االفتتاحية
لماذا انزعج البعض
من ٢٥٨٥؟
أقر مجلس األمن الدولي باإلجماع ،يوم الجمعة الفائت،
الـ ـق ــرار  2585ال ـم ـت ـع ـلــق ب ــإي ـص ــال ال ـم ـس ــاع ــدات ال ـعــابــرة
لـلـحــدود والـعــابــرة لـخـطــوط الـنــزاعــات ،وكــانــت قاسيون
قد أشارت في افتتاحيتها الماضية (رقم  ،)1025ما قبل
القرار إلى أنّه «مما ال شك فيه ّأن بين األطراف السورية
واإلقليمية ،وحتى الدولية ،من ال تطربه نهائي ًا احتماالت
تــوافــق روســي أمــريـكــي ،لـمــا تعنيه تـلــك االحـتـمــاالت من
تقريب للحل وبالتالي للتغيير ،وهؤالء يعوّلون على ّأن
ٍ
الخالف ْإن حدث حول هذه المسألة فإنه سيسمح بخلق
ج ٍو ينسف أية توافقات جرت أو ستجري ...وهذا األمر
بعيد عن الواقع ،»...وهو ما حدث فع ًال...
فقد تسبب الـقــرار بخيبة واسـعــة شملت أوســاطـ ًا محلية
وإق ـل ـي ـم ـيــة ودولـ ـي ــة م ــن أط ـ ــراف ت ـب ــدو م ـت ـنــاق ـضــة أشــد
الـتـنــاقــض .مــا يتطلب تفسير ًا إضــافـيـ ًا لمعنى هــذا الـقــرار
وأبـ ـعـ ــاده ،وال ـت ــي ت ـت ـجــاوز ب ـكــل تــأك ـيــد حـ ــدود الـمـســألــة
اإلنسانية...
ال بدّ من اإلشارة بداية إلى مسألة شديدة األهمية ضمن
القرار الجديد ،هي أنه ليس مجرد تمديد للقرار السابق
ذي الــرقــم  2533لـعــام  2020كـمــا ي ـحــاول كـثـيــرون أن
يوحوا؛ فهو لم يمدد عمل معبر باب الهوى فحسب ،بل
وهو أول قرار يضع الدول المتدخلة جميعها ،والمجتمع
الــدولــي ككل ،أمــام مسؤولية تمرير المساعدات عبر ما
سمّاه «خطوط النزاع» ،أي الخطوط التي تفصل بين
مـنــاطــق الـسـيـطــرة الـمـخـتـلـفــة ضـمــن األراضـ ــي الـســوريــة
نفسها .وعبر هــذه اإلضــافــة ،وإسنادها بإضافات أخرى
تتعلق بالوضع اإلنساني ضمن الوباء ،فإنّه بهذا المعنى
خطوة أولى عملية لمواجهة حالة «تقسيم األمر الواقع»،
ألن فتح الشرايين االقتصادية بين أرجــاء البلد الواحد
ّ
أمر ال غنى عنه في الطريق الستعادة وحدة البالد.
ورغ ــم األهـمـيــة الـقـصــوى لـلـمـســألــة اإلنـســانـيــة فــي الـحــالــة
السورية ،إال ّأن البعد السياسي لهذا القرار ،والذي يمكن
فهم «االمـتـعــاض» و«الـخــذالن» بناء على فهمه ،يتكثف
بالنقاط التالية:
أو ًال :راه ــن ال ـم ـت ـشــددون م ــن ك ــل األطـ ــراف عـلــى عــدم
الــوصــول إل ــى تــوافــق ح ــول ال ـقــرار لـعــل ذل ــك يـفـشــل أي
وألن رهانهم كــان كبير ًا ،فقد
توافق أكبر ،كما أسلفناّ ...
انقلب عليهم خيب ًة وخذالن ًا ،وبشكل سريع.
ثانياً :المشروع الــذي جــرى تقديمه بشكل مشترك من
أربــع دول كــانــت مــن بينها روسـيــا والــواليــات المتحدة،
وب ــال ـت ــوازي مــع ات ـصــال هــاتـفــي بـيــن رئـيـســي الــدولـتـيــن
ت ـطــرق ل ـهــذه الـنـقـطــة ب ــال ــذات ،ه ــو مــؤشــر إض ــاف ــي عـلــى
وأن حجم الـتــوافـقــات الـتــي تم
ّأن «االخـتـبــار» قــد نـجــحّ ،
وإن كان
،
ا
قدم
بالسير
يسمح
التوصل إليها حتى اآلن،
ً ْ
ال ينبغي أن يُفهم من ذلــك أن التوافق قد اكتمل ،ولكنه
بالتأكيد قد سار بضع خطوات إلى األمام.
ثالثاً :ربما األكثر لفت ًا لالنتباه هي مواقف بعض الدول
األوروبـ ـيـ ــة وغ ـيــرهــا م ــن ال ـ ــدول واألطـ ـ ــراف اإلقـلـيـمـيــة
الـمـتــدخـلــة ف ــي ال ـش ــأن ال ـس ــوري ،وال ـت ــي ع ـبّ ــرت بـشـكـ ٍل
م ــوارب عــن خـيـبـتـهــا مــن االت ـف ــاق عـلــى ال ـق ــرار ،وه ــو ما
يعكس خشيتها من تحجيم دورها في حال تم الوصول
إلى توافق روسي أمريكي...
فإن ارتفاع
بالنسبة للمتشددين من األطــراف السوريةّ ،
احتماالت التوافق باتجاه آليات تنفيذ القرار  2254تعني
تقلص مـســاحــات الـمــراوغــة والـتــاعــب وتضييع الــوقــت،
ولذا ليس مفاجئ ًا نهائي ًا أن يشعروا بخذالن واسع ،بل
وأن يعبروا عنه صراحة...
فإن أي رضوخ أمريكي باتجاه الحل ،لن
بكل األحــوالّ ،
يـكــون إال ضـمــن الـمـنـطــق الـعــام الــذي وضـحـتــه افتتاحية
ق ــاس ـي ــون (رقـ ــم  )1024ال ـم ـع ـنــونــة «ره ـ ــان الــوطـنـيـيــن
ال ـســوري ـيــن» ،أي ضـمــن عـمـلـيــات االن ـس ـحــاب األمــريـكــي
االضطراري من كامل منطقتنا ،والتي ستسعى واشنطن
أن تترك خاللها أكبر قــدر مــن األلـغــام ،وعلى الوطنيين
السوريين أن يفككوا تلك األلغام عبر تفعيل االصطفاف
الوطني الحقيقي للمنهوبين من كل األطــراف في وجه
الـنــاهـبـيــن والـمـتـشــدديــن الــذيــن لــن يـحـمــل لـهــم المستقبل
سوى خيبات أعظم وخذالنٍ أوسع...
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لهيب األسعار
ال يطفئه الفتات
ي ـتــوالــى ت ـبــاع ـ ًا لـهـيــب األس ـع ــار بــاالرت ـفــاع
وهــذا اللهيب يبدو أنه مستمر وال رادّ له
طالما بقي الناس على حالهم بين الدعاء
بالفرج وبين الشتم على من كــان السبب
فــي أزمـتـهــم ف ــاألزم ــات مـسـتـمــرة ومـمـتــدة
اب ـت ــدا ًء م ــن رغ ـيــف ال ـخ ـبــز ول ـيــس ان ـت ـهــا ًء
ب ـق ـطــرة ال ـم ــاء ال ـتــي ي ـح ــاول ــون الـحـصــول
عليها بشق األنفس.
إحــدى العامالت في الصناعات النسيجية
قــالــت أصبحنا بــا عـمــل ألن المعمل أغلق
أبـ ــوابـ ــه وإغـ ـ ــاق ال ـم ـع ـمــل ألبـ ــوابـ ــه يـعـنــي
الشيء الكثير بالنسبة لهذه العاملة كونها
المعيلة ألوالدهــا وهذا واقع حال األلوف
م ــن ال ـع ـمــال ال ــذي ــن أص ـب ـحــوا ب ــا ع ـمــل أي
بــا مـ ــوارد يـتـمـكـنــون مــن خــالـهــا الـعـيــش
مجرد العيش فجاءت القرارات الحكومية
العتيدة لتكمل على ما تبقى لهم من رجاء
في استكمال ما تبقى لهم من حياة.
بــالـمـقــابــل عــامـلــة أخ ــرى تـحــدثــت عــن واقــع
الـمـعـمــل ال ــذي هــو ق ــاب قــوسـيــن أو أدنــى
من اإلغالق تحدثت عن محاولة محدودة
لــديـهــا وزمــائ ـهــا فــي اإلضـ ــراب عــن الـعـمــل
وف ـعـ ًـا ح ــدث ه ــذا وإن ك ــان م ـح ــدود ًا من
أج ــل زي ــادة أجــورهــم الـتــي ال تـتـجــاوز ال ـ
 100ألــف لـيــرة ســوريــة مــع ســاعــات عمل
طــوي ـلــة وش ـ ــروط ع ـمــل قــاس ـيــة تـفــرضـهــا
طبيعة المهنة.
أيض ًا معمل آخر نفذ عماله إضراب ًا محدود ًا
مطالبين بــأجــورهــم المتأخرة لـعــدة أشهر
وتـمـكـنــوا مــن تـحـقـيــق مـطـلـبـهــم الـمـشــروع
في حصولهم على أجورهم طبع ًا كل تلك
المحاوالت اإلضرابية تجري مع التهديد
وال ــوع ـي ــد م ــن أرب ـ ــاب ال ـع ـمــل مـسـتـعـيـنـيــن
بالشرطة وغيرهم.
ما يمكن استنتاجه من الحراك العمالي على
م ـحــدودي ـتــه أن ف ـكــرة اإلضـ ــراب أصـبـحــت
مـتــداولــة بـيــن الـعـمــال كـطــريـقــة مــن الـطــرق
الـتــي خبرتها الطبقة العاملة فــي مواجهة
نــاه ـب ـي ـهــا ال ـتــاري ـخ ـي ـيــن وأن هـ ــذا ال ـطــريــق
الـمـحـفــوف بالمخاطر ال طــريــق غـيــره من
أجــل الــدفــاع عن حقوقهم المسلوبة طالما
أن ممثليهم المفترضين يغطون في سبات
عميق غير مكترثين بما حل ويحل للطبقة
العاملة من ظلم وقهر.
إن الـطـبـقــة الـعــامـلــة ال ـســوريــة بــالــرغــم مما
خ ـســرتــه م ــن ح ـق ــوق ع ـلــى م ـ ــدار ال ـع ـقــود
السابقة والـسـنــوات الحالية فإنها ستشق
طــريـقـهــا الـكـفــاحــي الــذي هــو مـمــر إجـبــاري
ل ـلــدفــاع عــن حـقــوقـهــا ولـنـفــض الـكـثـيــر من
األوهام العالقة في األذهان حول تحسين
أوضاعهم المعيشية وفي مقدمتها أجورهم،
بالتوافق بين ممثليهم المفترضين وأركان
الـحـكــومــة الـتــي خــابــت فـيـهــا كــل الــرهــانــات
على مثل هـكــذا تــوافــق والـنـتــائــج واضـحــة،
م ــزي ــد م ــن اإلفـ ـق ــار وال ـت ـه ـم ـيــش وال ـج ــوع
للطبقة العاملة.

ربما لو طبق الدستور الحالي كما هو منذ عام  2012لما وصلت الحالة االقتصادية للشعب السوري إلى هذه الحالة من الفقر والجوع والبطالة
ومعاناته من فقدان الخدمات األساسية إضافة إلى فقدان األمل والتململ الذي شاع بين السوريين اليوم.
ǧأديب خالد

تناقض كبير بين السياسة االقتصادية
ل ـل ـح ـكــومــات ال ـس ــوري ــة الـمـتـعــاقـبــة وبـيــن
مواد الدستور السوري الجديد الصادر
ع ـ ــام  2012وذلـ ـ ــك يـ ـع ــود إل ـ ــى ت ـم ـســك
ال ـح ـك ــوم ــة وت ــوج ـه ـه ــا ن ـح ــو االق ـت ـص ــاد
ال ـل ـي ـبــرالــي وت ـط ـب ـيــق وص ـف ــات ص ـنــدوق
الـنـقــد ال ــدول ــي ،فـهــي مــا زال ــت تـسـيــر في
نفس السياسات رغم فقدها ألي أساس
دس ـتــوري ،وذلــك بسبب مــواقــف بعض
الـ ـق ــوى ال ــوط ـن ـي ــة ال ـت ــي أص ـ ــرت وق ـت ـهــا
عـلــى صـيــاغــة ن ـصــوص دس ـتــوريــة تضع
األس ـ ــس ل ـب ـن ــاء اقـ ـتـ ـص ــادي ي ـق ــوم عـلــى
الـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة وعـلــى إق ــرار حقوق
تـنـصــف الـطـبـقــة الـعــامـلــة وتـسـلـحـهــا بــأهــم
األسلحة (حق اإلضــراب) لكي تستطيع
الدفاع عن حقوقها.
ورس ـ ـم ـ ــت هـ ـ ــذه الـ ـنـ ـصـ ــوص األه ـ ـ ــداف
العامة للسياسات االقتصادية للدولة في
المرحلة المقبلة مــن خــال التركيز على
زي ــادة م ـعــدالت الـنـمــو وتـطـبـيــق الـعــدالــة
االج ـت ـمــاع ـيــة وعـ ــدم ال ـت ـفــريــط بــال ـق ـطــاع
العام وحمايته وإدارتــه لصالح مجموع
الشعب.
ولـكــن رغــم أن هــذه الـنـصــوص مــا زالــت
عـلــى الـ ــورق فـقــط بـسـبــب مـمــانـعــة قــوى
الـفـســاد بـكــل قــوتـهــا لمنع تطبيقها ولكن
يـبـقــى إق ــراره ــا دس ـتــوري ـ ًا خ ـطــوة مهمة
تفتح آفاق النضال للعمال لتطبيقها على
أرض الواقع ،وهنا يخضع تطبيق هذه
النصوص لميزان القوى داخل المجتمع
ومــا تستطيع الطبقة العاملة فــرضــه في

معركتها على قوى الفساد.
ورغ ــم مــا يـمـكــن أن ي ـقــال عــن الــدسـتــور
الـحــالــي إال أنــه وفيما يخص النصوص
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـشـ ـكـ ــل ال ـ ـخ ـ ـط ـ ــوط الـ ـع ــريـ ـض ــة
االقتصادية للدولة ،وبما أنه جاء نتيجة
انـ ـفـ ـج ــار األزم ـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة ع ـ ــام 2011
ف ـقــد عــال ـجــت ت ـلــك ال ـن ـص ــوص أحـ ــد أهــم
أسـبــاب انـفـجــار األزمــة وهــي السياسات
االقتصادية الليبرالية ،وبالتالي ال يمكن
تجاوز هــذه النصوص أو الغاؤها أثناء
نـ ـق ــاش أي دسـ ـتـ ــور الحـ ـ ــق ،بـ ــل يـجــب
االنـطــاق مــن تلك النصوص لتطويرها
لـكــي تـشـكــل مـنـصــة قــانــونـيــة ودسـتــوريــة
ت ـم ـكــن ال ـش ـعــب ع ــام ــة وال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة
بشكل خاص من الدفاع عن حقوقهم.
تعطيل كل شيء
ورغــم مـمــانـعــة قــوى الـفـســاد فــي تطبيق
نصوص الدستور عام  2012وإصرارها
ع ـلــى تـنـفـيــذ س ـيــاســات ـهــا اإلف ـق ــاري ــة بـحــق
الشعب فهي اليوم تعرقل أيض ًا انطالق
أع ـم ــال ال ـل ـج ـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة ألن ـه ــا تـعـلــم
أن أي دس ـت ــور سـ ــوري ج ــدي ــد ســوف
يطلق الـمــارد مــن القمقم ويـعـيــد للشعب
السوري حقوقه المسلوبة منذ عشرات
السنين ،وربما تحاول قوى الفساد من
خالل استهانتها بمواد الدستور الحالي
أن ت ـقــول إن ـهــا طــالـمــا هــي تـمـتـلــك ن ـفــوذ ًا
كـبـيــر ًا فــي إدارة الـبــاد فليس هـنــاك من
فــائــدة مــن أي دسـتــور ومــن أيــة حقوق
تعطى للشعب ،وهي تعول على تحالفها
مع قوى الفساد في الضفة األخرى فهم
مـتـفـقــون مــن حـيــث الـجــوهــر عـلــى سرقة

الشعب السوري ونهب مقدراته.
وم ــع ذل ــك ف ـهــم م ـح ـ ّقــون ب ـعــض ال ـشــيء
ألن مـ ـج ــرد ت ـغ ـي ـيــر ال ــدسـ ـت ــور وإقـ ـ ــرار
الحقوق للشعب ال يعني أن الشعب نال
حــري ـتــه ك ـمــا ح ـصــل ف ــي ت ـجــربــة دس ـتــور
ع ــام  2012ب ــل ال ب ــد م ــن ق ــوى شـعـبـيــة
حقيقية تقود التغيير وتقاتل وتدافع عن
مصالحها متسلحة بالدستور ،فالقوانين
والــدســات ـيــر ال مـعـنــى ل ـهــا اذا ل ــم تــوجــد
قوى مادية تتسلح بها ،وإن تهيئة البيئة
القانونية شرط ضروري لكنه غير كاف
في المعارك الطبقية.
التنظيم أساس كل شيء
فـعـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ح ـيــن ن ـظــم الـعـمــال
أن ـف ـس ـهــم ف ـقــط ف ــي ب ـعــض أم ــاك ــن الـعـمــل
اسـ ـتـ ـط ــاع ــوا مـ ـم ــارس ــة حـ ــق اإلض ـ ـ ــراب
الــدسـتــوري وف ــرض مـطــالـبـهــم عـلــى رب
ال ـع ـمــل ،واس ـت ـطــاعــوا مــن خ ــال نـضــالـهــم
ف ـقــط ن ـيــل ب ـعــض ال ـح ـق ــوق ،مـتـسـلـحـيــن
ب ـن ـصــوص دس ـتــوريــة تـضـفــي الـشــرعـيــة
ع ـل ــى أع ـم ــال ـه ــم وت ـم ـن ــع رب ال ـع ـم ــل مــن
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن نـ ـف ــوذه لـ ــدى ال ـس ـل ـطــة
وقوتها القمعية.
وإذا كان البعض يعتقد أنه بمجرد تغيير
الــدسـتــور يمكن إنـجــاز التغيير فـهــذا هو
ال ــوه ــم بـعـيـنــه وق ـبــض ل ـلــريــح فــالـتـغـيـيــر
ال ـح ـق ـي ـقــي ه ــو الـ ــذي ت ـق ــوده الـجـمــاهـيــر
المنظمة فقط ،والتغيير ال يمكن أن يأتي
مــن فــوق ولــن يتنازل أحــد عــن مصالحه
ويـقــدم لــك التغيير على طبق مــن ذهــب،
بل يجب انتزاعه كما انتزعت حقوقنا من
قبل قوى الفساد.

وإذا كان البعض
يعتقد أنه بمجرد
تغيير الدستور
يمكن إنجاز
التغيير فهذا
هو الوهم
بعينه وقبض
للريح فالتغيير
الحقيقي هو
الذي تقوده
الجماهير
المنظمة فقط
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باتت فرضية «العمال يعملون بوطنيتهم» غير قادرة
على أن تخدع كافة العاملين الذين اكتشفوا أ ّنها ما هي ّإل
شعارات رفعتها الحكومة وتبنتها الحركة النقابية في
محاولة منهم لغسل أدمغة الطبقة العاملة ،فهذه الخدعة
لم تعد تنطلي على الطبقة العاملة ،وعلى ال ّرغم من معرفة
المسبقة ّأن كل تصريحات الحكومة وما تقوم به
العمال ُ
من إجراءات اقتصادية تؤدي إلى تقل ّيص القدرة الشرائية
لمعظم السورين باستثناء قوى الفساد نتيجة التضخم
الحاصل في البالد ،وتح ّول غالبية الشعب السوري إلى
فقراء يعيشون تحت خط الفقر ،وبات من الواضح عجز كل
الحكومات المتعاقبة في البالد ،مع استمرار الفساد والنهب
في قطاعات الدولة وخارجها .نتابع في هذا العدد استكمال
ما طرحناه في العدد الماضي من مهام للحركة النقابية
كي تستعيد ألقها ووزنها االجتماعي لدى الطبقة العاملة
وكذلك أيضاً في المجتمع ،ومن هذه المهام أيضاً:

ǧنبيل عكام

 إعـ ــادة هـيـكـلــة االق ـت ـصــاد الــوطـنــيمـ ـ ــن خ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـع ـ ـ ــودة إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ــدور
اإلستراتيجي للدولة كدولة اجتماعية
راعية للصناعة الوطنية المنتجة في
ق ـطــاع ـي ـهــا ال ـخ ــاص وق ـط ــاع ال ــدول ــة،
فــي ال ــزراع ــة وال ـص ـنــاعــة وت ـقــديــم كل
الـتـسـهـيــات الـضــروريــة الـتــي تساهم
فـ ــي تـ ـط ــوي ــره ــا ،ولـ ـي ــس ت ـط ـف ـي ـش ـهــا
وهروبها.
 ت ـعــديــل قــوان ـيــن ال ـع ـمــل ب ـمــا يـلـبــيم ـص ــال ــح الـ ــدولـ ــة وم ـص ــال ــح ال ـط ـب ـقــة
الـعــامـلــة فــي الـعـيــش ال ـكــريــم ،وكــذلــك
مصالح المستثمرين الوطنيين بشكل
متوازن.
 ت ـط ــوي ــر آلـ ـي ــات ال ـع ـم ــل وال ـن ـض ــالالنقابي على المستوى اإلستراتيجي
ل ـل ـح ــرك ــة ال ـن ـق ــاب ـي ــة فـ ــي الـ ــدفـ ــاع عــن
مصالح الطبقة العاملة ،وفرض حقها
في حرية استخدام أدواتها الكفاحية

المختلفة وكــل أشكال االحتجاج بما
فيها اإلضــراب عــن العمل والتظاهر.
فكما ذكرنا سابق ًا في أعداد سابقة أن
الغاية من هذه األدوات الكفاحية بما
فـيـهــا حــق اإلضـ ــراب هــي الــدفــاع عن
ال ـح ـقــوق الـمـشــروعــة لـلـعـمــال وكــذلــك
ت ـح ـص ـيــل ت ـل ــك ال ـح ـق ــوق ال ـم ـس ـلــوبــة،
ويـعـتـبــر اإلض ــراب حـقـ ًا مــن الـحـقــوق
المقدسة ،ال يجوز تجاوزه أو خرقه.
ف ـهــو الـ ــذي ي ـح ـقــق ل ـل ـع ـمــال حـقــوقـهــم
االقتصادية واالجتماعية والسياسة
والـمـهـنـيــة الـتــي يسلبها مـنـهــم أربــاب
العمل ســواء كانت الدولة أو القطاع
الخاص.
 ك ــذل ــك ب ـت ـع ــدي ــل قـ ــانـ ــون ال ـت ـن ـظ ـيــمالنقابي بما يــؤكــد استقاللية الحركة
النقابية كما أكدها الدستور السوري
لـحـمــايــة ح ـقــوق ومـكـتـسـبــات الـعـمــال
ومصالح الطبقة العاملة.

 ت ـس ـخ ـيــر ك ــل األدوات ال ـن ـضــال ـيــةالقانونية والدعائية منها والسياسية
إلب ــراز دور الطبقة العاملة فــي بناء
المجتمع وتحصين االقتصاد الوطني
في المجال العام ،وعدم تحييدها عن
مجريات الصراع الطبقي االجتماعي
والسياسي من أجل التغيير الجذري
والشامل وبناء دولة الحق والقانون.
 م ـتــاب ـعــة سـ ــوق ال ـع ـمــل وام ـتــاك ـهــال ـق ــاع ــدة م ـع ـل ــوم ــات ال ـمــرت ـب ـطــة ب ـهــذا
ال ـ ـس ـ ــوق م ـ ــن ت ـ ـع ـ ــداد عـ ـ ــدد ال ـع ـم ــال
الداخلين إلى السوق العمل من كافة
االخ ـت ـصــاصــات الـجــامـعـيــة والـمـعــاهــد
ال ـم ـت ــوس ـط ــة وغـ ـيـ ــرهـ ــا مـ ــن الـ ـق ــوى
العاملة ،لتكون لديها تلك المجسات
ال ـض ــروري ــة ل ــواق ــع وح ــرك ــة الـطـبـقــة
الـعــامـلــة مــن نـســب بـطــالــة ومـتــوســط
أجور وغيرها.
 -تعزيز الديمقراطية داخــل الحركة

ال ـن ـقــاب ـيــة وإفـ ـسـ ــاح ال ـم ـج ــال لـلـعـمــال
ب ــاخ ـت ـي ــار مـ ــن ي ـم ـث ـل ـهــم ويـ ــدافـ ــع عــن
حقوقهم في النقابات وذلك باالبتعاد
عــن الـقــوائــم المغلقة فــي االنـتـخــابــات
ال ـن ـقــاب ـيــة ،ف ــال ـح ــري ــات الــدي ـم ـقــراط ـيــة
ال ـ ـن ـ ـقـ ــاب ـ ـيـ ــة ه ـ ـ ــي إح ـ ـ ـ ـ ــدى األس ـ ـ ــس
الـضــروريــة فــي حـيــاة الـعـمــال وحـيــاة
منظمتهم النقابية.
 تشميل كــافــة العاملين فــي القطاعال ـ ـخ ـ ــاص الـ ـمـ ـنـ ـظ ــم وغ ـ ـيـ ــر ال ـم ـن ـظ ــم
وقـطــاع الــدولــة لــدى مظلة التأمينات
االجتماعية.
 ت ـعــزيــز ال ـت ـحــال ـفــات م ــع ال ـحــركــاتاالجتماعية الوطنية على المستوى
الـ ــوطـ ـنـ ــي والـ ـ ــدولـ ـ ــي ض ـ ــد ت ــوح ــش
ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ال ـم ـش ـب ـعــة
ب ــال ـف ـس ــاد وال ـن ـه ــب ل ـل ـش ـع ــوب كــأفــق
إستراتيجي.
تـ ـقـ ــول ال ـح ـك ـم ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة صــدي ـقــك

م ــن ص ـدَ َق ــك ال م ــن ص ـدًق ــك وال ـع ـمــال
ه ـك ــذا ف ـه ــم دائـ ـمـ ـ ًا م ــع م ــن يـصــدقـهــم
ال ـقــول والـفـعــل لـمــن يـتـصــدى لـلــدفــاع
ع ــن حـقــوقـهــم فــالـمـنـظـمــة الـنـقــابـيــة ال
ت ـس ـت ـط ـي ــع فـ ـ ــرض احـ ـت ــرامـ ـه ــا ل ــدى
ال ـع ـمــال وارت ـبــاط ـهــا بـهــم وارتـبــاطـهــم
ب ـهــا إال ب ـقــدر م ــا ت ـقــوم ب ــه ف ـعـ ًـا فــي
الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم كافة.
س ــواء كــانــت هــذه الـنــزاعــات صغيرة
أم ك ـب ـيــرة ف ـهــي مــرتـبـطــة ب ــاألوض ــاع
االقتصادية واالجتماعية والسياسية
ال ـتــي تـعـيـشـهــا الـطـبـقــة الـعــامـلــة وهــي
تسعى دائـمـ ًا لـلــوصــول إلــى مستوى
أفضل ،يعبر عنها بأشكال مختلفة من
االحتجاجات ،وبمقدار ما تتعزز قوة
الـعـمــال وحــركـتـهــم الـنـقــابـيــة ،يـتـضــاءل
ن ـف ــوذ قـ ــوى رأس الـ ـم ــال وال ـف ـس ــاد
والنهب المختلفة .إن المعركة القادمة
هي األكثر ضراوة.

الطبقة العاملة

اإلضراب يحقق انتصارًا
لعمال شركة نايل لينين جروب.
أع ـلــن أك ـثــر مــن  1200عــامــل اإلضـ ــراب ال ـشــامــل عــن الـعـمــل
فــي الـثــالــث مــن تـمــوز ال ـجــاري بـشــركــة نــايــل لينين جــروب
للمنسوجات باإلسكندرية احتجاج ًا على تقاعس اإلدارة
لوعودها للعمال بتحسين األجــور وضم أسر العاملين إلى
مـنـظــومــة الــرعــايــة الـصـحـيــة وص ــرف اإلع ــان ــات االجـتـمــاعـيــة
للعمال ،والتي وعــدت بها اإلدارة في إطــار المفاوضة بين
إدارة الشركة وأعضاء اللجنة النقابية للشركة الذين طالبوا
بتنفيذ مطالب العمال .وفور حدوث اإلضراب توجه أعضاء
اللجنة النقابية للوقوف وســط صفوف العمال المضربين
لـصــون حـقــوق الـعـمــال ومــع دخــول اإلض ــراب يــومــه الثاني
بدأت المفاوضة ما بين اللجنة النقابية وإدارة الشركة ومن
مطالب العمال التي تم التفاوض حولها  1-تعديل األجور.
2صــرف بــدل المخاطر 3-.احتساب مرتب كامل إلصابةالعمل على األجر الشامل -4- .تأمين صحي للعمال.

إضراب قطاع البنوك
والمؤسسات المالية في تونس
أض ــرب أك ـثــر مــن  21أل ــف عــامــل فــي ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي
والـمــالــي وشــركــات الـتــأمـيــن فــي تــونــس يــومــي الخامس
وال ـســادس مــن الـشـهــر ال ـجــاري بــدعــوة نـقــابــاتـهــم ،حيث
أقـفـلــت الـبـنــوك وشــركــات الـتــأمـيــن أبــواب ـهــا وتــوقـفــت كل
العمليات المالية .وقالت النقابة إن هــدف اإلضــراب هو
تحسين رواتب العمال والموظفين بما يوازي مقدرتهم
الـشــرائـيــة ،ووضــع حــد للتشغيل الـمــؤقــت ،وقــال االتـحــاد
الـعــام الـتــونـســي للشغل :إن الـنـقــابــات لــن تقبل مستقب ًال
أن يـعـمــل ال ـع ـمــال ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـمــالــي وق ـط ــاع الـتــأمـيــن
بـعـقــود عـمــل عـلــى خــاف الـصـيــغ الـقــانــونـيــة الـتــي تحمي
الحقوق المهنية والمعيشية للعمال ،وأضاف :إن العمال
يساهمون في اإلربــاح التي تحققها البنوك ومــن حقهم
الدفاع عن كل مطالبهم المشروعة بالوسائل المتاحة بما
فيها اإلضراب.

احتجاجات على فساد
مسؤولي كهرباء ردفان
خـ ــال وق ـف ــة اح ـت ـجــاج ـيــة ق ــام ــت ب ـهــا ن ـقــابــة ع ـمــال
الـكـهــربــاء ف ــرع مــديــريــة ردف ــان فــي مـحــافـظــة لحج
ال ـي ـم ـن ـيــة،يــوم ال ـث ــاث ــاء ال ـس ــادس م ــن ه ــذا الـشـهــر
ال ـج ــاري ،وك ـش ـفــوا ع ــن ت ــده ــور واقـ ــع الـمــؤسـســة
فــي مـخـتـلــف ال ـنــواحــي حـيــث ات ـهــم أع ـضــاء الـنـقــابــة
مـســؤولــي اإلدارة فــي مــديــريــة الـكـهــربــاء بــالـفـســاد
ال ـمــالــي واإلداري ،وط ــال ـب ــوا ب ــزي ــادة األج ـ ــور و
توزيع مستحقات العمال بشكل عادل ،إضافة إلى
ذلك طالبوا بتعيين إدارة جديدة للفرع ،وكشفوا
عن تدهور واقع المؤسسة في مختلف النواحي،
وع ـم ـل ـيــة هـ ــدر ال ـم ـي ــزان ـي ــة وإمـ ـك ــان ــات ال ـمــؤس ـســة
األخــرى ،معلنين عن إضــراب إلجبار المسؤولين
ع ـلــى االس ـت ـجــابــة لـمـطــالـبـهــم .مـلــوحـيــن بـخـطــوات
تصعيدية أخرى

عمال الصحة يهددون باإلضراب
عن العمل في فنزويال
هــدد الـعــامـلــون فــي قـطــاع الـصـحــة الفنزويليين يــوم
األربعاء الماضي باإلضراب عن العمل إذا لم تمتثل
سلطات البالد لدفع كامل الرواتب والمزايا التعاقدية
ال ـت ــي ان ـت ـه ـكــت م ــن ق ـبــل وزارة ال ـص ـحــة والـمـتـعـلـقــة
بزيادة الرواتب للعاملين ،وقالت نقابة الصحة «إذا
لــم تـكــن هـنــاك اسـتـجــابــة مــرضـيــة  ،فــإن الـعــامـلـيــن في
جميع المراكز (الصحية) في كاراكاس وفي جميع
الواليات سينفذون إضراب ًا عام ًا» .يطالب العاملون
الصحيون بــدفــع كــامــل لــأجــور والــرواتــب ومكافآت
ال ـن ـقــل وال ـط ـع ــام .وق ــال ــت ال ـن ـقــابــة ال ـتــي ش ــارك ــت فــي
المظاهرة« :لقد سئمنا حق ًا من تعامل الوزارة بهذه
ال ـطــري ـقــة ف ــي مـعــالـجــة األجـ ــور والـ ــرواتـ ــب ،ويـشـيــر
«اإلضـ ـ ـ ــراب واالع ـ ـتـ ـصـ ــام» إل ـ ــى ش ـك ــل مـ ــن أش ـك ــال
االحتجاج التي يقوم بها العمال».
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يوظف مصنع شاحنات فولفو في والية
ّ
فرجينيا األمريكية أكثر من 3300
عامل ،ينتمي  2900منهم إلى نقابة
«عمال اآلليات المتحدون  .»UAWدخل
ّ
العمال حالة إضراب مستمرة
هؤالء ّ
منذ  7حزيران ض ّد مالكي المصنع الذي
يع ّد أكبر منشأة لتصنيع الشاحنات
في العالم ،والمخصص إنتاجه لسوق
ولكن كفاح
أمريكا الشمالية فقطّ .
العمال مزدوج ،فإضافة إلى
هؤالء ّ
شركة فولفو ،يكافحون ض ّد النقابة التي
ُيفترض بها الدفاع عنهم.

ǧإعداد :قاسيون

علينا أن نجهز أدواتنا
للقتال ألجل حقوقنا
امـ ـتـ ـدّ ت ــأث ـي ــر اإلض ـ ـ ــراب إلـ ــى م ـص ــان ــع فــول ـفــو
األخـ ــرى ،حـيــث تـسـبــب بـنـقــص فــي تــوريــدات
قـطــع ال ـغ ـيــار فــي مــراكــز الـتـجـمـيــع فــي ولـيــات
بنسلفانيا ومريالند.
بلغت عائدات شركة فولفو متعددة الجنسيات
 30,68م ـل ـيــار دوالر ،وأرب ــاح ـه ــا الـتـشـغـيـلـيــة
 1,3مليار دوالر فــي عــام  2020وح ــده .وقد
صــرفــت مـجـمــوعــة فــول ـفــو م ـنــذ ف ـتــرة قـصـيــرة
أرباح ًا لمالكي األسهم مبلغ  2,3مليار دوالر.
أمّـ ــا ع ـمّ ــال فــول ـفــو فــرج ـي ـن ـيــا– وه ــم ال ــذي ــن لــم
يحصلوا على زيادات في األجور منذ ما يجاوز
خمسة أعــوام– فقد صــوتــوا بنسبة  %91على
بــدء الـتـحـرّك الـعــاجــل للحصول على حقوقهم،
وصــو ًال إلــى توقيع عقود جــديــدة مــع الشركة
تعوّض عن عشرة أعــوام من التنازالت التي
قــدمـتـهــا نـقــابــة « »UAWال ـ ــودودة مــع أرب ــاب
العمل.
يـشـعــر ع ـمّ ــال مـصـنــع فــول ـفــو ب ــارت ـي ــاب عـمـيــق
تجاه نقابتهم ،لدرجة أنّهم شكلوا لجنة عمّالية
ق ــاع ــديّ ــة « »VWRFCل ـم ــواج ـه ــة م ـح ــاوالت
النقابة لعزل العمّال المضربين.
بد ًال من أن تدعم العمّال المضربين ،قام قادة
نـقــابــة « »UAWالـبـيــروقــراطـيـيــن الـمـتــواطـئـيــن
بتعيين نفسهم «كـمـحـ ّكــم هـجـيــن» بـيــن أربــاب
العمل والعمّال المضربين ،بد ًال من أن يكونوا
الجهة الممثلة لهم .كما ّأن النهج الذي اتبعوه
شل اإلضراب .فقد وضعوا
يهدف صراحة إلى ّ
المضربين على الئحة «مدفوعات الجائعين»
وح ــرم ــوه ــم م ــن م ــدف ــوع ــات اإلضـ ـ ـ ــراب .كـمــا
فــرضــوا تـعـتـيـمـ ًا شــديــد ًا عـلــى اإلضـ ــراب ،األمــر
الـ ــذي حـ ــرم ال ـم ـضــرب ـيــن م ــن ت ـضــامــن أع ـضــاء
النقابة في أماكن أخرى.
تحدّث أحــد أعضاء اللجنة القاعدية قائ ًال« :ال
نحارب فولفو فقط ،بل نقابة  UAWأيض ًا .هذا
هــو الـجــزء الصعب ،فحربنا مــزدوجــة .نحاول
اآلن أن نتو ّقع هجومهم التالي علينا كي نتهيأ
له قبل البدء به.»...
كانت عقود العمل الثالثة األخيرة التي تو ّلت

نقابة  UAWالمفاوضة عليها شــديــدة السوء،
لــدرجــة أنّ ـهــا سـمـحــت لـلـشــركــة بـفــرض معايير
التوظيف المزدوجة التي تحرم العمّال الذين
تعاقدت معهم منذ  2008من أيّ أمان وظيفي.
رفــض العمّال االتفاقية الجديدة التي تحاول
فــولـفــو ونـقــابـتـهــم فــرضـهــا عـلـيـهــم ،وإضــراب ـهــم
ي ـهــدف إل ــى ح ـ ّـل الـقـضــايــا الـعــالـقــة ال ـتــي تشمل
زيــادات األجــور ،وتطوير األجــور بما يراعي
ال ـت ـض ـخ ــم ،وت ـق ـي ـي ــم األج ـ ـ ــور ب ـش ـك ــل ي ـح ـتــرم
المهارة واألقدمية ،وتحقيق مزيد من األمــان
الوظيفي ،وجداول العمل والعطالت ،وتدابير
ال ـص ـحــة وال ـس ــام ــة ،وال ـم ـع ــاش ــات ال ـت ـقــاعــديــة،
والرعاية الصحيّة وتغطية وصفات األدوية.
صـمـمــت الـلـجـنــة الـعـمّــالـيــة الـقــاعــديــة عـلــى حشد
العمّال لرفض االتفاقية النقابية ،حيث قدمت
الئـحــة مـطــالــب مـخـتـلـفــة .ص ـرّحــت الـلـجـنــة بـ ّـأن
اتـفــاق عــام  2008مــع شــركــة فــولـفــو لــن يبقى
وأن « UAWل ــم ت ـس ـت ـمــع لـمـطــالـبـنــا
سـ ــاريـ ـ ًاّ ،
للتخ ّلص من نظام المعايير المزدوجة .نحن
هـنــا ال ـيــوم نـفـقــد الـمــزيــد مــن طــاقـمـنــا ،واألج ــر
ال يـكـفــي لـيـغـطــي تـكــالـيــف الـمـعـيـشــة الـمــرتـفـعــة،
وال ـق ـي ــود ع ـلــى ال ـح ـدّ األع ـل ــى ل ــأج ــور تـحــرم
العمّال من الوصول إليه».
رغم ّأن البيروقراطية النقابية تحاول تكبيلهم،
فقد انتفض عمّال مصنع فولفو .ومــن المثير
لالهتمام أنّهم برفضهم االتفاقيتين األخيرتين
بين النقابة والشركة ،يطلقون موجة ذات آثار
«معدية» على طول الواليات المتحدة ،وربّما
الـعــالــم ،تح ّفز الـعـمّــال على الـتـحـرّك إلــى مــا هو
أبعد من النقابات القديمة وقيودها.

