االفتتاحية
سورية وقمة
بوتين -بايدن؟
ل ــم ت ـظ ـهــر ب ـع ـدُ ن ـتــائــج ال ـق ـمــة ال ــروس ـي ــة األمــري ـك ـيــة،
وخــاصــة فـيـمــا يـتـعـلــق بــالـمـلــف ال ـس ــوري ...وه ــذا من
طبيعة األمور؛ فال يمكن لقمةٍ كهذه أن تتضمن أكثر
مــن تــواف ـقــات عـلــى االت ـجــاهــات األك ـثــر عـمــومـيــة بما
يخص القضايا موضع النقاش /التفاوض.
م ــا ت ـس ــرب ع ـب ــر وس ــائ ــل إع ـ ــام جـ ـدّي ــة ع ــن ن ـتــائــج
االج ـت ـم ــاعّ ،أن ال ـن ـقــاش م ـرّ ع ـلــى م ــوض ــوع الـمـعــابــر
اإلنـســانـيــة ،وعـلــى آلـيــة تنفيذ ال ـقــرار  ،2254وهــذان
س ـي ـكــونــان ع ـنــوان ـ ًا أســاس ـي ـ ًا وع ــاج ـ ًا ل ـب ـح ـثٍ مـعـمّـ ٍـق
ضمن «الحوار اإلستراتيجي الشامل» بين موسكو
وواش ـن ـط ــن ،وال ـ ــذي س ـي ـم ـتــد ع ـلــى ال ـش ـه ــور الـسـتــة
المقبلة...
وإذا كان من الثابت لدينا على أساس فهم التوازنات
الــدول ـيــة ال ـجــديــدة ،وب ـخــاصــة جــانـبـهــا االق ـت ـصــادي-
الماليّ ،أن االتجاه العام بما يخص الواليات المتحدة
هو نحو االنكفاء والتراجع واالنسحاب من منطقتنا
(أحـ ــدث األم ـث ـلــة ع ـلــى ذل ــك ه ــو س ـحــب  8ب ـطــاريــات
بــاتــريــوت مــن كــل مــن الـسـعــوديــة ،ال ـعــراق ،الـكــويــت،
واألردن) ،فهذا ال يعني ّأن واشنطن ستخرج دون
أن تستخدم كل األوراق الممكن استخدامها في إبقاء
الفوضى في منطقتنا ،وفــي الوصول إلــى أنــواع من
التسويات التي تحاول عبرها ضمان التأثير الالحق،
ورب ـم ــا أب ـعــد م ــن ذل ــك :ت ـســويــات ل ـيــس ف ــي ســوريــة
وح ــده ــا ،بــل فــي ع ـمــوم اإلق ـل ـيــم ،تـسـعــى مــن خــالـهــا
إلــى تأمين استمرار الكيان الصهيوني بوصفه كيان ًا
وظيفي ًا يؤدي الدور األمريكي التخريبي في المنطقة
دون الحاجة للوجود المباشر لواشنطن ...وهذا ما
تـحــدثــت عـنــه صــراحــة جملة مــن الـتـقــاريــر والـمـقــاالت
في اإلعالم األمريكي والصهيوني خالل األسبوعين
الماضيين خصوص ًا.
وإذا ك ــان ــت ال ـم ـص ـل ـحــة ال ـع ــام ــة ل ـل ـقــوى االق ـت ـصــاديــة
ال ـصــاعــدة ،وفــي إط ــار تـنــاقـضـهــا مــع ال ـغــرب ،هــي في
فإن
الوصول إلى استقرار حقيقي في منطقتنا ككلّ ،
تلك المصلحة تتناقض بشكل طبيعي مــع المصالح
الصهيونية ،ولكن هذا ال يعفي الوطنيين السوريين
مــن مـســؤولـيــاتـهــم ال ـم ـبــاشــرة فــي اس ـتــرجــاع وحــدة
بالدهم ،وفــي استرجاع موقعها المعادي للمشاريع
الـغــربـيــة والـصـهـيــونـيــة بــالــدرجــة األول ــى ،وفــي الــدفــع
لـتـطـبـيــق كــامــل ل ـل ـقــرار  2254خ ـصــوص ـ ًا فــي الـنـقـطــة
الـمـتـعـلـقــة بــوحــدة ســوريــة شـعـبـ ًا وأرضـ ـ ًا وسـيــادتـهــا
على كامل أراضيها ،وعلى رأسها الجوالن السوري
المحتل ،الــذي ينبغي أن يكون خــروج المحتل منه
جزء ًا من تطبيق هذا القرار نفسه.
ه ــذه الـعـمـلـيــة تـتـطـلــب أن يـسـتـنـفــر الــوطـنـيــون ضمن
اآلجال المتبقية ما قبل االنطالق الفعلي لعملية الحل
السياسي الـشــامــل وفــق الـقــرار  ،2254لكي يجمعوا
قواهم لتثقيل الخيار الوطني تثقي ًال راجح ًا ال يمكن
مـعــه لـمـتـشــددي الـطــرفـيــن أن يـلـعـبــوا فــي الـهــوامــش
لـمـحــاولــة بـيــع مــا تـبـقــى مــن ال ـبــاد مـقــابــل مصالحهم
األنانية.
وعملية مــن هــذا الـنــوع ،تتطلب بــالــدرجــة األولــى أن
تعيد المعارضة الوطنية الديمقراطية تنظيم صفوفها
بحيث تجهّز نفسها كمفاوض فعلي للنظام ،وليس
على شاكلة متشددي المعارضة الذين باتوا أدوات
ط ـيّ ـعــة ب ـيــد ال ـ ــدول ال ي ـف ــاوض ــون ،ب ــل يُـسـتـخــدمــون
كأوراق تفاوضية...
اآلج ــال الــزمـنـيــة أم ــام الـمـهــام الـمـطــروحــة فــي اإلطــار
الــوطـنــي الـعــام ،ليست آج ــا ًال مـفـتــوحــة ...لـيــس ربـطـ ًا
بآجال «الحوار اإلستراتيجي الشامل» بين موسكو
وواش ـن ـطــن فـحـســب ،بــل وبــالــدرجــة األول ــى ارتـبــاط
بــوضــع ال ـســوري ـيــن فــي مـخـتـلــف الـمـنــاطــق الـســوريــة
وفي دول اللجوء ،وبوضع البالد ككل ،والذي يزداد
سـ ــوء ًا وخ ـط ــورة مــع كــل ســاعــة تــأخـيــر فــي تطبيق
الحل السياسي الشامل الذي من شأنه وحده أن يعيد
لحمة البالد على المستوى الوطني العام ،ويضعها
على درب استعادة موقعها اإلقليمي والدولي...
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اإلعالم التقدمي وحق اإلضراب

كل شي موجود..
األزمة الوطنية أفرزت الكثير من األشياء
ال ـت ــي ل ــم ن ـك ــن ن ــراه ــا س ــائ ــدة وواض ـح ــة
بهذا الشكل والتجلي في تفاصيل حياتنا
الـيــومـيــة ،واآلن نــراهــا ســائــدة وواضـحــة
لكل الناس ،وهي جزء من مشهدهم العام
الــذي اعـتــادوا عليه في حركتهم اليومية،
ولكن التفسير لهذه الظواهر ليس واحد ًا
ع ـن ــد الـ ـنـ ــاس ،ف ـن ــرى أطـ ـف ــال ال ـح ــاوي ــات
وهـ ــم ي ـغ ــوص ــون داخ ـل ـه ــا ي ـب ـح ـثــون فـيـهــا
عــن الـنـفــايــات الـمـخـتـلـفــة ،مـثــل :البالستيك
والـ ـك ــرت ــون وأكـ ـي ــاس ال ـن ـي ـلــون وغ ـيــرهــا
مــن األش ـي ــاء لـبـيـعـهــا فــي مــراكــز الـتـجـمـيــع
لـهــذه النفايات ليعاد تــدويــرهــا ،أي إعــادة
تصنيعها مــرة أخ ــرى مـقــابــل ثـمــن بخس
ال ي ـس ــاوي م ــا ي ـت ـعــرض ل ــه األط ـف ــال مــن
أمــراض وتحرش وتسرب من المدارس
لقيامهم بهذه األعمال واستغاللهم ألعمال
أخرى.
عمال التنظيفات يقومون بنفس األعمال
السابقة التي يقوم بها أطفال الحاويات،
وه ــم م ـح ـقــون ف ــي عـمـلـهــم اإلض ــاف ــي هــذا
ك ــون أج ــر الـعــامــل فــي شــركــات التنظيف
ال ـخــاصــة ال ي ـت ـجــاوز ال ـ ـ  100ل س عــن
كل ساعة عمل وهــذه األجــرة قد ال تكفي
قوت يوم واحد لعائلته إذا ما عمل العامل
لـمــدة  12ســاعــة مـتــواصـلــة ،مــع الـعـلــم بأنه
هذا العامل محروم من كل أشكال وأنواع
الـضـمــان إذا مــا أصـيــب بـمــرض أو إصــابــة
عمل ،وهو في الغالب يصاب بكل ما ُذكر.
النساء البائعات للخبز عند األفــران وهن
يـبـعــن الـخـبــز لـيــس لـصــالـحـهــن ،بــل لصالح
متنفذ مــا داخــل الـفــرن أو خــارجــه ،ولهن
نسبة على المبيع ،والباقي للمتنفذ الذي
يــؤمــن ل ـهــن رب ـط ــات ال ـخ ـبــز طــال ـمــا ال ـفــرن
ي ـع ـمــل وي ـن ـتــج ،وس ـع ــر الــرب ـطــة ال ــواح ــدة
معمم عند جميع األف ــران خــارج الـنــافــذة،
والواضح أن هناك رابطة ما يتجمع فيها
الـمـتـنـفــذون فـيـقــررون سـعــر ربـطــة الخبز
الـتــي يـبـيـعــونـهــا بـسـعــر مــوحــد عـنــد جميع
األفران.
هــذه الـمـشــاهــد الـيــومـيــة الـتــي نــاقـيـهــا في
ك ــل م ـك ــان ه ــي ت ـع ـب ـيــر ع ــن ع ـم ــق األزمـ ــة
االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي
يعيشها شعبنا ،ومــا أفــرزتــه مــن ظــواهــر،
وفــي مقدمتها :الفقر المدقع الــذي أوصــل
أغلبية الـســوريـيــن المنهوبين إلــى البحث
عن مصادر للعيش في كل شيء يتمكنون
من العمل به لتحصيل لقمة عيشهم ،وما
ذك ــرن ــاه مــن أمـثـلــة هــي غـيــض مــن فيض
ي ـص ـعــب ت ـع ــداده ــا بـيـنـمــا أص ـح ــاب الـنـهــب
وال ـف ـســاد الـكـبـيــريــن س ــائ ــرون فــي طــريــق
واحــد ال ثاني له وهــو :نهب كل ما يمكن
نهبه مــن ثروتنا الوطنية ،واغتصاب كل
ما يمكن اغتصابه من لقمة عيشنا وعرقنا
ومـسـتـقـبــل أطـفــالـنــا ،ولـكــن نـقــول لـهــم :إن
للباغي جولة.

لعب اإلعالم التقدمي والنقابي بشكل عام -والصحف الشيوعية بشكل خاص -دورًا في تسليط الضوء على نضال العمال من أجل حقوقهم ،مثل:
زيادة األجور وساعات العمل الثماني ،وتوزيع عادل للحوافز اإلنتاجية والمكافآت ،وغير ذلك من المطالب.

ǧمحرر الشؤون العمالية

اف ـت ـتــح إضـ ــراب ع ـمــال س ـكــك الـحــديــد
عــام  1912مــرحـلــة جــديــدة مــن حياة
ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة ال ـس ــوري ــة ،انـتـقـلــت
ب ـعــدهــا م ــن ال ـمــرح ـلــة ال ـج ـن ـي ـن ـيــة إلــى
م ــرح ـل ــة الـ ـنـ ـض ــال الـ ـمـ ـفـ ـت ــوح ،الـ ــذي
تصاعد فــي العشرينات والثالثينات
مع صــدور أولــى الصحف الشيوعية
فــي الـبــاد ،الـتــي حملت لــواء الــدفــاع
عــن المطالب المحقة للعمال الجياع
والعاطلين عن العمل حتى اليوم.
صحف القرن العشرين
جـ ــاء ف ــي الـ ـع ــدد األول م ــن جــريــدة
اإلنسانية عام « :1925اإلنسانية هي
جريدتك أيها العامل ،فاقرأها وأعطها
لـغـيــرك لـيـقــرأهــا» ونـشــرت فــي الـعــدد
نـفـســه أخ ـب ــار ًا ع ــن م ـظــاهــرات عـمــال
بـيــروت واحـتـفــاالت األول مــن أيــار،
بينما دافعت صحف العمال وصوت
ال ـع ـمــال وال ـف ـجــر األح ـم ــر ع ــن نـضــال
الـعـمــال فــي سـبـيــل حـقــوقـهــم -1930
.1933
دع ـ ــت جـ ــريـ ــدة نـ ـض ــال ال ـش ـع ــب فــي
عددها األول عام  1934إلى التضامن
م ــع ع ـمــال نـسـيــج ح ـلــب الـمـضــربـيــن.

أمــا صـحـيـفــة صــوت الـشـعــب الـيــومـيــة
ف ـكــانــت تـغـطــي اإلض ــراب ــات الـيــومـيــة
للعمال ،مثل :افتتاحية العدد الصادر
يــوم جــاء الـمـسـتـعـمــر الـفــرنـســي عن
سـ ــوريـ ــة بـ ـعـ ـن ــوان «إضـ ـ ـ ــراب ع ـمــال
ال ـت ــرام ــواي مـسـتـمــر ب ـه ــدوء ون ـظــام
وت ـض ــام ــن قـ ــوي ب ــدي ــع» ،ك ــذل ــك كــان
عـنــوان افتتاحية الـعــدد الـصــادر يوم
 21ن ـي ـســان « :1946إض ـ ــراب عـمــال
الـكـهــربــاء فــي يــومــه ال ـثــامــن ،الـشـعــب
يــؤيــد ع ـمــال ال ـك ـهــربــاء وي ـح ـتــج عـلــى
إه ـم ــال م ـطــال ـب ـهــم ،ب ــرق ـي ــات األح ـي ــاء
والنقابات لرجال الحكومة».
انـ ـتـ ـص ــر  1500عـ ــامـ ــل زراعـ ـ ـ ــي فــي
ريــف مدينة سلقين بعد شهرين من
اإلض ــراب عــن العمل مــن أجــل زيــادة
أجــورهــم بــالـتــزامــن مــع صــدور العدد
األول م ــن ج ــري ــدة الـ ـن ــور ال ـيــوم ـيــة
ع ــام  ،1955وك ــان ــت ج ــري ــدة نـضــال
الشعب نصف الشهرية تنشر أخبار
إضــرابــات عـمــال نـسـيــج حـلــب ،1967
وعـمــال ســد الـفــرات وعـمــال الباصات
والنقل الداخلي بدمشق  1969وعمال
اإلن ـشــاءات  1978ومــوظـفــي مشافي
دمشق وحقول نفط الرميالن ،1979
وعمال نسيج دمشق وتبغ الالذقية
.1988
صـ ـ ــدر الـ ـ ـع ـ ــدد األول م ـ ــن جـ ــريـ ــدة

ال ـح ـيــاة ال ـن ـقــاب ـيــة ع ــام  1981تـضـمــن
أخبار ًا عن إضراب العمال في شركة
حــديــد حـمــاة ،ومـعـمــل إط ــارات حماة
وأسمدة حمص ،أما العدد الثاني في
العام نفسه تضمن مقا ًال عن إضراب
ع ـم ــال مـطـحـنـتــي بـ ــردى وال ـج ــوالن
ف ــي دم ـش ــق ،وع ـم ــال مـعـمــل إسـمـنــت
طرطوس ،ونفط الرميالن .ونشرت
جريدة قاسيون عن إضرابات عمال
البناء والمالعب والمسالخ وغيرهم
في دمشق .1988 – 1987
جريدة قاسيون
لـعـبــت جــريــدة قــاس ـيــون دور ًا مـهـمـ ًا
ف ــي ن ـشــر ال ـب ــرن ــام ــج ال ـع ـمــالــي ال ــذي
ع ـب ــر ف ــي ن ـق ــاط ــه ال ـبــرنــام ـج ـيــة ال ـتــي
تضمنها «االقتصادي -االجتماعي-
الـسـيــاســي-والــديـمـقــراطــي الـنـقــابــي»
ح ـيــث أكـ ــدت ع ـلــى ضـ ــرورة وأهـمـيــة
وج ــود بــرنــامــج ان ـت ـخــابــي ي ـت ـقــدم بــه
ال ـمــرشــح ،أو مـجـمــوعــة الـمــرشـحـيــن،
ل ـي ـت ــاح ل ـل ـع ـم ــال االخـ ـتـ ـي ــار وم ـ ــن ثــم
الـمـحــاسـبــة عـلــى أس ــاس مــا ق ــدم في
البرنامج ،وكما أكدت على أن المنطق
السائد فــي االنتخابات النقابية على
أساس القائمة المغلقة التي مضمونها
م ـص ــادرة إرادة ال ـع ـمــال فــي اخـتـيــار
مرشحيهم المختبرين والمعروفين

م ــن ق ـب ـل ـهــم ،ال ي ـم ـكــن أن ي ــدف ــع هــذا
باتجاه وصول قيادات نقابية نوعية،
يمكنها الــدفــاع عــن الحقوق الجذرية
للطبقة العاملة ،كما حصل في الدورة
االنتخابية الحالية التي قاربت على
نهايتها ،حيث التبرير كان :الظروف
ال تسمح بانتخابات.
واصـلــت جــريــدة قــاسـيــون فــي الـقــرن
ال ـ ــواح ـ ــد والـ ـعـ ـش ــري ــن الـ ـسـ ـي ــر ع ـلــى
خـطــا شقيقاتها الـســابـقــات فــي الـقــرن
العشرين« :اإلنسانية ،صوت العمال،
الفجر األحمر ،صوت الشعب ،النور،
ن ـضــال ال ـش ـعــب» ل ـلــدفــاع عــن مـطــالــب
الطبقة العاملة السورية.
يـمـكـنـنــا ال ـقــول :إن جــريــدة قــاسـيــون
ه ــي الــوس ـي ـل ــة اإلع ــام ـي ــة الــوح ـيــدة
الـتــي كــانــت صــوتـ ًا إلضــرابــات العمال
فــي ســوريــة مـنــذ ع ــام  2001وحـتــى
اآلن ،وكذلك كانت صوت ًا للدفاع عن
حــق الـعـمــال فــي اإلض ــراب عــن العمل
حـتــى تثبيت هــذا الـحــق فــي دسـتــور
ـوان ف ــي ال ــدف ــاع
ع ــام  2012ول ــم ت ـت ـ َ
عنه في مختلف المؤتمرات العمالية
والنقابية حتى اليوم.
ه ـك ــذا ك ــان ــت «ق ــاس ـي ــون» وال ت ــزال
ت ـشــق طــري ـق ـهــا ن ـحــو ال ـغ ــد ع ـلــى هــذا
الطريق صوت ًا للمنهوبين السوريين
بمختلف شرائحهم.

شؤون عمالية
قاسيون ـ العدد  1023اإلثنين  21حزيران 2021
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يعاني العمال السوريون -منذ أن تبنت الحكومات
المتعاقبة السياسات االقتصادية المحابية لطغم الفساد
والنهب الكبير -من الهجوم على مكتسباتهم وحقوقهم
االقتصادية واالجتماعية ،وتستمر بقضم ما تبقى من هذه
الحقوق ،والذي يأتي في مقدمتها :الهجوم المستمر على
األجور ،من خالل زيادة األسعار على السلع الضرورية في
حياة العباد ،متوهمة بأن العمال لن يستطيعوا الدفاع عن
حقوقهم ومكاسبهم نتيجة الظروف التي تحيط بالبالد.

ǧنبيل عكام

ال ـع ـم ــال ال ـمــؤق ـتــون م ـح ــروم ــون مــن
اإلجـ ـ ـ ـ ــازات وال ـ ـم ـ ـكـ ــافـ ــآت ،وط ـب ـي ـعــة
الـ ـعـ ـم ــل والـ ـطـ ـبـ ــابـ ــة وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ،رغ ــم
ص ـ ــدور ال ـت ـشــري ـعــات ال ـت ــي تـمـنـحـهــم
صفة العمال الدائمين ،لم يتم تثبيت
ال ـك ـث ـي ــر م ـن ـه ــم ،ويـ ـجـ ــري االل ـت ـف ــاف
عـلـيـهــا بـصـيـغــة ال ـع ـقــود ال ـس ـنــويــة أو
ع ـق ــود األش ـ ـهـ ــر ،أمـ ــا ع ـم ــال ال ـق ـطــاع
الخاص ،هذه الشريحة المهمشة من
الـطـبـقــة الـعــامـلــة ،والـمـنـسـيــة حـقــوقـهــا
تعاني مــن ضعف الــرواتــب واألجــور
أيـ ـضـ ـ ًا ،إض ــاف ــة إلـ ــى ه ـض ــم ال ـح ـقــوق
والمكتسبات ،ويــزداد عليها االفتقاد
إلى عقود العمل الواضحة والموثقة
لــدى وزارة العمل ،وكــذلــك حرمانهم
م ــن م ـظ ـلــة ال ـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة،
وغ ـي ــاب ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـن ـق ــاب ــي ،ول ـجــوء
بعض أربــاب العمل إلى وضع سيف
ال ـت ـســريــح ع ـلــى رق ـ ــاب ع ـمــال ـهــم ،مــن
خــال اسـتـقــاالت مـسـبـقــة مــن الـعـمــل،
والتي تجري رغم أنف الجميع بمن
فيهم القانون ،أو عن طريق بــراءات
الذمة التي يلزم العمال بتوقيعها قبل
بــدايــة أي عـمــل مـهـمــا كــانــت الـمـنـشــأة
صـغـيــرة أم ك ـب ـيــرة ،إن كــل ذل ــك يتم
ب ـم ــواف ـق ــة ال ـع ــام ــل م ــرغ ـم ـ ًا ،م ــن أج ــل
ال ـح ـصــول عـلــى فــرصــة الـعـمــل وعــدم

ضياعها.
إن وجود األنظمة والقوانين هو من
أجل حماية العمال وصــون كراماتهم
ال لـهـضــم حـقــوقـهــم ،وع ـلــى الـنـقــابــات
ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى ال ـت ـحــرك م ــن أجــل
هؤالء العمال ،وعلى وزارة الشؤون
االج ـت ـم ــاع ـي ــة والـ ـعـ ـمـ ــل ،وم ــؤس ـس ــة
التأمينات االجتماعية تطبيق األنظمة
الـنــافــذة ،ألن إعـطــاء الـعـمــال حقوقهم
ال ــواج ـب ــة ل ـهــم ه ــو األس ـ ــاس ف ــي أي
ن ـهــوض اق ـت ـص ــادي واج ـت ـمــاعــي .إن
زيـ ــادة األجـ ــور اآلن ضـ ــرورة ملحة
وم ـط ـل ــب وط ـن ــي ب ــام ـت ـي ــاز ،وت ــوج ــد
معايير دولية للحد األدنى لألجر تم
تحديدها من خالل المواثيق الدولية
وال ـعــرب ـيــة ،كـمـنـظـمــة ال ـع ـمــل الــدول ـيــة
ومنظمة العمل العربية ،وكذلك العهد
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية
واالجـتـمــاعـيــة ،والـتــي وقـعــت سورية

ع ـلــى ال ـعــديــد م ـن ـهــا .ي ـجــب أن يـكــون
ت ـح ــدي ــد األج ـ ــر م ــرت ـب ـط ـ ًا بــال ـت ـكــال ـيــف
الـحـقـيـقـيــة لـمـتـطـلـبــات الـمـعـيـشــة ،الـتــي
تضمن حياة كريمة للعامل وأسرته،
وت ـت ـن ــاس ــب مـ ــع ظـ ـ ــروف ال ـم ـع ـي ـشــة
واالرتفاع المستمر في أسعار السلع
المختلفة التي يحتاجها العامل يومي ًا
مـ ــن ال ـ ـغ ـ ــذاء والـ ـ ـ ـ ــدواء ،والـ ـخ ــدم ــات
الـمـخـتـلـفــة الـتــي يـحـتــاجـهــا الـعــامــل من
ن ـق ــل وكـ ـه ــرب ــاء ومـ ـيـ ــاه واتـ ـصـ ــاالت
وغ ـي ــره ــا ،وال ـت ــي ه ــو ب ـحــاجــة إلـيـهــا
ب ــأوق ــات م ـت ـفــرقــة ،وب ــال ـت ــال ــي ،يـجــب
ّأل ي ـقــل ال ـح ــد األدن ـ ــى ل ــأج ــور عــن
م ـتــوســط ت ـكــال ـيــف الـمـعـيـشــة لـلـعــامــل
وأسرته ،والمعفى من كافة الضرائب
المفروضة عليه.
إن اختالل هذه المعادلة يكشف عن
خلل كبير اقتصادي واجتماعي ،وهو
يـعـبــر ع ــن م ـس ـتــوى عـ ـ ٍـال م ــن الـنـهــب

والـفـســاد الكبير .الـعــامــل هــو الطرف
الضعيف فــي عالقة العمل ،وحمايته
واجـ ــب وط ـن ــي .وت ـت ـح ـمــل ال ـن ـقــابــات
مـســؤولـيــة خــاصــة ت ـجــاه مــن تمثلهم
من المحرومين من حقوقهم ،وزيادة
أجــورهــم زيــادة مجزية متناسبة مع
ارتفاع األسعار وغالء المعيشة ،وإن
التأخر في هــذه الــزيــادة يعني مزيد ًا
من اإلفقار ومزيد ًا من تسلط وتحكم
قـ ــوى ال ـن ـهــب ب ـم ـص ـيــر ال ـمــاي ـيــن مــن
الكادحين والعاملين بأجر.
الطبقة العاملة هي المنتجة للخيرات
ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ،سـ ــواء ف ــي الـصـنــاعــة
أو ال ــزراع ــة ،وه ــذه األج ــور الـهــزيـلــة
هــي تبديد لوقتها وجهدها وطاقتها
ولـ ـلـ ـثـ ــروة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة .وهـ ـ ــذا ال ـن ـهــج
االقتصادي الذي تمضي به الحكومة
بمقدماته ونتائجه ،أدى ويؤدي إلى
تفاقم األزمات الكبرى ،ومنها :الفقر،

وانـخـفــاض مستوى المعيشة ،حيث
انعكست هذه األزمــات بشكل واضح
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى م ـع ـي ـشــة ال ـســوري ـيــن
بـشـكــل ع ــام ،والـطـبـقــة الـعــامـلــة بشكل
خاص ،وجعلتهم يئنون تحت وطأة
الفقر والحاجة .إن هذا الوضع العام
الكارثي الــذي تعيشه الطبقة العاملة
وال ـبــاد عــامــة ،وال ـتــي أوصـلـتـهــا إلـيــه
ال ـس ـيــاســات الـحـكــومـيــة ،حـيــث تـصـبّ
ض ـمــن هـ ــدف م ـع ـيــن واتـ ـج ــاه واحـ ــد،
وهـ ــو إض ـع ــاف االق ـت ـص ــاد الــوط ـنــي،
ووض ـعــه تـحــت رحـمــة وق ـيــادة قــوى
وإل ماذا يعني إعاقة شركات
السوءّ ،
وم ـع ــام ــل ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص وق ـط ــاع
ال ــدول ــة ووضـ ــع ك ــل ال ـعــراق ـيــل لـمـنــع
أو ال ـحــد مــن اإلن ـت ــاج؟ ومـ ــاذا يعني
تــأجـيــر لـقـطــاع ال ــدول ــة؟ وم ــاذا يعني
ط ــرح ج ــزء م ـنــه لــاس ـت ـث ـمــار وج ــزء
للتشارك؟

الطبقة العاملة

إضراب عام في لبنان
شهد لبنان يوم الخميس الماضي إضراب ًا عام ًا أعلنه
االتحاد العام لنقابات العمال ،وشاركت فيه اتحادات
ون ـقــابــات ع ـمــال الـســائـقـيــن والــزراع ـي ـيــن ومــوظـفــو
اإلدارات العامة ،الذين نفذوا عدد ًا من االعتصامات
فــي مـنــاطــق لبنانية عــدة ،رفـضـ ًا السـتـمــرار الــواقــع
المعيشي المأزوم ،وقــال رئيس االتحاد العام :إن
«مــا يحصل يـخــرج عــن نـطــاق الـعـقــل ،لــذلــك توقفوا
عــن سـيــاســة الـقـتــل بـحــق الـشـعــب الـلـبـنــانــي» وقــال
أيـضـ ًا :إن «مــا نــراه الـيــوم مــن انـهـيــار للمنظومات
التربوية ،الصحية ،االقتصادية ،يستدعي التصدي
لهذا الــوضــع بالتكافل مــن أجــل الحفاظ على عمال
لبنان ،وكل فئات الشعب اللبناني ،وأنه «ال شيء
أكـبــر مــن الــوطــن وال شــيء أكـبــر مــن لـبـنــان ،يجب
أن نــدافــع عنه وطـنـ ًا نهائي ًا لجميع اللبنانيين ،وما
يمارس علينا اليوم هو تهجير من وطننا ومحاولة
قتل من دون رصاص».

تهديد إضراب
عمال الحفارات البحرية في النرويج
قــالــت نـقــابــات عـمــال الـجــرف الـنــرويـجــي :إن أكـثــر من
 1000عامل في المنصة البحرية سيضربون إذا فشلت
المفاوضات مع جمعية مالكي السفن النرويجية .من
أجــل زيــادة أجــور العاملين فــي منصات التنقيب عن
النفط البحرية العائمة .مما ساهم بتوصل الطرفين
إلــى اتـفــاق ،قــال رئـيــس الـنـقــابــة :حققنا نتيجة حسنة
بشكل كبير تضمن تحسن الـقــوة الـشــرائـيــة للعاملين
على منصات الحفر العائمة ،وفي منصات الحفر على
الـمـنـشــآت الـثــابـتــة ،حـيــث حـقـقــت زي ــادة أج ــور بنسبة
 ٪2,7بما فــي ذلــك زيــادة أجــرة الـســاعــات الليلية إلى
 90كــرونــة نــرويـجـيــة فــي الـســاعــة ،وب ــدل الـعـطـلــة إلــى
 2110كرونة نرويجية في اليوم ،هذا وتغطي اتفاقية
الحفارة العائمة ما يقارب  9000عضو نقابي يعملون
في شركات مختلفة ،ويعتبر االتفاق ساري المفعول
من هذا الشهر.

عمال أوروغواي يضربون ضد الجوع
نـظــم عـمــال األوروغـ ــواي إضــراب ـ ًا لـمــدة  24ســاعــة-
ي ــوم الـخـمـيــس الـمــاضــي مــن الـشـهــر ال ـجــاري -ضد
ال ـجــوع واض ـط ـهــاد الـنـقــابــات وم ــن أج ــل ال ـم ـســاواة،
حـيــث نُـظـمــت م ـئــات ال ـم ـظــاهــرات فــي جـمـيــع أنـحــاء
ال ـبــاد ،وتـمــت الــدعــوة إلــى هــذا اإلض ــراب مــن قبل
الـجـلـســة ال ـعــامــة الـمـشـتــركــة بـيــن ال ـع ـمــال والـمــؤتـمــر
ال ــوط ـن ــي وس ــط ال ـغ ـضــب ال ـش ــدي ــد ب ـس ـبــب األج ــور
المنخفضة ،وقال أحد قادة اإلضراب :إنه صراع على
العمل واألجور وفق ًا لناشط نقابي :يعيش أكثر من
 100,000أسرة أوروغوايانية في فقر نتيجة األزمة
االقـتـصــاديــة الـمـتـفــاقـمــة ،وال يستطيعون الـحـصــول
عـلــى الـطـعــام ،وانـضـمــت الـعــديــد مــن الـقـطــاعــات إلــى
هــذا اإلض ــراب ،وأعــرب المضربون عــن معارضتهم
ل ـقــانــون االع ـت ـب ــارات ال ـعــاج ـلــة ال ــذي ص ــدر ،وال ــذي
حذرت النقابات من أنه سيخفض األجــور ويؤدي
إلى خصخصة المرافق العامة بالجملة.

عمال التصنيع الهيدروليكي
يضربون في والية أوهايو
ف ــي  13ح ــزي ــران ب ــدأ إض ـ ــراب ع ـم ــال ال ـشــركــة الـمـصـنـعــة
لــأسـطــوانــات الـهـيــدرولـيـكـيــة فــي مـقــاطـعــة اشــانــد ،وأقــام
عمال الوردية المسائية خطوط اعتصام خارج المنشأة،
بـعــد فـشــل الـمـفــاوضــات مــع إدارة الـشــركــة حــول الـعـقــود،
وطالب العمال في المصنع بأجور أعلى وأقساط تأمين
أقل وظروف عمل أفضل .هذا وتنتج الشركة أسطوانات
هيدروليكية لالستخدام في المركبات واآلالت الصناعية
الثقيلة ،تبلغ إيراداتها التقديرية حوالي  34مليون دوالر،
وهي شركة عالمية لها منشأة أخرى في تيانجين ،الصين،
وتــديــر مـسـتــودعــات ومــراكــز خــدمــة فــي أوروب ــا .ويعتبر
هــذا اإلض ــراب ضـمــن سلسلة مــن اإلضــرابــات المستمرة
في عدة شركات في البالد ،ومنها شركة صناعة الصلب
وشــركــة الـفـحــم .وهــذه اإلضــرابــات امـتــدت إلــى صناعات
مختلفة ،فقد تــم تعريفها مــن خــال الغضب المتزايد من
العمال لعقود من التقشف وظروف العمل الخطرة.
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عبودية األجر

عبودية األجر تصف الوضع الذي يكون فيه الشخص معتمدًا في تحصيل قوته على األجر الذي يكسبه،
ويستخدم المصطلح لوصف الحاالت التي تحصل فيها العمالة على أجور منخفضة بشكل غير معقول.

ǧأديب خالد

وثمة آخرون يشيرون إلى بعض نقاط
التشابه بين امتالك أو توظيف شخص،
وي ــوس ـع ــون م ـع ـنــى ال ـم ـص ـط ـلــح لـيـشـمــل
نطاق ًا واسع ًا من عالقات التوظيف في
بـيـئــة اجـتـمــاعـيــة هــرمـيــة ب ـخ ـيــارات عمل
م ـ ـحـ ــدودة ،مـ ـث ـ ًـا :ال ـع ـمــل ع ـنــد شـخــص
تـحــت الـتـهــديــد بــالـمــوت جــوعـ ًا ،الـفـقــر أو
العار االجتماعي.
«أجر العمل»
الـ ـتـ ـشـ ــابـ ـهـ ــات م ـ ــا بـ ـيـ ــن عـ ـمـ ــالـ ــة األج ـ ــر
واالسـ ـتـ ـعـ ـب ــاد ُأف ـ ـصِ ـ ــح ع ـن ـه ــا فـ ــي زم ــن
شـيـشــرون .تــم توضيح تلك التشابهات
مـ ــن لـ ـ ــدن م ـف ـك ــري ــن الحـ ـقـ ـيـ ــن ،أمـ ـثـ ــال:
بـ ــرودون وم ــارك ــس ،خـصــوصـ ًا بـحـلــول
الـ ـث ــورة ال ـص ـنــاع ـيــة ،ك ـمــا ك ــان مـصـطـلــح
ع ـبــوديــة األجـ ــر مـسـتـخــدمـ ًا ع ـلــى نـطــاق
واس ـ ــع ،خ ـصــوص ـ ًا م ــن ق ـبــل الـمـنـظـمــات
الـعـمــالـيــة خــال مـنـتـصــف ال ـقــرن الـتــاســع
ع ـ ـشـ ــر ،بـ ـي ــد أنـ ـ ــه اس ـ ـت ـ ـبـ ــدل ت ــدريـ ـجـ ـيـ ـ ًا
بــال ـم ـص ـط ـلــح األك ـث ــر ب ــراغ ـم ــات ـي ــة« ،أج ــر
العمل» مع نهاية القرن نفسه.
ف ـكــرة أن ث ـمــة ت ـشــابــه ب ـيــن أج ــر الـعـمــل
وبـ ـي ــن ال ـ ـ ــرق ،ب ـ ــدأ الـ ـح ــدي ــث ع ـن ـه ــا فــي
أواخـ ـ ــر الـ ـق ــرن ال ـث ــام ــن ع ـش ــر ،وأوائ ـ ــل
الـقــرن الـتــاســع عشر مــن قبل المدافعين
ع ــن ال ـ ــرق (فـ ــي األغ ـل ــب ف ــي ال ــوالي ــات
الجنوبية في الواليات المتحدة) ،ومن

جــانــب الـمـعــارضـيــن لـلــرأسـمــالـيــة ،والــذيــن
كانوا منتقدين للرق.
أحرار باالسم
الـمــدافـعــون عــن الـعـبــوديــة ،الــذيــن كــانــوا
غالب ًا من الواليات األمريكية الجنوبية،
ي ـجــادلــون ب ــأن ال ـع ـمــال ك ــان ــوا «أح ـ ــرار ًا
فـقــط بــاالســم -ولـكـنـهــم عـبـيــد الـمـجـهــود
المضني األب ــدي» ،وبــأن عبيدهم كانوا
في حـ ٍـال أفضل (مــن أوضــاع العمال في
الواليات الشمالية(.
وضَّــح فـكــرة عـبــوديــة األجــر الفيلسوف
وعــالــم االق ـت ـصــاد ،ك ــارل مــاركــس ،الــذي
وص ــف ع ـبــوديــة األجـ ــر أن ـهــا تـقـلـيــل مــن
شـ ــأن الـ ــوجـ ــود واالسـ ـتـ ـق ــال الـ ـف ــردي،
وذلك ببنائهما على فكرة سلعنة الجسد
والحرية ،وسَبغ الطابع المادي البحت
عليهما.
البروليتاري الفرد
يقول ماركس :يُباع العبد ،البروليتاري
م ـج ـب ــر ًا ع ـلــى ذلـ ــك ي ــوم ـي ـ ًا وكـ ــل ســاعــة.
ال ـع ـبــد ال ـف ــرد ،مـلـكـيــة ال ـس ـيــد ال ــواح ــد ،ال
يـخـشــى ع ـلــى وج ـ ــوده ،مـهـمــا ك ــان ذلــك
الوجود بائس ًا ،من أجل مصلحة السيد.
ال ـبــرول ـي ـتــاري ال ـف ــرد ،ه ــو م ـلــك الـطـبـقــة
الـ ـب ــرج ــوازي ــة ب ــأك ـم ـل ـه ــا ،وه ـ ــي ال ـط ـب ـقــة
الـتــي تـشـتــري عـمـلــه فـقــط ،إذا كــان أحــد
أفــرادهــا يـحـتــاجــه ،والـبــرولـيـتــاري ليس
لــديــه وج ــود آم ــن .هــذا الــوجــود مكفول

بخالف العبد
يستطيع عبد
األجر أحياناً أن
يختار رئيسه
ولكنه ال
يستطيع أن
يبقى بدون رئيس

فقط لطبقة ككل .العبد خارج المنافسة.
الـ ـب ــرولـ ـيـ ـت ــاري فـ ــي خ ـض ــم ال ـم ـن ــاف ـس ــة،
ويعيش تقلباتها كافة.
ال ـ ـمـ ــؤيـ ــدون ل ـف ـك ــرة أن أجـ ـ ــور ال ـع ـمــل
م ـ ـشـ ــاب ـ ـهـ ــة ل ـ ـ ـل ـ ـ ــرق ،ح ـ ــاجـ ـ ـج ـ ــوا ب ـ ـ ــأن:
بما أن العبد هو ملك لصاحبه ،قيمةالعبد للمالك هــي أعلى مــن قيمة العامل
الــذي قد يستقيل ،أو يسرح من العمل،
أو يـسـتـبــدل .مــالــك الـعـبــد .لـهــذا الـسـبــب،
ال ي ـســرح أو ي ـطــرد الـعـبـيــد مـثــل عـمــال
األجـ ــور .يـمـكــن لـعـبــد األج ــر أن يـتـضــرر
بـتـكـلـفــة ضـئـيـلــة ،أو ح ـتــى بـ ــدون تـكـلـفــة
بــالـمــرة .يـقــوم صــاحــب الـعـبــد باستثمار
أكبر من حيث مبلغ المال الذي يصرفه
ع ـلــى ع ـب ـيــده .ل ـهــذا ال ـس ـبــب ،ف ــي أوق ــات
الكساد االقتصادي ،ال يمكن ،من منطلق
اقتصادي ،طرد العبيد كما يسرح عادة
بعض العمال.
ه ـن ــال ــك الـ ـع ــدي ــد مـ ــن اإلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات
والـنـضــاالت المتبناة مــن عبيد األجــور،
ال ـت ــي أس ـف ــر ع ـن ـهــا م ــا ي ـم ـكــن تـسـمـيـتـهــا
بــالـنـقــابــات ،مــراكــز الـضـمــان االجـتـمــاعــي
التي تستطيع الحد من الظلم الناتج عن
عبودية األجر.
 بـخــاف الـعـبــد ،يـسـتـطـيــع عـبــد األجــرأح ـي ــان ـ ًا أن ي ـخ ـت ــار رئ ـي ـس ــه ،ول ـك ـن ــه ال
ي ـس ـت ـط ـي ــع أن ي ـب ـق ــى ب ـ ـ ــدون رئـ ـي ــس.
أس ــوأ خـيــار بــالـنـسـبــة لـعـبــد األج ــر ،هــو:
إم ـ ــا ال ـع ـم ــل ع ـن ــد رئـ ـي ــس أو م ــواج ـه ــة
ال ـف ـق ــر أو الـ ـم ــوت جـ ــوعـ ـ ًا .ب ـش ـكــل غـيــر
مباشر ،السجن ،والـضــرب ،واإلهــانــات،
وعـ ـق ــوب ــات أخـ ـ ــرى ،ه ــي م ــا ي ـم ـكــن أن
يُواجهه أي عامل يحاول النجاة بدون
ال ـع ـمــل م ــع رئ ـي ــس ،وم ـث ــال ذل ــك :عـمــال
ي ـحــاولــون إدارة مـصـنــع رأس ـمــالــي ،أو

زرع وحصد األطعمة من األرض التي
يـمـتـلـكـهــا الــرأس ـمــال ـيــون .عـنــدمــا يــرفــض
عـبــد أن يـعـمــل ،ثـمــة عــدد مــن الـعـقــوبــات
قــد تنزل بــه ،مــن الـضــرب ،إلــى الحرمان
مــن ال ـط ـعــام ،عـلــى الــرغــم مــن أن بعض
مالك العبيد العقالنيين» مارسوا تحفيز ًا
إيجابي ًا للوصول إلى أفضل النتائج بد ًال
من خسارة استثمارهم وذلك بقتل عبد
ثمين.
 تـ ــاريـ ـخـ ـيـ ـ ًا ،كـ ـ ــان نـ ـطـ ــاق ال ــوظ ــائ ــفوال ـم ــواق ــع ال ـم ـش ـغــولــة م ــن ق ـبــل الـعـبـيــد
عــام ـ ًا بـعـمــومـيــة ذل ــك ال ـن ـطــاق الـمـشـغــول
مــن قبل األح ــرار ،مما يشير إلــى بعض
التشابهات بين الرق وعبودية األجور.
التشابهات ما بين عبودية األجر والرق،
ك ــان ــت قـ ــد ل ــوح ـظ ــت مـ ــن ل ـ ــدن ال ـع ـم ــال
أن ـف ـس ـهــم .ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال« ،فـتـيــات
لــويــل م ـي ــل» ،وه ــن ن ـســاء ع ــام ــات فــي
مصانع نسيج في والية ماساتشوستس
ف ــي أم ــري ـك ــا ،ال ــات ــي بـ ــدون أي ــة مـعــرفــة
ب ــال ــرادي ـك ــال ـي ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة ،اس ـت ـن ـكــرن
«االنـحـطــاط والـخـضــوع» المتمخضين
عــن ال ـن ـظــام الـصـنــاعــي ال ـنــاشــئ ،وأك ــدن
بأن «أولئك العاملين في المطاحن يجب
أن يـمـلـكــوهــا» .و ُك ـنّ قــد عـبــرن عــن تلك
األفكار في إحدى أغنياتهن التي غنينها
في إضراب عام :1836
«أل ـي ــس م ــن ال ـم ـح ــزن ،أن تــرســل فـتــاة
جميلة مثلي إلى المصنع ال أستطيع أن
أكــون أمـ ًة ،ولــن أكــون َأمَ ـ ًة ألنني أعشق
الحرية».
وشـجـبــت الـمـنــاضـلــة الـعـمــالـيــة األمــريـكـيــة
إيما جولدمان (عبودية األجر ،بالقول:
«ال ـفــرق الــوحـيــد هــو أنـكــم عـبـيــد ولستم
عبيد ًا سود ًا).
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وازارة الصحة تلبي النداء برفع سعر األدوية!

