االفتتاحية
بالغ عن رئاسة حزب اإلرادة
الشعبية حول االنتخابات الرئاسية
ي ـت ـل ـخّ ــص مـ ــوقـ ــف حـ ـ ــزب اإلرادة ال ـش ـع ـب ـي ــة مــن
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة الـمــزمــع إجــراؤهــا فــي  26من
الشهر الحالي بما يلي:
أو ًالّ :إن تحديد موقفٍ من هذه االنتخابات هو شأن
سوري داخلي بحت؛ أيّ :إن للسوريين فقط الحق
في إبــداء وممارسة مواقف من هــذه االنتخابات أي ًا
تكن تلك المواقف .وليس للدول والقوى الخارجية
الحق في التدخل سواء تأييد ًا أو اعتراض ًا.
ثــانـيـ ًا :ال عــاقــة نهائي ًا بين انتخابات  26مــن الشهر
الحالي وبين القرار  2254واالنتخابات التي ينصّ
عليها .وأيّة محاولة إلدغام هذه بتلك هي محاولة ال
قيمة لها ولن تنجح؛ فاالنتخابات المنصوص عليها
دستوري
أساس
ٍ
في  2254هي انتخابات تقوم على ٍ
جديدٍ يتفق عليه السوريون ،وضمن ظروف مالئمة
تشمل كل السوريين في كل أماكن وجودهم ،وهو ما
ينبغي العمل لتحقيقه ،وهو ما يمكن ويجب تحقيقه
بأقرب وقت.
ثــالـثـ ًا :لــن تـســاهــم هــذه االنـتـخــابــات فــي إنـهــاء األزمــة
ال ـس ــوري ــة ألن ـهــا ال ت ـجــري ف ــي ال ـس ـيــاق الـ ــذي نــص
ع ـل ـيــه ق ـ ــرار م ـج ـلــس األم ـ ــن  ،٢٢٥٤والـ ـ ــذي يـفـســح
الـمـجــال لـمـشــاركــة كــل الـســوريـيــن وإش ــراف مراقبين
مــن األم ــم الـمـتـحــدة .وض ـمــن الــوضــع الـخـطـيــر الــذي
تعيشه بالدنا ،فـ ّـإن موقفنا من أيــة انتخابات يتحدد
على أســاس مدى إسهام هذه االنتخابات في الدفع
نحو إنهاء الكارثة اإلنسانية ونحو الحل السياسي
واسـتـعــادة وحــدة ســوريــة وسـيــادتـهــا ،ونـحــو تمكين
الـشـعــب ال ـســوري مــن تـقــريــر مـصـيــره بـنـفـســه بشكل
حقيقي ...وهذه االنتخابات لن تسهم في تحقيق أيٍّ
من هذه األهداف.
رابع ًا :أخطر من ذلــك ،أنه ضمن وضع تقسيم األمر
الواقع القائم ،وناهيك عن مسألة النزاهة والشفافية،
فإن هذه االنتخابات ستجري على جزء من األرض
ّ
السورية وليس كامل األرض الـســوريــة ،وستشمل
جزء ًا من السوريين داخل وخارج سورية ،ال ك ّلهم.
وهــذا األمــر سيساعد بشكل مباشر أو غير مباشر،
أولئك الذين يسعون إلى تكريس تقسيم البالد عبر
تـحــويــل خـطــوط الـفـصــل ،مــن خـطــوط فـصــل مؤقتة
عسكرية الطابع ،إلى خطوط فصل دائمة اقتصادية
وسياسية ،وباستخدام أدوات الحصار والعقوبات
مــن جـهــة ،وبــاالسـتـفــادة مــن «انـتـخــابــات» متفرقة ال
تشمل أي منها كل السوريين وكل األرض السورية
من جهة أخرى.
خامس ًاّ :إن معيار نجاح أية انتخابات ،هو مساهمتها
فــي حــل المشاكل المنتصبة أمــام الــدولــة والمجتمع،
وبين أهــم تلك المشاكل تلك المتعلقة بكرامة الناس
ومـعـيـشـتـهــا ووض ـع ـهــا االق ـت ـصــادي االج ـت ـمــاعــي ،بما
يـتـضـمـنــه ذل ــك مــن عـنــاويــن عــديــدة مــن سـعــر صــرف
وم ـس ـت ــوى أجـ ــور وم ـس ـت ــوى م ـع ـي ـشــة ون ـس ــب فـقــر
وبـ ـطـ ــالـ ــة ،وهـ ـ ــذه ال ـم ـش ــاك ــل ك ـل ـه ــا لـ ــن ت ـس ـه ــم ه ــذه
االنتخابات في ح ّلها ،هذا ْإن لم تزدها تعقيد ًا...
وبـنــاء على ذلــك كـ ّلــه ،فـ ّـإن موقفنا فــي حــزب اإلرادة
الـشـعـبـيــة ،هــو ّأن مــا ينبغي الـعـمــل عـلـيــه ،ومــا يمكن
تحقيقه بالتفاعل بين التوازن الدولي الجديد وجهود
الوطنيين السوريين ،هو التنفيذ الكامل للقرار 2254
كطريق إلزامي ووحيد للحفاظ على وحدة سورية،
ولـفـتــح الـطــريــق أمــام شعبها لتقرير مـصـيــره بنفسه
بشكل فعلي .وبما يخص االنتخابات المزمع عقدها
فــي  26مــن الشهر الحالي فموقفنا هــو ذاتــه موقفنا
من االنتخابات التي جرت عام  :2014عدم المشاركة
ال ترشيح ًا وال تصويت ًا.
رئاسة حزب اإلرادة الشعبية
دمشق في  3أيار 2021
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األعياد لم تعد لذوي الدخل المحدود

على هذه األرض
ما يستحق الحياة!
ت ـم ــر سـ ـن ــوات األزمـ ـ ــة واحـ ـ ــدة ب ـع ــد األخ ـ ــرى،
ويـسـتــذكــر فيها الـفـقــراء عـمــومـ ًا -والـمـهـجــرون
خـ ـصـ ــوصـ ـ ًا -أحـ ــامـ ـهـ ــم الـ ـتـ ــي سُـ ــرقـ ــت م ـن ـهــم
وج ـع ـل ـت ـه ــم أرقـ ـ ــامـ ـ ـ ًا ف ـ ــي سـ ـج ــل ال ـح ـك ــوم ــات
والمنظمات الــدولـيــة ،حيث يجري استثمارها
في سوق السياسة العالمي والمحلي.
مــن خــال الـجـلـســات الـتــي تحصل فــي زيــارات
الـ ـعـ ـي ــد تـ ـكـ ــون األزمـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ــوضـ ــوع ال ــرئ ـي ــس
للجالسين ،أو كما يعبر عنها البعض بطريقته
ال ـش ـع ـب ـي ــة ،ب ــال ـم ـح ـن ــة الـ ـتـ ــي أصـ ــابـ ــت ال ـش ـعــب
السوري ،والتي أوصلته إلى الدرك األسفل في
مستوى معيشته ،وجعلته مهجر ًا ونازح ًا يهيم
على وجهه ،مصارع ًا المستجدات التي طرأت
ع ـلــى ح ـيــاتــه م ــن أج ــل تــأم ـيــن ح ــاج ــات أطـفــالــه
وأسرته الضرورية بمناسبة العيد ،حيث اعتاد
عـلــى تأمينها قـبــل الـمـحـنــة /األزم ــة ،يــذهــب إلــى
األس ــواق الـتــي يُ ـقــال عـنـهــا شـعـبـيــة ،وهــي اآلن
ليست كذلك ،يتأمل األسعار ولكنه يخشى من
الـســؤال عنها لعلمه المسبق بقدرته الشرائية
ال ـتــي ُف ـصّ ـلــت ع ـلــى م ـقــاس أن يــأكــل وي ـشــرب
ضـمــن ال ـحــدود الــدنـيــا الـتــي تـبـقـيــه ســائــر ًا على
قدميه.
إن ق ــدوم األع ـيــاد بمختلف ألــوانـهــا ،وأشـكــالـهــا
ي ـك ـشــف عـ ــورة ال ــوض ــع غ ـيــر اإلن ـس ــان ــي ال ــذي
وص ـلــت إل ـيــه ح ــال ال ـن ــاس ،ويـشـيــر إل ــى حجم
الـ ـك ــارث ــة الـ ـت ــي ح ـل ــت ب ــالـ ـفـ ـق ــراء ،ألنـ ـه ــا تـفـجــر
أح ــزان ـه ــم ،وت ـظ ـهــر ك ــم م ــن ال ـق ـهــر ق ــد أصــاب ـهــم
وه ــم ف ــي م ـنــافــي الـتـهـجـيــر وال ـن ــزوح ومــراكــز
اإلي ـ ــواء ،تـلـمــس م ــن ال ـت ــأوه ــات ال ـخــارجــة مــن
الـصــدور المأساة المعاشة ،ويطرحون ســؤا ًال
أساسي ًا :إلى متى سنبقى مهجرين في وطننا؟
ولـمـصـلـحــة مــن اسـتـمــرار األزم ــة وال ـحــرب في
مـنــاطـقـهــا الـمـتـعــددة الـتــي تـقـتــل شـبــابـنــا وتــدمــر
وطننا الذي نحبه؟
س ـ ــؤال ق ــد ال ي ـج ـيــد ال ـك ـث ـي ــرون اإلج ــاب ــة عـنــه
بشكل واضح وحقيقي كما يفعل أهل السياسة
وال ــدراي ــة بـبــواطــن األم ــور ،ولـكــن مــا يفهمونه
ب ـح ـس ـهــم ال ـش ـع ـبــي الـ ـص ــادق أن هـ ــذه ال ـحــرب
واألزمة ال تعبر عن مصالحهم ،وهي تخدم من
يسعى إلــى اسـتـمــرارهــا وإب ـقــاء نــارهــا مشتعلة
طــالـمــا هــي تــدر الـمــايـيــن والـمــايـيــن وال ـتــي ال
عادة الفقراء ،بل يدفعها الفقراء بطرق
تصيب ً
مختلفة لتذهب إلى جيوب الظالمين المغتنين،
والمنتفخين أمراء الحرب والناهبين وهي من
لقمة عيشنا ودمـنــا ...مــن بسمة أطفالنا الذين
تحولوا إلــى رجــال قبل أوانـهــم ،حيث تحولوا
إلــى عـمــال يـكــدحــون فــي ســوق العمل مــن أجل
حفنة مــن الـلـيــرات قــد تسند الـجــرة اآليـلــة إلــى
السقوط ،أحاديثهم المتداولة األن ليست كما
هي قبل الحرب في مجالسهم.
أي ـه ــا ال ـم ـه ـج ــرون والـ ـن ــازح ــون وال ـم ـه ـم ـشــون
والمشردون ال ترفعوا الراية البيضاء ،الوطن
لنا ولـيــس لـهــم ،الـهــواء والـمــاء لنا ولـيــس لهم،
فـلـنـقــاوم أع ــداء الـشـمــس والـحـيــاة مــن فاسدين
وناهبين كبار بألوانهم المختلفة وتجار الدم...
كــرامـتـنــا بــالــدفــاع عــن لقمتنا وكـلـمـتـنــا ووطـنـنــا
سيبقى لنا.

انتشرت على صفحات وسائل التواصل االجتماعي الئحة أسعار بعض الحلويات الشعبية ،حيث سعر الكيلو الواحد منها يعادل راتب عامل لشهر
كامل وأكثر من راتب الموظف وباتت بمثابة حلم ألغلب السوريين ،ولم تعد تلك الحلويات شعبية كما كانت ،بل باتت محصورة بزبائن معينين.
ǧأديب خالد

فــال ـل ـي ـبــرال ـيــة م ـن ـعــت ال ـس ــوري ـي ــن مــن
االح ـت ـف ــال ب ــاألع ـي ــاد وح ـصــرت ـهــا بـيــد
فئة قليلة ،فــاألعـيــاد تمر على العمال
وذوي الــدخــل الـمـحــدود كالكابوس،
وهـ ــم ي ـت ـم ـنــون ل ــو أن أن ـه ــا ال تــأتــي
ألن هــذه المناسبات تكشف فقرهم،
وت ـظ ـه ــر م ـ ــدى ع ـج ــز أجـ ــورهـ ــم عــن
إدخال الفرح والسرور إلى عائالتهم،
وتجعلهم خجولين من أوالدهم وهم
ال ــذي ــن ال ي ـم ـل ـك ــون ش ـي ـئ ـ ًا م ــن ثـمــن
ت ـكــال ـي ـف ـهــا سـ ــوى اإلكـ ــرامـ ـيـ ــات ال ـتــي
يــوزعـهــا عليهم أرب ــاب الـعـمــل فــي كل
عيد والتي ال تتجاوز أجــرة يوم أو
يومين.
ففي األعياد التي من المفترض أنها
لـلـجـمـيــع ال ت ـفــرق بـيــن غـنــي وفـقـيــر،
نــراهــا باتت حـكــر ًا على طبقة معينة،
ت ـس ـت ـط ـيــع وحـ ــدهـ ــا ت ـح ـم ــل ت ـكــال ـيــف
األعـيــاد مــن شــراء ألبسة جــديــدة إلى
ح ـلــويــات ال ـع ـيــد وت ـم ـلــك ث ـمــن الـسـفــر
ل ــأم ــاك ــن ال ـس ـي ــاح ـي ــة غ ــال ـي ــة ال ـث ـمــن،
بينما على المقلب اآلخر نرى غالبية
الشعب لم يعد قادر ًا على تأمين قوت
يومه ،وأن أكثر من نصف السكان ال
يعلمون كيف سيؤمنون وجبة يوم
الغد ،فكيف لهؤالء أن يتحملوا كلفة
األعياد.
الـحـكــومــة لـيــس فــي وسـعـهــا فـعــل أي
ش ــيء كـمــا تــدعــي س ــوى أن ـهــا تفتتح
بعض األســواق التي تسمى خيرية،
والتي ال تختلف أسعارها عن أسعار

الـســوق إال بـفــارق بسيط ،هــي عــادة
عمولة بائع المفرق ،وكــأن الحكومة
تــريــد أن تـقــول لـنــا أن بــائــع الـمـفــرق
هــو مــن يسرقنا وهــو الـمـســؤول عن
ارتفاع األسعار وتآكل األجور!!!.
وشهد شاهد من أهله..
غ ــرف ــة الـ ـتـ ـج ــارة م ــن ج ـه ـت ـهــا ق ــال ــت:
إن الـمـشـكـلــة لـيـســت بــاألس ـعــار ،فهي
م ـنــاس ـبــة لـتـكــالـيــف اإلن ـت ــاج ولـيـســت
بالمرتفعة ،ولكن المشكلة بالرواتب
واألجور ،أي أنها حملت المسؤولية
ف ــي تــدنــي ن ـســب االس ـت ـهــاك وال ـتــي
تؤثر سلب ًا على اإلنتاج إلى الحكومة
وس ـي ــاس ــة األج ـ ــور ال ـم ـع ــدوم ــة ال ـتــي
ت ـت ـب ـن ــاه ــا ،وق ـ ــد رفـ ـعـ ــت ال ـ ــدول ـ ــة كــل
األسـ ـعـ ــار ،وح ـ ــررت س ـعــر ال ـص ــرف،
وأطـ ـلـ ـقـ ــت يـ ــد الـ ـتـ ـجـ ــار فـ ــي ال ـح ـي ــاة
االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة حـتــى أنها
رفعت رســوم الخدمات التي تقدمها
أضـعــافـ ًا مـضــاعـفــة ،ولـكـنـهــا تـصــر على
إبقاء الــرواتــب واألجــور في الحدود
الدنيا ،دون اتخاذ أي إجــراء يوقف
تدهورها وانخفاض قيمتها.
اقتصاد قائم على الحواالت!!!
إذا كــان جــزء مــن السوريين تأتيه
حـ ـ ــواالت خ ــارج ـي ــة ي ـس ـت ـط ـيــع مــن
خــالـهــا دف ــع آج ــار مـنــزلــه ،أو دفــع
تكاليف عملية جــراحـيــة ،أو يعتمد
عليها فــي تحمل تكاليف المعيشة
ال ـغــال ـيــة ،فـلـيــس ك ــل ال ـش ـعــب تــأتـيــه
ح ــواالت ،فـمــاذا يفعل مــن ال تأتيه

م ـســاعــدات أو ح ــواالت خــارجـيــة؟
ه ـ ــل يـ ـفـ ـت ــح فـ ـمـ ــه إل ـ ـ ــى الـ ـسـ ـمـ ــاء؟
وهـ ـ ــل م ـ ــن الـ ـمـ ـعـ ـق ــول أن ت ـع ـت ـمــد
ع ـج ـلــة االق ـت ـص ــاد ع ـلــى ال ـح ــواالت
الـخــارجـيــة؟ وهــل مــن الـمـعـقــول أن
يـعـيــش ال ـش ـعــب ع ـلــى ال ـم ـســاعــدات
الـغــذائـيــة الــدول ـيــة وع ـلــى األس ــواق
والـجـمـعـيــات الـخـيــريــة والـمـبــادرات
الفردية هنا وهناك؟
إذا ك ــان ال ـب ـعــض يُ ـح ـمــل م ــا وصـلــت
إليه الحال لألزمة السورية ،فنحن ال
ننكر نتائجها ،ولـكــن يحق لنا طرح
الـ ـس ــؤال اآلت ـ ــي :إذا ك ــان االق ـت ـصــاد
ال ـســوري قـبــل األزم ــة بخير ويحقق
مـعــدالت نمو عالية كــانــت ستوصلنا
إلى مراتب سويسرا ،فلماذا انفجرت
األزمـ ـ ـ ــة ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة؟ إذ ًا أيـ ـ ــن هــي
المشكلة؟ الحقيقة ،أن األزمة سرّعت
فقط من نتائج السياسات الليبرالية
التي كنا سنصل إليها عاج ًال أم آج ًال
بأزمة أو بدونها ،ولنا مثال على ذلك
في مصر.
أي مفهوم عن السيادة واالستقالل
إذا كــانــت مـعـيـشــة ال ـســوري ـيــن قــائـمــة
على المساعدات األممية والتبرعات
الدولية وحــواالت المغتربين؟ وأيــة
س ـيــاســة وط ـن ـي ــة ت ـن ـت ـهــج ت ـج ـعــل مــن
شعبها جائع ًا يقتات على المساعدات
األمـمـيــة؟ أم أن الـسـيــادة ال تحترم
ّإل عـنــدمــا يتعلق األمــر بالتغيير في
البالد وفق القرار األممي  2254هنا
فـقــط تصبح الـسـيــادة خـطـ ًا أحـمــر ال
يجوز تجاوزه.

رفعت الدولة كل
األسعار وحررت سعر
الصرف وأطلقت
يد التجار في
الحياة االقتصادية
واالجتماعية حتى
أنها رفعت رسوم
الخدمات التي
تقدمها
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ليست المرة األولى التي يشتكي فيها العاملون في مطبعة
نقابة العاملين من الظلم واالستهتار في حقوقهم
ومكتسباتهم العمالية ،فقد نشرت قاسيون في السنوات
الماضية وشرحت وضع المطبعة آنذاك ،ور ّد نقيب المعلمين
في حينه على المقاالت وتمت استعادة بعض الحقوق ،ومن
ضمنها الوجبة الغذائية متمثلة في مادة الحليب باعتبارها
مادة وقائية تحمي العمال من مادة الرصاص وغيرها من
المواد الضارة األخرى.

ǧمراسل قاسيون

ما زال العمال
في المطبعة
محرومين من
الوجبة الغذائية
التي طالبوا فيها
مراراً وتكراراً
بطرقهم الخاصة
أو عبر منبر جريدة
قاسيون

الجديد القديم
الـ ـي ــوم ،ح ـســب م ــا أف ـ ــاد ب ــه ال ـعــام ـلــون:
أص ـب ـح ــت ال ـم ـط ـب ـع ــة فـ ــي ح ــال ــة يــرثــى
لـهــا ،فـقــد تـحــولــت فــي الـسـنــوات العشر
السابقة مــن قـطــاع مثمر ونــاجــح يمتلك
م ـعــدات طـبــاعـيــة مـتـطــورة وحــديـثــه إلــى
مكب لهذه المعدات ،حيث أفاد العاملون
أن الـمـطـبـعــة كــانــت تـمـتـلــك مـكـنــة طـبــاعــة
ض ـخ ـمــة ت ـس ـمــى (رول) ت ـط ـبــع عـلـيـهــا
ال ـص ـح ــف ،وقـ ــد ت ـحــولــت ال ـي ــوم لـقـطـعــة
خ ــردة بـعــد أن فـكـكــت ورم ـيــت لـتــواجــه
الصدأ واإلهمال!! ،كما أضاف العمال :أن
المطبعة تمتلك مكنتي طـبــاعــة أوفـســت
م ــن الـ ـط ــراز ال ـح ــدي ــث ،واح ـ ــدة ضـخـمــة
بثمانية رؤوس وتطبع ثمانية ألــوان،
وثانية برأسين يتمنى أي مستثمر في
مـجــال الطباعة أن يمتلك واحــدة منهما
لتدر عليه المال من حيث يحتسب وال
يحتسب ،وفــي مطبعتنا تــوقـفــت هــاتــان
اآلل ـت ــان ل ـعــدة ش ـهــور مـتــواصـلــة بسبب
ال ـع ـطــل ،وخـ ــال ف ـت ــرة تــوقـفـهـمــا كــانــت
اإلدارة ت ـت ـعــامــل م ــع ال ـق ـطــاع ال ـخــاص،
ومـ ــع ال ـم ـس ـت ـث ـمــر ال ـ ــذي اس ـت ـث ـمــر قـســم
مــن الـمـطـبـعــة ط ــوال الـسـنــوات الماضية

لطباعة الكتب المدرسية وغيرها من
المطبوعات التي رست عليه مناقصات
طباعتها!!.
مشاكل العمال
مــا زال الـعـمــال فــي المطبعة محرومين
مــن الــوجـبــة الـغــذائـيــة الـتــي طــالـبــوا فيها
مــرار ًا وتكرار ًا بطرقهم الخاصة أو عبر
منبر جــريــدة قــاسـيــون ،كما أضـيــف إلى
حــرمــانـهــم مــن الــوجـبــة الـغــذائـيــة حــرمــان
أخــر متمثل بطبيعة الـعـمــل ،وحــرمــانـهــم
أيض ًا من أية ورقة أو وثيقه تثبت أنهم
ي ـع ـم ـلــون ف ــي ال ـم ـط ـب ـعــة ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
أنـهــم حــرمــوا مــن المنحة األخـيــرة تحت

صيغة أن الـمــديــر (حــالــف يمين) واآلن
مر شهر ونصف ولم يستلموها ،ومما
يزيد الطين بلة في التعامل مع العاملين،
أن اإلدارة تـهــدد الـعـمــال بـ ّـأن أي عامل
يغيب عــن العمل يفصل مــن العمل مهما
كانت األسباب.
كلمة لإلدارة
جـ ــاء ف ــي إحـ ــدى ال ـم ـق ــاالت ال ـم ـن ـشــورة
عـلــى مــوقــع نـقــابــة المعلمين بـتــاريــخ 22
آذار  2020أن الـمـطـبـعــة ت ـقــوم بتنفيذ
جميع األعمال الطباعية للقطاعين العام
والـ ـخ ــاص ،وت ـخ ـضــع لـجـمـيــع الـتـعــامـيــم
والـقــرارات الصادرة من رئاسة مجلس

الــوزراء ،وجميع العاملين هم موظفون
لدى نقابة المعلمين ومشمولون بجميع
أن ــواع الـتــأمـيـنــات ،وتـعـمــل الـنـقــابــة على
تــوسـعــة الـمـنـشــأة بـمــا يـتــاءم مــع تطور
الـعـمــل ،هــذا مــا جــاء عـلــى لـســان النقابة،
وواقــع الـحــال يـقــول :إن المطبعة كانت
تــوكــل الـقـطــاع ال ـخــاص بتنفيذ أعـمــالـهــا.
ثاني ًا :العمال في المطبعة هم مشمولون
بـجـمـيــع ال ـق ــرارات ال ـتــي تـخــص الـطـبـقــة
العاملة ،وال يجوز حرمانهم من المنحة.
ثــالـثـ ًا :خــال الـسـنــوات الـعـشــر الماضية
تــراجـعــت المطبعة وفـقــدت زخـمـهــا ،ولــم
ت ـت ـط ــور بــال ـش ـكــل ال ـ ــذي رس ـم ـت ــه نـقــابــة
المعلمين بأن تتوسع وتتطور.

الطبقة العاملة

عمال نفط بتروبراس يضربون عن العمل
ـراب
دعــت نـقــابــة عـمــال الـنـفــط الـبــرازيـلـيــة إلــى إض ـ ٍ
إلى أجل غير مسمى لالحتجاج على تعامل شركة
بتروبراس التابعة للدولة ،وقال اتحاد النفط في
حــوض كامبوس البرازيلي حيث ينتج أكثر من
 750ألف برميل في اليوم :إن شركة بتروبراس
ال تـقــدم مــا يكفي لحماية الـعـمــال ،وقــالــت النقابة:
«ه ــذا اإله ـمــال مــن جــانــب الـشــركــة ي ـعــرض حـيــاة
ال ـعــام ـل ـيــن ل ـل ـخ ـطــر وع ــائ ــات ـه ــم أيـ ـضـ ـ ًا» هـ ــذا وق ــد
ارتـفــع إجمالي إنـتــاج النفط المحلي إلــى أكثر من
مليوني برميل في اليوم في الربع الــرابــع ،ويعد
هذا اإلضراب هو أول مواجهة للرئيس التنفيذي
الـجــديــد لشركة بـتــروبــراس مــع الـصــراع العمالي،
وه ــو ج ـن ــرال س ــاب ــق ف ــي ال ـج ـيــش ،وت ـح ــدث عــن
الـتــوفـيــق بـيــن مـصــالــح المستهلكين والمساهمين
وتقييم عمال النفط.

إضراب عمال رينو سامسونغ
أغـلـقــت شــركــة ريـنــو ســامـســونــغ الــوحــدة الـكــوريــة
ال ـج ـنــوب ـيــة ل ـشــركــة ص ـنــاعــة ال ـس ـي ــارات الـفــرنـسـيــة
م ـص ـن ـع ـهــا ف ــي كـ ــوريـ ــا ،يـ ــوم ال ـث ــاث ــاء الـ ــرابـ ــع مــن
الشهر الجاري نتيجة إضراب العمال في المصنع،
حيث تصاعد الخالف بين العمال وإدارة الشركة
مـطــالـبـيــن ب ــزي ــادة األجـ ــور ،ه ــذا وكــانــت الـنـقــابــات
الكورية في المصنع قد دعت إلى الدخول في هذا
اإلض ــراب للمطالبة بــزيــادة األج ــور ،ومــن جانبها
ادعت إدارة الشركةّ :أن هناك انخفاض ًا في نسبة
مبيعات الشركة وصل إلى ما يقارب  %24عن العام
السابق ،وهــي بحاجة إلــى خفض التكاليف خالل
هــذه الـفـتــرة ،بـيـنـمــا تـصــر الـنـقــابــات عـلــى اسـتـمــرار
اإلضراب من أجل زيادة األجور للعاملين ،وتقول
ال ـن ـق ــاب ــات :ي ــرج ــع االن ـخ ـف ــاض إلـ ــى عـ ــدم وج ــود
طرازات جديدة الفت للنظر.

إضراب عمال شركة القطارات عن العمل
أكــد قــادة نـقــابــات عـمــال الـقــاطــرات ونــاقــات النفط في
جزر شيتالند البريطانية :أنهم سيبدؤون إضراب ًا عام ًا
فــي مـنـتـصــف ه ــذا ال ـش ـهــر ،بـسـبــب خ ــاف مــع مجلس
جــزر شيتالند -مؤكدين :أن اإلضــرابــات تظل «خيار ًا
مباشر ًا على طاولة المفاوضات ،ولها تأثير كبير على
مـحـطــة ال ـقــاطــرات ،وبــدون ـهــم لــن تـتـمـكــن ال ـنــاقــات من
التحميل أو التفريغ ،هذا وأعلنت منظمة العمال «اتحاد
نـقــابــات الـعـمــال» هــذا األس ـبــوع :أن أعـضــاءهــا صــوتــوا
بأغلبية ساحقة لصالح هــذا اإلض ــراب ،وقــالــت النقابة:
إن اإلض ــراب سيستمر حتى تحقق الـمـفــاوضــات -مع
المجلس -التقدم المنشود .وأضــافــت :إن اإلضــرابــات
ستؤدي إلى تأثير كبير على معالجة النفط وإمداداته.
وتـطــالــب الـنـقــابــات بـمـكــافــأة نـهــايــة خــدمــة ت ـعــادل راتــب
شـهــر عــن كــل سـنــة ،إضــافــة إلــى زي ــادة أج ــور العاملين
وزيادة التعويض اإلضافي.

عمال شركة نستله
في كندا يضربون عن العمل
دخل ما يقرب من  500عامل في مصنع نستله في
تورنتو الكندية فــي إضــراب عــام األسـبــوع الماضي
ب ـعــد م ـف ــاوض ــات ،وف ـق ـ ًا لـنـقــابــة ال ـع ـمــال أضـ ــرب أكـثــر
مــن  475عــامـ ًـا اع ـت ـبــار ًا مــن ي ــوم األح ــد الـثــانــي من
ال ـش ـهــر ال ـج ــاري ب ـعــد ان ـه ـيــار ال ـم ـفــاوضــات م ــن أجــل
تـحـسـيــن ال ـع ـقــود بـيــن ال ـطــرف ـيــن ،وت ـطــالــب الـنـقــابــات
بتثبيت العمال المؤقتين الذين يعملون بصفة دائمة،
وحصولهم على مزايا العاملين الدائمين ،وقال عضو
النقابة «لقد فتحنا الـبــاب أمــام العمل غير المستقر،
واستفادت الشركة منه ،واستخدمته لملء جيوبهم،
وتحقيق المزيد مــن األرب ــاح ،وال يــريــدون مشاركة
أي شيء مع العمال.
وادعت شركة نستله كندا أنها قدمت عرض ًا «منصف ًا»
للعمال قبل اإلضراب.
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قاسيون ـ العدد  1017اإلثنين  10أيار 2021

تحدث الرفيق محمود نصري أبو غسان لقاسيون عن ذكرياته النقابية منذ العام 1955
في نقابة المزرقين ونقابة عمال البناء في حلب ،وننشر أدناه القسم الثاني من اللقاء:

ǧمراسل قاسيون

دافع قوي عند العمال
ك ـنــت أق ـض ــي ال ــوق ــت م ــع ال ـع ـمــال م ــن ال ـســاعــة
 6صـبــاحـ ًا حـتــى  7م ـســا ًء ،وف ــي أوق ــات شهر
رمـضــان ،نــادر ًا مــا كنت أفطر فــي البيت ،كنت
أق ـض ــي أغ ـل ــب ال ــوق ــت ف ــي ال ـطــريــق ألن داف ــع
تــأسـيــس الـنـقــابــة كــان قــوي ـ ًا عـنــدي وعـنــد بقية
العمال.
وك ــان الـعـمــال يـحـضــرون االنـتـخــابــات بـكـثــرة،
وكنا نترشح وننجح في االنتخابات كأعضاء
في مكتب النقابة.
وف ــي زم ــن ال ــوح ــدة ال ـســوريــة ال ـم ـصــريــة ،فــي
ال ـع ــام  ،1959بـ ــدأت االع ـت ـق ــاالت ،ذه ـبــت إلــى
مـكـتــب الـنـقــابــة ،وك ــان الـمـكـتــب م ـقــر ًا لـلـنـقــابــات
الشيوعية مثل :الطباعة والنسيج وغيرها قبل
الوحدة ،وتعرضت إلى اعتداء في المكتب ،إذ
دفعني أحد الموتورين على الدرج ،فتدحرجت
إلــى أسـفــل ال ــدرج .وكــانــت هــذه الـحــادثــة آخــر
عالقة لي مع نقابة المزرقين أواخر عام .1959
الدفاع عن حقوق العمال
ف ــي ن ـهــايــة ال ـس ـت ـي ـنــات ،كـلـفـنــي ال ـح ــزب بـتــرك
عملي ،ألعمل في إدارة شركة التعمير براتب
 600ل ـي ــرة ف ــي ال ـش ـه ــر .وك ـن ــت أس ـت ـط ـيــع أن
أجني بين  8000-6000في الشهر من عملي
ال ــذي تــركـتــه .ولـكـنـنــي الـتــزمــت بـقــرار الـحــزب،
وأص ـب ـحــت رئ ـي ــس م ـك ـتــب ال ـع ـمــال ف ــي شــركــة
التعمير وكنت في مكتب النقابة أمين سر لجنة
مراقبة اإلنتاج.
وق ــد تــركــت عـمـلــي ألن ــه ج ــرى ت ـســريــح نــائــب
رئـيــس الـشــركــة (رفـيـقـنــا) .وبــدأ الـصــدام بيني

وبين اإلدارة أثناء الدفاع عن مصالح العمال،
وك ــان ــت ال ـشــركــة تــأكــل اإلض ــاف ــي ع ـلــى الـعـمــال
وكنت أصوغ مطالبهم القانونية وأطالب بدفع
األج ــر اإلض ــاف ــي .وج ــرى تـســريـحــي مــن هــذه
الـشــركــة بـسـبــب دفــاعــي عــن الـعـمــال مــع أربـعــة
آخرين.
رف ـع ــت دع ـ ــوى ف ــي ل ـج ـنــة ق ـض ــاي ــا ال ـت ـســريــح،
وتـضــامـنــت مـعــي الـنـقــابــات ورف ـعــت الـبــرقـيــات
ت ـح ـت ــج ع ـل ــى ت ـس ــري ـح ــي .ف ــرب ـح ــت ال ــدع ــوى
بــالـعــودة إلــى الـشــركــة .ولـكــن جــرى تسريحي
مــرة ثــانـيــة بـقــرار مــن رئـيــس مجلس ال ــوزراء
مــع حــرمــانــي مــن الـحـقــوق المدنية بشكل غير
قــانــونــي .وك ــان يـجــري تـســريــح الـعـمــال بــدون
العودة إلى أي قانون.
س ـنــة  1970ك ـنــت ع ـضــو م ـك ـتــب ت ـن ـف ـيــذي فــي
اتـحــاد عـمــال حـلــب .ولعبت دور ًا ال بــأس فيه
في هذا المجال ،من حيث تنظيم عمل الدائرة
التي كنت مسؤو ًال عنها وهي دائرة العالقات
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي ات ـح ــاد عـمــال
حلب.
وفـ ــي ال ـس ـب ـع ـي ـنــات ،ك ـنــا ن ـت ـصــدى ل ـم ـحــاوالت
ص ــرف أمـ ــوال ال ـع ـمــال عـلــى إن ـشــاء دي ـكــورات
مكاتب المسؤولين ،ورفضت التوقيع على هذا
الصرف.
وبعد رفــض التوقيع على هــذا الـصــرف ،قالوا
لــي :إن دورك انـتـهــى فــي نـقــابــة عـمــال الـبـنــاء.
فقلت لهم أنا أسست هذه النقابة وأمثل حزب ًا
سياسي ًا .ورفضوا طلب ترشيحي بحجة أنني
متعهد ،وكانوا قد زوروا توقيعي على وثيقة
وق ــال ــوا بــأنـنــي غـيــر مـقـبــول فــي نـقــابــة الـبـنــاء.
وأمـ ــام إصـ ــراري عـلــى ال ـتــرشّــح قـلــت ل ـهــم ،أنــا

مـصــر عـلــى الـتــرشـيــح ،فـلـيـقــل الـمــؤتـمــر كلمته.
وجرى استبعادي من النقابة فيما بعد.
انتهى دوري النقابي الرسمي عندما أصبحت
سـكــرتـيــر الـلـجـنــة الـمـنـطـقـيــة فــي حـلــب وعـضــو
اللجنة المركزية .وأصبحت مـســؤو ًال للمكتب
النقابي المركزي في الحزب.

