االفتتاحية
الدرس الفلسطيني
الدرس الفلسطيني بين الدروس العديدة التي يمكن تع ّلمها
مــن االنتفاضة الفلسطينية الــراهـنــة ،البــد مــن الــوقــوف عند
ما يلي:
أو ًالّ :إن تغيّرات الموازين الدولية ،وتراجع المركز الغربي
الصهيوني المعادي لكل شعوب األرض ،لن تؤدي وحدها
إلــى تغيير حاسم فــي الحقائق السياسية على المستويات
اإلقـلـيـمـيــة والـمـحـلـيــة؛ فــان ـتــزاع الـشـعــوب وقــواهــا الــوطـنـيــة
لــزمــام الـمـبــادرة ،هــو العامل الــذي ال غنى عنه فــي تقصير
دروب اآلالم ال ـتــي تـعـيـشـهــا ال ـش ـعــوب ال ـم ـق ـهــورة ،ال فــي
فلسطين وحدها ،بل وفي سورية وفي كل بقاع العالم.
ثــانـيـ ًا :االنـتـفــاضــة الـفـلـسـطـيـنـيــة الــراهـنــة هــي عــامــة فــارقــة
لبداية طو ٍر جديدٍ ضمن موجات الحراك الشعبي العالمي،
وف ــي مـنـطـقـتـنــا ضـمـنـ ًا ،وال ــذي تـصــاعــد مـنــذ حــوالــي عـشــرة
أعـ ــوام؛ ف ـخــال الـعـقــد ال ـمــاضــي ،تـمـكــن ال ـغ ــرب (بـمـســاعــدة
عمليات القمع األمني الذي انتهجته األنظمة) ،وباستخدام
ع ـم ــائ ــه وإعـ ــامـ ــه ،ت ـم ـكــن م ــن اخـ ـت ــراق ص ـف ــوف ال ـحــركــة
الشعبية ،ومن اإلسهام النشط في تصنيع اإلرهــاب ،ومن
تنصيب معارضات هزيلة موالية لــه ،بل وقدمت واشنطن
ولـنــدن وبــاريــس وغيرها مــن مــراكــز الـقــرار الغربي نفسها
كداعمة لشعوب المنطقة ضد أنظمتها ،وكانت بذلك تكذب
وتدعم كـ ّـا من األنظمة ومعارضاتها بالقدر الكافي إلدامــة
االشتباك وإدامة االستنزاف وتدمير البلدان.
انتفاضة الشعب الفلسطيني والـمــواقــف الوقحة لألمريكي
وال ـغ ــرب ــي ال ـم ـع ــادي ــة ل ـه ــا وال ـم ـن ــاص ــرة ب ــا ت ـ ــردد لـلـكـيــان
الـصـهـيــونــي ال ـم ـجــرم ،ه ــي ص ـف ـعــات م ــدوي ــة ع ـلــى الــوجــوه
الذليلة لكل من يقولّ :إن الواليات المتحدة والغرب عموم ًا،
وسـيــاســاتــه وعـقــوبــاتــه ،يـمـكــن أن تـكــون يــومـ ًا فــي مصلحة
الشعوب ...وهــي فــوق ذلــك إعــادة توجيه لبوصلة الحراك
الشعبي عبر ضرب أية أوهام متعلقة بالغرب.
ثــال ـث ـ ًا :إذا ك ــان قــد ج ــرى تــأجـيــل االن ـت ـخــابــات الفلسطينية
قـبـيــل االنـتـفــاضــة ،ف ـ ّـإن االنـتـفــاضــة قــد نـفــذتـهــا عـلــى األرض،
وقد انتخب الشعب الفلسطيني الخيار المقاوم ضد الخيار
ال ـم ـســاوم ،ولـعــل نـظــام أوس ـلــو سـيـكــون أول نـظــام عــربــي
ألن
تقوم بتغييره الحراكات الشعبية بشكل جذري وفعليّ ،
كل ما جرى حتى اآلن لم يغيّر في الجوهر أي نظا ٍم عربي.
رابع ًا :ذهبت أدراج الرياح ،كل عمليات التطبيع التي جرت
في الفترة األخيرة ،والتي لم تكن الغاية منها سوى استباق
م ــا ي ـجــري اآلن ،وض ـم ــان ص ـمــت عــربــي ع ــن الـمـخـطـطــات
الصهيونية ضمن مرحلة فاصلة من تاريخ المنطقة.
خامس ًا :االنتفاضة الفلسطينية هي صفعة لتجار الشعارات،
وخاصة منهم أولئك الذين حولوا القضية الفلسطينية ،إلى
سـتــا ٍر يـمــررون تحته فـســادهــم الكبير ومصالحهم األنانية
الجشعةّ .إن االنتفاضة تعيد التأكيد على ّأن تنفيذ الشعار
وإن كـ ــان ي ــأخ ــذ ع ـلــى أرض
ال ــوط ـن ــي ض ــد ال ـص ـه ـيــون ـيــةْ ،
فلسطين شكل االشتباك المباشر مع الصهيوني ،فشكله في
سورية وفي بقية البلدان العربية هو االشتباك مع عمالء
الصهيوني الواضحين والمخفيين ،الذين تتقاطع مصالحهم
في نهاية المطاف مع الفاسدين الكبار وتجار الحروب الذين
أفقروا شعوبهم ومصوا دماءها وأضعفوها ،وأضعفوا قدرة
بلدانهم على التصدي للصهيوني ومحاربته.
ســادس ـ ًا :بـهــذا الـمـعـنــى ،ف ـ ّـإن االنـتـفــاضــة الــراهـنــة هــي نقطة
ع ـ ّـام لـلـمــوجــة الـجــديــدة مــن ال ـحــراك الـشـعـبــي ،نـقـطــة عـ ّـام
يندمج فيها النضال الوطني مع االقتصادي االجتماعي مع
الديمقراطي ،دون أي فصل بينها ،ودون أية تجارة بإحداها
على حساب األخرى ،كما فعلت األنظمة والمعارضات التي
على شاكلتها.
ســابـعـ ًا :كــل تـقــدم وانـتـصــار تحققه االنـتـفــاضــة الفلسطينية،
ألن العدو
هو انتصار مباشر لسورية وللشعب السوري؛ ّ
واحدٌ وإن تعددت األشكال ...وكل مخططات إطالة األزمة
ومـخـطـطــات الـتـقـسـيــم ،ال ت ـتــوافــق م ــع مـصــالــح الـفــاســديــن
ال ـك ـب ــار ف ــي ال ـن ـظ ــام وال ـم ـع ــارض ــة ف ـح ـس ــب ،ب ــل وت ـت ــواف ــق
بالدرجة األولــى مع المصالح الصهيونية .والضربات التي
توجهها االنتفاضة للكيان الصهيوني ،هــي ضــربــات تصبّ
في مصلحة الشعب السوري بشكل مباشر ،وفــي مصلحة
قضيته فــي التغيير الـجــذري الـشــامــل ،الــذي يعيد تصويب
البوصلة السورية نحو القدس ،ونحو مناصرة كل القضايا
ال ـعــادلــة ف ــي ك ــل ال ـعــالــم ،اب ـت ــدا ًء بــالـقـضـيــة ال ـعــادلــة لـلـشـعــب
السوري نفسه في العيش حر ًا وكريم ًا!
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القطاع الصناعي..

مشاريع عقيمة إلصالحه!

العمال ومطالبهم
في اآلونــة األخـيــرة ،كثفت قيادات الحركة النقابية
مــن زيــارات ـهــا إل ــى الـمـعــامــل وال ـشــركــات لـتـلـتـقــي مع
ال ـع ـمــال ،واإلعـ ــام الـنـقــابــي كـمــا ي ـقــول :إن الـهــدف
من الــزيــارات االطــاع عن قرب على هموم العمال
ومشكالتهم ومن أجل تذليل صعوبات العمل.
م ــن ح ـيــث ال ـم ـب ــدأ ،البـ ــد أن ي ـك ــون ه ـن ــاك تــواصــل
مــع الـعـمــال فــي مــواقـعـهــم أو خــارجـهــا ،وخــاصــة من
ال ـق ـي ــادات ال ـن ـقــاب ـيــة ،ألن ه ــذا ال ـت ــواص ــل ي ـعــزز لـغــة
الـحــوار المفترض أن يكون مؤسس ًا على برنامج
تحمله القيادة النقابية إلى الطبقة العاملة ،من أجل
أن يوافق عليه العمال ويتبنونه في سياق دفاعهم
عن حقوقهم ،وال نعتقد أن القيادة النقابية ستتكون
معرفتها بواقع العمال ومطالبهم من خالل الزيارات
التي تقوم بها ،فهي تعلم الواقع تمام ًا بكل تفاصيله
ودقــائـقــه ،والـســؤال هــو :كـيــف سيقتنع الـعـمــال بما
يُقال لهم وهم يرون بأم العين ،ويعيشون أوضاعهم
المرة ساعة بساعة من خالل سلوك الحكومة تجاه
حقوقهم ومطالبهم ،وخاصة أجورهم التي أصبحت
تـشـكــل لـهــم عـبـئـ ًا نـفـسـيـ ًا وم ــادي ـ ًا يـتـعــاظــم كــل يــوم
بسبب أن الحكومة تنحاز بسياستها االقتصادية
االجتماعية إلى ناهبي الثروة التي ينتجها العمال،
وكــل الـعــامـلـيــن بــأجــر ،وت ــؤدي تـلــك الـسـيــاســات إلــى
مزيد من اإلفقار والتهميش والعاطلين عن العمل،
وهؤالء هم حطب األزمة ووقودها.
إن الـطـبـقــة الـعــامـلــة لــم تـعــد تـقـتـنــع بــالــوعــود ،فهي
تـحـتــاج إلــى أف ـعــال تــؤمــن لـهــا مـصــالـحـهــا وحـقــوقـهــا،
وخطوة عملية أفضل من دزينة من الوعود ،حيث
الــوعــود للعمال كثيرة مــن أجــل تحسين أوضاعهم
وأجــورهــم وبقية حقوقهم التي يطرحونها في كل
وق ــت وف ــي كــل حـيــن ،ولـكــن ال حـيــاة لـمــن تـنــادي،
وليست هناك من أذن مصغية لمطالبهم المكررة.
إن الطبقة العاملة السورية بشقيها الخاص والعام
أصبحت تــدرك أن خالصها مــن أوجاعها لــن يكون
بالوعود والـكــام المنمق والتمجيد بعملها المنتج
فــي الـمــؤتـمــرات ،وعلى مــوائــد الطعام التي أقامتها
النقابات وحضرتها القلة القليلة منهم ،بل ل ابد أن
يكون بـ:
 ال ــدف ــاع عــن االق ـت ـصــاد الــوط ـنــي ،وخــاصــة قـطــاعالدولة المنتج (الصناعي والزراعي) وإعادة إحيائه
وتطويره وتحسين أدائه ،وتخليصه من ناهبيه.
 مــواجـهــة الـفـســاد الـكـبـيــر وآل ـيــات نهبه لالقتصادالوطني.
 الـتــأكـيــد عـلــى حـقــوق الـطـبـقــة الـعــامـلــة كــامـلــة التينص عليها الدستور ،ومنها:
حقها الكامل باإلضراب السلمي دفاع ًا عن مطالبها
وحقوقها ،وخاصة أجورها ،وربطها بسلم متحرك
مع األسعار.
 رف ــع الـهـيـمـنــة والــوصــايــة عــن قــرارات ـهــا وبــرامــجعملها من أية جهة كانت.
 حقها فــي أن تختار ممثليها الــذيــن يـعـبــرون عنمصالحها من خالل انتخابات ديمقراطية حقيقية.
 حـقـهــا فــي عــزل مــن ال تــرى فـيــه أهـلـيــة لتمثيلهاوالدفاع عن حقوقها.
إن ت ـب ـنّــي م ــا ت ــري ــده ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة م ــن مـطــالــب
سيزيد من وزن الحركة النقابية والعمالية سياسي ًا
واق ـت ـصــادي ـ ًا فــي ب ـنــاء س ــوري ــة ،والـتـغـيـيــر ال ـجــذري
المطلوب شعبي ًا.

القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات االقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جد ًال واسعاً في األوساط النقابية واالقتصادية ،وهذا
طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق ،ومن داخل جهاز الدولة ،وذلك
عبر إجراءات ج ّدية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق االقتصادية الملحقة بها.
ǧعادل ياسين

(المشاريع اإلصالحية) كثرت وتعددت
أشكالها ومضامينها ،وهي ليست بريئة
من حيث موقفها «اإلصالحي» ،بل هي
كسابقاتها مــن المشاريع التي ُطرحت
ف ــي ع ـهــد ال ـح ـك ــوم ــات ال ـس ــاب ـق ــة ،حـيــث
طرحت مــؤخــر ًا وزارة الصناعة ضمن
خطتها اإلصالحية للقطاع العام جملة
مــن ال ـق ـضــايــا ،وه ــي لـيـســت بــالـجــديــدة،
فـقــد طــرحــت مـ ــرار ًا وتـ ـك ــرار ًا ،وتـكــون
ال ـن ـتــائــج ع ـلــى ط ــول ال ـخــط م ــزي ــد ًا مــن
ال ـتــدهــور بــالــواقــع ال ـص ـنــاعــي ،مــن تلك
ال ـط ــروح ــات ال ـم ـت ـكــررة :إعـ ــادة هـيـكـلــة
القطاع العام الصناعي ،وهذا المصطلح
يـحـمــل فــي طـيــاتــه أكـثــر مــن ه ــدف ..قد
تكون إعادة الهيكلة تعني تصفيته ،وقد
تكون طرحه للشراكة مع مستثمرين،
وق ــد تـكــون أش ـيــاء أخ ــرى ،وق ــد تـكــون
إع ــادة إصــاحــه ،واألخ ـيــرة مستبعدة.
أو ًال :ليس في توجهات الحكومة ذلك.
وثاني ًا :إعادة اإلصالح تحتاج لموارد
ك ـب ـيــرة ،وه ــي ل ـي ـســت م ـتــوفــرة طــالـمــا
آلــة الـنـهــب والـفـســاد ت ــدور فــي مفاصل
القطاعات االقتصادية المختلفة.
إن واقــع القطاع الصناعي اآلن ليس
فـ ــي أحـ ـس ــن ح ـ ــاالت ـ ــه ،وبـ ــالـ ــرغـ ــم مــن
كــل مــا ت ـعــرض لــه مــن نـهــب وإه ـمــال

وتخريب باإلضافة إلــى ما جــرى من
هجرة لكثير من الصناعات -وخاصة
الـنـسـيـجـيــة مـنـهــا -إل ــى دول ال ـجــوار
وإل ــى م ـصــر ،حـتــى ب ــات الـصـنــاعـيــون
فـ ــي ه ـ ــذه الـ ـ ــدول مـ ــن األوائ ـ ـ ــل عـلــى
صـعـيــد االس ـت ـث ـمــار الـصـنــاعــي وغـيــره
م ــن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ،ومـ ــع هـ ــذا فــإنــه
ضـمــن إم ـكــانــاتــه الـمـتــاحــة ال ـتــي وضــع
فـيـهــا -وجــردتــه مــن إمـكــانـيــة تـطــوره
الطبيعي -فإنه من الممكن أن يؤدي
دور ًا مـهـمـ ًا إذا مــا تــوفــرت الـظــروف
وال ـم ــوارد ،حـيــث سـيـســاهــم مساهمه
ف ـع ــال ــة ف ــي ت ــأم ـي ــن ال ـ ـمـ ــوارد ال ــازم ــة
لخزينة الدولة.
الرقابة العمالية والنقابية
إن الـحــركــة الـنـقــابـيــة فــي خـضــم الـجــدل
ال ــدائ ــر ح ــول ال ـم ـشــاريــع (اإلصــاح ـيــة
ال ـم ـطــروحــة) واالقـ ـت ــراح ــات ال ـ ــواردة
من جهات عدة ال بد أن يكون صوتها
قوي ًا كمدافع عن القطاع العام الصناعي
والزراعي ،وأن تتحمل مسؤوليتها من
مــوقــع الـشــريــك للحكومة فــي قــراراتـهــا
وخ ـط ـط ـه ــا ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ع ـب ــر م ــواج ـه ــة
تـلــك الـمـشــاريــع ،وطــرح بــدائــل حقيقية
تـعـبــر ع ــن ال ـم ـصــالــح الــوط ـن ـيــة لـلـطـبـقــة
العاملة والشعب الـســوري ،والـتــي من
مصلحتها الـحـفــاظ عـلــى قـطــاع الــدولــة

ال ـص ـن ــاع ــي ق ـط ــاع ـ ًا رائ ـ ـ ــد ًا وم ـت ـط ــور ًا،
وهــذا ممكن عـبــر إع ــادة تــأمـيــم القطاع
الـ ـع ــام ال ـص ـن ــاع ــي م ــن ن ــاه ـب ـي ــه ،وض ــخ
االسـ ـتـ ـثـ ـمـ ــارات ال ـ ـضـ ــروريـ ــة لـ ــه ل ـكــي
يـسـتـعـيــد عــافـيـتــه ثــان ـيــة ،وان ـت ــزاع حق
ال ــرق ــاب ــة ع ـلــى ش ــرك ــات ال ـق ـط ــاع ال ـعــام
الصناعي والــزراعــي من خــال الرقابة
ال ـع ـم ــال ـي ــة وال ـن ـق ــاب ـي ــة ع ـل ــى أداء ه ــذا
ال ـق ـطــاع ،وه ــذا ي ـكــون بـتـثـبـيــت حـقــوق
الــرقــابــة دس ـتــوري ـ ًا ،وك ـيــف سـتـمــارس
الــرقــابــة دورهـ ــا ،األم ــر ال ــذي سيقطع
ال ـطــريــق ع ـلــى ك ــل الـعــابـثـيــن م ــن قــوى
ال ـ ـسـ ــوق وح ـل ـف ــائ ـه ــم فـ ــي ال ـح ـك ــوم ــة،
ل ـك ـيــا ي ـب ـقــى ال ـق ـطــاع ال ـع ــام الـصـنــاعــي
مُسخَّر ًا لتحقيق مصالحهم االقتصادية
والسياسية ،التي هي على نقيض من
مـصــالــح الـشـعــب ال ـســوري ،الــذي يريد
أن يعيش بكرامته وحريته في وطنه.
إن كــل الـمـشــاريــع المشبوهة إلضعاف
القطاع الصناعي والتفريط به ستسقط
إذا مـ ــا اس ـت ـط ــاع ــت ال ـط ـب ـق ــة ال ـع ــام ـل ــة
وحركتها النقابية التخ ّلص من القيود
الـمـفــروضــة عليها ،وتحقيق استقاللية
قــرارهــا الــذي سيمكنها مــن الــدفــاع عن
مشروعها في أن يكون قطاع الدولة،
وخ ــاصـ ـ ًة ال ـص ـنــاعــي والـ ــزراعـ ــي ،قــوي ـ ًا
وقائد ًا من أجل التنمية ومواجهة أعداء
الوطن بكل تالوينهم.
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هل تدرك الحركة العمالية والنقابية في البالد أهمية إيجاد
ذلك الكادر الطليعي المناضل الذي يتمتع بالوعي الطبقي
الحقيقي؟ الكادر الواعي والمدرك لما يجري من حوله من
صراعات على الساحة االقتصادية والمعيشية ،خصوصًا
تلك السياسات االقتصادية التي تمضي فيها الحكومات
التي تعاقبت منذ سبعينات القرن الماضي ،المعادية
والموجهة ضد حقوق الطبقة العاملة ،وكافة الجماهير
الشعبية الكادحة ،لذلك وجب على الحركة العمالية وفي
المقدمة منها الحركة النقابية أن تع ّد الكوادر الكفاحية
التي يعتمد عليها لتكون متمكنة من أدواتها وأسلحتها
النضالية ،وذات صلة ومعرفة بما يجري من تطورات على
الساحات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وأثرها
على الحركة العمالية والنقابية وسائر الحركة الشعبية.
ǧنبيل عكام

يأتي دور الكوادر
الطليعية في
معرفة محاولة
احتواء األنظمة
لألنشطة
العمالية
والمنظمة
النقابية
ومحاوالت
العمل على
طمس دور
النضال العمالي
والنقابي

لقد أثبت الـصــراع الطبقي المستمر
بـيــن الـطـبـقــة الـعــامـلــة خ ــال الـعـقــود
ال ـم ــاض ـي ــة -وم ـع ـهــا س ــائ ــر الـشـغـيـلــة
والشعوب المضطهدة ضد سياسات
الـنـظــام الــرأسـمــالــي الـعــالـمــي -أهمية
ظ ـهــور ال ـك ــادر الـطـلـيـعــي الـمـنــاضــل،
ال ـ ـ ــذي ي ـع ـم ــل عـ ـل ــى خـ ـل ــق وإب ـ ـ ــداع
أســالـيــب الـنـضــال الـمـتـجــددة فــي كل
ال ـ ـظـ ــروف وال ـم ـس ـت ـج ــدات ،لـحـشــد
جماهير العمال من أجل استمرارية
هـ ــذا ال ـن ـض ــال ب ــأش ـك ــال ــه ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة،
اكـتـسـبــت ال ـحــركــة الـعـمــالـيــة قــي ظل
صراعها الطبقي الكثير من الخبرة
وال ـم ـع ــرف ــة فـ ــي اك ـت ـش ــاف أســال ـيــب
وأالع ـ ـي ـ ــب رأس ال ـ ـمـ ــال ال ـع ــال ـم ــي،
والـ ـقـ ــوى ال ـمــرت ـب ـطــة ب ـه ــا ف ــي دول
األطراف ،وطرق الظلم واالستغالل
الــذي تــديــره بــاألســاس اإلمـبــريــالـيــة
ال ـعــال ـم ـيــة ع ــن ط ــري ــق االح ـت ـك ــارات
ال ـم ـت ـع ــددة ف ــي ك ــاف ــة ال ـب ـل ــدان ال ـتــي
ت ـط ــال ـه ــا يـ ــدهـ ــا .وهـ ـنـ ــا يـ ــأتـ ــي دور
الكوادر الطليعية في معرفة محاولة
احـتــواء األنـظـمــة لألنشطة العمالية

وال ـم ـن ـظ ـمــة ال ـن ـق ــاب ـي ــة ،ومـ ـح ــاوالت
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ط ـم ــس دور ال ـن ـضــال
العمالي والنقابي ،ومحاوالت العمل
بأساليب مختلفة على سلب الـقــرار
الـنـقــابــي الـعـمــالــي المستقل ،ومــن ثم
جـعــل الـنـقــابــات الـعـمــالـيــة والـنـقــابــات
المهنية المختلفة ذات اللون األصفر
هي السائدة.
وه ـ ــذا م ــا ن ـش ــاه ــده ف ــي ال ـب ــاد بـكــل
وضوح في سياسة هذه الحكومات
الـتــي تـعــاقـبــت مـنــذ الـثـلــث األخـيــر من
ال ـقــرن الـمــاضــي ،وعـمـلــت دائ ـم ـ ًا على
أن تهمش الحركة النقابية والهيمنة
عليها بالترهيب تارة أو الترغيب أو
ال ـب ـطــش ال ـنــاعــم تـ ــارة أخ ـ ــرى ،لـكــي
تـجـعـلـهــا ضـعـيـفــة وال ح ــول ل ـهــا وال
قــوة ،وذلــك مــن خــال الـفــرض على

ال ـحــركــة الـنـقــابـيــة ق ـيــادات ـهــا ،وم ــن ثم
تحجيم دور هذه القيادات ،وإجبارها
على أن تخضع لتوجهات وتعليمات
السلطة التنفيذية المحتكرة للسلطة،
وذلك في ظل القوانين والتشريعات
التي أصدرتها ،ومن بينها :تشريعات
تكبل وتـحـجــم دور الـحــركــة النقابية
الـعـمــالـيــة مــن أج ــل االن ـق ـضــاض على
الـمـكـتـسـبــات الـمـخـتـلـفــة الـتــي حصلت
عليها الـطـبـقــة الـعــامـلــة خــال نضالها
في أواسط القرن الماضي ،أضف إلى
ذلك خصخصة المنشآت االقتصادية
التي بنيت في فترة النهضة الوطنية
قبل وبعد االستقالل .إن قيام الحركة
ال ـن ـقــاب ـيــة ال ـع ـمــال ـيــة ب ـخ ـلــق الـ ـك ــوادر
والـ ـقـ ـي ــادات ال ـم ـنــاض ـلــة ال ـط ـل ـي ـع ـيــة ال
ي ــأت ــي م ــن ف ـ ــراغ ،ف ــا تـسـتـطـيــع أيــة

حركة نقابية غارقة في وحل السلطة
الـتـنـفـيــذيــة مــن رأس ـهــا حـتــى أخـمــص
قــدمـيـهــا ،بــأن تصنع أو حـتــى تسمح
بـظـهــور مـثــل ه ــذه ال ـك ــوادر ال ـقــادرة
ع ـلــى اس ـت ـي ـعــاب وم ـعــرفــة م ــا يـجــري
م ــن حــول ـهــا م ــن أح ـ ــداث وت ـط ــورات
وت ـغ ـي ـي ــرات ،إن م ـث ــل هـ ــذه الـمـهـمــة
م ـنــاطــة بــالـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة ،وال ـحــركــة
العمالية بـقــواهــا وأحــزابـهــا المختلفة
التي تتبنى مصالح وحقوق الطبقة
ال ـع ــام ـل ــة ،وت ـق ــدر مـ ــدى أه ـم ـيــة دور
الـطـبـقــة الـعــامـلــة فــي ن ـهــوض ال ـبــاد،
وإع ــادة إعـمــارهــا عـلــى كــافــة مساحة
الــوطــن ،وتـعـمــل عـلــى تـقــويــة النضال
ال ـيــومــي ض ــد كــافــة ص ـنــوف اإلف ـقــار
وال ـت ـج ــوي ــع وال ـب ـط ــال ــة ال ـت ــي يـعــانــي
م ـن ـه ــا أكـ ـث ــر مـ ــن  %80مـ ــن ال ـش ـعــب

السوري ،وقد حققت الطبقة العاملة
وقواها المحركة الكثير من المكاسب
فـ ــي ت ــاريـ ـخـ ـه ــا ،ووض ـ ـعـ ــت األسـ ــس
والمفاهيم النضالية الكثيرة من أجل
الـنـهــوض بــالـحــركــة الـنـقــابـيــة ،والـتــي
من خاللها عملت على زيــادة الوعي
الـطـبـقــي ،ول ــم يـكــن ذل ــك مـمـكـنـ ًا لــوال
ال ـن ـجــاح ف ــي خ ـلــق ال ـك ــادر الـطـلـيـعــي.
وهـ ـن ــا ال بـ ــد مـ ــن ال ـت ــذك ـي ــر بــأه ـم ـيــة
الـصــراع الطبقي بين طبقة متحكمة
ب ــوس ــائ ــل اإلن ـ ـت ـ ــاج ،وط ـب ـق ــة عــام ـلــة
منتجة بــأدمـغـتـهــا وســواعــدهــا ،وهــذا
ال ـصــراع يـعـبــر عــن طـبـيـعــة المجتمع
الـطـبـقــي ،ال ــذي تـتـحـكــم بــه حـفـنــة من
الفاسدين والناهبين لخيرات الوطن،
مقابل إفقار وتهميش وإقصاء عموم
الجماهير الكادحة.

الطبقة العاملة

البرتغال ضد األجور والخصخصة
تظاهر اآلالف يوم  8أيار في بورتو شمال البرتغال
ل ـل ـت ـنــديــد بــال ـب ـطــالــة ومـ ـعـ ــدالت ال ـت ــوظ ـي ــف ال ـم ـتــدن ـيــة
والـخـصـخـصــة ،وذل ــك تــزام ـن ـ ًا مــع قـمــة أوروب ـي ــة تعهد
المشاركون فيها ببناء أوروبا أكثر اجتماعية.
وق ــال أح ــد الـمـتـظــاهــريــن :إذا كــانــت لــديـهــم مـشــاغــل
اج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ف ـل ـي ـســت هـ ـن ــاك ح ــاج ــة إل ـ ــى قـ ـم ــة ،بــل
إلج ـ ــراءات مـلـمــوســة .نـحــن نـعـلــم أن ــه لـيـســت لــديـهــم
مشاغل اجتماعية.
هذا المتظاهر من بين  150موظف ًا فصلوا من إحدى
المصافي الكبرى التي توقفت مؤخر ًا عن العمل.
وقالت األمينة العامة لالتحاد العام للعمال البرتغاليين
ال ـ ــذي ن ـظ ــم االحـ ـتـ ـج ــاج يـ ــوم  8أيـ ـ ــار :إن «ال ـع ـم ــال
يـعـتـبــرون أنــه لــم يـتــم تـقــديــم اإلجــابــات الــازمــة ،يجب
أن نكافح ضد سياسة األجور المنخفضة والتوظيف
الهشّ وتدهور الخدمات العامة».

المغرب -حق نقابي
نـ ّـظـمــت الـنـقــابــة ال ـمــوحّــدة لـلـنـسـيــج واألل ـب ـســة الـتــابـعــة
لــات ـحــاد ال ـم ـغــربــي لـلـشـغــل ي ــوم  6أيـ ــار  2021وقـفــة
اح ـت ـجــاج ـيــة أمـ ــام م ـق ـرّ ش ــرك ــة س ـك ــاي واش لـغـسـيــل
المالبس ،العاملة مع شركة «زارا» التابعة ألندتكس،
وذلك للتنديد بقرار طرد  33عام ًال طرد ًا تعسفيّ ًا.
وذك ــر مـصــدر نـقــابــي ّأن ق ــرار طــرد الـعـمــال جــاء نتيجة
تشكيلهم مـكـتـبـ ًا نـقــابـيّـ ًا تــابـعـ ًا لــاتـحــاد الـمـغــربــي للشغل،
للمطالبة بحقوق عمّال الشركة البالغ عددهم  200عامل.
ويشكو العاملون من هضم الشركة لحقوقهم ،وبعدم
احـتــرام الـحـدّ األدنــى لــأجــور وعــدم تصريحها بكامل
فـتــرات العمل فــي الضمان االجـتـمــاعــي ،وعــدم تمتعهم
بــالـتــأمـيــن الـصـحّــي ،ع ــاوة عـلــى عــدم اح ـتــرام الـشــركــة
للحق النقابي.
ومن المقرّر انعقاد اجتماع في مفتشية الشغل من أجل
النّظر في هذا النزاع الجماعي.

السودان -عمال النفط
دخل عمال ومهندسو شركة «بترونيد» في إضراب
منذ نيسان الماضي ،وصرح أحد المهندسين« :أن
اإلضراب بدأ في مطلع نيسان الماضي بسبب تدني
األجور مقارنة مع مستوى التضخم الذي ارتفع في
الشهور األخيرة ،وال يمكن لعامل أن يحصل على
راتب شهري أقل من ( )20دوالر ًا أمريكي ًا».
وأشــار إلى أن الشركة تدير نحو ست آليات لحفر
آبار النفط وصيانتها ،ويعمل في اآللة الواحدة نحو
( )28فــي الـمـنــاوبــة و( )28يـعــودون مــن العطالت
الستالم المناوبة ،في ظــروف عمل بالغة التعقيد،
على حد قوله.
وأك ــد أن الـعـمــال رف ـعــوا مــذكــرة إلــى إدارة الـشــركــة
لـتـنـفـيــذ ال ـم ـطــالــب وزي ـ ــادة األج ـ ــور بـنـسـبــة %200
وتحسين بيئة العمل والسالمة المهنية ،لكن اإلدارة
لم تستجب للمطالب واإلضراب مستمر.

اليونان -تضامن نقابي
تلقى سفير دولة فلسطين لدى اليونان اتصا ًال من سكرتير
عــام اتحاد عــام النقابات باليونان يــوم  15أيــار أطلعه على
فحوى بيان موقع من  103نقابات عمالية يونانية يعلنون
فـيـهــا تـضــامـنـهــم الـمـطـلــق مــع كـفــاح الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي من
أجل التخلص من االحتالل وصــو ًال إلى حريته واستقالله
الوطني.
واعتبر المو ّقعون« ،دولة إسرائيل» بأنها دولة قتلة تمارس
اإلرهـ ــاب وال ـجــرائــم ضــد الـفـلـسـطـيـنـيـيــن وال ـقــانــون الــدولــي»،
وطـلـبــوا مــن الـحـكــومــة الـيــونــانـيــة «إدان ــة جــرائــم الـحــرب التي
ت ـقــوم بـهــا إســرائ ـيــل فــي كــل م ـكــان مــن فـلـسـطـيــن» ،مـطــالـبـيــن
المجتمع الدولي بالخروج عن صمته ومعاقبة دولة االحتالل.
مــن جـهــة أخ ــرى ،ق ــال الـسـفـيــر الـفـلـسـطـيـنــي :إن  16بـلــديــة
يــونــانـيــة فــي مـحــافـظــة الـعــاصـمــة أثـيـنــا تـجــاوبــت مــع دعــوة
سفارة دولة فلسطين برفع العلم الفلسطيني على مقارها
اليوم  15أيار في ذكرى جريمة النكبة المستمرة.
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يبدو التشابه في أوضاع العمال للمهن المختلفة كبيرًا ،وتبقى االختالفات بالتفاصيل التي تفرضها
كل مهنة من حيث الصعوبات واألمراض المهنية وغيرها ،ويتوحدون بضعف األجور ،وعدم شمولهم
بالتأمينات االجتماعية أو بالرعاية الصحية ،وتعرضهم لسيف التسريح التعسفي في أية لحظة
يرى فيها رب العمل عدم الحاجة لهم ،خاصة في هذه األوقات الصعبة التي تعيش فيها الصناعة
أو الحرف أسوأ حاالتها بسبب التضيق المتعمد عليهم من جهات عدة ،سواء بالضرائب أو الخ ّوات
أو ارتفاع بأسعار المواد األولية الالزمة لهم لتبقى صناعاتهم مستمرة ،والجهات المختلفة التي
من المفترض أن ترعى مصالحهم وتدافع عنها ،مثل :اتحاد الحرفيين ونقابات العمال وحتى وزارة
الصناعة يغطون في نوم عميق غير مكترثين لما هو حاصل للعمال والصناعيين من كوارث تؤدي إلى
مزيد من تعميق األزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
ǧمحرر الشؤون العمالية

عمال الخياطة نموذجاً
يـعـمــل الـعـمــال فــي مـشــاغــل الـخـيــاطــة في
وضــع صـعــب وبـعـيــد عــن أعـيــن الـجـهــات
الــرقــابـيــة مــن نـقــابــات ،وبـعـيـدٍ عــن أنـظــار
م ـف ـت ـشــي ال ـت ــأم ـي ـن ــات ووزارة ال ـع ـمــل،
وأغلب مشاغل الخياطة تفتتح في أقبية
األبنية التي تفتقد ألدنى شروط العمل
الصحية واإلنسانية ،وهذا يكون بشكل
س ــري ،ول ـيــس ه ـنــاك مــن دالالت على
أن ــه م ـكــان ع ـمــل ،وي ـضــع صــاحــب الـعـمــل
كــامـيــرات على أبــواب مشغله وال يفتح
بــاب مـشـغـلــه إال لـمــن يــريــد ،مـتـهــربـ ًا من
الضرائب ومن مفتشي العمل والنقابات.
مشاغل كالسجون
ك ــل هـ ــذا يُ ـع ــد حـ ـصـ ــار ًا وظ ـل ـم ـ ًا يُ ـص ـيــب
العمال فــي هــذه المشاغل ،فهم يعملون
لساعات طويلة تصل إلى عشر ساعات
يـ ــومـ ـيـ ـ ًا ،م ـن ـه ــم ع ـل ــى ال ـق ـط ـع ــة ،وم ـن ـهــم
ب ــأج ــر ي ــوم ــي أو أس ـب ــوع ــي ،وإذا كــان
لـصــاحــب الـعـمــل طـلـبـيــة مـسـتـعـجـلــة فيتم
إلـغــاء عطلتهم األسـبــوعـيــة ،أمــا بالنسبة

لــأجــور فهي كغيرها رغــم ارتفاعها عن
مـثـيــاتـهــا فــي ق ـطــاعــات أخ ــرىّ ،إل أنـهــا
تُـعــد زهـيــدة مـقــارنــة بمستوى األسـعــار،
أو مـقــارنــة بـسـعــر بـيــع الـقـطـعــة الــواحــدة
م ــن م ـن ـتــوجــات ـهــم ،فـعـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال،
أحد العمال تحدث :أنه يعمل في مشغل
لـخـيــاطــة ال ـمــان ـطــو ال ـن ـســائــي ويـتـقــاضــى
على القطعة الــواحــدة  800لـيــرة مقابل
أن س ـع ــره ف ــي ال ـس ــوق يـبـيـعــه صــاحــب
ال ـع ـم ــل ب ـم ــا ي ـف ــوق ال ـ ـ  150ألـ ــف ل ـيــرة
سورية ،وهــذا الفارق بين أجــرة العامل
وسعر المبيع ينعكس على وضع العمال
ال ـم ـع ـي ـشــي ،ويـجـعـلـهــم أقـ ــرب إل ــى حــافــة
ال ـجــوع ك ــون األج ــور الـتــي يـتـقــاضــونـهــا
ه ــي أق ــل بـكـثـيــر م ــن تـكــالـيــف الـمـعـيـشــة،
ومـتـطـلـبــاتـهــم الـحـيــاتـيــة بـحــدهــا األدن ــى،
وهذا ما يدفع الكثير منهم لهجر حرفهم
وال ـب ـحــث عــن م ـصــادر أخ ــرى قــد تــؤمــن
لهم دخ ًال أفضل.
العمال محرمون من حقوقهم
ط ـب ـع ـ ًا ال ـع ـمــال ف ــي م ـثــل ه ــذه الـمـشــاغــل
ال يـتـمـتـعــون بــأيــة ح ـق ــوق ،ف ـهــم لـيـســوا
مسجلين في النقابات وال في التأمينات

من ترفض
العمل في
هذه الشروط
والظروف
الصعبة يتم
استبعادها من
العمل في
المشغل وتركها
دون تأمين
فرصة عمل لها

االج ـت ـمــاع ـيــة ،مــع الـعـلــم أن ه ــذه الـمـهــن
غ ــال ـب ـ ًا م ــا يُ ـص ــاب ب ـهــا ال ـع ـم ــال إص ــاب ــات
عمل ،أو حتى أمراض في الظهر نتيجة
لجلوسهم الطويل خلف مكناتهم ،ومتى
تـعــرض أحــدهــم لـعــارض صـحــي بسيط
أدى إلــى تـبــاطــؤ إنـتــاجــه ،يـسـتـبــدلــه رب
العمل مباشرة ويستغني عن خدماته.
عند انخفاض الطلبيات لدى رب العمل،
فإنه تلقائي ًا يقوم بتسريح عماله ويُبقي
عـلــى قـلــة مـنـهــم ليخفض مــن مـصــاريـفــه،
حتى يستدعيهم متى أتته طلبية أخرى
وه ـكــذا دوال ـي ــك ،فـصــاحــب الـعـمــل دائـمــا
هو الرابح وفــي مختلف الظروف على
حساب عماله طبع ًا ،الــذي يستغلهم ثم
يستغني عنهم متى أراد وهــم ال حول
لهم وال قــوة ،وال يستطيعون مطالبته
بـ ــأي شـ ــيء ألن م ـص ـيــرهــم الـ ـط ــرد مــن
ال ـع ـمــل م ـب ــاش ــرة ،وال ي ــأخ ــذون زيـ ــادة
عــن أجــورهــم ســوى مــا يـتـصــدق عليهم،
ال ـح ـج ــي صـ ــاحـ ــب ال ـم ـش ـغ ــل فـ ــي ف ـت ــرة
األعياد ،وهو الذي يسرق تعبهم طوال
العام.
هذه كانت أحــوال هــؤالء العمال سابق ًا،
والـيــوم ازدادت معاناتهم أكثر وخاصة
مع اضطرار الكثير من النساء والفتيات
ل ـل ـع ـمــل ف ــي هـ ــذه ال ـم ـش ــاغ ــل ل ـم ـســاعــدة
ذويـهــم ،وتلقفتهنّ ســوق العمل ،وبــدأت
في استغالل حاجتهن للعمل ،وظــروف
األزمــة وتداعياتها أجبرتهن على قبول
العمل في هذا الوضع االستغاللي.
استغالل شركات األلبسة الكبرى
لوضع العمال
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،رأت ش ــرك ــات وم ـصــانــع
األل ـب ـس ــة ال ـك ـب ــرى ف ــي هـ ــذه ال ـم ـشــاغــل
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الـصـغـيــرة فــرصــة لـهــا لـكــي تتخلص من
عــبء الـعـمــال وأجــورهــم ،وبــاتــت تــوزع
ل ـهــذه ال ـم ـشــاغــل األق ـم ـشــة ل ـت ـقــوم هــذه
األخـ ـي ــرة ب ـص ـنــاع ـت ـهــا ،ف ـه ــذه الـمـشــاغــل
الـ ـصـ ـغـ ـيـ ــرة ت ـس ـت ـط ـي ــع ال ـ ـت ـ ـهـ ــرب مــن
الضرائب وتشغل العمال بأجور زهيدة
بأرباح أكبر لشركات األلبسة
مما يعود
ٍ
الكبرى.
استغالل أم مساعدة؟
خ ـ ـ ــال األزم ـ ـ ـ ـ ــة دخـ ـ ـل ـ ــت ال ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني،
وبدأت العمل في المجتمع ،حيث تعتمد
هـ ــذه ال ـم ـن ـظ ـمــات ع ـل ــى اف ـت ـت ــاح م ــراك ــز
لتدريب النساء من األرامــل والمطلقات
وال ـن ـس ــاء ال ـت ــي أج ـبــرت ـهــن األزم ـ ــة عـلــى
العمل ،فتستهدف هــذه الجمعيات هذه
الفئة من المجتمع وتعمل على تعليمهن
األع ـم ــال ال ـيــدويــة كــالـخـيــاطــة أو حـيــاكــة
الصوف ،وتقوم بافتتاح مشاغل خياطة
يـتــم مــن خــالـهــا تـشـغـيــل ه ــؤالء الـنـســاء
ل ـســاعــات طــوي ـلــة ودون إع ـطــائ ـهــن أيــة
ح ـقــوق أخـ ــرى س ــوى األجـ ــر الـبـسـيــط،
تـحــت حـجــة الـعـمــل الـخـيــري واإلنـســانــي
لمساعدتهن.
وم ـ ــن ت ــرف ــض م ـن ـه ــن ال ـع ـم ــل فـ ــي ه ــذه
الـ ـ ـش ـ ــروط والـ ـ ـظـ ـ ــروف ال ـص ـع ـب ــة ي ـتــم
اس ـت ـب ـع ــاده ــا م ــن ال ـع ـم ــل ف ــي ال ـم ـش ـغــل،
وتــرك ـهــا دون تــأم ـيــن فــرصــة ع ـمــل لـهــا،
ودون تــأمـيــن رأس ـمــال يمكنها مــن فتح
مـشــروعـهــا ال ـخــاص ،وبــالـتــالــي ال تـعــود
ه ــذه الـمـشــاريــع وال ـ ــدورات بــأيــة فــائــدة
حقيقية على هــؤالء ســوى أنـهــا تساعد
ه ــذه الـمـنـظـمــات فــي اخ ـت ــراق الـمـجـتـمــع
عبر العمل الخيري واإلنساني.
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تطويق الواليات المتحدة للصين على ثالث جبهات
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ليس التصعيد الجاري حالياً بين واشنطن وبكين مجرد نتيجة لسياسات الرئيس
األمريكي السابق ،دونالد ترامب المستمرة في عهد الرئيس الحالي جو بايدن ،بل هي
مجرد فصل جديد في المحاوالت األمريكية الحثيثة منذ عقود الحتواء الصين.

