االفتتاحية
المعابر
بين اإلنساني والسياسي
يـنــاقــش أع ـضــاء مـجـلــس األم ــن الــدولــي يــوم الـعــاشــر
مــن ال ـجــاري تـمــديــد ال ـقــرار  2533ال ـخــاص بالمعابر
(ال ـعــابــرة ل ـل ـحــدود) ،وعـمـلـيـ ًا ف ـ ّـإن ال ـن ـقــاش سـيـحــدد
مصير المعبر المتبقي وهو معبر باب الهوى.
أول م ــا يـنـبـغــي ق ــول ــه ف ــي م ـســألــة ال ـم ـعــابــر ،ه ــو ّأن
األولوية القصوى ينبغي أن تكون الستمرار وصول
المساعدات التي يعيش عليها ماليين من السوريين،
وفي حال تم إيقاف اآلليات المعمول بها حالي ًا ،فإنّه
يـنـبـغــي أن ت ـكــون هـنــالــك بــدائــل واض ـحــة ومـلـمــوســة
وسريعة.
المسألة الثانية التي ينبغي لفت االنتباه إليها ،هي
أن هنالك مبالغة مقصودة في تضخيم حجم المعركة
حول المعابر ،وخاصة في تضخيم النتائج التي يمكن
أن تترتب عليها؛ فمما ال شك فيه ّأن بين األطــراف
الـســوريــة واإلقليمية ،وحـتــى الــدولـيــة ،مــن ال تطربه
نهائي ًا احـتـمــاالت تــوافــق روســي أمــريـكــي ،لما تعنيه
تقريب للحل وبالتالي للتغيير،
تلك االحتماالت من
ٍ
وهؤالء يعوّلون على ّأن الخالف ْإن حدث حول هذه
المسألة فإنه سيسمح بخلق جو ينسف أية توافقات
جرت أو ستجري ...وهذا األمر بعيد عن الواقع كما
سبق أن أشرنا إليه في افتتاحية قاسيون الماضية
الـتــي أكــدت أن الــوصــول إلــى الـحــل فــي ســوريــة بات
«ضــرورة للروس واألمريكان على حد سواء ،وك ٌّل
ألسباب تختلف عن اآلخر حدّ التناقض».
إضــافــة إلــى النقطتين السابقتين فإنه ينبغي ذكــر ما
يلي:
أو ًال :القسم األكبر من المساعدات اإلنسانية باتجاه
الشمال الغربي ،قد انخفض بشكل كبي ٍر خالل العامين
الماضيين ،رغــم اسـتـمــرار وجــود معبر بــاب الـهــوى،
وذلــك مـنــذ تطبيق قــانــون قيصر تـقــريـبـ ًا؛ واألسـبــاب
الـمـبــاشــرة الــواض ـحــة لــذلــك ،هــي تـخـفـيــض الـغــربـيـيــن
للمساعدات من جهة ،وتأثيرات قانون قيصر نفسه
الذي كبّل أشكا ًال عديدة من الحركة االقتصادية التي
كــانــت تـجــري س ــواء عـبــر ت ـبــادالت خــارجـيــة أو عبر
التبادل بين مناطق سورية المختلفة.
ث ــان ـي ـ ًا :ع ـبــر ال ـت ـس ـتــر بــال ـم ـســألــة اإلن ـســان ـيــة وب ــاألم ــم
ال ـم ـت ـحــدة ،تـتـمـكــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة (وب ـع ـيــد ًا عن
أنظار أستانا ،وبعيد ًا عن تحمل مسؤولية مباشرة)،
تـتـمـكــن مــن إي ـصــال مــا تـشــاء إيـصــالــه إل ــى ال ـن ـصــرة...
وقد عبّر المسؤولون األمريكيون وبينهم المسؤول
األول عــن الـمـلــف ال ـس ــوري ألك ـثــر مــن سـنـتـيــن ،أي
جيمس جيفري ،عن سعيهم لشرعنة النصرة ورفعها
من قوائم اإلرهاب.
ثالث ًا :السياسة الغربية المزدوجة المتعلقة بالمعابر،
وال ـتــي ت ـص ـرّ عـلــى الـمـعــابــر ال ـعــابــرة ل ـل ـحــدود وتـقــف
ـزم ضــد الـمـعــابــر بـيــن الـمـنــاطــق الـســوريــة نفسها،
ب ـحـ ٍ
هي سياسة تهدف وضوح ًا إلى تثبيت تقسيم األمر
الواقع وتعميقه.
ّإن األولوية ينبغي أن تكون في الوصول إلى صيغة
تسمح بإيصال المساعدات اإلنسانية وتحررها من
االستثمار السياسي الــذي يصب بقسمه األكـبــر في
جيوب أمــراء الحرب السوريين من كل األطــراف...
وأهـ ــم أش ـك ــال ال ـم ـســاعــدات ه ــو إن ـه ــاء حــالــة تـقـطـيــع
أوصال البالد اقتصادي ًا وسياسي ًا.
وينبغي بكل األحــوالّ ،أل يحدث انقطاعٌ فــي مسار
م ـســاعــداتٍ قــائــم دون وج ــود بــديــل واض ــح وعـمـلــي،
وهـ ــو م ــا ي ـم ـكــن أن ت ــدف ــع بــات ـجــاهــه أس ـت ــان ــا ،وذل ــك
بــالـتــوازي مــع ض ــرورة أال يستمر اسـتـغــال مسألة
ال ـم ـس ــاع ــدات إلبـ ـق ــاء الـ ـن ــاس ف ــي ح ــاج ــة م ـس ـت ـمــرة
للمساعدات!
أي ال يجوز أن تستمرّ األزمــة ،وال أن يستمرّ منع
حلها عبر المتاجرة السياسية بمسألة المساعدات،
ك ـمــا ي ـجــري خ ـصــوص ـ ًا ع ـبــر م ـنــع إن ـه ــاء تـنـظـيـ ٍم مـثــل
النصرة عبر دعمه والتغطية عليه ومحاولة تبييضه،
بــالـتــوازي مــع تكثيف العقوبات الغربية على عموم
السوريين في عموم مناطق وجودهم!
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الحركة النقابية واقع ومهام

راتبي :أجرة طريق
كيف يمكن لرب العمل أن يقنع عام ًال بالمجيء
إلى العمل إذا كان دخله اليومي ال يكفي أجرة
الطريق؟
لن نقول إن الدخل الشهري للعامل ينبغي أن
يغطي حاجاته األساسية ألن هذا من بدهيات
الـعـمــل ،لـكــن هــذه الـبــدهـيــات فـقــدت صفتها في
الـمـنـطــق االق ـت ـصــادي ال ـس ــوري ،وب ــدأ الـعـمــال
يتناسون حاجاتهم الفرعية واألساسية ناهيك
عن التثقيفية والترفيهية.
فـمــن الـتـنــازل عــن الـحــق فــي الـتـعـلـيــم الـمـعـقــول
ألبنائهم ،ألن التعليم الـعــام لــم يعد يــرقــى إلى
مستوى أن يسمى تعليم ًا ،وصو ًال إلى الصحة
حـيــث تـخـلــت ال ــدول ــة عــن دورهـ ــا فــي الــرعــايــة
الـصـحـيــة ال ـج ـيــدة الـمـجــانـيــة لـلـجـمـيــع ،ليصبح
العامل أسير شركات التأمين الخاصة ،وعجز
الـتــأمـيــن الـصـحــي الـنـقــابــي عــن تـغـطـيــة تكاليف
ال ـع ــاج ،وصـ ــو ًال إل ــى ط ـبــابــة م ـشــافــي الــدولــة
الـتــي ال تستطيع تغطية األع ــداد الكبيرة من
مستحقي الطبابة أمام ضعف إمكاناتها الفعلية.
ولما وصل التنازل على موضوع الغذاء ذاق
العمال وأسرهم األمرين في التنازل عن السلة
الغذائية الصحية الضرورية الستعادة قوتهم
للعمل في اليوم التالي وبناء صحة عائالتهم
وأطـفــالـهــم (عـمــاد الـمـسـتـقـبــل) ،وأصـبــح همهم
األول ت ـح ـق ـيــق ال ـح ــد األدنـ ـ ــى م ــن ال ـس ـع ــرات
الـ ـحـ ــراريـ ــة ،ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن مـ ــدى تـ ــوازن
المدخول الغذائي مع متطلبات هذه األجساد
التعبة والكادحة التي تقدم للوطن على مدار
الـســاعــة كــل جـهــودهــا مــن ألج ــل لـقـمــة الـعـيــش
(وهو هنا يكاد يكون الخبز فقط).
لــم نـنــس بــالـطـبــع ت ـنــازالت فــرضــت عليهم من
ال ـل ـبــاس ال ـكــافــي وال ــائ ــق وال ـض ــروري ،الــذي
تـكـفـلــت ال ـمــابــس الـمـسـتـعـمـلــة بـتـغـطـيـتــه عـلــى
مضض وبصعوبة.
وص ــو ًال إلــى الـكـهــربــاء والــوقــود الـتــي لــم تعد
تسمح له ال بالتدفئة شتا ًء وال تلطيف الحر
ص ـي ـف ـ ًا وال ح ـتــى بـلـقـمــة ط ـعــام داف ـئ ــة بـسـبــب
نقص الـغــاز ،وأصـبــح العامل كــورقــة فــي مهب
ال ــري ــح يـعـيــش ف ــي ح ـيــاة أق ــرب إل ــى الـبــدائـيــة
(دون الغابة واألشجار التي كانت قادرة على
تأمين الحد األدنى الضروري للعيش).
وهــا قــد وصـلـنــا إلــى أسـفــل ال ــدرك ونــزلـنــا في
سلم التنازالت المفروضة ،إلى حد أن العديد
م ــن أم ـك ـنــة ال ـع ـمــل بـ ــدأت ت ـق ـلــص م ــن وســائــل
الـنـقــل الـمـتــاحــة لـلـعــامـلـيــن فــي الـنـقــل مــن وإلــى
العمل ،لتتركهم للمواصالت العامة التي تعاني
أس ــاس ـ ًا م ــن الـتـخـمــة بـسـبــب األع ـ ــداد الـكـبـيــرة
مــن الــراغـبـيــن فــي اسـتـخــدامـهــا للتنقل الـيــومــي
وعجزها عــن تلبية متطلبات األعــداد الحالية
من المواطنين ناهيك عن األعداد التي ترميها
الوظائف العاجزة عن نقلهم اليوم في سوق
النقل العام.
وما يزيد الكارثة ويجعلها غير قابلة للوصف
بــالـكــارثــة ف ـقــط ،هــو أن ه ــذه األج ــور الـهــزيـلــة
الـتــي يتلقاها العمال لــم تعد قــادرة حتى على
تغطية تـكــالـيــف أجــور الـنـقــل مــن وإلــى العمل.
فهل من مزيد؟

عند الحديث عن واقع الطبقة العاملة ومهام الحركة النقابية في سورية ،ال بد في البداية من األخذ بعين االعتبار ّأن السياسات الحكومية
كانت ومازالت سمتها الرئيسية هي إغفال الدستور وضرب القانون بعرض الحائط ،وعدم احترامه هي القاعدة ،أما احترامه أو إظهار
احترامه هي االستثناء ،ونبني استنتاجنا هذا من خالل سياسات الدولة التي تمضي بها في ضرب حقوق الطبقة العاملة االقتصادية
واالجتماعية والتشريعية ،ومطالبهم األخرى المشروعة من ضمان صحي وأمن صناعي وغيرها .هذه السياسات المتماشية مع منطوق قوى
الفساد والنهب الكبير المتوحشة.
ǧنبيل عكام

ل ـقــد ك ــان ه ــذا ح ــال ال ـب ــاد وال ـع ـبــاد
ال ـك ــادح ـي ــن وال ـعــام ـل ـيــن ب ــأج ــر ،قـبــل
ان ـف ـج ــار األزم ـ ـ ــة وم ـ ـ ــازال خ ــال ـه ــا،
ح ـيــث تـسـعــى ك ــل ال ـح ـكــومــات الـتــي
مـ ــرت ع ـل ــى ال ـ ـبـ ــاد ،إلـ ــى ت ـصــريــف
أزماتها على حساب العمال والعباد
الكادحين.
ولـكــن كيف ستكون الـحــال بعدها؟
وإلـ ـ ــى أي حـ ــد ي ـم ـك ــن أن ت ــراه ــن
الـطـبـقــة الـعــامـلــة عـلــى ه ــذه الـحــركــة
النقابية؟ وهل يمكن إعادة االعتبار
للدولة ودورها االجتماعي ،الحامي
لـحـقــوق ومـصــالــح الـطـبـقــة الـعــامـلــة؟
وم ـ ــا هـ ــي الـ ـمـ ـه ــام الـ ـت ــي وض ـع ـت ـهــا
الـ ـح ــرك ــة ال ـن ـق ــاب ـي ــة ل ـم ــا ب ـع ــد ال ـحــل
السياسي؟
التفاوت الطبقي
ودروس األزمة
لقد كشفت األزمــة الوطنية العميقة
واقع التفاوت االجتماعي والطبقي
في البالد ،وإذا لم تستوعب الحركة
الـنـقــابـيــة دروس األزم ــة مــن خــال
إعادة النظر في أدواتها واستخدام
أسلحتها المختلفة مــن احتجاجات

واعـ ـتـ ـص ــام ب ـم ــا ف ـي ـهــا ال ـم ـظ ــاه ــرات
واإلض ـ ـ ـ ـ ــراب ،وتـ ـع ــزي ــز خ ـي ــارات ـه ــا
المنحازة إلى مصالح الطبقة العاملة
فــي قـطــاعــي الــدولــة وال ـخــاص على
السواء ،يصبح من المفروض على
الطبقة العاملة إعــادة تنظيم نفسها
وتوحيد صفوفها كي ال يبقى ميزان
ال ـقــوى االجـتـمــاعــي مـخـتــل لـخــوض
مـ ـعـ ــاركـ ـهـ ــا ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ف ـ ــي ت ـح ـس ـيــن
وض ـع ـهــا ال ـم ـع ـي ـشــي ،وف ــي الـمـقــدمــة
مـنــه رفــع الـحــد األدن ــى لــأجــور إلــى
متوسط تكاليف المعيشة.
إن هـ ــذه األوض ـ ـ ــاع ال ـت ــي تـعـيـشـهــا
الطبقة العاملة تفرض على الحركة
النقابية ترتيب ًا جــديــد ًا في أولويات
دفــاتــرهــا الـمـطـلـبـيــة ،وم ـهــام عــديــدة
وك ـب ـيــرة ،إذا أرادت أن تـبـقــى تلك
الـحــركــة الـتــي تحمل إرث مناضليها
ومــؤسـسـيـهــا األوائ ـ ــل ،وف ــي مـقــدمــة
هـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــام تـ ـحـ ـسـ ـيـ ــن ورف ـ ـ ــع
األجــور ،وأن تستخدم كافة أشكال
االحتجاج ،بما فيها اإلضراب ،حقها
الـ ــدسـ ـتـ ــوري ،مـ ــن أج ـ ــل تـحـسـيـنـهــا
لترفع الحد األدنى لألجر فوق خط
الفقر.
ف ـع ـلــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ي ـق ــدر مُ ـع ـدَّل
سـ ــاعـ ــات ال ـع ـم ــل ل ـل ـع ــامِ ـل ـي ــن ال ــذي ــن

ي ـس ـت ـط ـي ـعــون ال ـح ـص ــول ع ـلــى عـمــل
بأكثر من  53ساعة أسبوعيّ ًا ،وهو
أع ـلــى مــن ال ـمُ ـع ـدَّل ال ـعــام الـمـسـمــوح
بــه فــي قــانــون الـعـمــل ،وهــو األعـلــى
ع ــال ـم ـي ـ ًا ،ورغ ـ ــم ذلـ ــك ال يـسـتـطـيــع
ال ـع ــام ــل ال ـح ـص ــول ع ـلــى أجـ ــر يـلـبــي
وس ـط ــي م ـت ـط ـل ـبــات ال ـم ـع ـي ـشــة ،هــذا
وق ــد ش ـهــدت ال ـب ــاد تــراج ـع ـ ًا كـبـيــر ًا
ف ــي اس ـت ـه ــاك م ـع ـظــم ال ـس ـك ــان مــن
الـمــواد الغذائية ،كالبيض والدجاج
والـ ـلـ ـحـ ــوم ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء ،وخ ـص ــوص ـ ًا
ل ـ ــدى أص ـ ـحـ ــاب الـ ــدخـ ــل ال ـم ـح ــدود
وال ـم ـن ـخ ـفــض وخ ــاص ــة ب ـيــن عــامــي
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لذلك يبدو من الضروري ،اآلني
المستعجل ،مث ًال:
اعـتـمــاد مـبــدأ الـمـفــاوضــات الجماعية
واالت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات ال ـج ـم ــاع ـي ــة ك ـخ ـي ــار
أسـ ــاسـ ــي فـ ــي إبـ ـ ــرام عـ ـق ــود ال ـع ـمــل
ض ـمــان ـ ًا ل ـح ـقــوق ـهــم ،وخ ــاص ــة األج ــر
وس ـ ــاع ـ ــات الـ ـعـ ـمـ ــل ،وغـ ـيـ ــرهـ ــا مــن
الحقوق العمالية ،كالضمان الصحي
والـضـمــان االجـتـمــاعــي واإلجـ ــازات،
والقطع مــع سياسات تمييع العمل
النقابي.
تــوسـيــع الـتـنـظـيــم الـنـقــابــي ،وزي ــادة

ع ــدد الـمـنـتـسـبـيــن إلـيــه بـيــن صـفــوف
ال ـع ـم ــال ،وب ــاألخ ــص ع ـمــال الـقـطــاع
ال ـ ـخـ ــاص ،ال ـش ــري ـح ــة األوسـ ـ ــع فــي
صفوف الطبقة العاملة.
النموذج التغييري المطلوب
خ ـ ــاص ـ ــة الـ ـ ـقـ ـ ــول إن ت ـ ـط ـ ــورات
الوضع العام في البالد تتطلب من
الحركة النقابية توسيع أفق نضال
الـطـبـقــة الـعــامـلــة فــي اتـجــاه التغيير
الـ ـج ــذري ال ـش ــام ــل وال ـع ـم ـيــق ل ـهــذا
الـنـمــوذج الـسـيــاســي واالقـتـصــادي
واالجتماعي ،ومن بداهة القول إن
الـنـضــال مــن أجــل الـنـمــوذج الجديد
يـتــوقــف عـلــى تغيير مـيــزان الـقــوى
لـصــالــح الـطـبـقــة الـعــامـلــة وحــركـتـهــا
النقابية ،وذلك بقطع وفك الشراكة
مع هذه الحكومات المحابية لقوى
الـ ـفـ ـس ــاد والـ ـنـ ـه ــب ،ح ـت ــى ال تـجــد
الطبقة العاملة نفسها وحـيــدة في
واقــع يحتد ويتصاعد فيه الصراع
االجـتـمــاعــي والـطـبـقــي مـمــا يفرض
عـلـيـهــا إعـ ــادة تـنـظـيــم صـفــوفـهــا من
جـ ــديـ ــد ،ب ـع ـي ــد ًا عـ ــن س ـل ـط ــة ج ـهــاز
ال ــدول ــة وأرب ـ ــاب ال ـع ـمــل ،م ــن أجــل
ال ــدف ــاع ع ــن م ـصــال ـح ـهــا وح ـقــوق ـهــا
وحمايتها.
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قوانين ال تطبق
يعمل غالبية عمال القطاع الخاص في البالد دون مظلة
قانونية تحميهم ،رغم وجود قانون العمل رقم  17الصادر
عام  2010والذي نص على بعض الحقوق للعمال ،ولو بحد
أدنى.
ǧقاسيون

ولكن قلة الوعي عند العمال وتراخي
مديريات العمل والنقابات في توعية
العمال وضرورة تشميلهم بنصوص
ق ــوان ـي ــن ال ـع ـمــل وق ــان ــون ال ـتــأم ـي ـنــات
االج ـت ـمــاع ـيــة ،رغ ــم وجـ ــود مـفـتـشـيــن
من وزارة العمل والتأمينات ،ورغم
افـ ـتـ ـت ــاح فـ ـ ــروع لـ ـه ــذه ال ـم ــؤس ـس ــات
فــي ال ـمــدن الـصـنــاعـيــة ،كـمــديـنــة عــدرا
الـصـنــاعـيــة وح ـس ـيــاء ،ول ـكــن عـلــى ما
يبدو أن هذه المؤسسات ومفتشيها
ال يقومون بــأي عمل يحفظ حقوق
العمال ويدافع عنهم ،في ظل تقصير
واضح من قبل النقابات.
جهاز الدولة عدو في نظر
العمال
في ظل الشعور المتولد لدى العمال
بـتـخـلــي ال ــدول ــة ع ـن ـهــم ،وعـ ــدم تـلـبـيــة
م ـط ــال ـب ـه ــم ،والـ ـضـ ـغ ــط ع ـل ـي ـه ــم ،ب ــات
جهاز الدولة في نظر الكثيرين منهم
ب ـم ـثــابــة عـ ــدو ل ـه ــم ،نـ ـظ ــر ًا ل ـل ـقــوان ـيــن
والقرارات التي تصدر ،والتي تكون
بمجملها ضــد مـصــالـحـهــم ،ألن جـهــاز
ال ــدول ــة يـ ــدار م ــن أج ــل مـصـلـحــة فـئــة
قـلـيـلــة مــن الـمـجـتـمــع (أربـ ــاب الـعـمــل)
وليس لصالح الشعب ،كما نص عليه
الــدسـتــور ،لــذا يبقى الـعـمــال وحيدين
ال حــول لهم وال قــوة بمواجهة رب
الـعـمــل ذي الـنـفــوذ ال ــواس ــع ،والــدعــم
غير المحدود رسمي ًا.
حقوق الحد األدنى مفقودة
أغ ـلــب ال ـع ـمــال يـعـمـلــون عـلــى م ـبــدأ ال

أجــرة مــن دون عمل ،وبغض النظر
(عـ ـ ــن مـ ـسـ ـت ــوى األجـ ـ ـ ــرة ال ـم ـت ــدن ــي
أســاسـ ًا) فهم يحرمون من اإلجــازات
السنوية والـمــرضـيــة ،ويـحــرمــون من
الـ ــزيـ ــادة ال ـس ـن ــوي ــة  %9ك ــل عــام ـيــن،
وغ ـيــر مـشـمــولـيــن ب ـن ـظــام الـتــأمـيـنــات
االج ـت ـمــاع ـيــة ،وال يـتـقـيــد رب الـعـمــل
ب ـ ـس ـ ــاع ـ ــات ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــددة ب ــل
ال ـمــوضــوع م ـتــروك لــرغـبـتــه الـخــاصــة
وم ـ ــدى ح ــاج ـت ــه ل ـل ـع ـم ــال ،ح ـي ــث يـتــم
ت ـش ـغ ـيــل ال ـع ـم ــال ل ـس ــاع ــات م ـتــأخــرة
مــن الـلـيــل ،عــدا عــن تشغيل األح ــداث
والنساء بشكل مخالف لقانون العمل
رقم  17لعام  ،2010حيث يرغب رب
الـعـمــل بتشغيل األح ــداث أكـثــر نـظــر ًا
لألجور المتدنية لهم مقارنة بالشباب
أو بكبار السن.
أمــا عــن مـسـتــوى األج ــور والــرواتــب
فـ ـه ــو أم ـ ــر م ـ ـتـ ــروك لـ ـحـ ـس ــاب ق ــوى
السوق ومدى إنتاجية العمل والعامل
ومدى حاجة رب العمل للعامل ،دون
اع ـت ـب ــار ل ـحــد أدنـ ــى ي ـجــب أن يــؤمــن
حاجيات العامل األساسية ،كما نص
ع ـل ـيــه ال ــدس ـت ــور ،وإن كـ ــان الـبـعــض
م ــن أرب ـ ــاب ال ـع ـمــل يـعـتـقــد أن ــه يـتـقـيــد
ب ــال ـح ــد األدنـ ـ ــى ل ــأج ــور والـ ــرواتـ ــب
المحدد من طرف الدولة ،إال أن هذا
ال يـعـنــي أنــه مـتـقـيــد بــأحـكــام الـقــانــون
وال ـ ــدس ـ ـت ـ ــور ،ألن الـ ــدس ـ ـتـ ــور نــص
على أن يـكــون الـحــد األدنــى لألجور
وال ــروات ــب يـضـمــن مـسـتــوى معيشة
الئ ــق ل ـل ـمــواطــن وي ــؤم ــن احـتـيــاجــاتــه
اليومية األساسية ،وقواعد الدستور
أسمى وأولى بالتطبيق من القرارات
الحكومية.
جهل بالحقوق
أغ ـلــب ال ـع ـمــال ال يـعـلـمــون ش ـي ـئ ـ ًا عــن
قــانــون الـتــأمـيـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة ،وال
يعرفون مدى أهميته لهم ،كونه يؤمن

لهم حياتهم بعد التقاعد أو عند إصابة
أحدهم اثناء العمل ،وكــل هــذا بسبب
غياب مفتشي التأمينات االجتماعية
ع ــن مـتــابـعــة ال ـم ـعــامــل وإل ـ ــزام أرب ــاب
الـعـمــل بـتـسـجـيــل عـمــالـهــم ،والـتــراخــي
مــن قـبــل الـنـقــابــات فــي رفــع مستوى
وعي العمال ،خاصة القانوني ،وبيان
ما يؤمن لهم القانون والدستور من
حقوق.
رغ ــم أن ال ـقــوى الـعــامـلــة فــي الـقـطــاع
الخاص اليوم باتت تشكل ثق ًال أكبر
من السابق ،إال أن التراخي الحكومي
والنقابي في تحصيل حقوق هؤالء
الـعـمــال ،ال بــل فــي مـنـعـهــم فــي بعض
ال ـ ـحـ ــاالت مـ ــن ال ـم ـط ــال ـب ــة ب ـح ـقــوق ـهــم
عبر الـطــرق الــدسـتــوريــة المشروعة،
يجعلهم لقمة ســائـغــة لــاسـتـغــال من

قبل أرباب العمل ،البل تعمد الحكومة
من خالل إقرار أجور زهيدة وحجب
ال ـح ـم ــاي ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة وال ــدس ـت ــوري ــة
عــن الـعــامــل إلــى إغ ــراء أرب ــاب العمل،
واع ـت ـب ــار أج ــر ال ـع ــام ــل ال ـم ـتــدنــي مــن
ع ــوام ــل ج ــذب ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ،وك ــأن
ال ـ ـع ـ ـمـ ــال ط ـب ـق ــة م ـ ــن الـ ـعـ ـبـ ـي ــد ي ـب ــاح
اس ـت ـغــال ـهــم ك ـي ـف ـمــا شـ ــاء رب الـعـمــل
وعلى هوى مصالحه.
قانون العمل مفصل على قياس
أرباب العمل
ق ــان ــون ال ـع ـمــل رقـ ــم  17ل ـع ــام 2010
جــاء ضمن سـيــاق التوجه الحكومي
نحو الليبرالية االقتصادية ،واعتماد
مبدأ سلطان اإلرادة وحرية التعاقد
فــي قــوانـيــن الـعـمــل وإل ـغــاء الـقــوانـيــن
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اآلمـ ـ ــرة ال ـت ــي ت ـت ــدخ ــل ف ــي ع ــاق ــات
الـعـمــل لتحقيق ال ـتــوازن بـيــن طرفي
عــاقــة الـعـمــل (الـعــامــل ورب الـعـمــل)
وبــذلــك تــرك العامل وحـيــد ًا دون أي
سند قانوني يعيد التوازن إلى هذه
ال ـعــاقــة غ ـيــر الـمـتـكــافـئــة بـيـنــه وبـيــن
رب الـعـمــل ،إال أنــه ومــع ذلــك يبدو
أن ال ـح ـك ــوم ــة ال ي ـع ـج ـب ـهــا ال ـحــديــث
ع ـ ــن ح ـ ـقـ ــوق ال ـ ـع ـ ـمـ ــال ،ولـ ـ ــو ك ــان ــت
بــأدنــى م ـس ـتــوى ،لــذلــك أقــدمــت على
حــرمــان الـعـمــال مــن بـعــض حـقــوقـهــم
الدستورية ،كحق االضــراب ،لمنعهم
مـ ــن ال ـ ــدف ـ ــاع عـ ــن ح ـق ــوق ـه ــم ب ـط ــرق
قــانــونـيــة ودس ـتــوريــة ،وك ــل ه ــذا من
أجل عدم ازعاج أرباب العمل ،وترك
الـبــاب مـفـتــوح لـهــم ليستغلوا العمال
كيفما شاءوا!.

الطبقة العاملة

عمال مطار شارل ديغول بباريس
إضراب ّ
دخـ ــل ع ـمّ ــال م ـط ــار ش ـ ــارل دي ـغ ــول ب ـب ــاري ــس ف ــي إضـ ــراب
احتجاج ًا على تخفيضات األجــور واشتبكوا مــع الشرطة،
وت ـت ـفــاوض ال ـن ـقــابــات م ــع إدارة م ـط ــارات ب ــاري ــس ،بـشــأن
تخفيضات األجور حيث تدعي إدارة شبكة مطارات باريس
أن اإليرادات انخفضت بنسبة  %80في العام الماضي وأنها
تـحــاول تـجـنــب تـســريــح الـعـمــال عــن طــريــق خـفــض األج ــود،
وتـظــاهــر فــي مـطــار أورل ــي بـبــاريــس ،أكـثــر مــن  250عــامـ ًا
خـ ــارج ال ـم ـط ــار ،ك ـمــا دعـ ــا ات ـح ــاد ع ـم ــال ال ـس ـكــك ال ـحــديــديــة
الفرنسية و ثــاث نقابات أخــرى بما فيها «ســي جــي تي»
إلــى الــدخــول فــي إض ــراب مــن الخميس إلــى االثـنـيــن الشهر
الـجــاري ،وتطالب النقابات بسحب خطة تعديل عقد العمل
الـتــي تـنــص عـلــى إل ـغــاء الـمـكــافــآت ،وقــالــت نـقــابــة «ســي جي
تي» إنه حتى لو أرادت إدارة مطارات باريس تقليل تأثير
حركة اإلضــرابــات ،فإن اإلضــراب ستكون له تداعيات أكبر
مما كانت عليه يوم الجمعة الماضي.

عمال المزارع ويست كوست ينضمون إلى
الدعوة إلى زيادة األجور
ان ـضــم أك ـثــر مــن  100عــامــل مــن ع ـمــال ال ـم ــزارع الــذيــن
يعملون لدى ويست كوست في سانتا ماريا اإليطالية
إلى الدعوة ،من أجل زيادة األجور وخرج العمال من
موقع عملهم على طريق العام يوم الخميس لالنضمام
إلــى دعــوة لــزيــادة األج ــور فــي جميع أنـحــاء المنطقة.
ي ـقــول ال ـع ـمــال إن ـهــم ال يـتـلـقــون أج ـ ــور ًا كــاف ـيــة لـتـغـطـيــة
التكاليف المتزايدة لالحتياجات اليومية وإنهم يريدون
رفع أجرهم ،كما يطالبون بزيادة تعويضاتهم ووضع
نظام أجر بالساعة .وقال أحد منظمي اإلضراب «نعلم
جميع ًا أنــه مع الحد االدنــى لــأجــور ،يصعب الحصول
على دخل ثابت .ولكن تمكن العمال أخير ًا من التحدّث
ب ـصــوت ع ـ ٍـال ب ـشــأن األجـ ــور الـمـنـخـفـضــة .إن ـهــم يــرون
ال ـع ـمــال اآلخ ــري ــن ي ـص ـعــدون لـلـمـطــالـبــة ب ــأج ــور أف ـضــل،
ويشجعهم ذلك قلي ًال على طلب نفس الشيء».

عمال كالركس يفكرون في إضراب
احتجاجاً
يستعد عمال األحذية في شركة كالركس للدخول
فــي إض ــراب حـيــث تـهــدد الـشــركــة بفصلهم وإع ــادة
توظيفهم بشروط أســوأ .حيث يُطلب منهم قبول
عقد جــديــد مــن شــأنــه أن يخفض األجــور بحوالي
 ،٪15إلــى جــانــب ثــاثــة أيــام إج ــازة أقــل ،وشــروط
أسوأ وغير مرضية ،إضافة إلى إلغاء فترات راحة
مــدت ـهــا  10دق ــائ ــق وم ـش ــروب ــات ســاخ ـنــة مـجــانـيــة.
وتـقــول الـنـقــابــة الـتــي تمثل الـعـمــال ،إنــه يـتــم النظر
في جميع الخيارات لمحاربة هذه الخطوة ،والتي
يمكن أن تشمل اإلضراب .هذا وقد تأسست شركة
األحــذيــة كــاركــس فــي ســومــرســت فــي عــام 1825
وأص ـب ـحــت الع ـب ـ ًا أســاس ـي ـ ًا ف ــي ال ـش ــارع الــرئـيـســي
الـبــريـطــانــي .لــديـهــا حــالـيـ ًا  460مـتـجــر ًا فــي المملكة
المتحدة وأكثر من  700متجر حول العالم.

إضراب موظفي األشغال العامة في نيو
أورلينز
قرر العمال في بلدية مدينة نيو أورلينز األمريكية،
الــذيــن يـعـمــل بـعـضـهــم إلص ــاح الـحـفــر اإلضـ ــراب عن
ال ـع ـمــل .ي ـقــول ال ـع ـمــال إن ـهــم ال يـحـتـجــون فـقــط على
األجــور المنخفضة ،بل يحتجون أيض ًا على ظروف
العمل غير اآلمنة ،بما في ذلك االفتقار إلى الحماية
م ــن حـ ــرارة ال ـص ـيــف .ق ــال أح ــد ع ـمــال ال ـمــدي ـنــة إنـهــا
مـشـكـلــة تـتـعـلــق بــالـســامــة»« .ال ـجــو حــار ج ــد ًا هـنــاك،
نحن نتعامل مع اإلسفلت الذي سيحرق جلدك ،يجب
أن نــركــب الـشــاحـنــة الـســاخـنــة ،ونــأخــذ فــي الـشـمــس
الحارقة ونعمل ونعود إلــى الشاحنة الساخنة» هذا
وق ــد ص ــوت األس ـب ــوع ال ـمــاضــي مـجـلــس مــديـنــة نيو
أورل ـي ـنــز لــرفــع أج ــر مـقــاولــي الـمــديـنــة وق ــال مجلس
ال ـمــدي ـنــة ،ب ـمــوجــب ق ــان ــون ال ـمــدي ـنــة ،يـفـتـقــر مـجـلــس
المدينة إلى سلطة رفع أجور عمال المدينة
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حال العمال المهاجرين في ماليزيا
شؤون عمالية

قاسيون ـ العدد  1025اإلثنين  05تموز 2021

يعيش في ماليزيا عدد كبير من المهاجرين ،بينهم مئات اآلالف من الالجئين القادمين
من مختلف بلدان العالم التي تعاني من أزمات .وتختلف ظروف معيشة العمال
المهاجرين وتتمايز عن بعضها بسبب السياسات التمييزية المتبعة من قبل السلطات
الماليزية.
ǧمراسل قاسيون

المهاجرون العرب
فهناك العمال اآلسـيــويــون الــذيــن هــم ظروفهم
أفضل من بقية العمال المهاجرين مثل العمال
ال ـع ــرب ال ــذي ــن وق ـع ــوا ت ـحــت ض ـغــط مـ ــزدوج:
ضغط نــاتــج عــن وضعهم كمهاجرين الجئين،
وض ـغ ــط ن ــات ــج ع ــن س ـيــاســات ت ـم ـي ـيــزيــة بـحــق
المهاجرين العرب عموم ًا.
تـسـمــح مــالـيــزيــا بـفـتــرة إقــامــة مــدتـهــا  3أشـهــر،
وبعد انتهاء هــذه الـمــدة تبدأ رحلة المطاردة
مــع الشرطة .أي إن حياتهم كانت هــروبـ ًا من
بلدانهم ،وأصبحت هروب ًا داخل بلدان اللجوء.
وه ـنــا ت ـبــدأ مـعــانــاة الـبـحــث عــن سـبــل قــانــونـيــة
لتجنب المالحقة.
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى وث ـي ـق ــة الجـ ــئ إح ـ ــدى ط ــرق
الحماية من المالحقة ،غير أن أقصى ما يمكن

للعمال العرب الحصول عليه هو موعد مقابلة
مع ممثلية األمم المتحدة .حيث تمنع القوانين
الماليزية استقبال الالجئين.
يمنع المهاجرون العرب من العمل والــدراســة
والحصول على الرعاية الصحية ،ويضطرون
إلــى االعـتـمــاد عـلــى خــدمــات الـســوق الـســوداء،
أي العمل بــأجــور أقــل ،والـحـصــول على رعاية
صحية غير نظامية وبأسعار أعلى.