جرى تقليص
دور الشيوعيين
والوطنيين اآلخرين
ففي كل دورة كان
يجري إبعاد بعض
النقابيين وكنت
أخوض الصراع من
أجل تمثيل الرفاق
في النقابات

الحزب والنقابات الحلبية
لعب الحزب دور ًا كبير ًا في الحركة النقابية،
وكان لنا رفاق في قيادة االتحاد العام لعمال
س ــوري ــة ف ــي ف ـتــرة تــأسـيـســه ع ــام  1938مـثــل
إب ــراه ـي ــم ب ـك ــري (ع ـم ــال ال ـن ـس ـيــج) وآخ ــري ــن.
وللحركة النقابية تاريخ مجيد في تلك الفترة.
وفـ ــي ف ـت ــرة ال ـخ ـم ـس ـي ـنــات ،م ـن ــذ ان ـت ـه ــاء عـهــد
الشيشكلي عام  ،1954أستطيع الجزم أن ثلث
الـحــركــة الـنـقــابـيــة أو أكـثــر مــن الـثـلــث فــي حلب
كانت بيد الشيوعيين وأصدقائهم.
ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال :ن ـقــابــة ال ـمــزرق ـيــن ،صـنــع
الـبــاط ،تــركـيــب الـبــاط ،نـقــابــة عـمــال شــركــات
ال ـن ـس ـيــج ،ن ـقــابــة ال ـن ـس ـيــج الـ ـي ــدوي األغ ـب ــان ــي،
الـكـهــربــاء والـنـقــل ،نـقــابــة حـلــج األق ـطــان ،نقابة
الدهان وغيرها «حوالي  16نقابة».
فبعد  ،1954نشأت حياة ديمقراطية وبرلمانية
في سورية ،ونجح الرفيق خالد بكداش نائب ًا
ع ــن دم ـش ــق .ول ـع ـبــت ت ـلــك ال ـظ ــروف ف ــي دفــع
الحركة النقابية إلى األمام.
وف ــي ال ـع ـه ــود ال ــاح ـق ــة ،ج ــرى تـقـلـيــص دور
الـشـيــوعـيـيــن والــوط ـن ـي ـيــن اآلخ ــري ــن ،ف ـفــي كــل
دورة كـ ــان ي ـج ــري إب ـع ــاد ب ـعــض ال ـن ـقــاب ـي ـيــن.
وكنت أخوض الصراع من أجل تمثيل الرفاق
في النقابات.
وع ـنــدمــا اس ـت ـب ـعــدونــا م ــن ن ـقــابــة االس ـت ـصــاح،
وكانوا مقررين عدم إجراء االنتخابات وإنجاح
المرشحين بالتزكية ،قررنا خوض االنتخابات
وع ــدم سـحــب الـمــرشـحـيــن الـشـيــوعـيـيــن .وكــان
لهذا الموقف دور ًا في تمثيل الحزب في نقابة
النقل.
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كــانــت االنـتـخــابــات تـجــري فــي زمــن ســابــق في
جــو عــاصــف مــن رفــع الـقـبـضــات والـهـتــاف ضد
أرب ــاب الـعـمــل .وقــد اخـتـفــت تـلــك األج ــواء فيما
بعد.
ساهم العديد من الرفاق في نقابة عمال البناء
في حلب منذ الستينات مثل عبد الرزاق رابعة،
أحـمــد ن ـعــال ،عــدنــان صـبــاهــي ،مـحـمــود صــايــغ،
أح ـمــد فــاحــة صــالــح ف ــاح ــة ،مـصـلــح ح ــوري،
عبد المنعم شهابي وآخــريــن نسيت أسماءهم
يعملون في مهن تركيب البالط وصب البالط
والمقالع والبناء.
وكان عدد من الرفاق رؤساء للنقابات ،فمن
أص ــل  35ن ـقــابــة ع ـمــال ـيــة ف ــي ح ـلــب مـنـتـصــف
ال ـخ ـم ـس ـي ـن ــات ،ك ـ ــان ل ـن ــا نـ ـف ــوذ فـ ــي 16-15
ن ـق ــاب ــة .وأسـ ـمـ ــاء الـ ــرفـ ــاق رؤس ـ ــاء ال ـن ـقــابــات
هــي :مصطفى خـيــرو رئـيــس نقابة الكهرباء
وال ـن ـق ــل ،خــالــد ح ـمــامــي رئ ـيــس ن ـقــابــة عـمــال
ش ــرك ــات الـنـسـيــج «ك ــان ــت أك ـبــر ن ـقــابــة لـعـمــال
الغزل والنسيج» ،عمر قشاش رئيس نقابة
ع ـمــال ال ـط ـبــاعــة ،مـحـمــد عـقـيــل رئ ـيــس نـقــابــة
عمال النسيج اليدوي ،ورفيق من آل فنكجي
رئيس نقابة عمال المصارين/األمعاء ،يحيى
خ ــوج ــة رئ ـي ــس ن ـقــابــة ع ـم ــال األح ــذي ــة ،عـلــي
ال ـتــرك رئـيــس نـقــابــة عـمــال الـتــريـكــو ،ورفـيــق
نـسـيــت اس ـمــه ك ــان رئ ـيــس نـقــابــة ع ـمــال حلج
األقطان ،ومحمود نصري رئيس نقابة عمال
المزرقين «الطينة» ،أحمد نعال رئيس نقابة
ع ـمــال ال ــده ــان ،رف ـيــق نـسـيــت أس ـمــه رئـيــس
نقابة الميكانيك «سعيد السواس– المحرر»
إضافة إلى رفاق آخرين نسيت أسماءهم في
ن ـقــابــات تــرك ـيــب ال ـب ــاط وال ـم ـقــالــع وغ ـيــرهــا.
وك ــان ال ــرف ــاق م ـتــواجــديــن فــي أغ ـلــب مــواقــع
الحركة النقابية مثل انتخابات لجنة تحديد
األج ــور فــي حـلــب ،وك ــان لـلــرفــاق دور كبير
فــي الـتــواجــد فيها ،وهــي تقرر أجــور العمال.
وكان هناك تمثيل مختلف للرفاق في اتحاد
عمال حلب.
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من خسر حرب أوكرانيا يش ّد عزمه ضد الصين!

في الخامس من الشهر الجاري ،وصل وزير خارجية الواليات
المتحدة ،أنتوني بلينكن ،إلى أوكرانيا لعقد اجتماعات مع
القيادة األوكرانية .ونقلت وسائل إعالم ع ّدة عن مسؤولين
أوكرانيين ،أن بلينكن أوصل رسالة لطالما خشيت قيادة
البالد أن تسمعها ،وهي أن عليها وقف الحرب غير المعلنة
ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ،وال سيما أن الخيارات
الجيوسياسية األمريكية لتهديد الجبهة الغربية الروسية قد
نفدت دون تحقيق أي مكسب.

زيارة بلينكن إلى
أوكرانيا هي
جزء من إعادة
تقييم أمريكية
أوسع ألولوياتها
في المنطقة
وفي مقدمة
هذه األولويات
تليين الموقف
التصادمي
الذي اتخذه
األمريكيون
ضد روسيا في
السنوات األخيرة

إعداد :سعد خطار
زيارة بلينكن إلى أوكرانيا هي جزء من
إعــادة تقييم أمريكية أوســع ألولوياتها
فـ ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـطـ ـقـ ــة .وف ـ ـ ــي م ـ ـقـ ــدمـ ــة هـ ــذه
األول ــوي ــات :تـلـيـيــن الـمــوقــف الـتـصــادمــي
ال ــذي ات ـخــذه األمــري ـك ـيــون ضــد روسـيــا
ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ،والـ ـ ــذي بـلــغ
ذروتـ ــه ف ــي الـتـجـمـيــد الـفـعـلــي لـلـعــاقــات
بين البلدين ،وكانت إحدى تجليات ذلك
سـحــب روس ـيــا سـفـيــرهــا فــي واشـنـطــن،
و«النصيحة» الروسية لسفير الواليات
المتحدة لدى روسيا بالعودة إلى بالده
«لـلـتـشــاور» مــع رؤســائــه فــي واشنطن.
وراف ــق ذل ــك تـحــركــات روس ـيــة جــوابـيــة
أخرى اتجاه سفارة الواليات المتحدة،
كحظر توظيف السكان المحليين للعمل
فــي الـسـفــارة ،والـقـيــود على مــدى قــدرة
الدبلوماسيين األمريكيين على االنتقال
إلى خارج موسكو.
تخفيف األحمال
تحضيرًا لضغط آخر
لرحلة بلينكن دوافــع عــدة .األول :ثني
األوكرانيين عن أي هجوم غير منسّق
عـلــى مـنـطـقـتــي دونـيـتـســك ولــوغــانـســك.
حيث تفكر القيادة األوكرانية -مدفوعة

بأزماتها الداخلية -بجدية في مثل هذا
الهجوم .ويتضح ذلــك جزئي ًا من خالل
حشد القوات العسكرية األوكرانية على
حـ ــدود ال ـج ـم ـهــوري ـت ـيــن .وق ــد أدى هــذا
ال ـح ـشــد إل ــى ت ـحــركــات روس ـي ــة أدان ـت ـهــا
القيادة األوكرانية بشكل هستيري ألنها
أوضحت أنه إذا قررت روسيا الرد على
أوكــران ـيــا ،فـهـنــالــك حقيقتان واضـحـتــان،
األولى :هي أن هذا الرد سيكون دفاع ًا
عــن الـجـمـهــوريـتـيــن واألغـلـبـيــة الـســاحـقــة
م ـن ـه ـمــا ن ــاط ـق ــة ب ــال ــروس ـي ــة .وال ـح ـق ـي ـقــة
الثانية :هي أن الرد الروسي من شأنه
أن يحسم المعركة في غضون أيــام ،إن
لم نقل بضع ساعات.
وهذه ليست نتيجة يرغب األمريكيون
فــي حــدوث ـهــا ،لـيــس فـقــط ألن ـهــا سـتـهــدد
ب ـ ــزوال إحـ ــدى ن ـق ــاط ارت ـك ــازه ــم شــرق
أوروبـ ــا ،بــل ألن لــديـهــم مـصـلـحــة أوســع
فــي عــاقــة ج ـيــدة مــع روس ـي ــا ،فــالـهــدف
األوس ــع لـ ــإدارة األمــريـكـيــة هــو إيـجــاد
نوع من تطبيع العالقات بين الواليات
المتحدة وروسيا ،ليس ألنهم ينظرون
إلـ ــى روس ـي ــا ك ـصــدي ـقــة وال ح ـل ـي ـفــة ،بــل
ألنـهــم يـلـعـبــون لـعـبــة جـيــوسـيــاسـيــة أكبر
تنطوي على محاولة تقليص الواليات
المتحدة لمشاكلها فــي أوروب ــا ،لتركيز
ج ـهــودهــا ب ـش ـكــل أف ـض ــل ع ـلــى مــواج ـهــة
الدولة التي ترى أنها تشكل أكبر تهديد
لما تبقى من هيمنة أمريكية :الصين.
وخالل السنوات الماضية ،كانت إحدى
ال ـت ـغ ـي ــرات ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة األس ــاس ـي ــة
هــي الـعــاقــات اإلسـتــراتـيـجـيــة المتنامية
ب ـيــن روس ـي ــا وال ـص ـي ــن .ح ـيــث إن لـهــذا
ال ـت ـق ــارب ال ـم ـتــزايــد ع ـ ــدد ًا م ــن ال ـعــوامــل
ال ـم ـس ـرِّعــة ،وم ــن بـيـنـهــا ع ــداء الــواليــات

يذهب الجانب
األمريكي إلى
القمة المرتقبة
بين رئيسي
البلدين وهو
على علم
بأن الضرورات
اإلستراتيجية
تحكمه بتقديم
تنازالت في
الغالب هي
تنازالت مؤلمة
لم تكن الواليات
المتحدة
لتقدمها في
ظروف أخرى
ٍ

الـمـتـحــدة ال ـص ــارم لـطـمــوحــات الـبـلــديــن.
مــا دف ــع بــالـجــانـبـيــن الــروســي والـصـيـنــي
إل ــى م ـحــاولــة دف ــع األمـ ــور عــالـمـيـ ًا نحو
بشكل سلمي ،وتضمنت
إعــادة التنظيم
ٍ
عملية إع ــادة التنظيم هــذه مــروحــة من
اإلجــراءات ،مثل :تصاعد آليات التبادل
الـتـجــاري الـمـنـفـصــل عــن أنـمــاط الهيمنة
الغربية التي سادت على مدى السنوات
الماضية .وقد أدى ذلك إلى نمو األنماط
االقتصادية البديلة ،التي تعتبر منظمة
شنغهاي للتعاون مثا ًال بارز ًا عليها.
األمريكي خاسر على كل الجبهات
تـنـظــر ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة إل ــى الـصـيــن
باعتبارها تهديد ًا كبير ًا للموقع المهيمن
ال ــذي تتمتع بــه الــواليــات الـمـتـحــدة في
ال ـعــالــم ،وه ــي مـصـمّـمــة عـلــى ب ــذل كــل ما
فــي وسـعـهــا للحد مــن الـتـنــامــي المستمر
لتلك القوة الصينية ،أو إبطائه إن أمكن.
عـلــى ه ــذه األرض ـي ــة يـمـكــن فـهــم الـحـمـلــة
الـحــالـيــة الـتــي تُـشــن ضــد الـصـيــن ،ابـتــدا ًء
مــن مـســألــة األي ـغــور ،ولـيــس انـتـهــاء عند
ح ـدّ الـمـبــالـغــات ح ــول مـصـيــر ال ـصــاروخ
ال ـص ـي ـن ــي «ال ـ ـت ـ ــائ ـ ــه» ،وبـ ـشـ ـك ــل خ ــاص
الحملة الدعائية ضــد إعــادة دمــج هونغ
كونغ مرة أخــرى في الصين ،حيث من
الواضح أن الغرب يريد أن يُنسي العالم
أن هونج كونج كانت جــزء ًا من الصين
آلالف السنين قبل أن يجلب االستعمار
البريطاني الفوضى للبالد.
مــن هـنــا ،ف ــإن خـطــة ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
الس ـت ـعــادة ال ـعــاقــات م ــع روس ـي ــا مـثــال
واضــح على توجهها نحو اعتماد حيلة
تـمـكـنـهــا م ــن تــرك ـيــز قــوت ـهــا ال ـنــاريــة ضــد
الصين .ومــن الــواضــح كذلك أن اختالق
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ذريعة للحرب بشأن وضــع تــايــوان هو
جزء من تلك الخطة.
فــي هــذا ال ـصــدد ،ت ــدرك روسـيــا مـحــاولــة
الــواليــات الـمـتـحــدة الـفـصــل بـيـنـهــا وبـيــن
الـصـيــن حـتــى تـتـمـكــن مــن تــركـيــز عــدائـهــا
نحو األخيرة ،والنهج الروسي الواضح
في هذه المسألة هو محاولة االستفادة
ال ـق ـص ــوى م ــن ال ـت ــراج ــع األم ــري ـك ــي فــي
أوروب ــا وشــرق الـمـتــوســط ،دون تقديم
أي ت ـنــازل يـمـكــن أن تـسـتـغـلــه واشـنـطــن
ف ــي ت ـص ـع ـيــدهــا ض ــد ال ـص ـي ــن .ل ـه ــذا فــإن
االستفادة القصوى من اللقاء المرتقب
بين بوتين وبــايــدن ،وأي تخفيض في
ال ـت ــوت ــر ب ـيــن ال ـب ـلــديــن س ـي ـكــون مــوضــع
ت ــرح ـي ــب روسـ ـ ــي ب ــال ـط ـب ــع ،ل ـك ــن ع ـلــى
الواليات المتحدة أن تدرك أن خططها
للفصل بين الصين وروسـيــا لــن تنجح،
نـظــر ًا إلدراك الجانب الــروســي أن نهج
االسـ ـتـ ـف ــراد ف ــي ال ـ ــدول ه ــو واح ـ ــد مــن
ال ـخ ـيــارات الـحــاضــرة دوم ـ ًا عـلــى أجـنــدة
العمل األمريكية ،وروسيا ذاتها عرضة
لهذا االستهداف.
بـهــذا الـمـعـنــى ،يــذهــب الـجــانــب األمــريـكــي
إلـ ـ ــى الـ ـقـ ـم ــة الـ ـم ــرتـ ـقـ ـب ــة بـ ـي ــن رئ ـي ـس ــي
البلدين وهــو على علم بــأن الـضــرورات
اإلستراتيجية تحكمه بتقديم تـنــازالت،
في الغالب هي تنازالت مؤلمة ،لم تكن
الــواليــات المتحدة لتقدمها فــي ظــروفٍ
أخـ ــرى .بـيـنـمــا ي ـبــدو ال ـجــانــب الــروســي
مــرتــاح ـ ًا لـمــوقـعــه الـجــديــد فــي الـتـفــاوض
ب ـع ــد ف ـش ــل ال ـت ـص ـع ـي ــد األمـ ــريـ ـكـ ــي عـلــى
امتداد ميادين المواجهة المفتوحة بين
الجانبين .والمفارقة الملفتة ،أن الطرف
الذي خسر فعلي ًا المواجهة في أوكرانيا
يشدّ عزمه اآلن ضد الصين!
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قراءات وتحليالت عديدة بدأت بالظهور
بكثافة ،حول قمة بوتين بايدن التي
قد تعقد في وقت ما من الشهر القادم،
وذلك على الرغم من أن تفاصيل كثيرة
حول هذه القمة ال تزال غير معروفة؛
بما في ذلك مكان انعقادها (الذي قيل
إنه سيكون بلدًا ثالثاً ،أي :ليس في روسيا
وال الواليات المتحدة) وتاريخها (الشهر
المقبل هو موعد تأشيري دون تحديد
يوم معين) ،وربما أهم التفاصيل غير
المعروفة بعد حول هذه القمة هو هل
ستحدث فع ًال أم ال.

ǧسعد صائب

ضـمــن الـتــوتــر والـتـصـعـيــد الـهــائــل ال ــذي يعيشه
عالمنا الـمــدجــج بــالـســاح ال ـنــووي ،فــإنّــه ليس
م ــن ال ـص ـعــب تــوقــع أن ق ـمــة أمــري ـك ـيــة روس ـيــة
وأخ ــرى أمــريـكـيــة صـيـنـيــة ،ورب ـمــا ثــاثـيــة ،هي
أمــور ال بــد ستحدث فــي وقــت مــا خــال فترة
بايدن ،بل ويشير حجم التصعيد الهائل إلى ّأن
انعقاد تلك القمم لن يتأخر كثير ًا.
قـبــل أقــل مــن شـهــريــن ،وخــال مقابلة مـعــه في
 16آذار ،أجــاب الرئيس األمــريـكــي جــو بايدن
مـحــاوره بــ«نـعــم» ،حين سأله هــل تــوافــق على
الـقــولّ :إن الرئيس الــروســي فالديمير بوتين
«قــاتــل» .وبعد أيــام قليلة رد األخـيــر بتسجيل
ط ــري ــف رأى ف ـيــه ك ـث ـي ــرون أنـ ــه س ـخــريــة مــن
حــالــة الـصـحــة العقلية لـبــايــدن بشكل شخصي،
ولـكـنــه كــان فعلي ًا سـخــريــة مــن الـصـحــة العقلية
للمنظومة األمريكية التي تطلق تصريحات من
هــذا الـنــوع .ضمن الــرد ،تحدى بوتين نظيره
األمــريـكــي إلج ــراء مـحــادثــة وج ـه ـ ًا لــوجــه .قبل
أسبوعين تـقــريـبـ ًا ،وجــه بــايــدن دعــوة لبوتين
لعقد قمة ثنائية.
بايدن «الصلب» وترامب «المتساهل»!
رغـ ــم ّأن ه ـنــالــك «ق ـن ــاع ــة» رسّ ـخ ـت ـهــا وســائــل
اإلع ـ ـ ــام ال ـغ ــرب ـي ــة ،تـ ـقـ ــولّ :إن تـ ــرامـ ــب ك ــان
«مـتـســاهـ ًا» مــع ال ــروس ،إال أنّ ــه حـتــى ضمن
فإن أول قمة عقدت بين ترامب
مقياس شكليّ ،
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ما المتوقع من قمة بوتين -بايدن؟

وبــوتـيــن جــرت بعد أكـثــر مــن عـ ٍـام ونـصــف من
استالم ترامب لمنصبه ،في هلسنكي  16تموز
وإن ع ـق ــدت الـقـمــة
 .2018ف ــي ح ــال ــة ب ــاي ــدنْ ،
الشهر القادم ،فهذا يعني أنها تعقد بعد خمسة
أشهر فقط من توليه منصبه...
وهــل يمكن لـهــذا ال ـفــارق أن يعني أي شــيء؟
وب ـكــام آخ ــر ،هــل يـمـكــن ب ـنــاء أي ش ــيء على
سـ ــرعـ ــة الـ ـحـ ــديـ ــث عـ ــن قـ ـم ــة ث ـن ــائ ـي ــة م ـق ــارن ــة
بالسابق؟
نعتقد ّأن هــذا ال ـفــارق مـهــم ،وهــو لـيــس فــارقـ ًا
شكلي ًا فحسب؛ فالمعتاد دبلوماسي ًا بين الدول،
وخ ــاص ــة ال ـك ـبــرى م ـن ـهــا ،وخ ــاص ــة ف ــي مــراحــل
األزم ــات وال ـتــوتــراتّ ،أن انـعـقــاد قـمــة رئــاسـيــة
ب ـي ــن أيـ ــة دول ـت ـي ــن ال ي ـم ـكــن أن ي ـت ــم إال بـعــد
إنـجــاز قــدر غير قليل مــن التفاهمات المتبادلة
حول معظم المسائل األساسية ذات االهتمام
المشترك ،وحينها يـكــون لـقــاء الــرؤســاء نوع ًا
مــن «ال ـم ـبــاركــة» الت ـفــاقــات مـنـجــزة أص ـ ًـا ،وال
يخلو األمر بالتأكيد من نقاط عالقة ذات أهمية
كـبــرى لــم تحسمها الـفــرق الفنية مــن الطرفين
توضع على طاولة الرئيسين لحسمها إن كان
ذلك ممكن ًا.
بـكــام آخــر ،فـ ّـإن الــدول أثـنــاء فـتــرات التصعيد
المتبادل ،تكون من الناحية النظرية أمام ثالثة
احتماالت:
 .1رفــع التصعيد نـحــو الـحــرب ،وهــذا احتمال
غ ـيــر عـمـلــي ف ــي ه ــذه ال ـحــالــة ،ول ــم ي ـعــد أص ـ ًا
إمـكــانـيــة بالنسبة لـلــواليــات الـمـتـحــدة بالمعنى
العسكري بشهادة وزيــر دفاعها السابق أمام
الـكــونـغــرس األمــري ـكــي ...فــروسـيــا بــاتــت تملك
أكثر بكثير مما يكفي للردع.
 .2ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى درج ـ ــة ت ـص ـع ـيــد مـضـبــوطــة
ولفترة طويلة من الزمن ،أو ما يسمى سياسة
عض األصابع.
 .3تصعيد كثيف وسريع جد ًا ،دون الوصول
إل ــى ال ـحــرب ،تـمـهـيــد ًا لـتـفــاهــم ســريــع ،وه ــو ما
يسمى أحيان ًا سياسة حافة الهاوية.
إذا حاولنا تصنيف القمة المفترضة ضمن هذه
االحتماالت ،فإنها تنسجم مع االحتمال الثالث؛
االحتمال األول :منفي ،والثاني :يتناقض مع
انعقاد قمة قريبة ،ويتناقض أيض ًا مع سرعة
التصعيد وحدته ،ويتماشي أكثر مع استمرار
التصعيد وتــأجـيــل الـقـمــة سـنــة أو سنتين على

تحدى بوتين نظيره
األمريكي إلجراء
محادثة وجهاً لوجه
قبل أسبوعين تقريباً
وجه بايدن دعوة
لبوتين لعقد قمة
ثنائية

األقل.
الـطــريـقــة ال ـتــي عـمـلــت بـهــا إدارة بــايــدن خــال
أربـعــة أشـهــر مــن استالمها بما يخص العالقة
مع روسيا ،تتناسب تمام ًا مع االحتمال الثالث:
تصعيد سريع في جميع الملفات تمهيد ًا التفاق
سريع...
شـمــل التصعيد الـجــوانــب الــدبـلــومــاسـيــة (طــرد
دبـلــومــاسـيـيــن ،لـغــة غـيــر دب ـلــومــاس ـيــة ...إل ــخ)،
واالق ـت ـص ــادي ــة (ع ـق ــوب ــات اق ـت ـص ــادي ــة ومــال ـيــة
بالجملة ،بما في ذلك على خط السيل الشمالي
وعلى أطراف ثالثة تتعامل مع روسيا وخاصة
أط ـ ــراف أوروب ـ ـي ـ ــة) ،وش ـم ــل ال ـت ـص ـع ـيــد حـتــى
ال ـجــوانــب الـعـسـكــريــة (اإلعـ ــان عــن م ـنــاورات
ع ـلــى ال ـت ـخــوم ال ــروس ـي ــة ،وح ـشــد قـ ــوات عـلــى
الحدود من جهة أوكرانيا وغيرها الكثير).
وأمــا عــن االمـتــداد الـجـغــرافــي للتصعيد فيمكن
الـقــول :إنــه شمل معظم المساحة العالمية من
القطب الشمالي حتى الجنوبي ،ومــن أمريكا
الــاتـيـنـيــة إل ــى سـيـبـيــريــا ...نــاهـيــك عــن الـفـضــاء
وسباق التسلح فيه.
لماذا التصعيد السريع
نعتقد أن االسـتـهــداف الضمني إلدارة بــايــدن
كان منذ اللحظة األولى ،هو محاولة الوصول
إلــى تـفــاهــم مــا مــع ال ــروس .وجــوهــر الـمـســألــة
هو ّأن النخبة الحاكمة في الواليات المتحدة
ورغ ــم انـقـســامـهــا الـعـمـيــق إال أنـهــا تـتـفــق بالحد
األدن ـ ــى ع ـلــى ّأن م ــن الـ ـض ــرورة ب ـم ـكــان مـنــع
وق ــوف الـصـيــن وروس ـيــا فــي صــف واح ــد ضد
وإن لــم يـكــن ذل ــك مـمـكـنـ ًا
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدةْ ،
فعلى األقل ينبغي تحييد إحدى القوتين.
ولـمــا كــان األمــريـكــي يــرى فــي الـصـيــن الخطر
األكـبــر بالمعنى االقـتـصــادي ،ويــرى ّأن القوة
العسكرية الروسية المكافئة نووي ًا لألمريكي،
تلعب بطريقة أو بــأخــرى دور مظلة للصيني
بالمعنى الدولي ضمن الصراع الجاري ،فإنه ال
بد من بذل كل ما يمكن للتفريق بين الطرفين،
أو كما أسلفنا تحييد أحدهما ،وهو الروسي.
هذا األمر ليس جديد ًا بالنسبة لألمريكي ،وال
بــالـنـسـبــة لـكــل مــن الـصـيـنــي وال ــروس ــي؛ إذ ّإن
هنالك ما يشبه اإلجماع لدى مراكز األبحاث،
ّأن انـهـيــار االت ـحــاد الـســوفـيــاتــي بــدأ عـمـلـيـ ًا مع
االفتراق والخالف السوفياتي الصيني .ولكن

الــدرس كــان قاسي ًا على الطرفين ،قاسي ًا جــد ًا
بحيث ال يمكن نسيانه إطالق ًا...
ورغــم ذلــك ،يبدو أنــه ال خيار أمــام األمريكان
أمام تصاعد وتعمق أزمتهم ،وعلى الخصوص
أمام تعمق العمل الصيني -الروسي على دفع
الـ ــدوالر خ ــارج م ـســاحــات أوس ــع فــأوســع من
التداول العالمي.
نعتقد أنــه مــن الممكن فهم التعامل مــع الملف
اإليـ ــرانـ ــي بــال ـم ـن ـطــق ن ـف ـســه ت ـق ــري ـب ـ ًا؛ فـتــركـيــز
ال ـج ـه ــود ص ـ ــوب ال ـص ـي ــن ي ـت ـط ـلــب ال ـت ـخ ـف ـيــف
مـ ــن أعـ ـبـ ــاء ك ـث ـي ــرة ،مـ ــع م ـح ــاول ــة ال ـتــأس ـيــس
الصطفافات مختلفة خالل عملية التخفيف من
األعباء...
بــالـعــودة إلــى الـقـمــة مــع الــروســي ،وإذا كــانــت
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ل ــم ت ـت ـم ـكــن م ــن إخ ـض ــاع
ب ـل ــد ب ـح ـجــم إيـ ـ ــران وبـ ـق ــدراتـ ـه ــا االق ـت ـص ــادي ــة
وال ـع ـس ـك ــري ــة ،ف ـك ـي ــف األمـ ـ ــر مـ ــع ب ـل ــد بـحـجــم
روس ـيــا؟ لــذا ف ـ ّـإن تـفـسـيــر الـتـصـعـيــد يـكـمــن كما
أسلفنا فــي مـكــان آخــر ،هــو مـحــاولــة التخفيف
من أعباء معينة ومحاولة خلق اصطفافات ال
يكون األمريكي معزو ًال ضمنها.
سورية وأوكرانيا
الـ ـمـ ـلـ ـف ــات الـ ـمـ ـتـ ـصـ ــارع ع ـل ـي ـه ــا بـ ـي ــن روسـ ـي ــا
والــواليــات المتحدة هــي ملفات كثيرة ،ولكن
الملفين السوري واألوكراني يتمتعان بأهمية
خاصة جد ًا...
فلنتذكر ّأن منطق النخبة األمريكية ،ومنطق
المؤسسة األمريكية ،وفي إطار انتقاد ترامب
وس ـي ــاس ــات ــه ،كـ ــان ق ــائ ـم ـ ًا ع ـلــى ف ـك ــرة بـسـيـطــة
وص ـح ـي ـح ــة :ال يـ ـج ــوز أن ن ـخ ـس ــر ح ـل ـفــاءنــا
التاريخيين ببساطة وبسبب تصرفات رعناء...
والمنطق الضمني هو :صراعنا األكبر هو مع
الصين ،العمالق االقتصادي ،ومع روسيا في
إط ــار عــاقـتـهــا مــع الـصـيــن وف ــي إط ــار دوره ــا
الـمـتــوســع بشكل مـطــرد .وضـمــن هــذا الـصــراع
يـنـبـغــي أن نـجـنــد ك ــل ال ـق ــوى ال ـغــرب ـيــة خـلـفـنــا،
نــاه ـيــك ع ــن ال ـحــاجــة إلح ـ ــداث شـ ــروخ عـمـيـقــة
ف ــي ص ـف ــوف األعـ ـ ــداء .ف ــأي ــة ح ــال بــائ ـســة هــي
مــا وصـلـنــا إلـيـهــا (كــأمــريـكـيـيــن) ،فـصــف األعــداء
يزداد رسوخ ًا بينما تتزعزع صفوفنا...
ب ــال ـع ــودة إل ــى س ــوري ــة وأوك ــرانـ ـي ــا ،فـ ـ ّـإن بـيــن
األطراف المنخرطة في هاتين األزمتين بشكل
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عموماً وفي الشأن السوري

مـبــاشــر أو غـيــر مـبــاشــر ،أهــم حـلـفــاء الــواليــات
الـمـتـحــدة الـتــاريـخـيـيــن :أوروب ــا ودول الخليج
العربي وتركيا والكيان الصهيوني.
ه ــات ــان األزمـ ـتـ ــان م ـس ـت ـمــرتــان ب ــال ـت ــوازي مــع
عجز الواليات المتحدة عن تحقيق أي شيء
ضـمـنـهـمــا س ــوى إطــال ـت ـه ـمــا ،وس ــوى اإلض ــرار
بـحـلـفــائـهــا الـتــاريـخـيـيــن وف ـقــد ثـقـتـهــم وزعــزعــة
اصـطـفــافـهــم ال ـتــاري ـخــي ...م ـثـ ًـا تــركـيــا ،الـخـلـيــج
الـ ـع ــرب ــي ،وبـ ـع ــض ال ـ ـ ــدول األوروبـ ـ ـي ـ ــة ال ـتــي
بــاتــت تــرفــع صــوتـهــا بــاالع ـتــراض عـلــى المعلم
األمريكي.
مما يعني ّأن المفاضلة األمريكية ربما وصلت
إلى الحدود التالية :إما ْأن نعترف بالخسارة
فــي ســوريــة وأوكــران ـيــا ،ون ـحــاول الـبـحــث عن
ص ـي ـغــة ت ـح ـفــظ مـ ــاء ال ــوج ــه ع ـبــر الـ ـح ــوار مــع

ال ـ ــروس .أو أن نـبـقــي األزم ـت ـي ــن مـشـتـعـلـتـيــن
ونـخــاطــر ال بـخـســارة ســوريــة وأوكــرانـيــا على
الـمــدى المتوسط فحسب ،بــل وبـخـســارة أهم
حلفائنا التاريخيين بسبب سورية وأوكرانيا!
التعامل مــع إيــران وملفها الـنــووي مشابه في
منطقه العميق على ما نعتقد...
مرة ثانية :لماذا التصعيد السريع؟
الـتـصــور الــذي طــرحـنــاه أعــاه يتمحور حــول
ف ـك ــرة أس ــاس ـي ــة ه ــي ك ـيــف ت ـح ــاول ال ــوالي ــات
المتحدة إدارة التراجع بالمعنى اإلستراتيجي
في إطار الصراع مع القوى الصاعدة ،على أمل
تأخير التراجع وتحين فرص مناسبة لعكسه
إن تمكنت من فعل ذلك.
ول ـكــن ه ـنــالــك م ــا يـمـكــن أن ي ـقــال أي ـض ـ ًا حــول

الملفات المتصارع
عليها بين روسيا
والواليات المتحدة
هي ملفات كثيرة
ولكن الملفين
السوري واألوكراني
يتمتعان بأهمية
خاصة جداً

شكل التراجع ،وباألحرى حول طريقة إخراج
المسرحية :التصعيد الكبير ضد روسيا خالل
األشهر األربعة الماضية ،والذي ربما سيستمر
بضعة أشهر أخرى إضافية ،يؤمّن أمرين:
أو ًال :تــوحـيــد ال ـصــف األمــري ـكــي الــداخ ـلــي .ال
ينبغي أن ننسى ّأن االنـقـســام العميق الــذي
ظ ـه ــر ن ـه ــاي ــات الـ ـع ــام ال ـم ــاض ــي وب ــداي ــات ــه لــم
يـخـتــف ،بــل ال يــزال مــوجــود ًا تـحــت الــرمــاد...
وال ـت ـص ـع ـيــد ال ـهــائــل بــالـمـعـنــى ال ـخ ــارج ــي كــان
دائم ًا إحدى أهم أدوات األنظمة المختلفة في
تصدير تناقضاتها الداخلية والتغطية عليها...
ول ــذا ف ـ ّـإن لـغــة حــربـجـيــة قــد تـكــون مـفـيــدة في
هذا السياق.
ث ــان ـي ـ ًا :وه ــو األهـ ــم ،أن ــه بــاع ـت ـقــادنــاّ ،أن ق ــرار
الـتـنــازل أمــام روسـيــا فــي بضعة ملفات كبرى
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بينها سورية وأوكرانيا قد تم اتخاذه بالفعل،
والـحــربـجـيــة الـتــي نــراهــا أمــريـكـيـ ًا هــي الـقـنــابــل
الدخانية الكثيفة للتغطية على التنازالت التي
سيجري تقديمها في وقت غير بعيد.
عـلـيـنــا أن نـنـظــر بــاه ـت ـمــام فـيـمــا ت ـقــولــه مــراكــز
أبحاث العدو الصهيوني في هذا المجال ،وأن
نـنـظــر فـيـمــا ي ـقــولــه ج ـي ـفــري ألنّ ــه ال يـخــاطـبـنــا
ب ـن ـشــاطــه ال ـم ـح ـمــوم الـ ــذي ي ـم ــارس ــه م ــؤخ ــر ًا،
بــل يـسـعــى إل ــى دع ــم الـ ــرأي ال ــذي يـحـمـلــه هو
وبــول ـتــون وآخ ـ ــرون ،وال ـقــائــل بــأنــه ال يـجــوز
ال ـت ـن ــازل ل ــروس ـي ــا ،ورب ـم ــا ت ـق ــوم وج ـه ــة نـظــر
هــؤالء على ّأن مــا سيجري هــو أن الــواليــات
الـمـتـحــدة سـتـتـنــازل لــروس ـيــا ول ــن تـتـمـكــن من
ال ـت ـغ ـلــب ع ـل ــى ال ـص ـي ــن ،وس ـت ـس ــرع ب ــذل ــك مــن
خسارة دورها العالمي...

