االفتتاحية
المكابرة األمريكية
بين الخطاب والسلوك..
اتّسم الخطاب األمريكي خالل األشهر األربعة التي
م ــرت ح ـتــى اآلن م ــن ع ـمــر اإلدارة ال ـج ــدي ــدة ،بــأنّــه
خ ـطــاب تـصـعـيــدي فــي مـعـظــم ال ـش ــؤون ال ـك ـبــرى في
اإلط ــار ال ــدول ــي ،خــاصــة تـلــك الـمـتـعـلـقــة بــال ـصــراع مع
روس ـيــا والـصـيــن ،س ــواء عـبــر الـنــاتــو أو عـبــر ملفات
أوروبـ ـ ــا ال ـع ــدي ــدة ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك أوك ــران ـي ــا وم ـل ـفــات
خطوط الغاز وغيرها ،وهــذا الخطاب هو من حيث
ال ـج ــوه ــر اس ـت ـم ــرار ل ـل ـخ ـطــاب األم ــري ـك ــي ف ــي ف ـتــرة
وإن اختلفت بعض التفاصيل.
ترامبْ ،
بــالـمـقــابــل ،ف ـ ّـإن ال ـس ـلــوك الـفـعـلــي ،اب ـت ــدا ًء مــن طبيعة
ال ـعــاقــة م ــع ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ــدول ـي ــة الـمـخـتـلـفــة ،مـ ــرور ًا
بالوجود العسكري في أفغانستان والعراق ،ومرور ًا
بــال ـم ـلــف ال ـن ــووي اإليـ ــرانـ ــي ،ووص ـ ــو ًال إل ــى ال ـك ـيــان
الصهيوني ،وغيرها من القضايا ،هو سلوك ال يمكن
دفاع نشطٍْ ،إن لم نقل
توصيفه بأقل من أنه سلوك ٍ
سلوكُ انكفا ٍء واضح.
هــذا ك ـ ّلــه ،ال يـمـكـنــه أن يـخـفــي حـقـيـقــة الـتـنــاقــض بين
خطاب هجومي (فــي العالقة مع روسيا والصين)،
ٍ
وسـلــوكٍ دفــاعــي أو حتى انكفائي ،وهــو األمــر الــذي
يحتاج إلى فهم تفسيراته ودالالته الحقيقية ،لِمَا لها
من تأثير على العالم بأسره ،وعلى سورية ضمن ًا.
أو ًالّ :إن حقيقة التراجع الغربي عموم ًا ،واألمريكي
ضمن ًا ،بالمعنى االقتصادي من حيث األســاس ،هي
حـقـيـقــة ال يـمـكــن ألي خـطــاب أو سـلــوك أن يـغـيّـبـهــا؛
بين الدالئل العديدة على ذلك ،تراجع إسهام «السبعة
ال ـك ـبــار» فــي ال ـنــاتــج الـمـحـلــي الـعــالـمــي مــن  %65عــام
 2000إلــى أقــل مــن  %45عــام  .2020ومــن المعلوم
ّأن األوزان الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة هــي فــي نـهــايــة
المطاف ،تعبير مكثف عن األوزان االقتصادية ،ولذا
فـ ّـإن إعــادة صياغة العالقات الدولية ككل ،بـنــا ًء على
األوزان المستجدة بالمعنى االقتصادي ،هي أمر ال
مـفــر مـنــه .وبـهــذا الـمـعـنــى ،فـ ّـإن الـمـقـصــود مــن تشديد
الخطاب الحربجي ،هو تغطية التراجع بقنابل دخان
كـثـيـفــة ،لـيــس لـتـضـلـيــل األعـ ــداء ،بــل بــالــدرجــة األولــى
لتضليل الحلفاء والشعوب الغربية ،لتأخير انفكاكها
عن النفوذ الغربي.
ثــانـيـ ًا :ضـمــن عـمـلـيــة االنـتـقــال الـكـبــرى ال ـجــاريــة ،فـ ّـإن
المجموعة الغربية ،وواشنطن خصوص ًا ،تعمل على
استنفاد مختلف أدوات وأذرع قوتها التي كرّستها
خـ ــال ال ـع ـق ــود ال ـمــاض ـيــة ،وض ـم ـن ـ ًا :األمـ ــم الـمـتـحــدة
والـمــؤسـســات الــدولـيــة واإلقـلـيـمـيــة و«الـحـلـفــاء» ،بما
في ذلك الناتو واالتحاد األوروبي والجامعة العربية
فإن النخبة الرأسمالية العالمية
وغيرها .وبكالم آخرّ ،
بمركزها الغربي األمريكي ،تعمل على تدفيع حلفائها
الـقــريـبـيــن والـبـعـيــديــن ،أك ـبــر ق ــدر مـمـكــن مــن فــاتــورة
الـتــراجــع بالمعنى الــدولــي ،وتــؤخــر بــذلــك دورهــا في
الدفع ،لعل وعسى ينخفض ما عليها دفعه ،أو تنجح
مع الوقت في قلب اتجاه التاريخ...
ثــال ـث ـ ًا :ضـمــن الـمـلـفــات اإلقـلـيـمـيــة ،ن ــرى ّأن الـخـطــاب
األمــريـكــي هــو اسـتـمــرار لخطاب تــرامــب ،وبــاألحــرى
هــو اس ـت ـمــرار لـلـخـطــاب ال ــراف ــض ل ـلــوصــول إل ــى أيــة
حـلــول أو تـســويــات لــأزمــات اإلقليمية ،ينطبق ذلك
على أوكرانيا وسورية وغيرها من الملفات (إيــران
هــي حـتــى اآلن اس ـت ـث ـنــا ًء ي ـكــاد ي ـكــون وح ـي ــد ًا ضمن
الـخـطــاب) ..فــي حين ّأن السلوك العملي يجعل مما
يجري حول الملف اإليراني القاعدة ال االستثناء...
فــي الـسـيــاق نفسه ،نــرى فــي ســوريــة ّأن المساحات
التي ما تــزال معطاة للهراء الــذي يلقيه جيفري هي
مساحات غير قليلة ،رغم أنّه بات خارج عملية صنع
القرار بالمعنى الرسمي على األقل (إذا وضعنا جانب ًا
االستفادة المالية المباشرة التي بات من الواضح أنه
يتلقاها نتيجة نشاطه «الضاغط» في موضوع النفط
ال ـس ــوري) .بــالـمـقــابــل ،ف ـ ّـإن احـتـمــاالت الــوصــول إلــى
توافق على أســاس  ٢٢٥٤هي احتماالت باتت أكثر
واقعية مــن أيــة مرحلة مـضــت .مــا يعنيّ :أن اإلدارة
األمــري ـك ـيــة تـسـتـخــدم ج ـي ـفــري وأم ـث ــال ــه ،وأصــوات ـهــم
الـعــالـيــة ،للتغطية عـلــى الـتــراجــع واالنـكـفــاء األمــريـكــي
في الملف السوري ،والمتوقع في وقت غير بعيد...
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عن أسطورة الدعم الغربي
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القانون في خدمة رأس المال

موازين القوى تتغير..
الطبقة العاملة تصعد حراكها؟
ف ــي ال ـل ـق ــاءات ال ـتــي ت ـجــري ب ـيــن الـنـقــابـيـيــن سـ ــواء فــي
مـنـطـقـتـنــا ال ـعــرب ـيــة أو ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـعــال ـمــي ت ـجــري
ن ـق ــاش ــات ه ــام ــة حـ ــول أش ـك ــال ال ـم ـجــاب ـهــة م ــع األع ـ ــداء
الـطـبـقـيـيــن ،وتـقــر الـكـثـيــر مــن الـتــوصـيــات ،ولـكــن تــذهــب
جميعها أدراج الــريــاح والسبب الـجــوهــري فــي هــذا أن
معظم الحركات النقابية وخاص ًة في منطقتنا قراراتها
م ــره ــون ــة ل ـح ـك ــوم ــات ـه ــا ،وح ـك ــوم ــات ـه ــا ه ــي م ــن تـتـبـنــى
السياسات االقتصادية واالجتماعية التي في جوهرها
معادية لمصالح وحقوق الطبقة العاملة ،وهــذا تناقض
كبير تقع به الحركات النقابية ويجعلها غير قادرة على
اتخاذ القرارات الضرورية التي تمكن الطبقة العاملة من
انتزاع حقوقها االقتصادية والسياسية والديمقراطية.
ال ـس ـي ــاس ــات االق ـت ـص ــادي ــة ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ،ال ـت ــي فــرضـتـهــا
اإلمبريالية على الشعوب ،وخاص ًة الفقيرة منها ،لعبت
دور ًا أســاس ـي ـ ًا فــي تـفــاقــم ال ـظــواهــر الـمـخـتـلـفــة مــن فقر
وبطالة وتهميش ،وهذا يفرض على النقابات والطبقة
الـعــامـلــة خــوض الـنـضــاالت الـمـتـعــددة األوج ــه إلسـقــاط
تـلــك الـسـيــاســات الـظــالـمــة وه ــذا يـعـمــق أزم ــة الــرأسـمــالـيــة
أك ـث ــر ،بــاع ـت ـبــارهــا ال ـم ـصــدر األسـ ــاس ل ـتــوالــد اإلرهـ ــاب
والفاشية بأشكالها وألوانها كلها ،حيث ال تعني مواجهة
اإلره ــاب الـجــانــب الـعـسـكــري فـقــط ،وإن كــان ضــروريـ ًا،
ول ـكــن اق ـتــاع ال ـج ــذور ال ـمــولــدة لــه هــو ال ـضــامــن لـعــدم
استنباته من جديد ،ومن هنا تأتي أهمية تشكيل جبهة
عمالية ونقابية واسـعــة لمواجهة السياسات الليبرالية
الـمـتــوحـشــة ،الـتــي أصــابــت الـمـصــالــح الـعـمـيـقــة للشعوب
قــاط ـبــة ،وم ـن ـهــا :ش ـعــوب ال ـمــراكــز الــرأس ـمــال ـيــة ،وكــذلــك
األطـ ــراف الـقــريـبــة وال ـب ـع ـيــدة عــن ال ـمــركــز اإلم ـبــريــالــي،
حـيــث ت ـخــوض ال ـن ـقــابــات وال ـع ـمــال ص ــراع ـ ُا مــع الـقــوى
اإلمبريالية المتحكمة باقتصاديات هذه الدول ،من أجل
رفــض إمــاءاتـهــا وشــروطـهــا ونهبها مــن خــال الــديــون
المفروضة عليها وكذلك نضال الطبقة العاملة بدأ يأخذ
بعد ًا أخر ،تجلى في الحراك المناصر لنضاالت الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي مــن أج ــل اسـتـقــالــه وحــري ـتــه فــي مـعــركـتــه
األخيرة ،على الرغم من مواقف الحكومات الغربية التي
أيدت االحتالل الصهيوني في قتله للشعب الفلسطيني.
يمكن الـقــول :إن انـفـتــاح األفــق أمــام الـشـعــوب مــن أجل
أن تستعيد دورهــا في الدفاع عن مصالحها ،يعني :أن
مــوازيــن الـقــوى الدولية أخــذت فــي التغير وهــذا يسمح
للطبقة العاملة بتنظيم قــواهــا وابـتــداع أشـكــال متنوعة
من المقاومة في مواجهة االستغالل المتوحش ،الذي
فرضه رأس المال المالي عليها وانتزع منها معظم ما
حققته الطبقة العاملة في مراحل سابقة كان فيها ميزان
الـقــوى الــدولــي يـفــرض عـلــى الـقــوى الــرأسـمــالـيــة تقديم
تـنــازالت لصالح الطبقة العاملة فــي سياق صراعها مع
المعسكر االشتراكي.
إن األزمــة الوطنية العميقة فــي ســوريــة وفــي المناطق
الشبيهة بها ،كان أحد مسببات تفجرها واستمرارها هو:
انـخـفــاض مـسـتــوى الـحــريــات السياسية والديمقراطية
إلــى حــدودهــا الدنيا والسياسات االقتصادية الليبرالية
التي ساهمت في تعزيز وتعميق الظواهر االجتماعية
واالق ـت ـصــاديــة «فـقــر وبـطــالــة وتـهـمـيــش وف ـســاد كـبـيــر»
تتطلب مــن الـحــركــات الـنـقــابـيــة والـطـبـقــة الـعــامـلــة مــوقـفـ ًا
ح ــازم ـ ًا ت ـجــاه ـهــا م ــن أج ــل وض ــع ق ـط ــار ال ـمــواج ـهــة مــع
اإلمـبــريــالـيــة بسياساتها المتوحشة بــإطــاره الـعــام على
س ـك ـتــه ال ـص ـح ـي ـحــة ،وب ـب ـع ــده االق ـت ـص ــادي االج ـت ـمــاعــي
والديمقراطي ،حتى ال تصبح مجرد شعارات.

القوانين عادة تعّبر بجوهرها عن المصالح العميقة للطبقة السائدة ،ولهذا فإن ضرورات هذه الطبقة تقتضي بناء المؤسسات
التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يحقق السيادة والهيمنة لهذه الطبقة سياسياً واقتصادياً ،وال يضيرها من تمرير بعض
القضايا في التشريعات والدستور ،تشير إلى بعض الحقوق للغالبية العظمى من بقية الطبقات ،التي توسم بأنها فقيرة ،ولكن حتى
هذه الحقوق التي تثبتها القوانين ،بما فيها أبو القوانين «الدستور» يجري التحكم بطرق تأمينها لتلك الغالبية بما ال يتناقض مع
تحقيق الربح األقصى الذي تسعى إليه الطبقة السائدة ،وتعمل على تحقيقه بشتى الوسائل المتاحة لها وهي كثيرة.
ǧميالد شوقي

األم ـث ـل ــة ك ـث ـي ــرة ع ـل ــى م ــا ن ـقــولــه،
اب ـت ــدا ًء ب ـم ــواد الــدس ـتــور الـمـتـعـلـقــة
بأن الدولة ملزمة في تأمين فرص
الـعـمــل ،وتــأمـيــن األجــور الـتــي تكفل
م ـس ـت ــوىً م ـع ـي ـش ـي ـ ًا ل ـل ـع ـمــال ،ولـكــل
العاملين بأجر ،يحفظ لهم كرامتهم
وإنـســانـيـتـهــم ،ول ـيــس ان ـت ـهــا ًء بحق
اإلضــراب كوسيلة أكدها الدستور،
وهي حق مشروع للعمال من أجل
ال ــدف ــاع عــن حـقــوقـهــم ومـصــالـحـهــم،
وبهذا يكون أصحاب الحل والعقد
هم من يضعون العصي في عجالت
دوران الدستور ،ويضعون الحجج
والـمـعـيـقــات والـتـبــريــرات المختلفة
ب ـم ــا ف ـي ـه ــا ال ـق ـم ـع ـي ــة ،كـ ــي ال يـصــل
العمال ومن يشبههم إلى حقوقهم،
الـتــي تــذهــب لتعزيز ونـهــب الـثــروة
التي ينتجها هؤالء.
ما أن نعلم أن هناك إضراب ًا عمالي ًا
ـرة ،حـتــى تـســارع
أو حـتــى م ـظــاهـ ً
الدولة لتعلن عبر أدواتها المختلفة
عــن مــواجـهــة ذل ــك ،تـحــت ب ـنــد :أن
هدفها هو تطبيق القانون وفرض
س ـل ـط ــة ال ـ ــدول ـ ــة ،وه ـ ــي فـ ــي ه ــذا
المجال محقة ربما ،لكن بالمقابل:

لماذا ال نسمع عن حماية القانون،
وضـمــان تطبيق الــدولــة لنصوص
ال ــدس ـت ــور ال ـت ــي ت ــؤي ــد اإلض ـ ــراب،
وتـ ـنـ ــادي ب ــال ـع ــدال ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة،
وربط األجور باألسعار؟ بل نرى
دائم ًا :أن الدولة هي التي تخالف
الــدسـتــور وعــدم تطبيقه ،وتـصــدر
قوانين تتعارض مع أحكامه؟.
الــدسـتــور الـجــديــد عــام  2012جــاء
نـتـيـجــة ل ـل ـحــراك الـشـعـبــي الـسـلـمــي
الـ ـ ــذي ان ـط ـل ــق ع ـ ــام  2011ح ـيــث
الضرورة فرضت جملة التغييرات
الـ ـت ــي جـ ـ ــاءت ب ــال ــدسـ ـت ــور :كـحــق
اإلض ــراب ،وتغيير الـمــادة الثامنة
الـ ـق ــديـ ـم ــة وغـ ـيـ ــرهـ ــا م ـ ــن ال ـ ـمـ ــواد
ال ـت ــي ب ـقــي تـطـبـيـقـهــا م ـع ـط ـ ًا ،كـمــا
ه ــي ح ـقــوق ال ـمــواط ـن ـيــن األخ ــرى
ال ـم ـن ـصــوص عـلـيـهــا ف ــي الــدســاتـيــر
ال ـســاب ـقــة ،ألن ــه ح ـســب م ـقــولــة مــن
يـمـلــك يـحـكــم ،فــإن قــوى الــرأسـمــال
ال ـتــي تـسـتـحــوذ ع ـلــى نـسـبــة %87
مـ ــن الـ ــدخـ ــل ال ــوطـ ـن ــي هـ ــي ال ـت ــي
تحكم ،ولــن تنفذ هــذه النصوص،
ب ــل سـتـعـمــل ع ـلــى ال ـح ـفــاظ عـلـيـهــا،
وستعمل على زيادة أرباحها على
حساب أصحاب األجور.
الدولة تعمل على إصدار القوانين

ال ـت ــي تـ ـت ــاءم م ــع م ـص ــال ــح ق ــوى
رأس المال والتي تؤمن لها البيئة
القانونية الالزمة لزيادة أرباحها،
عبر نهب أصحاب األجور ،بحيث
يصبح نهبهم قــانــونـيـ ًا ،ولــو كانت
مخالفة «لـلــدسـتــور» إال أنــه يكفي
أن تـفــرض الـسـلـطــة ،سلطة األمــر
الــواقــع عـلــى بــاقــي فـئــات الـشـعــب،
م ـس ـت ـع ـي ـنــة ب ـن ـص ــوص دس ـت ــوري ــة
وقانونية قديمة «كقوانين العمل»
تفرض مــن خاللها سطوتها على
الشعب المنهوب.
لِ ـمَ ال؟ واألزم ــة ســاهـمــت بتعميق
ال ـف ـس ــاد وزي ـ ـ ــادة س ـط ــوت ــه تـحــت
شـ ـع ــار :م ـح ــارب ــة اإلرهـ ـ ـ ــاب ،وت ــم
تمرير العديد مــن القوانين الهامة
لصالح قــوى الفساد ،مثل :قانون
الـتـشــاركـيــة ،وقــوان ـيــن االسـتـثـمــار،
وال ـ ـمـ ــرسـ ــوم رق ـ ــم  ،66والـ ـيـ ــوم
تـسـتـغــل هــذه ال ـقــوى شـعــار إعــادة
اإلعـمــار لتمرير قوانين تؤمن لها
م ـس ـتــوى ن ـهــب عـ ـ ٍـال ع ـلــى حـســاب
الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ،مـ ــن خ ـ ــال ق ــان ــون
االستثمار الذي صدر منذ يومين،
أو مـ ــن خ ـ ــال الـ ـق ــان ــون رق ـ ــم 10
الـ ـخ ــاص بــال ـم ـنــاطــق ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة،
وال ــذي يـعـتـبــر نـقـلـ ًة نــوعـيـ ًة لـقــوى

ال ـ ـف ـ ـس ـ ــاد ،وشـ ـ ــركـ ـ ــات ال ـت ـط ــوي ــر
العقاري والمستثمرين.
حـتــى لــو خ ــرج عـلـيـنــا مــن يعطينا
دروسـ ـ ـ ـ ًا فـ ــي الـ ـقـ ــانـ ــون ،وي ـش ــرح
ل ـنــا م ـصــداق ـيــة حـكــومـتـنــا ،ويـعـطــي
الشرعية ألفعالها وتصرفاتها ،فمن
قــال إن الحقوق والقوانين خارج
ال ـص ــراع ال ـط ـب ـقــي ف ــي الـمـجـتـمــع؟
ب ــل ال ـق ــوان ـي ــن ف ــي ظ ــل الـمـجـتـمــع
الطبقي تصبح أدوات رأس المال
ل ـف ــرض م ــا «ي ـن ــاس ــب مـصــالـحـهــا»
ع ـل ــى ال ـم ـج ـت ـم ــع ،وت ـت ـط ـل ــب مـنـهــم
احترامها تحت غطاء :أنها قانونية
وشرعية ،وصــدرت وفــق األصــول
المرعية والدستور.
فأي إضراب عمالي اليوم للمطالبة
بزيادة األجور ،أو لتعديل لقوانين
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،وق ـ ــوان ـ ـي ـ ــن ال ـت ـش ــارك ـي ــة
واالستثمار ،هــو بحد ذاتــه دعــوة
إلى تطبيق القانون ،وفرض هيبة
ال ـ ــدول ـ ــة ،وه ـ ــو ع ـم ــل وطـ ـن ــي مــن
الدرجة األولــى ،يفضي إلى حماية
الدستور ،ووقف التعدي عليه من
قبل أي كــان ،ســواء مــن الحكومة
عبر تشريعاتها وسياساتها ،أو من
قــوى الـفـســاد الـمُـخـدِّمــة لمصالحها
بتلك السياسات.
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تمكن
تتطلع الطبقة العاملة إلى العدالة االجتماعية التي َّ
َّ
العمال في سوق العمل من أن يطالبوا بنصيبهم العادل من
َّ
الثروة الوطنية التي تتحقق بفضل عملهم ،إن تحقيق
العدالة االجتماعية ذو أهمية عالية ،وخاصة مع تزايد
عدم المساواة في توزيع الثروة الوطنية ،وهو ما يشكل
تهديدًا كبيرًا وخطيرًا للتماسك االجتماعي في المجتمع،
ويعيق النمو االقتصادي ،إننا نشهد اليوم وضعاً خطيرًا
من حجم النهب والفساد غير المسبوقين ،والسؤال األكثر
إلحاحاً أمام النقابات :كيف ُيمكن لها التصدي لهذه اآلفة
الخطيرة ،وتوفير اإلمكانات لتحقيق العدالة االجتماعية
في ظل هذه الظروف األكثر تعقيدًا من أي وقت مضى؟
ǧنبيل عكام

ع ـم ـلــت مـنـظـمــة ال ـع ـمــل ال ــدول ـي ــة عـلــى
تـطــويــر مـعــايـيــر الـعـمــل لـتــوفـيــر نـظــام
عــالـمــي مــن الـقــواعــد واألس ــس بشأن
ال ـع ـمــل ،وظ ـ ــروف وش ـ ــروط الـعـمــل،
والـسـيــاســة االجـتـمــاعـيــة الـتــي تـهــدف
إلى التغلب على كافة أنواع المشاكل
الـنــاشـئــة عــن الـعـمــل عـلــى الـمـسـتــوى
ال ــوط ـن ــي ،وهـ ــذا م ــن إس ـتــرات ـي ـج ـيــات
م ـن ـظ ـم ــة ال ـع ـم ــل الـ ــدولـ ـيـ ــة مـ ــن أج ــل
الـقـضــاء عـلــى الـفـقــر ،وتـعــزيــز التنمية
ال ـم ـس ـتــدامــة ،وض ـم ــان تــأم ـيــن الـعـمــل
لـ ـك ــاف ــة ال ـ ـن ـ ــاس بـ ـكـ ــرامـ ــة وسـ ــامـ ــة،
وتتضمن العدالة االجتماعية تحقيق
القواعد التالية:
تــأمـيــن الـعـمــل ال ــائ ــق ،وخ ـلــق فــرص
العمل والحماية االجتماعية ،والحق
في العمل والحوار االجتماعي ،إضافة
إل ــى س ـيــاســات الـتـشـغـيــل وسـيــاســات
العمل واألسرة ،ومن هذه االتفاقيات
الـتــي أقــرتـهــا مـنـظـمــة الـعـمــل الــدولـيــة:
االتـ ـفـ ــاقـ ـيـ ــة رقـ ـ ــم  122لـ ـعـ ــام 1964
بـشــأن سياسة العمالة ،وتتعلق هذه
االتـفــاقـيــة ب ــاإلدارة الـســديــدة ،وتدعو
إلى تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة،
وال ـت ــي ي ـخ ـتــارهــا ط ــال ــب ال ـع ـمــل بـكــل
حــريــة ،كما تـهــدف إلــى توفير فرص

عـمــل لـكــافــة طــالـبــي الـعـمــل ،وسـهــولــة
الحصول على العمل ،وأن يكون هذا
الـعـمــل مـنـتـجـ ًا إلــى أقـصــى ح ـدّ ممكن،
وأن ت ـت ــوف ــر أفـ ـض ــل ف ــرص ــة مـمـكـنــة
لشغل الوظيفة الـتــي تناسب قــدرات
طـ ــالـ ــب ال ـع ـم ــل ومـ ــؤهـ ــاتـ ــه ،ب ـح ـيــث
يـكــون هــذا الـعـمــل مـنــاسـبـ ًا لــه ،بغض
النظر عن الجنس أو الدين أو الرأي
ال ـس ـي ــاس ــي أو األص ـ ــل االج ـت ـم ــاع ــي،
وص ـ ــدرت ال ـتــوص ـيــة رق ــم  169لـعــام
 1984المكملة لهذه االتفاقية ،والتي
أ َّك ــدت عـلــى أهـمـيــة وضــع الـسـيــاســات
والـبــرامــج االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة
ال ــازم ــة لـلـنـهــوض بــالـعـمــالــة الـكــامـلــة
وال ـم ـن ـت ـجــة ،ويـنـبـغــي أن ت ـهــدف إلــى
ض ـ ـمـ ــان الـ ـ ـمـ ـ ـس ـ ــاواة ف ـ ــي ال ـ ـفـ ــرص،
وسـهــولــة الـحـصــول عـلــى ه ــذا الـعـمــل
والـ ـتـ ــدريـ ــب والـ ـتـ ــرقـ ــي فـ ــي ال ـم ـج ــال
المهني.

ت ــدع ــو ال ـت ــوص ـي ــة الـ ـ ــدول ب ــاإلض ــاف ــة
إل ــى ذل ــك إل ــى ات ـخــاذ تــداب ـيــر لـتــأمـيــن
احـتـيــاجــات جميع فـئــات األشـخــاص،
وخــاصــة الــذيــن ك ـث ـيــر ًا مــا يــواجـهــون
صـ ـع ــوب ــات فـ ــي الـ ـعـ ـث ــور ع ـل ــى ع ـمــل
دائ ــم ،كــالـنـســاء والـشـبــاب مــن العمال
وال ـم ـعــاق ـيــن وال ـع ـم ــال ال ـعــاط ـل ـيــن عــن
العمل.
أمــا التوصية رقــم  198الـصــادرة عام
 2006بشأن عالقة االستخدام ،كان
الـ ـه ــدف م ــن هـ ــذه ال ـت ــوص ـي ــة ح ـمــايــة
ال ـع ـمــال ال ــذي ــن ي ــواج ـه ــون إش ـك ــاالت
وصـ ـ ـع ـ ــوب ـ ــات فـ ـ ــي ت ـ ـحـ ــديـ ــد ع ــاق ــة
االس ـت ـخ ــدام ،أو ع ــدم وجـ ــود عــاقــة
ع ـم ــل أص ـ ـ ـ ًا ،وكـ ــذلـ ــك فـ ــي الـ ـح ــاالت
الـتــي تـكــون فيها حـقــوق الـعـمــال غير
واض ـحــة ،وكــذلــك ال ـتــزامــات أصـحــاب
ال ـع ـمــل ات ـج ــاه ال ـع ـمــال غ ـيــر واض ـحــة،
أو الحاالت التي يعمل فيها أصحاب

ال ـع ـم ــل ع ـل ــى إخـ ـفـ ــاء ع ــاق ــة ال ـع ـم ــل،
وع ـن ــدم ــا ت ـك ــون ه ـن ــاك ن ــواق ــص أو
ق ـي ــود ف ــي األن ـظ ـم ــة وال ـق ــوان ـي ــن ،أو
الخلل فــي تطبيقه ،وتــؤكــد التوصية
عـلــى أن ت ـكــون ل ــدى الـ ــدول سـيــاســة
وطنية تضمن حماية حقيقة وفعَّالة
لـلـعـمــال ال ــذي ــن ي ـقــومــون بــالـعـمــل مــن
خ ــال عــاقــة ال ـع ـمــل .فــال ـح ـدُّ األدن ــى
ال ـع ــادل ل ــأج ــور وإي ـج ــاد ال ـم ـســاواة
لـ ـ ــدى الـ ـعـ ـمـ ــال وتـ ـحـ ـسـ ـي ــن أدائ ـ ـه ـ ــم،
فـتـحـقـيــق ال ـم ـســاواة فــي مـكــان الـعـمــل
له فوائد اقتصادية كبرى ،وأصحاب
ال ـع ـم ــل الـ ــذيـ ــن ي ـط ـب ـق ــون ال ـم ـس ــاواة
يستطيعون الــوصــول إلــى يــد عاملة
أكـثــر تـنــوعـ ًا وأعـلــى ج ــودة ،والـعـمــال
الذين يتمتعون بالمساواة يشعرون
بمزيد من االستقرار االجتماعي ،كما
َّأن االسـتـثـمــار فــي ال ـتــدريــب المهني
يـمـكــن أن يـ ــؤدي إل ــى تــأم ـيــن جــانـ ٍـب

مه ٍم من جوانب العدالة االجتماعية،
ووج ـ ــود ي ــد عــام ـلــة أف ـض ــل ت ــدري ـب ـ ًا،
وذات مستويات أعلى في التشغيل.
وكـ ــانـ ــت االت ـف ــاق ـي ــة رق ـ ــم  156ل ـعــام
 1981قــد أك ــدت عـلــى إيـجــاد مـســاواة
فـعـلـيــة ف ــي ف ــرص ال ـع ـمــل والـمـعــامـلــة
بـيــن الـعـمــال مــن الـجـنـسـيــن ،وتمكين
األشـ ـ ـخ ـ ــاص ال ـ ــذي ـ ــن يـ ــرغ ـ ـبـ ــون فــي
ال ـع ـمــل ،مــن م ـمــارســة حـقـهــم فــي ذلــك
دون أن يتعرضوا للتمييز ،وتطالب
االتفاقية الحكومات أيض ًا األخذ بعين
االعـتـبــار احـتـيــاجــات الـعـمَّــال أصحاب
ال ـم ـس ــؤول ـي ــات ال ـعــائ ـل ـيــة ع ـنــد وضــع
وأن تــوفــر
الـسـيــاســات االجـتـمــاعـيــةْ ،
التسهيالت لخدمات المجتمع العامة
والخاصة كرعاية األطفال والخدمات
األخــرى لــأســرة .وأخـيــر ًا ،نـقــول :ال
يـمـكــن تـحـقـيــق الـتـنـمـيــة عـلــى حـســاب
العدالة االجتماعية.

الطبقة العاملة

بريطانيا -نقابة اإلطفائيين
رفـضــت نقابة اإلطفائيين فــي بريطانيا ،يــوم 19
أي ــار ،الـمـشــاركــة فــي عـمـلـيــة صــد احـتـجــاج نظمته
جمعية «ح ــراك مــن أجــل فلسطين» أم ــام مصنع
«إسرائيلي» لصناعة األسلحة في مدينة ليستر،
ون ـشــرت الـنـقــابــة ب ـيــان ـ ًا مــو ّق ـع ـ ًا مــن رئ ـيــس نـقــابــة
اإلطفائيين فــي مقاطعة ليسترشاير البريطانية،
غراهام فوكس ،أكدت النقابة أنه «نما إلى علمها
َّأن االحـتـجــاجــات كــانــت تمثل مجموعة التضامن
مــع فـلـسـطـيــن (حـ ــراك مــن أج ــل فـلـسـطـيــن) .وقــد
ذ َّكــر مسؤولو النقابة على الـفــور كبار المديرين
«بــأنـنــا ،بصفتنا إطـفــائـيـيــن ،فــإ ّنَـنــا نُ ـعَــد ،ومــا زلـنــا،
خــدمــة إنـســانـيــة فـخــورة ،ودورن ــا ال يشمل إنـفــاذ
القانون».
وأض ــاف الـبـيــان« :تـقــف نـقــابــة اإلطـفــائـيـيــن داعـمـ ًة
للتضامن مع فلسطين وللحق في االحتجاج».

إيطاليا -عمال الموانئ
ن ـظــم ع ـم ــال م ـي ـنــاء ل ـي ـفــورنــو يـ ــوم  20أي ـ ــار أض ــرابـ ـ ًا
اعـتــراضـ ًا على تحميل شحنة أسلحة متوجهة للكيان
الصهيوني ،وصرحت نقابة عمال المرافئ ،أن العمال
اعـتــرضــوا على تحميل شحنة األسلحة والمتفجرات،
بعدما اكتشفوا أن وجهتها ستكون إلــى مرفأ أســدود
«اإلسرائيلي».
ونحن ضد تحميل أسلحة ومتفجرات ستستخدم لقتل
الـفـلـسـطـيـنـيـيــن ،مــوضـحـ ًا أن عـمــال الـنـقــابــة فــي إيـطــالـيــا
تلقوا تقرير ًا عن وجــود عشرات المركبات العسكرية
الجاهزة للصعود على متن سفينة .Molo Italia
ك ـمــا أش ـ ــارت إحـ ــدى ال ـم ــواق ــع اإلي ـطــال ـيــة إل ــى وج ــود
تـقــاريــر صحفية تفيد بمحاولة نـقــابــات عـمــال الموانئ
اإليـطــالـيــة بـجـمــع مـعـلــومــات عــن الـمــزيــد مــن الشحنات
لمنعها من الوصول إلى الكيان الصهيوني؛ تضامن ًا مع
الفلسطينيين.

جنوب إفريقيا -عمال الموانئ
أعـلـنــت نـقــابــة عـمــال جـنــوب إفــريـقـيــا «ســاتــاو»
( )Satawuيوم  22آيار أن أعضاءها يرفضون
تـفــريــغ حـمــولــة الـسـفـيـنــة «اإلســرائـيـلـيــة» «زيــم
شـنـغــاي» ( )Zim Shinghaiالـتــي رســت في
ميناء مدينة ديربان يوم  20أيــار ،تعاطف ًا مع
ضحايا في فلسطين ،وللضغط على االحتالل
لوقف اعتداءاته المستمرة.
وتجمع أعضاء النقابة وتحالف حملة المقاطعة
العالمية لـ«إسرائيل» «بي دي إس» ()BDS
إضافة إلى أكثر من  14منظمة عمالية ونقابية
ج ـن ــوب إفــري ـق ـيــا ف ــي م ـت ـنــزه دي ــرب ــان ومـي ـنــاء
ديــربــان ي ــوم  21أي ــار ،لــاحـتـجــاج عـلــى رســو
السفينة «اإلسرائيلية» ،واحتفاال بقرار أعضاء
اتحاد عمال النقل في جنوب إفريقيا مقاطعة
أي واردات «إسرائيلية».

اليمن -عمال المصافي
عـلـقــت الـلـجـنــة الـعـمــالـيــة لـعـمــال ومــوظـفــي مـصــافــي عــدن
إضرابها عن العمل لمدة أسبوع وذلــك لحلحة األمــور
والـمـســائــل الـمـتـعـلـقــة بـكــافــة مـسـتـحـقــات ع ـمــال مـصــافــي
عدن ،وأصــدرت اللجنة العمالية بيان ًا جاء فيه ما يلي:
بعد اجتماعنا مــع وزيــر النفط ومـحــافــظ عــدن ومدير
الـمــؤسـســة اليمنية للنفط ومـمـثـلــي الـعـمــال فــي اللجنة
الـعـمــالـيــة لـعـمــال ومــوظـفــي شــركــة مـصــافــي ع ــدن تـقــرر
اآلتي:
تعليق اإلضراب لمدة أسبوع من يومنا هذا.
تشكيل لجنة بمشاركة اللجنة العمالية لمعالجة مطالب
العمال في المصافي.
جاء ذلك لمعالجة مطالب العمال في المصافي وإلعطاء
فرصه لحلحلة المسائل المتعلقة بكافة المستحقات.
صـ ــادر ع ــن الـلـجـنــة ال ـع ـمّــال ـيــة ل ـع ـمــال ومــوظ ـفــي شــركــة
مصافي عدن.
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يشتد الوضع المعيشي تأزماً على العمال وعموم الفقراء ،مع اشتداد درجة االستغالل المرافقة
تغير األسعار تتغير
بالغالب لتغيرات سعر الصرف الماراثونية ،ومعها تتغير األسعار أيضاً ،ومع ُّ
أحوال الناس وأوضاعهم لجهة أنهم يعيدون النظر بمجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات
تمكنهم من االستمرار والبقاء.

ǧعادل ياسين

الـحـكــومــة أمــام هــذا الــواقــع الــذي أصبح
ع ـلــى ش ـف ـيــر ال ـه ــاوي ــة ،وي ـن ــذر ب ـك ــوارث
اجتماعية وإنسانية ،تدلي بدلوها الذي
اع ـت ــاد عـلـيــه ال ـن ــاس ،وه ــي تـصــريـحــات
إعــامـيــة مــع بـعــض اإلج ــراءات الشكلية
ال ـت ــي ال ت ـغ ـيِّــر م ــن واق ـ ــع ال ـح ــال ال ــذي
نعيشه شيئ ًا ،بل تزيد في تفاقمه مع كل
تـصــريــح يــدلــي بــه م ـســؤول ،كـمــا يحدث
في أسعار المواد األساسية والضرورية
وكذلك في توزيع الـمــازوت ،حيث بقي
الفقراء بدونه إلى هذه اللحظة.
هبوط وصعود الدوالر؟
الـســؤال هــو :عند هـبــوط سعر الــدوالر
بالنسبة لليرة ،هــل تتغير معه األسعار
هـبــوطـ ًا أم تبقى على حــالـهــا؟ التجارب
التي نمر بها تقول :إن األسعار ال تتغير
بحالة الهبوط وعند الصعود تصعد معه،
وه ــذا هــو واق ــع ال ـحــال اآلن ،والـسـبــب
فــي ه ــذا :أن الـحـكــومــة غـيــر ق ــادرة على
التحكم والسيطرة على األس ــواق ،وما
ي ــدور فـيـهــا ،وي ـكــون دوره ــا مــراقـبـ ًا في
أحسن األحوال ،والمتحكم الحقيقي هم
سـمــاســرة ال ـمــال ،ومــن يـسـتــورد الـمــواد
وي ـس ـع ــره ــا ،وي ــوزع ـه ــا ب ــاألس ـع ــار ال ـتــي
يراها مناسبة من وجهة نظر مصالحه،
وبالتالي ،يحقق من الدورة المالية هذه
األربـ ـ ــاح ال ـك ـب ـيــرة م ــن ج ـيــوب ـنــا ،وع ـلــى
حساب لقمة عيشنا.