ذكرنا في األسبوع الفائت كيف طالب المجلس العلمي
للصناعات الدوائية وزارة الصحة برفع سعر الصناعات
الدوائية متذرعة بذرائع منها ارتفاع سعر الصرف في
المركزي ،وبأن استمرار األسعار على ماهي عليه يهدد كثير
من المعامل بالتوقف عن اإلنتاج وفقدان الكثير من األصناف
الدوائية واللجوء إلى البدائل المهربة وطالبوا برفع األسعار
 100بالـ 100ولم تمض أيام قليلة حتى استجابت وزارة الصحة
سريعاً لمطالبهم.

ورغـ ـ ــم كـ ــل مـ ــا ي ـح ـي ــط ب ــال ـم ــواط ــن مــن
ظ ـ ـ ــروف م ـع ـي ـش ـي ــة خـ ــانـ ـقـ ــة وارت ـ ـف ـ ــاع
ب ــاألس ـع ــار ك ـل ـهــا وس ـ ــوء ال ـخ ــدم ــات مــن
ك ـهــربــاء وم ـيــاه وم ـحــروقــات ورغ ــم كل
المطالبات من قبل المواطنين وتذمرهم
م ــن هـ ــذه األوضـ ـ ــاع نـ ــرى ال ـح ـكــومــة ال
ت ـت ـخــذ أي إج ـ ــراء بـتـخـفـيــض أي سـعــر
أو زيـ ــادة مـخـصـصــات م ــادة مــا ولـكـنـنــا
نــرى اليوم أنــه بمجرد مطالبة شركات
األدوي ـ ـ ــة ب ــرف ــع أسـ ـع ــار األدوي ـ ـ ــة هـبــت
وزارة ال ـص ـحــة لـتـسـتـجـيــب لـمـطــالـبـتـهــم
وتـ ــرفـ ــع م ـب ــاش ــرة سـ ـعـ ــر12ألـ ــف صـنــف
دوائ ـ ــي ت ـقــري ـب ـ ًا ب ـن ـس ـبــة 30بــال ـم ـئــة ألن
األهـ ــم ع ـنــدهــم ه ــم أص ـح ــاب ال ــرب ــح أمــا
ك ـيــف س ـيــدفــع ف ــات ــورت ـه ــا ال ـم ــرض ــى مــن
المواطنين المفقرين فهذا ال يعنيهم!

أي ــة فــرصــة لــانـقـضــاض عـلـيــه وإفـشــالــه
ليحل محله ،فقد ورد على لسان مدير
شركة ابن حيالن للصناعات الدوائية ّأن
الــرفــع بـمـقــدار30بــالــ 100هــو عـبــارة عن
ال ـخــروج مــن الـعـنــايــة الـمـشــددة ويطمح
لسعر مـتــوان وحقيقي ويطالب وزارة
ال ـص ـحــة ب ــأن تـعـيــد ال ـن ـظــر ف ــي األس ـعــار
بالمستقبل القريب ،وفي الحقيقة نسي
أن رفـ ــع االسـ ـع ــار إلـ ــى هـ ــذا الـمـسـتــوى
هــو إج ـحــاف حـقـيـقــي بـحــق الـمــواطـنـيــن
وأن مثل
ذوي الــدخــل ال ـم ـحــدود ج ــد ًا ّ
ه ـكــذا إج ـ ــراء س ــوف يــدفــع الـمــواطـنـيــن
ال ـم ــرض ــى وال ـم ـض ـط ــري ــن إلـ ــى ال ـت ـمــاس
البدائل ،طالما أن السعر بلغ مبلغه وال
شك أنه سيجده في البدائل المستوردة
والـ ـمـ ـهـ ــربـ ــة وال ـ ـت ـ ــي ت ـ ـق ـ ــارب ب ـس ـعــرهــا
س ـعــر ال ـم ـن ـتــج ال ــوط ـن ــي ،وه ـك ــذا ســوف
ي ـقــل ط ـلــب األصـ ـن ــاف ال ـم ـص ـن ـعــة مـحـلـيـ ًا
وبالتالي هو ضرب للصناعات الوطنية
ب ـش ـكــل أو ب ــآخ ــر وه ـ ــؤالء ال ـم ـت ـن ـفــذون
وال ـم ـس ـت ــوردون ي ـن ـت ـظــرون م ـثــل هــذه
ال ـ ـف ـ ــرص ل ـ ـخـ ــوض صـ ـفـ ـق ــات م ـ ــن ه ــذا
ال ـنــوع لـمــلء جـيــوبـهــم أكـثــر وأك ـثــر على
حـســاب مصلحة المواطنين والصناعة
الوطنية كغيرها من القطاعات المفشلة
والـ ـخـ ــارجـ ــة عـ ــن اإلن ـ ـت ـ ــاج ،الـ ـت ــي حـلــت
محلها سوق التهريب واالستيراد ،مع
أن الــرفــع األخـيــر لــأسـعــار يضمن لهذه
ال ـشــركــات الــربــح وال ـح ـفــاظ عـلــى عجلة
اإلنتاج وزيادته.

الرفع المطلوب خطر يهدد
الصناعة الوطنية
ال شك ّأن قطاع الصناعات الدوائية في
س ــوري ــة ق ـطــاع ه ــام وح ـي ــوي ويـنـبـغــي
الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ـي ــه مـ ــن خ ـط ــر ال ـطــام ـع ـيــن
المتنفذين والمهربين والذين ينتهزون

ذرائع متكلفة لتبرير الرفع
ورد عـلــى لـســان م ـعــاون وزي ــر الصحة
أن الـ ــدولـ ــة مـ ــازالـ ــت ت ــدع ــم ال ـص ـنــاعــات
الــدوائ ـيــة الــوطـنـيــة مــن خ ــال إج ــراءات
ع ـ ــدي ـ ــدة م ـن ـه ــا إعـ ـ ـفـ ـ ــاءات م ـس ـت ـل ــزم ــات
اإلن ـت ــاج وال ـم ــواد االول ـي ــة الــداخ ـلــة فــي

ǧعمار سليم

قطاع الصناعات
الدوائية في
سورية قطاع
هام وحيوي
وينبغي الحفاظ
عليه من خطر
الطامعين
المتنفذين
والمهربين
والذين ينتهزون
أية فرصة
لالنقضاض عليه
وإفشاله

هــذه الـصـنــاعــات مــن الــرســوم الجمركية
وك ـ ــل الـ ـضـ ــرائـ ــب وال ـ ــرس ـ ــوم االخ ـ ــرى
المفروضة على االستيراد ،وأن السوق
المحلية مازالت محمية لمصلحة منتجي
الـ ـ ــدواء ال ـم ـح ـل ـي ـيــن ع ـب ــر عـ ــدم ال ـس ـمــاح
بــاالسـتـيــراد ،وهــذا اعـتــراف رسـمــي بأن
تكاليف اإلنـتــاج هــي أقــل مــن غيرها من
الـصـنــاعــات الـتــي مــازالــت عـجـلــة إنتاجها
ت ـ ــدور وت ـ ــدر األربـ ـ ــاح ع ـلــى أص ـحــاب ـهــا،
أمــا بــالـنـسـبــة لـلــذرائــع الـتــي اعـتــدنــا على
سماعها وهي العقوبات والحصار فهذا
مــردود عليهم كــون العقوبات ال تشمل
المواد الطبية ولكنها مازالت ذريعة تقع
في رأس القائمة في كل رفــع باألسعار
أو أزمة من األزمات الحياتية.
أمــا عــن تكاليف اإلنـتــاج التي يتحدثون
ع ـن ـه ــا ف ـ ــإن ه ـ ــذه الـ ـش ــرك ــات هـ ــي ال ـتــي
ت ـضــع تـكــالـيـفـهــا وال ي ــوج ــد م ـص ــدر عــن
م ـص ــداق ـي ـت ـه ــا إال هـ ــم وت ـك ـت ـف ــي وزارة
الـصـحــة بــالـمـصــادقــة عـلـيـهــا فــربـمــا تـكــون
الـتـكــالـيــف أقــل بكثير مـمــا يـصــرحــون به
مــراعــاة ألربــاحـهــم وتـجــدر اإلش ــارة هنا
إلى أنه لم يتم ذكر العاملين بهذا القطاع
ولم يتم الحديث عن أي رفع ألجورهم
ومع هذا يطالبون برفع األسعار بنسبة
100بالـ 100ضاربين بعرض الحائط أي
ظــروف أخــرى والـتــي أهمها المستوى
المعيشي للمواطنين الــذيــن بــاتــو تحت
خــط الـفـقــر الـمــدقــع ومـتـجــاهـلـيــن أضــرار
ه ـ ــذا الـ ــرفـ ــع ع ـل ــى ال ـص ـن ــاع ــة ال ــوط ـن ـي ــة
بــال ـن ـهــايــة واض ـع ـي ــن ن ـص ــب أع ـي ـن ـهــم كــم
االرب ـ ـ ـ ــاح الـ ـتـ ــي ي ـج ـن ــون ـه ــا أو ض ـم ــان
مستوى ربحهم ،أما قولهم بأن السوق
المحلية محمية لمصلحة منتجي الدواء
وعــدم السماح باالستيراد فهذا مردود
ب ــدل ـي ــل امـ ـتـ ــاء ال ـص ـي ــدل ـي ــات بـ ــاألدويـ ــة
المستورد والمهربة أيض ًا!
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نقابة الصيادلة «هل من مزيد»
قدمت نقابة الصيادلة كتاب ًا طالبت فيه
وزارة ال ـص ـحــة بــرفــع نـسـبــة أربــاح ـهــا،
وكــأنـهــم يـتـســابـقــون ويـتـنــافـســون أيـهــم
يبدع في تخليص المرضى آلخر ليرة
فــي جـيــوبـهــم عـلــى م ـبــدأ «بــدنــا نلحس
إصـبـعـنــا» مــن الـمـعـلــوم بــال ـضــرورة أن
كــل رفــع بسعر األدوي ــة لــن يـكــون على
حساب الصيدالني فكلما ازداد السعر
ازدادت نسبة الربح المقررة له فلماذا
ت ـط ـلــب ن ـقــابــة ال ـص ـي ــادل ــة زي ـ ــادة نـسـبــة
أرباحها أيض ًا اال يكفيها الرفع الرسمي
لــأسـعــار؟ عــدا عــن ذلــك الـكــل يعلم بــأن
التسعير فــي الصيدليات أصـبــح حسب
مــزاجـهــم فهم لــم يلتزموا ولــن يلتزموا
بنشرة األسعار المقررة عليهم وكثير ًا
مــا نــرى أنــا لكل صيدلية جهاز باركود
مـ ـخـ ـص ــص لـ ـهـ ــا وال ـ ـس ـ ـعـ ــر م ـش ـط ــوب
م ــن ال ـع ـبــوة ،وم ــن ال ـجــديــر بــالــذكــر أن
مـ ــرابـ ــح ال ـص ـي ــدالن ــي ال ت ـق ـت ـصــر عـلــى
المستحضرات الدوائية فأغذية األطفال
ومـسـتـحـضــرات الـتـجـمـيــل وال ـع ـطــورات
وغ ـي ــره ــا مـ ــن ل ـ ـ ــوازم األط ـ ـفـ ــال عــال ـيــة
الــربــح ومـجـهــولــة الـمـصــادر والـتـكــالـيــف
داخ ـلــة فــي أربــاح ـهــم ف ـل ـمــاذا يـتـظـلـمــون
ويـ ـطـ ــالـ ـبـ ــون ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة بـ ــرفـ ــع ن ـس ـبــة
أرب ــاح ـه ــم ،طــال ـمــا أن ـه ــم غ ـيــر مـلـتــزمـيــن
إطالق ًا بها! متناسين أن الصيدلة مهنة
إنسانية كالطب تمام ًا فصحة البشر هي
األولوية ال األرباح مع أنهم لم يقصروا
بتحصيل أرباحهم!
ون ـخ ـلــص إلـ ــى أنـ ــه إذا اس ـت ـم ــرت هــذه
الـسـيــاســات الــرامـيــة إلــى زي ــادة األرب ــاح
عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب ال ـ ـحـ ــاجـ ــات األس ــاسـ ـي ــة
والصحية خاصة فــإن هــذا سيؤدي إلى
تفاقم األزمــة أكـثــر فأكثر فمتى ستدرك
الحكومة هذا الخطر؟
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حياكة بدلة الجوالني العصر ّية استغرقت

نشر موقع « »TheGrayZoneيوم التاسع من الجاري ،تقريرًا طوي ًال وتفصيلياً يتح ّدث عن الحملة المكثفة الممتدة
لسنوات والممولة بشكل ممتاز ،لتلميع صورة جبهة النصرة التي أصبح اسمها هيئة تحرير الشام ،والتي ُتوجت
باللقاء الذي عرض على الشبكة األمريكية الشهيرة  PBSفي هذا الشهر «حزيران» مع الجوالني .وكانت قاسيون قد
«يبق البحصة» أخيرًا :لم نستهدف النصرة
عالجت هذه المسألة نفسها عبر عدة مقاالت ،آخرها المعنونة (جيفري ّ
نهائياً ونحن على تواصل معها!) والمنشورة في العدد  1021من قاسيون بتاريخ  7من الجاري .وفيما يلي تقدم قاسيون
ترجمة تلخيصية وبتصرف ألبرز ما ورد في التقرير:
TheGrayZoneǧǧ
بين نورتون وماكس بلومنتالǧ
ترجمة قاسيون

بعد مرور عشر سنوات على الحرب المُرهقة
الـ ـت ــي رعـ ــاهـ ــا الـ ـغـ ــرب فـ ــي سـ ــوريـ ــة ،ال تـ ــزال
واش ـن ـطــن تـ ــراوغ لـتــوسـيــع عــاقــات ـهــا الـقــائـمــة
بــالـحــركــات الـجـهــاديّــة فــي ســوريــة .مــع وجــود
النسخة السوريّة من تنظيم القاعدة في إدلب
ش ـمــال غ ــرب س ــوري ــة ،وال ـم ـح ـمــي م ــن أع ـضــاء
الـنــاتــو .تعمل عـنــاصــر قــويّــة مــن بــروكـســل إلــى
واشنطن منذ أعــوام لشرعنة هــذه المجموعة
أمام الرأي العام الغربي.
أذاع ـ ــت شـبـكــة « »PBSاألمــري ـك ـيــة الـشـهـيــرة
ه ــذا الـشـهــر ل ـقــا ًء خــاص ـ ًا بـعـنــوان «ال ـج ـهــادي»
يظهر فيه أبــو محمد الجوالني ،القائد الفعلي
«ل ـح ـك ــوم ــة اإلن ـ ـق ـ ــاذ ال ـ ـسـ ــوريّـ ــة» فـ ــي إدل ـ ــب،
ومــؤســس الـفــرع ال ـســوري مــن الـقــاعــدة الــذي
ك ـ ــان ي ــدع ــى «ج ـب ـه ــة الـ ـنـ ـصـ ــرة» ،ثـ ــم أع ـي ــدت
تسميته الـيــوم ليصبح «هيئة تحرير الـشــام»
أو «.»HTS
بـعــد اسـتـبــدالــه زيّ ــه الـعـسـكــري بـبــدلــة عـصــريّــة،
مُـنــح الـجــوالنــي فــرصــة لــم يكن أحــد يتصورها
م ــن أج ــل ت ـســويــق ن ـف ـســه ل ـل ـج ـم ـهــور ال ـغــربــي،
بأن قواته لن تش ّكل أيّ تهديد لألرض
والتعهد ّ
األمريكية بسبب تركيز قواته على شنّ الحرب
على «الموالين السوريين».
سـ ـ ــواء ع ـل ــم ال ـص ـح ـف ــي الـ ـ ــذي ق ــابـ ـل ــه ،م ــارت ــن
سـمـيــث ،أم لــم يـعـلــم ،فـقــد ك ــان ل ـقــاؤه بــه أكـثــر
م ــن م ـه ـمّــة صـحـفـيــة؛ ف ـقــد اش ـتــركــت شـبـكــة مــن
مــراكــز األب ـح ــاث الـغــربـيــة وش ــرك ــات الـعــاقــات
العامة بشكل متزامن بالضغط مــن أجــل إزالــة
الـجــوالنــي ومجموعة هيئة تحرير الـشــام من

الئحة وزارة الخارجية التي تصنفهم كجماعة
إرهابية.
السبب البسيطّ ،أن ذلك قد يفتح الباب لقبول
دولــي لحكومة األمــر الــواقــع فــي إدلــب ،والتي
تعتبر بمثابة ق ـوّة ضغط هــامــة تابعة للغرب،
ومـسـتــودعـ ًا بـشــريـ ًا لـمــايـيــن الــاجـئـيــن الــذيــن
يـقـطـنــون فـيـهــا .ل ـك ـنّ ذل ــك تـطـ ّلــب عـمــل أع ــوام
لتتمكن حـمــات الـعــاقــات الـعــامــة مــن تحويل
أح ــد أفـ ــرع ال ـق ــاع ــدة إل ــى «أصـ ــول »Assets
تملكها الــواليــات الـمـتـحــدة فــي ســوريــة (وفـقـ ًا
لـتـعـبـيــر جـيـمــس جـيـفــري الـمـبـعــوث األمــريـكــي
الخاص السابق لسورية).
بـ ـ ــدأت ح ـم ـل ــة ت ـب ـي ـي ــض الـ ـجـ ــوالنـ ــي مـ ــن ق ـبــل
«م ـج ـمــوعــة األزم ـ ــات ال ــدول ـي ــة» ،وه ــي مــركــز
أبـحــاث يتخذ مــن بــروكـســل مـقــر ًا لــه ،وتربطه
عالقات متينة بــإدارة بايدن وبالناتو .بحلول
وقــت مقابلة سميث ،كــان عمالء شبكة مؤلفة
م ــن م ــراك ــز أب ـح ــاث م ـم ـوّل ــة ج ـي ــد ًا ق ــد أن ـف ـقــوا
س ـنــوات وه ــم يـضـغـطــون فــي واشـنـطــن لــدعــم
ف ــرع ال ـقــاعــدة ف ــي س ــوري ــة ،وق ــد ن ـج ـحــوا فــي
تأمين شحنات مــن األسـلـحــة ،تـمّ إيصالها إلى
حـلـفــائـهــم فــي ال ـم ـيــدان عــن طــريــق الـمـخــابــرات
المركزية األمريكية.
تمّ تقديم عدد من هذه الشخصيات في برنامج
س ـم ـيــث ،ل ـكــن بــوصـفـهــم مـحـلـلـيــن نــزي ـه ـيــن ،أو
مـســؤولـيــن ســابـقـيــن ال مـصــالــح خـفـيّــة لــديـهــم.
لقد زودت شبكة  PBSهــؤالء بوسيلة فعالة
إلع ــادة تــأهـيــل زعـيــم جـهــادي ،وإدام ــة الـحــرب
القذرة التي استمرت عقود ًا في سورية.
إنكار التاريخ
ع ـن ــدم ــا ع ـب ــر ال ـج ــوالن ــي الـ ـحـ ــدود ال ـع ــراق ـي ــة-
ال ـس ــوري ــة أوّل م ــرة ف ــي  ،2012ك ــان يـنـتـمــي

بد ًال من اقتالعها
من مالذها اآلمن،
شجع حلفاء الناتو
جبهة النصرة على
تغيير ز ّيها واسمها
لكي تبقى

بـشـكــل رس ـمــي إل ــى تـنـظـيــم ال ـقــاعــدة ف ــي بــاد
الرافدين ،وهو التنظيم المسؤول عن هجمات
ال تحصى ض ـدّ الـمــدنـيـيــن الـعــراقـيـيــن .ســاعــدت
قوات الجوالني في إعالن أبي بكر البغدادي
ك ـخ ـل ـي ـفــة ،وإنـ ـشـ ــاء داع ـ ــش ف ــي م ــدي ـن ــة ال ــرق ــة
ـول فــي اإلسـتــراتـيـجـيــة
ال ـســوريــة .ث ـمّ أدّى ت ـحـ ٌ
وال ـت ـم ــوي ــل ب ــال ـج ــوالن ــي إل ـ ــى االنـ ـفـ ـص ــال عــن
داعـ ـ ــش ،وإنـ ـشـ ــاء ج ـب ـهــة الـ ـنـ ـص ــرة :ال ـن ـس ـخــة
السورية مــن الـقــاعــدة ،والـتــي حظيت بمباركة
علنية من القائد العالمي لتنظيم القاعدة :أيمن
الظواهري.
ذكــر سميث هــذا فــي تـقــريــره بعجالة ،لكنّه لم
يــذكــر فـضـيـحــة الـ ــدور األم ــري ـك ــي الـ ــذي سـمــح
ل ـل ـن ـصــرة ب ــال ـظ ـه ــور ف ــي ال ـم ـق ــام األول ،رغ ــم
وجود قراءة أمريكية تجلت في تقرير «وكالة
م ـخ ــاب ــرات ال ــدف ــاع = ال ـم ـخ ــاب ــرات الـعـسـكــريــة
األمريكية» في آب  ،2012والذي تجنب سميث
أيــة إش ــارة لــه ،وال ــذي يتضمن بشكل صــريــح،
مــا يـلــي« :الـسـلـفـيــون ،واإلخـ ــوان الـمـسـلـمــون،
وال ـقــاعــدة فــي ال ـع ــراق ،هــم ال ـقــوات الــرئـيـسـيــة
ال ـت ــي ت ـق ــود ال ـت ـم ـرّد ال ـم ـس ـلــح ف ــي س ــوري ــة...
والدعم الغربي للمعارضة سيقود على األرجح
إلى خلق إمارة سلفيّة في شرقي سورية».
رغـ ــم هـ ــذه «الـ ـقـ ـن ــاع ــة» ،واألصـ ـ ــح أن ن ـق ــول:
بسببها ،أطلقت المخابرات المركزية األمريكية
ف ــي  2013ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ــي س ــرب ــت ف ـي ـمــا بـعــد
بــاســم «خـشــب القيقب» ،وهــو برنامج تسليح
وتجهيز يوجّه ما تصل قيمته إلى مليار دوالر
سنوي ًا من الدعم الـمــادي للمعارضة المسلحة
الـتــي يهيمن عليها الـمـتـطــرفــون اإلســامـيــون.
كانت هذه أكبر عمليّة سريّة لوكالة المخابرات
المركزية منذ المبادرة المماثلة في أفغانستان
في الثمانينات ،والتي أدّت إلى والدة القاعدة
وطالبان.
أظ ـه ــرت ال ـف ـيــديــوهــات ق ــوات جـبـهــة ال ـن ـصــرة،
وهم يرتكبون الفظائع وجرائم الحرب ،بينما
كــانــوا يتلقون التغطية التعاطفية مــن وسائل
اإلعـ ــام ال ـغــرب ـيــة .أظ ـهــرت ال ـت ـقــاريــر واألف ــام
المصورة مدى الوحشيّة التي اتبعتها النصرة
ف ــي ال ـم ـنــاطــق ال ـت ــي س ـي ـطــرت ع ـل ـي ـهــا ،ون ـمــط
النظام القروسطي الذي فرضته.

ل ـك ــن ب ـ ــد ًال م ــن اق ـت ــاع ـه ــا م ــن م ــاذه ــا اآلمـ ــن،
شجع حلفاء الناتو جبهة النصرة على تغيير
زيّـ ـه ــا واس ـم ـه ــا ل ـك ــي ت ـب ـق ــى .أو ًال ف ــي 2016
عـنــدمــا غ ـيــرت اسـمـهــا إل ــى جـبـهــة فـتــح ال ـشــام،
ثـمّ تحولت إلــى هيئة تحرير الـشــام فــي العام
الـتــالــي .سيطرت تحت الــوصــايــة التركيّة على
إدل ــب ،وشـ ّكـلــت «حـكــومــة اإلن ـقــاذ ال ـســوريّــة»،
لتبدأ حمالت العالقات العامة التي تهدف إلى
شرعنتها دولي ًا.
دويلة أخرى قادمة
فــي  ،2020أن ـشــأت «حـكــومــة اإلن ـق ــاذ» مـكـتـبـ ًا
ل ـل ـع ــاق ــات ال ـص ـح ـف ـيــة ل ـم ـس ــاع ــدة الـصـحـفـيـيــن
األجانب على الدخول وإرشادهم في مناطقها.
ك ــان ــت زي ـ ـ ــارة س ـم ـي ــث ض ـم ــن ه ـ ــذا ال ـس ـي ــاق،
م ــع م ـشــاهــد ت ـمّ ان ـت ـقــاؤهــا بـعـنــايــة ل ـقــائــد هـيـئــة
تحرير الشام وهو يعانق سكان مدينة إدلب،
مصنوعة على شاكلة إعــانــات حمالت ترشح
السياسيين األمريكيين الذين يدخلون سالسل
البيع بالتجزئة.
«إدلــب ال تم ّثل تهديد ًا ألمــن أوروبــا وأمريكا.
ه ــذه ال ـم ـن ـط ـقــة ل ـي ـســت ن ـق ـطــة ان ـط ــاق لـتـنـفـيــذ
ال ـج ـه ــاد األجـ ـنـ ـبـ ــي» .بـ ـه ــذه ال ـك ـل ـم ــات ط ـمــأن
الـ ـج ــوالن ــي س ـم ـي ــث ،م ـض ـي ـف ـ ًا« :خ ـ ــال ال ـع ـقــد
الماضي لــم نش ّكل أيّ تهديد للغرب» ،مشدد ًا
ع ـلــى أنّ ـ ــه ي ـت ـش ــارك وإخـ ــوانـ ــه ال ـس ـل ـف ـي ـيــن مــع
واشـنـطــن أهــداف ـ ًا مـشـتــركــة وأعـ ــدا ًء مشتركين
في سورية!
ركزت مقابلة سميث بأكملها على ّأن الجوالني
لن يهاجم الغرب ،ليُظهر ال مباالة تامة وفجّة
بحياة ماليين السوريين العالقين تحت حكم
هـيـئــة تـحــريــر ال ـشــام «اإلق ـطــاعــي ال ـجــديــد» .لم
يكن سميث قد غادر إدلب بعد عندما تمّ رجم
ثــاثــة نـســاء حـتــى ال ـمــوت بـتـهـمــة الــزنــا ،وهــي
لـيـســت ال ـم ـرّة األولـ ــى ال ـتــي ي ـحــدث فـيـهــا مثل
هــذا .لكن ال شيء من هذه األحــداث تمّ ذكره
فــي تـقــريــر سـمـيــث ال ــذي ع ــرض فــي حــزيــران
 ،2021والـ ــذي م ـ ّثــل رأس ت ــراك ــم أعـ ــوام مــن
حمالت طويلة لتلميع صورة النصرة وتطبيع
سيطرتها على إدلب.
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وبلسان «غربي»...
موسعٍ ،
أعواماً ..تقرير ّ
البداية كانت عند روبرت مالي
ي ـح ـصــل م ــرك ــز أبـ ـح ــاث «م ـج ـم ــوع ــة األزم ـ ــات
الدولية» – الذي كان البادئ بتبييض صورة
النصرة– على تمويله من عدد من الحكومات
الغربية .إنّــه منصّة مـخــابــرات غربية ممتازة،
وق ــد دافـ ــع ب ـشــراســة ع ــن ال ـتــدخــل الـعـسـكــري
الغربي في سورية على مدى أعوام ...ويديره
روبـ ــرت مــالــي ال ـم ـســؤول األمــري ـكــي الـســابــق
وال ـم ـنــاصــر ال ـع ـل ـنــي لـ ــ«إس ــرائـ ـي ــل»( ...راجـ ــع:
المسرحية الكوميدية الكاملة للثالثي :جيفري،
مالي ،جوالني .قاسيون العدد  954بتاريخ 24
شباط )2020
مــن األمثلة على مـنـشــورات الـمــركــز ،تقريرهم
عن لقاء مكتوب مع الجوالني امتد إلــى أربع
ساعات في  ،2020حين «كشف لهم ّأن هيئة
تـحــريــر ال ـشــام مـجـمــوعــة مـحـلـيّــة ،مـسـتـقـلــة عن
سلسلة قـيــادة الـقــاعــدة ،ولــديـهــا ج ــدول أعـمــال
سوري بالكامل ،ال جدول أعمال إسالمي عابر
للحدود».
تـ ـمّ ال ـت ــروي ــج ل ـه ــذا ال ـل ـق ــاء م ــن ق ـبــل مـشــاهـيــر،
أم ـث ــال إل ـيــزاب ـيــث ت ـس ــورك ــوف ،ال ـم ـشــاركــة فــي
مركز أبحاث «نيوالينز» في واشنطن ،والتي
اك ـت ـس ـبــت ش ـهــرت ـهــا ك ـم ــؤي ــدة ل ــدع ــم ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة و«إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» ل ـل ـج ـهــادي ـيــن ضـمــن
سياستهما الخارجية (وهي تحمل الجنسيتين
األمريكية و«اإلسرائيلية» ومتفرغة للعمل في
الـشــأن الـســوري مـنــذ سـنــوات طــويـلــة ،وتتقن
الـعــربـيــة بـشـكــل مـمـتــاز ،وت ـقــدم نـفـسـهــا كــداعـيــة
سـ ــام وك ـم ـع ــارض ــة ل ــ«ال ـي ـم ـيــن ال ـص ـه ـيــوي ـنــي»
ضـمــن ال ـكــذبــة ال ـك ـبــرى ح ــول وج ــود «ي ـســار»
و«ي ـم ـيــن» فــي دول ــة االح ـت ــال) .تـســوركــوف
هــذه ،أثـنــت عـلــى حـ ّكــام إدلــب مــن المتطرفين:
بأن هيئة تحرير الشام هي أكثر
«يمكن القول ّ
فروع القاعدة براغماتيّة على اإلطالق».
ثمّ هناك كين روث ،المدير التنفيذي لمنظمة
«ه ـي ــوم ــن رايـ ـت ــس ووتـ ـ ــش» ،ال ـم ـن ـظ ـمــة غـيــر
الـحـكــومـيــة ال ـش ـه ـيــرة ال ـم ـمــولــة بـشـكــل مـمـتــاز،
والتي تدعم بشكل مستمر سياسات واشنطن
حــول الـعــالــم وتـعـمــل عـلــى تـبــريــرهــا .قــام روث
ب ـش ـك ــل ن ـش ــط ب ــال ـت ــروي ــج ل ـل ـق ــاء «م ـج ـمــوعــة
األزمات الدولية» مع الجوالني .كانت رسائل
روث واضـحــة« :الـتــدخـلـيــون الـلـيـبــرالـيــون في
صـنــاعــة حـقــوق اإلنـســان مـشــاركــون فــي حملة
إعادة تأهيل هيئة تحرير الشام».
وكــذلــك فـعــل ت ـشــارلــز لـيـسـتــر شــديــد الـشـهــرة،
الذي كان مشترك ًا في عدد من مراكز األبحاث،
م ـن ـهــا «م ــؤس ـس ــة م ــرك ــز بــروك ـي ـن ـغــز ال ــدوح ــة
والـشــرق األوس ــط» ،الــذي قضى فيه سنوات
يؤيد دعــم المتطرفين اإلسالميين المسلحين
فــي س ــوري ــة .بــل مـضــى لـيـسـتــر إل ــى أب ـعــد من
ذلــك بتشبيه الجوالني «بنسخة إسالمية من
تشي غيفارا ...دخل عميق ًا في تاريخ السياسة
العربية المعاصرة» ،مضيف ًا بـ ّـأن هيئة تحرير
الـشــام« :أكـثــر نضج ًا سياسي ًا وأكـثــر ذكــا ًء من
مجرّد حركة جهادية».
ذل ــك رغ ــم ّأن لـيـسـتــر ن ـف ـســه ع ـ ّل ــق ف ــي 2018
فــي مــؤتـمــر «مـنــاقـشــات الـكــابـيـتــول ه ـيــل» عن
ال ـن ـصــرة« :ل ـقــد فـهـمــت ال ـقــاعــدة األم ــور بشكل
بأن إستراتيجيتهم أكثر
صحيح .أكره أن أقول ّ
فاعليّة على األرض ،لكنّهم يكسبون القلوب
والعقول» .لكنه كــان مرتاح ًا في  2021للقول
ب ـ ّـأن هـيـئــة تـحــريــر ال ـشــام هــي «مـكـســب غربي
بشكل رسمي».
ثـ ـ ـمّ فـ ــي شـ ـبـ ــاط  2021نـ ـشـ ــرت «م ـج ـم ــوع ــة
األزمـ ــات الــدول ـيــة» م ـقــا ًال ب ـع ـنــوان «ف ــي إدلــب
ال ـس ــوري ــة ،ف ــرص ــة واش ـن ـط ــن إلع ـ ــادة ت ـص ـوّر
مكافحة اإلرهــاب» ،هدفوا فيه صراحة إلقناع
صانعي السياسة الغربيين بإزالة المنظمة من
قوائم اإلرهــاب ،طالبين منهم أن يتمعنوا في
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«الـفــارق الــدقـيــق» بين الـقــاعــدة وهيئة تحرير
الشام.
حـجّــة جميع هــؤالء هــي بــاخـتـصــار :طــالـمــا ّأن
العنف والتطرف على األرض السورية وضدّ
أع ـ ــداء الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،ي ـجــب أن ي ـكــون
مقبو ًال.
محللون «موضوعيون»
زوّدت  PBSج ـي ـمــس ج ـي ـف ــري ،ال ـم ـب ـعــوث
ال ـس ــاب ــق لـ ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـح ــدة إل ـ ــى س ــوري ــة،
وأنـ ــدرو تــابـلــر ،ال ـم ـشــارك فــي ع ــدد مــن مــراكــز
األبحاث والمؤيّد العلني «إلسرائيل» ،بمنصّة
مفتوحة ليقدما من خاللها رؤيتهما بوصفهما
خبيرين في الشؤون السورية.
أعلن جيفري« :هيئة تحرير الشام هي الخيار
األق ــل س ــوء ًا مــن بـيــن ع ــدد مــن ال ـخ ـيــارات في
إدلـ ــب ،وإدلـ ــب هــي واحـ ــدة مــن أك ـثــر األمــاكــن
أه ـم ـيّــة ف ــي س ــوري ــة ،ورب ـم ــا واح ـ ــدة م ــن أهــم
األمــاكــن حــالـيـ ًا فــي ال ـشــرق األوسـ ــط» .ليعلن
ب ـعــدهــا بـشـكــل صــريــح م ــا ك ــان يـعـلـمــه الـجـمـيــع
بشكل ضمني :لطالما كانت الواليات المتحدة
متحالفة مع القاعدة في سورية.
عـنــدمــا تــذكــر وســائــل اإلع ــام الـســائــد جيمس
جـيـفــري ،تـنـســى أم ــر ًا هــام ـ ًا :ارت ـبــاطــه الـشــديــد
بأحد أكثر مراكز األبحاث المؤيدة «إلسرائيل»
في واشنطن؛ بين  2013و 2018كان جيفري
«مـشــاركـ ًا مـمـيــز ًا» فــي مــركــز سـيــاســات الشرق
األدنــى « ،»WINEPمركز األبـحــاث الموجود
فــي واشـنـطــن والـتــابــع فــي الــواقــع للمخابرات
«اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة» .ش ـ ــارك ج ـي ـف ــري ه ـن ــاك مــع
محافظين جــدد أمـثــال ديـنـيــس روس بــإعــداد
مقاالت تهدف التخاذ مواقف أشدّ فيما يخص
إيـ ــران ،وإل ــى الـتــدخــل األمــري ـكــي الـمـبــاشــر في
الشرق األوسط.
م ــن أه ـ ـمّ م ــا ذكـ ــره ج ـي ـفــري مـ ـ ــرار ًاّ :أن عـلــى
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة أن تـبـنــي ع ــاق ــات أعـمــق
بـتــركـيــا ،وفـشـلـهــا فــي ذلــك سيعني قـيــام أنـقــرة
بتحسين عالقاتها مع المنافس :روسيا.
ربّ ـمــا ل ـهــذا عــاقــة بـحـقـيـقــة ت ـعــاون الـمـخــابــرات
األمريكية المركزية مع تركيا من أجل السماح
بــدخــول مـئــات آالف الـجـهــاديـيــن الـقــادمـيــن من
حــول العالم عبر حــدودهــا إلــى ســوريــة .عرُف
هـ ــذا ال ـتــرت ـيــب ف ــي األوسـ ـ ــاط ال ـع ــام ـيّ ــة بــاســم
«ط ــري ــق ال ـج ـهــادي ـيــن ال ـس ــري ــع» ،ح ـيــث سـمــح
لـلـقــوات الـعـسـكــريــة الـمـتـطــرفــة الـمـمــولــة غــربـيـ ًا
ب ـت ـل ـقــي م ــا ق ـي ـم ـتــه مـ ـلـ ـي ــارات ال ـ ـ ـ ــدوالرات مــن
األسلحة.
جيفري هو الذي أقرّ بأنّه كذب على الرئيس
ترامب حول عدد القوات األمريكية الموجودة
فــي ســوريــة لـيـمـنــع االن ـس ـحــاب ال ـكــامــل ،وذلــك
فــي ل ـقــاء نُ ـشــر عـلــى مــوقــع م ـم ـوّل مــن وزارة
الــدفــاع األمــريـكـيــة يــدعــى «:»Defense one
«كنّا دومـ ًا نلعب لعبة الغميضة كي ال نوضّح
لقيادتنا كــم لــديـنــا مــن الـقــوات هـنــاك» .بالرغم
كل هذا ،قدّم مارتن سميث أثناء لقاء PBS
من ّ
جـيـفــري بــوصـفــه خـبـيــر ًا مــوضــوعـيـ ًا ال مصالح
له.
ينطبق األمر ذاته على أندرو تابلر الذي يعمل
ف ــي مــركــز األب ـح ــاث ذاتـ ــه ال ـتــابــع لـلـمـخــابــرات
«اإلســرائـيـلـيــة» الــذي يعمل لــديــه جيفري .قام
سميث بتقديمه «كصحفيّ سابق مع سنوات
من الخبرة بالشؤون السوريّة».
ن ـس ــي س ـم ـيــث ب ـ ـ ّـأن ت ــاب ـل ــر ،ه ــو أحـ ــد ال ــدع ــاة
الـمـتـحـمـسـيــن لـلـتـقـسـيــم الـمــذهـبــي فــي ســوريــة،
وهــو الـقــائــل« :تـحـتــاج الــواليــات الـمـتـحــدة أن
تطور وتن ّفذ خطة لتطوير فضاء تأثيرها على
حـلـفــائـهــا مــن (ال ـس ـنّــة) فــي س ــوري ــة ،مــن أجــل
الـمـســاعــدة فــي اسـتـقــرار الـمـنــاطــق الـتــي توجد
فيها داعش والقاعدة».

