــدد ًا
ديني ًا وقومي ًا وعشائري ًا معقد ًا ...وعلى الرغم
من تصريحات الطرفين التي أفادت ألكثر من
مرة بالتوصل إلى اتفاق هدنة على إثر وساطة
روسـيــةّ ،إل أن االشـتـبــاكــات ســرعــان مــا كانت
تـتـجــدد بـيـنـهـمــا ،بــال ـتــوازي مــع ه ـجــوم أنـصــار
الطرفين على الــدور الــروســي ،الــذي نجح في
م ــرات ك ـث ـيــرة ســاب ـق ـ ًا بـمـنــع تـصـعـيــد ال ـمــوقــف،
حسب تصريحات كال الطرفين نفسهم!؟

مؤشران خطيران
ث ـمــة م ــؤش ــران خ ـط ـيــران واك ـب ــا عـمـلـيــة ال ـتــوتــر
األمني في المدينة ،األول :كان النزوح الواسع
للمدنيين الذي شهده (حي طي) وبعض األحياء
المتاخمة لمنطقة االشتباكات ،واستمراره حتى
ســاعــة إع ــداد ه ــذا الـتـقــريــر ،مـمــا يــؤســس لـحــالــة
اح ـت ـقــان شـعـبـيــة ،تـسـتــولــد ال ـمــزيــد مــن الـخـطــاب
الشعبوي المساهم في توتير األجواء.
المؤشر الثاني :العملية الغادرة التي استهدفت
أحد نشطاء السلم األهلي ،تؤكد على أن هناك
قــوى تقف بالمرصاد أمــام أيــة محاولة تهدئة،
وبـعـيــد ًا عــن التحليل الجنائي لمالبسات هذه
الـعـمـلـيــة الـ ـغـ ــادرة ،ف ــإن ش ـه ـيــد ال ـس ـلــم األه ـلــي
كـمــا غـيــره مــن الـســوريـيــن الـغـيــارى والـشــرفــاء
العاملين على صيانة وحدة النسيج االجتماعي
هـ ــو بــال ـم ـح ـص ـلــة ض ـح ـي ــة ال ـب ـي ـئ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة
واألمنية التي تتكون أثناء الصراعات البينية
ع ــادة ،حـيــث تـسـهــل االخ ـتــراقــات والـتــدخــات
الدولية واإلقليمية ،ويصبح الطريق مفتوح ًا
أمام كل القوى المشبوهة ،لتمارس مثل هذه
األع ـم ــال اإلج ــرام ـي ــة ب ـمــا ي ـســاهــم ف ــي تـصـعـيــد
التوتر والفوضى في ظل هيمنة منطق الفعل
ورد الفعل على سلوك كل األطراف.
وعليه ،فإن تحييد المدنيين في الصراع وفتح
ال ـطــريــق ل ـعــودة األس ــر ال ـنــازحــة إل ــى بـيــوتـهــا،
وتهدئة األوضــاع ،والكشف عن كل مالبسات
الـعـمـلـيــة ال ـغ ــادرة ال ـتــي راح ضـحـيـتـهــا الـشـهـيــد
ه ــاي ــس الـ ـج ــري ــان مـ ــن خ ـ ــال ت ـح ـق ـيــق عـلـنــي
وشفاف ،تعتبر مهام ملحة ال تقبل التسويف
والمماطلة ،ودليل على جدية جميع األطراف
من عدمها في هذه المعمعة.

أي
ليس من حق ٍّ
كان اليوم وتحت أية
ذريعة كانت العبث
بخريطة توزع نفوذ
القوى السورية
ومحاولة تغييرها
بقوة السالح

إن هـ ــذيـ ــن الـ ـمـ ــؤشـ ــريـ ــن ،وق ـب ـل ـه ـم ــا ت ـص ـع ـيــد
الموقف واسـتـخــدام الـســاح فــي الـصــراع بين
الـســوريـيــن ،ال سـيـمــا ضـمــن الـمـشـهــد اإلقليمي
والــدولــي الــراهــن ،يحمالن فــي طياتهما معانٍ
خـطـيــرة ،وأول ـهــا :أن مــا جــرى حـتــى اآلن هو
مجرد بروفه ألمر الحق ،بات من الضروري
الـتـفـكـيــر ف ـيــه ،وت ــأري ـض ــه م ــن ق ـبــل ك ــل ال ـقــوى
الحريصة على سورية وشعبها.
السالح ليس ح ًال
تــؤكــد ت ـجــربــة األزمـ ــة ال ـســوريــة م ـنــذ بــدايـتـهــا،
بــأن الـســاح لــم يـحــل أيــة مشكلة ،وإن أوهــام
القوة من أي طــرف كــان ،وخصوص ًا في ظل
االستقطاب الدولي واإلقليمي الحاد يزيد من
تعقيد الموقف أكثر فأكثر ،ويــزيــد مــن معاناة
السوريين عموم ًا ،ويمنع من تحقيق األهداف
ال ـم ـع ـل ـن ــة ل ـم ـخ ـت ـلــف األط ـ ـ ـ ــراف ،فـ ــا ال ـس ـل ــوك
االسـتـفــزازي لعناصر الــدفــاع الــوطـنــي المتكئ
على عقلية متشددي النظام في إدارة االزمة،
والمحاوالت الحثيثة بإعادة األمور إلى 2011
أم ــر ًا مـقـبــو ًال ،وال أوه ــام الـبـعــض فــي اإلدارة
الــذاتـيــة بإمكانية فــرض نموذجهم وبالطريقة
الـتــي يــريــدونـهــا مــن طــرف واحــد ،والـغــرق في
دوامـ ــة ال ـت ـجــاذب ال ــدول ــي واإلق ـل ـي ـمــي ،نــاهـيــك
عــن الــدعــوات الـمـسـتـمــرة السـتـبـقــاء األمــريـكــي
باتت مقبولة .ال بل إن عقلية الطرفين ،تساهم
وبـتـخــادم الفــت فــي تـكــويــن الـمـنــاخ السياسي
الــذي يسمح بتوتير األوضــاع فــي أيــة لحظة،
فإذا كان سلوك الطرف األول بفرض ما يريد
بــال ـقــوة ف ــي ظ ــل ال ــوض ــع ال ـنــاشــئ وه ـم ـ ًا ،وال
عالقة له بالمنطق السليم ،فإن سلوك الطرف
ال ـثــانــي ي ـت ـكــامــل وي ـت ـخ ــادم ع ـلــى ط ــول الـخــط
م ــع ف ـعــل وس ـل ــوك ال ـط ــرف األول ،وإذا كــان
األول ي ـتــذرع بــاسـتـعــادة الـسـيــادة عـلــى كامل
الجغرافيا السورية ،فمن نافل القول بأن ذلك-
وب ـكــل تــأك ـيــد -ال ي ـكــون مــن خ ــال اسـتـخــدام
القوة ،وإذا كان الطرف الثاني يتذرع (بحقه)
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فــي تعميم نـمــوذجــه الــديـمـقــراطــي ،وهــو الــذي
يؤكد باستمرار على حرصه على وحدة الدولة
السورية ،فإن ذلك ال يكون من خالل االعتماد
ع ـلــى ت ـصــري ـحــات لــوبــي ال ـفــوضــى وال ـتــوريــط
األم ــري ـك ــي ال ـم ــواك ـب ــة لـ ــأحـ ــداث ،ومـ ــا قـبـلـهــا،
وأالعيبه في تحقيق برنامجه المعلن بتحويل
(سورية إلى مستنقع) إذا استطاع.
ليس من حق ٍّأي كان اليوم ،وتحت أية ذريعة
ك ــان ــت ،ال ـع ـبــث ب ـخــري ـطــة تـ ــوزع ن ـف ــوذ ال ـقــوى
ال ـســوريــة وم ـحــاولــة تـغـيـيــرهــا ب ـقــوة ال ـســاح،
وخصوص ًا في منطقة سكنية مكتظة بالسكان
كالقامشلي ،وإذا كــان التفاهم والـتــوافــق كحل
مــؤقــت أمــر مـلــح وض ــروي ،فــإن الــوصــول إلــى
ح ــل س ـي ــاس ــي ش ــام ــل ل ــأزم ــة وت ـط ـب ـيــق ق ــرار
م ـج ـلــس األم ـ ــن  2254وصـ ـ ــو ًال إلـ ــى س ــوري ــة
جديدة موحدة ديمقراطية ينعم فيها كل أبنائها
بحقوقهم ،كان وما زال وسيبقى الحل الوحيد.
إسكات السالح أو ًال!
إن الـمـعـيــار الــوحـيــد للتثبت مــن مـصــداقـيــة أي
طــرف فيما يتعلق بــإعــادة األمــان النسبي إلى
مدينة القامشلي ،والحفاظ على وحدة سورية،
وأي مـ ـشـ ــروع دي ـم ـق ــراط ــي ح ـق ـي ـق ــي ،وح ــق
السوريين بتقرير مصيرهم بأنفسهم بعيد ًا عن
أيــة وصــايــات أو قــوى نـفــوذ ،هــو فــي إسـكــات
الـ ـس ــاح أو ًال وق ـب ــل ك ــل ش ـ ــيء ،وال ـت ـج ــاوب
م ــع ج ـه ــود ال ــوس ــاط ــة ،واالسـ ـتـ ـع ــداد لـتـقــديــم
تـ ـن ــازالت م ـت ـبــادلــة ،وإع ـ ــادة ال ـمــواط ـن ـيــن إلــى
منازلهم وحماية ممتلكاتهم ،ومنع التصرفات
االستفزازية ،ومنع تحويل الجزيرة السورية
إلــى ســاحــة تصفية حـســابــات إقليمية ودولـيــة،
وال ـك ــف ع ــن م ـخ ـت ـلــف األوهـ ـ ــام :سـ ــواء كــانــت
أوهام إعادة القبضة األمنية ،أو أوهام استبقاء
األمــر الــواقــع القائم ،واإلقــرار قــو ًال وفع ًال بأن
ال ـح ــل ال ـس ـيــاســي ع ـلــى أسـ ــاس الـ ـق ــرار 2254
هــو حـ ّـل وحـيــد ،وص ــو ًال إلــى التغيير الوطني
الديمقراطي الجذري والشامل.
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تبسيط وتعقيد و«ديمقراطية»
ٌ

جرت العادة على استخدام تبسيطات مجازية بهدف عرض أو مناقشة الصراعات
الدولية؛ من قبيل تشبيهها بـ«لعبة ورق» أو بـ«رقعة شطرنج كبرى» :على الرقعة،
بفيل لحماية وزير ،أو يمكن التضحية بالوزير نفسه لحماية الملك،
يمكن التضحية ٍ
أو لإليقاع بملك الخصم ،وكذلك يمكن أن تتحول وظيفة إحدى القالع في النهايات إلى
يحث الخطى نحو الترقي وزيرًا ...وإلخ.
حام
لجندي ّ
ٍ
مجرد ٍ
ǧمهند دليقان

كي ال يبقى الكالم عائم ًا ،نقول مث ًال :ليس نادر ًا
أن نـسـمــع تـحـلـيـ ًا مــن الـنـمــط الـتــالــي :ســوريــة
هــي ورقــة بـيــد روسـيــا يمكن أن تلقيها ضمن
صفقة تضمن فيها وضــع أوكــرانـيــا .الــواليــات
المتحدة غير مهتمة بالشرق األوسط ،ولكنها
تطيل وجــودهــا هـنــاك بانتظار الـحـصــول على
ثمن مناسب مــن روسـيــا والـصـيــن لـلـخــروج...
وهكذا.
ال يمكننا أن ننكر ّأن هذا النوع من التشبيهات
مُغ ٍر حق ًا ،وقد يكون مفيد ًا أحيان ًا أثناء عرض
قـضـيــة مــن الـقـضــايــا أم ــام الـمـسـتـمــع أو الـقــارئ
عـبــر تـبـسـيـطـهــا ،وبــال ـتــالــي ،تـسـهـيــل تـنــاولـهــا...
ول ـك ــن الـمـشـكـلــة ه ــي ت ـحــويــل ه ــذا ال ـن ــوع مــن
الـتـشـبـيــه مــن أداة فــي ال ـعــرض إل ــى أداة في
التحليل!
تعقيد في التحليل ،تبسيط في العرض
القاعدة المستخدمة في شتى العلوم هيّ :أن
عملية التحليل ينبغي أن تأخذ بعين االعتبار
أك ـب ــر ق ـ ــد ٍر م ـم ـكــن م ــن ال ـم ـت ـغ ـي ــرات ال ـم ــؤث ــرة
وأن ت ــدرس تلك
فــي ال ـمــوضــوع ال ـم ــدروسْ ،
ال ـم ـت ـغ ـيــرات ف ــي ال ـس ـكــون وال ـح ــرك ــةُ ،فـ ــرادى
وم ـث ـنــى وثـ ــاث وربـ ــاع وإلـ ــخ .وب ـعــد ْأن يـتــم
اك ـت ـشــاف ال ـقــانــون ال ـحــاكــم لـلـعــاقــة ب ـيــن هــذه
المتغيرات ،وبعد التثبت من صحته بالتجربة،
عـنــدهــا فـقــط يـصـبــح مــن الـمـمـكــن االنـتـقــال إلــى
مرحلة عرض النتيجة.
وفي مرحلة عرض النتيجة -ما دام البرهان
ال ــرص ـي ــن بــال ـم ـع ـنــى ال ـع ـل ـمــي مـ ــوجـ ــود ًا تـحــت

الـيــد -يمكن العمل على تبسيط الـعــرض إلى
الـحــدود القصوى لتسهيل الفهم؛ بما فــي ذلك
اسـتـخــدام الـتـشـبـيـهــات الـمـجــازيــة؛ مـثـ ًا :يمكن
وصــف عنصر اآلرغــون بأنه «عنصر خامل»،
وذلك للتعبير عن انخفاض نشاطه الكيميائي
نتيجة اسـتـقــراره الـطــاقــي الـنــاجــم عــن الـتــوزع
اإللكتروني ضمن ذرته ،وهذا ناجم بدوره عن
الصفة الكمية التي تميزه نوعي ًا عن أي عنصر
آخ ــر ف ــي ال ـط ـب ـي ـعــة ،وه ــي ع ــدد ال ـبــروتــونــات
ض ـم ــن ن ـ ــوات ـ ــه ،وع ـ ــن الـ ـتـ ـجـ ــاذب ال ـك ـه ــرب ــائ ــي
ب ـيــن ال ـب ــروت ــون ــات واإلل ـك ـت ــرون ــات ،وال ـت ـنــافــر
الميكانيكي الناجم عن القوة النابذة الدورانية
لإللكترونات خالل دورانها حول النواة ضمن
مدارات طاقية ذات توزع فراغي معين ،وإلخ
وإلــخ (وليس لهذا األمــر آخِــر بالمناسبة ،ألنّه
ال يـمـكــن الــوصــول إل ــى تـفـسـيــر نـهــائــي وكــامــل
ألي شيء ،مع أنه يمكن الوصول إلى تفسير
مطلق ونسبي ...وتلك مسألة أخرى)...
م ــا ن ــرم ــي إل ـي ــه م ــن ه ــذا ال ـم ـث ــال ،ه ــو أن ــه مــن
الممكن بطبيعة الحال تبسيط أية قضية (بعد
فهمها بشكل عميق) ،ولكن العكس غير ممكن؛
ال يمكنك فهم الطبيعة الكيميائية لآلرغون أو
النيون أو غيره انطالق ًا من مجرد وصفه بأنه
«عنصر خامل».
ك ــذل ــك األم ـ ــر ،ب ـم ـع ـنــى م ــن ال ـم ـع ــان ــي ،ف ــي فـهــم
الصراعات السياسية؛ يمكنك دائم ًا أن تستخدم
تبسيطات مــن نــوع رقـعــة الـشـطــرنــج ،وألـعــاب
ال ــورق ،وحـتــى ألـعــاب الكشاتبين لـتـعــرض أو
توضح فهمك لألمور ،لكن العكس غير ممكن.
ال يمكنك تحليل الــوضــع الــدولــي انـطــاقـ ًا من
تبسيطات من نمط لعبة الشطرنج.

السياسة مثل غيرها
من القضايا شديدة
التعقيد في الحياة
فكي يتمكن المرء
من االقتراب من
الحقيقة فهو
بحاجة إلى فهم
عميق لعدد هائل
من العلوم

التبسيط والتعقيد و«الديمقراطية»
فـلـنــأخــذ الـمـثــل الـتـبـسـيـطــي ال ـتــالــي :إذا مــرض
أح ــدن ــا وذهـ ــب إل ــى ال ـط ـب ـيــب ،ف ــإنّ ــه ف ــي أغـلــب
األحـ ـ ـ ــوال س ـي ـل ـت ــزم ب ـم ــا ي ـق ــول ــه لـ ــه ال ـط ـب ـيــب
ويـشـتــري ال ــدواء ال ــذي يـصـفــه لــه .والـمــريــض
منا لن يسمع نصيحة جاره المهندس /البقال/
ال ـم ـع ـلــم ...ب ــأن يـضــاعــف جــرعــة الـ ــدواء أو أن
يغيّره ،بل والجار هذا سيالم على جرأته في
التعدي على كا ٍر ليس كاره ...األمر ليس كذلك
إط ــاق ـ ًا ف ــي «ال ـش ــؤون ال ـع ــام ــة» ،والـسـيــاسـيــة
خاصة.
ديمقراطية صناديق االقـتــراع ،أو ديمقراطية
الــدولــة الـتـمـثـيـلـيــة( ،وال ـتــي شـ ّكـلــت بـكــل تــأكـيــد
خ ـطــوة إل ــى األمـ ــام ضـمــن ال ـت ـطــور الـتــاريـخــي
للبشرية) ،لها مشكالتها العديدة أيض ًا ،وعلى
رأس ـه ــا :أن ت ـلــك الــدي ـم ـقــراط ـيــة ض ـمــن مـجـتـمــع
طبقي تكون دائـمـ ًا الــوجــه اآلخــر لديكتاتورية
الطبقة المسيطرة ضد بقية المجتمع...
بين المشكالت المتعلقة بموضوع نقاشنا هنا،
الوهم الذي تخلقه الديمقراطية :وهم التساوي
ب ـي ــن ج ـم ـي ــع ال ـب ـش ــر فـ ــي الـ ـشـ ــأن ال ـس ـي ــاس ــي.
ديـمـقــراطـيــة ص ـنــدوق االق ـت ــراع تـتـمــركــز حــول
فكرة ّأن كل المواطنين يساهمون في العملية
بشكل مـتـسـ ٍـاو تـمــامـ ًا :لكل
السياسية لـبــادهــم
ٍ
فــرد صــوت واحــد (رأي واح ــد) ،وبالمحصلة
فإن األكثرية هي من تقرر ...ويبدو ذلك عاد ًال
ّ
جد ًا.
ول ـك ــن ه ــل ي ـم ـكــن أن ي ـق ـبــل أيّ م ـن ــا ،إذا كــان
مــري ـض ـ ًا ،أن ن ـخ ـتــار ل ــه بـشـكــل ع ـشــوائــي ألــف
شخص مث ًال ،ونطلب منهم أن يصوتوا على
نــوع ـيــة ال ـع ــاج الـ ــذي يـنـبـغــي أن يـخـضــع لــه؟
وبـعــد الـتـصــويــت فــإنّــه يـجــب أن يـخـضــع لــرأي
األكثرية أيّ ًا يكن رأيها.
فلنضف للمثال البسيط السابق عنصر ًا جديد ًا
ه ــو الـ ـت ــال ــي :ال ـم ـح ـط ــات اإلع ــامـ ـي ــة ال ـك ـبــرى
مملوكة من قبل قلة قليلة هي ذاتها التي تملك
شــركــة دواء تـصـنــع دوا ًء اس ـمــه (س) .فــي
نـشــرات األخـبــار وفــي البرامج الصباحية تمر
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إعــانــات (س) ،وكــذلــك فـ ّـإن ضـيــوفـ ًا عــديــديــن،
كـلـهــم أط ـبــاء ،قــد اسـتـضــافـتـهــم ه ــذه الـمـحـطــات
وقالوا آرا ًء إيجابية في الدواء (س).
إذا كان ضمن العينة «العشوائية» المكونة من
ألــف شخص ،والتي ستقرر مصير المريض،
 900شـخــص مـثـ ًا يـتــابـعــون الـمـحـطــات الـتــي
يملكها مالكو الــدواء (س) ،هــل يمكن القول:
ّإن (صوتهم /رأيهم) سيكون رأي ًا حيادي ًا؟؟
األمـ ــر كــذلــك أي ـض ـ ًا ح ـيــن ي ـكــون ال ـن ـقــاش هــو
ح ـ ــول م ـس ــأل ــة س ـي ــاس ـي ــة؛ ف ـط ــري ـق ــة ال ـع ــرض
التبسيطي ،بل وتعليم الناس على استخدام
آليات تبسيطية في التحليل ،آليات تبسيطية
لــدرجــة سـخـيـفــة ومـضـحـكــة بــاعـتـبــارهــا آلـيــات
تحليل حقيقية ،هو جزء من نشر «الخمول»
والكسل العقلي االختزالي ،والــذي يصب في
نـهــايــة الـمـطــاف ،فــي تـحــويــل اآلراء «الـحــرة»
لـلـنــاس إلــى آراء مصنعة مـسـبـقـ ًا ،ومضمونة
النتائج...
السياسة مثل غيرها من القضايا شديدة التعقيد
فــي الـحـيــاة ،فـكــي يـتـمـكــن ال ـمــرء مــن االق ـتــراب
من الحقيقة ،فهو بحاجة إلى فهم عميق لعدد
هــائــل مــن الـعـلــوم ،مــن الـفـلـسـفــة إلــى االقـتـصــاد
إلــى االجـتـمــاع إلــى الجغرافية والـتــاريــخ وعلم
النفس وغـيــرهــا ...ولــذا فـ ّـإن تجهيل أكبر عدد
ممكن من الناس وتسطيح وتبسيط عقولهم
هو أحد أدوات العمل السياسي «الديمقراطي»
الـ ــذي ي ـصــب ف ــي م ـص ـل ـحــة ال ـط ـب ـقــات ال ـنــاه ـبــة
فإن رفع سوية وعي
والحاكمة .وعلى العكس ّ
أكـبــر ع ــدد مـمـكــن مــن ال ـنــاس هــو أح ــد أدوات
العمل الديمقراطي والـثــوري الــذي يصب في
مصلحة الطبقات المنهوبة...
«التبسيط فــي التحليل» هــو استغباء للناس
واسـتـعـبــاد لهم بــاســم الـحــريــة وبــاســم صندوق
االقـ ـت ــراع ...الـتـعـقـيــد فــي الـتـحـلـيــل والـتـبـسـيــط
ف ــي ال ـع ــرض ه ــو ال ـط ــري ــق ال ــوح ـي ــد الح ـت ــرام
ع ـق ــول الـ ـن ــاس وم ـص ــال ـح ـه ــا ،ول ـت ـم ـك ـي ـن ـهــا مــن
استخدام األدوات السياسية المختلفة بما فيها
الديمقراطية لتخديم مصلحتها...
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مجددًاُ ،يعاد الحديث عن أسعار األدوية وضرورة رفعها ،وعن خسائر معامل
تصنيعها ،في الوقت الذي كان من المفترض أن تنخفض فيه األسعار بالتوازي مع
ادعاءات انخفاض سعر الصرف ،واألهم أيضاً مع االستقرار النسبي لإلنتاج والعملية
اإلنتاجية لبعض معامل األدوية بعد سني التوقف ،وعودة النشاط التصديري لبعض
الزمر الدوائية المنتجة محلياً.

ǧعادل ابراهيم

أما من الناحية العملية ،فمسلسل رفع األسعار
مستمر ،وغالب ًا سيطال األدوية بشكل رسمي
قريب ًا ،علم ًا أن أسعارها لم تستقر ،والفوضى
السعرية هــي الطاغية على زمــرهــا وأصنافها،
وبالحد األدنــى هذا ما يلمسه ويدفع ضريبته
المواطن.
فوضى سعرية ومزاجية
ل ــم ت ـقــف أس ـع ــار األدوي ـ ــة ع ــن االرت ـف ــاع طـيـلــة
الـفـتــرة الماضية ،كما لــم تستقر ،فكل صيدلية
ت ـقــوم بـتـسـعـيــر مــا تـبـيـعــه مــن أص ـنــاف دوائ ـيــة
لـلـمــواطـنـيــن بـلـحـظــة ال ـب ـيــع ،وب ـعــد ال ـتــأكــد مــن
تحديثات نشرات األسعار عبر بعض البرامج
اإلل ـك ـتــرون ـيــة الـمــرتـبـطــة م ــع ال ـم ـعــامــل ،أو مــع
المستودعات الطبية ،أو هكذا يزعمون ،وما
عـلــى ال ـمــواطــن ّإل ال ــرض ــوخ لـلـسـعــر الـمـحــدد،
ب ـح ـســب م ــا يُ ـف ـصــح ع ـنــه ال ـص ـي ــدالن ــي ،بـحـيــث
يبدو أمر السعر بالنهاية كيفي ًا مرتبط ًا بمزاج
الصيدالني ،ومن خلفه معامل أو مستودعات
ط ـب ـيــة وم ـس ـت ــوردي ــن ،وم ـه ــرب ـي ــن ف ــي بـعــض
األحيان.
ع ـلــى ال ـط ــرف اآلخـ ــر ت ـت ــذرع م ـعــامــل األدويـ ــة
بــالـتـكــالـيــف وب ــال ــدوالر ،وب ـيــن الـحـيــن واآلخ ــر
تتقدم بطلبات من أجل إعادة دراسة األسعار
المحددة من قبل وزارة الصحة بغاية زيادتها،
حيث تقوم الوزارة بإصدار النشرات السعرية
لكل معمل ،ولكل صنف وزمــرة دوائية تباع ًا،
اس ـت ـن ــاد ًا ل ــدراس ــة ال ـل ـجــان الـمـخـتـصــة الـمـكـلـفــة
ب ــذل ــك ،ومـ ــع ذلـ ــك ه ـن ــاك ب ـع ــض ال ـه ـم ــس ،أن
الـ ــوزارة تُـحــابــي بـعــض الـمـعــامــل عـلــى حـســاب
م ـع ــام ــل أخـ ـ ــرى ،ب ـم ــا ي ـخ ــص ع ـم ـل ـيــة تـسـعـيــر
األصـ ـن ــاف وال ــزم ــر ال ـم ـن ـت ـجــة م ـح ـل ـي ـ ًا وســرعــة
إنجازها واعتمادها وإصدارها.

مطالبة برفع األسعار «بسرعة»
نُـقــل عــن رئـيــس الـمـجـلــس الـعـلـمــي لـلـصـنــاعــات
الدوائية الوطنية ،عبر صحيفة الوطن بتاريخ
 ،2021/4/19تــأكـيــده« :أن رفــع أسـعــار الــدواء
أصبح ضــرورة في ظل حــاالت ارتـفــاع أسعار
السلع والمنتجات أضعاف ًا مضاعفة».
ال ـم ـط ـلــوب م ــن ال ـج ـه ــات ال ــوص ــائ ـي ــة ،بـحـســب
رئـيــس المجلس العلمي للصناعات الــدوائـيــة
ال ــوط ـن ـي ــة« ،رف ـ ــع أس ـع ــار األدويـ ـ ــة بــال ـســرعــة
ال ـق ـصــوى ضـمــن ال ـم ـع ـقــول ،ون ـحــن ال نـطــالــب
ب ــزي ــادة ك ـب ـيــرة ،ألن ال ـم ـعــامــل ف ــي ح ــال بـقــي
الـ ــوضـ ــع ع ـل ــى مـ ــا هـ ــو ع ـل ـي ــه س ـ ــوف ت ـغ ـلــق،
ومصانع األدوية لن تستمر ،لذلك علينا إيجاد
حــل قـبــل أن نـقــع فــي أزمــة دوائـيــة إذا لــم تتم
إعادة النظر باألسعار».
نقابة الصيادلة تؤكد و ُتح ّيد نفسها
ص ــرح ن ـق ـيــب ص ـيــادلــة س ــوري ــة خ ــال حــديــث
إذاعي :إن معامل األدوية تخسر ،مؤكد ًا فقدان
بـعــض الــزمــر الــدوائ ـيــة ،وبـنـفــس الــوقــت حـيّــد
النقابة عن التسعير ومشاكله.
حيث قــال نقيب الصيادلة ما يلي 20« :زمرة
دوائـيــة مقطوعة ،والـمـعــامــل تخسر ،وال دور
لنا في التسعير» ،وذلك بحسب ما نقلته بعض
وسائل اإلعالم.
األزمة الدوائية موجودة سلفاً
ال ـح ــدي ــث ع ــن أزم ـ ــة دوائ ـ ـيـ ــة -ب ـح ــال ل ــم تـتــم
االس ـت ـج ــاب ــة ل ــرف ــع األس ـ ـعـ ــار -ل ـي ــس ج ــدي ــد ًا،
وك ــذل ــك فــإن ـهــا م ــوج ــودة وم ـس ـت ـمــرة ولـيـســت
جديدة ،والتهويل بها بغاية فــرض زيــادة في
األسعار أصبح مكرر ًا.
ف ـ ــأزم ـ ــة ال ـ ـ ـ ـ ــدواء تـ ـ ـع ـ ــددت أشـ ـ ـك ـ ــال ت ـج ـل ـي ـهــا
ومـسـتــوى عـمـقـهــا ،فـبـعــض األص ـنــاف والــزمــر
الــدوائـيــة مـفـقــودة ،أو مـحـتـكــرة ،وخــاصــة غير

المنتجة محلي ًا ،حيث يتم تأمينها عبر بعض
ال ـم ـس ـتــورديــن ،أو ت ـهــري ـب ـ ًا ،م ــع م ــا يـتـبــع ذلــك
م ــن اس ـت ـغــال بــال ـس ـعــر ،واأله ـ ــم :بــالـمــواصـفــة
وال ـم ـصــدر ،وأح ـيــان ـ ًا ب ـتــواريــخ اإلن ـت ــاج ومــدة
الصالحية.
يـضــاف إلــى ذلــك األزم ــة الـخــاصــة والمستمرة
بــأدويــة األمــراض المزمنة ،على تعدد وتنوع
هذه األمراض ودرجة خطورتها ،وكذلك أزمة
اختالف التسعير بين صيدلية وأخــرى ،وبين
يوم وآخر ،لنفس الدواء.
فــواقــع الـحــال يـقــول :إن ال ــدواء بــأزمــة مزمنة
ومـسـتـمــرة ،وقــد تــزايــدت خــال سـنــي الـحــرب
واألزمة ومفاعيلها ،وبسبب خروج أو توقف
ب ـعــض ال ـم ـعــامــل ال ــدوائ ـي ــة ع ــن ال ـع ـم ــل ،وي ـتــم
استغالل هــذه األزمــة وتهويلها مــع مسبباتها
بين الحين واآلخــر ،ليأتي أخير ًا تذبذب سعر
ال ـص ــرف ك ـس ـبـ ٍـب إض ــاف ــي هـ ــامّ وم ـس ـت ـمــر وال
يمكن إغفاله.