تصريحات بمثابة زوبعة في
فنجان
إن ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـم ـت ـك ــررة ال ـمــراف ـقــة
لـجـمـلــة اإلجـ ـ ــراءات ت ـلــك ،م ــن الـحـكــومــة
وخ ـب ــرائ ـه ــا ،ل ــم ت ـع ــد ت ـق ـنــع ال ال ـص ـغ ـيــر
وال الـمـقـمّــط بــال ـســريــر ،وتـعـكــس حجم
ال ـع ـج ــز ال ـح ـك ــوم ــي عـ ــن إيـ ـجـ ــاد ح ـلــول
ح ـق ـي ـق ـيــة ل ـت ـق ــدم ـه ــا ل ـل ـش ـع ــب الـ ـسـ ــوري
م ــن أجـ ــل ت ـح ـس ـيــن م ـس ـتــوى مـعـيـشـتــه،
وإخ ــراج ــه مــن دوام ــة الـعـنــف المعيشي
المطبقة عليه ،والسبب المباشر للمأزق
الكبير الــذي تعيش فيه هــو :سياساتها
االق ـت ـصــاديــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ال ـتــي تسير
بها ،والتي استنفذت بها إمكاناتها جرَّاء
عـمـلـيــات الـنـهــب الـكـبـيــرة ل ـل ـثــروة ،الـتــي
يـنـتـجـهــا أص ـح ــاب األج ـ ــور وال ـفــاحــون
والـ ـح ــرفـ ـي ــون وغ ـي ــره ــم مـ ــن ال ـش ــرائ ــح
والطبقات التي تئِن اليوم تحت ضغط
وضـعـهــا الـمـعـيـشــي ،لـيــس هــذا وحـســب،
ب ــل إن ال ـب ـ َّـل وص ــل إل ــى ذقـ ــونٍ أخ ــرى،
مثل :الصناعيين ،والصناعيون أصحاب
الـمـنـشــآت الـكـبـيــرة والـمـتــوسـطــة الــذيــن
يـعـبــرون عــن أوضــاعـهــم الصناعية بأنها
تـنـهــار ألن حـجــم الـعــراقـيــل الـتــي تضعها
الحكومة في طريقهم كبيرة ،وواضحة
لكل ذي بصيرة من الضرائب والرسوم
إلى اإلتاوات التي تفرضها عليهم جهات
عــدة ،إلــى نــدرة حوامل الطاقة المشغلة
لـلـمـعــامــل وال ـم ـن ـشــآت ال ـحــرف ـيــة ،كــل هــذا
يؤدي إلى إعاقة استمرارهم في اإلنتاج
وتشغيل العمال.

الصراع مع
الناهبين يحتاج
إلى رؤية
والرؤية تحتاج
إلى موقف
والموقف يحتاج
إلى قوى تكون
قادرة على حمل
هذه المسؤولية

فــي اإلع ـفــاءات الضريبية عـلــى األجــور،
تـمـنّــت الـنـقــابــات عـلــى الـحـكــومــة ّأل تأكل
األسـ ـعـ ــار ،ت ـلــك ال ـم ـي ــزة ال ـت ــي اعـتـبــرتـهــا
النقابات أنها مجزيه ،واعتبرها الكثيرون
م ــن االق ـت ـصــادي ـيــن «ال ـح ـكــوم ـي ـيــن» عـبــر
ت ـح ـل ـيــات ـهــم االق ـت ـص ــادي ــة -ال ـت ــي أدلـ ــوا
ب ـهــا ع ـلــى ش ــاش ــات ال ـت ـل ـفــزة الـمـحـلـيــة-
تعبير ًا عــن رغـبــة الحكومة فــي تحسين
الوضع المعيشي للعمال الــذي لم يطرأ
عـلـيــه تـحـســن يــذكــر ،بــل أخ ــذ بــالـتــراجــع
والتدهور أكثر فأكثر.
إن هؤالء «المحللين» لم يكلفوا أنفسهم
عـنــاء الـنــزول إلــى الـشــارع لمعرفة رأي
أص ـحــاب األج ــور وغـيــرهــم مــن الـفـقــراء،
ولــو فعلوها لعرفوا أن تحليالتهم التي
أدل ـ ــوا ب ـهــا ك ــم ه ــي ب ـع ـيــدة ع ــن ال ــواق ــع
الذي يعيشه أصحاب األجــور ،ومن في
مقامهم.
الحلول ترقيعية ال فائدة منها!
إن أوضـ ــاع ال ـع ـمــال وم ـس ـتــوى حـيــاتـهــم
الـمـعـيـشــي ك ـحــال ف ـق ــراء ش ـع ـب ـنــا -الـتــي
ي ــزداد فـيـهــا وضـعـهــم الـمـعـيـشــي س ــوء ًا-
ال تحتاج إلى حلول ترقيعية لتغييرها،
كما هــو حاصل اآلن ،وتجربة النقابات
وال ـع ـم ــال م ــع ال ـح ـكــومــة خـ ــال الـ ــدورة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة الـ ـت ــي انـ ـتـ ـه ــت ،وال ـ ـ ــدورة
الـحــالـيــة ،ت ـقــول ب ـعــدم ج ــدوى الــوســائــل
المتبعة في الدفاع عن حقوق ومطالب
ال ـع ـم ــال ،وخ ــاص ــة أج ــوره ــم بــال ـطــري ـقــة
الـمـعـهــودة الـتــي تـسـيــر عـلـيـهــا الـنـقــابــات،
على الرغم من تأكيد النقابات الدائم بأن
الحكومة ال تــرفــض لها طلب ًا ،مــع العلم
ب ــأن ال ـعــديــد مــن الـمـطــالــب ال ـتــي تـقــدمــت
بها الـنـقــابــات للحكومة لــم يستجب لها،
مـثــل :تـثـبـيــت الـعــامـلـيــن وزي ــادة األجــور
ومتممات األجور وغيرها من القضايا.
إذ ًا ،التجربة تقول عكس ما يعلن عنه من
اتفاقات ،فما العمل ونحن أمــام أوضــاع

تـ ـ ــزداد ف ــي ش ــراس ـت ـه ــا ت ـج ــاه ال ـف ـق ــراء،
وأم ــام ت ـطــورات اقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة
وسياسية تؤثر من حيث نتائجها على
مـجـمــل الــوضــع ال ــذي نـعـيـشــه؟ اإلجــابــة
عند النقابات وكــوادرهــا ،وقــد ال تكون
هناك ،بل عند الطبقة العاملة السورية!
الصراع مع الناهبين ماذا يحتاج؟
إن ال ـص ــراع م ــع ال ـنــاه ـب ـيــن ي ـح ـتــاج إلــى
رؤي ـ ــة ،والـ ــرؤيـ ــة ت ـح ـت ــاج إلـ ــى م ــوق ــف،
والموقف يحتاج إلى قوى تكون قادرة
عـلــى حـمــل ه ــذه ال ـم ـســؤول ـيــة ،والـطـبـقــة
العاملة السورية ليس لديها ما تخسره
أكثر مما خسرته ،وهي قادرة أن تكون
جزء ًا أساس ًا من هذا الصراع ،باعتبارها
تدافع عن حقوقها ومصالحها ،وحقوقها
كـثـيــرة وتـعــرفـهــا الـحــركــة الـنـقــابـيــة تـمــام
الـمـعــرفــة ،ولـكـنـهــا مـقـيــدة بسبب موقفها
كشريك مع الحكومة ،التي تعتبر نفسها
وال ـح ـك ــوم ــة فـ ــي م ــرك ــب واحـ ـ ــد ،ول ـكــن
مركب الحكومة بسياساتها االقتصادية
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ف ــي ت ـنــاقــض ش ــدي ــد مــع
حــالــة الـتـغـيـيــر ال ـقــادمــة ال ـتــي الب ـدّ مـنـهــا،
وبـهــذا الــواقــع الب ـدَّ لـلـحــركــة الـنـقــابـيــة أن
ي ـك ــون ف ــي ح ـس ـبــان ـهــا م ــا ه ــو ج ـ ــا ٍر مــن
ت ـطــورات عـلــى جـمـيــع الـصـعــد ،ومــوقــف
الـنـقــابــات سيتعزز فــي حــال التخلي عن
ك ــل م ــا ي ـم ـنــع ال ـع ـم ــال م ــن ال ـت ـع ـب ـيــر عــن
حـقـهــم فــي اخ ـت ـيــار مــن يــرونــه مـنــاسـبـ ًا،
ألن
وكــذلــك لـتـحـمــل الـمـســؤولـيــة مـعـهــمَّ ،
الصراع الكبير مع قوى النهب والفساد
ي ـح ـتــاج إلـ ــى م ــوازي ــن ق ـ ــوى ،وال ـط ـب ـقــة
العاملة قــادرة على إيجاد تلك الموازين
ال ـضــروريــة لـعـمـلـيــة الـتـغـيـيــر الـمـطـلــوبــة،
عبر العملية السياسية القادمة ،من أجل
مستقبل سورية ومستقبلهم السياسي
واالجـتـمــاعــي ،الــذي لــن يتح َّقق َّإل عبر
ن ـم ــوذج اق ـت ـص ــادي يـحـقــق أع ـلــى نـســب
نمو وأعمق عدالة اجتماعية.
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«عصر جديد» للتوتير األمريكي ضد الصين

قال مؤخرًا ،وزير الخارجية األمريكي األسبق ،هنري كيسنجر :إن الوضع الحالي
للعالقات بين الواليات المتحدة والصين يحمل بذور عصر جديد من «الحرب الباردة».
وال يستند هذا التقييم إلى سلسلة من حلقات المواجهة التي وقعت في السنوات
الماضية (منذ عام  )2016فحسب ،بل أيضاً من االحتماالت العالية التي تشير إلى
المزيد من المواجهة.
ǧإعداد :سعد خطار

يــوضــح تـقـيـيــم كـيـسـنـجــر ك ـيــف أن إدارة جــو
بايدن ال تختلف عن إدارة ترامب السابقة من
حيث سياستها تجاه الصين .ففي حين تعرِّف
إدارة بايدن عالقاتها مع الصين بأنها «تنافسية
ل ـل ـغــايــة» ،ف ــإن طـبـيـعــة ال ـم ـنــاف ـســة ال ـم ـطــروحــة
لـلـنـقــاش ال ـيــوم ت ــدور ح ــول إث ــارة الـعــديــد من
الـصــراعــات العسكرية وغـيــر العسكرية ،إن لم
تكن مواجهة شاملة.
تقديرات الذعر األمريكي
تقدم التقييمات االستخباراتية األمريكية دالئل
عدّة على جدية التوتر في العالقات األمريكية
الـصـيـنـيــة ،وت ـظ ـهــر أن ال ـت ــوت ــرات تـتـغـلـغــل فــي
جـمـيــع ج ــوان ــب ال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة وت ـحــديــد ًا
الــدفــاع والـسـيــاســة الـخــارجـيــة واالق ـت ـصــاد ،ما
يم ّثل تعريف ًا فعلي ًا لـ«الحرب الباردة».
ووفق ًا لـ«التقييم السنوي للتهديدات» الصادر
عــن وك ــاالت االسـتـخـبــارات األمــريـكـيــة ،بــرزت
الـصـيــن كــأكـبــر تـهــديــد لـلـمـصــالــح األمــريـكـيــة في
القرن الحادي والعشرين بزعم «سعي الحزب
الشيوعي الصيني للوصول إلــى وضــع القوة
الـعــالـمـيــة» ،وه ــو ه ــدف ال يـمـكــن تـحـقـيـقــه كما
تعتقد أجهزة االستخبارات األمريكية إال على
حساب نــزع تفوق الــواليــات المتحدة عالمي ًا.
وع ـل ــى ه ــذا ال ـن ـحــو ،ف ـح ـتــى ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
تستمر فيه السلطات الصينية في التأكيد على
قـيــم التنمية السلمية ،فــإن الــواليــات المتحدة
تستمر في تقييم عالقاتها مع الصين بعبارات

صدامية تترجم فيها مكاسب الصين تلقائي ًا إلى
خسائر بالنسبة للواليات المتحدة،
ووف ـق ـ ًا لـتـقـيـيــم االس ـت ـخ ـبــارات« :تـجـمــع بكين
بشكل متزايد بين قوتها العسكرية المتنامية
ونـ ـ ـف ـ ــوذه ـ ــا االقـ ـ ـتـ ـ ـصـ ـ ــادي والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوج ــي
والدبلوماسي للحفاظ على الحزب الشيوعي
الصيني ،وتأمين ما تعتبره أراضيها وبروزها
اإلق ـل ـي ـمــي ،وم ــواص ـل ــة ال ـت ـع ــاون ال ــدول ــي عـلــى
حساب واشنطن» .وتشمل مجموعة األنشطة
اإلق ـل ـي ـم ـي ــة وال ـع ــال ـم ـي ــة ل ـب ـك ـيــن إس ـتــرات ـي ـج ـيــة
تـسـتـخــدم بـمــوجـبـهــا «أدوات مـنـسـقــة وكــامـلــة
لـلـحـكــومــة إلظ ـه ــار قــوت ـهــا الـمـتـنــامـيــة وإج ـبــار
جـيــرانـهــا اإلقليميين عـلــى اإلذع ــان لتفضيالت
بكين ،بما في ذلك مطالبها باألراضي المتنازع
ع ـل ـي ـهــا وت ــأكـ ـي ــدات ال ـس ـي ــادة ع ـل ــى تـ ــايـ ــوان»،
وتـ ـه ــدف هـ ــذه اإلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة إلـ ــى تــرس ـيــخ
ال ـت ـف ــوق ال ـص ـي ـنــي ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ـعــال ـمــي،
حسب زعــم التقرير الــذي وصــل إلــى استنتاج
أنه« :سوف تواصل الصين السعي إلى تحقيق
أهــدافـهــا المتمثلة فــي أن تـصـبــح قــوة عظمى،
وتأمين ما تعتبره أراضيها ،وترسيخ تفوقها
فــي الـشــؤون اإلقليمية مــن خــال بـنــاء جيش
ع ــال ـم ــي ال ـم ـس ـت ــوى ،ق ــد ي ـ ــؤدي إلـ ــى زع ــزع ــة
استقرار المعايير والعالقات الدولية .ويتضمن
الـتــزام الصين العسكري جــدول أعـمــال متعدد
الـ ـسـ ـن ــوات لـ ـمـ ـبـ ــادرات اإلص ـ ـ ــاح ال ـع ـس ـكــري
الشاملة .ونتوقع من جيش التحرير الشعبي
الصيني مــواصـلــة تطوير المنشآت العسكرية
الخارجية واتفاقيات القواعد العسكرية لتعزيز
ق ــدرت ــه ع ـلــى إب ـ ــراز ال ـق ــوة وح ـمــايــة الـمـصــالــح

الصينية في الـخــارج .وتعتبر الـقــوات الجوية
لـجـيــش الـتـحــريــر الـشـعـبــي الـصـيـنــي وال ـقــوات
ال ـج ــوي ــة ل ـج ـيــش ال ـت ـحــريــر ال ـش ـع ـبــي الـصـيـنــي
األك ـبــر فــي الـمـنـطـقــة وتــواصــل وض ــع منصات
متقدمة بعيدة المدى تحسن قدرة الصين على
إبراز قوتها».

وفقاً لـ«التقييم
السنوي للتهديدات»
الصادر عن وكاالت
االستخبارات
األمريكية برزت
الصين كأكبر تهديد
للمصالح األمريكية
في القرن الحادي
والعشرين بزعم
«سعي الحزب
الشيوعي الصيني
للوصول إلى وضع
القوة العالمية»

فقدان الهيمنة واإلجماع الحزبي
فـيـمــا يتعلق بــالـتــرســانــة الـنــوويــة لـبـكـيــن ،يـقـدّر
التقرير أن «الصين ستواصل تسريع توسيع
وت ـنــويــع ال ـم ـن ـصــات ف ــي تــرســان ـت ـهــا ال ـنــوويــة،
حيث تعتزم مضاعفة حجم مخزونها النووي
على األقــل خــال العقد المقبل ،وطــرح ثالوث
ن ـ ـ ــووي» ،ك ـم ــا ت ـخ ـش ــى ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
منافسة شــديــدة مــع الصين فــي مـجــال الفضاء
واألمن السيبراني.
يــوضــح التقييم أن إدارة جــو بــايــدن ستكون
أكـ ـث ــر مـ ـي ـ ًـا ل ــاس ـت ـع ــداد ل ــ«ع ـص ــر ج ــدي ــد مــن
ال ـ ـص ـ ــراع» مـ ــع الـ ـصـ ـي ــن ،ومـ ـق ــاوم ــة ال ـج ـه ــود
ال ـص ـي ـن ـي ــة الس ـ ـت ـ ـهـ ــداف م ـ ــا ي ـص ـف ــه ال ـت ـق ــري ــر
الـمــذكــور بــأنــه «قـطــاعــات تكنولوجية رئيسية
وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ت ـج ــاري ــة وع ـس ـك ــري ــة م ـم ـلــوكــة
م ــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وشـ ــركـ ــات ال ـح ـل ـفــاء
وم ــؤسـ ـس ــات الـ ـبـ ـح ــوث ال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ــال ــدف ــاع
وال ـطــاقــة وال ـمــال ـيــة وغ ـيــرهــا م ــن ال ـق ـطــاعــات».
ويـعـكــس الـتـقــريــر فـعـلـيـ ًا مــا حــدث فــي اجـتـمــاع
وزير الخارجية األمريكي ،أنتوني بلينكن ،مع
نظيره الصيني ،وانــغ يــي ،فــي آذار الماضي،
حيث أثــار «الـمـخــاوف العميقة» لـبــاده بشأن
إس ـتــرات ـي ـج ـيــات ال ـص ـيــن الـعــالـمـيــة واإلقـلـيـمـيــة،
ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك ت ـج ــاه تـ ــايـ ــوان وه ــون ــغ كــونــغ
وش ـي ـن ـج ـيــانــغ ،وال ـه ـج ـمــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة الـتــي
تـشـنـهــا بـكـيــن و«إك ــراه ـه ــا» االق ـت ـصــادي تـجــاه
حلفاء الــواليــات المتحدة ،وأعـقــب تصريحات
بـلـيـنـكــن خ ـط ــاب ـ ًا ط ــوي ـ ًـا اس ـت ـغ ــرق  16دقـيـقــة
ألـقــاه كبير الدبلوماسيين الصينيين أدان فيه
الواليات المتحدة بال تهاون باعتبارها دولة
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مسيئة وعنصرية ومنافقة تحمي هيمنتها على
حـســاب مــا تسميه الـصـيــن «مـجـتـمــع المصالح
والمصير المشترك».
وكان التبادل العنيف للتعليقات على المستوى
الدبلوماسي مؤشر ًا لما تحوَّل اآلن بالفعل إلى
«عـصــر جــديــد مــن ال ـصــراع» عـلــى المستويات
الـ ـعـ ـسـ ـكـ ــريـ ــة واالقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
والـتـكـنــولــوجـيــة .ومــا يـجـعــل «عـصــر ال ـصــراع»
هذا أكثر خطورة من «الحرب التجارية» التي
شنها ترامب سابق ًا هو أن إدارة بايدن تبدي
الـيــوم مــرونــة أكـبــر فــي سبيل تجميع الحلفاء
الـتـقـلـيــديـيــن ل ـلــواليــات ال ـم ـت ـحــدة ض ــد الـصـيــن.
حيث بيّنت قمة «السبعة الكبار» التي عقدت
م ــؤخ ــر ًا كـيــف أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تـحــاول
استعادة تشكيل الخطاب الغربي والسيطرة
عليه في مواجهة الصين.
كما أن قيام إدارة جو بايدن بتوسيع «الحرب
الـتـجــاريــة» الـتــي شنها تــرامــب يعكس إجـمــاعـ ًا
واسع ًا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي
عـلــى أن الــواليــات الـمـتـحــدة تــرى فــي الصين
منافس ًا عالمي ًا يحتاج إلــى مواجهة فعالة ،بما
فــي ذلــك مــن خــال الـطــرق الـتــي تنطوي على
اح ـت ـمــاالت ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة ،م ـثــل الـتـحــالـفــات
الرباعية (أستراليا والهند واليابان والواليات
المتحدة).
اإلجـ ـمـ ــاع ال ـث ـن ــائ ــي ال ـح ــزب ــي األم ــريـ ـك ــي عـلــى
مواجهة صعود الصين كقوة عظمى اقتصادية
وع ـس ـك ــري ــة وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة ل ـي ــس أكـ ـثـ ــر مــن
استجابة نموذجية متوقعة لقوة عظمى قديمة
يتضاءل وزنها .وتظهر ردود الصين أن قدرة
ب ـك ـيــن ع ـلــى ال ــوق ــوف ف ــي م ــواج ـه ــة الـبـلـطـجــة
األمريكية قــد زادت وتـصــاعــدت ،وأنـهــا سوف
تستمر فــي تـحــدي األحــاديــة األمــريـكـيــة ليس
فقط من خالل قدرتها االقتصادية والعسكرية
والتكنولوجية ،بل أيض ًا من خالل التعاون مع
روسيا بما يساهم في حسم نتيجة المواجهة
وتكبيل وتقييد ما تبقى من قدرات أمريكية.
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بدا هايكو ماس ،وزير الخارجية األلماني،
حزيناً حقاً على الجدران التي تهدمت في
تل أبيب خالل زيارته لها ،ولكن لم ير
من الضرورة زيارة غزة التي قتلت فيها
«إسرائيل»  75طف ًال خالل  11يوماً...
فأرواح الحيطان اإلسرائيلية أهم من
أرواح األطفال الفلسطينيين بالنسبة
للحكومة األلمانية!
ǧمنتصر رائد

يـعـتـقــد ال ـك ـث ـيــرون ّأن ال ـمــوقــف األك ـثــر وقــاحــة
ضـمــن الـغــرب فــي مـعــاداة الـشـعــب الفلسطيني
هــو الـمــوقــف األمــريـكــي ،لـكــن الـحـقـيـقــة هــي ّأن
الموقف األلماني أكثر وقاحة ومباشرة...
ربما لم يقف الكثيرون عند الموقف األلماني
مما جــرى فــي فلسطين المحتلة ،ال لشيء
ســوى ّأن وزن ألمانيا الفعلي على الساحة
الــدولـيــة ،وضـمــن الـســاحــة الـشــرق أوسطية،
هــو وزن ثــانــوي وال يمكن اعتبارها طرف ًا
أساسي ًا وازن ـ ًا فــي أيــة معادلة مــن معادالت
المنطقة ،وذلك رغم أنّها تنشط بشكل كبير
بــال ـع ـمــل وراء ال ـكــوال ـيــس وع ـب ــر مـنـظـمــات
ال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـمـ ــدنـ ــي خـ ــاصـ ــة وغـ ـيـ ــرهـ ــا مــن
الصيغ...
ألن لدورها باعتقادنا وزنـ ًا ما ،وخاصة
ولكن ّ
ب ــاالرت ـب ــاط بــالـمـســألــة ال ـســوريــة بـحـكــم ال ـعــدد
الكبير مــن السوريين الالجئين فيها ،فـ ّـإن من
المهم دراســة موقفها مما جرى في فلسطين،
ليس فقط لفهم االصطفاف المعروف مسبق ًا
لـلـحـكــومــة األلـمــانـيــة ،بــل وأب ـعــد مــن ذل ــك ،لفهم
حقيقة موقفها مما يجري في سورية ،والذي
ال يـتـعــدى بــرأيـنــا أن ي ـكــون ام ـت ــداد ًا لـلـمــوقــف
الصهيوني ،شأنه شأن الموقف الفرنسي ،بل
وأكثر وقاحة ومباشرة من الموقفين الفرنسي
واألمريكي.
الموقف من فلسطين
بــا ح ـيــا ٍء ،وم ـت ـجــردة مــن كــل قـيـمــة إنـســانـيــة،
أعلنت ألمانيا دعمها الكامل للكيان الصهيوني
في حربه على الشعب الفلسطيني .تجلى ذلك
فــي الـبــرلـمــان األل ـمــانــي (ال ـبــونــدس ـتــاغ) ،وفــي
ال ـبــرل ـمــان األوروب ـ ـ ــي ،وف ــي م ـح ـطــات أخ ــرى
مـتـعــددة ليس آخــرهــا زي ــارة وزيــر خارجيتها
هايكو مــاس وتفقده للبيوت المهدمة فــي تل
أبيب.
ففي البوندستاغ ،في جلسة األربعاء،5/19 ،
أعلنت جميع األحــزاب الممثلة فــي البرلمان
م ــن «ي ـس ــاره ــا» إلـ ــى أق ـص ــى يـمـيـنـهــا دعـمـهــا
لـمــا اعـتـبــرتــه «ح ــق إســرائ ـيــل فــي الــدفــاع عن
نـفـسـهــا» .االخ ـت ــاف الـطـفـيــف بــالـخـطــاب في
لهجات أحزابها لم يخرج عن إطــار الصفاقة
فــي الـتـعــامــل مــع الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،حيث
نوّه حزب اليسار على لسان غريغور غيزي
بــأن «قـصــف مـكــان مكتظ بالمدنيين مخالف
لـلـقــانــون ال ــدول ــي» ،وأق ــر ب ــأن «هـنــالــك سـبـبـ ًا
لصواريخ حماس» لكنه استدرك بالقول بأنه
«ال يبررها» ،ثم أتبع ذلك باقتراح خارق ،إذ
قال حرفي ًا« :كل من فتح وحماس فاشلتان،
ل ـك ــن ح ـم ــاس ت ـك ـت ـســب احـ ـت ــرامـ ـ ًا أك ـب ــر بـيــن
الفلسطينيين ألنـهــا تعتبر أكـثــر مـقــاومــة» ثم
تساءل «لماذا ال تقوم الحكومة اإلسرائيلية
والحكومات الغربية وحكومتنا بتوفير فرص
النجاح لفتح لتتحسن سمعتها بين السكان»،
ف ـم ــن الـ ــواضـ ــح أن حـ ــزب ال ـي ـس ــار األل ـم ــان ــي
ل ــم يـفـهــم ب ـعــد أن االن ـت ـفــاضــة ال ـتــي تـخــرمــش
ســرة السماء ال تسير وراء الفاشلين ،الذي
بسيرهم وراء أوسلو سمحوا له وألمثاله أن
يتحدث عــن السلطة الفلسطينية دون أدنــى
احترام لالعتبارات الدبلوماسية لدولة ذات
سيادة.

النازيون الجدد ،كما القدامى ،يناصرون
الصهيونية
أم ــا الـيـمـيــن ال ـم ـت ـطــرف الـمـمـثــل ف ــي الـبــرلـمــان
ب ـح ــزب ال ـب ــدي ــل مـ ــن أجـ ــل أل ـم ــان ـي ــا (،)AFD
وال ـ ــذي ل ـطــال ـمــا أي ــد م ـظ ــاه ــرات م ــا ي ـس ـمــى ال ـ
 Querdenkerالـتــي جــابــت ش ــوارع ألـمــانـيــا
السنة الماضية منكرة وجود الكورونا وقامت
مــن بـيــن إس ــاءات كـثـيــرة بـمـمــارســات بشتمها
اليهود بوصفهم يـهــود ًا واتهامهم بالتآمر مع
ال ـص ـيــن لـلـسـيـطــرة ع ـلــى ال ـعــالــم ع ـبــر اخ ـتــراع
الكورونا .هذا الحزب طالب على لسان آرمن
ب ــاول هــامـبــل مـمـثـلــه فــي الـبــونــدسـتــاغ بــإيـقــاف
الدعم لألونروا ،قائ ًال« :أوقفوا تدفق األموال
التي تدفع من جيوب دافعي الضرائب األلمان
التي تمول اإلرهابيين في فلسطين».
وت ـع ــرض ــت مــرش ـحــة حـ ــزب ال ـخ ـضــر لـمـنـصــب
المستشارية األلمانية آنالينا بيربوك لهجوم
شرس األسبوع الفائت ألنها كانت قد انتقدت
م ـنــذ ب ـضــع س ـن ــوات ت ـصــديــر أل ـمــان ـيــا لـلـســاح
وشملت «إسرائيل» بهذا النقد .وقتئذ «لم يكن
عـلــى كــامـهــا ج ـمــرك» ،ويـبــدو أنــه كــان يهدف
الجـ ـت ــذاب ق ـل ــوب م ـح ـبــي الـ ـس ــام ،ل ـكــن اآلن
ت ــدرك أن ــه ال يـمـكــن لـهــا أن تـصــل إل ــى منصب
المستشارة األلمانية ما لم تلتزم بحماية أمن
«إســرائ ـيــل» ،لــذا تــراجـعــت عــن هــذا الـنـقــد فيما
يـخــص الـكـيــان وقــالــت :إنـهــا فــي  2018عندما
أدلــت بـهــذا التصريح لــم تكن مـتــأكــدة فيما إذا
كانت الغواصات المصدرة للكيان ستستخدم
ف ــي ن ـشــاطــات ن ــووي ــة .وأع ـل ـنــت ال ـتــزام ـهــا بـمــا
أس ـم ـتــه «الـمـصـلـحــة الــوط ـن ـيــة ف ــي ال ــدع ــم غـيــر
المشروط إلسرائيل».
وفي وسائل اإلعالم أيضاً
وفي انسجام مع هذه العقلية التي عبرت عن
نفسها في البوندستاغ ،قــادت وسائل اإلعــام
حملة للتوتير االجتماعي ضــد المهاجرين في
محاولة لبث الكره اتجاههم متهمة إياهم بمعاداة
ال ـســام ـيــة؛ (وذلـ ــك ضـمــن الـتـعــريــف الـصـهـيــونــي

«إن هذه
المسؤولية
التاريخية أللمانيا
هي جزء من
المصلحة الوطنية
لبالدي هذا يعني أن
أمن إسرائيل بالنسبة
لي أمر ال يمكن
التفاوض عليه أبداً»

للسامية بــأنـهــا مطابقة لـلـيـهــوديــة ،فــي حـيــن ّأن
قسم ًا كبير ًا مــن المهاجرين المتهمين بمعاداة
السامية هــم أنفسهم ســامـيّــون ،رغــم ّأن العلوم
األنـثــروبــولــوجـيــة قــد ألـقــت جــانـبـ ًا ،ومـنــذ عقود،
كل الكالم عن الحامية والسامية)؛ فالبوندستاغ
ك ــان قــد تـبـنــى تـعــريـفـ ًا ل ـم ـعــاداة الـســامـيــة وضــع
مــن قـبــل مــا يـسـمــى «الـتـحــالــف الــدولــي إلحـيــاء
ذكــرى المحرقة» International Holocust
 )Remembracne Allianz (IHRAالــذي
تعرض بحد ذاته لنقد من جمعيات يهودية ،مع
ذلــك تم تبنيه من عــدد من الــدول بينها ألمانيا.
لـكــن ألـمــانـيــا لــم تكتف بتبني هــذا الـتـعــريــف كما
هــو ،بــل أضــافــت إلـيــه جملة تـقــول :إن «مـعــاداة
الـســامـيــة تـشـمــل الـهـجــوم عـلــى دول ــة إســرائـيــل،
الـتــي تُـفـهــم كتجمع لـلـيـهــود» ،وبـنــاء عليه اتخذ
ال ـبــونــدس ـتــاغ فــي  17أي ــار  2019قـ ــرارات ضد
حــركــة مـقــاطـعــة الـبـضــائــع اإلســرائـيـلـيــة الــرافـضــة
لــاس ـت ـع ـمــار .وفـ ــي هـ ــذا اإلط ـ ــار ك ــان ــت أنـجـيــا
ميركل من أكثر المتطرفين في صياغة السياسة
الخارجية أللمانيا حيث قالت في  18آذار عام
 2008أم ــام الـكـنـيـسـيــت« :إن هــذه الـمـســؤولـيــة
ال ـتــاري ـخ ـيــة ألل ـمــان ـيــا ه ــي جـ ــزء م ــن الـمـصـلـحــة
الوطنية  Staatsräsonلبالدي ،هذا يعني أن
أمن إسرائيل بالنسبة لي أمر ال يمكن التفاوض
عليه أبد ًا».
العصا النازية نفسها ،تستخدم اليوم
ضد الشعب األلماني!
الحقيقة أن األلـمــان ليسوا جميع ًا ممن ارتكبوا
الجرائم في عهد النازية ،بل إن الحزب النازي
ف ـع ـل ـهــا .ول ـي ــس سـ ــر ًا أن وراء ص ـع ــود ال ـحــزب
النازي كان الدعم المالي المنقطع النظير من قبل
رؤوس األمــوال األلمانية والبريطانية بالدرجة
األولــى .فقد كتب هاينرش برونينغ المستشار
األلـمــانــي لجمهورية فــايـمــر األلـمــانـيــة بـيــن عامي
 1930و 1932فــي رســالــة خــاصــة إل ــى تـشــرشــل
أرسـلـهــا عــام « :1937بــدأ صـعــود هتلر الحقيقي
عام  ،1929عندما رفض كبار الصناعيين األلمان

وغير األلمان االستمرار في الدعم المالي لعدد
كبير مــن المنظمات الــوطـنـيــة» ويـتــابــع أن هــذه
ال ـم ـن ـظ ـمــات ك ــان ــت بــال ـن ـس ـبــة ل ـ ــرؤوس األمـ ــوال
«تقدمية زيادة عن اللزوم فيما يتعلق بتوجهاتها
االجـتـمــاعـيــة» ،ي ـقــول« :كــانــوا س ـعــداء بــأن هتلر
أراد حــرمــان الـعـمــال جــذري ـ ًا مــن ال ـح ـقــوق ،فكل
األموال التي كانت تتدفق لغير منظمات صارت
تصب لدى هتلر وهذا كان بداية الفاشية» .هكذا
ب ــدأت ال ـنــازيــة وه ـكــذا ي ــري ــدون تـلـبـيــس جــريـمــة
رؤوس األمــوال للشعب األلـمــانــي بكامله! ومن
ثم للمهاجرين وللشعب الفلسطيني.
واليوم يريد رأس المال األلماني للمهاجرين
الــذيــن ســاهـمــت الـحـكــومــة األلـمــانـيــة فــي تدمير
ب ـل ــدان ـه ــم ع ـب ــر الـ ـس ــاح وأجـ ـهـ ــزة م ـخــابــرات ـهــا
والعقوبات والتزامها بدعم وصفات الفوضى
الخالقة األمريكية -الصهيونية ،يريد لهم أن
ي ـكــونــوا عـمــالــة وافـ ــدة دون ح ـقــوق سـيــاسـيــة
للتعبير عــن موقفهم مــن مستعمريهم ،وتــريــد
بــث ال ـكــره بـيـنـهــم وب ـيــن الـعـمــال األل ـمــان بكيل
االتهامات لهم بأنهم معادون للسامية .تسعى
الحكومة األلمانية إلى التدمير االستباقي لكل
تـقــارب محتمل بين العمال ،فــا تعدم مناسبة
دون استغاللها لتقدم الـصــراعــات االجتماعية
عبر ثنائيات مزيفة مسلم/غير مسلم ،مهاجر/
ألـمــانــي ،مـعــادٍ للسامية/محب للسامية ،ملون/
أبيض ..إلخ محاولة دفع التناقضات الثانوية
للواجهة للتعتيم على التناقض األساسي رأس
ال ـمــال/ش ـعــوب ال ــذي قــد ي ـهــدد مـصـلـحــة رأس
المال جذري ًا مع زيادة وعي العمال واتحادهم.
وفــي الـسـيــاق الـســوري ،ال يمكننا أن نغمض
أعـيـنـنــا عــن الـسـيــاســة األلـمــانـيــة ات ـجــاه الشعب
الفلسطيني ،ألنها ال تنفصل بحال من األحوال
عــن الـسـيــاســة األلـمــانـيــة اتـجــاه كــامــل منطقتنا،
ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ب ـل ــدن ــا ...م ــا ي ـضــع ع ـلــى ب ـســاط
البحث مهمة إعادة النظر سريع ًا بشتى أنواع
االدع ـ ـ ــاءات اإلن ـســان ـيــة ال ـف ــارغ ــة ال ـت ــي تـلـقـيـهــا
الـحـكــومــة األل ـمــان ـيــة ،خــاصــة بــالـنـسـبــة ألولـئــك
الغافلين عن أهدافها ،وعن صدق نية غالب ًا...
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عن أسطورة الدعم الغربي لالنتقال الديمقراطي في سورية!؟

على مدى السنوات العشر الماضية ،كانت هناك عدة أفكار رئيسية مكررة يلوكها
اإلعالم الغربي والساسة الغربيون حول الوضع في سورية .وهذه األفكار نفسها،
كررتها وتكررها شريحة محددة من المعارضة السورية( ،وخاصة منها التي انتقلت
بقدرة قادر من التزامها صفوف النظام طوال حياتها ،وتنعمها بميزاته وفساده،
إلى صفوف نمط محدد من المعارضة تصب كل أفعاله وكل شتائمه وصرخاته
الهستيرية ،وتخبيصاته السياسية ،و«بالصدفة المحضة» ،في مصلحة النظام).

