االفتتاحية
قمة بوتين -بايدن
والمعارضة السورية
يحتل الحديث عــن قمة بوتين -بــايــدن التي ستعقد
فــي الـســادس عشر مــن الـجــاري فــي جنيف ،المكانة
األولــى ضمن مختلف النقاشات السياسية الراهنة.
ولـيــس ذلــك بــاألمــر الـمـسـتـغــرب ،خــاصــة حـيــن يتعلق
األمـ ــر ب ـن ـقــاط اش ـت ـب ــاك حــام ـيــة ك ـمــا ه ــي ال ـح ــال فــي
سورية.
لــن نـمـضــي عـمـيـقـ ًا فــي مـحــاولــة الـتـنـبــؤ بـمــا يـمـكــن أن
تنتجه هذه القمة فيما يتعلق باألزمة السورية ،ولكن
سـنـبـحــث بـشـكــل ع ــام الـنـتـيـجـتـيــن الـمـنـطـقـتـيــن الـلـتـيــن
يمكن أن تقع إحداهما.
إذا مــا تــم الـتــوافــق بـيــن الـطــرفـيــن ،ف ـ ّـإن عـمـلـيــة الـحــل
الـسـيــاســي لتنفيذ ال ـقــرار  2254ستحصل عـلــى عــزم
إض ــاف ــي ودف ـ ــع ك ـب ـيــر ي ـت ـط ـلــب ب ــالـ ـض ــرورة مــاقــاتــه
بــالـمـعـنــى ال ـس ــوري الــداخ ـلــي .وه ــذا يـعـنــي بــالــدرجــة
األولــىّ :أن على المعارضة السورية أن تعيد النظر
في تركيبتها وهياكلها بحيث تكون جاهزة لمواجهة
النظام كطرف مفاوض .وأمر كهذا ال يمكن تحقيقه
دون ت ــوح ـي ــد م ــواق ــف قـ ــوى ال ـم ـع ــارض ــة الــوط ـن ـيــة
الديمقراطية ،ودون إضـعــاف وعــزل ذلــك القسم من
المعارضة الذي يمتاز بطابعه التابع وغير المستقل،
ســواء أكــانــت تبعتيه للخارج أو لــ«الــداخــل» ،والــذي
لعب طــوال السنوات الماضية دور الـخــادم لكل من
ال يــريــد إنـهــاء األزم ــة بـمــا فــي ذلــك مـتـشــددو الـنـظــام
أنفسهم!
في حال لم يتم التوافق حول سورية بين الطرفين
فإن المهمة
الروسي واألمريكي خالل القمة المقبلةّ ،
ألن عدم مساعدة الظرف
نفسها تصبح أكثر إلحاح ًا؛ ّ
الدولي على الدفع باتجاه الحل تتطلب عزم ًا داخلي ًا
مضاعف ًا من الوطنيين السوريين في المعارضة ،عبر
ع ــزل مـخـتـلــف ال ـقــوى الـمـشـبــوهــة ،وال ـم ـســارعــة إلــى
إعــادة تنظيم الصفوف بما يسمح بالضغط النتزاع
ال ـحــل الـسـيــاســي مــن م ـت ـشــددي ال ـن ـظــام ،وسـيـســاعــد
في ذلك بكل تأكيد توسيع التقاربات بين الوطنيين
من مختلف األطــراف ،والذين يسعون باتجاه الحل
وبــات ـجــاه إخـ ــراج ال ـب ــاد م ــن أزم ـت ـهــا وحـمــايـتـهــا مــن
التقسيم.
ّإن االت ـجــاه الـمـلـمــوس لـتـطــور األم ــور عـلــى األرض
ال ـســوريــة ،يـثـبــت مــع كــل مـطـلــع ش ـمــسّ ،أن الـقــوى
ال ـغــرب ـيــة ع ـم ــوم ـ ًا ،واألم ــري ـك ــي وال ـص ـه ـيــونــي بـشـكــل
خاص ،وبالتقاطع المصلحي مع قوى الفساد الكبير
وال ـن ـهــب ال ـك ـب ـيــر ف ــي ال ـن ـظــام وال ـم ـع ــارض ــة ،يـسـعــون
جميع ًا ليس إلى إبقاء الوضع القائم كما هو فحسب،
بــل وبتأزيمه أكثر ودفـعــه نحو نهاياته «الـمــرجــوة»
مــن قبلهم ،أي :لدفعه نحو انهيار شامل يصل نحو
تفتيت ،ونـحــو انـفـجــار جــديــد أشــد خـطــورة وكارثية
م ــن ك ــل م ــا ج ــرى ح ـتــى اآلن ...وه ـك ــذا «ان ـف ـج ــار»،
ربما يكون خطة الخروج األفضل من وجهة النظر
األمريكية.
لــذلــك كـ ّلــه ،فـ ّـإن الــدفــع بشكل جــاد نحو تـعــاون أوثــق
بين الوطنيين ،إلعادة تشكيل وهيكلة المعارضة بما
يسمح لها بتأدية المهمة الملقاة على عاتقها ،هو أمر
غير قابل للتأجيل ،وهو خطوة ال بد منها للوصول
إلى التطبيق الكامل للقرار  ،2254بما يعنيه ذلك من
فتح الباب نحو التغيير الجذري الشامل ،ومن إنفاذٍ
لـحــق الـشـعــب ال ـســوري فــي تـقــريــر مـصـيــره بـنـفـســه،
وربما قبل ذلك :إعادة توحيد سورية شعب ًا وأرض ًا.
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المدن الصناعية الثالث
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الفقر
والطبقة العاملة

شركات الخليوي..
تنفيعة مقوننة

هل ستستقر الليرة ونشهد
أمراء الحرب في قاعات البزنس؟

الكيان يطلب مساعدات عاجلة
بعد  11يوماً من المواجهات!
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الليبرالية وراء ظاهرة عمل األطفال..

كالم في كالم والفعل الال...
حكايتنا طويلة مع األزمات ،فهي مستمرة
ومـمـتــدة إلــى مــا ال نـهــايــة طــالـمــا مــن وُ ّلــي
ع ـل ـي ـنــا -ول ـي ــس ن ـح ــن م ــن واله -يـفـكــر
ويخطط وينفذ على العكس مــن مصالح
األغـلـبـيــة الـســاحـقــة مــن الـشـعــب الـســوري،
ألن مــا يـصــرحــون بــه حــول أزمــاتـنــا ليس
ش ـي ـئ ـ ًا م ـفــاج ـئ ـ ًا ل ـهــم ،ول ـيــس ش ـي ـئ ـ ًا طــارئ ـ ًا
عليهم ،فاألزمات متكررة علينا منذ عقود،
نعيش في دوامتها ومآسيها وال حل لها
ّإل مــا يـقــدمــه أول ـئــك ال ـم ـصــرحــون يــومـيـ ًا
ع ــن ق ــرب ح ــل م ــا ،ل ـهــذه األزمـ ــة أو تـلــك،
لتتبخر الوعود مع درجة حرارة الطقس
السائدة.
بـ ــاألمـ ــس ،صـ ــرح أحـ ــد ال ـم ـس ــؤول ـي ــن عــن
الكهرباء قائ ًال :إن إمــدادات الغاز ال تكفي
لتشغيل محطات الكهرباء ،ولهذا اقتضى
األمر اتخاذ اإلجــراءات الالزمة تجاه هذا
النقص الحاصل بإمدادات الغاز ،واإلجراء
هــو :الـتـقـنـيــن بـشـكــل ع ــادل ومـتـسـ ٍـاو بين
ج ـم ـيــع ال ـم ـحــاف ـظــات ،وبــال ـن ـس ـبــة لــدمـشــق
وري ـف ـه ــا ،ف ـقــد زاد ال ـت ـق ـن ـيــن ألن كـمـيــات
الطلب قد زادت في هاتين المحافظتين.
إن مــا يـتـحــدث عـنــه الـمـســؤول عــن عــدالــة
التقنين كالم يحتاج إلى برهان ،والبرهان
هو الواقع الذي يعيشه الناس خاصة في
المناطق المصنفة ريف ًا ،وهي ال تبعد عن
دمـشــق الـعــاصـمــة إال بضعة كيلو مـتــرات،
وق ـ ــد تـ ـك ــون م ـت ـص ـلــة ب ـم ـن ــاط ــق تُـ ـع ــد مــن
الـعــاصـمــة فــالـتـقـنـيــن ال ـعــادل ال ــذي يتحدث
عنه المسؤول يصل في كل األوقــات إلى
ساعات طويلة من القطع ليتبعها توصيل
م ـت ـق ـطــع ،أي :إن ه ــذه ال ـم ـنــاطــق تـعـيــش
ليلها ونهارها بتقنين دائم وبال ماء دائم
أي ـض ـ ًا ،وه ــذا يـسـتــدعــي اس ـت ـخــدام بــدائــل،
وهي المولدات التي تجعل التكاليف أعلى
على مــوارد الحكومة وعلى مستخدميها،
والناس مضطرون لذلك ،ألن أعمالهم قد
تـعـطـلــت وس ـبــل الـعـيــش بـهــم قــد تـقـطـعــت،
والــريــف خــاصــة يـعـمــل سـكــانــه بأغلبيتهم
كـحــرفـيـيــن ومـهـنـيـيــن ي ـع ـتــاشــون ع ـلــى مــا
ينجزونه من أعمال ،وكذلك هناك العديد
من الصناعات التي ازدادت تكاليفها بهذا
الوضع الــذي ال أفــق لحله ،وهــذا ينعكس
أيض ًا على العمال العاملين بهذه المنشآت،
حيث يضطرون للتوقف عن العمل ،وهذه
مصيبة المصائب بالنسبة لـهــم ،تــزيــد من
أوضــاعـهــم المعيشية س ــوء ًا عـلــى وضعها
السيئ أص ًال.
يـمـنّ علينا الـمـســؤولــون فــي كــل مــرة ،أن
الــدولــة تدفع تكاليف كبيرة بتأمينها تلك
الخدمات ،ولم يقولوا بالمقابل :ماذا يدفع
ال ـن ــاس ل ـلــدولــة ث ـمــن ت ـلــك ال ـخ ــدم ــات ،وال
يقولون ما حجم الضرائب التي يتحملها
ال ـنــاس بـكــل أنــواع ـهــا ،فـقــط الـمـســؤولــون
يفكرون بعقلية التاجر الــذي يدفع ليأخذ
ربح ًا مقابل دفعه وخدماته.

من المعلومّ ،أن أجرًا واحدًا أو أجرين فقط لم يعودا كافيين لتأمين متطلبات المعيشة ألية أسرة لذلك تعتمد أغلب األسر الفقيرة على الزج
بأوالدها في سوق العمل ،لعلهم يستطيعون مساعدتهم في تحمل تكاليف المعيشة المرتفعة ،مع كل ما يتسبب ذلك من تسرب األوالد من
التعليم وتركهم مقاعد الدراسة والتوجه نحو العمل ،ففي إحصائية لليونيسف عام  2019بينت أن أكثر من مليوني طفل أي :أكثر من ثلث
األطفال هم خارج المدرسة ،ويواجه  1,3مليون طفل سوري خطر التسرب.

ويـ ـعـ ـي ــش أرب ـ ـع ـ ــة م ـ ــن بـ ـي ــن خ ـم ـســة
أش ـ ـخ ـ ــاص م ـ ــن ال ـ ـسـ ــوري ـ ـيـ ــن ت ـحــت
خــط الـفـقــر ،مـمــا يــدفــع بــاألطـفــال إلــى
ات ـخ ــاذ تــداب ـيــر ق ـص ــوى ل ـل ـب ـقــاء عـلــى
قيد الحياة ،مثل :التوجه إلــى عمالة
األط ـ ـفـ ــال وال ـ ـ ـ ــزواج ال ـم ـب ـك ــر وذلـ ــك
لمساعدة عائالتهم في سد الرمق.
وم ــع ال ـن ـقــص ال ـحــاصــل ف ــي األي ــدي
ال ـع ــام ـل ــة مـ ــن ف ـئ ــة الـ ـشـ ـب ــاب ن ـت ـي ـجــة
الهجرة ،أو الطلب للخدمة اإللزامية
أو االحتياطية ،بــات اعتماد المعامل
وال ـم ـن ـش ــآت ال ـص ـنــاع ـيــة وال ـف ـعــال ـيــات
التجارية والخدمية على األطفال ،ال
سيما أن أجر األطفال يبقى منخفض ًا
ك ـث ـيــر ًا م ـقــارنــة بــال ـش ـبــاب ،وه ــو مــن
ناحية ال يستطيع الدفاع عن حقوقه،
وال ي ـس ـت ـط ـيــع م ـطــال ـبــة رب ال ـع ـمــل
ب ــزي ــادة راتـ ـب ــه ،وال ي ـس ـبــب مـتــاعــب
لرب العمل.
قانون العمل رقم 17
إن بعض مؤسسات الدولة ال سيما
ال ـب ـلــديــات وم ـت ـع ـهــدو ال ـخــدمــات فـيـهــا
يعتمدون على األطـفــال والمراهقين
دون الـســن الـثــامـنــة عـشــر فــي القيام
بــأع ـمــال ـهــم ،رغ ــم ن ــص ق ــان ــون الـعـمــل
رقم  17لعام  2010على منع تشغيل
األح ـ ــداث م ــن ال ــذك ــور واإلن ـ ــاث قـبــل
إت ـمــام مــرحـلــة الـتـعـلـيــم األســاســي ،أو
إتمام سن الخامسة عشر من عمرهم
أيهما أكبر.
كما منع القانون تشغيل الحدث أكثر
مــن ســت ســاعــات يــومـيـ ًا ،وال يجوز

تكليف الحدث بساعات عمل إضافية
كما يحظر تشغيل الحدث في العمل
الليلي.
االتفاقيات الدولية
مـنـظـمــة ال ـع ـمــل ال ــدول ـي ــة أب ــرم ــت مــع
وزارة الـشــؤون االجتماعية والعمل
عـ ــام  2018م ــذك ــرة ت ـفــاهــم إلط ــاق
م ـ ـشـ ــروع جـ ــديـ ــد ي ـت ـص ــدى ل ـت ـف ـشــي
ظ ــاه ــرة ع ـمــل األط ـف ــال ف ــي ســوريــة،
ويـ ـشـ ـه ــد ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع عـ ـم ــل م ـن ـظ ـمــة
الـعـمــل الــدولـيــة والـ ــوزارة والـشــركــاء
الــوطـنـيـيــن م ـع ـ ًا فــي سـبـيــل ال ـحــد من
أســوأ أشكال عمل األطفال ،ويشارك
أنواع من العمل،
كثير من األطفال في ٍ
تصنفها اتفاقية منظمة العمل الدولية
رقم  182على أنها أسوأ أشكال عمل
األطـ ـفـ ــال ،وم ـن ـه ــا :ت ـج ـن ـيــد األط ـف ــال،
واس ـت ـخ ــدام ـه ــم م ــن ق ـبــل ال ـج ـمــاعــات
والقوات المسلحة والزواج القسري
أو المبكر والتسول والعمل في بيئات
سيئة ،وتحذر منظمة العمل الدولية
مــن أن عــدم التصدي لعمل األطـفــال،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى األخـ ـط ــار ال ـم ـبــاشــرة
ال ـم ـح ــدق ــة ب ـح ـي ــاة وص ـح ــة األط ـف ــال
الـمـنـخــرطـيــن فــي أس ــوأ أش ـكــال عمل
األطـفــال يمكن أن تخلق جـيـ ًا كام ًال
مــن األطـفــال يـفـتـقــرون إلــى الـكـفــاءات
األس ــاس ـي ــة والـ ـمـ ـه ــارات ال ـض ــروري ــة
لتأمين سـبــل الـعـيــش والـعـمــل الــائــق
في سورية بعد انتهاء الـصــراع ،مما
يشكل تحدي ًا خطير ًا النتعاش البالد
وتماسكها االجتماعي.

جوهر المشكلة
ك ـ ــل ه ـ ـ ــذه ال ـ ـن ـ ـصـ ــوص الـ ـق ــان ــونـ ـي ــة
واالتفاقيات مع منظمة العمل الدولية
لــم تـفـلــح فــي مـكــافـحــة ظــاهــرة عـمــالــة
األطـ ـف ــال ،وذلـ ــك بـسـبــب ال ـس ـيــاســات
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـم ـت ـب ـعــة ،وب ـق ـيــت تـلــك
االت ـفــاق ـيــات م ـجــرد ح ـب ـ ٍر ع ـلــى ورق
أمام الواقع الماثل أمامنا من تشغيل
األح ــداث واسـتـغــالـهــم ،ال سـيـمــا في
المناطق الصناعية التي يعمل أرباب
العمل فيها على تشغيل األحداث من
أب ـنــاء الـنــازحـيــن الــذيــن نــزحــوا إلـيـهــا،
وبأعمال خطرة وبأجور بخسة دون
أدنـ ــى م ــراع ــاة ل ـل ـشــروط الـقــانــونـيــة
لـتـشـغـيــل األحـ ــداث ،وي ـعــود ذلــك إلــى
السبب األول واألخير ،وهو تدهور
األوض ــاع االقـتـصــاديــة والـتــي تعرقل
إيـجــاد حــل لـهــذه الـظــاهــرة مــن خــال
تدني مستوى المعيشة للمواطنين،
واتساع دائرة الفقر أكثر فأكثر.
ال يمكن معالجة هذه الظاهرة بمجرد
إصــدار قوانين أو إبــرام اتفاقيات إذا
لم تتوفر إرادة حقيقية لدى السلطة
لمكافحة هــذه الظاهرة ،وتبني مبدأ
ال ـع ــدال ــة االج ـت ـمــاع ـيــة ف ــي االق ـت ـصــاد
للقضاء على ظاهرة الجوع ومكافحة
الفقر فــي ســوريــة ،واتـبــاع سياسات
اق ـت ـص ــادي ــة ت ـت ـبــع م ـص ـل ـحــة األغ ـل ـب ـيــة
العظمى من السوريين ،وهذا يحتاج
أو ًال وأخير ًا إلى إيجاد حل سياسي
لألزمة السورية ،يقود نحو التغيير
الجذري والشامل.

تدهور األوضاع
االقتصادية
تعرقل إيجاد حل
لهذه الظاهرة
من خالل
تدني مستوى
المعيشة
للمواطنين
واتساع دائرة
الفقر أكثر فأكثر
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الفقر ،أو خط الفقر ،هو الوضع الذي يحتاج فيه الفرد في
المجتمع إلى الموارد المال ّية لتأمين المعيشة الضرور ّية،
لمستوى من الحياة ،والذي يعتبر
التي تكفل له الحد األدنى
ً
مقبو ًال إلى حد ما في المجتمع الذي يعيش فيه ،وهذا ُيطلق
عليه في األدبيات االقتصادية واألمم المتحدة بالفقر
النسبي.
ǧنبيل عكام

عادة يقاس الفقر بنا ًء على مستوى
ً
ال ـ ـع ـ ـجـ ــز ع ـ ــن تـ ــوف ـ ـيـ ــر ال ـم ـت ـط ـل ـب ــات
الـ ـض ــروري ــة م ــن خـ ــال دخـ ــل ال ـف ــرد
المعيل لــأســرة الـتــي يعيلها ،وليس
ال ـ ـفـ ــرد ،وتـ ـقـ ــدر ن ـس ـب ــة اإلعـ ــالـ ــة فــي
س ــوري ــة واح ـ ــد إلـ ــى خ ـم ـســة حـســب
الكثير مــن اإلحـصــائـيــات .ويُـعــد خط
الـفـقــر أعـلــى فــي ال ــدول الـمـتـقــدمــة من
الدول النامية بشكل واضح ،وقد كان
متوسط خط الفقر العالمي يبلغ ما
يـعــادل  1,25دوالر فــي الـيــوم للفرد،
وذل ــك فــي ع ــام  ،2008حـســب األمــم
الـمـتـحــدة والـبـنــك ال ــدول ــي -عـلـمـ ًا أن
هــذا الــرقــم أصـبــح ال ـيــوم ي ـعــادل ثمن
«س ـنــدوش ـتــي» ف ــاف ــل -أمّ ــا الـمـعـيــار
الدوليّ للفقر المطلق أو المدقع ،فهو
عندما ال يستطيع دخل األسرة تلبية
ال ـح ــاج ــات األس ــاسـ ـيّ ــة وال ـض ــروري ــة
ألفرادها ،ويُقاس الفقر المطلق بنا ًء
على مقدار عجز الدخل الالزم لتلبية
وت ــوفـ ـي ــر االحـ ـتـ ـي ــاج ــات األس ــاسـ ـيّ ــة
والـ ـضـ ــروريـ ــة ،وهـ ــي الـ ـغ ــذاء وم ـيــاه
الـشــرب الصحية والـمـلـبــس والسكن
وال ـعــاج ومــرافــق ال ـصــرف الـصـحــي.
وتُشير الكثير من األرقام إلى ارتفاع
نـسـبــة الـفـقــر فــي الـبــاد إلــى مــا يربو
عــن  ،%80مـنــذ انـفـجــار األزم ــة ،حيث
ي ـح ـص ـل ــون ع ـل ــى أق ـ ــل مـ ــن  %15مــن
الـ ـث ــروة الــوط ـن ـيــة ال ـم ـن ـت ـجــة ،وأبـ ــرز
وأه ـ ــم أس ـب ــاب ارتـ ـف ــاع م ـع ــدل الـفـقــر
ت ـع ــود إل ــى ال ـس ـيــاســات االق ـت ـصــاديــة

الـ ـمـ ـعـ ــاديـ ــة ل ـل ـط ـب ـق ــة الـ ـع ــامـ ـل ــة ال ـت ــي
انـتـهـجـتـهــا ال ـح ـكــومــات خ ــال الـعـقــود
الماضبة.
أمــا الـمـسـتــوى الـعــام لـعــدم الـمـســاواة
ف ــي الـمـجـتـمــع ،م ــن ف ـق ــدان ال ـحــريــات
الديمقراطية والسياسية ،فـهــذا شأن
آخــر رغــم ارتـبــاطــه بطبيعة العالقات
االق ـت ـص ــادي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ـس ــائ ــدة
فــي المجتمع والمنتجة للفقر ،وهــو
ال يــأخــذ بـعـيــن االعـتـبــار ب ـ ّـأن األف ــراد
لــديـهــم اح ـت ـيــاجــات أخ ــرى اجـتـمــاعـيّــة
وث ـق ــاف ـيّ ــة وتــرف ـي ـه ـيــة ه ــامّ ــة تـخـتـلــف
مــن فــرد آلخ ــر ،وال ـســؤال الـمـطــروح
الـ ـي ــوم ع ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة :ه ــل ت ـعــرف
على أي حد تعيش الطبقة العاملة؟
والـســؤال مــوصــول إلــى الـنـقــابــات :ما
ه ــي اإلجـ ـ ــراءات وال ـط ــرق الـنـضــالـيــة

التي تستطيع من خاللها العمل على
تـحـسـيــن ه ــذا ال ــوض ــع الـ ــذي وصـلــت
إليه البالد والعباد؟
من المعلوم ،أن للفقر أثار ًا اجتماعية
وص ـح ـي ــة واق ـت ـص ــادي ــة خ ـط ـي ــرة فــي
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،ف ـع ـلــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ال
ال ـح ـص ــر :األطـ ـف ــال ال ــذي ــن ي ـن ـشــؤون
فــي بـيـئــة الـفـقــر ي ـعــانــون مــن مـشــاكــل
صحيّة بشكل مستمر ومـتـكـرّر أكثر
مـ ــن األط ـ ـفـ ــال الـ ــذيـ ــن ي ـن ـش ــؤون فــي
ظـ ّـل ظــروف أفـضــل ،فأغلبية األطفال
الـ ـم ــوج ــودي ــن فـ ــي ا ُألس ـ ـ ــر ال ـف ـق ـيــرة
يـ ـعـ ــانـ ــون مـ ــن الـ ـ ـ ــوزن ال ـم ـن ـخ ـف ــض،
ويـغـيـبــون ق ـســري ـ ًا عــن ال ـمــدرســة في
كـثـيــر م ــن األح ـي ــان بـسـبــب ال ـمــرض،
وال ــدخ ــول ف ــي س ــوق ال ـع ـم ــل ،وه ــذا
ي ـس ـب ــب ل ـه ــم الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـم ـش ــاك ــل

ال ـج ـســديّــة واإلع ــاق ــات الـعـقـلـيّــة الـتــي
ي ـم ـكــن ال ــوق ــاي ــة م ـن ـهــا ،ك ـمــا ي ـم ـكــن أن
يـكــونــوا أكـثــر عــرض ـ ًة لـلـمــوت بنسبة
أعلى بسبب المرض ،إذ لديهم نسبة
أعلى بكثير من اإلصابات من األطفال
اآلخـ ــريـ ــن ،وال ـت ــي م ـن ـهــا :ض ـعــف فــي
الــرؤيــة ،والـسـمــع ،وفـقــر الــدم بسبب
نقص الـغــذاء ،ومستويات عالية من
الـ ــرصـ ــاص ف ــي الـ ـ ــدم ،والـ ـت ــي يـمـكــن
أن تُ ـض ـعــف وظ ـي ـفــة ال ــدم ــاغ نـتـيـجــة
دخــولـهــم ســوق الـعـمــل الـمـبـكــر ،ولعل
م ــن أه ــم أخ ـط ــار ال ـف ـقــر يـتـمـظـهــر فــي
خروج الكثير من أفراد المجتمع عن
األعراف والقيم االجتماعية السائدة،
والـخــروج على القانون واالنـحــراف
وارتـفــاع مستوى الجريمة المنظمة
مـنـهــا وغ ـيــر الـمـنـظـمــة .كـمــا أن الـفـقــر

عــامــل أســاســي مــن ال ـعــوامــل المعيقة
لـتـنـمـيــة الـمـجـتـمــع ،خــاصــة إذا لــم تتم
معالجة األسباب الحقيقية التي تقف
وراءه ،كــالـبـطــالــة والـخـلــل فــي ســوق
العمل ،وانعدام الفرص االستثمارية
لدى الدولة من خالل تحسين حصّتهاِ
في الـسّــوق ،وتوسيع مجاالتها ،ممّا
يُ ـســاهــم ف ــي زيـ ــادة الـقـيـمــة الـمـضــافــة
الخاصّة بها ،ودعم البحث والتّطوير،
وكذلك اإلعاقات الكبيرة التي تضعها
أم ـ ـ ــام الـ ـقـ ـطـ ــاع ال ـ ـخ ـ ــاص ال ــوطـ ـن ــي،
وب ــاألخ ــص م ـنــه ال ـق ـطــاع اإلن ـتــاجــي.
إن األحداث التي شهدتها البالد ،أدت
إل ــى زيـ ــادة ســرعــة ت ــراج ــع وتــدهــور
الوضع االقتصادي فيها ،على جميع
المستويات االجتماعية واالقتصادية
والسياسي.

الطبقة العاملة

عمال التعدين في كندا
صــوتــت نـقــابــة الـعـمــال الـتــي تمثل  2400عــامــل خــال
األس ـبــوع الـمـنـصــرم عـلــى اتـفــاقـيــة مـبــدئـيــة مــع شركة
الـتـعــديــن الـعـمــاقــة الـكـنــديــة ،الـتــي تـعـمــل فــي خـطــوط
االل ـت ـق ــاط ف ــي م ـنــاجــم وم ـطــاحــن ال ـص ـهــر .ح ـيــث أكــد
ال ـت ـصــويــت ع ـلــى رفـ ــض أك ـث ــر م ـ ــن %70م ــن ال ـع ـمــال
الــذيــن يــرفـضــون ه ــذا ال ـعــرض والـعـقــد ال ـتــي أوصــت
بــه لـجـنــة ال ـت ـفــاوض ،وقــامــوا بــاإلضــراب عــن الـعـمــل،
حيث كــان العمال يطالبون من خــال العقد المبدئي
لمدة خمس سنوات على حصول العمال على زيادة
 %4فــي الــراتــب على مــدى الـسـنــوات األربــع المقبلة،
بــاإلضــافــة إلــى  2500دوالر أمــريـكــي أج ــر ًا تـقــديــريـ ًا
للعام الماضي ،ومكافأة توقيع بقيمة  3500دوالر.
كما طالبوا من خالل المفاوضات ببعض التغييرات
فــي ال ـم ـعــاشــات الـتـقــاعــديــة وال ـمــزايــا لـعـمــال الـمـنــاجــم
والمطاحن والمصاهر.

اعتصام عمال شركة حلوان للحديد والصلب
أعلنت -االثنين الماضي -أفــران شركة حـلــوان للحديد
وال ـص ـلــب وص ـه ــر ال ـح ــدي ــد ،ع ــن ت ــوق ــف أف ــران ـه ــا تـمـهـيــد ًا
لتصفيتها ،بعد  67عام ًا من بدء اإلنتاج ،وفي وقت سابق
اعتصم أكثر من  500من عمال الشركة رفض ًا للقرار.
وأصــدر مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية
قــرار إغــاق الشركة ،تمهيد ًا لتصفيتها .وأبلغت الشركة
العاملين بجميع القطاعات بعدم الحضور لحين التوصل
التفاق بشأن التعويضات.
هذا وقد دخل أكثر من  500عامل من عمال الورديتين
الثانية والثالثة في مصنع الحديد والصلب في اعتصام
مفتوح احتجاج ًا على قرار إيقاف العمل وإغالق المصنع،
ويطالب العاملون بالشركة بتعويضات تتراوح بين 450
ألف ًا إلى  700ألف جنيه للعامل ،فيما طرحت وزارة قطاع
األعـمــال الـعــام تعويضات تـتــراوح بين  225و 450ألف
جنيه ،وهذا ما يراه العمال غير كاف.

عمال شركة «تاف» في إضراب يومي 17
و18حزيران
أعلنت نقابة عمال النقل في مطار النفيضة والمنستير
الـتــونـســي يــوم الـجـمـعــة  4حــزيــران  ،2021أن عمال
ش ــرك ــة «ت ـ ــاف» ف ــي م ـط ــاري ال ـن ـف ـي ـضــة والـمـنـسـتـيــر
سيدخلون في إضراب -يومي الخميس والجمعة 17
و 18حزيران الحالي -احتجاج ًا على تعنت اإلدارة
الـعــامــة للشركة وعــدم الـتــزامـهــا بــاالتـفــاقـيــات المبرمة
وتـجــاهـلـهــا لـمـطــالــب ال ـع ـمــال .وطــال ـبــت الـنـقــابــة بحق
العمل النقابي وإعادة العمال المطرودين إلى سالف
ن ـشــاط ـهــم ،وصـ ــرف الـمـسـتـحـقــات ال ـمــال ـيــة الـمـتــوقـفــة
لـصــالــح ال ـع ـمــال ومــراج ـعــة ع ـقــود ال ـع ـمــل ،وأوض ـحــت
ال ـن ـقــابــة ف ــي ب ـي ــان ل ـهــا أن اإلدارة ال ـع ــام ــة لـلـشــركــة
والسلطة التنفيذية فيها تبدي عدم جديتها في فتح
حــوار بناء ومسؤول إلنقاذ المؤسسة ،وأن العمال
سيدخلون في إضراب لمدة يومين.

عمال الكراسي المتحركة في بريرلي هيل
يصوتون لإلضراب
ص ــوت أع ـض ــاء ال ـن ـقــابــة ف ــي مـصـنــع ال ـكــراســي الـمـتـحــركــة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ف ــي إن ـج ـل ـتــرا ل ــإض ــراب بـسـبــب نـ ــزاع حــول
األجــور ،وستجرى اإلضــرابــات يــوم االثنين 14حــزيــران
والجمعة  18حزيران واالثنين  21حزيران والجمعة 25
حزيران ،ويسعى أعضاء النقابة إلى زيادة رواتبهم بنسبة
 %3ويوم عطلة إضافي .تم التصويت على اإلضراب عن
العمل نتيجة النهيار محادثات األجور ،يقول العمال :إنهم
عملوا بجد فــي السنوات األخـيــرة ،وبــذلــوا جـهــد ًا إضافي ًا
لضمان نجاح الشركة ،خالل فترة وباء الكوفيد  19وأنه
ال يــزال هناك احتمال أن يتم تـفــادي اإلضــراب فــي حال
عودة الشركة إلى طاولة المفاوضات ،وإجراء محادثات
نــاجـحــة ،وقــالــت الـنـقــابــة :االنـهـيــار فــي مـحــادثــات األجــور
يـعـنــي أن ال ـقــوى الـعــامـلــة ش ـعــرت أن ــه لـيــس لــديـهــا خـيــار
سوى اتخاذ إجراءات إضراب ،إلى حد كبير كمالذ أخير.