لم تقف أسعار
األدوية عن االرتفاع
طيلة الفترة
الماضية كما لم
تستقر فكل صيدلية
تقوم بتسعير ما
تبيعه من أصناف
دوائية للمواطنين
بلحظة البيع

االستغالل بالسعر وبالصحة
ي ــدف ــع ال ـم ــواط ــن ال ـمــريــض بــالـنـتـيـجــة ضــريـبــة
مــا سـبــق أعــاه مــن بـعــض أشـكــال تجلي أزمــة
الـ ـ ــدواء ،سـ ــواء م ــن خ ــال االبـ ـت ــزاز الـمـبــاشــر
بالسعر المفروض عليه استغال ًال وتحكم ًا ،أو
مــن خــال فــرض الـبــدائــل الـتــي قــد تـكــون غير
مناسبة في بعض األحيان ،بذريعة عدم توفر
بعض أنواع األدوية.
وأس ــوأ مــا يــدفـعــه الـمــريــض مــن ضــريـبــة جــراء
عــوامــل االسـتـغــال الـمـتـعــددة الـمـفــروضــة عليه
ه ــو اضـ ـط ــراره لــاس ـت ـغ ـنــاء ع ــن ال ـ ــدواء لـعــدم
قــدرتــه عـلــى تـحـمــل س ـعــره وتـكــالـيـفــه الـكـبـيــرة
والمرقومة إلــى نهاية فترة العالج المطلوبة،
وصــو ًال إلــى حــال الشفاء ،واألســوأ بحال كان
المرض مزمن ،وبالتالي فإن تكاليف األدويــة
ستستمر مــدى الـحـيــاة ،حـيــث يــدفــع الضريبة
على حساب صحته ،وربما على حساب بقائه
على قيد الحياة بالنتيجة.

إعفاءات وأرباح محققة
ربما تجدر اإلشــارة إلى أن معامل األدويــة تستفيد من بعض اإلعفاءات ،وكان آخرها
القانون  14لعام  2020القاضي بإعفاء مستلزمات اإلنتاج والمواد األولية الداخلة في
صناعة األدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية،
ومــن جميع الـضــرائــب والــرســوم األخــرى المفروضة على االسـتـيــراد ،وذلــك لمدة عام
واحد ،حيث تنتهي مدة اإلعفاء بتاريخ شهر حزيران القادم.
مع العلم ،أن مستلزمات الصناعة الدوائية ممولة بسعر الصرف المعتمد رسمي ًا ،وال
تشملها العقوبات وإجراءات الحصار ،ومع ذلك فإن ذريعة سعر الصرف يتم استخدامها
والتذرع بها على مستوى المواد األولية الداخلة في التصنيع ،والتي يُقال :إنها تُسعّر
بسعر صرف السوق الموازي ،وكذلك ذريعة العقوبات والحصار ،من أجل فرض زيادة
في األسعار.
وبهذا الصدد ،نذكر ما تم التصريح به مؤخر ًا من قبل مدير عام شركة «تاميكو» الطبية
للصناعات الدوائية قائ ًال« :مبيعاتنا وصلت إلى  7,2مليارات ليرة العام الماضي ،بربح
صافٍ بمقدار ملياري ليرة ،ونخطط لتحقيق مبيعات بقيمة  20مليار ًا خالل عامين»،
وذلك بحسب بعض وسائل اإلعالم.
وكـ ــأن «تــام ـي ـكــو» ،وه ــي شــركــة حـكــومـيــة ت ـعــانــي م ــا تـعــانـيــه م ــن ص ـعــوبــات ع ـلــى كــافــة
المستويات ،بما في ذلــك تشميلها بالعقوبات باعتبارها حكومية ،حالة استثنائية عن
بقية معامل األدوية الخاصة ،علم ًا أن تكاليفها اإلجمالية تعتبر أعلى من المعامل الخاصة،
وبالتالي فإن ادعاءات خسارة هذه العامل غير مبررة.
طبع ًا ذلك ال ينفي أهمية وضرورة استمرار دعم الصناعة الدوائية ،بما في ذلك تجديد
مضمون القانون أعاله كي تزيد إمكاناتها لتغطية الحاجات المحلية من كافة األصناف
والزمر ،وتستعيد أسواق التصدير الخارجية.

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  1015اإلثنين  26نيسان 2021
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تكريس الطبقية في الدراسات العليا

كثيرة هي المشاكل والضغوطات التي يتعرض لها طالب الدراسات العليا،
بحيث تشكل إعاقة حقيقية في بعض األحيان على مستوى استكمال
الدراسة والتحصيل العلمي بالنسبة للكثيرين منهم.

ǧسوسن عجيب

كنت أتمنى
أن نسمع بأن
جامعة دمشق
ضمنت االشتراك
بمحرك بحث
علمي عالمي
والتسهيل
للطالب النشر
فيه عن طريقها

آخــر مــا حــرر بهذا الـشــأن ،هــو مــا يتم
تداوله حول قرار النشر في المجالت
ال ـع ـل ـم ـيــة ،وش ـ ــروط ال ـن ـشــر الــداخ ـلــي
والـخــارجــي ،ومــا هــي شــروط اعتماد
كل منها ،واالعتراضات التي تقدم بها
طالب الدراسات العليا على مضمون
القرار الذي صدر بهذا الشأن.
تفاصيل ال بد منها
م ـ ــا زال ـ ـ ــت مـ ـف ــاعـ ـي ــل ق ـ ـ ــرار ت ـص ـن ـيــف
ال ـم ـج ــات ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـم ـح ـك ـمــة لـلـنـشــر
الــداخ ـلــي وال ـخ ــارج ــي ب ـيــن أخ ــذ ورد
مــن قـبــل ط ــاب ال ــدراس ــات الـعـلـيــا من
طـ ــرف ،ووزارة الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي مــن
طرف آخر.
فقد ورد على صفحة طالب الدراسات
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة «دك ـ ـ ـتـ ـ ــوراه-
مــاج ـس ـت ـيــر» ب ـت ــاري ــخ  2021/4/14مــا
يلي:
برسم وزارة التعليم العالي والبحث
ال ـع ـل ـم ــي -االت ـ ـحـ ــاد ال ــوط ـن ــي لـطـلـبــة
سورية
ن ـ ـحـ ــن ط ـ ـ ــاب ال ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ــات ال ـع ـل ـي ــا
(ماجستير /دكتوراه) نطالب بإعادة
ال ـن ـظ ــر ب ـق ــائ ـم ــة ت ـص ـن ـي ــف ال ـم ـج ــات
ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـم ـح ـك ـم ــة ،واعـ ـتـ ـب ــار مـجـلــة
اتـ ـح ــاد ال ـج ــام ـع ــات ال ـعــرب ـيــة لـلـتــربـيــة
وعلم النفس كمجلة للنشر الخارجي،

بــاعـتـبــارنــا مــن أب ـنــاء الـطـبـقــة الـكــادحــة
لـيــس لــديـنــا ال ـقــدرة عـلــى دفــع رســوم
المجالت األجنبية فــي ظــل الظروف
االقتصادية الخانقة التي نعيشها في
سورية .إن المجالت األجنبية يعني
ال ـن ـشــر فـيـهــا بــالـلـغــة األج ـن ـب ـيــة ،وه ــذا
يـكـلــف ال ـطــاب أج ــور تــرجـمــة بمبالغ
ع ــالـ ـي ــة ،مـ ــن أي ـ ــن ل ـل ـط ــاب كـ ــل ه ــذه
الـتـكــالـيــف؟ ل ـمــاذا كــل ه ــذه الـعـقـبــات؟
ك ـنــت أت ـم ـنــى أن ن ـس ـمــع بـ ــأن جــامـعــة
دم ـش ــق ض ـم ـنــت االش ـ ـتـ ــراك ب ـم ـحــرك
بـ ـح ــث ع ـل ـم ــي عـ ــال ـ ـمـ ــي ،وال ـت ـس ـه ـي ــل
للطالب النشر فيه عن طريقها ..أين
كالم وخطابات المؤتمرات التي تعد
بتطوير البحث العلمي في سورية؟
أين هذا اإلجراء .....والتطوير؟».
الـمـشـكـلــة بــالـنـسـبــة لـطــاب الــدراســات
الـعـلـيــا أن عــدم الـنـشــر يـعـنــي خـســارة
الطالب عالمة مستحقة من درجاتهم
ال ـن ـهــائ ـيــة ،ف ـعــامــة ال ـب ـحــث ال ـخــارجــي
بــال ـن ـس ـبــة ل ـطــالــب ال ــدكـ ـت ــوراه ه ــي 5
عالمات ،وهي غالية بالنسبة لهم من
دون شــك .بــاإلضــافــة طـبـعـ ًا للتكاليف
ال ـمــرت ـف ـعــة لـلـنـشــر ال ـخ ــارج ــي ،وال ـتــي
تعتبر مرهقة وفــوق طاقة وإمكانات
الـكـثـيــر مــن ال ـطــاب الـمـفـقــريــن ،بينما
مــن الـمـمـكــن لـلـمـيـســوريــن تـحـمــل هــذه
النفقة ،ما يعني تكريس الطبقية في
استكمال مرحلة التعليم في الدراسات
العليا.

التكاليف
مرتفعة للنشر
الخارجي وتعتبر
فوق طاقة
وإمكانات الطالب
المفقرين بينما
من الممكن
للميسورين
تحملها ما يعني
تكريس الطبقية
في استكمال
الدراسات العليا

آراء طالبية
فيما يلي بعض مــا ورد مــن تعليقات
للطالب حول الموضوع أعاله:
«هــذا الـقــرار ظالم وال عــدل فيه يجب
إعــادة النظر فـيــه ...نحن فــي الكليات
النظرية ال توجد لدينا مجلة للنشر،
لـ ـمـ ــاذا ال يـ ـك ــون هـ ـن ــاك ع ـ ــدل ك ـبــاقــي
كليات الطبية؟»
«ليس فقط مجلة االتحاد ،بل هنالك
ال ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ـج ــات (م ـج ـل ــة كـلـيــة
ال ـتــرب ـيــة ل ـل ـب ـنــات -جــام ـعــة بـ ـغ ــداد)..
والـ ـت ــي ق ـمــت ب ـن ـشــر ب ـحــث ف ـي ـهــا مـنــذ
ثمانية أشهر وقبل مناقشتي بأسبوع
أخـبــرونــي أنـهــا مجلة داخـلـيــة مــع أنها
محققة للشروط ...شكر ًا لجهودكم..
نــرجــو حــل مـشـكـلــة جــامـعــة حـلــب في
رفـضـهــم لـتـجــزيء الـعــامــة واإلص ــرار
عـلــى أن الـطــالــب الــذي ال ينشر بحث ًا
خارجي ًا يناقش مــن  ٩٠حتى لــو قام
بنشر عشرة أبحاث داخلية!
نـحــن ط ــاب ال ـتــرب ـيــة ،مـجـلــة االت ـحــاد
ه ــي فــرص ـت ـنــا ال ــوح ـي ــدة ل ـن ـشــر بـحــث
خ ــارج ــي ومـ ــن ح ـق ـنــا ت ـك ــون عــامـتـنــا
مــن  ١٠٠مــو مــن  ٩٥يــا ريــت تتراجع
الوزارة عن القرار.
ي ــرج ــى إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ب ـه ــال ـق ــرار ألنــه
مجحف بحق الطالب اللي يا دوب عم
يقدر يأمن مصاريف معيشته.
رد رسمي
االع ـ ـت ـ ــراض ـ ــات الـ ـتـ ــي تـ ــم الـ ـتـ ـق ــدم ب ـهــا
م ــن ق ـبــل ط ــاب الـ ــدراسـ ــات ال ـع ـل ـيــا تــم
الـ ـ ــرد ع ـل ـي ـهــا مـ ــن ق ـب ــل مـ ـعـ ــاون وزيـ ــر
التعليم العالي لـشــؤون البحث العلمي
وال ـ ــدراس ـ ــات ال ـع ـل ـيــا س ـح ــر ال ـف ــاه ــوم،
ال ـت ــي ب ـي ـنــت ب ـح ـســب ص ـح ـي ـفــة الــوطــن
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بـتــاريــخ  2021/4/22مــا يـلــي« :أن هــذا
الموضوع تمت دراسته بشكل مفصل
بــالــرجــوع لـعــدد مــن الـمـعــايـيــر الـعــالـمـيــة
التي تعتمد أية مجلة للنشر الخارجي،
وبناء عليه صدر القرار بقائمة مفصلة
مــن الـمـجــات مـحــددة بــدقــة ،مــع األخــذ
بعين االعتبار  10معايير ..وأوضحت:
أن الـ ـق ــرار ل ـيــس ل ــه أثـ ــر رج ـع ــي عـلــى
اإلطالق ..وبخصوص تحويل عدد من
المجالت لداخلية ومبررات ذلك ،أكدت
أن النشر في مجلة خارجية يحتاج إلى
معايير للمجلة تتعلق بقدم المجلة (3
سنوات على األقل) وأن تكون المجلة
وأل
محكمة ،ولـهــا عــامــل تأثير دولــيّ ،
تكون ضمن قائمة المجالت السوداء،
إضــافــة إلــى غيرها مــن المعايير المهمة
الـمـفـتــرض اعـتـمــادهــا» .وح ــول الـجــدل
الــذي حصل على صعيد (مجلة اتحاد
الـجــامـعــات) قــالــت« :ال شــيء يمنع من
إدراج الـمـجـلــة مـسـتـقـبـ ًا ضـمــن قــاعــدة
ال ـب ـي ــان ــات وت ـح ــوي ــل ال ـن ـشــر ف ـي ـهــا إلــى
خــارجــي ب ــد ًال مــن داخ ـلــي مــع تحقيق
المعايير المطلوبة لذلك».
ال ــرد الــرسـمــي أع ــاه لــم يـحــل مشكلة
ط ــاب الـ ــدراسـ ــات ال ـع ـل ـيــا ،ب ــل كــرس
الــوضــع الــراهــن مــن الـنــاحـيــة العملية،
بــاس ـت ـث ـنــاء رب ـمــا م ــا يـمـكــن اسـتـبـعــاده
بشأن من تم قبول نشره قبل صدور
ال ـق ــرار ،أم ــا ب ـشــأن الـقــائـمــة الـمـعـتـمــدة
فـهــي مــا زالــت مجحفة بـحــق الـطــاب،
وخاصة المفقرين الذين من الصعوبة
بــالـنـسـبــة ل ـهــم ت ـح ـمــل ت ـكــال ـيــف الـنـشــر
الخارجي المرتفعة.
فمن سينصف الطالب من اإلجحاف
ذا الـ ـمـ ـحـ ـت ــوى ال ـط ـب ـق ــي الـ ـمـ ـم ــارس
بحقهم؟!
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شؤون محلية

قاسيون ـ العدد  1015اإلثنين  26نيسان 2021

فوجئ أحد المعلمين المتقاعدين
المشتركين بالضمان الصحي ،والذي
يعاني من أحد األمراض المزمنة ،بعدم
صرف وصفته الطبية الشهرية كما
جرت العادة ،بل ُطلب منه مراجعة
الطبيب إلعادة تقييم مرضه المزمن!

ǧمراسل قاسيون

فـبـعــد مــراج ـعــة الـصـيــدلـيــة ال ـتــي ي ـصــرف مـنـهــا
أدويته ،كما جرت عليه العادة شهري ًا ،فوجئ
أحد المعلمين المتقاعدين بعدم تسليمه أدويته
ال ـخ ــاص ــة ب ـمــرضــه ال ـم ــزم ــن ،وكـ ــان ال ـم ـط ـلــوب
االن ـت ـظ ــار إل ــى ح ـيــن وصـ ــول رس ــال ــة م ــن قـبــل
ال ـشــركــة الـتــأمـيــن الـصـحــي الـمـتـعــاقــدة تتضمن
األدوي ـ ـ ــة الـ ـت ــي ي ـج ــب ت ـس ـل ـي ـم ـهــا لـ ــه مـ ــن قـبــل
الصيدلية ،لكن الــرســالــة لــم تصل ،وبالتالي لم
تصرف له أدويته!
تجديد عقد الضمان
كما جرت العادة فقد تم االتفاق بين المؤسسة
الـعــامــة الـســوريــة لـلـتــأمـيــن والـمـكـتــب الـتـنـفـيــذي
ل ـن ـقــابــة ال ـم ـع ـل ـم ـيــن ع ـلــى ت ـجــديــد ع ـقــد ال ـتــأم ـيــن
الـصـحــي لـلـمـعـلـمـيــن الـمـتـقــاعــديــن ،والـ ــذي يـبــدأ
سريانه اعتبار ًا من  2021/4/1ولمدة عــام من
تاريخه.
عـلــى أن يـصــار إلــى تـجــديــد االش ـتــراك مــن قبل
الـمـعـلـمـيــن الــذيــن سـبــق لـهــم ذل ــك ،أو الــراغـبـيــن
في االشـتــراك مـجــدد ًا ،من خــال استمارة يتم
ملؤها من قبلهم ،مع تسديد مبلغ وقــدره 90
ألف ليرة دفعة واحدة عن كامل العقد.
ال ـم ـع ـلــم ال ـم ـت ـقــاعــد ك ــان ق ــد ت ـق ــدم بــاالس ـت ـمــارة
ال ـم ـط ـل ــوب ــة ل ـت ـج ــدي ــد اشـ ـت ــراك ــه فـ ــي ال ـض ـم ــان
ال ـص ـحــي ،وك ــذل ــك ك ــان ق ــد س ــدد م ــا ع ـل ـيــه مــن
ال ـتــزام مــالــي ،حـيــث ســدد مـبـلــغ  90ألــف ليرة
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دفعة واحــدة ،كما هــو مطلوب عــن كامل مدة
العقد.
تذرع في غير مكانه
ٌ
بـعــد مــراجـعــة الـصـيــدلـيــة والـحــديــث عــن انـتـظــار
ال ــرس ــال ــة ،وت ـج ــاوز ت ــاري ــخ  10ال ـش ـهــر ،حـيــث
ي ـتــم وق ــف ص ــرف األدوي ـ ــة ب ـعــد ه ــذا ال ـتــاريــخ
مــن كــل شـهــر ،راج ــع الـمـتـقــاعــد الـصـيــدلـيــة مــرة
أخرى ،وقد تم االتصال بشركة الرعاية الطبية
الـتــي تــذرعــت أنـهــا أرس ـلــت رســائــل إلــى جميع
الـمـشـتــركـيــن بــالـضـمــان ال ـص ـحــي ،س ــواء كــانــوا
مـشـتــركـيــن مـسـتـجــديــن أو م ـجــدديــن لـعـقــدهــم،
لكن ذلك بالواقع العملي لم يتم ،حيث لم تصل
الرسالة للمذكور!
وع ـنــد إعــامــه الـشــركــة أن الــرســالــة لــم تـصـلــه،
ت ــذرع ــت ال ـشــركــة ب ــأن ب ـعــض الـمـشـتــركـيــن قــد
غ ـي ــروا أرق ــام ـه ــم ،ل ـكــن ذل ــك ال ـم ـبــرر ك ــان أكـثــر
ذرائ ـع ـي ــة م ــن س ــاب ـق ــه ،ح ـيــث ل ــم ي ـغ ـيــر الـمـعـلــم
رق ـمــه ،ورب ـمــا كــذلــك هــي حــال غــالـبـيــة العلمين
المتقاعدين أصـحــاب األمــراض المزمنة الذين
لم تصلهم الرسالة!
جدال وبدعة حل
بعد أخذ ورد مع الشركة ،والكثير من الجدال،
تم الطلب من المعلم مراجعة الشركة ،واستالم
اس ـت ـمــارة لـمــراجـعــة أي طـبـيــب -بـغــايــة إع ــادة
تـقـيـيــم ال ــوض ــع ال ـص ـحــي ل ــه ،مـخـتــص أو غـيــر
مـخـتــص ،مــن ب ــاب الـتـسـهـيــل ،كــي يـسـجــل هــذا
ال ـط ـب ـيــب األدوي ـ ــة ال ــازم ــة ل ـل ـمــريــض صــاحــب
المرض المزمن!
وهـنــا كــانــت الـطــامــة الـكـبــرى بــالـنـسـبــة للمعلم،
ف ـك ـي ــف ي ـت ــم الـ ـح ــدي ــث عـ ــن م ـث ــل ه ـ ــذا ال ـط ـلــب
«البدعة»؟
فالمرض سُمي بالمزمن لعدم إمكانية الشفاء
منه ،وإعادة التقييم المرضي على هذا األساس
مــا هــي ّإل إضــاعــة وهــدر لـلــوقــت ،وربـمــا لحق
المريض بــاألدويــة الضرورية له لحين إعــادة

البت بالتقييم «البدعة»!
وعند الحديث بهذا المضمون مــع الـشــركــة ،مع
التنويه أن االشتراك بالضمان الصحي ،وتسديد
المبلغ المرقوم أعــاه دفعة واحــدة ،لم يكن ّإل
بغاية تسهيل الحصول على األدويــة المطلوبة
للمرض المزمن ،وهــذا حــال غالبية المتقاعدين
المنتسبين والمشتركين بالضمان الصحي.
وب ـع ــد ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـج ــدل ت ــم إب ـ ــاغ صــاحــب
العالقة بمنحه فرصة زمنية حتى نهاية الشهر
الـحــالــي إلنـجــاز تـلــك الـمـهـمــة ،كــي ال يفقد حقه

بــأدويــة ه ــذا الـشـهــر ،وكــأنـهــا مـنَّــة مــن الـشــركــة
لصاحب االستحقاق!
تـ ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ت ـج ــدي ــد االشـ ـتـ ــراك
بــالـضـمــان الـصـحــي لـلـمـتـقــاعــديــن ك ــان قــد تمت
زيــادتــه مــن مبلغ  50ألــف لـيــرة إلــى مبلغ 90
ال ــف ل ـيــرة ه ــذا ال ـع ــام ،أي :مــا ي ـقــارب ،%100
والــدفــع مسبق ًا ولكامل المبلغ ،وهــو ما يعتبر
مرهق ًا بالنسبة للمتقاعدين ،لكن بحسب المعلم
صــاحــب ال ـم ـش ـك ـلــة« :ش ــو ج ــاب ــرك ع ال ـمــر ّإل
األمر»!

حقوق بعض المعلمين بمزاج الفساد والالمباالة
ال شك أن الفساد كما هو معروف ،وحتى في فترة ما قبل األزمة
السورية كان قد تغلغل في أدق تفاصيل ومفاصل المؤسسات
المالية والتجارية والخدمية وجميع قطاعات الدولة.

اآلن رغــم كـثــرة الـشـكــاوىّ ،إل أنــه لم
ي ـق ـدّم أح ــد مــن الـمـســؤولـيــن تــوضـيـحـ ًا
حول هذا التأخر ألكثر من عام.
وقــد وصــل األمــر إلــى أن المنحة التي
ص ـ ــدر م ــرس ــوم ـه ــا فـ ــي  16مـ ــن آذار
ل ــم ت ـص ــرف إلـ ــى اآلن م ــن ال ـم ـصــرف
الـتـجــاري للعاملين فــي تربية دمشق،
وال نـ ـ ــدري ك ـي ــف ي ـت ـص ــرف ــون ب ـهــذه
ال ـك ـت ـل ــة ال ـض ـخ ـم ــة م ــن األم ـ ـ ــوال عـلــى
حـســاب مـعــانــاة الـمـعـلـمـيــن وحــاجـتـهــم،
فساد ًا واستهتار ًا بالحقوق!

ǧعمار سليم

ووزارة التربية ومديرياتها جزء من
هــذه المؤسسات التي أتخمت فساد ًا
مــن جـمـيــع جــوانـبـهــا ،ب ــدء ًا بـ ــاإلدارات
وان ـت ـهــاء بــالـمـنــاهــج ،وم ــا زال ــت أذرع
الفساد تعيث فـســاد ًا بها على حساب
م ـس ـت ـق ـب ــل ال ـت ـع ـل ـي ــم ،وعـ ـلـ ــى ح ـس ــاب
الوضع المعيشي للمعلمين والعاملين
في هذه الوزارة وحقوقهم.
تعيين المعلمي
ن من الفئة األولى عام 2018
عـيـنــت الــدف ـعــة األول ـ ــى م ــن الـمـعـلـمـيــن
الـمـقـبــولـيــن ب ـمــوجــب م ـســاب ـقــة حـســب
األصـ ــول ع ــام  ،2018ووافـ ــق الـجـهــاز
المركزي للرقابة المالية على تعيينهم
في شهر كانون الثاني وتمت في شهر
ش ـبــاط ،أمّ ــا تـعـيـيـنـهــم ف ـكــان فــي شهر
آذار ،ول ـكــن ال ــروات ــب ل ــم ت ـصــرف ّإل
في منتصف شهر نيسان ،واحتسبت
األجـ ــور لـهــم ع ــن ال ـف ـتــرة قـبــل ص ــدور
قــرار التعيين على أنها أجــور ساعات
كالمكلفين!
وه ـن ــا ي ـحــق ل ـهــم ال ـت ـس ــاؤل :ل ـم ــاذا لــم

تـصــرف لـهــم رواتـبـهــم المستحقة بعد
اعتماد الجهاز المركزي للرقابة المالية
المثبت في القرار؟
ولماذا لم يصرف لهم إال في منتصف
نيسان ،أي بعد ما يقارب ثالثة أشهر؟
مماطلة المصرف التجاري
واستغالل العقاري
ك ـ ــأي ع ــام ــل فـ ــي الـ ــدولـ ــة ي ـج ــب عـلــى
ال ـم ـع ـل ــم أن ي ـف ـت ــح حـ ـس ــابـ ـ ًا فـ ــي أح ــد
الـ ـمـ ـص ــارف ل ـت ــوط ـي ــن راتـ ـبـ ــه ،وخ ـيّ ــر
المعتمد المراجعين ،إما أن يفتحه في
الـمـصــرف الـعـقــاري أو أن يـفـتـحــه في

الـتـجــاري ،وكــان شــرط فتح الحساب
في العقاري آنذاك وضع  90ألف ليرة
سورية كرصيد ،وفي التجاري 5000
آالف ليرة سورية ،فتوجه قسم كبير
منهم إلى فتح حساباتهم في المصرف
ال ـت ـجــاري ،ولـكــن فــوجـئــوا مــن الـشـهــر
األول بـعــد تــوقـيــع فـتــح الـحـســاب بــأن
الـمـصــرف لــن يمنحهم بطاقة صــراف،
ولــم نـعـلــم إلــى اآلن مــا هــو الـعــذر ومــا
هو السبب ،مع إصرار إدارة المصرف
عـلــى هــذا الــرفــض ،ثــم فــوجـئــوا ثــانـيـ ًة
ب ـعــدم تـسـلـيـمـهــم ال ــروات ــب فــي الــوقــت
ال ـم ـح ــدد ،ف ـه ــم ي ـت ــأخ ــرون غ ــال ـب ـ ًا مــن

يومين إلى عشرة أيام وأحيان ًا أكثر!.
عـلـمـ ًا ًأن زمــاءهــم الـبــاقـيــن يـقـبـضــون
روات ـب ـه ــم ف ــي ن ـهــايــة ال ـش ـهــر ،أو قـبــل
نهايته بيومين أو ثــاثــة ،مــع أن هذه
المماطلة مخالفة لكل قوانين العاملين
في الدولة!
تأخر صرف طبيعة العمل
والمنحة مؤخرًا!
مـ ـنـ ــذ أك ـ ـث ـ ــر م ـ ــن ع ـ ـ ــام والـ ـمـ ـعـ ـلـ ـم ــون
ينتظرون صــرف طبيعة العمل ،التي
ال تساوي في حقيقة األمر ثمن وجبة
ط ـعــام ،وم ــع ذل ــك لــم يـتــم صــرفـهــا إلــى

لعبة تقاذف المسؤوليات
عـ ـنـ ــد م ـ ــراج ـ ـع ـ ــة قـ ـسـ ــم كـ ـبـ ـي ــر م ـن ـه ــم
ل ـل ـم ـع ـت ـمــديــن ال ـمــال ـي ـيــن ف ــي ال ـمــديــريــة
ي ـ ـعـ ــزون ال ـم ـش ـك ـل ــة إلـ ـ ــى الـ ـمـ ـص ــرف،
وعندما يراجعون المصرف يدعي أن
الـخـلــل مــن الـمــديــريــة ،وكــذلــك محاسب
اإلدارة ،أمــا مفتش الـجـهــاز المركزي
لـلــرقــابــة الـمــالـيــة فـغــالـبـ ًا غـيــر مــوجــود
بــذريـعــة ال ـجــوالت والـتـفـتـيــش ،وهـكــذا
كل طرف يلقي المسؤولية على اآلخر
ض ــارب ـي ــن ب ـح ـق ــوق ال ـعــام ـل ـيــن ع ــرض
الحائط!
ف ــإل ــى م ـت ــى االسـ ـتـ ـم ــرار ب ـه ــذا الـنـمــط
مــن الـفـســاد اإلداري ،ورب ـمــا الـمــالــي،
والالمباالة؟
ب ــرس ــم وزارة ال ـتــرب ـيــة وال ـم ـص ــارف
المعنية
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قرارات حكومية بين العدالة واإلجحاف

أصبح ه ّم المسؤولين
مؤخرًا «ابتكار» حلول
لألزمات ،المفتعلة
والمستعصية،
وليس ذلك فقط،
بل وفق «أعلى عدالة
اجتماعية» بين
المواطنين تحت
عنوان «ال ّدعم
لمستحقيه»،
وذلك عبر جملة من
القرارات ،ميزتها
أنها تحتوي على
تغذية راجعة
لتصحيح األخطاء،
وتحقيق العدالة التي
يزعمون ،ولكنها
بالعمق تخدم مصالح
شبكات الفساد
والسوق السوداء أكثر
فأكثر.

