االفتتاحية
التوجه شرقاً
اقتصادياً وسياسياً
«ن ـع ـت ـق ــد أن ه ـ ــذا ال ـ ـقـ ــرار [أي ال ـ ـقـ ــرار  2585ال ـخ ــاص
بالمساعدات] ،سيسهم في تحقيق تسوية سياسية في هذه
الـجـمـهــوريــة الـعــربـيــة [أي ســوريــة] فــي أس ــرع وقــت ممكن
وفي استقرار الوضع في الشرق األوسط بشكل عام»
ال ـت ـصــريــح ال ـس ــاب ــق ه ــو لـلـسـفـيــر ال ــروس ــي ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة أناتولي أنتونوف يوم  13من الجاري ،وهو واحد
مــن عــدة مــؤشــرات مهمة تـصــب فــي اتـجــاه واحــد يتلخص
بالمسألتين التاليتين:
أو ًال :وصلنا إلى الوقت الذي بات فيه االنسحاب األمريكي
أمــر ًا واقـعـ ًا يـجــري تنفيذه بشكل مـتـســارع ،مــن أفغانستان
ومن العراق فسورية ،وربما األصح القول :االنسحاب من
العراق وسورية ،ألنّه من غير الممكن لألمريكي االستمرار
في سورية بعد الخروج من العراق.
ثانياً :الـحــل الـسـيــاســي عـلــى أســاس التنفيذ الـكــامــل للقرار
 2254لم يعد مجرد توافق عا ٍم ،بل بات على طاولة البحث
المشترك عن آليات التنفيذ الملموسة ،وضمن آجال محددة.
ب ـي ــن أول ـ ــى ال ـم ـس ــائ ــل ال ـت ــي س ـت ــوض ــع ع ـل ــى ط ــاول ــة ال ـحــل
السوري ،هي تلك المتعلقة بشكل مباشر بحياة السوريين،
وبـمـنـحــاهــا االق ـت ـصــادي االج ـت ـمــاعــي خــاصــة .وه ــذه بينها
بالتأكيد مسائل إعادة اإلعمار ومسائل االستثمار والتوجه
االقتصادي العام للبالد خالل المرحلة القادمة.
ورغم ّأن البعض يستمر في محاوالت التالعب عبر اعتبار
هذه القضايا مجرد قضايا «تكنيكية» و«إداريــة» ،فإنها في
عمقها مسائل سياسية واجتماعية ...وما يمكن تسجيله في
هذا اإلطار بشكل أولي هو المالحظات التالية:
أو ًالّ :إن حجم االستثمارات المطلوب ،ال يمكنه أن يتم عبر
أفراد ،بل عبر آليات يقودها جهاز الدولة بالذات.
ثانياً :ضمن عملية القيادة هــذه ،فـ ّـإن االستثمار ال ينبغي
أن يـكــون عـشــوائـيـ ًا ،بــل عـلــى أس ــاس خــريـطــة اسـتـثـمــاريــة
واض ـحــة ومـلــزمــة تــؤســس لـســوريــة جــديــدة مـنـتـجــة وغـيــر
تابعة اقتصادي ًا وغير منهوبة داخلي ًا كما الحال منذ عقود؛
ألن التجربة السورية أثبتت ّأن االستثمار يمكنه ليس فقط
ّ
ّأل يسهم في النمو ،بل ويمكنه أن يكون استثمار ًا ناهب ًا،
وهــي الحالة السائدة في االستثمارات التي رعتها النخب
المتنفذة والحاكمة ابتداء من قانون االستثمار رقم  10لعام
 1991وحتى اليوم.
ثــالـثـاً :أح ــد أه ــم ش ــروط إع ــادة إع ـمــا ٍر تـصــب فــي مصلحة
عموم السوريين ،هو التوجه شرق ًا ال بالشعارات بل في
وإن عدم تحقق هذا الشعار رغم رفعه منذ سنوات
الواقعّ .
طويلة ،ليس باألمر المستغرب؛ فتركيبة الفئات المتنفذة
في سورية ،كجهاز دولة وكسوق ،هي تركيبة لعبت طوال
عقود متتالية دور سمسار لألوروبي في عملية نهبه للبالد
والعباد ،وهــو أمــر يظهر في تبادالتنا مع األوربيين التي
كــانــت بـحــدود  %70مــن مجمل تـبــادالتـنــا قـبــل  ،2011ولكن
يظهر أيـضـ ًا فــي مختلف األرق ــام والـمــؤشــرات االقتصادية
األس ــاس ـي ــة ،وع ـل ــى رأس ـه ــا ال ـت ـشــوه االق ـت ـص ــادي بــأب ـعــاده
الـمـخـتـلـفــة ،ح ـيــث س ـي ــادة غ ـيــر اإلن ـت ــاج ــي ع ـلــى اإلن ـتــاجــي،
وتخلف الصناعة والــزراعــة ووضــع كــل العراقيل فــي وجه
تـطــورهـمــا ت ـطــور ًا حـقـيـقـيـ ًا ،والـتـطـبـيــل والـتــزمـيــر للسياحة
والخدمات والتجارة على حساب اإلنتاج الحقيقي ،وتنفير
وطـ ــرد ال ـع ـقــول م ـنــذ م ــا ق ـبــل  2011ب ـع ـقــود ،وغ ـيــرهــا مــن
السياسات التي تعبر عن فئات اقتصادية متحكمة ال يتعدى
دورها دور سمسار النهب الغربي ،والذي يضع في جيبه
حصته من ذلك النهب ويحافظ على بنية سياسية متناسبة
مع هذا النمط المتوحش في توزيع الثروة ،عبر تخفيض
سقف الحريات السياسية إلى أدنى الحدود الممكنة...
بعيد ًا عن اإلتجار بالشعارات والكالم العام الذي ال قيمة له،
فـ ّـإن المهام العملية التي تنتصب أمــام سورية والسوريين
ف ــي مــرح ـلــة ال ـحــل ال ـس ـيــاســي الـفـعـلــي ع ـلــى أسـ ــاس 2254
ومــا بـعــدهــا ،تتطلب تغيير ًا جــذريـ ًا عميق ًا فــي جـهــاز الــدولــة
الـســوري وفــي الـنـظــام الـسـيــاســي الـســوري ،بحيث يجري
إض ـعــاف وتـقـيـيــد سـمــاســرة الـنـهــب .تـطـبـيــق ال ـقــرار الــدولــي
سـيـكــون الـمــدخــل فـقــط بــاتـجــاه ه ــذه الـعـمـلـيــة ال ـتــي ينبغي
أن يستمر الـنـضــال بــاتـجــاهـهــا ،وأن يحقق نـتــائــج ملموسة
للحفاظ على سورية وشعبها...

1027

www.kassioun.org

االثنين  19تموز 2021

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

أسبوعية  24 -صفحة  الثمن ( )50ل.س  دمشق ص .ب (  )35033تلفاكس (  )00963 11 3120598بريد الكترونيgeneral@kassioun.org :

::2021
تكاليف المعيشة تموز 2021
مليون وربع شهرياً

]]12
[[12

شؤون عمالية

ملف (سورية )2021

شؤون محلية

شؤون اقتصادية

بأي ذنب
يجوع العمال؟

االنسحاب األمريكي من سورية...
متى سيتم وكيف سيتم؟

الواقع الكهربائي نحو
األسوأ ..وال استراتيجيات!؟

رفع الدعم والمضاربة على الليرة
الغذاء يرتفع %40

02

06

11

13

02
ش

شؤون عمالية
قاسيون ـ العدد  1027اإلثنين  19تموز 2021

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

www.kassioun.org

عن ربط األجور باإلنتاج

بأي ذنب يجوع العمال؟
تعلن الجهات الرسمية وغير الرسمية مــرار ًا
وت ـكــرار ًا أن اإلن ـتــاج وتحسينه مــن أولــويــات
عملها وسوف تسعى بما أوتيت من قوة وما
أوتيت من موارد لتحقيق هدف زيادة اإلنتاج
ـرة أو عـبــر
وت ـط ــوي ــره س ـ ــواء ع ـبــرهــا م ـب ــاش ـ ً
شــركــاء مـحـلـيـيــن وغـيــر مـحـلـيـيــن ،وت ــم إص ــدار
العديد من القوانين التي تنص على االستثمار
في الجانب اإلنتاجي الصناعي والزراعي.
هذا الكالم الذي تردده على مسامعنا الجهات
المختصة فــي الـمـســألــة الـصـنــاعـيــة واإلنـتــاجـيــة
ويبقى هذا الكالم كالم ًا طالما الواقع اإلنتاجي
والصناعي ينحدر نحو األسفل بخطه البياني
من حيث عدد المنشآت العاملة والتي تئن من
وط ــأة الـتـكــالـيــف الـعــالـيــة ألس ـبــاب أهـمـهــا عــدم
توفر المواد األولية التي بمعظمها مستوردة
مــن الـخــارج والـصـعــوبــة األخ ــرى الـتــي تــواجــه
من بقي من الصناعيين عدم توفر المشتقات
الـنـفـطـيــة ،وإن تــوفــرت فــأسـعــارهــا عــالـيــة تزيد
مــن تكاليف اإلنـتــاج وبالتالي ال توجد سوق
للتصريف إال بشق األنفس.
مـ ــاذا ي ـع ـنــي هـ ــذا ال ــوض ــع؟ أي م ــاه ــي نـتــائــج
الـتـضـيـيــق وال ـح ـص ــار ع ـلــى ال ـص ـنــاعــة بـشـقـيـهــا
الـ ــزراعـ ــي وال ـص ـنــاعــي ب ــال ــرغ ــم ك ـمــا ي ـق ــال عــن
ضرورة دعمهما.
النتائج المباشرة لسياسة التطفيش يتحمل
وزره ــا الـعـمــال الـمــرابـطــون خـلــف آالت ـهــم فهم
يخسرون من تلك السياسات القسم األكبر من
أجــورهــم بسبب التوقفات المتكررة للمعامل
حـيــث يـلـجــأ أرب ــاب الـعـمــل عـلــى تــوزيـعـهــم على
دف ـع ــات م ـقــابــل ن ـصــف أج ــوره ــم أي يـعـمـلــون
بـنـصــف طــاق ـت ـهــم اإلن ـتــاج ـيــة ال ـم ـف ـتــرضــة الـتــي
تؤمن لهم أجر ًا كام ًال وربما حوافز ومكافآت.
ه ــذا جــانــب وه ــو مـهــم مــن حـيــث الـتــأثـيــر على
مـسـتــوى معيشتهم وعــائــاتـهــم بـحـيــث الـعــامــل
يـعـمــل ع ـلــى تـقـلـيــص حــاجــاتــه األس ــاس ـي ــة إلــى
الحدود الدنيا التي تبقيه على قيد الحياة مع
عــائـلـتــه ويـلـجــأ فــي نـفــس الــوقــت إل ــى تشغيل
أطفاله بمهن أقل ما يقال فيها أنها غير إنسانية
ومـتـنــاقـضــة مــع قــانــون حـمــايــة األط ـفــال الــذي
صادق علية مجلس الشعب مؤخر ًا.
الـجــانــب اآلخ ــر مــن سـيــاســات الـحـكــومــة تـجــاه
ال ـص ـن ــاع ــة أن أرب ـ ـ ــاب ال ـع ـم ــل ي ـل ـج ــؤون إل ــى
ت ـص ـف ـيــة م ـعــام ـل ـهــم وال ـ ـه ـ ــروب خ ـ ــارج ال ـب ــاد
ل ـ ـي ـ ـبـ ــدأوا رح ـل ـت ـه ــم ال ـ ـجـ ــديـ ــدة فـ ــي ت ــأس ـي ــس
ص ـنــاع ـت ـهــم ف ــي بـ ــاد ال ـم ـه ـجــر وال نـ ــدري إن
كانت تعي الحكومة تلك المخاطر االجتماعية
واالق ـت ـصــاديــة وبــال ـتــالــي الـسـيــاسـيــة ج ــراء ما
يـجــري بـحــق الـصـنــاعــة والــزراعــة والـعـمــال من
عـمـلـيــات قـســريــة فــي الـنـهــايــة تـصــب فــي صالح
الناهبين وأمــراء الحرب بسبب تركز الثروة
بـيــن أيــديـهــم وإع ــادة تــدويــرهــا فــي م ـطــارح ال
عالقة لها باالقتصاد الحقيقي.
الـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة ال ـســوريــة اق ـتــربــت م ــن حــافــة
الـجــوع وستبحث عــن مـخــارج لـتــرد الـعــدوان
عن حقوقها ومصالحها وهي تعطي اإلشارات
بهذا الخصوص وعندها ستكسر كل قيودها
لتنتزع حريتها في أن تكون سيدة قرارها.

تتحدث الحكومة دائما خالل اجتماعاتها مع النقابات أن زيادة األجور والرواتب موضوعة ضمن الخطط الحكومية ،ولكنها تربط زيادة
األجور بزيادة اإلنتاج وهي تعمل حسب زعمها على دعم مستلزمات عملية اإلنتاج لزيادة األجور وتسعى في الوقت نفسه إلى خفض األسعار
بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن.
ǧاديب خالد

ربط األجور باإلنتاج
كـ ـ ــام الـ ـحـ ـك ــوم ــة ع ـ ــن ربـ ـطـ ـه ــا زيـ ـ ــادة
األجور بزيادة اإلنتاج يعتبر عم ًال غير
دسـتــوري ،فربط األجــور باإلنتاج فيه
مـخــالـفــة واض ـحــة لـلــدسـتــور ال ــذي نص
في المادة الثالثة عشرة منه على (أن
ال ـس ـيــاســة االق ـت ـص ــادي ــة ل ـل ــدول ــة تـهــدف
إلـ ــى ت ـح ـق ـيــق ن ـم ــو اق ـت ـص ــادي وع ــدال ــة
اج ـت ـم ــاع ـي ــة) وم ـ ــن م ـت ـط ـل ـبــات ال ـع ــدال ــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة أن ي ــؤم ــن ال ـح ــد األدنـ ــى
ل ــأج ــر م ـت ـط ـل ـبــات ال ـم ـع ـي ـشــة ل ـل ـمــواطــن
ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن اإلن ـ ـتـ ــاج .وه ـ ــذا مــا
نـصــت عليه الـمــادة أربـعــون أيـضـ ًا التي
أك ــدت عـلــى حــق الـعــامــل فــي أجــر عــادل
وعـلــى أن ال يـقــل ه ــذا األج ــر عــن الـحــد
األدنــى لــأجــور الــذي يضمن متطلبات
ال ـم ـع ـي ـشــة وت ـغ ـي ــره ــا ،ف ـ ــاذا ك ـ ــان ال ـحــد
األدن ــى للمعيشة لــأســرة الـمـكــونــة من
خمسة أفراد  300ألف فهل الحد األدنى
لألجور اليوم يؤمن حياة كريمة للعامل
ويتوافق والدستور؟؟
األجور واالستهالك
لنفترض صدق كالم الحكومة اليوم عن
ضرورة ربط األجور باإلنتاج ،فعملية
اإلن ـتــاج بــاتــت معطلة بـسـبــب انـخـفــاض
ال ـقــدرة الـشــرائـيــة لـلـمــواطــن وانـخـفــاض
األج ــور ،فــزيــادة اإلن ـتــاج بــاتــت تحتاج
إلى زيادة الرواتب واألجور لكي تزيد
ن ـس ــب االسـ ـتـ ـه ــاك ف ــي الـ ــداخـ ــل ال ــذي
وصــل إلــى أدن ــى مـسـتــويــاتــه ،و لــم يعد
ه ـنــاك م ــا ي ـبــرر ال ـت ـســويــف أو الـتــأخـيــر

فــي قـضـيــة األج ــور ،فــالـيــوم الـعــديــد من
المشاريع والمصانع وبشتى المجاالت
خفضت من إنتاجها نتيجة عدم وجود
أس ــواق لـتـصــريــف مـنـتــوجــاتـهــا وتــراجــع
الـ ـقـ ــدرة ال ـش ــرائ ـي ــة ل ـل ـم ــواط ــن ،وه ـن ــاك
الـعــديــد مــن الصناعيين بــات يحجم عن
الـعــودة إلــى مصنعه لوجود جمود في
حركة السوق نتيجة النخفاض األجور
والــرواتــب ،وبــالـتــالــي بــات دعــم العملية
اإلن ـتــاج ـيــة يـتـطـلــب زيـ ــادة حـقـيـقـيــة فــي
األجـ ــور وال ــروات ــب كــي تـسـتـمــر حــركــة
السوق وال تتكدس البضائع و تسبب
ف ــي خ ـســائــر ق ــد ت ـقــود ف ــي ال ـن ـهــايــة إلــى
اغالق المصانع والمعامل.
ولطالما أعلنت الحكومة عن أن زيــادة
األجـ ــور مــرتـبـطــة ب ـعــودة ح ـقــول الـغــاز
والـنـفــط إلــى سيطرة الــدولــة بما يؤمن
فــائ ـض ـ ًا ل ـهــا ت ـس ـمــح م ــن خ ــال ــه ب ــزي ــادة
األج ـ ـ ــور ،ول ـك ــن وب ــال ــرغ ــم مـ ــن عـ ــودة
الـعــديــد مــن ه ــذه الـحـقــول إل ــى سـيـطــرة
ال ــدول ــة وال ـب ــدء بـتـشـغـيــل ه ــذه الـحـقــول
وآخــرهــا كــان فــي منطقة قــارة والبريج
بطاقة إنتاجية مليون متر مكعب يومي ًا
فلم تحصل أية زيادة على األجور.
األموال الحكومية المجمدة
مــع مـعــالـجــة الـحـكــومــة مـلــف الـقــروض
ال ـم ـت ـع ـث ــرة وت ـح ـص ـي ــل أغ ـل ـب ـه ــا وت ــوف ــر
سيولة مالية لدى المصارف الحكومية
إال أن الحكومة ال تعمل على استثمار
ه ــذه األمـ ــوال بـشـكــل الـصـحـيــح لــزيــادة
وارداتـ ـه ــا أو لــدعــم الـعـمـلـيــة اإلنـتــاجـيــة
بــل يتم العكس مــن ذلــك إغــاق مصانع
الـقـطــاع الـعــام تـحــت حـجــة أنـهــا خــاســرة

دون أن يتم دعم أي من هذه المصانع
والمعامل أو تأمين مستلزمات عودتها
لــإن ـتــاج ،وب ــذل ــك ت ـكــون ال ـح ـكــومــة هــي
مــن تعطل عملية اإلنـتــاج وتعتمد على
سين التسويف والــوعــود بشأن قضية
األجـ ــور واس ـت ـخــدام تـصــريـحــات نــاريــة
كالتي سمعناها في عيد العمال معتبرة
أن ه ـ ــذه ال ـط ــري ـق ــة ال ـم ـت ـع ــارف عـلـيـهــا
مـنــذ سـنـيــن فــي بــادنــا مــا زال ــت تعطي
مفعولها اليوم.
الحكومة ال تدعم اإلنتاج
قضية األجور والرواتب باتت تتفاعل
كثير ًا داخل المجتمع السوري بسبب
الـحــالــة الـمــزريــة لـغــالـبـيــة الـســوريـيــن و
بـسـبــب تـعـنــت الـحـكــومــة ووقــوفـهــا إلــى
ج ــان ــب ق ــوى رأسـ ـم ــال ،ف ـه ــؤالء ومــن
ورائـ ـه ــم قـ ــوى ال ـف ـس ــاد ي ـمــان ـعــون أيــة
زيـ ــادة ع ـلــى كـتـلــة األجـ ــور وال ــروات ــب
ألنـ ـه ــم ال يـ ــريـ ــدون الـ ـتـ ـن ــازل عـ ــن أي
ج ــزء م ــن أرب ــاح ـه ــم ال ـت ــي ت ــزي ــد يــوم ـ ًا
بعد يــوم ،وهــو مــا يزيد االحـتـقــان في
الشارع السوري نتيجة النتشار الفقر
وت ـع ـطــل ال ـع ـم ـل ـيــة اإلن ـتــاج ـيــة وتــوقــف
الـعــديــد مــن الـمـصــانــع ،وع ـلــى مــا يـبــدو
أن الحكومة ال تعمل على دعم العملية
اإلن ـتــاج ـيــة كـمــا تــدعــي ،بــل تـعـمــل على
ضرب الصناعة الوطنية لصالح تجارة
االسـتـيــراد وجــل مــا يهم الحكومة هو
دعــم الـتـجــار وتشجيع الـسـيــاحــة وهــو
ما يحول البالد إلى مجتمع استهالكي
غ ـيــر م ـن ـتــج ،فــرب ـط ـهــا ل ــزي ــادة األج ــور
بـ ــزيـ ــادة اإلنـ ـتـ ــاج ال ـق ـص ــد م ـن ــه ض ــرب
االثنين مع ًا.

ال يريدون التنازل
عن أي جزء من
أرباحهم التي
تزيد يوماً بعد
يوم وهو ما يزيد
االحتقان في
الشارع السوري
نتيجة النتشار
الفقر
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قيمة قوة العمل شأنها كشأن أية بضاعة أخرى بشكل
عام لكنها تختلف بعرضها في سوق العمل حسب العرض
والطلب ،لكن ال يجوز أن تنخفض عن معدل حد متوسط
للمعيشة وهذا الحد عادة متغير حسب الظروف المعيشية
ومتطلباتها في كل بلد ،وقيمة قوة العمل ليست مقولة
عرضية فجذورها موجودة في عالقات اإلنتاج لكنها ال
تكون واضحة دائماً ،حيث ال يزال الحد الفاصل بين العمل
بمقابل والعمل دون مقابل مغمورَا أو ضائعاَ بصيغة العقد
المبرم بين العامل ورب العمل ،ويحدد بشكل أجر محدد
مقابل ساعات عمل محددة وتظهر كأنها مدفوعة األجر
كام ًال .وبهذا تقوم حكومات رأس المال بتحويل قيمة العمل
إلى شكل وهمي كأجر ويتم دفع األجر بعد إنجاز العمل ،إذًا،
المحدد األساسي لقيمة قوة العمل هو مستوى متطلبات
المعيشية الناتجة عن الظروف االجتماعية التي يعيشها
العمال والتي نشأوا في ظلها.
ǧنبيل عكام

انخفاض نصيب
العامل من
الدخل القومي
يدل على أن
قوى النهب
والفساد الكبير
أصبحت تستأثر
بالثروة الوطنية
واألرباح بد ًال من
توزيعها على
العمال

أمـ ــا ال ـع ـم ــال ف ــي ص ــراع ـه ــم م ــن أج ــل
األجـ ـ ــور م ــن خـ ــال ال ـن ـق ــاب ــات ال ـتــي
تـهــدف إلــى الحيلولة دون انخفاض
ه ـ ــذه األج ـ ـ ــور إل ـ ــى م ـس ـت ــوى أدنـ ــى
مــن قـيـمـتـهــا ،لــذلــك الـتـنـظـيــم والـنـضــال
ال ـن ـق ــاب ــي ضـ ــروريـ ــان ح ـت ــى ال يـجــد
العامل نفسه مجبور ًا على قبول أجر
متدن بغض النظر عن العالقة العامة
بين العرض والطلب ،وهــذا الصراع
م ــرت ـب ــط ب ـ ـقـ ــدرة ال ـت ـن ـظ ـي ــم ال ـن ـق ــاب ــي
«الـحــركــة النقابية» على معرفة هذه
العالقة بين األجر وقيمة قوة العمل
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ق ــدرتـ ـه ــا ع ـل ــى تــوح ـيــد
صفوف العمال واستخدامها ألدواتها
النضالية الفعالة لتكون قوة حقيقية
قـ ـ ــادرة ع ـل ــى أن ت ـف ــرض شــروط ـهــا
فــي تحسين شــروط الـعـمــل مــن أجــر
معادل لمستوى المعيشة وغيره من
الحقوق المسلوبة .ارتفعت معدالت
ال ـت ـض ـخــم ف ــي ال ـب ــاد ،ول ـك ــن روات ــب
ال ـعــام ـل ـيــن ل ــم تـ ــزد ب ـمــا ي ـت ـنــاســب مــع

االرت ـفــاع الـفـلـكــي فــي األس ـعــار .وبعد
م ـ ــرور ع ـقــد ع ـلــى األزم ـ ــة الــوط ـن ـيــة،
سـ ـ ـ ــاءت ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـن ـ ــوات األخ ـ ـي ـ ــرة
األوضــاع االقتصادية لكافة العاملين
في ظل االرتفاع الكبير المستمر في
تكاليف المعيشة الــذي لم تواكبه أية
زيادة مجزية في الرواتب واألجور،
ل ـكــن وم ــن ج ـهــة أخ ــرى زادت أي ـض ـ ًا
ثـ ــروات ق ــوى ال ـف ـســاد وال ـن ـهــب ،كـمــا
انخفض النمو االقتصادي ،وارتفعت
مـعــدالت البطالة ،أي لــم يجن الثمار
إال ال ـ ـص ـ ـفـ ــوة م ـ ــن أم ـ ـ ـ ــراء الـ ـحـ ــرب
والنهب ،إذ ًا انخفاض نصيب العامل

م ــن ال ــدخ ــل ال ـق ــوم ــي ،يـ ــدل ع ـل ــى أن
قوى النهب والفساد الكبير أصبحت
تـسـتــأثــر بــالـثــروة الــوطـنـيــة واألرب ــاح
ب ــد ًال مــن تــوزيـعـهــا عـلــى ال ـع ـمــال .لقد
أطلقت الحكومات المتتالية منذ تبني
اقتصاد السوق لقوى الفساد والنهب
العنان لتجميع أكبر قدر من الثروات
واألربـ ـ ـ ــاح دون أن ت ـت ـع ــرض ألي ــة
مـســاءلــة .وصيغت الـقــوانـيــن وأنظمة
ال ـ ــروات ـ ــب ل ـت ـق ـي ـيــد حـ ـق ــوق ال ـع ـم ــال،
م ــن خ ــال ه ــذه األن ـظ ـمــة وتـقــويــض
سـلـطــة ال ــدول ــة مـمــا أدى إل ــى إطــاق
يد هذه القوى لتتصرف كيفما تشاء

فــي مـصـيــر ال ـع ـبــاد وال ـب ــاد ،ولـجــأت
الحكومة بالتواطؤ مع النقابات إلى
إسكات العمال بأشياء معدومة القيمة،
مثل زيــادة متتمات الــراتــب ،وغيرها
من أشكال المديح التي ال تغني عن
األجــر المناسب الــذي يضمن للعامل
حياة كريمة .ومع ما يسمى الزيادة
األخيرة لألجور يتسأل العمال لماذا
ال تــزيــد روات ـب ـنــا م ـقــارنــة بــاالرت ـفــاع
ال ـج ـنــونــي ف ــي األس ـع ــار؟ وه ــل هــذه
زيادة حق ًا أم سلب أجزاء أخرى من
أج ــورن ــا ال ـتــي هــي بــاألصــل وضـعـتـنــا
ت ـحــت خ ــط ال ـف ـقــر ال ـعــال ـمــي وأص ـبــت

بالدنا في أسفل السلم ضمن تصنيف
البلدان األفقر في العالم ،ال بل ربما
حتى خارج التصنيف العالمي.
ويــزخــر الـتــاريــخ بـنـمــاذج عــديــدة من
أشـ ـك ــال نـ ـض ــاالت ال ـح ــرك ــة ال ـن ـقــاب ـيــة
وال ـع ـم ــال م ــن أجـ ــل تــأم ـيــن مـسـتــوى
الئــق مــن المعيشة لجميع العاملين،
ف ـهــل ال ـحــركــة الـنـقــابـيــة ال ـي ــوم ق ــادرة
عـلــى الـتـحــرك الـجــدي بــأي شـكــل من
أشكال االحتجاج من أجل أن يحصل
الـ ـعـ ــامـ ــل عـ ـل ــى أجـ ـ ــر مـ ـن ــاس ــب ي ـل ـبــي
احـتـيــاجــاتــه الـمـعـيـشـيــة،ويـقــول الـمـثــل
الشعبي لقد بلغ السيل الزبى.

الطبقة العاملة

صيدا تغرق في نفاياتها؟
أعلن عمال شركة صيدون في لبنان المتعهّدة ألعمال الصيانة في معمل
مـعــالـجــة الـنـفــايــات فــي صـيــدا إضــرابـهــم عــن الـعـمــل ،احـتـجــاجـ ًا عـلــى تدني
أجورهم ،ويهدّد عمال الصيانة بإغراق صيدا وجوارها في النفايات ،وال
سيما بعد تعطل ماكينتَي خط «األورغانيك» ،وخط «السورتينغ» ،ما
أدى إلى توقف المعمل عن أعمال الفرز ،وبالتالي المعالجة .مما سيؤدي
إلــى تـكـدّس أطـنــان الـنـفــايــات فــي ش ــوارع الـمــديـنــة ،ومــن الـجــديــر بالذكر
أن العمال المضربين ،كانوا قد أضربوا يوم االثنين الماضي ثم ع ّلقوا
إضرابهم بعد تل ّقي وعود من إدارة الشركة بتحسين أجورهم ،وفي ما
بعد ،اكتشفوا أنها كانت مجرد محاولة لخداعهم ما دفعهم إلى الدخول
في إضراب مفتوح منذ يوم الجمعة الحادي عشر من الشهر الجاري.

بيان صادر عن اتحاد نقابات عمال حضرموت
دعا اتحاد نقابات عمال حضرموت كل النقابات واالتحادات المهنية والفرعية
ومنظمات المجتمع المدني للتشاور فيما بينها للنظر في موقف موحد يتخذ
إزاء األوضــاع المزرية والكارثية التي تسببت فيها الحكومة بتجاهلها وعدم
االلتفات إلي صرخات المحتجين وأنين المظلومين وسعيها فقط وراء زيادة
أرصدتها .وجاء في البيان:
إننا في اتحاد نقابات عمال حضرموت وبحكم المسؤولية التي تقع على عاتقنا
تجاه العمال في شتي المجاالت ،واستشعار ًا منا بمدى الظلم الــذي يقع على
كــافــة المواطنين جــراء تــدهــور كــافــة الـخــدمــات األســاسـيــة الـتــي يجب أن تتوفر
بدون أية معيقات واستشراء الفساد في كل المؤسسات وتدخل الجهات األمنية
لفض إضراب عمال الميناء وإجبارهم على العمل ،وهو مؤشر خطير جد ًا.

عمال محطة إدنبره ويفرلي يصوتون لإلضراب
أك ــدت نـقــابــة الـسـكــك الـحــديــديــة فــي الـعــاصـمــة اإلسـكـتـلـنــديــة أن إضــراب
العمال في محطة إدنـبــرة سيمضي قدم ًا يــوم األربـعــاء بعد أن صوت
أعضاؤها بأغلبية ساحقة لصالح اإلضراب ،حيث التصويت بنسبة 100
في المائة لإلضراب رغم ضغوط إدارة الشركة على العمال للحد من
وصول نسبة التصويت الى ذلك .تقول نقابة عمال السكك الحديدية إن
العمال المتمركزين في المحطة قدموا دعمهم الكامل لإلضراب ،الذي
من المقرر أن ينتهي في يوم الخميس  15من الشهر الجاري .وسيكون
هناك خط اعتصام في شارع السوق يوم األربعاء .إن اإلضراب كان
«يتعلق باالحترام والـعــدالــة» في مكان العمل ومنع مضايقات العمال
والبلطجة عليهم من قبل اإلدارة.
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عمال
جون ساميولسن ،المتحدث المشاكس ورئيس نقابة ّ
بضجة هذا األسبوع بعد
النقل األمريكية  ،TWUتسبب ّ
بأن النقابة لن تدعم حاكم نيويورك أندرو كومو بعد
اإلعالن ّ
اآلن .قد يشير هذا اإلعالن إلى بداية تص ّدع في قاعدة كومو،
لكن األهم أ ّنه يشير إلى استعادة الحركة النقابية ألهميتها
السياسية على الصعيد المباشر .فرغم جميع العوائق
الموضوعة أمام النقابات األمريكية ،مثل منع التضامن
بأن المرحلة
العمال يدركون ّ
النقابي العابر للقطاعات ،يبدو ّأن ّ
هي مرحلة االنقالب على قوانين حقبة العقود الماضية
المذ ّلة.
ǧهاملتون نوالنǧ
      ترجمة :قاسيون

ف ــي ذات ال ـس ـي ــاق ،ت ـم ـ ّكــن ســامـيــولـســن
ب ــداي ــة ه ــذا ال ـع ــام ف ــي ل ـعــب دور حــاســم
فــي قـتــل م ـشــروع قــانــون مـثـيــر لـلـجــدل
ب ـشــأن ع ـمّــال الــوظــائــف الـمــؤقـتــة «gig
 »workerفــي ن ـيــويــورك ،وذل ــك عبر
الـتـهــديــد بـسـحــب دعــم عـمّــال الـنـقــابــة عن
ال ــذي ــن يـ ـق ــرون الـ ـمـ ـش ــروع .ي ـب ــدو ه ــذا
منطقي ًا فــي ظـ ّـل عــودة الـحــراك العمالي
لـلـتـصــاعــد ،فــإمّــا أن تـتـمـ ّكــن الـنـقــابــات من
ال ـع ــودة لـلـحـيــاة وه ـجــر بـيــروقــراطـيـتـهــا
لـتــدافــع بشكل حقيقي عــن أصحابها من
العمال ،أو أنّها ستذوي.
ي ـم ـك ـن ـن ــا م ـ ــن خ ـ ـ ــال ه ـ ـ ــذا ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء مــع
س ــام ـي ــول ـس ــن ف ـه ــم ب ـع ــض أوجـ ـ ــه ه ــذه
الديناميكية الجديدة للتجمعات العمّالية
في الـغــرب ،خاصة وأنّــه يتناول العمالة
ال ـم ــؤق ـت ــة ال ـت ــي م ــن أهـ ــم س ـمــات ـهــا ع ــدم
االستفادة من قوانين العمالة المستقرة،
األمــر الــذي جعل أربــاب العمل يرغبون
بها فــي العقدين األخـيــريــن ،ويـحــاربــون
بكل ما يستطيعون لمنع تنظيمها.
Ǩدعمت نقابتك كومو في انتخابات
 ،2018فما الذي قاد إلى سحبك هذا
الدعم؟

كنّا على خالف مع المحافظ من الوقت
الـ ــذي ج ــاء ف ـيــه ح ـتّــى مـنـتـصــف .2014
ث ـمّ ســويـنــا األم ــر بــات ـفــاق م ـع ـ ّلــق ،تـمـ ّكـنــا
مــن خــالــه مــن كسر الشكل االقتصادي
المعمول بــه ...تمّت تسوية هذا االتفاق
ب ـم ـســاعــدة ال ـم ـحــافــظ ،وب ــدأن ــا م ـنــذ ذلــك
الحين بدعمه.
لـكـنـنــا لـسـنــا فــي مــوقــع نــدعــم فـيــه مــن ال
ي ــدع ــم ح ـق ــوق ـن ــا .ل ــم أجـ ـ ـ ِر م ـح ــادث ــة مــع
الحاكم منذ ما قبل تشرين الثاني .2019
قــد يـبــدو األمــر وكــأنّــه حــدث بين عشيّة
وضحاها ،لكنّ الحقيقة ّأن هناك تدهور ًا
مطرد.
مستمر ًا في العالقة معه بشكل ّ
Ǩساهمت مع النقابة بإفشال مشروع
الــقــانــون الــذي يمنح بعض حقوق
لعمال الوظائف
المفاوضة الجماعية ّ
المؤقتة والذي اقترح من قبل المجلس
التشريعي لنيويورك بداية العالم،
وذلــك على إثــر انتقادكم له بأ ّنه
يحوي على بنود تقييدية كثيرة تمنع
العمال على قـ ّوة حقيقية.
حصول ّ
هل شاركت في أ ّيــة نقاشات حول
لعمال الوظائف
مشروع قانون جديد ّ
المؤقتة؟

ش ــارك ــت ف ــي ع ـش ــرات ال ـم ـنــاق ـشــات مــع
عـمّــال توصيل الـطـعــام .فــي الــواقــع ،كان
ل ــديّ اج ـت ـمــاع ال ـيــوم فــي وس ــط مــديـنــة
بروكلين مــع عـمــال توصيل الـطـعــام من
كــوي ـنــز .دار حــديـثــي ال ـيــوم مــع الـعـمّــال
بـخـصــوص مـحــاولـتـنــا ربــط مـجـمــوعــات
كبيرة من عمّال توصيل الطعام ،وكذلك

المؤقتة؟ يرى البعض بأننا بحاجة
للبقاء على موقف تصنيف الوظائف
عمال الوظائف
بما يضمن تصنيف ّ
المؤقتة ضمن فئة الموظفين
الفعليين .يقول آخرون بأننا خسرنا
المعركة بالفعل ،لذلك يجب أن يقبل
يحسن
بأي شيء يمكن أن ّ
المنظمون ّ
العمال المؤقتين.
ظروف عمل ّ

ربط المجموعات التي تنظم العمل فيما
بينهم .الخطوة التالية بالنسبة لنا هي
التأكد مما إذا كان هناك حق ًا دعم عمّالي
إلص ـ ــدار م ـثــل ه ـك ــذا ق ــان ــون .واإلج ــاب ــة
ال ـم ـب ـك ــرة ع ـل ــى ذلـ ــك هـ ــي :ن ـع ــم ،ه ـنــاك
بالتأكيد دعم عمّالي– عمال نقل الركاب
وع ـ ـمّـ ــال ت ــوص ـي ــل الـ ـطـ ـع ــام– ل ـم ـشــروع
بالتنظم
قانون من شأنه أن يسمح لهم
ّ
ف ــي ن ـق ــاب ــات ع ـمّ ــال ـي ــة ب ـم ــوج ــب ق ــان ــون
الوالية .أعتقد أن هذا قابل للتحقيق.
Ǩما الــذي يتوجب على المشروع أن
يحويه ،ولم يكن موجوداً في النسخة
القديمة ،ح ّتى تقرروا دعمه؟

كــانــت الـلـغــة ال ــدا ّل ــة عـلــى ح ـقــوق الـعـمــال
فــي الـنـسـخــة الـقــديـمــة شــديــدة الـتـقـيـيــد–
بـكـلـمــات أخـ ــرى كــانــت ال ــوالي ــة تــرفــض
منح البلديات حقوق ًا إلنشاء قوانين قد
تــؤ ّثــر بشكل سلبي فــي مـجــال األعـمــال.
كما يجب على القانون الجديد أن يحوي
جـمـيــع الـتـفــاصـيــل الـتــي طــالــب بـهــا عـمّــال
ال ـتــوص ـيــل ف ــي اج ـت ـمــاع مـجـلــس مــديـنــة
نيويورك ،سواء أكان يتع ّلق بح ّقهم في
ال ــدخ ــول إل ــى ال ـح ـمــامــات أو غـيــرهــا من
االعتبارات .ما سيرغب العمّال برؤيته،
وبــال ـتــالــي س ــأرغ ــب بــرؤي ـتــه ،أن يـكــون
الـقــانــون شــامـ ًا لكامل واليــة نيويورك،
وذلــك عوض ًا عن الكفاح بشكل منفصل
كل مدينة على حدة.
في ّ
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ال ـل ـغ ــة ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة غـيــر
المقبولة ،كــان هناك نـصّ مرهق للغاية
وي ـش ـ ّك ــل س ــاب ـق ــة ،ي ـت ـحــدث ع ــن «س ــام
الـ ـعـ ـمّـ ــال» ،األم ـ ــر ال ـ ــذي سـ ـي ــؤدي ح ــال
إقـ ــراره لـمـنــع ال ـع ـمّــال مــن ات ـخــاذ إج ــراء
جماعي لمدة طويلة من الزمن.
Ǩمــا هــو موقفك مــن الــجــدل الواسع
العمالية عن النهج
داخل األوســاط ّ
واجب االتباع تجاه اقتصاد الوظائف

تنمو نقابتنا ألننا
نقاتل لدينا مزيد
العمال
من ّ
ينضمون إلى
 TWUاآلن لدرجة
تتخطى قدرات
منظمينا على
توليهم ضاعف
كوفيد19-
أهم ّية الحركة
النقابية

ف ــي ال ـب ــدء ع ـل ـيّ أن أشـ ــدد بـ ـ ّـأن ال ـع ـمّــال
أن ـف ـس ـهــم ه ــم م ــن ي ـجــب أن ي ـت ـخــذ هــذه
ال ـ ـق ـ ــرارات ،ول ـي ــس «ع ـل ـم ــاء ال ـت ــواص ــل
االجـتـمــاعــي» ،وال المثقفون المثاليون
الـ ــذيـ ــن ي ـع ـت ـق ــدون بـ ـ ـ ّـأن م ــواق ـف ـه ــم هــي
األسمى .لن يفاجئني ّأن  %90من هؤالء
لــم يـقــم ب ـيــوم عـمــل حـقـيـقــي فــي حـيــاتــه.
إنّـهــم مـلـيــؤون بــالـهــراء الـفـكــري الـجــاهــز.
ي ـس ـهــل ع ـلــى ش ـخــص ي ـج ـنــي  100ألــف
دوالر سـنــويـ ًا أن يـقــول لـعــامــل توصيل
الـطـعــام فــي منطقة كــويـنــز أو بروكلين
بــأنّــه ال يـتــوجّــب عليه اتـخــاذ الـخـطــوات
الـتــي مــن شأنها أن تحسّن بشكل كبير
مــن أمــن عائلته االقـتـصــادي .مــن السهل
ع ـلــى ش ـخــص م ــوج ــود ع ـلــى تــوي ـتــر أن
يخبر عمّال توصيل الطعام« :ال ،عليكم
أن تلتزموا بالتصنيف كي تنطبق عليكم
فلسفتي الـمـثــالـيــة الـسـيــاسـيــة» .ال يبدو
األم ــر مـنـطـقـيـ ًا .يـجــب أن يـتـخــذ الـعـمّــال
أنفسهم هذه القرارات.
لذا فاإلجابة النهائية عن سؤالك :إذا كان
ال ـعــام ـلــون فــي تــوصـيــل ال ـط ـعــام وع ـمّــال
مشاركة الرحالت يريدون المشاركة في
خـطــوات مــؤقـتــة أثـنــاء سعينا للحصول
بأن
على إعادة تصنيف ،فرأيي سيكون ّ
علينا فـعــل ذلــك ،مــع الـتـشــديــد فــي نفس
ال ــوق ــت ع ـلــى م ـب ــدأ تـصـنـيـفـهــم ال ـخــاطــئ
وإع ــادة تصنيفهم .هــذا نـهــج عـمـلــي .إن
ت ـمّ تـمــريــر الـقــانــون الـخــاص بـهــم الـيــوم،
فلن تسنح لـهــؤالء العمّال فرصة إعــادة
التفاوض عليه قبل نصف عقد تقريب ًا...

