االفتتاحية
ينتهي 2254
عندما ُيطّبق كام ًال!
ت ـتــوارد ه ــذه األي ــام تـعـلـيـقــاتٌ وآراء وحـتــى بـيــانــات
مــن جـهــات مـتـنــاقـضــة شـكـلـيـ ًا ضـمــن ثـنــائـيــة (م ــواالة/
م ـع ــارض ــة) ،ت ـت ـقــاطــع وت ـخ ــدم بـعـضـهــا ب ـع ـض ـ ًا بـشـكــل
م ـف ـضــوح ف ــي اع ـت ـبــارهــا ّأن االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة
الـقــادمــة ستنهي الـقــرار 2254؛ إمــا بــاالدّعــاء الــذي ال
أس ــاس ل ــه ،وال ـقــائــل ب ـ ّـأن ه ــذه االن ـت ـخــابــات ستمثل
تنفيذ ًا لـلـقــرار! أو عبر ادع ــا ٍء آخــر يصب فــي الهدف
ال ـس ـي ــاس ــي ن ـف ـســه ف ــي ن ـه ــاي ــة ال ـم ـط ــاف ،ح ـت ــى ول ــو
ارتدى كلمات وتعبيرات تنكرية .يعتبر ذلك االدعاء
«ال ـم ـعــارض» ّأن إج ــراء هــذه االنـتـخــابــات يـعـنــي ّأن
الحل السياسي والـقــرار  2254قد تم قتله ،ما يعني
حل ينبغي أن يسلك مسلك ًا آخر
ضمن ًاّ :أن البحث عن ٍ
غير مسلك القرار الدولي!
بأن هذا اإلعالن عن
من المفيد قبل كل شيء ،التذكير ّ
وفاة  2254ليس األول من نوعه ،بل سبقته إعالنات
عديدة عند كل منعطف من منعطفات تطور األزمة،
ابتداء من اليوم التالي إلصدار القرار وحتى اللحظة؛
فمع انطالق مسار أستانا مث ًال ،ذهب متشددون في
النظام العتبار المسار بدي ًال عن جنيف وبدي ًال عن
 2254نفسه ،وأيّــدهــم فــي ذلــك مـتـشــددو المعارضة،
وأقـ ــام ال ـطــرفــان ج ـن ــازة اف ـتــراض ـيــة إعــام ـيــة لـلـقــرار
ال ــدول ــي الـ ــذي ات ـضــح الح ـق ـ ًا أن ــه ل ــم ي ـمــت ،ب ــل عـلــى
العكس من ذلــك فقد وجــد في أستانا أداة مهمة في
تهيئة الوضع على األرض بما يسمح ببدء تطبيقه،
عبر تطويق العمليات العسكرية وصو ًال إلى إنهائها.
كذلك كــان األمــر مع مؤتمر سوتشي ،ثم مع اللجنة
الدستورية ،واآلن يجري تكرار الرغبة الملحة نفسها
لــدى المتشددين في إعــان وفــاة  2254انطالق ًا من
االنتخابات التي ستجري في  26أيار.
كـمــا كــان األم ــر مــع االدعـ ــاءات االفـتــراضـيــة الـســابـقــة
فإن الحال نفسها تتكرر
حول انتهاء القرار الدوليّ ،
اآلن؛ حقيقة األمر هي ّأن هذه االنتخابات ال عالقة
ل ـهــا بــال ـقــرار  ،2254وإج ــراؤه ــا ل ــن يُ ـغ ـيــر ش ـي ـئ ـ ًا مــن
إلزامية تطبيق القرار  2254كام ًال.
يـتـضـمــن تـطـبـيــق ه ــذا ال ـق ــرار بـطـبـيـعــة ال ـحــال إج ــرا َء
ـاس
ان ـت ـخــابــاتٍ رئــاس ـيــة وبــرل ـمــان ـيــة ،ول ـكــن عـلــى أس ـ ٍ
دستوري جديد يتوافق عليه السوريون ،وبإشراف
ٍ
أمـمــي ،وضـمــن تـحـقـيـ ٍـق لمعايير الـنــزاهــة والـشـفــافـيــة،
ورب ـمــا بــأهـمـيــة ذل ــك كـلــه وأك ـثــر ،أن ي ـشــارك فـيــه كل
الـســوريـيــن فــي كــل أمــاكــن وجــودهــم ،وأن تـتــم على
كــامــل الـجـغــرافـيــة الـســوريــة ،بـمــا يـقـطــع الـطــريــق على
الـعـمــل األمــري ـكــي الـصـهـيــونــي لـتـحــويــل تـقـسـيــم األمــر
ال ــواق ــع إل ــى تـقـسـيـ ٍم دائ ـ ـ ٍم بــاالس ـت ـفــادة م ــن مـخـتـلــف
األدوات والـثـغــرات واألخـطــاء ،بما فــي ذلــك عمليات
انتخابية بالجملة تجري بشكل منفصل عــن بعضها
الـبـعــض ،وكــل منها على قسم مــن األرض السورية
دون األقسام األخرى...
أه ــم م ــن ه ــذا وذاكّ ،أن االن ـت ـخ ــاب ــات وف ـق ـ ًا ل ـل ـقــرار
ال ــدول ــي يـنـبـغــي أن ت ـكــون أداة أســاس ـيــة ف ــي تـنـفـيــذ
«حــق الشعب الـســوري فــي تقرير مصيره بنفسه»؛
الشعب السوري كام ًال وعلى كامل أرضه ،وبعيد ًا عن
سطوة الـســاح الــذي مــا يــزال هــو الحاكم األساسي
في مختلف مناطق سورية...
بأن القرار الدولي الذي يُترجم
ينبغي التذكير نهاي ًةّ ،
ب ـش ـكـ ٍـل م ـل ـمــوس م ـســألــة داخ ـل ـيــة وط ـن ـيــة وس ـيــاديــة
(هـ ــي ح ــق ال ـس ــوري ـي ــن ك ــل ال ـس ــوري ـي ــن ف ــي ت ـقــريــر
مصيرهم بأنفسهم ،ال حق الجهات الحاملة للسالح،
أو الـجـهــات الـمــزكــاة دول ـي ـ ًا ،فــي فــرض إرادت ـهــا على
الـشـعــب ال ـســوري) ،هــذا ال ـقــرار يُـتــرجــم أيـضـ ًا مسألة
دولـيــة تتعلق ب ـتــوازن الـقــوى الــدولــي الـجــديــد الــذي
يتراجع بموجبه الغرب وأتباعه وعمالؤه أيـ ًا كانت
اصطفافاتهم الشكلية والـشـعــاراتـيــة ،والتنفيذ الكامل
لـهــذا الـقــرار هــو طــريــق إلــزامــي لـيــس لحماية وحــدة
ســوريــة وإن ـهــاء أزمـتـهــا فـحـســب ،بــل وأي ـض ـ ًا لتثبيت
التوازن الدولي الجديد...
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بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

 1أيار..
العمال سيحطمون كل المتاريس
الـحــركــة الـعـمــالـيــة والـنـقــابـيــة عــالـمـيـ ًا مـنـقـسـمــة بين
اتـجــاهـيــن ،وهــذا كــان نـتــاج تــوازن الـقــوى الــدولــي
الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية حيث تمكنت
قــوى رأس الـمــال مــن دعــم ذاك االتـحــاد المسمى
االتـحــاد الــدولــي للنقابات «االت ـحــاد الـحــر» وأحــد
داعميه األساسيين هو «الهستدروت اإلسرائيلي»
األمر الذي أدى إلى استمالة الكثير من االتحادات
الـنـقــابـيــة خــاص ـ ًة فــي أوروبـ ــا ،وال ـتــوافــق مــع قــوى
رأس ال ـم ــال ب ـض ـبــط ال ـحــركــة ال ـع ـمــال ـيــة وت ـحــديــد
أشـ ـك ــال م ـقــاوم ـت ـهــا وح ــراك ـه ــا م ــن أجـ ــل حـقــوقـهــا
وخ ــاص ـ ًة ع ـنــدمــا ت ـكــون ال ـم ـعــركــة م ــن أج ــل زي ــادة
األجور حيث تجري المساومات واالتفاقات التي
تنقص من حقوق العمال في مطالبهم.
تعمق االتجاه الليبرالي في االقتصاد في منتصف
السبعينيات حيث تمركز أعـلــى لـلـثــروة وللنهب
ال ــواق ــع ع ـلــى ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة ل ـيــس ف ــي ال ـمــراكــز
اإلم ـبــريــال ـيــة ف ـح ـســب ب ــل ف ــي األطـ ـ ــراف ال ـقــري ـبــة
والبعيدة عن تلك المراكز ومنها منطقتنا أدى ذلك
إلــى ارت ـفــاع مـلـحــوظ فــي نـســب الـبـطــالــة فــي دول
ال ـمــركــز الــرأس ـمــالــي اإلم ـبــريــالــي واألطـ ــراف الـتــي
تــأثــرت بــانـفـجــار األزم ــة وتــرتـبــت عليها الـتــزامــات
مــالـيــة كـبـيــرة ك ــان انـعـكــاسـهــا عـلــى حـقــوق الطبقة
العاملة واضح ًا في مستوى معيشتها ورفاهيتها
«مرحلة الــرفــاه االجتماعي» التي كانت تقدم لها
كرشوة مؤقتة.
وال ـس ــؤال ال ـم ـف ـتــرض :هــل بـقـيــت الـطـبـقــة الـعــامـلــة
أس ـيــرة لـتـلــك ال ـمــوازيــن الـتــي س ــادت بـعــد الـحــرب
العالمية الثانية؟
لـقــد تـمـكـنــت الـحــركــة الـعـمــالـيــة مــن كـســر وتـحـطـيــم
الحواجز والمتاريس التي بنتها القوى الرأسمالية
ل ـم ـنــع ح ــراك ـه ــا والـ ــدفـ ــاع ع ــن ح ـقــوق ـهــا الـمـخـتـلـفــة
وكــونــت أدوات ـه ــا الـتـنـظـيـمـيــة الـتــي تـســاعــدهــا على
الـمــواجـهــة ،ومـنـهــا نـقــابــاتـهــا الـمـسـتـقـلــة الـتــي تـقــود
المواجهة الـســافــرة وخــاصــة مــع تـطــورات جائحة
كــورونــا التي جعلت العمال والعاملين بأجر أكثر
بؤس ًا وقربتهم من حافة الجوع بخطوات سريعة.
أخـ ــذت ال ـن ـقــابــات ف ــي ال ـمــراكــز اإلم ـبــريــال ـيــة تـنـظــم
صـفــوفـهــا وتستعيد دوره ــا فــي معركتها الـتــي قد
تطول مع أعدائها الطبقيين انطالق ًا من رؤيتها في
تغيير موازين القوى الدولي وانفتاح األفق أمام
الحركة الشعبية ومنها الطبقة العاملة.
األول من أيــار لهذا العام في بالدنا مختلف ،فقد
تم االحتفال به على موائد اإلفطار لبعض العمال
والنقابيين حيث جرى إشباعهم بالوعود الكثيرة
وما على العمال المدعوين سوى التحلي بالصمود
أك ـثــر وش ــد األحــزمــة عـلــى الـبـطــون ألن غـيــر هــذا
ال ـس ـل ــوك كــال ـم ـطــال ـبــة ب ــأج ــور ع ــادل ــه وال ـم ـطــال ـبــة
بـتـشـغـيــل الـمـعــامــل وض ــرب قــوى الـفـســاد والـنـهــب
الـكـبـيــريــن ،ودفــاعـهــم عــن حقوقهم الـمـشــروعــة كما
نص عليها الدستور سيكون من الكبائر التي ال
تغتفر.
عــوامــل كثيرة تـتــداخــل فــي جعل الـحــركــة العمالية
تـبــدو ســاكـنــة ولـكــن الــواقــع الـمـتـغـيــر فــي مستوى
معيشتها وحقوقها األخــرى نحو األســوأ يجعلها
كــال ـمــرجــل الـ ــذي يـغـلــي لـتـصــل درجـ ــة غـلـيــانــه حــد
االنفجار.
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الط ّنانة
عيد العمال والشعارات ّ
يمر عيد العمال هذه
السنة على العمال والطبقة
العاملة في أسوأ حالة وصلت
إليها نتيجة السياسات
االقتصادية الليبرالية
للحكومات السورية المتعاقبة
منذ عام  2005والتي شنت
هجوماً شرساً على أصحاب
األجور اقتصادياً وقانونياً
وسياسياً حين حرمتهم من
المشاركة الديمقراطية في
انتخاب ممثليهم الحقيقيين
في منظمات العمل،
وحرمتهم من استخدام
األساليب الدستورية في
الدفاع عن حقوقهم ،وأولها:
حق اإلضراب.

عيد العمال
الط ّنانة
والشعارات ّ
بـ ـعـ ـي ــد ًا عـ ــن ال ـخ ـط ــب والـ ـشـ ـعـ ــارات
وال ـخ ـطــب ،مـ ــاذا ف ـعــل أو مـ ــاذا قــدم
أص ـح ــاب هـ ــذه ال ـش ـع ــارات لـلـطـبـقــة
العاملة على مدى سنوات؟
نهب العمال بــدأ قبل انفجار األزمــة
واشتد بعدها
ال ـخ ـطــابــات وال ـش ـع ــارات الـطـنــانــة-
التي تطلقها منظمات العمل في كل
عــام دون اتـخــاذ أي أجــراء حقيقي
يُــوقــف تــدهــور األحـ ــوال الـمـعـيـشـيــة
لـلـعـمــال -تـعـكــس حـقـيـقــة أن هــؤالء
ل ـيــس لــدي ـهــم م ــا ي ـقــدمــونــه لـلـطـبـقــة
الـعــامـلــة ،ولـيــس لــديـهــم أي بــرنــامــج
حـقـيـقــي ورؤيـ ــة واض ـحــة لـلـنـهــوض
بــال ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة ،وال ي ـم ـت ـل ـكــون
أي ــة إرادة ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن ال ـع ـمــال،
وليس لديهم سوى بعض الكلمات
ال ـم ـع ـس ــول ــة والـ ـتـ ــي ال ت ـس ـمــن وال
تغني مــن جــوع ،وتُـحـمــل الـمــؤامــرة
ال ـكــون ـيــة والـ ـخـ ــارج وزر األحـ ــوال
السيئة للعمال ،دون اإلشــارة طبع ًا
إلــى دور قــوى الـفـســاد فــي الــداخــل،
وت ـمــاه ـي ـهــا م ــع ال ـخ ــارج وع ـقــوبــاتــه
لـ ـ ـفـ ـ ــرض الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــار وال ـ ـت ـ ـجـ ــويـ ــع
ع ـلــى ال ـش ـع ــب ،وال ـت ــي م ـه ــدت عـبــر
سـيــاســاتـهــا قـبــل عــام  2011النـفـجــار

األزمــة الـســوريــة عبر الـهـجــوم على
حقوق الطبقة العاملة ،وعلى سبيل
المثال ال الحصر :جاء إصدار قانون
الـعـمــل رق ــم  17ل ـعــام  2010وال ــذي
س ـم ــح ب ــال ـت ـس ــري ــح ال ـت ـع ـس ـف ــي ،مـمــا
تسبب في تسريح مئات اآلالف من
ال ـع ـمــال ،وأع ـطــى رب الـعـمــل حــريــة
واسعة في تنظيم عقد العمل ،وأبعد
ال ــرق ــاب ــة ال ـق ـضــائ ـيــة ال ـم ـس ـب ـقــة عـلــى
عــاقــة ال ـع ـمــل ،مـخـضـعـ ًا إيــاهــا لـمـبــدأ
الحرية التعاقدية.
ن ــاه ـي ــك عـ ــن ت ـج ـم ـيــد ع ـم ــل ال ـل ـج ـنــة
الــوط ـن ـيــة ل ــأج ــور وع ـ ــدم دعــوت ـهــا
لــاج ـت ـمــاع ،رغ ــم مـ ــرور أح ــد عـشــر
ع ــام ـ ًا ع ـلــى ص ـ ــدور ق ــان ــون ال ـع ـمــل،
والــذي نــص على تشكيلها لــدراســة
الحد األدنى لألجور ،ورغم تدهور
األجور بسبب ارتفاع سعر الصرف
وانخفاض القوى الشرائية لألجور
والرواتب.
وبقاء المحكمة العمالية معلقة لغاية
عام  2013بعد مرور  3سنوات على
إدارة قانون العمل ورغم انطالقتها
ه ــذه ّإل أنـهــا تـمـتــاز بــالـمـمــاطـلــة في
الفصل في القضايا المعروضة عليها،
وهــي ما دفعت العمال إلــى االبتعاد
عنها ،ومحاولة تحصيل جزء يسير
من حقوقهم عبر التفاهم مع أرباب

العمل وتقديم التنازالت.
أين أموال العمال؟؟
ع ـ ـ ــدا ع ـ ــن الـ ـتـ ـسـ ــامـ ــح والـ ـتـ ـف ــري ــط
بأموال المؤسسة العامة للتأمينات
االجـتـمــاعـيــة ،وع ــدم مـتــابـعــة ديــونـهــا
ال ـم ـس ـت ـح ـقــة ع ـلــى ال ـق ـطــاع ـيــن ال ـعــام
والخاص ،والتي تتجاوز  40مليار
ل ـي ــرة س ــوري ــة م ـنــذ س ـن ــوات وإل ــى
الـيــوم لــم يـتــم تـحـصـيـلـهــا ،وقـيــم تلك
ال ــدي ــون بــاتــت غـيــر ذات فــائــدة إذا
م ــا س ـ ــددت الـ ـي ــوم ب ـس ـبــب ت ــراج ــع
قيمة العملة وانهيار سعر الصرف،
كــل هــذا وضــع المؤسسة فــي وضع
ح ــرج ،وبــاتــت عـلــى حــافــة اإلفــاس
نتيجة االستهتار بأموال المؤسسة.
حرمان العمال
من حقوقهم الدستورية
ال ن ـن ـســى ت ـجــريــد ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة
مــن مـمــارســة حـقــوقـهــا الــدسـتــوريــة،
وحجب مــواد الدستور التي تنص
ع ـل ــى ح ـق ــوق ال ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة فــي
ال ـع ــدال ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة واس ـت ـقــال ـيــة
النقابات والتعددية السياسية التي
نصت عليها المادة الثامنة الجديدة،
والـ ـت ــي م ــن ال ـم ـف ـت ــرض أن تـضـمــن
عدم السيطرة الحزبية على نقابات

ال ـع ـمــال ومـنـظـمــاتـهــم ،وت ـجــريــم حق
اإلضـ ــراب رغ ــم ال ـنــص عـلـيــه بشكل
واض ــح وصــريــح فــي الــدس ـتــور في
المادة الرابعة واألربعين ،ومحاولة
م ـنــع ال ـع ـمــال م ــن ال ـل ـجــوء إل ـيــه عـبــر
ترهيبهم بالسلطات العامة ،واعتماد
وزارة العمل على تفسير نصوص
ق ــان ــون ال ـع ـم ــل ب ـم ــا ي ــؤم ــن مـصــالــح
أربـ ــاب الـعـمــل عـلــى ح ـســاب الـطـبـقــة
العاملة.
منظمات عمل حيادية!!
لكن لألسف ،نجد أن منظمات العمل
هــي مــن تـقــوم ب ــدور ال ـح ـيــادي بين
أربــاب العمل والـعـمــال ،وهــذا ينافي
جــوهــر مـهـمـتـهــا األســاس ـيــة الـمـتـمـثــل
ف ـ ــي ال ـ ــدف ـ ــاع ع ـ ــن ح ـ ـقـ ــوق ال ـع ـم ــال
وت ـم ـث ـي ـل ـهــم ،وإخـ ـف ــاء ج ــوه ــر الـعـمــل
النقابي النضالي عن منظمات العمل،
وتمييع دورهم عبر إبقاء السيطرة
الـ ـح ــزبـ ـي ــة واألم ـ ـن ـ ـيـ ــة عـ ـل ــى قـ ـي ــادة
ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ـن ـقــاب ـيــة وب ـش ـكــل غـيــر
دستوري ،لجعلها أداة بيد السلطة،
وه ــي ال ت ـم ـثــل س ــوى وج ـه ــة نـظــر
ال ـس ـل ـطــة ال ـت ــي وض ـع ـت ـهــا ،وم ــن هـنــا
جــاءت منظمات العمل بشعار نحن
والـحـكــومــة شــركــاء وجـعـلـهــا شريكة
في الهجوم على حقوق العمال.
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إلى كل العاملين بسواعدهم وأدمغتهم
إلى الواقفين على حافة الجوع والفقر
يأتي األول من أيار لهذا العام وجائحة كورونا
تعم العالم وتكشف مجدد ًا عن وحشية النظام
ال ــرأس ـم ــال ــي ف ــي ال ـت ـع ــام ــل م ــع ح ـق ــوق ال ـع ـمــال
والفقراء ،فهذا النظام ليس لديه أي همّ سوى

تـحـقـيــق ال ــرب ــح األع ـل ــى ،ول ــوك ــان ع ـلــى حـســاب
حياة المالين من البشر الذين وصلوا إلى حافة
الجوع والتشرد والعوز.
أيتها العامالت ويا أيها العمال
أن ـت ــم م ـن ـت ـجــو الـ ـث ــروة ال ـت ــي ت ـت ـم ـتــع ب ـهــا قــوى
الـ ــرأسـ ـمـ ــال وقـ ـ ــوى ال ـف ـس ــاد ال ـك ـب ـي ــر ،ول ـك ـن ـكــم
محرومون منها بسبب السياسات االقتصادية
واالج ـت ـمــاع ـيــة ال ـت ــي ت ـن ـحــاز ك ـل ـي ـ ًا ل ـت ـلــك ال ـقــوى
عـلــى ح ـســاب مـصــالـحـكــم وحـقــوقـكــم ومـسـتــوى
مـعـيـشـتـكــم ال ـتــي تـسـيــر نـحــو ال ـتــدهــور ،وأي ـض ـ ًا
بسبب انعدام الحريات النقابية والسياسية التي
تمنعكم من الدفاع عن مصالحكم ،وفي مقدمتها:
أج ـ ــور ع ــادل ــة ت ــؤم ــن حــاجــات ـكــم وم ـس ـت ـلــزمــات
حياتكم الكريمة.
إن الحل الحقيقي لحصولكم على حقوقكم هو
الـحــل الـسـيــاســي ال ــذي يُـعـيـقــه الـمـتـشــددون في
الطرفين ،حيث يُتيح الحل السياسي القائم على
أس ــاس ال ـق ــرار 2254إمـكــانـيــة الـنـضــال مــن أجــل
العدالة االجتماعية ،ويعزز الحريات السياسية

وال ـح ــري ــات الـنـقــابـيــة والــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ـتــي هــي
مفتاح انتزاع حقوقكم.
أيها العمال لنناضل من أجل:
زي ــادة األج ــور زي ــادة حقيقية تــؤمــن كــرامـتـنــا
ومستوى معيشتنا.
رف ــع ال ـحــد األدنـ ــى ل ــأج ــور ب ـمــا يـتـنــاســب مــع
ارتفاع األسعار.
فتح سقف األجور والرواتب.
حــق اإلضـ ــراب مــن أجــل الــدفــاع عــن مـصــالـحـنــا،
وهو حق دستوري.
تفعيل الـحــق الــدس ـتــوري بــاسـتـقــالـيــة حركتنا
الـنـقــابـيــة ،وتـعــزيــز دوره ــا وفــاعـلـيـتـهــا بـمــواجـهــة
ناهبينا.
إلى األمــام مع ًا أيتها العامالت وأيها العمال من
أجل توزيع عادل للثروة ومن أجل أعمق عدالة
اجتماعية.
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األول من أيار والطبقة العاملة
األول من أيار عيد العمال العالمي ،يوم النضال والتضامن
العمالي من أجل المصالح والحقوق االجتماعية االقتصادية
النقابية والوطنية .وهو تخلي ٌد لذكرى واستمرار نضاالت
الطبقة العاملة وتضامن العمال العالمي ،ويعود أصل هذا
االحتفال باألول من أيار ألواخر القرن التاسع عشر عندما
نظم العمال في شيكاغو إضراباً عاماً شارك فيه مئات
آالف العمال يطالبون بتحديد يوم العمل بثماني ساعات
ضمن شعار ثماني ساعات عمل ثماني ساعات راحة ثماني
ساعات نوم ،وكان العمال يأخذون أجورًا زهيدة مقارنة بما
ينتجونه من قيمة زائدة ،وقد حقق اإلضراب نجاحاً كبيرًا.
ǧنبيل عكام

بدأ نشوء الطبقة العاملة في سورية
مــع انهيار الــدولــة العثمانية ودخــول
الـ ــرسـ ــام ـ ـيـ ــل م ـ ــن دولـ ـ ـ ــة االح ـ ـت ـ ــال
الفرنسي إلــى ســوريــة بشكل متزايد
ف ــي ال ـب ـن ــوك وال ـك ـه ــرب ــاء وال ـم ــراف ــئ
والـ ـخـ ـطـ ــوط الـ ـح ــدي ــدي ــة وال ــري ـج ــي
واسـتـثـمــارات أخــرى مختلفة .وأخــذ
الـ ــوعـ ــي ال ـط ـب ـق ــي ل ـل ـط ـب ـق ــة ال ـع ــام ـل ــة
وفـهـمـهــا لـتــرابــط االسـتـغــال الطبقي
واالض ـط ـه ــاد االس ـت ـع ـم ــاري يـتـبـلــور
بــالـتــدريــج مــع نمو روحـهــا النضالية،
رغــم أن نـشــأتـهــا لــم تــرتـبــط بسقوط
اإلقـطــاعـيــة وصـعــود الـبــرجــوازيــة كما
ح ــدث فــي ال ـب ـلــدان الــرأسـمــالـيــة .وقــد
ق ــام الـعـمــال بــالـعــديــد مــن اإلضــرابــات
واالع ـت ـص ــام ــات ف ــي م ـخ ـت ـلــف أن ـحــاء
ال ـمــدن ال ـتــي كــانــوا ي ـتــواجــدون فيها
مـمــا ســاهــم فــي زيـ ــادة وع ــي الـطـبـقــة
العاملة الناشئة.
تعثر الحل السياسي
واألول مــن أي ــار ل ـهــذا الـعــام يـخـتـلــف
فيما يحيط بــه مــن ظــروف ووقــائــع،
ذلــك كــونــه يــأتــي فــي ظــل تـعـثــر الحل
ال ـس ـي ــاس ــي لـ ــأزمـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـتــي
ع ــان ــت م ـن ـهــا الـ ـب ــاد ،م ـنــذ ان ـف ـجــارهــا
عـ ــام  ،2011وفـ ــي ظ ــل أشـ ـك ــال غـيــر

مسبوقة من تسارع النهب لمقدرات
وإمـكــانــات وث ــروات الـبــاد والشعب،
وت ـخ ــري ــب الـ ــزراعـ ــة وع ــرق ـل ــة إعـ ــادة
تـشـغـيــل الـصـنــاعــة لــدى قـطــاع الــدولــة
وال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص .ومـ ـنـ ـعـ ـه ــا مــن
الـ ـتـ ـطـ ــور واالس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار ّإل لـ ــذوي
الـ ـحـ ـظ ــوة ،واسـ ـتـ ـمـ ــرار ال ـس ـي ــاس ــات
الحكومية الـتــي ســاهـمــت فــي انفجار
األزمــة واالسـتـغــال المكثف للعمال،
ونـهــب قــوة عملهم مــن خــال تجميد
األجور ،واستفحال الغالء الذي أدى
إلــى زي ــادة اإلف ـقــار والـبـطــالــة وتــدنــي
مـسـتــوى الـمـعـيـشــة وارت ـفــاع تكاليف
الحياة وتآكل قيمة األجور ،مما جعل
الوضع المعاشي للعمال يزداد سوء ًا،
فــي ظــل إنـكــار حقهم فــي التعبير عن
م ـطــال ـب ـهــم والـ ــدفـ ــاع ع ـن ـهــا بــاألش ـكــال
ال ـم ـشــروعــة م ــن إضـ ــراب واع ـت ـصــام،
ونـتـيـجــة لـهــذه األوض ــاع االجتماعية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وفـ ـش ــل اإلج ـ ـ ــراءات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،وتـ ــزايـ ــد مـ ــواقـ ــع ق ــوى
ال ـف ـس ــاد وآل ـي ــة نـه ـب ـهــا واالس ـت ـح ــواذ
على مـقــدرات الـمــال الـعــام وتبديدها،
أص ــاب اإلح ـب ــاط الـكـثـيــر مــن الـفـئــات
الـشـعـبـيــة ب ـمــا ف ـي ـهــم ال ـع ـمــال وف ـق ــدوا
األمــل بالمستقبل ،مـمــا قــد يــدفــع إلــى
تعريض األمــن االجتماعي ،وتماسك
المجتمع إلى حافة الخطر.
تفعيل المنظمة النقابية
ال ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة الـ ـي ــوم ت ـب ـحــث عــن
ت ـن ـظ ـي ـم ـه ــا الـ ـنـ ـق ــاب ــي رغـ ـ ــم وجـ ـ ــوده
ال ـم ـت ـم ـث ــل بـ ـمـ ـق ــرات ــه ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة فــي
المحافظات ووجــود مقره العامّ ،إل
أن الطبقة العاملة ال تراه بسبب بعده
عــن قـضــايــاهــا الـمـخـتـلـفــة ،وقــربــه من
مصالح السلطة التنفيذية وأصـحــاب
الـ ـعـ ـم ــل فـ ــي ال ـ ــدول ـ ــة وفـ ـ ــي ال ـق ـط ــاع
ال ـخــاص ،ومــن أجــل تـفـعـيــل المنظمة
النقابية لدورها ،عليها تبني برنامج

عمل يلبي مصالح وطموحات الطبقة
ال ـع ــام ـل ــة مـ ــن أج ـ ــر عـ ـ ــادل وح ـق ــوق
تشريعية وديمقراطية تتضمن حقها
الـمـشــروع فــي اإلض ــراب واالعـتـصــام
والتظاهر من أجــل حقوقها ،وتأمين
مستلزمات األمن الصناعي والصحة
والسالمة المهنية.
قوى النهب والفساد
إن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ــروج م ـ ـ ـ ـ ــن األزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االقتصادية االجتماعية وأثارها على
ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة ،م ــره ــون ومــرتـبــط
بــالـتـخـلــص م ــن ال ـس ـيــاســات الـفــاشـلــة
م ـ ــن قـ ـبـ ــل ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات ال ـم ـت ـع ــاق ـب ــة
ال ـم ـع ـم ــول ف ـي ـه ــا ،ووض ـ ــع أول ــوي ــات
وبـ ــرامـ ــج م ـس ـت ـمــده م ــن اح ـت ـيــاجــات
ال ـن ــاس وال ـف ـئــات الـشـعـبـيــة والـطـبـقــة
ال ـع ــام ـل ــة .ول ـي ــس م ــن م ـصــالــح قــوى
ال ـن ـهــب وال ـف ـســاد ال ـم ـتــوح ـشــة .وذل ــك
ب ـم ـشــارك ــة م ـم ـث ـلــي أط ـ ــراف اإلن ـت ــاج
ال ـث ــاث ــة ب ـش ـكــل مـ ـتـ ــوازن وح ـق ـي ـقــي،
وذلــك بـمــا يتطلبه الـتـحــول والتغيير
الشامل والـجــذري المنشود والقابل

لـلـتـحـقـيــق ،م ــن خ ــال االع ـت ـمــاد عـلــى
س ـيــاســات تـلـبــي ال ـم ـصــالــح الـعـمــالـيــة،
وت ـقــوم عـلــى ال ـحــوار والــديـمـقــراطـيــة
والـتـمـســك ال ـح ــازم وال ـثــابــت بــوحــدة
الحركة العمالية والنقابية.
فــي مـعـظــم دول الـعــالــم يـقــوم الـعـمــال
احتفا ًء بــاألول من أيــار بالمظاهرات
واالعـ ـتـ ـص ــام واإلض ـ ــراب ـ ــات راف ـع ـيــن
األعــام الـحـمــراء الـتــي تــرمــز للحركة
العمالية ،وإشــارة إلى مطالبة العمال
بالعدالة االجتماعية ،وهي أيض ًا رمز
لوحدة وتضامن العمال على الصعيد
العالمي .لقد أدرك العمال أن اتحادهم
ونـضــالـهــم ضــد االسـتـغــال مــن خــال
اإلضرابات واالعتصام والمظاهرات
واالح ـت ـجــاجــات الـمـخـتـلـفــة األخـ ــرى،
ه ـ ــو ال ـ ـطـ ــريـ ــق الـ ــوح ـ ـيـ ــد ل ـت ـح ـس ـيــن
شــروط وظــروف عملهم ومعيشتهم
وحـقــوقـهــم الــديـمـقــراطـيــة .لـقــد حققت
الـطـبـقــة الـعــامـلــة ال ـســوريــة مــن خــال
تـنـظـيـمـهــا ال ـن ـقــابــي ف ــي خـمـسـيـنـيــات
الـ ـقـ ــرن ال ـم ــاض ــي م ـك ــاس ــب وح ـق ــوق
هــامــة ،مــن تثبيت الـســاعــات الثمانية
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للعمل والـضـمــان االجتماعي واألجــر
المناسب وغيرهاّ ،إل أن حجم هذه
المكاسب والحقوق بدأ بالتراجع في
الـعـقــود الـثــاثــة الـمــاضـيــة ،بسبب تلك
السياسات االقتصادية الليبرالية التي
تبنتها الحكومات المتعاقبة من خالل
التشريعات القانونية المختلفة ،من
قوانين عمل وقوانين االستثمار ،مما
زاد فــي مـعــدالت البطالة والتهميش
وصو ًال إلى انفجار األزمة.
االح ـت ـف ــال ب ـه ــذا ال ـي ــوم ل ـيــس مـجــرد
تـظــاهــرة بــروتــوكــولـيــة نـتـحــدث فيها
ع ـبــر ال ـم ـي ـكــرفــونــات ف ــي م ـهــرجــانــات
خطابية عن مكانة العمال وإنجازاتهم
فــي الــوقــت ال ــذي تـعــانــي فـيــه الطبقة
الـعــامـلــة فــي ســاحــات الــوطــن ظــروفـ ًا
ت ـع ـس ـف ـيــة ال ت ـح ـت ــرم ف ـي ـهــا إن ـســان ـيــة
العامل وحقه في العيش بكرامة ،من
خــال فــرض الـشــروط القاسية على
ال ـع ـم ــال ك ــاألج ــور ال ـت ــي ال تـتـنــاســب
ب ــال ـم ـط ـل ــق مـ ــع مـ ـسـ ـت ــوى ال ـم ـع ـي ـشــة
بـسـبــب ال ـغــاء والـفـســاد المستشري
في البالد.

الطبقة العاملة

عمال قطاع التربية في الجزائر
يواصلون «إضراب الكرامة»
تـجـمــع الـعــامـلــون فــي ق ـطــاع الـتــربـيــة بـمـخـتـلــف الـمــراحــل،
م ــن إداري ـي ــن وأس ــات ــذة ،ف ــي وق ـفــة احـتـجــاجـيــة حــاشــدة،
مــؤكــديــن عـلــى مـطــالـبـهــم وق ــال الـمـحـتـجــون :إن مطالبهم
غير قابلة للتفاوض وذلــك بدعوة من النقابات ،ويعتبر
هذا اإلضراب خطوة تصعيدية ،حيث شمل كافة المراحل
التعليمة فــي الـبــاد تـحــت شـعــار إض ــراب الـكــرامــة ،وذلــك
احـتـجــاجـ ًا عـلــى ضـعــف ال ـقــدرة الـشــرائـيــة للعاملين نتيجة
ال ـغ ــاء ،وط ــال ـب ــوا ب ــزي ــادة األج ـ ــور ورفـ ــع ال ـح ــد األدن ــى
لألجور باإلضافة إلى العديد من المطالب المهنية الخاصة
بالمنح ونـظــام التقاعد والترفيعات والتعيين والــرواتــب
المتأخرة بالنسبة للمتعاقدين ،وإدراج مهنة التعليم ضمن
ج ــدول الـمـهــن الـشــاقــة ،وتــأمـيــن الـسـكــن للعاملين فــي هــذا
الـقـطــاع ،وطــالـبــوا بـسـنّ قوانين تحمي الـمــربــي ،هــذا وقد
شمل األضراب معظم المدن الجزائرية.

الصحفيون والبحارة
يدعون إلى اإلضراب في عيد العمال
أعلنت النقابات التي تمثل الصحفيين والبحارة
اليونانيين عن القيام بإضرابات األسبوع المقبل
احتفا ًال بعيد العمال العالمي ،هذا وقد تم تأجيل
الــدخــول فــي اإلضـ ــراب بـسـبــب مـصــادفــة األول
مــن أي ــار بـيــوم عـيــد الـفـصــح إل ــى ي ــوم الـثــاثــاء،
 4أي ــار حـيــث سـيـتــرك الـصـحـفـيــون فــي وســائــل
اإلعــام المطبوعة والرقمية أماكن عملهم ،إلى
جانب عمال آخرين في معظم القطاع الخاص
وكــافــة إدارتـ ــه ال ـعــامــة .بـيـنـمــا سـيــدخــل الـبـحــارة
فــي اإلض ــراب ب ــدء ًا مــن صـبــاح يــوم الـخـمـيــس،
 6أيــار ،بحسب ما قالت نقابة البحارة .وتدعو
النقابات إلى سن تشريع يحمي اتفاقيات العمل
الجماعية المقرة في الشرائع الدولية ومنظمة
العمل الدولية.

إضراب عمالي بميناء نفط
يهدد تدفق خام برنت
أع ـل ـنــت ن ـق ــاب ــات وع ـم ــال ال ـن ـفــط ف ــي بــري ـطــان ـيــا :أنــه
سيدخل عمال تحميالت خام برنت في بحر الشمال
البريطاني فــي منتصف شهر أيــار فــي إضــراب عــام،
إذا لم يتم التوصل التفاق بين اتحاد العمال ومجلس
إدارة جـ ــزر شِ ـت ــان ــد ال ــذي ــن ي ـع ـم ـلــون لــدي ـهــا خــال
ال ـم ـفــاوضــات ال ـجــاريــة بـيـنـهـمــا ،وق ــال م ـســؤول أكـبــر
اتـحــاد عمالي فــي بريطانيا« :نــأمــل فــي التوصل إلى
قــرار دون تحرك باإلضراب ،لكن إذا احتجنا للقيام
بتحرك ،فسيكون له تأثير كبير على ميناء سولوم
فــو الـبــريـطــانــي .وتـطــالــب الـنـقــابــات بتحسين أوضــاع
العمال المعيشية من خالل زيادة أجورهم ،وتحسين
ظروف عملهم المهنية والقانونية .وقال «عمالنا على
القاطرات يجلبون الناقالت إلى الميناء ،وبدونهم لن
تتمكن الناقالت من التحميل أو التفريغ».