ǧعبير حداد

ف ـقــد اس ـت ـم ــرت س ـل ـس ـلــة األزمـ ـ ــات ال ـتــي
لــم نـشـهــد لـهــا مـثـيـ ًا ،وال ـتــي ك ــان أهـمـهــا
وأعـ ـق ــده ــا :أزم ـ ــة ال ـم ـش ـت ـقــات ال ـن ـف ـط ـيــة،
والتي قيدت حركة المواطنين والنشاط
االقتصادي ،حتى كادت أن تشل حركة
الـ ـبـ ــاد ب ـش ـك ــل ك ــام ــل ن ـت ـي ـجــة تـشـعـبـهــا
وارت ـب ــاط ـه ــا ب ـكــافــة ال ـخ ــدم ــات وم ـفــاصــل
الحياة األخرى.
وبـمـحــاولــة إلدارة األزمــة رسـمـيـ ًا بغاية
ح ـل ـه ــا ،ت ــم ت ـط ـب ـيــق آل ـي ــة ت ــوزي ــع م ــادة
الـمـحــروقــات فــي مـحـطــات الــوقــود عبر
ال ــرس ــائ ــل ال ـن ـص ـي ــة ،والـ ـت ــي ك ـم ــا ذك ــرن ــا
فــي مــادة ســابـقــة أنـهــا أخـفــت األزم ــة عن
السطح ،فلم تتعدّ حلولها إلـغــاء مظاهر
الــوقــوف لـســاعــات أمــام الـمـحـطــات فقط
ال غير.
فــالـمــواطــن ،بـعــد تطبيق اآللـيــة الـجــديــدة
لتوزيع المحروقات ،مُخيّر بين انتظار
الــرســالــة ل ـمــدة تـتـعــدى الـتـسـعــة أي ــام أو
أكثر ،وبين التوجه إلى السوق السوداء
ب ــأس ـع ــاره ــا ال ـم ــرت ـف ـع ــة ،وت ـب ـق ــى درجـ ــة
االضطرار هي العامل الحاسم في ذلك.
رؤية حكومية عادلة؟!
ـض الـكـثـيــر عـلــى اعـتـمــاد الــرســالــة
لــم ي ـمـ ِ
ال ـن ـص ـيــة كــآل ـيــة ل ـت ــوزي ــع ال ـب ـنــزيــن عـلــى
الـمــواطـنـيــن ،حـتــى تــم تـعــديــل تـلــك اآللـيــة
وفق رؤية حكومية تعتبرها عادلة.
فـقــد أعـلـنــت الـصـفـحــة الــرسـمـيــة ل ــوزارة
الـنـفــط وال ـث ــروة الـمـعــدنـيــة عــن اجـتـمــاع

ضــم وزيــر النفط مــع ال ـمــدراء المعنيين
ف ــي شــركــة ال ـم ـحــروقــات لـمـعــالـجــة كــافــة
ال ـمــاح ـظــات ال ـتــي ظ ـهــرت ب ـعــد تـطـبـيــق
اآلل ـي ــة ال ـجــديــدة ل ـتــوزيــع ال ـم ـحــروقــات،
وم ـ ــن مـ ـخ ــرج ــات ذل ـ ــك االجـ ـتـ ـمـ ــاع ،تــم
االتفاق على توحيد الدور على مستوى
المحافظة بشكل يماثل آلية توزيع الغاز
ال ـم ـن ــزل ــي ،م ــؤك ــدي ــن أن مـ ــدة صــاحـيــة
ال ــرس ــال ــة ه ــي  24س ــاع ــة ك ـمــا ال ـســابــق،
معللين أن التعديل جــاء نتيج ًة لوجود
مـحـطــات تـحـصــل عـلــى كـمـيــات أكـثــر من
م ـح ـطــات أخ ـ ــرى ،وبــال ـتــالــي ال تـتـحـقــق
العدالة بين المواطنين.
وعلى الرغم من ذلك ،فما زالت الرسائل
متأخرة والمواطن قيد االنتظار!
قرارات وإبرة البنج
اعـ ـتـ ــاد الـ ـم ــواط ــن بــال ـن ـت ـي ـجــة أن ـ ــه مـهـمــا
ص ــدر م ــن قـ ـ ــرارات ،ف ــإن ذل ــك ال يُـغـيــر
مــن واقــع الـحــال الــذي يعيشه ،فتطبيق
آلية الرسائل النصية مث ًال لم تحل جذر
المشكلة المتمثلة بتخفيض الكميات لـ
 20ليتر ًا أسبوعي ًا ،وهي دون مستوى
ال ـح ــاج ــة ال ـف ـع ـل ـيــة ،إن ـم ــا أخ ـف ــت ظــاهــرة
ال ـطــواب ـيــر ال ـم ـم ـتــدة ل ـعــدة كـيـلــو م ـتــرات
فـقــط ،والـتــأخـيــر بــاسـتــام المخصصات
بقي قــائـمـ ًا ،فالرسالة تتأخر لما يتعدى
ال ـم ــدة ال ـم ـحــددة بــأس ـبــوع ،وال ـت ــي هــي
أصال مُجحفة بحق المواطن.
ســائــق تـكـســي ت ـحــدث ع ــن م ـعــانــاتــه ،لــم
يـسـتـلــم الــرســالــة مـنــذ أس ـبــوع ،ويـحـتــاج
يــوم ـي ـ ًا ع ـشــرة ل ـي ـت ــرات ،يـشـتــريـهــا بـ ـ 4

المواطن بعد
تطبيق اآللية
الجديدة لتوزيع
المحروقات
ُمخ ّير بين انتظار
الرسالة لمدة
تتعدى التسعة
أيام أو أكثر
وبين التوجه إلى
سوق السوداء
بأسعارها
المرتفعة

آالف لـ ـي ــرة ل ـل ـت ــر الـ ــواحـ ــد مـ ــن إحـ ــدى
المحطات التي تبيع البنزين الحر.
وبعدما طال التقنين كافة نواحي حياة
الـمــواطــن ،فقد وصــل ذلــك التقنين حتى
ع ـل ــى ال ـم ـش ــاوي ــر الـ ـضـ ــروريـ ــة ،فــأص ـبــح
الـخــروج مــن الـمـنــزل نـقـمــة ،فـمــواصــات
النقل العامة من سي ٍء إلى أسوأ ،وخاصة
ب ـعــد ع ـ ــودة طـ ــاب ال ـج ــام ـع ــات رس ـم ـي ـ ًا
ل ـل ــدوام ،وأص ـح ــاب ال ـس ـيــارات الـخــاصــة
أي ـض ـ ًا أصــاب ـهــم الـتـقـنـيــن ،ك ــون الـكـمـيــات
«ال ـم ــدع ــوم ــة» ال ت ـك ـفــي عـ ــدة م ـشــاويــر
ضــروريــة ،وأمــا إذا فكر بالحصول على
البنزين أوكتان  95فالطوابير تمتد على
مـدّ العين والـنـظــر ،بالرغم مــن أسعارها
المرتفعة.
سقف طموحات
مشوهة تشبه سابقاتها
أص ـبــح ح ـلــم ال ـمــواطــن ال ـي ــوم أن تـعــود
الكميات «المدعومة» لتوزيع  30أو 40
ليتر ًا أسبوعي ًا ،وكذلك حال المسؤولين
الرسميين بسقف طموحات إنجازاتهم
المستقبلية التي يعِدوننا بها.
فـ ــإذا ك ــان ذل ــك ال ـت ـعــديــل األخ ـي ــر ب ـقــرار
ت ــوزي ــع ال ـك ـم ـيــات أص ـب ــح م ـم ــاث ـ ًا آلل ـيــة
الـغــاز الـمـنــزلــي ،والـتــي يشتكي كثيرون
مــن تــأخــر دوره ــم لـمــا يـقــارب الشهرين
الستالم مخصصاتهم من الغاز المنزلي،
يـصـبــح مــن الـجــديــر ط ــرح ال ـس ــؤال :هل
س ـن ـش ـهــد ت ــأخـ ـي ــر ًا ب ــاسـ ـت ــام ال ــرس ــائ ــل
يُحاكي ذلك التأخير؟
وعلى الطرف المقابل ،المستفيد من كل
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ذلــك هــم القائمون على شبكات السوق
ال ـســوداء ،فـهــذه الـســوق توسعت طــرد ًا
مــع تــوســع وازي ــاد األزم ــة اخـتـنــاقـ ًا ،كما
أن ال ـط ـل ــب ازداد ع ـل ـي ـهــا لـ ـلـ ـض ــرورة،
كونه يوجد شـحّ غير مقبول بالكميات
المدعومة ،حيث يصل سعر الليتر فيها
إلى حدود أربعة أالف ليرة.
فهناك وعــود قد سمعناها بــأن الكميات
الـمــدعــومــة سـتـعــود  40لـيـتــر ًا أسـبــوعـيـ ًا
بـعــدمــا تـتــم زي ــادة الـكـمـيــات الـمـخـصـصــة
على مستوى المحافظات ،وكأنهم نسوا
أن هـ ــذه ال ـك ـم ـي ــات ه ــي م ـن ـخ ـف ـضــة وال
تكفي الحاجة الفعلية أص ًال ،وبجوهرها
تعتبر تخفيض ًا للدعم المقدم للمشتقات
الـنـفـطـيــة عـمــا كــانــت عـلـيــه ســابـقـ ًا ،والـتــي
يتم الــزعــم أنها تُكلف مبالغ طائلة على
خزينة الــدولــة سـنــويـ ًا ،فــي الــوقــت الــذي
ف ـنّ ــد ف ـيــه ال ـب ـعــض ال ـت ـكــال ـيــف واألس ـع ــار
الــرسـمـيــة المعلنة مــؤخــر ًا ،واتـضــح أنها
تفتقد لجوهر الدعم للمواطن بالنتيجة،
بــل الـعـمـلـيــة بمجملها لــم تـكــن ّإل عملية
ن ـه ـبــويــة ك ـب ـيــرة ب ــاس ــم الـ ـدّع ــم ،تـسـتـفـيــد
مـنـهــا شـبـكــات وق ــوى الـنـهــب وال ـف ـســاد،
سواء على حساب خزينة الدولة أو من
جـيــوب الـمــواطـنـيــن ،والــدلـيــل عـلــى ذلــك
هــو تكريس عمليات تهريب المشتقات
النفطية من لبنان إلى سورية وتزايدها،
ألن س ـعــرهــا ه ـنــاك أرخـ ــص ،وال ـحــاجــة
االستهالكية في السوق السورية أعلى
ن ـظ ــر ًا ل ـن ــدرة ال ـم ــادة وتـقـنـيـنـهــا لــدرجــة
االخ ـت ـنــاق ب ـمــا يـحـقــق مـصـلـحــة ال ـســوق
السوداء وكبار الناهبين.
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عشرة أعوام وأزمتنا مستمرة ،وتدهور قيمة الليرة الذي نراه في ارتفاع مستويات األسعار هو عنوانها االقتصادي األبرز ...إذ يعكس جملة التدهور االقتصادي
واالجتماعي والسياسي أيضاً .فهذا االرتفاع الجنوني في األسعار هو عملياً وصول الفقر إلى نسبة تفوق  %85من السوريين ،وهو أيضاً وصول الجوع ليشمل قرابة ثلثي
السوريين الموجودين في البالد ،وهو أيضاً التعبير عن حماية كبار األثرياء لثرواتهم عبر سلعهم التي تحافظ على قيمتها وأبرزها :الدوالر والذهب.

الذهب والدوالر والغذاء ...في عشر سنوات

بين السياسة الخارجية والسياسات الداخلية
ǧعشتار محمود

رغم انخفاض
قليل في أسعار
الذهب والدوالر
خالل مرحلة
االستقرار في
 2018-2017فإن
أسعار الغذاء
استمرت باالرتفاع

تغيراتها واقع حياة ماليين الفقراء.

إن ال ـ ـخـ ــط الـ ـبـ ـي ــان ــي ال ـ ـ ــذي ي ـع ـكــس
م ـس ـتــوى ت ـضــاعــف أس ـع ــار ال ـ ــدوالر،
وال ــذه ــب ،وس ـل ــة الـ ـغ ــذاء ال ـضــروريــة
يستطيع أن يقول الكثير عن المراحل
االقـ ـتـ ـصـ ــاديـ ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ل ــأزم ــة
ال ـس ــوري ــة .وي ـم ـكــن أن ي ـع ـنــون ـهــا فــي
مراحل أساسية على مقياس تسارع
التدهور وتباطئه.
أم ـ ـ ــا اخ ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ـ ــذه ـ ــب فـ ـهـ ــو ل ـك ــون ــه
(س ـل ـع ــة األث ـ ــري ـ ــاء) ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره أداة
ادخ ــار أســاسـيــة ومـتــاحــة فــي الـســوق
الـ ـس ــوري ــة وشـ ـهـ ــدت س ــوق ــه ق ـف ــزات
وتقلبات كبرى في األزمــة السورية،
ال ــدوالر أي ـض ـ ًا هــو وسـيـلــة ادخ ــار بل
أداة اس ـت ـث ـم ــار ل ـش ــري ـح ــة األثـ ــريـ ــاء
خ ــال س ـن ــوات األزم ـ ــة ،فــاالسـتـثـمــار
بالدوالر هو واحد من مجاالت الربح
األساسية ،كما أن ارتباطه بالتجارة
ال ـخــارج ـيــة وبــال ـســوق غـيــر الـشــرعـيــة
ي ـج ـعــل س ــوق ــه م ـت ـس ـع ــة ،وتـ ــداوالتـ ــه
كثيرة نسبي ًا قياس ًا بالذهب.
أما سلة الغذاء الشهرية التي نأخذها
هـنــا مــن حـســابــات قــاسـيــون لتكاليف
المعيشة ،فهي عملي ًا السلة التي تعبر
عــن ال ـقــدرة عـلــى تــأمـيــن األســاسـيــات،
وع ــن مـسـتــوى ال ـتــدهــور فــي الـحـيــاة
ال ـي ــوم ـي ــة ل ـل ـمــاي ـيــن م ــن ال ـســوري ـي ــن،
وه ـ ــي ع ـم ـل ـي ـ ًا ال ـس ـل ـع ــة الـ ـت ــي تـقـيــس

المراحل األربع األساسية
بين 2021-2011
الـخــط البياني والـتـغـيــرات تشير إلى
أربع مراحل أساسية خالل السنوات
العشر الماضية:
•  :2014-2011م ــرح ـل ــة االرتـ ـف ــاع
األولى التي كان االرتفاع فيها سنوي
ومـتـقــارب ،والـتــي ساهمت وسطي ًا بـ
 %5مــن مجمل ارتـفــاع األسـعــار خالل
السنوات العشر.
•  :2016-2015مــرح ـلــة ال ـتــدهــور
األولــى التي ارتفعت فيها مستويات
األسعار بمعدالت سريعة خالل فترة
قصيرة من الزمن ،وساهمت وسطي ًا
بـ  %12من االرتفاع.
•  :2018-2017مــرحـلــة االسـتـقــرار
الـ ـم ــؤقـ ـت ــة ال ـ ـتـ ــي ش ـ ـهـ ــدت ان ـخ ـف ــاض ـ ًا
نسبي ًا في األسعار ووسطي ًا خفضت
التدهور بنسبة .%2
•  :2021-2019مــرح ـلــة ال ـتــدهــور
الـثــانـيــة األس ــرع :الـتــي ســاهـمــت حتى
اآلن ب ـ ـ  %85وسـ ـطـ ـيـ ـ ًا مـ ــن ارتـ ـف ــاع
األسعار خالل السنوات العشر.
خــال كــل مــرحـلــة مــن هــذه الـمــراحــل،
ه ـ ـنـ ــالـ ــك م ـ ـفـ ــاصـ ــل سـ ـيـ ــاسـ ـيـ ــة ه ــام ــة
تـ ـحـ ـدّد الـ ـت ــده ــور وال ـت ـح ـس ــن ،وه ــي
تــرتـبــط ارتـبــاطـ ًا واضـحـ ًا بالمتغيرات
االقتصادية والسياسات أيض ًا

مساهمة كل مرحلة من مراحل األزمة في تضاعف األسعار

%85

المرحلة األولى2014-2011 :
المرحلة الثانية2016 - 2015 :
المرحلة الثالثة2018 - 2017:
المرحلة الرابعة2021 - 2019:

%2

×32.7

تضاعفت أسعار الغذاء
 32.7م ّرة بين .2021-2011

معدالت تضاعف أسعار الدوالر والذهب وسلة الغذاء مقابل الليرة بين 2021-2011
العام (بين الشهر الرابع
الليرة مقابل
الليرة مقابل الذهب الليرة مقابل الدوالر
والخامس من كل عام)
الغذاء
2011
100
100
100
2012
166
152
2013
253
217
2014
278
265
2015
463
404
272
2016
910
978
535
2017
890
708
642
2018
740
721
583
2019
960
913
666
2020
2600
3608
1370
2021
4480
6173
3273
*األرقام حسابات قاسيون من بيانات دورية ألسعار الدوالر في السوق ،وأسعار الذهب من جمعية الصاغة ،وأسعار
الغذاء من مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة.

%5

%12

×45

تضاعفت أسعار الدوالر
 44,8م ّرة بين 2021-2011

×62

تضاعفت أسعار الذهب
 61.7م ّرة بين 2021-2011

السياسة وتأثيرها
تقطع أوصال البالد
على ّ
فــي الـمــرحـلــة األول ــى :بـيــن عــامــي 2014 -2011
كــانــت رقـعــة الـمـعــارك تـتـســع داخ ــل ال ـبــاد حتى
عمّت مظاهر الـســاح كــل مناطق الـتــوتــر ،وكــان
ع ــام  2013األك ـثــر ح ـدّة فــي االرت ـف ــاع حـيـنـهــا...
ح ـيــث ان ـت ـق ـلــت األزم ـ ــة إلـ ــى م ـس ـتــوى الـتـسـلـيــح
الكامل وتقطعت أوصال المناطق والمدن نسبي ًا،
وش ـه ــدت ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ــدن ال ـس ــوري ــة دم ـ ــار ًا
واسع ًا .كما أنها المرحلة التي شهدت العقوبات
على النفط السوري وتو ّقف الشركات الغربية
العاملة هناك.
أم ــا الـمــرحـلــة الـتــالـيــة :بـيــن  ،2016-2015وهــي
مــرح ـلــة ال ـتــدهــور األولـ ــى اق ـت ـصــادي ـ ًا ف ـهــي الـتــي
ش ـهــدت ت ــرسّ ــخ ظ ــاه ــرة (داعـ ــش) وم ــا يــرتـبــط
بها من فصل كامل بين شرقي البالد ووسطها
عبر سيطرة التنظيم اإلرهابي على الرقة وعلى

أجــزاء واسعة من البادية مع ما يرتبط بها من
خسارة حقول غاز ونفط وتق ّلص إمكانية النقل
وال ـح ــرك ــة .واأله ـ ــم :أن ه ــذه ال ـمــرح ـلــة شـهــدت
أع ـلــى م ـعــدالت ال ـن ــزوح وال ـل ـجــوء مــن ســوريــة،
وخـســرت الـبــاد فــي هــذه المرحلة الـعــدد األكبر
من مواطنيها الذين أصبحوا الجئين.
من التسليح و(داعش) إلى أستانا
المرحلة الثالثة :مرحلة االستقرار الوحيدة بين
 ،2018-2017هي المرحلة التي بدأ فيها انحسار
واس ــع (ل ــداع ــش) وصـ ــو ًال إل ــى إن ـه ــاء نـفــوذهــا،
واألهــم أنها شهدت اتفاقات أستانا التي عممت
الهدنة والتهدئة في العديد من المناطق الهامة...
األمــر الــذي أوقــف الـمـعــارك إلــى حــد بعيد ،وفي
مـســاحــات واس ـعــة فــي الـجـنــوب وري ــف دمـشــق،
وفي أجــزاء هامة من ريف حلب وريــف حمص
وج ـم ـي ـع ـهــا م ـنــاطــق ح ـيــويــة سـ ــواء ف ــي اإلن ـت ــاج
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الزراعي أو الصناعي وعموم الحياة االقتصادية
للبالد وتمركز قواها البشرية .كما أنها مناطق
تمتد على الشريان الحيوي لسورية طريق m5
المتمثل بخط المنطقة الــوسـطــى ،وتـحــديــد ًا في
المنطقة الممتدة من حماة وصو ًال إلى الجنوب،
وهو الطريق األساسي الذي يربط شمال البالد
بجنوبها ،والــذي رغم اشتماله لحلب في حينها
ّإل أنه ربط المنطقة الوسطى بالجنوبية مجدد ًا.
العقوبات واستعصاء
وصل مناطق البالد
الـمــرحـلــة الــرابـعــة  2021-2019والـمـمـتــدة حتى
اليوم ،هي مرحلة التدهور الثانية التي تجاوزت
عامها الثالث .عملي ًا شهدت هــذه المرحلة أعلى
مـعــدالت التدهور بأقصر زمــن .سياسي ًا ترتبط
ه ــذه الـمــرحـلــة بـتـشــديــد الـعـقــوبــات االقـتـصــاديــة،
واس ـت ـع ـصــاء ال ـت ـقــدم ف ــي ال ـح ـلــول وال ـت ـســويــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة مـ ــن أط ـ ـ ــراف الـ ـتـ ـش ــدد ال ـ ـسـ ــوري،
ال ــذي ــن ل ــم ي ـق ـب ـلــوا ح ـتــى ال ـي ــوم ب ــال ـت ـج ــاوب مــع
انـتـقــال ال ـبــاد إل ــى أدن ــى مـسـتــوى مــن الـتـصــالــح
وااللـتـقــاء الـسـيــاســي وال ـحــوار بـيــن أبـنــائـهــا ،ولــم
تسمح هــذه األط ــراف بتطبيق فـعّــال التفاقيات
فتح الـطــرق المقرّة كجزء مــن اتفاقيات أستانا.
وبالعموم استعصاء االستفادة من فرصة أستانا
باالنتقال إلى مستوى أعلى وأشمل سياسي ًا من
الـتـســويــات هــو أهــم الـعــوامــل السياسية لتدهور
.2021-2019
إن تقطع أوص ــال الـبــاد هــو أهــم الـعــوامــل التي
تجعل العقوبات تفعل فعلها .األمر الذي كان من
المتوقع أن يصل إلى ما وصل إليه اليوم نسبي ًا:
عـ ــودة ال ـت ــوت ــر إل ــى م ـنــاطــق ال ـت ـه ــدئ ــة ،وإي ـق ــاف
شريان الطاقة (القليل) الــذي كــان يتدفق خالل
األعوام السابقة من مناطق الشمال الشرقي إلى
مدن البالد الرئيسية ،وتحديد ًا إلى المصافي في
حمص وبانياس ،والذي لم يتوقف تمام ًا حتى
فــي مــرحـلــة وج ــود (داع ــش) ولـكـنــه تــوقــف في
عام  2020وحتى اآلن لم تتم استعادته!
يـضــاف إلــى ذلــك أن ات ـفــاق الـهــدنــة فــي إدل ــب لم
يشهد تقدم ًا ،وأهم نقطة فيه ضمن هذا السياق:
هــي السماح بحركة الـمــرور الكاملة عبر طريق
 m5بـيــن حـلــب وح ـمــاة مـ ــرور ًا بـشــرقــي إدل ــب،
والـجــزء مــن  m4الـمــار عبر إدلــب والــذي يربط
ح ـلــب بــالــاذق ـيــة .وهـ ــذا االس ـت ـع ـصــاء ه ــو عــامــل
تقطع
أساسي يؤسس مع العقوبات الستمرار ّ
أوص ــال ال ـبــاد ،وتــدهــور أح ــوال الـســوريـيــن في
كل المناطق ،والعمل على ترسيخ «تقسيم األمر
الواقع».
ّإن م ــرح ـل ــة الـ ـت ــده ــور ال ـح ــال ـي ــة ل ــن ت ـن ـت ـهــي أو
تستقر نسبي ًا ّإل باالنتقال سياسي ًا إلــى مرحلة
تــال ـيــة ،أق ـ ّل ـهــا أن تـسـمــح ب ــإع ــادة تــدفــق ال ـطــاقــة،
أي :الــوصــول إلــى اتـفــاقــات بين الحكومة وبين
اإلدارة الــذاتـيــة عــوضـ ًا عــن التصعيد العسكري
ال ـ ــذي ن ـش ـه ــده الـ ـيـ ــوم ،وهـ ــي أيـ ـضـ ـ ًا ل ــن تـنـجــح
ّإل بــالــوصــول إل ــى ات ـفــاقــات ج ــدي ــدة م ــع تــركـيــا
واألطــراف التي تؤثر عليها بحكم األمر الواقع،

أق ـ ّل ـه ــا ل ـف ـتــح الـ ـط ــرق ع ـب ــر إدل ـ ــب وري ـ ــف حـلــب
الشرقي ...وتتطلب بالحد األدنى أيض ًا تفاهمات
س ـي ــاس ـي ــة ل ـت ــرس ـي ــخ االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فـ ــي م ـنــاطــق
الجنوب ،والوصول إلى توافقات تسمح بإعادة
تشغيل الجزء الجنوبي من الطريق بشكل كامل،
وصو ًال إلى معبر نصيب ،وإيقاف التوتير الذي
يسمح (إلسرائيل) بالدخول ،ويفتح لها باب ًا في
المنطقة الـجـنــوبـيــة ال يمكن إغــاقــه ّإل بتعميق
الـمـصــالـحــة مــع ال ـقــوى الـســوريــة والـمـجـتـمــع في
المنطقة الجنوبية.
األج ــواء الـمـتــوتــرة الـحــالـيــة هــي نـتــاج لـلـتــدهــور
االقـ ـتـ ـص ــادي واالس ـت ـع ـص ــاء ال ـس ـي ــاس ــي ،وه ــي
سـتــدفــع إل ــى مــزيــد مــن الـتــوتــر الـسـيــاســي إن لم
ت ـت ــم ع ـم ـل ـيــة «م ـص ــال ـح ــة اق ـت ـص ــادي ــة» ب ــال ـح ــدود
الــدنـيــا ،وهــي ال يـمـكــن أن تـجــري إال بـتــوافـقــات
سياسية واستعداد األطراف السياسية السورية
لالنفتاح على بعضها البعض وعلى كــل القوى
المؤثرة إقليمي ًا ...وبالتحديد تركيا التي تش ّكل
إحدى العقد باعتبارها جزء ًا من أستانا ،وطرف ًا
يمتلك الكثير من األوراق التي تؤثر على حياة
الـســوريـيــن واق ـت ـصــادهــم ،بــل األه ــم مــن ذلــك أن
أكثر من  3ماليين سوري يعيشون هناك.
السياسات االقتصادية الداخلية
السام)
و(تأثيرها ّ
وسـ ــط ك ــل هـ ــذه الـ ـمـ ـح ــددات ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـتــي
تـلـعــب دور ًا حــاس ـم ـ ًا ف ــي ال ـتــأث ـيــر ع ـلــى الــوضــع
االقتصادي اإلجمالي ،وبالتالي على قيمة الليرة
وسعر الــدوالر والــذهــب وتكاليف الـغــذاء ...فإن
السياسات االقتصادية الداخلية ليست أقل شأن ًا،
بل عالية األهمية في المسار االقتصادي.
فــي الـمــرحـلــة األول ــى بـيــن  ،2014-2011لــم تقم
ال ـس ـيــاســات االق ـت ـصــاديــة ب ــأي إجـ ــراء اح ـتــرازي
تحسب ًا للتدهور الممكن ،بل على العكس اتخذت
قرارات اقتصادية تزيد من هشاشة جهاز الدولة
وقــدرتــه عـلــى الـتـحـكــم (بــالـمـحــددات االقـتـصــاديــة
السيادية) كما قيمة الليرة ،قرارات كانت تعطي
اإلشــارة الــواضـحــة لــزيــادة متسارعة فــي أوزان
قــوى ال ـســوق الـكـبــرى الـمــرتـبـطــة بـقــوى الـنـفــوذ
والفساد.
عـمـلـيـ ًا خــال هــذه الـمــرحـلــة تـعــامـلــت الـسـيــاســات
مــع سـعــر ال ـصــرف بـ ــإدارة مـفــرطــة بــاالسـتـهـتــار،
وك ــان ــت خـ ــال هـ ــذه ال ـس ـن ــوات األرب ـ ــع تــاحــق
السوق ،وتبيع له القطع األجنبي بشكل دوري.
وحـتــى عــام  2015أتــت تـقــديــرات الـبـنــك الــدولــي
(الـتــي ال يتوفر غيرها) لتقول :إن االحتياطي
السوري من القطع األجنبي انخفض إلى قرابة
 700مليون دوالر ،بينما كان يقارب الـ  17مليار
دوالر! بينما ســرت إشــاعــات مــن وســائــل إعــام
إقليمية حــول بـيــع جــزء مــن الــذهــب االحتياطي
لم تنفِها الحكومة ولم تصدر أية بيانات رسمية
ت ـث ـبــت ع ـكــس ذلـ ــك .وب ـ ــدأت س ـيــاســة ال ـغ ـمــوض
وعدم إعالن حجم االحتياطي المتبقي.
الــواضــح وال ـمــؤكــد ،هــو أن الـمـصــرف الـمــركــزي
كــان يـنـقــل ال ــدوالر لـلـســوق دوريـ ـ ًا ،عـبــر تمويل

مستوردات التجار بشكل انتقائي بسعر الدوالر
الرسمي طــوال هــذه المرحلة ،لينتقل جــزء هام
من االحتياطي السوري إلى كبار المستوردين
المحتكرين لتجارة األســاسـيــات ،الــذيــن حصلوا
عـلــى دوالر رخـيــص ،بـيـنـمــا سـعــره فــي الـســوق
أعـلــى .وهــذه العملية لــم تقل عــن  5-4مليارات
دوالر سنوي ًا .يضاف إلى ذلك عمليات التدخل
ال ـم ـبــاشــرة لـبـيــع ال ـق ـطــع ع ـبــر ش ــرك ــات ومـكــاتــب
الصرافة مع كل موجة مضاربة في السوق.
ترافق هذا أيض ًا مع تراجع الموازنة الحكومية،
وس ـي ــاس ــة ت ـق ـشّ ــف واس ـ ـع ـ ــة ...إذ ت ــراج ــع رق ــم
الموازنة مقاس ًا بالدوالر بنسبة  %50تقريب ًا بين
عامي  .2014-2011أي :قلصت الدولة حضورها
االستثماري والتنموي إلــى النصف ،والتقلص
قد يكون أكثر من ذلك بكثير فالحكومة ال تصدر
إنفاقها الفعلي!
أم ــا فــي نـهــايــة  2014فـقــد أعـلـنــت الـسـلـطــات أنـهــا
ستقوم بخصخصة قطاع الخليوي ،وعوض ًا عن
اسـتـعــادة إدارت ـهــا وملكيتها الـكــامـلــة للقطاع كما
كان ينص العقد ،فإنها عملي ًا غيرت العقد لصالح
المستثمرين ،وتخلت عــن مــوارد مالية واسعة
لـصــالــح الـمـسـتـثـمــريــن (الــذيــن اكـتـشــف بـعــد ست
سنوات فسادهم وسوء إدارتهم!).
كــانــت ه ــذه الـعـمـلـيــة ه ــي اإلش ـ ــارة األبـ ــرز عـلــى
ال ـس ـيــاســة االق ـت ـص ــادي ــة خ ــال األزمـ ـ ــة ،سـيــاســة
ن ـي ــول ـي ـب ــرال ـي ــة ت ـه ـمّ ــش جـ ـه ــاز الـ ــدولـ ــة ودوره
االقـتـصــادي والـتـنـمــوي فــي ظــل الـحــرب ،وتنقل
الـتـحـكــم فــي ال ـســوق إلــى قــوى كـبــرى تستخدم
جهاز الدولة في نفوذها وإفسادها.