ي ـب ــدو ل ــي م ــن ال ـظ ـلــم ال ـف ــادح أن يـقــوم
بيروقراطيو النقابات ،أو روّاد التواصل
االجـتـمــاعــي ،بــاتـخــاذ هــذا ال ـقــرار وليس
العمّال الذين يعرفون مصلحتهم أكثر.
Ǩباتت النقابات اليوم أكثر شعب ّية
مما هــي عليه منذ عــقــود .ألديك
ّ
أفكار كبيرة لعكس االنحدار في مسار
النقابات الذي نشهده منذ أكثر من
 50عاماً؟

إنّ ـهــا طــاولــة دوّارة .نـقــابــة  TWUتنمو
وت ــزداد تـنـظـمـ ًا ألنـنــا نـقــاتــل ،حـتّــى أثـنــاء
كـ ــوف ـ ـيـ ــد 19-ق ـم ـن ــا ب ـت ـن ـظ ـي ــم وح ــداتـ ـن ــا
وت ـســويــة ال ـع ـقــود ال ـبــدئ ـيــة .ف ـكــرتــي عــن
األم ـ ــر ب ـس ـي ـطــة :إن ت ـن ـ ّـظ ــم ال ـع ـمّ ــال فــي
ال ـن ـقــابــات ورص ـ ــوا ال ـص ـف ــوف لـمـحــاربــة
أرباب العمال فسينتصرون في المعركة،
وع ـن ــده ــا س ـيــأتــي ال ـم ــزي ــد وال ـم ــزي ــد مــن
الـ ـعـ ـمّـ ــال .أمّـ ـ ــا إن اسـ ـتـ ـمـ ـرّت ال ـن ـق ــاب ــات
ككيانات بـيــروقــراطـيّــة ،ولــم تنقل القتال
إلى ساحات العمل وتربح تحسينات في
العقود وتحسينات اقتصادية ،سيصرف
ذلك اهتمام العمّال عن االنضمام للنقابة.
تنمو نقابتنا ألننا نقاتل .لدينا مزيد من
العمّال ينضمون إلى  TWUاآلن لدرجة
تتخطى ق ــدرات منظمينا عـلــى توليهم.
ضـ ــاعـ ــف كـ ــوف ـ ـيـ ــد 19-أهـ ـمـ ـيّ ــة ال ـح ــرك ــة
الـنـقــابـيــة .فــي قـ ّـطــاع الـنـقــل ،تـمّــت معاملة
الـعـمّــال غـيــر المنظمين ك ـقــذارة ال قيمة
لها بالمقارنة بزمالئهم المنظمين ،بغض
الـنـظــر عــن الـمــديـنــة الـتــي كــانــوا يعملون
بها .ش ّكل هذا حافز ًا هائ ًال ليس للعمّال
فـ ــي ق ـط ــاع ــي وح ـ ـسـ ــب ،بـ ــل فـ ــي ك ــام ــل
القطاعات العمّالية ،إلعــادة التفكير في
االنضمام للنقابات.

 ǩبتصّرف عنAndrew Cuomo Is :
Just Another Boss For John
Samuelsen to Fight
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آخر موطئ قدم للغرب في الصين؟

وقت تعزم فيه هذه األخيرة
تواصل الواليات المتحدة ضغطها المستمر والمتزايد على الصين ،في ٍ
التي ال تزال تتجاوز الواليات المتحدة اقتصادياً وعسكرياً وتكنولوجياً على إعادة دمج تايوان كجزء
من سياسة «صين واحدة» ،ولهذا ،تمثلت آخر خطوات التصعيد األمريكي بالتشريع الذي تم تقديمه
مؤخرًا في محاولة لتعزيز النفوذ األمريكي على أراضي الجزيرة.
الـ ـش ــؤون الــدب ـلــومــاس ـيــة م ــن خـ ــال مــا
ǧإعداد :سعد خطار
تسميه «المعهد األمريكي في تايوان».
كـمــا خـلـقــت الـحـكــومــة األمــري ـك ـيــة أذرعـ ـ ًا
ف ــي ح ـيــن ت ـق ـدّم ال ـس ـيــاســات األمــريـكـيــة أخــرى مــن «الـقــوة الناعمة» األمريكية،
نفسها باعتبارها «داعمة لتايوان» ،فإن بما فيها «مؤسسة تايوان للديمقراطية»
ت ــاي ــوان ذات ـه ــا ه ــي األك ـث ــر خ ـس ــارة فــي التابعة للحكومة األمريكية ،ومن خالل
ال ــواق ــع مــن ه ــذه ال ـت ــوت ــرات ،ويــؤســس هــذه الـمــؤسـســة الـتــي تتخذ مــن تــايــوان
ذلــك على الـمــدى الـطــويــل للتنبؤ بفشل م ـقــر ًا لـهــا ،تستطيع الــواليــات الـمـتـحــدة
ال ـخ ـط ــط األم ــري ـك ـي ــة ل ـل ـت ـص ـع ـيــد ،إذ إن ممارسة الهيمنة السياسية على كل من
م ــا لـ ــدى ال ـص ـيــن ل ـت ـقــدمــه ل ـت ــاي ــوان أهــم تايوان وجماعات المعارضة في مختلف
بـمــا ال يــوصــف مــن م ـشــاريــع الـتــوريــط أنحاء المنطقة الذين يشتركون جميع ًا
األمريكية.
في عداء غير مبدئي تجاه بكين.
وف ـ ـ ــي اآلون ـ ـ ـ ـ ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ،اقـ ـتـ ــرحـ ــت
نفاق رسمي ...وتواطؤ معلن
الــواليــات المتحدة سلسلة من مشاريع
تعكس
في حين يفترض الكثيرون أن تايوان ال ـقــوان ـيــن لـلـضـغــط ع ـلــى ال ـص ـيــن بـشـكــل
دول ـ ـ ــة ،وأن ل ـه ــا عـ ــاقـ ــات وث ـي ـق ــة مــع ع ــام ،وتـصـعـيــد ال ـتــوتــرات بـيــن الـقــوتـيــن
االستثمارات عبر
المضيق اندماجاً الــواليــات الـمـتـحــدة ،فــإن تــايــوان ليست الـعــالـمـيـتـيــن ب ـشــأن قـضـيــة ت ــاي ــوان عـلــى
دولـ ـ ــة ق ــان ــونـ ـيـ ـ ًا .وب ـم ــوج ــب «س ـي ــاس ــة وجــه الـتـحــديــد .وفــي م ـقـ ٍـال لـهــا بـعـنــوان
اقتصادياً مستمراً الـصـيــن الــواحــدة» الـمـعـتــرف بـهــا دولـيـ ًا« ،ال ـض ـغ ــط ض ــد الـ ـصـ ـي ــن ...ال ـم ـشــرعــون
وهي عملية من تعتبر تايوان جــزء ًا من الصين .وحتى األمـ ــري ـ ـك ـ ـيـ ــون ي ـ ـع ـ ــدون خـ ـط ــة داعـ ـم ــة
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ت ـع ـت ــرف رس ـم ـي ـ ًا لتايوان» ،قالت وكالة رويترز« :سيقدم
شأنها أن تؤثر
بـ«سياسة الصين الواحدة» .ولهذا على أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون في
على العوامل
س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ،ل ـي ـســت لـ ــدى ال ــوالي ــات مجلس النواب األمريكي تشريع ًا يسعى
المتحدة سفارة رسمية في تايوان .لكن إلــى تعزيز الدعم األمريكي لتايوان في
االجتماعية
والسياسية على من الناحية العملية ،تستخدم الواليات إطــار الـجـهــود الـتــي يبذلها الكونجرس
الـمـتـحــدة تــايــوان كـمــوطــئ ق ــدم للنفوذ الت ـخ ــاذ قـ ــرار م ـت ـشــدد ف ــي ال ـت ـعــامــل مــع
المدى الطويل
الغربي داخــل األراضــي الصينية ،وهي الصين».
الطريقة ذاتها التي استخدمت بها -هي وي ـ ـهـ ــدف ال ـ ـقـ ــانـ ــون ،الـ ـ ــذي ح ـم ــل اس ــم
وب ـعــض حـلـفــائـهــا األوروب ـي ـي ــن -هــونــج «قــانــون تــايــوان لـلـســام واالسـتـقــرار»،
كونج حتى األمس القريب.
إل ــى زيـ ــادة تـعـمـيــق ه ــذه ال ـعــاقــة «غـيــر
تقوم الــواليــات المتحدة الـيــوم بتوريد الرسمية» بين تايوان وواشنطن .وفي
ش ـح ـن ــات أس ـل ـح ــة اسـ ـتـ ـف ــزازي ــة ل ـل ـغــايــة ح ـيــن ت ـس ـت ـمــر الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة فــي
ل ـل ـس ـل ـطــات ف ــي تـ ــايـ ــوان ،وك ـب ــدي ــل عــن ال ـت ـصــري ـحــات الــرس ـم ـيــة ف ــي االع ـت ــراف
الـ ـسـ ـف ــارة ال ــرس ـم ـي ــة ،ت ــدي ــر واش ـن ـط ــن ب ــ«س ـي ــاس ــة ص ـي ــن واح ـ ـ ــدة» ،فـ ــإن ه ــذا

الـ ـعـ ـم ــل وغ ـ ـيـ ــره يـ ـهـ ــدف إل ـ ــى ت ـش ـج ـيــع
حركة انفصال تــايــوان وتــوتــر العالقات
االقتصادية بين تايوان والبر الرئيسي
الصيني.

يشوب هاجس
واشنطن الحالي
بالحفاظ على
هيمنتها
الجيوسياسية
في المنطقة
عطب أساسي
ٌ
حيث ال تأخذ
بالحسبان اتجاه
الحركة والسير
الموضوعي
للعالقة بين
تايوان والبر
الرئيسي للصين

سير الحركة يسير بعكس
المصلحة األمريكية
ل ــدى ال ـص ـيــن ال ـي ــوم م ــا ب ـيــن أرب ـع ــة إلــى
خـ ـمـ ـس ــة أض ـ ـع ـ ــاف عـ ـ ــدد ال ـ ـس ـ ـكـ ــان فــي
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة .كـمــا لــديـهــا إمـكــانـيــة
الوصول إلى الكثير من الموارد .ووفق ًا
ل ـم ـقــال ف ــورب ــس ب ـع ـنــوان «ال ـ ــدول الـتــي
ت ـضــم أك ـب ــر عـ ــدد م ــن خــري ـجــي ال ـع ـلــوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات»،
تـ ـخـ ـرِّج ال ـص ـي ــن ف ــي عـ ــام واح ـ ــد ق ــراب ــة
الخمسة ماليين متخصص في مجاالت
الـ ـعـ ـلـ ــوم والـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوجـ ـي ــا وال ـه ـن ــدس ــة
والــريــاضـيــات ،بينما ال تـخـرّج الــواليــات
المتحدة سوى حوالي نصف المليون.
وسـ ـ ـيـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــر خ ـ ـ ــري ـ ـ ـج ـ ـ ــو الـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ــوم
والـتـكـنــولــوجـيــا والـهـنــدســة والــريــاضـيــات
ه ـ ـ ــؤالء ف ـ ــي مـ ــواصـ ـلـ ــة تـ ـع ــزي ــز ج ـه ــود
البحث والتطوير في الصين ،واالبتكار
التكنولوجي ،واإلشراف على التقدم في
التصنيع ،وبناء البنية التحتية الحديثة
في الداخل والخارج كجزء من مبادرة
بـكـيــن ال ـمــزدهــرة «ح ــزام واح ــد ،طــريــق
واح ــد» الـتــي تعتبر مــؤشــر ًا إضــافـيـ ًا من
مــؤشــرات تـفــوق الـصـيــن عـلــى الــواليــات
المتحدة اقتصادي ًا وتكنولوجي ًا.
عـ ـل ــى هـ ـ ــذه األرضـ ـ ـيـ ـ ــة ،يـ ـبـ ــدو واضـ ـحـ ـ ًا
ل ـمــاذا يـشــوب هــاجــس واشـنـطــن الـحــالــي
بــالـحـفــاظ عـلــى هـيـمـنـتـهــا الـجـيــوسـيــاسـيــة
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ع ـط ـبٌ أس ــاس ــي .ح ـيــث ال
تــأخــذ بــالـحـسـبــان اتـجــاه الـحــركــة والـسـيــر
الـمــوضــوعــي لـلـعــاقــة بـيــن تــايــوان والـبــر
الــرئ ـي ـســي ل ـل ـص ـيــن ،ع ـلــى س ـب ـيــل ال ـم ـثــال،
فـبــاسـتـخــدام أدوات مـثــل أط ـلــس جــامـعــة
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«ه ــارف ــارد» للتعقيد االقـتـصــادي ،يمكننا
اسـتـكـشــاف ال ــرواب ــط االقـتـصــاديــة لــدولــة
أو إق ـل ـيــم م ـع ـيــن خ ــال ق ــراب ــة  20ع ــام ـ ًا،
وبــاع ـت ـمــاد ه ــذا ال ـم ـق ـيــاس ،ف ــإن ال ـعــاقــة
االقـتـصــاديــة بين تــايــوان والـبــر الرئيسي
ال ـص ـي ـنــي والـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة تـكـشــف
عـمّــا هــو مـهــم لـلـغــايــة :فــي عــام  ،1998لم
تسجل أيــة حــركــة فــي الـعــاقــات بين البر
الـصـيـنــي وت ــاي ــوان م ــن ح ـيــث ال ـ ــواردات
أو ال ـص ــادرات ال ـتــي كــانــت تـهـيـمــن عليها
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وال ـي ــاب ــان ف ــي ذلــك
الوقت ،لكن بحلول عام  ،2008أصبحت
ع ــاق ــات ت ــاي ــوان االق ـت ـص ــادي ــة م ـتــوازنــة
ب ـيــن شــركــائ ـهــا ال ـت ـجــاري ـيــن األمــري ـك ـي ـيــن
وال ـيــابــان ـي ـيــن م ــن ج ـهــة ،وال ـب ــر الــرئـيـســي
الـصـيـنــي م ــن ج ـهــة أخـ ــرى .وق ــد انـقـلـبــت
ال ـصــورة تـمــامـ ًا فــي عــام  2018لمصلحة
البر الصيني الذي غدا الشريك التجاري
الــرئ ـي ـســي ل ـت ــاي ــوان ح ـيــث يـبـلــغ إجـمــالــي
الـتـجــارة البينية ضـعــف مــا هــي عـلـيــه مع
الواليات المتحدة .وفي حال تمت إضافة
هونغ كونغ ،فإن التجارة الصينية الكاملة
م ــع ت ــاي ــوان س ـت ـكــون أك ـبــر ب ــأرب ــع م ــرات
تقريب ًا من التجارة مع الواليات المتحدة.
وفـ ــوق ه ــذا ال ـعــامــل ال ـت ـج ــاري ،تـعـكــس
االس ـت ـث ـمــارات فــي كــا االت ـجــاه ـيــن عبر
ال ـم ـض ـيــق ان ــدم ــاج ـ ًا اق ـت ـص ــادي ـ ًا مـسـتـمــر ًا
بالفعل .وهي عملية من شأنها أن تؤثر
عـلــى ال ـعــوامــل االجـتـمــاعـيــة والـسـيــاسـيــة
عـلــى ال ـمــدى ال ـطــويــل بـغــض الـنـظــر عن
حجم األموال التي تستثمرها الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ال ـتــدخــل ال ـس ـيــاســي عـلــى
ال ـمــدى الـقـصـيــر .ل ـهــذا ك ـلــه ،ف ــإن الــوقــت
وموازين القوى في مصلحة بكين ،حيث
م ــن ال ــواض ــح أن ال ـص ـعــود االق ـت ـصــادي
للصين هــو وسيلة أكثر إقـنــاعـ ًا وفعالية
فــي طريق دمــج تــايــوان بالبر الرئيسي
من استخدام القوة العسكرية.
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االنسحاب األمريكي من سورية...

إذا تركنا التصنيفات المختلفة جانباً ونظرنا إلى مسألة واحدة هي :أين يوجد العسكر
األمريكي ضمن بلدان المنطقة المسماة «الشرق األوسط» ،فإننا سنرى ّأن العسكر
األمريكي موجود تقريباً في كل تلك البلدان؛ ضمن قواعد ثابتة للناتو أو ضمن عمليات
«تحالفية» و«تدريبية» وإلى ما هنالك ،أو بشكل عدواني مباشر.
ǧريم عيسى -سعد صائب

ضمن خارطة الوجود العسكري األمريكي في
الـمـنـطـقــة ،يمكننا أن نـمـيــز ثــاثــة بـلــدان يوجد
فيها األمريكي وجود ًا تنطبق عليه المواصفات
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ل ـل ــوج ــود الـ ـعـ ــدوانـ ــي ول ــاح ـت ــال
الـعـسـكــري؛ هــذه الــدول هــي :أفغانستان (منذ
 ،)2001الـعــراق (منذ  ،)2003وســوريــة (منذ
.)2014
الـمـيــزة الـثــانـيــة لـلــوجــود الـعـسـكــري األمــريـكــي
فــي هــذه الـبـلــدان الـثــاثــةّ ،أن وج ــوده حــديــث
الـعـهــد نـسـبـيـ ًا ،وارت ـبــط بـمــرحـلــة كــانــت سمتها
األساسية هــي الـتــأزم االقـتـصــادي والسياسي
الـمـتـعـمــق سـنــة وراء األخـ ــرى .وب ـكــام آخــر،
فهو وجود له طابع االمتداد العسكري إلى ما
وراء الخطوط التقليدية التي كانت مرسومة
في منطقتنا أيام الحرب الباردة.
ما نراه اليوم هو ّأن الواليات المتحدة باتت
خارج أفغانستان عملي ًا ،وانسحابها من العراق
ج ــا ٍر عـلــى قــدم وس ــاق ،بــل وتـحــت ال ـنــار الـتــي
باتت تطال ليس الوجود األمريكي في العراق
ف ـح ـســب ،ب ــل وبـ ــدأت تــرت ـفــع ح ــرارت ـه ــا بـشـكــل
واضح تحت أقدام األمريكي في سورية.
هـ ــذه ال ـم ــؤش ــرات وغ ـي ــره ــا م ـمــا س ـن ـمــر عـلـيــه
ف ــي ه ــذه الـ ـم ــادة ،ي ـح ـســم ال ـس ــؤال ح ــول هــل
ستنسحب القوات األمريكية من سورية ضمن
آجــال قــريـبــة أم ال ،ويـضــع مـكــانــه عـلــى طــاولــة
الـبـحــث ال ـفــوري ســؤالـيــن آخــريــن :مـتــى سيتم
االنسحاب ،وكيف؟
أمريكا تنسحب وليس ترامب
ال ضـيــر مــن الـتــذكـيــر ب ـ ّـأن ك ـثــر ًا مــن المؤمنين
باالستثنائية والـعـظـمــة األمــريـكـيــة ،قــد أص ـرّوا

خ ـ ــال س ـ ـنـ ــوات تـ ــرامـ ــب عـ ـل ــى نـ ـس ــب ن ــواي ــا
االن ـس ـحــاب إل ـيــه ب ــال ــذات ،سـ ــواء كــانــت نــوايــا
انسحاب من أفغانستان أو العراق أو سورية.
ول ـيــس خــاف ـي ـ ًا ال ـه ــدف األس ــاس ــي وراء ذل ــك:
مـحــاولــة التعمية عــن الـتــراجــع األمــريـكــي العام
ألن حـكــام منطقتنا
عـلــى الـمـسـتــوى الـعــالـمــيّ ،
وق ـس ـم ـ ًا ك ـب ـيــر ًا مــن «م ـعــارضــات ـهــم» مـصـمَّـمــون
ب ـش ـكــل م ـس ـبــق ع ـل ــى ال ـع ـم ــل والـ ـحـ ـي ــاة ضـمــن
إح ــداث ـي ــات ع ــال ــم تـحـكـمــه ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
األمريكية ،وغير قادرين على التأقلم مع عالم
آخر جديد...
إحــدى المسائل الـتــي ضللت أصـحــاب األحــام
ببقاء األمريكي ،هي ّأن شعار «إعــادة القوات
إلــى الــوطــن» كــان ش ـعــار ًا مـشـتــركـ ًا حـمـلــه آخــر
ثالثة رؤساء أمريكيين طوال  12عام ًا ،ودون
أن ي ـتــم تـطـبـيـقــه ب ـش ـكــل ف ـع ـلــي ،ب ــل ومـ ــا كــان
يـجــري فــي معظم األحـيــان هــو العكس تمام ًا،
أي تعزيز الوجود األمريكي.
مــا عمّق التضليل أكثر هــو مـحــاوالت تصوير
«عهد ترامب» بوصفه جنون ًا محض ًا خارج كل
تــاريــخ ،وخــارج كــل إستراتيجية عــامــة للدولة
األمريكية .وعبر هذه النقطة األخيرة بالذات
جــرت محاولة هضم عمليات االنسحاب التي
أجراها ترامب خالل آخر سنة ونصف تقريب ًا
من واليته ،وبين تلك االنسحابات التي فصّلها
مقال في قاسيون نشر في آب  2020بعنوان
«س ـب ــاق أمــري ـكــا ال ـع ـجــوز م ــع الـ ــزمـ ــن ...كـيــف
تحضر أمريكا النسحابها من سورية؟» ،نذكر
ما يلي:
 10آذار :2020/انسحاب القوات األمريكية من
قاعدتين عسكريتين تقعان في واليتي هلمند
جنوب أفغانستان ،وهرات في غربها.
 19آذار :2020/تـ ـمّ تـسـلـيــم «ق ــاع ــدة ال ـقــائــم»

ارتبط الوجود
األمريكي في
سورية بوجودها
في العراق منذ
اللحظة األولى في
البداية كان الوجود
األمريكي المباشر
بشكل أساسي
من خالل التحالف
الدولي لمواجهة
داعش

ال ــواق ـع ــة ف ــي م ـحــاف ـظــة األن ـب ــار ق ــرب ال ـحــدود
العراقية -السورية.
 26آذار :2020/جرى تسليم «قاعدة القيارة»
في جنوبي الموصل.
 29آذار :خرجت القوات األمريكية من «قاعدة
ك »1-فــي كــركــوك وسـ ّلـمـتـهــا لـلـقــوات األمـنـيــة
العراقية.
 4نـ ـيـ ـسـ ــان :2020/سُ ـ ّل ـم ــت «ق ــاع ــدة ال ـت ـق ـدّم»
الجوية والتي تُعرف باسم «قاعدة الحبّانية»
في محافظة األنبار.
 15تموز :2020/المتحدث باسم وزارة الدفاع
األمــريـكـيــة «الـبـنـتــاغــون» ،جــونــاثــان هــوفـمــان،
يـعـلــن أن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ق ــد أت ـمّ ــت حـتــى
تاريخه االنـسـحــاب مــن  5قــواعــد عسكرية لها
في أفغانستان ،وخ ّفضت حجم قواتها.
 25تموز :2020/قوات التحالف الدولي بقيادة
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة تـسـلــم «ق ــاع ــدة بـسـمــايــة»
العسكرية في جنوب شرق البالد إلى القوات
األم ـن ـيــة ال ـعــراق ـيــة ب ـعــد س ــاع ــات م ــن تـعــرضـهــا
لهجوم بـ  4صواريخ من نوع كاتيوشا.
 30ت ـم ــوز :2020/تــرامــب يـعـلــن ق ــراره سحب
ق ــراب ــة  12000ج ـن ــدي أم ــري ـك ــي م ــن أل ـمــان ـيــا،
ن ـص ـف ـه ــم س ـي ـع ــود إل ـ ــى ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
والنصف اآلخــر سيعيد التموضع فــي إيطاليا
وبلجيكا.
منذ آب  ،2020تــم إجــراء الـمــزيــد مــن عمليات
االنـ ـسـ ـح ــاب الـ ـت ــي اس ـت ـم ــرت ب ــال ـت ـس ــارع مــع
اسـتــام بــايــدن لمنصبه فــي الـشـهــر األول من
هذا العام ،بما في ذلك أحدث انسحاب رئيسي
من أفغانستان في وقت سابق من هذا الشهر،
عندما أخلت الـقــوات األمريكية قــاعــدة باغرام
الجوية ،أكبر قاعدة أمريكية في أفغانستان.
وقد جرى اإلعالن عن ّأن تاريخ  31آب 2021
هــو مــوعــد انـتـهــاء الـعـمـلـيــة الـتــي كــانــت الـقــوات
األمــري ـك ـيــة وح ـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي يــوجــدان
فــي ظـلـهــا فــي أفـغــانـسـتــان ،والـمـسـمــاة «عملية
حارس الحرياتOperation Freedoms -
 ،»Sentinelوأن وج ــود ال ـقــوات األمــريـكـيــة
وقوات الناتو سيتم إنهاؤه بالتاريخ نفسه.

انسحاب تحت النار
بـيــن الـتـطــورات الـمـهـمــة خــال الـعــام الـمــاضــي،
وال ـتــي تـكـثـفــت فــي الـشـهــريــن الـمــاضـيـيــن ،هي
زيــادة اسـتـهــداف الـقــوات والـقــواعــد األمريكية
في كل من الـعــراق وســوريــة .بــاألرقــام ،ووفق ًا
إلح ـصــاءات عــدة وك ــاالت ،فــإنــه مـنــذ أن تولى
بــايــدن منصبه فــي  20كــانــون الـثــانــي مــن هــذا
العام ،أي خالل أقل من ستة أشهر ،كان هناك
ما ال يقل عن  25هجوم ًا تم اإلعالن عنها (17
صاروخي ًا ،و 8مسيّرات) ضد أهداف أمريكية
ف ــي الـ ـع ــراق وس ــوري ــة .بــال ـم ـقــابــل ،ف ـقــد ردّت
الــواليــات المتحدة مرتين فـقــط ،وهــذا مؤشر
مهم أيض ًا.
وإذا ك ـنــا ب ــدأن ــا هـ ــذه ال ـف ـق ــرة ال ـت ــي ع ـنــونــاهــا
بــاالن ـس ـحــاب ت ـحــت ال ـن ــار بــال ـحــديــث ع ــن ال ـنــار
ال ـف ـع ـل ـيــة وال ـم ـب ــاش ــرة ال ـت ــي ي ـت ـل ـقــاهــا ال ــوج ــود
األمــريـكــي فــي ال ـعــراق وســوريــة( ،ول ـيــس من
الـصـعــب أن نــأتــي بــأمـثـلــة عــديــدة مـشــابـهــة من
فإن النار األكبر واألضخم واألكثر
أفغانستان)ّ ،
ت ـهــديــد ًا لــأمــري ـكــي ،وال ـتــي تــدفـعــه لــانـسـحــاب
مــن حـيــث ال ـم ـبــدأ ،هــي بــالـضـبــط مــا ع ـبّــر عنه
بايدن في إحاطة قدمها يوم  8تموز الماضي.
ف ــي هـ ــذه اإلحـ ــاطـ ــة ،وضّ ـ ــح ب ــاي ــدن ضـ ــرورة
االنسحاب الفوري من أفغانستان ،رابط ًا ذلك
بشكل مـبــاشــر بـحــاجــة الــواليــات الـمـتـحــدة إلــى
«الـتــركـيــز عـلــى تـعــزيــز نـقــاط الـقــوة األســاسـيــة
ألمريكا لمواجهة المنافسة اإلستراتيجية مع
الصين والــدول األخــرى ،وهــذه المنافسة هي
التي ستحدد مستقبلنا حق ًا».
ومــا يـنـطـبــق عـلــى االنـسـحــاب مــن أفـغــانـسـتــان
يـنـطـبــق عـلــى االن ـس ـحــاب مــن كــامــل منطقتنا،
والذي لن يكون «إعادة للقوات إلى الوطن»،
ب ــل إع ـ ــادة ت ـم ــوض ـ ٍـع هــدف ـهــا ت ـج ـم ـيــع ال ـق ــوات
والـمـصــاريــف لـتـصــب جـمـيـعـهــا ضـمــن الـمـعــركــة
األم ــري ـك ـي ــة األس ــاس ـي ــة م ــع ال ـص ـيــن بــالــدرجــة
األول ــى( .وال ينبغي أن يُفهم مــن كالمنا أننا
ن ـق ـصــد أن ه ـنــالــك ح ــربـ ـ ًا م ـب ــاش ــرة سـتـجــري
ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،ب ــل ال ـم ـق ـص ــود بــال ـض ـبــط هــو
ّأن األم ــري ـك ــي م ـض ـطــر إل ــى تـكـثـيــف مـ ــوارده
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متى سيتم وكيف سيتم؟

االق ـت ـص ــادي ــة ال ـم ـت ـنــاق ـصــة وق ـ ــواه الـمـتـنــاقـصــة
لير ّكزها ضمن المعركة األهــم ،وهــذا يتضمن
ب ـش ـكــل أس ــاس ــي إث ـ ــارة أك ـب ــر قـ ــدر م ـم ـكــن مــن
الـ ـف ــوض ــى ،ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك ال ـ ـثـ ــورات ال ـم ـلــونــة
واألعمال العنيفة واإلرهابية ،على كل تخوم
الصين وداخلها :عبر بحر الصين وعبر الهند
وبــاكـسـتــان وفـيـتـنــام وهــونــغ كــونــغ والـتـيـبــت
وتايوان ...وإلخ).
االنسحاب من العراق
قبل أيــام قليلة ،عقب اجـتـمــاع بين مسؤولين
أم ـيــرك ـي ـيــن وع ــراق ـي ـي ــن ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،أشـ ــارت
مراسلة بي بي سي خالل عدة تقارير إلى أن
هناك مناقشات جارية حول خطط االنسحاب
األمريكي من العراق...
مــن المثير لالهتمام ،أن مراسلة بــي بــي سي
حذفت تغريدة لها قالت فيها« :كما أخبرتني
مـ ـصـ ــادري ،فـ ـ ّـإن م ـن ـســق ال ـب ـيــت األب ـي ــض فــي
ال ـ ـشـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط ،بـ ــريـ ــت مـ ــاكـ ـغـ ــورك أب ـل ــغ
الـمـســؤولـيــن الـعــراقـيـيــن أن ال ـقــوات األمــريـكـيــة
سـتـنـسـحــب مــن ال ـع ــراق (خ ـطــوة ب ـخ ـطــوة)».
وف ــي تـغــريــدة الح ـقــة ال ت ــزال مـتــاحــة ،تخفف
المراسلة اللهجة قائلة« :االنسحاب من العراق
لن يكون مثل ما حدث في أفغانستان وسيكون
خطوة بخطوة .وسيتم االتفاق على الجدول
الــزم ـنــي ل ــذل ــك خ ــال زي ـ ــارة رئ ـي ــس ال ـ ــوزراء
ال ـعــراقــي الــرسـمـيــة إل ــى واش ـن ـطــن» .وب ــدروه
فـقــد غ ـرّد الـمـكـتــب اإلعــامــي لــرئـيــس ال ــوزراء
العراقي حول «مناقشة آليات انسحاب القوات
المقاتلة من العراق».
بـغــض الـنـظــر عــن الـنـفــي والـتــأكـيــد ،والـتـقــاريــر
المتضاربة حــول ما تمت مناقشته فعلي ًا ،فإن
عـمـلـيــات االنـسـحــاب الـفـعـلـيــة وتـسـلـيــم الـقــواعــد
قــد ب ــدأت فـعـ ًا قـبــل أكـثــر مــن ع ــام ،وتـســارعــت
م ــؤخ ــر ًا ،وخ ــاص ــة م ــع ارتـ ـف ــاع ح ــدة ال ـن ـيــران
المباشرة ،وبــات الحديث يجري عن فترة ال
تزيد عــن بضعة أشهر تفصلنا عــن االنسحاب
الكامل من العراق...