تلمس والدة
يمكننا ّ
تضامن عالمي في
مراحله الجنينية مع
عمال فولفو في
ّ
فرجينيا يشبه بشكل
أو بآخر ما حدث في
بعض القطاعات
العمالية األخرى
ّ

كتب كينيث سورين الــذي يــدرّس في جامعة
ديوك في فرجينيا« :الحركة النقابيّة األمريكية
الرسمية في حالة تراجع منذ أيــام ريغان .إن
تم ّكن هؤالء العمّال من االنتصار في إضرابهم
وال ـح ـصــول عـلــى ت ـنــازالت مــن شــركــة فــولـفــو،
ف ـس ـي ـس ـج ـلــون ســاب ـقــة م ـع ــاص ــرة ل ـت ـغ ـ ّلــب فــرع
نقابة محلي على المركز الرئيسي المتواطئ،
وس ـي ـط ـل ـق ــون بـ ـه ــذا اإلن ـ ـجـ ــاز ال ـ ــذي ي ـت ـجــاوز
الـكـلـمــات مــوجــة أم ــل .ربّـمــا لـهــذا تـحــاول نقابة
 UAWكـســر هــذا اإلض ــراب بـكـ ّـل مــا تـمـلــك من
أدوات».
م ــن ال ـم ـهــم أن نـ ــدرك بـ ـ ّـأن ال ـع ـمّــال الـمـضــربـيــن
وعــوائ ـل ـهــم ي ـخــوضــون ك ـفــاح ـ ًا قــاس ـي ـ ًا جـعـلـهــم
يـتــأثــرون بشكل مباشر على الصعيد الـمــادي،
األمـ ــر الـ ــذي دف ــع ب ـعــض ال ـج ـهــات الـمـتـعــاطـفــة
مـعـهــم ،كـهـيـئــات الـمــدرسـيــن وب ـعــض الــوســائــل
اإلعــام ـيــة الـمـحـلـيــة ،لـتـنـظـيــم أســال ـيــب وآل ـيــات
تـضــامــن وم ـســاعــدة مـتـنــوعــة ،وه ــي رغ ــم عــدم
كـفــايـتـهــا تـعـبّــر عــن شـكــل مــن الـتـضــامــن الـعــابــر
للقطاعات.
يمكننا كذلك تلمّس والدة تضامن عالمي في
مراحله الجنينية مع عمّال فولفو في فرجينيا،
ي ـش ـبــه ب ـش ـكــل أو ب ــآخ ــر م ــا حـ ــدث ف ــي بـعــض
القطاعات العمّالية األخــرى :كتضامن حركات
عمّال الموانئ أو عمّال أمــازون .فقد بــدأ على
سـبـيــل الـمـثــال ع ـمّــال فــولـفــو بـلـجـيـكــا بــالـتـحـرّك
لدعم إضراب عمّال فولفو في فرجينيا.
يـعـمــل فــي شــركــة فــولـفــو فــي غـيـنــت البلجيكية
أك ـثــر م ــن  6500ع ــام ــل ،مـنـهــم أل ـفــا عــامــل فــي

مصنع الشاحنات .وقد وزعت حركة التضامن
مع عمّال فرجينيا رسائل مفتوحة على عمّال
م ـصــانــع الـ ـسـ ـي ــارات ف ــي أوروبـ ـ ــا وال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة تــدعــو إل ــى كـســر عــزلــة ع ـمّــال فولفو
فــرج ـي ـن ـيــا ،وجـ ــاء ف ـي ـهــا« :هـ ــذه ه ــي ال ـطــري ـقــة
الــوحـيــدة أمامهم للكفاح ضـدّ الشركة متعددة
ال ـج ـن ـس ـيــات وك ـس ــب ات ـف ــاق ي ـع ـكــس تـخـفـيــض
األجور والضمانات االجتماعية».
وكـمــا قــال ستيفن مــن فولفو بلجيكا« :ينسى
ال ـش ـب ــاب بـ ـ ّـأن ج ـم ـيــع ال ـح ـق ــوق ال ـت ــي نـمـلـكـهــا،
قــاتـلـنــا لـلـحـصــول ع ـل ـي ـهــا ...هـنــا فــي بـلـجـيـكــا لم
تعد األجور متناسبة مع االرتفاع في تكاليف
الـطـعــام وغـيــرهــا مــن األش ـيــاء .الـسـيــاسـيــون ال
يـهـتـمــون ألم ــرن ــا ،ف ـهــم مـتـحــالـفــون م ــع أرب ــاب
العمل».
كان تضامن عمّال فولفو بلجيكا هام ًا في إعالم
الجميع بما يحدث في فرجينيا.
ي ـقــول مــايـكــل ال ــذي يـعـمــل فــي فــولـفــو بلجيكا
للسيارات منذ عشرة أعــوام« :ال نرى النقابة
هـنــا مــا لــم يـكــن هـنــاك انـتـخــاب .ال يـفـعـلــون ّإل
الـقـلـيــل ألجـلـنــا .لــم ي ـعــودوا الـنـقــابــة الـتــي كــانــوا
عليها منذ وقت طويل ،فهم هنا ألجل مراكزهم
فقط ...من الطبيعي أن يحرمونا من معرفة ما
يجري في الواليات المتحدة ،فلدى فولفو هنا
ثالثة مصانع في ذات المنطقة ،وإذا ما حدثت
مشاكل في واحد منها ،فالعمّال في المصنعين
اآلخرين ال يسمعون باألمر ...ما يفعلونه في
أمــريـكــا هــو مــا يـجــب أن نـفـعـلــه هـنــا .عـلـيـنــا أن
نجهز أدواتنا للقتال ألجل حقوقنا».
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صدر اليوم الجمعة 9 ،تموز  ،2021قرار باإلجماع عن مجلس األمن الدولي بشأن إيصال
اإلغاثة اإلنسانية عبر الحدود إلى داخل سورية ،و«لجميع أنحاء سورية دون تمييز»،
واتخذ القرار الجديد رقم .2585

ǧقاسيون

وك ــان ــت ق ــد ت ـقــدمــت ب ــال ـق ــرار ك ــل م ــن روس ـيــا
والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وإي ــرلـ ـن ــدا وال ـن ــروي ــج.
وأعـلــن رئـيــس مجلس األمــن الــدولــي ،نيكوال
دي ريفيير ،تبنّي القرار باإلجماع.
وف ــي حـيــن رك ــزت جـمـيــع األن ـبــاء األوّل ـي ــة في
الـعــديــد مــن وســائــل اإلع ــام عـلــى اإلب ــاغ عن
تمديد القرار السابق لسنة أخرى وعلى معبر
ب ــاب ال ـه ــوى الـ ـح ــدودي ،ل ـكــن ال ـق ــرار الـجــديــد
احـتــوى فــي الحقيقة عـلــى بـعــض االخـتــافــات
الرئيسية مقارنة بقرار العام الماضي.
فنصّ القرار الجديد المتبنّى اليوم باإلجماع،
وال ــذي ّاطـلـعــت عـلـيــه قــاس ـيــون ،عـلــى فـكــرتـيــن
رئـيـسـيـتـيّــن عـلــى األق ــل )1( :تــركـيــز أكـبــر على
ت ـق ــدي ــم ال ـم ـس ــاع ــدة ال ـع ــاب ــر ل ـخ ـط ــوط ال ـن ــزاع
و«تسهيل تقديم المساعدة اإلنسانية ولقاحات
ك ــوف ـي ــد 19-إل ــى جـمـيــع أن ـح ــاء س ــوري ــة دون
تمييز» ( )2تسليط الضوء على تأثير جائحة
كوفيد 19-على السوريين بما في ذلك الوضع
االقتصادي واالجتماعي.
وفـ ــي ح ـي ــن ك ــان ــت مـ ــدة س ــري ــان الـ ـقـ ــرار ذي
ـرة،
ال ـص ـلــة الـ ــذي سـبـقــه ه ــي  12ش ـه ــر ًا م ـبــاشـ ً
فـ ّـإن الـقــرار الجديد قصّر مـدّة السريان إلــى 6
أشـهــر قــابـلــة للتمديد ل ـ  6أشـهــر أخ ــرى بشكل
مرتبط بمراقبة شفافة لمدى التقدم في تسليم
المساعدات ،حيث نص على:
• «ثــانـيـ ًا ،يـقــرر تـمــديــد ال ـقــرارات ال ــواردة في
الفقرتين  2و 3من قــرار مجلس األمــن 2165
( )2014لمدة ستة أشهر ،أي حتى  10كانون

الثاني/يناير  ،2022فقط للمعبر الحدودي في
بــاب ال ـهــوى ،مــع تـمــديــد :سـتــة أشـهــر إضــافـيــة،
أي حتى  10تموز/يوليو  ،2022رهن ًا بإصدار
التقرير الموضوعي لألمين العام ،مع التركيز
بـشـكــل خ ــاص ع ـلــى الـشـفــافـيــة ف ــي الـعـمـلـيــات،
وال ـت ـقــدم ال ـمُ ـح ـرَز فــي الــوصــول عـبــر خـطــوط
النزاع في تلبية االحتياجات اإلنسانية».
• كما ويجدر بالذكر ّأن القرار الجديد يتضمن
اإلضافات التالية في ديباجته:
• «وإذ يشجع [مجلس األمن الدولي] الجهودَ
المبذولة لتحسين إيصال المساعدة اإلنسانية
عبر خطوط النزاع ،وجميع األطراف المعنية
م ــن أج ــل مــواص ـلــة ت ـعــزيــز إي ـص ــال ال ـم ـســاعــدة
اإلنسانية دون عوائق ،بما يتفق مع تقييمات
األمم المتحدة لالحتياجات».
• «وإذ يـشـيــر إل ــى ضـ ــرورة اح ـت ــرام جـمـيــع
األط ـ ــراف لــأح ـكــام ذات ال ـص ـلــة م ــن ال ـقــانــون
اإلن ـس ــان ــي ال ــدول ــي ومـ ـب ــادئ األمـ ــم الـمـتـحــدة
الـتــوجـيـهـيــة لـلـمـســاعــدة اإلنـســانـيــة فــي حــاالت
الطوارئ».
• «وإذ يعرب في هذا الصدد عن قلقه البالغ
إزاء تــأثـيــر جــائـحــة كــوفـيــد ،19-مــع االعـتــراف
بأن الوباء يمثل تحدي ًا عميق ًا للنظام الصحي
فــي ســوريــة والــوضــع اإلنـســانــي ،ويـشـيــر إلــى
ال ـحــاجــة إل ــى وصـ ــول ال ـم ـســاعــدات اإلنـســانـيــة
ب ـش ـكــل ك ــام ــل وآم ـ ــن ودون عـ ــوائـ ــق ،ودون
ت ــأخ ـي ــر ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك وص ـ ــول ال ـعــام ـل ـيــن فــي
المجال اإلنساني والعاملين في المجال الطبي
ومعداتهم ووسائل نقلهم وإمداداتهم من أجل

ركزت جميع
األولية في
األنباء ّ
العديد من وسائل
اإلعالم على اإلبالغ
عن تمديد القرار
السابق لكن القرار
الجديد احتوى في
الحقيقة على بعض
االختالفات الرئيسية

تسهيل تقديم الـمـســاعــدة اإلنـســانـيــة ولقاحات
ك ــوف ـي ــد 19-إل ــى جـمـيــع أن ـح ــاء س ــوري ــة دون
تـمـيـيــز ،عـلــى الـنـحــو الـ ــوارد فــي ال ـقــرار 2565
(ل ـعــام [ )2021ب ـشــأن وقــف إط ــاق ال ـنــار في
جميع مناطق الصراع في العالم إلتاحة توفير
التطعيم] ونداء األمين العام لألمم المتحدة».
• «االعـتــراف بــأن األنشطة اإلنسانية أوســع
من مجرد تلبية االحتياجات الفورية للسكان
المتضررين وينبغي أن تشمل دعــم الخدمات
األساسية من خالل مشاريع المياه والصرف
الصحي والصحة والتعليم والمأوى والتعافي
المبكر».
وجاء انعقاد مجلس األمن قبل يوم واحد من
انتهاء الـقــرار السابق ،ذي الرقم ( 2533لعام
.)2020
هذا وتضمّن القرار الجديد الفقرات اإلضافية
التالية:
• «ثالث ًا ،يدعو [مجلس األمن الدولي] جميعَ
الدول األعضاء إلى االستجابة بخطوات عملية
لتلبية االحـتـيــاجــات الـمـلـحّــة للشعب الـســوري
فـ ــي ظـ ــل األثـ ـ ــر االجـ ـتـ ـمـ ــاعـ ــي -االقـ ـتـ ـص ــادي
واإلن ـســانــي الـعـمـيــق لـجــائـحــة كــوف ـيــد 19-على
س ــوري ــة ،بــوص ـف ـهــا دول ـ ــة ف ــي ح ــال ــة طـ ــوارئ
إنسانية معقدة»
• «رابع ًا ،يرحّب بجميع الجهود والمبادرات
ال ــرامـ ـي ــة إل ـ ــى ت ــوس ـي ــع األن ـش ـط ــة اإلن ـس ــان ـي ــة
ف ــي سـ ــوريـ ــة ،ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك م ـش ــاري ــع ال ـم ـيــاه
والصرف الصحي والصحة والتعليم والمأوى
واإلن ـع ــاش الـمـبـكــر ،الـتــي تـضـطـلــع بـهــا اللجنة
الــدول ـيــة لـلـصـلـيــب األح ـمــر ومـنـظـمــات أخ ــرى،
ويدعو المنظمات األخرى الوكاالت اإلنسانية
الدولية واألطراف ذات الصلة لدعمها».
• وأخير ًا ،احتوت الفقرة األخيرة من القرار
 2585ف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــال ـت ـقــريــر ال ـم ـط ـلــوب مــن
األم ـيــن ال ـعــام لــأمــم ال ـم ـت ـحــدة ،عـلــى الـصـيــاغــة
التالية الـتــي تختلف بشكل واضــح عــن الـقــرار

السابق ،حيث نصت على ما يلي:
• «خامس ًا ،يُطلب إلى األمين العام أن يقدم
إحاطة إلى المجلس شهري ًا وأن يقدم تقرير ًا
بـصـفــة مـنـتـظـمــة ،ك ــل  60ي ــوم ـ ًا ع ـلــى األق ــل،
عــن تنفيذ الـقــرارات  )2014( 2139و2165
( )2014و )2014( 2191و،)2015 ( 2258
و ،)2016( 2332و ،)2017( 2393و2401
( ،)2018و ،)2018( 2449و،)2020( 2504
و )2020( 2533وهذا القرار ،وعلى امتثال
جميع األطراف المعنية في سورية ويطلب
كذلك من األمين العام أن يدرج في تقاريره
االتجاهات العامة في عمليات األمم المتحدة
عبر خطوط الـنــزاع ،وال سيّما فيما يتعلق
بـتـنـفـيــذ األن ـش ـطــة ال ـم ــذك ــورة أعـ ــاه بـشــأن
تحسين جميع أساليب إيـصــال المساعدات
اإلنسانية داخل سورية ومشاريع اإلنعاش
الـمـبـكــر ،ومـعـلــومــات مفصلة عــن الـمـســاعــدة
اإلنسانية المقدمة من خالل األمم المتحدة.
وع ـم ـل ـيــات األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة اإلن ـســان ـيــة عـبــر
خطوط الـنــزاع ،بما فــي ذلــك آلية التوزيع،
وعـ ــدد الـمـسـتـفـيــديــن ،وال ـش ــرك ــاء الـعــامـلـيــن،
ومــواقــع إيـصــال الـمـســاعــدات عـلــى مستوى
الـ ـمـ ـقـ ــاطـ ـعـ ــات ،وح ـ ـجـ ــم وطـ ـبـ ـيـ ـع ــة ال ـ ـمـ ــواد
المس َّلمة»
وف ــي س ـيــاق م ـت ـصــل ،ك ـشــف ال ـب ـيــت األب ـيــض،
مساء اليوم الجمعةّ ،أن الرئيس األمريكي جو
بــايــدن ،ونـظـيــره الــروســي الــرئـيــس فالديمير
بوتين ،أوصيا خــال مكالمة هاتفية ،بتوسيع
آل ـي ــة األمـ ــم ال ـم ـت ـحــدة ل ـت ـقــديــم ال ـم ـســاعــدة إلــى
سورية.
وجاء في البيان أنّه ،ومن بين مواضيع أخرى
ب ـح ـث ـهــا ال ــزع ـي ـم ــان ،أش ـ ــادا بــال ـع ـمــل ال ـم ـش ـتــرك
لفريقي العمل المشترك األمريكي والروسي،
عـقــب الـقـمــة بـيـنـهـمــا ،وال ـتــي ق ــادت إلــى تجديد
(باإلجماع) للمساعدات اإلنسانية عبر الحدود
لسورية اليوم في مجلس األمن الدولي.
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سحبت إدارة الرئيس األمريكي ،جو بايدن ،وال تزال تسحب
قواتها وأنظمة الدفاع الصاروخي وأسراب الطائرات المقاتلة
من منطقة شرق المتوسط خالل األشهر القليلة الماضية،
وذلك للتركيز بشكل أكبر على منطقة جنوب شرق آسيا بهدف
التعامل مع ما يسميه البنتاغون «العدو األول» للواليات
المتحدة األمريكية ،أي الصين.

ǧإعداد :سعد خطار

رغم وعد إدارة
بايدن ببدء
عه ٍد جديد من
العالقات مع
الصين وإنهاء
«الحرب التجارية»
التي خاضتها
إدارة ترامب إال
تتبن
أنها لم ّ
منطق اإلدارة
السابقة فحسب
بل ك ّثفته
بأشكال ع ّدة
ٍ

رغ ـ ــم وع ـ ــد إدارة بـ ــايـ ــدن بـ ـبـ ــدء ع ـه ـدٍ
جــديــد مــن الـعــاقــات مــع الـصـيــن ،وإنـهــاء
«الحرب التجارية» التي خاضتها إدارة
تــرامــب ،إال أنها لــم تتبنَّ منطق اإلدارة
ال ـســاب ـقــة ف ـح ـســب ،ب ــل ك ـ ّث ـف ـتــه بــأش ـكـ ٍـال
عـ ـدّة .حـيــث ب ــدا أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
ليست أكثر استعداد ًا لتقديم المزيد من
األسـلـحــة إلــى دول جـنــوب شــرق آسـيــا
لـمـســاعــدتـهــا عـلــى الـتـعــامــل مــع «الـتـهــديــد
الـصـيـنــي» فـحـســب ،بــل إنـهــا تـقــوم أيـضـ ًا
ب ـت ـج ــدي ــد قـ ـ ــدرات ال ـب ـن ـت ــاغ ــون وإع ـ ــادة
تنظيمه لتجهيزه بشكل أفضل في وجه
أك ـبــر تـهــديــد لـلـهـيـمـنــة األمــري ـك ـيــة .وقـبــل
ثالثة أسابيع تقريب ًا ،أكملت فريق عمل
البنتاغون المختص بالصين «مراجعته
لسياسة الواليات المتحدة في الصين».
وقـ ــال لــويــد أوس ـت ــن ،الــرئ ـيــس الـحــالــي
ل ــوزارة الــدفــاع األمــريـكـيــة :إن الـغــرض
مــن هــذه «الـمــراجـعــة» هــو الـسـمــاح لهم
«بمعالجة التحديات األمنية التي تمثلها
الصين بشكل أفضل ،باعتبارها التحدي
رقم واحد في وجه الواليات المتحدة».
وف ـ ـ ــي حـ ـيـ ــن أن مـ ـعـ ـظ ــم الـ ـت ــوصـ ـي ــات
تتضمن تبسيط وتـعــزيــز «الـتـعــاون مع
ح ـل ـفــاء ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وشــركــائ ـهــا،
وخــاصــة فــي منطقة المحيطين الهندي
والهادئ» ،فإن وزارة التنمية تضع في
االعـتـبــار إمـكــانـيــة تـعــزيــز بـعــض جــوانــب
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ال ـت ـعــاون الـعـسـكــري ،فـضـ ًا عــن التعليم
العسكري المهني للتركيز على مواجهة
ال ـص ـي ــن ،وقـ ــد ات ـخ ــذ ال ـب ـن ـتــاغــون ق ـ ــرار ًا
بمراجعة المفاهيم العمليّاتية التقليدية
ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـح ــدة ف ــي ضـ ــوء بـعــض
النتائج الخاصة التي توصل إليها فريق
الـعـمــل فـيـمــا يـتـعـلــق بكيفية عـمــل الصين
على مستوى العالم.

الـتــدهــور الـمـسـتـمــر لـلـعــاقــات األمــريـكـيــة
الـصـيـنـيــة ،وأن إحـيــاء إدارة جــو بــايــدن
المحادثات التي علقتها اإلدارة السابقة
يـظـهــر أن ال ـح ـكــومــة ال ـجــديــدة حــريـصــة
ليس فقط على البناء على إرث ترامب
الصدامي مع الصين ،ولكن على تكثيفه
ك ــوس ـي ـل ــة ل ـت ــوس ـي ــع اإلطـ ـ ــار األس ــاس ــي
للصراع مع الصين.

الضرورات األمريكية
تحكم التصعيد
تـشـيــر ال ـخ ـطــوات ال ـتــي اتـخــذتـهــا إدارة
جو بايدن إلى أن اإلدارة الحالية ليست
فقط أكثر التزام ًا بالتعامل مع «التهديد
الصيني» ،ما يشير إلى تصاعد «رهاب
ال ـص ـي ــن» ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ن ـخ ـبــة ال ـح ـكــم
ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،ب ــل إن ـهــا أكـثــر
اسـتـعــداد ًا لتوسيع «الـحــرب التجارية»
ل ـت ـش ـم ــل ال ـ ـم ـ ـيـ ــاديـ ــن ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة
والجيوستراتيجية.
وك ـش ـفــت وزارة ال ـخــارج ـيــة األمــريـكـيــة
مــؤخــر ًا عــن صـفـقــة أسـلـحــة تـبـلــغ قيمتها
 2,43م ـل ـيــار دوالر م ــع الـفـلـبـيــن .وفــي
حـ ــال ت ـم ــت ال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ـي ـهــا ،س ـت ـكــون
األكبر من نوعها في تاريخ الحليفين ،ما
يمثل ارتفاع ًا كبير ًا في التعاون الدفاعي
الـثـنــائــي ،وربـمــا يثير غضب الصين في
منطقة بحر الصين الجنوبي على وجه
الخصوص.
فــي الــوقــت نـفـســه ،أع ــادت إدارة بــايــدن
بــدء محادثات التجارة واالستثمار مع
ت ــاي ــوان ال ـتــي ت ــم تـعـلـيـقـهــا خ ــال إدارة
ترامب ،حيث تأمل تايوان في التوصل
إلــى اتفاق للتجارة الحرة مع الواليات
الـمـتـحــدة .وفــي حـيــن دعــا الـمـســؤولــون
الصينيون الــواليــات المتحدة إلــى عدم
انتهاك شــروط االشتباك المتفق عليها
بما يتعلق بتايوان ،يــرى الكثيرون في
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة أن ذلـ ــك ضـ ــرورة
إس ـتــرات ـي ـج ـيــة ال غ ـنــى ع ـن ـهــا ف ــي ضــوء

عقلية الحرب...
وعقلية المصير المشترك
يتجلى مـســار التصعيد األمــريـكــي أيـضـ ًا
فــي اإلضــافــات األخ ـيــرة الـتــي قــامــت بها
إدارة جــو بــايــدن إل ــى قــائـمــة الـشــركــات
ال ـص ـي ـن ـيــة الـ ـت ــي ي ــزع ــم أن ل ـه ــا ص ــات
بــالـجـيــش الـصـيـنــي .وبــذلــك ،يـصــل الـعــدد
اإلجـمــالــي للشركات الصينية الممنوعة
مــن تـلـقــي االس ـت ـث ـمــارات األمــريـكـيــة إلــى
 59شــركــة ،بـمــوجــب أمــر تنفيذي وقعه
بـ ــايـ ــدن فـ ــي حـ ــزيـ ــران الـ ـم ــاض ــي ،تـحــت
ذريـعــة مــا أسـمــاه بــايــدن «الـتـهــديــد الــذي
ي ـش ـك ـلــه ال ـم ـج ـمَّــع ال ـع ـس ـكــري ال ـص ـنــاعــي
لجمهورية الـصـيــن الشعبية ومشاركته
فــي بــرامــج البحث والتطوير العسكرية
واالس ـت ـخ ـب ــارات ـي ــة واألمـ ـنـ ـي ــة ،وإن ـت ــاج
األس ـل ـح ــة والـ ـمـ ـع ــدات ذات ال ـص ـل ــة فــي
إط ــار إسـتــراتـيـجـيــة االنــدمــاج الـعـسـكــري
والمدني التي وضعها المركز في الصين.
وبــاإلضــافــة إلــى ذلــك ،أجــد أن استخدام
ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـمــراق ـبــة الـصـيـنـيــة خ ــارج
جمهورية الصين الشعبية وتـطــويــر أو
استخدام تكنولوجيا المراقبة الصينية
لتسهيل القمع أو االنـتـهــاكــات الخطيرة
لـ ـحـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان يـ ـشـ ـك ــان تـ ـه ــدي ــد ًا
خ ــارجـ ـيـ ـ ًا غ ـي ــر عـ ـ ــاديٍّ ل ــأم ــن ال ـقــومــي
وال ـس ـيــاســة ال ـخــارج ـيــة واالق ـت ـص ــاد فــي
الواليات المتحدة».
تـقـيـيــم بــايــدن لـلـتـهــديــد الـصـيـنــي يكشف
مـ ـ ــرة أخ ـ ـ ــرى أن «ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـيـ ـي ــن»
يــواصـلــون بشكل أســاســي الـحــرب التي

مواجهة الصين
كما أظهرت
التقارير في
وسائل اإلعالم
الغربية هي
واحدة من
القضايا التي
تحظى بدعم
الحزبين في
الواليات المتحدة
ومن المرجح أن
تستمر في تلقي
هذا الدعم

ب ــدأه ــا «ال ـج ـم ـه ــوري ــون» .والـ ــواقـ ــع أن
مــواجـهــة الـصـيــن ،كـمــا أظ ـهــرت الـتـقــاريــر
في وسائل اإلعالم الغربية ،هي واحدة
من القضايا التي تحظى بدعم الحزبين
في الواليات المتحدة ،ومن المرجح أن
تستمر في تلقي هذا الدعم ،وخاصة من
الجمهوريين الذين ما زالوا يعتقدون أن
جهود اإلدارة الحالية غير كافية.
ومــع ذلــك ،من الــواضــح أن إدارة بايدن
لــديـهــا مــا هــو أكـثــر مــن سـيــاســات إدارة
ت ـ ــرام ـ ــب ،حـ ـي ــث إن سـ ـي ــاس ــة اإلدارة
«ال ـ ـجـ ــديـ ــدة» أكـ ـث ــر تـ ـن ــوعـ ـ ًا وم ـت ـع ــددة
األوج ـ ــه .وب ـه ــذا ال ـص ــدد ،ق ــال م ـســؤول
أمريكي للصحافيين في البيت األبيض:
«ن ــرى أن حـظــر ال ـمــزيــد مــن الـشــركــات
الصينية هــو إجــراء مــن نــوع الخطوات
األوسع التي نتخذها لتعزيز نهجنا في
الـتـنــافــس مــع الـصـيــن ومــواجـهــة أعمالها
التي تتعارض مع مصالحنا وقيمنا».
ت ـح ـدّت إدارة ب ــاي ــدن ،ال ـتــي ادع ــت أنـهــا
مختلفة عن إدارة ترامب «غير المنتظمة
وغ ـي ــر ال ـم ـت ــوق ـع ــة» ،ج ـم ـيــع ال ـتــوق ـعــات
ال ـتــي أدل ــى ب ـهــا ال ـك ـث ـيــرون فـيـمــا يـتـعـلــق
بـ«عهد جديد» محتمل من التعاون بين
الــواليــات المتحدة والـصـيــن فــي مرحلة
مــا بـعــد تــرامــب .ومــن خــال االسـتـمــرار
فــي م ـســار ال ـحــرب ال ــذي أرس ــاه سـلـفــه،
تكشف سياسات بايدن كيف أن «رهاب
الـصـيــن» أصـبــح اآلن أهــم سـمــة بنيوية
ج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة ل ـ ــدى ن ـخ ـب ــة الـ ــواليـ ــات
الـمـتـحــدة .والـتـغـيـيــرات الـتــي تـجــري في
ض ــوء مــراج ـعــة الـسـيــاســة ال ـتــي أنـجــزهــا
فــريــق الـعـمــل الـمـخـتــص بــالـصـيــن تشير
إلـ ــى ال ـك ـي ـف ـيــة ال ـت ــي ت ـك ـيّ ــف ب ـه ــا ال ــدول ــة
األمــري ـك ـيــة نـفـسـهــا ض ــد دولـ ــة ل ــم تــؤكــد
سـ ــوى ع ـلــى م ـص ـيــر م ـش ـتــرك لـلـبـشــريــة
بعيد ًا عن منطق المواجهة ،األمــر الذي
يبين كـيــف أن الــواليــات الـمـتـحــدة تتبع
مسار ًا تعتقد أنه سيساعدها على ضمان
بقائها كقوة مهيمنة.
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رغم مضي عشر سنوات ،ما يزال
«العنف» بأشكاله المختلفة العنوان
األبرز فيما يتعلق بتوصيف ما يحصل
وإن أخذ ذلك
بحق الشعب السوري ،حتى ْ
العنف أشكا ًال مختلفة خالل السنوات
وإن تعددت الجهات
العشر الماضيةْ ،
التي تمارسه؛ حيث بات العنف أحد
أهم األدوات التي استخدمتها وما زالت
تستخدمها القوى والجهات المختلفة
لقمع الشعب السوري ومحاولة تقسيم
سورية جغرافياً وبشرياً ،وتعزيز
وتعميق ذلك التقسيم بهدف إدامته
وتثبيته وبالتالي تعميق األزمة والسعي
لجعل الوصول إلى حل سياسي شامل
وقابل للتطبيق ضرباً من المستحيل.
ومع تغ ّير القوى والجهات والظروف على
كافة المستويات ،تغ ّيرت أشكال العنف
لضمان قدرة ذوي المصلحة على تحقيق
أهدافهم ومصالحهم التي تتعارض مع
مصالح الشعب السوري وتقف ضدها.

ǧريم عيسى

م ـن ــذ بـ ــدايـ ــات األزمـ ـ ــة ال ــراهـ ـن ــة ف ــي س ــوري ــة،
ع ــال ـج ــت ق ــاسـ ـي ــون أشـ ـكـ ــال ال ـع ـن ــف وال ـع ـن ــف
ال ـم ـضــاد ال ــذي تـتـعــرض لــه ســوريــة والـشـعــب
ال ـســوري ،وتـطــرقــت فــي معالجتها للموضوع
إل ــى أب ــرز أن ــواع الـعـنــف وبـيـنـهــا :االق ـت ـصــادي
والسياسي والفئوي والمدني والمسلح .وكان
الـهــدف الرئيس مــن هــذا الـتـعــداد هــو التصدي
ل ـم ـح ــاوالت ب ـعــض ال ـج ـهــات م ــن ه ــذا ال ـطــرف
وذاك ح ـص ــر ال ـع ـن ــف ف ــي نـ ــوع واح ـ ــد وه ــو
المعتاد والتقليدي في هذا النوع من األزمات
عـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص فــي م ـحــاولــة للتغطية
عـلــى األن ــواع األخ ــرى مــن الـعـنــف ،بــل واألهــم
الستخدام الحديث عن العنف كمبرر وذريعة
لمزيد من العنف المضاد...
مراجعة تاريخية سريعة… 2011
سنتطرق بشكل سريع ومقتضب إلــى أشكال
العنف المذكورة آنف ًا كما عالجتها قاسيون في
عــام ( 2011يمكن الـعــودة إلــى الـمــادة األصلية
ب ـع ـن ــوان «ال ـع ـن ــف ..وم ـه ـمــة إن ـق ــاذ س ــوري ــة!»
والتي نشرتها قاسيون في  29نيسان :)2011
الـعـنــف االق ـت ـص ــادي :وه ــو أص ــل كــل ال ـشــرور
وكــل أشـكــال الـعـنــف األخ ــرى ويتسبب بموت
ع ـش ــرات ال ـمــاي ـيــن حـ ــول ال ـع ــال ــم س ـن ــوي ـ ًا مــن
ال ـج ــوع والـ ـم ــرض دون ق ـط ــرة دم واحـ ــدة،
وأشــرنــا أن ــه آن ــذاك كــانــت وصـلــت نـســب الـفـقــر
المعلنة إلــى  %30والـبـطــالــة إلــى  %11والــواقــع
بالتأكيد كــان (ومــا ي ــزال) أســوأ بكثير ،وهــذا
العنف يمارسه أصحاب السطوة والفاسدون
مــن خ ــال ال ـس ـيــاســات الـلـيـبــرالـيــة الـمـتــوحـشــة
على الجزء األعظم من الشعب والــذي يتراكم
لديه هذا النوع من العنف ويبقى كامن ًا وقاب ًال
لــان ـف ـجــار ب ـكــل االتـ ـج ــاه ــات ،وع ـل ــى ال ـطــريــق
يتساقط جــزء كبير منهم نتيجة ســوء الحال
المتزايد.
العنف السياسي :وهــذا يتمثل بمصادرة رأي
ال ـن ــاس وإغـ ــاق ال ـم ـنــافــذ ال ـح ــرة ال ـتــي تـسـمــح
ل ـه ــم بــال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن آرائـ ـهـ ــم ف ــي ظ ــل قــوان ـيــن
عـنـيـفــة سـيــاسـيـ ًا أو عــن طــريــق االلـتـفــاف على
الـشــرعـيــة الــدسـتــوريــة والـقــانــونـيــة والـتـضـيـيــق
على األح ــزاب السياسية وتقييد قــدرتـهــا على
م ـمــارســة الـعـمــل الـسـيــاســي وال ـتــي يـنـتــج عنها
انتصار قوى الفساد واستمرارها.
العنف الفئوي :ويتمثل هذا النوع من العنف
مــن خــال الـتـحــاصــص ال ــذي فــي جــوهــره هو

تحاصص طبقي يأخذ فيه ممثلو رأس المال
وال ـت ـج ــار ال ـح ـص ــة ال ـك ـب ــرى ،وي ـت ـي ــح ال ـم ـجــال
لــوصــول الفاسدين الكبار إلــى مــواقــع مفصلية
فــي الــدولــة ،وفــي ذات الــوقــت يتم اللعب على
خـصــوصـيــة الـنـسـيــج ال ـس ــوري لـتـبــدو األم ــور
وكــأنـهــا لمصلحة فـئــات (طائفية أو قومية أو
عشائرية أو غيرها) على حساب فئات أخرى،
ألخــذ األمــور نحو عنف مـتـبــادل بين الفئات،
بينما في الــواقــع النسب المتضررة ضمن كل
الفئات هــي متقاربة جــد ًا ،والعنف الناتج عن
هذه الممارسات يخدم مصلحة زعماء الفئات
كلها والــذيــن هــم رساميلها الكبيرة وناهبوها
الكبار.
الـعـنــف الـمــدنــي :ويــأتــي هــذا مـتـمـثـ ًا بــالـتـهــديــد
الـ ـمـ ـب ــاش ــر لـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــة اإلنـ ـ ـس ـ ــان وك ــرامـ ـت ــه
الـشـخـصـيــة مــن خ ــال كــافــة ال ـم ـمــارســات الـتــي
تتجاوز حــريــات الـنــاس الشخصية ســواء في
المؤسسات التعليمية وغيرها من مؤسسات
الدولة التي تطغى عليها المحسوبيات وقانون
األحــوال الشخصية وتطبيقاته ،باإلضافة إلى
ظواهر أخرى مثل التشبيح ،والتي كلها تخدم
الفساد الكبير وتتعدى على مواطنية المواطن
وفاعليته االجتماعية.
ال ـع ـنــف ال ـم ـس ـلــح :وه ــو أب ـســط أنـ ــواع الـعـنــف
مــن حـيــث الـشـكــل وأك ـثــرهــا وض ــوح ـ ًا ،وبـيـنـمــا
هــو عــادة الــوسـيـلــة األخ ـيــرة الـتــي تستخدمها
ال ـق ــوى ال ـم ـت ـحــاربــة لـتـظـهــر م ــدى قــوت ـهــا ،فــي
ال ـحــالــة ال ـســوريــة ت ــم اس ـت ـخــدامــه م ـنــذ ال ـبــدايــة
ومن كافة األطراف لتضييع البوصلة وإيقاف
الـ ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي ال ـح ـق ـي ـقــي ألن ت ـط ــور ذلــك
الـحــراك ونـضــوجــه ضمن األطــر الوطنية كان
س ـيــؤدي إل ــى مـحــاسـبــة الـفـســاد الـكـبـيــر ومـنــع
ذوي المصلحة من الطرف اآلخــر من القدرة
على تحقيق هدفهم في الوصول إلى السلطة
ليصبحوا هم الناهبين أو اقتسام النهب دون

تغيير حقيقي في توزيع الثروة.

