االفتتاحية
رهان الوطنيين السوريين
لم تكشف قمة  16حزيران الروسية -األمريكية حتى اآلن
عن النتائج التفصيلية بما يخص سورية ،إال عبر حديث
عن بحثٍ مشترك إليجاد مخرج في القضايا اإلنسانية،
إضــافــة إلــى تــوضّــح أن هـنــالــك عـمـ ًا مـشـتــركـ ًا حــول آلـيــة
فإن الحركة النشيطة التي
تنفيذ القرار  .2254رغم ذلكّ ،
تـجــري هــذه األي ــام ،وسـتـجــري خــال األســابـيــع القليلة
القادمة بما يخص سورية ،تشير بوضوح إلى ّأن القمة
نفسها هي من قدحت زناد هذا النشاط.
بين األحداث التي شهدتها وتشهدها هذه الفترة ،هنالك
اجتماع المجموعة المصغرة الغربية الذي سيجري يوم
االثنين  28من الجاري ،وسيجري موسّع ًا هذه المرة؛
بإضافة أعضاء من مجموعة السبع وتركيا وقطر الذين
يحضرون مع ًا مؤتمر التحالف ضد داعش .وهنالك أيض ًا
اجتماع أستانا الذي سيجري في العاصمة الكازخستانية
(نــور سلطان) في الفترة من  8-6من الشهر الـقــادم...
إضافة إلى جملة من اللقاءات والتحركات والتصريحات
الـتــي تــوحــي بـ ّـأن هنالك مــا يشبه سـبــاقـ ًا ،أو تنافس ًا بما
يتعلق بتطبيق القرار  ،2254بالتوازي مع عملية الحوار
الثنائي الجارية.
ّإن الـقـمــة الــروس ـيــة األمــري ـك ـيــة نـفـسـهــا ،ل ــم ت ــأت ّإل فــي
سياق محددٍ -من وجهة النظر األمريكية -هو محاولة
ٍ
واشنطن إدارة عملية تراجعها بالمعنى الدولي ،ومحاولة
تأخير أو إيقاف ذلك التراجع ْإن أمكنْ ،وذلك ضمن ثالثة
محاور أساسية:
أو ًال :محاولة الوصول إلى صفقات تؤمّن لها أقل الخسائر
ضمن عمليات االنسحاب التي تقوم بها ،والـتــي ستقوم
بها خالل الفترة القادمة ،وخاصة من منطقتنا .واألفضل-
مــن وجـهــة الـنـظــر األمــريـكـيــة -أن يـكــون فــي ك ـ ٍل مــن تلك
الـصـفـقــات «م ـس ـمــار ج ـحــا» يـمـ ّكــن األمــري ـكــي مــن ال ـعــودة
الحـقـ ًا ،حـيــن يصبح ق ــادر ًا عـلــى ذلــك (ضـمــن افـتــراضــه أنــه
سيتغلب في وقت ما على أزمته وتراجعه العام).
ثــان ـي ـ ًا :عـمـلـيــات االن ـس ـحــاب غــرض ـهــا ه ــو تــرك ـيــز ال ـقــوى
صوب الصين التي تم ّثل «الخطر األكبر».
ث ــال ـث ـ ًا :ف ــي س ـي ــاق ع ـم ـل ـيــات االن ـس ـح ــاب -االض ـط ــراري ــة
بالمعنى الـتــاريـخــي -تـحــاول واشـنـطــن عقد صفقات مع
الروس خاصة ،ضمن أم ٍل عبثي هو أن تُضعف التحالف
الروسي -الصيني ،أو على األقــل أن تُحيّد الــروس في
صــراعـهــا مــع بـكـيــن ،بــل وي ـصــل الـحـلــم الـهــذيــانــي ببعض
المحللين األمريكيين إلــى الحديث عــن الــوصــول بالدول
الـثــاث إلــى حــالــة تقف فيها على مسافات متساوية من
بعضها البعض...
ينطبق المنطق العام السابق على التعامل األمريكي مع
الملف الـســوري أيـضـ ًا ،ومــع تطبيق الـقــرار 2254؛ حيث
تحاول واشنطن نسف جوهر القرار المتمثل بإنفاذ حق
الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه ،عبر الوصول
إلى صفقةٍ تتضمن مسمار جحا أو أكثر ،لعلمها ّأن الحل
فــي ســوريــة بــات ض ــرورة س ــواء بــالـمـعـنــى الــداخـلــي ،أو
اإلقـلـيـمــي ،أو حـتــى الــدولــي (ض ــرورة بالنسبة لـلــروس
واألمــريـكــان عـلــى حــد س ــواء ،وك ـ ٌل ألسـبــاب تختلف عن
اآلخر حد التناقض).
بـهــذا المعنى ،فـ ّـإن احـتـمــاالت انـفـتــاح الـبــاب أمــام تطبيق
ال ـق ــرار  2254ف ــي آج ــال قــري ـبــة ،ه ــي اح ـت ـمــاالت قــائـمــة.
والــرهــان األمــريـكــي -الصهيوني ،وبــالـتـخــادم -المباشر
وغ ـيــر ال ـم ـبــاشــر -م ــع ال ـم ـت ـشــدديــن وت ـج ــار ال ـح ــرب مــن
األطـ ـ ــراف ال ـس ــوري ــة ،ه ــو أن يُ ـط ـبّ ــق  2254بــالـطــريـقــة
األمريكية ،أي بطريقة تنسف جــوهــره ،عبر إفــراز بنية
مفخخة لسورية الـقــادمــة؛ بنية ضعيفة وفــاســدة وتابعة
اقتصادي ًا ومهيئة للتفتت الالحق.
بالمقابل ،فـ ّـإن رهــان الوطنيين الـســوريـيــن على الشعب
السوري بالدرجة األولــى ،وعلى أنفسهم ،وعلى تقاطع
مـصــالــح الـشـعــب ال ـســوري مــع مـصــالــح ال ـقــوى الـصــاعــدة
دولي ًا ،والتي تتكثف بضرورة استقرار سورية استقرار ًا
حـقـيـقـيـ ًا ...الــرهــان هــو تـطـبـيــق  2254بـنـصــه وجــوهــره،
وبطريقة يتم فيها نــزع كـ ّل األلـغــام ،أو تقليلها إلــى الحد
األدنــى .وهــذا الطريق هــو الــذي على الوطنيين مــن كل
ال ـج ـهــات تـجـمـيــع ج ـهــودهــم لـشـقــه ،وال ـس ـيــر ع ـبــره حتى
الـنـهــايــة ،لمصلحة ســوريــة والـســوريـيــن ،ولــن يـكــون هــذا
أول اخ ـت ـب ــا ٍر ي ـج ـتــازه ال ـش ـعــب ال ـس ــوري ب ـن ـجــاح ضـمــن
تاريخه الوطني...
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شؤون محلية

مكافحة فساد
تثير السخرية

ما هي القصة الحقيقية
لتغريدة الخارجية األمريكية

متى سترفع الواليات المتحدة
عقوباتها عن سورية؟

الخبز ...آلية جديدة
وتخفيض دعم جديد!
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حكومة العمال والفالحين..

أم حكومة رأس المال؟

العمال وإغالقات المعامل
يقول المثل الشعبي «فوق الموتة عصة
قـبــر» وهــذا المثل ينطبق إلــى حــد بعيد
على ما وصل إليه العمال في أوضاعهم
المعيشية والحياتية وتأتي عصة القبر
مــا يــاقـيــه الـعـمــال مــن تـهــديــد ســافــر بــأن
يـصـبـحــوا فــي «لـيـلــة مــا فـيـهــا ضــو قـمــر»
ف ــي الـ ـش ــوارع يـتـسـكـعــون بــاحـثـيــن عــن
عمل ولكن أيــن سيجدون العمل وكيف
سـيـجــدونــه؟ أسـئـلــة عـلــى ل ـســان الـعـمــال
ال ـم ـصــروف ـيــن م ــن عـمـلـهــم ل ـيــس بـسـبــب
باب العقوبات في قانون العمل وليس
ل ـض ـعــف إن ـتــاج ـي ـت ـهــم أو س ــوء أخــاق ـهــم
ال س ـمــح اهلل ب ــل ألس ـب ــاب خ ــارج ــة عــن
إرادتهم وإرادة صاحب عملهم.
في اآلونة األخيرة أعلنت الحكومة عن
جملة قرارات مفادها ّأل تبقي في جيوب
ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري ق ــرش ـ ًا واحـ ـ ــد ًا ومــن
ضـمـنـهــم أص ـحــاب الـمـعــامــل والـفـعــالـيــات
االق ـت ـصــاديــة الـمــرتـبـطــة بــاإلن ـتــاج حيث
أخ ــذت الـحـكــومــة تـحــت شـعــار اإلصــاح
الـضــريـبــي ف ــرض إتـ ــاوات بــاهـظــه يصل
بعضها للمليارات من الليرات السورية
وهذه الضرائب الباهظة جعلت أصحاب
المعامل يفكرون بطريقة أهون الشرّين
وه ــو إغ ــاق الـمـعـمــل وت ـســريــح الـعـمــال
وتـصــديــر األم ــوال إلــى الـخــارج ليبدؤوا
من جديد بتأسيس مشاريعهم الجديدة
وتـشـهــد عـلــى مـثــل ه ــذه ال ـحــاالت وهــي
ت ـت ـســارع ف ــي اآلون ـ ــة األخ ـي ــرة أس ــواق
مـصــر واألردن وتــرك ـيــا وان ـت ـقــل ال ــدور
األن إل ـ ـ ــى ال ـ ـص ـ ــوم ـ ــال حـ ـيـ ــث أع ـط ــت
تسهيالت مهمة للمستثمرين السورين
كـ ــي ي ـس ـت ـث ـم ــرون ف ـي ـه ــا والـ ـحـ ـب ــل عـلــى
الجرار إن استمر الوضع على ما هو.
واض ـ ـ ــح م ـ ــن اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
أن ـهــا تــريــد م ــلء خــزائ ـن ـهــا ال ـتــي قــاربــت
عـلــى ال ـفــراغ وه ــذا عـبــر عـنــه واح ــد من
أركانها العاملين على السير قدم ًا بهكذا
سـيــاســة مــالـيــة ضــرائـبـيــة غـيــر محسوبة
ال ـعــواقــب وف ــي االت ـج ــاه غ ـيــر الـصـحـيــح
وستحمل هـكــذا سـيــاســة ضريبية وهــي
بــاتـجــاه واحــد مخاطر كبيرة اجتماعية
وسياسية واقتصادية ولن تكون أثارها
محدودة.
ال ـب ـط ــال ــة س ـي ــرت ـف ــع م ـن ـســوب ـهــا وق ـط ــاع
اإلنـ ـت ــاج س ـي ـخ ـســر م ــواق ـع ــه وإم ـكــانــاتــه
وسـيـتـعــزز دور ق ــوى ال ـف ـســاد والـنـهــب
ال ـك ـب ـيــريــن ح ـي ــث س ـي ـط ــورون آل ـيــات ـهــم
فـ ــي نـ ـه ــب مـ ــا ت ـب ـق ــى مـ ــن ث ـ ـ ــروة وه ــم
خ ــارج الـمـســاءلــة س ــواء الـقــانــونـيــة منها
أم الـضــريـبـيــة وه ــذا يـعـنــي زي ــادة تــراكــم
ال ـح ـطــب الـ ــذي يـعـيــد إن ـت ــاج األزمـ ــة أي
أن ت ـب ـقــى الـ ـب ــاد وال ـع ـب ــاد ف ــي األزمـ ــة
المستعصية إلى هذه اللحظة عن الحل
المفترض أن يكون حـ ًا يؤمن مصالح
الشعب السوري ومنها حقه في ثروته
التي تنهب على عينك يا تاجر.

أكثر القضايا عرضة للمخالفات الدستورية ،والتي كانت آثارها موجعة هي القضايا المتعلقة بمصالح وحقوق الفقراء ،ومنهم العمال الذين كان
وقع األزمة عليهم شديدًا ،ومع هذا فإن «الناطقين» المفترضين باسمهم تحت قبة البرلمان حيث «يضم بين جنباته حسب قانون االنتخابات
 %50عمال وفالحين» ولكن ال أثر لمصالح وحقوق العمال والفالحين في هذه المواقع أو في غيرها من المواقع األخرى حيث يغضون الطرف
حمل الدستور
عنها ،وخاصة مستوى معيشتهم الذي وصل إلى مستويات ال ُي َس ُّر منها العدو وال الصديق ،وهي استحقاق دستوري بامتياز كما يقال ّ
الحكومات مهمة تطبيقه وتنفيذه.
ǧعادل ياسين

وه ـ ـ ــذا م ـ ــا ل ـ ــم تـ ـق ــم ب ـ ــه ال ـح ـك ــوم ــات
ال ـم ـت ـع ــاق ـب ــة ،بـ ــل ذهـ ـبـ ــت بـ ـعـ ـي ــد ًا فــي
اتـخــاذ اإلج ــراءات الكفيلة على إدامــة
فقرهم وتعتيرهم ،وفــي هــذا السياق
ول ـل ـع ـل ــم لـ ــم نـ ــر مـ ــن يـ ـمـ ــارس دوره
ال ــرق ــاب ــي ال ـت ـشــري ـعــي وال ـق ـضــائــي مــن
أجل محاسبة الحكومات على فعلتها
وان ـح ـيــازهــا نـحــو ق ــوى رأس ال ـمــال،
باعتبارها مكلفة دستوري ًا في تأمين
فرص العمل ومستوى معيشي كريم
لـلـشـعــب ال ـســوري بــأغـلـبـيـتــه الـفـقـيــرة،
بسبب.
أو ًال غ ـيــاب الـ ــدور ال ـفــاعــل ألصـحــاب
الـمـصـلـحــة فــي الــدفــاع عــن مصالحهم
وح ـقــوق ـهــم وث ــان ـي ـ ًا ل ـغ ـيــاب ال ـحــريــات
الديمقراطية والحريات النقابية التي
تمكنهم من ذلك إذا ما تمكنوا منها.
وع ـ ـلـ ــى س ـ ـيـ ــرة ال ـ ــوض ـ ــع ال ـم ـع ـي ـشــي
ل ـل ـم ـع ـتــريــن ج ـم ـي ـع ـ ًا ع ـم ــا ًال وفــاح ـيــن
وحرفيين ومهمشين وأبـنــاء السبيل
وغـيــرهــم ،وعـلــى سـيــرة أن الحكومة

«ت ـ ـبـ ــدع» ب ـح ـلــول ـهــا ل ـج ـهــة تـخـلـيــص
الـنــاس الــذيــن تــم ذكــرهــم مــن محنتهم
وذلك بأن ينتظروا «فرج اهلل» القادم
وه ــذا ال ـفــرج ال ـقــادم قــد رب ـطــه وزيــر
ال ـمــال ـيــة بـتـصــريــح ل ــه م ــؤخ ــر ًا بـتــوفــر
الـمــوارد للدولة التي يتم تأمينها من
رفع نسبة الضرائب والرسوم حيث
ال ـخ ــزي ـن ــة س ـت ـم ـت ـلــئ وب ـع ــده ــا سـتـمــن
الحكومة على العمال والعاملين بأجر
بــأنـهــا سـتــزيــد لـهــم األج ــور وغـيــر هــذا
ال ـكــام ال يــوجــد كــام عـنــد الـحـكــومــة
لزيادة األجور ألن المصادر األخرى
التي يمكن زيــادة األجــور من خاللها
ب ـ ــدون م ـخ ــاط ــر اق ـت ـص ــادي ــة م ـم ـنــوع
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراب مـ ـنـ ـه ــا وهـ ـ ــي مـ ـح ــرم ــات
وال ـم ـق ـصــود بـهــم الــذيــن نـهـبــوا ثــروة
البالد والعباد.
الـحـكــومــة ت ـطــرح ال ـعــديــد مــن األف ـكــار
والتوجهات منها المشاريع الصغيرة
ومنها تأمين فــرص عمل وتعلن عن
مـســابـقــات يـتـقــدم لـهــا أالف العاطلين
ع ــن ال ـع ـمــل تـخـفـيـضـ ًا لـنـســب الـبـطــالــة
ولكنها تصطدم بقضايا كثيرة تمنع

تـحـقـيــق هــذا ال ـهــدف ،هــدف التشغيل
فــي الـمـعــامــل والـمــؤسـســات «المعامل
ذات النقص الكبير في عدد عمالها»
وأهـمـهــا الـحــد األدنــى لــأجــور المعلن
والذي ال يكفي لثمن طعام أو دخان
للعامل يومي ًا وبالتالي عزوف العمال
عــن الـعـمــل عـلــى أســاس الـحــد األدنــى
الـمـعـمــول بــه حــال ـي ـ ًا ،يـعـبــر عــن مــأزق
حـقـيـقــي لـلـحـكــومــة لـتـطـبـيــق مــا تـقــولــه
حــول االنـتــاج وتـطــويــره وهــو غياب
العنصر األهــم في العملية االنتاجية،
ول ـكــن ل ــم ت ـقــل ل ـنــا ال ـح ـكــومــة بـسـيــاق
ـادة ل ـفــرص الـعـمــل
عــرضـهــا عـلـيـنــا زيـ ـ ً
كـيــف سـتــؤمــن تـلــك ال ـفــرص لـمــايـيــن
ال ـعــاط ـل ـيــن وال ـم ـع ـط ـل ـيــن ع ــن ال ـع ـمــل؟
أليس تأمين فرص العمل يحتاج إلى
استثمارات كبيرة؟ يعني يحتاج إلى
موارد تقول الحكومة بأنها ال تملكها
بالقدر الكافي من أجل زيادة األجور،
ف ـك ـيــف س ـتــؤم ـن ـهــا لــاس ـت ـث ـمــار ال ــذي
سـيــؤمــن فــرص عـمــل ويـنـمــي العملية
االنتاجية؟ أم أن تأمين فرص العمل
يكون بما سيأتي للبلد من استثمارات

الـمـحـسـنـيــن فــي ال ـم ـشــرق وال ـم ـغــرب،
وعندما يأتون لالستثمار ،أليس في
حـســابــاتـهــم االق ـت ـصــاديــة والـسـيــاسـيــة
ال ـ ـمـ ــردود ال ـ ــذي س ـي ـح ـص ـلــون عـلـيــه
س ـي ــاس ـي ـ ًا واقـ ـتـ ـصـ ــاديـ ـ ًا؟ ألن ـ ــه لـيــس
هـ ـنـ ــاك ش ـ ــيء لـ ــوجـ ــه اهلل فـ ــي ع ــال ــم
رجال األعمال واالستثمار ،وكل شي
بحسابه «وحكلي لحكلك».
أيـ ـه ــا «ال ـ ـس ـ ــادة» ال ـش ـع ــب الـ ـس ــوري
بأغلبيته الفقيرة قــد خبر سياساتكم
وم ــا جــرتــه عـلـيــه مــن وي ــات وظـلــم،
وجعلته يهيم على وجـهــه فــي أركــان
الـمـعـمــورة بــاحـثـ ًا عــن مــأوى يستظل
تـحـتــه ،وعــن فــرص عـمــل لــم يستطع
أن يجدها في موطنه ،واليوم تَعِدونه
بما هو فاقد له و«عمتعملوا له البحر
طحينه» مع أن الطريق إلى خالص
الناس من أوضاعهم التي يعيشونها،
أو على األقل تحسينها ،بَيِّنٌ وواضح،
وه ــو جـيــوب مــن ســرقــوه وحــرمــوه
من حقه ،فيما ينتجه من ثروةٍ جرى
االس ـت ـي ــاء ع ـل ـي ـهــا ب ــأش ـك ــال وأل ـ ــوان
يخبرها أصحاب الحل والعقد!
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عندما تضعف النقابات ينحصر عملها في معالجة
قضايا وأمور بعيدة كل البعد عن الواقع الذي وصلت إليها
الطبقة من البؤس والفقر والحرمان لحقوقها التشريعية
والمعيشية ،إلى درجة تصبح بها النقابة عاجزة تماماً،
وتغض الطرف عن األسباب الحقيقية التي أوصلت العمال
إلى ما آلت األوضاع إليها اليوم ،وتقوم بتقديم التنازالت
لمصلحة أرباب العمل سواء الدولة أو القطاع الخاص،
وتعمل على تقديم المسكنات للطبقة العاملة فيما يتعلق
بقضاياها الحقيقية وال تقوم بمعالجتها ،وبهذا فهي
تساهم في عرقلة تقدم الطبقة العاملة المتجهة إلى
األمام ،وتصبح هذه الطريقة في العمل أيضاً عقبة أمام
الحركة النقابية بد ًال من أن تكون أداة لتقدمها وتطورها،
حيث تتحول النقابة إلى العمل البيروقراطي المكتبي
الرتيب ووسيط بين اإلدارات أو رب العمل وبين العمال،
مما يفقدها صالتها وهيبتها بين صفوف العمال على
خطوط اإلنتاج وسط المعامل وكافة المواقع العمالية
سواء قطاع دولة أو قطاعاً خاصاً.

ǧنبيل عكام

الـبـيــروقــراطـيــة الـنـقــابـيــة تـمـتــاز بــأنـهــا
ت ـس ـعــى إل ــى عـمـلـيــة ك ـبــح ال ـت ـحــركــات
والنضاالت العمالية ،وإعاقة تطورها،
نتيجة تخوفها من المواجهة الحقيقية
مــع أربـ ــاب الـعـمــل وال ــدول ــة ،ال ـتــي ال
ت ــرف ــض م ـطــالــب ال ـع ـم ــال وال ـن ـقــابــات
ف ـح ـســب ،ب ــل ه ــي ت ـع ـمــل ع ـلــى شـفــط
وسـحــب كــل الـمـكــاســب الـســابـقــة التي
حـقـقـتـهــا ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة بـنـضــاالتـهــا
المختلفة.
ال ـســؤال ال ـيــوم هــل الـحــركــة الـنـقــابـيــة
لـ ـه ــا م ـص ـل ـح ــة ف ـ ــي أن ت ـت ـخ ـل ــى عــن
ال ـهــدف األســاســي لـهــا وه ــو تحسين
األجــور للعمال لتحافظ على عجزها
وعـمـلـهــا الـبـيــروقــراطــي الــرتـيــب الــذي
يشبه إدارة أمــوال مشتركي جمعية
تعاونية .وهل بإمكان الحركة النقابية
تغيير مسار الطبقة العاملة وقواعدها

الـنـقــابـيــة فــي أن تـتـخـلــى عــن الـهــدف
األســاســي لـهــا وهــو تحسين األجــور
ل ـل ـع ـمــال ب ـمــا ي ـت ـنــاســب م ــع مـسـتــوى
الـمـعـيـشــة وت ـح ـس ـيــن شـ ــروط الـعـمــل
العادلة للطبقة العاملة .والسؤال األهم
هنا هل قامت الحركة النقابية بإعداد
البيانات واإلحصاءات الضرورية كي
يكون لديها أســاس يتم تحديد الحد
األدنى لألجور ودعم مطالبتها برفع
الـحــد األدن ــى لــأجــور إلــى ذلــك الحد
من متوسط المعيشة ،لترفع الطبقة
العاملة فوق خط الفقر الذي تحدثنا
عنه في أعداد سابقة.
جاء في المادة العاشرة من الدستور
«ال ـم ـن ـظ ـم ــات ال ـش ـع ـب ـيــة وال ـن ـق ــاب ــات
الـمـهـنـيــة وال ـج ـم ـع ـيــات ،ه ـي ـئــات تـضــم

المواطنين من أجل تطوير المجتمع
وتـحـقـيــق مـصــالــح أعـضــائـهــا ،وتضمن
الــدولــة استقاللها ومـمــارســة رقابتها
ال ـش ـع ـب ـيــة وم ـشــارك ـت ـهــا ف ــي مـخـتـلــف
الـقـطــاعــات والـمـجــالــس الـمـحــددة في
الـقــوانـيــن ،وذلــك فــي الـمـجــاالت التي
ت ـح ـقــق أه ــدافـ ـه ــا ،ووفـ ـقـ ـ ًا ل ـل ـشــروط
واألوض ـ ــاع ال ـتــي يـبـيـنـهــا ال ـقــانــون».
وحـســب هــذه ال ـمــادة الــدسـتــوريــة ما
ه ــي ال ـم ـصــالــح ال ـهــامــة ال ـت ــي حـقـقـتـهــا
الحركة النقابية للطبقة العاملة التي
تمثلها منذ أن تبنت الحكومة اقتصاد
الـســوق والــذي وصفته باالجتماعي
زور ًا م ــا ق ـبــل ان ـف ـجــار األزمـ ــة وإل ــى
ال ـ ـي ـ ــوم ،ب ـي ـن ـم ــا ن ـ ــرى ع ـل ــى ال ـم ـق ـلــب
اآلخــر منظمات أربــاب العمل وقــوى

رأس الـمــال المختلفة اسـتـطــاعــت أن
تلبي العديد مــن المطالب والمصالح
ال ـه ــام ــة لـمـمـثـلـيـهــا ب ـمــا ف ـي ـهــا تـصــديــر
ال ـت ـشــري ـعــات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ال ـت ــي تـصــب
فــي مـصــالـحـهــا وخــاصــة ق ــوى الـنـهــب
والـفـســاد،ألنـهــا تمتلك وتـسـتـخــدم كل
أدواتـهــا الضرورية لذلك .أمــا الحركة
ال ـن ـقــاب ـيــة ف ـق ــد ت ـخ ـلــت ع ــن أسـلـحـتـهــا
وأدواتها الكفاحية والتي في المقدمة
م ـن ـهــا اإلض ـ ـ ــراب ،فـ ــاإلضـ ــراب قـضـيــة
اجـتـمــاعـيــة ح ـضــاريــة وص ـح ـيــة يـجــب
أن تعيشها الطبقة الـعــامـلــة ،وتكفلها
ال ـق ــوان ـي ــن ال ـع ــام ــة وق ــوانـ ـي ــن ال ـع ـمــل
وهــو إي اإلض ــراب يستمد شرعيته
م ــن ال ـق ــان ــون األسـ ـم ــى ( ال ــدس ـت ــور
) .والـ ـ ـم ـ ــادة الـ ــرابـ ـعـ ــة واألرب ـ ـع ـ ــون

م ــن ال ــدس ـت ــور ض ـم ـنــت ل ـل ـمــواط ـن ـيــن
ح ــق االج ـت ـم ــاع وال ـت ـظــاهــر الـسـلـمــي
واإلضراب عن العمل.
إن تـ ـك ــري ــس حـ ــق اإلض ـ ـ ـ ــراب ع ـلــى
ارض الواقع وموائمة القوانين كافة
ل ـلــدس ـتــور ي ــؤك ــد احـ ـت ــرام الـسـلـطــات
للدستور،إن الغاية من حق اإلضراب
هــي الــدفــاع عــن الـحـقــوق الـمـشــروعــة
للعمال وكــذلــك تحصيل تلك الحقوق
المسلوبة ،فاإلضراب يعتبر حق ًا من
الحقوق المقدسة ،ال يجوز تجاوزه
أو خــرقــه .فـهــو ال ــذي يـحـقــق لـلـعـمــال
حـقــوقـهــم االق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة
وال ـس ـيــاســة وال ـم ـه ـن ـيــة ال ـتــي يـسـلـبـهــا
منهم رب العمل ســواء كــانــت الــدولــة
أو القطاع الخاص.

الطبقة العاملة

إضراب عمال النفط والغاز في إيران
نفذ عمال صناعتي النفط والغاز في طهران وجنوبي
إي ــران ،إضــراب ـ ًا عــام ـ ًا عــن الـعـمــل احـتـجــاجـ ًا عـلــى تــردي
أوضــاع ـهــم الـمـعـيـشـيــة ،وأكـ ــدوا أنـهــم «ل ــن يـتـنــازلــوا عن
حقوقهم» .ويعتبر هذا اإلضراب الذي بدأ يوم الثالثاء
 22ح ــزي ــران ،ام ـت ــداد ًا لـسـلـســة إض ــراب ــات بــدأهــا عـمــال
قـطــاعــات الـبـتــروكـيـمــاويــات والـمـصــافــي فــي إي ــران منذ
آذار الـعــام الـمــاضــي ،بـهــدف متابعة مطالبهم بتحسين
أوض ــاع ـه ــم الـمـعـيـشـيــة ال ـتــي ت ــده ــورت ،وال ـن ـقــاب ـيــة فــي
مختلف المدن في البالد .وشارك أكثر من  10مصانع
لـبـتــروكـيـمــاويــات وم ـح ـطــات ال ـطــاقــة ب ــاإلض ــراب الـعــام
وع ـم ــال ال ـم ـصــافــي اإلي ــران ـي ــة ،وأط ـل ــق ع ـمــال قـطــاعــات
البتروكيماويات والمصافي فــي إيــران على اإلضــراب
اس ــم «ح ـم ـلــة اإلض ـ ــراب ل ـع ــام  »2021ب ـه ــدف تـحـقـيــق
مطالبهم بزيادة رواتبهم المتأخرة ،وتحصيلها وتعديل
فترة اإلجازة.

عمال سامسونغ ديسبالي
يبدؤون إضراب عن العمل
أعـلــن ممثلو نقابة عـمــال شــركــة سامسونغ ديـسـبــاي يوم
االثـنـيــن  21مــن الـشـهــر ال ـج ــاري ،إض ــراب ـ ًا عــام ـ ًا عــن الـعـمــل،
بـعــد فـشــل الـمـفــاوضــات فــي الـتــوصــل إلــى حــل وســط بشأن
زيـ ــادة األج ـ ــور ،وطــال ـبــت ال ـن ـقــابــة ب ــزي ــادة ت ـع ــادل  %7فــي
الــراتــب األســاســي ،لـكــن الـشــركــة أصــرت عـلــى زي ــادة .%4,5
حـيــث فشلت وســاطــة وزارة الـعـمــل فــي تضييق الـخــافــات
ب ـيــن ال ـجــان ـب ـيــن .ه ــذا وق ــد ش ـكــل ع ـمــال شــركــة ســامـســونــغ
ديسبالي -أ كبر شركة مصنعة لشاشات الهاتف المحمول
في العالم -نقابة عمالية في إطار االتحاد الكوري للنقابات
العمالية الـعــام الماضي ،وهــذا هــو اإلضــراب األول للنقابة.
وشكلت النقابات العمالية المكونة من ثماني شركات تابعة
لمجموعة سامسونغ ،بما في ذلك سامسونغ لإللكترونيات،
وسامسونغ إس دي إي تحالف ًا وخططت لهذا االضــراب
المشترك.

إضراب عمال مطار النفيضة الدولي
نفذ يــوم الثالثاء  23حزيران الـجــاري ،عمال
شركة تاف تونس إضراب ًا عام ًا عن العمل في
مطار النفيضة إلى أجل غير مسمى .هذا وكان
عـمــال شــركــة تــاف تــونــس الـمـشـغـلــة لـمـطــاري
الـحـبـيــب بــورقـيـبــة الـمـنـسـتـيــر الــدولــي ومـطــار
النفيضة الحمامات الدولي ،قد أعلنوا الدخول
في إضــراب مفتوح عن العمل أيــام  5و 6و7
من الشهر الجاري ،في كل من مطار المنستير
ومطار النفيضة ،وفق ما أفاد به عضو المكتب
ال ـن ـقــابــي ل ـع ـمــال ال ـط ـيــران ال ـمــدنــي وال ـط ـيــران
بـمـطــار الـحـبـيــب بــورقـيـبــة الـمـنـسـتـيــر الــدولــي،
وي ـطــالــب ع ـمــال شــركــة ت ــاف تــونــس ب ـعــودة
العمال المفصولين ودفع المستحقات المالية
المتأخرة من أجور وغيرها للعمال ،ومراجعة
عقود العمل ،وممارسة الحق النقابي.