الفلسطيني يضرب ...والخونة يحسسون على الرقاب
ال نقاش في ّأن نضال
الشعب الفلسطيني كان
دائماً منارة لكل السائرين
على دروب الحرية ودروب
محاربة الظلم بأبعاده
المحلية والعالمية ...وهذا
النضال مصدر قوة وعز
وافتخار لكل إنسان يقف
في وجه الظلم في أية
بقعة من بقاع العالم.

فإن بعض بيانات
وألن األمر كذلكّ ،
ّ
وم ــواق ــف ال ـتــأي ـيــد (غ ـيــر ال ـم ـع ـتــادة)
ال ـتــي رأي ـن ــاه ــا خ ــال األيـ ــام الـقـلـيـلــة
الـمــاضـيــة ،تـسـتـحــق الــوقــوف عـنــدهــا
لمحاولة فهمها.
هـنــالــك بطبيعة الـحــال قــوى منافقة
س ـي ــاس ـي ـ ًا ت ـظ ـهــر ت ــأي ـي ــده ــا الـشـكـلــي
ل ـل ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ف ـ ــي ح ـيــن
تـ ـمـ ــارس فـ ــي ب ـل ــدان ـه ــا م ـم ــارس ــات
ضــد شعوبها بــالــذات وبالتناغم مع
األمــري ـكــي وال ـص ـه ـيــونــي ف ــي نـهــايــة
ال ـ ـم ـ ـط ـ ــاف ...أحـ ـ ــد أدوات ك ـشــف
الـنـفــاق الـسـيــاســي لـهــذه ال ـقــوى هو
ت ـج ـن ـب ـهــا اإلش ـ ـ ــارة إل ـ ــى األم ــري ـك ــي
ف ــي م ـع ــرض تــأي ـيــدهــا لـلـفـلـسـطـيـنــي
وإدانـتـهــا للـ«إسرائيلي» ،مــع أنّــه ال
يمكن نفي النفاق حتى لدى بعض
القوى التي تهاجم األمريكي لفظي ًا
ولفظي ًا فقط.
وه ــؤالء مـعــروفــون عـلــى المستوى
المحلي واإلقـلـيـمــي والــدولــي ،ولكن
ال ـجــديــد ه ــذه ال ـم ــرة ه ــو ّأن هـنــالــك

قـ ــوى وتـ ـيـ ــارات وأش ـخ ــاص ـ ًا طــالـمــا
ك ــان ــوا م ـع ــادي ــن صــري ـح ـيــن لـلـقـضـيــة
الفلسطينية ،يعلنون اآلن تأييدهم
لها!
ك ـم ـثــال ع ـلــى ذل ــك ،ف ـ ّـإن ه ـنــالــك عــدة
أص ــوات فــي الـكــونـغــرس األمــريـكــي،

وعلى غير العادة ،نشرت يوم أمس
عـلــى حـســابــاتـهــا عـلــى تــويـتــر تــأيـيــد ًا
للفلسطينيين وإدانات للكيان.
ل ـي ــس نـ ـ ـ ــادر ًا تـ ـم ــامـ ـ ًا فـ ــي ال ـت ــاري ــخ
األمــريـكــي أن تـخــرج بـضــع أصــوات
منفردة ضمن الكونغرس األمريكي

ب ـهــذا االتـ ـجـ ــاه ...ول ـكــن ه ــذه ال ـمــرة
حسب ما نعلم هي األوسع.
أكـثــر مــن ذلــك ،نسمع الـيــوم بيانات
ت ــأي ـي ــد مـ ــن أطـ ـ ــراف ض ـم ــن ال ـح ــرب
األهـلـيــة اللبنانية كــانــوا ومــا يــزالــون
عمالء واضحين للصهيونية ...أليس

ذلك أمر ًا يستدعي التوقف عنده؟
ال ـت ـف ـس ـي ــر األول ـ ـ ـ ــي ل ــديـ ـن ــا ي ـظ ـهــر
واضح ًا في مقاالت سابقة نشرتها
ق ــاس ـي ــون س ــاب ـق ـ ًا ب ـي ـن ـهــا (ال ـك ـي ــان
الـصـهـيــونــي إل ــى زوال -قــاسـيــون
الـعــدد 1 /1007آذار  .)2021ولكن
ربما يظهر بشكل أوضح في مقالة
ج ــدي ــدة لـلـكــاتــب ال ـص ـه ـيــونــي دون
دافيس نشرت في (ذا تايمز أوف
إســرائـيــل) يــوم  4مــن هــذا الـشـهــر،
ب ـ ـع ـ ـنـ ــوان :الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة،
إسرائيل ،وإيران ...وسنقف عندها
بـشـكــل مـفـصــل فــي ع ــدد الح ــق من
قاسيون.
وبكلمة واضـحــة ،فـ ّـإن أولـئــك الــذيــن
اع ـت ـم ــدوا ع ـلــى «إس ــرائـ ـي ــل» ط ــوال
ع ـق ــود م ـض ــت ،ي ــدرك ــون اآلن أن ـهــا
ل ـي ـس ــت ب ـ ـقـ ــادرة ع ـل ــى الـ ــدفـ ــاع عــن
نفسها وعن مصالحها هي ...وبدأوا
بــال ـتــالــي ي ـح ـس ـســون ع ـلــى رقــاب ـهــم،
وي ـب ـح ـثــون ع ــن ص ـيــغ ل ـل ـتــوافــق مــع
أبناء بلدانهم!
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انحسار الفرات أكبر من جريمة وأعمق من كارثة
شؤون محلية
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تداولت بعض وسائل اإلعالم المحلية والدولية الحديث عن تراجع تدفق نهر الفرات
بسبب حجب تركيا لمياهه ،وعن تراجع منسوب المياه على ضفتيه مع انحسارها في
سريره ،وعن انخفاض مستويات المياه في بحيرات السدود المقامة عليه في الداخل
السوري (الفرات -تشرين -البعث) ،مرفقة ببعض الصور المأساوية التي تعكس جزءًا
من اآلثار الكارثية عما آلت إليه حال النهر.

ǧعادل ابراهيم

ع ـلــى ال ـط ــرف ال ـم ـقــابــل فـ ــإن ال ــواق ــع بــالـنـسـبــة
للسوريين المتضررين بشكل مباشر أو غير
مـبــاشــر مــن حـجــب م ـيــاه ال ـف ــرات أس ــوأ بكثير
مــن كــل توصيف إعــامــي ،ومــن كــل مــا تعكسه
الصور المنقولة من بؤس.
ف ــاآلث ــار ال ـكــارث ـيــة لـحـجــب م ـيــاه ال ـن ـهــر كـثـيــرة
ومتعددة ،وتنعكس بشكل مباشر على أوجه
وأشـكــال الـنـشــاط االقـتـصــادي االجـتـمــاعــي في
ال ــداخ ــل الـ ـس ــوري ع ـم ــوم ـ ًا ،ابـ ـتـ ــدا ًء م ــن مـيــاه
ال ـشــرب وال ـ ــري ،م ـ ــرور ًا بــالـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة
ال ـمــولــدة مــن ال ـســدود ال ـم ـشــادة عـلـيــه ،ولـيــس
انتهاء باألمن الغذائي والتوازن البيئي.
بعض النتائج الكارثية
تراجع كميات المياه المتدفقة في نهر الفرات
يـعـنــي خ ــروج آالف ال ـه ـك ـتــارات مــن األراض ــي
الزراعية عن الخدمة ،سواء تلك المروية على
ضفتي ســريــر النهر وأقنيته الـمــائـيــة ،أو التي
ي ـتــم ري ـهــا م ــن خ ــال م ـيــاه ب ـح ـيــرات ال ـســدود
المشادة عليه ،أي :مزيد من التدهور المعيشي
لعشرات آالف األسر التي تعيش على اإلنتاج
الــزراعــي والحيواني على طــول مجرى النهر
وأقنيته المائية ،من جرابلس إلى البوكمال.
أم ــا األهـ ــم ع ـلــى ه ــذا ال ـجــانــب ف ـهــو االن ـع ـكــاس
ال ـس ـل ـبــي ع ـل ــى م ـس ـت ــوى األم ـ ــن ال ـغ ــذائ ــي فــي
س ــوري ــة ،ف ـت ــراج ــع اإلنـ ـت ــاج الـ ــزراعـ ــي بـشـقـيــه
النباتي والحيواني يهدد األمن الغذائي لعموم
السوريين.
كذلك فإن تراجع منسوب مياه بحيرات السدود
يعني تراجع كميات الطاقة الكهربائية المولدة
مــن العنفات وصــو ًال إلــى توقفها ،مــع نتائجها

السلبية على الحياة اليومية للسوريين ،وعلى
دورة الحياة االقتصادية عموم ًا.
األخـطــر أن انـحـســار الـمـيــاه وانـكـشــاف سرير
ال ـن ـهــر س ـي ــؤدي بـحـســب ب ـعــض األخـصــائـيـيــن
إلى نتائج كارثية ،قريبة وبعيدة المدى ،على
مـسـتــوى ال ـت ــوازن الـبـيـئــي عـلــى ط ــول مـجــرى
ال ـن ـهــر ومـحـيـطــه ال ـح ـيــوي ،وال أح ــد يـعـلــم مــا
س ـت ـس ـفــر ع ـن ــه مـ ــن ن ـت ــائ ــج س ـل ـب ـيــة ع ـل ــى ه ــذا
المستوى حتى اآلن.
مخاطر على بنى السدود
ت ـجــدر اإلشـ ــارة أي ـض ـ ًا إل ــى أن بـعــض الـفـنـيـيــن
نبهوا من بعض المخاطر التي قد تلحق ببنية
ال ـس ــدود نـفـسـهــا ال ـم ـش ــادة ع ـلــى ن ـهــر ال ـف ــرات
بـحــال اسـتـمــر انـخـفــاض مـنـســوب الـمـيــاه فيها
(الـ ـفـ ــرات -ال ـب ـع ــث -ت ـش ــري ــن) ،وط ــال ــت مــدة
انحسار المياه فيها.
فقد تتأثر بنية هذه السدود بفعل عدم توازن
قـ ــوى ال ـج ــذب وال ـن ـب ــذ ال ـم ــؤث ــرة ف ـي ـهــا نـتـيـجــة
انخفاض منسوب المياه في البحيرات خلفها،
ويؤخذ عامل الزمن في حساب هذه المخاطر
ودرج ـت ـه ــا ،ب ــال ـت ــوازي م ــع ع ـمــر ال ـس ــد نـفـســه
(الفعلي واالفتراضي).
فــالـعـمــر االفـتــراضــي لـلـســدود الـكـبـيــرة تـتــراوح
ب ـيــن  100 -50عـ ــام ب ـح ـســب ط ـب ـي ـعــة وبـنـيــة
وم ـكــان هــذه ال ـســدود ،قــد يــزيــد مـنـهــا عمليات
الـصـيــانــة ال ــدوري ــة الـمـفـتــرضــة ،وت ـتــأثــر بحجم
المياه المحتجزة خلفها ،زيادة ونقصان ًا.
اعتداء وابتزاز سياسي
ليست الـمــرة األول ــى الـتــي تـعـتــدي فيها تركيا
على حقوق دول الـجــوار (ســوريــة -الـعــراق)
بما يخص الحصص المائية من نهري الفرات

األهم على
هذا الجانب هو
االنعكاس السلبي
على مستوى األمن
الغذائي في سورية
فتراجع اإلنتاج
الزراعي بشقيه
النباتي والحيواني
يهدد األمن الغذائي
لعموم السوريين

ودجـ ـل ــة ،ف ـقــد ت ـك ــررت ه ــذه الـ ـح ــوادث خــال
الـعـقــود الماضية بسبب زيــادة أعــداد الـســدود
المشادة على هــذه االنهار من قبلها ،المقدرة
بــاآلالف ،وتـحــديــد ًا الكبيرة منها التي تحتجز
خلفها كـمـيــات مـهــولــة مــن الـمـيــاه عـلــى حساب
حصص كل من البلدين.
فـحـجــب م ـيــاه ن ـهــري دج ـلــة وال ـف ــرات مــن قبل
تركيا سبق أن مورس عدة مرات وبدرجات
ونـســب مـتـفــاوتــة ،وت ــزداد اآلث ــار السلبية لهذا
الحجب عندما تترافق مع زيادة حدة الجفاف
الـ ــذي يـصـيــب ال ـم ـن ـط ـقــة ،ك ـمــا ه ــو ال ـح ــال هــذه
الفترة.
وكذلك يجب أال يغيب عن األذهان أنها ليست
الـمــرة األول ــى أيـضـ ًا الـتــي تـمــارس فيها تركيا
االبتزاز السياسي بعالقاتها اإلقليمية والدولية
من خالل استغالل بعض ما تمتلكه من أوراق
ض ـغــط لـتـسـتـثـمــرهــا ت ـحــت ع ـنــاويــن عـسـكــريــة
وأم ـن ـيــة ،أو إنـســانـيــة أو اق ـت ـصــاديــة ،مـبــاشــرة
وغير مباشرة.
فـعـمـلـيــات االب ـت ــزاز ال ـس ـيــاســي م ــن ق ـبــل تــركـيــا
أصبحت مكررة ومستمرة ،وتجاوزت حدود
ال ــدول الـمـجــاورة إلــى اإلقـلـيـمـيــة ،بــل والـقــاريــة
البعيدة عنها أيض ًا.
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جريمة مكررة
لن نخوض بالجانب القانوني حول االتفاقات
بين كل من تركيا وسورية والعراق بما يخص
الحصص المائية من نهر الفرات ،أو ما ينص
عليه الـقــانــون الــدولــي بـهــذا الـشــأن بـمــا يحفظ
حـقــوق ال ــدول األط ــراف (ســوريــة -ال ـعــراق)،
وكـ ـي ــف ت ـت ـع ــام ــل ت ــرك ـي ــا مـ ــع ه ـ ــذه االت ـف ــاق ــات
ومــع الـقــانــون الــدولــي بــالـكـثـيــر مــن االسـتـهـتــار
والالمباالة تعدي ًا على حقوق سورية والعراق،
فقد قيل الكثير بهذا الشأن.
ل ـكــن م ــا ي ـجــب ال ـتــرك ـيــز ع ـل ـيــه ه ــو أن ت ـكــرار
االع ـ ـ ـت ـ ـ ــداء ال ـ ـتـ ــركـ ــي عـ ـلـ ــى ح ـ ـق ـ ــوق ال ـ ـ ــدول
وال ـش ـعــوب ،وزيـ ــادة جــرعــات االب ـت ــزاز على
كـ ــافـ ــة الـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات ،ال ي ـم ـك ــن أن ي ـص ـنــف
إال ض ـم ــن ال ـت ــوص ـي ــف ال ـج ـن ــائ ــي وال ـج ــرم ــي،
وخــاصــة مــع رص ــد اآلث ــار والـنـتــائــج الـكــارثـيــة
ل ـه ــذه ال ـم ـم ــارس ــات ال ـعــدائ ـيــة ع ـلــى ال ـجــوانــب
االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية والبيئية
واألمنية ،وخاصة األمن الغذائي.
فـمــا ت ـمــارســه تــركـيــا بـمــا يـخــص م ـيــاه ال ـفــرات
ي ـع ـت ـبــر ج ــري ـم ــة مـ ـك ــررة وم ـس ـت ـم ــرة ب ــآث ــاره ــا
وتــداع ـيــات ـهــا ال ـكــارث ـيــة ال ـت ــي ت ـح ـصــد نـتــائـجـهــا
سورية أرض ًا وشعب ًا.

موقف رسمي أقل من خجول
المؤسف أنه وبمقابل هذه الجريمة التركية المكررة ،مع حجم تداعياها ونتائجها الكارثية،
لم يصدر عن الحكومة أي موقف جدي حتى اآلن يوازي حجم الكارثة.
فجل ما صــدر بشكل رسمي عن الموضوع هو تصريح منقول عن لسان محافظ الرقة
نهاية شهر نيسان الماضي قال فيه« :انعكاسات أزمة نهر الفرات بسبب ممارسات النظام
التركي ستؤثر على الموسم الــزراعــي في أريــاف الرقة وحلب وديــر الــزور ..ننسق مع
رئاسة الحكومة ووزارة الموارد المائية لتالفي األضــرار الناتجة عن أزمــة نهر الفرات،
وهناك إجراءات ستتخذها الحكومة للضغط على الجانب التركي».
وقد نقلت وكالة سانا بتاريخ  2021/5/6عن وزير الموارد المائية خالل جولة له في دير
الزور ما يلي« :انخفاض تصريف مياه نهر الفرات إلى ما دون الـ  %50من الوارد اعتبار ًا
من نقطة دخول النهر في األراضي السورية انعكس على انخفاض التصريف في مجرى
النهر بمستويات ومواقع مختلفة لمحطات مياه الشرب والــري ..سبب االنخفاض هو
انقطاع المياه من الجانب التركي الذي نطالبه بإطالق المياه وفق الحصة العادلة المقررة
لكل من سورية والعراق ..نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتدخل في هذا
الموضوع إلعادة جريان نهر الفرات إلى ما كان عليه».

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  1017اإلثنين  10أيار 2021
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التحول الرقمي والبداية بالمنصب الوظيفي

كثيرة كانت التوصيات التي صدرت عن المؤتمر الدولي الثالث للتحول الرقمي الذي عقد منتصف شهر نيسان الماضي ،وذلك ارتباطاً بالعناوين
الكثيرة التي تفرع عنها المؤتمر ،وكانت موضع النقاش خالل المحاضرات وورشات العمل.
ǧسوسن عجيب

أول ما صدر من توجهات رسمية تنفيذ ًا
ل ـب ـعــض ت ــوص ـي ــات ال ـمــؤت ـمــر كـ ــان عـلــى
لسان معاونة وزير االتصاالت والتقانة
التي كشفت عن «العمل على استحداث
درجـ ـ ــة وظ ـي ـف ـي ــة رف ـي ـع ــة فـ ــي ال ـج ـه ــات
الحكومية تكون معنية بالتحول الرقمي
ضمن كل جهة» ،وذلــك بحسب ما ورد
عبر صحيفة البعث بتاريخ .2021/5/3

جميعنا نعلم ماذا
تعني الصالحيات
المرتبطة بمنصب ما
من امتيازات اعتبارًا
من المكتب الفخم
مرورًا بالسيارة
المخصصة وليس
انتهاء بالتعويضات
ً
وما ملكت األيمان!

سوابق حكومية
من الواضح أن الجهات الحكومية تبرع
دائ ـم ـ ًا فــي إب ــداع الـجــديــد الــوظـيـفــي ،مع
امتيازاته طبع ًا ،تماشي ًا مع «متطلبات»
مــا يتم إق ــراره مــن تــوجـهــات «جــديــدة»،
تسبقها وتواكبها وتتبعها غالب ًا الكثير
من البهرجة الدعائية واإلعالمية.
ف ـ ـقـ ــد لـ ـمـ ـسـ ـن ــا ذل ـ ـ ــك س ـ ــاب ـ ـق ـ ـ ًا ب ـ ـ ـ ــوزارة
الـتـنـمـيــة اإلداري ـ ــة ،والـمـسـمــى الــوظـيـفــي
ال ـم ـس ـت ـح ــدث فـ ــي كـ ــل ج ـه ــة ح ـكــوم ـيــة
ارتـ ـبـ ــاطـ ـ ًا ب ـه ــا الح ـ ـق ـ ـ ًا ،وبـ ـم ــا ي ـج ــب أن
تـكــون عليه مـهــام وصــاحـيــات الوظيفة
الـجــديــدة الـمـسـتـحــدثــة ،مــع كــل مــا تعنيه
الـصــاحـيــات الـحـكــومـيــة «ذات ال ـشــأن»
مــن ام ـت ـيــازات طـبـعـ ًا ،بـغــض الـنـظــر عن
جدواها وفاعليتها وضرورتها.
وه ــذا عـلــى مــا يـبــدو هــو ح ــال المسمى
ال ــوظ ـي ـف ــي ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي تـ ــم اإلعـ ــان
عـنــه مــن قـبــل مـعــاونــة وزيــر االتـصــاالت
والتقانة.
ف ـق ــد وضـ ـح ــت الـ ـمـ ـعـ ــاون« :أهـ ـمـ ـي ــة أن
ي ـكــون ال ـم ـســؤول عــن ال ـت ـحــول الــرقـمــي
في الجهات الحكومية صاحب صالحية
واسعة ،ويستطيع اتخاذ القرارات» ،مع
التأكيد على «استحداث منصب متفرغ
للتحول الرقمي» ،ومن المرجح بحسب
المعاونة أن يكون «المنصب هو معاون

وزير أو أية تسمية أخرى».
وط ـ ـب ـ ـع ـ ـ ًا ج ـم ـي ـع ـن ــا نـ ـعـ ـل ــم مـ ـ ـ ــاذا ت ـع ـنــي
الـ ـص ــاحـ ـي ــات ال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ـم ـن ـص ــب مــا
م ــن امـ ـتـ ـي ــازات ،ت ـس ـبــق ط ـب ـي ـعــة ال ـم ـهــام
وواج ـب ــات ـه ــا وم ـس ــؤول ـي ــات ـه ــا ،اع ـت ـب ــار ًا
م ــن ال ـم ـك ـتــب ال ـف ـخــم ،م ـ ــرور ًا بــال ـس ـيــارة
المخصصة ،وليس انتها ًء بالتعويضات،
وما ملكت األيمان!.
تذكير ال بد منه
رب ـم ــا ت ـج ــدر اإلشـ ـ ــارة إلـ ــى أن مــؤتـمــر
الـتـحــول الــرقـمــي ص ــدر عـنــه الـكـثـيــر من
ال ـتــوص ـيــات والـ ـقـ ــرارات ال ـهــامــة ،بـغــض
ال ـن ـظــر ع ـمــا تـمـتـلـكــه س ــوري ــة وج ـهــات ـهــا
ال ـح ـكــوم ـيــة م ــن إم ـك ــان ــات ب ـه ــذا اإلطـ ــار،
وخــاصــة عـلــى مـسـتــوى البنية التحتية،
وم ــن جـمـلــة مــا تــم الـتــوصــل إل ـيــه ،مـثـ ًا،
كان التالي:
دع ـ ـ ـ ـ ــوة ال ـ ـح ـ ـك ـ ــوم ـ ــة ل ـ ـتـ ــوس ـ ـيـ ــع أف ـ ــق
إس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـتـ ـحـ ــول الـ ــرقـ ـمـ ــي فــي
الـ ـخ ــدم ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة بــال ـت ـش ـب ـيــك مــع
الوزارات والجهات األخرى ذات الصلة،
لتصبح إستراتيجية تحول رقمي وطنية
شاملة تشمل كافة القطاعات وال تقتصر
فقط على الخدمات الحكومية ،وتعريف
خطط العمل والبرامج المنبثقة عن هذا
التوسع.
ت ـش ـك ـي ــل ف ــري ــق ع ـم ــل وطـ ـن ــي مــرت ـبــط
بــالـلـجـنــة الـتــوجـيـهـيــة الـعـلـيــا ومــؤلــف من
مـجـمــوعــات عـمــل قـطــاعـيــة تـكــون مهمته
م ـتــاب ـعــة ت ـن ـف ـيــذ إس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـت ـحــول
الرقمي الوطنية الشاملة.
دعوة الحكومة لتبني سياسة تشجيعية
تـهــدف إلــى تحفيز رأس الـمــال المغامر
( )Venture Capitalلــاسـتـثـمــار في
الـشــركــات الـنــاشـئــة ومـســرعــات األعـمــال
وال ـ ـحـ ــاض ـ ـنـ ــات ال ـت ـق ـن ـي ــة ذات ال ـص ـل ــة
بــالـتـحــول الــرقـمــي وتــوفـيــر الـتـشــريـعــات
الالزمة لتأسيسها واالستثمار بها.

دعوة الحكومة لتمكين التكامل الرقمي
ب ـي ــن الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ــوط ـن ـي ــة ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة
(تـشــريـعـيـ ًا ،إجــرائ ـي ـ ًا ،تـنـفـيــذيـ ًا  )..وبـمــا
يحقق الــوصــول إلــى تنفيذ إستراتيجية
ت ـح ــول رق ـم ــي وط ـن ـي ــة ش ــام ـل ــة لـجـمـيــع
القطاعات.
دع ــوة الـحـكــومــة إل ــى دراسـ ــة مــوضــوع
إن ـش ــاء وحـ ــدات ع ـمــل رق ـم ـيــة ف ــي إط ــار
اإلصـ ـ ــاح اإلداري ل ـج ـه ــات وه ـي ـئــات
القطاع العام.
دعــوة وزارتــي التربية والتعليم العالي
والـبـحــث الـعـلـمــي لـتـبـنــي سـيــاســة رقمية
في التعليم.
تـطــويــر الـتـشــريـعــات الـخــاصــة بـشــركــات
ال ـت ـقــانــة الــرق ـم ـيــة ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
(ال ـتــرخ ـيــص ،الـتـشـغـيــل ،حـمــايــة الـمـنـتــج
الـ ـفـ ـك ــري .. ،إل ـ ــخ) ب ـم ــا ي ـع ــزز اق ـت ـصــاد
المعرفة.
تجديد تشريعات القطاع الـعــام وإعــادة
ال ـن ـظ ــر ف ـي ـهــا ل ــان ـت ـق ــال ن ـح ــو الـمـجـتـمــع
الــرقـمــي (أنـظـمــة الـتـعــاقــد والـتــراخـيــص،
أنظمة وقوانين العمل ،أنظمة وقوانين
الـ ـتـ ـش ــاركـ ـي ــة ..إلـ ـ ــخ) وال ـ ـتـ ــي ال ي ـم ـكــن
تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي في
الـمــؤسـســات الـحـكــومـيــة دون تطويرها
وجعلها مالئمة لنمط األعمال الرقمية.
تــوجـيــه الــدعــوة إلــى وزارة االتـصــاالت
والـتـقــانــة إلط ــاق ال ـبــوابــة اإللـكـتــرونـيــة
لـ ـمـ ــؤشـ ــرات ت ـق ــان ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت وإلـ ــى
الجهات األخرى المالكة للبيانات لتوفير
البيانات الــازمــة الحتساب المؤشرات
الدولية وخاصة تلك المتعلقة بالتحول
الرقمي ،وإتاحتها على البوابة.
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـتــوص ـيــات
األخرى.
ب ـم ـط ـلــق األحـ ـ ــوال ال غ ــراب ــة أن ت ـكــون
األول ـ ــوي ـ ــة ل ـ ــدى ال ـح ـك ــوم ــة هـ ــي إب ـ ــداع
ال ـم ـنــاصــب ،فــالـمـطـلــوب لـلـبــدء بــالـتـحــول
الرقمي يعتبر كبييييير ومعقد جد ًا!.
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فيسبوكيات

نـفـتـتــح ف ـي ـس ـبــوك ـيــات ه ــذا األس ـب ــوع بـبــوســت
تهكمي عن االحتفاالت الرسمية بمناسبة عيد
العمال ،يقول البوست:
فـ ــي سـ ــوريـ ــة ك ــان ــت ال ـط ـب ـق ــة ال ـع ــام ـل ــة تـهـتــف
بـحـنــاجــرهــا احـتـفــا ًال بـعـيــدهــا ،والـطـبـقــة الـعــامـلــة
ال ـس ـب ـعــة وذم ـت ـهــا ت ـقــف ع ـلــى ال ـم ـن ـصــة وت ـلــوح
بقبضاتها فرحا بنهبها».
حـ ــول ح ــدي ــث رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ف ــي مـجـلــس
الشعب عــن «اسـتـمــرار الحكومة بتقديم الدعم
للطبقة المنتجة والسـيـمــا للفالحين ،واعـتـبــار
ذل ــك خ ـي ــار ًا إس ـتــرات ـي ـج ـي ـ ًا ل ـه ــا» ،ع ـلــق الـبـعــض
بالتالي:
• «الحقيقة من كثر الدعم هلكونا».
• «أي ــن ال ـمــازوت الـمـخـصــص لـلـفــاحـيــن لدعم
الزراعه ..ماشفنا مازوت وال سماد وال مبيدات
حشريه ..هي األمور األساسيه للمزارع.»..
حـ ــول كـ ــام رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ام ـ ــام مـجـلــس
الـشـعــب ب ــأن « الـحـكــومــة تـتــابــع بـشـكــل يــومــي
ولحظي مــوضــوع ضبط األس ــواق واألسـعــار،
وتضع نصب عينيها مسألة توفيق السياسات
المعتمدة مــع اآللـيــات التنفيذية المطبقة على
أرض الواقع» ،علق أحدهم بالتالي:
• «لــو أن الـمـشـكـلــة بــالـسـعــر لـمــا كــانــت أسـعــار
الـمــواد المسعرة مــن قبل وزارة حماتنا أعلى
م ــن م ـث ـيــات ـهــا ف ــي ال ـب ـقــال ـيــات ال ــدك ــاك ـي ــن ..بــل
المشكلة بالراتب والقدرة الشرائية لليرة وهذا
لم تعترفوا به ألنه لن يتوافق وأهدافكم».
حــول نتائج المؤتمر الـسـنــوي للحبوب ،علق
البعض بالتالي:
• «م ــؤت ـم ــر ل ـل ـح ـبــوب والـ ـف ــاح م ــاح ــدا داي ــر
عليه!».
• «يــاريــت تنظمو وردي ــات بــالـمــراكــز اسـتــام
الحنطة».
• «الـفــاح يتكبد الكثير خــال فالحة االرض
وحصادها».
حــول إعــان وزيــر الـصـحــة :يمكن للمواطنين
البدء بالتسجيل على التطعيم ضد كوفيد١٩-
اع ـت ـب ــار ًا م ــن  2021/5/5ع ـبــر ال ـم ـن ـصــة ،عـلــق
أحدهم بالتالي:
• «دخلنا عالمنصة ومــا إجانا رسالة التاكيد
وهو رمز التحقق من رقم الموبايل وانتظرت
ساعة وماجت الرسالة الرمز وهيك.»..
حـ ــول إع ـ ــان وزي ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة ع ــن اس ـت ـخ ــدام
ال ـ ــوزارة تـقـنـيــة تـشـفـيــر األس ـئ ـلــة االمـتـحــانـيــة،
ووضع كاميرات مراقبة في القاعة ،ألول مرة
في سورية هذا العام ،علق البعض بالتالي:
• «يـ ـعـ ـن ــي ال ـ ـك ـ ــام ـ ــرات ت ـع ـم ــل عـ ـل ــى ال ـط ــاق ــة
الشمسية؟».
• «ف ـعـ ًـا شــي رائ ــع ف ــوق ال ـخ ـيــال إذا مشكلة
ال ـخ ـبــز لـهـلــق مــاان ـح ـلــت ب ــدك تــركــب كــام ـيــرات
مراقبة!».
حــول تـصــريــح مــديــر عــام الـمــؤسـســة الـســوريــة
للمخابز« :الخبز مــادة مدعومة ورفــع سعره
مرتبط بقرار من الحكومة وال يوجد أي نية
حاليا لذلك» ،علق البعض بما يي:
• «يــاهلل جـهــزوو حالكن معناه فــي رفــع سعر
اكيد ..تعودنا».
• «الكالم يدل على رفع الدعم  ..هيك تعودنا
من سيادتكم».
• «وفرروه قبل ماتحكو فيه!».
ح ـ ــول ت ـع ــدي ــل ك ـم ـي ــة ت ـع ـب ـئ ــة مـ ـ ــادة ال ـب ـن ــزي ــن
لـلــدراجــات الـنــاريــة لتصبح  4ليتر اعـتـبــار ًا من
ص ـب ــاح ال ـس ـبــت  8أيـ ــار  ،2021ع ـلــق الـبـعــض
بالتالي:
• «بدنا يلتزمو ع 7ايام مو  10ايام».
• «ولوووو شو هل بعزقا!».
ونـخـتــم مــع بــوســت تـهـكـمــي مــؤلــم حــول مــا آل
إليه الوضع في سورية ،يقول البوست:
• «الزم يتغير س ــؤال كـتــاب الـجـغــرافـيــا (أيــن
تـقــع ســوريــة)؟ إلــى س ــؤال فــي كـتــاب الـتــاريــخ
(كيف وقعت سورية)؟».
وناقل الكفر ليس بكافر
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مأساة قطاع الدواجن مستمرة ،ومأساة المستهلكين تتعمق ،فسعر الفروج والبيض
ما زال قيد االرتفاع ،والسبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار األعالف ،ما يعني خروج المزيد
من منشآت التربية عن الخدمة ،مع تقلص سلة استهالك المواطنين من منتجات هذا
القطاع.