وقع أكثر من 4000
مهاجر يمني عريضة
ضد ممثلية األمم
المتحدة واستعانوا
بوسائل التواصل
االجتماعي وبعض
العمال السوريون
وسائل اإلعالم
7-5
حوالي
يبلغ عدد السوريين في
ماليزياضـهــم مـسـجــل لتحريك قضيتهم
آالف «األرق ـ ـ ــام ت ـق ــدي ــري ــة» ،ب ـع ـ

فــي مـكــاتــب األم ــم الـمـتـحــدة مــع بـطــاقــة الجــئ،
واآلخـ ـ ـ ــرون ي ـع ـي ـش ــون فـ ــي الـ ـظ ــل هـ ــربـ ـ ًا مــن
مــاح ـقــة ال ـس ـل ـطــات .واإلج ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة
لحمايتهم شبه مستحيلة في هذه الظروف.
يضطر السوريون للعمل ضمن ظروف مجحفة،

www.kassioun.org

فــالـعـمــل ال يـتـنــاســب مــع ال ـمــؤهــات الـتـعـلـيـمـيــة،
واألجور أدنى من أجور بقية العمال اآلسيويين
ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ن ـفــس ال ـم ـه ــن ،وس ــاع ــات الـعـمــل
طــويـلــة تـصــل حـتــى  12-10ســاعــة عـمــل يــومـيـ ًا.
كما أن وضعهم هذا يحرمهم من الحصول على
المعونات والمساعدات ،أما الجمعيات الخيرية
فسياساتها تمييزية أيض ًا .وال يملك السوريون
بالتالي أية حماية أمام السلطات الماليزية وأمام
أرباب العمل ومالكي األشغال.
اليمنيون يتحركون
أن وض ــع الـمـهــاجــريــن الـســوريـيــن مـثــل وضــع
ال ـم ـهــاجــريــن ال ـع ــرب ع ـم ــوم ـ ًا ،وأم ـ ــام الـضـغــط
الـ ـ ـم ـ ــزدوج ،تـ ـح ــرك الـ ـمـ ـه ــاج ــرون ال ـي ـم ـن ـيــون
للمطالبة بأبسط الحقوق.
ح ـيــث وقـ ــع أك ـث ــر م ــن  4000م ـهــاجــر يـمـنــي
عـ ــريـ ـضـ ــة ض ـ ــد م ـم ـث ـل ـي ــة األمـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة،
واس ـت ـعــانــوا بــوســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
وبـعــض وســائــل اإلع ــام لـتـحــريــك قضيتهم،
مـطــالـبـيــن بــإيـجــاد حــل لــوضـعـهــم وإزالـ ــة هــذا
ال ـض ـغ ــط ال ـ ـم ـ ــزدوج عـ ــن ك ــاه ـل ـه ــم .واع ـت ـب ــر
الـيـمـنـيــون ف ــي عــريـضـتـهــم أن مـمـثـلـيــة األم ــم

ال ـم ـت ـح ــدة م ـش ــارك ــة ف ــي هـ ــذا ال ـض ـغ ــط مـثــل
القانون الماليزي.
ال توجد نقابات
ال ـح ــرك ــة ال ـن ـقــاب ـيــة ف ــي مــال ـيــزيــا ع ـم ــوم ـ ًا حــركــة
ضعيفة ومــرتـبـطــة بــالـحـكــومــة ،والـعـمــال الـعــرب
ال يـعــرفــون تـنـظـيــم الـنـقــابــات وال يستطيعون
اللجوء إلى النقابات الرسمية الماليزية .ويسود
بينهم عوض عن النقابات نوع آخر من التنظيم
االج ـت ـمــاعــي ال ـقــائــم ع ـلــى أسـ ــاس جــال ـيــة الـبـلــد
الواحد :الجالية اليمنية ،الجالية الفلسطينية...
إلخ .لذلك ،ال يعرف المهاجرون العرب إلى من
يلجؤون للحصول على المساعدة.
كـمــا أن ال ـظــروف الـسـيــاسـيــة فــي اإلقـلـيــم مثل
مـ ــا يـ ـحـ ــدث فـ ــي م ـي ــان ـم ــار وظ ـ ـ ــروف الـ ــوبـ ــاء
األخير قد تسببت بإغالق العديد من األعمال
الـصـغـيــرة ،وتـســريــح الـعـمــال الــذيــن ال يملكون
الـحـمــايــة ال ـقــانــون ـيــة ،ووق ــع ال ـفــاس فــي رأس
الـعـمــال المهاجرين الـعــرب ومــن بينهم العمال
ال ـســوريــون .فــالـعـمــال الـمـهــاجــرون هــم أضعف
الـحـلـقــات فــي الـبـنـيــة الـمــالـيــزيــة ،وه ــم أول من
شعر بآثار األزمة.

تصاعد الحركة العمالية األمريكية
تتصاعد الحركة
العمالية في مختلف
أنحاء الواليات المتحدة
األمريكية ،وال يمر يوم
دون حدوث اإلضرابات
من أجل زيادة األجور
والمطالب العمالية
األخرى .أي إن مستوى
الحراك العمالي هو
مستوى يومي الحدوث.

ǧقاسيون

ولعل واحد ًا من أهم مطالب العمال المضربين
هو رفع أجور الساعة الواحدة إلى  15دوالر ًا.
حيث لــم تتوقف حــركــة ال ـ  15دوالر ًا للساعة
الواحدة التي شملت نصف الواليات األمريكية
عام  ،2018وتصاعدت أكثر بعد انفجار األزمة
األمريكية .2020
خالل هذا األسبوع فقط ،أضرب عمال جميع
شــركــات الــوجـبــات الـســريـعــة مـثــل مــاكــدونــالــدز
وغيرها عبر الواليات األمريكية في  190مدينة
مــن لــوس أنـجـلــوس إلــى شـيـكــاغــو وفينيكس
ونـيــويــورك وواشـنـطــن مؤكدين على مطلبهم
القديم في رفع الحد األدنى لألجور من 7.25
دوالرات إلى  15دوالر ًا مقابل كل ساعة عمل
ومن أجل حقهم في التنظيم النقابي.
كما أضرب عمال آمازون في شيكاغو احتجاج ًا

ضد ورديات العمل القاسية ،ويخوض 2500
مــن عـمــال الـصـحــة والـمـمــرضــات فــي شيكاغو
إضــرابـهــم لــأسـبــوع الـثــانــي على الـتــوالــي ،ألن
الـسـلـطــات تـجــاهـلــت تضحياتهم أثـنــاء ظــروف
ال ــوب ــاء .وش ـم ـلــت اإلض ــراب ــات ه ــذا األس ـبــوع
ع ـم ــال ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات ف ــي مــاســات ـشــوس ـتــس
وع ـمــال الـمـنــاجــم الـمـيــاومـيــن وع ـمــال الــزراعــة
ف ــي كــال ـي ـفــورن ـيــا وع ـم ــال ش ــرك ــات ال ـس ـيــارات
ال ـك ـبــرى مـطــالـبـيــن بـتـعــويـضــات ع ــادل ــة ورف ــع
األج ــور وح ـقــوق الـعـمــال األخـ ــرى .كـمــا دخــل
إضراب نقابة عمال المناجم شهره الرابع ،بدأ
اإلض ــراب بــدايــة نـيـســان الـمــاضــي فــي آالبــامــا،
وامتد إلى بقية المدن األمريكية حيث مناجم
ال ـف ـح ــم ،إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـع ــدي ــد م ــن اإلض ــراب ــات
األخرى.
الـصـفـيــح األمــري ـكــي ال ـســاخــن كــال ـبــركــان أص ـ ًا
ي ـ ــزداد س ـخــونــة ،واألزم ـ ــة األمــري ـك ـيــة تـتـعـمــق

ف ــي ك ــل م ـك ــان ك ـمــا ت ــدل ع ـلــى خ ــارط ــة ت ــوزع
اإلضـ ــرابـ ــات ال ـع ـمــال ـيــة ،ومـ ــا ت ـصــاعــد ال ـحــركــة
العمالية فــي سبيل مطالب الـعـمــال إال واحــدة

من مؤشراتها ،والتي تعني سياسي ًا المزيد من
الهزائم لإلمبراطورية المتراجعة ،والمزيد من
حراك الناس في األسفل من أجل حقوقهم.
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الكبح األمريكي للعالقات الروسية األوروبية

في قمة االتحاد األوروبي األخيرة التي عقدت في بروكسل،
رفضت الكتلة -بأغلبية ساحقة -االقتراح األلماني الفرنسي
المشترك لتطبيع العالقات بين االتحاد األوروبي وروسيا.
وبد ًال من إيالء االهتمام للرسالة الفرنسية األلمانية المتمثلة
في إعادة تعريف العالقات بين االتحاد األوروبي وروسيا
بوصفها «وسيلة لزيادة التحكم اإلستراتيجي للكتلة على
الساحة الدولية والحد من اعتمادها على الواليات المتحدة
لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الحاسمة» ،قررت الكتلة
تحت ضغط بعض دولها تضييع فرصة خلق مساحة أوروبية
متميزة للعالقات مع روسيا.

ǧإعداد :سعد خطار

الجهد الحثيث
الذي تبذله
الواليات المتحدة
لبث الخوف من
«التوسعية»
الروسية تمثل
محاوالت
أمريكية لمنع
القارة من
تطوير سياستها
الخارجية
ونظرتها
اإلستراتيجية

فـ ــي ح ـي ــن ط ـل ــب االقـ ـ ـت ـ ــراح ال ـف ــرن ـس ــي
األلماني إنشاء أطــر للحوار مع روسيا
حــول قضايا مختلفة (مثل تغير المناخ
والـســام واألم ــن) ،فــإن االقـتــراح يظهر
أيض ًا إدراك ـ ًا متزايد ًا داخــل الـقــارة ،على
األق ــل ل ــدى أق ــوى دول ـت ـيــن فــي الـتـكـتــل،
لـ ـض ــرورة ان ـت ـه ــاج س ـيــاســة ت ـس ـمــح لـهــا
بـتـجـنــب وضـعـهــا الـحــالــي كــاعــب ملحق
بالواليات المتحدة .وكما قالت ميركل:
«ال يمكننا أن نبقى فــي مــوقــف دفاعي
بحت تجاه روسيا في حين رأينا حوار ًا
مـنـظـمـ ًا بـيــن الــرئـيــس بــايــدن والــرئـيــس
بوتين» .وبعبارة أخــرى ،يظل المنطق
األســاســي أللـمــانـيــا وفــرنـســا عـلــى النحو
ال ـتــالــي :إذا تـمـكـنــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
مــن الـحــوار مــع روسـيــا ،فلماذا ال يقوم
االتحاد األوروبي بالشيء ذاته؟
محاوالت متواصلة للتوريط
فــي مـقــال كتبه فــي  5حــزيــران لصحيفة
«واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ب ـ ــوس ـ ــت» ،أكـ ـ ــد ال ــرئ ـي ــس
األمــري ـكــي عـلــى أن زيــارتــه إل ــى أوروب ــا

محاولة «لحشد الديمقراطيات العالمية
ف ــي وج ــه روسـ ـي ــا» .وع ـل ــى ح ــد تـعـبـيــر
ب ــاي ــدن« :إن ـن ــا نـقــف مـتـحــديــن لـمــواجـهــة
تحديات روسيا لألمن األوروبــي ،بــدء ًا
بعدوانها في أوكرانيا ،ولن يكون هنالك
ش ــك ف ــي ت ـص ـم ـيــم الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
ع ـلــى ال ــدف ــاع ع ــن قـيـمـنــا الــدي ـم ـقــراط ـيــة،
الـتــي ال يـمـكـنـنــا فـصـلـهــا عــن مـصــالـحـنــا»،
مضيف ًا كذلك أنه «عندما نلتقي ،سأؤكد
م ــرة أخ ــرى ال ـتــزام ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
وأوروب ــا والــديـمـقــراطـيــات ذات التفكير
ال ـم ـمــاثــل ال ــدف ــاع ع ــن ح ـق ــوق اإلن ـس ــان
والكرامة» ،وهو الشيء الذي لم يحدث
ب ـط ـب ـي ـعــة األح ـ ـ ــوال ت ـب ـع ـ ًا ل ـل ـت ـصــري ـحــات
اإلعـ ــامـ ـيـ ــة مـ ــن ال ـج ــان ـب ـي ــن األم ــري ـك ــي
والـ ــروسـ ــي ب ـعــد ال ـق ـم ــة ،ح ـيــث إن مـثــل
هذا الكالم عادة ما تستخدمه واشنطن
ل ـم ـج ــرد االس ـت ـه ــاك ودف ـ ــع م ـح ــاوالت
ت ــوري ــط ح ـل ـفــائ ـهــا ال ـم ـف ـتــرض ـيــن الت ـخــاذ
المزيد من السياسات التي تتعارض مع
مصالحهم العميقة وتزيد عمق أزمتهم.
ورغ ــم أن الـمــرء قــد يـمـيــل إلــى االعـتـقــاد
بأن إدارة جو بايدن تسعى إلى تحقيق
أج ـن ــدت ـه ــا الـ ـخ ــاص ــة ،إال أن ـ ــه ي ـظ ــل مــن
ال ـمــؤكــد أن تــأج ـيــج ال ـم ـشــاعــر الـمـعــاديــة
ل ــروس ـي ــا -أو ال ـت ـعــاطــف ال ـم ـبــاشــر مــع
م ـخ ــاوف الـ ــدول األوروبـ ـي ــة الـمـضـخـمــة
فيما يتصل بالنوايا الــروسـيــة ،كوسيلة
ل ــزي ــادة هــامــش ال ـم ـســاحــة ال ـتــي تـسـمــح
ل ـ ـل ـ ــوالي ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـحـ ــدة بـ ــالـ ـتـ ــدخـ ــل فــي
الـسـيــاســة األوروبـ ـي ــة -مـتـجــذر بـنـيــويـ ًا
لـ ــدى اإلدارة األم ــري ـك ـي ــة .ع ـلــى سـبـيــل
ال ـم ـثــال ،حـتــى فــي عـهــد دونــالــد تــرامــب،
الــذي تــم اتـهــامــه بـمــواالة روسـيــا ،دعــت
لـجـنــة فــرع ـيــة لــاع ـت ـمــادات ف ــي مـجـلــس
الشيوخ األمريكي الدول األوروبية ،بما
فــي ذلــك تلك الـمــوجــودة داخــل االتـحــاد

األوروبي ،لإلدالء بشهادتها فيما يتعلق
بـ«النشاط الروسي» في بلدانها.
وف ــي ح ـيــن ش ـهــدت جـمـيــع ه ــذه ال ــدول
ال ـس ــت (أوك ــران ـي ــا وب ــول ـن ــدا وجــورج ـيــا
والتفيا وليتوانيا وإستونيا) في جلسة
االسـ ـتـ ـم ــاع ضـ ــد مـ ــا ي ـس ـم ــى ب ــال ـع ــدوان
ال ــروس ــي ،أب ــرزت ال ـش ـهــادة أي ـض ـ ًا كيف
ت ــواص ــل الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة م ـســاعــدة
هذه الــدول ضد روسيا ،وهي السياسة
التي تدعم بشكل مباشر استمرار عقلية
ال ـحــرب ال ـب ــاردة الـمـعــاديــة لــروس ـيــا في
أوروبا الشرقية.

ــ الموقف
األلماني الفرنسي
المشترك يمثل
رغبة أوروبية
سريعة النمو
في ترسيخ أوروبا
كالعب مستقل
على الساحة
الدولية حيث
يمكنها تحقيق
أهداف سياستها
الخارجية بشكل
أكثر استقاللية

االتجاه مستمر ومتصاعد
ال ت ـ ــزال إدارة ج ــو ب ــاي ــدن م ـهــووســة
بــالـعـقـلـيــة ذات ـه ــا ،مــا يـشـيــر إل ــى األســس
البنيوية لمناهضة روسيا في الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،ومـ ـي ــل ج ـم ـي ــع ال ـح ـك ــوم ــات
األمــري ـك ـيــة إل ــى تــوظ ـيــف «ال ـم ـخ ــاوف»
األوروبـيــة كذرائع للتدخالت السياسية
والـ ــدبـ ـلـ ــومـ ــاسـ ـيـ ــة وح ـ ـتـ ــى ال ـع ـس ـك ــري ــة
األمريكية.
عـلــى سـبـيــل الـمـثــال ،عـنــدمــا قــام أنـتــونــي
ب ـل ـي ـن ـكــن ،وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ــري ـك ــي
الـحــالــي ،بـجــولــة فــي أوروب ــا فــي نيسان
الـمــاضــي ،كــان أحــد األغ ــراض الرئيسية
للزيارة هو «توعية» األوروبيين بشأن
«التهديد الــروســي» .وفــي اجتماعه مع
وزي ــر الـخــارجـيــة األوك ــران ــي ،ديـمـيـتــرو
كــول ـي ـبــا ،أكـ ــد ب ـل ـي ـن ـكــن «دع ـ ــم ال ــوالي ــات
المتحدة الثابت لسالمة أراضي أوكرانيا
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ت ــواج ــه ف ـيــه ع ــدوان ـ ًا
م ــن ج ــان ــب روسـ ـي ــا» .وق ــال ــت ال ـس ـفــارة
األمريكية في أوكرانيا في بيان لها «إن
الــوزيــر أعــرب عــن قلقه إزاء اإلجــراءات
المتعمدة التي اتخذتها روسيا لتصعيد
ال ـت ــوت ــرات م ــع أوك ــران ـي ــا ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
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مــن خــال خطابها الـعــدوانــي وتضليلها،
وزيـ ــادة ان ـت ـهــاكــات وق ــف إط ــاق ال ـنــار،
وح ـ ــرك ـ ــة الـ ـ ـق ـ ــوات ف ـ ــي شـ ـب ــه ج ــزي ــرة
ال ـق ــرم الـمـحـتـلــة وب ــال ـق ــرب م ــن ال ـحــدود
األوكرانية» ،حسب زعمها.
وب ـهــذا يـتـضــح أن الـجـهــد الـحـثـيــث الــذي
تـبــذلــه الــواليــات الـمـتـحــدة لـبــث الـخــوف
م ـ ــن «الـ ـتـ ــوسـ ـعـ ـيـ ــة» ال ـ ــروس ـ ـي ـ ــة ت ـم ـثــل
مـ ـحـ ــاوالت أم ــري ـك ـي ــة ل ـم ـنــع الـ ـقـ ــارة مــن
تـطــويــر سـيــاسـتـهــا الـخــارجـيــة ونـظــرتـهــا
اإلستراتيجية .وفــي الوضع الحالي ،ال
يزال تقييم دول أوروبا الشرقية للتهديد
المفترض اآلتي من موسكو يتشكل إلى
حد كبير من خالل التحريض األمريكي
الواضح في هذا السياق.
وف ــي حـيــن أن ه ــذا ال يـعـنــي أن فــرنـســا
وألـ ـم ــانـ ـي ــا تـ ــؤيـ ــدان ال ـت ـط ـب ـي ــع ال ـم ـط ـلــق
لـلـعــاقــات مــع روس ـيــا ،حـيــث تــواصــان
دع ـ ــم ت ــأس ـي ــس وجـ ـ ــود ل ـح ـل ــف ش ـم ــال
األط ـل ـســي ف ــي ال ـب ـحــر األس ـ ــود ،إال أنــه
يبقى أن موقفهما يمثل رغبة أوروبـيــة
س ــري ـع ــة ال ـن ـم ــو فـ ــي ت ــرس ـي ــخ أوروبـ ـ ــا
كــاعــب مـسـتـقــل عـلــى ال ـســاحــة الــدول ـيــة،
حـيــث يمكنها تحقيق أه ــداف سياستها
الخارجية بشكل أكثر استقاللية.
ومــن الـمـتــوقــع أن يـسـتـمــر هــذا االتـجــاه
وي ـت ـص ــاع ــد ح ـت ــى ب ـع ــد خ ـ ــروج م ـيــركــل
مــن السياسة ،حيث دعــا أرمـيــن الشيت
(الـخـلـيـفــة المحتمل لـمـيــركــل فــي منصب
ال ـم ـس ـت ـش ــار) ،ف ــي م ـقــاب ـلــة م ــع صـحـيـفــة
«فــايـنـنـشــال تــاي ـمــز» األس ـب ــوع الـمــاضــي
إل ــى ان ـت ـشــال ال ـعــاقــات م ــع روس ـي ــا مــن
ال ـج ـم ــود ،م ـع ـت ـبــر ًا أن ع ـلــى ال ـغ ــرب أن
يـ ـحـ ــاول «إقـ ــامـ ــة ع ــاق ــة م ـع ـق ــول ــة» مــع
موسكو ،وأن «تجاهل روسـيــا عـمــد ًا لم
يـخــدم مـصــالـحـنــا ،وال مـصــالــح الــواليــات
المتحدة».
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«ال توجد معارضة في مناطق النظام»...

ناقشنا في مقاالت عديدة سابقة المقولة التي يتبناها حزب اإلرادة الشعبية منذ  2005تقريباً (مقولة الثنائيات
الوهمية /وكان في حينه هو اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين) ...ومن أمثلتها األوضح( :معارض/
موال)( ،علماني/متدين) ،إضافة إلى الثنائيات الطائفية والقومية وإلخ.
ٍ
ǧريم عيسى

عـلــى أس ــاس ه ــذه الـثـنــائـيــات الــوهـمـيــة ،يعمل
المتشددون من األطراف السورية على تقسيم
الشعب السوري بشكل عمودي ،وتحويله إلى
«جماعات» متحاربة ومتصارعة ،بل ويجري
ت ـص ــوي ــر ال ـ ـصـ ــراع ب ـي ـن ـهــا ع ـل ــى أن ـ ــه «ص ـ ــراع
وجودي»!
وأح ــد أش ـك ــال تـقـسـيــم الـمـنـهــوبـيــن الـســوريـيــن
ف ــي ص ـفــوف وه ـم ـيــة ،ال ي ـقــف ع ـنــد تـقـسـيـمـهــم
ـوال» و«م ـع ــارض» ،بــل وأي ـض ـ ًا ضمن
بـيــن «م ـ ٍ
المعارضة نفسها ،أصرت جهات بعينها ،ومنذ
ال ـب ــداي ــة ،ع ـلــى خ ـلــق ن ــوع جــديــد م ــن الـتـقـسـيــم
الــوه ـمــي يـسـتـنــد إل ــى ال ـم ـقــولــة ال ـتــال ـيــة« :بـمــا
ّأن الـنـظــام قـمـعـيٌ ،فــا يـمـكــن أن تـكــون هنالك
م ـع ــارض ــة ض ـمــن م ـنــاطــق س ـي ـطــرة ال ـن ـظ ــام...
المعارضة هي فقط تلك التي خارج سورية».
حجم الشتائم ودرجة «المعارضة»
ب ـم ـجــرد ان ـط ــاق ال ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي ف ــي ربـيــع
 ،2011ت ـحــولــت الـتـغـطـيــة اإلع ــام ـي ــة الـكـثـيـفــة،
وخ ــاص ــة تـغـطـيــة وس ــائ ــل اإلع ـ ــام الـخـلـيـجـيــة
والغربية عموم ًا إضافة إلى المحلية ،إلى إحدى
أه ــم األدوات فــي إع ــادة تـشـكـيــل (وتـخــريــب)
الحراك نفسه ،وفي صياغة األفكار والتوجهات
العامة...
مـنــذ تـلــك الـلـحـظــة ،تــر ّكــز ال ـضــوء ح ــول ثنائية
«االستبداد/الحرية» ،وجرى اختصار المسألة
بأسرها في هذه الثنائية ،وذلك للتغطية على
األس ـ ــاس االق ـت ـص ــادي االج ـت ـمــاعــي ل ـل ـحــراك،
ولتحويله إلــى أداة يـجــري امتطاؤها إلعــادة
توزيع النهب بين الناهبين مع إبقاء المنهوبين
منهوبين...
ولـ ـك ــن ض ـم ــن ال ـت ـف ــاص ـي ــل ،فـ ـ ـ ّـإن االسـ ـتـ ـخ ــدام
الـمـبــاشــر لثنائية (اسـتـبــداد/حــريــة) ،كــانــت في

ال ـم ـقــولــة ال ـتــي أش ــرن ــا إل ـي ـهــا ســاب ـق ـ ًا ،وه ــي أنــه
ليس من إمكانية لوجود معارضة في مناطق
وإن وجــدت فهي صنيعته ...ولكن ما
النظامْ ،
حقيقية هذا األمر ولماذا جرى الترويج بهذه
الطريقة؟
ق ـب ــل كـ ــل شـ ـ ــيء ،ي ـن ـب ـغــي ت ـث ـب ـيــت ح ـق ـي ـقــة ّأن
ال ـم ـعــارضــة الـفـعـلـيــة م ــوج ــودة داخ ــل وخ ــارج
ال ـب ــاد ،مــع ّأن األسـ ــاس فــي وج ــوده ــا يبقى
هــو الــداخــل ال الـخــارج .وينبغي اإلقــرار أيض ًا
بأن المعارضة المصنّعة سواء من استخبارات
ّ
الـ ـ ــدول أو اس ـت ـخ ـب ــارات ال ـن ـظ ــام ،ه ــي أي ـض ـ ًا
موجودة داخل وخارج البالد ...ومعيار تقييم
مــن هــي المعارضة الفعلية ومــن هــي المصنعة
هـ ــو أبـ ـع ــد مـ ــا يـ ـك ــون عـ ــن مـ ـج ــرد ال ـش ـع ــارات
و«حجم الشتائم» التي يجري إطالقها( ...علم ًا
ّأن النمط كثير الشتائم ،عــادة ما يكون فارغ
الـمـضـمــون ،وع ــادة مــا يـغـطــي بـكـثــرة شتائمه
على عمله في عكس مصلحة الناس)...
معارضة البارشوت
ال ـت ــروي ــج ل ـم ـقــولــة عـ ــدم وج ـ ــود م ـع ــارض ــة فــي
الداخل ،وعدم إمكان وجود معارضة في الداخل
مــن األس ــاس ،كــان ضــروري ـ ًا جــد ًا فــي الـبــدايــات
لتبرير إنشاء تشكيالت «معارضة» في الخارج
من نمط «المجلس الوطني السوري»  -الذي
ت ـحــول ه ــو نـفـســه الح ـق ـ ًا م ــع ب ـعــض الــرتــوش
إلــى االئ ـتــاف ال ـســوري .لـقــي إن ـشــاء المجلس
ف ــي حـيـنــه تــرح ـي ـب ـ ًا واس ــع ال ـن ـطــاق م ــن ال ـغــرب
ألن
وحـلـفــائـهــم اإلقـلـيـمـيـيــن (وه ــذا أمــر طبيعي ّ
منشئيه هم أنفسهم من رحبوا به!).
بالنظر إلى تركيبة المجلس الوطني في حينه،
فإننا نجد ّأن القسم األعـظــم مــن الشخصيات
األســاسـيــة ضمنه ،كــانــت مــن ذلــك النمط الــذي
اسـتـمــر يـعـيــش خ ــارج ســوريــة مــا قـبــل 2011
لعقود عديدة متتالية ،عقدين وثالثة وأربعة...

أن قدرة أي نظام
ّ
على ممارسة
قمع شديد وطويل
هو وجود شريحة
أن
واسعة تعتقد ّ
النظام المعني
يدافع عن مصالحها

ومن ينقطع بشكل مستمر عن العيش في بلد
مـعـيــن ل ـمــدة تـصــل إل ــى أربـعـيــن س ـنــة ،وبـغــض
النظر عن مدى انتمائه إلى ذلك البلد ،ومحبته
المفترضة لــه ،فإنه سيكون بالضرورة غريب ًا
عنه وعن تفاصيله ،خاصة أن الحديث يجري
عـ ــن ش ـخ ـص ـي ــات فـ ـحـ ـس ــب ،ولـ ـيـ ــس ح ــرك ــات
سياسية لها وجود وحيثية اجتماعية...
ولذا كان من الضروري تبرير تقديم مجموعة
م ــن (ال ـم ـغ ـتــرب ـيــن ال ـمــزم ـن ـيــن) إلـ ــى ال ـص ـفــوف
األول ــى ،خــاصــة ّأن ه ــؤالء يـشـتــركــون عـمــومـ ًا
في كونهم غربيي الهوى والعقل...
وكــي تكتمل ال ـصــورة ،تـتـحــول هـجــرة هــؤالء
إلى رواية حول نضال عنيد طويل بدؤوه قبل
أن يبلغوا الثامنة عشرة ،وتسبب في تهجيرهم
مــن ال ـب ــاد...ه ــذا ال يـعـنــي بـطـبـيـعــة ال ـحــال ّأن
النظام لم يتسبب في تهجير وهجرة كثيرين،
ول ـكــن لـلـمـصــادفــة ف ـ ّـإن أول ـئــك الــذيــن ت ـصــدروا
المشهد بالذات ،كانوا من الذين يترددون بين
الحين واآلخــر على سورية ليلقوا محاضرات
ولـيـنـظــروا فــي مـســائــل الـمـجـتـمــع ال ـمــدنــي ،بل
ولكي يقوموا بالتنظير النتقال النظام المعلن
نحو الليبرالية االقتصادية ،وللعالقة «الطيبة»
مع جاك شيراك ومع الغرب عموم ًا!
أح ــد ال ـم ـقــاصــد الــواض ـحــة م ــن ه ــذا ال ـن ـمــط مــن
ال ـت ـش ـك ـي ــات ،ك ـ ــان ت ـس ـه ـي ــل ع ـم ـل ـي ــة تــوج ـيــه
األحــداث على األرض مــن قبل الـغــرب ،خدمة
ألجنداته بالدرجة األولى.
التدخل العسكري
ال ـق ــول بــاس ـت ـحــالــة وجـ ــود م ـعــارضــة سـيــاسـيــة
ف ــي ال ـم ـن ــاط ــق ال ـت ــي ي ـس ـي ـطــر ع ـل ـي ـهــا ال ـن ـظ ــام،
ل ـيــس ض ــروريـ ـ ًا الخـ ـت ــراع ن ـمــط م ـنــاســب مــن
«ال ـم ـع ــارض ــة» ف ـح ـســب ،ب ــل وض ـ ــروري أي ـض ـ ًا
لتبرير طلب التدخل العسكري الخارجي؛ عبر
الـقــول إنّ ــه مــن غـيــر الـمـمـكــن الـقـيــام بــأي شــيء
من الداخل ولذا يجب طلب «معونة» الخارج،
وهو بالضبط ما قامت به معارضة الباراشوت
في المجلس الوطني وا ِألشـكــال الالحقة التي
تطور لها هذا المجلس...

العنف والعمل العسكري
نفي أيــة إمكانية للعمل السياسي فــي الــداخــل،
ليس استدعاء لتدخل عسكري خارجي فقط،
بل هو أيض ًا جزء من تبرير «ضرورة االنتقال
للعمل العسكري»!
فـحـيــن ال ت ـكــون ه ـنــالــك أي ــة إم ـكــان ـيــة لـلـنـضــال
ال ـس ـي ــاس ــي فـ ــي ال ـ ــداخ ـ ــل ،فـ ـه ــذا ي ـع ـنــي أن ـ ــه ال
ت ــوج ــد إم ـكــان ـيــة ل ـن ـضــال س ـيــاســي س ـل ـمــي فــي
الــداخــل ،وبالتالي فـ ّـإن الممكن هو فقط العمل
العسكري ...والعمل العسكري يحتاج بــدوره
إل ــى س ــاح وت ـم ــوي ــل ...ول ـك ــي ي ــأت ــي ال ـســاح
والتمويل ،ال بد من مزيد من التبعية للخارج،
وال ب ــد م ــن إع ـط ــاء أول ــوي ــة أع ـل ــى لــأج ـنــدات
ال ـخــارج ـيــة عـلــى ح ـســاب األج ـن ــدة الــوط ـن ـيــة...
األم ــر ال ــذي وص ــل بــالـبـعــض إل ــى درج ــات من
الوقاحة والعمالة ربما غير مسبوقة تاريخي ًا،
على غرار مناشدة الواليات المتحدة ،والغرب،
والـنــاتــو ...بــل ّإن بعض التافهين وصـلــت بهم
األمور حدّ التعبير عن امتنانهم للضربات التي
يقوم بها الكيان الصهيوني!
متشددو النظام
يدعمون هذه التوجهات أيضًا
وق ــد س ــاع ــد م ـت ـشــددو ال ـن ـظ ــام ،وع ـب ــر الـعـنــف
وال ـق ـمــع وال ــدع ــاي ــة ال ـم ـك ـث ـفــة ،ال ـم ـت ـشــدديــن مــن
ال ـطــرف اآلخ ــر فــي الـعـمــل عـلــى تــرسـيــخ هــذه
ال ـف ـكــرة (أي إن ــه ال تــوجــد م ـعــارضــة حـقـيـقـيــة
فـ ــي الـ ـ ــداخـ ـ ــل) .وج ـ ـ ــرى ذلـ ـ ــك عـ ـب ــر ت ـص ـن ـيــع
«مـعــارضــات» عــديــدة ،وبــدرجــات متفاوتة من
(ألن هــذا معيار درجة
الـقــدرة على «الشتم»ّ ،
المعارضة وفق ًا لإلعالم) ،وأيض ًا بمواقع عمل
متباينة بين الداخل والخارج...
ألن هــذا النمط مــن المعارضة
ولــم ذلــك كـ ّلــه؟ ّ
ال ــذي يـبـعــد ال ـضــوء عــن الـمـســائــل الـجــوهــريــة،
االقتصادية االجتماعية والوطنية ،ويركز على
ج ــزء شـكـلــي فـقــط مــن ال ـجــانــب الــديـمـقــراطــي،
ه ــو م ــن أف ـي ــد أن ـ ــواع ال ـم ـعــارضــة لـلـمـتـشــدديــن
ضـمــن الـنـظــام ...فـهــو يسمح بتكريس تقسيم
ال ـســوري ـيــن ع ـلــى أس ــس وه ـم ـيــة ول ـيــس عـلــى
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المعارضة هي من نسميها لكم وفقط!

أس ــاس نــاهـبـيــن ومـنـهــوبـيــن .والـتـقـسـيــم على
أســس وهمية يعني ّأن ال ــ 20مليون منهوب
تـقــريـبـ ًا مــن ال ـســوري ـيــن ،سـيـنـقـسـمــون مــايـيــن
هنا وماليين هـنــاك ،وبالتالي لــن يتمكنوا من
إح ــداث تغيير جــذري فــي الـمـنـظــومــة الـقــائـمــة،
وال في «المعارضة» القائمة ،بل وسيتحولون
كما أسلفنا إلــى أداة بيد النخب تـتـحــارب بها
لتقاسم النهب وإبقاء المنهوبين منهوبين...
أبعد من ذلك
أخـطــر مــا فــي األمــر هــو النقطة األخـيــرة التي
وصلنا إليها بالحديث ،والـتــي تتجاوز مسألة
ت ـص ـن ـيــف ال ـم ـع ــارض ــة ن ـف ـس ـه ــا ،إل ـ ــى تـصـنـيــف
السوريين أنفسهم .فقد وصــل اإلجــرام اتجاه
أذه ــان وع ـقــول وق ـلــوب ال ـســوري ـيــنْ ،أن بــات
البعض يـبــرر أو يقبل أن يتعذب السوريون
ال ـمــوجــودون تـحــت سـلـطــة الـنـظــام ويـجــوعــوا
مــن العقوبات تحت ذريـعــة (بيستاهلوا لماذا
ل ــم ي ـ ـثـ ــوروا!) ...وم ــن ط ــرف آخ ــر هـنــالــك من
وص ــل بــان ـعــدام إنـســانـيـتــه لـلـتـصــالــح مــع فـكــرة

ّأن النصرة تفتك بجزء من السوريين (ألنهم
بيستاهلوا هني يلي جابوها)!..
القمع ال يتم دون قدر من الرضا!
إن االسـتـنــاد الـشـكـلــي إلــى فـكــرة الـقـمــع والـعـنــف
واالس ـت ـبــداد لـتـصـنـيــف الـســوريـيــن بـشـكــل نهائي
عـلــى أس ــاس الـمـنـطـقــة ال ـتــي ي ــوج ــدون ب ـهــا ،هو
استصغار للشعب السوري نفسه ،وهو فكر معادٍ
لـلـســوريـيــن عـمــومـ ًا ألنــه يعتبرهم مـجــرد تابعين
أذالء ال رأي لهم وال حول وال قوة وال إرادة...
ّإن من يفكر بهذه الطريقة ،أولــى به أن يكفّ
عــن ال ـقــول بـكـلـمــات مـثــل «ث ــورة» و«تـغـيـيــر»،
ألن تفكيره ينتمي بشكل واضــح إلــى النمط
ّ
الـمـسـتـعـلــي والـمـتـكـبــر عـلــى ال ـن ــاس ...وه ــؤالء
الــذيــن ي ـف ـكــرون ب ـهــذه الـطــريـقــة ،نــراهــم ضمن
الممارسة الفعلية في المناطق التي يسيطرون
عليها ،يعيدون بشكل حرفي تقريب ًا ممارسات
النظام الذي يدّعون معارضته...
ب ـكــل األح ـ ـ ــوال ،ف ـ ـ ّـإن م ــا ي ـجــب تــوض ـي ـحــه فــي
مـســألــة الـقـمــع ،هــو أنـهــا لـيـســت مـســألــة مـجــردة

وخاضعة فقط ألهــواء الحكام ،بــل هــي مسألة
ال يمكن أن تـتــم دون حــد أدنــى ض ــروري من
الــرضــا االج ـت ـمــاعــي ع ـن ـهــا ...أي ّإن الـسـلـطــات
الـتــي تـمــارس الـقـمــع ،تستند فــي عملية القمع
إل ــى تـجـيـيــش ج ــزء م ــن ال ـن ــاس م ـع ـهــا ،بـغــض
ال ـن ـظ ــر عـ ــن ط ــري ـق ــة ال ـت ـج ـي ـي ــش تـ ـل ــك .ول ـك ــن
األساس األولي للقمع طويل األمد هو أساس
اقـتـصــادي ...ما أقصده هو ّأن قــدرة أي نظام
عـلــى مـمــارســة قـمــع شــديــد وطــويــل هــو وجــود
شريحة واسعة تعتقد ّأن النظام المعني يدافع
عــن مصالحها ،وتسمح لــه تــالـيـ ًا ،بــل وتشاركه
في عمليات القمع...
حين تفقد األنظمة الشرائح االقتصادية الواسعة
الداعمة لعمليات القمع ،فإنها تبحث عن مبررات
وذرائــع أخرى للقمع ،وتستفيد في هذا اإلطار
مــن الـثـنــائـيــات الــوهـمـيــة الـطــائـفـيــة والـسـيــاسـيــة
والـقــومـيــة والـعـشــائــريــة وإل ــخ ...وه ــذا مــا جــرى
مع متشددي النظام السوري بعد فقدان التأييد
االقتصادي خالل سنوات الليبرالية االقتصادية
ابـتــداء مــن  1991عملي ًا ،والـتــي أكـلــت مكتسبات

تحية للحركة التقدمية الكويتية في مؤتمرها الثاني
الرفاق األعزاء في الحركة
التقدمية الكويتية
يتوجه إليكم أعضاء
رئاسة حزب اإلرادة
الشعبية بالتحية
الرفاقية بمناسبة نجاح
مؤتمركم الثاني الذي
انعقد يوم الجمعة
الماضي  2تموز ،2021
ويتمنون لكم وللشعب
الكويتي االزدهار والتقدم.