أكثر من  2000عامل في مقاطعة كوك
يضربون عن العمل
أض ــرب أكـثــر مــن  2000عــامــل فــي مـقــاطـعــة كــوك
األمريكية بعد تسعة أشهر من المفاوضات دون
ال ــوص ــول إل ــى ات ـف ــاق ع ـلــى ع ـقــد ج ــدي ــد .ل ــزي ــادة
األج ــور لـكــافــة الـعــامـلـيــن فــي الـمـقــاطـعــة ،بـعــد رفــع
أقساط التأمين الصحي المرتفعة .وكان اإلضراب
بدعوة من نقابة عمال الصحة ،هذا وتمثل نقابة
ع ـمــال ال ـص ـحــة ع ـمــال ال ـتــدب ـيــر ال ـم ـنــزلــي وخــدمــة
الطعام باإلضافة إلى الفنيين الطبيين والعاملين
فــي م ـجــال الـصـحــة الـعـقـلـيــة وم ـســاعــدي األط ـبــاء.
وق ـ ــال م ـج ـلــس ال ـم ـقــاط ـعــة «مـ ــا زل ـن ــا ف ــي عـمـلـيــة
التفاوض ونتوقع تقديم حزمة اقتصادية عادلة
ومعقولة ومنصفة لكال الطرفين» .وقالت النقابة:
إن أقـســاط الـتــأمـيــن الـصـحــي مــرهـقــة عـلــى العمال
وهي ال تغطي الزيادة المقترحة في األجور.
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مكافحة فساد تثير السخرية
شؤون عمالية
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عملية مكافحة الفساد التي تقودها الحكومة حسب زعمها تثير سخرية الكثيرين
وذلك ألنها مكافحة مضحكة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى ،والمضحك أكثر
الحمالت اإلعالمية المرافقة لهذه الحملة والتي ترينا بأن الدولة وأجهزتها كافة
مستنفرة لمكافحة الفساد ولكن أي فساد تكافح؟؟؟
ǧأديب خالد

مكافحة من؟؟؟
عينة على مــن تــدعــي الحكومة مكافحتهم فقد
رأي ـن ــا عـلــى إح ــدى ال ـشــاشــات الـفـضــائـيــة كيف
ت ـصــرخ الـمــذيـعــة فــي وج ــه رج ــل ع ـجــوز يبيع
بعض الخضار وتهدده بأنها ستخبر التموين
وأن مصيره السجن ألنه ال يضع التسعيرة !!!
ك ـم ــا ان ـت ـش ــر خ ـب ــر ع ـل ــى وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ــام
الرسمية وشبه الرسمية مفاده أنه تم القاء
القبض على شخص يتاجر بمادة المازوت
وقــد عـثــر فــي مــزرعـتــه عـلــى مــا يـقــارب ألــف
ليتر مازوت ليتبين أنه اشتراها من السوق
ال ـس ــوداء م ــن أج ــل ال ـق ـيــام بــأع ـمــال زراع ـيــة
وعلى رغم من ذلك تم تنظيم الضبط الالزم
بحقه وتـمــت إحــالـتــه إلــى الـقـضــاء المختص
بـتـهـمــة ال ـم ـتــاجــرة ب ـمــواد مــدعــومــة مــن قبل
ال ــدول ــة وكــأنــه إن ـجــاز عـظـيــم وتــاري ـخــي في
م ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد وس ـي ـحــل م ـشــاكــل ان ـع ــدام
ال ـم ـحــروقــات وارتـ ـف ــاع أس ـعــارهــا م ــع الـعـلــم
أن جـمـيــع أج ـه ــزة ال ــدول ــة ومــؤس ـســات ـهــا ال
تستطيع االقتراب من صاحب كازية مع ّأن
فـســاده ظــاهــر للعيان فـمــا بــالــك مـمــن يتاجر
حـقـيـقــة بــال ـم ـحــروقــات ويـحـتـكــر اسـتـيــرادهــا
ويـ ــرفـ ــع أس ـ ـعـ ــارهـ ــا كـ ــل فـ ـتـ ــرة وب ـم ـب ــارك ــة
حكومية.
ويبقى المواطن البسيط الــذي يضطر لشراء
الـمـحــروقــات مــن ال ـســوق ال ـس ــوداء هــو كبش
فــداء وهــو سبب األزمــة التي نعاني منها منذ
سنين وهو سيواجه عقوبة السجن لمدة سنة

على األقل مع دفع غرامة مليون ليرة سورية،
وتتم مصادرة من يحمل ليترات معدودة من
المحروقات في سيارته عبر الحواجز.
قانون حماية المستهلك لمواجهة
من؟؟؟
ليس بـعـيــد ًا عــن الـمـحــروقــات وعــن صالحيات
وزارة التموين هناك المواد الغذائية والمواد
المدعومة حيث صدر قانون حماية المستهلك
ال ـجــديــد والـ ــذي ن ــص ع ـلــى ع ـقــوبــات م ـشــددة
بـحــق مــن يـخــالــف أح ـكــامــه تـصــل إل ــى الـسـجــن
والغرامات المالية وحصلت له تغطية إعالمية
كبيرة وعـنــه تـحــدث المحللون االقـتـصــاديــون
والـقــانــونــون للمدح بـمــزايــاه والتنبؤ بنتائجه
الـتــي لــم يلمسها الـمــواطــن ولــن يلمسها وكــأن
هــذا الـقــانــون «لــح يشيل الــزيــر مــن البير» كما
ي ـقــال ،ولـكــن لــإشــارة فـقــط ف ــإن ه ــذا الـقــانــون
لــم يــوضــع لـمـكــافـحــة احـتـكــار اس ـت ـيــراد ال ـمــواد
ال ـغ ــذائ ـي ــة مـ ــن ق ـب ــل كـ ـب ــار ق ـ ــوى ال ـف ـس ــاد وال
لــاق ـتــراب مــن مـلــك الـسـكــر واألرز وال لبقية
الملوك بل هذا القانون وضع لمكافحة الصغار
ووضع كامل المسؤولية على البائع المفرق أو
الجملة البسيط وكأن البقال البسيط في حيّنا
ومستوى ربحه الضئيل هو السبب الجوهري
في ارتفاع أسعار الصرف وانخفاض مستوى
الرواتب وتدني القوى الشرائية لألجور.
أم ــا عــن الـخـبــز ف ــدوري ــات الـشــرطــة والـتـمــويــن
تكافح بكل عزم بائعي الخبز هؤالء المارقين
أصحاب البطون المنتفخة الذين ال يشبعون
شفط مـلـيــارات مــن اسـتـيــراد القمح والطحين

تستجيب الحكومة
لمطالب التجار
والمستثمرين في
رفع األسعار بسرعة
عجيبة كان آخرها
رفع أسعار األدوية
بنسبة %30
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وح ـســابــات ـهــم ف ــي ال ـ ــدول ال ـم ـج ــاورة ج ــاوزت
مــايـيــن ال ــدوالرات وكــل فـتــرة تـخـتــرع وزارة
ال ـت ـم ــوي ــن ط ــري ـق ــة جـ ــديـ ــدة لـ ـت ــوزي ــع ال ـخ ـبــز
عـبــر الـبـطــاقــة الــذك ـيــة لـلـحــد مــن ســرقــة هــؤالء
المنتفعين وإيصال الدعم إلى مستحقيه.
ودوريــات المحافظة ال تترك مجا ًال للبسطاء
لبيع بضائعهم بــالـشــوارع فهي لهم بالمرصاد
وب ـك ــل عـ ــزم ومـ ـصـ ــادرة ب ـضــائ ـع ـهــم ع ـلــى قــدم
وسـ ــاق ألن ـهــم ي ـشــوهــون ال ـم ـن ـظــر ال ـح ـضــاري
لـطــرقــاتـنــا وي ـت ـعــدون عـلــى األم ــاك الـعــامــة في
ح ـيــن يـسـمــح ألص ـح ــاب ال ـم ــوالت و الـمـقــاهــي
بــالـمـنــاطــق المخملية بــالـسـيـطــرة عـلــى رصـيـفٍ
كامل وربما الشارع بأكمله..
اق ـتــراحــات بـعــض الـمـحـلـلـيــن االقـتـصــاديـيــن أو
ال ـخ ـبــراء ك ـمــا ي ـس ـمــون أنـفـسـهــم ع ـلــى وســائــل
الـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي و أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـلــس
الشعب الــذي يتحدثون لي ًال ونهار ًا عن الدعم
وفاتورته الكبيرة على االقتصاد وفي النهاية
مقصدهم رفع الدعم عن المواطن كحل نهائي
ل ـم ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد ح ـســب زع ـم ـهــم ل ـي ـصــوروا
للمواطن وكأن الفساد سببه الدعم!!!
أخـ ـي ــر ًا ،هـ ــؤالء جـمـيـعـهــم ي ـصــرحــون وي ـم ـهــدون
لقرارات حكومية ومن باب جس نبض الشارع
وقياس ردة فعله على قرار إنهاء الدعم الحكومي
ورفـعــه نهائي ًا عــن الـمــواطــن ،وهــذا الـتــوجــه ليس
جديد ًا ،بل بدأ منذ سنوات ،وسمي وقتها بعقلنة
الدعم واليوم يحاول هؤالء االستفادة من نتائج
األزمـ ــة ال ـس ــوري ــة وال ـع ـقــوبــات ال ــدول ـي ــة لـيـكـمـلــوا
مخططهم ،وليحملوا وزرهــا للشعب الفقير فقط
عبر إطالق رصاصة الرحمة األخيرة عليه ،وكأن
الفساد في سورية سببه الدعم الحكومي ،وليس
الـفـســاد هــو سياسة بعينها ولكنها تختبئ تحت
مسميات عديدة منها الليبرالية التي يجري من
ضمنها رفع الدعم وبيع القطاع العام وإنهاء دوره
االج ـت ـمــاعــي بــأب ـخــس األث ـم ــان وتـسـلـيــم اقـتـصــاد
الـبــاد لحفنة مــن التجار والمستثمرين األجانب

وهــذا مــا يتبين مــن خــال الـقــوانـيــن االستثمارية
ال ـت ــي ت ـص ــدر وت ـق ــدم م ــزاي ــا وإعـ ـفـ ــاءات بــالـجـمـلــة
لـلـمـسـتـثـمــريــن ف ــي ح ـيــن يـطـبــق قــوان ـيــن جــزائـيــة
وتفرض عقوبات على المواطنين البسطاء.
ما هو الفساد؟
ال ـف ـس ــاد ه ــو أن تـ ــدار ال ـس ـيــاســة االق ـت ـصــاديــة
ل ـل ــدول ــة ل ـح ـس ــاب  %10م ــن ال ـس ــوري ـي ــن فـقــط
وترك  %90من الشعب يعيش تحت خط الفقر
بسبب الليبرالية التي هي الفساد بعينه ومن
ينظر لليبرالية ينظر للفساد ،فالليبرالية تعني
الفساد والتدمير للبلدان ،والنهب للقطاع العام
وت ـجــويــع ال ـمــاي ـيــن وم ــن ي ـصــدر لـمـصـلـحـتـهــم
ال ـقــوان ـيــن االس ـت ـث ـمــاريــة ه ــم ال ــذي ــن ي ـجــب أن
يـحــاسـبــوا وهــم الــذيــن يـجــب أن يـكــونــوا هــدفـ ًا
للقوانين الجزائية ومن جيوبهم يجب سحب
ال ـم ـل ـي ــارات لـ ــزيـ ــادة األجـ ـ ــور ول ــدع ــم ال ــوط ــن
والمواطن وليس العكس.
أليس هذا فسادًا وإرهاباً؟
ب ـي ـن ـمــا تـسـتـجـيــب ال ـح ـكــومــة ل ـم ـطــالــب ال ـت ـجــار
والمستثمرين في رفع األسعار بسرعة عجيبة
كــان آخــرهــا رفــع أسـعــار األدوي ــة بنسبة %30
بعد مطالبة شركات ومعامل األدوية للحكومة
بــرفــع أس ـع ــاره ــا بـيـنـمــا ال تـسـتـجـيــب لـمـطــالــب
ال ـع ـمــال وبــاقــي ف ـئــات الـشـعــب ب ـض ــرورة رفــع
الرواتب واألجــور ورغم تهديد الجوع لنسبة
 %60مــن المواطنين إال أن الحكومة وبشكل
غـيــر إنـســانــي ومـخــالــف لـلــدسـتــور تــرفــض هــذا
الـمـطـلــب ت ـحــت ح ـجــة ان ـع ــدام الـ ـم ــوارد ،بـيـنـمــا
ت ـخ ـلــق الـ ـم ــوارد م ـبــاشــرة ألص ـح ــاب رؤوس
األموال لتلبية مطالبهم ،هذا هو الفساد بعينه
ورب ـم ــا إره ـ ــاب ي ـف ــوق اإلره ـ ــاب الـ ــذي عــاشــه
ال ـمــواطــن ال ـس ــوري خ ــال األزمـ ــة وأصـبـحــت
ق ـض ـيــة األجـ ـ ــور وال ـ ــروات ـ ــب ق ـض ـيــة أســاس ـيــة
وسياسية من الطراز الرفيع.
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هل ينتعش سوق الـ  NGOsمع االنسحاب األمريكي؟

خالل قمة مجموعة السبعة «الكبار»  G7في منتصف حزيران ،اعتبرت بعض
الحكومات ووسائل اإلعالم الغربية أن مبادرة «إعادة بناء عالم أفضل  »B3Wالتي
طرحتها اإلدارة األمريكية خالل القمة ،هي خطة «يمكنها أن تنافس» المبادرة
الصينية المعروفة «الطريق والحزام».
ǧإعداد :سعد خطار

ال ــاف ــت ه ــو أن إع ـ ــان ال ـم ـب ــادرة األمــري ـك ـيــة
«إعادة بناء عالم أفضل» خالل قمة المجموعة
لم يتجاوز حدود العبارات العامة وااللتزامات
الغامضة التي تركت انطباع ًا عامّ ًا بأن الهدف
من هذا اإلعالن هو مجرد االستهالك اإلعالمي
ق ـب ـي ــل الـ ـقـ ـمّ ــة الـ ـت ــي ج ـم ـع ــت ب ـي ــن الــرئ ـي ـس ـيــن
ال ــروس ــي واألمــري ـكــي مـنـتـصــف ال ـش ـهــر .حيث
إن الورقة التي قدمها الجانب األمريكي والتي
من المفترض أنها توضّح رؤية هذه المبادرة
األمريكية لم تدل على شيء جديد سوى رغبة
اإلدارة األمــريـكـيــة فــي تغيير شكل التدخالت
األمريكية في الـخــارج ،والتركيز على الجانب
«المدني» من هذه التدخالت.
الـ«ال تنمية» األمريكية
تشير الورقة الصادرة عن البيت األبيض إلى
أن الواليات المتحدة سوف تعمل على تعبئة
اإلمـكــانــات الكاملة ألدوات التمويل األمريكية
(بـ ـمـ ــا فـ ــي ذل ـ ــك م ــؤس ـس ــة ت ـم ــوي ــل ال ـت ـن ـم ـيــة،
والــوكــالــة األمريكية للتنمية الــدولـيــة ،USAID
وبنك التصدير واالستيراد للواليات المتحدة
 ،EXIMومــؤس ـســة ت ـحــدي األل ـف ـيــة ،والــوكــالــة
األمــريـكـيــة لـلـتـجــارة والـتـنـمـيــة) وجـمـيـعـهــا من
ال ـج ـهــات الـمـسـ ّلــم بــأنـهــا تـعـمــل كـ ــأذرع لـلـتــدخــل
الـسـيــاســي األمــري ـكــي فــي ال ـخ ــارج ،وكـ ــأدوات
ت ـخــدم مــا ي ـعــرف ب ــ«ال ـقــوة ال ـنــاع ـمــة» ل ــإدارة
األمريكية.
على سبيل المثال ،يرد اسم الوكالة األمريكية

للتنمية الــدولـيــة  USAIDحــوالــي  40مــرة في
«دل ـي ــل ه ـي ـئــة األرك ـ ــان ال ـم ـش ـتــركــة األمــري ـك ـيــة
ل ـم ـكــاف ـحــة الـ ـتـ ـم ــرد» والـ ـ ــذي يـ ـعـ ـدِّد األدوات
واآللـ ـ ـي ـ ــات الـ ـت ــي ي ـم ـك ــن ل ـل ـج ـي ــش األم ــري ـك ــي
اسـتـخــدامـهــا لـمــواجـهــة عــوائــق بـســط الـهـيـمـنــة
األمريكية في الخارج.
وفــي كثير مــن الـحــاالت ،استخدمت الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة إس ـتــرات ـي ـج ـيــات «م ـكــاف ـحــة ال ـت ـمــرد»
لـغــرض تـعــزيــز نـظــام عميل تـخـتــاره الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة ل ـي ـح ــل م ـح ــل ح ـك ــوم ــة م ـس ـت ـهــدفــة
تـمــت اإلطــاحــة بـهــا (وه ــي حــالــة شــاهــدنــا منها
كثير ًا فــي دول أمريكا الجنوبية مـثـ ًا) ،حيث
يكون دور الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
ه ــو ت ـعــزيــز إسـتــراتـيـجـيــة «م ـكــاف ـحــة ال ـت ـمــرد»،
ول ـي ــس تـحـفـيــز الـتـنـمـيــة ف ــي أي ب ـل ــد .وكــذلــك
الـ ـح ــال بــال ـن ـس ـبــة ل ـمــؤس ـســة م ـث ــل «مــؤس ـســة
تحدّي األلفية» التي دخلت إلى منغوليا تحت
يافطة «تأمين المياه للجميع» ،قبل أن تتضح
طبيعة عملها فــي إجــراء دراســات استقصائية
استفادت منها اإلدارة األمريكية في الضغط
الالحق على حكومة البالد.
نموذج لمبادرة « »B3Wاألمريكية
ب ـ ــد ًال م ــن ال ـت ـن ـم ـيــة ال ـف ـع ـل ـيــة ،ت ــوجّ ــه وكـ ــاالت
«ال ـت ـن ـم ـيــة» األمــري ـك ـيــة أم ــوال ـه ــا إل ــى جـمــاعــات
م ـح ـدّدة تـســاهــم فــي مـنــع بـنــاء الـبـنـيــة التحتية
الوطنية التي مــن شأنها أن تحل أزمــات مثل
نقص الطاقة والمياه والغذاء ،وغالب ًا ما تستند
إلى ذرائع اجتماعية وسياسية مثل المخاوف
ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان وال ـب ـي ـئ ــة ال ـتــي

بد ًال من التنمية
توجه
الفعلية ّ
وكاالت «التنمية»
األمريكية أموالها
إلى جماعات مح ّددة
تساهم في منع
بناء البنية التحتية
الوطنية التي من
شأنها أن تحل أزمات
مثل نقص الطاقة
والمياه والغذاء

تـسـتـخــدمـهــا حـيــن ال يــؤمّــن اإلن ـف ــاق الـمـصــالــح
األمريكية المباشرة.
فــي ميانمار على سبيل الـمـثــال ،عملت القوى
الـسـيــاسـيــة ال ـتــي تـمــولـهــا الـحـكــومــة األمــريـكـيــة
لـسـنــوات مــن أج ــل مـنــع ب ـنــاء الـمـشــاريــع الـتــي
ت ـقــودهــا ال ـص ـيــن ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك ال ـس ــدود الـتــي
مــن شــأنـهــا تــولـيــد ال ـك ـهــربــاء ،والـمـســاهـمــة في
ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ـف ـي ـض ــان ــات ،وت ــأم ـي ــن ال ــري
الزراعي.
ف ــي عـ ــام  ،2010ن ـش ــرت وي ـك ـي ـل ـي ـكــس بــرقـيــة
دبـلــومــاسـيــة أمــريـكـيــة بـعـنــوان «بــورمــا :جــذور
معارضة السد المدعوم من الصين في شمال
بورما» ،حيث ناقش دبلوماسيون أمريكيون
ن ـج ــاح الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة «ال ـش ـع ـب ـيــة» ال ـتــي
تمولها السفارة األمريكية في عرقلة السدود
ال ـتــي بـ ــادرت ب ـهــا ال ـص ـيــن .وأش ـ ــارت الـبــرقـيــة
إلــى مــا يلي« :مــن الجوانب غير العادية لهذه
ال ـق ـض ـيــة ،الـ ــدور ال ــذي لـعـبـتــه الـمـنـظـمــات غـيــر
الحكومية في معارضة السد ،والذي يشير إلى
القوة المتزايدة لمنظمات المجتمع المدني في
واليــة كــاشـيــن ،بـمــا فــي ذلــك الـمـسـتـفـيــدون من
المنح الصغيرة التي تقدمها السفارة».
وب ـم ـج ــرد إغ ـ ــاق م ـش ــاري ــع م ـثــل الـ ـس ــدود أو
ال ـط ــرق أو ال ـق ـض ـبــان أو ال ـمــوانــئ ف ــي ال ــدول
الـمـسـتـهــدفــة م ـثــل م ـيــان ـمــار ،ال ي ـتــم ت ـقــديــم أي
ب ــدي ــل غ ــرب ــي ع ـلــى اإلط ـ ــاق ،وي ـت ــرك ال ـنــاس
نـهـبـ ًا لـلـحــاجــة وال ـع ــوز وال ـم ـتــاجــرة األمــريـكـيــة
بعذاباتهم المتواصلة.
«التنمية» االنتقائية
رب ـمــا ت ـكــون واحـ ــدة م ــن أخ ـطــر أدوات هــذه
الـمـنـظـمــات هــي مــا يـمـكــن تـسـمـيـتــه بــ«الـتـنـمـيــة
االنتقائية» ،حيث تو ّفر منظمات مثل «الوكالة
األم ــري ـك ـي ــة ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ال ــدولـ ـي ــة» ب ـن ـيــة تـحـتـيــة
مؤقتة ،مثل األلــواح الشمسية وأبــراج المياه
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الـمـخـصـصــة ال ـتــي تــوفــر لـلـمـجـتـمـعــات المتلقية
الحد األدنى من مستويات المعيشة ،والهدف
من ذلك هو تعطيل توحيد المشاريع الوطنية،
وتشجيع المجتمعات المحلية على االستغناء
عن البنية التحتية المركزية .وهذا في حد ذاته
يساعد على وقف التنمية في مختلف مناطق
الدولة التي يتم التدخل فيها.
كــل هــذا يتناقض تـنــاقـضـ ًا صــارخـ ًا مــع مـبــادرة
«الطريق والحزام» الصينية التي تبني البنى
التحتية األســاسـيــة الـتــي تنقل السلع والـنــاس
ع ـبــر م ـنــاطــق ال ــدول ــة بــأكـمـلـهــا ،وت ــوف ــر ال ـغــذاء
وال ـط ــاق ــة وال ـم ـي ــاه ل ـع ــدد م ـت ــزاي ــد م ــن ال ـنــاس
ف ــي م ـخ ـت ـلــف أن ـح ــاء ال ـع ــال ــم ،وكـ ــل ذلـ ــك دون
قـيــود سـيــاسـيــة أو جـيــوش مــن «الـنــاشـطـيــن»
المموَّلين مــن الـخــارج ،حيث استفادت الــدول
ف ـع ـل ـي ـ ًا وب ـش ـكــل م ـل ـمــوس م ــن م ـشــاريــع الـبـنــى
التحتية التي قادتها الصين (الطرق والجسور
والسدود) بما في ذلك دول مثل ميانمار.
كـ ـ ــي تـ ـ ـ ـ ــوازن اإلمـ ـ ـبـ ـ ــراطـ ـ ــوريـ ـ ــة األمـ ــريـ ـكـ ـيـ ــة
المتدهورة أمــورهــا ،تضطر اليوم لالنسحاب
من شرق المتوسط وتركيز حضورها الفاعل
عـلــى ال ـحــدود الـصـيـنـيــة فــي شــرق آس ـيــا .ومــن
ال ـســذاجــة االع ـت ـقــاد أن ه ــذا االن ـس ـحــاب يعني
أن الــواليــات المتحدة ستكفّ يــدهــا تمام ًا عن
المنطقة مــن تلقاء نفسها .لــذلــك ،مــن الطبيعي
أن تـمـيــل واش ـن ـطــن ال ـي ــوم إل ــى م ـحــاولــة مــلء
«ال ـ ـف ـ ــراغ» ال ـن ــاش ــئ عـ ــن ان ـس ـح ــاب ـه ــا ب ـت ـعــزيــز
حـضــور المنظمات «غـيــر الحكومية» NGOs
فــي هــذه الـمـنــاطــق بـمــا يضمن إبـطــاء مشاريع
اإلنماء الحقيقي إلى الحد األقصى الممكن ،لكن
هــذا بحد ذاتــه ال يجب أن يجعلنا نتغافل عن
حقيقة أن أدوات الـقــوة األمريكية «الناعمة»
مثلها مثل غيرها من األدوات األمريكية لم تعد
اليوم بنفس المستوى السابق من القوة ،لذلك
فإن مواجهته وهزيمته ليست أمر ًا مستحي ًال.
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ما هي القصة الحقيقية

لتغريدة الخارجية األمريكية حول الجوالن السوري المحتل؟

نشر حساب تويتر الرسمي لقسم الشرق األدنى ضمن وزارة الخارجية األمريكية يوم
الجمعة الماضي  6/25التغريدة التاليةU.S. policy regarding the Golan has :
( .not changed, and reports to the contrary are falseسياسة الواليات
المتحدة األمريكية اتجاه الجوالن لم تتغير ،والتقارير التي تقول عكس ذلك كاذبة)،
فما هي القصة وراء هذه التغريدة ،ولماذا اآلن؟
ǧسعد صائب

خ ــال ال ـيــوم ـيــن ال ـمــاض ـي ـيــن ،ت ــداول ــت وســائــل
اإلعــام المختلفة الـتـغــريــدة السابقة مــع قصة
ـوم واحــد؛ حيث نشرت
مـحــددة تـبــدأ قبلها بـيـ ٍ
مواقع وصحف «إسرائيلية» أخبار ًا عن قرار
(تـ ــم اتـ ـخ ــاذه أو س ـي ـتــم اتـ ـخـ ــاذه) م ــن إدارة
بــايــدن ،يقضي بــالـتــراجــع عــن الـمــرســوم الــذي
أصــدره تــرامــب يــوم  25آذار  2019واعـتــرف
ض ـم ـنــه ب ـم ــا سـ ـمّ ــاه «سـ ـيـ ــادة إس ــرائـ ـي ــل عـلــى
الـجــوالن» الـســوري الـمـحـتــل ...واسـتـنــدت كل
ه ــذه الـصـحــف وال ـمــواقــع «اإلســرائ ـي ـل ـيــة» إلــى
مـصــدر واح ــد هــو مــوقــع أمــريـكــي اسـمــه The
( Washington Free Beaconبالعربية:
منارة واشنطن الحرة).
الـمـقــال الــذي يعتبر أصــل الحكاية ومـصــدرهــا،
نُ ـش ــر ف ــي م ــوق ــع (مـ ـن ــارة واش ـن ـط ــن ال ـح ــرة)
يـ ـ ــوم  24م ـ ــن ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري ،وح ـ ـمـ ــل ع ـ ـنـ ــوان:
(Biden Admin Walks Back U.S.
Recognition of Golan Heights as
( )Israeli Territoryإدارة بــايــدن تتراجع
ع ــن اع ـت ــراف ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة بـمــرتـفـعــات
كأراض إسرائيلية).
الجوالن
ٍ
ال ـم ـعــروف عــن ه ــذا الـمــوقــع أن ــه مــوقــع ربـحــي
تــأســس ع ــام  2012ولـيــس ذا شـهــرة واسـعــة
ول ـيــس ذا ان ـت ـشــار م ـهــم أس ــاس ـ ًا .ول ـكــن فــوق
ذلــك هـنــالــك مـعـلــومـتــان مـهـمـتــان حــول الـمــوقــع
وال ـم ـق ــال .األول ـ ــى ه ــي ّأن مــالــك ال ـمــوقــع هــو
الملياردير األمريكي ،Paul Elliott Singer
وه ــو جـمـهــوري مـحــافــظ سـيــاسـيـ ًا ،وأه ــم من
ذلك فهو واحد من الداعمين المخلصين للكيان

ال ـص ـه ـيــونــي ض ـمــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،ولــه
ع ـشــرات ال ـم ـشــاريــع ضـمــن ال ـك ـيــان ،وع ـشــرات
المشاريع الداعمة له.
الـمـعـلــومــة ال ـثــان ـيــة ،ه ــي ّأن كــاتــب ال ـم ـقــال هــو
الـصـحـفــي ال ـي ـه ــودي (آدم ك ــري ــدوAdam -
 ،)Kredoالحائز على جائزة بولتزر ،والذي
يكتب في عدد كبير من الصحف والمواقع إلى
جانب موقع (مـنــارة واشنطن الـحــرة) ،بينها
مث ًالJerusalem Post، Jewish Week،( :
The Pittsburgh Jewish Chronicle،
Jewish Telegraphic Agency، Jewish
 ،)Policy Centerوهـ ــذه جـمـيـعـهــا مــواقــع
وص ـح ــف وم ــراك ــز أب ـح ــاث «إس ــرائ ـي ـل ـي ــة» أو
«يهودية».
ببساطة« :اإلسرائيليون» وعبر هــذه المقالة
والــردود عليها ،كانوا يلعبون بينغ بونغ مع
أن ـف ـس ـهــم؛ أي ه ــم م ــن أط ـلــق ال ـم ـقــال وه ــم مــن
اسـتـنــدوا إلـيــه ووس ـعــوا نـشــره وحــولــوه إلــى
خبر أســاسـ ٍـي تــم استخدامه مــن ضمن أدوات
أخــرى للوصول إلى الموقف الــذي رأيناه في
التغريدة التي بدأنا بها ...ولكن لماذا هذا ك ّله،
ولماذا اآلن؟
رسالة من  73عضوًا في الكونغرس
ـوم واحـ ــد م ــن م ـق ــال ك ــري ــدو وال ـ ــردود
ق ـبــل يـ ـ ٍ
ع ـل ـيــه ،أي ي ــوم  23م ــن الـ ـج ــاري ،أرسـ ــل 73
ع ـضــو ًا ديـمـقــراطـيـ ًا فــي الـكــونـغــرس األمــريـكــي
رسالة إلــى بايدن يح ّثونه فيها ليقوم بعكس
سياسات ترامب المتعلقة بالقضية الفلسطينية،
بما في ذلــك االنسحاب من «صفقة الـقــرن»...
وذلــك للعودة إلــى ما أسماه أصحاب الرسالة

حصة الكيان من
الحل يجب أن تكون
صفراً وحصة
السوريين من
الجوالن السوري
المحتل هي الجوالن
السوري المحتل كّله

(longstanding, bipartisan United
 -States policyسياسة الواليات المتحدة
طويلة األمــد والمتبناة من الحزبين) ...وهي
الـسـيــاســة ال ـتــي كــانــت أي ـض ـ ًا م ـن ـحــازة بــالـكــامــل
شكلي
ـال ٍ
لـلـكـيــان الـصـهـيــونــي ،ولـكــن مــع اح ـتـ ٍ
ل ـمــوقــع «الـ ـحـ ـكـ ــم» ...أي إن ـه ــا ك ــان ــت الـخـصــم
والـحـكــم فــي آن مـعـ ًا ،وسـيــاســة تــرامــب أفـقــدت
الــواليــات المتحدة هــذا الموقع وفتحت الباب
نـظــريـ ًا وعـمـلـيـ ًا لــدخــول آخــريــن إلـيــه ،وبالتالي
فتحت الباب ضمن ًا لوضع المسألة على سكة
ح ـ ٍـل حـقـيـقــي عـلــى أس ــاس ال ـق ــرارات الــدول ـيــة،
ألن هـيـمـنــة ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ع ـلــى الـمـلــف
ّ
كــانــت تـعـمــل بـشـكــل مـسـتـمــر ع ـلــى إغ ــاق أفــق
ال ـحـ ّـل ،وإغ ــاق الـطــريــق أم ــام وص ــول الشعب
الفلسطيني إلى حقوقه...
بــالـعــودة إلــى الـحــديــث عــن الـجــوالن الـســوري
الـمـحـتــل بـشـكــل خ ــاص( ،وه ــي لـيـســت مـســألــة
مـنـفـصـلــة بــأيــة ح ــال مــن األحـ ــوال عــن الـقـضـيــة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة) ،فـ ـ ّـإن ال ــرس ــال ــة ال ـم ـش ــار إل ـي ـهــا،
لــم تــذكــر ال ـجــوالن ال ـســوري نـهــائـيـ ًا رغ ــم أنـهــا
ت ـض ـم ـنــت بـ ـن ــود ًا تـفـصـيـلـيــة لـ ــإجـ ــراءات ال ـتــي
ي ـق ـتــرح ـهــا أصـ ـح ــاب ال ــرس ــال ــة ع ـل ــى الــرئ ـيــس
األم ــري ـك ــي؛ م ـثـ ًـا ال ـع ــودة إل ــى رف ــض شــرعـنــة
ع ـم ـل ـيــات االس ـت ـي ـط ــان ،وإلـ ــى رف ــض عـمـلـيــات
التهجير الـقـســري الـجــاريــة فــي الـقــدس (وهــذا
كله ليس إال كالم ًا للبيع ،بمقابل ّأن التطبيق
يبقى باالتجاه نفسه ،ولكنّه كما أسلفنا يأتي
فــي س ـيــاق م ـحــاولــة اس ـت ـعــادة دور الـحـكــم أو
ال ــوس ـي ــط) .وم ــع ذلـ ــك ،ف ــإنّ ــه م ــن ال ـم ـم ـكــن أن
يُـفـهـمَ مــن نــص الــرســالــة ال ـتــي طــالـبــت بعكس
اإلج ـ ــراءات ال ـتــي ق ــام بـهــا ت ــرام ــبّ ،أن مـســألــة
اعتراف الواليات المتحدة بالجوالن السوري
المحتل «أرض ًا إسرائيلية» هو أحد اإلجراءات
التي ينبغي التراجع عنها.
فإن مصدر مقال كريدو والمقاالت
بهذا المعنىّ ،
واألخبار «اإلسرائيلية» األخرى التي تلته هو
هذه الرسالة بالذات ...ولكن هنالك ما هو أبعد
من ذلك...

الجوالن و2254
لــم يرشح الكثير بعد عمّا تضمنه لقاء بوتين
بايدن يوم  16من الجاري بما يخص سورية.
ولـ ـكـ ـنّ هـ ــذا ال ـس ـل ــوك اإلعـ ــامـ ــي ال ـص ـه ـيــونــي
المتعلق بالجوالن ،هو نفسه يحمل تسريبات
ضـمـنـيــة لــاتـجــاه ال ـعــام ال ــذي مــن الـمـتــوقــع أن
تسير ضمنه األمور ،والتي ال يبدو أنها تعجب
«اإلسرائيلي» نهائي ًا...
بشكل كامل،
2254
تطبيق
فإن
ٍ
بكالم أوضح؛ ّ
يتضمن استعادة السيادة السورية على كامل
األرض السورية ،والجوالن السوري المحتل
ه ــو جـ ــزء م ــن هـ ــذه األرض .وإنـ ـه ــاء األزمـ ــة
فــي ســوريــة بـشـكـ ٍـل فـعـلــي وص ــو ًال إلــى إرســاء
استقرار حقيقي ،ال يمكن أن يكتمل دون إنهاء
االحتالل «اإلسرائيلي» للجوالن السوري.
ورب ـمــا ب ــات واض ـح ـ ًا بــالـنـسـبــة لـلــ«إســرائـيـلــي»
ّأن اس ـت ـعــادة ال ـجــوالن ال ـســوري سـتـتــم وفـقـ ًا
لـلـقــانــون ال ــدول ــي ول ـل ـتــوازن ال ــدول ــي الـجــديــد،
ودون مـقــابــل تــرضــاه دولــة االح ـتــال؛ ولــذلــك
ف ـه ــي تـ ـحـ ــاول إعـ ـ ــادة ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى أنـ ـه ــا لــن
تـتـخـلــى بـسـهــولــة ،وبــالــوقــت نـفـســه فـهــي تفتح
بــاب التفاوضات من تحت الطاولة التي تأمل
مــن خــالـهــا أن تـصــل إلــى صفقة مــا مــع صنف
م ـحــدد مــن الـمـتـشــدديــن ال ـســوري ـيــن وبـمـعــونــة
دول خـلـيـجـيــة ،لـعــل وع ـســى يـتـحــول الـتـنــازل
ٍ
عــن ال ـجــوالن إلــى صـفـقــة يـحـصــل اإلســرائـيـلــي
بـمــوجـبـهــا عـلــى حـصــة ضـمــن ال ـحــل الـسـيــاســي
ال ـس ــوري تـتـمـثــل فــي أمــريــن أســاسـيـيــن ربـمــا:
مـحــاولــة الـحـفــاظ عـلــى بـنـيــة ضعيفة وفــاســدة،
وم ـحــاولــة إدخ ــال أل ـغــام تـفـتـيـتـيــة إسـتــراتـيـجـيــة
ضمن البنية السياسية القادمة...
مـهـمــة الــوطـنـيـيــن ال ـســوري ـيــن واض ـحــة تـمــامـ ًا
في هذا الشأن :حصة الكيان من الحل يجب
أن ت ـكــون صـ ـف ــر ًا ...وح ـصــة ال ـســوري ـيــن مــن
ال ـج ــوالن ال ـس ــوري ال ـم ـح ـتــل ،ه ــي ال ـجــوالن
ال ـ ـسـ ــوري ال ـم ـح ـت ــل كـ ـ ّلـ ــه ،وأيّـ ـ ــة م ـس ــاوم ــات
دنيئة لــن يكتب لها وألصحابها ســوى العار
والخسارة...
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متى سترفع الواليات المتحدة عقوباتها عن سورية؟

موس ٍع ضمن الحديث عن
نعالج في هذه المادة جانباً لم يسبق أن عالجناه بشكل ّ
العقوبات األمريكية والغربية على سورية ...ويمكن تكثيفه بالسؤال الذي يحمله
عنوان المادة( :متى سترفع الواليات المتحدة عقوباتها عن سورية؟)

ǧريم عيسى

س ـبــق ْأن ن ـش ــرت قــاس ـيــون خ ــال ال ـس ـنــوات
الماضية عدد ًا كبير ًا من المقاالت التي وضّحت
ف ـي ـهــا بــال ـت ـف ـص ـيــل ،ج ــوان ــب ع ــدي ــدة م ــن اآلثـ ــار
الـمــدمــرة لـلـعـقــوبــات األمــريـكـيــة والـغــربـيــة على
سورية ،ووضحت كيف يستفيد حيتان الفساد
الكبير وتجار الحرب من هذه العقوبات ،كما
ب ـيّ ـنــت ح ـجــم ال ـك ــذب وال ـن ـف ــاق ف ــي ال ـق ــول ّإن
الـعـقــوبــات تستهدف الـنـظــام ال الـشـعــب ،وأنـهــا
تـسـتـثـنــي ال ـغ ــذاء والـ ـ ــدواء ...وض ـمــن الـنـسـخــة
اإللـكـتــرونـيــة مــن هــذا الـمـقــال ،سننشر روابــط
جــزء مــن هــذه الـمـقــاالت لمن يــرغــب بالرجوع
إلـيـهــا .ولـكــن كـمــا أسـلـفـنــا ،سـنـحــاول هـنــا حصر
مـهـمـتـنــا ب ـطــرح س ــؤال واحـ ــد ،خ ـصــوص ـ ًا على
القسم من السوريين الذين يدعمون ويهللون
للعقوبات األمريكية على سورية :متى برأيكم
س ـت ــرف ــع الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ع ـقــوبــات ـهــا عــن
سورية؟
يـبــدو أن معظم مــؤيــدي العقوبات المفروضة
ع ـل ــى سـ ــوريـ ــة ،وال س ـي ـمــا ع ـق ــوب ــات ق ـي ـصــر،
يـقـنـعــون أنـفـسـهــم ب ــأن ه ــذه الـعـقــوبــات مــؤقـتــة
وس ـي ـتــم رف ـع ـهــا ب ـم ـجــرد أن ي ـكــون ه ـنــاك حــل
سياسي وانتقال سياسي في سورية ،أو حتى
حين يجري «تغيير سلوك النظام» كما يقول
األمريكان .هذا بالتأكيد ما يحاول المسؤولون
األمــريـكـيــون اإليـحــاء بــه عـنــدمــا يـتـحــدثــون عن
الـعـقــوبــات ،لكنهم ال يـقــولــون ذلــك فــي الــواقــع،
ألن هــذه ليست نيتهم ،وليست طريقتهم في
الـعـمــل أصـ ـ ًـا ...وه ــذا مــا أث ـب ـتــوه بــالـمـلـمــوس،
لـيــس بـمــا يـخــص ســوريــة ف ـقــط ،بــل وف ــي كل
برامج العقوبات التي فرضوها ،والتي سنأخذ
مـثــالـيــن عـنـهــا إضــافــة لـلـمـثــال ال ـســوري ،وهـمــا:
العراق وكوبا.
مثال العراق
في الحالة العراقية ،فرضت الواليات المتحدة
ع ـقــوبــات عـلــى ال ـع ــراق مـنــذ ع ــام  1990خــال