بين  2014-2011لم
تقم السياسات
االقتصادية بأي
إجراء احترازي تحسباً
للتدهور الممكن
بل على العكس
اتخذت قرارات
اقتصادية تزيد
من هشاشة جهاز
الدولة وقدرته على
التحكم بالمحددات
االقتصادية
السيادية

مرحلة الهجوم على المجتمع
المرحلة الثانية بين  2016-2015كــان العنوان
األب ـ ــرز ل ـل ـس ـيــاســات االق ـت ـص ــادي ــة :رفـ ــع أس ـعــار
األساسيات ،في تلك المرحلة افتتحت السلطات
ع ــام  2015بـسـيــاســات ال ـصــدمــة ،فــرفـعــت بـقــرار
واحــد أسـعــار الـمــازوت والـغــاز والخبز والفيول
ب ـن ـســب ك ــان أق ـل ـهــا  %30وأع ــاه ــا  ،%70وذل ــك
بـتــاريــخ  ،2015-1-17وأعـقـبـتــه خ ــال أق ــل من
شهر بقرار رفع أسعار األعــاف ،لتعلن انطالق
مـ ــاراتـ ــون ارتـ ـفـ ــاع ل ــأس ـع ــار طـ ــال ك ــل ال ـم ــواد
األساسية.
واسـ ـتـ ـم ــرت ال ـع ـم ـل ـي ــة فـ ــي ال ـن ـص ــف األول مــن
 ،2016خـ ــال األشـ ـه ــر ال ـس ـت ــة م ــن عـ ــام 2016
كانت مــوجــات المضاربة على الــدوالر متواترة
وك ـب ـي ــرة ،وارت ـف ـع ــت أس ـع ــار ال ـص ــرف م ــن 390
لـيــرة وص ــو ًال إلــى ذروة  620لـيــرة لـتـعــود إلــى
االن ـخ ـف ــاض الحـ ـقـ ـ ًا .خـ ــال هـ ــذه ال ـم ــوج ــات مــا
الذي فعلته الحكومة؟ رفعت أسعار جملة مواد
أساسية مجدد ًا :الكهرباء في مطلع  2016حيث
ارتفع وسطي مبيع الكيلو واط بنسبة ،%950
والمحروقات بنسبة  ،%37واالتصاالت .%55
خـ ــال م ــرح ـل ــة ال ـت ــده ــور ال ـس ــري ــع هـ ــذه ق ــادت
ال ـح ـكــومــة دف ــة االق ـت ـصــاد ن ـحــو ت ــده ــور ال ـل ـيــرة،
اس ـت ـم ــرت ال ـم ـضــاربــة وض ــخ الـ ـ ــدوالر ل ـل ـســوق،
وارتفعت أسعار األساسيات من الطاقة والخبز
والخدمات األساسية معطية الشرارة واإلشارة
على رفع األسعار وتقليص قيمة الليرة.
كل هذا بينما كانت الحكومة تحصل على النفط
بشكل دوري عبر الخط االئتماني اإليراني ،في
هذه المرحلة!
خالل االستقرار بيع (كل ما يمكن بيعه)!
مرحلة االستقرار بين  2018-2017خالل هذه
الـمــرحـلــة األم ــر اإلي ـجــابــي الــوح ـيــد ال ــذي فعلته
الحكومة ،هو وقف بيع الدوالر المباشر للسوق
وثبتت سعرها الرسمي .وكانت اآللية األساسية
هي تقييد حركة الليرة في المصارف على الرغم
م ــن اإلعـ ــان ع ــن فـتــح ب ــاب اإلقـ ــراض ال ــذي لــم
يفتح عملي ًا ،وبالمقابل استمرت عمليات تمويل
المستوردات مع تضييق نسبي لها.
مــرح ـلــة االس ـت ـق ــرار ل ــم ت ـســاهــم ب ـهــا ال ـس ـيــاســات
الحكومية ،بل الظرف اإلقليمي والدولي ورغبة
العديد من المستثمرين السوريين داخــل البالد
بالتقاط فرصة االستثمار التي يتيحها استقرار
بلد مدمر أو معالم إعادة اإلعمار.
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الـمـســاهـمــة الـسـلـبـيــة األســاس ـيــة لـلـسـيــاســات في
هذه المرحلة كانت بالتوقيع والتأسيس للعقود
االس ـت ـث ـمــاريــة سـيـئــة ال ــذك ــر ،ال ـتــي كــانــت بـمـثــابــة
م ــوج ــة (ب ـي ــع لـ ـم ــوارد ج ـه ــاز ال ــدول ــة ال ـف ـعّــالــة):
ال ـفــوس ـفــات ب ـح ـصــة ال ت ـصــل إل ــى  %30ل ـلــدولــة
مقابل  %70للشركاء ،واستثمار معامل األسمدة
بالنسبة ذاتها ،وأخير ًا تبلور عقد المرفأ في تلك
المرحلة ،االستثمار الذي ال أحد يعلم ما نتيجته
وجدواه حتى اآلن.
في مرحلة االستقرار في سعر الصرف ،ر ّكزت
السياسات االقتصادية لقوى النفوذ على إظهار
(أي نــوع مــن إع ــادة اإلعـمــار تــريــد) ،وتـبـيــن أن
ن ـم ــوذج (ال ـح ــري ــري ال ـل ـب ـنــانــي) ال يـ ــزال يـشـعّ
لــدى ه ــؤالء .لـنــرى خــال هــذيــن الـعــامـيــن جملة
المراسيم والقوانين المرتبطة (بإعادة اإلعمار)
التي ركزت على االستثمار العقاري ...التي نتج
عنها (المشروع الوهمي) ماروتا سيتي ،وأهم
نتائجه (نزوح) أهالي منطقة خلف الرازي في
دمـشــق ،وإيـجــاد واجـهــة مؤقتة لتبييض أمــوال
المليارديرية الجدد.
كـمــا طــاف عـلــى سـطــح هــذه الـمــرحـلــة (الــوجــوه
الجديدة) ألثــريــاء الحرب هــؤالء الذين اشتروا
كـبــرى الـفـنــادق ال ـســوريــة -الـخـلـيـجـيــة ،ودخـلــوا
ش ــرك ــاء واض ـح ـي ــن ف ــي ك ــل ص ـنــاعــة ك ـب ـيــرة مــن
تجميع السيارات إلى الحديد إلى المطاحن إلى
األدوي ــة ،وصــو ًال طبع ًا إلــى االستثمار العقاري
واإلعالمي وغيرها.
مرحلة التدهور االنشغال
(بتجميع األموال)
م ــرح ـل ــة الـ ـت ــده ــور ال ـث ــان ـي ــة مـ ــن 2021-2019
أص ـب ـحــت ال ـس ـيــاســات مـنـفـعـلــة وت ـع ـبّــر ع ــن أزم ــة
الـنـخــب والـتـعــامــل لـحـظــة بـلـحـظــة مــع الــوقــائــع...
ال ـع ـنــوان األبـ ــرز ه ــو :تــوقــف تـقــريـبــي إلم ــدادت
الـطــاقــة وإدخ ــال كـبــار قــوى الـنـفــوذ عـلــى دائــرة
اسـتـثـمــار األســاس ـيــات ،وت ـح ـوّل اح ـت ـكــار الـسـلــع
األســاسـيــة إل ــى مـجــال رب ــح أســاســي .وأصـبـحــت
أس ـع ــار ال ـغ ــذائ ـي ــات ت ـق ـفــز ب ـم ـع ــدالت اسـتـثـنــائـيــة
وأعلى من أسعار السوق العالمية بنسب تفوق
 %40وأكثر.
عملي ًا خالل هذه المرحلة تحررت سوق الطاقة
إل ــى حــد بـعـيــد ،وأص ـب ـحــت كـمـيــات الـمـحــروقــات
الـمـحــررة المسروقة مــن جهاز الــدولــة والمباعة
فــي الـســوق أكـبــر مــن الكميات الـمــوزعــة رسمي ًا،
والتي تضاءلت إلى حد بعيد ،وتقلصت تدفقات
مازوت التدفئة ،وتراجع إنتاج الطاقة الكهربائية.
وت ـمّ اسـتـخــدام وسيلة ربــح (لـشــركــاء البطاقات
اإللكترونية) بعقود لم يعلن عنها ،ليغنموا من
كــل إنـفــاق عـلــى لـيـتــر الـمـحــروقــات وج ـرّة الـغــاز،
وأخ ـي ــر ًا رب ـطــة الـخـبــز كـمــا ت ـس ـوّق ال ـح ـكــومــة...
وبالمقابل ليتم تقييد الكميات الموزّعة بأسعار
مخ ّفضة.
تــراجـعــت م ـصــادر تــدفــق األم ــوال لـقــوى الـســوق
ال ـك ـبــرى ،وبـ ــدأت ال ـخــافــات بـيــن ق ــوى الـنـفــوذ،
ت ـل ــك ال ـت ــي ن ـج ــم ع ـن ـهــا اضـ ـط ــراب ــات ك ـب ــرى فــي
ســوق الـقـطــع والــذهــب وتـهــريــب واســع لــأمــوال
ل ـل ـخ ــارج ...وهـ ــذه ال ـخ ــاف ــات ع ـم ـل ـي ـ ًا ال تـعـكــس
ّإل عـمـلـيــة تـمــركــز كـبــرى جــديــدة ،بــإزاحــة قــوى
وت ـص ـدّر قــوى مــع مــا يـنـجــم عــن هــذا مــن تمركز
ثروة.
ثالث عالمات فارقة في السياسات خالل هذه
الـمــرحـلــة ،األولـ ــى :ت ــرك جـهــاز الــدولــة والـلـيــرة
وأس ـع ــار ال ـغ ــذاء لـمـصـيــرهــم ،أم ــا ال ـثــان ـيــة :فـهــي
التركيز على إدارة الصراع بين القوى الكبرى
ومركزة الثروات والربح من األساسيات الغذاء
والطاقة ،بانتظار (الـفــرج اإلقليمي والــدولــي).
بينما الـثــالـثــة :هــي الـتــوســع غـيــر الـمـسـبــوق في
سـ ــوق اإلج ـ ـ ــرام داخ ـ ــل سـ ــوريـ ــة ،ال ـت ــي بـيـنــت
م ـس ـت ــوى ات ـس ــاع ـه ــا مـ ـ ـص ـ ــادرات ال ـك ـب ـت ــاغ ــون
الخارجة من المرافئ السورية أو المصادرات
على الحدود الجنوبية .هذه الظاهرة المخيفة
المعبرة عن حجم ووزن قــوى اإلجــرام داخل
الـ ـب ــاد ،وسـ ــط ص ـمــت تـ ــام وت ـج ــاه ــل م ــن قـبــل
األطـ ــراف ال ـتــي ت ـكــرر حــرصـهــا عـلــى (الـسـيــادة
السورية).
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ماذا بين الحكومة الصينية و(جاك ما)؟

إدارة السلعة العالمية األهم :البيانات
يتركز أثرى أثرياء
العالم ،المتوجون
علناً بثروات من
مئات مليارات
الدوالرات ،في قطاع
خدمات التكنولوجيا
العالية ،وتحديدًا
الخدمات المرتبطة
بقطاع المعلومات
واالتصاالت ...من
جيف بيزوس إلى
إيلون ماسك ،بيل
غيتس وزوكربرغ
وصو ًال إلى جاك ما.
والسر بسيط ،فهؤالء
يمتلكون أهم السلع
في عالم اليوم وأعالها
قيمة :البيانات...
تلك التي نعطيها
بسهولة وبساطة مع
كل استخدام للخدمات
اإللكترونية الموصولة
على الشبكة ،قاعدة
معلومات تتيح الكثير
من السيطرة.

ǧعشتار محمود

أثــريــاء قـطــاع التكنولوجيا ال يتركزون
في الواليات المتحدة فقط ،بل أيض ًا في
الـصـيــن ...حـيــث أوس ــع ســوق اسـتـهــاك
وإنـتــاج عالمية ،وحيث كثافة استخدام
الـ ـ ـت ـ ــداول اإللـ ـكـ ـتـ ــرونـ ــي كـ ـبـ ـي ــرة ج ـ ــد ًا،
وتقترب ألن تصبح شاملة .وربما أبرز
األسماء التي تعبّر عن هذه الظاهرة هو
(جاك ما) مالك ومؤسس مجموعة علي
بابا ،وأثرى األشخاص في الصين على
األقل حتى العام الماضي.
جاك ما دخل معركة هادئة مع السلطات
الصينية منذ أواخر العام الماضي ،وهذه
المعركة تعبّر عن الطريقة الصينية في
التعامل مع حساسية (الملكية الخاصة)
لقطاع بهذا النفوذ والحجم.
 2,7ت ــري ـل ـي ــون دوالر ق ـي ـمــة ش ــرك ــات
التكنولوجيا الصينية
شركات التكنولوجيا العالية في الصين
تمتلك قيمة سوقية تقارب  2,7تريليون
دوالر ،أي :مــا ي ـقــارب  %19مــن حجم
ال ـن ــات ــج ال ـص ـي ـنــي ال ـس ـن ــوي .وهـ ــو رقــم
يعادل الناتج السنوي لبلد مثل فرنسا.
وع ـلــي بــابــا ه ــي واحـ ــدة م ــن أك ـبــر هــذه
الشركات.
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ال ـت ــي ت ـع ـمــل ف ــي م ـج ــاالت
م ـت ـعــددة ،ذراع ـه ــا األس ــاس ــي هــو ســوق
ال ـ ـتـ ــداول اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،ال ـم ـت ـم ـث ـلــة فــي
تطبيق الـتــداول على الموبايل المسمى
 Alipayحـيــث يـشـتــرك أك ـثــر مــن مـلـيــار
شخص ،و 80مليون تاجر.
أرق ـ ــام ت ـت ـيــح ل ـه ــذه ال ـش ــرك ــة أن ت ـكــون
األرضية التي تتم عليها عمليات تداول
هائلة في الصين وعبر العالم مع الصين.
حيث تراكمت معلومات حول حركة هذا
ال ـن ـشــاط وتـمـتـلــك ال ـق ــدرة ع ـلــى الـتـحـكــم
بتدفق هذه المعلومات وتوجيهها .وهي
ع ـم ـل ـي ـ ًا تـتـحـكــم بـنـسـبــة  %55م ــن ســوق
الـمــدفــوعــات اإللـكـتــرونـيــة عبر تطبيقات
الهاتف الذكي في الصين.
إضافة إلــى تطبيق  Alipayفــإن العمود
اآلخ ــر فــي الـمـجـمــوعــة ،هــو شــركــة Ant
وه ـ ــي ع ـم ـل ـي ـ ًا ت ــدي ــر قـ ــاعـ ــدة ال ـب ـي ــان ــات
وعمليات التطوير ،واألهــم :أنها دخلت
فــي المجال المالي لتعمل فــي اإلقــراض
والتأمين اإللكتروني.
ف ــال ـش ــرك ــة ف ــي ن ـه ــاي ــة حـ ــزيـ ــران 2020
وصـلــت إلــى قـيـمــة إق ــراض تـقــارب 262
مـلـيــار دوالر أكـثــر مــن أي بـنــك صيني،
عـ ـب ــر فـ ـت ــح ب ـ ــاب اإلق ـ ـ ـ ــراض ال ـم ـج ــان ــي
ل ـل ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن ب ـف ـتــح ح ـس ــاب ب ـق ـي ـمــة 1
يــوان! وأصبحت إي ــرادات هــذه الشركة
م ــن اإلق ـ ــراض ت ـق ــارب  %40م ــن مـجـمــل
إي ــرادات ـه ــا ،بـيـنـمــا ال ت ـت ـجــاوز إيــرادات ـهــا
م ــن اب ـت ـكــارات ـهــا الـتـكـنــولــوجـيــة أك ـثــر من
 %8من مجموع اإليــرادات .وما ينطبق
عـلــى ه ــذه ال ـشــركــة هــو ات ـجــاه ع ــام في
مجمل شركات التكنولوجيا في الغرب
وف ــي ال ـص ـي ــن .فـجـمـيــع ه ــذه ال ـشــركــات
تعتمد على تضخم قيمة أسهمها نتيجة
أهمية ملكيتها للبيانات ،وليس كنتيجة
لحساب األربــاح والخسائر واإليــرادات
في هذه الشركات.
ف ـش ــرك ــة ع ـل ــي ب ــاب ــا مـ ـث ـ ًـا ،م ـق ــاب ــل قـيـمــة
أصول قاربت في منتصف العام الماضي
 319مليار دوالر ،فإن إيراداتها السنوية

كانت عند حدود  70مليار ،بينما أرباحها
الصافية أقل من  25مليار دوالر...
الصين
شركات التكنولوجيا تتالعب
في الشهر العاشر من عام  2020منعت
الـصـيــن مـجـمــوعــة عـلــي بــابــا مــن إص ــدار
جــديــد ألس ـه ـم ـهــا ف ــي ال ـس ــوق الـعــالـمـيــة،
وكان من المتوقع أن تــزداد وفقه قيمة
الشركة السوقية مــن  319مليار دوالر
إلــى  353مليار دوالر .التوقيف أعقبه
ظــاهــرة تــداول ـهــا اإلعـ ــام الـعــالـمــي على
أنها( :اختفاء جاك ما) إذ لم يعد يظهر
عـلـنـ ًا وهــو كــان كـثـيــر الـظـهــور .وأعـلـنــت
اإلدارة ال ـح ـك ــوم ـي ــة ل ـت ـن ـظ ـيــم ال ـس ــوق
الصينية ( )SAMRأن التحقيق يجري
مــع جــاك مــا ألن الـشــركــة تـقــوم بالكثير
م ــن ال ـم ـخــال ـفــات ،مـفـتـتـحــة ب ــذل ــك عـمـلـيــة
إعـ ــادة هـيـكـلــة ل ـهــذه ال ـشــركــة ي ــراد منها
إعادة هيكلة القطاع بكامله.
م ــؤخ ــر ًا ع ــاد ج ــاك م ــا ل ـل ـظ ـهــور ،وأع ـلــن
أنــه مــوافــق عـلــى اإلجـ ــراءات التنظيمية
الحكومية ،وفــرضــت الحكومة الصينية
مـخــالـفــة عـلــى الـشــركــة بقيمة  2,8مليار
دوالر دفعتها علي بابا .ولكن األمــر لم
ينتهِ هنا ،ولم يقتصر على علي بابا.
الـ ـصـ ـي ــن ،أص ـ ـ ــدرت م ـج ـم ــوع ــة ق ــوان ـي ــن
لتنظيم االحـتـكــار فــي الـســوق الصينية،
ورك ـ ـ ـ ـ ـ ــزت ت ـ ـ ـحـ ـ ــديـ ـ ــد ًا ع ـ ـل ـ ــى ش ـ ــرك ـ ــات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـع ــال ـي ــة .م ــوق ــع south
 china postالـتــابــع لـشــركــة عـلــي بــابــا،
نقل ملخص ًا عن التصريحات الحكومية
حــول الـتـهــم والـمـخــالـفــات الـمــوثـقــة على
هذه الشركات ومنها:
(إل ـ ــزام الـمـنـتـجـيــن وم ـســوقــي الـبـضــائــع
بــاسـتـخــدام مـنـصــات إلـكـتــرونـيــة مـحــددة
ت ـت ـب ــع ل ـل ـش ــرك ــات الـ ـكـ ـبـ ــرى ،اس ـت ـغ ــال
الـهـيـمـنــة عـلــى الـحـصــص الـســوقـيــة ،منح
عـ ــروض عــدائ ـيــة الس ـت ـح ــواذ الــاعـبـيــن
الكبار على قطاعات محددة في السوق،
إساءة استخدام البيانات لفرض تسعير

غير منصف على عمالء محددين ،غض
الـنـظــر عــن الـبـضــائــع منخفضة الـجــودة،
ت ـســريــب ب ـيــانــات الـمـسـتـهـلـكـيــن ،وكــذلــك
التهرب من مدفوعات الضرائب).
وع ـم ــوم ـ ًا ه ــي إم ـك ــان ــات ال ـت ـج ــاوز الـتــي
تتيحها ملكية الـبـيــانــات ،فـهــي تستطيع
أن ت ـظ ـهــر م ــن ت ـش ــاء وت ــوج ــه ال ـت ــداول
إل ــى شــركــات م ـحــددة ،وت ـعــرض الـسـلــع
الـمـخــالـفــة ،وتـبـيــع ب ـيــانــات الـمـسـتـهـلـكـيــن
وغـيــرهــا .وهــذه التهم موجهة إلــى أكثر
من  24شركة خدمات تكنولوجيا عالية
في الصين.

الصين ليست
الواليات المتحدة
حيث تدير
الشركات علناً
(الديمقراطية
األمريكية)
كحالة شركة
بالك روك
االستثمارية

اعتذار علني
(تعلموا من علي بابا)
ف ــي آخـ ــر ال ـم ـس ـت ـج ــدات فـ ــإن  11ش ــرك ــة،
أصـ ــدرت ي ــوم الـجـمـعــة  16نـيـســان 2021
بيانات تعهد علنية بتغيير السلوك ،جاء
مث ًال في بيان شركة علي بابا :أنها لن تتخذ
بـعــد اآلن مـعــايـيــر ت ـلــزم زبــائـنـهــا بــاخـتـيــار
مـنـصــة م ـحــددة ،وأنـهــا لــن تـقـيــد المنافسة
السوقية باستخدام أدواتها التكنولوجية
مثل الــداتــا والـلــوغــاريـتـمــات (الـتــي يتحدد
وف ـق ـهــا ظ ـه ــور ال ـخ ـي ــارات لـلـمـسـتـخــدمـيــن
على سبيل المثال) .كما أنها أعلنت بأنها
ستقوي إجراءات إدارة معايير الغذائيات
المعروضة على منصاتها ،وستمتنع عن
االس ـت ـخ ــدام غـيــر ال ـشــرعــي ،أو اسـتـغــال
م ـع ـل ــوم ــات ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ـي ــن ال ـش ـخ ـص ـيــة.
وأيض ًا أنها ستخفض باستمرار المعايير
ال ـت ــي ت ـق ـيــد وص ـ ــول األعـ ـمـ ــال ال ـص ـغ ـيــرة
لتبيع البضائع على منصاتها .وقبل هذه
البيانات ال ـ  11كانت شركتان قــد أصدرتا
بيانات مماثلة سابق ًا ،إحداهما :مجموعة
تنسينت القابضة التي تمتلك تطبيق وي
تشات الصيني أكبر شركات التكنولوجيا
في الصين.
وك ـ ـ ــل ذل ـ ـ ــك بـ ـعـ ــد إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات اإلدارة
الـحـكــومـيــة ( )SAMRالـتــي كــان آخــرهــا
إصدار تحذير ألكثر من  24من شركات
التكنولوجيا الـكـبــرى فــي الصين طالبة

مـنـهــا أن (تـتـعـلــم مــن قـضـيــة عـلــي بــابــا)،
وأن تــديــر عـمـلـيــة مــراجـعــة ذات ـيــة خــال
شهر .أتت على إثرها هذه التعهدات.
اإلجراء النوعي
تنظيم ملكية البيانات
ع ـلــي ب ــاب ــا يُ ـ ــراد م ـن ـهــا أن ت ـك ــون م ـثـ ًـا،
وي ـب ــدو أن ال ـح ـكــومــة ال ـص ـي ـن ـيــة تـسـعــى
إل ــى تـغـيـيــر بـنـيــة ه ــذه ال ـشــركــة إل ــى حد
بـعـيــد ...الـمـتــداول مــؤخــر ًا :أن الحكومة
ال ـص ـي ـن ـي ــة س ـت ــؤس ــس ش ــرك ــة وس ـي ـطــة
ت ــدخ ــل ف ــي إدارة ع ـلــي ب ــاب ــا ،وت ـحــديــد ًا
فــي شــركــة  .Antالـشــركــة الـتــي ستكون
جهة حكومية يديرها حاكم بنك الشعب
الصيني السابق وستقوم بدور أساسي،
ه ــو إدارة ال ـب ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة ال ـم ـتــاحــة
لشركة  .Antفالحكومة الصينية تقول:
إن هـ ــذا ال ـح ـج ــم م ــن ال ـت ـم ــوي ــل الـبـنـكــي
والبيانات المالية ال ينبغي أن يبقى لدى
جـهــة خــاصــة ،ويـفـتــرض أن تـكــون هــذه
البيانات مدارة حكومي ًا ومنظمة.
ّإن إجـ ـ ــرا ًء م ــن هـ ــذا ال ـن ــوع ه ــو الـنـقـلــة
ال ـن ــوع ـي ــة ال ـت ــي ت ـظ ـهــر ك ـم ــآل ل ـن ـمــوذج
ص ــراع الـحـكــومــة الـصـيـنـيــة مــع شــركــات
التكنولوجيا العالية .فالصين ال تستطيع
أن تـتــرك إدارة الـبـيــانــات وهــي السلعة
األه ــم عــالـمـيـ ًا فــي عـصــر ال ـيــوم واألك ـثــر
حساسية حتى في االختراق والحروب
الـ ـسـ ـيـ ـب ــرانـ ـي ــة لـ ـ ــدى ش ـ ــرك ـ ــات خ ــاص ــة،
ت ـس ـت ـط ـيــع أن ت ـت ـح ـكــم ب ـه ــذه ال ـب ـيــانــات
وتتشابك عميق ًا مع رأس المال الغربي.
الصين ليست الــواليــات المتحدة ،حيث
ت ــدي ــر الـ ـش ــرك ــات ع ـل ـن ـ ًا (ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
األم ــري ـك ـي ــة) ك ـحــالــة ش ــرك ــة بـ ــاك روك
االسـتـثـمــاريــة ال ـتــي تــديــر أمـ ــوا ًال بحجم
اق ـت ـصــادي ألـمــانـيــا وفــرن ـســا مـجـتـمـعـيــن،
وأكـثــر مــن ذلــك الـتــي تــديــر أم ــوال البنك
الفيدرالي األمريكي ومــا تسمى (أمــوال
اإلنـ ـقـ ــاذ االقـ ـتـ ـصـ ــادي) ب ــل ت ــدي ــر حـتــى
المعايير البيئية (ألرض الديمقراطية)
البائدة.
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تشد ٌد مؤجل في العقوبات وسعر صرف وهمي!
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لم تنخفض األسعار في األسواق على الرغم من كل الحديث عن انخفاض سعر الصرف
مقابل الليرة ،وعلى الرغم من صدور قانون حماية المستهلك الجديد ،الذي شدد
العقوبات وزاد من الغرامات لقاء المخالفات.
ǧسمير علي

بــالـنـسـبــة لـلـمـسـتـهـلــك ،ثـبــت بــالــدلـيــل الـقــاطــع أن
كل الحديث عن انخفاض سعر الصرف مقابل
الليرة لم يكن ّإل حديث ًا وهمي ًا ،بدليل الثبات
النسبي ألسـعــار السلع والـبـضــائــع والـخــدمــات
ف ــي األس ـ ــواق ،ب ــل واس ـت ـم ــرار ارت ـف ــاع أس ـعــار
بعضها.
كــذلــك ث ـبــت ل ــدى الـمـسـتـهـلــك ،أن حـمــايـتــه مــن
عدمها سيان لدى الرسميين ،فبعد كل التهليل
عن القانون الجديد وعن التشدد في عقوباته،
والحديث عن إصداره قبل رمضان حرص ًا على
مصلحة المستهلكين ،تــم تأجيل وضــع بعض
مــواده في التنفيذ ،وذلــك ربما لما بعد الشهر
الكريم!
السعر الوهمي والتأثر النفسي
م ــن ال ــواض ــح ،أن ن ـســب االن ـخ ـفــاض الـكـبـيــرة
المعلنة عبر بعض وسائل اإلعــام على سعر
الـ ـص ــرف ،م ــع ك ــل ال ـت ـه ـل ـيــل الـ ــذي راف ـق ـه ــا عــن
جــدارة اإلجــراءات الرسمية المتخذة ،لم تجد
طــريـقـهــا إلــى أسـعــار الـسـلــع فــي األسـ ــواق ،فما
زالــت غالبية األسعار على حالها ،فقد كان من
المتوقع أن تنخفض األسعار في األسواق بما
ي ــوازي ال ـف ــارق ال ـس ـعــري عـلــى سـعــر الـصــرف
الـمـعـلــن عـنــه ،حـيــث لــم يـتــم ذلــك ّإل عـلــى سلع
ق ـل ـي ـلــة ومـ ـحـ ــدودة ج ـ ــد ًا ،ول ـي ــس ب ـمــا يـ ــوازي
ال ـفــارق الـسـعــري بـسـعــر ال ـصــرف ،األم ــر الــذي
فــرض اسـتــذكــار الـحــديــث الــرسـمــي عــن السعر
الوهمي لـلــدوالر ،وعــن التأثر النفسي بذبذبة
ارتـفــاعــات وانخفاضات سـعــره ،فالنتيجة على
مستوى ما يتم سحبه من جيوب المستهلكين
على السلع والخدمات لم تتغير أبد ًا.

ال ضبط جدياً على األسعار في األسواق
ب ـعــد ك ــل ال ـت ــروي ــج وال ـت ـه ـل ـيــل ل ـق ــان ــون حـمــايــة
ال ـم ـس ـت ـه ـلــك ال ـج ــدي ــد ،وب ـع ــد ك ــل ال ــره ــان عـلــى
دوره على مستوى ضبط األسواق واألسعار
خ ــال شـهــر رم ـضــان ،تــم اإلع ــان رسـمـيـ ًا عن
تأخير تطبيق بعض مــواده ،ربما إلــى ما بعد
العيد ،وذلــك لعدم صــدور التعليمات التنفيذية
للقانون حتى تاريخه.
ف ـق ــد م ـض ــى أك ـث ــر م ــن ع ـش ــرة أي ـ ــام م ــن شـهــر
رمضان ،تبددت معها كافة الوعود عن تخفيض
األسـعــار وضبطها ورقابتها فــي األســواق بما
يضمن حماية المستهلك وضمان عدم التعدي
على حـقــوقــه ،ولــم تـصــدر التعليمات التنفيذية
لقانون حماية المستهلك الجديد الــذي طنبوا
آذاننا به على أنه سيخرج الزير من البير ،ولن
تصدر على ما يبدو حتى انتهاء شهر رمضان.
حيث صــرح وزيــر الـتـجــارة الــداخـلـيــة وحماية
الـمـسـتـهـلــك «أن الـتـعـلـيـمــات الـتـنـفـيــذيــة ســوف
تـصــدر خــال أسـبــوعـيــن أو ثــاثــة لتطبيق كل
مـ ــواد ال ـق ــان ــون» ،وذلـ ــك ب ـح ـســب م ــا تــداول ـتــه
بعض وسائل اإلعالم خالل األسبوع الماضي،
مــا يـعـنــي أن الـحــديــث عــن الـعـقــوبــات الــرادعــة
والـتـشــدد فيها لــن تـجــد طريقها إلــى األســواق
اآلن ،وخالل شهر رمضان بالحد األدنى ،وكل
الـحــديــث عــن ذلــك هــو لــذر الــرمــاد فــي العيون،
وال جدية في تطبيق مــواد القانون المشددة
على مــا يـبــدو! وطبع ًا ذلــك يصب فــي مصلحة
الحيتان الكبار المسيطرين على األسواق قبل
المخالفين الصغار.
تداخل وتنازع في الصالحيات
بعد أن صدر القانون الجديد ،أصــدرت وزارة
الــداخـلـيــة تعليماتها بـشــأنــه ل ـمــؤازرة الضابطة

منح القرار اللجان
المشكلة من قبل
المحافظ مهمة
الضابطة التموينية
على غير ما ورد في
نص القانون الذي
منح هذه الصفة
لعناصر حماية
المستهلك فقط
وحصراً!

الـتـمــويـنـيــة خ ــال مـهــامـهــا ف ــي األسـ ـ ــواق ،كـمــا
نصت عليه بعض مواد القانون ،وكذلك وزارة
اإلدارة ال ـم ـح ـل ـيــة ،ل ـكــن ال ـم ـفــاجــئ ه ــو الـشـكــل
التنفيذي الذي أصدرته محافظة دمشق!
ف ـقــد ص ــدر ع ــن م ـحــافــظ دم ـشــق ق ـ ــرارٌ يـقـضــي
بـتـشـكـيــل ل ـجــان مــن أع ـضــاء مـجـلــس مـحــافـظــة
دم ـشــق ،ورئ ــاس ــة أع ـضــاء الـمـكـتــب الـتـنـفـيــذي،
بمهمة« :مــراقـبــة وضـبــط األس ــواق واألسـعــار
بحضور ممثل عــن مــديــريــة الـتـجــارة الداخلية
وحماية المستهلك وضبط المخالفات المرتكبة
وتـنـظـيــم ال ـض ـبــوط ال ــازم ــة ب ـحــق الـمـخــالـفـيــن
بالتنسيق مــع الـجـهــات الـمـعـنـيــة» .وقــد شملت
الـ ـلـ ـج ــان ال ـم ـش ـك ـل ــة كـ ــافـ ــة م ـن ــاط ــق وأسـ ـ ــواق
المحافظة.
منح مضمون القرار أعاله اللجان المشكلة من
قبل المحافظ مهمة الضابطة التموينية ،على
غير ما ورد في نص القانون الذي منح هذه

الصفة لعناصر حماية المستهلك فقط وحصر ًا!
ف ـك ـي ــف س ـت ـع ـمــل الـ ـلـ ـج ــان ال ـم ـش ـك ـل ــة مـ ــن قـبــل
ال ـم ـح ــاف ــظ وف ـ ـق ـ ـ ًا ل ـل ـم ـه ـمــة ال ـم ـن ــاط ــة ب ـه ــا فــي
األسواق «بحضور ممثل عن مديرية التجارة
الداخلية وحماية المستهلك» كما ورد في متن
القرار ،بالتوازي مع مهام الضابطة التموينية
المنصوص عليها وفق ًا لمواد القانون الجديد؟
وم ـ ــن س ـي ـك ــون م ـ ـ ـ ــؤازر ًا ل ـم ــن فـ ــي األسـ ـ ــواق
بالنتيجة؟
وكيف ستكون عليه حال السوق في ظل هذا
الشكل من تنازع الصالحيات؟
ربما مــا علينا ّإل انتظار التعليمات التنفيذية
الـمــزمــع إصــدارهــا ،عـســى تُــوضــح الـصــاحـيــات
وال ـم ـهــام وال ـم ـســؤول ـيــات ،وت ـح ـدّ مــن بــوابــات
التنازع عليها ،واألهــم :عسى تفعل فعلها على
مـسـتــوى ضـبــط وقـمــع الـمـخــالـفــات بـمــا يحقق
مصلحة المستهلك فع ًال.