جـيـفــري وتــاب ـلــر مــن األش ـخ ــاص الــذيــن كــانــت
م ـه ـم ـت ـهــم واضـ ـحـ ــة فـ ــي دع ـ ــم ع ـ ــدم اس ـت ـق ــرار
سورية ،سواء في شمالها بالتعاون مع تركيا،
أو في جنوبها بالتنسيق مع «إسرائيل» .وقد
ســاعــدا بتشغيل ودعــم المجموعات المتطرفة
الـتــي تـخــرق حـقــوق اإلن ـســان بـشـكــل مستمر.
ل ـك ــن ل ــم ي ـع ــرض ش ـ ــي ٌء م ــن هـ ــذا ل ـم ـشــاهــدي
برنامج .PBS

كانت رسائل روث
واضحة «التدخليون
الليبراليون في
صناعة حقوق
اإلنسان مشاركون
في حملة إعادة
تأهيل هيئة تحرير
الشام»

حسناً ،األمر معقد!
ركزت مقابلة ّ PBSأن ارتباطات الجوالني
ـاض ال يجب
ومـجـمــوعـتــه بــال ـقــاعــدة هــي م ـ ٍ
ن ـب ـشــه ك ـث ـي ــر ًا ،وب ـ ـ ّـأن ه ـي ـئــة ت ـحــريــر ال ـشــام
هــي م ـج ـرّد «ح ـكــومــة» شـبــه تـكـنــوقــراطـيــة.
لـكـنّ جـهــود سـمـيــث لــم تـمــض بــا انـتـقــادات
وت ـ ـم ـ ـح ـ ـي ـ ــص م ـ ـ ــن بـ ـ ـع ـ ــض الـ ـصـ ـحـ ـفـ ـيـ ـي ــن
والسياسيين األمريكيين.
ق ـ ــام ال ـص ـح ـف ــي ال ـم ـن ــاه ــض ل ـل ـح ــرب س ـكــوت
ه ــاريـ ـس ــون ،ق ـب ــل عـ ــرض م ـقــاب ـلــة ال ـج ــوالن ــي
ع ـلــى  PBSب ـس ــؤال س ـم ـيــث ع ـمّ ــا إن ك ــان قــد
واجـ ــه ال ـجــوالنــي ب ـتــاريــخ مـنـظـمـتــه الــوحـشــي
ال ــذي يـشـمــل ذب ــح مـجـمــوعــات ديـنـيــة رفـضــت
االن ـص ـيــاع ل ـهــم .ل ـك ـنّ سـمـيــث ردّ بـجـمـلــة يـبــدو
أنّـهــا محضرة مسبق ًا كنوع مــن تخفيف ضرر

ال ـن ـصــرة« :ال ـج ــوالن ــي ي ـقــول بـ ـ ّـأن الـكـثـيــر مــن
األخطاء تمّ ارتكابها» .وعندما شدد هاريسون
على حاجته إلجابة أكثر وضوح ًا ،ردّ سميث:
«حسن ًا ،األمر معقد».
أصـ ـرّ سـمـيــث عـلــى ّأن« :هـيـئــة تـحــريــر الـشــام
مـخـتـلـفــة ع ــن ال ـق ــاع ــدة ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ،وه ــي ال
تـ ـشـ ــارك فـ ــي ه ـج ـم ــات واسـ ـعـ ــة ال ـن ـط ــاق ض ـدّ
المدنيين».
وحـتّــى عندما حــاول سميث و PBSاستبعاد
أنفسهم من المشاركة في أيّة حمالت عالقات
عــامــة لـتـبـيـيــض ص ــورة هـيـئــة تـحــريــر ال ـشــام،
حاوال ذلك بالقول« :األمريكيون متعبون من
الحروب في الشرق األوسط» ليوصلوا رسالة
م ـفــادهــا ّأن ال ـجــوالنــي ومـجـمــوعـتــه أشـخــاص
يمكن للمخططين في واشنطن االعتماد عليهم
عندما يحين موعد مغادرة المكان.
سخرت ليندسي سنيل ،الصحفية األمريكية
الـمـسـتـقـلــة الـتــي ت ـمّ احـتـجــازهــا مــن قـبــل جبهة
ال ـن ـص ــرة ف ــي س ــوري ــة ،م ــن ال ـح ـم ـلــة الــدعــائ ـيــة
الـمـكـشــوفــة ،قــائـلــة ب ـ ّـأن هـيـئــة تـحــريــر ال ـشــام ال
تــزال تحمل إيــديــولــوجـيــة داعــش نفسها ،لكنّ
أحـ ــد ًا مــا فــي ال ـغــرب ق ــرر ب ـ ّـأن حـصــولـهــا على
مــاي ـيــن ال ـ ـ ــدوالرات ال ـغــرب ـيــة وأم ـ ــوال الـنـفــط
ووجودها في إدلب سيكون
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عن «األكثريات» و«األقليات» ...وكيف

رغم التباينات الكبيرة بين األطراف السورية فيما بينها ،وبين األطراف غير السورية المتدخلة في الشأن السوري ،إال
أ ّنها جميعها تتفق في التكرار اللفظي لعبارة« :وحدة سورية أرضاً وشعباً».
ǧسعد صائب -ريم عيسى

مجرد التكرار اللفظي لهذه الـعـبــارة ،ال يعني
إطالق ًا أن أولئك الذين يرددونها يؤمنون بها
ح ـق ـ ًا وي ـس ـعــون صــادق ـيــن إل ــى تـنـفـيــذهــا؛ فبين
األط ـ ــراف (ال ـس ــوري ــة وغ ـيــر ال ـس ــوري ــة) الـتــي
ت ــردده ــا ،م ـنْ يـعـمــل ضــد وح ــدة ال ـبــاد بشكل
واض ــح وع ـل ـنــي ...ورب ـمــا أخ ـطــر األدوات في
ذلــك هــي :محاولة إعــادة بناء مفهوم «الهوية
الــوطـنـيــة» عـلــى أس ــاس م ـقــوالت «األك ـثــريــة»
و«األقلية»...
المستوى القومي /الديني /المذهبي
ـدام لمقولتي «أكـثــريــة»
أوضــح وأبـسـ ُـط اسـتـخـ ٍ
و«أق ـ ـل ـ ـيـ ــة» ،هـ ــو ذل ـ ــك الـ ـ ــذي ي ـق ـسّ ــم ال ـش ـعــب
الـ ـ ـس ـ ــوري عـ ـل ــى أس ـ ـ ــاس قـ ــومـ ــي أو دي ـن ــي
أو ط ــائ ـف ــي ،وي ـح ـوّل ــه ان ـط ــاق ـ ًا م ــن ذلـ ــك إلــى
«أكثريات» و«أقليات».
أحــد اسـتـهــدافــات هــذه العملية هــوّ :أن جـهــاتٍ
سـ ـي ــاسـ ـيـ ـةٍ ب ـع ـي ـن ـه ــا ،ضـ ـم ــن الـ ـنـ ـظـ ــام وض ـم ــن
المعارضة ،وبشكل علني أو من تحت الطاولة،
تـسـتـخــدم تــوصـيـفــات «األك ـثــريــة» و«األقـلـيــة»،
القومية تــارة والدينية الطائفية تــارة أخــرى،
لـغــرض أســاســي هــو ادعــاء تمثيل ماليين من
الـســوريـيــن (ودون اسـتـشــارتـهــم) ،بــل وتقديم
صــورة الـمــدافــع والـمـحــامــي عـنـهــم ،وضــد مــن؟
ضد «األقلية» أو «األكثرية» المقابلة!
يتضمن هذا النوع من التقسيم توصيف ًا كاذب ًا
لحقيقة الـصــراع الــذي جــرى -وال يــزال -في
ال ـب ــاد؛ فـيـقــدم ك ـ ٌّل مــن الـمـمـثـلـيــن الـمـفـتــرضـيــن
ل ــ«األق ـل ـيــات» و«األك ـث ــري ــات» ،روايـ ــة لـلـحــدث
الـســوري ،تناسب مآربه السياسية ،وتتضمن
تلك الرواية عادة ثالثة عناصر متكاملة:
الـقــول بمظلومية فئة بعينها ،هــي بالضرورة
فئة قومية أو دينية أو طائفية...
إنكار وجود مظلوميات مقابلة أو التقليل من
شأنها.
نسب الظلم الواقع على الفئة المعنية إلى فئة

مقابلة «قومية أو دينية أو طائفية».
وقــد ع ــززت -مــن إمـكــانــات ان ــزالق أع ــداد من
الـســوريـيــن نـحــو االقـتـنــاع بـهــذه التقسيمات-
عمليات العنف والقمع والقتل والدماء الكثيرة
التي سالت ،بالتوازي مع عمليات التحريض
ال ــداخ ـل ــي وال ـخ ــارج ــي ال ـت ــي م ــورس ــت ط ــوال
سنوات...
هذا كله ،له بكل تأكيد آثاره السلبية التي تسمح
حتى اآلن باالستثمار الــدنــيء فــي هــذا النوع
من االنقسامات الوهمية التي ال تفعل سوى
أنها تقسّم الفقراء والمنهوبين السوريين بين
ال ـج ـب ـهــات ل ـي ـت ـحــارب ب ـهــم «ال ـك ـب ــار» ،بــدمــائـهــم
وع ــذاب ــات ـه ــم ،إلع ـ ــادة تـقـسـيــم ال ـن ـهــب م ــع بـقــاء
المنهوبين منهوبين...
المستوى الديمقراطي
لـ«األكثرية» و«األقلية»
هنالك مستوى آخر في الحديث عن «األكثرية»
و«األق ـل ـي ــة» ه ــو ذاك الـمـتـعـلــق بــاالن ـت ـخــابــات
وبالعملية الديمقراطية على العموم.
الـ ـمـ ـقـ ـصـ ــود ،ه ـ ــو ّأن نـ ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخـ ــابـ ــات،
والبرلمانية خــاصــة ،تــؤدي إلــى تشكل أكثرية
ن ـيــاب ـيــة وأق ـل ـي ــات ن ـيــاب ـيــة ،وي ـع ـت ـبــر ه ــذا األم ــر
ص ـح ـيّ ـ ًا ت ـمــام ـ ًا ،بــل وم ـثــال ـي ـ ًا ،وي ـجــري تـقــديـمــه
بــوصـفــه أحــد عـنــاصــر ال ــدواء الـشــافــي للمأساة
الـســوريــة ،وخــاصــة لحالة تقسيم األمــر الواقع
القائمة ...والمقصود طبع ًا ،هو أول انتخابات
حرة بعد تشكيل جسم الحكم االنتقالي ،وهو
األمر الذي ال يخلو من صحة ،ولكن ال يخلو
أيض ًا من مخاطر كبرى ْإن س ّلمنا مسبق ًا بأنه
سـيـتـحــول بــذاتــه إل ــى راف ــع ل ـلــوحــدة الــوطـنـيــة
وللهوية الوطنية...
ألن األزمــة امتدت إلى سنوات طويلة
لماذا؟ ّ
وخ ـ ّل ـفــت ج ــراحـ ـ ًا غ ــائ ــرة ت ـح ـتــاج ب ـش ـكــل مـلـحّ
إل ــى ال ـبــدء ال ـف ــوري بــالـتـطـبـيــق ال ـكــامــل لـلـقــرار
 2254بكل مـنــدرجــاتــه ،ولـيــس بوصفه الــدواء
الشافي ،بل بوصفه الجرعة األولى المستعجلة
ـاج س ـي ـس ـت ـغــرق ع ــدة
الـ ـض ــروري ــة ل ـل ـب ــدء بـ ـع ـ ٍ
سنوات...
وإذا كان الكالم السابق شديد العمومية وغير

عززت -من إمكانات
انزالق أعداد من
السوريين نحو
االقتناع بهذه
التقسيمات-
عمليات العنف
والقمع والقتل
والدماء الكثيرة
التي سالت

مـحــدد بـقــدر كــافٍ ،فـ ّـإن مــا سنبدأ بــه تــالـيـ ًا هو
تعداد وشرح ثمانية عوامل نعتقد أنها يمكنها
أن تحد إلى درجة كبيرة من قدرة أول عملية
انتخابية ضمن المرحلة االنتقالية على توحيد
السوريين مجدد ًا...
أو ًال :االنتقال يبدأ من الواقع القائم
أول انـتـخــابــات حــرة ونــزيـهــة ومــراقـبــة دولـيـ ًا
ضمن المرحلة االنتقالية ،ينبغي أن تجري في
(إن
جميع األراضي السورية ،أو في معظمها ْ
لم يكن قد تم التخلص من النصرة بعد).
ورغ ـ ــم ّأن االن ـت ـخ ــاب ــات ل ــن ت ـج ــري إال عـلــى
أس ــاس دس ـتــور جــديــد وب ــوج ــود جـســم حكم
ان ـت ـق ــال ــي ت ــواف ـق ــي ب ـي ــن األط ـ ـ ــراف ال ـس ــوري ــة،
يـسـيـطــر عـمـلـيـ ًا عـلــى كــامــل األرض الـســوريــة،
إال ّأن تلك السيطرة لن تحصل بسحر ساحر،
أو بـكـبـســة زر كـمــا ي ـقــال ...مــا نـقـصــده هــو ّأن
أوض ــاع الـسـيـطــرة الـقــائـمــة حــالـيـ ًا سـتــؤثــر ولــو
قلي ًال على أول انتخابات.
ثانياً :الالجئون جزء من الواقع القائم
ضمن الــواقــع الـقــائــم نفسه ،هنالك ماليين من
الــاجـئـيــن ال ـســوري ـيــن ،حــوالــي سـبـعــة مــايـيــن
الجـ ــئ .هـ ــؤالء ه ــم ج ــزء أس ــاس ــي م ــن عـمـلـيــة
ال ـت ـصــويــت ،وم ــن طـبـيـعــة األمـ ــور ّأن ال ـب ـلــدان
التي يوجدون بها ،ستحاول التأثير بمختلف
األش ـكــال عـلــى عـمـلـيــة الـتـصــويــت بـمــا يتناسب
م ــع م ـص ــال ـح ـه ــا ...وذل ـ ــك إض ــاف ــة إلـ ــى ت ـف ــاوت
القوانين في دول اللجوء فيما يتعلق بإجراء
انتخابات لدولة أخرى ،واإلعالم ومدى قدرة
الــاجـئـيــن عـلــى الــوصــول إلــى مــراكــز االقـتــراع
التي ستكون غالب ًا محدودة في مدن معينة...
هــذه كلها أمــور لـهــا تــأثـيــر كبير عـلــى تصويت
الالجئين وحتى المغتربين.
ثالثاً :الجراح الغائرة
هي أيضاً جزء من الواقع القائم
االن ـق ـس ــام ــات ال ـث ــان ــوي ــة ال ـت ــي ع ــززه ــا أمـ ــراء
الحرب بين السوريين ،واستخدموها لتقتيل
الـســوريـيــن بـبـعـضـهــم الـبـعــض ،هــي انـقـســامــات
ال تــزول ببساطة؛ خاصة إذا لم يقتنع هؤالء
الـمـكـلــومــون وال ـم ـق ـهــورون ب ـ ّـأن سـبــب قـهــرهــم
ليس قومية أو طائفة أو ديـنـ ًا «م ـضــاد ًا» ،بل

ناهبين من كل األديان والقوميات والطوائف،
يتاجرون بها ك ّلها القتسام النهب فيما بينهم...
وه ــذه قـنــاعــة ربـمــا ب ــات قـســم أكـبــر فــأكـبــر من
السوريين يمتلكها ،لكنها لــم تتحول بعد إلى
قـنــاعــة عــامــة س ــائ ــدة ...ول ــذا ف ـ ّـإن االنـقـســامــات
الـثــانــويــة ستلعب دور ًا مــا فــي أول انتخابات
ق ــادم ــة م ـه ـمــا ك ــان ــت حـ ــرة ون ــزيـ ـه ــة ...ف ــأم ــراء
الحرب سيحاولون العودة على ظهر العملية
الـسـيــاسـيــة ،وبــاسـتـخــدام الــدعــايــة ذات األبـعــاد
ألن
الطائفية والـقــومـيــة والــديـنـيــة ...بـبـســاطــةّ ،
ليس لديهم برامج حقيقية يقدمونها لمصلحة
الـ ـن ــاس ،ب ــل وأك ـث ــر م ــن ذلـ ــكّ ،إن بــرنــامـجـهــم
ال ـح ـق ـي ـق ــي ال ــوحـ ـي ــد هـ ــو (نـ ــريـ ــد أن ن ـس ـت ـمــر
بنهبكم) ،وهو برنامج ال يمكن ألحد أن ينجح
باستخدامه ،لذا يلجؤون إلى التنكر عبر تقديم
حماة لقومية أو طائفة أو جماعة أو
أنفسهم ً
إلــخ ،ولتصوير اآلخــريــن كــأعــداء لتلك القومية
أو الطائفة أو الجماعة...
رابعاً :المال سيلعب دورًا
من الشروط البديهية لعملية انتخابية نزيهة
وحــرة ،أن يتم تحييد قــدرة أصـحــاب األمــوال
ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام أم ــوال ـه ــم ف ــي شـ ــراء أص ــوات
ال ـن ــاس .وه ــذا األم ــر يـنـبـغــي أن يـتــم بـتـطــويــر
ق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ب ـح ـيــث ي ـح ـجّ ـم ـهــم إل ــى
الـحــدود الدنيا .رغــم ذلــك ،ومــع الحال البائس
الــذي تعيشه الغالبية العظمى من السوريين،
فإن إمكانية التالعب عبر المال ستكون أوسع،
ّ
نــاه ـيــك ع ــن ّأن ق ـس ـم ـ ًا أســاس ـي ـ ًا م ـمــن يـمـلـكــون
ك ـتـ ًـا مــالـيــة كـبـيــرة ،هــم بــالــذات ت ـجــار الـحــرب
وأمراؤها...
خامساً :تأثير اإلعالم
مــن ال ـم ـفــروض أي ـض ـ ًا أن يـتــم ال ـحــد مــن قــدرة
اإلعــام في التأثير على النتائج ،بحيث تكون
فرص الظهور اإلعالمي للمرشحين متكافئة،
سـ ــواء ف ــي اإلعـ ــام الــداخ ـلــي أو ال ـخ ــارج ــي...
وهذا يمكن ضبطه بحدود معقولة عبر قانون
االنتخابات نفسه ،ولكن ما ال يمكن التحكم به
هو تدخل وسائل اإلعالم الخارجية ،والعربية
خاصة ،في الترويج لقوائم بعينها ومرشحين
بعينهم ،ومهاجمة قوائم ومرشحين آخرين...
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تجري محاوالت مسخ الهوية الوطنية؟
سادساً :طبيعة الدستور الجديد
مــن الـعــوامــل شــديــدة الـتــأثـيــر عـلــى نـتــائــج أول
ان ـت ـخ ــاب ــات بــرل ـمــان ـيــة ق ــادم ــة ،ه ــو ال ـت ـمــوضــع
الـنـظــري لـلـبــرلـمــان ضـمــن الـبـنــاء ال ـعــام للنظام
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـج ــدي ــد ل ـس ــوري ــة الـ ـج ــدي ــدة؛ هــل
س ـن ـك ــون أم ـ ــام ب ــرل ـم ــان ب ـغــرف ـت ـيــن أم ب ـغــرفــة
واحـ ـ ــدة ،ومـ ــا ال ـط ــري ـق ــة ال ـم ـنــاس ـبــة الن ـت ـخــاب
أعـضــائــه ،ومــا هــي صالحياته الفعلية وطبيعة
عــاق ـتــه بــال ـس ـل ـطــات األخ ـ ــرى...إل ـ ــخ .ك ــل هــذه
األم ـ ــور ه ــي م ــا ي ـضــع اإلط ـ ــار ال ـع ــام لـلـعـمـلـيــة
الديمقراطية بأسرها ،ولنتائجها أيض ًا.
سابعاً :قانون االنتخابات
سيلعب دور ًا كبير ًا واستباقي ًا في تحديد طبيعة
ال ـن ـتــائــج ،ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات الـ ــذي سـيـجــري
إق ــراره ضـمــن الـمــرحـلــة االنـتـقــالـيــة ...فــإذا مــا تم
إقــرار قــانــون تـكــون فيه ســوريــة دائــرة واحــدة
فإن ذلك سيمنح فرصة أكبر ألصحاب
نسبيةّ ،
ال ـبــرامــج الــوط ـن ـيــة ال ـشــام ـلــة ف ــي ال ــوص ــول إلــى
ال ـب ــرل ـم ــان .ف ــي ح ـي ــن س ـت ـك ــون ال ـف ــرص ــة أك ـبــر
ألصحاب الخطاب الطائفي والقومي المتعصب
فــي حــال كــان الـقــانــون أكـثــريـ ًا أو كــانــت الــدائــرة
غير شاملة (محافظة أو فــرديــة) .وخــاصــة مع
فإن طريقة
الواقع الحالي لتقسيم األمر الواقعّ ،
اخ ـت ـي ــار ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــات ،ه ــي م ـســؤول ـيــة
وطنية كبرى ستلعب دور ًا في رأب الصدوع
الوطنية أو في تعميقها...
ثامناً :قانون األحزاب
في السياق نفسه ،فـ ّـإن قانون األحــزاب الذي
س ـي ـجــري إق ـ ــراره ض ـمــن ال ـمــرح ـلــة االنـتـقــالـيــة،
سـيـكــون ذا دور أســاســي فــي الـتـجـهـيــز لبنية
وطبيعة االنتخابات التي ستجري؛ فكلما كان
قانون األحزاب أكثر وطنية وعصرية ،ويمنع
قـيــام أح ــزاب ذات طبيعة انـعــزالـيــة قــومـيــة أو
دينية أو طائفية ،كلما كانت قدرة االنتخابات
على لحم الجروح الوطنية أكبر...
األكثرية واألقلية الفعليتان
الـ ـغـ ــرض مـ ــن الـ ـتـ ـع ــداد وال ـ ـشـ ــرح ال ـم ـق ـت ـضــب
ل ـل ـعــوامــل ال ـســاب ـقــة ه ــو ال ــوص ــول إل ــى الـفـكــرة

ال ـتــال ـيــة :ل ــن ت ـكــون أول عـمـلـيــة انـتـخــابـيــة فــي
المرحلة االنتقالية ،كافية لوحدها إلعادة فرز
السوريين فرز ًا سياسي ًا صحيح ًا على أساس
مـصــالـحـهــم الـحـقـيـقـيــة الـعـمـيـقــة ،وفــي مـقــدمـتـهــا:
حـقــوقـهــم االقـتـصــاديــة االجـتـمــاعـيــة ،وحـقــوقـهــم
الديمقراطية.
وفـقـ ًا لـهــذه الـحـقــوق ،ف ـ ّـإن الـفــرز الـحـقـيـقــي هو
بـيــن أكـثــريــة ســاحـقــة مسحوقة مــن المنهوبين
تـتـجــاوز  %90مــن ال ـســوري ـيــن ،وت ـتــوزع على
م ـخ ـت ـلــف الـ ـطـ ــوائـ ــف والـ ـق ــومـ ـي ــات واألدي ـ ـ ــان
واالن ـت ـم ــاءات الـسـيــاسـيــة اآلن ـي ــة ،وب ـيــن أقـلـيــة
ن ــاه ـب ــة هـ ــي أق ـ ــل مـ ــن  %10مـ ــن ال ـس ــوري ـي ــن،
وتـتــوزع هــي األخــرى على مختلف الطوائف
والـقــومـيــات واألدي ــان واالنـتـمــاءات السياسية
اآلنية (وضمن ًا نظام ومعارضة).
سـيـلـعــب ال ـم ـت ـشــددون م ــن ال ـطــرف ـيــن ،وأمـ ــراء
ال ـح ــروب ق ــدر اسـتـطــاعـتـهــم ،وبــاس ـت ـخــدام كل
العوامل السابقة إلبقاء أكبر قدر من المنهوبين
مخدوع ًا بهم أو خائف ًا منهم وسائر ًا في ركابهم،
وبينما يفعلون ذلــك ،فإنهم سيؤخرون التئام
الجروح الوطنية العميقة ،بل وسيتعمدون نكأ
الجراح كجزء مستمر من دعايتهم االنتخابية
المستمرة...
أمامنا عمل كثير
ربما لن تتمكن األكثرية المسحوقة من بلوغ
درجـ ــة ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـكــاف ـيــة م ــع أول ان ـت ـخــابــات
ض ـمــن ال ـمــرح ـلــة االن ـت ـقــال ـيــة ،ح ـتــى ول ــو كــانــت
تلك االنتخابات «حرة ونزيهة» ،وذلك بتأثير
ال ـعــوامــل الـتــي ذكــرنــاهــا هـنــا ،وعــوامــل أخــرى
غ ـي ــره ــا ...ول ـك ـنّ االتـ ـج ــاه األس ــاس ــي لـعـمـلـيــة
النضال الوطني والطبقي لمصلحة المنهوبين،
ول ـم ـص ـل ـح ــة وحـ ـ ــدة ال ـ ـبـ ــاد ش ـع ـب ـ ًا وأرضـ ـ ـ ـ ًا،
سيبقى ثابت ًا نحو تجميع كتلة حرجة كافية،
ومـنـظـمــة بـقــدر ع ـ ٍـال مــن ه ــؤالء لـكــي يتمكنوا
م ــن ال ــدف ــاع ع ــن مـصــالـحـهــم وان ـت ــزاع الـسـلـطــة
ألن ـف ـس ـهــم ...حـيـنـهــا فـقــط سـتـحـصــل ال ـث ــورة...
والعمل لهذه الغاية ،العمل لتنظيم المنهوبين،
يـبــدأ مــن ال ـيــوم ،بــل مــن األمـ ــس ...وهــو عـمـ ٌـل
يوميٌ ،وربما رتيب وأســود ...ولكنه الوسيلة
األساسية الوحيدة ...فإلى العمل!
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جسم الحكم االنتقالي

الفرز الحقيقي هو
بين أكثرية ساحقة
مسحوقة من
المنهوبين تتجاوز
 %90من السوريين،
وتتوزع على
مختلف الطوائف
والقوميات واألديان
واالنتماءات
السياسية وبين
أقلية ناهبة هي
أقل من  %10من
السوريين

لعل بين أبــرز العوامل التي ستؤثر بشكل كبير على كيفية سير العملية السياسية ككل ،واالتجاه العام الذي
ستسير وفقه البالد في المرحلة الالحقة ،هو :كيفية تشكيل جسم الحكم االنتقالي المنصوص عليه ضمن القرار
 .2254والــذي جــرى تعريفه بشكل مبسط بــأنــه ينبغي أن يقيم حكم ًا غير طائفي وشــامــل للجميع ،وأن يتم
تشكيله بالتوافق بين األطراف السورية المنصوص عليها ضمن القرار ،وأن يمتلك صالحيات تنفيذية كاملة.
ألن
أول إشكاالت التعامل مع هذا التعريف جاءت من الترجمة العربية التي ترجمت كلمة جسم إلى «هيئة»ّ ،
هنالك فارق ًا مهم ًا بين المصطلحين ،فمصطلح جسم كما في األصل اإلنكليزي ،يترك الباب مفتوح ًا للسوريين
أنفسهم لتقرير ما هو هذا الجسم ،في حين يبدو تعبير هيئة تعبير ًا يصادر طريقة تكوين هذا الجسم بشكل
استباقي.
اسـتـفــاد الـمـتـشــددون فــي الطرفين مــن هــذه النقطة؛ فعلى ضفة المعارضة جــرى تقديم تفسير لـ«هيئة الحكم
االنتقالي» يجعل منها «مجلس قيادة ثــورة» على طريقة االنقالبات العسكرية في الخمسينات والستينات،
وهذا التفسير نفسه استخدمه متشددو النظام ليقولوا :انظروا ماذا يريد هؤالء ...ال يمكن الحوار معهم وال
التفاهم معهم...
بالمقابل ،فـ ّـإن جوهر جسم الحكم االنتقالي ،والــوصــول إليه ينبغي أن يتم بالتوافق بين األطــراف السورية
المختلفة ،واحتماالته متعددة جــد ًا ،والسوريون وحدهم المعنيون في االختيار بينها ،أو اختراع احتماالت
جديدة مناسبة لهم ،سواء كان الحديث هو عن مجلس رئاسي أو حكومة وحدة وطنية بصالحيات عامة أو
مجموعة مجالس ،أو غير ذلك من االحتماالت التي يمكن للسوريين أن يتوافقوا حولها بشكل تفصيلي...
الجانب المهم أيض ًا ضمن جوهر جسم الحكم االنتقالي ،هو وظيفته الواضحة ،في تأمين الظروف المناسبة،
وضـمــن فـتــرة زمـنـيــة م ـحــدودة السـتـكـمــال عملية كـتــابــة دسـتــور جــديــد ،والنـتـخــابــات حــرة ونــزيـهــة تـشـمــل كل
السوريين في كل األرض السورية وخارجها ...وهو األمر الذي بات مدخ ًال كما أسلفنا إلعادة توحيد الشعب
السوري سياسي ًا ووطني ًا...

معاوية في جنيف!
أول ما حضر في الذهن،
وأنا أستمع إلى تصريحات
الرئيس األمريكي جو
بايدن ،خالل األسبوعين
الفائتين ،هو منطوق
فلسفة معاوية المعروفة
في التراث السلطوي
العربي (بيني وبين
الناس شعرة إذا شدوها
أرخيتها ،وإذا أرخوها
شددتها).

ǧعصام حوج

ال ـع ـب ــارة األكـ ـث ــر تـ ـ ــداو ًال ع ـل ــى ل ـســان
بايدن ،منذ ترشحه لرئاسة الواليات
المتحدة ،وبعد إعــان نجاحه ،وحتى
اآلن ،م ــرور ًا بـمــؤتـمــره الـصـحـفــي بعد
قمة جنيف ،هي عبارة «أمريكا تعود»،
والتي تك ّثف سعي اإلدارة األمريكية
إلى استعادة موقع الواليات المتحدة
كقوة دولية تستفرد بالقرار العالمي.
 أوّل مــا يــؤكــده تـكــرار هــذه العبارةهــو :أن التراجع األمريكي أمــر واقــع،
وإل ،لماذا الحديث عن العودة أص ًال؟
ّ
ف ـمــن ي ـح ــاول ال ـع ــودة إل ــى م ـك ــان مــا،
يعني أنه لم يعد موجود ًا فيه ،لتكون
ب ــذل ــك (ش ـ ـ ـدّة أذن) ل ـم ــن م ــا زال ال
يصدق حدوث هذا التراجع ،ومعانيه،
ودالالته ،من أشباه المثقفين.
 أخــذ تـكــرار عـبــارة «أمــريـكــا تعود»خـ ـ ــال هـ ــذيـ ــن األسـ ـبـ ــوعـ ـيـ ــن ط ــاب ـع ـ ًا
اس ـت ـعــراض ـي ـ ًا ،ي ـت ـشــابــه إل ــى ح ــد كـبـيــر
م ــع ح ــدي ــث ح ـك ــام ال ـعــالــم ال ـثــالــث عــن
االنـ ـتـ ـصـ ــارات ال ـم ــزع ــوم ــة ،أقـ ـل ــه :أن

القمة بحد ذاتها كانت بنا ًء على طلب
مــن ال ـجــانــب األمــري ـكــي ،بـعــد سـنــوات
مــن بــروبــاغـنــدا اسـتـعــائـيــة ،ومـكــابــرة
جوفاء...
 أضف إلى ذلك ،دأب الرئيس بايدنخالل هذين األسبوعين ،على التوجه
إلــى الـمــؤسـســة الـعـسـكــريــة األمــريـكـيــة،
بأحاديث الفتة «أنتم العمود الفقري
للدولة األمريكية ...أنتم أفضل ما في
أمــريـكــا» ،بــالـتــوازي مــع حديث متكرر
عــن وحــدة األمــريـكـيـيــن« ...نـحــن لسنا
دي ـم ـق ــراط ـي ـي ــن وج ـم ـه ــوري ـي ــن ،نـحــن
أمريكيون أو ًال».
 وإذا اس ـت ـن ــدن ــا إلـ ــى ق ـ ـ ــراءات عـلــمالـ ـنـ ـف ــس االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،فـ ـ ــإن تـ ـك ــرار
س ــردي ــة «ع ـ ــودة أم ــري ـك ــا» و«وحـ ــدة
األمريكيين» ،بمناسبة ودون مناسبة،
يجزم بأن «الوعي» النخبة األمريكية
ـون بـهــاجــس ثـنــائـيــة (الـتــراجــع–
مـسـكـ ٌ
االن ـق ـس ــام)؛ فـكـلـمــا زاد االس ـت ـعــراض
ضاقت مساحة الصدق.
تـمـكــن كــاتــب ه ــذه الـسـطــور مــن رصــد
تكرار هــذه العبارة سبع مــرات خالل
األس ـب ــوع ال ـفــائــت ف ـقــط ،فــي أحــاديــث

معاوية البيت األبيض.
نحن والتراجع
ال ـت ــراج ــع األم ــري ـك ــي ي ـع ـنــي :أن كــامــل
ال ـم ـشــاريــع وال ـط ــرق واألدوات الـتــي
اتبعتها اإلدارات األمريكية المتالحقة
ب ــات ــت أمـ ــام ت ـحــديــات وج ــودي ــة ،ومــا
يهمنا بـشـكــل مـبــاشــر فــي هــذا الـسـيــاق
ك ـش ـعــوب ب ـل ــدان ط ــرف ـي ــة ،ه ــو مــوقــع
الـشــرائــح المحلية الـتــي تــرتـبــط بحبل
ال ـ ـس ـ ــرة م ـ ــع ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج األمـ ــريـ ـكـ ــي،
ال ـق ــدي ــم م ـن ـهــا والـ ـج ــدي ــد ،ال ـس ـل ـطــوي
مـنـهــا وال ـم ـع ــارض ،ال ـخ ــادم الـمـبــاشــر
أو المتخادم بسبب البنية والتكوين
والــذهـنـيــة ،الـتــي تتكثف بكل منظومة
(الـفـســاد واإلفـســاد واإلفـقــار والقمع)
الطرفية.
أهم ما يمكن أن يقال عن مصير هذه
الشريحة (حــزب التبعية) أنـهــا باتت
معلقة في الـفــراغ ،فهي وليدة تقسيم
دول ـ ــي ل ـل ـع ـمــل آيـ ــل إلـ ــى األفـ ـ ــول مــن
جـهــة ،وهــي مــن جـهــة أخــرى منبوذة
مــن شـعــوبـهــا وتـكـشـفــت كــل عــوراتـهــا
رغــم كــل الـسـتــائــر الــوطـنـيــة والـقــومـيــة

وال ــدي ـن ـي ــة وال ـطــائ ـف ـيــة ال ـت ــي تـتـغـطــى
بها ،وبــاتــت عــاجــزة عــن الحفاظ على
ح ـدٍّ أدن ــى م ــن ال ـت ــوازن االج ـت ـمــاعــي،
ال بــل بــاتــت حــوامــل محلية لمشروع
الـشــواش البناء (الـفــوضــى الخالقة)،
وفــي مسا ٍر مـتــوا ٍز باتت تحت ضغط
وابتزاز السند األمريكي المضطر في
ص ــراع ــه األس ــاس ــي م ــع ق ــوى دول ـيــة
إلـ ــى اس ـت ـن ــزاف ال ـج ـم ـيــع ،ب ـمــن فـيـهــم
أقــرب حلفائه التاريخيين الرسميين،
وغ ـي ــر الــرس ـم ـي ـيــن ،ومـ ــن ه ـنــا يـمـكــن
ف ـهــم تــوســع دائـ ــرة وط ــرائ ــق اب ـتــزاز
ح ـل ـفــائــه ال ـتــاري ـخ ـي ـيــن ف ــي ال ـس ـعــوديــة
وت ــرك ـي ــا مـ ـثـ ـ ًا ،ألن (كـ ــل شـ ــيء مــن
أج ــل ال ـم ـعــركــة) الــرئ ـي ـس ـيــة ويـتـطـلــب

األم ــر ضـبـطـ ًا مـعــولـمـ ًا ،إن خـلـ ًا عــامـ ًا
يـمـكــن لـحـظــه فــي كــل الـبـنــى الـطــرفـيــة
ال ـتــاب ـعــة ،م ـمــا ي ـع ـنــي :أن أف ــق مــرحـلــة
تــاري ـخ ـيــة ج ــدي ــدة ف ــي هـ ــذه ال ـب ـلــدان
بات مفتوح ًا؛ مرحلة تتحدد طبيعتها
بنا ًء على حاجات الواقع الموضوعي
لـ ـهـ ــذه ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان :الـ ـنـ ـم ــو ،وال ـت ـن ـم ـي ــة
الـمـسـتـقـلــة والــديـمـقــراطـيــة ،أي إع ــادة
إنـتــاج الـحـيــاة ،والــدخــول فــي الـتــاريــخ
الحقيقي.
فالشة :تكرار سردية «عودة أمريكا»
و«وحـ ـ ـ ــدة األم ــريـ ـكـ ـيـ ـي ــن» ب ـم ـنــاس ـبــة
ودون مناسبة يـجــزم بــأن «الوعــي»
ـون بـهــاجــس
الـنـخـبــة األمــري ـك ـيــة م ـس ـكـ ٌ
ثنائية التراجع االنقسام
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موسم القمح في دير الزور بين العطش والتكاليف!
شؤون محلية

قاسيون ـ العدد  1023اإلثنين  21حزيران 2021

على الرغم من كل الحديث الرسمي وتسمية هذا العام بعام القمح ،إال أن اإلنتاج والنتائج لم تكن كما جرى الترويج له
والمبالغة في اإلعالم على مستوى البالد ،ومنها دير الزور.
ǧمراسل قاسيون

رغ ــم أن زراعـ ــة ال ـق ـمــح ف ــي دي ــر ال ــزور
ت ـع ـت ـمــد ع ـلــى ال ـس ـقــي م ــن ن ـهــر ال ـف ــرات،
ب ـخ ــاف ال ـم ـن ـط ـقــة ال ـش ــرق ـي ــة ،وخ ــاص ــة
ال ـج ــزي ــرة وال ـم ـنــاطــق األخ ـ ــرى ،إ ّال أن
الـ ـف ــاحـ ـي ــن الـ ــذيـ ــن اسـ ـتـ ـبـ ـش ــروا خـ ـي ــر ًا
بأحاديث المسؤولين عن أهمية زراعــة
الـقـمــح هــذا ال ـعــام ودعـمـهــا ،مـمــا حفزهم
لـلــزراعــة ،فـقــد كــانــت حـســابــات الـحـقــل ال
تتناسب مع حسابات البيدر!
فــالـتـكــالـيــف ال ـمــرت ـف ـعــة ،م ــن أس ـع ــار ال ـبــذار
وال ـم ـح ــروق ــات إل ــى ال ـح ــراث ــة واألس ـم ــدة
والحصاد والتسويق ،كانت كبيرة ،ناهيك
عن الملحقات التي تحدث بها الفالحون
أث ـن ــاء ال ـمــوســم وأث ـن ــاء ال ـت ـس ـل ـيــم ،وحـتــى
بالسعر الرسمي  800ليرة للكغ الــذي ال
يتناسب مع التكاليف وأسعار السوق.
تكاليف الزراعة العالية!
الـبــدايــة مــن تكلفة حــراثــة الــدونــم ،والتي
حددها محافظ دير الــزور أثناء زيارته
لمدينة مــوحـســن فــي الــريــف الـشــرقــي بـ
 5000لـيــرة ،إ ّال أن أصـحــاب الـجــرارات
يأخذون  15ألف ليرة ،متعللين أنهم لم
يحصلوا على المازوت بالسعر الرسمي
ويضطرون لشرائه من السوق السوداء
بضعفين أو ثالثة أضعاف ،باإلضافة إلى
بقية الـمــواد التي يحتاجونها كالزيوت
وتـ ـك ــالـ ـي ــف الـ ـصـ ـي ــان ــة ،وم ـ ــع ذل ـ ــك ق ــام
ال ـفــاحــون ب ـحــراثــة أرض ـهــم وزراع ـت ـهــا،
لتأتي أسعار البذار العالية التي تختلف
من تاجر إلى آخر..