األحــداث التي أدت إلــى حــرب الخليج الثانية؛
وجـ ــاءت ال ـع ـقــوبــات «رد ًا ع ـلــى غ ــزو ال ـعــراق
للكويت في  2آب  ،»1990وذلــك وفق ًا لمكتب
مــراقـبــة األصــول األجنبية (الــوكــالــة الحكومية
األم ــريـ ـكـ ـي ــة الـ ـتـ ــي تـ ــديـ ــر وتـ ـنـ ـف ــذ ال ـع ـق ــوب ــات
االق ـت ـصــاديــة وال ـت ـجــاريــة) .و ُفــرضــت عـقــوبــات
إضــافـيــة قـبــل االح ـتــال األمــريـكــي لـلـعــراق عــام
.2003
فــرضــت األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة أي ـض ـ ًا ع ـقــوبــات عـلــى
ال ـع ــراق بـ ــدء ًا مــن ع ــام  1990وت ــم رفـعـهــا إلــى
ح ــد كـبـيــر بـعــد اح ـت ــال ال ـع ــراق ع ــام ...2003
العقوبات األمريكية الـتــي ُفــرضــت عــام ،1990
مــا ت ــزال مـسـتـمــرة حـتــى اآلن ...هــل يـحـتــاج
مؤيدو العقوبات على سورية أن نكرر الجملة
السابقة مرة أخــرى لكي يفهموها؟ سنكررها
بــاسـتـخــدام الـمـصـطـلـحــات ال ـتــي يـسـتـخــدمــونـهــا
ه ــم :ال ـع ـقــوبــات األمــري ـك ـيــة ال ـتــي ُفــرضــت على
«نظام صــدام حسين» ،ما تــزال مستمرة بعد
 18عام ًا من «سقوط نظام صدام حسين»...
مثال كوبا
أقدم برنامج عقوبات معمول بها على اإلطالق،
هو البرنامج الذي ال تزال الواليات المتحدة
تطبقه على كوبا ،والذي تجاوز اآلن  63عام ًا،
بدء ًا من حظر األسلحة في عام .1958
يـشـبــه بــرنــامــج ال ـع ـقــوبــات عـلــى كــوبــا إل ــى حد
ك ـب ـيــر ق ــان ــون ق ـي ـص ــر؛ ف ــإض ــاف ــة إلـ ــى كــون ـه ـمــا
م ـخــال ـف ـيــن ل ـل ـقــانــون الـ ــدولـ ــي ،فـ ـ ّـإن ال ـع ـقــوبــات
عـلــى كــوبــا كـمــا قـيـصــر ،تتضمن آث ــار ًا «ثــانــويــة
وثالثية» ،أي إن نطاقها يتجاوز الكيانات التي
تجري معامالت وتجارة مباشرة مع الحكومة
الكوبية والكيانات الكوبية.
يــوم  23مــن الـجــاري ،صوتت الجمعية العامة
ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة بــأغ ـل ـب ـيــة س ــاح ـق ــة ،ول ـل ـمــرة
الـتــاسـعــة والـعـشــريــن عـلــى الـتــوالــي ،عـلــى قــرا ٍر
يطالب بــإنـهــاء الـحـصــار االقـتـصــادي األمريكي
عـلــى كــوبــا ،وبــأغـلـبـيــة  184صــوت ـ ًا مــع ال ـقــرار،
وصــوتــان فقط ضــده ،هما الــواليــات المتحدة
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ورب ـي ـب ـت ـهــا «إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» ...ورغ ـ ــم ذل ـ ــك ،ف ـ ّـإن
واشنطن تهزأ بالعالم بأسره ،وتواصل فرض
عقوباتها على كوبا.
خ ــال حـمـلـتــه النـتـخــابــات ع ــام  ،2008تـحــدث
الرئيس األمريكي األسبق أوباما عن تخفيف
الحظر المفروض على كوبا ،وهو ما يُفترض
أنـ ــه حـ ــاول ال ـق ـي ــام بـ ــه ،ول ـك ــن جـ ــرى تـصــويــر
األم ـ ــور ع ـلــى ّأن «ال ـن ــواي ــا ال ـط ـي ـبــة لـلــرئـيــس
األس ــود» قــد اصـطــدمــت بالكونغرس الــذي لم
يسمح لــه بــذلــك .وتـجــدر اإلش ــارة هـنــا إلــى أن
اس ـت ـطــاعــات الـ ــرأي أظ ـهــرت فــي حـيـنــه دعـمـ ًا
مـتــزايــد ًا مــن قـبــل األمــريـكـيـيــن لــرفــع الـعـقــوبــات،
خاصة بين األمريكيين الكوبيين ،لــذا كــان من
السهل أن يستخدم أوباما هذه المسألة خالل
حملة األكاذيب االنتخابية.
مــا حــدث فــي الـنـهــايــة ،هــو أنــه جــرى فــي عهد
أوباما استئناف جزئي للعالقات بين الواليات
المتحدة وكوبا ،وجرى التراجع عنه بعد ذلك.
وفي  11نيسان  ،2015التقى أوباما مع راؤول
كاسترو ،وهو أول اجتماع من نوعه منذ أكثر
من  50عام ًا (فيما بعد زار أوباما أيض ًا نظيره
الكوبي في هافانا) .كانت هناك أيض ًا إجراءات
مـعـيـنــة م ـثــل تـخـفـيــف ح ـظــر ال ـس ـفــر إل ــى كــوبــا،
ولكن العقوبات لم ترفع.
الحالة السورية
تـعــود الـعـقــوبــات األمــريـكـيــة عـلــى ســوريــة إلــى
عــام  ،1979عـنــدمــا صنفت الــواليــات المتحدة
س ــوري ــة «دولـ ــة راع ـي ــة ل ــإره ــاب» .وفــرضــت
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ع ـق ــوب ــات إض ــاف ـي ــة عـلــى
س ــوري ــة ف ــي أوائ ـ ــل ال ـع ـقــد األول م ــن ال ـقــرن
الـحــادي والـعـشــريــن ،ثــم وسّـعـتـهــا بشكل كبير
في عام  ،2011ووصلت إلى ذروتها مع قانون
قـيـصــر لـعــام ( 2019ال ــذي دخ ــل حـيــز التنفيذ
فــي حــزيــران  .)2020وعـلــى الــرغــم مــن تغير
ظروف عديدة منذ عقوبات  79حتى اآلن ،بما
فــي ذلــك حـصــول فـتــرات مــن الـتـقــارب العلني،
إال ّأن كــل بــرامــج الـعـقــوبــات الـتــي فــرضــت منذ
ذلك الوقت ال تزال سارية المفعول حتى اآلن.
وهكذا ،وكما يتضح من األمثلة السابقة بما في
ذلــك المثال الـســوري ،فــإن الــواليــات المتحدة
تفرض عقوبات تحت أية ذريعة كانت وبغض
النظر عــن شرعيتها أو حتى منطقيتها .ومع
ذلـ ــك ،ل ـيــس م ــن ال ــواض ــح أبـ ــد ًا م ـتــى ي ـتــم رفــع
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الـعـقــوبــات األمــريـكـيــة عــن أي ــة دول ــة أو كـيــان،
حتى عندما تنتهي األسباب التي قيل إنها أدت
في المقام األول إلى فرضها.
هناك من هو مقتنع بأنه إذا كانت هناك عملية
سـيــاسـيــة ت ــؤدي إلــى انـتـقــال سـيــاســي وتغيير
ل ـل ـن ـظــام ،ف ــإن ه ــذا س ـي ــؤدي تـلـقــائـيـ ًا إل ــى رفــع
الواليات المتحدة عقوباتها عن سورية ،ولكن
فإن
كما يوضح التاريخ في سورية وغيرهاّ ،
التغيير السياسي ليس ضمانة لرفع العقوبات،
بل إنّه من شبه المؤكد ّأن العقوبات ستستمر
بغض النظر أحصل تغيير أم لم يحصل...
لن ُترفع العقوبات األمريكية
ولكن ستنتهي
من المهم أن نالحظ أن حالة القطبية األحادية
التي احتكرتها الواليات المتحدة ألكثر من 30
عام ًا ،هي التي م ّكنتها من فرض هذه األنواع
من اإلجراءات على بلدان مختلفة حول العالم
واالسـتـمــرار في هــذه األنــواع من السياسات.
ومــع ذلــك ،فــإن التغييرات الـجــاريــة فــي ميزان
القوى الدولي( ،وضمن ًا االستياء حتى من قبل
الحلفاء التاريخيين للواليات المتحدة بشأن
سياسات «البلطجة») ،ترجح ّأن انتهاء عقلية
وآث ــار األح ــادي ــة الـقـطـبـيــة وضـمـنـ ًا اإلجـ ــراءات
الـقـســريــة كــالـعـقــوبــات أحــاديــة الـجــانــب ،لــم تعد
بعيدة بالمعنى التاريخي...
مــا يـنـبـغــي عـلـيـنــا كـســوريـيــن أن نـعـمــل عـلـيــه،
ضـمــن الـسـعــي إل ــى حــل سـيــاســي شــامــل عبر
تـطـبـيــق  ،2254هــو ْأن نـحـصّــن أنـفـسـنــا ضد
ال ـع ـقــوبــات األمــري ـك ـيــة ع ـلــى ال ـم ــدى ال ـطــويــل.
علينا االن ـطــاق مــن فــرضـيــة عــالـيــة االحـتـمــال
هــي ّأن الـعـقــوبــات ستستمر حـتــى بـعــد تنفيذ
 ...2254األمــر الــذي يـحـتّــم علينا لـيــس فقط
المطالبة بــإنـهــاء الـعـقــوبــات ،بــل وأيـضـ ًا العمل
م ــن أجـ ــل أن ن ـخ ـ ّف ــض إلـ ــى الـ ـحـ ــدود الــدن ـيــا
عــاقـتـنــا بــالـمـنـظــومــة ال ــدوالري ــة ،ونـنـهـيـهــا ْإن
استطعنا ،بمقابل توسيع عالقات متكافئة مع
المنظومات البديلة ...وهذا نفسه يحتاج إلى
تطبيق  2254والبدء بعملية التغيير الجذري
ألن تجار الحرب والفاسدين الكبار
الشاملّ ،
مــن الـطــرفـيــن ،والـمـتـحـكـمـيــن بـمـقــالـيــد األم ــور،
مرتبطون بحبل السرة مع الــدوالر ،وال نية
لــديـهــم وال رغـبــة وال مصلحة بــاالنـفـكــاك عن
الدوالر...
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بعد الرفع المستمر ألسعار األدوية والرفع
الذي جرى مؤخرًا استجابة لمطالبات
المجلس العلمي للصناعات الدوائية ،مع
عدم قناعة نقابة الصيادلة ،ومطالبتها
بنسبة ربح أعلى ،ورغم كل ما يحيط
بالمواطن المفقر من ضغوطات معيشية
وصحية ،نرى أن كل قرار رفع لألسعار
يتبعه قرار استغاللي آخر من طرق أخرى
نتيجة للسياسات الليبرالية المتبعة من
الحكومة ،والتي دائماً تقف إلى جانب
الشركات الربحية ،وشرعنة أرباحها على
حساب المواطن ،والذرائع تأتي جاهزة
عبر وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي،
بل يظهرون فيها وكأنهم أصحاب منة
وفضل على المواطن.
 ǧعمار سليم

فبعد كارثة رفع أسعار األدويــة ،تبعها اقتراح
ل ــرف ــع بــول ـي ـصــة ال ـتــأم ـيــن ال ـص ـحــي ،ف ـقــد نـقـلــت
صحيفة الــوطــن عــن مـصــدر فــي قـطــاع التأمين
أنـ ــه ي ـت ــم ال ـت ــوج ــه ل ـت ـعــديــل بــول ـي ـصــة ال ـتــأم ـيــن
الصحي لتصبح قيمة البوليصة  60ألف ليرة
بد ًال من  28ألف ًا بقصد تحسين خدمة التأمين
الصحي ،وتغطية الفروقات السعرية الحاصلة
ع ـلــى الـمـسـتـلــزمــات الـطـبـيــة وأس ـع ــار األدويـ ــة
وقيم الوحدات المخبرية وغيرها ،وهذا طبع ًا
لن يكون إال على حساب العاملين في الدولة
كما عودتنا شركات التأمين الصحي ،فربحها
م ـح ـفــوظ ف ــي ن ـهــايــة ال ـم ـطــاف ،ب ــل ومـضــاعــف
أيض ًا.
تحسين خدمة أم زيادة أرباح؟
ج ـ ــرى خ ـ ــال ال ـ ـعـ ــام الـ ـف ــائ ــت رف ـ ــع بــول ـي ـصــة
التأمين الصحي وزيــادة االقتطاع من رواتــب
الـمــوظـفـيــن تـحــت بـنــد الـتــأمـيــن الـصـحــي حيث
صــارت بقيمة  500لـيــرة شـهــريـ ًا ،ولـكــن الــذي
لمسه الـعــامـلــون فــي قـطــاع الــدولــة هــو تــدهــور
خدمات التأمين أكثر مما كان عليه سابق ًا.
ف ـن ــادر ًا مــا تـغـطــي شــركــات الـتــأمـيــن الــوصـفــات
الدوائية والتحاليل الطبية والتصوير الشعاعي
إال حسب مــا يــرونــه هــم ال حسب مــا تقتضيه

حالة المريض وحاجته إلى الدواء ،لذلك نحن
نعلم مسبق ًا أن عـبــارة تحسين الخدمة ماهي
إال ذريعة القتطاع المزيد من األموال.
ويشتكي الكثير مــن العاملين فــي الــدولــة بأن
وص ـفــات ـهــم ال ـط ـب ـيــة ك ـث ـي ــر ًا م ــا ت ــأت ــي بــالــرفــض
مــن قـبــل شــركــات الـتــأمـيــن بـحـجــة أن الـشــركــة
ال ت ـغ ـطــي هـ ــذا ال ـ ـ ــدواء أو ذاك ،أو بــذري ـعــة
اختصاص الطبيب ،وكــأن المريض هو الذي
اختار المرض والــدواء ،فــأي تحسين للخدمة
الــذي يتحدثون عنه إذا لــم يستطع الحصول
على حاجته من الدواء الضروري!
ذك ــرن ــا ف ــي مـ ــادة ســاب ـقــة ب ـخــوص ال ـ ــدواء أن
شــريـحــة واس ـعــة مــن الـمــواطـنـيــن ي ـعــانــون من
آفات وأمراض في الدم والعظام نتيجة سوء
التغذية والحالة المعيشية القاهرة ،ما يتوجب
عـلــى الـطـبـيــب أن يـصــف لـهــم بـعــض المتممات
الغذائية والفيتامينات والمعادن ،وهي بالنسبة
لمرضى السكر والعظام والدم أدوية ضرورية
ال رفاهية ،ولكن ال توجد شركة تأمين صحي

الشركات المدللة لن
ترضى الحكومة بأن
تكون هي الخاسرة
فبادرت برفع
التغطية بنسبة
فاقت الـ  100بالـ 100
من جيوب العاملين
ومن حسابات
الجهات الحكومية
والخزينة العامة

تـغـطــي ه ــذه األنـ ــواع مــن األدويـ ــة وال يــوجــد
مـبــرر لـهــذا الــرفــض لـمـثــل هــذه الــوص ـفــات ،بل
وأي ـض ـ ًا ال يـغـطــون الـتـحــالـيــل الـتــي تكشف عن
نسب الخضاب والحديد وغيرها من التحاليل
الـ ـض ــروري ــة ك ــوظ ــائ ــف الـ ـغـ ــدد ،وح ـس ــب أح ــد
العاملين في وزارة التربية أنــه أكثر من مرة
رف ـضــت الــوص ـفــة الـطـبـيــة بــذري ـعــة أن الـطـبـيــب
ال ـم ـش ـخــص ال ي ـحــق ل ــه تـشـخـيــص ومـعــالـجــة
المرض المذكور في التوصيف ،مع أنه معتمد
م ــن ق ـبــل ش ــرك ــات ال ـتــأم ـيــن ،وأنـ ــه ب ـعــد إل ـحــاح
وأخذ وردّ تمت الموافقة على صرف الوصفة،
وهــذا دليل واضــح على ســوء معاملة شركات
التأمين ،ومع كل هذا التردي في الخدمة سيتم
رفع بوليصة التأمين الصحي!
ربح شركات التأمين في الحفظ والصون
ذكـ ــرت الـصـحـيـفــة أن ــه س ـت ـتــم تـغـطـيــة تـكــالـيــف
التأمين الصحي ل ــ 600ألــف عــامــل فــي القطاع
اإلداري ب ـ  36مـلـيــار ل ـيــرة ســوريــة ب ــد ًال من

 16,8مليار ،وهي التكلفة الحالية ،وأنــه سيتم
تحميل الـعــامــل منها بنسبة  3بالمئة اقتطاع ًا
م ــن أج ـ ــره ،وسـ ــوف تـتـحـمــل وزارة الـمــالـيــة
نسبة  9,5بالمئة ،وكل ذلك لتعويض خسائر
ملف التأمين الصحي ،حسب ادعاء المؤسسة
بــأنـهــا خـســرت فــي الـعــام الـمــاضــي  10مـلـيــارات
ل ـيــرة س ــوري ــة ،ول ـكــن ه ــذه ال ـشــركــات الـمــدلـلــة
لن ترضى الحكومة بأن تكون هي الخاسرة،
هــذا إن صــح ادعــاؤهــا ،فـبــادرت برفع التغطية
ب ـن ـس ـبــة ف ــاق ــت ال ـ ـ  100ب ــالـ ـ  100م ــن ج ـيــوب
الـعــامـلـيــن وم ــن ح ـســابــات ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
والـخــزيـنــة الـعــامــة ،أي مــن جـيــوب المواطنين
وعلى حسابهم بالمحصلة ،الواصلين إلى حافة
الجوع ،لتصب في جيوب أصحاب الشركات،
عـلــى شـكــل أربـ ــاح بــال ـم ـل ـيــارات ،نـهـبـ ًا وف ـســاد ًا
وبــرعــايــة حكومة ،وسيبقى المريض المؤمن
عليه مريض ًا ومـعــوز ًا ،فالتحسين فــي الخدمة
الموعود بها لن يطاله ،كما سبق ولم يطله!.

مليارات جديدة وسهلة لشركات التأمين
تداولت وسائل اإلعالم
منتصف الشهر تقريبًا
حديثاً منقو ًال عن مدير
المؤسسة العامة السورية
للتأمين كشف خالله «عن
السعي إلى تأمين كافة
جرات الغاز الموزعة على
المواطنين ،وببدل ال
يتجاوز  100ليرة سورية
لألسطوانة الصغيرة».

ǧمراسل قاسيون

ال ـم ـف ــروغ م ـنــه أن ال ـس ـعــي ال ـم ـشــار
إلـ ـي ــه أعـ ـ ــاه س ـي ـص ــب مـ ــن ال ـنــاح ـيــة
العملية في مصلحة شركات التأمين،
ف ـه ــذه الـ ـش ــرك ــات س ـت ـج ـنــي ال ـمــزيــد
م ــن األربـ ـ ــاح ال ـس ـه ـلــة إلـ ــى أربــاح ـهــا
السنوية المرقومة ،طبع ًا من جيوب
المواطنين ،ورغم ًا عنهم!.
تأمين إلزامي
الحديث لم يتضمن تفاصيل إضافية
ع ــن ال ـم ــوض ــوع ،ل ـكــن ال ــواض ــح أنــه
س ـي ـك ــون م ـث ــل ال ـت ــأم ـي ــن اإللـ ــزامـ ــي
للسيارات ،أي كل صاحب أسطوانة
غـ ـ ــاز م ـ ــن الـ ـمـ ــواطـ ـنـ ـيـ ــن س ـي ـف ــرض
عـلـيــه مـبـلــغ  100ل ـيــرة بــاســم تــأمـيــن
األسطوانة المنزلية الصغيرة.
لكن ما لم يتم توضيحه كيف سيتم
ذلك؟
رب ـم ــا األسـ ـه ــل واألضـ ـمـ ــن واألك ـث ــر
جـ ـ ــدوى واألرب ـ ـ ــح أن ت ـت ــم إض ــاف ــة
ال ـ ــ 100ل ـيــرة م ــع ك ــل عـمـلـيــة تـبــديــل

ألسطوانة الغاز ،أي إن كل مواطن
سيتكبد ما يعادل  600ليرة سنوي ًا
لـ ـق ــاء ال ـت ــأم ـي ــن اإلل ـ ــزام ـ ــي ال ـج ــدي ــد،
بـحــال اسـتـمــرار الـتــوزيــع بما يعادل
أسـ ـط ــوان ــة كـ ــل ش ـه ــري ــن م ـ ــرة لـكــل
صاحب استحقاق.
ك ـمــا ل ــم يـتـضــح ك ـيــف سـيـتــم تــوزيــع
ه ـ ــذه الـ ـ ـ ــ 100لـ ـيـ ــرة ،ب ـي ــن ش ــرك ــات
التأمين الخاصة والمؤسسة العامة
السورية للتأمين ،كنسب وحصص
م ــوزع ــة ف ـي ـمــا ب ـي ـن ـهــا ب ـح ـســب دور
ومـهــام كــل مـنـهــا ،وال مــا هــي مبالغ
ال ـت ـعــوي ـضــات ال ـتــي م ــن الـمـمـكــن أن
يستفيد منها المواطن المؤمن بحال
وق ــوع أي ح ــادث مــؤســف ،ال قــدر
اهلل؟!.
المليارات السهلة
ق ــد ي ـب ــدو م ـب ـلــغ الـ ـ ــ 100ل ـي ــرة رق ـم ـ ًا
صـغـيــر ًا بمقاييس تـكــالـيــف المعيشة
واألسـ ـ ـع ـ ــار ،وخـ ــاصـ ــة إذا مـ ــا تـمــت
مـ ـقـ ــارنـ ــة هـ ـ ــذا ال ـم ـب ـل ــغ م ـ ــع ال ـغ ــاي ــة
الـتــرويـجـيــة مـنــه والمتمثلة بــ«عــامــل

األمـ ــان فــي ح ــاالت ال ـح ــوادث الـتــي
تـحــدث بـسـبــب ج ــرة ال ـغ ــاز» ،مــع ما
ي ـت ـب ـع ـهــا «ال ـت ـع ــوي ــض ض ـم ــن ح ــدود
مالية معينة».
لكن بالمقابل فإن المبالغ التجميعية
ال ـتــي سـتـحـصــدهــا ش ــرك ــات الـتــأمـيــن
فـيـمــا بـيـنـهــا س ـنــوي ـ ًا سـتـكــون كـبـيــرة
جد ًا.
فبحسب تـصــريــح مـنـقــول عــن مدير
في وزارة النفط عبر صحيفة الوطن

في شهر تشرين األول « :2020ما
يتم إنتاجه مــن الـغــاز المنزلي حالي ًا
يـتـجــاوز  100ألــف أسـطــوانــة بشكل
يــومــي ،الف ـت ـ ًا إل ــى أن حــاجــة الـبــاد
الـيــومـيــة مــن ال ـغــاز الـمـنــزلــي بـحــدود
 120ألف أسطوانة».
الـتــرجـمــة الـعـمـلـيــة لـلــرقــم أع ــاه بعد
ت ـط ـب ـي ــق الـ ـت ــأمـ ـي ــن اإلل ـ ــزام ـ ــي ع ـلــى
أسـطــوانــات الـغــاز ،بــواقــع  100ليرة
مع كل عملية تبديل ،هو أن شركات

التأمين ستجبي ما يعادل  10ماليين
لـيــرة يــومـيـ ًا مــن جـيــوب المواطنين
بالحد األدنى ،بحال التوزيع بمعدل
 100ألــف أسطوانة يومي ًا ،وشهري ًا
ما يعادل  300مليون ليرة ،وسنوي ًا
مــا يـعــادل  3مـلـيــارات و 600مليون
ل ـيــرة ،سـيـتــم تـقــاسـمـهــا بـيــن شــركــات
التأمين.
فهل من إيرادات بال رساميل ،أسهل
وأسرع وأضمن وأكبر من ذلك؟!.

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  1024اإلثنين  28حزيران 2021

www.kassioun.org

ُم ّنغصات علمية -تطفيشية

توجد أنماط متنوعة من سياسة التضييق التي تتبعها الحكومة الموقرة على
السوريين اليوم ،فقد حلفت «يمين» على إظهار كل المعيقات الحياتية التي تنهك
عاتق المواطن ودفعها في طريقه دون رحمة أو شفقة.

ǧدعاء دادو

م ــن ال ـم ـع ـلــوم ،أن الـمـنـغـصــات الـحـيــاتـيــة الـتــي
يعيشها الـمــواطــن فــي ســوريــة ليست جــديــدة،
ولـكــن مــا يـحــدث مــن تـجــديــد لـلـعـمــل الـحـكــومــي
ه ــو «ت ـب ـه ـي ــر» وإضـ ــافـ ــة خ ــاص ـي ــة ج ــدي ــدة أال
وهي «تطفيش» المواطن ،بعد انتهاء الحرب
الدامية التي عاشها بأعوامها التسعة.
«منغص» بنكهة جديدة
م ــن ال ـم ـمــارســات الـمـنـغـصــة كــانــت ب ـحــق الـفـئــة
الطالبية «طالب الدراسات العليا» هذه المرة،
فالمشكلة الكبرى التي تواجه طالب الدراسات
ال ـع ـل ـيــا ه ــي الـ ـقـ ــرارات ال ـج ــدي ــدة وال ـم ـت ـجــددة،
التي أقرها مجلس التعليم العالي في جلسته
رقــم ( )6لـلـعــام الــدراســي  2021/2020والـتــي
انعقدت بتاريخ  3الشهر الجاري.
فــالـصـعــوبــات والـتـحــديــات الـتــي تــواجــه طــاب
ال ــدراس ــات ال ـع ـل ـيــا -ك ـثــرة األزم ـ ــات الـمُـفـتـعـلــة
بـحـقـهــم والـتـضـيـيــق عـلـيـهــم أك ـثــر فــأكـثــر وعـلــى
جـمـيــع األص ـع ــدة ،بــداي ـ ًة مــن انـقـطــاع الـكـهــربــاء
«وه ــي أص ـغــرهــا وأه ـم ـهــا س ـب ـب ـ ًا» ون ـهــاي ـ ًة من
ارت ـفــاع الـتـكــالـيــف ال ـمــاديــة ال ـتــي تـتــوجــب على
طالب الدراسات العليا إلتمام بحثه العلمي.
تطفيش علمي
فقد أقر مجلس التعليم العالي بجلسته السابقة

( )11مــادة كانت على شكل منغصات واجهت
طــاب الــدراســات الـعـلـيــا ،حـيــث انـقـسـمــت هــذه
المنغصات إلى جزأين ربما «أكاديمي وعامة»
وكــاهـمــا مُـفـتـعــل ضـمــن الـسـيــاســة التطفيشية
ال ـم ـت ـب ـع ــة مـ ــن قِـ ـب ــل ال ـح ـك ــوم ــة وم ــؤس ـس ــات ـه ــا
التعليمية حتى.
وم ــن ه ــذه الـمـنـغـصــات ال ـتــي واج ـهــت الـطــالــب
حـ ـس ــب م ـ ــا ت ـ ــم إقـ ـ ـ ـ ــراراه بـ ــال ـ ـمـ ــواد ال ـ ـ ـ ()11
وتـبــويـبــاتـهــا ،هــي ع ـبــارة عــن اإللـ ــزام بــالــدوام
الكامل للبعض ،علم ًا أن البعض غير ملزمين
ب ــال ــدوام ال ـك ــام ــل ،ح ـيــث إن ــه ق ــد ي ـصــل الـ ــدوام
الـمُـلــزم إلــى مــا يـقــارب ال ـ  12ســاعــة مــن خــال
إلزامهم بالتخلي عن عملهم للطالب الموظف،
لمراقبة االمتحانات ،وإعطاء الدروس العملية
بــالـكـلـيــات الـعـلـمـيــة ،وحـضــور جـلـســات مناقشة
للماجستير والدكتوراه.
حـتــى أنـهــم يـقــومــون بــإلــزام ال ـطــاب بحضور
جـمـيــع ال ـس ـي ـم ـي ـنــارات ال ـم ـط ـلــوبــة خ ــال فـتــرة
إنجاز رسالة الماجستير أو الدكتوراه.
ومــن نــاحـيــة تـقــديــم الــدعــم الـجــامـعــي ،فــا تفكر
أب ــد ًا بــالــدعــم ،ألن الـتـعـلـيــم الـعــالــي تـتـعــاطــى مع
ال ــدراس ــات الـعـلـيــا وكــأنـهــا مـجــرد رغـبــة ذاتـيــة
لـلـطــالــب ولـيـســت ضـ ــرورة الس ـت ـمــرار تــولـيــد
ال ـكــوادر ال ـضــروريــة لـلـبــاد ،بـمـعـنــى «عــزيــزي
الطالب إذا كنت ترغب بمتابعة تعليمك العالي
فلك ما تريد ،ولكن من جيبك».
ألن الـجــامـعــة عملي ًا ال تتحمل تكاليف الـمــواد

المنغصات الحياتية
التي يعيشها
المواطن في
سورية ليست جديدة
ولكن ما يحدث
من تجديد للعمل
الحكومي هو
«تبهير» وإضافة
خاصية جديدة أال
وهي «تطفيش»
المواطن

الـبــاهـظــة (ال ـحــد األق ـصــى لـلـتـمــويــل بـعــد طلب
كافة المبررات ،هو  200ألف ليرة للماجستير
مث ًال) ،فهي غالب ًا ال تتوفر ضمن نطاق الجامعة،
وفي حال قامت الجامعة بتوفير المواد فإنها
قد تتأخر حوالي العامين ،وبالتالي فإن طالب
الــدراســات العليا عملي ًا يتأخر هــذا الــوقــت كله
ويـحــاســب عـلــى تــأخــره أيـضـ ًا مــن قِـبــل مجلس
القسم.
عداك عن ذلك ،فإن انقطاع التيار الكهربائي في
الجامعة يسبب عرقلة رهيبة لتنفيذ المشاريع
الـتــي تتطلب أجـهــزة كـهــربــائـيــة ،وبــالـطـبــع فــإن
الـجــامـعــة ال تـتـحـمــل مـســؤولـيــة انـقـطــاع الـتـيــار
وتأخر الطالب بتسليم مشروعه.
نــاه ـيــك ع ــن م ــوض ــوع ت ـقــديــم ال ـب ـحــث الـعـلـمــي
ال ـن ـهــائــي ل ـطــاب ال ــدك ـت ــوراه الـ ــذي ان ـت ـقــل مــن
مجلس القسم إلى نائب رئيس الجامعة ،بُغية
ضـمــان نوعية البحث العلمي( ،رغــم أن نائب
رئيس الجامعة ليس على درايــة ُكلية بجميع
االختصاصات بالتأكيد) ،ولكن خالف تعرف.
وآخـ ــر م ــا ت ــم ح ـصــر ط ــال ــب دراسـ ـ ــات ال ـع ـل ـيــا،
وتضييق موضوع السفر أثناء التسجيل.
عـنــدمــا يـخـطــو أي طــالــب فــي ســوريــة خـطــوة
ال ـ ــدراس ـ ــات ال ـع ـل ـي ــا ع ـل ـيــه أن «ي ـب ـل ــع ريـ ـق ــه»،
ويـتـحـلــى بــال ـص ـبــر ،وي ــدع ــو اهلل أن يـسـهــل لــه
طريقه ويــرزقــه مــن حيث ال يحتسب ،ألنــه ال
تـقــديــم دعــم وال مـســاعــدات وحـصــار وتضييق
على طالب الدراسات العليا.
كيفية ترميم الفجوة العلمية
حـقـيـقـ ًة ،خ ـســرت ســوريــة عـلــى األق ــل حــوالــي
 %70من كــوادرهــا العلمية بسبب الحرب بين
الهجرة والموت ،أي إن عماد الكوادر العلمية
المتبقية فــي ســوريــة تـعــادل ال ـ  %30فـقــط ،إن
مرحلة التعافي وإعادة اإلعمار بحاجة إلى كل

09

فرد يحمل خبرة عالية للنهوض بمقدرات هذا
البلد ،والحفاظ عل هذه الكوارد التي ال تقدر
بثمن مهمة وطنية بامتياز ،وال يمكن تفسير
تطفيش هذه الكوادر العليا إال ضمن سياسة
إفراغ البلد من علمائه المستقبليين ومصادرة
إمكانية النمو في السنوات العشرين القادمة.
وي ـجــب عـلــى الـمـعـنـيـيــن فــي الـحـكــومــة فــي هــذا
ال ـق ـطــاع الـتـعـلـيـمــي ت ـحــديــد ًا م ـســاعــدة ال ـطــاب
الــراغ ـب ـيــن بـتـحـصـيــل ال ــدراس ــات الـعـلـيــا داخ ــل
ســوريــة ،ومــد يد العون لهم بغية سد الفجوة
الـكـبـيــرة الـتــي شهدتها ســوريــة خــال سـنــوات
الحرب ،من خالل:
مساعدة الـطــاب على تنفيذ البحوث العلمية
من خالل توفير المواد المطلوبة.
توفير التيار الكهربائي أو أحد بدائله ألنه من
الـضــرورات إلتمام أي مشروع على األجهزة
الكهربائية.
أن تسمح الجامعات للمقبولين في الدراسات
الـعـلـيــا بــإتـمــام الــدراســة دون الـتـمـســك بـشــرط
ال ـت ـفــرغ ال ـك ـلــي -اإلل ــزام ــي ،وخ ــاص ــة مــوظـفــي
الــدولــة منهم الــذيــن يـجـبــرون على أخــذ إجــازة
(دون رات ــب) لـكــي يكمل تعليمه ،ويـكــون من
األفـضــل تقديم راتــب للطالب كـنــوع مــن الدعم
للدارسات العليا والطالب في آن واحد.
حقيق ًة ،اليوم سورية بحاجة لهذه الشهادات
ال ـع ـل ـي ــا ،خ ــاصـ ـ ًة ع ـن ــدم ــا نـ ـق ــارن ب ـي ــن س ـيــاســة
التطفيش المتبعة من قِبل القطاع الحكومي-
التعليمي حتى ،وبين جامعات الدول األخرى
التي تقوم باستقطاب جميع الفئات الطالبية
بجميع اختصاصاتهم ليس كمد يد العون لهم،
إلتمام رحلتهم الدراسية بشكل أساسي إنما
الستقطاب خبراتهم الهامة على عكس ما يتم
ههنا مــن خــال سـيــاســة الـحـكــومــة التطفيشية
المتبعة بحق المواطنين.
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هل ستحقق زراعة التبغ هذا العام الجدوى االقتصادية منها بالنسبة للمزارعين ،أم
أنها ستكون كما كل عام بالكاد تغطي تكاليفها؟
ǧسمير علي

المؤشرات األولية ،بحسب بعض المزارعين،
تـقــول إن األس ـعــار الـمـعـتـمــدة مــؤخــر ًا مــن قبل
ال ـح ـك ــوم ــة لـ ـش ــراء م ـح ـص ــول ال ـت ـب ــغ لـلـمــوســم
الـحــالــي لــن تـحـقــق ال ـجــدوى االقـتـصــاديــة منها
بالنسبة لهم ،خاصة فــي ظــل استمرار ارتفاع
التكاليف!.
أسعار غير منصفة
واف ـ ـ ــق رئـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ب ـت ــاري ــخ
 ،2021/6/24على توصية اللجنة االقتصادية
بالموافقة على األسـعــار المقترحة مــن وزارة
ال ـص ـنــاعــة -الـمــؤسـســة ال ـعــامــة لـلـتـبــغ -لـشــراء
مـ ـحـ ـص ــول الـ ـتـ ـب ــغ م ـ ــن ال ـ ـمـ ــزارع ـ ـيـ ــن ل ـص ــال ــح
المؤسسة العامة للتبغ لموسم ،2022-2021
وتكليفها إصدار القرار الالزم بهذا الشأن وذلك
وفق ًا لآلتي:
شــك الـبـنــت  4500ل ـيــرة/كــغ -الـتـنـبــاك 3520
ل ـيــرة/كــغ -الـبـصـمــا  5300ل ـيــرة/كــغ -بريليب
 4500لـ ـي ــرة/ك ــغ -ب ــرل ــي  3400ل ـي ــرة/ك ــغ-
كــاتــري ـنــي  4500ل ـي ــرة/ك ــغ -فــرجـيـنـيــا 3900
ليرة/كغ.
تعتبر األسـعــار المقرة أعــاه أعلى مــن أسعار
الموسم السابق ،وبالتالي فإن الحكومة تعتبر
نفسها قد أنصفت المزارعين من خالل الفارق
الـسـعــري بـيــن مــوسـمـيــن ،حـيــث كــانــت األسـعــار
الرسمية في الموسم السابق وفق ًا للتالي:
شــك الـبـنــت  3000ل ـيــرة/كــغ -الـتـنـبــاك 2400
ل ـيــرة/كــغ -الـبـصـمــا  3800ل ـيــرة/كــغ -بريليب
 3000لـ ـي ــرة/ك ــغ -ب ــرل ــي  2400ل ـي ــرة/ك ــغ-
كــاتــري ـنــي  3000ل ـي ــرة/ك ــغ -فــرجـيـنـيــا 2700

ليرة/كغ.
وبـحـســب صـفـحــة الـحـكــومــة الــرسـمـيــة« :يــأتــي
ذلك تقدير ًا لجهود المزارعين وتشجيعهم على
االسـتـمــرار بــزراعــة مـحـصــول الـتـبــغ والـتــركـيــز
على زراعة بعض األصناف».
فـهــل تعتبر أسـعــار الـمــوســم الـحــالــي تشجيعية
للمزارعين فع ًال؟.
بحسب بعض المزارعين فإن األسعار المقرة
غير منصفة وغير مشجعة ،بــل إنها ال تغطي
ال ـت ـكــال ـيــف ال ـم ـصــروفــة ع ـلــى ال ـم ـح ـصــول حـتــى
اآلن!.
بين األسعار والتكاليف
بحسب بعض المزارعين فإن تكاليف الموسم
لــم تـنـتـهِ بـعــد ،حـيــث مــا زال أمــامـهــم الكثير من
النفقات وصــو ًال إلــى فترة الحصاد ،التي تبدأ
اعتبار ًا من مطلع أيلول القادم ،ومع ذلك فإن
ال ـت ـكــال ـيــف ال ـم ـصــروفــة ح ـتــى اآلن ال تـغـطـيـهــا
األسعار الحكومية أعاله!.
فــإذا كانت األسعار الرسمية للتبغ قد ارتفعت
بحدود  %40وسطي ًا بحسب ما ورد أعاله ،وهو
مــا تــم اعـتـبــاره تشجيع ًا حكومي ًا ،فــإن السماد
على سبيل المثال ،كأحد مستلزمات اإلنتاج،
كــان قــد ارتـفــع سـبـعــة أضـعــاف بـيــن موسمين،
حيث كــان سعر الكيس بحدود  10000ليرة،
ووصـ ــل اآلن ل ـح ــدود  70000ل ـي ــرة ،وكــذلــك
الـحــال على مستوى تكاليف بقية مستلزمات
اإلن ـت ــاج ،والـنـفـقــات ال ـضــروريــة األخ ــرى الـتــي
ت ـضــاع ـفــت م ـ ــرات ع ــدي ــدة خـ ــال ال ـف ـت ــرة بـيــن
الموسمين (بــذار -شتول -أسمدة -أدويــة-
مبيدات -نايلون -محروقات للري )..يضاف
إلـيـهــا أج ــور ال ـيــد الـعــامـلــة (ح ــراث ــة -تـســويــة-

تعزيل -فالحة -تعشيب.)..
وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن ال ـ ـ ــ %40زيـ ـ ــادة وس ـط ـي ــة فــي
األس ـعــار الــرسـمـيــة لــن تـغـطــي زي ــادة التكاليف
اإلجمالية التي تضاعفت عدة مرات حتى اآلن.
مقارنات لمصلحة السوق السوداء
الـ ـمـ ـقـ ــارنـ ــة األخ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـتـ ــي أوردهـ ـ ـ ـ ــا ب ـعــض
ال ـمــزارع ـيــن كــانــت ح ــول سـعــر ال ـس ــوق ،حيث
وصــل سـعــر كـيـلــو الـتـبــغ «ورق» وسـطـيـ ًا الــى
 18000لـيــرة ،كــذلــك فــإن سعر التبغ المفروم
«كت» قد وصل إلى  30000ليرة.
فهل األسـعــار الحكومية أعــاه تعتبر مشجعة

كي يسلم المزارعين محصولهم إلــى مؤسسة
ال ـت ـبــغ ،أم أن أس ـعــار ال ـســوق تـعـتـبــر مشجعة
وأكثر اقتصادية بالنسبة إليهم؟.
مما ال شك فيه أن بعض المزارعين سيلجؤون
إلــى تـصــريــف جــزء مــن محصولهم عـبــر تجار
الـســوق وليس عبر مؤسسة التبغ ،ولــو كان
ذلك سيكبدهم غرامة مالية من قبل المؤسسة،
باعتبار المحصول محصور ًا ومراقب ًا افتراض ًا،
وإال فــإن الـعــزوف عــن زراعــة التبغ هــي الحل
بالنسبة لهؤالء درء ًا للخسائر!.
وللحديث تتمة الحقة مع بدء عمليات حصاد
وتسويق المحصول.