أن نقدم
إذا أردنا ْ
صورة رمزية لـعنف
إضاعة الوقت فتلك
الصورة هي لتجار
الحرب والمتشددين
والفاسدين الكبار
في النظام
والمعارضة

العنف خالل عشر سنوات ،وأين وصل
اليوم؟
اسـتـمــرت أن ــواع الـعـنــف ال ـمــذكــورة آن ـف ـ ًا خــال
السنوات العشر الماضية ،وتطورت الوسائل
التي استخدمتها قــوى األمــر الــواقــع المتتالية
والمتتابعة وفــق الـظــروف واألدوات المتاحة
في مناطق سيطرتها ،وإن اختلفت الواجهات
وال ـخ ـط ــاب ــات وال ـ ـظـ ــروف ،ول ـك ــن ال ـتــداع ـيــات
الـسـلـبـيــة ع ـلــى ال ـغــال ـب ـيــة ال ـع ـظ ـمــى م ــن الـشـعــب
الـســوري ،أي األغلبية المنهوبة ،لم تتغير بل
ازدادت سوء ًا.
ول ـت ـت ـم ـك ــن ال ـ ـقـ ــوى ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة مـ ــن م ــواص ـل ــة
استخدام أنواع العنف المختلفة على الشعب،
ك ــان مــن ال ـض ــروري لـهــا وبــاألخــص وجــودي ـ ًا
أن تستحدث نوع ًا إضافي ًا من العنف ،والــذي
كان أحد أهدافه أن يكون األداة األساسية في
ضـمــان اسـتـمــرار األشـكــال األخ ــرى مــن العنف
وزيـ ــادة حــدتـهــا وتـعـمـيـقـهــا وتــوس ـيــع نـطــاقـهــا،
مــا يجعله أكـثــر خـطــورة وشـمــولـيــة مــن أنــواع
العنف األخرى.
يمكننا أن نسمي هذا النوع من العنف« :عنف
إضاعة الوقت» ،ويتمثل في ممارسات تهدف
إلــى تقويض وهــدم أي شــيء يمكن أن يصب
فــي الــوصــول إلــى حــل لــأزمــة .ومــن بين هذه
الممارسات :المراوغات السياسية والمزاودات
والـخـطــابــات الـمـتـشــددة بــل والـعـنـتــريــات باسم
«الثورة» تارة ،وباسم «الوطن» تارة أخرى،
وض ـم ـن ـ ًا اس ـت ـخ ــدام ك ــاف ــة ال ــوس ــائ ــل ال ـم ـتــاحــة
سياسي ًا وإعالمي ًا ونفسي ًا وصو ًال إلى محاولة
ال ـل ـعــب ع ـلــى ال ـت ــوازن ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة والــدول ـيــة
لضمان وتبرير عدم تقديم أية تنازالت والتي
هي جــزء أساسي من التفاوض والـحــوار في
سبيل الوصول إلى حل سياسي.

هذا النوع من العنف بدأ يظهر بوضوح كبير
منذ أول انطالقة رسمية لمسار التفاوض في
 ،2014ولكن يمكن تمييز مالمحه األولية حتى
في  2012و.2011
وتـطــور هــذا الـشـكــل مــن الـعـنــف بــالـتــوازي مع
الـ ـتـ ـط ــورات ع ـل ــى األرض ،وك ـ ــان ومـ ــا ي ــزال
أخطر ما فيه أنه كان عام ًال أساسي ًا في إطالة
األزم ـ ــة وال ـت ــي أدت إلـ ــى زي ـ ــادة آث ـ ــار أنـ ــواع
الـعـنــف األخ ــرى ال ـتــي ذكــرنــاهــا أع ــاه ،والـتــي
نتج عنها تعميق الكارثة السورية بما في ذلك
مــن زيــادة فــي نسب الفقر والـبـطــالــة والـجــوع
وتعمق المآسي اإلنسانية األخرى كالمعتقلين
واألسرى والمهجرين (الالجئين والنازحين)،
ك ـمــا جـ ــرى تـعـمـيــق مـخـتـلــف أن ـ ــواع الـمـشــاكــل
االجتماعية والتعليمية والنفسية ،ناهيك عن
اآلثــار الكارثية على ســوريــة كــدولــة مــن ناحية
دمار وتدهور البنى التحتية واالقتصاد...
متى ينتهي «عنف إضاعة الوقت»؟
إذا أردن ـ ــا ْأن ن ـق ــدم صـ ــورة رم ــزي ــة ل ــ«ع ـنــف
إض ــاع ــة ال ــوق ــت» ،ف ـت ـلــك ال ـص ــورة ه ــي لـتـجــار
ال ـحــرب والـمـتـشــدديــن وال ـفــاســديــن الـكـبــار في
النظام والـمـعــارضــة ،والــذيــن يمسكون بخناق
الـشـعــب ال ـس ــوري وي ـحــاول ــون اإلج ـه ــاز عليه
نهائي ًا منع ًا لنهوضه القادم ،ألنهم يعلمون ّأن
الظرف متى سمح للشعب بالنهوض مجدد ًا،
فإن المعركة القادمة ستكون محسومة النتائج
ّ
ضدهم ،حتى وإن أخذت وقت ًا إضافي ًا...
لــن ي ــؤدي تـطـبـيــق ال ـقــرار  2254إلــى اإلجـهــاز
ع ـلــى ال ـم ـت ـشــدديــن وال ـفــاســديــن ال ـك ـبــار وت ـجــار
الـ ـ ـح ـ ــرب ،ولـ ـكـ ـن ــه س ـي ــرغ ـم ـه ــم عـ ـل ــى إرخـ ـ ــاء
قـبـضـتـهــم ع ــن رق ـ ــاب ال ـس ــوري ـي ــن ،وس ـي ــؤدي
الـ ــدم واألوك ـس ـج ـي ــن ال ـج ــدي ــد الـ ــذي سـيـتــدفــق
فــي عــروق الـنــاس لنهوض قــادم ،والستعداد
أفضل وأنضج للمعارك القادمة مع الناهبين...
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السياسي وهــذا يتطلب بــالـضــرورة أن تكون
هذه القوى التي تريد أن تفعل ذلك هي قوى
ديمقراطية بطبيعتها وليست قوى إقصائية.

أجرت قناة روج آفا يوم الخميس الماضي  8تموز ،لقاء جمع ك ًال من السيد سيهانوك
ديبو عضو رئاسة مجلس سورية الديمقراطية ،والرفيق مهند دليقان أمين حزب
اإلرادة الشعبية ،للحوار حول االجتماع التشاوري الثالثي الذي جرى يوم الجمعة الفائت
وجمع ك ًال من حزب اإلرادة الشعبية ومجلس سورية الديمقراطية وهيئة التنسيق
الوطنية ،وكذلك ناقش اللقاء مع ضيفيه آفاق عمل المعارضة الوطنية الديمقراطية
عموماً على ضوء المستجدات الجارية.

نشر موقع قاسيون اإللكتروني على يوتيوب
اللقاء كام ًال ،وتنشر جريدة قاسيون فيما يلي
مـقـتـطـفــات مــن إجــابــات الــرفـيــق دلـيـقــان خــال
اللقاء...
حول الشائعات
فيما يتعلق بالشائعات التي أثيرت حول اللقاء
الثالثي ،أرى ّأن حجم الشائعات الــذي أثير-
والذي هو حقيق ًة كبير ولم نكن نتوقعه -هو
بـحــد ذات ــه مــؤشــر عـلــى أن هـنــالــك خ ــارج هــذه
الـقــوى الـثــاثــة مــن يــرى أن هــذا االجـتـمــاع له
وزن ما ،سواء كان يراه إيجاب ًا أم سلبي ًا؛ لذلك
ٌ
يحاول من خالل أنواع محددة من الشائعات
إم ــا أن ي ـس ــيء إل ــى االج ـت ـم ــاع ن ـف ـســه ،أو أن
ـورة من
يـســوقــه بــاتـجــاه مـحــدد ي ــراه أقــل خ ـطـ ً
االتجاه الذي يسير به بشكل طبيعي.
األرضية المشتركة
كـمــا تـفـضــل الـسـيــد س ـي ـهــانــوك ،ف ــاألس ــاس في
االج ـت ـم ــاع ك ـكــل ه ــو الـ ـق ــرار  ،2254وتــاقــي
األط ـ ـ ــراف ع ـل ــى أن ال ـح ــل ه ــو ح ــل س ـيــاســي
لألزمة السورية من جهة ،ولكن أكثر من ذلك
فإن التالقي بين هذه األطراف بأنها على األقل
ّ
تــزعــم -تــدعــي -ت ـقــول -ت ـع ـرّف نـفـسـهــا بــأنـهــا
معارضة وطنية ديمقراطية ،وهذا الكالم ليس
م ـجــرد تــوص ـيــف ،ه ــذا ال ـكــام يـتـعـلــق بـخـطــاب
س ـي ــاس ــي وبـ ـسـ ـل ــوك ،وه ـ ــذا م ـق ــارن ــة ب ــأن ــواع
أخ ــرى مــن ال ـم ـعــارضــة .كــي ن ـكــون واضـحـيــن،
ف ـ ّـإن بـيــن األش ـيــاء الـخــاصــة بــالـمـعــارضــة والـتــي
جــرى فرضها خــال األزمــة الـســوريــة ،لألسف
ت ــوج ــد م ـس ــأل ـت ــان س ـي ـئ ـت ــان س ــاه ـم ـت ــا بــإطــالــة
األزمــة وتعقيدها .المسألة األولــى هــي فرض

أجـســام معينة واخـتــراع معارضات مــن النوع
الجاهز للنزول بــ«الـبــاراشــوت» وهــذا تحديد ًا
جــرى فــي عــامــي  2011و 2012ونـقـصــد بــذلــك
المجلس الوطني فــي حينه واالئـتــاف .ومن
ي ـعــود إل ــى دراس ــة ه ــذه الـتـشـكـيــات ي ــرى أن
ج ــزء ًا مـهـمـ ًا مــن الشخصيات ضمنها ،هــي من
النوع الــذي كــان يعيش بشكل مستمر خارج
ســوريــة لثالثين وأربـعـيــن عــامـ ًا ،وهــذه ليست
م ـســألــة ص ـغ ـيــرة ح ـيــن تــريــد أن ي ـكــون هـنــالــك
جـســم يـمـثــل ال ـنــاس الـمــوجــوديــن فــي الـشــارع
وتــأتــي بــأشـخــاص لـهــم ثــاثــة أو أرب ـعــة عـقــود
دون عالقة بالحياة السياسية والطبيعية في
الـبــاد .الـمـســألــة الـثــانـيــة هــي الـعـمــل عـلــى فكرة
توحيد المعارضة بمعنى دمجها ضمن أجسام،
الـغــرض مــن هــذا األمــر كــان احـتــواء وإسـكــات
وابتالع أجسام المعارضة السياسية األصيلة
ضمن األشكال المستحدثة من الخارج.
األشكال األصيلة هي تلك التي كانت موجودة
م ــن ق ـب ــل  2011رب ـم ــا ب ـع ـق ــود ،وأقـ ـص ــد بــذلــك
بشكل أســاســي مـعــارضــات مــن تلك التي كانت
تعارض المنظومة االقتصادية -االجتماعية-
الـسـيــاسـيــة فــي ال ـبــاد ولـيــس فـقــط المنظومة
الـسـيــاسـيــة ،وك ــان لـهــا بــرامــج مـتـكــامـلــة وكــانــت
مــوجــودة بــأمــاكــن مختلفة مــن الـبــاد والـقــوى
الثالث التي نتحدث عن لقائها اليوم ،تحتوي
ضمنها مـجـمــوعــة مــن األح ــزاب والشخصيات
التي مارست هذا النوع من النضال السياسي
مـنــذ أربـعـيــن وخـمـسـيــن عــام ـ ًا .نـحــن ال نسعى
إلى توحيد المعارضة ،شعار توحيد المعارضة
هــو ش ـعــار م ــراوغ الـمـقـصــود مـنــه أن تـتـحــول
المعارضة إلــى حــزب بعث آخــر أو حــزب قائد
آخر يسير نظام ًا منضم ًا .المطلوب هو توحيد
مــواقــف الـمـعــارضــة بــاتـجــاه يـفـيــد عـمـلـيــة الـحــل

هدف اللقاءات
الهدف األســاســي كــان ومــا يــزال إحــداث الفرز
المطلوب ضمن المعارضة عبر تجميع القوى
الوطنية الديمقراطية ،ألن هنالك خـلـ ًا هائ ًال
بالتناسبات إلى ذلك الحد الذي ربما تصح معه
فرضية ّأن «حـجــم التمثيل الـعــددي أليــة قوة
مـعــارضــة ضـمــن األج ـســام الـمـمـثـلــة لـلـمـعــارضــة،
يتناسب عكس ًا مــع الــوزن السياسي الحقيقي
لتلك الـقــوة» كلما كــان وزن الـقــوى السياسية
بين الـســوريـيــن أعـلــى كلما كــان تمثيلها ضمن
األجسام المعنية بالحل أقل.

نحن نسعى إلى
تعديل التوازنات
ضمن األجسام
السياسية الخاصة
بالحل بحيث تصبح
هذه األجسام من
جهة المعارضة
على األقل أجساماً
تريد الحل فع ًال

ال نخضع لإلمالءات
ف ــي ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ن ـحــن ن ـت ـح ـســس ع ـنــدمــا ن ـســأل
ب ـه ــذه ال ـطــري ـقــة ،ول ـك ــن ال ن ـل ــوم ال ـســائــل وال
نلوم من يفكر بهذه الطريقة ألنه يوجد ضمن
الـمـعــارضــة الـســوريــة وضـمــن الـقــوى الـســوريــة
بالعموم نـمــاذج قدمت مستويات مــن التبعية
وم ــن ال ـخ ـضــوع ي ـنــدى لـهــا الـجـبـيــن ،إل ــى ذلــك
الـحــد ال ــذي اض ـطــررت فـيــه شـخـصـيـ ًا فــي كثير
مــن األحـيــان فــي لـقــاءات دبلوماسية أن أكــون
غ ـيــر دب ـلــومــاســي م ــع ب ـعــض الــدب ـلــومــاس ـي ـيــن،
خاص ًة الغربيين ،إلى درجة القيام بـ«بهدلتهم»
إلحداث بعض التوازن ،ألنهم متعودون على
اإلمـ ـ ــاءات ات ـج ــاه ب ـعــض م ــن ف ــي ال ـم ـعــارضــة
ال ـس ــوري ــة،ـ ف ـع ـنــدمــا ي ــأت ــون وي ـت ـحــدثــون مـعـنــا
يصطدمون بأننا لسنا من جماعة اإلمالءات...
لذلك اخـتـصــار ًا ،كما كانت مــذكــرة التفاهم بين
مسد وحــزب اإلرادة الشعبية فــي آب 2020
هــي مــن صناعة هــذيــن الطرفين وبمبادرتهما
وبـتـنـسـيــق م ـش ـتــرك بـيـنـهـمــا ،كــذلــك األمـ ــر بـمــا
ي ـخ ــص ال ـل ـق ــاء ال ـث ــاث ــي الـ ـح ــال ــي .ون ــأم ــل أن
تستمر التشاورات بهذا االتجاه ولكن أؤكد أن
المسألة سورية خالصة.
تعديل التوازنات؟
الـحــديــث هــو ت ـحــديــد ًا عــن كـيــف يـمـكــن تطبيق

القرار  ،2254وهذا ما اتفقنا عليه ضمن مذكرة
الـتـفــاهــم وهــو مــوجــود ضـمــن أدب ـيــات مختلفة
للقوى الثالث.
ف ــي إطـ ــار تـطـبـيــق ه ــذا ال ـق ــرار ،ه ـنــالــك ثــاث
م ـن ـص ــات هـ ــي م ـن ـص ــة ال ـ ــري ـ ــاض ،الـ ـق ــاه ــرة،
وم ـ ــوسـ ـ ـك ـ ــو .ون ـ ـت ـ ــج عـ ـ ــن اج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ف ـي ـي ـن ــا
واجتماعات أخــرى عديدة ال مجال للدخول
ف ــي تـفــاصـيـلـهــا اآلن أن ه ـنــالــك ش ـي ـئ ـ ًا اسـمــه
هيئة الـتـفــاوض وهـنــالــك شــيء اسـمــه اللجنة
الدستورية.
لكي يُفهم مسعانا بشكل دقيق أقول :نحن نريد
بشكل واضح وعلن ًا وال نوارب بهذه المسألة،
ن ـح ــن ن ـس ـعــى إلـ ــى ت ـع ــدي ــل الـ ـتـ ــوازنـ ــات ضـمــن
األج ـس ــام ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـخــاصــة بــال ـحــل بـحـيــث
تصبح هذه األجسام -من جهة المعارضة على
األقــل -أجسام ًا تريد الحل فع ًال ،ألن رأينا أن
المسيطر الـيــوم ضـمــن اللجنة الــدسـتــوريــة أو
ضمن هيئة الـتـفــاوض هــم أولـئــك المتشددون
الذين ال يريدون ح ًال.
ولكي أوضــح مسألة تعديل الـتــوازنــات أكثر،
فهي ال تعني الوصول إلى أن يجري تمثيل
ك ــل ط ــرف م ــن ال ـم ـعــارضــة ب ــوزن ــه الـحـقـيـقــي
بــال ـضــرورة ،نـعـلــم أن ه ــذه الـصـيـغــة الـمـثــالـيــة
لن يتم الوصول إليها وال نطمح لها صراح ًة
ولـيـســت مهمة اآلن؛ ال نهتم كـثـيــر ًا بــاألرقــام
واألعــداد ضمن التشكيالت الحالية ،ما يهمنا
مسألتان فقط،ـ كنا وما زلنا مصرين عليهما:
أو ًال :تمثيل الجميع ،ال ينبغي أن يتم إقصاء
أحــد ،ولــديـنــا مـثــال واضــح عـلــى اإلق ـصــاء هو
مجلس سورية الديمقراطية الــذي ال ينبغي
أن يـسـتـمــر إق ـص ــاؤه عــن الـعـمـلـيــة .ثــان ـي ـ ًا :أن
تكون التناسبات بذلك الحد الــذي ال يسمح
ألحـ ــد بــاالس ـت ـئ ـثــار وب ــال ـق ـي ــام بـ ــدور ال ـحــزب
القائد.
نحن نعلم بأن هنالك قوى منفوخة كثير ًا من
ح ـيــث وزن ـه ــا ال ـع ــددي ف ــي األج ـس ــام الـخــاصــة
بالمعارضة مـقــارنـ ًة بــوزنـهــا الفعلي السياسي،
ولكن ال نسعى إلــى تنفيسها ليتناسب وزنها
الـعــددي مــع وزنـهــا الحقيقي الـسـيــاســي ،وإنما
ف ـقــط نـسـعــى إل ــى إن ـه ــاء حــالــة ال ـح ــزب الـقــائــد
بحيث نستطيع الوصول إلى حل.
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حدة الجوع في سورية األسرع نمواً في العالم..

أصدرت منظمة «أوكسفام» الدولية تقريرًا تحت عنوان «الجوع في تكاثر» بتاريخ
 ،2021/7/9وقد تضمن التقرير بعض المعلومات عن سورية ،حيث ورد أن أزمة
الجوع في سورية كانت األسرع نموًا في العالم ،إذ ارتفعت معدالت الجوع بنسبة ،٪88
فيما ثالثة من كل خمسة سوريين– أي  12,4مليون شخص– يواجهون حاالت من
الجوع المدقع في الوقت الحالي.

ǧعادل ابراهيم

ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن مـنـظـمــة «أوك ـس ـفــام»
ت ـع ـت ـمــد فـ ــي دراسـ ــاتـ ـهـ ــا ع ـل ــى ال ـت ـق ــاري ــر ال ـتــي
ت ـصــدرهــا ب ـعــض ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ــدول ـي ــة الـتــابـعــة
لألمم المتحدة وغيرها ،وقد اعتمدت في جزء
مــن تـقــريــرهــا أعــاه عـلــى تـقــريــر بــرنــامــج األمــم
المتحدة اإلنمائي الصادر بتاريخ ،2021/5/5
ب ـع ـن ــوان« :ال ـت ـقــريــر ال ـعــال ـمــي ب ـشــأن األزمـ ــات
الغذائية ،ويحذر من بلوغ انعدام األمن الغذائي
الحاد أقصى ارتفاع له في خمس سنوات».
أزمة جوع حا ّدة والمساواة
ورد في تقرير «أوكسفام» ما يلي« :فــي هذا
الـعــام ،دُفــع بعشرين مليون شخص إضافيين
إلـ ــى م ـس ـت ــوي ــات ق ـص ــوى م ــن ان ـ ـعـ ــدام األم ــن
ال ـغــذائــي ،لـيـصــل مـجـمــوعـهــم إل ــى  155مـلـيــون
ش ـخ ــص ف ــي  55بـ ـلـ ــد ًا .وم ـن ــذ بـ ــدء ال ـجــائ ـحــة
(ال ـم ـق ـصــود كـ ــورونـ ــا) ،زاد ع ــدد األش ـخ ــاص
الــذيــن يعيشون فــي ظــروف شبيهة بالمجاعة
س ـتــة أض ـع ــاف ل ـي ـت ـجــاوز  520أل ــف ش ـخــص..
وســرعــان مــا تحولت األزمــة الصحية العالمية
الـتــي شـهــدنــاهــا إلــى أزم ــة جــوع ح ــادّة أمــاطــت
الـلـثــام عــن الــام ـســاواة ال ـصــارخــة فــي عــالـمـنــا.
وستزداد األمور سو ًءا إذا لم تعالج الحكومات
بشكل مباشر وعلى وجه السرعة انعدام األمن
الـغــذائــي وأسـبــابــه الـجــذريــة .وإذا لــم يُتخذ أي
إجراء فوري ،فقد يموت  11شخص ًا كل دقيقة
بحلول نهاية العام بسبب الجوع الحاد».

سورية من بين أش ّد البلدان عرضة للجوع
ورد ف ــي ال ـت ـق ــري ــر حـ ــول س ــوري ــة م ــا ي ـلــي:
«كــانــت ســوريــة مــن بـيــن أش ـدّ الـبـلــدان عرضة
ل ـل ـج ــوع ف ــي الـ ـع ــام الـ ـم ــاض ــي ،ح ـي ــث ي ــواج ــه
ثــاثــة أخـمــاس الـســوريـيــن– أي  12,4مليون
ش ـخــص– حــال ـي ـ ًا ال ـجــوع ال ـح ــاد .ويـمـثــل هــذا
الـعــدد زي ــادة بنسبة  %88عــن الـعــام الـســابــق،
وإح ــدى أعـلــى الــزيــادات فــي الـعــالــم .كما أدّت
ال ـت ــداع ـي ــات االق ـت ـص ــادي ــة ل ـف ـي ــروس ك ــورون ــا
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى آثـ ــار  10س ـن ــوات م ــن ال ـنــزاع
إلــى انخفاض كبير في قيمة العملة المحلية،
وزيادة بنسبة  %313في متوسط سعر سلة
الـغــذاء فــي  12شـهــر ًا فـقــط .كما ضــرب الـنــزاع
البنية التحتية الزراعية الحيوية في سورية،
األمــر الــذي أدّى إلــى تدمير دخــل المزارعين
وإنتاج الغذاء».
وقد وردت سورية من خالل جدول« -البقع
الـســاخـنــة لـلـجــوع» -الـمـلـحــق بــالـتـقــريــر ،حيث
احتلت المرتبة األولى في ترتيب االرتفاع في
حــدة الـجــوع بنسبة  %88بـيــن عــامــي -2019
.2020
فقد كــان عــدد األشـخــاص الــذيــن يعانون من
الـجــوع عند مرحلة األزمــة أكـثــر  6,6ماليين
شخص ،في عام  ،2019يشكلون نسبة %36
م ــن م ـج ـمــوع ال ـس ـك ــان ،وقـ ــد وصـ ــل ف ــي عــام
 2020إل ــى  12,4مـلـيــون ش ـخــص ،يـشـكـلــون
نـسـبــة  %60م ــن م ـج ـمــوع ال ـس ـكــان ،وبـنـسـبــة
ارتـفــاع فــي حــدة الـجــوع بلغت  ،%88بحسب
التقرير.

حال السوريين اآلن
أصبح أسوأ مما
ورد في التقرير
بأشواط وخاصة
على مستوى
تراجع مستويات
األمن الغذائي فقد
تفاقمت حدة الفقر
والجوع

النساء يتحملن وطأة أزمة الجوع
ل ـقــد ركـ ــز ال ـت ـقــريــر أي ـض ـ ًا ع ـلــى وضـ ــع ال ـن ـســاء
السوريات ،حيث ورد ما يلي« :تتحمّل النساء
والفتيات في سورية وطأة أزمة الجوع هذه.
فقد دفعت الحرب بمزيد من النساء ليصبحن
المُعيالت الرئيسيات ألسرهن ،واضطر العديد
منهن إلــى العمل للمرة األولــى بمهارات قليلة
مــن أجــل تــأمـيــن وظـيـفــة الئـقــة وأج ــور عــادلــة،
ولـكــن ال يـكــاد يـغـطــي -القليل الــذي يجنينه-
نفقات أسرهن .ووف ًقا لدراسة أجرتها منظمة
أوكسفام ،كانت األســر التي ترأسها نساء من
بين أكثر األســر تـضــرر ًا من الـجــوع ،إذ أبلغت
عــن ان ـخ ـفــاض كـبـيــر فــي اسـتـهــاكـهــا ال ـغــذائــي،
وعن اضطرارها للتخلي عن بعض الوجبات.
ولـمــواجـهــة ذل ــك ،اض ـطــرت بـعــض األس ــر إلــى
ال ـل ـج ــوء إلـ ــى زواج األطـ ـف ــال ال ـم ـب ـكــر إلعــالــة
نفسها».
تنامي ثروة األغنياء وتزايد نسبة
الفقراء
حول الالمساواة ،أورد التقرير ما يلي« :لقد
كانت التداعيات االقتصادية لفيروس كورونا
السبب الرئيسي الثاني ألزمة الجوع العالمية
(الـسـبــب الــرئـيـســي األول :ال ـنــزاع) ،إذ عمّقت
الفقر ،وكشفت عــن الــامـســاواة المتزايدة في
جـمـيــع أن ـحــاء ال ـعــالــم .وم ــن الـمـتــوقــع أن يصل
العدد التقديري لألشخاص الذين يعيشون في
فقر مدقع إلى  745مليون نسمة بحلول نهاية
عام  ،2021بزيادة قدرها  100مليون شخص
منذ بــدايــة الجائحة .وكــانــت الفئات المهمّشة،
وال سـيـمــا الـنـســاء وال ـنــازحــون وال ـع ـمــال غير
النظاميين ،األكثر تضرر ًا .ولم يتلقّ  2,7مليار
شـخــص أي دع ــم مــالــي ع ــام لـلـتـصــدي لـلــدمــار
االقتصادي الناجم عن الجائحة.
وفــي الوقت نفسه ،ازداد األثــريــاء غنىً خالل
ال ـج ــائ ـح ــة .ف ـق ــد ت ـن ــام ــت ث ـ ــروة أغ ـن ــى ع ـشــرة
أشخاص بمقدار  413مليار دوالر أمريكي في
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الـعــام الـمــاضــي ،وهــو مــا يـكـفــي لتغطية الـنــداء
اإلنساني لألمم المتحدة لعام  2021أكثر من
 11مرّة».
بين السياسات والتسييس
ال ش ــك أن م ــا يـ ــرد ف ــي ت ـق ــاري ــر ال ـك ـث ـيــر مــن
المنظمات يخضع سلف ًا لبعض معايير الضغط
واالبـتــزاز واالسـتـثـمــار السياسي ،وكــذلــك بعد
صدورها وتداولها ،وربما التقرير أعاله ليس
استثنا ًء بهذا الصدد.
ولـعــل مــا يـعـنـيـنــا ،بـعـيــد ًا عــن بـ ــازارات الـضـغــط
واالس ـت ـث ـم ــار ،ه ــو أن حـ ــال ال ـســوري ـيــن اآلن
أصـبــح أس ــوأ مـمــا ورد فــي الـتـقــريــر بــأشــواط،
وخاصة على مستوى تراجع مستويات األمن
ال ـغ ــذائ ــي ،ف ـقــد تـفــاقـمــت ح ــدة ال ـف ـقــر وال ـج ــوع،
حيث انخفضت مـعــدالت االسـتـهــاك (الـفــردي
واألسري) منذ بداية العام وحتى اآلن بشكل
ك ـب ـيــر ب ـس ـبــب ارتـ ـف ــاع ــات األسـ ـعـ ــار ال ـم ـت ـتــال ـيــة
ع ـل ــى ال ـس ـل ــع ،وخ ــاص ــة األس ــاس ـي ــة (ال ـخ ـب ــز-
الـسـكــر -ال ــرز -الـسـمــون والــزيــوت -الـلـحــوم
والبيض -األلبان واألجبان -المحروقات،)...
وكذلك على الخدمات العامة (الطبابة -النقل-
التعليم ،)..ما يعني :دفع المزيد من السوريين
إلى حافة الفقر وانعدام األمن الغذائي ،تجاوز ًا
لمعايير الفقر المدقع المتعارف عليها دولي ًا.
ب ــال ـم ـق ــاب ــل ،ف ـق ــد أص ـب ـح ــت الـ ــامـ ـسـ ــاواة أك ـثــر
وضــوحـ ًا ،بل أكثر فجاجة ووقاحة ووحشية،
ليس على مستوى المقارنة مع حيتان الثروة
وال ـمــال والـفـســاد فـقــط ،بــل مــع أم ــراء الـحــرب
وت ـجــار واألزمـ ــة ال ـج ــدد ،الــذيــن فــرخــوا خــال
السنوات الماضية ،مع كل ما يحظى به هؤالء
جميع ًا مــن حماية منقطعة النظير رسمي ًا من
خــال الـسـيــاســات الـمـتـبـعــة ،الـمُـسـخــرة لخدمة
مـصــالــح ه ــؤالء ف ـقــط ،وال ـتــي ســاهـمــت بشكل
مباشر في تفاقم حدة الجوع ،وصو ًال النعدام
األمن الغذائي للغالبية المفقرة والمهمشة من
السوريين ،وما زالت!.
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الحديث عن حاالت الوفاة المفاجئة في شريحة الشباب موضوع بالغ األهمية ،ألن
الشباب هم المعول عليهم في البناء واإلنتاج ،ولكن ما جرى ويجري من تحطيم آلمالهم
وطموحاتهم وطاقاتهم كفيل بأن يقضي عليهم ليس نفسياً فقط ،بل وجسدياً
أيضاً ،ولسان الحال يقول :انتقلنا من مرحلة الموت البطيء إلى الموت السريع.
ǧعمار سليم

نـتــوقــف عـنــد خـبــر ورد فــي مـقــال فــي صحيفة
الـبـعــث الــرسـمـيــة فــي ال ــراب ــع مــن شـهــر تـمــوز،
م ـفــاده :ازديـ ــاد نـسـبــة الـشـبــاب الـمـصــابـيــن من
نقص تــرويــة قلبية ،أو احتشاء عضلة قلبية،
أو ك ـم ــا تـ ـع ــرف ب ــال ـم ـف ـه ــوم ال ـش ــائ ــع ال ــذب ـح ــة
الصدرية .الدكتور حسام خضر مدير مشفى
جراحة القلب الجامعي في دمشق في حديثه
لـ«البعث» تحدث عن أمرين تمّت مالحظتهما،
األول :ازدياد بالمعدل .والثاني :انخفاض في
األع ـمــار ال ـتــي ت ـحــدث عـنــدهــا اإلص ــاب ــة ،والـتــي
كانت تتراوح سابق ًا بين الخمسين والستين،
لتنخفض الـيــوم إلــى الـثــاثـيــن ،إضــافــة إلــى ما
بـتـنــا ن ـش ـهــده م ــن ارت ـف ــاع ف ــي حـ ــاالت ال ـمــوت
الـمـفــاجــئ ،وخــاصــة بـيــن الـشـبــاب .مـضـيـفـ ًا :إننا
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن اف ـت ـق ــارن ــا ل ـل ــدراس ــات ال ـتــي
تــوضــح أس ـب ــاب ه ــذا االرتـ ـفـ ــاعّ ،إل أن هـنــاك
معطيات يجب أخذها بعين االعتبار يأتي في
مقدمتها التوتر النفسي ،ونوعية الحياة نتيجة
الظروف المعيشية القاسية ،مشير ًا إلى ما قد
يـسـبّـبــه الـتــوتــر الـنـفـســي لـيــس فـقــط بتحويلنا
إلى أشخاص عصبين ،بل ازدياد غير طبيعي
بشكل كبي ٍر على القلب
إلفراز هرمونات تؤثر ٍ
واألوعية الدموية ،إضافة إلى أسباب رئيسية
أخـ ــرى ،كــالــوراثــة وال ـتــدخ ـيــن وال ـس ـكــري ،....
وصـ ــو ًال إل ــى نــوع ـيــة ال ـت ـغــذيــة ،خ ــاص ـ ًة ونـحــن
فــي ظــروف تغذية سيئة جــد ًا ،ومــع استخدام
الهرمونات «للدواجن والحيوانات والخضار
والـ ـف ــواك ــه» ،م ــا ي ــؤث ــر س ـل ـب ـ ًا ع ـلــى ال ـشــراي ـيــن
واألوعية والقلب.