04
سورية ومنظمة العمل العربية
شؤون عمالية

قاسيون ـ العدد  1021اإلثنين  07حزيران 2021

تأسست منظمة العمل العربية عام  1965وتضم في
عضويتها الدول األعضاء في جامعة الدول العربية ،وتقوم
المنظمة على التمثيل الثالثي الذي يعتمد على أساس اشتراك
أصحاب العمل والعمال والحكومات في هياكل المنظمة
الدستورية.
ǧمحرر الشؤون العمالية

وقد نص دستور المنظمة في مقدمته:
أن لجميع البشر الحق في السعي وراء
رفــاهـيـتـهــم ال ـمــاديــة والــروح ـيــة بـحـرّيــة،
وفـ ــي ظ ـ ــروف ق ــوام ـه ــا ت ـكــافــؤ ال ـفــرص
والـ ـع ــدال ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة وقـ ــد ح ــددت ـه ــا،
وم ــن أه ـم ـهــا :تـنـمـيــة وص ـيــانــة الـحـقــوق
والحريات النقابية ،ووضع خطة لنظام
الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة لـحـمــايــة الـعـمــال
وعائالتهم ،وتنسيق الجهود العربية في
ميدان العمل ومكافحة البطالة.
وقـ ــد أص ـ ــدرت ال ـم ـن ـظ ـمــة ( )19اتـفــاقـيــة
كــان أهـمـهــا :اتـفــاقـيــة الـعـمــل الـعــربـيــة رقــم
( )1لعام  1966بشأن مستويات العمل،
واالت ـف ــاق ـي ــة ال ـعــرب ـيــة لـلـعـمــل رق ــم ()16
لعام  1983بشأن الخدمات االجتماعية
ال ـع ـمــال ـيــة ،واالت ـف ــاق ـي ــة رق ــم ( )15لـعــام
1983بـ ـشـ ــأن ت ـحــديــد وح ـمــايــة األجـ ــور،
وال ـع ــدي ــد م ــن االت ـفــاق ـيــات وال ـتــوص ـيــات
ال ـت ــي ت ـض ـمــن ح ـق ــوق ال ـع ـم ــال ،وت ـن ـظــم
العالقة بين العمال وأرباب العمل.
اتفاقية رقم  6لعام  1976بشأن
مستويات العمل
يـ ـمـ ـك ــن اع ـ ـت ـ ـبـ ــار ات ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات ال ـم ـن ـظ ـم ــة
ودسـ ـتـ ــورهـ ــا :أن ـه ــا م ـت ـقــدمــة م ــن حـيــث

ح ـم ــاي ــة ال ـع ـم ــال وح ـق ــوق ـه ــم ف ـق ــد نـصــت
االت ـفــاق ـيــة رق ــم ( )1ل ـعــام  1966بـشــأن
مـسـتــويــات الـعـمــل والـمـعــدلــة عــام 1976
على حقوق العمال الرئيسة ،واعتبرتها
بــأنـهــا الـحــد األدن ــى مــن الـحـقــوق ،ومنها
االعتراف بحق اإلضــراب للعمال بشكل
واض ــح وصــريــح لـلــدفــاع عــن مصالحهم
االقتصادية واالجتماعية ،بعد استنفاذ
ط ــرق ال ـت ـفــاوض ال ـقــانــون ـيــة ،واعـتـبــرت
االتفاقية أن نـصــوص تشريعات العمل
ي ـجــب أن ت ـك ــون أح ـكــام ـهــا م ــن ال ـن ـظــام
العام ،ال يجوز االتفاق على ما يخالفها
إال إذا كان ذلك لمصلحة العامل ،وأكدت
أن ت ـشــري ـعــات ال ـع ـمــل ي ـجــب أن ت ـكــون
مــوحــدة للعمال كلهم فــي الـبـلــد الــواحــد،
بحيث ال يجوز التفريق بين العمال في
ال ـقــوان ـيــن ،كـمــا أك ــدت عـلــى حــق الـعــامــل
وحــده فــي إثـبــات حـقــوقــه بــالـطــرق كــافـ ًة
وحَ ـرّم ــت بــالـنــص الـتـســريــح الـتـعـسـفــي،
وج ـع ـل ــت ال ـت ـس ــري ــح خ ــاضـ ـعـ ـ ًا ل ـل ــرق ــاب ــة
ال ـق ـضــائ ـيــة الــاح ـقــة ،ك ـمــا أفـ ــردت فـصـ ًا
كــامـ ًـا لـحـمــايــة صـحــة الـعـمــال ووقــايـتـهــم
م ــن أخ ـط ــار ال ـع ـمــل ،وتـشـغـيــل األحـ ــداث
والنساء وحمايتهم.
اتفاقيات صادقت عليها سورية
وبقيت دون تطبيق
لقد وقعت سورية على اتفاقية مستويات
العمل لعام  1976وعلى عشر اتفاقيات
أخرى ،أهمها :اتفاقية العمل العربية رقم
( )7لعام  1977بشأن الصحة والسالمة
المهنية ،واالتفاقية رقم ( )3لعام 1971
ب ـش ــأن ال ـم ـس ـت ــوى األدنـ ـ ــى ل ـل ـتــأم ـي ـنــات
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شرعت سورية
َّ
التسريح
التعسفي في
القانون العمل
رقم  17لعام
 2010وفي
قانون العاملين
األساسي في
الدولة رقم 50
لعام 2004

االجتماعية ،واالتـفــاقـيــة رقــم ( )19لعام
 1998بـ ـش ــأن ت ـف ـت ـيــش ال ـع ـم ــل وت ـســع
توصيات أخرى فقط ،وبالرغم من ذلك
فإن سورية لم تلتزم باتفاقيات منظمة
العمل العربية التي صادقت عليها ،ولم
تـنـعـكــس ه ــذه االت ـف ــاق ـي ــات ف ــي قــوان ـيــن
ال ـع ـم ــل الـ ـس ــوري ــة ،ب ــل ذهـ ــب ال ـم ـشــرع
عكس ذلــك تـمــامـ ًا منذ تبني الحكومات
الـســوريــة الـمـتـعــاقـبــة لـسـيــاســات اقـتـصــاد
ال ـســوق االج ـت ـمــاعــي ،ف ـســوريــة شـرَّعــت
الـتـســريــح الـتـعـسـفــي فــي الـقــانــون العمل
رقم  17لعام  2010وفي قانون العاملين
األساسي في الدولة رقم  50لعام،2004
وق ــوان ـي ــن ال ـع ـمــل ف ــي س ــوري ــة م ــا زال ــت
تـجـرِّم اإلض ــراب وتـعـتـبــره جـنـحــة ،رغــم
أن الدستور الجديد في عام  2012نص
كحق من حقوق العمال.
عليه صراحة ٍ
اتفاقيات لم توقع عليها سورية
ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر ،أن أغـ ـل ــب ات ـف ــاق ـي ــات
وتوصيات منظمة العمل العربية الهامة
لم توقع عليها سورية ،ومنها :االتفاقية
العربية رقم ( )15بشأن تحديد وحماية
األجـ ــور ل ـعــام  1983وال ـت ــي ن ـصــت فــي
ال ـم ــادة ال ـس ــادس ع ـشــرة ع ـلــى تـعــريــف
الـحــد األدن ــى لــأجــور (بــأنــه الـمـسـتــوى
ال ـم ـق ــدر ل ــأج ــر ل ـي ـك ــون ك ــاف ـي ـ ًا إلش ـب ــاع
الـحــاجــات الـضــروريــة للعامل وألســرتــه،
كــال ـم ـل ـبــس وال ـم ـس ـكــن والـ ـغ ــذاء لـلـعـيــش
بمستوى إنساني الئق).
ك ـمــا أكـ ــدت االت ـفــاق ـيــة ف ــي ال ـم ــادة ()19
ع ـل ــى ضـ ـ ــرورة الـ ـم ــراع ــاة ع ـن ــد ت ـحــديــد
ال ـحــد األدنـ ــى ل ــأج ــور ،حــركــة األس ـعــار

وض ـ ــرورة ال ـم ــوازن ــة ب ـي ـن ـه ـمــا ،وإجـ ــراء
مــراج ـعــة دوري ـ ــة ل ــأج ــور ال ت ــزي ــد عــن
سـنــة ،وذل ــك لـتــواكــب األج ــور الحقيقية
مستوى تكاليف المعيشة.
ك ـمــا ل ــم ت ــوق ــع س ــوري ــة ع ـلــى االت ـفــاق ـيــة
ال ـع ــرب ـي ــة رقـ ــم ( )11ب ـش ــأن ال ـم ـفــاوضــة
الجماعية وال على االتـفــاقـيــة رقــم ()14
ل ـعــام  1981ب ـشــأن حــق ال ـعــامــل الـعــربــي
ف ــي ال ـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة ع ـنــد تـنـقـلــه
للعمل في أحد األقطار العربية ،وال على
االتفاقية العربية رقــم ( )16لعام 1983
بشأن الخدمات االجتماعية العمالية ،مع
أن ال ـه ــدف مـنـهــا رف ــع م ـس ـتــوى ال ـقــوى
العاملة في الوطن العربي.
خالصة
م ــا الـ ـف ــائ ــدة م ــن ت ــوق ـي ــع س ــوري ــة عـلــى
ه ــذه االت ـفــاق ـيــات إذا كــانــت الـحـكــومــات
الـســوريــة ال تـلـتــزم أســاس ـ ًا بــاالتـفــاقـيــات
التي توقع عليها؟ ولكن يبقى التمسك
بهذه االتفاقيات والدفع باتجاه تطبيقها
س ــاح ـ ًا ب ـيــد ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة لـمــواجـهــة
مـ ـ ـح ـ ــاوالت قـ ـ ــوى الـ ـفـ ـسـ ــاد االلـ ـتـ ـف ــاف
عـلـيـهــا ،وإلظ ـهــار م ــدى ع ــدم مـشــروعـيــة
ق ــوان ـي ـن ـه ــا ،ف ـق ــوان ـي ــن ال ـع ـم ــل ال ـس ــوري ــة
م ـث ــال ي ـح ـت ــذى ب ـه ــا ع ـل ــى هـ ــدر ح ـقــوق
العمال ومخالفة الدستور ،واالتفاقيات
الدولية ،وذلــك كله إرضــاء لقوى المال،
وم ـ ــع ذل ـ ــك لـ ــم تـ ـنـ ـسَ ه ـ ــذه الـ ـقـ ــوى أن
تـنــص فــي مـقــدمــة قــوانـيـنـهــا أنـهــا جــاءت
بــال ـتــوافــق مــع ات ـفــاق ـيــات الـعـمــل الــدولـيــة
الجماعية والثنائية ،التي صادقت عليها
الجمهورية العربية السورية!؟

ملف (سورية )2021
قاسيون ـ العدد  1021اإلثنين  07حزيران 2021

www.kassioun.org

كيف يمكن منع تفجير الشمال الشرقي السوري؟

05

شهدت الفترة األخيرة ،وخاصة الشهر
الماضي ،جملة من األحداث التصعيدية
في شمال شرق سورية .واتخذ التصعيد
طابعاً عنيدًا ،ملحاً ،ويومياً حتى؛ بحيث
بتنا نرى مع مطلع كل صباح تقريباً
قضية جديدة ،مشكلة جديدة ،خالفًا
جديدًا...

ǧسعد صائب

التفسير األسـهــل لـلـمــوضــوع هــوّ :أن اإلدارة
الــذات ـيــة ات ـخــذت خ ــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة جملة
ق ـ ـ ـ ــرارات خـ ــاطـ ـئـ ــة ،وقـ ــامـ ــت ب ـم ـج ـم ــوع ــة مــن
ال ـم ـم ــارس ــات ال ـخ ــاط ـئ ــة ب ـي ـن ـهــا ع ـم ـل ـيــات قـمــع
واعتقال وتضييق وإلى ما هنالك.
ونقولّ :إن هذا التفسير هو األسهل ليس ألنه
خاطئ ،بل ألنّه ال يمثل سوى الجزء الظاهر
مــن جـبــل الـجـلـيــد .وقـبــل أيــة مـحــاولــة لمالمسة
األج ــزاء المخفية ال بــد مــن االعـتــراف بالجزء
الظاهر ورؤيته ،ألنّــه نقطة العالم األولــى في
االستدالل على جذور جبل الجليد...
ممارسات وقرارات خاطئة
بين األمـثـلــة الـبــارزة على الـقــرارات اإلشكالية
والقرارات الخاطئة التي باتت حديث الشارع
الـجــزراوي ،والشارع السوري عموم ًا ،القرار
 119ال ــذي تـضـمــن رف ـع ـ ًا ألس ـعــار الـمـحــروقــات.
وكذلك قرار إغالق المعابر بين مناطق الشمال
ال ـش ــرق ــي وم ـن ــاط ــق س ـي ـطــرة ال ـن ـظ ــام والـ ــذي
اس ـت ـمــر ل ـع ــدة أي ـ ــام ،وب ـع ــد ذلـ ــك ال ـم ـمــارســات
الـخــاصــة ب ـ «التجنيد اإلج ـبــاري» ضـمــن قسد،
وال ـم ـظــاهــرات ال ـتــي خــرجــت احـتـجــاجـ ًا عـلـيـهــا،
وال ـق ـم ــع الـ ــذي نـ ــال ب ـعــض ت ـلــك ال ـم ـظ ــاه ــرات،
وليس انتها ًء باعتقال أحد الصحفيين بطريقة
الخطف ،قبل أن يتم اإلفراج عنه مؤخر ًا.
مــن غير الممكن اتـخــاذ مــوقــف مــوضــوعــي من
هذه الممارسات دون أن يتابع المرء ما جرى
خــال تـطــورهــا؛ ونـقـصــد كـيــف كــانــت استجابة
اإلدارة الذاتية لرفض الناس لتلك الممارسات
والقرارات.
بين األمثلة الممتازة في هذا اإلطــار ،التراجع
عـ ــن ال ـ ـق ـ ــرار ( )119ال ـ ـخـ ــاص ب ــرف ــع أس ـع ــار
المحروقات ،وجرى التراجع خالل  48ساعة
من إصداره تحت ضغط الناس ،وهذه عالمة
إيجابية على أن درجة حساسية اإلدارة اتجاه
مطالب الناس هي درجة جيدة ،ويمكن القول
بما يخص القرارات والممارسات األخرى ّأن
شيئ ًا شبيه ًا قد جرى في كل واحدة منها ،حيث
تم التراجع جزئي ًا أو كلي ًا عن معظم الممارسات
وال ـقــرارات الـتــي أثــارت حفيظة الـنــاس وأدت
وإن كان من الصحيحّ :أن من
إلى إشكاالتْ ...
ال يعمل ال يخطئ ،ومن يعمل سيخطئ حكم ًا،
فـمــن الـصـحـيــح أي ـض ـ ًا :أن لــأخـطــاء مستويات
بـعـضـهــا ال ي ـجــوز الـتـعــامــل مـعـهــا بـبـســاطــة ،بل
يجب التدقيق وراءهــا ومعرفة كيف تم الدفع
نحوها ،خاصة في ظروف لها هذه الدرجة من
الخطورة والتعقيد...
أجزاء أخرى من جبل الجليد
وصفنا أعــاه أخـطــاء اإلدارة وبعض األفعال
الـتــي أقــدمــت عليها وأحــدثــت رد فـعـ ٍـل حــاد من
الناس ،بأنها رأس جبل الجليد الذي عادة ما
يمتد عميق ًا جد ًا مقارنة بالجزء الظاهر منه.
م ــا ي ـم ـكــن رص ـ ــده ض ـم ــن هـ ــذه األع ـ ـمـ ــاق ،هــو
ال ـس ـل ــوك ال ـت ـص ـع ـي ــدي ل ـث ــاث ــة أط ـ ـ ــراف ،ه ــم:
الــواليــات الـمـتـحــدة ،تــركـيــا ،مـتـشــددو الـنـظــام،
والــذيــن تتقاطع أعمالهم فــي إحــداث مــزيــد من
التوتير في الشمال الشرقي.

العنصر األكثر تأثير ًا وأهمية في التصعيد بين
هــذه األطــراف ربما يكون الــواليــات المتحدة
األمريكية...
اب ـ ـتـ ــدا ًء م ــن ت ـش ــري ــن األول  ،2019أي :مــع
االن ـس ـح ــاب األم ــري ـك ــي ال ـج ــزئ ــي م ــن ال ـش ـمــال
الشرقي السوري ،والذي جرى ضمن تنسيق
واضح مع األتراك الذين شنوا بعد االنسحاب
ب ـثــاثــة أي ـ ــام ف ـقــط ع ــدوان ـه ــم ال ـم ـس ـمــى (ن ـبــع
ال ـس ــام) ،أص ـبــح مــن ال ــواض ــح ،حـتــى ألولـئــك
الذين ظنوا أن الواليات المتحدة حليف لهم،
ّأن هذا «الحليف» هو على األقل غير مأمون
الجانب ،ومستعد للغدر بأية لحظة.
ولـكــن مــع الــوقــت ،بــدأت عناصر أخــرى ضمن
ال ـ ـصـ ــورة ب ــاالنـ ـج ــاء وال ـ ـتّ ـ ــوضّ ـ ــح :ف ـق ــد ب ــدأ
األمــري ـكــان يــدع ـمــون بـشـكــل عـلـنــي تـشـكـيــات
مـ ـحـ ــددة وع ـن ــاص ــر مـ ـحـ ــددة م ـع ــادي ــة بـشـكــل
مباشر لــإدارة الــذاتـيــة ،وتعمل ضمن مناطق
سيطرتها ،أو تحاول العمل ضمن تلك المناطق.
وه ــذا الــدعــم امـتــد مــن الـجــانــب الـسـيــاســي إلــى
المالي والعسكري حتى...
وفــي السياق ،لقد شهدنا جملة من مؤتمرات
العشائر العربية ،وهي مؤتمرات لم تجمع أي
منها العشائر العربية كما ادعــت ،بــل حاولت
استخدام وجـهــاء مــن هنا ووجـهــاء مــن هناك،
كل حسب والئه السياسي.
ل ـقــد رأي ـن ــا ب ـيــن مــؤت ـمــرات ال ـع ـشــائــر الـعــربـيــة،
مــؤتـمــر ًا رع ــاه األمــريـكــان بـشـكــل غـيــر مـبــاشــر،
وآخــر رعته قسد ،وثالث ًا رعته تركيا ،ورابـعـ ًا
رعاه النظام ،بل حتى ّإن أبا محمد الجوالني
قــد أج ــرى ل ـقــا ًء مــع زع ـمــاء الـعـشــائــر الـعــربـيــة،
وأكثر من ذلك ،يكاد ال يوجد تحالف سياسي
سـ ــوري سـ ــواء كـ ــان م ـع ــارض ـ ًا أم م ــوال ـي ـ ًا إال
وض ـم ـنــه تـسـمـيــة م ــا ت ـخــص ال ـع ـشــائــر ،س ــواء
كانت حقيقية أم خ ّلبية...
هـ ــذه ال ـم ــؤت ـم ــرات ال ـت ــي ع ـق ــدت ف ــي ال ـف ـتــرة
األخيرة ،كانت تدفع بمعظمها باتجاه اختراع

يمكن رصد السلوك
التصعيدي لثالثة
أطراف هم الواليات
المتحدة وتركيا
ومتشددو النظام
والذين تتقاطع
أعمالهم في إحداث
مزيد من التوتير

وتأجيج صراع قومي عربي -كردي ،ووضعه
على رأس جدول األعمال.
م ــا نـعـتـقــده ه ــوّ :أن ال ـع ـمــل األم ــري ـك ــي بـشـكــل
خاص إنما يستهدف ضرب الجميع بالجميع،
«جو مناسب» لالنسحاب من سورية،
وتمهيد ٍ
والجو المناسب وفق ًا للفهم األمريكي هو :جو
الفوضى الشاملة غير الخالقة.
بــالـتــوازي مــع ذلــك ،فـ ّـإن األت ــراك يـسـعــون إلــى
اسـتـغــال الـتـنــاقـضــات وال ـث ـغــرات لـمـحــاولــة مـدّ
ن ـف ــوذه ــم ع ـلــى م ـنــاطــق إض ــاف ـي ــة ف ــي ال ـش ـمــال
الشرقي ،وليس المقصود هنا هو مد النفوذ
العسكري المباشر ،ألنه بات من المستبعد أن
تجري أية عمليات إضافية واسعة النطاق في
ألن ال ــروس بــاتــوا مــوجــوديــن
تـلــك الـمـنـطـقــةّ ،
ه ـنــاك ،ولـيــس األمــري ـكــان فـقــط ،بــل الـمـقـصــود
هــو مـحــاولــة م ـدّ الـنـفــوذ عـبــر إضـعــاف اإلدارة
سياسي ًا ،ورفع وزن القوى السياسية القريبة
من تركيا التي يمكن لها أن توجد في الشمال
الشرقي ...وربما في هذا اإلطار بالذات يجري
حديث كثيف عن ّأن الرئيس المقبل لالئتالف
س ـي ـك ــون ش ـخ ـص ـي ــة ع ـش ــائ ــري ــة مـ ــن ال ـش ـم ــال
الشرقي السوري.
متشددو النظام أيـضـ ًا يــؤدون قسطهم ضمن
العملية؛ فهم يستخدمون منابر رسمية وشبه
رس ـم ـيــة ،لـتـكـفـيــر اإلدارة الــذات ـيــة ومـســاواتـهــا
بشكل مطلق مع األمريكان ،بل والحديث عن
وج ــوب مـقــاومـتـهــا وص ــو ًال إلــى الـقـضــاء عليها
ب ــال ـس ــاح ،وال ـخ ـط ـيــر ف ــي ال ـم ـســألــةّ :أن هــذه
الدعاية ال تقف عند الحدود السياسية العامة،
بــل تتجاوزها إلــى التحريض القومي لصراع
عربي-كردي...
وأين المخرج؟
الـمــؤكــد ،هــو ّأن هــذه األط ــراف ستستمر في
مـحــاوالتـهــا تفجير الـشـمــال الـشــرقــي ،كـ ٌـل وفـقـ ًا
لحساباته وأهــدافــه .واألكـيــدّ :أن مـهــام القوى

ال ـســوريــة ال ـتــي ال مـصـلـحــة لـهــا بــالـتـفـجـيــر هي
مـ ـه ــام م ـض ــاع ـف ــة وص ـع ـب ــة ومـ ـعـ ـق ــدة ،ول ـك ـن ـهــا
بالتأكيد قابلة للتحقيق في حال توفر اإلرادة
الوطنية الالزمة.
وفــي اإلطــار نفسه ،ربما يمكن الـقــولّ :إن من
بين المسائل األساسية التي نعتقد أنه ينبغي
ل ـ ــإدارة الــذات ـيــة ال ـع ـمــل عـلـيـهــا ،ث ــاث مـســائــل
أساسية:
األول ـ ـ ـ ـ ـ ــى :هـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـمـ ــل لـ ـتـ ـقـ ـلـ ـي ــل األخـ ـ ـط ـ ــاء
واالسـتـفــزازات إلــى الحد األدنــى وإلــى الصفر
ْإن أمكن ،وهذا يتطلب انضباط ًا داخلي ًا صارم ًا
ض ــد ال ـم ـخ ـط ـئ ـيــن ،وال ـتــدق ـيــق ف ــي نــوع ـيــة تـلــك
األخـطــاء وخـلـفـيــاتـهــا ،بـيــن مــا هــو طبيعي ومــا
هو غير ذلك.
ال ـث ــان ـي ــة :ه ــي ت ـك ــري ــس ع ــاق ــة إي ـج ــاب ـي ــة بـيــن
اإلدارة وبين ضغط الـنــاس ،واالسـتـفــادة من
زخ ــم األه ــال ــي وتــوجـيـهــه لـمـحــاربــة الـفــاســديــن
الـكـبــار ضـمــن اإلدارة نـفـسـهــا ،وهــي الـمـحــاربــة
التي ال يمكن دونها ضمان أي نجاح الحق.
ال ـث ــال ـث ــة :ه ــي ت ـس ــري ــع ع ـم ـل ـيــة االنـ ـفـ ـك ــاك عــن
ألن ال ـ ــواض ـ ــح هـ ــو ّأن ال ـن ـق ــاط
األمـ ــري ـ ـكـ ــيّ ،
األك ـثــر ضـعـفـ ًا لـ ــإدارة هــي تـلــك ال ـتــي تــربـطـهــا
بــاألمــريـكــان ،وهــي بــالــذات الـنـقــاط الـتــي يمكن
أن تـتـحــول لـمــوضــع الـطـعــن األمــري ـكــي وغـيــر
األمــريـكــي ،وواضــح أيـضـ ًا ّأن الـعــزل السياسي
ألولـ ـئـ ــك الـ ــذيـ ــن يـ ـح ــاب ــون األمـ ــريـ ـكـ ــان ضـمــن
ص ـفــوف اإلدارة ال ــذات ـي ــة ،ويـ ـع ــادون ك ــل مــن
يقف بوجه األمريكان تاريخي ًا ،بــات ضــرورة
وجــوديــة قـصــوى ...واالنـفـكــاك عــن األمــريـكــان
بحال من األحوال الذهاب إلى حضن
ال يعني ٍ
النظام ،أو حتى إلى حضن الروس ،بل يعني
تحصين الــوضــع تـمـهـيــد ًا للحل الـشــامــل ،وذلــك
عبر عــاقــات متينة مــع الـنــاس ومــع األطــراف
والقوى الوطنية التي في المنطقة وفي البالد
ع ـم ــوم ـ ًا ،وه ــو أم ــر م ـم ـكــن ،والـ ـظ ــروف بــاتــت
تسمح به بشكل أكبر من أي وقت مضى.

06

ملف (سورية )2021
قاسيون ـ العدد  1021اإلثنين  07حزيران 2021

www.kassioun.org

جيفري «يب ّق البحصة» أخيرًا :لم نستهدف

قبل أيام قليلة ،أطلقت قناة  PBSفيلماً بعنوان «الجهادي» ،والذي كان الناتج النهائي للمقابالت التي أجراها
الصحفي األمريكي مارتن سميث مع عدة أشخاص ،وضمناً تلك التي أجراها في زيارة إلى إدلب مع بطل الفيلم :أبو
محمد الجوالني ،وكذلك مع مؤلف الفيلم (الذي حاول أحياناً أن يتنكر في صورة الخصم ،لكنه لم يعد يكلف نفسه
عناء القيام بذلك) :جيمس جيفري.
ǧريم عيسى

ق ـبــل ش ـهــريــن م ــن إطـ ــاق ال ـف ـي ـلــم ،ص ــدر إع ــان
تــروي ـجــي عــن الــوسـيـلــة اإلعــام ـيــة نـفـسـهــا ،مع
مقتطفات من المقابلة ومقال عنها .وغطينا ذلك
فــي مـقــال فــي قاسيون (الـعــدد  )1012بعنوان:
«فـصــل جــديــد فــي مسرحية جـيـفــري وأبــو
الفول الجوالني».
الفيلم فــي ظــاهــره فيلم وثــائـقــي عــن الـجــوالنــي
ووصــولــه إلــى مــا هــو عليه الـيــوم ،ويـحــاول أن
يتنكر بــزي الموضوعية والــواقـعـيــة ،ويتضمن
مـقــابــات مــع الـمــذكــوريــن بــاإلضــافــة إلــى إظـهــار
بضع آراء مخالفة.
يـحــاول صانعو الفيلم الـظـهــور بمظهر الحياد،
وهــو أمــر شــائــع فــي األف ــام الــوثــائـقـيــة لجعلها
تـبــدو وكــأنـهــا مـجــرد س ــرد لـلـحـقــائــق والـغــرض
مـنـهــا تـعـلـيـمــي بـحــت .ولـكــن فــي الــواقــع ،يـعــرف
معظم الناس أن هناك دائم ًا رسالة وهدف ًا.
ليس مــن الصعب ،بمتابعة الفيلم ،أن نــرى أن
هناك محاولة واضحة إلضفاء الطابع اإلنساني
ع ـلــى ال ـجــوالنــي (وب ـع ـب ــارة أخـ ــرى ،تـبـيـيـضــه)
وتـقــديـمــه كـشــريــك محتمل مـقـبــول لـلـغــرب ،وال
س ـي ـمــا ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،م ــن خـ ــال مـعـظــم
تعليقات جيفري ضمن الفيلم.
ولعل الميزة األساسية لهذا الفيلم ،أنه يحتوي
تعليقات جـيـفــري بـعــد أن «ت ـحــرر» مــن القيود
الــدبـلــومــاسـيــة ال ـتــي ك ــان يـفــرضـهــا وج ــوده في
موقعه الرسمي ،رغــم أنّــه حتى حين كــان على
رأس عمله ،فإنه لــم يبخل بالتعبير الــوقــح عن
سـيــاســات واشـنـطــن ،ولـكــن األمــر اآلن مختلف
حق ًا ...كالم جيفري ضمن هذا الفيلم الجديد هو
فضيحة متكاملة األركان...

قلنا ذلك منذ أعوام...
قبل الخوض في تفاصيل هذا الفيلم ،نعتقد أنه
ال ضـيــر مــن الـتــذكـيــر ب ــأن قــاسـيــون قــد كشفت
مـضـمــون هــذا الـفـيـلــم قـبــل س ـنــوات مــن عــرضــه،
وث ــاب ــرت ع ـلــى ف ـض ـحــه ،وهـ ــو م ــا س ـن ـمــر عـلـيــه
سريع ًا عبر بعض االقتباسات التي سنأخذها
م ــن عـ ــدة مـ ـق ــاالت ت ـن ــاول ــت ال ـم ــوض ــوع خ ــال
السنوات الثالث الماضية:
في مقال بعنوان« :راند – النصرة» ...صندوق
بــانــدورا! ( 7كانون الثاني  ،)2018تحدثنا عن
خـطــة أمــريـكـيــة ،تــم تـطــويــرهــا مــن خ ــال مــركــز
 RANDاألمــريـكــي لــأبـحــاث وم ـقــره الــواليــات
المتحدة ،تهدف إلى ضمان «استمرار المعركة
وع ــدم ال ـتــوصــل إل ــى ح ــل س ـيــاســي ش ــام ــل ،أي
عــدم تنفيذ الـقــرار  .»2254ووضحنا أن فهمنا
ل ــدور ال ـن ـصــرة هــو أن ــه يـنـطــوي عـلــى مهمتين
رئيسيتين:
« -1تحمل مسؤولية عمليات خــرق التصعيد،
أيـ ـ ًا ك ــان ال ـط ــرف ال ــذي ي ـقــوم ب ـهــا ،س ــواء كــان
طرف ًا إقليمي ًا ،مثل :تركيا أو «إسرائيل» خاصة،
وغـيــرهـمــا بطبيعة الـحــال ،أو داخـلـيـ ًا :معارضة
ونظام ًا؛ إذ إن األطراف الرسمية جميعها ،غير
قـ ــادرة عـلــى تـحـمــل مـســؤولـيــة خ ــرق الـتـصـعـيــد
بـشـكــل عـلـنــي ،فـهــي غـيــر قـ ــادرة عـلــى الـتــاعــب
العلني أمام الروس».
« -2تغطية الخروقات التي تقوم بها أطراف
داخـلـيــة مـخـتـلـفــة مــن «فـصــائــل مـعـتــدلــة» أو من
أط ــراف فــي الـنـظــام ،تـسـمــح بــإبـقــاء ال ــروح في
طروحات (الحسم العسكري) و(اإلسقاط)».
لذلك رأينا قبل أكثر من ثالث سنوات أن دور
النصرة هو اإلسهام في جهود تقسيم سورية،
وت ـكــريــس ه ــذا الـتـقـسـيــم وال ـق ـيــام ب ــدوره ــا فــي

تهدف المالحظات
بال أية مواربة إلى
تبييض الجوالني
ومعه النصرة
وبطريقة تظهره
وتظهرها كشريك
فعلي

عرقلة العملية السياسية ،وكل ذلك تحت رعاية
واشنطن وضمن خططها.
ومن المقال السابق نفسه نقتبس:
«إذا أس ـم ـي ـنــا ال ـم ـش ــروع ال ـس ــاب ــق اخ ـت ـص ــار ًا
مشروع (راند -النصرة) ،فإنّه بمجمله يسعى
إلى تقسيم سورية بالمعنى الفعلي ،رغم بقائها
قانوني ًا دولة واحدة».
أصبح دور النصرة في اإلحــداثـيــات األمريكية
أكـثــر وضــوح ـ ًا خــال ال ـعــام الـمــاضــي حـيــن كــان
جـيـفــري ال ي ــزال فــي مـنـصـبــه كـمـبـعــوث خــاص
لـلــواليــات المتحدة إلــى ســوريــة؛ حيث بــدأ هذا
األخير باإلدالء بشكل علني بتصريحات تهدف
إلــى تـبــرئــة الـنـصــرة مــن األم ــور الـتــي أدت إلــى
تصنيفها كمنظمة إرهابية...
فــي  30كــانــون الثاني  ،2020قــال جيفري عن
النصرة «إنهم يـدّعــون أنهم مقاتلون وطنيون
معارضون» ،وهو أمر «لم نقبله (أي الواليات
المتحدة) بعد ،لكننا لم نرهم يشكلون تهديد ًا
دولي ًا منذ فترة»؛
وكما بيّنت قاسيون في مقال بعنوان (أجندة
عمل واشنطن :بند واحــد ...ال للحل!  9شباط
 ،)2020فــإن ال ـهــدف األســاســي ك ــان« :إص ــرار
الواليات المتحدة على منع حل قضية النصرة
 ...الـمـنـطــق ال ـعــام هــو أن حــل قـضـيــة الـنـصــرة
يعني االقتراب من إنهاء األزمة».
لـ ـق ــد غ ـط ـي ـن ــا الـ ـم ــزي ــد مـ ــن ه ـ ــذه األن ـ ـ ـ ــواع مــن
التصريحات من قبل الواليات المتحدة ،سواء
بشكل مباشر أو غير مباشر (مــن خــال عمل
م ــراك ــز األب ـح ــاث ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة) فــي
مواد أخرى بما في ذلك:
المسرحية الكوميدية الكاملة للثالثي :جيفري،
مالي ،جوالني! ( 23شباط )2020
أمريكا «ذات القلب الــرحـيــم» ،القائد أبــو الفتح
الفرغلي ...و«المصادفات» التي بالجملة! (13
نيسان )2020
غادر بعض الممثلين الخشبة ...لكن المسرحية
مـسـتـمــرة وال ـجــوالنــي ب ــزيٍّ جــديــد! ( 7شـبــاط
)2021

عودة إلى الفيلم
هـكــذا ،يأتي الفيلم المعني كاستمرار لعم ٍل قيد
التنفيذ ،عم ٌل يتخذ شك ًال مختلف ًا فــي كــل مــرة،
ولكنه يعزز دائم ًا األهداف نفسها.
وبـيـنـمــا يـتـضـمــن الـفـيـلــم تـعـلـيـقــات مـتـفــرقــة مــن
جـيـفــري ،يـجــب أن نـشـكــر صــانـعــي الـفـيـلــم على
إت ــاح ــة ال ـن ـص ــوص ال ـكــام ـلــة ل ـم ـقــابــات ـهــم ،حـتــى
نتمكن مــن رؤي ــة مــا قـيــل بــالـضـبــط .مــن المثير
ل ــاه ـت ـم ــام ب ـش ـك ــل خ ـ ــاص نـ ــص ال ـم ـق ــاب ـل ــة مــع
جـيـفــري ،ال ــذي أدل ــى بسلسلة مــن الـمــاحـظــات
الـ ـت ــي تـ ـه ــدف بـ ــا أي ـ ــة مـ ــواربـ ــة إل ـ ــى تـبـيـيــض
ال ـجــوالنــي وم ـعــه ال ـن ـصــرة ،وبـطــريـقــة تـظـهــره،
وت ـظ ـهــرهــا ،ك ـشــريــك ل ـيــس م ـح ـت ـمـ ًـا ف ـق ــط ،بــل
ك ـشــريــك ف ـع ـلــي م ـضــت ف ـت ــرة غ ـيــر ق ـل ـي ـلــة عـلــى
الشراكة بينه وبين األمريكي ،وقد حان الوقت
إلعالن هذه الشراكة.
ح ـي ــن تـ ـح ــدث ج ـي ـف ــري عـ ــن ع ـم ـل ـي ــة ت ـص ـن ـيــف
الجماعات على أنها إرهــابـيــة ،فقد ميّز النصرة
عــن ج ـمــاعــات ،م ـثــل :داع ــش وال ـقــاعــدة بـقــولــه:
إنـهــا (أي الـنـصــرة) أشـبــه ب ـ «قــوى المقاومة
أو ح ــرك ــات ال ـت ـح ــرر ال ــوط ـن ــي أو غ ـيــرهــا
مــن ال ـحــركــات الـتــي تـسـتـخــدم اإلرهـ ــاب أحـيــانـ ًا
كـتـكـتـيــك» ،وهــو مــا يـتـضــح مــن أنـهــم «يــركــزون
ب ـشــدة عـلــى اإلط ــاح ــة بـنـظــام األسـ ــد» ،وضـمــن
هذه العملية هم «ال يالحقون المدنيين».
بــل إن ــه يـعـبّــر بـشـكــل الـتـفــافــي ،عــن أن تصنيف
النصرة كمنظمة إرهابية إنما هو خطأ ارتكبته
واش ـن ـطــن ب ـقــولــه :إن ــه ع ـبــر تـصـنـيـفـنــا لـلـنـصــرة
كـمـنـظـمــة إره ــاب ـي ــة «بـ ــدا األمـ ــر وكــأن ـنــا نـصــدق
خطاب األسد القائل بأن كل من هو ضدي فهو
إرهابي».
يــذهــب ج ـي ـفــري أب ـعــد م ــن ذل ــك ب ـت ـبــريــر بـعــض
عـمـلـيــات ال ـن ـصــرة ال ـتــي تـسـتـهــدف مـجـمــوعــات
معينة في السوريين؛ فعندما سأله المحاور عن
دعــوة الـجــوالنــي لشن هجمات عشوائية على
«القرى العلوية» في تشرين األول  ،2015كان
رد جـيـفــري هــو ّأن« :ه ــذا مــا تـفـعـلــه مـنـظـمــات
ال ـم ـقــاومــة ،وه ــو مــا فـعـلــه الـجـيــش الـجـمـهــوري
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النصرة نهائياً ونحن على تواصل معها!