الشاورما واالقتصاد السياسي
يقال بأنه منذ حوالي  30عاماً ،كان هناك «حرامية كبار»
يخططون بهدوء وبرود خالل تلك السنوات ،في الطريقة
المناسبة التي يستطيعون بها تنفيذ «خطة جهنمية»
لحرمان الفقير السوري من سندويشة الشاورما!

ǧمراسل قاسيون

فـقـضـيــة الـخـطــط الـجـهـنـمـيــة ال تقف
عند الشاورما فقط ،ولكن الشاورما
واح ــدة مــن خـطــوط تـلــك الـمــؤامــرة
الرهيبة.
س ـي ـقــول ق ــائ ــل :م ــا عــاقــة االق ـت ـصــاد
السياسي بالشاورما؟
ربما في التالي بعض اإلجابات!
رفع الدعم عن الخبز
كـ ــان هـ ــؤالء ال ـم ـخ ـط ـطــون يـعـمـلــون
ب ـه ــدوء وع ـلــى م ــراح ــل لــرفــع الــدعــم
عـ ــن الـ ـخـ ـب ــز ،مـ ــن رف ـ ــع سـ ـع ــره فــي
ال ـت ـس ـع ـي ـنــات ،إل ــى س ـيــاســات تــدمـيــر
ال ــزراع ــة مــا بـعــد  ،2005إل ــى ظـهــور
األفــران السياحية الخاصة في زمن
«الخصخصة»  ....إلخ.
وهو ما أدى في إحدى نتائجه إلى
استبدال الرغيف المدعوم بالرغيف
ال ـس ـيــاحــي ال ـخ ــاص غ ـيــر ال ـمــدعــوم

فــي سـنــدويـشــة ال ـش ــاورم ــا ،وحـصــل
الـ ـس ــوري ــون ع ـل ــى ال ـت ــال ــي :اخ ـت ـفــت
ال ـس ـن ــدوي ـش ــة ال ـق ــدي ـم ــة ال ـت ــي كــانــت
ت ـع ـت ـبــر «وج ـب ــة م ـش ـب ـعــة» بــرغـيـفـهــا
ال ـ ـم ـ ــدع ـ ــوم ،ل ـت ـح ــل م ـح ـل ـه ــا الـ ـي ــوم
س ـنــدوي ـشــة ع ـلــى طــري ـقــة «ال ـفــاســت
فــود» األمــريـكـيــة ،وبــرغـيــف سياحي
ال يُشبع ،وكأنه فرض قسري على
الـ ـم ــواط ــن ال ـم ـف ـقــر أص ـ ـ ًـا ل ـي ـش ـتــري
سـنــدويـشـتـيــن ب ــدل واحـ ــدة .كـمــا أن
استبدال الرغيف المدعوم أدى إلى
ارتفاع تكاليف السندويشة ذاتها.
أسعار الدجاج والفروج
قـ ـب ــل األزمـ ـ ـ ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة بـ ـسـ ـن ــوات،
انتشرت إشاعات ،قد تكون صحيحة
وقد ال تكون ،حول انتشار انفلونزا
الطيور في سورية ،وعمد القائمون
ع ـل ــى إح ـ ــدى م ــؤس ـس ــات ال ــدواج ــن
شرقي البالد إلى إتالف كل البيض
والفروج عندها بحجة أنها مصابة!
وك ــان ــت ارتـ ـف ــاع ــات األسـ ـعـ ــار تـفـعــل
فعلها في االقتصاد السوري ،ومنها
ارت ـف ــاع أس ـع ــار ال ـف ــروج وال ــدج ــاج،
وت ــراج ــع اإلنـ ـت ــاج ف ــي ه ــذا ال ـق ـطــاع
عـ ـمـ ــومـ ـ ًا خـ ـ ــال س ـ ـن ـ ــوات األزم ـ ـ ــة،
لـنـصــل إلــى الــوضــع الـحــالــي الـمــزري
الــذي يــؤثــر أيـضـ ًا فــي تحديد أسعار
الشاورما.

األجور وضرب القدرة الشرائية
فــي الـســابــق ،كــان سعر سندويشة
ال ـش ــاورم ــا م ــع رغ ـي ـف ـهــا ال ـمــدعــوم
ح ــوال ــي  30-25ل ـي ــرة س ــوري ــة،
أي س ـ ـن ـ ــدوي ـ ـش ـ ـت ـ ــان ب ـ ـحـ ــوالـ ــي
دوالر واح ــد ،وال ـيــوم يـبـلــغ سعر
الـسـنــدويـشــة «الـمـنـتــوفــة» الـتــي ال
تشبع حوالي  3000ليرة سورية،
أي سندويشة بدوالر واحد ،ومن
أراد وجـبــة مشبعة عليه أن يدفع
 6000ل ـيــرة س ــوري ــة ،أي حــوالــي
دوالرين!
وإذا وضعنا هذه األرقام في مقارنة
م ــع ال ـت ـكــال ـيــف ال ـض ــروري ــة لـمـعـيـشــة
ال ـم ــواط ــن الـ ـس ــوري ش ـه ــري ـ ًا ،وفــي
ظــل األج ــور الـحــالـيــة الـتــي يشفطها
ال ـث ـقــب األس ـ ــود ل ــأرب ــاح وال ـف ـســاد،
فــإن رب األســرة يقف مـتــردد ًا يفكر
هل سيدفع  6000-3000ليرة ثمن
الشاورما ،أم يوفرها للضروريات؟
يعني ذلك ،أن المواطن المفقر خسر
في قدرته الشرائية ،فهو يدفع ثمن
سـنــدويـشـتـيــن مـقــابــل حـصــولــه على
سندويشة واحدة ،وهذا يعني أيض ًا
لـمــن يستطيع ش ــراء سـنــدويـشـتـيــن،
عـلـيــه أن يــدفــع ثـمــن  4سـنــدويـشــات
لـقــاء الـحـصــول عـلــى  2فـقــط! وهــذه
إح ــدى نـتــائــج شـفــط الـفـســاد الـكـبـيــر
لقدرة السوريين الشرائية.

االستهالك واألمركة
هـ ــذا ال ـم ــوض ــوع ال ي ـخــص مـطــاعــم
الـشــاورمــا فقط ،بــل غالبية المطاعم
الـتــي لــم تـعــد مـطــاعـمَ شعبية ،والـتــي
أصـ ـبـ ـح ــت مـ ـطـ ــاعـ ـمَ عـ ـل ــى ال ـط ــري ـق ــة
األم ــريـ ـكـ ـي ــة ل ـل ـف ــاس ــت ف ـ ـ ــود ،ح ـيــث
فرضت نزعة االستهالك على الناس
قسري ًا.
ل ـ ــذل ـ ــك أض ـ ـي ـ ـفـ ــت إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـش ـ ــاورم ـ ــا
ت ـص ـن ـي ـفــات ت ـس ـل ـي ـع ـيــة ج ــدي ــدة مـثــل
وج ـب ــة الـ ـشـ ــاورمـ ــا ،وج ـب ــة ال ـف ــرط،
وجود البطاطا المقلية على الطريقة
الغربية ،وجود مواد مرافقة أخرى
ساهمت هي أيض ًا في رفع األسعار

عموم ًا ،وأغلب هذه المواد ال يحتاج
اإلنسان إلــى تناولها .وهــي بالذات،
تـلــك الـطــريـقــة األمــريـكـيــة فــي فــرض
النزعة االستهالكية على مواطنيها،
حيث تقول إحدى الدراسات ،إن 65
 %من السلع التي يشتريها المواطن
األمريكي ال يحتاج إليها فع ًال!
وم ــاذا بــالـنـسـبــة إلــى بــادنــا ،أليست
الـ ـ ـصـ ـ ــورة ش ـب ـي ـه ــة بـ ـتـ ـلـ ــك؟ ن ــزع ــة
اسـ ـتـ ـهـ ــاكـ ـيـ ــة ،سـ ـلـ ــع ال ي ـح ـت ــاج ـه ــا
اإلن ـســان« ،فــاســت ف ــود» يـقـضــم من
ال ـص ـح ــة ،ال ـش ـف ــط ال ـك ـب ـي ــر ل ــأج ــور
وال ـ ـقـ ــدرة ال ـش ــرائ ـي ــة ،إلـ ــى ال ـث ـقــوب
السوداء للفاسدين!.
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الخبز ...آلية جديدة وتخفيض دعم جديد!

يدور المواطن في فلك األزمات الفاقعة غير المنتهية ،وما من مجيب لنداءاته مما
أرهقه من ويالت األزمات المتالحقة ،فكل ما يحاك من قرارات داخل البيت الحكومي،
والتي يعاد نسجها وصياغتها بين الحين واآلخر ،أثبتت مع التكرار أنها ليست أكثر من
أشباه حلول ،والتجربة خير دليل ،فالتغذية الراجعة للقرارات والتعديالت ،التي سبق
وطبقت ،لم تحرك ساكناً أو تنهي أياً من أوجه المعاناة ،بل تمادت على حياة المواطن
وصبغتها باللون األسود أكثر مما سبق.

ǧعبير حداد

م ـحــاوالت وزارة الـتـجــارة الــداخـلـيــة وحـمــايــة
الـمـسـتـهـلــك ال ـم ـت ـكــررة إلع ـ ــادة ص ـيــاغــة آل ـيــات
توزيع الـمــواد المدعومة (خبز -سكر -رز-
ش ـ ــاي) ،ب ـه ــدف ت ـ ــدارك «ط ــواب ـي ــر األزم ـ ــات»
حسب تعبيرها ،دائـمـ ًا تـعــود نتائجها بالفشل
الذريع.
على سبيل المثال ال الحصر ،في أزمــة الخبز
المستمرة والمستفحلة حدث وال حرج ،حيث
ما تــزال الطوابير أرتــا ًال ،وكذلك حــال السوق
السوداء على المادة أمام األفران ،برغم كثرة
وت ـكــاثــر اآلل ـي ــات ال ـم ـجــربــة وال ـم ـخ ـت ـبــرة ،ومــا
ه ــو آت مـنـهــا ل ـي ـكــون ق ـيــد االخ ـت ـبــار ال ـم ـجــدد!
إال أن الــواضــح فـيـهــا جـمـيـعـ ًا أنـهــا تـصــب بقناة
واحــدة «تخفيض الدعم الحكومي المتواصل
والمستمر عـلــى هــذه ال ـمــواد ،بـطــرق مباشرة
وغير مباشرة».
التجربة أو ًال من ثم التعميم
أعـ ــادت وزارة ال ـت ـج ــارة وح ـمــايــة الـمـسـتـهـلــك
وضع أزمة الخبز على طاولة النقاش ،لتعتمد
آل ـيــة ج ــدي ــدة ل ـتــوزي ـعــه ،ع ـبــر رب ــط مـسـتـحـقــي
المادة بمعتمد أو فرن آلي محدد ،يتم اختياره
م ــن ق ـبــل ال ـمــواطــن ن ـف ـســه ،م ــع تـخـصـيــص 10
ربطات لكل فرد في العائلة!
وك ـش ــف مـ ـع ــاون وزي ـ ــر ال ـت ـج ــارة الــداخ ـل ـيــة
وحماية المستهلك إلحــدى الصحف المحلية،
أن تـطـبـيــق اآلل ـي ــة ال ـج ــدي ــدة س ـي ـكــون مـبــدئـيـ ًا
عـلــى ثــاث مـحــافـظــات «طــرطــوس –الــاذقـيــة

–حـمــاة» ،وبـيّــن أنــه تــم تجهيز البنى التحتية
ومستلزمات اآللية الجديدة ،حيث سيفتح باب
االكـتـتــاب الختيار المعتمد بتاريخ  28الشهر
الـجــاري حتى  7تموز الـقــادم ،لتكون جاهزة
للتنفيذ بتاريخ  12تموز ،ومن ثم تعميمها على
باقي المحافظات.
وأن اختيار المواطن للمعتمد أو الفرن حسب
التصريحات ،سيضمن حقه بمخصصاته طيلة
اليوم ،والجهاز لن يتعرف إال على البطاقات
الـمـخـصـصــة ضـمــن الـمـعـتـمــد أو ال ـفــرن حـصــر ًا،
م ــع إم ـك ــان ـي ــة ت ـغ ـي ـيــر ال ـم ــواط ــن ل ـل ـن ـق ـطــة ال ـتــي
يستلم منها الخبز عند الحاجة ،باإلضافة إلى
أن اآللـيــة الـجــديــدة تـحــد مــن مــزاجـيــة وتــاعــب
المعتمدين كونه سيتم منح المعتمد كمية من
الخبز حسب البطاقات والمسجلين ،كما بيّن
مـعــاون أيـضـ ًا أن اآللـيــة مــدروســة وفــق الطاقة
االستيعابية ،وذلك على حد تعبيره!
فــالـقــرار سيتم تنفيذه وفــق مرحلتين ،األولــى
إمـكــانـيــة تـحــديــد الـمـعـتـمــد أو ال ـف ــرن ،والـثــانـيــة
إمكانية تحديد عدد ربطات الخبز التي يريدها
المواطن خالل عملية التسجيل الواحدة.
ما الجديد؟
من المؤكد ال جديد سينعكس بشكل إيجابي
على واقع المواطن واحتياجاته ،ودائم ًا تخرج
الـجـهــات الـمـعـنـيــة لتتحفنا بـقــراراتـهــا الـخـلـبـيّــة،
معتبرة أن مـعــانــاة الـمــواطــن ستحل عند ذلك
ً
القرار اإلبداعي ،الذي هو بالمحصلة تخفيض
دعم على حساب لقمة المواطن!
م ــن ح ـيــث ال ـجــوهــر ف ــإن اآلل ـي ــات جـمـيـعـهــا

هل سيشبع
المواطن برغيفي
خبز يومياً أم أن
الحكومة تركت
المواطن لألقدار
وعليه أن يتدبر
وضعه بشراء الخبز
السياحي مرتفع
الثمن أو الخبز
المدعوم بشكله
الحر؟!

أصبحت متشابهة ،ودعونا نتفق أن الــدور
الـ ـط ــوي ــل لـ ــم يُـ ـح ــل ح ـت ــى الـ ـيـ ــوم رغ ـ ــم كــل
اإلج ـ ــراءات الـمـتـخــذة ،واألهـ ــم أن الـتــاعــب
أيض ًا لم يُحل رغم عمليات األتمتة والذكاء،
وال ـت ـط ـب ـيــل وال ـت ــزم ـي ــر الـ ــذي أش ـب ـع ـت ـنــا مـنــه
الـجـهــات المعنية ،ومــن الـمــؤكــد أن المشكلة
لــن تـحــل ،طــالـمــا الـحـلــول الـجــديــة فــي سبات
طويل ،ودور الرقابة غائب ومنسي ،واألهم
أن التخفيض مستمر مع كل صياغة جديدة
للقرارات!.
لنقوم بمسح سريع لما نُفذ من آليات خالل
الـفـتــرة الـمــاضـيــة بــالـنـسـبــة لـمـشـكـلــة الـخـبــز،
ف ـجــودة الــرغـيــف قــد انـخـفـضــت عـمّــا سـبــق،
إضــافـ ًة إلــى ذلــك نالحظ مع كل تغير يطرأ
ع ـلــى آل ـيــة ال ـت ــوزي ــع يـطـبــق تـخـفـيــض عـلــى
كمية المستحقات ،مع عدم إغفال ما يطرأ
عـلــى الـسـعــر مــن تغيير نـحــو االرت ـفــاع بين
الـحـيــن واآلخـ ــر ،كـشـكــل مـبــاشــر لتخفيض
الدعم.
فــالـتـعــديــل الـســابــق مـثـ ًا ،حـصــر عــدد الــربـطــات
ال ـي ــوم ـي ــة ل ـك ــل أس ـ ــرة ح ـس ــب عـ ــدد أفـ ــرادهـ ــا،
ل ـت ـص ـبــح ربـ ـط ــة واحـ ـ ــدة ألس ـ ــرة م ـك ــون ــة مــن
شخصين ،وربطتين ألســرة مكونة مــن ثالثة
أو أرب ـعــة أش ـخــاص ،أمــا األس ــرة الـمـكــونــة من
خـمـســة أو سـتــة أش ـخــاص فـمـخـصـصــاتـهــا هي
ث ــاث رب ـط ــات ،واألك ـث ــر فـمـخـصـصــاتـهــا أرب ــع
ربـطــات ،ومــع أن هــذه اآللـيــة لــم تحقق تأمين
ال ـح ــاج ــات االس ـت ـهــاك ـيــة الـفـعـلـيــة لـلـمــواطـنـيــن
مــن ال ـمــادة ،إال أنـهــا حـمـلــت تـغـيـيــر ًا عـلــى وزن
الربطة انخفاض ًا ،وزيــادة على سعرها أيض ًا،
وبــالـمـجـمــل كــانــت ع ـبــارة عــن تـخـفـيــض لـلــدعــم
بكل أشكاله ،المباشرة وغير المباشرة ،المعلنة
وغير المعلنة.
أم ــا ال ـي ــوم وب ـمــوج ــب اآلل ـي ــة ال ـم ـق ـتــرحــة ،قـيــد
االخـ ـتـ ـب ــار خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـق ــري ـب ــة ال ـق ــادم ــة،
فأصبحت المخصصات  10ربـطــات للشخص
ال ــواح ــد خ ــال الـشـهــر بـحـســب مــا تــم اإلع ــان
ع ـنــه! وه ــي ع ـب ــارة ع ــن تـخـفـيــض جــديــد عـلــى
الدعم بالمحصلة.
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دور مفترض غائب
وبغض النظر أن الجودة انخفضت بشكل عام،
ولكن من المالحظ وجود فارق بجودة المادة
مــن فــرن آلخــر أيـضـ ًا ،وهــذا مــا يجعل «سـيــن»
من األفران مرغوب أكثر من غيره وما يشكل
ازدحام ًا أكبر عليه ،وهذا ال يالم به المستهلك،
بل وزارة حماية ذلك المستهلك ،كونها ال تنفذ
واجـبــاتـهــا بشكلها الـمـطـلــوب ،فــدورهــا الــرقــابــي
على جــودة المنتج بكافة األفــران شبه غائب،
فمن المفترض أن الجودة والمواصفة للرغيف
واحدة ومعتمدة رسمي ًا ،فأين دور الوزارة من
الرقابة الفعلية لحماية المستهلك بهذا الشأن؟!
وأي ــن دوره ــا عـلــى مـسـتــوى ال ـســوق الـســوداء
للرغيف أمام األفران؟.
م ـق ــارن ــة ب ـيــن اآلل ـي ــة ال ـســاب ـقــة وال ـج ــدي ــدة قـيــد
التجريب
خالل حسبة تقريبية نجد أن األسرة المكونة
من خمسة أشخاص سابق ًا كانت تحصل على
ثــاث ربـطــات يــومـيـ ًا ،أي مــا يـعــادل  90ربطة
شـهــريـ ًا ،وهــي غـيــر كــافـيــة مــن الـنــاحـيــة العملية
لـتـســد الـحــاجــات الـفـعـلـيــة لــأســرة ،ومــع اآللـيــة
الجديدة أصبحت مخصصات الفرد الواحد10
رب ـطــات ش ـهــري ـ ًا ،أي إن ال ـعــدد اإلج ـمــالــي 50
رب ـط ــة خـ ــال ال ـش ـهــر ال ــواح ــد ل ــأس ــرة ذات ـهــا
المكونة من  5أشخاص ،والفارق بين اآلليتين
 40ربطة فقط!.
أي إنـ ــه ت ــم ق ـضــم  40رب ـط ــة ل ــأس ــرة ذات ـه ــا،
تحت عـنــوان «اآللـيــة الـجــديــدة» ،وبالعمق هو
تخفيض دعم مباشر ،لكنه غير معلن ،بل غير
معترف به!.
وإذا أردنـ ـ ــا أن ن ـح ـســب م ـخ ـص ـص ــات ال ـف ــرد
ال ـيــوم ـيــة وف ــق اآلل ـي ــة ال ـج ــدي ــدة ف ـس ـت ـكــون مــا
يعادل الرغيفين فقط!
فهل سيشبع المواطن برغيفي خبز يومي ًا ،أم
أن الحكومة تركت المواطن لألقدار ،وعليه أن
يـتــدبــر وضـعــه بـشــراء الـخـبــز الـسـيــاحــي مرتفع
الثمن أو الخبز المدعوم بشكله الحر ،والذي
وص ــل سـعــر ربـطــة الـخـبــز مـنــه إل ــى مــا يـقــارب
 1000ليرة سورية ،وأحيان ًا أكثر من ذلك؟!
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الطاقة والخبز ،ربما ال يوجد ما يكثف األسس المادية االقتصادية ألي بناء اجتماعي أكثر من هذين المك ّونين ...الخبز الكافي للبقاء ،والطاقة الالزمة لإلقالع والعمل.
توفر هذين المكونين هو الحد الالزم وغير الكافي لضمان األمان االقتصادي والسياسي واالجتماعي ،وعندما تكون البنية االقتصادية السياسية (متساهلة) مع
ّإن ّ
أزمات الخبز والطاقة فإنها عملياً ال تبحث عن أسس البقاء أو اإلقالع لألمام ،وهي غير مبالية بالسقوط في الهاوية.

الخبز والطاقة

 3مليارات دوالر ...أكبر من بقايا جهاز الدولة
منذ بداية األزمة بل
منذ مطلع األلفية
وتحديدًا بعد عام
 ،2005كان الدعم
االجتماعي الذي
يشمل عملياً منظومة
الخبز والطاقة ،هو
العنصر الذي تتمحور
حوله السياسات
االقتصادية السورية
في مسارها نحو
(االنفتاح االقتصادي
ومناجاة الغرب).

ǧعشتار محمود

وكانت تسوّق لهذه السياسة باعتبارها
تحقق أهداف مالية :وفر في الميزانية،
تقليص العجز ،تخفيف األعباء واإلنفاق،
زيــادة الـمــوارد العامة وإلــخ .وقــد كانت
هذه السياسة تقوم على ذريعة أن الدعم
مضخّم وال يوزع بشكل عادل ،ويؤدي
ل ـل ـهــدر وي ـس ـت ـفــاد م ـنــه ال ـف ـســاد .وك ــل مــا
سـبــق صـحـيــح ،فمبالغ الــدعــم المضخمة
أكبر من التكاليف الحقيقية وهــذا أو ًال،
أمّا ثاني ًا :المواد المدعومة كانت تاريخي ًا
عــرضــة لــاسـتـثـمــار عـبــر شـبـكــات فـســاد
جهاز الدولة من الحلقات العليا للحلقات
الصغرى .ولكن ثالث ًا وهو األهمّ :إن كل
آليات تقليص هذا الدعم ،لم تحجبه عن
شبكات الفساد ،بل حجبته عن المجتمع
وعـمّـقــت األزم ــات ،وزادت غـ ّلــة الـفـســاد،
فالفساد أساس في المنظومة السياسية
ال ـس ــوري ــة وت ـغ ـي ـيــر اآلل ـي ــات ال ـش ـك ـلــي ال
يغير من واقع وجوده شيئ ًا.
االجتهاد في الذكاء اإللكتروني
الـ ـي ــوم ،ي ـج ـت ـهــد ل ـي ـبــرال ـيــو س ــوري ــة فــي
خلق آليات جديدة بداعي تحديث طرق
ال ـت ــوزي ــع ،ول ـكــن كـلـهــا بــالـمـجـمــل تـهــدف
إلى تحقيق غرض أساسي هو تقليص
الكميات وتقنينها ليصبح صاحب الحق
بـمــادة معينة مـضـطــر النـتـظــار اإلشـعــار
اإللكتروني ليحصل على كميته ،وبهذه
الـحــالــة يـتــم الـتـحـكــم بــالـكـمـيــات وتقليلها
ع ـبــر ال ـت ــأخ ــرات الــزم ـن ـيــة ،وع ــوض ـ ًا عــن
اسـتـحـقــاق ج ــرة غ ــاز لــأســرة كــل شهر
تقريب ًا تصبح المدة  60يوم بشكل غير
معلن خالل فترات معينة.
وبالمقابل ،فــإن هــذه الطرائق ،تتم عبر
شـ ــراكـ ــات وس ـي ـط ــة م ــع ج ـه ــاز ال ــدول ــة،
تـ ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى حـ ـصـ ــة م ـ ــن م ـخ ـص ـص ــات
وإي ــرادات األســاسـيــات الـمــوزّعــة لتذهب
إلــى مــزودي الـخــدمــات ،مـثــل :الشركات
ال ــوس ـي ـط ــة ف ــي ال ـب ـط ــاق ــة اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة،
وش ــرك ــات االت ـ ـصـ ــاالت .وإن كـ ــان هــذا
يـ ـبـ ــدو ثـ ــانـ ــوي ـ ـ ًا ،إال أنّ ـ ـ ــه أسـ ــاسـ ــي فــي
سياسات هذه المرحلة التي يصبح فيها
إيجاد مسارب دخل مضمونة للمتنفذين
هــدف أســاســي فــي ظــل تــراجــع الـمــوارد
فــي ال ـســوق ،حـيــث يـتـطـفــل ه ــؤالء على
تأمين األساسيات ويربحون منه حتى
عند تقليصه.
الخبز والطاقة
أكبر من ميزانية الدولة
ل ـقــد وص ـلــت األمـ ــور فـعـلـيـ ًا إل ــى مــرحـلــة
يـصـبــح فـيـهــا تــأمـيــن األســاس ـيــات :الخبز
وال ـطــاقــة م ـســألــة أع ـلــى م ــن قـ ــدرة بـقــايــا
جهاز الدولة الذي امتصته عقود الفساد
وع ـقــد األزمـ ــة .وأص ـبــح الـقــائـمــون عليه
يـتـعــامـلــون مــع هــذا عـلــى أنــه أمــر واقــع،
فــا ق ــدرة مــالـيــة لـلــدولــة بــال ـمــوارد الـتــي
تـصــل إلـيـهــا عـلــى الـتـصــدي لمهمة تأمين
حاجات الحد األدنى من الخبز والطاقة.

وس ـنــذهــب إل ــى تـقـلـيــص جــديــد لـكـمـيــات
الخبز بعد التقليص السابق.
ّإن تــأمـيــن كـمـيــات الـطـحـيــن ال ـضــروري
إلن ـ ـت ـ ــاج الـ ـخـ ـب ــز بـ ـع ــد خـ ـط ــة ال ـت ـق ـشــف
أصـبـحــت مـلـيــونــي طــن ،وكـلـفـتـهــا تـقــارب
ب ــأس ـع ــار الـ ـي ــوم 480 :م ـل ـيــون دوالر،
أمــا تأمين حــاجــات الطاقة الناقصة عبر
االس ـت ـيــراد بـمـسـتــويــات كــامـلــة ،فتحتاج
إل ـ ــى  2,5م ـل ـي ــار دوالر .وك ـ ــا هــذيــن
الـمـبـلـغـيــن عــرضــة ل ـلــزيــادة مــع االرت ـفــاع
المتوقع في األسعار العالمية مع تجلي
ال ـم ــوج ــة ال ـث ــان ـي ــة م ــن األزمـ ـ ــة ال ــدول ـي ــة
المتجليية فــي التضخم وارتـفــاع أسعار
األســاسـيــات .إذ بــدأت تــوقـعــات وصــول
سعر النفط إلى  100دوالر ،بينما بدأت
أس ـعــار ال ـغــذائ ـيــات فــي ال ـســوق الــدولـيــة
ترتفع بمعدالت قياسية.
ّإن م ـب ـل ـغ ـ ًا يـ ـق ــارب  3م ـل ـي ــارات دوالر
لتأمين الخبز والطاقة يعني مبلغ ًا يزيد
عـلــى مـيــزانـيــة الـحـكــومــة ال ـســوريــة لـعــام
 2021ال ـتــي ت ـقــارب  2,6مـلـيــار دوالر.
أي أنه فوق االستطاعة النظرية لمالية
ال ـح ـك ــوم ــة ،وتـ ـح ــدي ــد ًا أن هـ ــذا ال ـم ـب ـلــغ
مطلوب سداد معظمه بالقطع األجنبي،
وه ـ ــذا ب ـع ـيــد ال ـم ـن ــال .ف ـن ـحــن ف ــي وضــع
الـ ـي ــوم م ــن عـ ــدم الـ ـقـ ــدرة ع ـلــى الـتـحـكــم
بالقطع األجنبي ،لدرجة أن السياسات
الـنـقــديــة تـضـطــر العـتـمــاد أس ـلــوب عقيم
تحبس فيه مــواردهــا المتوفرة بالليرة

ض ـمــن ال ـم ـص ــارف ،ح ـتــى ال ت ـن ــزل إلــى
الـ ـس ــوق وت ـت ـح ــول إلـ ــى ع ــام ــل م ـســاعــد
فــي ش ــراء الـقـطــع األجـنـبــي والـمـضــاربــة
عليه ،فـســوق القطع بمعظمه خــارج يد
الحكومة وقدرتها.

إن  3مليارات
دوالر أساسيات
هي بالفعل
أضخم من بقايا
جهاز الدولة،
ولكنها ليست
أضخم من قدرات
االقتصاد السوري
المنهوبة

ما الذي تعينه أزمة الخبز
والطاقة؟
إن أزمة الخبز والطاقة هي عملي ًا رأس
ج ـبــل الـجـلـيــد الـ ــذي يـخـفــي تـحـتــه فـســاد
ش ــام ــل ي ــدي ــره ق ـســم م ـت ـح ـكــم م ــن ج ـهــاز
الدولة يعكس نهبه االستثنائي وسرقاته
ال ـتــاري ـخ ـيــة م ــع مـلـحـقــاتـهــا ال ـت ــي تـجــري
خــال األزمــة وهــي انعكاس الزمــة بنية
سياسية واقتصادية واجتماعية.
ه ـنــا ل ــأس ــف ال ح ـل ــول ج ــزئ ـي ــة ،فــأزمــة
نقص الخبز والتقشف به ،هي أزمة ثقة
عميقة ألنـهــا إعــان عــن سياسة التخلي
ع ــن آخ ــر ال ـخ ـطــوط ال ـح ـم ــراء لـمـجـتـمــع
يـعـيــش أص ـحــاب األج ــر فـيــه عـلــى أجــور
أق ــل مــن حــد ال ـك ـفــاف واالس ـت ـم ــرار ب ـ 6
مــرات! بينما نخبه وحكومته ترى بأن
ه ــذا ه ــو ال ـم ـجــال الـ ــذي يـمـكــن الـتـحــرك
ب ــه لـتـخـفـيــف األع ـب ــاء ال ـمــال ـيــة ...أي أن
هــؤالء يــرون أن تقليص كميات الخبز
ال ـت ــي ت ـح ـصــل ع ـل ـي ـهــا األس ـ ــر ال ـس ــوري ــة
ب ـس ـع ــر م ـخ ـ ّف ــض هـ ــو مـ ـكـ ــان ال ـت ــوف ـي ــر
الـمــالــي الممكن! وهــي نخب وحكومات
ال تستطيع أن تمد يــدهــا إال على لقمة

الشرائح األفقر واألضعف.
أمّـ ــا ع ـنــدمــا ي ـتــم ال ـتــوف ـيــر ع ـلــى حـســاب
ت ــأم ـي ــن أس ــاسـ ـي ــات الـ ـط ــاق ــة ،فـ ــإن ه ــذه
النخب وحكوماتها تفقد كل رشدها وكل
أحالمها الواهمة (بالبناء واالستثمار)
ألن أح ــد ًا لــن يستمر بالعمل ،أو يبادر
في بيئة ال تتأمن فيها أساسيات الطاقة.
أخ ـ ـيـ ــر ًا ،ي ـم ـكــن الـ ـق ــول إن  3م ـل ـي ــارات
دوالر أس ــاس ـي ــات ه ــي بــال ـف ـعــل أضـخــم
مــن بـقــايــا جـهــاز ال ــدول ــة ،ولـكـنـهــا ليست
أضـخــم مــن ق ــدرات االقـتـصــاد الـســوري
المنهوبة ...وهي بالفعل ال شيء قياس ًا
بسوق الممنوعات مث ًال ،تلك التي يمكن
الوصول بتقديرات سوقها إلى  16مليار
دوالر ف ــي س ــوري ــة ،مـبـنـيــة ع ـلــى قـيـمــة
ال ـم ـصــادر مـنـهــا خ ــال ع ــام واح ــد فـقــط،
والتي تقارب  2ملياري دوالر ،هذا عدا
عــن كــل أش ـكــال س ــوق ال ـف ـســاد والـنـهــب
األخــرى (التهريب ،األربــاح االحتكارية
لــاسـتـيــراد ،العملة) .تلك الـمــوارد التي
ل ــم ي ـعــد م ــن ال ـم ـم ـكــن ال اق ـت ـص ــادي ـ ًا وال
س ـيــاس ـي ـ ًا تـعـبـئـتـهــا ل ـل ـصــالــح ال ـع ــام ،ألن
قانون السوق تحكمها قوى مال ونفوذ
ك ـبــرى ال تــرضــى ب ـتــراجــع رب ـح ـهــا عــن
نسب أربــاح مـحــددة اعـتــادت تحصيلها
من مستويات الفساد السورية الكبرى،
والـتــي مهما زادت مــوارد جهاز الدولة
أو نقصت فإن مصيرها أن يتم ابتالعها
عبر هؤالء.
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بعد المقدمات والمبررات لخطر عجز تمويل المواد المدعومة ،حيث وضعتنا الحكومة،
خالل الفترة القريبة الماضية ،بين خيارين أحالهما مر ،إما التوقف عن الدعم
الحكومي ،أو إجراء تعديل على األسعار ،بما يخفف من فاتورة العجز الحكومي ،وطبعًا
دائماً على حساب لقمة المواطن وجيبه.
ǧنادين عيد