«الحياة ال تتبدل من تلقاء نفسها ،نحن الذين نب ّدلها»
«الشمس تشرق وتغرب
كل يوم .دوالب الزمن
شغال .كل شيء يتب ّدل.
ّ
الحياة نفسها ستتبدل،
لكنها ال تتب ّدل هكذا ،من
تلقاء نفسها ،نحن الذين
نب ّدلها»  -حنا مينة

طحان
ǧحمزة ّ

نـحــن ال ـنــاجــون مــن ال ـح ــرب ،نـعــم،
ج ـم ـي ـع ـنــا بـ ــا اسـ ـتـ ـثـ ـن ــا ٍء ،ن ــاج ــون
ـرب ع ـش ــوائ ـي ـةٍ لـ ــم ت ـعــرف
مـ ــن ح ـ ـ ٍ
ح ــدود ًا إلجــرامـهــا ،كــان يمكن أليّ
مـ ـن ــا أن يـ ـكـ ــون بـ ـم ــوق ــع أيّ مــن
شـهــدائـنــا وق ـتــانــا ومـفـقــوديـنــا من
السوريين جميع ًا على كامل رقعة
ال ـب ــاد ،بـطــولـهــا وعــرض ـهــا ،أولـئــك
الــذيــن قـضــوا تـحــت وط ــأة مـطــامــع
ومصالح أعدائنا أيـ ًا كانوا ،داخـ ًا،
وخارج ًا.
نـ ـح ــن ال ـ ـن ـ ــاج ـ ــون ،م ـ ــن ت ـن ـق ـل ـن ــا مــن
مـ ـحـ ــافـ ـظـ ـةٍ ألخـ ـ ـ ـ ــرى ،وم ـ ـ ــن قـ ــريـ ـةٍ
ألخ ـ ــرى ،وم ــن م ــوق ـ ٍـع آلخـ ــر ،تـحــت
ت ـه ــدي ــد الـ ـس ــاح الـ ـعـ ـش ــوائـ ـيّ ،نـحــن
ال ـم ـحــاربــون ال ــذي ــن ك ـنــا نــذهــب إلــى
مـشــاغـلـنــا بــا انـقـطـ ٍـاع مُـهــدديــن على
م ـ ــدار الـ ـي ــوم والـ ـس ــاع ــة ،م ـجــازف ـيــن
بحياتنا ،مُرغمين ،ومُكرهين ،بمقابل
ضـ ــرب الـ ـج ــوع ،وإرهـ ــابـ ــه ،بـمـقــابــل
مــا كــان يـعـبّــر عـنــه ال ـســوريــون «إذا
مــا مـتـنــا قـتــل رح نـمــوت ج ــوع» ،ال
أوسمة لنا ،وال مراسم ،وال احتفاء،
وال شيء ،فال يزال العدوّ :موجود ًا،
بـمـخـتـلــف أش ـكــالــه وم ـس ـم ـيــاتــه ،وال
يـ ــزال إره ـ ــاب ال ـج ــوع ي ـض ــرب عـبــر

أيديه ،وأصبحت« :يبدو ما متنا قتل
بس رح يقتلونا جوع».
لـسـنــا نــاج ـيــن ،ب ـعــد؟ فــالـمـعــركــة هـنــا
وم ـس ـت ـمــرة ،حــربـنــا ات ـخــذت أش ـكــا ًال
أخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،واليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزال ي ـ ـس ـ ـقـ ــط م ــن
ـوم ،وال
ال ـســوري ـيــن الـضـحــايــا كــل يـ ـ ٍ
ت ــزال ت ـنــزف ال ـبــاد مــن «شــرايـيـنـهــا
هجرة نحو الخارج ،وال
المفتوحة»
ً
يزال أعداؤنا ،يمزقون جسد البالد،
يـقـسـمــونـهــا ويـتـقــاسـمــونـهــا ...نزيفنا
مستمرٌ ،ولحمنا مـرّ ،نحن «الشعب
«زمن شديد».
العنيد» بمواجهة ٍ
نحن المقاتلين ،اآلن ،السوريين بأيّة
بقعة كنّا في البالد ،أو خارجها ،ك ٌّل
ب ـمــوق ـعــه ،ك ـ ٌـل ب ـع ـم ـلــه ،وكـ ـ ٌـل بـحـيــاتــه
المحاصرة ،نمضي معركتنا كل يوم
فــي وج ــه خـصــومـنــا وأعــدائ ـنــا ،نـشـدّ
كتف اآلخر لمالصقة كتفنا« :مشكلتنا
وحــدة» و «عــدونــا واحــد بهالطرف
أو هداك» ،ويعود السوريون إحياء
ما حاول خصومهم نسفه ،وسخطه،
وال ـت ـس ـخ ـيــف ب ــه خ ــدم ـ ًة لـمـصــالـحـهــم
بـضــربـنــا بـمــواجـهــة بـعـضـنــا الـبـعــض،
همس ًا« :الشعب السوري واحد».
تـبــدو الـحـيــاة جــامــدة ،وتـبــدو األيــام
رتـيـبـ ًة ،قــاسـيـ ًة ،كـكــل مــا اعـتــدنــا عليه
مــن هــذه الـبــاد ،ويـبــدو األفــق ضيق ًا
وم ـغ ـل ـق ـ ًا ،وي ـبــدو كـكــل مــا يــريــده لنا

أعداؤنا أن يبدو لنا...
ـدة م ـثـ ًـا ،مــن عـلــى جسر
إال أن س ـيـ ً
الرئيس في منطقة البرامكة بدمشق
تـ ـص ــرخ ب ـش ــرط ـيّ ال يـ ـ ــؤدي أك ـثــر
مــن وظـيـفـتــه ب ـحــدودهــا وشــروطـهــا
الـمـفــروضــة عـلـيــه ،دفــاع ـ ًا عــن ســائــق
سـيــارة أجــرة يعيش يــومــه« :تركت
كـ ـ ــل شـ ـ ــي واج ـ ـ ـيـ ـ ــت ت ـ ـخـ ــالـ ــف ه ــي
الـتـكـســي؟» وتــديــر وجـهـهــا مخاطب ًة
الـ ـبـ ـع ــض حـ ــولـ ـهـ ــا« :ك ـ ــل ه ــال ـف ـس ــاد
والـ ـمـ ـشـ ــاكـ ــل ب ــالـ ـبـ ـل ــد ،ضـ ــاقـ ــت ع ـنــد
تكسي؟» ويجيبها أحدهم« :طولي
ب ــال ــك ،ك ـم ــان هــال ـشــرطــي م ــو طــالــع
بإيده شي»..
إن ــه مــوق ـفٌ صـغـيــر ،بـسـيــط ،وعــابــر،
لــم يــرصــده ش ــيء ،ال كــام ـيــرات وال
ت ـس ـج ـي ــات ،ال شـ ــيء سـ ــوى آذان
وع ـيــون ال ـمــارة الـعــابــريــن بــدورهــم،
ـوم،
م ــوق ــف ي ـت ـك ــرر ش ـب ـي ـه ــه كـ ــل ي ـ ـ ٍ
وفــي كــل جــانــب غـيــر وســائــل النقل:
ع ـل ــى ال ـخ ـب ــز ،ع ـل ــى ال ـب ـن ــزي ــن ،عـلــى
المازوت ،على الغاز ،على المدرسة،
ع ـلــى ال ـع ـمــل ،ع ـلــى ك ـ ّـل ال ـح ـيــاة بـكـ ّـل
تفاصيلها ،إنــه شـدّ االكـتــاف ،وتعبير
ـض وت ـم ــرد ،إن ــه ت ـحــديــد ال ـع ــدوّ:
رفـ ـ ٍ
«هـ ــدول ال ـك ـب ــار ،هـ ــدول ي ـلــي ف ــوق،
هـ ـ ــدول ي ـل ــي ب ـك ــل مـ ـك ــان وط ـ ــرف»
وليس «الشرطي» بعينه أو «سائق

الـتـكـســي» ..لـيــس أنــا أو أن ــت ،نحن
المٌستهدفون ،والضحايا.
«نحن الذين نب ّدلها»
لــم ت ــدرك ال ـس ـيــدة الـســابـقــة وال من
ردّ عليها ،وال كل من يشبههم ،وهم
كــل ال ـس ــوري ــون ،أن مــا قــالـتــه يعبر
ع ــن :مــوقــف س ـيــاس ـيّ .ول ــم يــدركــوا
أي ـض ـ ًا أن ال ـف ـعــل ن ـف ـســه ،بــال ـحــديــث:
يعزز التكاتف و«التنظيم» بالمعنى
السياسي...
ت ـخ ـيّ ـل ــوا اآلن ،لـ ــو ي ـ ــدرك ـ ــون إذ ًا،
تخيّلوا لحظة اإلدراك هــذه ،حينما
ن ـع ــي أن ـف ـس ـنــا ف ــاع ـل ـي ــن ،وم ــؤث ــري ــن،
ومحركين ،و «نبدل الحياة» ،وندفع

بها لمصلحتنا نحن ،بسياستنا نحن،
بــأيــديـنــا ،نـحــو انـتـصــارنــا ،ويــأتــي غـدٌ
ن ـق ــول بـ ــه :ن ـح ــن ال ـن ــاج ـي ــن ،ح ــررن ــا
ـرب وأزم ـةٍ عـنـيــدة ،لم
الـبــاد بـعــد حـ ٍ
تـكــن أع ـنــد م ـنّــا ،لــم تـكـســرنــا ،و ُكـســر
أعـ ـ ــداؤنـ ـ ــا وص ـ ــان ـ ـع ـ ــوه ـ ــا ..وي ـف ـخ ــر
الـســوريــون ،بـصــوت عــال« :الشعب
السوري واحد».
ـام س ـيــاس ـيٍّ ج ـ ــافّ ،مـخـتـصــر،
وب ـك ـ ٍ
وم ـب ــاش ــر :سـ ــاح تــأم ـيــن هـ ــذا ال ـغــد
بانتصاره ،اليوم ،هو تطبيق ،2254
وإن ل ــم ي ـك ــن ،ف ـه ــو ال ـض ـغ ــط نـحــو
تـطـبـيــق  ،2254وإن ل ــم ي ـكــن ،فـهــو
فرض  2254في نهاية المطاف ،وال
شيء آخر.
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ُيثِبت نظرية «التعزيز التراكمي الكتساب اللغة»
دراسة يابانية -أمريكية جديدة،
أثبتت
ٌ
نشرت في  31آذار  ،2021في تقارير
متعددي
مجلة «الطبيعة»ّ ،أن األشخاص ِّ
اكتساب المزيد
اللغات يسهل عليهم
ُ
من اللغات الجديدة بعد إتقان ثانية أو
عما يبدو
ثالثة .وفض ًال عن إزالة الغموض ّ
«عبقرية خارقة» لدى متعددي اللغات،
توفر
إن نتائج تجربتهم ّ
يقول الباحثونّ :
عصبي على ّأن المهارات
أ ّول دليل علمي
ّ
اللغوية تملك ميزة «اإلضافة» (زيادة
قدرة الفرد على تعلم لغات جديدة مع
كل لغة يضيفها لحصيلة ما تعّلمه)،
وهي نظرية ُتعرف باسم «نموذج
التعزيز التراكمي الكتساب اللغة».
ǧتعريب وإعداد :د .أسامة دليقان

«ل ـطــال ـمــا كــانــت ه ـنــاك ف ـكــرة ت ـق ـل ـيــديــة ،ت ـقــول:
إن ـنــا إذا اسـتـطـعـنــا ف ـهــم األش ـخ ــاص «ثـنــائـيّــي
اللغة» ،يمكننا استخدام التفاصيل نفسها لفهم
«مـتـعـدّدي الـلـغــات» .لقد تحققنا بــدقــة مــن هذا
االح ـت ـمــال مــن خ ــال ه ــذا ال ـب ـحــث ،ورأي ـن ــا أن
م ـهــارات اكـتـســاب الـلـغــة لــدى مـتـعــددي الـلـغــات
لـيـســت مـســاويــة لنظيرتها لــدى ثـنــائـيــي الـلـغــة،
ب ــل م ـت ـفــوقــة ع ـل ـي ـهــا» .هـ ــذا م ــا ق ــال ــه األس ـت ــاذ.
كــون ـيــوشــي ل .س ــاك ــاي م ــن جــام ـعــة طــوك ـيــو،
وهو خبير في علم اللغة العصبيّ (اللسانيات
ال ـع ـص ـب ـيــة) وم ــؤل ــف م ـش ــارك ب ــال ــدراس ــة الـتــي
نُشرت مــؤخــر ًا في «التقارير العلمية» بمجلة
«الـطـبـيـعــة»  .natureيتضمن هــذا الـمـشــروع
البحثي المشترك الـتـعــاون مــع البروفيسورة
س ـ ـ ــوزان ف ـل ـي ــن مـ ــن م ـع ـه ــد مــاســات ـشــوس ـتــس
لـلـتـكـنــولــوجـيــا ( ،)MITوه ــي مـتـخـصـصــة فــي
اللغويات واكتساب اللغات المتعددة ،وكانت
م ــن أوائـ ـ ــل م ــن اقـ ـت ــرح «نـ ـمـ ــوذج ال ـت ـح ـس ـيــن
التراكمي».
التجربة
قــام عـلـمــاء األعـصــاب الــذي أع ـدّوا هــذا البحث
بقياس نشاط الدماغ لدى بالغين متطوعين:
 21منهم ثنائيّو اللغة (يـعــرفــون لغتين) و28
مـنـهــم م ـت ـعــددو ال ـل ـغــات .وذلـ ــك أث ـن ــاء تـعـرّفـهــم
عـلــى الـكـلـمــات والـجـمــل باللغة الكازاخستانية،
وهي لغة جديدة تمام ًا بالنسبة لجميع هؤالء
المتطوعين.
كـ ــان ج ـم ـيــع ال ـم ـشــارك ـيــن م ـت ـح ـدّث ـيــن أص ـل ـيّ ـيــن
ل ّلغة اليابانية ،ولغتهم الثانية هي اإلنكليزية.
وبالنسبة للمشاركين متعددي الـلـغــات ،كانت
ال ـل ـغــة ال ـثــال ـثــة ه ــي اإلس ـبــان ـيــة ل ــدى مـعـظـمـهــم،
وواحـ ـ ــدة أو أك ـث ــر م ــن ال ـل ـغ ــات ال ـص ـي ـن ـيــة أو
الكورية أو الروسية أو األلمانية ،لدى البقية،
وكان يعرف بعضهم ما يصل إلى خمس لغات.
ت ـت ـط ـلــب ال ـط ــاق ــة ف ــي ل ـغ ــات م ـت ـع ــددة إت ـق ــان
األصـ ـ ــوات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة والـ ـمـ ـف ــردات وتــراك ـيــب
ال ـج ـمــل وال ـق ــواع ــد ال ـن ـح ــوي ــة .وع ـ ــادة م ــا يـتــم
تركيب الجمل باللغتين اإلنكليزية واإلسبانية
باالسم أو الفعل في بداية الجملة ،لكن اليابانية
والـكــازاخـسـتــانـيــة تـضـعــان األس ـمــاء أو األفـعــال
فــي نـهــايــة الـجـمـلــة دائ ـم ـ ًا .كـمــا وتـتـطـلــب قــواعــد
اإلنكليزية واإلسبانية والكازاخستانية توافق ًا
بـتـصــريــف الـفـعــل مــع الـفــاعــل (هــو يـمـشــي ،هي
تمشي) ،لكن قــواعــد اللغة اليابانية ال تتطلب
ذلك.
ب ـ ــد ًال م ــن ال ـت ــدري ـب ــات ال ـن ـح ــوي ــة أو م ـه ــارات
المحادثة في الفصل الــدراســي ،قــام الباحثون
بمحاكاة بيئة تعلم لغة أكثر طبيعية ،حيث كان

على المتطوعين معرفة أساسيات لغة جديدة
من خالل االستماع فقط .استمع المتطوعون
إلى تسجيالت للكلمات الكازاخستانية الفردية
أو الجمل القصيرة ،بما في ذلــك تلك الكلمات
أثناء مشاهدة شاشة فيها رمــوز موجب ()+
أو سالب ( )-لإلشارة إلى ما إذا كانت الجملة
صـحـيـحــة ن ـحــوي ـ ًا أم ال .خ ـضــع الـمـتـطــوعــون
لسلسلة مــن أربـعــة اخـتـبــارات اسـتـمــاع ،تــزداد
صـعــوبـ ًة أث ـنــاء قـيــام الـبــاحـثـيــن بـقـيــاس نـشــاط
أدمـغــة المتطوّعين باستخدام تقنية التصوير
الـطـبــي الـمـعــروفــة بــاســم «الـتـصــويــر الــوظـيـفــي
بالرنين المغناطيسي» .fMRI
وف ــي أب ـســط اخ ـت ـبــار ،ك ــان ع ـلــى الـمـتـطــوعـيــن
تحديد ما إذا كانوا يسمعون كلمة من جلسة
الـتـعـلــم الـســابـقــة ،أم يـسـمـعــون نـسـخـ ًة مختلفة
ن ـح ــويّ ـ ًا م ــن ال ـك ـل ـمــة ن ـف ـس ـهــا .وف ــي مـسـتــويــات
االختبار التالية ،استمع المتطوعون إلى أمثلة
الجمل وسُئلوا عمّا إذا كانت الجمل صحيح ًة
وطلِبَ منهم فكُّ تشفير تراكيب الجملة
نحويّ ًاُ ،
عن طريق تحديد أزواج (الفعل ،االسم).
وسُمِحَ للمتطوعين إعاد ُة جلسة التع ُّلم وتكرارُ
االختبار لعددٍ غير محدود من الـمــرات ،حتى
يتمكنوا مــن الـتـقـدُّم إلــى المستوى الـتــالــي من
الصعوبة.
النتيجة
من أجل النجاح في اجتياز االختبارات باللغة
الـكــازاخـسـتــانـيــة (الـجــديــدة بــالـنـسـبــة للجميع)،
اح ـت ــاج ال ـم ـشــاركــون م ـت ـع ـدِّدو ال ـل ـغــات ،الــذيــن
كــانــوا أكـثـرَ طــاقـ ًة فــي لغتهم الثانية والثالثة،
إلــى جـلـســات تـعـ ّلـ ٍم مـتـكــررة أقـ ّـل ع ــدد ًا مــن تلك
الـتــي احـتــاجـهــا أقــرانُـهــم مـتـعـدّدو الـلـغــات األقـ ّـل
طالقة.
كما أصبح المتحدِّثون متعدِّدو اللغات ،األكثر
طالقة ،أســرعَ في اختيار اإلجــابــة مع تقدُّمهم
من المستوى الثالث إلى الرابع من االختبار،
وهـ ــي ع ــامـ ـ ٌة ع ـل ــى زي ـ ــادة ال ـث ـق ــة ،وع ـل ــى ّأن
المعرفة المكتسبة خــال االخـتـبــارات األسهل

قد تمّ نق ُلها بنجاح إلى مستويات أعلى.

علم
بشكل عام َت ُّ
اللغة  1+nيصبح
أسهل من تعّلم
اللغة  nعندما تكون
 nأكبر من 2

غي ُر الدماغ ما ّدياً
تعل ُم اللغات ُي ِّ
ُّ
قال ساكاي« :في التعامل مع اللغة الكازاخية،
كل من
كان نمط تنشيط الدماغ متشابه ًا لدى ٍّ
األش ـخــاص م ـت ـع ـدّدي الـلـغــات وثـنــائـيّــي الـلـغــة،
لكن الفرق بين الفئتين هو ّأن التنشيط كان
أكـثــر حـســاسـيــة وأس ــرع بكثير لــدى مـتـعـدّدي
اللغات».
يتناسب نمط تنشيط الدماغ لدى المتطوعين
ثـنــائـيّــي الـلـغــة وم ـت ـع ـدّدي الـلـغــات مــع معرفتنا
الحالية للكيفية التي بواسطتها يقوم الدماغ
بفهم اللغة ،أال وهي تحديد ًاّ :أن أجزاء «ال َفصّ
الجَبهي األيسر» تصبح أكثرَ نشاط ًا عند فهم
محتوى الجملة ومعناها .وعند تعلم لغة ثانية،
من الطبيعي أن تصبح المناطق المقابلة على
الجانب األيمن من الدماغ نشطة وتساعد في
جهود الفهم.
لم يحدث لدى المتطوعين متعدّدي اللغات أيُّ
تنشيطٍ للجانب األيـمــن يمكن اكتشافه خالل
مـسـتــوى اخـتـبــار قــواعــد الـلـغــة الـكــازاخـسـتــانـيــة
األولي البسيط ،وبالمقابل ،أظهر مَسح الدماغ
(بالتصوير) نشاط ًا قوي ًا في «مناطق دماغية
مساعِدة» لدى المتطوِّعين ثنائيّي اللغة.
اكتشفَ الباحثون أيض ًا اختالفاتٍ في منطقة
«ال ـع ـقــد ال ـقــاعــديــة»  ،basal gangliaوالـتــي
غالب ًا ما تُعتبر منطقة أساسية أكثر في الدماغ.
كــان للعُقد الـقــاعــديــة للمتطوعين ثنائيّي اللغة
م ـس ـت ــوي ــات م ـن ـخ ـف ـضــة م ــن ال ـت ـن ـش ـيــط ،لـكـنـهــا
ارتفعت مع تقدمهم خالل االختبار ،ثم عادوا
إل ــى م ـس ـتــوى مـنـخـفــض ف ــي ب ــداي ــة االخ ـت ـبــار
الـ ـت ــال ــي .بـ ــدأ ال ـم ـت ـط ــوع ــون م ـت ـع ــددو ال ـل ـغــات
الـمـسـتــوى األول لــاخـتـبــار مــع نـشــاط مماثل
م ـن ـخ ـفــض ل ـل ـعُ ـقــد ال ـق ــاع ــدي ــة ،ث ــم ارت ـف ــع وظ ـ َّـل
مرتفع ًا خالل مستويات االختبار الالحقة.
يقول فريق البحث المشترك (بين معهد MIT
األمــري ـكــي وجــام ـعــة طــوك ـيــو) ّإن ه ــذا الـنـمــط
مــن الـتـنـشـيــط فــي الـعـقــد ال ـقــاعــديــة ،يُ ـظ ـ ِهــر ّأن

األش ـخــاص مـتـعـدِّدي الـلـغــات يمكنهم التعميم
والبناء على المعرفة السابقة ،بد ًال من التعامل
مــع كــل قــاعــدة نحوية جــديــدة كفكرة منفصلة
لفهمها من البداية (وبتعبير آخر :تزداد القدرة
على «التجريد» ،على األقل في المجال اللغوي،
لدى متعدّدي اللغات– مالحظة المعرِّب).
ت ــوصَّ ـل ــت دراس ـ ـ ــاتٌ س ــاب ـق ــة أجـ ــراهـ ــا س ــاك ــاي
ـدول زمـنـيٍّ مــن ثــاثــة أطــوار
وآخ ــرون إلــى ج ـ ٍ
مــن التغييرات فــي تنشيط الــدمــاغ أثـنــاء تع ّلم
لغة جديدة :زيــادة أولية ،ثم هضبة عالية ،ثم
تَ ــراج ــع إل ــى الـمـسـتــوى الـمـنـخـفــض نـفـســه من
التنشيط المطلوب لفهم اللغة األم.
تُ ـق ـدّم هــذه الـنـتــائــج الـجــديــدة تــأكـيــد ًا عـلــى هــذا
الـنـمــط فــي ت ـع ـدُّد ال ـل ـغــات ،وتــدعــم إمـكــانـيــة ْأن
ي ـك ــون ال ـت ـق ـدُّم ال ـ ــذي يُ ـ ـح ـ ـ ِرزُه ال ـش ـخــص فــي
خبرته التع ُّلميّة اللغوية السابقة ،يجعله قادر ًا
بشكل أسهل فيما بعد [مع لغة
على أن يكرّرها ٍ
جــديــدة] ،مما يدعم نـمــوذج التعزيز التراكمي
الكتساب اللغة.
قال ساكاي« :هذا تفسيرٌ عِلميّ عصبيّ للسبب
في ّأن تع ُّلمَ لغةٍ جديدة أخرى [ثالثة فما فوق]
يكون أسهل من اكتساب اللغة الثانية .يمتلك
ثنائيُّو اللغة نقطتَين مرجعيَّتين فقط ،في حين
يـمـكــن لـمـتـعــددي ال ـل ـغــات اس ـت ـخ ــدامُ مـعــرفـتـهــم
ب ـثــاث ل ـغــات أو أك ـثــر فــي أدمـغـتـهــم ،مــن أجــل
تع ُّل ِم لغةٍ جديدةٍ إضافية».
ǩالعنوان األصلي للدراسة« :عمليات تنشيط
الصلة بالصياغة
محسنة في المناطق ذات ِّ
َّ
اللغوية لدى متعددي اللغات أثناء اكتساب
لغة جديدة» ،تأليف :كيتا أوميجيما ،سوزان
فلين ،كونيوشي إل ساكاي.

Enhanced
activations
in
syntax-related
regions
for
multilinguals while acquiring a
new language. Nature, Scientific
.2021 ,Reports, April

17
الديموقراطية ليست «كوكاكوال» والقواعد ال يحددها  %12من العالم!
شؤون عربية ودولية

قاسيون ـ العدد  1015اإلثنين  26نيسان 2021

www.kassioun.org

شكلت تصريحات وزير الخارجية الصيني وانغ يي -التي قالها في مؤتمر بالفيديو مع
ّ
ممثلي مجلس العالقات الخارجية األمريكي -مادة دسمة لوسائل اإلعالم ،فالوزير
الصيني الذي نّبه الواليات المتحدة إلى أن الديمقراطية ليست وصفة أمريكية واحدة
تصلح للجميع ،كما حدث مع الكوكاكوال ،كان يحاول في مداخلته تثبيت القواعد
الجديدة للعبة .تلك التي تحاول الواليات المتحدة تجاهلها.