ولـعــل الـمــأســاة الـثــانـيــة هــي :عــدم تــوفــر
الـ ـسـ ـم ــاد فـ ــي ال ـج ـم ـع ـي ــات وال ـم ـص ــرف
ال ـ ــزراع ـ ــي ل ـي ـت ـف ــاج ــؤوا ب ــرف ــع أسـ ـع ــاره
رس ـم ـي ـ ًا أي ـض ـ ًا ،وغــالـبـيـتـهــم ل ــم يـسـمــدوا
محاصيلهم ،وإنما اعتمدوا أن أراضيهم
لم تزرع منذ سنوات ،وبالتالي تكون قد
ارتاحت واستعادت شيئ ًا من خصوبتها
المستهلكة سابق ًا.
أما المأساة الثالثة :فهي أنهم بعد ريتين
ل ـم ـح ـصــول ـهــم ،ت ــوق ـف ــت م ـش ــاري ــع ال ــري
فــي حــوض الـفــرات والـجـمـعـيــات نتيجة
ع ــدم وج ــود م ـحــروقــات ،واالنـقـطــاعــات
المستمرة للكهرباء وانخفاض منسوب
م ـيــاه ن ـهــر ال ـف ــرات نـتـيـجــة ق ـلــة األم ـطــار
وح ـبــس تــرك ـيــا ل ـم ـيــاه ال ـن ـهــر ،م ـمــا أدى
ل ـتــوقــف ال ـم ـحــركــات ال ـتــي تـعـمــل عـلـيـهــا،
ـرة ،حـيــث
رغـ ــم ع ــودت ـه ــا الحـ ـقـ ـ ًا مـ ـت ــأخ ـ ً
اض ـطــر ال ـفــاحــون ل ـش ــراء ال ـم ـحــروقــات
لـمـحــركــاتـهــم بــأس ـعــار ال ـس ــوق ال ـس ــوداء
وس ـق ــاي ــة م ـح ـصــول ـهــم ريـ ـت ــان أخ ــري ــان،
وهـ ــذا أدى إل ــى ان ـخ ـفــاض اإلن ـت ــاج فــي
ال ــدون ــم ب ـيــن ك ـي ـس ـيــن وث ــاث ــة أك ـي ــاس،
أي بمعدل بين  250و 350كــغ للدونم
الواحد..
تكاليف الحصاد
كما حدث في الفرق بين أسعار الحراثة
ال ـم ـحــددة رس ـم ـي ـ ًا وال ــواق ــع ،كــذلــك كــان
هـنــاك فــرق مضاعف فــي أجــرة الحصاد
ل ـل ــدون ــم والـ ـمـ ـح ــددة بـ ـ  15ألـ ــف ل ـي ــرة،
بينما أصـحــاب الـحـصــادات يــأخــذون 30
ألــف لـيــرة ،وبنفس الحجج الـتــي قدمها
أصـحــاب الـتــراكـتــورات وغـيــرهــا ،وطبع ًا
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يـتـحـمــل ال ـف ــاح ــون ه ــذه ال ـف ــروق عـلــى
حساب جهودهم وإنتاجهم ومعيشتهم.

فــي الـمــؤسـســة وإع ـطــاء الـقـيـمــة الـنـهــائـيــة،
وتحويلها للصرف.

التسويق وما أدراك ما التسويق
يحصل الفالحون على أكياس القمح من
الجمعيات ومؤسسة الحبوب والمصرف
الــزراعــي ،وسـعــر الكيس الجديد  4آالف
ل ـيــرة ،أم ــا الـمـسـتـعـمــل فـسـعــره ألـفــا لـيــرة،
بـيـنـمــا س ـع ــره ف ــي ال ـس ــوق  1000ل ـيــرة،
وه ــذه أي ـض ـ ًا يـتـحـمــل ال ـفــاحــون قـيـمـتـهــا،
وق ــد ح ــددت مــراكــز تـسـلـيــم األق ـم ــاح في
ال ــري ــف ال ـشــرقــي ف ــي مــدي ـن ـتــي ال ـم ـيــاذيــن
والبوكمال ،وفي الريف الغربي في مدينة
ال ـت ـب ـنــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ال ـمــدي ـنــة ،وت ـبــدأ
مـعــانــاة الـفــاحـيــن أثـنــاء الـتـســويــق بــأجــور
النقل العالية ،والتي تختلف حسب القرب
وال ـب ـع ــد م ــن م ــراك ــز ال ـت ـس ـل ـي ــم ،وح ـســب
الـ ـح ــواج ــز الـ ـم ــوج ــودة ف ــي ك ــل مـنـطـقــة
واإلتاوات التي تفرضها ،والمعاناة األكبر
في المخابر في هذه المراكز ،حيث يجري
رفــع مـتـعـمــد لـنـسـبــة الـتـجــريــم ،لـتـصــل إلــى
نـسـبــة  %23لــأتــربــة والـحـصــى وال ــزوان،
باإلضافة إلى نسبة التفحم ،وفق جدول
ال ـت ـص ـن ـي ـف ــات الـ ـتـ ــي وضـ ـعـ ـت ــه م ــؤس ـس ــة
ال ـح ـبــوب ،وه ــذه الـنـسـبــة تـتـطـلــب فــرض
قـيـمــة الـغــربـلــة عـلــى ال ـفــاح وال ـم ـحــددة بـ
 40ليرة للكغ ،ونتيجة شكاوى الفالحين
مؤخر ًا جرى حذف تكلفة الغربلة ،إضافة
إلى كل ذلك يجري تأخير إرسال النتائج
من المخابر ،وعلى سبيل المثال :األقماح
الـتــي ج ــرى تـسـلـيـمـهــا فــي  6/13لــم تصل
نتائجها وفواتيرها إلى مؤسسة الحبوب
فـ ــي دي ـ ــر الـ ـ ــزور ل ـغ ــاي ــة ي ـ ــوم ال ـخ ـم ـيــس
 6/17ولـتــأتــي الـعـطـلــة األسـبــوعـيــة يــومــي
الجمعة والسبت ولغاية كتابة هذه المادة
صـبــاح يــوم األحــد  6/20لــم تـصــل ،وهــذا
أيـضـ ًا سـيــؤدي إلــى تــأخـيـ ٍر آخــر لتدقيقها

حسابات البيدر
أحـجـمــت نسبة عــالـيــة مــن الـفــاحـيــن عن
تسليم محاصيلها لمراكز الحبوب لعدة
أسباب ،منها:
اإلن ـت ــاج الـقـلـيــل ،والـ ــذي حـســب مــا نقل
عــن مــديــر مؤسسة الـحـبــوب أنــه لــم يتم
تـسـلـيــم ســوى  10آالف طــن ،بـيـنـمــا في
اإلع ــام  18أل ــف ط ــن ،واإلن ـت ــاج القليل
ي ــدف ــع ال ـفــاح ـيــن إلب ـق ــائ ــه ف ــي م ـنــازل ـهــم
لحاجتهم له في الخبز والتغذية.
ان ـخ ـف ــاض ال ـس ـعــر ال ــرس ـم ــي ال ـم ـح ــدد ب ـ
 800ليرة للكغ ،بينما يدفع التجار في
الـســوق  1100و ،1200ويـجــري تهريبه
إلى الجزيرة السورية ،ويباع على األقل
بـ  1500ليرة.
ولـعــل الـفــائــدة الــوحـيــدة هــي فــي أسـعــار
التبن ،حيث وصــل سعر الـكــغ إلــى 400
ل ـيــرة س ــوري ــة ،س ــواء بـكــونــه عـلـفـ ًا لمن
لــديــه ح ـيــوانــات ،أو بـيـعــه لـلـتـجــار الــذيــن
يـ ـق ــوم ــون بـ ـش ــرائ ــه واحـ ـتـ ـكـ ــاره لـبـيـعــه
بأرباح عالية الحق ًا.
ٍ
ال شــك أن ال ـظــروف البيئية كــالـجـفــاف،
والـتـكــالـيــف الـعــالـيــة ،و»الـتـنـتـيــف» الــذي
ي ـت ـعــرض ل ــه ال ـفــاحــون ف ــي الـتـســويــق،
أدى إلــى انـخـفــاض عــائــديــة الـمـحـصــول،
وهــذا أيـضـ ًا سينعكس على استقرارهم
وزراع ـت ـه ــم ألراض ـي ـه ــم ،ب ـي ـن ـمــا اس ـت ـفــاد
أك ـثــر ال ـم ـس ـت ـث ـمــرون ال ـم ـت ـن ـفــذون الــذيــن
اسـ ـتـ ــأجـ ــروا أراضـ ـ ــي ال ـف ــاح ـي ــن ال ــذي ــن
هُجّروا من أراضيهم ،سواء في الداخل
أو ال ـخ ــارج دون عـلـمـهــم ومــواف ـق ـت ـهــم،
ب ـع ـق ــودٍ صـ ــوريـ ــة مـ ــن م ـج ــال ــس ال ـم ــدن
والـجـمـعـيــات وات ـحــاد الـفــاحـيــن ،بسبب
عالقاتهم مع المسؤولين والمتنفذين.
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الفطر األسود -هل هناك دا ٍع للهلع؟

واجه العالم مطلع القرن الحادي والعشرين أوبئة كثيرة ،والذي كان أكثر انتشارًا فيها
هو فيروس كورونا (كوفيد ،)19-وعلى الرغم من خطورته صحياً وتفشيه بشكل سريع
بالعالم ككل ،بما في ذلك في سورية طبعاً ،فقد كان التحفظ الحكومي شديدًا حيال
أخبار االنتشار ،وأعداد اإلصابات والوفيات ،وما زال.
ǧدعاء دادو

وعـلــى الــرغــم مــن عــدم الـسـيـطــرة عـلــى الــوبــاء
«كــوفـيــد »19-إال بشكل نسبي ومـتـبــايــن بين
بـلــد وآخـ ــر ،إال أن األخ ـب ــار تــوالــت فــي األي ــام
األخ ـ ـيـ ــرة عـ ــن ظـ ـه ــور وب ـ ــاء ج ــدي ــد عُ ـ ــرف ب ـ
«الـفـطــر األسـ ــود» ،حـيــث بــدأ الـحــديــث مــؤخــر ًا
عبر وسائل اإلعالم والصفحات الرسمية على
ف ـي ـس ـبــوك ،ع ــن وبـ ــاء جــديــد ان ـت ـشــر ف ــي الـهـنــد
بــداي ـ ًة ،ووص ــل إلــى عــدد مــن الـبـلــدان الـعــربـيــة،
ومنها سورية ،ما شكل صفعة جديدة لبعض
السوريين.
ما هو الفطر األسود؟
بـ ــدايـ ـ ًة ،ال ب ــد م ــن ت ـعــريــف م ــا ي ـس ـمــى الـفـطــر
األســود أو «الفطر العفني» أو «فطر الغشاء
الـمـخــاطــي» بـحـســب بـعــض الـصـفـحــات العلمية
ال ـم ـخ ـت ـص ــة« :أح ـ ــد أنـ ـ ــواع ال ـف ـط ــري ــات ضـمــن
مجموعة من الميكروبات المسببة لألمراض
وهي  4أنواع« :فيروسات ،بكتيريا ،طفيليات،
وفطريات» وللعلم الفطر األسود باإلنجليزية
ي ـ ـ ـس ـ ـ ـم ـ ـ ــي  .Black Fungusو«ال ـ ـف ـ ـط ـ ــر
األسـ ـ ــود» ه ــو م ــن ن ـفــس عــائ ـلــة ع ـفــن الـخـبــز
و«االستراغكلس» المتواجد في البيئة ،ومنها
مروي الزراعات».
تضارب حول
انتشار الفطر األسود في سورية
قــال الـمــديــر الـعــام لمشفى الـمــواســاة الجامعي
ف ــي دم ـش ــق ل ـش ــام إف إم ب ـت ــاري ــخ  8الـشـهــر
الجاري« :يوجد في سورية إصابات بمرض
الـفـطــر األس ــود وح ــاالت اإلصــابــة هــذه ليست
جديدة وتوجد في سورية منذ سنوات».
ف ــي ال ــوق ــت ذاتـ ــه ،اس ـت ـغــرب مــديــر مـسـتـشـفــى

األطـفــال بـتــاريــخ  15الـشـهــر ال ـجــاري« :مــا يتم
الـحــديــث عنه فــي وســائــل اإلعــام حــول أعــداد
وإحصائيات اإلصــابــة بالفطر األســود ،خاصة
وأن األجهزة الالزمة لكشفه غير متوفرة».
كـمــا هــو ال ـح ــال ،عـنــدمــا تــم ال ـحــديــث عــن وبــاء
كورونا عند بداية ظهوره في سورية من قِبل
وزارة الصحة السورية -عن التشكك بوجود
المرض وعدم التأكد من أعداد المصابين لعدم
وجود أجهزة خاصة لكشف الفيروس آنذاك.
وال ـح ــال ي ـجــدد ن ـف ـســه ،ف ـقــد أك ــد مــديــر مـشـفــى
األط ـفــال« :أنــه حـتــى بــاقــي أن ــواع الـمـتـحــورات
األخرى من الفيروس ال يمكن كشفها بواسطة
األجهزة المتوفرة في سورية ،وبالتالي ،فإن
الـحــديــث عــن وج ــود تـلــك اإلصــابــات أو نفيها،
كالم غير دقيق ،كونه ال يستند إلى أية أرقام
علمية أو فحوصات مختصة».
بعد تـضــارب المعلومات حــول حقيقة انتشار
الفطر األسود في سورية من عدمه ،وعمّا إذا
كانت المؤسسات الصحية جاهزة للتعامل معه
والكشف عنه في جميع مراحله ،فقد أظهرت
جائحة «كــورونــا» ومــرض «الـفـطــر األســود»
مــؤخــر ًا التقصير الــواضــح -والمستمر للدور
ال ـح ـكــومــي ف ــي تــأم ـيــن ال ـم ـس ـت ـلــزمــات الـطـبـيــة
واألدويـ ـ ـ ـ ــة الـ ـع ــاجـ ـي ــة ل ـل ـت ـص ــدي لـ ــأمـ ــراض
واألوب ـئ ــة ال ـتــي يـتـعــرض لـهــا ال ـمــواطــن ،حتى
وإن كان مرض ًا بسيط ًا ،وهذا دليل واضح عن
تــراجــع دَور الــرعــايــة الـصـحـيــة مــن قِـبــل جميع
المعنيين في القطاع الحكومي الصحي ،مع ما
يعنيه ذلــك مــن عــدم االك ـتــراث بصحة وحـيــاة
المواطن السوري.
داع للهلع
هل هناك ٍ
حيال الفطر األسود؟
يُ ـ ـع ـ ــرف الـ ـبـ ــاحـ ـثـ ــون الـ ـفـ ـطـ ــر األس ـ ـ ـ ــود ب ــأن ــه
«ان ـت ـه ــازي» ،حـيــث يـسـتـغــل ه ــذا الـفـطــر نقص

ربما ال داعي للهلع
من المرض بذاته
بل من انعكاسات
السياسات الليبرالية
عموماً والصحية
عموماً التي ال
تعير أية أهمية
لصحة المواطنين
ومصالحهم

المناعة عند الشخص ليتمكن منه.
حقيقة األمــر ،أن التعامل الحكومي والقائمين
ع ـل ــى ال ـق ـط ــاع ال ـص ـح ــي مـ ــع ه ـ ــذا الـ ـنـ ــوع مــن
األمـ ـ ــراض واألوبـ ـئـ ــة ه ــو م ــا ي ـم ـكــن اع ـت ـبــاره
انتهازي ًا بحق الشعب هنا.
فارتفاع أسعار األدوية أو فقدانها من األسواق،
وعــدم وجــود التجهيزات الطبية للكشف عن
بعض األمــراض واألوبـئــة ،وتــدنــي المستوى
ال ـم ـع ـي ـش ــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ع ـم ـل ـي ــات ال ـن ـهــب
والفساد بحجج وذرائع متكررة دائم ًا «ارتفاع
سعر الصرف -العقوبات -الحصار »..علم ًا أن
الغذاء والدواء لم تشملها العقوبات والحصار
ف ـع ـل ـي ـ ًا ،ل ـك ــن م ــن م ـ ــارس م ـض ـم ــون ال ـح ـصــار
وفــرضــه عـلــى الـشـعــب هــو االح ـت ـكــار والـنـهــب
والفساد الداخلي بغاية مــلء جيوب وخزائن
البعض من جيوب الشعب المعدم.
فهل من انتهازية أكبر من التصريحات الخلبية
ال ـت ــي ن ـس ـم ـع ـهــا ع ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة
والتدابير للتخفيف من حِـدّة األمــراض ،بينما
عـلــى أرض الــواقــع ال تـمــت لـهــا بـصـلــة ،بحيث
تبدو حبر ًا على الورق فقط ال غير؟!
رب ـمــا ال داع ــي لـلـهـلــع م ــن ال ـم ــرض ب ــذات ــه ،بل
مــن انـعـكــاســات الـسـيــاســات الـلـيـبــرالـيــة عـمــومـ ًا،
وال ـص ـح ـيــة ع ـم ــوم ـ ًا ،ال ـتــي ال تـعـيــر أي ــة أهـمـيــة
لصحة المواطنين ومصالحهم.

وقاية دون اإلمكانات

مــن ضـمــن طــرق الــوقــايــة بـحـســب المختصين،
نعرض ما يلي ،بالمقارنة مع الواقع المعاش:
«ال ـحــرص عـلــى غـســل الـفــواكــه وال ـخ ـضــراوات
جيد ًا قبل تناولها أو وضعها في الثالجة».
ح ـق ـي ـق ـ ًة ،وب ـس ـب ــب ت ــدن ــي الـ ــوضـ ــع ال ـم ـع ـي ـشــي
ل ـل ـمــواطــن ،ف ـقــد ل ـجــأ ذوو ال ــدخ ــل ال ـم ـحــدود-
ب ــأج ــور ش ـه ــري ــة -وس ـط ـي ــة 60 -ألـ ــف ل ـيــرة
سورية فقط ،إلى االستغناء عن كل ما يسمى
بـ «الرفاهية الغذائية» ،والتي تشمل «الخضار
والفواكه» ،فقد باتت من المنسيات لدى غالبية
المفقرين بسبب الـنـهــب واالسـتـغــال مــن قِبل
الـتـجــار الـكـبــار ،المستغلين دائـمـ ًا للقمة عيش
المواطن ،برعاية حكومية.
«التخلص فــور ًا مــن أيــة فاكهة أو خـضــراوات
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أو مأكوالت معطوبة ورمــي الثمار المعطوبة
كاملة».
حـقـيـقـ ًة ،كـمــا ذكــرنــا بــالـطــريـقــة األول ــى للوقاية،
الـ ـمـ ــواطـ ــن ب ـع ـي ــد كـ ــل ال ـب ـع ــد عـ ــن «ال ــرف ــاه ـي ــة
الغذائية» ،وإن حالفه الحظ واستطاع شــراء
شـ ــيء م ــن «ال ــرف ــاه ـي ــة ال ـغ ــذائ ـي ــة» ،فــال ـت ـســوق
ي ـكــون «ع ـلــى قــد ال ـح ــال» أو إن صــح ال ـقــول:
«عـ ـل ــى قـ ــد ال ـج ـي ـب ــة» .ف ـق ــد ب ـ ــات ال ـس ــوري ــون
يشترون احتياجاتهم الغذائية باختصار شديد
وي ــوم ـ ًا ب ـيــوم .فــا حــاجــة لـهــم بــالـتـخـلــص من
الخضراوات أو المأكوالت المعطوبة ورميها
في القمامة.
«الـتـقـلـيــل م ــن ت ـن ــاول األغ ــذي ــة الـمـصـنـعــة الـتــي
تحتوي على مواد حافظة».
ت ـع ـيــش ن ـس ـبــة ك ـب ـيــرة م ــن ال ـس ــوري ـي ــن ال ـيــوم
وســط دوامــة أغرقتهم بفق ٍر شــديــد ،فــا أغذية
محلية الصنع ،وال أغذية مصنعة يستطيعون
الـحـصــول عليها وتـنــاولـهــا ،لتكفيهم وتغذيهم،
بسبب التجار الناهبين الذين تدعمهم الحكومة
وتعينهم عـلــى تصعيد األزم ــات عـلــى حياتهم،
باستثناء الفئة الناهبة والمحظية طبع ًا.
 «تنظيف الحمامات يومي ًا بالمطهرات».مــع ذكــر كلمة «مـطـهــرات» ،فهل سنشهد أزمــة
جديدة في األيام المُقبلة على احتكار المعقمات
وال ـم ـط ـهــرات ،كـمــا هــو ال ـحــال فــي الـســابــق مع
تفشي وباء كورونا؟
فالمستغلون دائم ًا ينتهزون مثل هذه األزمات
واألوبـ ـئ ــة ل ـغ ــرز أن ـي ــاب اس ـت ـغــال ـهــم وتـحـقـيــق
م ـصــال ـح ـهــم ال ـج ـي ـب ـيــة ل ـع ـصــر آخـ ــر ن ـق ـطــة رمــق
للمواطن المفقر.
 «االهـ ـتـ ـم ــام ب ـت ـهــويــة ال ـم ـن ــزل وقـ ــت وج ــودالشمس للقضاء على الرطوبة».
الحمد هلل إلــى اآلن وجــود الشمس وأشعتها
ل ـي ـســت ت ـحــت س ـي ـطــرة ال ـح ـكــومــة وال ـنــاه ـب ـيــن
المدعومين من قبلها.
خ ــاص ــة الـ ـق ــول :إن طـ ــرق ال ــوق ــاي ــة م ــن هــذا
المرض موجودة ،ولكن في الدول التي تكون
بها الحكومة تحترم نفسها وتحترم مواطنيها،
وتـسـعــى دائ ـم ـ ًا إل ــى الـعـمــل عـلــى تــأمـيــن حـيــاة
صحية وتأمين غذاء كامل متكامل لمواطنيها.
فهل حكومتنا من هذه الحكومات؟!
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رفعت الحكومة أسعار الخبز والدواء ،ورفعت تسعيرة المستوردات :الزيوت ،وعلف الدواجن ،والحليب المجفف ،والسكرّ ...إن هذا األمر متوقع وسيستمر ،فالحكومة
تدير شؤون األقوى :المستوردين باعتبارهم مجاالً حيوياً لقوى النفوذ والتطفل ،والصناعين بمستوى أقل ،حيث ال يزال لديهم بعض الوزن ،ولكن خارح حساباتها أكثر
من  15مليون ممن ال حول لهم وال قوة .فبالنهاية الحكومة تدير لصالح الحكم ،والحكم ال يرى المجتمع إال بمقدار ما يملك من مال وق ّوة.

حكم الحكومة؟
ِل َمن َت ُ

بين الطفيليين والمنتجين والماليين
في الظرف السوري،
حيث تحكم قوى األمر
الواقع في كل مناطق
البالد ،وتحاول أن
تجمع كل ما يمكن
جمعه من ثروة،
فإن حكوماتها
ستكون معنية
فقط بشؤون شرائح
طبقية واجتماعية
مح ّددة :أرباب
العمل ،المستثمرون،
المستوردون،
المصدرون،
المهربون ،حملة
السالح وحماة
المعابر ،هؤالء هم
الشعب في منظور
الحكم.

ǧعشتار محمود

أمّا الباقي من شغيلة ومنتجي وعاطلي
ســوريــة فــا داع ــي حـتــى لـحـكـمـهــم ...بل
يـكـفــي تــرك ـهــم لـحـكــم ال ـف ـقــر وق ـيــد األج ــر
واللقمة اليومية ،ويمكن تعبئتهم مؤقت ًا
بمنظومة الـصــدقــات الـتــي تقسمهم إلــى
قبائل وعشائر وطوائف ومريدين ،في
واقـ ــع سـيـسـتـمــر ح ـتــى تـنـقـلــب ال ـطــاولــة
فتولد البالد ،أو تفنى.
فمن يهم الحكم والحكومة فعلياً؟
االستيراد كنشاط للطفيليين
بـ ـمـ ـنـ ـظـ ــور ال ـ ـح ـ ـكـ ــم وح ـ ـكـ ــوم ـ ـتـ ــه ،فـ ــإن
المستوردين هــم وزن ينبغي التعاطي
م ـعــه ج ــدي ـ ًا :فــاالس ـت ـيــراد عـمـلـيـ ًا نـشــاط
يقارب :ثلث الناتج السوري في الظروف
الـحــالـيــة ،وت ــدور فـيــه قــرابــة  5مـلـيــارات
دوالر سـ ـن ــويـ ـ ًا ض ـم ــن ال ـم ـس ـت ــوردات
الـنـظــامـيــة ف ـقــط ،وق ــد ت ـت ــراوح أربــاحـهــا
بـيــن  %100-30ورب ـمــا أك ـث ــر ...تـتــوزع
ع ـلــى م ـج ـمــوع ال ـن ـخــب ال ـمــرت ـب ـطــة بـهــذا
النشاط :المتنفذون الذين يملكون حق
الـسـمــاح بــاالس ـت ـيــراد ومـنـعــه ،وبــالـتــالــي
لديهم حصة من نشاطه ،وسوق القطع
األجـنـبــي ســواء النظامية عبر منظومة
الـمـكــاتــب والـمـصــارف أو غـيــر النظامية،
م ـن ـظ ــوم ــة خـ ــدمـ ــات االس ـ ـت ـ ـيـ ــراد ،م ـثــل:
ال ـم ـصــارف وال ـتــأم ـيــن وال ـش ـحــن ،إضــافــة
إلــى منظومة الجمارك والمعابر والنقل
وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـح ـل ـقــات ال ـت ــي تـسـتـطـيــع
اإلفـ ـ ـ ــادة مـ ــن ال ـب ـض ــائ ــع الـ ـمـ ـسـ ـت ــوردة،
والتي أصبحت عصب استمرار الحياة:
ودون االس ـت ـي ــراد ال خ ـبــز وال حـلـيــب
وال ب ـي ــض ،ب ــل أك ـث ــر م ــن ذلـ ــك تــرتـبــط
باالستيراد  %70من الــزراعــات المحلية
عـبــر مـسـتـلــزمــاتـهــا الـمـسـتــوردة ،وعـمـلـيـ ًا
عـبــر االسـتـيــراد يـتــم امـتـصــاص خـيــرات
اإلنتاج الزراعي الذي أصبح استمراره
مسخّر ًا ألرباح المستوردين ومصدّري
الـبـضــائــع الــزراع ـيــة ال ـخــام عـلــى حـســاب
وفرة الغذاء المحلي.
وبـنــاء عـلـيــه ،إن االسـتـيــراد هــو أولــويــة
للحكم ،وبالتالي للحكومة ،وهو الطريقة
للحصول على حصة من كل األساسيات،
ولن يتم تقليصه أو إدارته إال بالطريقة
التي تزيد تمركز ربحه لدى الكبار.
الصناعة مساحة قليلة للمنتجين
يهم الحكومة والحكم أيض ًا ،وبمستوى
أقـ ـ ــل ،م ـن ـظ ــوم ــة الـ ـصـ ـن ــاع ــات ال ـم ـح ـل ـيــة
الخاصة ،باعتبارها تشكل نسبة تقارب
 %10م ــن ال ـن ــات ــج اإلج ـم ــال ــي وفـ ــق آخــر
األرقـ ــام الــرسـمـيــة ل ـعــام  .2019انـطــاقـ ًا
من هذا الوزن (النهائي -المالي) األقل
ل ـل ـم ـن ـظــومــة ال ـص ـن ــاع ـي ــة ،فـ ــإن م ـس ـتــوى
االسـتـمــاع لصوتها وتلبية طلباتها أقــل
مــن تلبية قطاع االسـتـيــراد .ووفــق آخر
تـصــريـحــات لــرئـيــس غــرف الـصـنــاعــة في
ســوريــة ،فــإن نسبة الربح في المنشآت
ال ـص ـنــاع ـيــة ال ـس ــوري ــة ال ت ــزي ــد ع ــن ،%9

وت ـن ـخ ـف ــض إل ـ ــى  .%7مـ ــع أنـ ـه ــا ك ــان ــت
تـنـتــج فــائــض قـيـمــة بـنـسـبــة %36 :وفــق
إح ـصــائ ـيــات  .2019األمـ ــر الـ ــذي يـعـنــي
زيادة كبيرة في تكاليفها غير اإلنتاجية
بالدرجة األولــى ،فالصناعيون يدفعون
ج ــزء ًا مــن رب ــح الـمـنـتــج األســاســي على
حلقات أخرى :فساد ،تجارة ،مصارف،
تأمين ،إتاوات ،مالية إلخ...
وه ـ ــو مـ ــا ي ـف ـسّ ــر م ـس ـت ــوى االح ـت ـق ــان
الصناعي الخاص ،ويفسّر أيض ًا تراجع
ع ـ ــدد ال ـم ـن ـش ــآت ال ـم ـن ـت ـج ــة فـ ــي ال ـم ــدن
الصناعية الخاصة في عام  2020بنسبة:
 ،%16بينما تــراجــع عــدد الـمـنـشــآت التي
كانت تُبنى بمقدار الثلث ،وهذا التراجع
جرى في عام واحد فقط.
األراضي والغنائم المنتظرة
بالطبع ،لــدى الحكم والـحـكــومــة اهتمام
كبير بقطاع العقارات ،باعتباره يكتنف
ع ـل ــى ث ـ ــروة ه ــام ــة م ـت ـم ـث ـلــة ب ــاألراض ــي
وبــالـحــاجــة للسكن ،وفـيــه فــرصــة متمثلة
بــالــدمــار الــواســع! وهــذا االهـتـمــام يتمثل
بتسهيالت ومشاريع االستثمارالعقاري،
وعــاقـتـهــا الــوثـيـقــة بملكية جـهــاز الــدولــة
لــأراضــي ،وملكيته للحق فــي استمالك
األراضـ ــي ال ـخــاصــة .عـلــى ه ــذا األس ــاس
ت ـق ـدّم الـتـسـهـيــات واإلعـ ـفـ ــاءات لـقـطــاع
االس ـت ـث ـم ــار ال ـع ـق ــاري ان ـت ـظ ــار ًا لـلـحـظــة
إعــادة اإلعـمــار التي بمنظورهم الضيق
ق ــد ال ت ـك ــون ّإل ش ــراك ــات ع ـقــاريــة مــن
نـمــط الـمــرحـلــة بـيــن ع ــام 2010-2005
عندما تــدفــق الـمــال الخليجي على هيئة
اس ـت ـث ـم ــارات خ ــارج ـي ــة ،ل ـي ـش ــارك قــوى
ال ـن ـف ــوذ ال ـك ـب ــرى ف ــي إنـ ـش ــاء مـجـمـعــات
سكنية فاخرة ،غنم منها بعض الشركاء
واستهلكتها النخبة.

وب ــان ـت ـظ ــار ال ـح ـكــم وال ـح ـك ــوم ــة ألمـ ــوال
الـ ـ ـخ ـ ــارج ،ف ـ ــإن ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع ال ـق ـط ــاع
الـعـقــاري ال ـيــوم لــن يـتـعــدى الـسـعــي إلــى
زي ـ ــادة مــال ـيــة ال ـح ـكــومــة م ــن الـمـلـكـيــات
الخاصة لألسر السورية للعقارات ،ومن
حاجتهم للمأوى ،لتفرض ضريبة أعلى
عـلــى ت ــداول الـســوريـيــن لـلـعـقــارات بـيـعـ ًا
أوإيجار ًا وفق قانون البيوع العقارية.

السوري صاحب
األجر أينما كان
في دمشق
والالذقية وإدلب
والحسكة ودرعا
ليس ضمن
أي من
اعتبارات ٍّ
قوى النخبة
واألمر الواقع
التي تتوازع
الحكم في أرجاء
البالد

ماليين العاملين والعاطلين
هـ ـ ــؤالء ب ـم ـن ـظ ــور ال ـح ـك ــم وال ـح ـك ــوم ــة
ل ـي ـس ــوا ش ـع ـب ـ ًا فـ ــاعـ ـ ًا ،ب ــل م ـف ـع ــو ًال ب ــه،
ألنـهــم ببساطة ال يمتلكون شيئ ًا .وهم
بالنسبة للنخبة إمــا أتباع وطنيون ،أو
أتباع لطرف منافس ،وبالتالي خونة!
والسوري صاحب األجر ،أينما كان في
دم ـشــق ،والــاذق ـيــة ،وإدلـ ــب ،والـحـسـكــة
ودرعـ ــا لـيــس ضـمــن اع ـت ـبــارات أيٍّ من
قوى النخبة واألمر الواقع التي تتوازع
الحكم في أرجاء البالد.
هؤالء بالنسبة للنخبة يكفيهم وسطي أجر
ال يسمح بالبقاء ،ويكفيهم الحد األدنى من
األساسيات :خبز وطاقة ودواء .ويكفيهم
أن يعيشوا بمستوى يقصّر العمر ويو ّلد
األم ــراض .فسلطات األمــر الــواقــع هــذه ال
مساحة لديها في أزمتها لتلتفت إليهم ،وكل
تركيزها ينصب على إدارة «الهبش» مما
تبقى من ثــروة تــدور بين شرائح وقــوى،
بل ووجوه محددة.
ع ـل ــى هـ ــذا األس ـ ـ ــاس ،ل ــن ي ـك ــون ه ـنــاك
أي ت ـح ـسّــن ل ــوض ــع األجـ ـ ــور ،وهـ ــو مــا
أوض ـح ـت ــه ال ـ ـق ـ ــرارات ع ـل ـن ـ ًا بـ ــل م ـجــرد
«ع ـ ـط ـ ــاءات» م ــن ف ـت ــرة ألخـ ـ ــرى ،ول ــن
يكون هنالك أي مسعى جدي لتخفيض
األسعار لتتناسب مع هذه الدخول ،ألن
األسعار موضوعة على أساس األسعار

ال ــدولـ ـي ــة ،ب ـي ـن ـمــا األج ـ ــور ع ـلــى أس ــاس
المستوى القياسي لإلفقار الذي يعيشه
ال ـســوريــون .وعـلــى هــذا األس ــاس ،فــإن
كل ما ينتج عن قوى األمر الواقع هذه
وحكوماتها ،لن يــدور ّإل في فلك قوى
ال ـم ــال ...ف ــإذا خـســر الـصـنــاعـيــون بسعر
ال ـ ــدواء وض ـغ ـطــوا ب ـهــذا االت ـج ــاه سـيـتــم
رفـ ــع س ـعــر الـ ـ ــدواء ب ـن ـس ـبــة  ،%30وإن
كــان ثـمــن هــذا مــايـيــن غـيــر ق ــادرة على
الحصول على هذا الدواء ،فمنطق الحكم
والحكومة« :ال بأس ،يمكن تصديره»!
إن هــذا ال يـعـنــي أن الـحـكــم وحـكــومــاتــه
وق ـ ـ ــوى األم ـ ـ ــر ال ـ ــواق ـ ــع عـ ـل ــى اتـ ـس ــاع
س ـ ــوري ـ ــة ال ت ـح ـس ــب ح ـ ـسـ ــاب ك ــون ـن ــا
مــاي ـيــن مـحـتـقـنـيــن بــال ـظ ـلــم ،ول ـك ـن ـهــا ال
تـمـتـلــك لـلـتـعــامــل م ــع ه ــذا إال طــريـقـيــن،
األول :التخويف والقمع وربط شرائح
واس ـعــة مــن الـمـهـمـشـيــن بــالـمـيـلـيـشـيــات،
والـ ـثـ ــانـ ــي :ت ـق ـس ـي ـم ـنــا وفـ ـقـ ـ ًا ل ـم ـن ـظــومــة
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات واإلح ـ ـ ـسـ ـ ــان ال ـم ـح ـل ـي ــة
واإلقليمية والدولية .فيعيش السوري
فــي إدل ــب واعـ ــزاز ودم ـشــق والــاذق ـيــة
على العطاءات المتقطعة ألمراء الحرب
وج ـم ـع ـي ــات ـه ــم ،ووج ـ ـ ــوه «اإلح ـ ـسـ ــان»
وامـ ـتـ ــداداتـ ـهـ ــم اإلق ـل ـي ـم ـي ــة وال ـم ـح ـل ـي ــة،
وصــو ًال إلــى رحمة المساعدات الدولية
الـ ـتـ ــي ت ــدي ــره ــا ش ـب ـك ــات «ال ـم ـن ـظ ـم ــات
ال ــدولـ ـي ــة» .س ـيــاســة واضـ ـح ــة لـلـتـعــامــل
مــع الـمــايـيــن :تـجــويـعـهــم -تـخــويـفـهــم-
ال ـت ـص ــدق ع ـل ـي ـه ــم ...وهـ ــي س ـي ــاس ــة لــم
ت ـبــق مـنـظــومــة مـتـخـلـفــة ع ـبــر ال ـعــالــم إال
وجرّبتها ونهايتها وخيمة :إمّا الغضب
ال ـ ــذي ي ـب ـت ـلــع هـ ــذه ال ـن ـخ ــب وي ـل ـف ـظ ـهــا،
لنستطيع السير إلى األمام ،أوالفوضى
التي تطوي بالد ًا من صفحات التاريخ
ولو مؤقت ًا.