ماذا عن سورية؟
ارت ـ ـب ـ ــط ال ـ ــوج ـ ــود األمـ ــري ـ ـكـ ــي ف ـ ــي س ــوري ــة
بــوجــودهــا ف ــي ال ـع ــراق م ـنــذ الـلـحـظــة األولـ ــى؛
فــي الـبــدايــة ،كــان الــوجــود األمــريـكــي المباشر
ب ـش ـكــل أس ــاس ــي م ــن خ ــال ال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي
لـمــواجـهــة داع ــش ،مـمــا جعله مــرتـبـطـ ًا بـكــل من
العراق وسورية مع ًا .ولكن األهم هو ّأن نقطة
االنطالق العملية ،كانت ّأن الواليات المتحدة
موجودة بالفعل في العراق ،وبالتالي فقد كان
وجودها في سورية ،منذ  ،2014هو بطريقة
أو بــأخــرى ،اسـتـطــالــة لــوجــودهــا فــي ال ـعــراق؛
فـمــراكــز اإلمـ ــداد وخ ـطــوط الــدعــم الـلــوجـسـتــي
وال ـن ـقــاط وال ـق ــواع ــد األك ـث ــر ح ـصــانــة ه ــي تـلــك
ال ـمــوجــودة فــي ال ـع ــراق ،ول ـيــس مـمـكـنـ ًا بـحــال
مــن األح ــوال اسـتـمــرار الــوجــود األمــريـكــي في
سورية في حال جرى االنسحاب من العراق.
وأكـثــر مــن ذلــك ،يمكننا الـقــول ّإن الحديث عن
انسحاب أمريكي من العراق ،بات يتضمن (من
وجـهــة النظر العسكرية والعملية اللوجستية
على األقل) الحديث عن االنسحاب من سورية
بوصفه تحصيل حاصل.
وع ـن ــدم ــا ي ـت ـع ـلــق األم ـ ــر بــان ـس ـحــاب ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة مــن س ــوري ــة ،فـمــن الـمـهــم لـلـغــايــة أن
نـ ـح ــاول ف ـه ــم ك ـي ــف س ـي ـتــم ذل ـ ــك ،وض ـم ــن أي ــة
توقيتات ،وعلى أية خلفيات؟
ربما من المفيد في هذا السياق ،أن نقتبس من
افتتاحية قاسيون رقم  1024وعنوانها «رهان
الوطنيين السوريين» ،والتي ناقشت المنطق
األمريكي في االنسحاب عموم ًا ومن سورية
خ ـصــوص ـ ًا ...ح ــددت االفـتـتــاحـيــة الـمــذكــورة ما
تعتقد أنــه ثالثة مـحــاور أساسية الستهدافات
وآل ـ ـيـ ــات ع ـم ـل ـيــة االنـ ـسـ ـح ــاب األم ــريـ ـك ــي مــن
منطقتنا ،وهي كالتالي:
أو ًال :م ـحــاولــة ال ــوص ــول إل ــى ص ـف ـقــات تــؤمّــن
لـهــا (لــواشـنـطــن) أقــل الـخـســائــر ضـمــن عمليات
االنسحاب التي تقوم بها ،والتي ستقوم بها
خــال الـفـتــرة الـقــادمــة ،وخــاصــة مــن منطقتنا.
واألف ـضــل– مــن وجـهــة الـنـظــر األمــريـكـيــة -أن
كل من تلك الصفقات «مسمار جحا»
يكون في ٍ
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يم ّكن األمريكي من العودة الحق ًا ،حين يصبح
قــادر ًا على ذلــك (ضمن افـتــراضــه أنــه سيتغلب
في وقت ما على أزمته وتراجعه العام).
ثــانـيـ ًا :عمليات االنـسـحــاب غــرضـهــا هــو تركيز
ال ـق ــوى صـ ــوب ال ـص ـيــن ال ـت ــي ت ـم ـ ّثــل «ال ـخ ـطــر
األكبر».
ثـ ــال ـ ـث ـ ـ ًا :ف ـ ــي سـ ـيـ ــاق ع ـم ـل ـي ــات االنـ ـسـ ـحـ ــاب-
االضـ ـط ــراري ــة بــال ـم ـع ـنــى ال ـت ــاري ـخ ــي -ت ـحــاول
واش ـن ـطــن ع ـقــد ص ـف ـقــات م ــع الـ ــروس خــاصــة،
ض ـمــن أم ـ ـ ٍـل ع ـب ـثــي ه ــو أن ت ـض ـعــف ال ـت ـحــالــف
ال ــروس ــي -الـصـيـنــي أو عـلــى األق ــل أن تـحـيّــد
ال ـ ــروس ف ــي صــراع ـهــا م ــع ب ـك ـيــن ،ب ــل ويـصــل
الـحـلــم الـهــذيــانــي ببعض المحللين األمريكيين
إلــى الحديث عن الــوصــول بــالــدول الثالث إلى
حــالــة تـقــف فـيـهــا عـلــى مـســافــات مـتـســاويــة من
بعضها البعض...
كيف سترحل الواليات المتحدة؟
كما قلنا مرار ًا وتكرار ًا من قبل ،ستترك الواليات
ال ـم ـت ـحــدة وراءهـ ـ ــا ق ـنــابــل وم ـف ـخ ـخــات جــاهــزة
لالنفجار عندما يحين الوقت (من وجهة نظرها)
إلشعال النار في المنطقة دون التورط المباشر،
ألنها ستكون خارج المنطقة في حينه...
وقد بدأت الواليات المتحدة بالفعل في العمل
على ذلك ،ويتضمن ذلك مفردات عديدة بينها:
مـحــاولــة اسـتـخــدام الـمـتـشــدديــن داخ ــل الـنـظــام
وال ـم ـع ــارض ــة ل ـ ــزرع ألـ ـغ ــام س ـيــاس ـيــة ج ــاه ــزة
للتفجير وعرقلة تقدم العملية السياسية (انظر
افتتاحية قــاسـيــون رقــم  ،915بـتــاريــخ  26أيــار
 ،2019بعنوان «تفكيك األلغام»).
محاولة استخدام المتشددين أنفسهم وكذلك
الـعـمــاء الـمـبــاشــريــن لـلـتــأثـيــر فــي رس ـمــة الـحــل
المقبل بحيث تكون رسمة هشة قابلة للتحلل
والتفكك ،ما استطاعت إلى ذلك سبي ًال...
مـ ـح ــاول ــة اسـ ـتـ ـغ ــال ال ـت ـن ــاق ـض ــات ع ـل ــى جـمـيــع
الـمـسـتــويــات -المحلية واإلقـلـيـمـيــة .عـلــى سبيل
الـمـثــال ،الـكــرديــة-الـكــرديــة ،والـكــرديــة -العربية،
والكردية -التركية ،والعربية -الفارسية وإلخ...
تنفيذ ًا لوصفة «حرب الجميع ضد الجميع».
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رغ ـبــات األمــري ـكــي لـيـســت واق ـع ـ ًا عـلـيـنــا قـبــولــه
وال يمكننا تـغـيـيــره .بــل وأك ـثــر مــن ذل ــك ،فـ ّـإن
الـتــاريــخ يعلمنا ّأن رغـبــات الـقــوى المتراجعة
بــالـمـعـنــى ال ـتــاري ـخــي مــرش ـحــة ف ــي األغ ـل ــب أن
تـتـحــول إلــى أض ـغــاث أح ــام ،ولـكــن شــرط ْأن
تـجــد الـقــوى الـمـضــادة ،وخــاصــة الـشـعــوب في
الـحــالــة الـمـلـمــوســة ،أن تـجــد فــي نفسها الطاقة
والعزم الالزمين للمواجهة.
فــي الـحــالــة الـســوريــة الـمـلـمــوســة ،وفــي الـتــاريــخ
فإن ذلك ممكن واحتماالته
السوري الملموسّ ،
ع ــال ـي ــة ،وي ـت ـط ـل ــب فـ ــي ه ـ ــذه ال ـل ـح ـظ ــة ْأن يـتــم
تـعـمـيــق ال ـف ــرز ال ـف ـع ـلــي ب ـيــن الــوط ـن ـي ـيــن م ــن كــل
األطــراف بمواجهة الحرامية والمتشددين من
كــل األط ــراف ،وص ــراط هــذا الـفــرز هــو المسألة
االقتصادية– االجتماعية ،والتي تتطلب موقف ًا
وطـنـيـ ًا وديـمـقــراطـيـ ًا م ـحــدد ًا وحــاس ـم ـ ًا ...وهــذه
ك ـ ّل ـهــا ت ـت ـط ـلــب ال ــدف ــع ب ــات ـج ــاه ال ـح ــل ال ـس ـيــاســي
على أســاس الـقــرار  ،2254وفتح الـبــاب لتغيير
جذري شامل في بنية النظام القائم ،والــذي لم
يـعــد ق ــادر ًا عـلــى أداء أي مــن الـمـهــام الـمـطـلــوبــة
بأبعادها المختلفة ،وعلى رأسها مهمة الحفاظ
على استمرار البالد واستمرار وحدتها وحفظ
سيادتها وإنهاء مأساة شعبها المتعددة األوجه.
ضمن عملية الفرز نفسها ،فإنّه من الضرورة
ب ـم ـكــان ت ـعــزيــز ال ـع ـمــل ع ـلــى ت ـقــريــب وتــوح ـيــد
المواقف األساسية لقوى المعارضة الوطنية
الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،ب ـح ـيــث ت ـك ــون م ـس ـت ـعــدة لـيــس
للدخول في التفاوض مع النظام فحسب ،بل
وللعمل الـمـبــاشــر فــي تفكيك األلـغــام المختلفة
التي جرى ويجري زرعها أمريكي ًا وصهيوني ًا.
االنـسـحــاب األمــريـكــي هــو مـســألــة وقــت فحسب،
ووقت غير طويل .فتح باب الحل السياسي بشكل
فعلي هو كذلك مسألة وقت ،ووقت غير طويل...
بالمقابل فـ ّـإن المهام الفعلية أمــام الوطنيين ،هي
مهام جسيمة وضخمة وتحتاج إلــى عمل يومي
بين الناس مهما وصلت درجــة التعب واإلنهاك،
تحتاج لعمل يومي مستمر حتى وإن كــان عم ًال
«مـمـ ًا رتيب ًا أســود»؛ فالمعارك الـكـبــرى ،وضمن ًا
الثورة ،هي بالضبط أمامنا ،وليست وراءنا..
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االنسحاب من جه ّنم ،وما يتبعه!
ملف (سورية )2021

قاسيون ـ العدد  1027اإلثنين  19تموز 2021

ليس عبثاً أن أطلق الجنرال في الجيش األمريكي أندرسن على أفغانستان تسمية «جهنم» عام  2014في معرض
تعليقه على مأزق الجيش األمريكي هناك.

ǧعصام حوج

ل ــو أن أح ـ ــد ًا ت ـج ــرأ ق ـبــل أش ـه ــر بــال ـحــديــث عــن
انـسـحــاب أمــريـكــي وشـيــك مــن جـهـنّــم ،فــي سياق
سـلـسـلــة ال ـتــراج ـعــات األمــري ـك ـيــة ،لـكــانــت جـمــاعــة
الموقف اليومي ،والعقل المستلب والمهزوم قد
أعلنت القيامة على رأس هــذا األحــد ،أمــا اآلن،
وبعد أن أعلن بايدن عن خطة و قرار االنسحاب
غـيــر الـمـشــروط مــن أفـغــانـسـتــان ،بــداعــي «إنـقــاذ
األرواح» ،فمن المفروض أن األمر بات خارج
دائــرة الـجــدل ...دون أن ننسى أيض ًا أنــه ترك
حلفاءه األفغان في (حيص بيص) وهو الذي
كــان يطلق وعــد ًا تلو اآلخــر بــالــدفــاع عــن حلفاء
الــواليــات المتحدة منذ بــدء حملته االنتخابية،
فــي انـتـقــاد دائــم إلدارة تــرامــب بسبب خذالنها
حلفاء الــواليــات المتحدة ،فــي سياق برنامجها
االنكفائي...
سورية واالنسحاب
مـ ــا ي ـم ـس ـن ــا ب ـش ـك ــل مـ ـب ــاش ــر كـ ـس ــوريـ ـي ــن مــن
االن ـس ـحــاب األمــري ـكــي مــن أفـغــانـسـتــان ،هــو أنــه
جــاء بمثابة تأكيد عملي متجدد على استمرار
ال ـت ــراج ــع األم ــري ـك ــي ،وع ـلــى س ـيــاســة االن ـك ـفــاء،
مما يعني أن الكفة مــا زالــت تميل لصالح قوى
االنـكـفــاء ضـمــن الـنـخـبــة األمــريـكـيــة ،وال ــذي رأى
الـســوريــون أحــد فـصــولــه بــالـعـيــن الـمـجــردة عند
اإلع ــان الـمـفــاجــئ لـلــرئـيــس الـســابــق تــرامــب عن
االنـسـحــاب مــن ســوريــة عــام  ،2019تــاركـ ًا األمــر
لـ ــ«اآلخ ــري ــن ك ــي ي ـج ــدوا حـ ـ ًا ل ـه ــذه ال ـح ــروب
الـتــي ال تنتهي» كما قــال فــي حينه ،وتمخضت
م ــوازي ــن ال ـق ــوى ض ـمــن اإلدارة ف ــي حـيـنــه عــن
انسحاب جزئي ،ومن ثم إعادة انتشار .بمعنى
آخر ،إن التوازن الدولي ،وتوازن القوى ضمن

النخبة األمريكية ،كعاملين أساسيين في تحديد
اتـجــاه تطور الــوضــع الــدولــي ،وتحديد السلوك
األمــريـكــي ،يميالن أكـثــر فأكثر نحو االنسحاب
مــن منطقتنا فــي االتـجــاه الـعــام ،رغــم حــالــة المد
وال ـجــزر وال ـص ــراع الـتــي تـكـتـنــف ه ــذه الـعـمـلـيــة،
مما يعني سوري ًا ،أن الرهان على بقاء أمريكي
مـ ـسـ ـت ــدام ،وبـ ـن ــاء اإلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات ع ـل ــى ه ــذا
األس ــاس ،هــو ضــرب مــن الـســذاجــة الـسـيــاسـيــة،
نــاه ـيــك ع ــن ال أخــاق ـيــة الـ ــدور األم ــري ـك ــي عـلــى
طول الخط.
االنتصار األمريكي
جميع «االنـتـصــارات» الـتــي سجلتها الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي ال ـع ـقــود األخ ـي ــرة ،ال تــؤكــد قــوة
أم ــريـ ـك ــا ،وت ـف ــوق ـه ــا األخـ ــاقـ ــي ب ـق ــدر م ــا تــؤكــد
هـشــاشــة وت ـفــاهــة الـبـنــى ال ـتــي تـسـتـهــدفـهــا ،فمن
طــالـبــان إلــى الـصــومــال إلــى الـنـظــام الـســابــق في
بـغــداد ،إلــى الحرب ضد داعــش .ومــن يدقق في
نتائج الـتــدخــل األمــريـكــي سيجد دائـمـ ًا بــأنــه يتم
االسـتـثـمــار فــي أزمـ ــات قــائ ـمــة ،وت ـبــديــل مشكلة
بمشكلة ،دون حــل المشكلة األص ــل ،بــداللــة أن
األمريكي لم يصل في أي من هذه الحروب إلى
تحقيق هدفه المعلن.
الـبــراغـمــاتـيــة األمــريـكـيــة ال ـتــي تـسـتـخــدم بـبــراعــة
ت ـك ـت ـي ـك ــات الـ ـجـ ـي ــل الـ ـخـ ــامـ ــس م ـ ــن ال ـ ـح ـ ــروب،
استثمرت في هذه البنى الهشة سهلة االختراق،
والغارقة في األزمات ،حيث االقتصادات التابعة
والمستنزفة بالنهب الداخلي والخارجي ،ونخب
القمع المنبوذة مــن شعوبها ،والبنى التقليدية
وقوى (الفوات الحضاري) من دينية وطائفية
ومــذهـبـيــة ،الـتــي يـجــري نـفــخ ال ــروح فـيـهــا بألف
طريقة وطــريـقــة ،أي إن األمــريـكــي يستثمر في
ضعف اآلخرين ،وال يعتمد على تفوقه العسكري

إن تسوية ما واتفاقاً
مؤقتاً بين اإلدارة
الذاتية والنظام
بعيداً عن االبتزاز
ومنطق االستعالء
والفوقية باتت
مهمة ملحة أكثر
من أي وقت مضى

www.kassioun.org

واإلعــامــي والـمــالــي و ...فـقــط .وعـبــر الـتــاريــخ،
وحـيــث تــوفــر حــد أدنــى مــن مـقــومــات المواجهة
كان األمريكي يفشل في تحقيق أهدافه ،وحيثما
توفرت مقاومة جدية كانت الهزيمة من نصيبه.
ح ـي ـث ـم ــا ذه ـ ــب األمـ ــريـ ـكـ ــي ك ــان ــت ث ـم ــة أزم ـ ــات
مــركـبــة تتفجر ،فــاالحـتــال األمــريـكــي فــي سياق
تـكـتـيـكــات إدارة األزم ــة كــان ي ـس ـرّع تـفـجـيــر كل
الـتـنــاقـضــات دف ـعــة واحـ ــدة ،لـيـمـنــع بــذلــك بـلــورة
أي ــة ق ــوى مـجـتـمـعـيــة ج ــديّ ــة ،فـيـصـبــح الـمـجـتـمــع
الـمـعـنــي ب ـكــل ب ـنــاه ف ــي حــالــة إن ـه ــاك ،يـتـقـبــل مــا
ي ـفــرض ع ـلـيــه ،وع ـنــدمــا ك ــان األمــري ـكــي يـضـطــر
لــان ـس ـحــاب ك ــان ث ـمــة ب ـنــك أزمـ ــات تـعـمــل بـقــوة
الــدفــع الــذاتــي ،وتـتـخــادم مــع بـعـضـهــا .وإذا كــان
الـتــدخــل واالح ـتــال هــو اسـتـكـمــال تــدمـيــر كــانــت
قــد أسـســت لــه سـيــاســات نـمــوذج الــدولــة التابعة
أنظمة ومـعــارضــة ،إن االنـسـحــاب المفاجئ كان
دائـمـ ًا ينقل الـفــوضــى مــن حــالــة الـضـبــط الـكــاذب
أمريكي ًا ،إلى حالة الفوضى مفتوحة األبواب.
(حذا ِر) مما بعد االنسحاب األمريكي!
ال ـ ــوج ـ ــود األمـ ــريـ ـكـ ــي ي ـن ـط ــوي ع ـل ــى م ـخــاطــر
إستراتيجية كبرى ،ولكن انسحاب ًا مفاجئ ًا ضمن
الـشــرط الـســوري الـخــاص ،أيـضـ ًا ينطوي على
م ـخــاطــر ،وك ـمــا أن ب ــدء االن ـس ـح ــاب م ــن جـهـنــم
األفغانية ،أعقبه مباشرة زيــادة الفتة في نفوذ
حــركــة طــال ـبــان ال ـت ــوأم الـسـيــامــي ل ـل ـقــاعــدة ،فــإن
تكتيكات واشـنـطــن فــي انسحابها االضـطــراري
مــن أيــة بقعة فــي العالم ،تشير إلــى أنــه ال يعني
أن المشكلة انتهت تمام ًا ،بل وكما تؤكد التجربة
فإن «الهندسة االجتماعية» هي التي تفعل فعلها؛
إذ يـجــري تـحــويــل االح ـتــال الـمـبــاشــر الـمـهــزوم
إلى فوضى ،وبناء على هذا االستنتاج ،وضمن
الـخــاص الـســوري ،ودور الجغرافيا السياسية،
وضـمــن الـصــراع األمــريـكــي – الــروســي الـجــاري
ح ــول ال ـت ـمــوضــع ال ـتــركــي ف ــي شـبـكــة ال ـعــاقــات
الدولية ،وانتهازية النخبة التركية وأطماعها في
هــذا الـسـيــاق ،فــإن مقايضات أمريكية مــع تركيا
تـصـبــح عـلــى ج ــدول األع ـم ــال بـغــض الـنـظــر إذا

كانت واشنطن ستفلح في ذلك أم ال؟
وع ـل ـي ــه ،فـ ــإن ق ـطــع ال ـط ــري ــق ع ـلــى أيـ ــة صـفـقــة
أمريكية تركية باتت مهمة من الدرجة األولى ،ال
سيما وأن صفقة بين الطرفين قد جرت سابق ًا
بخصوص رأس العين وتل أبيض ،وخصوص ًا
وأنه بات واضح ًا بأن واشنطن حولت وجودها
على األرض السورية ،في جانب منه ،إلى أداة
ابتزاز ومساومة ،ولعبة عصا وجزرة مع تركيا،
فــي إطــار حــالــة االضـطــراب القائمة فــي عالقات
البلدين منذ سنوات ،فكما كان التدخل األمريكي
بــدايــة مشكلة ،فــإن انـسـحــابـ ًا مـفــاجـئـ ًا (وإن كــان
االن ـس ـحــاب اض ـطــراري ـ ًا بــالـمـعـنــى الـمــوضــوعــي)
فإنه المطلوب منه سيكون هو اآلخر أن يخلق
مشكلة جديدة إذا لم يبادر السوريون إلى ملء
الفراغ الذي سيحدث.
يجب قطع طريق التفجير
ومــن هـنــا ،فــإن الـتـصــرف الــواقـعــي الــوحـيــد هو
ال ــدخ ــول ف ـ ــور ًا ف ــي حـ ــوار ج ــدي ب ـيــن اإلدارة
ال ــذات ـي ــة وال ـن ـظ ــام ،ويـ ـش ــارك ب ــه ط ـيــف واس ــع
مــن الـقــوى الــوطـنـيــة المستقلة ،والــوصــول إلــى
اتـفــاق يضمن حماية الشمال الشرقي السوري
ويـقـطــع الـطــريــق عـلــى األمــري ـكــي وال ـتــركــي مـعـ ًا
عـلــى االسـتـثـمــار فــي الـتـنــاقـضــات الــداخـلـيــة بين
السوريين.
على هذا األساس ،فإن تسوية ما واتفاق ًا مؤقت ًا،
بعيد ًا عن االبتزاز ومنطق االستعالء والفوقية،
وعـقـلـيــة ال ـعــودة إلــى مــا قـبــل  2011مــن الـنـظــام،
أو الشروط المسبقة من اإلدارة الذاتية ،باتت
مهمة ملحة أكـثــر مــن أي وقــت مـضــى ،فــي ظل
مسلسل انسحابات أمريكي محتمل ،وذلــك إلى
حـيــن تنفيذ الـقــرار  ،2254والــوصــول إلــى بنية
سياسية جديدة من خــال عملية تغيير وطني
 دي ـم ـقــراطــي جـ ــذري وش ــام ــل ،تــؤمــن فــرصــةال ـت ـطــور ال ـحــر ال ـقــائــم عـلــى ال ـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة
والــديـمـقــراطـيــة وال ـت ـعــدديــة ،لـلـشـعــب ال ـســوري،
يـتـحــدد عـلــى أســاس ـهــا الـشـكــل الـنـهــائــي لـتـجــربــة
اإلدارة الذاتية ،وكل ما يتبعها من بنى.
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سباقات حكومية نحو تخفيض دعم جديد؟!

تص ّدر مازوت التدفئة ،نهاية األسبوع الفائت  15تموز ،قائمة سباق التصريحات والقرارات الحكومية ،بما يخص
المواد التي تسمى «مدعومة» ،وما يجري على هذا الدعم من تخفيض مستمر ،وهذه المرة عن لسان مدير محروقات
دمشق الذي مهد إلى تخفيض جديد على كمية المخصصات من هذه المادة لكل أسرة.
ǧعبير حداد

فـقــد ظـهــر مــديــر م ـحــروقــات دم ـشــق ،لـيـخـبــرنــا
بنبأ عظيم ،مفاده فشل عملية استكمال إدخال
البيانات الخاصة بعملية توزيع مازوت التدفئة
وفـ ــق ن ـظ ــام ال ــرس ــائ ــل ض ـمــن وق ـت ــه ال ـم ـحــدد،
والسبب ظهور صعوبات لوجستية ،مما أدى
للتأخير أو بتعبير أصــح تأجيل مــوعــد عملية
التوزيع ألجل غير مسمى ،بعدما كان محدد ًا
مطلع شهر تموز الحالي.
طـبـعـ ًا ،ليست مستغربة عملية الـتــأخـيــر ضمن
ال ـق ـطــاعــات الـحـكــومـيــة ،وه ــذه إح ــدى مـيــزاتـهــا
التي تدرج تحت مسمى الطراز الرفيع! وبيت
القصيد ليس هـنــا ،فقد أكــد مــديــر المحروقات
وجـ ــود دراس ـ ــة حــال ـيــة ل ـت ـحــديــد ك ـم ـيــة الــدف ـعــة
األولى التي ربما ستكون  50لتر ًا أو  100لت ٍر
حسب توفر الكميات!
استنتاجات وبنهاية المطاف
تخفيض الدعم
مــن الـتـصــريــح أع ــاه ،نستنتج أن الـصـعــوبــات
الـتــي تـحــدث عنها مــديــر الـمـحــروقــات ،تختصر
ب ـص ـع ــوب ــة اتـ ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرار ل ـص ــال ــح ال ـم ــواط ــن،
فالواضح ّأن الخالف على الكمية التي ستوزع
ك ـم ــرح ـل ــة أول ـ ـ ــى ،وأصـ ـبـ ــح مـ ــن ال ـب ــدي ـه ــي أن
نستشف وجــود جريمة جديدة ستطال مادة
مــازوت التدفئة عبر عملية تخفيض جــديــدة،
تُدرس لتنفذ فيما بعد.
وإذا سلمنا بصدق التصريحات ،وكانت عملية
ال ـتــوزيــع سـتـتــم وف ــق مــرحـلـتـيــن ف ـعـ ًـا كـمــا تم
التنويه لها سابق ًا ،وذلك حسب توفر الكميات،
وإذا ت ــم اع ـت ـمــاد ا ـل ـ  50ل ـت ــر ًا كـمــرحـلــة أول ــى،
فالمرحلة الثانية ستكون أيض ًا  50لتر ًا ،ومن

هذا نجد أن الحكومة ثبتت مخصصات األسرة
من هذه المادة المدعومة عند الـ  100لتر كما
السنة الفائتة ،مع العلم أن الكثير من األسر لم
تستلم مخصصاتها عن السنة الماضية!
أما إذا عممنا تجارب السنتين السابقتين التي
اعتمدت مرحلة واحــدة لعملية التوزيع فقط،
وبكمية  100لتر ،تصبح المصيبة هنا اعتماد الـ
 50لتر ًا للتوزيع ،والــذي يعني تخفيض دعم
جديد ،بعدما تم رفع تسعيرة اللتر الواحد من
 180ليرة إلى  500ليرة سورية.
ووف ــق تـلــك الــدراســة الـمـجـحـفــة ف ـعـ ًـا ،فــإن 50
ل ـتــر ًا مــن م ــازوت الـتــدفـئــة لــن ت ــدرأ ب ــرد فصل
شـتــوي كــامــل ،طـبـعـ ًا إذا ك ــان ال ـمــواطــن ق ــادر ًا
على تأمين تكاليف التدفئة ،التي أصبحت مع
واقع الغالء الفاحش رفاهية ،مقارنة مع أجره
الــذي لــم يعد يغطي تكاليف غــذائــه الـضــروري
للبقاء على قيد الحياة ،حتى بعد فقاعة تعديل
األجور بنتائجها السلبية.
وس ـي ـص ـب ــح م ـ ـ ــازوت الـ ـسـ ــوق ال ـ ـس ـ ــوداء مــن
المنسيات بالنسبة للمواطن ،بعد هذا التسارع
الجنوني بالقرارات التي قلبت واقع األسعار،
وجـعـلـتــه غـيــر ق ــادر عـلــى االسـتـعــانــة ب ـمــازوت
ش ـب ـك ــات الـ ـس ــوق ال ـ ـسـ ــوداء ،ف ـم ــن ي ـ ــدري كــم
سيسعر لتر الـمــازوت الـحــر بعد ارتـفــاع سعر
المدعوم  ،%278مع التنويه أنه كان سابق ًا بين
الـ  2500والـ  3000ليرة!
الصناعيون وواقعهم المر
الـشــق األخ ــر مــن الـتـصــريــح ،تـحــدث فـيــه مدير
المحروقات عن المازوت الصناعي ،حيث بيّن
أن سعر اللتر الواحد متضمن أجور النقل 650
ليرة ســوريــة ،طبع ًا وفــق مخصصات شهرية،
وكمية تحدد بعد الكشف عن المنشأة.

الحكومة ثبتت
مخصصات األسرة
عند الـ  100لتر كما
السنة الفائتة مع
العلم أن الكثير
من األسر لم تستلم
مخصصاتها عن
السنة الماضية!

وم ــا ن ـنــوه إل ـيــه دائ ـم ـ ًا ،أهـمـيــة دع ــم الـقـطــاعـيــن
الـصـنــاعــي وال ــزراع ــي ،ال ـلــذان يـشـكــان عصب
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ــوطـ ـن ــي ،ودع ـم ـه ـم ــا ي ـع ـن ــي دف ــع
عجلة اإلنـتــاج ،لكن مــا يتم الـيــوم هــو العكس
تمام ًا! فرفع الدعم ما زال مستمر ًا ،سواء عبر
تخفيض الكميات كمخصصات ،أو عبر زيادة
األسعار ،وهــذا له انعكاسه السلبي على واقع
القطاعين ودعمهما لإلنتاج الوطني.
ف ــال ـص ـن ــاع ــي ي ـل ـج ــأ الـ ـيـ ــوم ل ـش ـب ـك ــات ال ـس ــوق
السوداء لتغطية ما ينقص عن حاجة منشأته،
فــالـمــازوت الـمــدعــوم وفـقـ ًا لكمية المخصصات
ال يـكـفــي لـســد ال ـحــاجــة الـفـعـلـيــة الـكـفـيـلــة بسير
ال ـع ـم ـل ـيــة اإلن ـتــاج ـيــة ك ـمــا ي ـج ــب ،ومـ ــع ارت ـف ــاع
األسعار لن يكون الصناعي قــادر ًا على تأمين
المازوت بسعره الحر ،الذي سترتفع تكاليفه
بـعــد ق ــرار رفــع سـعــر ال ـمــازوت بنسبة ،%278
وب ــال ـت ــال ــي ،م ــن ال ـم ـت ــوق ــع إغ ـ ــاق ال ـع ــدي ــد مــن
الـ ــورش وال ـم ـن ـشــآت الـصـنــاعـيــة ،ال ـتــي ستجد
نـفـسـهــا خــاســرة مــع الــواقــع ال ـســيء ال ــذي آلــت
إليه الحال اليوم.
تخفيض الدعم والتجميل الحكومي!
بداية ال بد من القول :إن المواطن اعتاد على
حــالــة الفصام الحكومي ،لــدرجــة أن األقــوال
شــيء واألف ـعــال تـفـعــل أفـعــالـهــا األخ ــرى على
حـســاب جيبه المفرغة ومعيشته المتردية،
لصالح المتنفذين وحيتان ال ـســوق ....ومن
ي ــوازي ـه ــم م ــن ال ـن ـخــب ال ـن ـه ـبــويــة ،وال ـح ـجــج
دائـ ـمـ ـ ًا ج ــاه ــزة وم ـن ـســوبــة ل ــواق ــع ال ـح ـصــار
والعقوبات!
فـمــع الـتـخـفـيــض الـمـسـتـمــر لـلـمــواد الـمــدعــومــة،
وانعكاس قرار رفع سعر لتر المازوت بنسبة
 %278عـلــى واق ــع الـمـعـيـشــة ال ـســوريــة بشكل
س ـل ـبــي ،ي ـخ ــرج رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء ع ـبــر جـلـســة
مجلس الــوزراء األسـبــوع الماضي ليؤكد :أن
القرارات المتخذة لهيكلة الدعم ال تعني إلغاءه
إنما توجيهه نحو مستحقيه ،والمرحلة القادمة
ستشهد تباع ًا قرارات مهمة لتنشط القطاعات

09

اإلنتاجية ،وتحسن الواقع المعيشي لمختلف
الـشــرائــح ،وفــي مقدمتها شريحة العاملين في
الــدولــة ،والمتعطلين عــن الـعـمــل حــالـمــا تسمح
الظروف بذلك.
ف ـمــع ك ــل ذلـ ــك الـ ــواقـ ــع الـ ـسـ ــيء ،وال ـت ـخ ـف ـيــض
المستمر عـلــى كــافــة الـمــواد الـمــدعــومــة ،يُجَمل
هــذا التخفيض المجحف تحت كلمة «قــرارات
متخذة لهيكلة الدعم»!
تسارع خطى تخفيض الدعم
ت ـس ــارع ــت خ ـطــى ال ـس ـبــاقــات ال ـح ـكــوم ـيــة عـلــى
مستوى تخفيض الدعم خالل األشهر الفائتة
بمعدل تزايد ليس له مثيل بانعكاسه السلبي
ع ـلــى ال ـمــواط ـن ـيــن ب ـكــافــة شــرائ ـح ـهــم ،وخــاصــة
ال ـم ـف ـق ــري ــن ،ب ـم ـقــابــل االن ـع ـك ــاس ــات اإلي ـجــاب ـيــة
مـنـقـطـعــة الـنـظـيــر الـتــي حـصــدتـهــا قــوى الـفـســاد
وال ـن ـهــب والـمـتـنـفــذيــن ،وم ــا زالـ ــت ،عـلــى طــول
الخط.
ونقول على طول الخط ،كون هذه السباقات
ال ـم ـح ـمــومــة مــرت ـب ـطــة بــال ـس ـيــاســات الـلـيـبــرالـيــة
الممنهجة المستمرة منذ مــا يـقــارب العقدين،
والتي تعمل وفق آليات ظهرت نتائجها الفاقعة
ب ــزي ــادة غ ـنــى األغ ـن ـيــاء وصـ ــو ًال إل ــى درج ــات
الفحش ،مقابل المزيد من إفقار الغالبية ،وعلى
حساب االقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية
طبع ًا.
أم ــا اآلن ،ف ـقــد أص ـب ـحــت س ـبــاقــات الـتـخـفـيــض
بــوتـيــرة أكـثــر تـســارعـ ًا وكــارثـيــة عـلــى مستوى
مـعـيـشــة ال ـم ــواط ــن ،وأم ـن ــه ال ـغ ــذائ ــي بــالــدرجــة
األولـ ــى ،نــاسـفــة مـعـهــا مــا تـبـقــى مــن «خ ـجــل»،
فــأصـبـحــت ال ـق ــرارات الـحـكــومـيــة عـلــى عـيـنــك يا
ت ــاج ــر ،مـفـصـلــة ع ـلــى ق ـيــاس ال ـن ـخــب الـنـهـبــويــة
ومــافـيــات الـســوق وحـيـتــان االسـتـيــراد ،خــدمـ ًة
وتـ ـك ــريـ ـسـ ـ ًا ل ـم ـص ــال ـح ـه ــم الـ ـتـ ــي مـ ــن ال ـم ـح ــرم
الـمـســاس بـهــا ،وبــالـمـقــابــل ،ال ضــرر مــن عصر
المواطن الــذي يتحمل دائـمـ ًا تبعات الـقــرارات
التدميرية وانعكاسها على واقع معيشته ،التي
أصبحت أكثر كارثية وسوداوية.
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دف الشوك من الماء إلى الكهرباء وما بينهما من كوارث!
شؤون محلية
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يزداد وضع الكهرباء تردياً في كل المدن واألرياف السورية بشكل عام ،وازداد الوضع تردياً منذ بداية هذا الصيف ،وفي ظل الواقع
المعيشي الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء ،يزداد الواقع الخدمي سوءًا ،أهمها على اإلطالق :الكهرباء التي هي عصب الحياة بال
شك ،وعليها يتوقف نشاط اإلنسان وعمله وسائر شؤون حياته ،ومع كل ما يصرح به من قبل الحكومة والمعنيين من عدالة في
توزيع الطاقة وبذل الجهود لتحسينها ،إال ّأن الواقع الملموس يكذب زيف ادعائهم!