ǧعماد طحان

خ ــال م ـبــاح ـثــات ج ـن ـيــف ،اس ـت ـعــان االئ ـت ــاف
«الـ ـ ـمـ ـ ـعـ ـ ــارض» بـ ـشـ ــركـ ــة «عـ ـ ــاقـ ـ ــات عـ ــامـ ــة»
بريطانية ،كانت وظيفتها المعلنة هي تسهيل
وصوله إلى وسائل اإلعالم المختلفة ،الدولية
والعربية.
وب ـي ــن األعـ ـمـ ــال ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـق ــوم ب ـه ــا ه ــذه
ال ـش ــرك ــة ب ـش ـكــل غ ـي ــر م ـب ــاش ــر ،وع ـب ــر بـعــض
األش ـخ ــاص «اإلع ــام ـي ـي ــن» ،وض ــع م ــا يـسـمــى
« »Key pointsأو نقاط مفتاحية تستخدم
للخطاب اإلعالمي ،ويجري تعميمها والتحفيز
على االنضباط بها من قبل «المتحدثين».
ه ــذه ال ـن ـقــاط ال ـم ـف ـتــاح ـيــة ،ع ـم ـلــت ي ــوم ـ ًا وراء
اآلخ ــر ،ومـقــابـلــة وراء األخـ ــرى ،وبـحـثـ ًا وراء
اآلخــر ،وعبر سنوات مــديــدة ،على بناء جملة
مــن األســاطـيــر والمس ّلمات التي بــات االلـتــزام
بها معيار ًا من معايير العمل المعارض ...وكل
من يخرج عن هذه المسلمات يجري تخوينه
م ـب ــاش ــرة ،وب ــاألح ــرى ت ـك ـف ـيــره ،وذلـ ــك ضـمــن
حالة من التشبيح الفكري الذي يتم عبر عدد
غـيــر قـلـيــل مــن األبـ ــواق ال ـتــي تـقـبــض رواتـبـهــا
مــن ال ـغــرب نـفـســه ،عـبــر مـجــالــس مـحـلـيــة تــارة
ومـنـظـمــات إغــاثـيــة ت ــارة أخ ــرى ،ومـجـمــوعــات
إعالمية تارة ثالثة ،ومنظمات «مجتمع مدني»
في كثير من األحيان.
م ــن الـمـسـتـحـيــل رب ـم ــا أن ن ـح ـصــر ك ــل هــذه
«المسلمات» في مكانٍ واحــد ،فربما تحتاج
كـتـبـ ًا لـحـصــرهــا ،ولـكــن نعتقد أنــه مــن المفيد
ال ـ ــوق ـ ــوف ع ـن ــد واح ـ ـ ــدة م ـن ـه ــا هـ ــي األك ـث ــر
تكرار ًا...

الغرب والواليات المتحدة ،يدعمون
االنتقال إلى الديمقراطية
يُ ـب ـنــى جـ ــز ٌء ض ـخ ـمٌ م ــن ال ــدع ــاي ــة ال ـغــرب ـيــة فــي
ســوريــة ،على الكذبة القائلة بـ ّـأن الـغــرب يدعم
االن ـت ـق ــال ن ـحــو الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،ب ـم ـقــابــل رفــض
«ال ـ ـ ــدول االسـ ـتـ ـبـ ــداديـ ــة» لـ ــذلـ ــك ،وال ـم ـق ـص ــود
بالدرجة األولى :روسيا والصين.
والحقيقةّ ،أن الغرب يدعم حق ًا «الديمقراطية»،
ولـكــن تـلــك الـتــي تـلـبــي مـعــايـيــر مـعـيـنــة يفرضها
هـ ــو .وال ـم ـع ـي ــار ال ــواض ــح الـ ــذي ي ـن ـط ـبــق عـلــى
ك ــل الـ ـحـ ــاالت ،هـ ــوّ :أن ال ـغ ــرب ي ــدع ــم نـتــائــج
الديمقراطية حين تأتي بعمالئه إلــى السلطة،
وي ـقــف ضــدهــا حـيــن تـمـثــل م ـخــرج ـ ًا لـبـلــد مـعــادٍ
م ــن أزمـ ــات ي ـع ـي ـش ـهــا ...ك ـمــا ه ــو ال ـح ــال تـمــامـ ًا
فــي ســوريــة ،حـيــث تسعى الــواليــات المتحدة
بكل طاقتها إلى منع االنتقال الديمقراطي في
سورية ،ألنه ببساطة شديدة ،لن يسمح بتغيير
جــذري فــي كــل السلطات المسيطرة اآلن في
فإن انتقا ًال
سورية فحسب ،بل وأكثر من ذلكّ ،
دي ـم ـقــراط ـي ـ ًا حـقـيـقـيـ ًا ف ــي س ــوري ــة ،سـيــوحــدهــا
مـ ــن جـ ــديـ ــد ،وس ـي ـج ـف ــف م ـس ـت ـن ـق ــع ج ـي ـف ــري
واالسـتـقــرار اآلســن المتعفن الــذي يــراه حالة
مـثــالـيــة لـســوريــة بــوصـفـهــا بـلــد ًا وشـعـبـ ًا مـعــاديـ ًا
للمصلحة األمريكية ،بلد ًا من غير المقبول أن
يبقى موحد ًا وذا دور في الخريطة اإلقليمية
من األســاس ،ولــذا فـ ّـإن الــواليــات المتحدة أي ًا
تـكــن األكــاذيــب الـتــي تـقــولـهــا ،فــإنـهــا بالممارسة
الـعـمـلـيــة تــدعــم اسـتـمــرار وتـعـفــن األم ــر الــواقــع،
بكل تفاصيله ،وبكل شخوصه...
الــواليــات الـمـتـحــدة« ،الــداعـمــة لـلــديـمـقــراطـيــة»،
لم تمتنع عن دعم انقالبات عسكرية مكشوفة

وواضحة ،كما فعلت سابق ًا في فنزويال ،وفي
أكـثــر مــن دولــة مــن دول أمــريـكــا الــاتـيـنـيــة ،بل
وف ــي ســوريــة نـفـسـهــا خ ــال مــرحـلــة انـقــابــات
ما بعد االستقالل ،وفــي إيــران وبالتعاون مع
البريطانيين ضد حكومة مصدق ،وكذلك اتجاه
دول عــديــدة فــي منطقتنا بينها الـعــراق نفسه
أيام صدام حسين وحربه مع إيران.

بقاء البنى الفاسدة
التي ارتبطت بالغرب
بشكل تدريجي خالل
العقود الطويلة
الماضية هو أفضل
ضمانة بالنسبة
للغرب نفسه في
إبقاء األزمات
المشتعلة وفي
تعميقها

مصالح إستراتيجية
المصلحة اإلستراتيجية التي يعبّر عنها الساسة
األمــريـكـيــون بالممارسة الفعلية ،ســواء عبر ما
أسـمــوه صفقة الـقــرن ،وعـبــر اتـفــاقــات التطبيع،
وك ــذا دع ــم ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي بــأك ـثــر األش ـكــال
وقاحة ومباشرة وبشكل دائم ،تتناقض تناقض ًا
عميق ًا مع وضع سورية على سكة التعافي.
الخصوصية السورية تجعلها غير قابلة بأية حال
مــن األح ــوال لــانـصـهــار ضـمــن مـشــاريــع التطبيع
والــذل اإلقليمي ،وهــذا عابر للنظام وللمعارضة،
وأكبر منهما .واألمريكي والصهيوني هما أفضل
مــن يـفـهــم هــذه الـحـقـيـقــة ،ول ــذا يــريــدان إن ـهــاء أي
وج ــود ج ـغــرافــي س ـيــاســي ل ـهــذا ال ـب ـلــد ،وب ـمــا ّأن
ال ـت ــوازن ال ــدول ــي ال ـقــائــم ل ــن ي ـس ـمــح ،ول ــن يـقـبــل
بتقسيم سورية بشكل «شرعي» ،أي :معترف به
فإن الحل من وجهة النظر الصهيونية ،هو
دولي ًاّ ،
إطالة عمر حالة تقسيم األمر الواقع ،وتكريسها
بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع إض ـ ـعـ ــاف وت ـه ـش ـي ــم وت ـح ـط ـيــم
السوريين إلــى أقصى الـحــدود الممكنة ،وبأيدي
الـفــاســديــن ال ـك ـبــار وت ـجــار ال ـحــرب مــن األط ــراف
الـســوريــة بــالــدرجــة األول ــى ،والــذيــن يــرون العالم
من خرم إبرة مصالحهم التافهة واألنانية.
بـهــذه الـطــريـقــة ،يـظــن األمــريـكــان أنــه بإمكانهم
إعادة موضعة قواهم حول العالم بشكل يسمح
بالتجهز للمواجهة الكبرى مع الصين ،والتي
تتطلب بـكــل تــأكـيــد حـصــر االنـتـشــار األمــريـكــي
المستنزف حــول العالم الــذي يشغل أكثر من
 800قاعدة عسكرية.
األوارسي والحزام والطريق
فإن مصلحة الواليات
ضمن هذه الرؤية العامةّ ،
المتحدة وكذا الصهيوني ،تتقاطع في ضرورة
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مـنــع تـمــريــر الـمـشــروعـيــن األوراس ـ ــي وال ـحــزام
وال ـط ــري ــق .وه ـ ــذان ال ـم ـش ــروع ــان ي ـم ــران عـبــر
س ــوري ــة ،ول ــن يـكـتـمــا دون اس ـت ـقــرار ســوريــة
سياسي ًا وأمني ًا واقتصادي ًا ...واستقرار من هذا
الـنــوع ال يـمـكــن أن يـتــم دون حــل شــامــل ،دون
تغيير جذري وعميق على أساس القرار ،2254
دون فتح الباب لكنس عمالء الغرب التاريخيين
الذين عششوا في مختلف مفاصل جهاز الدولة
بما فيها السياسية ،عبر عقود طويلة...
فإن بقاء البنى الفاسدة التي ارتبطت
بالمقابلّ ،
بالغرب بشكل تدريجي خالل العقود الطويلة
الـمــاضـيــة ،هــو أفـضــل ضـمــانــة بــالـنـسـبــة لـلـغــرب
نفسه ،ال في إبقاء األزمات المشتعلة فحسب،
بل وأيض ًا في تعميقها ،وفي تعميق الحالة غير
المنتجة والتابعة التي تعيشها بلداننا بالمعنى
االقتصادي.
الـتـنــاقــض ال ــذي تـعـيـشــه الـمـنـطـقــة بــأســرهــا ،بل
والعالم ،ليس مجرد تناقض بين قوى دولية
تسعى إلى السيطرة ،بل بين نماذج مختلفة.
ق ـ ــدرة ال ـص ـي ــن وروس ـ ـيـ ــا م ــن تـ ـج ــاوز ال ـعــالــم
الغربي تمر حصر ًا عبر كسر منظومة التبادل
الــامـتـكــافــئ الـتــي أرســاهــا الـغــرب مـنــذ أواســط
ستينات القرن الماضي.
وتـ ـم ــر أيـ ـضـ ــأ ،ع ـب ــر ك ـس ــر ال ـه ـي ـم ـن ــة ال ـغــرب ـيــة
ع ـل ــى الـ ـتـ ـج ــارة ال ـب ـح ــري ــة ،وم ـن ـع ـهــا ل ـل ـت ـجــارة
الـبــريــة .فــالـتـبــادل الـتـجــاري الـبــري بـيــن الــدول
الـمـتـجــاورة ،وخــاصــة حـيــن الـحــديــث عــن دول
عميقة الجذور الحضارية من تلك التي تشغل
معظم مساحات آسـيــا وإفــريـقـيــا ،سـتــؤدي إلى
ت ـج ــاوز ك ــام ــل ل ـل ـغــرب بــال ـم ـع ـنــى االق ـت ـص ــادي
والـتـكـنــولــوجــي ...فــالـنـمــوذج الـغــربــي ،مما قبل
ســاي ـكــس ب ـي ـكــو ،كـ ــان ق ــائ ـم ـ ًا ع ـلــى ضـ ــرب أيــة
عــاقــات بينية بـيــن ال ــدول فــي آسـيــا وإفــريـقـيــا،
ب ـم ـقــابــل وجـ ــود ع ــاق ــات تـبـعـيــة ل ـه ــذه الـ ــدول
ج ـم ـي ـع ـهــا م ــع ال ـم ــرك ــز الـ ـغ ــرب ــي ،وب ــاالس ـت ـن ــاد
للنشاط التجاري البحري بالدرجة األولى...
أم ـ ـ ــام مـ ـحـ ــاولـ ــة فـ ـه ــم األبـ ـ ـع ـ ــاد االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
والـجـيــوسـيــاسـيــة لـلـصــراع الــدولــي الـقــائــم ،فـ ّـإن
دعابة «النشر األمريكي للديمقراطية» تصبح
دعابة ساذجة وسمجة إلى أبعد الحدود...
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جديد التخبط واالرتجال في التعليم العالي ،الحديث عن إحداث هيئة علمية جديدة
مهمتها «وضع معايير واضحة لتقييم الكليات ومناهجها ومخابرها والبحوث فيها».
ǧسوسن عجيب

الحديث عن الهيئة الجديدة أتى عن لسان وزير
الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ع ـبــر إحـ ــدى اإلذاعـ ـ ــات الـمـحـلـيــة
األس ـبــوع ال ـمــاضــي ،مــن خ ــال قــولــه إن« :هـنــاك
مـ ـش ــروع ق ــان ــون يُـ ـ ــدرس ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـعــب
إلن ـشــاء الـهـيـئــة الــوطـنـيــة ل ـل ـجــودة واالع ـت ـمــاديــة،
وهــي هيئة مستقلة تشرف عليها وزارة التعليم
الـعــالــي ،وتـضــع مـعــايـيــر واض ـحــة لـتـقـيـيــم الـكـلـيــات
ومناهجها ومخابرها والبحوث فيها ،وكــل كلية
تحقق المعايير ،يسقط عنها االمتحان الوطني،
وب ــال ـت ــال ــي يــرت ـفــع تــرت ـيــب ال ـج ــام ـع ــات ال ـســوريــة
وال ـس ــوي ــة الـعـلـمـيــة ف ـي ـهــا ،وت ـخ ـلــق تـنــافـسـيــة بـيــن
الكليات والجامعات».
من مديرية إلى هيئة
يشار إلــى أن الــوزارة لديها مسبق ًا مديرية تحت
م ـس ـمــى «م ــدي ــري ــة الـ ـجـ ــودة واالعـ ـتـ ـمـ ــاد» ،تـضــم
دائرتي (الجودة -االعتماد) مع كوادرها العاملة،
ومــن مهامها الممارسة طيلة الـسـنــوات الماضية،
بحسب ما ورد عبر موقع الوزارة ،ما يلي:
المشاركة في رســم السياسات واإلستراتيجيات
ال ـخــاصــة بـضـمــان ج ــودة واالع ـت ـمــاد فــي الـتـعـلـيــم
العالي.
المشاركة فــي إعــداد المعايير المرجعية الوطنية
وأسس تطبيقها وتطويرها المستمر.
ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـط ــوي ــر ون ـش ــر م ـعــاي ـيــر االع ـت ـم ــاد
واألدل ــة اإلرشــاديــة والمنهجيات الـمــوائـمــة لعمل
المؤسسات التعليمية وبرامجها التعليمية.
اقتراح أسس وإجراءات التقويم الداخلي(الذاتي)
والخارجي للمؤسسات التعليمية ،من حيث البنية
التحتية واألنشطة الطالبية والمجتمعية والمناخ
التربوي وثقافة التعليم والتع ّلم والبحث العلمي
ورفعها إلى مجلس التعليم العالي.
متابعة التقارير حول محصالت عمليات التقويم
الخارجي للمؤسسات والبرامج التعليمية ،ورفع
نتائجها إلى مجلس التعليم العالي.
متابعة ودراسة طلبات االعتماد مع بيان جوانب
القصور إن وجدت وما يلزم اتخاذه من إجراءات

لتالفيها وتحقيق مستوى الجودة المطلوب.
اقـ ـت ــراح ق ــواع ــد االع ـت ـم ــاد ال ـع ـل ـمــي لـلـمــؤسـســات
التعليمية وشروط منحه وإلغائه.
اق ـتــراح االعـتـمــاد ال ـعــام أو ال ـخــاص لـلـمــؤسـســات
التعليمية.
اق ـ ـتـ ــراح أس ـ ــس وقـ ــواعـ ــد وإجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــرق ــاب ــة
والمتابعة الدورية لالعتماد والمراجعة والتطوير
المستمر لها في ضوء المستجدات العلمية.
متابعة وتـحــديــث قــاعــدة بـيــانــات فــي المؤسسات
التعليمية الحكومية والخاصة وسجالت عمليات
التقويم واالعتماد.
ال ـم ـشــاركــة ف ــي وض ــع مـعــايـيــر ال ـج ــودة لـلـبــرامــج
المختلفة ،ووضع آلية االعتماد ،ومراحل تنفيذها.
الـمـشــاركــة فــي وضــع الـمـعــايـيــر الـقـيــاسـيــة لـجــودة
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،ول ـل ـب ــرام ــج وال ـت ـخ ـص ـصــات
المختلفة ،وتبني المناهج المرجعية والمقارنات
ال ـت ـطــويــريــة ال ـم ـنــاس ـبــة بــال ـت ـعــاون م ــع الـمـجـتـمــع
األك ــادي ـم ــي وال ـم ـه ـنــي وال ـم ــؤس ـس ــات الـتـعـلـيـمـيــة
والهيئات المعنية.
وضع مؤشرات لمعايير الجودة ،وقياس الكفاءة
الــداخ ـل ـيــة وال ـخ ــارج ـي ــة واع ـت ـم ــادي ــة ال ـمــؤس ـســات
التعليمية والهيئات المعنية.
تحليل نـتــائــج عمليات الـتـقــويــم الــدوريــة وتحديد
ال ـت ــوج ـي ـه ــات الـ ـع ــام ــة ل ـ ـ ــأداء وإعـ ـ ـ ــداد ت ـق ــاري ــر
بالمقترحات.
ع ـقــد الـ ـنـ ــدوات وإلـ ـق ــاء ال ـم ـح ــاض ــرات ف ــي م ـجــال
االعـتـمــاد والـجــودة فــي التعليم العالي بالتنسيق
مع الجهات المعنية.
إجراء الدراسات في مجال الجودة واالعتماد في
التعليم العالي ونشرها.
إجراء توثيق المعلومات وتحديثها عن الجامعات
األجنبية.
جمع المعلومات عن أنظمة التعليم في الجامعات،
والمعاهد العليا في البالد المختلفة ،وعن شروط
القبول فيها ،وعــن الشهادات والــدرجــات العلمية
التي تمنحها ومعادلتها مع الشهادات والدرجات
العلمية التي تمنحها جامعات الجمهورية العربية
السورية.
جـمــع مـعـلــومــات عــن الـتـغـيـيــرات الـتــي تـطــرأ على

أنظمة التعليم في الدول المختلفة.
إضــافــة أو إل ـغــاء جــام ـعــات إل ــى قــوائــم الـجــامـعــات
المعترف بها.
القيام بكل ما تكلف به من أعمال أخرى في مجال
اختصاصها.

مع تداخل المهام
سوف تنشأ الخالفات
اإلدارية والمرجعيات
وطبعاً سيكون
على الطالب تحمل
جزء من سلبيات هذا
التداخل إن لم يكن
أكثر من ذلك

تضخيم إداري وتقاطع مهام
من المفروغ منه أن مشروع القانون الذي تحدث
عـنــه ال ــوزي ــر إلن ـشــاء «الـهـيـئــة الــوطـنـيــة لـلـجــودة
واالعتمادية» يتضمن نفس مهام المديرية أعاله،
لكن الجديد هو إحداث هيئة مستقلة لتعمل وفق ًا
لنفس الـمـهــام بــإشــراف ال ــوزارة ،أي :عـبــارة عن
هيكل إداري جــديــد متضخم للقيام بنفس مهام
المديرية الموجودة مسبق ًا ليس أكثر ،طبع ًا مع
ما يتبع إحداث أي هيكل إداري جديد من مزايا.
قد تكون الـضــرورة الناجمة عن توسع وتضخم
الـمـهــام م ـبــرر ًا لتكبير وتــوسـيــع الـهـيـكــل اإلداري
ال ـحــامــل لـتـلــك ال ـم ـه ــام ،ل ـكــن بــال ـم ـقــابــل ،ي ـبــدو مــن
الضرورة حل بعض التشابكات والتداخالت في
الـمـهــام مــع غـيــرهــا مــن الـهـيــاكــل اإلداري ــة األخــرى
الموجودة مسبق ًا أيض ًا.
فبهذا الصدد ،يشار إلى أن مهام الهيئة الجديدة
سوف تتقاطع مع مهام «مركز القياس والتقويم»
التابع لـلــوزارة أيـضـ ًا ،والــذي مــن أهــدافــه بحسب

م ــوق ــع الـ ـ ــوزارة م ــا ي ـل ــي« :ت ـق ـي ـيــم أداء ال ـط ـ ّاب
وال ـب ــرام ــج وال ـم ــؤس ـس ــات الـتـعـلـيـمـيــة الـحـكــومـيــة
وال ـخ ــاص ــة ،ووض ــع مـعــايـيــر واض ـح ــة لـلـشـهــادات
األج ـن ـب ـيــة ب ـن ــا ًء ع ـلــى مـنـهـجـيــة ع ـمــل مــؤسـســاتـيــة
وت ـق ـن ـيــاتٍ وأدوات ق ـيــاس م ـع ـيــاريــة ،وي ـحــرص
ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام ال ـم ـقــاي ـيــس ال ـتــربــويــة والـمـهـنـيــة
إلنماء القدرة التنافسية المستقبلية للمؤسسات
التعليمية السورية ،ولتحقيق العدالة ورفع سوية
التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية».
وال ش ــك أنـ ــه م ــع ت ــداخ ــل ال ـم ـه ــام سـ ــوف تـنـشــأ
الخالفات اإلدارية والمرجعيات ،وبالتالي ،النتائج
المرجوة من هذه الهياكل اإلدارية نفسها ،باعتبار
كل منها مستقل وصاحب قرار بما يخص أهدافه
ومهامه ،وطبع ًا سيكون على الطالب تحمل جزء
من سلبيات هذا التداخل ،إن لم يكن أكثر من ذلك!
والـمــؤشــر على ذلــك حتى اآلن ،هــو الحديث عن
االمـتـحــان الــوطـنــي ومــا ســوف يــؤول إلـيــه الحق ًا
بعد الحديث عــن المعايير الـتــي يسقط بموجبها
هذا االمتحان عن بعض الكليات بحال تحققها.
لكن يبقى أن نسأل:
من سيقرر هذه المعايير ،مركز القياس والتقويم،
أم الهيئة المحدثة؟
وهل من تخبط وارتجال أكثر من ذلك؟!
إن غد ًا لناظره قريب!

«إن عرف السببَ ...ب ُط َل العجب»
بتاريخ  18أذار أصدرت الهيئة الناظمة لالتصاالت بيان حول
تعليق التصريح اإلفرادي عن األجهزة الخلوية بدون ما ُيوقف
عمل أي جهاز خليوي ،ويلي بلش سريانه من التاريخ نفسو
يعني من ...2021/3/18

ǧدارين السكري

وطبع ًا ما فينا نخفي عليكون شوية
من تفسيرات الشعب ونحن ناطرين
هل المقلب المرتب اللي أكلوه!!!
أي ك ـل ـنــا م ـن ـعــرف ض ـم ـن ـي ـ ًا ش ــو هــو
المقلب يلي ناطرنا والنهبة الجديدة
حتكون كالعادة من جيوبنا...
وبـ ـت ــاري ــخ  22أي ـ ــار أع ـل ـن ــت ال ـه ـي ـئــة
الناظمة لالتصاالت (وحطو مليون
خ ـ ــط أحـ ـمـ ــر تـ ـح ــت ك ـل ـم ــة ن ــاظ ـم ــة،
مـنـشــان أهـمـيــة عملها بـنـهــب جيوب

المواطنين) المقلب المنتظر...
أال وهـ ـ ــو «سـ ـيـ ـت ــم مـ ـن ــح أصـ ـح ــاب
األج ـهــزة الـخـلــويــة الـتــي عـمـلــت على
الشبكة السورية لغاية تاريخ القرار
الذي قضى بتعليق التصريح ،بتاريخ
 ،2021 – 3 – 18ف ـت ــرة سـمــاحـيــة
تنتهي بنهاية شهر حزيران .»2021

ط ـب ـع ـ ًا ،وت ــم تـحــديــد سـعــر الـتـصــريــح
لكل شريحة من هل األربــع شرايح،
وي ـلــي ب ــدت م ــن س ـعــر الـ ـ  130ألــف
ل ـيــرة لـ ـ  500أل ــف ل ـيــرة لـلـشــريـحــة
الرابعة...
بــس شـيـلــونــا مــن أس ـعــار الـتـصــريــح
ال ـج ــدي ــدة ،وي ـل ــي وص ـل ــت لـلـسـمــا ع

ق ــد مــال ـهــا مــرت ـف ـعــة ،وخ ـل ــون ــا نـنـظــر
مــن الجانب التاني لكمالة التصريح
للهيئة...
«لفتت إلى عدم استخدام أي جهاز
خـلــوي ال تـطــابــق أرقــامــه التعريفية
مع الرقم الموجود على علبة الجهاز
حـفــاظـ ًا عـلــى حـقــوقـهــم واإلب ــاغ عن
أي م ـح ــل ص ـي ــان ــة أو ب ـي ــع أج ـه ــزة
خلوية ال يلتزم بالتعليمات الصادرة
عن الهيئة».
س ـم ـع ـتــولــي شـ ـ ــو؟؟؟ ح ـف ــاظ ـ ًا عـلــى
حقوقهم ...بتقصد حقوق المواطنين
ي ـل ــي م ـم ـكــن ي ـت ـع ــرض ــوا ل ـل ـســرقــة يــا
تقبشوهن...
اااااي شــو ب ــدو ي ـقــول الــواحــد غير
إنو يكتر خيركون إنو ما عم تخلوا
حــدا غـيــركــون يـســرق هــل الـمــواطــن
يـلــي تـلــت رب ــاع ــون عــم يـجـيــون هل
ال ـمــوبــايــل م ــن ب ــرا ه ــدي ــة ألن ــو حــق
الموبايالت الـيــوم «صــرعــة وكسرة
خاطر إلون»...
وهـ ـل ــق ص ـ ــار ف ـي ـن ــا ن ــرج ــع ألس ـع ــار
التصريح مرة تانية...
حـبـيـبــاتــي شــو مـفـكــريــن تـعـمـلــوا بهل

العباد هي؟
ي ـع ـنــي إذا ال ــواح ــد ان ـب ـســط واجـ ــاه
موبايل هدية ألنــو عايف حالو وما
فـيــو يـشـتــريــه مــن ه ــون الزم تلعن
أف ـطــاســو وت ـم ـصــو دم ــو ع دم يـلــي
بعتلو الموبايل بالجمركة تبعو؟
بالمناسبة ،عالم كتير فهمانة عليكون
وقالت :خلوني متخلفة قدام البشر
واحمل موبايل بيقول «ألو» بس...
وض ـل ـنــي فــات ـحــة ب ــاب رزقـ ــي كــونــوا
ال ـمــوبــايــل ال يـعـتـبــر مــن الــرفــاهـيــات
بــل هــو بــاب رزق وم ـصــدر عـيــش..
يـعـنــي فـيـكــم تـقــولــو عـنــو أداة إنـتــاج
وعـمــل لـلـبـعــض ...والـمــوبــايــل التاني
بستخدموا بس لشبكة الواي فاي..
وب ـح ـيــات ـكــون مـ ــارح ت ـح ـص ـلــوا مـنــي
وال م ــن والدي ي ـلــي ع ــم يـبـعـتــولــي
مصاري ع نكلة!!!
يعني يــا عـيــونــي صــرتــو عــم تدفشو
ال ـن ــاس دف ــش ح ـتــى ي ـص ـيــرو مـتـلــن
م ـت ــل غ ـي ــره ــم م ــن ال ـح ـي ـت ــان ال ـك ـبــار
متهربين ضريبي ًا ..مع الفرق الكبير
بـيــن الـتـنـيــن طـبـعـ ًا ..ريـتـكــم تـضــربــوا
ضريبي ًا شو بتفهمو..

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  1019اإلثنين  24أيار 2021
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قرارات خارج خدمة المواطن والحجج الواهية

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 11أيار الحالي ،القرار رقم ،682القاضي إلغاء العمل وفق القرار رقم  4412الصادر بتاريخ ،2006/9/27
المتعلق بإعفاء األمتعة الشخصية واألدوات واألثاث المنزلي التي يجلبها القادمون لإلقامة الدائمة ،وفق أحكام الفقرة األولى من المادة 178
من قانون الجمارك.
ǧعبير حداد

ح ـي ــث ك ـ ــان ال ـ ـق ـ ــرار الـ ـس ــاب ــق ي ـش ـمــل
الهدايا واألمتعة الشخصية واألدوات
الخاصة بالمسافر والمعدة لالستعمال
ال ـش ـخ ـص ــي ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ــى األث ـ ــاث
واألم ـت ـعــة الـشـخـصـيــة الـتــي سـبــق وتــم
ت ـصــديــرهــا ع ـنــدمــا ت ـعــاد م ــع أصـحــابـهــا
الذين يعتبر محل إقامتهم األصلي هو
سورية.

يلمس المواطن أن
مثل هذه القرارات ال
تصب في مصلحته
بما في ذلك من
هم بالخارج والذي
وفقه تزيد من
تعقيد إمكانية
تفكير هؤالء
بالعودة للوطن

تبريرات وحجج واهية
أكـ ــد م ـص ــدر م ــن «م ــدي ــري ــة ال ـج ـم ــارك
ال ـع ــام ــة» أن ق ـ ــرار اإللـ ـغ ــاء ل ــم يـصــل
ب ـعــد إل ــى اإلدارة ،وس ـي ـتــم ال ـع ـمــل بــه
م ـبــاشــرة ف ــي ح ــال ال ـت ـع ـم ـيــم ،وال ـق ــرار
الـ ـس ــاب ــق ه ــدف ــه ال ـت ـس ـه ـي ــل ل ـل ـمــواطــن
الـمـغـتــرب ال ــذي انـتـهــت إقــام ـتــه خــارج
ال ـب ــاد ب ـش ـكــل ك ــام ــل ،ل ـع ــدم خ ـســارتــه
مـمـتـلـكــاتــه ،وال ـس ـبــب الــرئـيـســي لـلـقــرار
الجديد :أن بعض المغتربين استغل
ذل ــك ألغـ ــراض أخـ ــرى ك ــإدخ ــال م ــواد
وأدوات غـ ـي ــر واردة ب ــال ـت ـص ــري ــح
الـجـمــركــي بـطــرق غـيــر شــرعـيــة حسب
تعبيره ،تبريرات غير منطقية وحجج
غـيــر مـقـنـعــة ،ف ــإذا كــان هـنــاك فـعـ ًا من
يـسـتـغــل وج ــود ق ــرار يـخــدم الـمــواطــن
الـمـغـتــرب ال ــذي انـتـهــت إقــام ـتــه بشكل
ن ـهــائــي ،ف ـمــن الـمـمـكــن إي ـج ــاد أل ـيــة مــن
قبل مديرية الجمارك لضبط عمليات
الـتـهــريــب «وال ـتــي تـكــون غــالـبـ ًا مغطاة
م ــن ق ـب ــل م ــوظ ـف ــي ال ـج ـم ــارك نـفـسـهــم
أيـ ـضـ ـ ًا» ،م ـث ــل :إم ـكــان ـيــة إدخ ـ ــال أث ــاث
مـنــزلــي مـعـفــى مــن الــرســوم الجمركية
لمرة واحدة لمن انتهت إقامتهم بشكل
نـهــائــي ،وذلــك لـضـمــان عــدم خسارتهم
لممتلكاتهم فع ًال ،ولكن ال حلول جدية
تتخذ لصالح المواطن ،بل على العكس
يـجــري اسـتـهــداف الـمــواطــن الـســوري

بـقــراراتـهــم ال ـجــائــرة ،وال ـتــي كـمــا رأيـنــا
طــالــت ح ـتــى ال ـمــواطــن الـمـقـيــم خ ــارج
حدود البالد بحال رغبته بالعودة.
قرارات طالت المواطن المقيم
خارج البالد
خ ــال ش ـهــر ت ـمــوز م ــن ال ـع ــام ،2020
أص ـ ـ ــدرت رئـ ــاسـ ــة م ـج ـل ــس ال ـ ـ ــوزراء
ق ـ ـ ـ ـ ــرار ًا ،ي ـ ـفـ ــرض عـ ـل ــى ال ـم ــواط ـن ـي ــن
المقيمين تصريف  100دوالر أمريكي،
أو ما يعادلها بإحدى العمالت األجنبية
ال ـ ـتـ ــي يـ ـقـ ـب ــل بـ ـهـ ــا م ـ ـصـ ــرف سـ ــوريـ ــة
المركزي ،عند دخولهم إلى سورية.
لـيـتــم بـعــد فـتــرة تـعــديــل ق ــرار تـصــريــف
 100دوالر عـلــى ال ـحــدود ،ليصبح ما
يعادل من العملة السورية  2500ليرة
س ــوري ــة ل ـل ــدوالر ال ــواح ــد وف ــق سـعــر
الدوالر لمصرف سورية المركزي.
وبـعــد االن ـت ـقــادات الـتــي وجـهــت لـلـقــرار
الـ ـ ــذي ج ـع ــل أع ـ ـ ـ ــداد ًا مـ ــن ال ـم ـه ـجــريــن
ينتظرون أيام ًا على الحدود السورية
في البرد الشديد ،لعدم امتالكهم 100
دوالر ،تم تعديل قرار تصريف الـ 100
دوالر لـيـتــم اس ـت ـث ـنــاء ال ـم ـه ـجــريــن مــن
فـئــات المغتربين ،بــاإلضــافــة للموفدين
بـمـهــام رسـمـيــة ،ول ـمــن لــم يـتــم 18سـنــة
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى س ــائ ـق ــي ال ـش ــاح ـن ــات،
وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة
على خطوط النقل مع دول الجوار.
إجـ ـ ــراء اخ ـت ـب ــار « »PCRل ـلــراغ ـب ـيــن
بالسفر من سورية تم اعتماد تكلفته بـ
 100دوالر أمريكي لالختبار الواحد،
بما فيها اختبارات األطفال.
وآخر القرارات الصادرة إلغاء اإلعفاء
الجمركي وفق القرار .4412
قرارات خارج خدمة المواطن
مـ ــن ج ـم ـل ــة الـ ـ ـق ـ ــرارات الـ ـت ــي صـ ــدرت
سابق ًا ،والتي ما زالــت تصدر من قبل

ال ـج ـهــات الــرس ـم ـيــة ،يـلـمــس ال ـمــواطــن
ال ـس ــوريّ ،أن مـثــل ه ــذه ال ـق ــرارات ال
تـصـبّ فــي م ـيــدان مـصـلـحـتــه ،بــل تــزيــد
من حدة تعقيد وضع المواطن الحرج،
بما في ذلك من هم بالخارج (مهجرين
والج ـئ ـي ــن) ،وال ـ ــذي وف ـق ــه ت ــزي ــد مــن
تعقيد إمـكــانـيــة تفكير هــؤالء بــالـعــودة
ل ـل ــوط ــن ،نــاه ـيــك ع ــن ال ــوض ــع ال ـســيء
واألزم ــات المتكررة مــن الكهرباء إلى
الـ ـم ــاء والـ ـمـ ـح ــروق ــات والـ ـم ــواص ــات
وال ـخ ـب ــز...إل ــخ ،ال ـت ــي ت ــزي ــد الـمـغـتــرب
تــأك ـيــد ًا لـصـحــة قـ ــراره ب ـعــدم ال ـع ــودة،
أو مـجــرد الـتـفـكـيــر بــه ،وخـصــوصـ ًا أن
إلـغــاء الـعـمــل وفــق أحـكــام الـقــرار 4412
ق ــد ي ـتــرك األم ــر م ـف ـتــوح ـ ًا أم ــام بـعــض
مــوظ ـفــي ال ـج ـمــارك الب ـت ــزاز ال ـمــواطــن
الـمـقـيــم خ ــارج الـبــاد عـنــد عــودتــه ،مع
ال ـع ـل ــم أن الـ ــرسـ ــوم ال ـج ـمــرك ـيــة تــدفــع
عــادة على المنتجات المستوردة من
خـ ــارج الـ ـب ــاد ،ف ــال ـم ــواط ــن ال ـي ــوم قــد
يــدفــع رســوم ـ ًا جـمــركـيــة عـلــى الحقيبة
الشخصية التي يحملها ،ربما كتفسير
يلجأ له بعض موظفي الجمارك ،وقد
قضى عمر ًا مغترب ًا ،يساهم عبر حوالته
الـتــي تعيل أســرتــه ،بإنعاش االقتصاد
الــوط ـنــي ،وم ـثــل ه ــذه الـ ـق ــرارات غـيــر
ال ـم ــدروس ــة ل ـصــالــح ال ـم ــواط ــن ،هــدفـهــا
الــوحـيــد زيــادة عــائــدات خزينة الــدولــة
بمثل هذه الطرق وعلى حساب جيب
المواطن دائم ًا.
ولـ ـلـ ـمـ ـف ــارق ــة ،ص ـ ــدر م ـ ــؤخ ـ ــر ًا ق ــان ــون
االس ـت ـث ـم ــار الـ ـ ــذي م ـن ــح الـ ـم ــزي ــد مــن
المزايا واإلعـفــاءات ألصحاب رؤوس
األم ـ ــوال ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك م ــن ال ـضــرائــب
والــرســوم الـجـمــركـيــة ،كتأكيد عـلــى أن
خزينة الدولة ال يتم رفدها بالسيولة
ّإل مــن جـيــوب الغالبية مــن المفقرين،
فيما تزيد أرباح شريحة األثرياء على
حساب البالد والعباد!.