كــان مــن الـمــؤكــد أنــه ال يــوجــد دخ ــان بــا نــار،
فـبـعــد األخ ــذ وال ــرد حــول إمـكــانـيــة رفــع أسـعــار
مــادتــي الـسـكــر وال ــرز ،وبـيــن عــدم تــأكـيــدهــا أو
حـتــى نـفـيـهــا مــن قـبــل الـجـهــات الـمـعـنـيــة ،أعلنت
ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـس ــوري ــة ل ـل ـت ـج ــارة ب ـت ــاري ــخ 27
حزيران الجاري ،بدء الدورة الجديدة لتوزيع
م ــادت ــي ال ـس ـكــر وال ـ ــرز ع ـبــر تـطـبـيـقـهــا الــذكــي
«وين» ،بعد تمديد الدورة الحالية لعدة مرات،
ح ـيــث ب ـ ــدأت خـ ــال ش ـهــر ش ـب ــاط ،وك ـ ــان مــن
المفترض أن تستمر إلــى نهاية شهر نيسان
الـفــائــت ،لـكــن مـسـلـســل الـتـمــديــد دام مــا يـقــارب
ال ـش ـهــريــن ،وال ـم ـبــرر ال ـحــرص عـلــى اسـتـكـمــال
ع ـم ـل ـيــة ال ـت ــوزي ــع ل ـت ـصــل ال ـم ـخ ـص ـصــات لـكــافــة
العائالت السورية!.
ووفـ ــق إعـ ــان ال ـمــؤس ـســة ال ـســوريــة لـلـتـجــارة
فإن الدورة الجديدة للتوزيع ستبدأ بتاريخ 4
تموز القادم ،ووفق الكميات ذاتها المخصصة
سابق ًا للعائلة السورية ،ولكن مع إجراء تعديل
بسعر المبيع ،ليصبح ألــف لـيــرة ســوريــة لكل
كيلو غرام من كلتا المادتين ،أي ما تم تداوله
خالل األيام الماضية عن رفع األسعار لم يأتِ
من الـفــراغ ،ونسبة الــزيــادة المقرة في السعر
تقارب .%100
فـتـخـفـيــض الــدعــم الـحـكــومــي ال ي ــزال مـسـتـمــر ًا
بجميع أشكاله ،وعلى كافة الـمــواد المدعومة،
ســواء كانت الـمــواد التموينية أو المحروقات
وال ـغ ــاز وال ـخ ـبــز ،وذلـ ــك م ــن خ ــال تـخـفـيــض
الـكـمـيــات أو مــن خ ــال رف ــع األس ـع ــار ،وحـتــى
ع ـب ــر ال ـت ــأج ـي ــل وال ـت ـم ــدي ــد ،ك ـم ــا ح ـص ــل خ ــال
عملية توزيع المواد التموينية لألشهر الفائتة
«شباط آذار ونيسان».
ف ـح ـســب ت ـصــري ـحــات م ـع ــاون م ــدي ــر مــؤسـســة

السورية للتجارة ،ال عالقة لنقص التوريدات
بــال ـتــأخ ـيــر ال ـ ــذي ح ـص ــل ،فــال ـك ـم ـيــات م ـتــوفــرة
وتـكـفــي جميع المسجلين عـلــى مــادتــي السكر
عبر تطبيق البطاقة الذكية!.
وبـغــض الـنـظــر عــن الـكـمـيــات الـمـخـصـصــة عبر
ال ـب ـطــاقــة الــذك ـيــة وال ـس ـقــف ال ـم ـس ـمــوح ب ــه لـكــل
أس ـ ــرة ،فــال ـك ـم ـيــات ال ـمــدعــومــة ال ت ـســد حــاجــة
األسرة ،وكثير ًا ما تلجأ األسرة لشراء المواد
التموينية بشكلها الحر.
فالكميات المدعومة الحالية قد جرى تخفيضها
م ــع ك ــل ت ـعــديــل كـ ــان ي ـط ــال ع ـم ـل ـيــة ال ـت ــوزي ــع،
وآخرها التخفيض عبر تعديل األسعار لتصبح
ألف ليرة للكيلو الواحد.
الخشية من المبررات الذرائعية
الـ ـمـ ـب ــررات ال ـح ـكــوم ـيــة ح ـج ــج ج ــاه ــزة لــرفــع
األس ـع ــار دوم ـ ـ ًا ،فـخـطــر ع ـجــز ت ـمــويــل مــادتــي
ال ـس ـك ــر والـ ـ ــرز ي ـع ــود ب ـح ـســب ال ـت ـصــري ـحــات
الـحـكــومـيــة ،الرت ـفــاع تـكــالـيــف تــأمـيـنـهــا عــالـمـيـ ًا،
وزيـ ــادة أج ــور الـشـحــن والـتـغـلـيــف ،ال ــذي بــدأ
يشكل عائق الستمرار عملية الدعم ،مما أدى
إلج ــراء زي ــادة بــاألسـعــار للتخفيف مــن العجز
الحكومي ،والبأس أن يتحمل المواطن القليل
من األعباء التي تزداد شيئ ًا فشيئ ًا.
أم ــا الـخـشـيــة مــن الــذري ـعــة الـمـســوقــة حـكــومـيـ ًا،
وال ـتــي رفـعــت األس ـعــار مـقــابـلـهــا ،فـهــي أن هــذه
ال ــذري ـع ــة س ـت ـكــون م ـب ــرر ًا لـمـحـتـكــري ال ـســوق
والمتحكمين به من كبار التجار والمستوردين،
مــن أج ــل زي ــادة أس ـعــار الـسـلــع والـبـضــائــع في
األسواق ،بالتوازي وبما يعادل نسبة الزيادة
فــي األس ـعــار الـحـكــومـيــة ،ولــم ال؟ فـمــا ينطبق
على السلع الحكومية ينطبق على غيرها من
الـسـلــع ،ورب ـمــا ال ـخــدمــات أي ـض ـ ًا ،مــا يـعـنــي أنـنــا
قد نكون أمــام سلسلة رفــع في األسـعــار ،على

الخشية من الذريعة
المسوقة حكومياً
أنها ستكون مبررًا
لمحتكري السوق
والمتحكمين به
من أجل زيادة أسعار
السلع والبضائع
وبما يعادل نسبة
الزيادة في األسعار
الحكومية

حساب ومن جيوب المواطنين بالمحصلة.
ف ــإل ــى م ـتــى سـيـتـحـمــل ج ـيــب ال ـم ــواط ــن ،ال ــذي
ـارغ ،كــل ه ــذا االن ـهــاك الــرسـمــي
أص ـبــح شـبــه فـ ـ ٍ
وغير الرسمي ،عل حساب حاجاته ومستوى
مـعـيـشـتــه ،وربـمــا عـلــى حـســاب بـقــائــه عـلــى قيد
الحياة؟!.
فبضعة األالف المتوفرة بالجيب اليوم لم تعد
كافية لثمن ربطة الخبز ،والقليل من الخضار،
وبعض الفواتير كالماء والكهرباء ..إلخ ،التي
تسدد رغم شح توفرها!.
سؤال ُملح!
ويبقى السؤال األساسي :إن كان هناك عجز
حـكــومــي حـقـيـقــي فـلـمــاذا ال تـتــم تـغـطـيــة العجز
مث ًال عبر مشاريع تنموية تــدور عبرها عجلة

اإلنـ ـت ــاج ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ال ـع ـمــل ال ـج ــدي عـلــى
جـبــايــة ال ـضــرائــب الـحـقـيـقــة مــن ك ـبــار أصـحــاب
األرباح والناهبين ،بد ًال من تغطية ذلك العجز
من جيب األغلبية المفقرة والمنهوبة ،والتي
مــن المؤكد لــم يعد يتوفر لديها مــا يكفي لسد
رمقها؟!.
م ــن ال ـم ــؤك ــد أن اإلج ــاب ــة واض ـح ــة وال لـبــس
ف ـي ـهــا ،فــال ـس ـيــاســات ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ال ـم ـع ـمــول بـهــا
ح ـكــوم ـي ـ ًا م ـنــذ ع ـق ــود ل ــم ولـ ــن ت ـس ـفــر إال عــن
مـثــل هــذه الـنـتــائــج الــوخـيـمــة ،ومــا خـفــي أعـظــم
فـ ــي ظـ ــل أنـ ـمـ ــاط الـ ـت ــوح ــش وال ـت ـك ـش ـي ــر عــن
األنياب ،المتزايد خالل سني الحرب واألزمة،
والـمـسـتـفـحــل م ــؤخ ــر ًا ،وال م ـنــاص مــن تغيير
مجمل هــذه الـسـيــاســات عــن بـكــرة أبـيـهــا ،رغم ًا
عن كل من تمثل مصالحهم وتحابيهم!.

دير الزور ..بعض العاملين «أال يكفينا ما فينا»؟
وصلت إلى قاسيون
شكاوى من عدد من
العاملين في دوائر الدولة
في دير الزور ،والذين
حصلوا سابقاً على قروض
من المصارف الحكومية،
وفحوى الشكاوى أن هذه
المصارف تطالبهم
بغرامات نتيجة التأخر
في تسديد أقساط
القروض المتراكمة،
وإ ّال سيتم إحالة ذلك إلى
القضاء ومالحقتهم!.

ال ــوط ــن ،وأن دف ــات ــر ال ـش ـطــب قـســم
كبير منها مفقود ،ومــا هــو موجود
على حاسوب كل دائــرة ال يتطابق
م ــع م ــا ه ــو م ــوج ــود ف ــي حــواسـيــب
هذه المصارف!.
واألنكى من ذلــك أن غرامة التأخير
على األقساط المتراكمة تختلف من
م ـص ــرفٍ إلـ ــى آخـ ــر ،ح ـيــث ت ـت ـفــاوت
نـسـبــة هــذه الـغــرامــة بـيــن الـمـصــارف
(تــوفـيــر -تسليف شـعـبــي )..بعضها
يـ ـتـ ـج ــاوز  %10مـ ــن م ـب ـل ــغ ال ـق ـســط
الشهري!.
ǧمراسل قاسيون

يؤكد هــؤالء العاملون أنهم حصلوا
عـلــى ق ــروض قـبــل انـفـجــار األح ــداث
ب ـم ــدد م ـخ ـت ـل ـفــة ،ون ـت ـي ـجــة األح ـ ــداث
تـهـجــروا إلــى مـنــاطــق مختلفة داخــل
الـ ــوطـ ــن ،وح ـ ـ ــددوا أم ــاك ــن ع ـم ـل ـهــم،
حـيــث تـهـجــروا وبـقـيــت رواتـبـهــم من
أمــاكــن عملهم فــي ديــر الــزور ،وبقي
ال ـم ـحــاس ـبــون ي ـخ ـص ـمــون األق ـس ــاط
منها حسب األصول.

تفاصيل
ن ـت ـي ـج ــة ال ـ ـح ـ ـصـ ــار الـ ـ ـ ــذي اس ـت ـم ــر
حوالي  3سـنــوات ،انقطع التواصل
اإلل ـك ـتــرونــي بـيــن ف ــروع الـمـصــارف
فــي دي ــر ال ــزور مــع إدارات ـه ــا الـعــامــة
في العاصمة دمشق ،ولدى مراجعة
هــذه اإلدارات تبين أن هـنــاك عــدد ًا
مـ ــن األق ـ ـسـ ــاط غ ـي ــر مـ ــوجـ ــود عـلــى
الـشـبـكــة اإللـكـتــرونـيــة ،وال يـعــرفــون
مــا عليهم ومــا لهم ،ألن قسم ًا كبير ًا
منهم استمر خصم األقساط من قبل
المحاسبين في دوائــرهــم ،والبعض

كـ ــان ال ـح ـس ــم م ـن ــه أك ـث ــر م ــن ال ـم ــدة
المقررة ،وبعد فك الحصار ،وعودة
هــذه الـمـصــارف للعمل ومــراجـعـتـهــا،
ت ـب ـيــن أن ه ـن ــاك أق ـس ــاط ـ ًا م ـت ـعــددة،
تختلف مــن محاسب إلــى آخــر ومن
مـ ـص ــرفٍ إلـ ــى آخ ـ ــر ،غ ـي ــر م ـس ــددة،
وبالتالي يستحق دفعها مع غرامات
التأخير القانونية عنها ،علم ًا أنــه ال
ذنب لهؤالء بما حصل ،وخاص ًة أنه
لدى مراجعة محاسبة هذه اإلدارات
تبين أيض ًا أن العديد من المحاسبين
تـ ـغـ ـي ــروا ،وب ـع ـض ـه ــم ه ــاج ــر خـ ــارج

أسئلة ومقارنات مشروعة
ف ــي ال ـش ـك ــاوى ،وم ــع اإلق ـ ــرار بـحــق
المصارف بما يتوجب لصالحها من
أق ـســاط شـهــريــة مـتــراكـمــة ،وبــالــرغــم
مــن أن البعض مــن العاملين اضطر
لـتـســديــد ال ـغــرامــات دون قـنــاعــة عن
مسؤوليته حيالها ،يتساءل هؤالء:
مــا ذنـبـنــا أن محاسبينا لــم يـســددوا
للمصارف األقساط التي خصموها
مــن رواتـبـنــا ،أو لــم يقتطعوا بعضها
وفق ًا لما هو مفترض بشكل شهري،
وال ـب ـعــض خـصــم مـنــه أك ـثــر مـمــا هو

متوجب عليه من أقساط ،وبالتالي
ضاعت حقوق البعض بين محاسبي
الدوائر والمصارف؟
وحـ ـتـ ــى لـ ــو تـ ــم اإلق ـ ـ ـ ــرار بــال ـم ـبــالــغ
ال ـتــي اقـتـطـعــت زي ـ ــادة ،ف ــإن مـعــامـلــة
اس ـتــردادهــا تـسـتـغــرق زم ـن ـ ًا طــويـ ًا،
وجهد ًا ومبالغ إضافية!.
ولـ ـ ـمـ ـ ــاذا نـ ـحـ ــن ن ـت ـح ـم ــل غ ـ ــرام ـ ــات
ال ـتــأخ ـيــر ،وه ــي لـيـســت مـســؤولـيـتـنــا
بــل مسؤولية المحاسبين وإدارات
المحاسبة ومديري الدوائر الذين لم
يتابعوا ذلك في وقته؟.
والـتـســاؤل األخـيــر :لـمــاذا ال يجري
إعفاؤنا من هذه الغرامات التي لسنا
مسؤولين عــن غالبيتها؟ فهي على
قـلـتـهــا ال تـتـنــاســب مــع رواتـبـنــا ومــع
ظـ ــروف الـمـعـيـشــة ال ـحــال ـيــة ف ــي ظــل
الغالء المستفحل يومي ًا وانخفاض
القيمة الشرائية لها!.
بـيـنـمــا ع ـلــى ال ـط ــرف ال ـم ـقــابــل يـعـفــى
كـ ـب ــار ال ـت ـج ــار وال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن مــن
غ ـ ــرام ـ ــات الـ ـت ــأخـ ـي ــر فـ ــي ك ـث ـي ــر مــن
األحيان ،ناهيكم عن النهب والفساد
ال ـع ـل ـنــي وال ـت ـه ــرب ال ـضــري ـبــي! فـمــن
سينصفنا؟.
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يعتمد التطور الرأسمالي على العمل المأجور وعلى رأس المال المتراكم سابقاً ،كما قال
ماركس «يجب أن يجتمع مالك النقود في السوق مع العامل الحر» .وهذا بالطبع يفترض
ضمنياً إمدادًا كافياً من الغذاء الميسور نسبياً للطبقة العاملة في القطاع الرأسمالي،
حيث يؤدي كل من التصنيع والتحضر إلى زيادة الطلب على السلع الغذائية بشكل كبير.
ومع ذلك ،هناك تناقض بين حاجة رأس المال العالمي للتوسع غير المحدود وبين قدرة
الزراعة على المستويات الوطنية على توفير الغذاء الكافي لحاجات رأس المال العالمي.
مؤل ُف هذا البحث ّأن «عدم الحصول على الغذاء بأسعار معقولة كان من بين
ويالحظ ِّ
األسباب الكامنة وراء الثورة الروسية (البلشفية) عام  ،1917والثورة الصينية عام
 ،1949وكذلك الحراكات الشعبية في العالم العربي مؤخرًا».

ǧتشون شوǧ
     تعريب وإعداد :فيديل قره باغي

ظ ـهــرت ت ـج ــارة ال ـغ ــذاء الـعــالـمـيــة ك ـحـ ٍّـل مــؤقــت
لمشكلة الـغــذاء فــي الـتـطــور الــرأسـمــالــي .كانت
تجارة المواد الغذائية المتمركزة في بريطانيا
حــالــة خــاصــة ،ألنـهــا كــانــت أول وأكـبــر اقـتـصــاد
رأسـ ـمـ ــالـ ــي فـ ــي ذل ـ ــك ال ـ ــوق ـ ــت .ورب ـ ـمـ ــا ك ــان ــت
بــريـطــانـيــا ال ـم ـكــان الــوح ـيــد الـ ــذي لــديــه حــاجــة
داخـلـيــة لكمية كـبـيــرة مــن الـ ــواردات الـغــذائـيــة،
مقارنة بالمجتمعات التقليدية التي كانت تتمتع
باالكتفاء الذاتي.
كــان الـنـظــام الـغــذائــي الـثــانــي ،بـقـيــادة الــواليــات
الـمـتـحــدة ،هــو ال ــذي شـهــد تــوســع الــرأسـمــالـيــة
فــي جـمـيــع أنـحــاء الـعــالــم ،وخــاصــة فــي «الـعــالــم
ال ـث ــال ــث» .ش ـ ّك ــل ن ـقــص ال ـغ ــذاء الــرخ ـيــص فــي
ال ـب ـل ــدان ال ـنــام ـيــة عــائ ـق ـ ًا ش ــدي ــد ًا أمـ ــام الـنـهـضــة
الـصـنــاعـيــة والـتـحـضّــر ،وك ــان الـحــل الــرأسـمــالــي
ال ـعــال ـمــي ه ــو ف ــائ ــض ال ـح ـبــوب م ــن ال ــوالي ــات
المتحدة ومــن عــددٍ قليل من البلدان األخــرى.
لــذلــك أل ـغــى ال ـتــوســع ال ـســريــع لـلــرأسـمــالـيــة أيّ
اح ـت ـم ــال ألن ي ـق ـ ّلــد «ال ـع ــال ــم ال ـث ــال ــث» تـجــربــة
«قــوان ـيــن ال ـح ـبــوب» (ف ــي تــاريــخ بــريـطــانـيــا)،
وحرمه من القدرة على إطعام نفسه.
خالل نصف قرن بعد الحرب العالمية الثانية،
كــانــت الـتـنـمـيــة الــرأس ـمــال ـيــة الـعــالـمـيــة مــدعــومــة
ب ـص ــادرات غــذائـيــة مــن ع ــدد قـلـيــل مــن الـبـلــدان
األساسية .ومع ذلك ،أو ًال مع أزمة السبعينات،
ثــم مــع أزم ــة الـعـقــد األول مــن ال ـقــرن ال ـحــادي
والعشرين ،فإن الحلول الحالية لمشكلة الغذاء
على طريقة التنمية الرأسمالية لها محدودية
واض ـحــة .فـلــو اسـتـمــر االت ـجــاه الـعــام عـلــى هــذا

ال ـن ـحــو ،فـمــن غـيــر ال ـمــرجــح أن تـتـمـكــن بعض
ال ـب ـل ــدان األس ــاس ـي ــة م ــن ت ـل ـب ـيــة االح ـت ـي ــاج ــات
ال ـغ ــذائ ـي ــة لـلـتـنـمـيــة ف ــي ال ـع ــال ــم ع ـلــى ال ـطــري ـقــة
الرأسمالية.
ليبرالية التجويع والتبعية
مــن الـنــاحـيــة الـتـكـنــولــوجـيــة ،بــات الـعــالــم بالفعل
وم ـن ــذ ف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة قـ ـ ــادر ًا ع ـل ــى إطـ ـع ــام كــل
سكان العالم بالتغذية الكافية ،لكن الرأسمالية
فشلت بالقيام بهذه المهمة .وال تــزال مشكلة
االعتماد على الغذاء وافتقار النظام إلى القدرة
على تلبية الطلب العالمي تطارد سوق الغذاء
العالمي والــرأسـمــالـيــة بشكل عــام .لقد حاولت
التعديالت الرأسمالية العديدة منذ السبعينات
بشكل أســاســي االلـتـفــاف على المشكلة ،ولكن
دون أيّ نجاح.
توافق بين الطبقات
عن
الغذائية
نشأت التبعيّة
ٍ
ال ـحــاك ـمــة ف ــي «ال ـعــالــم ال ـثــالــث» ورأس ال ـمــال
الـعــالـمــي الـكـبـيــر فــي ب ـلــدان الـمــركــز الــرأسـمــالــي
منذ الـحــرب الـبــاردة (أبـحــاث فريدمان ،1982
1993؛ وبرنشتاين  .)2016فمن ناحية ،وجدت
الواليات المتحدة أماكن إللقاء الفائض لديها
من الحبوب ،ومن ناحية أخرى ،تهرّبت الدول
ـاح زراع ـيّ يلبّي
النامية من واجــب تنفيذ إصـ ٍ
حــاجـتـهــا ال ـشــديــدة لـبـنــاء زراع ـت ـهــا .تــم تـعــزيــز
التبعيّة الغذائية بشكل أكبر مــن خــال «حـزَم
التكيّف الهيكلي» القسرية وفق وصفات البنك
الدولي وصندوق النقد الدولي وأيديولوجية
الليبرالية الجديدة بأكملها.
كـمــا رأيـنــا مــن أزم ــات الـغــذاء الـمـتـكــررة ،فـ ّـإن
حاج ًة إنساني ًة أساسية كالغذاء مهمة للغاية
بحيث ال يجوز وضعها فــي أيــدي «السوق

نشأت التبع ّية
توافق
الغذائية عن
ٍ
بين الطبقات
الحاكمة في
«العالم الثالث»
ورأس المال
العالمي الكبير
في بلدان المركز
الرأسمالي منذ
الحرب الباردة

الحرة» غير الموثوقة ورأس المال العالمي.
تتمثل الطريقة األفضل إلطعام سكان العالم،
خاصة في «العالم الثالث» ،في تطوير نظام
بــديــل إلن ـتــاج ال ـغــذاء وال ـت ـجــارة .ب ــادئ ذي
بدء ،يجب أن يكون إنتاج الغذاء في النظام
البديل موجه ًا محلي ًا ومستدام ًا بيئي ًا إلى حد
كبير .يمكن لكل بلد ،شريطة أن يكون لديه
ال ِهبات الطبيعية الــازمــة ،أن يـطـوِّر إنتاجه
الغذائي على طريق االكتفاء الذاتي الذي قد
ال يتحقق فــي كــل الـبـلــدان ،ولكن العديد من
دول «الـعــالــم الـثــالــث» لديها بالفعل إمكانات
غـيــر مـسـتَـخـدَمــة تـسـمــح لـهــا ب ــأن تـكــون أقـ ّـل
تبعيّة من الناحية الغذائية .وسيستلزم هذا
الـتـحــول إصــاحــات زراعـيــة تــدعــم المنتجين
الـصـغــار والـتـعــاونـيــات وإع ــادة بـنــاء الــزراعــة
ال ــوط ـن ـي ــة .ك ـم ــا ي ـج ــب أن ت ـش ـمــل ال ـج ـهــود
ال ـم ـب ــذول ــة السـ ـتـ ـخ ــدام م ـح ــاص ـي ــل ال ـغ ـط ــاء،
وتناوب المحاصيل ،وكذلك السماد الطبيعي
لـتـقـلـيــل االع ـت ـمــاد ع ـلــى ال ــوق ــود األح ـف ــوري
تدريجي ًا (أبحاث بيمنتل .)2009
اللحوم والنبات والنظام البديل
ث ــان ـي ـ ًا ،وب ـن ـفــس ال ـق ــدر م ــن األه ـم ـي ــة ،يـحـتــاج
استهالك الغذاء في النظام البديل إلى تنظيمه
وفق ًا لمعايير االستدامة .النظام الغذائي القائم
عـلــى ال ـل ـحــوم ال ـســائــد فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
وال ـعــالــم ال ـم ـت ـقــدم يـتـطـلــب ال ـمــزيــد م ــن م ــوارد
ال ـطــاقــة واألراض ـ ــي وال ـم ـيــاه م ـقــارنــة بــالـنـظــام
ال ـغــذائــي الـنـبــاتــي ،كـمــا أن ــه غـيــر مـسـتــدام على
الـ ـم ــدى ال ـط ــوي ــل (أبـ ـحـ ــاث ب ـي ـم ـن ـتــل .)2003
يخبرنا تــاريــخ الخمسين عــامـ ًا الماضية مــرار ًا
وتكرار ًا أنه بينما تحاول البلدان النامية تقليد
أس ـلــوب االس ـت ـهــاك ال ـغــربــي ،يـصـبــح اإلم ــداد
الـغــذائــي العالمي غير كــافٍ لتلبية كــل الطلب.
من المهم انتقاد دور التبعية الغذائية في أزمة
ال ـغ ــذاء ،ول ـكــن مــن الـمـهــم أي ـض ـ ًا إدراك الـضــرر
بشكل
الناجم عن النظام الغذائي الذي يستند ٍ
شامل على اللحوم.
يـحـتــاج ه ــذا ال ـت ـحــول ت ـعــاون ـ ًا بـيــن الـحـكــومــات
الــوطـنـيــة بــاإلضــافــة إل ــى تـنـظـيــم ص ــارم لــرأس
المال الزراعي الرئيسي والستخدامه للحبوب.
العقبة الرئيسة سياس ّية
الـتـحــديــات الرئيسة لمثل هــذا االنـتـقــال ليست
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م ــن ال ـج ــان ــب ال ـت ـك ـنــولــوجــي (ن ـح ــن ل ـس ـنــا فــي
«عــالــم مــالـتــوس») ،بــل الـتـحــدي المعيق ناجمٌ
عــن الـمـصــالــح الــراسـخــة ل ــرأس ال ـمــال الـعــالـمــي
الكبير في البلدان األساسية بقدر ما تستفيد
هذه البلدان من تجارة المواد الغذائية ،وكذلك
بسبب المصالح الراسخة للطبقات الحاكمة في
“الـعــالــم الـثــالــث» الـتــي تستفيد مــن «الـحـلــول»
الحالية لمشكلة الغذاء.
ّإن االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي ال ـح ــل ال ـق ــدي ــم (ال ـت ـب ـع ـيــة
الـغــذائـيــة لـلـعــالــم الـثــالــث) مـكـلــف بـشـكــل مـتــزايــد
وعرضة لــأزمــات ،لكن من الواضح أن إجــراء
االنتقال يتعارض مع مصالح جزء على األقل
من الطبقة الرأسمالية.
بـحـلــول ع ــام  ،2015ك ــان ال ي ــزال لــديـنــا 795
مليون شخص في العالم يعانون من الجوع،
أغـلـبـيـتـهــم الـســاحـقــة ( 780مـلـيــون) فــي الـعــالــم
الـ ـن ــام ــي (وفـ ـ ــق م ـن ـظ ـمــة األغـ ــذيـ ــة والـ ــزراعـ ــة
والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج
األغذية العالمي  .)2015في الوقت نفسه ،كما
قلنا ،فــإن هــذا النظام الـغــذائــي الحالي ضعيف
وغير مستدام.
ّإن نظام ًا غذائي ًا بــديـ ًا هــو ضــروري وممكن.
يـ ـج ــب أن ي ـت ـض ـم ــن الـ ـ ـخ ـ ــروج ع ـ ــن ال ـن ـظ ــام
ال ـحــالــي تـغـيـيــريــن رئـيـسـيـيــن :أو ًال :ي ـجــب أن
يكون اإلنـتــاج الـغــذائــي العالمي موجه ًا محلي ًا
ومـسـتــدامـ ًا .ثــانـيـ ًا :يجب أن يـكــون االستهالك
العالمي قائم ًا بشكل رئيسي على النباتات بد ًال
من النظم الغذائية القائمة بشكل رئيسي على
الـلـحــوم .ستتطلب مهمة إنـهــاء الـنـظــام القديم
واالنـتـقــال إلــى نـظــام أكـثــر إنـســانـيــة واسـتــدامــة
جـهــود ًا مــن الـحــركــات الشعبية ومــن الباحثين
األكــادي ـم ـي ـيــنّ .إن مـسـتـقـبــل ال ـغ ــذاء ف ــي نـهــايــة
المطاف في أيدينا.
ǩتشون شو :باحث صيني وأستاذ مساعد في
االقتصاد بجامعة هــوارد (في واشنطن).
تشمل اهتماماته البحثية االقتصاد
السياسي والتنمية االجتماعية واالقتصاد
الصيني .تم تعريب المقال بتصّرف عن
قسم من بحث أطول للمؤ ّلف ،عنوانه األصلي
«التبعية الغذائية وأزمة الغذاء العالمية»،
منشور في  5حزيران  2019في «مجلة الفكر
النقدي الدولي» International Critical
.Thought
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حكايات الكفاح في المسلسالت الحمراء

تواصل الصين اليوم إنتاج المزيد من األفالم السينمائية
والمسلسالت الدرامية المشوقة لحماية واستحضار رموزها
التاريخية الوطنية والشعبية ،في لحظة تاريخية تتميز
بالسخونة العالمية لألزمات ،وتراجع المنظومة الرأسمالية،
وبروز الصين كقوة صاعدة في الشرق ،وكمثال لمواجهة
األوبئة والتنمية االقتصادية.
ǧقاسيون

ن ـس ـت ـط ـيــع ال ـت ـح ــدث ه ـن ــا عـ ــن ال ـت ـجــربــة
الصينية فــي توثيق الـتــاريــخ ،وإن كانت
ه ـ ــذه ال ـت ـج ــرب ــة ق ــدي ـم ــة ب ـط ــري ـق ــة ك ـتــابــة
الـتــاريــخ «الـكـتــب والــوثــائــق والـصـحــف»،
ف ــال ـت ـج ــرب ــة الـ ـج ــدي ــدة ع ـم ـل ــت ع ـب ــر نـقــل
ال ـت ــاري ــخ بـشـكــل مـنـهـجــي مـتـسـلـســل إلــى
السينما والدراما التلفزيونية.
أنـتـجــت الـصـيــن فــي الـمــاضــي ع ــدد ًا كبير ًا
مـ ــن األف ـ ـ ــام ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة وال ــوث ــائ ـق ـي ــة
وال ـم ـس ـل ـس ــات الـ ـت ــي تـ ـ ــؤرخ ل ـل ـص ــراع
ال ـط ـب ـقــي ف ــي ال ـص ـي ــن .وع ـن ــدم ــا نـتـحــدث
عــن التجربة الـجــديــدة ،ال نقصد األعمال
الـقــديـمــة الـمــاضـيــة ،بــل تـلــك الـتــي ظـهــرت
منذ عام .2011
على سبيل المثال :يتحدث فيلم «»1911
عن ثورة  1911التي أسقطت اإلمبراطور
وأعلنت الجمهورية .الفيلم درامي مشوق
من بطولة جاكي تشان .وقال في نهايته
إن ال ـثــورة أبـقــت عـلــى الـصـيــن رأسـمــالـيــة
وإق ـط ــاع ـي ــة ل ــذل ــك ي ـجــب إك ـم ــال م ـهــام ـهــا.
ثــم أنـتــج فليمين ملحميين ،أحــدهـمــا عن
تأسيس الـحــزب الشيوعي ،واآلخــر عن
تأسيس الجيش األحمر الصيني .وألحق
بـهــذا الـخــط عــدد ًا كـبـيــر ًا مــن األفــام مثل
المسيرة الطويلة ،تأسيس الجمهورية...
إلخ .ويمكن عبر هذه األفالم فهم تاريخ
الصين والثورة الصينية.
يعرف الصينيون جيد ًا ،أن الجمهور في
العصر الـحــالــي يحتاج إلــى مــادة مرئية،
فالكتب والصحف لوحدها لم تعد تكفي،
ويجب تدعيم الدعاية بالمواد المرئية ،أي
األفــام السينمائية والوثائقية واألفــام

ال ـم ـت ـح ــرك ــة والـ ـفـ ـي ــدي ــوه ــات ال ـق ـص ـي ــرة
واألغـ ـ ــانـ ـ ــي ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة وال ـم ـس ـل ـس ــات
الــدرام ـيــة الـمـشــوقــة .فــي مـهـمــة تــاريـخـيــة
ف ــي غــايــة األه ـم ـيــة ت ــؤدي مـهـمــة تــوثـيــق
وحـمــايــة الــرمــوز الوطنية والشعبية في
الصين .واستحضارها فــي هــذه اللحظة
بالذات.
التجربة الصينية تجربة طليعية في هذا
الـمـجــال ال ـيــوم ،يـجــب دراس ـت ـهــا والـتـعـلــم
منها في مواجهة الكم الهائل من السينما
والمسلسالت االستهالكية الفارغة على
ال ـط ــري ـق ــة ال ـغ ــرب ـي ــة وال ـط ــري ـق ــة ال ـفــاش ـيــة
اإلعــامـيــة الـتــي هــي مــن أدوات الهيمنة
الرأسمالية الهادفة إلى تخريب اإلنسان.
قصص من شنغهاي
ع ــرض ــت ال ـق ـن ــوات ال ـص ـي ـن ـيــة وم ـن ـصــات
األفالم اآلسيوية حتى اآلن  42حلقة من
أص ــل  43حـلـقــة لـلـمـسـلـســل الـجــديــد The
 ،Rebelوهــو مـسـلـســل درام ــي ملحمي
ت ــاري ـخ ــي ي ـت ـحــدث ع ــن ص ــور م ــن حـيــاة
مــدي ـنــة ش ـن ـغ ـهــاي م ـنــذ ع ــام  1934حـتــى
انتصار الثورة الصينية عام .1949
تصور الحلقات األولــى للمسلسل ،قصة
كـ ـف ــاح م ـن ـظ ـمــة الـ ـحـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي فــي
ش ـن ـغ ـهــاي ف ــي ظـ ــروف بــال ـغــة الـصـعــوبــة
والقسوة ضد حكم أمراء الحرب «حزب
الـكــومـيـنـتــانــغ» ،وتـلـيـهــا مــرحـلــة الـمـقــاومــة
الــوط ـن ـيــة ض ــد االح ـت ــال ال ـيــابــانــي حـتــى
الـنـصــر عـلــى الـفــاشـيــة ع ــام  .1945بينما
تصور الحلقات األخـيــرة ،مرحلة الكفاح
الـنـهــائــي وانـتـصــار ال ـثــورة الـصـيـنـيــة عــام
.1949
أب ـط ــال ال ـم ـس ـل ـســل ،م ـج ـمــوعــة م ــن رف ــاق
الـحــزب الشيوعي فــي منظمة شنغهاي،
وعــرضــت جـمـيــع الـحـلـقــات ذل ــك الـصــراع
والقلق الــذي يــدور في بــال اإلنـســان في
ال ـظ ــروف والـمـنـعـطـفــات الـتــاريـخـيــة ،في
إطـ ــار درام ـ ــي م ـل ـح ـمــي ،ق ـب ـيــل االل ـت ـحــاق
بــالـطــريــق ال ـجــديــد ال ــذي بـشــر بمستقبل
ال ـ ـب ـ ــاد .ك ـم ــا ع ــرض ــت ال ـح ـل ـق ــات ت ـق ـلــب
ال ـم ـشــاعــر ال ـش ـخ ـص ـيــة ل ــإن ـس ــان ف ــي كــل

أفرزت
النقاشات
الحامية تقارباً
هادئاً في
اآلراء عند
بعض الشباب
وهم الذين
وضعوا أول
مهمة عاجلة
على طريق
تأسيس حزب
البالشفة
الصيني

م ـح ـطــة م ــن ال ـم ـح ـط ــات ،وك ـي ــف تـنـضــج
آراء ال ـب ـشــر خـ ــال الـ ـص ــراع ال ـس ـيــاســي
والتجارب القاسية المريرة في الحياة.
كما يركز المسلسل على أهمية الكفاح في
حياة الشعوب ،متخذ ًا من حياة الناس
في شنغهاي مثا ًال على ذلك .كما يصور
مـعــانــي الـتـضـحـيــة عـلــى الـطــريــق الـعـظـيــم،
واستمرار كفاح الحزب رغم التضحيات،
فــالـقـطــار الـتــاريـخــي كــان يـتـعــاظــم بـعــد كل
مرحلة ،وبعد كل تضحية قاسية.
تاريخ الثورة الصينية
ك ـت ـب ــت ص ـح ـي ـف ــة ال ـش ـع ــب ال ـي ــوم ـي ــة أن
مسلسل «عـصــر الـصـحــوة» يـعـيــد تــاريــخ
الثورة الصينية إلى منصات النقاش.
حيث عرض مسلسل «عصر الصحوة»،
على الـقـنــوات الصينية ،وتـصــور حلقاته
مرحلة ظهور الثقافة الجديدة بين عامي
 .1921-1915وهــي الـفـتــرة الـتــي مـهــدت
لظهور الحزب الشيوعي الصيني.
حسب صحيفة الشعب ،حصل المسلسل
على متابعات واسعة من جانب الجمهور
ف ــي ال ـص ـيــن ،وأث ـ ــارت أح ــداث ــه الــدرام ـيــة
وال ـت ــاري ـخ ـي ــة وش ـخ ـص ـيــاتــه ال ـع ــدي ــد مــن
النقاشات الساخنة على وسائل التواصل.
ويـ ـصـ ــور م ـس ـل ـســل «عـ ـص ــر ال ـص ـح ــوة»
قـصــة شـخـصـيــات مــؤسـســة ومــؤثــرة في
تــاريــخ الـحــزب الـشـيــوعــي الـصـيـنــي ،مثل
تشنغ دو شـيــو ،لــي دات ـشــاو وقــوهــونــغ
مـيـنــغ .ويـعـتـقــد راو شــوجــوانــغ ،رئـيــس
الـجـمـعـيــة الـصـيـنـيــة لـلـنـقــاد الـسـيـنـمــائـيـيــن،
أن طريقة تناول الشخصيات التاريخية
مثلت أحــد أهــم عــوامــل نـجــاح المسلسل.
حـيــث خــرجــت طــريـقــة تـنــاول شخصيات
المسلسل عن قناع الشخصية التاريخية،
واق ـ ـت ـ ــرب ـ ــت أك ـ ـثـ ــر إلـ ـ ــى ط ـ ـبـ ــاع وحـ ـيـ ــاة
الشخصيات في الحياة اليومية.
وقـ ــد أث ـ ــار م ـس ـل ـســل «ع ـص ــر ال ـص ـحــوة»
ن ـق ــاش ــات ب ـي ــن ال ـش ـب ــاب ال ـص ـي ـن ــي عـلــى
مـ ـنـ ـصـ ــات ال ـ ـت ـ ــواص ـ ــل حـ ـسـ ــب ص ـح ـي ـفــة
الشعب اليومية ،حــول مستقبل الصين،
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«وأي ــة دولــة يـجــب أن تـكــون الـصـيــن في
الـمـسـتـقـبــل ،وأي ــة روح يـجــب أن يتح ّلى
بـهــا الـصـيـنـيــون .وقــد مـ ّثــل الـعـمــل مــزيـجـ ًا
بين الــوقــائــع التاريخية واإلب ــداع الفني،
وس ـ ـ ّل ـ ــط ال ـ ـض ـ ــوء عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــداخـ ــل ب ـيــن
األحــداث التاريخية التي عاشتها الصين
في بداية القرن العشرين والشخصيات
المؤثرة في تلك الحقبة».
نار هادئة ونقاشات حامية
وإل ــى جــانــب ت ـلــك ال ـم ـس ـل ـســات ،أنـتـجــت
ال ـص ـيــن م ـس ـل ـسـ ًـا خ ــال ال ـع ــام ال ـمــاضــي
 ،2020يـصــور فــي حلقاته أحــداث نفس
الحقبة التاريخية.
خصصت كل حلقة من حلقات المسلسل
للحديث عــن قصة مــن القصص الفردية
الفريدة لكفاح أعضاء الحزب الشيوعي
الصيني.
فــال ـح ـل ـقــة األولـ ـ ــى ع ـل ــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال،
تصور في مشاهد من الصراع الدرامي،
تـلــك الـنـقــاشــات الـحــامـيــة ح ــول مستقبل
ال ـص ـيــن ع ــام  .1920وم ـث ـلــت الـنـقــاشــات
الحامية االتـجــاهــات األســاسـيــة للصراع،
ف ـه ـنــاك ال ـل ـي ـبــرالــي وم ــن ك ــان يــدعــو إلــى
ات ـبــاع ال ـغــرب والــرأسـمــالـيــة ،والـمـحــافــظ
الذي يريد العودة بالتاريخ إلى الــوراء،
وه ـنــاك ال ـفــوضــوي ال ــذي يــريــد تحطيم
جـهــاز الــدولــة .وظـهــر أيـضـ ًا مــن دعــا إلــى
س ـلــوك طــريــق ح ــزب الـبــاشـفــة وث ــورة
أك ـتــوبــر الــروس ـيــة ع ـبــر تــأس ـيــس حــزب
ال ـب ــاش ـف ــة ال ـص ـي ـن ــي وت ــوحـ ـي ــد ال ـع ـم ــال
والفالحين.
أفـ ــرزت تـلــك ال ـن ـقــاشــات الـحــامـيــة تـقــاربـ ًا
ه ــادئ ـ ًا فــي اآلراء عـنــد بـعــض الـشـبــاب،
وهـ ـ ــؤالء ال ـش ـب ــاب ه ــم ال ــذي ــن وض ـع ــوا
أول مهمة عــاجـلــة عـلــى طــريــق تأسيس
حزب البالشفة الصيني :ترجمة البيان
الشيوعي إلــى اللغة الصينية .وظهرت
الـ ـم ــادة األول ـ ــى لــاج ـت ـمــاع الـتــأسـيـســي
للحزب الذي سمي منذ ذلك الوقت عام
 1921باسم الحزب الشيوعي الصيني.
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للمواقف السياسية «األبوية» التي
تأخذها الحكومة األمريكية تجاه
إفريقيا تاريخ طويل من التح ّول إلى
عواقب وخيمة على جماهير الشعوب
اإلفريقية .قبل عقد من الزمان كان
عدد من األشخاص الذين يشغلون
اليوم مناصب في اإلدارة األمريكية
شركاء في تدمير ليبيا من قبل الواليات
المتحدة والناتو .وقد برروا عملهم في
حينه بحماية النشطاء «المؤيدين
للديمقراطية».