أسباب كثيرة مصدرها واحد
رغم كل األسباب المذكورة في الحديث أعاله
عــن أسـبــاب اإلصــابــة باحتشاء العضلة القلبية
ع ـنــد ال ـش ـبــاب ال ب ــد م ــن ال ـخ ــروج م ــن الـحــالــة
الفيزيولوجية إلــى الحالة السيكولوجية لدى
ش ــري ـح ــة ال ـش ـب ــاب ف ــي سـ ــوريـ ــة ،ألن ال ـعــامــل
ال ـن ـف ـس ــي هـ ــو ال ـم ـس ـب ــب ال ــرئ ـي ـس ــي ل ــأزم ــات
ال ـص ـح ـيــة ،فـصـحــة األب ـ ــدان مــرهــونــة بــالـصـحــة
النفسية.
فما هو الوضع النفسي للشاب السوري
في ظل هذه األزمة؟
ل ــك أن تـنـظــر إل ــى أي م ــواط ــن يـقـضــي م ـقــدار
ثالثة أيام من كل شهر وهو يقف منتظر ًا على
طابور المخابز كي يحصل على خبزه اليومي،
إذ ًا هــو يفقد مــن عـمــره شـهــر ًا وسـتــة أيــام في
الطوابير ،ثم يجدها تباع بعشرة أضعافها في
السوق السوداء على حساب عمره! ويخسر
م ــا ي ـخ ـســره بــان ـت ـظــار ال ـســراف ـيــس وال ـبــاصــات
والطوابير األخرى ،وما أكثرها!
ي ـع ـمــل ه ــذا ال ـش ــاب س ــاع ــات طـ ــوال ال تـغـطــي
عشر حاجاته وحاجات أسرته يقضي ساعاته
المتبقية من اليوم في الظالم ،وفي حال كان
أعزب ًا ،فمجرد التفكير بالزواج سوف يفتح له
بوابات جهنم بالنفقات المترتبة عليه ،أمــا أن
يمتلك مـنــز ًال فـهــذا ضــرب مــن الـخـيــال بالنسبة
له ،ألنه يحتاج إلى توفير راتب  100عام حتى
يـحـصــل عـلــى ع ـقــار م ـتــواضــع ،ه ــذا إن لــم يكن
عــاطـ ًـا عــن ال ـع ـمــل ،قـضــى ع ـمــره فــي الــدراســة
وال ـب ـحــث ث ــم وج ــد نـفـســه مـهـمـشـ ًا جــال ـس ـ ًا فــي
البيت ينتظر الفرصة ،وما أبعدها إن كان غير

ذي وساطة.
فالشباب قــد فـقــدوا جهدهم ووقتهم وعمرهم
وطموحهم وسلبوا حتى التفكير بمستقبلهم
وخـيــم عـلـيـهــم ال ـيــأس والـفـقــر وال ـب ــؤس ،كيف
سينعكس كل هذا على حالتهم الصحية؟
الغذاء جريمة أخرى
أكـثــر مــن ثـلـثــي الـشـبــاب ال ـســوري غـيــر آمنين
غــذائـيـ ًا وال يستطيعون الـحـصــول عـلــى ثــاث
وجبات متكاملة ،أجبانهم وسمنهم عبارة عن
زيــوت مهدرجة ضــارة بالشرايين ،وكــل غــذاء
صـحــي مـتـمـثــل بــالـلـحــوم وال ـخ ـضــار وال ـفــواكــه
قــد حــرمــوا مـنــه جــراء الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة
الناهبة للقوت والحياة ،إلى أن وصل التقنين
إلى شربة الماء التي تروي الظمأ ،وهذا الفاقد
الغذائي من شانه أن يدع الجسد ضعيف ًا عرضة

لــآفــات واألمـ ــراض ،ويـجـعــل صـحــة الـقـلــب في
مهب الــريــح ،ال ننفي دور التدخين والتلوث
فــي هــذا الـمـجــال ،ولـكــن لـهــول مــا يـتـعــرض له
ال ـش ـب ــاب م ــن ح ـي ــاة ضــاغ ـطــة وص ـع ـبــة تـجـعــل
األسـبــاب األخــرى كالتدخين والـتـلــوث ثانوية
أمامها.
كل ما ذكــرنــاه أعــاه ،يــؤدي إلــى «قصف عمر
ال ـش ـبــاب» بــاحـتـشــاء عـضـلــة الـقـلــب أو بـغـيــرهــا
مــن األم ــراض الـتــي يـعــود سببها إلــى الضغط
الـنـفـســي وص ـعــوبــات الـمـعـيـشــة ال ـتــي ال يمكن
لإلنسان التأقلم معها.
خــاصــة ال ـق ــول :إن ك ــل م ــا نـ ــراه م ــن ك ــوارث
وأمــراض وآخرها ازيــاد نسبة إصابة الشباب
بــاحـتـشــاء عضلة الـقـلــب ،هــو حصيلة تــراكـمــات
من صناعة السياسات الليبرالية المتبعة التي
تحصد أرواح الناس بعد حصد أموالهم.

مالئكة الرحمة ..حقوق مهدورة!
يعاني العاملون في قطاع
التمريض من الكثير من
الصعوبات والمشاكل،
كما يواجهون يومياً
الكثير من المخاطر بحكم
طبيعة عملهم ،والكثير
من حقوقهم مهدورة،
عمن
وهم يبحثون ّ
ينصفهم.

ǧسوسن عجيب

إحدى أبرز المشاكل التي يركز عليها
العاملون في قطاع التمريض (عام
وخاص) هي :عدم تفعيل تنظيمهم
الـنـقــابــي ،الـمـتـمـثــل بـنـقــابــة التمريض
التي صدر مرسوم إحداثها منذ عام
 ،2012وبالتالي ،غياب المظلة التي
يفترض أن تـقــوم بصيانة حقوقهم
فجل ما هو موجود
والمطالبة بهاّ ،
هو مجلس مؤقت ،يغلب على عمله
ال ـط ــاب ــع ال ـش ـك ـل ــي ،م ــع عـ ــدم إغ ـف ــال
مطالبته كذلك بتفعيل عمل النقابة!
ومجحف بحقه
قطاع منسي ُ
أظ ـه ــرت جــائ ـحــة ك ــورون ــا م ــؤخ ــر ًا،
أه ـم ـي ــة الـ ـقـ ـط ــاع ال ـص ـح ــي مـ ـجـ ــدد ًا،
والتركيز على ما يعتريه من مشاكل
وصعوبات ،فقد تبين أن المنظومة
ال ـص ـح ـي ــة مـ ـت ــرهـ ـل ــة ،وتـ ـعـ ــانـ ــي مــن
الكثير من النواقص والمثالب على
كــافــة ال ـم ـس ـتــويــات ،ول ــم يـكــن قـطــاع
ال ـت ـم ــري ــض ،ك ـج ــزء م ــن ال ـم ـن ـظــومــة
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ــة ،بـ ـمـ ـعـ ــزل ع ـ ــن الـ ـت ــره ــل
والـ ـن ــواق ــص ،ب ــل ل ـع ـلــه كـ ــان األك ـثــر
تغييب ًا عن المشهد بهذا الصدد ،على
ال ــرغ ــم م ــن أه ـم ـي ـتــه كـ ــون الـعــامـلـيــن
ف ـي ــه هـ ــم األك ـ ـثـ ــر تـ ـمـ ــاسـ ـ ًا ،وب ـش ـكــل
م ـب ــاش ــر م ــع ال ـم ــرض ــى ،وك ــذل ــك مــع

بـقـيــة الـعــامـلـيــن فــي هــذا الـقـطــاع ،من
أطباء ومخبريين وإداريين ،واألكثر
ال ـت ـص ــاق ـ ًا واح ـت ـك ــاك ـ ًا م ــع األم ـ ــراض
واآلفــات بمختلف تنوعها ودرجــات
خ ـ ـطـ ــورت ـ ـهـ ــا ،وم ـ ـ ــع ذل ـ ـ ــك م ـ ــا زال
العاملون فــي هــذا القطاع يعتبرون
م ــن الـمـنـسـيـيــن وال ـم ـجـحــف بـحـقـهــم،
س ــواء كــانــوا عــامـلـيــن فــي الـمـشــافــي
والـمـسـتــوصـفــات الـحـكــومـيــة ،أو في
م ـش ــاف ــي وم ـس ـت ــوص ـف ــات وم ــراك ــز
االستشفاء في القطاع الخاص.
أوجه اإلجحاف
بداية ،ال بد من الحديث عن األجور
المتدنية التي يتقاضاها العاملون في
قطاع التمريض ،فإذا كان العاملون
ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـح ـكــومــي مـحـكــومـيــن
بسياسة األجور الظالمة والمجحفة
عموم ًا ،وفق ًا لسلم األجــور المتدني
المعتمد رسـمـيـ ًا ،وغـيــر الـكــافــي لسد
الرمق لمدة أيام محدودة من الشهر
فـ ـق ــط ،ف ـ ــإن ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي ال ـق ـطــاع
الخاص من هؤالء ال يقل اإلجحاف
ت ـج ــاه ـه ــم ،فـ ــاألجـ ــور الـ ـس ــائ ــدة فــي
القطاع الخاص ال تتجاوز  150ألف
ليرة شهري ًا في أحسن األحوال.
الـمـشـكـلــة ال ـتــي ال ت ـقــل أه ـم ـيــة عـلــى
مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـحـ ـقـ ــوق الـ ـم ــالـ ـي ــة ،هــي
ال ـت ـعــوي ـضــات وال ـم ـك ــاف ــآت وطـبـيـعــة

الـ ـعـ ـم ــل وال ـ ـح ـ ــواف ـ ــز ،وغـ ـيـ ــرهـ ــا مــن
الحقوق المالية المهضومة للعاملين
في هذا القطاع.
وال تنفع هنا الـمـقــارنــة ،أو االكتفاء
ب ـم ــا صـ ــدر خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـمــاض ـيــة
م ــن إق ـ ــرار ب ـب ـعــض ال ـح ـق ــوق ل ـجــزء
م ــن ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ه ــذا ال ـق ـط ــاع ،أو
ال ـم ـن ـظ ــوم ــة ال ـص ـح ـي ــة كـ ـكـ ــل ،م ـث ــل:
األط ـ ـ ـبـ ـ ــاء وال ـ ـم ـ ـعـ ــال ـ ـجـ ــون وف ـن ـي ــو
المعالجة وأطباء التخدير والطوارئ
والـشــرعـيـيــن ،فــي الـقـطــاع الحكومي
بما يخص بعض التعويضات ،فهذه
ال ـح ـقــوق ي ـجــب صـيــانـتـهــا وزيــادت ـهــا
وتـعـمـيــم االس ـت ـفــادة مـنـهــا عـلــى كــافــة
العاملين في القطاع الصحي ،بما في
ذلــك الـعــامـلـيــن فــي قـطــاع الـتـمــريــض
الـمـنـسـيـيــن والـمـغـيـبــة ح ـقــوق ـهــم ،مــع
التأكيد على ضمان حقوق العاملين
فــي القطاع الـخــاص مــن كــل هــؤالء،
حـ ـي ــث ال م ـظ ـل ــة ت ـح ـم ــي ح ـقــوق ـهــم
المهدورة ،بما في ذلك عند توقفهم
عن العمل ألي سبب ،فال ضمانات،
وال تعويضات وال معاش شيخوخة
وال م ــن ي ـح ــزن ــون ،ب ــل وال تــأمـيــن
ص ـح ــي ي ـع ـت ـم ــدون ع ـل ـي ــه فـ ــي ح ــال
إصــاب ـت ـهــم ب ــأي مـ ــرض ،ع ـلــى الــرغــم
مــن تعرضهم المستمر ومواجهتهم
ال ــدائ ـم ــة ل ــأم ــراض وال ـم ـي ـكــروبــات
وال ـف ـي ــروس ــات واألشـ ـعـ ــة والـ ـم ــواد

الكيميائية و!..
الـنـقـطــة ال ـتــي ال تـقــل أهـمـيــة عــن كل
مــا س ـبــق ،هــي مــا يـعــانـيــه الـعــامـلــون
فــي قـطــاع الـتـمــريــض عـلــى مستوى
ال ـض ـغــط ال ـن ـف ـســي ،ف ـب ــاإلض ــاف ــة إلــى
الجهد الذي يبذلونه بحسب مهامهم،
ه ـن ــاك ض ـغ ــوط ــات ن ـف ـس ـيــة ش ــدي ــدة
يتعرضون لها بحكم طبيعة عملهم،
ال ـتــي ت ـفــرض عـلـيـهــم م ـشــاهــدة آالم
ال ـمــرضــى ومـعــايـشـتـهــا ،كـمــا تـفــرض
عليهم أن يحتووها ،مــع الكثير من
ال ـض ـب ــط وال ـت ـح ـك ــم إلبـ ـ ــراز م ـشــاعــر
الـ ــود وال ـت ـع ــاط ــف ،ت ـم ـثـ ًـا لـمـهـمـتـهــم
اإلنسانية ،ناهيك عن ظروف العمل
الليلي ،مع تواصل الليل والنهار في
بعض األحيان بحكم الضرورة ،وما
ي ـخ ـل ـفــه ذلـ ــك م ــن ض ـغ ــوط إضــاف ـيــة،
نفسية وعصبية.

متاهة وزارية
الـحـقــوق أعــاه ضــاعــت وتــاهــت بين
وزارات (ال ـص ـحــة والـتـعـلـيــم الـعــالــي
وال ـم ــال ـي ــة وال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة
والـ ـعـ ـم ــل) ك ــل ب ـح ـســب اخ ـت ـصــاصــه
ومـهــامــه ،والـحـكــومــة كـكــل مــن خلف
كل هذه الوزارات طبع ًا.
فمنذ سـنــوات والـعــامـلــون فــي قطاع
الـتـمــريــض يــرفـعــون شـكــواهــم بغاية
إن ـص ــاف ـه ــم وال ـ ــوص ـ ــول ل ـح ـقــوق ـهــم،
باإلضافة لـضــرورة تفعيل تنظيمهم
الـنـقــابــي بـغــايــة حصولهم عـلــى مظلة
ت ـ ــداف ـ ــع عـ ـنـ ـهـ ــم ،وع ـ ـ ــن م ـص ــال ـح ـه ــم
وحـقــوقـهــم عـنــد الـ ـض ــرورة ،لـكــن لم
تثمر تلك الشكاوى عن شيء حتى
اآلن!
ف ـمــن سـيـنـصــف ه ــذا ال ـق ـط ــاع ،وهــل
سترى نقابتهم النور؟!
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كهرباء جرمانا ووهمية االمتيازات

تقع جرمانا ضمن الغوطة الشرقية -في محافظة ريف دمشق -هي مدينة صغيرة
بالمساحة ( 6كم مربع تقريباً) وهي مرعبة بالكثافة السكانية (تتجاوز المليون
ونصف نسمة) ضمن عشوائيات ،يتراوح ارتفاع أبنيتها من  6 -4إلى  9طوابق ،في
السواد األعظم من المدينة.
ǧمراسل قاسيون

عــانــت الـمــديـنــة مـمــا عــانـتــه كــافــة أن ـحــاء الـبــاد
من موضوع التقنين الكهربائي ،ولكن األزمة
ال ـك ـبــرى ك ــان ــت ب ــارت ـب ــاط م ـلــف ال ـم ـيــاه بـمـلــف
الكهرباء ،فتدفق المياه إلــى الشبكة من اآلبــار
يـتــرافــق فــي معظم األحـيــان مــع انـقـطــاع التيار
ال ـك ـهــربــائــي ،وال ـع ـكــس ص ـح ـيــح ،وذل ــك نـتـيـجــة
تـقـسـيــم الـمــديـنــة إل ــى ع ــدة ق ـطــاعــات ،وت ـنــاوب
وصـ ــل ال ـت ـي ــار ال ـك ـهــربــائــي وف ـص ـلــة ع ـلــى هــذه
الـقـطــاعــات ،وبــالـتــالــي ارت ـفــاع احـتـمــال انـقـطــاع
ال ـت ـيــار ال ـك ـهــربــائــي ع ــن ال ـق ـطــاع الـ ــذي يـحــوي
مضخة بئر معين مغذٍ ألحد األحياء التي يتم
فيها وصل الكهرباء بخالف خط البئر!
المعجزة المطلوبة
الـمـعـجــزة الـمـطـلــوبــة فــي مـحـصـلــة ال ـقــول :هي
تـنــاســب وص ــل الـتـيــار الـكـهــربــائــي لــأحـيــاء مع
وصل التيار للقطاعات التي تحوي آبار المياه
والمضخات.
ف ــان ـق ـط ــاع ال ـم ـي ــاه ي ـج ـبــر ال ـس ـك ــان ع ـل ــى م ــلء
الخزانات بصهاريج المياه المتنقلة التي تصل
كلفة ال ـ  5بــرامـيــل عـبــرهــا إلــى  25000ل .س
فــي بعض األحـيــان استغال ًال ونهب ًا ،والـتــي ال
تكفي العائلة أكثر من يومين أو ثالثة ،في حال
التقنين األعظمي ،أي عشرات اآلالف شهري ًا
الستخدام المياه!
حلول بديلة
بما أن المعجزة لــم تتحقق فلنبحث بالحلول
البديلة :إما أن يمتلك الناس مولدات كهربائية
تـعـمــل عـلــى الــوقــود غـيــر الـمــوجــود أســاس ـ ًا ّإل
ف ــي ال ـس ــوق ال ـ ـسـ ــوداء ،أو ام ـت ــاك مـنـظــومــة
مــن الـطــاقــة الـبــديـلــة الـتــي تـحـتــاج إل ــى مـســاحــة
كـبـيــرة عـلــى سـطــح الـبـنــاء ،وال ــذي أســاس ـ ًا هو
ملك فردي ،وليس لجميع سكان البناء بسبب

ف ـكــانــت خ ـط ــوط ال ـت ـب ــادل ت ـس ـت ـخــدم ل ــإن ــارة،
وتشغيل مضخات الـمـيــاه ،وبــالـتــالــي ال تشكل
ضـغـطـ ًا كـبـيــر ًا عـلــى الـشـبـكــة كـمــا يــدعــي بعض
المسؤولين!
وبمطلق األحوال ،نحن لسنا في صدد النقاش
عــن شرعية ذلــك مــن عــدمــه ،فالجميع يعلم أن
الـقــانــون يُفصّل على مقاس مصلحة القلة من
ال ـك ـب ــار ،وع ـل ــى ح ـس ــاب م ـصــالــح ال ـغــال ـب ـيــة مــن
الصغار غالب ًا!

نـظــام الـعـشــوائـيــات ،أو ام ـتــاك مـجـمــوعــة من
ال ـمــدخــرات (ال ـب ـطــاريــات) مــع راف ـع ــات الـجـهــد
(االنـ ـفـ ـي ــرت ــر) ذوات الـ ـم ــواصـ ـف ــات ال ـخ ــاص ــة
لتستطيع القيام بعملية تأمين التيار الكهربائي
لـمـضـخــات ال ـم ـيــاه الـمـنــزلـيــة ،وتـكــالـيــف جميع
هــذه الـخـيــارات الـفــاشـلــة (مـقــارنــة بخصوصية
جــرمــانــا) تـعـتـبــر فـلـكـيــة م ـقــارنــة بــالــدخــل شـبــه
المعدوم للسوريين ،فأنت تحتاج بالحد األدنى
الدخــار راتــب موظف لمدة عامين على األقل
للقيام بأبسط خيار من الخيارات السابقة!.
مطالبات مكررة
ل ــم ت ـتــوقــف م ـطــال ـبــات أه ــال ــي ال ـمــدي ـنــة إلي ـجــاد
حـلــول عـمـلـيــة لـهــذه الـمـعــانــاة ،إمــا بــإيـجــاد حل
لعمل المضخات على مدار الساعة دون توقف،
أو من خالل المطالبة بفترة وصل ليلية لكافة
أح ـيــاء الـمــديـنــة تـسـمــح لـجـمـيــع ال ـس ـكــان بـمــلء
خزاناتهم!
ف ـت ــارة ع ــن طــريــق ل ـجــان األح ـي ــاء والــوج ـهــاء
ب ــال ــذه ــاب إلـ ــى ال ـم ـســؤول ـيــن ض ـمــن مــديــريــات
الكهرباء والـمــاء ،والـتــي تنتهي بفنجان قهوة
ووع ــود وتـســويــف ،وت ــارة أخــرى عــن طريق
االحتجاج واالعتصام أمام المديريات المعنية،
ومركز البلدية ،وفي الشارع ،إليجاد الحلول
الالزمة والعملية.
الحل العبقري
خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـســاب ـقــة ،وب ـعــد س ـجــال طــويــل،
توصل المعنيون للحل العبقري التالي :توحيد
نظام التقنين في جميع أحياء جرمانا (اعتبار
جــرمــانــا كــامـلــة ق ـطــاع ـ ًا واح ـ ــد ًا) وإل ـغ ــاء الـعـمــل
بتقسيم جرمانا إلى قطاعات ،وبالتالي حرمان
السكان المستفيدين من عملية التبادل الشائعة
(ت ـب ــادل خ ـطــوط ال ـك ـهــربــاء ب ـيــن ال ـق ـطــاعــات)،
وهي عملية غير قانونية ،بالرغم من أنها كانت
تخفف بعض األعباء عن السكان.

مليارات المليارات
يتم صرفها ونهب
بعضها عن طريق
حلقات الفساد
والنهب المتشابكة
سنوياً والمبرر الدائم
شماعة الحرب
والحصار والعقوبات

للحكاية تتمة ..جرمانا والرفاهية!
نكمل في الحل العبقري الذي يسمح بالوصل
ال ـم ـس ـت ـمــر ل ـل ـت ـيــار م ـ ــن 2:30ل ـي ـ ًا ح ـتــى 8:30
صباح ًا ،أما المقابل ،فهو تعديل التقنين ليصبح
 2وصـ ــل بـ ـ  4ق ـط ــع ،ط ـي ـلــة س ــاع ــات ال ـن ـه ــار،
وهــذا يعني وصــل الكهرباء ل ـ  4ســاعــات فقط
من 8:30صباح ًا حتى  10:30مسا ًء ،وبالتالي،
تـعـطـيــل أع ـم ــال ج ـم ـيــع ال ـم ـصــالــح وال ــورش ــات
والـمـحــال الـتــي تـحـتــاج لـلـكـهــربــاء ،وقـطــع شبه
كــامــل لــوســائــل معيشتهم ،وبالمختصر تدمير
كامل آلالف العائالت!
فمن يستطيع إنجاز عمله خالل  4ساعات من
أصــل  14ساعة عـمــل؟ مــن حــداديــن ونجارين
ومـحــات األلـبــان واألج ـبــان والـلـحــوم و.......
إل ــخ ،وأك ـيــاس الـمــونــة الـمـنــزلـيــة الـمـخــزنــة في
البرادات أصبحت في عداد التالف!
كل هذا اإلهمال وأكثر يحدث في هذه المدينة،
مــع الكثير مــن التطبيل والتزمير بــأن جرمانا
تعيش في رفاهية كهربائية!
ملف النهب الملياري
من المعلوم أن ملف الطاقة الكهربائية بشكل
عــام هــو أحــد أب ــرز الـمـلـفــات الـتــي يـعــانــي منها
الـشـعــب ال ـســوري عـمــومـ ًا ،إذا اسـتـثـنـيـنــا القلة
الـقـلـيـلــة ال ـت ــي ي ـش ـكــل قــوام ـهــا ح ـف ـنــة م ــن كـبــار
الـنــاهـبـيــن وال ـفــاســديــن ،ال ـتــي تـحـيــا عـلــى مـصّ
دماء السوريين واستغالل حاجاتهم ومعاناتهم
أبشع استغالل ،وكأنها من خارج اإلحداثيات
السورية ،على مستوى المعاناة!
ف ـم ــن واق ـ ــع ت ـ ــردي وس ـ ــوء ال ـش ـب ـكــة وال ـت ـي ــار
الـكـهــربــائــي ،وتكاليف صيانة محطات التوليد
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وخ ـطــوط الـنـقــل ومــراكــز الـتـحــويــل الـمـلـيــاريــة
س ـن ــوي ـ ًا م ــن خ ــزي ـن ــة الـ ــدولـ ــة ،وب ــال ـت ــال ــي ،مــن
جيوب المواطنين ،إلــى أمبيرات حلب وكلفة
الـ ـ  1أم ـب ـيــر أس ـبــوع ـيــا ب ـح ــدود  8000ل.س،
والـتــي بالكاد تكفي بعض اإلنــارة مــع تشغيل
جـهــاز الـتـلـفــزيــون ،م ــرور ًا بــالـبــدائــل الكهربائية
(البطاريات والليدات والشواحن و )..والتي
ت ـقــدر تـكــالـيـفـهــا ب ـ  70000ل.س ل ـكــل م ـنــزل،
بــال ـحــد األدنـ ـ ــى ،وهـ ــي ب ـحــاجــة ل ـل ـت ـجــديــد بـيــن
الحين واآلخــر ،والتي تستخدم لإلنارة فقط،
ول ـس ــاع ــات مـ ـح ــدودة ي ــوم ـي ـ ًا ،ول ـي ــس ان ـت ـهــاء
ب ـخ ـي ــارات ال ـطــاقــة ال ـبــدي ـلــة األخ ـ ــرى (صــديـقــة
ال ـب ـي ـئــة) بــاه ـظــة ال ـث ـمــن وال ـت ــي ت ـق ــدر تـكـلـفـتـهــا
ب ـ  5مــايـيــن ل .س بــالـحــد األدن ــى ،باستثناء
كلفة البطاريات للحصول على طاقة كهربائية
تعادل  3000واط ساعي ،خالل فترة اإلشعاع
الـشـمـســي ،وهــي تـكـلـفــة مــرتـفـعــة عـلــى الـغــالـبـيــة
المفقرة من كل بد!
مـلـيــارات المليارات يتم صرفها ونهب بعضها
عــن طــريــق حلقات الفساد والنهب المتشابكة
سـ ـنـ ــويـ ـ ًا ،والـ ـمـ ـبـ ــرر الـ ــدائـ ــم ش ـم ــاع ــة ال ـح ــرب
وال ـح ـصــار وال ـع ـقــوبــات و ،...أم ــا ص ـمّ اآلذان
وإغ ـ ــاق ال ـع ـي ــون ع ــن ال ـح ـل ــول ال ـبــدي ـلــة ال ـتــي
تـ ــؤدي إل ــى ض ــرب م ـصــالــح م ـصــاصــي الــدمــاء
لمصلحة عموم المفقرين من السوريين ،فمن
المحرم التعاطي بها!.
هــذا واق ــع الـبــاد الـمــريــر ،وه ــذه هــي جــرمــانــا،
ال مـكــان لـلـطــاقــة الـبــديـلــة ،ال وق ــود لـلـمــولــدات،
وال أموال للبطاريات ورافعات الجهد ،ومئات
اآلالف مـ ــن الـ ـع ــائ ــات الـ ـمـ ـتـ ـض ــررة ،ب ـم ـقــابــل
عشرات المستفيدين!
ون ـخ ـتــم أخ ـي ــر ًا بـمـجـمــوعــة م ــن األس ـئ ـلــة الـتــي
وج ـه ـه ــا ب ـع ــض أه ــال ــي ج ــرم ــان ــا ل ـل ـم ـســؤول ـيــن
والناهبين والفاسدين:
هل عجزتم عن تأمين الطاقة لمضخات اآلبار؟
ه ــل ع ـجــزت ـهــم ع ــن ت ــأم ـي ــن  7س ــاع ــات ت ـغــذيــة
ألصحاب المهن؟
هل أنتم سعيدون في جلوسكم في مكاتبكم؟
ألم تمتلئ بطونكم بعد؟
الى متى ستستمرون في التسويف والمماطلة
والوعود الخلبية؟
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رفعت الحكومة السورية أسعار األساسيات مجدداً ودفعة واحد :الخبز  ،%100المازوت  ،%277مع زيادات ستتالحق في المواد التي ال تزال الدولة تديرها ،وكان
أولها :األعالف ،ورفع تعرفة النقل ،ولن تكون آخرها .وهذه المّرة ترافق الرفع مع زيادة األجور بنسبة %50 :ونصل إلى حدود  24دوالر حد أدنى! وذلك بعد أن ت ّم
تجميد الزيادات منذ نهاية  2019رغم تضاعف مستويات تكاليف المعيشة أكثر من مرتين ونصف منذ ذلك الرفع وحتى اليوم.

(قانون الغاب)...

يرفع الخبز والمازوت
دالالت هذه السياسة
ليست فقط غياب
العدالة واختالل
الميزان وتجاهل
مآسي المجتمع
وجوعه ،كما يعلم
جميع السوريين،
بل هي تعكس أيضًا
عقلية أصحاب القرار
والق ّوة ومفهومهم
عن دور جهاز الدولة.

ǧعشتار محمود

نيوليبرالية األمس
(إن تنفع الذكرى)
ّ
ّإن هذه السياسات المتكررة ليست عبثية،
بل هي منهج وقناعة اقتصادية محدودة،
وه ــي مـشـتـقــة م ـمــا ي ـس ـمّــى الـنـيــولـيـبــرالـيــة
اق ـت ـصــادي ـ ًا ،حـيــن تـصـبــح الـسـلـطــات تصمم
الـ ـسـ ـي ــاس ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ع ـل ــى أسـ ــاس
ح ـس ـبــات مــال ـيــة وس ــوق ـي ــة ض ـي ـقــة ،وع ـلــى
أس ــاس الـعــاقــات والـقــوانـيــن الـتــي تـجــري
فـ ــي دائـ ـ ـ ــرة م ـ ـح ـ ــددة :عـ ـمـ ــادهـ ــا ،ال ـن ـخــب
االحتكارية المتنفذة ،وقوامها األرقام.
فـمـثـ ًا ،عـنــدمــا ب ــدأت ســوريــة فــي مطلع
األلـفـيــة تـحـرّر الـتـجــارة الـخــارجـيــة دفعة
واح ــدة ودون أي ــة ح ـســابــات ،وتـخـفــف
ال ــدع ــم االج ـت ـم ــاع ــي ،وت ـس ـمــح ب ـت ـهــاوي
م ــؤس ـس ــات ص ـنــاع ـيــة وب ـن ــى اق ـت ـصــاديــة
عــامــة كـبــرى ،كــانــت نخبة النيوليبرالية
فــي ســوريــة تـلـتــزم بـسـيـنــاريــو منفصل
عن الواقع ،يقول( :التجارة واالستثمار
ال ـخ ــارج ــي ق ــاط ــرة ال ـن ـم ــو ،واالن ـف ـت ــاح
االقتصادي سيؤدي إلى تدفق األمــوال
من الخارج ،ولن نحتاج إلى اقتصاديات
وإنـتــاج واستثمار جهاز الــدولــة ،وباقي
الـنـتــائــج تحصيل حــاصــل) .وقــد نجحوا
بــاس ـت ـق ـطــاب أرق ـ ــام م ــن أم ـ ــوال الـخـلـيــج
ل ـتُ ـس ـت ـث ـمــر فـ ــي قـ ـص ــور ري ـ ــف دم ـش ــق،
وفي البنية المصرفية ،وتوهموا برضا
الـغــرب عنهم عندما تغنّى بــأرقــام النمو
االقتصادي الوهمية %5 :وأكثر.
وبالمحصلة ،لم يستطع أفق السيناريو
ال ـ ـم ـ ـحـ ــدود ال ـ ـ ــذي ع ـ ــاش ـ ــوا ض ـم ـن ــه أن
يـ ــدرك ال ـض ــرب ــات الـعـنـيـفــة ال ـتــي تـلـ ّقــاهــا
ال ـم ـج ـت ـمــع الـ ـسـ ــوري -بــري ـفــه وورشـ ــه
وشـبــابــه الـعــامــل وال ـعــاطــل -الـتــي هـزّتــه
ودف ـع ـتــه ف ــي  2011لـلـغـضــب ،وسـمـحــت
(لـكــل األج ـنــدات) بــاسـتـخــدامــه ،وقسّمت
المجتمع والبالد.
نيوليبرالية اليوم:
األرقام المهمة
ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم ،ال ـ ـع ـ ـق ـ ـل ـ ـيـ ــة ذاتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ي ـ ـقـ ــودهـ ــا
ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــون (وهـ ــم أت ـب ــاع مـلـحـقـيــن
بــال ـم ـن ـه ـج ـيــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة -ال ـس ـيــاس ـيــة
المتطرفة الغربية التي نشأت موضوعي ًا
ع ــن ال ـس ـل ـط ــة ال ـم ـط ـل ـقــة األم ــري ـك ـي ــة مـنــذ
ال ـ ـث ـ ـمـ ــان ـ ـي ـ ـنـ ــات) .وهـ ـ ـ ـ ــؤالء ال ـم ـل ـح ـق ـي ــن
و(بافتراض حسن النية) ،ال يستطيعون
أن يــدركــوا مـحــدوديــة وخ ـطــورة المهمة
االقـ ـتـ ـصـ ــاديـ ــة الـ ـتـ ــي ي ـع ـط ــون ـه ــا ل ـل ـف ــرق
الـتـنـفـيــذيــة الـحـكــومـيــة ال ـيــوم ،ال ـتــي تــر ّكــز
عـلــى مـهـمــة واحـ ــدة :إب ـقــاء خــزيـنــة الـمــال
ال ـعــامــة (ش ـغّ ــال ــة) ،لـيـشـعــروا بــالــرضــا مع
زيادة الحصيلة المالية من بيع المازوت
وال ـخ ـبــز ،وإع ـط ــاء شـغـيـلــة ج ـهــاز الــدولــة
(عـ ـل ــى مـ ـض ــض) م ـب ـل ـغ ـ ًا أق ـ ــل ،وت ـح ـق ـيــق
وفــر مــالــي يُــدفــع أرب ــاحَ بـنــزيـ ٍـن لمستورد
مــا! هــذه األرق ــام الـتــي يـعـبــؤون بـهــا ،أمّــا
أرقام ،مثل :تراجع استهالك الخبز الذي
ال يعني استهالك غيره ،بل يعني مزيد ًا

من خواء األمعاء ،أو أرقام ،مثل :خسائر
تعطل منشآت ،وبطالة واستقاالت نتيجة
(نقص المازوت) ،هي نتائج ثانوية!
عقلية قانون الغاب
النيوليبرالية كعقلية مستمدة من (لحظة
تغوّل) الغرب ،هي عقلية متوحشة غير
حـضــاريــة ،بمعنى أنـهــا ال تـعــرف ســوى
قانون الغاب ،وهي أقصى حاالت :حكم
القوي ليبتلع الضعيف.
على هــذا األســاس فــإن النيو ليبراليين
ال ي ــؤم ـن ــون ج ــديـ ـ ًا ب ـم ـف ـهــومــي :أمـ ــراء
الـ ـنـ ـفـ ــوذ والـ ـ ـحـ ـ ــرب ،وال ـ ـف ـ ـق ـ ــراء .إنّـ ـه ــم
ي ـع ـت ـب ــرون أن ق ـ ـوّة ال ـن ـف ــوذ وال ـس ــاح
وال ـ ـمـ ــال ت ـع ـط ــي أص ـح ــاب ـه ــا الـ ـح ــق ب ــأن
يُلزموا مالية جهاز دولــة شبه المتهالك
ب ـس ـعــر ب ـن ــزي ــن م ـث ـ ًا أع ـل ــى م ــن ال ـس ـعــر
العالمي بـ  3أضعاف تقريب ًا ،ولهم الحق
أيض ًا أن يفرضوا السعر الــذي يريدون
لقاء استيراد القمح ،وطبيعي أيض ًا أن
يـنـقـلــوا أعـمــالـهــم مــن ال ـظــل إل ــى ال ـضــوء،
ويتحولوا من مهربين وتجار ممنوعات
إل ــى مـسـتـثـمــريــن عـقــاريـيــن ،أو أصـحــاب
شركات استيراد يُحتفى بإنجازاتهم.
ِوف ــق الـسـيــاســة الـنـيــو لـيـبــرالـيــة ،هــؤالء
ال ي ـم ـك ــن ال ـ ـم ـ ـسّ ب ـه ــم والـ ـحـ ــديـ ــث عــن
االستفادة من مواردهم ،ألنهم ببساطة
األقــوى! وال يُــزاح أحــد منهم ،أو تتغير
مـعـطـيــات فــي ســوق عـمـلـهــم إال بـتــوافــق
النخبة إلعادة توزيع الحصص ،وتغيير

طابع األعمال وإدارة أزمات داخلية.
بالنسبة لـهــؤالء ،جهاز الــدولــة هــو أداة
إدارة أعمال ال أكثر ،بمعنى أنّه (مصدر
ـرة وتـمــويـ ًا
رزق) :يــؤمــن ع ـق ــود ًا ك ـب ـيـ ً
مـضـمــونـ ًا ،ويــؤمــن كــذلــك الـحـمــايــة ،وهــو
منافس غير جدي اقتصادي ًا.

شريحة العاملين
في جهاز الدولة
الذين دونهم
ال يمكن بقاء
هذا الجهاز
محكومون بقيد
الحاجة والفاقة
ويتم إبقائهم
حد أقل
على ٍّ
من ح ّد الكفاف
الفردي

من نحن بالنسبة لهم؟! ال أحد!
فإن
وفــق عقلية النيو ليبراليين ذاتـهــمّ ،
م ــن ت ـب ـقــى م ــن ش ــرائ ــح اج ـت ـمــاع ـيــة يـتــم
الـتـعــاطــي مـعـهــم أي ـض ـ ًا حـســب أوزان ـه ــم،
ولكن انطالق ًا من منظور األقوى أيض ًا.
فــال ـص ـنــاع ـيــون وزن مـ ــا ،ول ـك ــن عـنــدمــا
يوضعون في الميزان مع كبار المهربين
ف ـ ــإن ال ـغ ـل ـب ــة ل ـ ــأق ـ ــوى ،وكـ ــذلـ ــك األمـ ــر
بــالـنـسـبــة لـمـصــائــر مــاي ـيــن ال ـمــزارع ـيــن،
وكلف إنتاجهم العالية ،عندما توضع في
الـمـيــزان مــع مصالح محتكري استيراد
المستلزمات ،فإن الغلبة لألقوى.
أمّ ـ ـ ـ ــا ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـشـ ــري ـ ـحـ ــة مـ ـ ــن ال ـش ـغ ـي ـل ــة

والـعــاطـلـيــن ،فـهــؤالء غـيــر مرئيين فعلي ًا
بالنسبة للنيوليبراليين ...بل ّإن تدهور
أوضاعهم قد يعني مزيد ًا من المساعدات
الدولية التي يتم استثمارها بشكل جيد
وفــق دوائ ــر الـنـفــوذ ،والـتــي يـصــل منها
إلــى مناطق الحكومة مــا تـقــارب قيمتها
 2,4ملياري دوالر.
وحتى شريحة العاملين في جهاز الدولة
الذين دونهم ال يمكن بقاء هذا الجهاز...
فـ ـ ّـإن هـ ــؤالء م ـح ـكــومــون بـقـيــد الـحــاجــة
وال ـف ــاق ــة ،وي ـتــم ت ـجــاهــل زيـ ــادة (أج ــور
السخرة) التي تُدفع لهم وإبقائهم على
حدٍّ أقل من حدّ الكفاف الفردي ،وحين
(يأتي الفرج) وتزداد رواتبهم الشهرية
ك ـمــا ال ـي ــوم ،ف ــإن ال ــزي ــادة ال ـش ـهــريــة ال
ت ـغ ـط ــي زي ـ ـ ــادة آجـ ـ ـ ــارات ال ـس ــراف ـي ــس
وربـطــة الخبز ،ليدفعوا الــزيــادة لسوق
ال ـمــازوت والـخـبــز ،ويـتــم دفـعـهــا مـجــدد ًا
للمستوردين وسارقي المواد المدعومة
بشكل أو بآخر.