ǧإعداد :سعد خطار

تُـ ـقـ ــر «أوراق الـ ـبـ ـنـ ـت ــاغ ــون» الـ ـمـ ـسـ ـرّب ــة فــي
ع ــام  1969ف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــال ـحــرب األمــري ـك ـيــة
المستمرة ضد فيتنام بــأن الصين «تلوح في
األف ــق ك ـقــوة عـظـمــى ت ـهــدد بـتـقــويــض األهـمـيــة
والفعالية األمريكية فــي الـعــالــم ،وبشكل أكبر،
ول ـكــن بـشـكــل أك ـثــر خ ـطــورة ،تـنـظـيــم كــل آسـيــا
ضد أمريكا» .وتؤكد أنه كانت (وال تزال حتى
ال ـي ــوم) ه ـنــالــك «ثـ ــاث ج ـب ـهــات لـجـهــد طــويــل
ال ـم ــدى الحـ ـت ــواء ال ـص ـي ــن :ال ـج ـب ـهــة ال ـيــابــان ـيــة
الكورية ،الجبهة الهندية الباكستانية ،وجبهة
جنوب شرق آسيا».
تقييم النشاط السياسي والعسكري األمريكي
اليوم على طول هذه الجبهات الثالث يكشف
عن التقدم والتراجعات التي تواجهها الواليات
الـمـتـحــدة ،والـمـخــاطــر الـمـخـتـلـفــة عـلــى الـســام
واالسـتـقــرار العالميين الـتــي تشكلها عــدوانـيــة
واشنطن المستمرة من خــال محاولتها لجرّ
ال ـت ـخــوم الـصـيـنـيــة نـحــو ال ـمــزيــد م ــن الـتـصـعـيــد
والعنف.
الجبهة اليابانية الكورية
بشكل عــام ،تــم نشر أكثر مــن  80ألــف جندي
ٍ
أمــريـكــي فــي ال ـيــابــان وكــوريــا الـجـنــوبـيــة .ففي
ال ـيــابــان وح ــده ــا ،تـحـتـفــظ ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
بأكثر مــن  55000جـنــدي منتشر ،وهــي أكبر
ق ــوة أمــري ـك ـيــة مـنـتـشــرة ف ــي ال ـخ ــارج .ووف ـق ـ ًا
لـمـكـتــب مـحــاسـبــة الـحـكــومــة األمــريـكـيــة ،أنـفـقــت
الــواليــات الـمـتـحــدة  34مـلـيــار دوالر للحفاظ
عـلــى الــوجــود الـعـسـكــري فــي الـيــابــان وكــوريــا
ال ـج ـنــوب ـيــة ب ـيــن ع ــام ــي  2016و .2019ومــع
ت ـضــاؤلال ـقــوة األمــريـكـيــة إقـلـيـمـيـ ًا فــي منطقة
ال ـم ـح ـي ـط ـيــن ال ـه ـن ــدي وال ـ ـهـ ــادئ ،وك ــذل ــك عـلــى
الـصـعـيــد الـعــالـمــي ،مــارســت واشـنـطــن ضـغــوطـ ًا
متزايدة على كل من اليابان وكوريا الجنوبية
لـيــس فـقــط لـلـمـســاعــدة فــي تـحـمــل ه ــذا الـعــبء
ال ـم ــال ــي ،ول ـك ــن أي ـض ـ ًا لـتـصـبــح أك ـث ــر م ـشــاركــة
ونشاط ًا في اإلستراتيجية األمريكية الحتواء
الصين.

ال ـي ــاب ــان ه ــي واح ـ ــدة م ــن ثـ ــاث دول أخ ــرى
(الواليات المتحدة نفسها ،وأستراليا ،والهند)
ال ـتــي شــاركــت فـيـمــا ي ـعــرف ب ــ«ال ـحــوار األمـنــي
الــربــاعــي بـقـيــادة ال ــوالي ــات ال ـم ـتـحــدة» ،وب ــد ًال
م ــن اع ـت ـم ــاد الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ف ـق ــط عـلــى
قــواتـهــا الـعـسـكــريــة الـمـتـمــركــزة داخــل األراضــي
اليابانية ،يتم أيض ًا تجنيد الجيش الياباني إلى
جانب الـقــوات الهندية واألسترالية للمشاركة
ف ــي ال ـتــدري ـبــات وال ـع ـم ـل ـيــات الـعـسـكــريــة داخ ــل
وحــول بـحــر الـصـيــن الـجـنــوبــي .كـمــا أن إدراج
الهند في المجموعة الرباعية يتالءم جيد ًا مع
إستراتيجية الواليات المتحدة ذات الجبهات
ال ـث ــاث ال ـتــي شـكـلــت س ـيــاســة االح ـت ــواء الـتــي
تنتهجها واشنطن تجاه الصين منذ الستينات.
الجبهة الهندية الباكستانية
بــاإلضــافــة إل ــى تـجـنـيــد ال ـه ـنــد ف ــي «ال ـت ـحــالــف»
الــربــاعــي ،تــزيــد ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة الـتـصـعـيــد
م ـ ــن خـ ـ ــال ال ـ ــدع ـ ــم الـ ـسـ ـيـ ــاسـ ــي والـ ـحـ ـمـ ــات
اإلعــام ـيــة لـلـنــزاعــات اإلقـلـيـمـيــة الـمـخـتـلـفــة بين
الهند والصين .كما تستهدف عالقة باكستان
الوثيقة والمستمرة بالصين ،بما في ذلك من
خالل دعم المسلحين في مقاطعة بلوشستان
الـبــاكـسـتــانـيــة ،حـيــث مـنـحــت بــاكـسـتــان الـصـيــن
ق ــاع ــدة ف ــي م ـي ـنــاء ج ـ ــوادار ف ــي ق ـلــب أراض ــي
بـ ــالـ ــوتـ ــش .لـ ـ ــذا فـ ـ ــإن الـ ـعـ ـم ــل عـ ـل ــى ان ـف ـص ــال
ب ـلــوش ـس ـتــان م ــن ش ــأن ــه أن ي ـخ ــدم ال ـم ـصــالــح
اإلسـتــراتـيـجـيــة لـلــواليــات الـمـتـحــدة ،حـيــث يعد
م ـشــروع مـيـنــاء جـ ــوادار مـنـعـطـفـ ًا رئـيـسـيـ ًا في
الشبكة العالمية المتنامية لـمـشــروعــات البنى
التحتية في الصين كجزء من مبادرة الحزام
وال ـطــريــق .وي ــدل الـتـفـجـيــر األخ ـيــر ال ــذي وقــع
فــي بـلــوشـسـتــان عـلــى أن ه ــذه اإلسـتــراتـيـجـيــة
م ـس ـت ـمــرة فـيـمــا يـتـعـلــق بــاس ـت ـخــدام الـمـقــاتـلـيــن
ال ـم ـح ـل ـي ـي ــن السـ ـتـ ـهـ ــداف الـ ـتـ ـعـ ــاون ال ـص ـي ـنــي
الباكستاني ،وهي جزء من إستراتيجية أوسع
نطاق ًا لتطويق الصين واحتوائها.
جبهة جنوب شرق آسيا
بعد خـســارة الــواليــات المتحدة حــرب فيتنام
وتــراجـعـهــا الـشــامــل تـقــريـبـ ًا مــن منطقة جنوب

وفقاً لمكتب
محاسبة الحكومة
األمريكية أنفقت
الواليات المتحدة
 34مليار دوالر
للحفاظ على
الوجود العسكري
في اليابان
وكوريا الجنوبية
بين عامي 2016
و2019

خبر صحفي حول اجتماع (اإلرادة) و(مسد»
استمرارًا للعمل المشترك
بين مجلس سورية
الديمقراطية وحزب
اإلرادة الشعبية ،والذي
شهد محطة مهمة يوم
 31آب من العام الماضي
بتوقيع مذكرة تفاهم
بين الطرفين ،اجتمع
مساء يوم الثالثاء 11
أيار ،وفدان قياديان من
الجهتين برئاسة كل من
الرفيق د .قدري جميل،
والرفيقة إلهام أحمد:

نــاقــش المجتمعون مستجدات
الوضع السياسي على المستوى
الـ ــدولـ ــي واإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي ،وب ـش ـكــل
خ ـ ـ ــاص ال ـ ــداخ ـ ـل ـ ــي الـ ـ ـ ــذي كـ ــان
عـنــوانــه األســاســي خــال الفترة
ال ـمــاض ـيــة ه ــو اس ـت ـم ــرار تـغـيـيــب
بعض القوى الوطنية المعارضة
عــن الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة فــي ظل
استمرار المتشددين في النظام
وفي المعارضة في تعطيل الحل
ال ـس ـيــاســي وف ــي ت ـكــريــس حــالــة
تقسيم األمــر الــواقــع عـبــر جملة
م ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات وال ـط ــروح ــات
ضيقة األفق وقصيرة النظر.

ن ـ ــاق ـ ــش الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ــون وضـ ــع
الـمـعــارضــة ال ـســوريــة ،ورأوا ّأن
مـجـمــل األوض ـ ــاع ال ـتــي تـعـيـشـهــا
ال ـب ــاد ت ـت ـط ـلــب ال ـع ـمــل الـحـثـيــث
ع ـلــى ت ـج ـم ـيــع قـ ــوى ال ـم ـعــارضــة
الحقيقية ،الوطنية الديمقراطية،
باتجاه مؤتمر وطني عام يعقد
عـ ـل ــى أس ـ ـ ــاس ت ـط ـب ـي ــق الـ ـقـ ــرار
.2254
ات ـف ــق ال ـط ــرف ــان ع ـلــى اس ـت ـمــرار
الـ ـت ــواص ــل وتـ ـع ــزي ــزه لـتـحـقـيــق
اسـ ـتـ ـهـ ــدافـ ــات مـ ــذكـ ــرة ال ـت ـف ــاه ــم
الموقعة بينهما ،وتوسيع نطاق
عملهما المشترك.

شرق آسيا ،شهدت المنطقة ذاتها إصالح ًا في
العالقات بين دول المنطقة والصين .واليوم،
تـعـتـبــر دول ج ـنــوب ش ــرق آس ـيــا الـصـيــن أكـبــر
شريك تجاري ومستثمر وشريك رئيسي في
تـطــويــر الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة .وحـتــى عـلــى الصعيد
الـسـيــاحــي بــالـنـسـبــة ل ــدول مـثــل تــايــانــد ،يصل
ع ــدد م ــن ال ـس ـيــاح م ــن ال ـص ـيــن أك ـب ــر م ــن عــدد
السياح من جميع الدول الغربية مجتمعة.
وألن ال ـح ـكــومــات ال ـقــائ ـمــة ف ــي ج ـنــوب شــرق
آسـيــا ليس لديها مــا تستفيد منه مــن تورطها
في الحرب األمريكية ضد الصين ،فقد وجدت
الــواليــات الـمـتـحــدة أنــه مــن ال ـضــروري زراعــة
أنـظـمــة تــابـعــة مـخـتـلـفــة وم ـحــاولــة تـثـبـيـتـهــا في
الـسـلـطــة ،وتــواص ـلــت ه ــذه الـعـمـلـيــة مـنــذ حــرب
فيتنام ،حيث استهدفت الواليات المتحدة كل
دول ــة عـلــى ح ــدة لـسـنــوات عـ ـدّة :فــي الـعــامـيــن
 2009و 2010في تايالند ،و 2018في ماليزيا،
والقائمة تطول.
آسيا الهدف
أحدث أوراق السياسات األمريكية هي «إطار
ال ـع ـم ــل فـ ــي ال ـم ـح ـي ـط ـيــن ال ـه ـن ــدي وال ـ ـهـ ــادئ»
المنشورة في أرشيف البيت األبيض إلدارة
تــرامــب ،وتـتـســاءل النقطة األولــى فــي الــورقــة:
«ك ـيــف نـحــافــظ عـلــى األول ــوي ــة اإلسـتــراتـيـجـيــة
ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ــي م ـن ـط ـقــة الـمـحـيـطـيــن

الـهـنــدي وال ـهــادئ ،ونـعــزز الـنـظــام االقـتـصــادي
الـ ـلـ ـيـ ـبـ ــرالـ ــي ،م ـ ــع مـ ـنـ ــع الـ ـصـ ـيـ ــن م ـ ــن إنـ ـشـ ــاء
مـنــاطــق ن ـفــوذ جــديــدة غـيــر لـيـبــرالـيــة ،وتـنـمـيــة
م ـجــاالت الـتـعــاون لـتـعــزيــز ال ـســام واالزده ــار
اإلقليميين؟».
ك ـم ــا ت ـن ــاق ــش الـ ــورقـ ــة ال ـح ـم ــات اإلع ــام ـي ــة
الــرامـيــة إلــى «تـثـقـيــف» الـعــالــم حــول «سـلــوك
الصين القسري وعمليات فرض نفوذها في
جـمـيــع أن ـحــاء ال ـعــالــم» .وتـجـســد ه ــذا الـتــوجــه
فــي ح ـمــات ال ـحــرب الــدعــائـيــة ال ـتــي اختلقت
اتـهــامــات ب ــ«اإلبــادة الـجـمــاعـيــة الـصـيـنـيــة» في
شـيـنـجـيــانــغ ،وركـ ــزت ه ـجــوم ـهــا ع ـلــى شــركــة
االت ـ ـصـ ــاالت ال ـص ـي ـن ـيــة هـ ـ ــواوي ب ــزع ــم أن ـهــا
تشكل «تـهــديــد ًا أمـنـيـ ًا عــالـمـيـ ًا» ،وذل ــك بهدف
التغطية على فقدان الواليات المتحدة دورها
الـمـتـفــوق تـكـنــولــوجـيـ ًا عـلــى الـصـعـيــد الـعــالـمــي
لمصلحة الصين.
فـهــم الـنـطــاق الـكــامــل لـلـسـيــاســة األمــريـكـيــة ضد
ال ـص ـيــن ي ـســاعــد ف ــي ف ـهــم ال ـجــانــب ال ـجــوهــري
لـلـعــديــد م ــن ج ــوان ــب الـتـصـعـيــد ،م ـثــل :ال ـحــرب
الـتـجــاريــة ،والـعـنــف واالض ـطــرابــات المستمرة
فــي مـيــانـمــار ،والـتـفـجـيــرات فــي ج ـنــوب غــرب
ب ــاك ـس ـت ــان ،وال ـف ــوض ــى ف ــي ت ــاي ــان ــد ،وأع ـم ــال
الشغب في هونج كونج ،ومحاوالت الواليات
المتحدة عسكرة بحر الصين الجنوبي.
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أجرت قاسيون حوارًا مطو ًال مع األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية ،د.
مصطفى البرغوثي ،حول مجموعة من النقاط األساسية المتعلقة باالنتفاضة
الفلسطينية الحالية وآفاقها.

وتـطـرّق الـحــوار إلــى مجموعة الــذرائــع الـتــي يسوقها البعض ضــد العمل الـمـقــاوم المسلح،
ورأي د .الـبــرغــوثــي بــذلــك ،وأيـضـ ًا تـصــوراتــه حــول مــا يميز االنـتـفــاضــة الــراهـنــة نــوعـيـ ًا عن
سابقاتها ،وآفاق هذه االنتفاضة وتأثيراتها بما في ذلك على الحركة السياسية الفلسطينية.
د .مـصـطـفــى الـبــرغــوثــي هــو أحــد األس ـمــاء الـتــي تـحــوز اح ـتــرام ـ ًا عــام ـ ًا فــي أوس ــاط الشعب
الفلسطيني عـلــى اخـتــاف تــوجـهــاتـهــم الـسـيــاسـيــة ،وهــو مــن مــوالـيــد الـقــدس  ،1954حاصل
على شهادة بكالوريوس في الطب ،وعلى شهادة عليا في الفلسفة من موسكو ،وشهادة
الماجستير في اإلدارة وبناء األنظمة اإلدارية من جامعة ستانفورد في الواليات المتحدة.
أسس مع د .حيدر عبد الشافي ود .إدوارد سعيد وإبراهيم الدقاق حركة المبادرة الوطنية
الفلسطينية .كـمــا بــرز نـشــاطــه بـقــوة خــال فـتــرة االنـتـفــاضــة الفلسطينية الـثــانـيــة (–2000
 )2005حـيــث نـشــط إعــام ـي ـ ًا فــي حـشــد الـتـضــامــن مــع الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة وب ـنــاء الحملة
الدولية لحماية الشعب الفلسطيني .وفي عام  2005ترشح لمنصب رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية منافس ًا لمحمود عباس وحاز حوالي  %20من األصوات.
ǧقاسيون -حوار مهند دليقان

وفيما يلي الحوار الكامل الذي أجرته
قاسيون مع د .مصطفى البرغوثي
Ǩهنالك البعض ممن ي ّدعي أنه مع المصلحة
الفلسطينية ويقدم محاججة ضد المقاومة
بأن االنتقال من المقاومة
العسكرية تقول ّ
الشعبية نحو العسكرية كان عم ًال مضاداً
للمصلحة الفلسطينية وأدى وسيؤدي
إلى تضييع تلك المصلحة ،ما رأيك بهذه
المحاججة؟

ه ــذه مـحــاجـجــة فــارغــة ،الـفـلـسـطـيـنـيــون لـيـســوا
هــم مــن قــرروا االنـتـقــال إلــى العمل العسكري،
«إسرائيل» هي من دفع األمور بهذا االتجاه.
من يقول هذا الكالم منزعج من وحدة النضال
الفلسطيني ،ومن أن المقاومة الشعبية الباسلة
التي خاضها الشعب الفلسطيني بشكل مستمر
والتي تج ّلت طوال شهر رمضان المبارك في

الشيخ جــراح وفي القدس وفي باب العامود
وأثبتت جــدواهــا وقوتها ،فــي لحظة مــا عندما
أم ـع ــن االحـ ـتـ ــال ف ــي عـ ــدوانـ ــه ع ـل ــى الـمـسـجــد
األقصى كان ال بد من اندماج للنضال الوطني
والمقاومة الشعبية ،وجــاء رد الفعل من غزة
بعد أن تم تحذير «إسرائيل»؛ جرى تحذيرهم
ب ــأن ـه ــم إن اسـ ـتـ ـم ــروا فـ ــي ه ـ ــذه االع ـ ـت ـ ــداءات
فسيكون هنالك ردّ ،وهذا ما حصل.
وبرأيي هذا ليس استبدا ًال للمقاومة الشعبية
بــالـمـقــاومــة الـمـسـلـحــة ،بــل اسـتـخــدامـ ًا للمقاومة
المسلحة لـتـقــويــة وإس ـنــاد الـمـقــاومــة الشعبية،
ت ـمــام ـ ًا ك ـمــا ك ــان ي ـجــري ف ــي ج ـنــوب إفــري ـق ـيــا،
أي :إن المقاومة الشعبية كانت أسلوب ردع
لــاح ـتــال «اإلس ــرائ ـي ـل ــي» وب ـع ــد أن تـفــاقـمــت
األمور بالعدوان على غزة وأماكن أخرى ،كان
ال بد أن يكون هناك قــوة ردع ،وقــوة الــردع
ن ــراه ــا اآلن ف ــي ال ـك ـفــاح الـمـسـلــح الـفـلـسـطـيـنــي
الــذي يساهم مع المقاومة الشعبية في تغيير
ميزان القوى.
ال ي ــوج ــد ت ـن ــاق ــض ب ـي ــن األمـ ــريـ ــن ،ال ـش ـكــان

يكمّالن بعضهما البعض ،من يهاجم المقاومة
الشعبية مخطئ ومن يهاجم المقاومة بالردع
والـســاح أيـضـ ًا مخطئ ،يجب أن ينظر لألمر
أنه تكامل في النضال الوطني الفلسطيني.

نحن نواجه كل
الحركة الصهيونية
نواجه جميع
األحزاب الصهيونية
في «إسرائيل» وهي
تتفق مع نتنياهو
في رفض حقوق
الشعب الفلسطيني

Ǩضمن اختراع الذرائع هنالك من يذهب مذهباً
شبيهاً بالقول :إن نتنياهو كان يبحث عن
مخرج بعد نتائج االنتخابات وتعذر تشكيل
حكومة .وكأن أصحاب هذه الحجة يقولون:
ّإن إسقاط نتنياهو وإبداله بآخر كان سيكون
وأن االنتقال نحو المقاومة
نصراً كبيراًّ ،
العسكرية أبعدت هذا «النصر» المفترض،
ما رأيك؟

اس ـم ــح ل ــي ب ــال ـق ــولّ :إن أص ـح ــاب ه ــذا ال ــرأي
يتسمون بالغباء السياسي؛ من يدير المعركة
ضدنا اآلن ليس نتنياهو فقط ،بل أيض ًا بيني
غــان ـتــس «وزيـ ــر ال ــدف ــاع اإلس ــرائ ـي ـل ــي» ،وهــو
مــن مـعــارضــي نـتـنـيــاهــو أص ـ ًـا .ومــن المعسكر
الـمـعــارض لنتنياهو ،نحن ال نــواجــه نتنياهو
وحــده ،طبع ًا هو يستخدم ما يجري للتغطية
ع ـلــى وض ـع ــه وخ ــوف ــه م ــن ال ـم ـحــاك ـمــة بـسـبــب
ق ـض ــاي ــا ال ـف ـس ــاد ول ـم ـح ــاول ــة ال ـب ـق ــاء كــرئ ـيــس
وزراء للكيان ،ولـكــن نحن نــواجــه كــل الحركة
الصهيونية ،نواجه جميع األحزاب الصهيونية
فــي «إســرائ ـيــل» ،وهــي تتفق مــع نتنياهو في
رفــض حقوق الشعب الفلسطيني ،وتتفق مع
نتنياهو في أن القدس يجب أن تكون عاصمة
م ــوح ــدة ل ــ«إس ــرائ ـي ــل» ،وت ـت ـفــق م ــع نـتـنـيــاهــو
فــي رفــض حقوق الالجئين الفلسطينيين في
الـ ـع ــودة ،وت ـت ـفــق م ــع نـتـنـيــاهــو ف ــي م ـنــع قـيــام
دول ــة فـلـسـطـيـنـيــة مـسـتـقـلــة ...هــم ال يختلفون
مــع نتنياهو فــي عــدائـهــم للشعب الفلسطيني،
يختلفون معه على المراكز والمناصب ال أكثر
وال أقل .لكن أنا ال أرى فرق ًا بين نفتالي بينيت
األكثر تطرف ًا من نتنياهو ،أو الموتور ليبرمان
أو البـيــد ،كلهم فــي نفس الـخــط ،وهـنــاك أيض ًا
سموتريش وهو أكثر فاشية.
بالتالي ،أنا أعتقد ّأن ما قيل عن هذا الموضوع

وهـمٌ كبير وينم عن غباء في النظرة للوضع
ال ـس ـيــاســي الـفـلـسـطـيـنــي .وع ـلــى ال ـع ـكــس مـنــه،
فـ ـ ـ ّـإن ردود ال ـف ـع ــل ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة مـ ــن غـ ــزة،
وال ـ ـم ـ ـسّ ب ــاألم ــن «اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي» ه ــو ال ــذي
جعل «اإلسرائيليين» يــدركــون أن هناك ثمن ًا
لالحتالل ،وهــو ما أعطى للشعب الفلسطيني
الـشـعــور بــالـعــزة وال ـكــرامــة ،وه ــزم مخططات
ال ـيــأس واإلح ـب ــاط ال ـتــي ك ــان الـبـعــض ي ــروّج
لها ،والـتــي مــا زال البعض يــروج لها بالقول:
إنــه ال حــل ّإل بــالـمـفــاوضــات الـعـقـيـمــة ،وأن ــه ال
حــل ّإل بــاتـفــاق أوس ـلــو ال ــذي يــرفـضــه الشعب
الفلسطيني.
نـحــن اآلن نـعـيــش مــرحـلــة جــديــدة جــرت فيها
ن ـق ـلــة ك ـب ـي ــرة ت ــرف ــض ال ـم ــراه ـن ــة ع ـل ــى ب ــاي ــدن
أو ال ـ ـم ـ ـفـ ــاوضـ ــات دون ن ـت ـي ـج ــة ،وت ــرف ــض
أي ـض ـ ًا اس ـت ـمــرار الـتـنـسـيــق األم ـنــي مــع الـجــانــب
«اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي» وه ـ ـ ــو ت ـن ـس ـي ــق يـ ـجـ ــب أن
يُـ ــزال ويـنـتـهــي ف ـ ــور ًا ،م ــن الـمـعـيــب أن يـكــون
الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي بــأســره فــي مــواجـهــة مع
«اإلسرائيليين» وفي الوقت نفسه يكون هناك
تنسيق أمني معهم.
Ǩما هو الجديد في هذه االنتفاضة ،سواء
بالمعنى الداخلي الفلسطيني ،أو في الظرف
الدولي الذي تجري ضمنه هذه االنتفاضة؟
ما هو الجديد النوعي ضمن هذه االنتفاضة؟

هنالك عدة أشاء جديدة ،أو ًال :هذه االنتفاضة
لـيـســت ك ــاألول ــى أو ال ـثــان ـيــة ،ول ــذل ــك ال يـجــب
ال ـح ـكــم ع ـل ـي ـهــا ب ــال ـم ـق ــارن ــات ،ه ــي ل ـهــا طــابـعـهــا
الـ ـخ ــاص ،وأع ـت ـق ــد أن ـه ــا م ـس ـت ـمــرة ع ـلــى شـكــل
موجات متتالية ،وقد بدأت موجتها األولى في
عام  ،2015ثم تكررت بأشكال مختلفة ،واآلن
هــي مستمرة دون تــردد ودون شــك ،وحتى
حـيــن تـنـتـهــي ال ـمــواج ـهــة الـعـسـكــريــة ستستمر
بأشكال المقاومة الشعبية المختلفة.
ثاني ًا :ألول مــرة يحدث هــذا المستوى الرائع
م ــن الـ ــوحـ ــدة ،وح ـ ــدة ال ـن ـض ــال ب ـي ــن ال ــداخ ــل
والـ ـخـ ــارج واألراض ـ ـ ــي ال ـم ـح ـت ـلــة؛ ص ـح ـيــح أن

07
طوي ًال ...والمقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة جانبان متكامالن
ملف (سورية )2021

قاسيون ـ العدد  1018اإلثنين  17أيار 2021

www.kassioun.org

أهـلـنــا فــي الــداخــل كــانــوا دائـمـ ًا يتضامنون مع
ن ـضــال الـفـلـسـطـيـنـيـيــن فــي األراضـ ــي الـمـحـتـلــة،
ولكن الموضوع اآلن مختلف ،هذا ليس فقط
ت ـضــام ـن ـ ًا م ــع ال ـن ـضــال الـفـلـسـطـيـنــي ف ــي الـضـفــة
وغزة ،هذه شراكة في النضال ،وهذه الشراكة
نتجت عــن اقـتـنــاع الجميع الـيــوم وبــإقــرار من
م ـن ـظ ـمــات ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان ب ــأن «إس ــرائ ـي ــل»
ت ـم ــارس الـتـمـيـيــز ال ـع ـن ـصــري ل ـيــس ف ـقــط ضــد
الفلسطينيين في الضفة الغربية وغــزة ،وإنما
أي ـض ـ ًا ض ــد الـفـلـسـطـيـنـيـيــن ف ــي ال ـق ــدس وضــد
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن ف ــي ال ــداخ ــل الـفـلـسـطـيـنــي وفــي
الخارج أيض ًا.
ثــال ـث ـ ًا :بــرأيــي أن ه ــذا س ـيــؤدي إل ــى تـغـيــر في
ال ـه ــدف اإلس ـتــرات ـي ـجــي الـفـلـسـطـيـنــي الـ ــذي لــم
يعد كافي ًا أن يكون إنهاء االحتالل في الضفة

ال ـغ ــرب ـي ــة وقـ ـط ــاع غ ـ ــزة ،ب ــل ي ـج ــب أن ي ـكــون
أكبر مــن ذلــك ،وبــاإلضــافــة إلــى إنـهــاء االحتالل
واالستيطان يجب أن يكون الهدف هو إنهاء
نظام الفصل العنصري في كل فلسطين دون
استثناء.
Ǩضمن األفــق اإلستراتيجي أيــضـاً ،إلــى أين
ستذهب هذه االنتفاضة؟ يكثر الحديث
بين محللين ومفكرين صهاينة من طراز
يوفال ديسكين وبن ديفيد وغيرهم حول
نهاية الكيان؛ سمعنا حديثاً عن النهاية
بعد جيلين ،والنهاية بعد جيل ،انطالقاً
من قضايا الحريديم ووصوالً إلى التخوف من
التوازنات الدولية الجديدة ...ما رأيك؟

أو ًال :يـجــب عــدم المبالغة وعــدم تحميل هــذه

الـمــرحـلــة أك ـثــر مـمــا تـسـتـطـيــع تـحـمـلــه حـتــى ال
يحدث إحباط ،نحن أمــام معركة طويلة ،لكن
كل ما قيل بهذا المجال والتنبؤ بزوال الكيان
الـصـهـيــونــي مــرتـبــط بــاألزمــة الـعـمـيـقــة للحركة
الصهيونية ،ما هي هذه األزمة؟
الصهيونية كانت تقوم على هدفين ،االستيالء
ع ـل ــى األرض ب ــال ـق ــوة وه ـ ــذا ت ـح ـقــق بــال ـقــوة
العسكرية ،بدأ في  1948واستكمل في .1967
والنقطة الثانية هي إنهاء الوجود الفلسطيني
البشري عبر التطهير العرقي كما جــرى عام
1948وجزئي ًا عام .1967
مـعـضـلــة ال ـحــركــة الـصـهـيــونـيــة أن ــه رغ ــم الـنـكـبــة
فإن الشعب الفلسطيني تعلم الدرس
عام ّ ،48
وخ ــاص ــة ف ــي  67ورف ـ ــض أن ي ـت ــرك أرضـ ــه،
وبــالـتــالــي أصـبــح اآلن عــدد الفلسطينيين على
أرض فلسطين الـتــاريـخـيــة بـمــا فيها األراضــي
الـمـحـتـلــة وال ــداخ ــل الـفـلـسـطـيـنــي ي ـت ـجــاوز عــدد
اليهود اإلسرائيليين ،هذه هي معضلة الحركة
الـصـهـيــونـيــة ،هــي لــم تستطع أن تنفذ تطهير ًا
عرقي ًا واسع ًا ،ال الظروف الدولية تسمح بذلك،
وال مقاومة الشعب الفلسطيني تسمح بذلك،
لذلك حاولوا أن يمتصوا العنصر الديمغرافي
بثالث وسائل :األولى :فصل غزة عن الضفة،
وه ــذا فـشــل ألن غــزة ملتحمة مــع الـضـفــة كما
تـ ــرون .الـثــانـيــة :كــانــت اح ـت ــواء الفلسطينيين
فــي الــداخــل ب ـ «أســرلـتـهــم» أي :بـفــرض النمط
«اإلسرائيلي» عليهم ،وهذا أيض ًا فشل ،واليوم
انتفاضة يافا وحيفا وعكا والناصرة والجليل
ك ـل ـهــا تـ ــدل ع ـل ــى ف ـش ــل مـ ـش ــروع «األسـ ــرلـ ــة»
وهـ ــؤالء أب ـن ــاء شـعـبـنــا ف ــي ال ــداخ ــل ال يـقـلــون
وط ـن ـي ــة ب ــل وت ــزي ــد وط ـن ـي ـت ـهــم ع ــن ال ـج ـم ـيــع.
الــوسـيـلــة الـثــالـثــة :هــي اح ـتــواء الـضـفــة الغربية
من خالل الحكم الذاتي الهزيل تحت السيطرة
«اإلسرائيلية» ،وهذا فشل ألن الضفة تمردت
ع ـل ـيــه وع ـل ــى اتـ ـف ــاق أوسـ ـلـ ــو .والـ ـيـ ــوم ه ـنــاك
م ـطــال ـبــة شــام ـلــة بــال ـت ـحــرر م ــن ات ـف ــاق أوس ـلــو
وإنهاء التنسيق األمني .والسلطة الفلسطينية
ن ـف ـس ـهــا ال ـت ــي راه ـن ــت ع ـلــى ال ـم ـف ــاوض ــات هــي
نفسها ُأحبطت ألن الجانب «اإلسرائيلي» لم
يعطها شيئ ًا ،وبالتالي نحن نشهد اليوم فشل
المشروع الصهيوني ،وبالتالي ال يوجد أمام
الحركة الصهيونية ّإل واحد من ح ّلين ،إما أن
تـنـهــي احـتــالـهــا بـشـكــل ف ــوري وتـلـبــي حـقــوق

بيان من اإلرادة الشعبية ...تضامناً مع الشعب الفلسطيني ومقاومته
يستمر العدو الصهيوني
لليوم الثاني على التوالي
بعمليات القصف
العدواني على قطاع
غزة ،وكذلك في عمليات
الترهيب في مناطق
متعددة من أراضي
فلسطين المحتلة.

فإن هبة الشعب الفلسطيني التي بدأت
وفي الوقت نفسهّ ،
تـحــت ال ـع ـنــوان الـمـقــدســي مــن ب ــاب الـعـمــود وح ــي الـشـيــخ
جــراح ،قــد امـتــدت لتشمل مساحات واسـعــة مــن األراضــي
الفلسطينية فيما قــد يتطور سريع ًا نحو انتفاضة شاملة
تحمل منذ بداياتها مالمح فعل تاريخي غير مسبوق:
فهي الـمــرة األولــى الـتــي يضطر الـعــدو فيها إلعــان حالة
الطوارئ في اللد منذ .1966
هــي ال ـمــرة األول ــى الـتــي تـجـتـمــع فـيـهــا كــل أش ـكــال الـنـضــال
الفلسطيني المقاوم بهذا الشكل المكثف وفي وقت واحد:
مــن التظاهر إلــى االعـتـصــام إلــى التجمعات واالحـتـفــاالت
الجماهيرية الــواسـعــة ،إلــى العمل اإلعــامــي المكثف الــذي
استخدم هــذه الـمــرة وســائــل الـتــواصــل االجتماعي بشكل
أكـبــر ،وإل ــى االشـتـبــاكــات الـمـتـفــرقــة مــع الـعــدو فــي مناطق
ع ــدي ــدة م ــن األرض ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،وص ـ ــو ًال إلـ ــى الـعـمــل
العسكري.
ه ــي ال ـم ــرة األول ـ ــى ال ـتــي ت ــدك فـيـهــا ص ــواري ــخ ال ـم ـقــاومــة
الفلسطينية تل أبيب ،إلى جانب وصولها إلى عدة مناطق
أخــرى ضمن أراضــي  ...48وإذا كــان قــد سبق لصواريخ
المقاومة أن حطمت أسطورة القبة الحديدية ،فإنها هذه
المرة قد مرغتها بالتراب.
هي المرة األولــى التي تستخدم فيها المقاومة الطائرات
المسيرة.

ّإن اتـســاع وتـنــوع وتعقيد نـطــاق الـعـمــل الـمـقــاوم ،يصيب
الصهيوني بما يشبه حالة الشلل والعجز .ويتزامن ذلك
مع وضــع دولــي يــرى الصهيوني فيه نفسه معزو ًال أكثر
فأكثر.
ّإن انتفاضة الشعب الفلسطيني المستمرة ،وإذ تأتي بعد
سلسلة اتفاقات التطبيع الذليلة التي عقدتها عــدة أنظمة
عربية ،والتي ال تزال بعض أنظمة أخرى تناقشها تحت
الـطــاوالت ،وبرعاية األمــريـكــي ،فإنها تمرغ أنــوف هــؤالء
جميع ًا بالوحل ،وتثبت أنهم زائلون ال محالة...
إننا في حزب اإلرادة الشعبية وإذ نعلن تضامننا الكامل
مــع الـشـعــب الفلسطيني الـعـظـيــم ومـقــاومـتــه الـبـطـلــة ،فإننا
نؤكد أنّــه سيكون لالنتصار الفلسطيني هــذه المرة طعم
آخــر تـمــامـ ًا ،وسـيـكــون بــدايــة حقيقية ضمن الـعــالــم الجديد
الذي تكلمنا عنه مرار ًا منذ أكثر من عقد من الزمان ،عالم
ما بعد الهيمنة الغربية ،التي كانت األساس في خلق الكيان
الصهيوني وكانت الداعم األساسي له طوال الوقت...
تحية لفلسطين
تحية للشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة
حزب اإلرادة الشعبية
دمشق 2021/5/12

الشعب الفلسطيني بالداخل فــور ًا ،أو ستكون
هنالك دولة واحدة ديمقراطية على كل أرض
ف ـل ـس ـط ـيــن ،لـلـفـلـسـطـيـنـيـيــن ف ـي ـهــا ك ــل حـقــوقـهــم
م ــع إسـ ـق ــاط ك ــل ع ـن ــاص ــر ال ـن ـظ ــام ال ـع ـن ـصــري
«اإلسرائيلي».
Ǩكيف ستؤثر هــذه االنتفاضة على وضع
الفصائل الفلسطينية ،ليس وضع الفصائل
الفلسطينية التقليدية فقط ،وإنما
مجمل الحراك الوطني الفلسطيني بما فيه
الحركات المستجدة؟

هـ ـن ــال ــك أزم ـ ـ ــة داخـ ـلـ ـيـ ــة ع ـم ـي ـق ــة فـ ــي ال ـن ـظ ــام
الـسـيــاســي؛ هـنــالــك فـصــائــل تـتــولــى مـســؤولـيــات
ومــواقــع ولــم تعد لديها قــاعــدة شعبية ،ولذلك
كانت خائفة من االنتخابات ،وبعضها لم يتجرأ
عـلــى الــدخــول فــي االن ـت ـخــابــات ،وبـعـضـهــا كــان
يحلم بإلغاء االنتخابات كما حدث ،وبالمقابل،
هنالك قوى عديدة حيّة وجديدة ،ولكن ليس
لها تمثيل فــي مــركــز صنع الـقــرار الفلسطيني
الرسمي.
اليوم ،للخروج من هذه األزمــة ينبغي إنشاء
ق ـيــادة وطـنـيــة مــوحــدة ،نـحــن نــأمــل أن تـكــون
منظمة التحرير الفلسطينية نفسها ،ألننا نريد
أن نـحــافــظ عـلــى الـجـســم ال ــذي يـمـثــل الـشـعــب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ول ـك ــن ي ـجــب أن تُ ـف ـتــح أب ــواب ــه
للقوى كلها بما فيها حماس والجهاد ،ويجب
أن يكون هنالك مركز قــرار فلسطيني موحد،
قيادة موحدة ليست مسؤولة فقط عن القرار
الكفاحي ،وإنما السياسي أيض ًا ،هذا هو الهدف
الذي يجب أن يتحقق ،ولألسف جرت مراوحة
طويلة في الـمـكــان ...أمــس مث ًال :عقد اجتماع
للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
هنالك الكثير من القوى غير ممثلة في اللجنة
التنفيذية ،ال الجهاد وال حماس موجودة في
الـمـنـظـمــة ،وال الـمـبــادرة الــوطـنـيــة وال الجبهة
الشعبية موجودة ،لذلك االجتماع كان ناقص ًا،
األف ـضــل أن تـتــم الــدعــوة إل ــى اجـتـمــاع األمـنــاء
العامين الذي يضم جميع القوى الفلسطينية،
وم ــن ه ــذا االج ـت ـم ــاع ي ـجــب أن تـنـبـثــق ق ـيــادة
موحدة من خالل مؤسسات منظمة التحرير،
ه ــذا هــو ال ـهــدف الـمـطـلــوب ،وه ــذا مــا يستقيم
مــع التغيّر الـحــاصــل فــي تــوازنــات الـقــوى على
األرض.
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القضية الفلسطينية و«الفصل العنصري» أو «أبارتهايد»

مع تطور األحداث في فلسطين المحتلة ،ومع تصعيد عنيف شرس من قبل العدو الصهيوني خاصة في غزة ،ولكن
أيضاً داخل الخط األخضر الذي يستهدف الفلسطينيين الذين يعيشون في أراضي  ،48أصبح من الصعب على العالم
االختباء وراء إصبعه.
ǧريم عيسى -سعد صائب

نـسـمــع ون ـق ــرأ بـشـكــل م ـتــزايــد ت ـصــري ـحــات مــن
شخصيات عــامــة تــديــن الـعــدوان والـمـمــارســات
«اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة» ،وربـ ـم ــا ب ـيــن م ـم ـي ــزات هــذه
االن ـت ـف ــاض ــة بــال ـم ـع ـنــى اإلع ــام ــي أن ـه ــا ش ـهــدت
زي ـ ــادة م ـل ـحــوظــة ف ــي اس ـت ـخ ــدام مـصـطـلـحــات
معينة ،مــن بينها كلمة «أبــارتـهــايــد» أو «فصل
عنصري» كتوصيف لـ«إسرائيل».
«إسرائيل» هي نظام أبارتهايد
إن وص ــف س ـيــاســات «إس ــرائ ـي ــل» بــاسـتـخــدام
كـلـمــات م ـثــل« :ف ـصــل ع ـن ـصــري» لـيــس بــاألمــر
الـجــديــد ،لكن الـجــديــد هــو الــزيــادة الكبيرة في
ع ــدد الـشـخـصـيــات وال ـك ـيــانــات ال ـتــي تـسـتـخــدم
ت ـع ـب ـي ــر «الـ ـفـ ـص ــل الـ ـعـ ـنـ ـص ــري» فـ ــي ارتـ ـبـ ــاط
بــ«إســرائـيــل» وسياساتها ومـمــارســاتـهــا .هناك
أيـ ـضـ ـ ًا وس ـ ــوم ش ــائ ـع ــة اآلن ع ـل ــى Twitter
وغيره من وسائل التواصل االجتماعي مثل:
.ApartheidIsrael#
م ــن ب ـيــن هـ ــذه األصـ ـ ــوات ال ـص ــاع ــدة أصـ ــوات
ســاســة أمــريـكـيـيــن ،م ـثــل :ع ـضــوة الـكــونـغــرس
رش ـي ــدة ط ـل ـيــب (أمــري ـك ـيــة فـلـسـطـيـنـيــة) الـتــي
أش ــارت م ــرار ًا وت ـك ــرار ًا إلــى «إســرائ ـيــل» على
أنها حكومة فصل عنصري .أشارت إلهام عمر،
وهي عضوة أخرى في الكونجرس األمريكي،
مــؤخــر ًا إلــى «إســرائـيــل» على أنـهــا نـظــام فصل
عنصري ،كما فعلت عضوة الكونجرس كوري
ب ــوش قــائ ـلــة «ن ـح ــن ض ــد الـ ـح ــرب .ن ـحــن ضــد
االحتالل .نحن مناهضون للفصل العنصري»،
وألكساندريا أوكاسيو كورتيز التي قالت ذلك
بإيجاز شديد« :دول الفصل العنصري ليست
دو ًال ديمقراطية».