عمال رينو الغاضبون
يواصلون إضرابهم
دخ ــل ع ـمــال ال ـم ـعــادن فــي إضـ ــراب لـلـيــوم الـثــالــث
مـنــذ يــوم  26نـيـســان فــي مصنع ريـنــو فــي غــرب
فرنسا ،مطالبين الحكومة بوقف بيع حصتها في
المصنع ،ويذكرأن الحكومة تمتلك حصة  %15في
شــركــة صـنــاعــة الـسـيــارات ،وقــد قــدمــت مـســاعــدات
مــالـيــة بـمـلـيــارات ال ـيــورو خ ــال أزم ــة كــوفـيــد ،19
وقال ممثل االتحاد العام لنقابات العمال «ما زلنا
نطالب بإجراء محادثات مع الدولة ورينو» وقال:
لم يكن هناك أي تقدم ،نحن في طريق مسدود،
لــذلــك سـنــواصــل اإلض ـ ــراب» .ويـتـهــم الـمـضــربــون
شركة رينو بتعهيد الكثير من عملياتها من الحديد
الــزهــر إلــى عــدة دول بحجة تخفيض التكاليف،
مثل :تركيا والبرتغال وإسبانيا ،مما يحرم أكثر
من  350عام ًال مواقع عملهم.
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تحدث الرفيق محمود نصري أبو غسان لقاسيون عن ذكرياته النقابية منذ العام 1955
في نقابة المزرقين ونقابة عمال البناء في حلب:
ǧمراسل قاسيون

تأسيس نقابة المزرقين
تأسست نقابة المزرقين في حلب عام ،١٩٤٨
لـكـنـهــا ك ــان ــت م ـح ـلــولــة ب ـس ـبــب عـ ــدم نـشــاطـهــا،
وفي عام  ١٩٥٥نتيجة الظلم الــذي كنا نعانيه
وخ ـص ــوص ـ ًا أن ع ــدد س ــاع ــات ال ـع ـمــل ك ــان ١٢
ساعة يومي ًا ،قررنا تجديد النقابة.
ف ـظ ــروف ال ـع ـمــل ال ـص ـع ـبــة دف ـع ـت ـنــا لـتـجــديــدهــا،
ولم نكن منتسبين للنقابة ،فبحثنا عن رئيس
الـنـقــابــة صـبـحــي ح ــري ــري ،وجـمـعـنــا عـ ــدد ًا من
العمال  ٧٠-٦٠عام ًال وشكلنا انتسابات قديمة،
وكانت هذه الخطوة األولى التي أنجزناها.
سألنا ما هي الخطوات الالحقة ،وتوجهنا إلى
مــديــريــة الـعـمــل وقـمـنــا ب ــاإلج ــراءات الــروتـيـنـيــة
إلجــراء االنتخابات ،وجردنا األسماء القديمة
والـجــديــدة الـتــي نسبناها نـحــن ،وتوجهنا إلى
مـنــازل الـعـمــال وشــرحـنــا لـهــم ،ودعــونــا الجميع
لالنتخابات التي حددت بعد  ٢٠يوم ًا.
كـنــا  ٣أش ـخــاص أن ــا ومـحـمــد ن ـصــري (أخ ــي)
وع ـبــد ال ـ ــرزاق راب ـعــة (ع ـبــد ال ـ ــرزاق الـصــالــح)
تحددت االنتخابات في مقهى الدواليبي جانب
الـمـتـحــف ،وأقـيـمــت االنـتـخــابــات بــوقـتـهــا ،كانت
نزيهة ،ولم يكن الترشيح مثل اآلن بشروط،
بــل ك ــان يـطـلــب مــن ال ـع ـمــال مــن يــريــد تــرشـيــح
نفسه فـلـيــرفــع يــده ويـسـجــل اسـمــه عـلــى لــوح،
وبـعــد ذلــك تُعطى األوراق للعمال ،وكــل منهم
ينتخب من يريد.
فـ ــزنـ ــا نـ ـحـ ــن ،وكـ ـنـ ــا  ٩م ــرشـ ـحـ ـي ــن ،ب ــأك ـث ــري ــة
األصوات ،وأنا أخذت ما يقارب  ٢٥٠صوت ًا.
مكتب نقابة المزرقين
ج ــاء مــوعــد تــوزيــع الـمـهــام فــي مـكـتــب الـنـقــابــة

بعد االنتخابات ،عبد الرزاق كان شيوعي ًا وأنا
أي ـض ـ ًا فــي ال ـحــزب الـشـيــوعــي ،لـكــن ال يعرفني
أح ــد ب ـع ــد ،وكـ ــان ال ـت ـنــافــس ب ـي ـنــي وب ـي ــن عـبــد
الـ ــرزاق عـلــى رئــاســة ال ـن ـقــابــة .عـنــد الـتـصــويــت
كـنــا  ٨أشـخــاص مجتمعين مــن مكتب النقابة،
وح ـص ـلــت أن ــا ع ـلــى  ٤أص ـ ــوات وع ـبــد الـ ــرزاق
عـلــى  ،٤فبعثنا شـخـصـ ًا مــن كــل  ٤إلــى العضو
الغائب من أجل أن يصوت ،صوت الغائب لي
(مـحـمــود نـصــري) وأصـبـحــت رئـيـسـ ًا للنقابة،
وأنا ال أعلم بالعمل النقابي.
قـمـنــا ب ـتــأم ـيــن ط ــاول ــة ووض ـع ـنــاهــا ف ــي إح ــدى
غرف مكاتب النقابات ،حيث كل غرفة تحوي
 ٣أو  ٤نـقــابــات ،فــي مـقــر ات ـحــاد الـنـقــابــات في
جادة الخندق ،عوجة الكيالي.
بــدأت الـقــوى السياسية فــي النقابات بالتقرب
م ـنــي ،وال ـش ـيــوع ـيــون أي ـق ـنــوا أن ال ـن ـقــابــة لـهــم،
وي ـج ــب عـلـيـهــم تـعـلـيـمـهــم (ل ـل ـن ـقــابــة) وتـيـسـيــر
عملهم .وبــدأنــا بالعمل واالشـتــراكــات وغيرها،
وك ــان مـعـنــا شــرطــي مــن الـبـلــديــة نـتـجــول على
الورشات ونصرف العمال على الساعة الرابعة
ظهر ًا إجبار ًا ،سواء أراد رب العمل أم ال ،وفي
بـعــض األح ـيــان كـنــا نُ ـصــادر الـعــدة الـمــوجــودة
في الورشة .وفي سنوات  1959-1958استقر
وضــع ظــروف العمل ،وكانت نسبة جيدة من
العمال تعمل  ٨ساعات في اليوم.
االنتخابات النقابية
خــال هــذه الفترة جــرت عمليتان انتخابيتان
( .)١٩٥٩-١٩٥٥وكان نفوذ الشيوعيين عالي ًا.
وفي عام  ١٩٥٩بدأت االعتقاالت ،وفي وقتها
كان آخر عمل في النقابة.
ف ــي ال ـع ــام  1963جـ ــرى ح ــل ك ــام ــل ال ـن ـقــابــات
العمالية ،كما تم دمــج جديد لها ،حيث دمجت

بحثنا عن بعض
الوجوه الشريفة
في المهنة إلنشاء
التحالفات وكان لي
الدور القيادي في
التحضير للعملية
االنتخابية

نقابة المزرقين مع نقابات صب البالط وصب
البيتون والموزاييك والدهان والبناء والنحت.
وأص ـب ـح ــوا ن ـقــابــة واح ـ ــدة دون األخـ ــذ ب ــرأي
العمال ،وصدر المرسوم  /٣١/للتنظيم النقابي.
وفـ ــي الـ ـع ــام  ،1964أجـ ـ ــروا ع ـم ـل ـيــة ان ـت ـخــاب
للنقابات ،وكان اسمي ضمن جدول الناخبين،
أقدمت على الترشيح ،لكن تم شطب اسمي من
الترشيح وج ــدول الناخبين مــن قبل مــن كان
يتزعم العمل النقابي ،وكــان من حــزب البعث،
ورغ ــم اع ـتــراضــي تــم رف ـضــي ،فـقـمـنــا بـتــرشـيــح
بعض رفاقنا وأصدقائنا.
جرت االنتخابات تحت ضغط كبير جد ًا على
ال ـع ـم ــال ،وكـ ــان ش ـعــارهــم «ب ـي ـضــا ،بـيـضــا عـلــى
الـمـكـشــوف ،حـمــرا مــا بــدنــا ن ـشــوف» والـحـمــرا
هي قائمتنا .خرج الرفاق المرشحون وبقيت
أنــاقــش داخ ــل الـمـقــر وح ـيــد ًا :أن هــذا الضغط
غير صحيح ،وانتهت االنتخابات لصالحهم.
وفي العام  1965خالل دورة انتخابية ثانية،
وصــل فيها انـتـهــازيــون وحــرامـيــة إلــى النقابة،
وأصـبـحــت الـنـقــابــة مـصــدر اس ـتــرزاق لـهــم على
حساب العمال ،وبدأ نضالنا ضد مكتب النقابة.
أحــد رفاقنا جبران حــال /أبــو سليمان /آنــذاك
أوصـلـنــي إلــى رئـيــس االت ـحــاد خــالــد الـجـنــدي،
ونـظـمــت زيـ ــارات أسـبــوعـيــة ل ــه ،وشــرحــت له
م ــع ب ـعــض ال ـن ـقــاب ـيــن (م ـث ــل أح ـم ــد ن ـع ــال) عــن
وضع مكتب النقابة ،في البداية أبدى تحفظه،
ومــن ثــم بعد عــدة لـقــاءات تأكد أن المعلومات
صحيحة عن وضع النقابة .فأصدر قرار ًا بحل
مكتب النقابة ،وكلف لجنة من االتحاد المهني
بـقـيــادة الـنـقــابــة خــال فـتــرة مـحــدودة وإجــراء
انتخابات وتسيير االنتسابات والمالية.
وفي اليوم المحدد جاء وفد االتحاد المهني،
رئـيــس االت ـحــاد ك ــان نـجـيــب ه ــال مــن رفــاقـنــا
وهو من السويداء ،وكان حيادي ًا في الموقف
ال ـظ ــاه ــر ،ف ــور وصـ ــول ال ــوف ــد حـ ــاول الـمـكـتــب
الـمـنـحــل رشــوتــه ،بـيـنـمــا نـحــن لــم ن ـتــرك الــوفــد
ل ـل ـح ـظــة وأمّـ ـن ــا اح ـت ـي ــاج ــات ــه ،وك ــان ــت عــاقـتـنــا
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مـعــه جـيــدة ج ــد ًا ،وبـعــد فـتــرة مــن إقــامــة الــوفــد
استأجرنا لهم منز ًال قريب ًا في حارة شعبية.
كنا مجموعة من الرفاق نعمل من أجل العمال
والـتـحـضـيــر لــانـتـخــابــات والـمـتــابـعــة مــع الــوفــد
(م ـح ـم ــود ص ــاي ــغ ،ع ــدن ــان ص ـبــاهــي وأخ ــوت ــه،
وأخــوتــي وشـيــوعـيــون آخ ــرون) وتــركـنــا أثــر ًا
طيب ًا عند الوفد.
خالل عملية التحضير لالنتخابات ،كان هناك
اح ـت ـف ــال م ــرك ــزي ل ـل ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة بـمـنــاسـبــة
ع ـيــد ال ـع ـم ــال ،طـلـبـنــا بــوق ـت ـهــا ال ـل ـقــاء م ــع خــالــد
بـكــداش ،وخــال لقائنا ســأل الرفيق مــن يقود
العملية االنتخابية؟ فــأشــاروا إلــي ،وســأل عن
االس ـت ـع ــداد ،وأج ـب ـتــه أن ـه ــا ج ـي ــدة ج ـ ــد ًا ،ومــن
ثــم س ــأل عــن الـتـحــالـفــات فـقـلــت لــه ال ،ق ــال لي
ال ي ـجــوز وال تـنـغــروا بـقــوتـكــم ،الــوضــع ليس
كالسابق.
بحثنا عن بعض الوجوه الشريفة في المهنة
إلنشاء التحالفات .وكان لي الدور القيادي في
التحضير للعملية االنتخابية .بدأت االنتخابات،
وبـعــد ســاعــات كــان الـفــوز مــن نصيبنا ،خمسة
رفــاق وكـنــت أحــدهــم .وبـعــد نـهــايــة االنـتـخــابــات
تبينت أرجحية رأي الرفيق خالد.
أمين سر نقابة البناء
أصبحت أمين سر نقابة عمال البناء في حلب،
ومــوســى رح ـمــون رئ ـي ـس ـ ًا لـلـنـقــابــة ،واألرب ـعــة
األخ ـ ــرون أص ـب ـحــوا مـعـنــا ف ــي ال ـع ـمــل الـنـقــابــي
خالل شهرين وأصبح موسى رحمون صديق ًا
للحزب.
جـ ـ ــرت االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات هـ ـ ــذه عـ ـ ــام  ١٩٦٦فــي
منتصفها ،واسـتـمــررت فــي هــذه المهمة حتى
.١٩٧٣-١٩٧٢
تــوفــي رئـيــس الـنـقــابــة مــوســى رح ـمــون ١٩٧٣
أو  ،١٩٧٤واتوا برئيس جديد وغيروا تركيب
مـكـتــب الـنـقــابــة ،وتـحــت الـضـغــط تــم اسـتـبــدالــي،
وأصبحت محارب ًا ،واستمرت عملية العمل في
مكتب نقابة عمال البناء حتى عام .١٩٨٠
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دروس الـ «ال انسحاب» األمريكي

أعلنت إدارة الرئيس األمريكي ،جو بايدن ،عن موعد النسحاب القوات األمريكية من أفغانستان في 11
أيلول  ،2021وذلك حسب زعمها لسبب رمزي يتعلق بمرور عقدين من هجمات  11أيلول التي مهدت
الطريق لسلسلة تدخالت أمريكية خارجيةَ ،ب ْي َد أن البنتاغون والبيت األبيض ال يقوالن شيئاً عن أحد
األسباب الرئيسية لمماطلة واشنطن باالنسحاب من أفغانستان منذ مقتل الموظف المتعاقد سابقاً
مع وكالة المخابرات المركزية ،أسامة بن الدن.

ǧإعداد :سعد خطار

أكثر من  18ألف
متعاقد مع
البنتاغون ما زالوا
في أفغانستان
بينما ال يتجاوز
عدد القوات
الرسمية 2500
جندي

ماطلت الواليات المتحدة ومددت مهلة
االنـسـحــاب مــن  1أي ــار ال ـجــاري ،إلــى 11
أيـلــول المقبل ،ومــن الــواضــح أن الحجة
ال ـتــي ســاق ـهــا ب ـعــض الــديـمـقــراطـيـيــن فــي
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ب ـ ــأن االن ـس ـح ــاب
الكامل سيعرّض حقوق المرأة األفغانية
للخطر -نـظــر ًا لثقافة طــالـبــان المتمثلة
فــي كــراهـيــة الـنـســاء -لـيــس ســوى زعــم
وذريـعــة لتغطية السبب الحقيقي وراء
هذه المماطلة.
دور المرتزقة الخاصة؟
ي ـب ــدو أن م ــا ي ـخ ـطــط ل ــه ف ــري ــق بــايــدن
هو وجــود عسكري أمريكي «خــاص».
ح ـيــث تــؤكــد ال ـت ـقــاريــر أن أك ـثــر م ــن 18
ألــف متعاقد مع البنتاغون ما زالــوا في
أفغانستان ،بينما ال يتجاوز عدد القوات
ال ــرس ـم ـي ــة  2500جـ ـن ــدي .وسـيـسـحــب
بـ ــايـ ــدن ه ـ ــذه ال ـم ـج ـم ــوع ــة األصـ ـغـ ــر مــن
الـجـنــود ،بـيـنـمــا سـيـتــرك وراءه الـقــوات
الـخــاصــة األمــريـكـيــة والـمــرتــزقــة وعـمــاء
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـب ـ ــارات ،م ـ ــا يـ ـعـ ـن ــي مـ ـح ــاول ــة
خ ـص ـخ ـصــة ال ـح ــرب وت ـق ـل ـي ـص ـهــا ول ـيــس
إنهائها ،حيث هنالك اآلن سبعة متعاقدين
عسكريين خاصين في أفغانستان مقابل
كل جندي أمريكي نظامي.
يسمح استخدام المتعاقدين العسكريين
ال ـ ـخـ ــاص ـ ـيـ ــن لـ ـلـ ـبـ ـنـ ـتـ ــاغـ ــون ووك ـ ـ ـ ــاالت

االستخبارات األمريكية بتجنب الرقابة
ال ـجــادة مــن جــانــب الـكــونـغــرس .وعــادة
مــا يـكــون هــؤالء مــن قــدامــى المحاربين
ف ــي ال ـق ــوات ال ـخــاصــة ،ال ــذي ــن يـكـسـبــون
أكـثــر بكثير كمتعاقدين أمنيين خاصين
أو مرتزقة ،وأعمالهم ببساطة ال تكون
خاضعة للمساءلة تقريب ًا .وبهذا الصدد،
ذكـ ـ ــرت ص ـح ـي ـفــة «نـ ـيـ ــويـ ــورك ت ــاي ـم ــز»
نـقـ ًا عــن مـســؤولـيــن أمــريـكـيـيــن حاليين
وسابقين ،أن واشـنـطــن «ستعتمد على
األرج ــح عـلــى مــزيـ ٍـج غــامــض مــن قــوات
الـعـمـلـيــات ال ـخــاصــة ال ـســريــة ومـتـعــاقــدي
الـ ـبـ ـنـ ـت ــاغ ــون وع ـ ـمـ ــاء االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات
ال ـ ـس ـ ــري ـ ــة» لـ ـلـ ـقـ ـي ــام بـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــات داخ ـ ــل
أفغانستان.
في موازاة ذلك ،فإن الحكومة األفغانية
الحالية بقيادة أشرف غني ،حالها حال
ح ـكــومــة ح ــام ــد ك ـ ــرزاي ،ه ــي م ــن صـنــع
الواليات المتحدة ،وسيبقى غني وكي ًال
لواشنطن التي ستمول جيشه بحوالي
 4مليارات دوالر سنوي ًا .لماذا؟ الجانب
ال ــذي يغفله كـثـيــرون لــدى الـحــديــث عن
االنـ ـسـ ـحـ ــاب هـ ــو ت ـ ـجـ ــارة الـ ـمـ ـخـ ــدرات،
وتحديد ًا الهيروين.
 :DynCorpواحدة من النماذج
 DynCorpه ـ ــي واح ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن أك ـب ــر
ال ـ ـش ـ ــرك ـ ــات األم ـ ـن ـ ـيـ ــة األمـ ــري ـ ـك ـ ـيـ ــة فــي
أفغانستان .وحـتــى عــام  ،2019حصلت
الـ ـش ــرك ــة ع ـل ــى أكـ ـثـ ــر مـ ــن  7م ـل ـي ــارات

بعد غزو 2001
مباشرة عادت
أسواق األفيون
إلى االنتعاش
وارتفعت أسعار
األفيون .وبحلول
أوائل عام 2002
كان السعر
المحلي لألفيون
في أفغانستان
أعلى بعشر مرات
تقريباً مما كان
عليه في عام
2000

دوالر مــن ال ـع ـقــود الـحـكــومـيــة لـتــدريــب
ال ـج ـي ــش األفـ ـغـ ــانـ ــي ،وإدارة ال ـق ــواع ــد
العسكرية في أفغانستان .وكانت إحدى
الـمـهــام الـمـعـلـنــة لـهــا ولـغـيــرهــا مــن أف ــراد
ال ـمــرتــزقــة األمــري ـك ـي ـيــن ف ــي أفـغــانـسـتــان
«اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراف» ع ـ ـلـ ــى تـ ــدم ـ ـيـ ــر حـ ـق ــول
ال ـخ ـش ـخــاش األف ـغــان ـيــة ال ـت ــي ت ـ ــزوِّد مــا
يقدر بنحو  ٪93من الهيروين العالمي.
ومــع ذلــك ،فــإن األدلــة الواضحة هي أن
األف ـيــون وتــوزي ـعــه الـعــالـمــي كــانــا حصة
رئيسية لوكالة االستخبارات المركزية
والـجـيــش األمــريـكــي ،الــذي ضـمــن النقل
الـجــوي اآلمــن عبر الـقــواعــد الـجــويــة في
ق ـيــرغ ـيــزس ـتــان وك ــذل ــك أف ـغــان ـس ـتــان إلــى
أسواق الهيروين الغربية.
اإلنجازات األمريكية الفعلية في
أفغانستان
عـ ـن ــدم ــا احـ ـتـ ـل ــت الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
أفغانستان ألول مــرة ،مدعية «االنتقام
م ــن دور طــال ـبــان ف ــي م ـســاعــدة أســامــة
بــن الدن فــي هـجـمــات  11أي ـلــول» ،أدت
سـ ـي ــاس ــة صـ ــارمـ ــة ل ـم ـك ــاف ـح ــة األفـ ـيـ ــون
انـتـهـجـهــا طــال ـبــان ف ــي ذل ــك ال ـح ـيــن إلــى
خـفــض الـمـحــاصـيــل إل ــى الـصـفــر تـقــريـبـ ًا.
وبحلول تشرين األول  ،2001أي :قبل
ال ـغــزو األمــريـكــي مـبــاشــرة ،أق ــرت األمــم
ال ـم ـت ـحــدة ب ــأن ح ــرك ــة طــال ـبــان خـفـضــت
إنتاج األفيون في أفغانستان من 3300
طــن فــي ع ــام  2000إل ــى  185ط ـن ـ ًا في
عام .2001
ووف ـق ـ ًا لـلـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي وال ـم ــؤرخ
الكندي ميشيل تشوسودوفسكي« :بعد
غـ ــزو  2001م ـب ــاش ــرة ،ع ـ ــادت أسـ ــواق
األفيون إلى االنتعاش .وارتفعت أسعار
األفيون .وبحلول أوائل عام  ،2002كان
السعر المحلي لألفيون فــي أفغانستان
(ب ـ ــال ـ ــدوالر /ك ـي ـل ــوغ ــرام) أع ـل ــى بـعـشــر
مـ ــرات ت ـقــري ـب ـ ًا م ـمــا ك ــان ع ـل ـيــه ف ــي عــام
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 .»2000وذكرت صحيفة الجارديان أنه
«ف ــي ع ــام  2007ك ــان ل ــدى أفـغــانـسـتــان
م ـخــدرات تـنـمــو فــي األراضـ ــي أك ـثــر من
كــولــومـبـيــا وبــولـيـفـيــا وب ـيــرو مـجـتـمـعــة»
أي :ب ـعــد س ــت س ـن ــوات م ــن االح ـت ــال
العسكري األمريكي فقط.
ف ــي عـ ــام  ،2018قـ ــدم أل ـف ــري ــد م ــاك ــوي
إدانـ ـ ــة دامـ ـغـ ــة ل ـل ـح ــرب األم ــري ـك ـي ــة فــي
أفغانستان .وتساءل :كيف يمكن للقوة
العظمى الــوحـيــدة فــي الـعــالــم كـمــا تدعي
أن تقاتل باستمرار ألكثر مــن  16عام ًا،
وأن تـنـشــر أك ـثــر مــن  100,000جـنــدي
فــي ذروة الـصــراع ،وأن تضحي بحياة
مــا يـقــرب مــن  2300جـنــدي ،وأن تنفق
أكثر من تريليون دوالر على العمليات
العسكرية ،وتصرف مبلغ قياسي قدره
 100مـلـيــار دوالر عـلــى «ب ـنــاء الــدولــة»
والمساعدة فــي تمويل وتــدريــب جيش
مــن  350,000ج ـنــدي ف ـقــط ،وم ــا تــزال
غير قــادرة على تهدئة واحــدة من أكثر
دول العالم فقر ًا؟ والنتيجة الوحيدة ،أن
الــوجــود األمــريـكــي لــم يكن يتعلق ببناء
الــدولــة أو الــديـمـقــراطـيــة ،بــل بالهيروين
وبـعــض الـمـنــافــع اإلسـتــراتـيـجـيــة كــإربــاك
م ـش ــاري ــع ال ــرب ــط ال ــروس ـي ــة ال ـص ـي ـن ـيــة،
حيث ارتـفــع إنـتــاج األفـيــون مــن حوالي
 180ط ـن ـ ًا فــي ع ــام  2001إل ــى أك ـثــر من
 3000طــن فــي السنة بعد الـغــزو ،وإلــى
أكثر من  8000طن بحلول عام .2007
وبحلول عام  ،2017بلغ إنتاج األفيون
رق ـم ـ ًا قـيــاسـيـ ًا هــو  9000طــن .لـهــذا كله
فإن االستنتاج أنه لم تنته بعد العمليات
األمــري ـك ـيــة فــي أف ـغــان ـس ـتــان ،أك ـبــر منتج
لألفيون في العالم ،بل هو مجرد تغيير
ف ــي ش ـكــل ال ـح ـضــور ال ـع ـس ـكــري نـتـيـجــة
ال ـ ـض ـ ــرورات األم ــري ـك ـي ــة الـ ـت ــي تـضـطــر
للتكيف مع الموازين الجديدة من خالل
محاولة التسويف وإبطاء مفاعيلها قدر
اإلمكان.
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«عودة» داعش والسياسة األمريكية في سورية
ملف (سورية )2021

قاسيون ـ العدد  1016اإلثنين  03أيار 2021

إن زعيم
منذ أكثر من عامين ،أعلنت الواليات المتحدة هزيمة داعش في سورية ،ثم في تشرين األول  ،2019قيلّ :
داعش أبي بكر البغدادي قد قتل خالل عملية أمريكية خاصة في إدلب .منذ ذلك الحين ،ومن وقت آلخر ،تتناقل وسائل
اإلعالم بعض أنشطة تنظيم داعش التي تظهر ضمن وتيرة تتكرر بما يكفي لمنع نسيان داعش تماماً ،وبما يكفي
إلبقائها «على الخريطة».

ǧريم عيسى

مــع ذل ــك ،فـمـنــذ أواخ ــر ال ـعــام ال ـمــاضــي ،ارتـفــع
عدد التقارير التي تتحدث عن عمليات إرهابية
تـقــوم بـهــا داع ــش ،وبــات تـكــرار تـلــك العمليات
أكثر وضوح ًا مجدد ًا ،بعد فترة من «السُّبات»
بـيــن بــدايــات  2019ون ـهــايــات  .2020وبـغــض
الـنـظــر عــن مــدى صـحــة حـجــم هــذا الـنـشــاط أو
من يقف وراءه حق ًا ،فهناك العديد من األشياء
الـتــي يمكن أن يحققها بـمـجــرد دوران ــه كخبر
ف ــي األق ـن ـيــة اإلع ــام ـي ــة ،وك ـل ـهــا ت ـقــري ـب ـ ًا تـخــدم
مصالح أولـئــك الــذيــن يعملون بــا كلل لتعميق
األزمة وجعل الخروج منها أشد صعوبة...
مراجعة سريعة
تم تشكيل «التحالف الــدولــي لهزيمة داعــش»
في أيلول  ،2014ووصل عدد أعضائه إلى 83
عضو ًا ،بقيادة الواليات المتحدة .في تشرين
األول  ،2014أنـشــأت وزارة الــدفــاع األمريكية
قـ ــوة ال ـم ـه ــام ال ـم ـش ـت ــرك ــة ال ـم ـس ـم ــاة -عـمـلـيــة
العزم الصلب ( )CJTF-OIRإلضفاء الطابع
الرسمي على العمليات العسكرية ضد داعش،
وشـنــت أول غــارة جــويــة لـهــا عـلــى داعــش في
سورية في  23أيلول .2014
خــال ع ـ ٍـام بـعــد ال ـغــارة األمــريـكـيــة األول ــى ومــا
تالها من غارات للتحالف ،كان االتجاه الوحيد
الثابت ،هــو ّأن سيطرة داعــش كانت تتوسع
بشكل هائل وسريع وبكل االتجاهات في كل

من سورية والعراق.
لــم يـتــوقــف اتـســاع داع ــش ّإل بـعــد عــدة أشهر
مــن ان ـخ ــراط ال ـق ــوات الــروس ـيــة الـمـبــاشــر في
ال ـق ـتــال ض ــده ــا ،وال ـ ــذي ب ــدأ ف ــي ن ـهــايــة أي ـلــول
 .2015واستمر الخط البياني لــداعــش هابط ًا
مـنــذ أواس ــط  2016حـتــى انـتـهــت أيــة سيطرة
جغرافية له مطلع .2019
مـنــذ نـهــايــة  2018وح ـتــى أواخـ ــر آذار ،2019
أعلن الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب
فــي أكـثــر مــن  15مـنــاسـبــة ،أنــه قــد تـمــت هزيمة
داعـ ـ ــش ،بـ ــل وزعـ ـ ــم فـ ــي ب ـع ــض األح ـ ـيـ ــان أن
جميع المناطق الخاضعة لسيطرة داعــش قد
تم تحريرها بنسبة  .٪100وفي كل مــرة ،كان
على البنتاغون التخفيف من حدة الموقف ،من
خالل إصدار بيان تصحيحي مفاده أن الحملة
ضــد داعــش لــم تنته بـعــد ،وأن داعــش ال يــزال
يمثل تـهــديــد ًا .ومــع ذلــك ،كــان مــن الــواضــح أن
العمليات العسكرية ضد داعش في سورية قد
انخفضت بشكل كبير .ولكن أيّ ًا من هذه األمور،
وخاصة انتهاء السيطرة الجغرافية لداعش ،لم
تُغير من السياسات المعلنة للواليات المتحدة
اتجاه سورية ،حيث وجد الساسة األمريكيون
«فـ ـ ـت ـ ــوى» ت ـس ـم ــح ب ـب ـق ــائ ـه ــم عـ ـسـ ـك ــريـ ـ ًا ع ـبــر
اخ ـتــراع مـصـطـلــح «الـهــزيـمــة الــدائ ـمــة» لــداعــش
 ،Enduring Defeatوالــذي يمكن أن نعرّفه
بالشكل الـتــالــي( :نـحــن ،األمريكيين ،نعمل من
أجل الهزيمة الدائمة لداعش .والهزيمة الدائمة
لداعش تتحقق حين نقرر أنها تحققت!)

لم يتوقف اتساع
داعش ّإل بعد عدة
أشهر من انخراط
القوات الروسية
المباشر في القتال
ضدها والذي بدأ في
نهاية أيلول 2015

أواخر عام  2020حتى اآلن
فـ ــي م ـن ـت ـصــف كـ ــانـ ــون األول  2020وردت
أنباء عن انخفاض معدل هجمات داعــش في
س ــوري ــة .وم ــع ذلـ ــك ،ب ـعــد أق ــل م ــن أسـبــوعـيــن
وقـبــل نهاية الـعــام ،كــانــت هـنــاك بضع هجمات
لتنظيم الدولة اإلسالمية ،أسفرت عن سقوط
ع ـشــرات الـضـحــايــا .وقــد تــم ت ــداول أخ ـبــار عن
تـحــركــات أخــرى فــي األيــام القليلة األولــى من
شهر كانون الثاني  .2021وشهدت األسابيع
األخيرة ارتفاع ًا في نشاط التنظيم في سورية
م ــرة أخ ـ ــرى ،ومـ ــرةأخـ ــرى ش ـه ــدت عـمـلـيــاتــه
تغطية إعالمية مكثفة.
ب ـي ـن ـمــا يـ ــواصـ ــل الـ ـمـ ـس ــؤول ــون األم ــري ـك ـي ــون
اإلعــان من حين آلخر أن الواليات المتحدة
سـتـعـيــد قــوات ـهــا م ــن س ــوري ــة ،وس ـت ـخــرج مــن
«ال ـ ـحـ ــروب الـ ــا م ـن ـت ـه ـيــة» ،فـ ــإن اإلجـ ـ ــراءات
الـفـعـلـيــة تـتـحــدث بـشـكــل مـخـتـلــف .قـبــل يومين
فـقــط ،تلقت وحــدة مــن الـحــرس الــوطـنــي في
فيرجينيا أم ــر ًا بالتعبئة ضـمــن عملية «الـعــزم
الصلب» (أي :من المفترض أن يتم نقلها إلى
ســوريــة أو الـعــراق) ،مــع إطــا ٍر زمـنــي لنشرها
فــي وق ـتٍ مــا فــي الـخــريــف .هــذا الـخـبــر بــالـكــاد
تجاوز وسائل اإلعــام المحلية في فرجينيا،
ول ـكــن ي ـبــدو أن ــه ت ـحــرك ل ـل ـقــوات فــي االت ـجــاه
المعاكس لذلك الذي أعلنته الواليات المتحدة
أو وعد به قادتها...
أشــار الـمـبـعــوث األمـمــي الـخــاص إلــى ســوريــة،
غِير بيدرسن ،إلــى النشاط المتصاعد األخير
خــال إحــاطـتــه األسـبــوع الـمــاضــي إلــى مجلس
األم ــن فــي  28ن ـي ـســان ،حـيــث ذك ــر أن تنظيم
داع ـ ــش «اس ـت ـم ــر ف ــي ت ـص ـع ـيــد ن ـط ــاق وم ــدى
الهجمات فــي المناطق الــوسـطــى ،وفــي شمال
شــرق ســوريــة -فــي إحــدى الـحــاالت ،ورد أن
خــايــا اخـتـطـفــت ع ـشــرات الـمــدنـيـيــن مــن ريــف
حماة» .تناولت عدة وسائل إعالم غربية هذا
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الـهـجــوم ،وقـبــل يــومـيــن ،أفــادت إحــدى وسائل
اإلع ـ ــام أن ــه وف ـق ـ ًا لـ ـ «م ـح ـل ـل ـيــن أم ـن ـي ـيــن» فــي
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ،مــن الـمـتــوقــع أن يــرتـكــب
داعـ ــش ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـه ـج ـمــات ف ــي األســاب ـيــع
المقبلة وطوال الصيف.
بعض األهداف واألسباب الممكنة
بنا ًء على ما سبق ،وعلى قــراءة المشهد على
م ــدار الـسـنــوات الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة ،فــإن وجــود
داعـ ــش و«تـ ـج ــدده الـ ـ ــدوري» ه ــو أم ــر يـمـكــن
ل ـب ـعــض األطـ ـ ــراف اس ـت ـخ ــدام ــه لـتـحـقـيــق عــدة
أه ــداف ،س ــواء كــانــت تـلــك األط ــراف مـســؤولــة
عن «االنبعاثات الجديدة» لداعش أم ال...
إن ن ـشــاط داعـ ــش ال ـم ـتــزايــد وال ـم ـس ـت ـمــر إلــى
ح ـدٍّ م ــا ..هــو ذري ـعــة «م ـشــروعــة» و«مـقـنـعــة»
فــي ال ـغ ــرب ،وخــاصــة فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
لـمــواصـلــة «مـحــاربــة داع ــش» لـفـتــرة مــا ،طالما
أن مـسـتــوى الـنـشــاط عـنــد أو أعـلــى مــن عتبة
معينة .هــذا الــوجــود الظاهر المستمر لداعش
ون ـش ــاط ــه رب ـم ــا ي ـح ـقــق ع ـلــى األق ـ ــل األه ـ ــداف
الرئيسية التالية:
أو ًال :اس ـت ـمــرار الـضـغــط األمــري ـكــي عـلــى عــدة
ج ـه ــات ف ــي ال ـش ـمــال ال ـشــرقــي الـ ـس ــوري ،بـمــا
فــي ذلــك جـهــات متناقضة فيما بينها ،وهــو ما
سيحقق فــي حـدّ ذاتــه بعض األشـيــاء ،بما في
ذلك إعاقة وتخفيض قدرة هذه األطراف على
االب ـت ـعــاد عــن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،خــاصــة مع
االرت ـفــاع الـتــدريـجــي لـلــوزن الــروســي فــي تلك
المنطقة.
ثــان ـي ـ ًا :وه ــو مــا يُـمـكــن أن ن ــرى مــامـحــه إلــى
حــد مــا فــي الـنـقـطــة الـســابـقــة ،وه ــو أن نـشــاط
داعش سيوفر ذريعة للواليات المتحدة للبقاء
ف ــي س ــوري ــة وال ـم ـن ـط ـقــة ب ـش ـكــل عـ ــام؛ ول ـيــس
خــافـيـ ًا ّأن هـنــالــك تـيــاريــن عـلــى األق ــل ،مختلفي
المواقف ،ضمن النخبة الحاكمة األمريكية ،من
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معهد واشنطن وموقع مركز األزمات الدولية
وغيرهما تقديم النصرة وزعيمها للعالم...
رابـ ـعـ ـ ًا :عـ ــودة ن ـش ــاط داعـ ــش وس ـي ـلــة مـهـمــة
إلطــالــة أمــد «األمــر الــواقــع» .الـفـكــرة باختصار
ه ــي ال ـت ــال ـي ــة :م ــع إن ـه ــاء ال ــوج ــود ال ـج ـغــرافــي
لداعش ،والذي تاله بعد فترة إنهاء كل أشكال
المعارك الحامية في كل أنحاء سورية (تقريب ًا
فــي أواســط  ،)2019فـ ّـإن جــزء ًا هــامـ ًا جــد ًا من
األسـ ــاس ال ـم ــادي ل ـبــدء ال ـحــل الـسـيــاســي كــان
قــد ت ـمّ إرسـ ــاؤه ...ولـكــن عــدم الــذهــاب بــاتـجــاه
ال ـح ــل ،وت ـكــريــس تـقـسـيــم األمـ ــر ال ــواق ــع ،كــان
يحتاج بالضبط إلــى االسـتـفــادة مــن «هــدوء»
مرحلة ما بعد المعارك ،عبر استخدام األدوات
السياسية واالقتصادية بما في ذلك العقوبات

مسألة بقاء القوات في سورية أو انسحابها...
وبــالـحـدّ األدن ــى هـنــالــك اخـتــاف حــول جــدولــة
االنـسـحــاب وتــوقـيـتــاتــه ...إعــادة إظـهــار نشاط
داعـ ــش ،ي ـقــوي «ح ـجــة» ال ـطــرف ال ــذي يــدعــم
اس ـت ـمــرار ب ـقــاء ال ـق ــوات ف ـتــرة أطـ ــول ،وال ــذي
يــرى فــي اسـتـمــرار تـلــك ال ـقــوات (وضـمـنـ ًا في
اسـتـمــرار ظهور داعــش مــن وقــت آلخــر) أداة
أساسية فــي تصنيع «المستنقع» الـســوري...
وع ــدا عــن االن ـق ـســام ضـمــن الـنـخـبــة األمــريـكـيــة
نـفـسـهــا ،فــربـمــا يـكــون هـنــالــك انـقـســام مــن نــوع
آخــر يلعب دور ًا في النشاط الجديد لداعش؛
ن ـق ـصــد ب ــذل ــك ال ـت ـب ــاي ــن ال ـ ــذي بـ ــدأ ي ـت ـســع بـيــن
األمــريـكـيـيــن و«اإلســرائـيـلـيـيــن» حــول عــدد من
ملفات المنطقة وبينها النووي اإليــرانــي ...ما
يفتح الـبــاب أمــام افـتــراضّ ،أن «اإلسرائيلي»
ي ـقــوم بـتـحــريــك ب ـعــض خــايــا داع ــش الـنــائـمــة
فــي أحـضــانــه لتحقيق بـعــض الـغــايــات قصيرة

المدى...
ث ــال ـث ـ ًا ،ب ـمــا ّأن ت ـن ـظ ـيــم داع ـ ــش ه ــو ال ـج ـمــاعــة
اإلره ــابـ ـي ــة األولـ ـ ــى ع ــال ـم ـي ـ ًا م ــن ح ـي ــث ك ـثــافــة
األضواء اإلعالمية التي ألقيت عليها (وذلك عبر
التاريخ ،وأكثر بكثير من القاعدة وفروعها)،
فـ ّـإن أيــة عملية للتنظيم تسمح بــإعــادة تدوير
أسطوانة الرعب إعالمي ًا ،وتخلق بذلك تشتيت ًا
م ـه ـم ـ ًا ع ــن تـنـظـيـمــات إرهــاب ـيــة أخـ ــرى ،خــاصــة
الـنـصــرة فــي الـحــالــة ال ـســوريــة ،وال ـتــي تسمح
عمليات جديدة لداعش بالتوازي مع عمليات
التبييض التي يجريها األمريكيون لها ،بخلق
درجة من «التباين» المصطنع بين التنظيمين،
ي ـس ـهــل وي ـس ــرع ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـب ـي ـيــض؛ وي ـجــري
ت ـق ــدي ــم ال ـن ـص ــرة ب ــوص ـف ـه ــا «ش ــريـ ـكـ ـ ًا م ـق ـبــو ًال
مـقــارنــة ب ــداع ــش»! ،خــاص ـ ًة عـنــدمــا يــركــز جــز ٌء
من حملة التبييض على اختراع دور للنصرة
اإلرهابية في محاربة اإلرهــاب! كذلك يحاول

احتمال االنتقال
نحو الحل السياسي
في أية لحظة يبقى
قائماً ما دامت
المعارك متوقفة
ولذا ينبغي منع
ذلك من وجهة نظر
أعداء الحل وعلى
رأسهم األمريكان
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لتحويل تقسيم األمــر الــواقــع مــن حالة مؤقتة
إلى دائمة...
ولـكــن احـتـمــال االنـتـقــال نـحــو الـحــل السياسي
فــي أيــة لـحـظــة يـبـقــى قــائـمـ ًا مــا دام ــت الـمـعــارك
متوقفة ...ولذا ينبغي منع ذلك من وجهة نظر
أعــداء الـحــل ،وعلى رأسـهــم األمــريـكــان ،بإعادة
إحياء مرحلة المعارك ،أو اإليحاء بأنها عادت
إلى الحياة ...وطالما أن «المعركة مستمرة»،
ف ـت ـل ــك أداة م ـه ـم ــة بـ ـي ــد الـ ـفـ ــاسـ ــديـ ــن ال ـك ـب ــار
وال ـم ـت ـشــدديــن ال ــذي ــن ال ي ــري ــدون أي تـغـيـيــر،
ولـطــالـمــا اسـتـخــدمــوا مـســألــة مـحــاربــة اإلرهــاب
ذريـ ـعـ ــة السـ ـتـ ـم ــرار ن ـه ــب وقـ ـم ــع ال ـس ــوري ـي ــن
وتعطيل العملية السياسية.