 ǧالتحالف األسود ألجل السالمǧ
     ترجمة :قاسيون

وك ـم ــا ف ـع ـلــت ق ـب ــل م ـهــاج ـمــة ل ـي ـب ـيــا ،تـسـتـخــدم
اإلمـ ـبـ ــريـ ــالـ ـيّـ ــة األمـ ــريـ ـكـ ـيـ ــة سـ ـ ــاح ال ـت ـض ـل ـيــل
وال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـم ـشــوهــة الس ـت ـغ ــال وتـعـقـيــد
الوقائع السياسية في القرن اإلفريقي ،لخلق
ذريعة لمزيد من التدخل المباشر .يأتي تصريح
حل األزمة
بلينكن« :إذا فشل المسؤولون عن ّ
في تيغراي في عكس مسارها ،فعليهم توقع
الـمــزيــد مــن اإلج ــراءات مــن الــواليــات المتحدة
والمجتمع الــدولــي .ندعو الحكومات األخــرى
إلى النضمام إلينا في اتخاذ هذه اإلجراءات»،
في ذات هذا السياق.
تـسـتـخــدم ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ح ــادث ــة هـجــوم
«ج ـب ـهــة ال ـت ـحــريــر ال ـش ـع ـب ـيــة ل ـت ـي ـغ ــراي» عـلــى
الـقــاعــدة الـفــدرالـيــة الـتــي أشـعـلــت ال ـنــزاع ،كــأداة
أمر واقع تبرر من خاللها سياساتها «للتدخل
اإلن ـســانــي» فــي إثـيــوبـيــا .لـكــن فــي واق ــع األمــر
فالواليات المتحدة وغيرها من القوى الغربية
هــي الـمـســؤولــة األول ــى عــن اإلسـ ــاءة لـحـقــوق
اإلنـســان وحــق تقرير المصير لشعوب القرن

اإلفريقي وكامل دول الجنوب العالمي.
ن ـحــن نــديــن أيّ ع ـنــف ع ـس ـكــري أو ق ـتــل غـيــر
شــرعــي أو عـنــف جنسي أو تهجير أو سرقة
أو تمييز أو اعـتــداء أو ابـتــزاز تمّت ممارسته
مــن قـبــل أيّــة جـهــة بـحـقّ أهــل تـيـغــراي األبــريــاء
أو بحق أيّ إثـيــوبـيّ أو إريـتــريّ آخــر فــي هذا
ال ـن ــزاع الـمـسـتـمــر .ونــدعــم أيّ ــة م ـب ــادرة ســام
تجمع بين أطــراف وشعوب إثيوبيا وإريتريا
ومنطقة القرن اإلفريقي األوسع.
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وال ـن ــات ــو ال ي ـم ـل ـكــون أيّ
تعاطف تجاه حياة السود في القرن اإلفريقي
أو في أيّ مكان آخر ،فاهتماماتهم دوم ًا تعكس
أنــانـيـتـهــم وعـنـصــريـتـهــم ومـصــالـحـهــم الـجـيــو-
سياسية .في إثيوبيا وإريتريا مصالحهم هي:
الـسـيـطــرة والـتــأثـيــر عـلــى مضيق بــاب المندب

ليست إفريقيا
متخلفة ومليئة
بعدم االستقرار
السياسي
ألن
والعسكري ّ
أوروبا الغربية
والواليات المتحدة
ليسوا موجودين
كاف فيها
بشكل ٍ

بــوصـفــه نـقـطــة ع ـبــور ح ـســاسّــة لـتــأمـيــن مــرور
الطاقة العالمية،
زعزعة الوجود الصلب للصين في المنطقة.
فــرض «ق ـيــادة ال ـقــوات األمــريـكـيــة فــي إفريقيا
 »AFRICOMعلى البلد الوحيد الــذي رفض
سيطرتها :إريتريا.
ليست إفريقيا متخلفة ومليئة بعدم االستقرار
ألن أوروب ـ ــا الـغــربـيــة
ال ـس ـيــاســي وال ـع ـس ـكــري ّ
والــواليــات المتحدة ليسوا مــوجــوديــن بشكل
ك ــافٍ فـيـهــا ،وك ـ ّـل مــن يـعـتـقــد بــذلــك فـهــو يعتقد
بــالـضــرورة بـ ّـأن الـســود متوحشون أقـ ّـل شأن ًا
من غيرهم من البشر .الحقيقة أن إفريقيا هي
مــا عليه تـحــديــد ًا بسبب عـقــود مــن االستعمار
القديم والجديد من أوروبا الغربية والواليات
المتحدة ،وأيّ تصرّف إفريقي يضفي الشرعية

على اسـتـمــرار هــذا االستعمار يجب أن يُنظر
له إمّــا كمعبّر عن جهل شديد أو عن انتهازيّة
غادرة.
تـتـضـمّــن ال ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة األمــري ـك ـيــة فــي
إفريقيا على الدوام تطويق أيّ جزء من القارة
يشكل تهديد ًا لمصالحها الجيو -إستراتيجية
ضمن حــروبـهــا األبــديــة ،وهــذا مــا تـحــاول فعله
عبر تدمير القرن اإلفريقي.
ǩبتصّرف عنDon’t Allow Another :
U.S.-NATO Libya in the Horn of
Africa: A Statement by BAP’s
U.S. Out of Africa Network and
Horn of Africa Pan-Africans for
Liberation and Solidarity

لوال يسحق بولسنارو
أجرت «مؤسسة البحث
واالستشارة االستعالم ّية
 »IPECاستطالعاً للرأي
بين البرازيليين ،حول
الشخص الذي سيصوتون
له في االنتخابات
الرئاسية القادمة في
.2022

IPECǧǧ
ترجمة :قاسيون

تـصـدّر الــرئـيــس الـبــرازيـلــي الـســابــق:
ل ـ ــوي ـ ــز إن ـ ــاس ـ ـي ـ ــو ل ـ ـ ــوال دا س ـي ـل ـف ــا
«المعروف باسم لــوال» االستطالع

بتحقيقه لنسبة  %49من األصــوات،
بـ ـ ــزيـ ـ ــادة  26نـ ـقـ ـط ــة ع ـ ــن ج ــاي ـي ــر
بولسنارو الرئيس الحالي.
الح ـظ ــت ال ـم ــؤس ـس ــة ف ــي ت ـقــريــرهــا
بـ ّـأن الرئيس اليميني الحالي يشهد
تناقص ًا فــي الشعبية ،حيث لــم يعلن

ســوى  %23عــن اسـتـعــدادهــم لدعمه
في االنتخابات المقبلة.
هناك مرشحون آخــرون لم يحققوا
نسب ًا تذكر ،مثل السياسي من يسار
الوسط سيرو غوميز « ،»%7ورجل
األعـمــال الـثــري محافظ ســاو باولو

جواو دوريــا « ،»%5ووزيــر الصحّة
األسبق في حكومة بولسنارو لويز
هنريكه مانديتا «.»%1
الـسـيــاســات الـتــي اتبعها بــولـسـنــارو،
وتحديد ًا في االستجابة للوباء ،أدّت
إلى تهاوي شعبيته .آخرها فضيحة
شـ ــراء ال ـل ـق ــاح ال ـه ـن ــدي كــوفــاكـسـيــن
بــأثـمــان بــاهـظــة تـخـطــت  %1000من
سعره.
أدّت مثل هذه األحــداث ببولسنارو
إل ـ ــى الـ ـغـ ـض ــب ب ـش ـك ــل عـ ـلـ ـنـ ـيّ أمـ ــام
صـحـفـيّ فــي غــواراتـيـغــوتـيــا .كـمــا قــام
فــي زيــارة لريو غــرانــده دي نورته
ب ــإم ـس ــاك يـ ــد ط ـف ــل ونـ ـ ــزع ك ـمــام ـتــه
عنوة .وصفت وسائل اإلعــام هذه
األعمال بأنّها مهينة.
ت ـخ ـطــت وف ـي ــات ال ـب ــرازي ــل بــالــوبــاء
 500ألـ ــف إنـ ـسـ ــان ،وتـ ـت ــزاي ــد ق ــوة
ال ـحــركــة ال ـت ــي خ ــرج ــت ع ـ ـدّة م ــرات
للشوارع مطالبة باستقالته.
ص ـرّح  %62مــن المستطلعين بأنّهم
لن ينتخبوا بولسنارو على اإلطالق
بـغــض الـنـظــر عــن الـمــرشــح الـمـقــابــل،
وذل ــك فــي تــزايــد واض ــح عــن نسبة
 %56فــي االس ـت ـطــاع ال ــذي أجــري

في شهر شباط الماضي.
ي ـ ــرى ن ـص ــف مـ ــن ت ـ ـمّ اس ـت ـطــاع ـهــم
بـ ّـأن الـحـكــومــة سيئة أو سيئة جــد ًا،
بينما كــانــت النسبة فــي االستطالع
السابق هي  .%40كما تهاوت نسبة
مــن يعتبرون بـ ّـأن الحكومة عظيمة
أو ج ـيــدة مــن  %31فــي االسـتـطــاع
ال ـمــاضــي إل ــى  %23فــي االسـتـطــاع
األخير.
وارتفعت نسبة من ال يوافقون على
الـطــريـقــة الـتــي يحكم بـهــا بولسنارو
م ــن  %58ف ــي ش ـبــاط ال ـمــاضــي إلــى
 %66في هذا االستطالع.
ومن الجدير بالذكر بـ ّـأن التهم التي
ت ـمّ تــوجـيـهـهــا إل ــى الــرئـيــس الـســابــق
«لـ ـ ـ ــوال» ق ـ ــد أس ـق ـط ـت ـه ــا ال ـم ـح ـك ـمــة
بدعوى التآمر والفساد بين المدعي
العام وهيئة المحكمة السابقة ،األمر
ال ــذي ش ـ ّكــل فـضـيـحــة فــي ال ـبــرازيــل.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـش ـه ــر أس ـق ــط ال ـق ـضــاء
ثــاث تـهــم فــرعـيــة ت ـمّ تــوجـيـهـهــا إلــى
ال ــرئ ـي ــس «ل ـ ــوال» لـ ــذات األس ـب ــاب،
والتي لخصتها المحكمة «االنحياز
ض ـ ـ ـدّ لـ ـ ــوال وال ـ ـتـ ــأث ـ ـيـ ــر ال ـس ـي ــاس ــي
والفساد».
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عقد في  23من الشهر الجاري مؤتمر برلين 2-حول ليبيا بمشاركة  15دولة و 4منظمات
دولية منها روسيا والواليات المتحدة األمريكية وتركيا وعدد من الدول األوروبية
إضافة إلى حلف الشمال األطلسي «الناتو» ،فما الجديد الذي قدمه المؤتمر وما الذي
يضمن خروج القوات األجنبية من البالد؟

ǧمالذ سعد

تسير التسوية الليبية بشكل إيجابي عموم ًا،
ب ـخ ـط ــوات ع ـم ـل ـيــة وإن ك ــان ــت ب ـط ـي ـئــة نـحــو
تنفيذ بنود االتفاقات والـقــرارات ذات الصلة،
الـمـشـكـلــة األك ـب ــر تـكـمــن ح ــول م ـســألــة خ ــروج
القوات األجنبية من البالد ،بكيفيتها وزمانها
وت ــأث ـي ــره ــا ع ـلــى ع ـم ـل ـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـمــزمــع
إجراؤها في كانون األول.
ما قبل المؤتمر
قـبـيــل مــوعــد مــؤتـمــر بــرل ـيــن 2-أع ـلــن االت ـحــاد
األوروبـ ــي تـعــديــل ن ـظــام عـقــوبــاتــه الـمـفــروضــة
عـلــى ليبيا عـبــر فـتـحــه الـبــاب لـفــرض عـقــوبــات
مستقبلية عـلــى شـخـصـيــات وهـيـئــات قــد تتهم
بــالـقـيــام بـتـصــرفــات تـعــرقــل إج ــراء االنـتـخــابــات،
األم ــر ال ــذي ع ـدّه الـلـيـبـيــون تــدخـ ًا بـشــؤونـهــم،
فعلى الرغم من تلطي الجانب األوروبي خلف
هـ ــذا اإلجـ ـ ــراء بــرغ ـب ـتــه دفـ ــع وحـ ــث األطـ ــراف
ال ـل ـي ـب ـيــة ع ـل ــى االل ـ ـتـ ــزام ب ــال ـت ـس ــوي ــة وت ـن ـح ـيــة
الخالفات ،يرى الليبيون أن االتحاد األوروبي
عـبــر هــذا اإلج ــراء قــد يـقــوض مـســار التسوية
ب ـمــا ي ـتــوافــق م ــع م ـصــال ـحــه ول ـي ــس الـمـصـلـحــة
الليبية نفسها.
أمــا الـجــانــب األمــريـكــي فـقــد نـشــط مــؤخــر ًا منذ
أن تـحــدد مــوعــد الـمــؤتـمــر ،لـيـجــري جـمـلــة من
االجتماعات والمحادثات المتنوعة والمتفرقة
مــع الليبيين لبحث «االنـتـخــابــات» و«خ ــروج
ال ـق ــوات األج ـن ـب ـيــة» ،فـقـبــل ي ــوم م ــن الـمــؤتـمــر
ص ــرح مـبـعــوث واش ـن ـطــن ال ـخــاص إل ــى لـيـبـيــا،
ريـتـشــارد نــورالنــد ،بــأن بــاده تـجــري لـقــاءات
ومـحــادثــات مــع بعض األط ــراف الليبية حول
انـسـحــاب الـقــوات األجنبية معتبر ًا أن «جــزء ًا

مــن أهمية االنـتـخــابــات فــي ليبيا يكمن فــي أن
حكومة قوية مشروعة ويعتد بها قــد تضغط
على األطراف األجنبية لسحب قواتها» متابع ًا
«سيكون هذا تطور ًا مهم ًا للغاية ومؤثر ًا جد ًا،
لكننا ال نقترح االنتظار حتى العام المقبل في
مـحــاولــة لتحقيق بعض الـتـقــدم» ،ليكون بهذا
التصريح نفسه يسوّف مسألة خروج القوات
األجنبية بشكل جـدّي إلــى ما بعد االنتخابات
المزمعة! مما يهدد مسار التسوية نفسه بشكل
تخريبي.
بــال ـم ـقــابــل م ــن ذلـ ــك ،وب ــال ـي ــوم ن ـف ـســه ،أعـلـنــت
وزيـ ــرة ال ـخــارج ـيــة الـلـيـبـيــة ن ـجــاء الـمـنـقــوش
ط ــرح م ـب ــادرة «اس ـت ـق ــرار لـيـبـيــا» ف ــي مــؤتـمــر
برلين ،2-والتي تتضمن خطة وأجندة زمنية
لـلـمـصــالـحــة واالن ـت ـخــابــات وان ـس ـحــاب ال ـقــوات
األجنبية ،قائلة« :عملنا خــال األشـهــر الثالثة
الماضية وبوصفنا سلطة تنفيذية موحدة على
إعــداد مـبــادرة وطنية ليبية سمّيناها مـبــادرة
«استقرار ليبيا» وتابعت أن المبادرة «تهدف
وألول م ــرة أن ي ــأخ ــذ ال ـش ـعــب ال ـل ـي ـبــي زم ــام
أمره ويقود بنفسه هذه العملية بالتعاون مع
الــدول المشاركة والداعمة الستقرار بالدنا».
تشكل هذه المبادرة خطوة هامة على صعيد
ال ـت ـســويــة ،ف ــوج ــود مـ ـبـ ــادرات داخ ـل ـي ــة لـيـبـيــة
عوض ًا عن الضغوطات الخارجية ،تدفع نحو
المزيد مــن المباحثات والـحــوارات التي تنتج
توافقات أكبر بالمحصلة وتفرض على الجميع
االلتزام بها.
مخرجات المؤتمر
شــدد الـبـيــان الـخـتــامــي للمؤتمر عـلــى ضــرورة
خــروج القوات األجنبية والمرتزقة من ليبيا،
وأهـمـيــة تــوحـيــد الـمــؤسـســات الليبية ،وتنظيم

ال يمكن الحديث عن
التطبيع التام هناك
طالما يستمر تواجد
عسكريين ومرتزقة
أجانب في األراضي
الليبية

االنتخابات المقررة في موعدها.
فــي الحقيقة لــم تكن المخرجات كما المتوقع،
ففيما يخص النقطة األكثر حساسية المتعلقة
ب ـخــروج ال ـق ــوات األجـنـبـيــة مــن لـيـبـيــا لــم تجر
تـحــديــد مــواعـيــد دقـيـقــة أك ـثــر مــن تــأكـيــد جميع
األطـ ـ ــراف أن ي ـج ــري ذلـ ــك ق ـبــل االن ـت ـخــابــات
ال ـل ـي ـب ـيــة ،ول ــم ي ـتــم وض ــع أي ــة آل ـي ــات أو سـبــل
لـتـنـفـيــذ ه ــذا ال ـخ ــروج ،إال أن األم ــر اإليـجــابــي
ك ــان تــأك ـيــد وم ـطــال ـبــة جـمـيــع األط ـ ــراف دول ـي ـ ًا
وإقليمي ًا بشكل متوافق على ضرورة الخروج
هذا ،بدء ًا من األمم المتحدة عبر لسان أمينها
ال ـعــام أنـطــونـيــو غــوتـيــريــش ،مـ ــرور ًا بــروسـيــا
والواليات المتحدة األمريكية وتركيا وألمانيا
وغيرهم.
وال تــزال الجزئية األكثر إشكالي ًة هي خروج
القوات التركية ،حيث تعتبر وجودها شرعي ًا،
وتــرفــض وض ــع عــامــة م ـس ــاواة بـيـنـهــا وبـيــن
المرتزقة غير الشرعيين ،حيث قال المتحدث
بــاســم ال ـخــارج ـيــة ال ـتــرك ـيــة ،تــانـجــو بـيـلـغـيـتــش،
خــال مؤتمر صحفي عقده يــوم الجمعة ،عن
ال ـت ــوص ــل إلـ ــى «ت ـف ــاه ــم م ـه ــم» ف ــي م ـفــاوضــات
مــؤت ـمــر ب ــرل ـي ــن 2-إال أنـ ــه قـ ــال «أع ــرب ـن ــا عــن
تحفظنا على بعض البنود التي تتعارض مع
الحقائق على األرض ( )...أكدنا أننا لن نسمح
بالتساؤل حول مدربينا ومستشارينا في ليبيا
في منابر إقليمية ودولية ،وأن تتم مساواتهم
م ــع م ــرت ــزق ــة غ ـيــر شــرع ـي ـيــن ،ول ــذل ــك وضـعـنــا
تـحـفـظـنــا عـلــى بـنــد مــن ال ـب ـيــان» .لـكــن عـلــى أيــة
حال فإن البيان الختامي قد صدر ،وهو يشمل
ج ـم ـيــع الـ ـق ــوات األج ـن ـب ـيــة غ ـيــر ال ـل ـي ـب ـيــة دون
استثناء ،بما فيها الـقــوات التركية والمصرية
وغيرها.
إن م ــا ي ـج ــري ال ـم ـس ــاوم ــة ع ـل ـيــه ع ـبــر مـســألــة
خــروج الـقــوات هــو األوزان السياسية ضمن
التسوية الجارية ،وما تحاول أنقرة الدفع به
هو أن تجعل قواتها آخر من يخرج ،وأن يكون
ه ــذا ال ـخــروج -ف ــي حـيـنــه -ب ـقــرار مـنـهــا ،وأال
يكون بالفرض بمحاولة للحفاظ على وزنها
وضـمــانــة بـقــاء االتـفــاقــات الـمــوقـعــة مــع حكومة
الــوفــاق الوطني الليبية السابقة ،تحديد ًا فيما

يتعلق بالحدود البحرية والتجارة واالقتصاد.
عراقيل داخلية
أشار رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة
خالل المؤتمر إلى وجود عراقيل داخلية قائ ًال
«تـفـصـلـنــا عــن االنـتـخــابــات سـتــة أشـهــر لـكــن ما
زال ـ ــت ال ـم ـص ــال ــح ال ـض ـي ـقــة ت ــؤث ــر ،ولـ ــم تـعـتـمــد
ميزانية الحكومة ولــم يجر اخـتـيــار المناصب
الـسـيــاديــة بـعــد» مـحــذر ًا أن «الـخــاف الــداخـلــي
وال ـم ـصــالــح تـعـيــق ال ـم ـس ـيــرة إل ــى االسـتـحـقــاق
المقبل» داعي ًا المجتمع الدولي إلى دعم جهود
حكومته ،وداعـيـ ًا األط ــراف الليبية إلــى إنجاز
الـقــاعــدة الــدسـتــوريــة وقــانــون االنـتـخــابــات في
أقرب وقت.
إن م ــا ي ـع ـطــي ه ــذه ال ـخ ــاف ــات الــداخ ـل ـيــة م ــد ًا
بــالــدرجــة األولــى هــو اسـتـمــرار وجــود الـقــوات
األج ـن ـب ـيــة وال ـت ــدخ ــات ال ـخــارج ـيــة ف ــي لـيـبـيــا،
م ـم ــا ي ـت ـي ــح ل ـم ـخ ـت ـلــف األط ـ ـ ــراف ال ـق ـف ــز ف ــوق
م ـبــدأ ال ـح ــوار ع ـبــر ال ـت ـشــدد بــال ـمــواقــف ،ومــن
األم ــور األك ـثــر إشـكــالـيـ ًة هــي «حـقـيـبــة الــدفــاع»
فــي الـحـكــومــة ،فـعــوضـ ًا عــن حـلـهــا عـبــر الـحــوار
وح ـســب ال ـك ـفــاءة وال ـق ــدرة وال ـتــوافــق ،يـجــري
التجاذب حولها من مختلف األطراف بمنطق
«االسـ ـتـ ـيـ ــاء» ول ـم ـص ــال ــح ش ـخ ـص ـيــة تــرت ـبــط
ب ــاألوزان السياسية لحظة إجــراء االنتخابات
في الـ  24من كانون األول ،علم ًا أن استمرار
فراغ هذه الحقيبة نفسها يؤخر عملية توحيد
ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة وت ـج ـع ــل مـ ــن ف ــرص
اسـتـمــرار االنـقـســام وع ــودة االقـتـتــال الــداخـلــي
قــائ ـمــة ،وق ــد كـثــف ه ــذه الـمـشـكـلــة نــائــب وزيــر
الـخــارجـيــة الــروسـيــة سـيــرغــي فـيــرشـيـنــن أثـنــاء
الـمــؤتـمــر بـتــأكـيــده أن ــه «ال يـمـكــن الـحــديــث عن
ال ـت ـط ـب ـيــع ال ـت ــام ه ـن ــاك طــال ـمــا يـسـتـمــر تــواجــد
ع ـس ـكــري ـيــن وم ــرت ــزق ــة أج ــان ــب ف ــي األراض ـ ــي
الليبية».
لتكون المهمة الملحة أمام الحكومة الليبية هي
حـ ّـل مسألة حقيبة الــدفــاع وتوحيد المؤسسة
العسكرية في كامل ليبيا بأسرع وقت لتتمكن
من فرض آليات وجداول زمنية فعلية تضمن
خروج الجميع.
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بعد هدوء نسبي تال االنتخابات الرئاسية األمريكية ،والتي انتهت بخسارة دونالد
ترامب وفوز منافسه الديموقراطي جو بايدن ،عاد ترامب إلى الواجهة مجددًا بعد أن
أنهى يوم السبت  26من شهر حزيران الحالي أولى فعالياته الجماهيرية في والية
أوهايو ،والتي تأتي في سياق التحضيرات لالنتخابات الكونغرس النصفية وتلميحات
حول إمكانية ترشح ترامب لالنتخابات الرئاسية في .2024

ǧعالء أبوفّراج

تحت شعار عريض «أنقذوا أمريكا!» وبتمويل
مـ ــن ال ـم ـن ـظ ـمــة الـ ـت ــي ت ــأخ ــذ مـ ــن ه ـ ــذا ال ـش ـعــار
اس ـم ـ ًا ل ـهــا ،انـطـلـقــت جــولــة ت ــرام ــب م ــن مــديـنــة
ويلينجتون في والية أوهايو ،والتي يفترض
أن تنتقل إلى والية فلوريدا في مطلع الشهر
الـقــادم .ش ّكل الحدث إعــانـ ًا عن عــودة ترامب
للخطابات النارية واسـتـعــداد ًا لخوض معركة
سـيــاسـيــة ج ــدي ــدة ،ي ـكــون ع ـمــادهــا الـتـجـمـعــات
الشعبية الواسعة وتستند إلى خطاب ترامب
المألوف.
قـ ـ ـدّرت ش ــرط ــة أوه ــاي ــو أن أع ـ ــداد ال ـح ـضــور
ت ــراوح ــت ب ـيــن  10إل ــى  15أل ــف وال ـ ــذي قــدم
ب ـع ـض ـه ــم ق ـب ــل سـ ــاعـ ــات مـ ــن الـ ـم ــوع ــد ل ـح ـجــز
أمــاكــن فــي الصفوف األمــامـيــة ،للحدث دالالت
سياسية كثيرة أوسع من حدوده نفسها تدل
بعضها على طبيعة الصراع الدائر في الواليات
المتحدة وشكل المعارك القادمة ،ويدل بعضها
اآلخر على طبيعة التغييرات الجارية في بنية
النظام القائم على الحزبين.
االنتخابات النصفية
تـجــري انـتـخــابــات الـكــونـغــرس كــل سنتين أي
إنها تجري مرتين ضمن والية الرئيس ،لذلك
تعتبر االنتخابات التي تجري في نصف والية
الــرئـيــس بـمـثــابــة تـقـيـيــم ألداء ال ـحــزب الـحــاكــم،
وي ــرى فـيـهــا ال ـب ـعــض ش ـكـ ًـا م ــن إعـ ــادة تـقـيـيــم

ألداء الــرئ ـيــس وتـنـفـيــذ بــرنــام ـجــه الـسـيــاســي.
ي ـجــري ال ـس ـبــاق االن ـت ـخــابــي عـلــى كــافــة مـقــاعــد
مـجـلــس ال ـن ــواب أي  435م ـق ـع ــد ًا ،وع ـلــى 35
م ـق ـع ــد ًا ف ــي م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ م ــن أصـ ــل 100
مقعد ،ويجري بشكل مرافق لها إعادة انتخاب
حكام  36والية و 3أقاليم ،يضاف إليها بعض
البلديات والمناصب اإلدارية األخرى.
م ــن ال ـم ـع ــروف أن ال ـع ـم ـل ـيــات االن ـت ـخــاب ـيــة فــي
الــواليــات المتحدة تجري ضمن قــوالــب ثابتة
ن ـس ـب ـي ـ ًا ،وت ـم ـل ــك ال ـم ـن ـظــومــة ال ـق ــائ ـم ــة أدوات
واسعة للتحكم في مخرجات هذه االنتخابات،
لـكــن االن ـق ـســام الـسـيــاســي ال ـحــالــي ،يـجـعــل من
االنـتـخــابــات ســاحــة لـلـنــزال بين «المتمرسين»
الـ ــديـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ـيـ ـيـ ــن والـ ـجـ ـمـ ـهـ ــوريـ ـيـ ــن الـ ــذيـ ــن
يستخدمون أساليبهم كافة في محاولة لحسم
الـصــراع الحالي لصالح أحـدٍ منهما .ومــن هذه
الــزاويــة قــد تـحــول نـتــائــج االنـتـخــابــات المقبلة
األرض الـتــي يـقــف عليها الــرئـيــس بــايــدن إلــى
ج ـح ـيــم ،ل ـت ـكــون ح ــرك ــة إدارت ـ ــه أك ـث ــر صـعــوبــة
م ــن إدارة الــرئ ـيــس ال ـســابــق ال ـتــي عــانــت مــن
سـيـطــرة الــديـمـقــراطـيـيــن عـلــى مجلس الـنــواب.
مــن هـنــا نـسـتـطـيــع أن نـفـهــم ح ـمــاس الــرئـيــس
السابق دونالد ترامب لهذه االنتخابات والتي
يــرى فيها خطوة أولــى يجب كسبها لمعركته
القادمة.
حدود الفصل بين الجمهوريين وترامب!
لم يكن ترامب ضمن البنية السياسية التقليدية

بدء الحملة كان
كفي ًال بجذب انتباه
الكثير من المحللين
ووسائل اإلعالم
التي عادت للعب
دورها في هذه
المعركة بعد فترة
راحة مؤقتة

كـمــا هــو مـعــروف ،بــل يعتبر دخــولــه إلــى عالم
السياسية ظاهرة جديدة ،وبسبب بنية النظام
السياسي في الواليات المتحدة خرج ترامب
اس ـم ـي ـ ًا كـمـمـثــل عــن أح ــد هـيــاكـلـهــا الـتـقـلـيــديـيــن،
أي الـحــزب الـجـمـهــوري ،إال أنــه شـ ّكــل ظــاهــرة
مـتـمــايــزة عــن غـيــره مــن الـسـيــاسـيـيــن ،وال شك
أن ظهور ترامب كان دلي ًال على أزمة عميقة
ت ـع ـي ـش ـهــا ت ـلــك ال ـب ـنــى ال ـس ـيــاس ـيــة ت ـج ـلــت أو ًال
بحاجتها إلى عناصر غير تقليدية لتنوب عنها،
لكن ترامب كــان يــدرك تمام ًا حاجة المنظومة
إليه وفي الوقت نفسه لم تكتمل العناصر التي
تــؤهـلــه كـتـيــار ،لــانـفـصــال عــن الـبـنـيــة التقليدية
«ونـقـصــد هـنــا بـنـيــة الـحــزبـيــن ت ـحــديــد ًا» ،فلذلك
رأينا في اآلونــة األخيرة تخادم ًا متباد ًال بين
التيار الذي يمثله ترامب ،والحزب الجمهوري
بوصفه أحد أعمدة النظام السياسي القائم في
الواليات المتحدة .فالجمهوريون قدموا مظلة
سياسية فــي وجــه «الـســاح الـقــانــونــي» الــذي
استخدمه خصوم ترامب ،فالحزب الجمهوري
ن ـجــح ف ــي إب ـع ــاد ال ـم ـســؤول ـيــة ع ــن ت ــرام ــب فــي
أحـ ـ ــداث «ك ــاب ـت ــول ه ـي ــل» األخ ـ ـيـ ــرة ،وم ـن ـحــه
حصانة كان من صعب تأمينها من خارج البنى
التقليدية ،وبالمقابل يعمل ترامب ضمن إطار
الـحــزب الـجـمـهــوري مـمــا يسمح للجمهوريين
بــال ـح ـفــاظ ع ـلــى هـيـكـلـهــم ع ـبــر اح ـت ــواء تــرامــب
وجمهوره ضمن أطرهم الرسمية ،ما يعني أن
يبقى هــذا الـتـيــار الـجــديــد ضمن األطــر القديمة
أط ــول وق ـتٍ مـمـكــن مـمــا يـسـمــح بــالـحـفــاظ من
وجـهــة نـظــرهــم عـلــى ح ـدٍ أدن ــى مــن االسـتـقــرار
السياسي.
ك ــل هـ ــذا ي ـط ــرح سـ ـ ــؤا ًال الـ ـيـ ــوم ،ه ــل ت ــرام ــب
جـ ـمـ ـه ــوري؟ أم أن ال ـج ـم ـه ــوري ـي ــن أص ـب ـحــوا
«تــرامـبـيـيــن»؟ ال شــك أنـنــا لــم نـصــل إل ــى هــذه
ال ـن ـق ـطــة ب ـع ــد ،ل ـكــن م ـن ـحــى األم ـ ــور ي ـت ـجــه إلــى
لـحـظــة يـكـســر فـيـهــا ه ــذا ال ـت ـيــار إطـ ــار ال ـحــزب
ال ـت ـق ـل ـيــدي ،وأح ـ ــد األم ـث ـل ــة ع ـلــى ذلـ ــك ه ــو مــا
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جــرى فــي انـتـخــابــات الـكــونـغــرس الـتــي جــرت
فــي عـهــد تــرامــب وال ـتــي خـســر الـجـمـهــوريــون
فيها أغلبيتهم في مجلس النواب ،لكن ترامب
ل ــم يـعـتـبــر أن ه ــذا خ ـس ــارة ل ــه ،ب ــل الح ــظ أن
مـقـيــاس «ال ـج ـم ـهــوري» لــم يـعــد االن ـت ـمــاء إلــى
الـ ـح ــزب ال ـج ـم ـه ــوري ف ـح ـس ــب! ب ــل بـ ــات مــن
ال ـضــروري تــأيـيــد تــرامــب شـخـصـيـ ًا ،فـقــد صــرح
ترامب بعد االنتخابات النصفية في  2018أن
أولئك الجمهوريين الذين خسروا االنتخابات
ي ـت ـح ـم ـلــون م ـســؤول ـيــة ذل ــك م ـن ـفــرديــن ،ألنـهــم
نــأوا بأنفسهم عنه .وفــي الوقت الــذي حاولت
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام األم ــري ـك ـي ــة ت ـصــويــر كـلـمــات
ت ــرام ــب بــأن ـهــا دالئـ ــل ج ــدي ــدة ع ـلــى نــرجـسـيـتــه
وقـنــاعـتــه بــأنــه «م ـحــور ال ـك ــون» ،كــانــت تغفل
أن ترامب كان يقول إنه طوق النجاة للحزب
ال ـج ـم ـه ــوري ،ف ـت ــرام ــب خـ ــرج ل ـي ـصــور نـتــائــج
االنـتـخــابــات كما لــو أنـهــا لصالحه مستند ًا إلى
أن من أيده شخصي ًا فاز في االنتخابات على
ع ـكــس الـجـمـهــوريـيــن ال ــذي ــن هــاج ـمــوا تــرامــب،
أمثال جيف فليك و بوب كوكر الذين خسروا
مقاعدهم بعد خصامهم العلني مع ترامب.
على ماذا يستند ترامب اليوم؟
لــم تحمل كـلـمــات تــرامــب فــي أوهــايــو محتوى
ج ـ ــدي ـ ــد ًا ،ف ـت ـح ــدث عـ ــن تـ ــزويـ ــر االن ـت ـخ ــاب ــات
األخ ـيــرة ،وج ــدد مــزاعـمــه بــأنــه الــرابــح الفعلي
ف ـي ـه ــا ،وشـ ــن ه ـج ــوم ـ ًا ش ــرسـ ـ ًا ع ـل ــى الــرئ ـيــس
بايدن يتهمه بأنه يُسيء إلــى سمعة الواليات
ال ـم ـت ـح ــدة ،وب ــأن ــه «ي ــدم ــر الـ ـب ــاد أم ـ ــام أع ـيــن
الجميع» ،وأضاف أن الصين وروسيا وإيران
بــاتــت تهين الــواليــات الـمـتـحــدة بسبب سلوك
بايدن السياسي .ترامب أعلن في بداية كلمته
أن هــذه المعركة الـقــادمــة ستنتهي بالسيطرة
على مجلس النواب ومجلس الشيوخ ،وبأن
«مـعــركـتـهــم» لــن تنتهي قـبــل إزاح ــة جــو بــايــدن
وكل وسائل اإلعالم المزيفة.
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الصورة عالمياً
•أكد السفير
الروسي لدى
الواليات
المتحدة،
أناتولي
أنطونوف،
أنه تمكن من
التواصل مع وزارة
الخارجية األمريكية ،لبحث كيفية تنفيذ
بنود بيان االستقرار اإلستراتيجي.