ǧسمير علي

ال ـم ـش ـك ـلــة ل ـي ـســت ج ــدي ــدة ،وم ـع ــان ــاة الـمــربـيــن
واص ـح ــاب مـنـشــآت ال ــدواج ــن مــزم ـنــة ،وكــذلــك
م ـعــانــاة الـمـسـتـهـلـكـيــن م ــع مـسـلـســل ارت ـفــاعــات
األسعار التي لم تقف عند سقف حتى تاريخه.
ف ـم ــع ك ــل أزم ـ ــة ت ـخ ــرج م ـن ـش ــآت ج ــدي ــدة عــن
الـخــدمــة ،وتـتـقـلــص كـمـيــات اإلن ـتــاج مــن لحوم
الــدجــاج وال ـب ـيــض ،مــا ي ــؤدي إل ــى تـفــاقــم أكـبــر
لـلـمـشـكـلــة ،وه ـكــذا فــي سـلـسـلــة أزم ــات متتالية
قد تُخرج المنتج والمربي الصغير والضعيف،
لكنها ال تحافظ على الكبير والقوي ،فالقوي
بهذا الشأن هم مستوردو األعالف المتحكمون
عملي ًا بهذا القطاع فقط ال غير.
أسعار قياسية
ارتفعت أسعار الفروج والبيض ووصلت إلى
أرقــام قياسية خــال الـفـتــرة القريبة الماضية،
وقـ ــد كـ ــان م ــن ن ـت ــائ ــج االرتـ ـف ــاع ــات ال ـس ـعــريــة
عزوف المواطنين عن استهالك نفس الكميات
التي كانوا يستهلكونها من اللحوم والبيض،
والـبـعــض أخــرجـهــا نـهــائـيـ ًا مــن سـلــة اسـتـهــاكــه
األسري اليومي والشهري.
فكيف من الممكن أن تستمر حالة االستهالك

كما كانت سابق ًا بعد أن أصبح سعر شرحات
الدجاج مث ًال  13ألف ليرة ،والدبوس  10آالف
ليرة ،أو الفروج المشوي الــذي وصل سعره
إلى  14ألف ليرة.
حديث رسمي وتحذير شبه رسمي
الـمـشـكـلــة ع ـبــر عـنـهــا رئ ـيــس ات ـح ــاد الـفــاحـيــن
بطرطوس بقوله« :إذا بقي الوضع على حاله
سيكون الفروج حلم ًا للفقراء ..وثلث المربين
تــوق ـفــوا ع ــن ال ـع ـم ــل» ،وذلـ ــك ب ـح ـســب م ــا نـقــل
عـبــر بـعــض وســائــل اإلع ــام عــن لـســانــه خــال
األسبوع الماضي.
وقد نقل عن معاون وزير الزراعة قوله« :إن
فـتــرة ارتـفــاع أسـعــار الـفــروج والـبـيــض مؤقتة
وستنخفض بعد  40يوم ًا مع انخفاض أسعار
األع ــاف ،مــا سينعكس عـلــى تـكــالـيــف اإلنـتــاج
لألفواج التي تتم تربيتها اآلن» ،وذلك بحسب
صحيفة الوطن بتاريخ .2021/5/6
وب ـح ـســب م ـع ــاون ال ــوزي ــر ال ي ــوج ــد تـقـصـيــر
ح ـكــومــي ف ــي دع ــم ال ـمــرب ـيــن فــالـمـقـنــن الـعـلـفــي
الـ ـمـ ــوزع «م ـه ـم ـتــه دعـ ــم ال ـم ــرب ـي ــن ب ـج ــزء مــن
احتياجاتهم»!.
بالمقابل فقد نقل عن أحــد اعضاء لجنة مربي
ال ــدواج ــن ،عـبــر نـفــس الـصـحـيـفــة ،أن ــه اسـتـبـعــد

ان ـخ ـفــاض أس ـع ــار ال ـف ــروج قــري ـب ـ ًا ،وحـ ــذر مــن
ارتـفــاع أسـعــار البيض إلــى أرقــام فلكية خالل
اشهر.
تحكم مدعوم
تـصــريــح ال ـم ـعــاون أعـ ــاه ،وب ـغــض الـنـظــر عن
ال ــوع ــد ال ـ ــوارد بـمـتـنــه ح ــول مــوعــد انـخـفــاض
األسـ ـعـ ــار ،إال أنـ ــه ي ـقــف ع ـنــد س ـبــب الـمـشـكـلــة
ال ــرئـ ـيـ ـس ــي ال ـم ـت ـم ـث ــل ب ـس ـع ــر األع ـ ـ ـ ــاف ،مــع
االعتراف أن ما يتم توزيعه حكومي ًا هو جزء
فقط ،ما يعني أن البقية الباقية يتم تأمينها من

خالل المستوردين الذين يتحكمون باألعالف،
سـ ـع ــر ًا وم ــواصـ ـف ــة ،ع ـم ـل ـي ـ ًا ،م ــع األخ ـ ــذ بـعـيــن
االع ـت ـبــار أن الـكـمـيــات ال ـمــوزعــة كـمـقـنــن علفي
من قبل وزارة الزراعة يتم تأمينها من خالل
ن ـفــس ال ـم ـس ـتــورديــن أي ـض ـ ًا ،ف ـقــد ق ــال م ـعــاون
وزي ــر ال ــزراع ــة« :الـمــؤسـســة الـعــامــة لــأعــاف
تـشـتــري  %50مــن األع ــاف ال ـتــي يـسـتــوردهــا
التجار ثم تعيد بيعها للمربين بأسعار مناسبة
ومدروسة».
فأين المفر من هذا التحكم المرعي والمدعوم
حكومي ًا؟!.

مستنقع أزمة الكهرباء
واقع كهربائي سيء بكافة األحوال ،فلم يعد هناك فرق بين
ساعات الذروة ،أو بين فصل شتوي وصيفي ،فساعات التقنين
العشوائية تطال جميع األوقات ،وكافة المحافظات وبكافة
المناسبات ،والمواطن فقد األمل من تحسن الواقع الكهربائي،
بمناسبة أو بغير مناسبة ،فاالعتبارات لتلك الفصول
والمناسبات أصبحت لدى اإلدارات الحكومية من المنسيات.

ǧنادين عيد

بــات المواطن يعلم أن عليه تطبيق
ما تعنيه عبارة «مواطن دبر راسك
إذا كنت قــادر ًا ..أو تأقلم مع وضعك
الصعب» ،فاألزمات عديدة وال يمكن
ل ـل ـمــواطــن االع ـت ـمــاد ع ـلــى الـحـكــومــة
التي أثبتت عجزها وفشلها الذريع
بانتشاله من مستنقع األزمــات هذا،
والتي من المفترض أن تجد حلو ًال
لـلـمـعــانــاة الـتــي قـطـعــت شــوطـ ًا كـبـيــر ًا
بإرهاق المواطن السوري ،وال تزال
تقطع أشواط ًا.
الـمــواطــن لــم يعد يثق بالتصريحات
االرتـ ـجـ ــالـ ـيـ ــة ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــن ،ف ـب ـعــد
الـتـصــريـحــات حــول تــوحـيــد ســاعــات
التقنين الـكـهــربــائــي األخ ـيــر ،يالحظ

الـيــوم اخـتــاف التقنين بـيــن منطقة
وأخ ـ ـ ـ ـ ــرى فـ ـ ــي مـ ـحـ ــافـ ـظـ ــة دمـ ـش ــق
لوحدها.
فمث ًال فــي منطقة الــدويـلـعــة ،التقنين
الـكـهــربــائــي  3قـطــع مـقــابــل  3وصــل،
وذل ـ ــك ف ــي أح ـس ــن األح ـ ـ ــوال ،وفــي
م ـ ـشـ ــروع دم ـ ــر ال ت ــوج ــد س ــاع ــات
تقنين ثــابـتــة ،فـقــد ي ـتــراوح التقنين
بين الساعة أو الساعتين أو الثالثة،
أم ــا ف ــي م ـنــاطــق ري ــف دم ـش ــق مـثــل
القلمون والــزبــدانــي ،فالتقنين هناك

حـ ــدث وال ح ـ ــرج ،ف ـس ــاع ــات تــوفــر
الكهرباء أقل من أن تعد على أصابع
اليد الواحدة يومي ًا ،والمعاناة هناك
كبيرة.
ذكـ ـ ــرت ف ــاطـ ـم ــة ،الـ ـت ــي ت ـس ـك ــن فــي
مـنـطـقــة ال ـن ـبــك ،أن الـتـقـنـيــن مجحف
لـ ــدرجـ ــة أن الـ ـطـ ـع ــام فـ ــي ال ـث ــاج ــة
يصيبه العفن ،والبراد تحول لمجرد
خــزنــة مـثــل خــزنــات ال ـمــؤن الـقــديـمــة
«الـنـمـلـيــة» ،وعـلــى هــذه الـحــالــة فــإنــه
مــن غـيــر الـمـمـكــن لـلـعــائـلــة االحـتـفــاظ

بـمــؤونــات الـطـعــام أو الـتـمــويــن ،هــذا
غير تأثيرات قطع وصــول الكهرباء
على األجهزة الكهربائية نفسها ،وما
تتعرض له من أعطال مكلفة.
وذكــر سكان مــن حرستا لقاسيون،
أن وضع الكهرباء سيء ،وإن أردت
أن تـنـعــم بــالـكـهــربــاء عـلـيــك أن تسدد
اش ـتــراكــات مــولــدات األمـبـيــر ،وذلــك
حـســب قــدرتــك ال ـمــاديــة ،فـلــن تنقطع
عنها الكهرباء!.
الـ ـس ــوري ــون ك ــان ــوا ي ـس ـب ـحــون فــي

مستنقع الـكـهــربــاء ،هــذا فيما مضى،
أما اآلن فهم غارقون تمام ًا في هذا
المستنقع.
ف ـفــي ظ ــل عـ ــدم اس ـت ـق ــرار ال ـك ـهــربــاء
وســاعــات الــوصــل والقطع تــم سابق ًا
ال ـل ـج ــوء إلـ ــى الـ ـب ــدائ ــل ذات ال ـع ـمــر
االفتراضي المحدود ،ومع استمرار
ارتفاع أسعار هذه البدائل أصبحت
إمكانية تجديدها متعذر على الغالبية
ال ـم ـف ـق ــرة ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي أعـ ـ ــاد ه ــذه
الغالبية إلى مربع األزمة المستمرة
دون حلول ،ال فردية وال حكومية.
الناس يريدون حلو ًال جدية ونهائية
لـلـكـهــربــاء ،كـمــا غـيــرهــا مــن األزم ــات
المزمنة والكثيرة التي يعانون منها،
ولـكــن يـبــدو أن هـنــاك أذن ـ ًا مــن طين
وأخ ـ ــرى م ــن ع ـج ـيــن ج ــرى صـبـهـمــا
ب ــاإلس ـم ـن ــت ل ـم ـن ــع وصـ ـ ــول ص ــوت
ال ـنــاس إلــى الـمـعـنـيـيــن ،أو مـنـعــه من
أن يصبح واقع ًا مؤثر ًا على هؤالء،
ك ـبــار ال ـح ـي ـتــان وال ـفــاســديــن وت ـجــار
األزمات ،الذين أصبحوا فوق معاناة
السوريين الذين غرقوا في مستنقع
األزمات المتتالية وغير المنتهية!.
تـ ـقـ ـتـ ـض ــي الـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــرورة ،ال ـح ـي ــات ـي ــة
واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة وال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،أن يـتــم
تجفيف هــذا المستنقع مــن األزمــات
الذي طغت رائحته وعمت البلد!.
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الخبز ..سلسلة إجراءات وتخفيض دعم مستمر

ازدحام ...تدافع وانتظار طويل ..مشهد بات مكررًا ،فيستطيع المواطن السوري أن
يرصد أثناء ذهابه لعمله الطوابير الصباحية أمام األفران ،وأثناء عودته من العمل
مساءًا المشهد ذاته مكرر ،المنتظرون أمام كوة معتمد الخبز بالجملة ،ومهما تعددت
أساليب التوزيع ،فالنتيجة واحدة ،ازدحام وانتظار غالباً ما يتلوه تعذر الحصول على
مخصصات الخبز والمبرر نقص بكميات الخبز ألسباب حفظناها جميعاً.

ǧعبير حداد

ومن المعروف أن مخصصات مادة الخبز عبر
الـبـطــاقــة الــذكـيــة ،ال تكفي األس ــرة وال تغطي
حــاج ـت ـهــا وذلـ ــك بـسـبــب سـلـسـلــة الـتـخـفـيـضــات
ال ـتــي طــالــت الـكـمـيــات ،عـلـمـ ًا أن رغ ـيــف الـخـبــز
يمثل األمن الغذائي للمواطن باعتباره المادة
الغذائية الرئيسية في سلة غذائه اليومي.
فهل نحن أمــام تخفيض مرتقب للدعم المقدم
باسم الرغيف؟.
سلسلة إجراءات...آخرها؟!
األزمــة على مــادة الخبز كغيرها مــن األزمــات
الكثيرة ،التي ال تعد وال تحصى ميزتها لدى
مفتعليها أنها مـكــررة ،وطبع ًا ال حلول سوى
التجريبية ،التي ُأثـ ِبــت بالتجربة فشلها الدائم
وبُعدها عن خدمة مصلحة المواطن.
وإذا تابعنا سلسة اإلجراءات األخيرة نالحظ
ان ـخ ـف ــاض ال ــدع ــم ع ــن ال ـخ ـب ــز ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
انخفاض جودته مع كل إجــراء وتعديل يتخذ
من قبل الحكومة:
فـمـنــذ نـهــايــة تـشــريــن األول مــن ال ـعــام ،2020
تـقـرّر رفــع سعر الــربـطــة الــواحــدة مــن  50إلى
 100ل ـيــرة س ــوري ــة ،بــاإلضــافــة إل ــى تـخـفـيــض
وزنها من  1300غرام إلى  1100غرام.
لـيـتـلــوهــا خــال شـهــر نـيـســان مــن ال ـعــام ذاتــه،
إدراج ال ـخ ـب ــز ض ـم ــن ق ــائ ـم ــة ذكـ ـ ــاء ال ـح ـل ــول
الـحـكــومـيــة عـبــر الـبـطــاقــة الــذكـيــة ،وال ــذي خلق
مشكالت ذات استعصاء أكبر ،حيث أصبحت

حـيـنـهــا م ـخ ـص ـصــات األس ـ ــرة ال ـيــوم ـيــة ،بـغــض
ال ـن ـظــر ع ــن ع ــدد أفـ ــرادهـ ــا ،أربـ ــع رب ـط ــات مــن
الخبز.
لينحدر بعدها خــط تخفيض الكميات خالل
شـهــر أي ـل ــول ،بـسـبــب تـطـبـيــق ن ـظــام ال ـشــرائــح،
الــذي حصر عــدد الربطات اليومية لكل أسرة
ح ـســب ع ــدد أف ــراده ــا ،لـتـصـبــح رب ـطــة واح ــدة
ألسرة مكونة من شخصين ،وربطتان ألسرة
م ـك ــون ــة م ــن ث ــاث ــة أو أربـ ـع ــة أشـ ـخـ ــاص ،أم ــا
األســرة المكونة من خمسة أو ستة أشخاص
ف ـم ـخ ـص ـصــات ـهــا ه ــي ثـ ــاث ربـ ـطـ ــات ،واألك ـث ــر
فمخصصاتها أربع ربطات.
واآلن ننتظر تطبيق اآللـيــة الـجــديــدة لتوزيع
الخبز المتمثلة بالحصة الشهرية بداية الشهر
المقبل وما سيتبعها من نتائج.
قرارات متنبأ بنتائجها
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك
خ ــال تـصــريــح لــه إلح ــدى الـصـحــف الـمـحـلـيــة،
أن ــه ب ــداي ــة ال ـش ـهــر الـمـقـبــل سـيـتــم اع ـت ـمــاد آلـيــة
الحصة الـشـهــريــة ،والـتــي لــم يــذكــر فيها الكمية
التي ستكون مخصصة لكل أســرة ،مــؤكــد ًا أن
هذه اآللية الجديدة ستضمن الحصة الشهرية
لكل أسرة ،التي ستحصل عليها بشكل متقطع
وليس دفعة واحدة ،مضيف ًا :إن الغاية من هذه
العملية التنظيمية هي تخفيف االزدحــام على
األفـ ــران إضــافــة إل ــى تـحــديــد ال ـتــوزيــع الـمـكــانــي
للحصول على الخبز.
ليس جديد ًا على المواطنين أن إحدى الغايات

إذا تابعنا سلسة
اإلجراءات األخيرة
نالحظ انخفاض
الدعم عن الخبز
باإلضافة إلى
انخفاض جودته مع
كل إجراء وتعديل
ّ
يتخذ من قبل
الحكومة

مــن ه ــذا الـتـعــديــل ،إخ ـفــاء األزم ــة عــن الـسـطــح،
عـبــر تـقــديــم حـلــول آنـيــة تـخـفــي االزدحـ ــام ،كما
سابقاتها من الحلول على طوابير المحروقات
والمواد التموينية ...إلــخ ،مع اإلشــارة أنه مع
كل تعديل لآللية المعتمدة لتوزيع مادة الخبز،
كنا نشهد تخفيض ًا للكميات ،ما يعني تخفيض ًا
غـيــر مـبــاشــر لـلــدعــم ،أو رف ـع ـ ًا لـلـسـعــر مــا يعني
تخفيض ًا مباشر ًا للدعم.
وإذا قمنا بحسبة بسيطة ،فإن أسرة مكونة
مــن خمس أشـخــاص ،حسب نـظــام الشرائح
المطبق حالي ًا ،مخصصاتها اليومية هي ثالث
ربطات ،وعلى طول الشهر يكون المجموع
الكلي لمخصصات األسرة  90ربطة شهري ًا،
فـ ـ ــإذا ط ـب ــق نـ ـظـ ــام ال ـح ـص ــة الـ ـشـ ـه ــري ــة ،هــل
سنحافظ على الحصة الحالية لكل أسرة ،أم
أنه سيكون باب ًا جديد ًا لتحقيق غاية تخفيض
أكـثــر لـلـكـمـيــات الـمــدعــومــة عـلــى حـســاب لقمة
عيش المواطن؟.
فــال ـح ـلــول ال ـجــديــة ب ـحــاجــة إل ــى خ ـطــوة جــديــة
من قبل المسؤولين إليجاد المخرج الحقيقي
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لــأزمــات ،ب ــد ًال مــن تـخـفـيــض الـكـمـيــات مــع كل
تعديل جديد عبر القرارات والحلول المتبعة.
المطلوب
ال ـمــؤكــد أن ـن ــا ب ـحــاجــة إل ــى تــوف ـيــر ك ـم ـيــات مــن
ال ـخ ـب ــز لـ ــأسـ ــرة ب ـم ــا ي ـت ـن ــاس ــب مـ ــع حــاج ـت ـهــا
ال ـيــوم ـيــة ال ـف ـع ـل ـيــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى زي ـ ــادة ك ـمّ
اإلن ـ ـت ـ ــاج ب ـش ـك ــل عـ ـ ــام ،سـ ـ ــواء ب ـ ــزي ـ ــادة ع ــدد
الـمـخــابــز أو بــزيــادة وردي ــات الـعـمــل أو زيــادة
خـطــوط اإلن ـتــاج ،كــذلــك نـحــن بـحــاجــة إلــى حل
مشكلة المقيمين في محافظات أخــرى وليس
لديهم بطاقة ذكية للحصول على مخصصات
خ ـبــز مــدعــومــة ،ن ـظ ــر ًا الرت ـف ــاع أس ـع ــار الـخـبــز
ال ـس ـيــاحــي وال ـخ ـبــز ال ـمــدعــوم الـ ــذي ي ـبــاع فــي
الـســوق الـســوداء بأسعار تصل إلــى ألــف ليرة
سورية ،واألهــم ،الحاجة إلى رقابة أعلى على
المواد التي تدخل في صناعة الخبز من القمح
إل ــى الــدق ـيــق الـتـمــويـنــي وغ ـي ــره م ــن مــدخــات
العملية اإلنـتــاجـيــة ،وذلــك قـبــل ك ـ ّل اإلج ــراءات
الشكلية التي تصب بعالقة المواطن مع رغيفه
المدعوم.

الدخان والنار الحكومية

بحسب مقولة «مــا فــي دخــان بــا نــار» فقد اعتبر بعض المواطنين تصريح مــديــر عام
السورية للمخابز بشأن الخبز عبر إحدى اإلذاعات المحلية مطلع األسبوع الحالي ،وكأنه
قادم لسعر رغيف الخبز من خالل اآللية الجديدة التي سيتم تنفيذها قريب ًا،
مقدمة لرفع ٍ
أي تخفيض جديد لدعم الرغيف.
فقد قال مدير عام السورية للمخابز :إن «تصريح وزير التجارة الداخلية عن وجود آلية
جديدة لتوزيع الخبز يشير إلى الخطة الشهرية التي وضعت بالتعاون مع عدد الجهات
من خــال البطاقة الذكية وتعتمد على تطبيق سياسة الحيز المكاني وربــط المنتج مع
المستهلك ليصبح هناك رقابة آنية عن طريق نظام األتمتة».
أما الالفت بحديث المدير العام فقد كان بقوله« :الخبز مادة مدعومة ورفع سعره مرتبط
بقرار من الحكومة وال توجد نية لذلك حالي ًا».
وربما ما علينا إال انتظار نهاية مفعول مفردة «حالي ًا» التي وردت عن لسان مدير عام
المخابز ،والتي قد تكون مع بدء تطبيق اآللية الجديدة مطلع الشهر القادم!.
ننتظر لنرى!.
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عما هو متفق عليه
خفض تركيا في هذا الوقت من العام منسوب نهر الفرات ،لتقل كميات التدفق المائي الداخلة عبر النهر بنسبة ّ %40
للعام الثاني على التوالي ُت ّ
في آخر تفاهم بين تركيا وسورية ...حبس المياه وتخفيض منسوبها أصبح متكرراً ،ولكن وقعه وتأثيره يختلف من عام آلخر ،وفقاً لمستوى وفرة األمطار ،فالبالد
متروكة دون إدارة مائية شاملة لعقود بما ال يتناسب مع مستوى التدهور المائي السوري السريع.

حوض الفرات ...نصف مساحة البالد

بين (حبس) النهر والجفاف الدوري
يجري التخفيض التركي في هذا الوقت من
العام ،ونحن تقريباً في ذروة استهالك
الري ،حيث تجري الرية األخيرة للقمح
المروي ،وتبدأ زراعة القطن ،وهما
المحصوالن األكثر استهالكاً للمياه في
سورية ،واللذان ُيزرعان بمعظمهما في
مناطق حوض النهرين السورية.
ǧعشتار محمود

ال ـ ـف ـ ــرات ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـس ــوري ــة مـ ـس ــأل ــة عــال ـيــة
الحساسية ،فرغم أن األراضــي السورية التي
تـعـتـبــر حــوض ـ ًا لـلـنـهــر ال تـشـكــل إال نـسـبــة %11
من حوضه الكاملّ ،إل أنه ضمن هذا الحوض
وراف ـ ــده ال ـخ ــاب ــور م ـســاحــة  96,4ك ــم مــرب ـع ـ ًا،
تشكل أكثر من نصف مساحة سورية!
كما أن مــوارد النهر المائية تش ّكل نسبة %45
تقريب ًا من مجمل المتاح السوري ،وتصل إلى
 %65بـيــن حــوضــي ال ـفــرات وال ـخــابــور ...ومــن
أصل  19مليار متر مكعب متاح سنوي ًا ،ساهم
الحوضان بحوالي 12 :مليار متر مكعب ،وذلك
وفق تقديرات .2012-2011
االتفاقيات غير المطّبقة
مشكلة مياه النهرين قديمة ،ولم تُحل تاريخي ًا
بشكل منجز فــي ظــل الـعــاقــة الـمـتــوتــرة دائـمـ ًا
بين دول الجوار ،االتفاق الوحيد المعقود بين
تركيا وسورية جرى في عام  1987وتسميه
أدب ـيــات األمــم الـمـتـحــدة (ات ـفــاق غـيــر رسـمــي)،
تعهدت وفقه تركيا بضمان ّأل يقل التدفق عن
 500متر مكعب في الثانية ،ولم تلتزم به في
الـعــديــد مــن الـسـنــوات .والحـقـ ًا فــي التسعينات
وسّعت تركيا سدودها على الـفــرات ،وأكبرها
ســد أت ــات ــورك بـسـعــة تـخــزيـنـيــة أرب ـعــة أضـعــاف
سعة سد الفرات.
وهنالك أيض ًا اختالف على التوصيف القانوني
للفرات ودجلة ،فبينما ينبغي اعتبارهما نهرين
دوليين وفق التصنيفات الدوليةّ ،إل أن تركيا
ترفض هذا التصنيف وتصنفهما كمياه عابرة
للحدود باعتبارها دولة منبع ،األمر الذي بنا ًء
عليه ،تتيح تركيا لنفسها التحكم بكميات المياه
المتدفقة ،وتوسيع الـســدود ومـشــاريــع المياه
والري على األحواض التركية للنهرين ،حيث
يقدّر البعض وصولها إلى أكثر من  200سد،
حيث تجمع تركيا  %93من سعة السدود على
النهرين.
موسم األمطار في الحوض تراجع %60
ت ـت ـك ـشــف حـ ـ ـدّة الـ ـت ــراج ــع ب ــاخـ ـت ــاف مــوســم
األمطار ،وفي العام الحالي انخفض مستوى
مياه النهر خمسة أمتار وسطي ًا كنتيجة لتراكب
األم ــري ــن الـتـخـفـيــض ال ـت ــرك ــي ،وض ـعــف تــدفــق
الـيـنــابـيــع نـتـيـجــة مــوســم األم ـط ــار الـمـنـخـفــض.
وهــو مـسـتــوى انـخـفــاض غـيــر مـسـبــوق أوقــف
محطات ضــخ مـيــاه ،ومحطات توليد كهرباء،
وعطل عمليات الري في مناطق واسعة.
ّ
التأثير على الري قد يطال أكثر من  300ألف
هـكـتــار تُ ــروى مــن مـيــاه األنـهــار مـبــاشــرة ومــن
الـمـشــاريــع الـمــائـيــة الحكومية عـلــى األنـهــار في
مناطق عبور النهر بين حلب ،الرقة ،الحسكة

ودي ــر ال ــزور ولـكــن الـتــأثـيــر قــد يـكــون أقــل من
ذلــك ألن ج ــزء ًا مــن هــذه الـمـســاحــات مــزروع
بمحاصيل ال تروى حالي ًا.
ولكن المشكلة فــي الـعــام الحالي تظهر بشكل
كبير أ ّثر على قدرة محطات ضخ المياه على
تأمين حاجات المناطق السكنية ،ليترافق هذا
مع الموسم المنخفض جد ًا لألمطار في العام
الحالي ،الــذي سيحمل تأثيراته الواسعة على
المحاصيل البعلية ،وتحديد ًا على القمح.
مــوســم األم ـط ــار ب ـيــن آي ــار ال ـحــالــي وال ـمــاضــي
أقـ ــل م ــن ال ـم ـع ــدل ال ـس ـن ــوي ب ـمــا ي ـق ــارب %60
ف ــي ال ـم ـنــاطــق ال ــواق ـع ــة ض ـمــن ح ــوض ال ـن ـهــر،
والتراجع األكثر حدّة في دير الــزور وريفها،
ف ـفــي ال ـبــوك ـمــال ك ـم ـيــات األم ـط ــار ال ـهــاط ـلــة فــي
الموسم الحالي أقــل مــن المعدل بنسبة ،%93
وفــي ديــر ال ــزور بنسبة  ،%67فــي تــل أبيض
 ،%66بـيـنـمــا فــي الـقــامـشـلــي والـحـسـكــة -%56
 %45على التوالي.
وهــذا االنـخـفــاض الـحــاد فــي هــذا الـعــام قابله
موسم مطير نسبي ًا فــي الـعــام الماضي ،حيث
ك ـ ــان وسـ ـطـ ــي مـ ـعـ ــدل األم ـ ـط ـ ــار فـ ــي م ـنــاطــق
ال ـحــوض أع ـلــى مــن ال ـم ـعــدل ال ـس ـنــوي بنسبة
 ،%17وسجلت معظم مناطق الشمال والشمال
الشرقي الـســوري فــي الـعــام الماضي معدالت
أعلى من المعدل السنوي لألمطار .األمر الذي
ج ـعــل الـتـخـفـيــض ال ـتــركــي ال ـم ـط ـبّــق ف ــي ال ـعــام
الماضي أقل تأثير ًا.
سـيـحـمــل ه ــذا ال ـعــام ال ـجــاف تــأث ـيــرات واسـعــة
جد ًا على محاصيل بعلية أساسية ،مثل :القمح
والـشـعـيــر ،وق ــد تـخـ ّفــض الـغـلــة بـنـسـبــة تـقــارب
 %50كما حصل مؤخر ًا في عام .2018
إن لتراجع معدالت األمطار تأثير ًا أوسع على
الــزراعــة ،نـظــر ًا ألن نسبة الـمـســاحــات البعلية
ازدادت خ ــال س ـن ــوات األزم ـ ــة ،ومـحــاصـيــل
أســاسـيــة لــأمــن الـغــذائــي أصـبـحــت تعتمد على
م ـيــاه األم ـط ــار لـتـنـتــج إن ـتــاج ـ ًا واف ـ ــر ًا ف ــي عــام
مــاطــر ،ويتراجع اإلنـتــاج بمعدالت كبيرة في
عام جاف .بينما ال يستطيع اإلنتاج المروي
بـمـســاحــاتــه الـحــالـيــة أن ي ـع ـوّض ه ــذا الـنـقــص
حتى في حال تو ّفر مياه الفرات.

 %94هو مقدارالتراجع في حصة
الفرد السوري من
الموارد المائية
خالل عقدين من
الزمن بين -1992
 2012وأزمة المياه
تحتاج توافقات
وتغييرات شاملة

سورية تحتاج إلى تغيير جذري
بنسبة  %94بين عامي !2012-1992
مـهـمــات ك ـبــرى مـطـلــوبــة إلدارة ال ـم ـيــاه ،مـثــل:
في إدارة المياه
ت ـت ـك ــرر مـ ــوجـ ــات الـ ـجـ ـف ــاف وت ـ ــراج ـ ــع م ـع ــدل إعــادة هيكلة الزراعة كلي ًا لتتكيف مع إمكانات
ال ـه ـط ــوالت ال ـم ـطــريــة ف ــي س ــوري ــة ،ويـصـعــب الـ ـ ــري ،ح ـي ــث ت ـس ـت ـه ـلــك الـ ــزراعـ ــة ق ــراب ــة %80
الــوصــول إلــى تـفــاهـمــات جــديــة وشــامـلــة حــول م ــن الـ ـم ــوارد ال ـمــائ ـيــة ال ـم ـتــاحــة ،فــالـمـخـتـصــون
مـيــاه الـنـهــر ،بينما تغيب نهائي ًا إمكانية إدارة يـقـتــرحــون مـثـ ًا :تقليص مـســاحــات الـقـطــن في
سورية مقابل تحسين إنتاجيته في المساحة،
أزمة المياه في سورية.
إدارة ال ـم ـيــاه ف ــي س ــوري ــة ت ـح ـتــاج لـمـشــاريــع إضافة إلــى إنجاز (البدهيات) مثل :االستثمار
كـبــرى ،ولحالة استقرار شاملة على مستوى فــي عـمـلـيــات ال ــري الـحــديـثــة عــوض ـ ًا عــن الــري
ك ــل الـ ـبـ ــاد ...ف ـعــدا ع ــن ال ـت ـف ــاوض الـسـيــاســي بالغمر الــذي ال يهدر الماء فقط ،بل يعتبر من
ال ـ ـضـ ــروري ل ـل ــوص ــول إلـ ــى اتـ ـف ــاق ــات ن ـهــائ ـيــة أهــم مسببات تم ّلح التربة فــي حــوض الـفــرات
وعادلة مع تركيا حول الموارد المائية للفرات .تحديد ًا .وصو ًال إلى إمكانات وآليات االستفادة
فإن المهمات المائية المحلية ليست أقل شأن ًا :مــن مـيــاه األمـطــار السنوية الـتــي تصل إلــى 46
ّ
الـمــوارد المائية المتجددة في سورية تقارب مليار متر مكعب وسطي ًا ،بينما ال يستثمر منها
 16مليار متر مكعب ،وأقل من الحاجات بأكثر إال  10 -9مليارات! وغيرها الكثير...
م ــن  1م ـل ـيــار م ـتــر م ـك ـعــب ع ـلــى األق ـ ــل .وه ــذه إن أزمــة الـمـيــاه مــع تركيا الممتدة منذ عقود
ال ـم ــوارد ف ــي ت ـنــاقــص ت ـحــديــد ًا م ـيــاه الـيـنــابـيــع ليست مشكلتنا المائية الوحيدة التي تحتاج
والـمـيــاه الـجــوفـيــة المستنزفة بـمـعــدالت حــادة إلــى حـلــول شــامـلــة سياسية الـطــابــع ،بــل األهــم
عبر عمليات الري من اآلبار وعدم تطوير أية هو :إعادة تخطيط الزراعة والصناعة وحتى
المدن على أســاس إمكانات المياه المتقلصة.
أداة من أدوات إدارة المياه.
وبــالـمـحـصـلــة ،ف ــإن ســوريــة خ ــال عـقــديــن من وما يجري اليوم هو فوضى متسّعة وشاملة
الــزمــن تــراجـعــت حـصــة ال ـفــرد فـيـهــا مــن الـمـيــاه تجفف مياه المستقبل.
تراجع معدل األمطار عن المعدل السنوي في مناطق حوض الفرات
البوكمال دير الزور القامشلي الحسكة
الرقة
تل أبيض
حلب

3245-

46-

5666-

67-

93نسبة تراجع كميات األمطار العاطلة سنوياً حتى شهر أيار  2021قياساً بالمعدل السنوي
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شؤون اقتصادية
قاسيون ـ العدد  1017اإلثنين  10أيار 2021

www.kassioun.org

13

تكاليف استثنائية للبندورة المزروعة في البيوت البالستيكية في هذا العام ...فمستلزمات اإلنتاج ارتفعت أسعارها بمعدالت قياسية ،بينما سوق البندورة ال يقدم
يحمل خسائر تقارب 1
للمزارعين أكثر من  300ليرة في الكغ .وإنتاج البندورة المحمية الذي يشكل  %54من اإلنتاج السوري خاسر بنسبة تفوق النصف ،وكل بيت قد ّ
مليون ليرة على المزارع!