-
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فيسبوكيات

نـفـتـتــح فـيـسـبــوكـيــات ه ــذا األس ـب ــوع بـبــوســت تهكمي
حول مآل واقع المواطن السوري مع العيد وحلوياته،
يقول البوست:
• «نحنا السنة ما رح نعمل معمول ألنه المعمول فينا
مكفي وموفي!».
ح ـ ــول ال ـخ ـب ــر الـ ـ ـ ــوارد ع ـل ــى ص ـف ـح ــة ال ـح ـك ــوم ــة عــن
وزارة الـنـفــط« :زي ــادة كمية الـمــازوت الـمــوزعــة على
المحافظات لتغطية حاجة موسم الحصاد اعتبار ًا من
صباح الغد» ،علق البعض بالتالي:
• «الساعة للحصاد بعشرين ألف دونم فالحة ٨٠٠٠
شو خليتو من الموسم الزراعي ال فالح يقدر يحصد
وال يفلح.»..
• «تبع الحصاد بدو  ٣٠ألف عالدونم».
حــول الخبر الــوارد على صفحة الحكومة عن «إقــرار
ال ـل ـج ـنــة ال ـع ـل ـيــا إلصـ ــاح ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام االق ـت ـص ــادي
المسودة النهائية لمشروع الصك التشريعي الخاص
بالشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة،
ليتم عرضها على مجلس الــوزراء لمناقشته بصيغته
النهائية» ،علق البعض بالتالي:
• «إيـمـتــا بـتـعـمـلــوا دراس ــة لـلــواقــع الـمـعـيـشــي الـســيء
للموظف أو ما في قيمة لعيشتو».
• «كـ ــل ه ــال ـك ــام واالج ـت ـم ــاع ــات وال ـ ــدراس ـ ــات مـتــى
سيشعر الشعب بها.»...
مــن صـفـحــة الـحـكــومــة تـعـقـيـبـ ًا عـلــى قــانــون االسـتـثـمــار
الجديد ،علق البعض بالتالي:
حتى يكون هناك استثمار ..يجب تأمين البنى التحتية
ال ــازم ــة ..يـجــب تــأمـيــن ال ـك ـهــربــاء وال ـم ــازوت وال ـغــاز
والوقود بشكل عام ..يجب منع المتنفذين من فرض
اإلتـ ــاوات عـلــى الـمـسـتـثـمــريــن ومـشــاركـتـهــم أرزاق ـه ــم..
ي ـج ــب رفـ ــع الـ ــرواتـ ــب وت ـح ـس ـيــن الـ ـقـ ــدرة ال ـشــرائ ـيــة
للمواطن ليستطيع شراء منتجات هذه المنشآت..
• «بالدنا ال تنقصها قوانين بقدر ما ينقصها من بيئة
صالحة لتنفيذ هذه القوانين».
حول الخبر الذي يقول «المركزي يسمح للعربي أو
األجنبي غير المقيم إخراج دوالرات من سورية بقدر
ما أدخــل ،ولــو كانت  500ألــف دوالر» ،علق البعض
بالتالي:
• «وال ـ ـسـ ــوري م ـم ـنــوع ي ـن ـقــل  5مــاي ـيــن ل ـي ــرة مــن
محافظة للتانية».
• «واهلل فــوت ـنــا ال ـم ــرك ــزي بــال ـح ـيــط ب ـيــن ال ـح ـيــازة
وال ـت ـصــريــف وال ـن ـقــل والـ ـتـ ــداول ..وح ـتــى الـحـكــي عــن
المغضوب مصيبة.»..
حــول إص ــدار وزارة االت ـصــاالت والـتـقــانــة تـعــديـ ًا عن
ال ـت ـصــريــح ع ــن ال ـج ــواالت ال ـتــي عـمـلــت ع ـلــى الـشـبـكــة
السورية لغاية تاريخ القرار  ،2021/3/18علق البعض
بالتالي:
• «هيك تمام إذا أجاك جهاز هدية بتحط راتب السنة
بالكامل حتى تجيك رسالة الخبز أو السكر أو الغاز،
واهلل عيب هل هذا يتوافق مع راتب  50ألف».
• «المهم تحصيل مالي بأية طريقة كانت من جيوب
المواطنين».
ح ــول ق ــرب إطـ ــاق خ ــدم ــة ال ــدف ــع اإلل ـك ـت ــرون ــي عـبــر
ال ـمــوبــايــل بـحـســب إعـ ــان الـهـيـئــة الــوط ـن ـيــة لـخــدمــات
الشبكة علق البعض بالتالي:
• «ناقصنا رسوم جديدة».
• «ع ـ ــأس ـ ــاس الـ ـشـ ـع ــب مـ ـع ــو كـ ـ ــاش ل ـح ـت ــى ي ــدف ــع
إلكتروني؟».
حول حديث مدير االستثمار والصيانة في المؤسسة
الـعــامــة لـمـيــاه الـشــرب فــي دمـشــق وريـفـهــا بــأن سكان
العاصمة دمشق استهلكوا المياه بشكل غير منطقي!
علق البعض بالتالي:
• «واهلل ع ـيــب ه ــذا الـ ـك ــام ..وهـ ــذا ي ــدل ع ـلــى فـشــل
الوزارة ،ألنه ببساطة إغالق الماء من قبلكم وترشيده
هو الحل المنطقي ببساطة ،وال ترموا فشلكم علينا».
وبعدين مع هالشعب بيبرد بده كهربا وغاز ومازوت..
بيعطش بده يشرب مي ..بيجوع بده خبز و ووو».
ونـخـتــم مــع بــوســت تهكمي حــول واقــع األسـعــار على
أيدي التجار على ضوء الحديث الخلبي عن استقرار
سعر الدوالر ،يقول البوست:
• «العمر بيخلص والبضاعة يلي جابوها التجار لما
كان الدوالر  4500ما رح تخلص».
وناقل الكفر ليس بكافر
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ǧعمار سليم

فـمــا هــو ال ـجــديــد ال ــذي قــدمـتــه وزارة الـتــربـيــة
وم ــدي ــري ــات االم ـت ـحــانــات م ـمــا ي ـخــدم الـعـمـلـيــة
االم ـت ـحــان ـيــة ،وي ـس ـهــل س ـيــر عـمـلـهــا ب ـع ـيــد ًا عــن
المشكالت؟
كاميرات مراقبة وتشفير!
صــرح مــديــر دائ ــرة االمـتـحــانــاتّ :أن ال ــوزارة
تعمل على تــوزيــع كــامـيــرات مراقبة على أكبر
عــدد مـمـكــن مــن الـمــراكــز االمـتـحــانـيــة ،مــع عــدم
االسـتـغـنــاء عــن الـعــامــل الـبـشــري فــي الـمــراقـبــة،
وهو ال شك عمل جيد ،مع ما يشكله من أعباء
عـلــى الـعــامـلـيــن الـفـنـيـيــن فــي الـتــركـيــب وآل ـيــات
التشغيل ،والمدة الزمنية التي يستهلكها تنفيذ
مثل هكذا مشروع.
ولكن الكثيرين حملوا هذا القرار محمل التهكم
والسخرية ،إذ إن الــواقــع الكهربائي ال يخدم
مثل هذه التقنية المعلن عنها ،فقد تمتد فترات
ال ـت ـق ـن ـيــن لـتـشـمــل م ــدة االم ـت ـح ــان ك ــام ـل ــة ،وال
يـتــاح لـلـكــامـيــرات أن تـعـمــل ،وال ــذي يـقــرأ مثل
هـكــذا تصريحات يظن أن العملية االمتحانية
خالية من المشكالت وتسير على قدم وساق،
وال ينقصها ســوى بـعــض التقنيات البسيطة
المتمثلة في مراقبة الطالب في القاعات!
ص ــرح ــت الـ ـ ــوزارة أيـ ـضـ ـ ًا ،ب ـمــا ي ـخــص أسـئـلــة
االمـتـحــان :أنها ستكون مشفرة ليتم إرسالها
إل ــى ال ـم ـحــاف ـظــات ب ـمــأمــن م ــن ال ـت ـســرب ،وبـمــا
يـضـمــن وصــول ـهــا إل ــى م ــراك ــز ال ـط ـبــاعــة بـشـكــل
أسرع.

فهل ستحد مثل هــذه اإلج ــراءات مــن عمليات
ال ـ ـغـ ــش االمـ ـتـ ـحـ ــانـ ـيـ ــة ،م ـ ــع عـ ـ ــدم ال ـ ـشـ ــك فــي
ضرورتها؟
الحقيقةّ ،أن كــل إج ــراءات حماية األسـئـلــة في
ال ـس ـنــوات الـســابـقــة ب ــاءت بــالـفـشــل وذل ــك ألن
تـســريــب األسـئـلــة كــامــن فــي الـمـصــدر ،أي :من
المسؤولين والقائمين عليها ،بحسب البعض،
عـ ــدا ع ــن ال ـف ـس ــاد ال ـق ــائ ــم ف ــي ب ـعــض ال ـمــراكــز
االمتحانية.
فكثير ًا مــا سمعنا عــن مــراكــز يتم فيها تقاضي
مـبــالــغ كـبـيــرة مــن األمـ ــوال لـتــوزيــع اإلجــابــات
مــن الـمــدرسـيــن الـمـتـخـصـصـيــن ،وه ــذه الـمــراكــز
ي ـت ــم ان ـت ـق ــاؤه ــا وفـ ــرزهـ ــا وهـ ــي م ـح ــرم ــة عـلــى
لجان التفتيش فــي بعض األحـيــان ،فــا لجان
مــن ال ــوزارة وال مــن الهيئة الـمــركــزيــة للرقابة
وال ـت ـف ـت ـي ــش ،ف ـه ــي م ـخ ـص ـصــة ألبـ ـنـ ــاء بـعــض
المسؤولين والمتنفذين مــن أصـحــاب السلطة
وال ـمــال وال ـن ـفــوذ ،أم ــا ال ـمــراكــز األخ ــرى فتعج
بلجان التفتيش من الوزارة والهيئة المركزية
لـلــرقــابــة والـتـفـتـيــش ،ويـحــاسـبــون الـمــراقــب إن
جلس على كرسي أو تأخر بضع دقائق!
ف ـهــل ال ـ ــوزارة جـ ــادة بــوضــع قــوان ـيــن صــارمــة
تُ ـط ـبّ ــق ع ـل ــى ال ـج ـم ـيــع وت ـح ــاس ــب ال ـفــاســديــن
ال ـك ـبــار قـبــل ال ـص ـغــار ،مـمــن يـعـمـلــون مــن وراء
الكواليس؟
كيف تجري العمليات االمتحانية؟
ك ـمــا ج ــرت ال ـع ــادة خ ــال ال ـس ـنــوات الـســابـقــة،
وبـ ـع ــد تـ ــوزيـ ــع ال ـت ـك ــال ـي ــف واس ـ ـتـ ــام رؤس ـ ــاء
ال ـمــراكــز وأم ـن ــاء ال ـســر ل ـمــراكــزهــم ،وع ـنــد بــدء

من يسمع
التصريحات يظن أن
العملية االمتحانية
خالية من
المشكالت وتسير
على قدم وساق
وال ينقصها سوى
بعض التقنيات
البسيطة في
مراقبة الطالب

االم ـت ـحــانــات ،تـنـهــال عـلــى ال ـمــركــز االمـتـحــانــي
جـ ــوالت ال ـت ـف ـت ـيــش ،ط ـب ـع ـ ًا ل ـيــس ع ـلــى جـمـيــع
المراكز كما ذكرنا ،ولحرصهم على أمانة األداء،
ت ـن ـهــال ال ـم ــاح ـظ ــات وال ـت ـع ـل ـي ـمــات واألوامـ ـ ــر،
وأح ـيــان ـ ًا بــأســالـيــب غـيــر الئ ـقــة يـشــوبـهــا شــيء
م ــن الـتـعـنـيــف ،لـتـضـفــي ع ـلــى رؤسـ ــاء ال ـمــراكــز
وال ـمــراق ـب ـيــن جـ ــو ًا م ــن ال ـتــوتــر يـنـعـكــس عـلــى
الطالب في النهاية ،وكثير ًا ما يعيقون العمل
أك ـثــر م ـمــا يـسـهـلــونــه ،وب ـش ـهــادة أح ــد رؤس ــاء
الـمــراكــز فــي الـعــام الـمــاضــي ،وفــي أحــد المراكز
فــي دمـشــق ،حــدث أن دخــل إلــى قــاعــة واحــدة
أكثر من  10شخصيات ومسؤولين ومفتشين
من الــوزارة والتفتيش بمهام مختلفة ،ما أثار
استياء الطالب وشتت تركيزهم.
فهل مثل هذه اإلجراءات تخدم الطالب؟
وهــل ستختلف امـتـحــانــات ال ـعــام الـحــالــي عـمّــا
سبقها من امتحانات؟

مـ ـشـ ـكـ ــات الـ ـتـ ـكـ ـلـ ـي ــف تـ ـخـ ـل ــق أزم ـ ـ ـ ــات وقـ ــت
االمتحانات
قــد تجد مــراقـبـ ًا يقطن فــي منطقة الـمـيــدان في
دم ـش ــقُ ،ك ـ ّل ــف بــال ـمــراق ـبــة ف ــي مـنـطـقــة مـســاكــن
بــرزة ،وقــد تجد مــن يسكن فــي مساكن بــرزة
ُك ـ ّل ــف بــال ـمــراق ـبــة ف ــي مـنـطـقــة الـ ــزاهـ ــرة ،ومــع
صعوبة المواصالت يضطر المكلفون للتغيب
عن المركز ،ما يضع رؤســاء المراكز في أزمة
ن ـقــص ال ـمــراق ـب ـيــن وي ـض ـطــرون ل ـل ـتــواصــل مــع
مراكز االحتياط وتأخر البديل عن الحضور،
علم ًا أن المدارس ترفع القوائم إلى المديريات
بعناوينهم المفصلة!
فلماذا هذه العشوائية في التكليف؟
كــل ه ــذه الـمـشـكــات مــوضــوعــة بــرســم وزارة
التربية ومديريات االمتحانات.
فهل سنلمس حلو ًال حقيقية؟
ننتظر لنرى!

األمية وسوء األداء!
المراحل االنتقالية ...مزيد من ّ
ال شك أن التعليم يحتاج إلى تطوير في كل مرحلة وفق
ضرورة المتغيرات ولمواكبتها ،ولتمكين الجيل من التعلم
وتجاوز المعيقات التي تمنعه من ذلك ولكن منذ أن رفعت
وزارة التربية شعار تطوير التعليم وجدنا أن النتائج أصبحت
معكوسة.

ǧاحسان عمر

فـ ـبـ ــدل أن ت ـع ـط ــي ن ـت ــائ ــج مــرض ـيــة
ارت ـف ـع ــت ن ـس ـبــة ال ـت ـس ــرب واألم ـي ــة
إلــى درجــة غير مسبوقة منذ 2011
وتحديد ًا بعد كل تغيير للمناهج ،أو
إن صــح ال ـقــول :سـلـسـلــة الـتـغـيـيــرات
التي تعج بالمشكالت والصعوبات،
ولم نلمس منها أية نتائج مرضية.
االختباء وراء األصابع
قد يفشل مــدرس أو اثنان أو ثالثة
ب ــرف ــع س ــوي ــة ال ـم ـت ـع ـل ــم ،ولـ ـك ــن أن

ي ـك ــون ف ـش ــل الـ ـط ــاب ه ــو ال ـغ ــال ــب،
فـمــن الـمــؤكــد أن الـمـعـلـمـيــن بــريـئــون
مــن ه ــذا ال ـتــردي فــي الـتـعـلـيــم ،لــذلــك
تـقــوم وزارة الـتــربـيــة بــوضــع نتائج
وهمية على وثائق الطلبة على أنهم
ن ــاج ـح ــون ،وهـ ــي ع ـم ـل ـيــة االخ ـت ـبــاء
وراء األصابع!

فكيف يتم ذلك ولمصلحة من؟
ف ــي هـ ــذا الـ ـع ــام الـ ــدراسـ ــي -2020
 2021ع ـم ــدت وزارة ال ـتــرب ـيــة إلــى
تـعـمـيــم ن ـمــاذج لـلـمـحـصــات ،وقــامــوا
بتغييرها ثالث مــرات على التوالي،
م ـت ـج ــاه ـل ـي ــن الـ ـجـ ـه ــد الـ ـمُـ ـلـ ـق ــى ع ـلــى
المعلمين من جمع وتقسيم ،عدا عن
عبء تصحيح األوراق ،وال أدري ما

هــي المصلحة الـتــي يجنيها الطالب
مــن هــذه المحصلة الـتــي تفضي إلى
رفع درجاته بالنهاية ،وإلى تضاؤل
دور االخ ـت ـب ــارات ،ع ـل ـم ـ ًا أن نـتــائــج
االخ ـت ـبــارات هــي الـمـعـوّل عليها في
ت ـق ـي ـي ــم م ـس ـت ــوى ال ـ ـط ـ ــاب ،وهـ ــذه
حقيقة ال ينكرها المتخصصون في
الـتــربـيــة وال ـم ـهــارات ،فكيف يعطون
االختبارات %40من الدرجات؟
نظام المرايا مقسم إلى أجزاء ،وهي
درجة النشاط والوظائف والشفهي
وال ـمــذاكــرات ،فــالـمــذاكــرات الـشـهــريــة
نسبتها من الدرجة العظمى  %20أما
االمتحانات الفصلية فنسبتها .%40
فهل يعقل أن نقيم مستوى الطالب
تقييم ًا تقديري ًا؟
ونلحظ من هذه الطريقة في تدوين
ال ــدرج ــات أن ـهــا تـفـتــح ال ـم ـجــال أم ــام
المدرسين لــرفــع مستوى الــدرجــات
بـشـكــل ت ـقــديــري ،وف ــق ال ـحــاجــة إلــى
ن ـس ـبــة ال ـن ـج ــاح ،ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عــن
مستوى الطالب الحقيقي.
ف ـ ـم ـ ـثـ ـ ًـا :ال ت ـ ــوج ـ ــد أس ـ ـ ــس ي ـم ـكــن
م ــن خــال ـهــا وضـ ــع درجـ ــة ال ـن ـشــاط

أو االخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات الـ ـشـ ـفـ ـهـ ـي ــة ،ألن
االخ ـت ـب ــارات الـش ـف ـهـيــة ت ـح ـتــاج إلــى
ه ـ ــام ـ ــش زم ـ ـن ـ ــي ي ـ ـف ـ ــوق ع ـ ـشـ ــرات
ال ـمــرات م ــدة االخ ـت ـبــارات الـكـتــابـيــة،
ون ـت ـي ـجــة هـ ــذه ال ـط ــرق ن ـجــد طــاب ـ ًا
ال يـتـقـنــون الـ ـق ــراءة وال ـك ـتــابــة ،وال
يستطيعون أن يحلوا أسهل معادلة
في الرياضيات يحصلون على معدل
في الجالء المدرسي يفوق ال ـ %60
ف ــي ك ــل م ـ ــادة ،ف ــا يـعـلــم ذووه أن
م ـس ـتــواه الـعـلـمــي أق ــرب إل ــى ال ـعــدم،
وال يسعون إلى تحسينه بالنتيجة،
وت ـت ــراك ــم ال ـم ـش ـكــات ف ــي ال ـمــراحــل
التالية لها.
ي ـق ــول أحـ ــد ال ـم ـع ـل ـم ـيــن :أش ـع ــر بـعــد
كــل الـعـنــاء مــن تصحيح األوراق أن
ج ـهــدي ذه ــب سـ ــدىً ،ب ـعــد أن أرى
الــراسـبـيــن والـحــاصـلـيــن عـلــى درجــة
أقرب إلى الصفر وقد نالوا أكثر من
 %60في المحصلة ،ومثله كثيرون.
فــالـظــاهــر أن س ـيــاســات الـتـعـلـيــم في
وزارة ال ـت ــرب ـي ــة ت ــرم ــي إل ـ ــى نـشــر
األمية والتخلف العلمي في مؤسسة
ينبغي أن ترتقي بعقول أبنائنا.

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  1019اإلثنين  24أيار 2021

www.kassioun.org

المياه ..معاناة تفوق الخيال

11

تحت رعاية المعنيين في قطاع «مؤسسة نبع الفيجة» من المهندسين واألكاديميين
والخبراء ،تم بعونهم عودة تطبيق برنامج التقنين المعتاد ،أو إن صح القول« :تفعيل
تطبيق التقنين على بقية مناطق العاصمة وريفها» ،لكون تطبيق برنامج التقنين لم
ُيل َغ باألساس في أغلبية مناطق محافظة دمشق وريفها.

ǧدعاء دادو

بحجج وذرائــع فريدة من نوعها هــذه المرة،
ح ـي ــث أكـ ــد م ــدي ــر االس ـت ـث ـم ــار وال ـص ـي ــان ــة فــي
الـمــؤسـســة ال ـعــامــة لـمـيــاه ال ـشــرب فــي دمـشــق
وري ـف ـه ــا ب ـت ــاري ــخ  21ال ـش ـه ــر ال ـ ـجـ ــاري« :أن
اس ـت ـهــاك أهــالــي الـعــاصـمــة وال ــري ــف الـمـجــاور
للمياه وصل إلى أرقام قياسية (غير منطقية)
خالل فترة العيد والعطل الحاصلة لمدة تفوق
الـ ـ  10أي ــام ،حـتــى ت ـجــاوز فـيـهــا االس ـت ـهــاك 9
أمتار مكعبة في الثانية على مستوى العاصمة
وأجزاء من الريف».
أزمة المياه الموسمية
فــي مـثــل ه ــذا الــوقــت مــن كــل ع ــام -وم ــن قبل
األزم ــة الـســوريــة حـتــى -تشهد مــديـنــة دمشق
وريفها أزمة موسمية وهي أزمة المياه ،حيث
ت ــزداد ه ــذه األزم ــة اسـتـفـحــا ًال يــوم ـ ًا بـعــد يــوم
بحجج ال تدخل في العقول البشرية ،وحُفظت
عــن ظـهــر قـلــب ل ــدى ال ـمــواطــن ال ـس ــوري .وقــد
تجلت هذه األزمة بحرمان العديد من المناطق
واألح ـ ـيـ ــاء ف ــي م ـحــاف ـظــة دم ـش ــق م ــن ال ـم ـيــاه
وت ـط ـب ـيــق ب ــرن ــام ــج ال ـت ـق ـن ـيــن ال ـم ــزم ــن ،وال ـتــي
تعتبر من المناطق واألحياء المُكتظة بالكثافة
السكانية .ويمكن القول :إن العمل على وضع
بــرنــامــج الـتـقـنـيــن ف ــي س ــوري ــة أص ـب ــح الـشـغــل
الشاغل للمسؤولين في جميع القطاعات ،دون
رحمة أو رفق بحياة المواطن السوري.
تضارب بالتصريحات!
فــي هــذا الـسـيــاق ،فــي تـصــريــح رسـمــي بتاريخ
 16ش ـبــاط  2021مــن قِ ـبــل الـمــؤسـســة الـعــامــة
ل ـل ـم ـي ــاه« :ال ت ـق ـن ـيــن ع ـل ــى م ـي ــاه الـ ـش ــرب فــي
دمشق ومحيطها» حيث أوضح مدير الصيانة
واالستثمار فــي مؤسسة المياه فــي تصريح:
«أن ــه مــع زي ــادة غ ــزارة نـبــع عـيــن الـفـيـجــة إلــى
أكثر من عشرة أمتار مكعبة بالثانية يتم تزويد
دمشق ومحيطها بالمياه دون تقنين».
وهــذا التصريح كان قبل ثالثة أشهر وخمسة
أيـ ــام م ــن ال ـت ـصــريــح ال ـح ــاص ــل ف ــي  16الـشـهــر

الجاري ،وفي ذاك الوقت ،تم توضيح من قبل
مدير الصيانة واالستثمار في المؤسسة« :يتم
تزويد دمشق ومحطيها بالمياه دون تقنين».
وف ـج ــأة ،وم ــن دون ســابــق إنـ ــذار ك ــ«ال ـعــادة»
إض ــاف ـ ًة إل ــى ت ـفــاجــؤ جـمـيــع الـمـعـنـيـيــن ف ــي هــذا
الـقـطــاع «خـســرنــا ال ـفــائــض ...سـكــان الـعــاصـمــة
استهلكوا المياه بشكل غير منطقي!».
ومــن خــال هــذه الـكـلـمــات والـتـصــريـحــات غير
الـمـنـطـقـيــة ن ــرى الـتـقـصـيــر بـعـيــن ذاتـ ــه ،وع ــدم
المراقبة لمخزون مياه نبع الفيجة ،طبع ًا في
حــال أنـهــم قــد خـســروا الـمـخــزون كـمــا يقولون
أساس ًا خالل هذه الفترة الزمنية القصيرة ،كما
تم التصريح عنه.
«مشاكل ودفع» على المواطن فقط!
ض ـ ـمـ ــن جـ ـمـ ـل ــة ال ـ ـت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات الـ ـخُ ــزعـ ـبـ ـلـ ـي ــة
لـلـمـســؤولـيــن عـلــى جـمـيــع األص ـع ــدة ،ن ــرى أن
ال ـمــواطــن ال ـس ــوري هــو ال ــذي يــدفــع ثـمــن كل
المشكالت المُفتعلة والمقصودة دائم ًا وأبد ًا.
ففي ظل هذه األزمة الموسمية التي نشهدها
ف ــي ك ــل عـ ــام ب ـح ـجــج وذرائـ ـ ــع م ـخ ـت ـل ـفــة عــن
ســاب ـقــات ـهــا ،ن ــرى أن ال ـمــواط ـن ـيــن الـســوريـيــن
ف ــي ظ ــل الـتـقـنـيــن ال ـجــائــر ل ـل ـك ـهــربــاء وحــال ـي ـ ًا
الماء ،فإنهم يقعون في مشكالت كبيرة على
الصعيد الحياة اليومية وعلى صعيد الحالة
الجيبية.
فالمعادلة صعبة الحل لديهم دائـمـ ًا مــوجــودة،
فـ ــي ح ـ ــال تـ ــوفـ ــرت الـ ـمـ ـي ــاه تـ ـك ــون ال ـك ـه ــرب ــاء
م ـق ـطــوعــة ،وال يـسـمــح ل ـهــم ف ــي ه ــذه الـفــرصــة
بتعبئة خزاناتهم على أسـطــح المباني بسبب
الـ ـض ــخ ال ـض ـع ـي ــف ،وف ـ ــي ح ـ ــال ت ــوف ــر ال ـت ـي ــار
ال ـك ـه ــرب ــائ ــي ت ـك ــون ف ــي هـ ــذه األثـ ـنـ ــاء ال ـم ـيــاه
مقطوعة!!
«وحلوها يا أمّــة اهلل» ،مما يضعهم أمــام أزمة
ح ـق ـي ـق ـيــة -خ ــان ـق ــة ال ي ـم ـكــن ح ـل ـهــا إال بـخـطــة
ح ـك ــوم ـي ــة م ـح ـك ـمــة ل ـل ـت ـض ـيــق ونـ ـه ــب ج ـيــوب
المواطنين السوريين ،أال وهــي «الصهاريج»
كحل بديل لشبكات المياه.
لقد قمنا بــرصــد أسـعــار تعبئة صـهــاريــج «مياه
الغسيل والتغسيل» ،حيث وصل سعر البرميل

باتت هذه األزمة
كباقي األزمات
المفتعلة فرصة
ُ
لدى البعض لكسب
المزيد من الثروات
على حساب جيوب
المفقرين بعيداً عن
ُ
تفكير الحكومة
بإيجاد حلول ج ّدية
وحقيقية

الــواحــد إلــى  2000لـيــرة ســوريــة ،وأق ــل سعة
ل ـخ ــزان ال ـم ـيــاه ت ـكــون بــرمـيـلـيــن ون ـص ــف ،أي
بسعر  5000ليرة سورية ،والعائلة السورية
ال ـمــؤل ـفــة م ــن  3أو  4أش ـخ ــاص ب ـحــاجــة إلــى
خزانين كحد أدنى ،أي :ما يعادل  10000ليرة
أسبوعي ًا و 40000ليرة شهري ًا بمتوسط دخل
لـلـمــوظــف ال ـح ـكــومــي  60أل ــف ل ـيــرة ســوريــة،
عداك عن تعبئة مياه الشرب ،فقد وصل سعر
صندوق مياه بقين المؤلف من  12عبوة ذات
سعة لتر ونصف ،ما بين الـ  8000والـ 12000
ل ـي ــرة ح ـســب الـمـنـطـقــة ط ـب ـع ـ ًا .وه ـك ــذا يـصـبــح
الـحـصــول عـلــى مـيــاه ال ـشــرب عـبـئـ ًا مــالـيـ ًا بحد
ذاته يُنهك قوة االستيعاب لدى المواطن.
ع ـل ـم ـ ًا أن ـن ــا ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ل ــم ن ـصــل ح ـتــى اآلن
إلــى شــح المياه الحقيقي ،فما زال تنفيذ قــرار
الـتـقـنـيــن ال ـ  12ســاعــة قـيــد الـتـنـفـيــذ حـتــى اآلن،
وه ــذه الـتـكــالـيــف اإلضــافـيــة الـمـضــافــة بــاإلجـبــار
على عاتق المواطنين السوريين ذوي الدخل
الـمـحــدود ج ــد ًا -ربـمــا سـتـكــون ذات مقاييس
عــالـيــة أكـثــر مــع تنفيذ قــرار التقنين فــي األيــام
القادمة.
أزمات متتالية
تـتــوالــى أزمــات السوريين المعيشية منذ عام
 ،2011وتـجـتـمــع لـتـشـكــل ح ـمـ ًـا ث ـق ـيـ ًـا يـحـمـلــه
ال ـمــواط ـنــون ال ـس ــوري ــون ع ـلــى أك ـتــاف ـهــم ،فـمــع
غــاء الـمـنـتـجــات وارت ـفــاع أس ـعــارهــا ،وتــدهــور

ق ـي ـمــة ال ـل ـي ــرة ال ـس ــوري ــة وان ـخ ـف ــاض ال ــدخ ــل،
وعدم القدرة على الوصول إلى الوقود ،يفقد
المواطنون قدرتهم على تأمين المياه كأبسط
مثال.
فبالرغم من اتهام مؤسسة المياه للمواطنين
باالستخدام الزائد والجائر للمياه خالل الفترة
الـســابـقــة ،ف ــإن مـشـكـلــة ال ـم ـيــاه لـيـســت بمشكلة
جـ ــديـ ــدة فـ ــي سـ ــوريـ ــة ،ف ـه ــي مـ ــن ال ـم ـش ـكــات
القديمة التي تعود إلى ما قبل األزمة ،ويمكننا
وصفها مــن المشاكل مستعصية الـحــل ،أو إن
ص ــح ال ـق ــول -مـشـكـلــة يُ ـس ـت ـفــاد مـنـهــا م ــن قـبــل
المعنيين في هذا القطاع.
في حين أن الشعب السوري عانى قبل األزمة
الـســوريــة مــن نقص كبير بــالـخــدمــات ،مما د َّل
ع ـلــى ال ـع ـجــز ال ـح ـكــومــي ف ــي ت ـقــديــم ال ـخــدمــات
الحياتية للشعب السوري ككل ،بحيث إن هذا
النقص قــد و ّلــد مشكالت وكــوارث كبيرة في
ظــل تــدنــي الـمـسـتــوى المعيشي واالقـتـصــادي
فــي ســوريــة ،وخـصــوصـ ًا لــدى غــالـبـيــة الشعب
المعدوم ،فقد باتت هذه األزمة كباقي األزمات
الـمُـفـتـعـلــة فــرصــة ل ــدى الـبـعــض لـكـســب الـمــزيــد
مــن ال ـثــروات عـلــى حـســاب جـيــوب الـمُـفـقــريــن،
بعيد ًا عن تفكير الحكومة بإيجاد حلول جدّية
وحقيقية لوقف تلك األزمات التي انهكت شعب ًا
بأكمله.

الغاب ..بعد الموته ..فأر الحقل!
بعد كل المصاعب والكوارث التي حلت بالقطاع الزراعي نتيجة
السياسات الليبرالية للحكومات المتعاقبة ،والتي فاقمت
وضاعفت من تأثيرها األزمة الكارثية التي تعصف بالبالد،
فالفالح في هذا الزمن زمن األزمة هو وربه يقاتالن!
ǧمراسل قاسيون

فمن أزمة الحصول على بذار القمح،
إلى الحصول على األسمدة الالزمة
ألرضه ،إلى االرتفاع غير المسبوق
ألس ـع ــار األدوي ـ ــة ال ــزراع ـي ــة ،ال ـيــوم
هــو أم ــام جــائـحــة ف ــأر ال ـح ـقــل ،الــذي
يهدد بشكل فعلي موسم القمح في

منطقة الـغــاب وريــف حـمــاة الغربي
والشمالي ،حيث يُـصــرح الكثير من

ال ـفــاح ـيــن ،ب ــأن ال ـفــأر يـلـتـهــم حـقــول
الـ ـقـ ـم ــح ،وه ـ ــي مـ ــا زالـ ـ ــت فـ ــي أول

ن ـم ــوه ــا ،وي ـج ـع ــل األرض ج ـ ــرداء،
وك ـمــا ص ــرح بـعــض ال ـفــاح ـيــن ،فــإن
األقسام الزراعية ليس لديها حبوب
الـغــاز لـلـمـكــافـحــة ،وإن ـمــا -ســم الــزنــك
الــذي يخلط مــع الـنـخــالــة أو غيرها،
وحتى صرح البعضّ ،أن حتى هذا
غـيــر مـتــوفــر فــي األق ـســام الــزراعـيــة،
واألدوية األخرى أسعارها بالسوق
مــرت ـف ـعــة ،وق ــد ال ت ـكــون م ــوج ــودة،
ويعزى سبب هذا االنتشار الواسع
لفأر الحقل إلى:
زراعة األرض بشكل متكرر بالقمح
م ـمــا س ـمــح ب ـتــوطــن ال ـف ــأر ف ــي هــذه
الحقول.

 -2عـ ــدم ت ـن ـظ ـيــف وت ـع ــزي ــل أق ـن ـيــة
الـ ـ ــري ومـ ـن ــذ ع ـ ــدة سـ ـنـ ــوات حـيــث
تعتبر حوافها وجروفها ملجأ لهذه
الفئران.
 -3ك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـم ـت ـس ـل ـط ـي ــن ع ـلــى
األراض ـ ـ ـ ــي ال يـ ـقـ ــومـ ــون ب ـع ـم ـل ـيــات
ال ـم ـك ــاف ـح ــة ألنـ ـه ــم ل ـي ـس ــوا أص ـح ــاب
أرض ،وأي مـ ـ ــردود م ـن ـهــا يـعـتـبــر
مكسب ًا لهم.
 -4ع ــدم تـطـبـيــق الـ ــدورة الــزراع ـيــة
ألسباب ،أهمها :عدم تمكن الفالحين
من زراعــة القطن والشوندر بسبب
كلفهما العالية والمردود المنخفض،
لذلك يلجؤون إلى زراعة القمح.
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مليون ونصف هكتار من األراضي الزراعية السورية مزروعة بالقمح في الموسم الحالي ،وعادت المساحات لتتماثل تقريباً مع مستويات عام  ...2010ولك ّن هذا النجاح
الموعود لم يكتمل ألن معظم المساحات البعلية المعتمدة على مياه األمطار خسرت معظم غلتها من القمح ،بل وفق التصريحات المنقولة عن الوزارة ،خرجت من
اإلنتاج ،وبدأ الحديث ينتشر عن أزمة الخبز هذا العام!