هناك العديد مــن األمثلة األخــرى ألعـضــاء في
الكونجرس األمــريـكــي كــانــوا صريحين للغاية
ض ــد م ـم ــارس ــات «إس ــرائـ ـي ــل» وان ـت ـق ــدوا دعــم
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ل ـه ــا ،وك ــذل ــك شـخـصـيــات
س ـي ــاس ـي ــة مـ ــن دول أخـ ـ ـ ــرى ،بـ ـم ــا فـ ــي ذل ــك
الدبلوماسي البريطاني السابق كريج موراي،
ال ــذي كـتــب فــي إشـ ــارة إل ــى اتـفــاقـيــة عـسـكــريــة
بين «إسرائيل» والمملكة المتحدة« :يجب ّأل
يـكــون هـنــاك تـعــاون مــن أي نــوع مــع سلطات
دولة الفصل العنصري»؛ السياسي األيرلندي
شـيــن هــوغــي كـتــب« :تــواصــل إســرائ ـيــل خــرق
القانون الدولي بطرق عديدة -ضم األراضي،
وإن ـش ــاء دولـ ــة ال ـف ـصــل ال ـع ـن ـصــري ،ومـهــاجـمــة
المدنيين بمن فيهم األطـفــال ،ومهاجمة الحق
في االحتجاج السلمي»؛ وكتب ميك واالس،
عضو البرلمان األوروبــي« :قــد يدعم االتحاد
األوروبي دولة الفصل العنصري في إسرائيل
فــي جــرائــم الـحــرب الـتــي ترتكبها ضــد الشعب
الفلسطيني ،لكن غالبية األوروبيين ال يفعلون
ذلك».
أدلـ ـ ــت ش ـخ ـص ـي ــات عـ ــامـ ــة أخـ ـ ــرى (م ـم ـث ـل ــون
وممثالت وشخصيات إعالمية) لها عدد كبير
مــن المتابعين (خــاصــة عـلــى وســائــل الـتــواصــل
االجتماعي) بتصريحات مماثلة ،مثل :المذيع
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ــي عـ ـل ــي ف ـي ـل ـش ــي مـ ــن MSNBC
األمــري ـك ـيــة ،ال ــذي ق ــال ي ــوم الـجـمـعــة الـمــاضــي:
للجدل
«إنـهــا فـكــرة مضحكة ْأن تُعتبرَ مـثـيــر ًة
ْ
تسمي ُة ما فرضته إسرائيل على الفلسطينيين
بــأنــه ش ـكـ ٌـل مــن أش ـكــال الـفـصــل الـعـنـصــري؛ ّإن
ـرة واحـ ــدة إل ــى خــري ـطــة إســرائ ـيــل وغ ــزة
ن ـظ ـ ً
واألراض ــي المحتلة ،تــذكــر بمثال واحــد فقط:
حقبة الفصل العنصري فــي جـنــوب إفريقيا».
كذلك دعــا الممثل األمريكي مــارك روفالو إلى

إن وصف سياسات
«إسرائيل» باستخدام
كلمات مثل «فصل
عنصري» ليس باألمر
الجديد لكن الجديد
هو الزيادة الكبيرة
في عدد الشخصيات
والكيانات
التي تستخدم
تعبير «الفصل
العنصري» في
ارتباط بـ«إسرائيل»
وسياساتها
وممارساتها

فــرض عـقــوبــات عـلــى «إســرائـيــل» فــي تغريدة
قبل أيام قليلة ،لكنه سبق أن اتهم «إسرائيل»
بــالـفـصــل الـعـنـصــري خ ــال مـقــابـلــة فــي تـشــريــن
األول الماضي.
ع ـ ـ ــدد قـ ـلـ ـي ــل ج ـ ـ ـ ــد ًا مـ ـ ــن ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات أدلـ ـ ــت
بـتـصــريـحــات تــديــن ال ـع ــدوان «اإلســرائ ـي ـلــي»،
وال س ـي ـمــا ب ـيــن ال ـ ــدول ال ـغــرب ـيــة ،وذلـ ــك رغــم
قـ ـي ــام ب ـع ــض ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ال ـح ـك ــوم ـي ـي ــن أو
ال ـش ـخ ـص ـي ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ب ــذل ــك ،ل ـك ــن بـعــض
المنظمات (خاصة منظمات حقوق اإلنسان)
الـتــي كــانــت حــريـصــة دائ ـم ـ ًا عـلــى أن يـكــون لها
خـطــاب يـبــدو «حـيــاديـ ًا» ،تــراجـعــت هــذه المرة
عن ذلــك «الـحـيــاد» ...الجدير بالذكر مث ًال :هو
أن هـيــومــان رايـتــس ووت ــش أص ــدرت تـقــريــر ًا
ف ــي  27ن ـي ـس ــان  2021ب ـع ـن ــوان «تـ ـجـ ــاوزوا
الـ ـحـ ــدود :ال ـس ـل ـطــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة وجــري ـم ـتــا
الفصل العنصري واالضطهاد» ،وهــو بحسب
بعض المصادر أول تقرير من هذا النوع من
منظمة دولـيــة لحقوق اإلنـســان ،رغــم ّأن هذه
المنظمة بالذات قد لعبت مرات عديدة أدوار ًا
سياسية مفضوحة خــدمــة لـلــواليــات المتحدة
األمــريـكـيــة ...وهــو أم ـرٌ يـسـتــدعــي وقـفــة تفكير
سنقوم بها بشكل أولي في سياق هذه المادة.
ما هو الفصل العنصري؟
مثال جنوب إفريقيا
أبارتهايد في اللغة األفريكانية (وهي لغة يتم
التحدث بها في جنوب إفريقيا ودول إفريقية
أخرى) ،تعني االنفصال أو «حالة االنفصال».
واألبارتهايد كــان نظام ًا من الفصل العنصري
ال ـمــؤس ـســي ي ـن ـبــع م ــن ف ـك ــرة ت ـف ــوق ال ـب ـيــض،
والـ ــذي ك ــان أسـ ــاس هـيـمـنــة األق ـل ـيــة الـبـيـضــاء
في جميع مناحي الحياة (سياسي ًا واجتماعي ًا
واقتصادي ًا) في جنوب إفريقيا من عام 1948
حتى عام  1991عندما تم إلغاؤها رسمي ًا.
من بين الممارسات التي كانت سائدة في ظل
ن ـظــام الـفـصــل الـعـنـصــري فــي ج ـنــوب إفــريـقـيــا

إجـبــارُ الـنــاس على العيش فــي أمــاكــن منفصلة
على أســاس العرق عن طريق إبعادهم قسر ًا،
وإعـ ــادة تــوطـيـنـهــم فــي مـسـتــوطـنــات ،أو مــدن
عـلــى أس ــاس عــرقـهــم؛ تـقــديــم خــدمــات متباينة
عـلــى أس ــاس األع ــراق الـمـخـتـلـفــة ،حـيــث يتلقى
السود في جنوب إفريقيا في كثير من األحيان
خدمات أقل جودة بما في ذلك خدمات التعليم
والــرعــايــة الـصـحـيــة؛ هـيـكـلــة ال ـن ـظــام الـسـيــاســي
بحيث كان للبيض في جنوب إفريقيا األغلبية
ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ـس ـي ــاس ــي .ك ـمــا ح ـظــر أحــد
القوانين أي حزب ذي أفكار شيوعية ،ونص
ذل ــك ال ـقــانــون ّأن األف ـك ــار الـشـيــوعـيــة «تـعـطــل
االن ـس ـجــام ال ـعــرقــي»! أي تـعـطــل ف ـكــرة تـفــوق
عرق على آخر.
بــدأ النضال ضــد الفصل العنصري فــي جنوب
إفــري ـق ـيــا م ـنــذ ان ـط ــاق ــه ،وع ـل ــى مـ ــدى ال ـع ـقــود
اشتمل على أشكال مختلفة من المقاومة ،بما
فــي ذل ــك االحـتـجــاجــات واالن ـت ـفــاضــات ،والـتــي
ردت ع ـل ـي ـهــا ال ـح ـك ــوم ــة ب ــوح ـش ـي ــة ،وهـ ــو مــا
أدى بــدوره إلــى تعاظم دعــم الناس للمقاومة
الـمـسـلـحــة .وه ـكــذا ،تـمـيــزت الـمـقــاومــة الــداخـلـيــة
فـ ــي ج ـن ــوب إف ــري ـق ـي ــا ب ــاح ـت ـج ــاج ــات س ـل ـم ـيــة،
ومـ ـق ــاوم ــة ش ـع ـب ـيــة (إضـ ـ ــرابـ ـ ــات ،وم ـق ــاط ـع ــة،
وعصيان مــدنــي) ،وتـمــرد مسلح ،وكلها كانت
موجودة واستمرت بالتوازي والتكامل على
مدى عقود.
وصــل الـعـنــف الـسـيــاســي إلــى أعـلــى مستوياته
فــي منتصف الـثـمــانـيـنــات ،ونـتـيـجــة لــذلــك أعلن
بوتا (الرئيس آنــذاك) حالة الـطــوارئ ،والتي
اس ـت ـمــرت فـعـلـيـ ًا ح ـتــى ع ــام  ،1990وبــالـتــالــي
السنوات األخيرة قبل إلغاء الفصل العنصري.
ت ـص ــاع ــد ال ـع ـن ــف ب ـي ــن ال ـح ـك ــوم ــة وخ ـصــوم ـهــا
خــال هــذه الفترة ،والتي شهدت تصاعد ًا في
الـكـفــاح الـمـسـلــح خــاصــة مــن قـبــل uMkhonto
( )we Sizwe (MKرم ــح األم ــة)  -الـجـنــاح
الـعـسـكــري لـلـمــؤتـمــر الــوطـنــي اإلفــريـقــي ،الــذي
شارك في تأسيسه نيلسون مانديال.

ملف (سورية )2021
قاسيون ـ العدد  1018اإلثنين  17أيار 2021

www.kassioun.org

كيف نستفيد من التوصيف دون أن نقع في الفخ؟
تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر بتاريخ
 27نيسان الماضي ،والذي اعتبر ّأن «إسرائيل
دولة أبارتهايد -فصل عنصري».
ّإن السياسة الـعــامــة لـهــذه المنظمة فــي العديد
مــن القضايا حــول الـعــالــم ،ال تسمح لنا بتلقي
تقريرها هــذا بعيون مغمضة وبنوايا طيبة...
(هذا ال يمنع بأية حال من األحوال االستفادة
مـ ــن ه ـ ــذا ال ـت ـق ــري ــر ،وم ـ ــا ي ـش ــاب ـه ــه وتــوظ ـي ـفــه
بــالـشـكــل الـمـنــاســب ضـمــن الـنـضــال الفلسطيني
وضـمــن النضال اإلنـســانــي والــوطـنــي المناصر
لفلسطين) ،ولكن ال يمنع أيض ًا أن نحاول فهم
السبب...
إذا نحينا جــانـبـ ًا احـتـمــال الـتـعــاطــف اإلنـســانــي
الـمـجــرد( ،وه ــو احـتـمــال يـصـعــب الــركــون إليه
حـيــن ال ـحــديــث عــن الـنـخــب األمــري ـك ـيــة) ،فــإنـنــا
ن ـع ـت ـقــد أنـ ــه ض ـم ــن ط ـي ــف األسـ ـبـ ــاب ال ـم ـع ـقــدة
والـعــديــدة التي أنتجت تقرير هيومن رايتس
ووتش ،وأنتجت مواقف شبيهة ضمن النخب
األمــريـكـيــة ،هـنــالــك سـبـبــان رئـيـســان ،أحــدهـمــا:
يـتـعـلــق بـحــرف الـنـضــال الـفـلـسـطـيـنــي ،واآلخ ــر:
يـتـعـلــق ب ـتــوازنــات داخـلـيــة وصــراعــات داخـلـيــة
م ـح ــددة ض ـمــن ال ـم ـن ـظــومــة ال ـغــرب ـيــة ف ــي إط ــار
تراجعها ،وهــذان السببان هما ما سنناقشهما
تالي ًا.

وم ــن الـمـثـيــر لــاهـتـمــام ،ول ـكــن غـيــر الـمـفــاجــئ،
أن «إسرائيل» كانت واحدة من أكبر موردي
األسـلـحــة لـحـكــومــة جـنــوب إفــريـقـيــا العنصرية،
حـيــث بـلـغــت الـقـيـمــة اإلجـمــالـيــة لـصــادراتـهــا من
الـســاح لـهــا  1,4مـلـيــار دوالر فــي عــام .1988
وف ـ ــي ع ـ ــام  ،2010ن ـش ــر مـ ـق ــال فـ ــي صـحـيـفــة
«الـ ـغـ ــارديـ ــان» ال ـبــري ـطــان ـيــة وث ــائـ ـقَ حـكــومـيــة
لـجـنــوب إفــريـقـيــا كـشـفــت عــن ع ــرض مــن قبل
«إس ــرائ ـي ــل» لـبـيــع أس ـل ـحــة ن ــووي ــة لـلـحـكــومــة.
وبطبيعة الحال ،نفت «إسرائيل» ذلك.
القضية الفلسطينية
والفصل العنصري
تــم تـطــويــر تـعــريــف قــانــونــي للفصل العنصري
فـيـمــا ب ـعــد؛ ح ـيــث قــامــت مــؤس ـســات الـمـجـتـمــع
الــدولــي بتعريف الفصل العنصري فــي سياق
عــام ،ولـيــس فقط كما هــو فــي سياقه األصلي
ف ــي ج ـنــوب إفــري ـق ـيــا ،ح ـيــث اع ـت ـبــرت اتـفــاقـيــة
الفصل العنصري لعام  1973الفصل العنصري
جريمة ضد اإلنسانية ،وعرّفته بأنه «األفعال
الــاإن ـســان ـيــة الـمــرتـكـبــة ب ـغــرض إقــامــة وإدام ــة
هيمنة فئة عنصرية من األشخاص على أفراد
أي ــه فـئــة عـنـصــريــة أخ ــرى واض ـط ـهــادهــا إيــاهــم
ب ـص ــورة مـنـتـظـمــة» .ت ــم تـبـنــي ت ـعــريــف مـمــاثــل
في نظام روما األساسي لعام  2002للمحكمة
الجنائية الدولية.
نـظــر ًا ألن الفصل العنصري واالضـطـهــاد ،وفق ًا
ل ـل ـقــانــون ال ـج ـنــائــي الـ ــدولـ ــي ،ي ـع ـت ـبــران جــرائــم
ض ــد اإلن ـس ــان ـي ــة ف ــي ح ـ ــاالت ال ـت ـم ـي ـيــز وال ـق ـمــع
المنهجي ،فإن الفصل العنصري جريمة تخضع
ل ــاخ ـت ـص ــاص ال ـق ـض ــائ ــي ل ـل ـم ـح ـك ـمــة ال ـج ـنــائ ـيــة
الــدول ـيــة ،وال ـتــي يـمـكـنـهــا الـفـصــل فــي مـثــل هــذه
الجرائم ضد الفلسطينيين ،وفلسطين هي دولة
ط ــرف فــي ن ـظــام روم ــا األس ــاس ــي اع ـت ـبــار ًا من
نيسان ( 2015على الرغم من أن حكومة دولة
فـلـسـطـيــن قـبـلــت اخـتـصــاص الـمـحـكـمــة الـجـنــائـيــة
الــدول ـيــة م ـنــذ ح ــزي ــران  ،2014وك ــذل ــك اتـفــاقـيــة
الفصل العنصري اعتبار ًا من نيسان .)2014

ال فصل بين أدوات النضال
لــذلــك كـلــه ،يمكن اعتبار الـقــانــون الــدولــي ،أداة
قــويــة تـحــت ت ـصــرف الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي في
كـفــاحــه ضــد الـمـمــارســات الـمـنـهـجـيــة الـعـنـصــريــة
لـلـكـيــان ال ـص ـه ـيــونــي ،والـ ــذي ب ــات يُ ـش ــار إلـيــه
بشكل متزايد على أنه نظام فصل عنصري.
يـمـكــن اس ـت ـخــدام ه ــذا األمـ ــر قــانــون ـي ـ ًا وسـيــاسـيـ ًا
لــدعــم القضية الفلسطينية والـنـضــال الفلسطيني
التحرري ،ولكن تمام ًا كما هو الحال في جنوب
إفــريـقـيــا ،لــن ي ــؤدي فــي حــد ذات ــه إلــى وضــع حد
لـلـجــرائــم ضــد اإلنـســانـيــة الـتــي تــرتـكـبـهــا وتــرعــاهــا
«دولـ ـ ــة» .نــاه ـيــك ع ــن أن ه ــذا ل ـيــس ب ــدي ـ ًا عــن
األدوات األخ ـ ــرى ال ـم ـتــاحــة لـلـفـلـسـطـيـنـيـيــن فــي
كفاحهم ضد قوات االحتالل ،ولن يُعيد الحقوق
األساسية األخرى التي اغتصبت منذ عام 1948
بسبب التجاهل التام والصريح للقرارات الدولية.
أية أداة متاحة للشعب الفلسطيني في نضاله
ضــد الـكـيــان الصهيوني هــي أداة يـجــب النظر
إليها على أنها مكملة لألدوات األخرى ،وكلما
تــوفــرت الـمــزيــد مــن األدوات ،كــانــت الـمـقــاومــة
أقوى وأكثر صالبة.
غــالـبـ ًا مــا يعمل أنـصــار األنـظـمــة القمعية (وفــي
الـ ـغ ــرب خ ـص ــوص ـ ًا) ع ـل ــى ت ـق ــوي ــض ن ـض ــاالت
الشعوب من خالل دعم األنظمة التي تخدمها
ب ـش ـكــل م ـبــاشــر أو غ ـيــر م ـبــاشــر ع ـلــى حـســاب
ال ـش ـعــوب -يـمـكــن أن ي ـكــون ه ــذا ال ــدع ــم عـلــى
مستوى واحد أو أكثر :السياسي واالقتصادي
والعسكري وحتى القانوني.
ع ـن ــدم ــا ت ـف ـشــل مـ ـحـ ــاوالت ال ــدع ــم هـ ــذه بـفـعــل
مقاومة المظلومين المتصاعدة والمنظمة ،تبدأ
األنظمة القمعية وأنـصــارهــا الغربيون بما في
ذلــك داخ ــل الـمــؤسـســات الــدولـيــة والـحـقــوقـيــة،
باختراع أدوات أكثر تعقيد ًا وتضلي ًال لاللتفاف
على مقاومة الشعوب.
تشويه النضال لحرفه
وامتصاص طاقته
ذكــرنــا فــي سياق المقالة :أننا سنعود لنقاش

لم يعد خافياً
أن التناقض بين
ّ
«إسرائيل» كأحد
مشاريع الصهيونية
حول العالم وبين
النخبة األمريكية
ككل بما في ذلك
الصهيونية نفسها
آخ ٌذ في االرتفاع

أو ًال :أبارتهايد ≠ الالعنف!
األم ــر ال ــذي ل ــم ي ـعــد ب ـحــاجــة إل ــى ن ـق ــاش ،ألن
الحياة حسمته ،هو ّأن طريق أوسلو وطريق
ال ـم ـفــاوضــات مــع الـصـهـيــونــي بــوصـفـهــا األداة
األس ــاس ـي ــة ف ــي ال ـن ـض ــال ،ه ــي ط ــري ــق خــاطـئــة
بــالـكــامــل ،ول ــم تـعــد ق ــادرة عـلــى إق ـنــاع أح ــد أو
اجتذاب أحد من الفلسطينيين.
وما نراه في هذه االنتفاضة من التفاف صلب
وعــام مــن الشعب الفلسطيني حــول المقاومة
ال ـم ـس ـل ـحــة ،وب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن االن ـق ـســامــات
الفصائلية ،هــو دليل على ّأن فكرة التفاوض
كـ ــأداة أســاس ـيــة لـلـنـضــال ،لــم تـعــد قـ ــادرة على
جذب أية كتلة بشرية في فلسطين وخارجها.
وه ــو م ــا يـعـنــي ّأن ه ـنــالــك حــاجــة مــاســة لــدى
أعــداء الشعب الفلسطيني فــي خلق وهــم آخر
يسمح التعلق به بحرف النضال عن مساراته
ال ـتــي يـخــوضـهــا اآلن ب ــال ــذات ،أي :الـمـســارات
المتكاملة مــع بعضها الـبـعــض ،والـتــي تتضمن
بالضرورة الجانب المسلح...
وم ـ ــا دور فـ ـكـ ــرة «األب ـ ــارت ـ ـه ـ ــاي ـ ــد» فـ ــي ذل ــك
ك ـ ّلــه؟ دوره ــا هــو دور مــركــب يـسـتـنــد إل ــى ما
ي ـلــي :خ ــال ال ـع ـقــود ال ـثــاثــة ال ـمــاض ـيــة ،قــامــت
األنـظـمــة الـغــربـيــة ،وعـبــر الـمــؤسـســات الــدولـيــة
وعـبــر اإلع ــام والـجــامـعــات ،بـتـشــويــه الحقيقة
ال ـتــاري ـخ ـيــة لـلـنـضــال ف ــي ج ـنــوب إفــري ـق ـيــا ضــد
األب ــارت ـه ــاي ــد؛ ح ـيــث اس ـتــأص ـلــت م ـنــه ال ـجــانــب
ال ـم ـس ـلــح ،ب ــل وب ــات ــت ت ـص ــوره بــوص ـفــه م ـثــا ًال
نموذجي ًا عما يسمى (النضال الالعنفي)..
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وربـمــا يــأمــل أولـئــك الــذيــن يشغلون منظمات،
م ـث ــل :ه ـيــومــن راي ـت ــس ووت ـ ــش ،أن يـخـلـقــوا
بأن هنالك طريق ًا سالك ًا وعريض ًا صوب
وهم ًا ّ
ال ـح ـقــوق الـفـلـسـطـيـنـيــة ،طــري ـق ـ ًا س ـهـ ًـا ويـلـقــى
تأييد ًا ودعـمـ ًا هائلين ،هو «الطريق الحقوقي
الــدولــي» باستخدام فـكــرة األبــارتـهــايــد ،عوض ًا
عن «طريق المفاوضات» ...ليؤدي في النهاية
إلى النتيجة نفسها ...أو على األقل ،لكي يتمكن
أع ــداء الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي مــن خـلــق تـنــاقــض
نزاع حول أي:
وهمي بين الفلسطينيين عبر ٍ
ال ـ ــدروب الـنـضــالـيــة ه ــو األج ـ ــدى ،وال ب ــد فــي
الـسـيــاق مــن تـقــديــم األعـطـيــات وإف ـســاد بعض
المجموعات البشرية بالمال وغير المال ،كما
جرى ضمن سلطة أوسلو...
ثانياً :خالفات داخلية
لم يعد خافي ًا ّأن التناقض بين «إسرائيل»
ك ــأح ــد م ـش ــاري ــع ال ـص ـه ـيــون ـيــة ح ــول ال ـعــالــم،
وب ـيــن الـنـخـبــة األمــريـكـيــة كـكــل بـمــا فــي ذلــك
ال ـص ـه ـيــون ـيــة ن ـف ـس ـه ــا ،آخـ ـ ـ ٌذ فـ ــي االرت ـ ـفـ ــاع،
وي ـظ ـه ــر ذلـ ــك ب ـش ـكــل م ـل ـم ــوس ف ــي بـعــض
الـمــواقــف الـتــي أشــرنــا إلـيـهــا هـنــا بـمــا يخص
الوضع الفلسطيني ،ولكن أهم من ذلك في
ال ـم ــواق ــف م ــن االت ـف ــاق ال ـن ــووي اإلي ــران ــي،
ول ـيــس ف ـقــط ح ــول ه ــذا ال ـم ـلــف ،ب ــل وأب ـعــد
م ــن ذلـ ــك :ال ـت ـنــاقــض حـ ــول اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة
األمريكية اتجاه منطقتنا ككل.
ج ــوه ــر ال ـم ـســألــة ف ـي ـمــا نـعـتـقــد ه ــو ال ـتــالــي:
فــي إطــار إع ــادة تـمــوضــع الـقــوى األمريكية
المتراجعة ،وضمن الـصــراع الكوني األكثر
أه ـم ـيــة ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،أي :ال ـص ــراع
مــع الـصـيــن وروس ـي ــا ،ف ـ ّـإن االن ـس ـحــاب من
منطقتنا وتــركـيــز ال ـقــوى والـمــواجـهــة على
ت ـخ ــوم ال ـص ـي ــن ،بـ ــات أم ـ ــر ًا ش ـبــه مـحـســوم
ضمن التوجهات اإلستراتيجية األمريكية...
ه ـ ــذا ب ـط ـب ـي ـعــة الـ ـحـ ــال لـ ــن يـ ـك ــون س ـ ـ ــار ًا ل ـ
«إس ــرائ ـي ــل» ،وسـيـضـعـهــا عـلــى درب نـهــايــة
الشكل العنصري لوجودها ضمن المنطقة،
وسيفتح الـبــاب لتطبيق ال ـقــرارات الــدولـيــة
الـخــاصــة بالقضية الفلسطينية ،لـيــس فقط
ت ـل ــك الـ ـت ــي ت ـص ــل إل ـ ــى حـ ـ ــدود  ،1967بــل
وربـمــا أبـعــد مــن ذلــك نحو الـقــرار  181لعام
 ...1947ولكن حتى أهــم من ذلــك ،التصور
الـ ــذي طــرحــه د .مـصـطـفــى ال ـبــرغــوثــي فــي
حـ ــواره م ــع قــاس ـيــون ال ــذي ن ـشــر ي ــوم 13
م ــن الـ ـج ــاري ح ـيــن ق ـ ــال« :ال ي ــوج ــد أم ــام
ال ـحــركــة الـصـهـيــونـيــة إال واح ــد م ــن حـ ّلـيــن،
إمــا أن تنهي احتاللها بشكل فــوري وتلبي
حـقــوق الشعب الفلسطيني بــالــداخــل فــور ًا،
أو ستكون هنالك دولة واحدة ديمقراطية
على كل أرض فلسطين ،للفلسطينيين فيها
كل حقوقهم مع إسقاط كل عناصر النظام
العنصري اإلسرائيلي».
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يونغه فلت :الذئب المتخفي في رداء َح َمل...

تنشر قاسيون فيما يلي الترجمة الكاملة لمقالتي الرفيقة ديما النجار اللتين نشرتا
في جريدة يونغه فلت األلمانية اليسارية يوم  14من الجاري ،عن محاوالت سورنة
النصرة ،وعن السياسات األمريكية في سورية.
ǧيونغة فلت -ديما النجارǧ
     ترجمة قاسيون

قصة طويلة..
أعلن الموقع اإللكتروني للشبكة التلفزيونية
األمريكية  PBSفي نيسان  2021بأنه سيطلق
قــري ـب ـ ًا فـيـلـمـ ًا وثــائ ـق ـي ـ ًا ي ـكــون بـطـلــه أب ــو محمد
ال ـج ــوالن ــي ،زع ـيــم الـتـنـظـيــم اإلره ــاب ــي «هـيـئــة
تـحــريــر ال ـشــام» الـمـسـيـطــر فــي مـحــافـظــة إدلــب
شمال غرب سورية.
ك ــان كــل مــن أب ــو مـحـمــد ال ـجــوالنــي وأب ــو بكر
ال ـب ـغــدادي (زع ـيــم داع ــش) سـجـنــاء فــي سجن
ب ــوك ــا األم ــري ـك ــي ،أح ــد ال ـم ـع ـت ـقــات األمــري ـك ـيــة
السابقة في العراق .أطلق سراح البغدادي عام
 2004من قبل األمريكان ،الذين وصفوه بأنه
ال يشكل خطر ًا ،وبالمثل تم اعتبار الجوالني
غـيــر خـطــر وأط ـلــق ســراحــه ع ــام  .2008غير
أن األول بـعـيـنــه أص ـبــح قــائــد ًا لـتـنـظـيــم الــدولــة
اإلســام ـيــة فــي ال ـعــراق ع ــام  ،2010وف ــي عــام
 2011أرســل أحــد أتباعه أبــو محمد الجوالني
إل ــى ســوريــة لـتــأسـيــس ف ــرع لـتـنـظـيــم الـقــاعــدة.
أع ـل ــن أبـ ــو م ـح ـمــد ال ـج ــوالن ــي تــأس ـيــس جـبـهــة
النصرة في كانون الثاني .2012
ف ــي ن ـي ـس ــان  2013أع ـل ــن الـ ـبـ ـغ ــدادي تــوح ـيــد
تنظيمي الدولة اإلسالمية في العراق وجبهة
ال ـن ـصــرة فــي ســوريــة فــي تـنـظـيــم واح ــد تحت
اس ــم ال ــدول ــة اإلســام ـيــة فــي ال ـع ــراق وال ـشــام.
فــرفــض ال ـجــوالنــي األم ــر ورف ــع الـقـضـيــة إلــى
زعـيــم الـجـهــاد الـعــالـمــي أب ــو أيـمــن ال ـظــواهــري،
ال ــذي أص ــدر األم ــر بـبـقــاء ال ـن ـصــرة فــي الـشــام
والــدولــة فــي ال ـعــراق .ومـنــذ ذلــك الـحـيــن نشط
التنظيمان في سورية.
عام  2016غيرت جبهة النصرة اسمها لتصبح

«جبهة فتح الـشــام» وأعـلـنــت شكلي ًا انفصالها
عــن ال ـقــاعــدة .ه ــذه ال ـم ـنــاورة كــانــت ضــروريــة
لها بعد صدور قرار األمم المتحدة  2254عام
 2015ال ــذي اسـتـثـنــى تـنـظـيــم ال ــدول ــة وجـبـهــة
الـنـصــرة وكــل التنظيمات الـمــرتـبـطــة بــالـقــاعــدة
مــن الـهــدنــة الـمــزمـعــة .كـمــا ضـغـطــت اجـتـمــاعــات
أستانا واتفاقية سوتشي في االتجاه ذاته .عام
 2017ضـمــت جـبـهــة فـتــح ال ـشــام لـهــا مجموعة
من الفصائل األخرى وغيرت اسمها من جديد
ليصبح «هيئة تحرير الشام».
ف ـي ـم ــا ظـ ــل تـ ــرامـ ــب ص ــامـ ـتـ ـ ًا ل ـ ــدى ك ــام ــه عــن
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات اإلره ــابـ ـي ــة ع ــن م ـس ـت ـق ـبــل هـيـئــة
تحرير الشام ،خرج المبعوث الخاص لوزارة
الخارجية األمريكية للشأن الـســوري جيمس
جـيـفــري عــن ه ــذا الـصـمــت لـيـقــول فــي نـيـســان
لشبكة  PBSبــأن هـيـئــة تـحــريــر الـشــام تعتبر
«مكسب ًا /أصـ ًـا» لإلستراتيجية األمريكية في
إدلب.
ذئب متخف في رداء حمل
يـبــدو أن الـفــرصــة قــد فــاتــت للحصول على 10
ماليين دوالر أمريكي لقاء معلومات عن أبو
محمد الجوالني زعيم التنظيم اإلرهابي هيئة
تـحــريــر الـشــام (الـنـصــرة ســابـقـ ًا) .فــالـغــرب قد
غسله وألبسه الصورة التي تناسبه .بل أكثر
مــن ذلــك دع ــاه اللـتـقــاط الـصــور مــع الصحفي
األم ــري ـك ــي م ــارت ــن س ـم ـي ــث ،ال ـ ــذي ن ـش ــر تـلــك
الـصــور عـنــدمــا كــان عــائــد ًا مــن إدل ــب فــي شهر
ك ــان ــون ال ـثــانــي  2021وأع ـل ــن ع ــن الـتـحـضـيــر
لفيلم وثــائـقــي عــن الـجـهــاديـيــن لمنصة األفــام
االستقصائية  Frontlineللتلفزيون األمريكي
.PBS

في نيسان 2013
أعلن البغدادي
توحيد تنظيمي
الدولة اإلسالمية
في العراق وجبهة
النصرة في سورية
في تنظيم واحد
تحت اسم الدولة
اإلسالمية في
العراق والشام

أهداف هجوم مشتركة
مقابلة  Frontline PBSلم تكن أول محاولة
لتطبيع العالقة مع هيئة تحرير الشام ،بل أول
من فعل ذلــك هو المجموعة الدولية لألزمات،
ع ـن ــدم ــا ق ــام ــت بـ ـ ــأول م ـق ــاب ـل ــة مـ ــع ال ـج ــوالن ــي
استمرت  4ساعات في شباط من العام الفائت.
والمجموعة الــدولـيــة لــأزمــات هــذه هــي مركز
أبحاث يديره روبرت مالي ،الذي تولي مناصب
اسـتـشــاريــة هــامــة فــي أكـثــر مــن إدارة أمريكية،
فقد عمل مساعد ًا خاص ًا للرئيس بل كلينتون
حول الصراع العربي« -اإلسرائيلي» ،كما كان
مساعد ًا خاص ًا لباراك أوباما ضمن الحملة على
داع ــش .ومــع ق ــدوم إدارة بــايــدن بــدايــة الـعــام
ال ـجــاري نـشــرت الـمـجـمــوعــة الــدولـيــة لــأزمــات
تقرير ًا تنصح فيه الحكومة األمريكية أن تعيد
تعريف حربها على اإلرهاب.
جــاء انفتاح اإلعــام الغربي الـبــرجــوازي على
الجوالني بعد تصريح الفت لجيمس جيفري
المبعوث الخاص لوزارة الخارجية األمريكية
في الشأن السوري في كانون الثاني ،2020
وض ــح ف ـيــه أن «ه ـي ـئــة ت ـحــريــر ال ـش ــام ت ـدّعــي
بــأن ـهــا تــركــز بـشـكــل أس ــاس ــي ع ـلــى ق ـتــال نـظــام
بـشــار األس ــد» ،وعـلــى الــرغــم أن واشـنـطــن «لم
تـقـبــل ه ــذا االف ـت ــراض ب ـعــد» بـحـســب جـيـفــري،
ّإل أنــه يعطي إش ــارات بــأنــه يــريــد «جــدي ـ ًا» أن
يـتـحـقــق م ــن األم ـ ــر ،ي ـق ــول« :ه ــم (أي :هـيـئــة
تحرير الشام) يدّعون أنهم مقاتلون وطنيون
م ـعــارضــون ول ـي ـســوا إرهــاب ـي ـيــن ،ون ـحــن لــم نر
أنهم شكلوا تهديد ًا دولي ًا منذ فترة».
الـتـقــاريــر الـمـشــار إلـيـهــا آن ـف ـ ًا تـقــول بــأن «هيئة
ت ـحــريــر ال ـش ــام ال تـشـكــل خ ـط ــر ًا دول ـي ـ ًا ألنـهــا
تقاتل األسد وحلفاءه روسيا وإيــران» .وفيما
ي ـخ ــص ال ـع ــاق ــة م ــع «الـ ـحـ ــزب ال ـتــرك ـس ـتــانــي
اإلسـ ــامـ ــي» ،ي ــوض ــح ال ـج ــوالن ــي لـلـمـجـمــوعــة
الدولية لــأزمــات« :كونهم من اإليـغــور ،فإنهم
يواجهون االضطهاد في الصين– األمــر الذي
ندينه بشدة– وليس لديهم مكان آخر يذهبون
إليه .أنا بالطبع أتعاطف معهم» ويضيف «هم

م ــوج ــودون ف ــي س ــوري ــة م ـنــذ س ـبــع س ـنــوات
ولــم يـشـكـلــوا تـهــديــد ًا دول ـي ـ ًا» .مــن الــواضــح أن
ال ـج ــوالن ــي وم ــراك ــز األب ـح ــاث ال ـغــرب ـيــة تـعـنــي
بمصطلح «دولي» الغرب فقط!
«سورنة» هيئة تحرير الشام
أب ـعــد م ــن ذلـ ــك ،ي ـح ــاول ال ـج ــوالن ــي بــال ـت ـعــاون
مــع «مــراكــز األب ـحــاث الـغــربـيــة» أن يـســورنــوا
هيئة تحرير الشام ويسوّقوها كجزء طبيعي
مــن الـنـسـيــج االجـتـمــاعــي ال ـســوري .فـقــد نقلت
ال ـم ـج ـمــوعــة ال ــدول ـي ــة ل ــأزم ــات بــأن ـهــم سـمـعــوا
خ ــال زيـ ــارة ل ـهــم ف ــي إدل ــب م ــن الـمـسـيـحـيـيــن
القاطنين هناك بأن «السلطات المحلية حسنت
تعاملها مــع الـنــاس منذ رسـخــت هيئة تحرير
الشام حكمها» وأكثر من ذلــك ،ووفـقـ ًا للمركز
نفسه« ،تسمح الهيئة للنساء أن يكشفن عن
وجوههن وأن يذهبن إلى الجامعة».
كما يدعي الجوالني بأن اإليديولوجية الحالية
للهيئة تعتمد على الفقه اإلسالمي« ،تمام ًا مثل
أية مجموعة سنية سورية أخرى .وذلك خالف ًا
للسلفية الـتــي تعتمد فـقــط الـشــريـعــة ،تفسرها
ب ـش ـكــل م ـحــافــظ ج ـ ــد ًا ،وال ت ـق ـبــل ال ـت ـف ـس ـيــرات
ال ـحــدي ـثــة ل ـل ـنــص ،وت ـع ـت ـبــرهــا ضـ ــا ًال يـسـتـحــق
الـ ـقـ ـص ــاص» .ول ـل ـس ـخــريــة ت ـب ـع ـ ًا ل ــذل ــك يـصـبــح
الجوالني ليس فقط «معتد ًال» ،بل ويمكن أن
يعتبر أنه يعمل تحت سقف الدستور السوري
لعام  2012الــذي نص في المادة الثالثة منه:
«الفقه اإلسالمي مصدر رئيسي للتشريع».
فــي أي ـلــول  2017شـكـلــت هـيـئــة تـحــريــر الـشــام
مــا يـسـمــى بـحـكــومــة اإلن ـقــاذ لـتـخــدمـهــا كــواجـهــة
مــدنـيــة لسلطتها الـعـسـكــريــة فــي إدل ــب .وألجــل
ذلك قامت بترحيل الحكومة السورية المؤقتة
ال ـتــاب ـعــة ل ــائ ـت ــاف الـ ـس ــوري ال ـم ـع ــارض إلــى
ال ـم ـنــاطــق ال ـت ــي اح ـت ـل ـهــا ال ـج ـيــش ال ـت ــرك ــي فــي
عـمـلـيــات «غـصــن الــزيـتــون» و«درع ال ـفــرات».
فــي تقييم لمعهد واشـنـطــن لـسـيــاســات الـشــرق
األدنــى عن أداء «الحكومات السورية الثالث
ف ــي مــواج ـهــة ف ـي ــروس ك ــورون ــا» ت ــم ام ـتــداح
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حول محاوالت سورنة النصرة
مـ ــن غ ـي ــر ال ـم ـخ ـت ـل ــف ع ـل ـي ــه ب ـي ــن ال ـم ــراق ـب ـي ــن
ال ـس ـيــاس ـي ـيــن ب ــأن م ـي ــزان ال ـق ــوى ال ـعــال ـمــي مــا
ع ــاد لـيـسـمــح بـنـصــر إسـتــراتـيـجــي ل ـل ـغــرب .لــذا
ي ـبــدو أف ـضــل ال ـح ـلــول لـلـغــرب تـحــت ال ـظــروف
ال ـحــال ـيــة ه ــو إع ــاق ــة ال ـتــوصــل ل ـحــل ن ـهــائــي فــي
الـقـضـيــة الـســوريــة وت ــرك الـبــاد لـلـفــوضــى .لــذا
يـتـســاءل معهد واشـنـطــن فــي  3أيــار الـمــاضــي:
ألـيــس الـجـمــود «هــو أقــل الـخـيــارات ســوء ًا في
سورية»؟
ثمة مؤشرات على أن الجهود الغربية تتركز
عـلــى تثبيت تقسيم األم ــر الــواقــع فــي ســوريــة
فـ ــي ث ـ ــاث مـ ـن ــاط ــق :ال ـم ـن ـط ـق ــة األكـ ـبـ ــر تـحــت
سيطرة الحكومة الـســوريــة ،الـشـمــال الشرقي
تـحــت سـيـطــرة مـجـلــس ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة،
والشمال الغربي موزع بين المنظمة اإلرهابية
ه ـي ـئــة ت ـحــريــر الـ ـش ــام ف ــي إدل ـ ــب ومـ ــا يـسـمــى
«ال ـج ـي ــش ال ــوط ـن ــي ال ـ ـسـ ــوري» ف ــي م ـنــاطــق
االح ـت ــال ال ـتــركــي .ف ــي جـمـيــع ه ــذه الـمـنــاطــق
يعاني السوريون ظروف ًا اقتصادية اجتماعية
شديدة البؤس ويرزحون تحت عنف السالح
واالضطهاد السياسي.
يتم دعم كل من القوى المسيطرة في المناطق
الـثــاث مــن قـبــل الـغــرب إلــى تـلــك الــدرجــة التي
ال تنتصر فيها وال تـهــزم ،على أمــل ّأن إطالة

أداء «حـكــومــة اإلن ـق ــاذ» ووص ـفــت بــأنـهــا فقط
«حـكــومــة تـكـنــوقــراط» ،أي :حـكــومــة لـيــس لها
أجندة سياسية.