 ǧعمار سليم

وقـ ـ ــد ت ـح ــدث ـن ــا فـ ــي م ـ ـ ــواد س ــابـ ـق ــة عــن
واق ــع ال ـخــدمــة فــي مـنـطـقــة دف الـشــوك
جنوب العاصمة دمشق ،والتي هي من
الـمـنــاطــق الـمــاصـقــة لـقـلــب الـعــاصـمــة إال
ًأن التقسيم اإلداري بين ريــف ومدينة
جـعـلـهــا ك ــرة ل ـت ـقــاذف الـمـســؤولـيــات في
شتى الـخــدمــات ،حيث يفصلها عــن حي
الزهور التابع لمحافظة دمشق الشارع
الرئيسي الــذي ال يـتـجــاوز عــرضــه ستة
أمتار ،وتجد في الحي نفسه بناء يتبع
لـمـنـطـقــة الـتـضــامــن ال ــذي يـتـبــع لـلـمــديـنــة،
وبجانبه بناء يتبع للريف لبلدية يلدا.
بلدة بغالبية مفقرة
ت ـق ـطــن هـ ــذه ال ـم ـن ـط ـقــة غــال ـب ـيــة ف ـق ـيــرة،
قـســم كـبـيــر مـنـهــا مـهـجــرون مــن مختلف
الـمـنــاطــق الـســوريــة وغـيــر مــالـكـيــن لـهــذه
العقارات ،وهي من المناطق العشوائية
والمخالفات ،أما أصحاب العقارات وغير
الـمـهـجــريــن فـهــم شــريـحــة شــديــدة الـفـقــر،
ازدادت م ـعــانــات ـهــم م ــؤخ ــر ًا م ــن ت ــردي
وض ــع ال ـك ـه ــرب ــاء ،ح ـيــث ال ت ـصــل إلـيـهــم
الكهرباء إال دقائق معدودات خالل الـ24
ساعة ،وفي أحسن األحوال ساعة مقابل
ســاعــات قـطــع طــويـلــة غـيــر منتظمة ،مع
واقــع الصيف الـحــار ،وفــي المقابل ،يتم
تزويد حي الزهور والتضامن بالكهرباء
بساعتي وصل مقابل أربع ساعات قطع
غالب ًا ،فأين العدالة بالتوزيع؟

انعكاس أزمة الكهرباء على
الغذاء
الكارثة أكبر من أن توصف في سطور،
ولـكــن نــوجــزهــا بــأن ال ـنــاس مــع تخليها
عــن تخزين الـمــؤن فــي الـثــاجــات ،حيث
أصبح التجميد ضرب ًا من الخيال عندهم،
وص ـلــت األمـ ــور إل ــى ع ــدم قــدرت ـهــم على
حـفــظ األطـعـمــة الـيــومـيــة ،وعــدم قدرتهم
ع ـلــى ح ـفــظ ال ـط ـعــام ال ـم ـط ـهــي لـيــومـيــن،
وغ ـي ــره ــا م ــن األط ـع ـم ــة س ــرع ــة ال ـف ـســاد
كــالـلـبــن والـحـلـيــب واألج ـبــان والـخـضــار،
وه ـ ــذا ي ــزي ــده ــم م ـع ـنــاة فـ ــوق مـعــانــاتـهــم
بـتـحـمـلـهــم أع ـب ــاء ال ـط ـع ــام ي ــوم ـ ًا ب ـيــوم،
ع ــدا ع ــن م ـعــانــات ـهــم ب ـعــدم قــدرت ـهــم عـلــى
تـشـغـيــل أدوات ضــروريــة مــن غـســاالت
أو م ـك ــواة أو ط ـهــي ال ـط ـعــام ع ــن طــرق
ال ـس ـخ ــان ــات ال ـك ـهــربــائ ـيــة ف ــي ظ ــل ع ــدم
وفرة الغاز المنزلي ،فهل تعي الحكومة
هذه التفاصيل أم إنها تعيش في كوكب
آخر؟
استجرار غير مشرع ..
.مكره أخاك ال بطل
عندما ال يجد الـمــواطــن حاجته الماسة
متوفرة مع وجودها وتوفرها في مكان
ال يبعد عنه ســوى أمـتــار ،فإنه لــن يجد
طــريـقـ ًا أمــامــه ســوى أن يستجرها ولــو
كـ ــان ب ـطــري ـقــة غ ـيــر م ـش ــروع ــة ،فـبـعــض
الـقــاطـنـيــن فــي ه ــذه الـمـنـطـقــة يـعـمــد إلــى
مــد سـلــك كـهــربــائــي مــن ح ــارة م ـجــاورة
م ـح ـس ــوب ــة ع ـل ــى خـ ــط ال ـم ــدي ـن ــة ل ـي ـســد

هل يعقل أن
يدفع المواطن
دخله كام ًال من
أجل الحصول
على المياه
التي هي من
أول أولوياته
وحقوقه
اإلنسانية؟

ب ـع ــض ح ــاج ـت ــه م ــن ال ـك ـه ــرب ــاء ،والـ ــذي
يدفعهم إلى هذا السلوك بدون شك هو
انقطاع السبل أمامهم ،وحاجتهم الماسة
إل ــى ال ـك ـهــربــاء ،مــع مــا يـتــرتــب عـلــى هــذا
االستجرار طبع ًا من أضرار في الشبكة
وتحملها ما ال تحتمل.
ال ـبــدائــل الـكـهــربــائـيــة وأس ـعــارهــا جــريـمــة
استغالل
إن أردت أن تهرب من الظالم المخيم
طوال اليوم ،عليك أن تستهلك بطارية
ال ي ـت ـج ــاوز ع ـمــرهــا س ـتــة أش ـه ــر ،وأن
ت ـج ــدد م ـصــاب ـيــح «الـ ـلـ ـي ــدات» ك ــل ع ــام،
حـيــث وص ــل سـعــر الـبـطــاريــة الـصـغـيــرة
إلـ ــى  100ألـ ــف ل ـي ــرة س ــوري ــة ،حـســب
ن ــوع ـه ــا وأدائـ ـ ـهـ ـ ــا ،وسـ ـعـ ــر ال ـم ـت ــر مــن
الـلـيــدات أكـثــر مــن  2000لـيــرة ســوريــة،
وكـلـمــا زاد الـتـقـنـيــن كـلـمــا نـشـطــت هــذه
الـ ـس ــوق االس ـت ـغ ــال ـي ــة ،نـ ـظ ــر ًا ل ــزي ــادة
ال ـط ـل ــب ع ـل ـي ـهــا مـ ــع ال ـت ــدن ــي ال ـم ـس ـت ـمــر
لمواصفاتها وأدائها ،فمن هم الشريحة
المستهدفة لتسويق هذه البضائع؟ ال
شك أنهم الذين يقطنون هذه المناطق،
وه ــم الـشــريـحــة األف ـقــر واألك ـث ــر حــاجــة
إل ــى ال ـبــدائــل ،فــإمــا أن ي ـجــوع أو يبقى
المواطن في الظالم!
أزمة المياه جحيم غير محتمل
م ــن ال ـم ـع ـلــوم أن م ـنــاطــق ري ــف دمـشــق
ال ت ـح ـصــل ع ـلــى م ـي ــاه ال ـش ــرب إال عــن
طــريــق الـصـهــاريــج عــالـيــة الـتـكـلـفــة ،حيث
وصل سعر المياه الصالحة للشرب إلى
 200ل ـيــرة ل ــ10ل ـت ــرات ،أم ــا ال ـم ـيــاه غير
الصالحة للشرب فهي مــن اآلبــار ،حيث
تعمل وحــدة المياه في كل منطقة على
ضخها من اآلبــار إلى الشبكات الواصلة
إلـ ــى األب ـن ـي ــة ،ومـ ــؤخـ ــر ًا ح ـص ـلــت أزم ــة
ان ـق ـطــاع كــامــل لـلـمـيــاه ع ــن مـنـطـقــة دف
ال ـشــوك الـتــابـعــة لــريــف دم ـشــق ،كـمــا في
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مثيالتها ببيال ،يلدا ،بيت سحم ،وحتى
منطقة الـقــزاز ،فمشكلة الـمـيــاه فــي هذه
المنطقة تـعــود إلــى سبب رئـيــس وهــو:
ع ــدم تــوفــر ال ـك ـهــربــاء ل ـضــخ ال ـم ـيــاه إلــى
المنطقة ،وتغذية الشبكات الواصلة إلى
المنازل ،أما عمال المضخة فيبررون أنه
ال تصلهم المخصصات الالزمة لتشغيل
الـمـضـخــة أث ـنــاء انـقـطــاع الـكـهــربــاء ،وفــي
حــال الـحـصــول عـلــى المخصصات فإنها
ال تـكـفــي لـضــخ الـمـيــاه لـســاعــات طــويـلــة،
مــا يـسـبــب انـقـطــاع الـمـيــاه عــن المنطقة،
فــي وق ــت هــم بــأمــس ال ـحــاجــة إلـيـهــا في
هذا الوقت من الصيف الحار ،وفي ظل
وباء كورونا الذي ال يقاوم إال بالغسل
والتعقيم.
تكاليف باهظة
للحصول على المياه
وصـ ــل س ـع ــر ال ـ ـخـ ــزان ذي س ـع ــة 500
ل ـت ــر إل ـ ــى  6000آالف لـ ـي ــرة س ــوري ــة
وتحتاج األســرة إلى تعبئته مرتين من
ال ـص ـهــاريــج ،أي  12000ل ـيــرة ســوريــة
أسـبــوعـيـ ًا أي  48000لـيــرة شـهــريـ ًا من
أجل مياه الغسيل واالستحمام و12000
ل ـي ــرة س ــوري ــة ل ـم ـيــاه الـ ـش ــرب لـيـصـبــح
مـجـمــوع تـكــالـيــف الـحـصــول عـلــى الـمـيــاه
 60000ليرة سورية.
فهل يعقل أن يدفع المواطن دخله كام ًال
من أجل الحصول على المياه التي هي
من أول أولوياته وحقوقه اإلنسانية؟
ومـ ــا م ـن ـط ـقــة دف ال ـش ــوك إال ن ـمــوذج
مــن مـئــات المناطق والـعـشــوائـيــات التي
ي ـع ــان ــي أه ـل ـه ــا األمـ ــريـ ــن فـ ــي كـ ــل سـبــل
ال ـح ـيــاة ،فـهــل تــدخــل ه ــذه الـمـنــاطــق في
ح ـســابــات الـمـســؤولـيــن؟ أم هــي خــارج
حـســابــاتـهــم؟ لـكــن يـجــب أن يعلموا أنهم
البـدّ من إخراجهم من هــذا الجحيم قبل
فوات األوان!
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الواقع الكهربائي نحو األسوأ ..وال استراتيجيات!؟
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أصبح الحديث عن تردي وسوء الواقع
الكهربائي الشغل الشاغل للمواطنين ،مع
حال من اليأس تجاه أية بوادر تحسن على
مستوى تلبية االحتياجات اليومية من
الطاقة الكهربائية ،وخاصة بعد تصريح
مدير اإلنتاج في المؤسسة العامة لتوليد
الكهرباء ،عبر إذاعة ميلودي اف ام
بتاريخ  ،2021/7/13والذي أكد خالله:
«أن كمية الطاقة الكهربائية المولدة
حالياً في كل المحطات بالقطر بحدود
 2000ميغا واط ،أي ما يعادل  %25من
االحتياج الكلي للقطر».
ǧعاصي اسماعيل

الملفت ،هــو الـتــوجــه الحكومي نحو االعتماد
ع ـل ــى الـ ـب ــدائ ــل ك ـح ـل ــول ف ــردي ــة ل ـس ــد ال ـن ـقــص
ال ـح ــاص ــل ب ـك ـم ـي ــات ال ـت ــول ـي ــد ،ع ـل ــى م ـس ـتــوى
االس ـت ـهــاك ال ـم ـنــزلــي وال ـص ـنــاعــي ،م ــع الـكـثـيــر
من الترويج لهذه البدائل ،والتسويق مؤخر ًا
لفكرة منح قروض من أجل هذه الغاية ،تحت
عنوان تشجيع بدائل الطاقة ،مع تغييب دور
الــدولــة عـلــى مـسـتــوى حــل مشكلة هــذا الملف
الهام بشكل نهائي ،وكأن العمل الحكومي بما
يـخــص اسـتــراتـيـجـيــة قـطــاع الـطــاقــة الكهربائية
يتركز على الترقيع ليس إال ،بــل وعـلــى نفقة
المواطنين كحلول فردية بأحسن األحوال!
واقع ومفرزات
ت ـعــرض ق ـطــاع الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة لـلـكـثـيــر من
األض ــرار خــال الـسـنــوات الـمــاضـيــة ،بــالـتــوازي
مــع ارت ـف ــاع تـكــالـيــف حــوامــل ال ـطــاقــة الـمـشـغـلــة
لـمـحـطــات ال ـتــول ـيــد ،وع ــدم تــوفــرهــا بــالـكـمـيــات
الـكــافـيــة ،وبـشـكــل مستمر بـمــا يــؤمــن اسـتـمــرار
عمل المحطات ،مع عدم تغييب عامل االهتالك
نـتـيـجــة ق ــدم ه ــذه ال ـم ـح ـطــات ،وان ـت ـهــاء الـعـمــر
االفتراضي لبعضها ،وبالتالي تراجع جدواها
االق ـت ـص ــادي ــة ،وم ــا يـتـطـلـبــه ذل ــك م ــن تـكــالـيــف
مرتفعة لإلصالح والصيانة الدورية والطارئة
ل ـهــا ،ي ـضــاف إل ـي ـهــا ط ـب ـع ـ ًا مــزيــد م ــن الـتـكــالـيــف
بــذري ـعــة ال ـح ــرب وال ـح ـص ــار وال ـع ـق ــوب ــات ،مــع
الـحـصــص الـمـحـفــوظــة لـلـفــاســديــن ت ـضــاف إلــى
ال ـت ـكــال ـيــف ط ـب ـع ـ ًا ،وال ـن ـت ـي ـجــة اس ـت ـمــرار ت ــردي
وســوء واقــع الـطــاقــة الكهربائية الـتــي ال تقف
حدود آثارها السلبية على احتياجات المواطن
الـيــومـيــة مـنـهــا ف ـقــط ،بــل عـلــى كــل الـقـطــاعــات،
وخاصة اإلنتاجية.
فتارة يجري الحديث عن نقص توريد حوامل
الطاقة وتكاليفها المرتفعة ارتباط ًا بالعقوبات
والـ ـحـ ـص ــار ،وتـ ـ ــارة أخ ـ ــرى ي ـج ــري ال ـحــديــث
عـ ــن م ـح ـط ــات ال ـت ــول ـي ــد وع ـج ــزه ــا ع ــن تـلـبـيــة
االحتياجات وعــن تكاليف صيانتها المرتفعة،
نــاه ـيــك ع ــن ت ـكــال ـيــف ص ـيــانــة م ــراك ــز الـتـحــويــل
وخطوط الشبكة و ..و ..والنتيجة مزيد من
الـتــرهــل وال ـت ــردي لـقـطــاع الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة،
والدفع نحو االعتماد على البدائل كمالذٍ لمن
استطاع إليها سبي ًال!
الترقيع والدفع نحو البدائل غير
االقتصادية
ســوء وتــردي واقــع الكهرباء خــال السنوات
ال ـمــاض ـيــة ،وس ـيــاســات ال ـتــرق ـيــع ال ـم ـع ـمــول بـهــا
عـلــى الـمـسـتــوى الــرسـمــي ،كــان فــرصــة لبعض
ال ـم ـس ـت ــوردي ــن وال ـم ـه ــرب ـي ــن ل ـت ـســويــق بـعــض
البدائل الكهربائية المكلفة مــن حيث الجدوى
االقتصادية ،حيث تــم إغــراق الـســوق بالبدائل
الـكـهــربــائـيــة ،اعـتـبــار ًا مــن الـمــولــدات الـتــي تعمل
ع ـلــى ال ـم ـش ـت ـقــات ال ـن ـف ـط ـيــة بـمـخـتـلــف أنــواع ـهــا
وق ـي ــاس ــات ـه ــا ،مـ ـ ــرور ًا ب ــال ـب ـط ــاري ــات وال ـل ـي ــدات
واإلن ـفــرتــرات والـشــواحــن و ،..ولـيــس انـتـهــا ًء

بــالـخــايــا الـكـهــروضــوئـيــة ومـلـحـقــاتـهــا مــؤخــر ًا،
مــع شــرعـنــة ت ـجــارة األم ـب ـيــرات الـمـكـلـفــة أيـضـ ًا
والمستهلكة للمشتقات النفطية ،وال شــك أن
الـمـلـيــارات قــد دفـعــت عـلــى هــذه الـبــدائــل خــال
الـسـنــوات الـمــاضـيــة مــن جـيــوب الـعـبــاد ،وعلى
ح ـســاب االق ـت ـصــاد الــوط ـنــي طـبـعـ ًا ك ــون هــذه
الـبــدائــل دوالري ــة ،س ــواء كــانــت مـسـتــوردة أو
مهربة.
وبهذا الصدد ،تجدر اإلشــارة إلى أن مشاريع
تــول ـيــد ال ـك ـه ــرب ــاء ل ــاس ـت ـخ ــدام ال ـم ـنــزلــي عـبــر
ال ـطــاقــة ال ـش ـم ـس ـيــة ،وف ـق ـ ًا ل ـل ـتــوجــه الـحـكــومــي
مـ ــؤخـ ــر ًا ،ت ـك ـلــف ب ـيــن  5مــاي ـيــن ل ـي ــرة بــالـحــد
األدن ـ ـ ــى ،وت ـص ــل إلـ ــى  15م ـل ـي ــون لـ ـي ــرة ،مــع
األخذ بعين االعتبار تكاليف الصيانة الدورية
واالضـطــرار السـتـبــدال الـمــدخــرات بين الحين
واآلخر ،وبحال الحديث عن منشآت حرفية أو
صناعية فالتكلفة تقدر بمئات الماليين ،وهذه
الـتـكــالـيــف تـصـبــح مـلـيــاريــة بـحـســابــاتـهــا الـعــامــة،
وفق ًا للتوجه أعاله واللجوء االضطراري إليه!
وهــي تكاليف دوالريــة أيـضـ ًا وغير اقتصادية
على المستوى البعيد.
واقع يرثى له
بـحـســب صـحـيـفــة الـبـعــث بـتــاريــخ ،2021/7/17
نق ًال عن مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء:
«هناك تخوف كبير من عدم قدرة القطاع على
تلبية متطلبات الطلب على الكهرباء ،ولو في
الحدود الدنيا ،نتيجة لواقع عدد من محطات
ال ـتــول ـيــد ال ـت ــي ان ـت ـهــى ع ـمــرهــا االس ـت ـث ـم ــاري،
وبــال ـتــالــي ج ــدواه ــا االق ـت ـصــاديــة ،ح ـيــث تعني
م ـح ــاوالت اإلب ـق ــاء عـلـيـهــا حـيــة كـلـفـ ًا تشغيلية
وصيانة وتعمير ًا ،باهظة ومكلفة مادي ًا وتصل
إلى مليارات الدوالرات!؟»
وق ــد أض ــاف ال ـم ـســؤول أي ـض ـ ًا« :وض ــع محطة
تــول ـيــد بــان ـيــاس ك ــارث ــي ..كــذلــك وض ــع مـحـطــة
تـشــريــن الـحــراريــة الـعــامـلــة عـلــى الـفـيــول ،والـتــي
أكل الدهر عليها وشرب ،ومهما كانت محاوالت
صيانتها فلن ترجع بأدائها إلى الحد الذي يمكن
قبوله ،مقارنة بالكلف الكبيرة التي تنفق على
ذلك والمقدرة بـ  50مليون دوالر!».
تكاليف مليارية بالدوالر
بحسب الصحيفة« ،يحتاج قطاع الكهرباء لـ 15
مليار دوالر (توليد ونقل وتوزيع) حتى عام

 ،2030كي يكون قادر ًا على تأمين الطلب على
الطاقة الكهربائية ،وهــذه ال ـ  15مليار دوالر،
هــي كـلــف تــأسـيـسـيــة ،غـيــر مُـتـضـمـنــة للتكاليف
التشغيلية! وإذا أردنــا توليد  3000ميغاواط،
من عنفات بخارية تعمل على الفيول ال الغاز،
سـنـحـتــاج ل ـ  3مـلـيــار دوالر كـكـلـفــة تأسيسية،
وفــي اآلن نفسه يستدعي ويرتب تأمين كلفة
تشغيلية كبيرة وأكبر من الجدوى ،وهذا غير
الزمن الالزم لتركيب العنفات البخارية لتوليد
الثالثة آالف ميغاواط ،والبالغ  3سنوات!».

مليارات الدوالرات
تصرف سنوياً على
قطاع الطاقة
الكهربائية يذهب
جزء هام منها إلى
جيوب بعض التجار
والفاسدين ومع
ذلك فإن الوضع من
سيئ إلى أسوأ!

النقص  4500ميغا فقط
أضـ ــاف مــديــر اإلن ـت ــاج ف ــي ال ـمــؤس ـســة الـعــامــة
ل ـتــول ـيــد ال ـك ـهــربــاء أيـ ـضـ ـ ًا ،أن« :األم ـ ــر مـتـعـلــق
بـ ــواردات ال ـغــاز ،حـيــث كـلـمــا زادت الـ ــواردات
كـلـمــا أضـفـنــا لـلـشـبـكــة كـمـيــات تــولـيــد إضــاف ـيــة..
بــالـنـسـبــة ل ـتــول ـيــد ال ـطــاقــة ع ــن ط ــري ــق ال ـف ـيــول
ه ـنــاك مـجـمــوعـتــا تــولـيــد ب ـخــاريــة ،واحـ ــدة في
م ـح ــردة ،وواح ـ ــدة ف ــي ب ــان ـي ــاس ،ومـجـمــوعــة
تـشــريــن خــارج الـخــدمــة ،ونـعـمــل عـلــى الصيانة
إلع ـ ــادة وض ــع ال ـم ـج ـمــوعــات بــال ـخــدمــة ،حـيــث
سيتحسن وضــع الـكـهــربــاء بـعــد الـصـيــانــة ..في
حال تمت صيانة المحطات البخارية المتوقفة
كــامـلــة ستضيف إلــى الشبكة  600ميغا واط،

حيث سيصل اإلنـتــاج إلــى حــدود  2500ميغا
واط ،وس ـيــؤدي إلــى تـحـســن  %10مــن وضــع
الـكـهــربــاء ..مـشــروع الـطــاقــة الـبــديـلــة يــؤمــن من
 30إل ــى  100مـيـغــا واط ،وه ــي نـسـبــة قـلـيـلــة،
ألننا نحتاج إلى  4500ميغا واط لسد العجز
في القطر ..بإمكان الطاقة الشمسية أن ترفد
الشبكة وتساعد وتساهم إلى جانب ما تنتجه
محطات التوليد لبعض القرى».
ال ـت ـصــريــح أع ـ ــاه ،ي ـضــع ب ـعــض ال ـن ـق ــاط عـلــى
الـ ـح ــروف ،فــالـنـقــص ف ــي كـمـيــة اإلن ـت ــاج يـقــدر
بحدود  4500ميغا واط حتى يتم سد النقص،
وال ندري هل هذه الكمية تكفي لوقف التقنين،
أم أنها للحد منه فقط؟!
وم ــا يـجــب الـتــوقــف ع ـنــده أي ـض ـ ًا ،أن مـشــاريــع
الطاقة الشمسية التي يتم الحديث عنها تعتبر
متواضعة على مستوى كم اإلنتاج ،بحيث ال
تشكل مـصــدر ًا كافي ًا لسد العجز ،وهــي بالكاد
تساهم بسد الحاجة لبعض الـقــرى بالتوازي
مع عمل المحطات ،باعتراف المدير أعاله.
ومـ ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـع ـم ـل ـيــة ،فـ ــإن ال ـم ـل ـي ــارات مــن
ال ــدوالرات تـصــرف سـنــويـ ًا على قـطــاع الطاقة
الكهربائية ،يذهب جــزء هــام منها إلــى جيوب
بـعــض الـتـجــار والـفــاســديــن والـمـتـنـفــذيــن ،ومــع
ذلك فإن الوضع من سيئ إلى أسوأ!

مفارقات التكلفة اقليمياً
هل تعلم عزيزي المواطن أن مجمع الطاقة الشمسية في دبي ،والذي يعتبر األكبر من
نوعه فــي موقع واحــد على مستوى الـعــالــم ،ستبلغ قــدرتــه اإلنتاجية  5000ميجاوات
بحلول عام  2030باستثمارات تصل إلى  50مليار درهم ( 13,61مليار دوالر)!؟
وهــل تعلم أن تكلفة مـشــروع «بــراكــة» للطاقة الـنــوويــة لــأغــراض السلمية ،فــي منطقة
الظفرة بــإمــارة أبوظبي ،بلغت  73مليار درهــم ( 20مليار دوالر أمريكي) ،وستكون
المحطات قادرة على إنتاج  5600ميغاواط /ساعية من الطاقة الكهربائية النووية!؟
وهــل تعلم أن الـعــراق يجري محادثات مباشرة مع روسيا وكــوريــا الجنوبية لدراسة
خيارات بناء ثمانية مفاعالت نووية قــادرة على إنتاج حوالي  11غيغاوات من الطاقة
بتكلفة ( 40مليار دوالر)!؟
األمثلة أعاله تعتبر متقاربة ،أو تفوق ،من حيث كم اإلنتاج مع احتياجاتنا المحلية الكلية
للطاقة الكهربائية ،وال تعتبر مرتفعة التكاليف بالمقارنة مع ما يتم صرفه سنوي ًا على
قطاع الطاقة الكهربائية محلي ًا ،فالمليارات الرسمية وغير الرسمية أعاله تتحدث ،وهي
جزء صغير من التكلفة اإلجمالية ،التي يتم المزاودة علينا بها باسم «الدعم»!
فــأيــن الـمـلـيــارات الـتــي تـصــرف سـنــويـ ًا ،مــن حـســابــات الخزينة ومــن جـيــوب المواطنين،
بالمقارنة مع المشاريع اإلقليمية أعاله؟
وأين االستراتيجية الحكومية أمام مثل هذه المقارنات؟!
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ارتفعت تكاليف معيشة أسرة من خمسة أشخاص في دمشق في منتصف عام  2021لتصل إلى  1240ألف ليرة سورية ،وذلك وفقاً لمؤشر قاسيون المبني
على  8حاجات أساسية :الغذاء ،السكن ،النقل ،الصحة ،اللباس ،التعليم ،األثاث ،االتصاالت ،مضافاً إليها نسبة  %8لحاجات الطوارئ األخرى.

تكاليف المعيشة تموز :2021

مليون وربع شهرياً
بلغ االرتفاع خالل األشهر الثالثة الماضية ما يقارب %17.5 :قادها طبعاً ارتفاع أسعار الغذاء الذي
يشكل معظم تكاليف معيشة األسرة السورية.

السكن%10+ :
ارتـفـعــت تكاليف الـسـكــن لـيــس نتيجة الرتـفــاع وسطي
اإلي ـجــارات فـقــط فــي دمـشــق وريـفـهــا ،بــل أيـضـ ًا نتيجة
ارت ـفــاع تـكــالـيــف الـتــدفـئــة إذا مــا أرادت األس ــرة تعبئة
 200ليتر مازوت ،باإلضافة إلى تكاليف الغاز المنزلي،
وتكاليف صيانة المنزل.
النقل%138 + :
سـجـلــت تـكــالـيــف الـنـقــل نـسـبــة االرت ـف ــاع األك ـبــر بنسبة
 ،%138لتنتقل مــن وسـطــي  42ألــف لـيــرة وص ــو ًال إلــى
أكثر من  100ألف ليرة شهري ًا .حيث تحتسب تكاليف
ال ـن ـقــل ع ـلــى أسـ ــاس حــركــة يــوم ـيــة لـ ـ  3أش ـخ ــاص مــن

الصحة%13+ :
تـكــالـيــف الـصـحــة ش ـهــدت أي ـض ـ ًا ارت ـفــاع ـ ًا خ ــال األشـهــر
الثالثة الماضية بنسبة فاقت  ،%13وذلك بعد رفع أسعار
األدوية ،وارتفاع تكلفة وصفة األمراض المزمنة لحالة
الـسـكــري والـضـغــط لـشـخــص واح ــد فـقــط مــن  16ألــف
لـيــرة شـهــريـ ًا إلــى  26,8ألــف لـيــرة تـقــريـبـ ًا .وبالمجمل،
ارتفعت تكاليف الصحة ألسرة من  38ألف ليرة شهري ًا
وصو ًال إلى  43ألف ليرة.
ثبات نسبي في التكاليف األخرى
التكاليف األســاسـيــة األخ ــرى لــم تــرتـفــع بــالـمـقــدار ذاتــه،
وبقيت ثابتة عند حدود 30 :ألف ليرة للتعليم 23 ،ألف
ليرة للمالبس 11 ،ألف ليرة لالتصاالت ،و 40ألف ليرة
شهري ًا لألثاث المنزلي.
يضاف إلى هذه التكاليف  %8لحاجات الطوارئ وبما
يـقــارب  99ألــف لـيــرة تـقــريـبـ ًا ،ليبلغ مجموع التكاليف
الشهرية 1240 :ألف ليرة ،مليون وربع تقريب ًا شهري ًا،
وم ــا ي ـقــارب  400دوالر ش ـهــري ـ ًا ،بـيـنـمــا ال ـحــد األدن ــى
لألجر أصبح  72ألف ليرة وما يعادل 24 :دوالر .فيما
يغطي أقل من  %6من التكاليف.
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تكاليف سلة االستهالك األساسية ألسرة من  5أشخاص
خالل عام بين شهري آذار 2021 - 2020

ا
لخضار

1240

285

ه

الغذاء%40+ :
ارتفعت تكاليف الغذاء األساسية ألسرة بنسبة  %40عن
مستوى مطلع شهر نيسان  ،2021وانتقلت مــن 550
ألف ليرة لألسرة شهري ًا ،وصو ًال إلى  766ألف ليرة.
االرتفاع شمل جميع المكونات ،من الخبز إلى اللحوم،
واأللـبــان والبيض ،والخضار والـفــواكــه ،بينما حافظت
الـغــذائـيــات الـمـسـتــوردة بــالـكــامــل عـلــى أسـعــارهــا بنسبة
ثابتة حتى اآلن ،كما في الرز والسكر والزيوت .ولكن
االرتفاع األكبر هو في الخبز ،والخضار والفواكه ،مع
الــرفــع الــذي حصل فــي أسـعــار الخبز وال ـمــازوت ،الــذي
رفع تكاليف نقل الخضار والفواكه المحلية لحد بعيد.

األســرة بالسرافيس ،وطــوارئ ركــوب تكسي مشترك
لـكــل مـنـهــم مــرة واح ــدة أسـبــوعـيـ ًا ،إضــافــة إلــى تكاليف
انتقال فرد واحد شهري ًا من محافظة إلى أخرى.

٢ ٥٠

أيلول 2020

حزيران 2020
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660
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إضافات غذائية شهرية لألسرة
حزيران 2021

آذار 2021

كانون الثاني 2021

تكاليف معيشة أسرة شهرياً  -ألف ليرة سورية

ارتفعت تكاليف المعيشة بين شهر حزيران 2021-2020
بمقدار  575ألف ليرة ونسبة  %86خالل عام!
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 766ألف ليرة مجموع تكاليف الغذاء الضروري والمشروبات ألسرة من  5أشخاص في دمشق
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مستويات انخفاض األجر بعد رفعه!
ت ّم رفع الحد األدنى لألجر في سورية ليصبح  72ألف ليرة ويزيد أقل من  20ألف ليرة ،وهذه الزيادة
معروفة األسباب ...وهي ليست أكثر من محاولة يائسة إلعماء العيون عن سياسات الرفع المنظم
لألسعار ،لتستطيع المالية العامة أن تلحق بسعر الدوالر بعد أن أصبح عليها أن تدفع للمستوردين
بسعر  3000ليرة.

وبالمحصلة ،فإن األجر الذي ازداد برقم
الليرات السورية ،انخفض فعلي ًا مقابل
األساسيات التي يستطيع شراءها.
فما قيمته مقابل :الخبز ،والنقل؟

ورف ـ ــع األج ـ ــر .فــأص ـبــح أجـ ــرال ـ ــ 72ألــف
ليرة يقابله تكاليف نقل 100 :ألف ليرة
لـ ــأسـ ــرة .وان ـخ ـف ــض األج ـ ــر ال ـح ـق ـي ـقــي
بمقياس النقل بنسبة %40 :تقريب ًا.

بمقياس الخبز األجر انخفض %28
الحد األدنــى لألجر الـســوري الــذي كان
قـبــل الــرفــع ي ـقــارب  50أل ــف ل ـيــرة ،كــان
يـ ـع ــادل  500رب ـط ــة خ ـب ــز ق ـب ــل رف ـع ـهــا،
وأصبح اليوم  72ألف ليرة يعادل360 :
ربطة .وانخفضت قيمة األجــر الحقيقية
بمقياس الخبز بنسبة.%28 :

الحد األدنى  %5من الضروري
أخ ـ ـي ـ ــر ًا ،ب ـق ـي ــاس الـ ـح ــد األدنـ ـ ــى لــأجــر
بــالـمـقـيــاس ال ــذي يـجــب أن يـقــاس عليه،
وه ـ ــو :م ـج ـمــل ت ـكــال ـيــف ال ـم ـع ـي ـشــة ،فــإن
األج ــر ك ــان وال ي ــزال يـغـطــي قــرابــة %5
ف ـقــط م ــن ح ــاج ــات األس ـ ــرة ال ـس ــوري ــة.
أمّــا ال ـ  %95الـبــاقـيــة يـجــب أن يبحث لها
المجتمع عن حلول .فمستويات الدخل
ال ـم ـت ــوف ــرة وط ـب ـي ـع ــة تـ ــوزيـ ــع األمـ ـ ــوال
الــدائــرة فــي ســوريــة ،ومـسـتــوى انحياز
ال ـس ـيــاســات و«ع ــدال ـت ـه ــا» ال ي ـس ـمــح إال
بهذا المستوى مــن الــدخــل للعامل بأجر
لـقــاء ســاعــات عـمـلــه الـنـظــامـيــة ...والـعـمــل
النظامي لــم يعد لــه قيمة فعلية ،تحديد ًا
ف ــي ج ـهــاز ال ــدول ــة ،وق ــراب ــة  1,2مـلـيــون
عــامــل مــدنــي وعـسـكــري هـنــاك عليهم أن
يبحثوا عن طرق غير نظامية لتحصيل
بعض حاجاتهم!

بمقياس النقل األجر انخفض %40
الحد األدنى لألجر قبل الرفع كان قادر ًا
ع ـلــى تـغـطـيــة ال ـت ـكــال ـيــف ال ـش ـهــريــة لـنـقــل
أس ــرة فــي دم ـشــق وال ـتــي كــانــت تـقــارب
 42ألف ليرة شهري ًا ،وفق تقديرات سلة
قاسيون ،عندما كان سعر المازوت 180
ليرة ...وصحيح أن ذاك األجر كان يجب
أن يستهلك بنسبة  %85تقريب ًا ليغطي
تكاليف الـنـقــل فـقــط ،ولـكــن هــذا الجنون
ازداد ج ـنــون ـ ًا ب ـعــد رف ــع س ـعــرال ـمــازوت

الحد األدنى لألجر والحد األدنى لتكاليف المعيشة قبل الرفع وبعده  -ألف ليرة سورية
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72
بعد رفع األجور

الحد األدنى لتكاليف المعيشة
الحد األدنى لألجر

50
قبل رفع األجور

األثر ذاته :رفع الدعم والمضاربة على الليرة
الغذاء يرتفع %40
شهدت األشهر الثالثة الماضية استقرار ًا
نـسـبـيـ ًا ف ــي األس ـع ــار ،م ــع اس ـت ـقــرار فــي
سـ ـع ــر ص ـ ــرف الـ ـ ـ ـ ـ ــدوالر ...ولـ ـكـ ــن ه ــذا
االستقرار هزّه الرفع الحكومي ألسعار
الخبز ،والـمــازوت ،واألعــاف ،العناصر
الـثــاثــة الـتــي تــؤثــر على مـكــونــات السلة
الغذائية إلى حدٍّ بعيد.
االرتفاع في تكاليف السلة الغذائية بعد
الرفع قارب ،%40 :خالل أقل من عشرة
أيام وأصبحت سلة غذاء أسرة تتطلب:
 766ألف ليرة شهري ًا.
أسعار الغذاء تتسابق نحو االرتفاع بين
أزمــة وأخــرى ،وفي مطلع العام الحالي
ع ـنــدمــا ك ــان ــت ال ـل ـي ــرة ت ـش ـهــد ان ـه ـي ــارات
ب ـس ـع ــره ــا مـ ـق ــاب ــل ال ـ ـ ـ ـ ــدوالر ،ارت ـف ـع ــت
تـكــالـيــف ال ـغــذاء بـنـسـبــة  %46بـيــن مطلع
الـعــام ونـهــايــة الشهر الـثــالــث مـنــه ،عندما
اس ـت ـق ــرت أس ـع ــار الـ ـ ــدوالر ع ـنــد ح ــدود
أع ـلــى مــن  3000ل ـيــرة مـقــابــل الـ ــدوالر.
وكــان هــذا االرتـفــاع نتيجة ارتـفــاع سعر
الــدوالر سريع ًا بنسبة قاربت %25-20
خـ ــال ال ــرب ــع األول م ــن الـ ـعـ ــام .حـيــث
ال ـ ــدوالر ي ـســاهــم بـنـسـبــة  %85-80مــن

نسبة ارتفاع أسعار المكونات الغذائية األساسية بعد الرفع األخير

تكاليف وتسعير الـغــذاء وفــق تـقــديــرات
وزير االقتصاد.
ال ـي ــوم ،ارت ـف ـعــت أس ـع ــار ال ـغ ــذاء م ـجــدد ًا
نـتـيـجــة لــرفــع الــدعــم ع ــن :الـخـبــز ،ورفــع
أسعار المازوت ،ورفع أسعار األعالف،
الـقــرارات األخـيــرة التي أدت خــال أقل
من عشرة أيام إلى ارتفاع تكاليف سلة
الغذاء األساسية بنسبة .%40
وعملي ًا ،يقارب أثرهذه السياسات األثر
ال ـن ــاج ــم ع ــن ال ـم ـض ــارب ــة وان ـه ـي ــار سـعــر
الـلـيــرة خــال األشـهــر الـثــاثــة مــن الـعــام،
وكلتا السياستين :سواء السياسة التي
ت ـق ــول ال ـح ـك ــوم ــة إن الـ ـس ــوق ت ـقــودهــا %190
والـمــرتـبـطــة ب ــال ــدوالر ،والـسـيــاســة الـتــي
ت ـقــودهــا ال ـح ـكــومــة م ـبــاشــرة والـمـتـعـلـقــة
بأسعار األساسيات كالخبز والمازوت.
كـلـتــاهـمــا لـهـمــا أثــر تــدمـيــري يــرفــع تكلفة
سلة الغذاء الضروري بالنسبة ذاتها.
وبينما أدت المضاربة إلى وصول تكلفة
سـلــة ال ـغ ــذاء فــي نـهــايــة شـهــر آذار إلــى:
 550أل ــف ل ـي ــرة ،ف ــإن مـضــاعـفــة أس ـعــار
الـخـبــز وال ـمــازوت ورفــع سـعــر األعــاف
أوص ـلــت تـكـلـفــة سـلــة ال ـغ ــذاء لـتـصــل إلــى
 766ألف ليرة
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أزمة المواصالت الخانقة نتاج للقرارات الحكومية الفاسدة!
شؤون محلية

قاسيون ـ العدد  1027اإلثنين  19تموز 2021

www.kassioun.org

كان من المسلم به أن نتائج القرار الحكومي -الذي أدى إلى ارتفاع سعر مادة المازوت المدعوم لـ  500ليرة سورية
خالل األسبوع الفائت  10تموز -ستؤدي النعكاسات على الواقع السوري ،وسيكون للقطاعات المختلفة من (النقل–
الصناعة– الزراعة) نصيب من هذا التخبط ،الذي سينعكس على واقع سير العملية اإلنتاجية والذي في نهاية
المطاف قد يعطل ويجهز على عمل العديد من المنشآت والورش الصناعية والكثير من المشاريع الزراعية ،وال ننسى
خاصة بعد رفع الدعم عن المواد العلفية ،الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من
قطاعات الثروة الحيوانية،
ً
المنتجات الحيوانية ،وما سيتبعه من ارتفاع جنوني ألسعار المواد الغذائية المختلفة.