ǧعالء أبوفّراج

وزي ــر ال ـخــارج ـيــة الـصـيـنــي قـ ـدّم ف ــي مــداخـلـتــه
مـجـمــوعــة ن ـقــاط أســاس ـيــة ،رأى فـيـهــا مـخــرجـ ًا
لـلـعــاقــات األمــريـكـيــة الـصـيـنـيــة ال ـمــأزومــة ،وإن
كــان مــن ال ـضــروري اسـتـعــراض هــذه الـنـقــاط،
ّإل أن بعض األفكار واالسـتـطــرادات األخــرى
تستحق الوقوف عندها أيض ًا!
النقاط الخمس المقترحة
حملت مداخلة وانغ ايي خمس نقاط أساسية
ي ـم ـكــن م ــن خ ــال ـه ــا إعـ ـ ــادة ص ـي ــاغ ــة ال ـع ــاق ــات
اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة ب ـيــن واش ـن ـطــن وب ـك ـيــن ،كــانــت
األولــى :ضــرورة أن تنظر الــواليــات المتحدة
بنوع من الموضوعية
إلى التنمية في الصين ٍ
والـ ـعـ ـق ــانـ ـي ــة ،وضـ ـ ـ ــرورة أن ت ـع ـم ــل ال ـص ـيــن
وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة م ـع ـ ًا عـلــى طــريـ ٍـق جــديــد
للتعايش السلمي والتعاون بما يضمن المنفعة
الـمـتـبــادلــة ،ويـجــب حـســب النقطة الـثــالـثــة التي
طرحها وانغ ايي :أن تقبل الواليات المتحدة
ح ــق ال ـش ـعــب ال ـص ـي ـنــي بــاخ ـت ـيــار ن ـظــامــه ،وأن
تحترم المسار الذي يختاره .وقال وانغ ايي:
إن على واشنطن أن تلتزم قــو ًال وفع ًال بمبدأ
وأل تـتــدخــل فــي ال ـشــؤون الــداخـلـيــة
الـتـعــدديــة ّ
للدول األخرى.
من يضع القواعد؟
ينتقد السياسيون الصينيون بشكل مستمر،
ذل ـ ــك ال ـم ـص ـط ـل ــح الـ ـ ــذي ي ـص ــر ال ـس ـي ــاس ـي ــون
األم ــري ـك ـي ــون وال ـغ ــرب ـي ــون ع ـل ــى اس ـت ـخ ــدام ــه،
وال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ت ـت ـم ـســك ب ـم ــا تـسـمـيــه
(الـنـظــام الــدولــي الـقــائــم عـلــى ال ـقــواعــد) ،الــذي

ال تستطيع الصين فهم المقصود منه تمام ًا،
فـتـطــرق وزي ــر الـخــارجـيــة الـصـيـنــي وف ــي عــدة
مـنــاسـبــات ل ـهــذا الـمـصـطـلــح ،وي ــرى فـيــه سـعـيـ ًا
أمريكي ًا إلى تغيير المرجعية الدولية ،فبد ًال من
القانون الدولي واألمم المتحدة ،هناك (نظام
دولــي قــائـمٌ على الـقــواعــد) ،ويـســأل وانــغ يي:
من سيضع هذه القواعد؟ ويُجيب في مداخلته
عن السؤال مجتهد ًا ،فيقول :المقصود القواعد
التي وضعتها الدول الغربية ،أي :إنها وبحسب
الــوزيــر الصيني ،قــواعــد وُضـعــت مــن قبل %12
مــن س ـكــان ال ـعــالــم ،ولــذلــك ال يـمـكــن أن تـكــون
مـلــزمــة لـكــل سـكــان الـكــوكــب .وعـلــى الــرغــم من
مشروعية التساؤالت الصينية ّإل أن السؤال
ال ــذي طــرحــه وان ــغ يــي ال يـمـكــن اإلجــابــة عنه
ّإل مــن خــال إع ــادة تــرتـيـ ٍـب ســريــع للمقدمات
التاريخية ،فما يعرف بالنظام الدولي يعني في
جوهره ،األمم المتحدة والقانون الدولي أي:
ذلك التفاهم الذي وضعته األطراف المنتصرة
فــي الـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة ،وال ــذي عـبّــر في
وقته عن توازن دولي محدد قائم على أقطاب
مـتـعــددة ،لكن مصطلح (الـنـظــام الــدولــي القائم
على الـقــواعــد) ذو المنشأ الـغــربــي ،جــاء ليعبر
عن فترة تلت الحرب العالمية الثانية ،أي :تلك
الـفـتــرة الـتــي تــراجـعــت فـيـهــا األق ـطــاب األخــرى
لتسود الهيمنة اإلمبريالية األمريكية ،فالخسائر
الجسيمة التي مني بها كل المشاركين الفعليين
فــي الـحــرب العالمية الثانية ،كــانــت ثـقـ ًا كبير ًا
عـلــى ظـهــورهــم لــم يـسـمــح لـهــم بـحــركــة سريعة
ك ـت ـلــك ال ـت ــي ت ـم ـيــزت ب ـهــا الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
األمــري ـك ـيــة ف ــي ت ـلــك ال ـف ـتــرة ذات ـه ــا ،بــاإلضــافــة
إلــى أن الطرف المقابل لإلمبريالية األمريكية
(أي :المعسكر االشـتــراكــي) كــان قــد شهد في
وق ــت الح ــق تــراج ـع ـ ًا م ـت ـســارع ـ ًا ،ك ــان الـخــاف

كررت الصين وروسيا
تمسكهما بالقانون
الدولي وبالدور
الذي تلعبه األمم
المتحدة وهذا
التوجه السياسي
ّ
جاء بوصفه نتيجة
موضوعية النتهاء
حقبة الهيمنة
األمريكية

السوفييتي -الصيني أحــد أشـكــالــه ،ووصــو ًال
إل ــى ان ـه ـيــار االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي ومـنـظــومــة
الـ ــدول االش ـتــراك ـيــة ،وال ـن ـتــائــج ال ـكــارث ـيــة الـتــي
تلت هــذا االنهيار .أي :إن الــواليــات المتحدة،
عندما تتحدث عن (النظام الدولي القائم على
القواعد) ،إنما تتحدث عن فترة هيمنتها على
ال ـع ــال ــم ،ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،وال ـت ــي ال ش ــك ك ــان لـهــا
مـقــدمــات مــوضــوعـيــة ،إال أنـهــا لــم تـكــن مقبولة
بــال ـم ـع ـنــى ال ـعــال ـمــي ،ب ــل ك ــان ــت واقـ ـعـ ـ ًا تـعــايــش
مـعــه الـبـعــض وقــاومــه الـبـعــض اآلخ ــر مـقــاومــة
بـطــولـيــة ،لِ ـمــا حـمـلــه مــن وي ــات عـلــى شـعــوب
األرض المضطهدة.
ك ــررت الـصـيــن وروس ـي ــا تـمـسـكـهـمــا بــالـقــانــون
الــدولــي وبــالــدور الــذي تلعبه األمــم الـمـتـحــدة،
وه ــذا الـتــوجّــه الـسـيــاســي جــاء بــوصـفــه نتيجة
مــوضــوعـيــة النـتـهــاء حـقـبــة الهيمنة األمــريـكـيــة،
وإن كــانــت الـنـخــب الـعــالـمـيــة ووســائــل اإلعــام
ت ـح ــاول دائ ـم ـ ًا وض ــع ال ــذرائ ــع ال ـتــي تـســوقـهــا
الواليات المتحدة في الواجهة ،وتروج لكون
ه ــذه ال ــذرائ ــع هــي الـسـبــب الــوحـيــد والـمـبــاشــر
لـحــالــة ال ـعــداء الـقــائـمــةّ ،إل أن جــوهــر الـمـســألــة
واضح ،فالصين وروسيا تطلبان من الواليات
الـمـتـحــدة أن تــو ّقــع مـجــازيـ ًا عـلــى قــرار تنازلها
عن (الـعــرش) ،وهنا جوهر المشكلة بالنسبة
لواشنطن .ومــن هــذه الــزاويــة بالتحديد يمكن
ل ـنــا أن ن ـكــون م ـتــأكــديــن أن ال ـص ـيــن وروس ـيــا
تتحدثان بكامل الـجــديــة عــن نية صــادقــة لفتح
صفحة جديدة للعالقات بينهما وبين الواليات
المتحدة ،أي :طـيّ تلك الصفحة التي هيمنت
فـيـهــا ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة عـلــى ثـ ــروات الـعــالــم
وض ـم ـن ـه ــا ث ـ ـ ــروات ال ـص ـي ــن وروسـ ـ ـي ـ ــا ،وه ــم
بــالـتــأكـيــد مـصـمـمــون عـلــى فـعــل ذل ــك بــاألشـكــال
السلمية والــدبـلــومــاسـيــة ،وبـعـيــد ًا قــدر اإلمـكــان
عن المواجهات العسكرية ،أم ًال في تجنب دفع
ثمن باهظ لهذا التحول مما يجعله هش ًا ،هذا
ٍ
عـلــى فــرض أن يـخــرج الـكــوكــب ال ــذي نعيشه
عسكري كهذا.
نزاع
ٍ
سالم ًا من ٍ
إن لم تكن (كوكاكوال) فما هي؟
تـطــرح دول البريكس شـكـ ًا مختلف ًا إلدارة
شؤون الكوكب ،فهي تصرّ أو ًال على ضرورة

إدارة شــؤون الـعــالــم بــأعـلــى شـكـ ٍـل ممكن من
ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ،وت ـ ــرى ف ــي وزن ـه ــا مــدخـ ًـا
مناسب ًا لهذا الـطــرح ،فــدول البريكس والتي
تشكل ما يقارب  %30من تعداد السكان في
ال ـعــالــم ،وم ــن ال ـم ـتــوقــع أن ت ـســاهــم ف ــي %50
مــن الـنــاتــج الـعــالـمــي مــع دخــول الـعــام ،2030
تــرى مساهمتها فــي صـيــاغــة أرك ــان (الـنـظــام
الدولي القائم على القواعد) أدنــى مما يجب
عليها أن تـكــون ،وهــذا مطلبٌ محق وعــادل.
ل ـكــن سـ ــؤال وانـ ــغ ي ــي يـبـقــى م ـط ــروح ـ ًا ،مــن
سيضع القواعد؟ فإن كان الجواب المنطقي
هــو أن تــوضــع هــذه الـقــواعــد بــأعـلــى درجــات
الــدي ـم ـقــراط ـيــة وال ـت ـعــدديــة ،وي ـق ــدم وانـ ــغ يــي
طرح ًا مختلف ًا عن طرح (صراع الحضارات)
ال ــذي حــاولــت واشـنـطــن حـشــره فــي أنــوفـنــا،
فهو يؤكد تمسك بكين بـ (تنوع الحضارات)،
مــؤكــد ًا أن فــرض نـمــوذج وح ـضــارة واحــدة
عـلــى األرض يُـفـقــد الـعــالــم حـيــويـتــه وفــرصـتــه
ال ــوح ـي ــدة ف ــي ال ـب ـق ــاء ،وه ــو م ـح ـقٌ ف ــي ه ــذا،
وإن ُكـ ـنّ ــا ن ــؤك ــد أيـ ـضـ ـ ًا :أن الــدي ـمــوقــراط ـيــة
ليست (كــوكــاكــوال) ،يبقى أن نـقــول :مــا هي
إذ ًا؟ فعلى الــرغــم مــن أن لها أشـكــا ًال متنوعة
ومـخـتـلـفــة بــاخ ـتــاف ث ـقــافــات ال ـش ـع ــوبّ ،إل
أن جــوهــرهــا يـجــب أن يـبـقــى ثــابـتـ ًا بــوصـفـهــا
الشكل الوحيد الذي يضمن مصلحة األكثرية
الساحقة فــي هــذا الـكــوكــب الــذي نعيش فيه،
عـبــر ض ـمــان حـقـهــم ،ال بــاخـتـيــار نــاهـبـيـهــم بل
باختيار أكثر األشكال عدالة لتوزيع ثــروات
األرض ،وتــوزيــع كل تلك الـثــروة التي تُنتج
بجهود المنتجين الحقيقيين ،أي ًا كان موقعهم
جغرافي ًا ،وبأعلى عدالة ممكنة .فأكثر أشكال
التعددية ديموقراطي ًة هو ذلــك الــذي يستند
إلى أوسع تمثيل شعبي .والصين التي كررت
فــي عــددٍ مــن المناسبات أنـهــا تــرى أن إعــادة
إن ـت ــاج ال ـت ـجــربــة األمــري ـك ـيــة خـطـيـئــة ،ل ــم تـقــل
ذلك إلبعاد الشبهة حولها بالطبع ،بل قالتها
بـعــد م ــا أث ـبــت ال ـتــاريــخ أن تـجــربــة واشـنـطــن
فشلت وأن الحكمة الصينية ستفرض عدم
الوقوع في الخطأ نفسه مجدد ًا .ال من زاوية
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـخ ــارج ـي ــة ف ـح ـســب ،ب ــل بــات ـبــاع
النموذج الرأسمالي في إدارة هذه الثروة.
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شهد هذا الشهر تطورات كبيرة ومتسارعة بـ«خطة العمل
الشاملة المشتركة» وهو االسم الرسمي لالتفاق النووي
اإليراني ،حيث اجتمعت األطراف المعنية به في فيينا
بمباحثات ومشاورات حول كيفية إحيائه وعودة الواليات
المتحدة األمريكية إلى العمل به ،بعد رفعها للعقوبات عن
طهران ،وعودة األخيرة إلى االمتثال ببنود االتفاق ،وقد
حاولت «إسرائيل» خاللها عرقلة المفاوضات وضربها،
مما أدى إلى ارتداد هذه األفعال داخلياً عليها ،وتحريك
التناقضات بينها وبين الواليات المتحدة دون أث ٍر يذكر -حتى
اآلن -على سير المفاوضات ،وإنما برزت تصريحات إيجابية
من جميع األطراف مؤخرًا تشير إلى قرب إعالن عودة العمل
باالتفاق.
ǧيزن بوظو

ف ــي ال ـتــاســع م ــن ال ـش ـهــر ال ـج ــاري ب ــدأت
ُأول ـ ـ ـ ــى ال ـ ـخ ـ ـط ـ ــوات ال ـ ـجـ ــديـ ــة ب ــاتـ ـج ــاه
ال ـم ـبــاح ـثــات ب ـيــن أط ـ ــراف االتـ ـف ــاق فــي
ال ـعــاص ـمــة ال ـن ـم ـســاويــة فـيـيـنــا ،ح ـيــث أكــد
الـمـشــاركــون -وهــم مـمـثـلــون عــن إيــران
وروس ـيــا وبــريـطــانـيــا وفــرنـســا وألـمــانـيــا
وال ـص ـيــن« -عــزمـهــم عـلــى الـمـضــي ُقــدمـ ًا
فـ ــي الـ ـجـ ـه ــد ال ــدبـ ـل ــوم ــاس ــي ال ـم ـش ـت ــرك
الـ ـحـ ــالـ ــي» ب ـم ـس ــأل ـت ــي رف ـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات
األمــري ـك ـيــة عــن إيـ ــران ،وعـ ــودة طـهــران
إل ــى تـطـبـيــق ك ــاف ــة ال ـتــزامــات ـهــا ال ـنــوويــة
وفق االتفاق ،وصرحت المتحدثة باسم
الخارجية األمريكية ،جالينا بورتر ،بأن
واش ـن ـطــن ت ـتــوقــع اس ـت ـئ ـنــاف م ـحــادثــات
مجموعات العمل مع إيــران ،على الرغم
من تأكيد األخيرة رفضها أية محادثات
ثنائية مـبــاشــرة مــع الــواليــات المتحدة،
وب ـن ـف ــس الـ ـيـ ــوم ب ـ ــدأ ت ـ ـ ــداول ت ــوق ـع ــات
وأخ ـبــار غــربـيــة غـيــر رسـمـيــة تـشـيــر بــأن
الواليات المتحدة تعتزم رفع العقوبات
غ ـيــر ال ـم ـتــواف ـقــة م ــع االتـ ـف ــاق ال ـن ــووي،
دون أن يعني ذلك رفع جميع العقوبات
الـصــادرة منذ ( 2017إنـمــا مــا يتعارض
مع نصّ االتفاق).

تدخل «إسرائيلي»
ب ـع ــد ت ـل ــك ال ـت ـص ــري ـح ــات والـ ـم ــؤش ــرات،
أقــدمــت تــل أب ـيــب عـلــى خ ـطــوة مـتـهــورة
عبر استهداف منشأة «نطنز» النووية
اإليرانية عن بعد في  11من الشهر وفق
التصريحات الرسمية اإليرانية ،مسبب ًة
خـلـ ًا بالشبكة الـكـهــربــائـيــة بـهــا أدت إلــى
توقفها مؤقت ًا ونشوء أضرار طفيفة.
تـقــف تــل أبـيــب وواش ـن ـطــن عـلــى طــرفــي
نقيض فيما يخص موقفهما من االتفاق
ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ،حـيــث أن واشـنـطــن
ومنذ أواخــر فترة إدارة تــرامــب نفسها
أص ـ ـ ـ ًـا ،بـ ـ ــدأت تُ ـع ـي ــد ح ـس ــاب ــات ـه ــا ف ـي ـمــا
ي ـخ ـصّ ان ـس ـحــاب ـهــا األحـ ـ ــادي ومـ ــا نـتــج
ع ـن ــه ،مـ ــن :زي ـ ــادة ف ــي ال ـع ــزل ــة الــدول ـيــة
لـ ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـح ــدة .وت ـن ــاق ـض ــات مــع
االتـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي .وع ـ ـ ــدم ن ـج ــاح
س ـيــاســة ال ـع ـقــوبــات ال ـق ـصــوى ،وإع ـطــاء
طـهــران الـمـبــرر لـلـخــروج عــن التزاماتها
وتقوية صناعتها النووية ،ورفــع نسب
الـتـخـصـيــب ،ومـنــع الـمــراقـبـيــن الــدولـيـيــن
من عملهم.
أما تل أبيب ،ومن موقعها اإلقليمي ،كان
وسيبقى هدفها محاولة حصار وإضعاف
إيران بشتى الوسائل واألشكال ،وعلى
كافة المستويات داخلي ًا ودولي ًا ،حماي ًة
لنفسها ووجــودهــا إسـتــراتـيـجـيـ ًا (الــذي
ي ـحــذر مــن إمـكــانـيــة اس ـت ـمــراره الـخـبــراء
األم ـن ـيــون «اإلســرائ ـي ـل ـيــون» أنـفـسـهــم)،
وبالتوازي مع الهجوم نشطت خطوات
وت ـصــري ـحــات «إس ــرائ ـي ـل ـي ــة» تـصـعـيــديــة
ب ــوج ــه طـ ـه ــران كـ ــان م ـن ـه ــا :إع ـ ــان أن
«الكابينت» سيجري اجتماع ًا ألول مرة
منذ شهرين ،لـ«بحث إيران».
أفضى التدخل «اإلسرائيلي» بالمحصلة
إلـ ـ ــى ن ـت ـي ـج ــة ع ـك ـس ـي ــة ،وهـ ـ ــو تـ ـس ــارع
واشـنـطــن بــالـعــودة إلــى االتـفــاق بـعــد أن
قامت طهران بالردّ على هجوم «نطنز»
ال ــذي وصـفـتــه بــال ـ «إرهـ ــاب ال ـن ــووي»،
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بعد الهجوم
الفاشل على
منشأة «نطنز»
ودون تأثيره
على سير
مباحثات فيينا
جرى ويجري
االستفادة من
الحدث داخل تل
أبيب نفسها
بتناقضاتها
وأزمتها
السياسية

ع ـبــر رف ــع نـسـبــة تـخـصـيــب ال ـيــوران ـيــوم
في الموقع نفسه إلى نسبة  !%60وهي
النسبة األعـلــى ،والـخـطــوة األكـبــر ،التي
قــامــت بـهــا ط ـهــران خ ــارج ن ـصّ االتـفــاق
حتى اآلن ،مما وضــع األمريكيين أمــام
ضـغـطٍ كبير بــالـعــودة قـبــل أن «تصنع»
و«ت ـم ـت ـلــك» إي ـ ــران اح ـت ـيــاطــي ج ـيــد مــن
«اليورانيوم المخصّب».
ارتداد في الداخل «اإلسرائيلي»
بعد الهجوم الفاشل على منشأة «نطنز»،
ودون تأثيره على سير مباحثات فيينا،
ج ــرى وي ـجــري االس ـت ـفــادة مــن الـحــدث
داخـ ـ ــل تـ ــل أبـ ـي ــب ن ـف ـس ـهــا ب ـت ـنــاق ـضــات ـهــا
وأزمـتـهــا الـسـيــاسـيــة ،حـيــث جــرى أو ًال:
اع ـتــراف بـفـشــل الـهـجــوم مــن قـبــل مــديــر
ال ـم ـخــابــرات الـعـسـكــريــة «اإلســرائ ـي ـل ـيــة»
ال ـس ــاب ــق ،ع ــام ــوس ي ــادل ـي ــن ،ق ــائ ـ ًـا :إن
الـ ـح ــادث ل ــن ي ـق ـوّض ب ــرن ــام ــج ط ـهــران
ال ـن ــووي ،ومـعـتـبــر ًا ّأن حـمـلــة «الـضـغــط
األقصى» على إيران لم تنجح.
وبعد يومين قال رئيس وزراء كيان العدوّ
الـســابــق ،إيـهــود أول ـمــرت ،بـتـصــريـ ٍـح الفــت
ويعبر عن جــزء طفيف من األزمــة داخل
ال ـك ـيــان ،حـيــن ق ــال :إن رئ ـيــس الـحـكــومــة
الـحــالــي ،بنيامين نتنياهو «مستعد لبيع
أم ـ ــن إس ــرائـ ـي ــل مـ ــن أج ـ ــل ت ـح ـق ـيــق أم ـنــه
الـشـخـصــي» ،ويـعـكــس مــوضــوعــة ارت ــداد
ه ــذه ال ـخ ـطــوة -وفـ ــق رؤي ـت ــه بــالـطـبــع-
بقوله« :في رأيي ،يقوم نتنياهو عن قصد
وعــن قـصــد بــأشـيــاء يـعــرف أنـهــا يـمـكــن أن
تضر بأمن إسرائيل بالفعل».
وبـعــد اجـتـمــاع «الـكــابـيـنــت اإلســرائـيـلــي»
في  19من الشهر ،نقلت وكــاالت أخبار
الـعــدو تصريحات عــن «مـســؤول» وفق
تعبيرهم ،تفيد بــأن واشـنـطــن وطـهــران
ت ــرغ ـب ــان ب ــال ـع ــودة إلـ ــى االت ـ ـفـ ــاق ،وأن
ال ـن ـت ـي ـجــة م ـع ــروف ــة ،وهـ ــي الـ ـع ــودة إلــى
االتـ ـفـ ــاق الـ ـنـ ــووي ال ـم ـب ــرم ف ــي ،2015

م ـش ـي ــر ًا أن هـ ــذه ال ـص ـف ـقــة ع ـلــى ال ـمــدى
الـ ـبـ ـعـ ـي ــد «س ـ ـت ـ ـقـ ــوض حـ ــريـ ــة ت ـص ــرف
إسرائيل ،وهذا أمر مثير للقلق البالغ».
وبعد بدء ظهور التصريحات اإليجابية
م ـ ــن مـ ـب ــاحـ ـث ــات ف ـي ـي ـن ــا والـ ـمـ ـش ــاركـ ـي ــن
بـ ـهـ ــا مـ ـ ــؤخـ ـ ــر ًا ،أف ـ ـ ـ ــادت «هـ ـيـ ـئـ ــة ال ـب ــث
اإلسرائيلية» يوم الجمعة بأن «اإلدارة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة أص ـ ـ ــدرت ت ـع ـل ـي ـم ــات ـه ــا إل ــى
المسؤولين األمنيين الذين سيتوجهون
إلــى واشـنـطــن إلبــاغـهــا رفــض إسرائيل
االت ـف ــاق الـمـتـبـلــور مــع إيـ ــران» أي :إنــه
طلبٌ رسميّ بذلك.
مفاوضات ب ّناءة
وانفراج يلوح في األفق
ٌ
ض ـم ــن أط ـ ـ ــراف االت ـ ـفـ ــاق ن ـف ـس ــه تـقــف
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمــري ـك ـيــة وحـيــدة
دون دع ـ ــم ،ف ـع ـلــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن وجـ ــود
إي ــران والـصـيــن وروس ـيــا كـحـلـفــاء ،وقــد
جــرى فيما بينهم عــددٌ مــن االجتماعات
والـتـصــريـحــات الـهــامــة الــداع ـمــة لـمــوقــف
ط ـهــران خــال الـمـبــاحـثــات ال ـجــاريــةّ ،إل
أن ذلك ال يعني أن األطراف األوروبية
تقف إلى جانب واشنطن ،وإنما تسعى
إلى تأمين توافقات انطالق ًا من مصالحها
الخاصة المرتبطة بالعالقات مــع إيــران
مــن جـهــة ،ورغـبـتـهــا ب ـ ّـأل تـمـتـلــك طـهــران
اح ـت ـيــاطــات يــوران ـيــوم مـخـصّــب بسبب
من التهور األمريكي األحادي السابق.
ال تــزال غير واضحة الخطوات األخيرة
ال ـت ــي س ـي ـج ــري االتـ ـفـ ــاق ع ـل ـي ـهــا ل ـع ــودة
واش ـن ـطــنّ ،إل أن األخ ـيــرة قــدمــت ورق ـ ًة
لطهران بقائمة العقوبات التي سترفعها
قبيل عودتها ،وتبرز من تصريحات إيران
األخ ـيــرة اإليـجــابـيــة إشـ ــارات عــن قبولها
ورض ــاه ــا عــن ه ــذه ال ـخ ـطــوة ،كـمــا تشير
تصريحات روسيا والصين واألوروبيين
كذلك بأن المباحثات تمضي في طريقها
الصحيح نحو إعادة إحياء االتفاق.

شؤون عربية ودولية
قاسيون ـ العدد  1015اإلثنين  26نيسان 2021
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«تشاد» حلقة الوصل بين أزمتي القرن اإلفريقي وليبيا:

محاولة للتفجير
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الصورة عالمياً
•اعترف جيش
االحتالل
بسقوط
قذيفتين
صاروخيتين
من قطاع غزة
باتجاه جنوب
األراضي المحتلة ،قائ ًال
بأن قذيفة سقطت في «منطقة مفتوحة
ّ
قرب الجدار» ،وأخرى أسقطتها «القبة
الحديدية».
•أكد المبعوث
الخاص
للخارجية
الروسية
لشؤون
التسوية
الشرق أوسطية،
فالديمير
سافرونكوف ،على ضرورة عقد اجتماع
وزاري للجنة الرباعية للوسطاء الدوليين
بأسرع ما يمكن.
•وافق رئيس
الجمهورية
أرمين
سركيسيان
على استقالة
الحكومة برئاسة
نيكول باشينيان .وجاء في المرسوم
المنشور على موقع الرئاسي «مع االسترشاد
بنصوص الدستور الوطني ،تم قبول استقالة
الحكومة».

تعتبر تشاد إحدى أهم الدول اإلفريقية إستراتيجياً ،وكان دورها فاع ًال في مختلف األزمات المحيطة بها ،سياسياً وعسكرياً ،حيث يعتبر جيشها
كذلك من أهم القوى في المنطقة ،مدعوماً من فرنسا بقوات عسكرية يقدر تعدادها اليوم بنحو  5100فرنسي ...لتجري اآلن محاوالت تفجيرها بمقتل
تمس حدودها ك ًال من ليبيا (شما ًال) التي تمضي في عملية التسوية السياسية ،والسودان (شرقاً) الذي لم تنفجر أزمته بالشكل
رئيسها ،وهي التي ّ
المطلوب أمريكياً ،وهو البوابة نحو القرن اإلفريقي.
ǧمالذ سعد

حـكــم نـظــام الــرئـيــس الــراحــل إدري ــس
ديـ ـب ــي الـ ـبـ ــاد م ـن ــذ ع ـ ــام  1990بـعــد
انـ ـ ـق ـ ــاب عـ ـسـ ـكـ ــري عـ ـلـ ــى ال ــرئـ ـي ــس
الـ ـس ــاب ــق ح ـس ـي ــن جـ ـبـ ــري ،واح ـت ـف ــظ
دي ـبــي ب ـمــوقــع الــرئــاســة ل ـ  5والي ــات
متتالية امـتــدت ل ـ  30عــامـ ًا ،عـبــر دعـ ٍم
غربيّ أبــرزه من فرنسا ،وكغيره من
«أن ـظ ـمــة» الـمـنـطـقــة الـمـشــابـهــة ،يـعــانــي
ونهب
التشاديون من منظومة فسادٍ ٍ
ل ـثــروات ـهــم ،وت ــوزي ــع مـجـحــف لـلـثــروة
ـدن
أدت عـ ـل ــى ط ـ ــول الـ ـخـ ــط إل ـ ــى تـ ـ ٍّ
مستمر لمعيشتهم ،ولمجمل اقتصاد
ال ـب ــاد ،بــال ـتــوازي مــع حـكــم عـسـكــري
وقـ ـبـ ـضـ ــة أمـ ـنـ ـيـ ــة تـ ـحـ ـم ــي ال ـن ــاه ـب ـي ــن
وتقمع األص ــوات الـمـعــارضــة لـهــا ،وقد
أن ـتــج ذل ــك ظــرف ـ ًا مـنــاسـبـ ًا لــاسـتـغــال
الخارجي واإلرهــابــي عبر إنشاء بؤر
لجماعة «بوكو حرام» التابعة لتنظيم
«الـ ـق ــاع ــدة» ،داخـ ــل ت ـش ــاد م ـث ـل ـمــا فــي
الدول المجاورة ،بغية إدامة االشتباك
واالسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــزاف م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،وخـ ــدم ـ ـ ًة
لـلـنــاهـبـيــن مــن جـهــة أخ ــرى السـتـمــرار
فـ ــرض ال ـح ــال ــة ال ـع ـس ـكــريــة واألم ـن ـي ــة
داخل البالد.
ب ـط ـب ـي ـعــة الـ ـحـ ــال ،أن ـت ــج هـ ــذا ال ـظ ــرف
ردود ف ـعــل شـعـبـيــة ،انـطـلـقــت خــالـهــا
مظاهرات داخل التشاد خالل األشهر
ال ـس ــاب ـق ــة مـ ـنـ ــددة ب ــال ـن ـه ــب وال ــوض ــع

المعيشي والـحـكــم ،ومــن أبــرز تيارات
الـمـعــارضــة «جـبـهــة التغيير والــوفــاق»
الـتــي يعتبرها الـتـشــاديــون ال تختلف
كثير ًا عن منظومة ديبي ،التي نشطت
م ـن ــذ عـ ــام  2018ل ــإط ــاح ــة بــال ـن ـظــام
ال ـقــائــم ،ويـ ــدور بـيــن الـطــرفـيــن ص ــراعٌ
عـلــى الـسـلـطــة ال يـمـلــك الـشـعــب بـهــا ال
ناقة وال جمل.
ب ــدأ الـتــوتـيــر األخ ـيــر مــع االنـتـخــابــات
الرئاسية في البالد ،كانت قد سبقتها
ت ـص ــري ـح ــات م ــن مـ ــاكـ ــرون ف ــي شـهــر
ش ـبــاط تـشـيــر بــرغـبـتــه بـسـحــب قــوات
فــرنـســا مــن «مــالــي» وه ــي مــن ال ــدول
ال ـم ـج ــاورة ل ـت ـشــاد غ ــربـ ـ ًا ،ب ــال ـت ــوازي
م ــع م ـج ـمــل االن ـس ـح ــاب ــات ال ـع ـس ـكــريــة
الغربية أمريكي ًا وأوروبـيـ ًا فــي العالم،
مما فتح باب القلق داخل نظام ديبي
من احتمالية سحب القوات الفرنسية
وأثــرهــا داخلي ًا ،وبالمقابل فتح لقوى
المعارضة باب ًا للهجوم.
مــع اقـتــراب مــوعــد االنـتـخــابــات بــدأت
أصـ ــداء «ح ــرب أه ـل ـيــة» ت ـبــرز ،حيث
هــاجـمــت جـبـهــة «الـتـغـيـيــر وال ــوف ــاق»
المعارضة في  11من الشهر الجاري،
وهـ ــو يـ ــوم بـ ــدء االن ـت ـخ ــاب ــات ،ب ـلــدة
زواركيه وسيطرت عليها ،إضاف ًة إلى
تــوتــرات ب ـعــددٍ مــن ال ـب ـلــدات والـمــدن
األخ ـ ـ ــرى فـ ــي الـ ـشـ ـمـ ــال ،فـ ــي زح ـ ـفٍ
«قـ ــادم مــن لـيـبـيــا» وجـهـتــه الـعــاصـمــة
انجمينا.