خالصة
إذا كان الجانب االستخباري هو األعلى مسؤولية ونشاط ًا في مسائل تحريك تنظيمات
فإن ما ال يمكن تجاوزه هو حقيقة ّأن التردي الهائل والكارثي
من نمط داعش والنصرةّ ،
في األوضاع المعيشية لعموم السوريين خالل السنوات الماضية ،والسنة األخيرة بشكل
خاص ،قد و ّفر أرضية أوسع لعمل التنظيمات اإلرهابية ،خاصة ّأن هذا التردي مترافق
بحالة من العجز وانغالق األفق من وجهة نظر عدد كبير من السوريين ،ومن فئة الشباب
خاصة...
بالمحصلة ،ورغــم ّأن عــودة داعــش المفترضة ،ليست خـبــر ًا مـفــرحـ ًا ألحــد ،ولـكــن األكيد
أنّها تعبّر عن معرفة مشغليها بأنه لم يعد ممكن ًا االستمرار عبر األدوات الحالية في منع
تطبيق  ،2254ولذا يجري فتح الدفاتر القديمة بحث ًا عن حلول ...هذا بحد ذاته قد يشكل
مؤشر ًا مهم ًا أننا على عتبة االنتقال نحو مرحلة جديدة نوعي ًا.

ببساطة :إنه يكذب!
الصراع العالمي على
براءات اختراع لقاحات
كوفيد 19-هو آخر معركة
في النزاع غير المسؤول
بين حقوق الملكية
وحقوق اإلنسان .وال
يفاجئنا ّأن بيل غيتس،
الملياردير االحتكاري ،قد
صف شركات
وقف إلى ّ
األدوية التي يملك أو
يساهم في ملكية العديد
منها.

ǧإعداد قاسيون

الـ ـ ـص ـ ــراع الـ ـع ــالـ ـم ــي عـ ـل ــى ب ـ ـ ــراءات
اختراع لقاحات كوفيد 19-هو آخر
معركة في النزاع غير المسؤول بين
ح ـقــوق الـمـلـكـيــة وح ـقــوق اإلن ـســان.
وال يـ ـف ــاجـ ـئـ ـن ــا ّأن بـ ـيـ ــل غ ـي ـت ــس،
الملياردير االحتكاري ،قد وقف إلى
صفّ شركات األدوية التي يملك أو
يساهم في ملكية العديد منها.
غ ـي ـت ــس ،وه ـ ــو الـ ـ ــذي ي ــدي ــن بــأك ـثــر
ث ــروت ــه ل ـق ــوان ـي ــن ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـف ـكــريــة
االح ـت ـك ــاري ــة ،كـ ــان أك ـث ــر م ــن م ـج ـرّد
مشاهد سلبي في الوباء؛ فقد أقنع–
مــن بين أمــور أخــرى كثيرة سيئة–
جامعة أكسفورد بالتخلي عن وعدها
األصـلــي بلقاح دون بــراءة اخـتــراع،
والـ ـتـ ـش ــارك م ــع «أس ـت ــرا-زي ـن ـي ـك ــا»
بــدافــع الــربــح .لـقــد حـشــد الـمـلـيــارديــر
ثــروتــه وسـلـطـتــه لـضـمــان أن تـســود
مصالح شركات األدوية الربحية.
أثناء ظهوره األسبوع الماضي على
شبكة األخـبــار الـبــريـطــانـيــة سـكــاي-
نيوز ،ورد ًا على سؤال من المذيعة
إن ك ـ ــان مـ ــن ال ـم ـف ـي ــد ت ـغ ـي ـيــر ق ـيــود
ب ـ ــراءات االخـ ـت ــراع ،أج ــاب غـيـتــس:
«ال يوجد سوى عدد قليل جد ًا من
مصانع اللقاحات في العالم ،والناس
يــأخــذون بـجــديــة ســامــة الـلـقــاحــات.

ولـهــذا ال يمكننا نقل شــيء لــم يُنقل
مــن قبل ،مثل وصفة جونسون آند
ج ــون ـس ــون إلـ ــى م ـص ـنــع ف ــي ال ـه ـنــد.
فالمنح الـتــي نعطيها ،وخبرتنا هي
التي تجعل هــذه األشـيــاء ممكنة .ما
يعيق األم ــور فــي هــذه الـحــالــة ليس
ال ـم ـل ـك ـيــة ال ـف ـك ــري ــة ،ب ــل عـ ــدم وج ــود
م ـص ــان ــع لـ ـق ــاح ــات م ـن ــاس ـب ــة ت ـن ـتــج،
بموافقة الجهات التشريعية ،لقاحات
آمنة بشكل سحري».
لكنّ كالم غيتس بكل بساطة كذب.
كما وضّــح التقرير الحديث لستيفان
بورانيي بشكل تفصيلي ،هناك الكثير
مــن المصانع حــول الـعــالــم الـتــي تملك
الـ ـقـ ــدرة ب ـش ـكــل ف ـ ــوري ع ـل ــى إن ـت ــاج
اللقاح إن تمّ منحها الترخيص الالزم.
أحد األمثلة التي ذكرها بورانيي هو
مـصـنــع صـغـيــر نـسـبـيـ ًا فــي كـنــدا ،قــادر
ع ـلــى إن ـت ــاج ع ـشــريــن م ـل ـيــون جــرعــة
ل ـل ـب ـشــر ف ــي ال ـج ـن ــوب ال ـع ــال ـم ــي ،لـكــن
رفـضــت أس ـتــرا -زيـنـيـكــا وجــونـســون
آند جونسون منحه الترخيص.
ك ـم ــا ص ـ ـ ـرّح نـ ــائـ ــب مـ ــديـ ــر ال ـش ــرك ــة
الكندية جون فولتون« :لو سمحوا
لنا بالبدء العام الماضي ،لكنّا شحنّا
مــاي ـيــن ال ـجــرعــات اآلن ...ك ــان مــن
ال ـم ـف ـت ــرض ال ـن ـظ ــر ل ــأم ــر بــوص ـفــه
م ـج ـه ــود ًا ح ــرب ـي ـ ًا نـ ـش ــارك جـمـيـعـنــا
ب ــه .لـكـنّـهــم لــم ي ــروا األم ــر مــن هــذه

ال ـنــاح ـيــة» .فــول ـتــون م ـحــق ،وشــركــة
«بـيــولـيــز» ومـقــرهــا أون ـتــاريــو لديها
ال ـق ــدرة وال ـك ـف ــاءة والــرغ ـبــة بــإنـتــاج
اللقاحات لو سُمح لها بذلك.
خـطــاب التضامن الــذي سمعناه في
بــدايــة الــوبــاء لـيــس ّإل هـ ــذر ًا .جنى
ال ـم ـســاه ـمــون ف ــي ش ــرك ــات األدويـ ــة
الـخــاصــة ث ــروات هــائـلــة .فــي الــوقــت

الذي لم يستفد من اللقاح سوى %16
من سكان العالم ،فالكثير من الدول
ال ـف ـق ـي ــرة م ـح ــروم ــة م ـن ــه ،وال ـس ـبــب
األكثر أهميّة هو عدم تو ّفر ما يكفي
مــن الـلـقــاح مـقــابــل ال ـعــدد الـهــائــل من
الناس المحتاجين له ،على افتراض
ّأن مناعة عامة تحتاج إلى تلقيح ما
يصل إلى  %70من السكان.

ّإن صراع البشرية الحقيقي ليس مع
الوباء ،بل مع آلية الربح المتجذرة
فــي قـلــب الــرأسـمــالـيــة ،والـتــي تسعى
إلى االنتصار على الحسّ اإلنساني
الـسـلـيــم .ه ــذه اآلل ـيــات لــم تـخـلــق لنا
س ــوى إيــديــولــوجـيــي احـتـكــار أمـثــال
بـيــل غـيـتــس ،ول ــن ت ـحـ ّـل لـنــا مـشــاكــل
الصحّة العالميّة...

08
الجراد والجفاف واستكمال عوامل اإلضرار بالفالحين وباالقتصاد!
شؤون محلية

قاسيون ـ العدد  1016اإلثنين  03أيار 2021

www.kassioun.org

أتى الجراد على مساحات واسعة من األراضي الزراعية في مختلف محافظات القطر،
وقد تم اإلعالن عن عمليات المكافحة لهذه اآلفة تباعاً ،بعد أن سبقتها الكثير من
التصريحات المطمئنة بأن اآلفة عابرة.
ǧسمير علي

أما الالفت بالموضوع ،أنه لم يتم اإلعالن عن
حـجــم األض ــرار الـتـقــديــريــة بــالـمــواســم الــزراعـيــة
وكمياتها وأنواعها ،كما لم يتم اإلعالن عما إذا
كــانــت هـنــاك تعويضات للفالحين المتضررين
من اآلفة التي أتت على أجزاء من محاصيلهم،
أو التي ستأتي عليها الحق ًا.
ل ـيــأتــي ال ـج ـف ــاف م ـس ـت ـك ـمـ ًـا ح ـل ـقــات اإلض ـ ــرار
بــالـمـحــاصـيــل ،وبــالــواقــع الـمـعـيـشــي لـلـفــاحـيــن،
وباالقتصاد الوطني عموم ًا!
مستمرة حتى حزيران وخطورة
متوقعة
أوضــح مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة
ب ـت ــاري ــخ  2021/4/26ع ـبــر إح ـ ــدى اإلذاع ـ ــات
ال ـم ـح ـل ـي ــة ،أن« :غـ ـ ــزو ال ـ ـجـ ــراد ج ـ ــاء نـتـيـجــة
ظ ــروف غـيــر مـنــاسـبــة ،فــرضـتـهــا حــركــة ريــاح
م ـعــاك ـســة ب ـف ـتــرة ن ـشــاط ال ـج ــراد ال ـت ـكــاثــري»،
مضيف ًا« :الجراد سيأتينا على أفواج متالحقة،
وبحسب تقديرات هيئة مكافحة الجراد التابعة
لمنظمة الــزراعــة واألغــذيــة في األمــم المتحدة،
فإن قدوم أسراب الجراد إلى سورية مستمر
حتى حزيران».
وب ـح ـس ــب م ــدي ــر وقـ ــايـ ــة ال ـن ـب ــات فـ ــي وزارة
الزراعة «يحتاج تفقيس بيوض الجراد عادة
إل ــى تــربــة رم ـل ـيــة فـيـهــا رط ــوب ــة ،وأيـ ــة مـنـطـقــة
سـيـمــر بـهــا ال ـجــراد ،سـتــراقـبـهــا فــرق الـمـكــافـحــة
لمدة شهر ،لمتابعة موضوع تفقيس البيوض
وظـهــور أيــة أف ــراد جــديــدة لـمـكــافـحـتـهــا» ،وعــن
المخاطر قال« :خطورة الجراد ستكون عالية
إذا جــاءت إلينا مجموعات كبيرة الحـقـ ًا ،ولم
يكن هنالك تعاون بين مختلف القطاعات ومع
األهالي للقضاء عليها».
المتابعة والمكافحة
محافظة الالذقية أوردت على صفحتها تنويه ًا

ت ـحــذيــري ـ ًا ب ـتــاريــخ  ،2021/4/26اس ـت ـن ــاد ًا إلــى
تحذيرات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي،
ورد فيه« :يشكل الـجــراد الـصـحــراوي تهديد ًا
حقيقي ًا للمحاصيل الزراعية واألشجار المثمرة
في حال تواجده ضمن مجموعات وأســراب..
ونظر ًا لوصول الجراد الصحراوي إلى بعض
المناطق في سورية ،مديرية الزراعة بالالذقية
بجهوزية كاملة على مــدار  24ســاعــة لتتدخل
في عمليات المكافحة فور اإلعــام عن وجود
مـجـمــوعــات مــن ال ـجــراد ال ـص ـحــراوي ..وتــدعــو
المديرية المواطنين لإلبالغ عن أية مجموعات
من الجراد تتم مشاهدتها في مناطقهم وعدم
اإلبالغ عن حاالت فردية قليلة».
وبـحـســب مــديــر زراعـ ــة ري ــف دم ـشــق بـتــاريــخ
 2021/4/29فـقــد «بـلـغــت الـمـســاحــات ال ـتــي تم
فيها مكافحة الـجــراد الـصـحــراوي  750دونم ًا
ف ــي م ـنــاطــق داريـ ــا وال ــدح ــادي ــل وب ـي ــادر ن ــادر
وكفر سوسة ،وبذلك تكون إجمالي المساحات
التي تمت المكافحة فيها في المحافظة 2850
دون ـم ـ ًا ،وف ــرق الـتـحــري والـمـكــافـحــة مستمرة
بعملها على مدار الساعة للتدخل عند مشاهدة
أية مجموعات جديدة».
وك ــذل ــك جـ ــرى اإلع ـ ــان ع ــن ع ـم ـل ـيــات الــرصــد
والمتابعة والمكافحة من قبل مديريات الزراعة
ف ــي ب ـعــض ال ـم ـحــاف ـظــات أيـ ـضـ ـ ًا ،م ــع ال ـتــذك ـيــر
ببعض الواجبات على المزارعين والمواطنين
بهذا الصدد.
المكافحة  26ألف دونم
المساحة ُ
بـيّــن مــديــر وقــايــة الـنـبــات فــي وزارة الــزراعــة
بتاريخ  ،2021/5/1أن« :المساحات المكافحة
م ـ ــن الـ ـ ـج ـ ــراد ال ـ ـص ـ ـح ـ ــراوي ف ـ ــي الـ ـقـ ـط ــر مــن
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دونـمـ ًا ،منها  4200دونــم فــي دمشق وريفها،
و 5200دونم في درعا ،و 1400في القنيطرة،
و 10850دونـمـ ًا فــي الـســويــداء ،و 305دونـمـ ًا
ف ــي ح ـم ــص ،و 700دون ـ ــم ف ــي ديـ ــر ال ـ ــزور،

و 3540دون ـم ـ ًا ف ــي ح ـل ــب» ..وقـ ــال« :يــرجــى
من األخــوة المزارعين اإلبــاغ عن أيّ ظهور
للجراد ،ومراقبة الحقول التي تمت مكافحتها
لـمــدة  20يــوم ـ ًا لـمــاحـظــة أيــة أط ــوار جــديــدة،
وإعــام دائــرة الــوقــايــة ،أو الــوحــدة اإلرشــاديــة
في المحافظة».

لم يتم اإلعالن
عما إذا كانت هناك
ّ
تعويضات للفالحين
المتضررين من اآلفة
التي أتت على أجزاء
من محاصيلهم أو
التي ستأتي عليها
الحقاً

أسئلة مشروعة
بـعــد الـتــأكـيــد عـلــى أهـمـيــة دور وزارة الــزراعــة
وضـ ـ ــرورة اسـ ـتـ ـم ــراره ،وإذا ك ــان ــت م ـســاحــة
األراضي الزراعية التي تمت مكافحتها رسمي ًا
وفق ًا للتصريح أعــاه تجاوزت  26ألــف دونم
بحسب الـمـحــافـظــات الـتــي تــم رصــدهــا والعمل
فيها ،فال بد أن نطرح التساؤالت التالية:
كــم هــي المساحة الفعلية المتضررة مــن اآلفــة
حتى اآلن؟
ما هي المحاصيل التي أتت عليها هذه اآلفة؟
وكم تبلغ كمياتها وقيمتها التقديرية؟!
كــم سـتـبـلــغ الـمـســاحــة الـنـهــائـيــة ال ـتــي قــد تــأتــي
عليها اآلف ــة ،طــالـمــا ق ــدوم األس ــراب سيستمر
حتى نهاية حزيران القادم؟
مــن سـيـعــوض الـفــاحـيــن ل ـقــاء األضـ ــرار الـتــي
لحقت ،أو ستلحق ،بمحاصيلهم الزراعية؟
الجفاف واإلضرار بالمحاصيل أيض ًا
ل ــم ت ـق ــف ح ـ ــدود الـ ـض ــرر ح ـت ــى اآلن ب ـم ــا قــد
ت ـت ـعــرض ل ــه ال ـم ــواس ــم ج ـ ــراء ق ـ ــدوم أسـ ــراب
الـجــراد فقط ،بــل يُعتبر الجفاف سبب ًا إضافي ًا
قــد يُـ ــؤدي إل ــى تـسـجـيــل ال ـمــزيــد مــن اإلض ــرار
بــال ـمــواســم وال ـم ـحــاص ـيــل ال ــزراع ـي ــة ،وخــاصــة
الـبـعـلـيــة م ـن ـهــا ،وط ـب ـع ـ ًا بــالـفــاحـيــن ومـسـتــوى
معيشتهم ،وباالقتصاد الوطني عموم ًا.
فحسب صفحة اإلع ــام الــزراعــي فــي ســوريــة

بتاريخ « ،2021/4/27تتعرض سورية لموجة
من الجفاف هذا العام نتيجة للتغيرات المناخية
التي تشهدها المنطقة ،تجلت بارتفاع درجات
الـحــرارة فــوق معدالتها بكثير ،وانحباس في
األمطار في شهر نيسان ،األمر الذي أدى إلى
تـضــرر كـبـيــر فــي الـمـحــاصـيــل الــزراعـيــة البعلية
وخصوص ًا القمح».
أم ــا الـنـصــائــح الـمـقــدمــة لـلـمــزارعـيــن والـفــاحـيــن
فقد كانت على الشكل التالي« :الري التكميلي
مــن وســائــل الـتـكـيّــف مــع الـتـغـيــرات الـمـنــاخـيــة،
ويستخدم الري التكميلي في مناطق الزراعات
الـبـعـلـيــة ،ويـقــوم مـبــدأه عـلــى تـعــويــض النقص
ال ـح ــاص ــل ف ــي االح ـت ـي ــاج ال ـم ــائ ــي لـلـمـحـصــول
ع ـبــر ت ـقــديــم ب ـعــض ال ـس ـقــايــات ع ـنــد ان ـح ـبــاس
األمطار ،أو عدم كفايتها في أطوار نمو حرجة
وم ـحــددة .بــذلــك يـكــون ال ــري التكميلي داعـمـ ًا
ل ـم ـيــاه األم ـط ــار ف ــي تــأم ـيــن االح ـت ـي ــاج الـمــائــي
للمحصول ال ـمــزروع ،وضـمــان الـحـصــول على
أف ـض ــل إن ـت ــاج م ـم ـكــن ض ـمــن ظـ ــروف ال ــزراع ــة
الـبـعـلـيــة ..ولـلـحـصــول عـلــى إنـتــاجـيــة جـيــدة من
محصول القمح فــي ظــل هــذه الـتـغـيــرات ال بد
من استعمال الري التكميلي لتزويد محصول
ال ـق ـم ــح بــاح ـت ـيــاجــه ال ـم ــائ ــي ،ف ــالـ ـم ــزارع ال ــذي
اسـتـعـمــل ال ــري الـتـكـمـيـلــي فــاق إنـتــاجــه مــن –3
 10مــرات من المزارع الــذي لم يستعمل الري
التكميلي».
أمـ ــا ك ـيــف ومـ ــن أيـ ــن س ـيــؤمــن ال ـف ــاح ال ـم ـيــاه
للري التكميلي؟ أو من أين سيؤمن التكاليف
والـنـفـقــات الـكـبـيــرة الـمـضــافــة جــراء ذلــك؟ فهي
بعلم الغيب واإلمكانات الفعلية المتوفرة لدى
هــؤالء الـمـتــروكـيــن لمعاناتهم عـلــى مـبــدأ «قلع
شوكك بإيدك»!

عام القمح بمهب الريح

نـخـتــم بـمــا قــالــه أح ــد الـفــاحـيــن تـهـكـمـ ًا عـلــى الـسـيــاســات الــزراع ـيــة الـمـطـبـقــة ،والـسـيــاســات
االقتصادية عموم ًا ،بانعكاساتها السلبية على معيشة الفالحين فــي ظــل هــذا الشكل من
التخلي عنهم ،وعلى اإلنتاج والعملية اإلنتاجية في ظل غض الطرف عن ارتفاع تكاليف
مـسـتـلــزمــات اإلن ـتــاج الـتــي يتحكم بـهــا بـعــض الـحـيـتــان الـكـبــار ،بـقــولــه« :سـلـمـلــي عـلــى عــام
القمح» ،باإلشارة إلى شعار وزارة الزراعة والحكومة عن موسم عام  ،2021الذي أصبح
بمهب الريح!

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  1016اإلثنين  03أيار 2021

www.kassioun.org

الحرائق ومنصة اإلنذار المبكر

-

بدأ مسلسل الحرائق مبكرًا هذا العام ،لكنه يحمل نفس زخم الموسم السابق من الحراق على ما يبدو ،والتي أتت على مساحات واسعة من األراضي
الزراعية والحراجية والغابات في بعض المحافظات.
ǧسوسن عجيب

فخالل أسـبــوع واحــد مــن شهر نيسان
ال ـم ــاض ــي ان ــدل ـع ــت خ ـم ـســة ح ــرائ ــق فــي
منطقة مصياف ،بحسب رئـيــس مركز
حماية الغابات في المنطقة.

الحديث عن وعورة
األراضي الحراجية
والغابات وعن
النقص ببعض
وسائل مكافحة
الحرائق أو النقص
بالعمال وتحديد
المسؤوليات

دونمات جديدة
تجتاحها الحرائق
فـ ـق ــد نـ ـش ــب حـ ــريـ ــق ح ـ ــراج ـ ــي غ ــرب ــي
م ـص ـي ــاف ف ــي ق ـم ــة ال ـج ـب ــل ع ـل ــى يـمـيــن
الطريق بين كفر الها والشيحا بتاريخ
 ،2021/4/26وت ـم ــت ال ـس ـي ـطــرة عـلـيــه
بعد حوالي  3ساعات من اندالعه ألن
المنطقة شديدة الوعورة.
وكــذلــك انــدلــع حــريــق أعـشــاب وأشـجــار
س ـن ــدي ــان وزيـ ـت ــون ف ــي أراض ـ ــي قــريــة
جـبــايــا نــاحـيــة شـيــن فــي ري ــف حمص
ال ـغ ــرب ــي ب ـت ــاري ــخ  ،2021/4/30حـيــث
ق ــدرت الـمـســاحــة الـمـحـتــرقــة بـحــوالــي 5
دونـ ـم ــات ،بـحـســب م ــا ت ــم ت ــداول ــه عـبــر
وسائل اإلعالم.
ال ـحــرائــق الـمـسـجـلــة فــي مـصـيــاف حتى
اآلن تـ ــم ت ـب ــري ــره ــا ب ــأن ـه ــا ن ــاج ـم ــة عــن
«مــوقــدة أو مــا شــابــه ذلــك مــن مخلفات
أشـ ـخ ــاص ،ب ــال ـت ــزام ــن م ــع ج ــو صـيـفــي
وس ـ ــرع ـ ــة ريـ ـ ـ ــاح لـ ـعـ ـب ــت دوره ـ ـ ـ ــا فــي
انـتـشــاره وتــوسّـعــه» ،وذلــك بحسب ما
نـقــل عــن رئـيــس مــركــز حـمــايــة الـغــابــات
في مصياف عبر بعض وسائل اإلعالم.

منصة FIRMO
ح ـ ــرائ ـ ــق الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ال ـم ـت ـس ـع ــة
والمنتشرة ،والتي ثبت أن بعضها كان
بـفـعــل فــاعــل ،ك ــان مــن نـتــائـجـهــا المعلنة
ح ـي ـنــه اتـ ـخ ــاذ ال ـك ـث ـيــر م ــن اإلجـ ـ ــراءات
االحـ ـت ــرازي ــة واالس ـت ـب ــاق ـي ــة ،ال ـت ــي مــن
ش ــأن ـه ــا أن تـ ـح ــول دون إعـ ـ ــادة ك ــرة
حـ ــوادث انـ ــدالع ال ـحــرائــق وانـتـشــارهــا
م ـجــدد ًا ،وخــاصــة الـحــديــث عــن وعــورة
األراض ـ ــي ال ـحــراج ـيــة وال ـغ ــاب ــات ،وعــن
الـ ـنـ ـقـ ــص بـ ـبـ ـع ــض وس ـ ــائ ـ ــل م ـك ــاف ـح ــة
الـحــرائــق ،أو الـنـقــص بــالـعـمــال وتحديد
المسؤوليات.
م ــؤخ ــر ًا ،تــم اإلعـ ــان عــن إقــامــة منصة
خـ ــاصـ ــة ل ـ ــإن ـ ــذار ال ـم ـب ـك ــر ل ـل ـح ــرائ ــق،
وال ـت ــي ت ــم إط ــاق ـه ــا ف ــي ،2021/4/20
تـحــت اس ــم« :مـنـصــة ال ـغــابــات ومــراقـبــة
الحرائق  ،»FIRMOوهي منصة خاصة
للغابات ومراقبة الحرائق أطلقتها هيئة
االس ـت ـش ـع ــار ع ــن ب ـع ــد ،ب ــال ـت ـع ــاون مــع
وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي.
وقــد ورد عــن المنصة ودور الهيئة ،أنها
تـقـدّم مــن خــالـهــا مـعـلــومــات دوريّ ــة حــول
ال ـغــابــات ومــراق ـبــة ال ـحــرائــق فــي ســوريــة،
وتـهـتــم ه ــذه الـمـنـصّــة بـتــوظـيــف األب ـحــاث
والتّطبيقات في مجال مراقبة الغابات عبر
ربــط الـبـيــانــات الـتّـقـلـيــديّــة واالسـتـشـعــاريّــة
م ـع ـ َا ،ح ـيــث ت ـمّ تـصـمـيــم  FIRMOكـنـظــام
م ـع ـلــومــات م ـك ــان ــي ،ي ـت ــأ ّل ــف م ــن وحـ ــدات
قائمة على سلسلة معالجة رقميّة متقدّمة

للبيانات االستشعاريّة ،إضاف ًة إلى قواعد
ب ـي ــان ــات م ـكــان ـيّــة ت ـخ ـزّن وت ـع ــال ــج وتـتـيــح
معلومات حول الغابات ومراقبة الحرائق
في سورية بشكل دوري.
وفي التفاصيل ،أنه يتم تشغيل المنصّة
عبر منهجيّات ونماذج رياضيّة تعتمد
المعالجة الرّقميّة واإلحصائيّة لبيانات
ص ــور األق ـم ــار الـصّـنــاعـيّــة عـلــى أســاس
دوري بهدف الحصول على:
 -1التّنبؤ بمخاطر الحرائق واحتماليّة
نشوبها.
 -2خــرائــط م ـك ـوّنــات الـغـطــاء الـنّـبــاتــي
والبُنى التّحتيّة إلدارة الغابات.
 -3تحذير قبل نشوب الحرائق التّخاذ
اللزمة.
التّدابير ّ
 -4مراقبة مواقع الحراج التي تعرّضت
للحريق وشدّاته.
 -5تقييم األضرار النّاتجة عن الحرائق.
 -6قاعدة بيانات مكانيّة تاريخيّة عن
حرائق الغابات في سورية.
وم ـ ـم ـ ــا ورد ع ـ ــن الـ ـمـ ـنـ ـص ــة بـ ـت ــاري ــخ
« 2021/4/28توقعات معامالت الطقس
خ ـ ــال األس ـ ـب ـ ــوع ال ـ ـق ـ ــادم ت ـش ـي ــر إل ــى
ارتفاع في مستويات خطورة انتشار
ال ـحــريــق خ ــال أيـ ــام  26و 30نـيـســان
و 2أي ـ ـ ـ ــار 2021فـ ــي م ـن ــاط ــق ال ـغ ــاب ــات
شـمــال غــربــي ســوريــة» ،مــرفـقــة ببعض
الخرائط التوضيحية.
ع ـســى ال ي ـتــم االك ـت ـف ــاء ب ـمــا يـ ــرد عـبــر
المنصة مــن معلومات نـظــريــة ،وإغـفــال
ما يجب اتخاذه من إجراءات ميدانية؟
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فيسبوكيات

نـفـتـتــح فـيـسـبــوكـيــات ه ــذا األس ـب ــوع بـبــوســت
ت ـه ـك ـمــي ع ــن سـ ــوء واق ـ ــع ال ـس ــوري ـي ــن ،ي ـقــول
البوست:
«بعد مغادرة أسراب الجراد من البلد تم رصد
جرادة تقول ألوالدها :إذا عذبتوني برجعكم
على سورية ها».
ح ـ ــول مـ ــا ورد ع ـل ــى ص ـف ـح ــة ال ـح ـك ــوم ــة أن
«وزيــر الــزراعــة يؤكد أن كميات الـجــراد التي
دخلت إلى سورية لم يكن لها أثر سلبي على
المزروعات وال توجد أية أضرار ،وهي عبارة
عن مجموعات مهاجرة تم القضاء عليها كلي ًا»،
علق أحدهم بما يلي:
«لألسف حتى بالجراد هناك تبريرات وكالم
مخالف للعلم والواقع».
حــول قــرار وزارة الـتـجــارة الــداخـلـيــة وحماية
المستهلك عن معايير اإلغالق اإلداري ومبلغ
االسـتـبــدال للعقوبة لقاء كــل يــوم إغــاق ،علق
البعض بما يلي:
« ٥٠ألف تسوية اإلغــاق! يعني أقل من ثمن
 ١كغ مبرومة».
« 50ألف لتاجر جمله بينكش أسنانه فيهم».
«تــم تفريغ الـقــانــون مــن محتواه كما تــم إلغاء
القانون بشكل قانوني».
حول الخبر الذي يقول :إن السورية للحبوب
تـبــرم عـقــود اسـتـيــراد مـلـيــون طــن مــن الـقـمــح،
علق البعض بالتالي:
«حكومة روح قلبا االستيراد».
«ادعــم الـمــزارع بالسماد والــري والكهربا وما
فيه داعي تستورد».
«بدل إبرام العقود ادعموا الفالحين ورخصوا
ال ـ ـ ـمـ ـ ــازوت ب ـي ـص ـي ــر عـ ـن ــا م ـ ـخ ـ ــزون ل ـخ ـمــس
سنوات».
حـ ــول ال ـخ ـب ــر ال ـ ــذي يـ ـق ــول« :وزارة ال ـن ـفــط
وال ـث ــروة الـمـعــدنـيــة تـعــديــل كـمـيــة تـعـبـئــة مــادة
الـبـنــزيــن لتصبح  25لـيـتــر ًا بــد ًال مــن  20ليتر ًا
اعتبار ًا من صباح السبت  1أيار  ،»2021علق
البعض بالتالي:
«شو صايرة شغلة بالقطارة على أساس رح
يرجعوهن لـ .»40
«كثير هيك حرام بعزقة».
ح ــول ال ـخ ـبــر الـ ــذي ي ـق ــول« :رئ ــاس ــة مـجـلــس
ال ــوزراء تهنئ الطبقة العاملة بمناسبة األول
من أيار عيد العمال» علق البعض بما يلي:
«ي ـم ـك ــن إذا فـ ــي زيـ ـ ــادة الـ ــرواتـ ــب ل ـمــوظ ـفــي
الـحـكــومــة بـهــالـمـنــاسـبــة الـسـعـيــدة ت ـكــون أحـلــى
معايدة».
فــي كــل ع ــام ي ـم ـرّ عـيــدنــا نـحــن ال ـع ـمــال الـطـبـقــة
الـعــامـلــة الـكــادحــة ولـكــن فــي كــل عــام يـمـرّ أكثر
مما كان مُرْ».
«وين بتنصرف؟».
ح ـ ــول ال ـخ ـب ــر الـ ـ ــذي ي ـت ـح ــدث عـ ــن م ــرك ـب ــات
ك ـهــربــائ ـيــة صــدي ـقــة لـلـبـيـئــة ف ــي دم ـش ــق ،عـلــق
البعض بما يلي:
«ط ــرط ـي ــرة ع ال ـك ـه ــرب ــا ..ل ـس ــا ال ـب ــداي ــة هـيــك
والقادم أعظم».
«ليش في كهربا باألول».
ح ــول خ ـبــر انـ ــدالع حــريــق أع ـش ــاب وأش ـجــار
س ـنــديــان وزي ـت ــون ف ــي أراضـ ــي قــريــة جـبــايــا
نــاحـيــة شـيــن فــي ري ــف حـمــص ال ـغــربــي ،علق
البعض بالتالي:
«بدا المسلسل ع بكير هي السنة».
«ويـ ــن االح ـت ـيــاطــات ال ـلــي ح ـكــوا عـنـهــا الـسـنــة
الماضية؟».
ونختم مع بوست تهكمي عن الدور الحكومي
ال ـم ـع ـل ــن عـ ــن دورهـ ـ ـ ــا خ ـ ــال شـ ـه ــر رمـ ـض ــان
المبارك ،بالمقارنة مع الواقع العملي المتردي
للمواطنين ،يقول البوست:
«ال ـح ـكــومــة تــؤكــد لـلـمــواطـنـيــن تــوفــر الـلـحــوم
والـخـضــروات في شهر رمـضــان ..المواطنون
يؤكدون للحكومة عدم توفر النقود لشرائها».
وناقل الكفر ليس بكافر
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 500ليرة أجرة الراكب في سرافيس المدينة العمالية في عدرا ،أو هذا هو مبلغ اإلذعان
الذي فرض على المواطنين تسديده لقاء االنتقال من المدينة العمالية في عدرا إلى
دمشق وبالعكس ،مؤخرًا!

ǧمراسل قاسيون

المبلغ أعــاه على مستوى الحصاد الشهري
يـعـنــي :أن ال ـمــواطــن سـيـضـطــر لـتـســديــد مبلغ
 22ألــف لـيــرة شـهــريـ ًا لـقــاء أجــور الـنـقــل ذهــابـ ًا
وإياب ًا من وإلى المدينة العمالية في عدرا فقط،
أي :مــا ي ـعــادل ثـلــث مـتــوســط األج ــر الـشـهــري
الحكومي.
أزمة واستغالل وال بدائل
خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـم ــاض ـي ــة ،وع ـل ــى ضـ ــوء أزم ــة
المحروقات وارتفاع أسعارها ،توقفت غالبية
السرافيس العاملة على خط المدينة العمالية
عــن الـعـمــل ،أو هــربــت مــن الـخــدمــة ال ـعــامــة ،ما
أدى إلــى تعميق أزم ــة الـمــواصــات الـتــي دفــع
ضــري ـب ـت ـهــا ال ـم ــواط ـن ــون ع ـلــى ح ـس ــاب وقـتـهــم
وتعبهم ومــالـهــم ،وهــذا حــال أزمــة المواصالت
العامة في البلد التي لم تحل حتى اآلن بشكل
نهائي.
وقـ ــد تـ ــزايـ ــدت م ـس ـت ــوي ــات اس ـت ـغ ــال قــاط ـنــي
ال ـم ــدي ـن ــة ال ـع ـم ــال ـي ــة فـ ــي عـ ـ ــدرا ب ـش ـك ــل ك ـب ـيــر،
خــاصــة وأن ال ـم ـســافــة ب ـيــن ال ـمــدي ـنــة الـعـمــالـيــة
ودم ـشــق طــويـلــة ،وال تــوجــد بــدائــل لـخـطــوط
الـمــواصــات مـنـهــا وإلـيـهــا ،حـيــث وصــل المبلغ
الــذي يـتــم تقاضيه مــن قـبــل التكسي سرفيس
عـنــد ال ـض ــرورة إل ــى  2000 -1000ل ـيــرة عن
كــل راك ــب ،والـتـكـســي كـطـلــب خــاص قــد يطلب
 10000لـيــرة أو أك ـثــر ،وف ــي ســاعــات الـمـســاء
والليل حدّث وال حرج عن أجور المواصالت،
مـهـمــا كــانــت وسـيـلــة ال ـمــواصــات (ســرفـيــس-
تكسي سرفيس -تكسي).