ǧنادين عيد

وأول القطاعات تأثر ًا كان قطاع المواصالت،
فـ ــال ـ ـقـ ــرار خـ ـل ــق أزم ـ ـ ــة فـ ـ ــوق أزمـ ـ ـ ــة ،ف ـق ـط ــاع
الـمــواصــات يشهد اختناق ًا منذ سـنــوات عــدة،
ف ـســاب ـق ـ ًا كــانــت األزمـ ــة تـشـمــل أوقـ ــات الـ ــذروة
وب ـ ــداي ـ ــة األس ـ ـب ـ ــوع ونـ ـه ــايـ ـت ــه ،وم ـ ــع ت ــوس ــع
سلسلة تخفيض الــدعــم الـمـتـكــررة الـتــي بــدأت
تـشـتــد مـنــذ بــدايــة الـسـنــة الـحــالـيــة ،ب ــدأت أزمــة
منحن ســريــع ،فأزمة
الـمــواصــات تشتد وفــق
ٍ
طوابير االنتظار الطويل أصبحت معممة على
كــافــة الـمــواقــف والـمــدن والـنــواحــي ،وال يوجد
مــوقــف ال تـجــد عليه ازدحــام ـ ًا ،طــوال ســاعــات
الـ ـيـ ــوم ،وع ـل ــى مـ ــدى أي ـ ــام األس ـ ـبـ ــوع ،وب ـعــد
الــزيــادة األخـيــرة لسعر ال ـمــازوت ،بــدأت أزمــة
ال ـمــواصــات تـصـبــح فــاقـعــة إل ــى ال ـحــد ال ــذي ال
يحتمل ،فتكاد الـبــاصــات (الـســرافـيــس) تصبح
أكـثــر ن ــدرة مــن قـبــل ،أي قـبــل ق ــرار رفــع سعر
م ـ ــادة ال ـ ـم ـ ــازوت ،واالسـ ـتـ ـغ ــال أص ـب ــح أك ـثــر
تــوح ـش ـ ًا وال مـنـطـقـيــة ،ورفــاه ـيــة ال ـت ـكــاســي ال
ضبط ألسعارها ،والتي تبدأ من  3000ليرة
وما فوق!
تصريحات منفصلة عن الواقع
رغ ــم م ــا نـعـيـشــه ال ـي ــوم م ــن ت ــوح ــش ،يـطـحــن
ال ـم ــواط ــن وي ـك ـســر ع ـظــامــه ،م ــا يـ ــزال الـتــأكـيــد
ال ـح ـك ــوم ــي يُ ـط ـم ـئ ــن الـ ـمـ ــواطـ ــن «نـ ـح ــن ه ـن ــا،
موجودون ونتابع عملية الضبط الحازمة»!
فقد أكــد عضو المكتب التنفيذي فــي محافظة
دم ـش ــق ع ــن ق ـط ــاع ال ـن ـقــل والـ ـم ــواص ــات :أن
الجوالت مستمرة لمراقبة التسعيرة الجديدة،
ووضــع خطوط النقل في مدينة دمشق ،وتم

إص ـ ــدار ل ـصــاقــة بــال ـت ـس ـع ـيــرة ال ـج ــدي ــدة خــاصــة
ل ـل ـســراف ـيــس والـ ـب ــاص ــات ال ـع ــام ـل ــة ع ـل ــى كــافــة
الخطوط.
وب ـعــد ه ــذا ال ـت ـصــريــح «الـمـطـمـئــن ل ـل ـمــواطــن»،
الذي بعده يستطيع أن ينام قرير العين ،فلن
يتأخر عــن عمله لـســاعــات ،أو لــن يكون أجــره
ال ـش ـه ــري ف ـقــط ل ـس ــداد ت ـكــال ـيــف ال ـم ــواص ــات
فـقــط ،فالعملية وفـقـ ًا لعضو المكتب التنفيذي
مضبوطة بكل حزم!
ومع كل ذلك الحزم الذي يشاع ،يبقى السؤال
الـمـطــروح :لـمــاذا يــوجــد نقص بـعــدد الباصات
الـعــامـلــة عـلــى الـخـطــوط وبـشـكــل مـلـحــوظ بعد
ال ـق ــرار األخ ـيــر ،طــالـمــا أن ــه تــوجــد ف ـعـ ًـا عملية
مراقبة مكثفة للعاملين على خطوط النقل؟!
ال ـج ــواب ب ـس ـيــط ،صـحـيــح أن ــه يــوجــد مــراقــب
لخطوط النقل ،ولـكــن ،هــل عملية الــرقــابــة تتم
بشفافية ونزاهة ،أم أنه يتم قبض بضعة آالف
يومي ًا ،مقابل غض النظر عن عدد من الباصات
لعدة أيام في األسبوع؟
حسب شهود من عدة مناطق ،أكدوا :أن عدد
الباصات قد انخفض أكثر ،تحديد ًا بعد الزيادة
األخـ ـيـ ــرة ل ـت ـس ـع ـيــرة ل ـت ــر ال ـ ـم ـ ــازوت ،أمـ ــا عــن
عمليات الــرقــابــة فذكر شهود عيان لقاسيون،
أن ســائــق الـبــاص أو الـســرفـيــس يـســدد مبالغ
مالية عن رفاقه المتغيبين عن الخط مقابل أن
يُـسـجَـلــوا ح ـضــور ،وعــن الـتـسـعـيــرة فــا يــوجــد
التزام بتات ًا.
ف ـم ـث ـ ًا ،خ ــط دوي ـل ـع ــة وب ـ ــاب ت ــوم ــا أص ـب ـحــت
ت ـعــرف ـتــه  200ل ـي ــرة سـ ــوريـ ــة ،وك ــذل ــك األم ــر
ل ـل ـخ ـطــوط ال ـت ــي ت ـن ـقــل ال ــرك ــاب ب ـيــن الـفـحــامــة
وجسر الرئيس ،وإذا ذهبنا أبعد من ذلك نجد
أن خـطــوط ضــاحـيــة قــدسـيــا أصـبـحــت تعرفتها
 400ل ـيــرة س ــوري ــة ،وم ـســاكــن ال ـح ــرس 300

صحيح أنه يوجد
مراقب لخطوط
النقل ولكن هل
عملية الرقابة تتم
بشفافية ونزاهة أم
أنه يتم قبض بضعة
آالف يومياً مقابل
غض النظر عن عدد
من الباصات لعدة
أيام في األسبوع؟

ل ـيــرة ،م ـشــروع دمــر ووادي الـمـشــاريــع 200
ليرة ســوريــة ،وال توجد عملية ضبط حازمة
كما يشاع عبر التصريحات.
مع التنويه أنــه سابق ًا ،لم يتم التزام بالتعرفة
ال ـس ــاب ـق ــة ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن ال ـم ـك ـتــب ال ـت ـن ـف ـيــذي،
فالتعرفة المتعارف عليها بين سائقي الخطوط
كانت  200ليرة ألغلب الخطوط البعيدة ،أما
القريبة أي األقل من  10كم كانت  100ليرة.
يعمل السائق لإلصالح أم لسد تكاليف
المعيشة؟!
وحسب تصريح مدير المكتب التنفيذي ،فإن
معدل المصروف الشهري ألي سرفيس هو
بين الـ مليون و 450ألف ..ومليون و 630ألف
ليرة تقريب ًا ،بمعدل ربح بنسبة  %38لكل 100
ليرة»!
ك ـمــا ت ـح ــدث ع ــن ال ـك ـلــف ال ـس ـن ــوي ــة ،كـتـبــديــل
دوال ـيــب ،مـتــراوحــة بـيــن  800ومـلـيــون لـيــرة،
والــرســوم السنوية البالغة بـحــدود  250ألف
ليرة سورية ،واألعطال الطارئة بحدود 500
أل ــف ل ـيــرة ،بــاإلضــافــة لـلـبـطــاريــة ب ـ  250ألــف
ل ـيــرة ،طـبـعـ ًا وجـمـيـعـهــا ذات تـكــالـيــف مــرتـفـعــة
فع ًال.
ومــع هــذه الـتـكــالـيــف الـبــاهـظــة الـمـتــراوحــة بين
ع ـم ـل ـيــات اإلص ـ ــاح ال ـط ــارئ ــة وق ـط ــع ال ـت ـبــديــل
والرسوم السنوية ،والتي قد ترتفع أكثر بعد

عملية رفع سعر المازوت األخير ،وبالمقارنة
مــع الـتـعــرفــة الـجــديــدة لـخـطــوط الـنـقــل ونـســب
رب ـح ـهــا ،ال ـتــي م ــن ال ـمــؤكــد أن ـهــا وض ـعــت وفــق
آلـيــة اعتباطية ،كما الـحــال مــع زيــادة الــرواتــب
األخـ ـيـ ــرة ،وال ـت ــي ال ت ـش ـكــل ش ـي ـئ ـ ًا م ــن أع ـبــاء
تـكــالـيــف الـمـعـيـشــة الـحـقـيـقـيــة ،فـكـيــف سـيــوفــق
ال ـس ــائ ــق م ــا ي ـج ـن ـيــه م ــن ع ـم ـلــه ب ـي ــن ع ـم ـل ـيــات
اإلصـ ــاح ال ـبــاه ـظــة ،وتـكــالـيــف الـمـعـيـشــة الـتــي
حلقت عالي ًا ،خــاصـ ًة أن كــل بــاص (سرفيس)
يعيل أكثر من عائلة؟!
الخلل واضــح بين األجــور وتكاليف المعيشة
ال ـب ــاه ـظ ــة ،م ـم ــا ي ــدف ــع ال ـس ــائ ــق ل ـت ـف ـض ـيــل بـيــع
ال ـم ــازوت بـشـكـلــه ال ـحــر مــع رب ــح أف ـضــل وفــق
أسعار السوق الـســوداء ،والتخلص من أعباء
األع ـط ــال ال ـط ــارئ ــة ،خ ــاص ـ ًة م ــع وجـ ــود رقــابــة
ف ــاس ــدة تـسـمــح بــذلــك ال ـف ـســاد ال ـص ـغ ـيــر ،ال ــذي
هــو نـتــاج الـفـســاد الـكـبـيــر ،الـمـتـجــذر لــدى كبار
الحيتان ومافيات السوق والمتنفذين.
ف ـســائ ـقــو ال ـب ــاص ــات أيـ ـضـ ـ ًا م ــن ع ــام ــة ال ـش ـعــب
ال ـم ـص ـهــوريــن س ــوي ـ ًا بـنـفــس بــوت ـقــة ال ـق ــرارات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـم ـج ـح ـف ــة والـ ـمـ ـت ــوحـ ـش ــة ،ال ـت ــي
تـ ـس ــارع ــت وتـ ـي ــرتـ ـه ــا ل ـل ـن ـي ــل مـ ــن الـ ـم ــواط ــن،
الـ ــذي أص ـبــح بـطـنــه خ ــاوي ـ ًا ك ـمــا جـيـبــه ت ـمــام ـ ًا،
م ـقــابــل ام ـت ــاء ب ـط ــون ال ـم ـت ـن ـفــذيــن ال ـك ـبــار مــن
ال ـم ـس ـت ــوردي ــن وتـ ـج ــار األزمـ ـ ــات م ــع ثــرائ ـهــم
الفاحش حدّ الال شبع!.

األجر ال يغطي أجور المواصالت

حــدثـنــا أحــد القاطنين فــي الـمــديـنــة العمالية فــي ع ــدرا :أن أجــور الـنـقــل بــالـســرافـيــس من
المدينة العمالية إلى دمشق وبالعكس ،بعد رفع سعر المازوت مؤخر ًا ،أصبحت 700
ليرة عن كل راكب ،وعند ساعات المساء تصل التعرفة إلى  1500ليرة ،أما خالل ساعات
الليل فحدث بال حرج ،حيث تصبح األجرة باآلالف ،وهذه التسعيرة غير نظامية طبع ًا،
لكن ما باليد حيلة بالنسبة للمواطنين!
وبحال الحاجة النتقال فردين من العائلة يومي ًا ذهاب ًا وإياب ًا من وإلى المدينة العمالية،
عامل أو موظف مع ابنه طالب الجامعة مث ًال ،فتكون التكلفة خالل  22يوم دوام هي
 61600ليرة ،ومع إضافة تكاليف المواصالت ضمن العاصمة ،بمعدل واسطة نقل واحدة
بمبلغ  200ليرة ،بتكلفة  17600ليرة على مدار  22يوم ،تصبح التكلفة الشهرية على
المواصالت  79200ليرة فقط ال غير ،هذا بحال لم يتم االضطرار للمواصالت ساعات
المساء والليل ،وهي تقارب متوسط األجر الشهري بعد الزيادة األخيرة ،أي سنفتح
فمنا للهواء طيلة أيام الشهر!

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  1027اإلثنين  19تموز 2021
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أخبار ووقائع موجعة ومؤلمة
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من المعلوم أنه ألية حكومة دور كبير
وأساسي في إدارة المجتمع ،وعلى مستوى
تلبية المتطلبات الحياتية ،المعيشية
والخدمية ،للمواطنين ،وتأمين
احتياجاتهم للبقاء على قيد الحياة بالحد
األدنى!
ǧدعاء دادو

وبالفعل ،فقد عملت حكوماتنا أقصى جهدها،
ولـكــن لـيــس لـتـقــديــم يــد الـعــون لـمــواطـنـيـهــا ،بل
لـلـتـضـيـيــق عـلـيـهــم أك ـثــر مـمــا ك ــان عـلـيــه الــوضــع
قبل سني الحرب واألزمــة ،عن طريق إصــدار
ق ـ ــرارات تـطـفـيـشـيــة -تُ ـص ـعــب ع ـلــى ال ـمــواطــن
التأقلم والعيش معها ،وخــاصــة خــال األشهر
القليلة الماضية!
ف ـقــد ت ـل ـقــى ال ـم ــواط ــن خـ ــال األش ـه ــر الـسـبـعــة
الماضية مجموعة أخبار قهرية ووقائع مؤلمة
زادت م ــن ص ـعــوبــة ال ـح ـيــاة ع ـل ـيــه ،وال ـمــوجــع
بالموضوع أنها كانت متتالية بحيث لم تتح له
المجال ألخذ النفس فيما بينها!
تخفيض الدعم
وتدني المستوى المعيشي
مــن ضـمــن سـلـسـلــة الــوقــائــع الـمـتـعـلـقــة بــارتـفــاع
األسـ ـع ــار وان ـع ـكــاس ـهــا ع ـلــى ت ــدن ــي ال ـمـسـتــوى
المعيشي للمواطن -دون أي تفكير حكومي
بــالــذي سـيـحــل بــالـمــواطــن الـمـعــدوم والـمـفـقــر-
هي تلك االرتفاعات التي طالت أسعار الخبز
والمواد التموينية المقننة والمشتقات النفطية
بشكل عام.
وقــد تــرافــق مــع هــذا االرت ـفــاع تخفيض الــدعــم
عن هــذه الـمــواد ،فمنذ بداية العام الـجــاري ما
يزال المواطن يشهد ارتفاع ًا متسارع ًا بأسعار
ال ـم ـح ــروق ــات «ال ـب ـن ــزي ــن -ال ـ ـمـ ــازوت -ال ـغــاز
ال ـم ـنــزلــي» وتـخـفـيــض الــدعــم عـنـهــا ،وق ــد جــاء
م ــؤخ ــر ًا ب ـتــاريــخ  15ت ـمــوز تـخـفـيـضـ ًا وإذال ًال
للدعم بالنسبة لـلـمــواد الـمــدعــومــة ،أو إن صح
القول :للمواد منخفضة الدعم!
وطـ ـبـ ـعـ ـ ًا ،ال ـخ ـب ــر ال ـص ــاع ــق ل ـل ـمــواط ـن ـيــن كـكــل
وللموظف ذي الدخل المحدود جــد ًا -هو ما
يتبع زي ــادات أسـعــار الـمـحــروقــات مــن ارتـفــاع
عـلــى أج ــور ال ـن ـقــل ،وال ـتــي تـعـتـبــر مــن األم ــور
الـمـتـعـبــة ج ــد ًا ،وال ـتــي أنـهـكــت بــدورهــا مــا بقي
في الجيب «إن بقي» ،ومــا تبعها من الركض
والمشاجرة تحت أشعة الشمس الالهبة من
أجل الحصول على مقعد في المواصالت بعد
أن أصبح الحصول على مكان في أية وسيلة
نقل من األمور التي ترتبط بالحظ الرائع ،مع
عدم نسيان ما يتبع رفع سعر المحروقات من
ســاســل رفــع عـلــى مجمل األس ـعــار ،وتــأثـيــرهــا
ال ـس ـل ـب ــي ال ـم ـب ــاش ــر ع ـل ــى اإلن ـ ـتـ ــاج وال ـع ـم ـل ـيــة
اإلنتاجية.
الرهان على صحة المواطن
أما بالنسبة لألخبار التي تنهك صحة المواطن
اليوم أكثر من قبل ،فهي أخبار ارتفاع أسعار
األدوي ــة ،فقد شهد الـمــواطــن ارتـفــاعـ ًا ملحوظ ًا
بــأسـعــار األدوي ــة محلية الـصـنــع ،ولـعــدة مــرات
مـنــذ مـطـلــع ال ـعــام وح ـتــى اآلن ،وق ــد ف ــاق هــذا
االرت ـفــاع نسبة  %100وأكـثــر مــن ذلــك لبعض
األصناف ،حيث بلغ االرتفاع أكثر من ،%1000
وخاصة لــأدويــة المستوردة أو المهربة ،مع
استمرار الحديث عن ارتفاع قادم على أسعار
األدوية ،وهنا نرى المراهنة على صحة شعب
كامل من أجل الحفاظ على المكاسب المادية-
الربحية ،على حساب صحة وعافية المواطن
طبع ًا.
القطاع الزراعي ومنتجاته
بتاريخ  3حزيران ،استيقظ المواطن ،والفالح

خـصــوصـ ًا ،عـلــى خـبــر مــوجــع وهــو «الـحـكــومــة
تحرر أسعار األسمدة وترفعها بنسبة ،»%365
أي حوالي ثالثة أضعاف ونصف ،إضاف ًة إلى
أنها قد ألغت دعم األسمدة تمام ًا ،وقد كان هذا
الرفع السعري هو الثاني خالل العام ،فاألول
كان في شهر آذار بنسبة تقارب  %100مقارنة
عما كان عليه.
فـمـثـ ًا ،سـعــر الـطــن الــواحــد مــن سـمــاد السوبر
فوسفات أصبح بمليون و 112ألف ليرة ،بعد
أن كان بـ  304,8آالف ليرة.
وبالتزامن مع ارتفاع أسعار األسمدة باإلضافة
إلـ ــى زي ـ ــادة أسـ ـع ــار األدويـ ـ ــة وال ـم ـس ـت ـلــزمــات
الـ ــزراعـ ـيـ ــة ،ف ـق ــد صُ ـ ــدم الـ ـم ــواط ــن وك ــال ـع ــادة
«حقيق ًة مــا زال ينصدم» بالموجات الجديدة
الـتــي شهدتها أسـعــار الـخـضــروات والمنتجات
الزراعية.
وبهذا فإن القطاع الزراعي اليوم في سورية
يعاني مــن صـعــوبــات وعـقـبــات كبيرة تنعكس
سلب ًا على الفالح أو ًال ،والمواطن ثاني ًا.
وم ــع بــدايــة الـشـهــر ال ـج ــاري ،ارت ـف ـعــت أسـعــار
األعــاف في ســوريــة ،حيث بلغ سعر الشعير
«األســود»  1400ليرة سورية ،والنخالة 700
ل ـي ــرة س ــوري ــة ،إض ــافـ ـ ًة ل ــذل ــك ارتـ ـف ــاع أع ــاف
الدجاج .وبالتالي سترافق هذا االرتفاع موجة
ارت ـفــاع مــوجـعــة وشــامـلــة لـلـمــواشــي والـلـحــوم
والحليب ومشتقاته ..إلخ.
بتاريخ  3الشهر الجاري ،شهدت أسعار الحليب
ومشتقاته استمرار ًا في االرتفاع وحتى يومنا
هـ ــذا ،ح ـيــث ب ـلــغ س ـعــر ك ـي ـلــو ال ـح ـل ـيــب تـقــريـبـ ًا
نحو ما يقارب  1500ليرة ســوري .وبالتالي
سيتبعه ارتـفــاع بأسعار مشتقاته مــن «أجبان
وأل ـب ــان» .حـيــث سـجــل سـعــر كـيـلــو الـلـبــن نحو
 1750ليرة تقريب ًا ،وقد ارتفع كذلك سعر كيلو
اللبنة ليسجل سعر ًا قد تــراوح ما بين 6000
حـتــى  6500ل ـيــرة س ــوري ــة .كـمــا وق ــد ت ــراوح
سـعــر كـيـلــو الـجـبـنــة الـشـلــل بـيــن  12و 13ألــف
لـيــرة ســوريــة ،أمــا الـجـبــن الـحـلــوم فـقــد تــراوح
كذلك ما بين  15و 16ألف ليرة سورية ...إلخ.
مــع التنويه إلــى أن أسـعــار الحليب ومشتقاته
تتفاوت من منطقة إلى منطقة ومن سوق إلى

بتنا نسمع عن
زيادة حاالت
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آخ ــر ،ولــذلــك فـلـيـســت هـنــالــك أس ـعــار ثــابـتــة في
جميع المناطق.
أم ــا بــالـنـسـبــة لـخـبــر ارت ـف ــاع ال ـق ـطــن ،فـبـتــاريــخ
 16آذار قــرر مجلس إدارة الـمــؤسـســة العامة
ل ـل ـص ـنــاعــات ال ـن ـس ـي ـج ـيــة رفـ ــع أس ـع ــار ال ـغ ــزول
الـقـطـنـيــة الـمـســرحــة والـمـمـشـطــة والـتــوربـيـنـيــة
الـمـنـتـجــة ل ــدى شــركــات ال ـمــؤس ـســة ،والـمـبــاعــة
ل ـل ـق ـطــاع ـيــن الـ ـع ــام وال ـ ـخـ ــاص ،ب ـع ــد آخـ ــر رف ــع
لــأسـعــار الـحــاصــل بـتــاريــخ  19كــانــون الـثــانــي،
والتي تراوح ارتفاع األسعار حينها بين 1170
والـ ـ  1960ل ـيــرة ســوريــة لـلـكـيـلــو ال ــواح ــد .أمــا
االرتفاع األخير الذي شهدته الغزول القطنية
ف ـقــد ت ـ ــراوح ب ـيــن الـ ـ  1500وال ـ ـ  3500لـيــرة
سورية للكيلو الواحد.
وبـ ـه ــذا ف ـقــد ت ـل ـقــى ال ـق ـط ــاع ال ـن ـس ـي ـجــي ضــربــة
جــديــدة مــوجـعــة ،كـمــا شـهــدت أس ــواق األلـبـســة
ارتفاع ًا موجع ًا في األسعار أيض ًا.
مواد البناء
بـتــاريــخ  10حــزيــران ،شـهــد سـعــر طــن الـحــديــد
ارتـفــاعـ ًا كـبـيــر ًا ،حـيــث بــدأ سـعــر الـطــن مــن 2,4
مليوني ليرة سورية لـ  3ماليين ليرة سورية.
وعدا عن ذلك ،فمن المعروف أن أسعار الحديد
تختلف باختالف المحافظة وباختالف التجار،
ح ـيــث ي ـق ــوم ب ـعــض ال ـت ـجــار بـتـسـعـيــر ال ـحــديــد
ب ــأس ـع ــار اح ـت ـك ــاري ــة مــرت ـف ـعــة ب ـغ ــرض ال ــرب ــح
الجشع.
وت ـح ــت ع ـن ــوان ك ـب ـيــر «زيـ ـ ــادة ك ـب ـيــرة وغ ـيــر
م ـتــوق ـعــة ل ـس ـعــر ط ــن اإلس ـم ـن ــت لـ ــدى ال ـق ـطــاع
الخاص» ،بتاريخ  18حزيران رفعت الحكومة
أسعار اإلسمنت «األسود» المنتج في القطاع
ال ـخــاص ،وذل ــك بـعــد نـحــو عـشــريــن يــوم ـ ًا على
رف ــع أس ـع ــار ال ـم ــادة الـمـنـتـجــة ف ــي مــؤسـســات
ال ـق ـط ــاع ال ـ ـعـ ــام .وق ـ ــد أصـ ـب ــح طـ ــن اإلس ـم ـن ــت
الـبــورتــانــدي  175ألــف ليرة ســوريــة متضمن ًا
رســم اإلن ـفــاق االسـتـهــاكــي ،بـعــد أن كــان 135
أل ــف ل ـيــرة ،مــع األخ ــذ بـعـيــن االع ـت ـبــار ال ـفــارق
ال ـس ـع ــري ف ــي ال ـس ــوق ب ـيــن ال ـس ـعــر الــرس ـمــي
واالحتكاري.
وطبع ًا ،رافق ذلك ارتفاع أسعار كل مواد البناء

واالكـ ـس ــاء ،وبــال ـتــالــي ارت ـف ــاع تـكـلـفــة عـمـلـيــات
الترميم ،وأسعار العقارات وبــدالت إيجاراتها،
وصو ًال إلى أرقام فلكية.
أخبار أكثر وجعاً والماً
الـخـبــر األك ـثــر وج ـع ـ ًا وق ـه ــر ًا ،ك ــان ب ـتــاريــخ 15
الشهر الـحــالــي ،فـســوريــة تتصدر قائمة الــدول
األش ــد ف ـقــر ًا فــي ال ـعــالــم عـلــى ح ـســاب عـشــرات
ال ـ ــدول اإلف ــري ـق ـي ــة ،وف ـق ـ ًا ل ـمــا ت ـنــاق ـل ـتــه بـعــض
وسائل اإلعالم عن مواقع متخصصة!
وكــالـعــادة ،ليست لــديـنــا حـلــول وســط ،إمــا في
القمة «أشــد فـقــر ًا -نــزوحـ ًا -مــوت ـ ًا ...إلــخ» ،أو
ليس لدينا ترتيب عالمي بالقضايا اإليجابية!
أمــا بــالـنـسـبــة لــأخـبــار الـمـحــزنــة ،فـهــي األخـبــار
المرتبطة بالحالة النفسية للمواطن وتبعاتها،
فقد بتنا نسمع باآلونة األخيرة أخبار ًا كثير ًة
بهذا الصدد عن زيــادة حــاالت االنتحار ضمن
ال ـف ـئ ــة ال ـش ـب ــاب ـي ــة ،وزي ـ ـ ــادة األزم ـ ـ ــات الـقـلـبـيــة
وحــاالت الوفاة لهذه الفئة العمرية خصوص ًا،
ولم ال مع حال انسداد األفق أمام هذه الفئة،
وما ينجم عنها من إحباط واكتئاب ويأس و..
ومــا يمكن أن يتفرع عنها من أوجــه استغالل
ت ـش ـجــع ع ـلــى ال ـس ـلــوك ـيــات ال ـش ــاذة وال ـغــري ـبــة
م ـج ـت ـم ـع ـي ـ ًا ،مـ ـثـ ــل :زي ـ ـ ــادة حـ ـ ــاالت ال ـت ـس ــول
وال ـخ ـطــف وال ـس ــرق ــة والـ ــدعـ ــارة وال ـم ـخ ــدرات
والجريمة عموم ًا.
لمصلحة حفنة من الناهبين
كثيرة هــي الــوقــائــع المؤلمة والـمــوجـعــة التي
يـتـلـقــاهــا ال ـمــواط ـنــون يــوم ـي ـ ًا ،وتـنـعـكــس على
حياتهم مزيد ًا من البؤس والحرمان وانسداد
األفــق ،وهــذه الوقائع ليست جــديــدة ،بــل هي
قــدي ـمــة م ـت ـج ــددة م ـمــا ق ـبــل س ـن ــوات ال ـحــرب
واألزمــة ،كنتيجة مباشرة لمجمل السياسات
الليبرالية المعمول بها ،والتي تستمر بالحفر
لـلـمــواطــن ،عــن طــريــق ال ـق ــرارات الـمـنـهـكــة لــه،
لـتـبـقـيــه فــي ال ـقــاع دون األم ــل بــال ـخــروج منه
أبــد ًا ،بمقابل الحفاظ على مصلحة حفنة من
ك ـبــار الـنــاهـبـيــن وال ـفــاســديــن وأم ـ ــراء ال ـحــرب
واألزمة!
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كتاب جديد:

«مقاربة ديالكتيكية للتنظيم الذاتي للما ّدة وتط ّو ِرها المجهري والكبير»
الطبعة اإلنكليزية
تحت هذا العنوان نشرت دار  De Gruyterاأللمانية عام 2020
َ
من كتاب عا ِلم الفيزياء التطبيقية وفيزياء المواد والموصالت الفائقة ،البروفسور
المهمة تبديد
الماركسي كريستيان جوس (طبعته األلمانية  .)2017ومن جوانبه
ّ
المب َت َذلة التي ير ّوجها أنصار المثالية الفيزيائية والرياضية السائدة ،وال
األسطورة ُ
س ّيما من جالية «الفيزياء النظرية» ،ض ّد الماركسية كعلم ،وا ّدعاءات كثير منهم
ومهمة ،عملياً ونظرياً ،للعلماء الماركس ّيين،
بغياب مساهمات وإنجازات حديثة
ّ
وبأن الماركسية «عفا عليها الزمن» .وكتاب جوس من المؤ ّلفات الحديثة القليلة التي
ّ
أت على نق ٍد علمي وفلسفي ،من مواقع المادية-الديالكتيكية ،ألفكا ٍر سائدة مثل:
تج ّر ْ
بأن انتقاد
«االنفجار العظيم» واألخطاء المثالية لدى األينشتاينية؛ مع إقرار جوس ّ
محق بسبب األخطاء
أينشتاين للمفاهيم القديمة عن «األثير» احتوى على جانب ّ
الخالص
ماء
مع
المولود
لكن أينشتاين أخطأ بدوره بـ«رمي
َ
الميتافيزيكية التي شابتهّ ،
وأحل مكا َنه مثالياً «الخالء
الفيزياء،
من
ر
األثي
ب
ّ
َ
وش َط َ
القذر» وفق تعبير جوسَ ،
عديم المادة» .ويحاول جوس تطوير مفهوم جديد ديالكتيكي-مادي عن األثير،
يسميه «األثير الكوانتي» ويعتبره ضرورياً إليجاد الوحدة بين الحقول المختلفة
ّ
(الكهرومغناطيسي ،والجاذبية ،والقوى النووية القوية والضعيفة ،واألمواج
المادية ،وغيرها).
ǧالبروفسور كريستيان جوسǧ
      تعريب وإعداد :د .أسامة دليقان

ت ـص ـدّرَ ع ـن ــوان «أزم ـ ــة ع ـلــى حــافــة ال ـف ـيــزيــاء»
نيويورك تايمز في  7حزيران  .2015وتصدّر
عنوان «التناظر الفائق واألزمة في الفيزياء»
عددَ أيار  2014من .Scientific American
ان ــدل ـع ــت أزم ـ ــة ال ـف ـي ــزي ــاء ع ــان ـي ــة ولـ ــم يُ ـع ـ َثــر
تجريبي ًا بالمسرِّعات على أيٍّ مِــن الجسيمات
الـتــي تـنـبّــأت بـهــا «نـظــريــات الـمــادة الـمــوحَّــدة»
لعقود .تتعارض النظرة الطاغية على الفيزياء
ال ـيــوم مــع فـهـ ٍم أعـمــق لـبـنـيــة ال ـمــادة وعـمـلـيــات
ت ـط ــوره ــا .وتـ ـحـ ــاول ،بـ ــدل ذل ـ ــك ،ال ـب ـح ـ َـث عــن
جوهر المادة في التناظرات الرياضية ل َل ِبنَات
ب ـن ــا ٍء م ـج ـهــري ـةٍ ف ــوق ال ـط ـب ـي ـعــة .ت ـن ـت ـق ـدُ عــال ـم ـ ُة
الفيزياء سابين هوسينفيلدر في كتابها «تائه
فــي الــريــاضـيــات» ( )2018فـيــزيــا َء الجسيمات
السترشادها بـ«الجمال الرياضي للمعادالت»
بدل المالحظات التجريبية.
شمول األزمة لعلوم «الميكروكوزم»
و«الماكروكوزم»
أ ّثـ ـ ــرت أزم ـ ــة ال ـف ـي ــزي ــاء ع ـل ــى ع ـل ــم ال ـكــون ـيــات
أيـ ـضـ ـ ًا ،فــزع ـمــت (ن ـظ ــري ــة االن ـف ـج ــار ال ـع ـظ ـيــم)
«تكوين المادة والطاقة من ال شيء في حالةِ
ـدة فقط
مُـتـفـرّدة  singularityأوّل ـيــة» ،مـعـتـمـ ً
على تفسير االنــزيــاح األحـمــر لـضــوء األجــرام
الـسـمــاويــة الـبـعـيــدة ك ـ «تــوسـ ٍـع لـلـفـضــاء» بينما
ن ــأتْ بـنـفـسـهــا عــن الـتـطــور ال ـمــرصــود لـلـمــادة.
وح ـ ـوّلـ ــت ال ـن ـس ـب ـيــة الـ ـع ــام ــة– ال ـك ــام ـن ــة خـلــف
(االن ـف ـج ــار ال ـع ـظ ـيــم) – ال ـج ــاذب ـي ـ َة إل ــى ك ـيــانٍ
ه ـن ــدس ــي gravity was geometrized
ع ـن ــدم ــا أع ـل ـن ـت ـهــا ك ـخ ــاص ـي ــة ل ـل ـم ـك ــان /ال ـف ـضــاء
«الـفــارغ» المنحني؛ لــ«الــا شــيء»ّ .إن «نشأة
ال ـم ــادة م ــن ال ـع ــدم» ف ــي (االن ـف ـج ــار الـعـظـيــم)
و«اس ـت ـبــدال ال ـمــادة بـهـنــدســة الـفـضــاء الـفــارغ»
في الجاذبية ،وتفسير الجسيمات تحت الذرية
والحقول الكمومية في فيزياء الجُسيمات على
أنها «إثارة الال شيء» ،هي جوانب من األزمة
المفتوحة لمجاالت مختلفة من الفيزياء ،لكنها
تعود لسبب مشترك إبِّستيمولوجي (مُتع ّلق
بنظرية المعرفة فلسفي ًا).
ن ـشــأت ه ــذه األزم ــة مـطـلــع ال ـقــرن  19إل ــى 20
رغم التقدم الهائل بكل واحد من الموضوعات
ُفــرادى ،إ ْذ خضعت الفيزياء لتأثير الفلسفات
المثالية ،وخاصة النقد التجريبي والبراغماتية
والواقعية الجديدة ،وأدت إلى هجران الفيزياء
لمطلبها السابق بالتعرف على المادة وفهمها
كـحـقـيـقــة م ــوج ــودة مــوضــوعـيـ ًا بــاسـتـقــال عن

وعـ ــي اإلن ـ ـسـ ــان .وس ـب ــق ل ـم ــاك ــس ب ــان ــك ْأن
أعــرب عــن قلقه بــالـفـعــل ،بـعــد الـعــام  ،1930في
م ـح ــاض ــرت ــه« :ال ــوض ـع ـي ــة وال ـع ــال ــم ال ـخ ــارج ــي
ال ـح ـق ـي ـقــي» ع ـنــدمــا قـ ــال« :ح ـت ــى هـ ــذا ال ـم ـجــال
(الفيزياء) لم يسلم من األزمة العامة .نشأ نوع
من الاليقين في مجاله ،وأحيان ًا تتباين اآلراء
حــول األسئلة اإلبستيمولوجية تباين ًا كبير ًا.
ّإن مـبــادئـهــا ال ـتــي كــانــت فــي ال ـســابــق مـقـبــولـ ًة
عموم ًا ،وحتى السببية نفسها ،يتم التخلص
منها أحيان ًا».
يـبـحــث ك ـتــاب ـنــا هـ ــذا -ن ـق ــدي ـ ًا -تــأث ـي ـرَ الـمـثــالـيــة
الـفـيــزيــائـيــة عـلــى الـفـهــم الـنـظــري لـبـنـيــة ال ـمــادة
وت ـط ـوُّرهــا ،مــن ال ـم ـجــاالت الـكـمــومـيــة وتـط ـوِّر
ال ـ َّل ـ ِب ـنَــات تـحــت الــذريــة (ف ــي ال ـكــون الـمـجـهــري
 )Microcosmوصـ ـ ــو ًال إل ـ ــى ع ـل ــم ال ـك ــون
وتـطــور الـمـجــرات ،والـبـنــى الـعـمــاقــة للعناقيد
المَجَرّ ِية (الكون الكبير .)Macrocosm
السؤال األساسي
تتنوع نـظــرات العلماء تـجــاه الـعــا َلــم (الطبيعة
والـمـجـتـمــع) ،لـكــن يـجــب تمييزها جميع ًا وفـقـ ًا
إلج ــاب ـت ـه ــا عـ ــن ال ـ ـس ـ ــؤال األس ـ ــاس ـ ــي ل ـل ـعــاقــة
بـ ـي ــن ال ـ ــوج ـ ــود والـ ـ ــوعـ ـ ــي :هـ ــل ت ـن ـت ـم ــي إل ــى
االتـجــاه ال ـمــادي؛ الــذي يـقـرّ بــالــوجــود ،الــواقــع
ال ـمــوضــوعــي ،بــوص ـفــه األوّل ـ ــي ،وب ــأن الــوعــي
ال ـب ـش ــري ي ـس ـت ـط ـيــع أن ي ـع ـك ـس ــه ،أم تـنـتـمــي
إل ــى االت ـج ــاه ال ـم ـثــالــي؛ ال ــذي يَـعـتَـبــر مُ ـرَ َّك ـبــاتِ
اإلحساس أو األفكارَ أو المبادئ هي األولية
والواقعَ هو الثانوي؟
ويعود هذا التعارض إلى انقسام المجتمع إلى
طـبـقــات .فـكــل إيــديــولــوجـيــا تـحـمــل بـصـمــة طبقة
مــا .وهكذا ،فــإن العلم الطبيعي ،مع انبثاقه في
ال ـع ـصــور الـحــديـثــة مــن ال ـص ــراع اإليــديــولــوجــي
ل ـل ـب ــرج ــوازي ــة ض ــد ال ـس ـكــوالس ـت ـيــة اإلق ـطــاع ـيــة
ال ـم ـثــال ـيــة ،أدّى ب ــادئ األم ــر إل ــى إن ـت ــاج مــاديــة
مح ّلية قائمة على وحــدة النظرية والممارسة.
فكانت والدة العلوم الطبيعية الحديثة ثوري ًة،
ل ـكــن ت ـطــورهــا ال ــاح ــق ف ــي ال ـق ــرن  19إل ــى 20
ل ــم ي ـس ـت ـطــع ت ـف ـس ـيــر ال ـن ـتــائــج ال ـج ــدي ــدة آنـ ــذاك
بـشـكــل صـحـيــح ،بـسـبــب بـقــائـهــا أس ـيــرة الـنـظــرة
الميكانيكية الميتافيزيقية .فكان على الديالكتيك
ك ـن ـظــري ـةٍ وم ـن ـهـ ٍـج ل ـب ـح ـثِ عـمـلـيــات ال ـت ـطــور ْأن
يـشـقَّ طــريـقــه إلــى الـعـلــوم الـطـبـيـعـيــة ،وقــد تنبّأ
كانط ببراعة بفكرة والدة وموت المنظومات
الشمسية في الفضاء .كما طوَّر داروين نظرية
تـطــور الـكــائـنــات الحية مــن المستويات األدنــى
إلى األعلى .وكــان أســاس نظرة كــارل ماركس
وفريدريك إنجلس الديالكتيكية المادية للتطور
في الطبيعة والمجتمع ،قائم ًا على ال َقلب المادي
للعرض المنهجي لديالكتيك هيغل ،ومالحظة

الصراعات الطبقية في القرن  19لتصبح النظرة
العِلمية للطبقة العاملة إلى العالم ،ولم تُغ ِْن فقط
جهود البشرية للتحرر من االستغالل والقمع
ال ــرأس ـم ــال ــي ،ب ــل وأغ ـن ــت أي ـض ـ ًا ف ـكــر وأب ـح ــاث
العلماء التقدميّين عبر العالم.