ّإن مــوقـفـكــم وم ــوق ــف ال ـش ـعــب ال ـكــوي ـتــي ع ـمــوم ـ ًا م ــن الـقـضـيــة
الفلسطينية بشكل خاص ،هو موقف مشرف يحق لكم الفخر
بــه ،ويـجــب علينا وعـلــى كــل المناضلين الـشــرفــاء حــول العالم
الـتـمـســك بــه ودع ـمــه عـبــر الـنـضــاالت عـلــى الـمـسـتــوى الــوطـنــي
واألممي على حد سواء .وتأتي أهمية موقفكم الثابت ،وموقف
الشعب الكويتي عموم ًا ،في تثبيته للكويت بعيد ًا عن موجة
التطبيع الذليلة ،وهو األمر الذي ينبغي أن يستمر وأن يتعزز.
نحيي أيض ًا نضاالتكم االقتصادية االجتماعية والديمقراطية،
ونتمنى لـكــم اسـتـمــرار الـتـقــدم ضـمــن عــالــم تتغير فـيــه مــوازيــن
القوى بشكل حاد ،وتفتح األفق أمام رفع مستوى الطموحات
والنضاالت إلى آفاق غير مسبوقة...
رئاسة حزب اإلرادة الشعبية
2021/7/4

ال ـع ـمــال والـفــاحـيــن بـشـكــل تــدري ـجــي ،ثــم بــدأت
بالتهام لحمهم ،ووصلت إلى العظم.
على المنهوبين أن يتحدوا
هذا ك ّله ،ال يريد لنا الغرب عموم ًا ،ومعه أمراء
ال ـح ــرب م ــن ك ــل األط ـ ــرافْ ،أن ن ــراه أو نـنـظــر
إليه ...يريدون لنا أن نبقى على سطح المسألة
ف ـق ــط ،وأن ن ـت ــرك ع ـم ـق ـهــا ل ـه ــم هـ ــم :بــوصـفـهــم
«الـنـخــب» ،وبــاعـتـبــار الـشـعــب «جــاهـ ًـا» تحركه
ف ـقــط ال ـع ــواط ــف والـ ـشـ ـع ــارات الـ ـع ــام ــة ...وهــو
مــا ال ينبغي أن يـكــون ،وال ينبغي أن يستمر
ْإن كــان ...وأداة عــدم السماح بــاسـتـمــراره هي
ال ـم ــزي ــد م ــن االنـ ـخـ ــراط ال ـن ـضــالــي ف ــي تــوحـيــد
ص ـفــوف الـمـنـهــوبـيــن ال ـســوري ـيــن ب ـغــض الـنـظــر
عــن اآلراء األول ـي ــة ال ـتــي يـطــرحــونـهــا ،وتـنـظـيــم
ص ـفــوف ـهــم ل ـل ـم ـعــارك ال ـك ـب ـيــرة ال ـق ــادم ــة ،وال ـتــي
سـيـكــون تـطـبـيــق الـحــل الـسـيــاســي الـشــامــل على
أساس القرار  2254مجرد باب واسع للدخول
إلـيـهــا ،وصــو ًال إلــى الـثــورة الحقيقية الـتــي تقف
أمام الشعب السوري ،ال وراءه!
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المتشددون وتجار الحرب:

مختلفون على الحصص ...متفقون على النهب!
تم ّر معظم األحاديث السياسية التي
يخوضها السوريون ،بشكل أو بآخر ،على
المقولة الصحيحة« :السياسة مصالح
ومو رايحة غير على الشعب»...
ǧسعد صائب

فإن كثر ًا ممن يرددون هذه المقولة
رغم ذلكّ ،
ن ـف ـس ـهــا ،وح ـي ــن ي ــذه ـب ــون لـ ـقـ ــراءة م ــا ج ــرى
وي ـج ــري وت ـح ــدي ــد م ــوق ــف ،ي ـت ــرك ــون مـســألــة
ال ـم ـصــالــح ج ــان ـب ـ ًا ويـ ـبـ ــدؤون بــال ـت ـح ـل ـيــل عـلــى
أساس الكالم عن «الديمقراطية» و«الحرية»
و«االس ـت ـب ــداد» و«ال ـم ــؤام ــرة» و«ال ـطــوائــف»
و«القوميات» وإلخ ،وهو األمر الذي ال يحدث
دون أسباب ودون أسس...
فإن ما نراه على اإلعالم ،وضمن
على العمومّ ،
ال ـخـطــاب الـسـيــاســي لـلـمـتـشــدديــن مــن مختلف
األطـ ــراف ،هــو مــزيــج مــن الـتـعـبـيــرات الـســابـقــة
ال ـتــي وض ـع ـنــاهــا ب ـيــن أق ـ ــواس؛ فـضـمــن رواي ــة
م ـت ـشــددي ال ـم ـعــارضــة ن ــرى حــدي ـث ـ ًا مـكـثـفـ ًا عن
االسـتـبــداد والـقـمــع والــديـمـقــراطـيــة والـحــريــات
وإلــخ ،بالتوازي مع غياب شبه كامل للحديث
عن المصالح بمعناها االقتصادي...
ع ـل ــى ال ـم ـق ـلــب «اآلخ ـ ـ ــر» ،أي ب ـي ــن م ـت ـشــددي
النظام ،نرى حديث ًا مكثف ًا عن المؤامرة ،وعن
اسـتـهــداف الــوطــن ال ـســوري مــن ال ـخــارج ،في
حين يغيب الحديث عن المسألة الديمقراطية،
وي ـجــري تـخـفـيــض رتـبــة الـمـســألــة االقـتـصــاديــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة إلـ ــى م ـج ــرد م ـس ــأل ــة «إداري ـ ـ ــة»؛
فالمشكلة هي الفساد ،وهــو مشكلة موجودة
في كل العالم ،والسلطات تسعى إلى محاربتها
مـنــذ مــا قـبــل ال ـتــاريــخ وسـتـبـقــى مـسـتـمــرة في
حربها على الفساد ما شاء اهلل لها أن تبقى في
السلطة ،مــع مالحظة أن نتيجة هــذه الحرب
ال ـض ــروس عـلــى ال ـف ـســاد أن ـهــا ي ـخــرج بـعــد كل
جولة أكثر قوة وتوحش ًا...
درجـ ـ ــة الـ ـتـ ــداخـ ــل والـ ـتـ ـق ــاط ــع ب ـي ــن ال ـم ـس ــائ ــل
(الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ،الـ ــديـ ـمـ ـقـ ــراطـ ـيـ ــة ،االقـ ـتـ ـصـ ــاديـ ــة
االجـتـمــاعـيــة) هــي درجــة عــالـيــة جــد ًا بحيث ال
يمكن الفصل بينها أبد ًا ،إلى ذلك الحد ّأن مجرد
مـعــرفــة مــوقــف أي ــة جـهــة فــي واح ــدة مــن هــذه
القضايا يكاد يكون كافي ًا وحده لمعرفة موقفها
من بقية القضايا ...وسنقف هنا على الترابط
ب ـيــن الـقـضـيـتـيــن الــدي ـم ـقــراط ـيــة واالق ـت ـصــاديــة
االجتماعية خاصة:
أو ًال :بعض التشوهات في المسألة
االقتصادية االجتماعية
في المسألة االقتصادية االجتماعية ،وحتى ما
قـبــل  ،2011كــان هـنــالــك نـمــط مـحــدد مــن تــوزيــع
الـثــروة الـجــائــر؛ نمط يعطي مــا يصل إلــى %75
من الناتج السنوي لما يقل عن  %20من السكان،
وأما األغلبية الساحقة ،فتأخذ أقل من  %25من
ال ـنــاتــج ...نـمــط تــوزيــع ث ــروة ونـمــط اقـتـصــادي
اس ـت ـطــاع أن يـنـجــز «إنـ ـج ــاز ًا ج ـب ــار ًا» خ ــال 5
سنوات فقط ،حيث نقل نسبة الفقر على الحد
األعلى من  %30من السكان إلى  %44منهم!
ه ــذا الـنـمــط ال ــذي ج ــرى الـتـعـبـيــر عـنــه بـشـعــار
ـارة واقتصاد
«اقتصاد الـســوق االجتماعي» تـ ً
الـ ـسـ ــوق (حـ ـ ــاف) ت ـ ــارة أخـ ـ ـ ــرى ...هـ ــو ذاتـ ــه
الـ ــذي ت ـت ـب ـنــاه ف ـئــات ع ــدي ــدة م ــن «ل ـي ـبــرال ـيــي»
و«إس ــام ـي ــي» ال ـم ـعــارضــة ع ـلــى ح ــد س ـ ــواء...
وهــؤالء أنفسهم يتقاطعون مــع النظام القائم
ليس في تصوراته حول البرنامج االقتصادي
االجتماعي فحسب ،بل وأيض ًا في تفاصيله ،بما
في ذلك الرغبة المستميتة بالتمسك بالدوالر
حـتــى حـيــن يصبح التمسك بــه حــريـقـ ًا جماعي ًا

لـفـقــراء الـســوريـيــن ،وأيـضـ ًا الــرغـبــة المستميتة
بــال ـح ـفــاظ ع ـلــى مـخـتـلــف أش ـك ــال ال ـت ـشــوهــات
الهيكلية والبنيوية ضمن االقتصاد السوري،
والتي سنمر على بعضها ضمن النقاط التالية:
أس ــاس عـمـلـيــة الـتـشــوه ومـشـجـعـهــا األســاســي
هــو ال ـت ـبــادل ال ــا مـتـكــافــئ مــع ال ـغــرب ،وال ــذي
يـعـنــي فــي أح ــد وجــوهــه ال ـعــديــدة أن ـنــا نـصــدر
للغرب مواد خام ًا مع مقادير ضئيلة من القيم
ال ـم ـضــافــة ،ون ـس ـتــورد م ـنــه ال ـم ـص ـنّــع ذا الـقـيــم
الـمـضــافــة ال ـعــال ـيــة ...ويـعـنــي أي ـض ـ ًا أن ـنــا نـصــدر
الـعـقــول الـمـبــدعــة مــن بـلــدانـنــا بشكل مستمر...
ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــات ل ـه ــا اس ـ ــم واحـ ـ ــد بــال ـم ـع ـنــى
االقـ ـتـ ـصـ ــادي ال ـس ـي ــاس ــي :ن ـه ــب اس ـت ـع ـم ــاري
لمصلحة الـغــرب ،وبــوســاطــة سـمـســرة الفئات
الــوسـيـطــة الـمـتـنـفــذة داخــل جـهــاز الــدولــة وفــي
السوق.
أب ـ ــرز أشـ ـك ــال ال ـت ـش ــوه أيـ ـضـ ـ ًا ،ه ــو م ـي ــل كـفــة
ال ـت ـنــاس ـبــات ض ــد م ـص ـل ـحــة ق ـط ــاع ــات اإلن ـت ــاج
الـحـقـيـقــي (زراعـ ــة وصـنــاعــة بـشـكــل أســاســي)،
ولمصلحة القطاعات الخدمية (مــال ،سياحة،
ع ـق ــارات .)...وهــو مــا يضعف االقـتـصــاد ككل،
وي ـض ـعــف ال ـع ـم ـلــة ،وي ـض ـعــف ال ـب ــاد ويـضـعــف
استقالليتها.
التشوه الثاني المهم أيض ًا هو عــدم التناسب
ضمن قطاعات اإلنتاج الحقيقي نفسها؛ فهنالك
ضمن هــذه القطاعات على العموم مستويان
للتصنيع (مـسـتــوى أبـســط هــو إنـتــاج وسائل
االستهالك ،ومستوى أعقد هو إنتاج وسائل
اإلنـ ـت ــاج) ...الـمـسـتــوى األع ـقــد (ش ـبــه الـغــائــب
في ســوريــة) هو األســاس الفعلي الستقاللية
ال ـب ـل ــدان االق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة ،وأس ــاس
ت ـطــورهــا ...األم ــور لــديـنــا هــي ّأن الـســائــد هو
الصناعات االستخراجية والتحويلية ،وهــذه
صناعات من المستوى األبسط ،بل من أبسط
المستويات على اإلطالق...
التشوه الثالث هو في التناسب بين االقتصاد
الرسمي واقتصاد الظل؛ فرغم ّأن هــذا النوع
من التشوه يكاد يكون مــوجــود ًا في مختلف
ال ــدول ،إال أنــه يصل فــي بلدنا إلــى مستويات
بأن
عجيبة يمكن للمرء معها أن يصف الوضع ّ
السيد هو اقتصاد الظل ال االقتصاد الرسمي،
واألدهى ّأن السنوات األخيرة جعلت القطاع
األوسع ضمن اقتصاد الظل هو القطاع األسود

من الصحيح تماماً
أن «السياسية
ّ
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اإلج ــرام ــي :أي ت ـج ــارة وتـصـنـيــع ال ـم ـخــدرات
(خاصة الكبتاغون) ،واإلتجار بالبشر بأشكاله
المختلفة ،واالتجار بالسالح...
وي ـم ـك ــن أن ن ـض ـي ــف إل ـ ــى ه ـ ــذه ال ـت ـش ــوه ــات
تشوهات أخــرى عــديــدة ،مثل تـشــوه الميزان
ال ـت ـجــاري ،تـشــوه م ـيــزان ال ـمــدفــوعــات ،تـشــوه
الموازنة ،تشوه الموازنة االستثمارية ،تشوه
العالقة بين التراكم واالستهالك ،تشوه العالقة
بين التوظيفات والعائدية ...وغيرها الكثير.
ثانياً :تشوهات في المسألة
الديمقراطية
ع ـلــى ض ــوء ال ــواق ــع االق ـت ـص ــادي االج ـت ـمــاعــي
الكارثي الذي ال تتعدى الفقرة السابقة كونها
مـجــرد لمحة عـنــه ،فـ ّـإن الـمـســألــة الديمقراطية،
وكما الحال في كل الدنيا ،ولكن لدينا خصوص ًا،
هي مسألة ليست معلقة بالهواء ،بل هي مسألة
لها أساسها الواقعي...
الـ ـقـ ـمـ ــع ف ـ ــي الـ ـنـ ـهـ ــايـ ــة لـ ـيـ ــس م ـ ـجـ ــرد م ـس ــأل ــة
(سيكوباتية مرضية) ،بمعنى أنه ليس مجرد
حالة نفسية كما يسعى البعض إلى تفسيرها،
بل هو أداة لها وظيفة تؤديها :هذه الوظيفة
هــي بــالــدرجــة األولـ ــى ال ـح ـفــاظ عـلــى الـسـلـطــة،
ولكن ما هي وظيفة السلطة نفسها؟ (أليست
ال ـح ـي ــاة م ـص ــال ــح ك ـم ــا ي ـت ـفــق ال ـج ـم ـي ــع؟) نـعــم
مـصــالــح ...ولــذلــك وظـيـفــة الـسـلـطــة ،أيــة سلطة
ك ــان ــت ،ه ــي أن ت ــداف ــع ع ــن م ـصــالــح ق ـســم مــن
المجتمع ضد األقسام األخرى ...وكيف نعرف
عــن مصلحة مــن تــدافــع سـلـطــة بـعـيـنـهــا؟ ننظر
إلى نمط توزيع الثروة ،أولئك الذين يبلعون
القسم األكبر من الثروة هم من تدافع السلطة
عنهم ،وضـمــن الــدفــاع عنهم تستخدم اإلعــام
وت ـس ـت ـخــدم «ال ـم ـث ـق ـف ـيــن» وت ـس ـت ـخــدم ال ـكــذب
والمراوغة ،وتستخدم تناقضات ثانوية دينية
وطائفية وقومية وعشائرية وإلخ ،وتستخدم
أيض ًا السجون والمعتقالت والقمع والعنف...
ضـمــن ه ــذه الـعـمـلـيــة األخ ـي ــرة ،ف ـ ّـإن هـنــالــك صـيــاغــة
م ـ ـحـ ــددة ل ـل ـق ــوان ـي ــن والـ ـتـ ـش ــريـ ـع ــات والـ ـح ــري ــات
الديمقراطية هي التي تناسب السلطة المعنية؛ في
فإن قانون االنتخابات كان وما يزال
سورية مث ًالّ ،
مـصـمـمـ ًا كـقــانــون غـيــر نـسـبــي (أي أك ـثــري) وعـلــى
أساس المحافظة دائــرة ...وهو قانون مثالي لكي
تتحكم قوى المال وقوى جهاز الدولة بالنتائج...

هــل سـيـكــون مـفــاجـئـ ًا أن نـقــول ّإن أقـســامـ ًا من
«ال ـم ـعــارضــة» ال ـتــي ت ـن ــادي بــال ـحــريــات ،تــريــد
ال ـق ــان ــون ن ـف ـســه؟ وت ــري ــد م ـس ـتــوى ال ـحــريــات
ن ـف ـس ــه ،بـ ــل وت ـ ـم ـ ــارس ه ـ ــذا ال ـم ـس ـت ــوى مــن
«الـ ـح ــري ــات» أي م ـس ـتــوى ال ـق ـمــع ن ـف ـســه فــي
المناطق التي تسيطر عليها؟
ألن
ولماذا؟
...
ا
مفاجئ
ال ينبغي أن يكون ذلك
ّ
ً
البرنامج االقتصادي االجتماعي لهذه األقسام
هــو نفسه الــذي يطبقه الـنـظــام الـقــائــم ...وهــل
جئنا بهذا الكالم من عندنا؟ ال ...انظروا إلى
سلوكهم الفعلي ،واقرأوا برامجهم االقتصادية
الـمـعـلـنــة ،وال ـتــي يـفـضـلــون ع ــدم الـحــديــث عنها
كـ ـثـ ـيـ ــر ًا ،ولـ ـكـ ــن إن ت ـ ـصـ ــادف وس ـم ـع ـت ـمــوهــم
ي ـقــولــون ـهــا ،فــإن ـكــم ل ــن ت ـت ـم ـك ـنــوا م ــن الـتـمـيـيــز
بـيــن خـطــابـهــم وخـطــاب الـنـظــام ،ألنــه هــو هــو،
الخطاب نفسه ...ولذا فإنّهم يبالغون بالحديث
عــن المسائل الديمقراطية ،بــل ويلجؤون إلى
الحديث عــن المسائل الطائفية والقومية لكي
ي ـخ ـبــؤوا تـطــابـقـهــم م ــع ن ـمــط ت ــوزي ــع ال ـث ــروة
الـقــائــم ...التطابق الــذي يبقى جــوهــره متمث ًال
بــالـمـســألــة الــواض ـحــة ال ـتــال ـيــة( :م ـت ـف ـقــون عـلــى
النهب ،مختلفون على الحصص)...
تنظموا!
ّ
مــن الـصـحـيــح تـمــامـ ًا ّأن «الـسـيــاسـيــة مـصــالــح»،
ولذلك على الشعب أن يكون منظم ًا ليمارس
الـسـيــاســة أي ـض ـ ًا ول ـيــدافــع عــن مـصــالـحــه؛ على
الـمـنـهــوبـيــن أن ي ـن ـظ ـمــوا ص ـفــوف ـهــم ح ـتــى «مــا
تـ ــروح ع ـل ـي ـهــم» ...وف ــي ال ـم ـل ـمــوس ال ـســوري
فـ ّـإن الخطوة األولــى التي ال بــد منها فــي هذا
االت ـج ــاه ،هــي الـقـطــع نـهــائـيـ ًا مــع االنـقـســامــات
الثانوية الـتــي يسعى الحرامية والمتشددون
إلـ ــى ت ـق ـس ـيــم ال ـن ــاس ع ـلــى أس ــاسـ ـه ــا ...وه ــذه
تشمل االنقسامات الطائفية والقومية والدينية
وال ـع ـش ــائ ــري ــة ،وك ــذل ــك االن ـق ـس ــام ــات الـشـكـلـيــة
عـلــى أس ــاس «م ـعــارض» و«م ــوال ــي» ...الـفــرز
الفعلي والحقيقي للسوريين ،والذي ال يعجب
متشددي النظام وال متشددي المعارضة ،هو
بـيــن «مـنـهــوبـيــن» مــن كــل األطـ ــراف واألدي ــان
والـطــوائــف وإل ــخ ...و«نــاهـبـيــن» هــم مجموعة
«ن ـ ـخـ ــب»؛ ق ـل ــة ق ـل ـي ـلــة عـ ــابـ ــرة ل ــاص ـط ـف ــاف ــات
السياسية والــديـنـيــة والـطــائـفـيــة وتـتــاجــر بهذه
االصطفافات...
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حرائق الغابات المفتعلة تعود مجدداً
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هل تغ ّيرت الجاهزية الحكومية أم ستتكرر مآسي الخريف؟
تج ّددت الحرائق في غابات اللقبة بريف مصياف للمرة الثالثة على التوالي خالل
األسبوع الماضي ،وسط تأكيدات من أهالي المنطقة وشهود عيان بأنها حرائق
ُمف َت َعلة .حيث أفادوا بأن أحد األشخاص أضرم النار عند الساعة  10:15من ليل الخميس،
 1تموز ،بمنطقة مهجورة وهرب ،فامتدت النيران والتهمت  3دونمات.
ǧقاسيون

أعلن رئيس مركز حماية الغابات في مصياف
مــديــن الـعـلــي أن  65رجــل إطـفــاء تمكنوا فجر
الجمعة مــن الـسـيـطــرة عـلــى الـحــريــق الــذي بــدأ
بــاالنــدالع فــي حــراج اللقبة فــي ريــف مصياف
ال ـش ـم ــال ــي ال ـغ ــرب ــي ( ف ــي ريـ ــف حـ ـم ــاة) لـيــل
الـخـمـيــس .الف ـت ـ ًا إل ــى أن «الـتـحـقـيـقــات جــاريــة
لـكـشــف الـفــاعــل والـقـبــض عـلـيــه» .وأوض ــح أنــه
بعد إخماد الحريق تم تبريده وعزله بواسطة
 3صـهــاريــج وبـمـســاعــدة أهــالــي المنطقة ،وفــق
مــا نـقـلـتــه صـحـيـفــة «ال ــوط ــن» .وأشـ ــار إل ــى أن
النيران التهمت حوالي  3دونمات من الحراج
واألراضي الزراعية.
وكــانــت وكــالــة ســانــا الرسمية لــأنـبــاء قــد نقلت
ال ـخ ـم ـيــس 1 ،ت ـم ــوز ،ب ـعــد ب ــدء ال ـحــريــق األول
بمنطقة اللقبة بـمـصـيــاف ،تـصــريـحــات لرئيس
مركز حماية الغابات مدين العلي بأن  30عامل
إطفاء و 5صهاريج أرسلت إلى منطقة الحريق
التي تتصف بأنها شديدة الــوعــورة الفت ًا إلى
أن الحريق انــدلــع فــي أعلى قمة تلة حراجية.
ونقلت ســانــا عــن أحــد المواطنين إشــارتــه إلى
أن أهالي القرية «بــدأوا منذ اللحظات األولــى
بــالـتـعــاون مــع ف ــرق اإلط ـف ــاء بــإخ ـمــاد الـحــريــق
رغــم الصعوبات الكبيرة بسبب كثافة الغطاء
الـنـبــاتــي ووع ــورة تـضــاريــس المنطقة وغـيــاب
خطوط النار والطرق الزراعية وتعذر وصول
آل ـيــات اإلط ـف ــاء إل ــى م ـكــان ال ـن ـيــران فـضــا عن
هبوب رياح شديدة تسعر النار وتؤججها».
وفـ ــي  29ن ـي ـس ــان الـ ـم ــاض ــي ،ك ــان ــت ال ـح ــراج
الــواقـعــة غــرب وادي حـيــالـيــن بــريــف مصياف
عـلــى طــريــق مـصـيــاف -الـقــدمــوس ،قــد شهدت
حــريـقـ ًا تــوجـهــت فــرق اإلطـفــاء للسيطرة عليه
آنذاك.

تــوق ـعــات ـهــا ال ـع ـل ـم ـيــة حـ ــول اح ـت ـم ــاالت ن ـشــوب
ح ــرائ ــق ألس ـب ــاب طـبـيـعـيــة ف ــي غ ــاب ــات شـمــال
غ ــرب ســوريــة لــأيــام الـثــاثــة ال ـقــادمــة ( 4إلــى
 7ت ـ ـمـ ــوز) .وقـ ــالـ ــت ال ـم ـن ـص ــة فـ ــي م ـن ـشــورهــا
ال ـج ــدي ــد الـ ـي ــوم «تـ ــراجُ ـ ـعٌ واض ـ ــح ل ـمــؤشــرات
خ ـطــورة ال ـحــريــق لـلـفـتــرة مــن ،2021/7/7-4
حـيــث يـسـيـطــر مـسـتــويــا الـخـطــورة المنخفض
والـمـتــوســط عـلــى مـعـظــم أراض ــي ال ـغــابــات في
شمال غرب سورية».
وأضــافــت الـمـنـصــة «كـمــا تظهر بـعــض الـمــواقــع
ضمن مستوى الخطورة المنخفض جــد ًا ،مع
بقاء بعض المواقع المحدودة جد ًا تحت تأثير
مستوى الخطورة المرتفع».
بــدورهــا نقلت وكــالــة ســانــا الـســوريــة الرسمية
عــن األرصـ ــاد الـجــويــة صـبــاح األح ــد تــوقـعــاتـهــا
بــ«مـيــل درج ــات ال ـحــرارة لــانـخـفــاض لتصبح
ح ــول م ـعــدالت ـهــا نـتـيـجــة تــأثــر ال ـب ــاد بــام ـتــداد
ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو كافة
مرفق بكتلة هوائية معتدلة ورطبة».
ويـجــدر بــالــذكــر بـ ّـأن «منصة الـغــابــات ومراقبة
ال ـحــرائــق» ت ـع ـرّف ثــاثــة مـسـتــويــات لـخـطــورة
اندالع الحرائق الطبيعية كما يلي:
( )1م ـس ـتــوى خ ـط ــورة ال ـحــريــق ال ـم ـتــوســط:
غ ــال ـب ـ ًا م ــا ي ـب ــدأ م ــن أراض ـ ــي أعـ ـش ــاب ،ويـمـكــن
السيطرة عليه في أغلب الحاالت.
( )2م ـس ـت ــوى الـ ـخـ ـط ــورة ال ـم ــرت ـف ــع :تـشـمــل
ال ـح ــرائ ــق ج ـم ـيــع أن ـ ــواع ال ــوق ــود (األعـ ـش ــاب،
والـفــرشــة الغابية الناعمة والـخـشـنــة) وتصبح
خطرة على المنحدرات يمكن السيطرة عليها
في حال مواجهتها في بدء النشوب.
( )3مستوى الخطورة المرتفع جــد ًا :تترافق
مع حرارة وجفاف ورياح ،لذلك فإنها تنتشر
بسرعة ويتطلب اإلخماد فيها جهود ًا منظمة
وشاملة.

تزامن الحريق المف َتعل مع ارتفاع
احتمال حريق طبيعي
يجدر بالذكر بأن هذه الحرائق المفتعلة جاءت
بــال ـتــزامــن مــع الـتـحــذيــر ال ـجــديــد ال ــذي أطـلـقـتــه
«منصة الـغــابــات ومــراقـبــة الـحــرائــق »FIRMO
(وال ـتــي أنـشـئــت فــي  20نـيـســان  )2021على
صفحتها الــرسـمـيــة فــي الـفـيـسـبــوك مــن وجــود
مــؤشــرات مـتــوسـطــة إلــى مــرتـفـعــة لـمـسـتــويــات
خ ـطــر ن ـش ــوب ال ـح ــرائ ــق م ــع وج ـ ــود مـنــاطــق
عالية الخطورة ،وتحديد ًا ّأن الخرائط تبدي
مؤشرات الرتفاع ملحوظ بخطورة الحريق
ل ـغــابــات ش ـمــال غــربــي ســوريــة لــأيــام الـثــاثــة
(بـيــن  1و 3تـمــوز  )2021حـيــث ت ـتــراوح بين
ال ـم ـتــوســط وال ـم ــرت ـف ــع م ــع وجـ ــود م ـســاحــات
مـلـحــوظــة ضـمــن مــؤشــر «ال ـخ ـطــورة المرتفعة
جـ ـ ــد ًا» .ف ـهــل ان ـت ـهــز م ـش ـع ـلــو ال ـح ــرائ ــق األيـ ــام
ال ـتــي تـتـنـبــأ ال ـتــوق ـعــات الـعـلـمـيــة فـيـهــا خـطــورة
«طبيعية» عالية الندالع الحريق ،وخاصة أننا
قــد نشهد عــدة أوقــات كهذه فــي فصل الصيف
ال ـحــالــي الـ ــذي ل ــم ن ـصــل إل ــى ذروات ارت ـف ــاع
الحرارة فيه بعد؟
ول ـك ــن ت ـغ ـيــرت الـ ـظ ــروف ال ـج ــوي ــة ق ـل ـيـ ًـا مـنــذ
األح ـ ــد ،ف ـن ـشــرت ص ـف ـحــة ف ـي ـس ـبــوك الــرسـمـيــة
لـ«منصة الغابات ومراقبة الحرائق »FIRMO
ف ــي س ــوري ــة ،ص ـبــاح األح ـ ــد 4 ،ت ـمــوز ،2021

هل تحسنت جاهزية مكافحة الحرائق؟
هــذا يعني بــأنّــه فــي حــال نشبت حــرائــق خالل
األي ـ ـ ــام ال ـق ـل ـي ـلــة الـ ـق ــادم ــة ف ـس ـي ـك ــون م ـب ــرره ــا
الطبيعي ضـعـيـفـ ًا عـلـمـيـ ًا ،ويـجــب عـلــى الجهات
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـم ـس ــؤول ــة وال ـم ـع ـن ـيــة رفـ ــع حــالــة
اليقظة وإع ــداد خـطــة واضـحــة لـيــس بــاألقــوال
والـتـصــريـحــات ،بــل بــالـقـيــام ب ــإج ــراءات عملية
ح ـق ـي ـق ـيــة .وإذا ك ــان ــت ت ـن ــوي م ـكــاف ـحــة جــديــة
واحـتــواء أليــة حــرائــق قــادمــة فيجب عليها أن
تستفيد من األخطاء والنواقص الخطيرة التي
انكشفت خــال الـمــوجــة الـســابـقــة مــن الـحــرائــق
المفتعلة المشؤومة سيئة الــذكــر فــي الخريف
الماضي.
رغ ــم ت ـك ــرار ال ـح ــرائ ــق س ـن ــوي ـ ًا ،ل ـكــن م ــا زال ــت
طرق اإلطفاء الجوي بالحوامات غير واردة
بشكل جدّي في خطط الحكومة السورية على
الــرغــم مــن أنّـهــا عـنــد كــل حــريــق تـكــرر الـحــديــث
نفسه كالذي نقلته سانا بالنسبة لهذا الحريق
الـجــديــد عــن ّأن «األحـ ــراج فــي ه ــذه الـمـنــاطــق
تـشـهــد سـنــويـ ًا ان ــدالع الـعــديــد مــن الـحــرائــق ما
يتسبب بخسارة مساحات واسعة من الثروة
الـحــراجـيــة والـحـقــول الــزراع ـيــة ج ـرّاء وعــورة
الـمـنـطـقــة وصـعــوبــة وص ــول س ـيــارات اإلطـفــاء
إل ـي ـهــا لـلـتـعــامــل م ــع ه ــذه ال ـحــرائــق ف ــي الــوقــت
المناسب».

رغم تكرار الحرائق
سنوياً لكن ما زالت
طرق اإلطفاء
الجوي بالحوامات
غير واردة بشكل
ج ّدي في خطط
الحكومة السورية

وس ـب ــق أن أشـ ـ ــارت ص ـح ـي ـفــة «ق ــاس ـي ــون»
فـ ــي ت ـح ـل ـيــات ـهــا ح ـ ــول الـ ـم ــوج ــة ال ـمــاض ـيــة
م ــن ال ـح ــرائ ــق ال ـخــري ـف ـيــة س ـنــة  2020إلــى
ال ـتــراجــع الـكـبـيــر فــي اإلن ـف ــاق عـلــى خــدمــات
الــدفــاع الـمــدنــي .فـفــوج إطـفــاء الــاذقـيــة على
سـبـيــل الـمـثــال مـعـنــي بـحــرائــق قــد تـطــال 85
أل ــف هـكـتــار مــن أراض ــي ال ـغــابــات ،ولـكـنــه ال
يـمـتـلــك ســوى  34س ـيــارة إط ـفــاء ،كــان على
كــل سـيــارة منها أن تغطي وسطي ًا مساحة
تفوق  200هكتار من الحرائق في الحريق
األخـيــر الممتد عـلــى أكـثــر مــن  7000هكتار
ف ــي ال ــاذق ـي ــة وح ــده ــا .ك ـمــا ب ـي ـنــت سـلـسـلــة
ال ـح ــرائ ــق أن م ـس ـتــوى ان ـخ ـف ــاض اإلن ـف ــاق
وال ـخــدمــات م ـتــدنٍ إل ــى ح ـدّ أن ع ـمــال فــوج

اإلطفاء يطالبون بأجهزة السلكية للتواصل
فيما بينهم لم يتم توفيرها.
ي ـج ــدر ب ــال ــذك ــر أنّـ ــه رغـ ــم ت ـك ــرار ال ـح ــدي ــث عــن
ضرورة تأمين وشراء حوامات خاصة بإطفاء
الـ ـح ــرائ ــق ،وزيـ ـ ــادة أع ـ ــداد ط ــواق ــم ال ـعــام ـل ـيــن
فــي أج ـهــزة اإلط ـف ــاء مــع تــأمـيــن الـمـسـتـلــزمــات
الضرورية لهم ،باإلضافة إلــى ضــرورة زيــادة
أعــداد سـيــارات اإلطـفــاء ،وأهمية زيــادة أعــداد
طــواقــم الــدفــاع المدني مــع تأمين مستلزماتهم
الخاصة بالعمل ،وأهمية زيادة أعداد العاملين
فــي ال ـحــراج ،مــع اخ ـتــاف مـهــامـهــم ولــوازمـهــم
وفق ًا لمهام كل منهم– لكن أيـ ًا من ذلك لم يتم
رغ ــم ك ــل ال ـحــاجــة والـ ـض ــرورة ال ـتــي تـفــرضـهــا
الوقائع وتكرار الحرائق.
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تتالت الجوالت الحكومية على مشروع مطمر قاسية في الالذقية خالل السنوات
الماضية ،وفي كل مرة يتم الحديث عن مواصفات المطمر ومراحل اإلنجاز فيه ،مع
التركيز على أهميته ،مع بعض الوعود حول اآلجال الزمنية لالنتهاء منه لوضعه
باالستثمار.

ǧسمير علي

لــم تـخـتـلــف ال ـجــولــة الـحـكــومـيــة األخ ـي ــرة على
الـمـشــروع ،الـتــي قــام بها رئـيــس الحكومة مع
وفد مرافق بتاريخ  ،2021/7/3عمّا سبقها من
زيارات ،حيث ترافقت مع وعود حول االنتهاء
مــن مــراحــل تـنـفـيــذه تـمـهـيــد ًا لــوضـعــه بــالـخــدمــة
واالسـتـثـمــار ،واالن ـت ـهــاء بــالـمـقــابــل مــن مشاكل
م ـكــب ال ـب ـصــة ،ل ـكــن كــذلــك كــانــت دون تـحــديــد
سـقــف زمـنــي لــانـتـهــاء مــن األع ـمــال الـتـنـفـيــذيــة
لهذا المشروع.
معاناة مفتوحة
تــم طــرح مـشــروع مطمر قــاسـيــة فــي الــاذقـيــة
منذ عدة سنوات ،بعد المعاناة من مكب البصة
العشوائي ،والمطالبة بنقله بعيد ًا عن المناطق
الـسـكـنـيــة ،حـيــث ج ــرى وي ـجــري ال ـحــديــث عن
التلوث الــذي يخلفه مكب البصة على الصحة
والـبـيـئــة ،والــروائــح الكريهة الـتــي تنبعث منه،
حيث كــان مطمر قاسية هو المشروع البديل
عــن مـكــب الـبـصــة ،بــاإلضــافــة إلــى تــأهـيــل المكب
بـيـئـيـ ًا وص ـح ـي ـ ًا ،بـعــد وض ــع مـطـمــر قــاسـيــة في
االستثمار ،لكن ذلك لم يتم حتى اآلن بالرغم
من الحديث الرسمي عن اآلجــال الزمنية لذلك
عند إقرار مشروع المطمر منذ عدة سنوات.
أرشفة التأخير
تم اإلعالن عن انطالق العمل بمشروع مطمر

قاسية بـتــاريــخ  ،2017/8/7بعد الـمــوافـقــة على
ال ــدراس ــات الـفـنـيــة واإلن ـشــائ ـيــة الـمـقــدمــة لـهــذه
الغاية ،والتي استمرت عمليات إنجازها -بعد
االتـفــاق عـلــى الـمـكــان وبـعــد رســو التنفيذ على
إحدى الجهات العامة -عدة سنوات ،وذلك من
قبل وزارة اإلدارة المحلية والبيئة.
ف ـقــد ورد ع ـبــر ال ـمــوقــع الــرس ـمــي ل ـل ــوزارة مــا
يلي« :انطلق العمل في إنشاء مشروع مطمر
النفايات المنزلية والصلبة في موقع «قاسية»
ف ــي م ـحــاف ـظــة ال ــاذقـ ـي ــة ،وي ـش ـ ّك ــل ال ـم ـش ــروع
نــواة ألحــد أكبر المشروعات البيئية الحيوية
الضرورية في المنطقة الساحلية ،وذكر مدير
الخدمات الفنية :أن موقع المطمر يتمّ تجهيزه
حالي ًا ليكون مكبّ ًا بدي ًال عن مكبّ البصّة الحالي
الــذي يتوضع منذ سـنــوات طويلة فــي منطقة
شاطئية».
وفــي متن الخبر ،ورد أيـضـ ًا عــن لسان مدير
الـخــدمــات الـفـنـيــة أن« :م ـشــروع مـكـبّ قاسية
ت ـمّ تصميمه فــي الــدراســة الـفـنـيــة واإلنـشــائـيــة
لـيـكــون مـجـمّـعـ ًا بـيـئـيـ ًا كـبـيــر ًا ومـتـكــامـ ًا ،حيث
يـضــم مـعــامــل فــرز نـفــايــات وس ـمــاد ومـلـحـقــات
عــديــدة ،وقـ ـدّرت الــدراســة الـمـعـدّة لـلـمـشــروع
أن ت ـت ـخ ـطــى ك ـل ـف ـتــه اإلج ـم ــال ـي ــة أك ـث ــر م ــن 10
م ـل ـي ــارات ل ـي ــرة ،وم ــن ش ــأن إن ـج ــازه أن تـتــم
م ـعــال ـجــة ك ـل ـيــة ل ـم ـلــف ال ـن ـفــايــات وال ـم ـخــال ـفــات
الـصـلـبــة بـطــاقــة اسـتـيـعــابـيــة قــدرهــا  1200طن
يومي ًا وسـيـخـدّم المحافظة ألمــد زمني قــدره
 30عــام ـ ًا ،وال ـم ـشــروع يـتــوضــع عـلــى مساحة

كبيرة تصل إلى  72هكتارا ً ،ومن المتوقع أن
يتم التوقف عن استخدام مكبّ البصّة نهائي ًا
خــال عــام  ،2020لحين االنـتـهــاء مــن أعـمــال
إنجاز مكبّ قاسية ،مع إنجاز أعمال التأهيل
البيئي لمكبّ البصة بكلفة سنوية قدرها 350
مليون ليرة».
بعد ثالث سنوات تقريب ًا ،وفي شهر حزيران
م ــن ع ــام  2020ت ـح ــدي ــد ًا ،زار ال ــاذق ـي ــة وفــد
حـكــومــي وقــام بـجــولــة عـلــى مـشــروع المطمر،
وقـ ــد ت ــم ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى «ض ـ ـ ــرورة أن يــدخــل
ال ـم ـش ــروع ال ـخــدمــة ب ـعــد ش ـهــر ون ـص ــف» ،أي
كــان مــن الـمـفـتــرض أن يــوضــع الـمـشــروع في
االستثمار خالل شهر آب .2020

عبر صحيفة تشرين في شهر آب  ،2020قال
مــديــر ال ـخــدمــات الـفـنـيــة فــي الــاذق ـيــة« :خــال
أقــل مــن شـهــر ،يـمـكــن ال ـبــدء بــاسـتـخــدام مطمر
قــاس ـيــة» ،أي خ ــال شـهــر أي ـلــول  ،2020وهــا
نـحــن اآلن فــي شـهــر تـمــوز  ،2021أي بـعــد 10
أش ـهــر ،ولــم يــوضــع الـمـشــروع فــي االسـتـثـمــار
بعد ،بل لم يتم تحديد موعد ملزم لذلك ،بالرغم
م ــن ال ـجــولــة ال ـح ـكــوم ـيــة األخ ـي ــرة ال ـتــي كــانــت
برئاسة رئيس الحكومة نفسه!
فمتى سـيــرى الـمـشــروع الـنــور عـلــى مستوى
االس ـت ـث ـم ــار؟ واألهـ ـ ــم :م ـتــى س ـي ـتــم الـتـخـلــص
ن ـه ــائ ـي ـ ًا م ــن م ـك ــب ال ـب ـص ــة وم ـش ــاك ـل ــه الـبـيـئـيــة
المتراكمة منذ سنوات طويلة؟

مؤتمر اإلصالح اإلداري« ..ترشيق» أم.؟
انتهت أعمال مؤتمر اإلصالح اإلداري التي امتدت عشرة أيام،
وقد خلص المؤتمر إلى مجموعة من النتائج ،التي تم اإلعالن
عنها من خالل البيان الختامي الذي تم إيراده على صفحة
الحكومة بتاريخ .2020/6/30

يغلب عليها المحسوبية والوساطة
والوالء ،وليس الضرورة والحاجة
اإلدارية ،كما هو سائد!

