االفتتاحية
ما الذي أعاق تنفيذ 2254؟
م ـرّت حـتــى اآلن قــرابــة خـمـســة أع ــوام ون ـصــف منذ
صدر القرار الدولي رقم  2254الخاص بحل األزمة
ال ـســوريــة ،والـ ــذي ص ــدر فــي حـيـنــه بــإج ـمــاع أعـضــاء
مجلس األمن الدولي ،ورغم ذلك لم يتمّ تنفيذه بعد.
ليس خافي ًا على عموم السوريين ّأن المتشددين من
األطــراف السورية لم يوفروا جهد ًا في إعاقة تنفيذ
الـقــرار ،وفــي إعاقة أيــة خطوة باتجاه حــوار حقيقي
وحل حقيقي ،وطوال الوقت كانت مصالحهم األنانية
والضيقة هي بوصلتهم في كل تحركاتهم ومواقفهم.
وألن األزمة السورية قد دخلت منذ سنوات
مع ذلكّ ،
عــديــدة طــور ال ـتــدويــل ،ف ـ ّـإن الـمـتـشــدديــن الـســوريـيــن
أن ـف ـس ـهــم ل ــم ي ـت ـم ـك ـنــوا م ــن ت ـع ـط ـيــل ال ـح ــل ك ــل ه ــذه
الـسـنــوات إال على أســاس التقاطع المصلحي بينهم
وبين قوى دولية وإقليمية ،وبالذات :القوى الغربية.
القرار الذي تمّ االتفاق عليه باإلجماع أواخر ،2015
حـمــل فــي نـصــه كــام ـ ًا صــريـحـ ًا وواض ـح ـ ًا ح ــول حق
الشعب الـســوري فــي تقرير مصيره بنفسه ،وحــول
عملية سياسية يملكها ويقودها السوريون وتيسرها
األمم المتحدة .ولكنّ الوقائع أثبتت ّأن سبب اإلجماع
حــول ال ـقــرار هــو ّأن هـنــالــك مــن األس ــاس طريقتين
متناقضتين تمام ًا في فهمه وفي فهم طريقة تنفيذه...
على الضفة الغربية ،فـ ّـإن المطلوب كــان على الــدوام
هو إجراء تغييرات شكلية ال تمس جوهر المنظومة
ال ـقــائ ـمــة ب ـعــاق ـت ـهــا ال ـت ـب ـع ـيــة اق ـت ـص ــادي ـ ًا م ــع ال ـغ ــرب،
وبـتـخـلـفـهــا وف ـســادهــا وض ـع ـف ـهــا ...وهـ ــذا يـتـطـلــب أن
يكون الحل السياسي تمثي ًال على السوريين ،وليس
تمثي ًال لهم.
األدل ـ ـ ـ ــة الـ ـمـ ـلـ ـم ــوس ــة عـ ـل ــى ال ـع ـق ـل ـي ــة االس ـت ـع ــائ ـي ــة
االس ـت ـع ـمــاريــة لـ ــدى ال ـغ ــرب وواش ـن ـط ــن خ ـصــوص ـ ًا،
ال تـكــاد تـنـتـهــي .وفــي الـمـســألــة الـســوريــة ربـمــا يكفي
التذكير بالورقة تيلرسون وال ورقة بومبيو اللتين
حاولتا مصادرة إرادة السوريين عبر تقديم تصميم
جاهز لسورية المستقبل يناسب المصالح الغربية.
بــالـمـقــابــل ،ف ـ ّـإن الـطــريـقــة الــروسـيــة الـصـيـنـيــة فــي فهم
ال ـق ــرار ،تـنـطـلــق مــن مـصـلـحــة ه ــذه ال ـقــوى الـصــاعــدة
اقتصادي ًا في تحقيق استقرار وهــدوء بلدٍ هي على
التخوم المباشرة تقريب ًا ،وهي جزء أساسي ال يمكن
دونــه استكمال المشاريع اإلنمائية الكبرى (الحزام
والطريق واألوراسي) .البحث عن االستقرار يتطلب
بــالـضــرورة تــأريــض الـتــدخــات الـخــارجـيــة مــن جهة،
ول ـكــن مــن جـهــة أخ ــرى فـتــح ال ـبــاب لـتـمـكـيــن الـشـعــب
ألن
السوري حق ًا وفع ًال من تقرير مصيره بنفسهّ ،
ذل ــك وحـ ــده ه ــو ض ـمــانــة اس ـت ـق ــرار حـقـيـقــي ،بـعـكــس
الـمـنـطــق الـغــربــي ال ــذي يــرى فــي احـتـمــال «الـفــوضــى
الخالقة» احتما ًال إيجابي ًا دائم ًا ما دامت تلك الفوضى
«ضمن أراضي األعداء»...
ضمن هذا الفهم ،وعلى أساس استمرار تحرك ميزان
القوى الدولي لغير مصلحة األمريكان ،يمكن القول:
ّإن إحــدى النتائج المنتظرة من قمة بوتين -بايدن
يــوم  16من الـجــاري ،هي أن يتم االتفاق على شكل
ألن حـســم هــذه المسألة
وآلـيــة تنفيذ ال ـقــرار ّ ،2254
ب ــات ض ــروري ـ ًا لـلـمـضــي ق ــدم ـ ًا ،ول ـك ـســر إرادة تـجــار
الحرب والمتشددين من كل األطراف...
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أين وصل مشروع السكن العمالي؟؟

هل تحسب النقابات
للمرحلة القادمة؟
يشتد الوضع المعيشي على العمال وعموم الفقراء تأزم ًا،
مع اشتداد درجــة االستغالل المرافقة بالغالب لتغيرات
سعر الـصــرف الـمــاراثــونـيــة ومعها تتغير األسـعــار أيـضـ ًا،
ومع تغيُّر األسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لجهة
أنهم يعيدون النظر بمجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من
أساسيات تمكنهم من االستمرار والبقاء.
ال ـح ـكــومــة أمـ ــام هـ ــذا ال ــواق ــع الـ ــذي أص ـب ــح ع ـلــى شـفـيــر
ال ـهــاويــة وي ـش ـيــر ل ـك ــوارث اجـتـمــاعـيــة وإن ـســان ـيــة ،حـيــث
تــدلــي الـحـكــومــة بــدلــوهــا الــذي اعـتــاد عليه الـنــاس ،وهــي
تصريحات إعالمية مع بعض اإلجــراءات الشكلية التي
ال ت ـغ ـيِّــر م ــن واقـ ــع ال ـح ــال الـ ــذي نـعـيـشــه ش ـي ـئ ـ ًا ،وعـلــى
سـبـيــل ال ـم ـثــال طــرحــت م ــؤخ ــر ًا لـمــوظـفــي ال ــدول ــة شــراء
مستلزماتهم الغذائية بوساطة قروض كحل من الحلول
التي تفتق عنها الذهن الحكومي ،وهذا مخرج للحكومة-
كـمــا تـعـتـقــد -مــن مــأزقـهــا تـجــاه الـمـتـطـلـبــات والـمـطــالـبــات
المتكررة بضرورة تحسين الوضع المعيشي ،وطرحت
أيـضـ ًا نـشــرة يــومـيــة لــأسـعــار ،وتــوعَّــدت الـبــائـعـيــن بأنها
ستعاقب كــل مــن يخالفها بــإجــراءات صــارمــة ،فــي الوقت
نفسه الحكومة تشيد بموقف التجار ويقول أحد أركانها
بــأنـهــم عـلــى حــق بـلـقــائــه مـعـهــم ،مــع الـعـلــم أن ال ــذي يحدد
األسعار في األسواق ليس تلك النشرة السعرية ،بل من
يتحكم بـطــرح الـبـضــائــع فــي األس ــواق ،ومــن يجلبها من
الخارج وفق ًا لسعر الصرف المتغيِّر والعموالت الكبيرة
التي تؤمن أعلى نسبة ربح على حساب المستهلك الذي
ال ح ــول لــه وال ق ــوه فــي تـعــامـلــه مــع سـيــاســة األس ـعــار
سياسة األمر الواقع.
إن الـتـصــريـحــات الـمـتـكــررة الـمــرافـقــة لـجـمـلــة اإلج ــراءات
تلك من الحكومة وخبرائها لم تعد تقنع ال الصغير وال
الـمـقـمّــط بــالـســريــر ،وتـعـكــس حـجــم الـعـجــز الـحـكــومــي في
إيجاد حلول حقيقية لتقدمها للشعب السوري من أجل
تحسين مـسـتــوى معيشته وإخــراجــه مــن دوام ــة العنف
المعيشي المطبقة عليه ،والسبب المباشر للمأزق الكبير
الذي تعيش فيه هو سياساتها االقتصادية واالجتماعية
التي تسير بها ،والتي استنفذت إمكاناتها جرَّاء عمليات
الـنـهــب الـكـبـيــرة لـلـثــروة ال ـتــي يـنـتـجـهــا أص ـحــاب األج ــور
والفالحون والحرفيون وغيرهم من الشرائح والطبقات
التي تئِن اليوم تحت ضغط وضعها المعيشي.
إن أوض ــاع الـعـمــال ومـسـتــوى حـيــاتـهــم الـمـعـيـشـيــة كـحــال
فقراء شعبنا التي يزداد فيها وضعهم المعيشي سوء ًا ال
تحتاج إلى حلول ترقيعية لتغييرها ،كما هو حاصل اآلن،
وتـجــربــة الـنـقــابــات والـعـمــال مــع الـحـكــومــة خــال الــدورة
االنـتـخــابـيــة ال ـتــي انـتـهــت والـ ــدورة الـحــالـيــة ت ـقــول بـعــدم
جدوى الوسائل المتبعة في الدفاع عن حقوق ومطالب
ال ـع ـمــال ،وخــاصــة أج ــوره ــم ال ـتــي تـمــت زيــادت ـهــا مــؤخــر ًا
والمنح المتكررة ،حيث تآكلت قبل أن يستلمها العمال،
تلك الــزيــادة التي ال تؤمن للعمال تحسن ًا في معيشتهم
بما يتناسب مع األسعار الفاحشة التي سببتها الحكومية
بـسـيــاســاتـهــا مــن خ ــال تـخـ ِّلـيـهــا عــن مـهــامّـهــا الــدسـتــوريــة
في تسليم مفاتيح االقتصاد ،وخاصة القضايا األســاس
المرتبطة باألمن الغذائي لمن ال هم لهم سوى تكديس
المليارات على حساب فقراء الشعب و«الغالبى» منه.
إذ ًا الـتـجــربــة تـقــول ذلــك ،فـمــا الـعـمــل ونـحــن أمــام أوضــاع
ت ـ ــزداد ف ــي شــراس ـت ـهــا ت ـج ــاه ال ـف ـق ــراء وأم ـ ــام ت ـط ــورات
اقتصادية واجتماعية وسياسية تؤثر من حيث نتائجها
على مجمل الوضع الذي نعيشه ،بل وعلى أشياء أخرى
أخطر؟ عند جهينة الخبر اليقين.

السكن العمالي كان األمل الوحيد للعامل للحصول على مسكن رغم الطريق الطويل واإلجراءات المعقدة التي ترافقه باإلضافة إلى
الحاجة إلى وساطة كبيرة للحصول عليه ولكن بارقة أمل في تأمين منزل بسيط ومتواضع في ناحية بعيدة جدًا عن العاصمة تبخر
مع الوعود الحكومية المتكررة منذ سنوات.

ǧأديب خالد

ال ـس ـك ــن ال ـع ـم ــال ــي م ـس ــاك ــن بـنـتـهــا
ال ـ ــدول ـ ــة ل ـل ـع ـم ــال ذوي ال ــدخ ــل
ال ـم ـن ـخ ـفــض وقـ ــد بـ ــدأ ال ـم ـشــروع
كمشاريع سكنية تنفذها وتملكها
الـ ــدولـ ــة وت ــؤج ــره ــا ل ـل ـع ـم ــال فــي
ال ـق ـط ــاع ال ـ ـعـ ــام ،وال حـ ـقـ ـ ًا أت ـيــح
للعمال إمكانية تملك تلك المساكن
بحسب المرسوم  46لعام 2002
الذي أتاح لشاغل المسكن تملكه
وفـ ــق ش ـ ــروط م ـع ـي ـنــة وان ـط ـبــق
المرسوم على المشاريع المنفذة
حتى تاريخه.
وفـ ـ ــي عـ ـ ــام  2008حـ ـ ــدد ق ـ ــرار
مجلس الــوزراء رقــم  920آليات
وشروط االكتتاب على المساكن
العمالية المشادة بعد عام 2008
وفق افضليات للمكتتبين تحددها
ف ـئــة ال ـمــوظــف وأقــدم ـي ـتــه وع ــدد
أفراد أسرته وتتيح للورثة تسلم
الشقة في حال وفاة العامل.
ويــأتــي تـمــويــل الـسـكــن الـعـمــالــي
عبر ثالث قنوات .أو ًال :اكتتاب
العاملين بدفعات أولية وأقساط
شـ ـه ــري ــة .وثـ ــانـ ـيـ ـ ًا :ت ـم ــوي ــل مــن
صـنــدوق الــديــن الـعــام مــن خــال
الـمــوازنــة االستثمارية السنوية
ل ـل ـم ــؤس ـس ــة الـ ـعـ ــامـ ــة ل ــإس ـك ــان
ع ـ ـلـ ــى ش ـ ـكـ ــل ق ـ ـ ـ ــروض بـ ـ ــدون
فـ ــائـ ــدة .وث ــالـ ـثـ ـ ًا :ت ـم ــوي ــل ذات ــي
مـ ــن م ــؤسـ ـس ــة اإلس ـ ـك ـ ــان وم ــن
الـ ـقـ ــروض ال ـت ــي ت ـح ـصــل عـلـيـهــا
لتنفيذ مشروعاتها.

ينته بعد
المشروع األكبر لم ِ
والـ ـ ـمـ ـ ـشـ ـ ــروع األكـ ـ ـبـ ـ ــر ل ـل ـس ـك ــن
ال ـع ـمــالــي ج ــاء م ــع إص ـ ــدار وزي ــر
األش ـغ ــال ال ـعــامــة واإلسـ ـك ــان فــي
عــام  2009ق ــرار ًا بـتـحــديــد آلـيــات
توزيع  21760مسكن ًا عمالي ًا على
الـجـهــات الـعــامــة بــالــدولــة عـلــى أن
يـتــم إنـجــازهــا خــال مــدة أقصاها
سبع سنوات وبدأ االكتتاب على
تـلــك الـمـســاكــن فــي ح ــزي ــران عــام
 2010وت ـح ــددت الــدف ـعــة األول ــى
عـنــد االك ـت ـتــاب ب  75أل ــف لـيــرة
س ــوري ــة و 3آالف ل ـي ــرة قـسـطـ ًا
شـهــريـ ًا عـلــى أن يتسلم المكتتب
مـنــزلــه خ ــال م ــدة أق ـصــاهــا سبع
س ـ ـ ـنـ ـ ــوات ش ـ ــري ـ ـط ـ ــة أن ت ـص ــل
م ــدف ــوع ــات ــه إلـ ــى  %10م ــن قـيـمــة
المسكن ويتم تسديد الباقي على
أقساط تصل إلى  25عام ًا بفائدة
سنوية مقدارها .%5
ول ـ ـك ـ ــن خ ـ ـ ــال األزمـ ـ ـ ـ ــة ل ـ ــم ي ـتــم
تـخـصـيــص أو تـسـلـيــم أي مسكن
مــن اكـتـتــاب ع ــام  2009وتــوقــف
الـعـمــل وبـنــا ًء الـمـســاكــن فــي أغلب
الـمـحــافـظــات وهــو مــا دفــع بعض
المكتتبين إلى التوقف عن تسديد
األقـســاط الشهرية واالنـسـحــاب،
وقــد نــالــت ضاحية عــدرا العمالية
فـ ــي ري ـ ــف دمـ ـش ــق ن ـص ـي ـب ـهــا مــن
الدمار بسبب المعارك التي دارت
فيها.
منازل خصصت دون تسليم
وف ـي ـمــا يـتـعـلــق ب ــال ــواق ــع الـحــالــي

ل ـل ـم ـســاكــن ال ـع ـم ــال ـي ــة ال ـم ـش ـغــولــة
وال ـم ـت ـضــررة ف ــي ع ــدرا الـعـمــالـيــة
فقط فقد بلغ عدد المساكن التي
أخ ـل ـي ــت ح ــوال ــي  7050م ـس ـك ـن ـ ًا
وتبلغ الكلفة التقديرية لألضرار
التي لحقت بممتلكات المؤسسة
العامة لإلسكان في عدرا العمالية
بــأك ـثــر م ــن م ـل ـيــار و 574مـلـيــون
ل ـي ــرة س ــوري ــة ن ــاه ـي ــك ع ــن ع ــدم
ال ـق ــدرة عـلــى اسـتـثـمــار الـمـســاكــن
ال ـغ ـيــر م ـخ ـص ـصــة ال ـت ــي كـ ــان مــن
الـمـقــرر تــوزيـعـهــا وعــددهــا 1376
ش ـق ــة ب ـس ـب ــب ال ـت ـخ ــري ــب وعـ ــدم
تـجـهـيــز الـشـبـكــات واألخ ـط ــاء في
بـعــض اإلن ـش ــاءات ال ـتــي تسببت
بتأخير تخصيص الـشـقــق داخــل
ال ـمــدي ـنــة الـعـمــالـيــة كــال ـجــزيــرة 14
ال ـم ـش ـيــدة حــدي ـث ـ ًا بـسـبــب أخ ـطــاء
في إنشاء الصرف الصحي.
وكــانــت قــد واف ـقــت لـجـنــة الـسـكــن
الـعـمــالــي عـلــى ات ـخــاذ اإلجـ ــراءات
الــازمــة للتخصيص دون إبــرام
الـعـقــود للشقق الــواقـعــة بضاحية
عـ ــدرا ال ـع ـمــال ـيــة وال ـب ــال ـغ ــة 1376
م ـس ـك ـن ـ ًا ،رغـ ــم مـ ــرور أحـ ــد عـشــر
ع ــامـ ـ ًا ع ـل ــى االك ـت ـت ــاب ع ـل ــى تـلــك
المساكن.
أقساط أعلى من الراتب
ناهيك عن رفع األقساط الشهرية
لـلـمـســاكــن وال ـتــي وص ـلــت إل ــى ما
يــزيــد عــن  50ألــف لـيــرة ســوريــة
بعد تخمين المساكن بقيم عالية
جد ًا وصلت إلى  20مليون ليرة

ســوريــة (م ــع الـعـلــم أن الــدفـعــات
الـتــي خصصت ســابـقـ ًا قـبــل أشهر
فـقــط خـمـنــت ب ـ  6مــايـيــن لـيــرة)
وهـ ــو م ــا اض ـط ــر ب ـع ــض ال ـع ـمــال
(ومـنـهــم الـكـثـيــر أصـبــح مـتـقــاعــد ًا)
إلــى االنـسـحــاب مــن االكـتـتــاب أو
بـيــع أرقــامـهــم لـعــدم قــدرتـهــم على
تحمل األقـســاط الشهرية خاصة
م ــع ع ــدم وجـ ــود ب ــارق ــة أم ــل فــي
ت ـس ـلــم م ـســاك ـن ـهــم ،وسـ ــط صـمــت
المؤسسة العامة لإلسكان وعدم
تــوضـيـحـهــا للمكتبيين عــن سبب
تــأخ ـيــر اس ـتــام ـهــم ل ـل ـم ـســاكــن أو
ت ـحــديــد ف ـتــرة زم ـن ـيــة مـعـيـنــة يـتــم
خاللها التسليم ،خاصة مع مرور
أربع سنوات على انتهاء المعارك
حول الضاحية.
وتقوم المؤسسة العامة لإلسكان
ب ـت ـخ ـص ـي ــص مـ ـسـ ــاكـ ــن ب ــإكـ ـس ــاء
 %40ف ـقــط ال ك ـســوة كــام ـلــة كـمــا
وعدت بل تقوم بتنفيذ إكساءات
خــارجـيــة فـقــط والـبــاقــي يتحملها
ال ـع ــام ــل ،وح ـت ــى ال ـم ـســاكــن ذات
الـ ـكـ ـس ــوة ال ـك ــام ـل ــة ت ـح ـت ــاج إل ــى
إع ــادة إك ـســاء م ــرة ثــانـيــة بسبب
س ــوء االك ـســاء الـمـتـعـمــد مــن قبل
الـمـتـعـهــديــن وس ـكــوت الـمــؤسـســة
عن تلك التجاوزات ،وقدم بعض
اإلكساءات التي مر عليها سنون.
فـ ــاشـ ــة :خ ـ ــال األزم ـ ـ ــة لـ ــم ي ـتــم
تـخـصـيــص أو تـسـلـيــم أي مسكن
مــن اكـتـتــاب ع ــام  2009وتــوقــف
الـعـمــل وبـنــا ًء الـمـســاكــن فــي أغلب
المحافظات
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ظهرت المسؤولية االجتماعية اتجاه العاملين مع ظهور
المجتمعات البشرية وتطورت بتطورها لتحقيق متطلبات
الحياة ،وذلك منذ ظهور الثورة الزراعية التي بدأت في
منطقة الشرق األوسط قبل آالف السنين التي مضت،
والثورة الصناعية التي ظهرت في أوربا منذ بضع مئات من
السنين التي مرت ،وتباينت الحاجة إلى القوى العاملة من
مكان آلخر ومن مرحلة تاريخية إلى أخرى حسب الحاجة
وضرورات العمل واإلنتاج الزراعي منه أو الصناعي ،وتقدمه
وتطوره ،ولهذا ظهرت تلك النظم والمبادئ لتنظيم
عالقات العمل في المجتمع.

ǧنبيل عكام

ومـ ـ ــع ظـ ـهـ ــور ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة وت ـع ـق ــد
الـحـيــاة فيها ،والـصــراعــات السياسية
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار غ ـي ــاب
تكافؤ الفرص ،وعدم التوزيع العادل
للثروة ،وفقدان العدالة االجتماعية،
ظـهــرت مشكلة العاطلين عــن العمل،
 فـ ــوفـ ــق تـ ـع ــري ــف م ـن ـظ ـم ــة ال ـع ـم ــلالــدول ـيــة الـعــاطــل عــن الـعـمــل بــأنــه كل
فـ ــرد ق ـ ــادر ع ـلــى ال ـع ـمــل وراغ ـ ــب أن
ي ـع ـمــل ف ـي ــه وي ـق ـب ـلــه ع ـن ــد ال ـم ـس ـتــوى
المعيشي األدنــى ،ولكنه ال يستطيع
الحصول عليه -وازديــاد االستغالل
للطبقة العاملة مع غياب التشريعات
الـتــي تـحـمــي حـقــوق ال ـع ـمــال ،ظـهــرت
ال ـن ـق ــاب ــات الـ ـت ــي ن ــاض ـل ــت ومـ ــازالـ ــت
م ـس ـت ـم ــرة ف ـ ــي الـ ـنـ ـضـ ــال ل ـل ـح ــد مــن
الـظـلــم واالس ـت ـغــال لـلـطـبـقــة الـعــامـلــة،
وبدأت بالضغط إلصدار التشريعات
ال ـض ــروري ــة ال ـتــي ت ـحــدد م ــن خــالـهــا
عــاقــة طــرفــي اإلنـتــاج (قــوة العمل–
قــوة رأس ال ـمــال) مــن أجــل تحسين
ش ـ ـ ــروط وظـ ـ ـ ــروف الـ ـعـ ـم ــل ب ـح ـيــث
تـصـبــح أكـثــر إنـســانـيــة مــن خــال تلك
األدوات التي اكتشفتها وخبرتها.
ت ـع ـت ـم ــد الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة

ع ـلــى ال ـعــديــد م ــن ال ـمــرت ـكــزات وال ـتــي
مـنـهــا :الـمـســؤولـيــة الـفــاعـلــة فــي تنمية
ال ـم ـج ـت ـم ــع ،الـ ــوضـ ــوح فـ ــي األعـ ـم ــال
الـتــي تـقــوم بـهــا دون تــاعــب أو لف
ودوران ،التزام المؤسسة بالمبادئ
األخالقية أمــام العاملين واحترامهم،
وأمـ ـ ـ ــام ال ـم ـج ـت ـم ــع ،دع ـ ــم اسـ ـتـ ـق ــرار
المجتمع من خالل استقرار العاملين
فيها .وهنا البد من التنويه والتأكيد
بـ ــأن ال ـم ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة هــي
استثمار فــي المجتمع وليست عم ًال
خـيــريـ ًا تـقــوم بــه الــدولــة أو أصـحــاب
األع ـمــال اتـجــاه الـعــامـلـيــن والمجتمع،
بل هو الـتــزام وواجــب اتجاه العمال
والمجتمع ككل ،أي :ليس المطلوب
م ــن أرب ـ ــاب ال ـع ـمــل ت ـقــديــم اإلح ـس ــان
أو ال ـصــدقــة عـلــى ال ـع ـمــال أو الـفـقــراء
فـقــط ال بــل عـلـيــه االل ـتــزام بــواجـبــاتــه

المنصوص عليها بالقوانين النافذة
ات ـج ــاه ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة وال ـم ـج ـت ـمــع،
وه ــذا االسـتـثـمــار لـيــس فـيــه احـتـمــال
ل ـل ـخ ـســارة ل ـل ـم ـج ـت ـمــع .أمـ ــا ال ـم ـبــادئ
والــواج ـبــات الـتــي يـجــب تــوفــرهــا كي
تأخذ المسؤولية االجتماعية دورها
وتحقق نجاحها والغاية منها تتجلى:
احـ ـتـ ــرام ق ــواع ــد ال ـق ــان ــون وإشـ ــراك
ممثلي العمال في النقابات في إعداد
قوانين وأنظمة العمل .تأمين حقوق
الـعـمــال مــن أج ــور تـنــاســب متطلبات
ال ـم ـع ـي ـش ــة .وت ــأم ـي ــن أمـ ــاكـ ــن ال ـس ـكــن
المناسبة .وكــذلــك حماية بيئة العمل
وتـحـسـيـنـهــا ومـكــافـحــة الـتـلــوث فـيـهــا.
تحقيق األمن واألمان أثناء العمليات
اإلنـ ـتـ ــاجـ ـيـ ــة وذل ـ ـ ــك ب ـت ــوف ـي ــر األم ـ ــن
ال ـص ـن ــاع ــي ال ـ ـضـ ــروري وال ـم ـن ــاس ــب.
تشميل كافة العمال بمظلة التأمينات

االج ـت ـم ــاع ـي ــة بـ ــأجـ ــورهـ ــم ال ـح ـق ـي ـقــة.
وت ــوفـ ـي ــر نـ ـظ ــام ل ـل ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة
وتأمين وســائــل النقل .عــدم اإلســاءة
إلـ ــى ال ـع ــام ــل وح ـف ــظ ك ــرامـ ـت ــه .دف ــع
الضرائب الواجبة على أربــاب العمل
وعـ ــدم ال ـت ـهــرب م ـن ـهــا .وك ــان ــت خـيـبــة
أمــل الطبقة الـعــامـلــة كـبـيــرة مــع تبني
ما سمي اقتصاد السوق االجتماعي،
الــذي تم من خالله تدمير ونهب كل
شئ ،حيث كانت النقابات شبه غائبة
عما يجري من أحوال الطبقة العاملة
وال ـم ـج ـت ـم ــع عـ ــامـ ــة ،وب ـ ـ ــرزت ف ـئــات
جديدة متخمة بالثراء ،ووسط هذه
التناقضات ارتفعت نسب البطالة إلى
م ـس ـتــويــات قـيــاسـيــة وزاد م ــن ســوء
الـ ـح ــال ت ـه ـم ـيــش غــال ـب ـيــة مــؤس ـســات
وم ـن ـشــآت وزارة ال ـص ـنــاعــة ،وكــذلــك
أيـ ـضـ ـ ًا إضـ ـع ــاف الـ ــزراعـ ــة م ــن خ ــال

غــاء التكاليف وخاصة المحروقات،
وظهور القطاع الخاص الذي يبحث
ع ــن ال ــرب ــح ال ـس ــري ــع ف ــي االق ـت ـص ــاد
الهامشي ،مما يجعل مــن الصعب أن
تنهض صناعة محلية .وقامت الدولة
باحتواء جزء من جيش البطالة في
عمالة غير منتجة.
لقد أدى ضعف دور الدولة والتخلي
عن مسؤوليتها االجتماعية إلى خلل
كبير في المجتمع وفقدت العالقة بين
أط ــراف اإلن ـتــاج لـتــوازنـهــا ال ــذي كــان
يساهم فــي عملية استقرار المجتمع
ل ــذل ــك أص ـب ـحــت ال ـي ــوم م ــن الـمـطــالــب
األساسية للتنمية االقتصادية .ورغم
كــل المصائب والمصاعب الـتــي حلت
ب ــال ـب ــاد وال ـع ـب ــاد م ــازال ــت ال ـح ـكــومــة
متمسكة بتلك السياسات التي كانت
عام ًال حاسم ًا في تدمير البالد.

الطبقة العاملة

إضراب عمال النظافة الدار البيضاء
بـسـبــب اإلض ــراب ال ــذي يـخــوضــه مــن األرب ـعــاء الـتــاســع
مــن الـشـهــر ال ـجــاري عـمــال الـنـظــافــة ،مـطــالـبـيــن بـصــرف
أج ــوره ــم ال ـم ـتــأخــرة م ـنــذ ش ـهــر آذار ال ـمــاضــي وخ ــال
يومين أصبحت العاصمة المغربية الدار البيضاء غارقة
في أكوام النفايات المنتشرة في كل الشوارع الكبرى
والصغيرة للمدينة ،وأوضح المسؤول بالنقابة الوطنية
فــي ق ـطــاع الـنـظــافــة بــالــدار الـبـيـضــاء أن ه ــذا اإلض ــراب
يأتي بسبب تأخر صرف أجور العمال ،وتأخر صرف
المستحقات الـشـهــريــة للعمال حــالــة تـتـكــرر بــاسـتـمــرار.
وأض ــاف :إن أج ــور الـعـمــال يـجــب أن تـبـقــى بـعـيــدة عن
الـصــراعــات والمشاكل بين المجلس البلدي وشركتي
النظافة وطالب بتسوية األوضاع االجتماعية والمادية
لـلـعـمــال وزيـ ــادة أج ــوره ــم حـســب مــا نــص عـلـيــه دفـتــر
العقود ،فهم يتقاضون أجــور ًا هزيلة فــي الــوقــت الــذي
تضعف فيه القدرة الشرائية.

إضراب في اليونان
احتجاجاً على تعديل قانون العمل
نظم آالف المتظاهرين مسيرات في اليونان يــوم الخميس
ّ
العاشر من الشهر الجاري في إطار إضراب مدّته  24ساعة في
أنحاء البالد ،وذلك احتجاج ًا على تعديل جديد لقانون العمل
اعـتـبــرتــه الـنـقــابــات عـبــوديــة ،وش ــارك أكـثــر مــن  16ألــف عامل
نظمتها الـنـقــابــات وأحــزاب
فــي تـظــاهــرات منفصلة فــي أثـيـنــا ّ
سـيــاسـيــة ،يـســاريــة واش ـتــراك ـيــة وشـيــوعـيــة وأدى اإلض ــراب
المستمرّ لمدة  24ساعة إلى تعليق خدمات القطارات وإلى
إع ــادة جــدولــة الــرحــات الـجــويــة ،كـمــا أوق ــف مـعـظــم وســائــل
النقل العام في أثينا ،وقال أمين الحزب الشيوعي اليوناني:
«بـغــض الـنـظــر عـمــا تـقــوم بــه الـحـكــومــة ،فــإن الـعـمــال يدينون
م ـشــروع ال ـقــانــون ه ــذا ..ومـكــانــه سـلــة الـمـهـمــات» ،اعـتـبــرت
النقابات واألحزاب السياسية أن التعديل يقوّض المفاوضات
الجماعية ويضفي صفة رسمية على استغالل أربــاب العمل
(وخصوص ًا الشركات الكبيرة) لساعات العمل اإلضافية.

عمال االتحاد الحدودي الكندي في إضراب
ت ـقــول ال ـن ـقــابــات ال ـتــي تـمـثــل اآلالف م ــن مــوظ ـفــي وكــالــة
خــدمــات الـحــدود الكندية مــن ضـبــاط الـخــدمــات الـحــدوديــة
وضباط اإلنفاذ الداخلي وموظفي المقر وغيرهم :إنه من
الـمـقــرر أن يـبــدأ اآلالف مــن عـمــال وكــالــة خــدمــات الـحــدود
الكندية النقابية اإلضــراب األسبوع المقبل ،وأضافت إن
أكـثــر مــن  9000مــوظــف كــانــوا ب ــدون عـقــد جــديــد مـنــذ ما
يقرب من ثالث سنوات .وطالب ممثلو النقابات صاحب
الـعـمــل إلــى الـعــودة إلــى طــاولــة الـمـفــاوضــات إلب ــرام عقود
عـمــل عــادلــة لتجنب االض ـطــرابــات عـلــى ال ـحــدود وتـطــالــب
ال ـن ـقــابــات بـحـمــايــة أف ـضــل ل ـم ـكــان ال ـع ـمــل ال ـســامــة وزيـ ــادة
رواتــب للعاملين وقــالــت الـنـقــابــات .نشعر بخيبة أمــل ألن
ـادل لـلـعـمــال فــي وكــالــة خــدمــات
الــوكــالــة رفـضــت عــرض ـ ًا ع ـ ً
ال ـحــدود الـكـنــديــة وال ــذي تـضـمّــن تـعــديــات وش ــروط ـ ًا في
األج ــور تـمــاشـيـ ًا مــع االتـفــاقــات األخـيــرة الـتــي تــم التوصل
إليها تماشي ًا مع الوضع المعيشي واالقتصادي للكنديين

إضراب عمال الجبس في تطاوين
ت ــوق ــف اإلن ـت ــاج بـمـصـنــع ال ـج ـبــس إث ــر دخ ــول
ال ـع ـم ــال ف ــي إض ـ ـ ــراب ،هـ ــذا وقـ ــد دخـ ــل ع ـمــال
وحــدة استخراج وإنـتــاج الجبس المتوسطية
ب ـ ـ ــوادي الـ ـغـ ــار ال ـت ــون ـس ــي فـ ــي إض ـ ـ ــراب ع ــام
مفتوح مطالبين بتحسين وضعهم المعاشي
ل ـي ـت ـنــاســب م ــع زيـ ـ ــادة األسـ ـعـ ــار والـ ـغـ ــاء فــي
البالد ،هذا وقد قامت الحكومة في وقت سابق
بزيادة أسعار مادة الجبس مؤخر ًا رغم ازدياد
الطلب على الجبس على المستويين الوطني
و الــدولــي ،كـمــا طــالــب الـعـمــال إضــافــة إلــى ذلــك
بضرورة تحسين ظروف وبيئة العمل داخل
الـمــؤسـســة .هــذا ومــن المنتظر أن تعقد جلسة
للتفاوض بين ممثلي العمال وإدارة المؤسسة
اليوم في التاسع من الشهر الجاري للنظر في
مطالب العمال.
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تنشر قاسيون عن واقع الحركة العمالية
والنقابية األردنية كما وردتنا من اتحاد
النقابات األردنية المستقلة

يعاني األردن من أزمة مستعصية على جميع
األصعدة اقتصادية وسياسية واجتماعية وفي
قلب هذه المعاناة تأتي القوى العاملة األردنية
حـيــث اقـتــربــت نـسـبــة الـبـطــالــة فــي نـهــايــة الــربــع
األخير من العام الماضي وحسب تقرير دائرة
اإلح ـص ــاءات ال ـعــامــة مــن حــوالــي ( ،)%25مع
العلم أن هناك تقرير ًا صــدر مؤخر ًا عن البنك
الــدولــي يـقــول :إن نسبة البطالة بين الشباب
حــوالــي ( ،)%50مـمــا ينعكس ذلــك عـلــى األمــن
المجتمعي األردنــي بشكل واضح ،وقد جاءت
جائحة كورونا لتزيد الطين بله ،حيث توقفت
العديد من القطاعات االقتصادية وأغلقت أيض ًا
العديد من المؤسسات والمنشآت االقتصادية،
لن ندخل في التفصيل أو الحديث عن األزمــة
التي تعاني منها البالد بقدر ما سوف نتحدث
عن القوى العاملة األردنـيــة وحركتها النقابية
وقـبــل الــدخــول بــالـحــديــث عــن ذلــك نستعرض
بشكل موجز تاريخ الحركة النقابية العمالية.
ان ـط ـل ـق ــت الـ ـح ــرك ــة ال ـع ـم ــال ـي ــة األردنـ ـ ـي ـ ــة م ـنــذ
خـمـسـيـنــات ال ـقــرن الـمــاضــي مــن خــال تشكيل
نقابات عمالية للقطاعات المهنية التي كان لها
وج ــود خ ــال تـلــك الـفـتــرة مـثــل :عـمــال مـنــاجــم
ال ـفــوس ـفــات وال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ص ـنــاعــة األح ــذي ــة
والمطابع والــدخــان وشركة سنجر (ماكينات
ال ـخ ـي ــاط ــة) ...إلـ ــخ ،ح ـيــث ت ــم تـشـكـيــل االت ـحــاد
العام لنقابات عمال األردن بعام  1954استنادا
إلــى قــانــون الـنـقــابــات رقــم ( )35الـصــادر بعام
 1953والذي صدر بموجب الدستور األردني
الــذي أ ّقــر في عام  ،1952حيث كانت النقابات
المؤسسة لالتحاد ستة نقابات ،وهي( :نقابة
عمال الــدخــان ،نقابة عمال الـبـنــاء .نقابة عمال
ال ـخ ـيــاطــة .نـقــابــة ع ـمــال األح ــذي ــة .نـقــابــة عـمــال
شركة سنجر .نقابة عمال مناجم الفوسفات).
لـيـبــدأ تشكيل الـنـقــابــات الـعـمــالـيــة بـعــد تأسيس
االتحاد إلى أن وصلت في عام  1970لحوالي
( )36نقابة عمالية في مختلف القطاعات.
ل ـكــن ف ــي ع ــام  1970دخ ــل األردن ف ــي أزم ــة
داخ ـل ـي ــة ح ـي ــث ت ــم فـ ــرض األحـ ـكـ ــام ال ـعــرف ـيــة
وتـعـطـلــت الـحـيــاة الــديـمـقــراطـيــة وب ــدأ التعاطي
مــع مــوضــوع النقابات واألحــزاب كملف أمني
حـيــث أخ ــذ الـتـضـيـيــق عـلــى ال ـن ـقــابــات الـعـمــالـيــة
بـشـكــل مـلـحــوظ وواض ــح واعـتـقــل الـعــديــد من
القيادات النقابية وتم إبعاد عدد منهم لخارج
األردن ،وهـ ـن ــا ب ـ ــدأ ال ـت ــدخ ــل ال ـح ـك ــوم ــي فــي
النقابات العمالية ففي شهر كانون ثاني 1971
أتخذ وزير الشؤون االجتماعية والعمل آنذاك
قرار بإلغاء العديد من النقابات وحصرها فقط
بـ ( )24نقابة ،ثم عــاد وفــي عــام  1976إللغاء
بعض النقابات وحصرها فقط بـ ( )17نقابة،
ومـنــذ ذلــك الـتــاريــخ حتى وقتنا هــذا لــم يسمح
ب ــإن ـش ــاء ن ـق ــاب ــات ع ـمــال ـيــة ج ــدي ــدة رغـ ــم تـنــوع
ال ـق ـطــاعــات ال ـع ـمــال ـيــة وزي ـ ــادة ال ـق ــوى الـعــامـلــة
األردنـ ـيـ ــة ،وجـ ــرى تـهـمـيــش مـمـنـهــج لـلـحــركــة
الـعـمــالـيــة األردن ـيــة وتـغّـيـبـهــا عــن لـعــب أي دور
فــي الـحـيــاة االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة لـلــدولــة
األردنية.
رغ ــم كــل م ـحــاوالت ال ـقــوى الـنـقــابـيــة الـتـقــدمـيــة
والديمقراطية إلصــاح واقــع الحركة النقابية
ح ـي ــث جـ ــرى عـ ــدة مـ ـحـ ــاوالت ف ــي ث ـمــان ـي ـنــات
وت ـس ـع ـي ـنــات ال ـق ــرن ال ـمــاضــي وب ــداي ــات الـعـقــد
األول مــن ه ــذا ال ـقــرن إلص ــاح واق ــع الـحــركــة
ال ـع ـمــال ـيــة األردنـ ـيـ ــة م ــن داخ ـل ـه ــا ل ـك ـن ـهــا ب ــاءت