بـ ــدء ال ـح ـم ـلــة كـ ــان ك ـف ـيـ ًـا ب ـج ــذب ان ـت ـب ــاه ال ـك ـث ـيــر مــن
المحللين ووســائــل اإلعــام التي عــادت للعب دورهــا
فــي هــذه الـمـعــركــة بـعــد فـتــرة راح ــة مــؤقـتــة ،ال يمكن
ال ـج ــزم ب ــأن ت ــرام ــب سـيـنـجــح ف ــي مـســاعـيــه وأه ــداف ــه
الـعــريـضــة الـتــي يضعها أمــامــه ،لكنه بـكــل تــأكـيــد ينجح
بــالـبـقــاء عـلــى الـســاحــة الـسـيــاسـيــة وبـيــن الـمــايـيــن من
أنصاره مما يجعل تأثير هذا التيار ثقي ًال على األزمة
الداخلية في الواليات المتحدة التي لم تعد تنحصر
مشكالتها بالتعامل مــع نتائج انتهاء العصر األســود
الــذي هيمنت به على إرادة العالم فحسب ،بل باتت
ت ــرزح تـحــت وط ــأة أعــاصـيــر داخـلـيــة ال يـمـكــن التنبؤ
بنتائجها.

االقتحام القانوني لمبنى الكونغرس
أنصار الرئيس ترامب الذين هاجموا واقتحموا مبنى الكونغرس بعد نتائج االنتخابات
بشكل
األخيرة يتحضرون اليوم لخوض انتخابات قد تسمح نتائجها بدخولهم إلى المبنى ٍ
قانوني ،ومن الطريف حق ًا أن أحد األشخاص الذين اقتحموا المبنى في  6كانون الثاني
يتحضر لخوض االنتخابات التشريعية القادمة .ربما تزيد االنتخابات القادمة من وزن
«التيار الشعبوي» داخــل المجالس التشريعية لكنها لــن تعبر حتم ًا عــن حجم هــذا التيار
خــارج المبنى نـظــر ًا للمقاومة الـشــرســة لــه مــن قبل البنى التقليدية ،وإن كــان تــرامــب في
خطابه يعد بالسيطرة على نتائج االنتخابات فهذا ال يعني أن هذا التيار لن يملك أدوات
أخرى ،كتلك التي حدثت يوم جرى اقتحام الكابوتل هيل.

استفزاز بريطاني وردع روسي حازم
نشبت أزمة جديدة بين موسكو ولندن إثر دخول المدمرة البريطانية  Defenderالمياه اإلقليمية الروسية في البحر األسود على الحدود مع شبه
جزيرة القرم يوم األربعاء الماضي ،حيث تمت مواجهتها بطلقات وقنابل تحذيرية على خط مسار السفينة من قبل أسطول البحر األسود وحرس
الحدود الروسية.

•اجتمع الرئيس
األمريكي جو
بايدن ،مع
الرئيس
األفغاني
أشرف
غني ورئيس
المجلس األعلى
للمصالحة الوطنية
للبالد لبحث انسحاب قوات االحتالل
األمريكية وسط تصاعد القتال بين قوات
األمن األفغانية
ومسلحي حركة
طالبان.
•قال مدير
إدارة الهندسة
في وزارة الدفاع
اإلثيوبية ،الجنرال
بوتا باتشاتا ديبيليّ ،إن بالده مستعدة
لسيناريو «الحل العسكري» لقضية سد
النهضة مع مصر والسودان ،رغم أنها ال
تسعى إليه.
•أكدت رئاسة
األركان
اإليرانية
على ضرورة
مغادرة
القوات
األجنبية ،ومن بينها
األمريكية ،من غرب آسيا من أجل ضمان
االستقرار في المنطقة.

ǧحمزة طحان

رد ًا على ذلك استدعت موسكو
السفيرة البريطانية إلى مبنى
الخارجية الروسية ،واستدعت
وزارة الـ ـ ــدفـ ـ ــاع الـ ــروس ـ ـيـ ــة
الملحق الـعـسـكــري البريطاني
لــدى موسكو وسلمته مذكرة
احـ ـتـ ـجـ ــاج ،وأعـ ـلـ ـن ــت روسـ ـي ــا
مــرار ًا بــأن السلوك البريطاني
ه ـ ــذا ي ـع ـت ـبــر اس ـ ـت ـ ـفـ ــزاز ًا م ـع ــد ًا
مسبق ًا لدوافع سياسية ،بينما
تـخـتـبــئ ل ـن ــدن خ ـلــف ال ـح ــادث
بـعــدم اعـتــرافـهــا بــالـقــرم أراض ـيَ
روسية معتبرة أنها لم تخترق
الحدود الروسية ،ولم تعترف
ب ــإج ــراء طـلـقــات تـحــذيــريــة من
ال ـجــانــب ال ــروس ــي عـلــى الــرغــم

من وجود أدلة ومقاطع فيديو
تثبت ذلك.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت ال ـ ـم ـ ـت ـ ـحـ ــدثـ ــة بـ ــاسـ ــم
وزارة ال ـخــارج ـيــة الــروس ـيــة،
مـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــا زاخـ ـ ـ ـ ـ ــاروفـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ب ـ ــأن
ل ــدخ ــول ال ـمــدمــرة الـبــريـطــانـيــة
ال ـ ـح ـ ــدود الـ ــروسـ ـيـ ــة «ع ـن ـصــر
سـيــاســي يـتـمـثــل فــي األنـشـطــة
االس ـت ـف ــزازي ــة قـ ــرب ح ــدودن ــا
ع ـل ــى م ـ ــدى وق ـ ــت ط ــوي ــل مــن
قـبــل دول ال ـنــاتــو ،وبــريـطــانـيــا
مــن أع ـضــاء الـحـلــف» ،وتــابـعــت
«هذه حقيقة .هذا هو العنصر
الـسـيــاســي ،أي خـلــق ن ــوع من
االضطراب واالستفزازات بال
نهاية إضــافــة إلــى أمــور أخــرى
متعلقة بذلك ضد روسيا».
وت ـ ـ ـ ــأت ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــوة

البريطانية في وقتٍ تتأزم بها
الـعــاقــات الــروسـيــة األوكــرانـيــة
وس ـ ـ ــط إش ـ ـ ـ ـ ــارات ب ــان ـض ـم ــام
األخـ ـيـ ــرة إلـ ــى ح ـل ــف ال ـش ـمــال
األطلسي «الناتو» مما يعطي
كييف مد ًا بتصعيدها السياسي
والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ع ـل ــى م ــوس ـك ــو،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى إشـ ـ ـ ــارات مــن
االتحاد األوروبي حول إجراء
ق ـم ــة روس ـ ـيـ ــة -أوروب ـ ـي ـ ــة تــم
إحباطها بعد الحادث.
إن السلوك البريطاني األخير
ي ـم ـث ــل مـ ـح ــاول ــة إلب ـ ـقـ ــاء ب ــاب
الخالفات الروسية األوروبية
مفتوح ًا ويزكي نارها ،بتنوع
م ـل ـفــات ـهــا م ــن األم ـن ــي الـمـتـعـلــق
بـنـشــر قـ ــوات ال ـنــاتــو واألزمـ ــة
األوكـ ــران ـ ـيـ ــة ،إل ـ ــى ال ـس ـيــاســي

الـ ـمـ ـتـ ـعـ ـلـ ــق بـ ـ ــالـ ـ ـحـ ـ ــوار وح ـ ــل
الخالفات ،فاالقتصادي وعلى
رأسه ملف السيل الشمالي،2-
وجاء الحادث تحديد ًا بعد قمة
ب ــوت ـي ــن -ب ــاي ــدن ب ـغ ـيــة تـعـقـيــد
م ـخــرجــات ـهــا واع ـت ـب ــره ال ـعــديــد
رفض ًا بريطاني ًا لمخرجاته.
على أية حال حذر نائب وزير
ال ـخــارج ـيــة ال ــروس ــي سـيــرغــي
ريـ ــاب ـ ـكـ ــوف م ـ ــن ت ـ ـك ـ ــرار م ـثــل
هــذه الـحــوادث مستقب ًال وقــال
بشكل حاسم «يمكننا أن ندعو
إلــى سـيــادة العقالنية ونطالب
ب ــاحـ ـت ــرام الـ ـق ــان ــون الـ ــدولـ ــي،
وإذا لــم ينفع ذلــك فيمكننا أن
ن ـق ـص ــف ،ول ـي ــس خـ ــط م ـســار
الهدف ،بل والهدف نفسه ،إذا
لم يفهم زمالؤنا».

•قال مبعوث واشنطن
الخاص لليبيا،
إن الواليات
المتحدة تجري
محادثات مع
بعض األطراف
المهمة في
البالد ،بشأن
انسحاب قوات أجنبية
قبل االنتخابات المقررة في كانون األول.
•خرج آالف
النشطاء في
جنوب إفريقيا
إلى الشوارع في
مسيرة «أنقذوا
األرواح» مطالبين
حكومتهم بتسريع
حمالت التطعيم ضد
فيروس كورونا ويح ّثون الجهات الصحية
في بالدهم للموافقة على اللقاحات الروسية
والصينية والكوبية.
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المنظم
«األمازونيون» وكفاحهم ّ

لكن حملتها التاريخية
أخفقت الحركة النقابية في مخزن أمازون في بيمسر أالباماّ .
عمال أمازون
انتفاضات
التي احتلت صفحات الصحف العالمية غ ّذت بالوقود عربة
ّ
عمال أمازون في إيطاليا وألمانيا والهند مدمجة
في جميع أنحاء العالم .باتت إضرابات ّ
الشاقة
العمل
ظروف
د
وض
العالم،
في
قيمة
في صراع دولي ض ّد رابع أكثر الشركات
ّ
ّ
والسيئة والمراقبة المكثفة التي تعتمدها.

ǧبقلم :لويس -فيليز ليونǧ
    ترجمة :قاسيون

منذ فجر الــرأسـمــالـيــة ،تم ّكن أربــاب العمل من
إيجاد طــرق للسيطرة على العمّال واستغالل
أجسادهم المرهقة .لكنّ وسائل مراقبة شركة
أمازون لعمّالها– وهم من الشرائح المستضعفة
كما في بيسمر حيث أغلبهم من النساء السود–
من شأنه أن يجعل حتّى أعتى مراقبي العمّال
ي ـح ـم ــرون خ ـج ـ ًـا .ف ــي م ـس ـت ــودع ــات ال ـشــركــة
يستخدم العمّال أجهزة تتبّع محمولة تضبط
كـ ّـل تحركاتهم وتقيّم سرعتها .تتميّز أمــازون
بتوظيفها االب ـت ـكــارات اإلنـتــاجـيــة لـخـلــق نظام
من الرعب في أماكن العمل ،مع ضغوط تجبر
الـعـمّــال حـتّــى عـلــى الـتـبـوّل فــي الــزجــاجــات كي
ال تـمـنـحـهــم اس ـت ــراح ــاتّ .إن أم ـ ــازون ،ومـعـهــا
وولـ ـم ــارت مـنــافـسـتـهــا ال ـش ــدي ــدة ،ه ـمــا الـمـثــال
الممتاز على استغالل الطبقة العاملة في القرن
الحادي والعشرين.
حــافــظ عـمّــال الـيــاقــات الــزرق فــي أم ــازون على
تــد ّفــق الـبـضــائــع ح ــول ال ـعــالــم .إنّ ـهــم الـعـضــات
التي تلبي رغبات المستهلكين لتش ّكل الممرات
ال ـشــريــان ـيــة ال ـتــي تـجـعــل م ــن «أمـ ــازون.كـ ــوم»
قـ ــادر ًا عـلــى ال ـح ـيــاة .يـتــم عـبــر ســاســل تــوريــد
أم ـ ــازون ب ـيــع ك ـ ّـل ش ــيء م ــن ال ـب ــاي سـتـيـشــن
إل ــى م ـش ــدات ال ـيــوغــا ،لـتـســافــر ع ـبــر شــاحـنــات
الـبـضــائــع وال ـطــائــرات والـسـفــن مــن خــال بنى
النقل التحتية حول العالم ،وصو ًال إلى أبواب
المستهلكين.
ومثلما كــان عـمّــال الـقــرن الـتــاســع عشر الذين
ش ّكلوا الصلب لصالح أندرو كارنيغي ،وكرروا

ال ـن ـفــط ل ـصــالــح روك ـف ـي ـل ــر ،وب ـن ــوا ال ـس ـي ــارات
لـصــالــح هـنــري ف ــورد ،يـتــوحــد ع ـمّــال أم ــازون
ال ـيــوم ض ـدّ ع ـمــاق األع ـم ــال جـيــف ب ـيــزوس:
استغل بيزوس
الرجل األكثر ثرا ًء في العالم.
ّ
الـ ـسـ ــوق الـ ـج ــدي ــدة غ ـي ــر ال ـم ـن ـظ ـمــة ل ـل ـت ـجــارة
عمل
اإللكترونية بقسوة ،مثله مثل أيّ ربّ ٍ
قاس آخر.
ٍ
كـ ـم ــا كـ ـت ــب كـ ـي ــم م ـ ـ ــودي فـ ــي «ت ـك ـل ـف ــة ال ـن ـق ــل
ال ـم ـجــانــي :أم ـ ــازون ف ــي االق ـت ـصــاد ال ـعــال ـمــي»:
«جيف بـيــزوس ،يسانده طاقمه من التقنيين
وال ـم ـحــاس ـب ـيــن ،قـ ــام ب ـك ـ ّـل م ــا يـفـعـلــه أيّ سـيــد
لـلـصــوص :جـمــع األم ــوال ،وإنـفــاق أو خـســارة
أمـ ـ ــوال اآلخـ ــريـ ــن ،والـ ـتـ ـهـ ـرّب م ــن ال ـض ــرائ ــب،
وخداع الموردين ،وتجنّب النقابات».
ب ـعــد إدراك ال ـع ـمّــال ل ـمــدى أهـمـيـتـهــم ك ــي تـفــي
أمازون بوعدها في التسليم في الوقت ،بدأوا
بــال ـت ـنـ ّـظــم ك ــي ي ـس ـي ـطــروا ع ـلــى أم ــاك ــن عـمـلـهــم.
أدركــوا بـ ّـأن عدم القدرة على االستغناء عنهم
هو ما يمنحهم النفوذ للتفاوض بشأن ظروف
عمل أكثر أمان ًا وكرامة في الوظيفة ،والحصول
عـلــى أج ـ ٍر يتناسب مــع القيمة الـتــي أنتجوها:
 21,33مليار دوالر دخًــا صافي ًا ألمــازون في
« 2020بــزيــادة  9,7مليار أثـنــاء الــوبــاء» ،مع
زيادة  67,9مليار دوالر في محفظة بيزوس
المتخمة بالفعل .وجدت الشرارة التي اشتعلت
في أالباما طريقها لالمتداد على طول العالم.
فكما قال بيري كونلي من عمّال فرع بيسمر:
«ع ـبــر ت ـحــدي أمـ ــازون فــي ال ـج ـنــوب– الـمـعـقــل
اإلقليمي لحصن مناهضة النقابات– سنش ّكل
فارق ًا ليس في أالباما وحسب ،بل على نطاق
عالمي».

العمال من حول
ّ
العالم من كولومبيا
مروراً بنيجيريا
وصو ًال إلى ميانمار
عّبروا عن تضامنهم
عمال أمازون
مع ّ
في أالباما

المقاومة العالم ّية
العمّال من حول العالم– من كولومبيا مــرور ًا
بـنـيـجـيــريــا وصـ ــو ًال إل ــى مـيــانـمــار– ع ـبّ ــروا عن
تضامنهم مع عمّال أمــازون في أالباما .عندما
قام أكبر اتحاد عمّالي إيطالي « »CGILفي 22
آذار باإلضراب في  15مخزن ًا مملوك ًا ألمازون
«بــالـتـعــاون مــع نـقــابــات أخ ــرى» ،حـمــل الـعـمّــال
الف ـتــات ت ـقــول« :م ــن بـيــاتـشـيـنــزا إل ــى أالبــامــا–
نقابة كبيرة واحدة».
يقول كريستي هوفمان ،األمين العام «للنقابة
الـعــالـمـيــة  »UNIال ـتــي ن ـسّ ـقــت أع ـم ــال أم ــازون
حول العالم« :يدرك عمّال أمازون في أوروبا
بأن تنظيم القوّة العاملة في الواليات المتحدة
ّ
سيغيّر قواعد اللعبة» .من بين منشآت أمازون
ال ـم ـق ـدّر ع ــدده ــا ب ـ  1538مـنـشــأة م ــن مختلف
األن ــواع حــول الـعــالــم ،هـنــاك  290فــي أوروب ــا،
و 294فــي الهند ،و 887فــي أمريكا الشمالية،
أغلبها متوزّع في الواليات المتحدة– مع مزيد
مــن تــوسّــع أمـ ــازون إل ــى الـمـنــاطــق الـحـضــريــة.
أقل في البرازيل ومصر
«توجد أمازون بشكل ّ
وال ـك ــوي ــت وال ـس ـع ــودي ــة واإلم ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة
وسنغافورة».
يحابي القانون في الواليات المتحدة أصحاب
العمل إلــى حـدّ كبير ،حيث تنتشر المخالفات
ضـ ـ ـدّ حـ ـق ــوق الـ ـتـ ـفـ ــاوض الـ ـجـ ـم ــاع ــي ،وال ـت ــي
يـعــاقــب عليها الـقــانــون .اسـتـغـ ّلــت أم ــازون هــذه
الـمـيــزة بـعــدوانـيــة إلغــاق الـنـقــابــات والمطالبة
بــاسـتـســام ال ـع ـمّــال بـشـكــل ك ـلــي .وف ـق ـ ًا لـتـقــريــر
نـشــرتــه الـنـيــويــورك تــايـمــز« :إذا أبــدى الـعـمّــال
أيّ ــة إشـ ــارة عـلــى ع ــدم االن ـص ـيــاع بـشـكــل كـلــي،
ك ــان ال ـم ــدراء ي ــرون فــي ذل ــك عــامــة عـلــى ّأن
هـنــاك نـشــاطـ ًا نـقــابـيـ ًا» .وال يقتصر األمــر على
ضرب التنظيم النقابي ،فانتهاك حقوق العمّال
ال ح ـدّ لــه :غــرمــت «لـجـنــة الـتـجــارة الـفــدرالـيــة»
أمـ ــازون مـبـلــغ  61,7مـلـيــون دوالر لـســرقـتـهــا
«اإلكراميات» من سائقيها.
يـ ـقـ ــول هـ ــوفـ ـمـ ــانّ :إن الـ ـعـ ـمّـ ــال فـ ــي أوروبـ ـ ــا
م ـش ـمــولــون بــات ـفــاق ـيــات ال ـت ـف ــاوض الـجـمــاعــي
القطاعية ،والـتــي تخوّل
كـجــزء مــن المفاوضة ّ
النقابات وضع معايير يلتزم بها جميع أرباب

العمل فــي مجال عمل مــا مـحــدد ،بغض النظر
عن العضوية الفردية ألرباب العمل من عدمها.
ل ـكــن ح ـتّــى م ــع ه ــذه ال ـض ـمــانــات ف ــي أوروبـ ــا،
فالمفاوضة القطاعية ال تش ّكل ح ًال سحري ًا.
فــاإلضــراب اإليـطــالــي عـلــى سبيل الـمـثــال ،كــان
حــافــزه بشكل رئيسي تحسين ظــروف العمل
ال ـعــامــة لـلـمـتـعــاقــديــن مــن ال ـبــاطــن .ل ــدى غــالـبـيّــة
ال ـم ـت ـعــاقــديــن م ــن ال ـب ــاط ــن ف ــي إي ـطــال ـيــا تـمـثـيــل
نقابي كجزء من اتفاقيات التفاوض الجماعي
الوطنية ،لكنّ أمازون تستغل الثغرات في هذه
األمور ،حيث على السائقين أن يقبلوا مث ًال بأن
تربطهم عــاقــات تـعــاقــديــة مـبــاشــرة ،ال عمّالية
مــع أمـ ــازون ،ح ـتّــى تـقـبــل تــوظـيـفـهــم ،ولـطــالـمــا
رفضت أمازون بشكل قطعي مناقشة ظروف
عمل المتعاقدين من الباطن مع النقابات.
ش ـم ـل ــت مـ ـط ــال ــب اإلضـ ـ ـ ـ ــراب :خـ ـف ــض أعـ ـب ــاء
وس ــاع ــات ع ـمــل ال ـســائ ـق ـيــن ،وال ـت ـف ــاوض عـلــى
المناوبات والجداول ،واالمتثال للوائح الصحة
والسالمة المتعلقة بالوباء .تقول النقاباتّ :إن
 %75من عمّال أمازون للتوصيل البالغ عددهم
 40ألـفـ ًا فــي إيـطــالـيــا مـشــاركــون فــي اإلض ــراب،
بينما زعـمــت أم ــازون ب ـ ّـأن الـمـشــاركـيــن مـجـرّد
.%10
تسبب اإلضراب في تعقيد العمليات اللوجستية
لشركة أمازون ،وبتأخير عمليات التسليم لعدّة
أيام ،األمر الذي دفع بوزير العمل والسياسات
كل من الشركة
االجتماعية اإليطالي إلى إجبار ٍّ
والـنـقــابــات على الـتـفــاوض .يــرى كـثـيــرون في
بأن التحرّك العمّالي
الحركة العمالية اإليطاليةّ ،
للتنظم فــي الــواليــات الـمـتـحــدة لــه بُـعـدٌ حاسم
ّ
على قوّة عمّال أمازون في بقية أنحاء العالم.
عبّر تارتاغليا ،مم ّثل القسم الدولي في ،CGIL
عن األمر بشكل شعري« :التضامن الدولي في
جيناتنا العمّالية».
الـجـهــود الـعـمّــالـيــة الــدولـيــة ض ـدّ أم ــازون ليست
ج ــدي ــدة .ح ـش ــدت  UNIآالف ع ـمّ ــال أمـ ــازون
ف ــي أرب ــع دول أوروب ـي ــة ل ــإض ــراب ف ــي يــوم
«ال ـج ـم ـع ــة ال ـ ـسـ ــوداء  »Black Fridayفــي
 ،2018تـحــت شـعــار «لـسـنــا روب ــوت ــات» .وفــي
 2015تش ّكلت منظمة «عمّال أمازون الدولية»
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لهزيمة شركة «التب ّول في الزجاجات»

مــن عـمّــال مــن س ـتّ دول أوروب ـيــة واجتمعوا
في ألمانيا .وفي  2020وتحت شعار «اجعلوا
أمــازون تدفع» قــام عمّال النقابات والمخازن
والناشطون بالتوحّد في ائتالف دولي لتنظيم
اإلضرابات والتو ّقف عن العمل والتظاهر في
كـ ّـل مــن بـنـغــادش والـهـنــد وأسـتــرالـيــا وألمانيا
وبولندا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة
والواليات المتحدة.
ع ـ ّلــق الـنـقــابــي ال ـهــول ـنــدي كــاسـبــر غـيـلــدربـلــوم
فــي « :2020أم ــازون قــادرة على بـنــاء قوتها
م ــن خـ ــال ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى ال ــدول ــي
دون م ـقــاومــة .عـلـيـنــا أن نـعـتـمــد إسـتــراتـيـجـيــة
دولـيــة لنتالءم مــع تنظيمها العابر للحدود».
ل ـك ـنّ جـمـيــع ه ــذه الـتـنـظـيـمــات الـعـمــالـيــة كــانــت
فــي مــراحـلـهــا الــولـيــدة كــأفـضــل تـقــديــر ،وطــالــت
بــأقـصــى مــا اسـتـطــاعــت مــراكــز الـتـسـلـيــم .لـكـنّ
ال ـع ـمــل ال ـن ـقــابــي ف ــي ب ـي ـس ـمــر كـ ــان األول فــي
مـنـشــأة ألمـ ــازون مـنــذ  ،2014األم ــر ال ــذي قد
يشير إلى نقطة تحوّل.
الجَلبة
إثارة َ
بدأت نقابة «تيمسترز الدولية» محادثات مع
سائقي أمازون على طول الواليات المتحدة،
حـيــث تعتبر أم ــازون الـتـهــديــد األول لوظائف
أعـضــائـهــا النقابيين الـبــالــغ عــددهــم  1,4مليون
عضو .في آيوا ،تقوم تيمسترز بتنظيم مئات
مــن عـمّــال مـخــازن أم ــازون وســائـقــي الـتــوزيــع
فــي مــراكــز ال ـمــدن الـكـبــرى فــي ال ــوالي ــة .وفــي
سبيل تجنّب إغراقهم بانتخابات نقابية طويلة
األم ــد ،فـقــد ه ــددوا بــاإلضــراب حـتّــى الحصول
على االعتراف بهم.
أكثر من ألف عامل في أمازون في بداية 2021
تمكنوا من الوصول إلى «نقابة متاجر الجملة
وال ـت ـجــزئــة  ،»RWDSUوس ـع ــوا م ــع رفــاقـهــم
لـلـتـنـ ّـظــم م ـح ـل ـي ـ ًا م ــن بــال ـت ـي ـمــور ون ـيــوأورل ـي ـنــز
وبورتالند وأوريغون ودنفر وجنوب والية
كــال ـي ـفــورن ـيــا .ف ــي ي ــوم أح ــد ال ـف ـصــح ،تــو ّق ـفــت
مـجـمــوعــة مــن ســائـقــي أم ــازون عــن الـعـمــل في
فــرع روتشستر فــي نـيــويــورك .أدّى اإلهـمــال
الـ ــذي ت ـعــام ـلــت ف ـيــه ال ـش ــرك ــة م ــع ال ــوب ــاء إلــى

تسريع جهود تشكيل لجان عمّالية ،حيث كان
التنظيم في نيويورك وشيكاغو بمثابة مثالين
بارزين للمقاومة التصاعدية.
تــأســس «ات ـحــاد األمــازون ـي ـيــن»– وه ــو تـجـمّــع
مستقل يقوده العمّال– في  2019في شيكاغو
أث ـن ــاء ال ـص ــراع م ــن أج ــل ال ــوص ــول إل ــى مـيــاه
ال ـشــرب ،وتـكـيـيــف ال ـهــواء فــي إحــدى محطات
ت ـس ـل ـي ــم أم ـ ـ ـ ـ ــازون .اسـ ـتـ ـخ ــدم ــت ال ـم ـج ـم ــوع ــة
األوضاع التي خلقها الوباء للفوز بتعويضات
ل ـع ـمّــال الـ ــدوام ال ـجــزئــي فــي ال ـم ـخــازن .اتـبـعــت
المجموعة تكتيكات مباشرة حققت لها الفوز،
مـثــل :اح ـتــال مـكــاتــب ال ـم ــدراء ،وال ـتــوقــف عن
العمل والمقاطعة المنسقة مع نشطاء داعمين
عرقلوا مغادرة الشاحنات للمخازن.
ي ـق ــول أحـ ــد ال ـم ـن ـظ ـم ـيــن ف ــي ال ـم ـج ـمــوعــة« :ال
ت ـع ـتــرف أم ـ ــازون بــأنّ ـهــا أجـ ــرت أيّـ ــة تـغـيـيــرات
كنتيجة ألفعالنا المنظمة ،وهــم يــردون دائـمـ ًا
بأن مشاكل اإلدارة هي التي أدّت إلى التغيير.
ّ
لكنّنا جميع ًا نعلم ّأن هذا حدث نتيجة أعمالنا،
وهذا ما نسميه باالنتصار».
هــذه الـتـحــركــات الـعـمّــالـيــة ،رغــم كونها صغيرة
وم ـع ــزول ــة ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،ف ـهــي تـشـ ّكــل
تـهــديــد ًا لـكــونـهــا تـتـضـمــن سـيـطــرة الـعـمّــال على
أمــاكــن عـمـلـهــم .يعتمد نـمــوذج تعظيم أم ــازون
ألرب ــاح ـه ــا بـ ــأيّ ث ـمــن ع ـلــى ال ـخ ـضــوع الـمـطـلــق
لـلـقــوى الـعــامـلــة ،وعـلــى الـعـمــالــة زهـيــدة الـثـمــن،
وعلى الهيمنة بشكل كلي على أماكن العمل.
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ك ــويـ ـن ــز ف ـ ــي ن ـ ـي ـ ــوي ـ ــورك ،ت ـق ــرأ
عــام ـلــة أمـ ـ ــازون إيـ ــرا ب ــول ــوك أخ ـب ــار «ات ـح ــاد
األم ــازونـ ـيـ ـي ــن» ف ــي ش ـي ـكــاغــو وس ــاك ــرام ـن ـت ــو
ألخ ــذ الـعـبــر مـنـهــم .أس ــس ع ـمّــال ف ــرع كــويـنــز
لـجـنـتـهــم ال ـع ـمّــال ـيــة ،وات ـب ـع ــوا ذات الـتـكـتـيـكــات
ال ـتــي اتـبـعـهــا ع ـمّ ــال أم ـ ــازون ش ـي ـكــاغــو .كــانــوا
فــاع ـل ـيــن جـ ــد ًا وم ـث ـيــريــن ل ـلــرعــب ل ــدرج ــة قـيــام
الشركة باستخدام عمالء سابقين من المباحث
الـفــدرالـيــة لـتــرهـيــب واسـتـجــواب الـعـمّــال الــذيــن
قادوا اإلضراب.
ي ــر ّك ــز ال ـع ـمّ ــال ف ــي اس ـت ـه ــداف ـه ــم ع ـل ــى ال ـف ـقــرة
األخـيــرة في سلسلة أمــازون :مراكز التسليم.
ي ـجــب تـسـلـيــم الـ ـط ــرود ال ـت ــي ت ـصــل إلـ ــى هــذه

العمال أن
على ّ
يركزوا على محطات
التسليم كنقطة
لخنق أمازون حيث
ال يمكن االستغناء
العمال
عن ّ
والتعّرض للتأخير

الـمــراكــز فــي ذات الـيــوم ،وهــو الـنـمــوذج الــذي
تنافس فيه أمــازون شركة وول مــارت ،حيث
قــد يــؤدي تـبــاطــؤ الـعـمّــال فــي هــذه الحلقة من
الـسـلـسـلــة إلــى إح ــداث اضـطــرابــات تـضــع كامل
خدمة التوصيل في حالة من الفوضى.
تقول بولوك« :ندرك نحن العمّال مدى قوتنا
لكون الحاجة إلينا شــديــدة فــي هــذه المرحلة،
بأن الضغط لن ينجح عند مخزن
وندرك كذلك ّ
واحد فقط ،ولهذا علينا أن ننمو أكثر».
االستفادة من السرعة
عوّدت أمازون مستهلكيها على سرعة األداء.
أكثر مــن  150مليون إنـســان اشـتــركــوا بخدمة
«أم ــازون بــرايــم» ضمن سعيهم إلــى الحصول
على خدمة التوصيل بيوم واحد .دعونا نرى
اآللية التي تعمل أمازون وفقها بشكل سريع:
تـبــدأ العملية مــن مــركــز أم ــازون للتنفيذ ،وهو
أح ــد ثــاثــة أن ــواع مــن م ـخــازن أمـ ــازون ،حيث
يختار العامل طلبك ويضعه فــي صـنــدوق .ثمّ
يــذهــب ص ـنــدوقــك إل ــى ن ــوع آخ ــر م ــن م ـخــازن
أمـ ــازون هــو مــركــز ال ـفــرز .ث ـمّ يـنـقــل صـنــدوقــك
إلــى نــوع ثــالــث مــن مـخــازن أم ــازون هــو مركز
التوصيل .ومن هناك تقوم «أمازون فليكس»
وهــي متعاقد مستقل ،أو «أمــازون ديليفري»
توظف عمّالها الخاصين،
وهي متعاقد مستقل ّ
بتسليم الطرود .تعتمد هذه العملية على شبكة
م ـتــداخ ـلــة وس ـل ـســة م ــن ال ـم ـخ ــازن والـعـمـلـيــات
اللوجستية.
عليهم أن يتمكنوا من إيصال هذه الطرود إلى
مختلف أجزاء البالد .يشبه هذا سالسل توريد
صناعة السيارات في الثالثينات واألربعينات
والـخـمـسـيـنــات ،حـيــث لــم تـكــن ه ــذه الـســاســل
تحتمل حــدوث أيّ خلل .في عام  1936أدرك
ال ـع ـمّ ــال ف ــي جـ ـن ــرال مـ ــوتـ ــورز ال ـن ـف ــوذ ال ــذي
يتمتعون به في ميشيغان وكليفالند وفلينت،
فقاموا بــاإلضــراب ضـدّ أكبر شركة فــي العالم.
توظف  250ألف عامل،
كانت جنرال موتورز ّ
وكــانــت مصانعها مثل مـخــازن أم ــازون :أماكن
عـمــل سـيـئــة وكـئـيـبــة «ال ـعــامــل فـيـهــا أزه ــد ثـمـنـ ًا
مــن أزه ــد أداة ،حـيــث لــم يُـسـمــح لـلـعــامــل حتّى
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بالذهاب إلى التواليت إن لم يجد بدي ًال له».
ومـ ـث ــل أمـ ـ ـ ــازون ال ـ ـيـ ــوم ،ب ـ ــدت قـ ـ ـوّة ج ـن ــرال
موتورز أكبر من أن تتمّ مقارعتها .لكنّ عمال
«ات ـحــاد ع ـمّــال ال ـس ـيــارات  »UAWتـمـكـنــوا من
تحديد نقطة الستخدامها :الضعف في سالسل
ال ـتــوريــد فــي فـلـيـنــت وكـلـيـفــانــد ،حـيــث تصنع
ج ـنــرال م ــوت ــورز هـيــاكــل س ـي ــارات شـيـفــرولـيــه
وبــويــك وبــونـتـيــاك وأولــدسـمــوبـيــل .وكـمــا قــال
أحـ ــد ال ـم ـن ـظ ـم ـيــن« :ع ـل ـم ـنــا ب ــأنّ ــه حـ ــال تـمـ ّكـنـنــا
م ــن ربـ ــط ه ــذي ــن ال ـم ـكــان ـيــن ،س ـتــركــع ج ـنــرال
مــوتــورز» .خــال سـتّــة أســابـيــع تمكن االتـحــاد
م ــن إج ـب ــار ج ـن ــرال م ــوت ــورز ع ـلــى ال ـت ـفــاوض،
لـيـصـبــح االت ـح ــاد ع ـلــى إث ــر ذل ــك أقـ ــوى نـقــابــة
أمريكية.
ل ـهــذا ع ـلــى ال ـع ـمّــال أن ي ــرك ــزوا ع ـلــى مـحـطــات
التسليم كنقطة لخنق أمــازون ،حيث ال يمكن
االس ـت ـغ ـنــاء ع ــن ال ـع ـمّــال وال ـت ـع ـرّض لـلـتــأخـيــر.
محطة تسليم واحــدة لديها
لكن ليست هـنــاك ّ
الـقــدرة على تركيع أم ــازون ،ولـهــذا فالتنسيق
على طول الواليات المتحدة وعالمي ًا سيكون
ض ــروريـ ـ ًا .ي ــرى ب ـعــض الـمـنـظـمـيــن وال ـخ ـبــراء
ال ـع ـمــال ـي ـيــن ب ـ ـ ّـأن ه ـن ــاك س ــاب ـق ــة ح ــدي ـث ــة تـشــي
بإمكانيّة مثل هذا التنسيق ،هي التضامن بين
نقابات عمّال الموانئ.
وف ـق ـ ًا لـبـيـتــر أول ـن ــي ،رئ ـيــس ن ـقــابــة «»ILWU
وال ـم ـن ـظــم ال ـن ـقــابــي رانـ ــد وي ـل ـس ــون ف ــي دلـيــل
«ت ـكــال ـيــف ال ـش ـحــن ال ـم ـج ــان ــي» ،فـبـمـثــل نـجــاح
ال ـحــركــة ال ـع ـمّــال ـيــة ف ــي ال ـت ـنـ ّـظــم ع ـنــد الــواج ـهــة
الـبـحــريــة مــن خ ــال اس ـت ـخــدام إسـتــراتـيـجـيــات
دولـيــة إلبـطــاء تــد ّفــق بضائع الشحن البحري،
يمكن إلستراتيجيات مماثلة أن تمنع أو تؤخّر
تدفق توصيالت أمازون.
يقدّم إضــراب عمّال الموانئ في تشارلستون
في كارولينا الجنوبية عام  2000مثا ًال ممتاز ًا.
ن ـظ ـمــت ن ـق ــاب ــة « »ILALال ـم ـح ـل ـيّــة اع ـت ـصــام ـ ًا
كــاحـتـجـ ٍـاج عـلــى خ ـ ّـط الـشـحــن ال ــذي يستخدم
ع ـمّ ــا ًال غ ـيــر مـنـظـمـيــن ن ـقــاب ـي ـ ًا .واجـ ــه ال ـع ـمّــال–
بـغــالـبـهــم م ــن ال ـس ــود– قـ ــوات ال ـشــرطــة الــذيــن
اس ـت ـخــدمــوا ال ـح ــوام ــات والـ ـم ــدرع ــات .جــذبــت
ه ــذه ال ـم ـعــركــة اه ـت ـمــام ودع ــم ع ـمّ ــال ال ـمــوانــئ
عـلــى الـســاحــل الـغــربــي ،الــذيــن جـمـعــوا األم ــوال
إلطالق سراح عمّال تشارلستون من السجن.
ثمّ جذب هذا اهتمام عمّال الموانئ في إسبانيا
الذين قالوا «إن استخدمت السفن عمّا ًال غير
ن ـقــاب ـي ـيــن ف ــي كــارول ـي ـنــا ال ـج ـنــوب ـيــة ،ل ــن نـقــوم
بإفراغها في إسبانيا».
كانت استجابة العمّال في إسبانيا حاسمة في
انتصار عمّال الموانئ األمريكيين ،فقد أعادت
أرباب العمل إلى طاولة المفاوضات.
التضامن الــدولــي وعــرقـلــة مــراكــز التسليم هي
إس ـتــرات ـي ـج ـيــات م ـت ـكــام ـلــة ب ـع ـض ـهــا م ــع ب ـعــض.
عـنــدمــا أعـلــن عـمّــال أم ــازون األل ـمــان اإلض ــراب
فــي  2013كـمـثــال ،فـتـحــت أم ــازون عـلــى الـفــور
وبشكل طارئ ثالثة مراكز تنفيذ على الحدود
األلمانية في الجانب البولندي .لكي نتمكن من
مـقــارعــة تكتيكات شــركــة أم ــازون المستخدمة
لضرب التنظيم النقابي ،يجب علينا ّأل نترك
لهم مــاذ ًا آمـنـ ًا يـهــربــون إلـيــه فيقسموا العمّال
ويستغلونهم.
فــي بعض األحـيــان يُبنى الـتـعــاون الــدولــي في
تـكــويــن ال ـق ـوّة الـعــامـلــة نـفـسـهــا .فمثلما تـتـحـرّك
أمـ ـ ــازون حـ ــول ال ـع ــال ــم مـ ـه ــددة بــاج ـت ـيــاح كـ ّـل
حـلـقــة فــي سـلـسـلــة ال ـتــوريــد الـعــالـمـيــة وإخ ــراج
ال ـم ـنــاف ـس ـيــن ،ف ـهــي ت ـســاعــد ف ــي ح ـشــد ال ـقــوى
العاملة للمساعدة بخلق إستراتيجيات امتياز
للعمّال للتوحّد ومقارعة هذه الهيمنة.
ǩبتصّرف عنA Worldwide Workers› :
Revolt Against Amazon Has
Begun
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ضغط العقدة الثقافية كرأس لجبل الجليد
شؤون ثقافية

قاسيون ـ العدد  1024اإلثنين  28حزيران 2021

إن قانون التناسب بين البنيتين الفوقية والتحتية في المجتمع يفرض نفسه دائماً،
وهو يفيدنا اليوم لفهم التناقضات العاملة في البنية الرأسمالية مركزًا وأطرافاً ،قوى
متراجعة كانت أم صاعدة .التناقضات التي قّلما تلقى التركيز ،ولكنها حاضرة في
ممارسة األجهزة الفوقية للدول على مختلف مواقعها في البنية الرأسمالية العالمية.