األي ــرلـ ـن ــدي ف ــي أي ــرلـ ـن ــدا ال ـش ـمــال ـيــة ب ـمــاح ـقــة
المؤيدين األقوياء للطرف اآلخر».
ف ــي وقـ ــت الحـ ــق م ــن ال ـم ـق ــاب ـل ــة ،ع ـن ــدم ــا سُ ـئــل
جـ ـيـ ـف ــري :هـ ــل ي ـع ـت ـقــد ّأن الـ ـجـ ــوالنـ ــي «ع ـلــى
استعداد لضمان حقوق األقليات في سورية»؟
قال جيفري :إنه ال يعتقد أن الجوالني هو من
نمط «األشـخــاص الــذيــن يكرهون أي شخص
ليس مثلهم» ..فع ًال (يا إلهي!)
أخ ـيــر ًا ،يـعـتــرف جـيـفــري بــوجــود قـنــوات غير
م ـب ــاش ــرة م ـف ـتــوحــة م ــع ال ـن ـص ــرة ،م ــن خ ــال
وسائل اإلعــام والعاملين في المنظمات غير
الحكومية ،الذين قد ينقلون رسائل إليهم ،أشياء
مـثــلّ :أن «ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ال تستهدفهم.
ت ــرك ــز الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ع ـلــى س ـيــاســة فــي
ســوريــة تتمثل أســاسـ ًا فــي الضغط على نظام
األس ــد .لــذا اذهــب واستخلص استنتاجاتك
الخاصة» األصــل اإلنـكـلـيــزي للجملة األخـيــرة
في هذا االقتباس هو التاليSo go draw« :
 »your own conclusionsورب ـم ــا مــن
الصعب أن نترجمها بالفصحى بشكل مناسب،
ألن الترجمة األدق هي التعبير العامي التالي:
ّ
«وكيف ما بدك تفهمها فهمها»..
وه ــذه الـقـنــوات نفسها تــرجــع رســائــل جــوابـيــة
هــي وف ـق ـ ًا لـجـيـفــري« :نــريــد أن نـكــون أصــدقــاء
لكم .نحن لسنا إرهابيين .نحن نحارب األسد
فـقــط» .ويـشـيــر جـيـفــري إلــى أنــه لــم تـكــن هناك
«قـنــوات مـحــددة معهم بشكل مباشر :ويرجع
ذلـ ــك ج ــزئ ـي ـ ًا إلـ ــى أن ال ـ ــروس سـيـسـتـغـلــونـهــا،
وكذلك األســد .جزئي ًا ألننا لم نرغب في إثــارة
قلق األتراك».
ي ـقــول جـيـفــري بـشـكــل أك ـثــر وق ــاح ــة« :ك ــان من
المهم بالنسبة لنا أال تتفكك هيئة تحرير الشام،
وأال تـصـبــح ق ــوة إرهــاب ـيــة (ي ـع ـنــي ه ــي لـيـســت
إرهابية!) .لذلك ،فإن حقيقة أنهم كانوا يتحدثون
إلى اإلعالميين ،وإلى المنظمات غير الحكومية،
وإلـ ــى ال ـم ـن ـظ ـمــات اإلن ـســان ـيــة ،وي ـت ـعــام ـلــون مــع
المنظمات اإلنسانية ،بــد ًال مــن قطع رؤوسـهــم،
كــانــت شـيـئـ ًا ج ـيــد ًا ،ألن ذلــك سـهّــل بــالـنـسـبــة لي

ض ـم ــان ع ــدم وجـ ــود ش ـخــص م ــا ف ــي م ـك ــان مــا
حيث تقرر البيروقراطية اإلرهابية إطالق النار
عليه .وكــان مــن الممكن أن يـكــون ذلــك سـيـئـ ًا...
لقد فعلت كل ما بوسعي ألتمكن من مراقبة ما
يفعلونه والتأكد من أن هؤالء األشخاص الذين
تحدثوا معهم (أي مع النصرة) يعرفون ما هي
سـيــاسـتـنــا ،وال ـتــي كــانــت تـتـمـثــل فــي ت ــرك هيئة
تـحــريــر الـشــام وشــأنـهــا ،وبــالـتــواصــل مـعـهــا (أي
إن الــواليــات الـمـتـحــدة تــؤكــد أن تـتــرك النصرة
وشأنها ،وترغب في التواصل معها في الوقت
نفسه)  -وافترضت أن هــؤالء ســوف ينقلون
ذلك لهم (للهيئة) .كما يعترف بعدم استهدافهم
مطلق ًا« :لم نستهدفهم أبــد ًا ...ولم نرفع صوتنا
أبد ًا على األتراك بشأن تعايشهم معهم».
ويضيف جيفريّ :إن «هيئة تحرير الشام قوة
قتالية فاعلة ضد اإلرهابيين الحقيقيين» ،أي
إنـهــا ليست إرهــابـ ًا حقيقي ًا ،وأن الـجــوالنــي هو
«الخيار األقل سوء ًا من بين الخيارات المختلفة
في إدلب التي تعد من أهم األماكن في سورية،
وهي واحدة من أهم األماكن في الوقت الحالي
في الشرق األوسط».
كـثـيــر مـمــا يـقــولــه جـيـفــري ،يـجــري دعـمــه ضمن
سيناريو متكامل عبر ما يقوله الجوالني نفسه
ضمن الفيلم ،ولكن بمزيد من التفصيل في نص
المقابلة الـتــي أجــراهــا .وهــذا يشمل تطمينات،
م ـث ــل« :هـ ــذه ال ـم ـن ـط ـقــة ال ت ـم ـثــل ت ـه ــدي ــد ًا ألمــن
أوروبــا وأمــريـكــا .هــذه المنطقة ليست مسرح ًا
لتنفيذ عمليات خارجية» و«خالل رحلتنا التي
استمرت  10سنوات في هذه الثورة ،لم نشكل
أي تـهــديــد للمجتمع الـغــربــي أو األوروبـ ــي :ال
يــوجــد تـهــديــد أمـنــي ،وال تـهــديــد اقـتـصــادي ،وال
ش ــيء» .وغــالـبـ ًا مــا يشير فــي مقابلته المطولة
إلــى وجــود خــاف مــع قــادة داعــش والـقــاعــدة،
م ـمــا أدى ف ــي ال ـن ـهــايــة إل ــى ف ـصــل ال ـن ـصــرة عــن
كليهما ،وحتى مطاردة مقاتليها.
يـخـتـصــر جـيـفــري الـمــوقــف األمــري ـكــي بــالـتــالــي:
«اآلن وهنا ،عليك أن تتعامل مع هؤالء الناس
(أي النصرة) ،لتجنب أشياء أسوأ»

يقول جيفري بكل
وقاحة كان من
المهم بالنسبة لنا أال
تتفكك هيئة تحرير
الشام وأال تصبح
قوة إرهابية (يعني
هي ليست إرهابية!)

ما هي األشياء األسوأ؟
ال بد من فهم تلك «األشياء األسوأ» التي تدفع
األم ــري ـك ــان لـلـعـمــل ب ـه ــذه ال ـطــري ـقــة الـمـكـشــوفــة
والـخـطــرة بـكــل الـمـعــانــي (وال ـتــي ربـمــا سيكون
الـمــرشــح الـتــالــي للعمل بـهــا بـيــن الـغــربـيـيــن ،كما
تظهر العديد من المؤشرات ،هم البريطانيون).
مــن الصحيح أن الـشـعــوب بمعظمها ال تصدق
إط ـ ــاقـ ـ ـ ًا كـ ــذبـ ــة األمـ ــري ـ ـكـ ــان حـ ـ ــول «مـ ـح ــارب ــة
اإلره ـ ــاب» ،لـكــن لـيـســت كـلـهــا ت ـصــدق واق ــع ّأن
األم ــري ـك ــان ه ــم ال ـصــانــع األول ل ــإره ــاب عـبــر
العالم ...طريقة جيفري هــذه تساعد في إقناع
بأن أمريكا كذلك...
أولئك الذين لم يقتنعوا بعد ّ
فإن هنالك حاجة حقيقية م ّلحة حتى يظهر
ولذا ّ
خطاب بهذه الدرجة من الفضائحية...
م ــا ن ـع ـت ـقــده هـ ــوّ :أن ت ـف ـس ـيــر ال ـم ـس ــأل ــة ،ضـمــن
التوقيت الراهن ،وإضافة إلى التفسيرات التي
سبق أن أوردتـهــا قاسيون في مقاالت سابقة،
يتمثل في النقاط التالية:
أو ًال :يوحي إصرار جيفري على تسريع عملية
تبييض الـنـصــرة إلــى ّأن لــديــه تـقــديــرات وربما
معلومات عن ّأن استمرارها على ما هي عليه
وأن هنالك ما يجهز
لم يعد ممكن ًا لفترة طويلةّ ،
ضــد الـنـصــرة ،ليس روسـيـ ًا فحسب ،بــل وربما
تركي ًا أيض ًا ،أي عبر أستانا نفسها ،وهو المسار
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الذي لم يُخف موقفه من النصرة في أي وقت
سابق ،ولكن وضع مهمة تفكيكها.
ثاني ًا :السياسة األمريكية في الشمال الشرقي،
والـ ـتـ ــي ت ـت ـض ـمــن م ـ ـحـ ــاوالت ت ـص ـع ـيــد يــوم ـيــة
(ول ـي ـســت ه ــي ال ـط ــرف الــوح ـيــد الـ ــذي يـسـعــى
نـحــو الـتـصـعـيــد ،لكنها طــرف أســاســي فــي ذلــك
التصعيد) ،تشير إلــى ّأن هنالك أيـضـ ًا احتمال
ان ـس ـح ــاب ق ــري ــب م ــن س ــوري ــة ،م ــا ي ـع ـنــيّ :أن
الـحـفــاظ عـلــى ال ـن ـصــرة ،بــال ـتــوازي مــع إشـعــال
احتراب وفوضى في الشمال الشرقي ،وتثبيت
حالة تقسيم األمــر الواقع بما في ذلــك سطوة
الفساد الكبير والمتشددين في مناطق النظام،
وعبر وصــات خلفية وعلنية مــع بعض دول
ال ـخ ـل ـيــج وغ ـي ــر دول ال ـخ ـل ـي ــج ...وفـ ــوق ذل ــك،
اسـتـمــرار الـعـقــوبــات ...كــل ذلــك بمجموعه هو
خـطــة االن ـس ـحــاب األمــري ـكــي مــن س ــوري ــة ،بما
يسمح باستمرار النيران وربما تعميقها ،وبما
يسمح باستمرار المستنقع وتعميقه...
ولكن ذلك ك ّله هو أحالم األمريكان واستهدافاتهم،
وهو ما لن يتحول إلى واقع إن تمكن الوطنيون
ال ـس ــوري ــون م ــن ك ــل األطـ ـ ــراف بــال ـت ـعــاون فـيـمــا
بينهم بالدرجة األولــى ،وباالستفادة من طبيعة
ال ـت ــوازن ــات ال ــدول ـي ــة ،م ــن ال ــذه ــاب ســري ـع ـ ًا نـحــو
التطبيق الكامل للقرار .2254
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ما زالت أزمة الكهرباء تتفاقم منذ بداية الحرب في سورية ،بل من قبلها أيضاً ،حتى
الظلمة على كثير من جوانب حياة الشعب
هذه اللحظة ،والتي ُتلقي بظاللها شديدة ُ
السوري ،في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الكهرباء بإصدار وعود ُخلبية غير ملموسة بأي
تحسن ،وال تمت حتى للواقع بصلة!

ǧدعاء دادو

ف ــا يـمـكـنـنــا ال ـق ــول« :عـ ــاد ال ـظ ــام إل ــى بـيــوت
ال ـس ــوري ـي ــن» ،ألن ال ـظ ــام ل ــم ي ـغ ــادر بـيــوتـهــم
أص ًال ،إال في األوقات التي يريدها ذوو األمر
فــي بعض األحـيــان فقط ال غير! فليس هناك
أية حجج وذرائع من نقص في أي من مادتي
«الفيول والغاز» عندما يريدون ،ال بل تكون
متوفرة مع وجود فائض من هذه المواد ،إن
أرادوا!
وكـمــا قــال أحــد المواطنين فــي الـفـتــرة القريبة
السابقة عندما توفر التيار الكهربائي« :لماذا
ت ـك ــون الـ ـ ــوزارة ق ـ ــادرة ،إذا م ــا رغ ـب ــت ،عـلــى
توفير التيار الكهربائي  20ساعة يومي ًا وأليام
عدة؟!».
فع ًال ،لماذا؟ سؤال يطرح نفسه!
تطورات مؤقتة
في هذا السياق ،كشف مستشار وزير الكهرباء
ب ـتــاريــخ  15ن ـي ـســان « :2021أنـ ــه ت ــم تــوحـيــد
بــرنــامــج الـتـقـنـيــن ف ــي مـخـتـلــف ال ـم ـحــاف ـظــات»،
فــي الــوقــت ال ــذي أوض ــح فـيــه وزي ــر الـكـهــربــاء
بــال ـتــاريــخ نـفـســه «أن ــه س ـي ـكــون ه ـنــاك تـحـســن
فــي الـطــاقــة الكهربائية على الشبكة بعد توفر
ك ـم ـيــات م ــن ح ــوام ــل ال ـط ــاق ــة (ال ـف ـي ــول) الـتــي
تــوقــف تــوريــدهــا خــال األي ــام الـمــاضـيــة ودفــع
السـتـهــاك نـحــو  140ألــف طــن مــن أصــل 250
ألــف طن من مــادة الفيول كانت لــدى الــوزارة
على شكل مخزون احتياطي».
وبــالـفـعــل ،فـقــد تــم تــوحـيــد الـتـقـنـيــن فــي أغـلـبـيــة

المناطق السورية نوع ًا ما ،وانخفضت ساعات
التقنين في بعض المناطق بشكل نسبي ،حتى
ص ــارت ث ــاث ســاعــات قـطــع ب ـ ث ــاث ســاعــات
وصل ،وهذا هو الوضع المقبول الذي يتحدث
عنه وزير الكهرباء بتصريحاته دائم ًا ،كهرباء
( 3بـ .)3
حـقـيـقـ ًة ال ــوض ــع ال ـم ـق ـبــول الـ ــذي ي ـت ـحــدث عـنــه
الوزير هو :الوضع غير المقبول الذي يعيشه
الشعب الـســوري مــن «عتمة وظــام» حقيقي
عَ ـمَّ جـمـيــع أنـحــاء ســوريــة مـنــذ ان ــدالع الـحــرب
فيها ليومنا هذا.
مع األسف ،حتى بعد انتهاء الحرب في غالبية
ال ـمــدن ال ـســوريــة ،فـمــا زال ــت ال ـحــرب الـنـفـسـيــة
قــائـمــة بــأقـســى درجــاتـهــا ،والـمـتـمـثـلــة ب ـ الــوضــع
المعيشي والـخــدمــي للمواطن الـســوري ،التي
أخـ ــذت تُ ـضّ ـيــق ع ـل ـيــه وت ـخ ـن ـقــه أك ـث ــر م ــن أي ــام
الحرب القاسية نفسها!
تناقضات
حسب ما تم التصريح عنه لوزير الكهرباء في
أحد اللقاءات التلفزيونية عبر إحدى القنوات
ال ـســوريــة بـتــاريــخ  13نـيـســان « :2021حـصــل
عكس ما تم التصريح عنه في أحد اجتماعات
مجلس الوزراء نتيجة الظرف غير المحسوب
من دخولنا في أزمة الفيول والنفط كان غير
محسوب» .وبعد يومين فقط تم التصريح عن
توفير كميات من الطاقة «الفيول».
فالتناقضات بالتصريحات واضـحــة كــوضــوح
الـشـمــس ،والـلـعــب بـعـقــول الـســوريـيــن وافـتـعــال
األزم ــات واض ــح أي ـض ـ ًا ،والـسـبــب مــن هــذا كله

الحلول المقبولة
هي كهرباء على
مدار الـ  24ساعة
كباقي الدول التي
ال يوجد فيها حيتان
كبيرة وأيدي خفية
وال توجد فيها
حكومة داعمة
للناهبين وتجار
الحرب واألزمة
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بــات مـعــروفـ ًا لــدى الـجـمـيــع ،أال وهــو تضييق
أك ـث ــر -تـصـعـيــد األزم ـ ــات لــاس ـت ـفــادة ال ـمــاديــة
مــن جيوب الشعب الـســوري -زيــادة األربــاح
مـ ــن ال ـح ـل ــول «الـ ـتـ ـج ــاري ــة -ال ــرب ـح ـي ــة» لـحــل
مشكلة الكهرباء لدى المواطن السوري ،عبر
البدائل الكهربائية المطروحة والمعروضة في
األسواق.
تلك الذرائع الحكومية ال تُسمن وال تغني من
جــوع ،فجميع التصريحات والــوعــود الخُلبية
عــن تحسين وضــع الـكـهــربــاء ،وبــاقــي األزمــات
المُفتعلة ،عبارة عن إبرة بنج مؤقتة للمواطن
السوري.

مــا دامــت ذرائـعـهــم ذاتـهــا جــاهــزة فــي كــل مــرة،
م ـمــا ج ـعــل ال ـمــواطــن ال ـس ــوري وك ــأن ــه يـعـيــش
في كوكب مُظلم ،يصحوا وينام على انقطاع
مــزمــن لـلـتـيــار الـكـهــربــائــي ،مــع أخ ـبــار ل ـلــوازرة
الكهرباء «اعتداء على الشبكة ،توقف وخروج
م ـح ـط ــات ت ــول ـي ــد عـ ــن الـ ـخـ ــدمـ ــة ،حـ ــرائـ ــق فــي
خطوط نقل الغاز ..إلخ» وتصريحات ووعود
خُـلـبـيــة ال نــراهــا ســوى عـلــى ال ـشــاشــات ،دون
أي تـنـفـيــذ عـلــى أرض الــواقــع ،طـبـعـ ًا مــع عــدم
نسيان مآسي األعطال بالتجهيزات الكهربائية
وتكاليف إصالحها ،وخسائر التموّن السنوي
المتكررة التي تتكبدها األسر!

«علم» دون كهرباء
ِ
صرح وزير الكهرباء بتاريخ  1حزيران :2021
«ما من إمكانية لتخفيف ساعات التقنين خالل
ف ـتــرة ام ـت ـحــانــات ش ـهــادتــي الـتـعـلـيــم األســاســي
والثانوي».
هـ ــذا ه ــو ال ــوض ــع الـ ـف ــوض ــوي ال ـ ــذي يـعـيـشــه
الـطــاب فــي فـتــرة االمـتـحــانــات بسبب انقطاع
التيار الكهربائي المزمن والمتزامن مع انقطاع
خطوط اإلنترنت في فترة االمتحانات.
فلم يغرقوا البلد في ظالم حالك فقط ،ال بل قد
أغــرقــوا أعين الـطــاب الساهرة لي ًال فــي ظالم
حــالــك دون أي ــة رح ـمــة أو الـتـفـكـيــر بمستقبل
جيل بأكمله ،وبكل أنانية وتفكير فــي مصالح
البعض فقط.
طبع ًا ،فقد أتـمــوا مهامهم بــزيــادة تقنين التيار
الكهربائي بحججهم القديمة -الحديثة ذاتها،
وهي «المولدات التي تعمل على الغاز متوقفة
حالي ًا لعدم توفر الغاز بشكل كافٍ لتشغيلها».
وتــابــع بــالـتـصــريــح ذات ــه «ل ـكــن يـمـكــن تخفيف
الـتـقـنـيــن فــي بـعــض الـمـنــاطــق إذا كــانــت هـنــاك
ح ــاج ــة إلـ ــى ذل ـ ــك ،ل ـكــن ع ـلــى ح ـس ــاب مـنــاطــق
أخرى».
أي :ل ـي ـســت ه ـنــالــك ح ـل ــول ج ـدّي ــة لـتـخـفـيــض
التقنين أو إلـغــائــه ،وليس هنالك عمل حقيقي

الحلول المقبولة والممكنة
واقـ ــع ال ـك ـهــربــاء ال ـس ــيء جـ ــد ًا ،وت ـلــك ال ــذرائ ــع
«ال ـح ـص ــار ال ـج ــائ ــر ع ـل ــى سـ ــوريـ ــة ،وص ـعــوبــة
تــوفـيــر م ــادة الـفـيــول ،وأس ـعــار الـكـهــربــاء الـتــي
تتقاضاها الحكومة ال تـســاوي تكلفة اإلنـتــاج،
واالس ـت ـج ــرار ال ــزائ ــد ل ـل ـك ـهــربــاء» ،عـلــى جميع
شاكلتها من الحجج التي يتم التصريح بها ،ال
يمكن أن تكون بمثابة ستار يغطي أعين شعب
بــأكـمـلــه عــن الـعـجــز الـحـقـيـقــي ل ــوزارة الـكـهــربــاء
والحكومة من خلفها.
ف ــال ـح ـل ــول ال ـم ـق ـب ــول ــة الـ ـت ــي ي ــري ــده ــا ال ـش ـعــب
ال ـس ــوري كـكــل ال ـيــوم هــي ك ـهــربــاء عـلــى مــدار
ال ـ ـ  24س ــاع ــة ،ك ـبــاقــي ال ـ ــدول ال ـت ــي ال يــوجــد
فـيـهــا حـيـتــان كـبـيــرة وأي ــدي خـفـيــة ،وال توجد
فيها حـكــومــة داعـمــة للناهبين وتـجــار الـحــرب
واألزمــة ،من خالل تقديم كامل الدعم لهؤالء،
ومـشــاركـتـهــم فــي التضييق عـلــى شـعــب بأكمله
لزيادة ثرواتهم وأرباحهم على حساب جيوب
الغالبية المُعدمة التي تعيش في ظالم حالك،
وعلى حساب المصلحة الوطنية.
فهل ذلك ممكن؟ نعم ،شريطة تغيير السياسات
االقتصادية العامة المحابية لمصالح الفاسدين
وال ـن ــاه ـب ـي ــن ،وت ـب ـن ــي س ـي ــاس ــات ب ــدي ـل ــة تـلـبــي
مصالح الغالبية ،وتحقق المصلحة الوطنية.

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  1021اإلثنين  07حزيران 2021
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صدرت التعليمات اإلجرائية الخاصة بتنظيم عمليات
الدفع من خالل أرصدة زبائن شركات الهاتف المحمول ،من
قبل مصرف سورية المركزي بالتنسيق مع الهيئة الناظمة
لقطاع االتصاالت والبريد ،بعد أن تم اإلعالن عن إطالق خدمة
الدفع اإللكتروني عبر شركتي الهاتف الخليوي نهاية الشهر
الماضي ،مع ما رافقها من مالبسات حول مهام شركات
الخليوي ،التي أصبحت تمارس بعض مهام المؤسسات المالية
بحسب مضمون قانون المعامالت اإللكترونية رقم  3لعام
.2014

 ǧعادل ابراهيم

م ـ ــن ج ـم ـل ــة م ـ ــا رشـ ـ ــح م ـ ــن م ـع ـل ــوم ــات
تــرويـجـيــة عــن دور شــركــات الـخـلـيــوي
بحسب التعليمات اإلجرائية أن «الخدمة
الـتــي ستقدمها هــذه الـشــركــات ستكون
مـجــانـيــة خ ــال األش ـهــر الـثــاثــة األول ــى،
وأج ــوره ــا ل ــن ت ـت ـجــاوز  200ل ـيــرة عــن
أعلى عملية تحويل» ،وذلــك بحسب ما
نقل عن مدير الهيئة الناظمة لالتصاالت
عبر وكالة سانا بتاريخ .2021/6/3
تعديالت ضرورية للقوننة
أع ـل ــن م ـص ــرف س ــوري ــة ال ـم ــرك ــزي عـبــر
صفحته الرسمية بتاريخ  2021/6/4عن
مضمون قــرار مجلس النقد والتسليف
رق ـ ــم /116م ن تـ ــاريـ ــخ ،2021/4/15
ال ـم ـت ـض ـمــن ت ـعــديــل ب ـعــض مـ ــواد ال ـق ــرار
رقــم  96لعام  2019المتضمن تعليمات
م ـمــارســة ن ـشــاط ت ـقــديــم خ ــدم ــات الــدفــع
المصرفية اإللكترونية.
وفي مضمون التعديالت بحسب القرار
كــان ما يلي« :السماح لشركات الهاتف
المحمول بالربط مع الشركة السورية
للمدفوعات اإللكترونية لتمكين زبائن
شــركــات ال ـهــاتــف الـمـحـمــول مــن تـســديــد
التزاماتهم المالية للمفوترين المربوطين
مـ ــع الـ ـش ــرك ــة الـ ـسـ ــوريـ ــة ل ـل ـم ــدف ــوع ــات
اإللكترونية -السماح لشركات الهاتف
ال ـم ـح ـم ــول ب ـت ـم ـك ـي ــن زب ــائ ـن ـه ــم ل ـل ـق ـيــام
بعمليات الــدفــع اإللـكـتــرونــي بــاسـتـخــدام
األرصدة الخاصة بهم».
وفي مادة منفصلة من القرار« -يصدر
م ـصــرف س ــوري ــة ال ـم ــرك ــزي بــالـتـنـسـيــق
مــع الـهـيـئــة الـنــاظـمــة لـقـطــاع االت ـصــاالت
والـبــريــد الـتـعـلـيـمــات اإلجــرائ ـيــة الـخــاصــة
بتنظيم عمليات الدفع من خالل أرصدة
زبائن شركات الهاتف المحمول».
ال ـقــرار فــي حـيـثـيــاتــه اعـتـمــد عـلــى قــانــون
ال ـم ـع ــام ــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة رقـ ــم  3ل ـعــام
 ،2014ورب ـم ــا م ــن الـمـفـيــد ال ـع ــودة إلــى
نص بعض تعاريفه.
فقد ورد فــي الفصل األول -تعاريف-
المادة  1ما يلي:
 ال ـم ـعــامــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة :مـعــامــاتتُن َّفذ بوسائل إلكترونية.
 الـسـنــد الـتـجــاري اإللـكـتــرونــي :السندالتجاري ،أو غيره من السندات القابلة
لـلـتــداول ،الـمـنـصــوص عليها فــي قــانــون
الـ ـتـ ـج ــارة ،إذا ت ــم إنـ ـشـ ــاؤه أو ت ــداول ــه
بوسيلة إلكترونية.
 الـمــؤسـســة الـمــالـيــة :الـجـهــة الـمــرخّــصلـهــا بــالـتـعــامــات الـمــالـيــة ،وفــق الـقــوانـيــن
واألنظمة النافذة.
 -العقد اإللكتروني :اتّفاق بين طرفين

أو أكثر يجري انعقاده أو تنفيذه ،كلي ًا
أو جزئي ًا ،بوسائل إلكترونية.
 الوسيط اإللكتروني :نظام معلوماتإلكتروني قادر على التصرّف آلي ًا ،نيابة
عن شخص طبيعي أو اعتباري.
 ال ـم ـس ـت ـه ـل ــك :أي شـ ـخ ــص ط ـب ـي ـعــييـشـتــري أو يـسـتــأجــر سـلـعــة أو يستفيد
م ـ ــن خ ـ ــدم ـ ــة ،بـ ــوسـ ــائـ ــل إلـ ـكـ ـتـ ــرونـ ـيـ ــة،
وذلـ ــك ألغ ـ ــراض ال تــدخــل ف ــي نـشــاطــه
االقتصادي االحترافي.
 الـ ــدفـ ــع اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي :أي ت ـحــويــللــأمــوال يتمّ بوسائل إلكترونية تخوّل
الـمــؤسـســة الـمــالـيــة إج ــراء عمليات القيد
عـلــى حـســابــات الـمـتـعــامـلـيــن ،وذل ــك وفــق
األنـظـمــة والتعليمات الـنــافــذة ،الـصــادرة
عن مصرف سورية المركزي.
فهل شركات الخليوي تعتبر (مؤسسات
مــالـيــة) بـحـســب الـتـعــاريــف الـ ــواردة في
الـقــانــون أع ــاه ،كــي تـخــول الـعـمــل وفـقـ ًا
لـمـهــامـهــا ع ـلــى م ـس ـتــوى خ ــدم ــات الــدفــع
اإللكتروني؟
مؤسسة مالية من فوق
«األساطيح»
ال شــك أن شــركــات الـخـلـيــوي ال تعتبر
مؤسسات مالية بحسب مهامها المناطة
بـهــا قــانــون ـ ًا عـنــد إحــداث ـهــا ،لــذلــك ك ــان ال
ب ـدّ م ــن إي ـج ــاد م ــا ي ـبــرر قـيــامـهــا بـبـعــض
مهام هذه المؤسسات ،طبع ًا بما يحقق
مـنــافـعـهــا الــربـحـيــة ال ـخــاصــة ،وك ــان ذلــك
مــن خــال مــا ورد مــن تـعــديــات أعــاه،
وخ ــاص ــة م ـض ـمــون ال ـت ـعــديــل م ــن حـيــث
«ال ـس ـمــاح ل ـشــركــات ال ـهــاتــف الـمـحـمــول
بتمكين زبــائـنـهــم للقيام بعمليات الــدفــع

ال ندري ماذا
تبقى من مهام
المؤسسات
المالية كي
تتمكن شركات
الخليوي من
جني المزيد من
المرابح السهلة
والمضمونة من
خاللها

اإللكتروني باستخدام األرصدة الخاصة
بهم» ،كي تمارس هــذه الشركات مهام
ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـم ــال ـي ــة ب ـح ـســب م ـض ـمــون
الـتـعــريــف ال ــوارد بـنــص الـقــانــون أعــاه،
طـبـعـ ًا بـعــد رب ــط ه ــذه الـمـهـمــة بــالـشــركــة
السورية للمدفوعات اإللكترونية.
لـتــأتــي الـتـعـلـيـمــات اإلجــرائ ـيــة مــع جــرعــة
دعائية لها عــن مجانية الـخــدمــات خالل
األشهر الثالثة األولى ،كتغطية وتسويق
ترويجي لعمل شركات الخليوي ،التي
ت ـع ــدت ع ـل ــى ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـم ــال ـي ــة فــي
بعض مهامها من الناحية العملية.
فقد ورد في التعليمات «يمكن للمشترك
ال ـ ـعـ ــادي ت ـع ـب ـئــة ح ـس ــاب ــه اإلل ـك ـت ــرون ــي

يومي ًا بمبلغ  100ألف ليرة كحد أقصى،
فيما ال يوجد حد أعلى لحساب التاجر
فــي استقبال المبالغ الناتجة عــن الدفع
اإلل ـك ـت ــرون ــي -ي ـش ـتــرط ت ـع ـب ـئــة رص ـيــد
ال ـح ـســاب اإلل ـك ـتــرونــي مـسـبـقـ ًا وبـشـكــل
نقدي حصر ًا سواء كان الخط مسبق ًا أم
الحق الدفع.»..
وال ن ـ ـ ـ ــدري م ـ ـ ـ ــاذا تـ ـبـ ـقـ ــى مـ ـ ــن مـ ـه ــام
الـمــؤسـســات الـمــالـيــة قــد يـتــم االض ـطــرار
إلص ـ ــدار ت ـع ــدي ــات ج ــدي ــدة م ــن أج ـل ـهــا،
كــي تتمكن شــركــات الـخـلـيــوي مــن جني
المزيد من المرابح السهلة والمضمونة
م ــن خ ــال ـه ــا ،ط ـب ـع ـ ًا ع ـلــى ح ـس ــاب ومــن
جيوب المواطنين.

مزيد من المرابح السهلة
لــم تـقــف ال ـمــزايــا الـمـمـنــوحــة ل ـشــركــات الـخـلـيــوي عـلــى فـســح ال ـم ـجــال أمــامـهــا
لممارسة دور المؤسسات المالية على مستوى خدمات الدفع اإللكتروني،
فقد أتاحت الهيئة الناظمة لالتصاالت إطالق ما تمت تسميته خدمة اليانصيب
الــوطـنــي اإللـكـتــرونــي مــن خــال شــركــات الـخـلـيــوي بــالـتـعــاون مــع المؤسسة
العامة للمعارض واألسواق الدولية.
وبحسب اإلعــان الـتــرويـجــي والتسويقي لـهــذا اليانصيب الـجــديــد فــإن هذه
الخدمة تتيح للراغبين حجز بطاقة اليانصيب عبر الهاتف الخلوي ،ويمكن
لـلــراغـبـيــن بــاالس ـت ـفــادة مــن ال ـخــدمــة اخ ـت ـيــار رق ــم مــؤلــف مــن خـمــس خــانــات
وإرســالــه إلــى الــرقــم المعتمد للخدمة مــن أي خــط خليوي ،مــع التوضيح أن
سعر البطاقة  300ليرة سورية تخصم من البطاقات مسبقة الدفع أو تضاف
إلى الفاتورة لألرقام الحقة الدفع.
ومما رشح أن عدد البطاقات المخصصة لليانصيب اإللكتروني لكل إصدار
يبلغ مـئــة ألــف بـطــاقــة ،ومـجـمــوع الـجــوائــز  15مـلـيــون لـيــرة ،فيما تبلغ قيمة
الجائزة الكبرى  10ماليين ليرة ،لكن لم تتم معرفة نسبة العمولة الممنوحة
لشركات الخليوي عن كل بطاقة مباعة ،لكن يمكن أن نقدر أن هذه الخدمة
الجديدة ستدر لهذه الشركات الماليين من المرابح السهلة شهري ًا!

10
دعم القطاع الزراعي..
تصريحات األمس تمحوها قرارات اليوم!
شؤون محلية

قاسيون ـ العدد  1021اإلثنين  07حزيران 2021

يعتبر قطاع الزراعة في سورية من القطاعات الهامة المساهمة في الناتج المحلي
اإلجمالي ،يضاف إلى ذلك أنه أحد أكثر القطاعات المساهمة بتوفير فرص العمل،
ومصدر دخل أساسي يعيل عددًا كبيرًا من األسر السورية.
ومع ذلك فمحاوالت اإلجهاز عليه والمتكررة لضربه ما زالت مستمرة وتفعل فعلها،
عبر القرارات التي تحول دون تطوره ،أو حتى استمراره.

ǧنادين عيد

تصريحات األمس تمحوها قرارات اليوم
مــن سمع وقــرأ البيان الحكومي أمــام مجلس
الـشـعــب ،بـتــاريــخ  ،2020/9/20ومــا حمله ذلك
ال ـب ـيــان ف ــي ب ـنــد ق ـط ــاع ال ــزراع ــة م ــن ع ـب ــارات
طنانة لتنميته وتطويره ودعمه ،يجد أن تلك
التصريحات ال تتعدى كونها حبر ًا على ورق
مقارنة مع ما يصدر من قرارات معاكسة لها.
وللتذكير فقط ،نذكر جزء ًا مما جاء في البيان
«ال ـن ـهــوض بــال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي ،وبـ ــذل جـمـيــع
الجهود الممكنة لتنميته وتطويره ،عبر:
• تـحـسـيــن واق ــع األم ــن الـغــذائــي ال ــذي يعتمد
ع ـل ــى دع ـ ــم اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـ ــزراع ـ ــي وال ـص ـن ــاع ــات
الــزراعـيــة ،وتــوفـيــر جميع مستلزمات اإلنـتــاج
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـمـ ـس ــاع ــدة ،إلع ـ ـ ــادة اس ـت ـث ـم ــار
األراض ــي الـقــابـلــة لــاسـتـثـمــار ،وزي ــادة اإلنـتــاج
الــزراعــي بشقيه النباتي والـحـيــوانــي ،وتوفير
حاجة السكان من الغذاء ،مع تحقيق مخزون
مـسـتــدام مــن المحاصيل ذات األهـمـيــة ،ووفـقـ ًا
لمعايير الجودة.
• رفــع كـفــاءة اإلنـتــاج الــزراعــي ،اعـتـمــاد ًا على
البحوث العلمية الزراعية التطبيقية واإلرشاد
الزراعي ،وتطوير الخدمات المساعدة المقدمة
ل ـل ـفــاح ـيــن ،وال ـت ــوسّ ــع بــال ـم ـشــاريــع ال ــزراع ـي ــة

الـتـنـمــويــة الـصـغـيــرة والـمـتــوسـطــة ،ال ـتــي تــزيــد
فرص العمل في المناطق الريفية ،واستخدام
ال ـت ـق ــان ــات ال ـح ــدي ـث ــة ال ـت ــي ت ـح ـقــق االس ـت ـث ـمــار
المستدام للموارد الطبيعية والزراعية ،وتتيح
تحسين الدخل للفالحين والمتعاملين بسالسل
القيمة للمنتجات الزراعية؛ إضافة إلى تطوير
نظام التعاون الزراعي كأداة فاعلة في تحقيق
برامج التنمية الزراعية».
ضربات أرهقت القطاع الزراعي،
ومازالت مستمرة...
رغ ــم مــا تـلـقــاه ال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي مــن ضــربــات
مـسـتـمــرة أدت ل ـتــراج ـعــه ،اب ـت ــدا ًء مــن سلسلة
تـخـفـيــض ال ــدع ــم ع ــن الـ ـم ــازوت م ـنــذ س ـنــوات
عـ ــديـ ــدة ،إلـ ــى م ــا ي ــواج ـه ــه م ــن ت ـح ــدي ــات ه ــذا
ال ـعــام نـتـيـجــة النـخـفــاض ال ـه ـطــوالت الـمـطــريــة
والتحذيرات المستمرة كونه عام ًا تواجه فيه
جميع المحافظات السورية جفاف ًا حاد ًا نتيج ًة
لـلـتـغـيــرات الـمـنــاخـيــة ،ورغ ــم كــل تـلــك الـمـخــاطــر
ال ـتــي ت ـهــدد الـقـطــاع ال ــزراع ــي ،ج ــاء ق ــرار رفــع
الــدعــم عــن األس ـمــدة «كــالـشـعــرة الـتــي ستقصم
ظ ـهــر ال ـب ـع ـيــر» ،ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي يـعـتـبــر دعــم
الـقـطــاع الــزراعــي مــن األولـيــات الـتــي تقع على
عــاتــق الـحـكــومــة ،لتحسينه وتـطــويــره بالشكل
الذي يؤمن االكتفاء الذاتي في ظل التضييقات
والعقوبات األمريكية والغربية.