أخـيــر ًاّ ،إن مــا يحدث ليس جــديــد ًا ،ومــا نقوله أيـضـ ًا ليس بجديد! التوحّش
ومنطق الغاب ،هو عنوان قديم في السياسة االقتصادية السورية .فاألقوياء
ال يـمـكــن ال ـم ـسّ بـهــم ن ـتــاج قــوتـهــم ،والـضـعـفــاء ال يـمـكــن ّإل تـحـمـيـلـهــم أعـبــاء
الـخــراب .أمّــا خــال الـحــرب فلم يعد يوجد مــا يسمّى خــط أحـمــر ،إال مصالح
الـنـخــب الضيقة ومـعــدالت ربـحـهــم ،أمّــا الـخـبــز والـجــوع وال ـمــازوت واإلنـتــاج
كلها (نتائج ثانوية وأضرار جانبية) ،إلى أن يفرض األمر الواقع والحقائق
نفسها.
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لنعرف حجم األزمة السورية ،يكفي أن نعرف الح ّد األدنى لألجر ،لندرك بذلك حجم
الجريمة المق ّرة بالقوانين وبالشرعية وبالتوافق .مع المرسوم الجديد رقم .... :أوصلت
السلطات السورية الحد األدنى لألجر إلى حدود أقل من  72ألف ليرة ،أي 24 :دوالرًا
بأفضل األحوال .والتسعير بالدوالر هو التسعير الفعلي اليوم ،ألن الدوالر هو محور
نشاط السوق السورية بأمراء حربها ،ومشرعيها ،وواضعي أسعارها .ويكفي أن تكون:
 %70من الغذاء المنتج محلياً مرتبط بالدوالر ،لنعرف أن األجور واألرباح والحكم يدين
بالدوالر.

 24دوالر ًا يمكن وضعها في مقارنات عديدة،
ربما أبــرزهــا وأكثرها مـفــارقــة ...هــو :مقارنتها
مع الحدّ األدنى لألجر كوسطي عالمي ،والذي
بلغ في  486 :2019دوالر ًا شهري ًا وفق تقرير
منظمة العمل الدولي لعامي .2021-2020

أي وسطي ًا عبر العالم يحصل العامل المشتغل
عـلــى أج ــر يــزيــد أو ي ـقــل ،ولـكـنــه عـنــد وسـطــي
أعلى من الحد األدنى لألجر في سورية بـ 20
مرّة!

الحد األدنى ألجر العامل الشهري وسطياً
عبر العالم  20ضعف الحد األدنى السوري

نحن وحاجاتنا

$486

أمّا بالمقياس الفعلي للحد األدنى لألجر ،الذي
يجب أن يُقاس بما يشتري ،فإن الواقع ليس
أقل قتامة ،فالحد األدنى لألجر الذي يفترض
ّ
أن يـغـطــي تـكــالـيــف الـمـعـيـشــة األســاس ـيــة وفــق
(الدستور) ،ال يغطي إال  %7تقريب ًا من حاجات
المعيشة األساسية ألسرة ،تلك الحاجات التي
يشكل الغذاء الضروري قرابة نصفها!
أمّا الـ  %93المتبقية من التكاليف فيتم تغطيتها

الحد األدنى لألجر بالمقارنة مع تكاليف معيشة أسرة في سورية
$330

$24
الحد األنى لألجر الشهري في سورية

بـتـقـلـيــص ال ـغــذاء لـلـحـدّ األدنـ ــى ،بــالـمـســاعــدات،
بإرسال األطفال للعمل ،بكل ظواهر وطرائق
التفسخ األخالقي للبحث عن سبل االستمرار.
وفي آخر تقدير لتكاليف المعيشة في آذار
 2021وصلت التكاليف إلى أكثر من مليون
لـيــرة ،وحــوالــي 330 :دوالر ،بينما أصبح
اليوم الحد األدنى بعد الرفع 72 :ألف ليرة
كاملة!

الحد األنى لألجر الشهري كوسطي عالمي

نحن واليمن أشقاء المأساة
ول ـكــن ب ـع ـيــد ًا عــن ال ـم ـقــارنــة مــع ال ـعــالــم ،لـمــا ذا
ال نـقــارن أنفسنا بــدول األزم ــات وال ـجــوع ،إذ
رغــم أن ســوريــة تضم أعلى نسبة للمواطنين
الـمـشـمــولـيــن بـخـطــر ال ـج ــوع ون ـقــص ال ـغ ــذاء:
ّ ،%60إل ّأن الـعــالــم يضم أزمــات غــذاء أخــرى،
ف ــإذا قــارنــا أزمـتـنــا مــع أزم ــة الـيـمــن مـثـ ًا حيث
 %45من السكان يحتاجون لعون غذائي ،وفق
تقرير الفاو ألزمات الغذاء العالمي .2021
فإن األجــر المتدني أيض ًا هو عامل مشترك
ف ــي ظ ــاه ــرة الـ ـج ــوع ه ـ ــذه ،ف ــال ـح ــد األدنـ ــى
لألجر في اليمن ثابت منذ  2013عند حدود

 21ألــف ري ــال ،وهــو ي ـعــادل بـسـعــر الـصــرف
الــرس ـمــي 83 :دوالر ًا ...ول ـكــن مــع تــدهــور
الــريــال الـيـمـنــي فــي ال ـســوق ال ـس ــوداء خــال
األسـبــوع الـمــاضــي ،فــإن القيمة الفعلية لهذا
ال ـح ـدّ األدن ــى أصـبـحــت ت ـقــارب 27 :دوالر.
وإن كــان أشـقــاؤنــا فــي الـمــأســاة ضمن اليمن
كــانــوا أف ـضــل ح ــا ًال مـنــا بـقـلـيــل قـبــل أس ـبــوع،
ف ــإن تــدهــور عـمـلـتـهــم مـقــابــل الـ ــدوالر دفعهم
النحدار جديد ليقتربوا من مستوى أجورنا
بـعــد مــرســوم ال ــزي ــادة! ونـصـبــح نـحــن وهــم
شركاء الجوع والفاقة.

الحد األدنى لألجر في دول أزمات الغذاء الكبرى:
سورية واليمن
$27

تدهورت القيمة
الحقيقية ألجور
اليمنيين خالل
األسبوع الماضي
مع موجة
انهيار لعملتهم
وانخفضت من قرابة
 80إلى  27لتصبح
تقارب أجورنا بعد
ارتفاعها!

$24
الحد األنى لألجر الشهري في سورية

تكاليف المعيشة الشهرية في سورية

األجر ال يسمح باستمرار العامل
الحد األدنى لألجر غير قادر حتى على ضمان
استمرارية العامل وحــده دون أن يعيل أحد،
فهذا المبلغ أقــل من تكاليف الغذاء الضروري
ليستمر الـعــامــل بـطــاقـتــه ويـحـصــل عـلــى 2400
حريرة يومي ًا تضمن عدم تقصير عمره.
ب ـل ـغ ــت ك ـل ـف ــة ال ـ ـغ ـ ــذاء الـ ـ ـض ـ ــروري لـ ـف ــرد ق ـبــل
ال ـقــرارات الـحــالـيــة 90 :ألــف لـيــرة ،أي حــوالــي

 30دوالر ًا ،بينما ارتـفــع الـحــد األدن ــى لألجر
ليصبح  24دوالر ًا.
وحتى لو افترضنا افتراض ًا غير إنساني ،بأن
العامل هو آلة تنفق أجرها األدنى على الغذاء
ف ـقــط ،وب ـح ـيــاة م ـعــدومــة ،فــإنّــه عـمـلـيـ ًا يـضـمــن:
تـجــديــد طــاقـتــه بنسبة  %80فـقــط ،ويـقـصــر من
عمره %20 :بمثل هذا األجر.

الحد األدنى لألجر بالمقارنة مع تكاليف استمرار وغذاء العامل فقط
$30

$24

$24

الحد األنى لألجر الشهري في سورية

الحد األنى لألجر الشهري في اليمن

الحد األنى لألجر الشهري في سورية

تكاليف المعيشة الشهرية في سورية
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ضمن سلسلة العمل الحكومي ،وتحت شعار «نعمل ألجلكم لنذلكم» ،انصدم المواطن
على أخبار قاسية ،وكـ «العادة» ليست بجديدة على الحكومة الموقرة ،فبعد كل
الخزعبلية المتخذة بحق معيشة
استراحة تأخذها الحكومة من إصدار القرارات ُ
المواطن ،تصفعه بمجموعة من القرارات الجديدة تدخله في غيبوبة يصعب حتى
االستيقاظ والتأقلم معها.
ǧدعاء دادو

بــالـمـقــابــل ،هـنــاك بـعــض مــن الـمـحــاور الحياتية
لـيـســت ب ـع ـيــدة ع ـمــا س ـبــق ،لـكـنـهــا رب ـمــا تـعـتـبــر
ث ــان ــوي ــة ب ــال ـم ـق ــارن ــة مـ ــع أس ــاسـ ـي ــات ال ـح ـي ــاة
وال ـم ـع ـي ـشــة ،وم ــع ذل ــك تـعـتـبــر هــامــة بــالـنـسـبــة
لعموم المفقرين ،والتي تصدرت الحديث في
ال ـش ــارع ال ـس ــوري م ــؤخ ــر ًا مــع اق ـت ــراب الـعـيــد
ومناسبات الصيف.
البالة
استقطبت أسواق األلبسة المستعملة -غالبية
المواطنين -لـشــراء مــا يرغبون مــن ttالثياب
ل ـك ــون أس ـع ــاره ــا رخ ـي ـصــة ،ف ـقــد اض ـط ــروا أن
يستغنوا عــن الثياب الـجــديــدة لغالء أسعارها
دون مــراقـبــة ،حـتــى وإن كــانــت هـنــاك قــرارات
م ــراق ـب ــة وم ـعــاق ـبــة م ــن قِ ـب ــل وزارة ال ـت ـجــارة
الــداخـلـيــة ،فضمني ًا نعلم أنـهــا مـجــرد حبر على
ال ــورق ،ولـهــذا فقد كــانــت «الـبــالــة» هــي الخيار
ال ـب ــدي ــل وال ــوح ـي ــد ل ـل ـف ـق ــراء ،ب ــل إن ـه ــا ال ـخ ـيــار
األفضل ربما لعامة الشعب ،عدا الفئة المحظية
والناهبة طبع ًا.
لكن اليوم شهدت أســواق األلبسة المستعملة
«ال ـب ــال ــة» ارت ـف ــاع ـ ًا ك ـب ـيــر ًا ف ــي األس ـع ــار ،فــاقــت
القدرة الشرائية للمواطن المعدوم ،وقد بدت
مـحــاتـهــا شـبــه خــالـيــة مــن الــزبــائــن كــزمـيــاتـهــا
ف ــي أسـ ــواق األل ـب ـســة ال ـج ــدي ــدة ،وه ـك ــذا نــرى
أن «البالة» أصبحت أيض ًا حلم ًا صعب المنال
للمواطنين!

حديقة تشرين والضحك ع اللحى...
مــن ضمن سياسية نعمل ألجلكم ،تــم اإلعــان
ب ـتــاريــخ  9الـشـهــر ال ـج ــاري مــا ي ـلــي« :هـ ــااااام
إغالق حديقة تشرين ،اعتبار ًا من صباح يوم
السبت  7/10ولـغــايــة يــوم األحــد  ،7/18وذلــك
تحضير ًا النطالق معرض الزهور بدورته الـ
.»41
المضحك بموضوع اإلعالن ،أننا شهدنا خالل
األعـ ـ ــوام ال ـث ــاث ــة ال ـمــاض ـيــة اح ـت ـك ــار ًا لـحــديـقــة
تشرين في دمشق لمدة شهر كامل ،مع قابلية
الـتـمــديــد لـهــذا االحـتـكــار حـســب اإلق ـبــال وكمية
العائدات المادية الداخلة لجيوب المحتكرين.
فمنذ عــام  2018وفــي مثل هــذا الشهر تموز،
وبالتزامن مــع انـطــاق معرض الــزهــور ،تُقام
ف ـعــال ـيــات إضــاف ـيــة «ن ـه ـبــويــة -ان ـت ـهــاك ـيــة لـحــق
المواطن بهذه الحديقة كونها متنفسه المجاني
في ظل هذا الغالء الفاجر» تحت اسم مهرجان
وشــارع األكــل ،والمُلفت لالنتباه ،أن الصفحة
الرئيسية لـشــارع األكــل قــد أعلنت بتاريخ 30
الشهر الماضي أن هناك فعالية جديدة قريب ًا،
وتم اإلعالن عن إغالق حديقة تشرين بالكامل
تـحـضـيــر ًا لـمـعــرض الــزهــور ،عـلـمـ ًا أن معرض
الــزهــور يتم فــي جــزء واحــد مــن الحديقة ،وال
داعي إلغالقها كلها.
وهــذا يـعـنــي :أن هـنــالــك حــرمــانـ ًا لـلـنــاس الــذيــن
يـتـنـفـســون وي ـت ـنــزهــون ب ـهــذه ال ـحــدي ـقــة بـغـيــة
الـضـحــك ع الـلـحــى وال ـم ـكــاســب ال ـمــاديــة بحلة
جــديــدة -م ـكــررة ،وال نـنـســى بـهــذا الـصــدد أن
ال ــدخ ــول لـلـحــديـقــة خ ــال ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة
بذريعة المعرض وغيره كان مأجور ًا!؟

ما يعيشه المواطن
اليوم من إذالل
ونهب وتجويع
وإمراض ..هو مثار
حديث وتهكم
ووجع في الشارع
وبنفس الوقت
هو دليل واضح
على نتائج العمل
الحكومي المزري

ممنوعون حتى من التنفس!
ال ـم ـن ـشــور ال ـت ــال ــي ورد ف ــي إح ـ ــدى صـفـحــات
فيسبوك:
«كيف فيني أعمل سياحة داخلية بـ  100ألف
ليرة؟؟ واهلل طلعت عيوني لجمعتون»..
يمكن ألي شخص يقرأ هذا الكالم أن يضحك،
لـيــس عـلــى الـشـخــص صــاحــب الـبــوســت طـبـعـ ًا،
بل على كمية الوجع والحرمان التي يعيشها
المواطن المعدوم اليوم.
فما باليد حيلة ســوى الضحك ،فشر البلية ما
يضحك ،فع ًال :كيف يمكننا أن نقوم بالسياحة
الــداخـلـيــة ب ـ  100أل ــف ل ـيــرة ،حـتــى ول ــو لـيــوم
واحد؟؟
ما دامــت أسعار الرفاهية المسماة بـ «الغذاء»
أي ال ـط ـعــام وال ـش ــراب كـلـهــا مـحـلـقــة بــالـعــالــي،
فكيف بــأجــور الشاليهات مـثـ ًا؟ عــدا عــن ذلــك،
ف ـق ــد ب ــات ــت أج ـ ــور الـ ـم ــواص ــات ب ـي ــن مـنـطـقــة
وأخــرى بمثابة قصم الظهر ،فما بــالــك بأجور

التنقل بين المحافظات؟ خصوص ًا مع ارتفاع
أسـعــار مــادتــي البنزين وال ـمــازوت بين الحين
واآلخر.
الشارع الموجوع
كـ ــل مـ ــا ي ـع ـي ـشــه الـ ـم ــواط ــن الـ ـيـ ــوم مـ ــن إذالل
ون ـه ــب وت ـج ــوي ــع وإمـ ـ ـ ــراض ..إلـ ــخ ه ــو م ـثــار
حــديــث وتـهـكــم ووج ــع فــي ال ـش ــارع ،وبـنـفــس
ال ــوق ــت ه ــو دل ـي ــل واضـ ــح ع ـلــى ن ـتــائــج الـعـمــل
الـحـكــومــي ال ـمــزري ،والتضييق الحقيقي على
الـمـفـقــريــن مــن أج ــل عـصــر آخ ــر نـقـطــة دم في
عروقهم الجافة ،استغال ًال ونهب ًا وفـســاد ًا ،فال
ع ـقــوبــات م ـفــروضــة ،وال ح ـص ــار ًا ،وال ذرائ ــع
الـ ـح ــرب واألزم ـ ـ ــة وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـت ـب ــري ــرات،
يمكن أن تغطي أنــواع البشاعة التي تمارس
بحق المواطنين ،وكــذلــك التغطية على العجز
الحقيقي بتأمين أبسط الحقوق إلبقاء هؤالء
على قيد الحياة!

الخبز نحو تخفيض مستمر..
ضمن سلسلة العمل الحكومي ،وتحت شعار «نعمل ألجلكم لنذلكم» ،انصدم
المواطن على أخبار قاسية ،وكـ «العادة» ليست بجديدة على الحكومة الموقرة،
الخزعبلية المتخذة بحق
فبعد كل استراحة تأخذها الحكومة من إصدار القرارات ُ
معيشة المواطن ،تصفعه بمجموعة من القرارات الجديدة تدخله في غيبوبة
يصعب حتى االستيقاظ والتأقلم معها.
ǧنادين عيد

الـ ـ ـقـ ـ ــرارات ت ـط ـح ــن مـ ــا ت ـب ـق ــى مـ ــن ع ـظ ــام
المواطن ...ونقول :بلغ السيل الزبى!
لم يعد هناك ما يُنهَش من لحم المواطن،
فـتـلــك ال ـق ــرارات قــد الـتـهـمـتــه لـحـمـ ًا ولفظته
عظم ًا ،وماذا بعد؟ وإلى أية زاوية تدفعون
المواطن؟
ال ـمــواطــن ال ـس ــوري لــم يـمــت مــن فـيــروس
ك ـ ــورون ـ ــا ،بـ ــل س ـت ـج ـه ــز ع ـل ـي ــه ال ـح ـك ــوم ــة
ب ـف ـيــروســات (الـ ـغ ــاء -ال ـف ـس ــاد -الـنـهــب-
ال ـس ـيــاســات ال ـل ـي ـبــرال ـيــة) وال ـم ـص ـن ـعــة وفــق
منهجية فـتــاكــة ،إلــى ذلــك الـحــد ال ــذي يقتل
الـمــواطــن روي ــد ًا روي ــد ًا مـنــذ أكـثــر مــن عقد،
واش ـت ــدت الـمـنـهـجـيــة ال ـيــوم لــإج ـهــاز عليه
وفق سرعة قصوى أكثر.
َتوحش مدوبل وبيوم واحد؟!
لم تكتفِ الحكومة بقرارها اإلبداعي الذي
أقــرتــه نـهــايــة الـشـهــر ال ـفــائــت ،وال ــذي كــانــت
نتيجته تخفيض الدعم عن مادة الخبز كم ًا،

حيث أصبحت المخصصات الشهرية للفرد
الواحد ضمن األسرة عشر ربطات فقط ال
غير ،مقابل أنها وتُشكر على عطائها الذكي،
الــذي سمحت من خالله للمواطن باختيار
الـجـهــة ال ـتــي سـتـمـنـحــه تـلــك الــرب ـطــات الـتــي
أصبحت مدعومة أسمي ًا!
والقرار ُطبق على ثالث محافظات بتاريخ
 7تموز الحالي ،على أن يتم تعميمه على
بــاقــي الـمـحــافـظــات خــال شـهــر آب ال ـقــادم،
طـبـعـ ًا لــم يـبــرد جــرح الـمــواطــن مــن تبعات
ذل ــك الـ ـق ــرار ،الـ ــذي تــركــه بــرغـيـفـيــن وثـلــث
لليوم الواحد ،ليتحفونا بقرار جديد مساء
يــوم  10تـمــوز الـحــالــي ليرتفع سـعــر ربطة
الـخـبــز الــواحــدة بـنـسـبــة  %100أي لتصبح
بسعر  200ليرة سورية ،وكان ذلك القرار
مترافق ًا مع صدمة أشد عنف ًا ،حيث تم رفع
سعر ليتر المازوت من  180إلى  500ليرة
سورية.
ال ــواض ــح ض ـمــن ه ــذا االتـ ـج ــاه ،أن جـمـيــع
ال ـ ـق ـ ــرارات ت ـص ـبّ ض ـم ــن ال ـب ــوت ـق ــة نـفـسـهــا
«ت ـخ ـف ـيــض ال ــدع ــم ال ـح ـك ــوم ــي ال ـم ـتــواصــل

والـمـسـتـمــر حـتــى الــرمــق األخ ـيــر ،بــأشـكــالــه
ال ـ ـتـ ــي تـ ـف ــوق ــت عـ ـل ــى ت ـع ـب ـي ــر وت ــوص ـي ــف
التّوحش».
مواطن بين فكي «الجوع وأقنية
الفساد السوداء»
م ـمــا ال ش ــك ف ـيــه ال ـي ــوم ،أن ال ـم ــواط ــن لــن
ي ـش ـبــع ل ـق ـمــة ال ـع ـيــش ال ـت ــي ك ــان ــت تـسـنــده
إلكمال تعب وشقاء العيش الصعب ضمن
منظومة األزمــات المفتعلة والفتاكة ،فبعد
تطبيق اآللـيــة الـجــديــدة الـتــي تركته يقتات
على رغيفين وثلث ليومه الواحد ،ومتروك ًا
ل ـ ــأق ـ ــدار الـ ـسـ ـم ــاوي ــة لـ ـس ــد جـ ــوعـ ــه الـ ــذي
يـسـتـحـيــل أن يـعــوض مــع ال ـغــاء الـفــاحــش
هــذا « وال ــذي سيزيد بعد قــرار رفــع مــادة
المازوت إلى أبعد من المنطق» ،األمر الذي
سيفرض عليه اللجوء لشراء الخبز الحر
عبر شبكات السوق السوداء المتغلغلة في
كل مكان ،والمتروكة على «عينك يا تاجر»،
وقبل رفع سعر مادة الخبز األخيرة ،كانت
تباع بحدود الـ 1000ليرة للربطة الواحدة،
أمــا اليوم مع هــذه الـقــرارات الجديدة ،فكم
سـتـحـلــق تـلــك الـتـسـعـيــرة؟ الـمـتــروكــة كــأحــد
أبـ ـ ــواب ال ـف ـس ــاد ألق ـن ـي ــة ش ـب ـك ــات ال ـس ــوق
ال ـس ــوداء وم ــن يــدعـمـهــا مــن خـلـفـهــا ،والـتــي
تـعـتـبــر الـمـسـتـفـيــد األول واألخ ـي ــر م ــن كــل
تـلــك الـعـمـلـيــة الـنـهـبــويــة والـمـمـنـهـجــة إلفـقــار
المواطن وتجويعه ،الذي بلغ حد ًا ال يمكن

تخيل نتائجه التالية.
وطبع ًا ،ال يمكن غض النظر عن انخفاض
جــودة الـخـبــز بشكل عــام ،والـتــي هــي أحــد
أش ـكــال تـخـفـيــض الــدعــم ال ـم ــدروس أي ـض ـ ًا،
ناهيك عن حجم الفساد والنهب الذي يطال
المواد الداخلة بتصنيع مادة الخبز ،والتي
ت ــؤدي الخ ـتــاف ج ــودة الـخـبــز بـيــن فــرن
وآخ ــر ،األم ــر ال ــذي يـسـبــب ازدحــام ـ ًا كـبـيــر ًا
عـلــى مــراكــز دون غـيــرهــا ،وال ـتــي أي ـض ـ ًا لن
تحل حتى بعد إمكانية تحديد المعتمد.
المضحك المبكي والموجع!!
واألمــر المضحك فع ًال ،أنه مع كل هذا الكم
الـهــائــل مــن ال ـقــرارات الـتــي تـقــرهــا الحكومة
والـ ـت ــي ت ــذب ــح ال ـم ــواط ــن ي ــومـ ـ ًا ب ـع ــد ي ــوم،
وت ـج ـعــل واق ـ ــع ع ـي ـشــه أش ـب ــه ب ـن ــار جـهـنــم،
م ــا زالـ ــت تـعـقــد ال ـمــؤت ـمــرات ت ـحــت مـسـمــى
اإلص ــاح اإلداري ،فــأي إصــاح يقصدون

هـنــا؟ بــل وأكـثــر مــا يقهر فـعـ ًا ،تصريحات
رئـ ـي ــس م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ح ـ ــول مــؤت ـمــر
اإلص ــاح اإلداري( :نــأمــل أن يـكــون رضــا
الـمــواطــن المخرج والـهــدف األســاســي لهذا
المشروع بما يقدم من خدمات وتخطيط
وأعمال تنعكس خدمة ألهلنا جميع ًا)!!
هــل هــذا ال ـغــاء الـفــاحــش يـمـكــن أن يرضي
ال ـم ــواط ــن؟ وهـ ــل ع ـبــر س ـي ــاس ــات اإلف ـق ــار
والـ ـتـ ـج ــوي ــع ال ـم ـب ـت ـك ــرة يـ ـك ــون ال ـم ــواط ــن
المخرج والهدف األساسي لهذا المشروع؟
وهــل الـقــوانـيــن وال ـق ــرارات بــاتــت ارتـجــالـيــة
أم أنـهــا مــدروســة لـلـحــد الـمـطـلــوب مــن تلك
العملية؟ التي تعدت مهمة الفساد والنهب
ال ـم ـم ــرك ــز إلـ ــى أع ـل ــى حـ ــد ،وب ــات ــت ت ـخــدم
مـصــالــح وتـمــركــز ث ــروات الـنـخــب الـفــاســدة
بـطــريـقــة ال يـمـكــن أن تــوصــف بــالـتــوحــش
فقد بات هذا التعبير ال يفي بحجم الجشع
والعنف الملقى على كاهل المواطن.
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المازوت صدمة مؤلمة على واقع األسعار والصناعات!

نذهب اليوم باالتجاه األكثر رعباً ،المواطن على أبواب مجاعة حقيقية ،ولن يملك
القدرة على أن يؤمن قوت يومه بعد موجة القرارات األعنف على اإلطالق التي بدأت
تشتد خالل األشهر الماضية ،والمستمرة بالمضي قدماً نحو تكريس الوضع األكثر من
نحن فع ًال يمكن
الكارثي على المواطن ،فاألوضاع المعيشية من سيء إلى أسوأ ووفق ُم ٍ
تنته بعد الحكاية!
وصفه بالمهول ،ولم ِ
ǧعبير حداد

جـمـلــة مــن ال ـقــرارات الـجــديــدة الـتــي تــم إنــزالـهــا
كالمصيبة على رؤوس المواطنين المتعبين،
بــدأت بتعديل آلـيــة تــوزيــع الـخـبــز الـتــي طبقت
بـتــاريــخ  7تـمــوز عـلــى بـعــض الـمـحــافـظــات ومــا
رافقها من تخفيض دعم لتصبح حصة المواطن
رغـيـفـيــن وثـلــث يــومـيـ ًا ،وال ـتــي سـيـتــم تعميمها
على باقي المحافظات خــال شهر آب القادم،
ليتلوها بتاريخ  27حــزيــران ،قــرار رفــع سعر
السكر بنسبة  %100والــرز  ،%66,6باإلضافة
لــرفــع سعر البنزين أوكـتــان عــدة مــرات خالل
ف ـتــرات قـصـيــرة ،لـيـصـبــح بتكلفة  3آالف للتر
الواحد ،وآخر هذه القرارات الكارثية التي تم
إقرارها بتاريخ  11تموز الحالي ،حيث تم رفع
سعر ربطة الخبز  %100ليصبح سعرها 200
ليرة ،ورافق القرار رفع سعر المازوت بنسبة
 %278لكل القطاعات العامة والخاصة ،بحيث
أصـبــح اللتر الــواحــد بـسـعــر 500لـيــرة ســوريــة،
كــل ذلــك تـبــرره الحكومة لسد العجز الحاصل
بالموازنة ....فماذا ينتظرنا بعد؟
المازوت الصدمة األكثر ألماً!
خالل الفترة الماضية ،تداولت بعض الصحف
الـمـحـلـيــة تــوقـعــات بــرفــع سـعــر م ــادة ال ـمــازوت
ألكثر من  %100للحد من عجز موازنة الدولة،
مــع الـتـبــريــرات ،الـمـصــدر الـمـصــرح «أن السعر
الذي تباع وفقه مادة المازوت ال تغطي أكثر
من  %20من إجمالي التكلفة الملقاة على عاتق
ال ــدول ــة ،وأن الــدولــة ال ت ــزال تــوفــر ال ـمــازوت
للمخابز العامة والخاصة بسعر  135ليرة ،وهو
أقــل مــن الـسـعــر المخصص ألغ ــراض التدفئة،
كما ذكر المصدر أن دعم مادة المازوت يشكل
عبئ ًا كبير ًا على الموازنة العامة للدولة ،السيما

مع ضخ حوالي  5مليون ليتر مــازوت يومي ًا
إلــى مختلف القطاعات واالحتياجات اليومية
بسبب الفرق بين تكلفة الليتر الــواحــد البالغة
حــوالــي  1600لـيــرة ومبيعه البالغ  180ليرة،
وهـ ــو األمـ ــر الـ ــذي ي ــزي ــد م ــن ع ـجــز ال ـم ــوازن ــة
سنوي ًا بمئات المليارات..
وأكد المصدر أن رفع سعر الليتر المدعوم من
مــادة الـمــازوت إلــى  500ليرة في حــال حصل
سيقلل من هذا العجز».
طبع ًا ،أكدت التجربة السورية أن كل اإلشاعات
السابقة للقرارات في الفترة الماضية أصبحت
واقـعـ ًا أدى إلفـقــار الـمــواطــن ومستمرة بذلك،
وال يوجد دخان بال نار ،وكانت بمثابة ممهد
لتلك العملية النهبوية.
ماذا يعني رفع سعر مادة المازوت
بنسبة %278؟
ي ـع ـنــي أن ه ــذا االرتـ ـف ــاع الـ ـص ــادم ،ألك ـث ــر مــن
ضـعـفــي الـسـعــر الـســابــق ال ــذي كــان  180لـيــرة،
وباعتبار مــادة الـمــازوت تشكل عصب الحياة
االقتصادية ،فإن هذا التضاعف سينعكس على
كافة مناحي المعيشة ،سلع ًا وخــدمــات ،ابتدا ًء
مــن واق ــع ال ـمــواصــات وم ــا س ـيــؤول إل ـيــه من
ارتفاع بتسعيرة النقل.
ف ـمــن ال ـمــؤكــد أن ــه ل ــن ي ـتــم االل ـت ــزام بـتـسـعـيــرة
الـمـكـتــب الـتـنـفـيــذي فــي مـحــافـظــة دم ـشــق الـتــي
صــدرت بتاريخ  11تموز الحالي ،حيث عدلت
أسعار تعرفة الركوب لخطوط النقل الداخلي،
للمسافة حتى  10كم بتكلفة  100ليرة سورية
وما يزيد عن ذلك بـ  130ليرة سورية ،ونعلم
جميع ًا أن سائقي الباصات لم يلتزموا بتعرفة
الــركــوب الملزمين بها سابق ًا ،فكانت تسعيرة
الـ ــركـ ــوب ألغـ ـل ــب وسـ ــائـ ــل ال ـن ـق ــل  200ل ـيــرة
سورية ،وأما اآلن فالتسعيرة أصبحت ألقرب

المتضرر األكبر
من كل تلك
العملية التدميرية
القطاعات الصناعية
فمخصصاتها من
مادة المازوت
تعتبر قليلة مقارنة
بحجم الكمية التي
تحتاجها الستمرار
العملية االنتاجية

مـســافــة  200ل ـيــرة ،أمــا الـمـنــاطــق الـبـعـيــدة فقد
أصبحت بتكلفة  500ليرة ،والمواطن مضطر
على الموافقة فال يتحمل حر الشمس لساعات
حتى يعترض على التعرفة الجديدة!
فـســائــق الـســرفـيــس «أح ـم ــد» ي ـبــرر ذل ــك بـعــدد
سـ ــاعـ ــات الـ ــوقـ ــوف ال ـط ــوي ـل ــة ع ـل ــى م ـح ـطــات
الــوقــود وال ـتــي لــم تـحــل بـعــد ذل ــك الـكــم الـهــائــل
من اآلليات المبتدعة من قبل الجهات المعنية
لتخفف من االزدحام على الكازيات ،باإلضافة
أن ال ـك ـم ـيــات ال ـم ـخ ـص ـصــة ال ت ـك ـفــي وإذا لـجــأ
لشبكات السوق السوداء سيثقل كاهله وكاهل
ال ـمــواطــن الـمـسـتـهـلــك لـلـمــواصــات ،ال ــذي يجد
تـعــرفــة الــركــوب هــذه أرح ــم بـكـثـيــر مــن أسـعــار
سيارات األجرة التي لم يعد يستوعبها العقل،
لذلك يفضل أن يعمل بما خصص له من مادة
مدعومة ،وإال فهو يجلس في البيت!.
تذكير بواقع الشتاء القادم وفقاعة
زيادة األجور
ونذكر أن توزيع مادة مازوت التدفئة سيتم
خالل الشهر الحالي ،وكمرحلة أولى  100لتر،
وتم ذكر ذلك تفصيلي ًا بمادة سابقة ،وللتذكير
فـقــط أن ذلــك يـعــد تخفيض دعــم مبطن تمام ًا
كـمــا حـصــل خ ــال الـسـنــة الـفــائـتــة ،وم ــا سـيــزيــد
الطين بلة قرار رفع سعر اللتر إلى  500ليرة،
مــا يـعـنــي أن الـكـثـيــر مــن الـمــواطـنـيــن المفقرين
سـيـسـتـبـعــدوا ف ـكــرة الـتــدفـئــة ب ــال ـم ــازوت لـهــذه
الـسـنــة س ــواء بشكله شـبــه الـمــدعــوم أو الـحــر،
فتكلفة المئة لتر المدعوم لهذه السنة ستكون
بـحــدود  50ألــف لـيــرة ،وطـبـعـ ًا ال تـكـفــي لــدرء
ب ــرد ف ـصــل ش ـتــوي ك ــام ــل ،والـ ـم ــازوت بـشـكـلــه
الحر ال يمكن التوقع كم ستحلق أسعاره بعد
زيادة السعر األخيرة.
وأما بيت القصيد ،فهو راتب الموظف الذي لن
يغطي التكاليف الـتــي أصبحت فاقعة ،وحتى
ب ـعــد ف ـقــاعــة زيـ ــادة األجـ ــور ال ـتــي ت ــم إق ــراره ــا
ب ـت ــاري ــخ  11ت ـم ــوز ال ـح ــال ــي ،وخ ـص ــوص ـ ًا أن
الزيادة ال تتجاوز الـ  ،%50فنسبة الغالء التي
سـيـحــدثـهــا ق ــرار رفــع سـعــر ال ـمــازوت سيفوق
م ــا ت ــم زي ــادت ــه ع ـلــى األج ـ ــور وذلـ ــك أض ـعــاف
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مضاعفة ،والخاسر األكبر هو المواطن دائم ًا
وأبد ًا.
واقع األسعار سيحلق وصناعات ستتوقف
مــن الـمــؤكــد أن الـقــرار سينعكس بشكل سيء
ع ـل ــى واق ـ ـ ــع أسـ ـعـ ــار ال ـس ـل ــع األس ــاسـ ـي ــة مــن
خـضــار وفــواكــه وم ــواد تـمــويـنـيــة وغـيــرهــا من
ال ـمــواد األســاسـيــة الـتــي تـشـكــل احـتـيــاج يومي
ل ـل ـمــواطــن ،ب ــاإلض ــاف ــة ل ـلــواقــع ال ـخــدمــي ال ــذي
س ـي ـتــأثــر ك ـمــا غـ ـي ــره ،ط ـب ـع ـ ًا م ــع اإلشـ ـ ــارة أن
المواطن المغلوب على أمره قبل هذا االرتفاع
الجنوني بسعر الـمــازوت كــان غير قــادر على
تأمين االحـتـيــاجــات األســاسـيــة ،ومــع مثل هذا
القرار سيدخل المواطن بحالة مجاعة تفتك به
وبأسرته.
والـ ـمـ ـتـ ـضـ ــرر األك ـ ـب ـ ــر م ـ ــن ك ـ ــل تـ ـل ــك ال ـع ـم ـل ـيــة
التدميرية ،القطاعات الصناعية فمخصصاتها
من مــادة الـمــازوت تعتبر قليلة مقارنة بحجم
ال ـك ـم ـيــة ال ـت ــي ت ـح ـتــاج ـهــا السـ ـتـ ـم ــرار ال ـع ـم ـل ـيــة
االن ـتــاج ـيــة ،وإذا أراد ه ــذا الـصـنــاعــي الـلـجــوء
لـشـبـكــات ال ـســوق ال ـس ــوداء لـســد الـنـقــص من
مادة المازوت فاألمر سيكون نكبة بعد زيادة
األس ـعــار بنسبة  ،%278حـيــث ســابـقـ ًا أي قبل
ص ــدور ال ـقــرار كــان سـعــر لـتــر ال ـمــازوت ضمن
ال ـســوق سـ ــوداء ي ـت ــراوح ب ـي ــن 2500و3000
ل ـي ــرة س ــوري ــة ،أمـ ــا اآلن ال ي ـم ـكــن ت ـخ ـيــل كــم
سيحلق ،وهــذا بالنتيجة سينعكس على واقع
القطاعات الصناعية ويجهز عليها.
وم ــا ي ــزي ــدك غ ـي ـظ ـ ًا أن ك ــل م ــا نـسـمــع ب ــه مــن
مــواد مدعومة يُــرفــع الــدعــم عنها ،ســواء بالكم
ك ـم ـخ ـص ـصــات أو بـ ــاألسـ ـعـ ــار ،وب ـح ـج ــة عـجــز
م ــوازن ــة ال ــدول ــة وال ـع ـق ــوب ــات وال ـح ـص ــار ،وال
نجد مسؤول حكومي يسأل المواطن من أين
تــؤمــن ق ــوت يــومــك؟ ،أو ط ــرح دراس ــة جــديــة
لواقع األجور وربطها بواقع تكاليف المعيشة
ال ـب ــاه ـظ ــة ،ع ـبــر ابـ ـت ــداع ح ـل ــول ت ـح ــرك عـجـلــة
اإلنتاج وتوقف معاناة المواطن الذي يتحمل
ت ــداع ـي ــات س ــوء ال ـت ـقــديــر وال ـت ـخ ـبــط ال ـحــاصــل
ضمن اإلدارة الحاكمة وما يجري ضمنها من
عمليات تحاصص ،والفساد المستشري داخل
أجهزة الدولة.
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فريق صيني من علماء الحفريات ،في تقرير ُن ِش َر أواخر حزيران الماضي ،عن
كشف ٌ
عثورهم في كونمينغ في الصين ،على أقدم سجل أحفوري بيولوجي رسوبي معروف حتى
متحجرة ،بما فيها نحو 17
اآلن وأكثره تنوعاً .وتضم المكتشفات كائنات صغيرة ّ
من األنواع الجديدة التي تكتشف ألول مرة ،مدفونة تحت انهيار جليدي من رواسب
مغرقة في القدم ،وتعود إلى العصر الكمبري قبل نحو  518مليون سنة .ويتضمن
رسب هايان» أكثر من  2800عينة من  118نوعاً على األقل،
«م َ
موقع االكتشاف المدعو َ
بما فيها السالئف للحشرات الحديثة والديدان والقشريات وقنديل البحر واإلسفنج
وثالثيات الفصوص والفقاريات الباكرة ذات الصلة باألسماك عديمة الفك .وال تزال
األنسجة الرخوة الداخلية مرئية ،كما وجدوا هناك بيوضاً محفوظة ويرقات .وتم
نشر تقريرهم في مجلة «الطبيعة لعلوم البيئة والتط ّور» Nature Ecology and
ملخص عن بعض هذه االكتشافات
 Evolutionبتاريخ  28حزيران  .2021وفيما يلي ّ
المهمة.
ّ
ǧشيانفينغ يانغ وزمالؤهǧ
     تعريب وإعداد :د .أسامة دليقان