للقاعدة في إدلب» .من الناحية الرسمية إذ ًا ،لم
تعد هيئة تحرير الشام تعتبر فرع ًا من فروع
القاعدة :ذئبٌ مُتخفٍّ في رداء حَمَل!

«زمالء» جدد
أخير ًا وليس آخر ًا ،وفق ًا لوجهة النظر الغربية
ال ـجــديــدة ل ــإره ــاب ،ف ــإن هـيـئــة تـحــريــر الـشــام
تتناسب مع الصورة التي رسموها باعتبارها
«زميل» مزعوم ًا في الحرب ضد اإلرهاب ،إذ
ً
تـقــول الـمـجـمــوعــة الــدولـيــة لــأزمــات« :حــاولــت
هيئة تحرير الشام القضاء على خاليا داعش
ال ـن ـش ـط ــة فـ ــي إدل ـ ـ ــب» وب ـح ـس ــب ال ـج ــوالن ــي
فالهيئة «تقوم باحتواء نشاط تنظيم حراس
الدين» .وفق ًا للمجموعة الدولية لألزمات ،فإن
«حراس الدين» أصبحوا اآلن «الفرع الرسمي

حالة جمود في سورية :والغرب يدعم
تقسيم األمر الواقع
«الـ ـجـ ـم ــود ه ــو االسـ ـتـ ـقـ ــرار» ،ب ـه ــذه ال ـك ـل ـمــات
لـخّــص المبعوث الـخــاص للخارجية األمريكية
فــي الـشــأن ال ـســوري فــي عـهــد تــرامــب ،جيمس
جـيـفــري ،الـسـيــاســة األمــريـكـيــة فــي ســوريــة في
مقابلة مع المنصة الخاصة بالسياسات األمنية
األمريكية  Defense Oneناصح ًا إدارة بايدن
بتبني هذه السياسة ،ويقول جيفري :إن على
اإلدارة الـجــديــدة أال تـقــول عــن هــذه السياسة
إنها سيئة لمجرد أنها صنعت وقت ترامب.

األزم ــة قــد تسمح أن تـتـحــول خـطــوط الفصل
العسكرية الحالية إلى خطوط فصل سياسية
واق ـت ـصــاديــة .وه ـنــا تـلـعــب ال ـع ـقــوبــات الـغــربـيــة
وحيدة الجانب دور ًا هام ًا؛ فإضافة إلى أثرها
على الحياة االقتصادية للشعب السوري تضر
الـعـقــوبــات بــوحــدة ال ـبــاد .فـعـقــوبــات «قــانــون
قيصر لحماية المدنيين السوريين» لعام 2019
م ـفــروضــة عـلــى بـعــض الـمـنــاطــق ومـخـفـفــة عن
مناطق أخــرى .وفــي الوقت نفسه تتم معاداة
كل محاولة لفتح المعابر الداخلية بين المناطق
الثالث تحت شعار «ال تطبيع مع النظام» .من
جهة أخرى يشجع الغرب فتح المعابر العابرة
للحدود التي تربط ّكل من هذه المناطق على
حدة ،اقتصادي ًا بالبلد المجاور.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ج ــاء ال ـن ـقــاش ف ــي مـجـلــس
األمن العام الماضي فيما إذا كانت المساعدات
اإلنسانية يجب أن تصل عبر المعابر العابرة
لـلـحــدود أم عـبــر الـحـكــومــة الـســوريــة والمعابر
الداخلية .روسيا والصين وضعتا فيتو نهاية
ع ــام  2020فــي مـجـلــس األم ــن ضــد اسـتـعـمــال
أرب ـعــة مـعــابــر عــابــرة ل ـل ـحــدود ،وواف ـق ــت على
م ـع ـبــر واحـ ــد ف ـق ــط .ن ـهــايــة آذار ن ـق ـلــت وكــالــة
رويـتــرز لألنباء بــأن روسـيــا تـحــاول التواصل
والتوسط لتفعيل استخدام المعابر الداخلية.

يتم دعم كل من
القوى المسيطرة
في المناطق الثالث
من قبل الغرب إلى
تلك الدرجة التي
ال تنتصر فيها وال
تهزم

بيان من جبهة التغيير والتحرير حول االنتخابات الرئاسية
إن موقف جبهة التغيير
ّ
والتحرير من االنتخابات
الرئاسية المزمع إجراؤها
يوم  26من أيار الجاري،
هو عدم المشاركة ال
ترشيحاً وال تصويتاً.

وإذا كان من الثابت لدينا أنّه ليس من
حق أية قوة خارجية أن تتدخل في
هذا الشأن ،سواء تأييد ًا أو اعتراض ًا،
فـ ّـإن الثابت أيض ًا هو ّأن االنتخابات
ال ـتــي تـحـتــاجـهــا س ــوري ــة ف ــي أزمـتـهــا
الـكــارثـيــة هــي انـتـخــابــات تـكــون جــزء ًا
مــن التطبيق الـكــامــل للحل السياسي
وللقرار 2254؛ انتخابات تكون أداة
ب ـي ــد ال ـش ـع ــب الـ ـسـ ــوري يـسـتـخــدمـهــا
ليوحد صفوفه وليوحد أرضه ويقرر
مصيره بشكل حر ونزيه.
ولكي تكون االنتخابات كذلك ،فإنها
ينبغي أن تـتــم عـلــى أس ــاس دسـتــور
جــديــد يـضـعــه ال ـس ــوري ــون بــالـتــوافــق
فيما بينهم ،وتـحـقــق معايير الـنــزاهــة
والـشـفــافـيــة ،وتـتــم بــإشــراف مراقبين
مـ ــن األمـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وي ـن ـب ـغ ــي أن
تُـجــرى عـلــى كــامــل األرض الـســوريــة
وبمشاركة كل السوريين في سورية
وخارجها.
ّإن المهمة التي ال تعلوها مهمة ،هي
إخ ــراج ســوريــة مــن الـكــارثــة العميقة

التي باتت تهدد وجودها الجغرافي-
السياسي .ويـمــر تنفيذ هــذه المهمة
عـ ـب ــر طـ ــريـ ــق إل ـ ــزام ـ ــي وح ـ ـيـ ــد ،هــو
تجميع الــوطـنـيـيــن الـســوريـيــن حــول
تنفيذ ال ـقــرار  2254كــامـ ًا وبــأســرع
وقــت ،وعبر االستفادة من التوازن
الدولي الجديد إلى الحدود القصوى
إلخ ــراج كــافــة ال ـقــوات األجـنـبـيــة من
األرض ال ـســوريــة ،ول ـت ـجــاوز تــأثـيــر
العقوبات اإلجرامية الغربية ،ولفتح
الـ ـب ــاب أم ـ ــام إنـ ـه ــاء ال ـف ـس ــاد الـكـبـيــر
المتغوّل على قوت الناس وكرامتها
مـنــذ ع ـقــود ،وإلي ـقــاف ك ــوارث الفقر
وال ـب ـط ــال ــة والـ ـجـ ــوع ال ـت ــي ال تـنـفــك
تتعاظم.
ّإن االنـتـخــابــات الـمــزمــع إجــراؤهــا لن
تحقق أيـ ًا مــن هــذه الـمـهــام ،ولــذا فـ ّـإن
موقفنا كما تقدم هو عــدم المشاركة
ال ترشيح ًا وال تصويت ًا.
جبهة التغيير والتحرير
دمشق  ١٠أيار ٢٠٢١
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جبهة
الـتـغـيـيـر
والـتـحـريــــر

12

شؤون اقتصادية
قاسيون ـ العدد  1018اإلثنين  17أيار 2021

www.kassioun.org

الكيان المحاصر

فتحت المقاومة المعركة من غّزة ،وانطلقت الصواريخ كامتداد للمقاومة الشعبية في القدس والضفة ،ثم لتحيا من جديد مدن الداخل الفلسطيني وتتحول اللد وحيفا ويافا من صور شاعرية
يسطرها شباب غاضب .غزة المحاصرة ،والضفة المسّورة بجدار عنصري والمقسمة بحواجز التفتيش ،وأخيراً األحياء العربية المعزولة في أراضي الـ  ...48جميعها اليوم
إلى وقائع سياسية ّ
تحاصر الكيان ،وتعطي القضية الفلسطينية كل الدالئل للعالم أنه في صراع اإلمبريالية والشعوب فإن القضية الفلسطينية مفصل وانعطافة نحو قيامة الشعوب.

«إسرائيل» محاصرة ديمغرافياً

مشروع الكيان مهدد بأداته البشرية

التركيبة السكانية
هي حامل أساسي في
دولة الكيان ،فعندما
أرادت قوى الفاشية
الدولية والحركة
الصهيونية من
ضمنها أن تؤسس
قاعدة عسكرية
متقدمة في منطقة
الشرق األوسط،
اجتمعت الظروف
التي تجعل استخدام
العقيدة اليهودية
والمظلومية حام ًال
إيديولوجياً أساسياً.

ǧعشتار محمود

وك ـ ــان اس ـت ـخ ــدام ال ـع ـن ــف آل ـي ــة مـنــاسـبــة
لتجميع حشد من يهود العالم وتعبئتهم
بــالـبــواخــر لـيـكــونــوا أداة مـعــركــة تشكيل
الـكـيــان مــع شـعــوب فلسطين والمنطقة.
أمــر يـشـبــه إلــى حــد بـعـيــد آل ـيــات الـفــاشـيــة
الجديدة التي عبأت الشباب اليائس على
أســاس إيديولوجيا (الــدولــة اإلسالمية)
لتشكل مــا يـعــرف بــ(الـقــاعــدة وداعــش)..
وهـ ــذا وذاك فــاش ـيــة ،ول ـكــن ف ــي عـصــور
مـخـتـلـفــة م ــن أزمـ ــة ح ـكــم ال ـم ــال الـعــالـمــي
اإلجرامي.
ل ـ ـقـ ــد ك ـ ــان ـ ــت الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـئ ــة الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـم ــرة
والـتـطــرف أداة أســاسـيــة فــي معركة
تــوســع الـكـيــان ،ولكنّها اآلن بالنسبة
ل ــه م ـع ــرك ــة ب ـق ــاء واسـ ـتـ ـمـ ــرار ،وه ــي
ج ـب ـهــة خ ــاس ــرة .ف ــاألس ــس ال ـت ــي ت ـمّ
ال ـح ـشــد ع ـلــى أســاس ـهــا ت ـه ـتــز بـعـنــف،
وال ـه ـج ــرة تــوق ـفــت ،وب ـقــي أن تـشـتــد
وتيرتها العكسية.

«العدد أخطر من النووي»
ف ــي ع ــام  2018ت ــم ت ـنــاقــل ت ـصــريــح رئـيــس
الـمــوســاد الـســابــق أفــرايــم هـلـيـفــي ال ــذي عـبّــر
عن المخاوف الديمغرافية لدولة الكيان ،إذ
قــال« :إن التهديد الــوجــودي بالنسبة لدولة
إسرائيل ليس تهديد النووي اإليراني ،وإنما
اليوم الذي يكون فيه عدد اليهود في البالد
أقل من عدد العرب بين النهر والبحر» .هذا
ما توقعته التقارير الديمغرافية للكيان لعام
 ،2020وما هو واقع اليوم.
إذ أصـبــح عــدد الفلسطينيين بـيــن النهر
وال ـب ـح ــر أك ـب ــر م ــن عـ ــدد الـمـسـتــوطـنـيــن
الـمـهــاجــريــن مــن أن ـحــاء الـعــالــم ليصبحوا
مــواط ـن ـيــن إســرائ ـي ـل ـي ـيــن ،وال ـن ـس ـبــة %58
للفلسطينيين والعرب مقابل .%42,5
وع ـ ــدد ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن ض ـم ــن األراض ـ ــي
ال ـم ـح ـت ـلــة يـ ـق ــارب الـ ـيـ ــوم 8,8 :مــاي ـيــن
فلسطيني 1,9 ،مليون منهم في األراضي
المحتلة عام  ،48و 6,9مليون فلسطيني
بين غــزة والضفة الغربية .بينما يقارب
عــدد الـمــواطـنـيــن اإلســرائـيـلـيـيــن مــن غير
العرب 6,4 :ماليين.

التوزع الديمغرافي داخل فلسطين
المواطنين «اإلسرائيليين» المهاجرين
فلسطينيو وعرب أراضي 48
فلسطينيو الضفة وغزة
مجموع
الفلسطينيين
والعرب 8.8
مليون

%45 6.4
مليون
%13

آخر موجات الهجرة
الواسعة غير مستقرة
لــم يـعــد الـكـيــان ق ــادر ًا عـلــى جـمــع مــوجــات
م ـه ــاج ــري ــن ج ــدي ــدة م ــن ال ـع ــال ــم ،م ــوج ــات
الهجرة الكبرى األخـيــرة لــم تكن نتائجها
كسابقاتها .فالموجة الكبرى كانت بعد عام
 1991عندما هاجر مئات آالف اليهود من
جـمـهــوريــات االتـحــاد السوفييتي السابقة
وهــؤالء يـقــارب عــددهــم الـيــوم  700ألــف،
وهــذه الموجة األخـيــرة من المستوطنين
هــي األق ــل اس ـت ـق ــرارا ً ،وه ــم األك ـثــر عــودة
إلــى بــادهــم األصـلـيــة ،كما ترتفع معدالت
الـ ـهـ ـج ــرة لـ ـلـ ـخ ــارج ب ـي ــن أبـ ـن ــائـ ـه ــم ،وه ــم
أي ـض ـ ًا األق ــل تــديـنـ ًا وارت ـبــاط ـ ًا إيــديــولــوجـيـ ًا
ب ـم ـشــروع ال ـك ـيــان .تـلـتـهــم ه ـجــرة الـيـهــود
مــن أصــول إفريقية ،ومــن إثيوبيا تحديد ًا

الــذيــن صنفهم المجتمع العنصري عرقي ًا،
ووض ـع ـهــم فــي أس ـفــل الـسـلــم االجـتـمــاعــي،
حيث دخولهم هــي األقــل ومـعــدالت الفقر
بينهم هي األوسع.
االستقطاب على أساس
الخوف والرشوة
ل ــم تـعـتـمــد عـمـلـيــة اس ـت ـق ـطــاب الـمـهــاجــريــن
إل ــى دولـ ــة ال ـك ـيــان ع ـلــى ال ـع ـق ـيــدة الــديـنـيــة
ّإل ش ـك ـل ـي ـ ًا ،ولـ ـك ــن ال ـ ـ ــدور ال ـح ــاس ــم فــي
االستقطاب اعتمد على ركنين أساسيين،
األول :الـخــوف على الحياة عبر عمليات
ت ــره ـي ــب ال ـي ـه ــود واالضـ ـطـ ـه ــاد الـمـنـظـمــة
الـتــي قــادتـهــا الـفــاشـيــة الــدولـيــة فــي أوروب ــا
ت ـح ــدي ــد ًا ف ــي ال ـن ـص ــف األول م ــن ال ـق ــرن
ال ـع ـش ــري ــن( :وال ـح ــرك ــة ال ـص ـه ـيــون ـيــة هــي

ال يملك
الفلسطينيون
شيئاً كي
يخسروه وال حتى
«ترف الهجرة»
الواسعة
بينما معظم
مواطني الكيان
المترفين لديهم
خيار الهروب
حفاظاًعلى
حياتهم
وأموالهم
ليعودوا من
حيث أتوا

جــزء مــن الـفــاشـيــة بــاعـتـبــارهــا رأس الـمــال
ال ـمــالــي األك ـث ــر ت ـط ــرف ـ ًا) .ال ـتــره ـيــب ك ــأداة
لــم يـعــد مــن الـمـمـكــن اس ـت ـث ـمــاره ،وانـتـقـلــت
عـمـلـيــة ح ـشــد ال ـم ـهــاجــريــن لـتـعـتـمــد عـلــى:
ال ـ ـحـ ــافـ ــز االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي عـ ـبـ ــر «ال ـ ــوع ـ ــود
والرشوة» العملية التي اتسعت كثير ًا منذ
السبعينيات .إذ تضاعف متوسط الدخل
بين الثمانينيات وحــالـيـ ًا  7مــرات ليصبح
دخل الفرد في دولة الكيان قرابة  42ألف
دوالر س ـنــوي ـ ًا ،وض ـمــن أع ـلــى ال ـم ـعــدالت
الـعــالـمـيــة إذ ي ـقــارب الـمـعــدل فــي بــريـطــانـيــا
وكـنــدا وألـمــانـيــا ويـصــل لثلثي الـمـعــدل في
الواليات المتحدة.
المواطن «اإلسرائيلي» المترف والممول
دولـ ـيـ ـ ًا ،ي ـم ـت ـلــك ال ـف ــرص ــة ل ـل ـح ـصــول عـلــى
دخ ــول مـبــاشــر ودون فـيــزا إلــى أكـثــر من
 161دولة عبر العالم ،من بينها قائمة أغنى
دول ال ـع ــال ــم ...وال ـك ـي ــان م ـحــاصــر بـتــرف
مواطنيه ومستوى االدّخــار العالي الذي
يمتلكون ،وسيكون من الصعب على هذا
الكيان أن يجد طريقة الستبقاء جزء هام
مـنـهــم ع ـنــدمــا تـصـبــح األراض ـ ــي الـمـحـتـلــة:
خطرة على حياة هؤالء المهاجرين ،أو ًال.
وث ــان ـي ـ ًا :غ ـيــر قـ ــادرة ع ـلــى تــأم ـيــن ال ـتــرف
المادي السابق ...أمّا عندما يجتمع االثنان
مع ًا :فقدان األمان الواسع ،وتراجع الترف
المادي ،علينا أن نتوقع أن ترتفع وتيرة

الهجرة العكسية.
بــالـمـقــابــل ،ف ــإن الـفـلـسـطـيـنـيـيــن فــي الـضـفــة
وغزة تحديد ًا هم على أرضهم ،وال يملكون
(ت ــرف ال ـه ـجــرة) الــواس ـعــة كـمــا فــي حــالــة
مواطني الكيان ...وبينما يتحكم االحتالل
بعملية إصدار األوراق الرسمية لمواطني
الـضـفــة وغ ــزة عـبــر (دول ــة الـسـلـطــة) فــإن
الـصـعــوبــات والـتـقـيـيــدات الــدول ـيــة واسـعــة
عـلــى حملة جــواز الـسـفــر الفلسطيني ،أمــا
الـفـلـسـطـيـنـيــون فــي غ ــزة ف ـم ـحــاصــرون ال
يملكون الـخــروج مــن مدينتهم الصغيرة،
تلك التي تبدو كأنها ال حدود لقدراتها.
ال خـ ـيـ ــارات واسـ ـع ــة أم ـ ــام  6,9مــاي ـيــن
ف ـل ـس ـط ـي ـنــي ب ـي ــن ال ـض ـف ــة وغـ ـ ـ ــزة ،ح ـيــث
متوسط الدخل للفرد ضمن األقل عالمي ًا:
 1925دوالر س ـن ــوي ـ ًا ف ــي ال ـض ـف ــة ،وفــي
غ ــزة  ،$876وأك ـثــر مــن  %87تـحــت خط
الفقر .وليس للفلسطيين منظومة رشوة
دولـ ـيـ ــة (ب ــاس ـت ـث ـن ــاء مـ ــا ل ـس ـل ـط ـت ـهــم ال ـتــي
تـنــازع الـيــوم) ،كما ليست لديهم خـيــارات
واسـعــة لـتــرك بــادهــم ،وخـيــارهــم الــوحـيــد
ه ــو ال ـم ـقــاومــة ،ال ـتــي ت ـه ـزّ أس ــس ال ـك ـيــان،
وس ـ ـتـ ــؤدي فـ ــي آجـ ـ ــال غ ـي ــر ب ـع ـي ــدة إل ــى
(تـطـفـيــش) شــرائــح واسـعــة مــن مهاجريه
المستوطنين ليعودوا مــن حيث أتــوا ،أو
ليذهبوا إلى حيث تفتح لهم األبواب.

«اإلسرائيليون» المترفون
والفلسطينيون الذين ال يملكون سوى البالد

42000

مواطنو الكيان
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مواطنو غزة
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(إسرائيل) محاصرة

بارتباطاتها االقتصادية وفشلها العسكري
المساعدات الدولية
المنظمة لدولة
الكيان متعددة
األبعاد واألشكال،
ويصعب حصرها
جميعاً ...ولكن
االرتباط عميق بين
استمرارية مستويات
الدخل المرتفعة
وبين هذه التدفقات:
من المساعدات
الخيرية إلى
المساعدات الحكومية
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المتمثلة بالقّبة
الحديدة!

أمريكا شريان (إسرائيل)
ي ـق ـدّر االق ـت ـص ــادي ــون «اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــون»
بأنّه عقب األزمــة االقتصادية الدولية في
عــام  1973والـتــي تـجـ ّلــت فــي «إســرائـيــل»
ب ـح ـدّة فــإن شــريــان الـمـســاعــدات الـمـتــدفــق
مــن أمريكا الشمالية والــواليــات المتحدة
تـحــديــد ًا أصـبــح يـســاهــم بـنـسـبــة%16-10 :
مــن الـنـمــو الـسـنــوي لــدولــة الـكـيــان .حيث
ان ـت ـق ــل وس ـط ــي دخـ ــل الـ ـف ــرد م ــن 6000
دوالر سنوي ًا فــي  1980وصــو ًال إلــى 42
ألف دوالر سنوي ًا اليوم.
ال ـح ـكــومــة األمــري ـك ـيــة ال ـت ــي ت ـغ ــذي دول ــة
ال ـك ـي ــان ع ـس ـك ــري ـ ًا ،ه ــي أيـ ـضـ ـ ًا الــوس ـي ـلــة
األســاسـيــة لـجـمــع الـتـبــرعــات الــدولـيــة لـهــا.
وم ـنــذ ع ــام  1973أي ـض ـ ًا أص ـب ـحــت عـمـلـيــة
جـمــع الـتـبــرعــات الـسـنــويــة ل ـ «إســرائ ـيــل»
ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة عـمـلـيــة مـنـظـمــة،
إذ ت ـج ـمــع وزارة ال ـه ـج ــرة والــاج ـئ ـيــن
األمــريـكـيــة الـتـبــرعــات وتـعـطـيـهــا (لـلــوكــالــة
الـيـهــوديــة مــن أجــل إســرائ ـيــل) بــاعـتـبــارهــا
أم ــوا ًال مخصصة إلع ــادة تــوطـيــن اليهود
في الكيان .كما أن لدى الواليات المتحدة
مخصصات إقــراض متاحة لــدول محددة
بقيمة سنوية تـقــارب  9مـلـيــارات دوالر،
ح ـص ــة «إسـ ــرائـ ـيـ ــل» م ـن ـهــا ت ـف ــوق ال ـث ـلــث
وتقارب 3,8 :مليارات دوالر ال تقترضها
دول ــة الـكـيــان بــال ـضــرورة ،ولـكـنـهــا تمويل
سهل متاح.
الـمـســاعــدات الـحـكــومـيــة األمــريـكـيــة تتركز
فــي الـمـســاعــدات االقـتـصــاديــة والعسكرية،
وب ــال ـم ـج ـم ــل ب ـل ـغ ــت ب ـي ــن ع ــام ــي -1946
 2020مــا ي ـقــارب بــالـمـجـمــل 243 :مـلـيــار
دوالر وفــق األسـعــار الثابتة لـعــام .2018
ت ـت ــوزع ب ـيــن  %76م ـس ــاع ــدات عـسـكــريــة،
 %24م ـســاعــدات اق ـت ـصــاديــة بــالـتـصـنـيـفــات
العامة لها.
ومـجـمــل هــذا الـتـمــويــل الـكـبـيــر الـمـقــارب لـ
 3مـلـيــار دوالر كــوسـطــي س ـنــوي خــال
 75ع ــام ـ ًا ...ال يـشـ ّكــل ّإل نـسـبــة  %12من
التقديرات «اإلسرائيلية» لحجم األصول
المالية التي تملكها األســر اليهودية عبر
ال ـعــالــم وال ـبــال ـغــة  2تــري ـل ـيــون دوالر فــي
.2020
ال ـت ـق ــدم ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي ولـ ـي ــد ال ـع ـس ـكــرة
وتدفقات المال
ال ـقــاعــدة الـعـسـكــريــة الـمـتـقــدمــة فــي الـكـيــان
الممولة من منظومة الدوالر هي انعكاس
أي ـض ـ ًا لـلـمـنـظــومــة ال ـع ـس ـكــريــة األمــري ـك ـيــة،
مــع مــا يحمله هــذا مــن تـقــدم تكنولوجي.
ف ــالـ ـكـ ـي ــان ت ـ ـح ـ ـوّل إلـ ـ ــى م ـن ـص ــة م ـت ـقــدمــة
للصناعات عالية التكنولوجيا والخدمات
المالية المرتبطة بها ...هذا التطور الذي
يسميه البعض (بالمعجزة االقتصادية)
هــو ولـيــد الـصـنــاعــات الـعـسـكــريــة بــالــدرجــة
األولــى ،وقد تمّت تغذيته الحق ًا أيض ًا من
الخارج ،ولكن عبر التدفقات االستثمارية
األجنبية المباشرة إلى دولة الكيان.

خ ــال ع ـشــر س ـن ــوات مــاض ـيــة تــدفــق إلــى
دولــة الـكـيــان 139 :مليار دوالر استثمار
أجنبي مباشر وما يعادل %60 :تقريب ًا من
قيمة المساعدات الحكومية األمريكية منذ
تــأسـيــس الـكـيــان! وهــو انـعـطــاف هــام في
وزن التمويل ومصادره ال بدّ أن ينعكس
في سياسات وإستراتيجيات الكيان...
إن هـ ــذا الـ ـ ــوزن االس ـت ـث ـم ــاري األج ـن ـبــي
ف ــي (إس ــرائ ـي ــل) ي ـن ـجــذب إل ــى ال ـم ـقــدرات
التكنولوجية العالية التي تعتبر تل أبيب
مــركــزهــا .وتـنـبـغــي اإلشـ ــارة إل ــى أن %16
مــن ه ــذا االسـتـثـمــار هــو ف ــروع لـشــركــات
أمــريـكـيــة ك ـبــرى :غــوغــل ،مــايـكــروســوفــت،
إنـ ـت ــل ،وب ــال ـع ـم ــوم فـ ــإن  %22م ــن رأس
ال ـم ــال ال ـثــابــت ل ـل ـشــركــات ف ــي ال ـك ـيــان هــو
ملكية أجنبية ...ما يجعل خمس القاعدة
الـتـكـنــولــوجـيــة غـيــر خــاضـعــة لــاعـتـبــارات
(اإلســرائـيـلـيــة) بــالـبـقــاء داخ ــل الـكـيــان مع
ازدي ـ ــاد ال ـم ـخــاطــر وال ـص ـعــوبــات األم ـن ـيــة،
ومرهونة لتقديرات دولية حول المخاطر
واألربـ ـ ــاح .األم ــر ال ــذي انـعـكــس بــوتـيــرة
مـسـتـمــرة خــال الـسـنــوات الـمــاضـيــة ،ومــا
يحصل اآلن...
ففي معارك  2014 -2009تراجعت تدفقات
االسـتـثـمــار األجـنـبــي الـمـبــاشــر إل ــى الـكـيــان
بنسبة %51 - %55 :عـلــى الـتــوالــي .بينما
تــراجـعــت الـتــدفـقــات فــي  %15 :2019دون
أية معارك بل بفعل بوادر األزمة الدولية،
والـ ـت ــراج ــع ف ــي ال ـت ــدف ـق ــات االس ـت ـث ـمــاريــة
الــدول ـيــة ال ــذي ازداد حـ ـدّة فــي أزم ــة عــام
 2020حـيــث تـقــديــرات الـيــونـكـتــاد لـتــراجــع
ال ـت ــدف ـق ــات االس ـت ـث ـم ــاري ــة ال ـم ـب ــاش ــرة عـبــر
العالم بنسبة  ،%42وهو ما طالت تأثيراته
دولــة الـكـيــان كغيرها .ولــن يستطيع كيان

ع ــدوان ــي عـسـكــري أن يـتـحــول إل ــى مــركــز الــدوالر بمجملها ،ولن يكون لمركز جديد
مــالــي ،فهو حتى إن غيّر طابعه العدواني فرصة في ظــرف كهذا تحديد ًا في الشرق
فإنّه قد تأخّر! ألن المراكز المالية العالمية األوس ـ ـ ــط ...الـ ــذي سـيـبـقــى يـشـتـعــل حـتــى
تهتز تحت وطأة األزمة العميقة لمنظومة ينهض على أسس مختلفة جذري ًا.
المساعدات الحكومية األمريكية المباشرة للكيان بين 2019 - 1946
االقتصادية

58

العسكرية

184
0

مليار دوالر باألسعار الثابتة لعام 2012

لدى دولة الكيان قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة ،ولكن هذه القاعدة ليست عماد تر ّفهٍ ومستوى الدخل
المرتفع به ...بل إنّه يتغذى بشريان متدفق من المساعدات األمريكية التي أضيفت إليها التدفقات االستثمارية
األجنبية خالل العقدين األخيرين .وهو بهذا وذاك عميق االرتباط بمنظومة الحكم المالي الدولية.
فالمساعدات العسكرية األمريكية هي رهــن الـقــدرة األمريكية على استمرار التمويل ،واألهــم من ذلــك ،هي
مرهونة بالفائدة اإلستراتيجية من هذا التمويل .فإذا ما نجح الكيان في أداء وظيفته العسكرية والسياسية
كــأداة توتير فإن الدفاع عنه يبقى ذا جــدوى بالنسبة للحكم األمريكي ،وحتى للصهيونية العالمية .أما إذا
فشل كما يحصل اآلن وتحوّلت هزائمه السياسية والعسكرية إلى فشل أمريكي فإن اإلنفاق عليه سيتماوت
مع الوقت .وكذلك تدفقات المال العالمي لالستثمار في الكيان هي رهن أدائه السياسي والعسكري ،فدولة
هـشّــة كـهــذه تقبع على بــركــان مــن الـغـضــب ،ال يمكن أن تـحـوّل نفسها إلــى مــركــز مــالــي واسـتـثـمــاري إلنتاج
التكنولوجيا .فها هي القبّة الحديدية قمّة الصناعة التكنولوجية العسكرية المشتركة مع الواليات المتحدة
تفشل في حماية تل أبيب (واحة المال والتكنولوجيا الموعودة) ،إذ لم تستطع الـ  1,6مليار دوالر األمريكية
المنفقة على منظومة الدفاع الصاروخية (الحديدية) أن تمنع وصول صواريخ المقاومة ذات الـ  300دوالر
تكلفة مباشرة ،والمشبعة بأثمن ما يمتلكه البشر :دماء طاهرة من أجل الكرامة.
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الصرافات اآللية من المشاكل المزمنة التي لم
تعتبر مشكلة ّ
توجد لها الحلول الشافية حتى اآلن.

ǧعادل ابراهيم

فاالزدحام على كوات الصرافات العاملة
وقيد التشغيل أصبح مستمر ًا طيلة أيام
الشهر ،لتتراكب عليها أزمــات ومشاكل
ال ـك ـه ــرب ــاء وش ـب ـك ــة الـ ـن ــت ،ل ـت ــزي ــد طـيــن
االزدحام وساعات االنتظار عليها ب ّلة!
ازدحام وطوابير انتظار
تفاقمت مشكلة المواطنين مع الصّرافات
اآلل ـيــة خــال األســابـيــع األخ ـيــرة ،ســواء
ت ـل ــك ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـم ـص ــرف الـ ـتـ ـج ــاري أو
الـمـصــرف الـعـقــاري ،وقــد عمت المشكلة
جميع الـمـحــافـظــات ،وخــاصــة مــع تــزامــن
ص ــرف ال ــروات ــب ،واإلعـ ــان عــن صــرف
المنحة النقدية ،قبل العيد وخالله.
فـكــل الـحــديــث عــن عـمـلـيــات الـصـيــانــة ،أو
عن وضع صرّافات إضافية بالخدمة ،لم
تؤدّ إلى تخفيف األعباء عن المواطنين
ال ــذي يـقـفــون عـلــى طــواب ـيــر ال ـص ـرّافــات
الموضوعة في الخدمة لعدة ساعات في
بـعــض األح ـيــان ،وأحـيــانـ ًا دون جــدوى،
ح ـيــث يـ ـعـ ــاودون ال ـطــواب ـيــر ف ــي ال ـيــوم
التالي ،وهكذا!
كاف
إجراء رسمي غير ٍ
سعت إدارات العقاري والتجاري سابق ًا،
بالتعاون مع الجهات العامة والحكومية،
إلــى تخفيف األعـبــاء عن المواطنين من
الموطنة استحقاقاتهم
أصحاب األجــور
ّ
فــي ه ــذه ال ـم ـصــارف ،مــن خ ــال تــوزيــع
صــرف االسـتـحـقــاقــات الـشـهــريــة لـهــؤالء
عـ ـل ــى ثـ ـ ــاث ش ـ ــرائ ـ ــح ب ـ ـثـ ــاث م ــراح ــل
خ ــال ال ـش ـهــر ،تـخـفـيـفـ ًا ل ــازدح ــام عـلــى
الصّرافات.
الشريحة األولى :العاملون في الجهات
العامة القائمون على رأس عملهم ،حيث
تبدأ عمليات صرف استحقاقات هؤالء
مــن تــاريــخ  25بنهاية كــل شهر ،بحسب
مــواع ـيــد ص ــرف االس ـت ـح ـقــاقــات ف ــي كــل
جهة عامة.
الشريحة الثانية :للمتقاعدين العسكريين
والمدنيين المرتبطين بمؤسسة التأمين
الـ ـمـ ـعـ ــاشـ ــات ،وت ـ ـبـ ــدأ ع ـم ـل ـي ــات ص ــرف
اسـتـحـقــاقــات هــؤالء اعـتـبــار ًا مــن  10من
كــل ش ـهــر ،وبـحـســب ال ـج ــداول الـمـحــولــة
مــن قـبــل مــؤسـســة الـتــأمـيــن والـمـعــاشــات
للمصارف.
الشريحة الثالثة :للمتقاعدين المرتبطين
بمؤسسة التأمينات االجتماعية ،وتبدأ
ع ـم ـل ـي ــات ص ـ ــرف اس ـت ـح ـق ــاق ــات هـ ــؤالء
اعـتـبــار ًا مــن  15مــن كــل شـهــر ،وبحسب
الـ ـجـ ــداول ال ـم ـحــولــة م ــن ق ـبــل مــؤسـســة
التأمينات االجتماعية للمصارف أيض ًا.
وال ت ـ ـ ـت ـ ـ ــوق ـ ـ ــف عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ــات ص ـ ـ ــرف
االسـتـحـقــاقــات لـكــل هــذه الـشــرائــح طيلة

أيام الشهر طبع ًا.
وتعتبر هذه العملية من التشريح مخففة
لــأعـبــاء ،وخــاصــة مــن االزدحـ ــام ،بـحــال
تــوفــر ع ــدد ص ــراف ــات كــاف ـيــة مــوضــوعــة
بــال ـخــدمــة ،تـتـنــاســب مــع أعـ ــداد أصـحــاب
االس ـت ـح ـقــاقــات لـلـشــرائــح ال ـثــاث أعــاه
ط ـي ـلــة أيـ ــام ال ـش ـه ــر ،ب ـح ـســب ال ـمــواع ـيــد
المحددة ،لكن الواقع ليس كذلك مع كل
أسف!
األرقام الرسمية تتحدث
في تصريح لمدير عام المؤسسة العامة
ل ـل ـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ع ـب ــر إح ــدى
اإلذاع ــات الـمـحـلـيــة بـتــاريــخ ،2021/5/11
حــول صــرف الـمـنـحــة الـنـقــديــة األخ ـيــرة،
قال« :تقدر هذه المنحة تقريب ًا بقيمة 17
مليار ليرة للمواطنين المتقاعدين الذين
ي ـت ـقــاضــون م ـعــاشــاتــاهــم م ــن الـمــؤسـســة
العامة للتأمينات االجتماعية».
وب ـت ـف ـس ـيــر رق ـم ــي ،كـ ــون م ـب ـلــغ الـمـنـحــة
الـنـقــديــة للمتقاعدين هــو  40ألــف لـيــرة،
فـ ــإن ذلـ ــك ي ـع ـنــي أن عـ ــدد الـمـسـتـحـقـيــن
من أصحاب المعاشات التقاعدية الذين
يتقاضون أجورهم الشهرية من مؤسسة
التأمينات االجتماعية يقدر بحدود 425
أل ــف صــاحــب اسـتـحـقــاق بــالـحــد األدن ــى،
وهـ ـنـ ــاك م ـث ــل ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــدد ،ع ـس ـكــري ـيــن
ومدنيين ،يتقاضون أجورهم التقاعدية
من مؤسسة التأمين والمعاش ،أي :ما
يـعــادل مـلـيــون صــاحــب اسـتـحـقــاق تقاعد
شـهــريـ ًا تـقــريـبـ ًا ،ورب ـمــا هـنــاك مــا يـعــادل
مـجـمــوع ه ــؤالء مــن الـعــامـلـيــن الـقــائـمـيــن
على رأس عملهم الموطنة أجورهم في
كــل مــن الـمـصــرف الـتـجــاري والـعـقــاري،
أي :هناك ما يعادل مليوني صاحب أجر
ش ـهــري مــرت ـبــط بــالـمـصــرفـيــن ال ـع ـقــاري
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وال ـت ـجــاري ،وال ـصّــرافــات اآلل ـيــة الـتــابـعــة
لـهـمــا فــي جـمـيــع ال ـم ـحــاف ـظــات ،مــع كتلة
نقدية شهرية يجب أن تـصــرف لهؤالء
ال تـقــل عــن  120مـلـيــار ل ـيــرة ،بــوسـطــي
األجور البالغ  60ألف ليرة.
وفــي تـصــريــح لـمــديــر الــدفــع اإللـكـتــرونــي
ف ــي ال ـم ـصــرف ال ـع ـقــاري ألح ــد ال ـمــواقــع
اإلخ ـبــاريــة الـمـحـلـيــة بـتــاريــخ 2021/5/9
قــال« :خــال العطلة الممتدة بين بداية
ال ـش ـه ــر ال ـح ــال ــي وح ـت ــى ال ـب ــارح ــة (أي
 ،)5/8تــم سـحــب حــوالــي مـلـيــار ونصف
مليار ليرة سورية من صرافات دمشق،
ب ـع ــدد ع ـم ـل ـيــات ب ـلــغ ت ـع ــداده ــا  50ألــف
و 668عـمـلـيــة س ـحــب نــاج ـحــة ..مـشـيــر ًا
إل ــى أن صــالـتــي ال ـصــرافــات فــي اإلدارة
العامة وفــرع الـمــزة وضعتا فــي الخدمة
م ـن ــذ ال ـس ــاع ــة ال ـث ــام ـن ــة ص ـب ــاح ـ ًا وح ـتــى
الساعة الرابعة عصر ًا ولم تعطل إال يوم
الجمعة».
وب ـت ـف ـس ـي ــر رق ـ ـمـ ــي أيـ ـ ـضـ ـ ـ ًا ،فـ ـ ــإن ع ـمــل
الـ ـصـ ــرافـ ــات الـ ـم ــوض ــوع ــة فـ ــي ال ـخ ــدم ــة
وال ـ ـج ـ ــاه ـ ــزة فـ ـنـ ـيـ ـ ًا م ـ ــن إجـ ـمـ ــالـ ــي ع ــدد
ال ـصــرافــات فــي دم ـشــق وخ ــال أسـبــوع
واح ـ ــد ول ـم ــدة  8س ــاع ــات ع ـمــل يــوم ـي ـ ًا
قــدم خــدمــة لـمــا ي ـعــادل  50ألــف صــاحــب
استحقاق ،وبمبلغ يقارب مليار ًا ونصف
المليار.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا :كم هي
المدة الزمنية ،وعدد الصرافات بالخدمة
الـفـعـلـيــة ،الـمـطـلــوبــة لـصــرف استحقاقات
مـلـيــون صــاحــب مـعــاش تـقــاعــدي ،مــع ما
يـقــابـلــه مــن أرق ــام ألصـحــاب األج ــور من
القائمين على رأس عملهم فــي الجهات
ال ـعــامــة ال ـمــوط ـنــة روات ـب ـه ــم ف ــي ك ــل مــن
ال ـم ـص ــرف الـ ـعـ ـق ــاري والـ ـتـ ـجـ ــاري عـلــى
م ـس ـت ــوى ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ك ــاف ــة ،وب ـم ـب ـلــغ