رفع الدعم سيؤدي
إلى زيادة التكلفة
التي يتحمل عبئها
الفالح أو ًال ليتلوه
المستهلك ثانياً
ومن الطبيعي أن
يتسبب ذلك بموجة
ارتفاع أسعار
جديدة للمحاصيل
والمنتجات الزراعية

ف ـقــد أع ـلــن مـجـلــس إدارة ال ـم ـصــرف ال ــزراع ــي
التعاوني ،التوقف عن دعم األسمدة للفالحين
وفق ًا للسعر المدعوم ،وجاء ذلك بتوصية من
اللجنة االقـتـصــاديــة فــي مجلس ال ــوزراء ،ليتم
بـيـعـهــا بـسـعــر الـتـكـلـفــة دون تـسـجـيــل أي ربــح
للمصرف.
وحدد المصرف سعر مبيع طن سماد السوبر
فوسفات بـ  1,112مليون ليرة سورية .وسعر
مبيع الطن من سماد اليوريا بـ  1,366مليون
ل .س ،وسـعــر مبيع الـطــن الــواحــد مــن سماد
نترات األمونيوم بـ  789,600ليرة.
وطلبت إدارة المصرف من الفروع استئناف
عـمـلـيــة بـيــع األس ـمــدة لـلـفــاحـيــن أصـ ــو ًال ،وفــق
الـ ـت ــرخـ ـي ــص الـ ـ ــزراعـ ـ ــي وجـ ـ ـ ــدول االحـ ـتـ ـي ــاج
المعمول به لدى المصرف اعتبار ًا من تاريخه،
والتريث في بيع مادة سماد سلفات البوتاس
حتى إبالغ الفروع باستئناف البيع.
وأكد «ابراهيم زيدان» مدير المصرف الزراعي
ال ـت ـع ــاون ــي ،أن ت ـس ـع ـيــرة األسـ ـم ــدة ال ـجــديــدة
تمت بـنــا ًء على التكلفة الحقيقية ال ــواردة إلى
الـمـصــرف ،مــع إضــافــة تكاليف الشحن وأجــور
العتالة والعاملين ،دون هامش ربح ،وبأقل من
السعر الرائج بـ ـ.%15-10
وف ـق ـ ًا لـلـتـصــريــح أع ــاه ،ف ــإن األس ـمــدة سـتـبــاع
بتكلفتها دون مرابح ،لكن بالمقابل تعني رفع
الدعم بشكل نهائي عنها!
منعكسات رفع الدعم على الفالح
وجيبة المستهلك
من المؤكد ،أن قرار رفع الدعم سيؤدي إلى زيادة
الـتـكـلـفــة الـتــي يتحمل عبئها الـفــاح أو ًال ليتلوه
المستهلك ثــانـيـ ًا ،فــرفــع الــدعــم لــن يتحمله الفالح
وح ــده ،ومــن الـطـبـيـعــي أن يتسبب ذلــك بموجة
ارت ـف ــاع أس ـعــار جــديــدة لـلـمـحــاصـيــل والـمـنـتـجــات
الزراعية ،بما في ذلــك المحاصيل اإلستراتيجية
التي تدخل في عمق األمن الغذائي.
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فالمشاكل التي تواجه الفالح أصبحت كبيرة
ول ــم ي ـعــد اإلن ـت ــاج ال ــزراع ــي يـحـقــق ال ـم ــردود
الـكــافــي للفالح كــي يتمكن مــن تغطية تكاليف
المعيشة الباهظة ،ومن المؤكد ّأن المحاصيل
ال ـم ـن ـت ـجــة ،وخ ــاص ــة ال ـت ــي ت ـح ـت ــاج لــأس ـمــدة
كــالـقـمــح وال ـش ـع ـيــر...إلــخ ،سـتـتــأثــر ب ـقــرار رفــع
ال ــدع ــم أع ـ ــاه ،م ــع األخـ ــذ ب ـع ـيــن االع ـت ـب ــار ّأن
ق ـس ـم ـ ًا ك ـب ـي ــر ًا م ــن ال ـف ــاح ـي ــن ق ــد ي ـتــوج ـهــون
الحـقـ ًا لـلــزراعــات الـبــديـلــة الـتــي ال تـحـتــاج إلــى
تـلــك األسـمــدة الـنــوعـيــة ،أو بــالـحــد األدن ــى إلــى
ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة م ـن ـهــا ،ع ـل ـم ـ ًا أن ال ـك ـم ـيــات مــن
األسـ ـم ــدة ال ـت ــي ك ــان ــت تـ ــوزع ع ـبــر ال ـم ـصــرف
الــزراعــي لـلـفــاحـيــن لــم تـكــن كــافـيــة ،حـيــث كــان
ه ــؤالء يـضـطــرون ل ـشــراء الـكـمـيــات اإلضــافـيــة
ال ــازم ــة م ــن ال ـس ــوق ال ـم ـت ـح ـكــم ب ـهــا م ــن قـبــل
حـيـتــان االس ـت ـي ــراد ،ك ـم ـ ًا وس ـع ــر ًا ون ــوع ـ ًا ،بل
وحتى التحكم بعامل الزمن ،األمر الذي يزيد
من التكاليف النهائية المحسوبة لكل محصول
ومنتج زراعي ،وصو ًال إلى تكبد الخسائر في
كثير من األحيان ،مع نتائج ذلك على مستوى
ه ـجــرة األرض والـعـمــل ال ــزراع ــي ،وبــالـتــالــي،
انـخـفــاض كـمـيــات الـمـحــاصـيــل الـسـنــويــة تـبــاعـ ًا،
وتراجع القطاع الزراعي بشكل عام.
بالنتيجة ،كل ذلك يقتطع من حساب المواطن
الــذي أرهقته األزمــات المتتالية ،والــذي اعتاد
أن التصريحات تبقى تصريحات مكتوبة بقلم
رصــاص على الــورق ،وأن مصالح المتنفذين
وال ـفــاســديــن وال ـح ـي ـتــان سـتـمـحــوهــا لـتـنـفــذ مــا
تقتضيه مصلحتها لــزيــادة أرصدتها مــن جيب
المواطن الذي لم يعد لديه ما يخسره أكثر.
ف ـق ــرار األسـ ـم ــدة األخ ـي ــر ي ـصــب م ــن ال ـنــاح ـيــة
الـعـمـلـيــة فــي مـصـلـحــة حـيـتــان االس ـت ـيــراد أو ًال
وأخـ ـي ــر ًا ،سـ ــواء ك ــان ــوا م ـس ـتــوردي األس ـمــدة
أنـفـسـهــم ،أم م ـس ـتــوردي الـمـنـتـجــات الــزراعـيــة
الـتــي سـيـحـتــاجـهــا ال ـســوق الـمـحـلــي عـلــى ضــوء
تراجع اإلنتاج الزراعي.

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  1021اإلثنين  07حزيران 2021
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المواقف المأجورة مليارات سهلة في جيوب البعض!

لم يعد أمرًا مستغرباً على المواطن السوري ،أن تطلق الجهات الرسمية مشاريع
واستثمارات على حساب جيبه ومرافقه العامة ،وليس بجديد عليه أن توجد التبريرات
والحجج الالمنطقية ،والتي تحاول تسويقها على أنها مشاريع وجدت لخدمة المواطن
وتلبية الحتياجاته التي تشغل بالها به.
ً
ǧعبير حداد

فقد أعلنت محافظة دمشق بتاريخ  2حزيران
الماضي االنتهاء من تجهيز ألف موقف مأجور
للسيارات من أصل  3500من مشروع خدمة
م ــواق ــف ال ـس ـي ــارات ال ـم ــأج ــورة ع ـلــى األم ــاك
العامة الموزعة في الشوارع الرئيسة للمدينة،
والـ ــذي س ـي ـكــون ج ــاه ــز ًا ل ــإط ــاق ب ـتــاريــخ 5
حزيران ،على أن يتم استكمال تجهيز المواقف
المتبقية خالل مدة أقصاها ستة أشهر.
على حساب المواطنين وحقوقهم
ب ـح ـســب ت ـص ــري ـح ــات م ــدي ــر ه ـن ــدس ــة ال ـم ــرور
وال ـن ـقــل فــي مـحــافـظــة دم ـشــق يــاســر بـسـتــونــي
إلحــدى الصحف الرسمية ،تم منح االستثمار
لـصــالــح شــركــة خــاصــة ،لــم يـتــم اإلف ـصــاح عنها،
وذلـ ـ ــك ض ـم ــن مـ ـ ــزاد ع ـل ـن ــي ،ووفـ ـ ــق شـ ــروط
قانونية مـحــددة ،تـحــدد التزاماتها والـتــزامــات
اإلدارة ،بـقـيـمــة مـلـيــاريــن وم ـئــة مـلـيــون لـيــرة
سورية سنوي ًا ولمدة سبع سنوات ،كما أشار
بستوني أن المواقف التي وضعت بالخدمة تم
تجهيزها من قبل الشركة المستثمرة للمواقف
المأجورة كمرحلة أولــى ،مضيف ًا أن المواقف
المجهزة موزعة على مناطق الحريقة وشارع
النصر وســوق الكهرباء ،والسنجقدار محيط
مـجـمــع يـلـبـغــا وشــارعــي ال ـثــورة وأب ــي فــراس
الحمداني بالمرجة ،ومحيط فندق سميراميس
والـمـتـحــف الــوطـنــي وال ـحــربــي وش ــارع مسلم
البارودي بالحلبوني وشارع خالد بن الوليد.
ومــن األه ــداف المعلنة عــن الـمـشــروع بحسب
م ــدي ــر ه ـنــدســة ال ـم ــرور وال ـن ـقــل ف ــي مـحــافـظــة
دمشق :تنظيم الوقوف في المناطق المزدحمة
بــالــدرجــة األول ــى -ومـنــع الــوقــوف نسق ًا ثاني ًا

ل ـل ـس ـيــارات -وتـحـقـيــق إي ــراد مــالــي للمحافظة
الستثماره في المشاريع الخدمية.
وكأن إمكانات الشركة الخاصة المحظية بعقد
اس ـت ـث ـمــار ال ـمــواقــف ال ـم ــأج ــورة ،ع ـلــى حـســاب
المواطنين وحقوقهم ومــن جيوبهم ،أكبر من
إم ـكــانــات الـمـحــافـظــة وال ـم ــرور ع ـلــى مـسـتــوى
األهداف المعلنة أعاله!
استثمارات جاهزة للربح والتحاصص
مـيــزة شبكات الـفـســاد فــي ســوريــة أنـهــا تبحث
عن االستثمارات ذات التكلفة األقل ،والجاهزة
لـتــدر األرب ــاح الــوفـيــرة والـمـضـمــونــة ،مــن غير
جهد أو تعب ،بل من دون رأس مال ،واألكثر
مــن ذل ــك :أن شـبـكــات ال ـف ـســاد «الـمـسـتـثـمــرة»
وال ـج ـه ــات الــرس ـم ـيــة تـلـتـقــي مـصــالـحـهـمــا م ـع ـ ًا،
وجُــل مــا يهمهم بنهاية األمــر مــا ستحققه تلك
االس ـت ـث ـمــارات مــن األربـ ــاح ،بـغــض الـنـظــر عن
الجهة التي ستتضرر ،واألكثر استفزاز ًا تحول
الـجـهــات الـمـعـنـيــة «الـمـحــافـظــة» لـمـتـطـفــل يقبل
أن يقتات على فتات تلك االسـتـثـمــارات ،التي
بالمحصلة ستكون عائدة من جيب المواطن،
بعد ذلك الكم الهائل من المنغصات على حياته.
فــاس ـت ـث ـمــار ال ـم ــواق ــف ال ـج ــاه ــزة ذات الـمـلـكـيــة
العامة ،توفر على جيب المستثمر تكاليف عدة
لمشروع مشابه له بحال الحديث عن مرائب
مـخـصـصــة وم ـج ـهــزة ل ـهــذه ال ـغ ــاي ــة ،م ــن تـكـلـفــة
األرض ،وتـكـلـفــة ب ـنــاء ب ـعــدة ط ــواب ــق لـيـتـســع
لـمـثــل ه ــذا ال ـعــدد الـكـبـيــر مــن ال ـس ـي ــارات ،ولــو
حــدث عـنــدهــا سـيـكــون ذلــك الـمــوقــف الـمــأجــور
اختياري ًا للمواطن ،ولن يكون مكره ًا ومجبر ًا
أن يسدد تكاليف وقوفه االضطراري لخمس
دقائق أحيان ًا ،كانت باألصل من حقه الطبيعي
في الشارع الذي هو مرفق عام.

لم يعد أمراً مستغرباً
على المواطن أن
تطلق الجهات
الرسمية مشاريع
واستثمارات على
حساب جيبه
ومرافقه العامة
وليس بجديد عليه
أن توجد التبريرات
والحجج الالمنطقية

المحافظة «أكرمت» سكان المناطق
األصليين!
أوضح بستوني ،أن مواقف السيارات الجديدة
(ال ـم ــأج ــورة) سـتـكــون مـتــاحــة لــأهــالــي لــركــن
سياراتهم خالل ساعات الليل دون رسوم ،فقد
سمحت لهم المحافظة (مـتـكــرمــة) ،باستخدام
مواقفهم المسلوبة مــن الساعة  9مـســا ًء حتى
الساعة  9صباح ًا« ،عيشوا بهل نعمة».
وبـمــا أنــه سـتـكــون هـنــاك حــالــة مــن االزدح ــام
ال ـ ــدائ ـ ــم ،ف ـغ ــال ـب ـ ًا لـ ــن تـ ـك ــون هـ ـن ــاك إم ـكــان ـيــة
الس ـت ـخــدام ت ـلــك ال ـمــواقــف م ــن ق ـبــل األهــالــي
عـيـنـهــم فــي ال ـســاعــات غـيــر ال ـم ــأج ــورة ،وفــي
حـ ــال اع ـت ـبــرنــا أن ـه ــم اسـ ـتـ ـف ــادوا م ـن ـهــا خــال
ســاعــات الـلـيــل ،فـهــل مــن الـمـنـطـقــي أن يـســدد
هؤالء خالل ساعات الصباح ،لقاء كل ساعة
مبلغ  500ليرة ،على اعتبار أن كثير ًا منهم
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ال يحرك سيارته خالل األوقــات المأجورة؟
وهل من المنطقي أن يتم ركن السيارة على
بعد كيلو مترات في األمــاكــن غير المأجورة
«إن ت ــوف ــرت» ،بـعـيــد ًا عــن الـبـيــت أو الـمـحــال
الـتـجــاريــة م ـثـ ًـا ،تـجـنـبـ ًا لـتـســديــد مـبـلــغ يــومــي
بــاهــظ ال يمكن س ــداده بشكل دوري وعلى
المدى البعيد؟
والسؤال على ألسنة المواطنين هنا :أليس من
ال ـضــروري إيـجــاد صيغة مــرضـيــة لـمــن هــم من
سكان تلك المناطق ،ومن لديهم محال تجارية
قــرب الـمــواقــف ال ـمــأجــورة ،أو حـتــى العاملين
ضـمــن قـطــاع الــدولــة الـحـكــومــي ،أو أن يـعــامــل
هؤالء معاملة خاصة ،كمنحهم حسومات على
أقــل تـقــديــر ،إن كــانــت مـيــزة الــوقــوف المجاني
لسياراتهم أصبحت من سابع المستحيالت؟!
فأين اإلكرام هنا؟!

األرباح بالمليارات
ال ـت ـعــرفــة الــرس ـم ـيــة ل ـكــل ســاعــة م ــأج ــورة وم ــا دون ـه ــا ه ــي  500ل ـيــرة س ــوري ــة ،وحـســب
التصريحات سيتم استكمال تجهيز المواقف المتبقية ،والبالغ عددها  2500موقف خالل
األشهر الستة المقبلة ،وعليه سيكون العدد اإلجمالي للمواقف الموضوعة بالخدمة .3500
وعلى اعتبار أن ساعات االستثمار اليومي للمواقف البالغة  12ساعة ،من التاسعة صباح ًا
حـتــى الـتــاسـعــة لـيـ ًا ،تعتبر ســاعــات ذروة دائـمــة ،فــي ظــل االزدح ــام ال ـمــروري المستمر
وتــزايــد تـعــداد الـسـيــارات فــي دمـشــق ،بحيث يمكن اعـتـبــار الـعــاصـمــة وكــأنـهــا مــرآب كبير،
فسيكون الـعــائــد الـمــالــي مــن كــل ســاعــة استثمار للمواقف الـمــأجــورة مبلغ مليون و750
ألف ليرة ،وبإجمالي يومي بحدود  21مليون ليرة ،وشهري بحدود  630مليون ليرة،
وسنوي بحدود  7مليارات و 560مليون ليرة ،حصة المحافظة منه هو مبلغ مليارين
ومـئــة مـلـيــون ،يبقى ربــح تـجــاري للشركة المستثمرة بـحــدود  5مـلـيــارات و 460مليون
ليرة ،يقتطع منه ما يمكن اعتباره تكاليف وتجهيزات (الدهان -قيمة أجهزة التحصيل-
أجــور العمالة -تكاليف ونفقات إداريــة ونثرية -رســوم وضــرائــب ،)..قــد تغطيها مئات
الماليين الفائضة عن المليارات الخمسة السابقة ،بحيث يمكن الوصول إلى ربح صافٍ
من مجمل العقد السنوي مبلغ  5مليارات ليرة فقط ال غير!.
هي حسبة تقريبية ألرباح مشروع استثماري سهل ،سيزيد من ربح الشركة المستثمرة،
بال رأسمال ،لمدة سبع سنوات بمبلغ  35مليار ليرة ،لتغنى جيوب بعض الحيتان على
حساب إلحاق الضرر بالفئة المستضعفة دائم ًا ،فكل هذه المبالغ من جيب المواطن ،الذي
سيدفع لقاء ما هو ملك وحق عام له ،من المفترض أنه محمي بالقانون والدستور!
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لم تصدر الحكومة أرقاماً حول عام  2020ومستوى التراجع والخسائر فيه ،بل إن بعض التصريحات الرسمية تحدثت عن نم ٍو اقتصادي! ولك ّن بعض الوقائع
توضح أن تراجعاً هاماً جرى في
والمقارنات من واقع المدن الصناعية األساسية الثالث :عدرا العمالية في ريف دمشق ،حسيا في ريف حمص ،والشيخ نجار في حلبّ ،
العام الماضي على الصعد كافة ،والوضع المحلي والدولي المضطرب اقتصادياً كانت له آثار هامة.

المدن الصناعية الثالث

تكشف التراجع االقتصادي في 2020
في تصريح لوزير
اإلدارة المحلية
والبيئة ،أعطى
مؤشرات عامة
عن واقع المدن
الصناعية ،التي إن
قارناها باألرقام
المنشورة في تقرير
المدن الصناعية
الصادر عام 2019
عن هيئة االستثمار
يتبين توقف العديد
من المنشآت وتراجع
مستويات التشغيل.

تراجع الفت في عدد
المنشآت المنتجة وقيد البناء
خــال عــام  2020تراجع عــدد المنشآت
الـمـنـتـجــة ف ــي ال ـم ــدن الـصـنــاعـيــة ال ـثــاث
بـنـسـبــة قــاربــت ،%16 :وتــوقـفــت حــوالــي
 400مـنـشــأة منتجة عــن اإلن ـتــاج .حيث
ت ــراج ــع ع ــدد ال ـم ـن ـشــآت ال ـص ـنــاع ـيــة قـيــد
اإلنتاج في عدرا وحسيا والشيخ نجار
م ــن  2400ف ــي ع ــام  2019إل ــى 2000
منشأة اليوم.
عـلــى مــا يـبــدو ك ــان الـتـ ُأثـيــر األك ـبــر على
تــوقــف عـمـلـيــات بـنــاء وإن ـشــاء المنشآت
ال ـجــديــدة ،وال ـعــديــد مـمــن كــانــوا يـنــوون
ت ــأس ـي ــس م ـش ــاري ــع ص ـنــاع ـيــة ف ــي ه ــذه
ال ـم ــراك ــز االس ـت ـث ـم ــاري ــة أوقـ ـف ــوا أع ـمــال
الـبـنــاء خ ــال فـتــرة االض ـط ــراب الـحــادة
والـطــويـلــة ال ـعــام ال ـمــاضــي .إذ تــراجـعــت
أعــداد المنشآت قيد البناء بنسبة ،%36
وت ــوقـ ـف ــت أع ـ ـمـ ــال الـ ـبـ ـن ــاء فـ ــي ح ــوال ــي
 1460منشأة .ففي عام  2019كان عدد
المنشآت التي تبنى  3958وتراجع إلى
 2500اليوم.

التراجع في أعداد المنشآت الصناعية
المنتجة والمبنية خالل علم 2020

3958

2019
2020

2500
2000

عدد المنشآت قيد البناء

 23ألف عامل خسروا عملهم
انعكس هذا التراجع أيض ًا على فرص
العمل ،إذ تراجع عدد المشتغلين في
المدن بمقدار  23ألف عامل ،وبنسبة
ت ــراج ــع  .%15م ــن ح ــوال ــي  147ألــف
ع ــام ــل -ف ــي عـ ــام  -2019ي ـع ـم ـلــون
ف ــي ال ـم ـن ـش ــآت ال ـم ـن ـت ـجــة وفـ ــي ب ـنــاء
الـمـنـتـجــات ق ـيــد ال ـب ـنــاء ،وصـ ــو ًال إلــى
 124ألف.
أتـ ــت ن ـس ـبــة ت ــراج ــع ال ـع ـم ــال م ـقــاربــة
لنسبة تراجع عدد الشركات المنتجة:
 ،%15حيث أدى تــوقــف  400منشأة
ع ــن اإلنـ ـت ــاج إلـ ــى هـ ــذا ال ـت ــراج ــع فــي
عدد المشتغلين في المدن الصناعية.
م ــع اإلش ـ ــارة إل ــى أن أرق ـ ــام تــراجــع
العمال قد تكون أكثر من ذلك ،فعملي ًا

االستثمارات استمرت نسبياً
ولكن بمعدل متراجع
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـص ـن ــاع ـي ــة فـ ــي ال ـم ــدن
الثالث لم تتراجع في عام  2020بقيمتها
الـمـقــدرة بــالـلـيــرة الـســوريــة ،بــل ازدادت
بـمـقــدار  172مـلـيــار ل ـيــرة ،ولـكــن القيمة
الفعلية لهذه الزيادة هي األقل منذ عام
 2016عندما بــدأت االسـتـثـمــارات تعود
نسبي ًا لبعض المدن الصناعية.
الزيادة السنوية في االستثمارات ضمن المدن الصناعية الثالث

ف ـ ــإذا م ــا ق ـي ـســت هـ ــذه الـ ــزيـ ــادة بـسـعــر
صــرف ال ــدوالر التسعيري فــي الـســوق
ن ـهــايــة ال ـع ــام ال ـمــاضــي فــإن ـهــا ال تـتـعــدى
 68مـلـيــون دوالر ،بـيـنـمــا كــانــت قــرابــة
 124مليون دوالر فــي  2019ووصلت
الـ ــزيـ ــادة ال ـس ـن ــوي ــة ف ــي االس ـت ـث ـم ــارات
ذروت ـهــا فــي  2018عـنــدمــا بـلـغــت260 :
مليون دوالر.

2400

عدد المنشآت المنتجة

الشركات الصناعية الكبرى والورش
الـحــرفـيــة ال ـســوريــة تـعـتـمــد بمعظمها
(سياسة تخفيض التكاليف) المتبعة
في القطاع الخاص عموم ًا :حيث يتم
تخفيض العدد الرسمي للعمال ليتم
تسجيل أقل عدد ممكن في التأمينات
االجـتـمــاعـيــة .يـضــاف إلــى هــذا الـعــدد،
أن عدد عمال البناء المتضررين من
تــراجــع عـمـلـيــات اإلن ـش ــاء فــي الـمــدن
الصناعية سيكون كبير ًا أيض ًا ،نظر ًا
ل ـل ـت ــراج ــع ال ـم ـل ـف ــت فـ ــي أعـ ـمـ ــال ب ـنــاء
ال ـم ـن ـشــآت ف ــي ع ــام  ،2020وبـشـكــل
عــام ،إن عمال البناء بمعظمهم عمال
قـطــاع ظــل وورش غـيــر نـظــامـيــة ،ال
تلحظهم اإلحصائيات.

260
أتت نسبة تراجع
العمال مقاربة
لنسبة تراجع عدد
الشركات المنتجة
 %15وأدى توقف
 400منشأة
عن اإلنتاج إلى
التراجع في عدد
المشتغلين في
المدن الصناعية

240

124

100

67

39
مليون $

2020

2019

2018

2017

2016

2015

تـعـكــس الـمـقــارنــة بـيــن آخــر أرق ــام ال ـمــدن الـصـنــاعـيــة وع ــام  ،2019أن الـتــراجــع
االقتصادي كان أكثر حدة في  2020بسبب تأثيرات سعر الصرف ،والتدهور
المستمر في قيمة الليرة في العام الماضي ،أكثر من تأثيرات الجائحة! وينعكس
أثر تدهور قيمة العملة والعقوبات في التراجع الحاد في االستثمارات اإلضافية
في المدن عامي 2019 :و .2020مقابل االرتفاع الالفت في هذه االستثمارات
خــال أع ــوام  2018-2017-2016عندما كــانــت األوض ــاع األمـنـيــة والسياسية
بالدرجة األولى تفتح أفق ًا نحو انتقال سورية إلى مرحلة أخرى ،واحتماالت
اقتراب إعــادة اإلعمار التي انعكست أيض ًا في استقرار سعر الصرف ،لتعود
وتنتكس في .2020-2019
االستثمار الصناعي وتحديد ًا الكبير منه كالمتمثل في المدن الصناعية ،يرتبط
إلى حد بعيد بظروف االستقرار السياسي واالقتصادي وكالهما مترابطان.
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ها هو سعر الصرف ومستويات األسعار
تستقر نسبياً لم ّدة شهرين على التوالي،
وهو أمر يستحق الرصد في الوضع
السوري ،بعد أن أصبح المسار المتدهور
لليرة متسارعاً منذ نهاية عام ،2018
وقد بلغ ذراه في األشهر الثالثة األولى
من  2020ومن العام الحالي .فهل هذا
االستقرار الحالي مستدام؟ وبماذا يرتبط؟
وما عالقة أمراء الحرب؟

ǧعشتار محمود

الس ـت ـق ــرار ال ـل ـي ــرة مـ ـحـ ــددات ع ــدي ــدة تـتـعـلــق
ب ــاالق ـت ـص ــاد وق ــوانـ ـي ــن ال ـ ـسـ ــوق ،ولـ ـكـ ــن ،كـمــا
ف ــي أي م ـك ــان ف ــي ال ـع ــال ــم ت ـم ــارس الـسـيــاســة
وال ـس ـي ــاس ــات دوره ـ ــا ف ــي ال ـتــأث ـيــر ع ـلــى هــذه
ال ـم ـحــددات ،حـيــث ال ـق ـوّة الـسـيــاسـيــة الـضــاربــة
ت ـح ـوّل ال ـن ـشــاط االق ـت ـصــادي لـيــائـمـهــا ،وهــي
في الحالة السورية :أمراء الحرب ،مالكو أكبر
الموارد والقادرين على تجيير القانون .وهو
ما سنشرحه تالي ًا...
وفرة البضائع والدوالر كشرط أمر واقع
تـسـتـقــر األس ـعــار كنتيجة لـجــانـبـيــن أســاسـيـيــن،
األول :حركة البضائع ،والثاني :حركة النقود.
مث ًال :يبقى سعر كغ الفروج على حاله عندما
تـنـتــج م ـنــه ك ـم ـيــات تـتـنــاســب م ــع ال ـط ـلــب عـلـيــه
(حركة البضائع) ،وعندما يستقر سعر الدوالر
مقابل الليرة (حركة النقود) وذلك لكون معظم
المنتجات السورية مسعّرة بــالــدوالر ،فمعظم
تكاليفها مستوردة %70 :وفق تقديرات وزير
االقتصاد للمنتجات الزراعية المحلية.
وعـمـلـيـ ًا يـسـتـقــر الـسـعــر عـنــدمــا يـغـطــي اإلنـتــاج
السوق ،ويتوفر الدوالر لإلنفاق على اإلنتاج.
وليبقى الوضع دون تدهور يجب ّأل يتراجع
وأل يـتــم احـتـكــار ال ــدوالر .والمعضلة
اإلنـتــاج ّ
قطاع
ـي:
ـ
ه
ـن
ـ
ي
ـر
ـ
م
األ
هذين
تحقيق
الفعلية فــي
ّ
الـظــل الـكـبـيــر ،ونـشــاط أم ــراء الـحــرب تـحــديــد ًا.
لماذا؟
ما عالقة أمراء الحرب باإلنتاج والدوالر؟
شــري ـحــة أم ـ ــراء ال ـح ــرب ه ــي ال ـم ـع ـت ـمــدة عـلــى
الـنـفــوذ وقـ ـوّة ال ـســاح لـلـنـشــاط فــي قـطــاعــات
ال ـظ ــل :ال ـت ـهــريــب وال ـم ـخ ــدرات وال ـم ـص ــادرات
والمسروقات والعملة وغيرها ،وتتدفق إليهم
وعـبــرهــم الـكـتـلــة األكـبــر مــن ال ــدوالر ،وهــم من
يـسـتـطـيـعــون اح ـت ـكــاره والــربــح مــن الـمـضــاربــة
عليه.
ك ـمــا أن ـهــم غ ـيــر مـعـنـيـيــن ب ــاإلن ـت ــاج ّإل بـمـقــدار
(سـلـبـطـتـهــم) عـلــى الـمـنـتـجـيــن :عـبــر اإلتـ ــاوات
الـمــدفــوعــة عـلــى الـطــرق ،عـلــى سبيل الـمـثــال ال
الحصر ،أو عبر تهريب المنتجات للخارج.
وهـنــا يـتـمـثــل أحــد أوج ــه الـتــرابــط الـمـتـيــن بين
ال ــوض ــع االق ـت ـص ــادي وال ـس ـيــاســي ف ــي الـحــالــة
الـســوريــة ،فـسـيــاسـيـ ًا هــؤالء ق ـوّة مــؤثــرة على
النشاط االقتصادي وعلى القرار.
ومنذ نهايات عام  2018مع تشديد العقوبات
وال ـت ـض ـي ـيــق االق ـت ـص ــادي ش ـهــد هـ ــؤالء ذروة
ه ـي ـم ـن ـت ـهــم ون ـش ــاط ـه ــم ،ف ـ ـ ــأو ًال :ت ـ ـمّ االع ـت ـم ــاد
ع ـل ــى (ال ـم ـح ـظ ـي ـي ــن) م ـن ـه ــم ل ـت ــأم ـي ــن ح ــاج ــات
الـبــاد المتراجعة مــن الطاقة والقمح وغيرها
بــأربــاح استثنائية ،وبالتالي أتيح لهم التحكم
بــأســاس ـيــات ال ـح ـيــاة االق ـت ـصــاديــة والـتـسـعـيــر.
وثــانـيـ ًا :تـمّ الـسـمــاح لهم بــالــوصــول إلــى معظم
تدفقات القطع األجنبي الــوارد مــن الـحــواالت
(التي كانت تصل بمجملها تقريب ًا عبر السوق
الـســوداء نـظــر ًا إلبـقــاء سعر الـصــرف الرسمي
أق ــل مــن سـعــر ال ـســوق بـنـسـبــة  %40تـقــريـبـ ًا).