في الـ  20من الشهر أعلن فوز إدريس
دي ـبــي االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة لــواليــة
س ــادس ــة ،وكــانــت قــد سـبـقـتــه بـيــومـيــن
دعوة واشنطن عبر وزارة خارجيتها
لــدبـلــومــاسـيـيـهــا ومــواطـنـيـهــا بـمـغــادرة
التشاد «بسبب هجمات محتملة»!
في اليوم التالي من إعالن فوز ديبي،
صــدرت أنباء مقتله على جبهة القتال
مــع «الـمـتـمــرديــن الـشـمــالـيـيــن» ،وأعـلــن
الـجـيــش ال ـت ـشــادي بـعــدهــا عـلــى الـفــور
إقامة مجلس عسكري انتقالي بقيادة
الجنرال محمد الديبي ،نجل الرئيس
ال ــراح ــل ل ـتــولــي ال ـس ـل ـطــة ف ــي ال ـب ــاد،
مـمــا أثــار سـخـطـ ًا شعبي ًا ومــن تـيــارات
ال ـم ـعــارضــة ع ـلــى مــوضــوعــة ال ـتــوريــث
ومخالفتها للدستور ،ويستمر االقتال
المسلح بين الجيش التشادي وقوى
المعارضة المسلحة حتى لحظة كتابة
هذا المقال.
ليبيا والسودان
أدى ه ـ ــذا ال ـت ـط ــور الـ ـتـ ـش ــادي إل ــى
قـلــق ل ــدى جـمـيــع ال ــدول ال ـم ـجــاورة،
أبرزها :ليبيا التي ال تزال بخطواتها
األول ــى فــي طــريــق الـحــل السياسي،
خ ـ ــاص ـ ـ ًة وأن ال ـ ـق ـ ــوى الـ ـمـ ـع ــارض ــة
المسلحة جاءت من أراضيها جنوب ًا،
وه ــو مــا يـضــع إشـ ــارة اسـتـفـهــام بل
وربـ ـم ــا جـ ــواب ـ ـ ًا ،ع ــن م ـص ـيــر بـعــض
ال ـقــوى الـمـسـلـحــة ال ـتــي كــانــت تـقــاتــل

ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،وإع ـ ــادة تــوجـيـهـهــا نـحــو
مناطق أخــرى ،حيث طالب مجلس
الـ ـن ــواب ال ـل ـي ـبــي ع ـبــر ب ـي ــان رس ـمــي
ال ـق ــوات الـمـسـلـحــة لـحـمــايــة ال ـحــدود
ال ـج ـن ــوب ـي ــة ل ـل ـب ــاد ودع ـ ــا «ال ـل ـج ـنــة
ال ـع ـس ـكــريــة ( )5+5بـ ــاإلسـ ــراع فــي
ت ــوحـ ـي ــد الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة»
فــي لـيـبـيــا .مــن جـهـتـهــا قــالــت وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ـس ــودانـ ـي ــة فـ ــي ب ـيــان
أي ـض ـ ًا :إن ال ـخــرطــوم تـتــابــع «بـقـلــق
بالغ تطورات األحــداث الجارية في
تشاد وتدعو كافة األطراف للتهدئة
ووقف االقتتال» ،كما جرى تواصل
وتنسيق ليبي سوداني بين رئيس
ال ـم ـج ـلــس ال ــرئ ــاس ــي ال ـل ـي ـبــي مـحـمــد
الـمـنـفــي ،ورئ ـيــس مـجـلــس الـسـيــادة
االن ـت ـق ــال ــي ال ـس ــودان ــي ع ـبــد ال ـف ـتــاح
البرهان ،حول أوضاع التشاد.
وق ــد أع ـلــن ال ـم ـت ـمــردون الـمـسـلـحــون
ي ـ ــوم األحـ ـ ــد اسـ ـتـ ـع ــداده ــم ل ــال ـت ــزام
بــوقـفٍ إلطــاق الـنــار وبـحــث تسوية
سياسية بـتـصــريـ ٍـح مــن رئـيــس جبهة
الوفاق من أجل التغيير ،محمد مهدي
عـلــي قــائـ ًـا« :ال ـيــوم ال بــد مــن حــوار
شـ ــامـ ــل ،ي ـش ـت ــرك ف ـي ــه ك ــاف ــة ال ـط ـيــف
السياسي في تشاد».
فـهــل ستفشل أيـضـ ًا طـمــوحــات مــن له
مصلحة بــالـتــوتـيــر واالق ـت ـتــال ،بمقابل
خـفــض التصعيد والـحـلــول السياسية
كما يجري في أغلب الملفات؟

•أرسلت وزارة
الدفاع
األمريكية
قاذفتين
إضافيتين
من طراز «بي-
 »52إلى الخليج،
ومددت مهمة حاملة الطائرات «يو إس
إس أيزنهاور» بالمنطقة ،لتأمين انسحاب
قوات التحالف الدولي من أفغانستان.
•وجه وزير الدفاع
الروسي سيرغي
شويغو قوات
الجيش بأن
تكون مستعدة
للرد فوراً على أية
تطورات سلبية في
مناطق إجراء مناورات
 Defender Europeالتي سينفذها حلف الناتو
قريباً..
•لم يتم التوافق
في مجلس
األمن الدولي
على تبني
مشروع اإلعالن
المشترك الذي
أع ّدته الواليات
المتحدة ،والداعي إلى «تجنب التصعيد» في
النزاع بالصحراء الغربية.
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التدخل الصيني -الروسي في إفريقيا

كان الغرب على مدى عقود ُيس ّوق إفريقيا على أ ّنها مكان للفشل واألزمات ،والظل
الداكن في عصر العولمة ،وعقبة النمو بالنسبة لبق ّية العالم .في الحقبة االستعمارية،
فرضت القوى الغربية إنشاء مؤسسات اقتصادية وسياسية استغاللية ،ومنعت
الوحدة التجارية اإلفريقية عبر وضع حدود صناعية ،األمر الذي قاد إلى تأخر التطور
الصناعي والتكنولوجي في إفريقيا .منذ االستقالل ،الكثير من الدول اإلفريقية مضت
في مسار تنموي مرتكز على الدولة في الستينيات والسبعينيات ،ث ّم م ّرت بإصالحات
تعديل هيكلي بدءًا من الثمانينيات فصاعدًا ،وأ ّدت إلى تحقيق نجاحات محدودة.
تق ّدم قاسيون هنا الجزء الثاني من ترجمة تلخيصية لتقرير نشره مركز أبحاث «مجلس
العالقات الخارجية الروسي» ُيعالج مختلف جوانب الوجود الروسي والصيني في
إفريقيا.
ǧعدد من الباحثين

المنظور الصيني
ت ــأث ــرت ال ـق ــارة بـشـكــل سـلـبــي بــالـتـنــافــس بـيــن
الـقــوى العظمى أثـنــاء الـحــرب الـبــاردة ،وأبقت
عـلــى ص ــات غـيــر م ـتــوازنــة وال مـتـســاويــة مع
القوى االستعمارية السابقة ،األمر الذي تمّت
اإلشــارة إليه «باالستعمار الـجــديــد» .فــي هذه
األثـنــاء صـعــد الـتـضــامــن والـصــداقــة بـيــن الصين
والـقــارة اإلفــريـقـيــة فــي حقبة الـحــرب الـبــاردة،
واسـتـمـرّ ليمنح التدخل الدبلوماسي الصيني
شكله الباقي إلى اليوم .تناقصت أهمّية القارة
اإلفريقية الجيوسياسية بالنسبة للغرب بعد
الحرب الـبــاردة ،لتؤدي إلى ما يسمى «وهن
ال ـم ـســاعــدات» .فــي ذات الــوقــت ،ومــع تـســارع
الـعــولـمــة تـحــت تــأثـيــر هـيـمـنــة واشـنـطــن وبـقـيــة
الدول الصناعيةُ ،أعيد بناء السالسل الصناعية
العالمية ،ونقلت الصناعات إلى مناطق التكلفة
األزهد ثمن ًا.
ع ــان ــى االق ـت ـص ــاد اإلف ــري ـق ــي ب ـس ـبــب ال ـت ــاري ــخ
االس ـت ـع ـمــاري الـطــويــل مــن الـنـقــص ال ـحــاد في
البنية التحتية الحديثة ،والمؤسسات الصناعية
المتطورة ،واألسواق االستهالكية القوية ،ولم
يستفد كـثـيــر ًا مــن نـقــل الـصـنــاعــة بــالـمـقــارنــة مع
مــا حــدث فــي شــرق آسـيــا .ولكن الصين وعلى
عكس الغرب ،عادت منذ التسعينيات للتواجد
بشكل أكبر في القارة اإلفريقية ،وركــزت منذ
بداية األلفية على الفرص التجارية ،وامتنعت
عن فرض الشروط والتدخالت السياسية في
الشؤون الداخلية للدول.

منذ بداية األلفية تغيّر الخطاب الدولي حول
إف ــري ـق ـي ــا ب ـف ـضــل ن ـم ــوه ــا االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـق ــوي
وت ــزاي ــد أه ـم ـيّــة م ــوارده ــا الـطـبـيـعـيــة بــالـنـسـبــة
للدول الصناعية .انتقلت من «القارة اليائسة»
ل ـت ـص ـب ــح قـ ـ ــارة الـ ـطـ ـم ــوح واألمـ ـ ـ ــل .وإذا مــا
اسـتـثـنـيـنــا بـعــض أمــاكــن ال ـص ــراع ،فـقــد تمكنت
البلدان اإلفريقية من الحفاظ على االستقرار
الـسـيــاســي والـنـمــو االقـتـصــادي اإليـجــابــي على
م ــدى الـعـقــد ال ـمــاضــي .ب ــدأت مـنـطـقــة الـتـجــارة
الـحـرّة الـقــاريّــة « »AFCFTAالتي ُأطلقت في
 2018باكتساب الزخم بهدف إزالة التعريفات
والحواجز التجارية ،والسماح بحرية وصول
السلع والخدمات عبر القارة.
ي ـت ــزاي ــد ض ـمــن هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ح ـض ــور الـصـيــن
ون ـف ــوذه ــا ف ــي إف ــري ـق ـي ــا ،م ــع ت ـح ـف ـيــز «إع ـ ــادة
اكـتـشــاف إفــريـقـيــا» بــواسـطــة العـبـيــن دولـيـيــن
رئـيـسـيـيــن آخ ــري ــن .ش ــرك ــاء إفــري ـق ـيــا ال ـي ــوم ال
ي ـق ـت ـصــرون ع ـلــى ال ـغ ــرب ف ـق ــط ،ب ــل يـشـمـلــون
اقـ ـتـ ـصـ ــادات ن ــاشـ ـئ ــة ،مـ ـث ــل :روسـ ـيـ ــا وال ـه ـن ــد
والـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل وتـ ــرك ـ ـيـ ــا وكـ ـ ــوريـ ـ ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة
وإنــدون ـي ـس ـيــا وم ــال ـي ــزي ــا ،م ــا أدّى ل ـظ ـهــور مــا
يسمى «التدافع ألجــل إفريقيا» .لــدى األفارقة
فرصة اليوم ،في حال تعاملهم مع هذا التدافع
بحكمة ألن يكونوا هم الفائزون الرئيسيون.
كــان على إفريقيا أن تتعامل بــدء ًا مــن تشرين
ال ـثــانــي  2020م ــع أول ركـ ــود كـبـيــر م ـنــذ 25
عــامـ ًا .رغــم التحديات العاجلة للوباء والركود
االق ـت ـص ــادي ،ال ت ــزال وج ـهــة الـنـظــر الـصـيـنـيــة
ب ـشــأن الـتـنـمـيــة الـمـسـتـقـبـلـيــة إلفــريـقـيــا مـتـفــائـلــة
نسبي ًا .تهديد الديون اإلفريقية حقيقي ،ولكن

عانى االقتصاد
اإلفريقي بسبب
التاريخ االستعماري
الطويل من النقص
الحاد في البنية
التحتية الحديثة
والمؤسسات
الصناعية المتطورة
واألسواق
االستهالكية القوية

ت ـمّ تـضـخـيـمــه وتـعـبـئـتــه إعــام ـي ـ ًا ف ــي الـخـطــاب
ال ـغــربــي لـتـشــويــه مـصــداقـيــة الـصـيــن ونـفــوذهــا
المتزايد في القارة.
تــزايــد الــام ـســاواة وان ـت ـكــاســات الــديـمـقــراطـيــة
وال ـتــوســع الـحـضــري غـيــر الـمـتـكــافــئ أصـبـحــت
مصادر جديدة للعنف .أثبتت سنوات االنتقال
ال ـس ـل ـمــي لـلـسـلـطــة ع ـلــى مـ ــدى س ـن ــوات ق ــدرة
ال ــدول اإلفــريـقـيــة عـلــى الـتـغـلــب عـلــى الـخــافــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة .وال يـ ـ ــزال نـ ـشـ ــاط ال ـج ـم ــاع ــات
اإلسالمية المتطرفة ،سواء بما لذلك من أبعاد
دولية أو محلية ،مثار خوف في القارة.
الديون والتصنيع
تعافت إفريقيا من انهيار طفرة السلع األساسية
فــي  2015و ،2016وحققت نـمــو ًا إجمالي ًا بلغ
 %3,2و .%2,4يعود النمو في إفريقيا الرتفاع
أسعار السلع األساسية وزيادة االستثمار في
الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة واالس ـت ـهــاك الـمـحـلــي الـقــوي
وال ـم ـنــاخ ال ـمــائــم .فــي  2018سـجـلــت الـبـلــدان
اإلفريقية معدالت نمو أعلى من  .%5ولوحظ
االنتعاش الـمُـ ّـطــرد فــي االقـتـصــادات اإلفريقية
الـ ـكـ ـب ــرى ،م ـث ــل :ج ـن ــوب إف ــري ـق ـي ــا ون ـي ـج ـيــريــا
وأنـ ـغ ــوال .عـلـيـنــا ك ــي ن ـتــابــع م ـســار ال ـن ـمــو فــي
إفريقيا -ضمن المساهمة الصينية -أن نتابع
مجالي الديون والتصنيع.
كـ ـثـ ـيـ ــر ًا م ـ ــا تـ ـ ـمّ ات ـ ـه ـ ــام الـ ـ ـق ـ ــروض ال ـص ـي ـن ـيــة
والتنمية والـتـمــويــل -خــاصــة فــي قـطــاع البنية
التحتية -بــأنّـهــا «مـصــائــد دي ــون» .فـفــي 2018
م ـثـ ًـا ،أظ ـهــرت اإلح ـص ــاءات ب ـ ّـأن خـمـســة بــاد
إفريقية «تشاد وموزمبيق وجنوب السودان
وال ـس ــودان وزي ـم ـبــابــوي» وأح ــد عـشــر كـيــانـ ًا
كـبـيــر ًا ،يــواجـهــون مـخــاطــر مرتفعة مــن ضائقة
ال ــدي ــون .ل ـكــن أظ ـه ــرت ال ـب ـيــانــات بـ ـ ّـأن غــالـبـيــة
الــدول المثقلة بالديون لم تكن محنتها بسبب
الديون الصينية .فالديون الصينية كانت تمثل
 %20من الديون الخارجية للبلدان اإلفريقية،
بـيـنـمــا ال ـقــروض مــن الـقـطــاع ال ـخــاص الــدولــي
م ّثلت  ،%32ومــن المؤسسات المالية متعددة
الـجـنـسـيــات  .%35كـمــا ّأن ال ـقــروض الصينية
تتر ّكز بمعظمها في بلدان إفريقية لم تعانِ من
ضائقة ديــون ،حيث تلقت ثالث دول «أنغوال

وإثيوبيا وكينيا» بين بداية األلفية وعام 2017
قــروضـ ًا مــن الصين بقيمة تتجاوز  8مليارات
دوالر.
لـكــن وكـمــا أش ــار الـمـخـتـصــون ،فـحـصّــة إفــريـقـيــا
من الـدَّيــن العالمي ال تــزال صغيرة جــد ًا ،ومن
الـمـبــالـغــة اع ـت ـبــار ت ـهــديــد ال ــدي ــون وك ــأنّ ــه أزم ــة
تلوح في األفــق .كما ّأن االلتماس الذي قدمه
الـقــادة األفــارقــة للصين لتخفيف الــديــون وجد
استجابة سريعة من الحكومة الصينية ،حيث
أع ـل ـنــت ف ــي ال ـق ـمــة االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ال ـت ــي جـمـعــت
الصين بإفريقيا فــي  17حــزيــران  2020بأنّها
سـتـلـغــي ال ـق ــروض الـمـعـفــاة مــن ال ـفــوائــد الـتــي
يحين مــوعــد استحقاقها فــي  ،2020وستمدد
تعليق ديــون الــدول اإلفــريـقـيــة الـمـتـضــررة من
ال ــوب ــاء« .ل ـم ـع ـلــومــات أك ـث ــر :تـخـفـيــف الــديــون
بسمات صينية « :»1بين اإلجراءات التقليدية
والخلقة»
ّ
الـ ـتـ ـح ــدي اآلخـ ـ ــر الـ ـ ــذي يـ ــواجـ ــه ال ـح ـك ــوم ــات
اإلفريقية ،هو ّأن النمو االقتصادي اإليجابي
على مدى السنوات العشرين الماضية لم يو ّفر
فــرص عـمــل كــافـيــة .فـفــي الــوقــت ال ــذي احتفت
فـيــه ال ــدول اإلفــريـقـيــة بـطـفــرات الـنـمــو الطويلة
المدفوعة في المقام األول بالموارد المعدنية
واالزده ـ ـ ــار ال ـس ـل ـعــي ف ــي األسـ ـ ــواق ال ــدول ـي ــة،
تتناقض التجربة اإلفريقية مع تجربة تحوّل
الهيكل والتصنيع السريع في شرق آسيا.
دافـعــت الصين عــن نمو الصناعة الخفيفة في
إفريقيا .جاء عدد كبير من الشركات الصينية
إل ــى إفــري ـق ـيــا ،وت ـب ـع ـ ًا ل ـت ـقــريــر ف ــي  2017كــان
ه ـنــاك مــا ال يـقــل عــن  10آالف شــركــة صينية
فــي إفــريـقـيــا ،ثـلـثـهــا يـعـمــل فــي قـطــاع الـصـنــاعــة.
م ــع ارتـ ـقـ ــاء ال ـص ـن ــاع ــة ف ــي ال ـص ـي ــن ،سـتـطـلــق
حوالي  85مليون وظيفة صناعية إلــى العالم
ال ـنــامــي ،م ــا سـيـمـنــح إفــري ـق ـيــا فــرصــة تــاريـخـيــة
لجذب االستثمارات الصناعية وخلق وظائف
صـنــاعـيــة .قــد تـصـبــح إفــريـقـيــا الـمـصـنــع العالمي
ال ـقــادم .ب ـلــدان ،مـثــل :إثـيــوبـيــا وروان ــدا وكينيا
قطاعاتها
ونيجيريا لديها بالفعل نمو قوي في ّ
الـصـنــاعـيــة .وال يــزال علينا االنـتـظــار ومــراقـبــة
مــدى خـلــق الـمـشــاريــع الـصـنــاعـيــة لـفــرص عمل
مستدامة في البلدان اإلفريقية.
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« :2المبادئ والوقائع»

المبادئ الصينية
ت ـت ـع ــام ــل ال ـص ـي ــن مـ ــع إف ــري ـق ـي ــا ض ـم ــن ث ــاث ــة
مـسـتــويــات مختلفة ومـتــزامـنــة .فــي المستوى
األعـ ـل ــى :ه ـن ــاك ال ــدول ــة ال ـص ـي ـن ـيــة وال ـشــركــات
المملوكة للدولة الصينية ،وهــي التي تشترك
ع ــادة فــي دبـلــومــاسـيــة ال ـم ـســاعــدات وعـمـلـيــات
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى ال ـس ــام وال ـم ـش ــاري ــع الـعـمــاقــة
فــي التعدين والبنية التحتية .على المستوى
األوسـ ــط :ه ـنــاك ال ـشــركــات الـصـيـنـيــة الـكـثـيــرة
المملوكة للقطاع الـخــاص ،وهــي النشطة في
م ـجــال االس ـت ـث ـمــار وال ـع ـمــل فــي إفــري ـق ـيــا .وفـقـ ًا
ل ـت ـقــريــر  ،2017م ــن ب ـيــن أك ـث ــر م ــن  10آالف
ش ــرك ــة صـيـنـيــة ف ــي إف ــري ـق ـي ــا ،ه ـن ــاك أك ـث ــر مــن
 %90مـمـلــوكــة لـلـقـطــاع ال ـخ ــاص .وف ــي الــوقــت
ال ــذي تُـنـشــئ فـيــه ه ــذه ال ـشــركــات ع ــدد ًا هــائـ ًا
م ــن ف ــرص ال ـع ـمــل ع ـلــى األرض ،تُ ـن ـتــج أي ـض ـ ًا
عالقات عمالة مهمة وديناميكيات اقتصادية-
اجتماعية معقدة مع الحكومات والمجتمعات
المحلية .وعلى المستوى األدنى :تعدّ إفريقيا
اليوم موطن ًا ألكثر من مليون مهاجر صيني.
هــؤالء المهاجرين هم من محترفي وموظفي
الـشــركــات الـصـيـنـيــة الـمـمـلــوكــة لـلــدولــة ،وتـجــار
وم ـس ـت ـث ـم ــري ــن خـ ــاصـ ـيـ ــن ،ومـ ـه ــاج ــري ــن غ ـيــر
شرعيين.
يـمـكــن تـلـخـيــص م ـبــادئ الـصـيــن الــرئـيـسـيــة في
التعامل مــع إفريقيا :1 ،مبدأ الصين الــواحــدة.
 :2ال ـم ـســاعــدات والـ ـق ــروض الـتـفـضـيـلـيــة غـيــر
المرفقة بـشــروط :3 .عــدم التدخل بالشؤون
المحلية للدول.
الصين الــواحــدة مبدأ سياسي وشــرط مسبق
إلنشاء الصين وتنميتها ألية عالقة بينها وبين
أيــة جـهــة ،س ــواء مــع ال ــدول أو مــع المنظمات
ال ـقــاريــة ف ــي إفــري ـق ـيــا .ال ـص ـيــن راغ ـب ــة بـتـطــويــر
العالقات الدبلوماسية مــع أيّــة دولــة ال تُنشئ
ع ــاق ــات رس ـم ـيــة م ــع ت ــاي ــوان .ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
مسألة تايوان ،دبلوماسية الصداقة مع إفريقيا
تضمن التعاون السياسي الصيني -اإلفريقي
ف ــي ق ـض ــاي ــا أخ ـ ــرى .م ـن ـه ــا :ق ـي ــام ال ـح ـكــومــات
اإلفريقية بالتنسيق ودعم الصين في القضايا
الدولية .مثال :لطالما منحت الــدول اإلفريقية
دعمها للصين في األمم المتحدة والمؤسسات

الــدول ـيــة فــي ق ـضــايــا ،م ـثــل :الـتـحـكـيــم فــي بحر
ال ـص ـيــن ال ـج ـن ــوب ــي ،وات ـه ــام ــات خـ ــرق ح ـقــوق
اإلنسان في تشينغ يانغ أو في هونغ كونغ.
تــدعــم الـصـيــن بــالـمـقــابــل الـحـكــومــات اإلفــريـقـيــة
في القضايا الدولية ،مثال :مناهضة الحمائية
مــن قـبــل ال ــدول الـمـتـقــدمــة ،وتـعــزيــز الـمـنـصــات
متعددة األطراف في النظام الدولي.
كما تشكل الصين عــاقــات متبادلة مــع الــدول
اإلف ــريـ ـقـ ـي ــة مـ ــن خ ـ ــال ال ـ ـت ـ ـبـ ــادالت ال ـحــزب ـيــة
والــدعــم الـمــادي ،وتــدريــب الـكــوادر السياسية،
وال ـت ــواص ــل م ــع أحـ ــزاب الـسـلـطــة وال ـم ـعــارضــة
وال ـبــرل ـمــانــات الـمـشـتــركــة .ت ـع ـدّ ه ــذه األنـشـطــة
مـكـمـلــة بـشـكــل نــاجــح لـلــدبـلــومــاسـيــة الــرسـمـيــة
الـصـيـنـيــة ،وسـتُـســاعــد عـلــى ال ـمــدى الـمـتــوســط
وال ـطــويــل فــي تـنـمـيــة ال ـعــاقــات الـمــؤسـســاتـيــة
والـشـخـصـيــة ،وفـتــح فــرص جــديــدة للصينيين
مع صانعي السياسة.
السياسة الروسية في إفريقيا
رغم ّأن إفريقيا سقطت من الحسابات الروسية
أث ـنــاء ال ـف ـتــرة الـصـعـبــة الـتــالـيــة لـتـفـكــك االت ـحــاد
السوفييتي ،إال أنّها كانت تنمو ببطء ووصلت
ذروت ـه ــا ف ــي  2019ال ـتــي كــانــت نـقـطــة تـحــول
بـعــد الـقـمــة الــروسـيــة اإلفــريـقـيــة األول ــى .وعــدم
وجود إستراتيجية واحدة وموحدة للتعاون
الروسي مع إفريقيا يمكن أن يخدم تفسيرين،
األول :يرى فيه عقبة تمنع روسيا من تنسيق
خـطــواتـهــا ضـمــن هـيـكـلـيّــة مـتـتــالـيــة ،أمّ ــا اآلخ ــر:
ي ــرى فـيــه مـســاحــة أك ـبــر ل ـل ـم ـنــاورة الــروس ـيــة.
ومن الركائز التي تعتمد عليها روسيا :التاريخ
ال ـم ـش ـتــرك ب ـيــن الـ ـق ــارة اإلف ــري ـق ـي ــة واالت ـح ــاد
الـســوفـيـيـتــي ال ـســابــق ،وه ــو الـ ــذي أشـ ــار إلـيــه
البيان الختامي للقمة الروسية وسماه «تقاليد
الـنـضــال الـمـشـتــرك مــن أج ــل إن ـهــاء االسـتـعـمــار
واسـتـقــال الــدول اإلفــريـقـيــة» .عــاوة على ّأن
روسيا كانت واضحة بـ ّـأن دعمها ومشاريعها
التنموية لن تكون مشروطة بأيّة تدخالت في
الشؤون المحلية لدول إفريقيا.
ب ـعــد ت ــده ــور ال ـع ــاق ــات ال ــروس ـي ــة م ــع ال ـغــرب
بـعــد  ،2014ب ــدأت بـتـنــويــع اتـصــاالتـهــا بنشاط
فــي م ـجــاالت الـسـيــاســة الـخــارجـيــة وال ـت ـجــارة،

أصبحت الشركات
الروسية في العقد
الماضي جهات
فاعلة بارزة في
استكشاف وتطوير
الهيدروكربونات
والموارد المعدنية
األخرى

وذلك بما يشمل القارة اإلفريقية .من الناحية
الـسـيــاسـيــة تـتـشــابــه ال ــدول اإلفــريـقـيــة وروسـيــا
في السعي نحو نظام متعدد األقـطــاب كبديل
ع ــن ال ـن ـظ ــام ال ـعــال ـمــي ال ـح ــال ــي .ك ـمــا ّأن عــدم
الـتــدخــل فــي الـشــؤون الــداخـلـيــة مسألة شديدة
األهمية بالنسبة للدول اإلفريقية ،ألنّها ذاقت
مــن االسـتـعـمــار الـجــديــد ،وهــي حـســاســة تـجــاه
أيّ ش ــيء يــرتـبــط ب ــه .وع ـمــوم ـ ًا تـنـظــر ال ــدول
اإلفــريـقـيــة إلــى روس ـيــا بــارتـيــاح بـسـبــب الــدعــم
التاريخي لخالصها من االستعمار.
ت ــوف ــر روسـ ـيـ ــا مـ ـس ــاع ــدات شـ ــديـ ــدة األه ـم ـيــة
بالنسبة للقارة اإلفريقية في المجاالت التقنية
بـمــا يــوفــر ال ـس ـيــادة الـتـكـنــولــوجـيــة لـلـحـكــومــات
اإلفــريـقـيــة .تستخدم روسـيــا «قــوتـهــا الناعمة»
مــن خــال تـعــزيــز جــاذبـيـتـهــا فــي مـجــال الثقافة
والـ ـعـ ـل ــوم وال ـت ـع ـل ـي ــم فـ ــي ال ـ ـقـ ــارة اإلف ــري ـق ـي ــة.
ت ـس ـت ـخــدم روس ـي ــا وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ال ـخــاصــة
بـهــا لــرفــع مـسـتــوى الــوعــي اإلفــري ـقــي بــالـحــالــة
ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ل ـل ـس ـيــاســة ال ــروسـ ـي ــة واالق ـت ـص ــاد
الــروســي مــن أجــل ســد الـطــريــق أم ــام «الـمــرآة
الملتوية» لوسائل اإلعالم الغربي التي تسعى
إلى تشويه روسيا.
ربّ ـم ــا م ـج ــال األم ـ ــن والـ ـس ــام ه ـمــا م ــن أب ــرز
م ـ ـص ـ ــادر ق ـ ـ ـوّة ال ـ ـ ـ ــروس .ف ـك ـم ــا اتـ ـضـ ــح مــن
السياسات الروسية في سورية ،فهي تسعى
بـشـكــل جــدي وتـســاهــم بـشـكــل عـمـلــي لتحقيق
الـســام والـمـحــافـظــة عـلـيــه ،كـمــا أنّـهــا ذات بــاع
ط ــوي ــل ب ـحــل ال ـن ــزاع ــات ب ـيــن الـ ـ ــدول .تـمـتـلــك
روسـيــا الـتـقـنـيــات األمـنـيــة وال ـســاح المتطور
الــذي يمكن أن يحسن بشكل كبير من البنية
األم ـن ـيــة فــي إفــري ـق ـيــا .وه ــي بــوجــودهــا كـقــوة
عالمية كبرى تحقق بالنسبة لألفارقة موازن ًا
دولـيـ ًا وبــديـ ًا عــن األســالـيــب الغربية المثيرة
للحنق.
البعد االقتصادي
يتمثل البعد االقتصادي لسياسة روسيا تجاه
إفــري ـق ـيــا بــوج ـهــه الـعـمـلــي م ــن خ ــال ال ـشــركــات
ال ــروس ـي ــة ال ـم ـص ـنّ ـعــة ال ـتــي تـبـحــث ع ــن أس ــواق
جــديــدة لـسـلـعـهــا وخــدمــات ـهــا ،وكــذلــك الـشــركــات
المهتمة بالموارد المعدنية في إفريقيا ومنتجات
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الــزراعــة االستوائية .يجري العمل على زيــادة
الـ ـصـ ــادرات ال ــروس ـي ــة إل ــى إفــري ـق ـيــا :األس ـم ــدة
وال ـم ـن ـت ـجــات ال ـه ـنــدس ـيــة وال ـم ـع ــدات واألدوي ـ ــة
إلخ ...روسيا مهتمة بإنتاج و /أو شراء الموارد
الـمـعــدنـيــة اإلفــريـقـيــة بـسـبــب اسـتـنـفــاذ مخزونها
الخاص ،وصعوبة اكتشاف الرواسب الجديدة
وتطويرها ،عــاوة على ّأن روسـيــا فقدت بعد
انهيار االتحاد السوفييتي قدرتها على الوصول
إلى الكثير من الموارد الحساسة.
إفــريـقـيــا غنية بــالـمــوارد الطبيعية الـفــريــدة من
نوعها ،عالوة على ّأن تكلفة إنتاجها منخفضة
نسبي ًا .من الناحية الجيولوجية ،لم يتم حتى
اآلن اسـتـكـشــاف األراض ــي اإلفــريـقـيــة بالكامل،
وروس ـي ــا هـنــا ت ـقــدم خــدمــات وإم ـكــانــات هــامــة
في االستكشاف الجغرافي وتخطيط الموارد
الـمـعــدنـيــة .األه ــم مــن ذل ــكّ :أن لــروسـيــا مـيــزة
تنافسية من حيث الجمع بين الجودة العالية
والتكلفة المعقولة ،ما يجعل التعاون الروسي
اإلفريقي ذا آفاق ممتازة.
أصبحت الشركات الروسية في العقد الماضي
جـهــات فــاعـلــة ب ــارزة فــي اسـتـكـشــاف وتـطــويــر
الهيدروكربونات والموارد المعدنية األخرى.
ال ـشــركــات الــروس ـيــة فــي ال ـق ــارة مــرنــة لـلـغــايــة،
وه ـ ــي ت ـ ـشـ ــارك ب ـن ـش ــاط فـ ــي إن ـ ـشـ ــاء ال ـق ـي ـمــة
المضافة وتعزيز السالسل والنقل .في بعض
الحاالت تساهم الشركات الروسية من نقطة
الصفر إلى عملية التصنيع التامة للسلع.
زادت م ـب ـي ـعــات إف ــري ـق ـي ــا م ــن ال ـخ ـض ــراوات
لتحل محل
والفاكهة إلــى روسـيــا بشكل كبير ّ
مـنـتـجــات دول االت ـحــاد األوروبـ ــي .كـمــا تقوم
روسـيــا بـنـشــاط بـتـصــديــر الـمـنـتـجــات الــزراعـيــة
الخاصة بها إلى إفريقيا ،وعلى رأسها الحبوب.
وال يجب أن ننسى الـقــدرات الروسية القابلة
للتصدير فــي مـجــاالت المعرفة التكنولوجية،
وبـ ـن ــاء ال ـم ـح ـطــات ال ـن ــووي ــة ومـ ــرافـ ــق الـبـنـيــة
التحتية األخرى.
يهتم األفارقة بالسلع والخدمات الروسية،
لكنّهم يهتمون أكثر باالستثمارات الروسية،
وال س ـي ـم ــا اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـب ـن ـي ــة ال ـت ـح ـت ـيــة
وال ـم ـشــاريــع الـصـنــاعـيــة وال ـع ـلــوم والــرعــايــة
الـصـحـيــة وت ــدري ــب ال ـك ــوادر ال ـب ـشــريــة .مــن
بين  30دولــة تخطط لبناء محطات طاقة
نــوويــة 10 ،مـنـهــا إفــريـقـيّــة .ســاعــدت شــركــة
«روس -أتــوم» فــي بـنــاء مفاعالت بحثية
ف ــي ال ـجــزائــر وال ـكــون ـغــو ولـيـبـيــا وال ـم ـغــرب
ونيجيريا .زادت الصادرات غير المواردية
وغ ـيــر ال ـطــاق ـيــة الــروس ـيــة إل ــى إفــري ـق ـيــا فــي
 2019لـتـشـكــل  %84مــن ع ـمــوم ال ـص ــادرات
الروسية.
أصـ ـع ــب الـ ـمـ ـه ــام الـ ـت ــي تـ ــواجـ ــه روسـ ـيـ ــا ه ــي:
إظ ـهــار مــزايــاهــا الـتـنــافـسـيــة كـشــريــك فــي تنفيذ
التحديث االقتصادي واالجتماعي في البرامج
اإلفــري ـق ـيــة .ك ــان االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي يحظى
بشعبية كبيرة في العالم الثالث ،بسبب تشكيله
م ــوازن ـ ًا إسـتــراتـيـجـيـ ًا لــواشـنـطــن ودع ــم تنمية
ال ــدول الـنــامـيــة فــي وجــه ال ــدول االسـتـعـمــاريــة.
لكن روسيا ليست االتحاد السوفييتي ،وهي
ليست في موقع ممتاز لتمنح الدول اإلفريقيّة
نموذج ًا للتنمية ،خاصة وأنّها تعاني من الكثير
من المشاكل التي تعاني منها الدول اإلفريقية،
مـثــل :االعـتـمــاد الـمـفــرط عـلــى الـهـيــدروكــربــون
والــامـســاواة االجـتـمــاعـيــة .لكن يبقى لروسيا
الكثير من األدوار التي قد تلعبها في إفريقيا،
وربّ ـم ــا م ــن أه ـم ـهــا :أن تـحـقــق ال ـبــديــل الـفــاعــل
لـلـغــرب مــن جـهــة ،وال ـمــوازن للصين مــن جهة
أخ ــرى ،وه ــو األم ــر ال ــذي سـنـتـطــرق إل ـيــه في
الـجــزء الـثــالــث واألخـيــر مــن هــذه السلسلة في
العدد القادم.
ǩبتصّرف عنrussiancouncil :
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الشيخ صالح العلي قائد وطني ،أشعل واحدة من أكبر
الثورات السورية ضد االستعمار في القرن العشرين .وخاض
معارك مشرفة ضدهم «يمكن الرجوع إلى تفاصيلها في
الكتب التاريخية» .وسنذكر هنا بعض المحطات السياسية
والتاريخية حول الشيخ الثائر.
ǧتايه الجمعة