بــالـفـشــل جـمـيـعـهــا نـتـيـجــة وجـ ــود أن ـظ ـمــة غـيــر
ديمقراطية تحكم عمل االتـحــاد العام لنقابات
عمال األردن ولوجود قانون العمل المخالف
لـلـمـعــايـيــر الــدول ـيــة وات ـفــاق ـيــات مـنـظـمــة الـعـمــل
الدولية وخاصة في موضوع إنشاء النقابات
العمالية.
نتيجة الفشل في إصــاح واقــع الحال للحركة
العمالية بدأ التفكير بإنشاء إطار عمالي موازي
للنقابات العمالية القائمة وفي القطاعات التي
ال يوجد فيها نقابات عمالية ،حيث تم اإلعالن
عن إنشاء اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد
النقابات العمالية المستقلة بتاريخ .2011/8/13
وبـ ــدأ ب ـعــد ذلـ ــك تــأس ـيــس ال ـن ـق ــاب ــات الـعـمــالـيــة
الـمـسـتـقـلــة ت ـبــاع ـ ًا وع ـنــدمــا أص ـب ـحــت الـنـقــابــات
العمالية المستقلة واقــع على األرض تــم عقد
المؤتمر التأسيسي التـحــاد النقابات العمالية
الـمـسـتـقـلــة األردن ــي بـتــاريــخ  ،2013/4/26قبل
انعقاد المؤتمر التأسيسي للنقابات المستقلة
تـنـبـهــت مـنـظـمــة ال ـع ـمــل ال ــدول ـي ــة ل ـه ــذا ال ــواق ــع
الجديد وعقدت ورشة حوارية مشتركة خالل
ش ـهــر ت ـمــوز م ــن ع ــام  2012ض ـمــت الـنـقــابــات
العمالية من االتحاد العام لنقابات عمال األردن
والـنـقــابــات الـعـمــالـيــة الـمـسـتـقـلــة حـيــث نـتــج عن
هــذه الــورشــة تشكيل لجنة مشتركة مــن ()8
أعضاء مناصفة بين الطرفين ،واجتمعت هذه
الـلـجـنــة اجـتـمــاعـ ًا واح ــد ًا حـيــث تــم االت ـفــاق في
هذا االجتماع على تسميتها« :اللجنة الوطنية
المشتركة لتطوير الحركة العمالية األردنية»
ك ـمــا ت ــم االتـ ـفـ ــاق خـ ــال هـ ــذا االج ـت ـم ــاع عـلــى
الــدعــوة لحرية التنظيم النقابي في القطاعين
العام والخاص وتطوير التشريعات األردنية
لتنسجم مــع اتـفــاقـيــات منظمة الـعـمــل الــدولـيــة
والمعايير الدولية المتعلقة بهذا الشأن لتدعيم
ه ــذا الـمـطـلــب وت ـعــزيــز دور ال ـحــركــة الـعـمــالـيــة
األردنـيــة ،ولكن ولألسف ونتيجة قــوى الشد
العكسي المتواجدة سواء في الحركة العمالية
أو فــي ال ــدول ــة األردن ـي ــة ج ــرى تـهـمـيــش هــذه
اللجنة وعدم اجتماعها لمرة ثانية ،كما جرى
تــوقـيــع مــذكــرة مـشـتــركــة بـتــاريــخ 2013/5/23
مــا بـيــن االت ـحــاد ال ـعــام لـنـقــابــات عـمــال األردن
ويمثله رئيس االتحاد السيد مــازن المعايطة
وات ـحــاد الـنـقــابــات الـعـمــالـيــة المستقلة األردنــي

رغم أن هناك
تعميماً من وزير
العمل األردني
بعدم التعاطي مع
النقابات المستقلة
إال أن هناك حضوراً
لهذا النقابات في
الشأن العام األردني

ويمثله رئيسه المهندس عــزام الصمادي من
أجــل تـطــويــر واقــع الـحــركــة الـعـمــالـيــة والــدعــوة
إل ــى مــؤتـمــر وط ـنــي ب ـهــذا ال ـخ ـصــوص ،وبـفـعــل
ق ـ ــوى ال ـ ـشّـ ــد ال ـع ـك ـس ــي ج ـ ــرى إح ـ ـبـ ــاط ه ــذه
المبادرة أيض ًا.
صحيح أن اتـحــاد النقابات العمالية المستقلة
األردنــي لم يتم تسجيله رسمي ًا أو االعتراف
بــه حـتــى ه ــذه الـلـحـظــة ،لـكــن عـلــى م ــاذا أعـتـمــد
ات ـحــاد ال ـن ـقــابــات الـعـمــالـيــة الـمـسـتـقـلــة األردن ــي
فــي حركته وانطالقته ،لقد اعتمدنا أو ًال على
ال ــدس ـت ــور األردن ـ ــي وخ ــاص ــة ال ـم ــواد الـتــالـيــة:
ال ـم ــادة ( )2 –16وال ـتــي ت ـنــص« :لــأردنـيـيــن
حــق تــألـيــف الـجـمـعـيــات والـنـقــابــات واألح ــزاب
ال ـس ـيــاس ـيــة ع ـلــى أن ت ـكــون غــاي ـت ـهــا مـشــروعــة
ووس ــائ ـل ـه ــا س ـل ـم ـيــة وذات ن ـظ ــم ال ت ـخــالــف
أحكام الدستور» وعلى الـمــادة ( –23و) من
الــدس ـتــور وال ـتــي ت ـنــص« :تـنـظـيــم نـقــابــي حـرّ
ض ـمــن حـ ــدود ال ـق ــان ــون» ،وك ــذل ــك ع ـلــى الـعـهــد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
وخ ــاص ــة ف ــي م ــادت ــه رق ــم ( )22وع ـلــى الـعـهــد
ال ـخــاص بــالـحـقــوق االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة
والـثـقــافـيــة فــي مــادتــه رق ــم ( ،)8مــع الـعـلــم أن
هذين العهدين قد صادق عليهما األردن ونشرا
في الجريدة الرسمية رقم ( )4764والصادرة
بتاريخ  2006/6/15وأصبح هذان العهدان من
المنظومة التشريعية األردنية واجب االلتزام
بهما ،يضاف إلــى ذلــك اتفاقيات منظمة العمل
الدولية وخاصة اتفاقية ( )98واتفاقية ()87
إلــى جانب قــرار من المحكمة الدستورية رقم
( )6لسنة  2013والصادر بتاريخ 2013/7/24
والـمـتـضـمــن ح ــق الـعــامـلـيــن ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـعــام
بتشكيل نـقــابــاتـهــم ،صحيح أن الـقــرار أشـتــرط
وج ـ ــود ت ـش ــري ــع ل ـض ـم ــان ه ـ ــذا الـ ـحـ ــق ،ول ـكــن
لــأســف ل ــم ت ـقــم ال ـح ـكــومــة بــواج ـب ـهــا م ـنــذ ذلــك
التاريخ لتنفيذ األمر الدستوري.
بعد هــذا االستعراض السريع لتاريخ الحركة
الـعـمــالـيــة األردنـ ـي ــة ،س ـي ـطــرح ال ـس ــؤال الـتــالــي
ك ـيــف ه ــو دور ال ـحــركــة ال ـن ـقــاب ـيــة ف ــي ال ــدف ــاع
عــن مـصــالــح ال ـقــوى الـعــامـلــة األردن ـيــة فــي ظل
أزم ـت ـهــا الـمـتـعـمـقــة والـمـسـتـعـصـيــة ،صـحـيــح أن
هناك بعض النقابات قامت بدور إيجابي تجاه
منتسبيها وحققت لهم العديد من المكتسبات،

لـكــن فــي الـمـجـمــل لـقــد ره ـنــت مـعـظــم الـنـقــابــات
الــرسـمـيــة وق ـي ــادة االت ـح ــاد ال ـعــام (الــرس ـمــي)
نفسها لـمــوقــف الـحـكــومــة وانـســاقــت تـمــامـ ًا مع
هــذا الـمــوقــف ،مـمــا حــدا بــرئـيــس غــرفــة تـجــارة
األردن وهو ممثل ألصحاب العمل أن يصرح
مؤخر ًا أن أصحاب العمل كانوا مع رفع الحد
األدنى لألجور ضمن اللجنة الثالثية والمشكلة
من الحكومة وأصحاب العمل والعمال حسب
المادة ( )52من قانون العمل األردنــي إال أن
الحكومة وممثلي العمال كانوا ضد رفع الحد
األدنــى لــأجــور ،بمعنى آخــر أن ممثلي العمل
ي ـع ـم ـلــون اآلن ض ــد م ـصــالــح ال ـع ـمــال وال ـق ــوى
الـعــامـلــة األردن ـيــة بـشـكــل ع ــام ،وال يعترضون
على كــل السياسات االقتصادية واالجتماعية
للحكومات المتعاقبة الـتــي أدخـلــت الـبــاد في
أزمـتـهــا الـمــركـبــة ورف ـعــت مــن مــديــونـيــة الــدولــة
لتصل إلى حوالي ( )50مليار دوالر.
وم ـ ـ ــن ه ـ ـنـ ــا ن ـس ـت ـط ـي ــع أن نـ ـ ـق ـ ــول :إن ك ــل
االحـتـجــاجــات الـعـمــالـيــة الـتــي تـخــوضـهــا الـقــوى
الـعــامـلــة األردن ـيــة هــي فــي مـنــأى عــن الـنـقــابــات
العمالية الرسمية ،ورغــم أن هناك تعميم ًا من
وزي ــر الـعـمــل األردنـ ــي لـكــل الـجـهــات الــرسـمـيــة
بـعــدم الـتـعــاطــي مــع الـنـقــابــات المستقلة إال أن
هـنــاك حـضــور ًا لـهــذا النقابات فــي الـشــأن العام
األردن ـ ـ ــي ،وهـ ـن ــاك ج ـه ــود ونـ ـض ــال ت ـخــوضــه
الـنـقــابــات الـعـمــالـيــة الـمـسـتـقـلــة مــن أج ــل إطــاق
ح ــري ــة ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـن ـقــابــي ال ـع ـم ــال ــي ،وت ـطــالــب
ب ـ ـض ـ ــرورة ت ـع ــدي ــل قـ ــانـ ــون ال ـع ـم ــل األردنـ ـ ــي
لـيـنـسـجــم مــع مـعــايـيــر الـعـمــل الــدول ـيــة وتـطــالــب
ب ـضــرورة إي ـجــاد قــانــون يـنـظــم الـعـمــل الـنـقــابــي
يـ ـك ــون دي ـم ـق ــراط ـي ـ ًا وي ـك ـف ــل ح ــري ــة ال ـت ـن ـظ ـيــم
النقابي ،صحيح أن الطريق طويل لكن ورغم
ذل ــك فـنـحــن مـصـمـمــون عـلــى مــواصـلـتــه لـلــدفــاع
عن مصالح القوى العاملة األردنية لكي تأخذ
مـكــانـهــا ودوره ــا الطبيعي فــي مـسـيــرة الــدولــة
األردنية ولكي تكون شريك ًا فاع ًال على طاولة
الحوار االجتماعي.
2021/5/30ǩ

المهندس عزام الصمادي
رئ ـي ــس ات ـح ــاد ال ـن ـقــابــات ال ـع ـمــال ـيــة الـمـسـتـقـلــة
األردن

ملف (سورية )2021
قاسيون ـ العدد  1022اإلثنين  14حزيران 2021

www.kassioun.org

أسرع مما تعتقد واشنطن

في بداية هذا الشهرُ ،عقد أحد أهم المنتديات االقتصادية في العالم بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية .ورغم حضور
ممثلي أكثر من  170دولة حول العالم شخصياً أو إلكترونياً في منتدى سانت بطرسبرغ االقتصادي الدولي ،إال أن
بشكل متواضع ال يبرز الجانب
بشكل واضح وبأحسن األحوال تغطيته ٍ
وسائط اإلعالم الغربية الرئيسية قررت تجاهله ٍ
الجوهري فيه.

يجعل مــن فـكــرة الـفـصــل بـيــن الـجــانـبـيــن مجرد
أوهام أمريكية.
ومــن األمـثـلــة ال ـبــارزة عـلــى الـشــراكــة الــروسـيــة
الصين ،يظهر الــدور المتعاظم تدريجي ًا الــذي
تـلـعـبــه مـنـظـمــة شـنـغـهــاي لـلـتـعــاون .حـيــث تضم
المنظمة حــالـيـ ًا  8دول أعـضــاء جميعها كانت
ه ــدفـ ـ ًا ل ـل ـس ـيــاســات األم ــري ـك ـي ــة ،ب ـم ــا ف ــي ذل ــك
باكستان والـهـنــد الـلـتــان انفتح مـجــال للتعاون
بينهما بشكل مفاجئ لواشنطن ،وأربــع دول
مــراقـبــة مــن بينها أفغانستان الـتــي تتطلع إلى
مستقبل مــا بعد الــواليــات المتحدة .باإلضافة
إلــى التجمعات اإلقليمية الهامة األخــرى مثل:
«م ـمــر الـنـقــل ال ــدول ــي بـيــن ال ـش ـمــال والـجـنــوب
 ،»INSTCواالت ـح ــاد االق ـت ـصــادي األوراسـ ــي
الذي تنظمه روسيا ،والــذي أصبح هيئة ذات
أهـمـيــة بــالـغــة فــي ع ــام  2010عـنــدمــا ت ـمّ تنفيذ
االت ـحــاد الـجـمــركــي األوراس ــي وتــوقـيــع ثماني
دول على اتفاق التجارة الحرة في عام .2011
ومـ ــن ال ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن ه ـن ــاك ت ــداخ ـ ًـا فــي
عـضــويــة ه ــذه الـمـنـظـمــات الـمـخـتـلـفــة ،والـشــيء
ال ـم ـش ـتــرك بـيـنـهـمــا ه ــو ال ــرغ ـب ــة ف ــي تـقــويــض
مـجـمــوعــة م ــن ال ـتــرت ـي ـبــات ال ـتــي يـهـيـمــن عـلـيـهــا
الغرب.

الدوالر ...سويفت ...والدور الصيني
أع ـلــن سـيـلــوانــوف أن ــه فــي شـهــر أي ــار مــن هــذا
الـعــام ،ولـلـمــرة األول ــى ،تــم رصــد أقــل مــن %50
من صادرات روسيا بالدوالر األمريكي ،مؤكد ًا
أن روسـيــا تـعـتــزم الـتـخـلــي تـمــامـ ًا عــن ال ــدوالر
األمريكي في صندوق الثروة الروسي .وكان
ذل ــك ،حـســب وص ـفــه ،جـ ــزء ًا مــن عـمـلـيــة إع ــادة
هيكلة رئيسية لنظام النقد األجنبي الروسي.
وم ــن الـمـقــرر أي ـض ـ ًا أن يـنـخـفــض دور الجنيه
اإلسـتــرلـيـنــي فــي الـصـنــدوق .كـمــا سيتم زيــادة
دور اليورو واليوان الصيني ،مع بقاء الذهب
وال ـي ــن ال ـيــابــانــي م ـس ـت ـقــريــن .وت ـمــت اإلشـ ــارة
إلــى أن هــذه التغييرات يتم إعــدادهــا لتتناسب
مــع قــرار يتخذ فــي يــوم واح ــد ،وهــو مــا يــراه

القمة المقبلة
خلفية ّ
قـدَّم الرئيس بوتين الــرؤيــة الروسية بشأن
هذه التطورات .وفي مناقشة واسعة النطاق
ح ــول ال ـت ـط ــورات الـمـسـتـقـبـلـيــة ،أك ــد بــوتـيــن

ǧإعداد :سعد خطار

أتـ ـ ــاح ال ـم ـن ـت ــدى الـ ـف ــرص ــة إلج ـ ـ ــراء م ـنــاق ـشــة
رئيسية لما يمكن وصفه إلى حد ما بـ«النظام
االق ـت ـص ــادي ال ــدول ــي ال ـجــديــد» ح ـيــث يـتـحــول
التركيز االقتصادي من الغرب كما كان سائد ًا
على مدى العقود الماضية ،نحو الشرق .وثمة
اليوم العديد من مؤشرات هذا التحول الكبير
في األوزان االقتصادية العالمية ،ومن الجلي
المطرد لدور الدوالر األمريكي
أن االنخفاض ّ
كوسيلة تبادل للتجارة الدولية هو واحد من
أهــم هــذه ال ـمــؤشــرات ،وقــد نــوقــش هــذا األمــر
فــي أحــد منتديات المؤتمر الــذي شــاركــت فيه
ال ـم ــدي ــرة اإلداريـ ـ ــة ل ـص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي،
كريستالينا جورجيفا ،وحاكم البنك المركزي
الـ ــروسـ ــي ،إل ـف ـي ــرا ن ـي ـبــول ـي ـنــا ،ووزي ـ ــر ال ـمــال ـيــة
الروسي ،أنطون سيلوانوف.

الكثيرون اآلن وشيك ًا في حال جرى استبعاد
روسيا من النظام المالي العالمي .S.W.I.F.T
أمــا الـمــوضــوع الـثــانــي للمناقشة فــي المنتدى،
ف ـك ــان الـ ـ ــدور ال ـم ـت ــزاي ــد ل ـل ـص ـيــن ف ــي اق ـت ـصــاد
أوراسيا .حيث تمّ التأكيد على أن الجمع بين
القدرة التقنية الصينية وموارد الطاقة الهائلة
في روسيا من شأنه أن يوفر األساس لسوق
أوراس ـيــا كـمــا مــن شــأنــه أن يقلل تــدريـجـيـ ًا من
الدور المهيمن للغرب حتى اآلن.
وأح ـ ــد الـ ـع ــوام ــل األس ــاسـ ـي ــة الـ ـت ــي أدت إل ــى
ه ــذا الـتـغـيـيــر هــو ع ـقــود مــن إس ــاءة اسـتـخــدام
الواليات المتحدة للسلطة التي احتفظت بها،
بوصفها مصدر العملة التجارية الرئيسية في
الـعــالــم .وعـنــدمــا تـحــول اسـتـخــدام تـلــك السلطة
إلى بلطجة كما كان يجري بوضوح على مدى
العقود العديدة الماضية ،فإنه يؤدي حتم ًا إلى
رد فعل .ولذلك ،فإن عملية التخلي عن الدوالر
بـقـيــادة روس ـيــا والـصـيــن هــي نـتـيـجــة واضـحــة
ل ـل ـس ـيــاســات األم ــري ـك ـي ــة ف ــي ال ـم ـج ــال ال ـمــالــي
واالقتصادي العالمي.
شراكات وروابط غير أمريكية
إن تـ ــوق ـ ـيـ ــت م ـ ـن ـ ـتـ ــدى س ـ ــان ـ ــت بـ ـط ــرسـ ـب ــرغ
االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي الـ ـ ــدولـ ـ ــي ل ـ ـهـ ــذا الـ ـ ـع ـ ــام ج ــدي ــر
بــالـمــاحـظــة .حـيــث ح ــدث قـبــل أي ــام مــن قمتي
«ال ـس ـب ــع ال ـك ـب ــار» و«ح ـل ــف ش ـم ــال األط ـل ـســي
الـنــاتــو» ،وقبل أسبوعين من قمة الرئيسينبــايــدن وبــوتـيــن الـمـقــرر عـقــدهــا فــي جـنـيــف ،إذ
ت ــدرك روس ـيــا بــوضــوح م ـح ــاوالت الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة ف ـص ـل ـهــا عـ ــن ال ـص ـي ــن ال ـت ــي ت ـجــري
شـيـطـنـتـهــا ال ـيــوم عـلــى نـحــو م ـتــزايــد .غـيــر أن
الـشــراكــة الــروسـيــة الصينية تـطــورت إلــى حـدٍّ

أعلن سيلوانوف
أنه في شهر أيار
وللمرة األولى تم
رصد أقل من %50
من صادرات روسيا
بالدوالر مؤكداً أن
روسيا تعتزم التخلي
تماماً عن الدوالر
في صندوق الثروة
الروسي
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أن الــواليــات الـمـتـحــدة كــانــت مـخـطـئــة عندما
اعتقدت أنـهــا «قــويــة بما يكفي» لــإفــات من
تـهــديــد ال ــدول األخـ ــرى .وج ــاءت تـصــريـحــاتــه
فــي مـعــرض حديثه عــن العقوبات األمريكية
ال ـم ـفــروضــة عـلــى مــوس ـكــو ،وف ـق ـ ًا لـمــا ذكــرتــه
وكــالــة «تــاس» الــروسـيــة ،حيث أكــد« :نسمع
تـ ـهـ ــديـ ــدات مـ ــن الـ ـك ــونـ ـغ ــرس وم ـ ــن م ـص ــادر
أخ ـ ـ ـ ــرى ...إن األش ـ ـخـ ــاص الـ ــذيـ ــن ي ـف ـع ـلــون
ذل ــك يـفـتــرضــون عـلــى األرجـ ــح أن الــواليــات
المتحدة تملك القوة االقتصادية والعسكرية
وال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي تـمـكـنـهــا م ــن اإلف ـ ــات مــن
ذلك ...هذا ما يعتقدون» ،مؤكد ًا أن «المشكلة
م ــع اإلمـ ـب ــراط ــوري ــات ه ــي أن ـه ــا ت ـع ـت ـقــد أن ـهــا
قوية بما يكفي الرتكاب مثل هــذه األخطاء:
سنشتري هــؤالء الناس ،نسيء إلــى أولئك،
نعقد صفقة مــع هــؤالء ،ونمنحهم األوسـمــة،
ون ـه ــدد غ ـيــرهــم ب ــال ـب ــوارج ال ـح ــرب ـي ــة .وه ــذا
سيحل كــل المشاكل مــن وجهة نظرهم ،لكن
المشاكل تـتــراكــم ،ثــم تــأتــي لحظة يـكــون فيها
الحل مستحي ًال».
هــذه هي الخلفية التي سيحملها بوتين غالب ًا
إلــى اجـتـمــاعــه مــع بــايــدن فــي جـنـيــف .إذ ليس
ه ـنــالــك س ـبــب ل ـتــوقــع أن يـ ـقـ ـدّم ال ـ ــروس أيــة
تنازالت كبيرة لألمريكيين .ومن الواضح أنهم
يرون في الواليات المتحدة إمبراطورية آخذة
فــي االن ـح ــدار .وم ــن الـمـشـكــوك فـيــه أن يـكــون
لدى األمريكيين رؤية واضحة لمستقبلهم كما
يراها اآلخرون.
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قاسيون ـ العدد  1022اإلثنين  14حزيران 2021

يقدم الخطاب السياسي واإلعالمي الغربي جملة من األكاذيب واألساطير والخرافات
التي يكررها بإصرار وبشكل يومي طوال سنوات وسنوات ،عم ًال بالمبدأ النازي الشهير:
«اكذبوا ثم اكذبوا ثم اكذبوا ...لعل شيئاً يعلق في األذهان»
ǧعماد طحان

االستمرار بتكرار األكاذيب يصل إلى الحد الذي
تصبح معه هــذه األكــاذيــب نفسها «مس ّلمات»
يجري بناء التحليالت السياسية عليها ،وهي
كـ«مس ّلمات» أمرٌ غير قابل للنقاش ،بل ّإن من
يجرؤ على طرحها للنقاش يجري «تكفيره»
على الفور ،وتغلق أمامه المنابر...
س ـبــق أن ح ــاول ــت ال ـتــوقــف ع ـلــى واح ـ ــدة مــن
ال ـخ ــراف ــات ال ـم ــرك ــزي ــة ال ـت ــي ي ـك ــرره ــا اإلعـ ــام
الغربي ،وهي تلك المتعلقة بالديمقراطية .قمت
بذلك في مادة في قاسيون العدد  1019بتاريخ
 24أيار الماضي عنوانها« :عن أسطورة الدعم
الـغــربــي لــانـتـقــال الــديـمـقــراطــي فــي ســوريــة»،
ويمكن الـعــودة إليها عبر الــرابــط اإللكتروني
الــذي سيظهر ضمن النسخة اإللكترونية من
هذه المادة.
وف ــي ه ــذه ال ـم ــادة أحـ ــاول إل ـقــاء ال ـضــوء على
خرافة أخرى ضمن منظومة الخرافات الغربية
الـمـتـعـلـقــة ب ـس ــوري ــة ،وه ــي ال ـخ ــراف ــة الـمـتـعـلـقــة
بطبيعة االصطفافات الدولية اتجاه ما يجري
في سورية...
ثنائيات وهمية محلية
كمدخل للحديث عن طريقة الصياغة اإلعالمية
الـ ـتـ ــي ي ـق ــدم ـه ــا ال ـ ـغـ ــرب ل ـم ـس ــأل ــة ال ـت ـح ــال ـف ــات
واالص ـط ـف ــاف ــات ال ـخــاصــة ب ـس ــوري ــة ،ف ــإنّ ــه مــن
المفيد الـمــرور على مصطلح استخدمه حزب
اإلرادة الشعبية بشكل مستمر منذ حوالي 15
عام ًا ،وهو مصطلح الثنائيات الوهمية ،وكان
المقصود بــه منذ ذلــك الــوقــت بشكل ملموس
(النظام وقسم من المعارضة)...
جــوهــر الـمـســألــة كــان كــالـتــالــي :هـنــالــك تناقض
ب ـي ــن ال ـن ـظ ــام وبـ ـي ــن ق ـ ــوى س ـي ــاس ـي ــة ع ــدي ــدة
تعارضه ،لكنّ قسم ًا غير قليل من هذه القوى
الـتــي تـعــارض النظام تتفق معه فــي البرنامج
االق ـت ـصــادي االج ـت ـمــاعــي الـمـطـلــوب لـســوريــة،
أي :إنها تتفق معه حول اللبرلة االقتصادية...
وب ـكــام أوض ــح فــإنـهــا تـتـفــق مـعــه عـلــى تــوزيــع

ثــروة محدد يتم بموجبه نهب عموم الشعب
السوري لمصلحة قلة قليلة .الخالف هو :من
هــي هــذه الـقـلــة؟ هــل هــي أولـئــك الـمــوجــودون
أس ــاس ـ ًا ضـمــن ال ـمــواقــع ال ـتــي تـسـمــح بــالـتـحـكــم
بتوزيع الثروة وبالتالي بالنهب ،أم هي ذلك
الـنـمــط مــن الـمـعــارضـيــن الـســاعـيــن إلــى الحلول
محلهم كناهبين...
وألن كال الطرفين المتصارعين ،متفقان على
ّ
ج ــوه ــر ال ـب ــرن ــام ــج االقـ ـتـ ـص ــادي االج ـت ـمــاعــي،
ف ــإن ـه ـم ــا ي ـ ـع ـ ـبّـ ــران ع ـ ــن ص ــراعـ ـهـ ـم ــا ب ـ ـ ــأدوات
وشعارات أخرى؛ فجهة ترفع الشعار الوطني
مـتـهـمــة ال ـط ــرف ال ـم ـقــابــل بــال ـع ـمــالــة ،وال ـطــرف
ال ـم ـقــابــل ي ــرف ــع ال ـش ـع ــار ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ويـتـهــم
ال ـط ــرف ال ـم ـقــابــل بــاالس ـت ـبــداد وال ـق ـم ــع .وألن
كال االتهامين الذين يستخدمهما المتشددون
وت ـجــار ال ـحــروب ،ال يـخـلــو مــن الـصـحــة ،وفــي
كــا االتـجــاهـيــن ،إلــى هــذا الـحــد أو ذاك ،فإنّهما
ي ـســاعــدان فــي تـقـسـيــم ال ـنــاس وف ــي تـضـلـيـلـهــا،
وإن م ــؤقـ ـتـ ـ ًا ...وي ـت ـع ــزز ذلـ ــك ال ـت ـق ـس ـيــم حـيــن
ْ
تسيل الدماء ويجري تعزيز الخطاب الطائفي
والقومي والعشائري...
إذ ًا باختصار ،يمكن القولّ :إن الثنائية الوهمية
هــي تـعـبـيــر عــن ص ــراع الـنــاهـبـيــن فـيـمــا بـيـنـهــم،
والذين يسعون بشكل مستمر إلى إقناع عامة
الناس من الفقراء على طرفي متراس الثنائية
بأن الصراع على أساس هذه الثنائية
الوهميةّ ،
وأن أولئك الذين
الحقيقي،
الصراع
بالذات هو
ّ
على الطرف اآلخر من المتراس هم األعداء...
يمتد هــذا الفهم الـيــوم ليس فقط على ثنائية
(م ـ ــوال ـ ــي/م ـ ـع ـ ــارض) ،بـ ــل ونـ ـح ــو ال ـث ـن ــائ ـي ــات
الطائفية والقومية وحتى نحو ثنائية من نمط
(عـلـمــانــي/مـتــديــن) وغ ـيــرهــا ...وكـلـهــا تنويعات
مـخـتـلـفــة ل ـجــوهــر واح ـ ــد ،ه ــو أن ـه ــا ت ـع ـبــر عــن
الشكل الذي من خالله يستخدم الناهبون من
الـطــرفـيــن ،المنهوبين مــن الـطــرفـيــن ،ليتقاتلوا
بهم ،وبدمائهم ،للوصول إما إلى إعادة توزيع
الـنـهــب بـيــن الـنــاهـبـيــن ،أو لـقـضــاء طــرف ناهب
على طــرف نــاهــب مـقــابــل ،وبــالـتــالــي استئثاره
بعملية النهب...

لكن في جميع األحــوال ،حين يجري الصراع
على أســاس الثنائيات الوهمية ،فـ ّـإن النتيجة
الوحيدة المحسومة مسبق ًا هي ّأن المنهوبين
سـيـبـقــون م ـن ـهــوب ـيــن ،وفـ ــوق ذل ــك سـيــدفـعــون
ك ــل تـكــالـيــف ال ـص ــراع م ــن دمــائ ـهــم وأرواح ـه ــم
وأحالمهم وشقائهم...