ǧسوسن عجيب

وبمراجعة لمضمون النتائج نتوقف
عند بعضها فقط ،حيث تعتبر البقية
منها عـبــارة عــن تـكــرار لبعض مهام
ال ـح ـك ــوم ــة وال ـ ـ ـ ـ ــوزارات ،ولـ ـك ــم أن
تـعــودوا إليها للتأكد مــن ذلــك ،وهــذا
ال ينفي الكثير من المالحظات على
المؤتمر بنتائجه وتوصياته ،والتي
سنقف عندها في مواد الحقة تباع ًا.
تقليص أم توسع إداري؟
الـ ـعـ ـب ــارة الـ ـمـ ـك ــررة م ـم ــا رش ـ ــح عــن
جـلـســات الـمــؤتـمــر كــانــت «الـتــرشـيــق
اإلداري» ،حيث تجلت هذه العبارة
من خالل بعض النتائج المتناقضة،
بـ ـيـ ــن ت ـق ـل ـي ــص ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز اإلداري
الحكومي أو توسيعه!
فــالـتــوســع فــي ال ـج ـهــاز اإلداري من
خـ ــال ال ـن ـت ــائ ــج ال ـم ـع ـل ـنــة ك ـ ــان عـبــر
م ـحــوريــن :زيـ ــادة ع ــدد ال ـمــديــريــات
ال ـف ـن ـي ــة ال ـت ـخ ـص ـص ـي ــة لـ ـ ـل ـ ــوزارات-

إحـ ــداث مــديــريــة ال ـق ـيــاس وال ـجــودة
في كافة الوزارات.
أمـ ــا تـقـلـيــص هـ ــذا ال ـج ـه ــاز ف ـقــد كــان
م ــن خ ـ ــال :دمـ ــج الـ ـم ــدي ــرات ال ـتــي
تـقــوم بمهام متكاملة أو متشابهة-
تقليص عدد المديريات ذات المهام
اإلدارية.
لـلـتــذكـيــر ،فـقــد سـبــق أن تــم تــوسـيــع
ال ـج ـه ــاز اإلداري ال ـح ـكــومــي خــال
ال ـ ـس ـ ـن ـ ــوات الـ ـمـ ــاضـ ـيـ ــة م ـ ــن خـ ــال
اسـتـحــداث مــديــريــات فــي كــل وزارة
بــاســم «مــديــريــة الـتـنـمـيــة اإلداري ـ ــة»
ع ـل ــى إثـ ــر إحـ ـ ــداث وزارة الـتـنـمـيــة

اإلداريـ ـ ــة ف ــي ح ـي ـنــه ،وب ـمــا يـتــوافــق
مع مهامها المناطة بحسب مرسوم
إح ــداثـ ـه ــا ،م ــع م ــا يـ ـ ــوازي ذلـ ــك مــن
توسع إضــافــي بالمستويات األدنــى
لـ ــدى غــال ـب ـيــة ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة،
ت ـم ــاش ـي ـ ًا مـ ــع الـ ـمـ ـه ــام ال ـم ـس ـت ـحــدثــة
للوزارة ومديرياتها المكناة باسمها
في كل وزارة «التنمية اإلدارية».
السائد وفق ًا للمحسوبية والوالء
رب ـم ــا ل ــن ت ـخ ــرج تــوص ـيــة ال ـتــوســع
ال ـجــديــدة ع ـمّــا هــو مـعـمــول بــه وفـقـ ًا
لـ ـلـ ـس ــائ ــد ح ـ ـكـ ــوم ـ ـي ـ ـ ًا ،حـ ـيـ ــث س ـي ـتــم
تــوسـيــع الـجـهــاز اإلداري الـحـكــومــي

وف ـق ـ ًا ل ـمــا س ـبــق أع ـ ــاه (م ــدي ــري ــات
فنية تخصصية -مديريات القياس
والـجــودة) ،أمــا التقليص فهو غالب ًا
سيكون مطاط ًا.
فـمــن الـمـتــوقــع أن تـبــدأ الـتــرشـيـحــات
والـ ـ ـصـ ـ ــراعـ ـ ــات لـ ـشـ ـغ ــل الـ ــوظـ ــائـ ــف
ال ـج ــدي ــدة ال ـم ـس ـت ـحــدثــة ك ـمــديــريــات
مـسـتـقـلــة ف ــي ك ــل وزارة ب ـن ــا ًء عـلــى
مــا س ـبــق ،مــع الـتــركـيــز عـلــى الـمــزايــا
الـ ـم ــرتـ ـبـ ـط ــة ب ــالـ ـمـ ـهـ ـم ــة ال ــوظ ـي ـف ـي ــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ،وكـ ــذلـ ــك ال ـ ـحـ ــال ب ـش ــأن
ال ـت ـق ـل ـيــص وال ـ ــدم ـ ــج ،وهـ ـ ــذه وت ـلــك
س ـت ـكــون ارت ـب ــاط ـ ًا بـ ــاألهـ ــواء ،ال ـتــي

المواطن الحاضر المغيب
فـ ــي ك ـل ـم ـتــه ال ـم ـق ــدم ــة خ ـ ــال ال ـي ــوم
ال ـ ـخ ـ ـتـ ــامـ ــي لـ ـمـ ــؤتـ ـمـ ــر «اإلص ـ ـ ـ ــاح
اإلداري» باعتباره مشروع ًا وطني ًا،
قـ ــال رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة« :ن ــأم ــل أن
ي ـ ـكـ ــون رضـ ـ ــا ال ـ ـمـ ــواطـ ــن ال ـم ـخ ــرج
وال ـهــدف األســاســي ل ـهــذا الـمـشــروع
ب ـم ــا ي ـق ــدم م ــن خ ــدم ــات وتـخـطـيــط
وأعـ ـ ـم ـ ــال ت ـن ـع ـك ــس خـ ــدمـ ــة أله ـل ـن ــا
جميع ًا».
وب ـهــذا الـسـيــاق ت ـجــدر اإلشـ ــارة إلــى
أن المواطن كان مُغيب ًا عن مجريات
عـمــل الـمــؤتـمــر ،الـتــي كــانــت جلساته
مـغـلـقــة عـلــى مـمـثـلــي الـحـكــومــة فـقــط،
ح ـي ــث لـ ــم ي ـت ــم ت ـم ـث ـي ـلــه وال بـشـكــل
م ــن األشـ ـكـ ــال ال ـت ـم ـث ـي ـل ـيــة ال ـم ـع ـتــادة
ع ـبــر مـمـثـلـيــه ال ـت ـق ـل ـيــدي ـيــن (مـجـلــس
ال ـش ـعــب -ال ـن ـقــابــات -االتـ ـح ــادات-
الجمعيات ،)..برغم كل المالحظات
التي يمكن أن تُسرد عن هذا التمثيل
وجــدواه العملية بما يحقق مصلحة
المواطن!
فــأيــن هــو رض ــا ال ـمــواطــن بــاعـتـبــاره
«الهدف األساسي لهذا المشروع»؟
وللحديث تتمة الحقة.

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  1025اإلثنين  05تموز 2021

www.kassioun.org

تطوير المناهج ..اجتماعات غير تطويرية

منذ ما يزيد عن عشر سنوات ُيبدع المعنيون في تطوير المناهج بعقد االجتماعات،
وطرح المقترحات العلمية والتكنولوجية والتربوية ،ويجمعون أعدادًا من
المتخصصين لتطوير مناهج وطرائق التعليم ،بما يتناسب مع «مستلزمات العصر
الحديث» ،واستمر تطوير المناهج إلى اآلن ،مع إطالق المنصات اإللكترونية التربوية.

ǧعمار سليم

ورد مــؤخــر ًا عـبــر الـصـفـحــة الــرسـمـيــة ل ــوزارة
ال ـتــرب ـيــة ،أن مـجـلــس إدارة ال ـمــركــز الــوطـنــي
ل ـت ـطــويــر ال ـم ـن ــاه ــج ال ـت ــرب ــوي ــة عُ ـق ــد ب ـح ـضــور
وزي ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة ،ح ـيــث «ن ــاق ــش ال ـم ـج ـلــس مــا
نـ ّفــذ خــال الــربــع الـثــانــي مــن الـعــام الـحــالــي في
مـجــاالت التأليف والـتــدريــب والتعلم عــن بعد،
واالخـتـبــارات والـبـحــوث والــدراســات واألدلــة
الـتــربــويــة الـمـخـتـلـفــة» ،إضــافــة «لـمـنــاقـشــة خطة
ال ـم ــرك ــز ل ـلــربــع ال ـث ــال ــث ل ـه ــذا الـ ـع ــام ،ومـ ــا نـفــذ
م ــن م ـيــزان ـي ـتــه ،وم ـنــاق ـشــة ت ـعــديــل أس ــس مـنــح
مكافآت التأليف والتقويم المختلفة ،والــرؤيــة
المستقبلية لعمله».
ال شــك أن تـطــويــر التعليم وطــرائـقــه ضــرورة
وطنية واجتماعية ،ألنه ال يمكن أن تقف بلد
على قدميها دون أن يتسلح أبناؤها بمستوى
عـلـمــي وم ـعــرفــي وت ـك ـنــولــوجــي يـحـقــق أســس
ال ـت ـن ـم ـيــة ل ـل ـن ـهــوض ب ــال ـب ــاد ،ول ـك ــن ب ـعــد هــذه
المسيرة من التطوير في المناهج والمؤلفات
والـطــرائــق نتساءل :مــاذا حصدنا مــن النتائج،
وم ــا الـ ــذي لـمـسـنــاه ع ـلــى أرض ال ــواق ــع وفــي
الميدان التعليمي؟
التعليم والمناهج في الحلقة األولى
ال ي ـشــك أح ــد م ــن ال ـن ــاس ،م ــن الـمـتـخـصـصـيــن
أو غيرهم ،أن المرحلة األهــم فــي التعليم هي
الصف األول والثاني والثالث ،وهي المرحلة
الـتــي تــؤســس لـلـمــراحــل الـتــي بـعــدهــا ،ولـكــن ما
ج ــرى خ ــال تـحــديــث الـمـنــاهــج أن الـمـسـتــوى
ال ـت ـع ـل ـي ـمــي ان ـخ ـف ــض ان ـخ ـف ــاض ـ ًا م ـخ ـي ـف ـ ًا ،وق ــد

أش ــرن ــا إل ــى ب ـعــض ذل ــك ف ــي م ــواد ســاب ـقــة فــي
قاسيون تحت عنوان «مناهج ممنهجة لحرف
البوصلة  »2+1بتاريخ  2020/11/23وتاريخ
 2021/3/1على التوالي ،ومادة أخرى بعنوان
«األم ـيّــة نـبـتٌ خـبـيـ ٌـث يـجــب مـكــافـحـتــه» بتاريخ
 ،2019/1/27وغـيــرهــا مــن ال ـمــواد الـمـنـشــورة
عبر قاسيون ،مع األخــذ بعين االعتبار كل ما
ورد عبر وسائل اإلعالم األخرى ،ومن خالل
األخصائيين ،حول نفس الفكرة.
ف ـق ــد ارت ـف ـع ــت ن ـس ــب األمـ ـي ــة إلـ ــى ح ــد ال ـ ــ%50
ف ــي أغ ـل ــب ال ـ ـم ـ ــدارس ،وع ـن ــدم ــا ن ـق ــول أم ـي ــة،
ف ـهــذا خ ـطــر كـبـيــر فـيـمــا إذا ك ــان ف ــي مــؤسـســة
تعليمية ،وأشــرنــا كــذلــك إلــى أن مــا يــزيــد على
نسبة  %70من الطالب ال يستطيعون القراءة
والكتابة بلغتهم األم ،اللغة العربية ،وإن كانوا
يستطيعون القراءة والكتابة فهم بمرحلة من
الضعف تحول بينهم وبين فهم ما هو مكتوب
فــي كتبهم الـمــدرسـيــة ،وهـنــا يـمـكــن أن نحصر
األس ـبــاب :فــإمــا أن يـكــون الـخـلــل مــوجــود ًا في
المادة العلمية في الكتب أو طريقة عرضها ،أو
أن يكون الخلل في الوسائل التي يمكن تنفيذ
تعليم المناهج من خالها ،والتي هي مفقودة
على كل األحوال ،أو أن يكون المعلمون الذين
ينفذون العملية التعليمية غير مهيئين لطرح
هذه المناهج للطالب ،ولهم مبرراتهم الكثيرة،
وهم غير مغيبين عن هذه األسباب.
ف ـف ــي وسـ ــائـ ــل الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،وم ــن
خــال الشكوى التي تــرد إلــى مــراكــز التطوير
ومــوج ـهــي ال ـم ــواد ،تــوضــع ب ـيــن أيــدي ـهــم هــذه
ال ـم ـع ـي ـق ــات ،ول ـك ــن دون أيـ ــة ن ـت ـي ـجــة! وه ــذه
المشكالت تشمل اللغات وغيرها مــن الـمــواد،

كالرياضيات والعلوم.

تعلم اللغات يحتاج
إلى أدوات ووسائل
خاصة تساعد
المتعلمين على
اكتساب اللغة،
ومن أهمها:
المخابر اللغوية
واألجهزة السمعية
التي لم نرها أبداً في
مدارسنا

هل تكاملت عناصر التعليم؟
التع ّلم عملية معقدة ،خاصة بالنسبة لألطفال،
والبد من استكمال عناصرها حتى تتم بنجاح
وبنتائج مفيدة ،وهي ال تتوقف عند المناهج
ف ـقــط ،ولـكـنـهــا هــي الـمــرحـلــة األه ــم فــي عملية
التعليم ،فعليها يبني المعلم طرائقه وخططه،
وهي التي تحدد الكم والكيف في طرح المادة
الـعـلـمـيــة بـيــن أي ــدي ال ـط ــاب ،ول ـكــن مــا فــائــدة
وجود المناهج المطورة دون أدواتها ودون
شروط تنفيذها ،من مدارس وصفوف تحوي
أعداد ًا مناسبة من الطالب والتالميذ ،ووجود
كــادر كــاف متخصص ،وتــوفــر وســائــل تساعد
على تناولها؟
مليارات ونفقات مهدورة!
مع كل عملية تعديل للمناهج تُرصد المليارات
مـ ــن الـ ـلـ ـيـ ــرات ،ن ـف ـق ــات ل ـل ـط ـب ــاع ــة واإلخ ـ ـ ــراج
والتدقيق والتأليف و ..وقد يتم في العام التالي
تعديل الكتاب نفسه تعدي ًال بسيط ًا في بعض
األسـئـلــة والـعـنــاويــن فـقــط ،فـيـعــاد طـبــع الكتاب
بنسخته الجديدة وبنفقات جديدة ،والتي كان
يمكن أن تستدرك بهامش زمني إضافي قليل
لــدراسـتــه وتدقيقه جــديـ ًا قبل الطباعة ،أمــا عن
الـمـحـتــوى فـبـعــض الـكـتــب الـتــي تـمــت طباعتها
أثبتت عدم جدواها تعليمي ًا بالنسبة للطالب،
وك ــان ــت م ـص ــدر س ـخــط بــال ـن ـس ـبــة لـلـمــدرسـيــن
الـمـتـخـصـصـيــن ،وه ــذه تـجــربــة لـمـسـنــاهــا خــال
أكثر من عشر سنوات.
ف ـمــا ه ــو ال ـجــديــد ع ـنــد مـجـلــس إدارة الـمــركــز
الوطني لتطوير المناهج التربوية؟
اللغات تأخذ نصيبها من التعديل..
مــا ورد فــي صـفـحــة الـ ــوزارة ،أنــه «تــم تعديل
س ــاس ــل ت ـع ـلــم ال ـل ـغ ــات األج ـن ـب ـي ــة ،وذك ـ ــر أن
سالسل اللغات األجنبية التي كانت تشتريها
الـ ـ ـ ـ ــوزارة س ــابـ ـقـ ـ ًا ب ــأسـ ـع ــار غ ــالـ ـي ــة أص ـب ـحــت
ت ـن ـجــز م ـح ـل ـي ـ ًا ،وت ـم ـك ـنــت خ ـب ــرات ال ـمــدرس ـيــن
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والموجهين في المركز والميدان ،وبالتعاون
مع جامعة دمشق التي قيّمت الكتب ،من إنجاز
أول سالسل للغات األجنبية» ،وبغض النظر
عن مضمون هــذه السالسل ،يجدر الذكر بأن
تـعـلــم ال ـل ـغــات بـشـكــل ع ــام يـحـتــاج إل ــى أدوات
خ ــاص ــة ووس ــائ ــل خ ــاص ــة ت ـســاعــد الـمـتـعـلـمـيــن
على اكتساب هذه اللغة ،ومن أهمها :المخابر
اللغوية ،واألجهزة السمعية التي لم نرها أبد ًا
في مدارسنا ،رغم كل التعديالت السابقة لكتب
اللغة األجنبية.
انفصام أسلوب االختبارات
عن مناهج المدرسة
إن اعـتـبــرنــا أن تـلــك الـمـنــاهــج أثـبـتــت جــدواهــا
فــي التعليم ،فهذا ســوف يذهب أدراج الرياح
إذا لــم يـتــم اخـتـبــار الـطــاب بالشكل الصحيح،
حيث أصـبــح تبسيط الـســؤال وسطحيته هي
األساس أحيان ًا في اختبار الطالب وتقييمهم،
وأص ـ ـبـ ــح الـ ـ ـط ـ ــاب ،وخـ ــاصـ ــة فـ ــي مــرح ـل ـتــي
ال ـش ـه ــادة ال ـع ــام ــة ،ال ـح ـل ـقــة ال ـثــان ـيــة وال ـثــانــويــة
ال ـع ــام ــة ،ي ــرك ــزون ع ـلــى أن ـم ــاط م ـع ــروف ــة مــن
األس ـئ ـلــة مــن شــأنـهــا أن تـخـتـصــر ثــاثــة أرب ــاع
الكتاب المدرسي ،ولكم أن تالحظوا ذلــك من
خالل متابعة أسئلة السنوات السابقة ،كيف أن
المستوى ينحدر شيئ ًا فشيئ ًا تجاه التبسيط
والتسهيل ،إلى حد السطحية أحيان ًا!
كلهم مستفيدون ّإل الطالب!
ما يمكن تلخيصه من مخرجات هذه الجلسة،
أن ـه ــا «ل ـم ـنــاق ـشــة خ ـطــة ال ـمــركــز ل ـلــربــع ال ـثــالــث
ل ـهــذا ال ـع ــام ،وم ــا نـفــذ مــن مـيــزانـيـتــه ومـنــاقـشــة
تعديل أســس منح مـكــافــآت التأليف والتقويم
الـمـخـتـلـفــة» ،وال ـت ــي ت ـصــب عـمـلـيـ ًا ف ــي جـيــوب
المستفيدين مــاديـ ًا مــن تعديل الـمـنــاهــج ،وكــان
األح ـ ـ ــرى لـ ــو ك ــان ــت ه ـ ــذه ال ـن ـف ـق ــات مــوج ـهــة
ألول ـ ــوي ـ ــات ال ـت ـع ـل ـي ــم ،مـ ــن ت ــرم ـي ــم ل ـل ـم ــدارس
وتـجـهـيــزات وقــرطــاسـيــة ،بــد ًال مــن أن تصرف
على تردي التعليم ،كما سجلت التجارب حتى
اآلن!
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جاك أتالي ،هو اقتصادي وعالم اجتماع وأحد أبرز الوجوه المنظّرة حول مصير المنظومة العالمية اليومّ ،إن صاحب الـ  55كتاباً هو أحد المفكرين المعولمين على
نطاق واسع ،ويتكرر اسمه اليوم كمنظر إلعادة الهيكلة االجتماعية ورسم مسارنا المستقبلي :عالم ما بعد الوباء وأهمية الصحة والرعاية االجتماعية ،خطاب
مغّلف (باإلنسانية) إلى درجة أ ّنه يصعب استشفاف ما وراء األغلفة لمقوالت أحد أبرز موظفي المنظومة.

فاشية عالم ما بعد الوباء...

جاك أتالي نموذجاً
أتالي ،ليس كاتباً
فقط ،بل هو موظف
رفيع :المستشار
السياسي واالقتصادي
للرئيس الفرنسي
ميتران ،والرئيس
األول للبنك األوروبي
للتنمية وإعادة
اإلعمار ،مترأس لعدد
من اللجان الحكومية
الفرنسية ،وصاحب
مؤسسة استشارات
تكنولوجية دولية،
والعضو الدائم في
منتدى دافوس (منتدى
النخبة العالمية).

االق ـ ـ ـت ـ ـ ـص ـ ـ ــادي الـ ـ ـ ــروسـ ـ ـ ــي ف ــالـ ـنـ ـتـ ـي ــن
كــاتــاســانــوف ،يـسـتـجـيــب لـنـقــاش واســع
ل ـلــرواد الـشـبــاب ال ـيــوم حــول (مـقــوالت
جـ ــاك أتـ ــالـ ــي) ،وي ـع ــود إلـ ــى ال ـم ـقــابــات
األولى له التي توضّح إلى حد بعيد أية
إع ــادة هيكلة يــراهــا رج ــاالت المنظومة
ال ـغــرب ـيــة م ـنــذ ال ـث ـم ــان ـي ـن ــات ...لـتــوضـيــح
(طبيعة التغيير) الذي يريده هؤالء.
ضمن سلسلة مقابالت أجراها الصحفي
الـفــرنـســي مـيـشـيــل ســالــومــون مــع أتــالــي
في عام  1981وردت األسئلة والــردود
التالية ،والمنشورة في كتاب «مستقبل
الحياة».
(البشر :منتج اقتصادي
يحتاج لتطوير)
ي ـ ـطـ ــرح سـ ــالـ ــومـ ــون ال ـ ـ ـسـ ـ ــؤال :لـ ـم ــاذا
فـ ـج ــأة ي ـه ـتــم االقـ ـتـ ـصـ ــادي ج ـ ــاك أت ــال ــي
بالمسائل الصحية التي تبدو بعيدة عن
االقتصاد؟ ويجيب أتالي( :أحرز الغرب
تقدم ًا مذه ًال في التصنيع بفضل اآلالت.
وت ـس ــارع ــت إن ـتــاج ـيــة اآللـ ــة بـمـسـتــويــات
قـيــاسـيــة ...ولـكــن بــاإلضــافــة إلــى اإلنـتــاج
الـتـقـلـيــدي لـلـسـلــع ال ـم ــادي ــة ،ه ـنــاك أي ـض ـ ًا
إنـ ـتـ ــاج وت ـك ــاث ــر ال ـب ـش ــر ،ال ـ ــذي ي ـجــري
عـبــر الـتـعـلـيــم والــرعــايــة الـصـحـيــة .وهـنــا،
ل ــم ت ـح ــدث ت ـط ــورات ك ـب ــرى! وال ـث ــورة
الـتــي حـصـلــت فــي مـجــال اإلن ـتــاج اآللــي،
ل ــم ت ـح ــدث ف ــي م ـج ــال إعـ ـ ــادة اإلن ـت ــاج
البشري ،وهي مطلوبة).
(م ــا ه ــو ال ـمُ ـن ـتــج ال ـم ـط ـلــوب ف ــي مـجــال
اإلنـ ـتـ ــاج الـ ـبـ ـش ــري؟) ي ـت ـس ــاءل أت ــال ــي،
ويُ ـج ـي ــب( :ه ـن ــاك ح ــاج ــة إل ــى اإلن ـس ــان
الـ ـسـ ـلـ ـي ــم .أو ًال :ألن ال ـ ـهـ ــدف األعـ ـل ــى
لالقتصاد هو السعادة البشرية ،ولكن،
ما نوع السعادة التي يمكن أن نتحدث
عنها إذا كــان الشخص مريض ًا ويعاني
ج ـس ــدي ـ ًا؟ ث ــان ـي ـ ًا :إن ت ـك ــاث ــر ال ـش ـخــص
المريض مكلف للغاية بالنسبة للمجتمع.
يُ ـص ـبــح م ـثــل ه ــذا ال ـش ـخــص ع ـب ـئ ـ ًا عـلــى
األصحاء المنخرطين في العمل الفعال).
وه ـن ــا أت ــال ــي ي ـط ــرح رؤيـ ـت ــه لــإن ـســان
السليم والمعافى وللمنطق االقتصادي
للرعاية الصحية قائ ًال( :إن الهدف ليس
زيادة متوسط العمر المتوقع لإلنسان،
بـ ــل ت ـح ـق ـي ــق أقـ ـصـ ــى ق ـ ــدر مـ ــن ال ـح ـي ــاة
الصحية).
أي عـ ـم ــر ق ـص ـي ــر وف ـ ـعـ ــال اقـ ـتـ ـص ــاديـ ـ ًا،
ويخلص لـيـقــول( :فــي منطق المجتمع
الـصـنــاعــي ذات ــه ،سـيـكــون الـهــدف ضمان
أن يـعـيــش ال ـنــاس بــأفـضــل شـكــل ممكن
خــال فترة حياة معينة ،ولكن بطريقة
تـجـعــل تـكــالـيــف الــرعــايــة الـصـحـيــة بــأقــل
تكلفة على المجتمع).
فــالـمـنـتــج اإلنـســانــي ال ـف ـعّــال ،هــو المنتج
ص ـح ـيــح ال ـب ـن ـيــة ،ب ـي ـن ـمــا ض ـع ـيــف الـبـنـيــة
هــو عــبء اجـتـمــاعــي ،وهــو سـلـعــة عالية
الـتـكـلـفــة وغ ـي ــر اق ـت ـص ــادي ــة ...وم ــن هـنــا
يــدخــل أتــالــي إل ــى مـفــاهـيــم ح ــول قــواعــد
م ـج ـت ـمــع ال ـم ـس ـت ـق ـبــل وط ـب ـي ـعــة ال ــرع ــاي ــة
الطبية ،ومفاهيم (أكثر تطرف ًا).

(إدارة إنتاج األطفال)
بالنسبة ألتــالــي ،إنــه من الطبيعي إدارة
إنتاج األطفال باعتبارهم سلعة ومنتج ًا
هام ًا ،مجاد ًال( :بمنطقي ،من المستحيل
أن ن ـف ـهــم لـ ـم ــاذا ال ي ـن ـب ـغــي أن يـصـبــح
اإلن ـجــاب إنـتــاجـ ًا اقـتـصــاديـ ًا مـطــابـقـ ًا ألي
إنتاج اقتصادي آخــر! من الممكن تمام ًا
أن نتخيل أن األســرة أو الـمــرأة ليست
ســوى وسـيـلــة مــن وســائــل إنـتــاج شــيء
معين :وهو الطفل .تتوافق هذه الفكرة
ت ـمــام ـ ًا مــع ال ـت ـطــور االق ـت ـصــادي بمعنى
أن الـ ـمـ ــرأة أو ال ــزوج ـي ــن سـيـصـبـحــان
جــزء ًا من تقسيم العمل واإلنـتــاج العام،
وبــال ـتــالــي ،س ـي ـكــون م ــن الـمـمـكــن ش ــراء
األط ـفــال بـنـفــس الـطــريـقــة الـتــي نشتري
بها الفول السوداني أو التلفاز).
وفـ ـ ــق مـ ـنـ ـط ــق أتـ ـ ــالـ ـ ــي ،فـ ـ ــإن األزواج
األص ـ ـح ـ ــاء ي ـج ــب أن ي ـن ـت ـج ــوا أطـ ـف ــا ًال
ب ـش ـكــل مـ ـح ــدد ،وفـ ــق ح ــاج ــة الـمـجـتـمــع
الـمـعـيــن ل ــزي ــادة ع ــدد ال ـس ـكــان أو لـعــدد
أقـ ــل ،وهـ ــؤالء األط ـف ــال ه ــم س ـلــع تُـنـتــج
للمجتمع ويمكن عرضها للبيع ،عبر نقل
األطـفــال إلــى أســر أخــرى بمقابل مــادي.
أمّ ــا األش ـخ ــاص غـيــر األص ـح ــاء فـهــؤالء
تكاثرهم ،مكلف اقتصادي ًا .ما يعني أنّه
(لمصلحة المجتمع االقـتـصــاديــة) يمكن
منعهم من التكاثر ...ربما أكثر من ذلك،
منعهم من الحياة.
(القتل الرحيم) واالنتحار قاعدة
لمجتمع المستقبل
يـنــاقــش أتــالــي بـشـكــل م ـكــرر فــي فـكــرة:
ال ـم ـتــوســط ال ـمــرت ـفــع ل ـل ـع ـمــر ،وي ـع ـت ـبــره
واح ـ ـ ـ ـ ــد ًا م ـ ــن ت ـ ـحـ ــديـ ــات ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات
المتقدمة ،نظر ًا الرتفاع تكاليف الرعاية
ال ـص ـح ـيــة لـ ـهـ ــؤالء! وب ـم ـف ـهــومــه ل ـي ـكــون
ال ـع ـمــر ال ـب ـشــري ف ـع ــا ًال اق ـت ـص ــادي ـ ًا ،فــإن
هــذا يتطلب عملي ًا تقصير فـتــرة الحياة
غير الفعالة ،وهنا يدخل أتالي للحديث
ال ـم ـن ـمــق ع ــن (ال ـق ـتــل ال ــرح ـي ــم) بــوصـفــه
(خ ـ ــدم ـ ــة /س ـل ـع ــة) س ـت ـق ــدم ـه ــا ال ــرع ــاي ــة
ال ـص ـح ـي ــة م ـس ـت ـق ـب ـ ًا( :الـ ـقـ ـت ــل ال ــرح ـي ــم
س ـي ـك ــون أح ـ ــد أه ـ ــم أدوات مـجـتـمـعـنــا
الـمـسـتـقـبـلــي ...الـمـنـطــق االش ـتــراكــي هو
الحرية ،والحرية األكبر هي االنتحار...
فــي المجتمع الــرأسـمــالــي ستظهر آالت
القتل ،وإعــادة توزيع األعـضــاء ،لتسمح
بتدمير الحياة عندما تكون غير محتملة
أو بــاهـظــة الـثـمــن اقـتـصــاديـ ًا ،وستصبح
هذه الممارسات شائعة .أعتقد أن القتل
الرحيم ســواء كــان بحرية الشخص أو
باعتباره خدمة مقدمة له ،سيكون أحد
قواعد المجتمع المستقبلي).
(األخ األكبر) و(أكل لحوم البشر)
ي ـت ـحــدث أت ــال ــي ال ـم ـه ـتــم بــالـتـكـنــولــوجـيــا
وال ـع ـل ــوم ال ـط ـب ـيــة إل ــى ح ــد ب ـع ـيــد ،كـيــف
سـتـكــون الـتـكـنــولــوجـيــا طــريــق الـمــراقـبــة
الصحية الشاملة للمجتمع .قائ ًال( :أعتقد
فــي الـشـمــولـيــة الـخـفـيــة مــع األخ األكـبــر*
غ ـيــر ال ـمــرئــي وال ــام ــرك ــزي .ف ــإن آالت

إن ما يراه جاك
أتالي يتحقق
فها هي سوق
اإلتجار باألعضاء
البشرية تقارب
 600مليون دوالر
سنوياً وفق
األمم المتحدة

المراقبة الصحية الموجودة لمصلحتنا،
وسوف تستعبدنا لمصلحتنا .سنخضع
ل ـم ــراق ـب ــة ل ـط ـي ـفــة وم ـس ـت ـم ــرة ل ـحــال ـت ـنــا،
سيكون لكل شخص سجل طبي ويتم
ت ـخ ــزي ــن ه ـ ــذه ال ـم ـل ـف ــات م ــرك ــزيـ ـ ًا عـلــى
الكمبيوتر).
وفـ ــق أتـ ــالـ ــي ،فـ ــإن ال ـط ــب م ـه ـنــة س ــوف
تـتــراجــع الـحــاجــة إليها تــدريـجـيـ ًا( :الطب
اليوم ال يستطيع أن يعالج كل األمراض،
ألن ه ــذا عــالــي الـتـكـلـفــة) بـمـفـهــومــة فــإن
الـطــب الـقــديــم يـحـتــاج إل ــى إع ــادة هيكلة
لـيـكــون أكـثــر فـعــالـيــة اقـتـصــاديـ ًا ،وليكون
(أك ـ ـثـ ــر جـ ـ ــرأة ع ـل ــى إدخـ ـ ـ ــال األعـ ـضـ ــاء
االصـطـنــاعـيــة ...لـمــاذا مـثـ ًا تـعــالــج القلب
بينما يمكن اسـتـبــدالــه بقلب آخــر صحي
تأخذه من متبرع ،أو تصنعه؟)
مضيف ًا( :المنطق بسيط :إذا كنت تريد
أن تعمل اآللــة /اإلنسان بشكل صحيح،
ول ـف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ،فــاس ـت ـبــدل ال ــوح ــدات
واألجـ ـ ـ ــزاء ال ـق ــدي ـم ــة بـ ــأخـ ــرى ج ــدي ــدة،
تعال إلى المتجر واشتر قطعة جديدة،
سيكلفك أقل مما لو لجأت إلى مساعدة
مصلح أو طبيب).

ّإن هـ ــذا م ــا ي ـس ـم ـيــه أت ــال ــي( :أك ـ ــل ل ـحــوم
البشر) في تعبير مجازي عن( :استبدال
األج ـ ــزاء الـمـسـتـهـلـكــة م ــن ب ـعــض ال ـن ــاس،
واستخدام األجــزاء الصحية لآلخرينّ ،إن
أكل لحوم البشرة هو قوة عالجية هائلة)،
وهو يرى هذا النوع من الرعاية الصحية
الذي يستخدم أعضاء األحياء أو األموات
لزيادة إنتاجية اإلنسان ،هو النمط الطبي
األكثر فعالية اقتصادي ًا .تحويل الطب إلى
ورش ــة إص ــاح واس ـت ـب ــدال ،مــن الـعـنــاصــر
الضعيفة أو الـتــي يـجــب أن (تـمــوت مــوتـ ًا
رحيم ًا) إلى العناصر التي يجب أن تبقى
فعالة ومنتجة.
وبالفعل ،فإن ما يراه جاك أتالي يتحقق،
فـ ـه ــا هـ ــي سـ ـ ــوق اإلتـ ـ ـج ـ ــار ب ــاألعـ ـض ــاء
ال ـب ـشــريــة ت ـق ــارب  600م ـل ـيــون دوالر
سنوي ًا ،وفق األمم المتحدة .واألعضاء
الـمـبــاعــة ب ـ  25أل ــف دوالر يُــدفــع منها
لـلـمـتـبــرعـيــن الـيــائـسـيــن مــا ي ـت ــراوح بين
 15-5ألـ ــف دوالر ،ك ـمــا ف ــي فـضـيـحــة
هــزت المجتمع األوكــرانــي عــام .2021
حيث يربح (أكلة لحوم البشر) أرباح ًا
هائلة من المتاجرة باألعضاء.