شؤون اقتصادية
قاسيون ـ العدد  1023اإلثنين  21حزيران 2021
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حلقة الرقائق العالمية بين الصين والغرب
كل ما نستخدمه في حياتنا اليومية يرتبط بدارات صغيرة
سمى بالرقائق اإللكترونية  ،CHIPSمن الكمبيوترات
جدًا ُت ّ
يشغل الراديو في
ما
إلى
ال
وصو
الخليوية،
الهواتف
إلى
الفائقة
ّ
ً
السيارة ،فمختلف المع ّدات اليومية تحتوي على الرقائق .التي
إن هذه الصناعة
ينتج منها عالمياً ما يقارب تريليون سنوياًّ ،
تتحول إلى (النفط العالمي اليوم) وربما يمكن تشبيه تايوان-
حيث تنتج معظم أشباه الموصالت اليوم -بمضيق هرمز
باألمس ،حيث تعبر معظم الطاقة العالمية ،بل ربما يتجاوزه
أهمية.
ǧعشتار محمود

السباق العالمي فــي هــذه الحلقة الهامة
للتكنولوجيا الـعــالـيــة فــي منعطف حــاد،
وال ـ ـق ـ ـطـ ــاع يـ ـلـ ـخّ ــص مـ ـسـ ـت ــوى ت ـم ــرك ــز
اإلنـتــاج الـعــالــي ،ومـسـتــوى تشابكه بين
ق ــوى اإلن ـت ــاج ال ـعــال ـمــي .والـمـهـمــة الـتــي
تضعها الــواليــات المتحدة أمــامـهــا -بأن
تبقي الصين في حلقة متدنية من هذه
السلسلة -محفوفة بالمخاطر.
ضمن حلقات إنتاج هــذه الرقائق ،هنالك
حـلـقــة مـفـتــاحـيــة تـسـمّــى :رقــاقــة الـمـنـطــق:
 ،Logic chipال ـق ـط ـعــة الـسـيـلـيـكــونـيــة
األغـ ـلـ ــى واألك ـ ـثـ ــر ت ـع ـق ـي ــد ًا الـ ـت ــي تـعـطــي
المعدات ذكــاءهــا .هــذه القطعة الحساسة
ص ـمّ ـم ــت فـ ــي ال ـ ـغـ ــرب ع ـب ــر شـ ــركـ ــة أب ــل
األم ــريـ ـكـ ـي ــة ،وشـ ــركـ ــة ك ــوالـ ـك ــوم وعـ ــدة
شــركــات أخــرى بـمـنـشــآت عــالـيــة الـتـطــور.
ولكن التصميم الــذي أنجز وتـمّ ومحميّ
بـحـقــوق الملكية لـيــس شـيـئـ ًا دون إنـتــاج
ه ــذه ال ــرق ــائ ــق عــال ـيــة ال ــدق ــة ،وه ــي الـتــي
تنتج اليوم في تايوان وتقريب ًا في شركة
واحدة فقط :شركة  TSMCفي تايوان.
تــايــوان الـجــزيــرة الـتــي تعتبرها الصين
ج ــزء ًا مـنـهــا ،والـتــي ت ــورد لـهــا الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة ال ـ ـسـ ــاح ،ه ــي ق ـل ــب ص ـنــاعــة
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـعــال ـم ـيــة الـ ـيـ ــوم ،وه ــذا
ال ـخ ـط ــر ال ـم ـت ـم ـث ــل ب ــاالعـ ـتـ ـم ــاد ال ـع ــال ــي
عـلــى شــركــة واح ــدة تــرتـبــط بـكــل الــدول
والـ ـشـ ــركـ ــات ال ـع ــال ـم ـي ــة م ـس ــأل ــة تـسـعــى
الصين إلــى حسمها ،وتـحــاول الــواليــات
المتحدة أن تمنع هذا الحسم.
لماذا شركة واحدة تنتج  %92من
الرقائق الدقيقة؟
الترانزيستورات ،الناقالت التي تعطي
ال ــرق ــاق ــات وظ ـي ـف ـت ـه ــا ،ص ـغ ـي ــرة ل ـل ـغــايــة
وبـمـقــاســات الـنــانــومـتــر ،وه ــي مـلـيــارات
األجـ ـ ــزاء م ــن ال ـم ـت ــر .وب ــال ـم ـق ــاس ال ـ ـ 5
ن ــان ــوم ـت ــر ل ـل ــرق ــائ ــق ف ــإن ـن ــا ن ـت ـح ــدث عــن
قطعة أصـغــر مــن فـيــروس ،وتـعـبــر هــذه
التكنولوجيا اليوم نحو الـ  3نانو متر.
كـلـمــا كــانــت ال ـنــاقــات أص ـغــر كـلـمــا أمـكــن
إع ـط ــاء ال ــرقــاقــة قـ ــدرات مـعــالـجــة أع ـلــى،
ول ـكــن ص ـنــع م ـثــل ه ــذه ال ــرق ــاق ــات ليس
خ ـ ــارج ال ـم ـق ــدرات ال ـع ـل ـم ـيــة لـلـمـجـتـعــات
ال ـب ـشــريــة ،بــل م ـحــدود ب ـحــدود الـســوق
والربح.
تـقـ ّلــص عــدد الـشــركــات فــي مـجــال صنع
الرقاقات الدقيقة إلى حد بعيد رغم العمر
القصير للصناعة ،وعوض ًا عن  25شركة
فــي عــام  2000وصلنا الـيــوم إلــى ثالث
ف ـقــط :ســام ـســونــغ ال ـكــوريــة الـجـنــوبـيــة،
 TSMCالتايوانية ،وإنتل األمريكية.
فـعـمـلـيـ ًا ،الـقـيـمــة االسـتـثـمــاريــة الـمـطـلــوبــة
لتصنيع معمل أشباه موصالت تقارب:
 20-15م ـل ـي ــار دوالر خ ـ ــال خ ـمــس

سـ ـنـ ــوات .وه ـ ــذا م ــا ي ـع ـنــي أنـ ــه يـنـبـغــي
تـشـغـيــل ال ـم ـن ـشــأة ل ـ  24ســاعــة وسـبـعــة
أي ــام ،لـتـنـتــج م ـئــات مــايـيــن الـتـجـهـيــزات
سـنــويـ ًا ،والـتــي يجب أن تباع بمعدالت
ســري ـعــة ج ـ ــد ًا ،وإال فـ ــإن الـمـسـتـثـمــريــن
س ـي ـخ ـس ــرون ال ـ ـمـ ــال .ول ـي ـس ــت ال ـك ـل ـفــة
األسـ ــاسـ ـيـ ــة هـ ــي ال ـم ـش ـك ـل ــة بـ ـمـ ـق ــدار مــا
ه ــي إدارة اق ـت ـص ــادي ــات هـ ــذه ال ـســوق
ال ـض ـخ ـم ــة ،ب ـح ـي ــث يـ ـكـ ــون االس ـت ـث ـم ــار
مــربـحـ ًا .وشــركــات قـلـيـلــة اسـتـطــاعــت أن
تــدرك اآللـيــات االقـتـصــاديــة أو السوقية
األســاسـيــة الـتــي يـمـكــن أن تُــدخـلـهــا هــذه
اللعبة وتبقيها رابحة.
ت ـبــدي إن ـتــل األمــريـكـيــة ال ـيــوم مــؤشــرات
تراجع ملحوظ ،ورغم أنها هيمنت على
الـصـنــاعــة لـثــاثـيــن عــام ـ ًا م ـضــتّ ،إل أنـهــا
بدأت تغلق منشآت إنتاجية تابعة لها في
الواليات المتحدة ،وأعلنت أنها كشركات
أخرى ستنقل إنتاجها إلى خارج أمريكا
وإلى  TSMCعلى وجه التحديد.
أمّ ـ ـ ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـس ــام ـس ــون ــغ الـ ـك ــوري ــة
الجنوبية فإنها بمقياس الكميات تنتج
كـمـيــات أكـبــر ،ولـكـنـهــا تــر ّكــز عـلــى رقــائــق
الذاكرة ،وليس على رقائق المنطق التي
تـعـتـمــد عـلــى  TSMCفــي إنـتــاجـهــا .ومــع
ت ــراج ــع إن ـت ــل ،وت ـخ ـصــص ســام ـســونــغ،
تـبـقــى الـشــركــة الـتــايــوانـيــة الــوح ـيــدة في
ال ـع ــال ــم ،أو األسـ ــاس ف ــي إن ـت ــاج رقــائــق
المنطق على األقل خالل الفترة القريبة
ال ـقــادمــة .وال ـشــركــة عـمـلـيـ ًا قــد انـتـصــرت
في السوق العالمية ليتم إنتاج  %30من
رقــائــق الـمـنـطــق عـبــر مـهـنــدســي الـشــركــة
فــي تــايــوان ،وتصنع بالعموم  %92من
ال ــرق ــائ ــق عــال ـيــة ال ــدق ــة ال ـت ــي يـسـتـهـلـكـهــا
العالم ،وتستولي على  %56من مبيعات
الــرقــائــق الـعــالـمـيــة بمختلف مستوياتها،
ب ـي ـن ـمــا  %10إض ــاف ـي ــة ت ـن ـت ـج ـهــا ش ــرك ــات
تــايــوانـيــة أخ ــرى ،وي ـتــوزع الـبــاقــي عبر
العالم.
السلسلة العالمية المتشابكة
لصناعة واستهالك الرقائق
الـشــركــة الـتــايــوانـيــة تــرتـبــط بــالـصـنــاعــات
العالية األمريكية لحد بعيد ،ورغــم أنّها
حلقة أساسية إلنتاج أيفون ،وطائرات
 ،f35وم ـخ ـت ـل ــف اإلنـ ـ ـت ـ ــاج األم ــريـ ـك ــي
لـلـتـجـهـيــزات اإلل ـك ـتــرون ـيــة والـعـسـكــريــة.
ّإل أنـهــا أيـضـ ًا تعتمد فــي آالت ومـعــدات
تصنيع الــرقــائــق عـلــى شــركــات أمريكية
م ـعــدودة وغـيــر مـشـهــورة االس ــم ،وهــي
التي تنتج لها آالت صناعة الرقائق.
أمّا بعالقة الشركة التايوانية مع الصين
ف ـه ـنــالــك ج ــان ــب س ــوق ــي آخـ ــر ،وهـ ــو أن
الـصـيــن هــي الـمـسـتـهـلــك األك ـبــر لـلــرقــائــق
عــالـمـيـ ًا ،فـمـعـظــم مــا يـنـتــج عــالـمـيـ ًا ينتقل
ليستخدم ويجمّع وير ّكب في الصين.
والجميع ،الــواليــات المتحدة ،وتايوان،
والـ ـصـ ـيـ ــن وأطـ ـ ـ ـ ــراف أخ ـ ـ ــرى ت ــرت ـب ــط
بسلسلة اإلنتاج العالمية األكثر شمولية
وتعقيد ًا ،وهي :سلسلة صناعة الرقائق.
ف ـم ــن ال ـت ـص ــام ـي ــم واآلالت األم ــري ـك ـي ــة
إل ـ ــى ت ـ ــاي ـ ــوان ،وم ـ ــن تـ ــايـ ــوان ي ـت ــم نـقــل
ال ــرق ــاق ــات إل ــى فـيـتـنــام إلن ـج ــاز مــرحـلــة،
وم ــن ف ـي ـت ـنــام ي ـتــم ن ـقــل ال ــرق ــاق ــات شـبــه
المنجزة إلى الصين ،لتدخل في تصنيع
ال ـس ـلــع ال ـن ـهــائ ـيــة ،ومـ ــن ال ـص ـيــن تـتـنـقــل
إل ــى االس ـت ـهــاك ال ـعــال ـمــي .ه ــذا ع ــدا عن

ك ــون الـصـيــن حـلـقــة مـسـتـقـلــة فــي إنـتــاج
الــرقــاقــات األقــل د ّقــة ،والـتــي تستخدمها
شركات أمريكية مثل :كوالكم وغيرها.
ليضاف إلى كل هذا ،أن الصين هي أكبر
س ــوق اس ـت ـهــاك لـلـمـعــدات اإللـكـتــرونـيــة
وال ـت ـج ـه ـي ــزات ع ـبــر ال ـع ــال ــم ،ومـ ــا يـنـتــج
عــالـمـيـ ًا إذا لــم تـتــوجــه حـصــة هــامــة منه
للمستهلكين فــي الصين فــإنّــه قــد يصبح
خ ـ ــارج ال ـل ـع ـبــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـح ـســاســة
نتيجة مستوى تكاليفها وتعقيد شبكة
إنتاجها وتوزيعها.

انتقل 3000
مهندس رقائق
من تايوان للعمل
في الشركات
الصينية وكذلك
يتم رصد حركة
الموارد البشرية
من الواليات
المتحدة إلى
الصين

الواليات المتحدة:
اللعب على (سلسلة النار)
وس ـ ـ ــط ك ـ ــل ه ـ ـ ــذا الـ ـتـ ـشـ ــابـ ــك ال ـع ــال ـم ــي
لسلسلة إنتاج الرقائق ،تعتبر الشركات
األمريكية األكثر ارتهان ًا آلليات السوق
الـعــالـمـيــة ،وه ــي إن كــانــت تـمـتـلــك مـيــزة
ال ـت ـص ـم ـيــم ال ـت ــي ق ــد ي ـص ـعــب ت ـج ــاوزه ــا
حتى اآلن ،فإنها ال تستطيع أن تتجاوز
ح ـ ـ ــدود ال ـ ـسـ ــوق ال ـع ــال ـم ـي ــة وح ــاج ـت ـه ــا
لمنتجين آخــريــن ولالستهالك الصيني!
ولــن تستطيع أن تنتج في حــدود دول
ال ـمــركــز بــالـتـكــالـيــف ذات ـهــا ول ــن تستعيد
مـعــامـلـهــا لـلــداخــل األمــري ـكــي ...وم ــع هــذا
ف ــإن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ت ـل ـعــب لـعـبـتـهــا
السياسية اإلستراتيجية الخطرة لتقييد
التقدم الصيني التكنولوجي ،عبر فرض
الـعـقــوبــات عـلــى تــوريــدات كــل مــا يتعلق
بالرقائق وحجبها عن السوق الصينية،
وأك ـ ـثـ ــر مـ ــن ذل ـ ــك ت ـل ـع ــب ل ـع ـب ــة خ ـط ــرة
سياسي ًا في تايوان ،عبر توريد السالح
إل ـي ـهــا ،وت ـح ـدّي ال ـت ـحــذيــر الـصـيـنــي بــأن
الصين قد تلجأ إلى القوة العسكرية إذا
ما حاولت تايوان االنفصال التام.
لقد فرضت أمريكا عقوبات على هواوي
ومـنـعــت تــوريــد الــرقــائــق إل ـي ـهــا ،وشـمـلــت
معها  60شركة صينية أخرى .وبالتالي،
أصبح من الصعب على الشركة التايوانية
أن ت ــورّد لـلـصـيــن الـعــديــد مــن الـمـنـتـجــات
الـ ـتـ ــي يـ ــدخـ ــل ف ـ ــي ت ـص ـم ـي ـم ـه ــا ش ــرك ــات
أم ــري ـك ـي ــة ،وت ـق ـل ـصــت م ـب ـي ـعــات TSMC

للصين بنسبة  %70في عام  .2020ولكن
ه ــذا الـتـقـلــص عـمـيــق األث ــر عـلــى الـشــركــة
األوحـ ـ ــد ع ــال ـم ـي ـ ًا ،والـ ـت ــي ت ـع ـت ـمــد عـلـيـهــا
ش ــرك ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـغــرب ـيــة بـشـكــل
شبه كلي ،وهــذا يهدد السلسلة العالمية
الحساسة .ولكنه يدفع الصين نحو خيار
وحيد فقط :إمّــا االستقالل التكنولوجي
عن تايوان ،أو ضمّ تايوان بشركتها.
ويـبــدو أن الـصـيــن حـتــى اآلن تـلـجــأ إلــى
ال ـخ ـيــار األول ،وت ـب ـقــي ال ـخ ـيــار ال ـثــانــي
رهن ًا لمستوى تصعيد الغرب العسكري
والسياسي في شرق آسيا.
فــي االجـتـمــاع األخـيــر للحزب الشيوعي
الـصـيـنــي فــي  ،2021أعـلـنــت الـصـيــن أنـهــا
ستستثمر  1,4تــريـلـيــون دوالر إضــافـيــة
ل ـلــوصــول إل ــى االس ـت ـقــال الـتـكـنــولــوجــي
ال ـك ــام ــل .ول ـل ـص ـيــن م ـي ــزة أس ــاس ـي ــة ،أنـهــا
تستطيع أن تتجاوز حدود قواعد السوق
التي تضطر الشركات األخــرى لالمتثال
لـهــا .فــالـشــركــات الـصـيـنـيــة مــدعــومــة مــالـيـ ًا
بإستراتيجيات حكومية نحو االستقالل،
وه ـ ــي بـ ـه ــذا ت ـت ـج ــاوز حـ ـ ــدود ال ـت ـمــويــل
ال ـم ـح ـكــوم ب ــاس ـت ـع ــادة ال ــرب ــح ف ــي وقــت
قـصـيــر ،ومــدعــومــة بـقــدرتـهــا عـلــى تعبئة
الطاقات البشرية العلمية الصينية وغير
الصينية ،فمث ًال في العام الماضي وحده:
انتقل  3000مهندس رقائق من تايوان
لـلـعـمــل ف ــي ال ـش ــرك ــات ال ـص ـي ـن ـيــة ،وكــذلــك
يـتــم رص ــد حــركــة ال ـم ــوارد الـبـشــريــة من
الــواليــات الـمـتـحــدة إلــى الـصـيــن ،واألهــم،
أن الصين تستطيع إلى حد ما أن تكون
أكثر استقاللية عن السلسلة العالمية من
حـيــث ال ـتــوزيــع ،فـهــي الـمـسـتـهـلــك األكـبــر
ل ـلــرقــائــق وال ـم ـس ـت ـه ـلــك األك ـب ــر لـلـبـضــائــع
العالمية التي تدخل الرقائق في إنتاجها.
وال ـت ـح ـدّي األس ــاس ــي أم ــام ال ـص ـيــن هــو:
الـقــدرة على اختصار الــزمــن ،واستيعاب
وتجاوز المعارف العلمية التي احتكرها
ال ـغــرب ل ـع ـقــود ...إنّ ــه أم ــر شــاهــدنــاه في
م ـج ــاالت أخ ــرى ت ـج ــاوزت فـيـهــا الـصـيــن
بــوقــت ق ـيــاســي ،وق ــد ال ت ـكــون الــرقــائــق
استثناء
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كثيرة هي أوجه المعاناة التي يكابدها أهالي داريا ،من العائدين إليها بعد طول
انتظار ،من كهرباء وماء ونظافة وصرف صحي ومواصالت ،وغيرها من احتياجات
لتلبية متطلبات االستقرار بحدودها الدنيا.
ǧمراسل قاسيون

بــالـمـقــابــل ،يـبــدو أن الـبـلــديــة كــأنـهــا ال حــول لها
وال قــوة ،فمعاناة المواطنين في ازديــاد بد ًال
من أن تنخفض ،فعند مراجعتها من أجل حل
ب ـعــض ال ـم ـش ـكــات تـتـنـصــل م ــن مـســؤولـيــاتـهــا
المباشرة حيالها وتُجيّرها إلى الجهات المعنية
(شركة الكهرباء -مؤسسة المياه ،)..أما على
مستوى ما يعنيها مباشرة من خدمات مثل:
ترحيل االنـقــاض والــردمـيــات والـقـمــامــة و ..و
فدورها محدود وخجول.
فــاألن ـقــاض لــم يـتــم تــرحـيـلـهــا بـشـكــل كــامــل من
جميع الشوارع والحارات حتى اآلن ،واألتربة
المنتشرة تمأل البيوت بشكل دائــم بالنتيجة،
وال ـم ـع ــان ــاة م ــن عـ ــدم تــرح ـيــل ال ـق ـمــامــة بـشـكــل
دوري هــي مـعــانــاة إضــافـيــة مــع مــا تحمله من
مخاطر انتشار الحشرات والقوارض والكالب
وال ـح ـي ــوان ــات الـ ـش ــاردة ،وبــال ـتــالــي األمـ ــراض
واألوبئة.
 %50نسبة اإلشغال في المباني
السليمة تقريباً
بحسب بعض األهــالــي فقد عــاد جــزء ال بأس
م ــن األه ــال ــي ال ــى أبـنـيـتـهــم (ال ـصــال ـحــة لـلـسـكــن
ط ـب ـع ـ ًا) ف ــي ال ـمــدي ـنــة خ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـســاب ـقــة،
وذل ـ ــك ب ـعــد طـ ــول م ـع ــان ــاة م ــن ال ـت ـش ــرد ومــن
بــدالت اإليـجــار المرهقة ،أمــا المباني المدمرة
(كـلـيـ ًا أو جــزئـيـ ًا) وغـيــر الصالحة للسكن فمن
الـصـعــوبــة أن يـعــود إلـيـهــا أصـحــابـهــا فــي الــوقــت
الــراهــن ،وبــالـحــد األدن ــى فــإن ذلــك يـحـتــاج إلــى
الكثير من التكاليف والنفقات التي ال يستطيع
تحملها الكثير من هؤالء ،وخاصة الغالبية من
المفقرين ،ناهيك عن الصعوبات اإلضافية التي
تعترض هؤالء.
وب ـح ـس ــب األهـ ــالـ ــي ،إن ن ـس ـبــة اإلشـ ـغـ ــال فــي
األبـنـيــة الـصــالـحــة للسكن نــوعـ ًا مــا فــي المدينة

تقدر بحدود  %50حتى اآلن ،وهي في ازدياد
يوم ًا بعد آخــر ،لكن ما يعيق عــودة واستقرار
ال ـب ـق ـيــة ال ـبــاق ـيــة ه ــو واقـ ــع الـ ـت ــردي ال ـخــدمــي،
وخاصة الخدمات الضرورية.
 30دقيقة وصل خالل  24ساعة
قــال أحــد سكان مدينة داريــا« :إذا بدنا نحكي
عـلــى الـمـشــاكــل الـمــوجــودة بــداريــا مــا بتنتهي،
يـعـنــي الـمـشــاكــل مــا بـتـخـلــص ،وال ـك ـهــربــاء هي
المشكلة الكبيرة وخاصة بهالشوب».
المعاناة التي يعاني منها ساكنو وأهــل مدينة
داري ــا مــن الـكـهــربــاء هــي مـعـضـلــة كـبـيــرة يجب
حلها وبشكل سريع ،ألن انقطاع الكهرباء عن
مدينة داريا أصبح ال يحتمل.
بحسب أحد القاطنين في المدينة ،إن برنامج
التقنين الكهربائي المفترض هو :فترتا وصل
من الساعة  11وحتى الساعة  12ونصف ،ومن
ال ـســاعــة  5وح ـتــى ال ـســاعــة  6ون ـص ــف ،أي 3
ساعات وصل خالل  24ساعة فقط.
بينما الــواقــع العملي لبرنامج الــوصــل والقطع
الـكـهــربــائــي هــو :أن تــأتــي الـكـهــربــاء الـســاعــة ،5
وأحـيــانـ ًا  5وعـشــرون دقيقة ،ولـمــدة  5دقائق
على األكثر ،وتنقطع ألكثر من نصف ساعة أو
ساعة ،ومن ثم تأتي  5دقائق أخرى وتنقطع
إلــى حـيــن وقــت التقنين الــاحــق ،وه ـكــذا ،فكل
فترة أو معظم فترات الوصل ال تتجاوز أكثر
من نصف ساعة خالل الـ  24ساعة فقط!
سلبيات كثيرة ونتائج وخيمة
إذا ك ــان رم ــي ال ـمــونــة ال ـم ـنــزل ـيــة م ــن الـنـتــائــج
السلبية المباشرة ،المكلفة والمرهقة بالنسبة
لـلـمــواطـنـيــن ،ج ــراء ســوء الـخــدمــة الـكـهــربــائـيــة،
وخ ــاص ــة ف ــي ظ ــل الـ ــواقـ ــع ال ـم ـع ـي ـشــي األك ـث ــر
س ــوء ًا ،تـضــاف إلـيـهــا تكاليف إصــاح األجـهــزة
الكهربائية المنزلية التي تتعطل بسبب تردي
الخدمة ،فإن من النتائج السلبية األخرى ذات

من النتائج السلبية
وقف وتعطل
الحرف والمهن
والمحال التجارية
ناهيك عن المعامل
والورشات وكل
ذلك مرتبط
بخدمات المواطنين
ومعيشتهم بل
وبفرص العمل
المتاحة أيضاً

األه ـم ـيــة األك ـب ــر ،ه ــي وق ــف وت ـع ـطــل ال ـحــرف
والمهن والمحال التجارية في المدينة ،ناهيك
ع ــن ال ـم ـعــامــل والـ ــورشـ ــات ف ـي ـهــا (ال ـم ـح ــدودة
عـمـلـيـ ًا) ،وكــل ذلــك مــرتـبــط مـبــاشــرة بـخــدمــات
المواطنين ومعيشتهم الـيــومـيــة ،بــل وبفرص
العمل المتاحة في المدينة أيض ًا.
المياه مشكلة إضافية
بحسب أحــد القاطنين فــي المدينة :إذا ارتــأت
وحـ ــدة ال ـم ـي ــاه أن ت ـضــخ ال ـم ـي ــاه ف ــي الـشـبـكــة
الرسمية فــإن ذلــك ال يعني أن المياه ستصل
إلى جميع األهالي في المدينة ،وذلك الرتباط
وص ــول الـمـيــاه بـمــواعـيــد وص ــل وق ـطــع الـتـيــار
الكهربائي ،فمن تصل المياه إلــى بنائه تكون
ضعيفة وبــالـكــاد تـصــل إلــى الـطــوابــق األرضـيــة
ف ـق ــط ،األمـ ــر الـ ــذي ي ـف ــرض وجـ ــود مـضـخــات
ك ـه ــرب ــائ ـي ــة كـ ــي ت ـص ــل ال ـم ـي ــاه إل ـ ــى ال ـط ــواب ــق
المرتفعة ،ومع عدم توفر الكهرباء فإن جزء ًا

كبير ًا من البيوت ال تصلها المياه عبر الشبكة
الرسمية عملي ًا ،ما يضطر األهــالــي لالستعانة
بالصهاريج التي يتحكم أصحابها بسعر المياه
بـكــل جـشــع ،وبــالـتــالــي احـتـيــاجــات الـمــواطـنـيــن
منها.
فـسـعــر الـبــرمـيــل يـصــل إلــى  1000لـيــرة ،وبـنــاء
على اتفاق مسبق عبر الهاتف ،وإال فال مياه!
ول ـك ــم أن ت ـح ـس ـبــوا ال ـت ـكــال ـيــف ال ـمــره ـقــة الـتــي
يتكبدها القاطنون لقاء التزود بالمياه شهري ًا،
والـتــي تصل إلــى  25ألــف ليرة بالحد األدنــى،
م ــن أجـ ــل ال ـغ ـس ـيــل وال ـت ـغ ـس ـي ــل ف ـق ــط ،ف ـم ـيــاه
ال ـص ـهــاريــج غ ـيــر آم ـنــة ل ـل ـشــرب ،ح ـيــث تـضــاف
تـكــالـيــف ال ـتــزود بـمـيــاه ال ـشــرب الـشـهــريــة إلــى
النفقات والتكاليف الشهرية المرهقة األخرى.
فإلى متى ستستمر معاناة أهالي داريا في ظل
تقاعس الجهات المعنية مباشرة عن الخدمات
ال ـعــامــة ،وف ــي ظــل تـقــاعــس الـبـلــديــة عــن الـقـيــام
بمهامها ،وإلى من المشتكى؟

شكوى بلسان حال طالب منبج
ال تزال بعض المنظمات
«اإلنسانية» تعتبر
نفسها ابنة الدولة
المدللة التي يحق لها أن
تسرح وتمرح بدون رقابة
بحجة العنوان اإلنساني،
وهو ما جعل الباب
مفتوحاً على مصراعيه
لبعض أوجه الفساد
من كل ما هو متاح لها
وأمامها..
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ت ـ ـق ـ ــوم مـ ـنـ ـظـ ـم ــة الـ ـ ـهـ ـ ــال األح ـ ـمـ ــر
الـ ـ ـس ـ ــوري ك ـ ــل عـ ـ ــام ب ـن ـق ــل ط ــاب
مــديـنــة منبج أثـنــاء تـقــديــم امتحانات
الشهادتين اإلعــداديــة والثانوية إلى
محافظة حـلــب ،ليتم استقبالهم في
مدرسة شحود درويش في مساكن
ه ـن ــان ــو ،وهـ ــي ال ش ــك م ـه ـمــة ذات
طــابــع إنـســانــي وط ـنــي ه ــام ،أوكـلــت
ل ـه ــذه ال ـم ـن ـظ ـمــة ب ـش ـكــل رس ـم ــي بـمــا
يـحـقــق مـصـلـحــة ال ـطــاب الـمـفـتــرضــة
أو ًال وآخر ًا.
وقائع بعضها مرير!
بـ ـم ــوج ــب حـ ــديـ ــث بـ ـع ــض الـ ـط ــاب
الـ ـ ـق ـ ــدام ـ ــى ،لـ ـقـ ــد ك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـظ ـ ــروف
والخدمات خــال السنوات السابقة
بــالـمـجـمــل أف ـضــل بـكـثـيــر مــن الــوضــع
الحالي.
ف ـهــذا ال ـع ــام ج ــرى ت ــوزي ــع ال ـطــاب/
ال ـطــال ـبــات ع ـلــى ال ـص ـفــوف /ال ـغ ــرف/
فــي الـمــدرســة ،بين  ٥إلــى  ١١طالب/
طالبة بكالوريا في كل غرفة ،وبين
ال ـ  ١٠إلــى  ١٦طــالــب /طــالـبــة تــاســع،

وقـ ــد ت ــم ت ـس ـل ـيــم ك ــل ط ــال ــب /طــالـبــة
(فرشة إسفنجية +حرام) ،مع طرد
لكل غرفة يحتوي على (طنجرتين
و ٥صحون و ٥مالعق و ٥كاسات
مـ ـ ــاء ...إلـ ــخ) دون ال ـن ـظــر إذا كــان
مــا يـحـتــويــه هــذا الـطــرد كــافـيـ ًا للعدد
الموجود بالغرفة أم ال!
ك ـم ــا جـ ــرى ت ــوزي ــع وج ـب ـت ــي ط ـعــام
ي ــوم ـي ـ ًا ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى غ ــال ــون مــاء
بمقدار  2,5لتر لكل طالب/ة« ،وإذا
لم تكفِ دبر راسك»!
وأم ـ ــا ع ــن ال ـم ــواص ــات إلـ ــى مــراكــز
االمـ ـتـ ـح ــان ــات ف ـق ــد تـ ــم االت ـ ـفـ ــاق مــع
ســرافـيــس بحيث يــدفــع كــل طــالــب/ة
 ٢٠٠٠ل ـي ــرة ي ــوم ـي ـ ًا ذه ــابـ ـ ًا وإي ــاب ـ ًا
للمدرسة ،بغض النظر عن اختالف
المسافات ،وقــرب أو بعد مركز كل
طالب ،سواء قرر الطالب العودة مع
السرفيس أو عاد بدونه ،والخروج
مــن الـمــدرســة منذ الساعة السادسة
لتجنب تأخر أحــد منهم ،نـظــر ًا لبعد
مراكز العديد منهم عن مقر المدرسة
القاطنين فيها.
وأم ـ ــا ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة ف ــا ع ــاج
ل ـ ــأم ـ ــراض أي ـ ـ ـ ًا ك ـ ــان ن ــوعـ ـه ــا ،وال

وجـ ــود لــإس ـعــافــات األولـ ـي ــة ،لـيــس
ك ـم ــا كـ ــان م ـع ـم ــو ًال ب ــه خـ ــال ال ـع ــام
ال ـفــائــت ،حـيــث أخـبــرنــا أح ــد الـطــاب
الـقــدامــى أن الــرعــايــة الصحية سابق ًا
كــانــت أفـضــل بـكـثـيــر مــن اآلن ،حيث
كانت تخصص سيارات لإلسعافات
األولية واألدوية بشكل دائم ،وليس
مسكنات األلم فقط.
ظروف غير مساعدة
م ــن ك ــل م ــا س ـب ــق ن ـش ــأت ال ـم ـعــانــاة
ال ـك ـب ـي ــرة ال ـت ــي وق ـع ــت ع ـل ــى عــائــق
الطالب /الطالبات اآلتين من منبج.
ف ــاالج ـت ـه ــاد -وال ـن ـت ــائ ــج ال ـم ــرج ــوة
مـ ـنـ ــه -غـ ـي ــر مـ ـتـ ــاح ّإل لـ ـم ــن رح ــم
ربـ ــي وت ـم ـك ــن م ــن تـ ـج ــاوز ك ــل تـلــك
الـ ـ ـظـ ـ ــروف ،ف ـ ــا وج ـ ـ ــود لـ ـظ ــروف
ت ـس ــاع ــد ع ـل ــى ال ـ ــدراس ـ ــة فـ ــي غ ــرف
تـمـلــؤهــا ال ـحــركــة والـضـجـيــج نتيجة
األعــداد الموجودة ،مع هــذا الوضع
من الخدمات المقدمة.
ورب ـ ـمـ ــا كـ ـ ــان األحـ ـ ـ ــرى بــال ـم ـن ـظ ـمــة
«اإلن ـســان ـيــة» أن تـجــد م ـقــر ًا وســط
ال ـب ـلــد ،ذا م ـســاحــة أك ـب ــر ،أو تــوزيــع
الطالب على مقرين ،ليحصل الطالب

أق ـل ـه ــا ع ـل ــى م ـس ــاح ــة ك ــاف ـي ــة وج ــو
مناسب لـلــدراســة ،وعـلــى مــواصــات
بتسعيرة الـ  ١٠٠ليرة بــدون زيادة
صفر إليها ،مع توفير أدويــة تخص
م ــرض ك ــل ط ــال ــب ،ال مـسـكـنــات ألــم
ع ــام ــة ،ن ــاه ـي ــك ع ــن ب ـق ـيــة ال ـخ ــدم ــات
المساعدة األخرى!
أسئلة تطرح نفسها
مــن الـمـســؤول عــن تــراجــع الخدمات
بـيــن الـعــام الـمــاضــي والـحــالــي ،برغم
المالحظات عليها سابق ًا ،وعن سوء

الــوضــع ال ـعــام عـلــى مـسـتــوى توفير
األجواء المناسبة للطالب /الطالبات
ال ـقــادم ـيــن مــن مـنـبــج ،الـبــاحـثـيــن عن
مـسـتـقـبـلـهــم وط ـمــوح ـهــم ال ـم ـشــروع
باستكمال دراستهم؟!
وأي ـ ـ ــن دور الـ ـجـ ـهـ ــات اإلشـ ــرافـ ـيـ ــة
والـ ــرقـ ــاب ـ ـيـ ــة بـ ـمـ ــا يـ ــؤمـ ــن م ـص ـل ـحــة
الطالب /الطالبات؟!
فـهــل هــي مـســؤولـيــة مـنـظـمــة الـهــال
األحـ ـ ـمـ ـ ــر مـ ـ ـنـ ـ ـف ـ ــردة ،أم الـ ـجـ ـه ــات
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــة ال ـ ـتـ ــي ك ـل ـف ـت ـه ــا ب ـه ــذه
المهمة؟!
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أكثر من التوحش!

لم يمض الكثير من الوقت حتى استطاع المواطن استيعاب صدمة أن ما ينفذ من
قرارات دائماً ما يكون على حساب جيبه الذي أصبح فارغاً ،وذلك لصالح زيادة أرصدة
ومرابح قلة قليلة من التجار والفاسدين والمتنفذين.
ǧعبير حداد

ف ـلــم ت ـعــد الـقـضـيــة قـضـيــة م ــراب ــح ع ـلــى حـســاب
ج ـي ـبــه ،ب ــل أص ـب ـحــت تــأخــذ مـنـحــى آخـ ــر ،فـهــي
اليوم تمس وتهدد صحة وحياة أكثر من %90
مــن الـمــواطـنـيــن ال ـســوري ـيــن ،وال ــذي ــن يـمـثـلــون
الغالبية المفقرة والمنهوبة ،وكما يقول المثل:
تستح فافعل ما شئت».
«إن لم ِ
القرار الجديد لهذا األسبوع كان برسم وزارة
الـتـجــارة الــداخـلـيــة وحـمــايــة المستهلك ،والــذي
ص ــدر بــدايــة الـشـهــر ال ـحــالــي ،سـمــح مــن خــالــه
وزي ــر ال ـت ـجــارة الــداخ ـل ـيــة وح ـمــايــة الـمـسـتـهـلــك
لمعامل األجـبــان واأللـبــان المرخصة ،بتصنيع
منتجات «أشباه األلبان واألجبان».
الـ ـق ــرار الـ ـص ــادر ت ــم ت ـج ـم ـيــده مــؤق ـت ـ ًا «ب ـهــدف
التوسع بــدارســة الـقــرار مــع الجهات المعنية»
ب ـع ــدم ــا ت ـس ـبــب ب ـض ـجــة ك ـب ـي ــرة ع ـب ــر وس ــائ ــل
التواصل االجتماعية وسخرية على ما وصلنا
إلـيــه مــن قـ ــرارات ،وال ـتــي ضـمـنـيـ ًا هــي شرعنة
ألس ــالـ ـي ــب الـ ـغ ــش وجـ ـن ــي األربـ ـ ـ ــاح ال ـك ـب ـيــرة
وال ـس ـه ـلــة ،ول ــو عـلــى ح ـســاب الـصـحــة الـعــامــة،
وال ـم ـب ــررات ك ـمــا اع ـتــدنــا ج ــاه ــزة ،وم ــن حيث
الـمـنـطــق الـحـكــومــي هــي م ـب ــررات «مـنـطـقـيــة»،
فمن المتوقع أن يتم إلغاء تجميد القرار خالل
الفترة القريبة القادمة!
أشباه المواد الغذائية
يُـ ـع ــرف أن أشـ ـب ــاه األل ـ ـبـ ــان واألج ـ ـبـ ــان هــي
منتجات غذائية يدخل فــي تركيبها األساسي
الحليب ومـشـتـقــاتــه ،مـضــافـ ًا إلـيــه وذلــك حسب

ال ــرغ ـب ــة ،ال ــزي ــوت ال ـن ـبــات ـيــة غ ـيــر ال ـم ـهــدرجــة،
ال ـن ـشــاء ال ـم ـعــدل ،أمـ ــاح اس ـت ـحــاب ،مـنـكـهــات
غذائية مسموحة ،بمعنى آخــر ،منتجات شبه
غــذائـيــة يــدخــل فــي تركيبها القليل مــن الحليب
وبعض اإلضافات األخرى ،والتي هي حسب
الـخـبــراء مــواد ض ــارة ومـســرطـنــة عـلــى الـمــدى
الـبـعـيــد ،وطـبـعـ ًا جــودتـهــا مـتـفــاوتــة حـســب رأي
الـخـبــراء وذلــك بحسب كمية الـمــواد الطبيعية
المستخدمة مقابل المواد الصناعية والمنكهات
المضافة ،ولكن بكل األحــوال الـضــرر موجود
على المدى المتوسط والبعيد.
تفاصيل القرار والمبررات
وف ـق ـ ًا ل ـل ـقــرار الـ ـص ــادر ،ال ـم ـج ـمــد م ــؤق ـت ـ ًا ،فــإنــه
ي ـش ـتــرط ل ـص ـنــاعــة أش ـب ــاه األلـ ـب ــان واألج ـب ــان
م ـط ــاب ـق ـت ـه ــا ل ـل ـم ــواص ـف ــات ال ـق ـي ــاس ـي ــة ،وم ـن ــع
اس ـت ـخ ــدام ال ــزي ــوت ال ـن ـبــات ـيــة ال ـم ـهــدرجــة ،كـمــا
يتم تسميتها بأسمائها «كريم مالح -حامض
قابل للدهن–تركيبة– قوالب تغطية» وال يتم
تسميتها «لبن– لبنة -جبنة».
كـمــا يـمـنــع ضـمــن الـمـعـمــل الـخـلــط بـيــن خطوط
إنتاج األلبان واألجبان وخطوط إنتاج أشباه
األل ـب ــان واألجـ ـب ــان ،وي ـخ ـضــع مـخــالـفــو ال ـقــرار
لـلـعـقــوبــات الـمـنـصــوص عـلـيـهــا وفــق الـمــرســوم
التشريعي رقم  8للعام .2021
وكـمــا ب ــرر رئـيــس الـجـمـعـيــة الـحــرفـيــة لصناعة
األلبان واألجبان ومشتقاتها« ،أن القرار جاء
نـتـيـجــة لـضـعــف ال ـقــدرة الـشــرائـيــة لـلـمــواطـنـيــن،
وان ـخ ـف ــاض إن ـت ــاج ال ـث ــروة ال ـح ـيــوان ـيــة خــال
الـحــرب ،كما ذكــر أن أشـبــاه األلـبــان واألجـبــان

العائلة السورية
أصبحت «شبه
عايشة» واألجدر
كان على
المسؤولين التفكير
بحلول إبداعية
لتحريك عجلة اإلنتاج
الحقيقي لتنتشل
المواطن من
مستنقع الفقر الذي
أصبح بحجم البحر

أس ـعــارهــا أق ــل بـنـسـبــة  50بــالـمـئــة مــن األل ـبــان
واألجـبــان الطبيعية» ،باإلضافة إلــى أن بعض
الصناعيين يلجؤون الستخدام حليب البودرة
بـ ــد ًال م ــن الـطـبـيـعــي كــونــه ال ي ـت ـعــرض لـلـتـلــف
كــالـحـلـيــب ال ـطــازج عـنــد نـقـلــه مــن ال ـمــزارع إلــى
المعامل ،وخاص ًة خالل فترات الصيف لضعف
إمكانات توفر وسائل النقل المناسبة.
وبـ ــالـ ــرد ع ـل ــى م ـ ـبـ ــررات ومـ ـس ــوغ ــات الـ ـق ــرار
أع ــاه ،فـمــا هــي اآلل ـيــات الـتــي ستتبع لمراقبة
جــودة المنتج الــذي هــو بــاألســاس فـعـ ًا ضــارّ
بــال ـص ـحــة؟ وك ـي ــف ي ـم ـكــن ال ـتــأكــد م ــن مـطــابـقــة
المواصفات القياسية؟ ونحن نعاني من ضعف
آل ـيــات الـمــراقـبــة بــاإلضــافــة إل ــى الـفـســاد الكبير
الـمـتـفـشــي ضـمــن أج ـهــزة الــرقــابــة ال ـتــي أصـبــح
دوره ـ ــا أصـ ـ ًـا ال ـت ـغ ـط ـيــة ع ـلــى ع ـم ـل ـيــات الـفــش
والتجاوزات ،مقابل مبالغ مالية مقدمة من قبل
التاجر المرتكب للمخالفة والغش.
وأما بالنسبة لمبررات ضعف القدرة الشرائية
ل ــدى ال ـمــواط ـن ـيــن ،وال ـت ــي ال ي ـم ـكــن ال ــوق ــوف
عندها بــا تعليق ،فــالـمـبــررات أصبحت فاقعة،
وكأن المواطن نفسه يقف وراء انعدام قدرته
الشرائية ،وليست السياسات المجحفة بحقه
التي أدت إلى إفقاره!
وبــالـنـسـبــة لـلـفـســاد ال ـم ـس ـت ـشــري ،ف ـهــو ضــرب
مــن خيال ال صحة لــوجــوده بتات ًا ،وال توجد
ق ــرارات مـجـحـفــة قــد أوصـلـتـنــا إلــى هـنــا! فمث ًال
رفع الدعم عن المواد التموينية والمحروقات
والخبز وغيره من القرارات والتي كان آخرها
أي ـض ـ ًا رف ــع الــدعــم عــن األس ـم ــدة ال ــزراع ـي ــة ،لم
ول ــن تـنـعـكــس عـلــى ال ـقــدرة الـشــرائـيــة! ورات ــب
الـمــوظــف الـيــوم ال يـحـتــاج إلــى إع ــادة التفكير
به من قبل الجهات الحكومية فالوسطي منه
ال يؤمن االحتياجات األساسية ألصغر أسرة
لعدة أيام.
والـ ـع ــائـ ـل ــة الـ ـسـ ــوريـ ــة فـ ـعـ ـ ًا أص ـب ـح ــت «ش ـب ــه
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ع ــاي ـش ــة» ،واألج ـ ـ ــدر كـ ــان ع ـل ــى ال ـم ـســؤول ـيــن
التفكير بحلول إبداعية لتحريك عجلة اإلنتاج
الحقيقي ،لتنتشل المواطن من مستنقع الفقر
الــذي أصـبــح بحجم الـبـحــر ،ال أن تجد خطط ًا
ت ـع ـمــق ال ـم ـش ـك ـلــة ،ب ــل وس ـت ـن ـتــج ع ـن ـهــا مـشــاكــل
صحية تقصر من عمر المواطن السوري أكثر
وأك ـثــر ،فــالـمــواطــن الـيــوم ال يشبع مــن رغيف
الخبز بكل معنى الكلمة.
الغش جذوره ومستقبله المشرعن..
أكــد رئـيــس الجمعية الحرفية لصناعة األلـبــان
واألج ـ ـبـ ــان وم ـش ـت ـق ــات ـه ــا ،أن أشـ ـب ــاه األل ـب ــان
واألجبان متوفرة في السوق السورية منذ 10
سنوات ،وكان بعض المنتجين يستغلون عدم
معرفة المواطن بها وتباع على أنها طبيعية.
وفـقـ ًا لـمــا ذكــر أع ــاه ،فــالـغــش كــان مــوجــود ًا
ف ـعـ ًـا ،والـحـلـيــب ال ــذي نـشــربــه ال ـيــوم لــم يعد
حـلـيـبـ ًا أص ـبــح م ـخ ـلــوط ـ ًا بـكـمـيــات ك ـب ـيــرة مــن
ال ـم ــاء ،وح ـتــى األج ـب ــان مـسـحــوبــة الــدســم ال
طعم لها ،واللبنة ليست لبنة فهي مصنوعة
من النشاء ،ومع وجود مثل هذا القرار الذي
يشرعن الغش «على عينك يا تاجر» سيتعمق
الـغــش أكـثــر وأك ـثــر ،ولــن تـكــون هـنــاك رقــابــة
جدية تسمح بضبط العملية ،والغش سيطال
األصناف الطبيعة بكل تأكيد ،وسيحل األمر
ببضعة آالف مقابل التغطية كــالـعــادة ،فنحن
اليوم أمام مشكلة حقيقية تهدد صحة وحياة
ال ـمــواطــن ،وســابـقـ ًا كـنــا نـتـحــدث عــن تــوحــش
ل ـي ـبــرالــي ب ـكــل مـعـنــى ال ـك ـل ـمــة ،أم ــا ال ـي ــوم فـقــد
تـجــاوز الـتــوحــش الـمـسـتــوى ال ــذي يـمـكــن أن
يستوعبه الـعـقــل ،فما عــادت الـقــرارات تخدم
مـصــالــح أص ـحــاب األرب ــاح عـلــى حـســاب لقمة
الـمــواطــن وجـيـبــه ،بــل انتقلنا لمستوى أكثر
خ ـطــورة مــع تـهــديــد الـصـحــة الـعــامــة والـحـيــاة
نفسها!
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«أحج َم معظ ُم الفيزيائيين عن الخوض بتفسير سببي للنظرية الكوانتية ،جزئياً
َ
اللتعيين
العتبارات َع َملية ،وجزئياً العتبارات فلسفية؛ استندت على مبدأ ّ
ة/اللديترمين ّية)
(اللحتم ّي ّ
اللتعيين ّ
الشهير لهايزنبرغ ،والذي اعتبر عالقات ّ
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بشكلها
استنتاجاً من النظرية الكوانتية
ٍ
َ
َ
أساسي للطبيعة وصالحيتها المطلقة والنهائية ،حتى لو َخض َع الشكل الحالي من
ّ
النظرية الكوانتية بنهاية المطاف لتصحيح وتوسيع أو حتى لتغيير جذري وثوري.
النظرة العامة لدى هايزنبرغ (ومعظم أنصار التأويل المعتاد للنظرية الكوانتية)
هي ّأن التطورات المستقبلية بالفيزياء ستنحو باتجاه فرض حدود ال يمكن تجاوزها
لدقة جميع القياسات الممكنة» – ديفيد بوم ()1957
إطالقاً ّ