متوسط األجور للمواصالت فقط
أجور المواصالت الشهرية من الناحية العملية
تـصــل إلــى حــدود  40ألــف لـيــرة بــالـحــد األدنــى
ل ـكــل فـ ــرد ،ح ـيــث ت ـضــاف ن ـف ـقــات ال ـمــواصــات
داخ ــل دمـشــق إلــى تـكــالـيــف االنـتـقــال مــن وإلــى
الـمــديـنــة الـعـمــالـيــة فــي ع ــدرا ،والـمـصـيـبــة عندما
يـضـطــر ف ــردان أو أكـثــر مــن األس ــرة لــانـتـقــال
اليومي من وإلــى دمشق ،فأجور المواصالت
عندها تتجاوز حدود وسطي األجور الشهرية
بشكل كبير ،وهو واقع الحال عملي ًا.
فـمـتــوســط األج ــر ال ـش ـهــري ال ـح ـكــومــي ،الـبــالــغ
 60أل ــف ل ـي ــرة ،ال يـغـطــي أج ــور ال ـمــواصــات
التي تتكبدها األسرة شهري ًا ،وغالب ًا ما تتكبد
أض ـعــافــه ف ــي ظ ــل اس ـت ـم ــرار أزمـ ــة الـمـشـتـقــات
النفطية والمواصالت ،المركبة والمتداخلة.
أصحاب السرافيس ..لسنا سبب األزمة!
يقول أصـحــاب السرافيس :إنهم ليسوا سبب
األزمـ ــة ،بــل مـتـضــرريــن مـنـهــا أي ـض ـ ًا ،ول ــم ينف
هــؤالء لجوء البعض إلى بيع مخصصاته من
ال ـمــازوت ،أو التعاقد مــع بعض المعامل لنقل
عماله.
ف ــأزم ــة ال ـم ـح ــروق ــات ان ـع ـك ـســت ع ـلــى عـمـلـهــم،
ح ـيــث ان ـخ ـف ـضــت س ــاع ــات ع ـم ـل ـهــم (ال ـيــومــي
واألس ـ ـ ـبـ ـ ــوعـ ـ ــي وال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــري) ب ـ ــال ـ ـت ـ ــوازي
م ـ ــع انـ ـخـ ـفـ ــاض الـ ـكـ ـمـ ـي ــات ال ـم ـخ ـص ـص ــة مــن
الـمـحــروقــات ،وزي ــادة ســاعــات االنـتـظــار على
طــواب ـيــر ال ـك ــازي ــات ،وب ــال ـت ــوازي م ــع ارت ـفــاع
سعر المشتقات النفطية ،وارتفاعات األسعار
الـعــامــة ،بـمــا فــي ذلــك أسـعــار الـقـطــع التبديلية
وأجــور الصيانة واإلصــاح ،تضاف إلى ذلك

متوسط األجر
الشهري ال يغطي
أجور المواصالت
التي تتكبدها األسرة
شهرياً وغالباً ما
تتكبد أضعافه في
ظل استمرار أزمة
المشتقات النفطية
والمواصالت
المركبة والمتداخلة

ال ــرس ــوم وال ـض ــرائ ــب الــرس ـم ـيــة ،واإلت ـ ــاوات
والـ ــرشـ ــاوى ،ح ـيــث ان ـع ـكــس ك ــل ذل ــك بـشـكــل
سلبي على حياتهم ومعاشهم بالنتيجة.
فــالـكـمـيــات المخصصة مــن الـمـشـتـقــات النفطية
ال ت ـك ـف ــي السـ ـتـ ـمـ ــرار ال ـع ـم ــل ع ـل ــى خ ـط ــوط
المواصالت ،فالسرفيس أصبح يعمل لوردية
واح ــدة يــومـيـ ًا فـقــط ،بــل وغــالـبـ ًا لـعــدد سـفــرات
مـحــدود ،بينما كــان يعمل لــورديـتـيــن ،وأحيان ًا
ل ـثــاث ورديـ ـ ــات ،ويــرت ـبــط بــذلــك ط ـب ـع ـ ًا عــدد
األسـ ـ ــر الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـع ـي ــش مـ ــن وارد عـمــل
السرفيس.
بــال ـم ـقــابــل ،فـ ــإن زي ـ ــادة س ــاع ــات ال ـع ـمــل ل ـعــدد
س ـف ــرات إض ــاف ـي ــة ،أو ل ــوردي ــة ع ـمــل إضــاف ـيــة،
تعني اللجوء إلى محروقات السوق السوداء
بسعرها المرتفع واالستغاللي ،والذي سيدفع
المواطن الفارق السعري عليه.

المشكلة باألجور واألزمة بالسياسات
قــاط ـنــو ال ـمــدي ـنــة ال ـع ـمــال ـيــة ،ي ــدرك ــون أن جــذر
مشكلتهم لـيــس مــع ســائـقــي الـســرافـيــس ،على
ال ــرغ ــم م ــن ب ـع ــض ع ــوام ــل االسـ ـتـ ـغ ــال ال ـتــي
ت ـمــارس عـلـيـهــم مــن قـبــل هـ ــؤالء ،كـمــا عــوامــل
االستغالل التي تمارس بحقهم من قبل بائعي
ال ـم ـفــرق وم ـقــدمــي ال ـخــدمــات ال ـمــوجــوديــن في
الواجهة دائم ًا.
فالمشكلة بالنسبة لهم كانت وما زالت باألجور
المتدنية التي لم تعد تغطي تكاليف المواصالت،
فكيف ببقية تكاليف المعيشة وضروراتها ،أما
األزم ــة الـحـقـيـقـيــة فـهــي بــالـسـيــاســات الـلـيـبــرالـيــة
التي أفــرزت هــذه المشكلة وغيرها ،وتفرعت
عـنـهــا وبـسـبـبـهــا الـكـثـيــر مــن األزم ــات األخ ــرى،
بـمــا فــي ذل ــك الـمـفـتـعــل مـنـهــا ،وال حــل لمشكلة
األجــور ،أو أليــة أزمــة ،بسيطة أو مستعصية،
ّإل بالخالص من هذه السياسات.

في حنين الـ «مستقبل»!؟
يكاد يتفق جميع السوريين ،ممن هم موجودون داخل البالد،
مرتبط ببعضهم البعض،
أو خارجها ،على أن «الحنين»
ٌ
حنين لبال ٍد ُسرقت من
فأي
بعينها،
وليس لبالدهم القاسية
ٍ
تعط لهم شيئاً سوى الجوع ،والكرب ،واألزمات،
أبنائها ،ولم ِ
بإدارة ناهبيها ولصوصها وفاسديها؟ ويكاد يتقاطع ذاك
لمستقبل
بماض ،وإنما
ٍ
«الحنين» بينهم أيضاً بوصفه ال يتعلق ٍ
قادم ،أفضل ،يعطي الـ «باقين» حقاً ومبررات بالبقاء ،والـ
«مغتربين» أسباباً ومبررات بالرجوع.

ǧمالذ سعد

يـ ـ ـح ـ ــاول مـ ـ ــروّجـ ـ ــو عـ ـ ـب ـ ــارة «كـ ـنّـ ــا
ع ــايـ ـشـ ـي ــن» إيـ ـه ــامـ ـن ــا بـ ـ ــأن م ـ ــا ق ـبــل
األزم ــة كــانــت بــادنــا «جـنــة اهلل على
األرض» ،وأن األزمـ ـ ـ ــة ه ـ ــي مــن
«ف ـت ـحــت شــراي ـي ـن ـهــا» ون ــزف ــت مـنـهــا
أهلها نحو الخارج...

يتناسى هؤالء أن الجرح قديمٌ جد ًا،
وأن «حلم السفر» لم يكن موجود ًا
دوم ـ ـ ـ ًا ف ـق ــط ،وإنـ ـم ــا م ــدع ــاة ف ـخ ـ ٍر!
ح ـيــن كــانــت ت ـقــول أمٌّ م ـث ـ ًا« :اب ـنــي
درس بــرا!» أو «عــم يشتغل بــرا!»،
فـبـقــدر مــا كــانــت مـثــل هــذه الـعـبــارات
تـحـتــوي بوقعها فــرحـ ًا لـهــذه العائلة
بــابـنـهــا م ـثــا ًال (ل ـمــا سـيـســاعــدهــا على
تـخـلـصـهــا م ــن بــؤس ـهــا ول ــو بـقـلـيــل)،
بـ ـق ــدر مـ ــا ت ـح ـت ــوي إذال ًال ل ـب ــادن ــا
نفسها ،واعتراف ًا بـ دونيّتها وتدنيها،
وم ـحــدوديــة ف ــرص ال ـح ـيــاة واألف ــق
ألفــرادهــا بــالـمـقــارنــة مــع كــل الـجــوار
وغيره.
ال ،ل ــم ت ـت ـف ـتــح ش ــراي ـي ــن ب ــادن ــا مــع
األزمـ ـ ـ ـ ــة ،ولـ ـ ــم ي ـ ـبـ ــدأ ال ـ ـنـ ــزيـ ــف مــن
ت ــاري ـخ ـه ــا ،ف ـق ــد ك ـ ــان هـ ـن ــاك دومـ ـ ـ ًا،
موجود ًا ،وفاع ًال ،ككل ما تزايد على
وحرب
وجوع
إثرها أساس ًا من فق ٍر
ٍ
ٍ
وضيق ومحدودي ًة بالحياة وأفقها.
ٍ
م ــع اغ ـت ــراب ول ـج ــوء ونـ ــزوح نحو
ثلث السوريين إلــى الـخــارج أو إلى
دول الـجــوار ،ســواء بالمخيمات أو
ممن تلقوا إقامات وجنسيات ،يحنّ
ال ـمــوجــودون داخ ـ ًا لـهــم :فـمــن غير

مبالغة ،ال تخلو عائلة سوري ّة اليوم
من فردٍ أو أكثر مغترب ًا عنها ،وبينما
يدعوها األخير للحاق به ،لخالصها
وحياتها ،تتمنى العائلة له أن يعود
بوضع أفضل في الغد.
ٍ
إنها مأساتنا ،أي ًا كنّا ،وأينما كنّا ...ال
يفهم المغتربون ،مث ًال ،كيف يتمكن
الباقون من العيش حتى اآلن ،مثلما
ال ي ـف ـهــم األخ ـ ـيـ ــرون ك ـي ــف ل ـه ــؤالء
المغتربين أن يـكــونــوا :مكتئبين أو
بــائـسـيــن أو حــزيـنـيــن وهــم فــي بــاد
«الرفاه» بعيد ًا عن أرضهم وناسهم!
ويـ ـكـ ــاد يُ ـك ــاب ــر كـ ــا ال ـط ــرف ـي ــن عـلــى
بـعـضـهـمــا ال ـب ـعــض ،بـشـكــل كــومـيــديّ
وس ـ ـ ـ ـ ـ ــوداويّ ،ي ـ ــواس ـ ــون ب ـع ـض ـهــم
ـآس بعضهم البعض:
البعض مــن مـ ِ
ال الــداخــل جـيــد ،وال الـخــارج أفضل
بـكـثـيــر ،وال يـتـفــق اث ـنــان تـمــامـ ًا على
كـيـفـيــة لـ ـمّ ش ـمــل بـعـضـهـمــا ال ـب ـعــض،
أك ـ ــان ـ ــوا أه ـ ـ ـ ًا وأوالدهـ ـ ـ ـ ـ ــم ،زوجـ ـ ـ ًا
وزوج ـ ـتـ ــه ،أو ح ـت ــى م ـج ــرد اث ـن ـيــن
متحابين وعابرين ،بين أين سيكون
هذا الشمل واللقاء؟ هنا أم هناك؟
ويبقى المتفق عليه ،كـ حل ٍم عنوانه:
سورية ستتغيّر ،وسنعود وسنبني

وس ـن ـع ـي ــش ب ـه ــا ك ـم ــا ن ــري ــد .ورغ ــم
مساعي أعدائنا بإيهامنا بعبثية هذا
الحلم وانعدام واقعيته ،بكل إمكاناتهم
ووس ــائ ـل ـه ــم ،وت ـص ــوي ــر الـمـسـتـقـبــل
مغلق ًا وأسودَ أمام السوريين ،يدفع
األخـ ـي ــرون ب ــه ،وب ــال ــواق ــع ال ـع ـم ـل ـيّ،
بكل
والـمـلـمــوس ،يــومـيـ ًا ،بـكـ ٍّـل فـعـ ٍـلّ ،
ت ـم ـرّدٍ مـهـمــا بــدا ضـئـيـ ًا ،وبـكــل كلمةٍ
تـعـبّــر عــن اسـتـيــائـهــم ورفـضـهــم لـهــذا
الـ ــواقـ ــع ،ول ـه ــذا االنـ ـسـ ــداد ال ـمــؤقــت

أمامهم ،ســواء من كــان داخــل البالد
أو خــارج ـهــا ،وداف ـع ـيــن بــات ـجــاه هــذا
الـتـغـيـيــر نـفـســه ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن كــل
قنابل الدخان التي تحاول سدّ النظر
أمامنا ،مستكشفين طريقنا ،يد ًا بيد،
بــال ـت ـعــاون وش ـ ـدّ ال ـه ـمــم وال ـت ـكــاتــف،
نحو فرض خالصنا ،بسواعدنا...
إن ـ ــه الـ ـ ـ «حـ ـنـ ـي ــن» ل ـم ـس ـت ـق ـب ـ ٍـل آتٍ،
وإرادت ـنــا بــالــوصــول إلـيــه بــاسـتـعــادة
بالدنا أو ًال ،واستعادة بعضنا ثاني ًا.
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حماية المستهلك بما ال يتعارض مع مصالح الحيتان

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ  2021/4/29قراراتها التوضيحية التي
تحدد ِقيم مبالغ االستبدال لعقوبة اإلغالق اإلداري المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك
الجديد ،والتي تبدأ بمبلغ  50ألف ليرة ،وتصل إلى مليون ليرة ،عن كل يوم إغالق ،وبحسب نوع
المخالفة.

ǧعادل ابراهيم

وقــد أص ــدرت أي ـض ـ ًا ال ـقــرار ال ــذي يـحــدد
الـ ـ ـح ـ ــد األقـ ـ ـصـ ـ ــى ال ـ ـم ـ ـس ـ ـمـ ــوح ل ـن ـس ــب
وهـ ــوامـ ــش ال ــرب ــح ل ـح ـل ـقــات ال ــوس ــاط ــة
الـ ـتـ ـجـ ــاريـ ــة ب ـب ـع ــض الـ ـ ـم ـ ــواد وال ـس ـل ــع
الـمـسـتــوردة أو المنتجة مـحـلـيـ ًا ،والـتــي
ت ــراوح ــت ب ـيــن  %5وص ـ ــو ًال إل ــى ،%30
بحسب المادة والحلقة التجارية.
فـهــل تـغـيــر ش ــيء عـلــى مـسـتــوى حـمــايــة
حقوق المستهلك ومصلحته؟!
قرارات متتالية والحال كما هي
ص ـ ــدر بـ ـت ــاري ــخ  2021/4/29قـ ـ ــراران
عــن وزارة ال ـت ـجــارة الــداخـلـيــة وحـمــايــة
المستهلك ،قضى أحدها بتحديد معايير
اإلغالق اإلداري ،وقضى اآلخر بتحديد
قـيـمــة مـبـلــغ االسـتـبــدال لـعـقــوبــة اإلغــاق
اإلداري.
وقـبــل ذل ــك بـعــدة أي ــام ص ــدر ق ــرار حــدد
الـحــد األقـصــى الـمـسـمــوح لـلــربــح لبعض
الـمــواد الـمـسـتــوردة أو المنتجة محلي ًا،
والـ ـت ــي ش ـم ـلــت (األلـ ـبـ ـس ــة -األح ــذي ــة-
الـحـقــائــب -األدوات المنزلية -السجاد
وال ـ ـمـ ــوك ـ ـيـ ــت -ال ـ ـمـ ــدافـ ــئ وال ـ ـمـ ــواقـ ــد-
األق ـم ـش ــة وال ـم ـن ـس ــوج ــات -ال ـخ ـيــوط-
أل ـع ــاب األطـ ـف ــال -األدوات واألج ـه ــزة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة -ال ــده ــان ــات -اإلط ـ ــارات-
الورق -الكرتون.)..
كــذلــك كــان قــد صــدر قــرار حــدد بموجبه
ال ـمــواد والـسـلــع األســاسـيــة ،وق ــرار آخــر

يلزم مستوردي ومنتجي بعض المواد
والـ ـسـ ـل ــع (الـ ـسـ ـك ــر -األرز -ال ــزي ــوت
وال ـس ـم ــون -الـ ـش ــاي -ال ـم ـت ــة -ال ـبــن-
ال ـح ـل ـي ــب ال ـم ـج ـف ــف -م ـع ـل ـب ــات ال ـط ــون
والسردين -الموز -األعــاف) بالتقدم
بــوثــائــق تـكــالـيــف االس ـت ـيــراد أو اإلنـتــاج
إلص ـ ــدار ال ـص ــك ال ـس ـعــري ل ـهــا مــركــزي ـ ًا،
ولكافة حلقات الوساطة التجارية ،قبل
طرحها في األسواق.
وق ــد تـمــت اإلشـ ــارة فــي مـتــن ال ـق ــرارات
أع ـ ــاه إلـ ــى ق ــان ــون ح ـم ــاي ــة الـمـسـتـهـلــك
الـجــديــد طـبـعـ ًا ،لـكــن مــن الـنــاحـيــة العملية
لــم يـلـمــس الـمــواطــن أيــة تـغـيـيــرات تذكر
على واقع السوق بعد صدور القرارات
أعاله ،ال من حيث السعر وال من حيث
ال ـن ــوع وال ـم ــواص ـف ــة وال ـ ـجـ ــودة ،ف ـحــال
الـســوق لــم تـتـبــدل مــع ص ــدور ال ـقــرارات
أعاله.
ولعل ذلك طبيعي جد ًا ،فهوامش الربح
الـمـعـتـمــدة لـحـلـقــات الــوســاطــة الـتـجــاريــة
لــم يـطــرأ عليها أيّ تغيير يُــذكــر ،وكذلك
قــائ ـمــة الـ ـم ــواد وال ـس ـل ــع الــرئ ـي ـس ـيــة ،أو
المواد والسلع التي تُسعر مركزي ًا وفق ًا
آلليات العمل المتبعة ،أو المواد والسلع
ال ـتــي تـسـعــر م ـكــان ـي ـ ًا م ــن ق ـبــل مــديــريــات
ال ـت ـجــارة الــداخ ـل ـيــة وح ـمــايــة الـمـسـتـهـلــك
في المحافظات وهوامش ربح حلقاتها
ال ـت ـج ــاري ــة ،ف ـكــل ذلـ ــك ل ــم ي ـت ـغ ـيــر وب ـقــي
على حاله ،وكذلك حــال عمليات الرقابة
ال ـت ـمــوي ـن ـيــة ف ــي األسـ ـ ــواق ب ـع ــد ص ــدور
الـقــانــون الـجــديــد ،حيث لــم تنعكس على

المواطنين إيجاب ًا ،ال من قريب وال من
بعيد على الرغم من كثرة التعويل عليه،
ومـ ــن ك ـث ــرة ال ـت ـهــويــل ب ـع ـقــوبــاتــه ب ـحــال
ضبط المخالفات!.

أصحاب الفعاليات
التجارية لم
يعترضوا على
العقوبات المالية
فالغرامة المالية
سيتم تحميلها
إلى المستهلك
بالنتيجة كجزء
من التكاليف
مع الحفاظ على
هوامش الربح

الغرامات المالية مقبولة
وتحتسب من ضمن التكاليف
ما ظهر حتى اآلن ،أن الغاية من القانون
ليست ردع المخالفة بما يحقق مصلحة
المستهلك بـقــدر مــا هــي جـبــايــة األم ــوال
تـحــت ع ـنــوان حـمــايــة الـمـسـتـهـلــك ،حيث
لــم تـصــدر التعليمات التنفيذية للقانون
ح ـت ــى تـ ــاريـ ـخـ ــه ،وخـ ــاصـ ــة ب ـم ــا ي ـت ـع ـلــق
بــالـمـخــالـفــات الـمـقـتــرنــة بـعـقــوبــة الـسـجــن
ب ـحــال ضـبـطـهــا ،بـيـنـمــا ب ــدأت الـعـقــوبــات
المقترنة بالغرامات المالية تشق طريقها
في األســواق ،دون تأثير على مستوى
ت ــذب ــذب األس ـ ـعـ ــار ،أو االسـ ـتـ ـغ ــال مــن
خاللها ،من الناحية العملية.
فـ ــأصـ ـحـ ــاب الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات الـ ـتـ ـجـ ــاريـ ــة لــم
يعترضوا على العقوبات المالية ،برغم
زيــادت ـهــا ،حـيــث كــانــت مـقـبــولــة بالنسبة
لـهــم عـلــى مــا ي ـبــدو ،ولِـ ـمَ ال؟ فــالـغــرامــة
ال ـمــال ـيــة ال ـتــي ق ــد يـتـكـبــدهــا صــاحــب أيــة
فعالية تجارية باعتباره مخالف ًا بموجب
نــص أيــة مــادة قــانــونـيــة سيتم تحميلها
إلـ ــى ال ـم ـس ـت ـه ـلــك بــال ـن ـت ـي ـجــة ،ك ـج ــزء مــن
ال ـت ـك ــال ـي ــف ال ـم ـح ـس ــوب ــة مـ ــن ق ـب ـل ــه ،مــع
ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ه ــوام ــش رب ـح ــه ط ـب ـع ـ ًا،
وحتى عقوبات اإلغالق اإلداري ،أتيح
المجال الستبدالها بغرامة مالية ،وهو
أمــر كــان مـعـمــو ًال بــه ســابـقـ ًا ،لـكــن جــرت
زيــادة هــذه الـغــرامــات بموجب القانون
الجديد.
واأله ـ ــم ،أن ال ـت ـق ــدي ــرات ب ـش ــأن م ــا يـتــم
تدوينه من مخالفات بموجب الضبوط
التموينية ،أو بما يتعلق بمدة اإلغالق،
فهي بيد الضابطة التموينية ،والــوزارة
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أو المديرية المعنية بحسب الحال!
فـ ــأيـ ــن أصـ ـبـ ـح ــت م ـص ـل ـح ــة ال ـم ـس ـت ـه ـلــك
وحمايته؟!
المخالفون الصغار
في واجهة الحدث!
زيــادة الغرامات المالية لقاء المخالفات
ت ـع ـت ـب ــر مـ ـحـ ـم ــول ــة ،وخـ ــاص ـ ــة م ـ ــن ق ـبــل
كـبــار تـجــار الـجـمـلــة والـمـسـتــورديــن ،أمــا
الـمـخــالـفــات الـمـتــرافـقــة بـعـقــوبــة الـسـجــن
فهي غير مقبولة من قبل هــؤالء ،ويتم
السعي إلى تغييرها إن أمكن ذلك ،وهو
ما تم التصريح به واإلعالن عنه بحسب
مــا رش ــح عــن ال ـل ـقــاءات ال ـتــي ج ــرت مع
وزي ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة الـ ــداخـ ـلـ ـيـ ــة وح ـم ــاي ــة
المستهلك ،خالل الفترة القريبة الماضية
عـبــر بـعــض وســائــل اإلع ــام ،مــع الــوعــد
بذلك على ما يبدو ،بدليل تأخر صدور
الـتـعـلـيـمــات الـتـنـفـيــذيــة ل ـل ـقــانــون الـجــديــد
حتى اآلن!
بالمقابل ،لم يخف بعض بائعي المفرق
خشيتهم مــن الـتـعــديــات الـمــرتـقـبــة على
ال ـق ــان ــون ب ـح ـســب م ــا أش ـي ــع ،أو م ــا قــد
تـحـمـلــه الـتـعـلـيـمــات الـتـنـفـيــذيــة ،ب ــأن يتم
تـجـيـيــر الـعـقــوبــات الـكـبـيــرة الـمـنـصــوص
ع ـل ـي ـه ــا بـ ـم ــوج ــب ال ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،وخ ــاص ــة
عقوبة الـسـجــن ،عليهم بــالــدرجــة األولــى
واألخـيــرة ،كونهم بالمواجهة المباشرة
مــع المستهلك ،بينما يتهرب الكبار من
تحمل مسؤوليتهم عن موبقات السوق،
برغم مسؤوليتهم الكبيرة عن ذلك ،كما
جرت العادة!
بمطلق األحــوال ،لم يجد المستهلك من
يحميه حتى اآلن ،فــالــوزارة تبحث عن
زي ــادة إيــرادات ـهــا تـحــت عـنــوان حمايته،
وك ـبــار الـحـيـتــان يـبـحـثــون عـمّــن يتحمل
أوزارهـ ـ ــم ف ــي ال ـس ــوق دون ال ـم ـســاس
بمصالحهم!.
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عندما يتكلم أصحاب األعمال السوريون عن آليات تك ّيفهم واستمرار أعمالهم في الظروف السورية القاسية ،تتكرر مقولة واحدة( :أجرة الشغيلة انخفضت) هذه
الحقيقة هي (العامل اإليجابي) الوحيد لقطاع األعمال في سورية ،فكل التكاليف ارتفعت :المواد األولية ،والنقل ،وتحويل األموال ،وتكاليف الفساد وغيرها ،ولكن
بقي الشغيلة بأجورهم ،بل بتعبير أدق (بجوعهم) ينتشلون بقايا اإلنتاج السوري!

الطبقة العاملة السورية:

نحن  %80من السكان ولنا أقل من  %16من الدخل
وسطي األجر في
سورية عند حدود
 60ألف ليرة لم
يتغير رغم انهيار
قيمة الليرة وجنون
األسعار خالل األعوام
الثالثة الماضية على
األقل ،التي شهدت
انهيارات في قيمة
الليرة وجنوناً في
األسعار ،واليوم
هذا األجر ال يغطي
تكاليف الغذاء
الضروري الستمرار
العامل وحده! حيث
إن الفرد البالغ في
سورية اليوم يحتاج
إلى  90ألف ليرة
شهرياً ،ليؤمن 2400
وحدة حرارية منوعة
من الخبز إلى الخضار
واللحوم واألجبان
إن هذه
والحلوياتّ .
الضرورات الغذائية
أصبحت حقوقاً
منقوصة للعامل
السوري ،واألجر
مصمم على أساس
تقصير وسطي العمر،
لتأكل سنوات العمل
قليلة العائد أعمار
شغيلة سورية.

ǧعشتار محمود

مـ ـلـ ـي ــون .ل ـي ـت ـب ـقــى أق ـ ــل مـ ــن  200أل ــف
ش ـخ ــص وب ــال ـض ـب ــط وفـ ــق ال ـت ـق ــدي ــرات
الحكومية  128ألف هم أصحاب األعمال.

الطبقة العاملة (من نحن)؟
ال ت ـت ــوف ــر م ـس ــوح ــات واسـ ـع ــة ل ـل ـقــوى
الـعــامـلــة وواق ـع ـهــا ّإل مــن بـيــانــات جـهــاز
ال ــدول ــة ،وال ـم ـك ـتــب ال ـمــركــزي لــإحـصــاء
وحـ ـت ــى ع ـ ــام  ،2019وه ـ ــي ال ت ـش ـمــل
مناطق واسـعــة مــن ســوريــة :ديــر الــزور
والــرقــة وإدلــب وأجــزاء مــن ريــف حلب.
ولكنها تغطي مــا يـقــارب  15مليون من
س ـكــان س ــوري ــة ،وتـسـتـطـيــع أن تعكس
ن ـس ـب ـي ـ ًا ب ـع ــض ال ــوق ــائ ــع الـ ـه ــام ــة ال ـتــي
سنستعرض جوانب منها ذات دالالت
على متغيرات جديدة.
أول البيانات وربما أهمها :هي ترتبط
ب ـح ـج ــم ش ــري ـح ــة ال ـط ـب ـق ــة ال ـع ــام ـل ــة مــن
الـمـجـتـمــع الـ ـس ــوري ،وي ـم ـكــن الــوصــول
إلــى تقدير وسطي لعددنا ونسبتنا من
الـمـجـتـمــع .ووف ــق تـقــديــراتـنــا ،فــإن حجم
هــذه الشريحة يصل إلــى  12مليون من
أصل  15ونسبة %80 :تقريب ًا من سكان
سورية.
بُـ ـنـ ــي ه ـ ــذا الـ ـتـ ـق ــدي ــر عـ ـل ــى أس ـ ـ ــاس أن
شريحة الـقــوى العاملة تشمل العاملين
بأجر والعاطلين عــن العمل ،وطبع ًا مع
أســرهــم ،أو وسـطــي عــدد األف ــراد الــذيــن
يعيلونهم اقتصادي ًا.
إذ يبلغ عدد العاملين بأجر  2,4مليون،
بينما عــدد العاطلين  2مليونان تقريب ًا،
وهـ ــؤالء ي ـف ـتــرض أن يـعـيــل ك ــل مـنـهــم:
 2,8مــن األش ـخــاص وسـطـيـ ًا ،مــا يجعل
التقدير األولي لتعداد هذه الطبقة قرابة
 12,3مليون ونسبة تقارب .%80
الـ ـ  %20ال ـبــاق ـيــة م ــن ال ـس ـكــان مـقـسـمـيــن
إلى قسمين :شريحة من يعمل لحسابه
وتشمل المزارعين والمهنيين العاملين
بــأن ـف ـس ـهــم وأصـ ـح ــاب ال ـ ــورش وص ـغــار
مــالـكــي الـمـحــال والـعــامـلـيــن فــي الـتـجــارة
والخدمات ،إضافة لشرائح مثل :األطباء
وغـيــرهــم .ه ــؤالء يـقــاربــون فــي ســوريــة
 1,1مـلـيــون ويـعـيـلــون عـمـلـيـ ًا قــرابــة 2,8

حصة كل فرد م ّنا 12 :ألف شهرياً!
الـطـبـقــة الـعــامـلــة ال ـســوريــة تـشـكــل نسبة
 %80مــن ال ـس ـكــان تـقــريـبـ ًا ،وه ــي عـمـلـيـ ًا
تحصل على حصة قليلة جد ًا من الدخل
ال ـســوري اإلجـمــالــي ال ــذي تـنـتـجــه .بـنــا ًء
ع ـلــى األجـ ــر الــوس ـطــي ال ـبــالــغ  60ألــف
ليرة ،فإن  2,4مليون من العاملين بأجر
يحصلون على  1730مليار ليرة سنوي ًا.
هذه الحصة األولية من الدخل الموزعة
على األجور يجب أن تغطي  6,7ماليين
ش ـخــص سـ ــواء م ــن الـعــامـلـيــن بــأجــر أو
مــن يـعـيـلــونـهــم اق ـت ـصــادي ـ ًا ،بـيـنـمــا ال ـ 5,6
مــايـيــن مــن الـعــاطـلـيــن عــن الـعـمــل ،ومــن
يُـفـتــرض أن يـعـيـلــوا مــن أط ـفــال ونـســاء
غير عــامــات وغـيــر قــادريــن على العمل
وطالب فهؤالء نظري ًا ال يحصلون على
شيء.
 1730مليار لـيــرة تشكل نسبة ال تزيد
ع ــن  %16م ــن م ـج ـمــل ال ــدخ ــل ال ـس ــوري
الـبــالــغ فــي  11 :2019أل ــف مـلـيــار لـيــرة،
هذه الحصة األولية من الدخل قليلة إلى
حــد بـعـيــد إنـهــا ال تـتـعــدى  12أل ــف لـيــرة
شهري ًا وسطي ًا لكل فرد من أبناء الطبقة
العاملة.
ّإن هذا التقدير ال يعني أن أسر الطبقة
العاملة ال تحصل ّإل على هذه المبالغ،
ولـكـنــه الـمـبـلــغ األس ــاس ــي ال ــذي يحصل
عـلـيــه ك ــل هـ ــؤالء م ــن (ال ـع ـمــل الـشــرعــي
والـ ـشـ ــريـ ــف) .ال ـ ــذي ال ي ـك ـفــي ل ـتــأم ـيــن
أساسيات التغذية الفردية ّإل بالحدود
الــدنـيــا! ّإن حصة وسطية  12ألــف ليرة
لكل فــرد من أبناء الطبقة العاملة تعني
أن ـهــم يـحـصـلــون ع ـلــى  %13م ــن غــذائـهــم
الضروري فقط ،يحصلون شهري ًا على
مـبـلــغ ال يـغـطــي ّإل كـلـفــة الـحـصــول على
بيضة يومي ًا وأقــل من أوقية لحم عجل
شهري ًا!

نسبة الطبقة العاملة السورية من السكان

%2

%18

%80
الطبقة العاملة مع من يعيلون اقتصادياً
شريحة مالكي األعمال الصغار (العاملين لحسابهم مع من يعيلون اقتصادياً
شريحة أصحاب األعمال الكبار مع من يعيلون اقتصادياً

حصة الطبقة العاملة من الدخل السنوي

%16

حصة األرباح
حصة األجور

%82
تحصل الطبقة
العاملة السورية
من أعمالها
النظامية على
 1700مليار ليرة
سنوياً أي 12
ألف ليرة شهرياً
لكل فرد تغطي
تكلفة بيضة
يومياً وأوقية
لحم عجل شهرياً
فقط وأقل من
 %13من حاجة
االستمرار!

األجور جريمة متعددة األوجه
ّإن هـ ــذه ال ـم ـف ــارق ــة الـ ـحـ ــادة ج ـ ــد ًا بـيــن
الحاجات واألجر واسعة األثر ،وتؤدي
إل ــى ت ـحــوالت كـبــرى فــي طـبـيـعــة الـعـمــل
وق ـي ـم ـت ــه ،وب ــال ـت ــال ــي ال ـق ـي ــم اإلج ـم ــال ـي ــة
للمجتمع .فمستوى العنف االقتصادي
الضاغط على الطبقة العاملة مع أسرها
اس ـت ـث ـنــائــي ،وهـ ــو ي ــرب ــي ف ــي الـمـجـتـمــع
الـ ـسـ ــوري م ـي ـ ًـا حـ ـ ــاد ًا ن ـح ــو (ان ـت ـش ــال
أســس الـحـيــاة) بأية طريقة مهما قست
أو توحشت أو كانت بعيدة عن (معايير
األخالق).
ّإن ه ـ ــذه األج ـ ــوره ـ ــي مـ ـحـ ــدد الـ ـت ــوق
ل ـل ـه ـجــرة لـ ــدى شــري ـحــة ال ـط ــاب حـيــث
أكـثــر مــن  1,6مليون طــالــب فــي سورية
يعادلون نسبة  %30من تقديرات القوى
العاملة ،ومعظم هؤالء (يقضون أعما ًال
مؤقتة) فــي ســوريــة ،ويبنون مستقب ًال
ع ـل ــى أس ـ ــاس خ ـط ــوة ال ـس ـف ــر ال ـتــال ـيــة.
وهذه األجور هي أيض ًا محدد للتدهور
األخـ ــاقـ ــي فـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ــع :س ـع ـي ــه إل ــى
االلتحاق بحلقات الفساد الكبرى ،حيث

يتمركز الدخل ،لتعمل شرائح واسعة من
القوى العاملة في إطار النهب والنصب
وكل الموبقات التي تؤمن بيئتها شرائح
أمـ ـ ــراء الـ ـحـ ــرب ،ال ــذي ــن ي ـف ـت ـحــون ب ــاب
القطاعات السوداء أمــام شباب سورية
كمصدر أساسي للدخل .أخير ًا ،إن هذه
األجور هي محدد للمشاكل المستقبلية
الـكـبــرى الـتــي تظهر فــي أطـفــال الـيــوم...
فــأو ًال :المستوى المنخفض من الدخل
هــو سـبــب تــراجــع الـقــدرة عـلــى تأسيس
األســر وإنـجــاب األطـفــال ،ليكون أطفال
ال ـي ــوم م ـســؤول ـيــن م ـس ـت ـق ـبـ ًـا ع ــن مـهــام
ك ـبــرى ب ــأع ــداد أق ــل ،وتــأه ـيــل مـنـخـفــض،
فأجور الجوع تحرم شرائح واسعة من
أطـفــال األســر العاملة مــن حــق استكمال
تـعـلـيـمـهــم ،ون ـس ـبــة ت ـصــل إل ــى  %40مــن
أطفال سورية خارج العملية التعليمية!
ّإن هذه األجــور هي محدد أساسي في
الـمـصـيــر الـقــريــب لـســوريــة ،حـيــث تعتبر
صاعق تفجير اجتماعي ،فكل هذا الظلم
ال يـمـكــن أن يـكــون دون ردة فـعــل ،أمّــا
ردة الفعل هذه فقد تكون عنيفة بمقدار
عنف الظلم.

شؤون اقتصادية
قاسيون ـ العدد  1016اإلثنين  03أيار 2021
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هنالك جيل كامل -ممن هم اليوم شباب األزمة السورية -تع ّرض لصدمة اجتماعية
واسعة طالت أسس بناء المستقبل ،والقدرة على العمل .القوى العاملة السورية الشابة
وحتى قبيل منتصف العمر ،الذين هم األكثر فعالية وإنتاجاً ال يملكون الحق الفعلي
في توظيف هذه الفعالية .وبين بيانات القوى العاملة السورية دالالت على الظواهر
االجتماعية الواسعة التي تعصف بالمجتمع السوري ،وسنذكر منها رقمين أساسيين
حول وضع النساء الشابات ،ونقص الشباب الذكور .فالنساء أكثر عددًا وأكثر بطالة،
والقوى العاملة الشابة من الذكور تقلصت بمئات اآلالف...