(الـخـطــاب الـفــاشــي) لــم يغب عــن الـســاحــة الــدولـيــة ،وهــو حــاضــر بـقـوّة اليوم
فــي الـتـنـظـيــرات لـعــالــم مــا بـعــد الــوبــاء ،ومــا سـبــق مــن حــديــث جــاك أتــالــي هو
نموذج عن ذلــك .شكلي ًا الرعاية الصحية و(اإلنـســان) هو العنوان العريض
والمبرز ،ولكن عملي ًا فإن اإلنسان المطلوب االعتناء به هو (اإلنسان القوي
والفعّال اقتصادي ًا) ،بينما الباقون العناصر األضعف :كبار السن ،المرضى...
فهؤالء عبء اقتصادي ،ويجب أن نفتح لهم باب القتل الرحيم ،ونحوّل الطب
إلــى ورشــة تستفيد مــن أعـضــائـهــم إلع ــادة تــأهـيــل الـنــاس المنتجين .المقولة
الصريحة لهؤالء المنظرين ،أن المنظومة يجب أن تنتقل من تحويل قوة
عـمــل اإلنـســان إلــى سـلـعــة ،لتحويل اإلنـســان بــذاتــه إلــى سـلـعــة :يُ ــدار إنتاجها
البيولوجي بمنطق الكلفة والــربــح ،عبر المنظومة العالمية -قسم (الرعاية
الصحية)!

شؤون اقتصادية
قاسيون ـ العدد  1025اإلثنين  05تموز 2021
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يركز الغرب اليوم على ملف المعابر،
ّ
ويضع قضية مصير معبر باب الهوى
الملف رقم واحد في األزمة السورية اآلن،
والمسألة ستحسم في اجتماع  10تموز
لمجلس األمن لمناقشة تمديد القرار
 :2533هل سيمدد فتح معبر باب الهوى،
أم سيستأنف إعادة فتح معابر أخرى
خارج سيطرة الحكومة ،أم ستغلق كل
المعابر الحدودية ،وتصبح المساعدات
محصورة بالوصول إلى دمشق وعبر
المرافئ السورية؟!

ǧعشتار محمود

تشير تقديرات منظمة  OCHAلألمم المتحدة،
بــأن حـجــم الـمـســاعــدات الـمـتــدفــق عـبــر الـحــدود
ف ــي ع ــام  2020قـ ــارب 300 :م ـل ـيــون دوالر،
وصلت عبر معبر باب الهوى في إدلب .وهذه
ال ـم ـســاعــدات هــي الـمـخـصـصــات الــدول ـيــة الـتــي
يعتمد عليها ما يقارب  2,6مليوني نــازح في
مـنـطـقــة إدل ــب ،وال ـتــي تــديــرهــا حـكــومــة اإلنـقــاذ
الـتــابـعــة عـمـلـيـ ًا لـجـبـهــة ال ـن ـصــرة /هـيـئــة تـحــريــر
الـشــام .هــذه الكتلة مــن الـمـســاعــدات الـتــي تمر
عبر األمم المتحدة ،هي شريان بقاء للماليين
في إدلب ،ولكنها أيض ًا شريان تمويل لحكومة
الجوالني ،في واحدة من المفارقات الجنونية
لألزمة السورية.
القرار  2533والمساعدات العابرة
للحدود
مـنــذ عــام  2014وفــي ذروة ال ـصــراع الـمـسـ ّلــح
فـ ــي س ـ ــوري ـ ــة ،وب ـ ــداي ـ ــات انـ ـقـ ـس ــام ال ـم ـن ــاط ــق
السورية باعتبارها( :خارج السيطرة -ضمن
ال ـس ـي ـط ــرة) .بـ ــدأ ال ـم ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي بـتـنـظـيــم
ال ـم ـســاعــدات الــدول ـيــة لـتــأخــذ شـكــل مـســاعــدات
م ـخ ـص ـصــة ل ـم ـن ــاط ــق ب ـع ـي ـن ـهــا ،وق ـ ــد أخ ـ ــذ ه ــذا
الـتـنـسـيــق ش ـكــل قـ ــرار م ـج ـلــس األمـ ــن .2533
وبناء عليه ش ّكلت مجموعة من الدول الغربية
صندوق سورية للمساعدات العابرة للحدود،
وهــو األكبر من نوعه عالمي ًا ،وأبــرز مموليه:
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،وأل ـمــان ـيــا .ال ـص ـنــدوق مع
مـنـظـمــات وم ـشــاريــع إغــاث ـيــة م ـت ـعــددة تــديــرهــا
األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ،ب ــدأ ب ـن ـقــل ال ـم ـس ــاع ــدات عـبــر
الـ ـمـ ـع ــاب ــر الـ ـتـ ــي أصـ ـبـ ـح ــت ب ـم ـع ـظ ـم ـه ــا خـ ــارج
سـيـطــرة الـحـكــومــة الـســوريــة :بــاب الـهــوى في
إدل ــب ،ب ــاب ال ـســامــة فــي ح ـلــب ،الـيـعــربـيــة في
الجزيرة ،والرمثا في درعا ،وتحوّلت خطوط
اإلغ ــاث ــة ه ــذه إل ــى أس ــاس اق ـت ـصــادي تستفيد
مـنــه بــالـمـحـصـلــة ال ـقــوى الـعـسـكــريــة الـمـتـحـكـمــة
ب ــال ـم ـن ــاط ــق ال ـت ــي ي ــرف ــده ــا ال ـم ـع ـب ــر ،وي ـت ـح ـكــم
ال ـم ـمــولــون م ــن خــال ـهــا بـمـصــائــر ه ــذه ال ـقــوى
والمجتمعات في هذه المناطق.
اس ـت ـم ــرت هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة ت ـقــري ـب ـ ًا ح ـتــى ال ـعــام
الـمــاضــي  2020عـنــدمــا قـ ّلــص الفيتو الــروســي
والصيني المعابر الـتــي تـمـرّ منها المساعدات
الــدول ـيــة إل ــى مـعـبــر واحـ ــد ه ــو :ب ــاب ال ـهــوى.
وذل ـ ــك ب ـع ــد م ـف ــاوض ــات أراد م ـن ـهــا ال ـط ــرف ــان
أن ي ـت ــم تـ ــوزيـ ــع ال ـم ـس ــاع ــدات ع ـب ــر ال ـج ـهــات
الرسمية السورية ،لتوزّع الحق ًا إلى المناطق
والمحتاجين السوريين في كافة المناطق عبر
المعابر الداخلية.
بـيـنـمــا األط ـ ــراف ال ـغــرب ـيــة اع ـت ـبــرت ّأن هــذه
الـعـمـلـيــة ل ــن تـضـمــن وصـ ــول ال ـم ـســاعــدات إلــى
المناطق األخــرى ،واستنفرت قــوى سياسية

وج ـم ـع ـي ــات دولـ ـيـ ــة ل ـل ـح ـي ـلــولــة دون إغـ ــاق
المعبر األخير الخارج عن سيطرة الحكومة.
وأيــدتـهــا األمــم المتحدة ومنظمة  OCHAفي
تقريرها قائلة ،بــأن  2020مـ ّثــل تجربة لمدى
نجاح انتقال المساعدات من مناطق الحكومة
إلــى المناطق األخــرى ،حيث بعد إغــاق معبر
الـيـعــربـيــة ل ــم تـنـجــح ال ـعــديــد م ــن عـمـلـيــات نـقــل
الـمـســاعــدات إل ــى الـمـنـطـقــة الـشـمــالـيــة الـشــرقـيــة
عبر مطار القامشلي ،وتمّ تأخير معظمها ،أي
بالعموم ،تقوم الذريعة الغربية على فكرة عدم
الثقة بالسلطات السورية «المعاقبة».
وظيفة معبر باب الهوى
عـمـلـيـ ًا مـعـبــر بــاب ال ـهــوى يـحـقــق عــوائــد لهيئة
تحرير الشام ،والمساعدات الدولية التي تمر
عـبــره تـمــر تـحــت غـطــاء األمــم الـمـتـحــدة ،ولكن
ج ــزء ًا هــام ـ ًا مـنـهــا يـتـحــول إل ــى م ـصــدر تـمــويــل
لهذه المجموعة اإلرهابية .وعلى هذا األساس
ت ـح ــدي ــد ًا ف ــإن ال ـمــوقــف ال ــروس ــي ل ـلــدفــع نـحــو
إغــاق معبر بــاب الـهــوى ،هــو ضغط سياسي
لـبـحــث وض ــع جـبـهــة ال ـن ـصــرة وت ــواج ــده ــا فــي
إدلب.
فحكومة الجوالني تفرض رسوم ًا على عبور
الـمـســاعــدات ،بأكثر مــن  1000شاحنة شهري ًا،
وفق تصريحات مــارك لوكوك مساعد األمين
ال ـع ــام ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة ل ـل ـشــؤون اإلن ـســان ـيــة.
وتستطيع أن تتحكم بـتــوزيــع مــا قيمته 300
م ـل ـي ــون دوالر ت ـم ــر ع ـب ــر (ال ـم ـن ـظ ـم ــات غـيــر
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ــدول ـي ــة وال ـم ـح ـل ـيــة) ال ـعــام ـلــة فــي
المنطقة.
يضاف إلى هذا ،أنه بعد قانون قيصر أصبحت
ال ـم ـســاعــدات ح ـتــى ل ـم ـنــاطــق ال ـش ـمــال الـغــربــي
أكثر مراقبة سياسي ًا عبر الــواليــات المتحدة،
وبالتالي أصبحت أكثر تنسيق ًا وارتباط ًا عبر
ت ـهــديــد أع ـمــال ـهــا ف ــي ح ــال ع ــدم ال ـت ـن ـس ـيــق مــع
الواليات المتحدة او منظومة العقوبات.
الفيتو لن يوقف المساعدات اإلنسانية تمام ًا
كـمــا يُ ـشــاع ،ولـكـنــه سـيــرفــع عـنـهــا غ ـطــاء األمــم
ال ـم ـت ـحــدة .وس ـي ـص ـبــح ال ـم ـمــولــون مـضـطــريــن
إلي ـجــاد صـيــغ أخ ــرى أك ـثــر شـفــافـيــة بــالـجـهــات
الـمـمــولــة ،كما سيتطلب هــذا تنسيق ًا أعـلــى مع

إن المساعدات
المهددة بالتوقف
والبالغة  300مليون
دوالر سنوياهي جزء
قليل من مجموع
المساعدات الدولية
الداخلة إلى سورية
والواصلة بالتنسيق
مع الحكومة
السورية

تركيا ،وبالتالي مع أستانا.
إن نــزع غـطــاء األم ــم الـمـتـحــدة عــن مـعـبــر بــاب
الـهــوى ،سيجعل عبور التمويل أصعب ،وهذا
سيع ّقد الوضع على إدارة هيئة تحرير الشام
ل ـم ـن ـط ـقــة إدل ـ ــب (ال ـم ـك ـت ـظ ــة ب ــال ـس ـك ــان وال ـت ــي
يـتــواجــد فيها مــايـيــن الـنــازحـيــن قــرابــة نصفهم
فــي ال ـعــراء) ،ستصبح مـهــددة جــديـ ًا بالضغط
االجـتـمــاعــي عــالــي الـمـسـتــوى فـيـمــا لــو توقفت
مـســاعــدات الـغــذاء ولــو لفترة قصيرة .وعملي ًا
تعطيل المعبر قد يتحول إلى معطى سياسي
هام لتغيير الواقع في إدلب ،ولكن قد يحصل
ه ــذا ع ـبــر ج ــوع ال ـس ــوري ـي ــن ،األمـ ــر الـ ــذي قــد
يفتح احتمال تهديد تركيا بانتقال ماليين من
السوريين الجوعى ،وعبورهم للحدود.
فعملي ًا ،وبغض النظر عن أرباح جبهة النصرة،
فإن قساوة أمر الواقع السوري تقول :إن %75
مــن السوريين المتواجدين فــي إدلــب وأجــزاء
من ريف حلب يعتمدون على هذه المساعدات
كأساس لتأمين حاجات استمرارهم ،وتحديد ًا
أن مــن بينهم مليون نــازح مقيم فــي مخيمات
ريف الشمال السوري ،وهــؤالء هم الشريحة
السورية األكثر ضعف ًا.
المساعدات الواصلة إلى دمشق
إن ال ـم ـســاعــدات ال ـم ـهــددة بــال ـتــوقــف والـبــالـغــة
 300م ـل ـيــون دوالر س ـنــوي ـ ًا ،ه ــي ج ــزء قـلـيــل
مــن مجموع الـمـســاعــدات الــدولـيــة الــداخـلــة إلى

س ــوري ــة وال ــواص ـل ــة بــالـتـنـسـيــق م ــع الـحـكــومــة
السورية ،والتي قاربت في  2,4 :2020ملياري
دوالر( .مجمل المساعدات  2,7مليارين300 ،
مـلـيــون مـنـهــا عـبــر بــاب ال ـهــوى) .وعـمـلـيـ ًا هــذه
األرقام توضّح بعض الجوانب...
فهي أو ًال :تسقط الذريعة الغربية بأن اإلصرار
عـلــى مـعـبــر ب ــاب ال ـهــوى هــو مــن مـنـطـلــق عــدم
ال ـث ـقــة بــالـحـكــومــة ال ـســوريــة وب ــداف ــع إن ـســانــي،
ف ـع ـم ـل ـي ـ ًا ن ـس ـب ــة  %88مـ ــن الـ ـمـ ـس ــاع ــدات تـمــر
بــالـتـنـسـيــق مــع ال ـح ـكــومــة .وال ن ــرى أي ــة جهة
دولية تندد بالممارسات الواقعية التي يراها
ال ـســوريــون ب ــأمّ أعـيـنـهــم فــي أسـ ــواق دمـشــق،
ح ـيــث ال ـم ـس ــاع ــدات ال ــدول ـي ــة ه ــي م ـص ــدر هــام
لبضاعة ال ـســوق ،وهــذا لـيــس نتيجة هامشية
لـبـيــع ال ـس ـكــان لـحـصـصـهــم ال ـغــذائ ـيــة أوغ ـيــرهــا،
بــل هــو حـصــص ســوقـيــة ل ـقــوى األم ــر الــواقــع
الـتــي يـتــم التنسيق مـعـهــا ،والـتــي تـحـصــل على
المساعدات من المنبع.
ك ـمــا أنّـ ــه إشـ ــارة إل ــى م ـس ـتــوى ض ـعــف وفـشــل
المساعدات ،وعدم نزاهتها ...فعملي ًا ال يوجد
أث ــر اق ـت ـصــادي ج ــدي لـكـتـلــة م ـســاعــدات عينية
ومــال ـيــة تــزيــد عــن  %10مــن ال ـنــاتــج ال ـســوري.
والـمـســاعــدات أيـضـ ًا هــي وسـيـلــة إث ــراء للقوى
المتنفذة التي تستطيع أن تنسق بين منظمات
األمــم المتحدة والمنظمات المحلية والدولية،
ال ـتــي تـنـبــت كــالـفـطــر وت ـع ـتــاش عـلــى مـلـيــارات
المساعدات.

مجلس األمن سيناقش في  10تموز تمديد العمل بالقرار  2533وتحديد ًا إبقاء معبر باب
الهوى أم ال ،ومصير هذا النقاش قد يحمل دالالت سياسية للمرحلة القادمة ،وتحديد ًا
حول مصير التمويل غير المباشر لحكومة الجوالني عبر مساعدات معبر باب الهوى.
ولكن هذا النقاش لن يعني شيئ ًا هام ًا بالنسبة لماليين السوريين المحتاجين بشكل ملح
للمساعدات من إدلب إلى الجزيرة وحتى دمشق ودرعا .لن يعني سوى تحوّل جوعهم
إلى ورقة سياسية ،بينما كل المساعدات الدولية سواء الواصلة إلى قوى النفوذ في إدلب
أو المليارات الواصلة عبر المعابر النظامية ،ليست أكثر من أداة إثراء لقوى األمر الواقع
المتوزعة على مناطق البالد .وال سبيل للوصول إلى مساعدات جدية للسوريين إال عبر
نظام سياسي جديد يشمل البالد كلها ،ويثق به السوريون جميعهم ،وحينها فقط يمكن
للمساعدات والتعويضات الدولية المستحقة لبالدنا وشعبنا أن تتحول إلى (مساعدات
إنسانية) ألنها اليوم أداة سياسية بالدرجة األولى.

14
واقع الكهرباء المتردي والحلول البديلة
شؤون محلية

قاسيون ـ العدد  1025اإلثنين  05تموز 2021

www.kassioun.org

تشهد البالد ضيقاً خانقاً على العباد ،نتيجة الممارسات
التي يقرها أصحاب القرار ،فما عاد هناك متنفس للمواطن
واحدة تلو
ليريح ثقل كاهله من تداعيات األزمات المختلقة،
ً
األخرى.

ǧعبير حداد

فخالل األيام الفائتة ورغم الحر الشديد
الــذي أصــاب المحافظات السورية ،بقي
المواطن دون كهرباء كالعادة ،بل وزاد
الـتـقـنـيــن س ــوء ًا أك ـثــر مــن ذي ق ـبــل ،كما
نشط المواطنون عبر وسائل التواصل
بطرح األسئلة الكثيرة واالستنكار عن
سوء حال الكهرباء ،وما يمرون به على
أنه جريمة ضد اإلنسانية!
أن يترك المواطن في ظل الحر الشديد
بال كهرباء لساعات طوال يعني حرمانه
مـ ــن أبـ ـس ــط مـ ـق ــوم ــات الـ ـحـ ـيـ ــاة ،ال ـم ــاء
ال ـب ــارد ل ـي ــروي ع ـط ـشــه ،وي ـع ـنــي أي ـض ـ ًا:
أن يـنــام األط ـفــال دون وســائــل تكييف
تــذهــب عــرقـهــم ال ــذي يـغــرقــون بــه طــوال
لـيـلـهــم ،كـمــا يـعـنــي خـســارتـهــم لـمــؤونـتـهــم
وطعامهم ،العاجزين عن حفظه ،وقائمة
الخسارات كثيرة..
جهود وزارية ترفع لها القبعة!
أقـ ـصـ ــى مـ ــا ق ــدمـ ـت ــه وزارة ال ـك ـه ــرب ــاء
مشكورة الجهود خالل فترة الحر ،أن
قدم الوزير اعتذاره للمواطنين بتاريخ
 27تموز عن سوء التقنين ،مضيف ًا :أن
السبب وراء ارتـفــاع التقنين المجحف،
ن ـقــص ب ـك ـم ـيــات الـ ـغ ــاز ،ح ـيــث  %70مــن
المحطات تعمل على الغاز و %30تعمل
على الفيول ،وطبع ًا تلك الذريعة ليست
بـجــديــدة عـلــى الـمــواطــن ،أمــا بخصوص
ال ــذريـ ـع ــة ال ـث ــان ـي ــة ،ف ــأرج ـع ـه ــا الرتـ ـف ــاع
درج ـ ــات الـ ـحـ ــرارة ،ال ـس ـبــب الـ ــذي أدى
لـخــروج محطات عــن الـخــدمــة ،كما ذكر
الوزير :أن هناك محطات توليد جديدة
لم توضع بالخدمة.
وب ـخ ـصــوص م ــا ص ــرح ب ــه ال ــوزي ــر عــن
س ـ ــوء ال ـت ـق ـن ـي ــن الـ ـ ــذي يـ ـع ــود الرتـ ـف ــاع
درج ـ ــات الـ ـحـ ــرارة ال ـص ـي ـف ـيــة ،فــالـجــديــر
بالتذكير أن سوء التقنين ال يقتصر على
حــر األيــام الصيفية ،بــل أصـبــح مستمر ًا
مــع كــل فـصــل وك ــل ذروة س ــواء كــانــت
صيفية أو حتى شتوية.
ومــا يـجــدر اإلش ــارة إلـيــه ،أن مــا يعيش
بــه ال ـمــواطــن ال ـيــوم يـعــود ألح ــد أشـكــال
تـخـفـيــض الــدعــم الـمـمـنـهــج ،وال ــذي طــال
كافة مناحي الحياة السورية ،فمسلسل
الـتـقـنـيــن ســاب ـق ـ ًا أي ق ـبــل سـنـيــن األزم ــة
ك ـ ــان م ـ ــوج ـ ــود ًا ،ولـ ـك ــن ل ـي ــس ب ـف ـظــاعــة
الــوضــع ال ـيــوم ،ومــع دخ ــول األزم ــة بــدأ
يتغير التقنين بين منطقة وأخــرى ،فقد
وصل التقنين حتى  6ساعات ثم ليتغير
ويصبح  12ساعة ،وما بعد ذلك ليصبح

الـتـقـنـيــن ب ــا مــوعــد ووق ــت م ـح ــدد ،كـمــا
الـحــالــة الـيــوم ،وهــذا مــن حيث الجوهر،
أحد أشكال خفض الدعم المبطن بذرائع
وحجج ما أنزل اهلل بها من سلطان.
تكاليف الصيانة مرتفعة ...فأين
الكهرباء؟؟
تحدث الوزير الكهرباء خالل تصريحه
عن واقع المحطات الكهربائية ،حيث تم
إعــادة تأهيل جــزء مــن محطة بانياس،
وأما عن محطة محردة فتحتاج إلعادة
الـتــأهـيــل  168مـلـيــون ي ــورو ،كـمــا سيتم
فـصــل  3مـجـمــوعــات فــي مـحـطــة ال ــزارة
للقيام بــأعـمــال الـصـيــانــة ،حيث ستخرج
عــن ال ـخــدمــة ل ـمــدة أرب ـعــة أش ـهــر ،وذلــك
ن ـت ـي ـجــة ص ـع ــوب ــة ت ــأم ـي ــن ق ـط ــع ال ـت ـبــديــل
لـتـلــك الـمـحـطــات ،وسـيـتــم ال ـبــدء بــأعـمــال
الصيانة لمحطة تشرين إلعــادة تأهيلها
خــال مـئــة ي ــوم ،وتـصــل تكلفة الصيانة
إلى خمسين مليون يورو ،وبخصوص
محطة تشرين فقد تحدث مدير المحطة
إلح ــدى الـصـحــف الـمـحـلـيــة :أن المحطة
تعمل حــالـيـ ًا ضـمــن طاقتها الـعــاديــة على
ال ـف ـيــول ،مـضـيـفـ ًا أن الـكـلـفــة م ـغ ـطــاة من
القرض الروسي.
تعقيب ًا على التصريحات أعــاه ،وعلى
ال ـك ـل ـفــة ال ـم ـهــولــة ال ـتــي تـحـتــاجـهــا أع ـمــال
الصيانة لكل محطة ،يبقى الـســؤال :أنه
مــع كــل ذل ــك االن ـخ ـفــاض ب ـعــدد ســاعــات
استجرار الكهرباء ،تبقى تكلفة الصيانة
عالية إلعادة تأهيل المحطات! مع العلم
أنه ال يوجد ذلك االستهالك الكبير من
ع ـمــر ال ـم ـح ـطــات ال ـن ــات ــج ع ــن اس ـت ـجــرار
ال ـك ـه ــرب ــاء ،ال ـت ــي تـجـعـلـهــا ف ـع ـ ًا بـحــاجــة

لماذا ال تكون
تلك المشاريع
تحت إشراف
وتنفيذ الجهات
الحكومية
نفسها طالما
أنها ستقوم
بالتمويل من
خالل مصارفها
وستتحمل
الفوائد؟

ألع ـمــال صـيــانــة لـتـعــويــض االه ـتــاكــات،
وال ـم ـع ـن ــى ي ـب ـقــى أنـ ــه ط ــال ـم ــا انـخـفـضــت
س ـ ــاع ـ ــات اس ـ ـت ـ ـجـ ــرار ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــاء ،ف ـمــن
الـمـنـطـقــي أن تـنـخـفــض تـكــالـيــف أع ـمــال
الصيانة ،والـتــي مــن المالحظ أنــه دائم ًا
مــا نـجــد تـصــريـحــات حــول إع ــادة تأهيل
وص ـيــانــة لـلـمـحـطــات ،فـهــل ه ــذه األرق ــام
ال ـم ـه ــول ــة فـ ـع ـ ًـا مـ ــوجـ ــودة ع ـل ــى أرض
الواقع ،أم أنها تبقى أرقــام على الورق،
تـصــرف مبالغها بالتحاصص بـيــن كبار
الفاسدين؟؟
الطاقة البديلة
على طاولة النقاش؟!
كـ ـش ــف مـ ــديـ ــر عـ ـ ــام الـ ـمـ ــركـ ــز ال ــوط ـن ــي
ل ـب ـحــوث ال ـط ــاق ــة ف ــي وزارة ال ـك ـهــربــاء
لصحيفة الوطن بتاريخ  1تموز ،أنه يتم
التباحث في مجلس الشعب حول إقامة
صندوق تشجيع مستهلكي الطاقة على
استخدام الطاقات المتجددة ،ويشتمل
على منح قــروض مــن دون فــوائــد لمن
يريد التحول الستخدام الطاقة البديلة
سواء كان للصناعيين لتشغيل منشآتهم
أو ل ـل ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن ال ـم ـنــزل ـي ـيــن ل ـل ـطــاقــة،
وتـ ــدرج ه ــذه ال ـق ــروض ت ـحــت بــرنــامــج
دعــم الـفــائــدة الـتــي تتبناها الحكومة ،أو
أن يقوم الصندوق بمنح تلك القروض
دون فــائــدة ،ليتحمل الـصـنــدوق تسديد
تلك الفوائد.
آلية منح القروض ومصالح
البعض
اشـتـمــل م ـشــروع ال ـقــانــون إلح ــداث هــذا
الصندوق على خيار تمويل الصناعيين

لتنفيذ منظومة طاقة متجددة لتشغيل
م ـن ـشــآت ـهــم م ــن دون فـ ــائـ ــدة ،ف ــي حـيــن
ي ـت ـح ـم ــل ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق تـ ـس ــدي ــد الـ ـف ــوائ ــد
ال ـم ـت ــرت ـب ــة ع ـل ــى م ـث ــل ه ـ ــذه الـ ـقـ ــروض،
وعـلــى مـسـتــوى المستهلكين المنزليين
للطاقة ،يُم ّكن الصندوق المواطنين من
الـتـحــول السـتـخــدام الـطــاقــات المتجددة
عبر اعتماد شركات مؤهلة لتنفيذ هذه
الـتـقـنـيــات ،وفــي حــال التحقق مــن تنفيذ
الـ ـش ــرك ــة ي ـع ـم ــل الـ ـصـ ـن ــدوق ع ـل ــى دف ــع
التكاليف للشركة المنقذة مقابل تحمل
المواطن لألقساط دون أية فائدة على
كلفة تركيب منظومة الطاقة البديلة.
م ـثــل ه ــذه ال ـم ـشــاريــع ق ــد ت ـحــل مـشـكـلــة
المواطنين والصناعيين فع ًال ،ولكن من
الـمــؤكــد أن الـمـقـصــود لـيــس حــل مشكلة
المواطن أو الصناعي بالدرجة األولى!
والسؤال المطروح يبقى :لماذا ال تكون
ت ـلــك ال ـم ـشــاريــع ت ـحــت إش ـ ــراف وتـنـفـيــذ
ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة نـفـسـهــا ،طــالـمــا أنـهــا
سـتـقــوم بــالـتـمــويــل مــن خــال مـصــارفـهــا،
وستتحمل الفوائد؟
وه ــل ف ـعـ ًـا ال ـمــواطــن ال ـي ــوم قـ ــادر عـلــى
تحمل تكاليف تلك الـقــروض حتى ولو
أن ـهــا ف ـعـ ًـا بــا فــائــدة مـضــافــة عـلــى قيمة
الـقــرض؟ فــاألجــر الوسطي للمواطن ال
يسد تكاليف غالء المعيشة الذي وصلنا
إليه اليوم!
م ــن ال ـم ــؤك ــد ،أن ذلـ ــك ي ـصــب بـمـصـلـحــة
الـشــركــات الـمــؤهـلــة والـمـعـتـمــدة حكومي ًا
لـتـنـفـيــذ مـثــل ه ــذه الـمـشــاريــع والـقــائـمـيــن
ع ـلــى عـمـلـيــة اس ـت ـي ــراد ال ـت ـج ـه ـيــزات مــن
ب ـع ــض ال ـح ـي ـت ــان ،ومـ ــا س ـي ـج ـنــونــه مــن
أرباح وفيرة لمثل تلك الصفقات!
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القطن السوري ..إلى أين المصير؟

الذهب األبيض! من منا ال يتذكر كتب القراءة في االبتدائية التي كانت تحمل في طياتها ذلك العنوان ،الذي يحكي
قصة سورية الضاربة في أعماق جذور التاريخ؟
ً
ǧنادين عيد

نستطيع القول« :كان يا ما كان» لما سمعناه
ع ــن ق ـط ـن ـنــا ال ـ ـسـ ــوري ،ال ـ ــذي كـ ــان أحـ ــد أه ــم
المحاصيل الزراعية االستراتيجية التي يعتمد
عليها االقتصاد الوطني!
فـقــد شـكــل الـقـطــن خــال األع ــوام الـتــي سبقت
األزمة ،بين  20إلى  %30من مجمل الصادرات
ال ــزراع ـي ــة ،ف ـض ـ ًا ع ــن أنـ ــه ،كـمـنـتــج أولـ ــي مــع
صناعاته الرديفة ،يؤمن العمل لمئات اآلالف
مــن األيــدي العاملة ،كما كــان المنتج الــزراعــي
األول والصناعي الثاني ،الــذي ساهم بتأمين
القطع األجنبي بعد النفط.
لماذا نقول كان يا ما كان؟
تــراجـعــت الــزراعــة بشكل عــام ،ومـنـهــا :القطن،
خ ــال سـنـيــن ال ـحــرب ع ـمــوم ـ ًا ،وم ــن خ ــال ما
أن ـت ـج ـتــه ال ـس ـيــاســات ال ـل ـي ـبــرال ـيــة االق ـت ـصــاديــة،
خصوص ًا منذ ما قبل األزمة وحتى يومنا هذا،
مــن نـهــب وفـتــح بــاب الـفـســاد عـلــى مـصــراعـيــه،
وسالسل تخفيض الدعم بأشكالها المتنوعة،
وال ـت ــي م ـســت ال ـق ـط ــاع الـ ــزراعـ ــي ،ابـ ـت ــدا ًء مــن
تخفيض الــدعــم عــن الـمـحــروقــات ،ســواء بالكم
كمخصصات ،أو عـبــر رفــع أسـعــارهــا ،وصــو ًال
الرتفاع تكاليف سالسل اإلنتاج ومستلزماته،
مــن أسـعــار الـبــذار واألس ـمــدة والـحــراثــة...إلــخ،
وع ـلــى سـبـيــل الـمـثــال ال الـحـصــر :ك ــان آخــرهــا
رفع الدعم عن األسمدة الزراعية خالل الشهر
ال ـمــاضــي ،كــأحــد نـتــائــج الـسـيــاســات الـلـيـبــرالـيــة
ال ـش ــرس ــة وال ـم ـس ـت ـم ــرة ب ـتــوح ـش ـهــا ،لـتـضـيّــق
ال ـخ ـن ــاق أكـ ـث ــر وب ـش ـك ــل أشـ ـ ــرس ،ف ــإل ــى أي ــن
المصير؟
القطن المستورد! بين الترحيب واالستنكار
نشر الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء
بتاريخ  1تموز الحالي ،ما يلي:

واف ــق رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء عـلــى تــوصـيــة
الـلـجـنــة االق ـت ـصــاديــة بـتــأيـيــد م ـق ـتــرح وزارتـ ــي
(االق ـت ـصــاد وال ـت ـجــارة الـخــارجـيــة والـصـنــاعــة)
ال ـس ـم ــاح ب ــاس ـت ـي ــراد م ـ ــادة ال ـق ـطــن ال ـم ـح ـلــوج
للقطاع العام والصناعيين فقط ،وفق طاقتهم
اإلن ـت ــاج ـي ــة ال ـف ـع ـل ـيــة ل ـم ــدة س ـتــة أش ـه ــر ف ـقــط،
والسماح للصناعيين باستيراد مادة الخيوط
ال ـق ـط ـي ـن ــة ب ـك ـم ـيــة  /5000/طـ ــن فـ ـق ــط ،وف ــق
ق ــرار وزارة االق ـت ـصــاد وال ـت ـجــارة الـخــارجـيــة
رق ــم  /192/ل ـعــام  2014ووف ــق قــوائــم تـقــدمـهــا
وزارة ال ـص ـنــاعــة ع ـلــى أن ت ـصــل آخ ــر شـحـنــة
قبل تاريخ  ..2021/12/31وتأتي الموافقة في
ضــوء التوصيات المنبثقة عــن الملتقى األول
للصناعات النسيجية الــذي عـقــد أواخ ــر الـعــام
ال ـمــاضــي ،وب ـه ــدف تـلـبـيــة اح ـت ـيــاجــات ال ـســوق
المحلية من األقطان المحلوجة.
الـقــرار عملي ًا سيوجه صفعة قوية تجهز على
اإلمـكــانــات المتبقية لــزراعــة القطن ،وانعكاس
القرار سيكون مؤلم ًا على واقع األسعار ،التي
ستستهلك جيب المواطن أو ًال ،وعلى إيقاف
عـجـلــة اإلن ـتــاج لـكـثـيــر مــن شــركــات الـصـنــاعــات
ال ـن ـس ـي ـج ـيــة ،ف ــي حـ ــال االسـ ـتـ ـم ــرار ب ـس ـيــاســة
االس ـت ـيــراد الـتــي ُفـتــح بــابـهــا ال ـيــوم ،ورب ـمــا لن
يُ ـغ ـ َلــق ،بــل سـيُـغـلــق ال ـبــاب أم ــام إن ـتــاج الـقـطــن
ال ـســوري الـعــريــق ،مــع كــل الـصـنــاعــات الـقــائـمــة
عليه كمادة أولية!
وربما ستكون بداية سيناريو يُحول هذا البلد
الـمـنـتــج لـلـقـطــن ،وال ــذي كــان يـصــدر مــا يفيض
ع ــن حــاج ـتــه ال ـم ـح ـل ـيــة م ــا ق ـبــل س ـن ـيــن األزمـ ــة
ال ـســوريــة ،إل ــى بـلــد م ـس ـتــورد ،وسـيـتــم نسف
كل الجهود المبذولة إلتمام سالسل اإلنتاج،
مــن الــزراعــة م ــرور ًا بــالـمـحــالــج ومـعــامــل الـغــزل
والنسيج ،وليس انتها ًء بصناعة األلبسة مع
ك ــل مـتـمـمــاتـهــا ،وال ـت ــي أخـ ــذت س ـن ـي ـن ـ ًا طــويـلــة
حـتــى تــم اسـتـكـمــالـهــا ،ولـيــس ذلــك فـقــط ،حيث
سيفقد مـئــات اآلالف مــن العاملين ضـمــن هــذا

بميزان من تصب
الجهود الرامية
والعاقدة عزمها
على االستمرار
بضرب االقتصاد
الوطني حتى الرمق
األخير والتي أدت
إلى تراجع اإلنتاج
بشقيه الزراعي
والصناعي ولزيادة
إفقار المواطن؟