شـهــد الـعـصــر الـكـمـبــري ،فــي الـفـتــرة بـيــن 541
إلــى  485مليون سنة خـلــت ،تـغـيــرات مناخية
وبـيــولــوجـيــة كـبـيــرة ،بـمــا فــي ذل ــك «االنـفـجــار
ال ـك ـم ـبــري» ،وه ــو ال ـت ـنــويــع األسـ ــرع واألك ـثــر
ان ـت ـش ــار ًا لـلـحـيــاة ف ــي ت ــاري ــخ كــوكــب األرض.
وهناك سج ٌّل أحـفــوري كبير من تلك الحقبة،
عندما كان المحيط هو المكان الحصري الذي
يعجُّ بالحياة.
رسب هاينان
َم َ
تـحـتــوي الــرواســب األحـفــوريــة المكتشفة في
ال ـمـ ـ�وق ـ�ع الـمــســمــ�ى «مَ ـ�رسَ ـ�ب ه ـ�اي ـنـ ـ�ان » �Hai
 ،yan Lagerstätteعـلــى مـجـمــوعــة دفينة
م ـح ـفــوظــة ب ـش ـكــل اس ـت ـث ـنــائــي م ــن ال ـف ـقــاريــات
الـمـبـكــرة وغـيــرهــا مــن الـكــائـنــات ال ـن ــادرة ذات
األجـ ـس ــام الـ ــرخـ ــوة ،وال ـت ــي ي ــوج ــد أك ـث ــر مــن
 %50منها في مراحل تطور اليرقات واألفراد
الفتية .يعود تاريخها إلى العصر الجيولوجي
ال ـك ـم ـب ــري م ـن ــذ حـ ــوالـ ــي  518م ـل ـي ــون س ـنــة،
واس ـت ـطــاع ال ـبــاح ـثــون ال ـح ـصــول ع ـلــى 2846
عينة منها حتى اآلن.
وقــاد فــريــق الـبـحــث الـعــالــم الـصـيـنــي شيانفينغ
ي ــان  Xianfeng Yangالـمـخـتــص بــاألحـيــاء

الـقــديـمــة فــي جــامـعــة «يــونــان» بــالـصـيــن .ومـيّــز
الباحثون  118نوع ًا بين األحياء المكتشفة ،بما
فــي ذلــك  17نــوعـ ًا جــديــد ًا تُكتشف ألول مــرة،
فــي ه ــذا «ال ـمَ ـرْسَــب ا ُألح ـف ــوري االسـتـثـنــائــي»
( lagerstätteوه ـ ــو م ـص ـط ـلــح ي ـع ـنــي مــوق ـع ـ ًا
لــرواســب مــن حـفــريــات مـحـفــوظــة بـشـكــل أكـثــر
من المعتاد ،بما فيها أحيان ًا األنسجة الرخوة).
ـرة من
وتشمل األنــواع المكتشفة بالموقع وَفـ ً
حـفــريــات فـتـيّــة ن ــادرة ال تــزال زوائــدهــا بحالة
سـلـيـمــة وأنـسـجـتـهــا الــرخــوة الــداخـلـيــة مــرئـيــة،
وأجزاء من الجسم لم تسبق رؤيتها من قبل،
مثل «العيون ثالثية األبعاد».
ووفـ ـقـ ـ ًا ل ـل ـبــاح ـث ـيــن ،ي ـم ـكــن ل ـل ـع ـل ـمــاء اس ـت ـخــدام
التصوير المقطعي المُحَوسَب  CTإلعادة بناء
أشكال ثالثية األبعاد للحيوانات.
ويـحـتــوي الـمَــرسَــب الـمــذكــور عـلــى الـعــديــد من
«مِ ـه ــادات األحـ ــداث» ،أو الـطـبـقــات الــرســوبـيــة
حيث توجد الحفريات .وتمثل كل طبقة منها
«حــدث دفــن واحــد» .وجميع األنــواع التي تم
تـحــديــدهــا فــي ال ــدراس ــة مــوجــودة فــي الـطـبـقــة
الــدنـيــا ،إضــافــة للطبقات الالحقة التي تحتوي
عـلــى أن ــواع مـتـنــوعــة ،ولـكـنّ امـتــدادهــا ال يصل
إلى المستوى األدنى.
لماذا لجأت األحياء إلى هنا؟
يعتقد الباحثون أن هذه الفواصل الزمنية ربما
كانت تم ّثل فترات «االزدهار» و«الكساد» في
الجماعات الحية البحرية .وربما جاءت العديد
من األنواع إلى المنطقة– في ذلك الوقت الذي
كــانــت فـيــه الـمـيــاه الـعـمـيـقــة تـقــع بــاتـجــاه وســط
خـلـيــج كــونـمـيـنــغ– ألحــد الـسـبـبـيــن الـتــالـيـيــن أو

«ماوتنشانيا األسطوانية»  Maotianshania Cylindricaدودة بحرية منقرضة
من العصر الكمبري ،من شعبة «القضيبيات» ،تشبه الدودة متوسطة الحجم ،تظهر
قناتها الهضمية المركزية مظلمة ،ويحمل بلعومها األمامي و «طوقها» أسناناً داكنة
اللون.

لـكـلـيـهـمــا م ـع ـ ًا )1( :إم ــا بـحـثـ ًا عــن الـحـمــايــة من
التيارات البحرية القوية .ومع ذلك ،فإن التغيير
في مستويات األكسجين أو األحداث العاصفة
الـتــي تـسـبـبــت فــي تــدفــق الــرواســب إلــى أسـفــل
الـمـنـحــدر ،ودف ــن كــل شــيء فــي مـســارهــا ربـمــا
تَـسـبَّــب فــي ح ــدوث ان ـقــراضــات )2( .أو ربـمــا
اخـتــارت األن ــواع الـمــوجــودة التكاثر بالموقع
لما يوفره من حماية لها من المفترسات ،حيث
تشير الوفرة من حفريات الكائنات اليافعة إلى
ّأن مَـرْسَــب هاينان ربما كــان «حضانة ألحياء
قديمة» .paleonursery
وت ـس ــاءل ــت سـ ــارة ك ـي ـم ـيــغ« :هـ ــل ي ـم ـكــن لـهــذه

الــديــدان وقـنــاديــل الـبـحــر والـبــق تـطــويــر شــيء
م ـع ـ ّق ــد م ـث ــل ح ـض ــان ــة أحـ ـيـ ــاء ق ــدي ـم ــة ل ـتــرب ـيــة
ص ـغــارهــا؟ مـهـمــا كــانــت ال ـحــالــة ،مــن الــرائــع أن
ت ـكــون ق ـ ــادر ًا ع ـلــى م ـ ــوازاة ه ــذا ال ـس ـلــوك مــع
سلوك الحيوانات الحديثة» .وهذا يساعد على
دراســة كيفية تـطــور هــذه الـحـيــوانــات القديمة
من اليرقات إلى مرحلة البلوغ.
وب ــدوره قــال جــولـيــان كـيـمـيــغ« :س ـنــرى كيف
نـمــت أج ــزاء الـجـســم المختلفة بـمــرور الــوقــت،
وه ـ ــو ش ـ ــيء ال ن ـع ــرف ــه ح ــالـ ـيـ ـ ًا ل ـم ـع ـظــم ه ــذه
ال ـم ـج ـم ــوع ــات ...وسـتـعـطـيـنــا ه ــذه ال ـح ـفــريــات
مزيد ًا من المعلومات حول عالقتها بالحيوانات

حفرية لكائن يدعى  Leanchoilia illecebrosaمن مفصليات األرجل اليافعة،
تظهر تفاصيل تشريحية دقيقة للزوائد والمحافظة على القناة الهضمية.

تضم المكتشفات
متحجرة
كائنات
ّ
لنحو  17نوعاً جديداً
تكتشف ألول مرة
وتعود إلى العصر
الكمبري قبل نحو
 518مليون سنة

الحديثة .وسنرى ما إذا كانت كيفية تطورها
اليوم مشابهة للطريقة التي تطورت بها قبل
 500مـلـيــون سـنــة ،أم إذا تغير شــيء مــا على
مدار الزمن».
وقـ ــالـ ــت سـ ـ ــارة ك ـي ـم ـي ــغ« :سـ ـيـ ـك ــون مَ ــرسَ ــب
ـروة مــن المعرفة تتحرك إلــى األمــام
هاينان ثـ ً

للعديد من الباحثين ،ليس فقط بالنسبة لعلم
الحفريات ،بل وكذلك إلعــادة بناء صــورةٍ عن
البيئة الـقــديـمــة» .وتــودّ هــي وزمــاؤهــا القيام
بذلك عبر إجــراء تحليالت جيوكيميائية على
العينات والرواسب.

حفرية لكائن في طوره اليافع ،ويسمى «متساوي األسطح كبير األذن» Isoxys
 auritusوهو من مفصليات األرجل .وما تزال الحفرية محتفظة بعينيها الكرويتين
الكبيرتين وأنسجتها الداخلية الرخوة .من المحتمل أنه كان مفترساً بصرياً يصطاد
ويسبح فوق قاع البحر .ولديه زوائد أمامية قوية لإلمساك بالفريسة ،ويدفع بنفسه
ويتوجه بذيل يشبه
عبر الضرب بنحو  14من أرجل السباحة المقلوبة ()exopods
ّ
الرفراف.
ǩمؤ ّلفو البحث األصــلــي :شيانفينغ يانغ،
جوليين كيميغ ،دايو تشاي ،يو ليو ،سارة
كيميغ ،شانتشي بنغ .وتقريرهم بعنوان
غني باألطوار
«مجتمع كائنات قديمة ّ
الفتية وعائد إلى العصر الكمبري األدنى في
شينجيانغ يسّلط الضوء على ازدهار وانهيار
البيئات المغرقة في القدم».

A juvenile-rich palaeocommunity
of the lower Cambrian Chengjiang
biota sheds light on palaeo-boom

or palaeo-bust environments
وهــو مـنـشــور بـتــاريــخ  28حــزيــران  2021في
م ـج ـلــة «ال ـط ـب ـي ـعــة ل ـع ـلــوم ال ـب ـي ـئــة وال ـت ـط ــور».
و ُأج ـ ـ ـ ــري الـ ـبـ ـح ــث ب ـت ـم ــوي ــل مـ ــن ال ـم ــؤس ـس ــة
الوطنية للعلوم الطبيعية في الصين ،ومختبر
الــدولــة الــرئـيـســي لـعـلــم األح ـيــاء الـقــديـمــة وعـلــم
ال ـط ـب ـقــات ف ــي م ـع ـهــد نــان ـج ـي ـنــغ لـلـجـيــولــوجـيــا
وعلم الحفريات ،وبرنامج البحوث الرئيسية
لمعهد الجيولوجيا والجيوفيزياء ،األكاديمية
الصينية للعلوم.

شؤون عربية ودولية
قاسيون ـ العدد  1026اإلثنين  12تموز 2021
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رغم الهجمة األمريكية على الحدود العراقية السورية األسبوع الماضي ،والتي جاءت
ردًا على الهجمات السابقة تجاه قواتها ،تستمر عمليات المقاومة من دون تأثير.

ǧمالذ سعد

بـعــد اس ـت ـهــداف قــاعــدة عـيــن األس ــد األمــريـكـيــة
بـ ـ  14ص ــاروخـ ـ ًا وإص ــاب ــة  3م ــن الـعـسـكــريـيــن
األم ــري ـك ـي ـي ــن ،وذل ـ ــك ن ـق ـ ًا ع ــن ب ـي ــان صـحـفــي
لقوات التحالف الدولي صدر من العقيد مارتن
واين ،تم استهداف حقل عمر في سورية الذي
يـضــم أي ـض ـ ًا قــاعــدة أمــريـكـيــة ،وت ـعــرض رتــان
تــابـعــان لـلـتـحــالــف الــدولــي فــي مـحــافـظـتــي ذي
قار واألنبار إلى استهداف بالعبوات الناسفة،
وجرى أخير ًا استهداف السفارة األمريكية في
بغداد بـ  3صواريخ يوم الخميس ،كما أنه قد
سبق ذلك استهداف مطار أربيل الدولي عبر
طائرات مسيرة أدت إلى توقف المالحة به.
وبالتوازي مع ذلك ،تستمر عمليات استهداف
أبــراج الـطــاقــة الكهربائية فــي الـبــاد ومحاولة
الـسـلـطــات الـحـكــومـيــة عـلــى حـمــايـتـهــا وإح ـبــاط
وتفكيك بعض ًا منها.
ومن بين قوى المقاومة في العراق ،أصدرت
«كـتــائــب حــزب اهلل» بـيــانـ ًا جــاء فـيــه أن «قـتــال
جـيــش االح ـتــال هــو ق ــرار عــراقــي خــالــص ،ال
دخل ألي طرف خارجي فيه ،ولن يتوقف إال
بــانـسـحــاب آخــر جـنــدي مــن ال ـقــوات المحتلة»

مـتــابـعـ ًا ب ــأن «ال ـم ـقــاومــة بـجـمـيــع أشـكــالـهــا حق
ط ـب ـي ـعــي ل ـل ـش ـعــب الـ ـع ــراق ــي ،وغ ــاي ـت ـه ــا إج ـب ــار
االح ـ ـت ـ ــال ع ـل ــى االنـ ـسـ ـحـ ــاب وت ـن ـف ـي ــذ قـ ــرار
البرلمان العراقي».
مــن الـجــديــر إع ــادة الـتــذكـيــر بــالـقــرار البرلماني
الـصــادر فــي بــدايــات عــام  2020وال ــذي ينص
ع ـل ــى خ ـ ــروج ج ـم ـيــع ال ـ ـقـ ــوات األج ـن ـب ـي ــة مــن
العراق ،والذي يجري به تقدم بطيء جد ًا من
قبل الحكومة الـعــراقـيــة ،ومـحــاوالت االلتفاف
ع ـل ـيــه ع ـب ــر ال ـف ـص ــل ب ـي ــن «ال ـ ـقـ ــوات ال ـق ـتــال ـيــة»
والـعـنــاصــر الـعـسـكــريــة األمــريـكـيــة «الـتــدريـبـيــة»
أو «االس ـت ـشــاريــة» ،فـبـيـنـمــا ت ـحــاول الـحـكــومــة
عبر هــذا الفصل إخــراج مــا يسمى ب ـ «الـقــوات
ال ـق ـت ــال ـي ــة» فـ ـق ــط ،ي ــؤك ــد الـ ـع ــراقـ ـي ــون وقـ ــوى
ال ـم ـق ــاوم ــة ع ـل ــى خ ـ ــروج ج ـم ـيــع ال ـع ـس ـكــري ـيــن
األجانب بال استثناء.
وق ـ ــد ق ـ ــال ال ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة ال ــدف ــاع
األمريكية ،جون كيربي ،أثناء مؤتمر صحفي
لــه ،بــأن الــواليــات المتحدة تشعر بقلق عميق
مــن االع ـتــداءات الـتــي يـجــري تنفيذها ،مضيف ًا
«إن ـهــم يـسـتـخــدمــون أسـلـحــة ف ـتــاكــة .ال أعــرف
كيف يمكن وصف ذلك إال بأنه تهديد خطير»،
ويختلف عدد من المتابعين على تفسير غاية

هــذه األق ــوال ،فبينما اعتبرها البعض تمهيد ًا
ل ـض ــرب ــات ع ـس ـكــريــة أخـ ــرى ت ـش ـكــل رد ًا عـلــى
هجمات المقاومة ،يــرى آخــرون بأنها تبرير ًا
وتمهيد ًا نحو االنسحاب األمريكي الكامل من
العراق خالل الفترة المقبلة ،وهو ما نزعم أنه
سيجري ،بالتوازي مع الخط العام بالتراجع
األم ــري ـك ــي دول ـي ـ ًا وان ـس ـح ــاب ق ــوات ـه ــم ،مـثـلـمــا
جرى في أفغانستان مؤخر ًا.
وعلى المستوى السياسي داخـلـيـ ًا ،فــا تظهر

أية إشارات حتى اآلن من أية قوى على طرح
مشروع تغيير حقيقي على المستوى الوطني
الـشــامــل يمثل مـطــالــب الـعــراقـيـيــن وانتفاضتهم
المستمرة ،مما يفتح المجال– إذا ما لم يتمكن
ال ـعــراق ـيــون مــن إن ـتــاج ق ــوى سـيــاسـيــة جــديــدة
فــي الــوقــت الـمـنــاســب– إلــى إضــاعــة الـمــزيــد من
الوقت واستمرار المنظومة الحالية بما تفرزه
من أزمات.

اغتيال رئيس هايتي خطوة أخرى لنشر الفوضى في البالد
تعتبر هايتي واحدة
من أكثر البلدان فقرًا
في أمريكا الالتينية،
وتعاني من معدالت
بطالة مرتفعة ،وأوضاع
معيشية متأزمة ،فض ًال
عن األزمات السياسية
واالنفالت األمني ،ليأتي
حدث اغتيال رئيسها
جوفينيل مويس مكم ًال
لمشاكلها.

ǧحمزة طحان

ف ــوج ــئ ال ـه ــاي ـت ـي ــون ب ـخ ـبــر اغ ـت ـيــال
رئ ـي ـس ـه ــم ي ـ ــوم األرب ـ ـع ـ ــاء  7ت ـمــوز
عـ ـل ــى أي ـ ـ ــدي م ـج ـم ــوع ــة أشـ ـخ ــاص
قــامــوا بــاقـتـحــام مـنــزلــه ،حـيــث تــوفــي
على الـفــور وتعرضت زوجـتــه أيض ًا
إلصــابــات بليغة جــد ًا ّإل أنها تمكنت
من النجاة منها.
ال ي ــوج ــد ح ـتــى اآلن أيـ ــة إش ـ ــارات
أو أدل ـ ــة حـ ــول ال ـج ـه ــة ال ـم ـس ــؤول ــة
عـ ــن ع ـم ـل ـيــة االغـ ـتـ ـي ــال هـ ـ ــذه ،وم ــن

المعلومات التي صرحت بها حكومة
هايتي أن منفذي العملية كانوا 26
شخص ًا كولومبي ًا وأمريكيين اثنين
مــن أص ــول هــايـتـيــة ،ورغ ــم ّأن هــذه
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ت ـع ـنــي ب ــال ـض ــرورة
ب ـ ــأن ج ـن ـس ـي ــات ال ـق ـت ـل ــة ت ـش ـي ــر إل ــى
الـجـهــات الـمـســؤولــةّ ،إل أنـهــا تعطي
إش ـ ــارة ع ــام ــة حـ ــول األم ـ ــر ،خــاصــة
حينما يطرح السؤال التالي :من له
المصلحة بذلك؟
بـطـبـيـعــة ال ـح ــال ت ـعــانــي هــاي ـتــي مــن
ج ـم ـلــة م ــا ت ـعــان ـيــه إث ــر أزم ــات ـه ــا ،مــن
ان ـت ـش ــار واس ـ ــع وك ـب ـيــر ل ـل ـع ـصــابــات

ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ف ــي الـ ـبـ ــاد ،وح ــروب ـه ــا،
والتي كان من أواخر نتائجها نزوح
الـعــديــد مــن الـهــايـتـيـيــن مــن مناطقهم
في البالد ،فض ًال عن عمليات اقتحام
م ــراك ــز ال ـشــرطــة وس ــرق ــة األس ـل ـحــة
م ـن ـهــا ،أو تـصـفـيــة ال ـح ـســابــات فـيـمــا
بـيـنـهــم ...وه ــذه الـعـصــابــات بــدورهــا
ت ـح ـظــى ب ـح ـمــايــة ودع ـ ــم س ـ ــواء مــن
المنظومة القائمة فــي الـبــاد والتي
يـنـخــرهــا ال ـف ـســاد ،أو مــن الـعـصــابــات
األخ ـ ـ ــرى ال ـم ـح ـي ـط ــة فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة
والـمـحـمـيــة أي ـض ـ ًا بـشـبـكــات الـفـســاد،
مثل :كولومبيا نفسها.

إث ــر ه ــذه ال ـم ـع ـط ـيــات يـعـتـقــد الـعــديــد
مــن الـمـتــابـعـيــن بــأن عـمـلـيــة االغـتـيــال
ال عــاقــة لـهــا بــالـجــوانــب الـسـيــاسـيــة،
إنما تصفية حسابات بين كارتيالت
ت ـ ـجـ ــارة ال ـ ـم ـ ـخـ ــدرات والـ ـعـ ـص ــاب ــات
المتنوعة ،األمر الذي يعتبر تبسيط ًا
قات ًال للمسألة.
ف ـمــا ه ــو م ـع ــروف ع ـمــوم ـ ًا ب ــأن هــذا
ال ـ ـن ـ ــوع م ـ ــن األعـ ـ ـم ـ ــال واألنـ ـشـ ـط ــة
اإلج ــرام ـي ــة ال ـخ ــارج ــة ع ــن ال ـقــانــون
تـمــر تـحــت حـمــايــة هــذه الـحـكــومــة أو
تلك في المنطقة ،بمصالح وخدمات
م ـت ـب ــادل ــة ف ـي ـمــا ب ـي ـن ـهــم ،ومـ ــن بـيـنـهــا

حكومتي هــايـتــي وكــولــومـبـيــا مـثــا ًال،
والـلـتــان تـعـتـبــران تابعتين أمــريـكـيـ ًا،
إضافة إلى مصلحة واشنطن بتسعير
الـفــوضــى فــي هــايـتــي ،الـبـلــد المتاخم
ل ـكــوبــا؛ ال ـعــدو األول لــواشـنـطــن في
أمريكا الالتينية.
بـ ـع ــد ح ـ ــادث ـ ــة االغ ـ ـت ـ ـيـ ــال أرسـ ـل ــت
هــايـتــي طـلـبـيــن مـخـتـلـفـيــن لـكــل من
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة األم ــري ـك ـي ــة
ومـنـظـمــة األم ــم الـمـتـحــدة بــإرســال
ق ـ ــوات ل ـح ـم ــاي ــة ب ـن ـي ـت ـهــا ال ـت ـح ـت ـيــة
والـمـســاعــدة األمـنـيــة ،وقــد رفضت
واشـنـطــن الـطـلــب ،بـيـنـمــا لــم تجب
األمم المتحدة حتى اآلن.
وبـيــن الـبـيــانــات الــدول ـيــة الـمـشــابـهــة
الـ ـت ــي أدانـ ـ ــت واس ـت ـن ـك ــرت عـمـلـيــة
االغـ ـتـ ـي ــال ب ــال ـش ـك ــل ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي
ال ـت ـق ـل ـيــدي ،كـ ــان ال ـب ـي ــان ال ــروس ــي
األكثر جدية بما جاء فيه ،ومشير ًا
ب ـش ـك ــل ع ـ ــام إل ـ ــى ط ــري ــق ت ـســويــة
األوض ـ ــاع ف ــي ال ـب ــاد ،ح ـيــث قــالــت
م ــاري ــا زاخ ــاروف ــا ال ـم ـت ـحــدثــة بــاســم
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة الـ ــروس ـ ـيـ ــة :ب ـ ــأن «م ــا
حــدث هــو نتيجة الـصــراع الداخلي
المستمر منذ فترة طويلة  ...نحن
على قناعة بأن الطريق إلى تطبيع
الوضع في هايتي يكمن في تكوين
ت ــواف ــق س ـيــاســي مـحـلــي واسـ ــع ...
وم ــن الـمـهــم أن تـتــم صـيــاغــة جميع
القرارات بهدف التوصل إلى حلول
م ـق ـب ــول ــة ل ـ ــأط ـ ــراف ،واع ـت ـم ــاده ــا
ب ــال ــوس ــائ ــل ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـس ـل ـم ـيــة
ح ـصــر ًا مــن س ـكــان ال ـبــاد أنـفـسـهــم،
باالعتماد على الدعم الدولي ،دون
تدخل مخرب من الخارج».
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يصف عدد من السياسيين والدبلوماسيين منطقة «الشرق
تلة من البارود ،ويرد
أرض قائمة على ٍ
األوسط» بأنها قطعة ٍ
ملف أو أكثر في كل بلدان المنطقة
هذا التوصيف إلى وجود ٍ
قاد ٌر على تفجير األوضاع الداخلية فيه ،حتى أنه ال يحتاج إلى
دول خارجية في كثي ٍر من األحيان.
دف ٍع مباشر من ٍ

ǧعالء أبوفّراج

إن كــان هــذا الـتــوصـيــف الـمـجــازي يعبر
بـ ـشـ ـك ـ ٍـل ع ـ ــام عـ ــن واق ـ ـ ــع ت ـع ـي ـش ــه ه ــذه
المنطقة ،إال أن قلي ًال من المراقبة يقودنا
للقول :إن دول العالم كلها باتت تعاني
م ــن م ـشــاكــل م ـشــاب ـهــة ،فـعـلــى ال ــرغ ــم مــن
أن بعضها يعيش اس ـت ـقــرار ًا نـسـبـيـ ًا ،إال
أن التغييرات السريعة فــي العالم تضع
الجميع أمام مواجهات مصيرية ،كما لو
أن أمام الجميع أحجيات سياسية ينبغي
وإل ستكون
ح ّلها ضمن وقــت قياسيّ ،
الفوضى مصير من يتأخر أو يفشل.
عند الـعــودة إلــى منطقتنا ،نستطيع من
خــال نـظــرة عــامــة أن نــرى أن الجميع
فـشــل ف ــي ح ــل ه ــذه األح ـج ـي ــات ،أو أنــه
عـلــى وشــك أن يـفـشــل ،وعـلــى الــرغــم من
أن مسؤولية تقع على الخارج ،وتحديد ًا
الــواليــات المتحدة األمريكية في توتير
األوضاع ،إال أن الضربة القاضية جاءت
فـ ــي ك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـ ـحـ ــاالت مـ ــن الـ ــداخـ ــل،
وت ـح ــدي ــد ًا م ــن األن ـظ ـم ــة ال ـقــائ ـمــة ،فـعــدم
ق ــراءة الــواقــع بـشـكـ ٍـل صـحـيــح ،وتـجــاهــل
ال ـم ـش ـك ــات ال ـم ـت ـف ــاق ـم ــة والـ ـتـ ــي نـتـجــت
ع ــن س ـي ــاس ــات اق ـت ـص ــادي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة
لـيـبــرالـيــة فــي ال ــداخ ــل ،وع ــن إرثٍ أصـيــل
لدى األنظمة القائمة في التبعية للغرب

بشكل يناقض مصالح
وقوى االستعمار ٍ
شعوبها.
األردن نموذجاً
األردن ع ـل ــى س ـب ـي ــل الـ ـمـ ـث ــال ،ي ــواج ــه
خـطــر ًا حقيقي ًا يتعاظم كـ ّـل يــوم ،ويبدو
أن الـقـيــادة األردن ـيــة لــم تستطع إيـجــاد
المخرج بعد ،فالقصة بخطوطها العامة
تــرتـكــز عـلــى جـمـلــة مــن الـعـنــاصــر ،أولـهــا:
حــالــة مــن عــدم الــرضــا الشعبي ،وتشمل
ت ـ ــردي الـ ــوضـ ــع ال ـم ـع ــاش ــي وال ـص ـح ــي،
وتـصــل إلــى حــالــة عالية مــن عــدم الرضا
عن السياسات الخارجية لألردن ،والتي
اس ـت ـنــدت فــي تــاريـخـهــا وح ـتــى الـلـحـظــة
على مـبــدأ تقديم خــدمــات سياسية على
ح ـس ــاب أمـ ــن ال ـم ـن ـط ـقــة وأم ـ ــن ال ـش ـعــب
األردنـ ـ ـ ــي .م ـث ــل :ال ـت ـط ـب ـيــع م ــع ال ـك ـيــان
ال ـص ـه ـيــونــي ،وت ـقــديــم خ ــدم ــات ل ــه ،عـلــى

الذهاب نحو
إشعال األردن لن
يكون خطوة
نحو تغيير
النظام بل على
العكس تماماً قد
يحول المنطقة
الحيوية التي
يشغلها هذا البلد
إلى مركٍز جدي ٍد
للفوضى

الــرغــم مــن كــونــه خ ـطــر ًا ي ـهــدد الـمـنـطـقــة
كلها بما فيها األردن.
«األحداث الغامضة» التي جرت مؤخر ًا
والتي يصفها البعض بمحاولة انقالب،
وي ـخ ـف ــف ال ـب ـع ــض اآلخ ـ ــر مـ ــن حـجـمـهــا
ليصفها بـ «محاوالت لزعزعة األمن في
المملكة» فرضت على المملكة تحديات
ج ــدي ــدة ،وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـت ـحــركــات
الـ ـسـ ــريـ ـعـ ــة ال ـ ـتـ ــي قـ ــامـ ــت بـ ـهـ ــا أجـ ـهـ ــزة
المخابرات ،إال أن التفاعالت لن تنتهي
بانتهاء المحاكمات الجارية ،فالبحث في
األسباب الداخلية والخارجية لما يجري
سـيـقــود دون شــك إلــى ض ــرورة إجــراء
تـغـيـيــرات جــذريــة فــي نـظــام الـحـكــم على
كــافــة األص ـع ــدة ،بـمــا فـيـهــا تـغـيـيــر ال ــدور
ال ــذي يـلـعـبــه األردن فــي كــامــل اإلقـلـيــم.
وهـ ــذا م ــا ال ي ـجــري ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة ،بــل
ي ـبــدو أن األردن يـشـعــر أن ــه ق ــادرٌ على

إدارة خ ـي ــوط ال ـل ـع ـبــة دون تـحـصـيــن
جبهته الداخلية ،ودون إجراء تغييرات
جدية في سياسته الخارجية.
والمشكلة األكبر اليوم ،أن الذهاب نحو
إش ـعــال األردن لــن ي ـكــون خ ـطــوة نحو
تغيير النظام ،بل على العكس تمام ًا قد
يـحــول الـمـنـطـقــة الـحـيــويــة الـتــي يشغلها
هذا البلد إلى مرك ٍز جديدٍ للفوضى ،مما
يزيد من تعقيد األوضاع على المستوى
اإلقليمي والعالمي .لعب النظام األردني
منذ تأسيسه دور ًا سلبي ًا في كل قضايا
شعوب المنطقة وقــد يكون آخــر مهامه
وأكثرها سلبية ،هو أن يسير معصوب
ال ـع ـي ـن ـيــن ن ـحــو ت ـف ـج ـيــر داخ ـل ــي لـيـحــول
الـمـمـلـكــة األردنـ ـي ــة ال ـتــي خــدمــت ط ــوال
تــاريـخـهــا مـصــالــح ال ـغــرب االسـتـعـمــاري،
لتكون -وبقرا ٍر طوعي -قربان ًا جديد ًا
يخدم مشروع الفوضى األمريكي.

رهان اليابان ...حاملة طائرات واشنطن!
سعت الواليات المتحدة
من خالل استراتيجيتها
إلى تطويق الصين،
إلنشاء تحالف يساعد
واشنطن بمسعاها هذا،
وقد برزت ضمن هذه
المحاوالت مع بلدان
محيطة بالصين ،مثل:
الهند واليابان وأستراليا.
وعلى الرغم من أن إنشاء
هذا النوع من التحالفات
لم يثمر بعد ،ولم يحقق
نتائج جدية في مواجهة
نفوذ الصين المتزايدّ ،إل
أن واشنطن لم تستخدم
كافة أوراقها بعد.

ǧعتاب منصور

ت ـ ـصـ ــاعـ ــدت ف ـ ــي اآلون ـ ـ ـ ــة األخ ـ ـيـ ــرة
ال ـت ـصــري ـحــات ال ـيــابــان ـيــة ال ـت ــي تـعـبــر
صراحة عن «القلق من نوايا الصين
ال ـع ـس ـكــريــة» وال ـت ــي اع ـت ـبــرهــا وزي ــر
الــدفــاع الـيــابــانــي ،أن ب ــاده ال تــرى
سلوك الصين واضح ًا ،ولذلك أوضح
وزير الدفاع نوبو كيشي :أنه يتوقع
زيادة في التواجد العسكري للدول
األعـ ـض ــاء ف ــي االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي،
فــي الــوقــت الــذي أجــرت فيه اليابان

مـ ـن ــاورات ع ـس ـكــريــة واس ـع ــة ضـمــت
والـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة األم ــري ـك ـي ــة
وفرنسا وأستراليا.
دور اليابان في التصعيد
بدأ السلوك الياباني يثير قلق ًا روسي ًا
وص ـي ـن ـي ـ ًا ،وخ ـص ــوص ـ ًا أن ال ـي ــاب ــان
ت ـن ـخ ــرط ب ــوض ــوح ض ـم ــن بــرنــامــج
واش ـن ـطــن ل ــزع ــزعــة االس ـت ـق ــرار فــي
آس ـيــا ،وإن ك ــان بـعــض الـسـيــاسـيـيــن
ف ــي ال ـيــابــان ي ـش ـعــرون بــالـقـلــق إزاء
الـنـهــوض الـصـيـنــي الـســريــع ،والــذي
بات يشمل تطور ًا في قدرات الصين

العسكرية ،فاستدعاء قوىً خارجية
ل ـتــوت ـيــر األجـ ـ ــواء ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة لــن
يـ ـك ــون فـ ــي ص ــال ــح ط ــوك ـي ــو أص ـ ـ ًا.
فـفــي مـقــال نـشــرتــه جــريــدة «غـلــوبــال
تايمز» بقلم الخبير العسكري سونغ
زنغبينغ ،جــاء رد ًا على تصريحات
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء ال ـي ــاب ــان ــي،
والتي قال فيها :إن اليابان ترى في
«اجتياح الصين المحتمل لتايوان»
تـهــديــد ًا لليابان ،مما يستوجب الــرد
مــن قـبــل طــوكـيــو .يـقــول الـخـبـيــر في
م ـقــال «غ ـلــوبــال تــاي ـمــز» أن الـيــابــان
ال تـعـتـبــر ب ـلــد ًا مـسـتـقـ ًا ،ولــن تـجــرؤ

على مواجهة الصين بمفردها حسب
الـمـقــال ،وأض ــاف الصحفي والخبير
ال ـع ـس ـك ــري «إذا ت ــورط ــت ال ـي ــاب ــان
عسكري ًا في مسألة تايوان ،فستكون
ك ـمــن ي ـح ـفــر ق ـب ــره ب ـيــديــه .ال ـق ــدرات
العسكرية اليابانية مقيدة بشكل كلي
من قبل الواليات المتحدة ،وليست
لديهم أيّــة قــوات قتالية مستقلة .من
الـسـهــل عـلــى الـجـيــش الـصـيـنــي شـ ّـل
الـجـيــش الـيــابــانــي ،وسـتـبـقــى الـيــابــان
بــا حــول وال قــوة فــي أيّــة مواجهة
م ــع ال ـص ـي ــن» مـ ــؤكـ ــد ًا :أن ال ـس ـلــوك
ال ـع ــدوان ــي ل ـل ـيــابــان ل ــن ي ـت ــرك أم ــام
الـجـيــش الـصـيـنــي ســوى خـيــار الــرد
القاسي.
وفـ ـ ــي الـ ـسـ ـيـ ــاق ذاتـ ـ ـ ــه ،قـ ـ ــال وزي ـ ــر
ال ـ ـخ ـ ــارج ـ ـي ـ ــة ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي سـ ـي ــرغ ــي
الف ـ ـ ـ ـ ــروف ،أن مـ ــوس ـ ـكـ ــو ت ـن ـت ـظ ــر
توضيحات من اليابان حول تحالفها
ال ـع ـس ـك ــري مـ ــع واشـ ـنـ ـطـ ــن ،وذكـ ــر
فــي كـلـمــة ألـقــاهــا فــي جــامـعــة الـشــرق
األقصى الفيدرالية ،أن اليابان أكدت
في وقت سابق أنها لن تسمح بنشر

أسلحة على أراضـيـهــا مــن شأنها أن
تـشـكــل تـهــديــد ًا عـلــى روس ـيــا ،ويــرى
الفـ ــروف أن ه ــذا مــا تـفـعـلــه الـيــابــان
اآلن بالضبط.
ت ـك ـم ــن ال ـم ـش ـك ـل ــة الـ ـكـ ـب ــرى فـ ــي أن
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تـسـعــى وبـشـكـ ِـل
شـ ـبـ ــه م ـع ـل ــن أن تـ ــؤجـ ــل م ـج ــاب ـه ــة
عسكرية مباشرة بينها وبين بكين،
ولكنها تسعى لتوريط بعض الدول
ف ــي اإلق ـل ـي ــم ل ـل ـق ـيــام ب ـه ــذه األع ـم ــال
ال ـقــذرة الـتــي تـشـ ّكــل تـهــديــد ًا حقيقي ًا
لــأمــن فــي آسـيــا ،وإن كــانــت الـيــابــان
تـقـلــق مــن الـنـفــوذ الـصـيـنــي الـمـتــزايــد
فطوكيو تنسى أن مــا يقلقها فعلي ًا،
هو أن تفرض مستعمراتها السابقة
شــروطـ ًا جــديــدة للعبة فــي المنطقة،
ف ــال ـص ـي ــن الـ ـت ــي ع ــان ــت س ــابـ ـقـ ـ ًا مــن
االس ـت ـع ـم ــار ال ـي ــاب ــان ــي ب ــات ــت قـ ــادرة
ال ـي ــوم أن ت ــداف ــع ع ــن نـفـسـهــا وعــن
مصالحها ،مما يجعل توريط اليابان
ـزاع خطر مع روسيا والصين
في نـ ٍ
أم ـ ــر ًا ش ــدي ــد ال ـخ ـط ــورة ح ـتــى عـلــى
اليابان نفسها.