القمح في جفاف :2021

 2,3مليون طن ممكنة ومرهونة للوضع السياسي
القمح وغلته
المتراجعة وتأثيرها
على إنتاج الخبز،
تفاصيل موسمية
هامة ترصدها
قاسيون إلنتاج القمح
في .2021

ǧعشتار محمود

 %35زيادة هامة بالمروي
أعلنت وزارة الزراعة أنه قد تمّت زراعة
ما يقارب  1,5مليون هكتار من األراضي
الـســوريــة بمحصول القمح ،وهــذا الرقم
ه ــو أول ع ـ ــودة ت ـقــري ـب ـيــة ل ـم ـس ـتــويــات
عــام  2010عـنــدمــا زرع ـنــا مـســاحــة 1,59
مليون هكتار بالقمح .نصف المساحات
فــي هــذا الموسم مــرويــة ،ومــن المتوقع
أن تزيد على البعلية للمرة األولــى منذ
بداية األزمة .وبالتقدير يمكن القولّ :إن
الـمـســاحــات الـمــرويــة قــاربــت 760 :ألــف
هكتار ،والبعلية حوالي  740ألف( .بناء
على التصريحات الرسمية حول الخطة
ونسب تنفيذها).
ع ـم ـل ـي ـ ًا %15 ،هـ ــي ن ـس ـبــة الـ ــزيـ ــادة فــي
مـســاحــات زراع ــة الـقـمــح اإلجـمــالـيــة بين
 ،2021-2020وال ــزي ــادة ف ــي ال ـمــروي
تصل إلى  %35وحوالي  230ألف هكتار
إضافي.
زي ـ ــادة ال ـم ـس ــاح ــات ال ـم ــروي ــة ت ـمــت فــي
ح ـلــب وال ــرق ــة بــالــدرجــة األول ـ ــى ،ورغ ــم
التخفيض التركي لمنسوب مياه النهر
فــإن الموسم المروي لم يتضرر كثيرا ً،
وتحديد ًا أنه لم يعانِ من انتشار واسع
آلفة أو مرض كما حصل في عام .2018
إنتاج تقديري إجمالي  2,3مليون
غ ّلة القمح الـمــروي فــي هــذا الـعــام قــد ال
ت ـت ـعــرض ل ـل ـتــراجــع ،وه ــي ب ـح ــدود 3,1
أط ـنــان بــالـهـكـتــار مــا يـعـنــي أن مـســاحــات
بـهــذا الـحـجــم قــد تـنـتــج 2,3 :مـلـيــون طن
من القمح.
أمّا وفق تصريحات وزير الزراعة ،فإن
القمح البعلي قد خرجت نسبة  %80من
مـســاحــاتــه ،مــع عــدم حصوله على الــري
الـكــافــي فــي شـهــر نـيـســان ،بينما ال ـ %20
المتبقية فقد تخسر ثالثة أربــاع غلتها،
لتنخفض من  1,2طن بالهكتار إلى 0,3
ط ــن بـنـسـبــة :ت ــراج ــع  %75أي ـض ـ ًا ،وفــق
تقديرات وزير الزراعة.
األمــر الــذي قــد يعني أنّــه مــن أصــل 740

أل ــف هـكـتــار م ــزروع بــالـقـمــح الـبـعــل فــإن
كـمـيــات اإلن ـت ــاج قــد ال تـتـعــدى  45ألــف
ط ــن .خ ـســارة كـبـيــرة لـتـكــالـيــف وأراض
واس ـ ـع ـ ــة مـ ــرهـ ــونـ ــة ل ـك ـم ـي ــات ال ـه ـط ــول
المطري ،وللجفاف الــذي أصبح قاعدة
متكررة ال استثناء.
ول ـ ـك ـ ــن ،ب ــال ـم ـج ـم ــل ،فـ ـ ــإن ال ـم ـس ــاح ــات
ال ـمــرويــة الــواس ـعــة فــي ه ــذا الـمــوســم قد
ت ـن ـقــذ ال ـمــوســم ن ـس ـب ـي ـ ًا ،ل ـي ـصــل إج ـمــالــي
اإلن ـت ــاج ال ـم ـق ـدّر إل ــى  2,3م ـل ـيــون طــن.
وهـ ــي ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة ن ـس ـب ـي ـ ًا وت ـق ــارب
الرقم المسجل خالل العديد من سنوات

مساحات القمح المزروعة في سورية بين موسمين -ألف هكتار
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األزمـ ـ ـ ــة ،ولـ ـك ــن أق ـ ــل مـ ــن مـ ـع ــدل ال ـع ــام
الماضي الذي كان وافر األمطار وأعلى
من المعدل الوسطي.
حاجات الخبز تقلصت ...%46
ومع ذلك مشكلة!
مطلع الـعــام الـحــالــي ق ـدّر وزيــر الــزراعــة
حــاجــات الـقـمــح إلن ـتــاج الـخـبــز بـحــوالــي
مليوني طن ،بينما تضاف قرابة مليون
أخــرى لحاجات البذار ومنتجات القمح
األخـ ـ ــرى ،م ـث ــل :ال ـب ــرغ ــل وال ـم ـع ـكــرونــة

إجمالي المساحة
والفريكة والسميد وغيرها.
وم ـل ـيــونــا ط ــن م ــن ال ـق ـمــح ت ـع ـنــي إن ـتــاج
 2,5م ـل ـيــون ط ــن خ ـب ــز( :ح ـي ــث إن ـتــاج
كيلو الخبز يستهلك  0,8كــغ مــن القمح
تقريب ًا) ،وهــذه الكميات من الخبز تدل
عـلــى حـجــم خـطــة التقشف الـتــي أجرتها
الحكومة فــي إنـتــاج الـخـبــز ،والـتــي أدت
إلـ ــى األزم ـ ــة ال ـت ــي ش ـهــدنــاهــا ف ــي ال ـعــام
الماضي على وجه التحديد ،والمستمرة
إل ــى ال ـي ــوم ب ـص ـعــوبــات ال ـح ـصــول عـلــى
الـخـبــز ت ـحــديــد ًا فــي ال ـمــدن والـتـجـمـعــات
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الكبرى.
ف ـع ـم ـل ـي ـ ًا إن ـت ــاج  2,5ط ــن م ــن ال ـخ ـبــز ه ــو أقــل
بـنـسـبــة  %46عــن مـسـتــوى اإلن ـت ــاج الــوسـطــي
خالل األعوام  2018-2017-2016البالغ 4,6
ماليين طن من الخبز.
تــأمـيــن مـلـيــونــي طــن مــن الـقـمــح إلن ـتــاج الخبز
بـتـقـشــف م ـم ـكــن ن ـظــري ـ ًا م ــن اإلنـ ـت ــاج الـمـحـلــي
الــذي قد يقارب  2,7مليون طــن ،ولكن فعلي ًا،
ومــع الــوضــع السياسي وتقسيم األمــر الــواقــع
والـفـصــل بـيــن الـمـنــاطــق الـســوريــة ،فــإن تسليم
هذا المحصول للحكومة قد يتراجع حتى مع
السعر الحكومي المغري...
هل سيتوسع استالم الحكومة ويتجاوز
نصف مليون طن؟!
إن إن ـتــاج ه ــذه الـكـمـيــات مــن الـقـمــح لــن يعني
بــالـضــرورة وصــولـهــا إلــى الـحـكــومــة فــي ظــرف
األم ــر الــواقــع الـسـيــاســي ال ــذي تـعـيـشــه الـبــاد،
وال ـح ـكــومــة ح ـتــى ع ــام  2019ل ــم ت ـكــن تـسـتـلــم
سنوي ًا إال ما يقارب أو يقل عن نصف مليون
طـ ــن مـ ــن وسـ ـط ــي م ـل ـي ــون ــي طـ ــن ك ـ ــان يـ ــزرع
سنوي ًا.
فــي ه ــذا ال ـعــام تـضــع الـحـكــومــة م ـج ــدد ًا سـعــر ًا
ت ـن ــاف ـس ـي ـ ًا ،ح ـي ــث ّإن  900ل ـي ــرة ل ـك ــغ ال ـق ـمــح
ه ــي ق ــراب ــة 0,3 :دوالر إذا م ــا ث ـبــت ال ــدوالر
وم ـس ـتــويــات األس ـع ــار ع ـنــد وض ـع ـهــا ال ـحــالــي.

وهي أعلى من السعر العالمي بنسبة  %25إذ
يقارب السعر العالمي اليوم  0,25دوالر للكغ.
ولكن المنافسة على السعر -وقوى المنع
موجودة في كل المناطق ،في هذا العام-
ستشتد إذا لم يتم الوصول إلى توافقات
ل ـتــأم ـيــن ح ــاج ــات ج ـم ـيــع س ـك ــان س ــوري ــة
مــن القمح الـضــروري المنتج على امـتــداد
البالد.
ف ـع ـم ـل ـي ـ ًا ،س ـت ـتــوجــه األنـ ـظ ــار إلـ ــى ال ـم ـســاحــات
الـمــرويــة األســاسـيــة مــع فـشــل اإلن ـتــاج البعلي،
ومن هذه األراضــي المسقية فإن الحكومة قد
تضمن استالمها القمح الـمــزروع في المنطقة
الجنوبية والوسطى والساحل ،وهي مساحات
ال تتعدى  %17من مجمل المساحات المروية
ع ـ ــادة ،وب ــال ـت ــأك ـي ــد ،س ـت ـك ــون ه ـن ــال ــك إم ـكــان ـيــة
الستالم جزء من القمح المروي المزروع في
الــرقــة وحـلــب وديــر ال ــزور ،وهــي المحافظات
ال ـتــي ت ــزرع ع ــادة  %56مــن مـجـمــل مـســاحــات
الـقـمــح ال ـمــرويــة ،وسـتـشـهــد عـمـلـيــات الـتـسـلـيــم
فـيـهــا ت ـجــاذب ـ ًا س ـيــاس ـي ـ ًا واق ـت ـصــادي ـ ًا ومـنــافـســة
عالية على إنتاجها المروي .أما الحسكة التي
تزرع عادة  %20من المساحات المروية فمن
الصعب أن تصل إلى الحكومة كميات معتبرة
منها ،وكذلك األمــر في إدلــب التي تــزرع عادة
م ـس ــاح ــات م ــروي ــة تـ ـق ــارب ن ـص ــف ال ـم ـســاحــة
المزروعة في الغاب.

مليونا طن
تحتاج الحكومة إلى مليوني طن من القمح إلنتاج الخبز ما يدل على أن إنتاج الخبز
لن يتعدى  2,5مليون طن بينما كان في  2018يقارب  4,6ماليين طن!

 2,7مليون طن
إنتاج ال تكفي لكل
الحاجات حتى بعد
التقشف الكبير في
المخصصات إلنتاج
الخبز وتراجعه بنسبة
 %46في العام
الماضي
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أرقام وخالصة
في العام الحالي أخرج الجفاف مساحات تزيد عن  590ألف هكتار من القمح من اإلنتاج
لم تحصل على أمطار نيسان الـضــروريــة ،ومــن أصــل  740ألــف هكتار بعلي لن ينتج ّإل
 44ألف طن قمح!
المساحات المروية التي ازدادت هذا العام بنسبة  %35ستنقذ الموقف ،وتنتج ما يقارب
 2,3مليون طن ليكون إجمالي اإلنتاج قرابة  2,7مليون طن.
 2,7مليون طن إنتاج ال تكفي لكل الحاجات ،حتى بعد التقشف الكبير في المخصصات
إلنتاج الخبز وتراجعه بنسبة  %46في العام الماضي ،فإن الحاجة اإلجمالية تقارب3 :
ماليين طن.
تحتاج الحكومة إلــى مليوني طن من القمح إلنتاج الخبز المدعوم ،وهــذه قد ال تستلم
منها إال كميات قليلة نظر ًا لكون مناطق اإلنتاج المروي التي تضمن الحكومة استالم
كمياتها قد ال تتعدى  %17وتنتج قرابة  400ألــف طن قمح .بينما سيجري تنافس بين
(قــوى األمــر الــواقــع) على اسـتــام القمح مــن المناطق األساسية فــي حلب والــرقــة وديــر
الزور التي تنتج  %56من الزراعة المروية وحوالي  1,3مليون طن من القمح.

التصدير السوري ...زراعي وخام
بل تمكنهم من التصدير المنتظم إلى األسواق
يبحث الصناعيون السوريون عن ُس ٍ
الخارجية ،بينما يبدو أن التجار المعنيين بتصدير منتجات الزراعة السورية يجدون
طريقهم بسهولة ويسر ...الصادرات السورية تتحول إلى صادرات زراعية وخام
وليست أكثر من عمليات تشحين للمنتجات الزراعية األساسية من أسواق الهال ،بينما
تنحسر الصادرات األخرى ،وترتفع أسعار الغذائيات المحلية.

يتبين من األرقام السنوية التي ينشرها موقع
 )International Trade Center (ITCأن
الـصــادرات السورية قد بلغت في عــام :2020
 669م ـل ـي ــون دوالر ،ب ـت ــراج ــع ب ـن ـس ـبــة %10
ع ــن م ـس ـتــوى ع ــام  ...2019وأهـ ــم م ــن الــرقــم
اإلجـمــالــي ،فــإن تركيبة هــذه الـصــادرات تحمل
دالالت على واقع سوق الغذاء في سورية.
بــالـمـجـمــل ،فــإن ال ـمــواد الـتــي تـصــدرهــا ســوريــة
إلــى وجهتين أســاسـيـتـيــن :تــركـيــا والـسـعــوديــة،
هي بالمعظم منتجات خام زراعية .فإذا نظرنا
إلــى أكـبــر  6تـصـنـيـفــات تـصــديــريــة مــن ســوريــة
إلى العالم في العام الماضي ،فإننا نجد التالي:
فــي األول ــى :تــأتــي منتجات الــدهــون والــزيــوت
ال ـت ــي ي ـش ـ ّكــل زيـ ــت ال ــزي ـت ــون ال ـخ ــام مـعـظـمـهــا
وبـقـيـمــة ت ـق ــارب  103مــاي ـيــن دوالر ،أمّ ــا فــي
المجموعة الثانية :فتأتي الفواكه والمكسرات
بقيمة تقارب  88مليون دوالر ،في المجموعة
الثالثة :تأتي النباتات العطرية الطبية والعشبية
ب ـق ـي ـمــة  77م ـل ـيــون دوالر ،وت ـش ـمــل ال ـك ـمــون
والـيــانـســون والـكــزبــرة وحــب الـبــركــة والــزعـتــر
والـغــار وغـيــرهــا ،أمّــا المجموعة الــرابـعــة :وهي
التي تضم الحبوب ،فهي عملي ًا تشمل الشعير
الذي صدّر بقيمة  52مليون دوالر تقريب ًا ،ثم
المجموعة الخامسة :وهذه تضم الخضروات،
وف ــي مـقــدمـتـهــا ال ـب ـنــدورة بـحــوالــي  27مـلـيــون
دوالر ،أمّــا المجموعة الـســادســة :فـهــي للقطن
الخام بقيمة  40مليون دوالر.
وه ــذه الـمـجـمــوعــات الـســت األول ــى المتضمنة
خامات زراعية تقارب قيمتها اإلجمالية400 :

مـلـيــون دوالر تـشـ ّكــل نـسـبــة  %60مــن مجمل
التصدير السوري.
أمّــا إذا أضفنا مكونات إنـتــاج زراعــي وغــذائــي
أخرى معدّة إعداد ًا بسيط ًا فإننا نصل إلى قيمة
تــزيــد على  550مليون دوالر مــن الـصــادرات
ونسبة  %85تقريب ًا.
تخّلف البنية التصديرية
إن هذا الوزن المرتفع للبضائع الزراعية الخام
ض ـمــن ال ـ ـصـ ــادرات ه ــو واح ـ ــد م ــن م ــؤش ــرات
م ـس ـت ــوى ت ـخ ـ ّل ــف ال ـب ـن ـي ــة اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة ،فـكـلـمــا
عـكـســت مـسـتــوى ارت ـبــاط الـمـنـظــومــة الـغــذائـيــة
واإلنتاجية لهذا البلد بالخارج ،فهو يستخدم
أراضيه إلنتاج بضائع وتوريدها خارج ًا دون
أدنــى إع ــداد لـهــا ،بـمــا يــدل عـلــى تــدنــي الـقــدرات
اإلن ـت ــاج ـي ــة وال ـت ـص ـن ـي ـع ـيــة أو ع ـ ــزل الـ ـمـ ــوارد
األولية عن هذه اإلمكانات الصناعية ،وعوض ًا
عــن تـصـنـيـعـهــا يـتــم تــوريــدهــا بـشـكـلـهــا األول ــي.
وهـ ــو م ــا ي ـح ـصــل الـ ـي ــوم ،الـ ــزراعـ ــة ال ـســوريــة
تُ ـن ـت ــج ،وال ـت ـج ــارة تُ ـح ـمــل وت ـش ـحــن ل ـل ـخــارج،
وال ـم ـس ـت ـه ـل ـكــون وال ـص ـن ــاع ـي ــون ي ـق ـفــون شـبــه
متفرجين على خسائر إمكانات اإلنتاج ،وعلى
ارتفاع أسعار الغذاء.
في عام  2010كانت الصادرات الزراعية الخام
في سورية تقارب  %2من مجمل الـصــادرات،
وك ــان ــت ب ـه ــذا م ـتــوس ـطــة األداء وق ــري ـب ــة مــن
النسبة المسجّلة في مجموع الــدول التي كنا
ننتمي إليها مــن حيث مستوى الــدخــل ،وهي
(الـمـنـخـفـضــة ضـمــن مـتــوسـطــة ال ــدخ ــل) .ولـكــن

سعر تصدير زيت
الزيتون  1,87دوالر
وحوالي 4800
ليرة وحتى أعلى
سعر تصدير له إلى
السعودية لم يتع ّد
 6000ليرة بينما
لم ينخفض سعره
للمستهلك السوري
عن  7500ليرة!

اليوم وصلت النسبة إلى .%60
إن تصدير قيم تزيد على  550مليون دوالر
من البضائع الزراعية والغذائية يعني أن نسبة
 %30ت ـقــري ـب ـ ًا م ــن ال ـنــاتــج ال ــزراع ــي ال ـس ــوري
تــرت ـبــط بــال ـت ـصــديــر خ ــام ـ ًا أو م ـص ـن ـع ـ ًا أول ـي ـ ًا،
يـعـنــي ،أن ـهــا مــربــوطــة بــاالسـتـهــاك الـخــارجــي.
وهــي نسبة مرتفعة تفسّر إلــى حــد بعيد عدم
انخفاض أسعار المواد الغذائية المحلية التي

إن لم تحقق في الداخل ربح ًا يقارب الربح في
الخارج فإنها لن تبقى لالستهالك داخل البالد!
ولـ ــذلـ ــك ،إن ـن ــا نـ ــرى أن س ـع ــر زيـ ــت ال ــزي ـت ــون
الوسطي المصدّر أقــل بكثير من الـحــاالت من
سعر زيت الزيتون للمستهلك المحلي ،والسعر
فــي الـبـنــدورة فــي الـعــام الـمــاضــي مـتـقــارب بين
السعر المصدر للسعودية وسعرها الوسطي
في السوق المحلية خالل العام...

الفارق بين السعر الوسطي لتصدير الكغ من زيت الزيتون السوري
وأقل سعر الستهالكه المحلي في 2020

7500
4750
سعر االستهالك المحلي ل .س للكغ

سعر التصدير السوري ل .س للكغ
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تغيرات في قطاع الطاقة األمريكي

تكساس نموذج من معقل النفط إلى الطاقة البديلة
المعمرة هي ظاهرة أصبحت حديث الساعة
البنية التحتية
ّ
في الواليات المتحدة ،حيث ص ّنفت الجمعية األمريكية
للهندسة المدنية البنى التحتية للواليات المتحدة بالمستوى
الثالث ،كما يزعم اقتصاديون أمريكيون أن األثر األكبر هو
على قطاع النفط والغاز الذي سيبدو أنه سيحصل على تريليون
ل ُيغير بنيته.

ف ــي ك ــل عـ ــام ت ـس ـبــب ال ـع ــوام ــل ال ـجــويــة
ال ـحــادة -مـثــل :الـعــاصـفــة األخ ـيــرة الـتــي
ضـ ــربـ ــت تـ ـكـ ـس ــاس -اض ـ ـطـ ــرابـ ــات فــي
تــوزيــع الـطــاقــة عـبــر الــواليــات المتحدة،
وذل ـ ـ ــك ب ـس ـب ــب «شـ ـيـ ـخـ ــوخـ ــة» ال ـب ـن ـي ــة
الـتـحـتـيــة لـقـطــاع ال ـك ـهــربــاء .وه ــذا يـعــود
إلى اتباع سياسة انتظار حلول الكارثة
وانـهـيــار وحــدات الـطــاقــة كــي يتم ترميم
المنظومة ،أو تبديل أجزاء منها ،عوض ًا
عن عملية االستثمار الهيكلية المستمرة
الـمـطـلــوبــة وف ــق رأي مــوقــع oilprice
األمريكية.
خسارة  1,2مليون برميل يومياً
من عاصفة تكساس
ال ـت ـقــديــرات ح ــول أث ــر عــاصـفــة تـكـســاس
تظهر اآلن ،ويبدو أن أثرها على قطاع
ال ـط ــاق ــة األم ــري ـك ـي ــة ق ـ ــارب أثـ ــر جــائ ـحــة
كــورونــا فــي أيــار  ،2020وخـســارة أكثر
من  1,2مليون برميل يومي ًا عوض ًا عن
ال ـت ـقــديــرات الـســابـقــة ال ـتــي كــانــت تـتــوقــع
 800ألـ ــف ب ــرم ـي ــل .وواليـ ـ ــة ت ـك ـســاس
ســاهـمــت بـمـعـظــم ه ــذا ال ـتــراجــع ،ونـسـبــة
 %70منه.
في شهر شباط ،وأثناء العاصفة ُأغلقت
الشبكة الـكـهــربــائـيــة ،وتــوقـفــت المصافي
عن اإلنتاج ،األمر الذي أدى إلى تجمّد
األنابيب في الوالية النفطية وعدم توفر
إمــدادات الطاقة للتدفئة والمياه للعديد
مــن الـمـنــازل فــي جميع أنـحــاء تكساس،
واستمرت هذه الحال لمدة أسبوع في
الـبـلــد األغـنــى فــي الـعــالــم .شــركــات ،مثل:
إكسون موبايل تعرضت لخسائر تقارب
 800م ـل ـي ــون دوالر جـ ـ ـرّاء ال ـعــاص ـفــة،
وكذلك غيرها من الشركات العاملة في
الوالية .ولكن لهذه الشركات اتجاهات

أخرى مع التبدالت الكبرى التي تجري
في قطاع الطاقة األمريكي.
تكساس تتحول نحو الطاقة
البديلة مؤشر هام
والي ــة تـكـســاس هــي ثــانــي أغ ـنــى واليــة
فــي الــواليــات الـمـتـحــدة ،وأهــم الــواليــات
النفطية ،وتتجلى فيها اليوم التحوالت
وإع ـ ـ ـ ــادة ال ـه ـي ـك ـل ــة فـ ــي قـ ـطـ ــاع ال ـط ــاق ــة
األمريكي ،حيث تتحول إلى الرائد األول
في طاقة الرياح ،لتنتج في %28 :2020
من طاقة الرياح في الواليات المتحدة،
وهي تتقارب بسرعة مع كاليفورنيا في
تركيب الطاقة الشمسية ،حيث ستضيف
الوالية  10غيغا واط من الطاقة البديلة
مـقــابــل كــالـيـفــورنـيــا ال ـتــي سـتـضـيــف 3,2
غيغا واط...
تـكـســاس تـســابــق كــالـيـفــورنـيــا فــي مجال
ال ـط ــاق ــة ال ـب ــدي ـل ــة ،وك ــال ـي ـف ــورن ــا ال ــوالي ــة
األم ــريـ ـكـ ـي ــة األغ ـ ـنـ ــى هـ ــي إح ـ ـ ــدى أه ــم
مــراكــز العالم فــي تركيب وإنـتــاج الطاقة
البديلة ،ومعقل من معاقل التكنولوجيا،

تكساس تسابق
كاليفورنيا
في مجال
الطاقة البديلة،
وكاليفورنا
الوالية األمريكية
األغنى هي
إحدى أهم مراكز
العالم في
تركيب وإنتاج
الطاقة البديلة

وسياسي ًا معقل من معاقل الديمقراطيين.
بينما تكساس الوالية التي كانت تعتبر
تاريخي ًا جمهورية وتتأرجح اليوم نحو
الــديـمـقــراطـيـيــن ،ال تتغير سـيــاسـيـ ًا فقط
ب ــل اق ـت ـص ــادي ـ ًا ،ف ـهــي الـمـنـتــج األمــري ـكــي
األك ـب ــر لـلـنـفــط ال ـخ ــام بـنـسـبــة  %46مــن
نـفــط أمــريـكــا ،وتـتـمــركــز فيها نسبة %31
م ــن ط ــاق ــة ال ـت ـكــريــر ح ـتــى عـ ــام ،2020
وبالمجمل ،فإن تكساس تزود الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ب ـن ـصــف ال ـط ــاق ــة األح ـف ــوري ــة
الـمـسـتـهـلـكــة ،وه ــي ال ـي ــوم تُ ـغ ـيــر بـنـيـتـهــا
ال ـطــاق ـيــة ،وت ـت ـك ـيــف م ــع بــرنــامــج بــايــدن
الجديد نحو الطاقة البديلة ،وستحصل
قواها األساسية على مقابل استثماري
هام.
ّإن ت ــواك ــب األزم ـ ــات ال ـم ـت ـتــال ـيــة :أزم ــة
النفط في عــام  ،2020ومــن ثم الوباء،
وب ـعــدهــا ال ـعــاص ـفــة ،وتــأث ـيــرات الـتــوقــف
الطويل في هذا الـعــام ...مع التوجهات
األمريكية نحو الطاقة البديلة ،تتجلى
ب ــوض ــوح ف ــي ال ـت ـغ ـيــرات ال ـك ـبــرى الـتــي
تـجــري فــي ال ــوالي ــة .وشــركــات كـبــرى،

م ـثــل :إك ـس ــون مــوبــايــل وش ـيــل تـجــري
تغيرات فــي بنيتها االستثمارية تهيؤ ًا
لـمــرحـلــة ق ــادم ــة م ــن إن ـت ــاج ال ـطــاقــة فــي
ال ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وان ـ ـطـ ــاق ـ ـ ًا مــن
تكساس ،حيث يبدو أن هذه الشركات
ستكون لها حصة األسد من استثمارات
البنية التحتية للطاقة البديلة التي يقدّر
أن تـسـتـهـلــك  1,2تــريـلـيــون دوالر من
حزمة التريليوني دوالر التي ستموّل
الـبـنــى الـتـحـتـيــة األمــري ـك ـيــة ،وف ــق خطة
إدارة ب ــاي ــدن ال ـمــزعــومــة ل ـ  8س ـنــوات
قادمة.
ال ـخ ـطــة ال ـتــي ت ـس ـت ـهــدف مــواج ـهــة أزم ــة
الوباء ،وزيــادة التشغيل ،وتأهيل البنى
التحتية األمريكية وفق اإلدارة الجديدة،
سيكون لها دور حاسم في إعادة هيكلة
ال ـص ـن ــاع ــات وال ـق ـط ــاع ــات والـ ـثـ ــروة فــي
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة األم ــري ـك ـي ــة ،حـيــث
ستجد الواليات األغنى ،مثل :كاليفورنيا
وتكساس ما يكفي من االستثمار لتبقى
شركاتها األساسية القوى القادرة على
التكيف مع أية تغيرات كبرى.

الوفيات المفاجئة لـ  488مليون عامل عبر العالم ..ترتبط بساعات العمل الطويل!
أعلنت دراسة مشتركة
بين منظمة الصحة
العالمية ومنظمة العمل
الدولية :أن مئات آالف
األشخاص عبر العالم
يموتون سنوياً نتيجة
عدد ساعات العمل
الطويلة.

الرقم التقديري وفق دراسة المنظمتين
تشير إلى أن ما يقارب  745ألف وفاة
بــالـسـكـتــة الــدمــاغ ـيــة والـقـلـبـيــة ف ــي عــام
 2016تــرتـبــط بــالـعـمــل طــويــل الــوقــت.
وذلك في دراسة جرت في عام .2016
قـ ــدرت ال ـم ـن ـظ ـم ـتــان ،أن  488مـلـيــون
عــامــل عـبــر الـعــالــم يـعــانــون مــن ســاعــات
ال ـع ـمــل ال ـطــوي ـلــة (أك ـث ــر م ــن  55ســاعــة
أس ـب ــوع ـي ـ ًا) .ح ـيــث تـعـتـبــر الـمـنـظـمــات
الــدولـيــة أن  9ســاعــات عـمــل أسـبــوعـيـ ًا
ول ـ ـمـ ــدة س ـت ــة أي ـ ـ ــام ،هـ ــو وق ـ ــت ع ـمــل
ظــالــم ويرتبط ارتـبــاطـ ًا وثيق ًا بارتفاع
معدالت الموت المفاجئ.

 398ألـ ــف ش ـخ ــص ت ــوف ــوا بــالـسـكـتــة
الدماغية ،و 347ألف شخص بالجلطة
القلبية ،وهي وفيات مربوطة مباشرة
بساعات العمل الطويلة.
«معظم الوفيات كانت ألشخاص بين
 79-60ع ــام ـ ًا ،م ـمــن ع ـم ـلــوا لـســاعــات
عـمــل طــويـلــة ومـكـثـفــة بــأعـمــار 74-34
سنة» .وفق التقرير.
ســاعــات الـعـمــل الـطــويـلــة وفــق الـتـقــريــر
ترفع خطر السكتات الدماغية بنسبة
 %35بالمقارنة مع من عملوا لساعات
ع ـم ــل ط ـب ـي ـع ـيــة ب ـي ــن  40-35س ــاع ــة
أسبوعي ًا.
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صدر قانون االستثمار الجديد رقم  18لعام  ،2021الذي تضمن  12فص ًال بـ  51مادة،
وقد منح القانون المزيد من التسهيالت واإلعفاءات الضريبية والجمركية ألصحاب
رؤوس األموال من المستثمرين (المحليين واالجانب) ،الباحثين طبعاً عن فرص الربح
العالية والسريعة من جيوب العباد وعلى حساب البالد ،وهو بذلك كما غيره من قوانين
االستثمار السابقة.

ǧعادل ابراهيم

وب ـح ـس ــب الـ ـمـ ــادة  2ت ـح ــت عـ ـن ــوان «أه ـ ــداف
القانون» في الفصل الثاني منه ،ورد التالي:
«يهدف هذا القانون إلى إيجاد بيئة استثمارية
تنافسية لجذب رؤوس األمــوال ،واالستفادة
من الخبرات والتخصصات المختلفة ،لتوسيع
قاعدة اإلنتاج بهدف زيادة فرص العمل ورفع
معدالت النمو االقتصادي بما ينعكس إيجاب ًا
على زيــادة الدخل القومي وصــو ًال إلــى تنمية
شاملة ومستدامة».
فهل سيحقق القانون ما ورد فيه من أهداف؟
االستثمار وتوسيع قاعدة اإلنتاج
في البداية ،ال بد من الحديث عمّا ورد في متن
أهــداف القانون حول «توسيع قاعدة اإلنتاج
ب ـه ــدف زي ـ ــادة ف ــرص ال ـع ـمــل ورفـ ــع م ـعــدالت
النمو االقتصادي» ،لنتساءل:
هــل الصعوبات والمشاكل المزمنة ،ومعيقات
اإلنـتــاج والعملية اإلنتاجية ،التي يعاني منها
القطاع اإلنتاجي (صناعي -زراعي -حرفي)،
سواء كان عام ًا أم خاص ًا ،مرتبطة ببعض مواد
وحـيـثـيــات الـقــوانـيــن الـمـعـمــول بـهــا ،أم بمجمل
السياسات الليبرالية المعتمدة والمطبقة منذ
ع ـقــود ،ونـتــائـجـهــا الـسـلـبـيــة الـكــارثـيــة عـلــى هــذا
القطاع على أرض الواقع؟
ال ـم ـت ـت ـبــع ل ـم ـطــالــب ال ـص ـنــاع ـي ـيــن وال ـم ـن ـت ـج ـيــن
عموم ًا ،طيلة العقود الماضية ،وخاصة خالل
سني الحرب واألزمة وحتى اآلن ،ال يجد في
متنها البحث عــن امـتـيــازات أو إعـفــاءات بقدر
ما يريدون بعض الحقوق مما هو منصوص
عنه في بعض القوانين الخاصة بهم والناظمة
ل ـع ـم ـل ـه ــم ،أو الـ ـحـ ــد مـ ــن ب ـع ــض ال ـص ـع ــوب ــات
والتخفيف من المشاكل التي ال يد لهم بها ،مع
تأكيدهم الدائم على ما يعانونه على مستوى

زيادة التكاليف ،وخاصة بما يتعلق بمدخالت
وم ـس ـت ـلــزمــات اإلنـ ـت ــاج وال ـع ـم ـل ـيــة اإلن ـتــاج ـيــة،
واألهم بهذا المجال بالنسبة لهؤالء هو توفير
حوامل الطاقة ،طبع ًا مع إعــادة تذكيرهم بكل
ذلك في كل مرة تتاح لهم الفرصة لذلك ،وجل
مــا يــرغــب بــه ه ــؤالء هــي مـعــامـلـتـهــم عـلــى قــدم
الـمـســاواة مــع الـقـطــاع االسـتـثـمــاري المحظي،
م ــن ح ـي ــث ال ـت ـس ـه ـيــات ول ـي ــس االمـ ـتـ ـي ــازات،
ف ـهــؤالء ال مـشـكـلــة لــديـهــم فــي أن ي ـس ــددوا ما
عليهم من رسوم وضرائب بمختلف مطارحها
وتسمياتها ،الرسمية طـبـعـ ًا ،ولـيــس اإلتــاوات
والرشاوى التي تفرض عليهم ابتزاز ًا ،وسبق
أن أكدوا على ذلك مرار ًا وتكرار ًا.
ف ـهــل سـيـسـتـفـيــد هـ ــؤالء م ــن ال ـق ــان ــون الـجــديــد
ف ـعـ ًـا ،أم أن ــه سـيـكــون مــن حـيــث الـنـتــائــج كما
سبقه من قوانين استثمار وبــا ًال عليهم وعلى
اإلنتاج والعملية اإلنتاجية واالقتصاد الوطني
عموم ًا؟
الخصخصة مستمرة
مع االعتراف بفشل التشاركية
على الـطــرف المقابل ،يـبــدو أنـنــا مقبلون على
أس ـلــوب وش ـكــل جــديــد مــن الـخـصـخـصــة تحت
عـنــوان االسـتـثـمــار مــع الـقـطــاع الـخــاص ،طبع ًا
مــع مــزيــد مــن اإلع ـفــاءات والـمــزايــا الـتــي تصب
بـمـصـلـحــة ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن وأصـ ـح ــاب األرب ـ ــاح،
بموجب القانون الجديد!
فــأول ما يلفت النظر بالقانون الجديد ،هو ما
ورد فــي الفقرة /ب /مــن الـمــادة  3فــي الفصل
الثالث ،تحت عنوان «نطاق تطبيق القانون«:
«المشروع الــذي يتم بنا ًء على طرح الجهات
ال ـع ــام ــة ألم ــاك ـه ــا ال ـخ ــاص ــة ع ـل ــى االس ـت ـث ـم ــار
مـ ــع الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخـ ــاص وال ي ـخ ـض ــع ل ـق ــان ــون
التشاركية».

يبدو أننا مقبلون
على أسلوب
وشكل جديد من
الخصخصة تحت
عنوان االستثمار
مع القطاع الخاص
بموجب القانون
الجديد!

فعلى الــرغــم مــن كــل الـتـحـفـظــات والـمــاحـظــات
ال ـتــي وض ـعــت ســاب ـق ـ ًا عـلــى قــانــون الـتـشــاركـيــة
ك ـبــوابــة م ـشــرعــة وم ـقــون ـنــة لـلـخـصـخـصــة ،ومــا
أسفر عنه من نتائجّ ،إل أنه لم يكن كافي ًا على
مــا ي ـبــدو بــالـنـسـبــة ألول ــي األم ــر مــن الـقــائـمـيــن
على تطبيق السياسات الليبرالية ،حيث أتيح
ال ـم ـجــال م ـج ــدد ًا ،عـبــر بــوابــة وقــون ـنــة جــديــدة
ب ـم ــوج ــب الـ ـق ــان ــون الـ ـج ــدي ــد ،ل ـط ــرح األمـ ــاك
الـخــاصــة لـلـجـهــات الـعــامــة عـلــى االسـتـثـمــار مع
القطاع الخاص!.
ورب ـمــا هــذا الـشـكــل مــن الـخـصـخـصــة الـجــديــدة،
بعد فشل استكمال الخصخصة عبر التشاركية،
مــن األه ــداف الـمـبـيـتــة غـيــر الـمـنـصــوص عليها
ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر وص ــري ــح ف ــي م ـت ــن ال ـق ــان ــون،
والتي تتوافق عملي ًا مع السياسات الليبرالية
الـمـعــاديــة لـكــل مـلـكـيــة وح ـقــوق عــامــة ،وتسعى
إلى ابتالعها تباع ًا بأقل الكِلف وأعلى األرباح،
فكيف إن كانت هذه الملكية العامة منتجة؟!

المواد التموينية تأخير مكرر
مددت المؤسسة السورية
للتجارة بتاريخ  16أيار
الحالي فترة بيع المواد
المدعومة من «سكر ورز»
الخاصة بأشهر شباط
وآذار ونيسان حتى
نهاية الشهر الحالي،
ويذكر أنه ثاني تمديد
خالل دورة التوزيع
أخر عملية
ذاتها ،مما ّ
التوزيع التي تليها شهرًا
كام ًال ،وسبب التمديد كما
ذكرته مصادر رسمية
«بهدف وصول المواد إلى
كل المواطنين وحصولهم
على كامل مستحقاتهم».

ǧنادين عيد

أزمات متالحقة
أزمات بال حلول جدية ،فالتأخير بتوزيع المواد المدعومة
قــد طــال ج ــد ًا ،والـمـطـلــوب مــن الـمــواطــن الـيــوم االنـتـظــار،
فـصــور االنـتـظــار أصـبـحــت كـثـيــرة ،وال ـتــي يـمـكــن تلخيص
بعضها ،مث ًال :أزمــة الطوابير ســواء على األفــران أو على
كوة المعتمد ،مسلسل انتظار رسالة المحروقات ،رسالة
المواد التموينية ،وأيض ًا رسالة الغاز ،واليوم دخلنا حيز
أزمــة مكررة بحلة جديدة «انتظار موعد استجرار مياه
الشرب إلى المنازل» والتي دخلت حيز التقنين بموعدها
الصيفي ،ناهيك عن التقنين الكهربائي الذي قد يتواقت مع
فترة استجرار المياه ،واألمثلة كثيرة.
المواد تموينية تأخير بال حلول جدية
مشكلة المواد التموينية اليوم باتت مكررة ،وبعد تمديد
موعد التوزيع عن األشهر السابقة الذكر ،ستظهر مشكلة
جديدة ،فــدورة التوزيع عن أشهر أيار وحزيران وتموز
الـتــي تـلــي الـحــالـيــة قــد تــأخــرت شـهــر ًا عـلــى األق ــل ،مــا يعني
أنه ستجري منهجة األمر مع هذه المشكلة ،وكأنها عملية
قـضــم جــزء مــن الـمـسـتـحـقــات الـمــدعــومــة ،نــاهـيــك أن جــزء ًا

كبير ًا من المواطنين قد خسر استحقاقه من مادة الشاي،
أمــا الزيت النباتي فهو من المنسيات للعامة ،فمن حصل
على مخصصاته بــوقــت بــاكــر ،سينتظر مــوعــد بــدء دورة
االكـتـتــاب الـجــديــدة لـلـتــوزيــع عـبــر تطبيق الـبـطــاقــة الــذكـيــة،
وبالتالي ،التأخير سيكلف المواطن شراء كميات إضافية
من السكر والرز بشكله الحر ،وبأسعاره المرتفعة.
ق ــد ذك ــرن ــا ب ـم ــادة س ــاب ـق ــة ،أن ال ـس ـبــب ال ـج ــوه ــري ل ـهــذه
المشكلة يـعــود إلــى الـنـقــص فــي كـمـيــات ال ـمــواد الـمــوزعــة،
وال ـتــي ت ــؤدي إل ــى تــأخــر وص ــول الــرســائــل لـمـسـتـحـقـيـهــا،
طـبـعـ ًا هــذه الـمـشـكـلــة األول ــى الـتــي يـجــب أن يـجــري حلها
مــن قـبــل الـجـهــات الـمـســؤولــة عـبــر تــوفـيــر الـكـمـيــات الكافية
مع بــدء كل دورة توزيع جــديــدة ،باإلضافة إلــى قلة عدد
الصاالت المخصصة في كل محافظة وكل منطقة ،والتي
ال تغطي الحاجة ،ومن المفترض أن تتم دراسة آلية لحل
مشكلة نـقــص عــدد ال ـصــاالت ،ولـيــس حلها عـبــر سـيــارات
الـتــدخــل الـجــوالــة الـتــي لــم تـجـدِ نـفـعـ ًا كـمــا أثـبـتــت الـتـجــارب،
كـمــا أصـبـحــت هــذه الـظــاهــرة مـتـكــررة ،والـسـبــب االعـتـمــاد
على الحلول االرتجالية ،بد ًال من اتخاذ الجهات المسؤولة
موقف ًا صارم ًا لحل األزمة من جذورها ،بعيد ًا عن مصالح
كـبــار الـمـتـنـفــذيــن ،مـمــن يـتـحـكـمــون بـلـقـمــة عـيــش الـمــواطــن
السوري المغلوب على أمره.