القطاع فــرص العمل ،مــن فالحين ومزارعين
وي ــد عــامـلــة زراع ـي ــة ،وال ـع ـمــال ضـمــن شــركــات
ال ـص ـن ــاع ــات ال ـن ـس ـي ـج ـيــة وم ـع ــام ــل وورش ـ ــات
األلبسة.
ال بــد مــن اإلش ــارة إلــى أن الـقــرار لـقــي تـفــاوتـ ًا
ب ـ ــاآلراء ،ضـمــن ال ـج ـهــات الـمـعـنـيــة واألوسـ ــاط
التجارية والصناعية ،بين مرحب ومستنكر،
وربما يمكن إدراج ذلك التصنيف بين متضرر
ومستفيد من كل تلك العملية النهبوية القديمة
الجديدة.
ف ـه ــي بــال ـع ـمــق ت ـخ ــدم م ـص ــال ــح ح ـل ـقــة ال ـف ـســاد
المتكاملة ،والـتــي تـبــدأ دائـمـ ًا مــن ق ــرارات تلك
الجهات الرسمية التي تخدم من يقف وراءها،
من كبار حيتان المستوردين والتجار وبعض
الصناعيين الفاسدين ،طبع ًا بغض النظر عن
حـجــم الـضــرر الـكــارثــي الــذي سيتكبده الـفــاح
وال ـم ــزارع أو ًال ،وال ـمــواطــن الـمـسـتـهـلــك ثــانـيـ ًا،
وتــأثـيــراتــه عـلــى الـســوق الـســوريــة الـتــي كانت
تـعـتـبــر م ـنــاف ـســة ل ــأس ــواق ال ـعــال ـم ـيــة بــالـخـيــط
واألقمشة واأللبسة الجاهزة أيض ًا.
القرار بانعكاساته السلبية
مــن الـمــؤكــد ،أن األزمــة الـســوريــة أثــرت بشكل
حقيقي وسـلـبــي عـلــى واق ــع الـقـطــاع الــزراعــي،
خ ـصــوص ـ ًا أن م ـســاحــات واس ـع ــة ق ــد خــرجــت
ع ــن ال ـس ـي ـطــرة أو ت ـحــولــت إل ــى ســاحــة ق ـتــال،
ولكن بعد انتهاء العمل العسكري على غالبية
األراضـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك ال ـم ـنــاطــق
الــزراع ـيــة الـتـقـلـيــديــة ،فـمــن الـمـفـتــرض أن يتم
الـتـشـجـيــع إلع ــادة إح ـيــاء الــزراعــة بمساحاتها
ال ـســاب ـقــة ،وال سـيـمــا ال ـق ـطــن وال ـق ـمــح كــونـهـمــا
م ــن ال ـم ـحــاص ـيــل االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـتــي تـنـعــش
االقتصاد الوطني ،وخصوص ًا أن المساحات
التي يزرع فيها القطن قد عادت بجزئها األكبر
مـنــاطــق أمـنــة ،وت ـتــراوح بـيــن عــدة محافظات،
م ـثــل :ال ـح ـس ـكــة وال ــرق ــة وإدلـ ــب وديـ ــر ال ــزور
وحماه والغاب وحلب.
فالتراجع بإنتاج محصول القطن كــان ذريعة
الس ـت ـي ــراد ال ـق ـطــن وال ـخ ـي ــط ،وهـ ــذه الـعـمـلـيــة
ستستنزف من القطع األجنبي لسد التكاليف،
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وب ــد ًال مــن ذلــك الـجــديــر عـلــى الـجـهــات المعنية
ت ـقــديــم ال ــدع ــم ل ـمــوســم زراع ـ ــة ال ـق ـطــن بـشـكـلــه
الكامل للعام القادم ،وبمساحات أوسع ،ليس
فقط إلعادة عجلة اإلنتاج الحقيقي للقطن ،بل
ليصبح مساهم ًا باإلنتاج الوطني كما السابق،
ولما سيوفره من استنزاف للقطع األجنبي،
وأمــا إذا اسـتـمــرت الـجـهــات الحكومية بعملية
االسـتـيــراد ورفــع الــدعــم الـمـتـتــالــي ،فـهــذا يعني
أن ـهــا سـتـقـطــع ال ـطــريــق أم ــام ال ـف ــاح ،فــإمــا أن
يهجر أرضه نحو مهنة أخرى ،أو يتوجه نحو
نمط زراعي مختلف ال يثقل كاهله!.
وع ـن ــدم ــا ن ـق ــول اس ـت ـي ــراد ،أي أنـ ــه سـتـضــاف
على تكاليف استيراد الخيط والقطن ،أربــاح
ال ـم ـس ـتــورد ن ـف ـســه ،م ــع غ ـيــرهــا م ــن الـتـكــالـيــف
األخـ ــرى بــذري ـعــة ال ـع ـقــوبــات وال ـح ـصــار ،ومــن
ال ـم ــؤك ــد أن ال ـع ـم ـل ـيــة س ـت ـكــون وف ــق األس ـع ــار
ال ـع ــال ـم ـي ــة ،مـ ــا ي ـع ـنــي زيـ ـ ــادة ال ـت ـك ــال ـي ــف عـلــى
الـ ـصـ ـن ــاع ــي ،وال ـ ـتـ ــي س ـت ـن ـع ـك ــس عـ ـل ــى ج ـيــب
الـمـسـتـهـلــك بــال ـن ـهــايــة ،فــالـقـطــن وال ـخ ـيــط لـيـســا
إنـتــاج مـحـلــي ،والـمـعــادلــة ستختلف واألسـعــار
ستحلق ،ناهيك عن شبكات السوق السوداء
التي ستنشط وستزيد الطين بلة.
منظومة الفساد ال تحارب نفسها!
بالمحصلة ،الـســؤال الــواجــب طــرحــه :بميزان
من تصب تلك الجهود الرامية والعاقدة عزمها
ع ـلــى االس ـت ـم ــرار ب ـضــرب االق ـت ـصــاد الــوطـنــي
حـتــى الــرمــق األخ ـيــر ،والـتــي أدت إلــى تــراجــع
اإلنـتــاج بشقيه الــزراعــي والصناعي ،ولــزيــادة
إفقار المواطن؟
فــال ـس ـيــاســات ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ال ـم ـط ـب ـقــة ق ــد مـســت
الــدعــم بجميع أشـكــالــه ،وهــي ماضية بعمليات
خصخصة القطاع العام بشكله الفج والمبطن،
كما تعيق وتعرقل اإلنتاج والعملية اإلنتاجية،
وت ــوج ــه ال ـضــربــات الـمـتـتــالـيــة ل ـكــل الـقـطــاعــات
المنتجة ،تلك المسيرة التي قادتها الحكومات
الـمـتـعــاقـبــة مـنــذ مــا قـبــل األزم ــة ،وخ ــال سنين
ال ـحــرب ،وحـتــى يــومـنــا ه ــذا ،تـيـسـيــر ًا لمصالح
الفاسدين وكبار الحيتان ،ومع هذه السياسات
ال يمكن رفع شعار مكافحة ومواجهة الفساد،
فهل يمكن لمنظومة فساد أن تحارب نفسها؟
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ال شك أن الظروف الحالية التي تحيط
بالمعلمين وصعوبات المعيشة التي
تواجههم تحتاج إلى إسعافات سريعة
وعملية من القرارات التي يجب ان
تكون سريعة التنفيذ ،وفكرة «توطين
التعليم» فكرة إيجابية وهامة ،قديمة
مستجدة ،تم طرحها رسمياً خالل
اجتماع عقد بتاريخ 2021/6/26
برئاسة معاون وزير التربية مها كنعان،
وعضوي مجلس الشعب معيوف الذياب،
والدكتورة هيفاء جمعة ،وعضو المكتب
التنفيذي في نقابة المعلمين كمال
األحمد ،وعضوية كل من مديري :التنمية
اإلدارية ،والشؤون القانونية ،التوجيه،
والتعليم الثانوي ،والتعليم األساسي،
والتعليم المهني والتقني ،والتخطيط
والتعاون الدولي.
ǧمراسل قاسيون

وقــد أك ــدت م ـعــاون الــوزيــر خــال االجـتـمــاع،
ب ـح ـس ــب مـ ــا ورد ع ـب ــر ال ـص ـف ـح ــة الــرس ـم ـيــة
ل ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـتـ ــربـ ـيـ ــة ،عـ ـل ــى ضـ ـ ـ ــرورة ت ــأم ـي ــن
تـ ـع ــويـ ـض ــات انـ ـتـ ـقـ ــال وس ـ ـكـ ــن ل ـل ـم ــدرس ـي ــن،
وتــوس ـيــع ال ـم ـنــاطــق ال ـنــائ ـيــة وش ـبــه ال ـنــائ ـيــة،
وتشجيع الـمــدرسـيــن عـلــى الــذهــاب إلـيـهــا عن
طــريــق مـحـفــزات وتـعــويـضــات مـجــزيــة ،فض ًال
عن تفعيل دور الجمعيات المحلية بالتعاون
مع وزارة الشؤون االجتماعية والعمل على
تأمين سكن لهم.
وق ــدم ال ـح ـضــور مـقـتــرحــاتـهــم ب ـمــا ي ـســاهــم فــي
توطين التعليم ،ويـعــود بالنفع والـفــائــدة على
معلمي ومــدرســي أراضــي الجمهورية العربية
السورية.
لجنة مركزية ولجان فرعية
ل ـق ــد خ ـل ــص االجـ ـتـ ـمـ ــاع ،ب ـح ـس ــب مـ ــا رش ــح
ع ـبــر ب ـعــض وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام ،إلـ ــى تـشـكـيــل
ل ـج ـن ــة م ــرك ــزي ــة ب ــرئ ــاس ــة مـ ـعـ ــاون الـ ــوزيـ ــر،
وعضوية كــل مــن مــديــري :التنمية اإلداريــة،
وال ـش ــؤون الـقــانــونـيــة ،والـتــوجـيــه ،والـتـعـلـيــم

الـ ـث ــان ــوي ،وال ـت ـع ـل ـيــم األسـ ــاسـ ــي ،وال ـت ـع ـل ـيــم
ال ـم ـه ـنــي وال ـت ـق ـن ــي ،وال ـت ـخ ـط ـيــط وال ـت ـع ــاون
الـ ــدولـ ــي ،وال ـم ـحــاس ـبــة ،وم ــرش ــح م ــن نـقــابــة
ال ـم ـع ـل ـم ـي ــن ،بـ ـهـ ــدف دراس ـ ـ ــة آلـ ـيـ ــة تــوط ـيــن
التعليم وتوزيع المعلمين والمدرسين ضمن
مناطق تواجدهم ،باإلضافة إلى عمل اللجنة
ع ـلــى دراسـ ــة م ـشــاريــع ال ـقــوان ـيــن واألن ـظ ـمــة
ال ـتــي تـشـجــع الـتـعـلـيــم خ ــارج مـنــاطــق تــواجــد
المدرسين والمعلمين ،من حيث بدل /تنقل-
اغـتــراب -سكن ،/ونموذج إلكتروني يسهل
تنقالت المعلمين وفق التكتالت االجتماعية،
لتأمين اسـتـقــرار العملية التعليمية ،وتغطية
ال ـ ـم ـ ـصـ ــاريـ ــف بـ ـشـ ـك ــل كـ ــامـ ــل ف ـ ــي م ـ ـ ــدارس
المحافظات.
كـ ـم ــا ط ـل ـب ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة م ـ ــن م ــدي ــري ــاتـ ـه ــا فــي
ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ت ـش ـك ـيــل ل ـج ـنــة ف ــرع ـي ــة بــرئــاســة
مدير التربية ،وعضوية المديرين المساعدين،
ورؤس ــاء الــدوائــر المعنية لــدراســة الـمــوضــوع
ذات ــه ،ومــوافــاة الـلـجـنــة الـمــركــزيــة فــي ال ــوزارة
بالمقترحات أصو ًال.

التعويض عن
تكاليف النقل هو
خطوة نحو تشجيع
التعليم غير أن
الوقوف عند هذه
المشكلة فقط
هو اختباء وراء
قشة رغم أهميتها
وضرورتها والتأكيد
عليها

توضيحات
بــدايــة ال بــد مــن الـتــذكـيــر ،أن تــوطـيــن التعليم
يـعـنــي بــاخـتـصــار وض ــع ال ـمــدرس فــي مــدرســة
تكون أقرب ما تكون لمكان سكنه.
مـ ــا ورد أع ـ ـ ــاه ،مـ ــع ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى أه ـم ـي ـتــه
وضـ ــرورتـ ــه ،ي ـم ـكــن اع ـت ـب ــاره م ـق ــدم ــة ن ـظــريــة
مـبــدئـيــة ال ب ــد مـنـهــا م ــن أج ــل ت ـطــويــر الـفـكــرة
وص ـ ــو ًال إلـ ــى آل ـيــات ـهــا ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ال ـت ــي تـحـقــق
م ـض ـمــون ـهــا وج ــوه ــره ــا ب ـم ــا ي ــؤم ــن مـصـلـحــة
ال ـمــدرس ـيــن وال ـع ـم ـل ـيــة الـتـعـلـيـمـيــة ك ـكــل ،بـعـيــد ًا
عــن أش ـكــال الـمـحـســوبـيــة والــوســاطــة وأن ـمــاط
الضغط السائدة.
فـكـثـيــر مــن ال ـق ــرارات ال ـص ــادرة عــن الـ ــوزارة،
وال ـتــي يـعــد بـعـضـهــا ض ــرورة وحـقــوقـ ًا لبعض
ال ـم ـع ـل ـم ـي ــن ،ال ي ـت ــم األخـ ـ ــذ بـ ـهـ ــا ،وأص ـب ـح ــت
الــوســاطــات والمحسوبيات هــي األس ــاس في
أي ق ــرار ي ـخــدم ع ـمــوم الـمـعـلـمـيــن وي ـصــب في
مـصـلـحـتـهــم ،ف ـنــرى أن ه ــذا ال ـق ــرار أو ذاك ال
يستفيد منه ّإل المحظيون بوساطات أو نفوذ
عند التنفيذ!

آالم المعلمين أعمق بكثير
ال شــك أن تـعــويــض المعلمين بـمـبــالــغ تعينهم
على تكاليف النقل المرتفعة في حالة المناطق
النائية هو خطوة نحو تشجيع التعليم ،غير
أن الــوقــوف عند مثل هــذه المشكلة فقط هو
اخـتـبــاء وراء قـشــة ،رغــم أهميتها وضــرورتـهــا
والتأكيد عليها.
ف ـم ـش ـك ـلــة ال ـن ـق ــل ه ــي أب ـس ــط م ـش ـك ـلــة ت ــواج ــه
الـمـعـلـمـيــن ف ــي ه ــذه ال ـم ـه ـمــة ال ـث ـق ـي ـلــة ،طــرحـنــا
ف ــي أك ـثــر م ــن مـ ــادة ســاب ـقــة م ـعــانــاة الـمـعـلـمـيــن
وحـقــوقـهــم الـمـسـلــوبــة وواقـعـهــم شــديــد الــوطــأة
معيشي ًا وقانوني ًا واجتماعي ًا.
فــالــذيــن ي ـقــومــون بـمـهـمــة الـتـعـلـيــم ال يـعـقــل أن
تكون أجورهم هي تكاليف معيشة لثالثة أيام،
ومثل هكذا أجــر بالمقارنة مع ما يبذلونه من
جهود هي أول مشكلة يجب التوقف عندها.
ف ــاألج ــر بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـم ـع ـلــم ه ــو س ـب ــب ح ـيــاتــه
ومعاشه الذي لم يعالج إلى اآلن!
فهل من خطوة نحو إخراج المعلمين الحقيقي
من أول وأهم مشكلة لهم؟

يا ترى رح نخاف من اللبوة والحيوانات التانية؟
بال طول سيرة ...بتاريخ  29حزيران ضجت مواقع التواصل
االجتماعي بمقطع فيديو متداول محتواه ...بني أدم عم يتفتل
مع لبوة «أنثى األسد» بدمشق -منطقة مشروع دمر ..وطبعاً
اللبوة كانت مربوطة بجنزير...

دعاء دادو
وكلنا منعرف إنو اللبوة هي حيوان
مفترس!!!
بـ ـعـ ـي ــد ًا عـ ــن األسـ ـئـ ـل ــة ي ـل ــي صـ ــارت
الـعــالــم تسألها بـعــد مــا تــم ت ــداول هل
المقطع هــاد ع «الـســوشــال ميديا»،
مـيــن صــاحــب هــل ال ـل ـبــوة؟؟ وكـيــف
م ـس ـم ــوح ي ـت ـف ـتــل حـ ـي ــوان م ـف ـتــرس
بـ ـشـ ــوارع ال ـع ــاص ـم ــة؟ والـ ـ ــذي مـنــو
م ــن ه ــل األس ـئ ـل ــة وح ـ ــاالت الــرعــب
وص ــري ــخ ال ـ ــوالد ي ـلــي كـ ــان واض ــح
كتير بالمقطع المتداول...
يا ترى لسا في شي يخوف الناس
بعد كل اللي شافوه وعاشوه؟!
للتذكرة
بـ ـيـ ـقـ ــولـ ــوا «إنـ ـ ـم ـ ــا الـ ـ ــذكـ ـ ــرى ت ـن ـفــع

المؤمنين».
ول ـه ـي ــك رح ن ــذك ــرك ــون ب ــال ـم ــأس ــاة
وال ـ ـجـ ــوع ال ـك ــاف ــر ي ـل ــي عـ ــم يـعـيـشــه
المواطن اليوم بوطنو...
بـعــد عـشــر سـنـيــن حــرب دامـيــة وكــل
الـ ـبـ ـه ــرج ــات وضـ ـ ــرب ال ـم ـن ـي ــة ي ـلــي
صـ ـ ــارت مـ ــن ق ـب ــل ال ـح ـك ــوم ــة إن ـه ــن
خـلـصــوا هــل الـمـشـحــر الـمــواطــن من
اإلرهاب والذي منو من األمور يلي
كان عايشه بهدول السنين...
وبعد ما حمد وشكر ربو إنو خلص
نـ ــوعـ ـ ًا مـ ــا مـ ــن الـ ـحـ ــرب وال ـت ـه ـج ـيــر
وحـ ـ ـ ـ ــاالت ال ـ ـ ـنـ ـ ــزوح وك ـ ـ ــل ه ـ ــدول
القصص يلي ما في وال شي ممكن
ينسيه ياها...
عملت الحكومة وكــل القائمين معها
وتحت ايدها وبإشرافها عمايلها من
«ت ـجــويــع -ن ـهــب -تـطـفـيــش ..إلــخ»
ك ــرم ــال ال ـت ـض ـي ـيــق ع ه ــل الـمـشـحــر
يـلــي اسـمــو الـمــواطــن ،وتخليه يلعن
ال ـســاعــة ي ـلــي م ــا ن ــزل ــت ش ــي قــذيـفــة
عليه أو راح بشي رصاصة طايشة
أيام الحرب يلي أرحم من هل األيام
السودا يلي معيشينا ياها...

أسئلة ع البال
معقول هل الحيوان يلي عم يمشي
متلنا متلو بالشارع قدران ياكل كل
يوم  3كيلو لحمة يعني ما يعادل الـ
 60أل ــف لـيــرة وهـيــة رات ــب مــوظــف
ح ـكــومــي ون ـح ــن ال ـب ـنــي آدم ـي ــن مــو
قدرانين نشم ريحة اللحمة؟؟!!
يا تــرى معقول هل الحيوان قــدران
يتعالج وياكل ويشرب بكل األريحية
والرفاهية يلي نحن محرومين منها
ب ـب ـل ــدن ــا ي ـل ــي ف ـي ـهــا الـ ـجـ ــوع وك ـف ــرو
والمرض سيطر ع والدو أكتر من
شبابو وختايريتو؟؟!!
بيقولوا ،الحيوان المفترس مكانوا
ب ــالـ ـغ ــاب ــة ...م ـع ـق ــول ن ـح ــن عــايـشـيــن
بغابة وبوسط حياة الغاب وما عنا
خبر؟!!
ط ـي ــب م ـع ـق ــول ه ــل ال ـش ــي ي ـل ــي عــم
ي ـص ـي ــر ف ـي ـن ــا يـ ـك ــون ع ـن ـج ــد عـ ــادي
ونحن محملينا كتير؟؟!!!
يـ ـ ــا ت ـ ـ ــرى ال ـ ـل ـ ـب ـ ــوة أو غ ـ ـي ـ ــرا م ــن
الـحـيــوانــات يـلــي بــالـشــارع بتخوف،
وال الجوع والكفر يلي معيشتنا ياه

الحكومة بيخوف أكتر؟؟
أكيد مو محملينا كتير ...ألن يلي عم
يصير أبد ًا مالو عادي أو طبيعي...
ب ــس ي ـلــي عـ ــادي وط ـب ـي ـعــي أن ــو مــا
ن ـخ ــاف م ــن ال ـل ـبــوة أو أي ح ـيــوان
تــانــي قــد خــوفـنــا مــن الـجــوع والفقر
والمرض و ..يلي فرضوه علينا...
ألن ال ـت ــوح ــش صـ ــار ك ـت ـيــر ع ــادي
بحياتنا الـيــومـيــة مــن ورا الحكومة

وسـ ـيـ ــاسـ ــاتـ ـهـ ــا وط ـ ـب ـ ـع ـ ـ ًا ل ـم ـص ـل ـحــة
المتوحشين الكبار اللي أكلونا لحم
ورمونا عظم!
بالمختصر المفيد ،بيكفينا اللي فينا..
ومــو نــاقـصـنــا ال حـيــوانــات مفترسة
وال ت ــوح ــش ..ع ـنــا كـفــايـتـنــا مـنـهــم..
وي ـم ـكــن ال ـبــاقــي عـلـيـنــا إن ــو نـخـلــص
منهم ع أهون سبب..
وهاد اللي الزم يصير.

شؤون عربية ودولية
قاسيون ـ العدد  1025اإلثنين  05تموز 2021
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افترض فوكوياما ،مثل غيره من المنظرين الغربيين ،أن الصين دولة سلطوية ليس فيها ديمقراطية ،وأنه ال يوجد أي شكل للديمقراطية غير
الديمقراطية الغربية ،بينما ترى الصين أن النموذج الغربي للديمقراطية ليس الشكل الوحيد للحكم .قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي :إن
الديمقراطية ليست كوكا كوال ،ولن تتمكن الواليات المتحدة من إجبار العالم بأسره على أن يكون على نفس المذاق الذي ابتكرته.

ǧيوسف داود

من يحكم الصين؟
يحكم الصين حزب واحد ،هو الحزب
الشيوعي الصيني ،الــذي تأسس عام
 1921حـيـنـهــا وح ــد ال ـش ـعــب الـصـيـنــي
خــال  28عــامـ ًا مــن الـمـعــارك الــدامـيــة،
وأس ــس جـمـهــوريــة الـصـيــن الـشـعـبـيــة،
واس ـت ـك ـم ــل االنـ ـتـ ـق ــال ال ـت ــاري ـخ ــي مــن
ح ــال ــة االق ـط ــاع ـي ــة االسـ ـتـ ـب ــدادي ــة إل ــى
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة ك ــان ـع ـك ــاس
ل ـع ـق ـي ــدة الـ ـحـ ــزب فـ ــي ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
المركزية ،استناد ًا إلى المبدأ اللينيني،
الــذي يتضمن الديمقراطية والنقاش
المفتوح حول السياسات الخاصة.
اإلصالح واالنفتاح
أعلن دينغ سياو بينغ عام  1977عن
إطــاق حملة تحديث ألربعة قطاعات
أس ــاسـ ـي ــة ،ه ـ ــي :ال ـص ـن ــاع ــة وال ـق ـط ــاع
الــزراعــي والقطاع العسكري والعلوم
والتكنلوجيا ،لتحقيق هذا الهدف أعلن
الحزب الشيوعي الصيني أنه سيعتمد
فــي المرحلة االنتقالية الـقــادمــة تعبئة
ال ـق ــوى ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع .ف ــي ال ـمــرح ـلــة
األولــى سيتم تأسيس شــركــات تعمل
وف ــق ال ـقــوان ـيــن ال ـس ــوق الــرأس ـمــال ـيــة،
لكن تعود ملكيتها للدولة بالتزامن مع
الحفاظ على المبادئ األساسية :مبدأ
الـتـمـســك بــالـمـســار االش ـتــراكــي ،ومـبــدأ
التمسك بالديمقراطية الشعبية ،ومبدأ

ال ـت ـم ـســك ب ـق ـي ــادة ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي
ال ـص ـي ـنــي ل ـل ــدول ــة وال ـم ـج ـت ـمــع ،وم ـبــدأ
التمسك بفكر ماو ماركس ولينين.
عام  1997أطلق األمين العام للحزب
الشيوعي الصيني سياسات مفادها:
أن الـمـهـمــة الــرئـيـســة لــاشـتــراكـيــة في
ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ت ـت ـم ـثــل ف ــي ت ـطــويــر
قوى اإلنتاج لتلبية الحاجات المادية
لـلـشـعــب الـصـيـنــي وإخ ــراج الـصـنــاعــات
اإلنتاجية من حالة التخلف التي كانت
تعاني منها ،وتطوير الديمقراطية في
صفوف الحزب الشيوعي.
تـ ــم اإلعـ ـ ــان عـ ــن الـ ـمـ ـب ــادئ ال ـنــاظ ـمــة
للتنمية فــي الـصـيــن الـتــي أطـلــق عليها
اســم النظرية العلمية في التنمية عام
 2007وهي تشمل مبادئ االشتراكية
العلمية باإلضافة الى األفكار الجديدة
عـ ــن ال ـ ــرف ـ ــاه االجـ ـتـ ـم ــاع ــي وال ـت ـن ـم ـيــة
الـ ـمـ ـسـ ـت ــدام ــة ،وت ـح ـق ـي ــق الـ ـم ــزي ــد مــن
الديمقراطية داخل الحزب والدولة.
الطروحات الفكرية التي ذكــرت أعاله
أك ــدت عـلــى تـمـســك ال ـحــزب الـشـيــوعــي
الصيني بما يحقق تطور الصين وغناها
وقوتها والتحسين المستمر في جودة
الـحـيــاة لـلـشـعــب الـصـيـنــي ،وج ــاء تبني
الحزب ألفكار زعيمه الحالي شي جين
بينغ استمرار ًا طبيعي ًا لمسيرة الحزب
في نهج اإلصالح واالنفتاح.
 100عام باألرقام
بــاالن ـطــاق مــن ع ــام  1921حـيــن تم

تأسيس الـحــزب الشيوعي الصيني
الى عام  2021حين رسمت حوالي
 30طائرة رقم  100في سماء بكين
اح ـت ـفــا ًال ب ـم ــرور األع ـ ــوام ت ـلــك عـلــى
مسيرة الـحــزب الشيوعي الصيني.
ت ـكــون الـصـيــن قــد انـتـقـلــت مــن حــالــة
ال ـم ـجــاعــة واالق ـت ـص ــاد ال ـم ــدم ــر كـلـيـ ًا
ب ـيــن  1961 – 1959ال ـ ــذي تـسـبــب
ب ــوف ــاة ح ــوال ــي  40م ـل ـيــون صـيـنــي،
مــرور ًا بإصالحات دنــغ شياو بينغ،
ال ـتــي سـمـحــت لـلـفــاحـيــن بــاسـتـغــال
أراض ـ ـي ـ ـهـ ــم ل ـ ــزراع ـ ــة ال ـ ـط ـ ـعـ ــام ،إل ــى
عـ ــام  2001ح ـي ــن ان ـض ـم ــام ال ـص ـيــن
إل ـ ــى م ـن ـظ ـم ــة ال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ال ـع ــال ـم ـي ــة،
والـ ـ ـي ـ ــوم ،حـ ـي ــث أصـ ـبـ ـح ــت ال ـص ـيــن
أكـبــر المصدرين فــي الـعــالــم مــع أكثر
م ــن  1,2تــرل ـيــون دوالر صـ ــادرات.
وت ـم ـك ـنــت ال ـص ـيــن م ــن ال ـق ـضــاء عـلــى
الفقر عام  2020بعد ثمانية سنوات
استثمرت فيها ما يعادل  246مليار
دوالر.
ت ـن ـت ـق ــل الـ ـصـ ـي ــن ال ـ ـيـ ــوم مـ ــن م ــرح ـل ــة
«ص ـن ــع ف ــي ال ـص ـي ــن» ال ـت ــي أص ـب ـحــت
فـيـهــا أك ـبــر دولـ ــة صـنــاعـيــة ف ــي الـعــالــم
إلـ ـ ــى م ــرحـ ـل ــة «أب ـ ـ ـ ــدع ف ـ ــي ال ـص ـي ــن»
ال ـت ــي ت ـع ـت ـمــد ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى عـلــى
اإلبــداع واالخـتــراع وتطوير التقانات
الـ ـجـ ــديـ ــدة ،ب ـ ـم ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،ال يـنـفــك
الحزب الشيوعي الصيني يردد شعار
«ال تنسى أين كان قلبك في البدايات،
وحافظ بثبات على مهمتك األولى»

كلمة الرئيس الصيني شي
جين بينغ في االحتفال
ُأع ـلِ ــن ه ـنــا ب ـم ـهــابــة ،أن ــه بـعــد
ال ـن ـضــال ال ـم ـتــواصــل لـجـمـيــع
أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء الـ ـ ـحـ ـ ــزب وأب ـ ـن ـ ــاء
الـشـعــب بـمـخـتـلــف قــومـيــاتـهــم
ف ــي ك ــل الـ ـب ــاد ،ف ـقــد حـقـقـنــا
أه ـ ــداف ال ـك ـف ــاح ع ـنــد حـلــول
ال ــذك ــرى ال ـم ـئــويــة لـتــأسـيــس
ال ـحــزب الـشـيــوعــي الـصـيـنــي،
إذ أنجزنا بناء مجتمع رغيد
الـ ـحـ ـيـ ــاة عـ ـل ــى نـ ـح ــو ش ــام ــل
عـلــى أرض الـصـيــن ،وحللنا
بـ ـصـ ــورة ت ــاري ـخ ـي ــة مـشـكـلــة
الـ ـفـ ـقـ ــر الـ ـمـ ـطـ ـلـ ــق ،وأخ ـ ــذن ـ ــا
ن ـت ـقــدم ب ـمــا ي ـف ـيــض حـمــاســة
ونشاط ًا نحو أهداف الكفاح
عند حـلــول الــذكــرى المئوية
لـتــأسـيــس جـمـهــوريــة الصين
الشعبية ،إلنـجــاز بـنــاء دولــة
اش ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــة حـ ــديـ ـثـ ــة ق ــوي ــة
ب ـش ـكــل ش ــام ــل .إن هـ ــذا هــو
شرف عظيم لألمة الصينية،
وشـ ـ ـ ـ ــرف ع ـ ـظ ـ ـيـ ــم ل ـل ـش ـع ــب
الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ،وش ـ ـ ــرف ع ـظ ـيــم
للحزب الشيوعي الصيني.

•أعلنت خلية
اإلعالم األمني في
العراق عن مقتل 7
أشخاص وإصابة  11آخرين بهجمات طالت
شبكات الكهرباء ،وأدت إلى تخريب 61
خطاً رئيسياً للطاقة ،علماً أن البالد تشهد
أزمة حادة بالطاقة الكهربائية.
•تداول نشطاء
فلسطينيون
صورا لجنود
صهاينة
وهم يقتادون
حماراً في
قرية جبل المكبر
في مدينة القدس،
بدعوى استخدامه في أعمال عدائية ضد
«إسرائيل» وسط سخرية واسعة عبر وسائل
التواصل االجتماعي.
•قال وزير الخارجية
اإليراني محمد
جواد ظريف
عبر «تويتر»:
إن «العنف
األمريكي ضد
الشعب اإليراني
متواصل عبر اإلرهاب
االقتصادي».
•قال السفير الروسي
لدى الواليات
المتحدة
أناتولي
أنطونوف:
إنه «حتى اآلن،
لم تحدث أية
تحوالت جوهرية في
العالقات بين موسكو وواشنطن منذ قمة
جنيف ،إذ مرت عشرة أيام فقط» على قمة
الرئيسين.
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انتهت جلسات ملتقى الحوار الوطني الليبي قبل يومين وسط أنباء تفيد بالـ «فشل»
والـ «سوء» و«تعثر» مسار الحل السياسي ،وما يشابه كل ذلك من إشارات سلبية تحاول
«نعي» الحل السياسي في ليبيا ودفنه ،لكن ما حقيقة ما جرى؟ وهل يتطلب كل هذه
الحملة اإلعالمية السلبية عليه؟

ǧحمزة طحان

ج ــرى فــي الـعــاصـمــة الـســويـســريــة جـنـيــف منذ
أسبوع اجتماع جديد ألعضاء ملتقى الحوار
ال ــوطـ ـن ــي ال ـل ـي ـب ــي امـ ـت ــد ل ـي ــوم ـي ــن ،ل ـم ـنــاق ـشــة
وإقــرار الـقــاعــدة الــدسـتــوريــة والـقــانــون المنظم
لــانـتـخــابــات الـمــزمــع إج ــراؤه ــا فــي الـ ـ  24من
كـ ــانـ ــون األول ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،ت ـخ ـل ـلــه خ ــاف ــات
وسـجــاالت حــادة حــول مسائل تتعلق بكيفية
ترشح الرئيس ونائبه ورئيس الحكومة؛ عبر
قوائم موزعة على المناطق الليبية الثالث أو
الـتــرشــح ال ـف ــردي؟ وح ــول انـتـخــاب الــرئـيــس؛
من قبل البرلمان أو باالقتراع السري من قبل
الـشـعــب مـبــاشــرة؟ وح ــول الـهـيـئــة التشريعية،
هــل سـتـتـشـكــل مــن غــرفــة واح ــدة أم غــرفـتـيــن؛
مجلس نواب ومجلس شيوخ؟ وحول مكان
المقرات الرئيسية لهذه المجالس بين بنغازي
وسبها والعاصمة طرابلس؟
إن جميع األسئلة السابقة ،والتي نتجت عنها
«م ـن ــاق ـش ــات» حـ ــادة ل ــم ت ـفــض إل ــى تــواف ـقــات
وإجـ ـ ــابـ ـ ــات بـ ـعـ ــد ،وان ـ ـت ـ ـهـ ــاء االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ع ـلــى
هـ ــذه األرضـ ـيـ ــة ،ت ــأت ــي ب ـس ـيــاق ـهــا ال ـمــوضــوعــي
والـطـبـيـعــي ض ـمــن ال ـح ـيــاة الـسـيــاسـيــة الـلـيـبـيــة
الـتــي شـهــدت انـعــدامـ ًا فــي الـحــريــات السياسية
وممارستها طيلة عقود خلت ،تبعها عقدٌ من
الحرب الطاحنة ،بما يعني أن عملية التوصل
إل ــى ت ــواف ـق ــات وح ــل ال ـم ـشــاكــل ب ـطــرق عـمـلـيــة

وبالحدود الدنيا التي تتطلب المرونة والقيام
بتنازالت من مختلف األطــراف ،تحتاج بعض ًا
من الممارسة والوقت ،وهي التي تجري تمام ًا
اآلن.
ب ــال ـت ــأك ـي ــد ،إن ال ـم ـط ـل ــوب هـ ــو إنـ ـجـ ــاز ال ـحــل
الـسـيــاســي ،وتـطـبـيــق بـنــود االت ـفــاقــات بــأســرع
وق ـتٍ مـمـكــن إلن ـهــاء ال ـكــارثــة فــي لـيـبـيــا ،إال أن
ذلــك ال يعني الـتـسـرّع ،ومــن الطبيعي المرور
ب ـب ـعــض ال ـع ـق ـب ــات والـ ـخـ ــافـ ــات -ك ـم ــا غ ـيــرهــا
ف ــي ال ـســابــق وت ــم ت ـج ــاوزه ــا -وي ـج ــري حـلـهــا
وتجاوزها في الغد أيض ًا.
ال ـم ـش ـك ـل ــة األك ـ ـبـ ــر ب ــذل ــك ت ـك ـم ــن ب ــال ـت ــدخ ــات
الخارجية بمسار تطور العملية السياسية في
ليبيا ،ليس بدء ًا من دور األمم المتحدة الذي
ب ــدا مـلـتـبـسـ ًا خ ــال ال ـجــولــة األخ ـي ــرة ،ولـيــس
انـتـهــا ًء بــالــواليــات الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة م ــرور ًا
بالقوى اإلقليمية من تركيا وفرنسا ومصر.
تـعــرضــت األمــم الـمـتـحــدة النـتـقــادات حــادة إثــر
االجتماع األخير عبر سوء إدارتها لالجتماع،
وجعل السجاالت تأخذ وقت ًا أكثر من حاجتها،
م ـمــا س ـبــب إض ــاع ــة ل ـلــوقــت ال ـم ـط ـلــوب ،إضــافــة
إلــى تـصــريــح مـنـســق بـعـثــة األم ــم الـمـتـحــدة في
ليبيا ،ريزيدون زينينغا ،عقب انتهاء الجلسات
بــوصـفــه ،أن مــا جــرى «ال يـبـشــر خ ـيــر ًا» وأن
الشعب الليبي «يشعر بالخذالن» وبالمختصر
ت ـصــري ـحــات «إع ــام ـي ــة» ذات ش ـح ـنــة سـلـبـيــة
يسأل الليبيون عن غايتها؟

وت ــدخ ــل الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة األم ــري ـك ـي ــة بـمــا
جــرى عبر اتـهــام المبعوث األمــريـكــي الخاص
إلــى ليبيا ،ريـتـشــارد نــورالنــد« ،بـعــض أعضاء
ال ـح ــوار الـلـيـبــي» فــي جـنـيــف بـمـحــاولــة عــرقـلــة
إجــراء االنـتـخــابــات؟ وإدخــال «حـبــوب سامة»
على حد تعبيره ،ليكون تصريحه نفسه عبارة
ع ــن تــدخــل واضـ ــح ودس ال ـس ـمّ ب ـيــن أع ـضــاء
الملتقى.
على أية حال ،إن ما جرى بعينه ال يمثل

انـتـكــاســة أو تــراجـعـ ًا كـمــا يـجــري تــداولــه،
إنـ ـم ــا مـ ــا ت ـ ــاه مـ ــن م ـ ـح ـ ــاوالت إع ــام ـي ــة
وتـحــريـضـيــة إلف ـش ــال ال ـم ـســار الـسـيــاســي
وتأجيج التناقضات من قبل المتشددين
سـ ــواء دولـ ـيـ ـ ًا أو م ـح ـل ـي ـ ًا ،إال أن سـلــوك
حدة
الليبيين السابق خالل خالفات أكثر ً
فـيـمــا م ـضــى وت ـج ــاوزه ــا «ي ـب ـشــر خ ـيــر ًا»
بتجاوز العقبة الحالية أيض ًا ،وصو ًال إلى
التوافق.

فكي النظام السابق وأخيه المستحدث
السودان بين ّ
منذ أن جرى خلع الرئيس
السوداني عمر البشير
وبدء تغييرات طفيفة
بهيكلية النظام
السوداني على يد المجلس
العسكري االنتقالي
الذي تاله في السودان
منذ عامين ،لم تجر
أية تغييرات ملموسة
إيجابية بالنسبة للبالد
وللشعب ،وإنما العكس،
حيث تتردى األوضاع
المعيشية واالقتصادية،
وتتعمق األزمات
السياسية ،ومعها ترتفع
وتيرة المشاكل األمنية،
وتشكل هذه الجوانب
بمجموعها االتجاه العام
الذي يمضي به السودان
منذ عامين.

