االفتتاحية
قراءة في تصريحات
الفروف ووانغ يي
احـتـلــت الـتـصــريـحــات ال ـخــاصــة ب ـســوريــة لـكــل مــن وزيــر
الخارجية الــروســي سيرغي الفــروف ووزيــر الخارجية
الـصـيـنــي وان ــغ يــي خ ــال األي ــام الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة مــركــز
النقاش السياسي في سورية وحولها.
مــن الـجـهــة الـصـيـنـيــة ،ظ ـهــرت تـصــريـحــات ال ــوزي ــر وانــغ
ي ــي يــومــي  17و 22م ــن ال ـج ــاري ح ــول س ــوري ــة .وفــي
الـمـنــاسـبـتـيــن أك ــد ال ــوزي ــر ال ـص ـي ـنــي ع ـلــى ال ـق ــرار 2254
ومــركــزيـتــه فــي حــل األزم ــة ال ـســوريــة ،إضــافــة إلــى إبــراز
نشاط صيني أكثر وضوح ًا ومباشرة على المستويين
السياسي واالقـتـصــادي ،وذلــك فــي تناغم تـ ٍـام مــع الــدور
الروسي وعلى النقيض من تخرصات وأوهــام وأحــام
متشددين من األطراف المختلفة ،وعلى العكس خصوص ًا
مــن الـمـحــاوالت األمريكية الهزلية الساعية إلــى اخـتــراع
تناقض بين الطرفين الروسي والصيني حول سورية.
ومــن الـجـهــة الــروسـيــة ،وخــال لـقــائــه بــالـمـبـعــوث الــدولــي
الخاص غير بيدرسن ،أطلق الفــروف جملة تصريحات
أكــد فـيـهــا لـيــس عـلــى ال ـقــرار  2254فـحـســب ،بــل وبشكل
ح ــرف ــي ع ـلــى ت ـن ـف ـيــذ «كـ ــل ج ــوان ـب ــه» ،وض ـم ـن ـ ًا ضـ ــرورة
استئناف عمل اللجنة الدستورية.
وف ــي حــديـثــه عــن الـمـعــانــاة االقـتـصــاديــة واإلنـســانـيــة في
ســوريــة ،أكــد الفــروف ّأن «الـسـبــب ،بالطبع ،متجذر في
الـصــراع العسكري ،الــذي دمــر جــزء ًا كبير ًا من األراضــي
السورية ومَواطِن الناس .لكن العقوبات الخانقة وغير
القانونية على اإلطالق ،وما يسمى بقانون قيصر الذي
تبنته الواليات المتحدة واألنشطة المماثلة (أو االفتقار
إلى األنشطة) من جانب االتحاد األوروبي ،تزيد بشكل
واضح من األزمة».
ويـمـكــن الـقــول ّإن هــذا الـتــوصـيــف أكـثــر قــربـ ًا مــن الــواقــع
بـكـثـيــر م ــن ح ـصــر س ـبــب ال ـم ـعــانــاة بــال ـع ـقــوبــات الـغــربـيــة،
وذلــك رغم ّأن واقــع األمــور يقول ّإن الصراع العسكري
ن ـف ـســه ل ـي ــس ال ـس ـب ــب ال ــوح ـي ــد ول ـي ــس ال ـس ـب ــب األك ـث ــر
جــذريــة ،فإضافة إلــى الـتــدخــات الخارجية ،هنالك البنية
االقتصادية االجتماعية والسياسية للمنظومة الليبرالية
المتوحشة الـســائــدة فــي ســوريــة مما قبل  ...2011ولكن
توصيف ًا من هــذا النوع ليس مطلوب ًا بطبيعة الحال من
طرف خارجي.
م ــا يـمـكــن اسـتـنـتــاجــه بـشـكــل أولـ ــي م ــن ال ـن ـشــاط الـعــالــي
ال ــروس ــي وال ـص ـي ـنــي ب ـمــا ي ـخــص س ــوري ــة خ ــال الـفـتــرة
األخيرة هو ما يلي:
أو ًال :بالتوازي مع التحضيرات األمريكية لالنسحاب من
مجمل المنطقة ،وهو االنسحاب الــذي يسعى األمريكي
خــالــه ل ــزرع أك ـبــر ق ــدر مـمـكــن م ــن األل ـغ ــام ،ف ـ ّـإن هـنــالــك
هـجــومـ ًا صـيـنـيـ ًا روس ـي ـ ًا مـعــاكـسـ ًا عـمــاده هــو الــدفــع نحو
الـحــل الـسـيــاســي عـلــى أس ــاس  2254ك ــأداة أســاسـيــة في
تفكيك األلغام المحتملة.
ثــانـيـ ًا :االن ـت ـقــال ن ـحــو ال ـه ـجــوم بـ ــأداة ال ـحــل الـسـيــاســي،
بالضد من أدوات التفتيت والتفجير ،يتضمن أيض ًا وضع
المشاريع االقتصادية التنموية الكبرى على سكة التنفيذ
عبر البدء بتهيئة الظروف المناسبة لها ،وعلى رأس تلك
الظروف إرساء االستقرار في سورية والمنطقة عموم ًا.
ثالث ًا :ليس خافي ًا على أحد أن الوصول إلى حالة استقرار
حقيقي فــي ســوريــة ال يمكن أن تتم دون عملية تغيير
جذري يقودها السوريون ويملكها السوريون ،وتؤدي
إل ــى ب ـنــاء ن ـظــام جــديــد يـقـطــع م ــع الـتـبـعـيــة االق ـت ـصــاديــة
للغرب ،ويقطع مع النموذج الليبرالي المتوحش الذي
ال تمثل ضمنه النخب المحلية المتحكمة سوى سمسار
للغربي واألوروبي خاصة.