 760ألف شابة عاطلة عن العمل
ال ـن ـس ــاء ه ــم أغ ـل ـب ـيــة ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـس ــوري
اليوم ...ومن القوى البشرية التي تشمل من
هم فــوق  15عام ًا تش ّكل النساء نسبة ...%54
ومــع ذلــك فــإن الـنـســاء الـمـشـتـغــات فــي أعـمــال
نظامية ال يتجاوزن نسبة .%20 :إذ تعمل في
األع ـمــال الـنـظــامـيــة ال ـســوريــة  760أل ــف ام ــرأة
فقط.
وب ــال ـم ـق ــاب ــل ،ف ـ ــإن ال ـع ــاط ـل ـي ــن عـ ــن ال ـع ـم ــل هــم
بغالبيتهم من النساء ويش ّكلن نسبة  %74من
الـعــاطـلـيــن ع ــن ال ـع ـمــل ،مـعـظـمـهـنّ ش ــاب ــات بـيــن
عـمــري  .34-20ووفــق األرق ــام الرسمية فإن
 775ألف شابة مسجّالت رسمي ًا كعاطالت عن
العمل!
إن نسبة التعليم بين النساء مرتفعة والطالبات
أكثر عدد ًا من الطالب ،وبالمقابل ،فإن السوق
الـســوريــة بطبيعة أعـمــالـهــا تُـشـغّــل الــذكــور من
حملة الشهادة االبتدائية وما دون ...وهؤالء
يش ّكلون نسبة  %40تقريب ًا من المشتغلين في
سورية! ّإن هذه المفارقة بين طبيعة األعمال
التي تتطلب مهارات عضلية أكثر مما تتطلب
معارف علمية تؤدي عملي ًا إلى بطالة واسعة
بين النساء والـشــابــات تـحــديــد ًا ،ولتكون 760
ألف امرأة شابة عاطلة عن العمل!
تـعـمــل ه ــؤالء الـشــابــات أع ـمــا ًال مـتـقـطـعــة وغـيــر

نظامية بأجور أقل من الوسطي ،من الدروس
الـخـصــوصـيــة إل ــى الـعـمــل الـمــؤقــت فــي الـمـحــال
التجارية وقـطــاع الـخــدمــات ،وصــو ًال إلــى عمل
الشابات فــي الــورش غير النظامية واألعـمــال
ال ــزراعـ ـي ــة ال ـمــوس ـم ـيــة والـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـنــزل ـيــة
وغـيــرهــا ...أوضــاع غير مستقرة لمئات آالف
الشابات المحتاجات للعمل ،واللواتي ال تو ّفر
لهن سوق العمل الحالية إمكانات عمل كريمة.
 730ألف شاب
بين الهجرة والموت والتغييب
الــرقــم ال ـص ــادم ال ـتــالــي هــو الـنـقــص ال ـحــاد في
شــريـحــة ال ـق ــوى الـعــامـلــة ال ـشــابــة م ــن ال ــذكــور،
وتـ ـح ــدي ــد ًا ف ــي ال ـش ــري ـح ــة ب ـي ــن ع ـم ــري -25
 44س ـنــة ،ف ــإن أعـ ــداد اإلنـ ــاث أك ـثــر مــن أع ــداد
الــذكــور بـمـقــدار  730أل ــف .وهــو مــا يــدل على
ال ـح ــد األدن ـ ــى م ــن ال ـن ـقــص ف ــي ع ــدد ال ــذك ــور،
إذ إن ه ــؤالء الـمــولــوديــن بـيــن عــامــي -1975
 1995تقريب ًا كانت أعــدادهــم كمواليد متقاربة
مــع أعــداد الـمــوالـيــد اإلن ــاث ،بــل فــي الـعــديــد من
السنوات كانت أعداد المواليد الذكور أعلى في
سورية.
 730أل ــف ش ــاب غـيــر مــوجــوديــن ضـمــن عــداد
الـقــوى الـعــامـلــة ،واألس ـبــاب هـنــا عــديــدة ،أوّلـهــا
وأه ـم ـه ــا :ال ـه ـج ــرة ل ـه ــذه ال ـشــري ـحــة الــواس ـعــة

هــربـ ًا مــن سـنــوات الـخــدمــة العسكرية الطويلة
فــي ظ ــروف  10سـنــوات مــن ال ـحــرب .وثــانـيـ ًا:
ع ــدم ال ـق ــدرة ع ـلــى تــأس ـيــس مـسـتـقـبــل وإعــالــة
أسر في ظــروف الدخل السوري ،األمــر الذي
ش ـ ّكــل داف ـع ـ ًا أســاس ـي ـ ًا لـلـجــوء وه ـجــرة مــايـيــن
الـســوريـيــن .وثــالـثـ ًا :هــو الـخـســائــر ال ـحــادة في
األرواح ض ـمــن ه ــذه ال ـشــري ـحــة م ــن ال ـس ـكــان،
فالشباب الذكور اضطروا ألن يكونوا الوقود
الـمـبــاشــر لـسـنــوات األزم ــة ،وهــم أخ ـيــر ًا األكـثــر

ع ــرض ــة ل ـكــل أش ـك ــال ال ـت ـغ ـي ـيــب ال ـق ـســري الـتــي
ش ـهــدت ـهــا ال ـح ــرب ال ـس ــوري ــة وك ـث ـيــر مـنـهــم فــي
المعتقالت.
مئات اآلالف هؤالء من شباب القوى العاملة
ال يـمـتـلـكــون فـعـلـيـ ًا ال ـق ــدرة عـلــى الـعـمــل داخــل
الـبــاد ،ويعملون الـيــوم فــي الـخــارج ،لينقلون
ج ــزء ًا قـلـيـ ًا مــن عــائــد ق ــوة عـمـلـهــم إل ــى داخــل
ال ـبــاد عـبــر آل ـيــات تـحــويــل األمـ ــوال المختلفة
التي تعيل مئات آالف األسر السورية اليوم.

جهاز الدولة ...تراجع التشغيل المدني وزيادة (السلطوي)
تغيرات هامة تطال
طابع التشغيل في جهاز
الدولة السوري أو القطاع
العام ،الذي ال يزال وفق
أرقام الحكومة يساهم
بتشغيل  %40من
المشتغلين في سورية،
مقابل  %60في القطاع
الخاص المنظم .حيث
ينقسم عمال القطاع
العام بشكل غير مباشر
إلى قسمين في البيانات
الحكومية ،القسم
األول :يعمل في النشاط
االقتصادي والخدمي
لجهاز الدولة ،واآلخرون
يعملون لدى المؤسسات
التنفيذية العليا وكل
التشكيالت التابعة
لوزارة الدفاع.

تشمل البيانات الحكومية رقمين لتعداد المشتغلين
فــي الـقـطــاع ال ـعــام ،الــرقــم األول اإلج ـمــالــي ق ــارب في
 1,5 :2019مـلـيــون عــامــل ...أمّ ــا الــرقــم الـثــانــي فيشير
إلــى المشتغلين فــي جـهــاز الــدولــة ،والـمـتــوزعـيــن على
ال ــوزارات المختلفة ويبلغ عــددهــم  980ألـفـ ًا :هــؤالء
هم جميع العاملين المدنيين ،أو العاملين في المنشآت
االقـتـصــاديــة الـتــابـعــة لـ ــوزارة الــدفــاع ،مـثــل (اإلس ـكــان
ال ـع ـس ـكــري) .ويـسـتـثـنــى مـنـهــم ال ـعــام ـلــون فــي رئــاســة
الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع،
الذين يقارب عددهم وفق الفارق بين الرقمين580 :
ألف ًا.
ّإن هؤالء العاملين قد ازدادوا بالتعداد والنسبة خالل
سـنــوات األزم ــة الـعـشــر ،مـقــابــل تــراجــع أع ــداد العاملين
المدنيين في جهاز الدولة أيض ًا بالرقم المطلق والنسبة.
في عام  2010كان تعداد العاملين المدنيين في جهاز
الــدولــة  1,1مليون ونسبتهم  ،%84بينما العاملون في
الدفاع ولدى السلطات التنفيذية العليا كانوا  200ألف
تقريب ًا ،ونسبتهم  .%16أمّا اليوم فقد تضاعف هذا العدد
قرابة  3مــرات ووصـلــوا إلــى  580ألف ًا يش ّكلون نسبة
 %37من المشتغلين في جهاز الدولة ،بينما تراجع عدد
العاملين المدنيين إلــى  980ألـفـ ًا ليشكلوا نسبة %63
تقريب ًا.
ّإن ه ــذا الـتـغـيــر ول ـيــد طـبـيـعــي لـمــرحـلــة ال ـحــرب ،ولـكــن
ح ـج ـمــه ل ــه دالالت ع ـلــى ت ــآك ــل وظ ـي ـفــة ج ـه ــاز ال ــدول ــة
الـمــدنــي ،وزي ــادة تــر ّكــز وظــائـفــه الـمــرتـبـطــة بالسلطات
العليا والــدفــاع ،التي ضاعفت أعــداد العاملين بأجر في
هذا المجال وأضافت مئات اآلالف.

التغير في توزع القوى العاملة بأجر داخل حهاز الدولة
العاملين بأجر لدى السلطات التنفيذية العليا ووزارة الدفاع
العاملين بأجر في جهاز الدولة المدني
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اإلدارة األمريكية الجديدة  3,9تريليونات  $إضافية

وسياسة ضريب ّية عالمية
اإلدارة األمريكية
الجديدة تطبع
المال بمعدالت غير
مسبوقة ،وتعود
(لمسار العولمة)
بمقترحات على
مستوى المؤسسات
الدولية ...نهج
مختلف عن إدارة
ترامب ،وهو بطبيعة
الحال يعكس مصالح
قوى القطاع المالي
األمريكي الكبرى ،التي
لها في هذه اإلدارة
المك ّررة والعجوز خير
ممثل.

حزمة إنقاذ
وحزمة استثمار خالل  3أشهر
تــريـلـيــونــات مــن ال ـ ــدوالرات ت ـصــدر في
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ك ـم ـحــاولــة إلط ـفــاء
حــرائــق أزم ــة  2020وإدارت ـه ــا ،وخــال
ث ــاث ــة أش ـه ــر ف ـق ــط م ــن الـ ـع ــام ال ـحــالــي
أقـ ـرّ ال ـكــون ـغــرس  1,9تــري ـل ـيــون دوالر
إضــافـيــة كـحــزمــة إنـقــاذ ،ويـخـطــط إلقــرار
 2,2تــريـلـيــون دوالر إضــافـيــة كـبــرنــامــج
استثماري حكومي.
فــي شـهــر شـبــاط  2021بــدأت الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة تـحـضــر ل ـبــرنــامــج اسـتـثـمــاري
مـ ـتـ ـعـ ــدد األوج ـ ـ ـ ــه وض ـ ـخـ ــم ل ـل ـس ـن ــوات
الـثـمــانــي ال ـقــادمــة .الــركــن األس ــاس ــي في
هــذا الـبــرنــامــج يـتــركــز حــول إع ــادة بـنــاء
االقتصاد األمريكي ،وتحديد ًا في قطاع
ال ـن ـقــل وال ـبُ ـنــى الـتـحـتـيــة ال ـم ـتــداع ـيــة فــي
ال ـع ـق ــود األخ ـ ـي ـ ــرة ...ومـ ــع ب ــداي ــة آذار
ت ــم ت ـحــديــد ك ـم ـيــة ال ـت ـمــويــل الـمـخـصـصــة
للبرنامج بـ  2,2تريليون دوالر.
ّإن هــذه المبالغ المقرّة استثنائي ًا حتى
اآلن أصـبـحــت أكـبــر مــن عـجــز الـمــوازنــة
األمريكية المقرّ لعام  2021كام ًال ،فبينما
العجز يقارب  2,2تريليون فإن التمويل
االس ـت ـث ـنــائــي س ـي ـب ـلــغ  3,9تــري ـل ـيــونــات
دوالر!
هــذا التمويل الــذي يتم بالدرجة األولــى
عبر البنك الفيدرالي األمريكي ،يتحول
إلــى مشكلة للطرفين البنك والحكومة،
مشكلة ال يمكن حلها ّإل باستمرار قوة
ال ــدوالر عــالـمـيـ ًا .فــالـفـيــدرالــي يخسر من
تــراجــع قـيـمــة ال ــدوالر ودوره الـعــالـمــي،
والـحـكــومــة تـخـســر مــن ارت ـف ــاع تـكــالـيــف
خ ــدم ــة الـ ـدَّيـ ــن .فـ ــإذا م ــا ك ــان ــت ال ـخــزانــة

األمريكية تقترض العام الماضي بفائدة
 %0,6لعشر سنوات ،فإن الفائدة اليوم
 %1,6وه ـ ــذه ال ـف ــروق ــات ت ـش ـكــل مـبــالــغ
ك ـب ــرى ق ـي ــاس ـ ًا بــال ـح ـجــم ال ـه ــائ ــل ل ـل ـدَّيــن
األمريكي.
رفع الضرائب
على الشركات تحديدًا
ال ـح ـك ــوم ــة األم ــري ـك ـي ــة ت ـخ ـطــط ل ــزي ــادة
ال ـض ــرائ ــب ك ـطــري ـقــة ل ـلــدفــع ل ـل ـف ـيــدرالــي،
وم ــن ال ـم ـتــوقــع أن جــان ـيــت يــالــن (ال ـتــي
ك ــان ــت ال ـح ــاك ـم ــة ال ـس ــاب ـق ــة ل ـل ـف ـي ــدرال ــي
األمريكي في عهد أوباما ،وتحولت في
إدارة بايدن إلــى وزيــرة المالية) تجهز
مـســودة تعديالت ضريبية كـبــرى .تبدأ
بإلغاء قرار التخفيضات الضريبية التي
أج ــراه ــا ت ــرام ــب ،وس ـت ــزي ــد ال ـع ــدي ــد مــن
م ـعــدالت ال ـضــرائــب كـمــا تـ ــروّج اإلدارة
الجديدة :ضرائب الدخل على األغنياء،
الدخل من األسهم ،وضرائب الشركات.
ومــن المتوقع أن تحقق هــذه الــزيــادات
إيـ ــرادات إضــافـيــة لـلـحـكــومــة بـمـقــدار 2,1
تــريـلـيــون دوالر خ ــال عـشــر س ـنــوات.
وطـبـعـ ًا هنالك خــاف واســع حــول هذه
النقطة حتى ضمن الديمقراطيين الذين
يقترح بعضهم تخفيض الرقم إلــى 0,5
تــري ـل ـيــون ،وت ـخ ـف ـيــض ضــري ـبــة واح ــدة
فـقــط ،حـيــث يــر ّكــز الــديـمـقــراطـيــون على
ضرائب الشركات التي من المتوقع أن
ترتفع نسبتها من  21إلى .%28
يـجــري التركيز على الـشــركــات مــن قبل
الفيدرالي ،واإلدارة األمريكية الجديدة
التي ترتبط أهم وجوهها بقطاع المال.
ع ـل ــى الـ ـط ــرف اآلخ ـ ــر وض ـم ــن م ــؤي ــدي

الفيدرالي
األمريكي هذه
المؤسسة
المملوكة
لجهات خاصة
بنهاية المطاف
جهات تستطيع
أن تدير المال
األمريكي
والحكومة
وتعيد هيكلة
قطاع األعمال
األمريكي

قـطــاع الـشــركــات ي ــرى بـعــض المحللين
ب ــأن ال ـضــرائــب ال ـم ـت ـعــددة ال ـتــي تــدفـعـهــا
الـشــركــات ل ــوزارة الـخــزانــة والـفـيــدرالــي
تقارب وسطي ًا %32,3 :وهو أعلى معدل
ضـمــن دول مـجــوعــة الـسـبــع ،بــل ودول
منظمة الـتـعــاون االقـتـصــادي .ليناقشوا
ب ــأن ه ــذه ال ــزي ــادة الـمـتــوقـعــة يـمـكــن أن
(تقتل) التنافسية األمريكية ،وستؤدي
خالل األجــل الطويل إلى تراجع بنسبة
 %0,8فــي ال ـنــاتــج اإلج ـمــالــي ،وخ ـســارة
 160ألف فرصة عمل.
كما يناقش هؤالء بأنها ستؤدي إلى مزيد
مــن انـتـقــال األعـمــال لـلـخــارج ...لـيــس فقط
إل ــى ال ــواح ــات الـضــريـبـيــة ،حـيــث مـعــدالت
الضرائب صفرية ،بل حتى إلى الدول التي
تفرض ضرائب تقارب  %15مث ًال.
ضريبة عالمية موحدة
على الشركات
ق ـط ــاع ال ـم ــال م ـت ـم ـثـ ًـا ب ــوزي ــرة ال ـمــال ـيــة
األمريكية جانيت يــالــن يقترح بالمقابل
سـيــاســة دول ـيــة لـضـبــط انـتـقــال األع ـمــال،
ت ــرت ـب ــط ب ـت ــوح ـي ــد ضـ ــرائـ ــب ال ـش ــرك ــات
عالمي ًا ،وتحديد ًا على الشركات العابرة
ال ـك ـبــرى .إذ أشـ ــارت يــالــن إل ــى أن ــه مــن
ال ـض ــروري ال ــوص ــول إل ــى ح ـدّ ضــريـبــي
أدن ـ ـ ــى عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــركـ ــات عـ ـب ــر الـ ـع ــال ــم،
والمقترح أن يكون  .%21حيث أرسلت
الـحـكــومــة األمــريـكـيــة ه ــذا االق ـت ــراح إلــى
 135دول ــة عـبــر ال ـعــالــم .ه ــذه ال ـم ـبــادرة
تلقى دعـمـ ًا مــن الـعــديــد مــن الـمــؤسـســات
الــدولـيــة عـبــر الـعــالــم ،وقــد ذهــب البعض
الع ـت ـبــارهــا (عـ ــودة ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة
لقيادة المؤسسات العالمية).

فرض مزيد من الضرائب على الشركات
األمريكية ،سيتحول كإيرادات حكومية
لخدمة الديون بشكل أساسي ،أي :إلى
ال ـف ـيــدرالــي األم ــري ـك ــي ،ه ــذه الـمــؤسـســة
الـ ـمـ ـمـ ـلـ ــوكـ ــة لـ ـجـ ـهـ ــات خ ـ ــاص ـ ــة ب ـن ـه ــاي ــة
الـ ـمـ ـط ــاف ،جـ ـه ــات ت ـس ـت ـط ـيــع أن تــديــر
المال األمريكي والحكومة وتعيد هيكلة
قطاع األعمال األمريكي الضخم بتحديد
مــا يـتــم إن ـقــاذه وتـمــويـلــه وم ــا يـتــم تــركــه
لـمـصـيــره .وهــي تـعــود م ـجــدد ًا لمحاولة
تـنـسـيــق الـسـيــاســة الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة عبر
الحديث عــن توحيد الـضــرائــب .نقاشات
عــديــدة ت ــدور حــول هــذه الـفـكــرة ،منها:
أن االنتقائية األمريكية تسعى لتوحيد
ال ـض ــرائ ــب ع ـلــى ال ـش ــرك ــات ،ول ـك ـن ـهــا لــن
تـقـبــل بـتــوحـيــد أس ـع ــار ال ـفــائــدة عــالـمـيـ ًا،
التي تسمح للواليات المتحدة بالتمويل
بتكاليف منخفضة ومقابل معدل الفائدة
المنخفض ،فإن معدل الفائدة المفروض
باآلليات النقدية على دول أخــرى يبلغ
أكـثــر مــن  %8فــي تــركـيــا ،وأك ـثــر مــن %4
ف ــي روس ـي ــا وغ ـي ــره ــا ع ـبــر ال ـع ــال ــم .كـمــا
أن ال ـن ـق ــاش ي ـم ـتــد ل ـي ـت ــوق ــع ات ـج ــاه ــات
مستقبلية إذا ما تمت موافقة الواليات
الـمـتـحــدة عـلــى تــوحـيــد الـضــريـبــة بمعدل
يخدم إيراداتها الحكومية ،كأن تقتضي
المصلحة األمريكية تعديالت دولية على
أسعار العمالت لضمان المصالح القومية
األمــري ـك ـيــة .فـسـيــاســة تــوح ـيــد الـضــريـبــة
ال ـم ـطــروحــة ف ــي ال ـم ـب ــادرة تـعـتـمــد عـلــى
م ـقــولــةّ :أن ال ـتــوح ـيــد ضـ ــرورة (لــأمــن
القومي األمريكي) .ليشير البعض إنها
بهذا العنوان قد تتطلب استخدام القوّة
في التطبيق!
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المواد التموينية كغيرها من األزمات..
طال الذكاء جميع المواد المدعومة ،من مواد تموينية إلى الشاي ،مؤكد ًا أن المواطنين
الغاز المنزلي والمحروقات والخبز ،وما بقي ّإل أن يطال
لو ألغوا مادة الشاي خالل
الماء والكهرباء أيضاً ،وميزة هذا الذكاء أنه خلق مشاكل الفترة الماضية من طلباتهم
مستعصية أكثر من قبل.
وأع ـ ـ ـ ــادوا ال ـط ـل ــب ب ــدون ـه ــا
ل ـك ــان ــت وصـ ـلـ ــت ال ــرس ــال ــة،
الفت ّا أن سبب نقص مادة الشاي يعود لنقص
ǧعبير حداد
الـتــوريــدات بسبب الـحـصــار الـجــائــر ،باإلضافة
إلى نقص مادة المازوت الالزمة للتوزيع على
فــالـمــواطـنــون الـيــوم بـعــد تطبيق آلـيــة البطاقة ال ـصــاالت ،ذلــك عـلــى ح ـدّ قــولــه ،كـمــا طـلــب من
ال ــذك ـي ــة ع ـلــى الـ ـم ــواد ال ـت ـمــوي ـن ـيــة خـ ــال شـهــر المواطنين التوجه للصاالت األضخم لضمان
شـبــاط مــن ال ـعــام  ،2020يـشـتـكــون مــن تــأخــر الحصول على المخصصات.
الرسائل لوقت غير مقبول ،وليس باليد حيلة وفي تصريح آخر للسورية للتجارة ،أكدت أنه
سوى االنتظار واالنتظار فقط.
خــال الـفـتــرة الـمـمــددة ،ال ـمــواد التموينية من
فمث ًال ،رسالة استالم الغاز المنزلي قد تطول سكر ورز وشــاي مـتــوفــرة فــي جميع صالتها
لمدة الشهرين ،والبنزين المدعوم كذلك األمر حتى منتصف الشهر الجاري.
يـتـجــاوز الـمــدة الـمـحــددة بــأسـبــوع ،أمــا الـمــواد أمــا الــزيــت النباتي حــالـيـ ًا ،فهو خــارج الخدمة،
التموينية فهنا بـيــت الـقـصـيــد ،فـقــد بقيت أزمــة بعد أن تم قرنه بعملية الذكاء الممنهجة بتاريخ
المواد التموينية كغيرها من األزمات المفتعلة أذار  ،2020ومــع الـعـلــم لــم يـتــم إدراج ــه ضمن
ب ــا ح ـل ــول ج ــذري ــة ت ــوق ــف م ـع ــان ــاة ال ـمــواطــن قوائم الذكاء المعتمدة للتوزيع ،واليوم ننتظر
الدورية.
الفرج إلعــادتــه ضمن قائمة الـمــواد المدعومة،
ف ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن لـ ــم ي ـس ـت ـل ـم ــوا ب ـعــد ب ـع ــد وعـ ـ ــود مـ ــن م ـ ـعـ ــاون مـ ــديـ ــر ال ـم ــؤس ـس ــة
م ـخ ـص ـصــات ـهــم ع ــن األش ـه ــر ال ـم ــاض ـي ــة ،ش ـبــاط ال ـســوريــة لـلـتـجــارة بــأنــه سـتـصــل إل ــى ســوريــة
وأذار ون ـي ـس ــان ،والـ ـت ــي بـ ــدأ ت ــوزي ـع ـه ــا مـنــذ كميات كبيرة من الزيت النباتي المتعاقد على
منتصف شهر شباط.
توريدها خالل الفترة القادمة ،واعد ًا توزيعها
ربما خالل الــدورة التي تلي القادمة .علم ًا أن
إجراءات بال حلول
مـثــل هــذا الــوعــد سـبــق أن تـكــرر دون نتيجة،
ه ـ ــذه ال ـم ـش ـك ـلــة الـ ـت ــي ل ـي ـس ــت ب ـج ــدي ــدة عـلــى حيث لــم يستلم المواطنون حتى تاريخه أية
ال ـم ــواط ــن ال ـم ـغ ـلــوب ع ـلــى أم ـ ــره ،وق ــد ق ــررت كمية من الزيت النباتي «المدعوم».
ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـس ــوري ــة ل ـل ـت ـج ــارة ت ــاف ــي ه ــذه
ال ـم ـش ـك ـلــة ب ـت ـمــديــد الـ ـم ــدة ال ـم ـح ــددة ل ـتــوزيــع
نقص بالعدة والعتاد وأشباه حلول
ال ـم ــواد الـتـمــويـنـيــة الـمــدعــومــة والـمـقـنـنــة أيـضـ ًا ال ب ــد م ــن اإلشـ ـ ــارة إلـ ــى ال ـس ـبــب ال ـجــوهــري
حـتــى منتصف الـشـهــر ال ـجــاري ،بـمــا فيها أيــام لـتأخر الــرســائــل الـنـصـيــة ،فــالـكـمـيــات المتوفرة
العطل ،تمام ًا كالمرة السابقة ،مع اإلشارة إلى والموزعة غير كافية ،باإلضافة إلــى أنــه حتى
تــوفــر الـمــواد الـمــدعــومــة فــي صــاالت السورية الكميات المدعومة المخصصة لكل شخص في
للتجارة!
العائلة السورية حقيق ًة ال تكفي بكافة األحوال،
فما أسباب ذلك التأخير المتكرر إذ ًا؟
والـمــواطــن يضطر أن يلجأ إلــى شــراء الـمــواد
أكد مصدر مسؤول في السورية للتجارة :أن بـشـكـلـهــا ال ـح ــر وب ــأس ـع ــاره ــا ال ـمــرت ـف ـعــة ،وذل ــك
الـمــواد الـمــدعــومــة مــن سـكــر ورز مـتــوفــرة في لـحــاجـتــه الـتــي تـفــوق مــا خـصــص لــه ،طـبـعـ ًا إن
الـصــاالت ،داعي ًا المواطنين عــدم انتظار مادة ح ـصــل عـلـيـهــا م ــدع ــوم ــة ،ك ــون ع ــدد ال ـص ــاالت

بقيت أزمة
المواد التموينية
كغيرها
من األزمات
المفتعلة بال
حلول جذرية
ُتوقف معاناة
المواطن الدورية

الـمـخـصـصــة ف ــي ال ـم ـحــاف ـظــات ل ـتــوزيــع ال ـمــواد
المقننة محدود ًا وال يُغطي الحاجة.
وفـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح لـ ـمـ ـعـ ــاون مـ ــديـ ــر ال ـم ــؤس ـس ــة
ال ـســوريــة ل ـل ـت ـجــارة ،فــإنــه يــوجــد حــل سـحــري
ي ـت ـل ـخــص ب ـخ ـطــة ال ـمــؤس ـســة ل ـتــأم ـيــن ال ـم ــواد
للمواطنين الذين قد ال تصلهم الرسالة خالل
األيـ ــام ال ـقــادمــة ،وذل ــك عـبــر س ـي ــارات الـتــدخــل
ال ـجــوالــة ال ـتــي س ـت ـتــواجــد بـشـكــل ي ــوم ــي ،ومــا
على المواطن ّإل أن يتابع الصفحة الرسمية
لـلـســوريــة لـلـتـجــارة لـمـعــرفــة مـكــان تــواجــد تلك
السيارات!!
مثل هــذه الحلول االرتجالية المكررة ال تفي
ب ــال ـغ ــرض ،ب ــل ه ــي هـ ــروب م ــن اس ـت ـح ـقــاقــات
وحقوق المواطنين ،فنحن بحاجة إلى زيادة

15

عدد الصاالت في جميع المحافظات ،وتدعيم
الـتـعــاون بـيــن الـمــؤسـســات الـحـكــومـيــة وشــركــة
تـكــامــل لـتـنـظـيــم عـمـلـيــة إرس ــال الــرســائــل أكـثــر،
واألهـ ــم :تــوفـيــر الـكـمـيــات الـكــافـيــة مــن ال ـمــواد
المقننة بما يؤمّن ما تم التسجيل عليه من قبل
المواطنين مع بدء عمليات االكتتاب التي تتم
عبر تطبيق «وين» ،وغيرها من الحلول الجدية
التي يجب أن تُؤخذ بعين االعتبار ،بعيد ًا عن
مـصــالــح الـفــاســديــن والـحـيـتــان والـمـسـتــورديــن
الـكـبــار المتنفذين على عملية اسـتـيــراد الـمــواد
الـتـمــويـنـيــة وغ ـيــرهــا ،وال ـت ــي تـجـعــل ال ـمــواطــن
وإل ف ـم ــا ف ــائ ــدة ال ــذك ــاء
ره ـي ـن ــة م ـصــال ـح ـهــمّ ،
واألتمتة والتطبيقات اإللكترونية؟!

الغاز السوري للتصدير ..فكيف نحن معوزون؟!
«اتفاق وشيك مع
الجانب السوري،
لتوريد الغاز السوري
إلى العراق».

ǧمراسل قاسيون

كان ذلك جزء ًا من مضمون خبر جرى نقله عبر
وكــالــة األنـبــاء الـعــراقـيــة عــن لـســان وزيــر النفط
العراقي ،وتم تداوله عبر بعض وسائل اإلعالم
المحلية ،في معرض تغطية المؤتمر الصحفي
ال ــذي جـمــع كــل مــن وزي ــر الـنـفــط ال ـعــراقــي مع
وزير النفط السوري ،نهاية الشهر الماضي.
وفــي خبر الحــق عن وكالة األنباء العراقية إن
«وزيــر النفط أعـلــن عــن إمكانية اسـتـيــراد الغاز
المصري عبر األراضي السورية”.
رب ـم ــا ل ــم ي ـعــد م ـس ـت ـغــرب ـ ًا ت ـل ـقــي ب ـعــض أخ ـبــارنــا
المرتبطة بشؤوننا المحلية والحياتية اليومية
م ــن م ـص ــادر خ ــارج ـي ــة ،ب ـم ـعــزل ع ــن م ـصــادرنــا
الــرسـمـيــة الـمـعـتـمــدة ،بــرغــم كــل الـتــأكـيــدات على
ضـ ــرورة ال ــوص ــول إل ــى الـمـعـلــومــة الــدقـيـقــة من
قبل مصادرها الرسمية محلي ًا ،عندما يتعارض
مضمون الخبر المنقول أو المتداول مع بعض
التوجهات أو مع مصالح البعض!.
فــالـخـبــر الـمـقـتـضــب أع ــاه ،مــع نـفـيــه وتـحــويــره
الــاحــق ،تلقفه الـمــواطــن ال ـســوري بالكثير من
االستغراب المغلف بعبارات السخرية!.
وخـ ـ ــال ب ـع ــض األح ـ ــادي ـ ــث الـ ـت ــي دارت بـيــن
السوريين عن الخبر أعــاه تم استذكار بعض
األخ ـبــار الـســابـقــة وال ـم ـكــررة ال ـتــي تـحــدثــت عن
توريد الطاقة الكهربائية من سورية إلى لبنان،

والتي تم نفيها محلي ًا ،بعد أن أعلن عنها من قبل
مصادر لبنانية رسمية في حينه.
فما هي الحقيقة بمثل هذه األخبار ،ولماذا كل
هــذا التعتيم الــرسـمــي على الـمــواطــن الـســوري،
بحيث تصله بعض األخـبــار المتعلقة بشؤونه
المحلية من مصادر خارجية ،وبمسؤولية من
كل ذلك ،ولمصلحة من يؤول؟!.
األمــر المؤكد هذه المرة ،أن مباحثات جرت من
أجل تصدير النفط السوري إلى العراق ،والمؤكد
أيض ًا أن االتفاق لم يتم حيال ذلك بشكل نهائي.
ف ـق ــد ورد ع ـب ــر م ــوق ــع آرتـ ـ ــي ع ــرب ــي ب ـت ــاري ــخ
 2021/4/29ن ـقـ ًـا عــن م ـصــدر عــراقــي مــا يـلــي:
«هناك رؤىً ومباحثات حول استيراد العراق
لـلـغــاز ال ـســوري ،لكنها لــم تـصــل حـتــى اآلن إلــى
اتفاق أو اتفاقية بين البلدين».
فالخبر الــذي تــم تــداولــه عــن تصدير الـغــاز كان
ع ـلــى إثـ ــر اج ـت ـم ــاع م ـش ـتــرك م ــع وفـ ــد س ــوري
ب ــرئ ــاس ــة وزي ـ ــر ال ـن ـفــط م ــرف ـق ـ ًا ب ــال ـص ــور ،وقــد
«تـ ـصـ ـدّر م ـل ــف الـ ـغ ــاز م ـن ــاق ـش ــات االج ـت ـم ــاع»،
بحسب حديث الوزير العراقي المنقول رسمي ًا
عبر وكالة األنباء العراقية.
بالمقابل فقد كانت كثيرة األسئلة التي أتت على
ألسنة المواطنين بهذا الشأن ،ومنها ما يلي:
أل ـيــس بــاإلم ـكــان االس ـت ـف ــادة م ــن فــائــض ال ـغــاز
فــي تـشـغـيــل مـحـطــات الـتــولـيــد ال ـك ـهــربــائــي ،كي
ن ـســد ب ـعــض ال ـع ـجــز بـمـلــف ال ـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة

واالحتياجات المنزلية والصناعية منها؟.
أليس باإلمكان االستفادة من فائض الغاز في
تــأمـيــن االح ـت ـيــاجــات الـمـنــزلـيــة والـصـنــاعـيــة منه
أيض ًا؟.
يقول المنطق :من مصلحتنا أن نكون مكتفين
من بعض مصادر الطاقة ،ونكون قادرين على
تصدير الفائض منها ،ولم ال؟ فهذا ربما يعتبر
مــن عــوامــل الـقــوة االقـتـصــاديــة ألي بـلــد ،فكيف
بنا وبوضعنا االقـتـصــادي الـمـتــردي ،وفــي ظل
ال ـحــديــث ع ــن ال ـع ـقــوبــات وال ـح ـص ــار ،وال ــذرائ ــع
المساقة بسببها؟!.

لـكــن ذل ــك ي ـت ـعــارض مــع ال ـحــديــث الــرس ـمــي عن
ال ـشــح فــي م ـصــادر ال ـطــاقــة ،مــا يـجـعــل مــن خبر
ت ـص ــدي ــر الـ ـغ ــاز الـ ـسـ ــوري إلـ ــى الـ ـعـ ــراق م ـث ـيــر ًا
لــاسـتـغــراب والــده ـشــة ب ــآن ،بـغــض الـنـظــر عن
تحوير مضمونه الالحق!.
فـبـعــد ك ــل ال ـص ـعــوبــات وال ـم ـعــانــاة ال ـتــي عــاشـهــا
ويعيشها ال ـســوري ،وخــاصــة بـمــا يتعلق بملف
ال ـطــاقــة والـمـشـتـقــات الـنـفـطـيــة ،يـتـبـيــن أن لــدى
سورية فاض من الغاز قابل للتصدير ،مع عدم
نـسـيــان كــل مــا يـتــم تـهــريـبــه وســرقـتــه مــن نـفــط،
ومشتقات نفطية بمختلف أنواعها طبع ًا!.
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«كم ِمن ِسهام االنتقاد ُأطِل َق ْت على حالة
شاع
تكنولوجيا الكمبيوتر لدينا! وكم َ
وصفها بالمتخّلفة والميؤوس منها،
يسمى (العيوب
وإلقاء اللوم على ما ّ
العضوية لالشتراكية واالقتصاد
المخطط) ،ليت ّم الخروج باستنتاج :أنه
َّ
ال طائل من البناء عليها وتطويرها اآلن،
بذريعة أننا قد (تخّلفنا إلى األبد) ..لكن
تفوق اإللكترونيات السوفيتية كان
هل ُّ
زعماً ال أساس له من الصحة؟ الجواب في
هذا المقال» – سيرغي غرينياييف.