هنالك تناقض بين
النظام وبين قوى
سياسية عديدة
لكن قسماً
تعارضه ّ
غير قليل من
هذه القوى التي
تعارض النظام
تتفق معه في
البرنامج االقتصادي
االجتماعي
المطلوب لسورية

ثنائيات وهمية دولية/محلية
وإذا كــان األمــر كذلك على المستوى المحلي،
ف ــإنّ ــه ي ـجــد ت ـع ـب ـيــرات م ـشــاب ـهــة ع ـلــى مـسـتــوى
العالقة بين المحلي والدولي.
ف ــإذا نـظــرنــا إلــى الـلــوحــة الـتــي يـتـفــق عليها كل
اإلعالم العالمي تقريب ًا ،ويشمل ذلك باألساس
اإلعـ ــام ال ـغــربــي وت ـفــرعــاتــه ال ـعــرب ـيــة ،وكــذلــك
مــا يسمى «إع ــام الـمـعــارضــة» وأي ـض ـ ًا «إعــام
النظام» ،فإننا سنجد ما يلي
هنالك في جانب النظام الـســوري وتقف معه
كــل مــن روس ـيــا وإيـ ــران ،فــي الـجــانــب الـمـقــابــل
ه ـن ــال ــك الـ ـمـ ـع ــارض ــة وتـ ـق ــف م ـع ـه ــا الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة ودول أوربـ ـي ــة وت ــرك ـي ــا .وم ــؤخ ــر ًا
يجري تصنيف دول الخليج تــارة هنا وتــارة
هناك ،أو بالقول إنها بين بين...
المشكلة األســاسـيــة فــي هــذه الـلــوحــة (المتفق
عليها) ،أنـهــا مبنية بــاألســاس على اعـتـبــار أن
ثـنــائـيــة (ن ـظــام م ـعــارضــة) هــي ثـنــائـيــة حـقـيـقــة،
والواقع أنها ليست كذلك ...وما بني على باطل
فهو باطل.
ولكن مع ذلك ،من مصلحة الناهبين المحليين
والدوليين أيض ًا ،أن يضعوا على السطح هذه
الـصــورة الـمـشــوهــة والـمـمـســوخــة عــن الـصــراع
ألن هـ ــؤالء وأول ـئ ــك،
الـ ـج ــاري ف ــي الـ ـبـ ــادّ ...
يـتـقــاطـعــون أيـضـ ًا فــي رؤيـتـهــم لـســوريــة ضمن
ن ـم ــوذج م ـحــدد تــابــع اق ـت ـصــادي ـ ًا وغ ـيــر مـنـتــج،
وب ـم ـس ـتــوى ح ــري ــات س ـيــاس ـيــة ش ـبــه م ـعــدوم،
وب ـك ــم ه ــائ ــل م ــن ال ـف ــوال ــق ال ـم ـف ـع ـلــة ال ـطــائ ـف ـيــة
ألن هذه ك ّلها ،تحقق بالنسبة
والقومية وإلخّ ...
ل ـل ـخــارج أح ــد أم ــري ــن :بــال ـحــد األدن ـ ــى تـسـمــح
بــاسـتـمــرار الـنـهــب نـحــو ال ـخــارج عـبــر عــاقــات
(التبادل الالمتكافئ) ،وبالحد األعلى الوصول
بــال ـفــوضــى ض ـمــن س ــوري ــة ن ـحــو إن ـهــائ ـهــا كـلـيـ ًا
وتحويلها إلى صاعق تفجير للمنطقة بأكملها،
م ــا ي ـصــب ف ــي ال ـم ـش ــروع ال ـغ ــرب ــي/األم ــري ـك ــي
خ ــاص ــة ،ال ــذي يـسـعــى إل ــى م ــلء ال ـف ــراغ ال ــذي
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سينجم عن انسحابه اإللزامي بأكبر كم ممكن
من االنفجارات واالنقسامات...
ضمن هذا التصور ،يصبح مفهوم ًا بشكل أدق،
لماذا يتحدث الغرب منذ سنوات عن «تغيير
س ـل ــوك ال ـن ـظ ــام» ول ـي ــس «ت ـغ ـي ـيــر ال ـن ـظ ــام».
ولماذا يصر األمريكان على محاوالت تبييض
النصرة .ولماذا يبذلون أقصى طاقاتهم لتأزيم
الــوضــع فــي الـشـمــال الـشــرقــي الـســوري بحيث
يعمقون عزله عن باقي البالد...
كل هذه السياسات تصب في أمر واحد هو ّأن
الواليات المتحدة (والغرب عموم ًا) بالسلوك
الـعـمـلــي تــؤيــد ال ـم ـت ـشــدديــن م ــن ك ــل األطـ ــراف
ال ـســوريــة عـلــى اإلطـ ــاق ،وت ـقــف ضــد الـشـعــب
السوري ككل ،ضد كل المنهوبين السوريين...
وليس هذا باألمر المفاجئ أو المستغرب...
بــالـمـقــابــل ف ـ ّـإن مـحــاولــة فـهــم الـمــوقــف الــروســي
باعتباره موقف ًا مؤيد ًا للنظام وليس لسورية
ك ـب ـل ــد ،هـ ــو أيـ ـضـ ـ ًا ف ـه ــم م ـش ـت ــق مـ ــن ال ـث ـنــائ ـيــة
الــوهـمـيــة نـفـسـهــا ...فــالـمــوقــف الــروســي مبني
فــي نـهــايــة ال ـم ـطــاف عـلــى الـمـصـلـحــة الــروسـيــة
ولـيــس على االصـطـفــافــات الــداخـلـيــة الـســوريــة،
وهذه المصلحة ضمن الصراع الدولي الجاري
تتكثف بشكل واضح بما هو معاكس تمام ًا لما
قاله جيمس جيفري( :المستنقع)...
أيّ :إن ال ـم ـص ـل ـحــة ال ــروسـ ـي ــة ه ــي ف ــي مـنــع
انهيار الــدولــة ،منع التقسيم ،ومــن ثم تجفيف
المستنقع وتحقيق االس ـت ـقــرار ...وقــد وصلنا
مــوضــوعـيـ ًا إلــى الـمــرحـلــة األخ ـيــرة ...وهــذه ال
يمكن إنجازها( ،أي :ال يمكن إنجاز استقرار
فــي ســوريــة) ،بـبـقــاء وك ــاء ال ـغــرب متحكمين
بالبالد والـعـبــاد ...ووكــاء الغرب هم عمالؤه
المباشرون ،أو أولئك الذين تتقاطع مصالحهم
األنانية مع الغرب ،والذين بات اقتصاد الحرب
ب ـم ــا ي ـح ـتــويــه م ــن م ـخ ـت ـلــف أنـ ـ ــواع األن ـش ـطــة
اإلجرامية غير المشروعة ساحتهم األساسية
و«مصدر رزقهم»...
إبعاد هــؤالء الــوكــاء ،وإضعافهم في المراحل
األول ــى ،غـيــر ممكن دون حــل سـيــاســي شامل
ألن
ي ـس ـم ــح ل ـل ـم ـن ـهــوب ـيــن ب ــرف ــع أصـ ــوات ـ ـهـ ــمّ ،
المنهوبين السوريين هم وحدهم من يريدون
أيض ًا استقرار ًا في سورية ،ومن في مصلحتهم
إنهاء نفوذ تجار الحرب والمتشددين من كل
األطراف...
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عن الوحدة الوطنية ...وكيف نقف في وجه التتريك؟

(ما ينبغي إيالؤه اهتماماً كبيرًا ،ليس فقط النضال المطلوب ضد تقسيم األمر الواقع القائم حالياً ضمن اإلحداثيات
الجغرافية ،ومحاوالت الغرب والصهاينة تكريسه ،والمساعدات التي يتلقاها مخطط التقسيم هذا من المتشددين
يقسم السوريين ماليين
من األطراف السورية ،بل وأيضاً ينبغي العمل ضد اإلحداثي البشري لعملية التقسيم ،والذي ّ
مقابل ماليين ،بين «جيدين» و«سيئين»« ،وطنيين» و«خونة») -افتتاحية قاسيون العدد  1020بتاريخ /31
أيار.2021/
ǧسعد صائب

بـ ــدأ الـ ـعـ ــدوان ال ـت ــرك ــي ال ـم ـب ــاش ــر ع ـل ــى األرض
السورية في آب من العام  2016مع العملية التي
أسمتها تركيا بــ«درع الفرات»؛ ونقول العدوان
ألن ال ـعــدوان بــأشـكــالــه غـيــر الـمـبــاشــرة
الـمـبــاشــرّ ،
كان قد بدأ قبل ذلك بسنوات.
انتهت عملية «درع الفرات» إلى سيطرة األتراك
عـلــى مـنــاطــق مــن ال ـش ـمــال ال ـس ــوري ب ــات يـشــار
إليها بهذا االسم ،أي :مناطق درع الفرات (وهي
جرابلس وأعزاز والباب في ريفي حلب الشمالي
والشرقي) ،تمييز ًا لها عن المناطق التي احتلها
األتــراك خــال العمليتين العسكريتين التاليتين
عامي  2018و ،2019أي :مناطق عدوان «غصن
الــزيـتــون» (عـفــريــن ومـحـيـطـهــا) ،وع ــدوان «نبع
الـســام» (شــريــط ح ــدودي شــرق الـفــرات يضم
رأس العين وتل أبيض وغيرها).
يضاف إلى ذلك وجود تأثير تركي إلى هذا الحد
أو ذاك فــي المناطق الـتــي تسيطر عليها بشكل
رس ـم ــي ج ـب ـهــة ال ـن ـص ــرة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى بـضـعــة
ج ـيــوب صـغـيــرة ل ـحــراس الــديــن والـتــركـسـتــانــي
وغيرهما .وبقدر أهمية الوقائع السابقة ،هنالك
أي ـض ـ ًا حـقـيـقــة أن كــل ال ـت ـقــديــرات تـتـفــق عـلــى أن
الحد األدنى لعدد الالجئين السوريين في تركيا
يتجاوز ثالثة ماليين الجئ.
مخاطر إضافية
عــدا عــن االح ـتــال الـعـسـكــري الـمـبــاشــر ،أو عبر
بعض الفصائل الـتــي بــاتــت تعمل بشكل مباشر
تـحــت اإلم ــرة الـتــركـيــة ،ف ـ ّـإن هـنــالــك سـلـسـلــة من
اإلج ــراءات والـمـمــارســات الـخـطـيــرة الـتــي جــرى
تكريسها خاللها السنتين الماضيتين.
ضمن هذه اإلجراءات موضوع استخدام الليرة
التركية في التبادل بد ًال عن السورية ،وحضور
الـعـلــم الـتــركــي وصــور الــرئـيــس الـتــركــي وغيرها
من الرموز الخاصة بتركيا في كل مكان وفي كل

تفصيل .وربما أخطر من ذلــك ك ّله ،تعليم آالف
وآالف األط ـفــال الـلـغــة الـتــركـيــة وربـطـهــم ثـقــافـيـ ًا
وروحي ًا مع تركيا بوصفها (البلد األم).
وإذا كانت اليد التركية هــي األساسية فــي هذه
العملية ،وباستخدام بعض السوريين وخاصة
ض ـم ــن ال ـم ـت ـش ــددي ــن فـ ــي الـ ـمـ ـع ــارض ــة ،وال ــذي ــن
بــات قـســم مـنـهــم تـجــار حــرب ومـعــابــر وحــواجــز
بـشـكــل م ـبــاشــر ،فـ ـ ّـإن ه ـنــالــك م ــا ي ـعــزز م ــن هــذه
العملية (أي :التتريك) ،وهو تقاطعها مع العمل
األمريكي العام اتجاه سورية ،والــذي سبق أن
تناولناه في عدد كبير من المقاالت ،ويتمحور
حــول تثبيت تقسيم األمــر الــواقــع وإطــالــة أمــده
وتكريس المستنقع.
ون ـقــولّ :إن هـنــالــك تـقــاطـعـ ًا ولـيــس تـطــابـقـ ًا بين
ألن الهدف
األمريكي والتركي في هذه المسألةّ ،
األم ـثــل بــالـنـسـبــة لــأمــريـكــي هــو إي ـصــال تقسيم
األم ــر ال ــواق ــع إل ــى تـقـسـيــم فـعـلــي ون ـهــائــي وإلــى
تفتيت ،بينما تتعارض هذه النهاية مع مصلحة
ألن عملية تفتيت لسورية
األمن القومي لتركياّ ،
بتعقيد وتداخل التركيبة السكانية والديمغرافية
والـسـيــاسـيــة بـيـنـهــا وبـيــن كــل دول الـمـنـطـقــة بما
فـيـهــا تــرك ـيــا ،سـيـكــون لـهــا تــأثـيــر صــاعــق انـفـجــار
لسلسلة دومـيـنــو تفتيتية فــي مـجـمــل المنطقة،
وفي تركيا خصوص ًا.
وأين التقاطع إذًا؟
األمر ببساطة ،هو ّأن األتراك يعلمون جيد ًا ّأن
كل يوم إضافي يمر دون ح ٍل لألزمة السورية،
هو يوم إضافي في تكريس عالقة بينهم وبين
ما يقرب من  7ماليين ســوري( ،هــم الالجئون
عـلــى أراضـيـهــا بــاإلضــافــة إلــى مــن تـحـتــل أرضـهــم
بشكل مباشر عبر عملياتها العسكرية الثالث ،أو
تؤثر فيها بشكل كبير كما في إدلب).
كل يوم إضافي ،هو استثمار إستراتيجي الطابع
فــي ســوريــة الـمـسـتـقـبــل ،هــو مــزيــد مــن األط ـفــال
والشباب السوريين الــذيــن يتحدثون بالتركية،

كل يوم إضافي هو
استثمار إستراتيجي
الطابع في سورية
المستقبل هو
مزيد من األطفال
والشباب السوريين
الذين يتحدثون
بالتركية

وت ـج ــري تــربـيـتـهــم ع ـلــى ّأن تــرك ـيــا ه ــي «ال ـب ـلــد
األم» ...وكلما طالت فترة عدم الحل ازداد حجم
هذا االستثمار.
ولـكــي نـكــون دقـيـقـيــن أك ـثــر ،ربـمــا يـقــول أحــدهــم
محق ًا :ولكن تركيا أيض ًا تعاني استنزاف ًا بسبب
اسـتـمــرار األزم ــة فــي ســوريــة س ــواء بـمــا يتعلق
بــالــاجـئـيــن أو بــالـمـصــاريــف الـعـسـكــريــة أو حتى
بالتكاليف السياسية الداخلية ،فأين المنطق في
أن يكون لها مصلحة في إطالة األزمة؟
والـتـســاؤل مـحــق ،وال ـجــواب عـلـيــه بـبـســاطــة هو
كــالـتــالــي :طالما ّأن الـحــل لــم يــأت بـعــد ،فمن غير
المنطقي أن نتوقع من السلطات التركية (ضمن
عقلية الهيمنة والتوسع التي تسيطر عليها) أال
تسعى لالستثمار طويل األمد بالحالة الراهنة.
متشددو النظام يدعمون التتريك!
تـتـلـقــى مـخـطـطــات تـثـبـيــت تـقـسـيــم األم ــر الــواقــع،
وتكريس االنقسام بين السوريين ،ال الجغرافي
فـحـســب ،بــل واإلنـســانــي أي ـض ـ ًا ،دعـمـ ًا كـثـيـفـ ًا من
الـضـفــة الـمـقــابـلــة لـمـتـشــددي الـمـعــارضــة؛ أي :من
متشددي النظام.
يــأخــذ ه ــذا ال ــدع ــم أش ـك ــا ًال م ـت ـعــددة ،ول ـكــن عـلــى
رأس ـهــا بـكــل تــأكـيــد :تـعـطـيــل الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة،
تـعـطـيــل ال ـحــل ال ـس ـيــاســي ،تـعـطـيــل تـنـفـيــذ ال ـقــرار
 ،2254وهـ ــو ال ـم ــدخ ــل ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي يـسـمــح
باستعادة وحدة سورية شعب ًا وأرض ًا.
ف ــوق ذل ــك ،ف ـ ّـإن ال ـش ـعــارات الـسـيــاسـيــة وال ـكــام
ال ـس ـيــاســي ض ـيــق األف ـ ــق وق ـص ـيــر ال ـن ـظــر ال ــذي
ي ـكــرره م ـت ـشــددو ال ـن ـظــام بـتـصـنـيــف الـســوريـيــن
مــاي ـيــن ه ـنــا وم ــاي ـي ــن ه ـن ــاك ،ب ـيــن «ج ـيــديــن»
و«س ـي ـئ ـي ــن»« ،وط ـن ـي ـي ــن» و«خـ ــونـ ــة» ،يـســاعــد
أولـئــك الــذيــن يعملون على التتريك لكي يزيدوا
ارت ـ ـفـ ــاع األسـ ـ ـ ــوار ال ـص ـي ـن ـي ــة ب ـي ــن ال ـس ــوري ـي ــن
الـمــوجــوديــن تـحــت سيطرتهم وبـيــن الـســوريـيــن
الـمــوجــوديــن تـحــت سـيـطــرة الـنـظــام أو سيطرة
اإلدارة الذاتية ...وليست مصادفة بطبيعة الحال
ّأن مـتـشــددي الـمـعــارضــة يـسـتـخــدمــون الـمـنـطــق
نفسه والخطاب نفسه اتجاه «اآلخر» السوري.
ـوال
ال يــزال الـمـتـشــددون يـعــزفــون عـلــى نغمة مـ ٍ
ومعارض ويطورونها نحو وطني وخائن ،أو
ثــائــر وج ـبــان ،وإلـ ــخ ...وكـلـهــا تـصـنـيـفــات وهمية
وال قيمة لـهــا ،وال تمثل ســوى قـشــرة سطحية
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لـظــواهــر شــديــدة التعقيد والـعـمــق ،فــي الجوهر
مـنـهــا ال ـفــرز الـحـقـيـقــي لـلـســوريـيــن بـيــن منهوبين
ي ـش ـك ـلــون ال ـغــال ـب ـيــة ال ـع ـظ ـمــى ونــاه ـب ـيــن م ــن كــل
األطراف ،هم قلة قليلة...
أستانا ...وحل عسكري
يـحــاول بـعــض الـمـتـشــدديــن ضـمــن الـنـظــام التهرب
مــن مـســؤولـيـتـهــم عــن الــوضــع الـقــائــم بــإلـقــاء الـلــوم
على مسار أستانا وعلى الروس خاصة ،أنهم هم
مــن أسـهـمــوا فــي اسـتـقــرار الــوضــع الـقــائــم كما هو.
(من الالفت أن هؤالء يتجنبون تحميل األمريكي
أية مسؤولية بما يخص إدلب أو المناطق الثالث
التي جرى احتاللها تركي ًا بالتنسيق مع األمريكي
تحديد ًا وبرفض معلن من الروسي).
وبكل األحــوال فـ ّـإن أستانا قــد أنـجــزت تخفيض
مستوى العنف ومستوى نزيف الدم السوري
إلــى الـحــد األدن ــى ،وقــد وصـلــت فــي أداء مهمتها
إلـ ــى ذروة ب ــات ــت م ـطــال ـبــة ب ــاج ـت ـي ــازه ــا .ول ـكــن
الـ ـط ــري ــف فـ ــي ط ـ ــروح ـ ــات ال ـم ـت ـش ــددي ــن أن ـه ــم
ي ـصــورون األم ــر كـمــا لــو ّأن ال ــروس يـحـجّــزون
بـيـنـهــم وب ـيــن األت ـ ــراك ،ورب ـمــا ل ــوال ذل ــك لــوصــل
هؤالء المتشددون إلى اسطنبول عسكري ًا!
أو أنهم يطلبون من الروس أن يخرجوا األتراك
بالقوة من المناطق التي يحتلونها ،أي :يريدون
أن تخوض دولتان بحجم روسيا وتركيا حرب ًا
دفاع ًا عن مساحات سورية!
المسؤولية التي ال يمكن الـهــروب منها هي ّأن
الـحــل الــوحـيــد الــواضــح هــو تنفيذ ال ـقــرار 2254
كــامـ ًـا عـبــر تـقــديــم ت ـنــازالت مـتـبــادلــة تـصــب كلها
ف ــي مـصـلـحــة ال ـش ـعــب ال ـس ــوري ح ـص ــر ًا ،ال فــي
مصلحة األمريكان وال األتراك وال الروس وال
اإليرانيين ،وال أي أحد آخر .تنازالت تصب في
مصلحة المنهوبين الــذيــن ال تــزال عملية نهبهم
تتعمق وتشتد يوم ًا وراء اآلخر.
المسؤولية التي يتحملها المتشددون في النظام
وفــي الـمـعــارضــة عــن ّأن أبـنــاء الـشـعــب الـســوري
ي ـع ـي ـشــون ض ـمــن فـ ـض ــاءات م ـت ـبــاي ـنــة بــالـمـعــانــي
الثقافية واالقتصادية والسياسية ،هي مسؤولية
ال يمكن الـهــروب مـنـهــا ،وال يمكن الـتـصــدي لها
بالشعارات اللفظية المعادية للتتريك ،وللتقسيم
عموم ًا ،بالتوازي مع ممارسات فعلية تصب في
مصلحة التتريك والتقسيم!
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« مازوت التدفئة والغاز المنزلي»

على قائمة التصريحات الحكومية

هنيئاً للمواطن السوري ،فهناك جهات تهمها راحته وتعمل على أال يمل من كثرة االستقرار والجمود بالقرارات،
وخصوصاً إذا كانت تصب بميدان السباق على المواد المدعومة والمجبر على خوضه بين المواد التموينية إلى الغاز
المنزلي والمحروقات وحتى على مخصصات الخبز ...إلخ ،فدائماً هناك تجدد يعيشه ،وال يوجد أسبوع ال تصدر به
العديد من القرارات والتعديالت تطال لقمة عيش المواطن و راحته ،فمازوت التدفئة والغاز المنزلي كان على قائمة
التصريحات والقرارات لهذا األسبوع.
ǧعبير حداد

مازوت التدفئة بحلته الجديدة
اقـ ـ ـت ـ ــرب مـ ــوعـ ــد ت ـ ــوزي ـ ــع مـ ـ ـ ــادة الـ ـ ـم ـ ــازوت
المخصصة للتدفئة والـتــي تـقــرر بــدء توزيعها
خ ـ ــال ش ـه ــر تـ ـمـ ــوز ،لـ ـه ــذه ال ـس ـن ــه وب ـح ـل ـت ـهــا
ال ـجــديــدة ،وال ـتــي سـتـصـبــح وف ــق ن ـظــام خــدمــة
الرسائل النصية ،أي :من هذه الناحية لم يعد
هناك مواد مدعومة لم تدخل وفق نظام الذكاء
والــرســائــل النصية ،ووفـقـ ًا لمصدر فــي وزارة
الـنـفــط وال ـثــروة الـمـعــدنـيــة فــإنــه سـيـتــم تــدريــب
كـ ــوادر ج ــدي ــدة ع ـلــى ال ـب ــرام ــج ف ــي مــديــريــات
ال ـم ـح ــروق ــات ،وذلـ ــك خـ ــال م ـن ـت ـصــف الـشـهــر
الـجــاري ،ليتم إطــاق الخدمة ابـتــدا ًء مــن شهر
تموز المقبل.
آلية توزيع ممنهجة
ستطال شريحة محددة
وبـتـصــريــح آخــر لـعـضــو الـمـكـتــب الـتـنـفـيــذي في
محافظة ريف دمشق ألحد الصحف المحلية،
أن مادة مــازوت التدفئة سيتم توزعها ابتدا ًء
مــن شهر تـمــوز الـقــادم ،تبع ًا لتعليمات وزارة
ال ـن ـفــط والـ ـث ــروة ال ـم ـعــدن ـيــة ل ـل ـبــدء بــالـتـسـجـيــل
والتوزيع المبكر لهذا العام ،وذلك إلعطاء أكبر
دفـعــة مـمـكـنــة لـلـمـسـجّـلـيــن عـلــى ال ـم ــادة ،ووفـقـ ًا

للتصريح فإن األولوية لذوي ضحايا الجيش،
ومن ثم لمناطق الريف من األشد برودة إلى
األق ــل ،مــع اإلشـ ــارة أن ــه لــن يـتــم تـعــويــض من
فاتته فرصة الحصول على مخصصاته بشكل
كــامــل خــال ال ـعــام الـفــائــت  ،وسـتـكــون الـبــدايــة
بمخصصات جديدة.
وبــالــرد على التصريح أعــاه فإنه خــال العام
الـمــاضــي كثير مــن الـعــائــات لــم يحالفها الحظ
بــاسـتــام مـخـصـصــاتـهــا مــن م ــادة الـتــدفـئــة ،وال
حـتــى  100لـتــر ،وأم ــا بــالـنـسـبــة لــآلـيــة المتبعة
بــأولــويــة الـتــوزيــع مــن الـمـنــاطــق األشــد بــرودة
إل ــى األقـ ــل ،فــا  100لـتــر وال ح ـت ــى 1000لتر
تكفي لدرء برد فصل شتوي كامل ،ونستطيع
من هذا التصريح أن نفهم المقاصد الخفية من
أولوية التوزيع المتبعة ،والتي تشبه ما حدث
خالل العام الفائت ،فتوزيع المازوت المدعوم
س ـي ـكــون ل ـشــري ـحــة قـلـيـلــة وط ـب ـع ـ ًا ك ــال ـع ــادة ال
تكفي األشـهــر الشتوية الـبــاردة ،وذلــك حسب
األولــويــة الـمــرتـبــة مــن قـبـلـهــم ،ومــن لــم يحالفه
الـ ـحـ ــظ ،ع ـل ـيــه ش ـ ــراء ال ـ ـم ـ ــازوت مـ ــن ال ـس ــوق
السوداء بأسعاره المرتفعة.
 100لتر للمرحلة األولى ذريعة
لتخفيض الدعم
وفق مصادر وزارة النفط فإن المرحلة األولى
من تطبيق اآللية الجديدة ،سيتم توزيع 100

حقيقة ما يجري هو
ً
محاولة تثبيت دعم
مازوت التدفئة عند
الـ  100لتر ال أكثر
صراحة
دون ذكرها
ً
وهذه المحاوالت
جارية منذ السنة
الماضية

ل ـتــر ف ـق ــط ،وط ـب ـع ـ ًا م ــع ال ـت ـنــويــه إل ــى إمـكــانـيــة
زيــادة الكمية والمشروطة بزيادة التوريدات
م ــن ال ـخ ــارج ،حـقـيـقـ ًة م ــا ي ـجــري ه ــو مـحــاولــة
تثبيت دعم مازوت التدفئة عند الـ  100لتر ال
أكثر دون ذكــرهــا صــراحـ ًة ،وهــذه المحاوالت
جــاريــة منذ السنة الماضية ،بتغطية ذلــك عبر
حجج نقص الـتــوريــدات و العقوبات الغربية،
مــع الـعـلــم أن ال ـمــازوت ضـمــن شـبـكــات الـســوق
ال ـس ــوداء ك ــان خ ــال الـسـنــة الـمــاضـيــة مـتــوفــر ًا
وفائض ًا عن الحاجة ،مع التذكير أنه سابق ًا كان
المازوت المدعوم  400لتر وتم تخفيضه إلى
 200لـتــر ،ونستطيع الـقــول أن مــا يـتــم الـيــوم
هــو تخفيض غـيــر رسـمــي لـلــدعــم ليصبح 100
لتر لألسرة الواحدة.
للغاز المنزلي نصيب
من التصريحات والمعاناة
ط ـلــب م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء ب ـتــاريــخ  8ح ــزي ــران،
مــن الجهات المعنية بــذل كــل الجهود الممكنة
لـتـقـلـيــص مـ ــدة اس ـت ــام ال ـغ ــاز ال ـم ـنــزلــي وفــق
الـبـطــاقــة الــذك ـيــة ،وطـبـعـ ًا ال يـمـكــن األخ ــذ بـهــذا
ال ـط ـلــب ع ـلــى مـحـمــل ال ـجــد م ــن ق ـبــل ال ـمــواطــن
فــال ـت ـجــارب عـلـمـتـنــا ذلـ ــك ،ال ـت ـصــري ـحــات تـبـقــى
تصريحات على ورق كإبر البنج ،وأما التنفيذ
فسيتم وفــق ما يخدم المصلحة الخاصة للقلة
القليلة المتنفذة.
مـعــانــاة الـمــواطــن مــع أسـطــوانــة ال ـغــاز ،أصبحت
قضية ثــابـتــة مـنــذ عــدة سـنــوات مــن ضـمــن جملة
ال ـم ـعــانــاة ال ـتــي يـتـحـمــل أع ـبــاءهــا بـشـكــل دوري،
فــرســالــة الـغــاز الـمـنــزلــي أصـبـحــت بـشـكــل طبيعي
تزور المواطن مرة كل شهرين ،وعلى المواطن
أن ي ــداري أسـطــوانــة ال ـغــاز «كــالـعـيــن الــرمــدانــة»

وخصوص ًا أنه جرى رفع سعرها المدعوم خالل
األش ـهــر ال ـمــاض ـيــة ،وبــال ـحــد الــوس ـطــي يـمـكــن أن
تُستهلك خــال شهر واحــد ،وإن أراد المواطن
االس ـت ـع ــان ــة ب ــال ـط ـب ــاخ ال ـك ـه ــرب ــائ ــي ،فــاإلم ـكــان ـيــة
محدودة ،نظر ًا للتقنين الكهربائي المتفاوت بين
منطقة وأخ ــرى ،وإذا تـحــدثـنــا عــن الـسـعــر الحر
لألسطوانة فهو بحدود الـ 30ألف ،أي :ما يعادل
نصف األجر الوسطي الشهري للموظف ،والتي
تعتبر نكبة وفق تكاليف المعيشة التي تجاوزت
المعقول مقارن ًة بأجر اليوم.
رفع الدعم المبطن
وتـ ــوزيـ ــع الـ ـغ ــاز ال ـم ـن ــزل ــي ل ـم ــرة واحـ ـ ــدة كــل
ش ـه ــري ــن ل ـل ـب ـطــاقــة ال ـ ــواح ـ ــدة ،ي ـع ـنــي بــال ـع ـمــق
رفــع دعــم غـيــر مـعـلــن أي ـض ـ ًا ،كـمــا بــاقــي الـمــواد
ال ـمــدعــومــة ي ـج ــري ال ـل ـعــب ع ـلــى ع ــام ــل الــزمــن
فــي سبيل تخفيض الــدعــم بالحجج والــذرائــع
الغير منطقية ،فمن التأخير الــذي طــال دورة
تــوزيــع الـمــواد التموينية ،إلــى تــأخـيــر اسـتــام
رســائــل ال ـغــاز لـمــدة الـشـهــريــن ،وم ــا تــاهــا من
تثبيت رســالــة الـمـحــروقــات لـسـيــارات األجــرة
ع ـن ــد ال ـ ـ  25لـ ـت ــر ًا ك ــل  4أي ـ ــام وال ـم ـش ــروط ــة
زيــادتـهــا بــزيــادة الـتــوريــدات أيـضـ ًا كـمــا مشكلة
مازوت التدفئة وتخفيضها المبطن للـ 100لتر،
وكذلك األمر بالنسبة لمخصصات الخبز التي
جرى تخفيضها ،وبالمقابل نجد أن ما يجري
تخفيضه بشكله المدعوم ،نجده متوفر ًا بشكله
الحر ولكن بأسعاره المرتفعة ،يعني ما يجري
بــالـمـحـصـلــة إن ـه ــاك ال ـم ــواط ــن بـ ـق ــرارات تـخــدم
مصالح القلة التي ستستفيد وتزيد أرصدتها،
على حساب جيب المواطن الذي أصبح فارغ ًا
فهنيئ ًا لك أيها المواطن.
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أسعار األدوية إلى رفع جديد والفساد مستمر

ال يزال الشعب السوري يتلقى الضربات تلو األخرى في وضعه المعيشي  ،ومازالت األزمات تتوالى من
الغذاء إلى الوقود إلى السكن إلى التعليم إلى المواصالت ،وهي الشك ضغوطات خانقة تنعكس على
الناس سلباً وتودي بحالتهم الصحية بالنتيجة نحو األمراض والمشكالت التي تأكل من أعمارهم ،ولكن
السياسات الليبرالية المتبعة في البالد سوف تجهز على آخر قطرة حياة عند المواطن وستسلبه ما
تبقى من صحته ،على مرأى ومسمع من وزارة الصحة والمعنيين وهذا ما نرى طالئعه تلوح أمامنا من
تصريحات المعنيين مؤخرًا حول أسعار األدوية التي ترتفع يوماً بعد يوم.

ǧعمار سليم

وردن ـ ــا م ــؤخ ــر ًا ف ــي ال ـم ــواق ــع الــرسـمـيــة
أن أص ـحــاب مـعــامــل األدويـ ــة يـطــالـبــون
ال ـح ـكــومــة ب ــرف ــع أس ـع ــار األدوي ـ ــة وهــو
م ـط ـلــب ال ـم ـج ـل ــس ال ـع ـل ـم ــي ل ـل ـص ـنــاعــات
الـ ــدوائ ـ ـيـ ــة ،ك ـم ــا أوضـ ـ ــح ن ــائ ــب رئ ـيــس
مجلس إدارة شركة العالمية للصناعات
الــدوائـيــة «يونيفارما» أنــه تــم االجتماع
مع المجلس العلمي للصناعات الدوائية،
والـطـلــب مـنــه أن تـكــون أســس التسعير
لـلـصـنــاعــات ال ــدوائ ـي ــة ب ـنــاء ع ـلــى نـشــرة
البنك المركزي التي ارتفعت من 1256
إلى  .2550وكأن ارتفاع أسعار األدوية
طـ ــارئ ج ــدي ــد ع ـلــى ال ـش ـعــب ال ـس ــوري،
والــواقــع أن ارت ـفــاع أس ـعــار األدوي ــة قد
اعـتــدنــا عليه مـنــذ بــدايــة األزم ــة ومــع كل
ارت ـفــاع فــي سـعــر ال ـصــرف ،حـتــى وصــل
األمر إلى أن يسعر الصيدالني األدوية
حـســب مــزاجــه وح ـســابــات الــربــح لــديــه،
غـيــر أن ك ـث ـيــر ًا م ــن األص ـن ــاف الــدوائ ـيــة
ق ــد ت ــم رف ــع س ـعــرهــا أي ـض ـ ًا دون إع ــان
مسبق أو تـصــريــح مــن المعنيين ،مثل:
أسعار المتممات الغذائية والفيتامينات
والـ ــداعـ ـمـ ــات ،وك ــأن ـه ــم ي ـع ـت ـب ــرون ه ــذه

األصـ ـنـ ــاف غ ـي ــر ضـ ــروريـ ــة ونـ ــوعـ ـ ًا مــن
الــرفــاهـيــة ،ومــن المعلوم أن مــن يتناول
هـ ــذه األصـ ـن ــاف ه ــم م ــرض ــى ف ـقــر ال ــدم
والـعـظــام وكـبــار الـســن واألط ـفــال وكلنا
رأيـنــا كـيــف ارتـفـعــت أسـعــار الفيتامينات
فــي مــوجــة وب ــاء ك ــورون ــا ،وف ـقــدت من
الصيدليات كل عبوات فيتامين  cذات
الـصـنــاعــة المحلية ووصــل سـعــر العبوة
الـمـسـتــوردة إلــى  12ألــف لـيــرة ســوريــة،
وذل ــك تــزامـنــا مــع ازي ــاد طـلـبــه والـحــاجــة
إل ـيــه فــي ظــل ال ــوب ــاء ،وعـمـلـيــة زي ــادة
أسـ ـع ــار الـ ـ ــدواء هـ ــذه ل ــن ت ـك ــون ال ـمــرة
األخـ ـي ــرة م ــع وجـ ــود الـ ــذرائـ ــع ال ـت ــي ال
تنتهي عند أصحاب األرباح ،فهي دوامة
لــن نـخــرج منها طــالـمــا أن الـمــواطــن في
نظر الحكومة هو آخر اهتماماتها.
خياران أحالهما م ّر
خ ـ ـ ــال اج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع الـ ـمـ ـجـ ـلـ ــس ال ـع ـل ـم ــي
للصناعات الــدوائـيــة وبحضور عــدد من
أصـحــاب مـعــامــل ال ــدواء ومـمـثـلـيــن عنهم
ع ـل ــت األص ـ ـ ــوات أنـ ــه ف ــي حـ ــال اس ـت ـمــر
الـ ــوضـ ــع ك ـم ــا هـ ــو ع ـل ـي ــه ف ـ ــإن ال ـت ــأث ـي ــر
س ـي ـن ـع ـكــس س ـل ـب ـ ًا وس ـي ـتــوقــف اإلن ـت ــاج
وأنه في حال عدم تدخل وزارة الصحة
فهناك معامل مهددة باإلقفال ،ما يعني

إن ما رشح عن
هذا االجتماع
وهذه المطالبات
ماهي إال امتطاء
لبعض األسباب
الموضوعية
والقفز منها
إلى شرعنة ما
بدأ به تجار الدواء
والمستوردون
من رفع مسبق

فـقــدان زمــر دوائـيــة واضـطــرار المواطن
إلــى الـلـجــوء إلــى ال ــدواء الـمـهـرّب .وهــذا
الكالم الخارج من المجلس ال يفضي إال
إلــى أحــد أمرين أولهما :هو رفــع أسعار
ال ــدواء بـمــا يـتـنــاســب مــع سـعــر الـصــرف،
وال ـث ــان ــي ه ــو ف ـق ــدان الـكـثـيــر م ــن الــزمــر
الدوائية ،وفي كلتا الحالتين الضرر واقع
على المواطن المريض والمفقر ،والذي
يــريــدونــه أنــه يــدفــع مــا خـســره أصـحــاب
الـشــركــات مــن جـيـبــه ومــن صـحـتــه ،فــإمــا
أن ت ـش ـتــري بــال ـس ـعــر الـ ــذي يـضـمــن لـنــا
ربح ًا أو أن تحرم من الدواء ولو دفعت
ثمن ذلــك حياتك! أمــا الحكومة فهي من
ف ـئــة ال ـم ـت ـفــرج ـيــن أو ب ــاألص ــح م ــن فـئــة
المنحازين إلى أي طرف إال إلى طرف
المواطن المفقر المريض ،أما أن تخرج
بـقــرار يــوفــر للمواطنين ال ــدواء وبسعر
يناسب دخل المواطن الشبيه بالمعدوم
فهذا بعيد عن أمثالهم .
إضافة األعذار إلى األعذار هي
الجهود المبذولة
أكــد أصـحــاب الـمـعــامــل فــي االجـتـمــاع أن
«هناك معامل ال تزال قيد التأهيل نظر ًا
لألضرار التي طالتها ظالل األزمة»
بعد مضي سـنــوات مــن انتهاء العمليات
العسكرية في البالد واستعادة سيطرة
ال ــدول ــة عـلـيـهــا التـ ــزال تـلــك الـمـعــامــل قيد
ال ـت ــأه ـي ــل ولـ ــم ت ـن ـتــه ع ـم ـل ـيــات ال ـتــأه ـيــل،
ورب ـم ــا ع ـم ـل ـيــات ال ـم ـمــاط ـلــة وال ـت ـســويــف
واسـتـنــزاف األمــوال هــي أشــد وطــأة من
األضرار التي لحقتها جراء الحرب ،ولو
كانت صحة المواطنين وأمنهم الدوائي
من أولويات وزارة الصحة لسارعت إلى
تأهيلها قبل تعمق هــذه األزمــة لتضاف
إلى قائمة الذرائع التي طنبت بها آذاننا.
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سعر الدواء بالسعر العالمي
واألمراض محلية الصنع!
ع ـب ــر ص ـف ـحــة شـ ــام إف إم الــرس ـم ـيــة
فـ ــي ف ـي ـس ـب ــوك وردت إشـ ـ ــارة نــائــب
رئـيــس مجلس إدارة شــركــة العالمية
ل ـل ـص ـنــاعــات ال ــدوائ ـي ــة «يــون ـي ـفــارمــا»:
أن  80بالمئة مــن األصـنــاف الــدوائـيــة
بين  10و 30سنت ًا أي :من  1000إلى
 3000ل ـي ــرة س ــوري ــة وهـ ــي أرخ ــص
األسعار في العالم .تبدو هذه المقارنة
م ــع ال ـس ـعــر ال ـعــال ـمــي مـنـطـقـيــة لـلــوهـلــة
األولـ ــى ،ه ــذا إن صــح قــولــه أن نسبة
األص ـن ــاف هــي  80بــالـمـئــة ال ـتــي يبلغ
سعرها من  1000إلــى  3000ونسي
أن يقارن دخل الفرد السوري بدخل
الـفــرد عالمي ًا ونسي أن الـفــرد يحصل
عـلــى أقــل مــن دوالر واح ــد فــي الـيــوم
وأن راتب العامل في الدولة ال يتعدى
 23دوالر ًا ف ــي أح ـســن أح ــوال ــه فـمــن
الـعـجـيــب أن يـعـقــد مـثــل ه ــذه الـمـقــارنــة
بمعزل عن دخل الفرد.
خالصة القول
إن مــا رش ــح عــن ه ــذا االج ـت ـمــاع وهــذه
ال ـم ـطــال ـبــات م ــاه ــي إال ام ـت ـطــاء لـبـعــض
األسـ ـبـ ــاب ال ـم ــوض ــوع ـي ــة وال ـق ـف ــز مـنـهــا
إلـ ــى شــرع ـنــة م ــا بـ ــدأ ب ــه ت ـج ــار ال ـ ــدواء
والـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوردون م ـ ــن رف ـ ـ ــع م ـس ـبــق
وم ـت ـصــاعــد لـسـعــر األدويـ ـ ــة ،وك ــل هــذه
الـمـمــارســات يدفعها الـمــواطــن مــن جيبه
وم ــن صـحـتــه ل ـت ــزداد مــأســاتــه الـصـحـيــة
وتـتـفــاقــم ،وبــالـمـقــابــل لـيـحــافــظ أصـحــاب
ال ـث ــروات عـلــى ثــروات ـهــم ولـيـضــاعـفــوهــا
دون أي حـ ـسـ ـيـ ــب أو رقـ ـ ـي ـ ــب م ــن
الـ ـحـ ـك ــوم ــة ...وع ـل ــى آالم ال ـمــواط ـن ـيــن
يستمر الفساد
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ببوست خطفلي نظري ع أحد صفحات فيسبوك بيقول« :تجار سوق الهال ...شراء
ضعيف للفواكه في سورية من قبل المواطنين دون معرفة األسباب»...