البندورة المحمية خسارة  1مليون ليرة في البيت الواحد!
يق ّدر عدد البيوت المزروعة بالبندورة في عام  2019بما يزيد
على  95ألف بيت يتركز  %90منها في طرطوس ،ووفق
تقدير أولي لملكية وسطية  3بيوت لألسرة فإن هذه الزراعة
تشمل ما يقارب  30ألف أسرة.

 1مليون ليرة
هي خسارة
المزارع من كل
بيت بالستيكي
مزروع بالبندورة
وفق األسعار
الحالية حيث
يحصلون
على  300ليرة
والتكلفة 550
للكيلو!

ع ـم ـل ـي ـ ًا ت ـ ـمّ ت ـح ـم ـيــل ه ـ ــؤالء خ ـس ــائــر قــد
تقارب 95 :مليار ليرة ،وهذه الخسائر
هــي أربـ ــاح الـحـلـقــات الــوسـيـطــة لـتــأمـيــن
مستلزمات إنتاج البندورة التي ارتفعت
بـمـعــدالت قياسية ،وأرب ــاح تـجــار سوق
الـهــال ،حـيــث سـعــر الـشــراء للمستهلكين
حالي ًا يقارب  700ليرة.
تبين تفاصيل اإلنـتــاج الــزراعــي مـجــدد ًا،
ك ـي ــف ي ـت ــم ت ــوزي ــع ال ـع ــوائ ــد اإلن ـتــاج ـيــة
على الشرائح السورية ،فحلقات تأمين
ال ـم ـس ـت ـلــزمــات م ــن م ـس ـت ــوردي ــن ك ـب ــار،
ووس ـ ـطـ ــاء تـ ـجـ ــارة ال ـج ـم ـل ــة ي ـض ـم ـنــون
أرب ــاحـ ـ ًا م ــن إن ـت ــاج ال ـم ـح ـصــول وب ـي ـعــه،
حتى لو كانت النتيجة خسائر عشرات
اآلالف من األسر .والتدهور في معيشة
المزارعين يتسارع في هــذا العام بقوّة
كما حصل في دخل العاملين بأجر .ولم
تضمن زراعة البندورة مث ًال للمزارعين
اس ـت ــام أي ربـ ــح ،ب ــل ح ـمّ ـل ـت ـهــم دي ــون ـ ًا
حـتــى اآلن .بينما فــي الـعــام الـمــاضــي لم
تضمن لهم زراعة البيت البالستيكي إال
عوائد تقارب 60 :ألف ليرة شهري ًا إذا
ما تمّ توزيعها على  5أشهر وهي المدة
الوسطية للعمل في البيت الواحد!
ال ـس ـعــر ال ـم ـن ـخ ـفــض ب ـح ـدّة ف ــي ال ـســوق
ال ــداخ ـل ـي ــة ي ــرت ـب ــط ع ـم ـل ـي ـ ًا ب ـت ـع ـطــل فــي
الـ ـسـ ــوق ال ـخ ــارج ـي ــة لـ ـلـ ـبـ ـن ــدورة ،ال ـتــي
ي ـع ـت ـب ــر إنـ ـت ــاجـ ـه ــا فـ ــائـ ـضـ ـ ًا ع ـ ــن ح ــاج ــة
السوق السورية الوسطية ،وفــي العام
الماضي نشطت سوق تهريب البندورة
والـخـضــار بـمـعــدالت واسـعــة فــي الفترة
الحالية.

في تفاصيل التكاليف بلغت تكلفة البيت:
 2,25م ـل ـي ــون ل ـ ـيـ ــرة ...وك ـل ـف ــة ال ـك ـي ـلــو
غ ــرام بــأفـضــل األحـ ــوال 550 :ل ـيــرة إذا
مــا نجح فــي إنـتــاج  4أطـنــان مــن الثمار،
ليحقق عائد ًا للمزارع 1,2 :مليون ليرة،
وخـســارة  1مـلـيــون لـيــرة تـقــارب نصف
التكاليف!
االرت ـ ـ ـف ـ ـ ــاع األكـ ـ ـب ـ ــر ه ـ ــو ف ـ ــي ت ـك ــال ـي ــف
البالستيك والبذار واألسمدة واألدويــة
ال ـت ــي ارت ـف ـع ــت ج ـم ـي ـع ـهــا ب ـن ـســب ت ـفــوق
 %100خــال ع ــام ،حـيــث إن اإلن ـتــاج تـمّ
فــي ذروة تقلبات األسـعــار وارتفاعاتها
منذ مطلع العام الحالي.

تكاليف زراعة البيت البالستيكي من البندورة
المرحلة الزراعية

التكلفة السنوية

تكاليف الهيكل

450000

مستلزمات زراعية
عمالة زراعية
تدفئة
ري
عبوات تعبئة

775000
300000
200000
75000
300000

مالحظات
تتوزع بين تكاليف الهيكل الحديد مليونان موزعة على  20سنة،
 400ألف شرائط تستهلك بأربع سنوات 250 ،ألف أنابيب تنقيط،
 750ألف بالستيك على أربع سنوات.
ظرف بذار مقاوم سعره  300ألف ليرة ،أدوية وأسمدة  475ألف ليرة
سواد وفالحة وخدمات أخرى.
تكلفة تدفئة البيت باستخدام الوقود
يحتاج إلى 50ساعة ري مأجورة كل ساعة  1500ليرة.
حوالي  200عبوة

نقل

60000

أجرة نقل كل فلينة  300لييرة

سمسرة
مجموع التكلفة

96000
2250000

 %8من المبيع

كلفة الكغ

550

سعر المبيع الوسطي للمزارع

300

لم يرتفع السعر في الموسم الحالي عن حدود  400-300ليرة للكيلو غرام

خسارة البيت للمزارع

1000000

خسارة تقارب نسبة  %50من التكاليف!

مجموعة التكلفة السنوية التقديرية لزراعة بيت واحد ينتج في
حال نجاحه  4أطنان

كيف يتم توزيع  700ليرة ندفعها مقابل كيلو البندورة؟
مستلزمات صناعية (الهيكل المعدني وبالستيك البيت وعبوات التعبئة
مستوردات زراعية
عمالة زراعية
خدمات نقل وطاقة ومياه
أرباح حلقات التجارة

%32
%16

%13
%11
%28
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مساعي الخروج من األزمة االقتصادية الحالية تترافق مع
عملية إعادة هيكلة واسعة للصناعات عالمياً ،من ضمن
أدواتها الهامة المعايير البيئية التي ستغير التوزيع العالمي
لقطاع صناعة السيارات الضخم خالل فترة قصيرة.

ي ـع ـت ـبــر ال ـن ـقــل ال ـب ــري م ــن أهـ ــم م ـصــادر
ان ـب ـعــاث الـ ـغ ــازات ب ـظــاهــرة االح ـت ـبــاس
ال ـح ــراري بـنـسـبــة  %14مــن االنـبـعــاثــات،
وتعلن معظم شــركــات قـطــاع الـسـيــارات
العالمية نيتها إنتاج السيارات المزودة
بـ ـمـ ـح ــرك ــات االحـ ـ ـتـ ـ ــراق الـ ــداخ ـ ـلـ ــي فــي
السنوات القادمة أو على األقل تقليص
إنتاجها.
مــن الـنــاحـيــة الـبـيـئـيــة يـنــاقــش الـكـثـيــرون
بأن السيارات الكهربائية التي ستخفف
مــن احـتــراق الــوقــود وبــالـتــالــي تقلل من
احـتــراق الـنـفــط ،ستعتمد بالمقابل على
ب ـطــاريــات تـسـتـهـلــك م ـعــادن نـ ــادرة مثل
ال ـل ـي ـث ـي ــوم وال ـن ـي ـك ــل وال ـك ــاب ـل ـي ــت وه ــي
بمجملها تحتاج إلى عمليات استخراجية
مكلفة ومـلــوثــة بــدورهــا للبيئة .وبغض
ال ـن ـظ ــر ع ــن ت ـفــاص ـيــل ال ـن ـق ــاش ال ـع ـل ـمــي
والـمـفــاضـلــة ،فــإن هــذه ال ـســوق ومجمل
س ــوق (اإلنـ ـت ــاج األخـ ـض ــر) ال تـتـحــرك
بدوافع بيئية مخلصة بمقدار ما تتحرك
بناء على النقالت التكنولوجية وسباق
إع ــادة هيكلة الـســوق الـعــالـمـيــة الحاصل
حالي ًا.
يـ ـجـ ــري الـ ـح ــدي ــث أي ـ ـض ـ ـ ًا عـ ــن اح ـت ـم ــال
إج ــراءات مؤسساتية وقانونية واسعة
ستلتزم بهذا االتـجــاه ،والــوعــود تُسمع
ح ــول م ـنــع إن ـت ــاج ه ــذه ال ـس ـي ــارات مــن
بريطانيا ،الصين ،اليابان ،الهند ،الــدول
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة وجـ ــزئ ـ ـي ـ ـ ًا ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات
الـمـتـحــدة وروس ـي ــا .فــي الـنــرويــج مـثـ ًا،
مـ ــع ن ـه ــاي ــة ع ـ ــام  2020أصـ ـب ــح إن ـت ــاج
ال ـس ـي ــارات الـكـهــربــائـيــة أك ـبــر م ــن إن ـتــاج
س ـي ــارات ال ـب ـنــزيــن .أوروب ـ ــا ه ــي األكـثــر
إص ـ ــدار ًا لـلـقــوانـيــن وال ـم ـســألــة ال تـتـعـلــق
بـتـطـبـيــق ال ـم ـعــاي ـيــر ال ـب ـي ـئ ـيــة ب ـم ـق ــدار مــا
تتعلق بضرورة التخلص من الواردات
النفطية التي يساهم النقل في استهالك
جزء كبير منها.
الصين تتصدر
ل ـل ـص ـيــن م ـص ـل ـحــة فـ ــي قـ ـط ــاع ص ـنــاعــة
الـ ـسـ ـي ــارات ال ـك ـهــربــائ ـيــة وهـ ــي ت ـت ـصــدر
ب ـ ــه ،ف ـه ــي ت ـم ـت ـلــك ال ـح ـص ــة األكـ ـبـ ــر مــن
احتياطيات العالم من المعادن والعناصر
ال ـ ـ ـنـ ـ ــادرة ال ـ ــازم ـ ــة ل ـص ـن ــع بـ ـط ــاري ــات
لـلـسـيــارات الـكـهــربــائـيــة ،حـيــث ت ـمّ إطــاق
خ ـطــة ت ـطــويــر ص ـنــاعــة مــرك ـبــات الـطــاقــة
الـجــديــدة ( )2035-2021الـتــي تشتمل
أيض ًا زيادة تصدير البطاريات إلى دول
أخرى ،كما من المخطط أن تكون هذه
البطاريات قابلة إلعادة التدوير .يضاف
إلى ذلك أن الصين تهيّئ البنية التحتية
الس ـت ـخــدام ه ــذه ال ـس ـيــارات عـبــر شبكة
واس ـعــة مــن مـحـطــات الـشـحــن الـمـجــانـيــة
مـتــوزعــة فــي أرج ــاء الـبــاد بـمـعــدل 800
ألــف نقطة ،وضـعــف الـمــوجــود فــي كافة

دول ال ـعــالــم .عـمـلـيـ ًا ال ـص ـيــن ال ـي ــوم هــي
الـمـنـتــج األك ـب ــر ال ـي ــوم بـنـسـبــة  %42مــن
اإلن ـت ــاج الـعــالـمــي وح ــوال ــي  1,3مـلـيــون
سيارة سنوي ًا.
الواليات المتحدة انقسام وتسارع
بالنسبة للواليات المتحدة فإن الوضع
ال يزال غامض ًا ،وتنقسم اآلراء حول هذا
االتجاه .وقد تش ّكل تحالف من  18والية
على رأسهم والية كاليفورنيا ٌأقرّ العمل
على التخلص التدريجي من السيارات
ال ـعــام ـلــة ع ـلــى ال ــوق ــود األحـ ـفـ ــوري فــي
ع ــام  ،2035وف ــرض ــت والي ـ ــات أخ ــرى
رســومـ ًا إضــافـيــة عـلــى مــالـكــي هــذا الـنــوع
مــن ال ـس ـي ــارات ...وبـعــد مـعــارضــة إدارة
تــرامــب الـســابـقــة لـهــذا الـتــوجــه ،يـبــدو أن
م ـع ــدالت اإلنـ ـت ــاج وت ـب ـنــي ال ـت ـشــري ـعــات
المتعلقة بمنع سيارات الوقود التقليدية
ستتسارع مــع إدارة بــايــدن الـتــي كانت
أولـ ــى إج ــراءات ـه ــا الـ ـع ــودة إل ــى اتـفــاقـيــة
المناخ ،وستدخل الواليات المتحدة هذا
السباق بقوة.
أمــا عـلــى مـسـتــوى الـشــركــات األمــريـكـيــة
فــإن شــركــة جـنــرال مــوتــورز أعلنت أنها
دخـلــت أي ـض ـ ًا هــذا الـسـبــاق ،وأن ـهــا خــال
 15عام ًا ستنهي إنتاج سيارات الوقود
بــالـكــامــل .ول ـك ـنّ شــركــة تـســا األمــريـكـيــة
الـمـمـلــوكــة مــن قـبــل إي ـلــون مــاســك ،وهــي
إحـ ــدى ش ــرك ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـعــال ـيــة
الـكـبــرى ،هــي الــرائــدة فــي هــذا الـمـجــال،
وتعمل على إنتاج السيارات الكهربائية
بمعدالت واسعة لتنتج  500ألف سيارة
في العام الماضي وتحقق الشركة ألول
م ـرّة أربــاح ـ ًا (إذ عــادة مــا كــانــت شركة
تـســا خــاســرة ول ـكــن تــزيــد ثــروت ـهــا من
ت ــداول أسهمها فــي الـســوق ،وفــي الـعــام

تم إنتاج أكثر من
مليوني سيارة
كهربائية في
عام  2020من
المتوقع أن
تتضاعف  8مرات
حتى عام !2028

ال ـم ــاض ــي ازدادت ق ـي ـم ــة ال ـش ــرك ــة فــي
السوق المالية خالل العام الماضي أكثر
من تسعة أضعاف) .أنشأت تسال مصنع
نيفادا حديث ًا لصناعة البطاريات وتقوم
بإنشاء شبكة ضخمة للتوزيع في أنحاء
العالم.
أوروبا قوانين تحفيزية تناسب ألمانيا
في أوروبــا المعايير البيئية هي األعلى
صــرامــة ،وعـمـلـيـ ًا يـتــم اآلن االنـتـهــاء من
تطوير معيار  7-eurpضمن االتحاد
األوروب ـ ـ ــي ال ـ ــذي سـ ـي ــؤدي إلـ ــى حـظــر
ش ـبــه ك ــام ــل ع ـلــى ب ـيــع ال ـس ـي ــارات ذات
محركات االحـتــراق الداخلي ،وسيتعين
على الشركات المصنعة إنتاج السيارات
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ف ـق ــط ،أو ال ـه ـج ـي ـنــة الـقــابـلــة
للعمل بمحركين وقــود وكـهــربــاء ،وفــق

مــا أعلنه هيلدغار مولر رئيس االتحاد
األلماني لصناعة السيارات.
ف ــي أل ـمــان ـيــا ال ـم ـن ـتــج األوروبـ ـ ــي األك ـبــر
لـلـسـيــارات بـمــا ق ــارب  5مــايـيــن سـيــارة
في عــام  ،2019تتراجع الصناعة وتعاد
هيكلتها .ففي عام  2020تراجع اإلنتاج
إلــى  3,71مــايـيــن سـيــارة ألسـبــاب عــدة
أهمها الــوبــاء وتــراجــع التجارة والطلب
الـعــالـمــي .ولـكــن فــي ال ـعــام الـحــالــي تـبــدو
مــؤشــرات زيــادة كثافة إنـتــاج السيارات
الكهربائية المترافقة مع معيار 7-euro
حيث تم إنتاج  400ألف سيارة كهربائية
ون ـس ـب ــة  %11مـ ــن إج ـم ــال ــي ال ـس ـي ــارات
المنتجة ،وعموم ًا تنتج ألمانيا  %13من
السيارات الكهربائية عبر العالم.

عدد السيارات الكهربائية المتوقع إنتاجها في  - 2028مليون سيارة
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مؤتمر الحبوب في زمن الجفاف
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عقد بتاريخ  2021/5/8المؤتمر السنوي للحبوب ،برئاسة رئيس مجلس الوزراء ،وقد
كان القمح محور ما توصل إليه من قرارات وتوجهات وتوصيات بنتيجة أعمال المؤتمر.

ǧعاصي اسماعيل

ول ــم ال فـقــد تــم اعـتـبــار ه ــذا ال ـعــام ع ــام الـقـمــح،
من قبل الحكومة بشكل عام ،ومن قبل وزارة
الزراعة بشكل خاص!.
المروي والبعل!
أكــد رئـيــس الـحـكــومــة خــال الـمــؤتـمــر ،بحسب
مــا ورد عـبــر الـمــوقــع الــرسـمــي ،عـلــى« :تـقــديــم
ال ــدع ــم ال ـكــامــل الس ـت ــام م ـح ـصــول ال ـق ـمــح مــن
الـفــاحـيــن ،بـعــد أن ت ـمّ ات ـخــاذ كــل مــا يـلــزم من
إجـ ـ ـ ــراءات ل ـض ـم ــان ت ـن ـف ـيــذ ال ـخ ـط ــة ال ــزراع ـي ــة
للموسم الحالي ،وتوفير ما أمكن من متطلبات
اإلنـ ـت ــاج م ــن س ـم ــاد ومـ ـح ــروق ــات ،وال ـتــرك ـيــز
على زيــادة الرقعة الـمــرويــة ،ودعــم المشاريع
ال ــزراعـ ـي ــة وت ـق ــدي ــم ال ـم ـح ـف ــزات الـ ــازمـ ــة ل ـهــا،
مشدد ًا على السعي الحكومي لتأمين مخازين
إستراتيجية تحقق األمن الغذائي واالستمرار
بدعم الفالحين والوقوف إلى جانبهم وتقديم
الـتـسـهـيــات الــازمــة لـهــم لـتــوسـيــع نـشــاطــاتـهــم
الزراعية».
بــالـمـقــابــل ت ـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى تـصــريــح ســابــق
ل ــوزي ــر ال ــزراع ــة واإلص ـ ــاح ال ــزراع ــي ،مـطـلــع
نيسان الماضي ،بــأن« :قلة األمطار هــذا العام
أ ّثر بشكل كبير على زراعة القمح البعلية».
توصيات وقرارات
فيما يلي بعض ما تم التوصل اليه من قرارات
وتوصيات بنتيجة أعمال المؤتمر:
بــذل كــل الـجـهــود لـتــأمـيــن مـسـتـلــزمــات اإلنـتــاج
والتخزين واألجهزة المخبرية والفنية لضمان
تــوريــد كــامــل إنـتــاج الـقـمــح لـمــوســم عــام 2021
إلى مراكز السورية للحبوب.
تأمين التمويل الالزم الستالم الموسم.
السماح باإلدخال المؤقت والعودة للحصادات
وال ـجــرارات ومـعــالـجــة الـمـعــوقــات الـتــي تــواجــه
عملية التسويق.

ف ـتــح م ــراك ــز شـ ــراء م ـح ـصــول ال ـق ـمــح وال ـبــالــغ
ع ــدده ــا  46م ــرك ــز ًا ف ــي مـخـتـلــف الـمـحــافـظــات
اعتبار ًا من الــ 20من أيــار الجاري حتى نهاية
العام الحالي ودعم المحافظات بمراكز مؤقتة
بما يتوافق مع اإلنتاج المتوقع.
تأمين المحروقات الالزمة للحصادات وآليات
النقل وتسهيل مرورها.
االنتهاء من إعادة تأهيل صويمعتين معدنيتين
إضافيتين في محافظتي الرقة وحلب قبل بدء
استالم الموسم.
حــدد المؤتمر الـحــد األعـلــى لمجموع األجــرام
والشوائب المسموح بها بـ .%16
اف ـت ـتــاح ع ـش ــرة م ــراك ــز غــرب ـلــة ع ـلــى مـسـتــوى
سورية لغربلة وتعبئة الكميات المستلمة التي
تتجاوز نسبة الشوائب فيها النسب المحددة
ل ـل ـش ــراء ع ـل ــى أن ي ـت ــم ت ـس ــوي ــق ال ـم ـح ـصــول
ب ـمــوجــب ش ـه ــادات مـنـشــأ صـ ــادرة ع ــن دوائ ــر
الزراعة في المحافظات.
الـمــوافـقــة عـلــى ص ــرف أج ــور الـنـقــل للفالحين
والموردين الذين يوردون أقماحهم من خارج
الـمـنـطـقــة اإلداريـ ــة لـلـمــركــز ال ـمــورد إلـيــه ضمن
المحافظة ذاتها وفق األسعار المعتمدة وذلك
حسب شهادة المنشأ الممنوحة.
تأمين الـكـهــربــاء لـمــراكــز الـحـبــوب العاملة على
استالم القمح.
كاف
دعم غير ٍ
ب ـعــض ال ـفــاح ـيــن ع ـب ــروا ع ــن اس ـت ـغــراب ـهــم مــن
ال ـحــديــث ع ــن ال ــدع ــم ال ـح ـكــومــي ،وخ ــاص ــة بـمــا
يتعلق بالقمح المروي والخطط والمساحات
ال ـتــي ت ـمــت زي ــادت ـه ــا ،ف ـقــد ك ــان ال ــدع ــم الـمـقــدم
ع ـب ــارة ع ــن  1لـيـتــر مـ ــازوت ل ـكــل  1دونـ ــم مــن
أجــل الــري مـثـ ًا ،عـلـمـ ًا أن كــل  1دونــم يحتاج
إلــى  5لـيـتــرات مــن أجــل عـمـلـيــات ال ــري ،وهــذا
بــالـشـكــل الـطـبـيـعــي ،وم ــع مــوجــة الـجـفــاف فــإن
الحاجة تــزداد لعمليات الــري ،وبالتالي تزداد
التكاليف!.

الدعم عبارة عن 1
ليتر مازوت لكل 1
دونم من أجل الري
علماً أن كل  1دونم
يحتاج إلى  5ليترات

قضم الدعم على المواد التموينية
بعد كل اإلجراءات التي
طالت المواد التموينية
المدعومة (سكر -رز-
شاي) خالل األشهر
الماضية ،ها هي
السورية للتجارة تحجب
مادة الشاي عن بعض
المواطنين!.

ǧمراسل قاسيون

فـ ـق ــد صـ ـ ــرح مـ ــديـ ــر عـ ـ ــام الـ ـس ــوري ــة
للتجارة األسـبــوع الـمــاضــي ،بحسب
بـعــض وســائــل اإلعـ ــام ،إن« :إزال ــة
مادة الشاي من المواد الموزعة عبر
ال ـب ـطــاقــة الــذك ـيــة ه ــو إجـ ــراء مــؤقــت،
بسبب تأخر وصــول الـتــوريــدات من
المادة».
ال ـت ـص ــري ــح أع ـ ــاه أتـ ــى ب ـع ــد أن فـقــد
بـ ـع ــض الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ح ـق ـه ــم بـ ـم ــادة
الشاي وفق ًا للحصة المقررة بحسب
ت ـعــداد أف ــراد أس ــرة كــل مـنـهــم ،وبـعــد
أن اكـتـتـبــوا عـلــى ال ـم ــادة مــع غـيــرهــا
من المواد المدعومة بحسب ما هو
مـطـلــوب ،وبـمــا يـتــوافــق مــع بــرنــامــج
«وي ــن» ومتطلباته ،عــن فـتــرة ثالثة
أش ـ ـهـ ــر ،ان ـت ـه ــت وت ـ ــم ت ـم ــدي ــد ف ـت ــرة
االستالم لها ،ولم تنته قوائم استالم
المواطنين لمستحقاتهم بعد!.

التأخر بتسليم مخصصات األسر من
المواد المدعومة أصبح اعتيادي ًا على
ما يبدو ،لكن أن يفقد المواطن حقه
بـهــذه الـمـخـصـصــات أو ببعضها فهو
ال ـجــديــد الـمـسـتـمــر الـ ــذي ب ــدأ يـصـبــح
اعتيادي ًا أيض ًا.
فـقــد خـســر بـعــض الـمــواطـنـيــن حقهم
بـمــادة الـشــاي ،وتــم االعـتــراف بذلك
رسمي ًا كما ورد أرعــاه ،لكن لم يتم
التصريح عن تعويضها عليهم الحق ًا،
ما يعني خسارتهم النهائية لها ،كما
س ـب ــق وإن خ ـس ــر ال ـب ـع ــض ل ـكــامــل
مـخـصـصــاتـهــم مــن ال ـمــواد التموينية
عن األشهر األولــى من العام بسبب
عــدم وصــول الــرســائــل لـهــم ،ودفعهم
بـ ــات ـ ـجـ ــاه الـ ـبـ ـحـ ــث ع ـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
ال ـج ــوال ــة ،ال ـت ــي ال أح ــد ي ـع ـلــم مـكــان
تواجدها!.
ف ـه ــل س ـت ـقــف الـ ـخـ ـس ــارات ع ـن ــد ه ــذا
الحد؟!.

كذلك فإن القرارات والتوصيات لم تأخذ بعين
االعـتـبــار الـمـســاحــات الـمــزروعــة بالقمح خــارج
المساحات المخططة ،خاصة وأن البعض زاد
المساحات المزروعة بالقمح استناد ًا للحديث
الــرس ـمــي عــن الــدع ــم ال ــذي ت ــراف ــق مــع اعـتـبــار
هــذا الـعــام عــام القمح ،لكن لــم يصل الــدعــم إلى
هؤالء!.
أمــا األهــم فــإن مواجهة الجفاف وقلة األمطار
تقترن بضرورة التعويض عن نقص األمطار
بـسـقــايــة أو سـقــايـتـيــن بــالـحــد األدن ــى لـلـمــواســم
البعلية ،وهذه التكلفة المرتفعة يجب أن تؤخذ
بعين االعتبار للتعويض عنها ايـضـ ًا ،وهــو ما
لم تتم اإلشارة إليه.
ك ــذل ــك ت ــوق ــف ب ـع ــض ال ـف ــاح ـي ــن ع ـن ــد ال ـس ـمــاد
وتـكــالـيـفــه الـمــرتـفـعــة ،بــاإلضــافــة إل ــى الـمـبـيــدات،
حيث لم تقدم المساعدات بهذا الشأن ،ال على

مـسـتــوى تــأمـيــن الـكـمـيــات الـكــافـيــة مــن الـسـمــاد
والمبيدات الضرورية ،وال على مستوى ضبط
األسعار في السوق لها.
مزيد من الخسارات المتوقعة
أح ــد الـفــاحـيــن عـلــق عـلــى الـمــؤتـمــر بنتائجه
وتــوصـيــاتــه وق ــرارات ــه بــأنـهــا لــم تـخـتـلــف عما
سبقها مــن صـيــغ وع ـبــارات عــامــة وق ــرارات،
فال دعــم حقيقي ًا يصل إلــى الفالحين ينقذهم
م ــن خ ـس ــائ ــره ــم ،وال ج ــدي ــد ع ـلــى مـسـتــوى
ع ـم ـل ـيــات االسـ ـتـ ــام ول ـجــان ـهــا وم ــواع ـي ــده ــا،
وب ــال ـت ــال ــي فــال ـن ـت ـي ـجــة ل ــن ت ـك ــون أف ـض ــل مـمــا
سـبــق مــن مــواســم بــالـنـسـبــة لـلـفــاحـيــن ،اللهم
بــاسـتـثـنــاء الـمــزيــد مــن ال ـخ ـســارات الـمـتــوقـعــة
ب ـس ـبــب ال ـج ـف ــاف وارت ـ ـفـ ــاع ال ـت ـك ــال ـي ــف غـيــر
المعوض عنها.
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«مع نهاية الستينات ،اتخذت القيادة
السوفييت ّية قرارات ذات عواقب وخيمة:
استبدال جميع تطويرات الكمبيوتر
السوفييتية المختلطة من المستوى
بعائلة أخرى من الكمبيوترات
المتوسط،
ٍ
المستندة إلى بنية 360 IBM
األمريكية ...وبسبب سياسات الدوائر
الروسية الحاكمة تحت تأثير الغرب
آنذاك ،والتي استهدفت تدمير العلوم
(أوائل التسعينات)
توقف
َ
المحليةَّ ،
مشروع الكمبيوتر الفائق ،Elbrus
تمويل
ِ
ُ
العبقري فالديمير
ه
ع
ر
ت
خ
م
ر
واضط
ّ
ّ ُ َِ ُ ُ
بنتكوفسكي للهجرة إلى الواليات
المصممين
المتحدة ،حيث أصبح كبير
ِّ
لدى شركة  Intelاألمريكية .وتحت
طو َرت «إنتل»
قيادته ،عام َّ ،1993
قال بأ ّنهم أطلقوا
معالج «بنتيوم» الذي ُي ُ
عليه هذا االسم تكريماً لبنتكوفسكي» –
مؤل َف
ال عجب بأن الدكتو ّر غرينياييف ِّ
هذا المقال (الذي نشرنا ج ْزَأه األول
في العدد السابق من «قاسيون») أد َر َج
النص أعاله تحت فقرة فرع ّية بعنوان:
ّ
«الخيانة».
ǧد .سيرغي غرينياييفǧ
ترجمة وإعداد :د .أسامة دليقان

بداية النهاية
مرّ تطوير علوم الكمبيوتر السوفييتية بفترة
«ط ـلِ ـبَ فـيـهــا مــن الـجـمـيــع نسخ
ثــانـيــة حــاسـمــة ُ
الـتـكـنــولــوجـيــا األمــريـكـيــة ،ولـيـســت تـلــك األكـثــر
ك ـم ــا ًال م ـن ـهــا حـ ـت ــى!» ،وف ـق ـ ًا ل ـع ـضــو أكــادي ـم ـيــة
العلوم الروسية ،بوريس أرتاشيس بابايان.
مع ذلك ال أعتقد أبد ًا ّأن طواقم التطوير لدينا
كــانــوا سيّئين .بــل تعاملوا مــع المهمّة ببراعة
تقل عن براعة نظرائهم الغربيين ،وأنشأوا
ال ّ
كـمـبـيــوتــرات عـمـلـيّــة ت ـمــام ـ ًا ...أمّ ــا الـخـطــأ فـكــان
يمكن بالضبط في تركيز الصناعة بأكملها على
تقليد الغرب بد ًال من تطوير التقنيات المح ّلية
األصلية.
مِ ــن غـيــر ال ـم ـعــروف بــالـضـبــط مَ ــن (ف ــي قـيــادة
البالد) هو الذي اتخذ القرار اإلجرامي بتدمير
ت ـطــويــرات اإلل ـك ـتــرون ـيــات الـمـحـلـيــة األص ـل ـيــة،
واالسـتـعــاضــة عنها بتقليد الـغــرب .ال أجــد أيــة
أسباب موضوعية لمثل هذا القرار المؤسف.
مـنــذ أوائ ــل الـسـبـعـيـنــات ،ب ــدأتْ تـتــدهــور عملية
تـطــويــر الـتـكـنــولــوجـيــا الـســوفـيـيـتـيــة للكمبيوتر
ال ـص ـغ ـي ــر والـ ـمـ ـت ــوس ــط .وب ـ ـ ــد ًال مـ ــن ت ـطــويــر
مـفــاهـيــم الـكـمـبـيــوتــر واخـتـبــارهــا ،أخ ــذت الـقــوة
ال ـهــائ ـلــة ل ـم ـعــاهــد ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـك ـم ـب ـيــوتــر فــي
الـبــاد بــاالنـخــراط فــي «الـغـبــاء» والـنَّـسْــخ شبه
القانوني للكمبيوترات الغربية .وإبّان الحرب
الباردة حُظِرَ قانوني ًا تصديرُ معظم التقنيّات
الـغــربـيــة الـحــديـثــة (و الـكـمـبـيــوتــر ض ـم ـن ـ ًا) إلــى
االتحاد السوفييتي.
ـادة أخ ــرى مــن بــابــايــان« :ك ــان ثـمّــة
لـنـقــرأ ش ـهـ ً
أمل بازدهار تكنولوجيا الكمبيوتر وصيانتها.
ٌ
بالطبع لم يحدث ذلك .فبعد تجميع كل شيء
مـعـ ًا فــي مـكــان واح ــد ،انـتـهــى االب ـت ـكــار .انتهى
العقل وبــدأ يـجـفّ العمل اإلبــداعــي تـمــامـ ًا .كان
م ـط ـلــوب ـ ًا ف ـقــط تَ ـخ ـم ـي ـنُ ك ـي ـفَ تَ ـص ـنــع أج ـهــزة
كمبيوتر غــربـيّــة ،وفــي الــواقــع قــديـمــة! لــم يكن
المستوى المتقدِّم من التطورات معروف ًا ،كان
األمل هو ْأن تعمل البرمجيّات ...لكن سرعان
ما تبيَّنَ أنها غير متالئمة ،فالقطع المسروقة
لم تتناسب مع بعضها ...كــان ال بد من إعــادة
كتابة كل شــيء ،وما حَصلتُ عليه كان قديم ًا،
بشكل سيّئ .لقد كان فش ًال ذريع ًا.»...
وعَمِل ٍ
ويتابع «من الممكن الحصول على طوبولوجيا
الــدوائــر اإللـكـتــرونـيــة ونـسـخـهــا لـمـعــرفــة جميع
مـعـ ّلـمــاتـهــا .ومــع ذل ــك ،لــم يـقـدِّم هــذا إجــاب ـ ًة عن