ǧمالذ سعد

ك ـ ــان ي ـ ــوم األرب ـ ـع ـ ــاء الـ ـم ــاض ــي 30
ح ــزي ــران ال ــذك ــرى الـثــانـيــة النـطــاق
االن ـت ـفــاضــة ال ـســودان ـيــة ،وق ــد خــرج
خ ــال ـه ــا الـ ـسـ ــودانـ ـيـ ــون مـ ــن ج ــدي ــد
ب ـت ـظ ــاه ــرات واح ـت ـج ــاج ــات م ـن ــددة
بــاألوضــاع الـسـيــاسـيــة واالقـتـصــاديــة
ومـ ـطـ ــالـ ـبـ ـيـ ــن ب ــالـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر وإع ـ ـ ـ ــادة
هـيـكـلــة األج ـهــزة األم ـن ـيــة ،وتــوضـيــح
صــاحـيــاتـهــا ،وغ ـيــرهــا مــن الـمـطــالــب
التي لم تتغير عن آخر انتفاضة في
 ،2019بل زاد عليها الكثير.
وب ــات واض ـح ـ ًا بــالـنـسـبــة لـلـســودانـيـيــن
أن من يقود البالد حالي ًا ويعمل على
إعـ ــادة هـيـكـلـتـهــا ال يـخـتـلــف الـبـتــة عــن
سابقه سوى بالشكل الخارجي ،وعلى
كافة المستويات من التوجه السياسي
إلى النهب والقمع ،بل أضف إلى ذلك
دفــع الـبــاد إلــى «حـظـيــرة المطبعين»
مع الكيان الصهيوني.
وبـيـنـمــا تـتـهــم الـحـكــومــة الـســودانـيــة
ح ــالـ ـيـ ـ ًا «ف ـ ـلـ ــول الـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ــاب ــق»
بـمـحــاوالتـهــم نـشــر الـفــوضــى وإعــاقــة
الـتـقــدم وتــوتـيــر األوضـ ــاع ،محملين
كل ما يجري على مخلفات «النظام
الـ ـس ــاب ــق» وفـ ــق ت ـع ـب ـي ــرات ـه ــم ،يـتـهــم
األخيرون الحكومة الحالية وجميع

إجراءاتها بدفع السودان نحو كارثة
اقـتـصــاديــة وأزم ــة سـيــاسـيــة طــويـلــة،
وبـيــن هــذا وذاك يقف السودانيون
محتجين عـلــى كليهما بسياساتهما
ال ـتــي ال تـخـتـلــف فـيـمــا بـيـنـهـمــا أبـعــد
من الشكل الخارجي واإليديولوجي
بين «إخوان» و«عسكر».
مــن بـيــن أواخ ــر إن ـتــاجــات الـحـكــومــة
الـ ـس ــودانـ ـي ــة األخ ـ ـي ـ ــرة ،ك ـ ــان قـ ــرار
ت ـحــريــر أس ـع ــار ال ـم ـح ــروق ــات خــال
ال ـش ـه ــر الـ ـم ــاض ــي ،أي رف ـ ــع ال ــدع ــم
عنها ،وتبعها بعد ذلك في األول من
الشهر الـجــاري إعــان وزيــر الطاقة
ال ـســودانــي ،جــاديــن عـلــي عـبـيــد ،عن
رفــع أسـعــار الــوقــود مـبــرر ًا ذلــك بأن
«هــذه الــزيــادة الطفيفة فــي األسعار
جاءت وفق التقييم الشهري ألسعار
الـبـنــزيــن وال ــدي ــزل ،وق ــد تـمــت وفــق
األس ـ ـعـ ــار ال ـع ــال ـم ـي ــة ..إذا ان ـخ ـفــض
السعر العالمي الشهر المقبل ،سيتم
خ ـف ــض األس ـ ـع ـ ــار ،وهـ ـ ــذه س ـيــاســة
ت ـط ـب ــق فـ ــي م ـع ـظ ــم دول الـ ـع ــال ــم»،
وتــأتــي ه ــذه ال ـخ ـطــوة ك ــواح ــدة من
العديد غيرها من إجــراءات التقشف
اس ـت ـجــاب ـ ًة ل ـش ــروط ص ـن ــدوق الـنـقــد
الدولي على البالد المثقلة بالديون
لمزاعم تخفيفها.
بالتوازي مع ذلك ،حاولت الحكومة

السودانية امتصاص غضب الشارع
ع ـبــر قـ ــرار ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد وال ـب ـنــك
الدوليين ،بأن السودان وصل نقطة
القرار في المبادرة المعززة المعنية
بــالـبـلــدان الـفـقـيــرة المثقلة بــالــديــون،
وأنـ ـ ــه س ـي ـج ــري ت ـخ ـف ـيــف ال ــدي ــون
ال ـح ــال ـي ــة الـ ـمـ ـق ــدرة بـ ـ  56,6م ـل ـيــار
دوالر إلى  6مليارات.

لكن مــا لــم تقله الحكومة أو يجري
ت ــداول ــه ،أن ه ــذا الـتـخـفـيــض يتطلب
إج ـ ــراءات تـقـشــف ح ــادة جـ ــد ًا ،ولــن
ي ـجــري تـطـبـيــق الـتـخـفـيــض إال بـعــد
 3س ـن ــوات بــأف ـضــل األحـ ـ ــوال وفــق
ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ،وبـ ـش ــريـ ـط ــة أن ي ـس ـت ـمــر
الـ ـس ــودان بــال ـق ـيــام بـ ـ «إص ــاح ــات ــه»
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـحــال ـيــة ،وب ــاف ـت ــراض

أنه لم تجر في السودان أية أزمات
وت ـغ ـي ــرات س ـيــاس ـيــة ج ــدي ــدة ،عـلــى
ال ـع ـكــس م ــن ال ــواق ــع ت ـم ــام ـ ًا ،وال ــذي
يـ ــدفـ ــع الـ ـس ــودانـ ـيـ ـي ــن أكـ ـثـ ــر ف ــأك ـث ــر
ن ـح ــو م ــوج ــات اح ـت ـجــاج ـيــة مـقـبـلــة،
تــدفــع بالتغيير الحقيقي المعبر عن
م ـص ــال ـح ـه ــم ،ال م ـص ــال ــح ال ـغــرب ـي ـيــن
وشركائهم.
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قراءة أولية في استراتيجية األمن القومي الجديدة في روسيا

صادق الرئيس الروسي فالديمير بوتين في  3تموز الجاري على
استراتيجية األمن القومي الجديدة للدولة الروسية ،ليكون بذلك
قد ألغى االستراتيجية السابقة التي تبنتها روسيا في أواخر
العام .2015
ǧعالء أبوفّراج

تـحـتــاج الــوثـيـقــة ال ـجــديــدة وق ـت ـ ًا كــافـيـ ًا
ل ــدراس ــة الـتــوجـهــات الـمـعـلـنــة مــن قبل
روسـ ـ ـي ـ ــا ،ولـ ـتـ ـل ــك الـ ـمـ ــواضـ ـيـ ــع ال ـت ــي
ت ـ ــرى م ــوس ـك ــو ت ـشــاب ـك ـهــا مـ ــع األمـ ــن
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ل ــروس ـي ــا االت ـح ــادي ــة،
واألهم من ذلك هو :البحث في كيفية
تــرجـمــة مــا جــاء فــي الــوثـيـقــة الـجــديــدة
عـ ـل ــى أرض ال ـ ــواق ـ ــع ،وف ـ ــي ن ـش ــاط
روسيا داخلي ًا وخارجي ًا.
في الداخل
ت ـس ـت ـعــرض االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال ـجــديــدة
استجابة روسيا للضغوط والعقوبات
ال ـغ ــرب ـي ــة ،وكـ ـي ــف اس ـت ـط ــاع ــت ال ـب ــاد
تخفيف اآلث ــار الـسـلـبـيــة لــذلــك ،وتشير
فــي الـسـيــاق ذات ــه ،إلــى اعـتـمــاد سياسة
ت ـق ـل ـي ــص االس ـ ـت ـ ـي ـ ــراد ف ـ ــي ق ـط ــاع ــات
االق ـت ـصــاد الــرئـيـسـيــة ،وتــأمـيــن الـبــدائــل
محلي ًا ،وزيادة مستوى األمن الغذائي
وأمــن الطاقة ،وتذكر الوثيقة ضــرورة
ت ـق ـل ـيــص االع ـت ـم ــاد ع ـلــى الـ ـ ــدوالر فــي
مجمل األنشطة االقتصادية بما يضمن
أعـلــى درج ــات األمــن االقـتـصــادي ،بعد
أن بــرهـنــت الـتـجــربــة أن الـ ــدوالر كــان
بمثابة رأس الحربة في الضغط على
المعارضين والمتضررين من سياسات
واشنطن على المستوى العالمي.
تـحــدثــت االسـتــراتـيـجـيــة عــن ض ــرورة
تـحـصـيــن الـجـبـهــة الــداخ ـل ـيــة ،فــأشــارت
بوضوح إلى أن مجموعة من البلدان
غ ـيــر ال ـصــدي ـقــة «ت ـس ـت ـخــدم ال ـم ـشــاكــل
االجتماعية واالقتصادية في االتحاد
الــروســي لـتــدمـيــر وحــدتــه الــداخـلـيــة»،
وعلى الــرغــم مــن صحة التوصيف إال
أن خطوط معالجة المشكلة لم تناقش
في تفاصيلها ،بل اكتفت الوثيقة بذكر

بعض األفكار بشكل شديد العمومية،
م ـث ــل« :ض ـم ــان ال ـع ــدال ــة االج ـت ـمــاع ـيــة،
وت ـع ــزي ــز م ـك ــاف ـح ــة ال ـف ـس ــاد وإس ـ ــاءة
استخدام أمــوال الميزانية وممتلكات
الدولة» .إدراج مشاكل البنية الداخلية
ضـمــن أول ــوي ــات األم ــن الــوط ـنــي إنـمــا
يؤشر على تشخيص دقيق للمشكلة
م ــع ال ـع ـلــم أن الـتـشـخـيــص الــدق ـيــق ال
يضمن تجاوزها ،لكنه ينجز جزء ًا من
ح ّلها.
سياسة روسيا الخارجية
لفتت انتباه عــدد مــن وســائــل اإلعــام
اإلشـ ـ ـ ــارة ال ـص ــري ـح ــة إل ـ ــى ال ـع ــاق ــات
م ــع ال ـص ـي ــن وال ـه ـن ــد ،فــاس ـتــرات ـي ـج ـيــة
األمــن المعدلة تـقــول بـضــرورة إدراج
التعاون مع الصين والهند على رأس
قــائـمــة أولــويــات الــدولــة الــروسـيــة في
م ـج ــال ال ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـي ــة ،وت ــرى
م ــوس ـك ــو أن ت ــوس ـي ــع الـ ـتـ ـع ــاون ذو
ال ـط ــاب ــع االس ـت ــرات ـي ـج ــي ب ـيــن كـ ـ ٍـل مــن
الصين والهند يعتبر ركن ًا أساسي ًا في
بناء آليات لضمان األمــن واالستقرار
اإلقليميين في منطقة آسيا والمحيط
الهادئ .ويضمن تأمين محيط روسيا
عبر إيجاد تفاهمات تساهم في تعزيز
االستقرار في المنطقة.
لــم تـغـفــل الــوثـيـقــة أيّـ ـ ًا مــن الـتـهــديــدات
التي يشكلها توسع الناتو فــي فضاء
االتحاد السوفييتي السابق ،باإلضافة
إلــى األحــاف التي تتشكل مــن الــدول
الـ ـمـ ـع ــادي ــة والـ ـق ــريـ ـب ــة مـ ــن ال ـ ـحـ ــدود،
م ـمــا يـتـطـلــب ت ـطــويــر خ ـي ــارات ال ــردع
الــروس ـيــة بـشـكــل دائ ــم لـضـمــان أمـنـهــا،
وتأخذ الوثيقة بعين االعتبار تدريب
حـ ـل ــف الـ ـن ــات ــو عـ ـل ــى س ـي ـن ــاري ــوه ــات
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ال ـ ـس ـ ــاح الـ ـ ـن ـ ــووي ضــد
روسيا ،والمحاوالت الغربية لتحويل
ال ـم ـجــال الـفـضــائــي والـمـعـلــومــاتــي إلــى
ميادين جديدة للقتال.
مالحظات أولية
ت ـش ـمــل ال ــوث ـي ـق ــة  44ص ـف ـحــة ت ـنــاقــش

استطاعت
روسيا خالل
هذه الفترة
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مع جملة
التحديات
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باكراً وتنجح
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باستشراف
مالمح التطور
الالحق أم ًال

بالتفصيل كل ما يقع ضمن نطاق األمن
ال ــوط ـن ــي فـ ــي روس ـ ـيـ ــا ،ل ـك ــن مـ ــا ج ــرى
تــرج ـم ـتــه م ــن ال ــوث ـي ـق ــة ح ـت ــى ال ـل ـح ـظــة،
يثبت جملة مــن االتـجــاهــات الـتــي بــدأت
ب ــال ـظ ـه ــور فـ ــي روس ـ ـيـ ــا ،والـ ـتـ ــي يـمـكــن
تكثيفها عبر جملة من النقاط األساسية:
• محاوالت روسيا لالنفكاك عن الغرب
والتخلص من عالقات التبعية ،ال يمكن
أن تُـنـجــز إال عـبــر مــواجـهــة مــع الـغــرب،
وإن ه ــذه ال ـمــواج ـهــة ت ـفــرض ـهــا الـعـقـلـيــة
الـغــربـيــة الـتــي ال تستطيع قـبــول ظهور
قـ ــوى ج ــدي ــدة ع ـلــى ال ـس ــاح ــة ال ــدول ـي ــة،
تسهم بشكل كبير في التنمية العالمية،
فظهور هذا النمط من القوى في العالم
يهدد «قيادتهم غير المشروطة للعالم»
ويبدو واضح ًا بالنسبة لروسيا كغيرها
م ــن هـ ــذه الـ ـقـ ــوى ،أن الـ ـغ ــرب مـسـتـعــد
السـتـخــدام كــل الــوســائــل المتاحة بغض
ال ـن ـظــر ع ــن مـشــروعـيـتـهــا وتـطــابـقـهــا مع
القانون الدولي.
• إن كــان الـهـجــوم يــأتــي مــن األط ــراف
ال ـغــرب ـيــة والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة فـيـجــب
ت ـق ـل ـيــل أثـ ــر األدوات ال ـم ـس ـت ـخــدمــة فــي
هــذا الـهـجــوم ،ويـجــري الحديث هنا عن
جملة من اإلج ــراءات ،مثل :ربــط األمن
االقتصادي الروسي بتخفيض االعتماد
على الــدوالر األمــريـكــي ،والــرد على كل
محاوالت التوتير في المنطقة بالسعي
لبناء عالقات تضمن األمــن واالستقرار
ل ــدول آس ـيــا ،واإلش ـ ــارة إل ــى ك ــون بـنــاء
الـعــاقــات مــع الصين والـهـنــد على رأس
األولويات إنما يعني ضمن ًا :أن روسيا
ترى تجاوز الخالفات الصينية -الهندية
ضمن عناصر أمنها الوطني.
• تـضــع الــوثـيـقــة ضـمــن أهــدافـهــا تحقيق
ن ـم ــو اقـ ـتـ ـص ــادي ف ــي روسـ ـي ــا ي ـت ـجــاوز
الــوسـطــي الـعــالـمــي ،وإدراج هــذا الطرح
ضمن «استراتيجية األمن القومي» في
ال ـبــاد يـتـجــاوز اآلث ــار االقـتـصــاديــة لـهــذا
النمو ،ويستهدف النتائج السياسية إذا
مــا تـحـقــق ه ــذا ال ـهــدف ،فــروسـيــا تحجز
ل ـن ـف ـس ـهــا م ـق ـع ــد ًا ض ـمــن ال ـ ــدول األسـ ــرع
نمو ًا في العالم ،وتــرى أن تحقيق هذه
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المعدالت من النمو هو طريق إجباري
أيـضـ ًا للحفاظ على «الشعب الــروســي»
ومنع تفتيت البالد.
فــي ال ـعــام ٌ 1997أع ـلــن عــن أول وثـيـقــة
مــن هــذا الـنــوع فــي روسـيــا فــي فـتــرة ما
بعد انهيار االتحاد السوفييتي ،وجاءت
الــوثـيـقــة األول ــى فــي ذلــك الــوقــت تعبير ًا
مــوضــوعـيـ ًا عــن تــراجــع روسـيــا فــي لعب
دور ع ـلــى ال ـســاحــة ال ــدول ـي ــة ،م ـمــا أضــر
بـمـصــالـحـهــا وأم ـن ـهــا ال ـقــومــي م ــن جـهــة،
وتعبير ًا عن إمكانية تجاوز ذلك من جهة
أخـ ــرى .وجـ ــاءت الــوثـيـقــة بـمـثــابــة خطة
شــام ـلــة ل ـتــرم ـيــم ال ـن ــواق ــص واالن ـط ــاق
نحو مرحلة جديدة من التاريخ العالمي.
فــالــوثـيـقــة األولـ ــى ال ـص ــادرة فــي أواخ ــر
ال ـعــام  1997تـنـطـلــق مــن وج ــود فــرصــة
لتشكيل عــالــم متعدد األقـطــاب ،وتلحظ
المالمح األولــى لهذا العالم ،وتــدرك منذ
الـبــدايــة أن هــذه العملية ستكون عملية
طــوي ـلــة وش ــاق ــة ،بـسـبــب س ـي ـطــرة نـمــط
محدد وسائد في العالقات الدولية يقوم
على استخدام الـقــوة العسكرية .األهــم:
أن ه ــذه الــوث ـي ـقــة ال ـتــاري ـخ ـيــة أقـ ــرت أن
هناك تطور ًا في شكل العالقات الدولية
سيسمح لــاتـحــاد الــروســي بــأن يضمن
أم ـن ــه ،ول ـك ـنــه ي ـفــرض أي ـض ـ ًا ،جـمـلــة مــن
الـتـهــديــدات الـتــي سـتــرافــق تـغـيـيــر مكانة
روسيا في العالم ،وصعوبات في تنفيذ
اإلصـ ــاحـ ــات ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـت ــي ق ــد تـلـعــب
دور ًا حــاسـمـ ًا فــي نـهــايــة الـمـطــاف .هــذه
اللمحة الـســريـعــة تــؤكــد دقــة مــا جــاء في
وثيقة تعود إلى أكثر من عشرين عام ًا،
وتؤكد أن روسيا استطاعت خالل هذه
الفترة ،التعامل مع جملة التحديات التي
لـحـظـتـهــا ب ــاك ــر ًا ،وت ـن ـجــح ح ـتــى الـلـحـظــة
ب ــاس ـت ـش ــراف م ــام ــح ال ـت ـط ــور ال ــاح ــق
أم ًال في االستجابة السريعة للمتغيرات
الــدولـيــة .وتـعــد هــذه الـنــزعــة فــي روسـيــا
ج ــزء ًا مــن نــزعــة عــالـمـيــة سـمـحــت لـقــوى
كروسيا والصين والهند وإيران وغيرها
من الدول النامية أن تفرض نفسها على
الساحة الدولية ،وأن تساهم في اتخاذ
القرارات التي تمس مصالح شعوبها.
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مساءلة الواقع ّية الصين ّية بك ّل ما يخطر

بأن الصين هجرت االشتراكية.
في أواخر القرن العشرين وبداية قرننا ،انتشرت قناعة ّ
مفكر في العصر
أعظم
بأن ماركس هو
ّ
لكن في  2018أشاد الرئيس تشي جينبينغ ّ
وأكد مجددًا التزام الصين برؤيته عن الشيوعية ،األمر الذي يرغب الكثيرون
الحديثّ ،
من اليسار بالتعاطي معه جد ّياً متزامناً مع ك ّم هائل من األسئلة التي تخطر بالبال .تق ّدم
قاسيون ترجمة تلخيص ّية في جزأين لحوار طويل أجراه ألكسندر نورتون مع كيث
المب :الشيوعي اإلسكتلندي الذي يعيش في الصين ويد ّرس فيها ويعمل معلقاً في عدد
من وسائل اإلعالم ،محاو ًال اإلجابة عن بعض هذه األسئلة.
ǧكيث المب وألكسندر نورتونǧ
    ترجمة :قاسيون
Ǩهل أنت حّر في إجراء هذه المقابلة؟ هناك
بأن اللقاءات مراقبة،
انطباع في الغرب ّ
ويتم مالحقة ناقدي الحكومة ومعاقبتهم.
عما هو غير مسموح
هل مسموح لك الحديث ّ
الحديث عنه؟

يمكنك التحدث في أيّ شيء تريده ،ولم أجد
يوم ًا مشكلة في ذلك .في الحقيقة أرى أحيان ًا
بأن هذه الحرية بحدّ ذاتها مشكلة لعدم وجود
ّ
تصحيح سياسي الزم من الجهات المعنية .أمّا
أن تنشر في الصحف فهو أمر يخضع لمعايير
رقــابـيــة مختلفة .يمكنك إيـجــاد كــافــة األحــاديــث
على الشبكة ،الـنــاس يقولون مــا يــريــدون وال
أحد يحذف شيئ ًا ،بينما في الحقيقة تمّ حذف
كالمي عدّة مرات في الغرب ،مثلما حدث في
الغارديان البريطانية .أنا ال أقول بأنّه ال توجد
رقــابــة على اإلط ــاق ،فهناك مــواقــع محظورة
في الصين.
الــرقــابــة هـنــا لـهــا شـكــل مـخـتـلــف ،فـمـثـ ًا ال يتم
منع التحدث في أيّ موضوع ،يجري التدقيق
عـلــى الـكـيـفـيــة والـمـكــان ال ــذي يـتــم تـنــاولــه فـيــه.
كـمـثــال :فــي الكثير مــن الـجــامـعــات والـمــدارس،
ي ــرد ش ــرط فــي الـعـقــد مـعـهــم ي ـن ـصّ عـلــى عــدم
الـقـيــام بـعـمــل تـبـشـيــري ديـنــي أو الـتـحـدّث عن
استقالل تــايــوان والتيبت .أمّــا الحديث خــارج
الصفوف الدراسية فال أحد يضع عليه رقابة،
حـتّــى أنـنــي قابلت عــدد ًا كبير ًا مــن األمريكيين
الــذيــن يـصــرحــون عـلـنـ ًا بــأنّـهــم مــوجــودون في
الصين بهدف تحويل الناس إلى المسيحية.

Ǩأال يت ّم إرسال هؤالء إلى معسكرات االعتقال
أو «اإلرشاد»؟

ال ،بــل يـتــم اسـتـقـبــالـهــم ع ــادة بـشـكــل جـيّــد جــد ًا
ألن الـكـثـيــر مــن الـصـيـنـيـيــن يــرغـبــون فــي تع ّلم
ّ
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،وال ـم ـب ـش ــرون ي ـم ـي ـلــون لـيـكــونــوا
ص ـبــوريــن .لـكــن إذا مــا تــوخـيـنــا الــدقــة ،فعندما
يــوقـعــون عـقــد ًا مــع مــؤسـســة ،فسيحوي عــادة
شرط ًا يحظر القيام بأعمال التبشير الديني.
Ǩعادة ما تكون رواية الغربيين كالتالي« :كان
ماو مؤمناً بحق ،بقدر ستالين أو أكثر منه
ح ّتى ،وقد حاول في سنواته األخيرة القفز
إلى نمط شيوع ّية أنقى بال طبقات ،لهذا
أطلق الفوضى بثورته الثقافية ليتج ّنب
يتوقعه مــن فــوز أنــصــار السوق.
مــا كــان ّ
كان األمر كارث ّياً ،وسيطر أنصار السوق في
النهاية وأنشأوا البلد المعاصر المفرط في
الرأسمالية ،مع إبقاء الحزب الشيوعي في
السلطة فقط ليحافظوا على سيطرتهم
ويجنبهم مصير يشبه مصير تشاوشيسكو».
هل بعض أو كامل هذه الرواية مقبولة في
الصين؟ وماهي النسخة الصينية؟

يـحـكــم الـصـيـنـيــون عـلــى مــاو ب ـ ّـأن ثـلـثــي مــا قــام
بــه صـحـيــح ،وث ـلــث مــا ق ــام بــه خــاطــئ .يــرون
األخـ ـطـ ــاء ال ـت ــي ارت ـك ـب ـه ــا جـ ـ ــزء ًا م ــن الـعـمـلـيــة
الثورية ،لكنّهم يميزون األشياء الجيدة أيض ًا
مـثــل ال ـق ـضــاء عـلــى األوب ـئ ــة الــرئـيـســة واألم ـيّــة
واالنـتـقــال إلــى الـتـصـنـيــع .لـكـنّ مـســألــة الـمــاويّــة
ض ـدّ الـســوق هــي جــدال خــاطــئ ،فـهــي تتناسى

تكمن هنا مشكلة
الديمقراطية
الليبرالية رأينا في
الغرب قوى رأس
المال وهي تسلبنا
صناعاتنا الوطنية
وأرباحها التي
خصخصتها

سياق التاريخ.
فـفـيـمــا ي ـخــص ال ـن ـظــام ال ـمــؤيــد ل ـل ـســوق ال ــذي
ي ـم ـل ـكــونــه الـ ـي ــوم ،ف ـهــو م ـج ـرّد وس ـي ـلــة لـبـنــاء
االقـ ـتـ ـص ــاد .ل ـق ــد حـ ـ ّـل ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـم ـش ـكــات
للمواطنين الصينيين الذين طالبوا بمنتجات
لالستهالك ،وأنـقــذ ماليين البشر مــن الفقر –
وهذا يعاكس مطلق ًا الكثير من الدول في العالم
الـنــامــي الـتــي اتبعت سـيــاســات الـســوق ألعــوام
بأن
وبقيت غارقة في الفقر .ال يمكنك أن تقول ّ
الصين تحولت إلى الرأسمالية دون أن يتبادر
إلــى ذهـنــك االخـتــافــات مــع بـلــدان كإندونيسيا
والفلبين.
إذا مــا وضـعـنــا نـصــب أعـيـنـنــا ّأن مـعـظــم القيمة
الـ ــزائـ ــدة ال ـم ـن ـت ـجــة ف ــي ال ـص ـيــن ت ــذه ــب خ ــارج
البالد– يمكن أخذ آي-فون كمثال بارز :حيث
ال يـبـقــى مــن األرب ــاح ســوى  %3فــي الـصـيــن–
فالمتبقي يستخدم لتطوير البالد .العديد ممّا
تبقى مــن الـشــركــات المملوكة للدولة صناعية
احتكاريّة إلى حدّ كبير ،ويتم توجيهها بشكل
مباشر نحو التنمية ،في حين تمّت خصخصة
الصناعات التي تعمل بشكل أفضل في ظروف
السوق.
تكمن هنا مشكلة الديمقراطية الليبرالية .رأينا
ف ــي ال ـغ ــرب ق ــوى رأس ال ـم ــال وه ــي تـسـلـبـنــا
صناعاتنا الوطنية وأرباحها التي خصخصتها.
فــي بريطانيا كمثال ،تـمّ إطــاق حملة عالقات
ع ــام ــة هــائ ـلــة ف ــي ع ـهــد تــات ـشــر ت ـه ــدف إلق ـنــاع
بأن ما يجري هو األمر الصائب،
البريطانيين ّ
كل ذلك أثناء تدمير هذه الصناعات من الداخل.
ّ
لم يحدث هذا األمر بشكل غير ديمقراطي ،بل
تمّ تحقيقه من خالل الديمقراطية الليبرالية.
وعندما تــؤدي هــذه الديمقراطية إلــى وصــول
اش ـتــراك ـي ـيــن إل ــى ال ـح ـكــم ،ك ـمــا ه ــو ال ـح ــال فــي
ف ـن ــزوي ــا ،ت ـتــم م ـعــاق ـب ـت ـهــا م ــن ق ـبــل ال ــوالي ــات
المتحدة ورأس الـمــال الـعــالـمــي ،واألس ــوأ هو
تـمــويــل ودع ــم وســائــل إلعـ ــادة الــدكـتــاتــوريـيــن
اليمينيين إلى الحكم بعد اإلطاحة بالحكومات
المنتخبة.

Ǩهل يفهم أو يقبل الجميع ذلك؟ هل هناك
غالبية تقول« :حسناً في الستينات قاتلنا
ضمن الحرس األحمر وملكنا السلطة لنسائل
كل من يملك عقلية رأسمالية ،ث ّم بعد ماو
ّ
وافقنا على ّأن نجعل الصين المكان األزهد
ثمناً إلنتاج ّأي شيء ،وذلك بهدف تأمين
الموارد لبناء االشتراكية غداً»؟

إنّهم يفهمون السياسة المتبعة .قاتلوا مرتين
ف ــي ك ــوري ــا وف ـي ـت ـنــام ،ل ـه ــذا ي ــدرك ــون الــوضــع
ال ـج ـيــوس ـيــاســي وال ـت ــاري ـخ ــي .وف ـي ـم ــا يـخــص
ال ـس ــوق ،فـهــم يـقـبـلــونـهــا عـلــى أنّ ـهــا ديـنــامـيـكـيــة
ضــروريــة .بالنسبة للكثيرين هناك الكثير من
الضغط وساعات العمل الطويلة...إلخ ،لكن تمّ
إقناعهم بها بوصفها حقبة عابرة وليس نهاية
التاريخ.
حتّى  2012كنت نفسي أشكّ في هذا .كمثال:
قــال دينغ «مهندس االنفتاح الصيني» بأنّهم
سيطورون شــرق الصين أو ًال ،ثـمّ سينتقلون
إلـ ــى غ ــرب ـه ــا .ل ـك ـنّ ذلـ ــك ل ــم ي ـح ــدث ،وهـ ــو فــي
الـحـقـيـقــة ل ــم ي ـكــن أمـ ــر ًا مــرب ـح ـ ًا إل ــى اإلطـ ــاق.
ولهذا كنت كبقيّة الماركسيين الغربيين الذين
ي ـن ـظــرون إل ــى ال ـص ـيــن بــوصـفـهــا م ـج ـرّد دول ــة
نيوليبرالية أخرى.
لكن بــدء ًا مــن « 2012مــع أنّـهــم بــدأوا قبل ذلك
في الواقع» شهدت تغييرات مذهلة في غرب
الصين .أحد األمثلة التي يمكنني استحضارها
هــي مدينة ينتشوان فــي الـغــرب .كانت فقيرة
وق ــذرة عـنــدمــا اع ـتــدت الــذهــاب إلـيـهــا– أكـشــاك
سكنيّة فــي كـ ّل مـكــان ،والـنــاس لــم تكن قــادرة
ح ـتّــى عـلــى االس ـت ـح ـمــام ،ولــديـهــم بـنـيــة تـحـتـيّــة
س ـي ـئــة .ف ــي  2012ك ــان ــت ال ـمــدي ـنــة ق ــد ح ـوّلــت
ن ـف ـس ـهــا :ل ــم ي ـعــد ه ـن ــاك أح ـي ــاء ف ـق ـيــرة .أصـبــح
الناس نظيفين ،والمكان أصبح نظيف ًا .سافرت
عـلــى ط ــول غ ــرب ال ـص ـيــن ،ويـنـتـشــوان ليست
حــالــة خــاصــة .ك ــان ع ـل ـيّ أن أقـ ـرّ ب ـ ّـأن الـحــزب
الشيوعي الصيني و ّفى بوعده.
Ǩقلت« :تـ ّم إقناعهم بها بوصفها حقبة
عابرة وليس نهاية التاريخ» ،كيف ت ّم
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إقناعهم بذلك؟

أهـ ــداف ـ ـهـ ــم االش ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــة ل ـي ـس ــت سـ ـ ـ ــر ًا ،ف ـهــم
كل مكان :في كتبهم المدرسية
يتعلمونها في ّ
وفــي ال ـص ـحــف...إلــخ ،ويـتــم نـقــاشـهــا عـلـنـ ًا .يتم
منحهم مــواعـيــد دقـيـقــة مــع كـ ّـل خـ ّـطــة خمسية.
كــان  2020هــو ال ـعــام ال ــذي وض ـعــوه للقضاء
على الفقر المدقع .لو كنت سألتني في 2012
إن كان هذا سيتم ،لكنت أجبتك بالنفي .لكنّهم
حققوه قبل شهر من ميعاد االستحقاق .لهذا
عـنــدمــا يـقــولــون بــأنّـهــم وض ـعــوا  2030مــوعــد ًا
لتحقيق مجتمع متوسط الثراء ،مثل البرتغال
أو اليونان ،فعليك أن تصدقهم.
كــان الـقـضــاء على الفقر فــي  2020أمــر ًا كبير ًا
واس ـت ـغــرق ع ـمـ ًـا ك ـث ـيــر ًا .ت ـمّ إرسـ ــال ع ــدد مــن
أصــدقــائــي ال ــذي ــن عـمـلــت مـعـهــم ف ــي ال ـتــدريــس
وكـ ــانـ ــوا ي ـن ـت ـم ــون إل ـ ــى ك ـ ـ ــوادر الـ ـحـ ــزب إل ــى
األريـ ــاف لـلـمـســاعــدة .ت ـمّ إرس ــال ال ـك ــوادر إلــى
الـقــرى للبحث عــن األس ـبــاب واق ـتــراح الـطــرق
للتعامل مع الفقر .في الحقيقة خصّ هذا األمر
الفالحين أكثر ممّا تع ّلق بالعمّال .قد ال يكون
عامل المصنع ثري ًا ،لكنّه ليس واقع ًا في الفقر
الـمــدقــع كــذلــك .بينما فــي  2030سيكون األمــر
أشبه ببناء أسس لدولة الرفاه.
Ǩما لذي تعرفه عن المسألة اليوغورية؟

ق ـب ــل  ،2016كـ ــان الـ ـي ــوغ ــوري ــون الــوح ـيــديــن
الــذيــن قــابـلـتـهــم هــم بــاعــة جــوالــون وتــامــذتــي.
كــان الـبــاعــة الـجــوالــون غـيــر سعيدين بالحزب
ال ـش ـي ــوع ــي ال ـص ـي ـنــي وع ـ ـبّـ ــروا ع ــن رغ ـبــات ـهــم
بــاالسـتـقــال .كــانــوا دائـمـ ًا شــديــدي الـفـقــر ومــن
شمالي تشينغيانغ.
بـ ــدء ًا م ــن  2014ب ــات ه ـنــاك ف ـجــأة ع ــددٌ كـبـيــر
مــن الـتــامـيــذ الـيــوغــور الــذيــن وصـلــوا للجامعة
وباتوا تالمذتي .تحدثت معهم عن الوضع في
تشينغيانغ ،ولمفاجأتي لم يكونوا يشاطرون
الباعة الجوالين آراءهــم .كــانــوا يــوغــور بشكل
مـمـيّــز ،لــديـهــم لغتهم الـخــاصــة وف ـخــورون جــد ًا
بانتمائهم ،لكنّهم كانوا مؤيدين للصين.
ق ــادن ــي ه ــذا ف ــي  2016ل ـلــرغ ـبــة بــاالس ـت ـطــاع

بنفسي .وجــدت هناك مجتمع ًا منقسم ًا .زرت
العديد من القرى ،وتفاجأت بالعدد الكبير من
اليوغور الذين يدعمون الدولة الصينية.
قمت بجولة مع سائق تاكسي في تشينغيانغ،
وكـ ــان م ـنــاه ـض ـ ًا ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر لـلـصـيـنـيـيــن مــن
بأن
عرق الهان .سألته عن الشرطة ،فأجابني ّ
جميعهم مــن الـيــوغــور ،لكنّه رأى بأنّهم كالب
للهان وبأنّهم سيسجنونك إذا ما تجرأت على
رف ــع عـلــم االس ـت ـقــال .ب ــدا غــريـبـ ًا بــالـنـسـبــة لي
أن يـكــون هـنــاك شــرطــة مــن الـيــوغــور– تخيّل
مـثـ ًا بـ ّـأن الـشــرطــة فــي إيــرلـنــدا الشمالية أثناء
التوترات كانوا من الكاثوليك! وفي جولة مع
ســائــق تــاكـســي آخــر مــن ال ـيــوغــور ،اعـتـبــر أنــي
أهنته عندما أطريت على لغته الماندارين ،فقد
اعـتـبــرهــا تقلي ًال مــن شــأنــه .تـحــدثــت مــع فتيات
مــن ال ـيــوغــور اع ـت ـبــروا ب ـ ّـأن كــونـهــم ج ــزء ًا من
بأن الدفع
الدولة الصينية يقويهم ،فهم يرون ّ
نحو استقالل تشينغيانغ ذو طــابــع إســامــي،
وهنّ ال يردن أن تصبح بلدهن إسالمية.
المشكلة المعقدة هناك ّأن اليوغور في أقصى
غــرب تشينغيانع شعروا بأنّه قد تـمّ هجرهم،
لـكـنـنــي أرى بـ ـ ّـأن الـكـثـيــر م ــن الـتـنـمـيــة تـحــدث
هناك اليوم .هناك بالتأكيد توتر عرقي ،لكنّه
أم ــر شــديــد الـتـعـقـيــد .ك ـمــا ّأن ه ـنــاك الـهـجـمــات
اإلرهـ ــابـ ـيـ ــة وأب ـ ــرزه ـ ــا فـ ــي م ـح ـط ــة كــون ـم ـي ـنــغ
لـل ـقـطــارات .حــدثـنــي صــديـقــي وه ــو مــن ال ـهــان،
بـ ّـأن الكثيرين مــن الـهــان قــد تجمعوا وبنيتهم
مهاجمة اليوغور انتقام ًا من التفجيرات ،لوال
تدخّل الجيش وإغالق المنطقة.
بأن هناك  3ماليين من أصل
االدعاءات الغربية ّ
 10ماليين يوغور هم الموجودون في الصين،
أي كامل البالغين من اليوغور ،موجودون في
ما سموه معسكرات االعتقال ،سخيفة .لو كان
هــذه الـحــال لــرأيـنــا أزمــة الجئين على الـحــدود
الصينية ،وليس أعلى نسب والدات.
ّإن الذين ينساقون وراء اآللة الدعائية الغربية
يجب عليهم أن يتذكروا بـ ّـأن ذات اآللــة كانت
مسؤولة عن إخفاء جرائم الحرب اإلمبريالية.
ي ـم ـك ـن ـنــا أخ ـ ــذ مـ ـث ــال «الـ ـن ــاش ــط الـ ـي ــوغ ــوري»

ذهب ماو أو ًال
إلى سياسة
«الديمقراطية
الجديدة» والتي
تشبه سياسة
النيب التي اتبعها
لينين إ ّنها عودة
إلى نظرية بناء
االشتراكية
بخطوتين