وثالث ًا :لم تتم أية عمليات كبح جدية لنشاطهم
األســود الفاقع المتمثل بشحنات قياسية من
الكبتاغون والحشيش ،وتـخــرج مــن الموانئ
المحلية إلى موانئ في أوروبا والخليج ومصر.
وراب ـع ـ ًا :نستطيع الـقــول :إنّــه تـمّ الـسـمــاح لهم
باالستفادة حتى من قوانين ومراسيم (ضبط
احتكار الدوالر) حيث أصبح بمتناول أجهزة
تـنـفـيــذيــة مــرت ـب ـطــة بــال ـف ـســاد ال ـك ـب ـيــر أن تـقــوم
بالضغط على قوى السوق عبر عدم وضوح
قــوان ـيــن ت ـجــريــم ح ـي ــازة ال ـ ــدوالر ،وق ــد جــرت
خ ــال الـعــامـيــن الـمــاضـيـيــن الـعــديــد مــن حــاالت
االب ـت ــزاز ال ـتــي يــوقــف بـمــوجـبـهــا ت ـجــار بتهمة
امتالكهم لـلــدوالر أو تسعيرهم على أســاســه،
لتتم تسوية أوضاعهم مقابل مدفوعات مالية
ودون أحكام!
سياسات ما قبل االنتخابات
و«كبح المضاربة»
اسـ ـتـ ـم ــرت ه ـ ــذه االت ـ ـجـ ــاهـ ــات ح ـت ــى مـ ــا ق ـبــل
االن ـت ـخــابــات بـشـهــريــن ت ـقــري ـب ـ ًا ،ثـ ـمّ ف ـجــأة بــدأ
تـعــديــل فــي الـسـيــاســات ضـمــن مسعى سياسي
واضح لتقليص عمليات المضاربة على الليرة.
أه ــم ال ـت ـعــديــات كــانــت :رف ــع سـعــر ال ـحــواالت
الرسمي ليقارب سعر السوق ،ما أدى لزيادة
تــدفــق ال ــدوالر عـبــر الـطــرق الـنـظــامـيــة ،وإتــاحــة
شـ ــراء ال ـ ــدوالر لـلـتـجــار ورجـ ــال األع ـم ــال مــن
م ـك ــات ــب الـ ـص ــراف ــة ،ومـ ــؤخـ ــر ًا إعـ ـ ــادة ت ـمــويــل
الـ ـمـ ـسـ ـت ــوردات األس ــاسـ ـي ــة ع ـب ــر ال ـم ـص ــارف،
وكالهما بسعر قريب من سعر الـســوق .وكل
هذا يؤدي إلى توحيد سعر الدوالر وتقليص
ح ــواف ــز ال ـم ـض ــارب ــة ،وزيـ ـ ــادة ك ـم ـيــات الـقـطــع
المتاحة عبر القنوات الرسمية.
ال ـج ــان ــب اآلخـ ــر م ــن ال ـت ـع ــدي ــات ،ه ــو تـشــديــد
سياسة (حبس الليرة) ،عبر السعي لتقليص
كتلة الليرة الـســوريــة الـمــوجــودة فــي الـتــداول
الـ ـك ــاش .وذل ـ ــك ع ـبــر ت ـق ـي ـيــد ك ـم ـيــات الـسـحــب
اليومي من األرصدة الموجودة في المصارف
بالليرة ،وتقييد كميات نقل وتحويل األمــوال
ب ـيــن ال ـم ـحــاف ـظــات ،وم ــؤخ ــر ًا إجـ ـ ــراءات تـلــزم
بــزيــادة كـتـلــة الـلـيــرة الـمــودعــة فــي الـمـصــارف،
وم ـن ـهــا م ـث ـ ًا :تــوج ـيــه ل ـل ـج ـمــارك ب ـ ّـأل ت ـصــادق

عاد أمراء الحرب
ليوسعوا نشاطهم
غير الشرعي ويزيدوا
الضغط على
المجتمع واإلنتاج
والليرة إلى حد بعيد

على شيك يدفعه تاجر من حسابه في بنكّ ،إل
بعد أن يــودع مبلغ ًا مماث ًال فــي هــذا الحساب.
م ــا ي ـع ـنــي أن ال ـت ــاج ــر ي ــدف ــع ش ـي ـك ـ ًا ل ـل ـج ـمــارك
مــن حـســابــه بقيمة  50مـلـيــون لـيــرة ،عـلـيــه أن
يــودع قبلها  50مـلـيــون لـيــرة فــي حـســابــه كي
ال ينقص ،وهــذه بمفهوم التاجر زيــادة تكلفة
ال ـم ـس ـت ــوردات بـنـسـبــة  %100ألنـ ــه سـيـضـطــر
لتخصيص  100مـلـيــون لـيــرة لعملية تكلفتها
الفعلية  50مليون!
هل تضمن السياسات الجديدة
االستقرار؟
ي ـن ـب ـغــي الـ ـق ــول :إن هـ ــذه اإلج ـ ـ ــراءات ت ــؤدي
بالتأكيد إلــى لجم الـمـضــاربــة نسبي ًا ،وتـحــديــد ًا
الـجــزء المتعلق بتحويل جــزء هــام مــن حركة
الدوالر إلى السوق النظامية ...وهي إجراءات
ك ــان يـنـبـغــي ات ـخــاذهــا مــن عــامـيــن عـلــى األق ــل،
وليس من شهرين فقط!
ولـكــن ،الـجــزء اآلخــر وهــو تقييد الـلـيــرة يضرّ
ب ــاإلنـ ـت ــاج ال ـم ـح ـل ــي وح ــرك ــة الـ ـس ــوق وي ــزي ــد
التكاليف عملي ًا ،ألنه يقيد كتلة الليرة الالزمة
لعمليات اإلنتاج والتداول ويؤخرها ،والوقت
له ثمن في اإلنتاج.
األهــم مــن هــذا تـحــديــد ًا مــع عــدم وجــود حلول
بــديـلــة جــديــة لـمـسـتــوردات الـطــاقــة إذ ال نــزال
نــؤمــن طــاقــة أق ــل مــن ثـلــث ال ـحــاجــات! وإن ـتــاج
ال ـك ـهــربــاء وال ـم ـح ــروق ــات ب ـح ــدود دن ـي ــا تـضــع
حدود ًا لإلنتاج والنقل.
ما بديل أمراء الحرب
عن المضاربة والفوضى؟
ل ـك ــن مـ ـ ــاذا عـ ــن أم ـ ـ ــراء ال ـ ـحـ ــرب؟ ألـ ـي ــس مــن
مصلحتهم استعادة القدرة على المضاربة؟
يـمـكــن ال ـق ــول :إن م ــا ي ـجــري ب ـم ـثــابــة تـســويــة
مــؤقـتــة مــع أم ــراء الـحــرب ليخففوا مــن نشاط
المضاربة ،وهي لن تكون مستدامة ما لم يتم
تــأمـيــن بــدائــل راب ـحــة لـهــم .وه ــذا مــا حـصــل في
عــامــي  2018-2017عندما ضُبطت المضاربة
واستقر الدوالر ،وبدأ أمراء الحرب يبيّضون
أمــوال ـهــم بــال ـن ـشــاطــات ال ـع ـقــاريــة ال ـك ـبــرى ،كـمــا
فــي مشاريع كفرسوسة وشــراء أكبر الفنادق

وغيرها ،وحتى في شراكاتهم واستفادتهم من
عقود سيادية.
ال ـيــوم أي ـض ـ ًا ،يـمـكــن ق ــراءة قــانــون االسـتـثـمــار
الجديد بمثابة إطــار لـهــؤالء لـيـعــززوا انتقالهم
م ــن أم ـ ــراء ظ ــل إلـ ــى رجـ ــال ب ــزن ــس ،وهـ ــو مــا
يُ ـت ــوق ــع حـ ــدوثـ ــه .ولـ ـك ــن «م ـ ــا كـ ــل مـ ــا يـتـمـنــى
الـمــرء يــدركــه» فـهــذه الـمـســألــة أيـضـ ًا مشروطة
بالسياسة :اإلقليمية والدولية.
وأيـ ـضـ ـ ًا ،بــال ـق ـيــاس ع ـلــى ف ـت ــرة 2018-2017
فــإن «مــرحـلــة االسـتـقــرار والـبــزنــس» المؤقتة
تــوق ـفــت نـتـيـجــة ال ـظ ــرف ال ــدول ــي م ـنــذ :2019
تشديد الـعـقــوبــات ،تجميد التسوية السياسية
السورية ،انسحاب وهروب األموال المستمر
إل ــى اإلم ـ ــارات ول ـب ـنــان وغ ـيــرهــا .وع ــاد أم ــراء
الـ ـح ــرب ل ـيــوس ـعــوا ن ـشــاط ـهــم غ ـيــر ال ـشــرعــي،
ويـ ــزيـ ــدوا ال ـض ـغــط ع ـلــى ال ـم ـج ـت ـمــع واإلن ـت ــاج
والليرة إلى حد بعيد.
فماذا عن اليوم؟ إن انتقال أمــراء الحرب إلى
صفة «مستثمرين سلميين» عملية لن تتم ّإل
إذا كــانــت أرب ــاح الـسـلــم مـضـمــونــة عـبــر انـفـتــاح
بــاب أم ــوال «إع ــادة اإلع ـمــار» ال ــذي يترقبون
من خالله توافد األموال السورية في الخارج
وأموال الخليج وغيره من الشركاء الدوليين.
ألن أم ــراء ال ـحــرب إن كــانــوا يـمـلـكــون م ــوارد
ســوريــة ودمــارهــا ويــريــدون عــرضـهــا للبيع ال
بدّ أن يتو ّفر «مشت ٍر محرز» ،ودون شراكات
خارجية وأمــوال فــإن صفقة انتقالهم السلمي
لالستثمار لن تتم ،وسيعودون إلــى نشاطهم
اإلجرامي المربح ومن ضمنه :المضاربة على
الليرة.
ف ـهــل س ـت ـبــدأ تــدف ـقــات األم ـ ــوال م ــن ال ـخ ــارج؟
ه ـنــا ت ـع ــود األم ـ ــور مـ ـج ــدد ًا ل ـل ـس ـيــاســة ،دون
تسوية دولية وإقليمية يديرها بل ويحرضها
السوريون فإن البالد لن تشهد أي تغيير يذكر:
ال رف ـع ـ ًا لـلـعـقــوبــات ،وال إش ــارة للمستثمرين
الـخــارجـيـيــن بــأمــان ج ــدي السـتـثـمــاراتـهــم ،وال
اس ـت ـقــرار ًا سـيــاسـيـ ًا مـسـتــدامـ ًا .واأله ــم مــن هــذا
وذاك ،أنّ ــه دون تـســويــة سـيــاسـيــة لــن يـكــون
بمقدور عموم السوريين أن يناهضوا واقع ًا
يـقـبــع فــوق قـلــوبـهــم ،ويـنــزعــوا فـتـيــل االنـفـجــار
المتمثل :بجوع وحرمان وتهجير الماليين.
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حسم الدوالر نصره على الذهب كنقد عالمي في السبعينات،
وبقي مالكو المال المطبوع في الواليات المتحدة ينظمون
عملية ضغط على أسعار الذهب العالمي لينخفض ويبقى
الدوالر أكثر لمعاناً ...اليوم يبدو أن بعض قواعد التحكم الغربي
بسعر الدوالر تتصدع ،ما قد يحدث نقلة كبيرة في سعر الذهب
صعودًا والدوالر هبوطاً ،وقد ال يستطيع أمراء المال تغيير
هذه المعادلة!

ف ــي ع ــام  1976وف ـي ـمــا ي ـس ـمّــى مــؤتـمــر
جــامــايـكــا ال ـن ـقــدي وال ـمــالــي ال ـعــال ـمــي ،تـمّ
اإلقـ ـ ــرار ال ــدول ــي ب ــاألم ــر ال ــواق ــع ال ــذي
فرضته الــواليــات المتحدة لعدم تغطية
الدوالر بالذهب والفصل بينهما ،ليصبح
ال ـ ــدوالر ورق ـي ـ ًا ف ـقــط ب ـمــواف ـقــة ال ـعــالــم.
وحُـكــم عـلــى الــذهــب بــالـخــروج مــن عالم
الـ ـم ــال ،وب ـ ــدأت ع ـم ـل ـيــات ل ـض ـمــان ب ـقــاء
سعره منخفض ًا بناء على قاعدة( :سعر
ذه ــب أخ ـفــض دوالر أقـ ــوى ،والـعـكــس
بالعكس).
آليات تخفيض سعر الذهب
منذ أربعة عقود
ألربعة عقود عمل مالكو الدوالر -وهم
المساهمون األســاسـيــون فــي الفيدرالي
األمريكي -لتخفيض سعر الذهب .عبر
ال ـتــدخــات الــرسـمـيــة فــي س ــوق الــذهــب
العالمي ،وعبر تأسيس احتكار للذهب
مـ ــركـ ــزه م ــدي ـن ـت ــي نـ ـيـ ــويـ ــورك ولـ ـن ــدن،
ويشمل :بنك نيويورك الفيدرالي ،وبنك
بــريـطــانـيــا ،ومـجـمــوعــة مــن ب ـنــوك وول
ستريت ،وبنوك مدينة لندن.
أبـ ــرز م ـعــالــم ال ـت ــدخ ــات الــرس ـم ـيــة كــان
ت ـش ـك ـيــل م ــا ي ـس ـمّ ــى ات ـف ــاق ـي ــة واش ـن ـطــن
ل ـلــذهــب ف ــي م ـط ـلــع األل ـف ـي ــة ،بـمـســاهـمــة
حــوالــي  24حكومة غــربـيــة ،وقــد ألزمت
االتفاقية السلطات بعمليات بيع دورية
ل ـل ــذه ــب م ــن االح ـت ـي ــاط ـي ــات الــرس ـم ـيــة.
فــي الـعـقــد األول مــن االتـفــاقـيــة الـتــزمــت
مجموعة مــن الـبـنــوك المركزية الغربية
ببيع أجــزاء من احتياطياتها :سويسرا،
بريطانيا ،فرنسا ،ألمانيا وغيرها وساهم
هذا بتخفيض سعر الذهب .ولكن ،رغم
تمديد االتفاقية لعقد آخر في عام 2010
ّإل أن أحد ًا لم يلتزم باالستمرار بالبيع،
وفــي مطلع العقد الـثــالــث عــام  2020لم
يتم تجديد االتفاقية حتى.
بالموازاة مع هذا ،جرى تخفيض سعر
الذهب عبر آليات السوق المالية .فعملي ًا
تتم عمليات بيع وشراء الذهب افتراضي ًا
في األسواق المالية ،عبر العقود المالية
فــي كــل مــن بــورصـتــي الــذهــب فــي لندن
األكبر عالمي ًا ،ونيويورك الثانية عالمي ًا.
وفــي هــذه الـعـمـلـيــات الـتــي بنسبة -90
 %99م ــن ال ـح ــاالت ال ي ـتــم ت ـحــريــك أي
ذهـ ــب ف ـع ـلــي ف ـي ـهــا ،ي ـتــم زي ـ ــادة عــرض
ال ــذه ــب وت ـق ـل ـيــص ال ـط ـلــب ع ـل ـيــه بـشـكــل
مضاربي .حيث يدور سنوي ًا في منصة
تـ ـ ــداول ال ــذه ــب ف ــي ل ـن ــدن أك ـث ــر م ــن 5
تريليونات دوالر تقريب ًا ،وهي جميعها
عـمـلـيــات ت ــداول ل ـل ــدوالر ،أو مــا يسمى
الذهب الورقي ،وليس للذهب فعلي ًا.

بازل  :3البنوك ستخفض المتاجرة
بالذهب الورقي
البنوك التجارية الدولية وفي نيويورك
ت ـح ــدي ــد ًا ،ه ــي ال ـم ـســاهــم األس ــاس ــي فــي
عمليات تداول الذهب الورقي .والبنوك
الـتــي تـمـتـلــك احـتـيــاطـيــات ذهـبـيــة فعلية،
تـ ـت ــاج ــر بـ ــالـ ــذهـ ــب ال ـ ــورق ـ ــي ب ــأض ـع ــاف
م ـضــاع ـفــة م ــن ق ـي ـمــة ال ــذه ــب ال ـمــوجــود
لــديـهــا .وبـكــافــة األح ــوال فــإن هــذا يعتبر
واحـ ــد ًا مــن عــوامــل الـخـلــل فــي منظومة
ال ـب ـنــوك ال ـت ـجــاريــة الــدول ـيــة ال ـتــي جــرى
وي ـ ـجـ ــري نـ ـقـ ــاش م ــؤسـ ـس ــات ــي واسـ ــع
حول ضبطها ،لتتوقف عملية اإلقراض
والمتاجرة التي تصل إلى مئات أضعاف
القدرة الفعلية للبنوك ،أي :ما تملكه من
ذهب ،أو رأس مال وأرصــدة فعلية من
زبــائـنـهــا! األمــر الــذي يشكل خـطــر ًا على
المنظومة ككل مــع احتماالت انهيارات
في البنوك نتيجة شدّة هشاشة وضعها
المالي.
ّإن هــذا الـخـطــر هــو مــا يـعـمــل عـلـيــه بنك
الـتـســويــات الــدولـيــة ،الـمــؤسـســة الغربية
ال ـتــي تـجـمــع وت ـن ـظــم ال ـب ـنــوك الـمــركــزيــة
في الغرب والمعنية بالسياسات النقدية
وال ـم ــال ـي ــة ،ح ـيــث ت ــم إص ـ ــدار م ــا يـسـمــى
مـعــايـيــر ب ــازل  ،1واسـتـبــدلــت ب ـ ب ــازل 2
لضبط حسابات البنوك وإلزامها ،ولكن
م ــع ه ــذا ان ـف ـجــرت أزمـ ــة 2009-2008
وتبين أنها تحتاج إلى ضبط أعلى.
ويـبــدو أن المرحلة الـقــادمــة مــن معايير
بــازل أصبحت قــريـبــة ،رغــم الضغط من
جهات مالية دولية ال تريد أيــة معايير!
في آذار من عام  2019تمّ تداول أخبار

ستؤثر هذه
المعايير على
سوق الذهب
العالمي إذ
سترفع سعر
الذهب وتزيد
من الطلب عليه
وستلزم المعايير
البنوك بأن
تكون متاجراتها
بالذهب الورقي
مغطاة بنسبة
%85

حول المعايير الجديدة ،التي يبدو أنها
سـ ـت ــؤدي إلـ ــى ت ـق ـل ـيــص سـ ــوق ال ــذه ــب
االفـتــراضـيــة ...ولـكـنّ ضـغــوطـ ًا أدت إلــى
تأجيل اإلعالن ،وهي ناجمة عن مساعي
من يريدون الحفاظ على الدوالر ألبعد
وقت.
ول ـكــن ،فــي  2021أع ــاد بـنــك الـتـســويــات
الــدول ـيــة اإلعـ ــان ع ــن ج ـه ــوده إلط ــاق
م ـعــاي ـيــر ب ـ ــازل  ،3واعـ ـتـ ـبـ ــار ًا م ــن -28
ح ــزي ــران ال ـق ــادم سـتـبــدأ ب ـنــوك االت ـحــاد
األوروبـ ـ ـ ــي ب ـع ـم ـل ـيــات تـ ـحـ ـوّل لـتـتـكـيــف
م ــع ال ـم ـعــاي ـيــر ال ـج ــدي ــدة ،بـيـنـمــا ال ـب ـنــوك
البريطانية ستبدأ في مطلع العام القادم
 .2022كما تم اإلعــان بأنه حتى مطلع
ع ــام  2023سـتـكــون الـمـعــايـيــر الـجــديــدة
مطبّقة بالكامل على كل الدول المرتبطة
ببنك التسويات.
ستؤثر هذه المعايير على سوق الذهب
العالمي إلى حد بعيد ،ولكن هذه المرّة
سـتــرفــع سـعــر الــذهــب وتــزيــد مــن الطلب
عـلـيــه .إذ سـتـلــزم الـمـعــايـيــر الـبـنــوك بــأن
تكون متاجراتها بالذهب الورقي مغطاة
بنسبة  %85إمّا بالذهب المعدني الفعلي،
أو برأس مال بقيمته في السوق .وهي
الـتــزامــات مــالـيــة أو ذهـبـيــة إضــافـيــة على
ال ـب ـنــوك ت ـعــادل تــريـلـيــونــات الـ ــدوالرات
سنوي ًا.
من سيخسر ومن سيستفيد؟
أما ما وقع هذا األمــر؟! فيكفي اإلشــارة
إلى أن مجلس الذهب العالمي ،وجمعية
سوق السبائك في لندن أرسال للسلطات
البريطانية اعـتــراضـ ًا على قــوانـيــن بــازل

الجديدة باعتبارها ستؤدي إلى :تصفية
سـ ــوق ل ـن ــدن ال ـمــال ـيــة ل ـلــذهــب ال ــورق ــي،
ذات الـ ـتـ ــداوالت بـقـيـمــة  5تــريـلـيــونــات
دوالر سـنــويـ ًا! واألم ــر طـبـعـ ًا ال ينطبق
على الذهب فقط ،بل أيض ًا على السوق
المالية لتداول الفضة واألحجار الثمينة
األخرى.
أح ـ ــد أث ـ ــري ـ ــاء س ـ ــوق الـ ــذهـ ــب ال ـع ــال ـم ــي
ال ـم ـل ـيــارديــر هــوغــو ســال ـي ـنــاس بــرايــس
في  ،2021 -5-31ع ّلق على التغييرات
التي يجريها بنك التسويات فــي سوق
الذهب العالمي ،قائ ًال بإنها ستؤدي إلى
انـتـهــاء ق ــدرة الـبـنــوك الـكـبــرى فــي لـنــدن
ونيويورك على التحكم وتخفيض سعر
الذهب العالمي عبر الذهب االفتراضي أو
الورقي .وستؤدي عملي ًا إلى أن تحوّل
في التسعير ليصبح مرتبط ًا بالمنتجين
الـكـبــار أصـحــاب أكـبــر الـمـنــاجــم واإلنـتــاج
الـسـنــوي ،وهـمــا :الـصـيــن ( 382,2طــن)
وروسيا ( 329,5طن) سيمتلكون اليد
األعلى في تحديد السعر.
إن امـتــاك الـقــدرة على تسعير الــذهــب،
ي ــأت ــي ف ــي األه ـم ـي ــة ق ــري ـب ـ ًا م ــن ام ـتــاك
ال ـقــدرة عـلــى تـسـعـيــر ال ـن ـفــط ...وتــراجــع
دور ال ـم ـن ـظــومــة ال ـغــرب ـيــة ف ــي تـسـعـيــر
الــذهــب عـبــر األسـ ــواق الـمــالـيــة ،سيعني
ج ــول ــة أخ ـ ــرى فـ ــي ال ـب ـن ــاء ال ـت ــدري ـج ــي
(لنعش الــدوالر) .وتحديد ًا ألننا نتكلم
عن أحد البدائل األقرب بالنقد العالمي.
*ǩعن مقال فالنتاين كاتاسانوف :في
 28حزيران -بنك التسويات الدولية
يخضع لروسيا والصين.
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كلو ماشي بالبخشيش...
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بداية ،قامت وزارة التربية بأول يوم امتحان بتاريخ  1حزيران «بكف أيدي عدد من
ً
المدرسين ،وأحالت عددًا من رؤساء المراكز االمتحانية للرقابة الداخلية في محافظتين
سوريتين لمشاركتهم في عمليات الغش في االمتحانات العامة».

ǧدارين السكري

وال ـي ــوم ،األح ــد ب ـتــاريــخ  6ح ــزي ــران أص ــدرت
وزارة التربية عــدة قــرارات «لكف أيــدي عدد
من المدرسين في محافظتين سوريتين (غير
محافظات اليوم األول) بعد أسبوع على بدء
امتحان شهادة الثانوية العامة».
ط ـب ـع ـ ًا مـ ــع ت ــأك ـي ــد ال ـ ـ ـ ــوزارة ع ـل ــى اس ـت ـم ــرار
التعامل بـحــزم مــع كــل مــن يـســيء إلــى العملية
االمتحانية بما يحقق االستقرار ويساهم في
إعطاء األحقية للمجتهد والمتابع...
وما مننسى كل اإلجراءات يلي عملتها وزارة
التربية من إجراءات لوقف الغش إن كان عن
طــريــق ال ـكــام ـيــرات أو إح ــال ــة ال ـمــدرس ـيــن يـلــي
ساهموا وساعدوا بالغش واتخاذ اإلجــراءات
المناسبة بحقون...
ومشكورين ألنون عم يحاولوا يوقفوا الفساد
بـقـطــاع الـتـعـلـيــم ...ول ــو ك ــان شـكـلــي وم ــو عــام
وال عميق ..بس بعكس مؤسسات الحكومية
التانية يلي الفساد ناخرها نخر من شروشها...
وما بدها تعترف..
نق ًال عن لسان الطالب
المهم يا سادة يا كرام....
ون ـ ـق ـ ـ ًا ع ل ـ ـسـ ــان ال ـ ـط ـ ــاب األعـ ـ ـ ـ ــزاء ب ـع ــدة
محافظات...
حبو يخبرونا ويورجونا أنو في مدرسين ما
هـمــون قــرار الـتــربـيــة ب ـ «اإلع ـفــاء» وضـلــوا عم

يمارسوا الغش والبخشيش...
طالب تاسع من محافظة حلب قال« :في طالب
معنا بالقاعة بيكون قرايب الموجه وكل شوي
يجي األسـتــاذ وينقلو وحتى اآلنسة المراقبة
ضلت تنق فــوق راســي لنقلو المسألة ووقــت
قلتلها بــس لكمل ح ــل ...سحبت الــورقــة مني
وقالتلي ما بخليك تكتب لتنقلو»...
طالب تاني بنفس القاعة علقتو نفس اآلنسة
الـمــراقـبــة لـيـنـقــل طــالــب تــانــي «قـلـهــا كـمــان هــاد
قرايبو للموجه؟؟ قالتلو ال بس هــاد دافــع...
دفاع متلو لخليك تتنقل»...
طــال ـبــة ب ـكــالــوريــا ف ــي مـحــافـظــة دم ـشــق قــالــت:
«ال ـكــام ـيــرات م ــو شـغــالـيــن مـحـطــوطـيــن مـنـظــر
بــس ...والمراقبين ينقلو يلي قلبون لهفلون
ل ـل ـط ــاب وي ـن ـب ـه ــوا ع ـل ـي ـنــا ن ـت ـن ـقــل ع ال ـســاكــت
مـنـشــان إذا إجــا حــدا مــن مــراقـبـيــن الـ ــوزارة...
واهلل كلما تنكشنا المراقبة إنو في حدا نحط
عيونا بورقتنا»...
وطالب بكالوريا في محافظة حمص قال« :في
طالب شكلو شاري المركز كلو ..ما بعرف ابن
مـيــن ه ــو ،طـلــب يـفــوت ع الـحـمــام ون ــزل معو
ال ـمــراقــب ،طـلــع ال ـطــالــب وم ـعــو ورق ــة إجــابــة..
طـبـعـ ًا نـسـحـبــت ورق ـتــو وضــل حــاطــط الــورقــة
يلي بقدرة القادر طلعت معو»...
طالبة بأحد فــروع كلية تشرين عم يسألوها:
ك ـيــف ع ــم ت ـقــدم أخ ـت ـه ــا ...ف ـكــان جــواب ـهــا كـتـيــر
لذيذ «صحيح أختي مــاال دارســة بــس ضامنة
النجاح ألنو دفعنالها»...

دفعتولها؟؟ لمين دفعتو؟؟ ولشو دفعتو؟؟؟
ط ـل ـعــت م ــوض ــة إنـ ــو ب ـي ـش ـتــروا ال ـمــراق ـب ـيــن أو
رؤساء المركز (واهلل أعلم).
م ــا بــدنــا ن ـحــط ح ــدا بــزم ـت ـنــا ....ب ــس ه ـيــك عــم
يـقــولــوا ال ـطــاب ...والـلــي بيأكد هــل الـشــي إنو
الوزارة عم تعمل إحاالت ع التفتيش من ورا
عمليات الغش..
يعني يا حبايب قلبي ويلي حوليه...
العمل الج ّدي
ه ــأ يـمـكــن ك ـ ــوزارة ف ــي م ـيــن ع ــم يـشـتـغــل مــن
قلب ورب غير الباقيين ...من وضع كاميرات

مركبات فضائية تهدد الفالفل السوري!؟
للفالفل السوري تاريخ
فريد ،ومن يريد «تنبيش»
تاريخ هذا الطعام
الشعبي ،سيكتشف
عملية «نصب» بطيئة
تطبخ على نار هادئة،
ولكن مستمرة ضد لقمة
الموطن السوري الفقير!
فلنجري حساباً بسيطاً ال
يحتاج إلى جهود العلماء
للتأكد من وجود حرب
على لقمة الشعب السوري
المفقر.

الـ ـم ــراقـ ـب ــة ل ـت ـش ـف ـيــر األس ـ ـئ ـ ـلـ ــة ..ل ـغ ـي ــره ــا مــن
المتابعات ..مع التحفظ ع بعض الحلول ،متل:
قطع خطوط اإلنترنت واالتصال...
إال إن ــو لـهــأ مــا طـلـعــت ح ـلــول حـقـيـقـيــة بــوش
الغش والفساد والرشوات يلي صارت...
ويـمـكــن بــاخـتـصــار الـعـمــل الـحـقـيـقــي يـلــي الزم
ينعمل عنجد لــوقــف كــل هــل الـفـســاد هــاد هو
التغيير الحقيقي للسياسات التعليمية كلها من
المناهج للرواتب مــرور ًا بالعملية االمتحانية
ن ـف ـس ـهــا ...وإال ح يـبـقــى ال ـح ــال ع ـلــى م ــا هــو
عليه..
واهلل مو صعبة ..إذا النية موجودة!

موحسن ..معاناة تحول دون االستقرار
ǧمراسل قاسيون

ǧمراسل قاسيون

فــي تسعينات الـقــرن الـمــاضــي ،كانت
أسعار سندويشة الفالفل كالتالي:
الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة بـ ـ ـ  5ل ـ ـي ـ ــرات سـ ــوريـ ــة،
وال ـك ـب ـي ــرة ب ـ ـ  10لـ ـيـ ــرات س ــوري ــة.
وت ـس ـت ـه ـلــك ال ـس ـن ــدوي ـش ــة الـ ــواحـ ــدة
رغ ـ ـي ـ ـف ـ ـ ًا م ـ ــدع ـ ــومـ ـ ـ ًا .والـ ـ ـفـ ـ ــرق ب ـيــن
الصغيرة والكبيرة هو بعدد أقراص
الفالفل وكمية المواد المرافقة «لبن،
بـ ـنـ ــدورة ،خ ـي ــار  ....إل ـ ــخ» .وكــانــت
ك ــل  50ل ـي ــرة س ــوري ــة ت ـش ـتــري 10
س ـن ــدوي ـش ــات ف ــاف ــل ص ـغ ـيــرة أو 5
سندويشات كبيرة.
ك ـ ـ ــان س ـ ـعـ ــر الـ ـ ـصـ ـ ــرف فـ ـ ــي ن ـه ــاي ــة
التسعينات حوالي  50ليرة للدوالر
الـ ـ ــواحـ ـ ــد ،وال ـ ـ ـ ـ ــدوالر ي ـ ـس ـ ــاوي 10

س ـن ــدوي ـش ــات ف ــاف ــل ص ـغ ـيــرة أو 5
سندويشات كبيرة.
أما اليوم ،فسعر صرف الدوالر حوالي
 3000ليرة سورية ،واختفت سندويشة
الـفــافــل الـقــديـمــة ،حـيــث اسـتـبــدل الخبز
المدعوم بالخبز السياحي الـخــاص أو
الصمون الخاص ،وظهرت سندويشة
الـفــافــل على الطريقة الغربية للفاست
ف ــود ،والـتــي يـبـلــغ سـعــرهــا  1200ليرة
فــي الجسر األبـيــض ،و 1500لـيــرة في
مشروع دمر.
وهذا يعني أن الـ  50ليرة القديمة التي
تـســاوي دوالر ًا واح ــد ًا بـعــد أن كانت
تـسـتـطـيــع ش ــراء  10-5سـنــدويـشــات،
أص ـب ـحــت ال ـي ــوم  3000ل ـيــرة جــديــدة
ال ـتــي ت ـس ــاوي دوالر ًا واح ـ ــد ًا أي ـض ـ ًا،
ولكنها تستطيع شــراء سندويشتين

فالفل أو سندويشتين ونصف فقط!
أيــن اختفى كــل هــذا الـفــرق فــي الـقــدرة
الـ ـشـ ــرائـ ـيـ ــة؟ أو األصـ ـ ـ ــح :مـ ــن الـ ــذي
ب ـلــع وش ـفــط قـ ــدرة ال ـش ـعــب ال ـســوري
الشرائية؟
يا للعجب ،فمن يهدد الخبز السوري،
هو ذاته من يهدد الفالفل ،إجراءات
رفع الدعم عن الخبز تصيب الفالفل
في كل مكان.
إن ـهــا ال ـمــرك ـبــات الـفـضــائـيــة الـمـتــآمــرة
عـلــى الـشـعــب ال ـســوري ،والـتــي تريد
ال ـق ـض ــاء ع ـلــى ال ـف ــاف ــل ودوره فــي
االق ـت ـص ــاد ال ــوط ـن ــي ،وربـ ـم ــا ه ـنــاك
مؤامرة قريبة لمنع الشعب السوري
م ـ ــن تـ ـ ـن ـ ــاول ال ـ ـفـ ــافـ ــل م ـ ــن ت ــدب ـي ــر
الفضائيين أيض ًا.
هل حق ًا هم فضائيون؟

وصـلــت قــاسـيــون شـكــوى مــن بـعــض أهــالــي مــوحـســن فــي ديــر
الــزور حــول تــزايــد المعاناة مــن غــزو الـحـشــرات الـتــي تمنعهم
من النوم بالنتيجة من كثرتها وتكاثرها ،لتتضافر مع غيرها
من العوامل التي تحول دون االستقرار النهائي في المدينة.
وال ـس ـبــب ف ــي ذلـ ــك ،بـحـســب األه ــال ــي ،ل ـيــس ت ـقــاعــس الـبـلــديــة
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ع ـ ــدم ق ـي ــام ـه ــا ب ـ ــرش الـ ـمـ ـبـ ـي ــدات ال ـح ـش ــري ــة
المطلوبة فـقــط ،بــل بحسب هــؤالء فــإن قلة الـتـعــداد السكاني
فــي المدينة يعتبر مــن األسـبــاب الرئيسية لــزيــادة تكاثر هذه
الحشرات ،بل وبــزيــادة األشــواك واألعـشــاب النابتة عشوائي ًا
هـنــا وه ـنــاك ،والـتــي تعتبر م ــاذ ًا لـتـفــريــخ الـحـشــرات الـضــارة،
وإليـ ــواء ال ـق ــوارض وال ـح ـيــوانــات ال ـش ــاردة ،كـمــا أن ـهــا تشكل
بــؤرة الشـتـعــال الـحــرائــق أيـضـ ًا ،وهــو أمــر مرتبط بمشجعات
االسـتـقــرار الـغــائـبــة ،أو بــاألحــرى عــوامــل التطفيش الممارسة
بـحــق مــن يــرغــب فــي ال ـعــودة واالس ـت ـقــرار فــي الـمــديـنــة بشكل
نهائي ،والتي تبدأ بنقص الخدمات وسوئها وترهلها وترديها،
من مياه وكهرباء وصرف صحي وطرقات ومدارس وجهات
حكومية وخدمية وصحية ،مرور ًا برغيف الخبز ذو المواصفة
الرديئة والسعر المرتفع ،باإلضافة إلى تردي الواقع المعيشي
عموم ًا بالتوازي مع ارتفاعات األسـعــار المستمرة ،والتي ال
تنتهي بأجور المواصالت المرتفعة من وإلى المدينة..
فأجرة الراكب ،بحسب مضمون الشكوى أيض ًا ،من دير الزور
إلــى دمـشــق تبلغ  6000لـيــرة ،بينما تـصــل أجــرة الــراكــب من
دمشق إلى دير الزور إلى مبلغ  15ألف ليرة ،وكل ذلك دون
حسيب أو رقيب ،أو حتى دون وجود جهة رسمية ما يمكن
الـلـجــوء إليها لحل بعض المشاكل والـصـعــوبــات بشكل جدي
ونهائي.
برسم محافظة دير الزور.
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«يصبح البحث عن المنهج أحد أهم
مشكالت مشروع فهم األشكال البشرية
الفريدة للنشاط النفسي .بهذه
المنهج بالوقت نفسه
الحالةَ ،ي ُكون
ُ
أداة الدراسة
،
والناتج
المسبق
الشرط
َ َ
َ
ونتيج َتها»– فيغوتسكي .نتابع هنا ما
كتبه هذا العا ِلم السوفييتي عن مبادئ
منهجه الثالثة .ثم نختم بفقرة عن
نظريته حول «نطاق التط ّور القريب»
بأن ابتكا َر ُه لها ينطوي
والتي نعتقد ّ
على تأ ّثره بنظريات لينين في السياسة
النضالية.
ǧليف فيغو تسكيǧ
    تعريب وإعداد :د .أسامة دليقان

ثانياً :التفسير
مقابل التوصيف (تتمة)
فـ ــي دراسـ ـتـ ـنـ ــا لـ ـتـ ـطـ ـوِّر ال ـ ـكـ ــام ،أ َّكـ ــدنـ ــا عـلــى
أهـمـيــة الـتـمـيـيــز بـيــن أوج ــه الـتـشــابــه الـظــاهــريــة
وال ـن ـشــوئ ـيــة .ب ـجــوان ـبــه ال ـخــارج ـيــة الــوصـفـيــة،
ون المظهرُ األوّل للكالم لدى الطفل بين 1,5
ي ُك ُ
إلــى  2عــامـ ًا مــن العمر ،شبيه ًا بكالم البالغين.
وع ـل ــى أس ـ ــاس هـ ــذا ال ـت ـش ــاب ــه ،ل ــم ي ـن ـجُ ح ـتّــى
باحثون جادّون -مثل :ستيرن -من الوقوع
الطفل بعمر  18شهر ًا
في
استنتاج مفادُهّ :أن َ
ٍ
ي ــدرك سـلـفـ ًا ال ـعــاقــة بـيــن اإلشـ ــارة والـمـعـنــى.
وبـعـبــارة أخ ــرى ،ارتـكــب سـتـيــرن خـطــأ الجَمع
مع ًا ،وبتصنيفٍ واحد ،بين ظواهرَ ال تشترك
بشيء إطالق ًا من وجهة النظر التطوّرية .ومن
فإن الكالم المتمركز حول الذات
ناحية أخرىّ ،
 –egocentric speechوال ـ ــذي يـخـتـلــف
ب ـت ـم ـظ ـهــراتِ ـهِ ال ـخــارج ـيــة ع ــن ال ـك ــام الــداخ ـلــي
بنواح أساسية– يجب ْأن
ٍ internal speech
يُضَمّ في تصنيفٍ واحد مع الكالم الداخلي من
وجهة النظر التطوّرية...
ل ـق ــد قـ ـلـ ـتُّ :إن ال ـنّ ـه ــج ال ـم ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـن ـمــط
الظاهري يصنِّفُ العمليات وفق ًا ألوجه التشابه
الـخــارجـيــة .وفــي الـحـقـيـقــة ،سـبــق لـمــاركــس ْأن
ع ـ َّل ـقَ عـلــى نَـهــج الـنـمــط الـظــاهــري بـشـكـ ٍـل أكـثــر
ع ـمــوم ـيــة ،ع ـنــدمــا ذكـ ــر أنـ ــه «لـ ــو كـ ــان جــوه ـرُ
األشـيــاء مطابق ًا لشكل تَـمَـ ْـظـهُــراتِـهــا الخارجية،
ـرورة أليّ عِ ـلــم» ..فـلــو كـ َـان
لـمــا كــان هـنــاك ض ـ ٌ
والنمط النشوئيُّ (الجيني)
النمط الظاهريُّ
ُ
ُ
لكل شي ٍء متكاف َئين (بمعنى أنه لو تم التعبير
ّ
عــن ال ـم ـبــادئ الـحـقـيـقـيــة لـبـنــائــه وتـشـغـيـلــه من
خ ــال م ـظ ـه ـ ِره ال ـخ ــارج ــي) ،ل ـكــانــت ال ـت ـجــرب ـ ُة
ال ـيــوم ـيــة ك ــاف ـي ـ ًة ت ـم ــام ـ ًا ل ـت ـحـ ّـل مَ ـح ـ َّـل الـتـحـلـيــل
ولكان ك ُّل ما نراه هو موضوعُ البحث
العِلميَّ ،
لمعرفتنا العلمية.
بكل خطوة ،أنه رغم إمكانية
يع ّلمنا علم النفس ِّ
وجـ ــود نــوع ـيــن م ــن ال ـن ـشــاط ل ـه ـمــا ال ـتَّ ـمَـ ْـظ ـهُــر
الخارجيُّ نفسُه ،لكنّهما قد يملكان ،من حيث
األص ـ ــل أو الـ ـج ــوه ــر ،ط ـب ـي ـع ـتَ ـيــن مـخـتـلـفـتَـيــن
اخ ـتــاف ـ ًا ع ـم ـي ـق ـ ًا .بـمـثــل ه ــذه ال ـح ــاالت ،تـكــون
وس ــائ ــل الـتـحـلـيــل ال ـع ـل ـمــي ال ـخــاصــة ض ــروري ـ ًة
للكشف عن االختالفات الداخلية التي تخفيها
أوج ـهُ الـتـشــابــه الـخــارجـيــة .مـهـمَّـ ُة الـتـحـلـيــل ْأن
يكشف عــن هــذه الـعــاقــات ،ويختلفُ التحليل
العلمي الحقيقي اخـتــافـ ًا جــذريـ ًا عــن التحليل
الذاتي واالستبطاني ،والذي ال يمكن بطبيعته
أن يــأمـ َـل بـتـجــاوز التوصيف الـمـحــض .يسعى
نوعُ التحليل الموضوعي الذي ندافعُ عنه إلى
الكشف عن جوهر الظواهر النفسية بــد ًال من
خصائصها المُتَصَوَّرة.
م ـ ـث ـ ـ ًا :ل ـس ـن ــا م ـه ـت ـمِّ ـي ــن ب ـت ــوص ـي ــف ال ـت ـج ــرب ــة
المباشرة التي يثيرُها فينا ضــو ٌء وامـضٌ كما
يكشفها لـنــا الـتـحـلـيـ ُل االسـتـبـطــانــي؛ وب ــد ًال من
ذلــك ،نسعى إلــى فـهــم الــروابــط الحقيقية بين
الـمـنـبـهــات الـخــارجـيــة واالس ـت ـجــابــات الــداخـلـيــة
ال ـت ــي ت ـك ـمــن وراء ال ـش ـك ــل األعـ ـل ــى ل ـل ـس ـلــوك

الــذي تمنحُهُ التوصيفات االستبطاني ُة اسـمـ ًا.
فإن التحليل السيكولوجي ،بالمعنى
وبالتاليّ ،
الذي نفهمُه نحن ،يرفض األوصاف االسميّة،
ويـسـعــى ب ــد ًال مــن ذل ــك إل ــى تـحــديــد الـعــاقــات
السببية الديناميكية .ومــع ذلــك ،فـ ّـإن مثل هذا
التفسير سيكون أيـضـ ًا مستحي ًال إذا تجاهلنا
المظاهر الخارجية لألشياء .بحكم الضرورة،
لكل
يتضمن التحليل الموضوعي تفسير ًا علمي ًا ٍّ
من المظاهر الخارجية ،والعملية قيد الدراسة.
وال يقتصر التحليل على منظو ٍر تطوّري ،إنه
ال ينكر تفسير خصوصيات النمط الظاهري
الحالية ،بل يُخضِعُها الكتشاف أصلها ومَنشَئِها
الفعليّ.