ǧد .سيرغي غرينياييفǧ
ترجمة وإعداد :د .أسامة دليقان

ص ـح ـيــح ّأن أجـ ـه ــزة ال ـك ـم ـب ـيــوتــر ال ـســوف ـي ـت ـيــة
ال ـش ـخ ـص ـي ــة أواخ ـ ـ ـ ــر الـ ـثـ ـم ــانـ ـيـ ـن ــات وأوائـ ـ ـ ــل
التسعينات كانت أقل موثوقية ،وأكثر صعوبة
بـتـشـغـيـلـهــا م ـق ــارن ـ ًة م ــع ال ـغــرب ـيــة (م ـث ــل IBM
األمريكية) .ولكن الماركات السوفييتية األكثر
شيوع ًا هــذه ،لم تكن هي أفضل الموجود في
جعبة التطوّرات المحلية .في الحقيقة ،لم يتم
تطوير اإللكترونيات السوفييتية لتكون نـدّ ًا
على المستوى العالمي فقط ،بل وكانت أحيان ًا
متفوّق ًة على الصناعة الغربية المماثلة!
«ليبيديف» :رائد الحوسبة السوفييتية
ي ـجــب اع ـت ـبــار ن ـهــايــة « 1948ت ــاري ــخ ال ـم ـيــاد»
الــرسـمــي للحوسبة السوفييتية .فـفــي مختبر
سرّي في قرية فيوفانيا قرب كييف ،وبقيادة
ال ـع ــالِ ــم ال ـن ــاب ـغ ــة س ـي ــرغ ــي أل ـك ـســانــدروف ـي ـتــش
لـيـبـيــديــف (م ــدي ــر مـعـهــد ال ـه ـنــدســة الـكـهــربــائـيــة
آنـ ــذاك) ،ب ــدأت أكــاديـمـيــة الـعـلــوم فــي أوكــرانـيــا
ورئـ ـيـ ــس م ـخ ـت ـبــر م ـع ـهــد ال ـم ـي ـكــان ـيــك الــدق ـيــق
وهـ ـنـ ــدسـ ــة ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــر ب ــأك ــاديـ ـمـ ـي ــة ال ـع ـل ــوم
السوفييتية بالعمل على إنشاء «آلة الحوسبة
اإللكترونية الصغيرة» أو اختصار ًا .MESM
طـ ـبّ ــق ل ـي ـب ـي ــدي ــف الـ ـمـ ـب ــادئ األس ــاسـ ـي ــة لـعـلــم
ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــر ،و ُأنـ ـ ـ ِـج ـ ـ ـزَت م ـ ــراح ـ ـ ُل ال ـت ـص ـم ـيــم
والتركيب وتصحيح األخطاء لألجهزة األولى
بــوقــت قـيــاســي (حــوالــي عــامـيــن) وشـغّـلـهــا 17
شخص ًا فقط ( 12باحث ًا و 5فنيين) .التشغيل
الـتـجــريـبــي ،1950/11/6 :والـتـشـغـيــل ال ـعــادي:
.1951/12/25
 ،1953أنشأ فريق ليبيديف أوّل كمبيوتر رائع
ه ــو « 1-BESMآلـ ــة ال ـحــوس ـبــة اإللـكـتــرونـيــة
الـكـبـيــرة» ،بـنـسـخــة واح ــدة ،بـســرعــة  10آالف
عـمـلـيــة/الـثــانـيــة ،وبـمـسـتــوى أف ـضــل أقــرانــه في
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وأوروب ـ ـ ــا .وفـ ــي ،1958
حدّ َثه فصار  ،2-BESMو ُأنتِجَت منه عشرات
األجهزة.
«سهم» ستالين
بــال ـتــوازي ،كــان الـعــالِــم م .أ .ليسيشكو يـقــود
مـكـتــب الـتـصـمـيــم ال ـخ ــاص  245ف ــي مــوسـكــو،
الذي تأسس في كانون األول  1948بأم ٍر من
جوزيف ستالين شخصي ًا .وبين 1953–1950
ط ـوّر الـمـصـمّـمــون كـمـبـيــوتــر ًا رقـمـيّـ ًا لــأغــراض
الـعــامــة اسـمــه «الـسـهــم» بـســرعــة  2000عملية/
الثانية .واستمر إنتاجه حتى  1956وظهر في
 7نسخ ،كأوّل كمبيوتر سوفييتي تجاري ،أما
 MESMو BESMفبنسخة واحدة فقط ،وكانا
من بين األفضل عالمي ًا.
حاسوبي
أ ّول «بطل شطرنج»
ّ
ُأطلِ َقت «آلة الحوسبة الرقمية التلقائية» 1-M
بإدارة آي .إس .بروك في كانون األول 1951
إل ــى جــانــب  ،MESMورغ ــم أدائ ــه الـمـنـخـفــض
( 20ع ـم ـل ـيــة/ال ـثــان ـيــة) ،ك ــان ي ـفــي ب ـغــرض حـ ّـل
مسائل البحث النووي في معهد كورتشاتوف.
احتل  1-Mمساحة  9م( 2مقارنة بـ  100م 2لـ
ّ

 )1-BESMواستهالكه للطاقة أقــل بكثير من
كمبيوترات ليبيديف ،وأصبح سلف ًا لفئة كاملة
من «الكمبيوترات الصغيرة».
وسرعان ما ُطوِّرَ  1-Mكثير ًا إلى  2000عملية/
الـثــانـيــة ،مــع زيــادة طفيفة بالحجم واستهالك
الطاقة .فتحوّل إلــى  2-Mعــام  .1953كتكلفة
وحجم وأداء ،كــان  2-Mاألفضل في االتحاد
السوفييتي ،وهــو الكمبيوتر الــذي فــاز بــأوّل
بطولة دولية للشطرنج بين أجهزة الكمبيوتر
في العالم.
مشكالت عالمية في حواسيب
الخمسينات
آنــذاك لم يكن تطوير الكمبيوترات في الغرب
أفـ ـض ــل ب ـك ـث ـي ــر ،وعـ ــانـ ــت م ـش ـك ــات م ـشــاب ـهــة،
وك ـم ـثــال :كـتــب األكــادي ـمــي ن .ن .مــوســى في
مطلع ًا على تجربة زمالئه من
مذ ّكراته (وكان ّ
الــواليــات الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة)« :تـقـنـيـ ًا رأيــت
أنــه ال يمكننا الـتــاعــب معها تـقــريـبًــا :وحــوش
ال ـحــوس ـبــة األن ـب ــوب ـي ــة ن ـف ـس ـهــا ،واالنـ ـهـ ـي ــارات
ال ـتــي ال تـنـتـهــي نـفـسـهــا ،ومـجـمــوعــة ال ـسَّ ـحَــرة
أنفسهم– المهندسون في المعاطف البيضاء–
الذين يصلحون األعـطــال ،وعلماء الرياضيات
ال ـح ـك ـمــاء ي ـح ــاول ــون الـ ـخ ــروج م ــن ال ـمــواقــف
الصعبة» .ولنتذ ّكر أنــه في الــواليــات المتحدة
 1953ت ـمّ إط ــاق  701 IBMبـســرعــة  15ألــف
عملية/الثانية ،بنا ًء على األنابيب اإللكترونية
المفرَّغة ،وكان األكثر إنتاجية وقتئذٍ.
حواسيب لخدمة علوم االشتراكية
عــام  ،1953صــار ممكن ًا حــل المسائل المع ّقدة
الح ـت ـي ــاج ــات الـ ـعـ ـل ــوم واالقـ ـتـ ـصـ ــاد والـ ــدفـ ــاع
الوطني اعتماد ًا على  3أنواع من كمبيوترات
الـجـيــل األول BESM :و«ال ـس ـهــم» و.2- M
ث ــم طـ ـوّر لـيـبـيــديــف الـكـمـبـيــوتــر 20( 20- M
أل ــف عـمـلـيــة/الـثــانـيــة ،بــإن ـتــاج  20قـطـعــة فـقــط)
وصــار األكثر إنتاجية بالعالم وبــدأت صناعته
الـتـسـلـسـلـيــة  ،1959وبــذاكــرة تشغيلية ضِـعــف
ذاكـ ــرة  ،BESMوكـ ــان م ــن األقـ ــوى واألك ـثــر
مــوثــوقـيــة فــي الـعــالــم .وفــي عــام  1964استمر
استخدام الكمبيوتر أورال »4-Ural« 4-في
الحسابات االقتصادية.
حواسيب الجيل الثاني والدفاع
اخ ـت ــرع ــت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ت ــران ــزس ـت ــور
أش ـب ــاه ال ـم ــوص ــات  ،1948كـعـنـصــر أســاســي

تأسس علم
الكمبيوتر
السوفييتي على
أيدي علماء مثل
ليبيديف ورفاقه
منذ 1948

ل ـل ـك ـم ـب ـيــوتــر .ف ـص ـغ ــرت األبـ ـعـ ــاد ك ـث ـي ــر ًا ،وق ـ ّـل
استهالك الطاقة ،وارتفعت الموثوقية واألداء
(مقارنة بالكمبيوترات األنبوبية) .كانت أتمتة
البرمجة مشكلة حاسمة ،حيث زادت الفجوة
ب ـيــن وق ــت ت ـطــويــر ال ـبــرامــج وال ــوق ــت الـفـعـلــي
للحساب .تتميز المرحلة الثانية من الحوسبة
أواخــر الخمسينات وأوائــل الستينات بإنشاء
لـغــات برمجة مـطــورة ( ALGOLوFortran
و.)COBOL
أواخ ــر الـخـمـسـيـنــات ،بــدأ االت ـحــاد السوفييتي
أي ـض ـ ًا بــاإلن ـتــاج الـتـسـلـسـلــي لـلـتــرانــزسـتــورات،
فــأنـتــج أج ـهــزة الـجـيــل الـثــانــي ،وك ــاد تـطــويــرهــا
ي ـس ـيــر ب ـخ ـط ـ ًا «م ـت ـف ـجّ ــرة» :نـ ـم ــاذج مـخـتـلـفــة
بالعشرات ( 220- Mكوريث لجهاز ليبيديف
 2- Mوم ـي ـن ـس ــك 2-بـ ــاإلصـ ــدارات الــاح ـقــة،
ونايري في يريفان).
صُمِّمَت العديد منها لألغراض العسكرية ،مثل
 40- Mبـســرعــة  40ألــف عـمـلـيــة/الـثــانـيــة وM
 50وبفضله تمكن االتـحــاد السوفييتي عام 1961مــن إنـشــاء نـظــام دفــاع صــاروخــي يعمل
بكامل طاقته (خــال االخـتـبــارات نجح مــرار ًا
وت ـك ــرار ًا بــإسـقــاط ص ــاروخ بــالـيـسـتــي حقيقي
بضربة مـبــاشــرة فــي رأســه الـحــربــي ذي سعة
نصف متر مكعب).
وأودّ التذكير بسلسلة  BESMالمهمّة بقيادة
ليبيديف ،وكــان  6- BESMلـعــام  1967أول
كـمـبـيــوتــر ســوفـيـيـتــي ب ـســرعــة م ـل ـيــون عـمـلـيــة/
الثانية (أســرع حتى مــن اإلص ــدارات الالحقة
ألج ـ ـهـ ــزة ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــر ال ــوطـ ـنـ ـي ــة فـ ــي ب ــداي ــة
الثمانينات األقل موثوقية منه بكثير).
بــاإلضــافــة إل ــى األداء ال ـعــالــي (أف ـض ــل مــؤشــر
فــي أوروبـ ــا وواح ــد مــن األف ـضــل فــي الـعــالــم)،
تـمـتّــع الـتـنـظـيــم الـهـيـكـلــي ل ـ  6- BESMبـعــدد
مــن الـمـيــزات الـثــوريــة السابقة لعصره ،والتي
صارت موجودة في كمبيوترات الجيل التالي
(كــاح ـتــوائــه دارة مـتـكــامـلــة  ICم ـثـ ًـا) .وألول
مــرة وباستقالل تــام عــن الكمبيوتر األجنبي،
اسـتُـخـدِمَ مبدأ التنفيذ واســع النطاق (حوالي
 14تعليمة للماكينة بــوقــت واحــد فــي المعالج
وبـ ـم ــراح ــل م ـخ ـت ـل ـفــة مـ ــن ال ـت ـن ـف ـي ــذ) .وس ـمّ ــى
ليبيديف هذا المبدأ «جريان الماء».
ُأنـتِـجَ  6- BESMفــي موسكو مــن  1968إلى
( 1987بعدد قياسي 355 :جهاز) .وزوِّدَت به
أكبر األكاديميات (العلوم والطيران والصناعة
والبحوث النووية) .تم تفكيك آخــر جهاز من
ه ــذا ال ـط ــراز ع ــام  1995ف ــي مـصـنــع طــائــرات

الهليكوبتر في موسكو .Mil
ه ـنــاك م ـقــال مـثـيــر لــاهـتـمــام ي ــروي فـيــه أمـيــن
متحف الحوسبة البريطاني دورون سفيدجا
قصة شرائه أحد آخر أجهزة الطراز -BESM
 6الـمـتـبـقـيــة (ف ــي نــوفــوس ـي ـب ـيــرســك) .ع ـنــوان
ال ـم ـقــال ي ـت ـحــدث ع ــن ن ـف ـســه« :ي ـم ـكــن لـسـلـسـلــة
الحواسيب العمالقة الروسية  ،BESMالتي تم
تطويرها منذ أكثر من  40عام ًا ،أن تشهد على
أكاذيب الواليات المتحدة ،التي أعلنت تفوقها
التكنولوجي خالل سنوات الحرب الباردة».
ع ــام ُ 1966أط ـلِ ـقَ ن ـظــام ال ــدف ــاع ال ـصــاروخــي
فوق موسكو على أساس الكمبيوتر 5e92b
بسرعة نصف مليون عملية/الثانية ،بتطوير
مجموعة العلماء بقيادة ليبيديف وبورتسيف
(وبـقـيــت الـمـنـظــومــة فــي الـخــدمــة حـتــى مــا قبل
 2002على األقل).
تم أيض ًا إنشاء القاعدة المادية لنشر الصواريخ
ال ـم ـضــادة ل ـل ـصــواريــخ الـبــالـيـسـتـيــة ع ـلــى كــامــل
األراض ــي السوفييتية ،ومــع ذلــك ،تــم بموجب
العقد إيقاف أعمال  1-PROفي هــذا االتجاه.
وقــامــت مـجـمــوعــة بــورتـسـيـفــا بـمـســاهـمــة فعالة
لتطوير منظومة الدفاع الصاروخي 300- S
الـمـضــادة لـلـطــائــرات ،وال ـتــي تـمـيّــز الكمبيوتر
ال ـخ ــاص ب ـهــا (واسـ ـم ــه  )5Э26ب ـ ــأداء م ـسـ ٍـاو
ألداء( 6- BESMمليون عملية/الثانية) .كان
 5Э261أول نظام تحكم محمول عالي األداء
متعدد المعالجات في االتحاد السوفييتي.
ǩسيرغي نيقواليفيتش غرينياييف :مواليد
 ،1972دكتوراة في العلوم التقنية ،عضو
المجلس العلمي في «مجلس أمن االتحاد
الروسي» .تخرج  1994بمرتبة الشرف من
«أكاديمية موجايسكي لهندسة الفضاء
العسكرية» في سانت بطرسبرغ« ،مهندس
ـؤهــل دبــلــوم «برمجيات
ريــاضــيــات» ،ومـ َّ
تكنولوجيا الحاسب واألنظمة اآللية» .بين
 2000و 2005كان باحثاً رائداً في «مركز
البحوث العسكرية اإلستراتيجية» لهيئة
األركان العامة للقوات المسلحة الروسية.
 2008–2005تــرأّس القسم التحليلي
في بورصة نظام التداول الروسي .من عام
 2010إلى اآلن ،المدير العام لمنظمة «مركز
التقييمات والتنبؤات اإلستراتيجية»
الروسية غير الربحية ،والمادة هي تلخيص
لمقاله األصلي المنشور على موقع هذه
المنظمة  csef.ruفي .2012/8/27
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القرن اإلفريقي على نار هادئة

ال تزال تعتمل األزمات داخل دول القرن اإلفريقي (الصومال-
إثيوبيا -إرتريا -السودان) في المستويات المعيشية
كافة ،وبتشابك وترابط ال يجعل
والسياسية والعسكرية ً
حل أية جزئية منها بأي بل ٍد منها ممكناً دون حلها جميعًا
ّ
وبجميع الدول المعنية على التوازي.

ǧمالذ سعد

مـ ـ ــن غ ـ ـيـ ــر الـ ـمـ ـمـ ـكـ ــن رص ـ ـ ــد م ـس ـب ـب ــات
الـتــوتــر واألزمـ ــات فــي ال ـقــرن اإلفــريـقــي
بــالـشـكــل الـتـفـصـيـلــي وحـ ــده ،أو بــالـنـظــر
إل ــى ال ـس ـنــوات الـقـلـيـلــة الـقــريـبــة الـســابـقــة
فقط ،وإنـمــا تعود جــذورهــا إلــى بدايات
الـ ـقـ ــرن الـ ـم ــاض ــي مـ ــع خـ ـ ــروج الـ ـق ــوات
المستعمرة وانتهاء االستعمار التقليدي
الـقــديــم ،مخلف ًا وراءه جـمـلـ ًة عــديــدة من
المشاكل ليس أقلها الخالفات الحدودية
واإلقـلـيـمـيــة والـعــرقـيــة ،س ــواء داخ ــل كل
دولةٍ منها على حدةٍ ،أو فيما بينها.
ولـتـبـتـلــي ه ــذه الـ ــدول نـفـسـهــا ب ـعــد ذلــك
بنموذج االستعمار الحديث والتدخالت
األج ـن ـب ـيــة ب ـهــا ،م ــع ب ــروز أن ـظ ـمــة تــابـعــة
تعتبرها شـعــوبـهــا (غـيــر وطـنـيــة) وإنـمــا
م ـل ـي ـئــة بــال ـف ـســاد وت ـع ـمــل ل ـصــالــح نُ ـخــب
ال ـن ـهــب ف ـي ـهــا ب ــال ـت ــراب ــط وال ـت ـش ــاب ــك مــع
الغربيين وخلف ًا الستعمارهم أساس ًا.
مــع األزمــة الــرأسـمــالـيــة الـعــامــة مــن جهة،
وتضرر رأس هرمها الواليات المتحدة
األمريكية ،وما يفرضه عليها من تراجع
وهــزائــم ،وبــالـتــالــي عــدوان أكـثــر ،تسعى
واشنطن بانسحابها من أية بقعة دولي ًا،
أن تُ ــدخ ـل ـه ــا ف ــي دوامـ ـ ــة م ــن ال ـفــوضــى
والـصــراعــات البينية المستدامة ،إلدامــة
إض ـعــاف ه ــذه الـ ــدول ،وتــأم ـيــن تبعيتها
لـهــا ول ــو بــال ـحــدود الــدنـيــا مــن جـهــة ،مع
االس ـت ـف ــادة م ــن أرب ـ ــاح ت ـج ــارة ال ـحــرب
أي ـ ًا تـكــن س ــواء كــانــت ســاح ـ ًا أو ديــونـ ًا
وف ـ ــوائ ـ ــد وشـ ـ ــروطـ ـ ـ ًا والـ ـ ـ ــخ ،وب ــالـ ـحـ ـدّ
األع ـلــى م ـح ــاوالت -إث ــر ه ــذه الـفــوضــى

والنزاعات -إلعاقة تقدّم القوى الدولية
الجديدة الصاعدة على المسرح العالمي
ف ــي هـ ــذه ال ـم ـن ــاط ــق ،وأك ـب ــره ــا ال ـص ـيــن
وروسيا.
أزمة الصومال
تــأتــي ال ـصــومــال م ـثــا ًال عـلــى ذل ــك ،حيث
انـطـلـقــت أزمـتـهــا األخ ـيــرة ت ـحــديــد ًا وفــق
عــام ـل ـيــن اث ـن ـي ــن م ـت ـشــاب ـك ـيــن :ان ـس ـحــاب
ال ـق ــوات األمــري ـك ـيــة مـنـهــا بــال ـتــوازي مع
ف ـتــرة االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة ،مـمــا أخـ ّـل
ب ــال ـم ـع ــادالت داخ ـل ـي ـ ًا ف ــي ب ـل ـدٍ ال ي ــزال
ي ـعــانــي أس ــاس ـ ًا م ــن م ـج ـمــوعــات إرهـ ـ ٍـاب
ص ـن ـع ـت ـه ــا ورع ـ ـت ـ ـهـ ــا وحـ ــاف ـ ـظـ ــت ع ـلــى
وج ــوده ــا واش ـن ـطــن نـفـسـهــا كـ ـ «حــركــة
ال ـش ـب ــاب» ال ـتــاب ـعــة ل ـل ـقــاعــدة ،واق ـت ـصــاد
ـدن م ـع ـي ـشــي
مـ ـنـ ـهـ ــار وم ـ ـن ـ ـه ـ ــوب ،وت ـ ـ ـ ـ ٍّ
متسارع ،وحركة سياسية شبه معدومة
ومـقـمــوعــة غـيــر ق ــادرة بـعــد عـلــى إنـتــاج
نـ ـظ ــام س ـي ــاس ــي ب ــدي ــل ي ــؤم ــن شـ ــروط
وحل األزمات وبنائه.
االستقرار ّ
إثـ ــر ال ـم ــواج ـه ــات ال ـع ـس ـكــريــة األخ ـي ــرة
ف ــي ال ـصــومــال ب ـيــن ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة
وال ـ ـم ـ ـع ـ ــارض ـ ــة وال ـ ـ ـقـ ـ ــوى اإلره ـ ــاب ـ ـي ـ ــة،
بالتزامن مع انطالق حركة شعبية تندد
ب ـتــرشــح رئ ـي ــس ال ـب ــاد ال ـحــالــي مـحـمــد
عـبــد اهلل فــرمــاجــو ،وال ـض ـغــط والـتــدخــل
الــدولــي واألمــريـكــي تـحــديــد ًا بموضوعة
االنتخابات ،صادق البرلمان الصومالي
ع ـل ــى مـ ـش ــروع ق ــان ــون ــي ي ـج ـيــز إجـ ــراء
انـتـخــابــات بــرلـمــانـيــة ورئــاسـيــة مـبــاشــرة
فــي غضون عامين ،وكــان قــد سبقه في
أول شهر نيسان إعــان البيت األبيض
بــأن الرئيس األمريكي جــو بــايــدن وقع
أمـ ـ ــر ًا ب ـت ـمــديــد ال ـع ـق ــوب ــات االق ـت ـص ــادي ــة
األم ــري ـك ـي ــة ع ـل ــى ال ـص ــوم ــال ل ـم ــدة ع ــام
آخــر ،مما شكلت هــذه الـعــوامــل جميعها
ض ـغ ــوط ـ ًا ع ـلــى الـ ـب ــاد ك ـك ــل ،واس ـت ـعــار
الحرب داخلها ،لتكثر وتيرة التفجيرات
اإلرهابية واالشتباكات.
وصو ًال إلى مؤشرات انقسام داخل قوى
النظام الصومالي نفسه ،بالشق األمني
والعسكري ،حيث جرت مث ًال اشتباكات
داخ ـ ــل ال ـعــاص ـمــة م ـقــدي ـشــو ب ـيــن ق ــوات
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حكومية وقائد شرطة العاصمة السابق،
وف ــي م ـطــار مـقــديـشــو ال ــدول ــي خــافــات
واشـ ـتـ ـب ــاك ــات «ب ـ ــاألي ـ ــدي» ب ـي ــن وك ــال ــة
ال ـم ـخــابــرات واألم ــن الـقــومــي ومــوظـفــي
إدارة الهجرة ،وصو ًال إلى أنباء أفادت
بأن قوة من الجيش الصومالي عارضت
ت ـمــديــد واليـ ــة فــرمــاجــو وان ـس ـح ـبــت مــن
قــواعــدهــا ف ــي أجـ ــزاء م ــن إق ـل ـيــم شـبـيـلــي
ال ـم ـج ــاور ل ـل ـعــاص ـمــة ،وس ـي ـطــرت ق ــوات
أمنية معارضة على أجزاء من المدينة.
أدت هـ ــذه األحـ ـ ــداث وال ـض ـغ ــوط عـلــى
فرماجو بإعالنه يــوم األربـعــاء الماضي
ت ـخ ـل ـي ــه عـ ــن مـ ـح ــاول ــة تـ ـم ــدي ــده ف ـتــرتــه
الرئاسية لعامين ،مكلف ًا رئيس الــوزراء
محمد حسين روبلي -الذي أعلن رفضه
ومـعــارضـتــه للتمديد أي ـض ـ ًا -بالتحضير
إلجراء انتخابات رئاسية جديدة.
من غير الحاجة للكثير من االجتهاد في
الـتـحـلـيــل ،يــرى الـعــديــد مــن الصوماليين
بــأن الـمـحـرّك خلف االنـشـقــاقــات األمنية
وال ـع ـس ـك ــري ــة ن ـف ـس ـه ــا ،بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مــع
عــودة نـشــاط «حــركــة الـشـبــاب» جــاءت
بــإشــارات أمــريـكـيــة أو ًال ،وهــي الـتــي لم
يـمــض عـلــى انسحابها بضعة أشـهـ ٍر من
ب ـل ـدٍ ان ـخــرطــت بــه اسـتـخـبــاراتـيـ ًا وأمـنـيـ ًا
لـعـقــود ،لـيـكــون مــن الـســذاجــة الـظـنّ أنها
بــانـسـحــابـهــا لــم يـعــد لــواشـنـطــن أث ــر ،بل
قل :إن انسحابها كان تمهيد ًا لما يجري
اآلن ،وبعيد ًا عن قواتها.
لتكتمل حــالـيـ ًا عـنــاصــر الـفــوضــى :اقتتال
وحـ ـ ـ ــرب ،نـ ـشـ ــاط إرهـ ـ ــابـ ـ ــي ،م ـس ـت ــوى
م ـع ـي ـشــي م ـت ــده ــور ل ـل ـغ ــاي ــة ،م ـظ ــاه ــرات
ش ـع ـب ـي ــة م ـ ــن غـ ـيـ ــر حـ ــركـ ــة س ـي ــاس ـي ــة،
ان ـق ـســامــات داخـ ــل ال ـن ـظ ــام ،وف ـ ــراغ فــي
الـسـلـطــة .بــال ـتــوازي مــع اشـتـعــال ال ــدول
المحيطة بها إقليمي ًا :اليمن والـســودان
وإثيوبيا ،وتشاد مؤخر ًا.
السودان وإثيوبيا
ف ـضـ ًـا عــن ال ـخــافــات الــداخـلـيــة الـعــرقـيــة
واإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي ك ـ ـ ـ ٍّـل مـ ـ ــن إثـ ـي ــوبـ ـي ــا
والسودان ،تجري بين الدولتين أزمتان
حادتان ومترابطتان :خالفات حدودية،
وأزمــة سـدّ النهضة ،ويسعى كـ ٌّل منهما
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إلـ ــى ك ـس ــب ال ـم ـل ـف ـيــن بـ ــآن واحـ ـ ــد ،فـفــي
حـيــن تـتـحـكــم إثـيــوبـيــا بــال ـس ـدّ وعـمـلـيــات
مـلـئــه لـلـضـغــط عـلــى ال ـخــرطــوم ،يضغط
ال ـســودان عـسـكــريـ ًا وقــانــونـيـ ًا باستعادة
«أراضـيــه» وفــق حــدود عــام  1902وفق
إعالن للجيش السوداني.
وي ـع ــان ــي ال ـ ـسـ ــودان ت ـح ــدي ــد ًا م ــن أزم ــة
معيشية حادة لم ولن تفرجها له «هزلية
ال ـت ـط ـب ـيــع» م ــع ك ـي ــان ال ـ ـعـ ــدوّ ،وصـ ــو ًال
تصريح مــن وزارة الصحة
مــؤخــر ًا إلــى
ٍ
نقص حاد في مجال األدوية ،دون
عن ٍ
ت ـحــديــد (أي :لـيـســت ال ـخــاصــة بــالــوبــاء
الفيروسي وحده) ،مع استمرار الوعود
«ال ـم ـخ ـدّرة» بــالـتـعــويـضــات الـمــالـيــة لـقــاء
«التطبيع» حيث قــال السفير الفرنسي
ف ــي الـ ـسـ ــودان :إن بـ ــاده «م ـس ـت ـعــدة»
لتقديم قرض «تيسيري» يصل إلى 1,5
مليار دوالر من أجــل تسوية متأخرات
الـســودان لصندوق النقد الــدولــي ،دون
تحديد كيف أو متى؟
ونرى محاولة استثمار هذه المجريات
فــي ال ـقــرن اإلفــري ـقــي بـمــا ج ــرى تــداولــه
زي ـف ـ ًا ع ــن (ت ـع ـل ـيــق إن ـش ــاء م ــرك ــز إم ــداد
لـلـقــوات الـبـحــريــة الــروسـيــة عـلــى ساحل
ال ـس ــودان فــي الـبـحــر األح ـمــر) وه ــو ما
نـفـتــه الـسـفــارة الــروسـيــة فــي الـخــرطــوم
تمام ًا ،علم ًا أن االتفاقية ال تزال تحتاج
مــوافـقــة الـبــرلـمــان الـســودانــي عليها ،مما
ي ـع ـط ــي اإلش ـ ـ ــارة ب ـ ــأن هـ ـن ــاك م ـس ــاع ـيَ
حقيقية بمنع حدوث ذلك ،وإبعاد نفوذ
ال ـشــرق الــروســي والـصـيـنــي عــن الـقــرن
اإلف ــريـ ـق ــي ،وت ـف ـت ـي ـتــه ع ـل ــى نـ ــار ه ــادئ ــة
لضمانة استمرار هذا األمر.
على أيــة حــال ،ترتبط هــذه الطموحات
األمــري ـك ـيــة ب ـمــدى قــدرت ـهــا الـفـعـلـيــة على
إن ـج ــازه ــا ،ت ـلــك الـ ـق ــدرة ال ـت ــي ت ـت ـضــاءل
وتضعف بـمــرور الــوقــت ،بــالـتــوازي مع
رغبة الشعوب المعنية بإنجاز تغييرات
حـقـيـقـيــة بــأن ـظ ـم ـت ـهــا ول ـم ـص ـل ـح ـت ـهــا ،تـلــك
ال ـم ـص ـل ـحــة ال ـت ــي ت ـت ـعــارض مــوضــوع ـي ـ ًا
م ــع ط ـمــوحــات أع ــدائ ـه ــم ،وت ـتــاقــى مــع
لحلول
القوى الجديدة الصاعدة تأمين ًا
ٍ
سـيــاسـيــة تـعـطــي الـمـفــاتـيــح إلن ـجــاز هــذه
التغييرات.
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بشكل متسارع
بزلزال قادم ،وفي الواقع لم يعد الحديث عن هذا الزلزال مجرد نبوءة ،فعناصره باتت واضحة وتنضج
ٍ
تشهد الساحة الفلسطينية هّزات تحذيرية ُتنبئ ٍ
أجل بموجبه االنتخابات التي كان من المفترض
كل يوم .ربما يكون مرسوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والذي صدر يوم الجمعة في  30نيسان ،والذي ّ
ّ
أن تجري في شهر أيار الجاري تلك (الشعرة التي ستقصم ظهر البعير).

تأجيل االنتخابات الفلسطينية :الكيان يخسر حتى عند تسجيل النقاط!
إذا أردنا توصيف
الوضع السياسي
الحالي بشكل دقيق،
ال بد لنا من الوقف عن
نقاط ثالث تتفاعل
فيما بينها ،وتحت
تأثير تمظهر التوازن
الدولي الجديد ،فتخلق
هذا المناخ الذي
نشهده اليوم>

ǧعالء أبوفّراج

حالة االنقسام
الظاهرة في
الفصائل لم
تكن يوماً معبراً
حقيقياً عن
حال الشعب
الفلسطيني
الذي يتعامل مع
نفسه بوصفه
شعباً واحداً

النقطة األول ــى :األزم ــة الـسـيــاسـيــة التي
يعاني منها الكيان ،والتي ترقى لتشكل
خطر ًا وجودي ًا عليه ،أما النقطة الثانية:
تـتـمـثــل فــي أزم ــة الـفـصــائــل الفلسطينية
الـتــي بــات مــن الــواضــح أنـهــا غـيــر قــادرة
ع ـل ــى ت ـل ـب ـيــة لـ ـ ــوازم ال ـم ــرح ـل ــة ،فـبـعــض
الـبُـنــى السياسية الفلسطينية التقليدية
ب ــات ــت أش ـب ــه ب ـج ـه ــا ٍز ي ـع ـمــل ب ـص ـعــوبــة،
وسـيـتــوقــف قــريـبـ ًا عــن الـحــركــة ،ليصبح
ل ــزام ـ ًا االس ـت ـغ ـنــاء عــن أج ــزائ ــه الـعــاطـلــة.
أما النقطة الثالثة :فهي الحركة الشعبية
الـ ـت ــي أظـ ـهـ ــرت أح ـ ـ ــداث ب ـ ــاب ال ـع ــام ــود
األخ ـي ــرة أن الـفـلـسـطـيـنـيـيــن يـتـحــركــون
على المستوى الشعبي بنشاطٍ أعلى.
االنتخابات «تلك المصيبة»
ش ـك ــل اإلعـ ـ ــان ع ــن إجـ ـ ــراء ان ـت ـخ ــاب ــاتٍ
فـلـسـطـيـنـيــة شــام ـلــة ارت ـي ــاح ـ ًا مــؤق ـت ـ ًا فــي
ال ـ ـشـ ــارع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،وكـ ـ ــان ال ـب ـي ــان
ال ـخ ـتــامــي ل ـق ـمــة ال ـق ــاه ــرة ال ـت ــي عـقــدتـهــا
الفصائل الفلسطينية في شباط الماضي،
طاقة أمـ ٍـل بالنسبة للشارع الفلسطيني
المُنهك ،لكن إشارات االستفهام الكبرى
ال ـت ــي وُض ـع ــت فـ ــوق م ـخ ــرج ــات ال ـق ـمــة،
ش ـ ّك ـل ــت ع ـق ـب ــات م ــوض ــوع ـي ــة ف ــي وج ــه
الـ ـت ــواف ــق واالنـ ـتـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـت ــي نـتـجــت
ع ـن ــه .ف ـي ـن ـب ـغــي أو ًال :ت ــوض ـي ــح م ـســألــة
أساسية حول االنتخابات ،فهذه العملية
ال ـض ــروري ــة وال ـت ــي ل ــم ي ـعــد م ــن الـمـمـكــن
إب ـق ــاءه ــا م ـج ـم ــدة م ـن ــذ  ،2006ال تُ ـعــد
الـمـطـلــب الــوح ـيــد ل ـل ـشــارع الـفـلـسـطـيـنــي،
بــل ش ّكلت بالنسبة لــه البوابة الوحيدة
إلعــادة توحيد الفصائل المنقسمة ،أي:
إن ال ـش ــارع وع ـلــى الــرغــم مــن حـقــه في

انتخاب قيادته السياسية إال أنــه يــدرك
أن الـمـهـمــة ال ـك ـبــرى هــي إعـ ــادة تــوحـيــد
الفصائل الـتــي انقسمت فــي االنتخابات
الماضية .لكن الواقع أثبت أن ما جرى
ف ــي ق ـمــة ال ـقــاهــرة ك ــان م ـحــاولــة لـكـســب
الوقت ال أكثر.
فــال ـس ـبــب ال ـم ـع ـلــن ل ـتــأج ـيــل االن ـت ـخــابــات
هــو إعــان رئـيــس السلطة الفلسطينية
وال ـ ـق ـ ـيـ ــادي فـ ــي حـ ــركـ ــة ف ـت ــح م ـح ـمــود
عباس ،أن الـشــروط األساسية إلجــراء
االنتخابات لم تتحقق ،ويتحدث تحديد ًا
ع ــن أن «إس ــرائ ـي ــل ل ــم ت ـس ـمــح ب ــإج ــراء
االن ـت ـخــابــات ف ــي ال ـق ــدس» ،وه ــو م ــا ال
ي ـم ـكــن ق ـب ــول ــه بــال ـن ـس ـبــة لـ ــه .ولـلـحـقـيـقــة
ي ــدرك الـجـمـيــع :أن كـلـمــات عـبــاس هــذه
حق يُراد بها باطل ،فالكيان
إنما كلمات ٍ
الـصـهـيــونــي أعـطــى مـنــذ الـبــدايــة إشــارات
إلى عدم قبوله بإجراء هذه االنتخابات
ف ــي ال ـق ــدس ،وال يُ ـع ـت ـبــر ه ــذا ال ـمــوقــف
مـفــاجـئـ ًا ،بــل األكـثــر مــن ذلــك أن وســائــل
اإلعـ ـ ــام وب ـع ــض ال ـم ـص ــادر ال ـم ـت ـنــوعــة
تتناول معلومات تفيد بأن حلو ًال بديلة
وضـ ـع ــت ع ـل ــى طـ ــاولـ ــة عـ ـب ــاس تـضـمــن
إشــراك المقدسيين في هذه االنتخابات
ـرق بــدي ـلــة ،لـكــن مـحـمــود
عـبــر إي ـجــاد ط ـ ٍ
عباس تجاهل هذه األصوات كما لو أنه
متمسك بـقــرار الكيان بمنع االنتخابات
أكثر من الكيان نفسه! ومن هذه النقطة
ي ـب ــدو أن ق ـ ــوىً داخ ـ ــل هـ ــذه ال ـف ـصــائــل
تتقاطع رغباتها مع رغبة الكيان ،وهذا
م ــا بـ ــات يُ ـ ــرى ف ــي ع ـ ــددٍ م ــن ال ـم ـل ـفــات
األخرى.
ال ش ــك أن أس ـب ــاب ـ ًا ك ـث ـيــرة كــانــت وراء
تــأج ـيــل االن ـت ـخ ــاب ــات ،وال نـسـتـبـعــد هـنــا
ال ــرأي الــذي يــرد هــذا الـتــأجـيــل إلــى قلق
محمود عباس من حظوظ قوائم فتح

وسائل اإلعالم
وبعض المصادر
المتنوعة تتناول
معلومات تفيد
بأن حلو ًال بديلة
وضعت على
طاولة عباس
تضمن إشراك
المقدسيين في
هذه االنتخابات
طرق
عبر إيجاد ٍ
بديلة

األخرى ،وتحديد ًا قائمة (الحرية) التي
أطـلـقـهــا ال ـق ـيــادي نــاصــر ال ـق ــدوة ،والـتــي
حظيت بدعم األسير مروان البرغوثي،
أو ذل ــك ال ــرأي ال ــذي ي ــرد الـتــأجـيــل إلــى
قـ ـل ــق فـ ـت ــح م ـ ــن حـ ـظـ ــوظ حـ ـمـ ــاس فــي
هــذه االنتخابات .لكن ما يهم في نهاية
المطاف ،هو أن قرار التأجيل هذا يعني
شيئ ًا واحد ًا وهو تأجيل ملف المصالحة
والحفاظ على االنقسام ،أي :إنه إعالن
جديد عن عجز البنية الحالية عن إنجاز
ال ـم ـهــام الـمــوضــوعــة عـلــى ال ـطــاولــة ،مما
سيجعلها في مواجهة مع األجزاء الحيّة
في هــذه البنية ،ومــع الشارع الــذي نفذ
صبره.
شارع غاضب من االحتالل وأشياء
أخرى كثيرة
ش ـ ّك ـل ــت الـ ـم ــواجـ ـه ــات الـ ـت ــي دارت فــي
األس ــاب ـي ــع ال ـمــاض ـيــة ف ــي بـ ــاب ال ـعــامــود
داخ ـ ــل الـ ـق ــدس ال ـم ـح ـت ـلــة ،ح ــدثـ ـ ًا يـجــب
الـ ـ ــوقـ ـ ــوف ع ـ ـن ـ ــده ،فـ ـه ــي ف ـ ــي الـ ـبـ ــداي ــة
رد م ــن الـ ـش ــارع ع ـلــى ت ـص ـع ـيــد ال ـك ـيــان
الصهيوني ،والــذي تراجع تحت ضغط
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن ،ل ـكــن ج ــان ـب ـ ًا آخـ ــر أك ـثــر
«خـطــورة» يتضح ،فتحركات المقاومة
في قطاع غــزة والـصــواريــخ التي جرى
إط ــاق ـه ــا ب ـش ـكــل م ـت ــزام ــن م ــع األحـ ــداث
الجارية في القدس ،إنما تُعطي مؤشر ًا
جــديــد ًا ،أن حالة االنـقـســام الـظــاهــرة في
ال ـف ـصــائــل ل ــم ت ـكــن ي ــوم ـ ًا م ـع ـبــر ًا حـقـيـقـيـ ًا
ع ــن حـ ــال ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ال ــذي
يتعامل مــع نفسه بــوصـفــه شـعـبـ ًا واحــد ًا
ويتحرك -وعلى الرغم من االعتبارات
كشعب واحــد ،لــذلــك تش ّكل
السياسية-
ٍ
حالة التصعيد األخيرة هذه -باإلضافة
إل ــى االح ـت ـج ــاج ــات ال ـت ــي ت ـلــت اإلع ــان

عــن تــأجـيــل االنـتـخــابــات -أرضـيــة يمكن
أن ي ـت ـحــرك ال ـش ــارع الـفـلـسـطـيـنــي عـلــى
أســاسـهــا ،فـهــذا الـشــارع يـصــوغ تدريجي ًا
بــرنــامـجـ ًا واح ــد ًا ،ويــدرك بــالــوقــت نفسه
أن جــزء ًا مــن الـقـيــادات السياسية باتت
انعكاس ًا للكيان الصهيوني نفسه ،تدافع
عنه وتـتـحــرك وفـقـ ًا لمصالحه .ويــدرك
الـشــارع الفلسطيني بفطرته أن سلطة
أوس ـلــو بــاتــت بــوحــدة ح ـ ٍـال مــع الـكـيــان
الصهيوني.
الكماشة تطبق على الكيان
ف ـ ــي تـ ـصـ ــريـ ـحـ ــات لـ ــرئـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـص ـه ـيــونــي األسـ ـب ــق ،إي ـه ــود أول ـم ــرت
ق ــال فـيـهــا :إن اس ـت ـهــداف الفلسطينيين
بـ ـه ــذا ال ـش ـك ــل ال ـك ـث ـي ــف والـ ـمـ ـتـ ـك ــرر ،ال
يـتــرك لـهــم ّإل خ ـيــار ًا واح ــد ًا وهــو الــرد
ال ـع ـن ـيــف .وأض ـ ــاف أولـ ـم ــرت ف ــي مـقــالــه
فــي جــريــدة (م ـعــاريــف)« :ي ـجــري عمل
م ـن ـظــم وم ـن ـه ـجــي ل ـم ـحــافــل ي ـهــوديــة فــي
م ـن ــاط ــق م ـخ ـت ـل ـفــة ف ــي ال ـض ـف ــة ال ـغــرب ـيــة
تستهدف الفلسطينيين ،وإلحاق أضرار
اقتصادية جسيمة بهم ،بل وإيقاع األذى
الـجـســدي بـهــم (… ).وه ــذا مــا يستهدف
حشر الفلسطينيين بشكل منهجي في
الــزاويــة ،بحيث ال يـتــرك الـحــال لهم في
النهاية أي خيار غير الرد العنيف» .على
الرغم من محاولة أولمرت الترويج كما
لو أن الصهاينة تصرفوا بشكل مختلف
فيما مضى! ومحاولته القول :إن بعض
«ال ـي ـم ـي ـن ـي ـي ــن ال ـم ـت ـط ــرف ـي ــن» ي ـس ـي ـئــون
لـ ـص ــورة ال ـك ـي ــان ف ــي هـ ــذه ال ـت ـصــرفــات
الـعـنـيـفــة ت ـجــاه الـفـلـسـطـيـنـيـيــن ،مـتـنــاسـيـ ًا
أن ال ـع ـصــابــات ال ـص ـه ـيــون ـيــة وم ـن ــذ بــدء
نـشــاطـهــا وص ــو ًال إلــى احـتــال فلسطين
وحـتــى ال ـيــوم ،لــم تـسـتـخــدم شـكـ ًا آخــر،
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الصورة عالمياً
•أكد الرئيس
األمريكي
جو بايدن:
أن الواليات
المتحدة
تعتزم الحفاظ
على حضورها
العسكري في منطقة
المحيطين الهندي والهادئ وفي أوروبا
أيضاً ،وأنه أبلغ الرئيس الصيني شي جين
بينغ بذلك.