إج ـم ــال ــي يـ ـق ــارب  120م ـل ـيــار ل ـي ــرة كــل
شهر ،بــدون منغصات وساعات انتظار
طويلة؟!
المشكلة المزمنة
واقع الحال يقول :إن الصرافات الخارجة
ع ــن ال ـخ ــدم ــة ك ـث ـي ــرة ،س ـ ــواء كـ ــان ذل ــك
بـسـبــب عــدم صـيــانـتـهــا ،ألسـبــاب عــديــدة،
أو ب ـس ـبــب إي ـقــاف ـهــا ع ــن ال ـخــدمــة وع ــدم
تزويدها بالنقود ،ألسباب مختلفة أيض ًا،
والنتيجة واحــدة بالنهاية هي مزيد من
الـمـعــانــاة بــالـنـسـبــة لـلـمــواطـنـيــن ،وخــاصــة
أصحاب األجور ،الباحثين عن صرافات
عاملة تؤمن لهم الخدمة المطلوبة منها.
فــالـمـشـكـلــة الــرئـيـسـيــة تـتـمـثــل بـقـلــة عــدد
الـ ـص ــراف ــات اآللـ ـي ــة ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،وع ــدم
ت ـ ــوزي ـ ــع ال ـ ـعـ ــامـ ــل مـ ـنـ ـه ــا وال ـ ـمـ ــوضـ ــوع
ب ــال ـخ ــدم ــة ف ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ب ـم ــا يــؤمــن
الخدمة المطلوبة منها ،وبما يخفف من
االزدحـ ــام عـلـيـهــا ،وبــالـتــالــي مــن األعـبــاء
على المواطنين.
والمشكلة بالنسبة للمواطنين لــم تقف
عـ ـن ــد ح ـ ـ ــدود نـ ـق ــص عـ ـ ــدد الـ ـصـ ــرافـ ــات
الـمــوضــوعــة بــالـخــدمــة فـقــط ،بــل تتعداها
إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعضها
ب ـح ـســب س ــاع ــات ال ــوص ــل وال ـق ـط ــع فــي
م ـن ـط ـقــة ت ــواج ــده ــا ،أو ب ـس ـبــب ان ـق ـطــاع
شبكة اإلنترنت عنها في بعض األحيان،
وهذه وتلك تؤدي إلى خروجها المؤقت
عن الخدمة ،وطبع ًا على حساب ساعات
انتظار المواطنين وتعبهم.
أسباب إدارية وإهمال
إذا كـ ــان ه ـن ــاك ب ـع ــض األسـ ـبـ ــاب ال ـتــي
يتم الـتــذرع بها بين الحين واآلخــر عند
ال ـحــديــث ع ــن ال ـحــالــة الـفـنـيــة لـلـصــرافــات
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الـ ـعـ ـقـ ــاري فـ ــي سـ ــاحـ ــة ال ـم ـح ــاف ـظ ــة فــي
الـعــاصـمــة دمـشــق م ـثـ ًـا ،وال ـتــي ال تعمل
ّإل ل ـمــدة  8ســاعــات عـمــل يــوم ـي ـ ًا فـقــط،
والتصريح أعاله يؤكد ذلك.
فــال ـصــرافــات ال ـم ــوج ــودة ه ـنــاك عــددهــا
يـعـتـبــر ك ـب ـيــر ًا ،وم ــع ذل ــك ه ـنــاك بعضها
خـ ـ ــارج ال ـخ ــدم ــة دائ ـ ـم ـ ـ ًا ،ل ـي ــس بـسـبــب
الكهرباء أو شبكة النت بدليل استمرار
عـمــل الـبـقـيــة ،بــل بـسـبــب ع ــدم تــزويــدهــا
ب ــالـ ـنـ ـق ــود ،أو ب ـس ـب ــب ع ـ ــدم ص ـيــان ـت ـهــا
الــدوريــة المفترضة ربما! ما يــؤدي إلى
زيادة االزدحام على الصرافات األخرى
بــال ـن ـت ـي ـجــة ،وقـ ــس ع ـلــى ذلـ ــك ف ــي بـقـيــة
ال ـص ــراف ــات ف ــي ال ـعــاص ـمــة ،أو ف ــي بـقـيــة
الصرافات في المحافظات األخرى.
تأكيد العجز الكبير
فــي تـصــريــح لـمــديــر الــدفــع اإللـكـتــرونــي
ف ــي ال ـم ـص ــرف ال ـع ـق ــاري ن ـهــايــة كــانــون
الـثــانــي ال ـمــاضــي ،عـبــر صـحـيـفــة الــوطــن،
قـ ــال« :ال ـحــاجــة الـحـقـيـقـيــة ل ـســوريــة مــن
ال ـصــرافــات اآلل ـيــة هــي  5آالف صــراف
المتوقفة عــن العمل ،وعمليات الصيانة
وق ـط ــع ال ـت ـبــديــل ال ـم ـط ـلــوبــة ل ـه ــا ،رب ـط ـ ًا
بالحصار والعقوبات والتكاليف المرتفعة
وغيرها ،فإن بعض هذه الذرائع تسقط
ع ـنــد ال ـح ــدي ــث ع ــن الـ ـص ــراف ــات ال ـعــام ـلــة
والـمــوضــوعــة بــالـخــدمــة ،وال ـتــي تـتــوقــف
بين الحين واآلخــر بسبب اإلهـمــال ،أو
بناء على قرارات وتوجهات إدارية.
فبعض الـصــرافــات الـجــاهــزة فـنـيـ ًا تعمل
لعدة أيام في الشهر فقط ،وليس خالل
كل أيامه ،وبعضها يعمل خالل جزء من
ساعات الــدوام الرسمي فقط ،وتتوقف
عن العمل خارج هذه الساعات.
فــانـقـطــاع ال ـت ـيــار الـكـهــربــائــي م ـثـ ًـا يجب
ّأل يكون حائ ًال ،أو سبب ًا لتوقف بعض
الـ ـصـ ــرافـ ــات عـ ــن الـ ـعـ ـم ــل ،أو الـ ـخ ــروج
الـمــؤقــت مـنــه ،فـمــن الـمـفـتــرض أن تعمل
الصرافات على المدخرات بحال انقطاع

ال ـت ـي ــار ال ـك ـهــربــائــي ع ـن ـهــا ،م ــع ال ـتــذك ـيــر
بـبـعــض الـتـصــريـحــات الــرسـمـيــة السابقة
الـتــي تـحــدثــت عــن تعميم االعـتـمــاد على
ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة ب ـهــذا ال ـم ـجــال أي ـض ـ ًا،
وكذلك هي حال ذرائع شبكة اإلنترنت،
فـهـنــاك الـكـثـيــر مــن الـحـلــول الـفـنـيــة الـتــي
تــؤمــن اس ـت ـمــرار عـمــل شـبـكــة اإلنـتــرنــت
دون توقف ،ربما باستثناء حالة القطع
العام للشبكة ،وهي حالة استثنائية من
كل بد.
أم ــا ال ـس ـبــب ال ـم ـضــاف ف ـقــد ت ـم ـثــل بـعــدم
وضـ ــع م ــا ي ـج ــب م ــن ن ـق ــود ف ــي بـعــض
الصرافات العاملة ،كي تستمر في عملها
دون تــوقــف طـيـلــة أي ــام ال ـش ـهــر ،وعـلــى
مــدار ساعاته ،مؤدية الخدمة المطلوبة
منها للمواطنين.
ول ـيــس أدل ع ـلــى ذل ــك ت ـلــك ال ـصــرافــات
ال ـم ــوض ــوع ــة ف ــي ب ـه ــو ب ـن ــاء ال ـم ـصــرف
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عـلــى األق ــل ،ولـيــس عـلــى األكـثــر ،وأشــار
إل ــى أن حــاجــة دم ـشــق وري ـف ـهــا فـقــط ال
ت ـق ــل عـ ــن  2000ص ـ ـ ــراف ،ب ـي ـن ـم ــا هــي
ف ــي ع ـم ــوم س ــوري ــة ال ت ـت ـج ــاوز ،700
ومعظمها خارج الخدمة».
ال ـت ـصــريــح أعـ ــاه ،م ــع ال ــواق ــع الـمـسـجــل
يــوم ـي ـ ًا عـبــر م ـشــاهــدات االزدح ـ ــام على
الـ ـصـ ــرافـ ــات ،ي ــؤك ــد أن ال ـم ـش ـك ـلــة رب ـمــا
أك ـبــر مــن إم ـكــانــات ال ـم ـصــرف الـتـجــاري
والعقاري مجتمعين.
فـ ــال ـ ـفـ ــارق بـ ـي ــن ال ـ ـعـ ــدد ال ـ ـمـ ــوجـ ــود مــن
الـ ـصـ ــرافـ ــات والـ ـح ــاج ــة ال ـف ـع ـل ـي ــة م ـن ـهــا،
بـحـســب الـتـصــريــح ال ـســابــق ،كـبـيــر ج ــد ًا،
وهو مكلف من كل بد مع ما يتطلبه من
اسـتـكـمــال عـلــى مـسـتــوى البنية التحتية
واالحتياجات الفنية األخرى ،وكل ذلك
بحاجة إلى مؤازرة حكومية جدية ،على
ما يبدو أنها غير متوفرة حتى اآلن!
أم ــا ل ـم ــاذا ،وإل ــى م ـتــى ،ولـمـصـلـحــة مَــن،
ف ـه ــذا م ــا ال يـعـلـمــه ّإل أولـ ــو األمـ ــر مــن
أصحاب القرار!؟

المنح المؤجل صرفها دائماً
بــالـحــديــث عــن الـمـنـحــة الـنـقــديــة األخ ـيــرة ،مــع ضــآلـتـهــا ،وال ـتــي جــرى الــوعــد أن
تـصــرف قبل الـعـيــد ،ففي تصريح لمدير عــام مؤسسة التأمين والـمـعــاش عبر
إحــدى اإلذاعــات المحلية بتاريخ  2021/5/11قــال« :تــم تحويل المنحة لجميع
المتقاعدين عبر الصرفات اآللية والبنوك وسيبدأ التنفيذ اليوم ..حوالي %10
من المواطنين المتقاعدين ستوزع عليهم مستحقاتهم بعد العيد بـ  10أيام».
بينما الواقع يؤكد عدم صرفها ألصحاب المعاشات التقاعدية قبل العيد ،وتم
صرفها لبعض القائمين على رأس عملهم من العاملين في الدولة فقط ،وحتى
ه ــؤالء لــم يـتـسـنَّ لـهــم أن يـسـتـلـمــوهــا بـسـبــب االزدحـ ــام عـلــى ال ـصــرافــات خــال
األيــام التي سبقت العيد وخالله ،وهــذه المنحة لم تكن استثنا ًء بهذا المجال،
فـكــل مـنـحــة ســابـقــة ك ــان يـتــم تــأجـيــل صــرفـهــا لمستحقين الـمـعــاشــات الـتـقــاعــديــة
بشكل خاص ،لتصرف مع موعد صرف استحقاقاتهم الشهرية التالية لتاريخ
صدورها ،وتراوحت هذه المدة بين  15يوم ًا -وشهر ًا في بعض األحيان.
ومع واقع التذبذب السعري على السلع والخدمات صعود ًا ،بالمقارنة مع القوة
الشرائية لليرة وتراجعها ،فإن أصحاب المعاشات التقاعدية خاصة يعتبرون
خاسرين لجزء من القيمة الفعلية لهذه المنح النقدية بمرور تلك الفترة الزمنية،
بين تاريخ صدورها وموعد صرفها الفعلي.

العيد بصورته األكثر رمادية
العيد بهجة وفرح
مالبس جديدة
لألطفال ،انتظار
األطفال بلهفة
لحظة الخروج للعب
بساحة األلعاب
العامة ،أقارب
وأصدقاء يتبادلون
الزيارات ومائدة
الضيافة ال تخلو من
الكثير من أصناف
الحلويات والفواكه
وأيضاً المكسرات
والمشروبات.

ǧنادين عيد

صـ ــورة ع ــام ــة م ـلــونــة ب ــأل ــوان زاه ـي ــة ألج ــواء
العيد السورية التي بدأ يصيبها الشحوب منذ
عــدة سـنــوات ،نتيجة لــأزمــات الـمـتــراكـمــة على
كاهل السوريين ،من الغالء الفاحش الذي طال
كافة تفاصيل البيت الـســوري مــن االحتياجات
الـضــروريــة لطعام والـشــراب والـمــابــس ...إلــخ،
أفقدت تلك األزمات التي تعايش السوري معها
ل ــذة ق ــدوم ال ـع ـيــد ،وأص ـب ـحــت ال ـص ــورة شــاحـبــة
األلوان حتى اكتسبت لونها الرمادي ،فالعيد لم
يعد عيد ًا بكافة األحوال.
التحضيرات قبل قدوم العيد في ظل األزمات
الحلويات الجاهزة
ومكمالت الضيافة من المنسيات
ال ـعــائ ـلــة ال ـســوريــة ال ـي ــوم ،نـتـيـجــة ل ـل ـغــاء ال ــذي
أصاب حياتها بشكل فاقع ،قد اختصرت الكثير
من الحاجيات التي كانت سابق ًا طقوس ًا ثابتة،
خــاصــة بــالـعـيــد وت ـح ـض ـيــراتــه ،واحـ ــدة م ــن تـلــك
ال ـط ـقــوس ،ال ـح ـلــويــات ال ـجــاهــزة أو الـحـلــويــات
الـ ـمـ ـحـ ـش ــوة ب ــال ـف ـس ـت ــق والـ ـ ـج ـ ــوز ال ـم ـح ـض ــرة
ف ــي ال ـب ـيــت ،فــأس ـعــار ال ـح ـلــويــات ال ـعــرب ـيــة ذات
النوعيات الممتازة التي تقدم خالل أيام العيد،
تـجــاوز بعضها ال ــ 80ألـفـ ًا للكيلو غــرام الــواحــد،
مما جعل العائلة ذات الدخل المحدود ،تختصر
ع ــن شـ ــراء ال ـح ـلــويــات ال ـج ــاه ــزة ،واسـتـعــاضــت

ع ــن ذل ــك بـتـحـضـيــر ال ـح ـلــويــات الـمـنــزلـيــة ،الـتــي
لـهــا طــابــع خ ــاص ،وتـضـيــف بـهـجــة ف ــوق بهجة
اسـتـقـبــال الـعـيــد ،ول ـكــن ه ــذه الـبـهـجــة لــم تكتمل
هــذه الـسـنــة ،فغالبية األســر الـســوريــة اقتصرت
تحضيراتها على األنــواع الخالية من الحشوة،
مثل« :الغريبة والكليجة وغيرها» ،ذات التكلفة
ال ـم ـن ـخ ـف ـضــة مـ ـق ــارنـ ـ ًة ب ـغ ـي ــره ــا م ــن ال ـح ـل ــوي ــات
ال ـم ـح ـش ـيــة ،ف ـم ـث ـ ًا :إذا أردنـ ـ ــا ح ـس ــاب تـكـلـفــة
المعمول بالعجوة ،وإذا افترضنا أنها النوعية
الوحيدة المقدمة ،ولكمية تكفي ألفراد األسرة
واسـتـقـبــال الـضـيــوف ،وسـطـيـ ًا تـحـتــاج لخمسة
كيلو غــرامــات تكلفتها تـصــل إلــى ح ــدود ال ـ 25
ألف ليرة سورية ،أي :إن تكلفة الكيلو الواحد
ما بين سمنة وطحين وعجوة وسكر ما يقارب
خمسة آالف ليرة سورية ،طبع ًا عدا عن تكلفة
طهيها على أفران الغاز في ظل انقطاع الكهرباء
لفترات طويلة ،وبالنسبة للمعمول بالجوز أو
حتى الفستق الحلبي أصبح حلم ًا على موائد
الـضـيــافــة ألغـلــب الـســوريـيــن ،فــأسـعــارهــا ضــربٌ
من الخيال ،الفواكه والمكسرات والمشروبات
الـبــاردة وحتى الشوكوال ،قد غابت عن مائدة
الضيافة أيض ًا بشكل كامل لــدى الغالبية ،حيث
أصـبـحــت مــن الـكـمــالـيــات الـتــي يـجــب االسـتـغـنــاء
عنها.
المالبس الجديدة نُسقت من القائمة..
الـمــابــس الـجــديــدة أيـضـ ًا إحــدى تـلــك الطقوس
ال ـت ــي أزي ـل ــت م ــن قــائ ـمــة ال ـع ـيــد ل ـل ـغــال ـب ـيــة ،ف ــإذا

افترضنا أن عائلة سورية لديها طفالن ،وتريد
شـ ــراء م ــاب ــس ج ــدي ــدة ل ـه ـمــا ف ـق ــط ،فـسـتـكــون
الـتـكـلـفــة بـحــدهــا األدن ـ ــى 140أل ـف ـ ًا بـيــن بـنـطــالـيــن
وقميصين وحذائين ال أكثر ،وطبع ًا تعتبر هذه
ال ـت ـكــال ـيــف نـكـبــة ع ـلــى ال ـمــوظــف الـ ــذي وسـطــي
أجــره  60ألــف لـيــرة ســوريــة ،حتى مــع المنحة
ال ـتــي صُ ــرف ــت لـلـمــوظــف ال ـح ـكــومــي ق ـبــل الـعـيــد
والتي قدرها  50ألف.
عادات وتقاليد وإرث
نسفتها األزمات المفتعلة
من المعروف أن اليوم األول ألعياد العائالت
ال ـس ــوري ــة ،األم ت ـخ ـتــار ع ـلــى م ــائ ــدة غــدائ ـهــا
إحدى الطبخات البيضاء مثل« شيش برك-
كبة لبنية  -شاكرية» ،اليوم مع غالء أسعار
الـلـحــوم ســواء لحمة الغنم أو العجل وحتى
ال ــدج ــاج ،لــم يـعــد بــاإلم ـكــان االس ـت ـمــرار بـهــذه

العادات المعروفة ،وال ننسى األهم من ذلك
طقوس الــزيــارات العائلية لتقديم المعايدات
أيض ًا تم اختصاره نوع ًا مــا ،فاليوم االنتقال
من مكان إلى آخر يحتاج إلى تفكير ،نظر ًا لقلة
وسائل المواصالت العامة ،مثل :السرافيس،
ولـ ـغـ ــاء ت ـس ـع ـي ــرة سـ ـيـ ــارة األج ـ ـ ــرة وال ـت ــي
ازدادت خــال أي ــام الـعـيــد ،حـتــى الـســرافـيــس
خالل أيام العيد تضاعفت تسعيرتها ،والمبرر
أنه يعود فارغ ًا بال ركــاب ،وحتى من تتوفر
لــديــه س ـيــارة خــاصــة ،رســالــة الـبـنــزيــن تـتــأخــر
ألك ـث ــر م ــن ع ـش ــرة أيـ ـ ــام ،وال ـم ـخ ـص ـص ــات ال
تكفي ،فاألزمات التي تحاصر حياة المواطن
اليوم لم تعد تقيد حركته ونشاطه فحسب،
بل دخلت حيز ًا آخر فقد بدأت تُقيد وتنسف
ع ـ ــادات وإرثـ ـ ـ ًا وط ـق ــوس ـ ًا ت ــزي ــد م ــن رم ــادي ــة
ال ـصــورة ،الـتــي بــاتــت تـخـيــم عـلــى حـيــاة عامة
السوريين.
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جرى خالل االجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة حلب ،الذي عقد بتاريخ
 2021/5/8بحضور وزير الصناعة ،استعراض الكثير من المشاكل والصعوبات التي
تعترض عمل القطاع الصناعي بشكل عام ،وفي حلب بشكل خاص.
ǧمراسل قاسيون

الـقـضــايــا الـتــي طــرحــت خــال االجـتـمــاع لــم تكن
جــديــدة ،بــل بغالبيتها كــانــت عـبــارة عــن مطالب
مكررة ،واستعراض لصعوبات ومشاكل مزمنة
لم تجد طريقها للحل ،برغم مرور الزمن عليها.
مطالب مكررة
ع ــرض الـمـشــاركــون مــن الـصـنــاعـيـيــن ،ورئـيــس
غ ــرف ــة ص ـنــاعــة ح ـل ــب ،ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـص ـعــوبــات
والمشاكل التي تعترض عملهم.
ومن جملة ما تم طرحه ،بحسب ما رشح عبر
بعض وسائل اإلعالم ،المطالب التالية:
التشاركية الحقيقية مع الفريق الحكومي وليس
الوهمية ،كــون الصناعة الوطنية تمثل العمود
ال ـف ـق ــري لــاق ـت ـصــاد ال ــوط ـن ــي ،وه ـ ــذا يـسـتـلــزم
التشاركية في صناعة القرار االقتصادي.
المطالبة بسرعة إصــدار العديد من التشريعات
والقوانين الضرورية ،ومنها :قانون التشوهات
الـجـمــركـيــة ،واإلن ـف ــاق االس ـت ـهــاكــي ،وال ـقــانــون
الـ ـخـ ــاص ب ــال ـم ـن ــاط ــق ال ـص ـن ــاع ـي ــة ال ـم ـت ـض ــررة،
وقانون القروض المتعثرة.
تفعيل اإلقراض الصناعي من أجل اإلنتاج.
تقديم دعم مالي مباشر أكبر للمصدرين.
ت ــوط ـي ــن ص ـن ــاع ــة ال ـط ــاق ــات ال ـب ــدي ـل ــة وإح ـ ــداث
صندوق خاص بها.
تـشـكـيــل ه ـي ـئــة ع ــام ــة إلع ـ ــادة تــأه ـيــل الـمـنــاطــق
الصناعية المتضررة.
تحقيق العدالة في توزيع وتقنين الكهرباء بين
المحافظات ،لكون حلب مظلومة في هذا الجانب.

أن ي ـك ــون ق ــان ــون االس ـت ـث ـم ــار الـ ـق ــادم م ـح ـفــز ًا
وشام ًال للداخل والخارج ،وأن يشمل المنشآت
المتضررة.
تـحـفـيــز زي ـ ــادة الـ ـصـ ــادرات ،م ــع ال ـح ـفــاظ عـلــى
الجودة واإلنتاجية العالية.
اس ـت ـبــدال عـقــوبــة الـسـجــن ال ـ ــواردة فــي قــانــون
حـمــايــة المستهلك بــالـغــرامــة الـمــالـيــة ،ومـشــاركــة
اتحاد الصناعة في صياغة تعليماته التنفيذية.
تخفيض أسعار الغزول.
ال ـس ـمــاح بــاسـتـيــراد الـنـفــايــات الــورق ـيــة لـضـمــان
استمرار تشغيل معامل الورق.
زيـ ــادة س ــاع ــات ال ـت ـغــذيــة الـكـهــربــائـيــة لـلـمـنــاطــق
الصناعية ،وتحسين واقعها الخدمي.
توفير المشتقات النفطية للقطاع الصناعي.
مـنــح الـمـنـشــآت الـصـنــاعـيــة الـعــامـلــة ف ــي مـنـطـقــة
ال ـش ـيــخ سـعـيــد تــراخ ـيــص إداري ـ ــة مــؤق ـتــة وفــق
واقعها الراهن.
قاطرة النمو ورافعة االقتصاد الوطني!
ال ـحــديــث الــرس ـمــي ال ـم ـن ـقــول ع ــن ل ـس ــان وزي ــر
ال ـص ـنــاعــة خ ــال االج ـت ـم ــاع ،أك ــد ع ـلــى «أهـمـيــة
القطاع الصناعي بوصفه قاطرة النمو ،ورافعة
االقتصاد الوطني ،ويتم التعويل عليه كثير ًا في
مرحلة إعادة البناء واإلعمار المقبلة» ،كما لفت
الــوزيــر إلــى «حــرص الـحـكــومــة عـلــى تـقــديــم كل
مــا يـلــزم فــي ضــوء اإلمـكــانــات الـمـتــاحــة لتوفير
مستلزمات ومتطلبات العملية اإلنتاجية».
وفــي مـعــرض تعقيب الــوزيــر عـلــى الصناعيين
ومطالبهم أعاله ،ورد أن «كل ما طرح سيكون

م ـح ــط اه ـت ـم ــام وم ـت ــاب ـع ــة ،وهـ ـنـ ــاك دراسـ ـ ــات
وق ــرارات قــادمــة مــن شأنها معالجة الـعــديــد من
الطروحات والمشكالت الحالية».
ال جديد في الموقف الحكومي
ال ـم ـت ـت ـبــع ل ـم ـجــريــات االج ـت ـم ــاع أع ـ ــاه ،م ــع مــا
خ ـلــص إل ـيــه م ــن م ـطــالــب ،وم ــا ج ــرى الـتـعـقـيــب
عليه رسمي ًا من قبل وزيــر الصناعة ،بالمقارنة
مــع غـيــره مــن االجـتـمــاعــات السابقة الـتــي كانت
مختصة بالقطاع الصناعي ،اعتبار ًا من المؤتمر
ال ـص ـن ــاع ــي األول ،لـ ــن ي ـج ــد أي ج ــدي ــد عـلــى
مستوى الموقف الرسمي للحكومات المتعاقبة
من القطاع الصناعي ،واإلنتاجي عموم ًا.
فـفــي كــل اجـتـمــاع خــاص بــالـقـطــاع الـصـنــاعــي تتم
إعــادة طرح الصعوبات والمشكالت نفسها التي
تعترضه ،والمطالب المكررة نفسها غالب ًا ،وتكون
ال ـ ــردود الــرس ـم ـيــة ،ذات ال ـطــابــع ال ـبــروتــوكــولــي
المرتبط بالتسويف ،غــالـبـ ًا هــي نفسها ،وليبقى
هذا القطاع ،ومشكالته وصعوباته ،على حاله ،إن

لم يتم تسجيل المزيد من التراجع عليه ،وتوجيه
المزيد من الضربات الموجعة له!
ف ــالـ ـقـ ـط ــاع الـ ـصـ ـن ــاع ــي ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــات
المتعاقبة ،ووفق ًا للسياسات الليبرالية المعتمدة
مــن قـبـلـهــا ،والـمـطـبـقــة مــن خــالـهــا طيلة العقود
الماضية ،ليس قاطرة للنمو ال من قريب وال
مــن بـعـيــد ،والــدل ـيــل هــو ال ـمــراوحــة فــي الـمـكــان
عـلــى مـسـتــوى كــل الـمـطــالــب والـصـعــوبــات التي
تـعـتــرض عـمــل هــذا الـقـطــاع طيلة هــذه الـعـقــود،
وال ـت ــي ي ـتــم ت ـكــرارهــا ك ــل مـ ــرة ،ب ــل م ــع زي ــادة
فـيـهــا م ــع مـ ــرور ال ــزم ــن ،وخ ــاص ــة خ ــال سـنــي
الحرب واألزمة وبسببها ،والمفرزات والنتائج
الواقعية الملموسة أكبر برهان على ذلك.
ول ـيــس ج ــدي ــد ًا ال ـق ــول :إن ك ــل ره ــان ع ـلــى أن
تتمخض الـسـيــاســات الليبرالية التفريطية عن
نتائج مختلفة عما آل إليه واقــع وحــال القطاع
الصناعي بشكل خاص ،واإلنتاجي بشكل عام،
والوطني أعمّ ،هو رهان خاسر.

األسعار واألمل والفرج!
موضوع ارتفاع األسعار
مالو جديد ،أو ممكن
نقول عنو صدمة عند
بعض الناس يلي بتنزل ع
األسواق لتتسوق بشكل
متكرر ..كون الغالبية
العظمى من السوريين ما
بيقدروا يجيبوا غراضون
«المختصرة أساساً» ّإل
إن كان
كل يوم بيومواْ ...
بدون يتسوقوا من «مواد
غذائية وملحقاتا -ألبسة-
أدوات كهربائية -أثاث
منزلي ...إلخ» وكتير من
القصص التسويقية...

ǧدعاء دادو

بـ ــس ب ــال ــرغ ــم مـ ــن هـ ــل الـ ـش ــي ك ـل ــو عـ ــم ت ـكــون
صدمة كبيرة للمواطنين السوريين لما ينزلوا
ويشوفوا أسعار المواد الغذائية بالذات...
بالرغم من كل الــذرائــع تبع ارتفاع األسعار من
سـعــر صــرف العملة األجـنـبـيــة بــالـســوق الـســودا
وغيرها ّإل أنها عم تكون صدمة وكبيرة كمان...
ال ـيــوم ،مــع شـبــه ث ـبــات لـسـعــر ال ـصــرف والـعـمــل
الحكومي يلي صرعونا فيه لخفض سعر المواد
الغذائية والـخـضــار والـفــواكــه ...إال أنــو األسـعــار
انـخـفـضــت شــويــة صـغـيــرة ،أو مـتــل مــا بـيـقــولــوا
«حـ ـبّ ــة صُ ـغ ـي ــرة» ورجـ ـع ــت ارت ـف ـع ــت م ــن أول
وجديد...
في أمل ُتفرج؟
ب ـمــا إن ــو ال ـش ـعــب ال ـس ــوري عــايــش ع الـمـقــولــة
الشهيرة تبعوا ويلي ديم ًا بيواسي حالو فيها
بسبب واقع معيشتون المآساوي «عايشين ع
أمــل تُـفــرج» ،بس شكال (أمــل) هاجرت مع هل
العالم يلي هــاجــروا ...وشـكــا كـمــان مالها حابة
ترجع ع البلد بالوقت الحالي...
لك طلعت حتى (أمل) ناطرة لتُفرج...
ال ـح ـج ــة ي ـل ــي ك ــان ــوا ع ــم ي ـت ـح ـج ـجــوا ف ـي ـهــا تـبــع
قـصــة ال ـعــرض وال ـط ـلــب بـشـهــر رم ـضــان خلص
مــوس ـم ـهــا ...ع ـل ـم ـ ًا إن ــو م ــا ك ــان ف ــي ه ــل الـطـلــب
الزايد بما إنو العالم مختصرة كتير من وجباتها
واحتياجاتها ومن سللها الغذائية..
ألنو كلنا منعرف أديش الجيبة فاضية قدام حق
كيلو الـلـبـنــة ،أو الجبنة وكــش بــرا وبـعـيــد قــدام

أسعار اللحوم مث ًال...
فــالـشــي يـلــي خ ـ ّلــى كــل الـســوريـيــن ي ـتــأكــدوا أنــو
(أمـ ــل) م ــا ع ــاد تــرجــع ع ال ـب ـلــد ..ه ــو االرت ـف ــاع
المتزايد لألسعار بالعيد ولليوم كمان...
وهل االرتفاع يلي شفناه تركز على شغلتين-1 :
«اللحوم -البيض -ومشتقات قطاع الدواجن
ككل»« -2 .مشتقات الحليب كلها متل :األلبان-
األجبان -الحليب شخصي ًا وبذات نفسو ارتفع
سعرو -الزبدة وغيرها وغيراتو.»...
وهيك منتأكد إنــو ال (أمــل) وال حتى (الـفــرج)
موجود حالي ًا بالبلد...
استغالل موسم األعياد
ع ـي ــد ال ـف ـط ــر -إج ـ ــا م ـت ــل كـ ــل ع ـي ــد ب ــال ـس ـن ــوات
السابقة -بوضع غير مستقر بالبلد مــن جميع
الجوانب ،وخصوصي من الجانب االقتصادي،
وكــان زايــد كتير بـهــل الـسـنــة -وبـشـكــل طبيعي
يكون إلو تأثير سلبي على الشعب السوري...
خصوصي بالنسبة الرتـفــاع األسـعــار الجنوني
يلي شفناه ..ولــأســف االخـتـصــارات يلي كانت
العالم عم تعمال برمضان عملوها كمان بالعيد...
واالستغالل يلي صار بتشليف األسعار كالعادة
ما دفع تمنو غير هل المعتر هو وأطفالو...
وبالنسبة إلون ..الحرامية والحيتان الكبار ..ما
رح يــؤثــر شــي عـلـيـهــون إذا ضــل شــي ول ــد من
هل والد المعترين مشتهي يدوق أو ياكل شي
أكلة ...المهم عندون استغاللون ونهبن لجيوب
المسحوقين إنو والدون هنن وحدهم يشبعو
وبس...

شوية أسعار
مــا فــي ب ـنــزيــن ...مــا فــي ســرافـيــس كـمــا يـجــب...
ت ـكــاســي اس ـت ـغ ــال ـي ــة ...م ـطــاعــم م ــا ب ـي ـفــوتــا ّإل
ذوو الـطـبـقــة الـنــاهـبــة والـمــاصّــة مــن دم الشعب
السوري...
ولك حتى صار في موضة جديدة بهل العيد...
بس هل المرة موضة للمعتر...
ت ـق ـل ـصــت س ـل ـت ــو الـ ـغـ ــذائـ ـيـ ــة ...ب ـق ـص ــد م ـك ــون ــات
الفطور والـغــدا ألنــو الحلويات ما ُاخترعت إلو
وألمثالو...
مـثـ ًا :بـهــل الـهـبــة الفظيعة يـلــي صــارت بالنسبة
ألسعار السلع منشوف كيف عنجد عالم كتيرة
كلمالها عم تختصر بالسلة الغذائية..
وه ــي شــويــة م ــن األس ـع ــار بــال ـســوق :شــرحــات
الدجاج  13500ل.س ،دبابيس  12000ل.س،
ثمن البيضة الواحدة  250لـ  300ل.س ،اللحوم
«اهلل يطعمها للمشتهي يا رب».
أم ــا بــالـنـسـبــة لـمـشـتـقــات الـحـلـيــب :كـيـلــو الحليب
 1300ل.س ،جبنة بلدية  5800لـ  8000ل.س،
جـبـنــة حـلــوم  12800ل.س ،لـبـنــة مــن  4500لـ

 6000ل.س ،كيلو اللبن الـعــادي رسمي ًا 1500
ل.س.
فـعــادي كـتـيــر تــاقــي الـعــالــم الـيــوم عــم تتمسخر
وت ـس ــأل ال ـب ـيــاع «أي ش ــو ب ـقــرات ـنــا جــاي ـيــن مــن
هولندا؟».
الـشـعــب الـيــوم حـمــل فــوق طــاقـتــو وفــوق درجــة
استيعابو ..والمشكلة إنو مو بكيفو كلشي كان
غصب عنو...
انـسـلـبــت مـنــو إمـكــانـيــاتــو ...صـحـتــو ...عــافـيـتــو...
ت ـه ـج ــروا والد ال ـك ـت ـيــريــن وفـ ــي م ـن ــون م ــات ــوا
مندون ما يشوفوا والدون...
كـ ـل ــو كـ ــرمـ ــال ش ـ ـ ــو؟؟ كـ ــرمـ ــال قـ ـل ــة ال ـض ـم ـيــر
الـحـكــومــي ودع ــم الـنــاهـبـيــن والـمـسـتـفـيــديــن من
حـيـتــان وتـجــار كـبــار عـلــى حـســاب أبـســط حق
م ــن ح ـق ــوق ال ـم ــواط ــن الـ ـس ــوري ال ـل ــي خـســر
كلشي.
وأكـ ـي ــد م ــا عـ ــاد عـ ـن ــدوا ش ــي ي ـخ ـس ــرو إذا ق ــام
لـيـحـصــل حـقــو مــن بـيــن ع ـيــون ـكــون ...م ـشــان ال ـ
(أمل) والـ (الفرج) يرجعوا..
وصلت الرسالة؟
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عدالة المحروقات حبر على ورق

رغم ما تمطرنا به الحكومات من حلول مكررة ومعادة الصياغة بعد كل اجتماع لها والذي يتم بروظته
عبر الوسائل اإلعالمية «اجتماع مجلس الوزراء بهدف تحسين واقع الخدمات المقدم للمواطن» ،أو
اجتماعات أخرى بهدف تحقيق العدالة ،ال نجد لتلك الحلول نتائج ملموسة ،بل باتت نتائجها معروفة
مسبقاً لدى الشارع السوري ،والمواطن يشاهد بصمت مترقباً ما سيحدث ،وهو على يقين أن النتائج
ذاتها دوماً ،والقرارات ال تتعدى صياغتها كخبر صحفي لدى الوسائل اإلعالم الرسمية.

ǧعبير حداد

فبعد االجـتـمــاع الــذي ضــم وزيــر النفط
مــع ال ـم ــدراء الـمـعـنـيــن فــي شــركــة الـنـفــط
وال ــذي عــالــج الـمــاحـظــات الـتــي ظـهــرت
ب ـعــد تـطـبـيــق آل ـي ــة ت ــوزي ــع ال ـم ـحــروقــات
عبر الرسائل النصية معالج ًة اسمية ،تم
االت ـفــاق حينها عـلــى تـعــديــل آلـيــة تــوزيــع
الـ ـمـ ـح ــروق ــات ل ـت ـص ـبــح ع ـل ــى م ـس ـتــوى
الـمـحــافـظــة ،فــاآللـيــة الـتــي عُــدلــت وطبقت
ح ــدي ـث ـ ًا ،أث ـب ـتــت فـشـلـهــا ك ـمــا غ ـيــرهــا مــن
ال ـق ــرارات الـتــي أصـبـحــت مـيــزتـهــا إخـفــاء
األزمة عن السطح فقط والفشل الذريع،
وخ ـصــوص ـ ًا أن ال ـت ـعــديــل ج ــاء م ــن بــاب
«تحقيق عدالة التوزيع بين المواطنين»
على حد زعمهم ،ولم نلتمس تلك العدالة
إطالق ًا.
أمثلة عن تحقيق العدالة!
آراء وشهود
إي ـ ــاد س ــائ ــق ت ـك ـســي تـ ـح ــدث :ال ــرس ــال ــة
ال ـمــاض ـيــة اس ـت ـغــرقــت خ ـم ـســة أيـ ــام أي:
تـ ـ ـجـ ـ ــاوزت سـ ـقـ ــف ال ـ ـم ـ ــدة ال ـ ـم ـ ـحـ ــددة،
والبارحة وصلت رسالة تعبئة البنزين
إلــي قبل اليوم الرابع المحدد لسيارات
األجــرة ،متعجب ًا غير مـصــدق ،لــوال أنها
رس ــال ــة ن ـص ـيــة ال ي ـم ـكــن أن ت ـص ــل عــن
طريق الخطأ.