نفس
علم ٍ
إن َ
ّ
ُمس َتن ٍد إلى التاريخ
الدراسة
يتطّل ُب
َ
(أي في
التاريخية ْ
األحفوري»
ثالثاً :مشكلة «السلوك
ّ
التغير)
يعتمد المبدأ الثالث الــذي يـقــوم عليه منهجنا عمل ّية ُّ
الـتـحـلـيـلــي ع ـلــى حـقـيـقــة أن ـن ــا ف ــي ع ـلــم الـنـفــس وهذا هو المطلب
غالب ًا ما نصادف عملياتٍ ماتَتْ بالفعل؛ مَـرَّتْ األساسي للمنهج
بـمــرحـلـةٍ طــويـلــة ج ــد ًا مــن ال ـت ـطــور الـتــاريـخــي
الديالكتيكي
ّ
وأصبحتْ « ُأح ُفوريّة»«/مُتحجِّرة» .نعث ُر على
هذه األشكال األحفوريّة من السلوك بسهولة
فيما يسمى بالعمليات النفسية األوتوماتيكية
أو اآللـ ـي ــة ،وال ـت ــي ب ـس ـبــب أص ــول ـه ــا ال ـقــدي ـمــة،
تتكرَّر اآلن للمرة المليون وأصبحت آليّة .لقد
فقدتْ مظهرَها األصـلـيّ ،وال يخبرُنا مظهرُها
الخارجي بأيّ شيء على اإلطالق عن طبيعتها
الداخليةّ .إن طابعها التلقائي يَخلقُ صعوباتٍ
كبيرة للتحليل السيكولوجي.
ً
ونَ ـ ـ ِـج ـ ـدُ فـ ــي ع ـم ـل ـيّ ـتَ ــي (االنـ ـتـ ـبـ ــاه اإلراديّ)
و(االنـتـبــاه ال ـ ّـا -إراديّ) مـثــا ًال أولـيـ ًا يــوضّــح
ك ـيــف تَ ـك ـت ـس ـبُ عـمـلـيّـتــان مـخـتـلـفـتــان جــوهــري ـ ًا
ت ـشــاب ـه ـ ًا خ ــارج ـي ـ ًا ن ـت ـي ـج ـ ًة ل ـه ــذه األت ـم ـت ــة .مــن
الـنــاحـيــة الـتـطـوّريــة ،تختلف هــاتــان العمليتان
اختالف ًا عميق ًا جد ًا فيما بينهما .ولكن في علم
الـنـفــس الـتـجــريـبــي ،ي ـت ـمُّ الـتـسـلـيـمُ بـتـشــابـهـهـمــا
وك ــأن ــه أم ـ ـرٌ واقـ ـ ــع ،ك ـم ــا صـ ــاغ ت ـي ـت ـش ـنــر ه ــذه
ال ـف ـك ــرة ،وال ـت ـس ـل ـيــم ب ـ ـ ّـأن االن ـت ـب ــاه اإلراديّ،
ب ـم ـج ـرّد رس ــوخ ــه ،يـعـمـ ُل ت ـمــام ـ ًا مـثــل االنـتـبــاه

الـ ــا -إرادي .ووفـ ــق م ـص ـط ـل ـحــات تـيـتـشـنــر،
ي ـت ـح ـو َُّل االن ـت ـبــاهُ «ال ـث ــان ــوي» بــاس ـت ـمــرار إلــى
انـتـبــاهٍ «أوّلـ ــي» .وبـعــد وصـفــه ومـقــارنـتــه لهما
كـمــرحـلـتَـيــن ي ـقــول تـيـتـشـنــر «تــوجــد ،مــع ذلــك،
مــرحـلــة ثــالـثــة فــي تـطــور االنـتـبــاه ،وهــي تكمن
على األقــل فــي الـعــودة إلــى المرحلة األولــى».
لكن المرحلة األخـيــرة واألعـلــى فــي تطور أيّــة
عملية كــانــت ،قــد تُـظـهــر تـشــابـهـ ًا ظــاهــريـ ًا بحت ًا
مــع الـمــراحــل الـبــدئـيــة أو األول ـيّــة ،وإذا اتّـبـعْـنــا
نهجَ النمط الظاهري ،فمن المستحيل ْأن نميّز
بين األشكال األعلى واألدنى لهذه العمليةّ .إن
الطريقة الوحيدة لدراسة هذه المرحلة الثالثة
واألع ـل ــى فــي ت ـط ـوّر االن ـت ـبــاه هــي فـهـمُــه بكل
خصوصياته واخـتــافــاتــه .وباختصار ،نحتاج
إلى فهم مَنشَئِهِ .ويترتب على ذلك أننا بحاجة
إلى التركيز ليس على (ناتج) التطوّر بل على
(العملية) نفسها الـتــي يتم مــن خاللها نشو ُء
ورسـ ــوخُ َأش ـك ـ ٍـال أع ـلــى .ولـلـقـيــام بــذلــك ،غــالـبـ ًا
الباحث إلــى تغيير الطابع التلقائي
مــا يُضطر
ُ
واآللـ ـ ــي ال ـم ـت ـح ـجِّــر ل ـل ـش ـكــل األعـ ـل ــى لـلـسـلــوك
وإع ـ ــادتِ ـ ــه إلـ ــى مـ ـصـ ــدره ،وذل ـ ــك ع ـب ــر ال ـق ـيــام
بتجارب .وهذا هو هدف التحليل الديناميكي.
ّإن ال ــوظ ــائ ــف ال ـبــدائ ـيــة غ ـيــر ال ـن ـش ـطــة لـيـســت
كــالـبـقــايــا الـحـيّــة لـلـتـطــور الـبـيــولــوجــي ،بــل هي
الـبـقــايــا الـخــاصــة بــالـتـطــور الـتــاريـخــي للسلوك.
فإن دراســة الوظائف البدائية يجب
وبالتاليّ ،
ْأن ت ـكــون ن ـق ـط ـ َة االن ـط ــاق لـتـطــويــر مـنـظــو ٍر
تــاريـخـيّ فــي إج ــراء الـتـجــارب الـنـفـسـيــة .وهنا
يندمج الماضي والحاضر ويُنظر إلى الحاضر
ع ـلــى ض ــوء ال ـت ــاري ــخ ،ون ـج ـدُ أن ـف ـسَ ـنــا بــالــوقــت
نفسه على مستويَين :ما هو كائنٌ ،ومــا كان.
يربط
الشكل المتحجِّرُ هو نهاية الخيط الذي ُ
المراحل األعلى من التطور
الحاضرَ بالماضي،
َ
بالمراحل األولية.
ّإن م ـف ـهــومَ ع ـل ـ ِم ن ـفـ ٍـس مُ ـس ـتَ ـن ـدٍ إل ــى ال ـتــاريــخ،
يُـســا ُء َفـهـمُـهُ مــن جــانــب معظم الباحثين الذين
فإن دراسة
يَدرسون نُموَّ الطفل .بالنسبة لهمَّ ،
ش ــي ٍء مــا تــاريـخـيـ ًا تـعـنــي ،بــالـتـعــريــف ،دراس ـ َة

ب ـع ــض األح ـ ـ ــداث ال ـم ــاض ـي ــة .إن ـه ــم ي ـت ـخ ـيّ ـلــون
ب ـســذاج ـةٍ ح ــاج ــز ًا ال يـمـكــن الـتـغـ ُّلــب عـلـيــه بين
الدراسة التاريخية ودراسة األشكال السلوكية
الحالية ،في حين ّأن دراس َة شي ٍء ما تاريخي ًا
تـعـنــي دراسـ ـتَ ــه ف ــي عـمـلـيــة ال ـت ـغ ـي ـيــر؛ ه ــذا هــو
الـمـطـلـبُ األس ــاس ــي لـلـمـنـهــج الــديــالـكـتـيـكـيّّ .إن
تضمينَ البحثِ عملي َة تطوِّر شــي ٍء ما بجميع
أطــواره وتغيُّراته– مــن الــوالدة إلــى الموت–
يعني أســاسـ ًا اكتشافَ طبيعتِه ،جــوهـ ِره ،ألنّه
«ف ـقــط ف ــي ال ـحــركــة يُ ـظ ـ ِهــر ال ـجُ ـســم مــاه ـيَّ ـتَ ـهُ»
وبــالـتــالــي ليست الــدراس ـ ُة الـتــاريـخـيــة للسلوك
جانب ًا مساعد ًا للدراسة النظرية ،بل إنها تشكل
أســاسَـهــا بــالــذات .وكـمــا قــال ب .ب .بلونسكي
« P. P. Blonskyال يـمـكـنُ فـهـمُ الـسـلــوك إال
بوصفِه تاريخَ السلوك».
«نطاق التطور القريب» والّلينين ّية
اب ـت ـكــر فـيـغــو تـسـكــي ن ـظــريّ ـ َة «ن ـط ــاق ال ـت ـط ـوّر
القريب» وعـرّفــه بــأنّــه «المسافة بين مستوى
الـتـطــور الـقــائــم كــواقــع حــالــي كـمــا ي ـحــدده حـ ُّل
ال ـم ـش ـكــات ب ـش ـكـ ٍـل م ـس ـت ـقــل ،وب ـي ــن مـسـتــوى
ال ـت ـطــور الـمـمـكــن كـمــا ي ـح ـدِّده ح ـ ُّل الـمـشـكــات
بــإرشــادٍ مــن الـبــالـغـيــن ،أو بــالـتـعــاون مــع أقــران
أكـثــر م ـقــدرة» .أيّ :إن هـنــالــك ح ـدّ ًا أدنــى لهذا
ال ـن ـطــاق ،إذا ب ـق ـيَ ال ـف ــردُ ت ـح ـتــه ،رغ ــم وج ــود
إمـكــانـيــة حـقـيـقـيــة ل ـت ـجــاوزه ،فــإنــه يـتـخـ ّلــف وال
ي ـت ـط ـوَّر (ك ـط ــال ـ ٍـب ذك ـ ـيّ ول ـك ــن م ـه ـمــل فـيـكــون
تحصي ُله العلميّ أضعف) .بالمقابل ،إذا تمّ دفعُ
ال ـفــرد لـيـتـجــاوزَ ب ـت ـس ـر ٍُّع ال ـح ـدّ األع ـلــى لـنـطــاق
(كأن يتمّ
فإن تطوّرَه يُجهَض ْ
تطوّره القريبّ ،
تزويجُ غير الناضجين لتحمِّل أعباء الزواج).
ـرة
نـعـتـقـدُ ّأن ن ـظــري ـ َة فـيـغــو تـسـكــي ه ــذه م ـتــأ ّثـ ٌ
ب ـن ـظ ــريّ ــة ل ـي ـن ـي ــن ح ـ ــول «تـ ــوجـ ـيـ ــه» وقـ ـيـ ــادة
الجماهير (عــدم التخ ّلف وراءهــا وال االنفراد
أمامها بخطوات شاسعة) وتكتيك النضال ضدّ
التطرف اليساري واليميني– كما في «مرض
الـيـســاريــة الـطـفــولــي» و«مــا الـعـمــل» – ولــو ّأن
ك ًال منهما طبَّق نظريَّته على موضوع مختلف.
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يثير الوضع الحالي للقوات المسلحة األمريكية قلقاً جدياً
بين العديد من الخبراء األمريكيين ،ليس ألن الجيش
األمريكي يفتقر إلى األسلحة أو المال أو فرصة «التدريب»
خالل الصراعات العسكرية العديدة التي أطلقتها الواليات
المتحدة في مختلف أنحاء العالم أو «المناورات» االستفزازية
التي نظمتها على مقربة من حدود ما تسميهم بـ«الخصوم
الرئيسيين» لواشنطن أي :روسيا والصين .بل ألنه ،كما الحظ
الخبراء األمريكيون ،فإنه من الصحيح أن القوات المسلحة
األمريكية هي القوة القتالية األكثر تجهيزًا في التاريخ،
غير أنها صاحبة التكلفة األعلى التي ال يمكن مقارنتها مع
اآلخرين.
ǧإعداد :سعد خطار

ما يقرب من
 %75من
الفتيان و%80
من الفتيات
في الواليات
المتحدة
غير الئقين
بدنياً للخدمة
العسكرية
الفعلية

أحــرزت الـقــوات البرية األمريكية تقدم ًا
كبير ًا فــي االسـتـعــداد القتالي لوحداتها،
ولـ ـكـ ـنـ ـه ــا بـ ـبـ ـس ــاط ــة ال ت ـم ـل ــك األف ـ ـ ــراد
ال ـم ـحــارب ـيــن والـ ـق ــوى ال ـعــام ـلــة ال ــازم ــة
والكافية إلنجاز كل ما هو مطلوب منها.
وينطبق الشيء ذاته على سالح مشاة
البحرية الــذي تقرر تقليص حجمه من
أجــل تحرير األم ــوال لتحسين الـقــدرات
القتالية والعملياتية التي سيحتاجها في
ال ـحــرب الـمـقـبـلــة ،وفـقــا لـصـحـيـفــة «The
.»National Interest
األزمة االجتماعية
تعزز األزمة العسكرية
ت ـب ـلــغ ال ـم ـيــزان ـيــة ال ـع ـس ـكــريــة األمــري ـك ـيــة
لـلـسـنــة الـمــالـيــة  2021مــا قـيـمـتــه 740,5
مليار دوالر .حيث إن أنظمة األسلحة
الـ ـمـ ـتـ ـطـ ــورة والـ ـعـ ـسـ ــاكـ ــر ال ـ ــذي ـ ــن ي ـب ـلــغ
تعدادهم  1,282,000جندي فــي جميع
ف ــروع ال ـج ـيــش ه ــي ع ــوام ــل تـجـعــل مــن
الجيش األمريكي منافس ًا كبير ًا للقوى
ال ـعــال ـم ـيــة األخـ ـ ــرى ،نــاه ـيــك ع ــن الـ ــدول
األص ـغ ــر ح ـج ـم ـ ًا واألق ـ ــل ت ـن ـظ ـي ـم ـ ًا .ومــع

ذلك ،تحت غطاء «النجاح» و«التفوق»
تكمن مجموعة من األزمات التي يحملها
الـجـيــش األمــريـكــي مــن مجتمع أمــريـكــي
يعاني بــدوره من أزمــة شاملة وعميقة.
ووف ـق ـ ًا لـلـخـبــراء األمــريـكـيـيــن فــإن نقطة
الـضـعــف األك ـبــر فــي الـجـيــش األمــريـكــي
هي الشعب األمريكي ذاته.
وكان أحد الشواغل الرئيسية هو لياقة
المجندين الحاليين للخدمة العسكرية،
حيث إن ما يقرب من  %75من الفتيان
و %80من الفتيات في الواليات المتحدة
غ ـيــر الئ ـق ـيــن بــدن ـي ـ ًا لـلـخــدمــة الـعـسـكــريــة
الفعلية .ولهذا السبب ،فإن نقص األفراد
فــي الـجـيــش األمــريـكــي قــد يصبح قريب ًا
أزمــة مزمنة ،األمــر الــذي قــد يــؤدي إلى
عجز البنتاغون حتى مع وجود معدات
جديدة وميزانية عسكرية كبيرة.
وحـتــى ال ـيــوم ،يـبـلــغ عــدد االحـتـيــاطـيـيــن
المدربين في الجيش األمريكي حوالي
 14مـ ـلـ ـيـ ــون ش ـ ـخـ ــص ،م ـع ـظ ـم ـه ــم مــن
األميركيين األكبر سن ًا الذين خدموا منذ
فترة طويلة منذ  .2010-1990ما يجعل
هذا «االحتياطي الذهبي» الذي تتفاخر
بــه واشنطن متخلف ًا بطبيعة الـحــال عن
الـلـحــاق فــي أيّ تـطــور كـبـيــر قــد يحصل
نتيجة التوتير الــذي تقوم به السياسة
األمريكية في الخارج.
أما الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين
 17و 24عــامـ ًا ،والــذيــن كــان ينظر إليهم
دائ ـم ـ ًا ع ـلــى أن ـهــم ال ـعــامــل الــرئ ـي ـســي فــي
تجديد الجيش ،فهم اليوم غير مناسبين
ع ـم ـل ـي ـ ًا ل ـم ـع ـظ ــم الـ ـمـ ـهـ ــام ال ـ ـضـ ــروريـ ــة.
وي ــؤك ــد ال ـب ـن ـتــاغــون بـ ــأن ح ــوال ــي ٪71
مــن الـمـجـنــديــن و ٪84مــن الـمـجـنــدات ال
يستطيعون اجـتـيــاز اخـتـبــارات األهـلـيــة
ال ـع ـس ـك ــري ــة ل ـث ــاث ــة أسـ ـبـ ــاب رئ ـي ـس ـيــة:

السمنة ،وعــدم إكـمــال التعليم الـثــانــوي،
والسجالت الجنائية غير النظيفة .وكما
تــؤكــد صـحـيـفــة « ،»USA Todayفــإن
م ـش ـك ـلــة ال ـج ـيــش ت ـس ـلــط الـ ـض ــوء فـقــط
على أزمة شاملة كامنة في البالد ،حيث
تواجه المؤسسات الحكومية األخــرى،
فـضـ ًا عــن الـشــركــات الـخــاصــة ،انخفاض ًا
مماث ًال في لياقة الشباب.

ُبذلت محاوالت
إلنشاء وحدات
عسكرية من
«جنود دون
المستوى
المطلوب»
لكنها تكّبدت
خسائر مفرطة
حتى في
وقت السلم
وثبت أنها
غير مناسبة
على اإلطالق
لظروف القتال

تراكم التفوق في الضفة األخرى
يُظهر نقص األفراد العسكريين بوضوح
أن ع ـم ـل ـيــة ت ــده ــور ج ـي ــل ال ـش ـب ــاب فــي
الواليات المتحدة اليوم قد وصلت إلى
مرحلة فارقة .حيث انخفاض مستويات
المعيشة ،وعــدم كـفــايــة الـتـغــذيــة ،وســوء
السكن ،والـحــرمــان مــن التعليم الثانوي
ال ـشــامــل ،وال ــرع ــاي ــة الـطـبـيــة الـمـنـتـظـمــة،
تعني أن الفتيان والـفـتـيــات األمريكيين
ال ــذي ــن ن ـش ــأوا ف ــي ظـ ــروف ق ــاه ــرة فــي
الكثير من الحاالت غير مؤهلين لمعايير
ال ـخــدمــة ال ـع ـس ـكــريــة .ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى أن
مسائل المثليين والمثليات ومزدوجي
الـ ـمـ ـي ــل ال ـج ـن ـس ــي وم ـ ـغـ ــايـ ــري ال ـه ــوي ــة
الـجـنـسـيــة تنتشر اآلن عـلــى نـحــو يعيق
ب ـش ـكـ ٍـل ج ــدي ع ـمــل ال ـج ـيــش األمــري ـكــي
وآلياته التنظيمية.
باإلضافة إلــى ذلــك كله ،ال يريد الجميع
الـيــوم الخدمة العسكرية ،وكما أظهرت
دراسـ ــة أمــري ـك ـيــة حــدي ـثــة ،ف ــإن الـخــدمــة
الـعـسـكــريــة لــم تـعــد تـعـتـبــر بـمـثــابــة عــامــة
ش ــرف ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة .وذل ــك
بــالــرغــم م ــن ك ــل الـحـمـلــة الــدعــائ ـيــة الـتــي
روّج لـهــا الـبـنـتــاغــون حــول «بـطــوالت»
الـجـيــش األمــريـكــي بـمــا فــي ذلــك التكلفة
الهائلة لــإنـتــاج الـهــولـيــودي السينمائي
السنوي لهذا الغرض.
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نـتـيـجــة لــذلــك ،بُــذلــت م ـح ــاوالت إلنـشــاء
وحـ ـ ــدات ع ـس ـك ــري ــة مـ ــن «جـ ـنـ ــود دون
ال ـم ـس ـتــوى ال ـم ـط ـل ــوب» ،لـكـنـهــا ت ـك ـبّــدت
خـســائــر مـفــرطــة حـتــى فــي وقــت الـسـلــم،
وثـبــت أنـهــا غـيــر مـنــاسـبــة عـلــى اإلطــاق
ل ـظ ــروف ال ـق ـتــال .نــاه ـيــك ع ــن أن نـسـبــة
الـ ـجـ ـن ــود األم ــري ـك ـي ـي ــن ال ـم ـص ــاب ـي ــن فــي
ال ـت ــوت ــرات ال ـع ـس ـكــريــة ال ـت ــي ي ـق ــوم بـهــا
البنتاغون في تزايد مطرد.
ع ـل ــى ال ـض ـف ــة األخ ـ ـ ــرى ،فـ ــإن ال ـع ــاق ــات
بـيــن الـخـصـمـيــن الــرئـيـسـيـيــن لــواشـنـطــن،
روسيا والصين ،هي في أفضل حاالتها
ل ـي ــس ب ـتــأث ـيــر الـ ــرابـ ــط ال ـم ـش ـت ــرك بـيــن
ال ـق ــوت ـي ــن وه ـ ــو م ـنــاه ـض ـت ـه ـمــا لـلـهـيـمـنــة
األمريكية فحسب ،بل وكذلك ألن سيل
ال ـع ـقــوبــات ال ـم ـفــروضــة ع ـلــى الـجــانـبـيــن
تدفعهما بالضرورة إلى تمتين الروابط
المشتركة والعمل المنسّق على الصعد
كــافــة ،اق ـت ـصــادي ـ ًا وع ـس ـكــري ـ ًا وسـيــاسـيـ ًا،
حيث تعتمد إحــدى الدولتين غالب ًا على
الدولة األخرى لتأمين الكثير من المواد
الـ ـت ــي ي ـص ـعــب الـ ــوصـ ــول إل ـي ـه ــا بـسـبــب
ال ـع ـقــوبــات ال ـغــرب ـيــة ،وه ــو م ــا يـعـنــي أن
الميزة التي افترض الغرب أنه سيحصل
عليها من جراء فرض العقوبات تحوّلت
هي ذاتها إلى فرصة بيد القوى التي لها
مصلحة في كسر الهيمنة الغربية.
ل ــذل ــك ،ل ـيــس م ــن الـمـسـتـغــرب أن تـنـشــر
وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ـ ــام األم ــريـ ـكـ ـي ــة م ــؤخ ــر ًا
وعـلــى نـحــو مـتــزايــد ،اعـتــرافــات الـخـبــراء
ال ـع ـس ـك ــري ـي ــن بـ ـ ــأن جـ ـي ــش ال ـ ــوالي ـ ــات
المتحدة ليس مستعد ًا اليوم للمنافسة،
ليس فقط بمواجهة روسيا أو الصين،
ب ــل ل ـيــس ق ـ ــادر ًا ح ـتــى ع ـلــى ح ـفــظ مــاء
وجهه فــي الـحــرب التي اختلق ذرائعها
في أفغانستان.
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تتعاظم التوترات
واألزمات داخل العراق
بين مختلف أطرافه
ومكوناته السياسية
والعسكرية،
إضافة إلى الخالفات
ً
اإلقليمية والدولية
التي تجري على أرضه،
فبين الموقف الشعبي
الرافض لجميع
التدخالت األجنبية
والمطالب بمحاربة
الفساد وتغيير
منظومة المحاصصة
العراقية ،تسعى
جميع األطراف داخليًا
وإقليمياً إلى االلتفاف
على ذلك ولتدخل
بتناقضات أعلى فيما
بينها ،سواء في
األحزاب والتكتالت
السياسية ضمن
المنظومة نفسها
والتي تسعى إلى كسب
الحصص األكبر ،أو
فيما بين الحكومة
االتحادية في بغداد
وحكومة إقليم
إضافة
كردستان،
ً
إلى الصراع اإليراني-
األمريكي والصراع
التركي -الكردي ،وفي
أثناء كل ذلك تتعاظم
األزمات االقتصادية
والمعيشية على
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ǧمالذ سعد

الحشد الشعبي وحكومة الكاظمي
ش ـهــد الـ ـع ــراق ف ــي األسـ ـب ــوع ال ـمــاضــي
خـ ــافـ ـ ًا فـ ــريـ ــد ًا مـ ــن ن ــوع ــه ب ـي ــن قـ ــوات
ال ـح ـشــد الـشـعـبــي وال ـح ـكــومــة الـعــراقـيــة
إثــر اعتقال األخـيــرة أحــد قــادة الحشد،
وج ـ ـ ــرى نـ ـش ــر ق ـ ـ ــوات عـ ـسـ ـك ــري ــة مــن
الطرفين في محيط المنطقة الخضراء
في العاصمة بغداد ،وجرى سحبها بعد
يــومـيــن ،علم ًا أنــه لــم ينته الـتــوتــر حتى
اآلن ،حيث تطالب قوات الحشد بإقالة
رئيس لجنة مكافحة الفساد من منصبه
فــي مـقــابــل تـخـفـيــف الـتـصـعـيــد الـحــاصــل،
وقــد أدى هــذا الـحــدث إلــى انـقـســام في
ـارض
الـشــارع الـعــراقــي بين مــؤيـدٍ ومـعـ ٍ
ل ـمــا ج ـ ــرى ،ف ـخ ـلــف ح ـكــومــة ال ـكــاظ ـمــي
يقف الجيش الـعــراقــي الــرسـمــي قانون ًا
ب ــإدارت ـه ــا ،أم ــا قـ ــوات ال ـح ـشــد الـشـعـبــي
ف ـه ــي ال ت ـم ـثــل ش ـي ـئ ـ ًا م ـخ ـت ـل ـف ـ ًا أو أق ــل
م ــن ال ـج ـيــش بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـعــراق ـي ـيــن لـمــا
ف ـع ـل ـتــه خ ـ ــال الـ ـحـ ــرب فـ ــي ال ـس ـن ــوات
الـقـلـيـلــة الـســابـقــة عـبــر تـحــريــر األراض ــي
واستعادة األمــن إليها ،إال أن المشكلة
ت ـك ـم ــن ب ـط ـب ـي ـعــة ال ـم ـن ـظ ــوم ــة ال ـع ــراق ـي ــة
الـ ـت ــي ت ـش ـت ــرط س ـي ــاس ــة ال ـم ـحــاص ـصــة
ع ـلــى م ـكــونــات ـهــا ،وت ــدف ــع ب ــذل ــك ال ـقــوى
العسكرية إلى توترات تصب بمصلحة
الـقــوى السياسية عــوضـ ًا عــن توحيدها
براية وطنية واحدة وجامعة .وليعتبر
الـ ـبـ ـع ــض أن ق ـ ـ ــوات الـ ـحـ ـش ــد أضـ ـ ـرّت
بالدولة عبر تحركها إلى بغداد وخالفها
مــع رئـيــس الـحـكــومــة ،ويـعـتـبــر آخــرون
أن سلوك الحكومة أخـ ّـل بهيبة ووزن
الحشد الشعبي ،ويكون في الواقع أن
م ــا جـ ــرى ه ــو خ ــاف ــات س ـيــاس ـيــة بـيــن
ط ــرف ــي م ـحــاص ـصــة م ـت ـص ــارع ـي ــن فـيـمــا
بينهما ال يمتلك بها العراقيون بقواهم
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ال ـع ـس ـكــريــة الــوط ـن ـيــة سـ ــواء لـ ــدى هــذا
الـطــرف أو ذاك ال نــاقــة وال جـمــل ،بل
ويخدّم هذا الخالف مصلحة المنظومة
بعينها عبر قسم الـشــارع الـعــراقــي بين
هذا وذاك.
البيشمركة
وحزب العمال الكردستاني
ب ــال ـم ـث ــل مـ ــن قـ ـ ــوات ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي
وال ـ ـج ـ ـي ـ ــش الـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي ،تـ ـمـ ـث ــل قـ ـ ــوات
ال ـب ـي ـش ـم ــرك ــة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـح ـك ــوم ــة إق ـل ـيــم
كــردسـتــان ال ـعــراق قــوة أســاسـيــة عملت
لـمـصـلـحــة الـ ـع ــراق ب ـت ـحــريــر ال ـعــديــد مــن
مناطقه ،وكسبت وزن ـ ًا على المستوى
ـاوزة حـ ـ ــدود ق ـي ــادت ـه ــا
الـ ـعـ ــراقـ ــي م ـ ـت ـ ـجـ ـ ً
السياسية اإلقليمية في الداخل العراقي،
وي ـج ــري زج ـهــا ف ــي ص ــراع ــات ال تـعـبّــر
عـ ــن م ـص ــال ـح ـه ــا ومـ ـص ــال ــح ال ـع ــراق ـي ـي ــن
م ـع ـهــا .ت ـش ـنّ تــرك ـيــا م ـنــذ ش ـهــر نـيـســان
ع ـم ـل ـي ـت ـيــن ع ـس ـكــري ـت ـيــن ب ــاس ــم «م ـخ ـلــب
ال ـب ــرق» و«ال ـصــاع ـقــة» داخ ــل األراض ــي
الـعــراقـيــة شـمــال ده ــوك وشــرقــي أربـيــل
ضــد مــا تـصـفــه أنـقــرة بــال ـ «اإلرهــابـيـيــن»
مــن المسلحين األك ــراد التابعين لحزب
الـعـمــال الـكــردسـتــانــي ،وســط صـمـتٍ من
الحكومة االتـحــاديــة الـعــراقـيــة ،وحكومة
إقـلـيــم كــردس ـتــان ال ـع ــراق إال فـيـمــا نــدر،
ب ـ ـص ـ ــرف ال ـ ـن ـ ـظـ ــر عـ ـ ــن الـ ـ ـجـ ـ ــدل حـ ــول
م ـشــروع ـيــة ذلـ ــك م ــن ع ــدم ــه ،إال أن مــا
يـجــري فــي المحصلة هــو تــوتـرٌ مضاف
داخــل الـعــراق نـفـســه ،ويـخــدم فــي نهاية
ال ـم ـط ــاف م ـص ــال ــح الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وال ـت ــي ت ـس ـعــى إل ــى تـعـقـيــد ال ــوض ــع فــي
ال ـعــراق عـبــر دفــع كــل األط ــراف لـضــرب
بعضها البعض.
وأعلنت حكومة إقليم كردستان العراق
أن  5مــن مـقــاتـلــي ق ــوات الـبـيـشـمــركــة قد
كمين نفذته قوات
قتلوا يوم السبت في ٍ
الدفاع الشعبي ،الجناح العسكري التابع

طالب الحراك
العراقي بإخراج
القوات األجنبية
أو ًال وبناء
منظومة وطنية
واحدة وجامعة
بما فيها قوة
مسلحة وحيدة
وشرعية تمثل
كامل األراضي
العراقية

لحزب العمال الكردستاني ،في سلسلة
جبال المتين في محافظة دهــوك ،وفي
المقابل بــررت األخيرة في بيانٍ لها أن
ق ــوات الـبـيـشـمــركــة تـحــركــت فــي مـنــاطــق
ن ـفــوذ ال ـح ــزب ف ــي ج ـبــال ال ـم ـت ـيــن ،وأن
المنطقة تـحــت سيطرتها ،وهــي منطقة
ـرب بـيــن ال ـحــزب وال ـق ــوات الـتــركـيــة،
حـ ٍ
معتبر ًة التحرك «طعن ًة في الظهر».
المشكلة أمريكية أو ًال
أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـعـ ــراقـ ـيـ ــة أواخـ ـ ــر
الـ ـشـ ـه ــر الـ ـمـ ــاضـ ــي ع ـ ــن ضـ ـب ــط م ـن ـصــة
إط ـ ــاق صـ ــواريـ ــخ مـ ــن نـ ــوع كــات ـيــوشــا
فــي مـنـطـقــة حــي ال ـج ـهــاد ج ـنــوب غــربــي
بـغــداد ،ثــم أعـلـنــت خلية اإلع ــام األمنية
ال ـح ـكــوم ـيــة ع ــن إح ـب ــاط ع ـم ـل ـيــة إط ــاق
خـمـســة صــواريــخ مــن نــوع «غ ــراد» في
م ـحــاف ـظــة ك ــرك ــوك ش ـم ــال ال ـب ــاد كــانــت
مـعــدة السـتـهــداف أمــاكــن تموضع قــوات
ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي بـ ـقـ ـي ــادة الـ ــواليـ ــات
الـمـتـحــدة فــي ال ـعــراق ،وفــي يــوم األحــد
أع ـل ـنــت ال ـخ ـل ـيــة ع ــن إس ـق ــاط طــائــرت ـيــن
م ـس ـيــرت ـيــن ح ــاول ـت ــا اسـ ـتـ ـه ــداف ق ــاع ــدة
«عين األسد» في محافظة األنبار ،فض ًال
عــن اس ـت ـمــرار اس ـت ـهــداف أرت ــال اإلم ــداد
ل ـقــوات ال ـت ـحــالــف ،واس ـت ـهــداف الـقــواعــد
الـعـسـكــريــة الـتــي تـحـتــوي ق ــوات أجنبية
بقذائف الهاون.
ي ـش ـي ــر هـ ـ ــذا االس ـ ـت ـ ـه ـ ــداف ال ـم ـت ـص ــاع ــد
ع ـل ــى ال ـت ــواج ــد األم ــري ـك ــي ف ــي ال ـع ــراق
إل ــى اق ـتــراب مــوعــد انـسـحــابـهــم ،وجــديــة
الضغط العراقي بهذا االتـجــاه ،لتفرض
ع ـلــى ال ـح ـكــومــة ال ـعــراق ـيــة ال ــذه ــاب نـحــو
ت ـط ـب ـي ــق ال ـ ـق ـ ــرار ال ـب ــرل ـم ــان ــي ال ـق ــاض ــي
بخروج جميع القوات األجنبية.
فقد أعلنت «قيادة العمليات المشتركة»
بالعراق يوم السبت بأن اللجنة العراقية
الـعـسـكــريــة ع ـقــدت اجـتـمــاعـهــا األول مع
نظيرتها األمريكية فــي العاصمة بغداد،

وأكـ ـ ــدت اتـ ـفـ ــاق ال ـج ــان ـب ـي ــن ع ـل ــى خـطــة
تـتـضـمــن «إع ـ ــادة ن ـشــر ق ــوات الـتـحــالــف
خ ــارج ال ـعــراق» أي :وبـصـيــاغــة أخــرى:
خ ـ ــروج ق ـ ــوات ال ـت ـح ــال ــف م ــن الـ ـع ــراق.
إال أن ال ـح ــدث ل ــم ي ـخ ـ ُل م ــن الـمـمــاطـلــة،
حيث أكد البيان أن الجانبين اتفقا على
جـلـســة م ـح ــادث ــات مـقـبـلــة ف ــي ب ـغ ــداد أو
واش ـن ـطــن خ ــال ش ـهــري ت ـمــوز أو آب
المقبلين لبحث آليات استكمال «إعــادة
نـشــر ال ـقــوات الـقـتــالـيــة للتحالف الــدولــي
خــارج الـعــراق» .وتمثل عبارة «القوات
القتالية» السابقة حيل ًة والتفاف ًا يرفضها
ال ـع ــراق ـي ــون ع ـبــر م ــا اع ـت ـب ــره ال ـطــرفــان
تـ ـحـ ــو ًال فـ ــي دور ال ـ ـقـ ــوات األم ــري ـك ـي ــة
وال ـت ـحــالــف ف ــي ال ـع ــراق م ــن «ال ـق ـتــالــي»
إل ــى «اس ـت ـشــاري وتــدري ـبــي» (!) ،أي:
محاولة إلبقاء عددِ من القوات األجنبية
بمسمّى مختلف ،إال أن ذلــك لــن ينجح
في نهاية المطاف.
عناصر التوتير وكيفية
حلها كما يرى العراقيون
يـسـتـكـمــل الـتــوتـيــر فــي ال ــداخ ــل الـعــراقــي
ويتزايد ،بأطرافه المختلفة ،بين الشعب
الـعــراقــي ومـنـظــومــة الـمـحــاصـصــة ،وبين
الـمـكــونــات الـسـيــاسـيــة داخــل المنظومة،
وبـيــن زج الـجـهــات الـعـسـكــريــة الـعــراقـيــة
بمواجهة بعضها بعض ًا «الجيش العراقي
– ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـب ــي – ال ـب ـي ـش ـمــركــة-
وغـيــرهــم» مــع مــا تصنعه هــذه األحــداث
من خالفات متعمدة في الشارع العراقي
بغية قسمه ،وتدهور الحالة االقتصادية،
وأزمات الطاقة ،إلخ ...لن يكون تأريضها
وحلها في نهاية المطاف إال بما طالب
به الـحــراك العراقي عبر إخــراج القوات
األجـنـبـيــة أو ًال ،وبـنــاء مـنـظــومــة وطنية
واح ــدة وجــامـعــة بـمــا فيها قــوة مسلحة
وحـيــدة وشــرعـيــة تـمـثــل كــامــل األراض ــي
العراقية.
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الكيان يطلب مساعدات عاجلة بعد  11يوماً من المواجهات!