الـســؤال الــرئـيــس :كيف نصنعها؟! وفـقـ ًا ألحد
ال ـخ ـب ــراء الـ ـ ــروس ،الـ ــذي ع ـمــل آن ـ ــذاك م ــدي ــر ًا
تـنـفـيــذيـ ًا لـمـنـظـمــة غـيــر حـكــومـيــة كـبـيــرة ،كــانــت
م ـيــزة األمــريـكـيـيــن دائ ـم ـ ًا اس ـت ـث ـمــارات ضخمة
بالهندسة اإللكترونية ،وكانت وال تزال سرّية
تـمــامـ ًا .كــانــت الــرقــائــق الدقيقة السوفييتية في
أوائ ــل السبعينات مـشــابـهــة وظـيـفـيـ ًا لنظيرتها
األمريكية ،لكنها لم تَرقَ إليها بالمعايير الفنّية.
ورغــم الـحـصــول عـلــى الــرســوم الطوبولوجية
األمــري ـك ـيــة ،ك ـن ـتَ تـضـطـرُّ إل ــى إن ـشــاء الــرســوم
ألن م ـكــونــات ـنــا ف ــي ال ـع ـمــل كــانــت
ال ـخــاصــة ب ــك ّ
فاشلة».
بأن الكمبيوتر السوفييتي من طراز
د
ٌ
اعتقا
ثمّة
ّ
(6-BESMطـ ـ ـ ـوَّرَه لـيـبـيــديــف– راج ــع الـجــزء
األول مــن ال ـم ـقــال) ك ــان آخ ـرَ ج ـهــا ِز كمبيوتر
ســوفـيـيـتـيّ أص ـل ـيّ يـضــاهــي بـتـصـمـيـمــه نـظـيـرَهُ
الـغــربــي .لـكـنّ هــذا لـيــس صـحـيـحـ ًا تـمــامـ ًا ،فبعد
الطراز المذكور صُ ِنعَتْ في االتحاد السوفييتي
سلسل ٌة مــن كمبيوترات الـطــراز  Elbrusوتم
تــزويــد أول إصـ ــدار لـهــا  Elbrus-Bبنسخة
إلكترونية دقيقة من .6-BESM
ـوظ ـف ــو ف ــري ــق ف .س .بــورت ـس ـيــف
واصـ ــل م ـ ّ
العمل على سلسلة  ،Elbrusوفي  1980افتتح
خ ــط إن ـت ــاج لـلـكـمـبـيــوتــر  1-Elbrusبـســرعــة
أقـصــاهــا  15مـلـيــون عـمـلـيــة/الـثــانـيــة ،وبتصميم
متعدد المعالِجات ،مع ذاكرة مشتركة ،وتنفيذ
بــرم ـجــة آم ــن وم ـعــالــج ف ــائ ــق ،ون ـظ ــام تـشـغـيــل
ف ــردي لــأنـظـمــة م ـت ـعــددة الـمـعــالـجــات (وكـ ّلـهــا
م ـ ـيـ ــزاتٌ ظـ ـه ــرت فـ ــي  Elbrusق ـب ــل ت ــاري ــخ
ظـهــورهــا فــي ال ـغــرب) .وع ــام  1985تــم إكـمــال
الطراز التالي  2-Elbrusبسرعة  125مليون
عملية/الثانية .وكــان مــن استخداماتها المهمة
معالجة بيانات الــرادار ،والعديد منها أيض ًا ال
تــزال في الخدمة ،بالدفاع الصاروخي وقوات
بأن المقال مكتوب عام
الفضاء [نذ ّكر القارئ ّ
 – 2012المُعرِّب].
م ــن س ـم ــات « »Elbrusال ـم ـث ـيــرة لــاه ـت ـمــام،
ّأن بــرنــامــج ال ـن ـظــام ت ــم ت ـطــويــره بـلـغــة - El
 76عــالـيــة الـمـسـتــوى .مـنــذ  ،1990صــدر أيـضـ ًا
« »1-3 Elbrusب ــأرب ــع ن ـس ــخ ،وأداء 500
مـلـيــون عـمـلـيــة/الـثــانـيــة ،ب ـهــدف حــل الـتـحــديــات
العلمية واالقتصادية الكبيرة ،بما فيها نمذجة

كانت اإلمكانات
العلم ّية واإلبداعية
ِ
قادرة
ية
والماد
ً
ّ
على إبقاء الكمبيوتر
السوفييتي
متفوقاً عالميا لوال
ِّ
الممنهج
التدمير
َ
خالل طور التراجع

العمليات الفيزيائية.
مـنــذ  1975ب ــدأ الـعـلـمــاء الـســوفـيـيــت ي ـطــورون
كمبيوترات عمالقة مثل  ،2000-PSبسرعة
 200مليون عملية/ثانية ،والـتــي تفوقت على
م ـنــاف ـســات ـهــا األج ـن ـب ـي ــة ب ـك ـث ـيــر م ــن ال ـج ــوان ــب،
وبـتـكـلـفــة أرخـ ــص بـكـثـيــر ( 10مــاي ـيــن روب ــل
فقط لتطويرها) .وبــدأ إنتاجها الصناعي عام
 ،1980بنطاق تطبيقات واســع ،يشمل الدفاع
الصاروخي ومعالجة البيانات الفضائية.
كارثة ِعلمية
مـرّ العِلم الــروســي بــأوقــات عصيبة بعد ،1991
إذ مارست الحكومة الروسية الجديدة آنــذاك
تــدم ـيــر ال ـعِ ـلــم وال ـت ـق ـن ـيــات األص ـل ـي ــة ،وأوق ـف ــت
ت ـمــويــل مـعـظــم ال ـم ـشــاريــع ال ـب ـح ـث ـيــة ،وبـسـبــب
تفكك االتـحــاد انقطعت الـعــاقــة بين الشركات
الـمـصـنّـعــة ألج ـهــزة الـكـمـبـيــوتــر ال ـم ـتــوزعــة في
الـجـمـهــوريــات الـســوفـيـيـتـيــة الـســابـقــة .واضـطــر
الـعــديــد مــن م ـط ـوِّري عـلــوم الـكـمـبـيــوتــر للعمل
ب ـم ـه ـن ــة أخ ـ ـ ــرى .فـ ــي فـ ـتـ ــرة م ـ ــا ،ك ـ ــان ي ــوج ــد
جـهــازٌ واح ـدٌ فـقــط مُـتـبـقٍّ مــن كمبيوتر الـطــراز
 Elbrus3من الحقبة السوفييتية ،وكان أسرع
بمرّتين حتى مِن أكفأ كمبيوتر أمريكي معاص ٍر
له آنــذاك (وهــو الكمبيوتر  Y-MPمن شركة
 Cray Researchاألمــري ـك ـيــة) .ف ـم ــاذا حـ ّـل
بذاك الجهاز السوفييتي؟ تمّ تفكيكه عام 1994
وهَرْسُهُ تحت مكبس التخ ّلص من الخردوات!
أمريكي
داخ َل ُمعا ِل ٍج
قل
ّ
سوفييتي ِ
ّ
َع ٌ
خ ـت ــام ـ ًا ،ن ـع ــرض ف ـي ـمــا ي ـلــي س ـي ــرة مـخـتـصــرة
لـلـعــالِــم الــذي ذكــره الـكــاتــب د .غرينياييف في
بــدايــة الـمـقــال ،بعد أن دمجنا معلوماته مــع ما
ورد في موسوعة «ويكيبيديا».
عـ ــالِـ ــم ال ـك ـم ـب ـي ــوت ــر ال ـس ــوف ـي ـي ـت ـيّ ف ــادي ـم ـي ــر
مستيسالفوفيتش بنتكوفسكي (بــالــروسـيــة:

Мстиславович

Владимир

 – )Пентковскийوُلـ ـ ـدَ ف ــي  18آذار
ألب ك ــان بـ ــدوره عــالِ ـمَ
 ،1946ف ــي مــوس ـكــوٍ ،
ري ــاض ـي ــات وف ـي ــزي ــاء م ــن ال ـج ـيــل الـســوفـيـيـتــي
األول (.)1968 – 1911
االب ـ ـ ـ ــن خ ـ ــري ـ ــج مـ ـعـ ـه ــد مـ ــوس ـ ـكـ ــو ل ـل ـف ـي ــزي ــاء
والـتـكـنــولــوجـيــا ( ،)1970دك ـت ــوراه بــالـعـلــوم،

ح ــائ ــز ع ـل ــى أعـ ـل ــى جـ ــائـ ــزة دولـ ـ ــة ب ــاالت ـح ــاد
السوفييتي ( .)1987من  1970إلى  ،1992عمل
في «معهد ليبيديف للميكانيك الدقيق وهندسة
ال ـك ـم ـب ـيــوتــر» .وي ـع ـدّ رائـ ــد تـصـمـيــم حــواسـيــب
 Elbrusالـســوفـيـيـتـيــة الـعـمــاقــة ومـبـتـكــر لغة
البرمجة عالية المستوى  .76-Elبعد انتهائه
من التصميم المنطقي لمعالج  90-Elبحلول
 ،1987والــذي تم إطــاق نموذجه األولــي عام
 ،1990بــدأ بتصميم مـعــالــج  91C-Elالــدقـيــق،
ولكن لألسف لم يكمله بسبب إغالق المشروع
عـنــد تـفـكــك االت ـحــاد الـســوفـيـيـتــي واالض ـطــراب
السياسي واالقتصادي المرافق ،ليهاجر بعدها
إلــى الــواليــات المتحدة ،حيث عمل فــي شركة
 Intelمنذ  1993وتر ّقى بسرعة لمنصب كبير
مصمِّميها ،قائد ًا الفريق الذي طوّر بنية معالج
( Pentium IIIالــذي سمّي هكذا تكريم ًا له).
ع ــام  1995ق ـدّم ــت  Intelم ـعــال ـج ـ ًا أف ـضــل هــو
 ،Pentium Proوال ــذي بـقــي مــع ذلــك قــريـبـ ًا
جــد ًا مــن قــدرات المعالج الــروســي الصغير El
 90العائد للعام .1990
بعد الـعــام  ،2000قـدّم بنتكوفسكي مــن جديد
خدم ًة لبلده روسيا عبر قيادته فريق ًا لتطوير
وحــدة المعالجة الـمــركــزيــة الــروسـيــة فــي بنية
جـ ــديـ ــدة ل ـم ـع ــال ــج Vector Instruction
( Pointerأو .)VIP
عـ ــام  ،2010وب ـق ـي ــادة ب ـن ـت ـكــوف ـس ـكــي ،ف ــازت
شركة إنتل األمريكية ومعهد موسكو للفيزياء
والـتـكـنــولــوجـيــا ( )MIPTبـشـكــل مـشـتــرك في
مسابقة مقترحات الجامعات إلطالق مبادرات
بحثية بمشاركة علماء دوليين بارزين ،برعاية
وزارة الـتـعـلـيــم وال ـع ـل ــوم ال ــروس ـي ــة وبـمـنـحــة
 150مـلـيــون روبـ ــل ،أث ـمــرت بـمـخـتـبــر هـنــدســة
وبــرمـجـيــات ،مــوجَّــه خـصــوصـ ًا لـحـ ّـل الـمـســائــل
الـمـعـلــومــاتـيــة -الـبـيــولــوجـيــة وتـصـمـيــم األدوي ــة
والـمـسـتـحـضــرات الـصـيــدالنـيــة .بـعــدهــا بسنتين
ت ــو ّف ــي بـنـتـكــوفـسـكــي ب ـش ـكـ ٍـل م ـفــاجــئ ف ــي 24
كانون األول عام  2012عن عمر  66عام ًا ،في
مقرّ إقامته (كاليفورنيا ،الواليات المتحدة).
وهـكــذا ،قد يكون معالجُ الكمبيوتر الــذي تَ ْقر ُأ
عَلى شاشته هذا المقال اآلن هو نتاج تطوير
عقل هذا العالِم الذي أنتجَهُ اتحاد الجمهوريّات
االشتراكية السوفييتية.
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يستمر متصاعدًا نضال الفلسطينيين في القدس ،وفي
حي الشيخ جراح خاصة ،ضد عمليات التهجير القسري
واالستيطان والتهويد التي تخاض ضد فلسطين ككل وضد
القدس بالدرجة األولى...
 ǧمهند دليقان

ال شك في األهمية الهائلة للقدس ضمن
ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ك ـك ــل ،بــرمــزيـتـهــا
وجـ ـغ ــرافـ ـيـ ـتـ ـه ــا وتـ ـمـ ــركـ ــزهـ ــا ف ـ ــي ق ـلــب
مـطــالــب الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي وف ــي قلب
هــويـتــه ...وضـمــن هــذا القلب فـ ّـإن موقع
ال ـش ـيــخ جـ ــراح الـ ــذي ي ـتــوســط ال ـقــدس
الـشــرقـيــة يـعـطــي زخـمـ ًا وأهـمـيــة إضــافـيــة
ألن
له ولصمود أصحاب األرض فيها؛ ّ
س ـي ـطــرة ص ـه ـيــون ـيــة كــام ـلــة ع ـلــى الـحــي
تعني تقطيع أوصال القسم الذي يسكنه
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون ض ـم ــن ال ـ ـقـ ــدس وه ــو
خطوة يراها الصهيوني ضرورية لكسر
إرادة المدينة وأهلها.
هــذا البعد وحــده فــي فهم المسألة ربما
يكون كافي ًا بالنسبة لكثيرين ،ولكنه ال
يكفي لفهم ما يجري فع ًال ،فهنالك عدة
أطر وسياقات تجري ضمنها هذه الهبة.
بعد محلي
ال ي ـس ـت ـط ـيــع أي مـ ــن الـ ــذيـ ــن ي ـقــدمــون
تـحـلـيـ ًا لـلـهـبــة ،أن يـقـفــزوا ف ــوق حقيقة
ّأن الـغـطــرســة الـصـهـيــونـيــة وم ـحــاوالت
الـتـهــويــد وال ـتــراكــم الـمـسـتـمــر مــن الـظـلــم
وال ـ ـت ـ ــوح ـ ــش ،ه ـ ــي ف ـ ــي أس ـ ـ ــاس هـ ــذه
الهبة .وهــذا تــوازيـ ًا مــع إصــرار وعزيمة
الفلسطينيين الـتــي ال تلين فــي نضالهم
نحو حريتهم.
ن ـس ـم ــع ص ـ ــدى ه ـ ــذا ال ـ ـكـ ــام ح ـت ــى فــي
ت ـح ـل ـيــات ال ـص ـحــف وم ــراك ــز األب ـح ــاث
ال ـص ـه ـيــون ـيــة ال ـت ــي بـ ــات ب ـع ـض ـهــا يـنـتـقــد
تصرفات «الحكومة اإلسرائيلية» التي

«ورّط ــت» نفسها وورطــت «إســرائـيــل»
بسلوكها األحمق اتجاه القدس...
ولكن يضيف البعض في قراءة اللحظة،
ّأن لتأجيل االنتخابات الفلسطينية دور ًا
ف ــي م ــا ي ـج ــري ،ف ـقــد ك ــان ه ــذا الـتــأجـيــل
كالقشة الـتــي كـســرت الـمـيــزان؛ فبالرغم
م ــن ّأن اآلم ـ ــال ال ـم ـع ـق ــودة ف ــي ك ــل مــن
الـضـفــة وال ــداخ ــل وغ ــزة لــم تـكــن كـبـيــرة
ج ـ ــد ًا ع ـلــى االن ـت ـخ ــاب ــات ،إال أنّ ـ ــه كــانــت
هـنــالــك آم ــال بــا ش ــك ،انـعـكــس ذل ــك في
ع ــدد ال ـقــوائــم ال ـتــي قــدمــت لــانـتـخــابــات
وق ــدره ــا  36قــائ ـمــة م ـقــارنــة بـ ــ 11قــائـمــة
في االنتخابات السابقة .تعززت اآلمال
ب ـش ـكــل إض ــاف ــي م ــع تـشـكـيــل ال ـبــرغــوثــي
والقدوة قائمة مستقلة من داخل فتح.
تــأجـيــل االنـتـخــابــات جــرى عـبــر الـتــذرع
بــال ـم ـنــع اإلس ــرائ ـي ـل ــي لــان ـت ـخــابــات فــي
ال ـقــدس الـشــرقـيــة ب ــال ــذات ،وه ــذا الـمـنــع
ه ــو الـ ــذي وص ـف ــه ال ـك ــات ــب الـصـهـيــونــي
ي ــون ــي ب ــن م ـنــاح ـيــم ف ــي م ـق ــال ل ــه نـشــر
باللغة العبرية فــي الـمــوقــع اإللكتروني
لمركز القدس للشؤون العامة وشؤون
الـ ــدولـ ــة ،ب ـت ــاري ــخ  5م ــن الـ ـج ــاري بــأنــه
«الـسـلــم ال ــذي منحته إســرائـيــل لعباس
لينزل عن الشجرة»...
خـيـبــة األمـ ــل ال ـتــي و ّل ــده ــا قـ ــرار تــأجـيــل
االنـتـخــابــات إلــى أجــل غـيــر مـسـمــى ،هي
بــالـتــأكـيــد أحــد الـعــوامــل الـتــي ع ــززت من
إحساس الشارع المقدسي بضرورة أن
وأل ينتظر أحد ًا،
يتحرك باللحم الحيّ ،
وأن يفرض مجدد ًا معادالته.
هنالك طبع ًا من يحاول أن يصور األمر
وكــأنـمــا هــو عمل حـمـســاوي ضــد فـتــح...
ولكن هذا أسخف من أن يخضع لنقاش
ج ــدي ،وعـ ــادة ف ـ ّـإن مــن ي ـطــرحــون هــذا
الـطــرح يحاولون االلتفاف على حقيقة
أن ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ال يـقـيــم وزنـ ـ ًا
حقيقي ًا لالنقسام الفصائلي منذ سنوات
طــويـلــة ،وال ـحــق ّأن الـفـصــائــل المختلفة

هـ ــي مـ ــن تـ ـحـ ــاول االلـ ـتـ ـح ــاق ب ـم ــواق ــف
الشعب الفلسطيني ال العكس.

أن
ال شك في ّ
نضا ًال عاصفاً
ال يزال أمام
الفلسطينيين
وشعوب
المنطقة
بأسرها في
مواجهة الكيان
الصهيوني
والمطبعين
والمتعاملين
معه من فوق
الطاولة ومن
تحتها

بعد إقليمي ودولي
ب ــال ـق ــدر ن ـف ـســه م ــن ال ـس ـخ ــاف ــة ،ه ــي تـلــك
ال ـت ـح ـل ـيــات ال ـت ــي ت ـب ـحــث ع ــن دور مــا
إلي ــران فــي تـحــريــك األم ــور فــي الــداخــل
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي الـ ـمـ ـحـ ـت ــل ،راب ـ ـط ـ ــة ذل ــك
بالصراع الـجــاري حــول الملف النووي
اإليراني ،والموقف الصهيوني منه.
مـ ــا ي ـن ـب ـغــي أن يـ ـك ــون م ـف ـه ــوم ـ ًا فـ ــي ه ــذا
السياق ،هو ّأن قدرة الشعب الفلسطيني،
وفـ ــي الـ ــداخـ ــل خ ـص ــوص ـ ًا ،ع ـل ــى تـحـســس
الـلـحـظــة الـسـيــاسـيــة للمنطقة وال ـعــالــم ،هي
قـ ــدرة عــال ـيــة وب ــات ــت أقـ ــرب إل ــى ال ـحــدس
ألن ش ـع ـب ـ ًا ي ـخــوض الـسـيــاســة
وال ـف ـط ــرةّ .
والنضال السياسي بشكل يومي على مدى
عـقــود طــويـلــة ،ينتهي بــه األمــر إلــى وضــع
يصبح فيه فهمه للتحوالت واالصطفافات
الدولية فهم ًا حدسي ًا إلى حد بعيد...
وض ـمــن ه ــذا ال ـح ــدس ن ـف ـســه ،ل ــن يـغـيــب
عن الفلسطينيين أن هنالك عملية جارية
ي ـتــم ضـمـنـهــا تـكـسـيــر رأس اإلســرائ ـي ـلــي
ف ــي س ـي ــاق ال ـم ـل ــف الـ ـنـ ــووي اإليـ ــرانـ ــي،
وأن هنالك تناقض ًا نــاشـئـ ًا بــدأ باالتساع
ّ
وبالظهور إلى السطح بشكل سريع بين
«إس ــرائ ـي ــل» كـكـيــان أو ك ـم ـشــروع وبـيــن
الــواليــات الـمـتـحــدة والـنـخـبــة الـعــالـمـيــة...
وبـ ـك ــام آخ ـ ــر ،ف ـ ـ ّـإن إم ـك ــان ـي ــة الـتـضـحـيــة
ال ـجــزئ ـيــة بــال ـك ـبــش «اإلس ــرائ ـي ـل ــي» هــي
إمكانية باتت احتماالتها ترتفع يوم ًا وراء
اآلخر .وعمق المسألة هو عجز الواليات
المتحدة ومعسكرها عــن االسـتـمــرار في
ال ـمــواقــع الـســابـقــة نـفـسـهــا ضـمــن الـصــراع
الــدولــي؛ فــالـمـعــركــة مــع ال ـقــوى الـصــاعــدة
تـتـطـلــب إعـ ــادة تــوزيــع وإعـ ــادة تـمــوضــع
للقدرات الغربية المتناقصة أص ًال ...وهذا
ما يعبر عنه بشكل غير مباشر الساسة
األمــريـكـيــون عـلــى اخـتــاف اصطفافاتهم

ب ــال ـق ــول :إن ـه ــم يـ ــريـ ــدون ال ـت ـخ ـلــص مــن
«الحروب الالمنتهية»...
سـلـسـلــة األب ـحــاث وال ــدراس ــات المحملة
بــالــرعــب وال ـخــوف الـتــي نـشــرتـهــا خــال
ال ـس ـن ـت ـيــن ال ـمــاض ـي ـت ـيــن ،م ــراك ــز أب ـحــاث
إسرائيلية عديدة ،والتي تبحث مستقبل
الكيان والخطر الوجودي عليه ،والتي
سبق أن مرت عليها قاسيون في أعداد
متفرقة (كتابات يوفال ديسكين الرئيس
السابق لشاباك مث ًال ،وكذلك كتابات دان
بــن ديـفـيــد الخبير االقـتـصــادي ورئـيــس
م ـع ـهــد شـ ــورش ال ـص ـه ـيــونــي لــأب ـحــاث،
وغ ـيــرهــا ال ـك ـث ـيــر) ،ه ــي مــؤشــر إضــافــي
على استيعاب هؤالء للتحوالت الدولية
ال ـعــاص ـفــة ،وال ـتــي لــم تـكــن صـفـقــة الـقــرن
واتـفــاقــات الـتـطـبـيــع ســوى نـكـتــة سمجة
ضـمـنـهــا ،أفـضــل تــوصـيــف لـهــا هــو الـمـثــل
الشامي( :يرشون على الموت سكر)!
آفاق
ال شك في ّأن نضا ًال عاصف ًا ال يزال أمام
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن وأم ـ ــام ش ـعــوب الـمـنـطـقــة
بأسرها فــي مواجهة الكيان الصهيوني،
وف ــي مــواج ـهــة الـمـطـبـعـيــن والـمـتـعــامـلـيــن
معه من فوق الطاولة ومن تحتها .ولكن
األكيد أيض ًا هو ّأن ما يجري في القدس
اآلن لـيــس حــدث ـ ًا ع ــاب ــر ًا ،إنـمــا هــو إي ــذان
ببدء موجة جديدة من الحراك الشعبي
الـ ــذي سـيـتـعـمــق ف ــي فـلـسـطـيــن وسـيـجــد
طــريـقــه إل ــى مـعـظــم ال ـب ـلــدان ال ـتــي زاره ــا
سابق ًا ...ولكن هذه المرة سيكون أوضح
وأكثر تنظيم ًا ،وأكثر تمرس ًا ونضج ًا...
ض ـمــن ال ـخ ـصــوص ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ف ـ ّـإن
هـ ــذه ال ـح ــرك ــة يـمـكـنـهــا أن ت ـت ـحــول إلــى
ن ـق ـطــة انـ ـطـ ــاق إلعـ ـ ــادة بـ ـن ــاء ال ـحــركــة
الـسـيــاسـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ك ـك ــل ...ال ـقــادر
مــن الـمــوجــوديــن على التكيف مــع مــراد
ال ـش ـعــب س ـي ـب ـقــى ،وغ ـي ــر الـ ـق ــادر سـيـتــم
تخطيه.
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يقدم العالم المليء بـ «المفاجآت» مادة دسمة جديدة ،فبعد أن كانت وسائل اإلعالم والمحللون السياسيون قد تأقلموا مع الخطاب العدائي
عالقات طيبة مع «الجارة إيران» التي ردت
بين السعودية وإيران ،يطلق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قنبلة من العيار الثقيل ،ويتمنى
ٍ
خارجيتها بتصريحات مشابهة اتجاه الرياض.

رسائل الرياض إلى واشنطن والكيان الصهيوني
إن كانت التصريحات
اإليجابية
السعودية– اإليرانية
حول العالقات بين
البلدين غير متوقعة،
نظرًا لحالة العداء
المعلنة بينهم ،فهي
أصبحت واقعاً اليوم،
وبات من المجدي
فهم السبب وراء هذا
التحول ،والمقدمات
التي أوصلتنا إليه.

ǧعالء أبوفّراج

ح ــال ــة ال ـم ــواج ـه ــة ال ـق ــائ ـم ــة ب ـي ــن إي ـ ــران
وال ـس ـع ــودي ــة ش ـك ـلــت ن ـق ـطــة اس ـت ـق ـطــاب
أس ــاس ـي ــة ف ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،وج ـ ــرى عـلــى
أس ـ ــاس ح ــال ــة الـ ـعـ ــداء وال ـت ـن ــاق ــض فــي
الـسـيــاســة الـخــارجـيــة لـكــا الـبـلــديــن ،قسم
ال ـم ـن ـط ـقــة ب ـيــن م ـع ـس ـكــريــن م ـت ـحــارب ـيــن،
وزادت األح ــداث الـمـتـســارعــة فــي العقد
الـمــاضــي ال ـشــرخ ال ـقــائــم ،وال ــذي أنـتــج–
بـ ــإقـ ــرار ج ـم ـي ــع األط ـ ـ ـ ــراف– ح ــال ــة مــن
االستنزاف في المنطقة ،وأخــرت بحث
ال ـم ـل ـفــات ال ـعــال ـقــة م ـمــا ع ـ ّقــد ال ــوض ــع فــي
حرب طاحنة.
وأوصلنا على شفا ٍ
هل كانت
تصريحات بن سلمان مفاجئة؟
تــداولــت مـصــادر سـيــاسـيــة وإعــامـيــة من
أس ــاب ـي ــع م ـض ــت ،ت ـل ـم ـي ـحــات ع ــن ل ـق ــاءات
ســريــة سـعــوديــة -إيــرانـيــة ،وعـلــى الــرغــم
م ــن عـ ــدم وج ـ ــود ت ــأك ـي ــدات رس ـم ـي ــة أو
نفي هــذه المعلومات فــي أحـيــانٍ أخــرى،
إال أن األن ـبــاء اسـتـمــرت بــالـتــواتــر ،حتى
أعلن العراق بشكل رسمي عن أنه طرفٌ
فــي وســاطــة إيــران ـيــة -س ـعــوديــة وأعـلــن
الرئيس العراقي برهم صالح ،أن بالده
استضافت عدد ًا من اللقاءات بين البلدين
ف ــي ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة .ل ـي ـقــوم الح ـق ـ ًا بــن
سلمان بتأكيد هذه األنباء بعد أن أطلق
ـام سعودية غيّر
تصريحات لوسائل إعـ ٍ
فـيـهــا مــن ن ـبــرة ال ــري ــاض ات ـجــاه طـهــران
ب ـش ـك ـ ٍل جـ ــذري ،وأكـ ــد أن «إي ـ ــران دول ــة
جـ ـ ــارة» ،وأش ـ ــار إل ــى ن ـيــة ال ــري ــاض فــي
بناء عالقات «طيبة ومميزة مع إيران»،
مضيف ًا أن المملكة تريد «إيران مزدهرة»
وأن للسعودية وإيــران مصالح متبادلة

في كال البدلين وهذا ما قد «يدفع العالم
وال ـم ـن ـط ـقــة ل ـ ــازده ـ ــار» .وات ـض ـح ــت فــي
وقتٍ الحق معلومات إضافية حول هذه
المباحثات ،ليتبين أنها تجري منذ زمن
حـســب مــا أكــدتــه مـصــادر مـتـنــوعــة ،وأنـهــا
ضـمــت مــديــر االس ـت ـخ ـبــارات الـسـعــوديــة،
خالد الحميدان ،ونائب سكرتير المجلس
األعلى لألمن اإليراني ،سعيد عرافاني.
مباحثات بطيف تأثير واسع
كما هو معروف ،كان لطبيعة العالقات
ال ـم ـتــوتــرة بـيــن إيـ ــران وال ـس ـعــوديــة أث ـرٌ
كبير على مجمل الملفات فــي المنطقة،
بــل إن عـ ــدد ًا مــن ه ــذه الـمـلـفــات يــرتـبــط
ب ـش ـكــل م ـبــاشــر ب ـحــالــة الـ ـع ــداء ال ـقــائ ـمــة،
وي ـب ــدو ه ــذا واض ـح ـ ًا ف ــي ح ــرب الـيـمــن
واألزم ــة الـســوريــة والـلـبـنــانـيــة ،وتــرتـفــع
س ـخــونــة ال ـم ــواج ـه ــة ف ــي م ـي ــاه الـخـلـيــج
واحـ ـتـ ـم ــاالت اتـ ـس ــاع رق ـع ــة ال ـمــواج ـهــة
وانـتـقــالـهــا مــن حــرب الــوكــالــة إلــى حــرب
مـ ـبـ ــاشـ ــرة ،وبـ ـت ــال ــي ال ن ـح ـت ــاج ج ـه ــد ًا
كبير ًا إلثـبــات أن تـقــاربـ ًا بين السعودية
وإيـ ــران وفـتــح ب ــاب الـحـلــول الـسـيــاسـيــة
وال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة ل ـم ـع ــال ـج ــة ال ـم ـخ ــاوف
ال ـم ـت ـب ــادل ــة ب ـي ــن ال ـط ــرف ـي ــن إن ـم ــا ي ـش ـ ّكــل
م ـف ـت ــاح ـ ًا أس ــاس ـي ـ ًا ل ـخ ـفــض ال ـت ــوت ــر فــي
الـمـنـطـقــة وال يـبــدو أن أح ــد ًا يـشـكــك في
األثر اإليجابي لهذا النوع من التقارب.
ل ـك ــن ج ـم ـل ــة مـ ــن األم ـ ـ ــور الـ ـت ــي ي ـجــري
تــداول ـهــا ت ـح ــاول ع ـبــر م ـقــدمــات خــاطـئــة
تفسير مــا يـحــدث ،وعـلــى هــذا األســاس
يـتــم ب ـنــاء سـيـنــاريــو م ـشــوه لـمــا يـجــري
مـمــا ينتج فــي نـهــايــة الـمـطــاف تـصــورات
م ـشــوهــة ع ــن مـسـتـقـبــل الـمـنـطـقــة إذا مــا
ن ـج ـحــت ه ـ ــذه الـ ـمـ ـف ــاوض ــات فـ ــي مـهـمــة
خفض التوتر بين البلدين.