 ǧديفيد ǧ
بوم
     تعريب وإعداد :د .أسامة دليقان

ُنكران السبب ّية في المجال الذ ّري
أثـ ــار م ـبــدأ الـ ّـات ـع ـي ـيــن أس ـئ ـلــة فـلـسـفـيــة جــديــدة
وساهم بإنكار الفيزيائيين للسببية في مجال
الـ ـ ــذرة ،وت ـب ـنّ ــي ن ـظ ــرة فـلـسـفـيــة مـخـتـلـفــة عــن
الـتــي س ــادت حـتــى ظـهــور الـنـظــريــة الـكــوانـتـيــة
ال ـحــدي ـثــة .بــال ـط ـبــع يـسـتـطـيــع ال ـم ــرء اف ـتــراض
الـ ّـاتـعـيـيــن بـمــوضــع وع ــزم اإلل ـك ـتــرون نتيج ًة
لواقع ّأن هذه المتحوالت ليست وصف ًا كام ًال
لــإل ـك ـتــرون .ويـمـكــن لـلـمــرء ،كـبــديــل ،اف ـتــراض
أكمل سيتط ّلب أنــواعـ ًا جديدة كيفي ًا
ّأن وصف ًا َ
مــن ال ـم ـت ـحــوالت تـتـعـ ّلــق بـمـسـتــوى مـيـكــانـيـكــي
مـمـكــن مــا تـحــت كــوانـتــي؛ مـتـحـوّالت ال تظهر
حـتــى فــي الـنـظــريــة الـكــوانـتـيــة الـحــالـيــة .بحيث
لــو ح ـدّدنــا فـقــط الـمــوضــع وال ـعــزم كمتحوِّ َلين
يعطيان تقريب ًا كافي ًا لسماتٍ محدَّدة فقط على
الـمـسـتــوى ذي الـنـطــاق الـكـبـيــر ،سنكتشف ّأن
سـلــوك اإللـكـتــرون ال يمكن التنبّؤ بــه ،بسبب
تَ ـ ـرْكِ ع ــوام ـ َـل مُـ ـحـ ـدِّدةٍ مـهـمّــة عـلــى الـمـسـتــوى
الذري خارجَ النظرية.
يقين» بالقياس أم إنكا ٌر
«ال ٌ
للموضوعية؟
يفترضون مبدأ الالتعيين حـدّ ًا مطلق ًا ونهائي ًا
ي ـق ـيّ ــد ق ــدرتـ ـن ــا ع ـل ــى ت ـح ــدي ــد حـ ــالـ ــة األشـ ـيـ ــاء
ـوع كـ ــان ،س ــواء
بــواس ـطــة ال ـق ـيــاس م ــن أيّ نـ ـ ٍ
حــال ـي ـ ًا أو م ـس ـت ـق ـبـ ًـا ،م ـمــا يــوصــل إل ــى نـتـيـجــة
عميقة الـعــواقــب :سيغدو الـسـلــوك المستقبلي
لمنظومةٍ ما متو َّقع ًا فقط إلى تلك الدرجة من
الدقة المتوافقة مع حد أقصى يفرضه «مبدأ»
الـ ّـاتـعـيـيــن .وه ـكــذا فـنُـكــران الـسـبـبـيــة بــالـتــأويــل
المعتاد للنظرية الكوانتية ال يُعتبر ،وفق هذا
التأويل ،مجرّد نتيجة لعجزنا عن قياس القيم
الدقيقة للمتحوالت الداخلة بتعبيرات قوانين
س ـب ـب ـيــة ذرّيـ ـ ــة ،ب ــل ب ــاألح ــرى ان ـع ـك ــاس ـ ًا ل ـعــدم
الــوجــود الــواقـعــي (وفـقـ ًا لهم) لقوانينَ سببية
«اللتعيين»
كهذه! لذلك أرى ْأن نطلق مصطلح ّ
أو «الــاحـتـمـيــة»  indeterminacyكــوصــف
مـ ــائـ ـ ٍم أكـ ـث ــر مـ ــن ت ـس ـم ـيــة «مـ ـبـ ــدأ ال ـ ّـاي ـق ـي ــن»
 uncertaintyالـشــائـعــة ،ألنــه بـقــدر مــا يتع ّلق
األمــر بمتحوالت مرصودة فيزيائي ًا ،فإنهم ال
يفترضونها فقط «ال يقينية» بالنسبة لإلنسان
(بمعنى عدم قدرته على قياسها بدقة تامّة) بل
باألحرى يتمّ افتراض أسلوب وجودها بذاته
«غير مُتَعَيِّن»!
الالتعييني
نقد نتائج التأويل
ّ

سلسلة المحاكمات التي استُقيَت منها نتائج
«م ـب ــدأ ه ــاي ــزن ـب ــرغ» ت ـعــانــي م ــن ن ـق ــاط ضـعــف
اللتعيين
خطيرة .لنتذ ّكر أنّه لبرهان «مبدأ» ّ
كــان ضــروريـ ًا استخدام ثــاث خــواص :تكميم
ال ـط ــاق ــة وال ـ ـعـ ــزم ب ـك ــل الـ ـتـ ـف ــاع ــات ،ووج ـ ــود
جــانـبـيــن (م ــوج ـيّ وج ـس ـي ـم ـيّ) ل ـهــذه ال ـك ـمَّــات،
والـطــابــع غير القابل للتنبّؤ بــه ،أو التح ّكم به
ل ـخ ــواص م ـح ـدَّدة لـلـعـمـلـيــة ال ـكــوان ـت ـيــة .ورغ ــم
ّأن ه ــذه ال ـخ ــواص نــاج ـمــة ع ــن ال ـش ـكــل ال ـعــام
ال ـحــالــي لـلـنـظــريــة ال ـكــوان ـت ـيــة ،لـكـنـنــا نـثـيــر هـنــا
بــالـضـبــط ال ـس ــؤال ع ـمّــا إذا ك ــان يــوجــد أم ال
ي ــوج ــد م ـس ـت ــوى م ـي ـكــان ـي ـكــي ت ـحــت-كــوان ـتــي
لـلـحــركــة الـمـسـتـمـرّة والـمُـتَـعَـيِّـنــة سـبـبـيـ ًا ،بحيث
ـارة عن
تـكــون قــوانـيــن الميكانيك الكوانتي عـبـ ً
تقريب يـصـحّ على المستوى ال ــذرّي .ألنّــه ْإن
ٍ
كــان مـسـتــوى تـحــت -كــوانـتــي كـهــذا مــوجــود ًا،
فـ ّـإن الفرضيات األساسية المشار إليها أعــاه،
اللتعيين،
والتي هي ضرورية لصالحية مبدأ ّ
تفقد صالحيتها عند هذا المستوى األعمق.
وبالتالي ،تبدو متسرّع ًة للغاية تلك المبرِّرات
الـ ـتـ ــي سِـ ـيـ ـ َقـ ــت لِ ـ ـهُ ـ ـجـ ــران م ـف ــاه ـي ــم ال ـس ـب ـب ـيــة
واس ـت ـم ــراري ــة ال ـحــركــة وال ــواق ــع ال ـمــوضــوعــي
ل ـل ـمــواض ـيــع ال ـم ـي ـكــرويــة .ف ـمــن ال ـم ـم ـكــن ت ـمــام ـ ًا
أنّــه فــي حين كــون النظرية الـكــوانـتـيــة ،ومعها
اللتعيين ،صالحة لدرجة عالية جــد ًا من
مبدأ ّ
الـتـقــريــب فــي مـجـ ٍـال مـحـدّد ،فإنهما ال يـعــودان
مــائـمَـيــن فــي مـجــاالت جــديــدة تـحــت تـلــك التي
فإن
يمكن فيها تطبيق النظرية الحالية .وهكذاّ ،
االسـتـنـتــاج بـعــدم وج ــود مـسـتــوى أعـمــق ذي
حركة متعيّنة سببيّ ًا ،ال يعدو ْأن يكون مجرّد
مُحَاجّة دائرية ألنها تَنتُج فقط عن االفتراض
بأن مستوى كهذا غير موجود.
المُسبَق ّ
الواقع ال «ينهار» بل ُيس َتب َدل
خط ُطه»
«م َّ
ُ
سـبــق لـفــون نـيــومَــان ْأن أث ــارَ ال ـســؤال الـتــالــي:
«بــاإلضــافــة إلــى هــذه (الـمــرصــودات) ،هــل ثمّة
م ـت ـح ـوّالت (خَ ـف ـيّ ــة) غ ـيــرهــا حــال ـي ـ ًا ،يـمـكــن أن
تساعد بتحديد حالة المنظومة بدقة أكثر ممّا
هــو ممكنٌ اآلن فــي الصياغة الحالية للنظرية
ال ـك ــوان ـت ـي ــة؟»ّ .إن «ب ــره ــانَ ــه» ع ـل ــى ّأن ه ــذا
«مستحيل» اعـتـمــد بــالـجــوهــر عـلــى االفـتــراض
بأن جزء ًا على األقل من سمات حالة المنظومة
ّ
وأن
س ـي ـت ـع ـ ّلــق دائ ـ ـم ـ ـ ًا بـ ـه ــذه ال ـ ـمـ ــرصـ ــوداتّ ،
المتحوالت الخفيّة لن تقدّم بأحسن األحــوال
سوى مزيدٍ من الد ّقة للسمات المعطاة مسبق ًا
بوساطة الـمــرصــودات .مــن الجليّ ّأن فرضي ًة
كـهــذه تـحـدّ بـشـدّة مــن أشـكــال الـنـظــريــات التي
يمكن أخــذهــا بــاالعـتـبــار ،ألنـهــا تهمل اإلمكانية

الـمـهـمّــة فــي أنّ ـنــا عـنــدمــا نـمـضــي إل ــى مـسـتــوى
مخطط
ميكانيكي تحت -كــوانـتــي ،فـ ّـإن كامل ّ
المرصودات التي تلبّي قواعد محدّدة مالئمة
للمستوى الميكانيكي الكوانتي سوف ينهار،
ليُستبدل به آخر مختلف كثير ًا .وبهذه الحالة،
ل ــن ي ـك ــون ب ــره ــان «مُ ـبــره ـنــة ف ــون ن ـيــومــان»
تتخطى
ألن الـشــروط المعتبرة هـنــا ّ
مــائـمـ ًاّ ،
ال ُفروض الضمنية المطلوبة لتنفيذ البرهان.

أن
َز َعم هايزنبرغ ّ
الليقين»
«مبدأ ّ
يم ّثل قانوناً أساسياً
للطبيعة مفترضاً
صالحيته المطلقة
والنهائية

بوم منتقدًا الجمود العقائدي بالفيزياء
اللتعيين
وهـكــذا نــرى بــأنّــه ســواء بحالة مبدأ ّ
أو ب ـم ـب ــره ـن ــة فـ ـ ــون ن ـ ـيـ ــومـ ــان ،تـ ـ ـمّ اس ـت ـق ــاء
ال ـن ـتــائــج الـمـتـعـلـقــة بــال ـحــاجــة ل ـنُ ـكــران الـسـبـبـيــة
واالستمرارية والواقع الموضوعي للمواضيع
ال ـم ـي ـك ــروي ــة ،ل ـي ــس م ــن ال ــوق ــائ ــع ال ـت ـجــري ـب ـيــة
الكامنة بــأســاس الميكانيك الـكــوانـتــي ،وال من
الـمـعــادالت الرياضية الـتــي تعبّر عــن النظرية.
بل باألحرى من فرضية (مضمرة ضمني ًا أكثر
مـنـهــا صــريـحــة) ب ـ ّـأن عـنــاصــر م ـح ـدّدة مرتبطة
بالصياغة الحالية للنظرية هي عناصر مطلقة
ونهائية ،وال يمكن نقضها بنظريات مستقبلية،
وال يمكن اكـتـشــاف أنّـهــا تـقــريـبــات تـصـحّ فقط
بـنـطـ ٍـاق م ـحــدودٍّ .إن فــرضـيــة كـهــذه ،وإ ْذ تَـحـدُّ
بـشـدّة األش ـكـ َـال الممكنة لـنـظــريــات مستقبلية،
تمنعنا من التفكير بمستوى ميكانيكي تحت-
كــوان ـتــي يـمـكــن أن ت ـجــري فـيــه أنـ ــواعٌ جــديــدة
مــن الـحــركــة تـنـطـبـقُ عـلـيـهــا أنـ ــواعٌ جــديــدة من
القوانين السببية.
وه ـك ــذا ي ـق ـص ــرون ال ـت ـف ـك ـيــر ال ـمَ ـفــاه ـي ـمــي عـلــى
الـنـطــاق الـكــاسـيـكــي ،بـحـيــث ال يـبـقــى خــارجَــه
س ـ ــوى االن ـ ـخ ـ ــراط بـ ـمـ ـنـ ــاورات ت ـق ـن ـيــة بـحـتــة
للرموز الرياضية وفق ًا لوَصفات مناسبة تكون
ال ـش ـغــل ال ـشــاغــل لـلـفـيــزيــائـيـيــن ال ـن ـظــريّ ـيــن لكي
يكتشفوها .وبالنتيجة يُـحـ َكـمُ مُـسـبـقـ ًا بالفشل
ع ـلــى أيّ م ـج ـهــود ل ـت ـص ـوّر م ـس ـتــوىً تـحــت-
كــوان ـتــي ،ألنّ ـهــم يـعـتـبــرون أن ــه حـتــى لــو و ُِج ــد
مستوى كهذا بالفعل ،فلن يكون بمقدورنا أبد ًا

االخـتـبــار الـمـبــاشــر لـلـكـيــانــات ال ـمــوجــودة فـيــه،
ولــن يـكــون ثـمّـ َة بــالـتــالــي أيّ أمـ ٍـل بـتـخـيُّــل مــاذا
عساها تكون تلك الكيانات.
ال ـس ـب ــب ال ـث ــان ــي ل ـع ــدم اه ـت ـم ــام ال ـف ـيــزيــائ ـي ـيــن
النظريين عموم ًا بإمكانية مستوى ميكانيكي
تحت -كوانتي ،هو التبنّي الواسع لفكرة أننا
ينبغي عــدم افـتــراض وجــود كـيــانــاتٍ ال يمكن
رَصـدُهــا/مُــراقـبـتـهــا بــالـطــرائــق الـمـتــاحــة مـسـبـقـ ًا،
وه ــي ف ـكــر ٌة نــاجـمــة عــن وج ـهــة نـظــر فلسفية
ع ــام ــة ل ـه ــا فـ ـ ــروعٌ ش ـتّ ــى م ـث ــل« :ال ــوض ـع ـي ــة»،
و«اإلجرائية» ،و«التجريبية» ،وغيرها ،والتي
أخ ــذت تـنــال شـعـبـيــة واس ـعــة بـيــن الـفـيــزيــائـيـيــن
خالل القرن العشرين.
يعتقد الفيزيائيون الحديثونّ :أن أزمة الفيزياء
الـحــالـيــة يـمـكــن حـ ّلـهــا بتنقيح تـفــاصـيــل األن ــواع
ال ـعــامــة م ــن ال ـن ـظــريــات االح ـت ـمــال ـيــة الــريــاضـيــة
الراهنةّ .إن المشترك بينهم وبين الكالسيكيين
هو الميل إلى افتراض الطابع المطلق والنهائي
للعناصر العامّة للنظرية األكـثــر أساسية التي
يجدونها قائم ًة فــي زمــانـهــم ،والـتــي يشتغلون
ف ـي ـهــا .وه ـك ــذا ف ـ ّـإن ال ـتــأويــل ال ـم ـع ـتــاد لـلـنـظــريــة
الـكــوانـتـيــة يـمـ ّثــل بـمـعـنـىً مــا اس ـت ـمــرار ًا طبيعي ًا
للموقف الميكانيكي للفيزيائيين الكالسيكيين.
 ǩديفيد بــوم –1917( David Bohm
مؤسس تيار في
 :)1992فيزيائي أمريكيِّ ،
الميكانيك الكوانتي ،استرشد عن وعي
بالفلسفة العلمية المادية الديالكتيكية
في مرحلة من نتاجه ،فجاء مناهضاً لمعظم
التأويالت المثالية السائدة (كوبنهاغن،
األكــوان المتعددة...إلخ) رغم أ ّنه لم ين ُج
أحياناً والحــقـاً من الشطحات المثالية
تلخيص
إضافة إلى النسبو ّية .النص
ٌ
ً
فلسفياً
لمقاطع مختارة من الصفحات ))70–55
من مق ّدمة كتابه «السببية والصدفة في
الفيزياء الحديثة» (Causality )1957
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إيران والسؤال األوراسي

في حين قطعت الواليات المتحدة وإيران شوطاً كبيرًا إلحياء
«خطة العمل الشاملة المشتركة» المعروفة باسم االتفاق
النووي ،وبالتوازي مع تزايد احتمال الدخول اإليراني لألسواق
بشكل خاص ،تمشي إيران خطوات كبيرة
الغربية واألوروبية ٍ
وملموسة نحو الشرق.

ǧإعداد :سعد خطار

زادت صادرات
إيران  %40خالل
 18شهراً من
االتفاق المؤقت
مع االتحاد
االقتصادي
األوراسي...
وخالل الفترة
ذاتها انخفضت
واردات إيران من
االتحاد األوروبي
%13

ب ـي ـن ـمــا وق ـع ــت ال ـص ـي ــن وإي ـ ـ ــران ات ـف ــاق ـ ًا
إس ـت ــرات ـي ـج ـي ـ ًا بـ ـمـ ـلـ ـي ــارات الـ ـ ـ ــدوالرات
(كوسيلة لدمج إيران بجدية في مبادرة
ال ـح ــزام وال ـطــريــق ال ـص ـي ـن ـيــة) ،يـتــوسّــع
التعاون االقتصادي والعسكري الثنائي
بـيــن روس ـيــا وإيـ ــران بـســرعــة إل ــى الـحــد
ال ــذي تـتـطـلــع فـيــه إي ــران بـشـكــل مـتــزايــد
ل ــان ـض ـم ــام إلـ ــى االت ـ ـحـ ــاد االق ـت ـص ــادي
األوراسـ ــي ال ــذي ت ـقــوده روس ـيــا .حيث
سـتـحــدد مـشــاركــة إي ــران الـمـبــاشــرة في
مـ ـش ــاري ــع الـ ــربـ ــط اإلق ـل ـي ـم ــي ال ـض ـخ ـمــة
ب ـش ـكـ ٍـل فـ ـعّ ــال ن ـظــرت ـهــا ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة
واإلستراتيجية نحو الـشــرق ،في وقتٍ
ت ـت ـطــور ف ـيــه عــاقــات ـهــا االق ـت ـصــاديــة مــع
أوروبا.
إعادة تعريف العالقات
الــدافــع األســاســي وراء تـســريــع تطوير
العالقات اإليرانية الروسية مؤخر ًا هو
ال ـج ـهــود الـمـنـسـقــة ال ـتــي تـبــذلـهــا روسـيــا
ل ـت ـطــويــر إنـ ـج ــاز ال ـم ـمــر ال ـت ـج ــاري بـيــن
ال ـش ـمــال وال ـج ـنــوب  ،INSTCكــوسـيـلــة
السـتـبــدال الممر الرئيسي الــذي يهيمن

عـلـيــه ال ـغ ــرب (وه ــو ال ـم ـمــر ال ــذي يـعـبــر
البحر األحمر نحو أوروبا).
ومـنــذ االنـتـهــاء األخـيــر لـحــرب ناغورني
كاراباخ ،ازداد الحوار السياسي المباشر
بين روسيا وإيران بهدف عزل المنطقة
ال ـم ـتــاخ ـمــة ل ـح ــدوده ـم ــا ع ــن ال ـتــدخــات
الخارجية االقتصادية والعسكرية على
حد سواء .ويظهر الحوار المتطور بين
روس ـيــا وإي ــران ت ـحــو ًال جــوهــريـ ًا بـعـيــد ًا
عــن الـتــركـيــز عـلــى الـحـســابــات اإلقـلـيـمـيــة
والـتـعــاون فــي منطقة شــرق المتوسط
ف ـح ـســب ،إل ــى إعـ ــادة ت ـعــريــف ال ـعــاقــات
الروسية اإليرانية في ضوء التطورات
الـعــالـمـيــة الـتــي تـشـمــل مـحــاولــة أمــريـكـيــة
منسقة إلعادة فرض هيمنتها المفقودة.
ولذلك ،هنالك في البلدين من يــدرك أن
الـضــرورات اإلقليمية والعالمية تتطلب
تــوسـيــع الـعــاقــات الـثـنــائـيــة ،والــواقــع أن
هذا يحدث بوتيرة غير مسبوقة.
ح ـس ــب وزي ـ ــر ال ـط ــاق ــة اإلي ـ ــران ـ ــي رض ــا
أرداكـ ــان ـ ـيـ ــان ،ف ـح ـتــى األسـ ـبـ ــوع األول
م ــن ح ــزي ــران  ،2021زادت ص ـ ــادرات
إي ــران بنسبة  %40خــال  18شـهــر ًا من
االتفاق المؤقت مع االتحاد االقتصادي
األوراس ـ ـ ـ ـ ــي .وخ ـ ـ ــال الـ ـفـ ـتـ ــرة ذاتـ ـهـ ــا،
انـخـفـضــت واردات إيـ ــران مــن االت ـحــاد
األوروبي بنسبة  .%13وجاءت الزيادة
ال ـهــائ ـلــة ف ــي الـ ـصـ ــادرات اإلي ــران ـي ــة بـعــد
أن وقـعــت إي ــران واالت ـحــاد االقـتـصــادي
األوراس ــي اتـفــاقـ ًا مؤقت ًا فــي عــام .2018
ونـتـيـجــة لـنـجــاح ه ــذا االت ـف ــاق الـمــؤقــت،
ش ــارك ــت إي ـ ــران واالتـ ـح ــاد االق ـت ـصــادي
األوراسـ ـ ـ ـ ــي ف ـ ــي م ـ ـحـ ــادثـ ــات ل ـت ـحــويــل
الترتيب الـمــؤقــت إلــى ترتيب دائــم .وال
ي ـم ـكــن إن ـك ــار أن تــوس ـيــع ال ـت ـع ــاون مــع
روسيا واالتحاد االقتصادي األوراسي
فـ ــي مـ ـجـ ــاالت مـ ـتـ ـع ــددة ي ـح ـظ ــى بــدعــم
سياسي قوي داخل إيران.

االتحاد األوراسي
من خالل عالقاته
المتطورة مع
إيران يمشي
خطوة كبيرة
نحو وضع حد
لفكرة أنه مجرد
شبكة تضم
عدد من دول
ما بعد االتحاد
السوفييتي

العضوية الكاملة والمكاسب
ف ــي ش ـب ــاط  ،2021وإثـ ــر وص ــول ــه إلــى
طهران بعد رحلة استغرقت  3أيام إلى
موسكو ،أكد رئيس البرلمان اإليراني،
مـحـمــد بــاقــر قــالـيـبــاف :أن إي ــران طلبت
رس ـم ـي ـ ًا أن ت ـص ـبــح عـ ـض ــو ًا ك ــامـ ـ ًا فــي
االتـ ـح ــاد االق ـت ـص ــادي األوراس ـ ـ ــي .وال
يحتاج المرء إلى كثير من البراهين على
أن مثل هذه العضوية ستنعكس إيجاب ًا
ع ـلــى االت ـح ــاد االق ـت ـص ــادي األوراس ـ ــي،
حيث ستغيّر جــذريـ ًا المشهد السياسي
فــي أوراس ـي ــا ،وخ ـصــوص ـ ًا فــي منطقتي
جـ ـن ــوب الـ ـق ــوق ــاز وش ـ ــرق ال ـم ـت ــوس ــط،
وكــذلــك على إيــران نفسها الـتــي ستمنح
ع ـضــوي ـت ـهــا ف ــي االتـ ـح ــاد ال ـب ــاد أوراق ـ ـ ًا
راب ـحــة جــديــة عـلــى صـعـيــد بـنــاء سـيــاســة
خــارج ـيــة أك ـثــر ث ـبــات ـ ًا وح ــزم ـ ًا ف ــي وجــه
ال ـغ ــرب .واألمـ ــر األك ـثــر أهـمـيــة ه ــو :أن
ه ـ ــذه ال ـع ـض ــوي ــة س ـ ــوف ت ـن ـه ــي ف ـع ـل ـي ـ ًا
«عــزلــة» إي ــران الـتــي فــرضـتـهــا الــواليــات
المتحدة من خالل العقوبات .وعلى هذا
النحو ،فإن عالقات إيران المتنامية مع
روس ـيــا والـصـيــن واالت ـح ــاد األوراسـ ــي،
ستعزز من اإلمكانات الوطنية اإليرانية
وتدفعها نحو المزيد من التمكين.
وبـنــاء عـلــى ذل ــك ،وفــي إط ــار جهودهما
لــدفــع تـعــاونـهـمــا ال ـم ـبــاشــر ن ـحــو تـعـمـيــق
وتـطــويــر عالقتهما الـحــالـيــة إلــى تحالف
إستراتيجي رسمي ،حدثت أيض ًا طفرة
ف ــي ال ـت ـع ــاون ال ـع ـس ـكــري ال ـم ـبــاشــر بـيــن
الجانبين ،حيث زودت موسكو طهران
ب ـن ـظــام ق ـمــر ص ـنــاعــي م ـت ـطــور لـتـعــزيــز
قــدراتـهــا الـعـسـكــريــة .وتــأتــي هــذه األنـبــاء
ف ــي أع ـق ــاب ت ــأك ـي ــدات م ـت ـبــادلــة ع ـلــى أن
«الـمــزاج فــي كــا البلدين هــو فــي اتجاه
تعميق الحوار وتطوير االتـصــاالت في
المجال الدفاعي».
ح ـق ـي ـقــة أن الـ ـتـ ـع ــاون ال ـح ــال ــي ي ـت ـطــور
ت ـحــت مـظـلــة االت ـح ــاد األوراس ـ ــي تـعـنــي
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أن االت ـح ــاد ن ـف ـســه ،م ــن خ ــال عــاقــاتــه
ال ـم ـت ـطــورة م ــع إي ـ ــران ،ي ـم ـشــي خـطــوة
كبيرة نحو وضع حد لفكرة أنه مجرد
ش ـب ـك ــة ت ـض ــم ع ـ ـ ــدد ًا مـ ــن دول مـ ــا بـعــد
االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي .وإل ــى ح ــد كـبـيــر،
نجح االتحاد في إزالة هذه الدمغة التي
يحاول الغرب فرضها عليه ،فعلى سبيل
ال ـم ـث ــال :ب ـح ـلــول ن ـهــايــة ال ـع ــام ال ـمــاضــي
ك ــان ــت مــولــداف ـيــا وأوزب ـك ـس ـت ــان وكــوبــا
قــد انـضـمــت بــالـفـعــل إل ــى االت ـحــاد كــدول
مــراق ـبــة .وق ــد أعــربــت حــوالــي  50دولــة
عــن اهـتـمــامـهــا بــالـتـعــاون مــع الكتلة على
مختلف المستويات.
وفيما يتعلق بروسيا ،تريد موسكو ،كما
ذكر أعاله ،بناء مسارات بديلة لألسواق
العالمية ،وهو هدف إستراتيجي يجعل
التعاون الموسع مع إيران أمر ًا ال غنى
عنه .ولهذا السبب بالذات ،تدعم موسكو
بقوة بناء ممر ناخشيفان ،وهو طريق
بري يربط روسيا وأذربيجان وأرمينيا
وتركيا وإيران.
مــن هـنــا ،فــإن الـعــاقــات الثنائية اآلخــذة
في التوسع بسرعة بين إيران وروسيا،
وإيران واالتحاد االقتصادي األوراسي،
قد ولدت من رحم المصالح التي تخدم
ال ـم ـن ـط ـقــة ب ـط ــرق م ـت ـع ــددة ،وال ـت ــي مــن
شــأن ـهــا أن ت ــزع ــزع ال ـعــديــد م ــن الـخـطــط
الـسـيــاسـيــة فــي واشـنـطــن .لـهــذا كـلــه فــإن
التعويل األساسي ينصب على استكمال
ال ـع ـمــل ع ـلــى م ـشــاريــع ال ــرب ــط ال ـتــي مــن
شأنها أن تحد من قدرة صُنّاع السياسة
فــي الــواليــات الـمـتـحــدة عـلــى اسـتـهــداف
الـ ــدول واالس ـت ـف ــراد ب ـهــا نـتـيـجــة ضـعــف
التنسيق بين الدول المتضررة من جهة،
والتردد الذي قد يصيب بعض التيارات
داخل هذه الدول من جهة أخرى ،فض ًال
عن عدم القدرة على إنكار وجود قوى
غربية الهوى ،ليس لها مصلحة في دفع
المنطقة شرق ًا.
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خـ ــال ق ـم ــة ل ـح ـلــف ال ـش ـم ــال األط ـل ـســي
«الـنــاتــو» فــي ال ـ  14مــن الشهر الـجــاري،
صـ ـ ـرّح ال ــرئ ـي ــس ال ـف ــرن ـس ــي إي ـم ــان ــوي ــل
ماكرون خالل مؤتمر صحفي أن بالده
وتركيا «اتفقنا على العمل على سحبهم.
هـ ــذا األم ـ ــر ال ي ـتــوقــف ع ـل ـي ـنــا االث ـن ـيــن،
لـكــن يمكنني أن أق ــول لـكــم إن الــرئـيــس
أردوغ ـ ــان أك ــد خ ــال لـقــائـنــا رغ ـب ـتــه فــي
مـغــادرة المرتزقة األجــانــب والمسلحين
األجــانــب الناشطين فــي األرض الليبية
من البالد في أسرع وقت ممكن» وذلك
بعد إجــراء أول لقاء جمعه مع الرئيس
التركي رجــب طيب أردوغ ــان منذ أكثر
من عام ،إثر تدهور العالقات والخالفات
بين البلدين وتحديد ًا فيما يخص الملف
الليبي والحدود البحرية في المتوسط.
وي ـم ـثــل ه ــذا ال ـت ـق ــارب خ ـطــوة وإشـ ــارة
هــامــة ف ــي طــريــق ال ـت ـســويــة ،ح ـيــث كــان
ال ـع ــائ ــق األكـ ـبـ ــر يـ ـج ــري ت ـح ـم ـي ـلــه عـلــى
الجانب التركي -علم ًا أن باقي األطراف
ال ت ـق ــل ت ـ ـشـ ــدد ًا -ف ــال ـج ــان ــب ال ـم ـصــري
وال ـ ـ ــذي ي ــؤك ــد ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدوام ض ـ ــرورة
إخـ ـ ــراج ج ـم ـيــع الـ ـقـ ــوات األج ـن ـب ـي ــة مــن
ليبيا ال يــزال منخرط ًا بالشق الميداني
واالس ـت ـخ ـب ــاري م ــع ال ـج ـيــش الــوط ـنــي
ال ـل ـي ـبــي ب ـق ـيــادة ال ـم ـش ـيــر خـلـيـفــة حـفـتــر،
وبــال ـم ـثــل ،ف ــإن ت ـصــريــح م ــاك ــرون اآلن
واإلش ــارة الـتــركـيــة ال تعني بــالـضــرورة
الــذهــاب مـبــاشــرة نـحــو خ ـطــوات عملية
م ـبــاشــرة ،إال أن ـهــا إشـ ــارة بــالـمـثــل عـلــى
التصريحات المصرية والفرنسية والتي
تـفـتــح بــابـ ًا أكـثــر جــديــة لـنـقــاش «كيفية»
ه ـ ــذا الـ ـ ـخ ـ ــروج ،خـ ــاص ـ ـ ًة وأن ال ـل ـج ـنــة

العسكرية الليبية المشتركة تتوسع في
نشاطها وأدائ ـهــا بـمــا يـمــأ ثـغــرة حقيبة
ال ــدف ــاع فــي الـحـكــومــة الـلـيـبـيــة الـمــؤقـتــة،
لكنها ال تحلها.
وف ــي ال ـس ـيــاق قــالــت وزارة الـخــارجـيــة
ال ـل ـي ـب ـيــة ف ــي ب ـي ــان ل ـه ــا ب ـع ــد ل ـق ــاء جـمــع
ال ــوزي ــرة ن ـجــاء الـمـنـقــوش مــع أعـضــاء
لـجـنــة  5+5ي ــوم االث ـن ـيــن ال ـمــاضــي بــأن
«أعـضــاء اللجنة أكــدوا خــال اللقاء على
ض ـ ــرورة دعـ ــم ال ـح ـك ــوم ــة ،وال ـخــارج ـيــة
تحديد ًا ،لتنفيذ اتفاق وقف إطالق النار
كــامـ ًـا وب ــأس ــرع وق ــت مـمـكــن ،بـ ــدء ًا من

الـبـنــد األول مــن االت ـف ــاق فـتــح الـطــريــق
الـســاحـلــي ،وذل ــك ك ـبــادرة لـتـعــزيــز الثقة
ب ـيــن األطـ ـ ــراف ،وم ــن ث ــم االن ـت ـق ــال إلــى
ت ـن ـف ـي ــذ بـ ــاقـ ــي بـ ـنـ ــود االت ـ ـف ـ ــاق ت ـم ـه ـي ــد ًا
لالنسحاب الكلي لكل الـقــوات األجنبية
والمرتزقة».
وه ــو م ــا ج ــرى م ـنــذ بـضـعــة أيـ ــام حـيــث
أعلنت الحكومة الليبية عــن إعــادة فتح
الـطــريــق الـســاحـلــي بــالـفـعــل ،وهــو طريق
إسـتــراتـيـجــي يــربــط بـيــن ش ــرق وغــرب
الـ ـ ـب ـ ــاد ،راف ـ ـق ـ ــه تـ ـص ــري ــح م ـ ــن رئ ـي ــس
ال ـح ـك ــوم ــة ع ـب ــد ال ـح ـم ـي ــد دب ـي ـب ــة ع ـلــى

«ت ــويـ ـت ــر»« :الـ ـيـ ــوم س ـن ـط ــوي صـفـحــة
مـ ــن مـ ـع ــان ــاة ال ـش ـع ــب ال ـل ـي ـب ــي ،نـخـطــو
خـطــوة جــديــدة فــي الـبـنــاء واالسـتـقــرار
والوحدة.»...
وتأتي هذه الخطوات قبيل عقد مؤتمر
بــرل ـيــن ال ـثــانــي ح ــول لـيـبـيــا ف ــي  23مــن
الشهر الجاري.
وم ـمــا يـمـكــن تـلـخـيـصــه ّأن الـتـســويــة في
لـيـبـيــا تـمـضــي ع ـلــى ق ــدم وس ــاق بـتـنـفـيــذ
بـنــود االتـفــاقــات ذات الصلة واح ــد ًا تلو
آخر ،وإن ببطء ،ورغم العراقيل.

تشريعات تح ّد من صالحيات الرئاسة األمريكية في العراق
بيان
صرحت إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن يوم االثنين في ٍ
لها :أنها تؤيد «إلغاء تفويض  2002حيث ال يقتصر اعتماد
األنشطة العسكرية الحالية للواليات المتحدة على تفويض
 2002فحسب كأساس قانوني محلي» متابعاً أن «بايدن ملتزم
بالعمل مع الكونغرس لضمان إلغاء التفويضات القديمة،
واستبدالها بإطار «ضيق محدد» لضمان استمرار البالد في
حماية نفسها»

ǧحمزة طحان

وفق الدستور األمريكي ،إن الكونغرس
هـ ــو مـ ــن ي ـم ـل ــك س ـل ـط ــة إع ـ ــان ال ـح ــرب
فــي ال ـبــاد ،وت ـحــول ه ــذا األم ــر ليصبح
ب ـيــد ال ــرئ ــاس ــة األمــري ـك ـيــة إث ــر عـ ــددٍ مــن
«التفويضات» بذلك على مر عقود ،وكان
منها تفويضا عــام  2001بعد أحــداث 11
أيـلــول و«الـحــرب على اإلره ــاب» وعــام
 2002المتعلق بـ «احتالل العراق».
وخـ ـ ـ ــال اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ل ـم ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب
األمريكي يوم الخميس أيد  265صوت ًا
إلغاء تفويض  2002مقابل رفض ،162
ومــا بقي هــو تصويت مجلس الشيوخ
األمريكي ،ثم توقيع الرئيس جو بايدن
عليه.
ب ـط ـب ـي ـعــة الـ ـحـ ــال ،إن م ـس ــأل ــة ال ـخ ــروج
األم ــري ـك ــي م ــن الـ ـع ــراق ال ت ـن ـت ـظــر مـثــل

ه ــذا اإلج ـ ــراء ،إال أن ــه يـعـنــي -فــي حــال
تـ ـم ــري ــره مـ ــن الـ ـكـ ــونـ ـغـ ــرس -ت ـق ـل ـيــص
صــاحـيــة الــرئــاســة األمــريـكـيــة مــن إعــادة
دخــول أيٍّ من هــذه القوات إلــى العراق
دون مــوافـقــة مــن مجلس الـشـيــوخ عبر
التصويت ،ومن جانب آخر يرى العديد
بأن هذا اإلجــراء يعتبر إعالن ًا بالتراجع
بشكل
من الــواليــات المتحدة األمريكية
ٍ
م ـخ ـت ـلــف م ـس ـت ـن ــد ًا ب ــذل ــك ع ـل ــى ال ـغ ـطــاء
ال ـقــانــونــي ،أي وبــال ـع ـكــس م ـمــا وصـفـتــه
واشنطن سابق ًا بتدخالتها خــارجـيـ ًا بالـ
«قــوة الـنــاعـمــة» فــإن هــذا اإلج ــراء يمثل
«تراجع ًا ناعم ًا» بأثره داخلي ًا.
وب ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــل ال ـ ـ ـعـ ـ ــزم األم ـ ــريـ ـ ـك ـ ــي ع ـل ــى
االنـسـحــاب الـعـسـكــري مــن الـبــاد يظهر
ازدي ــاد مـجــاالت الـتـعــاون فــي المجاالت
االقـ ـتـ ـصـ ــاديـ ــة الـ ـحـ ـي ــوي ــة بـ ـي ــن روسـ ـي ــا
والـ ـ ـعـ ـ ــراق ،ف ـق ــد ق ــال ــت وزارة ال ـن ـفــط
ال ـعــراق ـيــة ف ــي ب ـي ــانٍ ل ـهــا ف ــي ال ـ ـ  10مــن
الشهر الجاري :إن «الوزير عبد الجبار
أكــد حــرص ال ــوزارة على توفير البيئة
االس ـت ـث ـم ــاري ــة ل ـل ـش ــرك ــات ال ــروسـ ـي ــة»،
تـ ــاه ب ـعــد أس ـب ــوع واح ـ ــد ت ـصــريــح مــن
رئيس «الهيئة العراقية للسيطرة على
المصادر المشعة» كمال حسين لطيف،
بـ ــأن ال ـس ـل ـط ــات ال ـع ــراق ـي ــة ت ـن ــوي ب ـنــاء
ثمانية مفاعالت نووية إلنتاج الكهرباء
ب ـق ـي ـمــة ن ـح ــو  40م ـل ـي ــار دوالر خ ــال

السنوات المقبلة ،مشير ًا إلى أن شركة
«روس أتوم» الروسية ستقوم بتنفيذ
المشروع ،وأن المباحثات معها «قطعت
شــوطـ ًا مـمـتــاز ًا» ،وكــان مــن الـطــريــف أن
السيد لطيف أكد عدم اعتراض السفارة
األمريكية على ذلك (!) حيث قال خالل
ل ـق ــاء م ــع ق ـن ــاة «روسـ ـيـ ــا الـ ـيـ ــوم» رد ًا
عـلــى س ــؤال ح ــول ال ـمــوقــف األمــري ـكــي:
إن «الـمـبــاحـثــات مــع الـجــانــب األمــريـكــي
وإن كانت متواضعة عن طريق اتصال

بـسـيــط بــال ـس ـفــارة األمــري ـك ـيــة ف ــي عــدة
لقاءات لم تبدِ أي اعتراض» ،األمر الذي
فتح باب ًا لالنتقادات الواسعة والسخط
الـشـعـبــي عـلــى «ال ـس ـيــادة» الـعــراقـيــة في
أثناء االحتالل األمريكي للبالد.
وع ـلــى الـمـسـتــوى الـمـحـلــي والـمـعـيـشــي،
ت ـس ـت ـم ــر ح ــالـ ـت ــا الـ ـضـ ـغ ــط واالحـ ـتـ ـقـ ــان
متبوعتان بمظاهرات العراقيين بشكل
متقطع فــي مـحــافـظــات ال ـبــاد بـمــا ينذر
بموجات احتجاجية جديدة قادمة.