أنهى وزير األمن في حكومة الكيان بيني غانتس ،زيارته الطارئة إلى الواليات المتحدة األمريكية ،فعلى الرغم من سريان وقف إطالق النار مع
كل
فصائل المقاومة الفلسطينية ّإل أن األجواء لم تهدأ بعد ،وتحديدًا أن قادة الكيان يدركون حجم مأزقهم والتهديد الذي بات يحيط بهم من ِّ
جانب.
ٍ
ǧعتاب منصور

الـتـقــى غــانـتــس خــال زيــارتــه كـ ًـا مــن وزي ــر الــدفــاع
األمــري ـكــي لــويــد أوس ـتــن ومـسـتـشــار األم ــن الـقــومــي
ج ـيــك ســول ـي ـفــان ،ل ـب ـحــث آخ ــر ال ـت ـط ــورات ال ـجــاريــة
بشكل أكبر بعد الحرب
داخل الكيان ،والتي تعقدت ٍ
األخيرة.
«القبة» في خطر
أكــدت صحيفة «تــايــم أوف إســرائـيــل» حسب تقري ٍر
نـشــرتــه فــي األول مــن شـهــر ح ــزي ــران ال ـج ــاري ،أن
وزيـ ــر األمـ ــن ال ـص ـه ـيــونــي س ـي ـت ـقــدم ب ـط ـلـ ٍـب رس ـمــي
ل ـل ـب ـن ـتــاغــون ل ـت ـقــديــم م ـســاعــدة عــاج ـلــة بـقـيـمــة مـلـيــار
دوالر أمريكي ،وذلك «لتجديد ترسانة نظام الدفاع
ال ـص ــاروخ ــي ،ال ـق ـبــة ال ـحــديــديــة ،ب ـعــد ال ـص ــراع ال ــذي
استمر  11يوم ًا  ،»...ويحاول التقرير التأكيد على أن
أداء أنظمة الــدفــاع الصهيونية كــان ممتاز ًا «وحمى
المدنيين اإلسرائيليين والفلسطينيين» ،مما يجعل
احتماالت تلقيه للدعم األمريكي المطلوب احتماالت

جــديّــة ،ومــن جانبه أكــد وزيــر الــدفــاع األمــريـكــي :أن
بالده ملتزمة «بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها،
والتزام واشنطن بتفوق إسرائيل العسكري» ،لكن
ه ــذه الـخـطــوة الـتــي يــراهــن عـلـيـهــا غــانـتــس ال تــأخــذ
ب ـع ـيــن االع ـت ـب ــار أن االن ـق ـس ــام ال ــداخ ـل ــي وال ـتــراجــع
األمريكي بــدأ يضع ثقله بشكل كبير على العالقات
بين البلدين ،حتى أن أصوات ًا من داخل الكيان باتت
تــرى الـخـطــر مـحــدقـ ًا ،وهــذا مــا دفــع رئـيــس ال ــوزراء
بـنـيــامـيــن نـتـنـيــاهــو إلطــاقــه الـتـصــريـحــات األخ ـيــرة،
والـ ـت ــي ات ـس ـم ــت ب ــاس ـت ـخــدام ـهــا ل ـغ ــة ق ــاس ـي ــة ات ـج ــاه
واش ـن ـطــن ،لـكــن وع ـلــى الــرغــم مــن ذل ــك ق ــام غــانـتــس
بـهــذه الـخـطــوة أمـ ًـا مـنــه بـ ّـأل تتخلى واشـنـطــن عن
دعم الكيان.
تــدل بعض الـمــؤشــرات على أن اإلدارة األمريكية
ترى ضرورة لتقديم األموال الالزمة لصيانة القبة
الـحــديــديــة ،وقــد تـنـجــح اإلدارة الـحــالـيــة فــي تمرير
ه ــذه ال ـفــاتــورة داخ ــل الـكــونـغــرس عـلــى الــرغــم من
المعارضة التي تسعى إلى عرقلة ذلك ،لكن النقطة
الهامة والتي ال يمكن إغفالها والقفز فوقها ،وهي:

أن بيني غــانـتــس قــام بــزيــارة طــارئــة لــم تـكــن على
جــدول أعماله ،وذلــك ألن نظام الدفاع الصاروخي
في الكيان الصهيوني بخطر ،ويحتاج إلى مساعدة
ســريـعــة إلع ــادة تــرمـيـمــه ،مـمــا يـعـنــي أن ــه غـيــر قــادر
فــي وضـعــه الـحــالــي عـلــى الـعـمــل بالشكل المطلوب
أو لـلـفـتــرة الــزمـنـيــة الـمـطـلــوبــة ،أي :إن مـعــركــة مع
فصائل فلسطينية ذات تسليح بسيط من الناحية
التكنلوجية ولـمــدة  11يــومـ ًا فقط ،كانت كافية ألن
يـطـلــب الـكـيــان تــدخـ ًا عــاجـ ًا وســريـعـ ًا بقيمة مليار
دوالر أمريكي ،وهــذا ما يفسر أن وسائل اإلعــام
ال ـت ــي تـ ــداولـ ــت هـ ــذا ال ـخ ـبــر ح ـشــرتــه ض ـمــن م ـئــات
الـكـلـمــات ال ـتــي تـتـحــدث عــن م ــدى «فــاعـلـيــة الـقـبــة»
و«ن ـجــاح ـهــا االس ـت ـث ـنــائــي» ،وت ـجــاه ـلــت أن الـكـيــان
الـصـهـيــونــي وع ـلــى الــرغــم مــن ال ـتــرويــج إل ــى كــونــه
«قــوة اقتصادية» ال يستطع التحرك بــدون غطاء
مــالــي وعـسـكــري دائ ــم ،هــذا ال ــذي بــات مــرهــونـ ًا ال
فــي رغـبــة واشـنـطــن فــي تقديمه ،وهــي الـتــي قدمت
دعم ًا سخي ًا دائم ًا ،بل بات مرهون ًا في قدرتها على
ذلك أص ًال!

منتدى سان بطرسبرغ االقتصادي الدولي
انطلقت يوم األربعاء
الماضي في روسيا
فعاليات منتدى
«سان بطرسبرغ
االقتصادي الدولي–
 »SPIEFحتى يوم
السبت بنسخته الـ
 24بمشاركة عالمية
من كبرى الشركات
والمؤسسات
والمسؤولين
الحكوميين ،ويعقد
المنتدى منذ عام
 ،1997ومنذ 2006
بات يجري برعاية
ومشاركة رئيس
االتحاد الروسي.

طحان
ǧحمزة ّ

فـ ـ ــي خ ـ ـت ـ ــام ال ـ ـم ـ ـن ـ ـتـ ــدى أع ـ ـل ـ ــن أن ـ ـطـ ــون
كــوبـيــاكــوف ،مـسـتـشــار الــرئـيــس الــروســي
فالديمير بوتين ،ورئيس اللجنة المنظمة
لـمـنـتــدى س ــان ب ـطــرس ـبــرغ  ،2021خــال
مؤتمر صحفي عــن نتائجه مـصــرحـ ًا :أنه
قــد تــم إبــرام أكـثــر مــن  800اتفاقية بقيمة
إجـمــالـيــة تــزيــد عــن  3تــريـلـيــونــات و860
مـلـيــار روب ــل روس ــي «حــوالــي  52مـلـيــار ًا
و 155مليون دوالر أمريكي» ،معتبر ًا أنه

رقم غير مسبوق وتجاوز عام .2019
وأوضــح كوبياكوف بأن عدد المشاركين
هــذا ال ـعــام بـلــغ  13ألــف شـخــص مــن 140
دول ــة و 11ألــف شــركــة روسـيــة وأجـنـبـيــة،
منها  800من كبرى المؤسسات.
وأكد المستشار بالقول« :لقد بدأنا بالفعل
الـعـمــل عـلــى الـتـحـضـيــر لـلــذكــرى الـخــامـســة
وال ـع ـشــريــن ل ـم ـن ـتــدى س ــان ب ـطــرس ـبــورغ
االقـتـصــادي الــدولــي ،الــذي نخطط لعقده
فــي أوائ ــل شـهــر يــونـيــو مــن ال ـعــام المقبل
.»2022

ونـ ــذكـ ــر ب ـع ـض ـ ًا م ـم ــا ج ـ ــرى مـ ــن أح ـ ــداث
س ـيــاس ـيــة واق ـت ـص ــادي ــة خـ ــال ال ـم ـن ـتــدى:
تــوق ـيــع ات ـفــاق ـيــة ت ـع ــاون روس ـي ــة مـصــريــة
فــي مجال الكهرباء -بوتين :تــم االنتهاء
مــن مــد أنــابـيــب الـخــط األول مــن «الـسـيــل
ال ـش ـم ــال ــي  »2م ــع أل ـم ــان ـي ــا– ت ــوق ـي ــع 65
اتفاقية ومذكرة تفاهم بين روسيا وقطر.
وقــد بــدا مــن الــافــت هــذا الـعــام ،فض ًال عن
الـمـشــاركــة األوس ــع واألرق ــام االقـتـصــاديــة
األكبر حتى اآلن بتاريخ المنتدى ،شعاره
الـ ــذي ك ــان «م ـع ـ ًا م ــرة أخ ـ ــرى– اق ـت ـصــاد
الــواقــع الـجــديــد» بما يحتويه مــن دالالت
وإشارات سياسية مكثفة.
حيث تشير أعمال المنتدى منذ نشوئه حتى
اآلن ع ــن ت ـص ــاع ـدٍ ف ــي ن ـســب ال ـم ـش ــارك ــة فـيــه
واستقطابه دولي ًا ،وتصاعد أرقامه االقتصادية
بشكل مستمر ،وليأتي هذا العام مع ما يتبعه
الحـ ـقـ ـ ًا وسـ ــط اشـ ـتـ ــداد ف ــي األزمـ ـ ــة ال ـغــرب ـيــة
واألمــري ـك ـيــة خ ـصــوص ـ ًا ،وت ـغ ـيــرات مـتـســارعــة
فــي م ــوازي ــن ال ـقــوى الــدول ـيــة مــع مــا تـحـتــويــه
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـج ــدي ــدة م ــن ع ـن ــاوي ــن ال ـت ـكــافــؤ
وال ـت ـعــاون ،لـيـكــون «اقـتـصــاد الــواقــع الـجــديــد»
مـعـبــر ًا عــن مــرحـلــة ي ـجــري ال ــدخ ــول إلـيـهــا في
موازين دولية مختلفة كلي ًا عن سابقتها.
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الصورة عالمياً
•أكد الناطق باسم
الكرملين
دميتري
بيسكوف:
ّأن االجتماع
المر َتقب بين
الزعيمين الروسي
فالديمير بوتين
واألمريكي جو بايدن مهم للغاية ،لكن
التوقعات المبالغ فيها بشأنه ال أساس لها.
•دانت وزارة الخارجية
الصينية توقيع
الرئيس
األمريكي
أمراً بحظر
االستثمار
في عشرات
الشركات
الصينية ،مؤكدة
أن بكين ستتخذ إجراءات لحماية حقوق
ومصالح شركاتها.
•أعلن الرئيس
الروسي
فالديمير
بوتين،
االنتهاء من مد
األنبوب األول من
«السيل الشمالي،»2-
وهو مشروع لمد أنبوبين من الغاز من روسيا
إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.
•أعلن المتحدث
باسم الخارجية
اإليرانية سعيد
خطيب زادة،
أن مفاوضات
فيينا
حققت تقدمًا
جيداً والفتاً
لغاية اآلن ،إال ّأن
هنالك قضايا أساسية ما زالت باقية أيضاً.
المرشحة
ذكَر مكتب المعاِرضة البيالروسيةَّ ،
• َ
السابقة في االنتخابات
الرئاسية ،سفيتالنا
تيخانوفسكايا،
تلقت
أنها َّ
دعو ًة من
مشّرعين
أمريكيين
إللقاء كلمة في
الكونغرس األمريكي.
•تراجعت أسعار النفط مع استمرار التشاؤم
بشأن فيروس
كورونا ،إذ
انحسر التفاؤل
بشأن تعافي
الطلب على
الوقود في ظل
مخاوف بشأن
عدم انتظام طرح
لقاحات كوفيد 19-عالمياً.
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حلقة الرأسمالية المفرغة :الضعف يؤدي

لم تمنع حقيقة أن الواليات المتحدة تنفق على جيشها أكثر من أية دولة أخرى،
الحقيقة األخرى الواضحة :تراخي قبضتها اإلمبريالية العالمية على مدى نصف القرن
الماضي .بغض النظر عن مقدار األموال التي ألقتها واشنطن على قواتها المسلحة ،فقد
وصلت إلى مركز جيوسياسي اعترف البنتاغون نفسه في تقرير عام  2017بأنه يتراجع
بسرعة.
 ǧرينار ش ّياǧ
الــدولــة الــرأسـمــالـيــة شــرعـيـتـهــا الـمـتـصــورة بين
    ترجمة :قاسيون
ال ـج ـم ــاه ـي ــر ،س ـت ـك ــون ع ــرض ــة ل ــإط ــاح ــة ب ـهــا،
حيث تكتسب الجماعات المتمردة «المسلحة
فشلت الــواليــات المتحدة فــي منع فيتنام من وغ ـي ــر ال ـم ـس ـل ـحــة» ال ـق ــدرة ع ـلــى إق ـن ــاع أع ــداد
أن تصبح اشـتــراكـيــة ،مــا أوصـلـهــا إلــى االفتقار كـبـيــرة مــن ال ـنــاس بــاالنـشـقــاق والــوقــوف إلــى
اآلن إلى ما كان يمكن أن يصبح حليف ًا عسكري ًا جانبها .بالنسبة لليسار الجذري في الواليات
مفيد ًا في جنوب شرق آسيا في حربها الباردة الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،الـ ـس ــاع ــي إل ـ ــى إنـ ـشـ ــاء م ـث ــل ه ــذه
ضــد ال ـص ـيــن .كـمــا ف ـقــدت أحــام ـهــا فــي تـحــويــل المجموعات وتحويلها إلى منظمات قوية بما
روسـيــا إلــى دولــة عميلة بــالـتــزامــن مــع صعود يكفي لكي تنضم إليها الجماهير بشكل ناجح،
فالديمير بوتين ،وبداية تراجع طغمة ما بعد فالشيء المشجّع أن عنف الدولة واالضطهاد
ان ـه ـيــار االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي .وجـ ــدت نـفـسـهــا يحفزان تاريخي ًا تيّار االشتراكية الثورية.
تتراجع في نظام عالمي جديد متعدد األقطاب .كـمــا كـتــب لينين« :ال تــرى الـبــرجــوازيــة عملي ًا
أدت غــزواتـهــا الـطــائـشــة ألفـغــانـسـتــان والـعــراق س ــوى جــانــب واحـ ــد م ــن ج ــوان ــب الـبـلـشـفـيــة–
إل ــى ان ـخ ـفــاض االحـ ـت ــرام ال ــدول ــي لــواشـنـطــن التمرّد والعنف واإلرهــاب ...تظهر الشيوعية
وحشد التضامن ضد اإلمبريالية داخل جنوب ب ـش ـكــل إي ـج ــاب ــي ف ــي ج ـم ـيــع م ـج ــاالت ال ـح ـيــاة
غ ــرب آس ـيــا لـصــالــح إيــران .أف ـقــدت ـهــا عـقــوبــاتـهــا الـعــامــة .إذا بــذلــوا ج ـهــود ًا خــاصّــة لمنع إحــدى
على تشينغيانغ كامل النفوذ السياسي داخل الـ ـقـ ـنـ ــوات ،ف ـس ـت ـجــد «ال ـ ـع ـ ــدوى ال ـش ـي ــوع ـيّ ــة»
الصين.
قـنــاة أخــرى ،وب ـش ـكــل غـيــر مـتــو ّقــع فــي بعض
من الممكن إضعاف الوحش اإلمبريالي بسبب األحيان».
تناقضاته الخاصة ،بالرغم من قوته العسكرية هـ ــذه ال ـن ـك ـســة جـ ــزء الزم م ــن ح ـي ــاة ال ــدول ــة
ال ـتــي ال مـثـيــل ل ـهــا ،وم ــن ال ـمــرجّــح أن يـحــدث ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة ،ح ـي ــث تـ ـ ــؤدي االس ـ ـت ـ ـفـ ــزازات
ان ـف ـج ــار داخـ ـل ــي ي ـصــل حـ ـدّ ت ـف ـج ـيــر ال ـج ـيــش ،القمعيّة إلــى مــزيــد مــن اإليــديــولــوجـيــا الـجــذريّــة
بالرغم من تشديد الرقابة الداخلية في العقود وإشعال إرادة المقاومة بين الجماهير .تخدم
ال ـقــادمــة .لـيـســت ال ـقــوة الـغــاشـمــة كــافـيــة إلبـقــاء ال ـحــالــة الـبــولـيـفـيّــة كـمـثــال عـلــى تـقـلـيــص نـفــوذ
اإلمبرياليين في السلطة .يجب أن تكون هناك الــواليــات المتحدة فــي الـخــارج بشكل واضــح
ظروف اجتماعية واقتصادية وبيئية مالئمة ،ف ــي ال ـع ــام ال ـمــاضــي .أدّى ت ـع ــذي ــب الـصـحـفـيـيــن
ول ـهــذا عـنــدمــا تـنـمـحــي ه ــذه ال ـظ ــروف ،يـمــوت والـمـعــارضـيــن السياسيين ومذابح المحتجين
الوحش.
الـتــي كــان النظام االنـقــابــي البوليفي -التابع
لــوكــالــة الـمـخــابــرات الـمــركــزيــة األمــريـكـيــة منفذ ًا
التماسك العسكري
ل ـهــا -إل ــى انـضـمــام الـمــزيــد مــن األصـ ــوات إلــى
عـنــدمــا نـتـحــدث عــن دعــم الـتـمــاســك الـعـسـكــري ،مناهضة اإلمبريالية .دفــع هــذا بالجماهير في
ال ن ـع ـنــي ف ـقــط ال ـت ـمــاســك االج ـت ـم ــاع ــي داخ ــل بوليفيا على الفور إلى تمرد وعصيان مكنهم
صـفــوف الـجـيــش ،بــل نقصد مــوقــف الجماهير مــن االسـتـيــاء على أجــزاء كبيرة مــن األرض
مــن الـجـيــش والــدولــة الـتــي تـحـكـمــه .إذا فقدت بـعــد بــدء االن ـقــاب فــي  .2019ث ـمّ فــي غضون
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عــام ،أثـبـتــت الـحــركــة الـمـنــاهـضــة لــانـقــاب أنّـهــا
أكبر من أن يتم قمعها ،ممّا أجبر النظام على
الـسـمــاح بــانـتـخــابــات جــديــدة ،ع ــاد عـلــى إثــرهــا
االشتراكيون إلى السلطة.
ن ــرى تـصــاعــد الـقـمــع واالن ـت ـفــاض عـلـيــه فــي كـ ّل
مكان حول العالم .حفزت وحشيّة الديكتاتورية
الهايتية -ضد الصحفيين والمتظاهرين -حركة
جـمــاهـيــريــة ضــد الـحـكــم االس ـت ـع ـمــاري الـجــديــد.
أعــادت مـجــازر «إســرائـيــل» بـحـقّ الفلسطينيين
ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى الـ ــدعـ ــم ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ال ـج ـمــاعــي
لـلـمـقــاومــة ض ــد ال ـص ـه ـيــون ـيــة .شـجـعــت الـفـظــائــع
األخـيــرة الـتــي ارتـكـبـتـهــا الـحـكــومــة الـكــولــومـبـيّــة،
والتي وصلت إلى إطالق النار على المتظاهرين
مــن الـمــروحـيــات فــي وضــح الـنـهــار ،إلــى تصعيد
اإلض ــراب الـشـعـبــي الـمـنــاهــض للتقشف ،ومنح
تـفــويـ ٍـض أخــاقــي «ل ـقــوات كــولــومـبـيــا الـثــوريّــة
ال ـم ـس ـل ـح ــة  »FARCوالـ ـجـ ـمـ ــاعـ ــات ال ـث ــوري ــة
المس ّلحة األخرى في البالد.
لدينا مثال ينذر بانفجار داخلي أكبر هو :الهند،
حيث تستمرّ سلطات القمع هناك بفشلها بقمع
التمرّد اليساري وبإعالء صوت مؤيديه .كتب
سوميت غانغولي« :رغم تمتّع الجيش الهندي
بخبرة واسـعــة فــي مكافحة الـتـمــرد– وقــد بـرّأ
نـفـســه ف ــي ال ـك ـث ـيــر م ــن األح ـي ــان م ــن ال ـتــدخــل،
ويمكن أن نصدقه عـمــومـ ًا– فقد بــات واضـحـ ًا
في أكثر من مناسبة كرهه بشدة أن يتم نشره
داخــل حــدود الــدولــة .يـتــردد الـجـيــش بــإطــاق
الـنــار على الهنود لسببين ،أو ًال :ينتقص من
الوظيفة األساسية للجيش ،وهــي الــدفــاع عن
حــدود األمــة .ثاني ًا :يشعر الجيش بالقلق من
أن االنـتـشــار الـمـتـكــرر داخــل الـبــاد قــد يــؤدي
إلــى حــدوث انقسامات داخــل صفوفه .تخشى
الـسـلـطــة ف ــي ن ـيــودل ـهــي أن تـنـتـشــر «عـ ــدوى»
ال ـم ـش ــاع ــر ال ـم ــؤي ــدة ل ـل ـش ـيــوع ـيــة ،س ـ ــواء بـيــن
المواطنين الغاضبين أو بين أفراد الجيش إذا
مضت في عمليات القمع إلى حدّ أكبر».
ي ـظ ـه ــر نـ ـق ــص ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءة هـ ــذا عـ ـنـ ــدمـ ــا ن ـصــب
الـمـتـمــردون الـمــاويــون الـهـنــود كمين ًا للشرطة
الـ ـشـ ـه ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،وتـ ـمـ ـكـ ـن ــوا م ـ ــن قـ ـت ــل 23
ضــابـطـ ًا واالسـتـيــاء عـلــى األسـلـحــة والــذخـيــرة

والمدرعات من القتلى .كان من الممكن تجنّب
هذه الخسارة للدولة لو لم تكن أجهزتها تعاني
مــن عقيدة مكسورة لمكافحة التمرد تسببت
بـفـشـلـهــا االس ـت ـخ ـبــاراتــي .ل ـك ـنّ ن ـقــاط الـضـعــف
هــذه ليست مفاجئة بالنسبة لــدولــة رأسمالية
تـعـيــش ت ـنــاق ـضــات هــائ ـلــة ،ف ـت ـبــدأ ال ـبــرجــوازيــة
بالرد بالطرق غير المنتجة التي تحدث عنها
الماركسيون من قبل.
إن ـش ــاء ودعـ ــم ال ـج ـمــاعــات وال ـم ـل ـي ـش ـيــات شـبــه
العسكرية ،وسيلة تنتهجها الدولة الرأسمالية
ل ـم ـح ــاول ــة ت ـخ ـط ــي م ـخ ــاط ــر ت ـف ـسّ ــخ الـ ـق ــوات
الـنـظــامـيــة .تـتـبـنّــى حـكــومــة الــواليــات الـمـتـحــدة
ه ــذا ال ـخ ـيــار تـحـسـبـ ًا ل ـس ـي ـنــاريــوهــات شـبـيـهــة.
يجب أن نفهم ضمن هذا السياق قيام الشرطة
األمــريـكـيــة بــاسـتـخــدام عـنــاصــر األم ــن اليمينية
المسلحة ،خاصّة ضدّ احتجاجات «حياة السود
تهم» العام الماضي .منذ عام  ،2011قام مكتب
التحقيقات الفيدرالي باعتماد الالمركزية في
عملياته ،وبالتالي حرّر العديد من المتطرفين
ف ــي ص ـفــوفــه لـيـتـمـكـنــوا م ــن إج ـ ــراء تـحـقـيـقــات
على مستوى أدنــى يفلتون معه مــن العقاب.
ح ـتّ ــى ّأن ه ـن ــاك أدل ــة ع ـلــى ّأن االس ـت ـخ ـبــارات
األم ــري ـك ـي ــة ك ــان ــت وراء خ ـلــق ون ـش ــر نـظــريــة
مــؤامــرة « »QAnonال ـتــي ع ـبّــأت الـعــديــد من
الرجعيين للمشاركة فــي نـشــاط الميليشيات.
يأتي الترويج لقوات األمن الشركاتيّة ونشرها
كخطوة استباقية أخــرى تتماشى مع أهــداف
النخب ومخاوفهم.
تــوجــد الـســوابــق التاريخية والحالية على حدّ
سواء ،التي تدعم تحوّل القوات المسلحة لبلد
مــا إل ــى ق ــوات غـيــر فـعّــالــة ضــد ال ـت ـمــرد ،وســط
عوامل أخرى مزعزعة لالستقرار .لهذا تزرع
النخب األمريكية كيانات مسلحة غير خاضعة
للمساءلة ،لتقديم التعزيزات في حال تحولت
الشرطة والحرس الوطني والجيش إلى مثل
ه ــذا ال ـمــوقــف ال ـم ـســاوم .ال ـس ــؤال ال ــذي يجب
ط ــرح ــه ه ـن ــا :ه ــل س ـت ـص ـيــب ع ــوام ــل زع ــزع ــة
االس ـت ـق ــرار ه ــذه ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة؟ وهــل
س ـت ـكــون ت ـك ـت ـي ـكــات ال ـم ـج ـمــوعــات وال ـك ـيــانــات
العسكرية ناجحة؟
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الواقع االقتصادي
جذور عدم االستقرار في البلدان التي ذكرناها
كأمثلة هــي الخلل االقـتـصــادي ،مــا يــؤدي إلى
تحفيز الجماهير لإلضراب والتظاهر والتمرّد.
ه ـ ــذه الـ ـتـ ـص ــرف ــات مـ ــن قـ ـب ــل ال ـج ـم ــاه ـي ــر فــي
المستعمرات الجديدة ،مثل :كولومبيا والهند،
قــد تتكلل بنجاحات بــاهــرة ،ألن هــذه البلدان
مصممة ضمن الـنـظــام العالمي لتكون فقيرة.
فكما أشــار الباحث الماركسي مايكل بارينتي:
يحمل االستغالل المفرط في الجنوب العالمي
الجماهير على اكتساب وعــي ثــوري أكبر من
الذي تملكه الجماهير الموجودة داخل البلدان
اإلمبريالية.
إذا مــا اسـتـثـنـيـنــا بــولـيـفـيــا ،فــا ت ــزال الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة واألن ـظ ـم ــة ال ـتــاب ـعــة ل ـهــا داخـ ــل هــذه
الـ ـبـ ـلـ ــدان قـ ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى كـ ـب ــح ال ـ ـم ـ ـدّ الـ ـثـ ــوري
ال ـم ـت ـص ــاع ــد .ل ـك ـنّ االنـ ـهـ ـي ــار ال ـم ـق ـبــل ل ـل ــدوالر
سيجعل المشاكل االجتماعية القائمة في هذه
البلدان أكبر ،وستصل زعزعة االستقرار التي
ستصيبها إلى المؤسسة العسكريّة وإلى عدم
قدرة األنظمة القائمة على إبقائها كتلة واحدة
ضاربة.
يـنـطـبــق هــذا ب ــدوره عـلــى الــواليــات الـمـتـحــدة.
وف ـق ـ ًا ل ـن ـبــوءة الـ ـم ــؤرّخ أل ـفــريــد م ـكــوي ال ـعــام
ال ـمــاضــي« :بــالـنـسـبــة لـغــالـبـيــة األمــريـكـيـيــن ،من
ال ـمــرجــح أن ي ـتــم ت ــذ ّك ــر ع ـقــد  2020ع ـلــى أنــه
ع ـق ــد م ـح ـب ــط مـ ــن ارت ـ ـفـ ــاع األس ـ ـعـ ــار ورك ـ ــود
األج ــور وتــاشــي ال ـقــدرة الـتـنــافـسـيــة الــدولـيــة.
بعد سـنــوات مــن العجز المتضخم الــذي غ ّذته
ال ـح ــروب الـمـسـتـمــرة ف ــي األراض ـ ــي الـبـعـيــدة،
سـيـفـقــد الـ ــدوالر األمــري ـكــي فــي  2030مـكــانـتــه
الخاصة باعتباره العملة االحتياطية المهيمنة
فــي ال ـعــالــم .ف ـجــأة ،ه ـنــاك زيـ ــادات عـقــابـيــة في
أس ـعــار الـ ــواردات األمــريـكـيــة تـشـمــل كـ ّـل شــيء
من المالبس إلى أجهزة الكمبيوتر .كما ترتفع
تكاليف جميع األنـشـطــة الـخــارجـيــة أيـضـ ًا ،مما
يجعل السفر لكل من السيّاح والقوّات باهظ ًا.
سـتـضـطـرّ واشـنـطــن عـنــدمــا تـكــون غـيــر قــادرة
عـلــى تـفــادي الـعـجــز المتضخم عــن طــريــق بيع

س ـن ــدات ال ـخ ــزان ــة ال ـتــي ت ــم تـخـفـيــض قـيـمـتـهــا،
إل ــى خـفــض مـيــزانـيـتـهــا الـعـسـكــريــة الـمـسـتـمــرة
بالتضخم .تحت الضغط من الداخل والخارج،
سـتـبــدأ قــواتـهــا بــاالنـسـحــاب مــن مـئــات الـقــواعــد
الخارجية .تأتي مثل هذه الخطوة اليائسة بعد
فوات األوان ،ففي مواجهة قوة عظمى باهتة
غ ـيــر قـ ــادرة ع ـلــى دف ــع فــوات ـيــرهــا ،سـتـتـحــدى
ال ـص ـي ــن والـ ـهـ ـن ــد وإيـ ـ ـ ــران وروس ـ ـي ـ ــا وقـ ــوى
أخـ ــرى ب ـش ـكــل اس ـت ـف ــزازي ه ـي ـم ـنــة ال ــوالي ــات
المتحدة على المحيطات والفضاء والفضاء-
السيبراني».
يدفع السقوط اإلمبريالي واشنطن لمحاولة
الحفاظ على الحرب في أفغانستان من خالل
خ ـص ـخ ـصــة الـ ـق ــوات األم ــري ـك ـي ــة ه ـن ــاك ،ضـمــن
ال ـس ـعــي إل ــى ال ـت ــوسّ ــع ف ــي الـمـنـطـقــة لــإحــاطــة
بــالـصـيــن والـهـيـمـنــة عـلــى أوقـيــانــوسـيــا ،وتعزيز
الـحـضــور الـعـسـكــري فــي الـمـنــاطــق الـقــريـبــة من
روسـ ـي ــا .ل ـك ـنّ هـ ــذا ال ـب ـيــت ال ـم ــال ــي م ــن ورق،
وسـ ــوف ي ــدمّ ــر ال ـم ـح ــاوالت ال ـيــائ ـســة لـحـمــايــة
ال ـه ـي ـم ـنــة األم ــري ـك ـي ــة .س ـت ـض ـط ـرّ ح ـتــى ال ـه ـنــد،
مـسـتـعـمــرة واشـنـطــن ال ـجــديــدة األك ـثــر سـكــانـ ًا،
إلــى ال ـهــروب مــن شــراكـتـهــا اإلسـتــراتـيـجـيــة مع
اإلمبريالية.
االنسحاب الحتمي
أشــار يــانــغ جـيــن ،الخبير فــي «معهد دراســات
روس ـيــا وأوروبـ ــا الـشــرقـيــة وآس ـيــا الــوسـطــى»
فــي األكــاديـمـيــة الـصـيـنـيــة لـلـعـلــوم االجـتـمــاعـيــة،
إلـ ــى ّأن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة م ـج ـبــرة عـنــدمــا
ت ـس ـع ــى ل ـم ـم ــارس ــة الـ ـضـ ـغ ــوط ع ـل ــى ال ـص ـيــن
وروس ـي ــا ،أن تـنـسـحــب أي ـض ـ ًا م ــن ال ـعــديــد مــن
األم ــاك ــن ال ـم ـتــواجــدة ف ـي ـهــا ،وال ـت ــي ت ـعــانــي مــن
مشاكل لــم يتم حلها .المعضلة األمــريـكـيــة ّأن
هــذه الـمـنــاطــق ،مـثــل :الـشــرق األوس ــط وآسـيــا
الــوس ـطــى ،مــرتـبـطــة ارت ـب ــاط ـ ًا وث ـي ـق ـ ًا بـمـصــالــح
ال ـص ـي ــن وروس ـ ـي ـ ــا ،وانـ ـسـ ـح ــاب األمــري ـك ـي ـيــن
مـنـهــا سـيـسـهّــل ع ـلــى ه ــذه ال ـم ـنــاطــق أن تـقــوم
بتحويلتها الـجـيــو -إسـتــراتـيـجـيــة .لــذلــك يجب
أن ت ـحــافــظ ب ـك ـيــن وم ــوس ـك ــو ع ـلــى الـتـنـسـيــق
الوثيق للتعامل مع الوضع القادم ،بما في ذلك

عندما يسقط
أساس الهيكل
اإلمبريالي لن يكون
بمقدور أي قدر
من تحميل تكاليف
األزمات اإلمبريالية
للجماهير على
تعويض هذه
الخسارة في األرباح