صحيح أن
الواليات المتحدة
لم تعد قادرة
على تحمل
التكاليف
الباهظة
لوجودها في
المنطقة لكن
يعن
هذا لم ِ
يوم من
في ٍ
األيام تغييرًا
في األهداف
اإلستراتيجية
التي وضعتها

أسباب التقارب :نقد الفرضية
مــا الــذي دفــع بــن سلمان لتغيير موقفه
مــن إيـ ــران؟ ه ــذا ال ـســؤال ال ــذي يـحــاول
ال ـج ـم ـي ــع اإلجـ ــابـ ــة عـ ـن ــه ،وم ـ ــن ال ـم ـث ـيــر
لــانـتـبــاه أن رأي ـ ًا يـلـقــى رواجـ ـ ًا وتتبناه
عدد من الــدوريــات األمريكية والغربية،
والذي يقول الرواية التالية:
«الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة األمــري ـك ـيــة بــاتــت
ت ــرى فــي وجــودهــا فــي مـنـطـقــة الـشــرق
األوس ـ ــط ت ـك ـل ـفــة بــاه ـظــة دون مـ ــردود
مناسب ،وترى أن بقاء قواتها في هذه
الـمـنـطـقــة لــم يـعــد كــافـيـ ًا ل ــردع الـخـصــوم،
وت ـحــديــد ًا الـصـيــن فــي ش ــرق آس ـيــا ،مما
يـسـتــوجــب إي ـج ــاد ح ــل ســريــع لـلـمـلـفــات
العالقة في المنطقة ،فتعود على أساس
هذا السيناريو الواليات المتحدة لصفقة
الـ ـنـ ــووي اإليـ ــرانـ ــي م ــن ج ـه ــة ،وت ـل ـغــي
سـبــب ب ـقــاء قــوات ـهــا فــي مـنـطـقــة الـخـلـيــج
عـبــر إي ـجــاد أرض ـيــة لـلـتـفــاهــم الـسـعــودي
اإليـ ــرانـ ــي» وع ـل ــى هـ ــذا األس ـ ــاس يــرى
أص ـحــاب هــذه الـنـظــريــة أن تـغـيـيــر نـبــرة
بن سلمان اتجاه إيران هو سلوك جديد
يـتـمــاشــى مــع اإلسـتــراتـيـجـيــة األمــريـكـيــة
الجديدة للمنطقة .لكن إعادة تفكيك هذه
الـفــرضـيــة تـثـبــت أن ـهــا شــديــدة الـبـعــد عن
الحقيقة! فصحيح أن الواليات المتحدة
ل ــم ت ـع ــد قـ ـ ــادرة ع ـل ــى ت ـح ـمــل ال ـت ـكــال ـيــف
الباهظة لوجودها في المنطقة لكن هذا
ـوم مــن األي ــام تـغـيـيــر ًا في
لــم يـعـ ِـن فــي ي ـ ٍ
األه ــداف اإلسـتــراتـيـجـيــة الـتــي وضعتها
واشـنـطــن ،بــل إن الـنـتــائــج الـتــي حققتها
ال ـق ــوات األمــري ـك ـيــة ش ــدي ــدة ال ــوض ــوح،
وي ـم ـكــن تـلـخـيـصـهــا بــال ـفــوضــى ،وإي ـجــاد
ذلك المناخ المولد لألزمات ،لذلك ومنذ
أن ب ــات ــت واش ـن ـط ــن م ـض ـط ــرة إلعـ ــادة
تموضعها العسكري ،عملت على إشعال

المنطقة كــي ال يختلف الــوضــع بعد أن
ت ـج ـلــي ق ــواع ــده ــا م ــن ه ـن ــا ،وإن ك ـنــا ال
نرى ضرورة إلثبات ذلك نظر ًا لوجود
آالف الدالئل عليه إال أنه من الضروري
بشكل سريع:
عرض مثالين على ذلك ٍ
«ص ـف ـق ــة ال ـ ـقـ ــرن» :م ــا ال ـ ــذي ي ـع ـن ـيــه أن
ت ـطــرح واشـنـطــن خـطــة جــديــدة إليـجــاد
«ال ـس ــام ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط» تـقــوم
على إسـقــاط كــل ق ــرارات مجلس األمــن
ذات الصلة ،وتش ّكل في مضمونها مادة
ال يمكن قبولها مــن كــل دول المنطقة؟
ف ـمــا ع ــرف بــاســم «ص ـف ـقــة ال ـق ــرن» كــان
ي ـض ـمــن لــواش ـن ـطــن إش ـع ــال ال ـم ـلــف عـبــر
اسـتـفــزاز كــل األطـ ــراف دول ـي ـ ًا وإقـلـيـمـيـ ًا
وعـبــر إطــاق يــد الـكـيــان الصهيوني في
المنطقة مما يش ّكل تهديد ًا وجودي ًا لكل
دول الطوق ،أي :ترك المنطقة في حالة
مــن الـغـلـيــان ال ـتــي تـضـمــن ب ـقــاء احـتـمــال
الصدام قائم ًا مع كل ما يحمله من آثــا ٍر
واس ـعــة عـلــى الـمـنـطـقــة وحــالــة مــن عــدم
االستقرار الطويلة.
االن ـس ـحــاب األمــري ـكــي مــن أفـغــانـسـتــان:
م ـن ــذ اإلعـ ـ ــان ال ــرس ـم ــي ع ــن ان ـس ـحــاب
القوات األمريكية من أفغانستان سعت
واشنطن إلى إتمام هذه المهمة بالشكل
ال ـ ــذي ي ـض ـمــن ت ـف ـج ـيــر األوضـ ـ ــاع ه ـنــاك
ح ـت ــى مـ ــع غـ ـي ــاب ال ـ ـقـ ــوات األم ــري ـك ـي ــة،
فدفعت واشنطن عبر تأجيل انسحابها
ح ــرك ــة ط ــال ـب ــان ألن ت ـع ـت ـبــر أن ات ـف ــاق
الدوحة أصبح الغي ًا مما دفع األمور في
أفـغــانـسـتــان نـحــو مــزيــد مــن التصعيد قد
يصل إلى انفجار يصعب ضبطه.
ما سبق يؤكد أن ما رغبت به واشنطن
هــو الـعـكــس تـمــامـ ًا ،وهــو أن تبقي على
ح ــال ــة مـ ــن االسـ ـتـ ـنـ ــزاف فـ ــي ال ـع ــاق ــات
ب ـيــن ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ــي وإيـ ـ ــران ألط ــول
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الصورة عالمياً
•صرح الرئيس
اإليراني حسن
روحاني يوم
السبت أنه
«تم االتفاق
على رفع كافة
العقوبات تقريبًا
عن طهران» ،مشيراً
إلى أن «مفاوضات فيينا مستمرة لبحث
بعض التفاصيل».

ف ـتــرة مـمـكـنــة ،ولـعـبــت ات ـفــاق ـيــات الـتـطـبـيــع
المشؤومة للعالقات بين الكيان الصهيوني
ودول الخليج الدور الكبير في توتير هذه
العالقة .أي :إن واشنطن كانت تسعى على
أرض الواقع إلى نتيجة مناقضة تمام ًا لما
يجري اليوم.
ما الذي سمح بهذا التقارب إذًا؟
حدث
ال يستطيع البعض تصور أن يجري ٌ
وازن فــي المنطقة دون رعــايــة واشنطن!
ٌ
لذلك يجري لي ذراع الواقع حتى يظهر أن
دور ًا أمريكي ًا تجري ممارسته ،وأن حلفاء

واش ـن ـطــن الـتــاريـخـيـيــن لــن يـنـفـضــوا عـنـهــا.
فــواشـنـطــن وحــدهــا مــن يمسك خـيــوط كل
شيء! لكن مقا ًال نشر في مجلة «الفورين
بولسي» بعنوان «لـمــاذا يــريــد بــن سلمان
فجأة التفاوض مع إيران؟» تشير الكاتبة
إلى أن واشنطن لعبت دور ًا بكل تأكيد في
هذه العملية لكن ال عبر جهود دبلوماسية
جديدة! بل «العكس تمام ًا» فالمقال يؤكد
أن «إش ـ ــارات واش ـن ـطــن ال ـم ـت ـكــررة حــول
انفصالها عن الشرق األوسط» هو ما يبرر
هــذه ال ـت ـطــورات .وهـنــا زب ــدة ال ـكــام ،فكل
دول المنطقة تبحث الـيــوم فــي خياراتها،

وترى السعودية كغيرها ضــرورة إلعادة
مــراجـعــة سياستها الـخــارجـيــة بـمــا ينسجم
مــع مصالحها ،فــدول الخليج كــانــت تتلقى
دعـمـ ًا عسكري ًا مـبــاشــر ًا مــن واشـنـطــن ،لكن
األخ ـي ــرة ل ــم ت ـعــد قـ ــادرة ع ـلــى ذل ــك ،وهـنــا
تحدي ًا يبدو أن بن سلمان الــذي يتعرض
ل ـض ـغ ــوط شـ ــديـ ــدة مـ ــن واشـ ـنـ ـطـ ــن ،ي ـق ــرأ
ال ـت ـحــوالت ال ـجــاريــة فــي الـمـنـطـقــة ،ويــرى
أن المبادرات الروسية والصينية لتطبيع
تحول
العالقات مع إيران تسمح له بإنجاز ٍ
ـدق
إسـتــراتـيـجــي يـنـقــل الـسـعــوديــة إل ــى خـنـ ٍ
مختلف.

ال يكفي اإلعــان عن مفاوضات إيرانية– سعودية حتى نفترض أن المشاكل قد انتهت ،وأن صفحة جديدة للعالقات قد جــرى فتحها ،لكن اإلعــان عن هذه
المباحثات التي بقيت تعقد بشكل سري لفترة من الزمن ،كان الغرض منها إرســال رسائل واضحة من السعودية إلى واشنطن وإلى الكيان الصهيوني ،بأن
تقارب ًا من هذا الشكل يمكن أن يجري ،هذا ال يعني أن السعودية ليست جدّية بتوجه من هذا النوع ،بل يعني أنها ترسل إشارات تؤكد قدرتها على التأقلم مع
وضع تتكامل فيه القوى اإلقليمية األساسية :السعودية وإيران ومصر وتركيا ،وتبحث فيه عن أرضية موجودة للتفاهمات .والرياض ال
وضع جديد للمنطقةٍ ،
ترسل هذه الرسائل إلى واشنطن وحدها! بل لقوىً أخرى فاعلة على الساحة الدولية مثل :روسيا والصين .مشكلة واشنطن األساسية أنها ال لم تملك يوم ًا
نوع من التوافقات في هذه المنطقة ،مما يجعلها خارج اللعبة تمام ًا أي :ذلك الضيف الذي لم يتلقَّ دعوة من أحد!
إستراتيجية للحل أو أي ٍ

التقسيم الطبقي للمجتمع يتناقض مع الدستور األلماني!
تتعرض الجريدة
اليسارية األلمانية
«العالم الفتي»
لتضيق قانوني
واستخباراتي شديد
من قبل الحكومة
الفيدرالية األلمانية.

ǧجنى أمين

مـنــذ ال ـعــام  2004تــم وض ــع جــريــدة الـعــالــم
الـفـتــي الـيـســاريــة األلـمــانـيــة الـتــي تـصــدر في
بــرلـيــن تـحــت رقــابــة ال ـم ـخــابــرات األلـمــانـيــة،
كما تم إدراجها في التقرير السنوي للجنة
ح ـمــايــة ال ــدس ـت ــور ال ـف ـي ــدرال ـي ــة ف ــي الـفـصــل
الـخــاص ب ـ «الـتـطــرف الـيـســاري» وصُـنـفــت
عـلــى أنـهــا «مـجـمــوعــة ذات أه ــداف مـعــاديــة
ل ـل ــدس ـت ــور» ،ل ـت ـص ـبــح ال ـج ــري ــدة ال ــوح ـي ــدة
فــي ألـمــانـيــا الـخــاضـعــة لــرقــابــة ال ـم ـخــابــرات.
وفــي مـنـتـصــف شـهــر آذار الـمــاضــي تقدمت
الصحيفة من خالل رسالة مفتوحة لجميع
الكتل النيابية في البرلمان األلماني بشكوى
ضد هذا التدخل السافر في حرية الصحافة
وان ـت ـه ــاك ح ــق ح ــري ــة الـتـعـبـيــر ال ـت ــي تــؤثــر
بشكل سلبي واضــح ومـلـمــوس عـلــى عمل
الصحيفة ،فعلى سبيل المثال ترفض شركة
ال ـق ـط ــارات األل ـم ــان ـي ــة وم ـخ ـت ـلــف ال ـب ـلــديــات
ومحطات اإلذاعــة إعطاء مساحات إعالنية
لـلـصـحـيـفــة م ـتــذرع ـيــن ب ـق ــرار ل ـج ـنــة حـمــايــة
ال ــدسـ ـت ــور ،ك ـمــا ت ـح ـظــر ال ـم ـك ـت ـبــات ال ـعــامــة
ال ــوص ــول إلـ ــى ال ـص ـح ـي ـفــة ع ـبــر اإلن ـت ــرن ــت،
وب ـح ـجــة ه ــذا ال ـق ــرار أي ـض ـ ًا رف ـضــت إح ــدى
الـمـطــابــع الـتـعــامــل مــع الـصـحـيـفــة .وتـجــاوبـ ًا
مع الرسالة الموجهة إلى البرلمان األلماني
ق ــام تـكـتــل ح ــزب الـيـســار بـتــوجـيــه ال ـســؤال
إلــى الـحـكــومــة الـفـيــديــرالـيــة مــن أجــل معرفة

األسباب الداعية إلى وضع الصحيفة تحت
مراقبة المخابرات .وفي الخامس من أيار
الـ ـجـ ــاري -ال ـم ـص ــادف ل ـل ــذك ــرى ال ـس ـنــويــة
لـمـيــاد ك ــارل مــاركــس -جــاء رد الـحـكــومــة
الـمــركــزيــة مـبــررة هــذا العمل بــأن «صحيفة
الـعــالــم الـفـتــي بـطــريـقــة اخـتـيــار مــوضــوعــاتـهــا
وكـثــافــة تـقــاريــرهــا تـهــدف إل ــى تـقــديــم أفـكــار
سياسية يـســاريــة ويـســاريــة متطرفة قائمة
على أساس مفاهيمها الماركسية» ويذهب
رد ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـم ــرك ــزي ــة إل ـ ــى تــوص ـيــف
ف ـكــرة «تـقـسـيــم الـمـجـتـمــع بـحـســب االنـتـمــاء
الـطـبـقــي» عـلــى أن ـهــا ف ـكــرة تـنــاقــض ضـمــان
كــرامــة اإلن ـســان! يتضح مــن هــذا الــرد عــزم
الـحـكــومــة الـمــركــزيــة عـلــى زي ــادة الـتـضـيـيــق
عـ ـل ــى ال ـص ـح ـي ـف ــة الـ ـيـ ـسـ ــاريـ ــة ف ـ ــي األيـ ـ ــام
الـقــادمــة ،الـشــيء الــذي شبهته الصحيفة بـ

«اإلرهـ ـ ــاب ال ـف ـك ــري» الـ ــذي ك ــان يُ ـم ــارس
فــي ف ـتــرة ال ـحــرب ال ـب ــاردة بـحــق الـتـيــارات
والـشـخـصـيــات ال ـي ـســاريــة ،مـنـتـقــد ًة سـيــاســة
المعايير المزدوجة التي تنتحيها الحكومة
األلـمــانـيــة ،الـتــي التــوفــر جـهــد ًا فــي مهاجمة
دول مثل :روسيا والصين وكوبا من باب
ٍ
«حرية الصحافة والتعبير» في الوقت الذي
تتجه في إلى كتم هذه الحريات لديها.
«إن ال ـت ـض ـي ـي ــق الـ ـح ــاص ــل ع ـل ــى ص ـح ـي ـفــة
العالم الفتي اليوم يعيد إلــى األذهــان فترة
حـ ــرق ال ـك ـتــب وال ـم ـن ـش ــورات االش ـتــراك ـيــة
والشيوعية التي شهدتها ألمانيا النازية في
أيار عام  »1933بهذه الكلمات عبّر الممثل
األل ـمــانــي رولـ ــف بـيـكــر ع ــن قـلـقــه ف ــي كـلـمــة
مقتضبة ألقاها في مئوية الشاعر الشيوعي
النيمساوي إريش فريد.

•أعلن جيش إستونيا أن
القوات األمريكية
نفذت عملية
إنزال جوي
واسعة
النطاق في
أراضي البالد
الواقعة قرب
روسيا ،ضمن إطار
المرحلة التمهيدية ألكبر مناورات لحلف
الناتو في أوروبا منذ  25عاماً.
•قال الرئيس
الفرنسي
إيمانويل
ماكرون،
إن دول
االتحاد األوروبي
ستناقش خالل قمة
قادتها في  25أيار الجاري ،موضوع روسيا،
وخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
•أعلنت وزيرة الصحة
المصرية هالة
زايد ،أن مصر
تعمل على
تصنيع لقاح
«سبوتنيك»
الروسي محلياً،
على أن يصبح
متاحاً نهاية العام
الجاري.
•قالت المتحدثة باسم
الخارجية الروسية
ماريا زاخاروفا،
إن روسيا ستبذل
قصارى جهدها،
لكي تبقى
الذكرى المشرقة
لمنجزات ومآثر أبطال
الحرب الوطنية العظمى حية.
•فازت األحزاب
المؤيدة الستقالل
اسكتلندا
بأغلبية مقاعد
البرلمان بـ
 65من 87
مقعداً من
إجمالي مقاعد
يعزز
البرلمان وعددها  ،129ما
ثان على الخروج
استفتاء
مساعيها لتنظيم
ٍ
من قوام المملكة المتحدة.
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األوروبيون يستشعرون التغييرات العالم ّية

حصل األمريكيون على رئيس جديد ،ال
على بلد جديد .ففي الوقت الذي ابتهج
معظم األوربيين النتصار جو بايدن في
انتخابات تشرين الثاني الرئاسية ،لم
يعتقدوا بأ ّنه يستطيع مساعدة الواليات
المتحدة على العودة إلى هيمنتها
تدل عليه
العالمية القديمة .هذا ما ّ
نتائج االستطالع األوروبي الذي شمل
عينة تحوي أكثر من  15ألف شخص في
 11دولةُ ،أجري في كانون الثاني واألول
الماضيين بتكليف من «المجلس األوروبي
للعالقات الخارجية».

بأن مواقف األوروبيين
أظهرت االستطالعات ّ
تـجــاه الــواليــات المتحدة قــد شـهــدت تغييرات
هــائ ـلــة .يـعـتـقــد األغ ـل ـب ـيــة ف ــي ال ـ ــدول األع ـض ــاء
الرئيسية بـ ّـأن النظام السياسي فــي الــواليــات
وبأن الصين ستكون أقوى
المتحدة قد انهارّ ،
مــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي غ ـضــون عـقــد من
وأن األوروبـيـيــن ال يمكنهم االعـتـمــاد
الــزمــنّ ،
على الواليات المتحدة في المسائل الدفاعية.
أع ــداد كـبـيــرة مــن األوروب ـي ـيــن يـعـتـقــدون بـ ّـأن
على أوروبا أن تستثمر في الدفاع عن نفسها
بشكل مستقل ،وأن تتط ّلع إلى برلين بد ًال من
واشنطن باعتبارها الشريك األكثر أهميّة لهم.
يريدون أن يكونوا أكثر صرامة مع الواليات
ال ـم ـت ـحــدة فـيـمــا ي ـخــص ال ـق ـضــايــا االق ـت ـصــاديــة.
يــرفــض األوروب ـي ــون الـتـحــالــف مــع واشـنـطــن،
وي ــري ــدون أن تـبـقــى بــادهــم مـحــايــدة فــي أيّ
صراع بين واشنطن وبكين /موسكو.
أثـنــاء حشد األمريكيين مــن أجــل غــزو الـعــراق
فــي  ،2003كــانــت الـبـلــدان األوروب ـيــة منقسمة
فيما بينها بشأن التحالف مع بوش «بحسب
ص ـي ــاغ ــة روب ـ ـ ــرت كـ ــاغـ ــان :األم ــريـ ـكـ ـي ــون مــن
ال ـم ــري ــخ ،واألوروب ـ ـي ـ ــون م ــن الـ ــزهـ ــرة» ،لـكـنّ
الـجـمـيــع ت ـقــري ـب ـ ًا ك ــان مـتـفـقـ ًا بـ ـ ّـأن ل ــدى بــوش
القدرة على إعــادة تشكيل العالم .لكنّ العكس
صحيح تمام ًا فيما يخص اإلدارات الجديدة.
في الوقت الذي تجتاح فيه المشاعر المتناقضة
بأن المزاج
العالم كالطاعون ،يمكننا أن ندرك ّ
العام له نتائج سياسيّة كبيرة.
لم تعد أمريكا قو ّية
فــي حـيــن ّأن أوروبـ ــا اع ـتــادت عـلــى االنـقـســام
ف ــي الـ ــرأي فـيـمــا يـتـعـلــق ب ــال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ب ـي ــن «أوروب ـ ـ ــا ال ـق ــدي ـم ــة والـ ـجـ ــديـ ــدة» ،تـظـهــر
االسـتـطــاعــات وجــود الكثير مــن الـتــوافــق في
الــوقــت الـحــالــي .فـفــي وقــت غــزو ال ـعــراق ،كــان

األوروب ـي ــون ي ــرون قــارتـهــم ضـعـيـفــة وأمــريـكــا
قــويّــة .يـنـظــر األوروب ـي ــون ال ـيــوم بـشـكــل أكـثــر
إي ـجــاب ـيــة ألن ـف ـس ـهــم ،وي ـش ـك ـكــون ب ـق ـوّة أمــريـكــا
وبقدرة نظامها السياسي.
ارت ـف ـعــت نـسـبــة األش ـخ ــاص الــذيــن ي ــرون بـ ّـأن
السياسة األوروبية تعمل بشكل جيّد من %46
في  2019إلى  ،%48وذلك رغم فشل القارة في
إدارة أزمة كوفيد .19-وانخفضت نسبة الذين
بأن السياسة األوروبية فاشلة كلي ًا من
يرون ّ
 %45فــي  2019إلــى  .%43تحسن النظرة إلى
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي فــي كــامــل أوروبـ ــا تـقــريـبـ ًا
باستثناء هنغاريا وهولندا وإسبانيا.
هـنــاك تناقض بالنسبة لمن يــرى بـ ّـأن النظام
ال ـس ـيــاســي ف ــي أوروب ـ ــا ي ـع ـمــل .فــال ـغــال ـب ـيّــة فــي
بأن النظام السياسي
الجنوب األوروبي يرون ّ
األوروب ــي مـعـ ّـطــل ،بينما الـغــالـبـيــة فــي الـشـمــال
األوروبـ ـ ـ ــي «الـ ــدنـ ـمـ ــارك والـ ـس ــوي ــد وأل ـمــان ـيــا
وهولندا» ووسط أوروبا «بولندا وهنغاريا»
يــرونــه يعمل .غالب ًا مــا تتسق نظرة الجمهور
األوروب ـ ــي إل ــى ال ـن ـظــام الـسـيــاســي األوروبـ ــي
مع نظرتهم إلى النظام السياسي في بلدانهم.
ف ــال ـغ ــال ـب ـيّ ــة فـ ــي إس ـب ــان ـي ــا وإي ـط ــال ـي ــا وفــرن ـســا
يعتبرون األنظمة السياسية األوروبية معطلة،
وكــذلــك األمــر بالنسبة لألنظمة السياسيّة في
بلدانهم.

يرى أفراد فئة
بأن
«نثق بأننا ننهار» ّ
الواليات المتحدة
واالتحاد األوروبي
معطالن
كالهما
ّ
وفي مرحلة انهيار

ل ـك ـنّ ه ــذا االخ ـت ــاف األوروب ـ ــي ي ــزول عـنــدمــا
يـتـعـلــق األم ــر بــالــواليــات الـمـتـحــدة .فــأكـثــر من
 6أشـخــاص مــن أصــل  ،10ي ــرون ب ـ ّـأن الـنـظــام
معطل بشكل
السياسي للواليات المتحدة إمّا ّ
ك ّلي أو جزئي .هذه نظرة الغالبية في البلدان
األوروبية ،باستثناء المستطلعين في هنغاريا
وب ــول ـن ــدا ،ح ـيــث يـ ــرى  %58م ــن ال ـه ـن ـغــاري ـيــن
و %56مــن الـبــولـنــديـيــن ب ـ ّـأن الـنـظــام السياسي
األمريكي يعمل بشكل كلي أو بشكل جزئي.
بأن الواليات
كما ّأن غالبية األوروبيين يرون ّ
الـمـتـحــدة غـيــر ق ــادرة عـلــى ال ـعــودة إلــى قـيــادة
الـعــالــم ،بــالــرغــم مــن وعــود بــايــدن بـ ّـأن «أمــريـكــا
ع ــادت» .فـقــد رأى  %51مــن المستطلعين بـ ّـأن
الواليات المتحدة لن تكون قادرة على إصالح
انـقـســامــاتـهــا الــداخـلـيــة ،وال االسـتـثـمــار فــي حـ ّـل
المشاكل الدولية مثل :تغيّر المناخ ،والسالم
فــي الـشــرق األوس ــط ،والـعــاقــات مــع الـصـيــن،
واألمن األوروبي.
م ـ ــن بـ ـي ــن ال ـم ـس ـت ـط ـل ـع ـي ــن 6 ،م ـ ــن أصـ ـ ــل 10
أش ـخ ــاص يـ ــرون بـ ـ ّـأن ال ـص ـيــن سـتـصـبــح أكـثــر
قـ ـوّة م ــن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة خ ــال األعـ ــوام
الـ ـعـ ـش ــرة الـ ـقـ ــادمـ ــة .وافـ ـ ــق ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـ ــرأي
 %79م ــن ال ـج ـم ـهــور ف ــي إس ـبــان ـيــا ،و %72فــي
الـبــرتـغــال وإيـطــالـيــا .الـمــواطـنــون الــدنـمــاركـيــون
والهنغاريون هم األكثر تفاؤ ًال بمستقبل القوّة

األمريكية ،لكن حتّى في هاتين الحالتين يوجد
 %48من األشخاص يعتقدون بتخطي الصين
للواليات المتحدة خالل عقد.
بمن نثق؟
تـبـعـ ًا لـمـعـيــار الـثـقــة ،هـنــاك أرب ــع فـئــات مختلفة
في أوروبــا« :نثق بأمريكا» و «نثق بالغرب»
و «نـثــق بــأوروبــا» و «نـثــق بأننا نـنـهــار» .فئة
«ن ـثــق بــأمــري ـكــا» ه ــي األص ـغ ــر ع ـلــى اإلط ــاق،
حـيــث لــم تـضــم ّإل  %9مــن كــل الـمـسـتـطـ َلـعـيــن.
ي ـع ـت ـقــد أف ـ ــراد هـ ــذه ال ـف ـئــة ب ـ ـ ّـأن أم ــري ـك ــا قــويّــة
وفــاعـلــة ،بينما ي ــرون ب ـ ّـأن االت ـحــاد األوروب ــي
مـعـ ّـطــل وفــي حــالــة انـهـيــار .يعتمد أعـضــاء هــذه
بأن أمريكا تمكنت تاريخي ًا من
الفئة في رأيهم ّ
الـعــودة بعد األزم ــات ،وربّـمــا يـشــاركــون أوتــو
فون بسمارك رأيــه عندما قال منذ قرابة قرن
ون ـصــف عـ ــام« :هلل تــرات ـي ـبــه ال ـخــاصــة لـلـعـنــايــة
بــال ـح ـم ـقــى وال ـس ـك ــارى والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
األمــريـكـيــة» .يميل أف ــراد هــذه الـمـجـمــوعــة إلــى
التصويت لصالح األحــزاب اليمينيّة الشعبويّة
عموم ًا.
الـفـئــة الـتــالـيــة فــي الـصـغــر هــي «نـثــق بــالـغــرب»،
ح ـي ــث ل ــم ت ـض ـمّ ّإل  .%20يـ ــرى أفـ ـ ــراد ه ــذه
الـمـجـمــوعــة ب ـ ّـأن الــواليــات الـمـتـحــدة واالتـحــاد
األوروبــي كالهما مزدهران .هم في غالبيتهم
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وال يريدون التحالف مع أمريكا

مقتنعون بتفوّق النظام السياسي واالقتصادي
بأن الصين هي من ستقود
الغربي ،وال يرون ّ
الــد ّفــة الـجـيــوسـيــاسـيــة الـعــالـمـيــة فــي المستقبل،
وذلــك فــي تناقض مــع رؤيتهم أنفسهم ،حيث
بأن
ّإن  %53من أفــراد هــذه المجموعة يــرون ّ
الـصـيــن سـتـتـخـطــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة خــال
ع ـشــرة أع ـ ــوام .ال ـم ـكــان األف ـض ــل الـ ــذي يـجـمــع
ه ــؤالء هــو وســط أوروبـ ــا ،فـقــد شـ ّكـلــوا قــرابــة
نصف الناخبين في بولندا وهنغاريا .وهؤالء
عموم ًا يميلون للتصويت لصالح أحزاب يسار
الوسط ويمين الوسط واليمين المتطرّف.
تـ ـضـ ـمّ فـ ـئ ــة «نـ ـثـ ــق ب ــأنـ ـن ــا نـ ـنـ ـهـ ــار»  %29مــن
الـمـسـتـطـ َلـعـيــن ،لـتـصـبــح بــذلــك ثــانــي أك ـبــر فـئــة.
يــرى أفــراد هــذه الفئة بـ ّـأن الــواليــات المتحدة
واالت ـح ــاد األوروب ـ ــي كــاه ـمــا م ـعـ ّـطــان وفــي
مــرح ـلــة ان ـه ـي ــار .وي ـ ــرى ه ـ ــؤالء ب ـ ـ ّـأن الـصـيــن
غــالـبـ ًا ستتخطى الـغــرب فــي تشكيل السياسة
ال ـعــال ـم ـيــة ،ح ـيــث ي ــرى  %68م ــن أف ــراده ــا ب ـ ّـأن
الـصـيــن سـتـتـخـطــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة خــال
ع ـش ــرة أع ـ ـ ــوام ،و %32ي ـ ــرون ب ـ ـ ّـأن روس ـي ــا
سـتـتـخـطــى ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة أي ـض ـ ًا .يـشـ ّكــل
أع ـض ــاء ه ــذه ال ـف ـئــة أك ـبــر ال ـشــرائــح ف ــي أرب ـعــة
بلدان أوروبيّة :فرنسا  ،%43وبريطانيا ،%42
وإسبانيا  ،%38وإيطاليا  .%36أفراد هذه الفئة
متنوعون في ميولهم االنتخابية ،لكنّهم أميل

لـلـتـصــويــت لـمـيــانـشــون الـيـســاري فــي فــرنـســا،
ولحزب «البديل أللمانيا» اليساري في ألمانيا،
ولـ ـح ــزب ال ـم ـحــاف ـظ ـيــن ال ـي ـم ـي ـنــي ال ـج ــدي ــد فــي
الدنمارك كأمثلة متناقضة .كما تضمّ هذه الفئة
مجموعة مــن األشـخــاص الــذيــن خــابــت آمالهم
في األحــزاب التي صوتوا لها سابق ًا ،وهــم لم
ي ـقــرروا بـعــد أيّ األح ــزاب سـيــدعـمــون ،ويبلغ
ع ــدد هـ ــؤالء  %36م ــن أع ـض ــاء ال ـف ـئــة .ك ـمــا ّأن
هناك  %36أخــرى من أفــراد هــذه الفئة قــرروا
التصويت لألحزاب الشعبوية في االنتخابات
القادمة.
أمّا أكبر الفئات فهي «نثق بأوروبا» التي تضم
بأن
 %35من جميع المستط َلعين .يرى هؤالء ّ
أوروبـ ــا تـعـمــل سـيــاسـيـ ًا بـشـكــل ص ـحّــي ،بينما
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة م ـعـ ّـط ـلــة .ي ـت ــوزّع أغـلـبـيّــة
هؤالء على البلدان األكثر ثــرا ًء :في الدنمارك
 ،%60وألمانيا  ،%53والـســويــد  ،%51وهولندا
 ،%50بينما فــي البرتغال  .%37ينتمي هــؤالء
ع ـمــوم ـ ًا إل ــى الـطـبـقــة األك ـثــر ت ـع ـ ّل ـم ـ ًا ،ويـمـيـلــون
ل ـل ـت ـصــويــت ل ـل ـحــزب الــدي ـم ـقــراطــي الـمـسـيـحــي
ف ــي أل ـمــان ـيــا ،ول ـل ـج ـم ـهــوري ـيــن أو ال ـخ ـضــر فــي
فــرنـســا ،ولـحــركــة الـخـمــس نـجــوم فــي إيـطــالـيــا،
و«لـبــولـنــدا  »2050والـيـســار الـبــولـنــدي%47 .
م ــن األش ـخ ــاص ال ــذي ــن ل ــن ي ـصــوتــوا ألح ــزاب
شعبوية ينتمون لهذه الفئة.