األم ــريـ ـك ــي روش ـ ـ ــان ع ـ ـبّـ ــاس ،وال ـ ـ ــذي ت ـب ـيّــن
بــأنّــه كــان يـعـمــل مـتــرجـمـ ًا لـعـمـلـيــات اسـتـجــواب
اليوغور في سجون غوانتانمو العسكرية غير
الرسمية األمريكية.
لكن عندما نـقــول بــأنّــه ال يــوجــد ال معسكرات
اعتقال وال إبادة جماعية في تشينغيانغ ،فهذا
بأن األمور «ورديّــة» وال
ال يعني بأنّنا نقول ّ
يوجد مشاكل .تمّ وضع قرابة  100ألف شخص
ف ــي م ــراك ــز إع ـ ــادة ال ـتــأه ـيــل ب ـعــد اض ـطــاع ـهــم
بــأعـمــال متطرفة وإرهــابـيــة ،لتعليمهم مـهــارات
ووظــائــف حياتية .واآلن علينا أن نـســأل :هل
هــذا مثالي؟ ربّـمــا ال ،لكنّه بالتأكيد أفـضــل من
ال ـحـ ّـل الـغــربــي لـلـتـطـرّف واإلرهـ ــاب ال ــذي قــاد
إلى ماليين القتلى ،ولم يؤدِّ ّإل إلى مزيد من
التطرّف والهجمات اإلرهابية.
كما ّأن علينا عند التحدث عن هذه المراكز أن
نذكر بـ ّـأن الهجمات اإلرهابيّة التي حدثت في
تشينغيانغ كانت أســوأ مــن أيّ شــيء اختبره
الـغــرب .لكنّ هناك عــدد مــن الـقــوى فــي الغرب
تودّ تحويل المنطقة إلى عراق أو أفغانستان
أخ ــرى ،وهــم يــريــدون شيطنة الـصـيــن لتبرير
أيّ أعمال عدوانية مستقبلية.
تمت مؤخراً إذاعة وثائقي مك ّثف الدعاية
ّ Ǩ
على شبكة نتفليكس بعنوان« :المصنع
األمــريــكــي» ،يتحدث عــن شركة صينية
استولت على مصنع للزجاج في ديترويت،
وكانت مشتركة في األجــور المنخفضة
ومــمــارســات العمالة السيئة وإفــشــال
العمل النقابي .يعرض الفلم إحضار مدراء
المصنع األمريكي إلــى الشركة األم في
الصين لتدريبهم ،حيث أثــارت إعجابهم
أنظمة العمل لساعات طويلة والعطل
القليلة وظروف العمل السيئة .كان شقيق
الملياردير الرأسمالي الذي يملك المصنعين
هو رئيس الفرع المحلي للحزب الشيوعي.
عندما يقوم نظام بشكل نشط بدعم
العمال على أساس عالمي،
وتعزيز استغالل ّ
هل يمكن حقاً تسميته اشتراكياً؟
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هــذا س ــؤال مـمـتــاز ،وي ـضــيء عـلــى الـتـنــاقـضــات
الموجودة في الصين .أو ًال :يوجد في الصين
الـكـثـيــر مــن الـقــوانـيــن ال ـج ـيــدة لـصــالــح ال ـع ـمّــال،
ولكنّها ال تطبق دوم ًا بالصرامة الالزمة .يمكن
رؤيــة بعض هذه الممارسات العمالية السيئة
بــوصـفـهــا طــريـقــة لـتـعـ ّلــم ت ـفــادي ـهــا ،بـيـنـمــا علينا
النظر إلــى أخــرى ضمن منطق مــراكـمــة رأس
المال .أمّــا بالنسبة إلفشال العمل النقابي ،فال
وجود لنقابات مستقلة في الصين.
ل ـكــن إذا م ــا تـفـحـصـنــا األمـ ــر ع ــن قـ ــرب ،فـهــذه
ال ـم ـم ــارس ــات ه ــي ال ـت ــي ج ــذب ــت رأس ال ـم ــال
األج ـن ـبــي الـ ــذي أح ـضــر بـ ــدوره الـتـكـنــولــوجـيــا
الـتــي بنيت التنمية الصينية عليها .أنــا هنا ال
أدافع عن مجمل العملية ،وقد يبدو ما سأقوله
قاسي ًا :أنا أفضل أن أرى عمّا ًال يعرقون لبناء
االشتراكية ،على أن أراهم يموتون في ميادين
المعارك ومن الفقر.
وبــال ـن ـس ـبــة ل ــاش ـت ــراك ـي ــة ،ف ـل ـســت أظ ـ ـنّ بــأن ـنــا
قــادرون على تسميتها باالشتراكية اآلن .غير
ّأن الـصـيـنـيـيــن ي ــدرك ــون ه ــذا الـتـنــاقــض أي ـض ـ ًا،
ف ـهــم ال ي ـدّع ــون بــأنّ ـهــم ف ــي ط ــور االش ـتــراك ـيــة
أي ـض ـ ًا .إنّ ـهــم يـسـمــونـهــا «ال ـمــرح ـلــة األولـ ــى من
االشتراكية» :أي أسواق تقودها الدولة لبناء
القاعدة الصناعية والتكنولوجيّة .لكن بالرغم
م ــن ك ـ ّـل ذلـ ــك ،م ــن ال ـمــؤكــد ّأن س ــاع ــات الـعـمــل
الطويلة واالستغاللية ،ال تقارن باأليام األولى
للتصنيع في الغرب .وبكل تأكيد القوى العاملة
الـصـيـنـيــة أفـضــل ح ــا ًال بـكـثـيــر مــن أتــراب ـهــم ،في
الهند كمثال.
لـكــن علينا اإلق ــرار بـ ّـأن مـثــل هــذه الـمـمــارســات
يـمـكـنـهــا أن ت ـق ـوّض كـ ـ ّل م ــن ال ـنــوايــا الـحـسـنــة
للعمّال ،وقيم االشتراكية ،وحتّى الثورة .ذهب
ماو أو ًال إلى سياسة «الديمقراطية الجديدة»،
والـ ـتـ ــي ت ـش ـب ــه س ـي ــاس ــة ال ـن ـي ــب الـ ـت ــي ات ـب ـع ـهــا
لينين .إنّها عودة إلى نظرية بناء االشتراكية
ب ـخ ـطــوت ـيــن ،وع ـنــدمــا ت ـك ــون ال ـب ــاد م ـت ـطــورة
كفاية يصبح هذا غير ضروري .يشعر الحزب
الشيوعي الصيني بــأنّــه اكتشف بالفعل طرق ًا
أخرى أيض ًا.
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«كانت التحوالت المتعاقبة في التقنية -التي حدثت منذ بداية
الحضارة حتى يومنا هذا -مدفوعة عند كل منعطف بمصالح
األفراد والجماعات المنتمين إلى الطبقة الحاكمة في كل
ثمة فوائد تجنيها الطبقات االجتماعية
عصر .وعندما كان ّ
األخرى فإنها كانت فوائد عرضية .فحتى يستطيع العبيد
واألقنان أداء أعمالهم وينتجوا ،كان عليهم أن يظلوا على
قيد الحياة .وعندما تصبح آلية الحضارة أكثر تعقيدًا ،تبرز
يتلقى بعض المنتجين تعليماً مناسباً.
الحاجة االجتماعية ألن ّ
وهندسي ،لكن
معماري
كإنجاز
حقاً باألهرامات
ّ
ّ
قد نعجب ّ
ما تم ّثله هو إهدار لجهود عشرات اآلالف من البشر من أجل
المنفعة االفتراضية لروح الفرعون ،واكتساب المقاولين
الكهنة لنسبة ما من الهيبة والثروة .تذكرنا اآلثار الدائمة
الوحيدة التي تركها لنا األقدمون في المدن واألرياف المدمرة،
بالثمن الذي كان على الناس دفعه مقابل تقدم الثورة
قليل ذلك
الصناعية .واآلن ،في عصر العلم هذا ،كم هو ٌ
النصيب من المعرفة والمهارة والبراعة الجديدة التي يتم
استخدامها لتحسين حقيقي للظروف البشرية ،وبالمقابل،
يخصص للتدمير المطلق!»  -جون ديزموند بيرنال
كم من المال ّ
 ǧجون بيرنالǧ
تعريب وإعداد :د .أسامة دليقان

ن ـحــن مــدي ـنــون ب ـت ـطــور ال ـع ـلــم ،ك ـمــا فــي
الـ ـج ــوان ــب األخـ ـ ــرى ل ـل ـح ـض ــارة ،لـعـمــل
ال ـم ـج ـت ـم ـعــات ال ـط ـب ـق ـيــة ،وه ـ ــذه حـقـيـقــة
ت ــاري ـخ ـي ــة ومـ ــن غ ـي ــر ال ـم ـج ــدي ت ـص ـوّر
طريقة أخــرى غيرها كــان بإمكان العلم
سابق ًا أن يتطور بواسطتها ،ولكن من
الغباء أيـضـ ًا االفـتــراض بــأن هــذه الحال
يـجــب أن تـسـتـمــر تـحــت الــرعــايــة نفسها
(رعــايــة الـمـجـتـمــع الـطـبـقــي) .لـقــد تــركــت
لنا المجتمعات الطبقية بعض األشـيــاء
الـجـمـيـلــة لـلـغــايــة ،لـكـنـهــا تــركــت لـنــا أيـضـ ًا
طــرقـ ًا سيئة للغاية للحصول على هذه
األشياء واستعمالها.
ضيق المصالح البرجوازية
كمعرقل للعلم
هناك أمثلة عديدة أوضحتُ من خاللها
ّأن الـمـعـيــار الــوحـيــد لـلـتـقـدّم التقني كــان
إمــا التطبيقات الـنــاجـحــة فــي الـحــرب أو
المُر ِبحة في السِّلم .في حين كان إنشاء
ت ـق ـن ـيــات جـ ــديـ ــدة ،ال ـس ـب ـيــل الـ ـض ــروري
الوحيد المتاح لتقدّم العلوم.
ف ــي ت ــاري ــخ الـكـيـمـيــاء وال ـك ـهــربــاء بشكل
خ ــاص ،لــم يـكــن مـمـكـنـ ًا ْأن تـصـبــح مــادة
ك ـي ـم ـيــائ ـيــة ج ــدي ــدة أو ج ـه ــاز ك ـهــربــائــي
جديد أســاسـ ًا لمزيد مــن التقدم العلمي،
ّإل عـنــدمــا تـظـهــر بـشـكــل م ــواد تـجــاريــة،
كــان ذلــك يتمّ غالب ًا بعد تأخي ٍر لسنوات
عديدة عن تاريخ اكتشافها األول!
وح ـتــى إبّـ ــان ف ـتــرات ال ـت ـقــدم فــي الـقــرن
الـتــاســع عـشــر ،كــان االفـتـقــار إلــى الــربــح
ال ـم ـت ــو َّق ــع ه ــو م ــا م ـن ــع ال ــرأس ـم ــال ـي ـي ــن،
ق ـص ـيــري ال ـن ـظــر وال ـم ـق ـيَّــديــن بــالـتـقــالـيــد،
مـ ــن ال ـن ـه ــوض ب ـم ـش ــاري ــع جـ ــديـ ــدة ّإل
بـعــد اطمئنانهم بـعــد فـتــرة طــويـلــة بأنّها
مربحة ،رغــم وضــوح أنها مجدية تقني ًا
منذ البداية .وكانت حصيلة التأثير هي
تــأخـيــر كـبـيــر وغـيــر مـنـتـظــم لـتـقــدم العلم
بالنسبة لإلمكانات التي كانت متاحة.
االحتكارات
والضعف النسبي لالبتكار
اآلن ،بـعــد أن أتـيـحــت عمليات التطبيق
الـعـلـمــي فــي الـبـحــث الـصـنــاعــي الـمـنـظــم،
قــد يُعتقد أن هــذه الـتــأخـيــرات ستصبح
شيئ ًا مــن الـمــاضــي .فــي الــواقــع ،رغــم ّأن
عقبة نقص رأس المال قد تم تذليلها مع
تمركز رأس المال بمستويات أكبر ،لكن
يـبــدو أن هــذا كــان عـلــى حـســاب الـحــافــز
الــذي كــانــت المنافسة تـقـدّمــه؛ بحيث ّإن

االح ـت ـكــارات الـكـبــرى ،الـتــي حـ ّلــت مـحـ ّـل
العديد من الشركات المتنافسة ،ال تبدو
فــي عـجـلــة مــن أمــرهــا إلج ــراء ابـتـكــارات
جــذريــة .ويـمـكـنـنــي إع ـطــاء أمـثـلــة عــديــدة
ع ـل ــى ذل ـ ــك .ع ـل ــى س ـب ـيــل الـ ـمـ ـث ــال :رغ ــم
كـ ــون ال ـم ـب ــادئ ال ـك ــام ـن ــة وراء إضـ ــاءة
الفلورسنت كانت معروفة بالفعل حتى
قـبــل ظ ـهــور الـمـصــابـيــح الـفـتـيـلـيــة؛ ولـكــن
كــان ال بــد مــن م ــرور أربـعـيــن عــامـ ًا قبل
أن تـجــد األب ـحــاث دعـمـ ًا رأسـمــالـيـ ًا كافي ًا
لـجـعـلـهــا مـمـكـنــة ت ـجــاري ـ ًاّ .إن الـنـجــاحــات
ال ـش ـه ـي ــرة ل ـل ـع ـلــم الـ ـم ــوجَّ ــه اح ـت ـك ــاري ـ ًا،
مـثــل :الـنــايـلــون والـتـلـفــزيــون ،قــد تُعمينا
عــن األش ـي ــاء ال ـتــي لــم يـتــم تـحـقـيـقـهــا من
إمكانات التطبيقات العلمية ،والمعروفة
فـقــط ل ـعــدد قـلـيــل مــن الـعـلـمــاء وال ـنــاس،
الذين يرون جيد ًا مدى ضآلة استخدام
الـمــوارد الهائلة للمعرفة الفعلية ،بسبب
الـتــوجـيــه الـخــاطــئ وال ـق ـيــود الـمـفــروضــة
على كل شــيء ال يعد بربح فــوري .لقد
تـمّ ،بطريقة أو بــأخــرى ،إبعاد العلم عن
خدمة عموم البشرية .وليست األشكال
ال ـخــاصــة لـلـمـجـتـمـعــات الـطـبـقـيــة ه ــي مــا
يُقيّد العلم ،بل جوهر المجتمع الطبقي
بالذات :استغالل اإلنسان لإلنسان.
مترس ٌخ باألفكار
الواقع الطبقي ّ
ّإن وجــود المجتمعات المنقسمة طبقي ًا
ال ي ــؤث ــر ف ـق ــط ع ـل ــى ال ـن ـت ــائ ــج ال ـم ــادي ــة
للمعرفة ،بل يعمّق رسوخها في األفكار.
ال ـط ـب ـق ــة ال ـح ــاك ـم ــة ال ـم ـس ـت ـغِ ـل ــة مـتـعـلـمــة
ومـثـقـفــة ،واألف ـكــار األســاسـيــة الـتــي تجد
تعبير ًا عنها في األدب والعلوم مشوبة
ح ـت ـم ـ ًا ب ــال ـت ـص ــورات ال ـم ـس ـب ـقــة لـلـطـبـقــة
الحاكمة وبتبريراتها الذاتية .في الوقت
ن ـف ـســه ،ف ــإن ص ـن ــدوق ال ـخ ـبــرة الـعـمـلـيــة
الذي يُكتَسب مع العمل اليومي ،يحافظ
عـلــى الـمـجـتـمــع كـلــه م ـعــزو ًال عــن اآلداب
والمعرفة األكاديمية.
لنالحظ بأن فترات اإلنتاجية األكبر في
الفنون والعلوم– كما في زمن اإلغريق
األوائل وعصر النهضة والتنوير– كانت

ما يق ّيد العلم
في المجتمع
الطبقي هو
جوهر هذا
المجتمع بالذات
استغالل اإلنسان
لإلنسان.

جـمـيـعـهــا تـلــك ال ـتــي أحــدثــت فـيـهــا جــزئـيـ ًا
تــداخــات عـبــر الـحــواجــز الـطـبـقـيــة ،ولــو
ل ـف ـتــرة ق ـص ـيــرة ن ـس ـب ـي ـ ًا .ف ــي م ـثــل هــذه
الـفـتــرات ،يـكــون هــدف الطبقة الصاعدة
هــو اسـتـيـعــاب مـعــرفــة ال ـقــراءة والـكـتــابــة
والـثـقــافــة والـعـلــم ،وبــالـتــالــي جعلها ،عبر
هذه العملية ،متاح ًة بشكل أكثر عمومية.
ك ـ ــان ال ـ ـهـ ــدف مـ ــن ال ـف ـل ـس ـف ــة ،كـ ـم ــا ب ــدا
لليونانيين ،هــو تقديم وصــف متماسك
للكون بــأســره ،باستخدام النظام الــذي
كـشـفــت عـنــه لـتـبــريــر الـنـظــام االجـتـمــاعــي
(ن ـظ ــام الـ ــدولـ ــة -ال ـم ــدي ـن ــة) ع ـلــى وجــه
الخصوص .كان النموذج األفالطوني،
تمام ًا مثل الوسطية األرسـطـيــة ،عبارة
عن تراكيب سياسية -علمية.
ع ـنــدمــا ف ـشــل ال ـع ـقــل ،اس ـتُ ــدعِ ـيَ اإلي ـم ـ ُـان
لـمـســاعــدتــهْ ،إن لــم يـكــن لـتـبــريــره ،فعلى
األق ــل لـجـعــل الـنـظــام االجـتـمــاعــي الـظــالــم
ل ــإمـ ـب ــراط ــوري ــة ال ــروم ــانـ ـي ــة م ـق ـب ــو ًال،
كخطوة إلى «الجنة» .تراجع العلم مرة
أخرى ،ظل لفترة طويلة مقيد ًا بمذهب
م ــدرس ــي (س ـك ــوالس ـت ــي) كـ ــان ال ـه ــدف
الــرئـيــس مـنــه هــو :الـتـبــريــر مــرة أخــرى
م ــن ال ـك ـت ــاب ال ـم ـق ــدس وال ـع ـق ــل ألوج ــه
ال ـق ـص ــور ال ـج ـنــون ـيــة وال ـظ ـل ــم ال ـج ـس ـيــم
للنظام اإلقطاعي.
كــانــت الـخـطــوة الـحــاسـمــة ،الـتــي اتـخــذت
ف ــي ع ـص ــر ال ـن ـه ـض ــة ،ه ــي ال ـف ـص ــل بـيــن
العالمين الروحي والمادي ،وترك العلم
الطبيعي حـرّ ًا نسبي ًا بما يكفي ليتحول
إلــى ربــح عملي ،ولـكــن مــع األفـكــار التي
ال تــزال مستمدة مــن الـنـظــام الالهوتي
ـرة
الـفـلـسـفــي ال ـقــديــم .وم ـه ـمــا كــانــت كـبـيـ ً
ال ـن ـجــاحــاتُ ال ـمــاديــة لـلـعـلــم ال ـجــديــد ،فقد
ظلت هذه األفكار مغمورة بعمق ،خالل
ال ـم ــراح ــل ال ـم ـت ـفــائ ـلــة ال ـم ـت ـقــدمــة ل ـل ـثــورة
ال ـص ـنــاع ـيــة ،وع ـ ــادت إل ــى ال ـس ـطــح مــرة
أخرى مع تالشي النظام.
كـمــا فــي األزم ـنــة الـســابـقــة ،ف ــإن الـحــاجــة
إل ـ ــى ف ـل ـس ـفــة تـ ـبـ ـرّر ن ـظ ــام ـ ًا غ ـي ــر م ـبــرر
جــوهــريـ ًا للحكم الـطـبـقــي يـنـتــج تشويه ًا
مثالي ًا للفلسفة .البعض منها هو تعريف

ساذج للروحي ،والمثل األعلى ،يناسب
ال ـط ـب ـق ــات ال ـع ـل ـي ــا ،وي ـس ـت ـخ ــدم لـتـغـطـيــة
نـظــام المجتمع بالتعويض اإللـهــي .في
شـكــل أك ـثــر تـعـقـيــد ًا ،تــم اع ـت ـمــاده بشكل
خاص في المسيحية ،تم إضفاء الطابع
الديمقراطي على الروحانية بشرط ترك
السلطة والـثــروة ،في «وادي الدموع»
العَلمانيّ هذا ،للسلطات الزمنية الثالث،
فــي الـشـكــل األك ـثــر ت ـطــرف ـ ًا مــن الـغـيـبـيــة،
تتم الــدعــوة إلــى الـتــراجــع إلــى عالم غير
واق ـعــي ،ونـتـيـجــة لــذلــك يـصـبــح غـيــر ذي
صلة بكيفية إدارته .هذه المقاربات شبه
الــديـنـيــة هــي وسـيـلــة لـلـتـغـلـغــل بــالـنـسـيــج
األساسيّ للعلم نفسه وإبعاده باستمرار
عن العالم الحقيقي.
ǩجون ديزموند برنال John Desmond
 ernal( Bولد في  10أيار  1901وتوفي
في  15أيلول  ،)1971أحد أشهر العلماء
البريطانيين وأكثرهم إثــارة للجدل،
وخاصة لكونه شيوعياً .فيلسوف علم
ومؤّرخ للعلوم .عرف باستخدامه لألشعة
السينية كطريقة لتحليل المواد
البيولوجية ،مما جعل منه رائ ـ ًدا في
مجال علم األحياء الجزيئي .أسهم برنال
باستخدام األشعة السينية كتقنية
مهمة وفاعلة في علم البلورات .ولد
في أيرلندا ودرس فيها ،وكذلك في
جامعة كامبردج ،ثم أصبح محاضراً
في كلية بركبيك بلندن عام .1938
ومــن كتبه «الوظيفة االجتماعية
للعلوم» عام  ،1939وكتاب «العلوم
فــي الــتــاريــخ» عــام  1954فــي أربعة
مجّلدات (نشأة العلم– الثورة العلمية
والصناعية– العلوم الطبيعية في
عصرنا– العلوم االجتماعية وخالصة).
المادة هي تلخيص لفقرة تحمل عنوان
«العلم في مجتمع منقسم طبقياً» من
المجلد الرابع من كتابه المذكور أعاله
(القسم ،8الفصل ،14الفقرة –14,4
الناشر  Penguin Booksالطبعة
الثالثة .)1969
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يوثق كتاب «ذاكرة الثورة المجاهد متعب الجباعي -1920
 »1939محطات مفصلية من نضال الشعب السوري ضد
االحتالل الفرنسي والتضحيات التي قدمها على مذبح الحرية
لتحقيق الجالء وطرد المستعمر.
ǧقاسيون

ال ـك ـتــاب الـ ــذي أعـ ــده ووث ـق ــه الـمـهـنــدس
سميح متعب الجباعي يقع فــي جزأين
يـ ــزيـ ــد كـ ــل م ـن ـه ـم ــا عـ ـل ــى  550ص ـف ـحــة
ويحتويان  3أبــواب و 35فص ًال اعتمد
م ــؤل ـف ــه ع ـل ــى ذاكـ ـ ــرة والـ ـ ــده ال ـم ـجــاهــد
ال ــراح ــل م ـت ـعــب ال ـج ـبــاعــي وم ـشــاهــداتــه
خـ ــال م ـش ــارك ـت ــه ف ــي مـ ـع ــارك ال ـن ـضــال
ضد االحتالل في توثيق األحــداث التي
عصفت بـســوريــة منذ احتاللها مــن قبل
الـمـسـتـعـمــر الـفــرنـســي وان ـ ــدالع ال ـثــورة
الـ ـس ــوري ــة ال ـك ـب ــرى ب ـق ـي ــادة ال ـم ـجــاهــد
س ـل ـطــان ب ــاش ــا األط ـ ــرش وص ـ ــو ًال إلــى
توقيع معاهدة عام .1936
وي ـع ــرض ال ـك ـتــاب ف ـضــل ك ـفــاح ون ـضــال
الـســوريـيــن ذاك ــر ًا أسـمــاء رجــال شــاركــوا
فــي ال ـثــورة ال ـســوريــة ال ـك ـبــرى .مـعـتـمــد ًا
على تصوير الــوثــائــق الـتــي استند إليها
في نهاية كل فصل حتى يتسنى للقارئ
مــراجـعـتـهــا بيسر وسـهــولــة مــع تضمينه
لـقـصــائــد ع ــدي ــدة تـغـنــت بــأم ـجــاد الــوطــن
واآلباء واألجداد.

وتحدث الكاتب والشاعر عادل البعيني
أن الـكـتــاب تميز بشموليته وعموميته
وغـنــاه وهــو ثــري لـلـقــراءة وتـحــدث عن
وقــائــع مــن ال ـثــورة ضــد الـفــرنـسـيـيــن في
ال ـج ـبــل وع ـل ــى ك ــام ــل الـ ـت ــراب ال ـس ــوري
مـثـنـيـ ًا عـلــى الـجـهــد الـكـبـيــر ال ــذي ق ــام به
الباحث الجباعي.
وأقيم في السويداء مؤخر ًا حفل توقيع
ك ـتــاب «ذاكـ ــرة ال ـثــورة الـمـجــاهــد متعب

واع ـت ـم ــد م ــؤل ــف ال ـك ـت ــاب ع ـلــى تـسـجـيــل
ص ــوت ــي م ــدت ــه س ـب ــع سـ ــاعـ ــات ل ــوال ــده
عــن ذكــريــات تـلــك الـحـقـبــة وقــاطـعـهــا مع
 500ج ــري ــدة وم ـج ـلــة عــال ـم ـيــة ص ــدرت
تـلــك ال ـف ـتــرة .كـمــا يـحـتــوي الـكـتــاب أكـثــر
مــن  400وثـيـقــة مـصــورة وأس ـمــاء أكثر
مــن خـمـسـيــن ش ــاع ــر ًا مــع ش ــرح مسهب
ل ـل ـم ـعــارك وال ـمــآثــر ال ـتــي ق ــام ب ـهــا اآلب ــاء
واألجداد في سبيل الجالء.

أخبار ثقافية

الـجـبــاعــي  »1939-1920ال ــذي يتحدث
عن محطات مفصلية من نضال الشعب
الـ ـس ــوري ض ــد االحـ ـت ــال واالس ـت ـع ـمــار
الـفــرنـســي فــي مــرحـلــة ال ـثــورة الـســوريــة
ال ـك ـب ــرى  1927-1925ح ـت ــى مـ ــا بـعــد
إضــراب  1936والتضحيات التي قدمها
الـســوريــون على مذبح الحرية لتحقيق
الجالء وطرد المستعمر.
المصدر :سانا

كانوا وكنا

كتب المئوية
صــدرت فــي الصين أربـعــة كتب جــديــدة بلغات األقـلـيــات القومية
مخصصة لتعلم وتعليم تاريخ الحزب الشيوعي الصيني بمناسبة
الذكرى المئوية لتأسيس الحزب .وتضم هذه الكتب ،كتاب شي
جين بينغ حول تاريخ الحزب الشيوعي الصيني ،ومجموعة من
الخطابات المختارة لكل مــن مــاو تسي تونغ ودنــغ شياو بينغ
وجـيــانــغ تـســه مـيــن ،وكـتــاب بـشــأن االشـتــراكـيــة ذات الخصائص
الصينية لعصر جــديــد ،والـتــاريــخ الـمــوجــز لـلـحــزب .وبـعــد ترجمة
ال ـك ـتــب ومــراج ـع ـت ـهــا .ون ـش ــرت دار ال ـن ـشــر ال ـقــوم ـيــة ون ــاش ــرون
آخرون هذه الكتب ،وهي متاحة اآلن في جميع أنحاء الصين.

أمريكا ومئوية الشيوعي
لـيـســت الـصـيــن وحــدهــا مــن تـحـتـفــل بــالــذكــرى الـمـئــويــة لـلـحــزب الـشـيــوعــي
الـصـيـنــي ،وكـمــا يـبــدو مــن حملة وســائــل اإلع ــام األمــريـكـيــة مــؤخــر ًا ،هناك
احتفال رسمي أمريكي بهذه المناسبة ،ولكن بطريقة تختلف عن طريقة
الصينيين .إذ بــدأت مجلة «فورين أفيرز» بنبش الكتب القديمة المعادية
للتجربة الصينية ،كما نشرت المراجعات اإلعالنية للكتب الجديدة المعادية
للتجربة الصينية ،واتسع النشاط المعادي للصين في الجامعات الناطقة
بــاســم المنظومة األمــريـكـيــة مـثــل هــارفــارد ،لـقــد اسـتــأجــروا مــا يستطيعون
مــن أق ــام وح ـشــدوا الـصـحــف والـمـجــات والـجــامـعــات لـيـحــذروا الجمهور
األمريكي من التجربة الصينية.

امتدت الثورة السورية الكبرى  1927-1925التي قادها سلطان باشا
األطــرش إلــى العديد من المناطق في سورية مثل حمص ،وخاضت
مدينة حمص واألرياف التابعة لها العديد من المعارك ضد االستعمار
الفرنسي .في الصورة مجموعة من رجال الثورة السورية في حمص
عــام  1926بينهم زعـيــم ث ــوار حـمــص نـظـيــر نـشـيــواتــي مــع رف ــاق من
مناطق أخرى.

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 « )٢٠21/07/04قاسيون» 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 :

مواقف صينية خالدة في التاريخ السوري

يقول الفيلسوف الصيني كونفوشيوس« :لكي نعرف الجديد،
ال بد من دراسة القديم» .والقديم هنا ،بعض المحطات
التاريخية التي جمعت الصين مع سورية في جبهة واحدة
لنضال شعوب الشرق في القرن العشرين ،هي بعض مواقف
الثورة الصينية تجاه سورية .ومن أبرز تلك المحطات:

ǧتايه الجمعة

الثورة السورية الكبرى
اشتعلت الـثــورة السورية الكبرى التي
ق ــاده ــا س ـل ـط ــان ب ــاش ــا األطـ ـ ــرش أث ـن ــاء
ان ـح ـســار مــوجــة ال ـث ــورات الـعـمــالـيــة في
أوروبـ ـ ـ ــا ،وث ـ ـ ــورات ال ـت ـح ــرر ال ــوط ـن ــي
ف ــي ال ـم ـس ـت ـع ـم ــرات .وك ــان ــت ال ـص ـحــافــة
ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة واالسـ ـتـ ـعـ ـمـ ــاريـ ــة تـ ـق ــول:
إن الـ ـث ــورات ق ــد ان ـت ـهــت .وع ــرف ــت تـلــك
ال ـس ـن ــوات ب ــاس ــم :االس ـت ـق ــرار ال ـجــزئــي
للرأسمالية.
وتــزامــن ان ــدالع ال ـثــورة عــام  1925مع
ان ــدالع الـثــورة الصينية وث ــورة الــريــف
ال ـم ـغــربــي .وع ــرف ــت األم ـم ـيــة الـشـيــوعـيــة
بعد هذه الثورات اقتراب موعد األزمة
الــرأسـمــالـيــة ،وال ـتــي انـفـجــرت فـعـ ًا عــام
.1929
وك ـ ــان ـ ــت ال ـ ـ ـثـ ـ ــورات ال ـ ـث ـ ــاث ت ـخ ــوض
معركتها الوطنية على جبهة واحدة ضد
االستعمار واإلمبريالية .فثورة الريف
التي قادها عبد الكريم الخطابي قاتلت
في سبيل جالء االستعمارين الفرنسي
واإلس ـ ـبـ ــانـ ــي مـ ــن الـ ـمـ ـغـ ــرب .وال ـ ـثـ ــورة
ال ـســوريــة اشـتـعـلــت لـطــرد المستعمرين

الفرنسيين من سورية.
أم ــا ال ـث ــورة الـصـيـنـيــة س ـن ــوات -1925
 ،1927فـ ـكـ ــانـ ــت ثـ ـ ـ ــورة وطـ ـنـ ـيـ ــة ضــد
االسـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــار واإلمـ ـ ـبـ ـ ــريـ ـ ــالـ ـ ـيـ ـ ــة ،ض ــد
الـ ـت ــدخ ــل االسـ ـتـ ـعـ ـم ــاري األجـ ـنـ ـب ــي فــي
ال ـص ـيــن .وك ــان ــت ال ـث ــورة ب ـق ـيــادة حــزب
الكومينتانغ ،وبمشاركة واسعة للحزب
الشيوعي الصيني.
تضامنت األممية الشيوعية مع الثورات
ال ـثــاث فــي حـمـلــة إعــامـيــة وجـمــاهـيــريــة
فــي مـخـتـلــف ب ـلــدان ال ـعــالــم ،وخ ــال هــذا
التضامن الواسع ،كانت الثورة الصينية
تتضامن مع الثورة السورية الكبرى.
وفي تلك الفترة ضمن إطار التضامن مع
الثورة السورية الكبرى ،أرسل الجنرال
هــو هــان مـيــن أحــد زعـمــاء الكومينتانغ
وعضو مجلس رئاسة األممية الفالحية،
بــرقـيــة احـتـجــاج بــاســم ال ـثــورة الصينية
إلى الرئيس الفرنسي .وقــارن هو هان
مـيــن فــي الـبــرقـيــة بـيــن ســوريــة والـصـيــن
ق ــائ ـ ًا :ال تـشـكــل األع ـم ــال الـبـشـعــة الـتــي
ي ـقــوم بـهــا ال ـج ـنــراالت الـفــرنـسـيــون في
ســوريــة ســوى اسـتـمــرا ٍر لما يـحــدث في
الصين أال وهــو إغــراق شـعــوب الشرق
المستفيقة والواعية ذاتي ًا بالدماء .مجلة
المراسالت األممية بتاريخ .1925/11/26
شو أن الي والعلم السوري
ان ـت ـصــرت ال ـث ــورة الـصـيـنـيــة وتــأسـســت
جـمـهــوريــة الـصـيــن الـشـعـبـيــة عــام ،1949
وف ـ ــي الـ ـعـ ــام  ،1956ت ـب ــادل ــت س ــوري ــة
والـصـيــن االع ـت ــراف ،ون ـشــأت الـعــاقــات
الــدب ـلــومــاس ـيــة ب ـيــن ال ـب ـلــديــن ،ف ــي فـتــرة
كانت سورية تخوض فيها كفاح ًا وطني ًا
ضد األحالف االستعمارية لإلمبريالية.

قدمت جمهورية
الصين الشعبية
مختلف أشكال
الدعم للقضية
الفلسطينية
وكان الفدائيون
الفلسطينيون
يتدربون
في الكليات
العسكرية
الصينية

ونشرت الصحف ووكاالت األنباء حول
العالم سنة  ،1957صورة للقائد الصيني
شو إن الي حام ًال العلم السوري وهو
يبتسم برفقة السفير الـســوري .ويذكر
أن ش ــو أن الي كـ ــان رئ ـي ـس ـ ًا ل ـ ــوزراء
الـصـيــن الـشـعـبـيــة فــي ذلــك الــوقــت ،وهــو
أحــد ق ــادة الـحــزب الـشـيــوعــي الـبــارزيــن،
وواح ـ ــد م ــن قـ ــادة ان ـت ـفــاضــة نـنــاتـشــانــغ
صـيــف  1927ال ـتــي هــي إح ــدى بــدايــات
تأسيس الجيش األحمر الصيني.
وفي العام نفسه  ،1957عندما تعرضت
سـ ــوريـ ــة إل ـ ــى خ ـط ــر وتـ ـه ــدي ــد ب ــال ـغ ــزو
األطلسي اإلمبريالي ،وازدادت الحشود
الـ ـت ــركـ ـي ــة واألمـ ــريـ ـكـ ـيـ ــة وال ـص ـه ـي ــون ـي ــة
حــول ال ـبــاد ،وه ـبّ الـســوريــون لـلــدفــاع
والـمـقــاومــة .فــي تـلــك األوق ــات العصيبة
ال ـتــي م ــرت ع ـلــى ال ـب ــاد ،أع ـلــن ش ــو أن
الي وقــوف الصين إلــى جانب سورية،
وح ـ ـ ــذر أم ــريـ ـك ــا مـ ــن م ـغ ـب ــة س ـيــاس ـت ـهــا
العدوانية تجاه سورية.
وكتبت بعض الصحف في ذلــك الزمان
أن ح ـلــف األط ـل ـس ــي ل ــم ي ـس ـت ـطــع غــزو
ســوريــة ع ــام  1957خــوف ـ ًا مــن تـحــولـهــا
إلــى كــوريــا ثــانـيــة فــي إش ــارة إلــى الــدعــم
السوفييتي والصيني.
ماوتسي تونغ والشيخ األشمر
اخ ـت ــارت جـمـعـيــة أن ـص ــار ال ـس ـلــم الـشـيــخ
الـ ـمـ ـج ــاه ــد م ـح ـم ــد األش ـ ـمـ ــر ب ــاع ـت ـب ــاره
شـخـصـيــة شـعـبـيــة وج ـمــاه ـيــريــة بـ ــارزة،
ومـنــاضـ ًا صـلـبـ ًا ضــد االسـتـعـمــار ،ممث ًال
لها في العالقات الخارجية.
فــي سـنــوات الخمسينات ،حضر الشيخ
محمد األشمر مؤتمر ًا ألنصار السلم في
الصين الذي تمثل فيه  79بلد ًا.

حـضــر جـلـســة االفـتـتــاح األول ــى ،الــزعـيــم
الـصـيـنــي مــاوت ـســي تــونــغ ،ال ــذي اخـتــار
الـ ـجـ ـل ــوس إل ـ ــى ج ــان ــب ال ـش ـي ــخ مـحـمــد
األش ـم ــر .وع ـنــدمــا س ـئــل ع ــن س ـبــب هــذا
االختيار ،أجاب ماوتسي تونغ تفرست
فــي وجــوه المجتمعين ،فـلــم أجــد وجـهـ ًا
م ـن ــاض ـ ًا ث ــوريـ ـ ًا ك ــوج ــه هـ ــذا اإلن ـس ــان،
فجلست قربه.
أطـلـقــت صـحـيـفــة «أل ــف ب ــاء» الــدمـشـقـيــة
على الشيخ محمد األشـمــر اســم الشيخ
األحمر ،كعادتهم إلصاق لقب «األحمر»
على كل وطني شريف .والشيخ األشمر
هو أحد قادة الثورة السورية الكبرى،
وقاتل في فلسطين ،وأحد أشهر أقواله:
«ال أحــارب من أجــل الـمــال ،بل من أجل
االستقالل».
مواقف صينية
قدمت جمهورية الصين الشعبية مختلف
أشكال الدعم للقضية الفلسطينية ،وكان
ال ـف ــدائ ـي ــون ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون ي ـت ــدرب ــون
ف ــي ال ـك ـل ـيــات ال ـع ـس ـكــريــة ال ـص ـي ـن ـيــة .كـمــا
قــدمــت الـصـيــن الـســاح للحركة الفدائية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ضــد االح ـتــال الـصـهـيــونــي
فــي ستينات الـقــرن الـمــاضــي .كما أيــدت
الـ ـصـ ـي ــن ح ـ ــق س ـ ــوري ـ ــة ف ـ ــي اسـ ـتـ ـع ــادة
الجوالن المحتل.
تـلــك بـعــض الـمـحـطــات الـتــي وقـفــت فيها
ال ـص ـي ــن إلـ ــى ج ــان ــب س ــوري ــة وال ـش ـعــب
الـ ـ ـس ـ ــوري خـ ـ ــال الـ ـ ـث ـ ــورة الـ ـس ــوري ــة
الـكـبــرى ،وخــال الـنـضــال ضــد األحــاف
االستعمارية ،وخالل النضال في سبيل
ال ـس ـل ــم ومـ ـنـ ــع ان ـ ـ ــدالع ح ـ ــرب عــال ـم ـيــة
جــديــدة ،وفــي دعــم الـشـعــب الفلسطيني
واستعادة الجوالن المحتل.