شؤون عربية ودولية
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الصورة عالمياً
•أعلنت أنقرة :أن
وزير الخارجية
التركي مولود
تشاووش
أوغلو سيجري
مفاوضات
ثالثية مع
نظيريه اإليراني
محمد جواد ظريف واألفغاني حنيف
أتمار لبحث عملية السالم في أفغانستان.
•أعلنت وزارة الداخلية
اإليرانية فوز
إبراهيم رئيسي
رسمياً في
االنتخابات
الرئاسية،
مشيرة إلى أن
نسبة المشاركة
اقتربت من تس ٍع
وأربعين في المئة ،وحصل رئيسي على
أكثر من سبعة عشر مليون صوت.

انتهت في  16من شهر حزيران الجاري القمة التي جمعت الرئيس الروسي فالديمير بوتين ونظيره األمريكي جو بايدن في مدينة جنيف السويسرية،
إشارات استفهام كبرى ال تزال موضوعة حول عدد كبير من القضايا ،وال يمكن الجزم حولها ّإل بمراقبة تطورات الملفات العالمية العالقة ،والتي
ستشكل التوافقات الروسية األمريكية -إذا ما تمت -مناخاً مؤاتياً لحلحلتها.
ǧعالء أبوفّراج

تـعـتـبــر مـخــرجــات الـقـمــة الـمـعـلـنــة حتى
ال ـل ـح ـظ ــة خـ ـط ــوطـ ـ ًا عـ ــامـ ــة ل ـم ـج ــاالت
ال ـت ـعــاون الـمـحـتـمــل بـيــن الـبـلــديــن ،ولــم
ي ـج ـ ِر ال ـحــديــث عــن خ ـطــوات إجــرائـيــة
مباشرة بعد ،باستثناء تحديد موعد
عودة عمل السفراء ،لكن هذا ال يعني
أن ــه ال يـمـكــن تـتـبــع ب ـعــض مـخــرجــات
هذه القمة التي وصفتها بعض وسائل
اإلع ـ ـ ــام األم ــري ـك ـي ــة «ب ــال ـت ــاري ـخ ـي ــة»
واعتبرتها أطراف أخرى بأنها لم تكن
لمصلحة الواليات المتحدة ،كما أشار
ال ــرئ ـي ــس األم ــري ـك ــي ال ـس ــاب ــق دون ــال ــد
تــرامــب .لـكــن وبـعـيــد ًا عــن التوصيفات
ال ـعــامــة ،أو تـلــك ال ـمــواقــف الـمـحـســوبــة
سياسي ًا ،ال بد من محاولة قراءة القمة
بشكل موضوعي يبتعد عن المبالغات
والتوصيفات الفضفاضة.
القمة ..تراج ٌع جديد
انعقاد ّ
ال نـبــالــغ إذا قـلـنــا :إن أه ــم إن ـجــازات
هــذه الـقـمــة كــان انـعـقــادهــا ،ال كـحــدث
مـنـتـظــر ف ـح ـســب ،ب ــل ك ـمــؤشــر جــديــد
ع ـل ــى الـ ـتـ ــراجـ ــع األمـ ــريـ ـكـ ــي ،فــال ـق ـمــة
األخ ـي ــرة ال ـتــي ع ـقــدت ف ــي هـلـسـنـكــي
ع ـ ــام  2018ب ـي ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـســابــق
تـ ــرامـ ــب والـ ــرئـ ـيـ ــس ب ــوت ـي ــن ش ـك ـ ّلــت
صدمة كبيرة بالنسبة لعدد من نخب
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،الــذيــن رأوا في
القمة فــي ذلــك الــوقــت إعــانـ ًا صريح ًا
عــن تــراجــع بــادهــم ،وجــرت محاولة
ل ـت ـح ـم ـيــل ال ـم ـس ــؤول ـي ــة إل ـ ــى ت ــرام ــب
شـ ـخـ ـصـ ـيـ ـ ًا ،واع ـ ـت ـ ـبـ ــاره غ ـي ــر م ــؤه ــل

إلدارة ش ــؤون ال ـبــاد ،وأن ــه ونـظــر ًا
ل ـ «صفاته الشخصية» لــم يتمكن من
وضــع ح ــدود واض ـحــة لــروسـيــا .لكن
ما يغفله أصحاب هذا الــرأي ،أن قمة
بين دولـتـيــن عُظميين ال تستند إلى
م ـه ــارة الــرئ ـيــس وح ــذاق ـت ــه فـحـســب،
وه ـ ــذا مـ ــا تـ ـحـ ــاول وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ــام
ت ـث ـب ـي ـتــه ل ـت ـت ــرك آلـ ـي ــة اتـ ـخـ ــاذ الـ ـق ــرار
وم ـم ــارس ــة ال ـص ــاح ـي ــات ف ــي دائـ ــرة
مـظـلـمــة بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ــرأي الـ ـع ــام ،فـقــد
تطلب التحضير للقمة األخـيــرة وقت ًا
طوي ًال وجــرى وضع جــدول األعمال
الــذي عمل عليه سياسيون وخـبــراء
مــن كــا الـبـلــديــن ،وج ــرت م ـشــاورات
عـ ـل ــى مـ ـس ـت ــوى وزراء ال ـخ ــارج ـي ــة
قـبــل أن يـلـتـقــي الــرئـيـســان ،فـكــل هــذه
الـتـحـضـيــرات الـســابـقــة تـقـلــل إل ــى حـدٍ
ملحوظ هامش «النتائج المفاجئة»
وت ـج ـع ــل مـ ــن الـ ـقـ ـمّ ــة ج ـل ـس ــة ال ـع ـمــل
األخ ـيــرة الـتــي تــوضــع فيها اللمسات
ال ـن ـه ــائ ـي ــة .ل ـك ــن ال ـ ـقـ ــول :إن ان ـع ـق ــاد
القمة كــان بحد ذاتــه تــراجـعـ ًا أمريكي ًا
ه ــو ألنـ ــه ع ـ ــودة إلـ ــى ن ـق ـطــة ال ـص ـفــر
بالنسبة لواشنطن ،فبعد انتهاء قمة
الـ ـعـ ــام  2018ب ـ ــات نـ ـش ــاط شـيـطـنــة
روس ـي ــا ي ـ ــزداد ب ـش ـكــل م ـل ـحــوظ فــي
الــواليــات الـمـتـحــدة ،وتـعـقــدت العالقة
بشكل غير مسبوق في
بين البلدين
ٍ
ال ـتــاريــخ ،وكــانــت الـنـتـيـجــة الـطـبـيـعـيــة
لـهــذه الـعــاقــات المتوترة بـقــاء معظم
خطوط التواصل مغلقة بين البلدين،
أي  :إن ــه ال م ـخــرجــات مـتــوقـعــة فــي
أيّ مــن الـمـلـفــات الـعــالـقــة بـيـنـهــم ،فــإذا
كانت كل خطوط التواصل مقطوعة

ف ـه ــذا ي ـع ـن ــي :أن ال إع ـ ــان مــرت ـق ـب ـ ًا،
وهـ ــذه ك ــان ــت إس ـتــرات ـي ـج ـيــة أمــريـكـيــة
واضحة ولها أهدافها ،وانعقاد القمّة
في جنيف يعني تراجع ًا عن سياسة
واش ـن ـط ــن ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع «ال ـم ـلــف
الــروســي» ،فتوتير األجــواء من جهة
وت ـم ـســك واش ـن ـط ــن ب ـن ـشــر ال ـفــوضــى
ف ــي ك ــل ال ـم ـنــاطــق ال ـتــي ت ـمــس األم ــن
الوطني الروسي ،كان سعي ًا إلى دفع
مــوس ـكــو ن ـحــو ت ـقــديــم ت ـن ــازالت ،لكن
ه ــذا لــم يـحــدث فــي ٍأي مــن الـمـلـفــات،
مما دفع واشنطن إلى إعــادة صياغة
إس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا .ون ـج ــد ف ــي حــديــث
وزي ــرة الـخــارجـيــة الـســابـقــة هـيــاري
كـلـيـنـتــون فــي عـشـيــة ال ـق ـمّــة األخ ـيــرة
خـيــر دلـيـ ٍـل عـلــى ه ــذا ،فـهـيــاري التي
وص ـف ــت ب ــوت ـي ــن ق ـب ــل سـ ـن ــوات بــأنــه
«ال ي ـم ـل ــك روحـ ـ ـ ـ ًا» وقـ ـف ــت لـتـجـيــب
عـلــى أسـئـلــة مـقــدم بــرامــج فــي محطة
 MSNBCوال ــذي أع ــاد إلــى األذه ــان
المذكرة التي قدمتها كلينتون بصفتها
وزيــرة الخارجية إلى البيت األبيض
في العام  ،2013والتي قالت فيها إنه
يجب حرمان بوتين من «المؤتمرات
ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ـي ـ ــة» واعـ ـتـ ـبـ ــرتـ ـهـ ــا ب ـم ـث ــاب ــة
«األوكسوجين الذي يحتاجه» والتي
ع ـبّــرت فـيـهــا ال عــن رأي ـهــا الـشـخـصــي
فـحـســب ،بــل عــن رأي مـجـمــوعــة من
الـنـخــب ،تـلــك الـتــي نـجـحــت «بـحــرمــان
بــوت ـيــن م ــن هـ ــذه ال ـم ــؤت ـم ــرات» بـعــد
قـمّــة هلسينكي ،لكن كلينتون تخرج
ال ـيــوم لـتـعـلــن بـشـكــل دبـلــومــاســي عن
إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي هـ ــذه ال ـس ـيــاس ـيــة،
وتــؤكــد أن «ال ـظــرف قــد تـغـيّــر» وأنــه

ال يمكن أن «نعيد عقارب الساعة إلى
الــوراء» لذلك فهي تــرى اليوم أن ما
يقوم بــه بــايــدن هــو خطوة صحيحة
ب ـ ــأن ي ـج ـل ــس مـ ــع ب ــوت ـي ــن وي ـن ــاق ــش
«ال ـم ـجــاالت الـتــي يـمـكــن الـعـمــل عليها
س ــوي ـ ًا» ،ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن م ـبــررات
كلينتون التي حاولت تقديمها إال أنها
عكست بحديثها هــذا ،توجه ًا مختلف ًا
تـ ــوج بــان ـع ـقــاد ال ـق ـمــة ب ـعــد أن كــانــت
«محرّمة».
انـعـقــاد أيــة قـمّــة رئــاسـيــة بـيــن موسكو
وواشـنـطــن يـعـنــي أن تـظـهــر بــوضــوح
أوزان كـ ٍـل منهم على الساحة الدولية
وال م ـجــال إلخ ـف ــاء ذل ــك ك ـث ـي ــر ًا ،فـكــل
الـ ـتـ ـف ــاصـ ـي ــل ال ـ ـتـ ــي جـ ـ ــرى ت ـن ـس ـي ـق ـهــا
بـعـنــايــة فــي هــذه الـقـمــة -وأص ـرّ عليها
الـ ـج ــان ــب األمـ ــري ـ ـكـ ــي -ك ــان ــت ت ـه ــدف
لـتـقــزيــم مـخــرجــاتـهــا الـمــوضــوعـيــة ،فال
مــؤتـمــر صـحـفـيـ ًا مـشـتــركـ ًا وال بـيــانــات
مـطــولــة ومـفـصـلــة وم ــع ذل ــك تــراجـعــت
واشنطن أمام موسكو في كل الملفات
ال ـم ــوض ــوع ــة ع ـل ــى جـ ـ ــدول األعـ ـمـ ــال،
فالتنسيق اإلستراتيجي قائم ،وصدر
ـان عن لقاءات
تعهد جديدٌ بذلك ،وإعـ ٌ
ت ـج ـمــع ال ـخ ـب ــراء ل ــوض ــع إطـ ــار لــأمــن
الـسـيـبــرانــي بـعــد أن رفـضــت واشـنـطــن
إعالن جديد عن احترام
ذلك لسنواتٌ ،
واشنطن التفاقية مينسك لحل األزمة
األوك ــران ـي ــة ،تـلــك ال ـتــي لــم تـكــن طــرفـ ًا
فيها .وقد تحمل األيــام القادمة بعض
ال ـم ـفــاجــآت ال ـج ــدي ــدة ال ـت ــي ل ــم تـجــرؤ
الواليات المتحدة أن تعلنها في بيان
مشترك من فوق منصة مشتركة يقف
فيها الرؤساء مبتسمين.

•نقلت صحيفة
أمريكية عن
مسؤولين
أمريكيين
قولهمّ :إن
«إدارة بايدن
قلصت بشكل
حاد عدد األنظمة األمريكية المضادة
للصواريخ في الشرق األوسط.
•أعرب وزير الخارجية
الفرنسي جان
إيف لودريان
عن قناعته
بأن التحاق
أوكرانيا
بحلف الناتو
لن يكون خطوة
مناسبة في الوقت
الحالي.
•انتقد الرئيس البيروفي
المؤقت،
فرانشيسكو
ساغاستي،
بشدة ،دعوة
أطلقها
عسكريون
متقاعدون
للدفع باتجاه
تدخل عسكري لمنع إعالن فوز المرشح
اليساري بيدرو كاستيلو في االنتخابات
الرئاسية.
•بحث وزير
الخارجية
األمريكي
أنتوني
بلينكن في
اتصال هاتفي
مع نظيره البولندي
زبيغنيف راو «المخاطر» التي يمثلها
مشروع «السيل الشمالي  »2لضخ الغاز
الروسي إلى ألمانيا.
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هل تتح ّول ألمانيا من رائدة صناعة

العمال ،وترتبط بها  1,8مليون
توظف صناعة السيارات األلمان ّية عشرات آالف ّ
ّ
وظيفة بشكل غير مباشر ،لكن ح ّتى هذه األرقام ال تعبر تماماً عن مدى أهميتها حقًا
بالنسبة أللمانيا .فح ّتى لو أغفلنا حقيقة ّأن العالمات التجارية ،مثل« :فولكس فاجن»
معروفة في جميع أنحاء العالم ،يبقى قطاع السيارات هو من يقود المعرفة الصناعية
التي تعتمد عليها ق ّوة االقتصاد األلماني .تواجه هذه الصناعة اليوم أزمة حا ّدة :ت ّم
لكن الالئمة
تسريح اآلالف العام الماضي ،ويكافح العديد من الموردين الصغار للنجاةّ .
هنا ال يجب أن تقع فقط على الوباء ،فح ّتى قبله كانت المبيعات في حالة ركود.
كتب المستشار اإلداري أليكس بارتنرز« :الداروين ّية ترسخت هنا ،فالشركات المص ّنعة
المبتكرة وذات األمان المالي ،هي وحدها التي ستنجو من ه ّزة السوق القادمة».
 ǧجوناس سيمونǧ
    ترجمة :قاسيون

حـقـقــت ش ــرك ــات ال ـس ـي ــارات األل ـمــان ـيــة أرب ــاح ـ ًا
هــائ ـلــة ل ـع ـقــود م ــن ال ــزم ــن ،ل ـك ـنّ ـهــا ف ـش ـلــت فــي
االسـتـثـمــار فــي النقل الـكـهــربــائــي ،وهــم بحاجة
اليوم للتعويض عن الوقت الضائع .أصبحت
الـســرعــة الـتــي سـيـحــدث بـهــا الـتـغـيـيــر واضـحــة،
م ـن ـع ـك ـســة ب ـت ـشــديــد االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي مــرة
أخ ــرى ألهــدافــه الـمـنــاخـيــة .مــن الـمـقــرر خفض
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فــي السيارات
إلــى الـنـصــف بـحـلــول  .2030تـخـطــط الـصـيــن–
أه ــم س ــوق لـلـشــركــات األلـمــانـيــة– لـتـحـتـ ّـل ربــع
كامل التسجيالت الكهربائيّة الجديدة بحلول
 ،2025لكنها أيض ًا تروّج بشكل كبير لصناعة
الـسـيــارات الـكـهــربــائـيــة الـصـيـنـيّــة .يـشـيــر إنـشــاء
مصنع تسال في برلين إلى المنافسة الشديدة
ال ـت ــي تــواج ـه ـهــا ص ـنــاعــة ال ـس ـي ــارات األل ـمــان ـيــة
وعمّالها ،وخــاصــة إذا مــا أخــذنــا بالحسبان ّأن
تسال– كما أعُلن– لن تقبل المساومة العمّالية
الجماعية ،وال نقابات العمّال ضمن مصانعها
في ألمانيا.
وح ـتّ ــى ل ــو ت ـم ـك ـنــت ال ـش ــرك ــات األل ـم ــان ـي ــة مــن
اللحاق بموجة التحول إلى الكهرباء ،قد يعني
ذلــك فـقــدان الكثير مــن الــوظــائــف .وفق ًا لتقرير
حـكــومــي أل ـمــانــي ،أك ـثــر مــن  400أل ــف وظـيـفــة
مـعــرضــة للخطر بـحـلــول عــام  .2030لـكـنّ هــذا
لـيــس الـتـحــدي الــوحـيــد الــذي يــواجــه الصناعة
األلمانيّة .فتكنولوجيا المعلومات باتت جزء ًا

م ـه ـمّ ـ ًا ب ـش ـكــل م ـت ــزاي ــد ف ــي الـ ـسـ ـي ــارات– وهــو
األم ـ ــر ال ـ ــذي ت ـع ـت ـبــر ف ـيــه ال ـص ـنــاعــة األل ـمــان ـيــة
ضعيفة نسبي ًا .يدفع هذا شركات التكنولوجيا
األمــريـكـيــة إلــى مـحــاولــة االسـتـيــاء على حصّة
أكبر من القيمة التي يخلقها إنتاج السيارات.
فــإذا أخذنا غوغل كمثال ،فقد أطلقت «تحالف
الـسـيــارات الـمـفـتــوح» ،الــذي يـضـمّ ع ــدد ًا هــائـ ًا
م ــن م ـص ـنّ ـعــي ال ـس ـي ــارات ال ــذي ــن وافـ ـق ــوا عـلــى
استخدام نظام أندرويد في مركباتهم .عرضت
آبّل بدورها نظام تشغيلها الخاص بالسيارات.
ب ـي ـن ـمــا ب ــي.إم.دب ـل ـي ــو تـسـتـثـمــر م ـ ــوارد هــائـلــة
لـتـطــويــر ن ـظـ ٍـام خ ــاصّ ب ـهــا .ع ــاوة عـلــى ذلــك
فغوغل وآبّــل وأم ــازون يعملون بشكل نشط
على تكنولوجيا الـسـيــارات ذاتـيّــة الـقـيــادة .في
أوائـ ــل ع ــام  ،2018حـ ـ ّذر «ات ـح ــاد ال ـص ـنــاعــات
األلمانيّة» من ّأن شركات السيارات األلمانيّة
«قد تنحدر مرتبتها لتصبح مجرّد مزوّد لقطع
الغيار».
رقمنة صناعة السيارات
قد يوازي تحوّل صناعة السيارات األلمانية إلى
رقميّة تسريح المزيد مــن العمّال واالستغناء
عن خدماتهم .في دراســة لباحثين من جامعة
ريوتلنغن ومؤسسة  MHPنشرت في ،2017
ّأن مــا بـيــن  70إلــى  %100مــن الــوظــائــف التي
يقوم بها عمّال في صناعة السيارات األلمانية،
قد تخضع لألتمتة بحلول  .2030هذه األرقام
مرتفعة جد ًا ،ويجب أن نشكك بمدى واقعيتها،
لـكــن االع ـت ـقــاد الـســائــد عـلــى ن ـطــاق واس ــعّ :أن

حققت شركات
السيارات األلمانية
أرباحاً هائلة
لعقود من الزمن،
لكّنها فشلت في
االستثمار في
النقل الكهربائي
وهم بحاجة اليوم
للتعويض عن
الوقت الضائع

قسم ًا كبير ًا من الوظائف المباشرة والمتصلة
القطاع ستكون عرضة للخطر.
بهذا ّ
يـتـعـرّض خـطــاب األتـمـتــة -عــامّــة -للكثير من
االنتقادات ،فبين من يرى فيه مبالغة للضغط
على العمّال واستغاللهم أكثر ،ومن يرى بأننا
مقبلون على عصر «اإلقـطــاع التكنولوجي»،
ومن يرى فيه فرصة لتعبيد الطريق نحو حدّ
أدنى من األجور غير المشروطة ،هناك الكثير
م ــن األح ــادي ــث ال ـم ـت ـضــاربــة .وق ـ ّـط ــاع صـنــاعــة
ال ـس ـيــارات األل ـمــان ـيّــة يـنـطـبــق عـلـيــه مــا ينطبق
على غيره.
يــرى الـمــؤرخ االقـتـصــادي آرون بينانافّ ،أن
تــوقـعــات األتـمـتــة وخ ـســارة الـعـمّــال لوظائفهم
مـبــالــغ بـهــا .فــالــزيــادة الـمــزعــومــة فــي اإلنتاجية
من خالل األتمتة ليست موجودة .في الواقع،
نمو التصنيع أكثر بطئ ًا ممّا كان عليه في حقبة
مــا بـعــد الـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة .فـفــي ألـمــانـيــا،
ارت ـفــع بـمـعــدل  %6,3سـنــويـ ًا فــي الـخـمـسـيـنــات
والستينات ،وبـيــن عــامــي  2000و ،2017كان
النمو بمعدل  %2,4فقط ،رغــم عمليات إدمــاج
الروبوتات في التصنيع والتحوّل إلى الرقمنة.
ال يمكن إنكار وجود اتجاه نحو التراجع عن
الـتـصـنـيــع .فــي الـبـلــدان ال ـثــريّــة ،ب ــدأ ه ــذا الميل
م ــن أوائـ ــل ال ـس ـت ـي ـنــات– ك ـمــا اخ ـت ـبــرت الـعــديــد
من االقتصادات الصاعدة «تراجع ًا مبكر ًا عن
التصنيع» في العقود األخيرة .ورغم ّأن حصة
العمالة الصناعية في ألمانيا لم تنخفض بذات
الوتيرة التي حدثت في الواليات المتحدة أو
المملكة الـمـتـحــدةّ ،إل أنّـهــا انخفضت مــن %29
في  1970إلى  %17اليوم.
يرجع ذلك جزئي ًا إلى انحسار الطفرة الفريدة
تــاري ـخ ـي ـ ًا ال ـتــي أع ـق ـبــت ال ـح ــرب ،وإلـ ــى حـقـيـقــة
أن الـيــابــان وألـمــانـيــا بـعــد أن عــانـيــا مــن أضــرار
الـحــرب ،أعــادا الـبـنــاء بالكامل ،وأغــرقــا السوق
ال ـعــال ـم ـيــة ب ـم ـن ـت ـجــات ـه ـمــا ال ـص ـنــاع ـيــة .م ـنــذ ذلــك
الحين ،عانى التصنيع من فرط سعة اإلنتاج
ال ـه ـي ـك ـلــي .ف ــي ال ـخ ـم ـس ـي ـنــات وال ـس ـت ـي ـنــات مــن
القرن الماضي ،نما اإلنـتــاج الصناعي العالمي
بـمـتــوســط سـنــوي  ،%7,1ولـكـنّــه انـخـفــض إلــى

 %4,8فــي الـسـبـعـيـنــات ،ث ـمّ إلــى  %3بـيــن عامي
 1980و.2007
الحرب الطبق ّية من أعلى!
ميّز هذا الركود االقتصادات المتقدمة لعقود.
تــاشــت وظــائــف التصنيع اآلمـنــة فــي حقبة ما
بـعــد ال ـحــرب لـصــالــح وظــائــف قـطــاع الـخــدمــات
ذات األجـ ــور الـضـعـيـفــة وغ ـيــر الـمـسـتـقــرة في
الغالب .من بين االستثناءات :الصين ،وألمانيا
إلى حدّ ما .حافظت ألمانيا لفترة طويلة على
مستوى مرتفع نسبي ًا مــن العمالة الصناعية،
ويعود ذلك في المقام األول إلى إستراتيجية
التصدير القوية التي حصلت ألمانيا من خاللها
على حصّة أكبر من السوق متباطئ النمو.
قيل أيـضـ ًا بـ ّـأن ألمانيا «ص ـدّرت» بطالتها :من
خـ ــال «ت ـق ـي ـيــد األجـ ـ ــور» ،وال ـت ـخ ـف ـي ـضــات فــي
اإلن ـف ــاق عـلــى ال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي ،والـقـطــاع
الـصـنــاعــي ال ـقــوي ،وال ـي ــورو ال ـم ـ ّقــدر بــأق ـ ّل من
قيمته نـسـبـيـ ًا ،تـفــوقــت عـلــى بـقـيــة دول الـعــالــم،
وخاصة دول األطراف األوروبيّة.
اع ـت ـم ــدت هـ ــذه اإلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ع ـل ــى خـفــض
االس ـت ـهــاك– أي :خـفــض مـسـتــويــات معيشة
الجماهير األلمانية .نتيجة لذلك ،تميل ألمانيا
إلى االستيراد بشكل أقل من البلدان األخرى،
بـيـنـمــا ت ـحــافــظ ع ـلــى ت ـصــديــر أك ـب ــر ،م ــا ي ــؤدي
إل ــى تـحـقـيــق ف ــوائ ــض ت ـجــاريــة هــائ ـلــة .مـ ــرار ًا
وتكرار ًا ،تمّ توجيه دعوات إلى ألمانيا لزيادة
االستهالك من أجل تقليص الفارق في ميزان
المستوردات/المدفوعات .ربّـمــا األكـثــر شهرة
فــي فعل ذلــك هــو تــرامــب ،لكنّ أوبــامــا دعــا إلى
ذات األمــر ،وفــي عــام  2017وصــف إيمانويل
م ــاك ــرون ال ـفــوائــض ال ـت ـجــاريــة ألل ـمــان ـيــا بــأنّـهــا
«غير مستدامة».
ل ـك ـنّ أل ـمــان ـيــا اس ـت ـم ـرّت بـ ــذات ال ـتــرت ـيــب ،فـهــو
مــربــح بـشـكــل هــائــل لـشــركــاتـهــا الـمــوجـهــة نحو
الـتـصــديــر .تــدفــع الطبقة العاملة األلـمــانـيــة ثمن
هذه اإلستراتيجية ،فكما وصف مايكل بيتيس
وماثيو كالين في كتابهما «الحروب التجارية
ح ــروب طـبـقـيّــة» ،فــالـنـجــاح األل ـمــانــي« :يعتمد
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مـثــال :إلزامها بالدخول فــي مشاريع مشتركة
مع الشركات الصينية.
من هنا تأتي مشكلة رأس المال الغربي ،ففي
حـيــن أنّــه حـقــق أربــاح ـ ًا طــائـلــة مــن اإلن ـتــاج في
الـصـيــن فــي ال ـع ـقــود األخ ـي ــرة ،فـقــد ك ــان يـعــزز
أيـضـ ًا منافسي الـغــد .تبنّت الــواليــات المتحدة
مسار المواجهة ،وتسير في طريق «الفصل»
كي تمارس ضغط ًا أكبر على الصين .بينما قام
االت ـحــاد األوروب ــي بــوضــع الـلـمـســات األخـيــرة
عـلــى اتـفــاقـيــة االس ـت ـث ـمــار الـشــامـلــة مــع الـصـيــن
الـعــام الـمــاضــي ،حـيــث كــانــت ألـمــانـيــا هــي الـقــوة
الدافعة األساسية في تأمين هذه الصفقة.

عـلــى تــركـيــزه الـمـطـلــق عـلــى ال ـقــدرة التنافسية
لـلـصـنــاعــات الـتـصــديــريــة ...أي :االسـتـمــرار في
خـلــق ع ــدم ت ــوازن هــائــل بـيــن ال ـع ـمّــال ومــالـكــي
رأس المال».
تـعـتـبــر ص ـنــاعــة ال ـس ـي ــارات جــان ـب ـ ًا رئ ـي ـس ـ ًا فــي
إستراتيجيّة التصدير األلمانية .في عام ،2018
تمّ بيع  %75من السيارات المصنّعة في ألمانيا
إلى الخارج .في ذات العام ،ش ّكلت السيارات
 %18من إجمالي الصادرات األلمانية .مع ركود
الطلب العالمي على الـسـيّــارات ،هـنــاك طريقة
واح ـ ــدة ف ـقــط ل ـل ـح ـفــاظ ع ـلــى اس ـت ـق ــرار أرق ــام
ال ـم ـب ـي ـعــات :ح ـجــز م ــوق ــع م ــرم ــوق ف ــي سـيــاق
التنافس الدولي .فكما قال الرئيس التنفيذي لـ
بي.إم.دبليو« :هناك الكثير من السيارات في
العالم ،لكن ق ّلة من بي.إم .دبليو».
للتغ ّلب على المنافسة ،لجأت صناعة السيارات
األلمانيّة إلــى التكتيكات الرأسمالية المعتادة:
تخفيض تكاليف العمالة وزيادة ظروف العمل
بأن صناعة السيارات األلمانية
سوء ًا .صحيح ّ
ال تــزال تــؤمّــن أفـضــل الــوظــائــف الصناعية في
العالم بشكل نسبي ،لكنّ هذا مضمون للقوى
العاملة األساسية وحسب .فهي تعتمد بشكل
مـتــزايــد عـلــى الـعـمــالــة الـمــؤقـتــة وغـيــر الـمـثـبـتــة.
فـكـمــا وص ــف أول ـي ـفــر نــاخ ـتــوي األمـ ــر« :يـعـمــل
العمّال المؤقتون ومن الباطن جنب ًا إلى جنب
م ــع زم ــائ ـه ــم ال ـم ـث ـب ـت ـيــن ،وال ــذي ــن ال ي ــزال ــون
مظللين بالحماية .وعندما يتمّ تخفيض العمّال،
يكونون أول من يخسر وظيفته».
فــي سـبـيــل تخفيض تـكــالـيــف الـعـمــالــة أكـثــر ،تـمّ
نقل مكونات إنتاج كاملة إلى الخارج ،وبشكل
خاص إلى أوروبا الشرقية .تتم إعادة موضعة
اإلنـتــاج بـظــروف عمل أقـســى فــي بـلــدان مثل:
ه ـن ـغــاريــا ،ق ـبــل أن ي ـتــم إرس ــال ــه لـلـتـجـمـيــع فــي
ال ـم ـصــانــع األل ـم ــان ـيّ ــة .ف ـبــالــرغــم م ــن ال ـخ ـطــاب
ال ـق ــوم ــي ل ـح ـكــومــة أوربـ ـ ــان ف ــي ه ـن ـغ ــاري ــا ،تــم
منح رأس المال األلماني كـ ّـل ما يــريــده ،مثل:
تشريع قانون في  2019إلطالة ساعات العمل
يسميه الهنغاريون« :قانون العبيد» أو قانون
«أودي وبي.إم.دبليو».

وال ـخ ـط ــوة ال ـثــال ـثــة ف ــي سـبـيــل زيـ ــادة ال ـقــدرة
الـتـنــافـسـيــة ه ــي :أتـمـتــة أمــاكــن ال ـع ـمــل .وكــذلــك
يتمّ األمر بشكل رأسمالي نموذجي ،فالتطوّر
ال ـت ـك ـنــولــوجــي ه ـنــا ي ـخــدم ه ــدف ـ ًا واح ـ ــد ًا :أداة
ل ـت ـق ـل ـي ــل ال ـت ـك ــال ـي ــف لـ ـص ــال ــح أربـ ـ ـ ــاب ال ـع ـم ــل،
ويتحكمون فيها بالعمّال بتحويلهم إلى مجرّد
فائض ملحق باآلالت.
تنافس مواقع اإلنتاج
ت ـه ــدف ج ـم ـيــع هـ ــذه اإلجـ ـ ـ ــراءات إلـ ــى ض ـمــان
التفوق النسبي للشركات األلمانية ،لكنّها أيض ًا
تعكس المنافسة الشرسة بين مواقع اإلنتاج،
حيث تكافح الدول الصناعية الرائدة للبقاء في
القمّة.
وفـ ـقـ ـ ًا ل ـل ـبــاحــث وال ـن ـق ــاب ــي ب ـي ـتــر ش ـ ــاد ،ت ــر ّك ــز
الواليات المتحدة على تطوير القيادة الذاتية،
وه ــي تـسـمــح بـمــوجــب ال ـقــانــون بــأكـبــر مـســافــة
كيلومترات كي يطوّر رأس المال التكنولوجيا
ال ـج ــدي ــدة ،ف ــي ذات ال ــوق ــت الـ ــذي تـنـشــئ فـيــه
نـمــذجــة مــوحــدة لـلـصـنــاعــة الــرقـمـيــة مــن خــال
«اتحاد اإلنترنت الصناعي».
المنافس الرئيسي للواليات المتحدة في هذا
ال ـم ـجــال ه ــي ال ـص ـيــن .تـسـعــى ال ـص ـيــن جــاهــدة
ل ـت ـك ــون ع ـل ــى قـ ــدم الـ ـمـ ـس ــاواة م ــع ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة بـحـلــول عــام  .2035تستثمر الــدولــة
الصينية لـهــذه الـغــايــة مـبــالــغ هــائـلــة فــي البحث
وال ـت ـطــويــر وال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة الــرق ـم ـيــة .تــركــز
ال ـص ـي ــن ف ــي م ـج ــال ص ـن ــاع ــة الـ ـسـ ـي ــارات عـلــى
الـكـهــربــاء– وي ـعــود ذل ــك بـجــزء كـبـيــر ألسـبــاب
ألن صنّاع القرار الصينيين
بيئية ،وبجزء آخر ّ
يـ ــرون بـ ـ ّـأن ب ــاده ــم ي ـم ـكــن أن ت ـص ـبــح رائ ــدة
عــالـمـيـ ًا فــي مـجــال الـنـقــل الـكـهــربــائــي أســرع من
الجميع.
ت ـبــذل ال ــدول ــة األلـمــانـيــة أي ـض ـ ًا كــل مــا بــوسـعـهــا
لتجهيز صناعتها المحلية للمنافسة العالمية.
ف ـفــي ح ـيــن أن ـه ــا ال تـ ــزال تـ ــؤدي ب ـش ـكــل جـيــد
ف ــي اإلن ـت ــاج ال ـت ـق ـل ـيــدي ،ف ـمــركــزة تـكـنــولــوجـيــا
الـمـعـلــومــات الـكـفــؤة س ـتــزداد فـقــط عـبــر مسار
الرقمنة– وتتفوق البلدان األخرى على األلمان

تتم ّثل إحدى
المشكالت الرئيسية
التي تواجه
صناعة السيارات
األلمان ّية في إنتاج
البطاريات حيث
يهيمن المنافسون
اآلسيويون على
السوق

ف ــي ه ــذا ال ـم ـجــال .ل ـهــذا ال ـس ـبــب تـ ــروّج بــرلـيــن
للرقمنة الـخــاصــة بـهــا تـحــت عـنــوان «الـصـنــاعــة
 .»4,0ح ـ ـ ـ ّذرت أن ـج ـي ــا م ـي ــرك ــل مـ ــن كــون ـهــم
ب ـحــاجــة إلت ـقــان ـهــا ب ـســرعــة« ،وإال فـ ـ ّـإن أول ـئــك
الذين يقودون المجال الرقمي سيأخذون منّا
اإلنتاج الصناعي».
يتم دعــم صناعة الـسـيــارات كــذلــك فــي التحول
إل ـ ــى الـ ـكـ ـه ــرب ــاء مـ ــن خ ـ ــال أق ـ ـسـ ــاط الـ ـش ــراء
لـلـمـسـتـهـلـكـيــن ،وال ـتــوسّــع ال ـم ـم ـوّل مــن الــدولــة
لـلـبـنـيــة الـتـحـتـيــة لـصـنــاعــة ال ـب ـطــاريــات .تـتـمـ ّثــل
إحدى المشكالت الرئيسية التي تواجه صناعة
السيارات األلمانيّة في إنتاج البطاريات ،حيث
يهيمن المنافسون اآلسـيــويــون على الـســوق.
للحاق بالركب ،تتعاون ألمانيا مع دول أخرى
في «تحالف البطاريات» الــذي أطلقه االتحاد
األوروبـ ـ ـ ــي ،والـ ـ ــذي ي ـه ــدف ل ـتــوح ـيــد ج ـهــود
ال ـش ــرك ــات ال ـخــاصــة ت ـحــت إش ـ ــراف الـحـكــومــة
لـتـشـكـيــل ات ـح ــادات صـنــاعـيــة ضـخـمــة ،مــدعــومــة
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر م ــن الـ ــدولـ ــة .ف ــي مـ ـ ــوازاة ذل ــك،
أطلق االتـحــاد األوروبــي تحالف ًا للمواد الخام
ف ــي ت ـشــريــن األول ال ـمــاضــي ب ـم ـشــاركــة مـئــات
الشركات األوروبية.
كما تقدّم الدولة يد العون للشركات األلمانية
مــن خــال ضمان استمرار وصولها اإليجابي
إلى األسواق الدولية ،وخاصة السوق الصينية
ال ـح ـي ــويّ ــة م ـت ــزاي ــدة ال ـن ـم ــو .أظـ ـه ــرت دراسـ ــة
أجراها «مركز أبحاث السيارات» ّأن فولكس
فاجن ومرسيدس وبي.إم .دبليو باعت 14,16
مـلـيــون سـيــارة الـعــام الـمــاضــي ،مــن بينها 5,6
ماليين إلــى الصين .قــال رئيس المركز معلق ًا،
بأن «حصّة الصين من مبيعات شركات صناعة
ّ
ال ـس ـي ــارات األل ـمــان ـيــة ل ــم ت ـكــن ب ـه ــذا االرت ـف ــاع
مطلق ًا ،وستستمرّ في االرتفاع».
لـ ـكـ ـنّ ال ـص ـي ــن بــال ـن ـس ـبــة ل ـ ــرأس م ـ ــال ص ـنــاعــة
ال ـس ـي ــارات األل ـم ــان ــي س ـي ـفٌ ذو ح ــدي ــن :فـهــي
ليست مجرّد موقع تصنيع منخفض األجــور
مثل هنغاريا .تحرص الــدولــة الصينية بشكل
صــارم على ضمان مساهمة الشركات الغربية
التي تنتج عندها في تعزيز الصناعة الصينية.