النظرية والطريقة
المعرفية األكثر
تقدماً واألنسب
لمستوى تعقيد
األسئلة العلمية
هي الديالكتيك
المادي

تأثير أزمة اإليديولوجيا البرجوازية
اس ـتــدعــت االك ـت ـشــافــات ال ـج ــدي ــدة ف ــي الـعـلــوم
الـطـبـيـعـيــة مـطـلــع ال ـقــرن الـعـشــريــن (الـكـهــربــاء،
وال ـن ـشــاط اإلش ـعــاعــي ،وتــأثـيــر الـجــاذبـيــة على
ال ـض ــوء ،وغ ـيــرهــا) تـفـسـيـرَهــا فــي نـهــج شــامــل
وديــال ـك ـت ـي ـك ـيّ م ـ ــادي .ورغـ ــم م ـيــل ال ـعــديــد مــن
علماء الطبيعة حتى اليوم تلقائي ًا نحو المادية،
ّإل أن أزمة اإليديولوجيا البرجوازية المثالية
قــد تـغـلـغـلــت فــي الـعـلــوم الـطـبـيـعـيــة ،وأصـبـحــت
ال ــوض ـع ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة وال ـب ــراغ ـم ــات ـي ــة ال ـش ـكـ َـل
الـســائــد لـنـظــريــة الـمـعــرفــة الـمـثــالـيــة فــي الـعـلــوم.
ورغــم سماحها بــاسـتـبـصــارات فــرديــةّ ،إل أنها
تُجَزِّئ المعرف َة الالزمة للسياق العام للطبيعة،
وتَفصِ ُل النظري َة الرياضية عن الواقع .وهكذا،
اعـتُـ ِبـرَ مـفـهــومُ الـنـمــاذج الــريــاضـيــة هــو األوّلــي
م ـقــابــل الـ ـم ــادة .وم ــع ذلـ ــك ،فـ ـ ّـإن الــريــاض ـيــات
ال ـحــدي ـثــة بـفـعــالـيـتـهــا ال ـهــائ ـلــة ال يـمـكـنـهــا ّإل أن
تــدعــم الفهم الـنـظــري لـلـمــادة ،وتحقق تنبؤات
كمّية ،شريطة فهمها على أنها انعكاسٌ تقريبيّ
ل ـلــواقــع ال ـمــوضــوعــي ،وتـطـبـيـقـهــا بــوعــي بـهــذا
المعنى ،وإدراك حدودها ومحدوديّاتها.
ونـقـيـضـ ًا لـلـمـثــالـيــة الـفـيــزيــائـيــة– الـتــي تستبدل
ـراغ»
األن ـظ ـمــة ال ـم ـج ـهــريــة ل ـل ـمــادة ب ــوض ــع «ف ـ ـ ٍ
(أو «خـ ــاء»  )Vacuumم ـكــانَ ـهــا؛ «ال ـف ــراغ»
الذي يشكل فضاءات رياضية متعددة األبعاد،
والتي يفترضون فيها تَش ُّكل «األوتار الفائقة»
فإن كتابنا يأخذ دوم ًا
أو «العوالِم الغشائية»– ّ
بــوج ـهــة ن ـظــر تـجـمــع ب ـيــن مـخـتـلــف ال ـم ـجــاالت
ال ـك ـمــوم ـيــة وإثـ ــاراتـ ـهـ ــا ع ـل ــى ش ـك ــل ج ـس ـي ـمــات
تحت ذرية مع نظرية األثير الكمومي الفائق.
ولتحقيق هذه الغاية يَبني على تقدُّم المعرفة
في فهم أنظمة المادة المتك ّثفة condensed
 matterوإمكانية وجود حاالت مائع كمومية
م ـخ ـت ـل ـفــة ،ك ــال ـم ــوائ ــع ال ـفــائ ـقــة م ـث ـ ًـا .ب ــال ــواق ــع،
ت ــم ال ـت ـن ـبــؤ بـجـسـيــم ه ـي ـغــز م ـنــذ ( 1964وه ــو
الجسيم الجديد الوحيد الــذي ربما عُـثِـرَ عليه

فــي م ـس ـرّع الـجـسـيـمــات  CERNعــام ،)2012
وتــم هــذا التنبؤ اعـتـمــاد ًا على نظرية السيولة
الفائقة ( .)1964 Higgsومــع ذلــك ،تــم كنس
هذه المعلومة تحت السجّادة لصالح التفسير
ال ـم ـثــالــي ع ـلــى أن ــه «ج ـس ـيــم الـ ـ ــربّ»! God’s
.Particle
الديالكتيك الما ّدي وتطويره
ّإن النظرية والطريقة المعرفية األكثر تقدم ًا،
واألنسب لمستوى تعقيد األسئلة العلمية ،هي
الديالكتيك المادي .إنها ليست مكتمل ًة إلى األبد
بأيّة حال ،ولكن يجب ْأن تستوعب باستمرار
رؤى ج ـ ــدي ـ ــدة م ـس ـت ـخ ـل ـص ــة م ـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــة
والمجتمع ،وبذلك ترفع نفسها أكثر فأكثر إلى
مستوى االعتبار الشامل والمنهجي للسياق
العام للتطور.
وتـحـقـيــق ه ــذا يـتـطـلــب م ــا ي ـلــي )1( :الـتـحـلـيــل
ال ـن ـق ــدي وال ـ ـمـ ــادي وت ــول ـي ــف عـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
ال ـ ــرؤى م ــن ال ـع ـلــم ال ـح ــدي ــث ،ج ـن ـب ـ ًا إل ــى جـنــب
م ــع ال ـن ـقــد وال ـن ـف ــي الــديــال ـك ـت ـي ـكــي لـلـتـفـسـيــرات
ال ـم ـثــال ـيــة (وال س ـي ـمــا ال ـت ـف ـس ـيــرات الـفـلـسـفـيــة
الوضعية الجديدة) )2( .طريقة مقارنة كيفي ًا
السـتـقـصــاء عمليات تـطـوّر األشـكــال المختلفة
م ــن ال ـم ــادة ك ــأس ــاس مـ ــادي لــوصــف تـقــريـبـيّ
كمّي باستخدام النظريات الرياضية الفيزيائية
[الـمـقـصــود بــالـكـمّــي هـنــا الـنـقـيــض الديالكتيكي
للكيفيّ– المعرِّب] )3( .تحديد القوى الدافعة
الــداخ ـل ـيــة وال ـق ــوى ال ـم ـت ـعــارضــة والـتـنــاقـضــات
الـحــاسـمــة لعمليات الـتـطـوّر وتَـ َكـشُّـفِـهــا ،حسب
ال ـظــروف والـتــأثـيــرات الـخــارجـيــة )4( .تعميم
مفاهيم ديالكتيكية مادية جديدة لت ََطوِّر أنظمة
المادة ،وال سيّما تطورها عبر التنظيم الذاتي،
ودور ت ـفــاعــل ت ـط ـوّر األن ـظ ـمــة الـمـخـتـلـفــة فــي
تطوّر الكون )5( .فهمٌ مادي لطبيعة القوانين
ومتغيرة
َّرة
ٌ
الطبيعية على أنها ناشئ ٌة ومتطو ٌ
مع بنية المادة.
ǩكريستيان جوس  :Christian Joossباحث
بالفيزياء وبروفسور في جامعات غوتنغن
وشتوتغارت بألمانيا منذ  .2008لمزيد
من التفاصيل عن الكاتب ،راجع النسخة
اإللكترونية للمقال على موقع «قاسيون».
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بعد العرقلة السابقة التي جرت خالل ملتقى الحوار الوطني
الليبي في بدايات الشهر الجاري بعدم االتفاق على قاعدة
دستورية ،وتهافت وسائل اإلعالم المختلفة وتحليالتها على
نعي المسار السياسي وتصوير الحدث بوصفه «فشل» بصيغة
شاملة ،عاد الملف الليبي ليستكمل مسار الحل السياسي عبر
التفاهمات متجاوزًا ما جرى.
ǧمالذ سعد

نحو تفعيل حقيبة الدفاع
يُعدّ فراغ حقيبة الدفاع ضمن الحكومة
ال ـل ـي ـب ـيــة ال ـم ــؤق ـت ــة أحـ ــد أهـ ــم ال ـع ــوائ ــق
الـ ـج ــاري ــة ض ـم ــن ال ـت ـس ــوي ــة ،وقـ ــد ك ــان
م ــن ال ـم ـل ـفــت -ب ـعــد االج ـت ـم ــاع الـســابــق
الــذكــر -تـصــريــح رئـيــس الـ ــوزراء عبد
الحميد الدبيبة ،بأن حكومته ستجري
تغييرات في وزارة الدفاع بعد أن تمت
مناقشة المسألة مــع اللجنة العسكرية
المشتركة  ،5+5حيث أكد أمام مجلس
ال ـنــواب أنــه «قــريـبـ ًا ج ــد ًا سـيـتــم تعيين
وزير جديد للدفاع» مضيف ًا «الحكومة
ال ـل ـي ـب ـيــة ت ـع ـمــل ع ـل ــى اخ ـت ـي ــار وكـيـلـيــن
لوزارة الدفاع من أعضاء لجنة ،»5+5
ويُعدّ هذا األمر تطور ًا إيجابي ًا ،خاص ًة
بكيفية مـعــالـجـتــه بــالـتـعــاون مــع اللجنة
العسكرية المشتركة ،األمر الذي يمثل
م ـخــرج ـ ًا م ــن مـشـكـلــة ت ـن ــازع األطـ ــراف
عـ ـل ــى كـ ـس ــب ال ـح ـق ـي ـب ــة لـ ـص ــال ــح أح ـ ـدٍ
منهم ،فاللجنة الـمــذكــورة أســاسـ ًا تضم
الطرفين العسكريين الرئيسيين األكبر
ف ــي الـ ـب ــاد ،ال ـج ـيــش الــوط ـنــي الـلـيـبــي
بـقـيــادة الـمـشـيــر خليفة حـفـتــر (شــرقــا)
وجـ ـيـ ــش حـ ـك ــوم ــة ال ـ ــوف ـ ــاق ال ــوط ـن ــي
الـ ـس ــابـ ـق ــة (غـ ـ ــرب ـ ـ ـ ًا) ،ف ـل ـت ـع ـي ـيــن وزيـ ــر
دفـ ــاع وإط ـ ــاق ع ـمــل الـ ـ ــوزارة بـشـكــل
ف ـعــال جــانـبـيــن أســاس ـي ـيــن فـيـمــا يـتـعـلــق
بــال ـت ـســويــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،األول :الـعـمــل
تــوحـيــد الـمــؤسـســة الـعـسـكــريــة بفاعلية
أعلى ،والثاني :وحــدة الـقــرار بالمعنى
العسكري الوطني فيما يتعلق بخروج
ال ـقــوات األجـنـبـيــة مــن الـبــاد والضغط
اتجاه هذا األمر.

تقارب روسي -أمريكي؟
الجانب اآلخر الذي ساعد على تخفيف
حـ ـ ــدة ال ـت ـص ـع ـي ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـس ــاب ــق
وت ــأري ـض ــه ك ــان بـ ــروز الـ ــدور الــروســي
اإلي ـج ــاب ــي وإش ــارت ــه ع ـلــى وجـ ــود نــوع
من التقارب الــروســي -األمريكي حول
الملف ،حيث أعلن نائب وزير الخارجية
ال ـ ــروس ـ ــي ،س ـي ــرغ ــي ف ـي ــرش ـي ـن ـي ــن ،فــي
التاسع من الشهر الجاري :أن موسكو
ج ــاه ــزة ل ـل ـح ــوار وت ـن ـس ـيــق ال ـخ ـطــوات
ح ـ ــول ال ـم ـل ــف ال ـل ـي ـب ــي مـ ــع واش ـن ـط ــن،
وقــال« :بـهــذا الـصــدد أريــد أن أشـيــر إلى
أن وزيــر الـخــارجـيــة الــروســي ،سيرغي
الفـ ــروف ،اق ـتــرح عـلــى واشـنـطــن خــال
مـحــادثــاتــه مــع نـظـيــره األمــري ـكــي ،مــايــك
بومبيو ،في ديسمبر عام  2019إطالق
آل ـيــة ل ـل ـم ـشــاورات الــروس ـيــة األمــريـكـيــة
حول كل مسائل المساعدة في التسوية
السياسية الليبية» مضيف ًا «أجــريـنــا في
ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي ال ـم ــاض ــي ف ــي مــوسـكــو
مـ ـ ـش ـ ــاورات ت ـف ـص ـي ـل ـيــة مـ ــع ال ـم ـب ـع ــوث
األمــري ـكــي ال ـخ ــاص إل ــى لـيـبـيــا ،الـسـفـيــر
األم ــريـ ـك ــي ل ـ ــدى ط ــرابـ ـل ــس ري ـت ـش ــارد
نورالند .وأجريت محادثات مفيدة معه
على هامش مؤتمر برلين».
ويــأتــي حــديــث الـخــارجـيــة الــروسـيــة هــذا
ب ـعــد ق ـمــة ب ــوت ـي ــن -ب ــاي ــدن ال ـت ــي جــرى
خــالـهــا االت ـفــاق عـلــى عــدة أم ــور ،منها:
«الحوار اإلستراتيجي الشامل» ،والذي
يُـعــد الـمـلــف الـلـيـبــي بـطـبـيـعــة ال ـحــال أحــد
ت ـف ـص ـي ــات ــه ،وال ي ـع ـنــي هـ ــذا األم ـ ــر أن
الواليات المتحدة األمريكية باتت تدفع
تـجــاه الـتـســويــة وال ـحــل ،وإنـمــا انخفض
وزنـهــا ودوره ــا الـفـعّــال بــالـعــرقـلــة ،وكــان
م ــن ال ـم ـل ـفــت ب ـع ــد ت ـص ــري ــح فـيــرشـيـنـيــن
تــوقــف ح ـدّة الـتـصــريـحــات ال ـصــادرة من
ال ـق ــوى اإلق ـل ـي ـم ـيــة ف ـي ـمــا ي ـخــص الـمـلــف
الـلـيـبــي ،وت ـحــديــد ًا مـنـهــا :تــركـيــا ومـصــر
وفرنسا ،وعودة المواقف والتصريحات
اإليجابية من القوى الليبية المحلية.

مشكلة
الوجود
العسكري
األجنبي
بالنسبة لليبيا
اليوم تعد
واحدة من
أكثر المشاكل
حدة من
دون حلها ال
يمكن الحديث
عن تسوية
حقيقية
وموثوقة في
البالد

خروج القوات األجنبية
تعد مسألة وجــود الـقــوات األجنبية في
ليبيا من أهم األمور الواجب حلها ،وتقع
بالمرتبة األولى في سلم األولويات ،وقد
تـحــدث عــن ذلــك فـيــرشـيـنـيــن بـنـفــس يــوم
تصريحاته السابقة مــؤكــد ًا :أن «مشكلة
ال ــوج ــود ال ـع ـس ـكــري األج ـن ـبــي بــالـنـسـبــة
لليبيا اليوم ،تعد واحدة من أكثر المشاكل
ح ــدة .مــن دون حـلـهــا ،ال يـمـكــن الـحــديــث
عن تسوية حقيقية وموثوقة في البالد»
الفـتـ ًا إلــى أن هــذه المشكلة كــانــت محط
االه ـت ـمــام ل ــدى ال ـم ـشــارك ـيــن ف ــي مــؤتـمــر
برلين في شهر حزيران الماضي ،ليشير
إلى تركيا تحديد ًا بقوله «كما هو معلوم،
لــم يكن مــن الممكن الـتــوصــل إلــى إجماع
مـطـلــق فــي ذلــك الــوقــت .واحـتـفــظ الــوفــد
التركي لنفسه برأي خاص» ،حيث يبرز
ال ـجــانــب ال ـتــركــي بــوصـفــه ال ـع ـقــدة األكـبــر
ضـمــن مـســألــة خ ــروج ال ـقــوات األجـنـبـيــة،
ويـ ـع ــزا ذلـ ــك إلـ ــى ال ـت ـع ـق ـي ــدات الـمـتـعـلـقــة
ب ــات ـف ــاق ــات أنـ ـق ــرة م ــع ح ـك ــوم ــة ال ــوف ــاق
الــوطـنــي الـســابـقــة ،وال ـتــي ت ـحــاول أنـقــرة
االختباء خلفها بغية استمرار وجودها
العسكري ،بغاية تحصيل وزن ومكاسب
س ـيــاس ـيــة ض ـم ــن ال ـت ـس ــوي ــة ،ت ـض ـمــن لـهــا
ب ـقــاء واس ـت ـم ــرار ات ـفــاقــات ـهــا االق ـت ـصــاديــة
والـتـجــاريــة الموقعة مــع حكومة الــوفــاق،
ومسألة ترسيم الحدود البحرية.
لـتـبــدأ ت ـصــدر تـصــريـحــات لـيـبـيــة كـصــدى
لـهــذا االتـجــاه وتــأكـيــد ًا عليه ،حيث دعت
القيادة العامة للقوات المسلحة في ليبيا
ع ـلــى ل ـس ــان ال ـن ــاط ــق ال ــرس ـم ــي بــاسـمـهــا
ال ـ ـل ـ ــواء أحـ ـم ــد الـ ـمـ ـسـ ـم ــاري بـ ـض ــرورة
إخــرج جميع القوات األجنبية الرسمية
والمرتزقة منها دون استثناء ،ورفض
القيادة ألي طرح انتقائي من أي طرف
م ـح ـلــي أو أج ـن ـب ــي ي ـس ـت ـث ـنــي أيـ ــة ق ــوة
أجـنـبـيــة م ــن ال ـخ ــروج ،ب ــدع ــوى وج ــود
اتفاقيات موقعة مــع سلطة ســابـقــة ،كما
شـ ــددت ع ـلــى «ضـ ـ ــرورة وجـ ــود رؤي ــة
وط ـن ـيــة جـ ــادة لـكـيـفـيــة ح ــل الـمـلـيـشـيــات
وال ـم ـج ـمــوعــات ال ـخــارج ـيــة عــن الـقــانــون

وج ـم ــع س ــاح ـه ــا وإع ـ ـ ــادة دم ـج ـه ــا عــن
طريق المؤسسات الرسمية في الدولة»
وهو ما يتوافق مع الحديث السابق عن
توحيد المؤسسة العسكرية.
ولـيـقــول عـبــد الـحـمـيــد دبـيـبــة فــي الـيــوم
الـ ـتـ ــالـ ــي األم ـ ـ ــر ن ـف ـس ــه خ ـ ــال اج ـت ـم ــاع
لمجلس األمن الدولي حول ليبيا في 15
من الشهر الجاري مؤكد ًا :أن استمرار
وج ــود الـمـقــاتـلـيــن األج ــان ــب والـمــرتــزقــة
ع ـلــى األراضـ ـ ــي ال ـل ـي ـب ـيــة أمـ ــر مــرفــوض
وي ـن ـب ـغ ــي انـ ـسـ ـح ــابـ ـه ــم ب ـش ـك ــل ف ـ ــوري
ومتزامن ،حيث أن هــذا الــوجــود يشكل
خـطــر ًا حقيقي ًا عـلــى العملية السياسية،
وج ـه ــود اس ـت ـمــرار وق ــف إط ــاق ال ـنــار،
واستكمال توحيد المؤسسة العسكرية،
ول ـي ــدع ــو ال ـج ــان ــب الـ ــروسـ ــي «ل ـخ ــروج
تـ ــدريـ ـجـ ــي وم ـ ـتـ ــزامـ ــن لـ ـك ــاف ــة ال ـ ـقـ ــوات
والفصائل األجنبية من ليبيا» على لسان
النائب األول لمندوب روسيا الدائم في
األمم المتحدة ديمتري بوليانسكي.
إعادة التأكيد على موعد
االنتخابات وإجراؤها
أعاد المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا
يان كوبيش خالل جلسة مجلس األمن،
تــأكـيــده عـلــى مــوعــد إج ــراء االنـتـخــابــات
الــرئــاسـيــة والـبــرلـمــانـيــة فــي مــوعــدهــا في
 24كانون األول المقبل ،داعي ًا «أعضاء
مـلـتـقــى ال ـحــوار لــوضــع خــافــاتـهــم جانبا
واعـ ـتـ ـم ــاد أس ـ ــاس دس ـ ـتـ ــوري إلج ـ ــراء
االن ـت ـخــابــات فــي مــوعــدهــا» م ـش ـيــر ًا إلــى
وجـ ــود «م ـف ـس ــدي ــن» ع ـلــى ح ــد تـعـبـيــره
يحاولون عرقلة إجراء هذه االنتخابات.
وأعـلـنــت الـبـعـثــة الــدول ـيــة لـلــدعــم فــي لـيـبـيــا،
بــأنـهــا سـتـعـقــد اجـتـمــاعـ ًا اف ـتــراض ـي ـ ًا -يــومــي
الجمعة والـسـبــت -للجنة الـتــوافـقــات التي
انبثقت عن ملتقى الحوار الوطني الليبي
ال ـس ــاب ــق ،ب ـهــدف ت ـســويــة ال ـخ ــاف ــات الـتــي
نشأت بين أعضاء الملتقى «بهدف تسوية
الخالفات بين أعضاء الملتقى حول القضايا
الرئيسية العالقة ،وبـنــاء مـســودة توفيقية
للقاعدة الدستورية لالنتخابات المقبلة».
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تروج بعض القوى السياسية في العالم -ومن خلفها وسائل اإلعالم التابعة لقوى رأس المال العالمي -جملة من األكاذيب ،تهدف في جوهرها لتحميل مسؤولية
المشاكل االقتصادية واالجتماعية المتفاقمة في العالم إلى المهاجرين القادمين من الدول الفقيرة ،تفند هذه المادة التي تنشرها قاسيون «بتصرف» عن
موقع الحزب الشيوعي األمريكي ( )CPUSAكل األفكار المغلوطة عن المهاجرين غير الشرعيين في الواليات المتحدة األمريكية.

المهاجرون :كبش فداء للفشل!
يستمر الجدل حول
المهاجرين باحتالل
العناوين ،وال يزال
المهاجرون الذين ال
يحملون وثائق ثبوتية
«يبلغ عددهم في
الواليات المتحدة 11
مليون إنسان» يغذون
إعادة بناء االقتصاد
والمجتمعات دون أن
يحصلوا على الفضل
في ذلك .هؤالء
المهاجرين عرضة
للهجمات الرجعية
من كافة األطراف،
سواء حرس الحدود
أو قوات األمن ،أو
وكاالت الهجرة ،أو
العنصريين الذين
يحظون عادة بحماية
األمن .سنقوم هنا
بمقارعة اإلعالم
السائد لنب ّين بعض
األساسيات عن
المهاجرين.

ǧإعداد قاسيون

لماذا يأتي الكثير من المهاجرين إلى
الغرب وتحديدًا الواليات المتحدة؟
ال ـ ـع ـ ـمّـ ــال والـ ـ ـم ـ ــزارع ـ ــون ال ـ ـف ـ ـقـ ــراء فــي
الـمـكـسـيــك وأم ــري ـك ــا الــوس ـطــى وغـيــرهــا
مــن األم ــاك ــن ح ــول ال ـعــالــم ال ـتــي دمــرتـهــا
ممارسات الواليات المتحدة والشركات
الـ ـكـ ـب ــرى الـ ـعـ ــابـ ــرة لـ ـلـ ـح ــدود ب ــوس ــائ ــل
مـخـتـلـفــة مـثــل زعــزعــة اس ـت ـقــرار بـلــد مــا،
كما جرى كنتيجة للقوانين التي عرفت
ب ــاس ــم «ب ـ ــان م ـي ــري ــدا» ال ـم ــو ّق ـع ــة بـيــن
الواليات المتحدة وعدد من الحكومات
فــي أمــريـكــا الــوسـطــى فــي  ،2008والتي
أسست لقوات عسكرية ارتكبت جرائم
تــرقــى لـلـتـطـهـيــر ال ـعــرقــي ون ـشــرت عـنـفـ ًا
ش ــدي ــد ًا تـحــت ذري ـعــة مـكــافـحــة الـجــريـمــة
المنظمة.
أو مـثــل مــا يـسـمــى «ات ـفــاق ـيــات الـتـجــارة
الحرة» التي تفرض شروط ًا تمنع الدول
األف ـق ــر م ــن تـلـبـيــة اح ـت ـيــاجــات شـعــوبـهــا
ألجل حماية مصالح الرأسماليين الذين
ص ـدّروا األعـمــال لالستفادة مــن العمالة
زهيدة الثمن.
ك ـم ـث ــال :ب ـعــد ت ـط ـب ـيــق ات ـفــاق ـيــة «نــاف ـتــا»
لـلـتـجــارة الـحــرة ت ـمّ حــرمــان  1,3مليون
م ـك ـس ـي ـك ــي مـ ــن ع ـم ـل ـه ــم .فـ ــي األع ـ ـ ــوام
ال ـت ــال ـي ــة ل ـت ـط ـب ـيــق االتـ ـف ــاقـ ـي ــة ،ارت ـف ـع ــت
نسبة المهاجرين المكسيكيين الــذيــن ال
يحملون الوثائق إلى الواليات المتحدة
بنسبة .%60
أدّى الـ ـكـ ـس ــاد االقـ ـتـ ـصـ ــادي إل ـ ــى ع ــدم
اس ـت ـقــرار س ـيــاســي وزي ـ ــادة ف ــي الـعـنــف
والـ ـجـ ــريـ ـمـ ــة .عـ ـن ــى ه ـ ــذا ن ـ ـ ــزوح آالف
األطفال والعوائل إلى البلدان المجاورة.
ت ـع ـمــد ال ـش ــرك ــات ال ـك ـب ــرى ،وهـ ــم الــذيــن
يستغلون المهاجرين وغير المهاجرين
على حدّ سواء ،إلى تحيّين هذه الفرص
لتقسيم الطبقة العاملة ،وزيــادة ثروتها
وق ــوت ـه ــا م ــن خـ ــال هـ ــذه ال ـت ـق ـس ـي ـمــات
ب ــوس ــائ ــل ك ـث ـي ــرة ،مـ ـث ــل :ال ـت ـف ــري ــق فــي
األجـ ــور .كـمــا اسـتـغـ ّلــت ال ـشــركــات األمــر
لـ ـت ــزده ــر ص ـن ــاع ــة الـ ـسـ ـج ــون ال ـخ ــاص ــة
والـ ـتـ ـعـ ــاقـ ــدات مـ ــع الـ ـشـ ــركـ ــات األم ـن ـي ــة
الخاصة.
ضــرب الـتـغـيّــر الـمـنــاخــي– الــذي تسببت
بــه ال ــدول الغربية وتستمر فــي أعمالها
الـ ـم ــدم ــرة ل ـل ـب ـي ـئــة– ال ـب ـي ـئ ــات األص ـل ـيّ ــة
لـلـمـهــاجــريــن ووس ــائ ــل رزق ـه ــم الـمـعـتــاد،
مـثــل :ال ـمــزارعــون فــي أمــريـكــا الــوسـطــى
الــذيــن لــم تعد أراضـيـهــم تصلح لـلــزراعــة،
أو سكان المناطق الفقيرة التي ضربتها
العواصف والفيضانات وأدّت إلى نزوح
أه ـل ـهــا ال ــذي ــن ل ــم ي ـع ــودوا ق ــادري ــن عـلــى
إطعام عائالتهم.
لماذا ال ُيصلح هؤالء المهاجرون
بلدانهم بد ًال من الهجرة؟
ت ـمــارس الـشــركــات مـتـعــددة الجنسيات
األمــري ـك ـيــة وال ـك ـنــديــة واألوروبـ ـي ــة عبر
ح ـكــومــات ـهــا وج ـيــوش ـهــا ض ـغــوط ـ ًا هــائـلــة
على البلدان الفقيرة لتبقي اقتصاداتها
مـ ـفـ ـت ــوح ــة أمـ ـ ـ ــام اخـ ـ ـتـ ـ ــراق الـ ـشـ ــركـ ــات
األجنبية.
عندما تقاوم هذه البلدان هذه الضغوط،
تقوم حكومات البلدان الثريّة باستخدام
ال ـت ـه ــدي ــد والـ ـ ــرشـ ـ ــاوى وح ـ ـتّـ ــى ال ـق ــوة

الـعـسـكــريــة لـمـنـعـهــا مــن ات ـخــاذ إج ــراءات
سياسية تحمي شعوبها.
ت ـقــوم ه ــذه الـ ــدول ع ـبــر ه ــذه الـسـيــاســة
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـم ــوال ـي ــة ل ـل ـش ــرك ــات بــدعــم
االن ـ ـ ـق ـ ـ ــاب ـ ـ ــات وال ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــروب األه ـ ـل ـ ـيـ ــة
والحكومات الدكتاتورية.
هل يتسبب المهاجرون بالبطالة
وسرقة أعمال المواطنين؟
ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ي ـق ــوم ال ـم ـه ــاج ــرون عـبــر
األع ـم ــال ال ـتــي يـشـغـلــونـهــا بـخـلــق أعـمــال
جديدة ،مثال :القطاع الزراعي.
ال ـس ـبــب الـحـقـيـقــي ف ــي ال ـب ـطــالــة مـتـجــذر
بنقص األجــور التي يتم منحها لجميع
العمّال ،مهاجرون أم مواطنون .لم يعد
مــواط ـنــو ال ـ ــدول ال ـث ــريّ ــة ق ـ ــادرون عـلــى
تحمّل تكاليف شراء البضائع والخدمات
التي ينتجونها أنفسهم.
ل ـيــس ال ـم ـهــاجــرون ه ــم ال ـم ـســؤولــون
ع ــن مــاي ـيــن الــوظــائــف ال ـتــي اخـتـفــت
ب ـس ـب ــب إغـ ـ ــاق ال ـم ـص ــان ــع وت ـص ــدي ــر
األعمال من أجل تحقيق أرباح أعلى.
هــذه الـمـمــارســات تتحمل الرأسمالية
عليها اللوم ،وليس المهاجرون الذي
قدموا بسبب الممارسات الرأسمالية
ذاتها.
ماذا عن معدالت الجريمة
بين المهاجرين؟
تشير دراســات عــديــدة إلــى ّأن معدالت
العنف أو الجريمة الخاصة بالممتلكات
هي أدنى منها بالمقارنة ببعض قطاعات

يستمر
السياسيون
اليمينيون
بتشتيت انتباه
العامة عن فشل
النظام الرأسمالي
وسياساتهم
المناهضة
للعمال التي
ّ
ّأدت إلى خسارة
الماليين
ألعمالهم
ومدخراتهم
ومنازلهم
وأمنهم
االجتماعي

المواطنين في الدول الغربية ،وتحديد ًا
فــي الــواليــات الـمـتـحــدة .أمّــا الـسـبــب في
ان ـت ـشــار أســاط ـيــر الـجــريـمــة فـهــي تــركـيــز
المناهضين للهجرة على حاالت معزولة
لجرائم كبيرة.
مـ ـحـ ــاول ــة الـ ـبـ ـع ــض رب ـ ــط ال ـم ـه ــاج ــري ــن
بـ ــاإلرهـ ــاب ه ــي مـ ـحـ ــاوالت ف ــارغ ــة بــا
أي دلـيــل .وحـتّــى الـمـهــاجــريــن الـقــادمـيــن
مــن ســوريــة وال ـعــراق وأفـغــانـسـتــان ،هم
عرضة للتدقيق الشديد بحيث ال يمكن
أن يكون هناك إرهابيّ بينهم ال تعلم به
السلطات األمنية.
الضجة حول
كل هذه ّ
لماذا ّ
المهاجرين؟
ي ـس ـت ـم ــر الـ ـسـ ـيـ ــاسـ ـيـ ــون ال ـي ـم ـي ـن ـي ــون
بتشتيت انتباه العامة عن فشل النظام
ال ــرأس ـم ــال ــي ،وس ـيــاســات ـهــم الـمـنــاهـضــة
للعمّال التي أدّت إلى خسارة الماليين
ألعمالهم ومدخراتهم ومنازلهم وأمنهم
االج ـت ـم ــاع ــي .ل ـه ــذا ه ــم ب ـحــاجــة لـغـطــاء

يـلـهــي عــن الـمـتـسـبــب الـحـقـيـقــي بجميع
هـ ـ ــذه األزمـ ـ ـ ـ ــات :ال ـ ـ ـ  %1مـ ــن ال ـن ـخ ــب
الحاكمة.
تستفيد الشركات الكبرى مــن العمالة
زهيدة الثمن التي يشكلها المهاجرون،
لكنّهم ال يــريــدون للعمّال أن يحصلوا
على حقوق ،ولهذا نسمع في إعالمهم
ع ـ ــن مـ ـه ــاج ــري ــن م ـغ ـت ـص ـب ـي ــن وتـ ـج ــار
م ـخــدرات وإرهــابـيـيــن ،لكننا ال نسمع
عـ ــن ع ـ ـمّـ ــال ي ـت ــم اس ـت ـغ ــال ـه ــم بــأب ـشــع
الطرق.
ي ـخ ـش ــى ال ـي ـم ـي ــن ال ـس ـي ــاس ــي ال ـم ــوال ــي
ل ـ ـم ـ ـصـ ــالـ ــح الـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات م ـ ـ ــن حـ ـصـ ــول
الـ ـمـ ـه ــاج ــري ــن عـ ـل ــى حـ ـقـ ــوق س ـي ــاس ـي ــة،
وت ـم ـك ـي ـن ـه ــم مـ ــن ال ـت ـص ــوي ــت الح ـت ـم ــال
انضمامهم الكبير إلــى المناهضين ل ـ %1
األكثر ثراء.
ǩبــتــص ـّرف عـــنImmigration :
myths v. facts: A look behind
the anti-immigrant furor

قسم صفوف فقراء العالم!