شؤون عربية ودولية
قاسيون ـ العدد  1026اإلثنين  12تموز 2021

www.kassioun.org

عبد الله الكوبي يهزم االحتكارات بدرعه

19

الصورة عالمياً
•أعلنت الواليات
المتحدة،
فرض
عقوبات على
 34شركة
وكيانات
أخرى قالت بأنها
ذات صلة بمزاعم
«ممارسات الجيش والسياسة الصينية تجاه
األقلية المسلمة من اإليغور» ،وتسهيل
الصادرات إلى روسيا وإيران.
•ُأصيب ثالثة
فلسطينيين
بالرصاص
الح ّي ،بينهم
مسعف،
والعشرات
بحاالت اختناق،
خالل فعاليات
منددة باالستيطان ،في مناطق متفرقة من
الضفة الغربية المحتلة.

في  ،1896وبعمر الخامسة عشرة ،قام خوسيه مارتي بنشر مجّلة في كوبا حملت اسم« :الوطن الحر» ،والتي تبنت موقفاً صلباً ض ّد اإلمبراطورية
قصة شعرية بعنوان «عبد الله» ،وهو شخص يكافح لتحرير موطنه .يقول مارتي على لسان عبد
اإلسبانية .احتوى العدد األول والوحيد من المجلة على ّ
الله« :لنترك بسالة الحرب في أرواحنا تخدمك يا وطني مثل درع».
ǧفيخاي برشادǧ
     ترجمة :قاسيون

إن نقص التصنيع
ّ
ال يؤثر وحده
على خضوع
الدول لإلمبريالية
من عدمه بل
الذي يبقي
العالم في
وضع ال مساواة
وخضوع
هائلين هو
هذه االحتكارات
الخمسة

ثمّ في عام  2021استخدم الكوبيون درع
مارتي وأطلقوا اسم عبد اهلل على لقاحهم
الـجــديــد .هــذا الـلـقــاح ،وهــو الـخــامــس الــذي
تنتجه كوبا ،تمّ تطويره في مركز الهندسة
الجينية والتقانة الحيوية في هافانا.
س ـجّ ــل ال ـل ـق ــاح ن ـس ـبــة فــاع ـل ـيــة ت ـص ــل إل ــى
 ،%92,28وتمّ تلقيح أكثر من  2,23مليون
إنـســان مــن أصــل  11مـلـيــون يـعـيـشــون في
كــوبــا .تـخـطــط الـسـلـطــات الـكــوبـيــة لتلقيح
ثــاثــة أربـ ــاع ال ـس ـكــان بـحـلــول أي ـل ــول .كما
وضعت كوبا خططها لتصدير اللقاح إلى
الــدول األخــرى ،مثلما حصل مــع فنزويال
ال ـم ـحــاصــرة ال ـتــي مـنـعـهــا األمــري ـك ـيــون من
الحصول على اللقاح.
ح ـق ـقــت ك ــوب ــا ذلـ ــك ب ــال ــرغ ــم م ــن ال ـح ـصــار
األمريكي المخالف للقانون الدولي ولقرار
الجمعية العامة .كما عبّر وزيــر الخارجية
الكوبي برونو رودريغز« :مثل الفيروس،
ال ـح ـص ــار ي ـخ ـن ــق ويـ ـقـ ـت ــل» .وف ـ ــي س ـيــاق
الـحــديــث عــن الــوبــاء ،فـبـسـبــب الـحـصــار لم
تـتـمـكــن كــوبــا مــن اس ـت ـيــراد أج ـهــزة تنفس
من شركتين سويسريتين لعالج المرضى
ذوي ال ـحــاالت الـحــرجــة .الـسـبــب فــي ذلــك
ي ـعــود إل ــى ّأن شــركــة أمــريـكـيــة «Vyaire
 »Medical. Incقــد اش ـتــرت الـشــركـتـيــن
ال ـســوي ـســري ـت ـيــن .ل ـكــن ف ــي ن ـي ـســان 2020
تمكنت كــوبــا مــن تـطــويــر أجـهــزة التنفس
الخاصة بها كردّ على ذلك.
ل ـك ـنّ كــوبــا ت ـعــانــي م ــن ن ـقــص ف ــي ال ـحُ ـقــن،
حيث ّأن جميع صانعي الحقن فــي العالم
متشابكون بشكل أو بــآخــر مــع الشركات
ال ـ ــدوائـ ـ ـي ـ ــة األم ـ ــري ـ ـك ـ ـي ـ ــة .ل ـ ـ ــدى ش ــرك ـت ــي
ت ـي ــروم ــو ون ـي ـب ــرو ال ـيــابــان ـي ـت ـيــن عـمـلـيــات
ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،ول ـ ــدى بـ ــراون

مـيـلـســونـغــن األل ـمــان ـيــة ش ــراك ــة م ــع CHS
األمــري ـك ـيــة .وتــرت ـبــط شــركــة هـنــدوسـتــان
للحقن واألدوات الطبية الهندية بـإنفيغو
األمريكية.
إنّـ ـنـ ــا ن ـع ـيــش فـ ــي زم ـ ــن «ثـ ــاثـ ــة م ـج ــاالت
للفصل الـعـنـصــري» ،تشمل العنصريّة في
الغذاء والمال والــدواء .وفــي قلب التمييز
العنصري في الدواء هناك ما بات يسمى
قــومـيّــة ال ـل ـقــاح ،أو تـكــديــس الـلـقــاحــات ،أو
عـنـصــريّــة الـلـقــاحــات .تُـظـهــر االسـتـطــاعــات
بـ ّـأن الكثير مــن البلدان الفقيرة لــن تتمكن
من تلقيح مواطنيها قبل  ،2023إن حصل
ذلك مطلق ًا.
م ــا ال ـ ــذي ي ـس ـبــب هـ ــذه ال ـع ـن ـصــريــة؟ إنّ ـهــا
سيطرة ق ّلة من الشركات األمريكية على
االقتصاد العالمي ،تدفعها خمسة أنواع من
االحتكارات .فكما أشــار سمير أمين ،هذه
االحتكارات هي:
احتكار العلوم والتكنولوجيا.
احتكار األنظمة المالية.
احتكار الوصول إلى الموارد.
احتكار السالح.
احتكار االتصاالت.
هذه االحتكارات متشابكة ومكملة بعضها
لبعض .كمثالّ :إن نقص التصنيع ال يؤثر
وحـ ــده ع ـلــى خ ـضــوع الـ ــدول لــإمـبــريــالـيــة
من عدمه ،بل الذي يبقي العالم في وضع
ال مـ ـس ــاواة وخ ـض ــوع هــائ ـل ـيــن ه ــو هــذه
االح ـت ـكــارات الـخـمـســة .تـمـكـنــت الـكـثـيــر من
دول ال ـع ــال ــم ع ـلــى مـ ــدى ال ـخ ـم ـس ـيــن عــام ـ ًا
الماضية من تطوير التصنيع ،لكنّها بقيت
غـيــر ق ــادرة عـلــى تـطــويــر ج ــدول األع ـمــال
االجتماعي لصالح سكانها.
ي ــدف ــع ن ـق ــص ال ـت ـم ــوي ــل ال ـك ـث ـيــر م ــن دول
العالم للذهاب إلــى صندوق النقد الدولي،
أو إل ـ ــى م ـم ــول ـي ــن ي ــأتـ ـم ــرون بـ ــأمـ ــره ،مــا
يـعـنــي أن يـطـلـبــوا م ــن ال ــدول ــة الـمـقـتــرضــة
إجــراء اقتطاعات حاسمة بالنسبة للحياة

ال ـب ـشــريــة ،كــالـتـعـلـيــم وال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة.
ي ـ ــؤدي ق ـط ــع ال ـت ـم ــوي ــل ع ــن ال ـت ـع ـل ـيــم إل ــى
اسـتـنــزاف إمـكــانــات الـبـلــدان لتطوير أعــداد
كافية من العلماء ،فض ًال عن تشويش خلق
ال ـم ــزاج الـعـلـمــي الـ ــازم إلن ـش ــاء وتـطــويــر
أشـ ـي ــاء ف ــائ ـق ــة األهـ ـمـ ـيّ ــة ،م ـث ــل ال ـل ـق ــاح ــات.
تـخـفـيــض اإلن ـفــاق عـلــى الــرعــايــة الـصـحـيــة،
وت ـب ـنــي ن ـم ــوذج ح ـمــايــة الـمـلـكـيــة الـفـكــريــة
التي تمنع نقل التكنولوجيا ،يترك البلدان
منزوعة القدرة من التعامل بشكل مناسب
مع الوباء.
دف ــع ن ـقــص ال ـت ـمــويــل الـكـثـيــر م ــن ال ــدول
لــاس ـت ـســام ل ـعــدم قــدرت ـهــا ع ـلــى تـطــويــر
رف ــاه شـعــوبـهــا «ف ــي نـيـســان  2020كــان
هـنــاك أكـثــر مــن  64دولــة تنفق على أداء
دي ــون ـه ــا أك ـث ــر م ـمّ ــا ت ـن ـف ـقــه ع ـلــى الــرعــايــة
ال ـص ـح ـيّ ــة» .ال ي ـك ـفــي أن ت ـط ــال ــب بـنـقــل
الـتـكـنــولــوجـيــا إل ــى ال ــدول وس ــط انـتـشــار
الــوبــاء كــي تصنع الـلـقــاح ،فالتكنولوجيا
هــي الـعـلــوم الـمـنـتـجــة بــاألمــس ،والـعـلــوم
هي غد التكنولوجيا.
اس ـت ـخ ــدام الـ ـثـ ــروة االج ـت ـم ــاع ـي ــة لـلـبـشــر،
وتـ ــدريـ ــس الـ ـعـ ـلـ ــوم ،وإرسـ ـ ـ ــاء ال ـم ـعــاي ـيــر
األســاسـيــة لـمـحــو األمـيــة الـعـلـمـيــة ،جميعها
دروس أس ــاس ـي ــة أك ـس ـب ـنــا إي ــاه ــا ال ــوب ــاء.
تع ّلم الكوبيون هــذه الــدروس جـيــد ًا .لهذا
تمكنت كوبا من تطوير «عبد اهلل» وأربعة
لقاحات أخرى لكوفيد.19-
ال ـ ـل ـ ـق ـ ــاح ـ ــات ال ـ ـكـ ــوب ـ ـيـ ــة ال ـ ـت ـ ــي أن ـت ـج ـت ـه ــا
االش ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــة وق ـ ـفـ ــت ك ـ ـ ــدرع آخـ ـ ــر م ـ ّك ــن
كــوبــا م ــن ع ــدم االس ـت ـس ــام لــاح ـت ـكــارات
الخمسة ،وللواليات المتحدة حامية هذه
االحتكارات.
ǩبتصّرف عن:

Cuba’s Vaccine Shield and the
Five Monopolies that Structure
the World

•كشف قائد
القوة البحرية
في الجيش
اإليراني :أن
بالده تعتزم
تدشين مركز
تنسيق للتعاون
الدولي لألمن البحري ،في ميناء جابهار
جنوب شرقي إيران ،بمشاركة  36دولة في
المنطقة ،بهدف إرساء األمن البحري الكامل
فيها.
•التقى وزير
الخارجية
الروسي
سيرغي
الفروف
مع نظيره
الهندي سوبرامانيان
جيشانكار وناقشا التسوية في أفغانستان
وسورية ،باإلضافة إلى الوضع حول البرنامج
النووي اإليراني.
•ألقى الرئيس األفغاني
أشرف غني -الذي
عاد منذ نحو
أسبوعين
من زيارة إلى
واشنطن -كل
اللوم في تصاعد
وتيرة العنف في البالد
على حركة طالبان.
•أعلن وزير الخارجية
الروسي ،سيرغي
الفروف ،أن
موسكو تدعم
موقف بلدان
آسيان من
التسوية في
ميانمار ،وال تقبل أي
تدخل خارجي وفرض عقوبات لن تؤدي ّإل إلى
تعميق األزمة في هذا البلد.
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مساءلة الواقع ّية الصين ّية بكل ما يخطر

بأن الصين هجرت
في أواخر القرن العشرين وبداية القرن الذي يليه ،انتشرت قناعة ّ
مفكر
أعظم
هو
بأن ماركس
ّ
االشتراكية .لكن في  2018أشاد الرئيس تشي جينبينغ ّ
وأكد مجددًا التزام الصين برؤيته عن الشيوعية ،األمر الذي يرغب
في العصر الحديثّ ،
الكثيرون من اليسار بالتعاطي معه جد ّياً مع ك ّم هائل من األسئلة التي تخطر بالبال.
تق ّدم قاسيون ترجمة تلخيصية في جزأين لحوار طويل أجراه ألكسندر نورتون مع كيث
المب ،الشيوعي اإلسكتلندي الذي يعيش في الصين ويد ّرس في جامعاتها ويعمل معلقًا
في عدد من وسائل اإلعالم ،محاو ًال اإلجابة عن بعض هذه األسئلة.

ǧكيث المب وألكسندر نورتونǧ
     ترجمة :قاسيون
بأن تشي جينبينغ قام بعودة
Ǩيقول البعض ّ
مفاجئة وغير متوقعة إلى الماركسية ،هل
هذا صحيح؟

يستمع الـنــاس إلــى خـطــب تـشــي عـنــدمــا يعلن
بأنّه مؤمن حقيقي بالماركسيّة -اللينينية .إن
كــان هـنــاك أيّ ــة م ـخــاوف مــن ّأن الـصـيــن كــانــت
على وشك هجر الدرب االشتراكي ،فقد أزالها
بمحاربته للفساد ووضــع التخلص مــن الفقر
فــي ال ـم ـمــارســة الـفـعـلـيــة ،ب ــذات وق ــت تـشــديــده
عـلــى أولــويــة الـنـظــريــة الـمــاركـسـيــة -اللينينيّة
السياسية والنظرية.
أظ ـ ـنّ ب ــأنّ ــه ق ـبــل قـ ــدوم ت ـشــي ك ــان ــت الـمـشـكـلــة
ه ــي ال ـف ـس ــاد داخ ـ ــل الـ ـح ــزب ،وال ـ ــذي انـتـشــر
بشكل مقرف هــدد الحزب الشيوعي الصيني
بالسقوط لو لم يتم أخذ إجــراءات لمكافحته.
إن ســألــت أيّ صـيـنــي عـمّــا إذا كــان الـفـســاد قد
تراجع فسيجيبك بنعم .أمّــا بالنسبة «للعودة
المفاجئة وغير المتوقعة إلى الماركسيّة» ،فال
يمكنني التأكيد ،لكن يمكن رؤية خطب وأفعال
تشي على الغالب ضمن سياق التعبير بشكل
أكثر ثقة عن أفكار الحزب .فكما قلت من قبل،
يتم تعليم الماركسية في المدارس إلى اليوم
ولم يتوقف ذلك.

يشكل تعزيز ماركس
Ǩيتساءل البعض :أال ّ
ولينين خطراً على النخب الصينية في بلد
لديه قاعدة بروليتار ّية صناعية كبيرة
كالصين؟

بالتأكيد ،ولهذا على الحكومة أن تعمل بشكل
حثيث إلرضاء الناس .الشعب يدعم الحكومة
ألن حياته تتحسن بشكل سريع ،فإن وعدتك
ّ
بأن تصبح ظروف حياتك في 2030
حكومتك ّ
شبيهة بالبرتغال ،وقد أوفوا بالفعل بوعودهم
ال ـس ــاب ـق ــة ،س ـي ـب ــدو م ــن ال ـج ـن ــون أن ت ـح ــاول
تخريب األمر.
Ǩما وضع الرعاية الصحية والتعليم وظروف
العمل واإلسكان والحرك ّية االجتماعية؟
كيف تراها بالمقارنة بدول الرفاه الغربية؟

بالنسبة للتعليم :التعليم الجامعي زهيد الثمن
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر .لـ ــدى ال ـص ـيــن أك ـب ــر ت ــوس ــع فــي
التعليم في العالم .درّســت الكثير من التالميذ
ال ـم ـن ـحــدريــن م ــن ع ـمّ ــال م ـصــانــع أو فــاح ـيــن.
األمــر شائع جــد ًا :جميع الطبقات ومــن جميع
ال ـخ ـل ـف ـيــات ت ـم ـنــح األول ــوي ــة لـلـتـعـلـيــم .أمّـ ــا فــي
ال ـغ ــرب ،وت ـح ــدي ــد ًا ف ــي بــري ـطــان ـيــا ح ـيــث كـنــت
أع ـيــش ،هـنــاك ن ــوع مــن اإلح ـجــام عــن التعليم
والثقافة بين عناصر الطبقة العاملة والطبقات
المتدنية ،األمــر الــذي ال يمكن أن تــرى مثي ًال
له في الصين.

جميع الطبقات
ومن جميع
الخلفيات تمنح
أما
األولوية للتعليم ّ
في الغرب وتحديداً
في بريطانيا هناك
نوع من اإلحجام
عن التعليم
والثقافة بين عناصر
الطبقة العاملة

بــالـنـسـبــة لـلـحــركـيّــة االج ـت ـمــاع ـيــة :م ــن الـشــائــع
أن ينتقل الـفــاحــون مــن األرض إلــى المكتب.
أف ـضــل ال ـم ــدارس وال ـجــام ـعــات ع ــامّ ــة ولـيـســت
خاصّة ،دون أن يتعارض ما أقول مع وجود
أثــريــاء يرسلون أبناءهم للدراسة في الخارج
ليحصلوا على تعليم ممتاز ومدرسين خاصين،
كما ّأن هناك منشآت تعليمية بأكملها مخصصة
للتالميذ األثــريــاء الــذيــن ال يحققون العالمات
الالزمة للدخول إلى الجامعات العامّة.
يحصل التالميذ الفقراء على المنح والبرامج
المجانية ،والرسوم عموم ًا زهيدة الثمن .كما
أنّهم يعيشون في سكن جامعي يحوي  4إلى
 8تالميذ إلبقاء التكاليف منخفضة .إيجارات
السكن زهيدة الثمن نسبي ًا ،لكنّ أسعار المنازل
باهظة بشكل كبير اآلن.
قـ ـ ّل ــدوا ف ــي م ـج ــال ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيّــة ال ـن ـظــام
الصحي األمــريـكــي ،واآلن هـنــاك اعـتــراف عام
بأنّها كانت غلطة يجب تفادي آثارها.
الـمـشـكـلـتــان الـمـحـلـيـتــان األك ـثــر إل ـحــاح ـ ًا الـيــوم
فــي الصين هـمــا :الــرعــايــة الصحية واإلسـكــان.
إن حـ ّلــت هــاتــان المشكلتان بـحـلــول  2030أو
تحسنتا فيمكننا الـقــول بـ ّـأن الصين تسير في
الــدرب الصحيح .هــاتــان مشكلتان كبيرتان ال
يـمـكــن الـتـسـلـيــم بـهـمــا ،ولـيــس هـنــاك أيّ طــرف
ينكر وجــودهـمــا .الـجــدال حــول كيفيّة هندسة
النظام واللوجستيات أكثر من كونه تيّار ًا مع
اإلصالح وآخر ضدّه.
Ǩهل هناك ما يشبه «مجلس اإلسكان» الذي
وجد في بريطانيا؟

هناك إسكان مدعوم من الدولة .لكن المشكلة
ّأن الناس عندما تتحدث عن الصين ،تتناولها
بــاعـتـبــارهــا كـتـلــة واح ــدة مـتــراصّــة ،وهــو األمــر
غير الدقيق ،لكن بشكل عام لكل منطقة نظامها
ال ـخــاص .ال يـفـهــم الـغــربـيــون هــذه الـنـقـطــة كما
يـنـبـغــي .تـتـمـتّــع الـحـكــومــات الـمـحـلـيّــة بسلطات
أك ـبــر بـكـثـيــر م ـمّــا ق ــد يـعـتـقــد ال ـب ـعــض .ال ي ــزال
اإلسكان الحكومي ضئي ًال في العموم ،واألمر
متفاوت على طــول الصين ،لكن هناك الكثير

من الوظائف العامّة التي تمنحك منز ًال إن كنت
تشغلها ،فإن بقيت في العمل لفترة طويلة فمن
المعتاد أن يمنحوك إيّاه بعد تقاعدك.
أنا أتحدث هنا عن تجربتي في التدريس في
ال ـجــام ـعــة ،فـمـعـظــم ال ـم ـن ـشــآت الـتـعـلـيـمـيــة تــو ّفــر
أماكن عمل لمدرسيها .بالنسبة لمن لم يتمكن
من شراء منزل من المدرسين ،يمكنهم العيش
فــي مـجـمّــع سـكـنــي لـلـجــامـعــة ،وع ــادة مــا يكون
ذلـ ــك ب ــا م ـبــالــغ م ــادي ــة ال ل ـق ــاء اإليـ ـج ــار وال
الكهرباء وال الماء .يعيش الكثير من المدرسين
المتقاعدين في مجمّع السكن الجامعي أيض ًا.
لـكـنّ الـصـيـنـيـيــن ال ـيــوم مـشـغــولــون بــاالحـتـشــاد
المتالك منزل خاصّ بهم.
Ǩعندما تكون األشياء «غير مقبولة» ماذا
يحدث؟ كيف يقوم الناس بتغيير األشياء؟
هل هذا خيار لديهم؟ ألديك أمثلة على األمر؟

لــدى الـنــاس خيار التظاهر وهــم يقومون به.
كـمــا يمكنهم تـقــديــم الـتـمــاس إلــى فــرع الـحــزب
ال ـم ـح ـلــي ،ك ـمــا ّأن لــدي ـهــم آل ـي ــة ت ـقــديــم شـكــوى
لمكاتب الـعـمّــال .قـمــت بنفسي بتقديم شكوى
حـ ــول م ــدف ــوع ــات الـ ــرفـ ــاه ال ـخ ــاص ــة ب ــي ال ـتــي
ل ــم تــدفـعـهــا ل ــي ال ـجــام ـعــة ذات م ـ ـرّة .ل ــم أدرك
حـتّــى بـ ّـأن الـنـمــوذج الــذي مــأتــه سـيــذهــب إلــى
الـمـحـكـمــة ،ل ـهــذا ســافــرت وك ـنــت خ ــارج الـبــاد
يوم المحاكمة .وعندما عدت أرسلوا لي الحكم
لصالحي.
م ــن ال ـط ـب ـي ـعــي أن تـ ــرى أن ــاسـ ـ ًا ي ـن ــزل ــون إلــى
الـ ـش ــارع ل ـي ـح ـت ـجــوا .رأيـ ــت م ـنــذ ف ـت ــرة قــريـبــة
مـجـمــوعــة مــن س ـ ّكــان ب ـنــاء فــي ال ـحــي الـقــريــب
مني يحتجون ضـدّ الـمـطـوّر الـعـقــاري ،وكانوا
يـحـمـلــون ال ـش ـع ــارات وي ـه ـت ـفــون ض ـ ـدّه .رأي ــت
احـتـجــاجـ ًا عــاطـفـيّـ ًا جــد ًا خــارج مشفى مــن قبل
بأن ق ّلة
مجموعة صغيرة يقودهم رجل يقول ّ
كفاءة األطباء أدّت إلى موت زوجته وطفلهما
أث ـن ــاء اإلنـ ـجـ ــاب ...جـ ــاءت ال ـشــرطــة واعـتـقــدنــا
بأنّهم سيسكتونه ويستخدمون الـقـوّة ضده،
لـكـنّـهــم وق ـفــوا جــان ـب ـ ًا ووض ـع ــوا حــواجــز أمــام
الـمـحـتـجـيــن كــي ال يـغـلـقــوا طــريــق ال ـس ـيــارات،
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الــرأسـمــالــي أفـضــل بكثير مــن اإلقـطــاعـيــة ،يجب
أن تـكــون وســائــل اإلن ـتــاج االشـتــراكـيــة أفـضــل
بكثير من الرأسمالية ،األمر الذي يعتمد بشكل
كبير على التكنولوجيا.
بأن صعود الصين قد
الغربيون
غالب ًا ما يعتقد
ّ
يــؤدي إلــى أمريكا أخــرى فقط ،لكنّ الظروف
مختلفة تمام ًا ،وجزء من هذه الظروف يجبر
الصين على النهوض بسالم.
خطة الدولة لتحقيق مجتمع
Ǩما مدى قبول ّ
اشتراكي بحلول عام 2050؟ مــاذا سيعني
ذلك ألصحاب المليارات في البالد؟

وتركوهم يستمرون باحتجاجهم.
تــو ّفــر أنظمتنا الـغــربـيّــة مـســاحــة أكـبــر إلحــداث
الضجيج ،لكنّها في الحقيقة تسمح لنا بإحراز
تقدمات أقل .عندما عدت في  2020إلى المملكة
المتحدة لم أشاهد أيّ تغيير منذ  2004سوى
ال ـمــزيــد م ــن ال ـم ـشــرديــن وال ـم ـتــاجــر الـصـغـيــرة
الـمـغـلـقــة .بـيـنـمــا تـعـمــل الـصـيــن بــاسـتـمــرار على
تغيير نفسها ،وهو األمر األكثر إثارة فيها.
يغيّر الناس ما ال يعجبهم هنا ،وستفعل فيما
يـخــص الــرعــايــة الـصـحـيــة أو اإلس ـك ــان .تعني
حـقـيـقــة ّأن الـتـغـيـيــر ك ــان ســريـعـ ًا وحــاس ـم ـ ًا في
الصين – ربّـمــا كلمة «غـيــر مسبوقة» تلخصه
–أنّ ــه ال يمكن لـلـمــرء أن ينظر إلــى السلبيات
ال ـم ــوج ــودة ال ـي ــوم ف ــي ال ـص ـيــن وي ـق ــول ب ـ ّـأن
األمـ ــور س ـت ـكــون ع ـلــى حــال ـهــا ف ــي ال ـغ ــد .لـيــس
ل ــديّ مـشـكـلــة فــي سـمــاع انـتـقــاد الـصـيــن عندما
أكون في الغرب ،لكن يحبطني أن أرى الغرب
يصوّر نفسه وكأنّه سيأتي إلى الشعب الصيني
الجائع بوصفه المنقذ.
Ǩما رأيك بوصف الصين «دكتاتورية وطنية»
األمة عبر الحزب الشيوعي
– تدار لمصلحة ّ
األمة
وضع
تحسين
هو
الهدف
الصيني ،لك ّن
ّ
وليس تحقيق مجتمع اشتراكي أو ال طبقي؟

ه ــل هـ ــذان األم ـ ــران م ـت ـنــاق ـضــان؟ ع ـنــد ق ــراءة
وص ـفــة ال ـطــريــق إل ــى الـشـيــوعـيــة ،يـعـلـمــون ّأن
األمـ ــر ل ــن ي ـحــدث ع ـمّــا ق ــري ــب .أح ــد ال ـشــروط
ال ـتــي ي ــرون لــزوم ـهــا لـتـحـقـيــق الـشـيــوعـيــة هي
ام ـتــاك وســائــل إن ـتــاج مـتـطــورة بـشـكــل هــائــل
حل التناقضات
عمّا لديهم اليوم ،كما ّأن عليهم ّ
االجتماعية واالقتصادية الكثيرة التي تحدثنا
عن بعضها.
يــؤكــدون فــي الصين على ال ــدوام على كونهم
ال ي ــؤمـ ـن ــون ب ــاالش ـت ــراك ـي ــة الـ ـط ــوب ــاوي ــة بــل
باالشتراكية العلميّة التي يجب بناؤها .هدفهم
تحقيق مجتمع ال طبقي ،مع ّأن هذا بحدّ ذاته
يـتــم ربـطــه بالفكر الـصـيـنــي :فالمجتمع الـعــادل
هو مجتمع «متناغم» ال توجد فيه االنقسامات
الطبقية الموجودة اليوم .فيما يتعلق بالتنبؤ

بازدياد نفوذ القوى القوميّة ،ال يمكننا التنبؤ
بالمستقبل ،خاصة مع الخالفات الرئيسية فيما
يتعلق بصعود الصين مع الخطابات الغربية.
أو ًال :علينا أن ننظر بشكل تــاريـخــي لتجربة
الحزب الشيوعي الصيني :إنّهم يستخلصون
دروسـ ـ ـ ـ ًا ك ـث ـي ــرة مـ ــن الـ ـتـ ــاريـ ــخ .ب ــال ـن ـظ ــر إل ــى
االس ـت ـع ـمــار واالس ـت ـع ـمــار ال ـجــديــد ،يـمـكـنـنــا أن
بأن لهذه القوى تأثير ًا سلبي ًا عليهم ،فهم
ندرك ّ
لــن يسمحوا ألحــد بتحويل دولـتـهــم إلــى تابع
يحكمه اآلخرون .ينظرون إلى النظام العالمي
بوصفه غير أخالقي وال يمكن أن يستمر.
ت ـخ ـطــط ال ـص ـي ــن م ــن خـ ــال مـ ـبـ ــادرة ال ـح ــزام
والطريق أن تفعل ذات ما فعلته لديها في بقيّة
دول آسيا وإفريقيا .إنّها ترى في ذلك ضمانة
الستدامة تطويرها لنفسها ولمن يجاورها في
العالم ،وفلسفتها تختلف تمام ًا عن الخصخصة
ال ـتــي ق ــاده ــا ال ـغ ــرب .ال ـص ـيــن تـبـنــي ال ـج ـســور،
واألمريكيون يقصفونها.
سـيــواجـهــون الـتـحــديــات بـكــل تــأكـيــد .ت ـمّ تأجيل
خ ــط ال ـس ـكــك ال ـحــديــديــة ال ـتــي ي ـجــري بـنــاؤهــا
إلــى ماليزيا مــن قبل الحكومة الـتــي قــالــت بـ ّـأن
شروط القرض باهظة للغاية .قفزت الصحافة
الغربية فــي وقتها لتقول بـ ّـأن الصين مقرض
مـ ـفـ ـت ــرس ،ل ـك ــن مـ ــا الـ ـ ــذي ح ـ ــدث ب ـع ــده ــا فــي
الحقيقة؟ تمّت إعادة التفاوض على الصفقة.
أن ــا ال أق ــول بــأنّــه ال يـجــب أن ن ـحــذر ونـشـكــك
بـكـ ّـل شــيء صـيـنــي ،بــل مــا أقــولــه هــو ّأن علينا
ّأل نستمع للرواية الغربية عن الصين ،خاصة
إذا م ــا أخ ــذن ــا ب ــاالع ـت ـب ــار م ـئ ــات ال ـس ـن ـيــن مــن
االستغالل الغربي آلسيا وإفريقيا.
Ǩإذا ما أخذنا مقياساً لنا مساعدة االتحاد
السوفييتي لدول العالم الثالث ض ّد االستعمار
وفي مرحلة ما بعد االستعمار ،فأين مساعدة
الصين ألمثال كوبا؟ أين مساعدتها للث ّوار
واالشتراكيين حول العالم ،سواء الحركات
المسلحة أو الدول االشتراكية؟

ما أعلمه ّأن الصين تقدم دعم ًا كثير ًا لفنزويال
ول ــديـ ـه ــا عـ ــاقـ ــات جـ ـي ــدة مـ ــع ك ــوب ــا وك ــوري ــا

لم يكن أمام الصين
سوى خيار الصعود
السلمي جعل
هذا األمر الحزب
الشيوعي الصيني
يبدو وكأ ّنه يعمل
في ذات الوقت
لصالح رأس المال
واالشتراكية

الـشـمــالـيــة .أمّ ــا فـيـمــا يـتـعـلــق بـحــرب الـعـصــابــات
فقد اختارت الصين مسار ًا مختلف ًا يسعى إلى
العمل مع رأس المال العالمي .هذا أمر خطير
بالطبع ،فمثلما يمكن للصين اسـتـخــدام رأس
ال ـمــال لـتـحـقـيــق غــايــاتـهــا ال ـخــاصــة ،يـبـقــى هـنــاك
دائ ـم ـ ًا خ ـطــر اح ـت ــواء ال ـص ـيــن م ــن ق ـبــل رأس
ال ـمــال .وه ــذا هــو جــوهــر الـحـمـلــة الـتــي أطلقها
تشي لمحاربة الفساد .اخـتــارت الصين اتباع
سـيــاســة ع ــدم ال ـتــدخــل فــي ال ـش ــؤون الــداخـلـيــة
للدول ،أمّا إن كانت ستبقى على هذه السياسة
في المستقبل فهو أمر آخر يحتاج إلى مراقبة.
ت ـخ ـيّ ــل ل ــو ّأن ال ـص ـي ـن ـي ـيــن ي ـم ــول ــون ال ـح ــزب
الشيوعي الفلبيني في حربهم األهلية ،لرأينا
المزيد من القوات األمريكية قد أتت لتطويقه.
تنطبق على الصين في الحقيقة عبارة «عالقة
بـيــن الـشـيـطــان والـبـحــر األزرق الـعـمـيــق» .لكنّ
الصين تمتلك الصبر الكافي لتحقيق أهدافها،
وال أع ـت ـقــد بــأنّ ـهــا تــريــد ال ــدخ ــول ف ــي ح ــروب
بأن الصعود السلمي ضروري
خارجية .يرون ّ
الستمرارهم في التنمية .مرّ الصينيون بالكثير
مــن االضـطــرابــات جعلتهم يكرهون أيّ حرب
بحق ،لكنّهم يدركون أيض ًا مدى التهديد الذي
تـشـكـلــه الـقــواعــد األمــريـكـيــة وال ـقــوات الـبـحــريــة
على أمن الصين.
ض ـم ــن ت ـح ـل ـي ـلــي ال ـش ـخ ـص ــي ،أع ـت ـق ــد ب ــوج ــود
ت ـن ــاق ــض الزم ض ـم ــن االش ـت ــراك ـي ــة ال ـص ـي ـن ـيــة.
األم ــر عـلــى هــذا الـنـحــو :بـعــد أن شـهــدت الـقــوة
السياسية والعسكرية الهائلة التي يمكن للقوى
االستعمارية أن توظفها ،لــم يكن أمــام الصين
سوى خيار الصعود السلمي ،جعل هذا األمر
الحزب الشيوعي الصيني يبدو وكأنّه يعمل في
ذات الــوقــت لصالح رأس الـمــال واالشتراكية.
فــرض هــذا ض ــرورة عـلــى ال ـحــزب ،هــي إعــادة
التأكيد بشكل مستمر على أنّه يستخدم رأس
المال لبناء االشتراكية ،وأقلمة الوسائل الالزمة
لضمان عدم الخضوع لرأس المال.
هناك فــرق آخــر مهم ،هو ّأن الصينيين يرون
ب ـ ّـأن تـطــورهــم إلــى االشـتــراكـيــة ال يـقــوم فقط
عـلــى ال ـم ـبــادئ ،فـمـثـلـمــا كــانــت وســائــل اإلنـتــاج

أودّ الـقــول بـ ّـأن الـخـطــة تحظى بــدعــم الغالبية
ألن الغالبية تثق وتدعم
العظمى مــن السكان ّ
الـ ـحـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ،وذل ـ ــك وفـ ـقـ ـ ًا ل ـخ ـبــراتــي
الشخصية وكذلك وفق ًا الستطالعات مؤسسة
.PEW
بــالـنـسـبــة ألص ـح ــاب ال ـم ـل ـي ــارات وال ـت ـنــاق ـضــات
الطبقية بشكل عــام ،فمن المرجّح أن تستمر.
علينا أن نــأخــذ بــاالعـتـبــار بـ ّـأن االشـتــراكـيــة في
عــام  ،2050إذا مــا تـمّ تحقيقها ،ستعتبر فقط
بداية الحقبة االشتراكية .يناقش الماركسيون
ال ـص ـي ـن ـي ــون االنـ ـتـ ـق ــال االشـ ـت ــراك ــي ع ـل ــى أنّ ــه
سيعني نهاية الطبقات ،وبأنّه قد يتط ّلب حتى
تمام االكتمال ما بين  100إلى  500عام.
ع ـلــى ال ـن ـق ـيــض م ــن االش ـت ــراك ـي ـي ــن ال ـغــرب ـي ـيــن،
ي ــول ــي الـ ـحـ ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ال ـص ـي ـن ــي أه ـم ـيّ ــة
كبيرة للعمل مــع الـبــرجــوازيّــة الصينية .تم ّثل
النجوم األربـعــة الصغيرة على العلم الوطني
الصيني البرجوازية ،والبرجوازية الصغيرة،
والـفــاحـيــن ،والـعـمّــال ،الــذيــن يــوحــدهــم الحزب
الشيوعي الصيني ممث ًال بالنجمة الكبيرة.
شهدنا جميع ًا تراجع الدول االشتراكية بسبب
مــوقــف رأس ال ـمــال ال ـم ـعــرقــل .تـتـمـ ّثــل الـحـيـلــة
هـنــا فــي كـيـفـيــة مـنــع ال ـبــرجــوازيّــة مــن الـسـعــي
إلى ثورة مضادّة أو منح األولوية لمصالحها
الطبقيّة .تتم ّثل إحــدى الـطــرق فــي منعهم من
اح ـتــال م ـكــانٍ مــرتـفــع فــي الـسـلـطــة الـسـيــاسـيــة
عبر السيطرة على وسائل اإلعالم.
تـتـمّ استمالة رأس الـمــال الــذي يـكــون عموم ًا
فــي أع ـلــى مـسـتــويــات االق ـت ـصــاد .عـلــى سبيل
الـمـثــال جميع الـصـنــاعــات االحـتـكــاريــة مملوكة
لـلــدولــة ،بينما يسمح للبرجوازية باالحتفاظ
بقدر كبير من أرباحها بحيث ال يتم التشجيع
ع ـل ــى ال ـ ـهـ ــروب بـ ـ ــرأس ال ـ ـمـ ــال .يـ ـتـ ـمّ ت ــزوي ــد
البرجوازية الصغيرة الصينيّة بسوق منفتحة
للغاية بشكل يفوق بكثير تلك الموجودة في
الغرب.
فــي الــوقــت الــذي تم ّثل فيه الــواليــات المتحدة
م ـص ــال ــح االح ـ ـت ـ ـكـ ــارات الـ ـخ ــاص ــة وال ـم ـص ــال ــح
المصرفيّة ،تسعى الصين إلى تنفيذ ديناميكية
ال ـســوق بـشـكــل كـلــي .م ـثــال :فــي ال ـغــرب يوجد
يــوتـيــوب واح ــد ،بينما يــوجــد فــي الـصـيــن عــدد
كبير من المتنافسين .البنوك الصينية الكبرى
مملوكة للدولة ،بينما تحصل البنوك الخاصة
الغربية على أموال دافعي الضرائب.
في نهاية المطاف ،ما يحدث في هذا الطور من
بـنــاء االشـتــراكـيــة يجب أن يـحــدث وأن يصبح
االق ـت ـصــاد الـصـيـنــي أك ـثــر إن ـتــاج ـيّــة بـكـثـيــر مــن
الحقبة الحالية .االنتقال إلــى ديمقراطية أكبر
على وسائل اإلنتاج ال يمكن أن يتحقق فقط
من خالل المبدأ األخالقي ،بل يجب أن يتحقق
ألنّه منطقي اقتصادي ًا واجتماعي ًا .يعني هذا أن
تؤدي الحقبة االشتراكية إلى تقدّم اقتصادي
وتكنولوجي أسرع بسبب وجود ديمقراطية
أكبر تحكم وسائل اإلنتاج.
ǩبــتــص ـّرف ع ــنAll the questions :
socialists have about China but
were too afraid to ask
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الفلسفة أو شمولية التجريد والتعميم هي بالنهاية قضية
ترتبط بشكل وثيق بنظرية المعرفة ،أي في انعكاس الواقع
المادي في الوعي ،بشكل مفاهيم وعالقات .إنها إذًا مسألة
تاريخية .فانعكاس الواقع المادي في الوعي ،ليس انعكاسًا
تتوسطه عالقة صاحب الوعي بالواقع .أي يتوسطه
مباشرًا ،بل ّ
النشاط والممارسة التي تربط الفرد بالمجتمع .وظروف
المرحلة الحال ّية تصبغ الفلسفة بمالمح يجب التوقف عندها
لما له من دور على الصراع السياسي عالمياً ،أي قضية الوعي
البشري عموماً.