أمــا نصر لــديــه سـيــارة خــاصــة تحدث
لـقــاسـيــون ع ــن رأي ــه بــاآلل ـيــة الـمـعــدلــة
لتوزيع المحروقات :لم ألمس تحسن ًا
أو عــدالــة بـعــد الـتـعــديــل ،فــالــرســائــل ما
زال ــت تـصــل إلــى الـمــواطـنـيــن بــأوقــات
م ـت ـفــاوتــة ب ـيــن مـحـطــة وأخ ـ ــرى ،ولــم
نـلـمــس ش ـي ـئ ـ ًا م ــن ت ـلــك ال ـع ــدال ــة الـتــي
ت ـحــدثــوا ع ـن ـهــا ،ال ــرس ــال ــة ال ـن ـص ـيــة لــم
استلمها منذ عشرة أيام ،وفي بعض
الـ ـمـ ـحـ ـط ــات األخ ـ ـ ـ ــرى ال ت ـس ـت ـغ ــرق
الرسالة تلك المدة الزمنية ،وبالتالي
ال معنى لتلك اآللـيــة الـجــديــدة سوى
ال ـت ــأخ ـي ــر وإن ـ ـه ـ ــاء ح ــال ــة االزدح ـ ـ ــام
الـ ـط ــوي ــل لـ ـع ــدة ك ـي ـل ــو مـ ـتـ ــرات أمـ ــام
المحطات.
المواطن بين فكي كماشة
أزم ــة الــرســائــل الـنـصـيــة مــا زال ــت قــائـمــة
والـ ـع ــدال ــة غ ـي ــر م ـط ـب ـقــة ب ـع ــد ،ال ـب ـنــزيــن
لـ ـسـ ـيـ ــارات األج ـ ـ ــرة ال ي ـك ـف ــي ل ـل ـع ـمــل،
وبالتالي ال يكفي لسد تكاليف المعيشة
ال ـب ــاه ـظ ــة ،وخ ــاص ــة خـ ــال أي ـ ــام ال ـع ـيــد
ال ـتــي ت ـح ـتــاج ال ـك ـث ـيــر م ــن الـتـحـضـيــرات
والـحــاجـيــات ،وإذا أراد ذلــك السائق أن
يلجأ للوقود الحر عبر شبكات السوق
الـســوداء ،سيخسر إذا لم يرفع األجــرة
ع ـلــى ال ـم ــواط ــن ،خ ـصــوص ـ ًا أن الـبـنــزيــن
الـحــر خــال أيــام عيد الفطر قــد ارتفعت

ليس هذا سقف
الطموحات
الذي وعدتنا به
الحكومة بإعادة
المخصصات
للـ 40ليتراً
المخفضة أص ًال
والتي أصبحت
مقارنة بالـ 20والـ
ً
 25ليتراً نعمة
كبيرة ينتظرها
المواطنون

أسـ ـع ــاره أيـ ـضـ ـ ًا ،واألجـ ـ ــرة ك ــذل ــك األم ــر
حلقت.
محسن سائق سيارة أجــرة تحدث عن
م ـعــانــاتــه :ال يــوجــد ل ــدي ب ـنــزيــن لـلـعـمــل
فالرسالة لم استلمها بعد ،أفضل أن أبقى
في المنزل على أن ألجأ لبنزين السوق
السوداء فالسعر ارتفع خالل أيام العيد،
وال داع ـ ــي أن أدخ ـ ــل فـ ــي سـ ـج ــال مــع
الزبائن حول األجرة.
مـ ـ ـ ــرام ذكـ ـ ـ ــرت ل ـ ـقـ ــاس ـ ـيـ ــون :خ ــرج ــت
لــزيــارة األقــارب بالعيد ،ونتيج ًة لنقص
السرافيس والباصات العامة ،استقليت
س ـيــارة أج ــرة بـتـكـلـفــة خـمـســة أالف من
ال ـكــراجــات حـتــى رك ــن ال ــدي ــن ،س ـيــارات
األجــرة أصبحت رفاهية عالية جــد ًا وال
يـمـكــن االع ـت ـمــاد عـلـيـهــا دائ ـم ـ ًا ،ل ــوال أنـهــا
أيام أعياد.
مـخـصـصــات الـسـفــر بـيــن ال ـمــدعــوم غير
الـمـتــوفــر ومـحـطــات األوك ـتــان والـســوق
السوداء
أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـشـ ــركـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ل ـت ـخــزيــن
وتوزيع المواد البترولية بتاريخ  12أيار
الـمــاضــي ،تــركـيــب محطة بـنــزيــن أوكـتــان
 95متنقلة في منطقة النبك جانب نقطة
شــرطــة ال ـط ــرق ال ـعــامــة ،وذلـ ــك لـتـخــديــم
الـمـســافــريــن ،وج ــاء تــوضـيــح الـمـهـنــدس
منصور طه مدير فرع محروقات ريف
دم ـش ــق ف ــي ت ـص ــري ــح إلح ـ ــدى وس ــائ ــل
اإلع ــام المحلية الــرسـمـيــة« :تــم اختيار
مـ ـكـ ــان ال ـم ـح ـط ــة الـ ـحـ ــالـ ــي فـ ــي م ـن ـط ـقــة
ال ـن ـبــك لـتـخــديــم ال ـم ـســافــريــن م ــن دمـشــق
إل ــى الـمـحــافـظــات وبــالـعـكــس ،مــؤكــد ًا أن
ال ـم ـح ـطــة ت ـع ـمــل ع ـل ــى  24س ــاع ــة دون
انـقـطــاع ويستطيع أي مــواطــن التعبئة
منها وبالكمية التي يرغب دون الحاجة
لــرســائــل ،كـمــا أش ــار إلــى إمـكــانـيــة تعديل
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مـكــان الـمـحـطــة بـحــال كــان يـحـقــق فــائــدة
للمواطنين».
ت ــم ال ـع ـمــل ع ـلــى إح ـ ــداث م ـح ـطــة بـنــزيــن
أوك ـت ــان  95تـعـمــل ع ـلــى م ــدار الـســاعــة
دون رس ــائ ــل ،وع ـلــى ال ـطــرف الـمـقــابــل،
ف ــإن مـخـصـصــات ال ـب ـنــزيــن لـلـسـفــر الـتــي
ت ــم إق ــراره ــا ل ـمــرة واحـ ــدة ش ـهــري ـ ًا لـكــل
ب ـط ــاق ــة هـ ــي ص ـع ـب ــة الـ ـمـ ـنـ ــال ،وع ـن ــدم ــا
استعلمنا عن السبب ذكر أحد العاملين
فــي مـحـطــات الــوقــود :أن المخصصات
لـلـسـفــر هــي  200لـيـتــر فـقــط ،وال تكفي
لسد حاجة كافة المواطنين ،وهذا يعني
مــن تـضـطــره ال ـظــروف لـلـسـفــر عـلـيــه أن
يلجأ لــوقــود الـســوق الـســوداء المرتفعة
األسعار ،وطبع ًا هي الحل الوحيد الذي
بـقــي فــي ال ـم ـيــدان لـحــل أزم ــة الـمــواطــن،
كونه حتى محطات األوكتان  95حقيق ًة
قليلة جد ًا ،بل نادرة الوجود ،وإذا كانت
متوفرة فاالزدحام عليها كبير.
وب ـع ــد ال ـت ـعــديــل األخ ـي ــر ع ـلــى ال ـك ـم ـيــات
الـمــدعــومــة ،وزيــادتـهــا  5ليترات لتصبح
 25ل ـي ـت ــر ًا ،ف ــإن ه ــذا ال ـت ـعــديــل الـطـفـيــف
لـ ــم ي ـغ ـي ــر شـ ـيـ ـئـ ـ ًا ،ولـ ـيـ ــس هـ ـ ــذا س ـقــف
الـطـمــوحــات الـمـطـلــوب الــذي وعــدتـنــا به
الحكومة بإعادة المخصصات إلى الـ40
لـيـتــر ًا ،المخفضة أصـ ًـا ،والـتــي أصبحت
مقارن ًة بالـ 20والـ  25ليتر ًا نعمة كبيرة
ينتظرها الـمــواطـنــون لحل األزمــة التي
ي ـ ــدور ال ـس ــوري ــون داخ ـل ـه ــا ،وال ت ــزال
مـثــل هــذه الـتـعــديــات وال ـق ــرارات تصب
ف ــي م ـص ـل ـحــة ال ـق ــائ ـم ـي ــن ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــات
النهب والفساد ،والقائمين على شبكات
السوق الـســوداء ،التي أصابتها التخمة
االق ـت ـصــاديــة ،جـ ـرّاء األزمـ ــات الـمـتـتــالـيــة
ع ـلــى الـ ـم ــواد ال ـم ــدع ــوم ــة ،ف ـهــي ال ـبــديــل
الوحيد للفاقد في المواد المدعومة كاف ًة.
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يقوم فيسبوك وإنستغرام بإزالة متك ّررة وواسعة لمنشورات مؤيدة للفلسطينيين
ومنتقدة لكيان االحتالل ،بما في ذلك تلك المنشورات التي تو ّثق حاالت العنف التي
تمت خالل األسبوع الماضي دون سابق إنذار،
يمارسها .وكثير من عمليات الحذف ّ
الفيسبوكي.
المجتمع»
«معايير
ى
يسم
ما
سياسات
أو إرسال إشعارات بانتهاكات
ّ
ّ
ويتدخل عند ورود مصطلح
يراقب
بأن
لفيسبوك
ية
تسمح القواعد الداخلية الس ّر
ّ
«الصهيونية» بحيث يقمع االنتقادات الموجهة لـ«إسرائيل» التي تتصاعد إحدى
موجاتها حالياً بسبب جرائم االحتالل المتصاعدة والمستمرة حالياً في حي الشيخ
جراح بالقدس المحتلة واألقصى وغزة والضفة .وهذا وفقاً آلراء أشخاص وخبراء قاموا
بمراجعة سياسات فيسبوك بهذا الشأن ،كما يب ّين هذا المقال الذي ُن ِش َر على موقع The
 Interceptفي  14أيار الجاري.

( The Interceptǧǧبتصّرف)
تعريب وإعداد :د .أسامة دليقان

ص ـرّح دانــي نــوبــل ،أحــد الــذيــن راجـعــوا قواعد
فـيـسـبــوك ،لـمــوقــع « :The Interceptيــزعــم
فيسبوك ّأن سياستهم بشأن كلمة «صهيونية»
تتعلق بـ«أمان اليهود» ،ولكن وفق ًا لمقتطفات
سياسة المحتوى الخاصة بهم ،يبدو ّأن اهتمام
صـنّــاع الـقــرار عـلــى  Facebookيـنـصـبّ على
حـمــايــة المستوطنين اإلســرائـيـلـيـيــن الصهاينة
وحكومتهم أكـثــر مــن االهـتـمــام بالمساءلة عن
هذه الجرائم».
أعذار واهية
في رسالة بريد إلكتروني إلى ،The Intercept
قالت المتحدثة باسم شركة فيسبوك ،صوفي
ف ــوج ــل ،ب ـخ ـصــوص ال ـم ـن ـش ــورات ال ـم ـحــذوفــة
والـ ـت ــي دار ال ـع ــدي ــد م ـن ـهــا حـ ــول ال ـم ـح ــاوالت
األخـيــرة لمستوطنين لــاسـتـيــاء عـلــى مـنــازل
فـلـسـطـيـنـيــة (ف ــي حــي الـشـيــخ جـ ـرّاح بــالـقــدس
فإن اللوم وفق ًا لها يُلقى على عاتق
المحتلة)ّ ،
«مشكلة تقنية أوسع» و«غير محددة» داخل
ال ـت ـط ـب ـي ـقــات وس ـل ـس ـلــة م ــن ع ـم ـل ـيــات ال ـح ــذف
«ال ـخ ــاط ـئ ــة» و«ال ـخ ـط ــأ ال ـب ـش ــري» ع ـل ــى ح ـدّ
تعبيرها.
مؤتمتة فقط؟
هل الرقابة َ
تدّعي الشركةّ :أن قــرارات المحتوى الخاصة
بـهــا تُ ـتَّ ـخَــذ تـلـقــائـيـ ًا بــوســاطــة األج ـهــزة [بـشـكـ ٍـل
مؤتمَت] ،إال ّأن  FacebookوInstagram
الموظفين
ال يزاالن يعتمدان على جحافل من
ّ
ذوي األج ـ ــور الـمـنـخـفـضــة ف ــي ج ـم ـيــع أن ـحــاء
الـعــالــم ،مـمــا يـتــرك الـخـيــار لـحــذف الـمـنـشــورات
أو االحـتـفــاظ بـهــا رهـنـ ًا لـمــزيــج مــن «مكالمات
ال ـح ـكــم ال ـش ـخ ـصــي» وت ـط ـب ـيــق ك ـتــب ال ـقــواعــد
البيزنطية والمخططات االنسيابية واألمثلة
االفـ ـت ــراضـ ـي ــة .زع ـم ــت ش ــرك ــة ف ـي ـس ـبــوك أن ـهــا
تــراج ـعــت ع ــن م ـســألــة إذا م ــا كــانــت سـتـضـيــف
كلمة «صهيوني» إلــى القائمة الرئيسة لفئات
«األش ـخ ــاص الـمـحـمـيّـيــن» .وأخ ـب ــرت الـشــركــة
الـنـشـطــاء الفلسطينيين فــي مــؤتـمــر افـتــراضـيّ
ف ــي آذار  2021أن ـه ــا ل ــم ت ـت ـخــذ «أي قـ ــرار»
ب ـش ــأن ال ـم ـســألــة .وق ــال ــت م ـي ــران ــدا سـيـســونــز،
مـ ــديـ ــرة «حـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان» فـ ــي ف ـي ـس ـبــوك،
لمنتدى النشاط الرقمي الفلسطيني« :نبحث
فــي بـعــض الـسـيــاقــات ال ـم ـحــدودة حــول إذا ما
ك ــان مــن الـصـحـيــح اعـتـبــار ّأن كـلـمــة صهيوني
قــد تـكــون وك ـيـ ًـا لـلـيـهــودي فــي بـعــض حــاالت
خطاب الكراهية» .ال يبدو هذا أمر ًا سليم ًا أبد ًا،
لكن تع َّذر علينا التواصل مع سيسونز للتعليق
على الموضوع.
رقابة محابية للصهيونية
هـنــاك مـحـظــورات عــديــدة مستمدة مــن مكتبة
مـسـتـنــدات  Facebookالــداخـلـيــة الـتــي يبدو
أنها تُملِي على جمهور الشركة ،البالغ مليارات
األشـ ـخـ ــاص ،م ــا ه ــو م ـس ـم ــوحٌ ب ــه ومـ ــا يـجــب
حذ ُفه.

إح ــدى الـقــواعــد الــداخـلـيــة الـتــي راجـعـهــا مــوقــع
 The Interceptتوجِّهُ المشرفين (الرُّقباء)
على  Facebookو Instagramلتحديد ما
إذا كانت المشاركات والتعليقات التي تَستخدم
مصطلح «الصهيونية» تش ِّك ُل «خطاب ًا يحضّ
على الكراهية» أم ال.
تشير «الصهيونية» إلــى الحركة التي دافعت
تاريخي ًا عن إنشاء «دولة يهودية» أو «مجتمع
ي ـهــودي» فــي فـلـسـطـيــن ،ثــم عــن الـكـيــان الــذي
ُأنشِئ بسبب نشاط هذه الحركة« :إسرائيل».
وي ـتــم ك ـث ـيــر ًا الـخـلــط ومـطــابـقــة «الـصـهـيــونـيــة»
بأن من يستخدمون
مع «اليهودية» والتذرّع ّ
«ال ـص ـه ـيــون ـيــة» ه ــم ب ـش ـكـ ٍـل صــريــح أو بــالـغـمــز
يـنـتـمــون لـمــا يـسـمــى «م ـع ــاداة ال ـســام ـيــة» ،في
تجاهل للمعنى التاريخي والسياسي الواضح
ٍ
والشرعي الستخدام كلمة «الصهيونية» ،بما
فــي ذلــك بسياق انتقاد «إســرائـيــل» .وفــق أحد
المشرفين على  Facebookالذي تحدث إلى
موقعنا بشرط عدم الكشف عن هويته لحماية
وظـيـفـتــه ،فـ ّـإن هــذه الـسـيــاســة عملي ًا «ال تترك
مجا ًال للمناورة النتقاد الصهيونية» في وقت
تخضع فيه هذه األيديولوجية تحديد ًا لتدقيق
شديد واحتجاجات.
أمثلة عملية
يـشـكــل ن ـصّ قــواعــد سـيــاســات فـيـسـبــوك حــول
«الصهيونية» مجرد جزء من وثيقة إرشادية
أكـ ـب ــر ب ـك ـث ـي ــر ل ـت ـح ــدي ــد «الـ ـفـ ـئـ ــات ال ـم ـح ـم ـيــة»
و«خـ ـط ــاب ال ـك ــراه ـي ــة» ال ـمــرت ـبــط ب ـه ــا .يــزعــم
فيسبوك أنه ال يَعتبر «الصهيونية» فئة محمية
بمفردها حالي ًا .ونقرأ من نصّ السياسات كما
وردت ما يلي:
مــا هــي الـمــؤشــرات لتحديد مــا إذا كــانــت صفة
«الـصـهـيــونــي» تُـسـتـخــدم كــوكـيــل لــ«إســرائـيـلــي/
يهودي»؟
نـسـتـخــدم ال ـم ــؤش ــرات ال ـتــال ـيــة لـتـحــديــد وكـيــل
«اليهودي /اإلسرائيلي»:
عـنــدمــا يـتـكـ ّلــم الـمـحـتــوى األســاســي [كـمـنـشــور
مث ًال] صــراحـ ًة عن «يـهــودي» أو «إسرائيلي»
بينما يـحـتــوي الـتـعـلـيــق عـلــى «صـهـيــونــي» في
س ـيـ ٍـاق يـسـتـهــدف هـجــومـ ًا كــامـيـ ًا يـحـضّ على
الكراهية دون سياق آخر متاح ،فيجب عندئذٍ
اعـتـبــار الـمـقـصــود [بــالـكــراهـيــة] هــو «ي ـهــودي/
إســرائـيـلــي» ويـجــب حــذف الـتـعـلـيــق[ .لـنــاحــظ
هـنــا أيـضـ ًا المطابقة الـمـتـعـمّــدة بـيــن «يـهــودي»
و«إسرائيلي» – المعرِّب].
فمث ًال يجب حذف التعليق :إذا كان المحتوى
األصـلــي يـقــول «المستوطنون اإلسرائيليون
ي ــرفـ ـض ــون م ـ ـغـ ــادرة الـ ـمـ ـن ــازل ال ـم ـب ـن ـي ــة عـلــى
األراض ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة»؛ وكـ ــان الـتـعـلـيــق هــو
«اللعنة على الصهاينة!»
بـيـنـمــا يـجــب ع ــدم ات ـخــاذ أي إجـ ــراء :إذا كــان
المحتوى األصلي يقول «الحركة الصهيونية
ت ـب ـلــغ ال ـس ـت ـيــن م ــن الـ ـعـ ـم ــر»؛ وك ـ ــان ال ـت ـع ـل ـيــق
«الصهاينة فظيعون ،أنا أكرههم جميع ًا حق ًا».
وك ـ ـجـ ــواب عـ ــن س ـ ـ ــؤال :هـ ــل ي ـن ـب ـغــي اع ـت ـب ــار
اإلشـ ــارات إل ــى الـصـهـيــونــي/ا لـصـهــايـنــة بمثابة
وك ـيــل ل ــ«ي ـه ــودي /ي ـهــود» فــي سـيـنــاريــوهــات

سياسات الفيسبوك
تعتبر التنديدات
المحقة بممارسات
ّ
كيان االحتالل
يحض
«خطاباً ّ
على الكراهية ضد
يصعب
اليهود» مما ّ
انتقاد «إسرائيل»
َ
عبر اإلنترنت على
اإلطالق!

مقارنات المحتوى المرئي أو النصي المصنَّف
ضـ ــد اإلن ـس ــان ـي ــة ح ـي ــث ت ــوج ــد إش ـ ـ ــارات إل ــى
«ال ـج ــرذان»؟ تـجـيــب قــواعــد الـفـيـسـبــوك :نعم،
فــي هــذه الـسـيـنــاريــوهــات فـقــط يــرجــى اعـتـبــار
«الصهيونيّين» كبديل لـ«اليهودي (اليهود)»
وإجراء ما يلزم.
وه ـك ــذا الحـ ـ َـظ ال ـن ـقــاد ّأن أم ـث ـل ـ ًة ع ـلــى ال ـغِ ــرار
األول– ال ـت ــي تُ ـس ــاقُ ل ـهــا مـ ـبـ ـرّرات م ـت ـج ـ ّذرة
ف ـ ــي اإليـ ــديـ ــولـ ــوج ـ ـيـ ــة الـ ـصـ ـهـ ـي ــونـ ـي ــة أو فــي
سـيــاســات الحكومة «اإلســرائـيـلـيــة» المتجذرة
ف ــي ال ـص ـه ـيــون ـيــة– الحَ ـظ ــوا بــأنّ ـهــا ت ـث ـيــر لــدى
ال ـم ــداف ـع ـي ــن ع ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيّ ـيــن ال ـخ ـش ـيــة مــن
ْأن تـ ــؤدّي قــواعــد فـيـسـبــوك ه ــذه إل ــى إفـســاد
ال ـت ـن ــدي ــدات ب ـه ــذه االن ـت ـه ــاك ــات وب ـس ـيــاســات
ال ـح ـكــومــة «اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة» ع ـبــر اع ـت ـب ــار هــذه
الـ ـتـ ـن ــدي ــدات ال ـم ـح ـ ّق ــة «خـ ـط ــابـ ـ ًا يـ ـحـ ـضّ عـلــى
الكراهية ضد اليهود» ،مما يجعل من الصعب
انتقاد «إسرائيل» عبر اإلنترنت على اإلطالق!
قالت ديمة الخالدي ،مديرة مجموعة «اإلرث
«إن الـطــابــع السخيف والعقيم
الفلسطيني»ّ :
والمُسيَّس لسياسة فيسبوك ينبغي ْأن يكون
واض ـح ـ ًا ك ـض ــوء ال ـن ـهــار اآلن ،إذ إنّ ـن ــا نـشـهـدُ
تـطـهـيــر ًا عــرقـيّـ ًا مـسـتـمـرّ ًا فــي الـقــدس المحت ّلة،
ـدة ع ـلــى ال ـش ـعــب ال ـم ـحــاصــر فــي
وح ــربـ ـ ًا ج ــدي ـ ً
غ ـزّة .المشكلة األســاسـيــة هــي ّأن الصهيونية
هي إيديولوجية سياسية تبرِّر بالضبط نوع
الـتـهـجـيــر ال ـق ـســري لـلـفـلـسـطـيـنـيـيــن ،مـمــا يجعل
ب ـعــض الـفـلـسـطـيـنـيـيــن الج ـئ ـيــن ثـ ــاث مـ ــرات،
وال ــذي ن ــراه اآلن فــي الـشـيــخ ج ــراح وأح ـيــاء
القدس الشرقية المحتلة األخرى».
والمستعمرون
االستعمار
َ
قــال الـنـ ّقــادّ :إن ق ــرار فـيـسـبــوك بــالـتــركـيــز على
«ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة» ك ـ ـ «هـ ــويـ ــة عِـ ــرقـ ـيـ ــة» ي ـل ـغــي
حقيقة أنّــه يصف خـيــار ًا إيــديــولــوجـيـ ًا ملموس ًا
وي ـت ـج ــاه ــل ك ـي ــف اسـ ـتـ ـخ ــدم ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون
وغيرهم هذه الكلمة في سياق تعرّضهم للقمع
تاريخي ًا من كيان االحتالل «إسرائيل» .ووفق ًا
لجيليان يورك ،مديرة مؤسسة Electronic
 Frontier Foundationل ـحــريــة الـتـعـبـيــر
الدولية والناقدة منذ فترة طويلة لممارسات
فإن هذا التركيز يثبّط
 Facebookالرقابيةّ ،
الخطاب السياسي واالحتجاج في جميع أنحاء
الـعــالــم الــذي يـدّعــي  Facebookأنــه يحميها.
وقالت يورك لموقع ( :The Interceptبينما
تُستخدم كلمة «الصهيونية» كهوية ذاتيةّ ،إل
أن استخدامها من جانب اليهود وغيرهم– بما
فــي ذلــك الـعــديــد مــن المسيحيين اإلنجيليين–
يوضّح أنها ليست مجرد مرادف لـ«اليهودية»

كما يوحي فيسبوك .وعــاوة على ذلــك ،فـ ّـإن
اس ـت ـخ ــدام ال ـم ـص ـط ـلــح ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة مـخـتـلــف،
ح ـي ــث ي ـس ـت ـخــدمــه ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون كـ ـم ــرادف
لكلمة «مُستعمِر» وليس «يـهــودي») .وهكذا
ت ــرى ي ــورك ب ـ ّـأن سـيــاســة فـيـسـبــوك ه ــذه هي
«أح ــد أش ـك ــال «االس ـت ـث ـنــائ ـيــة» األيــديــولــوج ـيــة
حــول الـصـهـيــونـيــة» ،وهــي مـعــامـلــة [تفضيلية]
غ ـيــر م ـتــاحــة ل ـهــويــات سـيــاسـيــة أخـ ــرى ،مـثــل:
االش ـتــراك ـيــة أو ح ـتــى «الـمـحــافـظـيــن ال ـج ــدد»،
وذلك «نتيجة لضغوط سياسية وغيرها».
رغـ ـ ــم زعـ ـ ــم  Facebookعـ ـ ــدم إزالـ ـ ـ ــة أيّ ـ ــة
م ـن ـش ــورات ع ـلــى  Instagramح ــول الـعـنــف
«اإلس ــرائ ـي ـل ــي» األخ ـي ــر ب ـن ــا ًء ع ـلــى ط ـلــب مــن
فإن حكومة االحتالل
الحكومة «اإلسرائيلية»ّ ،
تـقـدّم بــالـفـعــل روتـيـنـيّـ ًا مـثــل هــذه الـطـلـبــات إلــى
شــركــة فـيـسـبــوك ،وه ــذه األخ ـيــرة تـمـتـثــل إليها
إلـ ــى ح ــد ك ـب ـيــر .ك ـمــا وتـ ـش ــارك «ك ـت ــائ ــب» مــن
والمنظمين
المتطوِّعين المؤيدين لـ«إسرائيل»
َّ
بشكل فـضـفــاض ،ينسّق كثيرٌ منهم مــن خالل
تطبيق الـهــاتــف الــذكــي « »Act.ILفــي حمالت
اإلبــاغ الجماعي الـتــي يمكن أن تـخــدع بشكل
أساسي أنظمة الرقابة اآللية في Facebook
مـمــا يـ ــؤدّي إل ــى اإلشـ ــارة حـتــى إل ــى «خـطــاب
سياسي ال عنفيّ» على أنّه «تحريض بغيض».
ورفضت الشركة التعليق عندما سُئلت عن أدّلة
على وجودِ حمالت اإلبالغ الجماعي.
جاء انكشاف القواعد المتعلقة بـ«الصهيونية»
بـمـثــابــة م ـفــاجــأةٍ ألن ـصــار الـفـلـسـطـيـنـيـيــن الــذيــن
ي ـق ــول ــونّ :إن ف ـي ـس ـبــوك أوح ـ ــت س ــاب ـق ـ ًا ب ـ ّـأن
ال ـق ـي ــود ع ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام ه ـ ــذا ال ـم ـص ـط ـلــح مــا
زال ــت قـيــد الـنـظــر داخ ــل الـشــركــة ولـكــن لــم يتم
تـنـفـيــذهــا فـعـلـيـ ًا .قــالــت م ــروة فـطــافـطــة ،مــديــرة
س ـيــاســات ال ـش ــرق األوسـ ــط وش ـم ــال إفــريـقـيــا
فــي « :Access Nowقــادنــا [فـيـسـبــوك] إلــى
االعتقاد بأنهم ما زالوا يفكرون بهذه السياسة
ويتشاورون مع المجتمع المدني» .وأشــارت
فطافطة إلــى أنــه ُطـلــب منها تـقــديـمُ مالحظات
ح ــول إمـكــانـيــة سـيــاســة كـهــذه فــي ع ــام ،2020
فــي حـيــن كــانــت الــوثـيـقــة الـتــي تـحــوي الـقــواعــد
الخاصة بـ«الصهيونية» ليلتزم بها المشرفون
قد صدرت في عام .2019
بعد مراجعة السياسة بنفسها ،قالت فطافطة :إنها
تعكس بالضبط مـخــاوفـهــا ،وقــالــت لموقع The
« :Interceptالصهيونية مصطلح معقد سياسي ًا
وي ـت ـط ـلــب ف ــروقـ ـ ًا دق ـي ـق ــة»« .ال ت ــوج ــد وسـيـلــة
لـفـيـسـبــوك ل ــإش ــراف عـلــى مـثــل ه ــذا الـمـحـتــوى
على نـطــاق واســع دون أن تعمل أنظمتها على
الفوضى ،وتقليص الخطاب السياسي المشروع
وإسكات األصوات الناقدة».

شؤون عربية ودولية
قاسيون ـ العدد  1018اإلثنين  17أيار 2021

www.kassioun.org

تطبيع مصر وتركيا وبوصلة واشنطن المكسورة

بعد سنين من األزمة السياسية والدبلوماسية بين البلدين،
وما تخللها من خالفات وصراعات عميقة وحا ّدة وصلت إلى
حرب فيما بينهما ،عادت كل من تركيا ومصر
حدود نشوب ٍ
إلى طاولة الحوار لتطبيع العالقات وحلحلة التناقضات
دبلوماسياً.
ǧمالذ سعد

ب ــدأت ال ـخــافــات ب ـيــن أن ـق ــرة وال ـقــاهــرة
بـ ـعـ ـنـ ــوان وذري ـ ـع ـ ــة «خ ـ ـلـ ــع» ال ــرئ ـي ــس
ال ـم ـصــري ال ـســابــق مـحـمــد ال ـمــرســي فــي
ع ــام  ،2013وبـيـنـمــا يُ ــرج ــع ال ـعــديــد مــن
ال ـم ـح ـل ـل ـيــن أسـ ـب ــاب ال ـق ـط ـي ـعــة بــوص ـف ـهــا
تـحــالـفـ ًا ضـيـقـ ًا ل ـ «اإلخـ ــوان الـمـسـلـمـيــن»
بين أردوغــان ومرسي ،يتناسى هؤالء
أن األمر أوسع وأشمل من هذا العنوان
وهذا التيّار-بصرف النظر عن تقييمه-
ف ــال ـخ ــاف ــات وال ـت ـن ــاق ـض ــات ال ـت ــرك ـي ــة-
ال ـم ـصــريــة كــانــت أقـ ــدم م ــن ذل ــك بـكـثـيــر،
وت ــزاي ــدت مــع حـمـلــة «الــرب ـيــع الـعــربــي»
ال ـتــي شـمـلــت ال ـعــديــد م ــن ال ـب ـلــدان ومــن
بينها مـصــر نفسها ،وكــان لتركيا دور ًا
محرض ًا بها جميع ًا في تلك الفترة التي
كانت أنقرة ال تــزال ترجح في موازين
القوى لك ّفة الغرب وطموحاته وخدم ًة
عالوة على خالفات الحدود البحرية
له،
ً
وتنقيب الغاز وخطوط التجارة القديمة
أيض ًا.
بداية األزمة
مـنــذ  2013ومــا تــاهــا اسـتـعــرت أزمــات
المنطقة أكثر ،وكان على رأسها الحرب
الليبية ،البلد الحدودي األكبر مع مصر
غ ــربـ ـ ًا ،وان ـق ـس ــم ط ــرف ــا الـ ـص ــراع فـيـهـمــا
إقـلـيـمـيـ ًا بـيــن قــوتـيــن محسوبتين لمصر
(ح ـف ـتــر) وتــرك ـيــا (ال ـس ــراج) أم ــا دول ـي ـ ًا
فـقــد ك ــان الــاعــب الـخـفــي واحـ ــد ًا خلفهم
ج ـم ـي ـع ـ ًا :واش ـن ـط ــن .ك ــان الـ ـص ــراع بـيــن

م ـصــر وت ــرك ـي ــا ي ـ ــدور ل ـم ـحــاولــة فــرض
م ـك ــاس ــب ون ـ ـقـ ــاطٍ أكـ ـب ــر ض ـم ــن ال ـم ـلــف
الليبي ،بما سيعطي أيّ «رابـ ٍـح» بينهما
الوزن األكبر إلمكانية فرض شروطهم
ومصالحهم.
خـ ـ ــال هـ ـ ــذه الـ ـفـ ـتـ ــرة تـ ـبـ ـدّلـ ــت أحـ ـ ــوال
«الالعب الخفي» ذاك ،بتأزمه وهزائمه،
والتي فرضت بدورها مزيد ًا من العبث
والـتـصـعـيــد ف ــي ك ــل ال ـم ـل ـفــات الـســاخـنــة،
ووصـ ـل ــت ذروة ال ـخ ــاف ــات ال ـم ـصــريــة
ال ـت ــرك ـي ــة فـ ــي أواسـ ـ ــط الـ ـعـ ــام ال ـمــاضــي
ـرب ك ــادت أن تـنـطـلــق بين
مــع ن ــذور ح ـ ٍ
الــدولـتـيــن فــي األراضـ ــي الـلـيـبـيــة ،إال ّأن
الـمـعــادلــة كــانــت بـسـيـطـ ُة ج ــد ًا :لــن يكون
ه ـن ــاك أي راب ـ ـ ٍـح ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو،
وال تـحـتـمــل أن ـقــرة أو ال ـقــاهــرة رفــاهـيــة
خـســارة أيــة مـعــركــة فــي ظــل أزم ـت ـيّ كل
منهما في الداخل أيض ًا ،على المستويين
االقـتـصــادي والـسـيــاســي ،وكــان واضـحـ ًا
أن الـمـسـتـفـيــد الــوحـيــد خـلــف ه ــذا األمــر
عالوة على أن فراغ األخيرة
واشنطن،
ً
كانت تملؤه روسيا بنشاطها السياسي
والدبلوماسي مع كال البلدين.
ومــع الـمــزيــد مــن الـتـســارع فــي مــوازيــن
القوى دولي ًا هبطت الواليات المتحدة
عــدة درج ــات ،وتـغـيّــرت أولــويــاتـهــا نحو
ال ـشــرق أك ـثــر ت ـجــاه ال ـص ـيــن ،ف ـضـ ًـا عن
أزمتها العميقة داخلي ًا والـتــي بــان جزء
منها أثناء انتقال اإلدارة األمريكية من
ترامب إلى بايدن وما جرى خالل هذه
الـفـتــرات ،بمقابل بــروز ال ــدور الــروســي
فــي الـمـلــف الـلـيـبــي بــالـتـعــاون مــع تــركـيــا
ومـصــر ،والــذي أدى فــي نهاية المطاف
إلى إنعاش طريق الحل السياسي وبات
واقع ًا.
بداية الحلحلة
أدى هـ ــذا األم ـ ــر ،ب ـش ـكــل م ـت ـب ــادل عـلــى
المستويين اإلقليمي والداخلي الليبي،

مع المزيد من
التسارع في
موازين القوى
دولياً هبطت
الواليات
المتحدة
عدة درجات
وتغ ّيرت
أولوياتها
نحو الشرق
أكثر تجاه
الصين فض ًال
عن أزمتها
العميقة
داخلياً

بالتوازي مع الوساطة الروسية دولي ًا
من خلف الستار ،إلى ذوبان الجليد بين
أن ـقــرة وال ـقــاهــرة ،لـتـبــدأ كلتهما بــإطــاق
إشـ ـ ــارات دب ـلــومــاس ـيــة إي ـجــاب ـيــة ات ـجــاه
بعضهما البعض.
لـتـنـطـلــق ي ــوم األرب ـع ــاء  5أي ــار فــي مقر
وزارة الـخــارجـيــة الـمـصــريــة م ـشــاورات
مـ ـص ــري ــة -ت ــرك ـي ــة عـ ـقـ ــدت ألول م ــرة
م ـن ــذ عـ ــام  ،2013ج ـم ـعــت ن ــائ ــب وزي ــر
الـخــارجـيــة الـمـصــري حـمــدي سـنــد لــوزا،
ونـظـيــره الـتــركــي س ــادات أونـ ــال ،بحث
خاللها الطرفان عدة ملفات بغية حلحلة
ال ـخ ــاف ــات وبـ ــدء «ت ـط ـب ـيــع ال ـع ــاق ــات»،
وق ــد ش ـم ـلــت ال ـم ـح ــادث ــات أزم ـ ــات لـيـبـيــا
وسورية واألوضــاع األمنية في منطقة
شــرق الـبـحــر الـمـتــوســط ،لـيـصـرّح وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـت ــرك ــي م ــول ــود ش ــاوي ــش
ـوم واح ـ ـ ــد م ـ ــن خ ـت ــام
أوغ ـ ـل ـ ــو بـ ـع ــد ي ـ ـ ـ ٍ
ال ـم ـش ــاورات أن ه ـن ــاك «إم ـكــان ـيــة لـعـقــد
ل ـقــاء عـلــى مـسـتــوى وزراء الـخــارجـيــة»
مما يؤكد إيجابية االجتماع ،إضافة إلى
الـتــأكـيــد فــي بـيــانــه الـخـتــامــي ب ـ «االت ـفــاق
على الخطوات المقبلة».
كامل
تطبيع
عن
من المبكر ربما الحديث
ٍ ٍ
بعد ،فال تزال موضوعة تبادل السفراء
قـ ـي ــد الـ ـبـ ـحـ ــث ،ومـ ــرهـ ــون ـ ـ ًة ب ـم ـج ــري ــات
ال ـم ـب ــاح ـث ــات والـ ـتـ ـطـ ــورات ال ـس ـيــاس ـيــة،
شريطة ّأل يفسح المجال أمام واشنطن
للدخول على الخط ،إال أن الطريق معبد
ويـشـكــل هــذا الـحــدث الـخـطــوات العملية
األولى به.
ال حلول بالقوة!
تــؤكــد هــذه التجربة المصرية -التركية
م ـج ــدد ًا ب ـعــدم وجـ ــود إم ـكــان ـيــة ح ــل أيــة
م ـس ــأل ــة ب ــالـ ـق ــوة ،أي :ب ـم ـن ـطــق «ال ـح ــل
والـ ـحـ ـس ــم ال ـع ـس ـك ــري» أو م ــرادف ــات ــه،
فـ ـمـ ــوازيـ ــن الـ ـقـ ــوى الـ ــدولـ ـيـ ــة ال ـج ــدي ــدة
ال ت ـس ـمــح ب ــذل ــك ،ف ـض ـ ًا ع ــن عـنــاويـنـهــا
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الـعــريـضــة بــالـحــوار والـحـلــول السياسية
والتعددية والتكافؤ وغيرها.
ومـ ـ ــن غـ ـي ــر مـ ـب ــالـ ـغ ــة ،فـ ـ ــإن ال ـم ـس ـت ـف ـيــد
األول ،إن لــم يـكــن الــوح ـيــد ال ـي ــوم ،من
مـنـطــق الـتـصـعـيــد الـعـسـكــري والـسـيــاســي
وم ــا يـخـلـفــه م ــن خ ـســائــر م ـت ـبــادلــة عـلــى
جميع األطــراف هــو الــواليــات المتحدة
ال ـم ـت ــأزم ــة ،ال ـت ــي ال ي ـق ــدم ل ـه ــا ال ـه ــدوء
واالس ـ ـت ـ ـق ـ ــرار أيّ ـ ـ ــة فـ ــائـ ــدة تـ ــذكـ ــر ب ــأي
م ـل ـفٍ ك ــان ،وال ب ـدّ مــن الـتــذكـيــر أن من
أه ــم عــوامــل ال ـت ـقــارب الـمـصــري الـتــركــي
ال ـج ــاري اآلن ه ــو االسـ ـت ــدارة الـتــركـيــة
نفسها نحو روسيا منذ عدة أعوام بعد
م ـحــاولــة االن ـق ــاب ال ـفــاش ـلــة ف ــي أن ـقــرة،
إضــافـ ًة إلــى السلوك الــروســي المتصاعد
وأثره.
تُ ـ ــدرك ال ـ ــدول واألن ـظ ـم ــة ب ـهــا تــدري ـج ـي ـ ًا
حقيقتين مـرّتـيــن ،األول ــىّ :أن واشنطن
لم تعد «سند ًا» كما يتوهمون ،والثانية:
أنـ ــه وب ـغ ـي ــاب واش ـن ـط ــن ال ي ـع ـنــي ذل ــك
«الـ ـتـ ـفـ ـرّد» ب ـم ـصــال ـح ـهــم ع ـل ــى ال ـطــري ـقــة
األمريكية نفسها ،ليمضوا سبل الحوار
والحلول السياسية في نهاية المطاف،
بـعــد إضــاعــة الـكـثـيــر مــن الــوقــت والــدمــاء
ال ـتــي كــانــت سـتـحـقــن بـقـلـيـ ٍل مــن الـتـعـ ّقــل
ورؤية تطور األمور وحركتها.
وبــال ـم ـثــل ،ال ت ــزال األزمـ ــات دائـ ــرة في
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـل ـفــات األخـ ـ ــرى :ال ـي ـمــن،
أوك ــران ـي ــا ،ب ـيــاروس ـيــا ،س ــوري ــة ،الـقــرن
اإلفــري ـقــي ،ال ـت ـشــاد ،وأمــري ـكــا الــاتـيـنـيــة،
إضاف ًة إلى خالفات ثنائية مثل أرمينيا-
أذرب ـي ـجــان ال ـتــي ج ــرى وي ـجــري حـلـهــا،
الـهـنــد-الـصـيــن الـتــي تخفضها بكين بعد
ك ــل ت ـص ـع ـي ـدٍ م ــن ن ـي ــو دلـ ـه ــي ،إي ـ ــران-
ال ـس ـعــوديــة ،وغ ـيــرهــا ال ـك ـث ـيــر ،ال ـتــي لــن
تـنـتـهــي أيّ مـنـهــا فــي نـهــايــة الـمـطــاف إال
بالحوار والحلول السياسية ،بعد عزل
التخريب األمريكي وتقليص قدرته على
العبث بأيٍّ منها.
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ǧعالء أبو فراج

أع ــادت الـمـقــاومــة الفلسطينية فــي غــزة
«المهندس» يحيى عياش إلى األذهان،
وه ــو الـ ــذي ل ــم ي ـغــب ف ـع ـل ـي ـ ًا م ــن ذاك ــرة
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن وال ال ـص ـهــاي ـنــة ،والـ ــذي
قـ ـ ـضّ م ـض ـج ـع ـه ــم لـ ـسـ ـنـ ــوات ،ف ــإط ــاق
صـ ـ ــاروخ «عـ ـي ــاش  »250ال ـ ــذي حـمــل
اسم المهندس الشهيد ،بمدى يصل إلى
250كم ،والذي استهدف حسب الناطق
العسكري لكتائب القسام مطار رامــون
قــرب مستوطنة إيــات ،يعلن عــن مدى
جــديــد ل ـصــواريــخ ال ـم ـقــاومــة ،قـ ــادرٌ على
توسيع دائــرة االشـتـبــاك لتشمل معظم
األراضي المحتلة.
لكن ،وبـعـيــد ًا عــن الجانب العسكري من
الـمــوضــوع رغــم أهـمـيـتــه ،تعتبر اللحظة
مناسبة حق ًا الستذكار المهندس يحيى
ع ـي ــاش وأم ـث ــال ــه م ــن رم ـ ــوز ال ـم ـقــاومــة
الفلسطينية ،فعيّاش الــذي استطاع مع
رفاقه قلب المعادلة ،وتطوير يد المقاومة
الـ ـض ــارب ــة ل ـت ـصــل إل ـ ــى ع ـم ــق األراض ـ ــي
حقيقي
المحتلة ،مما حوله إلى كابوس
ٍ
ح ــرم قـ ــادة ال ـك ـيــان الـ ـن ــوم ،فــالـعـمـلـيــات
الـتــي أعــدهــا «الـمـهـنــدس» مـثــل :العفولة
والـخـضـيــرة وعـمـلـيــة ش ــارع ديــزنـغــوف،
ش ـ ّك ـلــت ع ـن ـصــر ًا ه ــام ـ ًا ف ــي ال ـص ــراع مــع
االح ـتــال «اإلســرائ ـي ـلــي» ولـكـنـهــا وقـبــل
ُعبرة عن خيار الشعب
كل شيء كانت م ً
الـفـلـسـطـيـنــي بــانـتـهــاج الـمـقــاومــة كسبيل
وح ـيــد لـتـحــريــر األرض .فـعـيّــاش الــذي
ك ــان يُ ـش ـبّ ـهُ بـفِـلـسـطـيــن دائ ـم ـ ًا ،ع ـبّــر في
لحظة مــن اللحظات عــن وحــدة الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي .ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن انـتـمــائــه
السياسي فـ «المهندس» تحول إلى رم ٍز
جامع تخطى إطــار كتائب القسام التي
قــاتــل فــي صـفــوفـهــا طـيـلــة حـيــاتــه ،ويــوم
اغـتـيــالــه تـحّــول إلــى حــالــة غـلـيــان فــي كل
فلسطين المحتلة ،حيث خــرج في غزة
أكـثــر مــن  100ألــف إن ـســانٍ فــي جـنــازتــه،

وحـمـلــت تــوابـيــت رمــزيــة لــه فــي مناطق
أخرى ،مثل :القدس ونابلس ورام اهلل.
استحضار عياش الـيــوم ،يضع أمامنا
قضايا أساسية ،فهو ابــن الضفة الــذي
اسـتـشـهــد فــي غـ ـزّة ،وهــو أحــد شـهــداء
فلسطين الكثر الــذيــن خـســروا حياتهم
كـنـتــائــج ألوس ـل ــو ولـلـتـنـسـيــق األم ـنــي،
ف ـك ــل ال ـ ــدالئ ـ ــل ت ـش ـي ــر إل ـ ــى أن م ـه ـمــة
ال ــوص ــول إلـ ــى عـ ـي ــاش ،والـ ـت ــي كــانــت
ت ـبــدو مـسـتـحـيـلــة واس ـت ـمــرت لـسـنــوات
دون ج ـ ــدوى ،أص ـب ـحــت م ـم ـك ـنــة عـبــر

«ال ـت ـن ـس ـي ــق األم ـ ـن ـ ــي» وعـ ـبـ ــر ب ـعــض
العمالء الفلسطينيين الذين استخدمهم
الكيان ،المتهم كمال حماد الذي أوصل
ال ـه ــات ــف ال ـم ـح ـم ــول ال ـم ـف ـخ ــخ لـيـحـيــى
عياش في غــزة يعيش اليوم في هذا
ال ـعــار الـكـبـيــر ،ويُ ـق ـرّ بــأن الـكـيــان وبعد
أن استخدمه في عملية االغتيال هذه
تـخـلــى ع ـنــه ،لـيـصـبــح هــو اآلخ ــر مـثــا ًال
للمصير األس ــود ل ـ «أصــدقــاء الـكـيــان»
وي ـع ـي ــش فـ ــي ش ـق ــة م ـج ـه ــول ــة مـغـلـقــة
ال ـس ـتــائــر خ ــوف ـ ًا م ــن م ــاق ــاة م ـص ـيــره،

ال ـك ـيــان الـ ــذي ك ــان يـعـتـقــد واهـ ـمـ ـ ًا :أن
اغ ـت ـي ــال ع ـيّ ــاش س ـي ـض ـمــن أم ـن ــه ،كــان
مـخـطـئـ ًا ،فالعمليات الـتــي تـلــت اغتياله
لــم تتوقف ،وحملت بصماته وتكتيكه
الـتـقـنــي ف ــي عـمـلـيــات يــافــا وع ـس ـقــان،
واألهم من ذلك :أن يحيى عياش حيٌّ
يــرزق حـتــى ال ـيــوم ،يــدكُّ مستوطنات
االحـ ـت ــال ،وك ــل ال ـق ــوى الـفـلـسـطـيـنـيــة
التي تراهن حتى اللحظة على الكيان
الصهيوني.