عـنــدمــا يـنـجــح رأس ال ـمــال بــإقـنــاع الـفـقــراء فــي بـلـدٍ مــا ،بــأن كـبــار الـمــاكـيــن
والمسيطرين على معظم الثورات هم أقرب إليهم من المهاجرين ،أو غيرهم
مــن الفئات المهمشة فــي المجتمع ،يكون قــد نجح فعلي ًا فــي شــق صفوف
خصومهم وتــأريــض قــواهــم عبر إشغالهم بـصــراعــات ثــانــويــة لــن تخرجهم
من الجحيم الذي يعيشونه يومي ًا ،بل أثبت التاريخ أن نتائج هذه المعارك
الثانوية تسمح لكبار المالكين بــإدراج استغالل أعلى من السابق ،وأكثر
قسوة من تلك التي اختبروها سابق ًا.
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الصورة عالمياً
•حذرت روسيا من
ّأن الواليات
المتحدة
وحلفاءها
الغربيين
لن ينجحوا
إذا سعوا
الختبار استعداد
روسيا للدفاع عن حدودها وسط التوترات
المتزايدة المصاحبة للتدريبات االستفزازية
التي يجريها الناتو والقوات الشريكة له في
البحر األسود.
صعدت
• َّ
الواليات
المتحدة
التوترات مع
الصين بإرسال
أكثر من 20
مقاتلة شبح من طراز
 22-Fإلى المحيط الهادئ ،وهو رقم قياسي
لهذه المنطقة ،حسبما ذكرت شبكة «سي
إن إن» األمريكية.

لم تعتد شوارع كوبا خروج مظاهرات معارضة للسلطة ،ولكن االسبوع الماضي كسر هذه القاعدة ،إذ شهدت عدة مدن تحركات واحتجاجات قدرت
أعدادها باآلالف ،وخرجت في اليوم التالي وكر ٍد على هذه التحركات مظاهرات حاشدة مساندة للنظام في كوبا ،وحرصت على الخروج في الشوارع
والساحات ذاتها ،رافضة للتدخل الخارجي ،ومطالبة برفع الحصار عن البالد ،وعلى الرغم من األعداد الكاسحة التي خرجت للرد ،إال أن الحدث بحد
جدي لحدوث هزات في كوبا.
ذاته يشير الحتمال ٍّ

وإن كانت
األوضاع
االقتصادية قد
شهدت تحسناً
إال أن القطع
المفاجئ لهذا
النشاط في زمن
الرئيس السابق
دونالد ترامب ترك
أثراً سلبياً ملحوظاً
في اقتصاد البالد

سـ ــارعـ ــت ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ل ـم ـب ــارك ــة
ّدة
المظاهرات االحتجاجية في البالد ،مند ً
بـنـظــام الـحـكــم الـقــائــم فــي تــدخـ ٍـل ســافـ ٍر في
شــؤون كــوبــا الــداخـلـيــة ،بـعــد أن كــانــت قد
فــرضــت ح ـص ــار ًا ع ـلــى ال ـجــزيــرة م ـنــذ عــام
 1960حـتــى ال ـيــوم ،أم ـ ًا فــي دفــع األمــور
نحو االنفجار ،ودون أخذ حقوق الشعب
ال ـك ــوب ــي واح ـت ـي ــاج ــات ــه اإلن ـس ــان ـي ــة بـعـيــن
االعـتـبــار .ومــن هــذا الـبــاب ال يمكن نقاش
ال ـظــرف الـكــوبــي الـحــالــي بـعـيــد ًا عــن الــدور
األمريكي التخريبي فيها منذ نجاح الثورة
ال ـكــوب ـيــة ف ــي ع ــام  ،1959وال يـمـكــن بـكـ ّـل
تأكيد نقاشه دون أخــذ الظروف الداخلية
بعين االعتبار أيض ًا.
واشنطن :هل سامحت كوبا يوماً؟
كان نجاح الثورة الشعبية في كوبا ضرب ًة
حقيقي ًة لــواشـنـطــن ،وغـيــرت هــذه الـثــورة
ون ـتــائ ـج ـهــا ال م ـي ــزان ال ـق ــوى داخـ ــل الـبـلــد
الــذي استغلته الشركات األمريكية طوي ًال
فـحـســب ،بــل نـجـحــت كــوبــا الـجــديــدة بلعب
دور مهم فــي تعديل مــوازيــن الـقــوى على
طول أمريكا الجنوبية وعرضها.
ولذلك سعت واشنطن ومنذ اللحظة األولى
ال ـتــي تـلــت ن ـجــاح ال ـث ــورة لـقـلــب األم ــور في
ع ـك ــس م ـص ــال ــح ال ـش ـع ــب الـ ـك ــوب ــي ،وك ــان ــت
ال ـم ـســؤولــة األول ـ ــى ع ــن آالف ال ـم ـحــاوالت
لــزعــزعــة االسـتـقــرار ،فـلـجــأت لـكــل الـخـيــارات
ال ـع ـس ـك ــري ــة واالقـ ـتـ ـصـ ــاديـ ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة،
وفرضت حصارها القاسي من جهة وشوهت
الثورة ورموزها وحاولت تصفيتهم جسدي ًا
ودع ـمــت فـلــول الـنـظــام الـتــابــع الـقــديــم .لــذلــك
ال يـمـكـنـنــا إال وضـ ــع واش ـن ـط ــن ف ــي قـفــص
اإلت ـه ــام ،وخ ـصــوص ـ ًا أن ـهــا وع ـلــى الــرغــم من
ال ـم ـنــاورة الــواس ـعــة ال ـتــي أجــرت ـهــا فــي زمــن
الرئيس األمريكي السابق بــاراك أوباما ،إال
أن سياستها كــانــت دائـمـ ًاـ وكـمــا بــات مــؤكــد ًا
ال ـيــوم .تـهــدف لـقـلــب الـنـظــام الـقــائــم أم ـ ًا في
إعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

ما الذي تغير؟
ل ــم ي ـكــن ل ـم ـح ــاوالت الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
ال ـح ـث ـي ـثــة ذل ـ ــك األثـ ـ ــر ال ـم ـن ـت ـظــر مـ ــن قـبــل
ص ـنــاع ال ـفــوضــى فــي واش ـن ـطــن ،بــل أثـبــت
ال ـن ـم ــوذج ال ـك ــوب ــي ط ـ ــوال عـ ـق ــودٍ مـضــت
أن ــه يـمـلــك جـبـهــة داخـلـيــة مـحـصـنــة تـصــدت
للحصار األمــريـكــي عـبــر اسـتـنـهــاض الهمم
وبناء اقتصاد مستقر ،حوّل أبسط ميزات
كــوبــا االقـتـصــاديــة إلــى مـصــادر دخــل أمنت
احتياجات مواطنيها .لكن المؤشرات تدل
أن الوضع المعاشي تدهور في البالد في
الـفـتــرة األخـيــرة ،واسـتـنــدت االحتجاجات
األخـ ـ ـيـ ـ ــرة عـ ـلـ ــى جـ ـمـ ـل ــة م ـ ــن الـ ـنـ ــواقـ ــص
والثغرات ،فواشنطن في معركتها مع كوبا
اعتمدت «الكرّ والفرّ» ،وكان أوباما عراب
المرحلة األولــى ،والـتــي حــاولــت واشنطن
فيها إظـهــار الـنــوايــا الطيبة وخففت بعض ًا
م ــن ال ـض ـغ ــوط ع ـلــى ك ــوب ــا ،م ـمــا غ ـيــر مــن
عالقة األخيرة مع الخارج وفتح األسواق
أكـثــر ،وإن كانت األوضــاع االقتصادية قد
ش ـهــدت «تـحـسـنـ ًا» فــي ه ــذه الـمــرحـلــة ،إال
أن القطع المفاجئ لهذا النشاط في زمن
الرئيس السابق دونــالــد تــرامــب تــرك أثــر ًا
سلبي ًا ملحوظ ًا في اقتصاد البالد ،فتقول
التقديرات أن قطاع السياحة مث ًال والذي
نـشــط فــي س ـنــوات أوبــامــا أغ ــرق الـســوق
المحلية الكوبية بالدوالر األمريكي ،وخلق
جملة مــن الـنـشــاطــات االقـتـصــاديــة القائمة
عـلــى ال ـخ ــارج وال ـتــي ت ـضــررت ك ـث ـيــر ًا مع
إع ــادة فــرض الـحـصــار ،ال ــذي ضــرب هــذه
ال ـمــرة شــركــات ال ـح ــواالت الـمــالـيــة والـتــي
كــانــت تـمــد الـبــاد بـبـعــض الـقـطــع األجـنـبــي
الـ ـق ــادم م ــن ال ـم ـغ ـتــرب ـيــن م ـمــا ج ـعــل اآلثـ ــار
الـسـلـبـيــة الـســريـعــة صــادم ـ ًة ،بــاإلضــافــة إلــى
أن الـفـتــرة القصيرة لالنفتاح كــانــت كفيلة
بخلق شــريـحـةٍ تـعـتــاش مـنــه ،أي أن شكل
االنفتاح سمح بتوسيع الدائرة المرتبطة
ب ــال ـخ ــارج اق ـت ـص ــادي ـ ًا ب ـعــد أن ك ــان ــت شـبــه
معدومة في سنوات الحصار األمريكي.

ي ـ ـضـ ــاف إلـ ـ ــى م ـ ــا سـ ـب ــق أزم ـ ـ ــة فـ ـي ــروس
كورونا واألعباء االقتصادية الهائلة التي
فرضت على الدول لتأمين الرعاية الالزمة
لمواطنيهم ،وعلى الرغم من األداء المميز
ل ـل ـس ـل ـطــات ف ــي ك ــوب ــا وال ـت ــي ن ـج ـحــت فــي
تـطــويــر لـقــاحــات الـخــاصــة عـلــى الـمـسـتــوى
ال ــوط ـن ــي ،إال أن الـ ــوبـ ــاء ومـ ــع ال ـح ـصــار
ال ـش ــدي ــد ال ـم ــراف ــق تـ ــرك آثـ ـ ــار ًا اق ـت ـصــادي ـ ًة
سلبية ،وحمّل البالد أعباء إضافية لم يكن
بشكل
بـمـقــدورهــا تـعــويـضـهــا ،مـمــا انـعـكــس ٍ
مباشر على األوضاع المعاشية للسكان.
ال ـ ــدع ـ ــم األمـ ــري ـ ـكـ ــي ال ـع ـل ـن ــي ل ـل ـت ـح ــرك ــات
االحـتـجــاجـيــة يـشـ ّكــل خـطــر ًا مــزدوج ـ ًا على
كــوبــا فهو يضعها فــي مــوقــع يــزيــد فيه من
ت ــأث ــر «الـ ــداخـ ــل» بـ ـ «الـ ـخـ ــارج» م ــن جـهــة،
ويعرقل الشعب الكوبي في إيجاد مخارج
من أزمته الحالية .اإلجابة الدقيقة على ما
يجري في كوبا تحتاج لمزيدٍ من البحث
في طبيعة التغيرات التي جــرت في كوبا
في السنوات القليلة الماضية ،والتي تركت
آثار ًا سلبي ًة على االقتصاد في البالد ،ويعد
تــراجــع إنـتــاج السكر «أحــد أهــم المنتجات
الــزراع ـيــة الـكــوبـيــة» مــؤشــر ًا خـطـيــر ًا على
طـبـيـعــة ال ـت ـغ ـي ـيــرات ال ـج ــاري ــة ،ف ـقــد تــراجــع
ال ـم ـح ـصــول ب ـمــا ي ـع ــادل ال ـث ـلــث م ـنــذ 2018
مما يؤكد وجود تغييرات سلبية انعكست
بال شك على السكان ،ونحتاج أيض ًا لفهم
سـلــوك اإلدارة األمــريـكـيــة الـحــالـيــة ،والـتــي
حــاف ـظــت ع ـلــى ن ـهــج ت ــرام ــب ف ــي م ـخــال ـف ـةٍ
لتصريحات بــايــدن بخصوص تعامله مع
كــوبــا ،بــل وزادت مــن ح ــدة الـتـصــريـحــات
ومــن تــدخـلـهــا فــي ش ــؤون كــوبــا الــداخـلـيــة،
مــا يمكننا فهمه عـلــى أنــه مـحــاولــة لتجيير
أمريكا الجنوبية لمصلحة واشنطن التي
ت ـع ــان ــي بـ ـش ــدة مـ ــن تـ ــراجـ ــع وزنـ ـهـ ــا عـلــى
الساحة العالمية وترى أنها مضطرة لضخ
المزيد من األموال لقلب األنظمة المعادية
لـهــا فــي أمــريـكــا الــاتـيـنـيــة أم ـ ًـا فــي تمتين
مركزها وزيادة مواردها.

•ذكرت الهيئة
العامة للبث
اإلذاعي
األلمانية
«إيه آر دي»،
أن حصيلة ضحايا
الفيضانات التي اجتاحت مناطق في غرب
البالد ،ارتفعت إلى ما ال يقل عن  81قتي ًال
وأكثر من  1300مفقوداً.
•أعلن التحالف
العالمي
للقاحات
والتحصين،
عن توقيع
اتفاقيات
مع شركتي
«سينوفارم»
و«سينوفاك» اللتان تنتجان لقاحات
صينية ،وذلك لشراء حوالي  550مليون
جرعة منها بحلول النصف األول من العام
القادم .2022
•قال المتحدث
باسم وزارة
الحرب
األمريكية،
جون كيربي:
ّإن البنتاغون
يحلل طلباً من حكومة
هايتي ،إلرسال قوات إلى الجزيرة الكاريبية ،بعد
مقتل الرئيس ،جوفينيل مويس.
•حذر وزير
الخارجية
الروسي سيرغي
الفروف من
احتمال انتشار
عدم االستقرار في
أفغانستان إلى الدول
المجاورة ،مؤكداً على تكرار دعوة موسكو
وقت
إلنعاش العملية السياسية في أسرع ٍ
ممكن.
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إفريقيا :العسكرة الدائمة للحفاظ

حاول فنان البيانات جوش بيغلي اإلجابة عن هذا السؤال بوضع صور للقواعد العسكرية
األمريكية في إفريقيا على خريطة القارة «صورة العنوان» .وقد اقتصرت القواعد
المذكورة على المعترف بها من ناحية ،وعلى المستقلة عن قواعد البلد المضيف من
ناحية ثانية .تذكرنا الدبابيس والخيوط التي تربط الصور بعضها ببعض على هذه
الخريطة «بغرف الحرب» الخاصة بالهيمنة االستعمارية ،حيث تم ّثل مشاهد بصرية
على استمرار التجزئة والتبعية المطبقة على شعوب وحكومات القارة».
ǧ
التريكونتنتال
ǧ
      ترجمة :قاسيون

كيف تتخ ّيل أثر اإلمبريالية؟
إنّـهــا تم ّثل عكس مــا حلم بــه تــومــاس سانكارا
عندما قال في األمم المتحدة في « :1984نحن
نرفض مجرّد النجاة .نريد تخفيف الضغوط
لنحرر ريفنا مــن ركــود العصور الوسطى أو
االنـ ـح ــدار .نــريــد دم ـقــرطــة مـجـتـمـعــاتـنــا ،وفـتــح
أذهاننا على عالم المسؤولية الجماعية حتّى
نـكــون جــريـئـيــن بـمــا يـكـفــي البـتـكــار المستقبل.
نريد تغيير اإلدارة واستبدالها بنوع مختلف
مــن الـخــدمــة الـمــدنـيــة .نــريــد إش ــراك جيشنا مع
الـنــاس فــي عمل منتج ،وأن نــذ ّكــره دوم ـ ًا بـ ّـأن
الجندي بال تدريب وطني مجرّد مجرم يتمتع
بالسلطة .هذا هو برنامجنا السياسي».
في  30أيّار  2016عقد مجلس السالم واألمن
ال ـتــابــع لــات ـحــاد اإلفــري ـقــي « »PSCاجـتـمــاعــه
رقــم  .601كــان األعـضــاء قلقين بشكل أساسي
بسبب عدد من النزاعات وانهيار الدول .أشار
المجلس إلى ّأن مسؤولية ضمان منع نشوب
الـصــراع تقع بشكل أساسي على عاتق الــدول
األع ـضــاء ،أي ال ــدول الـخـمــس والـخـمـسـيــن في
القارة اإلفريقية.
لكنّ الجهد اإلفريقي الموحّد مات في مهده:
ال ـت ـش ـظ ــي الـ ــداخ ـ ـلـ ــي :ق ـب ــل أشـ ـهـ ــر ف ـق ــط مــن
االجـتـمــاع ،وافــق المجلس عـلــى نـشــر  5آالف
جـنــدي إفــريـقــي فــي بــورونــدي بـسـبــب الـنــزاع
طويل األمد في منطقة البحيرات الكبرى ،الذي
يشمل الـحــرب األهـلـيــة الـبــرونــديــة الـتــي دامــت

مــن  1993إلــى  .2005لـكـنّ االتـحــاد اإلفــريـقــي
منع ذلــك ،وقــرر بـ ّـأن الــوضــع فــي بــرونــدي قد
ه ــدأ ،وذل ــك رغ ــم الــدالئــل الـتــي وجــدتـهــا األمــم
المتحدة عن جرائم ضدّ اإلنسانية ،األمر الذي
ش ّكل أحــد األمثلة عــن التشظي داخــل القيادة
اإلفريقية الـتــي منعت مجلس الـســام واألمــن
اإلفريقي من التحرّك.
الضغوط الخارجية :فــي شباط وآذار ،2011
اجـتـمــع مجلس الـسـلــم واألم ــن لــوضــع خــارطــة
طريق كاملة إلنهاء الصراع في ليبيا .اجتمعت
البعثة في موريتانيا للسفر إلى طرابلس لفتح
ال ـم ـفــاوضــات عـلــى أس ــاس أرب ــع ن ـقــاط :وقــف
األعمال العدائية ،وتقديم المساعدة اإلنسانية،
وح ـمــايــة الــرعــايــا األج ــان ــب ،واع ـت ـمــاد وتـنـفـيــذ
اإلصـ ــاحـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ب ـمــا ي ـض ـمــن ال ـق ـضــاء
ع ـلــى أس ـب ــاب األزم ـ ــة .ثـ ـمّ ف ــي ال ـي ــوم الـســابــق
لـمـغــادرة بعثة الـمـجـلــس إلــى طــرابـلــس ،بــدأت
الــواليــات الـمـتـحــدة وفــرنـســا بقصف ليبيا .تـمّ
القصف برعاية الناتو وقرار مجلس أمن األمم
ال ـم ـت ـحــدة رق ــم  1973الـ ــذي صــوتــت لـصــالـحــه
ث ـ ــاث دول إف ــريـ ـقـ ـيّ ــة :الـ ـغ ــاب ــون ون ـي ـج ـيــريــا
وجنوب إفريقيا .سرعان ما تجاوز «التدخل
اإلن ـســانــي» تـفــويــض األم ــم الـمـتـحــدة بـحـمــايــة
المواطنين نحو تغيير النظام باستخدام عنف
هائل ،ونادر ًا ما يتم التطرّق إلى تجاهل الناتو
ومجلس أمن األمم المتحدة لالتحاد اإلفريقي
وقراراته مع مجلس السلم واألمن الخاص به.
ف ــي أع ـق ــاب ح ــرب ال ـنــاتــو ع ـلــى لـيـبـيــا ،شـهــدت
م ـن ـط ـقــة ال ـس ــاح ــل عـ ـ ــدد ًا م ــن الـ ـن ــزاع ــات ال ـتــي
ت ـس ـب ــب ب ـه ــا ظـ ـه ــور مـ ــوجـ ــات مـ ــن ال ـت ـط ـرّف
والقرصنة والتهريب .وبذريعة هذه النزاعات
الـتــي أشعلتها حــرب الناتو فــي الـبــدء ،تدخلت

اقترحت وزارة
الدفاع األمريكية
توقع
في  2018أن ّ
الواليات المتحدة
مع غانا اتفاقية
وضع القوات SOFA
وهي صفقة
بقيمة  20مليون
دوالر

فرنسا والواليات المتحدة عسكري ًا في منطقة
الـســاحــل .فــي  2014أن ـشــأت فــرنـســا «الـســاحــل
 ،»5-Gوهــي ترتيب عسكري يـضـمّ بوركينا
فــاســو وت ـشــاد ومــالــي ومــوريـتــانـيــا والـنـيـجــر،
ويتوسع أو يفتح قواعد عسكرية جديدة في
مــالــي وتـشــاد والـنـيـجــر وبــوركـيـنــا فــاســو .بنت
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ب ــدوره ــا ق ــاع ــدة طــائــرات
درونز هائلة في النيجر تنطلق منها الضربات
وع ـم ـل ـيــات االس ـت ـط ــاع ع ـلــى طـ ــول ال ـســاحــل
وال ـص ـحــارى .ه ــذه فـقــط واحـ ــدة مــن الـقــواعــد
األمريكية الكثيرة في القارة اإلفريقية ،فلدى
الــواليــات المتحدة  29منشأة عسكرية علنية
في  15دولة إفريقية .بينما لدى فرنسا قواعد
في عشر دول.
التنازل عن السيادة
اقـتــرحــت وزارة الــدفــاع األمــريـكـيــة فــي 2018
أن تو ّقع الــواليــات المتحدة مع غانا «اتفاقية
وضع القوات  ،»SOFAوهي صفقة بقيمة 20
مـلـيــون دوالر مــن شــأنـهــا أن تـسـمــح للجيش
األم ــري ـك ــي بـتــوسـيــع وجـ ــوده ف ــي غ ــان ــا .أدّى
االسـ ـتـ ـي ــاء واس ـ ــع ال ـن ـط ــاق م ــن هـ ــذا االت ـف ــاق
إل ــى ن ــزول ق ـطــاعــات ك ـب ـيــرة م ــن ال ـس ـكــان إلــى
ال ـ ـش ـ ــوارع .رف ـع ــت أحـ ـ ــزاب ال ـم ـع ــارض ــة ال ـتــي
ت ـخــوفــت م ــن ق ـيــام ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة بـبـنــاء
قاعدة عسكرية في البالد صوتها في البرلمان.
ث ـمّ بـعــد شـهــر مــن ذل ــك أع ـلــن الــرئ ـيــس الـغــانــي
نــانــا آدو ب ـ ّـأن حـكــومـتــه لــم ،ول ــن ،تـقـدّم قــاعــدة
عـسـكــريــة للجيش األمــريـكــي .رددت الـسـفــارة
األمــري ـك ـيــة ف ــي ال ـب ــاد ذات األمـ ــر بــالـتـصــريــح
بـ ّـأن الواليات المتحدة لم تطلب وليس لديها
خطط لبناء قاعدة عسكرية في غانا.
ال يتط ّلب األمــر محل ًال خبير ًا ليعلم مــن نصّ
االتـفــاقـيــة ّأن قــاعــدة أمــر واق ــع قــد ت ـمّ بـنــاؤهــا.
تـنــص ال ـم ــادة الـخــامـســة ك ـم ـثــال« :ت ــو ّف ــر غــانــا
ب ـمــوجــب االت ـف ــاق ل ـق ــوات ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
والـمـتـعــاقــديــن مــع الــواليــات الـمـتـحــدة وغيرهم
ع ـل ــى ال ـن ـح ــو ال ـم ـت ـفــق ع ـل ـيــه ب ـش ـكــل م ـت ـب ــادل،
الوصول دون عوائق إلى المرافق والمناطق
ال ـم ـت ـفــق ع ـل ـي ـهــا واس ـت ـخ ــدام ـه ــا .ي ـج ــب تـعـيـيــن

الـ ـمـ ــرافـ ــق والـ ـمـ ـس ــاح ــات ال ـم ـت ـف ــق ع ـل ـي ـه ــا ،أو
أج ــزاء مـنـهــا ،الـتــي تــوفــرهــا غــانــا عـلــى أنـهــا إمّــا
لالستخدام الحصري من قبل قوات الواليات
الـمـتـحــدة أو السـتـخــدامـهــا بـشـكــل مـشـتــرك من
قبل قــوات الــواليــات المتحدة وغــانــا .ستو ّفر
غــانــا أي ـض ـ ًا الــوصــول واس ـت ـخــدام م ــدرّج يلبي
معايير قوات الواليات المتحدة».
وي ـك ـت ـم ــل الـ ـتـ ـنـ ــازل عـ ــن الـ ـسـ ـيـ ــادة فـ ــي ن ـصّ
االتـفــاقـيــة عـنــدمــا ن ـقــرأ« :سـيـتــم مـنــح الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة األولـ ـي ــة ف ــي ال ــوص ــول واس ـت ـخ ــدام
الـمـنـشــآت وال ـم ـنــاطــق الـمـتـفــق ع ـل ـي ـهــا ...يـجــوز
ل ـل ـقــوات األمــريـكـيــة ام ـتــاك األس ـل ـحــة وحـمـلـهــا
في غانا أثناء أداء واجبها الرسمي ...وتمنح
االمـتـيــازات واإلعـفــاءات والحصانات المعادلة
لتلك الممنوحة للموظفين اإلداريين والفنيين
ف ــي مـهـمــة دب ـلــومــاس ـيــة» أي بـكـلـمــات أخ ــرى:
إن ارتكبت القوات األمريكية جريمة فلن تتم
محاكمتهم أمام المحاكم الغانيّة.
وك ـمــا هــو م ـتــو ّقــع ،أص ـبــح ال ــوج ــود األمــريـكــي
في مطار كوتوكا الدولي في العاصمة الغانيّة
أك ــرا قـلــب شـبـكــة لــوجـسـتـيــات أمــريـكـيــة معقدة
غــرب إفــريـقـيــا .بـحـلــول  2018هـبـطــت رحــات
جوية أسبوعية من قاعدة رامشتاين الجوية
األمــريـكـيــة فــي ألمانيا فــي الـمـطــار الـغــانــي «بما
فــي ذل ــك األس ـل ـحــة وال ــذخ ـي ــرة» .ي ـخــدم مـطــار
كــوتــوكــا األمريكيين كموقع أمـنــي فـعّــال لنشر
الـ ـق ــوات وت ــزوي ــده ــا بـ ــاإلمـ ــدادات ع ـلــى طــول
إفريقيا .إنّها قاعدة بكل ما تفعله القاعدة ،لكن
بتسمية أخرى.
النزاع والهجرة
يحتفظ بــاطــن األرض فــي إفــريـقـيــا بمجموعة
مـ ــن ال ـ ـم ـ ــوارد ال ـط ـب ـي ـع ـيــة الـ ـهـ ــامـ ــة %98 :مــن
ال ـكــروم فــي الـعــالــم %90 ،مــن الـكــوبــالــت%90 ،
م ــن ال ـبــات ـيــن %70 ،م ــن ال ـكــول ـتــان %70 ،مــن
ال ـت ــان ـت ــال ـي ــت %64 ،مـ ــن ال ـم ـن ـغ ـن ـيــز %50 ،مــن
الذهب %33 ،من اليورانيوم ،إضافة إلى حصّة
ك ـب ـيــرة م ــن اح ـت ـيــاط ـيــات ال ـعــالــم م ــن ال ـم ـعــادن
األخرى مثل البوكسيت والماس والتنتاليوم
والـتـنـغـسـتـيــن وال ـق ـصــديــر .تـمـتـلــك ال ـقــارة %30
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مــن جميع االحـتـيــاطـيــات الـمـعــدنـيــة ،و %12من
احـتـيــاطـيــات الـنـفــط الـمـعــروفــة ،و %8مــن الـغــاز
ال ـط ـب ـي ـعــي الـ ـمـ ـع ــروف ،و %65م ــن األراض ـ ــي
الصالحة للزراعة في العالم.
اعـتـمــاد ال ــدول اإلفــريـقـيــة عـلــى تـصــديــر الـمــواد
ال ـ ـخـ ــام– ب ـس ـبــب قـ ـ ـوّة الـ ـش ــرك ــات ال ـم ـت ـع ــددة
الجنسيات وافتقار مجموعة البلدان اإلفريقية
للتصنيع الكافي – جعلها فــي وضــع االعتماد
عـلــى رأس الـمــال األجـنـبــي .تـمّــت هيكلة حالة
التبعية هذه من خالل السياسات االستعمارية
ال ـتــي حــافـظــت عـلــى ال ـن ـشــاط االق ـت ـصــادي في
إفــريـقـيــا عـلــى أســاس تنمية اسـتـخــراج الـمــواد
ال ـخ ــام وب ـي ـع ـهــا لـلـمـسـتـعـمــريــن .ورثـ ــت أج ـيــال
نخب ما بعد االستعمار اإلفريقيّة هذه التبعية،
ح ـيــث ع ـ ــززوا ال ـه ـي ـكــل الــري ـعــي دون مـحــاولــة
تغييره .تعتمد الدول اإلفريقية على اإليرادات
ال ـخــارج ـيــة مــن تـصــديــر ال ـم ــواد ال ـخ ــام ،وعـلــى
بــرامــج ال ـم ـســاعــدات مــن ال ـح ـكــومــات الـغــربـيــة،
والمساعدات المؤسساتية.
اسـتـخــدمــت الـنـخــب الـحــاكـمــة اإلفــريـقـيــة التابعة
ل ـل ـح ـك ــوم ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة الـ ـتـ ــي لـ ـه ــا م ـص ـل ـحــة
دائـمــة فــي إفــريـقـيــا ،ال ـمــوارد الطبيعية لتأمين
الـمـســاعــدة مــن ه ــؤالء دون إي ــاء أيّ اهـتـمــام
لمتطلبات وشــروط هــذه المساعدات .تصبح
هذه المساعدات علقة تمتصّ الموارد الالزمة
لنمو البلدان اإلفريقية .مثال :في تقرير للجنة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـتــاب ـعــة ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة غـ ّـطــى
خمسين عــامـ ًا ماضية ،تبيّن بـ ّـأن األمــوال غير
ال ـشــرع ـيّــة ال ـه ــارب ــة م ــن إفــري ـق ـيــا ق ــد أدّت إلــى
خـســارة الـقــارة ألكـثــر مــن تــرلـيــون دوالر ،أي
مــا ي ـســاوي كــامــل الـمـســاعــدات الــرسـمـيــة الـتــي
حـصـلــت عـلـيـهــا ال ـق ــارة اإلفــري ـق ـيــة خ ــال ذات
ال ـف ـتــرة .ه ــذه أمـ ــوال ثـمـيـنــة كــانــت لـتـسـتـخــدم
لتنويع االقـتـصــادات اإلفريقية وتشييد البنى
التحتية وتـعــزيــز األجــور االجـتـمــاعـيــة .ضيقت
ال ـت ـب ـع ـيــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة خ ـ ـيـ ــارات ال ـح ـك ــوم ــات
اإلفــريـقـيــة وجـعـلـتـهــا مــرتـبـطــة بـمـصــالــح الـقــوى
األجـنـبـيــة .أدّت هــذه التبعية االقـتـصــاديــة إلــى
تـمـيـيــع اإلرادة ال ـس ـيــاس ـيــة ل ـم ـقــاومــة الـتــدخــل
العسكري.

ينتج عن الفشل في استخدام الـمــوارد بشكل
صحيح ودفع برامج تنمية تركز على السياق
االج ـت ـم ــاع ــي ،ان ـف ـج ــار الـ ـن ــزاع ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
وال ـع ـس ـك ــري ــة ،ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك ح ــرك ــات ال ـت ـمــرد
التي تبنى على أســس عرقية ودينية ،وكذلك
ت ــوسّ ــع ال ـه ـجــرة إل ــى أوروب ـ ــا وداخـ ــل ال ـقــارة
نفسها .هاتان النتيجتان :النزاعات والهجرة،
متأتيان عن األزمة االقتصادية العميقة للدول
اإلفــريـقـيــة ،وهـمــا تنتجان مـبــررات لــدول مثل
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وفــرن ـســا إلن ـش ــاء قــواعــد
عسكرية ،وإدامة أسباب األزمات.
كمثال :ال تخجل الواليات المتحدة من القول
بـشـكــل صــريــح بـ ـ ّـأن وج ــوده ــا ال ـع ـس ـكــري فــي
وس ــط إفــريـقـيــا هــو لـحـمــايــة حــركــة الـنـفــط من
نيجيريا وخليج غينيا إلى الواليات المتحدة.
ورغــم اتـفــاق المسؤولين الحكوميين على ّأن
خـطــر داع ــش وال ـقــاعــدة والـتـنـظـيـمــات الـتــابـعــة
لـهــا هـنــاك لـيــس مـمّــا يـسـتــدعــي الـقـلــق ،تستمر
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة بـتـبــريــر تـنـمـيــة وجــودهــا
بمحاربتهم.
تمّ في  2007اكتشاف احتياطات كبيرة للنفط
ع ـلــى حـ ــدود ال ـكــون ـغــو وأوغـ ـن ــدا ت ـق ـدّر بـنـحــو
 1,7مـلـيــار بــرمـيــل ،لــذلــك لـيــس مــن المستغرب
ق ـي ــام ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ب ـع ـس ـكــرة الـمـنـطـقــة
عبر اتفاقات تشبه التي عقدتها قيادة القوات
األمريكية في إفريقيا «أفريكوم» مع الكونغو
لـتــدريــب جـيـشـهــا فــي عــام  .2010ومــن المفيد
أن نـعـلــم بــأنّــه وضـمــن هــذه الـعـسـكــرة نشطت
مـ ـجـ ـم ــوع ــات مـ ــارسـ ــت أبـ ـشـ ــع أنـ ـ ـ ــواع ال ـق ـت ــل
والتهجير في المنطقة.
ف ــي ك ــان ــون ال ـثــانــي  ،2021وص ـلــت بـعـثــة مــن
أفريكوم إلى الكونغو لمناقشة تعميق التعاون
والـتـنـسـيــق ودع ــم الـجـيــش الـكــونـغــولــي .وفــي
آذار وبناء على طلب من مؤسسة «بريدج-
واي» – ال ــذراع الـخـيــري لشركة إدارة رأس
المال األمريكية بريدج-واي ،وضعت اإلدارة
األمــري ـك ـيــة م ـج ـمــوعــة م ـت ـمــردة مـحـلـيــة تــدعــى
 ADFع ـل ــى الئ ـح ــة اإلره ـ ـ ــاب ،رغـ ــم ت ـصــريــح
خبراء األمم المتحدة بعدم وجود أد ّلة تربط
المجموعة بأيّة جرائم مرتكبة .الهدف من هذا
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للتصنيع الكافي