اليوم لحق األلمان
بالفرنسيين «حيث
إن لفرنسا الجيش
ّ
األقوى في االتحاد
األوروبي وهي
مؤيدة للتكامل
الدفاعي األوروبي
منذ وقت طويل»

عواقب ضعف أمريكا على السياسات
معطلة
يــرى غــالـبـيّــة األوروب ـي ـيــن ب ـ ّـأن أمــريـكــا ّ
وأن الصين ستتخطاها عمّا قريب في
سياسي ًاّ ،
المسرح العالمي ،ويؤ ّثر هذا على اآلراء العامّة
حــول قيمة التحالف عبر األطلسي بطرق قد
تفرض تغييرات جوهريّة.
لـنـنـظــر أو ًال إلــى مـعـيــار االعـتـمــاد عـلــى ال ــذات.
أح ــد أك ـث ــر ال ـن ـتــائــج إذه ـ ــا ًال ه ــي ّأن  %60مــن
الـمـسـتـطـ َلـعـيــن فــي جـمـيــع الـبـلــدان – ووسـطــي
 %67عبر هذه البلدان – يعتقدون بعدم جدوى
وإم ـكــان ـيــة االع ـت ـمــاد ع ـلــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
بأن هناك حاجة
لضمان أمنهم ،وبالتالي يرون ّ
لالستثمار في الدفاع األوروبــي .المثير أيض ًا
ّأن  %74مــن المستط َلعين البريطانيين لديهم
هــذا االعـتـقــاد ،وهــي النسبة األكـبــر بـيــن كامل
المجموعات الوطنية.
ت ـظ ـهــر ال ـن ـتــائــج أي ـض ـ ًا ال ـت ـغ ـي ـيــرات ال ـجــذريــة
ف ــي الـ ـ ــرؤى ع ـل ــى طـ ــول أوروب ـ ـ ــا ،وأك ـب ــره ــا
فـ ــي أل ـم ــان ـي ــا .خ ـ ــال الـ ـحـ ــرب ال ـ ـب ـ ــاردة ك ــان
الــرأي الـعــام األلـمــانــي يــؤيــد االنـضـمــام لحلف
األطلسي لضمان أمــن ألمانيا .أمّــا اليوم فقد
لحق األلـمــان بالفرنسيين «حيث ّإن لفرنسا
الجيش األقوى في االتحاد األوروبي وهي
مؤيدة للتكامل الدفاعي األوروبــي منذ وقت
طويل» في مشاركتهم شعورهم بعدم الحاجة
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للواليات المتحدة كضامن لألمن .فقط %10
بأن
من المستط َلعين في فرنسا وألمانيا قالوا ّ
بالدهم بحاجة لضمان األمن األمريكي .فقط
فــي بــولـنــدا يــوجــد عــدد كـبـيــر مـمّــن يعتقدون
بــالـحــاجــة لــأمــريـكـيـيــن ،ويـبـلـغــون فـقــط .%44
يُنبئ هــذا بشكل كبير بـ ّـأن ألمانيا – وكذلك
كامل سياسة الشراكة األوروبية األطلسية –
ستتأثر في سياساتها المستقبلية ليس فقط
بــاالرتـبــاط االقـتـصــادي الـمـتــزايــد مــع الصين،
بل أيض ًا بواقع ّأن أكثر من نصف األلمان ال
يــرى فــي الـقـوّة العسكرية األمــريـكـيــة ضمان ًا
ألمنهم.
ال ـم ـف ــاج ــأة ال ـثــان ـيــة ت ـت ـع ـ ّلــق ب ـم ـســألــة ال ـت ـحــالــف
الـجـيــوسـيــاســي .دع ــت اإلدارة األمــريـكـيــة إلــى
تشكيل الــواليــات الـمـتـحــدة وأوروب ــا لتحالف
بأن
يناهض الصين ،لكنّ االستطالعات تــرى ّ
أوروب ــا الـيــوم ال تــرى فــائــدة مــن الـعــودة إلــى
عالم ثنائي األقطاب ،يواجه الغرب فيه الصين
بـتـحــالــف شـبـيــه ب ـمــا ك ــان قــائ ـم ـ ًا أيّـ ــام االت ـحــاد
السوفييتي.
ف ـ ــي اسـ ـتـ ـطـ ــاع م ـ ــوسّ ـ ــع عـ ـ ــام  ،2019رأى
األوروب ـ ـي ـ ــون ب ـغــال ـب ـي ـت ـهــم ب ـ ـ ّـأن ع ـلــى ب ـلــدان ـهــم
أن تـبـقــى ح ـيــاديّــة فـيـمــا ي ـخــص ال ـص ــراع بـيــن
الواليات المتحدة من جهة ،والصين وروسيا
من جهة ثانية ،وليس التحالف مع واشنطن.
حــاول األمــريـكـيــون أن يقولوا للعالم بـ ّـأن هذا
االت ـجــاه كــان ســائــد ًا بـسـبــب سـيــاســات تــرامــب
ذات األب ـ ـعـ ــاد ال ــوط ـن ـيّ ــة ض ـي ـقــة األفـ ـ ــق .ل ـك ـنّ
االسـتـطــاعــات األخ ـيــرة تـثـبــت ع ــدم صـحّــة ما
يــروّج له األمريكيون .فمن بين المستط َلعين
هـنــاك النصف على األقــل فــي كـ ّـل بلد يــريــدون
أن ت ـب ـقــى ح ـكــومــات ـهــم ح ـي ــاديّ ــة .واألهـ ـ ــمّ ،أن
هــذا يـنـطـبــق حـتّــى عـلــى الـبـلــدان األك ـثــر تــأيـيــد ًا
لــأمــري ـك ـي ـيــن :ال ــدنـ ـم ــارك وب ــولـ ـن ــدا ،ح ـيــث لــم
تـتـجــاوز نـتــائــج الـتـحــالــف مــع األمــريـكـيـيــن %35
و %30على التوالي.
تـنـطـبــق ع ــدم رغ ـبــة األورب ـي ـي ــن ف ــي الـتـحــالــف
مــع الــواليــات الـمـتـحــدة عـنــدمــا يتعلق الـســؤال
ب ــال ـن ــزاع ب ـيــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وروس ـي ــا.
لــم تُظهر أيّــة أغلبيّة فــي أيّ بلد أوربــي رغبة
بالتحالف مــع واشـنـطــن .والمثير للدهشة ّأن
 %36في بولندا ،و %40في الدنمارك هم فقط
مــن أرادوا الــوقــوف إلــى جــانــب واشـنـطــن في
مثل هذا السيناريو .على طول البالد األوربية
المستطلعة ،هناك فقط  %23يريدون التحالف
مــع األمــريـكـيـيــن ،بينما  %59يــريــدون لبالدهم
أن تبقى حياديّة .في الدنمارك وبولندا الحياد
هو الغالبية ،بنسبة  %47و %45على التوالي.
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لم تكن المسلسالت التي تص ّنف تحت نوع «الجريمة» أو «اإلثارة والغموض» كثيرة
في تاريخ الدراما السورية .فباستثناء مسلسل «جريمة حصلت في الذاكرة» ()1992
المقتبس عن إحدى روايات أغاثا كريستي ،لم يتم التركيز على إنتاج هذا النوع الدرامي
ُ
شكلت قوام اإلنتاج الدرامي
مقارنة بالدراما االجتماعية ،التاريخية ،والكوميدية التي ّ
السوري.
ǧنور أبو فّراج

أحــد األسـبــاب وراء ذلــك يرجع أحيان ًا لضعف
المقدرات الفنية والتقنية التي يتطلبها إنتاج
أع ـم ــال م ــن هـ ــذا ال ـن ــوع بــال ـن ـظــر إلـ ــى إي ـقــاع ـهــا
ال ـس ــري ــع وال ـم ـح ـك ــم ،وحــاج ـت ـهــا إلـ ــى تــوظـيــف
ت ــأث ـي ــرات خ ــاص ــة .ال ـس ـب ــب ال ـث ــان ــي واألع ـم ــق
يــرتـبــط بــالـسـيــاق؛ فـســوريــة ظـلــت حـتــى وقــت
طويل مجتمع ًا آمن ًا نسبي ًا ،ولهذا وجد صنّاع
الــدرامــا أن الوظيفة االجتماعية أو السياسية
لنتاجهم الفني تتركز على تفكيك بنية المجتمع
واألسرة ومعالجة مشكالته ،والتطرق لعالقة
الناس مع تاريخيهم.
لكن الحال اختلفت بعد  2011مع درجــات من
العنف غير المسبوق ،ودرجــة الفوضى التي
س ــادت ضـمــن الـمـجـتـمــع ،والـتــي ب ــررت ظهور
أعـمــال جــديــدة تنطلق مــن أح ــداث أكـثــر إثــارة
كالجرائم والعصابات وأحداث العنف ،ببساطة
ألن الواقع بات أيض ًا مليئ ًا بها.
ب ـصــورةٍ ال ش ـعــوريــة ،ي ـبــدو أن ه ـنــاك س ــؤا ًال
ح ـرّك ك ـتّــاب ال ــدرام ــا كـســائــر ال ـن ــاس :مــن أيــن
جــاء منبع هــذا العنف غير المسبوق؟ وكيف
يرتكب اإلنسان جريمة قتل ولماذا؟ أو كيف
يتحوّل اإلنسان العادي إلــى قاتل؟ لكن عمق
األسئلة ومبرراتها لم تنتج عمق ًا في اإلجابات.
المرض النفسي كإجابة:
رغــم أنــه ال ج ــدال حــول حقيقة أن أي قاتل
يــرتـكــب جــريـمــة قـتــل هــو مـضـطــربٌ بالمعنى
الـنـفـســي ،وال يـمـكــن اعـتـبــاره شـخـصـ ًا ســويـ ًا.

ل ـك ــن م ــع ذلـ ــك ال ب ــد م ــن إلـ ـق ــاء ن ـظ ــرة عـلــى
التبسيط الــذي تـصـدّر فيه الــدرامــا السورية
ال ـمــرض الـنـفـســي كـمـبــرر ألف ـعــال الـشـخـصـيــة
اإلجرامية.
ف ــي مـسـلـســل «ال ـك ــات ــب» ( )2019م ــن إخ ــراج
رام ــي حـنّــا ،ال ــذي ت ــدور أحــداثــه حــول يونس
م ــؤل ــف أع ـم ــال بــول ـي ـس ـيــة م ـت ـهــم بـسـلـسـلــة مــن
جــرائــم قتل وقــع ضحيتها نـســاء مــن معجباته
أو حبيباته السابقات .تكشف الحلقة األخيرة
بأن الفاعل الحقيقي هو المحامية «مجدولين»
الـتــي ورطـتــه فــي تـلــك الـجــرائــم كــي تــدافــع عنه
وتـجـبــره عـلــى الــوقــوع فــي حـبّـهــا .الــافــت في
ال ـم ــوض ــوع أن شـخـص ـيــة ال ـم ـحــام ـيــة صُـ ــورت
طــوال المسلسل كشخصية إيـجــابـيــة ورقـيـقــة.
لـيـتــم ت ـبــريــر ال ـت ـح ـوّل ف ــي شـخـصـيـتـهــا بـكــونـهــا
ع ــان ــت ف ــي ص ـغ ــره ــا م ــن اضـ ـط ــراب ــات م ــا بـعــد
الـصــدمــة ،وبــالـتــالــي ارتـكـبــت عــدة جــرائــم دون
وعي منها .لينتهي العمل بمشهد عائلتها تأتي
لــزيــارتـهــا فــي مـصـ ٍـح عـقـلــي ،وتصطحب أوالد ًا
أيتام ًا كانت مجدولين قد تولت رعايتهم طوال
امتداد المسلسل.
وفـ ــي م ـس ـل ـســل «أوالد آدم» ( )2020مــن
إخـ ـ ـ ــراج الـ ـلـ ـي ــث حـ ـجـ ــو ،يـ ـت ــم تـ ـب ــري ــر س ـل ــوك
اإلعــامــي غـســان ،االنـتـهــازي وال ـمــؤذي الــذي
ي ـصــل ف ــي أف ـعــالــه ح ــد ال ـق ـتــل ال ـم ـبــاشــر ،بـكــونــه
شخصية «سايكوباثية» ،وهو شكل من أشكال
اضـ ـطـ ــراب ف ــي ال ـش ـخ ـص ـيــة يـ ـم ــارس صــاح ـبــه
سلوك ًا ضد المجتمع ( ،)anti-socialويمتاز
بالغطرسة والخيانة والتالعب باآلخرين ،مع
افتقاد الشعور بالتعاطف تجاه ضحاياه.

يختار ك ّتاب
الدراما السورية
أمراضاً نفسية
استثنائية ونادرة،
و ُيعممونها بحيث
تبدو أكثر انتشارًا،
و ُتقدم كمبر ٍر لفعل
القتل

قيد المجهول
يــأتــي «ق ـيــد ال ـم ـج ـهــول» ( )2021م ــن إخ ــراج
ســديــر مسعود مـتـصــدر ًا مسلسالت الغموض
التي ترتكب فيها جــرائــم قتل بشعة .لكن هذا
العمل تحديد ًا يستحق وقف ًة خاصة على اعتبار
أنه أحد أهم األعمال التي ُقدمت هذا العام من
الـنــاحـيــة الـفـنـيــة وال ـب ـصــريــة .ولــذلــك فــالـنـقــاش
يـنـصــب هـنــا عـلــى مـقــولــة الـعـمــل وال ـطــروحــات
األساسية التي يتبناها.
ال بــد مــن ال ـســؤال بــداي ـ ًة عـمّــا يـمـثـلــه «سـمـيــر»
ب ـط ــل ق ـي ــد ال ـم ـج ـه ــول لـ ـلـ ـس ــواد األع ـ ـظـ ــم مــن
ال ـســوري ـيــن ،وي ـب ــرر مــوجــة ت ـعــاطــف وتـمــاهــي
الـجـمـهــور مـعــه .فـهــو اب ــن الـطـبـقــة الـمـسـحــوقــة،
يمارس عملين كخياط وسائق تكسي ،وهي
أع ـمــال بــال ـكــاد تـكـفــي مـسـتـلــزمــات أس ــرت ــه .كما
أن شخصيته الـضـعـيـفــة ،تجعله دائ ـم ـ ًا موضع
سخرية وتنمّر ،وتحديد ًا من بعض شخصيات
الطبقة الغنية فــي المجتمع ال ـســوري ،والـتــي
ت ـمــارس أع ـم ــا ًال غـيــر شــرعـيــة كـبـيــع األسـلـحــة
واالتجار بالممنوعات.
ه ــذه ال ـم ـقــدمــة كــاف ـيــة لـفـهــم أس ـب ــاب الـتـعــاطــف
م ـع ــه ،وت ـب ــري ــر دوافـ ـعـ ــه ل ــان ـت ـق ــام ،ل ـك ــن م ــاذا
ي ـق ــول ال ـم ـس ـل ـســل بـ ــد ًال م ــن ذلـ ــك؟ ي ـق ــول :إن
سـمـيــر (ون ـح ــن م ــن ورائ ـ ــه) ش ـخــص م ـهــزوز
ومـ ـص ــاب بـ ـ «اض ـ ـطـ ــراب ال ـه ــوي ــة ال ـت ـف ــارق ــي»
الـ ــذي يــدف ـعــه إلـ ــى اخ ـت ــاق شـخـصـيــة وهـمـيــة
ت ــداف ــع ع ـن ــه ،وت ـق ـتــص م ــن ظــال ـم ـيــه ،وت ـنــوب
عـنــه فــي تـنـفـيــذ أف ـعــال إجــرام ـيــة عـجــز هــو عن
فـعـلـهــا .والـخـطـيــر فــي ه ــذه الـمـقــولــة :أن ـهــا من
ناحية تــروّج للتطبيع مع السلوك اإلجرامي،
ألنـنــا وحـتــى اللحظة األخـيــرة نـكــون مقتنعين
ت ـمــام ـ ًا ب ــأن سـمـيــر مـظـلــوم وال صـلــة لــه بتلك
ال ـجــرائــم ،وحـيـنـمــا ن ــدرك مـســؤولـيـتــه نـغـفــر له
مــا فـعـلــه .ومــن نــاحـيــة أخــرى مكمن الـخـطــورة
يتجلى في الترويج لفكرة أن فعل االنتقام ،أو
االنتفاض من أجــل الحصول على الحقوق ال
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يتم إال بصورة مشوهة وإجرامية ،وال تنفذها
سوى شخصيات وهميّة وأبطال خارقين غير
موجودين في الحياة الواقعية.
نظرة أعمق إلى المرض النفسي
ـص س ــويّ أو معافى
كـمــا قـلـنــا ،ال يمكن لـشـخـ ٍ
نفسي ًا ارتـكــاب جــرائــم قتل .لكن موجة تركيز
الــدرامــا عـلــى الـمــرض الـنـفـســي ،كـمـبــرر مباشر
ووحيد الرتكاب جرائم القتل أمرٌ إشكالي لعدة
أسباب .في البداية ،ينقص المجتمع السوري
عـمــومـ ًا (ج ـم ـهــور ًا وفـنــانـيــن وك ـتّــاب ـ ًا) التثقيف
الكافي في مجال الصحة النفسية .فحتى اآلن
ال تزال زيارة الطبيب النفسي أمر ًا مُعيب ًا رغم
الحاجة المُلحة عند شــرائــح واسـعــة للحصول
ع ـلــى اس ـت ـش ــارات ن ـف ـس ـيــة .ك ـمــا أن ال ـمــرضــى
النفسيين يــوسـمــون بــالـجـنــون ويـكــونــون في
أح ـيــان كـثـيــرة مــوضـعـ ًا لــاحـتـقــار والـسـخــريــة،
وبــال ـتــالــي ف ــال ــدرام ــا م ــن ه ــذه ال ـنــاح ـيــة تــوسّــع
الهوة بين الجمهور والمرضى النفسيين .من
نــاحـيــة أخ ــرى ،يـخـتــار كـتّــاب الــدرامــا الـســوريــة
أمراض ًا نفسية استثنائية ونادرة ،ويُعممونها
ب ـح ـيــث ت ـب ــدو أك ـث ــر ان ـت ـش ــار ًا ،وتُـ ـق ــدم ك ـم ـبــر ٍر
لفعل الـقـتــل .يـتــم اخـتـيــار هــذه األم ــراض ألنها
مُع ّقدة ومُر ّكبة ،وبالتالي فهي مثيرة وج ّذابة
بــالـمـعـنــى ال ـف ـنــي ،وس ـت ـكــون مُ ـجــديــة فـيـمــا بعد
بالمعنى التسويقي مـقــارنـ ًة بالمعاناة الهادئة
والـصــراعــات الـيــومـيــة لــأنــاس الـعــاديـيــن ،التي
ت ـبــدو أش ــد م ـلـ ًـا وأق ــل إث ـ ــارة .وأخـ ـي ــر ًا ،ال بــد
مــن اإلشـ ــارة إل ــى أن ال ـجــدل ح ــول مـســؤولـيــة
المريض النفسي عن سلوكه ،ودرجــة درايته
ب ــأف ـع ــال ــه وع ــواق ـب ـه ــا ،ومـ ــا ق ــد ي ـت ــرت ــب عـلـيـهــا
ل ــم ي ـح ـســم ب ـعــد ح ـتــى م ــن ق ـبــل األخ ـصــائ ـي ـيــن
النفسيين وعلماء االجتماع ،وبالتالي ال يكفي
القول بأن شخص ًا ما مريضٌ نفسي حتى يتم
التغاضي عن سلوكه ،واعتبار أن هناك قوى
ما تتحكم به وتوجّه أفعاله.

شؤون ثقافية
قاسيون ـ العدد  1017اإلثنين  10أيار 2021
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أثيرت ضجة كبيرة في وسائل اإلعالم العالمية «الغربية
الهوى» حول الصاروخ الصيني الذي سيسقط على رؤوس البشر
خالل أيام! ورغم عدم علمية هذه الرواية ،فإن واحدًا من
أسباب هذا الضخ اإلعالمي الكثيف ،هو االنزعاج الغربي من
التقدم الصيني السريع والواسع في مجال الفضاء.
ǧقاسيون

فــأول مــرة ،تسمى األج ــرام السماوية
بأسماء شرقية وليست غربية ،وألول
مــرة تــرســل دولــة هــذا الـعــدد الـهــائــل من
األقمار االصطناعية إلى الفضاء ،وألول
مــرة تعمل الصين على إنـشــاء الشمس
االصطناعية على األرض ،كما وضعت
ال ـص ـيــن ت ـل ـس ـكــوب ـ ًا م ـت ـط ــور ًا ف ــي خــدمــة
ع ـل ـمــاء ال ـعــالــم ،ول ــم تـحـتـكــره ك ـمــا يـفـعــل
الـ ـغـ ــرب .أمـ ــا ال ـم ـف ــاج ــأة ال ـك ـب ــرى ،فـهــي
اإلعــان عــن خطة الصين لــزيــارة حافة
النظام الشمسي.
وجاء الخبر على وكالة شينخوا الصينية
وصحيفة الشعب اليومية كالتالي:
قال وو وي رن ،كبير مصممي برنامج
اس ـت ـك ـشــاف ال ـق ـمــر ال ـص ـي ـنــي :إن عـلـمــاء
ص ـي ـن ـي ـي ــن ي ـق ـيّ ـم ــون جـ ـ ــدوى م ـش ــروع
إرســال مركبة فضائية إلــى حافة النظام
الشمسي.
وبـحـســب ال ـم ـشــروع ،سـتـقـطــع الـمــركـبــة
الـفـضــائـيــة الـصـيـنـيــة مـســافــة أك ـبــر بنحو
 100مـ ــرة م ــن ال ـم ـســافــة ب ـيــن الـشـمــس

وتابع قائ ًال :إذا أمكن تطبيق المشروع،
سيكون إسهام ًا صيني ًا للعالم وللبشرية.
وأضــاف العالم الصيني :صناعة الفضاء
ال ـص ـي ـن ـي ــة ل ــدي ـه ــا الـ ـقـ ــوة ل ـت ـح ـق ـيــق ه ــذا
الهدف».
ك ـمــا أرس ـل ــت ال ـص ـيــن ب ـن ـجــاح مـجـمــوعــة
مـ ــن األق ـ ـم ـ ــار ال ـص ـن ــاع ـي ــة لــاس ـت ـش ـعــار
ع ــن ب ـعــد إل ــى الـ ـم ــدار ،وذلـ ــك م ــن مــركــز
شـيـتـشــانــغ إلطـ ــاق األق ـم ــار الـصـنــاعـيــة
فــي مـقــاطـعــة سـيـتـشــوان ج ـنــوب غــربــي
ال ـص ـي ــن ق ـب ــل أيـ ـ ــام .وس ـي ـت ــم اس ـت ـخ ــدام
األق ـ ـمـ ــار ال ـص ـن ــاع ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة لـكـشــف

وكــوكــب األرض بـحـلــول  ،2049تــزامـنـ ًا
مــع احـتـفــال جـمـهــوريــة الـصـيــن الشعبية
بــالــذكــرى ال ـم ـئــويــة لـتــأسـيـسـهــا ،حـسـبـمــا
ذكــر وو فــي مقابلة حــديـثــة مــع صحيفة
((تـشــايـنــا سـبـيــس ن ـيــوز)) المتخصصة
في مجال الفضاء.
وت ـس ـم ــى ال ـم ـس ــاف ــة مـ ــن ال ـش ـم ــس إل ــى
األرض وحدة فلكية ،وتعادل نحو 150
مليون كم .ويسعى المشروع إلى إجراء
استكشافات وتـجــارب علمية عند حافة
النظام الشمسي ،وهي منطقة تبعد نحو
 15مليار كم من األرض.

أخبار ثقافية

البيئة الكهرومغناطيسية واالختبارات
التكنولوجية ذات الصلة .وتعتبر هذه
المهمة رقم  369لسلسلة صواريخ لونغ
مارش.
وهذا ليس كل شيء ،فالصين الصاعدة
اقـتـصــاديـ ًا ،والمنتصرة فــي المعركة مع
ال ــوب ــاء ،ت ـع ـلــن أس ـبــوع ـي ـ ًا ع ــن إن ـج ــازات
مشابهة في مجال الفضاء والتكنولوجيا
وال ـص ـن ــاع ــة واالخ ـ ـتـ ــراعـ ــات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة
والــذكــاء االصـطـنــاعــي وات ـصــاالت الجيل
الـخــامــس (وتـخـطــط لـتـطــويــر اتـصــاالت
الجيل السادس).

كانوا وكنا

احتفاالت التاسع من أيار

تضامن واسع مع فلسطين

ج ــرت اح ـت ـفــاالت ي ــوم الـنـصــر عـلــى الـفــاشـيــة فــي ال ـتــاســع مــن أيــار
الحالي في العديد من بلدان العلم في ظل انتشار جائحة كوفيد-
 19وآثارها الكارثية .ونظمت بعض العروض العسكرية والندوات
واالحتفاالت والعروض الفنية والغنائية ،و ُأنتجت أفالم سينمائية
جديدة حــول النصر في الحرب ،وتصور األفــام الجديدة قصص ًا
لـبـعــض ال ـم ـعــارك وصـ ــور ًا مــن ح ـيــاة ال ـنــاس فــي ظ ــروف الـحــرب
العالمية الثانية .كما نظمت المظاهرات في بعض البلدان إلحياء
الذكرى الـ  76للنصر على الفاشية بالتزامن مع رفع المطالب العامة
لألحزاب والنقابات.

انتشرت الـصــور والمشاهد التي تشبه يوميات االنتفاضات الفلسطينية
السابقة على وسائل اإلعــام ووسائل التواصل االجتماعي عندما رفض
سـكــان حــي الـشـيــخ ج ــراح اقـتــاعـهــم مــن أرض ـهــم .وتـصــاعــدت الـمــواجـهــات
اليومية مع االحتالل الذي واصل تنفيذ جرائمه بحق الشعب الفلسطيني،
وأسفرت المواجهات اليومية عن إصابة مئات الفلسطينيين (حوالي )200
بسبب الـقـنــابــل الـحــارقــة والــرصــاص الـمـطــاطــي واالع ـت ــداءات الصهيونية.
وكــان منظر الـنــاس وهــم يـتـحــدون الـبـنــادق ويـتـصــدون ببسالة لالحتالل
محط تضامن عالمي واسع ،حيث انتشرت ماليين التغريدات على تويتر
باللغتين حملت عنوان «أنقذوا حي الشيخ جراح».

ال يمكن فصل التاريخ السوري عن التاريخ الفلسطيني اللذين ارتبطا
مع بعضهما في مختلف مراحل نضال شعوب المنطقة زمــن الثورة
السورية الكبرى  1925وثــورة  1936في فلسطين وانتفاضة 1968
في غزة وانتفاضات  2000-1987وغيرها .في الصورة غالف العدد
الثاني من مجلة أسامة بتاريخ  16شباط  ،1969بريشة الفنان الراحل
ممتاز البحرة وهي تصور الحركة الفدائية في فلسطين المحتلة.

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 « )٢٠21/05/09قاسيون» 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

حركة اإلضرابات أثناء الثورة
لـكــن ه ــذه االع ـت ـقــاالت لــم تـقــف دون الـحــركــة
ال ـع ـمــال ـيــة .وفـ ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ومـ ــع اح ـت ــدام
العمليات الحربية في شمال ســوريــة ،ونضال
ال ـع ـنــاصــر ال ــرادي ـك ــال ـي ــة ف ــي ال ـح ــرك ــة الــوطـنـيــة
ضــد الـمـفــاوضــات الـتــي يـجــريـهــا دو جوفينيل
مــع العناصر االنـتـهــازيــة فــي الـحــركــة ،ودعــوتــه
ل ـل ـبــرل ـمــان ف ــي ش ـب ــاط م ــن عـ ــام  1926جــرى
إض ــراب فــي ورش ــات سـكــك الـحــديــد فــي حلب،
وعمال النسيج في حلب وحمص.
مع اشتداد األعمال العسكرية من جديد حول
دمـشــق واح ـتــدام الــوضــع الـسـيــاســي وتشكيل
ف ـص ــائ ــل ال ـم ـق ــاوم ــة (الـ ـب ــارتـ ـي ــزان) أيـ ـضـ ـ ًا فــي
لـبـنــان ذات ـهــا (ال ـب ـقــاع وطــراب ـلــس) ،ج ــرت في
كل سورية في صيف عــام ( 1926أيــار -آب)
موجة واسعة من اإلضرابات .ونشير إلى أهم
هذه اإلضرابات :إضراب مستخدمي البلديات
وعمال النسيج في دمشق ،وعمال النسيج في
حماة ،وعمال التبغ في لبنان ،وإضراب عمال
الترامواي والكهرباء والطباعة والمستخدمين
في ميناء بيروت.
خ ـ ــال ه ـ ــذه اإلض ـ ــراب ـ ــات ،حـ ــاولـ ــت ال ـشــرطــة
وال ـب ــرج ــوازي ــة الـمـحـلـيــة إل ــى جــانــب اإلرهـ ــاب
واالضـطـهــاد (تــرافــق ذلــك مــع حملة اعـتـقــاالت
واس ـع ــة خ ــال إض ـ ــراب ع ـمــال ال ـت ــرم ــواي فــي
بـ ـيـ ــروت بـ ـصـ ــورة خـ ــاصـ ــة) ت ـف ـت ـيــت ال ـح ــرك ــة
ال ـع ـمــال ـيــة ب ـت ـن ــازالت واضـ ـح ــة :ش ـك ـلــت ل ـجــان
الـتــوفـيــق مــن مـمـثـلـيــن لـلـعـمــال وأربـ ــاب الـعـمــل
برئاسة مدير الشرطة أو رئيس لجنة اإلدارة
في المدينة ،وجــرى ضغط على أربــاب العمل

ل ـت ـقــديــم تـ ـنـ ــازالت .غ ـيــر أن ال ـت ـط ــور الــاحــق
للحركة اإلضرابية قطع أعمال لجان التوفيق
ه ــذه ،وأص ـبــح مــن ال ـن ــادر فـيـمــا بـعــد أن تلجأ
الشرطة إلى مثل هذه التدابير.
وجــرت مــوجــة مــن اإلضــرابــات فــي نـهــايــة عــام
 1926وب ــداي ــة ع ــام  :1927إض ــراب ــات عـمــال
النسيج في حلب ،والسائقين (عدة ألوف من
ال ـنــاس) فــي لـبـنــان ،وع ـمــال الـتـبــغ فــي لـبـنــان،
ومــع االض ـطــرابــات األخ ـيــرة فــي حـلــب ،جــرت
مظاهرة كبيرة من عمال التبغ والتجار الصغار
ضد مؤسسة الريجي (مؤسسة احتكار التبغ
الفرنسية) التي أثــارت كراهية الناس ضدها.
ع ـلــى أسـ ــاس ع ــدم ال ــرض ــا ال ـع ــام ع ـلــى الـنـظــام
السياسي وتلبية لـلـنــداءات ،وجــزئـيـ ًا ،تضامن ًا
م ــع اإلض ــراب ــات ال ـع ـمــال ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة .وفــي
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ج ــرت إض ــراب ــات ذات طـبـيـعــة
خ ــاص ــة ت ـص ـب ــح م ـف ـه ــوم ــة ف ـق ــط فـ ــي ظـ ــروف
النظام االستعماري ،وهي إضرابات المحامين
وال ـص ـح ـف ـي ـيــن ت ـحــت ش ـع ــار االعـ ـتـ ــراض عـلــى
إج ــراء الـمـحــاكـمــات بــالـلـغــة الـفــرنـسـيــة ،وتــوقــف
ال ـم ـحــامــون وال ـق ـض ــاة ال ـع ــرب ع ــن ال ـع ـمــل فــي
المحاكم ،وتوقف عمل القضاء ألسابيع عديدة.
وعلى الشاكلة نفسها أوقف الصحافيون تحت
ش ـعــار االع ـت ــراض ع ـلــى ال ـمــراق ـبــة الـمـفــروضــة
حسب االتفاقية العامة ،إصدار الصحف لفترة
من الزمن.
نشاط الحزب
ت ــأس ــس ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي الـ ـس ــوري عـشـيــة
ال ـثــورة ،وك ــان فــي الـبــدايــة عـبــارة عــن جماعة
صغيرة من العمال متماسكة ومتراصة ،ونمت
هــذه الـجـمــاعــة وقــويــت وت ـطــورت مــع انـتـشــار

بددت افتراءات
الصحافة المأجورة
التي كانت تسعى
إلى تصوير الثورة
وكأنها مجرد
تمردات محلية
وحركات قطاع
طرق وعصابات
ومذابح

الثورة وتطورها.
ســاعــد الـحــزب الشيوعي الفلسطيني الشقيق
ك ـث ـيــر ًا ف ــي تـنـظـيــم ال ـح ــزب .وارت ـب ــط ال ـحــزب
ال ـش ـيــوعــي الـ ـس ــوري م ـنــذ ال ـل ـح ـظــات األولـ ــى
لظهوره بالحركة الوطنية الثورية.
أدى ه ــذا االت ـصــال إل ــى تـقــديــم خــدمــات ثمينة
لـلـثــورة .فـلـقــد أدخ ــل إلــى الـحــركــة الجماهيرية
العفوية للفالحين السوريين -وفـقــراء المدن
ال ـم ـس ـت ــائ ـي ــن مـ ــن نـ ـظ ــام االحـ ـ ـت ـ ــال -ع ـن ـصــر
الـبــرمـجــة والـتـنـظـيــم ،وتـبـيـنــت ال ـحــركــة هــدفـهــا
ووضـعــت بــرنــامـجـ ًا سـيــاسـيـ ًا لنفسها ،وجــذبــت
اهـتـمــام ال ــرأي الـعــام الــداخـلــي ،ووصــل صــداهــا
إلى خارج البالد.
لــم ي ـبــرز تـنـظـيــم الـ ــرأي ال ـعــام فــي الـتـحــريــض
والدعاية المباشرتين وحدهما .فإن العديد من
ال ـنــداءات والـخـطــب وغـيــرهــا فــي االجـتـمــاعــات
والمساجد أوضحت للسكان الطابع السياسي
ال ـث ــوري ل ـل ـثــورة ،ك ـمــا إن ـهــا بـ ــددت اف ـت ــراءات
ال ـص ـحــافــة ال ـم ــأج ــورة ال ـتــي كــانــت تـسـعــى إلــى
تصوير الـثــورة وكأنها مجرد تـمــردات محلية
وحركات قطاع طرق وعصابات ومذابح ضد
المسيحيين يقوم بها الدروز والمسلمون.
لقد أعــار الـحــزب الشيوعي الـســوري اهتمام ًا
خاص ًا منذ البداية للطرح اإلعالمي الصحيح في
البلدان العربية وأوروبا .إن اإلعالم المطروح
بصورة صحيحة واالتصال المستمر بالحركة
الوطنية أعطى اإلمكانية لتزويد المطبوعات
العربية العديدة والصحافة العمالية األوروبية
بــاألخ ـبــار الـمـنـتـظـمــة الـمـنــاسـبــة .وبـفـضــل ذلــك
الـ ـط ــرح اإلعـ ــامـ ــي ال ـص ـح ـيــح أم ـك ــن ت ـســريــب
مـ ـقـ ــاالت ح ـت ــى إل ـ ــى ال ـص ـح ــاف ــة ال ـب ــرج ــوازي ــة
األوروب ـيــة لتتعاطف مــع الـثــورة فــي ســوريــة.
وأخير ًا ،وبعد جهود طويلة تمكن الحزب عام
 1926من إصدار صحافته الخاصة.
ومن األعمال السياسية المشتركة مع الحركة
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـث ــوري ــة ن ـم ـيــز م ــا ي ـل ــي :م ـظــاهــرة
وأعمال ضد اإلمبريالية اإلنكليزية أثناء مرور
ال ـل ــورد ب ـل ـفــور ع ـبــر فـلـسـطـيــن وس ــوري ــة عــام

 ،1925وم ـظــاهــرات مـسـتــأجــري الـمـســاكــن في
بـيــروت فــي تموز عــام ( 1925وقــد تــم تفريق
هاتين المظاهرتين من قبل الشرطة والقوات
العسكرية مما أدى إلى وقوع ضحايا عديدة)
مـظــاهــرات دمــويــة فــي حمص وحـلــب وغيرها
ض ــد ال ـمــأســاة ال ـتــي وق ـعــت أث ـن ــاء االن ـت ـخــابــات
ال ـبــرل ـمــان ـيــة وال ـت ــي ق ـط ـعــت ه ــذه االن ـت ـخــابــات
مظاهرات فلسطين أثناء مــرور دو جوفينيل
(صيف  )1926وبونسو (.)1927
واش ـت ــرك ال ـح ــزب بـنـشــاط واس ــع ف ــي تنظيم
حـمــات الـتـبــرع الـجـمــاهـيــريــة لـقـضــايــا ال ـثــورة.
وبذلت جهود كبيرة بصورة خاصة على نشر
وتنظيم أعمال المساعدة لضحايا الثورة.
وبعد انــدالع الـثــورة على الـفــور ابـتــدأ الحزب
بـتــوجـيــه ال ـنــداءات لـجـنــود الـجـيــش الـفــرنـســي.
فــي ال ـبــدايــة حـيــث كــانــت االت ـص ــاالت مـعــدومــة
كان يجري توزيع هذه البيانات حول الثكنات
أو تـلـصــق ع ـلــى ال ـج ــدران ف ــي ال ـل ـيــل أو قــرب
ال ـث ـك ـنــات والـ ــورشـ ــات ال ـع ـس ـكــريــة وال ـم ـهــاجــع
الـ ـمـ ـج ــاورة ،وب ــال ـت ــدري ــج أق ـي ـمــت االتـ ـص ــاالت
ووجدت النداءات واألدبيات طريقها المباشر
إلى الثكنات .فلقد تم النجاح في إيجاد بعض
الخاليا العسكرية الصغيرة.
وأثناء العمل في الجيش تم األخذ بعين االعتبار
الـتــركـيــب الـقــومــي والــديـنــي لـلـقــوات الفرنسية
في سورية .وقد أعارت البيانات الموجهة إلى
الجنود الفرنسيين االنتباه للمناخ غير المالئم
وقـضــاء زهــرة العمر فــي الـصـحــارى والجبال.
كما نبهت إلــى الـخـســارة الكبيرة فــي األرواح
البشرية وفــي الوسائل التي يتحملها الشعب
الـفــرنـســي مــن أجــل هــذا الـتــوســع فــي ســوريــة،
المفيد فقط للبنوك وللموظفين المستعمرين
وال ـض ـبــاط وال ـع ـم ــاء .ك ـمــا أن ه ــذه الـبـيــانــات
فـضـحــت االف ـت ــراءات الـمــزعــومــة حــول بــربــريــة
ال ـم ـس ـل ـم ـيــن وال ـ ـ ــدروز وع ـن ـف ـهــم ف ــي عــاقـتـهــم
بالمسيحيين .ودعــت جميع الـنــداءات الجنود
للتآخي مع الثوار وتوجيه السالح إلى صدور
ضباطهم وجنراالتهم.