االجتماع مع وزير الحربية
وجّ ــه يــوســف الـعـظـمــة ،وزي ــر الـحــربـيــة
ال ـســوريــة ،دع ــوة لـلـشـيــخ ،فــاجـتـمــع بــه،
وبحثا في شؤون الثورة ،وأقسما يمين
الـ ــوالء وال ــوف ــاء .وكــانــت ه ـنــاك رســائــل
كثيرة متبادلة بين البطلين .حفظت في
بـيــت سـعــد اهلل الـجــابــريّ ،إل أن حريق ًا
أتى على البيت وما فيه ،فاحترقت هذه
الوثائق الهامة.
وكـ ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس ج ـم ـي ــل م ــام ـي ــش أح ــد
م ـس ـت ـش ــاري وق ـ ـ ــادة أرك ـ ـ ــان ال ـ ـثـ ــورة،
أرس ـلــه وزي ــر الـحــربـيــة مــن دم ـشــق ،كما
اجتمع العظمة ُقبيل استشهاده بفترة
قصيرة مع الشيخ صالح في «ع ّلية بيت
مـســوكــر» قــريــة الـســويــدة ،جــانــب مدينة
مصياف ،في سهل الغاب.
راف ـ ــق وزي ـ ــر ال ـحــرب ـيــة أب ـ ــرز ال ـق ـي ــادات
العسكرية التي ش ّكلت الجيش السوري
الوليد ،وتم االتفاق على عدة نقاط ،من
ضـمـنـهــا :ق ـيــام وزارة الـحــربـيــة بـتــزويــد
الثورة بالسالح والعتاد ونــدب ضباط
ن ـظ ــام ـي ـي ــن ل ـم ـس ــاع ــدة ال ـش ـي ــخ ب ـق ـي ــادة
الـ ـ ـثـ ـ ــورة ،وكـ ــذلـ ــك ت ـش ـك ـي ــل فـ ـ ــوج ضــم
متطوعين مدنيين التحقوا بالثورة من
مدن الساحل والداخل السوري بقيادة

عزيز بك هارون من الالذقية ،وهو من
ضمن هيئة أركان الثورة.
التنسيق مع الثورات السورية
ت ـل ـقــى ال ـش ـيــخ ص ــال ــح ال ـع ـلــي ال ــدع ــم مــن
إبــراه ـيــم ه ـنــانــو .ك ـمــا تـلـقــى دع ـم ـ ًا أكـبــر
مــن ث ــوار ح ـمــاة« ،خ ــط الـمـعــونــات يمر
م ــن ح ـمــاة وم ـص ـيــاف ووادي الـعـيــون
والشيخ بــدر .وكــان الشيخ على اتصال
مع الوطنيين في منطقة الفرات.
ك ـم ــا قـ ــدم ال ـش ـي ــخ ص ــال ــح ال ـع ـل ــي ال ــدع ــم
لثورة الشيخ عز الدين القسام في خط
جبلة– الحفة .وقــدم الدعم أيض ًا لثورة
الشيخ عمر البيطار في الحفة وجبالها
الشمالية «ثورة جبل صهيون».
تأثيرات ثورة أكتوبر
يذكر المحللون ،أن ثورة الشيخ صالح
الـعـلــي لــم تـكــن بـعـيــدة عــن أص ــداء ثــورة
أك ـتــوبــر الـمـنـتـصــرة حــدي ـث ـ ًا ع ــام .1917
ونـقــل عــن الـشـيــخ قــولــه عــن لينين« :إن
ه ــذا الـلـيـنـيــن س ــوف يـخـلــص الـبـشــريــة،
وإن أعداءه سيحاربونه باسم الدِّين».
وكتبت جريدة الدفاع السورية في أحد
أعدادها عام  1921ما يلي« :كما نريد أن
يقتنع معنا الجميع ،أن البلشفية ليست
ســوى حــالــة اجتماعية محضة وداعيها
 أي أس ـبــاب ـهــا  -م ــا ف ــي ال ـن ـظ ــام مــنالـخـلــل ،ومــا بـيــن الـطـبـقــات مــن الـتـفــاوت
والـفــاقــة .ف ــإذا مــا اقـتـنــع الـجـمـيــع ،والـتــي
هــي فــي نـظــرنــا مــن األول ــوي ــات الـتــي ال
تـحـتــاج إلــى بــرهــان ،فعليهم أن يـعــرفــوا
أن البلشفية موجودة حق ًا في سورية،
وأن كل ما سنسرده من الحوادث التي

تلقى الشيخ
صالح العلي
رسالة من
المهاتما غاندي
في الهند وتدور
هذه الرسالة
حول أطماع
الغرب في
الشرق
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ت ــدل عـلــى وج ــوده ــا يـقــع مـثـلـهــا فــي كل
بالد توجد فيها مثل األسباب التي أدت
إلى هذه الحوادث.
ال يجهل أحد من قراء الصحف السورية
مــا يــأتـيــه صــالــح الـعـلــي مــن األع ـمــال في
ج ـبــال الـعـلــويـيــن ،وأه ــم مـظــاهــر أعـمــالــه
األخـيــرة فــي تلك الجبال ،أنــه عمل على
ن ـش ــر ال ـب ـل ـش ـف ـيــة مـ ــن ح ـي ــث ال ي ـ ــدري.
وبعد أن يطلع القارئ على أعماله هذه
ون ـتــائ ـج ـهــا ،يـسـتـطـيــع أن يـسـمـيــه زعـيــم
البلشفية ،والفرق بينه وبين لينين أنه
ال يـعــرف مــا يـعـمــل ،بينما لينين يعرف
ما يقوم به».
نضال شعوب الشرق
كـتــب الـشـيــخ صــالــح الـعـلــي قـصـيــدة قبل
الثورة مطلعها:
دافعوا عن بالدكم يا بني الشرق
وسيروا إلى الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال باتحاد
وال تضيعوا أمجادكم واطلبوه ـ ــا
في ظالل السيوف واألغمـ ـ ـ ــاد
واستعيدوا إرث الجدود الميامين
ولو في مخالب اآلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
ن ـس ـت ـط ـيــع مـ ــن ه ـ ــذه ال ـق ـص ـي ــدة م ـعــرفــة
مــا كــان يـفـكــر بــه الـشـيــخ الـثــائــر ،فـنـيــران
الـ ـثـ ــورة ع ـل ــى االس ـت ـع ـم ــار ت ـش ـت ـعــل فــي
بلدان الشرق الواسعة .وكــان من عادة
الصحف الرأسمالية في ذلك الزمن اتهام
كل الثائرين بالبلشفية .تمام ًا كما قالت
إحــدى الـصـحــف عــام  1925عــن الـثــورة
ال ـســوريــة ال ـك ـبــرى ال ـتــي قــادهــا سـلـطــان
بــاشــا األط ــرش بــأنـهــا :روح الـشـيــوعـيــة
الفدائية.
أل ـه ـبــت ث ــورة أك ـتــوبــر ش ـعــوب ال ـشــرق،

وخ ــاص ــة ب ـع ــد ف ـض ـح ـهــا ل ـب ـن ــود ات ـفــاق ـيــة
س ــاي ـك ــس ب ـي ـك ــو .وك ـ ــان ث ـ ــوار ال ـش ــرق
يـتــراسـلــون فـيـمــا بـيـنـهــم .وت ـبــادل لينين
ال ــرس ــائ ــل م ــع س ـعــد زغ ـل ــول ف ــي مـصــر،
وإبــراه ـيــم هـنــانــو فــي ســوريــة ،والـشـيــخ
مـحـمــود الـحـفـيــد فــي كــردسـتــان الـعــراق،
وغ ـي ــره ــم ل ـت ـف ـج ـيــر ن ـ ــار ال ـ ـث ـ ــورات ضــد
االستعمار.
كما تلقى الشيخ صالح العلي رسالة من
المهاتما غــانــدي فــي الهند .وتــدور هذه
الرسالة حول أطماع الغرب في الشرق.
ويصفها المطلعون بأنها مكتوبة بلغتين،
إحداهما بالعربية ،ويصفون شكلها :أن
طــولـهــا يـبـلــغ ضـعـفــي عــرض ـهــا .ويـحـفــظ
أكـثــر مــن مطلع هــذا المقطع ويــرددونــه
بحرفيته« :إن الـغــربــي النهم يفغر فــاه،
ليلتهم الـشــرق أجـمــع ،فـمُــد يــدك أبــايـعــك
عـلــى أنــي فــي الـشــرق األقـصــى كـمــا أنــت
فــي الـشــرق األدنــى لكبح جماح الغربي
النهم».
كان لينين بلشفي ًا وحيد ًا بينهم ،والبقية
ث ـ ــوار وطـ ـنـ ـي ــون .والـ ـق ــاس ــم ال ـم ـش ـتــرك
بـيـنـهــم ،أن الـجـمـيــع أدرك أهـمـيــة وحــدة
نضال شعوب الشرق في ذلك الزمان.
ǩالمراجع

ثـ ـ ــورة ال ـش ـي ــخ ص ــال ــح ال ـع ـل ــي أم ـث ــول ــة
الثورات وسفر البطولة ،مجلة دراسات
اشـتــراكـيــة الـعــدد  »4« 93السنة الثانية
عشرة  ،1990ص .89-73
م ــواد م ــن ال ـمــوقــع اإلل ـك ـتــرونــي ألس ــرة
الشيخ صالح العلي.
كتاب النائب عبد اللطيف اليونس عن
ثورة الشيخ صالح العلي.

شؤون ثقافية
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إصدارات عالمية جديدة
الغذاء والشركات
الكبرى والبحر
والرأسمالية والحياة
ما بعد الرأسمالية،
وكيف حطمت
الرأسمالية كوكبنا،
هي مواضيع كتب
صدرت حدثياً.
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ǧقاسيون

الــرأسـمــالـيــة والـبـحــر ،الـعــامــل الـبـحــري في
ص ـنــع ال ـع ــال ــم ال ـح ــدي ــث ،م ــن تــأل ـيــف لـيــام
كــامـبـلـيـنــغ وأل ـي ـخ ــان ــدرو كـ ــوالس .2021
ويـتـحــدث الـمــؤلـفــان كـيــف خ ــدم المحيط
الـ ـع ــالـ ـم ــي كـ ـط ــري ــق ت ـ ـج ـ ــاري وم ـس ــاح ــة
إس ـتــرات ـي ـج ـيــة وب ـن ــك لــأس ـمــاك وسـلـسـلــة
إم ــداد لـلــرأسـمــالـيــة .يـجــادل الـمــؤلـفــان بــأن
ال ـف ـصــل ال ـج ـغــرافــي لـ ــأرض ف ــي األرض
وال ـب ـح ــر كـ ــان ل ــه ع ــواق ــب وخ ـي ـم ــة عـلــى
الـتـطــور الــرأسـمــالــي .إنـهــم يــركــزون على
الـتــدمـيــر الـخــاق ال ــذي نـتــج عــن اصـطــدام
الرأسمالية بالقوة الطبيعية الهائلة للبحر.
أم ــا تـيــم جــاك ـســون ،فــي كـتــابــه «م ــا بعد
الـنـمــو ،الـحـيــاة بـعــد الــرأسـمــالـيــة ،»2021
ي ـجــادل جــاك ـســون ب ــأن مـجـتـمــع مــا بعد
الـنـمــو سـيـكــون أكـثــر ث ــرا ًء ولـيــس أفـقــر،
وهــو الـمـكــان الــذي تـكــون فيه األسبقية
لـلـمـعـنــى عـلــى األربـ ــاح وال ـق ــوة .مــا بعد
النمو ،هــو بيان لتغيير النظام ودعــوة
إلعــادة إحياء حــوار أعمق حول طبيعة
اإلنسان وعالم ما بعد الرأسمالية .حوار
يجمع بين التفكير الفلسفي والبصيرة
االقتصادية والرؤية االجتماعية.
صــدر حــديـثـ ًا :كـيــف حطمت الــرأسـمــالـيــة
ال ـك ــوك ــب وكـ ـي ــف ن ـ ـقـ ــاوم ،وه ـ ــو ك ـتــاب
لـكـيــت آرانـ ــوف .ويـتـنــاول الـكـتــاب نزعة
إن ـكــار جــديــدة فــي أروقـ ــة الـسـلـطــة .لقد

ع ـمــال ـقــة ال ـط ـع ــام إدمـ ــانـ ـنـ ــا» :إن بـعــض
األطـ ـعـ ـمـ ــة ت ـس ـب ــب اإلدم ـ ـ ـ ــان أكـ ـثـ ــر مــن
ال ـك ـح ــول أو ال ـس ـجــائــر أو ال ـم ـخ ــدرات.
يــوضــح مــوس مــا تفعله صـنــاعــة الـمــواد
ال ـغــذائ ـيــة الس ـت ـغــال إدمــان ـنــا وتـعـمـيـقــه،
وي ـق ـت ــرح ط ــرق ـ ًا الس ـت ـع ــادة ال ـس ـي ـطــرة.
كـمــا تـحــث عــن قــوة الـمـعــارك الـقــانــونـيــة،
وح ـم ــات ال ـت ـســويــق ال ـخ ـب ـي ـثــة ،وع ـلــوم
الغذاء المتطورة التي أوصلتنا إلى أزمة
الصحة العامة الحالية.
كــوكــب عـلــى ن ــار :ب ـيــان لـعـصــر االنـهـيــار

م ـن ــح ص ــان ـع ــو الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـم ــدي ــري ــن
الـتـنـفـيــذيـيــن لـلـنـفــط وال ـغ ــاز م ـق ـعــد ًا عـلــى
الـ ـطـ ــاولـ ــة ل ـت ـص ـم ـيــم الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـت ــي
يـنـبـغــي أن ت ــؤدي إل ــى ال ـم ــوت الــرحـيــم
فإن
لنموذج أعمالهم .وحسب آرانوفّ ،
األغـلـبـيّــات الــديـمـقــراطـيــة يـجــب أن تحد
مــن قــوة الملوثين ،وأن تخلق وظائف
نقابية جـيــدة األج ــر ،وتـســن تعويضات
المناخ ،وتحول االقتصاد.
ي ـقــول مــايـكــل م ــوس فــي كـتــابــه الـجــديــد
«الـغــذاء واإلرادة الحرة وكيف يستغل

أخبار ثقافية

البيئي ،هو كتاب جديد لماثيو لورانس
ول ـ ـ ــوري الي ـ ـب ـ ــورن النـ ـغـ ـتـ ــون .ي ـق ــول
ال ـم ــؤل ـف ــان :إنـ ــه ب ـي ــان ع ــاج ــل ل ـس ـيــاســة
ج ــدي ــدة ق ـ ــادرة ع ـلــى م ـعــال ـجــة االن ـه ـيــار
الـبـيـئــي ،ومــن أجــل مستقبل ديمقراطي
ومـ ـسـ ـت ــدام ح ـس ــب ال ـت ـص ـم ـي ــم .ي ـج ــادل
ال ـمــؤل ـفــان ب ــأن ــه ال ي ـك ـفــي م ـج ــرد قـضــاء
طريقنا للخروج من األزمة .يجب علينا
أي ـض ـ ًا إع ــادة تـشـكـيــل االق ـت ـصــاد بـســرعــة
لـخـلــق طــريـقــة جــديــدة لـلـحـيــاة يـمـكــن أن
تعزز بيئة صحية ومزدهرة للجميع.

كانوا وكنا

مذكرات يوسف السعدون
صــدر مــؤخــر ًا كتاب «مذكراتي عن الـثــورة والقتال» تحرير وتحقيق
د .ف ــاروق اسـلـيــم .ويـحـتــوي الـكـتــاب مــذكــرات وس ـيــرة حـيــاة الشيخ
يــوســف ال ـس ـعــدون وه ــو مــن أب ــرز ق ــادة ال ـثــورة ضــد الـفــرنـسـيـيــن في
شمال سورية .تكشف مذكرات السعدون أن الفرنسيين اعتمدوا كثير ًا
على عمالئهم من الخونة الذين يأتونهم باألخبار في اليوم والساعة
عن كل ما يحدث من األمــور في مناطق الـثــورة ،ما أوقــع الـثــوار في
مواجهة عنيفة استنهض الشعب بعدها هممه ونخوته ،فكانت خسارة
المستعمر كبيرة .وعرض المجاهد السعدون كثير ًا من أماكن المعارك
التي دارت ضد االستعمار.

المنصة السحابية للعلوم البحرية
بدأ تشغيل منصة سحابية للبيانات الضخمة والذكاء االصطناعي لعلوم
المحيطات ،وفق ًا لما ذكره معهد علم المحيطات في األكاديمية الصينية
للعلوم .وتعمل المنصة كمجمع معلومات من خــال دمــج نطاق تغطية
محدث وواســع النطاق ،وبيانات مفتوحة ومشتركة .ومنصة لخدمات
تنمية الــذكــاء االصطناعي ،ومنتجات تطبيق للبيانات الضخمة والذكاء
االصطناعي .وهناك  353مجموعة من بيانات المسح على متن السفن
مـتــاحــة عـلــى الـمـنـصــة الـسـحــابـيــة ،مــع  59مـجـمــوعــة مــن بـيــانــات الـمــراقـبــة
الــراس ـيــة ،وســت مـجـمــوعــات مــن الـبـيــانــات لــاسـتـشـعــار عــن بـعــد ،و500
مجموعة من البرامج المتكاملة لعلوم المحيطات والغالف الجوي.

فــي بــدايــة الـثــاثـيـنـيــات  1933-1931كــانــت الـمـظــاهــرات الـحـلـبـيــة ضد
االستعمار تبدأ من أي مكان ،ولكن معظمها ينتهي عند منزل إبراهيم
هـنــانــو قــائــد ثــورة الـشـمــال .وعـنــدمــا تــوفــي هـنــانــو ،خــرجــت الجماهير
وراءه في جنازة ضخمة  .1935وفي الذكرى األربعين لرحيله ،اندلع
اإلض ــراب الخمسيني الشهير بــدايــة عــام  .1936فــي الـصــورة :إحياء
الذكرى الثالثة لرحيل إبراهيم هنانو في حلب .1938

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 « )٢٠21/04/25قاسيون» 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 :

نظريات المؤامرة:

تشتيت عن المؤامرات الحقيقية
ٌ

أحداث أخفت خلفها نماذج
موت األميرة ديانا ،اغتيال الرئيس األمريكي جون كيندي،
ٌ
لنظريات مؤامرة شهيرة واسعة االنتشار داخل وخارج الواليات المتحدة األمريكية.
لكن هذا النوع من النظريات ،يتدرج من البساطة إلى التعقيد ،وال تتوقف عن االنبعاث
على مر السنوات ،كان آخرها االعتقاد بأن مجموعة من الديمقراطيين والنخب تحاول
تقويض رئاسة دونالد ترامب .في حين يعتقد البعض اآلخر أن مركز أبحاث شهير في
والية أالسكا هو مختبر للتحكم في العقول.
ǧنور أبوفّراج

ت ـقــول أش ــد نـظــريــات ال ـمــؤامــرة إض ـحــاك ـ ًا ،بــأن
ه ـنــاك كــائ ـن ـ ًا أس ـط ــوري ـ ًا ش ــرس ـ ًا يُ ـل ـقــب ب ـ «ذو
الــرجــل ال ـك ـب ـيــرة» ي ـجــوب ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
األمريكية ،إذ سجلت والية واشنطن بمفردها
أعلى معدل مشاهدات آلثــار أقــدام هــذا الكائن
بلغ عــددهــا  2032مشاهدة فــي الــواليــة ،وف ًقا
لـمـجـلــة ن ـيــوزويــك .فــي حـيــن يــؤمــن أمــريـكـيــون
آخـ ــرون ب ــوج ــود ب ــرك ــان ن ـشــط أس ـفــل إح ــدى
الــواليــات ،ويــذهـبــون فــي ظنهم لــاعـتـقــاد بــأن
الحكومة األمريكية تــدرك تمام ًا الموعد الذي
سيثور فيه هــذا الـبــركــان كــي يمحو الــواليــات
المتحدة عن الوجود.
يعتقد المؤمنون بهذا النوع من األفكار أنه ال
شيء في العالم يحدث مصادف ًة ،وبالتالي كل
شيء محسوب ومقرر سابق ًا ومرتبط ببعضه
الـبـعــض بـنـظـ ٍـام معقد مــن اإلش ــارات والــرمــوز
الـتــي ينبغي متابعتها وكـشـفـهــا .ولـهــذا تـعـرّف
ن ـظــريــات ال ـمــؤامــرة بـكــونـهــا م ـيـ ًـا إل ــى تفسير
أح ـ ــداث أو م ــواق ــف مُ ـع ـيّ ـنــة ب ــوج ــود مــؤامــرة
تـتـخـ ّفــى خـلـفـهــا ،تـقــودهــا حـكــومــة أو مجموعة
أفراد ،أو حتى شخص واحد بعينه .وغالب ًا ما
يحمل المصطلح صبغ ًة سلبي ًة ،ألنه يدلل على
نــوع من التالعب والتضليل يقوم به الطرف

الـمـتــآمــر فــي وجــه الـمـتــآمــر عـلـيــه ،ال ــذي يـكــون
كبيرة من األفراد.
عادة شعب ًا أو مجموع ًة ً
أفالم الكارتون كجزء من المؤامرة
هناك اعتقادٌ سائد بأن ُكتّاب مسلسل الرسوم
المُتحركة «سـمـبـســون» المخصص للبالغين،
قادرين على التنبؤ بالمستقبل ،وأنهم يضمنون
فــي بــرنــامـجـهــم إش ــارات ورم ــوز تـشــي بـمــا قد
يحصل في الـقــادم من الــزمــن .ومــن أشهر تلك
القناعات تلك المرتبطة بفوز تــرامــب وأوبــامــا
في االنتخابات األمريكية ،وظهور شخصيات
فنية أمثال المغنية األمريكية «ليدي غاغا» هذا
إلى جانب التنبؤ بأحداث  11سبتمبر ،وصو ًال
إلى قضايا محلية أخرى كجرائم قتل أو فضائح
مـتـعـلـقــة بـصـفـقــات ف ـســاد .ويــذهــب الـمــؤمـنــون
بـهــذا األمــر إلــى الـقــول :إن المسلسل استطاع
حتى التنبؤ بانتشار فــايــروس كــورونــا ،ففي
إحدى الحلقات المذاعة عام  1993يقوم بعض
العاملين في مصنع ياباني بنشر فايروس معدٍ
عن طريق الخطأ .لكن السؤال الذي يستدعي
التفكير هنا :إن كان األمر كذلك حق ًا ،وكان هذا
المسلسل مِـعـبــر ًا لتسريب خـطــط قــادة العالم
ووكــالــة االس ـت ـخ ـبــارات األمــري ـك ـيــة ،مــا الـهــدف
ال ــذي سـيـحـقـقــه؟ خــاصــة وأن الـتـنـبــؤ بــأي من
تلك األحــداث لم يحل دون تنفيذها .قد يكون

هناك تفسيرٌ أبسط لكل هــذا؛ الـقــراءة الجيدة
ل ـل ـتــاريــخ وإلس ـتــرات ـي ـج ـيــات ال ـ ــدول ف ــي حـفــظ
مصالحها ،يسهل تصور خطواتها القادمة أو
سياساتها المستقبلية.

إن أخطر نظريات
المؤامرة هي تلك
الجل ّية تماماً والتي
تكون مكشوفة
وممارسة أمام
عيوننا بصورة علنية
تماماً كما لو أن تلك
العلنية ُتكسبها
نوعاً من الشرعية

قصة موت معلن ونظريات المؤامرة
فـ ــي ق ـص ـت ــه ال ـش ـه ـي ــرة «قـ ـص ــة م ـ ــوت م ـع ـلــن»
الـصــادرة عــام  ،1989يعبر الكاتب الكولومبي
غ ــاب ــري ـي ــل غ ــارس ـي ــا م ــارك ـي ــز ع ــن ف ـك ــرة بــالـغــة
األه ـم ـيــة حـيـنـمــا ي ـقــول :إن الـمـعــرفــة أو فضح
الـمـخـطـطــات أيّ ـ ـ ًا كــانــت تـلــك الـمـخـطـطــات غير
ك ــافٍ لــوقـفـهــا أو الـحـيـلــولــة دون وقــوعـهــا .في
ال ـق ـصــة يـعـلــم الـجـمـيــع ب ــأن جــري ـمــة م ــا تــوشــك
على أن تُرتكب ،حتى أن الخبر يُشاع وينتقل
مــن بـيــت إلــى بـيــت ،بحيث يـعــرفــه الـجـمـيــعّ ،إل
الـضـحـيــة ال ـتــي تــوشــك ع ـلــى خ ـس ــارة حـيــاتـهــا.
وألن الـجــريـمــة جــريـمــة ش ــرف يــريــد الـقــاتــان
بنشر الخبر أن يقوم أحد بثنيهما عما يزمعان
تـنـفـيــذه ،ويـظـنــان بــأن نـشــر الـخـبــر عـلــى الـمــأ
كـ ــافٍ ك ــي يـظـهــر م ــن ي ـقــوم بــردع ـه ـمــا ،ولــذلــك
تنفذ الـجــريـمــة الـتــي كــانــت مـحــض خـطــة بــذات
الطريقة التي ُأعلن بأنها ستنفذ بها.
وه ـ ـ ــذا األمـ ـ ــر ي ـش ـب ــه إل ـ ــى حـ ـ ـدٍ ك ـب ـي ــر خ ـطــط
وسياسات الواليات المتحدة األمريكية ،التي
يتم إعالنها ونشرها على أوسع نطاق ،لتمسي
جزء ًا يومي ًا ومقبو ًال من حياة الناس .بحيث
ال يُسائلها أحد ،أو يحاول الوقوف في وجهها.
مؤامرات تحت ضوء الشمس
فــي بــرنــامـجــه الـشـهـيــر (ت ـحــت ال ـج ـلــد) يـجــادل
ال ـم ـم ـثــل وال ـن ــاش ــط ال ـبــري ـطــانــي راسـ ــل بــرانــد
بالقول :إن أخطر نظريات المؤامرة هي تلك
الجليّة تمام ًا ،والتي تكون مكشوفة وممارسة

أمــام عيوننا بـصــورة علنية تـمــامـ ًا ،كما لــو أن
تلك العلنية تُكسبها نوع ًا من الشرعية ،وتُذهب
عنها شُبهة الخطر وتجعلها مقبولة في عيون
ال ـعــالــم ،ف ـقــط بـبـســاطــة ألن ـهــا تُ ـن ـفــذ ف ــي وضــح
النهار.
وب ــال ـط ـب ــع ال ي ـج ــد ب ــران ــد ض ـي ـف ـ ًا أن ـس ــب كــي
يـنــاقــش مـعــه قـضـيــة نـظــريــات ال ـمــؤامــرة أكـثــر
مــن الـمــوظــف الـســابــق لــدى وكــالــة الـمـخــابــرات
المركزية إدوارد سنودن ،الذي عمل كمتعاقد
م ــع وك ــال ــة األم ـ ــن ال ـق ــوم ــي ق ـب ــل أن يُ ـس ــرب
ت ـفــاص ـيــل بــرنــامــج ال ـت ـج ـســس «ب ــري ـس ــم» إلــى
ال ـص ـحــافــة ع ــام  .2013إذ ي ــرى س ـن ــودن أن
الـكـثـيــر مــن ن ـظــريــات ال ـمــؤامــرة صـحـيـحــة في
جوهرها ،لكن اسمها «نظرية المؤامرة» هو
المضلل ،فهو يرى أن أعظم نظريات المؤامرة
م ــورس ــت ب ـش ـكـ ٍـل ع ـل ـنــي ،وك ــان ــت مـحـمـيــة مــن
قبل الـقــانــون باعتبارها جــزء ًا مــن السياسات
وأنظمة الحكومات .ويضيف سـنــودن أيض ًا:
إن ال ـم ـتــآمــريــن ك ـث ـي ــر ًا م ــا ي ـع ـل ـنــون نــوايــاهــم
ص ــراحـ ـ ًة ع ـبــر ال ـج ــرائ ــد وال ـم ـج ــات وم ــواق ــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي .وتـلــك الـفـكــرة األخـيــرة
شديدة األهمية حق ًا ،ألن االعتيادية والتطبيع
يخلعان عــن تلك الـسـيــاســات صفة الـخـطــورة،
ـارة لـلـغـمــوض
بـحـيــث ت ـبــدو أق ــل درام ـي ــة وإث ـ ـ ً
مــن نظريات أخــرى .فالتهديد الحقيقي بنظر
سـ ـن ــودن ي ـن ـطــوي ف ــي ال ـت ــاع ــب ف ــي تـقـسـيــم
ال ــدوائ ــر االن ـت ـخــاب ـيــة ،أو ص ـنــاعــة ال ــدي ــون أو
المراقبة الجماعية.
ف ـف ــي ج ــوه ــره ــا ت ـع ـب ــر ه ـ ــذه الـ ـنـ ـظ ــري ــات عــن
مخاوف الناس ،وتشي با ْل َكم الكبير من عدم
الثقة المحيط بحكوماتهم وقادتهم ،وهذا أهم
ما ينبغي االلتفات إليه والتفكير به في تحليل
هذا النوع من الخطاب السائد.