ǧدارين السكري

ب ـع ـيــد ًا ع ــن ال ـه ــدف ب ـم ـتــل ه ـيــك م ـن ـش ــورات ع
فيسبوك ...أو إذا كان األدمــن يلي منزل هيك
بوست همو يخلي العالم تطلع االحتقان يلي
جواتا وتعبر عن الوجع يلي بداخلها...
أو بدو العالم تطلع صوتا وتحكي...
أو إذا ب ــدو يـسـتـفــز ال ـعــالــم بـمـتــل هـيــك كـلـمــات
تافهة ومالها أية معنى...
الهدف ...مالو معروف...
بــس ضمني ًا العالم بتنطر متل هيك بوستات
لتطلع االحتقان يلي بداخلها ولتحكي...
ما حدا يسأل شو بدها تحكي؟
بــدهــا تـحـكــي وج ـع ـهــا ...بــدهــا تـقــول ال ـ «آاااه»
بطريقتها...
بدها تن ّفس ...بدها تعترض ع الشي يلي مو
عاجبها وبنفس الوقت مو قدرانة تحكي فيه...
ف ــي حـ ــدا م ــن ه ــل ال ـع ــال ــم ك ـتــب وق ـ ــال« :ألن ـهــا
رخيصة كتير ونحن متعودين ع الغال يلي ما
بيرحم والعكس صحيح»...
وواحد غيرو قال« :نحن منعرف إنو من الغال
وإنتو ما دخلكون»...
بــالـسـيــاق نـفـســون سـمـعــت حــديــث صـغـيــر دار
بين بائع كرز ع الرصيف وبين رفيقو لما أجا
رفـيـقــو لـيــاكــل حـبــة ك ــرزة مـنــو وهــو مــا رضــي
يعطيه ألنو الكيلو حقو  4500ليرة!!...
«قلو رفيقو برحمة أمواتك قديه موقف عليك
الكيلو ...قلو ..»!!1500

أي هـيــك ق ـلــو ...طـلــع رب ـحــو بــالـكـيـلــو ضعفين
حقو!!!
وم ـم ـن ــوع أي ـ ــة واح ـ ــد م ـش ـت ـهــي وم ـ ــو ق ـ ــدران
يشتري إنو ياكل كرزاية وحدة!!
هــاد مـثــال بـسـيــط ...قــدام األمـثـلــة الكبيرة وع
م ـس ـتــوى ت ـج ــار ك ـب ــار م ــو ب ـي ــاع ع الــرص ـيــف
مندون محل أو بسطة أو ...إلخ...
بس الغريب إنو لهلق ما عرفو ليش الناس ما
عم تشتري الفواكه؟؟
متل مــا قــال هــداك الـمــواطــن« :يــا حيف ع بلد
ف ـي ـهــا ك ــل ال ـث ـمــار وال ـف ــواك ــه وش ـع ـبــا م ــو ق ــادر
يشتري شي منها»...
ووح ـ ــدة ق ــال ــت« :ألنـ ــو ال ـم ـص ــاري م ـكــدســة ع
قـلــوب الـنــاس ومــا بــدهــا تروحها ع الـفــواكــه!!!
لك الخضرة سعرها بيدبح بدكون يانا نشتري
الفواكه يلي صارت من الممنوعات عنا؟؟»...
يعني مــن اآلخــر يــا حبايبي رح فهمكون شو
القصة...
ولــو هل المشحر -المعتر يلي اسمو مواطن
ما اشترى شي من السوق أو من سوق الهال
وانـكـبــت كــل الـبـضــاعــة ...الـحـمــدهلل غـلـتــون عــال
العال وال أحسن من هيك...
ويا عيني عليهون وع الرقابة يلي عاملة حاال
مو شايفة شي وال شايفتون...
أو يمكن شايفتون بس ساكتة!!!
بــس كـلـنــا مـنـعــرف لـيــش الــرقــابــة بـتـسـكــت عن
هيك أسعار!!!
طيب كرمال يلي ما بيعرف ...أنا رح خبرو...

ألنـهــا مــا بيسكتها غـيــر جـيـبـتـهــا ...بمعنى آخــر
ب ـت ـكــون ال ــداع ـم ــة الــرس ـم ـيــة ل ـل ـن ـهــب وال ـســرقــة
وحــرمــان الشعب مــن األســاسـيــات الـغــذائـيــة أو
من الرفاهيات يلي هية طبع ًا فرضتها عليه أنها
رفاهية...
ف ــي ح ــدا م ــن الـ ــدول ال ـتــان ـيــة س ـمــع بـمـصـطـلــح
«رفاهية غذائية»؟؟
بالتأكيد ال ...ألنو ما في حكومة احترمت حاال
وكانت شبعانة فع ًال بتطلع اسم رفاهية ع أية

شي بيكمل حياة مواطنيها..
وبصراحة شكلون بدون يوصلو لكلمة هداك
التاجر صاحب أفخم المحالت الغذائية «يلي ما
معو ال يقرب»...
بس بالنهاية الدنية ما بتضل ع ما هي عليه...
واألدوار بيوم من األيام بتنقلب...
ال ـقــوي بـيـصـيــر ضـعـيــف ...والـضـعـيــف بـيــاخــدو
حقو بإيدو وبيصير قوي...

ُنحسد على مسؤولينا
جملة وتفصي ًال،
نحن السوريون محسودون على مسؤولينا ً
حقاً ،فإن لم نقتل من السياسات التي يمثلونها ويدفعون
بها ،فإنهم يسعون -بغير قص ٍد طبعاً -ألن يقتلونا مل ًال في
أحيان أخرى.
بعض األحيان ،وضحكاً في ٍ

ي ـق ــال إن «ال ـح ـك ــي بـ ـب ــاش» وه ــو
مــا يـعـتـمــده هـ ــؤالء ،لـيـخــرجــوا على
منابرهم وعلى المنصات اإلعالمية
ليقولوا للسوريين كــل شــيء ،وأي
ش ـ ـ ــيء ،إنـ ـهـ ــا م ـ ــدرس ـ ــة ال ـم ـن ـظ ــوم ــة
ال ـس ــوري ــة ل ـ ــإدالء ب ــال ــاش ــيء عـبــر
ق ــول أي ش ــيء ..لـيـتـحـفـنــا– م ـثـ ًـا –
مــديــر ح ـمــايــة الـمـسـتـهـلــك ف ــي حـمــاة
بــال ـتــذك ـيــر ّأن «ق ـط ــر رغ ـي ــف الـخـبــز
ي ـج ــب أال ي ـق ــل ع ــن  33س ــم وع ــدد
األرغفة في الربطة  7أرغفة ووزن
الــرب ـطــة  1100غ ــرام وس ـعــرهــا 120
ليرة لــدى المعتمد ويحق للمواطن
ت ـق ــدي ــم ش ـك ــوى ع ـن ــد أيـ ــة م ـخــال ـفــة»
انتهى!
عـلـيـنــا أن نـشـكــر ال ـم ـســؤول الـســابــق
حـقـ ًا لـهــذا الـتــذكـيــر -مــن غـيــر ضحك
ل ــو سـمـحـتــم ،وال غ ـضــب -فـبـعـضـنــا
ب ــدأ ي ـن ـســى ت ـمــام ـ ًا ش ـكــل ال ـخ ـبــز مــن
أس ــاس ــه ،تـسـتـطـيـعــون ت ـخ ـيــل أب ـعــاد

ال ــرب ـط ــة اآلن ،ب ـم ـقــاس ـهــا ووزنـ ـه ــا،
ولتشبعوا فــي تخيالتكم ،كلوا منها
م ــا اس ـت ـط ـع ـتــم ،واس ـ ـعـ ــدوا ،ت ـحــديــد ًا
فــي سـعــرهــا «ال ـمــدعــوم»  120لـيــرة
والــذي نسيناه كذلك ،وال نعلم بأي
مخبز سحريّ يباع.
يــا حبذا مث ًال لــو يخرج إلينا الكثير
من هؤالء المسؤولين ،واألكبر من
ب ـي ـن ـهــم ،ب ـن ـفــس ه ــذه ال ـت ـصــري ـحــات،

بتذكيرنا بكل شيء مصوغ «قانون ًا»
بل حتى وصو ًال إلى «دستور ًا»!
ب ــدأن ــا م ــن رغ ـي ــف ال ـخ ـبــز ،مـ ــاذا عــن
نوعية وسعر الدجاج؟ أو اللحم مث ًال!
هذا األخير ال يتجرأ المسؤول على
ذكــره أمامنا أســاسـ ًا ،يتخيل لــو أننا
تخيلنا اللحم فيرتعد ،لربما نأكله؟
ال نعلم ...مــاذا عن البيض؟ األرز؟
حـسـنـ ًا عــوض ـ ًا عــن ال ـمــواد الـغــذائـيــة،

قوانين السير مث ًال؟ حقوق السكن
وت ــداول ــه فــي الـبـيــع واآلج ـ ــار؟ مــاذا
ـؤول مــا وذ ّكــرنــا
لــو خــرج إلـيـنــا م ـسـ ٌ
بالدستور السوري المعمول به أن
الـحـدّ األدن ــى لــأجــور يـجــب أال يقل
عــن تـكــالـيــف الـمـعـيـشــة ال ـضــروريــة؟
عن حقّ اإلضراب والتظاهر؟
ّإن الـمـســؤول الـســابــق أخـطــأ واهلل،
جـعـلـنــا نـتــذكــر ونـتـخـيــل أح ــد أبـســط

وأص ـغ ــر وأقـ ــل ال ـح ـقــوق الـمـتــاعــب
بـهــا ،رغـيــف خـبــز! وال ـفــارق مــا بين
أقواله والواقع ،هو تمام ًا الفارق ما
بـيــن كــل ه ــذه الـحـكــومــة ومـنـظــومــة
الـ ـفـ ـس ــاد وبـ ـيـ ــن ال ـ ــواق ـ ــع ب ـم ـع ـي ـشــة
ال ـس ــوري ـي ــن وال ـ ـظـ ــرف ال ـس ـيــاســي
والـتـهــديــدات القائمة والمحيطة بنا
وببالدنا ووحدتنا ووجــودنــا وكل
شيء.
ت ـخ ـي ـل ــوا مـ ـثـ ـ ًا أن يـ ـخـ ــرج رئ ـي ــس
ال ــوزراء لـيــذكــرنــا بالبند الــدسـتــوري
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ب ـ ـ ـ ــاألج ـ ـ ـ ــور؟ مـ ـصـ ـيـ ـب ــة!
ويـ ـطـ ـلـ ــب م ـ ــن الـ ـسـ ــوريـ ـيـ ــن ت ـق ــدي ــم
ال ـش ـك ــوى ،لـلـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة؟
مـ ــن غ ـي ــر م ـب ــال ـغ ــة أكـ ـث ــر مـ ــن نـصــف
الـ ـسـ ــوريـ ــون ال ي ـع ـل ـم ــون ب ــوج ــود
«محكمة دسـتــوريــة» أســاس ـ ًا ،مثلما
ال ي ـعــرفــون ل ـمــن س ـت ـقــدم الـشـكــوى
ج ــراء رغ ـيــف ال ـخ ـبــز غ ـيــر الـمـطــابــق
لهذه المواصفات؟ «لمين تشكي إذا
القاضي مش حيادي؟»
ل ــن ي ـش ـت ـكــي الـ ـس ــوري ــون ع ـل ــى أي ــة
حــال ،لقد قطعوا هــذه المرحلة منذ
سـ ـن ــواتٍ ط ـ ــوال ،ل ــن ي ـش ـت ـكــوا عـلــى
رغيف الخبز ،وال على األجــور ،أية
محاوالت تخدير بائسة هذه التي ال
تــزال تـحــاول الحكومة دفعنا إليها؟
 ...ســوف يستردونها وينتزعونها
انتزاع ًا ،ككل حقوقهم ،من أمام أعين
أعدائهم غد ًا.
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الدور الحكومي وخصخصة التعليم!

بدأ التسجيل في المدارس الخاصة لعام  ،2022-2021بعد حملة «تثبيت عربون»
لألهالي الذين يريدون حجز مقعد دراسي ألبنائهم بنهاية العام الدراسي الماضي -2019
 ،2020مع شكاوى األهالي من ارتفاع «عربون» المطلوب ،دون تحديد بعض إدارات
المدارس ما هو القسط المدرسي المترتب على أهالي التالميذ للعام الجديد.

ǧدعاء دادو

الـمـشـكـلــة أن أه ــال ــي ال ـط ــاب أص ـب ـحــوا ي ــرون
فــي أي ــة زيـ ــادة بــاألق ـســاط كــأنـهــا تــراكــم مــزيــد
مــن األعـبــاء عليهم فــي كــل عــام أكـثــر مــن العام
الـ ـسـ ــابـ ــق ،خـ ـص ــوصـ ـ ًا ب ـع ــد تـ ــراجـ ــع م ـس ـتــوى
الـمــدراس الحكومية «قلب ًا وقــالـبـ ًا» كما قــالــوا،
وبحسب وصف أحد اآلباء للمدارس الحكومية
«بــأنـهــا متقاعسة عــن واجـبـهــا التعليمي وغير
آمنة من الناحية الصحية (كورونا) ،وعدا عن
ذلــك فــإنـهــا مُـكـتـظــة ج ــد ًا بــالـطــاب مـمــا يصعّب
العملية التعليمية والـفـهــم لــدى ال ـطــاب» ،فقد
باتت المدارس الخاصة هي الخيار األفضل أو
ربما الوحيد لألهالي ليطمئنوا على المستوى
التعليمي والصحي ألطفالهم نوع ًا ما.
قرارات وزارية -تربوية «فافوشية»
ع ـم ـم ــت وزارة ال ـت ــرب ـي ــة الـ ـس ــوري ــة ب ـت ــاري ــخ
 3حـ ــزيـ ــران الـ ـجـ ــاري قـ ـ ــرار ًا ي ـخ ــص أق ـس ــاط
المدارس الخاصة في سورية الواجب االلتزام
ب ـهــا ،إذ سـمـحــت لـلـمــؤسـســات الـتـعـلـيـمـيــة الـتــي
ي ـقــل ق ـس ـط ـهــا ع ــن  500ألـ ــف ل.س بــزيــادتــه
وفق نسب محددة ،فيما منعت زيادة أقساط
الـمــؤسـســات الـتــي هــي فــوق  500ألــف ل.س،
وفق ثالث شرائح بزيادة نسب متفاوتة بين
ال ـ  %50و ال ـ  %35وال ـ  %25حـســب الشريحة
التي تنتمي إليها المدرسة.
ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،ل ــم ت ـل ـتــزم أي ــة م ــدرس ــة بــال ـقــرار
أعاله ،ألنه وحسب األهالي فإن األقساط في
هــذا الـعــام فقط ارتفعت «دبــل» مــا كانت عليه

فــي الـسـنــة الـمــاضـيــة ،وأق ــل قـســط هــو مـلـيــون
ليرة للطالب الواحد.
سيمفونية ارتفاع األقساط
تـعـقـيـبـ ًا عـلــى ق ــرار وزارة ال ـتــرب ـيــة ،عـلــق أحــد
أه ــال ــي ال ـط ــاب «ن ــرج ــو االلـ ـت ــزام ب ــال ـق ــرارات
ول ـيــس فـقــط إصـ ــدار الـ ـقـ ــرارات» .عـلــى الــرغــم
مــن اإلجـ ــراءات وال ـق ــرارات الـمـتـخــذة مــن قِـبــل
وزارة التربية لمنع رفــع األقـســاط المدرسية
على األهالي كما يزعمّ ،إل أن إدارة المدارس
الـخــاصــة لــم ولــن تلتزم بتلك ال ـقــرارات ،بدليل
ع ـل ــى أن األق ـ ـسـ ــاط ال ـم ــدرس ـي ــة قـ ــد ارت ـف ـع ــت
«أوت ــوم ــات ـي ـك ـي ـ ًا» ق ـبــل ان ـت ـه ــاء ال ـع ــام ال ـمــاضــي
ع ـنــد «تـثـبـيــت ع ــرب ــون» دون أي خ ــوف مــن
المحاسبة والمساءلة عن ذاك االرتفاع.
ومـ ــن هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،ف ـقــد ق ـم ـنــا ب ــرص ــد بـعــض
أقـســاط ال ـمــدارس عـلــى مـسـتــوى الـمـحــافـظــات
ال ـس ــوري ــة ،ون ـق ـ ًا ع ـلــى ل ـســان األه ــال ــي كــانــت
ال ـف ــروق ــات ف ــي األق ـس ــاط ب ـيــن ال ـع ــام الـمــاضــي
والعام الجاري:
«يــا سـتــي األق ـســاط ارخ ــص مــدرســة كــانــت بـ
 500ألــف ل.س ...هــل السنة صــارت بمليون
وهي ابتدائي!! وخدي منو لألغلى لإلعدادي
وال ـث ــان ــوي ط ـب ـع ـ ًا م ــن دون األوتـ ــوكـ ــار ...مــع
األوتوكار مليون و 700ألف»...
«مدرسة بنتي -صف الثالث -متوسطة مالها
ممتازة ...كانت  500ألف ل.س ...بأخر السنة
أخدوا مني  450ألف ل.س تثبيت قال صارت
ب ـ  900أل ــف مــا ع ــدا ال ـب ــاص ...لـلـشـهــر الـثــامــن
ليخبروني قديه بدهون للباص»...

مشكلة السياسات
التعليمية السورية
قديمة وليست
بجديدة وهي
جزء من مشاكل
السياسة العامة
للدولة ربما وأهم
مفرزات هذه
المشكلة هي
خصخصة التعليم
وتراجع الدور
الحكومي

«مدرسة والدي كانت السنة الماضية بـ 375
ألـ ــف ل.س ...ه ــل ال ـس ـن ــة م ـل ـي ــون م ــن دون
مواصالت ومن دون لباس أو قرطاسية»...
«مــدرســة ابـنــي هــديــك الـسـنــة كــانــت  600ألــف
ل.س بـ ــس ك ــام ـل ــة مـ ــع مـ ــواصـ ــات ول ـب ــاس
وقــرطــاسـيــة ...هــل السنة بــدون مليون و200
ألف كمان كاملة»...
«السنة الماضية مدرسة والدي أرخص بكتير
مـقــارنــة مــع ه ـلــق ...ألنــو هـلــق طـلـبــوا ع الــولــد
تثبيت  800ألف ولسا ما سعروا أدي القسط
حيكون ...اهلل يجيرنا»...
وب ـهــذه ال ـصــورة الــواض ـحــة ن ــرى ع ــدم ال ـتــزام
الـ ـمـ ــدارس ب ــالـ ـق ــرارات الـ ـصـ ــادرة ع ــن وزارة
التربية لكبح ارتفاع أقساط المدارس الخاصة،
ومع كل ذلك فلم تستطع وزارة التربية إيجاد
حل جذري لـ سيمفونية ارتفاع األقساط التي
تــواصــل صـعــودهــا عملي ًا مــع اقـتــراب بــدايــة كل
عام دراسي جديد.
يـتـســاءل الـبـعــض« :ل ـمــاذا ال تـتـقـيــد ال ـمــدارس
الخاصة بالتسعيرة التي هي فعلي ًا صادرة عن
وزارة التربية المعنية وجهة وصائية مباشرة
عليها»؟
ال ـجــواب هــو كـمــا وصـفــه أح ــد ذوي الـطــاب:
«بـكــل بـســاطــة ،ال ـمــدارس الـخــاصــة تـقــوم بدفع
المعلوم إلى التربية وعلى أعلى المستويات».
وآخـ ــر قـ ــال« :ك ـيــف ل ـل ـمــدرســة (ال ـفــان ـيــة) قــد
أخ ــذت الـمــوافـقــة مــن الـتــربـيــة بـقـســط تـقــريـبــي
 800ألف ل.س؟ يمكن ألن قرار التربية حبر
ع ـلــى ورق أو ألن ال ـتــرب ـيــة ت ـحــب مــالــك هــذه
المدرسة ربما.»..
صـحـيــح ...كـيــف تـمـكـنــت إدارة هــذه الـمــدرســة
بــأخــذ الـمــوافـقــة عـلــى قـســط تقريبي  800ألــف
ليرة سورية؟؟
سؤال يطرح نفسه...
الفساد التعليمي
لـطــالـمــا ي ــراودن ــا سـ ــؤال م ـت ـكــرر ف ــي أذهــان ـنــا:
«ل ـ ـمـ ــاذا ف ـش ــل الـ ـقـ ـط ــاع ال ـح ـك ــوم ــي بــال ـت ـع ـل ـيــم
وتـ ـح ــول ــت أغ ـل ـب ـي ــة ال ـ ـطـ ــاب مـ ــن ال ـ ـمـ ــدراس
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الحكومية إلى المدارس الخاصة؟».
حـقـيـقـ ًة ،إن الـتــأثـيــر الـسـلـبــي لـلـفـســاد الـمـتـجــذر
عـلــى جـمـيــع األص ـعــدة فــي ســوريــة قــد قـلــل من
كفاءة العمل الحكومي وتوفير جودة خدماته
ومن ضمنها التعليم.
فـقــد ك ــان لـلـفـســاد أث ــر بـشـكــل كـبـيــر عـلــى تكلفة
ال ـخــدمــات الـتـعـلـيـمـيــة وحـجـمـهــا وجــودت ـهــا في
القطاع الحكومي ،على الرغم من تلك البهرجات
الظاهرية التي تقوم بها المؤسسات التربوية
«وزارة الـتــربـيــة» للتغطية عـلــى أحــد مظاهر
الفساد ،ولكنها لم تكن سوى إجراءات شكلية
وسطحية وحبر على ورق فقط.
عموم ًا ،نتيج ًة للفساد والقرارات التي طالت
قطاع التعليم الحكومي والتي بحكمها أدت
إلــى انـخـفــاض الـمـسـتــوى الـتـعـلـيـمــي ،والــذي
بـ ــدوره ق ــد ف ــرض عـلـيـنــا ال ـق ـطــاع الـتـعـلـيـمــي
المخصخص ،لتحقيق األرباح ورفع االنفاق
عــن الكاهل الحكومي فــي هــذا القطاع لسد
العجز الحكومي الحقيقي أمام مسؤولياتهم
وواجـبــاتـهــم نـحــو الـفـئــة المعنية مــن الشعب
وه ــي ال ـف ـئــة ال ـطــاب ـيــة ،فـخـصـخـصــة الـتـعـلـيــم
تـحــت اإلش ــراف الـحـكــومــي الــواضــح فرضت
ع ـلــى ال ـط ــاب االل ـت ـحــاق بــالـتـعـلـيــم ال ـمــأجــور
«مـ ــدارس خــاصــة» وزيـ ــادة األع ـبــاء الـمــالـيــة
على ذويـيـهــم بما أن قـطــاع التعليم الخاص
ل ـ ــن يـ ـشـ ـت ــري أو يـ ـسـ ـت ــأج ــر الـ ـم ــؤسـ ـس ــات
التعليمية من الدولة ليقدمها بأسعار رمزية،
بــل الـعـمـلـيــة الــربـحـيــة لـكـلـيـهـمــا هــي األس ــاس
مــن الخصخصة كـلـهــا .إكـمــا ًال لـمــا سـبــق ،فقد
اعتمدت وزارة التربية مدرسي «الساعات
والـ ــوكـ ــالـ ــة» ل ـل ـت ـخ ـف ـيــف نـ ـظ ــر ًا ل ـن ـقــص ع ــدد
المدرسين األصالء.
مشكلة السياسات التعليمية السورية -مشكلة
قديمة وليست بجديدة ،وهي جزء من مشاكل
الـسـيــاســة الـعــامــة لـلــدولــة ربـمــا ،وأه ــم مـفــرزات
هــذه المشكلة هــي خصخصة التعليم وتراجع
الدور الحكومي الواضح على جميع األصعدة
وجميع المؤسسات ومن ضمنها المؤسسات
التعليمية الحكومية.
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الواقع االقتصادي السوري محكوم بالسياسة بكل تفاصيله ويومياته ،وهو في مطب عميق ال يمكن الخروج منه بأنصاف الحلول ...بل فقط بتسوية سياسية
شاملة تعيد تشكيل وجه البالد وتجمع أجزاءها وتنهي شتات أبنائها .تدرك جميع القوى الفاعلة سياسياً واقتصادياً في الوضع السوري هذا بوضوح ،سواء من
تقطع الوقت حتى تتجلى طبيعة وإمكانات الشراكات المقبلة
يريد االستثمار في إعمار سورية ومستقبلها ،أو من يستثمر في خرابها اليوم! قوى «االستثمار» هذه ّ
بمنظورهم .وال أحد ضمنها يسعى جدياً في المرحلة الحالية للقيام بأية خطوة إال بمقدار ما يمنع االنهيار الشامل ،ويسمح بالبقاء عند حافة الهاوية.

دون تسوية سياسية...

«ال اقتصاد» بل و«ال سورية»
المصير االقتصادي
مرهون لتسويف
التسوية السياسية
وتجميدها ،األمر الذي
يستهدف ترسيخ
أمر واقع :مناطق
نفوذ مبتورة الموارد،
ومستلبة بأمراء
الحرب ،ومتكئة
على اإلمداد الدولي
واإلقليمي السياسي.

ǧعشتار محمود

دون تسوية :استمرار األزمات
وأمراء الحرب
م ـن ــع ال ـح ـل ــول ي ـم ـنــع اسـ ـتـ ـع ــادة وح ــدة
البالد ويقطع اتصال طرقها ومواردها
وســوقـهــا وقــواهــا الـبـشــريــة .وهــذا يعني
بــال ـحــد األدن ـ ــى :اس ـت ـمــرار أزمـ ــة الـطــاقــة
وال ـخ ـبــز ،أي :األســاس ـيــات .لـيـضــع ح ـدّ ًا
موضوعي ًا لقاعدة اإلنتاج الحالية لتنتج
بأقل من نصف طاقتها بأحسن األحوال.
ويـجـعــل الـقـمــح والـطـحـيــن مـعـتـمــد ًا على
ال ـم ـســاعــدات ،وع ـلــى مـشـتــريــات سـنــويــة
ضـخـمــة مـسـعّــرة ب ــال ــدوالر ،األم ــر الــذي
يـحـكــم الـتـقـشــف فــي رغـيــف الـخـبــز الــذي
تـقـ ّلــص إنـتــاجــه بـنـسـبــة قــد ت ـقــارب %45
ليشتق من هذا استمرار أزمات :كهرباء،
وب ـط ــال ــة ،ونـ ـق ــل ،وت ــدف ـئ ــة ،وط ــواب ـي ــر،
وجوع وغيرها.
إن واق ــع ان ـف ـصــال مـنــاطــق ســوريــة عن
بعضها البعض ،سيبقي موارد الحكومة
ال ـس ــوري ــة ب ـح ــدوده ــا الــدن ـيــا وسـيـجـعــل
اعـتـمــادهــا األس ــاس ــي عـلــى الـتـقـشــف من
ج ـهــة ،وال ـج ـبــايــة والـتـحـصـيــل م ــن بـقــايــا
الحركة في سوق اإلنتاج والتداول من
جهة أخرى.
بينما الشريحة الضيقة من أمراء الحرب
وقـ ــوى ال ـن ـفــوذ ف ـهــم أك ـثــر م ــن يـعـلــم أن
اللحظة ليست للعمل والبناء ،والمرحلة
الحالية لها عنوان بالنسبة لهم :تكديس
ثـ ــروات مــن الـهـيـمـنــة عـلــى مـعـظــم أوجــه
ال ـن ـش ــاط االق ـت ـص ــادي ال ـش ــرع ــي وغ ـيــر
الشرعي ،والسعي إلى جمع كل ما يمكن
جمعه من مــال وقـوّة لمواجهة خيارين
سـيــاسـيـيــن :إمّ ــا تـســويــة تـتـيــح تـحـوّلـهــم
«لشركاء البزنس» األوليّن في اللحظة
القادمة ،أو تسوية تفرض عليهم الهرب
بحقائب دوالرية.
ومـ ــا ي ـن ـط ـبــق ع ـل ــى م ـن ــاط ــق ال ـح ـكــومــة،
ي ـن ـط ـبــق ع ـلــى م ـنــاطــق اإلدارة الــذات ـيــة
والـشـمــال ال ـســوري ،وفــي كــل منها تقل
الموارد وتحكم السوق قوى أمر واقع
من أمراء الحرب ،ويرتفع الضغط على
المجتمع لحدود قصوى.
دون تسوية لن يعود أي سوري!
أيض ًا دون تسوية ،فإن نصف السوريين
سيبقون خارج بالدهم ،وهذا أمر واقع
ي ـع ـنــي خ ـس ــارة ن ـصــف ط ــاق ــات ال ـب ــاد:
شـغـيـلـتـهــا وك ــوادره ــا أط ـبــائ ـهــا وفـنـيـيـهــا
ومــدرس ـي ـهــا وغـ ـي ــره ...ب ــل ح ـتــى نـصــف
مــدخــرات ـهــا وإن ـف ــاق ـه ــا ،ون ـص ــف أطـفــالـهــا
ومـسـتـقـبـلـهــا ،إن بـ ــاد ًا بـنـصــف سـكــانـهــا
هي نصف بالد!
وهؤالء الماليين لن يعودوا عودة جدية
وج ـمــاع ـيــة إال ع ـنــدمــا تـتـجـلــى بــوضــوح
مـعــالــم الــوصــول إلــى تـســويــة وتغييرات
سـيــاسـيــة ك ـبــرى ت ـطــوي صـفـحــة الـعـنــف
والـخـطــاب الـمـتـشــدد اإلقـصــائــي ،وتفتح
صفحة جديدة تكون فيها البالد لجميع
أبنائها ،وربما األهم من هذا وذاك ،فإن

هــذه ال ـعــودة مــوضــوعـيـ ًا لــن تـكــون قبل
انطالق إعادة إعمار البالد.
ال ـم ــاي ـي ــن ال ــذي ــن غ ـ ـ ــادروا س ــوري ــة هــم
مــن فـئــات وشــرائــح اقـتـصــاديــة مختلفة،
ح ـرّك ـهــم ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى ال ـس ـعــي إلــى
إرســال أبنائهم بـعـيــد ًا عــن الـحــرب ،ومع
التعقد السياسي وتوسّع دائــرة العنف،
انتقلت عــائــات كبرى بأكملها لمحاولة
إنـقــاذ مستقبلها ،كـثــر مــن ه ــؤالء بــاعــوا
كل مدخراتهم في هذه الهجرة وانتقلت
الـعـقــارات واألع ـمــال والـنـشــاط الـيــومــي،
ل ـت ـب ـنــي هـ ــذه األس ـ ــر اسـ ـتـ ـق ــرار ًا نـسـبـيـ ًا
وأعـمــا ًال فــي اإلقليم وتـحــديــد ًا فــي تركيا
واألردن ومصر والخليج.
أما األكثر من مليون في أوروبا فهؤالء
أي ـض ـ ًا يـصـعــب إعــادت ـهــم فــي ظ ــرف غير
م ـس ـت ـقــر ألن ه ـ ــذه ال ـش ــري ـح ــة ال ـش ــاب ــة
دفـعــت غــالـيـ ًا لـلــوصــول إل ــى «ب ــر األم ــان
األوروب ـ ــي» حـيــث رغ ــم كــل الـتـعـقـيــدات
االجتماعية المرتبطة بظروف اللجوء،
فــإن هــذه األســر الـصـغـيــرة بمعظمها قد
استقر أوالده ــا فــي منظومات تعليمية
وبيئات جديدة وأصبح هذا محدد ًا في
االستقرار .أمّا الشباب الدارس والعامل
وح ـت ــى ال ـع ــاط ــل يـمـتـلــك أم ــانـ ـ ًا سـيــاسـيـ ًا
واقـتـصــاديـ ًا فــي دول الـمــركــز أعـلــى مما
قــد يمتلكه داخ ــل ال ـبــاد ،وكــاهـمــا أكثر
حسم ًا من الجانب االجتماعي في اتخاذ
القرارات المصيرية بالبقاء أو العودة.
ي ـت ـب ـقــى ال ـش ــري ـح ــة ال ــواسـ ـع ــة األض ـع ــف
ب ـي ــن ال ــاج ـئ ـي ــن ال ـم ـت ــرك ــزة فـ ــي ل ـب ـنــان
واألردن وت ــرك ـي ــا ،ف ـه ــؤالء ق ــد لـفـظـهــم
العنف إلى واقع متردٍ جد ًا في الخارج،

البالد لن تستعيد
نصف قواها
البشرية ولن
تستطيع أن
تمنع مزيدًا من
النزيف البشري
دون تسوية
سياسية شاملة
تغير وجه
السياسة في
سورية وتفتح
مستقبلها
االقتصادي

وهــم لــم يـبـيـعــوا بـيــوتـهــم بــل هــربــوا من
دم ـ ــاره ـ ــا ،ول ـ ــم ي ـع ــد ل ـم ـع ـظ ـم ـهــم أح ـي ــاء
وقــرى ومجتمع في ســوريــةّ ...إن هذه
الشريحة ال تمتلك تــرف خـيــار الـعــودة
ال ـج ـمــاع ـيــة دون م ـن ـظــومــة ت ـعــوي ـضــات
كـبــرى وإنـفــاق اجتماعي واســع إلعــادة
تأهيل قــرى وأحياء مدمرة ،وهــي أكثر
ال ـشــرائــح خــوف ـ ًا مــن الـتـشــدد الـسـيــاســي
ألنـهــم ال يـمـتـلـكــون وزنـ ـ ًا أو م ــا ًال يكفي
ل ـي ـض ـم ـنــوا «ت ـس ــوي ــة أوض ــاع ـه ــم» دون
تحوّلهم إلى جزء من ميليشيا ما!
البالد لن تستعيد نصف قواها البشرية،
ب ــل ل ــن تـسـتـطـيــع أن ت ـم ـنــع م ــزي ــد ًا مــن
النزيف البشري ،دون تسوية سياسية
شاملة تغير وجــه السياسة في سورية
وتفتح مستقبلها االقتصادي.
دون تسوية
ال إعادة إعمار وال استثمار
أخـيــر ًا التسوية السياسية هــي الشرط
الـمــوضــوعــي إلع ــادة اإلع ـمــار ،فـســوريــة
ك ــأزم ــة م ــدوّل ــة ت ـح ـتــاج ف ـعـ ًـا إل ــى ات ـفــاق
وإنـفــاق دولــي .أو ًال :ألن الحق والعدل
ي ـق ـت ـضــي أن تـ ـعـ ـوّض س ــوري ــة ع ــن كــل
الـ ــدمـ ــار ال ـ ــذي أص ــاب ـه ــا ج ـ ــراء ت ـح ـوّل ـهــا
ل ـس ــاح ــة م ـع ــرك ــة كـ ـبـ ــرى ،وثـ ــانـ ـيـ ـ ًا :ألن
الحاجة الموضوعية ستقتضي إنفاق ما
يـقــارب بضع مئات مليارات الــدوالرات
ف ــي وقـ ــت ق ـص ـيــر ن ـس ـب ـي ـ ًا ل ـت ـع ــود ه ــذه
البالد ،بالد ًا.
وثالث ًا :وهو األهم ألن الوصول إلى لحظة
إعادة اإلعمار لن يحصل إال بعتبة سياسية
إقليمية جديدة ،وقد ال تشهد إعــادة إعمار

سورية وحدها بل انتشال سورية ولبنان
والـعــراق مـعـ ًا على األقــل! وقــد يـتــرافــق مع
الــوصــول ل ـنــواة تـســويــة إقـلـيـمـيــة واس ـعــة:
تخفف التوتر الخليجي اإليراني المستمر
لعقود بمضار على الجميع ،وتضع تركيا
فـ ــي ح ـ ــدوده ـ ــا الـ ـم ــوض ــوعـ ـي ــة ،وت ـك ـش ــف
مستوى هشاشة الكيان الصهيوني الــذي
يعتاش على مشروع التوتير في «الشرق
األوسـ ـ ــط» وت ـس ــاه ــم ف ــي تـهـمـيــش دوره
ووجوده في المنطقة.
دون نضج مثل هــذه الظروف الدولية
واإلقليمية ،لــن يتدفق مــال الخليج وال
غ ـي ــره ك ـمــا ي ــأم ــل ال ـب ـعــض ،ول ــن تـكــون
الـ ـق ــوى ال ــدول ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة الـمـهـتـمــة
ب ــال ـش ــأن الـ ـسـ ــوري م ـع ـن ـيــة «بـتـحـسـيــن
شامل للحياة» ،بل قد يكفي بمفهومهم
وم ــن مــوقـعـهــم وض ــع ال ـب ــاد الـمــريـضــة
على جهاز اإلنعاش في الظرف المع ّقد
الحالي لمنعها من الموت ،بينما يسعى
أصـحــاب مـشــروع الـفــوضــى لمنعها من
النهوض عبر تعطيل وظائفها الحيوية:
تقطيع أوصالها ،إبعاد وتهميش أبنائها،
وتــرب ـيــة الـطـفـيـلـيـيــن م ــن أمـ ــراء ال ـحــرب
وتغذيتهم ليبتلعوا مستقبلها.
دون تسوية سياسية تستنهض بقايا
القوى الحية في البالد وتح ّفز التسوية
اإلقـلـيـمـيــة ،فــإنـنــا لــن نستطيع أن نبقى
طوي ًال على «منفسة التوازن الدولي»،
وق ــد نـنـتـقــل مــن ال ـمــوت ال ـســريــري إلــى
واق ـ ــع أشـ ــد إيـ ــامـ ـ ًا ق ــد ي ـط ـعــم س ــوري ــة
التي نعرفها لحركة التاريخ التي سبق
أن ط ــوت صـفـحــات مـضـيـئــة كـثـيــرة في
مسيرة صراعه الصعب لألمام.

شؤون اقتصادية
قاسيون ـ العدد  1022اإلثنين  14حزيران 2021

www.kassioun.org

أربعة أسرار سوداء عن الواليات المتحدة

لدى الواليات المتحدة مشكالت هيكلية عميقة ،توضحت بعنف في العقود الماضية ،األمريكيون غير راضين عن
نظامهم السياسي واالقتصادي ،وأي حديث عن إصالحات لن يكفي للقضاء على االنحطاط السياسي الذي سيستمر في
التسارع ،وفيما يلي أربعة أسرار مظلمة يجب على األمريكيين مواجهتها وحلها إذا أرادوا تحقيق تقدم جوهري.

إلــى ( ONE CORPون ك ــورب) أي شركة
واحدة.
اإلعــام السائد أيـضـ ًا يأتي تحت هــذه الشبكة
م ــن ال ـش ــرك ــات .وال ـم ـي ــدي ــا ه ــي ال ـي ــوم شــركــة
اختزال تلخص وتكتب ما يُطلب منها بطريقة
تزيد من أرباح اإلعالنات.