ǧد.محمد المعوش

إشارات مختلفة
صرّحت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا
زاخاروف أمس السّبت أن القيم الغربية ليست
ســوى «قيم الشمولية الليبرالية» ،في إشــارة
إلى مواقف وممارسات تحالف أنظمة الغرب
«الديمقراطي» تجاه الــدول األخــرى وتحديد ًا
روسـيــا والصين .فيما أشــار الرئيس الصيني
س ــاب ـق ـ ًا ف ــي ال ـمــؤت ـمــر ال ــوط ـن ــي الـ ـ ــ 19لـلـحــزب
ال ـش ـيــوعــي ال ـص ـي ـنــي ( )2017ع ـلــى ضـ ــرورة
أن تـقــود الـمــاركـسـيــة الـسـيــاســة األيــديــولــوجـيــة
والثقافية القيميّة والمعنوية للصين والشعب
الصيني مــع تعزيز القيم االشـتــراكـيــة ارتـبــاطـ ًا
بــالـثـقــافــة الـصـيـنـيــة الـتـقـلـيــديــة ،فــي إشـ ــارة إلــى
ال ـت ـطــور الـمـسـتـمــر وال ـم ـت ـس ــارع ف ــي حــاجــات
المجتمع الصيني الثقافية والروحية في إطار
م ــا يـسـمـيــه ال ـت ـقــريــر بـ ـ «ال ـت ـكــامــل ال ـخ ـمــاســي»
(البناء االقتصادي -البناء السياسي -البناء
الثقافي -البناء االجتماعي -البناء الحضاري
اإليكولوجي) .بينما كان الرئيس الروسي قد
أش ــار فــي نـهــايــة ال ـعــام  2019فــي اجـتـمــاع في
عـشــق آب ــاد (عــاص ـمــة تــركـمــانـسـتــان) لمجلس
رؤســاء رابـطــة الــدول المستقلة (والـتــي تضم
 12دولــة مــن الـفـضــاء السوفياتي الـســابــق هي
روس ـي ــا وب ـي ــاروس ـي ــا وأوك ــران ـي ــا ومــولــدوفــا
وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان
وأوزب ــاك ـس ـت ــان وك ــازاخ ـس ـت ــان وطــاجـكـسـتــان
وقــرغـيـسـتــان) بــأنــه ال يجب اعـتـبــار الليبرالية
هي النمط الثقافي األوحــد الذي ال منازع له،
وال ي ـجــب فــرضــه ع ـلــى الـجـمـيــع ف ــي ت ـعــارض

مــع مـصــالــح ال ـس ـكــان ،فــا ي ـكــون ه ـنــاك هــزات
داخلية فــي المجتمعات ،مــؤكــد ًا على ضــرورة
عدم التخلي عن التقاليد الثقافية الراسخة منذ
قــرون لــروسـيــا وال ــدول داخــل الــرابــط ،والتي
يجب الدفاع عنها والتمسك بها.
التناسب والمواجهة
إن ال ـن ـمــاذج ال ـمــذكــورة أع ــاه هــي دالئ ــل عن
ض ـغ ــط ال ـم ـل ــف ال ـث ـق ــاف ــي ال ـق ـي ـمــي (الـ ـ ــذي هــو
بــالـنـهــايــة نـمــط الـحـيــاة الـمـعــاش والـمـمــارســي)
على الملف السياسي الــذي ال يمكن فـ ّكــه عن
سـيــاق الـمــواجـهــة الـتــي تخوضها ال ــدول ضمن
ال ـم ـن ـظــومــة ال ــرأس ـم ــال ـي ــة اإلم ـب ــري ــال ـي ــة .وه ــذه
اإلشارات دليل آخر على ضرورة طرح قضية
نـمــط الـحـيــاة ومــا يـقــوم عليه مــن قـيــم ومـعــانٍ
وأه ـ ــداف بـشـكــل أوضـ ــح ع ـلــى ب ـســاط الـبـحــث
إلــى جــانــب الـبـحــث االق ـت ـصــادي -الـسـيــاســي-
ال ـع ـس ـكــري .فــال ـت ـنــاقــض الـ ــذي ي ـجــب تـحــديــده
ه ـنــا ،وال ـ ــذي طــال ـمــا ت ـمــت اإلش ـ ــارة إل ـي ــه ،هــو
أن اقـتـصــاد الـســوق فــي دول الـمــركــز كـمــا في
دول األطـ ــراف ف ــرض قـيــم الـلـيـبــرالـيــة بشكل
ضروري .فاقتصاد السوق القائم على اإلنتاج
ال ـب ـضــاعــي ،ون ـمــط ال ـع ـمــل ال ـم ــأج ــور ،ف ــي ظــل
غياب المشاريع السياسية التي تحشد الشعب
بشكل مباشر ،أي حيث يغيب التنظيم الشعبي
المباشر في العالقة مع جهاز الدولة ،وارتباط
م ـش ــروع ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـس ـيــاســي ب ـح ـيــاة ال ـفــرد
الـيــومـيــة ودوره فــي هــذا الـمـشــروع .كــل ذلــك
يفرض استتباع األفــراد إلــى قيم هــذا السوق
والفردانية إلى حد ما .فطالما تغيب السردية
االش ـت ــراك ـي ــة أو ال ـج ـمــاع ـيّــة ال ـع ــام ــة بــالـمـعـنــى

ليس خافياً أن
التقرير الذي ق ّدمه
الرئيس الصيني
يحمل مالمح مادية
تتجاوز الطرح
الثقافي الفوقي
المجرد

ال ـم ـمــارســي ال ـم ـبــاشــر ،ول ـيــس ف ـقــط وجــودهــا
على مستوى ممارسة مصالح الدولة الوطنية
ال ـق ــوم ـيّ ــة اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة (ك ـم ــا ي ـم ـكــن الـنـظــر
إليها الـيــوم فــي كــل مــن روسـيــا والـصـيــن التي
يحمل خطابها بشكل غــالــب مــامــح المواجهة
الـخــارجـيــة) ،فــإن ســرديــة الـلـيـبــرالـيــة هــي التي
تهيمن .وهــذا يمكن مالحظته في المجتمعات
الـ ـم ــذك ــورة ،م ــن ح ـيــث األهـ ـ ــداف ال ـمــرســومــة
لـ ــأفـ ــراد ال ـم ـح ــددي ــن فـ ــي ح ـي ــات ـه ــم ال ـي ــوم ـي ــة،
وتطلعاتهم ،ونظرتهم إلى موقعهم ومستقبلهم
والـقـيــم الـتــي حولها تـتـطـوّر قصة حياتهم كما
ينظرون إليها.
هم ُ
حل التنافض
ّ
إن الليبرالية ثقافي ًا بهذا المعنى هذه محمولة
مــاديـ ًا على نمط الحياة االستهالكي الخاص
بــاق ـت ـصــاد ال ـس ــوق بـشـكــل م ـبــاشــر ،وق ـيــم هــذا
النمط الـفــردانـيــة الـتــي يغيب فيها دور الفرد
الـمـنـتــج اإلبــداعــي بالمعنى االجـتـمــاعــي ،حيث
ت ـط ـغــى فـ ـك ــرة الـ ـسـ ـع ــادة االس ـت ـه ــاك ـي ــة عـلــى
الـ ـسـ ـع ــادة اإلن ـت ــاج ـي ــة اإلبـ ــداعـ ـيـ ــة ال ـمــرت ـب ـطــة
م ـب ــاش ــرة ب ـم ـصــالــح الـ ـك ـ ّـل .أي م ـصــالــح ت ـقــدم
الـمـجـتـمــع وت ـط ــوره عـلــى كــل الـصـعــد الـعـلـمـيــة
والبيئية والفنية واالقتصادية ...وهكذا ،فإن
االق ـت ـص ــاد ه ــو ح ـص ــان طـ ـ ــروادة لـلـلـيـبــرالـيــة
الـثـقــافـيــة .فــال ـحــاجــات ال ـتــي يـخـلـقـهــا الـمـجـتـمــع
الحالي يـطــرح حــاجــة لمشروع ثقافي ونمط
حياة تأتي الليبرالية كسردية خاصة لألهداف
وإرض ــائ ـه ــا ل ـت ـس ـدّه .ول ـه ــذا ف ــإن الـ ــدول الـتــي
تطرح قضية مواجهة الليبرالية ثقافي ًا وتقديم
م ـشــروع ثـقــافــي بــديــل تـسـمـيــه الـصـيــن الـنـمــط
ال ـم ــدف ــوع بــال ـق ـيــم االش ـت ــراك ـي ــة وال ـمــارك ـس ـيــة،
وت ـس ـم ـيــه روسـ ـي ــا ال ـن ـم ــط ال ـث ـق ــاف ــي ال ـخ ــاص
الـتـقـلـيــدي فــي انــدمــاجــه مــع مـصــالــح المجتمع
والـسـكــان ،تــواجــه مسألة التناسب بين البنية
الفوقية والتحتية .فمواجهة الليبرالية يقتضي
ت ـج ـف ـي ــف م ـن ــاب ـع ـه ــا ال ـت ـح ـت ـي ــة ع ـل ــى م ـس ـتــوى
«البراكسيس» أو الوجود الممارسي لألفراد.
هــذا الــوجــود الـنــابــع مــن عــاقــات اإلنـتــاج ومــا
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يـسـتـتـبــع عـنـهــا مــن عــاقــات حـقــوقـيــة وأدوار
اجتماعية.
وه ــذا ال يـمـكــن حـ ّلــه ب ـقــرارات فــوقـيــة وخـطــط
أيــديــولــوجـيــة مـعــزولــة مـتـعــارضــة مــع الــوجــود
ال ـم ــادي ال ـحــالــي ل ـلــدول ال ـتــي تــرفــع ل ــواء هــذا
المشروع الثقافي المعادي لليبرالية.
مالمح بديلة
لـيــس خــافـيـ ًا أن الـتـقــريــر ال ــذي ق ـدّمــه الــرئـيــس
الـصـيـنــي ف ــي ال ـمــؤت ـمــر الــوط ـنــي ال ـم ـشــار إلـيــه
يـحـمــل مــامــح مــاديــة تـتـجــاوز الـطــرح الثقافي
ال ـف ــوق ــي ال ـم ـج ــرد .ف ــأش ــار إلـ ــى ت ـعــزيــز الـ ــدور
اإلب ــداع ــي لـلـطــاقــات الـبـشــريــة الـصـيـنـيــة عـلـمـيـ ًا
وفني ًا واقتصادي ًا ...وأشــار إلــى أهمية التنمية
المتمحورة حول الفرد ،لناحية تعزيز الصحة
ال ـج ـس ــدي ــة (مـ ـثـ ــال دع ـ ــم مـ ـم ــارس ــة ال ــري ــاض ــة
وال ـل ـي ــاق ــة ال ـب ــدن ـي ــة) وال ـع ـق ـل ـي ــة ورف ـ ــع ش ـعــار
«س ـع ــادة ال ـش ـعــب» .ول ـكــن ه ــذا يـبـقــى تـعــزيــز ًا
لـعـنــاصــر ضـمــن بـنـيــة اق ـت ـصــاد ال ـســوق الـحــالــي
االس ـت ـهــاك ـيــة .ب ـي ـن ـمــا ي ـجــب إج ـ ــراء ت ـعــديــات
على مستوى البنية ال على مستوى عناصر
ضمن البنية .فالتعديل في العناصر يفقد معناه
الـنــوعــي إذا مــا حصل ضمن بنية تـفــرض هي
نمطها الممارسي األقوى على العناصر.
إن حـ ّـل هــذا التناقض يـبــدو أنــه الــذي يفرض
نفسه في هذه المرحلة ،كونه يبدو أنه عمليّ ًا
ص ــار مــركــز الـعـقــد والـتـنــاقـضــات األخـ ــرى ،أي
إن ــه مـمـثــل لـبــاقــي الـتـنــاقـضــات ،الـتــي تـعـنــي بما
تـعـنـيــه تـغـيـيــر ع ــاق ــات اإلن ـت ــاج نـفـسـهــا ،حـيــث
ل ــم ي ـعــد يـكـفــي ت ـغ ـي ـيــرات ف ــي م ـس ـتــوى الــرفــاه
الـمــادي االقتصادي كمي ًا .فالمشاريع الثقافية
البديلة (اشتراكية الطابع القادرة وحدها على
مواجهة خطر الليبرالية الفردانية) هي تعبير
عن تغيير نوعي ضمن نمط الحياة ،ال مجردَ
تعديالت كميّة في الحاجات (رفــع مستويات
الصحة والـغــذاء واألمــن والـطــاقــة) ،بــل انتقا ًال
نــوعـيـ ًا لكيفية تحقيق الـحــاجــات الـمـجــرد على
مستوى األهــداف الــوجــوديــة ومعاني الحياة
نفسها.

شؤون ثقافية
قاسيون ـ العدد  1024اإلثنين  28حزيران 2021
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وقع حاكم والية تكساس األمريكية قانوناً يمنع المعلمين
بموجبه التحدث عن «العنصرية» في مدارس الوالية .وحسب
الحاكم ،ال توجد في مدارس تكساس عنصرية أو تمييز أو
عنصرية رأسمالية .وأية أحداث جارية قد تكون مثيرة للجدل.

ǧقاسيون

وي ـفــرض ه ــذا ال ـقــانــون ،عـلــى المعلمين
في المدارس العامة من رياض األطفال
وحتى الصف الثاني عشر منع التحدث
عن األحداث الجارية أو السياسة العامة
أو ال ـق ـضــايــا االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـت ــي تـعـتـبــر
مثيرة للجدل.
ال ـم ــاح ــظ ف ــي ن ـص ــوص الـ ـق ــان ــون ،أن
ال ـح ــاك ــم الـ ـ ــذي ي ــدع ـم ــه ال ـج ـم ـه ــوري ــون
ي ـعــام ـلــون ال ـم ـع ـل ـم ـيــن ب ـص ـف ـت ـهــم أفـ ـ ــراد ًا،
بـيـنـمــا يـتـحــرك الـمـعـلـمــون فــي تـكـســاس
من األسفل ويعملون بصفتهم مجموع ًا،
وهـ ــذا بــالـضـبــط م ــا يـخـيــف ه ــذا الـحــاكــم
ال ـج ـم ـه ــوري ،ول ـي ــس ال ـق ــان ــون الـمـثـيــر
للجدل الذي وضعه على واجهة األحداث
لتغطية قـضــايــا أخــرى بــدأت تنضج في
ال ـش ــارع األم ــري ـك ــي .ك ـمــا م ـنــع ال ـقــانــون
التحدث عن العبودية وربطها بتأسيس
الواليات المتحدة كأمر محوري.
صـ ــورت وس ــائ ــل اإلعـ ــام ال ـك ـبــرى هــذا

لـتــزويــر ال ـتــاريــخ ،وإعـ ــادة كـتــابــة رواي ــة
العبودية ورواية حركة الحقوق المدنية
والحركة العمالية عموم ًا.
مـ ـ ــن ج ـ ـهـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،شـ ـ ـه ـ ــدت م ــديـ ـن ــة
ت ـك ـســاس خ ــال ال ـش ـهــر ال ـحــالــي الـعــديــد
مــن اإلض ــراب ــات الـعـمــالـيــة ال ـتــي يـشــارك
فـيـهــا ع ـمــال الـنـفــط «ت ـي ـك ـســون» وعـمــال
ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات وال ـت ـم ــري ــض وال ـب ـن ــوك
وال ـب ـنــاء والـمـطــاعــم والـمـنــاجــم مــن أجــل
األجور والحقوق العمالية األخرى.
وارتفعت نسب البطالة في تكساس إلى
الضعف خالل عام واحد فقط ،وحسب

القانون كالتالي :دعمه كل الجمهوريين،
وي ـ ـقـ ــف الـ ــديـ ـمـ ـقـ ــراطـ ـيـ ــون عـ ـل ــى رأس
منتقدي الـقــانــون! وكــأن الـكــل الـقــديــم ما
زال ك ًال حتى اليوم؟
بينما في الواقع هــذا القانون ،وأسالفه
من السياسات المشابهة ،يهدف إلدامــة
الـتـقـسـيــم الـقـســري لـمــن هــم فــي األسـفــل
إلى ملونين وبيض وسود في محاولة
لمنع التجميع الــذي يحدث فــي األسفل
خالل اإلضراب واالحتجاج.
اعـتـبــر الـمـعـلـمــون ه ــذا ال ـقــانــون هـجــومـ ًا
ج ــدي ــد ًا ع ـلــى حــريــة الـتـعـبـيــر ،وم ـحــاولــة

أخبار ثقافية

األرقام الرسمية ارفعت النسبة من %3,7
إلى  ،%6,8ويبدو أن خطبة الحاكم التي
قــال فيها :الـكــادحــون فــي طليعة جــدول
أعمالنا ،ال تجد من يصدقها بين العمال.
كما أضـطــر المشرعون فــي الــواليــة إلى
تقديم قوانين جديدة للبطالة والرعاية
الصحية وتعويضات العمال ورفع الحد
األدن ــى لــأجــور عـلــى مـسـتــوى الــواليــة
إلـ ــى  7,25دوالر ًا ل ـل ـســاعــة ال ــواح ــدة
حسب جريدة تكساس تريبيون ،بينما
ت ـطــالــب اإلض ــراب ــات ب ـ  15دوالر ًا مـنــذ
أعوام.

كانوا وكنا

استعادة آثار مصرية
استعادت مصر  114قطعة أثرية تنتمي للحضارة المصرية القديمة
فــي عـصــورهــا المختلفة ،كــانــت مهربة إلــى فــرنـســا .وذكــرت وسائل
اإلعالم أن وفد ًا مصري ًا يضم ممثلي النيابة العامة والمجلس األعلى
لآلثار تسلم  114قطعة أثرية في فرنسا تنتمي غالبتها إلى الحضارات
المصرية القديمة .واستطاعت الجهات المصرية المذكورة استرداد
تلك القطع ،بعد وقف كافة إجراءات عرضها للبيع أو التعامل عليها.
وباشر الوفد المصري إجــراءات معاينة وفحص وجرد واسترداد
القطع األثرية تمهيدا لنقلها إلى القاهرة .ويذكر أن التراث التاريخي
والثقافي المصري تعرض إلى نهب كبير منذ عصر االستعمار.

على قائمة اآلثار المهددة
قد تــدرج منظمة اليونسكو مدينتي البندقية وبودابست على قائمة
آثــار الـتــراث الـعــالـمــي الـمـهــددة .وجــاء فــي وســائــل اإلع ــام أن التأثير
السياحي كان أحد الدوافع الرئيسية التي جعلت اليونسكو تقدم طلب ًا
إلــى األم ــم الـمـتـحــدة إلدراج الـبـنــدقـيــة عـلــى قــائـمــة اآلث ــار الـمـهــددة من
الـتــراث الـعــالـمــي .وتــدعــو اليونسكو بـصــورة خــاصــة إلــى مـنــع السفن
السياحية كبيرة اإلزاحة من دخول خليج البندقية .كما جرى إعالن
حظر في وقتٍ سابق على دخول السفن السياحية إلى الخليج .ويذكر
أن مدينة البندقية قــد أدرجــت على قائمة الـتــراث العالمي منذ العام
 ،1987وما زالت السفن الكبيرة تدخل خليج البندقية.

تصاعد نضال عمال النسيج في حلب سنوات  1957-1950في سبيل
زيادة األجور وحق التنظيم النقابي ،وخاضوا إضرابات متواصلة ضد
التسريح التعسفي من العمل وساعات العمل الثمانية ومنع استيراد
البضائع األجنبية ،كما شكلوا «مجلس عمال النسيج في حلب» لقيادة
حركة العمال في جميع مصانع النسيج الحلبية .في الصورة :عمال
إحدى مصانع النسيج الشهيرة في حلب عام .1954

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 « )٢٠21/06/27قاسيون» 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 :

اإلعالم العربي :صراع وشجار المتناقضات..

تجد وسائل اإلعالم كما يبدو غواية في اختيار من تعتبرهم «أضدادًا» أو أشخاصاً من
تيارات فكرية وسياسية مختلفة ،لتضعهم أمام عدسات الكاميرا كي يتف ّرج الجمهور
عليهم وهم يتشاجرون ويختلفون ويغضبون على الهواء .ورغم الشعبية الظاهرية
لهذا النوع من البرامج تبقى قيمتها المعرفية والسياسية موضع شك.
ǧنور أبو فّراج

االتجاه المعاكس
يُعد برنامج االتجاه المعاكس ،من تقديم فيصل
الـقــاســم ،ال ــذي بــدأ عــرضــه عـلــى قـنــاة الـجــزيــرة
قبل  21عــامـ ًا الـمـثــال األبــرز فــي الـعــالــم العربي
على هذا النوع من البرامج .وعندما بدأ عرض
هــذا الـبــرنــامــج للمرة األولــى فــي التسعينيات،
ـاص -يـنـتـمــون فــي الـظــاهــر
ك ــان وضـ ـعُ أش ـخ ـ ٍ
ل ـت ـيــارات م ـض ــادة سـيــاسـيــة ودي ـن ـيــة وف ـكــريــة،
وجمعهم فــي مـكــان واحــد وجـهـ ًا لــوجــه -أمــر ًا
جديد ًا بالنسبة للمشاهد العربي الذي اعتاد أن
يظهر أحد األطــراف على القناة اإلعالمية كي
يسب ويلعن طرف ًا آخر غيبي ًا .وبالتالي تحوّل
حـضــور الشجار المتلفز إلــى طـقـ ٍـس أسبوعي
تنتظره شرائح واسعة من الجمهور العربي.
هـ ــذا وت ــذه ــب ال ـت ـق ـي ـي ـمــات واالنـ ـتـ ـق ــادات الـتــي
ُكـتـبــت حــول الـبــرنــامــج لـلـقــول بــأنــه «نـجــح في
كسر التابهوات ،وأثار قلق الكثير من الزعماء
الـ ـعـ ــرب» ،ل ـكــن االدعـ ـ ــاء ال ـس ــاب ــق ،ك ـمــا ي ـبــدو،
يحتمل قدر ًا كبير ًا من المبالغة ،ويدخل ضمن
نـطــاق الــدعــايــة الـمـضـخّـمــة الـخــاصــة بــالـبــرنــامــج
والقناة.
عصر جعفر توك
ق ـبــل س ـن ــوات ق ـل ـي ـلــة بـ ــدأت «دوي ـت ـش ــه فـيـلــه»
ال ـق ـن ــاة األل ـم ــان ـي ــة ال ـنــاط ـقــة بــال ـعــرب ـيــة ،عــرض
بــرنــامــج «ج ـع ـفــر تـ ــوك» الـ ــذي ي ـقــدمــه الـمــذيــع
أصول لبنانية.
جعفر عبد الكريم ،األلماني من
ٍ

يشابه جعفر تــوك االتجاه المعاكس في مبدأ
«الجمع بين التضاد» ،لكنه يختلف عن األخير
بـعــدة م ـنـ ٍـاح .بــداي ـ ًة يـمـتــاز جـعـفــر تــوك بــالـجــدة
وال ـع ـص ــري ــة واسـ ـتـ ـخـ ــدام وسـ ــائـ ــط االتـ ـص ــال
وال ـت ـق ـن ـي ــات ال ـح ــدي ـث ــة لـ ـع ــرض اإلح ـ ـصـ ــاءات
والـتـقــاريــر الـتــي قــد تــذكــر فــي سـيــاق كــل حلقة.
كـمــا وأن جـعـفــر ت ــوك مــوجــه أي ـض ـ ًا وب ـصــورة
مباشرة للشباب العربي حصر ًا ،في حين كان
االتجاه المعاكس يستهدف فئ ًة عمري ًة أكبر.
لكن منبع االختالف األساسي بين البرنامجين
ي ـك ـمــن ف ــي ال ـم ــوض ــوع ــات ال ـت ــي ي ـتــم طــرح ـهــا،
فـفــي حـيــن يستأثر االتـجــاه الـمـعــاكــس بنقاش
الـمـلـفــات الـشــائـكــة والـحـســاســة ،سياسية كانت
أم فكرية أم دينية .يهتم جعفر توك بكسر ما
يعتبره «تابوهات ثقافية واجتماعية» وتأتي
فــي قــائـمــة أولــويــاتــه قـضــايــا الـمـثـلـيــة الجنسية،
واالخـ ـت ــاف ــات الــدي ـن ـيــة وال ـق ــوم ـي ــة ،وق ـضــايــا،
كــال ـت ـصــدي لـلـعـنـصــريــة وال ـت ـع ـصّــب وال ـت ـخ ـ ّلــف.
وبــالـتــالــي فـجـعـفــر ت ــوك أت ــى لـلـمـشــاهــد الـعــربــي
بـ ـ «م ـه ـمــة ت ـنــويــريــة» ،بـحـيــث ي ـبــدو ج ـل ـي ـ ًا أن
ال ـبــرنــامــج وم ـق ــدم ــه ،وم ــن خـلـفــه ال ـق ـنــاة كـكــل،
تمتلك قناعات مسبقة عن المجتمعات العربية،
كمجتمعات مغلقة ومتعصبة ومتأخرة ثقافي ًا،
وبالتالي تختار أسلوب العالج بالصدمة ،عبر
تعريض هذه المجتمعات لما يخالف قناعاتها.
في الوقت الــذي يشبه فيه االتجاه المعاكس،
رغم مساوئه ،طبيعة المجتمع الذي خرج منه،
يأتي جعفر توك كي «يُحضّر العرب» ،ويعلمهم
فن الحوار واالستماع للرأي اآلخر واحترامه.

يرى البرنامج أن
مشكلة المجتمعات
العربية ثقافية
في المقام األول
ويعتبر قبول القيم
الغربية كما هي
المحدد في االنفتاح
والتحضر
ّ

ولـتـكــريــس قــوانـيــن الـتـحــاور يخصص المذيع
زم ـن ـ ًا مـمــاثـ ًا لـكــل ضـيــف ،وي ـحــاول أن يــراعــي
تخصيص فرص مماثلة لبدء الكالم واإلجابة
عــن األسـئـلــة .وبــالــرغــم مــن كــل ذل ــك ،ن ــادر ًا ما
يشعر المشاهد بــأن أحــد ًا قــد احـتــرم أحــد ًا في
الحقيقة ،ومــع هــذا فالنقاشات غالب ًا ما تتنهي
بعبارات من قبيل« :هذا رأيك وأنا احترمه».
يصر برنامج جعفر تــوك على أجندته ،ونــراه
مـثـ ًا يستضيف رجـ ًـا تــزوّج  12امــرأة مقابل
ناشطة حقوقية فــي مـجــال حـقــوق الـنـســاء ،أو
يـضــع فــي الـمــواجـهــة شـخـصـ ًا مـتـحــو ًال جنسي ًا
مقابل شخص يرفض تقبّل المثلية ،أو يناقش
في حلقة أخرى الرسومات الكاريكاتيرية التي
يــراهــا الـبـعــض مـسـيـئــة لــإســام ،ويستضيف
أنــاس ـ ًا يــوافـقــون هــذا ال ــرأي أو يـخــالـفــونــه .في
حين يعالج أيض ًا قضايا ،مثل :التبني وتجميد
البويضات وزواج القاصرات .والالفت أيض ًا:
أن طـبـيـعــة ال ـم ـشــاهــد -الـ ــذي تـضـمـهــا تـقــاريــر
البرنامج والريبورتاجات المعروضة ضمنه-
أجرأ من حيث صورتها ومضمونها عما يظهر
عادة في تقرير تلفزيوني.
ً
شخصية المذيع كعامل جذب
شـكـلــت شـخـصـيــة فـيـصــل الـقــاســم لــوقــت طــويــل
عامل جذب لبرنامج االتجاه المعاكس ،سواء
أحبه الجمهور أم كرهه ،فالمهم هنا أن يمتلك
ال ـم ــذي ــع شـخـصـيــة طــاغ ـيــة ومـ ـتـ ـفـ ـرّدة .ولــذلــك
لطالما استمتع الجمهور بــردود فعل القاسم
وان ـف ـعــاالتــه الـمـبــالــغ ب ـهــا ،ولـكـنـتــه ال ـتــي تنفلت
منه أحيان ًا حينما يغضب .كما أن صوته الحاد
المرتفع كان أيض ًا سمة تميّزه .وعلى المقلب
اآلخر ،لجعفر أيض ًا سمات خاصة ،قوامها قوة
الشخصية والصوت المرتفع لكن المضبوط،
وح ـدّة الـمــامــح الـتــي تشي بــاالنـفـعــال ،كما أن
جعفر كثير ًا ما يتخذ وضعية المحقق ،بحيث

يستنطق ضـيــوفــه ويــؤنـبـهــم ،وكـثـيــر ًا مــا تشي
حــركــات جـســده بــالـتـعــالــي والـشـعــور بــالـتـفــوق
ع ـلــى ب ـعــض ض ـي ــوف ــه ،وت ـح ــدي ــد ًا م ــا إذا كــان
يـخـتـلــف مـعـهــم ف ــي ال ـ ــرأي .وهـ ــذا يـحـيـلـنــا إلــى
نقطة مهمة أخرى؛ فرغم كل الجهود المبذولة
لـلـتـظــاهــر بــالـحـيــاد ،لـكــن مــوقــف ال ـق ـنــاة ،مـمـثـ ًا
بجعفر نفسه ،معلنٌ ومصطفٌ مسبق ًا مع أحد
األطراف.
ترتيب التناقضات حسب األهمية
ي ـم ـك ــن بـ ــدايـ ــة ف ـه ــم ال ـ ــدواف ـ ــع اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة ،أو
ال ـت ـســوي ـق ـيــة ،وراء ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـبــرامــج،
فــالـحـلـقــات ال يـمـكــن أن تـكــون ب ــاردة ،ومــا إن
يعلو الـشـجــار ،وتــرتـفــع األص ــوات حتى ينشدّ
انـتـبــاه المتابع ويصبح مهتم ًا بمعرفة مصير
ال ـح ــوار ،وم ــن سـتـكـتــب لــه الـغـلـبــة فــي الـحــرب
ال ـك ــام ـي ــة .ك ـم ــا أن هـ ــذا الـ ـن ــوع م ــن ال ـب ــرام ــج
اسـتـعــراضٌ لـلـكــراهـيــة حـتــى لــو كــانــت ضمنية،
بين أطــرافٍ ترفض بعضها بعض ًا ،وهذا أيض ًا
مُغ ٍر للمشاهد.
وهـنــا ،ال يـجــب الـتـقـلـيــل مــن أهـمـيــة استضافة
التيارات المتعارضة على طاولة حوار ،فأحيان ًا
مــا يكون جمع هــؤالء فــي مـكــانٍ واحــد مكسب ًا
ح ـق ـي ـق ـ ًا .وبــال ـتــالــي فــال ـن ـقــاش ال ي ـهــاجــم فـكــرة
«الـجـمــع بـيــن الـمـتـنــاقـضــات» مــن حـيــث الـمـبــدأ،
ب ــل ي ـن ـت ـقــد ال ـس ـط ـح ـيــة واالخ ـ ـتـ ــزال ال ـت ــي يـتــم
فـيـهــا حـصــر ف ـكــرة الـتـنــاقـضــات ضـمــن خــانــات:
«أبـ ـي ــض» و«أس ـ ـ ــود» و«خـ ـي ــر» و«ش ــري ــر».
وفي حالة جعفر توك تحديد ًا ،هناك خطورة
تـتـعـلــق بـتــرتـيــب أول ــوي ــات الـمـشــاهــديــن الـعــرب
حول التناقضات والنقاط الخالفية التي يجب
التفكير بـهــا أو ًال ،فــالـبــرنــامــج يــرى أن مشكلة
المجتمعات العربية ،ثقافية في المقام األول.
ويعتبر قبول القيم الغربية ،كما هــي ،المحدد
في االنفتاح والتحضّر.