أفضل للبيئة؟
يـحــاول رأس مــال صناعة الـسـيــارات األلمانية
وس ـيــاس ـيــوه ال ـت ـســويــق ل ـم ـســار ع ـم ـلــه بـطــرق
كثيرة ،منها :حماية البيئة ،وحماية الـقــدرات
ال ـت ـنــاف ـس ـيــة .ل ـكــن م ــا ل ــم نــرغــب ف ــي أن نـكــون
ك ـم ـه ـل ـلــي «الـ ـخـ ـضـ ــر» ،ع ـل ـي ـنــا أن نـ ـ ــدرك بـ ـ ّـأن
الرأسمالية غير قــادرة هيكلي ًا على التغيّر بما
يحمي البيئة .فــإنـفــاذ «صفقة خـضــراء» فاعلة
يـحـتــاج إل ــى ش ــروط لـيـســت قــريـبــة ح ـتّــى مما
ه ــو م ــوج ــود ال ـي ــوم ،وم ــن أه ـمّ ـه ــا :أن يـكــون
هــذا الـتـحـوّل لصالح الطبقة العاملة الصناعية
المتضررة ويقنعها بدعمه.
يدعو البعض فــي ألمانيا إلــى تحويل اإلنتاج
بشكل كلي عن صناعة السيارات ،مثل :زعيم
حـ ــزب «دي.لـ ـنـ ـك ــه» ب ـيــرنــد راي ـك ـس ـن ـغــر ال ــذي
دع ــا إل ــى «صـفـقــة خ ـضــراء جــديــدة» تــأخــذ في
حـسـبــانـهــا «االب ـت ـعــاد عــن مـجـتـمــع ال ـس ـيــارات».
لكنّ الترويج لهكذا برنامج عمل بشكل مجتزأ،
ي ـع ـنــيّ :أن ه ـنــاك أك ـثــر م ــن م ـل ـيــون عــامــل فــي
صناعة السيارات– لديهم مصالح مفهومة في
رؤي ــة شــركــاتـهــم تـحـقــق الــربــح لـيـحــافـظــوا على
أعمالهم– سيقفون ضدّ هكذا برنامج.
يـفـسّــر ه ــذا سـبــب تـشـكــك بـعــض الـنـقــابــات في
ال ـتــداب ـيــر ال ـم ـنــاخ ـيــة ال ـط ـمــوحــة .م ـث ــال :نـقــابــة
عـمّــال الصلب األلـمــان IGMetall :التي ضمّت
جهودها إلــى الجمعيات البيئية إلحــداث نقلة
نوعية في المناخ ،لكنّها رفضت بشكل مطلق
أيّ تـفـكـيــك ج ــذري لـصـنــاعــة ال ـس ـيــارات «لـعــدم
تــرك ـيــز ه ـك ــذا دع ـ ــوات ع ـلــى ال ـع ـمــل وال ـب ـطــالــة
واإلنتاج».
يفهم العمّال وممثلوهمّ ،أن ذات المنافسة التي
ي ـحــاولــون تـعــزيــزهــا ل ــدى شــركــاتـهــم قــد تـقــود
إل ــى خـســارتـهــم ألعـمــالـهــم أو لـضـغــط أجــورهــم
وزيــادة شــروط عملهم ســوء ًا ،أو الستبدالهم
بآالت روبوتيّة يصبحون ملحقين بها بأجور
أزهـ ــد .لـكــن إذا كــانــت ال ـحــركــات الـبـيـئـيــة تــريــد
م ــن ال ـع ـمّ ــال الـ ــوقـ ــوف إلـ ــى جــان ـب ـهــا ودع ـم ـهــا
وتبني قضاياها ،فعليهم أن يوسعوا مداركهم
ومـفــاهـيـمـهــم ال ـجــذريّــة لـتـشـمــل تـخـطــي اإلنـتــاج
الــرأس ـمــالــي بــأك ـم ـلــه .وال ـف ـشــل ف ــي ذل ــك يـعـنــي
بـ ّـأن حركات يمينية مثل :حزب « »AfDالذي
ح ــاول االس ـت ـفــادة مــن ه ــذا األم ــر وف ـشــل غير
مرّة ،قد ينجح في المرات القادمة.
سيكون الخروج من سباق الفئران الرأسمالي
العالمي هذا نعمة بالنسبة للعمّال ،ألنه سيسمح
بتنصيب نمط إنتاج أكثر لطف ًا وإنسانية وأكثر
استدامة .لكن في الوقت الحالي ،ال يوجد ما
يشير إلــى أن األلـمــان مستعدون التـخــاذ مثل
هذا المسار ،وال توجد وجهة نظر في ألمانيا
غير مثيرة للجدل وراسـخــة بـقــوة فــي جميع
ال ـم ـع ـس ـكــرات ال ـس ـيــاس ـيــة ،م ـثــل :االق ـت ـنــاع بــأن
البالد يجب أن تظل قوة صناعية رائــدة بأي
ثمن.
ǩبتصّرف عنGermany Auto Is Going :
Electric — But It’s Not Helping
Workers
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صدر كتاب «ثقافة الرأسمالي الجديدة»
للباحث االجتماعي اإلثنوغرافي ريتشارد
سينيت (منشورات جامعة ييل-
الواليات المتحدة األمريكية،)2006 ،
وصدر مترجماً إلى العربية عن دار الفارابي
(بيروت .)2008 ،ويبحث التحوالت التي
طالت العالقات االجتماعية اليومية
الممارسية (البراكسيس حسب غرامشي)
في ظل النيوليبرالية وعولمة عمليات
اإلنتاج واالقتصاد التكنولوجي والنمط
االستهالكي ،والتح ّول الذي طال المعاني
والقيم الفرد ّية واألهداف والمستوى
السياسي.

ǧد .محمد المعوش

نبذة عن الكاتب
ولــد ريـتـشــارد سينيت عــام  1949ألبــويــن من
الـمـهــاجــريــن الـ ـرّوس .والــدتــه نــاشـطــة عـمّــالـيّــة،
وقـ ــاتـ ــل وال ـ ـ ــده فـ ــي الـ ـحـ ــرب اإلس ـب ــان ـي ــة ضــد
الفاشية ،ثم «قاتل ضد الشيوعيين» ،وخرجا
الحـ ـقـ ـ ًا م ــن الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي ت ـحــت خــاف
عنوانه «اتفاق ستالين -هتلر» (لهذه الخلفية
رب ـمــا دور فــي تـشـكـيــل آراء سـيـنـيــت الـعــدمـيّــة
ت ـج ــاه آفـ ــاق ال ـم ـش ــروع ال ـم ــارك ـس ــي ،وال ــدول ــة
الـســوفـيـيـتـيــة) .هــو روائ ــي ومــوسـيـقــي ،وعــالــم
اجتماع وإثنوغرافيا ،من منشوراته« :سقوط
الـ ــرجـ ــل ال ـ ـعـ ــام» (« ،)1977ض ـم ـي ــر ال ـع ـي ــن»
(« ،)1990تــآكــل الشخصية ،الـعــواقــب الفردية
ل ـل ـع ـمــل ف ــي ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ال ـج ــدي ــدة» ()1998
ويشغل حالي ًا منصب زميل فــي «مــركــز حول
الــرأسـمــالـيــة والـمـجـتـمــع» (جــامـعــة كــولــومـبـيــا-
الواليات المتحدة األمريكية).
عن موقف الكاتب وجوهر طرحه
يـسـتـهـ ّـل الـكــاتــب مـقــدمـتــه ب ــأن مــا تــم رف ـعــه من
ش ـعــارات ومــا تــم تـنـفـيــذه الحـق ـ ًا مـنــذ منتصف
ال ـق ــرن ال ـمــاضــي م ــن ض ــرب ال ـب ـيــروقــراط ـيــات
ال ـت ــي رف ـع ـهــا «ال ـي ـس ــار ال ـج ــدي ــد» وال ـل ـي ـبــرال ـيــة
عـلــى حــد س ــواء ،لــم يجلب ســوى شـكـ ٍـل جــديـدٍ
مـ ــن ان ـ ـعـ ــدام الـ ـع ــدال ــة واالضـ ـ ـط ـ ــراب وال ـق ـل ــق
االجـتـمــاعـيـيــن وتـفـكـيــك الـمـجـتـمــع ومــؤسـســات
الــرعــايــة وال ـص ـحــة ،وتــراجــع سِ ـمــة االسـتـقــرار
النسبي في المجتمع ،وصارت الهجرة أيقونة
الـعـصــر ،وصــار الحنين مــربــوطـ ًا بــالـنــدم .وفــي
س ـي ــاق هـ ــذا ال ـت ـف ـك ـكّ ال ـش ــام ــل لــأيــديــولــوج ـيــا
«الـ ـمـ ــركـ ــزيـ ــة الـ ـبـ ـيـ ــروقـ ــراطـ ـيـ ــة ،فـ ــي ش ـك ـل ـي ـهــا
االش ـتــراكــي والــرأس ـمــالــي»! يـســأل الـكــاتــب :ما
ال ـ ــذي ي ـج ـمــع ال ـن ــاس وي ـش ــده ــم إلـ ــى بـعـضـهــم
البعض فيما تتفكك المؤسسات المادية التي
ينتمون إليها؟ أي :مــا هــو المستوى الفوقي
القيمي والروحي والمرتبط ببنية الشخصية
ال ـم ـنــاس ـبــة ل ـل ـم ـس ـتــوى ال ـت ـح ـتــي االق ـت ـص ــادي
الـجــديــد؟ ويستكمل الـكــاتــب الـســؤال بــآخــر :ما
هو نوع األفراد القادرين على العيش في عالم
مضطرب «ســائــل» ،دائــم الـصــدمــات ،بــا ثبات
في األهداف المطلوب بلوغها في حياة الفرد
ال ـم ـعــاشــة؟ وي ـج ـيــب ب ــوج ــود ث ــاث ــة ت ـحــديــات
ك ـبــرى أمـ ــام أفـ ــراد ال ـي ــوم :ال ــوق ــت (بــالـمـعـنــى
الــوجــودي)؛ وإدارة الــذات فــي األجــل القريب
ب ـعــد تــدم ـيــر اآلج ـ ــال ال ـب ـع ـيــدة ف ــي ظ ــل ب ــروز
ظاهرة ارتجال الفرد لقصة حياته لكي يعطيها
معنى ما ،وتعايشه دون وعي مستدام بذاته.
أمــا الـتـحــدي الـثــانــي :يتعلق بالموهبة ،فالفرد
ع ـل ـي ــه أن ي ـع ـي ــد خ ـل ــق ن ـف ـس ــه ع ـل ــى م ـس ـتــوى
ال ـم ـهــارات بـمـعــدل ث ــاث م ــرات خ ــال حـيــاتــه.
فيسود مفهوم «الـقــدرة الكامنة» التي ترتكز

ع ـل ــى الـ ـمـ ــرونـ ــة والـ ـتـ ـخـ ـ ّل ــي و«ال ـس ـط ـح ـي ــة».
والتحدي الثالث :هو القدرة على االستسالم،
و«كيفية التخ ّلص من الماضي» وترك ما تع ّلمه
وعرفه لصالح الجديد .وحسب الكاتب :إن هذا
الـصـنــف مــن الـبـشــر هــو غـيــر م ـع ـتــاد .فالبشر
يميلون إلــى ديـمــومــة حـيــاة وقـصــة مستدامة،
ويبنون على ماضيهم .لهذا :إن النمط الحالي
يدمّر الغالبية من البشر.
فصول الكتاب
ي ـ ـ ـتـ ـ ــوزع الـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــاب ع ـ ـل ـ ــى أرب ـ ـ ـعـ ـ ــة ف ـ ـص ـ ــول:
ال ـب ـي ــروق ــراط ـي ــة ،وال ـم ــوه ـب ــة وش ـب ــح ان ـع ــدام
الجدوى ،والسياسة االستهالكية ،والرأسمالية
االجتماعية فــي زمـنـنــا .ويـحــاجــج الـكــاتــب ،بأن
ال ـت ـحــول ف ــي ب ـن ـيــة ال ـمــؤس ـســات م ــن تـقـلـيــديــة
لـهــا بنيتها الـبـيــرواقــراطـيــة الـهــرمـيــة المفهومة
والثابتة من حيث النتائج واألهــداف الممتدة
على مدى عمر الفرد ،نحو مؤسسات «سائلة»
بــالـمـعـنــى الـتـنـظـيـمــي ،عــابــرة ل ـل ـقــارات يحكمها
مـجـلــس تـنـفـيــذي (م ـح ـكــوم بــال ـبــورصــة) غـيــر
مرتبط بــاإلدارة المسؤولة داخــل المؤسسة،
كل ذلك يجعل من حياة العاملين غير مفهومة
وغير متوقعة ،وأكثر تنافس ًا وعدائية بسبب
االص ـط ـف ــاء ع ـلــى أسـ ــاس «الـ ـق ــدرة ال ـكــام ـنــة»،
ال عـلــى أس ــاس الـخـبــرة الـمـكـتـسـبــة الـمـتــراكـمــة
«الحِرَفيّة» .هذا يحرم األفراد من قدرتهم على
إدارة حـيــاتـهــم .وه ــذا ال ـنــوع مــن الـمــؤسـســات
التي تَضْعُف فيه بيروقراطية الطبقة الوسطى
ال ـســاب ـقــة ،ع ـلــى ح ـس ــاب الـ ـمـ ــدراء الـتـنـفـيــذيـيــن
والمستشارين المنفصلين عــن المؤسسة ،بل
ف ـقــط ب ـمــا تـمـثـلــه م ــن اس ـت ـث ـمــار ،فـتـتـعــاظــم قـيــم
ان ـعــدام الـمـســؤولـيــة والـثـقــة وف ـقــدان االح ـتــرام
للعمل ذاتــه ،وضــرب أســس اإلرضــاء المؤجّل
والـتـفـكـيــر اإلس ـتــرات ـي ـجــي .فـكــل ش ــيء مــرتـبــط
بــاألجــل ال ـقــريــب ،مــا يـفـتــح ال ـبــاب واس ـع ـ ًا أمــام
م ــأس ــاة انـ ـعـ ــدام ال ـ ـجـ ــدوى .ومـ ــن ال يـمـلـكــون
«الـ ـقـ ــدرة ال ـك ــام ـن ــة» يُ ـت ـرَك ــون م ـع ـ ّل ـق ـيــن ،أم ــام
«درامــا اجتماعية عاطفية» على «اعتبار أنهم
لــم ي ـعــودوا نــافـعـيــن أو ذوي قـيـمــة» .كــل هــذا،
محمو ًال على قاعدة االستهالك الواسع ،خلق
مجا ًال للحياة السياسية «الرخوة» ،وانحدار ًا

ما هو نوع األفراد
القادرين على
العيش في عالم
مضطرب سائل
دائم الصدمات بال
ثبات في األهداف
المطلوب بلوغها
في حياة الفرد
المعاشة؟

فــي مستوى الـصــراع السياسي ،على حساب
اسـتـغــال وهــم شـغــف االسـتـهــاك لــدى الـفــرد،
في واقــع مأمول متخي ٌّل غير مرتبط بوظيفة
محددة نفعيّة للغرض الذي يجري استهالكه،
بل مرتبط بمعنى غير مدرك في وعي الفرد،
وهـنــا يــدخــل الـخـيــال كـمـعــادٍ لـصــاحـبــه .فتصير
ال ـس ـي ــاس ــة ك ـم ـن ـص ــات ع ـ ــرض ب ـض ــائ ــع دائ ـم ــة
يحل الشكل البرّاق
التحوّل والجذب الدراميّ ،
مـحـ ّـل الــوظـيـفــة ،ويصير الفعل الـتـقــدمــي ،الــذي
يتط ّلب صبر ًا ،مم ًال ،ألن المستهلك يحتاج إلى
إرضــاء ســريــع ،غير قــابــل للتأجيل واإلنـتـظــار.
فالمناخ السياسي السائد كما االقتصاد الجديد،
خلق مناخ ًا (وأفــراد ًا) خالي ًا من الحرفيّة ،مع
ت ــوسّ ــع ض ـخــم ف ــي ال ـف ـضــاء الــدعــائــي لــوســائــل
الدعاية واإلعالم ،كما في سوق المنتجات كما
فــي السياسة .وكــل ذلــك يجمعه منطق مفكك،
وقــاعــدتــه هــي االقـتـصــاد الـسـيــاســي الـفــوضــوى
تـخـطـيـطـيـ ًّا .وه ــذا مــا أضـعــف قــاعــدة الـسـيــاســة
التقدمية.
«مخارج» محتملة
من موقع تعويض غياب المرساة الثقافية في
مجتمع فقدان المعنى ،يختم الكاتب بضرورة
تقديم «ثــاث قيم حــرجــة» :الـقـصّ (فـعــل بناء
القِصّة) ،والجدوى ،والحرفيّة .طارح ًا السماح
بنسبة استقرار أكبر في العمل ،حتى لو كان
متنق ًال بين وظيفة وأخرى ،ولكن يحمل ثبات ًا
زم ـن ـي ـ ًا ب ــأج ــل ب ـع ـيــد لـتـحـقـيــق إم ـكــان ـيــة تـكــويــن
الـقـصــة الــوجــوديــة .وتـعــزيــز أهـمـيــة الــوظــائــف
التي تحمل أدوار ًا اجتماعية تضْمَنُ االعتراف
االجـتـمــاعــي ،عبر تأمين الــدخــل لعمال الرعاية
االجـتـمــاعـيــة ضـمــن الـعــائـلــة أو خــارجـهــا ،الــذيــن
هم اليوم دون أجــر ،في ظل اتساع فئة كبار
ال ـســن ،لـتـعــويــض غـيــاب ال ـجــدوى عـنــد الـفــرد.
وتعزيز إنتاج شــيء جديد ،مما يرفع ارتباط
ال ـف ــرد بــواق ـعــه ،ع ـبــر ال ـب ـحــث ع ــن ال ـم ـشــاكــل ال
تجنّبها ،وت ّلمس نواقصه ال الهروب منها في
صورة الذات المثاليّة المُرَوَّجة.
موقع الطرح تاريخياً
مــن مــوقــع الـيـســار الـجــديــد ،ومـقــوالت «الــدولــة

الـبـيــروقــراطـيــة الـعـسـكــريــة االش ـتــراك ـيــة» ،أي:
موقع االشتراكية الديمقراطية ،يطرح الكاتب
ت ـن ــاق ـض ــات الـ ـحـ ـي ــاة ال ـم ـم ــارس ـي ــة ال ـم ـل ـمــوســة
المعنوية لألفراد في ظل النيوليبرالية ،كفقدان
ال ـق ـي ـمــة وغ ـي ــاب االعـ ـتـ ــراف ،وف ـ ــراغ الـمـعـنــى،
نتيجة التقلب في االقتصاد الرأسمالي المأزوم
نـفـســه ،وتــراج ـعــه عــن ثــوابــت تــوزيــع ال ـثــروة
الـتــي ُأرس ـيــت فــي لـحـظــة الــرشــوة الـتــاريـخـيــة.
ولكن هــذه الحلول ال تتجاوز اإلصــاح دون
ال ـمــس بــأســس ال ـن ـظــام .هــو لــم ي ـطــرح تغيير
عــاقــات اإلنـتــاج نحو االشـتــراكـيــة الـتــي تعالج
الـقـضــايــا الـثـقــافـيــة الـمـمــارسـيــة الــوجــوديــة عبر
تـغـيـيــر ال ـمــوقــع االغ ـت ــراب ــي ل ـل ـفــرد .ف ـهــو أعـلــن
ف ــي ب ــداي ــة ال ـن ــص أن االق ـت ـص ــاد الــرأس ـمــالــي
الحديث أنهى مشروع ماركس المحمول على
البروليتاريا المدينية التي انتفت اليوم .وإذا
مــا أردنـ ــا الـتـكـثـيــف ،إن ــه يـتـجــاهــل فـعــل قــانــون
ت ـفــاوت الـتـطــور وقـضـيــة وح ــدة ال ـعــالــم ،الــذي
يـسـمــح بــالـنـظــر لـلـنـظــام بـشـكــل مــوحــد عــالـمـيّ،
دون ال ـغــرق فــي ح ــدود ال ــدول «الـمـنـفـصـلــة».
فــال ـت ـح ـوّل ال ـحــاصــل ف ـع ـ ًا ف ــي ال ـق ـيــم وأش ـك ــال
اإلنتاج في بعض المجتمعات ،يمكن تعويضه
عـبــر أخــذ الـحــركــة الـمــوضــوعـيــة للبشرية ككل.
فالبروليتاريا التي تتركز في الصين تجعل من
الصين (فــوقـيـ ًا ،كجهاز سـيــاســي) تحمل خط ًا
ذا مـضـمــون أك ـثــر بــرولـيـتــاريــة عـلــى مـسـتــوى
الـعــالــم .دون أن ينفي ذلــك وزن المؤسسات
التقليدية فــي ال ــدول األخ ــرى حـتــى لــو تعاظم
وزن الـمــؤسـســات «الـمــرنــة» .ويـشـ ّكــل الكتاب
م ــؤش ــر ًا آخـ ــر ع ـلــى ال ـج ــان ــب ال ـم ـف ـقــود نـسـبـيـ ًا
لــدى الـمـشــروع ال ـثــوري ،أي :ض ــرورة تقديم
ذاتــه على أســاس حــامــل لثقافة جــديــدة ال في
قالب رومنسي يعيد للقديم حياته ،بل يجيب
عــن التناقضات الـتــي حملها الـتـطــور فــي نمط
الـحـيــاة الــرأسـمــالــي .واألهــم هــو :رفــع الـصــراع
المشترك خارج الحدود ،وتوحيد الجهود بما
يتناسب مع عالميّة المعركة و«سيولة» انتقال
الـقــوى الـعــامـلــة ،وسـطــوة اإلع ــام ،وتنظيمها
في حركة (ليس بالضرورة تحالف ًا) تتخطى
التنسيق ،نحو أطر واضحة التنظيم والهوية
دو ًال وتنظيمات
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سيصدر قريباً ،الفيلم الصيني الجديد « »1921الذي يصور
فترة انعقاد المؤتمر الوطني األول للحزب الشيوعي الصيني،
المؤتمر الذي ساهم في تغيير الصين والتأثير في العالم قبل
 100عام.
ǧقاسيون

ي ــروي فـيـلــم « »1921لـلـمـخــرج هــوانــغ
جـيــانـشـيــن قـصــة مـجـمــوعــة مــن الـشـبــاب
الذين أسسوا الحزب الشيوعي الصيني
فـ ــي فـ ـت ــرة صـ ـع ــود الـ ـح ــرك ــة ال ـش ـع ـب ـيــة
والحركة الثورية في الصين ،ويعرض
الخلفية التاريخية.
يذكر أن هوانغ جيانشين كان قد أخرج
قـبــل  10س ـنــوات ،فـيـلــم «بــدايــة النهضة
ال ـك ـب ــرى» الـ ــذي ي ـت ـحــدث ع ــن تــأسـيــس
ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي ال ـص ـي ـنــي ،وأوض ــح
الـمـخــرج فــي تـصــريـحــات لــإعــام :كيف
يختلف الفيلمان ،حتى مع أن القصتين
تعكسان خلفية تاريخية متشابهة.
قــال هــوانــغ ،قـبــل عـشــر س ـنــوات :سجل
ف ـي ـلــم «ب ــداي ــة ال ـن ـه ـضــة ال ـك ـب ــرى» بــدايــة
انتفاضة ووتشانغ في نانهو لجياشينغ.
لقد صورنا هذه الفترة الطويلة ،والتي
تعادل ما مجموعه  10سنوات من 1911
إلى .1921
وفـ ــي هـ ــذه ال ـم ــرة ف ــي ال ـف ـي ـلــم ال ـجــديــد،
ركزنا على الفترة من  1920إلى ،1921

بالمندوبين الـ  13في المؤتمر الذين كان
متوسط أعمارهم حوالي  28عام ًا فقط.
وك ـ ــان ع ـلــى ال ـم ـخ ــرج وف ــري ــق اإلن ـت ــاج
بأكمله محاولة فهم وإعادة إنتاج طريقة
تفكيرهم ولماذا فكروا بهذه الطريقة.
ومــن خــال الـجـمــع بـيــن حـيــاة الـشـبــاب،
واألطـ ـ ــراف ال ـت ــي تــاح ـق ـهــم ،ووج ـه ــات
نظر الكومنترن ،ابتكر المخرج طريقة
حديثة لسرد وتصوير قصة جيدة في
الفيلم بحيث تكون جذاب ًة بصري ًا لجيل
ال ـش ـبــاب ،وم ـســاعــدة لــأج ـيــال الـجــديــدة
على فهم تلك الفترة التاريخية.

ألن ــه ف ــي ال ـع ـقــد م ــا ب ـيــن ال ـف ـي ـلــم األخ ـيــر
و ،2021ص ــدرت وثــائــق تــاريـخـيــة أكـثــر
تـفـصـيـ ًا حــول الـمــؤتـمــر الــوطـنــي األول
ل ـل ـحــزب ال ـش ـيــوعــي ال ـص ـي ـنــي والـ ـم ــواد
مـ ـتـ ــوفـ ــرة بـ ـكـ ـثـ ــرة .أض ـ ـ ــاف الـ ـمـ ـخ ــرج،
ف ــي ال ــواق ــع ،ال يــريــد ال ـج ـم ـهــور مـعــرفــة
األحداث الكبيرة فحسب ،بل يريد أيض ًا
معرفة القصص الشخصية لألفراد .وتم
دعم الشخصيات بالتفاصيل والعواطف.
وإذا كان هناك المزيد من هذه األشياء،
فـيـمـكـنـنــا ال ـح ـصــول ع ـلــى م ـســاحــة أكـبــر
إلبــداعـنــا .وخــاصــة الـمـعـلــومــات المتعلقة

أخبار ثقافية

وقال المخرج« :نأمل في الحصول على
ال ـق ـل ـيــل م ــن ال ـم ـســاعــدة ل ـهــذا ال ـن ــوع مــن
األفالم ،ألن الشباب في الوقت الحاضر
ي ـت ـع ـل ـمــون ال ـت ــاري ــخ م ــن خ ــال األفـ ــام.
ف ـهــم ال ي ـق ــرؤون ال ـك ـتــب ق ـبــل أن يــأتــوا
لـمـشــاهــدة فـيـلـمــك ،لــذلــك يـجــب أن يكون
ألفالمنا تعبير نوعي».
سيعرض الفيلم فــي مـهــرجــان شنغهاي
ال ـس ـي ـن ـمــائــي الـ ـقـ ــادم ،وس ـي ــدخ ــل قــري ـب ـ ًا
دور السينما فــي جميع أنـحــاء الصين.
المصدر :سي جي تي إن اإلنكليزية.

كانوا وكنا

معرض الكتاب في الحسكة
أق ــام اتـحــاد الـكـتــاب الـعــرب ومــديــريــة الـثـقــافــة فــي الـمــركــز الـثـقــافــي في
الـحـسـكــة م ـعــرض ـ ًا ل ـل ـك ـتــاب ،وش ـمــل ال ـم ـعــرض ال ـك ـتــب ذات الـعـنــاويــن
المنوعة وبسعر المبيع الــرمــزي ،مثل :كتب األدب والشعر والقصة
والرواية والتاريخ والسينما والدراسات النقدية من إصــدارات اتحاد
الـكـتــاب ،وعــرضــت طـبـعــات  2015ومــا قـبــل بـسـعــر رم ــزي وتشجيعي
وبـمـبـلــغ  200لـيــرة ســوريــة لـلـكـتــاب .وص ــرح الـقــائـمــون أن الـمـعــرض
دعــوة إلــى اإلقـبــال على الـقــراءة وتشجيع على اقتناء الكتب فــي ظل
انتشار استخدام شبكة اإلنترنت ،وعــدم توافر بعض عناوين الكتب
في المكتبات وغالء أسعارها.

معرض تعليم على اإلنترنت
افـتـتــح مـعــرض الـتـعـلـيــم الـصـيـنــي  2021عـلــى اإلن ـتــرنــت لـيــوفــر منصة
لـلـتــواصــل بـيــن الـمــؤسـســات التعليمية الـصـيـنـيــة ونـظــرائـهــا العالميين.
واجتذب الحدث الذي تستمر فعالياته ستة أيام ،ويقام خالل الفترة
من  17الى  22حزيران ،ما يقرب من  80جامعة ومؤسسة مهنية عليا
صينية ،وكذلك أكثر من  70مؤسسة تعليمية ومنظمة الختبار وتقييم
اللغة من أكثر من  20دولة ومنطقة .ويقدم هذا الحدث -الذي يضم
عروض ًا للبث المباشر وعروض ًا افتراضية -خدمة استشارات القبول
للطالب الصينيين الذين يخططون للدراسة في خــارج البالد حسب
«شينخوا».

مع دخول اآللة على العمل الزراعي في األربعينات ،نشأت فئة عمال
الحصادات والجرارات .وتأسست نقابتهم عام « 1952نقابة الميكانيك
فــي الـجــزيــرة الـتــي ضـمــت  10آالف عــامــل» .وخــاضــت الـنـقــابــة إضــرابـ ًا
شل أعمال الحصاد في كامل محافظة الجزيرة وأجزاء من الرقة
كبير ًا ّ
وديــر الــزور عام  1956من أجل زيــادة األجــور وثماني ساعات عمل
وحــق التنظيم الـنـقــابــي .فــي ال ـصــورة :عـمــال زراع ـيــون يعملون على
جرار في ريف الحسكة عام .1952

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 « )٢٠21/06/20قاسيون» 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 :

«العالقات العامة» تخ ّيب أمل الكيان الصهيوني

منذ نشأة مفهوم العالقات العامة بمفهومها المعاصر ،تم تكريس قناعة مفادها:
أن خبراء وفرق العالقات العامة قادرون على تحسين صورة أية مؤسسة أو شركة،
عبر تنفيذ إستراتيجية محددة تتضمن عددًا من الخطوات واإلرشادات التي تنص على
(افعل وال تفعل) ،أو بكلمات أخرى؛ سلوك ّيات يجب فعلها ،وأخرى يجب تجنّبها
وبناء على وجهة النظر هذه ،األمر برمته ُمرتبط بالعالقات العامة
تماماً .وبالتاليً ،
ومدى جودتها ،أي ال يهم ما هو الوجه الحقيقي للعميل ،سواء كان شركة أو رئيسًا
أو بلدًا ،بل المهم فقط هو توظيف األشخاص األكفاء القادرين على ترقيع ما يمكن
بوجه جديد ،مز ّيف لكن ج ّذاب.
ترقيعه وإخفاء ما يمكن إخفاؤه للخروج في النهاية ٍ
وتجربة الكيان الصهيوني المؤمن جدًا جدًا بأهمية العالقات العامة ،وجدواها ،تجربة
تستحق التأمل في هذا المضمار.
ǧنور أبو فّراج

الك ّيان الصهيوني يحتاج العالقات
العامة بشدة!
على صعيد عالمي ،يعيش تخصص العالقات
العامة فــي الظاهر ازده ــار ًا أكثر مــن أي وقت
م ـض ــى ،إذ يـ ــرى ال ـب ـع ــض أن ح ـج ــم ص ـنــاعــة
العالقات العامة في الواليات المتحدة لوحدها
بلغ  20بليون دوالر عام  .2020ويتم تبرير
هذا االتساع بكون حاجة «السوق» باتت أكبر
لهذا النوع من الخبراء أو الشركات التي تقدم
خدمات مثل هذه.
أم ــا فــي الـكـيــان الـصـهـيــونــي ،فـيـطـلــق عـلــى هــذا
ال ـن ــوع م ــن ال ـت ـخ ـصــص اس ــم «الــدي ـب ـلــومــاس ـيــة
ال ـع ــام ــة ف ــي إس ــرائ ـي ــل» أو «ه ــاسـ ـب ــارا» الـتــي
تعرّف بكونها «الجهود التي تسعى إلى نشر
المعلومات اإليجابية حــول دولــة «إســرائـيــل»
وأفعالها .وتشير المرجعيّات أن استخدام هذا
المصطلح بدأ بالظهور على الصحف األمريكية
الـمـطـبــوعــة كــواشـنـطــن بــوســت ونـيـيــوز ويـيــك،
و ُقـ ـصـ ــد ب ـه ــا إعـ ـ ــادة ت ـش ـك ـيــل ص ـ ــورة ال ـك ـيــان
ال ـص ـه ـيــونــي خ ـل ــف ال ـب ـح ــارـ وب ـع ــد ذلـ ــك ظـهــر
مــا يـسـمــى «م ـش ــروع هــاس ـبــرا» ال ــذي تضمن
تدريب كوادر معينة بإشراف شركات أمريكية
متخصصة في السبعينات والثمانينات ،لتعمل
ف ـي ـمــا ب ـع ــد ض ـم ــن وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـتــاب ـعــة

لـلـكـيــان الـصـهـيــونــي وغ ـيــرهــا مــن الـمــؤسـســات
والوزارات.
وتـ ـضـ ـم ــن عـ ـم ــل هـ ـ ــذه الـ ـجـ ـه ــة الـ ـضـ ـغ ــط ع ـلــى
قــواعــد بـيــانــات ،كـمــوقــع ويكيبيديا مـثـ ًا لتقديم
م ــا أس ـم ــوه «ص ـ ــورة ع ــادل ــة ع ــن «إس ــرائ ـي ــل»
وتضمن عملهم أيـضـ ًا إنـتــاج مطبوعات كدليل:
«الـمـنــاصــرة «اإلســرائ ـي ـل ـيــة» دلـيـلــك لـلـنــزاع في
ال ـش ــرق األوس ـ ـ ــط» .وم ـن ــذ  2009ومـ ــا ت ــاه،
ب ــدأت هــاسـبــرا بـتـجـيـيــش أش ـخــاص يـشــاركــون
فــي تعليقات إيـجــابـيــة حــول الـكـيــان الصهيوني
ويــداف ـعــون عـنــه ضـمــن مــا ب ــات ي ـعــرف بـحــرب
اإلنـتــرنــت .خــاصــة وأن السياسيين فــي الكيان
الـصـهـيــونــي ك ــان ــوا مـتـخــوفـيّــن م ــن تـنــامــي تـيــار
عصري وداعم للقضية الفلسطينية في الخارج،
قــوامــه «الـشـبــاب والـفــوضــويــون والـمـهــاجــرون
والـ ـن ــاشـ ـط ــون ال ـس ـي ــاس ـي ــون ال ـم ـت ـط ــرف ــون».
وال ـم ــاح ــظ ع ـم ــوم ـ ًا ،أن أن ـش ـطــة ال ـبــروبــاغ ـنــدا
الـخــاصــة بــالـكـيــان الـصـهـيــونــي تـسـتـهــدف بشك ٍل
أســاســي ال ــرأي ال ـعــام األمــري ـكــي ،وتـسـعــى إلــى
التأثير به عبر السيمينرات والـنــدوات وتقديم
الدعم المادي لالنتخابات ،إلى جانب استهداف
الصحفيين والمصورين والكتاب ضمن ورشات
عـمــل خــاصــة .وعـمــومـ ًا تـسـتـهــدف هــذه الجهود
اإلعالمية ،تقديم الصراع العربي «اإلسرائيلي»
مــن مـنـظــور «ال ـمــواطــن اإلســرائ ـي ـلــي ال ـعــادي»
وتولي أهمية خاصة للمصطلحات المستخدمة،

تستهدف
هذه الجهود
اإلعالمية تقديم
الصراع العربي
«اإلسرائيلي» من
منظور «المواطن
اإلسرائيلي العادي»
وتولي أهمية
خاصة للمصطلحات
المستخدمة

فـ ـعـ ـل ــى سـ ـبـ ـي ــل ال ـ ـم ـ ـثـ ــال وض ـ ـمـ ــن االنـ ـتـ ـف ــاض ــة
الفلسطينية الـثــانـيــة :تــم التركيز على ضــرورة
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـص ـح ـف ـي ـي ــن ل ـم ـص ـط ـل ــح ال ـش ـب ــاب
الفلسطيني بد ًال من األطفال الفلسطينيين.
وعند الــدخــول للموقع الرسمي لما يعرف ب
برنامج زمــاالت هاسبرا ،الــذي يــدرّب الطالب
على مهارات مناصرة قضية الكيان الصهيوني
والتصدي لحمالت المقاطعة لــه ،يمكن قــراءة
اإلح ـص ــاءات الـتــي تـقــول ب ــأن الـبــرنــامــج ومـنــذ
تأسيسه عــام  2001نجح في تدريب أكثر من
 3000طــالــب فــي أكـثــر مــن  250حــرم جامعي
فــي جـمـيــع أن ـحــاء ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وك ـنــدا.
ويتضمن هذا البرنامج أخد الطالب في زيارات
ميدانية لفلسطين المحتلة ،ومن ثم يطلب من
طالبه توظيف خبراتهم المكتسبة حديث ًا في
تلميع صــورة الكيان ضمن المجتمعات الــذي
يتحركون ضمنها.
أمــا «ائ ـتــاف مـتـطــوعــي هــاسـبــرا» ال ــذي يعمل
بـمـثــابــة مـظـلــة لـتـنـسـيــق الـعـمــل وال ـج ـهــود فيما
يخص مناصرة الكيان الصهيوني والتصدي
ل ـمــا ي ـس ـمــونــه بـ ـ «ال ـس ـل ـب ـيــة اإلع ــام ـي ــة» تـجــاه
ال ـك ـي ــان ف ـي ـضــم ض ـمــن ص ـفــوفــه ع ـ ــدد ًا خــراف ـي ـ ًا
مــن الـجـمــاعــات الـفــاعـلــة عـلــى األرض ،أو على
اإلن ـت ــرن ــت ت ـصــل إل ــى م ــا ي ـق ــارب  113جـمــاعــة
ف ــي ك ــل م ــن ال ـب ــرازي ــل ون ـي ـج ـيــريــا ،وأس ـتــرال ـيــا
وكندا ،فلندا ،فرنسا ،ألمانيا ،وهولندا ،البيرو،
وأمريكا ،وبريطانيا.
خطة إنقاذ جديدة في العالقات العامة
في األسابيع القليلة الماضية ،نشرت مقاالت
ضمن صحفة ناطقة بلسان الكيان الصهيوني
ك ـ «أورشـلـيــم بــوســت» تـنــاقــش مــواطــن الخلل
في الهاسبرا ،أو نهج العالقات العامة الخاص
بــالـكـيــان الـصـهـيــونــي .ي ـجــادل أح ــد الصحفيين
ب ــال ـق ــول :إن وج ـه ــة ن ـظــر الـفـلـسـطـيـنـيـيــن فــي
الصراع العربي «اإلسرائيلي» أسهل وأبسط
ألنها قائمة على مقوالت من قبيل« :إسرائيل

تهاجم غزّة وتقصف األطفال وتهدم البيوت»
وبالتالي ال بــد مــن تغيير «النهج اإلسرائيلي
ال ـق ــائ ــم الــدفــاع ـيــة وط ـل ــب ال ـش ـف ـقــة ،واالن ـت ـق ــال
لموقف الهجوم».
يشير الكاتب فيما بعد لما يسميه «الهجمات
اإلرهابية» في دول أوروبـيــة مختلفة ،ويرى
فيها -رغم الحزن الــذي تولدّه -فرصة ال بد
من اغتنامها .يقول في هــذا الصدد« :رسالتنا
يجب أن تحمل لهج ًة قاسية تقول للعالم :إن
لم تقفوا في ص ّفنا فسيصل اإلرهاب إلى عتبة
بــاب ـكــم؛ فـحـمــاس ال ـخــاصــة بـنــا هــي داع ـش ـكــم».
ويـكـمــل الـكــاتــب ســرد خـطـتــه الـجــديــدة بــالـقــول
إن «اإلسرائيليين يعرفون تمام ًا كيفية التعامل
مــع اإلره ــاب فـهــم يـقــومــون بـهــذه الـمـهـمــة منذ
 73عام ًا.
ثغرة في خطة العالقات العامة
قبل أيام نشرت شبكة القدس اإلخبارية فيديو
يـصـوّر مـسـيــر ًة لــرفــع رايــة الـكـيــان الصهيوني
ض ـمــت مــواط ـن ـيــن «إس ــرائ ـي ـل ـي ـي ــن» ســاخـطـيــن
بينهم عدد كبير من األطفال الذين يصرخون
بـشـعــارات عـنـصــريــة ومـلـيـئــة بــالـكــراهـيــة ،مـثــل:
«الموت للعرب» ،و«العربي الجيّد هو العربي
الميّت في القبر» .في الفيديو المسجل يسمع
أحــد الـمـحـتـجـيــن يـتــوعّــد قــائـ ًـا« :نـعــدكــم بنكبة
جديدة قريب ًا» ،في حين يصرخ آخــر من بين
الجموع« :فلسطين ميتة ال يوجد فلسطين»
أو «لـيــت قــراكــم تـحـتــرق جـمـيـعـهــا» .كـمــا يـبــدو
حـتــى الـكـيــان الـصـهـيــونــي يـفـقــد أح ـيــان ـ ًا صـبــره
ويتخلى عن نصائح فرق العالقات العامة التي
طـلـبــت م ـنــه أن يـكـثــر م ــن االب ـت ـســام ويـحـســن
ال ـت ـص ـرّف ،أم ــام ال ـكــام ـيــرات عـلــى أق ــل تـقــديــر.
يـسـتـطـيــع ال ـق ــارئ أن يـتـخـيــل االس ـت ـشــاري ـيــن
والباحثين واألخصائيين فــي مجال العالقات
العامة ،يهزون رؤوسهم عند مشاهدة فيديو
مـثــل ه ــذا قــائـلـيــن« :ال أم ــل! وج ــه «إســرائ ـيــل»
سيبقى أسود مهما بيضّناه».