ال توجد ديمقراطية
الرئيس لينكون عرّف الديمقراطية على أنها:
(مــن الـشـعــب ،عـبــره ،ول ــه) ،وهــذا بــوضــوح ال
ينطبق على الواليات المتحدة ،حيث الحكومة
ت ـص ـنــع م ــن ال ـس ـيــاس ـي ـيــن األثـ ــريـ ــاء ال ـم ــداري ــن
عـبــر لــوبـيــات الـشــركــات ،ويـصـنـعــون سياسات
للنخبة.
تـسـتـطـيــع أن ت ـص ــوت ب ـق ــدر م ــا ت ـش ــاء ،ولـكــن
ح ـتــى ال ـس ـيــاس ـيــون ذوو ال ـن ــواي ــا ال ـج ـيــدة لــن
يـسـتـطـيـعــوا أن يــدف ـعــوا ن ـحــو ت ـغ ـي ـيــرات ذات
م ـع ـنــى .وه ـ ــذا ب ـس ـبــب م ــا أس ـم ــاه فــران ـس ـيــس
فوكوياما «الفيتوقراطية» وهي قدرة األغنياء
والـمـتـنـفــذيــن عـلــى وض ــع فـيـتــو عـلــى كــل مــا ال
ي ـنــاس ـب ـهــم .ت ـس ـت ـط ـيــع أن تـ ــرى هـ ــذا واض ـح ـ ًا
ف ــي ان ـت ـخــابــات ب ــاي ــدن ح ـيــث :ال ـض ــرائ ــب عـلــى
ال ـشــركــات ،إع ـفــاء ال ـطــاب مــن ال ـق ــروض ،حد
األجــر  15دوالر ًا ،اإلنفاق على البنى التحتية
وغـيــرهــا مــن ال ـش ـعــارات قــد ت ـمّ اسـتـبـعــادهــا أو
تقليصها.
هنالك دراســة صــادرة عن برينستون رصدت
 1700سـيــاســة عــامــة وان ـح ـيــازهــا خ ــال ثــاثــة
ع ـقــود ،وكــانــت خــاصـتـهــا :األغ ـن ـيــاء ي ـفــوزون
والغالبية تخسر.
األمــري ـك ـيــون ل ـيــس لــدي ـهــم ال ـحــريــة لـيـصــوتــوا
ل ـط ــرف ث ــال ــث ،ألن األول ـي ـغــارش ـيــا األمــري ـك ـيــة
كسولة لــدرجــة أنها ال تستطيع أن تدير أكثر
مــن دمـيـتـيــن واحـ ــدة مــن ال ـحــزب الـجـمـهــوري
واألخرى من الديمقراطي.

والمعممة
األكاذيب الدائرة
ّ
أحــد البرامج التلفزيونية األمريكية الشهيرة:
( )Mad Menالـ ــرجـ ــال ال ـم ـج ــان ـي ــن ،يـكـشــف
ثقافة التسويق .الجميع اليوم رجــل مجنون:
ال ـص ـح ـف ـيــون ،ال ـم ـح ـل ـلــون ،أع ـض ــاء ال ـلــوب ـيــات،
ال ـع ـل ـم ــاء ،ال ـخ ـب ــراء ،وال ـس ـي ــاس ـي ــون .وي ـســود
مفهوم( :ما يُفهم هو الواقع) ،حيث ال توجد
حقيقة وكل ما هنالك هو آراء وتدور.
وك ـن ـت ـي ـجــة ،الـمـحـلـلـيــن ال ـمــال ـي ـيــن والـصـحـفـيـيــن
احتفلوا بفقاعة عـقــارات اإلسـكــان التي انتهت
ب ـك ــارث ــة ف ــي  ،2008ال ـخ ـب ــراء ك ــذب ــوا ب ـشــأن
أسلحة الدمار الشامل في العراق ،علماء Big
 Pharmsتــاع ـبــوا بــال ـب ـيــانــات لـبـيــع حـبــوب
جــديــدة أغـلــى ،وكــذلــك يخفي عـلـمــاء الـتــأثـيــرات
طويلة الـمــدة حــول التعديل الــوراثــي ،ويكذب
االقـ ـتـ ـص ــادي ــون حـ ــول ج ـم ـيــع اإلح ـص ــائ ـي ــات:
التضخم والبطالة والــديــون واستدامة النظام
بأكمله!
الجميع مندوب مبيعات ،وجميعهم يعرفون ما
يريد رؤوســاهــم ومــاذا يبيعون وكيف ينبغي
نسج الحقائق.

ǧكريس كانثان*

ال توجد سوق ح ّرة!
فــي الـســوق الـحــرة كـمــا يـقــولــون ،يـفـتــرض ّأل
يكون هناك استغالل لتدفق النقود ،الحكومة

يـجــب ّأل ت ـم ـوّل ال ـشــركــات ال ـتــي يـفـتــرض أن
تكون مستقلة ،وال شيء من هذا صحيح في
أمريكا.
البنك الـفـيــدرالــي يطبع تريليونات الــدوالرات
من الالشيء ،ويضع أسعار الفائدة األساسية
لــاقـتـصــاد ،ونـحــن عـمـلـيـ ًا فــي اقـتـصــاد مخطط
مركزي ًا حيث األيــادي المعلنة ال الخفية تحدد
كــل أع ـمــدة ال ـســوق :طـبــاعــة ال ـمــال ،الـهـنــدســات
الـمــالـيــة ،الـتــزويــر فــي وول سـتــريــت ،والــديــون
الـمـتـضـخـمــة ،ق ــد ح ـوّل ــت الــرأس ـمــال ـيــة ومـقــولــة
السوق الحر إلى مزحة.
فلنفكر بمسألة بسيطة :إذا اقترضت الحكومة
دوالر ًا واحــد ًا من المفترض أن يرتفع الناتج
بـمـقــدار دوالر واحــد! على اعـتـبــار أن اإلنـفــاق
الحكومي يفترض أن يكون جزء ًا من الناتج.
ول ـكــن ه ــذا ال يـحـصــل أبـ ــد ًا ف ــي أمــري ـكــا ال ـعــام
الماضي مث ًال الحكومة اقترضت  3تريليونات
دوالر ب ــأك ـب ــر ق ـ ــروض ب ـت ــاري ـخ ـه ــا واس ـت ـمــر
ال ـنــاتــج ب ــاالن ـخ ـف ــاض .خ ــال ع ـقــد م ـضــى بـيــن
 2019-2009كــانــت ال ــزي ــادة ال ـتــراك ـم ـيــة فــي
الـنــاتــج  7تريليونات دوالر ،بينما كــان الدين
الفيدرالي قد ازداد بمقدار  11تريليون دوالر.
واالقـتـصــاد األمــريـكــي كالثقب األســود تختفي
ف ـيــه ال ـن ـق ــود .تــري ـل ـيــونــات م ــن الـ ـ ــدوالرات قــد
انتقلت للحسابات البنكية لألوليغارشيا ،بينما
األمريكيون يدفعون ثمن الدين .مؤخر ًا مث ًال
ملفات  IRSجديدة أظهرت أن مليارديرية مثل
جيف بـيــزوس ،أيلون ماسك ،وبلمبرغ عادة
مــا دفـعــوا نـسـبــة  %0,1ضــريـبــة دخــل فـيــدرالـيــة
بين  2018-2014مث ًال.
جميع الشركات المساهمة الكبرى األمريكية
مــربــوطــة ببعضها البعض بغيمة مــن مجالس
اإلدارة وبسلسلة من المساهمين الكبار فيها
جميع ًا .وربما يصح أن تقلب أسماءها جميع ًا

عندما يفهم
األمريكيون أن
الديمقراطية في
بالدهم كذبة
سيكتشفون ألي
حد كانت مضحكة
سردية نشر
الديمقراطية التي
أشعلت حروباً

(الجهادية األمريكية)
بطبيعة الحال ،في بيئة من المعلومات المضللة
والتسويق ،اإلستراتيجية األفضل للنصر هي
اإلثارة والحسيّة .الحقائق مملة وغير مقنعة.
ومن هنا يمكن توصيف ما يسمى (بالجهادية
األم ــري ـك ـي ــة) .ف ـف ــي ع ــال ــم ع ـق ــان ــي ،سـنـنــاقــش
س ـيــاســات م ـثــل ال ـحــد األدنـ ــى ل ــأج ــر ،الـنـظــام
الصحي ،الضرائب ،تكاليف المعيشة ،قروض
ال ـط ــاب ،الــديــن وغ ـيــرهــا .سـنـنــاقـشـهــا كـقـضــايــا
اقـتـصــاد وح ـســاب .ول ـكــن ،مـثــل هــذه الـطــرائــق
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الـمـنـطـقـيــة ت ـس ـت ـبــدل بــال ـق ـنــابــل اإليــديــولــوج ـيــة
حــي ال ـش ـعــارات الـعــاطـفـيــة والـصـيـحــات تكسب
النقاش .وتختزل خيارات لتكون مع أو ضد
عبارة! دون نقاش دقيق.
ف ـع ـلــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال إذا ل ــم ت ـكــن ض ــد ق ـيــود
كورونا ،ال يمكن أن تعتبر جمهوري ًا جيد ًا.
وم ــن نــافــل ال ـقــول ،أن الـمـســائــل الـمـعـقــدة مثل
السياسة الخارجية تق ّلص أيض ًا إلى سرديات
طـ ـف ــولـ ـي ــة .وعـ ـن ــدم ــا ي ـف ـه ــم األمـ ــريـ ـكـ ـيـ ــون أن
الــديـمـقــراطـيــة فــي بــادهــم كــذبــة ،سيكتشفون
ألي ح ـ ــد كـ ــانـ ــت م ـض ـح ـك ــة س ـ ــردي ـ ــة( :ن ـش ــر
الديمقراطية) التي أشعلت حروب ًا.
ف ـم ـت ــى ك ــان ــت آخ ـ ــر م ـ ــرة ب ـك ــت ف ـي ـه ــا ال ـن ـخــب
األم ــري ـك ـي ــة ع ـلــى الــدي ـم ـقــراط ـيــة ف ــي ال ـخ ـل ـيــج؟
ولـكــن يكفي أن تـقــول لهم مــرة واحــدة هونغ
ك ــون ــغ لـ ـيـ ـب ــدؤوا بـ ــالـ ـنـ ــواح ،ورغـ ـ ــم ذل ـ ــك مــن
الـصـعــب ج ــد ًا بــل الـمـسـتـحـيــل أن تـجــد فــي بي
بي سي أو نيويورك تايمز مقال واحد يطالب
بــالــديـمـقــراطـيــة فــي هــونــغ كــونــغ عـنــدمــا كــانــت
مستعمرة بريطانية.
وب ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا ت ـ ـ ـح ـ ـ ــارب الـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـحـ ــدة
(اإلره ــابـ ـيـ ـي ــن) إال أن ـه ــا ت ـج ــري اس ـت ـث ـن ــاءات
انتقائية ،كزعيم القاعدة في سورية الجوالني
مرتدي ًا بدلة ومصور ًا تلفزيوني ًا ،وكذلك تقرر
أمريكا فـجــأة أن تستثني جماعة اإليـغــور من
قائمة اإلرهاب ،وهي التي قصفتهم منذ ثالث
سـنــوات .وعـلــى هــذه األســس تتحول روسيا
إلــى عــدو ،والصين إلــى تهديد وجــودي يغزو
الميديا األمريكية.
إن ه ـ ــذه اآلل ـ ـيـ ــات (ال ـم ـت ـط ــرف ــة األم ــري ـك ـي ــة)
ضرورية للتحكم وتضليل المجتمع األمريكي،
ألن حقيقة هامة ينبغي إخفاؤها ،وهي أنه ال
إعــادة تأهيل واستقرار في الداخل األمريكي،
دون ســام فــي ال ـخــارج .لتستطيع الــواليــات
الـمـتـحــدة أن تـعـيــد هيكلة اقـتـصــادهــا ونظامها
السياسي ،وكالهما في خطر وطريق مسدود.
*ǩكريس كانثان -صحفي وكاتب أمريكي،
عن مقال منشور في Nationofchange

14
تركها لـ«العمل الخيري»؟
غرامشي :تنظيم الثقافة أم ُ
شؤون ثقافية

قاسيون ـ العدد  1022اإلثنين  14حزيران 2021

www.kassioun.org

كتب غرامشي المقال التالي دون توقيع ،و ُن ِش َر في صحيفة
«إلى األمام» ( )!Avantiاليومية ،لسان حال الحزب االشتراكي
اإليطالي ،في  24كانون األول  .1917وعنوانه األصلي
«الخير ّية ،الن ّية الحسنة ،والتنظيم» .و«األكثر تواضعاً» الذي
ينتقده غرامشي هنا هو ماريو غوارنييري (،)1974–1886
أحد األمناء الثالثة التحاد عمال المعادن اإليطالي ،والذين
ساهموا بمقال في الصحيفة نفسها في  20كانون األول 1917
لمقترح كان غرامشي قد تق ّدم به من أجل
في معارضة منهم
ٍ
الخط
وفق
الثقافية
التربية
لتنظيم
ثقافية
إنشاء جمعية
ّ
البروليتاري.

 ǧأنطونيو غرامشيǧ
       ترجمة :قاسيون

تمهيد
ورد في المقال موضع االنتقاد ،ما يلي:
«ك ــل م ــن ي ــرغ ــب ف ــي أن ي ـك ــون مـثـقـفـ ًا،
سـ ــواء ك ــان اش ـت ــراك ـي ـ ًا أو ع ــام ـ ًـا ،لــديــه
ال ـفــرصــة بــال ـف ـعــل ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن عــدم
وجود أي جهاز للثقافة الشعبية .إ ْذ إنّه
ووف ـق ـ ًا ألذواق ــه ومـيــولــه ،يمكنه العثور
ع ـل ــى ال ـك ـت ــب والـ ـصـ ـح ــف والـ ـمـ ـج ــات.
تساهم المشاركة في حركتنا بشكل كبير
فــي تـطــويــر ذكــاء ال ـفــرد ...إذا كــان لــدى
الـشـخــص الـمـتـطـلـبــات الــازمــة لـتـطــويــر
ثقافته الخاصة ،فليس ثمّ َة سببٌ ليبقى
جاه ًال .لكن يجب أن نتجنّب الرغبة في
ـص مـثـ َّقـفـ ًا ،ألنــه فــي كثير
جـعــل كــل شـخـ ٍ
م ــن الـ ـح ــاالت ي ـم ـكــن أن ت ـك ــون الـثـقــافــة
الزائفة المليئة بالقليل من كل شيء أكثر
ضرر ًا من الجهل البسيط».
نص مقال غرامشي
ّ
ّإن هذا الرد على المقال المو َّقع بعبارة
«األكـثــر تــواضـعـ ًا» والــذي يحمل عنوان
«بين الثقافة والجهل» Tra la Cultura
 e l’ignoranzaيُـقـصــد بــه أن يـكــون
توضيح ًا عملي ًا ألحــد األهــداف الرئيسة
الـتــي يجب أن تضعَها لنفسها الجمعي ُة
الثقافية المقترحة.
ّإن «األكـثــر تــواضـعـ ًا» إنـمــا هــو الـمُـنَـ ِّـظــم.
أع ـت ـقــد أنـ ــه ع ـلــى هـ ــذا ال ـن ـحــو ي ـجــب أن
ي ـك ــون ل ــدي ــه م ـعــاي ـيــر واض ـح ــة ودق ـي ـقــة
حـ ــول ال ـت ـن ـظ ـيــم ،أك ـث ــر م ــن أيِّ مـنــاضــل
آخ ــر فــي ال ـحــركــة االش ـتــراك ـيــة :إذا كــان
صحيح ًا ّأن مفهوم التنظيم أساسيٌّ في
الفكر االشتراكي ،فمن الصحيح أيض ًا ّأن
الـمـهـنــة ،كـنـشــاطٍ مـحـدَّد لـلـمُـنَـ ِّـظــم ،تحم ُل
معها قدر ًا أكبر من المسؤولية.
أقــول هــذا ألن «األكـثــر تــواضـعـ ًا» يكتبُ
وي ـث ـي ـرُ االع ـت ــراض ــات كـمــا قــد يـفـعـ ُل أيُّ
ـص «غ ـي ــر م ـنَ ـ َّـظ ــم» .ب ـم ـع ـنــى آخ ــر،
ش ـخ ـ ٍ
إنــه يفش ُل في نقل المفاهيم التي توجِّه
نشاطه المحدَّد إلــى نـشــاطٍ آخــر .إنــه ال
َ
يك ِّلفُ نفسَه عناء التفكير فيما إذا كانت
اعتراضاتُه قد تنطبقُ على نشاطه .كما
أنه ال يك ِّلفُ نفسَه عنا َء التفكير فيما إذا
كــان أولـئــك الــذيــن يـنـتـمــون إلــى اتّ ـحــادِهِ
الـنـقــابـيّ ،عـنــدمــا يـفـ ّكــرون فيما كـتـبَــه ،قد
ال يـعـمِّـمــونــه فـيـقــومــون ب ـحَـ ِّـل الـمـنـ َّـظـمــة
بدعوى َّأن الورش َة كافي ٌة لخلق الروح
ال ـب ــرول ـي ـت ــاري ــة – ت ـم ــام ـ ًا م ـث ــل اع ـت ـب ــا ِر
فرصة شــراء الكتب والـمــراجـعــات كافي ًة

للشخص الذي يريد أن يصبح «مُث َّقف ًا»،
ألن المجتمع الــرأسـمــالــي يــو ّلــد الـصــراع
الـطـبـقــي بـشـكــل طـبـيـعــي ،تـمــامـ ًا كـمــا أنــه
ي ــو ّل ــد الـتـفـكـيــر ال ـط ـب ـقــي بـشـكــل طـبـيـعــي
وال ـص ــراعَ بـيــن طــريـقـتَـيــن فــي الـتـفـكـيــر،
نَسَ َقين من المُ ُثل.
ولـ ـك ــن ب ـس ـب ــب ن ـش ــاط ــه ،ف ـ ـ ّـإن «األكـ ـث ــر
بأن ورشة العمل
تواضع ًا» هو المقتنع ّ
وأن ال ـت ـضــامــن الـطـبـقــي
ل ـيـســت كــاف ـيــةّ ،
(إذا كان له تأثير فعال وانتصار) يجب
أن ي ـكــون م ـنّـ َّـظ ـم ـ ًا ومـنـضـبـطـ ًا وواض ــح
بأن
الحدود .بعبارة أخرى ،إنه المقتنع ّ
الـطـبـيـعــة ،ال ـض ــرورة ،تـكــون كــذلــك فقط
بـقــدر مــا يتم تحوي ُلها ،مــن خــال الفكر،
إل ــى وعـ ـ ٍـي دق ـي ــق ل ـل ـغــايــات وال ــوس ــائ ــل.
ل ــذل ــك ،ف ــإن ــه ي ـ ــروِّج ل ـل ـحــاج ـةِ إلـ ــى خـلـ ِـق
أج ـه ــزة مـ ـحـ ـدَّدة ل ـل ـن ـضــال االق ـت ـص ــاديّ
قــادرةٍ على التعبير عن هذه الضرورة،
وتنقيتها من كل عرقلةٍ عاطفيّة وفرديّة
وت ـش ـك ـي ــل «ب ــرولـ ـيـ ـت ــاريـ ـي ــن» بــال ـم ـع ـنــى
االشتراكي.
لماذا ال ننق ُل هذه المفاهيم إلى النشاط
ال ـث ـقــافــي؟ ألن «األك ـث ــر ت ــواض ـع ـ ًا» مـثــل
كـثـيــريــن آخــريــن فــي هــذا الـبـلــد الـجـمـيــل،
يـفـتـقـرُ إل ــى عـ ــادةِ ال ـتَّ ـع ـم ـيــم وال ـتــول ـيــف،
وه ـ ــو أمـ ـ ـرٌ ضـ ـ ـ ــروريّ إذا ك ـ ــان ال ـم ــرء
يــريــد أشـخــاصـ ًا كاملين ولـيــس أشخاص ًا
كل حالة على حدة ،كأن يقولوا
يأخذون َّ
لك اليوم أراك وغد ًا ال أفعل ،ويتقلبون
بين شي ٍء اليوم وغيره غــد ًا ...وما إلى
ذلك.
«األك ـث ــر ت ــواض ـع ـ ًا» لــديــه أي ـض ـ ًا مـفـهــومٌ
غير دقيق للثقافة .إنه يعتقد أن الثقافة
تـعـنــي مـعــرفــة الـقـلـيــل مــن كــل ش ــيء ،أي
إنّ ـه ــا ت ـع ــادل ال ـجــام ـعــة الـشـعـبـيــة .أم ــا أنــا

نظم
دعونا ُن ِّ
الثقافة...
َ
وكاقتراح
مضاد لـ«العمل
ٍّ
الخيري» دعونا
التضامن
نقد ُم
َ
ِّ
والتنظيم.

فــأعـطــي لـلـثـقــافــة ه ــذا الـمـعـنــى :مـمــارسـ ُة
الفكر ،واكتساب األفـكــار العامة ،وعــاد ُة
ربط األسباب بالنتائج .بالنسبة لي ،كل
ألن الجميع يف ِّكر،
شخص مث َّقف بالفعل َّ
يربط بين األسباب والنتائج.
والجميعَ ُ
ول ـك ـن ـه ــم م ـث ـ َّق ـف ــون ت ـج ــري ـب ـيّ ـ ًا ،ب ــدائ ـي ـ ًا،
ول ـي ــس ع ـض ــوي ـ ًا .ل ــذل ــك ه ــم يـ ـت ــردّدون
أو يـتـفـ ّكـكــون أو يـلـيـنــون أو يـصـبـحــون
عنيفين وغير متسامحين ومشاكسين،
حسب المناسبة والظروف .ولكي أكون
أكثر وضوح ًا :لدي فكرة سُقراطيّة عن
الثقافة؛ أعتقد أنـهــا تعني التفكير جـيــد ًا،
أيّـ ـ ًا ك ــان مــا يـفـكــر فـيــه ال ـم ــرء ،وبــالـتــالــي
التصرّف بشكل جيّد ،مهما كان ما يفع ُله
المرء .وبما أنني أعــرف ّأن الثقافة هي
أيض ًا مفهومٌ أساسيٌّ لالشتراكية ،ألنها
تدمجُ وتجعل المفهوم الغامض لحرية
الـفـكــر مـلـمــوسـ ًا ،أودُّ ّأن يـتــم تنشيطها
مــن خــال المفهوم اآلخــر ،وهــو مفهوم
ننظم الثقاف َة بالطريقة
التنظيم .دعــونــا ِّ
ن ـف ـ ِـس ـه ــا الـ ـت ــي ن ـس ـعــى ب ـه ــا إل ـ ــى تـنـظـيــم
أيِّ ن ـش ــاطٍ ع ـم ـلــي .م ــن نــاح ـيــة «الـعـمــل
الـخـيــري» ق ـرّرت الـبــرجــوازيــة ْأن تـقـدِّم
لـلـبــرولـيـتــاريــا ال ـجــام ـعــات الـشـعـبـيــة .أمــا
ن ـحــن ،فــإنـنــا وكــاق ـتــراح م ـضــادٍّ لــ«الـعـمــل
ال ـ ـخ ـ ـيـ ــري» ،دعـ ــونـ ــا ن ـ ـق ـ ـدِّمُ ال ـت ـض ــام ـنَ
والتنظيم .دعونا نعطي الوسائل للنوايا
الحسنة ،والتي من دونها ستبقى هذه
ال ـن ــواي ــا ع ـق ـي ـم ـ ًة وعـ ــاريـ ـ ًة ع ـلــى ال ـ ــدوام.
لـيـســت ال ـم ـحــاضــرة ه ــي ال ـتــي ي ـجــب أن
ت ـه ـمّ ـنــا ،ب ــل ال ـع ـمــل الـتـفـصـيـلــي لـمـنــاقـشــة
المشكالت والتحقيق فيها ،وهــو العمل
الذي يشارك فيه الجميع ،والذي يساهم
فيه الجميع ،والــذي يـكــون فيه كـ ّـل فــردٍ
أستاذ ًا وتلميذ ًا.

بطبيعة الحال ،لكي يكون األمر تنظيم ًا
ال ت ـش ــوي ـش ـ ًا ،ي ـجــب ْأن يُ ـف ـسِّ ـرَ حــاج ـ ًة
م ــا .هــل ه ــذه الـحــاجــة واس ـعــة االنـتـشــار
أم ه ــي ح ــاج ـ ٌة لِ ـق ـ ِّل ــة؟ ي ـم ـكــن ل ـل ـق ـلــة أن
تـبــدأ ال ـقــول( :ال شــيء أكـثــر فـعــالـيــة من
مثال نشط لكشف
الناحية التربوية من ٍ
االحتياجات لآلخرين ،لجعلها محسوسة
بشكل حاد) .يمكن للمرء االستغناء عن
«الـبــوفـيــه» للقلة وغــد ًا يمكن االستغناء
عنه للكثيرين .الثقافة التي تُفهم بالمعنى
اإلن ـســانــي هــي بـحــد ذات ـهــا َفـ ـرَحٌ ورضــا
جوهري .النوادي والجماعات ال تكفي.
لــديـهــم اح ـت ـيــاجــاتٌ عـمـلـيــة وه ــم أنـفـسـهــم
محاصَرون في دوّامة األحداث الجارية.
ثــم هـنــالــك سـبــب آخ ــر؛ إ ْذ بــاإلضــافــة إلــى
عدم القدرة على التعميم ،يعاني العديد
ـص آخ ــر ،والــذي
مــن اإليـطــالـيـيــن مــن نـقـ ٍ
يرجع تاريخي ًا إلى عدم وجود أي تقليد
للحياة الديمقراطية في بلدنا :فهم غير
ق ــادري ــن ع ـلــى ال ـق ـيــام بــأن ـش ـطــة مـخـتـلـفــة
فــي مـكــان واح ــد .الـغــالـبـيــة هــم أشـخــاص
يـمــارســون نشاط ًا واحــد ًا فـقــط .سيعمل
ال ـف ـص ــل الـ ـخ ــارج ــي ل ـل ـم ــؤس ـس ــات عـلــى
تـطــويــر الـكـ ّلـيــات الـفــرديــة بـشـكــل أفـضــل،
من أجل توليفٍ أوسع وأكثر كما ًال.
ولن نعانيَ نقص ًا بالمسائل التي ينبغي
مناقشتها ،وذلك ألسباب ليس أقلها ّأن
المسائل يجب ّأل تكون لها أهمية كبيرة
فــي ذات ـهــا وألج ــل ذات ـهــا ،بـقــدر مــا يجب
أن تولى األهمية للطريقة التي تتمّ بها
معالجة المسائل .لكن يمكن التعامل مع
هــذا في وقــت الحــق ،إذا وجــد االقـتــراحُ
صــدى حقيقي ًا بين الــرفــاق أو إذا كانت
ال ـضــرورة الـمُـعـ َلـنــة لـلـجـمـعـيّــة [الـثـقــافـيــة]
لشخص ما.
ليست مجرد تفكي ٍر رغبيّ
ٍ
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يكاد ينسى المواطن كم مضى من الوقت على بدء دورة توزيع مخصصات المواد
التموينية الحالية والتي مازالت تدور ضمن حلقة مغلقة منذ عدة أشهر ،فالتمديد
األخير تجاوز األسبوع ليتم التمديد مرة أخرى دون ذكر مدة زمنية وال أحد يعلم متى
ينتهي ذلك المسلسل متوالي األجزاء ،وهل سيكون هناك تمديد آخر؟!

ǧنادين عيد

وف ـ ــق ت ـص ــري ــح م ــدي ــر ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـس ــوري ــة
لـ ـلـ ـتـ ـج ــارة «أح ـ ـمـ ــد ن ـ ـجـ ــم» ،ي ـس ـت ـم ــر ت ــوزي ــع
مخصصات الـسـكــر وال ــرز عــن دورة الـتــوزيــع
ال ـخــاصــة بــاألش ـهــر «ش ـب ــاط -آذار -نـيـســان»
بـمــوجــب الـبـطــاقــة الــذك ـيــة ،م ــؤك ــد ًا أن ــه لــم يـبــدأ
التسجيل على مخصصات دورة التوزيع التي
تليها ،دون ذكر المدة الزمنية لبدء التسجيل،
وذكر نجم أنه ال تزال عملية التوزيع مستمرة
لـتـسـلـيــم ال ـم ـخ ـص ـصــات ،وفـ ــي ال ـم ـنــاطــق ال ـتــي
يـكــون فيها الـتــوزيــع قـلـيـ ًا وفــق اإلح ـصــاءات،
يـمـكــن اس ـتــام الـمـخـصـصــات مــن دون رســالــة
وفق نظام الماستر.
وصرح معاون المدير العام للسورية للتجارة
«إلياس ماشطة» بتاريخ  9حزيران:
«حـ ـت ــى اآلن لـ ــم ي ـت ــم ت ـح ــدي ــد وق ـ ــت ل ـتــوقــف
ت ــوزي ــع الـ ـم ــواد ال ـم ـق ـن ـنــة ب ـعــد ت ـم ــدي ــده ــا ،وتــم
تـمــديــد ال ـتــوزيــع لـيـصــل إل ــى أكـبــر شــريـحــة من
الـمــواطـنـيــن ،ويـتــم تــوزيــع ال ــرز والـسـكــر فقط
وفــي رده على ما يتم تداوله بين المواطنين
أن مــن يـقــوم بــإلـغــاء طلب الــرز يمكنه استالم
السكر ،أجاب أنه يكون هناك تأخر في وصول
المادة للمنفذ المسجل فيه المواطن».
طبع ًا ال شيء جديد ًا على المواطن ،فالمشكلة
قــائـمــة مـنــذ عــدة أشـهــر والـتـصــريـحــات ال تقدم
حلو ًال ،سوى التأخير والتأخير المتكرر.
التمديد بالمحصلة يعني (رفع دعم
وفشل ذريع)
التمديد المتكرر ،يعني تأخر الدورة التي تليها،

وهذا بالحقيقة قضمٌ من دعم المواد التموينية
لــدورة الـتــوزيــع التالية التي يفترض أن تبدأ
من شهرين تقريب ًا ،والتي لم يعلن عنها حتى
اآلن أصًــا ،وبالنتيجة التأخير الزمني المكرر
بمحصلة األمــر هو تخفيض دعــم ولكن تحت
ذرائع وحجج ال منطقية ،وعندما نقول مواد
تموينية ،يجدر اإلشارة أنها سكر ورز ال أكثر
حـتــى ال يـضــرب الـمــواطــن بحجر كـبـيــر ،طبع ًا
مع اإلشارة أنه يوجد بعض المواطنين فاتهم
جزء من المخصصات ،أما الشاي والزيت فلم
يتوفروا أيض ًا ،فلو كان ضمن عملية التوزيع
«شاي وزيت» مدعوم ،كم ستتأخر العملية؟!
مــن ال ــواض ــح لـلـعـيــان أن تــأخـيــر لـيــس سببه
ال ـحــرص عـلــى اسـتـكـمــال عـمـلـيــة الـتــوزيــع كما
يجري ضخها عبر الوسائل الرسمية المحلية،
بل بات معروف ًا أن هناك فش ًال بتأمين المواد
التموينية مــن سكر ورز ،والـتــي عــادة تعمل
ت ـل ــك ال ـم ــؤس ـس ــة ع ـل ــى ت ــوف ـي ــره «م ـش ـك ــورة
الـجـهــود» بعد فشلها بتأمين الـشــاي والــزيــت
التي باتت تعتبرها رفاهية ال داعــي أن تدلل
بها الـمــواطــن ،فالرفاهية ورفــع الــدعــم ،وصل
حد السماء ،وما يفقأ العين هناك مبالغ مالية
تمنح من الحكومة للسورية للتجارة لتغطية
التكاليف ،ومــع كــل هــذا فالنتائج سلبية على
أرض الــواقــع ومنعكسة على مستوى خدمة
المواطن وتلبية حاجاته ،كما وافق المجلس
بتاريخ  8حزيران على منح سلفة للمؤسسة
ال ـس ــوري ــة ل ـل ـت ـجــارة ب ـق ـي ـمــة  35م ـل ـيــار ل ـيــرة
سورية لتأمين مادتي السكر والرز لتوزيعها
وف ــق الـبـطــاقــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،وه ــذا يـعـنــي أن
ال ـ ــدورة ال ـتــال ـيــة رب ـمــا سـتـتــأخــر ح ـتــى تــأمـيــن

مع كل التأخير يلجأ
المواطن إلى شراء
كميات إضافية أكثر
وبأسعار مرتفعة
ويتحمل أعباء
إضافية تضاف إلى
جملة األعباء

الكمية الـتــي مــن الـمــؤكــد أنـهــا ليست متوفرة
حــالـيـ ًا ،وانـتـظــر أيـهــا الـمــواطــن فالصبر مفتاح
الفرج.
النتائج سلبية على المواطن
مع أو بدون التأخير
عـنــد بــدء تــوزيــع ال ـمــواد الـتـمــويـنـيــة الـمــدعــومــة
وف ــق ال ـب ـطــاقــة الــذك ـيــة ف ــي صـ ــاالت ال ـســوريــة
للتجارة والتي كانت مطلع شهر شباط للعام
 ،2020تــم تحديد الكمية على أن تـكــون كيلو
سكر وكيلو رز لكل شخص باإلضافة إلى 200
غ ــرام مــن ال ـش ــاي ،عـلــى أال تــزيــد مـخـصـصــات

كارل ماركس يزور دمشق 2021
في حزيران  2021قرر
كارل ماركس أن يزور
مدينة دمشق ليطمئن
على أهلها وليتأكد
من إشاعة «هل هناك
نصابون يتحكمون بغذاء
الشعب السوري؟» أم أن
غذاء
السوريين يتناولون ً
كام ًال صحياً جيدًا ...إلخ.

ǧحنا دياب

لماذا يزور ماركس مدينة دمشق؟
تـفــاجــأ كــارل مــاركــس الـيــوم بــأن مــا كتبه فــي رأس
المال المجلد األول -الجزء األول -الفصل الثامن-
الصفحات  ،358 -357قبل حوالي  150عام ًا ينطبق
تمام ًا على واقع الحال في مدينة دمشق اليوم.
اس ـت ـش ـهــد م ــارك ــس ب ــال ــدراس ــات ال ـت ــي ت ـت ـحــدث عــن
حــاالت الـغــش فــي ال ـمــواد الـغــذائـيــة داخــل األســواق
البريطانية والفرنسية ،ونقل عن الكيماوي الفرنسي
شيفالييه عن مختلف أساليب الغش بالنسبة للكثير
من المنتجات الغذائية الضرورية لإلنسان.
وه ـك ــذا ،ع ــدد حــوالــي  600طــريـقــة لـلـغــش ،ومـنـهــا:
س ـت ــة أس ــال ـي ــب ل ـغ ــش ال ـس ـك ــر وت ـس ـع ــة ل ـغ ــش زي ــت
الــزيـتــون وعـشــرة لـلــزبــدة ،اثـنــا عشر للملح وتسعة
عشر للحليب ،وعـشــرون للخبز ،وأربــع وعشرون
لـلـطـحـيــن ،وثـمــانـيــة وع ـش ــرون ل ـل ـشــوكــوال ،واث ـنــان
وث ــاث ــون ل ـل ـبــن ،وث ــاث ــون ل ـل ـخ ـمــور ،وك ـتــب مـعـلـقـ ًا
بأحد الهوامش« :وحتى الرب الرحيم لم يتمكن من
تجنب هذه القسمة».
الغش من أوروبا إلى سورية
وك ــان هــول الـمـفــاجــأة ،أن الــرأسـمــالـيـيــن الـســوريـيــن
قــد تـعـلـمــوا طــرق الـغــش مــن الــرأسـمــالـيـيــن اإلنجليز
والـفــرنـسـيـيــن «أســال ـيــب ال ـغــش ف ــي ال ـق ــرن الـتــاســع
ع ـشــر» لــذلــك ق ــرر أن ي ــزور مــديـنــة دم ـشــق بـعــد أن

سمع العديد من اإلشاعات «المغرضة» التي تقول:
إن الرأسماليين السوريين يبيعون للشعب السوري
غذا ًء مغشوش ًا ،فهل هذا صحيح؟
ال ـت ـق ــى م ــارك ــس م ــع أبـ ــي أح ـم ــد ال ـ ــذي ح ــدث ــه عــن
«خ ـن ــاق ــات ــه» م ــع أم أح ـم ــد ب ـس ـبــب زيـ ــت ال ــزي ـت ــون
ال ـم ـغ ـشــوش وال ـم ـخ ـلــوط بــأش ـيــاء أخـ ــرى وزار أبــا
اص ـط ـي ــف الـ ـ ــذي ح ــدث ــه عـ ــن م ـع ــان ــات ــه مـ ــع ال ـج ـب ـنــة
الغريبة «الناشفة» واللبنة التي تشبه كل شيء إال
اللبنة والخبز غير المخبوز جـيــد ًا والـشــاي منتهي
الصالحية.
أما أم صياح ،فحدثته بأسىً عن السمن المغشوش
والزبدة المزيفة والمرتديال غريبة الطعم والرائحة
والـ ـشـ ـكـ ــل ،والـ ـلـ ـب ــن ال ـم ـخ ـل ــوط ب ــالـ ـم ــاء وال ـف ــاف ــل
الـمـطـحــون مــع الـخـبــز الـيــابــس والـتــوابــل المخلوطة
مع الخبز «المعفن» والغذاء السيء عموم ًا.
فقصة أبي أحمد وأبي اصطيف وأم صياح هي قصة
عدد كبير من الناس الواقعين بمستنقع غش الغذاء!
المجلد الجديد
ب ـن ــا ًء ع ـلــى م ــا ش ــاه ــده م ــارك ــس م ــن غ ــش ل ـل ـمــواد
الغذائية فــي مدينة دمـشــق قــرر تأليف مجلد جديد
لـكـتــابــه رأس ال ـمــال ،لـيـتـحــدث فـيــه عــن الـطــرق التي
ي ـبــدع ـهــا ال ــرأس ـم ــال ـي ــون الـ ـس ــوري ــون «ت ـع ـل ـم ــوا مــن
األوروب ـي ـيــن» للنيل مــن غ ــذاء الـســوريـيــن البسطاء
في حزيران  .2021فانتظروا صدور المجلد الجديد
بحرارة أيها القراء السوريون.