القبة الحديدية تفشل!
نظام دفاع جوي دخل
الخدمة عام 2011
طورته شركة رفائيل
بتمويل كبير من
الواليات المتحدة،
الهدف األساسي منه
مواجهة الصواريخ
قصيرة المدى التي
تستعملها المقاومة
وقذائف المدفعية

ǧيوسف داود

تتكون كل منظومة من محطة رادار ومركز تحكم
و 3قاذفات تحمل  20صــاروخـ ًا اعتراضي ًا مسمى
(تامير)
التكاليف
ف ــي ح ـيــن ت ـب ـلــغ ت ـك ـل ـفــة ال ـص ــواري ــخ ال ـت ــي تـطـلـقـهــا
المقاومة الفلسطينية بين  300إلــى  1000دوالر
ل ـل ـص ــاروخ ال ــواح ــد ،ت ـب ـلــغ تـكـلـفــة ص ـ ــاروخ تــامـيــر
الـمـسـتـخــدم فــي الـقـبــة الـحــديــديــة بـيــن  50إل ــى 80
ألــف دوالر للصاروخ الــواحــد ،وقــد تتطلب بعض
عـمـلـيــات االع ـت ــراض صــاروخ ـيــن لـتــدمـيــر ال ـهــدف.
وتـبـلــغ تكلفة المنظومة الــواحــدة حــوالــي  50إلــى
 100مليون دوالر.
ت ـعــد الـتـكـلـفــة ال ـبــاه ـظــة إحـ ــدى أه ــم س ـل ـب ـيــات هــذه
المنظومة ،ولكن تمويل الــواليــات المتحدة جعلها
ترى النور ،إذ أنفقت الواليات المتحدة حوالي 204
ماليين دوالر خالل  2011في تمويل المنظومات
األولــى للقبة ،وأعـلــن الجيش األمــريـكــي فــي 2019
عن خطط لشراء واختبار القبة الحديدية.
الجدوى
على الرغم من إشادة جيش العدو بالقبة الحديدية

ّإل أن تقرير ًا لشركة رايثيون ورافائيل (المصنعة
للمنظومة) في  2013وجد أن نسبة االعتراضات
الناجحة للصواريخ ال تتجاوز %5في حين كانت
حكومة الكيان تتحدث عن .%85
المشاكل الرئيسية التي تعترض القبة تتمثل في
ال ــوق ــت الـ ــازم لـتـحــديــد واع ـت ــراض ال ـه ــدف ال ــذي
تحتاجه القبة ،باإلضافة إلى فشلها أمــام األهــداف
كبيرة العدد ،وهي الطريقة التي تتبعها المقاومة
فــي فـلـسـطـيــن ول ـب ـنــان بــإطــاق صـلـيــات صــواريــخ
بــأعــداد كـبـيــرة ،كـمــا أن الـتــوقـعــات تـتـحــدث عــن أن
القبة ستواجه نقص ًا في عــدد صــواريــخ تامير في
حال الحروب أو المواجهات الطويلة.
جــز ٌء أساسي من الدعاية الصهيونية اعتمد على
«ال ـت ـفــوق ال ـع ـس ـكــري» ،وإن ك ــان تـسـلـيــح جـيـشــه
ش ـ ّك ــل ف ــي ف ـت ــرة م ــا ت ـط ــور ًا نــوع ـي ـ ًا ع ــن جـيــوش
المنطقةّ ،إل أن هذه التطور التكنولوجي العالي
يفشل أمام صواريخ بتقنيات بسيطة نسبي ًا ،وفي
مناسبات مختلفة ،فجيش الكيان غير قــادر على
تـنـفـيــذ األه ــداف الـمــوضــوعــة لـلـعـمـلـيــات العسكرية
التي يقوم بها ،وإن كان المنتصر هو الذي يصل
إلى أهدافه العسكرية والسياسية ،فالكيان خاسرٌ
دائـمـ ًا ،ولـكــن المعركة الــدائــرة الـيــوم ك ّلفت العدو
خـســائــر اقـتـصــاديــة كـبـيــرة ج ــد ًا ،وه ــو فــي لحظة
حرجة أص ًال.

صواريخ المقاومة:
المدى 10 :كم – إلى  250كم
التكلفة من  300إلى $ 1000

صاروخ «تامير » المستخدم في القبة الحديدية
المدى 40 :كم
التكلفة  50,000إلى 80,000

شؤون عربية ودولية
قاسيون ـ العدد  1018اإلثنين  17أيار 2021

www.kassioun.org
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الصورة عالمياً
•قال قائد
األسطول
الشمالي
الروسي
األدميرال
ألكسندر
مويسييف:
إن كثافة أنشطة
التدريب العملياتية والقتالية للناتو
بالقرب من الحدود الروسية في القطب
الشمالي زادت في السنوات األخيرة.
•أعرب وزير
الخارجية
الروسي سيرغي
الفروف عقب
اجتماعه
مع أمين عام
األمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
للمنظمة ورفضها
عن دعم روسيا الثابت ّ
محاوالت الغرب وضع القواعد من خلف
ظهر المجتمع الدولي.

تؤكد جميع التطورات واإلشارات السياسية الجارية ضمن التسوية الليبية إلى سعي األطراف الليبية بالدفع نحو استكمالها ،وإجراء االنتخابات في
موعدها المحدد دون تدخالت عسكرية أو سياسية.
ǧحمزة طحان

تبنّى مجلس األمــن الــدولــي فــي السادس
عـشــر مــن الـشـهــر ال ـمــاضــي قـ ــرار ًا بــإنـشــاء
وح ـ ــدة م ــراق ـب ــة وقـ ــف إط ـ ــاق الـ ـن ــار فــي
األراض ــي الـلـيـبـيــة ،مـشـكـلـ ًة مــن  60مــراقـبـ ًا،
وتكون جزء ًا من بعثة األمم المتحدة إلى
ليبيا ،وقد رحبت الحكومة الليبية المؤقتة
ـرة إيـ ــاه م ـس ــاع ــد ًا عـلــى
ب ـهــذا ال ـق ــرار م ـع ـت ـبـ ً
تنفيذ االت ـفــاق ،ودعــت مجلس األمــن إلــى
«الـمـســاعــدة فــي إخ ــراج ال ـقــوات األجنبية
من البالد».
سجاالت غربية -تركية
مع تسارع الخطوات باتجاه الحل ،وتزايد
ال ـم ـطــال ـبــات ب ـخ ــروج الـ ـق ــوات األج ـن ـب ـيــة،
خط التسوية مجدد ًا
دخلت واشنطن على ّ
عـبــر هــذا الـبــاب مــن خــال تـصــريـ ٍـح لنائبة
مساعد وزير الدفاع األمريكي لورا كوبير
ف ــي أواخـ ــر ال ـش ـهــر ال ـمــاضــي ،ب ــأن بــادهــا
تــواصــل «مـتــابـعــة ت ـطــورات األوضـ ــاع في
ليبيا ،ال نزال ننطلق من الضرورة التامة
الن ـس ـحــاب ك ــل ال ـق ــوات ال ـخــارج ـيــة ،األم ــر
الـ ــذي ت ــم االتـ ـف ــاق ع ـل ـيــه دولـ ـيـ ـ ًا» مـضـيـفـ ًة
«نـحــن سنكون مستعدين لــاسـتـمــرار في
مــواص ـلــة ال ـض ـغــط ف ــي ح ــال ع ــدم ح ــدوث
ذلك».
وخـ ــال اج ـت ـمــاع ل ـ ــوزراء خــارج ـيــة تــركـيــا
وألمانيا في برلين بعد أسبوع ،أكد مولود
ت ـشــاووش أوغ ـلــو دع ــم ب ــاده النـسـحــاب
جـمـيــع ال ـق ــوات األج ـن ـب ـيــة م ــن ل ـي ـب ـيــا ،لـكــن
مــؤكــد ًا فــي الــوقــت نـفـســه :أن ــه «ال ينبغي
أن تـتــدخــل دولــة ثــالـثــة» فــي الـتـعــاون بين
الـبـلــديــن (تــركـيــا ولـيـبـيــا) ،الـتـصــريــح الــذي
اعتبره البعض رد ًا على واشنطن وبرلين
اللتين تعنيان بـ«القوات األجنبية» أطراف ًا
محددة ،ومنها تركيا ،وليس جميعها.

تدخالت أمريكية ور ّد ليبي حازم
لـ ـ ــزيـ ـ ــادة الـ ـعـ ـبـ ــث األم ـ ــري ـ ـك ـ ــي والـ ـغـ ــربـ ــي
ب ــال ـت ـط ــورات ال ـل ـي ـب ـيــة ،أص ـ ــدرت س ـف ــارات
الــواليــات الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة وبــريـطــانـيــا
وفــرنـســا وألـمــانـيــا وإيـطــالـيــا بـيــانـ ًا مشترك ًا
في الـ  7من الشهر الجاري ،جاء فيه :أن
رف ــض ه ــذه ال ـبــاد «إجـ ــراء أي ــة تـغـيـيــرات
م ــن شــأن ـهــا تـعـطـيــل االن ـت ـخــابــات الـلـيـبـيــة»
ومتابع ًا بأن «الوقت الحالي ليس مناسب ًا
إلج ــراء أيــة تـغـيـيــرات مــن شــأنـهــا التعطيل
فــي الـهـيـئــات ذات الـصـلــة ،والـتــي لـهــا دور
أساسي في التجهيز لالنتخابات».
لـيــأتـيـهــم ال ــرد مــن مـجـلــس ال ـنــواب الليبي،
والمجلس األعـلــى الليبي ،كـ ًا على حــدة،
رف ــض الـبـيــان آن ــف الــذكــر ،مـعـتـبــريــن إيــاه
«تـ ــدخـ ـ ًا ف ــي الـ ـش ــأن ال ــداخ ـل ــي وان ـت ـهــاكــا
لـلـسـيــادة» ،وأ ّك ــد الـمـجـلــس فــي بـيــانــه بــأن
«انـتـهــاك الـسـيــادة الليبية ال يـتــوقــف فقط
ع ـل ــى وجـ ـ ــود الـ ـم ــرت ــزق ــة األج ـ ــان ـ ــب ع ـلــى
األرض ،ب ــل وم ــن خ ــال م ـحــاولــة فــرض
إمالءات سياسية خارجية مرفوضة بشكل
قاطع» ،مشدد ًا على أن «استقاللية القرار
ال ـل ـي ـبــي ه ــو أم ــر ال ن ـق ـبــل ال ـم ـســاس ب ــه»،
مطالب ًا سفراء الدول األجنبية بعدم تجاوز
مـ ـه ــام ع ـم ـل ـهــم الـ ـت ــي ت ـح ــدده ــا األغ ـ ــراض
الدبلوماسية ،وهــو مــا يشكل تـطــور ًا غير
مسبوق بالملف الليبي ،وصـدّ ًا للتدخالت
األمريكية به.
ولـتـجــدد وزي ــرة الـخــارجـيــة فــي الـحـكــومــة
الـ ـم ــؤقـ ـت ــة ،نـ ـجـ ــاء مـ ـنـ ـق ــوش ،م ـطــال ـب ـت ـهــا
بـ ـخ ــروج ج ـم ـيــع الـ ـقـ ــوات األج ـن ـب ـي ــة قـبــل
أن تُـنـشــر أخ ـبــار مــزيـفــة عــن إحــالـتـهــا إلــى
التحقيق بسبب هذه التصريحات ،وهو ما
نفاه تمام ًا الناطق الرسمي باسم مجلس
وزراء حـكــومــة الــوحــدة الــوطـنـيــة ،محمد
حمودة.

خطاً ثابتة
إض ـ ــافـ ـ ـ ًة إلـ ـ ــى ذلـ ـ ــك ت ـس ـي ــر الـ ـخـ ـط ــا ن ـحــو
الـمـصــالـحــة الــوطـنـيــة إي ـحــاب ـي ـ ًا ،فــي  10من
ال ـش ـه ــر الـ ـجـ ــاري دعـ ــت ل ـج ـنــة ال ـم ـجــالــس
االجـتـمــاعـيــة -ل ـ  4قـبــائــل لـيـبـيــة -حـكــومــة
الــوحــدة الوطنية لــإفــراج عــن  8معتقلين
سياسيين ،ليعلن المجلس الرئاسي الليبي
بعد يومين عن اإلفراج عن  35معتق ًال من
الطرفين وجرى تبادلهم.
وبـطـبـيـعــة ال ـحــال ،ال ي ــزال الـمـتـشــددون داخــل
الـطــرفـيــن الـلـيـبـيـيــن ،بــال ـت ـعــاون م ــع الـغــربـيـيــن،
ب ـس ـع ـي ـهــم ن ـح ــو مـ ـح ــاوالت ت ـع ـط ـيــل ال ـت ـســويــة
ال ـجــاريــة سـيــاسـيـ ًا وع ـس ـكــري ـ ًا ،فـبــاإلضــافــة إلــى
ال ـت ــدخ ــل ب ــآل ـي ــة ع ـم ــل وت ـن ـف ـي ــذ االن ـت ـخ ــاب ــات،
وتـصــديــر األخـبــار المزيفة لخلط األوراق ،أو
التهديد وغيرها ،جرى في  8من الشهر هجومٌ
مــن مـيـلـيـشـيــات مـسـلـحــة عـلــى فـنــدق يـقـيــم فيه
أعضاء المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس،
وحــاصــرت عـنــاصــر أخ ــرى مـقــر إقــامــة رئـيــس
الـمـجـلــس الــرئــاســي مـحـمــد ال ـم ـن ـفــي ،دون أن
يتعرض أحد منهم لألذى بعد انتهاء األحداث.
وكــانــت فــي وقــت سابق قــد أعلنت القيادة
العامة «للجيش الوطني الليبي» استقبالها
اج ـت ـمــاع ـ ًا لـحـكــومــة ال ــوح ــدة الــوط ـن ـيــة فــي
مدينة بنغازي ،بعد اتـهــامــاتٍ لها بالعرقلة
وقلة أمان المدينة ،لتؤكد القيادة في بيانٍ
لها ،بــأن وسائل إعــام «تابعة للتنظيمات
ال ـم ـت ـطــرفــة وغ ـي ــر الـمـهـتـمــة ب ــوح ــدة لـيـبـيــا
ونـجــاح العملية السياسية الـتــي أدت إلــى
إن ـتــاج سـلـطــة مــوحــدة ،ن ـشــرت مـعـلــومــات
كــاذبــة» وأن «هــذه الـشــائـعــات ال ينشرها
إال أعـ ــداء لـيـبـيــا وأعـ ــداء األم ــن واألم ــان
والساعون إلى تقسيم البالد».
فــاشــة :لــزيــادة العبث األمريكي والغربي
ب ــال ـت ـط ــورات ال ـل ـي ـب ـيــة أصـ ـ ــدرت س ـف ــارات
الــواليــات الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة وبــريـطــانـيــا
وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بيان ًا مشترك ًا
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ترخيص لقاح
«سبوتنيك  »Vالروسي المضاد لكوفيد19-
مشيراً إلى «دور هذا اللقاح الرئيس في
مكافحة وباء كورونا في العالم».
•قال المتحدث
باسم الحكومة
اإليرانية علي
ربيعي« :نحن
ال نستعجل
في المفاوضات
النووية ،وال نسمح
بأن تصبح استنزافية،
وفي الوقت ذاته نمضي بها إلى اإلمام بالسرعة
والدقة الالزمة».
•أعلن جيش تشاد
«انتصاره»
في معركته
المستمرة
منذ أسابيع
مع المتمردين
في شمال البالد،
والتي أدت إلى مقتل الرئيس إدريس ديبي
في ساحة المعركة بعد  30عاماً قضاها
في الحكم.
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عسكر» طوق الرأسمال ّية
«التراكم ال ُم َ

بأن إدارته طردت  10دبلوماسيين روس ،وفرضت عقوبات جديدة على روسيا بسبب
أعلن الرئيس بايدن في  15نيسان ّ
التدخل المزعوم في االنتخابات األمريكية ،ث ّم ر ّدت روسيا بالمثل .وبعد أيام فقط أعلن البنتاغون عن إجراء تدريبات
عسكرية في بحر الصين الجنوبي .ليست هذه اإلجراءات سوى تصعيد للمواقف العدوانية ضمن إذكاء واشنطن
مما يدفع العالم بشكل خطير نحو حرب سياسية وعسكرية دولية.
«حربها الباردة الجديدة» ض ّد روسيا والصينّ ،
 ǧوليام آي .روبنسون

ي ـع ــزو م ـع ـظــم ال ـمــراق ـب ـيــن هـ ــذه ال ـح ــرب ال ـتــي
حــرضــت عليها الــواليــات المتحدة إلــى سعيها
للحفاظ على الهيمنة والسيطرة االقتصادية
ال ــدول ـي ــة .هـ ــذه ال ـع ــوام ــل م ـه ـمــة ،ول ـك ــن ه ـنــاك
صــورة أكـبــر تـمّ تجاهلها إلــى حــد كبير كدافع
لهذا التصعيد :األزمة الرأسمالية العالميّة.
لـهــذه األزمــة جــانــب اقـتـصــادي وبـنـيــوي ،وهو
الـمـتـمـ ّثــل فــي الــركــود الـمــزمــن الـتــاريـخــي .لـكـنّ
لها جانب ًا سياسيّ ًا أيـضـ ًا :أزمــة شرعية الدولة
والـهـيـمـنــة الــرأسـمــالـيــة .يـتـجــه الـنـظــام نـحــو ما
نسميه «أزمــة عــامــة للحكم الــرأسـمــالــي» حيث
يـ ــواجـ ــه مـ ـلـ ـي ــارات األش ـ ـخـ ــاص ح ـ ــول ال ـع ــال ــم
ص ــراع ــات ألج ــل ال ـب ـق ــاء ،مـشـكـكـيــن ب ـن ـظـ ٍـام لــم
يعودوا يرونه شرعي ًا.
فــي الــواليــات الـمـتـحــدة ،ت ـحــاول الـمـجـمــوعــات
ال ـحــاك ـمــة تــوج ـيــه ال ـخ ــوف ب ـع ـيــد ًا ع ــن الـنـظــام
ال ـه ــش ن ـحــو م ـج ـت ـم ـعــات ك ـبــش الـ ـف ــداء ،مـثــل:
الملونين أو المهاجرين أو اآلسيويين الذين
يُتهمون بــالــوبــاء ،وتـجــاه األعــداء الخارجيين،
مثل :الصين وروسيا .فزيادة التوتير الدولي
م ـب ــرر ل ــزي ــادة اإلنـ ـف ــاق ال ـع ـس ـكــري واألم ـن ــي،
وتفتح فرص ًا جديدة لجني األربــاح من خالل
الـ ـح ــرب وال ـ ـصـ ــراع ال ـس ـي ــاس ــي والـ ـقـ ـم ــع ،فــي
مواجهة الركود في االقتصاد المدني.
ينتفض الناس عبر العالم ،من تشيلي إلى لبنان،
مـ ــرور ًا بــال ـعــراق وال ـه ـنــد ،وفــرنـســا والــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ،وهــاي ـتــي ون ـي ـج ـيــريــا ،وص ـ ــو ًال إلــى
جنوب إفريقيا وكولومبيا .اكتسحت موجات
مــن اإلض ــراب ــات واالح ـت ـجــاجــات الـجـمــاهـيــريــة
ال ـســاحــات ،واكـتـسـبــت فــي كـثـيــر مــن ال ـحــاالت
طــابـعـ ًا جــذري ـ ًا مـنــاهـضـ ًا لـلــرأسـمــالـيــة .ال يمكن
للجماعات الحاكمة ّإل أن تخشى الـهــديــر من

األس ـفــل ،ومــن هـنــا تــأتــي أهـمـيّــة إش ـعــال حــرب
بـ ـ ــاردة جـ ــديـ ــدة بــال ـن ـس ـبــة ل ـح ـ ّك ــام الـ ــواليـ ــات
الـمـتـحــدة والـنـخــب الـعــابــرة لـلـحــدود ،للحفاظ
على قبضتها على السلطة مع تعمّق األزمة.
أزمة الرأسمالية العالمية
التعبير التقني لـمــا تـمـرّ بــه الــرأسـمــالـيــة الـيــوم
هــو «ال ـتــراكــم ال ـم ـفــرط» :وه ــو الــوضــع حيث
االقتصاد أنتج– أو لديه القدرة لينتج– كمية
كـبـيــرة مــن ال ـث ــروة ،ل ـك ـنّ ال ـســوق غـيــر ق ــادرة
عـلــى امـتـصــاصـهــا بـسـبــب تـصــاعــد الــام ـســاواة.
الرأسمالية بطبيعتها الجوهرية تنتج ثــروات
وفيرة ،لكنّها أثناء ذلك تو ّلد مستويات كبيرة
ومتزايدة من الالمساواة االجتماعية .في عام
 2018كــان يسيطر  %1من البشرية على أكثر
م ــن ن ـصــف ال ـث ــروة ال ـعــال ـم ـيــة ،بـيـنـمــا  %80مــن
الـبـشــريــة ك ــان عـلـيـهــا االك ـت ـفــاء بـنـسـبــة  %5من
الثروة.
التركيز الشديد لثروة الكوكب في أيدي الق ّلة،
والفقر المتسارع ،ونزع ملكية األغلبية لصالح
األقـلـيــة ،يعني ّأن الـطـبـقــة الــرأسـمــالـيــة الـعــابــرة
ل ـل ـحــدود تــواجــه صـعــوبــة م ـتــزايــدة فــي إيـجــاد
منافذ إنتاجية لتفريغ كميات هائلة من الفائض
المتراكم.
ك ـ ّل ـمــا زادت ال ــام ـس ــاواة ال ـعــال ـم ـيــة ،أصـبـحــت
األسـ ــواق الـعــالـمـيــة مـقـيّــدة أك ـثــر ،وتـعـيّــن على
النظام مواجهة أزمــة بنيوية في اإلفــراط في
الـتــراكــم .إن تــركــت األم ــور دون حــل ،تتوسّع
الــامـســاواة االجتماعية وتنتج عنها أزمــات–
ركــود وتباطؤ وكـســاد وانـتـفــاضــات اجتماعية
وحرب– تمام ًا ما نختبره اليوم.
على عكس روايــة اإلعــام السائد ،لم تتسبب
أزم ـ ــة فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ب ــأزم ــة الــرأس ـمــال ـيــة
ألن األمــر كــان وشـيــك الــوقــوع بــأيّــة
الـعــالـمـيــةّ ،

يحرس الجنود
والشرطة الخاصون
ممتلكات الشركات
ويوفرون األمن
الشخصي للمدراء
التنفيذيين
وعائالتهم
ويجمعون البيانات
ويقومون بأعمال
الشرطة واألعمال
شبه العسكرية

حال .قبل أن يضرب الوباء ،تق ّلص النمو في
دول االت ـحــاد األوروبـ ــي بــالـفـعــل إل ــى الـصـفــر،
وكــانــت معظم دول أمريكا الالتينية وإفريقيا
ج ـن ــوب ال ـص ـح ــراء ف ــي ح ــال ــة رك ـ ــود ،وكــانــت
مـعــدالت الـنـمــو فــي آسـيــا تنخفض بــاضـطــراد،
وواج ـهــت أمــريـكــا الـشـمــالـيــة ت ـبــاطــؤ ًا مـلـحــوظـ ًا
أيـضـ ًا .كــل شــيء كــان متوقع ًا ،والــوبــاء لــم يكن
سوى شرارة االحتراق التي أشعلت االقتصاد
الـعــالـمــي ،ال ــذي لــم يـكــن قــد تـعــافــى أســاس ـ ًا من
االنهيار المالي .2008
حتّى لو كان هناك انتعاش مؤقت مع خروج
العالم ببطء مــن الــوبــاء ،فالرأسمالية العالمية
ستبقى غارقة في أزمــة التراكم المفرط هذه.
فــي ال ـس ـنــوات الـتــي سـبـقــت الــوبــاء ك ــان هـنــاك
ارت ـف ــاع مـضـطــرد فــي ال ـطــاقــة غـيــر الـمـسـتـغـلــة،
وتباطؤ في اإلنتاج الصناعي في جميع أنحاء
العالم .فائض من رأس المال المتراكم مع عدم
وجـ ــود م ـكــان يـمـضــي إل ـيــه ل ـي ـتــوســع .سـجّـلــت
الشركات العابرة للحدود أرباح ًا قياسية خالل
عام  ،2020في ذات الوقت الذي انخفضت فيه
استثمارات الشركات.
ارت ـ ـف ـ ــع إجـ ـمـ ــالـ ــي الـ ـنـ ـقـ ــود الـ ـمـ ــوضـ ــوعـ ــة فــي
االح ـت ـي ــاط ـي ــات وال ـع ــائ ــدة ألك ـب ــر أل ـف ــي شــركــة
ليست مالية في العالم ،من  6.6ترليون دوالر
في  2010إلى  14,2ترليون دوالر في 2020
وهذا أكبر بكثير من احتياطيات النقد األجنبي
لـلـحـكــومــات فــي الـعــالــم أج ـمــع .أدّت الـمـضــاربــة
ال ـم ــال ـي ــة وتـ ــزايـ ــد ديـ ـ ــون الـ ـش ــرك ــات ودي ـ ــون
الـمـسـتـهـلـكـيــن إل ــى الـنـمــو فــي الـعـقــديــن األولـيــن
من القرن الحادي والعشرين ،لكنّ هذه مجرّد
حـلــول مــؤقـتــة وغـيــر مـسـتــدامــة لــركــود طــويــل
األجل.
اقتصاد الحرب العالمي
أص ـبــح االق ـت ـص ــاد ال ـعــال ـمــي أك ـثــر اع ـت ـم ــاد ًا مــن
أيّ وق ــت م ـضــى ع ـلــى ت ـطــويــر ون ـشــر أنـظـمــة
الحرب والرقابة االجتماعية والقمع ،كوسيلة
لجني األرب ــاح ومــواصـلــة مــراكـمــة رأس المال
في مواجهة الركود المزمن وتشبّع األســواق

العالمية .يُعرف هذا باسم« :التراكم المُعس َكر»،
ويـشـيــر إلــى الـحــالــة الـتــي يـعـتـمــد فـيـهــا اقـتـصــاد
ال ـح ــرب ال ـعــال ـمــي ع ـلــى تـنـظـيــم ال ــدول ــة بـشـكــل
دائــم للحرب والسيطرة االجتماعية والقمع–
مــدفــوعــة الـيــوم بالتقنيات الــرقـمـيــة الـجــديــدة–
من أجل إدامة عملية تراكم رأس المال.
ش ـ ّك ـلــت أحـ ــداث  11أي ـل ــول  2001ب ــداي ــة حـقـبــة
حرب عالمية دائمة ،أصبحت فيها اللوجستيات
والعمليات العسكرية واالسـتـخـبــارات والقمع
والـ ـمـ ــراقـ ـبـ ــة وح ـ ـتّـ ــى ال ـع ـس ـك ــري ــون مـ ـجـ ــا ًال-
مخصخص ًا لصالح رأس المال العابر للحدود.
زادت ميزانيّة البنتاغون بنسبة  %91بالقيمة
الحقيقية بين عــامــي  1998و ،2011بينما نما
إجمالي نفقات الموازنات العسكرية للدول في
جميع أنحاء العالم بنسبة  %50ما بين 2006
وعــام  ،2015من  1,4ترليون دوالر إلــى أكثر
م ــن تــرل ـيــونــي دوالر .م ــع مــاح ـظــة ّأن هــذه
األرقـ ــام ال تـشـمــل م ـئــات م ـل ـيــارات الـ ــدوالرات
الـ ـت ــي أن ـف ـق ــت ع ـل ــى الـ ـمـ ـخـ ــابـ ــرات ،وع ـم ـل ـيــات
الطوارئ ،والشرطة ،والحروب الوهميّة ضدّ
الـمـهــاجــريــن واإلره ـ ــاب وال ـم ـخ ــدرات ،واألم ــن
الــداخ ـلــي .تـضــاعـفــت خــال هــذه الـفـتــرة أربــاح
المجمع الصناعي العسكري أربع مرّات.
لكنّ التركيز على الموازنات العسكرية للدول
يمنحنا فقط جزء ًا من صورة اقتصاد الحرب
الـ ـع ــالـ ـم ــي .ت ـن ـط ــوي ال ـ ـحـ ــروب والـ ـص ــراع ــات
وحـمــات الـمــراقـبــة االجـتـمــاعـيــة والـقـمــع حــول
العالم على اندماج التراكم الخاص مع عسكرة
ال ـ ــدول ـ ــة .ض ـم ــن ه ـ ــذه ال ـع ــاق ــة تـ ـق ــوم ال ــدول ــة
بـتـسـهـيــل تــوس ـيــع ف ــرص ت ــراك ــم رأس ال ـمــال
ال ـخ ــاص م ــن خ ــال ال ـع ـس ـكــرة ،م ـثــل :تـسـهـيــل
مبيعات األسـلـحــة الـعــالـمـيّــة مــن قـبــل الـشــركــات
العسكرية والصناعية واألمنية .زادت مبيعات
األس ـل ـحــة الـعــالـمـيــة مــن قـبــل أك ـبــر  100صــانــع
لألسلحة وشركة خدمات عسكرية بنسبة %38
بين عامي  2002و.2016
بحلول عــام  2015كــانــت الـشــركــات العسكرية
ـوظ ــف ح ــوال ــي 15
ال ـخــاصــة ال ـه ــادف ــة ل ـلــربــح ت ـ ّ
مـلـيــون شـخــص ح ــول ال ـعــالــم ،بـيـنـمــا عـمــل 20
مـلـيــون آخــريــن فــي األم ــن ال ـخــاص فــي جميع
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وضحاها في أيلول  2001مع انطالق «الحرب
ع ـل ــى اإلرهـ ـ ـ ــاب» ك ــذري ـع ــة جـ ــديـ ــدة ل ـل ـع ـس ـكــرة
والقومية الرجعيّة .حقق الرؤساء األمريكيون
الذين أطلقوا الحروب أكبر نسب التأييد :حقق
جورج بوش االبن  %90من التأييد في 2001
عـنــدمــا أطـلـقــت إدارت ــه ال ـحــرب فــي أفـغــانـسـتــان.
بـيـنـمــا حـقــق وال ــده نـسـبــة  %89مــن الـتــأيـيــد في
 1991عندما أعلنت الــواليــات المتحدة الحرب
األولى على العراق و«تحرير الكويت».

أن ـح ــاء ال ـع ــال ــم .تـعـتـبــر أع ـم ــال األمـ ــن ال ـخــاص
«الـشــرطــة» أحــد أســرع القطاعات االقتصادية
نمو ًا في العديد من البلدان ،لدرجة أنّها تُقزّم
األمن العام .كان المبلغ الذي أنفق على األمن
الخاص في عام  ،2003عام غزو العراق ،أعلى
بـنـسـبــة  %73مــن الـمـبـلــغ ال ــذي ت ـمّ إنـفــاقــه على
األمــن الـعــام .وكــان عــدد الـعــامـلـيــن فــي الـقــوات
المخصخصة هــو ثــاثــة أضـعــاف الـعــامـلـيــن في
وكـ ــاالت إن ـفــاذ ال ـقــانــون الــرس ـم ـيــة .فــي نصف
دول ال ـعــالــم ،ع ـمــاء األم ــن ال ـخــاص يـفــوقــون
عدد ًا رجال الشرطة العامة.
يـحــرس الـجـنــود والـشــرطــة الـخــاصــون هــؤالء
ممتلكات الشركات ،ويوفرون األمن الشخصي
ل ـل ـمــدراء الـتـنـفـيــذيـيــن وعــائــات ـهــم ،ويـجـمـعــون
البيانات ،ويقومون بأعمال الشرطة ،واألعمال
شـبــه الـعـسـكــريــة ،ومـكــافـحــة الـتـمـرّد والـمــراقـبــة،
وت ـن ـف ـيــذ ال ـس ـي ـطــرة ال ـج ـمــاع ـيــة ع ـلــى ال ـح ـشــود
وقمع المتظاهرين ،وإدارة منشآت االحتجاز
واالس ـت ـج ــواب ال ـخــاص ـيــن ،وإدارة الـسـجــون،
والمشاركة في الحروب الرسميّة.
فــي عــام  ،2018أعـلــن الــرئـيــس تــرامــب بضجّة
كبيرة عن إنشاء الخدمة العسكرية السادسة
غطى اإلعالم الشركاتي
«قوّات الفضاء» .وقد ّ
األمــر كما هــو مـتــو ّقــع بـ ّـأن هــذه الـقــوات كانت
ضـ ــروريـ ــة ل ـم ــواج ـه ــة ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـم ـت ــزاي ــدة
ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة .م ــا ل ــم ت ـتــم تـغـطـيـتــه كـمــا
يجب هو ّأن مجموعة صغيرة من المسؤولين
الحكوميين السابقين الــذيــن تربطهم عــاقــات
ع ـم ـي ـقــة ب ـم ـجــال أع ـم ــال ال ـط ــائ ــرات ق ــد دف ـعــوا
إلنـشــائـهــا كــوسـيـلــة لــزيــادة اإلن ـفــاق الـعـسـكــري
على األقمار الصناعية وأنظمة الفضاء األخرى.
فـ ــي شـ ـب ــاط  2021أصـ ـ ــدر «ات ـ ـحـ ــاد ال ـع ـل ـمــاء
األمريكيين» تقرير ًا عن ّأن مجمع الصناعات
العسكري مسؤول عن الضغط على الحكومة
األمــريـكـيــة إلص ــدار ق ــرار بــاسـتـثـمــار مــا ال يقل
عـ ــن  100م ـل ـي ــار دوالر ل ـت ـع ــزي ــز م ـخــزون ـهــا
النووي .أعلنت إدارة بايدن في أوائل نيسان:
أنّ ـهــا سـتـسـحــب جـمـيــع ال ـق ــوات األمــريـكـيــة من
أف ـغــان ـس ـتــان .عـ ــدد قـ ــوات ال ـج ـيــش األمــري ـكــي

هناك يبلغ  ،2500بينما يبلغ عدد المتعاقدين
الـخــاصـيــن الــذيــن يـخــدمــون هـنــاك أكـثــر مــن 18
ألــف ،مــن بينهم مــا ال يقل عــن  5آالف جندي
مقاتل خاص.
ما يسمّى بالحرب على المخدرات واإلرهاب،
والحروب غير المعلنة على الالجئين والفقراء
والطبقة العاملة– أنظمة المراقبة ومجمعات
السجون وجدران الفصل والحراس األمنيين
الخاصين– أصبحت جميعها مـصــادر رئيسيّة
لجني األربــاح ،وستصبح أكثر أهميّة للنظام
القائم مع تحوّل الركود إلى الوضع الطبيعي
الجديد .باختصار ،الــدولــة البوليسية العالميّة
تخلق مجال عمل في الوقت الــذي تصبح فيه
فرص جني الشركات العابرة للحدود لألرباح
محدودة.
لكن طالما ّأن أرباح الشركات ،وليس التهديد
الـ ـخـ ــارجـ ــي ،هـ ــي ال ـس ـب ــب فـ ــي ت ــوس ـي ــع اآللـ ــة
العسكرية واألمنية األمريكية ،فال نزال نحتاج
إلــى مـبــرر وسـبــب يـتــم بـيـعــه لـلـجـمـهــور .تخدم
ال ــرواي ــة الــدعــائ ـيــة األمــري ـك ـيــة الــرس ـم ـيــة حــول
«الحرب الباردة الجديدة» هذا الغرض.
خلق األعداء
هـ ـن ــاك دي ـن ــام ـي ـك ـيّ ــة أخـ ـ ــرى تـ ـج ــري ل ـت ـف ـس ـيــر
الحرب الباردة الجديدة :أزمة شرعية الدولة
والهيمنة الرأسمالية .تنبع الـتــوتــرات الدولية
مــن التناقض السياسي الـحــاد فــي الرأسمالية
ال ـعــال ـم ـيــة ح ـي ــث ت ــأخ ــذ ال ـع ــول ـم ــة االق ـت ـص ــادي ــة
أمــاك ـن ـهــا داخـ ــل ال ـن ـظــام الـمـعـتـمــد ع ـلــى الــدولــة
القومية .أي :إننا باختصار نواجه تناقض ًا بين
وظيفة التراكم ووظيفة الدولة .تواجه الدول
تناقض ًا بين الحاجة لتعزيز تراكم رأس المال
العابر للحدود في أراضيها الوطنية من جهة،
وحــاجـتـهــا لتحقيق شــرعـيــة سياسية وتحقيق
اسـتـقــرار فــي الـنـظــام االجـتـمــاعــي الـمـحـلــي من
جهة أخرى.
ي ـت ـط ـ ّلــب جـ ــذب الـ ـش ــرك ــات الـ ـع ــاب ــرة ل ـل ـحــدود
واالس ـت ـث ـمــارات الـمــالـيــة إل ــى اإلق ـل ـيــم الــوطـنــي
تـ ــزويـ ــد رأس الـ ـمـ ــال ه ـ ــذا ب ـج ـم ـيــع ال ـح ــواف ــز