الوضع هو منح المزيد من المبررات للجيش
األمــريـكــي وأفــري ـكــوم بــالـتــواجــد فــي الـكــونـغــو،
وتحديد ًا في مناطق االحتياطيات النفطية.
أدّت برامج التقشف التي تقودها المؤسسات
المالية الدولية إلــى فشل الــدول اإلفريقية في
تــوفـيــر حـيــاة كــريـمــة لـمــواطـنـيـهــا ،مــا أدّى على
هـجــرة واسـعــة الـنـطــاق .مــن بـيــن  41,3مليون
ن ــازح بـسـبــب الـعـنــف وال ـن ــزاع ،ح ــاول ربـعـهــم
ال ـه ـجــرة إل ــى أوروب ـ ــا ،بـيـنـمــا ت ـح ـرّك ال ـبــاقــون
داخـ ــل ال ـق ــارة اإلفــري ـق ـيــة .تـعـنــي ال ـه ـجــرة إلــى
أوروبـ ــا ال ـت ـع ـرّض لـمـخــاطــر شــديــدة مـتـنــوعــة،
بأن  %90ممّن
ولكن مسح ًا لألمم المتحدة بيّن ّ
لــم ينجحوا فــي الـسـفــر مـسـتـعــدون للمخاطرة
مرّة أخرى.
ك ــان ــت ال ـم ـح ــاوالت األوروب ـ ـيـ ــة ل ــوق ــف تــدفــق
المهاجرين عبر البحر األبيض المتوسط بال
جــدوى ،حيث استخدمت الـجـيــوش األجنبية
فــي منطقة الـســاحــل لـلـحـدّ مــن الـهـجــرة وإبـعــاد
المهاجرين قدر اإلمكان عن الحدود األوروبية.
م ــا فـعـتـلــه ال ـ ــدول األوربـ ـيّـ ــة ف ــي الـحـقـيـقــة هــو
تـصــديــر حــدودهــا بـعـيــد ًا عــن أراضـيـهــا ،والـتــأكــد
بأن الحظر القاسي لالجئين والمهاجرين يتمّ
ّ
بـعـيــد ًا عــن عــدســات اإلع ــام كــي يـبـقــى الـغــرب
بريئ ًا عندما تقوم شركاته العسكرية واألمنية
ب ــال ـت ـع ــاون م ــع ج ـيــوشــه ال ـن ـظــام ـيــة بــاألع ـمــال
القذرة.
البصمة األمريكية
ال تش ّكل القارة اإلفريقية استثناء بما يخص
عــدد الـقــواعــد الـعـسـكــريــة األجـنـبـيــة الـمــوجــودة
ف ـي ـه ــا ،ف ـه ــذه ال ـق ــواع ــد مـ ــوجـ ــودة ع ـل ــى ط ــول
الـعــالــم ،مــن الـقــواعــد األمريكية فــي الـيــابــان إلى
البريطانية فــي أسـتــرالـيــا .وبالتأكيد ،لــم يترك
بـلــد بـصـمــة عـسـكــريــة كــالـتــي تـتــركـهــا الــواليــات
«لخطة
المتحدة في جميع أنحاء العالم .وفق ًا ّ
ع ـم ـلـيــات ال ــدف ــاع الــوط ـنــي األم ــري ـك ــي -2018
 ،»2022ي ــدي ــر ال ـج ـي ــش األم ــري ـك ــي مـحـفـظــة
عــال ـم ـيــة ت ـت ـك ـوّن م ــن أك ـث ــر م ــن  568أل ـف ـ ًا مــن
األصـ ــول «م ـب ــانٍ وإنـ ـشـ ــاءات» ،م ـتــوزعــة على
 4800موقع حول العالم.
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الــوجــود الكبير لـلـقــوات األمــريـكـيــة فــي الـقــارة
اإلف ــري ـق ـي ــة ل ـي ــس م ـف ــاج ـئ ـ ًا ،ف ـه ــي ت ـن ـفــق عـلــى
ال ـع ـس ـكــرة م ــا يـ ــوازي الـ ــدول اإلحـ ــدى عـشــرة
التالية لها في اإلنفاق مجتمعة .بالمقارنة مع
الصين التي تلي الــواليــات المتحدة فــور ًا في
اإلن ـفــاق الـعـسـكــري ،فـهــي ال تـنـفــق ّإل ثـلــث ما
تنفقه الواليات المتحدة سنوي ًا.
لكنّ األمــر ليس مقتصر ًا على الــوجــود الكمي
األكـبــر للقوات األمريكية ،بــل أيـضـ ًا باألنشطة
التي تمنحه طابع ًا نوعي ًا مختلف ًا .يتضمن هذا
الـطــابــع ق ــدرة الــواليــات الـمـتـحــدة عـلــى الــدفــاع
عــن مـصــالـحـهــا فــي ال ـق ــارة وم ـنــع أي ــة مـنــافـســة
جـ ــادة ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـلــى الـ ـم ــوارد واألس ـ ــواق.
هناك نوعان من المهام التي يقوم بها الجيش
األمريكي في إفريقيا:
وظيفة الشرطي :يعمل الجيش األمريكي ،جنب ًا
إلى جنب مع جيوش الناتو األخرى ،كضامن
لمصالح الشركات الغربية وحـ ٍـام للرأسمالية.
تحدد التقارير الــواردة من الجيش األمريكي
بـشـكــل دوري مـســؤولـيــة الـجـيــش فــي ضـمــان
تدفق منتظم للمواد الخام من أجل الشركات–
وتحديد ًا الطاقة– والحفاظ على حركة البضائع
دون عوائق في قنوات الشحن .من هنا يعمل
ال ـج ـيــش األمــري ـكــي ك ـشــرطــي ل ـيــس لـلـمـجـتـمــع
الــدولــي ،بــل للمستفيدين مــن الــرأسـمــالـيــة .إلى
جانب الواليات المتحدة هناك فرنسا ،والتي
يــرت ـبــط وج ــوده ــا ف ــي ال ـن ـي ـجــر ب ـش ـكــل وث ـيــق
بضرورات قطاع الطاقة الفرنسي ،الذي يطلب
الـيــورانـيــوم ال ــذي يـتــم تـعــديـنــه فــي أرل ـيــت في
النيجر .واحــد من كـ ّل ثالثة مصابيح فرنسية
تعمل بــالـيــورانـيــوم الـمــأخــوذ مــن هــذه المدينة
التي حولتها القوات الفرنسية إلى حصن.
الـحــرب الـبــاردة الـجــديــدة :مــع تــزايــد المصالح
التجارية الخاصة والعامة الصينية في القارة
اإلفــريـقـيــة ،ومــع اسـتـمــرار الـشــركــات الصينية
ف ــي ال ـت ـفــوق ع ـلــى ال ـش ــرك ــات ال ـغــرب ـيــة ،ازداد
الضغط األمريكي الحتواء الصين في إفريقيا.
وصفت «إستراتيجية إفريقيا الجديدة »2019
الحكومية األمريكية الوضع« :المنافسون من
ال ـقــوى الـعـظـمــى ،وت ـحــديــد ًا الـصـيــن وروس ـيــا،
يــوسـعــون بـشـكــل مـسـتـمــر تــأثـيــرهــم الـسـيــاســي
والـ ـم ــال ــي ع ـل ــى ط ـ ــول إف ــري ـق ـي ــا .ي ـس ـت ـهــدفــون
بشكل عـمــدي وعــدوانــي الـحـصــول عـلــى مــزايــا
مــن الــواليــات الـمـتـحــدة عـبــر اسـتـثـمــاراتـهــم في
المنطقة» .االتحاد األوربي بدوره في تقريره
عن اإلستراتيجية في إفريقيا ذكر مخاوفه من
الـمـنــافـســة عـلــى ال ـم ــوارد الـطـبـيـعـيــة ،رغ ــم عــدم
ذكره اسم الصين بشكل مباشر.
هــاتــان الـنـقـطـتــان– وظـيـفــة الـشــرطــي والـحــرب
الباردة الجديدة– تتطلبان مزيد ًا من االهتمام
لـكــونـهـمــا مـحــور الـعـمــل الـعـسـكــري الـغــربــي في
إفريقيا ،وكذلك بوصفهما المدخل إلى اإلفساد
الـسـيــاســي الـغــربــي فــي ال ـق ــارة ،ال ــذي يتضمن
دون أن يقتصر عليه :المساعدات الحكومية
وال ـمــؤس ـســات ـيــة وال ـم ـن ـظ ـمــات غ ـيــر الـحـكــومـيــة
ومشاريع «التنمية» المشبوهة.
الوجود العسكري الغربي في إفريقيا مرتبط
ومتشابك مــع األزمــة السياسية واالقتصادية
اإلف ــريـ ـقـ ـيّ ــة ،ب ـح ـيــث ي ـم ـكــن اعـ ـتـ ـب ــاره ال ـس ـبــب
وال ـن ـت ـي ـجــة ال ـم ـت ـع ـم ـقــة ،وال ـمــرت ـب ـطــة ف ــي نـهــايــة
المطاف بمصالح رأس المال الغربي غير القادر
على تحمّل إفريقيا أكثر نمو ًا وتطور ًا ودون
نــزاعــات مستدامة .ال يمكن للغرب الفكاك من
هذه الحلقة ،وخاصة في العالم الذي لم يعد له
فيه اليد الطولى لتقرير السياسات العالمية.
ǩبــتــصــّرف عـــنDefending Our :
Sovereignty: US Military Bases
in Africa and the Future of African
Unity
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المئوية الوطنية السورية
شؤون ثقافية

قاسيون ـ العدد  1027اإلثنين  19تموز 2021

احتفل الصينيون بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي
الصيني ،وعندما تأسس هذا الحزب صيف  1921في الصين،
كانت الثورات الوطنية ضد االستعمار تشمل مختلف أنحاء
سورية .وفي العام  ،1925خاض الحزب الشيوعي الصيني
حملة تضامن مكثفة في بالده مع الثورة السورية الكبرى التي
قادها سلطان باشا األطرش.

ǧتايه الجمعة

وقـبـيــل ال ـثــورة ال ـك ـبــرى ،كــانــت ســوريــة
ســاحــة للعديد مــن ال ـثــورات الـتــي قــادهــا
الــوط ـن ـيــون ل ـل ـخــاص م ــن االس ـت ـع ـمــار،
الـ ـثـ ــورات ال ـت ــي ت ـف ـجــرت مــوج ـت ـهــا مـنــذ
نـهــايــة  1918وبــدايــة  ،1919واسـتـمــرت
كـ ـم ــوج ــة كـ ـبـ ـي ــرة حـ ـت ــى نـ ـه ــاي ــة .1921
وبعضها كموجة صغيرة حتى سنوات
 .1923-1922والـ ـت ــي ج ـ ــاءت مـمـهــدة
للثورة الكبرى في تموز .1925
خارطة الثورات السورية
ف ـفــي ج ـب ــال ال ـســاحــل الـ ـس ــوري ومــدنــه
وق ــراه ،قــاد الـشـيــخ صــالــح الـعـلــي ثــورة
ك ـب ـيــرة بـ ــدأت ع ــام  ،1918وإلـ ــى جــانــب
ح ــدود ث ــورت ــه ،اشـتـعـلــت ث ــورات أصـغــر
عــام  :1919ث ــورة تـلـكـلــخ ،ث ــورة الشيخ
ع ـمــر ال ـب ـي ـطــار ف ــي ج ـبــال ال ـح ـفــة ،ث ــورة
ال ـش ـي ــخ ع ــز ال ــدي ــن ال ـق ـس ــام ب ـي ــن جـبـلــة
والحفة.
وف ــي مـنـطـقــة ح ـلــب ال ـت ــي ك ــان ــت تـشـمــل
أيـ ـضـ ـ ًا إدل ـ ــب ولـ ـ ــواء اسـ ـكـ ـنـ ــدرون ،ق ــاد
إبراهيم هنانو ثــورة كبيرة عــام ،1919
وإل ـ ــى ج ــان ــب ح ـ ــدود ث ــورت ــه ،اشـتـعـلــت
ثــورات أصغر :ثــورة محو إيبو شاشو
فــي جبال عفرين ،ثــورة محمد الكردي

فــي حـ ــارم ،ث ــورة اس ـك ـن ــدرون ،ث ــورات
عـيــن ال ـعــرب وجــراب ـلــس وأريـ ــاف حلب
الشرقية.
فــي مـنـطـقــة ال ـجــزيــرة وال ـف ــرات ،حــدثــت
ثـ ــورتـ ــان ض ــد االس ـت ـع ـم ــار اإلن ـك ـل ـي ــزي،
ثورة دير الزور بقيادة رمضان شالش
عام  ،1919وثورة الحسكة لنجدة أهالي
تـلـعـفــر ع ــام  .1920إض ــاف ــة إل ــى م ـعــارك
بياندور وغيرها سنوات .1923-1922
أمــا فــي المناطق الوسطى للبالد ،فكان
أهــالــي حـمــاة يــدعـمــون ث ــورات إبــراهـيــم
ه ـنــانــو وال ـش ـي ــخ ص ــال ــح ال ـع ـلــي بــال ـمــال
والــرجــال ،وحــدثــت ثــورة شمالي حماة
بــاتـجــاه الـحـمــدانـيــة حـتــى خــان شيخون
في آذار  .1921وحدثت عدة ثورات في
الـبــاديــة التدمرية سـنــوات 1923-1922
وغير ذلك.
اف ـت ـت ـحــت مـنـطـقــة ال ـش ــوف ف ــي لـبـنــان
ح ــوادث ال ـثــورة ضــد االسـتـعـمــار عــام
 ،1919وحـ ــدثـ ــت ث ـ ــورة فـ ــي ال ـحــولــة
والـ ـج ــوالن ومــرج ـع ـيــون ع ــام ،1919
وث ــورة جـبــل عــامــل ضــد فـصــل الـجـبــل
ع ـ ــن س ـ ــوري ـ ــة عـ ـ ــام  ،1920وثـ ـ ــورة
ح ــوران عــام  ،1920وث ــورة الـجــوالن
عـ ــام  ،1921وك ــان ــت ب ـعــض ال ـث ــورات
تنسق مع الوطنيين في شرق األردن
وفـلـسـطـيــن ل ـل ـثــورة ع ـلــى االس ـت ـع ـمــار
اإلن ـك ـل ـيــزي م ـثــل ثـ ــورة ال ـب ـل ـقــاء الـتــي
ك ــان ــت ت ـقــاتــل ال ـفــرن ـس ـي ـيــن إل ــى جــانــب
ثـ ـ ــوار ال ـ ـج ـ ــوالن وح ـ ـ ـ ــوران وت ـق ــات ــل
االس ـت ـع ـمــار اإلن ـك ـل ـيــزي ف ــي فـلـسـطـيــن
وشــرق األردن .كما قاد سلطان باشا
األط ـ ــرش ثـ ــورة ف ــي ال ـس ــوي ــداء عــام
 .1922وال يمكن أن ننسى دور وزير
ال ـحــرب ـيــة الـ ـس ــوري ي ــوس ــف الـعـظـمــة
ك ـقــاعــدة خـلـفـيــة لـلـعــديــد م ــن ال ـث ــورات
السورية ضد االستعمار.

www.kassioun.org

كانت وحدة
الحال والمصير
تلقي بتأثيرها
على النضال
المصيري
لشعوب الشرق
مثل حركات
التضامن الهندية
والصينية
والسوفييتية
مع الثورات
السورية

الكفاح ضد سايكس بيكو
يــاحــظ م ــن خــري ـطــة ان ـت ـشــار ال ـث ــورات
الـســوريــة أن الــوطـنـيـيــن كــانــوا يقاتلون
م ـش ــروع ســاي ـكــس بـيـكــو االس ـت ـع ـمــاري
التفتيتي مباشرة.
فأهالي دير الزور التي ضمت إلى العراق
إنـكـلـيــزيـ ًا ث ــاروا ضــد اإلنـكـلـيــز وطــردوهــم
وأصـبـحــت دي ــر ال ــزور ســوريــة ،وعـنــدمــا
س ـم ــع أه ــال ــي ال ـح ـس ـكــة ب ــاح ـت ــال تـلـعـفــر
«ب ـي ــن ج ـب ــل س ـن ـج ــار والـ ـم ــوص ــل» عـلــى
ي ــد اإلن ـك ـل ـيــز ع ــام  ،1920انـطـلـقــت حـمـلــة
ك ـب ـيــرة م ــن ال ـح ـس ـكــة وط ـ ــردت اإلنـكـلـيــز
مــن تـلـعـفــر .كـمــا كــان ث ــوار شــرق األردن
وفلسطين يقاتلون االستعمار الفرنسي
في سورية ،وكان ثوار سورية يقاتلون
االسـتـعـمــار اإلنـكـلـيــزي فــي شــرق األردن
وبـعــض نــواحــي فلسطين .وهـنــاك صور
كـفــاحـيــة مـشــابـهــة ف ــي ال ـش ـمــال ال ـســوري
باتجاه ماردين وكيليكيا وسروج .أي إن
كفاح ًا عام ًا ضد فرض الحدود والتقسيم
القسري كان يشتعل في كل مكان.
ك ــان ــت ب ـع ــض ال ـ ـثـ ــورات ت ـش ـمــل أجـ ــزاء
م ــن س ــوري ــة ول ـب ـنــان ف ــي وق ــت واح ــد.
وكـ ـ ــان ال ـم ـع ـت ـق ـل ــون ال ـس ـي ــاس ـي ــون فــي
بـيــروت يكتبون على جــدران السجون
االستعمارية :عاشت الوحدة السورية.
ك ـم ــا أن ال ـ ـثـ ــورات ال ــوط ـن ـي ــة ال ـس ــوري ــة
كانت تلهم الشعوب العربية للكفاح ضد
االس ـت ـع ـمــار ف ــي ال ـع ــراق وم ـص ــر .وك ــان
لـثــورة رمـضــان شــاش فــي ديــر الــزور
ضد اإلنكليز دور كبير في اندالع ثورة
العشرين العراقية التي شملت مختلف
أنحاء العراق «الثورة العراقية الكبرى
عــام  .»1920كما قــدم الشعب المصري
مـخـتـلــف أش ـكــال الــدعــم لـلـكـفــاح الــوطـنــي
في ســوريــة .ويمكننا القول إن سورية
لعبت دور ًا محوري ًا في كفاح الشعوب
الـعــربـيــة ،وه ــو مــا يـطـلــق عـلـيــه سـيــاسـيـ ًا

اســم :دور سورية التاريخي في العالم
العربي كما قال خالد بكداش.
وفي مراحل الحقة من النضال الوطني،
م ـنــع ال ـس ــوري ــون تـقـسـيــم س ــوري ــة إلــى
خ ـمــس دوي ـ ــات ،ودف ـع ــوا ث ـم ـن ـ ًا بــاهـظـ ًا
ل ـت ـكــون س ــوري ــة بـشـكـلـهــا ال ـحــالــي حـتــى
تحقيق الجالء.
م ــن ج ـهــة أخـ ــرى ،ك ــان ل ـق ــادة ال ـث ــورات
الشرقية مــراســات مــع المناضلين ضد
االستعمار حول العالم ،لتنسيق مواقف
نضال شعوب الشرق ضد المستعمرين
مثل مراسالت لينين مع إبراهيم هنانو
وم ــراس ــات غ ــان ــدي م ــع ال ـش ـيــخ صــالــح
العلي ومراسالت الشيخ محمود الحفيد
مــع الـحـكــومــة الـســوفـيـيـتـيــة ومــراســات
ال ــدكـ ـت ــور ال ـش ـه ـي ــد عـ ـ ــادل بـ ــك ن ـك ــد مــع
م ــارس ـي ــل ك ــاش ــان وغ ـي ــر ذل ـ ــك .وكــانــت
«وحدة الحال والمصير» تلقي بتأثيرها
على النضال المصيري لشعوب الشرق،
مثل حركات التضامن الهندية والصينية
والسوفييتية مع الثورات السورية.
وعندما كــان الحزب الشيوعي الصيني
يتأسس صيف عام  ،1921كانت موجة
الـ ـث ــورات ال ـم ـعــاديــة لــاس ـت ـع ـمــار تـشـمــل
مـخـتـلــف ال ـب ـل ــدان ال ـعــرب ـيــة ف ــي ســوريــة
ول ـب ـن ــان وف ـل ـس ـط ـيــن وال ـ ـعـ ــراق وش ــرق
األردن وم ـصــر وال ـم ـغــرب ولـيـبـيــا ضــد
االحـ ـ ـتـ ـ ــال االس ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــاري ال ـف ــرن ـس ــي
اإلنكليزي اإلسباني اإليطالي .في نفس
الــوقــت ال ــذي ك ــان فـيــه اإلنــدونـيـسـيــون
ي ـكــاف ـحــون ض ــد االس ـت ـع ـمــار ال ـهــول ـنــدي،
وال ـه ـن ــود ض ــد االس ـت ـع ـمــار اإلن ـك ـل ـيــزي،
واألف ـ ــارق ـ ــة ضـ ــد م ـخ ـت ـلــف االحـ ـتـ ــاالت
االسـ ـتـ ـعـ ـمـ ــاريـ ــة األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة .كـ ـم ــا أن
الـصـيــن نفسها شـهــدت انـتـفــاضــة معادية
لإلمبريالية عام  ،1919وهي التي مهدت
لظهور الحزب الشيوعي بعد عامين من
النقاشات.

شؤون ثقافية
قاسيون ـ العدد  1027اإلثنين  19تموز 2021
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أكثر من  50قتي ًال في حريق اندلع بمصنع للمالبس في
بنغالديش 92 ،قتي ًال في كارثة حريق مشفى الناصرية .حرائق
الغابات تمتد في  10واليات أمريكية ،وقبرص تشهد كارثة
حرائق الغابات.
ǧقاسيون

مئات الوفيات بسبب موجة الحر التي
ت ـض ــرب أم ــري ـك ــا ال ـش ـمــال ـيــة .وع ـش ــرات
الـقـتـلــى ف ــي حـ ــوادث ال ـش ـغــب واق ـت ـحــام
المتاجر والموالت في عدة مناطق من
ج ـنــوب إفــري ـق ـيــا .وض ـحــايــا آخـ ــرون في
بقاع العالم األخرى.
ل ـس ـنــا ب ـص ــدد ت ـق ــدي ــم إح ـص ــائ ـي ــة دق ـي ـقــة
هـنــا ،بــل بـعــض األمـثـلــة لـطــريــق الـمــوت
فــي الـعــالــم الــرأسـمــالــي ال ـمــأزوم ،والــذي
يـحـمــل الـقــوى المنتجة ضــريـبــة أزمــاتــه.
وب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى ضـ ـحـ ــايـ ــا ال ـ ـحـ ــروب
ال ـم ـبــاشــرة وغ ـيــر ال ـم ـبــاشــرة ،وضـحــايــا
الـجــوع والـمـجــاعــات واألوب ـئــة وازدي ــاد
الــوف ـيــات الـمـتـعـلـقــة ب ـظ ــروف األزمـ ــات،
تتفاعل ظــروف وعــوامــل أخــرى ،تشكل
ج ــزء ًا مــن ال ـصــورة الـعــامــة لــأزمــة التي
تطحن البشرية اليوم.
م ـن ـهــا ب ـعــض ال ـظ ــروف الـطـبـيـعـيــة الـتــي
تـعــري الـبـنــى التحتية فــي الـعــالــم القديم
الـ ـمـ ـتـ ــداعـ ــي مـ ـثـ ــل مـ ـ ــوت  72ش ـخ ـص ـ ًا
بـسـبــب الـصــواعــق فــي األري ــاف الـهـنــديــة

المنظومة الرأسمالية المسببة للمآسي.
وإذا مـ ــا ح ـس ـب ـن ــا األرق ـ ـ ـ ــام ال ـص ـغ ـي ــرة
الواردة أعاله ،ووضعناها قرب بعضها،
نجد أن مجزرة قد حدثت خالل أسبوع
واح ــد فـقــط ،ولـكــن بـشـكــل آخــر يختلف
عن المجازر المعتادة.
تـ ـتـ ـع ــام ــل وس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام م ـ ــع هـ ــذه
ال ـح ــوادث عـلــى الـطــريـقــة ال ـخ ـبــريــة ،أي
ح ــدث ك ــذا وحـ ــدث ك ــذا ومـ ــات فـ ــان...
إلخ .لكن ال أحد يصور األداء المنخفض
للبنية الرأسمالية ،األداء الــذي يواصل

خ ــال  24ســاعــة فـقــط «م ـنــازل الـفـقــراء
ف ــي األريـ ـ ــاف ذات س ـق ــوف م ـعــدن ـيــة».
وضحايا الفيضانات األلمانية في ألمانيا
ذات «االقتصاد الحديدي» العاجز أمام
الفيضانات.
فالمنظومة الـمـتــداعـيــة ،وبنيتها القائمة
على الربح وليس على خدمة اإلنسان،
تسبب المزيد من الضحايا في كل مكان
خــال مختلف الـظــروف الطبيعة وغير
الطبيعية.
ت ــزي ــد الـ ـظـ ــروف ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة م ــن ت ـعــريــة

أخبار ثقافية

االنخفاض كلما تقدمت األزمة.
ف ــي ال ـغ ــرب ،ال ـحــرائــق ت ـج ـتــاح والي ــات
ب ــأك ـم ـل ـه ــا ،وت ـص ـف ـه ــا وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ــام
ب ـحــرائــق ج ـه ـنــم .وف ــي ال ـش ــرق ،إذا مــا
اندلع حريق مــا ،فالقنبلة الصينية التي
تقصف الـحــرائــق عــن بعد وتقضي على
النيران دون المساس بالغابات تصبح
أمـ ـ ًا ج ــدي ــد ًا لـلـبـشــريــة ف ــي ال ـك ـفــاح ضــد
الـ ـح ــرائ ــق «قـ ـص ــف الـ ـح ــرائ ــق عـ ــن بـعــد
ب ــاس ـت ـخ ــدام اإلح ــداثـ ـي ــات ع ـلــى طــريـقــة
المدفعية».

كانوا وكنا

مذكرة صينية إيرانية

مجلة الحياة السينمائية

نظمت جامعة بكين ومتحف إيران الوطني حفل توقيع للتعاون عبر اإلنترنت،
حيث سيجري الجانبان تعاون ًا معمق ًا في البحث األكاديمي والتدريب الثقافي
والمتحفي وإقامة المؤتمرات والمعارض المشتركة وغيرها .ووقــع رئيس
جامعة بكين هاو بينغ ومدير متحف إيران الوطني جبرئيل نوكندره ،مذكرة
تفاهم للتعاون .وسيعمل الطرفان على تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة ،وعقد
مؤتمرات ونــدوات ومعارض مشتركة ،وتبادل الخبراء في مجاالت البحث
العلمي والحفظ والترميم وعلم المتاحف واآلثار .باإلضافة إلى تنظيم دورات
تدريبية حول علم المتاحف والحفظ والترميم ،وتبادل المواد والمنشورات
األكاديمية ،وتبادل توفير الدعم الفني ومعدات المتاحف.

صدر العدد الجديد من مجلة الحياة السينمائية الفصلية ،واحتوى
ال ـعــدد ال ـجــديــد مـجـمــوعــة مــن ال ـم ــواد الـمـنــوعــة فــي م ـجــال الـسـيـنـمــا
وصناعة األفالم والتراث وغير ذلك .ومنها مقال عن فيلم وثائقي
لم لنجز عن عبد السالم العجيلي ومدينة الرقة كان األديب الراحل
أحــد أبطاله ،ومــواد عن السينما المصرية واألفغانية وعــن أمبرتو
إيكو ،وفي العدد بورتريه عن الفنان الراحل خالد تاجا الذي يعرف
بتجربته في الفن السابع بدء ًا من سائق الشاحنة مرور ًا بالفهد وآه
يا بحر وانتهاء بأفالمه األخيرة .ويذكر أن مجلة الحياة السينمائية
قد أصدرت أرشيف أدادها الكاملة بشكل إلكتروني قبل فترة.

معركة ميسلون واحدة من المحطات التاريخية الوطنية التي حولها
إجـمــاع شعبي كبير فــي الـبــاد .حدثت المعركة يــوم  24تموز 1920
قــرب دمـشــق ،عـنــدمــا خــرج وزيــر الـحــربـيــة الـســوري يــوســف العظمة
على رأس رجاله لمواجه االستعمار الفرنسي في معركة يعرف بأنه
سيذهب ضحيتها سلف ًا .فــي الـصــورة واحــدة مــن الـصــور المشهورة
لوزير الحربية السوري الشهيد يوسف العظمة.

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 « )٢٠21/07/18قاسيون» 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 :

يوم ميسلون ثورة شعبية

«أنا ذاهب .إني أترك ليلى أمانة لديكم .أرجوكم أال تنسوها».
آخر عبارة قالها يوسف العظمة قبل أن يتوجه إلى ميسلون.

ǧفارس زرزور

ال ش ـ ــك ّأن يـ ــوسـ ــف ال ـع ـظ ـم ــة ال ـق ــائ ــد
الـعـسـكــري وال ــرج ــل الــوط ـنــي ك ــان على
خ ـب ــرة س ـيــاس ـيــة واسـ ـع ــة ،وك ـ ــان يـفـهــم
خ ـي ــر ف ـه ــم ك ـي ــف ت ـج ــري األح ـ ـ ــداث فــي
ظ ــروف كــال ـتــي ف ـي ـهــا .وك ــان ي ـعــرف أن
قـبــول شــروط اإلن ــذار بـبـنــوده ونقاطه
الـمـعــروفــة ك ــان مـعـنــاه ق ـبــول الـسـيـطــرة
الفرنسية مهما كان نوع تلك السيطرة،
أو الـتـسـمـيــات الـتــي حــاولــت أن تتستر
وراءه ـ ـ ـ ــا .مـ ــن أج ـ ــل ه ـ ــذا رف ـ ــض أو ًال
التوقيع على المذكرة التي وقعها الملك
ورجال الحكومة بقبول اإلنذار ،ثم أعلن
مـعــارضـتــه فــي تنفيذ ال ـشــروط ،وأهمها
تسريح الجيش .كما أنه من البدهي أال
يوافق على اعتبار رجــال ثــورة -1919
 1922عصاة ويجب القبض عليهم ،ألنه
ك ــان يـمــونـهــم سـ ــر ًا بــالــرجــال وال ـســاح
والعتاد .منتظر ًا الفرصة السانحة لينضم
إليهم مع الجيش العربي الـســوري بعد
أن أصبح قائد ًا له.
وال شك أن حماس الجماهير الصاخبة
ال ـم ـنــدف ـعــة ن ـحــو ال ـق ـص ــر ،وال ـت ــي ف ـقــدت
ال ـك ـث ـي ــر م ــن أع ـض ــائ ـه ــا رجـ ـ ــا ًال س ـق ـطــوا
شهداء عند مهاجمة القلعة ،كان من أهم

األس ـب ــاب ال ـتــي جـعـلــت يــوســف الـعـظـمــة
يصمم عـلــى الــدفــاع ،ويـخــوض المعركة
المجهولة العاقبة ،دون قيد أو شــرط.
وعـلــى هــذا فقد راح يتمسك باإلمكانية
الــوح ـيــدة ال ـتــي رب ـمــا ت ـقــدم لــه نـفـعـ ًا في
مهمته العصيبة ،كــان يطلب فسحة من
ال ــوق ــت .ه ــذا ال ــوق ــت الـ ــذي أك ـلــه غ ــورو
بــإنــذاره ،ولــم يقبل أن يمدده .تــرى هل
خـطــر ل ـغــورو أن يــوســف الـعـظـمــة ربـمــا
طلب عون ًا من الخارج؟ وإذا كان حقيقة
قــد فـعــل ذلــك فـمــن أيــن سـيــأتـيــه الـعــون؟
ك ـيــف؟ وع ــن أي ط ــري ــق؟ إن ال ـج ـنــرال
غورو كان يعرف بأن سورية لن تلقى
أي عــون مــن أحــد .حـتــى وال مــن أعظم
هيئة فــي الـعــالــم «مــؤتـمــر الـصـلــح» التي
تـشـكـلــت (ك ـم ــا ق ــال ــوا) إلع ـط ــاء ال ـحــريــة
ل ـل ـش ـعــوب ال ـم ـس ـت ـض ـع ـفــة ،وذلـ ــك لـسـبــب
بسيط ،هو أن هذه الهيئة خرجت بحكم
تشكيلها عن شعاراتها ،وراح أعضاؤها–
الـ ــذيـ ــن ربـ ـحـ ــوا ال ـ ـحـ ــرب– ي ـت ـقــاس ـمــون
الميراث.
ت ــرى ه ــل ك ــان يــوســف الـعـظـمــة يـنـتـظــر
وص ـ ــول ن ـج ــدات م ــن ث ـ ــورات ال ـســاحــل
وال ـش ـمــال؟ أم ك ــان يـنـتـظــر ق ـيــام ثــورة
داخ ـل ـيــة تـعـهــد ب ــأن ي ـقــدم إل ـي ـهــا ال ـســاح
والـ ـمـ ـع ــدات؟ ال ش ــك أن ال ـح ــاح ــه عـلــى
ط ـلــب فـسـحــة م ــن ال ــوق ــت ل ــم ي ـكــن فـقــط
ل ـي ـح ـف ــر الـ ـخـ ـنـ ــادق وي ـن ـص ــب األس ـ ــاك
الشائكة .خاصة وأنه يعرف جيد ًا كقائد
عسكري أن قوات العدو تشكلت بأعداد
كبيرة معززة بجميع صنوف األسلحة
مــع ال ـطــائــرات الـفــرنـسـيــة و«الـحـلـيـفــة»،
ل ـت ـخــوض م ـعــركــة ن ـظــام ـيــة ،ع ـلــى غ ــرار
ال ـم ـع ــارك ال ـت ــي خــاض ـت ـهــا أث ـن ــاء ال ـحــرب
الـعـظـمــى ،كـمــا أنــه ال يـجـهــل ب ــأن جيشه
قــد س ــرح وان ـس ـحــب مــن كــل الـجـبـهــات،

يأتي دور
المتطوعين
من أبناء
الشعب هؤالء
المتطوعون
تشكلوا من
جماهير
المظاهرات التي
هجمت على
القلعة فتسلح
بعضهم كيفيا

بــاإلضــافــة إل ــى أن الـجـيــش– حـتــى ولــو
أم ـك ــن ج ـم ـعــه– ف ـهــو ال ي ـم ـلــك الــذخــائــر
واإلم ـ ـكـ ــانـ ــات الـ ــازمـ ــة ل ـم ـع ــرك ــة ســاعــة
واحدة.
إذن .ل ـ ـمـ ــاذا فـ ـع ــل يـ ــوسـ ــف ال ـع ـظ ـم ــة–
وهـ ــو وزي ـ ــر ال ي ـط ـلــب إل ـي ــه أك ـث ــر مـمــا
ف ـع ــل زم ـ ـ ــاؤه– ك ــل ذل ـ ــك؟ ه ــل خـشــي
م ــن الـ ـت ــاري ــخ؟ أن ي ـق ــال ف ــي الـ ـغ ــد ،إن
الفرنسيين احتلوا سورية دون أن يقف
في وجههم أحد من أبنائها؟ المهم .علينا
أن نرجع إلى ميسلون.
ت ـم ـكــن ي ــوس ــف ال ـع ـظ ـمــة– ع ـنــدمــا خــرج
مـ ــن ال ـق ـص ــر فـ ــي مـ ـس ــاء ال ـع ـش ــري ــن مــن
تموز  1920أن يوقف تسريح الجيش،
واس ـت ـطــاع أن يـجـمــع بـمـســاعــدة بعض
الضباط وصف الضباط من السوريين
حوالي لــواء من المشاة وكوكبتين من
ال ـخ ـيــالــة .ك ـمــا ت ـم ـكــن ع ـنــد وص ــول ــه إلــى
مـيـسـلــون أن يـنـفــذ مــن األس ــر بطاريتي
مــدف ـع ـيــة س ــوري ــة ك ــان ــت م ـن ـس ـح ـبــة مــن
مجدل عنجر.
فـعـنــدمــا وص ــل األم ــر إل ــى جـبـهــة مـجــدل
عنجر بالتسريح ،انسحب منها المشاة
وال ـخ ـي ــال ــة ب ـس ـه ــول ــة وسـ ــرعـ ــة ق ـب ــل أن
يعرفوا السبب .أما المدفعية فقد تأخرت
ل ـص ـعــوبــة إخ ــراج ـه ــا م ــن م ـســانــدهــا فــي
الجبال ،وألنها تحتاج إلــى وقــت طويل
لـقـطــرهــا بــالـعــربــات ثــم جــرهــا فــي أرض
صعبة .وفيما كانت البطاريتان تتمهالن
فــي سـيــرهـمــا عـلــى الـطــريــق متوجهتين
إلــى دم ـشــق ،إذ بــأحــد ضـبــاطـهـمــا يلحظ
أرتـ ـ ــال ال ـج ـي ــش ال ـف ــرن ـس ــي ت ــزح ــف فــي
أعقابهما ،فأعلم القائد المدفعي المرافق،
واتخذ هــذا على الفور إجــراءات الدفاع
الـمـتـحــرك ،مــوعــز ًا إلــى رجــالــه بــاإلســراع
وم ـ ـ ــا إن وص ـ ـل ـ ــت ال ـ ـب ـ ـطـ ــاري ـ ـتـ ــان إلـ ــى

مـيـسـلــون حـتــى شــوهــد يــوســف العظمة
بــان ـت ـظــاره ـمــا .فـتـسـلــم ال ـق ـي ــادة وان ـت ـقــى
لـلـمــدافــع مــرابــض مـشــرفــة عـلــى ال ــوادي
ثم أمر بحفر المساند .وبعد قليل ،وصل
في أعقابهما رعيل الدبابات الفرنسية.
ث ــم ي ــأت ــي دور ال ـم ـت ـطــوع ـيــن .م ــن أب ـنــاء
الشعب .هؤالء المتطوعون تشكلوا من
جماهير الـمـظــاهــرات الـتــي هجمت على
الـقـلـعــة ،فـتـسـلــح بـعـضـهــم كـيـفـيــا دون أن
يـعــرفــوا شـيـئـ ًا عــن تـعــريــف أو مــاهـيــة أو
استعمال الـســاح ،وقـتــل بعضهم اآلخــر
ب ــرص ــاص رش ـ ــاش ال ـض ــاب ــط ال ـب ــدوي.
وعند حصارهم للقصر الــذي دام ثالثة
أي ــام تــرامــى إل ــى اسـمــاعـهــم خـبــر زحــف
ال ـج ـي ــوش ال ـفــرن ـس ـيــة ،ف ـت ــرك ــوا الـقـصــر
وزح ـ ـف ـ ــوا ب ــاتـ ـج ــاه م ـي ـس ـل ــون ،خ ــاص ــة
وقـ ــد ع ــرف ــوا بـ ــأن ي ــوس ــف ال ـع ـظ ـمــة قــد
صـمــم عـلــى الــدفــاع .وفــي الـطــريــق كــانــوا
ي ـت ـعــرضــون ل ـل ـق ـط ــارات ال ـم ـت ـج ـهــة نـحــو
الغرب ،فيوقفونها ويتسلقون عرباتها،
وقـ ــد أوص ـل ـت ـهــم ال ـق ـط ــارات إلـ ــى مـحـطــة
الـتـكـيــة–  12كيلو مـتــر عــن الــزبــدانــي8 ،
عــن ميسلون– وعلى هــذا يمكن القول،
بــأن جـيــش يــوســف الـعـظـمــة كــان يعتمد
عـلــى الـمـتـطــوعـيــن الـمـتــأجـجـيــن حـمــاسـ ًا،
ول ـ ـكـ ــن ي ـن ـق ـص ـه ــم ال ـ ـتـ ــدريـ ــب وم ـع ــرف ــة
اسـتـعـمــال ال ـســاح والــذخ ـيــرة الـمــائـمــة
لـلـســاح ال ــذي يـحـمـلــونــه ،وم ـنــذ صـبــاح
 21تموز بدأ يوسف العظمة في ترتيب
قواته البسيطة التي استطاعت تعطيب
الدبابات الفرنسية األولى قبيل المعركة
الكبيرة في ميسلون.
ǩمن كتاب األديب فارس زرزور «معارك
الحرية في سورية» ،بعض ما جاء في
فصل «يوم ميسلون ثورة شعبية».