األسرة مهما بلغ عدد أفرادها  4كيلو سكر و3
كيلو رز وكيلو شاي! ،ضمن هذا القرار أص ًال
الـكـمـيــة الـمــدعــومــة ال تـســد حــاجــة األس ــرة من
الجمل أذنه ،وخاصة إذا كانت العائلة ذات عدد
كـبـيــر ،والـيــوم مــع كــل هــذا الـتــأخـيــر فالمواطن
يلجأ إلــى شــراء كميات إضافية أكثر وبأسعار
مــرتـفـعــة ،ويـتـحـمــل أعـبــاء إضــافـيــة ،تـضــاف إلــى
ج ـم ـلــة األعـ ـبـ ــاء ،كــون ـهــا ل ـي ـســت هـ ــذه الـنـتـيـجــة
الــوحـيــدة الـتــي تـعــاكــس لقمة عـيــش الـمــواطــن،
بل باتت هناك جملة من المنغصات المدروسة
لــزيــادة أرص ــدة وأربـ ــاح الـحـيـتــان الـمـتـنـفــذيــن،
مقابل إفقار المواطنين المعدمين.
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المهاجرة؟
كيف تستعي ُد األوطان عقوَلها ِ

(نجاح الصين نموذجاً)
ُ

صاف للمواهب العلمية منذ العام  ،2014على عكس اتجاه
تمتعت الصين بتدفق ٍ
العقود األربعة السابقة (التي شهدت عددًا من الباحثين المغادرين أكبر من عدد
الواصلين) وفقاً لتحليل أدرجته مجلة الطبيعة البريطانية ،وشمل نصف مليون
باحث في  100مؤسسة رائدة .ووجد البحث الذي أجرته مؤسسة League of
( Scholarsوهي شركة بيانات أكاديمية وتوظيف في أستراليا) أن أكثر من %10
من األكاديميين في الجامعات الصينية ،واعتبارًا من آذار  ،2021وصلوا من الخارج في
السنوات الثالث الماضية ،وهي نسبة قريبة من ثالثة أضعاف المتوسطالعالمي البالغ
 %3,7والكثير منهم صين ّيون– وفقاً لمقال نشرته مجلة الطبيعة ( Natureفي 26
ترجمة أله ّم ما ورد فيه .
أيار  )2021والذي ننشر أدناه
ً
ǧمجلة الطبيعة (بتصّرف)ǧ
    تعريب :د .أسامة دليقان

الـعِـلــم الـصـيـنــي يـتـطــور ،وي ـبــدو أن الـتــوتــرات
م ــع ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،ج ـن ـب ـ ًا إل ــى ج ـنــب مع
الجائحة الحالية ،ستؤدي إلــى تسريع الدافع
نـحــو االكـتـفــاء الــذاتــي البحثي للصين وإعــادة
مواهبها إلــى وطنهم .تقول ماريجك فــان دير
وي ـن ــدي ،أس ـت ــاذة الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي ف ــي جــامـعــة
أوتــري ـخــت فــي هــول ـنــدا ،إن ال ــزي ــادة فــي عــدد
ال ـطــاب والـبــاحـثـيــن الـعــائــديــن إلــى الـصـيــن من
الغرب تسارعت بشكل كبير في عام .2020
وتـتــوقــع ف ــان دي ــر وي ـنــدي ،الـتــي شــاركــت في
تحرير كـتــاب عــن إستراتيجية عولمة التعليم
ال ـعــالــي ف ــي ال ـص ـيــن («ال ـص ـيــن وأوروب ـ ــا عـلــى
طــريــق الـحــريــر الـجــديــد :ربــط الـجــامـعــات عبر
أوراسـيــا» ،مطبعة جامعة أكـسـفــورد:)2020 ،
إن استعادة الصين لمزيد من علمائها سيسمح
لـهــا بــاالسـتـفــادة مــن االسـتـثـمــارات المستمرة
والـمـنـهـجـيــة فــي الـتـعـلـيــم الـعــالــي والـبـحــث ،وال
س ـيّ ـم ــا أن ال ـص ـي ــن ب ـل ـدٌ ي ـخ ــرج م ــن ال ـع ــواق ــب
االق ـت ـصــاديــة ل ـلــوبــاء بـشـكــل أس ــرع بـكـثـيــر من
أوروبا.
التفوق الصيني
مؤشرات ُّ
مـجـمــوع الـبــاحـثـيــن الـصـيـنـيـيــن هــو نـحــو 1,12
مـلـيــون بــاحــث ب ــدوام كــامــل ،وه ــو رق ـمٌ قــريــب
مــن نـظـيــره ل ــدى بــريـطــانـيــا مــا بـعــد بــريـكـ ِـســت
( 1,13مليون) ،ويتجاوز نظيره في الواليات
الـمـتـحــدة ( 1,10مـلـيــون) ،وذل ــك وف ـق ـ ًا ألرقــام
مـنـظـمــة ال ـت ـعــاون االق ـت ـصــادي والـتـنـمـيــة ل ـعــام
.2020

ووف ـ ــق ق ــاع ــدة ب ـي ــان ــات  Scopusال ـخــاصــة
بـ ـمــؤس ـســة  Elsevierت ـفــوقــت ال ـص ـيــن عـلــى
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة فــي نــاتــج الـبـحــث الـعـلـمــي
عـ ــام  .2016وفـ ــي عـ ــدة مـ ـجـ ــاالت ،ب ـم ــا فـيـهــا
الـتـكـنــولــوجـيــا الـنــانــويــة والـحـيــويــة والـكـيـمـيــاء،
تمتلك الـصـيــن أكـثــر مــن  %20مــن المؤسسات
عـلــى قــائـمــة أفـضــل  50مــؤسـســة فــي التصنيف
األكاديمي للموضوعات األكاديمية للجامعات
العالمية .وتقول فان دير ويندي« :لقد انتقلت
الـصـيــن بـســرعــة كـبـيــرة إل ــى ق ــوة تـكـنــولــوجـيــة
وعلمية قوية جد ًا».
وفي مؤشر مجلة الطبيعة ،تمتلك الصين أعلى
حـصــة فــي عـلــم الـكـيـمـيــاء ،وتــأتــي فــي الـمــرتـبــة
ال ـثــان ـيــة ب ـعــد ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ال ـع ـلــوم
ال ـف ـيــزيــائ ـيــة وع ـل ــوم ال ـح ـي ــاة وع ـل ــوم األرض
والبيئة .وكــان متوسط الــزيــادة السنوية في
الحصة المعدَّلة البالغة  %13,1هــو األكـبــر بين
جميع الدول العلمية الرائدة من عام  2016إلى
عــام  ،2019ولكنه تباطأ بشكل كبير فــي عام
 2020إلى  .%1,1لكن قد يكون الدفع الحكومي
الصيني لصالح النشر فــي الـمـجــات الصينية
أح ــد ال ـعــوامــل الـمـســاهـمــة فــي الـنـمــو الـصـفــري
ل ـم ـن ـشــورات ال ـص ـيــن ال ـت ـعــاون ـيــة م ــع ال ــوالي ــات
المتحدة عام .2020
الـعـلـمــاء الـعــائــدون يـعــززون مــن إنـتــاج الـبــاد
ال ـب ـح ـثــي .ف ـفــي ال ـم ـتــوســط ،تَ ـض ــاعَ ــف مـعــدل
منشوراتهم اإلجـمــالـيــة تقريب ًا عند عودتهم،
وذلك وفق ًا لدراسة أجريت عام ( 2020جاو
وزمــاؤه) .ويقول المؤلف المشارك جيانغ
لي (عالم القياس العلمي في جامعة نانجينغ
ال ـص ـي ـن ـي ــة)ّ :إن ال ـم ـن ــاف ـس ــة فـ ــي ال ـج ــام ـع ــات
الصينية تجعل العائدين يعملون بجدّ لنشر
األبحاث.

تق ّدم الجامعات
الصينية حوافَز
مثل بدل السكن
ومساعدة رعاية
األطفال مما
يجعل المناصب
في المؤسسات
األكاديمية الصينية
مرغوبة للغاية

االهتمام بالجانب النوعي
ووج ــدت ال ــدراس ــة أي ـض ـ ًا أن ــه بــالـنـسـبــة للنشر
ف ــي أهـ ــم ال ـم ـج ــات ال ـم ــرم ــوق ــة («ال ـط ـب ـي ـعــة»
و«ال ـع ـلــوم» و«الـخـلـيــة» و«وقــائــع األكــاديـمـيــة
الــوطـنـيــة ل ـل ـع ـلــوم») ف ـ ّـإن م ـع ـدّل الـنـشــر (عــدد
األب ـ ـحـ ــاث الـ ـمـ ـنـ ـش ــورة فـ ــي واح ـ ـ ــدة ال ــزم ــن)
للباحثين الصينيين الذي عادوا ،هو أقل بنحو
النصف مقارنة مــع نظرائهم الصينيّين الذين
بـقــوا فــي الـخــارج .ولـكـنّ لــي يـعــزو هــذا جزئي ًا
إلــى ّأن نظام النشر الصيني يعتني بالنوعية
وجودة اإلنتاج ،حيث ّإن الباحثين لو ر ّكزوا
بــالـمـقــابــل عـلــى كـمـيــة اإلن ـت ــاج ف ـقــط ،ف ـ ّـإن ذلــك
قــد ي ــؤدي إلــى عــدم كـفــايــة الــوقــت أو الـمــوارد
إلج ــراء تـلــك األن ــواع مــن الـتـجــارب التفصيلية
المطوَّلة التي يمكن أن تؤدي إلى نش ٍر ناجح.
االهتمام بالحوافز األكاديمية
تـبــذل الصين جـهــود ًا منسَّقة لـجــذب المواهب
العلمية .على الــرغــم مــن أن األسـتــاذ الجامعي
العادي يكسب أقل من  50ألف دوالر أمريكي
سنوي ًا ،إال أن الجامعات الصينية تقدّم حوافز
مـثــل :بــدل الـسـكــن ومـســاعــدة رعــايــة األط ـفــال،
مما يجعل المناصب في المؤسسات األكاديمية
الصينية مطلوب ًة ومرغوبة للغاية ،كما يقول
لي.
تأثير التوتر الجيوسياسي
ثـمّــة مـشـكــاتٌ تــواجــه ال ــدور الـقـيّــم ال ــذي لعبه
الـعـلـمــاء فــي بـنــاء الـتـعــاون الــدولــي .إ ْذ يتجنبُ
ال ـع ـل ـمــاء ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وأس ـتــرال ـيــا
وأوروبـ ــا حــالـيـ ًا إقــام ـ َة ش ــراك ــاتٍ مــع نـظــرائـهــم
الـصـيـنـيـيــن خــوف ـ ًا مــن ال ـت ــورط فــي ال ـتــوتــرات
الـجـيــوسـيــاسـيــة ،ف ـضـ ًـا عــن ال ـلــوائــح الـجــديــدة
ال ـمــره ـقــة ال ـت ــي ت ـفــرض ـهــا الـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
وأستراليا بشأن الكشف عن العالقات البحثية
األجنبية.
وأظ ـه ــرت ال ـعــاقــة ال ـت ـعــاون ـيــة ب ـيــن ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة وال ـص ـيــن ع ــام  2020ن ـم ــو ًا صـفــريـ ًا
وفــق مــؤشــر مجلة الطبيعة  ،Natureبعد أن
كــان النمو الوسطي السنوي لها يمثل أقوى
عالقات الصين في هذا المجال ،بأكثر من %10
سنوي ًا،بين  2015و.2019
وق ــال نـيــان ك ــاي لـيــو ،مــديــر مــركــز الـجــامـعــات

ذات الـمـسـتــوى الـعــالـمــي فــي جــامـعــة شنغهاي
جـيــاو تــونــغ ،فــي تـشــريــن الـثــانــي  2020أثـنــاء
اإلطــاق اإللكتروني لكتاب «الصين وأوروبــا
على طريق الحرير الجديد»« :إنه وقت صعب
للغاية بالنسبة لـلـتـعــاون الـعــالـمــي ...وسيكون
لـلـتــوتــرات الجيوسياسية تــأثـيـرٌ على المديَين
المتوسط والطويل».
وم ــن ن ـتــائــج ال ـتــوتــر ف ــي م ـســار ال ـت ـعــاون بـيــن
الــواليــات المتحدة والصين ّأن معاهد الصحة
الوطنية األمريكية وفــي سياق «التحقيقات»
التي أجرتها حول «الدعم المالي األجنبي غير
الـمـعـلــن» تـسـبّـبــت بـفـصــل أو اسـتـقــالــة عـشــرات
الباحثين من الجامعات األمريكية عام ،2020
وم ـع ـظ ـم ـهــم م ــن ال ـص ـي ــن .وت ـس ـع ــى بــري ـطــان ـيــا
واليابان وأستراليا أيض ًا إلى تعزيز «الحماية
األمنية» في عالقاتها البحثية الدولية.
ويتوقع ليو حدوث انزياح مستمر في وجهة
ال ـعــاقــات الـتـعــاونـيــة الـصـيـنـيــة مــن الــواليــات
الـمـتـحــدة بــاتـجــاه أوروبـ ــا .لـكــن مــاريـجــك فــان
دي ــر وي ـن ــدي ،خ ـب ـيــرة ال ـحــوك ـمــة ف ــي جــامـعــة
أوتــري ـخــت ف ــي هــول ـنــدا ،ت ـق ــول :إن عـقــوبــات
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي وال ـص ـيــن األخ ـي ــرة عـلــى
الزيارات التي يشارك فيها بعض المسؤولين
واألكاديميين هي تطوُّرٌ مثيرٌ للقلق .وتقول:
«إن تحدياتنا الرئيسة تتطلب تعاون ًا عالمي ًا...
يـجــب عـلــى ال ــدول أن ت ــدرك أنـهــا بـمـجــرد أن
ت ـق ـط ـعَ ت ـع ــاون ال ـبــاح ـث ـيــن ،فــإن ـهــا تُ ـط ـلــق ال ـنــار
عـلــى أقــدام ـهــا هــي ب ــال ــذات ،ب ـغ ـضّ الـنـظــر عن
حجمها».
«الحزام والطريق» يدفع العلم قدماً
دفـعــت خـطــة عـمــل الـتـعــاون فــي مـجــال الـعـلــوم
وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا واالب ـت ـك ــار ل ـم ـب ــادرة ال ـح ــزام
وال ـط ــري ــق ،ال ـت ــي أع ـل ـن ـهــا الــرئ ـيــس ش ــي جـيــن
بـيـنــغ فــي ع ــام  ،2017إل ــى مــزيــد مــن الـتـعــاون
مع الــدول األعضاء في مجاالت تشمل الذكاء
االصـطـنــاعــي وتـكـنــولــوجـيــا الـنــانــو والـحــوسـبــة
الـك ـمــومـيــة .وت ـه ــدف إل ــى ت ــدري ــب  5000عــالــم
ومهندس ومدير أجنبي ،وإقامة مبادرات مثل
المختبرات المشتركة وحــدائــق الـعـلــوم ونقل
الـتـكـنــولــوجـيــا .ودخـ ـ َـل مــا ال ي ـقـ ّـل عــن 10000
طالب سنوي ًا إلــى الصين عبر المِنح المتعلقة
بمبادرة الحزام والطريق.
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يكثر الحديث مؤخرًا عن أن إدارة الرئيس
األمريكي جو بايدن ،غير راضية عن
مستوى العالقات الثنائية بين اإلمارات
العربية المتحدة والصين ،ومن المثير
لإلنتباه هو استخدام واشنطن لصفقة
طائرات  35-Fالتي كانت بمثابة جائزة
قدمها الرئيس السابق دونالد ترامب
في مقابل تطبيع العالقات بين الكيان
الصهيوني واإلمارات.

ǧعتاب منصور

في تقرير لصحيفة بلومبرغ األمريكية– وهو
لـيــس الــوحـيــد فــي ه ــذا ال ـخ ـصــوص– يـتـحــدث
ع ــن ض ـغ ــوط ت ـم ــارس ع ـلــى اإلم ـ ـ ــارات حــول
عــاق ـت ـهــا م ــع ال ـص ـي ــن ،وي ـج ــري ال ـح ــدي ــث فــي
تقرير بلومبرغ ،عن أن واشنطن غير راضية
عن استخدام اإلمارات لمعدات الجيل الخامس
مــن شــركــة ه ــواوي الـصـيـنـيــة ،وه ــذا مــا وضــع
صفقة المقاتالت األمريكية على المحك.
التنازالت المجانية
انطلقت «حـفـلــة اتـفــاقــات التطبيع» مــع الكيان
الصهيوني ،من اإلمارات والتي كانت أول من
وقـعّــت عـلــى هــذه االتـفــاقــايــات الـمـشـيـنــة ،وكما
بــات مـعـلـنـ ًا فـقــد تـلـقــت كــل ال ــدول الـتــي وافـقــت
عـلــى التطبيع «هــديــة» بسيطة ،مـقــابــل دعمها
ل ـل ـم ـشــروع ال ـغــربــي ال ـص ـه ـيــونــي ال ـه ــادف إلــى
إدام ـ ــة ال ـفــوضــى ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة .وك ــان ــت هــديــة
اإلم ـ ـ ــارات ه ــي ص ـف ـقــة ل ـل ـم ـقــاتــات األمــري ـك ـيــة
الـمـتـطــورة  35-Fوالـتــي قــدرت قيمتها ب ـ 23
مـلـيــار دوالر أمــري ـكــي ،وال ـتــي مــن الـمـفـتــرض
أن ي ـج ــري ت ـس ـل ـي ـم ـهــا فـ ــي  2026أو 2027
لـكــن واش ـن ـطــن تــراج ـعــت عــن كــامـهــا كـمــا كــان
متوقع ًا ،فبعد أن كــان المطلوب مــن اإلمــارات
هو التوقيع على هذه المعاهدة لتحصل على
الهدية المنتظرة ،باتت قائمة الشروط تتوسع
أكثر ،واإلمارات والتي راهنت أنها قادرة على
القفز فــوق الـتــوازنــات الــدولـيــة وجــدت نفسها
في مأزق حقيقي ،فهي إما أن تلتزم بشروط

واشـنـطــن لمستوى الـعــاقــات المسموحة مع
الصين على المستوى الـتـجــاري والعسكري،
وإما أن تخسر «هديتها» وبالتالي تجد نفسها
ـأزق أمــام الــرأي الـعــام بعد أن قدمت خدمة
بـمـ ٍ
مجانية للكيان الصهيوني ،ولعبت دور ًا قذر ًا
وهـ ــي ت ـق ــام ــر ب ـق ـضــايــا األم ـ ــن اإلق ـل ـي ـم ــي عـلــى
ح ـســاب ـهــا ال ـش ـخ ـصــي وع ـل ــى ح ـس ــاب شـعـبـهــا
وشعوب المنطقة.
هل كانت مفاجأة حقاً؟
بــدأت إش ــارات االسـتـفـهــام تظهر مـنــذ اإلعــان
ع ــن ق ـب ــول واش ـن ـط ــن ل ـب ـيــع هـ ــذه ال ـط ــائ ــرات
ل ـ ــإم ـ ــارات ،ف ـ ــأول ال ـم ـم ـت ـع ـض ـيــن كـ ــان ال ـك ـيــان
الـصـهـيــونــي ن ـف ـســه ،والـ ــذي وع ـلــى ال ــرغ ــم مــن
ت ـقــديــم اإلم ـ ــارات ف ــروض ال ـطــاعــة ،إال أن ــه ال
يــرى ض ــرورة المـتــاكـهــا ســاح ـ ًا مـتـطــور ًا قد
يـســاعــدهــا عـلــى تغيير بـعــض مـفــاصــل الـتــوازن
اإلقليمي .لكن الخطر األكبر على هذه الصفقة
وقبل كل شيء ،هو كون واشنطن طرف ًا فيها،

وجدت نفسها
بمأزق أمام الرأي
ٍ
العام بعد أن قدمت
خدمة مجانية
للكيان الصهيوني
ولعبت دوراً قذراً
وهي تقامر بقضايا
األمن اإلقليمي
على حسابها
الشخصي وحساب
شعبها وشعوب
المنطقة

ف ـبــات واض ـح ـ ًا أن األخ ـي ــرة لــم تـعــد تـمـلــك في
جعبتها الكثير لتقدمه وتريد بمقابل «الفتات
الــذي تــرمـيــه» قــائـمــة ال تنتهي مــن الـتـنــازالت،
والجدير بالذكر أن ابتزاز واشنطن لإلمارات
لـيــس قـ ــرار ًا ات ـخــذتــه اإلدارة الـحــالـيــة ،بــل إن
ت ـقــريــر بـلــومـبــرغ ذات ــه يـعـتــرف ب ــأن الـخــاف
اإلماراتي -األمريكي حول العالقات مع الصين
ب ــدأ مــن عـهــد إدارة الــرئ ـيــس ال ـســابــق دونــالــد
تــرامــب ،أي :إن تـهــديــدات واشـنـطــن الـجــديــدة
تأتي ضمن تطور طبيعي كانت اإلمارات على
مسبق به ،وهي وعلى الرغم من وضوح
عل ٍم
ٍ
سـلــوك واشـنـطــن مضت فــي تقديم الـتـنــازالت،
وهذا ما يضعها اليوم في موقف يشابه األزمة
العاصفة فــي الـعــاقــات بين واشنطن-وتركيا
التي اختارت شراء منظومات الدفاع الروسية
 400-sمـمــا حــرمـهــا مــن مـقــاتــات  ،35-fلكن
اإلمـ ـ ـ ــارات وع ـل ــى ع ـك ــس أنـ ـق ــرة ل ــم تـسـتـطــع
التمسك بحقها في صياغة عالقاتها الخارجية
تــرى فيها مصالحها الــوطـنـيــة ،بــل يجلس في

هذه األثناء مسؤولون إماراتيون مع نظرائهم
األمريكان لنقاش البدائل التي يستعد «النادي
ال ـغــربــي» تـقــديـمـهــا ب ــد ًال عــن مـنـتـجــات الـشــركــة
الصينية الرائدة «هواوي».
ب ـن ــاء ال ـع ــاق ــات ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـل ــدول ال ي ـقــاس
بالمصالح االقـتـصــاديــة الضيقة ،بــل إن الهدف
األول واألخـ ـي ــر ل ـل ـس ـيــاســات ال ـخ ــارج ـي ــة هــي
خــدمــة مـصــالــح بـلــدانـهــا والـعـمــل عـلــى الـتــوفـيــق
بـيــن مصالحها ومـصــالــح الـقــوى الـتــي تتقاطع
أفالكها ،لكن معظم دول المنطقة تظن مخطئة
أنـهــا تـمـلــك تــرف ال ـم ـنــاورة وتـظــن أنـهــا قــادرة
ع ـلــى ال ـق ـفــز ف ــوق األل ـغ ــام وال ت ـضــع ف ــي عـيــن
االعتبار حجم الضرر الــذي يلحقه هذا النمط
من السياسات بمصالحهم .فــاإلمــارات كغيرها
مــن دول اإلقـلـيــم الـتــي جــرى بـنــاء مؤسساتها
لـتـخــدم مـصــالــح ال ـخــارج عـلــى حـســاب مصالح
شعوبها ،تغرق أكثر فأكثر في مستنقع قد ال
تستطيع الخروج منه ّإل بفاتورة كبيرة كانت
قادرة على تجنبها.

موسكو تتحدث عن آمالها وواشنطن تخشى مؤتمراً مشتركاً
قال الرئيس الروسي
فالديمير بوتين ،والناطق
الصحفي باسم الكرملين
ديمتري بيسكوف
بتصريحات منفصلة:
إن السبب الرئيسي
للقاء الرئيسين الروسي
واألمريكي في السادس
عشر من الشهر الجاري
هو الحالة السيئة
والمتدهورة للعالقات
بين البلدين ولمنع وقوع
مزيد من التدهور للحوار
فيما بينهم.

ǧتامر رافع

وق ــال بـيـسـكــوف ب ــأن الـقـمــة الـمــرتـقـبــة تعتبر
«فرصة جيدة» للحديث عمّا يثير القلق لدى
الجانبين مـشـيــر ًا بــأن مــا قــد يـجــري التطرق
إلـيــه هــي مـســائــل مـحــاربــة اإلرهـ ــاب والـتـغـيــر
الـمـنــاخــي وال ـت ـعــاون االق ـت ـصــادي وال ـت ـعــاون
ب ـش ــأن ال ـل ـقــاحــات وم ـح ــارب ــة وبـ ــاء ف ـيــروس
كورونا والجرائم السيبرانية.
بـيـنـمــا ق ــال بــوت ـيــن ب ــأن ــه ي ـتــوقــع «اس ـت ـئ ـنــاف
االت ـص ــاالت وال ـعــاقــات الـشـخـصـيــة وإط ــاق
حــوار مـبــاشــر ،وإن ـشــاء آلـيــات فـعــالــة للتعامل
ف ــي االت ـج ــاه ــات ذات االه ـت ـم ــام ال ـم ـش ـتــرك»
وأن الـ ـقـ ـض ــاي ــا ذات االهـ ـتـ ـمـ ــام ال ـم ـش ـت ــرك
وال ـتــي قــد يـجــري نـقــاشـهــا تـشـمــل االسـتـقــرار
اإلستراتيجي ،والـنــزاعــات اإلقليمية ،السيما
في سورية وليبيا ،وحماية البيئة ،إضافة إلى
الجوانب والعالقات االقتصادية.
وف ـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـ ــذي ي ـت ـح ــدث ف ـي ــه ال ـج ــان ــب
الـ ــروسـ ــي عـ ــن آمـ ــالـ ــه وت ـط ـل ـع ــات ــه مـ ــن ال ـق ـمــة

الـمــرتـقـبــة ،تنصب وســائــل اإلع ــام األمريكية
عـلــى مـنــاقـشــة مــا إذا كــان الـمــؤتـمــر الصحفي
للرئيسين سيجري بشكل مشترك أم منفصل
مثلما أعلن البيت األبيض عن رغبة واشنطن
بذلك.
وج ــاء فــي صـحـيـفــة «ن ـيــويــورك تــاي ـمــز» بــأن
إدارة ب ــاي ــدن ت ــرف ــض ع ـقــد مــؤت ـمــر صـحـفــي
مـ ـشـ ـتـ ــرك م ـ ــع ال ـ ــري ـ ــس الـ ـ ــروسـ ـ ــي ب ــوت ـي ــن
بــاالس ـت ـفــادة مــن الـقـمــة الـســابـقــة مــع تــرامــب،
وجــاء فيها أن «مـســؤولـيــن فــي إدارة بايدن
قــالــوا :إنـهــم يـتــذكــرون مــا بــدا أنــه كــان تغلب ًا
لبوتين على ترامب في هلسنكي» عام .2018
ف ــي الـحـقـيـقــة م ــن غ ـيــر ال ـم ـهــم س ـيــاس ـي ـ ًا أك ــان
ال ـمــؤت ـمــر م ـش ـتــرك ـ ًا أم م ـن ـف ـصـ ًـا ،ال ـم ـهــم هــو
نتائج هذا اللقاء بالمعنى الملموس ،فتخوف
واش ـن ـطــن م ــن ع ـقــد مــؤت ـمــر م ـش ـتــرك يـعـكــس
نــزعــة ن ـحــو الـتـحـكــم بـكـيـفـيــة تـظـهـيــر نـتــائـجــه
بالمعنى اإلعالمي ،فالمؤتمر المنفصل يعطي
بايدن الفرصة إلعادة ترتيب جدول األعمال
ومخرجاته أمــام وسائل اإلعــام كما يرغب،

ويـعـكــس أيـضـ ًا أن واشـنـطــن لـيـســت مــرتــاحــة
لـنـتــائــج ه ــذا ال ـل ـقــاء حـتــى قـبــل أن يـعـقــد .مما
يــدفـعـهــا إل ــى وض ــع شـ ــروطٍ مـسـبـقــة لـكـيـفـيــة
اإلعالن عن تائج اللقاء.

ت ـصــري ـحــات بــوت ـيــن األخ ـي ــرة تـشـيــر إل ــى أن
تــوافـقــات يمكن أن تـجــري بـعــد أن كــانــت كل
الـتـصــريـحــات الــروسـيــة الـســابـقــة تــؤكــد أن ال
نتائج سحرية للقاء المرتقب.
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تشهد االنتخابات الرئاسية في بيرو
بأمريكا الالتينية استقطاباً شعبياً شديدًا
وغير مسبوق حول المرشحين لرئاسة
البالد ،وهما اليساري بيدرو كاليستو عن
حزب «بيرو الحرة» الماركسي -اللينيني
كما يعرف عن نفسه ،واليمينية كيكو
فوجيموري ابنة الرئيس السابق ألبرتو
فوجيموري المسجون بتهم فساد وجرائم
ضد اإلنسانية لمدة  25عاماً.
ǧمالذ سعد

تشير البيانات األخيرة إلى أن كاستيلو حصل
على  %50,2بمقابل  49,7لفوجيموري بفارق
 60ألـ ــف صـ ــوت ف ـقــط ب ـعــد فـ ــرز  %99,7مــن
األصوات ،وقد اعتبر العديد بأن هذه النتيجة
تــؤكــد فــوز كاستيلو وقــد بــدأت بـعــض الـقــوى
الـسـيــاسـيــة والـ ــدول بـتـهـنـئـتــه عـلــى ذل ــك ومـنـهــا
بوليفيا واألرجنتين.
إال أن كاستيلو لم يعلن نفسه فائز ًا بعد ،وسط
ت ـج ــاذب ــات ح ـ ــادّة م ــع م ـنــاف ـس ـتــه ك ـي ـكــو ،حـيــث
زع ـمــت األخ ـي ــرة ب ــوج ــود اح ـت ـيــال ف ــي عـمـلـيــة
االنـتـخــابــات داعـيــة إلــى التحقق مــن  200ألــف
صوت وإعــادة فرز  300آخرين ،وسط تأكيد
الـلـجـنــة الـمـشــرفــة والـمــراقـبـيــن الــدول ـي ـيــن على
نزاهة االنتخابات الجارية.
وقــد أدت هــذه الـمــزاعــم إلــى دفــع االستقطاب
أكثر ،حيث بدأت التهديدات بالنزول وتحشيد
الـبـيــروفـيـيــن فــي ال ـشــوارع إذا مــا تــم اإلخــال
بنتائج االنتخابات حتى اآلن ،وســط تحشيد
من اليمين يجري بالفعل في شوارع العاصمة
ل ـي ـم ــا م ـن ــاه ـض ـي ــن لـ ـلـ ـط ــروح ــات االش ـت ــراك ـي ــة
والشيوعية واليسارية عموم ًا.
ودع ــا كــاسـتـيـلــو فــي بــرنــامـجــه االن ـت ـخــابــي مع
ت ــرش ـح ــه إل ـ ــى ص ـي ــاغ ــة دسـ ـتـ ــور ب ـ ــاد جــديــد
عوض ًا عن المعمول به منذ عــام  1993بفترة
ال ــدي ـك ـت ــات ــوري ــة ب ــرئ ــاس ــة ف ــوج ـي ـم ــوري األب،
وتعهد بتأميم شــركــات التعدين الكبرى بحال
رف ـضــت م ـبــدأ إع ـ ــادة ال ـت ـف ــاوض ع ـلــى الـعـقــود
الـمـحــابـيــة لـمـصـلـحــة أربـ ــاح الـمــالـكـيــن بـطــريـقــة
مجحفة وغـيــرهــا مــن اإلج ــراءات ذات الطابع

الـيـســاري ،راف ـع ـ ًا لحملته شـعــار الـحــزب نفسه
«ال فقراء في بلد غني».
بـيـنـمــا تــدافــع فــوج ـي ـمــوري عــن ال ـن ـظــام الـقــائــم
بـ ـ ــدء ًا مـ ــن دسـ ـتـ ــور ال ـ ـبـ ــاد ،م ـط ـل ـقــة ال ــوع ــود
التقليدية والمكررة ذاتها بتوفير فرص العمل
وإنـ ـع ــاش االق ـت ـص ــاد ال ــراك ــد وغ ـي ــره إال أن ـهــا
هــي نـفـسـهــا تـحـظــى بـحـصـتـهــا مــن تـهــم الـفـســاد
وغسيل األم ــوال وقــد سجنت لـمــدة  18شهر ًا
ف ــي  ،2019وي ـج ــري ت ـ ــداول أن ـب ــاء ع ــن قــرب
م ــوع ــد اس ـتــدعــائ ـهــا لـلـمـحــاكـمــة مـ ـج ــدد ًا إال أن

االنـتـخــابــات الـجــاريــة تتسبب فــي تأجيل ذلــك،
وبـحــال -فــي الـسـيـنــاريــو األقــل حـظـ ًا– تمكنت
م ــن ت ـح ـق ـيــق إع ـ ــادة فـ ــرز األصـ ـ ــوات ورب ـحــت
االنـتـخــابــات سيجري تأجيل المحاكمة طــوال
فترة رئاستها.
م ــا ي ـج ــري ت ـنــاس ـيــه ،خ ـلــف ال ـت ـق ــارب ال ـشــديــد
ب ــالـ ـنـ ـت ــائ ــج ال ـ ـج ـ ــاري ـ ــة حـ ـتـ ــى اآلن ،ه ـ ــو أن
ف ــوجـ ـيـ ـم ــوري ت ـع ـت ـب ــر مـ ــن ال ـ ـعـ ــوائـ ــل األكـ ـث ــر
ثـ ـ ــرا ًء ،وب ـق ــف خـلـفـهــا ج ـم ـيــع رس ــام ـي ــل ال ـبــاد
وداعـمـيـهــم الـغــربـيـيــن بحملتها االنـتـخــابـيــة من

ج ـهــة ،وبـمـحــاولــة شـيـطـنــة مـنــافـسـهــا الـيـســاري
وتشويهه من جهة أخــرى بالشكلين الرسمي
وغـيــر الــرسـمــي ،فـضـ ًا عــن بنية الـنـظــام القائم
الليبرالي بكل جــذوره ،أي :ومن غير الحاجة
إلى الكثير من االجتهاد ،فإن الفارق الحقيقي
لـلـنـســب ،ل ــوال هــذيــن الـعــامـلـيــن فـقــط عـلــى أقــل
ت ـقــديــر ،ل ـكــان أع ـلــى بـكـثـيــر لـمـصـلـحــة كــالـيـسـتــو
نفسه ،وما يهم أكثر من ذلك هو أن هذا الفارق
الحقيقي يجد تعبيره على األرض مباشرة:
شعب منهوب وقلة ناهبة.
بين ٍ

أوكرانيا تنشد الحرب
تمضي أوكرانيا بقيادة حكومة رئيسها زيلينسكي
والواليات المتحدة األمريكية من خلفه بالمضي في
كل
استفزاز موسكو بأقصى الدرجات ،رغم تباين مصالح ٍّ
من زيلينسكي وأمريكا ،ليهدد الرئيس الروسي فالديمير
بخوض الحرب مستخدماً عبارة شبيهة قالتها الواليات
المتحدة قبل عقود تجاه الصواريخ الكوبية.