ب ــل إن س ـلــوك «الـيـمـيـنـيـيــن الـمـتـطــرفـيــن»
هــؤالء إنما هو جوهر سلوك الكيان منذ
نشأته .لكن الالفت هو السبب الذي يدفع
ال ـص ـه ـيــونــي أولـ ـم ــرت ل ـهــا ال ـق ــول اآلن!؟
وفي اليوم نفسه الذي جرى اإلعالن عن
تــأجـيــل االنـتـخــابــات الفلسطينية .أولـمــرت
على مــا يبدو بــات أحــد المتخوفين داخــل
ال ـك ـي ــان ال ـص ـه ـيــونــي م ـمــا يـ ـج ــري ،فـهـنــاك
أص ـ ــوات ب ــات ــت تـ ــرى أن ال ــوض ــع يــوشــك
ع ـلــى االن ـف ـج ــار ،وأن ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي
وضـ ـمـ ــن الـ ـ ـت ـ ــوازن ال ـ ــدول ـ ــي واإلق ـل ـي ـم ــي
الـحــالــي ،لــن يـكــون ق ــادر ًا على التعامل مع
انتفاضة فلسطينية شاملة ،لذلك تتخوف

هـ ــذه ال ـق ــوى م ــن أن الـ ـص ــراع ال ـس ـيــاســي
داخ ــل الـكـيــان بــات يـفــرض عـلــى الالعبين
أن يـقــامــروا بتلك اللبنات األســاسـيــة التي
تضمن تــوازن الكيان .فما يقوله أولمرت
صـحـيــح لـكـنــه لـيــس ج ــدي ــد ًا ،ول ــم يـكــن في
نظره خطر ًا وجــوديـ ًا سابق ًا! لكن الجديد
ف ــي ال ـم ـســألــة ،أن ال ـطــريــق ب ــات م ــزروع ـ ًا
بــاألل ـغــام ،فــالـكـيــان الـصـهـيــونــي يـخـســر إن
ت ـمــت ال ـم ـصــال ـحــة الــوط ـن ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
ويخسر إن أعاق هذه المصالحة ،فترسيخ
االنقسام الفلسطيني كــان ممكن ًا ،والدليل
أنــه تــم واسـتـمــر  15عــام ـ ًا! لـكــن إنـهــاء هــذا
االن ـق ـســام ب ــات مـطـلـبـ ًا شـعـبـيـ ًا فـلـسـطـيـنـيـ ًا،

مــدعــوم ـ ًا مــن ق ــوى دول ـيــة ص ــاع ــدة ،مـثــل:
روسيا والصين ،قــادرة على تأمين غطا ٍء
دولـ ــي ل ـت ـح ـوّل س ـيــاســي ك ـه ــذا ،ل ــذل ــك هــو
ق ــدرٌ ال راد ل ــه .وإع ـ ــادة تــوح ـيــد ال ـشــارع
الفلسطيني سينتج قوى سياسية جديدة
تعبّر فع ًال عــن إرادة الشعب الفلسطيني،
وتـعـيــد الـنـظــر بــأوسـلــو ومـفــرزاتـهــا .الـفــرق
الــوحـيــد يـكـمــن بــأن تـتــم هــذه الـعـمـلـيــة عبر
تلك الـقــوى القائمة الـيــوم ،أو أن يفرضها
الشارع على الكيان والقوى األخرى .أي:
إن الـكـيــان الـصـهـيــونــي مـحـكــومٌ فــي نهاية
ال ـم ـطــاف ب ــإط ــاق ال ـن ــار ع ـلــى قــدم ـيــه وال
خيار آخر ضمن الشروط الحالية.

«بريكست» ُيعيد أيرلندا  100عام للخلف ويذكرها بأزمتها
كان من المفترض أن
يقيم «الوحدويون»
األيرلنديون ،مع
البريطانيين عموماً،
«احتفاالت» إعالن
«أيرلندا الشمالية» في
يوم االثنين ،اإلعالن
الذي صدر في  3أيار
عام  ،1921حين جرى
وضمها
اقتطاع البالد ّ
إلى المملكة المتحدة
بعد خالفات ومعارك
بين «الوحدويين»
المؤيدين لالنضمام
إلى بريطانيا
(بعد احتاللها)
و«الجمهوريين»
الرافضين تماماً لهذا
الطرح ويدفعون
باتجاه وحدة أيرلندا
كاملة كدولة مستقلة
تماماً ...الذكرى
التي تعود لتعتمل
من جديد اآلن مع
تداعيات «بريكست».

•لوحت حركة
«طالبان»
األفغانية
المتشددة،
اليوم السبت،
باستهداف
القوات األجنبية
خالل عملية
انسحابها من أفغانستان ،وذلك ر ّداً على
تأخير انسحاب القوات عن األول من أيار ،
وهو الموعد المحدد
وفق اتفاق
الدوحة.
•أقر مفوض
االتحاد األوروبي
للشؤون الخارجية
واألمن ،جوزيب بوريل،
بأن االتحاد األوروبي ال يمكنه فصل روسيا
عن نظام سويفت للمدفوعات الدولية وال
إعاقة بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم .2
•قال عباس
عراقجي ،كبير
المفاوضين
النوويين
اإليرانيين
ومساعد
وزير الخارجية،
اليوم السبتّ :إن
«طهران توصلت خالل محادثات فيينا إلى
اتفاق لرفع العقوبات عن غالبية األفراد
والكيانات».

طحان
ǧحمزة ّ

ي ــرى األي ــرل ـن ــدي ــون أن ال ـم ـنــاس ـبــة ذك ــرى
مأساوية بحق بالدهم ،وهي تذكيرٌ بأزمةٍ
لم تحل يوم ًا ،وإنما جرت تسويتها مؤقت ًا
بــالـتــركـيــب مــع عــاقــات وقــوان ـيــن االت ـحــاد
األوروبي رغم التقسيم ،حيث كان لس ّكان
«أي ــرل ـن ــدا ال ـش ـمــال ـيــة» ال ـخــاض ـعــة لــدسـتــور
وقــوانـيــن الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة و«جـمـهــوريــة
أيــرلـنــدا» ،بوصفهما عـضــوان فــي االتـحــاد
األوروب ــي ،حــريــة الـحــركــة والـتـجــارة فيما
بينهم.
لـكــن أدى انـسـحــاب بريطانيا مــن االتـحــاد
ـرح لــم يـنــدمــل ،ويــذ ّكــر
إل ــى إع ــادة فـتــح ج ـ ٍ
األيــرل ـنــدي ـيــن ب ـح ــدودٍ ت ـف ـرّق فـيـمــا بـيـنـهــم،
ولتعود على إثرها أزمة سياسية حادة بين

«الوحدويين» و«الجمهوريين» من جهة،
وبـيــن األيــرلـنــديـيــن والـبــريـطــانـيـيــن عـمــومـ ًا
من جهة أخرى ،وقد شهد الشهر الماضي
أس ـب ــوع ـ ًا م ــن أحـ ـ ــداث ع ـن ـي ـفــة ك ـب ـي ــرة فــي
أيرلندا الشمالية بين مؤيدين ومعارضين،
وبين متظاهرين وقوات الشرطة واألمن،
تخللتها عـمـلـيــات تـخــريــب وح ــرق واسـعــة
فــي بعض الـمــدن ومنها بلفاست ،واعتبر
البعض أنها مــواجـهــات غير مسبوقة منذ
عام  ،1998التي امتدت أزمة لثالثة عقودٍ
قـبـلــه تُ ـعــرف بــاســم «االض ـطــرابــاتThe -
بتوقع
 ،»Troublesلـيـبــدأ الـحــديــث اآلن
ٍ
عن اضطراباتٍ من نسخة ثانية!
في األول من الشهر الجاري دخــل اتفاق
«ب ــري ـك ـس ــت» ح ـي ــز ال ـت ـن ـف ـيــذ كـ ــامـ ـ ًـا ،بـمــا
يـعـنــي إت ـم ــام جـمـيــع اإلجـ ـ ــراءات الـخــاصــة

بـخــروج بريطانيا مــن االتـحــاد األوروبــي
مـ ــع بـ ـق ــاء م ـع ـض ـلــة ال ـ ـحـ ــدود األي ــرل ـن ــدي ــة
مــن غـيــر حـلــول قــانــونـيــة بـعــد ،وفــي حين
تصرح جميع األطــراف عــن سعيها نحو
«ع ـ ــدم ال ـس ـم ــاح ب ـظ ـه ــور ال ـ ـحـ ــدود» بـيــن
أي ــرل ـن ــدا ال ـش ـمــال ـيــة وج ـم ـه ــوري ــة أي ــرل ـن ــدا،
وأن تـ ــدخـ ــل الـ ـمـ ـسـ ــاومـ ــات وحـ ـس ــاب ــات
ال ـم ـص ــال ــح وال ـم ـك ــاس ــب وال ـخ ـس ــائ ــر بـيــن
جميع األط ــراف ،مما يفتح بــابـ ًا لـمـدّ عمر
أزمة الحدود الجارية واشتعال تناقضات
الملف األيــرلـنــدي مـجــدد ًا ،األمــر الــذي لن
ي ـكــون لــه م ـخــرجٌ فــي نـهــايــة ال ـم ـطــاف إال
بوحدة األرض أكانت جمهورية مستقلة
أو جــزء ًا مــن «المملكة الـمـتـحــدة» بيد أن
األخ ـي ــرة ت ـقـ ّـل ح ـظــوظ وحــدت ـهــا بـجـمـيــع
أجزائها أص ًال بمرور الوقت.

•عرض األمين العام
لمنظمة
معاهدة األمن
الجماعي،
ستانيسالف
زاس ،على
طاجيكستان
وقرغيزستان (قرغيزيا)
مساعدة المنظمة في حل خالفاتهما ،في ظل
الوضع الحالي المتوتر على الحدود بينهما.
•بث التلفزيون
البيالروسي
فيلماً وثائقيًا
يروي جوانب
من محاولة
اغتيال رئيس
البالد ألكسندر
لوكاشينكو ،ويعترف فيه اثنان من
المتهمين بتورطهما في هذه الجريمة.
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التدخل الصيني -الروسي في إفريقيا

أرست شراكة التنسيق اإلستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا أساساً سياسياً
متيناً للتعاون الصيني الروسي في إفريقيا .على المستوى السياسي ،ال يمكن النظر إلى
روسيا والصين كمتنافسين إستراتيجيين .ينظر الطرفان إلى إفريقيا كعنصر أساسي
لكل منهما ،المتمثلة بوجه عام بإنشاء
في تحقيق األهداف الوطنية اإلستراتيجية ّ
كل من الصين وروسيا
أن
إلى
باإلضافة
نظام عالمي عادل ومعقول ومتعدد األطراف،
ّ ًّ
توليان اهتماماً كبيرًا للحفاظ على االستقرار والسالم في القا ّرة .السالم واالستقرار
في إفريقيا شرطان رئيسيان في العالقات الصينية/الروسية -اإلفريق ّية .كما ّأن
مصلحة كال البلدين تكمن في التعاون مع إفريقيا لمكافحة اإلرهاب .في األعوام القليلة
الماضية انتشر اإلرهاب في إفريقيا ،وبالتالي فمن مصلحة روسيا والصين الرئيسية
مكافحة هذا اإلرهاب ،بشكل مباشر وعبر تجفيف منابعه بشكل رئيسي .تق ّدم قاسيون
هنا الجزء األخير من ترجمة تلخيصية لتقرير نشره مركز أبحاث «مجلس العالقات
الخارجية الروسي».
ǧبقلم :عدد من الباحثين

ف ــي ع ـم ـل ـيــة ت ـط ــوي ــر ال ـع ــاق ــات ذات الـمـنـفـعــة
المتبادلة والتعاون مع إفريقيا ،من الحتمي أن
تكون لــدى الصين وروسـيــا درجــة معينة من
التنافس في بعض المجاالت .أو ًال :االقتصاد
والـتـجــارة .الـفــارق الهيكلي في مجال التجارة
بـيــن إفــريـقـيــا وكـ ّـل مــن روسـيــا والـصـيــن واســع
نـسـبـيـ ًا ،ول ـهــذا فــالـمـنــافـســة هـنــا ضـعـيـفــة .حجم
الـتـجــارة الصينية -اإلفــريـقـيــة أكـبــر بكثير من
حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا ،ومن غير
المنطقي أن تتنافس روسيا والصين اقتصادي ًا
فــي إفــريـقـيــا .ثــانـيـ ًا :مـجــال الـطــاقــة .فيما يتعلق
بمجال الطاقة ،لدى الصين وروسيا مستويات
مختلفة من التنمية واألهداف .وبالتالي ،هناك
مـجــال أكـبــر للتعاون الصيني -الــروســي بــد ًال
من المنافسة في إفريقيا.
ث ــال ـث ـ ًا :ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا والـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـس ـكــري.
ع ـلــى م ــدى ف ـتــرة طــوي ـلــة كــانــت الـتـكـنــولــوجـيــا
العسكرية الروسية أكثر تطور ًا من التي لدى
الـصـيــن ،ولـهــذا فــروسـيــا لــديـهــا مـيــزة تفضيلية
في مجال المبيعات العسكرية .النمو السريع
ل ـل ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ـص ـي ـن ـيــة س ـيــزيــد
ال ـم ـنــاف ـســة م ــع روسـ ـي ــا ف ــي ب ـع ــض األس ـ ــواق
الـعـسـكــريــة ف ــي إفــري ـق ـيــا .ل ـك ـنّ ه ــذه الـمـنــافـســة
سـتـكــون مـقـيّــدة فــي الـعـمــوم وقــد تفتح مـجــا ًال
للتعاون والتنسيق.

بــاخـتـصــار :إلفــريـقـيــا قـيـمــة إسـتــراتـيـجـيــة هــامّــة
بــال ـن ـس ـبــة ل ــروس ـي ــا وال ـص ـي ــن كـلـتـيـهـمــا ،وه ــذه
الـقـيـمــة أكـبــر بكثير مــن الـمـنــافـســة ،وسـتـفــرض
ش ـكـ ًـا م ــن ال ـت ـعــاون الـح ـتـمــي .وم ــن الـمـهــم أن
بأن تنمية االقتصاد والمجتمع اإلفريقي
ندرك ّ
وال ـح ـفــاظ عـلــى األم ــن وال ـســام فـيــه يـتـمــاشــى
مع المصالح اإلستراتيجية لروسيا والصين.
بأن روسيا والصين
ومن المهم أن ندرك أيض ًا ّ
سـتـبــذالن ج ـهــد ًا خــاص ـ ًا لـلـتـعــاون فــي إفــريـقـيــا،
لتسهيل تعزيز التعاون الشامل اإلستراتيجي
بينهما ،وعدم السماح بخلق ثغرة تضغط على
تحقيق مشروعيهما العالمي.
المشاريع متوسطة وقصيرة األمد
بالمقارنة بالصين ،عــادت روسـيــا إلــى إفريقيا
متأخرة نسبي ًا .لكنّ روسيا تفتقر إلى الموارد
الالزمة لالستثمار في إفريقيا .تحفز المنافسة
ب ـي ــن الـ ـق ــوى ال ـع ـظ ـمــى ال ـم ـش ــارك ــة ال ــروس ـيّ ــة
ف ــي إفــري ـق ـيــا .ل ــدى ال ـص ـيــن وروس ـي ــا مـصـلـحــة
مشتركة في العالم ،ومن ضمنه إفريقيا ،ولهذا
تـسـعـيــان إلــى الـتـعــاون الـفـعّــال فــي ال ـقــارة بــد ًال
مــن الـمـشــاركــة مــن خــال شــريـحــة اسـتـعـمــاريــة
دخيلة على الطريقة الـغــربـيــة .تحتاج إفريقيا
إلــى تنمية التصنيع والمدنيّة والــزراعــة ،األمر
الــذي يتط ّلب الـمــزيــد مــن ال ـمــوارد والمشاركة
الخارجية .هناك سبع مجاالت رئيسيّة للتعاون
بين الصين وروسيا في القارّة :الصحة العامة،

في عملية تطوير
العالقات ذات
المنفعة المتبادلة
والتعاون مع
إفريقيا من الحتمي
أن تكون لدى الصين
وروسيا درجة
معينة من التنافس
في بعض المجاالت

وال ــزراع ــة ،والـتـصـنـيــع ،وال ـت ـمــديــن ،وال ـت ـجــارة
الــدول ـيــة ،وال ـس ـيــاســة واألمـ ــن ،وال ـعــاقــات مع
أوروبا والواليات المتحدة.
تـ ـه ــدد األم ـ ـ ــراض ال ــوب ــائـ ـي ــة ،مـ ـث ــل :ال ـم ــاري ــا
واإلي ـبــوال واإلي ــدز وزي ـكــا ،الـصـحــة الـعــامــة في
إفــريـقـيــا .إن ـشــاء نـظــام إفــريـقــي لـلـصـحّــة الـعــامّــة
م ـه ـمّــة م ـل ـحّــة .ال ـع ــاج ال ـط ـبــي ل ـيــس ّإل نـقـطــة
النهاية بعد تفشي الوباء ،أمّا الهدف الرئيسي
ل ـهــذا ال ـن ـظــام ف ـهــو ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى األمـ ــراض
وال ــوق ــاي ــة م ـن ـهــا ،وخ ــاص ــة م ـكــاف ـحــة األوب ـئ ــة.
أنـ ـشـ ــأت روسـ ـيـ ــا ب ـع ــد ال ـ ـثـ ــورة ال ـســوف ـي ـي ـت ـيــة
نـظــامـ ًا لـمـكــافـحــة األوب ـئــة غـ ّـطــى كــامــل االتـحــاد
السوفييتي ،المنطقة الشاسعة ذات الثقافات
واألع ــراق الـمـتـعــددة ،وقــد نجح الـنـظــام بشكل
مذهل .بعد تأسس جمهورية الصين الشعبية
نسخت النظام السوفييتي وطورته ونجحت
فــي جعله نـمــوذجـ ًا وقــائـيـ ًا إيـجــابـيـ ًا ،حـيــث كــان
الـعــامـلــون فــي م ـجــال الـصـحــة الـعــامــة يـلـقـحــون
ال ــرض ــع وال ـم ــراه ـق ـي ــن ف ــي الـ ـمـ ـن ــازل .ي ـنــاســب
ن ـم ــوذج م ـكــاف ـحــة األوبـ ـئ ــة ال ــروس ــي الــوضــع
فــي إفــريـقـيــا ،وتتمتع ك ـ ّل مــن الـصـيــن وروسـيــا
بخبرة غنيّة في هذا النموذج.
ت ــواف ـق ــت ال ـص ـيــن وروسـ ـي ــا وج ـن ــوب إفــريـقـيــا
على أن تقدم مجموعة بريكس وبنك التنمية
الجديد فرص ًا إستراتيجية لمزيد من التعاون
وال ـت ـن ـم ـيــة .م ـ ّك ـنــت م ـج ـمــوعــة بــري ـكــس الـصـيــن
وروس ـي ــا وال ـ ــدول اإلفــري ـق ـيــة مــن الـعـمــل مـعـ ًا،
حـيــث تــزودهــا بــآلـيــة جــديــدة ذات مــؤسـســات
مـتـعــددة الـمــراكــز .وربّـمــا األكـثــر أهـمـيّــة هــو ّأن
إطار مجموعة بريكس يم ّكن من إنشاء نظام
جديد للتبادل النقدي الــدولــي ،ممّا قــد يساعد
في تجنّب مخاطر الهيمنة األمريكية والدوالر.
لــدى روسـيــا خبرة فــي العمل كمهندس لنهج
إي ــدي ــول ــوج ــي وع ـم ـلــي ج ــدي ــد ب ـش ـكــل أســاســي
حل المشكالت الدولية .أثبتت تجربتها
يسهّل ّ
ال ـشــرق أوس ـط ـيــة قــدرت ـهــا عـلــى ال ـح ـفــاظ على
عالقات بناءة وفاعلة مع األطراف المتعارضة،
والـمـتـقــاتـلــة أحـيــانـ ًا ،والـتــوفـيــق بينها وتحقيق
نتائج مذهلة.
ت ـح ـت ــاج إف ــري ـق ـي ــا إل ـ ــى ت ـس ــري ــع اإلصـ ــاحـ ــات

كل شيء
االجتماعية واالقتصادية ،أو ًال وقبل ّ
مــن أج ــل خـلــق وظــائــف جــديــدة ل ـ  29مـلـيــون
إفريقي سيصلون إلــى سـنّ العمل كـ ّل عــام من
اآلن وحتى  .2030من األهميّة بمكان توفير
وظائف جديدة للشباب األفارقة والنساء في
جميع أنحاء الـقــارة .حوالي  %42من الشباب
العاملين فــي إفريقيا يعيشون بــأقـ ّـل مــن 1,90
دوالر ف ــي الـ ـيـ ــوم ،و %12م ــن ال ـن ـس ــاء فـقــط
يـحـصـلــن عـلــى أج ــر مـقــابــل عـمـلـهــن .ورغ ــم ّأن
إفريقيا لديها أكبر عدد روّاد أعمال في العالم،
فــال ـك ـث ـيــر م ــن هـ ــؤالء ي ـف ـت ـقــرون إلـ ــى الـمـعــرفــة
األساسية في األعمال .على سبيل المثال :ليس
لــدى معظم رواد األعـمــال الشباب فــي ساحل
ال ـعــاج ومــدغـشـقــر الـمـعــرفــة الـكــافـيــة لــاحـتـفــاظ
ب ـس ـج ــات م ـحــاس ـب ـيــة م ـن ــاس ـب ــة ،واس ـت ـخ ــدام
وســائــل التصنيع المالئمة وأدوات التخطيط
طــوي ـلــة األج ـ ــل وحـ ـيـ ــازة ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ذات
الصلة ،وتطوير رأس المال البشري .يمكن أن
يو ّفر تفاعل روسيا مع الصين في هذا المجال
للقارّة الفرص الالزمة لتحقيق اختراق نوعي.
المساهمة في رأس المال البشري تحديد ًا هي
النقطة الـتــي يجب توسيع التفاعل بـهــا ،وهــذا
سيتطلب حتم ًا نوع ًا من البناء على المستقبل
بــانـتـظــار حـصــد الـثـمــار .يمكن فــي هــذا السياق
لروسيا والصين التعاون في إنشاء المزيد من
مؤسسات التعليم العالي والـمــدارس المهنية
ف ــي إفــري ـق ـيــا ،ت ـم ـ ّكــن ج ـيــل ال ـش ـبــاب م ــن صـقــل
مهارات جديدة من أجل التنمية الحديثة.
هناك مجاالن لهما أهميّة خاصة لتنمية القارة:
التعليم والغذاء .إن تمكنت الدول اإلفريقية من
االتفاق ،ليس على شراء التكنولوجيا الجديدة
وحـ ـس ــب ،ب ــل أيـ ـضـ ـ ًا ال ـ ـتـ ــدرّب ع ـل ــى ت ـن ـف ـيــذهــا
واس ـت ـخــدام ـهــا ،سـيـتــم خ ـلــق وظ ــائ ــف جــديــدة،
وستتحسن الـمـهــارات المهنية للقوى العاملة
اإلقـلـيـمـيــة .الـمـجــال الـثــانــي الــذي ال يـقــل أهميّة
هــو األمــن الـغــذائــي .إلطـعــام  1,3مليار إنسان،
م ــن الـ ـضـ ــروري زي ـ ــادة ح ـجــم إن ـت ــاج ال ـغ ــذاء.
سيتطلب االنـتـقــال إلــى الــزراعــة المكثفة طرق ًا
وآالت وم ـعــدات جــديــدة .بــالـنـظــر إلــى الـعــاقــة
المتغيرة بين إفريقيا والعالم الخارجي ،يمكننا
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الحل األفضل
استدامة ،مثل :الطاقة الشمسيةّ .
س ـي ـكــون ،إذا مــا أخــذنــا بــاالع ـت ـبــار ع ــدم قــدرة
دول إفــري ـق ـيــا مـجـتـمـعــة ع ـلــى تــأم ـيــن الـتـمــويــل
الــازم لمثل هــذا الـتـحـوّل ،وصعوبة وصولهم
إلــى التمويل مــن الـمــؤسـســات الــدولـيــة وخطر
هكذا مقاربة ،هو التنسيق مع الصين وروسيا
إلنـشــاء وضـمــان فــاعـلـيّــة شبكة قــاريــة مــوحــدة
تعتمد على محطة أو محطتين للطاقة النووية.
يمكن أن يـســاعــد ذلــك الـجـمــع بـيــن تكنولوجيا
ال ـطــاقــة ال ـنــوويــة الــروس ـيــة وتـكـنــولــوجـيــا نقل
الكهرباء الصينية فائقة التطوّر «.»UltraVolt

أن نـفـتــرض بـثـقــة ب ـ ّـأن ه ــذا ال ـم ـجــال سيشكل
فرص ًا استثمارية مربحة تتطلب الشراكة بين
الصين وروسيا لجذب الزراعة اإلفريقية بعيد ًا
عن الطرق الغربية التي لم تنفع.
بــالـنـسـبــة لـجـمـيــع الــاع ـب ـيــن الــدول ـي ـيــن ،الـعـقـبــة
الــرئ ـي ـس ـيــة أمـ ــام م ـمــارســة األعـ ـم ــال ال ـت ـجــاريــة
ف ــي إفــري ـق ـيــا ه ــي ال ـم ـخــاطــر ال ـمــرت ـب ـطــة ب ـعــدم
االسـ ـتـ ـقـ ــرار و«هـ ـشـ ــاشـ ــة» ب ـع ــض الـ ــواليـ ــات
ال ـق ـضــائ ـيــة .ب ـعــد ت ـن ـف ـيــذ إس ـتــرات ـي ـج ـيــة روس ـيــا
بنجاح في سورية ،أصبح يطلق عليها بشكل
م ـت ــزاي ــد اس ـ ــم «مـ ـصـ ــدر األم ـ ـ ــن» .فـ ــي ال ــوق ــت
نفسه ،نشطت الــدول األوروب ـيــة فــي السابق،
مُـعــربــة عــن اهتمامها بــرعــايــة «حـفــظ الـســام»
ووجــودهــا فــي إفــريـقـيــا .وتـجــدر اإلش ــارة إلــى
ّأن الصين قد زادت مؤخر ًا من إمكانات حفظ
السالم لديها بشكل كبير ،متقدمة على جميع
األعضاء الدائمين في مجلس األمــن من حيث
ع ــدد ال ــوح ــدات ال ـمُــرس ـلــة .ال ـم ـع ـلــومــات حــول
نشر قــوات حفظ الـســام مــن الــدول الخمس
دائمة العضوية في مجلس األمن هي :الصين:
 ،2151فــرنـســا ،741 :بريطانيا ،571 :روسـيــا:
 ،71الواليات المتحدة .35 :الخبرة المتراكمة
ل ـم ـم ــارس ــات ح ـف ــظ الـ ـس ــام ال ـت ــي ق ــام ــت بـهــا
ال ـق ــوات الــروس ـيــة فــي إفــريـقـيــا ج ــزء مـهــم من
عـمـلـيــات حـفــظ ال ـســام الـشــامـلــة ،بـمــا فــي ذلــك
العناصر السياسية والعسكرية والدبلوماسية
والشُرطيّة والجغرافية.
المشاريع طويلة األمد
ل ــدى ال ـتــوافــق الـمـتــزايــد بـيــن الـصـيــن وروسـيــا
وإفــريـقـيــا فــي المنظمات الــدولـيــة ،الـقــدرة على
ألن
الـتــأثـيــر فــي إنـشــاء عــالــم مـتـعــدد األق ـطــابّ ،
األط ـ ـ ــراف ال ـث ــاث ــة ي ـخ ـض ـعــون ل ـض ـغ ــوط مــن
الـغــرب بــذرائــع انتهاك حقوق اإلنـســان ،فض ًال
عن فكّ االرتباط بالمؤسسات الدولية القائمة.
ي ـم ـك ــن ل ـل ـص ـيــن وروس ـ ـيـ ــا ال ـم ـش ــارك ــة بـشـكــل
استباقي في المنتدى اإلفريقي لتعزيز المزيد
من التعاون اإلقليمي في المجاالت السياسية
واالقتصادية والمجتمعية.
بــال ـن ـس ـبــة ل ـع ــدد م ــن الـ ـ ــدول ال ـت ــي ت ـح ـمــل أث ــر

الماضي االستعماري في العالقات مع الغرب،
يمكن أن يصبح التعاون مــع روسـيــا والصين
سـنــد ًا مـمـتــاز ًا .وحـتّــى بــالـنـسـبــة لـلـغــرب ،يمكن
أن ي ـش ـ ّكــل ف ــرص ــة ع ـبــر ال ـت ـع ــاون م ــع الـصـيــن
وروسيا كذلك ،وربّما تكون الفرصة الوحيدة
لشرعنة وتنويع أساليبها في عيون األفارقة.
مــن شــأن إنـشــاء شــراكــات وتـحــالـفــات متعددة
األطـ ــراف ب ـشــأن قـضــايــا م ـحــددة تـحــت رعــايــة
روس ـيّــة ،أن يــزيــد مــن فعالية اإلستراتيجيات
الــدول ـيــة .إضــافــة إل ــى ذل ــك ،سـتـســاعــد مـنــاقـشــة
ال ـم ــوض ــوع ــات اإلف ــري ـق ـي ــة م ــع ك ـب ــار ال ـخ ـبــراء
األج ــان ــب ف ــي تــوض ـيــح ال ـم ـش ـكــات الـمـحـتـمـلــة
والـتـحــديــات الـتـنــافـسـيــة فــي الـعـمــل مــع ال ـقــارة.
وال يجب أن يغيب عن البال الدور اإلفريقي-
الصيني -الروسي في تطوير وتحسين آليات
ع ـمــل األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ووك ــاالت ـه ــا وأج ـهــزت ـهــا،
وخصوص ًا مجلس األمن.
ضمن مبادرة الحزام والطريق العالمية ،تمّ في
اجتماع دافــوس الصيفي اإلعــان عــن إطــاق
«صـنــدوق الـحــزام والـطــريــق إلفــريـقـيــا» بشكل
رسمي ،بتمويل من الصين .سيركز الصندوق
على االستثمارات في إفريقيا والتي ستشمل
االس ـت ـث ـمــارات الـمـشـتــركــة فــي الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة
وال ــذك ــاء ال ـص ـن ـعــي وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا وال ـت ـجــارة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة وإث ـ ـ ــراء ص ـن ــاع ــة ال ـ ـم ـ ــوارد فــي
إفريقيا .باإلضافة إلى ذلك ،سيكون الصندوق
بـمـثــابــة مـنـصّــة ت ـعــاون بـيــن ق ـطــاعــات األع ـمــال
فــي الـصـيــن وإفــريـقـيــا .مــع األخــذ بــاالعـتـبــار ّأن
مشروع الحزام والطريق الواحد الذي ينطلق
من أوراسيا ليس مجرّد خطط حالمة ،بل لديه
مستندات عملية ستفرض نفسها شيئ ًا فشيئ ًا
على المسرح العالمي بالتوازي مع نمو سلطة
الـهـيــاكــل األورب ـيــة -اآلسـيــويــة .تـعــرب روسـيــا
عــن دعمها الكامل لـمـبــادرة الـحــزام والطريق،
وقد يفتح هذا التعاون صفحة جديدة للتفاعل
بين روسيا /الصين وإفريقيا أيض ًا.
التصنيع والـتـمــديــن هـمــا أولــويـتــان رئيسيتان
فــي إفــريـقـيــا ،وهـمــا ال ـم ـجــاالن ال ـلــذان تستثمر
ف ـي ـه ـمــا ال ـص ـي ــن م ـن ــذ عـ ـق ــود .ع ـ ــززت م ـب ــادرة
الحزام والطريق ،من بين مجموعة مبادرات

بالنسبة لعدد
من الدول التي
تحمل أثر الماضي
االستعماري في
العالقات مع الغرب
يمكن أن يصبح
التعاون مع روسيا
والصين سنداً ممتازاً

أخــرى مشاريع البنية التحتيّة ،ومثالها سكة
ح ــدي ــد م ــوم ـب ــاس ــا -ن ـي ــروب ــي .ت ـت ـم ـتــع روس ـيــا
بخبرة كبيرة وبتكنولوجيا الزمة لدعم عملية
التصنيع ،ال سيما في الصناعات الثقيلة التي
يعتمد عليها الـتـحـوّل للتصنيع ،مـثــل :مصانع
األس ـمــدة فــي إفــريـقـيــا .يـمـكــن للصين وروسـيــا
الـ ـتـ ـع ــاون ل ـم ـس ــاع ــدة إف ــري ـق ـي ــا ع ـل ــى ال ـت ـم ـدّن
والتحول للتصنيع من خالل نقل التكنولوجيا
وال ـ ـم ـ ـهـ ــارات واآلالت الـ ــزراعـ ـيـ ــة وال ـت ـع ــدي ــن
وال ـمــواد الـكـيـمـيــائـيــة وتـكـنــولــوجـيــا الـمـعـلــومــات
والخدمات التي تدعمها.
م ــع ت ــراج ــع ال ـش ــرك ــات ال ـغــرب ـيــة ،م ـثــل :شــركــة
بــويـنــغ وعـيــوبـهــا الـتـكـنــولــوجـيّــة ،بــاتــت الفرصة
اآلن ســان ـحــة لـلـصـيــن وروس ـي ــا ل ـل ـت ـعــاون فــي
س ـ ــوق الـ ـطـ ــائـ ــرات الـ ـج ــدي ــد ،مـ ـث ــل :ال ـت ـع ــاون
بـيــن صـنــاعــة أنـظـمــة ال ـمــاحــة الـصـيـنـيــة بـيــدو،
والــروسـيــة غلوناس ،مــن أجــل توفير خدمات
مالحية منافسة إلفريقيا.
تفتح الـثــورة التكنولوجيّة القائمة الـيــوم في
القارة اإلفريقية الباب على مصراعيه لتوثيق
العالقات بين دولها والدول الراغبة باالستثمار
في األســواق الواعدة .من المتوقع على مدى
السنوات العشر القادمة أن تتغيّر إفريقيا أكثر
ممّا تغيرت في قرن مضى ،لتفتح مسار ًا جديد ًا
لـلـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة .فـمــن جـهــة ق ـفــزت ال ـقــارة
عـدّة خطوات مع ًا بالمقارنة باالقتصادات في
أوروبــا وآسـيــا .ومــن جهة ثانية أدّى التحول
فــي إفــريـقـيــا إلــى خـلــق مـجــاالت واع ــدة جـ ّذابــة
لــاس ـت ـث ـمــارات األج ـن ـب ـيــة .ال ـب ـل ــدان اإلفــري ـق ـيّــة
تش ّكل نصف البلدان األكثر تضرر ًا في جميع
فـئــات اضـطــرابــات البنية التحتية ،ولـسـدّ هذه
الـفـجــوة ق ـدّر بـنــك التنمية اإلفــريـقــي ّأن هناك
حاجة لما يتراوح بين  130و 170مليار دوالر
أمــريـكــي .وتـبـعـ ًا لـلـقــدرات الصينية -الــروسـيــة
المنفصلة والمشتركة الهائلة في مجال البنية
التحتية ،يمكن لهما أن يلعبا الــدور األساسي
فــي تـطــويــر الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة اإلفــريـقـيــة بحيث
تكون مرنة ومستدامة.
تـعــانــي إفــريـقـيــا مــن مـشـكـلــة اس ـت ـبــدال مـصــادر
الطاقة التي تحرق الفحم بمصادر طاقة أكثر

نتيجة
الحكمة تقول :لك ّل أزمة ،إضافة إلى مخاطرها
وتحدياتها ،فرصها الجديدة .وجميع ما تحدثنا
عنه من فرص اقتصادية وسياسية واجتماعية،
هي لك ّل من الصين وروسيا من جهة ،والقارة
اإلفريقيّة من جهة .لنأخذ مثا ًال ثــورة الطاقة.
ت ـت ـم ـتــع إف ــري ـق ـي ــا ب ـج ـم ـيــع ال ـم ــزاي ــا ال ـج ـغــراف ـيّــة
وال ـم ــوارديّ ــة والـمـنــاخـيّــة لـتـطــويــر قـ ّـطــاع طــاقــة
جــديــد مـسـتــدام .لـكـنّ الـقــواعــد الـغــربـيــة القديمة
ل ــن تـنـفــع إفــري ـق ـيــا ،ول ـه ــذا يـمـكــن لـتـكـنــولــوجـيــا
الـطــاقــة الـشـمـسـيــة الـصـيـنـيــة ،والـطــاقــة الـنــوويــة
وال ـه ـيــدرومــائ ـيــة الــروس ـيــة أن ت ـكــون حــاضــرة
ألج ــل إفــريـقـيــا .وال يـعـنــي ه ــذا احـتـكــار الـصـيــن
وروسيا للقارّة ،فيمكن لالتحاد األوروبــي في
مـثــالـنــا أن يــو ّفــر تـكـنــولــوجـيــا الــريــاح الـمـتـقــدمــة
لديه أيض ًا لتكامل القارة ودولها.
يجب على تجربة التحوّل الصناعي والتمدّن
فــي إفــريـقـيــا ّأل ت ـكــون إشـ ــارة عـلــى ال ـتــراجــع،
بــل أن تـتــم هـنــدسـتـهــا لـلـمـســاهـمــة فــي تـطــويــر
ال ـقــارة وأســواق ـهــا الــداخـلـيــة وبـنـيـتـهــا التحتية.
ع ـ ـ ــاوة عـ ـل ــى م ـ ــا ي ـع ـن ـي ــه هـ ـ ــذا م ـ ــن الـ ـتـ ـطـ ـوّر
االج ـت ـم ــاع ــي ل ـل ـن ـســاء واألطـ ـفـ ــال ع ـلــى ال ـمــدى
الـقـصـيــر والـمـتــوســط ،وعـلــى الـبـنــى السياسية
واستقرارها على المدى المتوسط والطويل.
مـ ــن ال ـم ـه ــم الـ ـم ــاحـ ـظ ــةّ ،أن ه ـ ــذا س ـي ـت ــم مــع
ان ـ ـجـ ــذاب ال ـن ـخ ــب اإلف ــريـ ـقـ ـيّ ــة ،الـ ـت ــي جـعـلـتـهــا
ضغوط المؤسسات المالية الغربيّة تابعة ،إلى
النموذج الصيني التنموي البديل الذي رفض
صراحة «عالميّة القيم الغربية» .ورغم أنّه من
غـيــر الـمــرجــح أن يـقــف كــامــل الـعــالــم اإلفــريـقــي
موقف ًا موحد ًا من الصين ،لكنّ هذا ليس باألمر
المستحيل .خالف ًا لذلك سنشهد تنافس الدول
اإلفــري ـق ـيــة بـعـضـهــا م ــع ب ـعــض ف ــي م ـنــح بـكـيــن
تـفـضـيــات ومــزايــا مــن جـهــة ،واالس ـت ـمــرار في
االعتماد على الغرب من جهة أخرى .ك ّلما كان
ه ــذا االخ ـتــاف أض ـيــق ،زادت فــرصــة إفــريـقـيــا
بالتنمية الشاملة بشكل أوسع.
تـنـمـيــة ال ـق ــارة اإلفــري ـق ـيــة س ـت ــؤدي ح ـت ـم ـ ًا إلــى
إعالء شأن مؤسسات الدولة ،الوحيدة القادرة
على إنتاج حركية اقتصادية -اجتماعية فاعلة،
األم ــر الـحـتـمــي أليّ مـشــروع تـحــديــث وطـنــي.
ستكون مثل هذه المؤسسات قادرة على خلق
تــوازن فــاعــل بين الـمــراكــز الـمــدنـيّــة واألطــراف
األقــل تنمية ،مـمّــا سيضمن عمليات ال مركزة
منطقية وفاعلة ال تؤدي إلى انهيار للدولة ال
يـمـكــن الـسـيـطــرة عـلـيــه .مــؤسـســات الــدولــة في
إفريقيا وحدها قادرة على االضطالع بالمهام
التي تحدثنا عنها .روسيا والصين ،بمواقفهما
الـمـشـتــركــة والـمـتـسـ ّقــة عـلــى الـصـعـيــد الـعــالـمــي،
وض ـمــن ال ـق ــارة اإلفــري ـق ـيــة ،م ــن ع ــدم الـتــدخــل
فــي الـشــؤون الــداخـلـيــة لـلــدول إلــى عــدم وضــع
ش ــروط خـصـخـصــة مـسـبـقــة ل ـل ـت ـعــاون ،إضــافــة
إلــى امتالكهما مؤسسات دولــة قــويّــة وفاعلة،
لــدي ـه ـمــا الـ ـق ــدرة ع ـلــى ت ـس ـه ـيــل ب ـن ــاء وت ـطــويــر
المؤسسات الوطنية اإلفريقية.
ǩبتصّرف عنChina – Russia Bilateral :
Cooperation in Africa
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في محاولة للعودة إلى عهدي العبودية والقنانة ،تعمل
«الفاشية اإلعالمية» على إنتاج ونشر برامج ،كمحاولة نفسية
واجتماعية لتدمير اإلنسان والمجتمع .أنتجت هذه البرامج
في الواليات المتحدة في تسعينات القرن الماضي للسيطرة
والتحكم بالناس.