بكل اختصار
م ـب ــدئ ـي ـ ًا ،وقـ ـب ــل ال ـم ــزي ــد مـ ــن الـ ـخـ ــوض فــي
تـفــاصـيــل وحـيـثـيــات ال ـقــانــون ،يـمـكــن ال ـقــول:
إن إيـ ــراد ع ـبــارة «تــوس ـيــع قــاعــدة اإلن ـتــاج»
ف ــي م ـتــن أه ــداف ــه تـعـتـبــر ن ــوع ـ ًا م ــن الـتـغـطـيــة
عـلــى مــوبـقــات مـضـمــونــه ونـتــائـجــه الـنـهــائـيــة،
وخاصة ناحية شريحة حيتان المال والفساد
ال ـم ـس ـت ـف ـيــدة م ـن ــه ،وشــري ـحــة أم ـ ــراء ال ـحــرب
واألزم ــة الـجــدد ،الـتــي ال عــاقــة لها باإلنتاج
والعملية اإلنتاجية.
فكل قوانين االستثمار التي صــدرت حتى
تاريخه لم تكن ّإل من أجل المزيد من تغوّل
ه ــذه ال ـشــري ـحــة وال ـح ـفــاظ ع ـلــى مـصــالـحـهــا
دون ـ ـ ًا ع ــن م ـصــالــح ال ـش ــرائ ــح االج ـت ـمــاع ـيــة
األخــرى ،وخــاصــة الغالبية المفقرة ،وعلى
ح ـســاب الـمـصـلـحــة االق ـت ـصــاديــة والــوطـنـيــة
عموم ًا.
وللحديث تتمة..
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تتنامى الخسائر االقتصادية الناجمة
عن الجائحة حول العالم ،ويخشى بعض
الخبراء من أنها قد تلحق الضرر بالعلوم
التسبب بتسريح آالف
لعقود قادمة ،عبر ُّ
الباحثين من العمل ،وإجبار الدول على
خفض تمويالتها بح ّدة في إطار جهود
إعمار المجتمعات ،بينما يذهب آخرون
إلى ّأن الجائحة يمكن ْأن تلفت االنتباه
وتشجع على تقديم
إلى أهم ّية العلوم،
ّ
دع ٍم طويل األمد لها ،وال س ّيما البحوث
األساسية ،مثلما حدث في زمن الحرب
العالمية الثانية– المقال التالي المنشور
في مجلة «الطبيعة» في آب  2020يسّلط
الضوء على هذه المشكلة التي يبدو
وخاصة في
أنها سوف تتفاقم أكثر،
ً
االقتصادات الرأسمالية األكثر تأ ّزماً.

ǧنيديهي سوبرامانǧ
     ترجمة :القسم العربي بمجلة Nature

ارتفع معدل البطالة في الواليات المتحدة إلى
مستويات لم يشهدها هذا البلد منذ ثالثينات
ال ـق ــرن ال ـع ـش ــري ــن ،ويـ ـح ــاول ك ـث ـي ـرٌ م ــن ق ــادة
الكيانات العلمية الترويج ألهمية دعم البحوث
والتطوير .ويـقــول هــارولــد فــارمــوس– العالِم
بمرض السرطان والحاصل على جائزة نوبل،
والــذي قــاد معاهد الصحة الوطنية األمريكية
( )NIHب ـي ــن ع ــام ــي « :1999–1993دون
مؤازرة العلم ،سيكون بلدنا في خطر».
وربـمــا تــزدهــر عـلــوم الـبـيــولــوجـيــا فــي أعـقــاب
ال ـج ــائ ـح ــة ،ع ـلــى غـ ــرار ازدهـ ــارهـ ــا م ـنــذ ع ـقــود
بعد فترة البحوث واالستكشافات فــي علوم
الـفـيــزيــاء بـفـضــل الـقـمــر الـصـنــاعــي الـســوفـيـيـتــي
«سبوت ِنيك» في عام ( 1957والذي كان بحجم
كرة شاطئ ،لكنه أطلق شــرارة عصر السباق
إل ــى ال ـف ـضــاء) .وتُ ـعَ ـ ِّقــب جــولـيــا فـيـلـيـبــس– من
المجلس الوطني األمريكي للعلوم ،والرئيسة
الـتـقـنـيــة الـســابـقــة لـمـخـتـبــرات ســانــديــا الــوطـنـيــة
«إن
فــي ألـبــاكــركــي فــي نـيــومـكـسـيـكــو– قــائ ـلــةّ :
الباحثين يتوجَّهون إلى األماكن التي يجدون
فيها مَن يموِّ ُلهم».
تفاوت الدول في «التعافي العلمي»
سوف تتنوّع التبعات االقتصادية طويلة األمد
عـلــى الـعـلــوم تـنـوّعـ ًا كـبـيــر ًا حـســب الـبـلــد .فعلى
سبيل الـمـثــال :ح ـ ّذرت أسـتــرالـيــا مــن احتمالية
شخص من العاملين في المجال
تسريح 7000
ٍ
البحثي خالل عام  2020لوحده ،في حين ال
تزال الدوائر العلمية على حالها بوجه عام في
ألمانيا ،إ ْذ يلتزمُ البلد باستثمار  17مليار يورو
إضافية ( 18مليار دوالر أمريكي) في وكاالت
العلوم حتى عام  ،2030بزيادة سنوية ثابتة
م ـقــدارهــا  %3فــي مـيــزانـيــة ه ــذه الـمــؤسـســات.
ورغ ــم ت ـض ـرُّر االق ـت ـصــاد وال ــزخ ــم الـعـلـمــي في
الصين بشدة بفعل فـيــروس كــورونــا الجديد،
لكن الصّين لديها من اإلمكانات ما يم ّكنُها من
التعافي من األزمــة بسرعة نسبيّ ًا .ويمكن أن
تـعـيــد تــرتـيــب أولــويــات ـهــا ،بـحـيــث تـضـخّ الـمــزيــد
من االستثمارات في علوم األحياء واألوبئة،
حسب ما أفاده تسونج تساو ،عالِم االجتماع
في جامعة نوتنجهام في نينجبو بالصين.
ـض مــن أش ـدّ الـتـغـيـيــرات وط ـ ًـأة ْأن
ويـمـكــن لـبـعـ ٍ
تَ ـح ـد َُث فــي الــواليــات الـمـتـحــدة ،إح ــدى الــدول
ال ـك ـبــرى ال ـم ـم ـوِّلــة لـلـبـحــث الـعـلـمــي فــي ال ـعــا َلــم،
وخــاص ـ ًة أنـهــا بـلـدٌ تُـتّـخــذ فـيــه ق ــرارات التمويل
سنويّ ًا ،خالف ًا لكثير من البلدان.
أخــذ العديد مــن المعنيين بالسياسات العلمية
يــدرســون ت ـجــارب مــن الـصــدمــات االقـتـصــاديــة
السابقة ،وتحديد ًا تجربة كساد ،2009–2007
ل ـل ــوص ــول إلـ ــى م ـفــات ـيــح الس ـت ـش ــراف مــامــح

المستقبل .ويجدر بالذكر أنه عقب ذلك التدهور
االقتصادي ،ضخت الحكومة األمريكية أموا ًال
إضافية إلى الوكاالت العلمية الفيدرالية ،بهدف
إطـ ــاق ب ــرام ــج ف ــي إطـ ــار «ق ــان ــون االن ـت ـعــاش
وإعـ ـ ــادة االس ـت ـث ـم ــار األم ــري ـك ــي» (،)ARRA
وهــي خـطــة وطـنـيــة لتعزيز األنـشـطــة البحثية
عبر القطاعات كافة .مث ًال :تل ّقت معاهد الصحة
الوطنية األمريكية آنذاك  10,8مليارات دوالر
أمريكي إضافية عام  2009إلى جانب ميزانيتها
السنوية ،البالغة  30مليار دوالر .وقــد مثلت
التمويالت التي أمَّنها هذا القانون «مبلغ ًا هائ ًال
من المال» آنذاك ،حسب تعبير جنيفر زايتزر،
مــديــر الـعــاقــات التشريعية بــاتـحــاد الجمعيات
األمريكية لعلم األحياء التجريبي ()FASEB
في مدينة بيثيسدا بوالية ميريالند.
مطالب كبرى
من المتوقع أن تتزايد الحاجة إلى التمويالت
حــال ـي ـ ًا والح ـق ـ ًا م ـقــارن ـ ًة م ــع الـحـقـبــة الـمــاضـيــة.
ففي أوائــل نيسان  ،2020تقدَّم ائتالف يمثل
الـجــامـعــات األمــريـكـيــة إل ــى الـكــونـغــرس بطلب
يلتمس فيه صــرف  26مليار دوالر لوكاالت
تمويل الـعـلــوم لــدعــم الـقــوى العاملة المشتغلة
بالعلوم ،وإعــادة فتح المختبرات األكاديمية.
ويمكن لهذا التمويل مث ًال أن يخفف من وطأة
تأخُّر المِنَح ،ويعيد إنشاء مستعمرات الفئران
وأن يــزوّد
الـتــي اضـطـرّت المختبرات لقتلهاْ ،
الـمـتــاجــر بـمـعـدّات الــوقــايــة الشخصية الـتــي تـمّ
التبرع بها لجهود مكافحة الجائحة.
وح ـ ـتـ ــى اآلن ،ومِـ ـ ـ ــن مـ ـبـ ـل ــغ ي ـ ـق ـ ــارب ث ــاث ــة
تريليونات دوالر ،اعتمده الكونغرس لجهود
اإلغ ــاث ــة ف ــي ه ــذا ال ــوض ــع الـ ـط ــارئ ،ت ــم رصــد
أربعة مليارات دوالر تقريب ًا لــوكــاالت العلوم
الفيدرالية ،من أجل أنشطتها المتعلقة بمكافحة
فـيــروس كــورونــا الـجــديــد ،الـتــي مـنـهــا :تطوير
اللقاحات والعالجات .وتتوقع مجموعاتٌ على
غــرار اتحاد الجمعيات األمريكية لعلم األحياء
التجريبي ْأن تُلحِقَ إجراءاتُ تجميد التعيينات
وتـقـلـيــص الـمـخـتـبــرات ض ــرر ًا شــديــد ًا بــأعـضــاء

بأن
يتوقع خبراء ْ
ّ
تفقد الواليات
المتحدة قدراتها
العلمية التنافسية
إذا تعّرضت لضربة
اقتصادية كبيرة

هيئات التدريس ممن هم في مقتبل مسيرتهم
المهنية ،وخــاصـ ًة الطلبة المتخرجين .وتع ِّلق
زايـتــزر على ذلــك قــائـلــة« :وم ــاذا بـعــد؟ ال شك
أننا في غاية القلق».
وت ـجــدر اإلشـ ــارة إل ــى أن ــه حـتــى فــي األزم ــات
االقـتـصــاديــة الـمــاضـيــة ،تَـ َلـ َّقــى المجتمع العلمي
األمـ ــري ـ ـكـ ــي دع ـ ـم ـ ـ ًا م ـن ـت ـظ ـم ـ ًا م ـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة
وال ـص ـن ــاع ــات ،إذ ارت ـف ــع إج ـمــالــي ال ـت ـمــويــات
المخصصة لــه بـمــا يــزيــد عـلــى عـشــرة أضـعــاف
م ـنــذ أواس ـ ــط ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ،وذلـ ــك بــأخــذ
التضخم فــي االعـتـبــار .ويش ّكل قطاع األعمال
حوالي  %70من حجم اإلنفاق األمريكي على
البحوث األســاسـيــة ،والتطبيقية ،واالنتقالية.
ورغم ذلك ،ال تزال حكومة الواليات المتحدة
المموّل األكبر للعلوم األساسية في البلد ،إذ
قـدّمــت تموي ًال يبلغ  121مليار دوالر فــي عام
.2017
صدمة اقتصادية كبرى
العلم بأمريكا
ق ّد ته ّز ِ
رغــم زيــادة الكونغرس للتمويالت الفيدرالية
المُن َفقة على العلوم سنويّ ًا وبانتظام ،فيمكن
ل ـح ــدوث ص ــدم ــة اق ـت ـصــاديــة ك ـب ــرى أن يـحـيــد
بــه عــن ه ــذا ال ـتــوجّــه .مــن ه ـنــا ،يـعـ ّقــب إلـيــاس
زره ــون ــي ،وه ــو طـبـيــب تــولــى ق ـي ــادة مـعــاهــد
الصحة الوطنية بين عامي  ،2008–2002على
ذلك قائ ًال« :عندئذ سنشهد سيناريو تنخفض
فيه فعليّ ًا ميزانيات الوكاالت البحثية».
ويمكن لمثل هــذه الـضــربــة ْأن تـخـ ّـل بــالـتــوازن
بين البحوث األساسية والتطبيقية .وتضيف
فـيـلـيـبــس ّأن ال ـع ـلــوم الـتـجــريـبـيــة والـتـطـبـيـقـيــة
ُفضِّلت على البحوث األساسية في الضائقات
المالية السابقة .وإذا حدث هذا اآلن ،فقد تفقد
الواليات المتحدة قدراتها التنافسية بعد عقود
في المستقبل .وتختم فيليبس حديثها قائلة:
«ستتقلص فرصنا المستقبلية».
من زاوية أخرى ،يقول فارموس :إنه في وقت
تسترعي فيه مكافحة فيروس كورونا الجديد
انتباه العموم والجهات التشريعية أيـضـ ًا ،قد

تكون هذه فرص ًة سانحة للجامعات والعلماء
كي يطالبوا بالمزيد .ويضيف قائ ًال« :أعتقد أن
الواليات المتحدة مهيَّأة اآلن لتقدير واحترام
ما يتمتع به العِلم من إمكانات لتسخيرها لما
يــواجـهــه الـبـلــد مــن تـحــديــات .وفـضـ ًا عــن ذلــك،
صــار الـبـلــد يــرى الـتــداعـيــات االقـتـصــاديــة لعدم
االستعداد لألزمات بصورة أفضل».
في الواقع ،تقدّمت جهات تشريعية أمريكية
عديدة بقوانين لزيادة التمويل الموجَّه إلى
مؤسسة العلوم الوطنية بصورة كبيرة ،إذ
اقترحت صرف  100مليار دوالر للمؤسسة
ع ـلــى مـ ــدار خ ـمــس س ـن ــوات ،ف ــي ح ـيــن تـبـلــغ
م ـي ــزان ـي ــة ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـس ـن ــوي ــة ال ـح ــال ـي ــة 8
مليارات دوالر تقريب ًا .وحتى صيف 2020
ل ــم ت ـكــن احـتـمــالـيــة تــرج ـمــة ه ــذه ال ـخ ـطــة إلــى
قانون مُل ِزم واضحة بعد ،لكن زايتزر تتوقع
أقل ،إذا
ْأن يكون المبلغ المرصود للمؤسسة ّ
حدث.
األزمة االقتصادية
والعلوم في بريطانيا
يـ ـقـ ــول ج ـي ـم ــس وي ـ ـ ـلـ ـ ــزدون ،ال ـ ـ ــذي ي ـ ــدرس
سياسات العلوم والتكنولوجيا بجامعة شيفيلد
البريطانية« :إذا كان المشهد االقتصادي العام
يـنــذر بـخــراب شــديــد ،بمعنى حــدوث ركــود أو
كساد مطوّل ،فال يمكن بتات ًا التنبؤ بالتبعات
التالية».
ولكنّ آخرين يأملون ْأن يكون مصير العلوم
في بريطانيا أفضل منه في الواليات المتحدة.
ف ـف ــي ش ـه ــر آذار  ،2020أع ـل ـن ــت ال ـح ـك ــوم ــة
الـبــريـطــانـيــة عــن خـطــة وص ـفــت بــال ـ «جــريـئــة»
لزيادة تمويل البحوث العلمية من  9مليارات
ج ـن ـيــه إس ـتــرل ـي ـنــي س ـن ــويّ ـ ًا ( 11م ـل ـيــار دوالر
أمريكي) إلى  22مليار جنيه إسترليني بحلول
الـ ـع ــام ال ـم ــال ــي  .2025/2024وح ـت ــى صـيــف
 ،2020لم تكن توجد أيّــة أمــارات على ّأن هذا
التعهد سيتغير ،لكن عَدم اليقين حول عواقب
األزمــة االقتصادية على العلوم ال يــزال يخيّم
بظالله الثقيلة.
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العراق :ن ّية الحكومة في مكان والواقع في مكان آخر

منذ الحملة األخيرة إلخراج القوات األجنبية من العراق وعلى
رأسها الواليات المتحدة األمريكية ،عاد تنظيم «داعش»
للنشاط مجددًا في مسرحية يجري خاللها التذرع بالتنظيم
اإلرهابي إلطالة عمر التواجد األمريكي بالتعاون مع أطراف
وح ّدة المطالب
داخلية ،إال أن النتيجة كانت ازدياد نسبة ِ
بالخروج األجنبي في نهاية المطاف .وبينما تسعى الحكومة
العراقية الحالية إلى التودد غرباً وخليجياً في الجوانب
السياسية والعسكرية واالقتصادية ،عبر المناورة على القرار
البرلماني القاضي بإخراج القوات األجنبية ،وإيجاد بوابات
استيراد للطاقة الكهربائية والغاز خليجياً ،تصطدم بالوقائع
وتنسحب نحو الشرق بغير رغبتها.

ǧمالذ سعد

ضغوط نحو إخراج القوات األجنبية
كان سقف ما صرّح به األمريكي بعد كل
الهجمات الموجهة على قواته وقواعده
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي الـ ـع ــراق ،واالس ـت ـه ــداف
ألرتال الدعم اللوجستية لقوات التحالف
ال ــدول ــي ق ــول ال ـم ـت ـحــدث ب ــاس ــم وزارة
الدفاع األمريكية في الخامس من الشهر
ال ـج ــاري بــأنـهــم س ـي ــردون «ف ــي الــزمــان
والـمـكــان الـلــذيــن نـخـتــارهـمــا» ،ولـيـجــري
في اليوم التالي استهداف رتلين تابعين
للتحالف الدولي في منطقتين مختلفتين
في العراق.
وإث ـ ــر هـ ــذه ال ـه ـج ـم ــات أع ـل ـن ــت ال ـشــركــة
األمــريـكـيــة «مــارتـيــن لــوكـهـيــد» الـمـشــرفــة
ع ـل ــى ص ـي ــان ــة طـ ــائـ ــرات  16-Fق ــراره ــا
مغادرة العراق وقد صرّحت لـ  RTبأن
«مــوظ ـفــي ال ـشــركــة الــذيــن يـبـلــغ عــددهــم
أك ـث ــر م ــن  80م ــوظ ـف ـ ًا ق ـ ــرروا م ـغ ــادرة
الـعــراق بسبب الهجمات التي تطالهم»،
ومـ ــن ث ــم ل ـت ـح ــاول ال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة
مفاوضة الشركة على بقائهم عبر إعادة
تمركز الشركة في مكان آخر و«مؤمن»
عوض ًا عن قاعدة «بلد» الجوية.
وت ـح ــاول الـحـكــومــة ال ـعــراق ـيــة االلـتـفــاف

على مسألة الخروج عبر الترويج بإبقاء
ال ـقــوات األجـنـبـيــة ،وتـبــريــره وتغطيته،
ب ـم ـســائــل ال ــدع ــم وال ـت ــدري ــب وال ـت ـع ــاون
االستخباراتي ،ففي  18من الشهر التقى
رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـع ــراق ـي ــة مـصـطـفــى
الكاظمي مع مساعد األمين العام لحلف
الـشـمــال األطـلـســي «ال ـنــاتــو» وج ــاء في
البيان :الحكومة باسم الكاظمي ،بحثوا
«رفع مستوى قدرات العراق العسكرية
ضمن أطر التدريب والمشورة وتطوير
ال ـب ـن ــى ال ـم ــؤس ـس ــات ـي ــة وغـ ـي ــره ــا» وأن
«الـحـكــومــة الـعــراقـيــة تـسـعــى إل ــى تعزيز
الـعــاقــات مــع الـنــاتــو ،وأهمية أن ترتقي
إلــى بــدايــة جــديــدة ومـثـمــرة تنحصر في
ال ـم ـجــاالت غـيــر الـقـتــالـيــة» وكـ ـ ّـأن لحلف
«الناتو» مجاالت غير قتالية أساس ًا؟
أدى ه ــذا ال ـس ـلــوك الـحـكــومــي إل ــى رفــع
نـسـبــة الـتـصـعـيــد ال ـس ـيــاســي وال ـم ـيــدانــي
المطالب بالخروج األجنبي عبر زيادة
االستهداف العسكري لقوات التحالف،
وصو ًال إلى االحتجاجات العراقية التي
خرجت تضامن ًا مع الشعب الفلسطيني
خالل األسبوع الماضي ،وجرى خاللها
إح ـ ــراق األع ـ ــام األمــري ـك ـيــة والـمـطــالـبــة
بإخراجها .ليجري الكاظمي لقا ًء آخر مع
قائد القيادة المركزية األمريكية ،كينيث
مـكـيـنــزي ،بـغـيــة دراس ــة كيفية انـسـحــاب
قـ ـ ــوات ال ـت ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي مـ ــن ال ـب ــاد
وآل ـيــات ـهــا ،وب ــآن واح ــد يـعـلــن الـمـتـحــدث
بــاســم جـهــاز مكافحة اإلره ــاب الـعــراقــي،
صـبــاح نـعـمــان ،عــن وض ــع إسـتــراتـيـجـيــة
تـمـتــد لــ«خـمــس س ـنــوات» (!) لمكافحة
اإلره ـ ــاب ف ــي ال ـع ــراق ،ل ــم ي ـج ـ ِر خــالـهــا
اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاد ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ــي
والعسكري مع القوات الغربية.
لتصدر فصائل «المقاومة» العراقية بيان ًا
عن «تنسيقية المقاومة العراقية» تتوعدّ
بالتصعيد ضــد االح ـتــال ،جــاء فـيــه :أن
المسؤولين األمريكيين يصرحون بأنه
«ال جــدولــة قــريـبــة الن ـس ـحــاب قــواتـهــم،
وأن الحكومة العراقية هي التي طلبت
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منهم بـقــاءهــا ،مــع عــدم صــدور نـفــي من
ال ـح ـكــومــة ال ـحــال ـيــة ل ـهــذه ال ـت ـصــري ـحــات،
وه ــو م ــا يــدف ـع ـنــا إل ــى ال ـق ــول ب ــأن هــذه
ال ـح ـكــومــة لـيـســت ص ــادق ــة ،وال مــؤهـلــة،
وال ق ــادرة عـلــى تـحـقـيــق إرادة الـشـعــب
ال ـ ـع ـ ــراق ـ ــي» وي ـخ ـت ـت ــم بـ ـ ــأن «ع ـم ـل ـي ــات
المقاومة الجهادية مستمرة ،بل ستأخذ
مـنـحــى ت ـصــاعــدي ـ ًا ض ــد االحـ ـت ــال ،وبـمــا
يـجـبــرهــم عـلــى ال ـخ ــروج مـهــزومـيــن كما
هزموا من قبل».
اغتيال نشطاء
والتصعيد على إيران
خـ ــال هـ ــذه ال ـت ـط ــورات جـ ــرى اغ ـت ـيــال
أح ــد ال ـن ـش ـطــاء ال ـعــراق ـي ـيــن ف ــي ال ـح ــراك
ال ـت ـش ــري ـن ــي ،إي ـ ـهـ ــاب ال ـ ــوزن ـ ــي ،وت ـل ـتــه
مـحــاولــة اغـتـيــال للصحفي أحـمــد حسن،
وال يصعب على أحــد البحث عمّن لديه
المصلحة بذلك ،والمتخوّف من الحراك
العراقي منذ قيامه في  ،2019وهو أو ًال:
منظومة المحاصصة العراقية وصانعها
األمريكي ،ليجري تحوير هذه البديهية
إع ــامـ ـيـ ـ ًا ب ــوج ــه إيـ ـ ـ ــران ،وال ـت ـح ــري ــض
والتعبئة عليها لينتج عنها هجومٌ على
قنصليتها في بغداد ،األمر الذي انتقدته
ط ـه ــران ب ـح ـدّة ،وأكـ ــدت عــان ـي ـ ًة بـبـيــانٍ
صدر عن سفارتها قبيل االعتداء بأنها لم
ولــن تطلب اغتيال النشطاء العراقيين،
وتــديــن «حــادثــة اغتيال الناشط المدني
إيهاب الوزني».
لكن وعلى الرغم من التصعيد على إيران
في العراق ،ومحاوالت حكومة الكاظمي
تقليص التعاون معها عبر إيجاد بدائل
عــن اسـتـيــراد الـغــاز والـطــاقــة الكهربائية
منها بالخليج مثا ًال ،إال ّأن ذلك لم يفلح
حـتــى اآلن ،بــل وعـلــى الـعـكــس مــن ذلــك،
ح ـيــث اس ـت ـضــاف ال ـع ــراق ع ــدة ج ــوالت
ح ـ ـ ــوار بـ ـي ــن إيـ ـ ـ ــران والـ ـسـ ـعـ ــوديـ ــة فــي
مسعى للتقارب بين البلدين اإلقليميين
المتخاصمين ،والــذي يعكس تـغـيّــر ًا في
م ــوازي ــن ال ـق ــوى ال ــدول ـي ــة أس ــاس ـ ًا بـغـيــر
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المصلحة األمريكية ،ولتستمر اللقاءات
الثنائية العراقية -اإليرانية والعراقية-
السعودية بعد ذلك للهدف ذاته.
«إس »400-على الطاولة
مــن جـهــة أخ ــرى ،أعـلـنــت وزارة الصحة
والـبـيـئــة فــي ال ـعــراق عــن إكـمــال تعاقدها
الس ـت ـيــراد ل ـقــاح «سـبــوتـنـيــك »V-الــذي
كانت تجري مـحــاوالت عرقلته أمريكي ًا
واالسـتـعــاضــة عـنــه بــالـلـقــاحــات الـغــربـيــة،
وم ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،أكـ ــد ن ــائ ــب رئـيــس
لجنة األمن والدفاع في مجلس النواب
الـعــراقــي ،نــايــف الـشـمــري ،بــأن حكومته
سـتـتـعــاقــد خــال األش ـهــر الـمـقـبـلــة لـشــراء
منظومة دفــاع جــوي ،وكــان قــد سبقت
ذلك توقعات باستيراد العراق منظومة
«إس »400-ال ــروسـ ـي ــة وكـ ـ ــان مـنـهــا
ص ـح ـي ـف ــة «وول س ـت ــري ــت جـ ــورنـ ــال»
األمـ ــريـ ـكـ ـيـ ــة ف ـ ــي مـ ـقـ ــال نـ ـش ــرت ــه ح ــول
األمــر ،نق ًال عن برلمانيين عراقيين بأن
«الحكومة العراقية تدرس المضي قدم ًا
بمناقشة شراء أنظمة إس »400-للدفاع
الجوي ،لكن وزارة الخارجية األمريكية
أعلنت أنها قد تفرض عقوبات عليها في
حال قررت شراء األنظمة الروسية.
ال ت ـج ــدي -بــالـنـتـيـجــة -ك ــل م ـحــاوالت
الحكومة العراقية للمضي باالتجاه الذي
ترغبه بالتوافق مع المصلحة األمريكية،
فلم تنهِ االحتجاجات العراقية ،ولم تنهِ
التعاون مــع إيــران ،وال تــزال االتفاقات
االقـ ـتـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة وال ـم ـص ــري ــة
بحدودها الدنيا ومعرقلة ،وغير قــادرة
عـلــى االسـتـمــرار بــااللـتـفــاف عـلــى الـقــرار
ال ـبــرل ـمــانــي ب ــإخ ــراج ال ـق ــوات األجـنـبـيــة،
وأكـ ـث ــر م ــن ذل ـ ــك ،يـ ـ ــزداد ال ـت ـع ــاون مــع
روسـيــا والـصـيــن وإي ــران تــدريـجـيـ ًا على
حساب التراجع األمريكي منها ،ليكون
الخطر األكبر المقبل هو لحظة الخروج
األمريكي تلك ،والتي اعتدنا أن يجري
بلحظة مــدروســة بمحاولة إلنـتــاج أكبر
قد ٍر من الضرر والتوتير.
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على الرغم من اإلعالن عن وقف إطالق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة
واالحتالل اإلسرائيلي ،لم تتوقف الحركة الشعبية التي شملت كامل األراضي المحتلة،
والتي جاءت تعبيرًا صادقاً عن رفض الفلسطينيين لالحتالل ،ورفضهم لكل من ساوم
لزام علينا محاولة
على القضية باسمهم ،وإن كنا ال نزال في بداية مرحلة جديدة ،فإنه ٌ
قراءة مقدماتها ومالمحها ،ووضع التصورات األولية لما ستحمله فصول الصراع
القادمة.
 ǧعالء أبوفّراج

واحـ ـ ــدة م ــن مـ ـي ــزات ال ـت ــاري ــخ ال ـك ـث ـي ــرة ،هــي
ق ــدرت ــه ع ـلــى ت ـقــديــم إج ــاب ــات لـبـعــض الـمـســائــل
الـمـطــروحــة فــي الـحــاضــر ،وهــذا مــا يفسر ذلــك
ال ـه ـجــوم ال ـش ــرس الـ ــذي ي ـت ـعــرض ل ــه تــاريــخ
م ـن ـط ـق ـت ـنــا ،وتـ ـح ــدي ــد ًا ذلـ ــك الـ ـج ــزء ال ـمــرت ـبــط
بـمـقــاومــة االسـتـعـمــار الـغــربــي ،وه ــذا الـتـشــويــه
يستهدف أيض ًا تاريخ القضية الفلسطينية منذ
النكبة وحتى اللحظة .وتشويه تاريخنا يعني
ب ــال ـض ــرورة تـبـيـيــض ت ــاري ــخ ال ـغ ــزاة ،فــالـكـيــان
ال ـص ـه ـيــونــي ق ـ ـدّم رواي ـت ــه ل ـمــا ح ـصــل وج ــرى
صياغتها والدفاع عنها وتلميعها .فكان مضطر ًا
منذ نشأته لتقديم رواي ــة تاريخية وسياسية
تـبــرر وج ــوده ،وكــان معني ًا فــي الــوقــت نفسه
أن يقدم «برنامج ًا سياسي ًا» للمهاجرين الذين
قدموا كجزء من خطة االستيطان الصهيوني،
ووضـعــت «مشكلة سـكــان األرض األصليين»
على رأس البرنامج السياسي ،والـتــي شهدنا
تـنـفـيــذهــا خ ــال كــل الـعـقــود الـمــاضـيــة .فــالـكـيــان
ع ـمــل ع ـلــى ال ـق ـتــل وال ـت ـه ـج ـيــر ال ـق ـس ــري ،ومــن
ثـ ـمّ ت ـفــريــق ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ب ـيــن الــداخــل
والخارج ،وبين حملة الجنسية «اإلسرائيلية»
وغـيــرهــم مــن الفلسطينيين الــذيــن اسـتـطــاعــوا
الحفاظ على جنسيتهم .فاالحتالل في الواقع
واج ــه مشكلة أســاسـيــة مـنــذ بــدايـتــه ،وهــي أنــه
م ـح ـكــومٌ بـتـصـفـيــة ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة عـبــر
تصفية كل من يتبناها فعلي ًا .لكنه وعلى الرغم
مــن م ـحــاوالتــه الـكـثـيــرة ،فـشــل فــي تــأمـيــن هــذا
الشرط الضروري لبقائه ،وهذا ما يفسر جزء ًا
أساسي ًا من أزمة الكيان الوجودية.
ـوة
ـ
ق
ـه
ـ
ن
ـأ
ـ
ب
ـه
ع ـمــل ال ـك ـيــان ع ـلــى ت ـصــويــر جـيـشـ
ٌ
ال ت ـق ـهــر ،وبـ ــأن دول ـت ــه بــاق ـيــة اس ـت ـن ــاد ًا لـهــذه
الـقــوة النوعية تـحــديــد ًا .فالكيان ،وعلى الرغم
م ــن أزم ـت ــه وال ـض ــرب ــات ال ـت ــي ت ـل ـقــاهــا يـتـمـســك

بأسطورة الجيش الذي ال يقهر ،ألنه الدعامة
التي يُبنى عليها كل شيء آخر ،واعترافه بأنها
أسـطــورة ،أو ذكــرى مضت ،يعني بالضرورة
اع ـت ــراف ــه بـ ــأن وج ـ ــوده ب ـحــد ذاتـ ــه بـ ــات عـلــى
المحك.
سالح الكذب والمراوغة
ي ـحــاول ال ـجــزء األك ـبــر مــن الـمــاكـيـنــة اإلعــامـيــة
لالحتالل «اإلسرائيلي» وصِبيتها في المنطقة
الـعــربـيــة ،تـصــويــر أن الـمـعــركــة األخ ـيــرة انتهت
بــان ـت ـصــار ال ـك ـي ــان ع ـلــى أع ــدائ ــه الـ ــذي ي ـحــاول
حـصــرهــم ب ـ «ح ـمــاس» وحــدهــا ،وه ــذا سـلــوك
مـتــوقــع وطـبـيـعــي ،فــالـخـســائــر الـمـتـكــررة تثبت
الشك بقدرات الكيان العسكرية .لذلك لجأ الكيان
لـتـصــويــر نـفـســه مـتـفــوقـ ًا مـنـتـصــر ًا دائ ـم ـ ًا ،وفــي
غطت هذه «الجعجعة غياب الطحين»
الحقيقةّ ،
لــوقـتٍ مــن الــزمــن ،وحــاول تضليل الــرأي العام
ال عـلــى الـمـسـتــوى الـعــربــي فـحـســب ،بــل تحدي ًا
في داخــل الكيان .فيجري في وسائل اإلعــام
ن ـقــاش مُ ـط ــول تــوضــع ف ـيــه خ ـســائــر غ ــزة فــي
ُسطح طبيعة
مقابل خسائر الكيان في جدول ي ّ
الصراع ،ويحصرها بما ينتج عنه من خسائر
فــي األرواح وال ـم ـبــانــي ،وع ـلــى ه ــذا األس ــاس
تظهر «إسرائيل منتصرة» ال في حروبها في
غزة ،بل في حرب  2006مع حزب اهلل أيض ًا.
لكن نتائج هــذه الحروب ال تقاس بخسائرها
أب ــد ًا ،فــالـخـســائــر الـمــاديــة والـجـســديــة مستمرة
منذ االحتالل ولم تتوقف ،ال بل ما يغيب عن
الــذهــن ال ـيــوم ،أن صــاروخ ـ ًا واح ــد ًا يـخــرج من
غــزة إلــى الـمـسـتــوطـنــات يُـعــد خـســارة بالنسبة
للكيان .وال يقوم هــذا االستنتاج على أساس
رفــع ال ــروح الـمـعـنــويــة عـبــر تـضـخـيــم أث ــره ،بل
على العكس ،فهو يستند إلــى حقيقة ال يمكن
إنـكــارهــا ،حقيقة بسيطة مــوجــودة فــي التاريخ
القريب جد ًا ،تاريخ انسحاب الكيان من غزة.