كـيـفـيّــة إنـشــاء نـظــام جــديــد لـيـحــل مـحــل الـنـظــام
الــذي تهيمن عليه الــواليــات المتحدة ،بمجرد
أن يصبح األخير معط ًال تمام ًا.
أثناء هذا االنهيار العالمي ،لن تكون واشنطن
قـ ــادرة ع ـلــى االس ـت ـم ــرار بــزعــزعــة االس ـت ـقــرار
االن ـت ـه ــازي ل ـل ــدول األك ـث ــر ض ـع ـف ـ ًا ،ك ـمــا كــانــت
ت ـف ـعــل ف ــي ال ـع ـق ــد األخـ ـي ــر ف ــي ل ـي ـب ـيــا وش ـم ــال
شــرق ســوريــة .وعــدم قــدرة النخب األمريكية
عـلــى ال ـح ـفــاظ عـلــى مـسـتــوى االس ـت ـيــاء على
الـمــوارد– حيث لن يكون بوسعها االستمرار
بمستوى سلب عمل الهنود أو الكولومبيين
أو غيرهم من المستعمرات الجديدة– سيعني
حكم ًا عــدم قدرتهم على الحفاظ على هيكلهم
االقتصادي الداخلي .سيؤدي الكساد العميق
المستمر بــالـتــزايــد فــي الــواليــات المتحدة إلى
تكثيف التوترات وتعظيم التمرد الجماهيري،
األمر الذي سيعني إضعاف الجيش األمريكي
على طول الطريق.
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة مـ ـضـ ـطـ ـرّة ل ـل ـع ـمــل عـلــى
التمسّك بما تب ّقى لديها من ممتلكات إمبريالية
ق ــادرة عـلــى الــوصــول إلـيـهــا .دعــا الـبـنـتــاغــون-
فــي تقرير عــام -2019الــواليــات المتحدة إلى
استخراج نفط القطب الشمالي غير المستغل
ف ــي ال ـع ـقــود ال ـق ــادم ــة م ــن ذوب ـ ــان ال ـث ـل ــوج ،مــا
ـدل ب ـ ـ ّـأن اإلم ـب ــري ــال ـي ـي ــن س ـي ـت ـج ـهــون ش ـم ــا ًال
يـ ـ ّ
للغطس فــي االحـتـيــاطـيــات الطبيعية المتبقية
لهم ولحلفائهم .ينعكس هــذا االتجاه المهاجر
شـمــا ًال فــي الطريقة الـتــي يخطط بها الشريك
اإلم ـب ــري ــال ــي :ك ـن ــدا ،ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى ط ــائ ــرات
عسكرية بدون طيار خاصة بها بحلول .2025
الــرأسـمــالـيــة الـكــارثـيــة الـتــي تـحــزم حقائبها في
الكثير من األماكن ،تتجهز إلعادة فتحها داخل
الحدود اإلمبريالية.
قـ ــد ن ـش ـه ــد ت ــوس ـي ـع ـ ًا ل ـن ـش ــاط ــات ال ـج ـم ــاع ــات
ش ـبــه ال ـع ـس ـكــريــة ال ـه ــادف ــة ل ـلــربــح ع ـبــر أمــريـكــا
الالتينية وداخــل األج ــزاء الفقيرة مــن الـبــاد.
سـتـعـمــل ش ــرك ــات الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـك ـبــرى عـلــى
زي ـ ـ ــادة وص ــول ـه ــا إل ـ ــى ح ـي ــات ـن ــا ال ـي ــوم ـي ــة مــن
خــال االستفادة من جهاز المراقبة المتنامي
بــاسـتـمــرار ،ومــن خــال الـشــراكــة مــع الـشــرطــة
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وال ـج ـي ــش ل ـب ـن ــاء إمـ ـ ـ ــدادات األس ـل ـح ــة عــال ـيــة
الـتـقـنـيــة .سـيـتــم ب ـنــاء ال ـج ـيــوش الـمـخـصـخـصــة
مــن قبل أصـحــاب الـمـلـيــارات ،الــذيــن يستعدون
لالنسحاب إلــى مــاجــئ فــاخــرة منعزلة عندما
تشتدّ األزم ــات .وستعمل الــرأسـمــالـيــة بأقصى
م ـ ــا ي ـم ـك ـن ـه ــا لـ ــاسـ ـتـ ـمـ ــرار بـ ـفـ ــرض ال ـت ـق ـشــف
والخصخصة والتخفيضات الضريبية لألثرياء،
وزيــادة ضــرائــب الـفـقــراء وتخفيض أجــورهــم.
يشهد مجمّع السجون بالفعل نمو ًا سريع ًا في
األشهر القليلة الماضية ،وعلينا اعتياد تحقيقه
لقفزات مستقبلية كبيرة.
كل هذا لن يكون كافي ًا لمنع الثورات حتّى
لكنّ ّ
داخ ــل الـمــراكــز اإلمـبــريــالـيــة .قـيّــم سـتــالـيــن بـ ّـأن
ال ـث ــورات تـحــدث حـيــث تـكــون أضـعــف حـلـقــات
سـلـسـلــة رأس ال ـم ــال ،ورأس ال ـم ــال سـيـبـقــى
أق ــوى ضـمــن بـلــدان الـمــركــز حـتّــى أثـنــاء تهالك
الرأسمالية العالمية .لـكـنّ هــذا سيبقى نسبي ًا،
فـعـنــدمــا يـتــم عــزل رأس الـمــال اإلمـبــريــالــي ،لن
تـكــون الــرأسـمــالـيــة ق ــادرة عـلــى أداء وظــائـفـهــا
المستدامة.
وكما الحظ مايكل بارينتي ،ال يمكن أن يكون
هناك شــيء مثل «الرأسمالية في بلد واحــد».
عـنــدمــا يـسـقــط أس ــاس الـهـيـكــل اإلمـبــريــالــي ،لن
ي ـكــون ب ـم ـقــدور أي ق ــدر م ــن تـحـمـيــل تـكــالـيــف
األزم ــات اإلمبريالية للجماهير على تعويض
هــذه الـخـســارة فــي األربـ ــاح .مــا سـيـحــدث هو
ان ـه ـيــار ن ـظــام الــدعــم االج ـت ـمــاعــي ال ــذي يجعل
الجيش األمريكي قوي ًا للغاية ،وانهيار ًا داخلي ًا
لـنـظــام الــدعــم االق ـت ـصــادي ال ــذي يـبـقــي قــدراتــه
على الوصول بعيد ًا واسعة.
التأثير البيئي
فــي هــذا الـمـسـتـقـبــل الـقــريــب ال ــذي تـسـتـمـرّ فيه
حـكــومــة الــواليــات الـمـتـحــدة– الـتــي بــدت يــومـ ًا
وكــأنّ ـهــا ال تـقـهــر– بــالـتـحـوّل إل ــى نـمــط هيمنة
مـ ــزعـ ــزع عـ ـل ــى نـ ـس ــق ال ـ ـمـ ــوجـ ــود فـ ــي ال ـه ـن ــد
وكــولــوم ـب ـيــا ،ف ـع ــام ـ ٌـل ك ــاالح ـت ـب ــاس ال ـح ــراري
سيسهم بشكل فعّال في تكسير الهيكل المهشّم.

ل ـكــي تـتـمـتــع ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ب ـهــذا ال ـنــوع
مـ ــن االم ـ ـت ـ ــداد ال ـع ـس ـك ــري الـ ـ ــذي ت ـت ـم ـتــع ب ــه،
يـجــب أن تـكــون هـنــاك مـجـمــوعــة مــن الـعــوامــل
ال ـب ـي ـئ ـيــة ال ـم ــوات ـي ــة .إنّ ـه ــا ذات ال ـع ــوام ــل الـتــي
ع ـلــى وشـ ــك االخـ ـتـ ـف ــاء ،وال ـم ـف ــارق ــةّ :أن أحــد
مسبباتها انبعاثات غازات االحتباس الحراري
التي ينتجها الجيش األمريكي بشدّة.
أوضح مايكل كار األمر العام الماضي بالقول:
«يعتبر تغيّر المناخ تـهــديــد ًا فــي نظرهم ألنه
سيُضعف قدرتهم على التعامل مع المشكالت
العسكرية التقليدية .سيخلق الفوضى والعنف
والـ ـهـ ـجـ ــرات ال ـج ـم ــاع ـي ــة واألوب ـ ـئ ـ ــة وان ـه ـي ــار
الــدولــة فــي جميع أنـحــاء الـعــالــم ،ال سيما في
ال ـم ـنــاطــق ال ـم ـعــرضــة ل ـل ـخ ـطــر ،م ـث ــل :إفــري ـق ـيــا
والشرق األوسط .في الوقت نفسه ،فالقواعد
العسكرية األمريكية معرضة بشدة لتأثيرات
تغير الـمـنــاخ بسبب ارتـفــاع مـسـتــوى البحار
وحــرائــق الـغــابــات والـعــواصــف والـفـيـضــانــات.
ي ـم ـ ّث ــل ت ـغ ـيّ ــر ال ـم ـن ــاخ إذن تـ ـه ــدي ــد ًا لـلـجـيــش
األمــري ـكــي ألن ــه س ـي ـتــدخّــل وي ـح ـدّ م ــن قــدرتــه
على أداء مهامه ...ستكون كل قاعدة بحرية
فــي الـســاحــل الـشــرقــي تـحــت ال ـمــاء فــي نـهــايــة
ال ـم ـط ــاف ،وال أح ــد ع ـلــى اس ـت ـع ــداد لـلـتـحــدث
ب ـصــوت ع ـ ٍـال عــن تـكــالـيــف إعـ ــادة الـتـمــوضــع.
م ـث ــال :األك ــادي ـم ـيّ ــة ال ـب ـحــريّــة ف ــي أنــابــول ـيــس
تـغــرق بــالـفـعــل بـشـكــل مـنـتـظــم ،ولــن يـمـرّ وقــت
طــويــل قـبــل أن تـكــون تـحــت ال ـمــاء عـلــى مــدار
الـعــام .رغــم ّأن أفــراد البحرية يــدركــون ذلــك،
فحجم التهديد كبيرٌ جد ًا لدرجة عدم استعداد
أح ــد لـلـقــول بـصــوت ع ـ ٍـال مــا يـجــب فـعـلــه حـقـ ًا
لمواجهته».
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دمشق ،هي المدينة التي أنجبت قادة الحركة الوطنية ،وقادة
الثورات السورية ضد االستعمار ،هؤالء القادة الذين افتتحوا
وقادوا معارك الجالء األولى في البالد ،ومنهم الشهيد حسن
الخراط ،أحد قادة الثورة السورية الكبرى في مدينة دمشق
والغوطة.
ǧتايه الجمعة

من هو حسن الخراط؟
ول ــد ح ـســن ال ـخ ــراط ف ــي ح ــي ال ـشــاغــور
عــام  ،1861وك ــان أحــد قـبـضــايــات الـحــي.
شـغــل ال ـخ ــراط وظـيـفــة ال ـح ــارس الـلـيـلــي
فــي حــي الـشــاغــور الــدمـشـقــي فــي المدينة
ال ـق ــدي ـم ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ك ــون ــه ح ــارس
بساتين الـحــي ،وهــو مــا اسـتـمــر بــه حتى
أواخــر عام  1925عندما اشتعلت الثورة
السورية الكبرى.
كــان حـســن ال ـخــراط يـقــود إح ــدى عُصب
ال ـث ــوار ،وعــرفــت بــاســم عـصـبــة الـشــاغــور
في البداية ،ثم عرفت باسم عصبة حسن
ال ـخ ــراط .وات ـخ ــذت الـعـصـبــة م ــن قــريـتــي
عقربا وبيت سحم مقر ًا لها .ومن أعضاء
العصبة :منير الخطيب ،إبراهيم وسليمان
الـطـنــانــي ،رس ـمــي الــزيــر ،ع ــزت حـمــامـيــة،
حمدي الكناكري ،سعدو الخراط ،محمد
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أبــو أركـيـلــة ،صــادق الـلـحــام ،أحمد الفتال،
أح ـمــد وس ـيــم ال ـح ــارس ،صـبـحــي الـشـيــخ
إسماعيل ،محمود سلوم ،حمدي الفتال،
أحمد حفار ،حمدي سلو ،خالد الرواس،
ال ـش ـيــخ نــديــم ش ـهــاب وغ ـي ــره ــم .وضـمــت
العصبة أيض ًا متطوعين من جرمانا وكفر
بطنا وبيت سحم والمليحة والعمارة.
«أكـ ـ ــرم هـ ـن ــدي ،ك ـف ــاح ال ـش ـع ــب ال ـعــربــي
ال ـس ــوري ،ص  .238أده ــم آل الـجـنــدي،
تـ ــاريـ ــخ الـ ـ ـثـ ـ ــورات الـ ـسـ ــوريـ ــة فـ ــي ع ـهــد
االنتداب الفرنسي ،ص .»348
انتفاضة دمشق ومعارك الغوطة
لعب حــزب الشعب الــذي يقوده الدكتور
عـبــد الــرحـمــن الـشـهـبـنــدر دور ًا كـبـيــر ًا في
ال ـت ـح ـض ـيــر وت ـف ـج ـيــر الـ ـثـ ــورة ال ـس ــوري ــة
الكبرى في دمشق والغوطتين في الربع
األخير من عام .1925
ك ــان الـجــو ال ـعــام يـغـلــي فــي دمـشــق قبيل
انـ ــدالع ال ـث ــورة بــأش ـهــر ،ول ـعــل م ــن أب ــرز
مـ ــؤشـ ــرات ـ ـهـ ــا م ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرات دم ـ ـش ـ ــق ضــد
االستعمار في نيسان  ،1925والمسيرة
الـجـمــاهـيــريــة ال ـك ـب ـيــرة إلح ـي ــاء ي ــوم عـيــد
ال ـش ـه ــداء ف ــي ال ـس ــادس م ــن أيـ ــار 1925
وحدوث بعض اإلضرابات العمالية.

في معركة
بستان الذهبي
هاجم الثوار
مخفر باب
سريجة وأسروا
رئيس المخفر
وأحضروه إلى
مقر حسن
الخراط في بيت
سحم

وب ـ ـع ـ ــد انـ ـ ـ ـ ــدالع ال ـ ـ ـث ـ ـ ــورة ،تـ ـص ــاع ــدت
األح ـ ــداث ف ــي دم ـش ــق ،م ـث ــل :ال ـم ـظــاهــرة
ال ـم ـع ــادي ــة لــاس ـت ـع ـمــار ب ـت ــاري ــخ  28آب
 1925مـطــالـبــة ب ــاإلف ــراج عــن الـمـعـتـقـلـيــن
الـسـيــاسـيـيــن وت ـع ـب ـيــر ًا ع ــن ال ـت ـضــامــن مــع
ال ـث ــائ ــري ــن ،واإلضـ ـ ــراب ال ـع ــام اح ـت ـجــاج ـ ًا
على االعتقاالت واالضـطـهــادات يــوم 29
آب ،وال ـم ـظــاهــرة الـمـنــاهـضــة لــاسـتـعـمــار
يــوم  9أي ـلــول ،واإلض ــراب الـعــام بتاريخ
 14ت ـش ــري ــن األول والـ ـ ــذي ك ـ ــان ب ــداي ــة
لالنتفاضة الشعبية الشاملة المجيدة في
دمشق يومي  19-18تشرين األول عام
« .1925كتاب فالديمير لوتسكي ،الحرب
الــوطـنـيــة الـتـحــرريــة فــي ســوريــة -1925
.»1927
ع ـن ــدم ــا اش ـت ـع ـل ــت الـ ـ ـث ـ ــورة ،ق ـ ــام ح ـســن
الـخــراط بمهمة إيـصــال فــوزي القاوقجي
إلــى جـبــل ال ـعــرب ،وفــي انـتـفــاضــة دمـشــق
خريف  ،1925بــرز حسن الـخــراط كأحد
ق ـ ــادة الـ ـثـ ــورة ف ــي م ـع ــرك ــة ال ـم ـص ـف ـحــات
ال ـل ـي ـل ـي ــة فـ ــي ش ـ ـ ــوارع دمـ ـشـ ــق ،وه ــاج ــم
الخراط مراكز الفرنسيين في الدرويشية
والسنانية تحت قصف المدافع ،فانسحب
الـفــرنـسـيــون إلــى قلعة دمـشــق ،وهاجمها
الخراط مع رجاله دون جدوى لمناعتها،
ث ــم ان ـس ـحــب إل ــى م ــرك ــزه ف ــي ال ـشــاغــور،
وق ـ ــد اس ـت ـش ـه ــد فـ ــي ت ـل ــك الـ ـمـ ـعـ ــارك مــن
عـصـبــة حـســن ال ـخ ــراط ع ــدد مــن ال ـثــوار،
مـثــل :دواد عبيد مــن جــرمــانــا« .أده ــم آل

ال ـج ـنــدي ،تــاريــخ ال ـث ــورات ال ـســوريــة في
عهد االنتداب الفرنسي ،ص .»354-344
شــارك الـخــراط فــي الـعــديــد مــن الـمـعــارك،
مثل :معركة يلدا وببيال التي عرفت باسم
مـعــركــة الـسـبــت ب ـتــاريــخ  5كــانــون األول
 ،1925وال ـتــي خـســر فـيـهــا الـمـسـتـعـمــرون
م ـئ ــات ال ـق ـت ـل ــى والـ ـج ــرح ــى ب ـي ــن مـحـطــة
الحجاز ويلدا.
وفــي معركة بستان الذهبي ،هاجم الثوار
مخفر باب سريجة وأسروا رئيس المخفر
وأح ـض ــروه إل ــى مـقــر حـســن ال ـخ ــراط في
بـيــت س ـحــم .فـلـحـقـهــم أه ــل رئ ـيــس الـمـخـفــر
وط ـل ـبــوا الــرح ـمــة وإطـ ــاق س ــراح ــه .وفــي
اليوم التالي خــرج حسن الخراط مع 63
م ــن رج ــال ــه إلي ـص ــال رئ ـي ــس ال ـم ـخ ـفــر إلــى
حــدود الـمــديـنــة ،فوصلهم خبر عــن وجــود
قوة فرنسية في بستان الذهبي.
ســار ال ـخــراط بــاتـجــاه الـبـسـتــان ،وعـنــدمــا
بــدأت المعركة صمد  29مــن الـثــوار أمــام
الـفــرنـسـيـيــن ون ـجــدات ـهــم ال ـم ــدرع ــة ،وك ــان
حسن الـخــراط يتقدم الصفوف ،فأصيب
ب ــرص ــاص ــة ف ــي ص ـ ــدره وس ـق ــط ش ـه ـيــد ًا،
واستمرت المعركة حتى انسحاب الثوار
م ــن ال ـب ـس ـتــان وف ــك ال ـح ـص ــار .ك ـمــا أع ــدم
الـفــرنـسـيــون ابـنــه فـخــري ال ـخــراط شـنـقـ ًا
ب ـتــاريــخ  28ك ــان ــون ال ـثــانــي  ،1926بـعــد
أربعين يوم ًا من استشهاد والده« .أدهم
آل الجندي ،تاريخ الثورات السورية في
عهد االنتداب الفرنسي ،ص .»354-348
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كتب جديدة حول الطبيعة والغذاء والوباء
ٌ
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فشل الدولة البريطانية في مواجهة فيروس كورونا
والتستر على مقتل  128ألف شخص حتى اآلن ،تاريخ الغذاء
وضرورة التحرر من قبضة الشركات ،ودور الجيش األمريكي
في تجهيل األمريكيين ،هي مواضيع كتب صدرت حديثاً في
أوروبا والواليات المتحدة.
ǧقاسيون

فشل الدولة البريطانية
ب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـم ـئ ــات مـ ــن ال ـم ـص ــادر
الداخلية مــن السياسيين ومخططي
ال ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ وال ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــاء واألطـ ـ ـب ـ ــاء
والـ ـمـ ـسـ ـعـ ـفـ ـيـ ــن وأس ـ ـ ـ ــر الـ ـضـ ـحـ ــايـ ــا،
والـ ـبـ ـيـ ــانـ ــات والـ ــوثـ ــائـ ــق ال ـم ـس ــرب ــة،
يــوضــح جــونــاثــان كــالـفـيــرت وجــورج
أربوثنوت في كتابهما «فشل الدولة:
ال ـق ـصــة الــداخ ـل ـيــة ل ـم ـعــركــة بــريـطــانـيــا
مــع فـيــروس كــورونــا» كـيــف أخفقت
ال ـح ـكــومــة ال ـبــري ـطــان ـيــة ف ــي مــواج ـهــة
فـ ـيـ ــروس كـ ــوف ـ ـيـ ــد ،19-ثـ ــم ح ــاول ــت
الـتـسـتــر ع ـلــى م ـســؤول ـيــة مـقـتــل 128
أل ــف ش ـخــص ح ـتــى اآلن .وف ــي ظــل
ازدياد الوفيات يومي ًا ،كشفا المباالة
ال ـن ـخ ـبــة ال ـبــري ـطــان ـيــة ال ـحــاك ـمــة أم ــام
المعاناة اإلنسانية.
تاريخ الغذاء
ح ـس ــب كـ ـت ــاب «تـ ــاريـ ــخ ال ـ ـغـ ــذاء مــن

االسـتــدامــة إلــى االنـتـحــار .الحيواني،
الـنـبــاتــي ،الـنـفــايــات» ال ـصــادر مــؤخــر ًا
فــي بــوسـطــن  ،2021فــإن الكثير مما
نــأكـلــه ال ـيــوم لــه الـقـلـيــل مــن الـقــواســم
ال ـم ـش ـتــركــة م ــع الـ ـمـ ــواد ال ـت ــي غ ــذت
أســافـنــا .لقد تــدهــورت األرض التي
ت ــزرع طـعــامـنــا الـحــديــث بـشـكــل كبير،
وي ـ ـجـ ــري اسـ ـتـ ـغ ــال ال ـ ـنـ ــاس الـ ــذي
يصنعون طعامنا بــا رحـمــة .ويــرى
مــارك بـيـتـمــان ،مــؤلــف الـكـتــاب ،األمــل
ف ــي ال ـح ــرك ــات ح ــول ال ـع ــال ــم ،وال ـتــي
تـكــافــح لـتـحــريــر الـمـجـتـمــع مــن قبضة

شركات الغذاء الكبرى.
التمويل العسكري والمحيطات
ت ـك ـش ــف ن ـع ــوم ــي أوريـ ـسـ ـكـ ــس فــي
كتابها «العلم في مهمة :كيف شكل
ال ـت ـمــويــل ال ـع ـس ـكــري م ــا نـفـعـلــه ومــا
ال ن ـع ــرف ــه ع ــن ال ـم ـح ـي ــط» ال ـص ــادر
ع ــن جــام ـعــة ش ـي ـكــاغــو  ،2021كـيــف
رس ــم ال ـت ـمــويــل ال ـع ـس ـكــري لـلـجـيــش
األم ــريـ ـك ــي ب ـع ــد الـ ـحـ ــرب ال ـعــال ـم ـيــة
الـثــانـيــة مــا يـعــرفــه األمــري ـك ـيــون عن
علوم المحيطات ،وكان ذلك تحو ًال

إلى مسرح حرب جديدة في أعماق
ال ـ ـب ـ ـحـ ــار ،حـ ـي ــث ضـ ـخ ــت ال ـب ـح ــري ــة
األم ــريـ ـكـ ـي ــة م ـب ــال ــغ غ ـي ــر م ـس ـبــوقــة
مـ ــن األم ـ ـ ـ ــوال وال ـ ــدع ـ ــم فـ ــي ع ـل ــوم
المحيطات ومعرفة كوكب األرض،
مــع تـشــويــه الـبـحــث وخـلــق مـجــاالت
جهل مهمة ودائمة عند األمريكيين
في هذا المجال.
مذكرات حول الطبيعة
م ــن وك ـي ــل ل ـص ـنــاعــة األخـ ـشـ ــاب إل ــى
األكاديميين والمدافعين عن الغابات.

أخبار ثقافية

تحدثت عالمة البيئة الكندية سوزان
سـيـمــارد فــي كتابها الـجــديــد «البحث
ع ــن ال ـش ـجــرة األم ،اك ـت ـشــاف حـكـمــة
الغابة» عن مذكراتها المهنية وأبحاثها
في مجال الدفاع عن الغابات.
بينما تحدث الشاب دارا ماكانولتي
ذو الـ ـ  16عــام ـ ًا عــن ضـ ــرورة تـقــديــر
الطفل في محيطنا الدقيق والمتغير،
ويــركــز عـلــى ال ـعــاقــة ال ـقــويــة بــالـعــالــم
الـطـبـيـعــي ف ــي إيــرل ـنــدا الـشـمــالـيــة فــي
كـتــابــه «يــومـيــات عــالــم طبيعة شــاب»
الصادر مؤخر ًا.

كانوا وكنا

معرض الكتاب في درعا
افـتـتــح اتـحــاد الـكـتــاب الـعــرب فــي درع ــا مـعــرضـ ًا لـلـكـتــاب بــالـتـعــاون مع
مديرية الثقافة ،واحتوى المعرض إصدارات ومطبوعات الهيئة العامة
السورية للكتاب .وتُعرض اإلصــدارات حالي ًا في مكتبة مديرية ثقافة
درع ــا ،كـمــا يلحق بـهــا نــافــذة للبيع للراغبين بــأسـعــار رمــزيــة .وتشمل
العناوين مختلف مـجــاالت المعرفة بأسعار رمــزيــة وال تتجاوز 300
لـيــرة ســوريــة للعنوان الــواحــد .ويـعــرض مـعــرض الـكـتــاب الـحــالــي في
درعــا عـنــاويــن منوعة ومختلفة فــي مـجــاالت القصة والـشـعــر واألدب
والمجالت وغيرها في سبيل إعــادة القراء إلى الكتاب واالبتعاد عن
وسائل التواصل االجتماعي حسب تصريحات القائمين على المعرض.

تصنيف الجامعات اآلسيوية
صُنفت الجامعات الصينية في المركزين األول والثاني للعام الثاني على
التوالي في تصنيف «مؤسسة تايمز للتعليم العالي» للجامعات اآلسيوية
لعام  .2021واحتلت جامعة تسينغهوا المركز األول للعام الثالث على
التوالي ،بعد حصولها على المركز ألول مرة عام  .2019وتحافظ جامعة
بـكـيــن عـلــى مـكــانـتـهــا فــي الـمــركــز الـثــانــي .ويـحـتــوي الـتـصـنـيــف عـلــى 551
جامعة ،بعد أن كــان  489جامعة في  ،2020وشمل  30دولــة ومنطقة.
وحــافـظــت جــامـعــة سـنـغــافــورة الــوطـنـيــة (الـثــالـثــة) وجــامـعــة هــونــغ كونغ
(الــراب ـعــة) عـلــى مــركــزيـهـمــا .وصـعــدت جــامـعــة نــانـيــانــغ الـتـكـنــولــوجـيــة في
سنغافورة إلى المركز الخامس.

ق ــاد إبــراه ـيــم هـنــانــو ث ــورة الـشـمــال بـيــن عــامــي  1921-1919وأعـمــال
الـثــورة الـســوريــة الكبرى فــي الشمال  .1926-1925وشــارك اآلالف
من أبناء حلب وإدلب وجبال الشمال في قتال االستعمار تحت قيادته.
وحدثت  117معركة بين عامي  1926-1919سقط خاللها المئات من
الشهداء .في الصورة اآلالف من أبناء حلب يودعون القائد الوطني
إبراهيم هنانو في حي الجميلية إلى مثواه األخير عام .1935

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 « )٢٠21/06/06قاسيون» 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 :

ألبريخت دورر والثورة الفالحية في ألمانيا

ألبريخت دورر ،رسام ألماني عاش في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ،ويعرف
باسم «بطل طبقة الفالحين» لدوره في حركة اإلصالح األوروبية والثورة البرجوازية،
وكان أول من صور الفالحين كمواضيع جمالية .ومن خالل دورر ،ظهرت صور الفالحين
في الكتيبات الثورية في ذلك الوقت .ونشرت جريدة «  »peoplesworldمقا ًال لجيني
فاريل يتناول جانباً من دور الرسام األلماني في حركة التغيير االجتماعي – المحرر.
ǧجيني فاريل

عصر ألبريخت دورر
وُلِ ــد ألـبــريـخــت دورر قـبــل  550عــام ـ ًا ،فــي 21
أي ــار  ،1471خ ــال عـصــر الـنـهـضــة ،وه ــو زمــن
االض ـطــرابــات ال ـتــي ام ـتــدت فــي أوائ ــل الـعـصــر
ال ـحــديــث .مــع ت ـطــور أســال ـيــب اإلن ـت ــاج ،ونـمــو
الـصـنــاعــة وال ـت ـجــارة بـســرعــة ،وتـقــويــة الطبقة
الـبــرجــوازيــة الـصــاعــدة حــديـثـ ًا ،وتـطــور العلوم
الجديدة ،فأصبحت الحقائق الموروثة موضع
شــك ،وبــدأ ممثلو الطبقة الـجــديــدة فــي تحدي
التسلسالت الـهــرمـيــة االجـتـمــاعـيــة والسياسية
والدينية .لقد كــان عـصــر ًا ،نشأ فيه الفالحون

وطالبوا بأن يعاملوا على قدم المساواة.
كـ ــان اإلص ـ ــاح ف ــي أل ـمــان ـيــا ت ـع ـب ـيــر ًا ع ــن هــذه
الـ ـتـ ـغـ ـي ــرات االج ـت ـم ــاع ـي ــة فـ ــي أوائ ـ ـ ــل ال ـق ــرن
السادس عشر .وشعرت البرجوازية الصاعدة
في البلدان الواقعة شمال جبال األلب ،وخاصة
ألمانيا ،بالحاجة إلى االنفصال عن البابوية .لم
تمتلك قــوى المعارضة بعد القوة االقتصادية
والـسـيــاسـيــة الـتــي كــانــت ستمكنها مــن إخـضــاع
الـبــابــويــة لـمـصــالـحـهــا ال ـخــاصــة ،كـمــا هــو الـحــال
فــي إيـطــالـيــا .ب ــدأت حــركــة اإلص ــاح مــع جــون
وي ـك ـل ـيــف ف ــي إن ـج ـل ـتــرا ،واس ـت ـم ــرت م ــع جــان
هوس في بوهيميا ،وبلغت ذروتها في ألمانيا.
أصبحت المعارضة االجتماعية الشعبية جزء ًا

منها .وقاتلت القوى االجتماعية ذات المظهر
الديني «حروب هوسيت في بوهيميا».
وف ــي ألـمــانـيــا ،ســرعــان مــا أصـبــح الـتـمــايــز بين
ال ـقــوى ال ـتــي ب ــدأت اإلص ــاح واض ـح ـ ًا .عـنــدمــا
أدرك الـنـبــاء مــن الـطـبـقــة الــوسـطــى الـعـلـيــا أن
اإلصالح يعني االنفصال التام عن روما ،وأن
هـنــاك عـنــاصــر داخ ــل هــذه الـحــركــة تـطـمــح إلــى
ما وراء المجتمع الطبقي البرجوازي ،وعادوا
إلى حضن البابوية.

سيطرت عبقرية
ألبريخت دورر
على فن الثورة
البرجوازية المبكرة
في ألمانيا لدرجة
أنها سميت بحقبة
دورر

إنجلز وحرب الفالحين في ألمانيا
كـمــا يـصــف إنـجـلــز فــي كـتــابــه «حــرب الفالحين
فــي ألـمــانـيــا» ،أصـبــح لــوثــر خــائـفـ ًا عـنــدمــا أدرك
ال ـتــأث ـيــر االج ـت ـمــاعــي الـمـتـفـجــر ع ـنــد الـفــاحـيــن
لـتـحــديــه لـلـتـسـلـســل ال ـهــرمــي ف ــي رومـ ــا ،وفـهــم
ال ـفــاحــون ذل ــك ع ـلــى أن ــه تـطـلـعــات مـشــروعــة
لتغيير مـصـيــرهــم .ومــع ذل ــك ،فــإن اإلصــاحــي
ال ــاه ــوت ــي ل ــوث ــر ل ــم ي ـش ـكــك ف ــي ال ـت ـنــاق ـضــات
الطبقية.
أص ـب ــح ت ــوم ــاس م ــون ـت ــزر زع ـي ــم ال ـم ـع ــارض ــة
الـشـعـبـيــة .وق ــاد ح ــرب الـفــاحـيــن الـتــي تـحــدت
الـ ـنـ ـظ ــام االجـ ـتـ ـم ــاع ــي الـ ـق ــدي ــم ،ب ـي ـن ـمــا ان ـق ـلــب
لــوثــر ،إلــى جــانــب الـبــرجــوازيــة ،ضــد الفالحين
ال ـث ــوري ـي ــن ،وم ـن ـع ــوا ت ــوح ـي ــد ج ـم ـيــع ال ـق ــوى
ال ـم ـعــارضــة ،وبــال ـتــالــي أع ــاق ــوا عـمـلـيــة الـتـغـيـيــر
االج ـت ـمــاعــي الـكـبـيــر ل ـق ــرون .هُـ ــزم ال ـفــاحــون
وحلفاؤهم من عامة الشعب في المدن؛ وسجن
توماس مونتزر وقطع رأسه.
ك ـث ـي ــر ًا م ــا ي ـت ــم ال ـت ـق ـل ـيــل م ــن ت ــأث ـي ــر ال ـط ـب ـقــات
الكادحة على الفن األلماني في فترة اإلصالح.
والتي نجت في العديد من النقوش الخشبية
للكتيبات من أوائل القرن السادس عشر ،ولكن
قبل كل شيء في العديد من المطبوعات التي
كتبها دورر ودائرته .يمكن رؤية تأثير دورر
في أعمال غرونوالد وريمينشنايدر وجــورج
راجيب والعديد من الرسامين اآلخرين ،وهو
من أضــاف على الفن األلماني لفترة اإلصالح
جاذبية شعبية مؤلمة.

الثورة المبكرة في ألمانيا
س ـي ـطــرت ع ـب ـقــريــة أل ـبــري ـخــت دورر ع ـلــى فــن
الثورة البرجوازية المبكرة في ألمانيا لدرجة
أنها سميت بحقبة دورر.
وُلِ ـ ــد دورر ف ــي ن ــورم ـب ــرغ بــاع ـت ـبــاره اب ـن ـ ًا
لصائغ ذهــب ،ودرس لمدة ثــاث سنوات
في ورشة مايكل وولجموت ،وقضى أربع
سنوات في بــازل وستراسبورغ ،واستقر
أخ ـي ــر ًا ف ــي ن ــورم ـب ــرغ .ع ـبــر مــرت ـيــن جـبــال
األل ــب إل ــى إي ـطــال ـيــا ،أو ًال :ف ــي ع ــام ،1495
والمرة الثانية :في عام  ،1506-1505وفي
كــل مــرة قـضــى فـتــرة طــويـلــة فــي الـبـنــدقـيــة.
أخذته رحلة ثالثة لرؤية هولندا في -1520
 ،1521حيث تعرّف على العديد من المعارف
المهمة.
هذه الصورة الرائعة ،التي تم إنشاؤها أثناء
الرحلة إلى هولندا ،تستند إلى لقاء حقيقي،
ولم تكن نتيجة خيال دورر .ويُظهر الرسم
اه ـت ـمــام ال ـف ـنــان ال ـك ـب ـيــر ب ــاألش ـخ ــاص الــذيــن
ق ــدم ــوا إلـ ــى أوروبـ ـ ــا ب ـس ـبــب ن ـم ــو ال ـت ـج ــارة
ال ــدولـ ـي ــة ،والـ ـت ــي ت ـض ـم ـنــت بــال ـط ـبــع ت ـج ــارة
الرقيق.
ص ــور ف ــي إح ــدى ال ـلــوحــات خ ــادم ــة تـبـلــغ من
العمر  20عــامـ ًا تدعى كاثرين ،وتعمل للوكيل
التجاري البرتغالي جــواو بــرانــداو ،الــذي كان
يدير احتكار التوابل البرتغالي في أنتويرب.
كــان دورر ضـيـفــه عـنــدمــا ســافــر إلــى أنـتــويــرب
عام  .1521ومن المرجح أن برانداو استحوذ
على هــذه الـمــرأة اإلفريقية مــن خــال عالقاته
الـتـجــاريــة .ويــوحــي اسـمـهــا بــأنـهــا تـحــولــت إلــى
المسيحية.
ينصب اهتمام دورر الواضح هنا على الفرد.
إن نــزع ـتــه اإلن ـس ــان ـي ــة ال ـع ـم ـي ـقــة ت ـض ـفــي عـلــى
صــورتـهــا نـفــس ال ـكــرامــة الـتــي يـمـنـحـهــا لـلـفــاح
الــذي يـصــوره .وكــان دورر أول فـنــان ألماني
يستحوذ على ثقة الفالحين بأنفسهم ،والذين
كــانــوا يـتـحــركــون مـنــذ أواخ ــر ال ـقــرن الـخــامــس
عشر.