ǧقاسيون

وكــانــت جــريــدة «روس ـيــا الـســوفـيـيـتـيــة»
قــد نـشــرت دراســة فــي الـعــدد  68تاريخ
 1993/6/10لألكاديمي ريتشيف ،وعالم
ال ـن ـف ــس ب ـي ـت ـشــان ـي ـفــوف ،وال ـخ ـب ـي ــر فــي
معهد األب ـحــاث بريشينكو عــن الفاشية
اإلع ــامـ ـي ــة ،ونـ ـش ــرت ج ــري ــدة «ن ـض ــال
الـشـعــب» فــي ال ـعــدد  524الـخـمـيــس 23
تموز  1993مقاطع مطولة من الدراسة.
سالح غسل الدماغ
ت ـب ــدو ع ـب ــارة «غ ـس ــل الـ ــدمـ ــاغ» ك ـمــا لــو
كــانــت ع ـنــوان ـ ًا لـلـخـيــال الـعـلـمــي .غـيــر أن
ال ـع ـبــارة لـيـســت س ــوى مـصـطـلــح مـضــى
على ظـهــوره أكثر مــن أربعين عــامـ ًا في
جــريــدة «مـيــامــي نـيــوز» األمــريـكـيــة ،ولم
يكن ظهوره سوى بداية لتطوير سالح
مدمر تسعى وكالة المخابرات المركزية
األم ــري ـك ـي ــة إلـ ــى ام ـت ــاك ــه .واس ـت ـخــدامــه
ألج ــل م ـصــالــح خ ــاص ــة ل ـه ــا .ت ـمــام ـ ًا مـثــل
بـ ــرامـ ــج «الـ ـط ــائ ــر األزرق» و «إم ك
أولترا».
الفاشية النفسية
ل ـقــد ق ــام ــت عـ ـش ــرات ال ـم ـعــاهــد وم ــراك ــز
األبحاث والعلوم في الواليات المتحدة
األم ــري ـك ـي ــة م ـن ــذ زمـ ــن ط ــوي ــل بـتـطــويــر
نظرية السيطرة على الـنــاس والتحكم
بهم فــي الــواقــع العملي .وإيـجــاد إنسان
مـ ـطـ ـي ــع وخ ـ ــاض ـ ــع لـ ـ ــأوامـ ـ ــر وس ـل ـب ــي
ومحايد .وتحويل كتل بشرية وشعوب
إلـ ـ ــى مـ ـجـ ـم ــوع ــات ي ـم ـك ــن ال ـت ـح ـك ــم ب ـهــا
والسيطرة عليها ،وتوجيهها وتحويلها
إلى نوع جديد من العبودية أو القنانة،
أقسى بما ال يقاس من عهود العبودية
والقنانة التي عرفها المجتمع البشري.
ولـنـقــل بــأنـهــا «فــاش ـيــة نـفـسـيــة» مــوجـهــة
لتحطيم عــالــم اإلنـســان الــروحــي ،وقتل
جوهره األخالقي والحضاري.
وكمثال على ذلك :ما يقوله عالم النفس
االج ـت ـمــاعــي األم ــري ـك ــي ال ـم ـع ــروف ديــل
كــارن ـي ـغــي« :إن أك ـثــر ش ــيء يـسـبــب لــي
االرت ـيــاح والـسـعــادة هــو إمـكــانـيــة إجـبــار
اآلخرين على التفكير كما أريد أنا».
علم النفس الطاقي
لقد نشأ علم جديد يسمى «علم النفس
ال ـط ــاق ــي» ،وم ـج ــال ــه دراس ـ ــة ال ـع ـم ـل ـيــات
ال ـف ـي ــزي ــائ ـي ــة ال ـن ـف ـس ــان ـي ــة ،والـ ـظـ ــواهـ ــر
اإلحيائية ،ويُولي العلماء اهتمام ًا خاص ًا
لمسائل تأثير «حقل الطاقة اإلحيائي»،
اإليجابي أو السلبي على هذا الشخص

وال ـف ــن الـتـشـكـيـلــي وال ـم ـس ــرح وال ـبــال ـيــة
والعادات والتقاليد والديانة.
وفــي مقابل هــذا اإلرث الرفيع ،تعرض
على الشعب العلكة األمــريـكـيــة واألفــام
اإلبــاح ـيــة وال ـش ــذوذ الـجـنـســي وع ـبــادة
الـ ـم ــال والـ ـقـ ــوة وال ـع ـن ــف واالغ ـت ـص ــاب
واإلي ــدز الـمـسـتــورد ،وهــذا كله مــن أجل
تسهيل قيادة وتوجيه هؤالء الناس.

أو ذاك.
وحـســب هــذه الـنـظــريــة ،يــوجــد لــدى كل
إنسان مجال «هالة» أو حقل من القوى
اإلح ـيــائ ـيــة يـحـيـطــه وي ـم ـيــزه عــن غـيــره،
وي ـن ـت ـهــي ب ـم ــوت ــه .ومـ ــن خـ ــال ام ـت ــاك
ســر الـتـحـكــم بـهــذا الـحـقــل ،يـمـكــن التحكم
باإلنسان وتوجيهه.
زومبي
كــانــت ب ـعــض ال ـق ـبــائــل اإلفــري ـق ـيــة ،ومـنــذ
زمن بعيد ،تطلق على األشخاص الذين
ت ـتــم «ب ــرم ـج ــة ن ـف ــوس ـه ــم» ،وال ـس ـي ـطــرة
عليها ،مصطلح :زومبي ،وتعني الكلمة:
الـ ـح ــي -ال ـم ـي ــت .واألن ـ ـ ــاس ال ـم ـس ـي ـطــر
ع ـل ـي ـهــم ب ـيــولــوج ـي ـ ًا ب ـه ــذا ال ـش ـكــل كــانــوا
يُــوجـهــون نـحــو مـهــام شــريــرة بــالــدرجــة
األولى.
وف ــي زمــان ـنــا ه ــذا ،فــي ظ ــروف تـصــاعــد
وازدي ــاد الـتــوتــر الـنـفـســي فــي المجتمع،
والناجم عن هبوط المستوى المعاشي
والحياتي للغالبية العظمى مــن الناس،
وبسبب ارتفاع األسعار ،وتحطم المثل
العليا للكثيرين ،وعدم الثقة بالغد .وفي
ظـ ـ ــروف غـ ـي ــاب الـ ــوعـ ــي حـ ـي ــال ق ـضــايــا
المجتمع ،لـيــس صـعـبـ ًا أن يـتــم اصطياد
ال ـن ــاس ب ـيــولــوج ـي ـ ًا ،أي :ح ــدوث مــوت
م ـب ـكــر ل ـه ــم ،وع ـن ــدن ــا ف ــي روسـ ـيـ ــا ،ف ــإن
الـمــؤشــرات السكانية تـبــدو غير مريحة
أبد ًا.
تفكيك الدول
ان ـظ ــروا إل ــى مــا ي ـحــدث ،تـتـفـكــك الــدولــة
ومعالم الــدولــة ،ومُحي أســاس النشاط
ال ـح ـي ــات ــي ل ـل ـم ـج ـت ـمــع ،ويـ ـح ــل الـ ـخ ــراب
بــاالق ـت ـصــاد وال ـج ـيــش وال ـع ـلــم والـتـعـلـيــم
وال ـص ـح ــة .م ــع إيـ ـه ــام الـ ـن ــاس بـ ــأن كــل
ش ـ ــيء رائـ ـ ــع فـ ــي زم ـ ــن ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة!
وبأنه تم تحرير الفرد ،ومنحت الحرية
للناس! في حين أن األمــر يبدو كما لو
كــان مسح ًا لـلــذاكــرة التاريخية للشعب،
وت ـح ـط ـيــم ال ـل ـغــة واآلداب وال ـمــوس ـي ـقــا
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برنامج الرقابة الفائقة
لقد أضـحــى البرنامج المسمى «الرقابة
الفائقة والـخــارقــة على الـعـقــل» مـعــروفـ ًا،
وه ـ ـ ــو ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ن ـ ـف ـ ـسـ ــانـ ــي -طـ ــاقـ ــي،
ون ـف ـســانــي -اج ـت ـمــاعــي خــامــد ومــوجــه،
الـ ـغ ــرض م ـن ــه إفـ ـق ــاد اإلنـ ـسـ ــان ق ــدرات ــه
وإم ـكــانــاتــه ،وتـحـطـيــم شـخـصـيـتــه وشــل
إرادتــه ،والسيطرة عليه ،وتحويله إلى
كــائــن خــانــع بـحـيــث ال يستطيع الـعــودة
إل ــى الـنـمــط الـقــديــم لـحـيــاتــه وشـخـصـيـتــه
وقــدراتــه ونـمــط تـفـكـيــره الـتــي ولــد بها،
وإكـ ـس ــاب ــه ش ـخ ـص ـيــة أخ ـ ــرى م ـس ـي ـطــر ًا
عليها ،تعمل وفق ما يوصى إليها ،وذلك
بــاسـتـخــدام كــافــة الــوســائــل لـلـتــأثـيــر على
الدماغ اإلنساني لتحقيق هذا الهدف.
فيروسات قاتلة
إن طريقة تخريب دماغ اإلنسان تشبه
طــري ـقــة ع ـمــل ف ـي ــروس ــات الـكــومـبـيــوتــر،
وف ـي ــروس ــات ال ـكــوم ـب ـيــوتــر م ــا ه ــي ّإل
برامج كومبيوتر مخفية بعناية تسبب
ت ــدمـ ـي ــر ال ـ ـبـ ــرامـ ــج األسـ ــاس ـ ـيـ ــة وم ـح ــو
المعلومات فيها ،ويمكن لـهــذه البرامج
الفيروسية أن تنتقل وفق نُظم آلية إلى
بــرامــج جــديــدة بـمــا يـشـبــه ال ـع ــدوى في
أمراض الناس.
وبـ ـه ــذه اآللـ ـي ــة ي ـم ـكــن أيـ ـضـ ـ ًا ال ـس ـي ـطــرة
عـلــى الـنــاس عــن طــريــق إث ــارة الضجيج
حــول مسألة مــا ،وبــث اإلشــاعــات ،وهــذا
يـتــم فـبــركـتــه وحـبـكــه فــي أمــاكــن خــاصــة
ومـتـخـصـصــة ،إضــافــة إلــى فـبــركــة وحبك
فـيــروس المثل والـنـمــوذج .أي :تغليف

البرامج التخريبية بغالف ج ّذاب ومُغر
ومُلفت للنظر.
وعلى سبيل المثال :إن أحد الفيروسات
ال ـقــات ـلــة ،ه ــو ف ـي ــروس دولـ ــة ال ـقــانــون،
وال ــذي يـغـلــف ع ــادة تـحــت م ـبــدأ :كــل ما
لم يحرمه القانون فهو مسموح .وهذا
الـفـيــروس الــذي يحمل تغليفة قانونية،
يـسـعــى عـمـلـيـ ًا إلــى نـســف وإن ـكــار كــل ما
أبدعته قوى الشعب من قواعد أخالقية
ومـ ـف ــاهـ ـي ــم ،مـ ـث ــل :ال ـض ـم ـي ــر والـ ـش ــرف
وال ــواج ــب واح ـت ــرام ال ـك ـبــار وال ـم ـعــانــاة
اإلنسانية وسواها.
وما يمكن للوعي العادي تقبله قد يصبح
أمــر ًا خطير ًا إذا احتكر وتــم التحكم به،
فمث ًال القول :إن على روسيا أن تخرج
من االتحاد السوفييتي .استقبله العقل
البشري باالبتسام والضحك باعتباره
كــام تسلية ومــزاح ومـفــارقــات كالمية.
ثم اتضح أنــه كــان فيروس ًا للعمل خفية
وسبب نتائج وخيمة.
تعليق المحرر
ت ـع ـمــل وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ،م ـث ــل :اإلذاعـ ــة
والـ ـتـ ـلـ ـفـ ــزيـ ــون والـ ـصـ ـحـ ــف وال ـس ـي ـن ـم ــا
والـمـسـلـســات فــي يــومـنــا ،وقــد تغلغلت
ف ـي ـهــا أج ـه ــزة فــائ ـقــة ال ـســريــة ت ـع ـمــل فــي
مجال التوجيه النفسي وكأنها مُولدات
نـفـسـيــة ،لـلـتــأثـيــر عـلــى الـ ــردود الـنـفـسـيــة
وال ـع ـص ـب ـيــة لـلـجـمـهــور ال ـم ـت ـل ـقــي .بـحـيــث
يـصـبـحــون مــدمـنـيــن عـلــى ال ـبــرامــج ،مثل
مدمني المخدرات «اإلدمان اإلعالمي».
ومثل ذلــك الموسيقى الصاخبة الثقيلة
الـمـتــوحـشــة ال ـتــي تــدفــع اإلن ـس ــان نـحــو
الـقـتــل والـعـنــف واالغ ـت ـصــاب ،وتـصــويــر
األسود على أنه أبيض وبالعكس ،وبث
عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـم ـس ـل ـســات واألفـ ــام
الـسـيـنـمــائـيــة ال ـتــي ت ـحـ ّـط م ــن اإلن ـس ــان،
مـ ـثـ ــل :م ـس ـل ـس ــات صـ ـ ــراع ال ـ ـعـ ــروش،
غوثام التي أنتجتها الشركات الكبرى،
وأفـ ـ ـ ــام الـ ــزوم ـ ـبـ ــي والـ ـعـ ـنـ ــف وال ـق ـت ــل
والحروب وغير ذلك.
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أدعى هؤالء بأنهم حياديون ،وضجت وسائل اإلعالم
بادعاءات الحياد الخاصة بهم ،ولكن في المنعطفات
الساخنة وحدها ،يسقط عنهم قناع الحياد ،لتبدو المالمح
البشعة للنازية الجديدة والمكارثية الجديدة.

ǧقاسيون

فــي الـحـقـيـقــة ،إنـهــا ليست الـمــرة األولــى
الـ ـت ــي ي ـك ـش ــف ف ـي ـه ــا «فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» عــن
دي ـك ـتــاتــوري ـتــه «ال ـح ـي ــادي ــة» ،وال ـت ــي ال
يصدقها الكثيرون اليوم .ففي محطات
عـ ـ ــديـ ـ ــدة ،ح ـ ـظ ـ ــرت إدارة ف ـي ـس ـب ــوك
منشورات خاصة بالقضية الفلسطينية
فــي انـحـيــاز واض ــح لـلـكـيــان الـصـهـيــونــي،
وغير ذلك من األمثلة.
وال ـي ــوم ،عـشـيــة الــذكــرى الـ ـ  76للنصر
عـلــى الـفــاشـيــة ،حـظــرت إدارة فيسبوك
إحـ ـ ــدى م ـن ـص ــات قـ ـن ــاة روسـ ـيـ ــا ال ـي ــوم
الخاصة بالتاريخ ،والتي تضم صور ًا من
الحرب العالمية الثانية .واعتبرت إدارة
ف ـي ـس ـبــوك أن ال ـم ـن ـصــة ت ـخــالــف قــواعــد
النشر عبر شبكاته.
واعـتـبــر الـقــائـمــون عـلــى شبكة الـتــواصــل
االجتماعي أن صــور إعــدام موسوليني
وصــور الفظائع التي ارتكبها النازيون
فــي معسكرات االعـتـقــال ،والـتــي نشرت
عـلــى الـصـفـحــة الـمــذكــورة تعتبر انـتـهــاكـ ًا

اإلدارة أن الـصــورة تخالف «األعــراف
الـمـجـتـمـعـيــة ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق بــاألش ـخــاص
والمنظمات الخطرة».
وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ب ـ ــدأت ال ـس ـل ـطــات
األمريكية تالحق األكاديميين الصينيين
العاملين فــي الجامعات األمريكية بتهم
تثير الضحك .وتجري هذه المالحقات
ت ـحــت اسـ ــم «الـ ـمـ ـب ــادرة ال ـص ـي ـن ـيــة» مــن
قـبــل وزارة ال ـعــدل األمــريـكـيــة ،وأثـيــرت
مؤخر ًا  23قضية ضد باحثين مشاركين
فـ ــي بـ ــرامـ ــج الـ ـتـ ـعـ ــاون مـ ــع ال ـج ــام ـع ــات
ومــؤس ـســات الـبـحــث الـعـلـمـيــة الـصـيـنـيــة،

لقواعد الشبكة ،لــذا تمت إزالــة الصفحة
ال ـتــي ت ـحــوي عـلــى  800أل ــف مـشـتــرك.
وكتبت وسائل اإلعالم :ليس مفهوم ًا ما
الــذي أزعــج موقع التواصل االجتماعي
ه ـ ــذا ،ه ــل ه ــي صـ ــور م ــوس ــول ـي ـن ــي ،أم
التذكير بالمجازر ،أم هو وجود المنصة
التاريخية؟
ويــذكــر ،أن إدارة فيسبوك فــي التاسع
م ــن أيـ ــار خـ ــال ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي 2020
كــانــت ق ــد ح ـظــرت ن ـشــر صـ ــورة مـلــونــة
لـلـعـلــم الـســوفـيـيـتــي مــرفــوع ـ ًا ف ــوق مبنى
الـ ــرايـ ـخـ ـسـ ـتـ ــاغ ،حـ ـي ــث اعـ ـتـ ـبـ ــرت ه ــذه

أخبار ثقافية

وشـمـلــت بــاحـثـيــن أمــريـكـيـيــن وصينيين.
ح ـي ــث وصـ ـف ــت وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام ه ــذه
ال ـح ـم ـلــة بــأن ـهــا م ـكــارث ـيــة ج ــدي ــدة تـشـبــه
الـمــاحـقــات الـتــي حــدثــت فــي أربعينيات
وخمسينيات القرن الماضي.
أص ـب ـح ــت راي ـ ــة ال ـن ـص ــر ع ـل ــى ال ـفــاش ـيــة،
وصــور ضحايا الحرب ،تخالف قوانين
الـنـشــر ،وبــذلــك ضــربــت لـنــا الـمــؤسـســات
الــرأسـمــالـيــة الـكـبــرى الـتــي ت ـدّعــي حــريــة
الـنـشــر والــدي ـم ـقــراط ـيــة م ـثــا ًال آخ ــر على
دور الــرقــابــة ال ـتــي تـفــرضـهــا الـمـنـظــومــة
على الناس حول العالم.

كانوا وكنا

إنفاق الصين على التعليم
أظـهــرت إح ـصــاءات ص ــادرة عــن وزارة الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم :أن الصين
أنفقت مــا يزيد عــن  5,3تريليونات يــوان (حــوالــي  817مليار دوالر
أمــريـكــي) عـلــى التعليم خــال الـعــام الـمــاضــي ،بــزيــادة  %5.65عــن عــام
 .2019وأشــارت اإلحصاءات التي أصدرتها الــوزارة يوم الثالثاء إلى
أن حوالي  4,3تريليونات يوان ،أو أكثر من  %80من إجمالي النفقات،
جــاء مــن إنـفــاق الـمـيــزانـيــة الـحـكــومـيــة .وازدادت الـنـفـقــات عـلــى التعليم
قبل المدرسة ،والتعليم اإللزامي ،وتعليم المدارس الثانوية ،والتعليم
العالي بنسبة  %2,39و 6,55%و %9,14و %3,99على التوالي خالل
عام  ،2020مقارنة مع النفقات في عام  2019حسب شينخوا.

أعمدة المنشورات الرقمية
دشنت الصين أعمدة خاصة للمنشورات الرقمية على  19موقع ًا إلكتروني ًا،
وذل ــك لــاحـتـفــال بــالــذكــرى الـمـئــويــة لـتــأسـيــس الـحــزب الـشـيــوعــي الصيني.
وتضم الحملة األخيرة لتدشين أعمدة المنشورات الرقمية ،التي نظمتها
اإلدارة الــوطـنـيــة لـلـصـحــافــة والـنـشــر ،أكـثــر مــن  100م ـشــروع نـشــر رقـمــي
مختار من مختلف األنــواع ،للتعريف بمراحل مختلفة من التاريخ القديم
والحالي للحزب الشيوعي الصيني .وستقدم المواقع الـ  ،19بما في ذلك
الـمــواقــع اإلخـبــاريــة الرئيسية ومـنـصــات الـقــراءة الرقمية الــرائــدة ومــواقــع
الــوســائــط الـجــديــدة ،المنشورات الرقمية المختارة للجمهور مجان ًا لمدة
 100يوم خالل احتفاالت الذكرى المئوية التي تشمل جميع أنحاء الصين.

في العشرين من تموز  ،1925دعــت لجنة المستأجرين إلــى تظاهرة
صاخبة فــي بـيــروت بسبب قــرار استعماري فرنسي ضــد مصالحهم.
وتـحــولــت الـتـظــاهــرة المطلبية إلــى تـظــاهــرة وطـنـيــة ضــد االسـتـعـمــار.
فمشاعر الـنــاس فــي بـيــروت كــانــت أشـبــه بـخــزان الـغـضــب بـعــد انــدالع
الثورة السورية الكبرى ،وتصاعد القمع االستعماري الفرنسي ،وفي
هــذا اليوم سقط العشرات من الشهداء والجرحى واعتقل العشرات
في بيروت .الصورة من أرشيف مجلة المعرض.

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 « )٢٠21/05/02قاسيون» 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 :
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نشرت مجلة الشرق الثوري (ريفوليوتسييوني فاستوك) ،مجلة جمعية البحث العلمي
التابعة للجامعة الشيوعية لشغيلة الشرق المسماة باسم ي .ف .ستالين .العدد  ،3عام
 .1928مقا ًال تحليلياً مهماً عن الثورة السورية الكبرى  ،1927-1925ننشره على شكل
حلقات.
ǧقاسيون

تطور الثورة
احتلت الـقــوات االنكليزية والفرنسية سورية
عام  1918وأصبحت تحت االنتداب الفرنسي
ع ــام ( 1919تـمــت مـصــادقــة عـصـبــة األم ــم على
االنتداب فقط عام .)1923
وأث ـن ــاء عـمـلـيــة تـقـسـيــم ال ـب ـلــدان الـمـنـتــدبــة بـيــن
إنكلترا وفرنسا تم فصل الجزء الجنوبي من
سورية :فلسطين مع شــرق األردن ،بينما تم
ضــم الـجــزء الـشـمــالــي الـغــربــي مــن بــاد مــا بين
الـنـهــريــن إلـيـهــا (ف ــي مـنـطـقــة ال ـف ــرات األع ـلــى).
وع ـل ـيــه أص ـب ـحــت س ــوري ــة ف ــي ظ ــل االن ـت ــداب
ال ـف ــرن ـس ــي ذات حـ ـ ــدود جـ ــديـ ــدة مـ ــع تــرك ـيــا
وفلسطين وشرق األردن وبالد الرافدين التي
تفصلها عـنـهــا ح ــدود مصطنعة وضـعــت بخط
مستقيم في الصحراء.
والـ ـب ــادي ــة ت ــرب ــط س ــوري ــة أيـ ـضـ ـ ًا ب ــال ـج ــزي ــرة
الـعــربـيــة (طــريــق الـقــوافــل والـطــريــق الـحــديــدي
الحجازي).
لـقــد تــرافـقــت عـمـلـيــة اسـتـيــاء الـفــرنـسـيـيــن على
الـبــاد مــع حــرب طــويـلــة وعنيفة مــع الـسـكــان.
وف ـق ــط ف ــي ت ـم ــوز  1920اس ـت ـط ــاع ال ـج ـيــش
الـفــرنـســي اح ـتــال ســوريــة الــداخـلـيــة والـقـضــاء
على الحكومة الوطنية.
بـعــد االسـتـيــاء عـلــى الـبــاد قــامــت اإلمـبــريــالـيــة
ال ـفــرن ـس ـيــة ب ـف ــرض ال ــوض ــع األكـ ـث ــر مــاءمــة
عـلـيـهــا لـنـظــام االح ـتــال .فـقـسـمــت ســوريــة إلــى
أربع دويالت:
-1سـ ــوريـ ــة بـ ــالـ ــذات م ــع ال ـم ــدي ـن ــة الــرئ ـي ـس ـيــة
دمشق.
-2الجمهورية اللبنانية مع المدينة الرئيسية
بيروت.
-3العلويون مع المدينة الرئيسية الالذقية.
-4جبل الدروز ومركزه في السويداء.
وعُ ـي ــن ك ـحــاك ـ ٍم ل ـل ـبــاد ك ـل ـهــا م ـف ــوض سـ ـ ٍـام لــه
مندوبيه ومستشاريه لدى حكومات كل دولة

مستقلة.
بــدأ الـنـضــال ضــد نـظــام االحـتــال مـبــاشــرة بعد
احتالل البالد من قبل القوات الفرنسية .ومن
االنتفاضات الهامة التي قامت قبل عام 1925
انـتـفــاضــة جـبــل الـ ــدروز ع ــام  1922وانـتـفــاضــة
جنوب لبنان عام .1923
قبل عام  1924استطاعت فرق األنصار جذب
قـ ــوى ه ــام ــة م ــن ال ـج ـي ــش ال ـف ــرن ـس ــي بــات ـجــاه
ال ـش ـمــال ع ـلــى ط ــول ال ـح ــدود ال ـتــرك ـيــة .ولـكــن
نشاط األنـصــار قد تناقص لدرجة كبيرة بعد
المعاهدة الفرنسية التركية.
ل ــم يـسـتـطــع ال ـفــرن ـس ـيــون ح ـتــى اآلن ال ـق ـضــاء
على االنتفاضة األخيرة التي قامت في تموز
عــام  1925وتحولت إلــى ثــورة شعبية عارمة
وحقيقية.
المرحلة األولى
بلغت هذه االنتفاضة ذروتها خالل الفترة ما
بـيــن تـمــوز وتـشــريــن األول عــام  ،1925حيث
تــم إح ــراز نـجــاحــات عـسـكــريــة ضـخـمــة لـلـثــوار:
االن ـت ـصــار عـلــى بـعـثـتـيــن فــرنـسـيـتـيــن فــي جبل
الدروز ،وتحطيم فرقة ميشو وجذب جزء من
فالحي حــوران إلى االنتفاضة ،وكذلك فالحو
ال ـغ ــوط ــة وسـ ـك ــان دم ـش ــق وح ـم ــص وح ـم ــاة
وحـلــب .وكــان الـهـجــوم على دمـشــق فــي نهاية
 1925هــو ذروة الـنـجــاحــات الـعـسـكــريــة خــال
ه ــذه ال ـف ـت ــرة ،ح ـيــث راف ـق ــت ال ـه ـج ــوم م ـعــارك
الـمـتــاريــس الكبيرة فــي المدينة بــالــذات ،وقــام
الـفــرنـسـيــون بقصف دمـشــق بــالـمــدافــع وتهديم
جـ ــزء م ــن هـ ــذه ال ـم ــدي ـن ــة ال ـم ـق ــدس ــة بــالـنـسـبــة
للمسلمين.
المرحة الثانية
تـشــريــن األول عــام  -1925آذار  :1926كــان
هجوم الثوار هو الطابع العام لهذه المرحلة
أيض ًا .قام الثوار في هذه المرحلة بمحاصرة
دمـ ـشـ ــق وخـ ـ ــال ع ـ ــدة أسـ ــابـ ـيـ ــع ،وان ـق ـط ـع ــت

أصبحت سورية
في ظل االنتداب
الفرنسي ذات حدود
جديدة مع تركيا
وفلسطين وشرق
األردن وبالد الرافدين
تفصلها عنها حدود
مصطنعة

االت ـص ــاالت بـيــن الـمــديـنــة والـمـنــاطــق األخ ــرى
من البالد .وامتدت الثورة إلى جنوب لبنان،
واستطاعت إحــدى فــرق الـثــوار الــوصــول إلى
البحر األبيض المتوسط على بعد  30كم من
بيروت.
وفـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـت ــي اس ـت ــول ــى عـلـيـهــا ال ـث ــوار
ت ــم تـشـكـيــل ح ـكــومــة وط ـن ـيــة س ــوري ــة بــرئــاســة
المرحوم رشيد بك طلعت ،القائد المعترف به
في المنظمة الثورية العربية «االستقالل».
تم وضــع الئحة معينة لجمهورية ديمقراطية
أصـبـحــت بـمـثــابــة بــرنــامــج سـيــاســي لالنتفاضة،
وكــأســاس لكافة المراسيم واألعـمــال الصادرة
عن الحكومة واللجان الثورية.
وق ــام ــت ال ـح ـك ــوم ــة ال ــوط ـن ـي ــة ب ـت ـن ـظ ـيــم جـيــش
ث ــوري نـظــامــي كـمــا تــم خـلــق ن ــواة لـجـيــش من
كتيبتين مــن الـحــرس الوطني الـثــوري ،ولكن
الـنـقــص فــي الــوســائــل بـعــد وف ــاة رشـيــد أوقــف
هــذه الـبــدايــة ،كـمــا أوق ــف الـمـحــاوالت المماثلة
التي قام بها فوزي القاوقجي ونسيب البكري
وغيرهم من القادة الراديكاليين.
ولكن في نفس هذه الفترة يجب التنويه إلى
أنه تم القضاء على جماعات الثوار في الشمال
(ح ـلــب وح ـمــص) وبـ ــروز الـضـغــط الـمـتـعــاظــم
الذي نتج عن اإلمدادات الضخمة التي وصلت
إل ــى الـفــرنـسـيـيــن .لـقــد انـتـهــت الـمــرحـلــة الـثــانـيــة
ب ــإن ـه ــاء ال ـح ـص ــار الـ ـمـ ـض ــروب ح ـ ــول دم ـشــق
وتراجع الثوار من لبنان إلى حوران.
المرحلة الثالثة
(رب ـيــع  -1926خــريــف  :)1926تـمـيــزت كلها
بـهـجــوم الـجـيــش الـفــرنـســي ،وبــدأ تــراجــع فــرق
الثوار من ضواحي دمشق ومن حوران وجزء
مــن الـغــوطــة ،وكــذلــك مــن غــرب وجـنــوب غرب
جبل الــدروز ،وفي النهاية سيطر الفرنسيون
على نقطة انـطــاق حــركــة الـثــوار (الـســويــداء)
وف ــي نـهــايــة تـشــريــن األول ع ــام  1926تـحــول
الثوار إلى كفاح األنصار (البارتيزان).
المرحلة الرابعة
(تشرين الثاني  -1926خريف  :)1927وهي
تتميز بالكفاح العنيد للبارتيزان الــذيــن عمّوا
ال ـبــاد بــاســرهــا ،ول ـك ـنّ قــاعــدتـهــم كــانــت شــرق

وشمال جبل الــدروز واللجاة وبعض نواحي
الغوطة.
المرحلة الخامسة
(بدء ًا من ربيع  :)1927وهي مرحلة انسحاب
الثوار من سورية بإيعاز من سلطان األطرش
إل ــى نـجــد (أرض بــن س ـعــود) وت ـقــديــم الــدعــم
لنضال فرق األنصار في سورية.
حركة اإلضرابات أثناء الثورة
لـقــد اسـتـطــاعــت حــركــة اإلضــرابــات أثـنــاء فترة
الثورة شل قــوى اإلدارة الفرنسية تمام ًا في
الوقت الذي احتاجت فيه تطورات الثورة إلى
االهتمام والطاقة القصوى.
كــانــت الـجــريــدة األسـبــوعـيــة الـمـكــرســة لـلــدفــاع
عــن مـصــالــح ال ـع ـمــال االق ـت ـصــاديــة هــي الـمـنـظــم
الفكري لحركة اإلضرابات .وبــدء ًا من تشرين
االول  1925ولـغــايــة آب  1926لــم يـحــدث أي
نزاع بين العمال وأرباب العمل دون المشاركة
ال ـم ـن ـظ ـمــة م ــن ال ـص ـح ـي ـفــة ال ـت ــي اس ـت ـف ــادت مــن
كــل حجة للدعاية لـضــرورة التنظيم والنضال
مــن أجــل تحسين الــوضــع االقـتـصــادي للعمال.
ونظر ًا للصعوبات االستثنائية من قبل الرقابة
وبـهــدف المحافظة على صــدور الـجــريــدة ولو
شـكـلـيـ ًا بـصـفـتـهــا مـعـبــرة عــن طـبـيـعــة مـهـنـيــة ال
أكثر ،فقد اضطرت إلى التالعب ،غير أنها كانت
دائم ًا تربط النضال االقتصادي بالسياسي.
تـعـتـبــر «ال ـل ـج ـنــة الـتـنـظـيـمـيــة ال ـخــاصــة بـتـكــويــن
اتحادات عمالية مهنية» هي المركز التنظيمي
اآلخـ ــر ل ـل ـحــركــة ال ـم ـه ـن ـيــة .ول ـق ــد ت ـكــونــت هــذه
اللجنة خريف عام .1925
قام أول إضراب في بيروت في شهر تشرين
الـثــانــي  1925فــي مـعـمــل األخ ـش ــاب .ول ــم يكن
هــذا اإلض ــراب كـبـيــر ًا مــن حـيــث حـجـمــه ،حيث
اشترك فيه ما ال يزيد عن  200شخص ،غير
أنه قام في الوقت المناسب ،حيث إنه تطابق
مع هجوم الثوار على بيروت.
واعتقلت الشرطة أعضاء المظاهرة المعروفين
مــن اللجنة التنظيمية وقدمتهم إلــى المحكمة،
ووجهت إليهم تهمة القيام «بمؤامرة بلشفية»
فــي ب ـيــروت (ه ــذا وال ي ــزال الـمـعـتـقـلــون حتى
اآلن في المنفى).