خسر الكيان
المعركة في غزة
وانسحب تاركاً
مستوطناته ركاماً
كي ال يشاهد أح ٌد
فلسطينياً يتجول
في شوارعها
منتصراً

لماذا انسحب الكيان من غزة؟
وق ـعــت غ ــزة ت ـحــت االح ـت ــال «اإلســرائ ـي ـلــي»
المباشر كنتيجة لنكسة  1967وبــدأت تعامل
كـغـيــرهــا مــن األراضـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة الـمـحـتـلــة،
وع ـمــل الـكـيــان عـلــى ب ـنــاء الـمـسـتــوطـنــات فيها
وإق ـ ــام ـ ــة الـ ـحـ ــواجـ ــز والـ ـثـ ـكـ ـن ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة،
وع ـبــر تـحــويـلـهــا إل ــى أح ـيــاء عــربـيــة مـحــاصــرة
بمستوطنات صهيونية ،ومعزولة عن بعضها
ال ـب ـعــض ،بـشـكــل ي ـق ــارب س ـيــاســة ال ـك ـيــان فــي
الضفة الغربية اليوم .لكن ما جرى أن مقاومة
شعبية شــديــدة فــي الـقـطــاع جعلت مــن تأمين
هذه المستوطنات أمــر ًا بالغ الصعوبة ،ال بل
إن بعض المصادر تتحدث عن أن تأمينها بات
أشبه بحالة استنزاف للكيان ،وخصوص ًا أن
الـتــواجــد الفلسطيني الكثيف فــي القطاع كان
يجعل مــن إخـضــاعــه أمــر ًا مستحي ًال ،لــذلــك بدأ
رئ ـيــس ال ـ ــوزراء الـصـهـيــونــي أري ـيــل ش ــارون،
ب ــال ـت ــروي ــج ل ـخ ـطــة االن ـس ـح ــاب م ــن ال ـق ـط ــاع.
وعـ ـم ــل ش ـ ـ ــارون وق ـت ـه ــا ع ـل ــى ت ـص ــدي ــر ه ــذه
الـخـطــة بــوصـفـهــا «ن ـجــاح ـ ًا إســرائ ـي ـل ـي ـ ًا» ،وقــام
بــالـتــرويــج عـلــى أســاس أنـهــا خـطــوة الحـتــواء
غ ــزة ،تـقــوم عـلــى حـصــارهــا وتـضـيـيــق الـخـنــاق
عليها ،وتضمن أمن «دولة إسرائيل» .وتسمح
للكيان بالتحرك بنقل تركيزه باتجاه الضفة
الغربية.
وفــي أثـنــاء تــرويــج ش ــارون لـهــذه الـخـطــة كــان
ي ـك ــرر دائـ ـمـ ـ ًا أن «هـ ــذه ال ـخ ـطــوة ت ـج ــري مــن
موقع القوة وليس الضعف» ،فكانت الرواية
الصهيونية تـقــوم على أســاس أن االنسحاب
م ــن ال ـق ـطــاع سـيـسـهــل اح ـت ــواءه أك ـث ــر ،ويـقـلــل
خسائر الكيان الكبيرة التي تكبدها في تأمين
مستوطناته فــي غــزة ،ونـظــر ًا ألن «إســرائـيــل
دول ـ ـ ٌة ال ت ـق ـهــر» كــانــت ه ــذه ال ــرواي ــة مـقـبــولــة
ح ـت ــى ل ـ ــدى أوسـ ـ ـ ــاطٍ ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة وع ــرب ـي ــة،
وح ــاول الـبـعــض الـتـحــذيــر مــن أن مــا يـقــوم به
ال ـك ـيــان ه ــو تـكـتـيــك جــديــد ل ــن يـغـيــر م ــن واق ــع
االحتالل ،وما هو ّإل إعادة للتموضع ال أكثر.
ولذلك غابت صــور المستوطنين الذين جرى
إخــاؤهــم ،وغــابــت عـمـلـيــات اإلخ ــاء الـقـســري
ال ـت ــي فــرض ـهــا ال ـج ـيــش ع ـلــى م ــن رف ــض هــذه
الخطة ،وانسحب االحتالل في  15آب 2005
وم ـشــى الـفـلـسـطـيـنـيــون م ـج ــدد ًا ع ـلــى أن ـقــاض

الـمـسـتــوطـنــات الـتــي اغـتـصـبــت مـنـهــم وحـرّمــت
أيام قليلة.
عليهم قبل ٍ
«فترة الهدوء»
ف ــي أثـ ـن ــاء ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـح ـض ـي ــرات لــان ـس ـحــاب،
وفــي كلمة ألـقــاهــا دان هــاريــل ،وهــو أحــد قــادة
جـيــش االح ـتــال عـلــى ج ـنــوده قـبــل انسحابهم
مــن الـقـطــاع قــال فـيـهــا« :آم ــل أن يـكــون خــروج
قــواتـنــا مــن قـطــاع غــزة بـمـثــابــة بــدايــة فـتــرة من
الـهــدوء» ،لكن االحـتــال خسر الــرهــان مـجــدد ًا،
فــانـسـحــب م ــن ال ـق ـطــاع أمـ ـ ًا ف ــي ح ـمــايــة نـفـســه
من ضربات المقاومة الفلسطينية ،ليجد نفسه
أم ــام م ـقــاومــة أش ــد ،وأك ـثــر تـنـظـيـمـ ًا اسـتـطــاعــت
ت ـح ــوي ــل ك ــام ــل أراضـ ـ ــي ال ـق ـط ــاع إلـ ــى مـنـصــات
وإن كــان الغرض الحقيقي
الستهداف الكيانْ ،
من االنسحاب هو عجز االحـتــال عن احتواء
المقاومة الفلسطينية ،والتكلفة الباهظة لحماية
المستوطنات في القطاع ،استطاعت المقاومة
الفلسطينية اليوم البقاء على الرغم من الحصار
الـشــديــد ،واسـتـطــاعــت تـطــويــر وتـنـظـيــم قــدراتـهــا
الـعـسـكــريــة ،لـتـنـجــح بـتــوسـيــع دائ ــرة االشـتـبــاك
لـتـشـمــل م ـس ـتــوط ـنــات أخـ ــرى خـ ــارج ال ـق ـطــاع،
وتنجح في استهداف تل أبيب وغيرها من مدن
الـكـيــان الـحـيــويــة .فــالـكـيــان الـصـهـيــونــي انسحب
من قطاع غــزة خــاســر ًا ،وفشلت خطته البديلة
الـقــائـمــة عـلــى االنـسـحــاب وخـنــق الفلسطينيين
داخل القطاع .ولهذا ال يُحب قادة الكيان اليوم
اس ـت ـع ــراض ال ـح ـجــج ال ـت ــي ب ـ ــرروا م ــن خــالـهــا
انسحابهم من غزة ،فهي تُظهر اليوم أنهم كانوا
يتلقون الضربات منذ ذلك الوقت ،لكن تضليلهم
الشديد أخّر ظهور هذه الحقيقة.
دور سلطة أوسلو الالحق
ش ـ ّك ــل االن ـس ـح ــاب م ــن ال ـق ـط ــاع أزم ـ ــة حـقـيـقـيــة،
احتمال على الطاولة بأن
وتحديد ًا عندما وُضع
ٌ
تـتـحــول الـضـفــة الـغــربـيــة ل ـ «قـطــاع غ ــزة» جــديــد،
أي :أن تـصـبــح الـضـفــة مـنـصــة لـمـقــاومــة شعبية
مسلحة توجه الضربات المتتالية باتجاه الكيان،
ليضطر لـلـتـعــامــل مــع جبهتين ال يـمـكــن التعامل
معهما بالطرق العسكرية التقليدية ،باإلضافة إلى
انتفاضة فلسطينية شعبية تشمل الـقــدس وكل
الـمـنــاطــق الــواق ـعــة تـحــت الـسـيـطــرة الـصـهـيــونـيــة
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معركة جديدة… فماذا بعد؟

المباشرة– وهــو ما شهد الكيان بروفا
أولـيــة لــه فــي األحــداث األخـيــرة فــي اللد
وغ ـيــرهــا– وه ـنــا لـعـبــت سـلـطــة أوس ـلــو
دور ًا محوري ًا في ضرب هذا االحتمال،
فــال ـحــل ال ـص ـه ـيــونــي ال ــوح ـي ــد ل ـم ـنــع أيــة
م ـقــاومــة شـعـبـيــة ف ــي ال ـض ـفــة ،ه ــو بـقــاء

سلطة أوسـلــو وبـقــاء التنسيق األمـنــي،
وال ـح ـفــاظ عـلــى االن ـق ـســام الـفـلـسـطـيـنــي،
أي :ع ـب ــر خ ـن ــق ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن ب ــأي ــادٍ
فـلـسـطـيـنـيــة ،وه ــو مــا ج ــرى فــي الـفـتــرة
الـمــاضـيــة ،فــالـتــوســع الـصـهـيــونــي داخــل
الـضـفــة وكــل الـمـمــارســات الـجــاريــة على

لــن يعترف الـكـيــان بـهــزائـمــه ،وسيغطيها بــدخــانٍ
كـثـيــف ،ف ـجــورج ب ــوش االب ــن وص ــف انـسـحــاب
ال ـك ـيــان م ــن غ ــزة «بــال ـت ـصــرف ال ـش ـجــاع» لـيــؤكــد
أسـطــورة الجيش الــذي ال يقهر ،لكن ما يجري
ال ـيــوم يـضـعــف إمـكــانـيــة الـتـضـلـيــل ال ـك ـبــرى هــذه.
فالكيان خسر المعركة في غزة وانسحب تارك ًا
مستوطناته ركام ًا ،كي ال يشاهد أحدٌ فلسطيني ًا

األرض ،ل ــم ت ـك ــن ل ـت ـمــر لـ ــوال خ ـضــوع
س ـل ـطــة أوسـ ـلـ ــو ،ال ـت ــي ح ــاول ــت إج ـب ــار
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن ألن ي ـس ـل ـك ــوا ط ــري ــق
المفاوضات والمساومة على قضيتهم،
وحاولت أن تفرض عليهم تبني وصفة
مؤسسات المجتمع المدني األمريكية،

يـتـجــول فــي شــوارعـهــا مـنـتـصــر ًا ،ويــراهــن الـيــوم
عـلــى ورقــة مـهـمــة ،وهــي الـحـفــاظ عـلــى االنـقـســام
الفلسطيني وبقاء سلطة أوسلو ،لكنهم مدركون
بالطبع أن الشارع الفلسطيني يتحرك باتجاهات
مـعــاكـســة لــرغـبـتـهــم ،ويــدركــون أيـضـ ًا أن الـشــارع
عندما يصطدم مع سلطة أوسلو سيصطدم مع
االحتالل مباشرة ،فكما قال المدير العام السابق

التي تقول :إن الشكل الوحيد للمقاومة
هــو تـلــك «السلمية مـنـهــا» ومــا عــدا ذلــك
هــو اختصاص «المنظمات اإلرهــابـيــة»
كـ ـحـ ـم ــاس وح ـ ـ ــزب اهلل وغـ ـيـ ــرهـ ــا مــن
الـمـنـظـمــات الـتــي اشـتـبـكــت عـسـكــريـ ًا مع
الكيان.

لـ ـ ــوزارة الـ ـش ــؤون اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـصـهـيــونـيــة
يــوســي كــوبــرفــاســر« :إن الـسـلـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
قــائ ـمــة ب ـف ـضــل حِ ـ ــراب إس ــرائ ـي ــل» وع ـل ـيــه ت ــدرك
«إســرائ ـيــل» أن مـعــركـ ًة ك ـبــرى تـنـتـظــرهــا قــريـبـ ًا،
ربما نرى يومها مستوطنات صهيونية تسويها
جرّافات االحتالل باألرض ،تمام ًا كما جرى في
غزة.

ǧحمزة طحان

إثـ ــر االح ـت ـج ــاج ــات ،تــراج ـعــت
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـك ــول ــوم ـب ـي ــة عــن
الخطة الضريبيةّ ،إل أن مطالب
المحتجين قد توسعت لتشمل
مـ ـس ــائ ــل الـ ــدعـ ــم االقـ ـتـ ـصـ ــادي
ل ـ ـج ـ ـه ـ ــاز ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة وال ـ ــوض ـ ــع
المعيشي وقمع القوى األمنية
والشرطة ،وصو ًال إلى دعوات
ب ـت ـغ ـي ـيــر ال ـح ـك ــوم ــة ال ـي ـم ـي ـن ـيــة
الـقــائـمــة بـقـيــادة رئـيـسـهــا إيـفــان
داكو ماركيز.
االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ال ـكــولــوم ـب ـيــة
خ ــرج ــت ن ـت ـي ـجــة س ـن ـي ــن مــن
االنحدار في الوضع المعيشي
والحريات السياسية بطبيعة
ال ـ ـحـ ــال ،وق ـ ــد تـ ـس ــارع ــت فــي
الـ ـعـ ــام الـ ـم ــاض ــي مـ ــع األزم ـ ــة
الرأسمالية وأزمة كوفيد،19-
وقـ ــد وص ـل ــت ن ـس ـبــة ال ـب ـطــالــة
إلــى مــا يـقــرب  ،%17وتـجــري
م ـ ـ ـح ـ ـ ــاوالت ق ـ ـمـ ــع الـ ـحـ ــركـ ــة
ال ـش ـع ـب ـي ــة وك ـ ـسـ ــرهـ ــا اآلن،
إضاف ًة إلى اتهامها بالتخريب
واإلرهـ ـ ـ ـ ـ ــاب ،حـ ـي ــث وص ـل ــت
أع ــداد الـقـتـلــى مــن المحتجين
مـنــذ بــدايــة الـمـظــاهــرات ألكثر
من  40قتي ًال.
ت ـ ـ ـح ـ ـ ــت ض ـ ـ ـغ ـ ـ ــط الـ ـ ـحـ ـ ــركـ ـ ــة

االح ـ ـت ـ ـج ـ ــاج ـ ـي ـ ــة ال ـ ــواس ـ ـع ـ ــة
واإلض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراب وإغـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق
ال ـ ـطـ ــرقـ ــات -م ـم ــا أدى إل ــى
خ ـس ــائ ــر اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ك ـب ـيــرة
وصلت نحو ملياري دوالر-
تحاول الحكومة الكولومبية
إجــراء محادثات ومفاوضات
مع قــادة النقابات واتحادات
ال ـط ــابّ ،إل أن الـمـحـتـجـيــن
ال يـ ـ ــزالـ ـ ــون ي ـ ـعـ ــربـ ــون عــن
ش ـكــوك ـهــم م ــن ج ـ ــدوى ه ــذه
ال ـم ـح ــادث ــات ح ــالـ ـيـ ـ ًا ،خ ــاص ـ ًة
وأنـ ـه ــا ل ــم ت ـث ـم ـرْ ع ــن ش ــيء،
أو ت ـع ـطِ أي ــة ض ـمــانــات حتى

الصورة عالمياً
•أكد وزير
الخارجية
الروسي،
سيرغي
الفروف ،خالل
أول لقاء له مع
نظيره األمريكي،
أنتوني بلينكن،
استعداد روسيا لبحث كل القضايا الخالفية،
داعياً إلى االستفادة من اإلمكانات
الدبلوماسية.
•حث مفوض
السياسة
الخارجية
واألمن -في
االتحاد
األوروبي
جوزيب بوريل-
كافة األطراف
المنخرطة في االتفاق النووي مع إيران على
اتخاذ القرارات السياسية المناسبة للوصول
إلى توافق وإعادة إحياء الصفقة.
•أكد وزير
الخارجية
األمريكي
أنتوني بلينكن
على أهمية
استمرار تعاون
واشنطن مع أنقرة،
وذلك عقب مكالمة هاتفية أجراها مع
نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.
•كشف عضو
بمجلس الشيوخ
البرازيليّ ،أن
رئيس الحكم
اليمين ّي
العسكري
في البالد ،جاير
بولسونارو ،لم يرغب
أبداً في شراء لقاحات واقية من كوفيد19-
مفض ًال اكتساب الجموع لـ«مناعة القطيع»
من الفيروس.

موجة االحتجاجات تدخل كولومبيا
تجري في كولومبيا
احتجاجات واسعة بدأت
في  28نيسان بعد أن
دعت نقابات العمال في
البالد واتحادات الطلبة
إلى إضراب وطني عام
بشرارة قرار الحكومة
الكولومبية خطة
ضريبية جديدة تحابي
مصالح رؤوس األموال على
حساب العمال.
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وبتناقض ما بين أقوال
اآلن،
ٍ
دوك ــو الـمـشـيــرة إلــى الـحــوار
وأفـ ـع ــال ح ـكــوم ـتــه ال ـقــدي ـمــة-
الجديدة إضافة إلى استمرار
القمع على األرض.
فض ًال عن ذلك ،تعمد الحكومة
الكولومبية المدعومة أمريكي ًا
إلــى تشويه وتحوير الحراك
الـ ـشـ ـعـ ـبـ ــي وت ـ ــدويـ ـ ـل ـ ــه ،ع ـبــر
ات ـهــام وزي ــر الــدفــاع الــوطـنــي
ال ـكــولــوم ـبــي ،ديـيـغــو مــوالنــو
أبـ ــونـ ـتـ ــي ،مـ ـش ــارك ــة روس ـي ــا
ف ـ ــي االحـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ــات ،وهـ ــو
م ــا ن ـف ـتــه ال ـس ـف ــارة الــروس ـيــة

ل ــدى كــولــوم ـب ـيــا قــائ ـل ـ ًة بــأنـهــا
«ال أسـ ــاس ل ـهــا م ــن الـصـحــة
وتفتقر إلى األدلة».
مــن غـيــر الــواضــح بـعــد مــا قد
ت ـ ـ ــؤول إل ـ ـيـ ــه األحـ ـ ـ ـ ــداث فــي
كولومبياّ ،إل أن ما قد جرى
ت ـث ـب ـي ـتــه ع ـب ــر ه ـ ــذه ال ـم ــوج ــة
ال ـش ـع ـب ـيــة ،ه ــو أن ال ـح ـكــومــة
اليمينية الحالية بقيادة داكو
ق ــد ان ـت ـه ــت مـ ــدة صــاح ـي ـت ـهــا
تـمــامـ ًا ،ومــا يـتـبـقــى هــو قــدرة
الكولومبيين على إنفاذ تغيي ٍر
يعبّر عن مصالحهم ومطالبهم
آج ًال أم عاج ًال.

•أعلن وزير الخارجية
األوكراني دميتري
كوليبا ،أن
التحضير للقاء
الرئيسين
الروسي فالديمير
بوتين واألوكراني
فالديمير زيلينسكي
يجري بصعوبة ،وأضاف:
أنه لن يتم اللقاء مع بوتين إن لم يدر الحديث عن
دونباس والقرم.
•قالت وزارة الدفاع
الروسية :إن
وزير الدفاع
سيرغي
شويغو أجرى
مساء يوم 19
أيار ،محادثات
هاتفية مع نظيره
األرمني فاغارشاك هاروتيونيان.
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انخفاض الطلب على العمالة المستمر

يعج العالم بالحديث عن األتمتة «التح ّول لالعتماد على اآلالت في عمليات اإلنتاج
ّ
العمال باآلالت» .يبدو ّأن التقدم السريع في الذكاء
والخدمات بما في ذلك استبدال ّ
الصنعي والتعّلم اآللي والروبوتات قد يغ ّير عالم العمل .ففي بعض المصانع األكثر
تطورًا ،تسعى شركات ،مثل :تسال إلى الوصول إلى إنتاج «معتم» ،حيث تقوم اآلالت
بشكل كلي بالعمل دون الحاجة لمساهمة البشر ،ويمكن تشغيلها في الظالم .بتنا
نرى روبوتات يمكنها لعب كرة الطاولة وطهي الطعام وممارسة الجنس وح ّتى إجراء
المحادثات .نرى روبوتات تقود السيارات بدون سائق ،وكالب تحمل أسلحة عسكرية
سماه إدوارد
«ذك ّية» عبر سهول مقفرة .هل نعيش آخر أيام الكدح البشري؟ هل ما ّ
بيالمي يوماً «قانون الج ّنة» على وشك أن يلغى ،حيث يصبح «البشر» – أو األثرياء منهم
على األقل– آلهة جدد؟

ǧبقلم :آرون بينانافǧ
    ترجمة وإعداد :قاسيون

بكل هذا الهذر.
لدينا الكثير من األسباب لنشكك ّ
أوّلها :وعلى عكس ما يحاول اإلعــام السائد
ترويجه ،ال تزال اآلالت غير قــادرة على أداء
مهام البشر بالد ّقة واإلبــداع ،ومثالها :ترجمة
المستندات واإلجابة عن األسئلة ،األمر الذي
ال يـمـكــن إتـمــامــه عـلــى أكـمــل وجــه دون تــدخّــل
بـ ـش ــري .أو ك ـم ــا ش ـه ــدن ــا ال ـح ـم ـلــة اإلع ــام ـي ــة
ال ـتــي م ــأت س ــان فــرانـسـيـسـكــو ،وال ـتــي تـهــدد
بــاسـتـبــدال عـمّــال الــوجـبــات السريعة بشاشات
ل ـم ــس ،إذا م ــا تـ ـمّ ت ـمــريــر ق ــان ــون ل ــرف ــع ال ـح ـدّ
األدن ــى لــأجــور .فـفــي الـكـثـيــر مــن األمــاكــن في
أوروبــا استمرّ العمّال بالعمل جنب ًا إلــى جنب
مع شاشات اللمس ،وهم يحصلون على أجور
أعلى من نظرائهم في الواليات المتحدة.
خطاب األتمتة
المجلت الشهيرة
إذا ما ابتعدنا عن صفحات
ّ
التي تسوّق قصص ًا مخيفة فارغة عن األتمتة،
فـقــد تـبـلــور عـلــى ط ــول الـعـقــد ال ـمــاضــي حــديــث
عـ ــن ن ـظ ــريّ ــة اج ـت ـم ــاع ـي ــة تـ ـه ــدف إل ـ ــى تـحـلـيــل
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـح ــال ـيّ ــة وال ـت ـن ـبــؤ بـمـسـتـقـبـلـهــا
واستكشاف عواقبها .يستند خطاب منظري
األتـمـتــة عـلــى أربـعــة مـقـتــرحــات رئـيـسـيــة ،أو ًال:

يتم بالفعل اسـتـبــدال الـعـمّــال ب ــاآلالت ،مــا أدّى
إل ــى ارت ـف ــاع نـسـبــة «ال ـب ـطــالــة الـتـكـنــولــوجـيّــة».
ثاني ًا :تشير هذه اإلزاحــة إلى أنّنا على أعتاب
تحقيق مجتمع مــؤتـمــت إلــى ح ـدّ كـبـيــر ،حيث
سـيـتــم تـنـفـيــذ جـمـيــع األع ـمــال تـقــريـبـ ًا بــوســاطــة
اآلالت ذات ـيــة الـحــركــة الــذك ـيــة .ثــال ـث ـ ًا :األتـمـتــة،
من حيث المبدأ ،يمكنها أن تحرر البشرية من
الكد ،ولكن نظر ًا ألننا نعيش في مجتمع يعمل
فيه الـنــاس مــن أجــل العيش ،فقد يتحوّل هذا
الـحـلــم إلــى كــابــوس .راب ـع ـ ًا :الـطــريـقــة الــوحـيــدة
ل ـم ـنــع ك ــارث ــة ج ـمــاع ـيــة ه ــي ك ـســر ال ـص ـلــة بـيــن
الدخل الذي يحصل عليه العامل ،والعمل الذي
يؤديه ،وذلك عبر ضمان دخل أساسي عالمي،
كطريقة لتدشين افتتاح مجتمع جديد.
يـ ـحـ ـ ّذر بــراي ـن ـيــول ـف ـســون وم ـك ــاف ــي م ــن «ع ــدم
وجـ ــود ق ــان ــون اق ـت ـص ــادي ي ـق ــول بـ ـ ّـأن جـمـيــع
ال ـع ـمّ ــال ،أو ح ـتّــى غــالـبـيـتـهــم ،سـيـنـتـفـعــون مــن
هــذا الـتـقـدّم» .بــل على العكس :فمع انخفاض
الطلب على العمالة بسبب استخدام المزيد من
اآلالت ،سـتــركــد األجـ ــور ،وسـيـسـتــولــي رأس
المال على االرتفاع في حصّة الدخل السنوي
ول ـيــس ال ـع ـمّــال .سـتـكــون الـنـتـيـجــة م ــزي ــد ًا من
الالمساواة ،والتي ستبطئ بدورها ما سمياه
«عـصــر اآللــة الـثــانــي» مــن خــال تــولـيــد «طــور
فشل رأسمالي» يؤدي فيه االستيالء الريعي
إلى مزاحمة االبتكار التكنولوجي .بينما يح ّذر

في الكثير من
األماكن في أوروبا
العمال
استمّر ّ
بالعمل جنباً إلى
جنب مع شاشات
اللمس ويحصلون
على أجور أعلى
من نظرائهم في
الواليات المتحدة

مارتين فورد من «أكثر السيناريوهات طويلة
األمد المرعبة ،حيث يتدبر النظام االقتصادي
الـعــالـمــي أم ــر الـتــأقـلــم مــع الــواقــع ال ـجــديــد ...ما
سيقود إلى إقطاع مؤتمت».
ت ـب ـنّ ــى «رجـ ـ ــال أعـ ـمـ ــال ال ـج ـي ـن ــز» فـ ــي وادي
الـسـيـلـيـكــون ب ــدوره ــم خ ـطــاب األت ـم ـتــة ،فـنــرى
ب ـيــل غ ـي ـتــس ي ــدع ــو إل ــى ف ــرض ضــري ـبــة عـلــى
ال ــروب ــوت ــات .ومـ ــارك زوكــرب ـيــرغ يـشـيــر على
خريجي هارفارد بأن «يستكشفوا أفكار ًا مثل
دخ ــل أســاســي عــال ـمــي» ،الـسـيــاســة ال ـتــي رأى
إي ـلــون مــاســك بــأنّـهــا تـصـبــح «ضــروريــة بشكل
مـتــزايــد» .تـعــامـ َـل الـسـيــاسـيــون ومـسـتـشــاروهــم
بــذات الطريقة مع وهــم خطاب األتمتة ،حيث
أص ـبــح إحـ ــدى وج ـه ــات ال ـن ـظــر ال ــرائ ــدة حــول
«مـسـتـقـبـلـنــا الــرق ـمــي» .عـ ّلــق لــورنــس ســامــرز:
«األف ـك ــار الـغـبـيّــة ح ــول الـبـطــالــة الـتـكـنــولــوجـيــة
ت ـبــدو اآلن ذك ـيّــة بـشـكــل م ـت ــزاي ــد ...مــع ركــود
أجــور العمال وتزايد الالمساواة االقتصادية،
أصبح الخطاب أســاسـ ًا طويل األمــد للحمالت
الرئاسية».
مخاوف متكررة
تـعـتـمــد جـمـيــع ه ــذه الـ ــرؤى الـمـسـتـقـبـلـيّــة ،مــن
جميع جــوانــب الطيف السياسي ،على التنبؤ
المشترك لمسار التغيير التكنولوجي .لكن هل
هذه الــرؤى مح ّقة؟ لإلجابة عن هذا السؤال
ن ـح ـت ــاج ل ـت ـع ــري ــف ل ــأت ـم ـت ــة .هـ ـن ــاك ت ـعــري ـفــان
عـمـلـيــان ،األول :ي ــرى بــأنّ ـهــا شـكــل م ـحــدد من
أشـكــال االبـتـكــار التكنولوجي الـمــو ّفــر للعمالة،
محل
حيث تـحـ ّـل تقنيات األتـمـتــة بشكل كــامــل ّ
ال ـع ـم ــل ال ـب ـش ــري .أمّ ـ ــا ال ـث ــان ــي :ف ـي ــرى بــأنّ ـهــا
تـكـنــولــوجـيــا مـتـمـمــة لـلـعـمــالــة ،حـيــث سـتـسـتـمـرّ
فئات وظيفية معينة بالوجود ،لكنّ عمّال هذه
الـفـئــات سـيـكــونــون أكـثــر إنـتــاجـيــة .ويـعـنــي هــذا
أقل
بأن الفئة الثانية ستؤدي إلى وجود عدد ّ
ّ
من الوظائف ليشغلها العمّال.
ت ـب ـيــن ّأن ال ـت ـم ـي ـيــز ب ـيــن ه ــذي ــن ال ـنــوع ـيــن مــن
ال ـت ـغ ـي ـيــرات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيّــة ص ـعــب ل ـل ـغــايــة فــي
الممارسة العملية .أشــارت دراســة شهيرة من

مــدرســة أك ـس ـفــورد /مــارتــن عـلــى ّأن  %47من
الوظائف في الواليات المتحدة معرضة لخطر
كبير بسبب األتمتة .تنبأت دراسة حديثة من
بأن %14
منظمة التعاون االقتصادية والتنمية ّ
من الوظائف في دول المنظمة معرضة لخطر
كبير ،مع وجود  %32معرضين لخطر حدوث
ت ـغ ـي ـيــر ك ـب ـيــر أث ـن ــاء ت ـن ـف ـيــذهــا «ب ـس ـبــب زيـ ــادة
العمالة بد ًال من استبدالها باالبتكار».
لكن هل يعني هذا قطيعة نوعية مع الماضي؟
 %57م ــن الــوظــائــف ال ـتــي شـغـلـهــا ال ـع ـمّــال فــي
الستينات لم تعد موجودة اليوم .في الواقع،
تـبـيّــن ّأن األتـمـتــة هــي سـمــة ثــابـتــة مــن سـمــات
التاريخ الرأسمالي .بينما على النقيض من ذلك،
فخطاب األتمتة الذي يستقرئ حاالت التغيير
الـتـكـنــولــوجــي وصـ ــو ًال إل ــى نـظــريــة اجـتـمــاعـيــة
أوس ـ ــع ،ل ـيــس ث ــاب ـت ـ ًا ،وي ـت ـكــرر ب ـش ـكــل دوري
فــي الـتــاريــخ الـحــديــث .يمكننا مالحظة اإلثــارة
حول عصر األتمتة القادم منذ منتصف القرن
الـتــاســع عـشــر عـلــى األق ــل .ث ـمّ ع ــادت لـلـظـهــور
ب ـق ـوّة فــي ثــاثـيـنــات وخـمـسـيـنــات وثـمــانـيـنــات
القرن الماضي ،قبل ظهورها مجدد ًا في بداية
كل مرة كانت
القرن الحادي والعشرين .وفي ّ
تصاحبها تنبؤات عن عصر قــادم من البطالة
الكارثية واالنهيار االجتماعي.
هناك أمرٌ مشترك في هذه الرؤى المستقبلية
ال ـم ـت ـبــاعــدة ت ــاري ـخ ـي ـ ًا :اإلشـ ـ ــارة لــاح ـت ـمــاالت
الـمـثــالـيــة الـكــامـنــة فــي الـمـجـتـمـعــات الــرأسـمــالـيــة
الحديثة .فالخطأ هنا هــو االفـتــراض بــأنّــه من
خ ــال ال ـت ـح ــوالت ال ـت ـك ـنــولــوج ـيّــة الـمـسـتـمــرة،
سيتمّ الكشف عن هذه االحتماالت الطوباوية/
اليوتوبية عمّا قريب من خــال كارثة البطالة
االجتماعية.
نقص الطلب على العمالة
ل ـي ــس هـ ـن ــاك س ـب ــب أكـ ـث ــر ج ــاذب ـي ــة الن ـت ـش ــار
خطاب األتمتة أكثر من أنّنا نعيش الكثير من
العواقب التي يذكرها هذا الخطاب ،فقد فشلت
الــرأس ـمــال ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة بـشـكــل واضـ ــح بـتــزويــد
البشر بالوظائف التي يحتاجونها .بكالم آخر:
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فــي مـنـطـقــة س ــان خــوسـيــه ،ح ـوّل إنـتــاجــه إلــى
المناطق منخفضة األجور.
القطاع
في
ا
أيض
موجود
اإلفراط في اإلنتاج
ّ
ً
الــزراعــي بشكل أشـدّ من الصناعي حتّى .وأمّــا
الـقـطــاع الـخــدمــي فـهــو بــالـكــاد يـشـ ّكــل حـصّــة من
الصادرات العالمي.

هناك انخفاض مستمر في الطلب على العمالة،
ال ينعكس فقط في ارتفاع معدالت البطالة أو
في حاالت التعافي من البطالة– كما يستشهد
مـنـظــرو األتـمـتــة كـثـيــر ًا– بــل أيـضـ ًا فــي ظــاهــرة
ذات عــواقــب أكـثــر عـمــومـيــة :انـخـفــاض حـصّــة
العمّال من الدخل.
تشير هذه التحوالت إلى انخفاض جذري في
قــدرة الـعـمّــال على المساومة .الــواقــع بالنسبة
ل ـل ـعــامــل الـ ـعـ ــادي ه ــو أس ـ ــوأ م ـمّ ــا ت ـش ـيــر إل ـيــه
اإلح ـص ــاءات ،حـيــث بــات نـمــو ال ـعــائــدات يميل
بشكل متزايد ناحية أصحاب الدخل المرتفع.
ف ـتــح هـ ــذا األمـ ــر ف ـج ــوة م ـت ـنــام ـيــة ل ـيــس فـقــط
بـيــن نـمــو إنـتــاجـيــة الـعـمــل ومـتــوســط األجــور-
العائدات ،بل أيض ًا بين نمو متوسط األجــور
من جهة واألجور األساسية من جهة أخرى.
هل األتمتة هي المسؤولة عن انخفاض الطلب
على العمالة؟ الجواب المختصر :ال.
مـنـظــرو األت ـم ـتــة ي ـش ـيــرون ع ــادة إل ــى الـقـطــاع
الصناعي كسابقة لما سيحدث ويـطــال قطاع
الـخــدمــات .كــي نقيّم حجاجهم ،علينا أن ننظر
إلى الدور الذي لعبته األتمتة في تحديد مصير
القطاع .و ُِجدت الروبوتات الصناعية منذ
هذا ّ
وقــت طــويــل :الــروبــوت األول «يــونـيــومـيــت»
ك ــان م ــوج ــود ًا ف ــي م ـصــانــع ج ـن ــرال م ــوت ــورز
مـنــذ  .1961فــي الحقيقة زاد الـتــوظـيــف بشكل
مستمر في خطوط اإلنتاج التي أدخلت إليها
االب ـت ـكــارات الـتـكـنــولــوجـيــة ،وبــوتـيــرة ســريـعــة.
ذلــك ّأن االنـخـفــاض فــي أسـعــار منتجات هــذه
الخطوط أدّى إلى نمو الطلب عليها.
القطاعات التصنيعية،
لكنّ العمالة انخفضت في ّ
بادئة بالدول المتقدمة صناعي ًا :انخفض عدد
الـعـمــالــة الـصـنــاعـيــة فــي الــواليــات الـمـتـحــدة من
 %22في  1970إلى نسبة  %8في  .2017وفي
ذات الفترة في فرنسا من  %23إلى  ،%9وفي
المملكة المتحدة من  %30إلى  ،%8وفي اليابان
مــن  %25إلــى  ،%15وفــي ألمانيا مــن  %29إلى
 ،%17وفي إيطاليا من  %25إلى .%15
المثيرّ ،أن االنخفاض في العمالة الصناعية في

أيّ من البلدان التي ذكرناها ،لم يتصاحب مع
انخفاض في المخرجات الصناعية .فقد زادت
الـقـيـمــة ال ــزائ ــدة الـحـقـيـقـيــة فــي الـتـصـنـيــع بــأكـثــر
مــن الـضـعــف فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وفــرنـســا
والـيــابــان وإيطاليا بين  1970و .2017وحتّى
ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـحــدة ال ـت ــي س ـجّ ـلــت مـخــرجــاتـهــا
الصناعية أسوأ النتائج حققت زيادة في القيمة
الــزائــدة الـحـقـيـقـيــة فــي الـتـصـنـيــع بـنـسـبــة .%25
وعلى هذه اإلحصاءات يعتمد منظرو األتمتة
على استبدال العمّال باآلالت.
لـكــن فــي الـحـقـيـقــة ،ه ــذه اإلح ـص ــاءات مـضـلـلــة،
فــاإلن ـتــاج ـيــة الـصـنــاعـيــة ل ــم تــرت ـفــع ،وك ـمــا بـيّــن
روب ــرت ســولــو« :ن ــرى عـصــر الـكـمـبـيــوتــر في
كـ ّـل م ـكــان ،بــاسـتـثـنــاء إحـصــائـيــات اإلنـتــاجـيّــة».
يمكن تتبّع ذلك بشكل واضح منذ  ،2011حيث
ّإن الـمـخــرجــات الحقيقية لـكـ ّـل ســاعــة فــي كامل
القطاع الصناعي في الواليات المتحدة كانت
أدنى في  2017منه في  .2010انهارت معدالت
نمو اإلنتاجية في قطاع التصنيع بشكل حاد،
فــي الــوقــت ال ــذي كــان عليها أن تــرتـفــع بشكل
كبير تبع ًا لألتمتة الصناعية الـمـتــزايــدة .وفي
أل ـمــان ـيــا وال ـي ــاب ــان ان ـخ ـفــض م ـع ـدّل اإلن ـتــاج ـيــة
بـنـسـبــة  %2,4مـنــذ ع ــام  ،2000وه ـمــا الـبـلــدان
اللذان ينافسان ويتخطيان الواليات المتحدة
فــي اس ـت ـخــدام الــروبــوتــات الـصـنــاعـيــة .تــراجــع
التصنيع في البلدان المتقدمة رغم المزيد من
األتمتة مستمر بالحدوث.
الصين ،هي االستثناء الوحيد ،ولكنّه استثناء
جــزئــي ف ـقــط .أع ــادت الـصـيــن م ـســار الـتـصـنـيــع
بـ ــدء ًا مــن أوائـ ــل الـعـقــد األول لـلـقــرن ال ـحــادي
والعشرين ،لكنّها بدأت بعد ذلك بالتراجع عن
التصنيع مـرّة أخــرى في منتصف عــام .2010
فقد انخفضت حصتها مــن العمالة التصنيعية
من  %19,3في  2013إلى  %17,5في  ،2017مع
احتمال حدوث المزيد من االنخفاض .ال يمكن
تفسير تراجع الصين عن التصنيع ال باألتمتة
وال بالتطور الــداخـلــي لــاقـتـصــادات المتقدمة،
فما سببه إذ ًا؟

اإلفراط في اإلنتاج
موجود أيضاً في
القطاع الزراعي
ّ
بشكل أش ّد من
وأما
الصناعي ح ّتى ّ
القطاع الخدمي
يشكل
فهو بالكاد ّ
حصة من الصادرات
ّ
العالمي

آفة اإلفراط في اإلنتاج
األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـغ ـيــب ع ــن شـ ــروحـ ــات م ـن ـظــري
األتمتة هوّ :أن ميل انخفاض التصنيع يحدث
ف ــي ج ـم ـيــع أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم .ان ـخ ـف ــض ال ـم ـعــدل
الوسطي السنوي في الخمسينات والستينات
بنسبة  ،%7,1وزاد االنخفاض بنسبة  %4,8في
السبعينات ،وبنسبة  %3بين  1980و.2007
مـنــذ األزم ــة الـمــالـيــة  2008وح ـتّــى عــام 2014
تــوسّـعــت الـمـخــرجــات الـصـنــاعـيــة بـمـعـدّل %1,6
أقل من ربع وتيرة ما بعد
فقط سنوي ًا ،وهو ّ
الحرب العالمية الثانية.
يمكننا مــن هنا أن نفهم ّأن مــوجــة الالتصنيع
ونـ ـقـ ــص الـ ـعـ ـم ــال ــة ف ـي ـه ــا ل ـي ـس ــت ن ــاجـ ـمـ ـ ًة عــن
ال ـت ـغ ـي ـيــرات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيّــة ،ب ــل ب ـس ـبــب فــرط
اإلنتاجية بالنسبة لألسواق العالميّة.
يسمح لنا هــذا الـشــرح بفهم عــدد مــن السمات
لـهــذه ال ـظــاهــرة الـتــي تـبــدو مـتـنــاقـضــة .كـمـثــال:
يـ ـشـ ــرح فـ ـ ــرط اإلنـ ـتـ ــاجـ ـيـ ــة ل ـ ـم ـ ــاذا تـ ـص ــاحَـ ـبَ
الالتصنيع مع بناء سالسل توريد هائلة تعتمد
على العمالة ،والـتــي تكون عــادة أكثر إضــرار ًا
بالبيئة .تبدأ النقطة المفتاحية لهذا الفهم منذ
الـسـتـيـنــات ،عـنــدمــا غ ــزت الـمـنـتـجــات األلـمــانـيــة
وال ـي ــاب ــان ـي ــة م ـن ـخ ـف ـضــة ال ـت ـك ــال ـي ــف األسـ ـ ــواق
األمريكية ،لتزيد الواردات الصناعية األمريكية
أقل من  %7في منتصف الستينات إلى %16
من ّ
في بداية السبعينات.
بأن
ومــن تلك النقطة فصاعد ًا ،وبعد أن تبيّن ّ
اإلنتاجيّة المرتفعة لن تقي كدرع من المنافسة
مــع الـبـلــدان منخفضة تـكــالـيــف اإلن ـتــاج ،بــدأت
الـشــركــات األمــريـكـيــة بــاالسـتـجــابــة عـبــر عولمة
اإلن ـت ــاج ،ح ـيــث ب ـنــت ســاســل ت ــوري ــد دول ـيــة،
ونـقـلــت مـكــونــات اإلن ـتــاج ذات الـعـمــالــة األكـثــر
ك ـث ــاف ــة إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج ،وت ــاع ـب ــت ب ــال ـم ــوردي ــن
ضـدّ بعضهم البعض لتحقيق أفـضــل األسـعــار.
ف ــي م ـن ـت ـصــف ال ـس ـت ـي ـن ــات ،ت ـ ـمّ اف ـت ـت ــاح أول ــى
مناطق تجهيز الـصــادرات في تايوان وكوريا
الجنوبية .حـتّــى وادي السيلكون ،الــذي كان
ي ـن ـتــج س ــاب ـق ـ ًا رق ــائ ــق ال ـك ـم ـب ـيــوتــر ف ــي أمــري ـكــا