منذ عام  2008كان
هناك استقطاب
حاد
سياسي ّ
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وشارك ّ
والفالحون
والفقراء
في موجات
من اإلضرابات
واالحتجاجات في
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ال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ــال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ـي ــة ،مـ ـث ــل :ال ـض ـغــط
ل ـت ـخ ـف ـي ــض األج ـ ـ ـ ـ ــور ،وهـ ـلـ ـهـ ـل ــة الـ ـنـ ـقـ ــابـ ــات،
وإل ـغ ــاء ال ـت ـشــري ـعــات ال ـنــاظ ـمــة ،وتـخـفـيــض أو
عـ ــدم ال ـض ــرائ ــب ،وال ـخ ـص ـخ ـصــة ،وال ـم ـعــونــات
االستثمارية ،والتقشف المالي ...إلخ .النتيجة
لهذه اإلجراءات هي زيادة الالمساواة والفقر
وانـعــدام األمــن للطبقة الـعــامـلــة ،أي :الـظــروف
الـ ـت ــي ت ـل ـقــي بـ ــالـ ــدول فـ ــي أزمـ ـ ــات ال ـش ــرع ـي ــة،
وتزعزع استقرار األنظمة السياسية الوطنية،
وتهدد سيطرة النخب.
تتصاعد الخالفات الدولية مع سعي الدول ،في
إطار جهودها لالحتفاظ بالشرعية ،إلى العبور
فوق التوترات االجتماعية والسياسية ،وإبقاء
النظام االجتماعي بعيد ًا عــن التشظي .يشتمل
هــذا العبور في الــواليــات المتحدة على توجيه
التوتر االجتماعي ناحية مجتمعات كبش الفداء،
أو ناحية عــدو خارجي ،مثل :الصين وروسيا،
وه ـمــا م ـكــونــان رئـيـسـيــان فــي اإلسـتــراتـيـجـيــات
السياسية لإلدارات األمريكية المتعاقبة.
وف ــي حـيــن ّأن الـطـبـقــات الـحــاكـمــة فــي الـصـيــن
وروسـ ـيـ ــا ت ــواج ــه بـ ــدورهـ ــا ت ــداع ـي ــات األزمـ ــة
أقل
الرأسمالية العالمية ،فاقتصاداتها الوطنية ّ
اعتماد ًا على التراكم المُعس َكر ،وآليات شرعيّة
وجــودهــا مــوجــودة فــي أمــاكــن أخــرى ،وليس
في خلق وإذكاء صراع مع الواليات المتحدة.
واشـنـطــن هــي مــن تستحضر الـحــرب الـبــاردة
الجديدة ،والتي ال سند حقيقي ًا لها بأيّ تهديد
ع ـس ـكــري أو س ـيــاســي م ــن ال ـص ـيــن وروس ـي ــا.
أمّــا بالنسبة للمنافسة االقتصادية ،فالشركات
األمــريـكـيــة مـتـعــددة الـجـنـسـيــات هــي مــن تقوم
بإدارة األزمة لصالحها ،وبالتالي تفاقمها.
يــزيــد دافــع الــدولــة الــرأسـمــالـيــة إلضـفــاء الصبغة
السياسية على أزماتها خطر الحروب الدولية.
أخرجت الحروب تاريخي ًا النظام الرأسمالي من
األزمات ،وخدمت في ذات الوقت كأداة تشتيت
عــن ال ـتــوتــرات الـسـيــاسـيــة وم ـشــاكــل الـشــرعـيــة.
عـنــدمــا ب ــدأت الــدعــايــة لـلـعـسـكــرة أث ـنــاء الـحــرب
الـ ـبـ ــاردة ت ـخ ـبــو م ـنــذ  1991ع ـلــى إثـ ــر س ـقــوط
االتـحــاد السوفييتي ،عــادت ونشطت بين ليلة

ضرورة االنقالب ألجل عالم جديد
ن ـش ـهــد حــال ـي ـ ًا إع ـ ــادة هـيـكـلــة ج ــذري ــة وت ـح ــو ًال
ل ـلــرأس ـمــال ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة ب ـنــاء ع ـلــى رق ـم ـنــة أكـثــر
تـطــور ًا لكامل المجتمع واالقـتـصــاد العالميين.
هــذه العمليّة مدفوعة بما يسمّى «تكنولوجيا
ال ـث ــورة الـصـنــاعـيــة ال ــراب ـع ــة» .األزمـ ــة الـحــالـيــة
ل ـي ـســت اق ـت ـص ــادي ــة وس ـي ــاس ـي ــة وحـ ـسـ ــب ،بــل
وجــوديــة أي ـض ـ ًا بـسـبــب مــا نــواجـهــه مــن تهديد
باالنهيار البيئي والحروب النووية ،باإلضافة
ل ـخ ـطــر األوب ـئ ــة الـمـسـتـقـبـلـيــة ال ـت ــي ق ــد تـشـمــل
مـيـكــروبــات أك ـثــر فـتـكـ ًا مــن ف ـيــروس كــورونــا.
كانت عمليات اإلغالق الوبائي بمثابة عمليات
تجريبية لكيفية تمكين الــرقـمـنــة للمجموعات
المهيمنة بتكثيف إعادة هيكلة الزمان والمكان،
ومـمــارســة سـيـطــرة أكـبــر عـلــى الـطـبـقــة العاملة
العالمية .يــدفــع النظام اآلن نحو التوسع من
خــال الـعـسـكــرة وال ـحــروب وال ـصــراعــات ،من
خــال جولة جــديــدة مــن نــزع الملكية العنيف،
وعبر المزيد من نهب الدولة.
سـ ــاعـ ــدت ه ـ ــذه ال ـ ـظـ ــروف ك ـت ـل ــة جـ ــديـ ــدة مــن
رأس ال ـمــال الـعــابــر لـلـحــدود ،بـقـيــادة شــركــات
التكنولوجيا العمالقة ذات العالقات المتشابكة
مع التمويل والمنتجات الصيدالنية والمجمع
ال ـص ـنــاعــي ال ـع ـس ـكــري ،ع ـلــى ح ـشــد قـ ـوّة أكـبــر
مــن أي وق ــت مـضــى وت ـعــزيــز سـيـطــرتـهــا على
االقتصاد العالمي .مع استمرار إعادة الهيكلة،
ي ـتــزايــد تــركـيــز رأس ال ـمــال فــي جـمـيــع أنـحــاء
ال ـع ــال ــم ،وت ــزي ــد ع ــدم ال ـم ـس ــاواة االج ـت ـمــاع ـيــة،
وبالتالي تزيد حدّة التوترات الدولية ومخاطر
اندالع الحرب العسكرية.
فــي  2018ك ــان هـنــاك  17تـجـمّــع مــالــي عــالـمــي
فقط يدير  41,1ترليون دوالر– أكثر من نصف
الناتج المحلي اإلجمالي لكامل الكوكب .بينما
 %50من الناس حول العالم يعيشون على أقل
 2,50دوالر يومي ًا و %80منهم يعيشون على
أقـ ّـل مــن  10دوالرات يومي ًا .يعاني واحــد من
كـ ّـل  3أشـخــاص عـلــى ظـهــر الـكــوكــب مــن ســوء
التغذية .تبلغ أعــداد ضحايا الالجئين والتغير
الـمـنــاخــي وال ـق ـمــع الـسـيــاســي م ـئــات الـمــايـيــن،
وحرب باردة جديدة لن تفعل أكثر من زيادة
معاناة هؤالء البشر.
لـكــن عـلـيـنــا ّأل نـنـســى ّأن األزم ــات الــرأسـمــالـيــة
هــي أوق ــات الـصــراعــات االجـتـمــاعـيــة والطبقية
الشديدة .منذ عام  2008كان هناك استقطاب
سياسي حــادّ ومتسارع في المجتمع العالمي.
شارك العمّال والفالحون والفقراء في موجات
من اإلضرابات واالحتجاجات في جميع أنحاء
الـعــالــم .الـمـشـكـلــة ّأن األزم ــة تـحـفــز أي ـض ـ ًا قــوى
اليمين المتطرف والفاشية الجديدة التي سعت
إلى االستفادة سياسي ًا من األزمة وتداعياتها.
ل ـك ـنّ ال ـح ــرب م ــن أج ــل عــالــم جــديــد مـسـتـمــرة،
والكشف عن الحرب الباردة الجديدة بوصفها
خــدعــة مــن قـبــل ال ـج ـمــاعــات الـمـهـيـمـنــة لـصــرف
انـتـبــاهـنــا عــن األزمـ ــة الـمـتـصــاعــدة لـلــرأسـمــالـيــة
العالمية ،ومبرر ًا للمزيد من العسكرة والقمع،
وإحباطها ،هي معركة هامّة ضمن هذه الحرب،
قد يكون للفوز فيها تداعيات إيجابية مباشرة.
ǩبــتــص ـّرف ع ــنWhat are the real :
?reasons behind the New Cold War
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إن الصراع السياسي ،في مناوراته وتكتيكاته ،ال يتحرك
بح ّرية حسب إرادة أصحاب من يقوم به ،ال على مستوى القوى
الثورية ،وال على مستوى النقيض المحافظ وال ّرجعي .فكال
النقيضين محكومان بالقضايا المادية التي حولها يدور هذا
التكتيك أو ذاك ،هذه المناورة أو تلك .ولذلك ،فإن البحث
عن جذر تطور التكتيك والمناورة ال بد وأن يجري على مستوى
التطور التاريخي للقضايا الصراعية نفسها .ونحن اليوم أمام
تيار رجعي ال يجد حرجاً ،بل ال يجد مهرباً ،من أن يلبس لباس
الموقع الثوري ،أو باألحرى ،يتخذ من مالمح هذا الموقع أدوات
لمناورته .ليس هذا بالجديد التاريخي ،ولكنه يكتسب اليوم
عمقاً أبعد مما سبق.

ǧد .محمد المعوش

تطور القضية التاريخي
أش ــار إنـجـلــز نـفـســه إل ــى ه ــذا ال ـنــوع من
المناورات التي يقوم بها الفكر الرجعي
الـمـحــافــظ الـسـلـطــوي .فــالـعــدو الطبقي-
األيديولوجي عندما يخسر من مواقعه،
ع ـل ــى أسـ ـ ــاس تـ ـق ــدم ال ـخ ـي ــار ال ـت ـقــدمــي
الثوري في سياق عملية الصراع ،يقوم
الفكر السلطوي بـمـنــاورة االنـتـقــال إلى
مواقع الفكر المتقدم ،ويقوم بتشويهه
من الداخل .هكذا فعل الفكر االشتراكي
الـ ــديـ ـمـ ـقـ ــراطـ ــي عـ ـنـ ــدمـ ــا لـ ـبـ ــس ل ـب ــوس
الماركسية مـحــاو ًال ضربها مــن داخلها.
وم ــع ت ـعــاظــم حـ ـدّة الـ ـص ــراع ،أي :كـ ّلـمــا
ف ــرض ال ــواق ــع الـ ـم ــادي ض ـ ــرورة سـيــر
المجتمع في خيار ما ،ك ّلما اشتدت أزمة
ال ـف ـكــر ال ــرج ـع ــي ال ـس ـل ـط ــوي .ف ـهــوامــش
ت ـك ـت ـي ـكــه ومـ ـن ــاورت ــه ت ـض ـيــق وت ـت ـق ـلــص
مــع اش ـتــداد حــدة الـقـضـيــة فــي وجــودهــا
الــواق ـعــي .فـمــا بــالـنــا ال ـيــوم حـيــث تشتد
أزمــة النظام الرأسمالي عالمي ًا على كل
المستويات؟! كيف يمكن للفكر المعبّر
عن هذا النظام من أن يبقى قــادر ًا على

الـتـعـبـيــر عــن نـفـســه انـطــاقـ ًا مــن مــواقـعــه
الـصــريـحــة؟ هــو مـحـكــوم إذ ًا بـمـمــارســة
عملية انتحال صفة ،وبالتحديد ،إجــراء
عملية تنكريّة .وهنا أزمته بالذات التي
تصير فاقعة كلما سار الصراع محكوم ًا
بـضــرورتــه الـمــاديــة الـتــي ال يمكن للفكر
ال ـم ـت ـن ـ ّك ــر ،وم ـه ـم ــا ت ـن ـ ّك ــر ،أن ي ـت ـجــاهــل
صــوابـيّــة الـقـضـيــة الـتــي تـحـمــل فــي ذاتـهــا
طــري ـقــة ح ـ ّل ـهــا ك ـمــا أش ـ ــار م ــارك ــس ،إن
الـ ـس ــؤال ي ـح ـمــل ف ــي ذاتـ ــه اإلجـ ــابـ ــة ،أو
قاعدة اإلجابة نفسها.
التناقض بين المواقع
ال مهرب منه
بسبب ضيق وتقلص هوامش المناورة
والتكتيك لدى الفكر السلطوي الرجعي،
إنه يقع في تناقض صريح وفاقع .فهو
مــن جـهــة ي ـخ ـدّم عـلــى ال ـطــرف الـنـقـيــض
لـعـمـلـيــة ال ـت ـغ ـي ـيــر ،ول ـك ـنــه وخـ ــال ذل ــك،
ي ـل ـب ــس لـ ـب ــاس م ــوق ــع ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـغ ـي ـيــر
نـفـسـهــا .وه ــذا يـحـصــل فــي ذات اللحظة
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة .هـ ــو ي ـ ـدّعـ ــي ب ــأن ــه ي ـت ـب ـنــى
ال ـق ـض ــاي ــا ال ـم ـح ـقــة والـ ـضـ ــروريـ ــة ،وألن
هدفه ضرب عملية التغيير ،والتشويش
عليها وتشويه الخصم التقدّمي وعملية
التغيير بشكل عــام ،فهو في تبنيّه هذه
القضايا يكون هدفه ضدّ القضية نفسها.
إذ ًا ل ـي ـســت ق ـض ـيــة ال ـت ـغ ـي ـيــر ه ــي ال ـتــي
تتضح فـقــط كلما اشـتــدت حــدة األزمــة،
ب ــل إن أه ـ ــداف ال ـخ ـصــم ت ـت ـضّــح أي ـض ـ ًا،
فـبــالـنـقـيــض ي ـكــون الـنـقـيــض .فــا يخفى
عـلــى أحــد ال ـيــوم أن الـقـضــايــا السياسية
الـمـطــروحــة عــالـمـيـ ًا لــم يـعــد مــن الـمـمـكــن
تغطية أهــدافـهــا .فعدنا نسمع كــامـ ًا عن
رف ــض ق ــوى رأس ال ـم ــال ال ـمــالــي أليــة
ع ـم ـل ـيــة مـ ـسّ ب ــأس ــس ال ـن ـظ ــام ال ـعــال ـمــي
الــرأس ـمــالــي ،بـعــد أن كــانــت ه ــذا الـقــوى
تـغـ ّـطــي خـطــابـهــا بـتـمــويـهــات مـخـتـلـفــة .ال
يخفى على أحــد اليوم أن خطاب قوى
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ال ـس ـل ـطــة ف ــي ب ـعــض ال ـم ـج ـت ـم ـعــات يـعـلــن
جهار ًا نيّته الدفاع عن الملكية الخاصة.
ه ـكــذا إذ ًا ،ف ــإن األزمـ ــة ن ـف ـس ـهــا ،وألن ـهــا
تـطــرح كـيـفـيــة حــل ج ــذر األزم ــة نفسها،
ت ـف ــرض ع ـل ــى الـ ـق ــوى ال ـم ـت ـص ــارع ــة أن
تعلن عن أهدافها .هكذا إذ ًا ،يدخل الفكر
فــي تـنــاقــض ال يـمـكــن ح ـ ّلــه ،بـيــن أهــدافــه
ال ـتــي ص ــار مـج ـبــر ًا أن يـعـلـنـهــا (أو على
األق ــل أن يـعـلــن أس ــاس أه ــداف ــه ونـقـطــة
وصولها النهائية) صراحة ،وبين أدواته
وتكتيكاته ومناوراته.
أمثلة حال ّية
سنقف عند بعد المواقف التي يتخذونها
كـمــدخــل لـلـهـجــوم ،ومـنـهــا مـثـ ًا :موقفهم
ال ـم ـهــاجــم لــآخــريــن ح ــول ال ـت ـعــاطــي مــع
الكيان الصهيوني هــم أنفسهم .سريع ًا،
إن ال ـمــوقــع ال ـحــالــي ل ـه ــؤالء ه ــو مــوقــع
التسليم بدور الكيان ،أي :الحفاظ على
م ــواق ــع رأس ال ـم ــال ال ـعــال ـمــي وال ـن ـظــام
اإلم ـ ـبـ ــريـ ــالـ ــي نـ ـفـ ـس ــه .ف ـ ـه ـ ــؤالء ال ــذي ــن
يـهــاجـمــون غـيــرهــم بـحـجــة أن هــذا الغير
غير جدي في قضية الصراع مع الكيان
الـصـهـيــونــي ،هــم أنـفـسـهــم يـنـطـلـقــون من
م ــوق ــع الـتـسـلـيــم بــالــرأس ـمــال ـيــة الـعــالـمـيــة
وم ــواق ــع ال ـغ ــرب ف ــي ت ـقــريــر ال ـس ـيــاســة
العالمية .وهــم ينطلقون عملي ًا مــن هذا
الموقع تمويلي ًا ووظيفي ًا .فهم يطلبون
مــا ال يـقــومــون بــه أســاس ـ ًا ،بــل يقومون
ب ـع ـك ـس ــه .ه ـ ــذا هـ ــو الـ ـتـ ـن ــاق ــض ن ـف ـســه.
فـهــم يـتّـهـمــون بـعــض ال ـقــوى بــاسـتـغــال
قـضـيــة الـمـقــاومــة ،فــي حـيــن أنـهــم ليسوا
بمقاومين ،بــل يَـدْعــون إلــى االستسالم
«الـمـسـتــدام» .فهم خــارج الـصــراع الــذي
ي ـت ـه ـمــون اآلخ ــري ــن ب ـم ـمــارســة ال ـخ ــداع
حـ ــولـ ــه .هـ ــم مـ ــواف ـ ـقـ ــون عـ ـل ــى ال ـن ـظ ــام
ال ـعــال ـمــي ك ـمــا ه ــو الـ ـي ــوم .وه ـن ــا نـقـطــة
االنـطــاق التي يجب أن تحكم الموقف
م ـن ـهــم .ف ـك ـيــف ل ـق ــوى ال ت ـط ــرح قـضـيــة
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تغيير النظام العالمي ،أن تحمل قضايا
تـتـعــارض فــي جــوهــرهــا مــع وجــود هــذا
النظام؟! فالحملة األخيرة التي قام بها
بعض الناطقين باسم هذا التيار المتن ّكر
لـلـهـجــوم عـلــى رم ــوز وطـنـيــة هــي حملة
مثيرة للسخرية ،فإذا ما أردنا ّأل نأخذ
موقف الــدفــاع عن هــذه الــرمــوز بالذات،
بل موقف الهجوم على أصحاب الحملة،
يـكـفــي أن نــذكــر أنّ ـهــم فــي الـمــوقــع نفسه
ال ــذي يـتـهـمــون اآلخــريــن أنـهــم فـيــه .فما
هو المشروع الذي يرفعه هــؤالء؟! إنه
موقف الدفاع عن النظام العالمي القائم،
الــدفــاع عــن الــرأسـمــالـيــة الـعــالـمـيــة وعنها
ك ـن ـمــط حـ ـي ــاة .وال ـب ــاق ــي ه ــو جـ ــزء مــن
حفلة التن ّكر هذه .إنّهم محكومون برفع
القضية التي هي موضع الصراع ،وهنا
تناقضهم .فــأزمــة هــذا الفكر فــي مختلف
أوج ـه ــه إن كـ ــان ي ـل ـبــس ل ـب ــوس الـفـكــر
الـقــومــي ،أو الـيـســاريّ ،أو غيرهما ،هي
أزمــة حــادة لدرجة أنه يخوض معركته
بـ ـ ــأدوات م ـع ــادي ــة ل ــه ن ـف ـســه .فــال ـتــاريــخ
نفسه ،بالمعنى القاعدة المادية للصراع،
أي االق ـت ـص ــاد ال ـس ـيــاســي ن ـف ـســه ،أغـلــق
هــوامــش مـنــاورة هــذا الـفـكــر ،أو ضيّقها
إل ــى أب ـعــد الـ ـح ــدود .وم ـن ـهــا ه ـنــا خــداعــه
الظاهر وتن ّكره الفاشل .وهــذا ينسحب
ل ـي ــس ف ـق ــط ع ـل ــى ق ـض ـيــة ال ـم ــوق ــف مــن
الكيان ،بل على كل القضايا المطروحة
على الساحة العالمية.
هــذه الــوقــاحــة هــي تعبير عــن التناقض
الذي يعيشه هذا الفكر بين موقعه وبين
التكتيك الذي يحاول سلوكه .تناقض ال
مهرب له منه .فهو يستخدم في هجومه
قـضــايــا هــو م ـعــادٍ لـهــا مــن األس ــاس .هو
م ـعــاد لـقـضــايــا ال ـت ـحــرر بـسـبــب مــوافـقـتــه
النهائية على النظام الرأسمالي العالمي.
ومن يريد المزايدة ،عليه أن يتقدّم عن
غ ـيــره .ول ـكــن ،لـيــس لــوقــاحــة هــذا الفكر
حدود ،في مرحلة أزمته العميقة.

شؤون ثقافية
قاسيون ـ العدد  1018اإلثنين  17أيار 2021
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في حيفا ويافا وطبريا وشفا عمرو واللد والرملة والناصرة
والقدس وغزة وغيرها من مدن فلسطين .على هذه األرض،
وفي تلك البالد ،الشعب الفلسطيني العظيم يحشد شعوب
العالم لالحتجاج على اإلرهاب الصهيوني.

ǧقاسيون

حـ ـي ــث انـ ـتـ ـشـ ــرت صـ ـ ــور الـ ـمـ ـظ ــاه ــرات
ال ـج ـمــاه ـيــريــة ال ـت ـضــام ـن ـيــة ف ــي عــواصــم
الـعــالــم الــرأسـمــالــي ومــدنــه الـكـبـيــرة ،في
ب ــرل ـي ــن وبـ ــاريـ ــس ولـ ـن ــدن ون ـي ــوي ــورك
وسـيــدنــي وجـنـيــف وطــوكـيــو وشيكاغو
وكــوب ـن ـهــاغــن وغ ـيــرهــا .وع ـلــم فلسطين
ك ــان فــي م ـق ـدّمــة تـلــك ال ـت ـظــاهــرات الـتــي
رف ـعــت ش ـع ــارات ،م ـثــل :الـنـصــر للشعب
الفلسطيني.
ولـ ـع ــل واحـ ـ ــدة مـ ــن مـ ــواقـ ــف ال ـت ـضــامــن
ال ـفــريــدة ه ــذه ،إضـ ــراب ع ـمــال الـمــوانــئ
فـ ــي م ــدي ـن ــة ل ـي ـف ــورن ــو اإليـ ـط ــالـ ـي ــة عــن
الـ ـمـ ـش ــارك ــة فـ ــي ش ـح ــن األسـ ـلـ ـح ــة إل ــى
الكيان الصهيوني .وقالت نقابات عمال
الموانئ في بيانها بأنها لن تكون شريك ًا
فــي الـمـجــزرة ضــد الـشـعــب الفلسطيني.
ودع ـ ــت ت ـج ـم ـعــات ع ـمــال ـيــة أخ ـ ــرى إل ــى
زي ـ ــادة ال ـت ـن ـس ـيــق ب ـيــن ع ـم ــال ال ـم ــراف ــئ،
من أجــل مكافحة عملية شحن األسلحة
إلــى الكيان الصهيوني التي ستُستَعمل

كـبـيــر ضــد اإلره ــاب الـصـهـيــونــي .نـضــال
يشمل خــارطــة فلسطين ،وبـطـلــه شعب
يقاتل االحتالل منذ عقود .وحان وقت
انـعـتــاقــه .ح ــان وق ــت ال ـع ــودة إل ــى حيفا
وصفد ومدن الليمون.
حـ ـ ــان وقـ ـ ــت ف ـل ـس ـط ـي ــن ،وجـ ـ ـ ــاء زمـ ــن
الجوالن .زمن بحيرة طبريا السورية/
الفلسطينية .وزمن خط حديد دمشق-
ح ـي ـفــا ال ـ ـسـ ــوري ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي .وزمـ ــن
إعادة بناء جسر بنات يعقوب وتحرير
األرض الـ ـت ــي اس ـت ـش ـه ــد ع ـل ــى تــراب ـهــا
الفدائيون السابقون والحاليون .هؤالء

لقصف غزّة.
ودع ـ ــت ال ـن ـق ــاب ــات ال ـع ـمــال ـيــة ف ــي مــديـنــة
لـيـفــورنــو اإليـطــالـيــة إلــى وقـفـةٍ تضامنية
ل ـل ـم ـطــال ـبــة ب ــال ــوق ــف الـ ـف ــوري لــاع ـتــداء
ع ـل ــى غ ـ ـ ـزّة ،ووقـ ـ ــف م ـ ـصـ ــادرة م ـن ــازل
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن ال ــذي ــن ي ـع ـي ـشــون تـحــت
االحتالل العسكري منذ سنوات.
مــن ال ـح ـجــارة ،إل ــى ال ـطــائــرات الــورقـيــة،
إل ــى ال ــرش ـق ــات ال ـص ــاروخ ـي ــة .ف ــي حـيـفــا
ويافا وطبريا وشفا عمرو واللد والرملة
والـنــاصــرة والـقــدس وغــزة وغيرها من
مدن فلسطين .يتصاعد نضال جماهيري

أخبار ثقافية

الـمـجـهــولــون الــذيــن لــم يـكـتــب تــاريـخـهــم
الكامل حتى اليوم.
فالشعب الفلسطيني العظيم جعل القبة
الحديدية تعترض نفسها فقط ،وأسقط
أكبر تكنولوجيات االحتالل العسكرية،
ولم يتوقف يوم ًا عن تقديم التضحيات
على هذا الطريق .والشعب الفلسطيني
العظيم يريد تحرير فلسطين ،وبالقرب
م ـن ــه ،ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري ال ـع ـظ ـيــم يــريــد
ت ـح ــري ــر ال ـ ـجـ ــوالن .فــال ـم ـعــركــة واحـ ــدة
والعدو واحد.

كانوا وكنا

العمارة اإلنشائية في سورية

 9ماليين خريج جامعي

صــدر حديث ًا عن الهيئة العامة السورية للكتاب ،كتاب جديد بعنوان
«إنشاء المباني في التراث العلمي العربي واإلسالمي في سورية».
ويتحدث الكتاب الصادر إلكتروني ًا عن الهيئة للدكتورة وفاء النعسان
عن إنشاء األبنية والعمارة والزخارف ،باإلضافة إلى توثيق لعشرات
األواب ــد األثــريــة الـمــوجــودة فــي ســوريــة منذ العصر الـحـجــري وحتى
اإلســامــي مــرفـقـ ًا بــالـصــور .يــذكــر أن الـكـتــاب يقع فــي  424صفحة من
القطع الكبير ،ويتحدث عن أنماط البناء والعمارة واإلنشاء والبيوت
والقالع واألســوار والسدود واألنفاق وغيرها في مــاري وأوغاريت
وال ـبــارة والـمــريـبــط وإيـبــا وحـلــب فــي مختلف الـحـضــارات الكنعانية
والفينيقية والعمورية والهلنستية والرومانية واإلسالمية وغيرها.

صرحت وزارة التربية والتعليم الصينية :أنه من المتوقع أن يكون
لدى الصين  9,09ماليين خريج جديد من جامعات وكليات البالد
هــذا العام ،بزيادة  350ألف ًا عن العدد المسجل في العام الماضي.
وأضــافــت ال ــوزارة أنـهــا عملت منذ الـخــريــف الـمــاضــي مــع السلطات
األخــرى إلطــاق حملة لمساعدة الـطــاب المتخرجين فــي العثور
عـلــى وظ ــائ ــف ،أو ب ــدء أع ـمــال ت ـجــاريــة .وسـيـعـقــد أس ـبــوع تــرويــج
التوظيف في جميع أنحاء البالد خالل الفترة من  17إلى  23أيار
الـحــالــي لتوفير فــرص عـمــل للخريجين الـجــدد وفــرص للجامعات
وأربـ ــاب الـعـمــل لـمـطــابـقــة الـمــرشـحـيــن بـشـكــل أف ـضــل مــع الــوظــائــف
الشاغرة.

يـقــول تــوفـيــق زي ــاد :ونـصـنــع األط ـفــال .جـيـ ًا ثــائــر ًا وراء جـيــل .كأننا
عشرون مستحيل .في اللد ،والرملة ،والجليل .إنّا هنا باقون .نحرس
ظل التين والزيتون ونزرع األفكار ،كالخمير في العجين .في الصورة:
مسيرة ليلية في دمشق تضامن ًا مع االنتفاضة الفلسطينية عام .2002
وكتب على الالفتة في المقدمة :اإلرهاب صهيوني والسالح أمريكي.

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 « )٢٠21/05/16قاسيون» 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 :

انتفاضة غزة 1968
وراء األسالك الشائكة المضروبة حول قطاع غزة ،نضاالت
شعبية واسعة بقيادة الجبهة الوطنية المتحدة ضد االحتالل
الصهيوني .هكذا كانت صورة غزة خالل انتفاضتها في أيار
.1968

ǧقاسيون

وحدة المناضلين
م ـنــذ  15أي ـ ــار ،أخـ ــذت وك ـ ــاالت األن ـب ــاء
واإلذاعـ ــات الـعــالـمـيــة تنقل يــومـيـ ًا أخـبــار
ال ـن ـضــاالت الـجـمــاهـيــريــة الــواس ـعــة الـتــي
اجـتــاحــت مــدن الـقـطــاع ،واشـتــركــت فيها
جماهير الشعب والطلبة ،نسا ًء ورجا ًال،
والتي ال تزال مستمرة بأشكال مختلفة.
لقد جرت التظاهرات واإلضــرابــات ضد
قوى االحتالل المجرمة بقيادة الجبهة
الــوط ـن ـيــة ال ـم ـت ـحــدة ال ـت ــي ت ـضــم ال ـقــوى
الــوطـنـيــة الـمـخـتـلـفــة ،والـشـيــوعـيــون في
مقدمتهم.
حصيلة المعارك
كــانــت حـصـيـلــة ال ـم ـعــارك الـبـطــولـيــة الـتــي
خاضتها جماهير غزة:
إضــراب عــام بمناسبة  15أيــار استجابة
لنداء الجبهة الوطنية المتحدة ،واجهته
س ـل ـطــات االح ـت ــال بـنـهــب ال ـم ـتــاجــر فــي
ش ــارع ع ـمــر ال ـم ـخ ـتــار ،ث ــم ف ــرض حظر
تجول لمدة  15يوم ًا.
فــرضــت سـلـطــات االح ـت ــال الـصـهـيــونــي
حــاجــز ًا حــول الـقـطــاع ،ومـنـعــت الــدخــول
وال ـخــروج مـنــه ،وقـطـعــت عـنــه الـكـهــربــاء
وأسـ ــاك ال ـهــاتــف ،وح ـجــزت ال ـس ـيــارات
ال ـع ــام ــة وال ـخ ــاص ــة ،وأوقـ ـف ــت الــرســائــل
والـ ـب ــرقـ ـي ــات إلح ـ ـكـ ــام ع ـم ـل ـي ــة ت ـطــويــق
القطاع.
ردت جماهير القطاع بتظاهرات شعبية
واس ـع ــة س ـقــط خــال ـهــا أربـ ــع ش ـه ـيــدات
من معسكر ديــر البلح و 75جريح ًا من
مـخـتـلــف الـمـعـسـكــرات .كـمــا اعـتـقــل أكـثــر
مــن مـئـتــي مـعـتـقــل مــن مـنــاضـلــي الـجـبـهــة
والـ ـحـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي م ــن م ــدي ـن ــة غ ــزة
ومعسكر الشاطئ وخان يونس.
أضــرم الطالب والطالبات والمدرسون
ال ـ ـ ـن ـ ـ ـي ـ ـ ــران ف ـ ـ ــي مـ ـ ـن ـ ــاه ـ ــج ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة
«اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة» ال ـ ـتـ ــي ج ـ ـ ــاءت ب ـ ــد ًال
م ــن ال ـم ـنــاهــج ال ـعــرب ـيــة .وأق ـ ــام ال ـطــاب
م ـتــاري ـس ـهــم م ــن م ـقــاعــد الـ ــدراسـ ــة ومــن
األلواح السوداء.
رفـ ـ ــض م ــوظـ ـف ــو اإلدارة ال ـع ــرب ـي ــة-
الـمـصــريــة (أك ـثــر مــن  1000مــوظــف من
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن) ال ـت ـع ــاون م ــع سـلـطــات
االح ـ ـتـ ــال ،رغـ ــم ت ـض ــوره ــم ج ــوعـ ـ ًا هــم
وأســرهــم ،ورف ـضــوا إغ ــراءات االحـتــال
بدفع رواتبهم لمدة عام كامل.
رفـضــت المجالس البلدية والـقــرويــة أن
تـقـبــل قــرض ـ ًا مــن االح ـت ــال مـقــابــل رهــن
ممتلكاتها ،ورغــم سـطــو االح ـتــال على
خزائنها وعدم قدرتها على دفع رواتب
الفلسطينيين.
فـ ـش ــل م ـ ــؤام ـ ــرة ضـ ــم عـ ـمـ ــال الـ ـم ــوان ــئ
وال ـب ـي ــارات وال ـحــرف ـي ـيــن الـفـلـسـطـيـنـيـيــن
إلى النقابات الصهيونية «الهستدروت»
الذين انضموا إل متاريس المقاومة من
رفح حتى بيت جالون.
كــانــت جــريــدة «الـمـقــاومــة» ومـنـشــورات

الـجـبـهــة وجــرائــد الـحــائــط هــي الصحافة
اليومية لجماهير القطاع.
لـجــأت سلطات االحـتــال إلــى األساليب
ال ـ ـنـ ــازيـ ــة ،وأخ ـ ـ ــذت زوج ـ ـ ــات وأطـ ـفـ ــال
وأم ـه ــات الـمـنــاضـلـيــن الــوط ـن ـي ـيــن الــذيــن
ت ـطــاردهــم ال ـس ـل ـطــات الـمـحـتـلــة كــرهــائــن
فــي ال ـســراديــب وال ــزن ــازي ــن ،وتـعــرضــوا
لـلـتـعــذيــب ح ـتــى ال ـم ــوت .م ـثــل :عــائــات
ال ـم ـنــاض ـل ـيــن ع ـبــد ال ــرح ـم ــن عـ ــوض اهلل
وعبد الحي الحسيني وعمر عوض اهلل.
وأسرت العشرات من الوطنين.
وعلى ضــوء التقرير السياسي لجريدة
«ال ـم ـق ــاوم ــة» صـ ــوت ال ـج ـب ـهــة الــوط ـن ـيــة
ال ـم ـت ـحــدة وال ـت ـقــريــر ال ـس ـيــاســي لـلـحــزب
الـشـيــوعــي الفلسطيني فــي قـطــاع غــزة،
فقد أطاحت االنتفاضة الشعبية بمؤامرة
الـحـكــم الــذاتــي وم ــؤام ــرة تـهـجـيــر سـكــان
غــزة .وأعلنت إفــاس مخطط اإلرهــاب
ال ـص ـه ـيــونــي ض ــد ال ـح ــرك ــة الـجـمــاهـيــريــة
وال ـحــزب الـشـيــوعــي والـجـبـهــة الــوطـنـيــة
المتحدة.
أثـبـتــت االنـتـفــاضــة الـجـمــاهـيــريــة األخـيــرة
الـ ـت ــي س ـق ــط ف ـي ـه ــا ع ـ ــدد مـ ــن م ـنــاض ـلــي
ومـنــاضــات الـحــزب والـجـبـهــة عــن فشل
س ـيــاســة ت ـهــويــد ال ـق ـطــاع .رغ ــم ال ـمــذابــح
ونـ ـسـ ــف بـ ـيـ ــوت ال ــوطـ ـنـ ـيـ ـي ــن ،وحـ ــرث
م ـع ـس ـكــرات الــاج ـئ ـيــن ب ــال ـت ــراك ـت ــورات،
كما حــدث في معسكر جباليا ،وتحويل
مـعـسـكــر عـتـلـيــت إل ــى مـعـسـكــر بــوغـنــوالــد
العـ ـتـ ـق ــال أع ـ ـضـ ــاء ال ـ ـحـ ــزب وال ـج ـب ـه ــة،
وتحويل سجن غزة العسكري إلى سجن
الع ـت ـق ــال ال ـن ـس ــاء واألطـ ـفـ ــال وعـمـلـيــات
الـسـطــو عـلــى بـيــوت الـمــواطـنـيــن ،ورغــم
تحطيم وتخريب محصول الحمضيات
أساس اقتصاد غزة.
إن التظاهرات األخـيــرة -التي انطلقت
م ـ ــن ش ـ ـ ــارع عـ ـم ــر الـ ـمـ ـخـ ـت ــار ف ـ ــي غ ــزة
وش ـ ــوارع مـعـسـكــر ال ـشــاطــئ ومـعـسـكــر

تصاعدت الحركة
الفدائية في
قطاع غزة
عام 1968
كباقي مناطق
فلسطين في
موجة جماهيرية
شملت البلدان
العربية المجاورة

دي ـ ــر ال ـب ـل ــح والـ ـنـ ـصـ ـي ــرات والـ ـمـ ـغ ــازي
والبريج وخان يونس ورفح وجباليا-
أقام فيها الطالب والطالبات المتاريس
من المقاعد الدراسية قد حطمت سياج
الحصار الصهيوني.
ن ـقـ ًـا عــن جــريــدة ن ـضــال الـشـعــب الـعــدد
 107أواس ــط حــزيــران  ،1968بقلم أبــي
توفيق.
تعليق المحرر
ب ـع ــد احـ ـت ــال ق ـط ــاع غـ ــزة عـ ــام ،1967
تـ ـصـ ــاعـ ــد ال ـ ـن ـ ـضـ ــال الـ ـجـ ـمـ ــاهـ ـيـ ــري ضــد
ال ـم ـح ـت ـل ـيــن ،واتـ ـخ ــذ ش ـك ــل اإلضـ ــرابـ ــات
وال ـح ــرك ــات الـشـعـبـيــة وش ـكــل الـمـقــاومــة
الشعبية الـمـسـلـحــة ،وتـصــاعــدت الحركة
الفدائية في قطاع غزة عام  1968كباقي
مناطق فلسطين .في موجة جماهيرية
شملت البلدان العربية الـمـجــاورة حتى
نهاية عام  1970وخاصة في األردن.
ورغ ــم أن ه ــذه ال ـحــركــة ق ــد حــدثــت فــي
فترة تراجع الحركة الثورية عالمي ًاّ ،إل
أنـهــا حملت زخـمـ ًا عــالـيـ ًا .وهــذا هــو أحــد
الــدروس األســاسـيــة الـتــي يجب تعلمها.
أم ـ ــا ال ـ ـيـ ــوم ،ف ــالـ ـص ــورة م ـخ ـت ـل ـف ــة ،ألن
الـمــرحـلــة هــي مــرحـلــة ص ـعــود الـحــركــات
الـشـعـبـيــة ،مــرحـلــة تـحـقـيــق االن ـت ـصــارات.
فـ ـ ــإذا ك ــان ــت الـ ـح ــرك ــة الـ ـت ــي ت ـص ــاع ــدت
مـنــذ  1968فــي فـتــرة الـتــراجــع الـعــام قد
أوجـعــت االح ـتــال الـصـهـيــونــي وأفشلت
مخططاته رغــم اإلره ــاب الــدمــوي ،فــإن
االنتفاضة الحالية التي هي أكثر تطور ًا
بالمعنى التاريخي ،فعلت الكثير.
م ـنــذ ح ــوال ــي  100عـ ــام وح ـت ــى ال ـي ــوم،
ع ــرف ــت مــدي ـنــة غ ــزة م ـح ـطــات تــاريـخـيــة
مـهـمــة شـكـلــت ج ــزء ًا مــن تــراثـهــا الـثــوري
حتى اليوم ،ومن هذه المحطات:
دور مـ ــدي ـ ـنـ ــة غـ ـ ـ ــزة خـ ـ ـ ــال الـ ـ ـث ـ ــورة
الفلسطينية .1939-1936

غ ـ ــزة هـ ــي ال ـم ــدن ـي ــة الـ ـت ــي عـ ـق ــدت فـيـهــا
االجتماعات الواسعة لمناهضة الفاشية،
ومناهضة االسـتـعـمــار واإلمـبــريــالـيــة في
الثالثينات واألربعينات.
غ ــزة هــي الـمــديـنــة ال ـتــي قــاومــت الـنـكـبــة
ب ـق ـيــادة ف ــايــز دروي ـ ــش ال ــوح ـي ــدي عــام
.1948
غ ــزة ه ــي ال ـمــدي ـنــة ال ـتــي ان ـت ـف ـضــت عــام
 1955وأفشلت مشروع التوطين.
غزة هي المدينة التي قال عنها االحتالل
عــام  :1968نحن نحكمها نـهــار ًا وقــوات
ال ـت ـح ــري ــر ال ـش ـع ـب ـي ــة «إح ـ ـ ــدى ف ـصــائــل
المقاومة الفدائية» تحكمها لي ًال.
غ ـ ــزة هـ ــي م ــدي ـن ــة وحـ ـ ــدة ال ـم ـنــاض ـل ـيــن
«ال ـج ـب ـهــة الــوط ـن ـيــة ال ـم ـت ـحــدة» س ـنــوات
الستينات.
غــزة هــي معقل قــوات األنـصــار الفدائية
بقيادة الشهيد عمر عوض اهلل «الحزب
الشيوعي الفلسطيني في قطاع غــزة»،
والـتــي نـفــذت أكـثــر مــن  554عملية بين
عامي .1970-1968
غــزة هــي المدينة التي نفذ فيها فدائيو
الـجـبـهــة الـشـعـبـيــة م ـئــات الـعـمـلـيــات بين
عـ ــامـ ــي  .1970-1968مـ ـثـ ــل :م ـعــركــة
المغازي.
اشتعلت االنتفاضة الفلسطينية األولــى
«ان ـت ـفــاضــة ال ـح ـجــارة» فــي ق ـطــاع غــزة،
وامتدت إلى باقي مناطق فلسطين عام
 ،1987واستمرت حتى عام .1991
ل ـ ـبّـ ــت م ــديـ ـن ــة غـ ـ ــزة ن ـ ـ ــداء االن ـت ـف ــاض ــة
الفلسطينية الثانية في أيلول .2000
تـصــدت غــزة لــإرهــاب الـصـهـيــونــي عــدة
م ـ ــرات ،م ـث ــل :ال ـت ـص ــدي لـ ـع ــدوان شـتــاء
.2009-2008
وف ــي ه ــذه األيـ ــام ،حـيــث حـلــت الــذكــرى
ال ـ  53النـتـفــاضــة غــزة ،لـبــى الـغــزاويــون
نــداء فلسطين .كـمــا لـبــت فلسطين نــداء
فلسطين.