ǧد .محمد المعوش

الفكر الفلسفي
بين الديالكتيك والمنطق الشكلي
عــالــج مـفـكــرو الـمــاركـسـيــة األوائ ــل قضية
اختالف الفكر الديالكتيكي عن المنطق
الـشـكـلــي (الـمـثــالــي) ،وتـحــديــد ًا فــي كــون
ال ـم ـن ـط ــق ال ـش ـك ـل ــي ب ـس ـي ـط ـ ًا س ـط ـح ـي ـ ًا
يتجاهل قضية الحركة ،ونسبية المعرفة
وال ـح ـق ـي ـق ــة .ع ـل ــى ع ـك ــس ال ــدي ــال ـك ـت ـي ــك
الــذي يــدرس الـعــاقــات مــن وجـهــة نظر
ت ــاريـ ـخـ ـي ــة ،وم ـ ــن وجـ ـه ــة ن ـظ ــر والدة
التناقضات وح ّلها ،أي مسألة القفزات،
واألهـ ــم م ـســألــة ال ـت ــراب ــط ال ـع ــام لـلــواقــع
وظواهره.
المنطق الشكلي يسود
إن تتبع الخط العام للخطاب السياسي
ال ـســائــد (الـ ــذي يـمـكــن اع ـت ـبــاره مــؤشِّــر ًا
ب ــارز ًا عـلــى مـسـتــوى الـفـكــر ال ــذي يحكم
الوعي في مرحلة تاريخية ما) ومظاهر
ال ـ ّث ـقــافــة ال ـس ــائ ــدة ،ون ـق ـصــد بــذلــك الـفـكــر
األيديولوجي السياسي الغربي السائد
عــالـمـيـ ًا ،وثـقــافــة الـلـيـبــرالـيــة الـتــي تــدعـمــه،
ال يـمـكــن إال أن يـظـهــر مــامــح الـمـنـطــق
الشكلي فلسفي ًا .مث ًال ،إن دراسة الصراع
السياسي الذي يخوضه الغرب عامة ضد
الـقــوى الـصــاعــدة ،أي روسـيــا والـصـيــن،
ي ـك ـشــف س ـط ـح ـيــة ال ـح ـجــج-ال ـفــرض ـيــات

والعالقات والمفاهيم التي على أساسها
يـبـنــي هــذا ال ـغــرب هـجــومــه ومـمــارسـتــه.
ال ب ــل إن هـ ــذه ال ـس ـط ـح ـيــة وال ـب ـســاطــة
وصـلــت إلــى حــد الـهــزلـيّــة .واألمـثـلــة على
ذل ـ ــك ال ت ـع ــد وال ت ـح ـص ــى .ن ـج ــد ه ــذه
ال ـس ـط ـح ـيــة ال ـش ـك ـل ـيــة ف ــي أداء ال ـق ــوى
الـسـيــاسـيــة الــرجـعـيــة فــي دول األط ــراف
كــذلــك .وليست دولـنــا إال نـمــوذجـ ًا فاقع ًا
عن الجوهر الفلسفي الشكلي السطحي
الـبـسـيــط لكيفية بـنــاء خـطــابـهــا ورؤيـتـهــا
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـجـ ــري تـ ـعـ ـمـ ـيـ ـمـ ـه ــا.وه ــذا ت ـقــف
وراءه مـنـظــومــة ف ـكــريــة ج ــرى فــرضـهــا
ط ــوال الـعـقــود الـمــاضـيــة ،وت ـحــديــد ًا بعد
انهيار االتـحــاد السوفياتي ،فــي اإلعــام
واألكاديميا والتربية ...وعــودة سريعة
إل ــى إحــداث ـيــات الـفـكــر الـسـيــاســي عــالـمـيـ ًا
مــا قـبــل ان ـه ـيــار الـمـنـظــومــة االشـتــراكـيــة،
أي إلــى المرحلة الـتــي كــان أمــام الغرب
خصم سياسي يفرض إحداثيات عميقة
للصراع ،تكشف أن المنطق الشكلي كان
أضـعــف نـسـبـيـ ًا .فــالـغــرب وفـكــره اضـطــرا
إلــى أن يــواجـهــا الـفـكــر النقيض بــأدوات
فكرية ومنطق أكثر عمق ًا مــن تلك التي
اضطر الغرب إلى حملها بعد غياب هذا
الخصم .وللتبسيط ،فإنه حتى مراجعة
الــرمــوز الـسـيــاسـيــة لـلــدول الـغــربـيــة على
مـسـتــوى رؤسـ ــاء مـجــالــس ال ـ ــوزارة أو
رؤســاء ال ــدول ،تكشف أيـضـ ًا الـفــروقــات
الشخصية العميقة بين من هم ينتمون
إل ــى حـقـبــة ال ـصــراع الـعـمـيــق فــي مــرحـلــة
وجـ ــود ال ـم ـن ـظــومــة االش ـت ــراك ـي ــة ،وبـيــن
مــن ينتمون لمرحلة النيوليبرالية منذ
الـتـسـعـيـنــات .أن ـظــروا مـثـ ًا ال ـفــروق بين
ت ـش ــرت ـش ــل وبـ ــوريـ ــس ج ــونـ ـس ــون ،أو
بين روزفـلــت وتــرومــان وأيــزنـهــاور مع
ج ــورج بــوش االب ــن وأوبــامــا وتــرامــب.
الـ ـفـ ــروقـ ــات ال ـش ـخ ـص ـيــة ال ـم ـش ــار إل ـي ـهــا
ه ـنــا تـعـكــس ف ــروق ــات ف ــي مــامــح عـمــق
المرحلة والمنطق السياسي المحمول
من قبل الرموز السياسية .فكلما تسطح
هـ ــذا ال ـم ـن ـطــق ك ـل ـمــا ت ـس ـطــح ح ــام ــل هــذا

المنطق ،وق ّلة الحاجة إلى مالمح معقدة
وعميقة في شخصيته وقدراته.

الفروقات
الشخصية
تعكس فروقات
في مالمح
عمق المرحلة
والمنطق
السياسي
المحمول من
قبل الرموز
السياسية فكلما
تسطح هذا
المنطق كلما
تسطح حامل هذا
المنطق

الشكلي
عن تراجع سيادة المنطق ّ
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،إن م ــراجـ ـع ــة ال ـخ ـط ــاب
ال ـس ـيــاســي الـ ــذي بـ ــدأ يــرت ـســم م ــؤخ ــر ًا،
وت ـ ـحـ ــديـ ــد ًا ،ال ـم ـن ـط ــق ال ـف ـل ـس ـف ــي الـ ــذي
يـ ـق ــف وراءه ،عـ ـب ــر رم ـ ـ ــوز ال ـم ـح ــور
ال ـص ــاع ــد ،وت ـح ــدي ــد ًا روس ـي ــا وال ـص ـيــن،
ت ـس ـمــح بــاالس ـت ـن ـتــاج األول ـ ــي أن هـنــاك
ت ــراجـ ـعـ ـ ًا واضـ ـحـ ـ ًا وم ــواجـ ـه ــة لـلـمـنـطــق
الشكلي الــذي فرضه الغرب في العقود
الماضية .فالرؤية العالمية التي تقدمها
ال ـص ـي ــن وروسـ ـيـ ــا مـ ـث ـ ًـا ،حـ ــول ال ـع ـمــق
والـ ـشـ ـم ــول ال ـل ــذي ــن ي ـن ـظ ــران ع ـبــره ـمــا
للمرحلة وصعوباتها ،كما الخطط التي
ـدل ع ـلــى مــامــح
ت ـطــرحــان ـهــا ،ك ــل ذل ــك يـ ـ ّ
منطق ديالكتيكي ولــو لــم يـتــم تسميته
ب ـهــذا االسـ ــم ف ـش ــروط ال ـم ـعــركــة نـفـسـهــا
تفرض هكذا عمق وهكذا شمول وهكذا
اتساع .إنها وكما أشرنا قضية ممارسية
لـ ـهـ ــا عـ ــاقـ ــة بـ ــالـ ـنـ ـشـ ــاط الـ ـ ـ ــذي ي ــرب ــط
اإلنـســان بــواقـعــه .وألن هــذه الــدول في
نـشــاطـهــا ومـمــارسـتـهــا تـتـصــدى للقضايا
بحث ًا عــن حقيقتها ال مــن أجــل التعمية،
ف ــإن ان ـع ـكــاس ال ــواق ــع فــي وعـيـهــا يجب
أن يـكـتـســب م ــام ــح الـتـعـقـيــد وال ـت ـطــور
وتحديد التناقضات التي هي في الواقع
الفعلي .واألمثلة على ذلــك أيض ًا ال تعد
وال تحصى ،ويمكن إيجادها تحديد ًا في
قـضـيــة “ال ـح ــرك ــة” ال ـحــاضــرة ف ــي رؤي ــة
هــذه الــدول بــالــذات .بينما يطلق الغرب
رؤي ـتــه ل ـلــواقــع ،ت ـقــدم روس ـيــا والـصـيــن
موقف ًا متحركا يلحظ التطور والتحول
في الواقع ،كما أنه ينزع نحو الشمول
وربط الظواهر في حركتها .وما إدخال
الطبيعة والبيئة (أي الحدود التاريخية
للظواهر والحياة) والمصير المشترك
للبشرية إال دلـيــل عـلــى تحييد المنطق
ال ـش ـك ـلــي لـ ــدى الـ ـغـ ــرب .وال ـم ــواج ـه ــات
اإلعالمية اليومية بين القوى الصاعدة
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وال ـ ـغـ ــرب غ ـن ـي ــة ب ــاألم ـث ـل ــة عـ ــن ت ــواج ــه
المنطق الشّكلي والمنطق الديالكتيكي.
وهــذا يحتاج إلــى مــواد منفصلة للداللة
عليها بالمباشر.
قاعدة مادية
مساعدة للمنطق الشكلي
إن العقود الماضية في نمط الممارسة
والـنـشــاط الـتــي أرسـتــه أسـســت للمنطق
ال ـش ـك ـل ــي فـ ــي الـ ـفـ ـك ــر .أي ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة
الثقافية ،وتبسيط عالقة الفرد بالواقع
ال ـتــي ت ــروج لـهــا الـلـيـبــرالـيــة عـبــر الـقـصــة
الفردية السهلة والمنطق الخطي الذي
ينحفر فــي رأس األف ــراد عــن تـطــورهــم
الـ ـ ـخـ ـ ــاص ،الـ ـ ـ ــذي يـ ــؤسـ ــس ل ــرؤي ـت ـه ــم
للظواهر حولهم .وما توسع األكاديميا
والتعليم لــدى الـفـئــات االجـتـمــاعـيــة ،وما
تــوســع ال ـســاح اإلع ــام ــي ،وووســائــط
الــدعــايــة والـتــواصــل ،ليسا ّإل أداة قوية
ل ـصــالــح الـمـنـطــق ال ـش ـك ـلــي .ف ـكــل م ــا يـتــم
تـلـقـيــه وتـعـلـمــه وسـمــاعــه وق ــراءت ــه يعبر
عــن مــامــح الـمـنـطــق الـشـكـلــي فــي النظر
ل ـل ـح ـيــاة واألمـ ـ ــور .واأله ـ ــم ه ــو تــراجــع
ال ـمــوقــع ال ـصــراعــي ل ــأف ــراد فــي الـعـقــود
أعزل من أدوات
الماضية ،ما جعل الفكر َ
كـشــف أع ـمــاق ال ــواق ــع ،فـمــا تــم الـتــرويــج
لــه هــو ّأن مــا نــراه هــو الحقيقة ،فتماثل
ال ـف ـكــر م ــع ال ـم ـش ـهــد ال ـم ـب ــاش ــر ،وت ـمــاثــل
المنطق مع الحدث .إنه المنطق الشكلي
في أفقع أشكاله .ولهذا قد يجد اإلنسان
صعوبة في أن يسلك المنطق السياسي
ال ـمــواجــه لـلـشـكـلـيــة مـسـلـكــه بـسـهــولــة في
الوعي مرحلي ًا.
ول ـ ـكـ ــن ،ح ـت ــى ال نـ ـغ ــرق فـ ــي ال ـش ـك ـل ـيــة
أن ـف ـس ـنــا ،إن ش ـم ــول ال ـم ـعــركــة عــال ـم ـي ـ ًا،
واالتجاه التاريخي الصاعد الذي ال راد
لــه ،وال ــذي تـكـلــم عـنــه الــرئـيــس الصيني
م ـ ــؤخ ـ ــر ًا« ،ك ـف ـي ــل ب ـ ــأن ي ـش ـكــل ال ـحــامــل
المادي» كفيلين بتطور الفكر الفلسفي،
أي تـطــور مــامــح الفكر والــوعــي بشكل
عام.

شؤون ثقافية
قاسيون ـ العدد  1026اإلثنين  12تموز 2021
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يشغل وباء كوفيد 19 -حيزًا واسعاً من النقاشات على وسائل
اإلعالم األمريكية وفي الجامعات والفعاليات المختلفة حتى
هذه اللحظة.

ǧقاسيون

ح ـيــث صـ ــدرت ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
األمريكية مجموعة من الكتب ،يتحدث
بعضها عــن الــوبــاء الحالي كوفيد،19 -
وال ـب ـعــض اآلخـ ــر ع ــن اس ـت ـع ــادة تــاريــخ
الـبـشــريــة مــع األوب ـئــة خ ــال  200عــام،
وربطها اآلخ ــرون بالسياسات الفاشلة
مـ ــن مـ ـج ــال الـ ـصـ ـح ــة .ب ـي ـن ـمــا خـصـصــت
بعض الكتب للحديث عن دور األطباء
والعلماء في مواجهة الرواية األمريكية
الــرس ـم ـيــة ح ــول ال ــوب ــاء ،ودوره ـ ــم فــي
مكافحة آثاره.
األوبئة الحديثة
يـشــرح ســالـفــادور مــاسـيــب المتخصص
فـ ــي ال ـب ـي ــول ــوج ـي ــا ال ـخ ـل ــوي ــة فـ ــي ك ـتــابــه
الجديد «األوبئة الحديثة ،من اإلنفلونزا
اإلس ـب ــان ـي ــة إل ـ ــى ك ــوفـ ـي ــد ،»19 -بـلـغــة
واضحة وسهلة ،عالم وجود تريليونات
من الميكروبات في الكوكب .ويركز على
األوب ـئ ــة الـحــديـثــة ال ـتــي ال ت ــزال تسبب
وف ــاة الـمــايـيــن كــل ع ــام ،مــن اإلنـفـلــونــزا

ق ــرن ـي ــن مـ ــن ال ـ ــزم ـ ــان ،اع ـت ـم ــد صــان ـعــو
ال ـس ـيــاســة أســال ـيــب ع ـس ـكــريــة لـمـكــافـحــة
األوب ـئ ــة ،أســال ـيــب فـشـلــت ف ـشـ ًـا ذري ـع ـ ًا
فــي هزيمة األمــراض الـمــوجــودة ومنع
ظ ـه ــور تـ ـه ــدي ــدات جـ ــديـ ــدة .ي ـق ــول فــي
كتابه الجديد :الـيــوم ،يقاتلون كوفيد-
 19دون مـعــالـجــة األس ـبــاب الـتــي تجعل
مجتمعاتنا ضعيفة للغاية .ويناقش في
كتابه قضية الصحة العامة لإلنسان.

وال ـس ــل وال ـم ــاري ــا إلـ ــى ،19-COVID
والـطــرق التي تــم استخدامها للسيطرة
عليها .ويـقــدم شــروحـ ًا لفهم عالم تكون
فيه بعض أكبر التهديدات غير مرئية.
أوبئة حديثة وسياسات قديمة
وخصص آليكس دي وال كتابه «أوبئة
حــديـثــة وس ـيــاســات قــدي ـمــة» قـصــة 200
عام من الحرب على األوبئة.
وح ـســب مــا يـقــولــه ال ـمــؤلــف ،عـلــى مــدى

أخبار ثقافية

قصة جائحة
عندما تم اإلبالغ عن أخبار الوباء الجديد
ألول مرة ،أصر رئيس الواليات المتحدة
ع ـل ــى أنـ ــه ل ـي ــس أس ـ ــوأ م ــن اإلن ـف ـل ــون ــزا.
لـحـســن ال ـح ــظ ،قـ ــاوم ال ـع ـل ـمــاء واألط ـب ــاء
المعارضون ،ورفضوا قبول التوجيهات
ال ـم ـب ـن ـيــة ع ـل ــى م ـع ـل ــوم ــات م ـض ـل ـلــة وع ـلــم
زائ ــف .ي ـقــدم الـمــؤلــف مــايـكــل لــويــس في
كـتــابــه «قـصــة جــائـحــة» لـمـحــة عــن الــرؤى
الطبية التي وقفت ضد الجهل الرسمي.

كانوا وكنا

براءات اختراع الذكاء االصطناعي

متحف للرسوم المتحركة

ص ـرّح ــت وزارة ال ـص ـنــاعــة وت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـلــومــات ال ـص ـي ـن ـيــة ،إن
الـصـيــن تـحـتــل الـمــرتـبــة األولـ ــى فــي ال ـعــالــم فــي ع ــدد بـ ــراءات اخ ـتــراع
الــذكــاء االصطناعي .وذلــك خــال حفل افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء
االصطناعي في شانغهاي ،ووفق ًا لتقرير عن تطور الذكاء االصطناعي
في الصين ،صدر في وقت سابق من هذا العام ،أنه تقدم أكثر من 390
ألف طلب براءة اختراع في مجال الذكاء االصطناعي في الصين على
مــدار الـسـنــوات الـعـشــر الـمــاضـيــة ،مــا يمثل  74,7بالمئة مــن اإلجـمــالــي
الـعــالـمــي .وصــدر الـتـقــريــر بــاالشـتــراك بـيــن ثــاث مــؤسـســات ،مــن بينها
الـجـمـعـيــة الـصـيـنـيــة لـلــذكــاء االصـطـنــاعــي .ي ـشــارك فــي تـنـظـيــم الـمــؤتـمــر،
وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وحكومة بلدية شانغهاي.

افتتحت مدينة هانغتشو الصينية المتحف الصيني للرسوم المتحركة.
ويـقــع الـمـتـحــف عـلــى مـســاحــة  30382مـتــر ًا مــربـعـ ًا ،وقــد صـمّــم المتحف
على شكل سحابة بيضاء مليئة بالرسوم المتحركة والخيال .ويقع هذا
الـمـتـحــف فــي هــانـغـتـشــو ،الـمــديـنــة الــرائــدة فــي مـجــال االقـتـصــاد الــرقـمــي،
وقد تم تجهيزه بأجنحة رقمية وعدة تقنيات أخرى تسمح للمشاهدين
االستمتاع بتجارب تفاعلية داخل المتحف .وبخالف المتاحف التقليدية،
يحتوي المتحف الصيني للرسوم المتحركة على مسرح ومكتبة وغرفة
سمعية بصرية وعدة منشآت أخرى لعرض الصور المتحركة .ويحتفظ
الـمـتـحــف بــأكـثــر مــن  20000عـمــل فــي الــرســوم الـمـتـحــركــة ،بـيــن لــوحــات
وكتب وأرشيف ومنشورات ومجسّمات.

كتبت جــريــدة «نـضــال الـشـعــب» بمناسبة الــذكــرى الخمسين للثورة
السورية الكبرى :وإذا ما أرخــت الـثــورات الوطنية التي اندلعت في
الـمـسـتـعـمــرات بـعــد ثــورة أكـتــوبــر االشـتــراكـيــة الـعـظـمــى ،وبـعــد تحطيم
إحــدى حلقات النظام اإلمبريالي ،فــإن الـثــورة السورية ستكون من
أبرزها وأعمقها تأثير ًا .في الصورة قصاصة من الجريدة ،العدد 182
أواخر تموز  1975بمناسبة الذكرى الخمسين للثورة التي انفجرت
في تموز  1925بقيادة سلطان باشا األطرش.

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 « )٢٠21/07/11قاسيون» 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 :

همس بايدن مقابل صخب ترامب

بعد الصخب والعنف ،الذي اتسمت فيه فترة رئاسة دونالد
ترامب للواليات المتحدة األمريكية ،وبعد كل تلك اإلثارة
المصحوبة بأفعال شائنة وغير متوقعة ،من رئيس إحدى
أكبر دول العالم ،الذي تحدث لغة أقرب إلى لغة الشارع من
لغة الدبلوماسيين ،وكل ما تال ذلك من سلوكيات عنصرية
أو شائنة ،كان آخرها االستعصاء ورفض الخروج من البيت
األبيض ،بعد كل ذلك بدت شخصية جو بايدن الرئيس
األمريكي الحالي ،من النظرة األولى أكثر اتزاناً ،كما لو أنه بدأ
يتصرف تصرفاً يليق برئيس.
أخيرًا ّ

ǧنور أبوفّراج

كــان ذلــك ربـمــا قـبــل أن يـبــدأ جــو بــايــدن
بالهمس ،همسات قصيرة متقطعة أثناء
المؤتمرات الصحفية التي يعقدها.
حين همس بايدن
ج ــاءت هـمـســات بــايــدن تـلــك أث ـنــاء الــرد
على أسئلة المراسل في ثالث مناسبات
مـنـفـصـلــة خ ــال مــؤت ـمــر ص ـح ـفــي مـســاء
ال ـخ ـم ـي ــس فـ ــي غ ــرف ــة ال ـب ـي ــت األب ـي ــض
الشرقية ،بينما كــان يناقش صفقة بنية
تحتية بقيمة  1,2تــريـلـيــون دوالر قــال
إنــه سيدعمها إذا تضمنت حــزمــة ثانية
تـكـمـيـلـيــة .ال ـص ـف ـقــة ،ال ـت ــي س ـي ـتــم دفـعـهــا
م ـق ــاب ــل اسـ ـتـ ـخ ــدام ت ـم ــوي ــل م ـس ــاع ــدات
 19-COVIDغير المستخدمة ،ستشمل
 1,2تــريـلـيــون دوالر فــي تـمــويــل البنية
التحتية على مدى ثماني سنوات ،وف ًقا
لبيان صادر عن البيت األبيض.
وعـنــدمــا ب ــادر أح ــد الـمــراسـلـيــن بـســؤالــه
عـ ــن إغـ ــاثـ ــة إض ــافـ ـي ــة ل ـل ـع ــائ ــات وس ــط
جائحة  19-COVIDالمستمرة ،أقترب

بـ ــايـ ــدن مـ ــن ال ـم ـن ـص ــة وه ـ ـمـ ــس« :ل ـق ــد
حـصـلــت لـهــم عـلــى  1,9تــريـلـيــون دوالر
ك ــإغ ــاث ــة ح ـتــى اآلن .س ـي ـح ـص ـلــون عـلــى
شـيـكــات عـبــر ال ـبــريــد ال ـتــي تـتــرتــب على
رع ــاي ــة األطـ ـفـ ــال هـ ــذا األس ـ ـب ـ ــوع» .فــي
حـيــن جــاءت الـهـمـســات األخ ــرى كــرد ع
مخصصات البيئة مــن الصفقة ،وقضايا
أخ ـ ــرى ت ـت ـع ـلــق ب ـت ـع ــوي ـض ــات ال ـعــام ـل ـيــن
والموظفين .إذ ًا فقد كــان بايدن يهمس
بكل تلك اإلجراءات التي عدّها نجاح ًا أو
خطوات إيجابية.
وم ــا أث ــار اه ـت ـمــام ال ـنــاس بـسـلــوكــه أنـنــا
وخالل المؤتمر ،رأيناه يتحدث بصوتٍ
مرتفع نوع ًا مــا ،مـحــاو ًال اإليـحــاء بالثقة
وال ـح ــزم ب ـهــدف جـعــل ال ـكــام وم ـخــارج
ال ـح ــروف واض ـح ـ ًة ق ــدر اإلمـ ـك ــان ،لـكــن
ف ـجــأة وع ـنــدمــا أراد االن ـت ـقــال لـمـعـلــومــة
أشد أهمية أو أكثر جرأة ،نراه يخفض
ص ــوت ــه وي ـح ـن ــي جـ ـس ــده م ـق ـت ــرب ـ ًا مــن
ال ـمــاي ـكــروفــون كـمــا لــو أن ــه يــريــد الـبــوح
ب ـس ـ ٍر خ ـط ـيــر ي ـت ـشــاركــه م ــع ج ـم ـهــوره.
كــان يمكن لتلك الهمسات أن تُنسى لو
ـدة ،لكنها تـكــررت
ـرة اح ـ ً
أنـهــا حـصـلــت م ـ ً
في ذلــك المؤتمر عــدة مــرات كما لو أن
ب ــاي ــدن وج ــد «ال ـم ــزح ــة» أو «ال ـحــركــة»
التي ستجعله أكثر قرب ًا من البشر.
من المعروف بالطبع أن أي متحدّث أو
خطيب نــاجــح يـعـرّف جـيّــد ًا أن التالعب
بإيقاع صوته صعود ًا وهبوط ًا أحد أهم
األدوات الـتــي يمتلكها لـجــذب جمهوره
واالس ـت ـئ ـث ــار ب ـح ــواس ــه ،ل ـكــن ي ـب ــدو أن
ب ــاي ــدن أخ ـط ــأ بــاس ـت ـخــدام ه ــذه األداة،
بـحـيــث انـقـلـبــت ض ــده .ال حــاجــة بالطبع
لـتــأويــل كــل حــركــة وإي ـمــاءة مــن حــركــات
الــرئـيــس أي ـ ًا ك ــان ،أو الـسـيــر عـلــى هــدى
خـبــراء لغة الجسد الــذي يــزدهــر عملهم
مع ظهور كل سياسي جديد .لكن هناك
ش ــيء فــي ه ــذه الـهـمـســات أث ــار اهـتـمــام

الـ ـن ــاس .فـبـعــد ن ـشــر ف ـيــديــو الـهـمـســات
مــن قـبــل أحــد أف ــراد حــزب الـمـحــافـظـيــن،
تمت مشاهدة هــذا الشريط ما يفوق 3
مــايـيــن م ــرة ،فــي حـيــن هــاجـمــت الكثير
من المنصّات اإلعالمية بايدن ووصفته
ب ( )Creepأو غريب األطوار.

السياسة
بمجملها أشبه
بلعبة أدائية أو
مسرحية كبيرة
ألن السياسيين
ببساطة ال
يمكنهم
اإلفصاح عن
مخططاتهم
حقاً أو كشف
دوافعهم دائماً

مسرح ّية واحدة بأداء مختلف
ورغــم أن الـهـجــوم الـكــاســح على بــايــدن،
إبــان نـشــر هــذا الـفـيــديــو اتـســم بسطحية
ش ــدي ــدة ،ب ـح ـيــث ت ــم ال ـتــرك ـيّــز ف ـيــه عـلــى
الـطــريـقــة ال ـتــي قـيـلــت بـهــا الـكـلـمــات بــد ًال
مــن الكلمات نفسها .لكن ال يسع المرء
س ــوى ال ـت ـســاؤل :ل ـمــاذا يـصّــر الــرؤســاء
األمــريـكـيــون عـلــى الـمـبــالـغــة فــي أدائ ـهــم،
ل ـمــاذا ال يـكـتـفــون ب ـقــول مــا يـجــب قــولــه
دون االه ـ ـت ـ ـمـ ــام ب ـص ـن ــع «ش ـخ ـص ـي ــة»
أو «لـ ـع ــب دور» ي ـق ـت ــرب مـ ــن األداء
المسرحي .هــذا أيض ًا هو السؤال الذي
طــرحــه الـمـمـثــل واإلع ــام ــي الـبــريـطــانــي
راســل براند الــذي رأى أن بايدن هرب
إلــى نــوع مــن األداء الـمـســرحــي المبالغ
ب ــه بـ ــد ًال م ــن ال ـت ـصّ ــرف ك ـس ـيــاســي بــالــغ
وم ـح ـت ــرف وج ـ ـ ـدّي .بــال ـط ـبــع ال يـنـفــي
بـ ــرانـ ــد أن ال ـس ـي ــاس ــة ب ـم ـج ـم ـل ـهــا أش ـبــه
بـلـعـبــة أدائ ـيــة أو مـســرحـيــة كـبـيــرة ،ألن
السياسيين ببساطة ال يمكنهم اإلفصاح
عن مخططاتهم حق ًا أو كشف دوافعهم
دائم ًا ،وبالتالي المناورة لقول ما يجب
قــولــه وال ـس ـكــوت واالل ـت ـفــاف عـمــا يجب
التعتيم عليه ،هي مهارة تتطلب الكثير
من المقدرات األدائية .رغم ذلك يبدو أن
بايدن تماهى مع دور الممثل المسرحي
أكثر مما يجب.
بماذا يمكن وصف
شخصية بايدن؟
بــذل الـخـبــراء الـنـفـسـيــون كــالـعــادة جـهــد ًا

ف ــي ت ـح ـل ـيــل م ــام ــح ش ـخ ـص ـيــة الــرئ ـيــس
األمــريـكــي الـحــالــي جــو بــايــدن ،ووجــدوا
ب ـع ــد ال ـت ـن ـق ـيــب ف ــي ت ــاري ـخ ــه الـشـخـصــي
وتـصــريـحــاتــه أن ــه يـنـتـمــي إل ــى ن ــوع من
الشخصية يسمى «الشخصية الــوفـيــة»
الـ ـت ــي ت ـت ـص ــف ب ــاالجـ ـتـ ـه ــاد فـ ــي ال ـع ـمــل
واإلخ ـ ـ ــاص لـ ــه ،واإلح ـ ـسـ ــاس ال ـعــالــي
بــال ـم ـســؤول ـيــة واالن ـ ـخـ ــراط ف ــي إن ـج ــاز
المهمات المطلوبة .مــن وجهة نظرهم،
جل ما يريده بايدن في العمق أن يحسّ
باألمان ويتجنّب التهديدات الخارجية.
فيما اعتبر بايدن أيض ًا من الشخصيات
الـتــي تـحــب أن تـنـصــح اآلخــريــن وتـقـدّم
لهم اإلرشاد.
لطالما مـ ّثــل تــرامــب فــي الــوعــي الشعبي
األم ــري ـك ــي دور «الـ ـه ــو» وفـ ــق مـفـهــوم
فرويد لمكونات الشخصية ،أي الجانب
ال ـم ـس ـت ـس ـلــم ل ـل ـغ ــرائ ــز وغ ـي ــر ال ـم ـن ـصــاع
للقواعد والـقـيــم األخــاقـيــة .فـتــرامــب هو
خالصة الهُيامات والخياالت المضخمة
مــن األح ــام األمــريـكـيــة ،الـتــي تـعـبّــر عن
ج ـن ــون ال ـع ـظ ـمــة والـ ـف ــردي ــة وال ـج ـش ــع،
واالن ـ ـغ ـ ـمـ ــاس فـ ــي ال ـ ـغـ ــرائـ ــز وال ــرغـ ـب ــة
بتكديس الـمــال .أمــا بــايــدن على المقلب
اآلخر فيريد بصورة أو أخرى أن يلعب
دور الجد األمريكي الهادئ ،الذي يحكي
قصص مــا قبل الـنــوم ألحـفــاده ،يحكيها
بهدوء وبصوتٍ خفيض وإن كان ين ّفذ
خ ــارج الـبـيــت أع ـمــا ًال وحـشـيــة ويستمر
في تنفيذ هجمات عسكرية هنا وهناك.
بـ ــايـ ــدن أيـ ـضـ ـ ًا ي ــري ــد أن ي ـش ـبــه ال ــرج ــل
األمــري ـكــي ال ـع ــادي ،الـمـجـتـهــد فــي الـعـمــل
لكن الــراغــب في السكينة وهــدوء البال،
والذي يخاف من أي تهديد يعكر صفو
األي ــام الـبــاقـيــة مــن حـيــاتــه .وبــالــرغــم من
أن شخصيتي تــرامــب وبــايــدن تـبــدوان
مـخـتـلـفـتـيــن ب ـشــدة لـكــن ذل ــك كـلــه ال يهم
ألن أفعالهما حتى اآلن تبقى واحدة.