األتمتة كسبب ثانوي
فــي ال ــواق ــع ،ال ـت ـحــوالت االق ـت ـصــاديــة الـعــالـمـيــة
مـ ــدمـ ــرة ب ـش ـك ــل خ ـ ــاص لـ ـلـ ـبـ ـل ــدان م ـن ـخ ـف ـضــة
ومتوسطة الدخل ،ليس فقط ألنّها أفقر ،ولكن
ألن التحوالت نحو األدنــى حصلت في
أيض ًا ّ
عـصــر الـتــوســع الـســريــع فــي ق ــوة الـعـمــل :بين
 1980والحاضر ،نمت القوى العاملة المأجورة
فــي الـعــالــم بـنـسـبــة  ،%75مـمّــا أض ــاف أكـثــر من
مليار شخص إلى أســواق العمل .بدأ اإلفراط
في اإلنتاج بتشكيل أنماط النمو االقتصادي
فــي بـلــدان مــا بـعــد االسـتـعـمــار :أدّى انـخـفــاض
معدالت نمو الصادرات المصنّعة إلى الواليات
المتحدة وأوروبا في أواخر السبعينات وأوائل
الثمانينات إلى اندالع أزمة الديون عام ،1982
يليها التكييف الهيكلي بـقـيــادة صـنــدوق النقد
الدولي الذي دفع البلدان لتعميق تداخلها في
األســواق العالمية ،في وقــت يتباطأ فيه النمو
العالمي بــاسـتـمــرار .على الــرغــم مــن الصدمات
الـتــي تـعــرض لـهــا الـطـلــب عـلــى الـعـمــالــة نتيجة
تباطؤ معدالت النمو العالمية واالضطرابات
االقتصادية المتزايدةّ ،إل ّأن أعــداد ًا هائلة من
العمّال ما زالــت مضطرّة للبحث عن عمل من
أجل العيش.
يعتبر الـبـعــضّ ،أن مـعــدالت الـنـمــو المنخفضة
للنمو العالمي ليست أمر ًا خارج ًا عن المألوف،
إذا تــوقـفـنــا عــن ال ـم ـقــارنــة «بــالـعـصــر الــذهـبــي»
االستثنائي بعد الحرب العالمية الثانية ،وعدنا
إلــى حـقــب أخ ــرى ،مـثــل الـســابـقــة لـلـحــرب .لكنّ
ه ــذا ال ـح ـجــاج م ـع ـيــب ،فـصـحـيــح ّأن مـتــوســط
م ـع ــدالت ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي ف ــي ت ـلــك الـحـقـبــة
قريب من المعدالت الحالية ،لكنّ الحلول التي
قامت في وقتها لم تعد قائمة :اإلمبراطوريات
األوروبـ ـيـ ــة ال ـتــي اج ـتــاحــت ال ـع ــال ــم ،ول ــم تـحـدّ
مــن انتشار تكنولوجيا التصنيع وحـســب ،بل
قامت بإلغاء التصنيع النشط لبقية االقتصاد
العالمي .لكن تبدو حقبة ما بين الحربين أقرب
للمقارنة ،حيث اسـتـمـرّ انـخـفــاض الطلب على
الـعـمــالــة ،مــا أدّى إلــى ان ـعــدام األم ــن الــوظـيـفــي،
وتزايد الالمساواة ،واالضطرابات االجتماعية
التي هددت بتحويل العالقات االقتصادية .مع
فارق واحد :عدد سكان العالم الذين يعتمدون
الـيــوم على إيـجــاد عمل فــي األســواق مــن أجل
كسب عيشهم أكبر بكثير.
م ـ ــا ي ـص ـف ــه مـ ـنـ ـظ ــرو األت ـ ـم ـ ـتـ ــة ب ـ ــأنّ ـ ــه ن ـت ـي ـجــة
للتكنولوجيا المتزايدة هــو فــي الــواقــع نتيجة
لتفاقم الــركــود االقـتـصــادي :يبدو ّأن معدالت
نمو اإلنتاجية ترتفع عندما تنخفض معدالت
نمو اإلنتاج في الواقع .هذا الخطأ ليس بدون
سبب .يتم تحديد الطلب على العمالة من خالل
الفجوة بين معدالت اإلنتاجية ونمو اإلنتاج.
الحقيقة هيّ :أن األسواق المزدحمة والتباطؤ
االقـتـصــادي هــو الــذي يفسّر انخفاض الطلب
على العمالة .مع التشديد على أنّه ،حتّى لو لم
تكن األتمتة في حد ذاتها هي السبب الرئيسي
النخفاض الطلب على العمالة ،فإنّها مــع ذلك
ضـمــن سـيــاق اقـتـصــاد عــالـمــي بـطــيء الـنـمــو ،ال
تــزال فــي أفــق المستقبل الـقــريــب تـهــدد أع ــداد ًا
كـبـيــرة مــن الــوظــائــف بــالــدمــار .يـعـمــل الـتـغـيـيــر
الـتـكـنــولــوجــي هـنــا كـسـبــب ثــانــوي النـخـفــاض
الطلب على العمالة.
ǩبتصّرف عنAUTOMATION AND THE :
1-FUTURE OF WORK
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يعود انتصار الشعب السوري في
انتفاضة الجالء في أيار وحزيران 1945
إلى جملة من العوامل ،ومنها :حركة
شعبية واسعة في سورية كلها بمشاركة
فئات مختلفة من الشعب .االتحاد في
جبهة وطنية للنضال ضد االستعمار
واإلمبريالية .تأييد االتحاد السوفييتي
والبلدان االشتراكية «الفيتو السوفييتي»
وتضامن الشعوب العربية مع نضال
الشعبين السوري واللبناني في سبيل
الجالء.

ǧتايه الجمعة

وفــي الــذكــرى ال ـ  76النتفاضة الـجــاء ،نتذكر
ص ــور ًا ومـحـطــات مــن إب ــداع الـحــركــة الشعبية
والجماهيرية في مختلف أنحاء سورية.
قلعة الجالء في دمشق
غـصــت دمـشــق بــالـمـظــاهــرات الـشـعـبـيــة ،وأقـبــل
الـ ـنـ ــاس ع ـل ــى ق ـل ـعــة دمـ ـش ــق ل ـل ـت ـط ــوع دف ــاعـ ـ ًا
عــن الــوطــن .تـحــولــت قـلـعــة دمـشــق إلــى «قلعة
ال ـ ـج ـ ــاء» ،الـ ـت ــي ك ــان ــت مـ ــركـ ــز ًا ل ـل ـم ـت ـطــوع ـيــن
الــوطـنـيـيــن الــذيــن قــاتـلــوا االسـتـعـمــار .وحــدثــت
م ـج ــزرة ره ـي ـبــة ع ـنــدمــا ق ـصــف الـمـسـتـعـمــرون
مبنى البرلمان وأحياء المدينة ذهب ضحيتها
ق ــادة حــام ـيــة ال ـبــرل ـمــان ط ـيــب شــربــك وسـعـيــد
ق ـه ــوج ــي ورف ــاقـ ـه ــم والـ ـمـ ـئ ــات مـ ــن ال ـش ـه ــداء
والجرحى اآلخرين في مختلف أنحاء دمشق.
وأث ـنــاء غ ـيــاب الـحـكــومــة وق ـصــف دم ـشــق ،قــاد
الـشـيــخ الجليل محمد األشـمــر زمــام الـمـبــادرة
وفرض سلطة شعبية في حي الميدان وبقية
أحـيــاء دمـشــق ،فبسط األمــن ومـنــع الـســرقــات
وضـ ـ ـ ــرب عـ ـلـ ــى أيـ ـ ـ ــدي ال ـ ـل ـ ـص ـ ــوص ،وح ـم ــى
األس ــواق ومـخــازن الـغــال ،مــن أعـمــال النهب،
وقــام بتوزيع الوطنيين على أطــراف المدينة
لحمايتها ،وردّ على العدوان .وتنظيم وتسيير
األمور اليومية للناس ومنع حدوث الفوضى.
كـمــا ج ــرى تـنـظـيــم لـجــان حــراســة األح ـيــاء في
ب ــاب تــومــا وال ـق ـصــاع وغ ـيــرهــا م ــن الـمـنــاطــق،
إضافة إلى الكثير من نواحي ابــداع الجماهير
الــدم ـش ـق ـيــة ال ـت ــي ع ـك ـســت نـ ـم ــاذج م ــن إبـ ــداع
الجماهير التي تأخذ زمام المبادرة.
عاصمة مؤقتة في السويداء
نجحت حركة  29أيــار التي قــادهــا الوطنيون
ف ــي ت ـحــريــر مـحــافـظــة ال ـس ــوي ــداء ورفـ ــع الـعـلــم
الــوطـنــي عـلــى قلعة الـســويــداء وصـلـخــد وبقية
الـمـنــاطــق وأســر المحتلين دون إراق ــة الــدمــاء،
وعرفت باسم «االنقالب األبيض».
وع ـنــدمــا قـصــف الـمـسـتـعـمــرون مــديـنــة دمـشــق
والبرلمان وحــدوث مجازر  29أيــار ،أصبحت
السويداء مركز الثورة السورية الكبرى التي
قادها سلطان باشا األطــرش سابق ًا« ،عاصمة
مؤقتة» لسورية ريثما تنفرج األمور ،وسافر
وط ـن ـي ــو الـ ـسـ ــويـ ــداء ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي ت ـحــريــر
طرطوس وتدمر والالذقية.
حكومة مؤقتة ونداءات في دير الزور
أعـ ـلـ ــن الـ ــوطـ ـنـ ـيـ ــون «حـ ـكـ ــومـ ــة مـ ــؤقـ ـتـ ــة» فــي
البوكمال بعد تحريرها ريثما يتم تحرير كامل
ال ـب ــاد م ــن االس ـت ـع ـمــار واالحـ ـت ــال األج ـن ـبــي.
ون ـ ـشـ ــرت ح ــام ـي ــة دي ـ ــر ال ـ ـ ــزور ب ـع ــد ت ـحــريــر
الـمـحــافـظــة ،ال ـن ــداءات إل ــى زمــائـهــم فــي الــرقــة
ل ـطــرد الـمـحـتـلـيــن .وت ـعــرضــت دي ــر الـ ــزور إلــى
ق ـصــف الـمـسـتـعـمــريــن ذه ــب ضـحـيـتـهــا حــوالــي
 200شهيد .وشملت الحركة مــدن ديــر الــزور

وال ـم ـيــاذيــن وال ـبــوك ـمــال وب ـلــدات الــريــف مـثــل:
مــوحـســن وغـيــرهــا .وبـعــد تـحــريــر ديــر ال ــزور،
سافر الوطنيون إلــى أقصى الشمال الشرقي
في الجزيرة السورية ،ورفعوا العلم الوطني
في عين ديــوار .كما قصف الفرنسيون مدينة
الرقة بالمدافع لمدة عشرين دقيقة.
مركز القيادة الوطنية في حماة
قـ ـض ــت حـ ـمـ ــاة أسـ ـب ــوعـ ـي ــن مـ ــن الـ ـمـ ـظ ــاه ــرات
واإلضرابات ،وبتاريخ  24أيار  ،1945تحولت
مـبــاراة كــرة الـقــدم إلــى مـعــارك بـيــن الوطنيين
والمحتلين .وانطلقت مظاهرة تطوف أحياء
ح ـم ــاة ي ــرف ــده ــا ال ـم ـئ ــات م ــن س ـك ــان األح ـي ــاء
الـمـجــاورة وأغـلـقــت الـمـحــات أبــوابـهــا فــي حي
الـجـعــابــرة والــدبــاغــة وتبعهم الـســوق الـطــويــل.
حـ ــدث إض ـ ــراب عـ ــام وح ــاص ــر ال ـم ـت ـظــاهــرون
م ـق ــر األم ـ ــن ال ـف ــرن ـس ــي ال ـ ـعـ ــام ،وت ـس ـل ــق أح ــد
الفتيان المبنى وأنــزل العلم الفرنسي ورمــاه
لـلـمـتـظــاهــريــن الــذيــن داس ــوه وم ــزق ــوه ،فهتف
الزجال على األكـتــاف :يا ثورتنا ه ّلي ،ه ّلي...
خلي االستعمار يولي.
وشـكــل الــوطـنـيــون «مــركــز الـقـيــادة الــوطـنـيــة»
الذي أخذ على عاتقه إدارة المدينة وتحريرها.
وبــدء الـمــركــز يــذيــع الـبـيــانــات والتعليمات إلــى
الـ ـنـ ــاس .ك ـم ــا ش ـك ــل ال ـم ــرك ــز ل ـج ــان ال ـت ـمــويــن
واإلعــام وضبط األمــور في المدينة .وتوافد
أبناء مختلف األريــاف الحموية للمشاركة في
طــرد المحتلين .ونشبت معارك عنيفة انتهت
بالتحرير.
صور من حلب والجزيرة
وفي مدينة حلب ،اندلعت معارك المتاريس مع
المستعمرين ،وحدثت مظاهرات في األحياء،
وس ـق ــط ال ـع ـش ــرات م ــن ال ـش ـه ــداء .وق ــد ب ــدأت
المعركة عندما أطلق المستعمرون النار على
مظاهرة سلمية لطالب المدارس ،ثم أصبحوا

في كسب شكل
الوطنيون فصائل
األنصار لطرد
المستعمرين
واستسلمت لهم
المفرزة الفرنسية
بدون قتال ثم
ذهبوا للمشاركة
في معارك الالذقية

يـطـلـقــون الـنــار عـلــى كــل ال ـمــارة فــي ال ـشــوارع،
وك ــان لــوحــدة مـخـتـلــف ال ـقــوى الــوطـنـيــة دور
مهم في مدينة حلب خالل النضال الوطني في
أيار  .1945وتحولت دار المحافظة إلى مركز
لتقاطر الوفود الجماهيرية التي جاءت لقتال
االس ـت ـع ـمــار م ــن مـخـتـلــف األح ـي ــاء واألري ـ ــاف.
وجاء الوطنيون حتى من السقيلبية والالذقية
للمشاركة في معارك الجالء في حلب.
وخـ ــال اإلض ـ ــراب ال ـطــويــل ف ــي مــدي ـنــة حـلــب
أث ـن ــاء ان ـت ـفــاضــة ال ـج ــاء ،تـشـكـلــت ف ــي مختلف
األح ـيــاء الحلبية «لـجــان تــوزيــع الـخـبــز» .كــان
مهمتها جمع ثمن الخبز من األهالي كل حسب
حــاجـتــه وقــت الـعـصــر ،وتـبــات الـلـجــان ســاهــرة
فــي المخابز طــوال الـلـيــل ،ســاهــريــن على خبز
الـعـجـيــن وت ـبــريــده ووزن الـكـمـيــات الـمـطـلــوبــة
وتوزيعها على أصحابها صباح ًا فــي بيوتهم،
وكان السكان يستقبلون هذه اللجان بالتهليل
والـ ــدعـ ــاء .واخ ـت ـف ــت ال ـطــواب ـيــر أمـ ــام األفـ ــران
وارتاح األهالي من ساعات االنتظار.
وفــي كـفــرتـخــاريــم وجــرابـلــس ،حــاصــر األهــالــي
الـثـكـنــات الـفــرنـسـيــة ورف ـعــوا األع ــام الــوطـنـيــة
فوقها .وفي عين العرب ،تشكلت قيادة موحدة
للهجوم على الثكنة الفرنسية ودار المستشار
واحتاللها مــن مختلف القوميات عــربـ ًا وكــرد ًا
وأرمن .وفي منطقة عفرين ،شارك الوطنيون
واألهالي ورجال حركة المريدين «قادة ثورة
ال ـثــاث ـي ـنــات ف ــي ج ـبــل األك ـ ـ ــراد» ف ــي ال ـن ـضــال
الوطني وتحرير المنطقة ،ومن ثم المشاركة
في معارك حلب .وكانت جــدران مدينة الباب
ال تـخـلــو مــن الـشـعــارات الـتــي تـطــالــب بــالـجــاء
ورحيل المستعمرين.
كـمــا حــدثــت م ـعــارك عـنـيـفــة فــي جـســر الـشـغــور
وإدلب ونواحيها ،وتوافد أهالي سراقب وبقية
األريــاف لنجدة إدلــب «كــانــت تابعة لحلب في
ذلك الوقت» .كما تصدى سكان جسر الشغور
للحمالت الفرنسية الـقــادمــة مــن الــاذقـيــة لفك

الحصار عن جنودهم في حلب.
وف ــي ال ـجــزيــرة ،تـشـكـلــت ال ـقــوى الــوطـنـيــة من
قوات الدرك التي يقودها برهان قصاب حسن
في القامشلي وقوات المقاومة الشعبية بقيادة
سعيد آغا دقوري وبقية الوطنيين في عامودا
وال ــدرب ــاس ـي ــة وال ـح ـس ـك ــة .وت ـع ــرض ــت مــديـنـتــا
ال ـح ـس ـكــة وال ـقــام ـش ـلــي إلـ ــى ق ـصــف بــاألس ـل ـحــة
الـخـفـيـفــة وال ـم ـتــوس ـطــة .ك ـمــا وص ـل ــت ن ـجــدات
الوطنيين من دير الزور وجرى تحرير كامل
الجزيرة.
معارك حوران والساحل السوري
ع ـن ــدم ــا س ـم ــع أه ــال ــي درع ـ ــا ب ـم ـج ــازر دم ـشــق
واعتقال عدد من الوطنيين في حوران ،بدأت
الـمـعــركــة ،ودام ــت م ـعــارك ال ـجــاء فــي حــوران
ثــاثــة أيــام بلياليها ،وانتهت بانتصار األهــالــي
على جنود االستعمار.
وع ـن ــد ق ـي ــام الـ ـق ــوات ال ـفــرن ـس ـيــة ب ـض ــرب مـقــر
الـ ـبـ ــرلـ ـمـ ــان الـ ـ ـس ـ ــوري ف ـ ــي  29أي ـ ـ ــار 1945
واستشهاد الكثير من الوطنيين ،أرسل الشيخ
صــالــح ال ـع ـلــي «ق ــائ ــد ثـ ــورة ال ـســاحــل س ـنــوات
 »1921-1919بــرقـيــة إلــى سـعــد اهلل الـجــابــري
رئـيــس الـمـجـلــس الـنـيــابــي ال ـســوري يـعـلــن فيه
اسـتـعــداده لدعم أي إجــراء يكون مناسب ًا ضد
المستعمرين.
نص البرقية« :سيوف المجاهدين تتململ في
األغـمــاد .ونفوسهم فــي غليان واض ـطــراب .ال
نقبل أن تمتهن وتخرق حرمة االستقالل .إننا
للمعتدين بــالـمــرصــاد .وسـيــرى الـظــالـمــون أي
منقلب ينقلبون» .صالح العلي
وفــي كسب ،شكل الوطنيون فصائل األنصار
لطرد المستعمرين ،واستسلمت لهم المفرزة
الفرنسية بدون قتال ،ثم ذهبوا للمشاركة في
مـعــارك الــاذقـيــة ،حـيــث نشبت مـعــارك عنيفة،
وخ ــاص ــة ف ــي ح ــي ال ـق ـل ـع ــة ،وس ـق ــط ع ـش ــرات
الشهداء وعشرات الجرحى.

شؤون ثقافية
قاسيون ـ العدد  1019اإلثنين  24أيار 2021
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خصصت الحكومة الصينية المزيد من اإلعانات لتعزيز
التنمية المتوازنة للتعليم اإللزامي والتكامل بين المناطق
الحضرية والريفية لعام  .2021ووصل حجم التمويل إلى 27
مليار دوالر .ولكن الخبر الالفت كان إطالق قمر صناعي جديد
لمراقبة المحيطات وهبوط المسبار الصيني على المريخ.

ǧقاسيون

وإضــافــة إلــى ذلــك ،أعـلـنــت الـصـيــن خــال
األس ـبــوع الـمــاضــي عــن سـلـسـلــة جــديــدة
من االكتشافات في علوم الفضاء .ومن
بـيـنـهــا« :رصــد عـلـمــاء صينيين أكـثــر من
ع ـشــرة م ـســرعــات كــونـيــة فــائـقــة الـطــاقــة
( )UHEداخ ـ ــل م ـج ــرة درب ال ـت ـبــانــة،
األم ـ ــر ال ـ ــذي م ــن ش ــأن ــه أن ي ـق ـلــب فـهــم
الـبـشــريــة لـلـمـجــرة ويـســاعــد فــي الكشف
عــن أص ــل األش ـعــة ال ـكــون ـيــة ،ال ــذي حير
العلماء على مدى قرن من الزمن».
ك ـم ــا ت ـس ـت ـعــد ال ـص ـي ــن إلطـ ـ ــاق مــرك ـبــة
الشحن الفضائية «تيانتشو »2-وفق ما
ذكــرت وكالة الفضاء المأهول الصينية،
واجـ ـتـ ــاز ق ـم ــر ص ـن ــاع ــي ص ـي ـنــي ال ـص ـنــع
لــأرصــاد الجوية لـمــدار الفجر والغسق
مراجعة المصنع في بلدية شنغهاي.
مــن جــانــب آخ ــر ،كـتـبــت صحيفة الشعب
الـيــومـيــة :لـقــد تــركــت الـحـضــارة الصينية
ال ـعــري ـقــة وراءه ـ ــا آث ـ ــار ًا ثـقــافـيــة كـنـجــوم

ال ـم ـت ــوس ــط م ـت ـح ــف ج ــدي ــد واحـ ـ ــد كــل
يــوم ـيــن ف ــي ج ـم ـيــع أن ـح ــاء ال ـص ـيــن بـيــن
عامي  2016و ،2020حسبما ذكر نائب
وزير الثقافة والسياحة لي تشون اليوم
الثالثاء.
وق ـ ــال لـ ــي ،وهـ ــو أي ـض ـ ًا رئ ـي ــس الـهـيـئــة
الــوط ـن ـيــة ل ـل ـت ــراث ال ـث ـق ــاف ــي ،ف ــي حــدث
أقـيــم فــي بكين بمناسبة الـيــوم العالمي
ل ـل ـم ـت ــاح ــف الـ ـمـ ــوافـ ــق ي ـ ــوم  18م ــاي ــو،

ســاط ـعــة ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك اآلث ـ ــار الـثـقــافـيــة
ال ـ ـجـ ــذابـ ــة واألن ـ ـي ـ ـق ـ ــة ،وب ـ ـعـ ــض اآلثـ ـ ــار
ال ـث ـقــاف ـيــة الـمـبـتـسـمــة أي ـض ـ ًا .وبـمـنــاسـبــة
ال ـيــوم الـعــالـمــي لـلـمـتــاحــف ال ــذي يــوافــق
 18مــايــو ال ـجــاري ،تستقبل هــذه اآلثــار
الثقافية كل من يدخل المتحف بسعادة
التاريخ وبابتسامات مختلفة ،السخيفة،
والرائعة ،المشاعر والرومانسية!
وأع ـل ـن ــت وك ــال ــة ش ـي ـن ـخ ــوا :اف ـت ـت ــح فــي

أخبار ثقافية

إن ــه ب ـن ـهــايــة ع ــام  ،2020ك ــان ــت الـصـيــن
مــوط ـن ـ ًا لـ ـ  5788م ـت ـح ـف ـ ًا ت ــم تـسـجـيـلـهــا
لدى السلطات ،بينها  1224متحف ًا على
مستوى الدولة.
وأض ــاف أنــه بــالــرغــم مــن تــداعـيــات وبــاء
كــوفـيــد ،19-اال أن المتاحف فــي جميع
انـحــاء الـبــاد قــدمــت الـعــام الماضي أكثر
مــن  29أل ــف مـعــرض وسـجـلــت حــوالــي
 540مليون زيارة.

كانوا وكنا

مهرجان ديربان السينمائي
أبلغ مهرجان ديــربــان السينمائي في جنوب إفريقيا عن طريق
الرسائل أحد المخرجين السينمائيين من الكيان بأنهم لن يتمكنوا
من المشاركة في المهرجان أو عرض أفالمهم السينمائية .وورد
فــي الــرســالــة بــأن مـهــرجــان ديــربــان الــدولــي لــن يـقـبــل أيــة أعـمــال
مــن الـكـيــان بـيـنـمــا تُ ــداس ح ـقــوق الـفـلـسـطـيـنـيـيــن ويـسـتـمــر الـقـمــع
بال هــوادة من قبل الحكومة .وأضافت إدارة المهرجان :هذا ما
عانيناه خالل سنوات الفصل العنصري كجنوب إفريقيين .وهذا
هو بالضبط سبب فهمنا ألهمية عزل الكيان ثقافي ًا.

التراث الفلسطيني في حماة
افـتـتــح فــي مـخـيــم ال ـعــائــديــن فــي ح ـمــاة م ـعــرض تــوثـيـقــي ل ـل ـتــراث الــوطـنــي
الـفـلـسـطـيـنــي بـمـنــاسـبــة ال ــذك ــرى الـ ـ  73لـلـنـكـبــة .وت ـض ـمــن ال ـم ـعــرض ال ــذي
استمر ثالثة أيام صور ًا لمدن وقرى فلسطين ومقدساتها وأبرز رموزها
الحضارية والتراثية .وأقيم المعرض تضامن ًا مع فلسطين المحتلة ويصور
جانب ًا من النضال الفلسطيني ضد االحتالل في مختلف المراحل التاريخية،
ويضم أيض ًا الوثائق التي تؤكد حق الفلسطينيين في األرض .كما خصص
جناح لــأدوات والمقتنيات التراثية كالقطع النقدية والـطــوابــع واألوانــي
المنزلية واللباس.

مــاذا كــان يــدرس التالميذ فــي الـمــدارس الـســوريــة سنة 1957؟ أي:
فــي صـلــب فـتــرة االزده ــار الــديـمـقــراطــي فــي ســوريــة سـنــوات -1954
 .1958ف ــي ال ـص ــورة :ق ـصــاصــات م ــن م ــادة «ال ـم ـع ـلــومــات الــوطـنـيــة»
للصف الخامس االبتدائي عام  ،1957وتتحدث المادة عن الحريات
الديمقراطية في الدستور السوري ،المجلس النيابي وأصول انتخاب
النواب ،المحاكم ودرجاتها وأنوعها .وكتب على غالف الكتاب :الكتب
المدرسية المؤمّمة.

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 « )٢٠21/05/23قاسيون» 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 :

يمتص الحركة
وحش «شبكات التواصل» ّ
ُ

منصات التواصل
لفتنا األسبوع الماضي ،وفي سياق الصراع في فلسطين المحتّلة ،أن ّ
«االجتماعية» العالم ّية مارست انطالقاً من دورها ووظيفتها ،قمعاً للصوت المعادي
وح ِجَبت حسابات ألفراد .فاحتدم
للصهيونية وللكيانُ .أغِلقت صفحات لتنظيماتُ ،
الجدل على هذه المنصات بالذات ،حول عدم ديمقراطية هذه المنصات ،وعن ضرورة
الصراع النتزاع الديمقراطية منها .ولكن يبدو أن وظيفة هذه الوسائل وقاعدة عملها
المس بها عمل ّياً .وهذا يرجع ر ّبما إلى تبادل منافع محدود بين المنصات
ليس مطروحاً ّ
ومستخدميها .تبادل المنافع الذي طالما جرى الكالم عنه ،في إطار محاولة األفراد
ُ
المنصات!
«الصد ُر ال ّرحب» لهذه ّ
إشباع الحاجات التي ضاق بها المجتمع ،فانفتح لها ّ
ǧد.محمد المعوش

الصراع على أرض الع ّدو
ّ
يـجــب الـتــذكـيــر م ـج ـدّد ًا ب ــأن قــاعــدة عـمــل هــذه
المنصات السائدة ،ومنها :فيسبوك ،ال تختلف
نهائي ًا عن قاعدة عمل الرأسمالية .إنها موجّهة
ربحيّ ًا ،استهالكية في قيمها وتعزّز الفردانية
الليبرالية ،وهي تفتيتية واحتكارية في آن .فلمَ
االستغراب من سلوكها القمعي الذي عبّر عنه
مستخدمو هذه الشبكات؟ ّإن هذه المنصّات
تعمل ضمن وظيفة عــامّــة ،هــي تعطيل فعاليّة
الحركة االجتماعية عبر استيعابها .هذا مشابه
لتيارات فكرية -سياسية ظهرت في التاريخ،
وك ــانــت تـسـعــى إل ــى ال ـت ــاؤم م ــع قــواعــد عمل
الـنـظــام الـقــائــم وعـلــى أرض ــه .مـثـ ٌـال عـلـيـهــا :هو
الـتـيــار الـبــرلـمــانــي ،ال ــذي حـصــر الـنـضــال ضمن
«الديمقراطية البورجوازية» نفسها ،أي :ضمن
المفهوم البروجوازي للديمقراطية التمثيلية.
ُط ِرح األسبوع الماضي عن تخفيض تصنيف
ف ـي ـس ـبــوك ع ـلــى ال ـش ـب ـكــة م ــن خـ ــال تـخـفـيــض
التقييم من قبل المشاركين أنفسهم .إنها لعالقة
الفـتــة فـعـ ًا ،كـيــف أن الـنــاشـطـيــن عـلــى المنصة
ال ـت ــي ي ـت ـن ـف ـسّــون م ـع ـن ــوي ـ ًا ع ـب ــره ــا ،ي ــري ــدون
اإلبـ ـق ــاء ع ـل ـي ـهــا ،وفـ ــي ذات ال ــوق ــت تـخـفـيــض
تـصـنـيـفـهــا ،وكـ ــأن تـصـنـيـفـهــا ال يــأتــي م ــن عــدد
مـسـتـخــدمـيـهــا ،ه ــؤالء الـمـسـتـخــدمــون الــذيــن ال

يبدو أنهم يرون لنشاطهم وجود ًا ،أو احتمال
ال ــوج ــود خـ ــارج ه ــذه ال ـم ـن ـصــات .وه ـك ــذا يـتــم
تــأطـيــر مـجـمــل الـحــركــة االجـتـمــاعـيــة السياسية
فــي قـنــوات عـمــل الـنـظــام نـفـســه .فـخــوازرمـيــات
ال ـم ـن ـصّ ــات االج ـت ـمــاع ـيــة ت ـق ــوم بـ ــدور تــوجـيــه
النشاط ،ومحاصرة المستخدم بما يريده هو
نـفـســه رؤي ـتــه ،كـعـمــل الـمـشـعــوذة ،أو الـعـرّافــة،
أو األبـ ــراج ،ال ـتــي ت ـق ـدّم ل ـلــذي يـلـجــأ إلـيـهــا بما
يــريــد سـمــاعــه غــالـبـ ًا .إضــافــة ،إلــى أن المنصات
ترفع وهمي ًا مــن الــوزن الشخصي للفرد عبر
إبراز أهميّة منتجه الذي يقدّمه ،والمعيار هو
مدى التجاوب .هكذا تنغلق الدائرة ،فاجتالب
اع ـت ــراف أك ـبــر يـتـطـلــب م ـج ـهــود ّا أك ـبــر .مــا هو
هذا المجهود؟ إنه تضخيم قوة الفرد ،وإبراز
ت ـم ــاي ــزه ض ـمــن حـ ــدود ال ـم ـعــاي ـيــر االج ـت ـمــاع ـيــة
نفسها للنجاح الفردي .إنها فع ًال لمهمة شا ّقة
بائسة.
تبادل منافع وهمي
في هذه الدائرة المغلقة البائسة التي تزيد ضيق ًا
شـيـئـ ًا فـشـيـئـ ًا ،هـنــاك قــاعــدة تــاريـخـيــة مــن قلب
تراث النظام الرأسمالي نفسه تفعل فعلها .إنها
قاعدة اإلنتفاع على حساب النظام نفسه .هي
قاعدة االرتزاق على جسم النظام ،إما معنوي ًا
أو مــادي ـ ًا .فــإضــافــة إلــى فـيـسـبــوك ال ــذي يش ّكل
أس ــاس ـ ًا م ـص ــدر ًا لــإش ـبــاع الـمـعـنــوي لـلــذاتـيــات
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ال ـم ـت ـض ـخ ـمــة (وم ـ ـصـ ــدر ًا رب ـح ـي ـ ًا ألص ـحــاب ـهــا)،
تُش ِّكل منصّات أخرى مصدر ًا للتكسّب المادي،
ح ـي ــث إن زيـ ـ ــادة ال ـم ـع ـج ـب ـيــن وال ـم ـش ـتــرك ـيــن
تــزيــد حـجــم الــربــح ال ـمــادي لـصــاحــب الـحـســاب،
كالتيكتوك مث ًال .وهذا االرتزاق بحد ذاته هو
كابح للحركة خــارج حــدود هــذه األطــر .وكما
هــو م ـعــروف ،فـكـ ّلـمــا رك ــدت الـمـيــاه أو انحسر
الهواء في الغرف المغلقة ،كلما زادت عوارض
الطفيليات واألمراض.
الحركة السياسية
في تماهيها مع المنصات
هــذه هــي أم ــراض كــل حــركــة بـشـكــل ع ــام ،فما
بالنا إذا ما صارت هذه الحركة نفسها متماهية
مع هذه المنصات؟ هناك جدلية صارت بارزة،
وهي أنه كلما انكبحت الحركة السياسية (كما
الفرد أيض ًا) عن الفعل السياسي -االجتماعي
المباشر ،أي :عن الحضور الفاعل ،ك ّلما تضخم
وزنـهــا عـلــى الـشـبـكــة الـتــي هــي الـفـضــاء الـمـتــاح
للحضور .هذه الجدلية من الحضور والغياب
ت ـح ـضــر لـ ــدى ب ـعــض ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ع ـلــى شـكــل
ظ ــاه ــرة م ـل ـهــاة م ــأس ــاوي ــة .ب ـعــض الـتـنـظـيـمــات
«الـثــوريــة» مـثـ ًا ،إذا مــا أغـلــق زعـيــم «التعبير
الحر» فيسبوك صفحاتها عن المنصة ،اختفت
مــن الــوجــود عـمـلـيـ ًا .هــذا الـتـمــاهــي مــع المنصة
يعبّر عن طور ما من أطوار الحركة في مرحلة
انكباحها ،أو عــن الحركة الـمــأزومــة بالتحديد.
وال ـيــوم وال شــك ،ال ت ــزال الـحــركــة السياسية
الثورية في العالم من تداعيات مرحلة التراجع
الماضية التي لم تقدر بعض الحركات الخروج
منها ،وهناك القوى التي خرجت من األزمــة،
ولكنها تعاني الـيــوم مــن تــوازن الـقــوى القائم
الذي لم «يطبش» الميزان عالمي ًا بعد لصالح
ال ـخــط ال ـصــاعــد ف ـيــه .ه ــذا الـ ـت ــوازن ل ــه جــانـبــه
الـتـقــدمــي الـمـســاعــد وال ش ــك ،ولـكـنــه أي ـض ـ ًا له
جــوان ـبــه الـكــابـحــة .وه ــذا االن ـك ـبــاح ال ـعــام لــدى

الـبـعــض ،والـنـسـبــي لــدى الـبـعــض اآلخ ــر ،يزيد
مــن ع ــوارض رك ــود ال ـحــركــة ،والـتـضـخــم على
المنصات «النظامية» هو أحدها .ولهذا ،يجب
فتح مجاري المياه ،وإخــراج الهواء الحبيس
عـبــر ال ـت ـصــدي ال ــواع ــي ل ـهــذه ال ـظــواهــر .أو ًال:
عبر إبــراز وجــود هذه الظاهرة للوعي العام،
ونقصد لــدى القوى السياسية الثورية الحيّة
من جهة ،فمكونات هــذه القوى هم من أفــراد
في هذا المجتمع في المقام األول ،ولهم منطق
حركتهم الفردية الخاص نسبي ًا .واألهــم هو:
ت ـقــديــم ال ـط ــروح ــات ال ـبــرنــام ـج ـيــة ال ـت ــي تـحــرر
عــاقــة االغ ـت ــراب ال ـحــال ـيــة إل ــى ال ـن ــاس بـشـكــل
عام .وهناك مهمّة وضع مشاريع لبدائل ماديّة
تـشـ ّكــل تـحــويـ ًا لمنطق الـمـنـصــات الـحــالـيّــة من
ج ـهــة أخـ ــرى ع ـلــى ال ـم ــدى ال ـم ـتــوســط (يـمـكــن
مــراجـعــة م ــادة قــاسـيــون :عــن «كــورب ـيــن» وال ـ
«فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» االشـ ـتـ ــراكـ ــي وقـ ــانـ ــون ت ـف ــاوت
التطور -عدد .)897
إن ــه وال ش ــك ،أن ال ـن ـظــام ال ـعــال ـمــي يـحــاصــرنــا
إعالمي ًا بأسلحة فتاكة ،لم تخطر ولو من قريب
أو بعيدٍ على ذهن المفكرين الثوريين األوائل
في مدى تأثيرها الجارف والكاسح واللحظي.
وه ــذا يــرفــع وال ش ــك وزن ضـ ــرورة ال ـبــدائــل
التقنية فــي يــد الـقــوى الـبــديـلــة ،الـتــي يـبــدو أنــه
صــار لــزام ـ ًا أن تـتـحــول إلــى عـمــل يـتـخـطــى كل
قوة بذاتها ،نحو عمل دولي واسع قد تشترك
(ل ـيــس بــالـمـعـنــى الـتـنـسـيــق ال ـس ـيــاســي الـعــالــي
دول بحد
فـقــط) ،ال بــل يجب أن تشترك بــهٌ ،
ذاتـهــا ،ولـيــس هــذا االحـتـمــال بـعـيــد ًا عــن العمل
الجبهوي الذي حصل سابق ًا في التاريخ ،دون
أن يعني هذا العمل نوع ًا من األمميّة التنظيمية
الـ ـمـ ـب ــاش ــرة .ف ــال ـب ـي ــان وال ـ ـجـ ــريـ ــدة وال ـ ـنـ ــدوة
والتقرير على ضروراتهم ليسوا كافين -وال
ش ــك -لـفــك ه ــذا ال ـح ـصــار الـمـطـبــق .إن ـهــا مهمة
تقتضي اإلبــداع ألدوات العمل الـجــديــدة التي
لم تُنتج بعد.