طحان
ǧحمزة ّ

اعتبر الرئيس الــروســي أن الحديث
عـ ــن انـ ـضـ ـم ــام أوكـ ــرانـ ـيـ ــا إل ـ ــى حـلــف
الـ ـشـ ـمـ ــال األطـ ـلـ ـسـ ــي لـ ـي ــس «كـ ــامـ ـ ًا
فــارغـ ًا» وذلــك خــال لـقــاء جــرى يوم
األربعاء مع قناة «روسيا  ،»24وقال
ب ــأن ــه ال ت ــوج ــد أيـ ــة ض ـم ــان ــات ل ـعــدم
حدوث ذلك ،معتبر ًا أن اقتراب البنية
التحتية للناتو من حدود روسيا هو
«أمر بالغ األهمية» ،وقال :إنه بحال
جرى وانضمت أوكرانيا إلى الحلف
فإن الوقت الالزم لوصول الصواريخ
مـنـهــا إلــى مــوسـكــو سيتقلص إلــى ما

بـيــن  7و 10دقــائــق «هــل يعتبر ذلــك
خ ـط ـ ًا أح ـم ــر بــال ـن ـس ـبــة ل ـن ــا؟» م ــذك ــر ًا
العالم بما جرى في أزمــة الصواريخ
الـكــوبـيــة وم ــا قــامــت بـفـعـلــه الــواليــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة األم ــريـ ـكـ ـي ــة مـ ــن ت ـص ـع ـيــد
ع ـس ـك ــري ح ـي ـن ـمــا ك ــان ــت ال ـص ــواري ــخ
س ـت ـصــل أراض ـي ـه ــا خـ ــال  15دق ـي ـقــة
معتبرة ذلك خط ًا أحمر ...وقد أعرب
ً
زيـلـيـنـسـكــي مـ ــرار ًا بــرغـبــة ب ــاده في
االنضمام لحلف الناتو ،والذي أوجد
مؤخر ًا قبو ًال أمريكي ًا صريح ًا ما أدى
إلى الردّ من بوتين ،حيث قال وزير
الخارجية األمريكي أنتوني بلينكين
فـ ــي ج ـل ـس ــة اسـ ـتـ ـم ــاع أمـ ـ ــام ال ـل ـج ـنــة
الــدولـيــة لمجلس الـشـيــوخ األمــريـكــي
«وف ـق ـ ًا ل ـت ـقــديــرات ـنــا ،تـمـتـلــك أوكــران ـيــا
كل األدوات الالزمة للتحرك في هذا
االتـجــاه ...نحو االستعداد للعضوية
الـمـسـتـقـبـلـيــة» م ــؤك ــد ًا أن «ال ــوالي ــات
المتحدة تدعم عضوية أوكــرانـيــا في
الناتو».
وت ـحــاول كـيـيــف اس ـت ـفــزاز مــوسـكــو-
بــدفـ ٍـع أمــريـكــي -بمختلف الـمـجــاالت،

فـمـيــدانـيـ ًا أعـلـنــت سـلـطــات جـمـهــوريــة
لوغانسك الشعبية عبر بيان لها يوم
الـجـمـعــة عــن مـقـتــل  5مــن عسكرييها
بـيــد ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة األوكــران ـيــة،
إال أن ال ـب ـيــان أوض ــح م ـســاعــي هــذه
العملية وكـيـفـيــة تــأريـضـهــا حـيــث جــاء
فـيــه «لـيــس مـسـتـبـعــد ًا أن الـهــدف من
هــذه العملية االستفزازية يتمثل في
الـتـسـبــب بــإطــاق ال ـنــار ك ــرد جــوابــي
من قبل وحدات الشرطة الشعبية من
أجــل اتـهــامـهــا الحـقــا بــانـتـهــاك اتـفــاقــات
مـيـنـســك وتـكـثـيــف األع ـمــال الـقـتــالـيــة»

كما كل مرة جرى بها ذلك من قبل.
وعلى المستوى السياسي والقانوني
تـحــاول كـيـيــف تـمــريــر قــانــون يُـسـمّــي
الشعوب األصلية في أوكرانيا حاذف ًا
مــن بـيـنـهــا الـشـعــب ال ــروس ــي ،وقــالــت
ال ـم ـت ـحــدثــة ب ــاس ــم وزارة ال ـخــارج ـيــة
الــروسـيــة مــاريــا زاخــاروفــا بــأن تبني
قوانين مثل هذه «يثبت أوكرانيا في
مواقفها القومية المتطرفة والنازية
الجديدة».
مـ ــا ي ـ ـحـ ــاول زي ـل ـي ـن ـس ـك ــي ف ـع ـل ــه هــو
تـثـبـيــت ح ـكــوم ـتــه ون ـظــامــه وض ـمــانــة

اس ـت ـق ــراره ب ــدع ـ ٍم غ ــرب ـيّ وأمــري ـكــي،
معادي ًا بذلك الشعب األوكراني نفسه
قبل الروسي أساس ًا ،إال أن مصلحة
الــواليــات الـمـتـحــدة تختلف عــن ذلــك
ـرب
ب ـم ـحــاول ـت ـهــا ج ــر روس ـي ــا إل ــى ح ـ ٍ
طــاح ـنــة م ــع أوك ــران ـي ــا بــال ـحــد األع ـلــى
الستنزافها وإنهاكها واالستفادة من
ذلــك لمصلحتها هــي دون أن يكون
لـهــا دور عـسـكــري م ـبــاشــر ًا ،وهــو ما
يعني -رغم ضآلة هذا االحتمال -أن
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تــدفــع بــأوكــرانـيــا
نحو التهلكة.
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الصورة عالمياً
•انتخبت الجمعية العامة لألمم
المتحدة،ألبانيا
والبرازيل
وغابون وغانا
واإلمارات
العربية
المتحدة
لتنضم إلى
عضوية مجلس
األمن الدولي غير
الدائمة ،لمدة عامين تبدأ في  1كانون
الثاني/يناير .2022
•صرح وزير
الخارجية
البريطاني،
دومينيك
راب ،أن لندن
تريد تحسين
العالقات مع موسكو ،مضيفاً في الوقت
سماه «األعمال
ذاته أنها سترد على ما ّ
الخبيثة».
• أعلنت
السعودية
انطالق
مناورات
التمرين
المشترك «مخالب
الصقر  »4بين قواتها البرية ونظيرتها
األمريكية في المنطقة الشمالية
الغربية من المملكة.

اختتمت قمة مجموعة دول السبع أعمال يومها الثالث ،يوم األحد  13من شهر حزيران الجاري ،وكما هو متوقع فقد «سيطرت» الصين على جدول
األعمال .وقد بات تكرار الخطاب الغربي العدائي تجاهها فاتحة لكل المنتديات والمؤتمرات الدولية التي تخضع لسيطرة واشنطن.

ǧعالء أبوفّراج

قرار واشنطن أن معركتها الرئيسية
إنما تتمحور في آسيا حــول الصين،
ي ـج ـعــل ال ـت ـصــري ـحــات ال ـغــرب ـيــة حــول
ب ـك ـيــن م ـح ــط اه ـت ـم ـ ٍـام حـ ـقـ ـ ًا ،ف ــدرج ــة
ال ـ ـتـ ــوتـ ــر الـ ـ ـ ــذي تـ ـشـ ـهـ ــده ال ـم ـن ـط ـق ــة
ال ـم ـح ـي ـط ــة ب ــال ـص ـي ــن ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
حجم اإلنـفــاق العسكري يخلق ترقب ًا
ح ــذر ًا ،لـكــن وعـلــى الــرغــم مــن ذلــك ال
يخرج الغرب حتى اللحظة بخطوات
مـلـمــوســة واض ـحــة لــرؤيـتــه بـمــواجـهــة
النفوذ الصيني ،وربما يــرد ذلــك إلى
أنـ ــه ال ت ــواف ــق ح ـت ــى ال ـل ـح ـظــة ح ــول
كـيـفـيــة ف ـعــل ذلـ ــك .فــال ـعــالــم الـمـتــرابــط
اقـتـصــاديـ ًا يجعل مـحــاوالت واشنطن
لـعــزل الـصـيــن -الــاعــب األق ــوى على
ســاحــة االقـتـصــاد الــدولـيــة أم ــر ًا شديد
الصعوبة.
كيف تتغلب على الصين
في خطوة!
ت ـت ـحــدث ال ـت ـقــاريــر ال ـص ــادرة ع ــن قـمــة
مجموعة السبع ،أن الــدول المجتمعة
ق ـ ــررت ال ـح ــد م ــن ن ـف ــوذ ال ـص ـي ــن عــن
طريق لعب دورها! وإن كانت الجملة
تـبــدو غـيــر مـفـهــومــة فـهــذا يــرد إلــى أن
ال ـط ــرح ال ي ـمــت إلـ ــى ال ــواق ــع بـصـلــة!
ف ـمــا ت ـقــولــه ال ـت ـصــري ـحــات بــاخ ـت ـصــار:
إن الـصـيــن تمتعت بـنـفــوذ كبير ضمن

ال ـ ــدول ال ـنــام ـيــة ن ـظ ــر ًا الس ـت ـث ـمــارات ـهــا
الواسعة بالبنى التحتية لهذه الــدول،
وال ـ ــذي جـ ــرى وي ـج ــري ض ـمــن إط ــار
المبادرة الصينية «الحزام والطريق»
والتي جرى إطالقها رسمي ًا في العام
 .2013ولذلك قرر المجتمعون في قمة
السبع تأمين «مظلة استثمارية بديلة»
ل ـهــذه ال ـ ــدول ،أي :بـبـســاطــة مـحــاولــة
الـحــد مــن الـنـفــوذ الـصـيـنــي عــن طــريــق
تقديم بدائل عن االستثمارات الصينية
وتغطية احتياجات الدول التي جرى
«إرغامها» للتعامل مع الصين .فحسب
ب ـي ــان رس ـم ــي ل ـل ـب ـيــت األبـ ـي ــض أع ـلــن
أن الـهــدف مــن الـمـبــادرة الـبــديـلــة ،هي
الـحــد ق ــدر الـمـسـتـطــاع مــن احـتـيــاجــات
ال ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـيــة ف ــي ال ـ ــدول ال ـنــام ـيــة،
وال ـت ــي ق ــدره ــا ال ـب ـيــت األب ـي ــض بــأكـثــر
من  40تريليون دوالر ،وفي السياق
نفسه أكــد مـســؤول أمــريـكــي أن األمــر
ال يـتـعـلــق فـقــط بـمــواجـهــة الـصـيــن بل
بتوفير رؤيــة بديلة للعالم» .وحسب
ت ـصــري ـحــات نـسـبــت إل ــى الـمـسـتـشــارة
األلـمــانـيــة أنـجــا مـيــركــل ،قــالــت إنــه «ال
يكفي القول أن الصين تفعل هذا» بل
يجب على دول السبع صياغة أجندة
للدول النامية».
هل األمور بهذه البساطة؟!
بعد إطــاق مـبــادرة الـحــزام والطريق
م ـن ــذ ث ـم ــان ــي سـ ـنـ ــوات ،وع ـل ــى ال ــرغ ــم

م ــن ال ـه ـجــوم ال ـغــربــي ال ـشــديــد عـلـيـهــا،
وال ـ ـم ـ ـح ـ ــاوالت الـ ـ ـج ـ ــادة ل ـت ـشــوي ـه ـهــا
نجحت الصين ببناء جـســور حقيقية
ضـمــن ال ـم ـبــادرة وان ـض ـمــت  69دولــة
ل ـل ـم ـب ــادرة ال ـص ـي ـن ـيــة .ف ـت ـش ـيــر بـعــض
الـ ــدراسـ ــات ال ـحــدي ـثــة إل ــى أن الـصـيــن
ضـخــت اس ـت ـث ـمــارات بـقـيـمــة  64مـلـيــار
دوالر فــي ال ــدول الــواقـعــة عـلــى طــول
الـ ـحـ ــزام وال ـط ــري ــق خـ ــال ال ـس ـن ــوات
م ــن  2014إل ــى  2017وش ـم ـلــت هــذه
االسـتـثـمــارات أكـثــر مــن  50دول ــة في
أوروب ـ ـ ــا وإف ــري ـق ـي ــا وآس ـ ـيـ ــا ،وت ـش ـيــر
الــدراســة ذاتـهــا إلــى أن الـصـيــن وقعت
 205مـ ــذكـ ــرة مـ ــع  125دولـ ـ ــة و29
مـنـظـمــة دول ـيــة ضـمــن إط ــار ال ـم ـبــادرة
ذاتـهــا .وفــي أرقــام مــن مـصــادر أخــرى
ت ــوض ــح أن ح ـجــم ال ـت ـب ــادل ال ـت ـجــاري
الخارجي بين الصين والدول الواقعة
على طول الحزام والطريق وصل إلى
 383,24مليار دوالر في الربع األول
من العام !2021
تؤكد األرقام السابقة بعض ًا من الوزن
ال ـنــوعــي ل ـم ـب ــادرة ال ـح ــزام وال ـطــريــق
ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى الـ ـع ــالـ ـم ــي ،وت ــؤك ــد
أن الـ ـح ــدي ــث الـ ـمـ ـث ــار فـ ــي ال ـق ـم ــة عــن
ض ــرورة تــأمـيــن بــديــل لـهــذه الـمـبــادرة،
هـ ــو ح ــدي ــث ال أسـ ـ ــاس واقـ ـعـ ـيـ ـ ًا ل ــه،
فــالـصـيــن اسـتـطــاعــت تحقيق نـجــاحــات
فــي هــذه الـمـبــادرة اسـتـنــاد ًا إلــى وزنٍ
اق ـت ـصــادي كـبـيــر ال يـسـتـطـيــع ال ـغــرب

مـجــاراتــه الـيــوم ،واأله ــم مــن ذلــك أنها
ب ـ ــدأت هـ ــذا ال ـم ـش ــروع م ـن ــذ س ـن ــوات
وبــاتــت عـشــرات اآلالف مــن الشركات
مــرت ـب ـطــة اق ـت ـص ــادي ـ ًا ب ـه ــذا ال ـم ـشــروع
ول ــن ي ـكــون مــن الـسـهــل تــأمـيــن بــدائــل
لكل هــذا! بل إن المثير للسخرية حق ًا
أنــه حسب تصريحات رسمية صينية
ف ـقــد ش ـهــد خ ــط ال ـش ـحــن ب ـيــن الـصـيــن
وأوروب ـ ـ ــا ت ـس ـي ـيــر  3398رح ـل ــة فــي
الــربــع األول فــي هــذه الـسـنــة ،بــزيــادة
قدرت بـ  %75عن العام الماضي ،أي:
إن التصريحات األوروبية التي تدعم
ال ـتــوجــه األمــري ـكــي ل ــم تـنـعـكــس حـتــى
الـلـحـظــة بـسـلــوك فـعـلــي عـلــى األرض،
ب ــل ي ـجــري تــوس ـيــع ش ـب ـكــات ال ـت ـبــادل
ال ـت ـجــاري واالق ـت ـص ــادي ب ـيــن الـصـيــن
وأوروبا.
القمة التي انعقدت في لندن حاولت
ال ـت ـغ ـط ـي ــة عـ ـل ــى الـ ـمـ ـف ــاص ــل م ـت ـك ـل ـســة
الـعــاقــات بـيــن دولـهــا بـجــوقــة الهجوم
على الصين ،فما هــي أجـنــدة التعاون
األمــريـكــي األوروبـ ــي؟ وكـيــف ستحل
ال ـم ـش ـك ـلــة ال ـم ـت ـفــاق ـمــة ب ـي ــن بــري ـطــان ـيــا
واالتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي؟ ه ــل سـتـنـجــح
بريطانيا بالبقاء موحدة؟ هل سيبقى
الـنــاتــو قـ ــادر ًا عـلــى مـمــارســة نـشــاطــه؟
ه ــذه وغ ـيــرهــا مــن األس ـئ ـلــة ال يجيب
عـنـهــا الـمــؤتـمــر ال ــذي يـنـشـغــل بــإطــاق
م ـ ـبـ ــادرات ال أس ـ ــاس ل ـه ــا الس ـت ـب ــدال
الدور الصيني.

•استؤنف في
العاصمة
النمساوية
فيينا
المفاوضات
الجارية
بين األطراف
الموقعة على
االتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015
في مسعى الستئناف الصفقة.
•اتخذت الحكومة
السودانية
قرارات
جديدة بشأن
رفع أسعار
الوقود ،التي
تشمل البنزين
والديزل ،مشيرة
إلى أن األسعار
الجديدة تتماشي مع تكلفة االستيراد.
•وافقت شركة
غوغل على
إدخال
تغييرات
على بعض
خدمات
الدعاية
اإللكترونية التي
تقدمها والمستخدمة على نطاق واسع،
وذلك بموجب تسوية غير مسبوقة مع
هيئة مكافحة االحتكار الفرنسية.
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الطبقة العاملة األمريكية بين

يحتاج من يرغب بفهم ما يحدث في
الواليات المتحدة في أعقاب االنتخابات
الرئاسية إلى فهم توزيع السلطة في
البالد .من المعترف به على نطاق واسع
ّأن ذوي البشرة البيضاء يملكون في
الواليات المتحدة سطوة أكبر من السود،
وأن الرجال لديهم سطوة أكبر من النساء.
ّ
يعتبر العرق والجنس بالفعل متغيرين
هامين للغاية لفهم ما يحدث في الحياة
ّ
السياسية األمريكية .ت ّم تقديم العديد
من التحليالت في المنتديات األكاديمية
والسياسية واإلعالمية لشرح كيفية
عمل العنصرية والتمييز على أساس
الجنس وإعادة إنتاجهما في المؤسسات
السياسية في البالد .كما ُكتبت العديد
كل
من المقاالت حول الدور الذي لعبه ّ
من التحيز الجنسي والعنصر ّية في
االنتخابات الرئاسية األخيرة والسابقة
لها ،وفي الحشود الضخمة المؤيدة
والمعارضة لترامب ،الذي يس ّوق له على
نطاق واسع بوصفه قائدًا فعّلياً للقوى
لكن العرق والجنس ليسا
العنصريةّ .
كافيين لتفسير ما يجري داخل الواليات
المتحدة.

 ǧفيينتو نافاروǧ
    ترجمة :قاسيون

شــرحــت ال ـعــديــد م ــن الـ ــدراسـ ــات بـشـكــل وافٍ
كل من 2016
نتائج االنتخابات األمريكية في ّ
و ،2020لكنّ تحليالتهم غير كافية بالمجمل.
ال ـعِــرق والـجـنــس غـيــر كــافـيـيــن لـتـفـسـيــر نـتــائــج
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األخ ـ ـي ـ ــرة ،وهـ ـنـ ــاك ح ــاج ــة إل ــى
مـتـغـيّــر آخ ــر فــي الـسـلـطــة نـ ــادر ًا مــا يـظـهــر عند
مـعــالـجــة الـحـيــاة الـسـيــاسـيــة األمــريـكـيــة :الطبقة
االجتماعية ،وذلــك بالرغم مــن كــون الــواليــات
المتحدة هي مركز المركز الرأسمالي.
ت ــوج ــد ف ــي ق ـمّ ــة ال ـه ـي ـكــل ال ـط ـب ـقــي ل ـل ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة ط ـب ـقــة ال ـش ــرك ــات «م ـ ـ ّـاك وم ــدي ــرو
الشركات الكبيرة» ،وهي شريحة صغيرة جد ًا
من الس ّكان .تليها الطبقة الوسطى ،التي تضم
شرائح مختلفة .يمكن تقسيم الطبقة الوسطى
ال ـع ـل ـيــا إلـ ــى م ـج ـمــوع ـت ـيــن رئ ـي ـس ـت ـيــن :الـطـبـقــة
الــوس ـطــى الـمـهـنـيّــة «ال ـم ـه ـن ـيــون ذوو الـتـعـلـيــم
ال ـعــالــي» ومـعـظـمـهــم م ــن ال ــرج ــال م ــع حـضــور
م ـتــزايــد بـســرعــة ل ـل ـن ـســاء ،وأص ـحــاب ومــديــرو
الشركات المتوسطة أو ما يسمّى «البرجوازية
ال ـص ـغ ـيــرة» .أمّ ــا الـطـبـقــة الــوس ـطــى الــدن ـيــا في
الواليات المتحدة ،فتتش ّكل من جزء كبير من
أصـحــاب األع ـمــال الـصـغـيــرة والـعــامـلـيــن األكـثــر
امتياز ًا في القطاع الخاص – مثل المشرفين
م ــن ال ـم ـس ـت ــوى األدنـ ـ ــى ،وم ــوظ ـف ــي مـبـيـعــات
ال ـشــركــات ،والـفـنـيـيــن مــن الـمـسـتــوى األدن ــى،
وع ـمــال الـصـيــانــة ،وم ــا شــابــه– ومـعـظـمـهــم من
تحتل الطبقة الوسطى الدنيا موقع ًا
البيضّ .
فــوق الطبقة العاملة وتـحــت الطبقة الوسطى
العليا .عــاد ًة ما تش ّكل الطبقة الوسطى الدنيا
الـجــزء األكـثــر رجعية فــي المجتمع ،وغــالـبـ ًا ما
تتحالف ضـدّ كـ ّـل مــن الطبقة العاملة والطبقة
ال ــوس ـط ــى ال ـع ـل ـيــا ،وإذا ت ــم ح ـشــدهــا م ــن قـبــل
أولئك الذين هم في قمّة المجتمع ،فإنها تش ّكل
األســاس الجماهيري لما يسمّى اآلن باليمين
«الشعبوي» أو «الفاشية الجديدة».
ثــم ه ـنــاك الـطـبـقــة الـعــامـلــة ال ـتــي تـشـ ّكــل غــالـبـيــة
ال ـس ـكــان .لـهــا أرب ـعــة م ـكــونــات رئـيـسـيــة :ثــاثــة
منها كبيرة جــد ًا ،والــرابــع صغير جــد ًا .يش ّكل
ال ـع ــام ـل ــون اإلداريـ ـ ـ ــون «م ـث ــل ال ـس ـك ــرت ــاري ــة»
وعـ ـمّ ــال ال ـت ـج ــارة «م ـث ــل ال ــذي ــن ي ـع ـم ـلــون فــي

ت ـجــارة الـتـجــزئــة» الـمـكـوّن األك ـبــر مــن الطبقة
الـعــامـلــة ،يـمـكـنـنــا أن نــاحــظ عـلــى ال ـفــور بــأنّـهــا
م ـك ــون ــة ب ـش ـكــل رئ ـي ـس ــي م ــن ال ـن ـس ــاء .تـشـمــل
ال ـم ـج ـمــوعــات األخ ـ ــرى :ال ـع ـمــال الـصـنــاعـيـيــن–
المعروفين أيض ًا باسم عمّال الياقات الزرقاء–
ومعظمهم مــن الــرجــال .وعـمّــال الـخــدمــة الذين
يعملون في المستشفيات والمؤسسات الطبية
والخدمات االجتماعية والنقل ومكاتب البريد
وال ـخ ــدم ــات األس ــاس ـي ــة األخـ ـ ــرى ،ومـعـظـمـهــم
مــن ال ـن ـســاء .وع ـمّــال ال ــزراع ــة ،وه ــم مـجـمــوعــة
صـغـيــرة ج ــد ًا لـكـنّـهــا مـهـمّــة لـلـغــايــة ،حـيــث تنتج
معظم الطعام المستهلك في الواليات المتحدة.
الهيكل الطبقي فــي الــواليــات المتحدة مشابه
جد ًا للبنية الطبقية لمعظم دول أوروبا الغربية
الــرئـيـسـيــة .ه ـنــاك بــالـطـبــع بـعــض االخ ـتــافــات
«مثل وجــود قطاع صناعي أكبر في ألمانيا»،
ولـكــن بالنسبة للجزء األكـبــر ،فــأوجــه التشابه
تـفــوق االخ ـتــافــات .ومــن الـمـهــم أن ن ــدرك ّأن
غالبية الناس في الواليات المتحدة يدركون
وج ــود طـبـقــة اجـتـمــاعـيــة ،وي ـع ـرّفــون أنـفـسـهــم
ع ـلــى أن ـه ــم ط ـب ـقــة عــام ـلــة .يـمـكـنـنــا إدراك ذلــك
عـبــر بـيــانــات تـحــديــد فـئــة الـعــامـلـيــن الــذيــن تبلغ
أعمارهم  25عام ًا فأكثر ،حسب دخل األسرة.
مــن المهم التأكيد على أن الطبقة االجتماعية
لـيـســت مـفـهــومـ ًا مــوضــوعـيـ ًا فـحـســب ،بــل ذاتـيـ ًا
أي ـض ـ ًا .ال ـت ـص ـوّر ال ــذي ت ــروج لــه الـمــؤسـســات
األكــادي ـم ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة ال ـســائــدة ّأن غــالـبـيّــة
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تـعـتـبــر نـفـسـهــا مــن الطبقة
الوسطى.
بــالـفـعــل ،عـنــدمــا يُـطـلــب مــن األمــريـكـيـيــن تعريف
أنفسهم بأنهم طبقة عليا أو وسطى أو دنيا،
يـجـيــب مـعـظـمـهــم بــأنـهــم مــن الـطـبـقــة الــوسـطــى،
وتُستخدم هذه اإلجابة كدليل .لكن عند إيراد
هــذه الحجّة ،ال يتمّ ذكــر مــدى التحيّز الشديد
ف ــي الـ ـس ــؤال :ي ـبــدو أن الـطـبـقــة ال ـس ــائ ــدة فــي
الثقافة السائدة ال تدرك «أو تقرّ» بأن مصطلح
«ال ـط ـب ـقــة الــدن ـيــا» لــه وقـ ـعٌ م ـس ــي ٌء اجـتـمــاعـيـ ًا.
فـ ــاإلشـ ــارة إلـ ــى «ط ـب ـق ــة ال ــدخ ــل ال ـم ـن ـخ ـفــض»
ش ــيء ،واإلشـ ــارة إلــى «الـطـبـقــة الــدنـيــا» شــي ٌء
آخر .ورغم ذلك ،عندما يُسأل األمريكيون عمّا
إذا كانوا ينتمون إلى الطبقة العليا أو الطبقة
الــوسـطــى أو الطبقة العاملة «ولـيــس الــدنـيــا»،

فــإن الـمــزيــد مــن الـنــاس يـعـرّفــون أنفسهم على
أنـ ـه ــم ط ـب ـق ــة ع ــام ـل ــة ولـ ـي ــس ط ـب ـق ــة وس ـط ــى.
وبالمناسبة ،يـحــدث الـشــيء نفسه فــي فرنسا
وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

لعب نشر االعتقاد
بأن الحكومة
ّ
الفدرالية تدعم
األقليات والنساء
من الطبقة
المتوسطة العليا
الحاصالت على
درجة أكاديمية دوراً
رئيسياً في حملتي
ترامب

الطبق ّية في المؤسسات السياس ّية
يـ ــوضّـ ــح ال ـش ـك ــل ال ـم ــرف ــق ال ـت ـك ــوي ــن ال ـط ـب ـقــي
ل ـل ـمــؤس ـســات ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـف ـي ــدرال ـي ــة ال ـثــاث
الـ ـكـ ـب ــرى خ ـ ــال ال ـع ـش ــري ــن عـ ــام ـ ـ ًا ال ـم ــاض ـي ــة:
الحكومة ومجلس الشيوخ ومجلس النواب.
يـنـتـمــي غــالـبـيــة أع ـضــاء ه ــذه الـمــؤسـســات إلــى
طبقة الشركات ،تليها الطبقة الوسطى العليا.
ال ت ـظ ـهــر ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة ف ــي أي م ـك ــان فــي
الحكومة وال في مجلس الشيوخ ،وال تظهر
إ ّال في مجلس الـنــواب بتمثيل محدود للغاية
يبلغ  .%1,3يجعلنا هذا نفهم سبب عدم تمثيل
السود والنساء ّإل بشكل ناقص في األجهزة
السياسية.
يـمـكـنـنــا م ــن ه ـنــا أن ن ـف ـهــم آل ـي ــة إع ـ ــادة إن ـتــاج
التمثيل في هذه المؤسسات السياسية .ال يتم
اخـتـيــار أعـضــاء الـمــؤسـســة السياسية مباشرة
من قبل الناخبين ،في  3تشرين الثاني ،2020
ص ـ ـوّت ال ـنــاخ ـبــون لـ ـ  435نــائ ـب ـ ًا ف ــي مـجـلــس
الـ ـن ــواب و 100ع ـضــو ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ.
هذه االنتخابات «التمثيلية» غير تمثيلية على
اإلطــاق في حقيقة األمــر ،فالنظام االنتخابي
المستخدم لالنتخاب متحيّز ويفضل الواليات
الــري ـف ـيــة وال ـم ـحــاف ـظــة ال ـص ـغ ـيــرة ع ـلــى حـســاب
ال ــوالي ــات ال ـص ـنــاع ـيــة ال ـك ـب ـيــرة ل ـل ـغــايــة– حـيــث
تعيش غالبية الطبقة العاملة .فجميع الواليات،
ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن ح ـج ـم ـهــا ال ــدي ـم ـغ ــراف ــي ،لـهــا
عضوان في مجلس الشيوخ .فالناخبون في
كاليفورنيا البالغ عدد سكانها  40مليون نسمة
لهم عضوان في مجلس الشيوخ ،والناخبون
في والية وايومنغ البالغ عددهم نصف مليون
نسمة فـقــط لــديـهــم أيـضـ ًا عـضــوان فــي مجلس
الشيوخ.
يـسـمــح ه ــذا الـنـظــام االنـتـخــابــي بــإعــادة إنـتــاج
المؤسسات غير التمثيلية مع ضمان استبعاد
أحزاب يسار الوسط واليسار الجذري .يسمح
ال ـن ـظ ــام االن ـت ـخ ــاب ــي ال ـف ــدرال ــي األم ــري ـك ــي فــي
حقيقة األمــر بـحــزبـيــن فـقــط ،وكــاهـمــا حــزبــان

يمينيان .يمكننا فهم مدى صعوبة اختراق هذا
الـنـظــام مــن حــالــة بيرني ســانــدرز الــذي حــاول
الـتــرشّــح بالنيابة عــن الـحــزب الديمقراطي في
االنتخابات التمهيدية ،وحظي خطابه بشعبيّة
شديدة بين األمريكيين ،حتّى بين المحافظين
الجمهوريين .لكنّ أجهزة الحزب الديمقراطي
كانت كفيلة بإسقاطه مـرّة فــي  2016وأخــرى
ف ــي  ،2020ل ـت ـب ـيّــن مـ ــدى اس ـت ـحــالــة اخ ـت ــراق
النظام األمريكي السياسي.
يـضــاف ضـعــف األحـ ــزاب الـيـســاريــة األمــريـكـيــة
عموم ًا كسبب لوضع حقوق العمّال في حلقة
مفرغة من الغياب عن التأثير في هذا النظام.
م ــن اإلشـ ـ ــارات ال ــدا ّل ــة ع ـلــى ذل ــك ّأن خـطــابــي
«الصفقة الخضراء» والرعاية الطبية للجميع
يـحـظـيــان بـشـعـبـيــة كـبـيــرة ج ــد ًا بـيــن مــواطـنــي
الــواليــات الـمـتـحــدة ،لـكــن عـنــد انـتـخــاب رئيس
للبالد ص ـوّت  150مليون شخص لشخصين
ه ـم ــا ت ــرام ــب وبـ ــايـ ــدن ،وك ــاه ـم ــا ض ـ ـدّ هــذيــن
المشروعين.
أم ـ ـرٌ آخـ ــر ش ــدي ــد األه ـم ـيّ ــة ف ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق:
خـصـخـصــة الـعـمـلـيّــة االنـتـخــابـيــة فــي الــواليــات
الـمـتـحــدة .مـعـظــم تـمــويــل االن ـت ـخــابــات خــاص،
وال يــوجــد ح ـدّ ل ـم ـقــدار ال ـمــال ال ــذي يـمـكــن أن
«ي ــوه ــب» ل ـح ـمــات ال ـمــرش ـح ـيــن .ت ـخــدم هــذه
األم ـ ـ ــوال خ ـص ــوص ـ ًا ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى ال ــوص ــول
إل ــى اإلع ـ ــام .يــوجــد م ـثــل ه ــذا ال ـت ـمــويــل لــدى
بعض األح ــزاب األورب ـيــة ،ولـكــن غــالـبـ ًا مــا يتم
تصنيفه كفساد ويالحق من قبل القانون ،أمّا
فــي الــواليــات المتحدة فهو قــانــونــي وطبيعي
ومتو ّقع.
أمــر مهمّ آخــر يعيق أيّــة جهود للطبقة العاملة
في التأثير على انتخاب المؤسسات السياسية
هــو قــانــون تــافــت -هــارلــي .فالنقابات العماليّة
األمريكية محظور عليها أن تدعو إلى إضراب
ع ــام أو لـتـقــوم بــإضــرابــات تـعــاطـفـيــة «أي :أن
ي ـقــوم ق ـ ّـط ــاع م ــا بــدعــم إضـ ــراب ق ـ ّـط ــاع آخ ــر».
فاإلضرابات واتفاقات المساومة المسموح بها
قطاعيّة ومحليّة وغير مركزية،
يجب أن تكون ّ
األمر الذي يضعف جانب ًا هشّ ًا في أساسه في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة .فــالـنـقــابــات فــي الــواليــات
المتحدة هي تعبير عن تجمعات نقابيّة خاصة
باألعمال أكثر منها تجمعات طبقية .مثل هذا
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اإلض ـعــاف لـلـنـقــابــات حـلــم لـكـ ّـل حــزب لـيـبــرالــي،
وجميع السياسات التي طبقها النيوليبراليون
في الغرب إلضعاف الطبقة العاملة ونقاباتها،
ك ــان ــت ت ــأخ ــذ ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ك ـن ـم ــوذج
بمحاولة ألمركة األسواق ودول الرفاه.
يـفـسّــر ه ــذا الــوضــع ع ــزوف الـغــالـبـيــة الـعـظـمــى
من الطبقة العاملة األمريكية عن المشاركة في
العملية االنتخابية وعدم اهتمامها بها .يصوّت
نصف السكان فقط في االنتخابات الرئاسية
األمريكية ،وأقـ ّـل من ذلــك بكثير في انتخابات
الـكــونـغــرس ال ـتــي ال تـتــزامــن مــع االنـتـخــابــات
الــرئــاسـيــة .كـمــا ّأن هـنــاك عــاقــة مـبــاشــرة بين
مستوى الدخل والمشاركة االنتخابية ،بحيث
ك ّلما انخفض الدخل ،ق ّلت المشاركة .يعني هذا
بـ ّـأن أغلب الناخبين ينتمون للطبقة الوسطى
الـعـلـيــا والــدن ـيــا .لـهــذا الـسـبــب خــابــت الـتـنـبــؤات
الـتــي قــالــت بـ ّـأن كلينتون ستفوز على ترامب
في  ،2016ألنّها ركزت على السكان المصوتين
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـت ــي س ـب ـق ـت ـهــا ،دون األخ ــذ
بــاالعـتـبــار س ـلــوك الـمـمـتـنـعـيــن عــن الـتـصــويــت:
غالبية الطبقة العاملة.
أين الشعبويون إذًا؟
ُكـتِــب الكثير عــن سبب فــوز تــرامــب فــي 2016
وكيف حشد أكبر عــدد مــن األصــوات لمرشح
ج ـم ـه ــوري ف ــي ال ـت ــاري ــخ ف ــي  .2020وي ـعــزو
ك ـث ـي ــرون ت ـع ـب ـئــة واس ـت ـق ـط ــاب ال ـنــاخ ـب ـيــن إلــى
ال ــزي ــادة الـمـفـتــرضــة ف ــي الـعـنـصــريــة والـتـمـيـيــز
الـجـنـســي .يـجــب عـلـيـنــا هـنــا أن نـكــون حــذريــن
وأن نــرفــض األح ـكــام المسبقة لـنــرى إن كــان
التحليل الطبقي سيقدّم تفسيرات أفضل.
منذ وصــول ريـغــان للرئاسة وأوضــاع الطبقة
ال ـعــام ـلــة ت ـت ــده ــور إدارة ت ـلــو إدارة– س ــواء
جـ ـمـ ـه ــوري ــة أو ديـ ـمـ ـقـ ــراطـ ـيـ ــة– م ـ ــع ت ـط ـب ـيــق
اإلج ــراءات النيوليبرالية الوحشية والهجوم
ع ـل ــى ال ـع ـمّ ــال وت ـن ـظ ـي ـمــات ـهــم وه ـج ــر ال ــوع ــود
وااللـتــزامــات بالبرامج االجتماعية والصحيّة،
وت ـق ـل ـيــل ال ـق ـي ــود ع ـلــى رأس ال ـم ــال وحــرك ـتــه
وإط ـ ـ ــاق واالنـ ـضـ ـمـ ــام الت ـف ــاق ـي ــات ال ـت ـج ــارة
غطى كامل الغرب وليس
الحرة ضمن مسار ّ
الواليات المتحدة وحسب.
ل ـنــأخــذ م ـث ــا ًال م ـم ـت ــاز ًا يـمـكــن تـعـمـيـمــه :الـطـبـقــة

الـعــامـلــة فــي بــالـتـيـمــور .اع ـت ــادت بــالـتـيـمــور أن
تـكــون مــديـنــة ال ـفــوالذ حـتّــى ت ـمّ نـقــل الـمـصــانــع
خ ــارج ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،مــا أض ـرّ بــالـمــديـنــة
اقتصادي ًا .كان معظم عمّال الصلب من البيض
الــذيــن يتقاضون أج ــور ًا جـيــدة ويعيشون في
ح ـيّ دونــدالــك الـكـبـيــر .عـنــدمــا تــركــت الـمـصــانــع
ال ـب ــاد ،تـغـيّــر ال ـحــي ك ـث ـيــر ًا .فــي  2016ص ـوّت
س ـ ّكــان ال ـحــي بــأغـلـبـيّــة ســاحـقــة لـصــالــح تــرامــب
الــذي اعـتـبــروه مـنــاهـضـ ًا للمؤسسة الليبرالية
التي كانوا ينظرون لها كمسيطر على الحكومة
ال ـفــدرال ـيــة .ك ــان ه ــؤالء ي ــرون ب ـ ّـأن الـحـكــومــة
ال ـف ــدرال ـي ــة س ــاع ــدت آخ ــري ــن ع ـل ــى ح ـســاب ـهــم،
وتحديد ًا السود والنساء من الطبقات العليا.
ك ـم ـثــال :دول ــة ال ــرف ــاه فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ل ـي ـس ــت ع ـ ــام ـ ــة ،فـ ــالـ ــرعـ ــايـ ــة الـ ـطـ ـبـ ـي ــة ي ـح ـصــل
ع ـل ـي ـهــا ال ـم ـع ــوزون ف ـق ــط ،وبــال ـن ـس ـبــة ألهــالــي
دونــدالــك ه ــؤالء الـمـعــوزون مــن ال ـســود .هــذه
االفـتــراضــات خاطئة بكل تأكيد ،فــاإلحـصــاءات
تشير إلــى ّأن الطبقة العاملة البيضاء فقيرة،
والسود يزيدونهم فقر ًا ليس ّإل .لكن تمّ إقناع
بأن أموال ضرائبهم تذهب إلى
أهالي دوندالك ّ
شــرقــي بالتيمور ،حيث أحـيــاء الطبقة العاملة
السوداء.
ت ـمّ ال ـتــرويــج ل ـهــذه األف ـك ــار وال ـق ـنــاعــات بشكل
مك ّثف وعلني من قبل حملتي ترامب في 2016
و .2020تـ ـمّ اس ـت ـخ ــدام ال ـع ــرق ك ـس ــاح عـلــى
أس ــاس وج ــود الـمـحـســوبـيــات الـمــؤسـســاتـيــة،
بأن الحكومة الفدرالية
فقد لعب نشر االعتقاد ّ
تدعم األقليات والنساء من الطبقة المتوسطة
العليا الـحــاصــات على درجــة أكــاديـمـيــة ،دور ًا
رئيسي ًا في حملتي ترامب .ومن هنا نفهم لعب
الـعـنـصــريــة والـتـمـيـيــز الـجـنـســي ل ــدور رئـيـســي
فــي حـشــد قـطــاعــات كـبـيــرة مــن الطبقة العاملة
الـبـيـضــاء «إلــى جــانــب الـطـبـقــة الــوسـطــى الدنيا
بــالـتــأكـيــد» ،لـكـنّ الـعـنـصــريــة والـتـمـيـيــز الجنسي
وحدهما ليسا كافيين لتفسير ما حدث .حصل
ذات األمـ ــر ف ــي أوروب ـ ــا ح ـيــث لـعـبــت أح ــزاب
يسار -الوسط– التي تروّج لنفسها كأحزاب
ت ـق ــدم ـيّ ــة– دور ًا ح ــاس ـم ـ ًا ف ــي ال ـح ـف ــاظ عـلــى
العنصرية وتـعــزيــزهــا عـبــر تطبيق السياسات
الـنـيــولـيـبــرالـيــة ال ـتــي ت ــؤدي إل ــى ه ـكــذا عــواقــب
بشكل مُثبت.

تــرامــب ،ابــن الـمــؤسـســة الـلـيـبــرالـيــة ذاتـهــا التي
يدعي الوقوف ضدّها ،مع انتماء مطلق لطبقة
ال ـش ــرك ــات ،ت ـم ـ ّكــن م ــن ت ـســويــق نـفـســه كـمـعــادٍ
لـلـمــؤسـســة ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ،وت ـح ــدي ــد ًا لـلـمــؤسـســة
ال ـم ــال ـيّ ــة وول س ـت ــري ــت .م ــن ال ـخ ـط ــأ تـفـسـيــر
«الـتــرامـبـيّــة» عـلــى أنّـهــا حــركــة شـعـبــويــة ،فمثل
هـ ــذا ال ـت ـف ـس ـيــر ي ـق ـلــل م ــن ق ـي ـمــة ط ـب ـي ـعــة ه ــذه
ال ـظــاهــرة ،ويـفـتــرض خـطــأ بــأنّــه عـنــدمــا يغيب
الـقــائــد ستنتهي الـحــركــة ،فـهــذه الـحــركــة سبقت
بوجودها مجيء ترامب .من سماتها :التطرّف
ـاض إم ـب ــراط ــوري
ال ـق ــوم ــي ،وال ـح ـن ـيــن إل ــى مـ ـ ٍ
يـعـتـمــد ع ـلــى ت ـف ـوّق ال ـع ــرق األب ـي ــض وديــان ـتــه
الـمـسـيـحـيــة ،وتـمـيـيــز جـنـســي مـفــرط ي ــرى في
المرأة أداة إنجابية فقط ،وحمائية اقتصادية،
وسياسات تحرير سوق العمل والقضاء على
الـحـمــايــة االجـتـمــاعـيــة والـبـيـئـيــة .تـنــاهــض هــذه
الـحــركــة بـشـدّة الـحـكــومــة الـفــدرالـيــة ،وتعتبرها
مـجـرّد أداة لمصالح األقـلـيــات ونـســاء الطبقة
الوسطى العليا .تحمل إيديولوجيا استبدادية
عميقة تعتبر الــديـمـقــراطـيــة عقبة أمــام تحقيق

من المعترف به
على نطاق واسع
أن ذوي البشرة
ّ
البيضاء يملكون
في الواليات
المتحدة سطوة
أكبر من السود
والرجال لديهم
سطوة أكبر من
النساء
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غــايــات ـهــا .سـمــاتـهــا مـشـتــركــة بـشـكــل ش ـبــه كـ ّلــي
بين جميع أحزاب اليمين المتطرف في العالم
الغربي.
ع ـنــدمــا جـ ــاء الـ ــوبـ ــاء ،كـ ــان ال ـت ــدخ ــل الــرئـيـســي
للسيطرة على الــوبــاء هو عــزل السكان «وقد
انـطـبــق بشكل أســاســي عـلــى الطبقة الوسطى
ال ـم ـه ـن ـيّــة وال ـط ـب ـقــة الــوس ـطــى ال ــدن ـي ــا ،وبـعــض
الـفـئــات ذات االم ـت ـيــازات الـنـسـبـيــة مــن الطبقة
العاملة» .كان غالبية العمّال الخاضعين للحجر
ال ـص ـح ــي عـ ـمّـ ــا ًال غ ـي ــر ي ــدوي ـي ــن قـ ــادريـ ــن عـلــى
العمل من المنزل ،وقد تمتّع هؤالء باستقرار
نسبي في العمل جعلهم يركزون على الصحّة
والوباء.
لـ ـكـ ـنّ ن ـص ــف سـ ـك ــان ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة لــم
يـتـمـكـنــوا م ــن ال ـب ـقــاء م ـح ـجــوريــن ف ــي ال ـم ـنــزل
بسبب الطبيعة الـيــدويــة لعملهمُ .أجـبــر هــؤالء
عـلــى االس ـت ـمــرار فــي الـعـمــل ،حـيــث إنّ ــه وتـبـعـ ًا
السـ ـتـ ـق ــراره ــم ال ــوظ ـي ـف ــي الـ ـمـ ـح ــدود ون ـقــص
الحماية االجتماعية ،لم يكن بمقدورهم تحمّل
تكاليف عدم العمل .تمّ تصنيف  %70من القوى
الـعــامـلــة كـعـمّــال أســاسـيـيــن ،مــع اض ـطــرار قــرابــة
 %42مـنـهــم لـلـتــواجــد فــي ال ـخ ـطــوط األمــام ـيــة،
وغ ــال ــب ه ـ ــؤالء م ــن ال ـن ـس ــاء ذوات األجـ ــور
المنخفضة.
انتخبت غالبيّة الطبقة العاملة البيضاء ،التي
ك ــان ــت ق ـبــل وقـ ــت ق ــري ــب م ــن ال ـم ـم ـت ـن ـع ـيــن عــن
التصويت كبقيّة الطبقة العاملة ،ترامب لتزيد
عدد أصوات الحزب الجمهوري تسعة ماليين
صوت كأكبر عدد أصوات في تاريخه .السود
والــات ـيــن وال ـم ـلــونــون م ــن الـطـبـقــة الــوسـطــى
الدنيا والطبقة العاملة زادت بدورها أصــوات
الحزب الديمقراطي أربعة عشر مليون صوت.
لـكـنّ احـتـشــاد هــؤالء لــم يكن النـتـخــاب بــايــدن،
بل إليقاف انتخاب ترامب بسبب الخوف من
خطاباته العنصرية.
لـكـنّ الـحــزب الــديـمـقــراطــي غـيــر مــؤهــل إلجــراء
تغييرات هيكلية فــي المؤسسات االقتصادية
والسياسية إلرضــاء احتياجات غالبية الطبقة
العاملة متعددة األعراق في الواليات المتحدة،
األمر الذي قد يغيّر رأي هؤالء الذين صوتوا
له في االنتخابات األخيرة .يفتح هذا المجال
الحتماالت كثيرة ،منها عودة ترامب للترشّح
فــي  ،2024مــا يعني بـ ّـأن المستقبل قــد يكون
صـعـبـ ًا ج ــد ًا عـلــى األمــريـكـيـيــن .غـنـيّ عــن الـقــول
ب ـ ّـأن هـنــاك احـتـمــال صـعــود حــركــات اجتماعية
يمكنها الضغط من أجــل التغيير بحيث تقطع
الـطــريــق عـلــى االنـتـهــازيـيــن أمـثــال تــرامــب ،لكن
علينا االنتظار لنرى.
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صدى الثورة السورية الكبرى في الصحافة العالمية
شؤون ثقافية

قاسيون ـ العدد  1022اإلثنين  14حزيران 2021

كانت الثورة السورية الكبرى وأخبارها الساخنة تتصدر
الصحافة المحلية والعربية والعالمية .تلك الصحافة التي
تضامنت مع حق الشعب السوري في الجالء ،وفضحت جرائم
االستعمار الفرنسي ،ونشرت نداءات الثوار السوريين سنوات
.1927-1925
ǧتايه الجمعة

وسـنــذكــر هـنــا أمـثـلــة عــن الـصــدى العالمي
والـعــربــي لـلـثــورة الـســوريــة الـكـبــرى التي
ق ــاده ــا س ـل ـطــان ب ــاش ــا األطـ ـ ــرش ،وال ـتــي
كــانــت أكـبــر ث ــورة عــرفـتـهــا ســوريــة خــال
القرن العشرين.
جريدة مينشهايت األلمانية
في ألمانيا ،لعب الطالب الجامعي الحلبي
إح ـســان ب ـهــاء الــديــن ال ـجــابــري دور ًا في
فضح اإلمبريالية الفرنسية ونشر أخبار
الـثــورة السورية فــي الصحافة األلمانية.
وكـ ـ ــان الـ ـج ــاب ــري ال ـق ــري ــب مـ ــن ال ـح ــرك ــة
ال ـع ـمــال ـيــة ي ـح ـضــر اج ـت ـم ــاع ــات ال ـن ـقــابــات
الـعـمــالـيــة ،ويـسـتـمــع بـشـغــف إل ــى أرنـســت
تيلمان رئيس الحزب الشيوعي األلماني،
وهو يخطب في حشد جماهيري.
وع ـن ــدم ــا ض ــرب ــت دم ـش ــق بــال ـق ـنــابــل عــام
 ،1925وب ـم ـس ــاع ــدة األسـ ـت ــاذ ال ـجــام ـعــي
فردريك فلهم فرستر ،كتب الجابري عدة
م ـق ــاالت ح ــول ال ـث ــورة ال ـســوريــة يـفـضــح
فـيـهــا اإلمـبــريــالـيــة عـلــى صـفـحــات جــريــدة
«مينشهايت  /اإلنـســانـيــة» الـيـســاريــة في
فـسـبــادن والـمـجــات والـصـحــف األلمانية
األخرى.
«كــان إحسان الجابري كبير المهندسين
فـ ــي وزارة األش ـ ـغـ ــال الـ ـع ــام ــة ،وسـ ــرح
تعسفي ًا عام  1959زمن الوحدة السورية
المصرية».
جريدة العمل السويسرية
يـقــول خليل الـبــديــري مــن فلسطين الــذي
ك ــان م ـتــواجــد ًا فــي ســوي ـســرا مـنــذ 1924
لدراسة الطب بأنه كــان يلتقي بالنشطاء
ال ـســوري ـيــن ال ـم ــوج ــودي ــن ف ــي ســوي ـســرا

للدفاع عن القضية السورية وإيجاد دعم
لـلـثــورة ال ـســوريــة مـثــل :شـكـيــب أرس ــان
وإحسان الجابري ورياض الصلح.
ك ـم ــا ك ـ ــان خ ـل ـي ــل الـ ـبـ ــديـ ــري ي ـل ـت ـق ــي مــع
الـنـشـطــاء الـسـيــاسـيـيــن الـســويـســريـيــن في
ج ـن ـيــف م ـث ــل ال ـن ــاش ـط ــة ال ـن ـســائ ـيــة م ــدام
دوشـيــن مفتشة الـمـعــارف فــي الـمــدارس
الفرنسية الـتــي كــانــت تنتمي إلــى اليسار
وت ــؤي ــد م ـطــالــب ال ـســوري ـيــن بــاالسـتـقــال
وت ـعــارض االسـتـعـمــار الـفــرنـســي ،وكــانــت
مواطنة فرنسية.
واسـ ـتـ ـط ــاع الـ ـب ــدي ــري ب ـم ـس ــاع ــدة عـضــو
ال ـب ــرل ـم ــان ال ـس ــوي ـس ــري لـ ـي ــون ن ـي ـكــول
المحرر في الجريدة االشتراكية «العمل»،
أن يكتب العديد من المقاالت عن الثورة
الـ ـسـ ــوريـ ــة ون ـ ـضـ ــال ال ـش ـع ــب الـ ـسـ ــوري
والشعب الفلسطيني ضد االستعمار .كما
كــان الـبــديــري يـتــابــع جــريــدة األومــانـيـتـيــه
الفرنسية في جنيف ،والتي كانت تكتب
المقاالت باستمرار عن الثورة السورية
ورجــاالت ـهــا .وان ـضــم ال ـبــديــري إل ــى حلقة
دراسـيــة شبابية لنقاش الماركسية على
يد مدام دوشين وليون نيكول .وشارك
ف ــي مــؤت ـمــر عـصـبــة م ـكــاف ـحــة االس ـت ـع ـمــار
المنعقد في مدينة فرانكفورت األلمانية.
وعندما عــاد إلــى فلسطين ،أصبح عضو ًا
في الحزب الشيوعي.
مجلة حيفا الفلسطينية
وفـ ــي ف ـل ـس ـط ـيــن ،ك ــان ــت الـ ـث ــورة تـتـصــدر
الـصـفـحــات األول ــى لـلـصـحــف والـمـجــات،
مثل :مجلة حيفا األسبوعية التي ترأس
ت ـحــريــرهــا إي ـل ـيــا زكـ ــا ب ــدع ــم م ــن ال ـحــزب
الشيوعي.
ح ـي ــث دافـ ـع ــت م ـج ـلــة ح ـي ـفــا ع ــن الـشـعــب
الـ ـ ـس ـ ــوري ون ـ ـشـ ــرت أخ ـ ـبـ ــار ال ـ ـثـ ــورات
ال ـت ـحــرريــة ف ــي ال ـش ــرق وال ـم ـس ـت ـع ـمــرات،
وأخـبــار حركة الطبقة العاملة فــي العالم.
وك ـت ـبــت ع ــن الـ ـث ــورة ال ـس ــوري ــة ال ـك ـبــرى
ونضال الشعب السوري ضد االستعمار
الفرنسي.

كانت مجلة
المراسالت
األممية
مجلة األممية
الشيوعية
تنشر المقاالت
والدراسات
التحليلية عن
الثورة السورية
الكبرى باستمرار

جريدة البيرق األحمر التونسية
كـ ـتـ ـب ــت ج ـ ــري ـ ــدة ال ـ ـ ـشـ ـ ــورى الـ ـمـ ـع ــادي ــة
لالستعمار لصاحبها محمد علي الطاهر
بتاريخ أكتوبر  1926ما يلي:
«ج ــري ــدة ال ـب ـيــرق األح ـم ــر :ح ـمــل الـبــريــد
م ــن فــرن ـســا إلـ ــى س ــائ ــر أق ـط ــار ال ـم ـشــرق
وال ـم ـغــرب نـسـخـ ًا مــن جــريــدة أسـبــوعـيــة
ب ـهــذا االسـ ــم أرس ـل ـهــا ال ـح ــزب الـشـيــوعــي
ال ـت ــون ـس ــي ف ــي ف ــرن ـس ــا ض ـم ــن خ ـطــابــات
مـغـلـفــة .وه ــذه الـجــريــدة ذات  4صفحات
نصفها باللغة العربية واآلخــر بالفرنسية
وهــي تــذكــر بـفـظــائــع فــرنـســا فــي الـمـغــرب
وسـ ــوريـ ــة وت ـ ـ ــردد شـ ـك ــاي ــات ال ـش ـع ــوب
الـمـحـكــومــة بــال ـطــاغــوت ال ـفــرن ـســي .ومــن
محتوياتها نــص قــرار المجلس الوطني
ل ـل ـث ــورة ال ـس ــوري ــة ال ـك ـب ــرى الـ ــذي صــدر
بتوقيع الشيخ يوسف الهجري وبعض
الـنـبــذ ال ـمــؤثــرة عــن فــاجـعــة ب ـنــزرت الـتــي
ق ـتــل فـيـهــا ال ـفــرن ـس ـيــون عـ ــدد ًا ك ـب ـيــر ًا مــن
الــوطـنـيـيــن الـتــونـسـيـيــن ف ــي  11سـبـتـمـبــر
سنة .»1924
الصحف والمجالت السوفييتية
أب ــدت صـحـيـفــة ال ـبــرافــدا «صـحـيـفــة حــزب
الـ ـب ــاشـ ـف ــة» ت ـض ــام ــن شـ ـع ــوب االتـ ـح ــاد
ال ـســوف ـي ـي ـتــي ال ـكــامــل م ــع ح ــرك ــة ال ـت ـحــرر
الــوط ـنــي ال ـعــرب ـيــة واس ـت ـع ــداده ــا لـتـقــديــم
ك ــل ال ـع ــون وال ـم ـســاعــدة ل ـحــركــة الـتـحــرر
الــوط ـنــي ف ــي س ــوري ــة ول ـق ـيــادة ال ـث ــورة،
كما أدانت القصف الهمجي البربري وكل
أشكال االستعمار .وطالبت بالجالء عن
سورية.
كـ ـم ــا نـ ـشـ ــرت م ـج ـل ــة ال ـ ـش ـ ــرق الـ ـثـ ــوري
«ري ـفــول ـيــوت ـس ـي ـيــونــي ف ــاس ـت ــوك» ،مـجـلــة
جـمـعـيــة الـبـحــث الـعـلـمــي الـتــابـعــة للجامعة
الشيوعية لشغيلة الشرق المسماة باسم
ي.ف.سـتــالـيــن .فــي الـعــدد  ،3عــام .1928
مقا ًال تحليلي ًا مهم ًا عن الـثــورة السورية
الكبرى  ،1927-1925حمل عنوان «من
تجربة الثورة السورية».
وكانت مجلة المراسالت األممية «مجلة
األم ـم ـي ــة ال ـش ـي ــوع ـي ــة» ت ـن ـشــر ال ـم ـق ــاالت
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وال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــات ال ـت ـح ـل ـي ـل ـي ــة عـ ــن الـ ـثـ ــورة
الـســوريــة الـكـبــرى بــاسـتـمــرار .حيث كتب
ك ـي ـت ــاي ـغ ــورودس ـك ــي ف ــي الـ ـع ــدد  92مــن
م ـج ـلــة «الـ ـم ــراس ــات األم ـم ـي ــة» ب ـع ـنــوان
«ب ـ ـعـ ــد م ـ ـ ــراك ـ ـ ــش ...سـ ـ ــوريـ ـ ــة» أحـ ـ ــداث
الـثــورة الـســوريــة ،واستنتاجات بشأنها،
وك ـش ــف أه ـ ــداف اإلم ـبــريــال ـيــة الـفــرنـسـيــة
وشــراس ـت ـهــا ف ــي ق ـمــع ه ــذه ال ـث ــورة .كـمــا
نشرت المجلة نــداءات الثوار ومطالبهم،
ورسـ ــائـ ــل ال ـم ـع ـت ـق ـل ـيــن ال ـس ـي ــاس ـي ـي ــن مــن
م ـن ــاف ــي الـ ـصـ ـح ــراء ،ووجـ ـه ــت الـ ـنـ ــداءات
إل ــى ال ـش ـعــوب األوروب ـي ــة ل ـلــوقــوف ضد
المجازر االستعمارية في سورية ولبنان.
مجلة كورورتيان هاياستان
وفي تلك الفترة من سنوات الثورة ،جاء
فــي تعليق إخـبــاري لمجلة أرمنية تصدر
في باريس ،مجلة كورورتيان هاياستان:
«في سورية كما في لبنان ،بدأت مالحقة
ال ـم ـســؤول ـيــن ع ــن ال ـم ـن ـظ ـمــات الـسـيــاسـيــة
ال ـم ــداف ـع ــة عـ ــن حـ ـق ــوق الـ ـشـ ـع ــوب ال ـتــي
تضطهدها اإلمبريالية الفرنسية.
وأبــرز المنظمات التي طالتها المالحقة،
ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي ،وش ـب ـي ـبــة س ـبــارتــاك
الـشـيــوعـيــة .فـقــد مـضــت ثــاثــة أش ـهــر وال
تزال اإلمبريالية الفرنسية تجتاح سورية
بأساليبها الحربية وبطائراتها ومدفعيتها
وعـســاكــرهــا ال ـج ـرّارة الـتــي ت ـحــاول خنق
االنتفاضة.
لـقــد تــوجّــه ال ـحــزب الـشـيــوعــي ضــد هــذه
السياسة البربرية بالذات ،وفتح بوجهها
معركة حاسمة.
والـ ـنـ ــداء م ـط ـبــوع ع ـلــى أوراق ح ـم ــراء،
وم ـك ـتــوب بــالـلـغــة الـفــرنـسـيــة ،ويــأمــل في
ت ـج ــاوز ال ـع ـق ـبــات ل ـلــوصــول إل ــى تـشـكـيــل
جبهة ثورية موحدة ضد اإلمبريالية.
وق ــد وزع ال ـب ـيــان ف ــي ب ـي ــروت وجـمـيــع
ال ـمــدن الـلـبـنــانـيــة وال ـســوريــة .إن الـحــزب
ي ـقــود حــال ـي ـ ًا ن ـض ــا ًال سـ ـرّيـ ـ ًا ،لـكـنــه نـضــال
نــاجــح .فــالـثــورة الـتـحــرريــة ،ثــورة العمال
والفالحين والوطنيين ،ستنتهي ،عاج ًال
أم آج ًال ،بالنصر األكيد».

شؤون ثقافية
قاسيون ـ العدد  1022اإلثنين  14حزيران 2021
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عكس األدب في جانب منه ،تطلعات الناس وطموحهم
إلى غد مشرق تختفي فيه أشكال االضطهاد واالستغالل
وويالت الحروب وعذابات البشر .كما عكس األدب في جانب
آخر ،صورًا من تاريخ الناس ،مثل العديد من نصوص األدب
اآلشوري الموغل في القدم الذي يعود إلى زمن الرقم الطينية
واإلمبراطورية اآلشورية.
ǧقاسيون

ساهم اآلشوريون في حركة الترجمة
من اليونانية إلى اآلشورية ثم العربية
في العصور اإلسالمية ،ولعبوا دور ًا
إل ــى جــانــب ال ـس ــري ــان ف ــي ن ـقــل عـلــوم
الـ ــريـ ــاضـ ـيـ ــات وال ـف ـل ـس ـف ــة والـ ـتـ ــاريـ ــخ
والفلك والجغرافيا .وبــرز من األدبــاء
اآلشـ ــوريـ ـيـ ــن ،ال ـم ـط ــران ع ـب ــد ي ـســوع
الصوباي صاحب «المقامات» و«جنة
ع ـ ــدن» و«م ــرك ــان ـي ـت ــا» .وم ـ ــار نــرســي
ال ــذي أل ــف ك ـتــاب ـ ًا قـيـمـ ًا مــن مـئــة فصل
وغيرهم.
وكــانــت سيطرة المؤسسات اإلقطاعية
ق ــد ج ـع ـلــت ال ـك ـتــاب ال ي ـع ـل ـنــون آراءهـ ــم
الـمـعــارضــة خــوف ـ ًا مــن الـتـعــرض لـلـهــاك،
فـلـجــأ ال ـش ـع ــراء إل ــى اس ـت ـخ ــدام الــرمــوز
م ـثــل ال ـح ـيــوانــات وال ـج ــوام ــد .فــاألب ـيــات
الشعرية التالية نموذج لــأدب الرمزي
عند اآلشوريين ،يتطلع فيها الشاعر إلى
صــورة حـيــاة الـبـشــريــة بـعــد  1000عــام،
حيث يعم الـســام بين البشر ،وتختفي

الحروب والطبقات:
وعدو البشر أقيده
في جوف البئر العميقة أودعه
لتنين البئر أسلمه
وبعد ألف من السنين أحل قيده
في األلف القادمة أنا سأحكم
وسيرمى العدو في السجن
ومعسكرات الشر الشيطانية
ستتالشى حينئذ بين يديه
في األلف القادمة بركة وإخاء

القيامة األولى سوف تظهر
الطيبون جاهزون لعمل الخير
األلف القادمة ستكون بال تعب
ال عبد وال سيد
األلف القادمة نور وحياة
ال دافع جزية وال آخذ
إنما هناك العدل
األلف القادمة للسالم
األلف القادمة ستلغي السيف
ويتحول الرمح إلى محراث

أخبار ثقافية

األلف القادمة للعيش الهني
ال ظلم وال احتيال
فالقطة ستحب الفأر
والبقرة ستألف الدب
والذئب والشاة في بيت واحد
والجبال الشاهقة تدنو من السهول
والعالم يضج بالتقديس
ال حروب وال منافسات
في األلف القادمة ستزول الحروب
ويعمل الناس لهدف واحد.

كانوا وكنا

معرض بغداد الدولي للكتاب

بــدأت فـعــالـيــات مـعــرض بـغــداد الــدولــي للكتاب بــدورتــه ال ـ  22تحت
ش ـعــار (ال ـك ـتــاب وط ــن) بـمـشــاركــة أك ـثــر مــن  228دار نـشــر محلية
وعــربـيــة وأجـنـبـيــة مــن  14دول ــة .ويـشــارك فــي الـمـعــرض الــذي يقام
على أرض معرض الكتاب الدولي وسط بغداد لفترة من (20- 10
يــونـيــو) 14 ،دول عــربـيــة وأجـنـبـيــة مــن األردن وال ـس ــودان ومـصــر
وسورية واإلمارات والكويت وألمانيا وإيران وقطر ولبنان وتركيا
وتونس وغيرها ،فض ًال عن المشاركة الواسعة للبلد المنظم .في ظل
اتخاذ إدارة المعرض اإلجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

أول طالبة بنظام الذكاء االصطناعي

أعـلـنــت هــوا تـشــي بـيـنــغ فــي أول تــدويـنــة لـهــا عـلــى مــوقــع ويـبــو الصيني
للتواصل االجتماعي ،أنها ستدرس في قسم علوم وتكنولوجيا الحاسب
اآلل ــي فــي جــامـعــة تـسـيـنـغـهــوا .لـكــن هــوا لــديـهــا شــيء يـمـيــزهــا عــن الـطــالــب
الجامعي الـعــادي -إنها أول طالبة افتراضية بالصين تعمل بنظام ذكــاء
اصطناعي واسع النطاق طورته البالد محلي ًا .وفي التدوينة المرئية ،كان
شكل هوا تشي بينغ وصوتها والموسيقا الخلفية وكذلك رسوماتها ،كانت
جميعها قــد تــم تـطــويــرهــا عـلــى نـظــام نـمــذجــة قـيــاســي لـلــذكــاء االصطناعي
يحمل اسم «ووداو .»2,0

بـعــد انـتـهــاء أعـمــال الـمــؤتـمــر الـثــامــن لـنـقــابــات الـعـمــال ال ــذي انـعـقــد على
مدرج جامعة دمشق  1955بمشاركة  200نقابة ،خرج  15ألف عامل
فــي تـظــاهــرة حــاشــدة اخـتــرقــت شــوارع مدينة دمـشــق يشجبون فيها
األحــاف االستعمارية واألسـلـحــة الهيدروجينية ،ويطالبون بتأمين
ال ـح ــري ــات ال ـن ـقــاب ـيــة وزي ـ ــادة أجـ ــور ال ـع ـمــال ورفـ ــع م ـس ـتــوى حـيــاتـهــم
المعيشية .في الصورة :الفتة لنقابة عمال الفنادق والمقاهي والمطاعم
اإلفرنجية في دمشق خالل التظاهرة.

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 « )٢٠21/06/13قاسيون» 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 :

فرانك هاردي وقصص اإلضراب

في العام  ،1966بدأ عمال وخدم المنازل وعائالتهم من السكان األصليين في محطة
ويف هيل للماشية في أستراليا «جزر مضيق توريس» إضراباً لمدة تسع سنوات ضد
ظروف العمل التي ترقى إلى العبودية .وساعد الكاتب الشيوعي فرانك هاردي ،هؤالء
المضربين في سرد قصتهم للعالم.

ǧقاسيون

وكـتــب ه ــاردي تـلــك الـقـصــص عــن سـكــان جــزر
م ـض ـي ــق تـ ــوريـ ــس فـ ــي اس ـت ــرال ـي ــا بــأس ـمــائ ـهــم
الحقيقية .ملتزم ًا بالتقاليد األدبـيــة األسترالية
فــي الـقـصــص ال ـتــي كـتـبـهــا عــن الـطـبـقــة الـعــامـلــة
فــي أس ـتــرال ـيــا .وك ــان يـعـلــم ج ـيــد ًا أن أسـتــرالـيــا
الحقيقية كانت مكان ًا عنصري ًا بشكل ال يصدق.
كيف بدأ اإلضراب؟
ب ـعــد وق ــت قـصـيــر م ــن وص ــول ــه إل ــى دارويـ ــن،
أجــرى هــاردي اتـصــاالت مــع ديكستر دانيلز،
أحد منظمي اتحاد عمال شمال أستراليا .كان
دان ـي ـلــز ه ــو الـمـنـظــم الــوح ـيــد الت ـح ــاد الـسـكــان
األصليين في اإلقليم الشمالي .وأخبر هاردي
عــن إضـ ــراب وي ــف ه ـيــل .وف ــي غ ـضــون ثــاثــة
أيام ،وصل هاردي إلى معسكر المضربين.
ب ـ ــدأ اإلض ـ ـ ــراب فـ ــي ع ـ ــام  ،1966ع ـن ــدم ــا ق ــاد
فنسنت لينجياري ،أحد كبار السن في منطقة
غــوري ـنــدجــي ،مـئـتـيــن م ــن ال ـس ـكــان األصـلـيـيــن،
وعمال المنازل ،وعائالتهم من محطة الماشية
في ويف هيل لإلضراب.
وكانت المحطة ،التي يملكها اللورد اإلنجليزي
ســامــويــل فـيـسـتــي تـعـمــل ع ـلــى إج ـب ــار الـسـكــان
األصليين على العمل للحصول على حصص
اإلعــاشــة وال ـمــأوى مـنــذ عــام  ،1883عـنــدمــا تم
تشغيل المحطة ألول مرة.
عبر مناطق اإلقليم الشمالي ،وحتى عندما كان
العمال من السكان األصليين يتقاضون أجور ًا،
كانت أدنى من األجور التي يتقاضاها البيض.
وفـ ــي ك ـث ـيــر م ــن ال ـ ـحـ ــاالت ،ك ــان ــت ال ـص ـنــاديــق

االج ـت ـمــاع ـيــة ت ـح ـت ـفــظ ب ــأج ــور ع ـم ــال ال ـس ـكــان
األصليين منذ قانون عام .1953
كـمــا دفـعــت الـحـكــومــة رســوم صـيــانــة ألصـحــاب
األراضـ ــي الــذيــن يـعـيـشــون فــي مـمـتـلـكــاتـهــم من
االستغالل العبودي للسكان األصليين .ونادر ًا
ما استخدم مالك األراضي هذه األموال لدفع
رواتـ ــب ع ـمــال ال ـس ـكــان األص ـل ـي ـيــن أو لـتــوفـيــر
الطعام والخدمات.
وفـ ــي م ـث ــل هـ ــذه الـ ـظـ ــروف فـ ــإن س ـك ــان ه ــذه
الـمـنـطـقــة لــم يـحـصـلــوا عـلــى روات ـب ـهــم أبـ ــد ًا ،بل
دف ـعــت الـحـكــومــة ه ــذه األمـ ــوال إل ــى الـحـســاب
المصرفي لمحطة الماشية .وكان المتقاعدون
أنـفـسـهــم يـتـلـقــون حـصـصـ ًا ضـئـيـلــة مــن الـطـعــام
بال راتب .وعانى المجتمع من مشاكل صحية
خطيرة ناجمة عن سوء التغذية وعدم وجود
الصرف الصحي.
معسكر المضربين
بـعــد ال ـخ ــروج مــن الـمـحـطــة ،أق ــام الـمـضــربــون
مـعـسـكــر ًا عـلــى أراض ـي ـهــم الـتـقـلـيــديــة فــي وايـتــي
متساو،
كريك ،وطالبوا بظروف أفضل ،وأجر
ٍ
والحق الكامل في األجور .كما طالبوا بحقوق
األرض .وعـ ــرفـ ــوا ب ــأن ـه ــم س ـي ـح ـتــاجــون إل ــى
المساعدة ،فأرسلوا البرقيات إلى اتحاد العمال
وم ـج ـلــس اإلق ـل ـيــم ال ـش ـمــالــي ل ـح ـقــوق الـسـكــان
األصليين يناشدون فيه التضامن.
بعد وصــول هــاردي ،اختاره السكان للتحدث
نيابة عن الجميع ،وفهم هاردي اإلضراب على
أنه مطالبة بحقوق العمال األساسية .وبسبب
مـعـتـقــداتــه الـشـيــوعـيــة ،شـعــر بـمـســؤولـيــة دعــم
نضال أكثر الناس اضطهاد ًا في أستراليا.

في العام 1975
حصل المضربون
على جزء من األرض
وصور الصحفيون
لحظات االنتصار التي
تعد واحدة من أكثر
الصور شهرة في
التاريخ األسترالي

ومن خالل سلسلة من المقاالت ،رفع هاردي
ال ــوع ــي ال ـع ــام ب ـشــأن اإلضـ ـ ــراب .واس ـت ـجــابــت
ال ـن ـق ــاب ــات ال ـع ـمــال ـيــة ،وم ـع ـظ ـم ـهــا م ــن م ـل ـبــورن
وس ـي ــدن ــي ،لـ ـنـ ــداءات ه ـ ــاردي ال ـم ـب ــاش ــرة مــن
خالل التبرع باألموال وتقديم شاحنة وتنظيم
مقاطعة بضائع اللورد فيستي مالك المحطة.
اف ـت ــرض ــت ال ـح ـكــومــة وال ـمــال ـك ـيــن أن ال ـس ـكــان
ل ــن ي ـك ــون ــوا قـ ــادريـ ــن ع ـل ــى ال ـب ـق ــاء إلـ ــى أج ــل
غـيــر مـسـمــى .ول ـكــن بـفـضــل تـضــامــن الـنـقــابـيـيــن
والـشـيــوعـيـيــن وال ـطــاب ،تمكنوا مــن الصمود
في المعسكر.
وعلى الرغم من أن هاردي كان مراسلهم ،إال
أنــه لــم يــزعــم أبــد ًا أنــه يتحدث نيابة عــن شعب
غوريندجي.
وشـعــر ه ــاردي بــأنــه مـضـطــر لـلـتـبــرع بـقــدراتــه
األدبية وعالقاته السياسية للمضربين ،الذين
لــم يـتـمـكـنــوا إل ــى حــد كـبـيــر مــن الـكـتــابــة .يظهر
اح ـت ــرام هـ ــاردي الـعـمـيــق لـشـعــب غــوريـنــدجــي
بــوضــوح فــي فيلم وثــائـقــي يـعــود لـعــام ،1973
وال ـ ــذي أخ ــرج ــه ال ـم ـخ ــرج اإلن ـج ـل ـي ــزي جــون
غــولــدشـمـيــت .وي ـصــور أح ــد الـمـشــاهــد ه ــاردي
وش ـيــوخ غــوريـنــدجــي يـنــاقـشــون كـيـفـيــة تقديم
مطالبهم في حقوق األرض .ويحرص هاردي
ع ـلــى ال ـت ــأك ــد م ــن أن ال ـم ـضــرب ـيــن ي ـف ـه ـمــون -
بشروطهم الخاصة  -قرارهم بتقديم مطالبهم
وعملية القيام بذلك.
وفي عام  ،1968ساعدهم هاردي في الحصول
ع ـل ــى الـ ـمـ ـنـ ــازل ،ل ـق ــد أرادوا ت ـص ـم ـيــم وب ـن ــاء
مـجـمــوعــة مــن ال ـم ـنــازل ال ـتــي تـنــاســب أسـلــوب
حياتهم .وكما قالوا في بداية اإلضــراب :نريد
أن نعيش على أرضنا ،وعلى طريقتنا.
عرف شعب المنطقة أن األرض كانت في صميم
قــدرت ـهــم عـلــى تـحــديــد مـصـيــرهــم .عـنــدمــا أث ــاروا
مسألة حـقــوق األرض ألول مــرة مــع هــاردي:
نحن هنا منذ وقت طويل قبلهم ،فقط الحقوق
ف ــي األرض ه ــي ال ـتــي تـسـمــح ل ـهــم بــاسـتـعــادة
هويتهم الثقافية ،والحصول على تقرير المصير
م ــن خ ــال الـتـعـلـيــم وال ـس ـك ــن ،وض ـم ــان ســامــة

النساء في مجتمعهن وغير ذلك.
دعم األصدقاء
جــرى مـنــع الـصـحـفـيـيــن والـيـســاريـيــن مــن زيــارة
مـحـمـيــات الـسـكــان األصـلـيـيــن إال بــإذن مــن مدير
ال ــرع ــاي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،ول ـكــن هـ ــاردي اسـتـطــاع
الــوصــول إليهم بمساعدة صديقه جيفري الــذي
استضافه في منزله .وجيفري هو أحد السكان
البيض في هذه المنطقة وأحد داعمي اإلضراب.
حيث دعم جيفري المضربين من خالل التبرع
بـ ــاألدوات ،وفــي عــام  ،1967مــن خــال كتابة
م ـق ــال ل ـص ـح ـي ـفــة ط ــاب ـي ــة ف ــي م ـل ـب ــورن ح ــول
اإلضـ ـ ــراب .أدى ال ـم ـق ــال إل ــى م ــداه ـم ــة مـكـتــب
الصحيفة من قبل الفرع الخاص سيئ السمعة
للشرطة السرية األسترالية ،منظمة المخابرات
األمنية األسترالية (.)ASIO
كـمــا نـشــر هـ ــاردي ك ـتــاب «األس ـتــرال ـيــون غير
ال ـم ـح ـظــوظ ـيــن» عـ ــام  ،1972وح ـق ــق ال ـك ـتــاب
ن ـج ــاح ـ ًا ع ـنــد ال ـج ـم ـهــور األسـ ـت ــرال ــي ،وح ـظــي
المضربون بتأييد واسع النطاق.
انتصر المضربون في النهاية ،ورفضوا العمل
م ــع ال ـمــالــك ال ـســابــق م ـج ــدد ًا ،وخ ـط ـطــوا لـبـنــاء
وتشغيل محطة الماشية الخاصة بهم .تعطلت
هذه الخطط عندما اكتشفوا أن قوانين اإلقليم
الشمالي تتطلب من محطات الماشية أن يكون
لها عالمتها التجارية الخاصة للماشية وصك
ملكية األرض.
وأخ ـي ــر ًا فــي ال ـعــام  ،1975حـصــل الـمـضــربــون
ع ـلــى ج ــزء م ــن األرض ،وصـ ــور الـصـحـفـيــون
لـحـظــات االنـتـصــار الـتــي تـعــد واح ــدة مــن أكثر
الصور شهرة في التاريخ األسترالي.
خــاض هــاردي تلك المعركة ،وكــانــت الشرطة
تــداهــم مـقــرات الصحف الـتــي تنشر مراسالته
عــن اإلض ــراب ،كما منعت الحكومة كتبه ،لكن
الناس تولوا نشر تلك الكتب .وانتصر عمال
مـحـطــة الـمــاشـيــة بـعــد الــدعــم الـكـبـيــر ال ـقــادم من
الحزب الشيوعي والنقابات العمالية والحركة
الطالبية والصحافة.