ّإن هــذا الـنـشــاط الـعــالــي الـمـنـســق بـيــن الـصـيــن وروسـيــا،
وبــالـتــوازي مــع احـتـمــاالت الـتــوافــق الــروســي األمــريـكــي،
والــذي يلجأ لــه األمريكي اضـطــراريـ ًا ضمن عملية إدارة
تراجعه وانسحابه ،كل ذلك ينبغي أن يترافق مع نشاط
أك ـث ــر ك ـثــافــة ل ـل ـقــوى الــوط ـن ـيــة ال ـس ــوري ــة ب ـح ـيــث تــرص
صفوفها بشكل أفضل استعداد ًا لمعارك الحل السياسي
القادمة ،والتي تتطلب نضا ًال أكثر عمق ًا وكثافة من كل
ما جــرى حتى اآلن ،ولكنه نضال سيكون بمالمح أكثر
وض ــوح ـ ًا بـكـثـيــر ،وس ـي ـكــون صــراطــه األس ــاس ــي مـصــالــح
المنهوبين السوريين ،أي مصالح  %90من السوريين.
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قضية األجور ليست ثانوية

ما عجبتك األجرة
الله معك
يتعرض العمال الموسميون إلى هزات
عنيفة عند نهاية كل موسم إنتاجي وما
نـقـصــده بــالـعـمــال الموسمين هــم العمال
فــي الـقـطــاع الـخــاص الــذيــن يعملون في
اإلنتاج لموسم واحد شتوي أو صيفي،
وبـعــدهــا يــذهـبــون إلــى منازلهم بانتظار
موسم جديد ،وهؤالء العمال مجردون
من كافة الحقوق سواء بزيادة األجور
أو حـقــوقـهــم فــي أن ي ـكــونــوا منتسبين
لـلـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة وكــذلــك الـمـظـلــة
الـنـقــابـيــة ال تـظـلـهــم ف ــي ظـلـهــا ف ـهــم غـيــر
منظورين بالنسبة لها.
ف ــي أح ــد م ـعــامــل ال ـتــري ـكــو ف ــي الـمـنـطـقــة
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ح ــدث ـن ــي ع ــام ــل ي ـع ـم ــل فــي
ه ــذا الـمـعـمــل وه ــو عــامــل مــوس ـمــي كـمــا
ص ـن ـف ـنــاهــم س ــاب ـق ـ ًا أي ي ـت ـقــاضــى أج ــره
الـشـهــري الـمـتـفــق عـلـيــه مــع رب الـعـمــل،
ولكن ما أدراكم ما هو هذا الراتب الذي
يعمل به قرابة الـ  12ساعة يومي ًا.
حــدث ـنــي هـ ــذا ال ـع ــام ــل ال ـ ــذي ي ـق ـطــن فــي
مـنــزل بــاآلجــار ولــديــه عــائـلــه مـكــونــة من
أربـعــة أفــراد بــأن الـعـمــال فــي المعمل قد
ط ــال ـب ــوا رب ال ـع ـمــل ب ــزي ــادة أج ــوره ــم
بــاع ـت ـبــار م ــوج ــات ال ـغ ــاء الـمـتـتــالـيــة قــد
أزهقت أجورهم وجعلتها هبا ًء منثور ًا
ومـطـلـبـهــم بــزيــادة األج ــور مـطـلــب حــق،
ولكن هــذا الحق يحتاج إلــى من يحميه
ويــدافــع عـنــه والـعـمــال بـهــذه الـمــواقــع ال
حول وال قوة لهم.
ك ـ ــان رد رب ال ـع ـم ــل ك ــال ـص ــاع ـق ــة عـلــى
العمال المطالبين بزيادة أجورهم حيث
قال لهم الحكومة زادت أسعار المازوت
وه ــذا زاد تـكــالـيــف اإلن ـت ــاج والـحـكــومــة
تقطع الكهرباء مما يعني شراء مازوت
مــن ال ـســوق ال ـس ــوداء الـحـكــومــة زادت
أسـعــار الـخـيــوط المستعملة فــي نسيج
التريكو كل هذه المبررات لعدم زيادة
األجــور قدمها رب العمل للعمال ،ولكن
الـعـمــال الـمـكـتــويــن مــن أجــورهــم الـتــي ال
ت ـس ــد ال ــرم ــق وال ـم ـك ـت ــوي ــن ب ــارت ـف ــاع ــات
األسـ ـعـ ــار ردوا ع ـل ـيــه ب ـك ــام ف ـي ــه حــق
وفيه منطق بــأن التكاليف التي ذكرتها
تحملها على أسعار المنتج وأنت تصدر
إنـتــاجــك لـلـخــارج ولــم يـتــأثــر ربـحــك بكل
ت ـلــك ال ـت ـكــال ـيــف ب ـي ـن ـمــا مـعـيـشـتـنــا تـتــأثــر
بشكل كبير ،ولم نعد نحتمل ما وصلنا
إل ـي ــه م ــن وضـ ــع ال ي ـســر ال ـع ــدو فـكـيــف
بــالـصــديــق ف ـكــان ال ـج ــواب صــاع ـق ـ ًا أيـضـ ًا
حيث قال «الباب بيفوت جمل ،والي ما
عجبته األجرة اهلل معه في غيركم كتير
بدهم يشتغلوا».
هذا هو حال عشرات األلوف من العمال
المسلوبة حقوقهم بفعل قوانين السوق
الجائرة وبفعل عدم تنظيم قواهم التي
هــي الـسـبـيــل الــوحـيــد الن ـتــزاع حقوقهم
بـمــا فـيـهــا أج ــور عــادلــة تــؤمــن لـهــم حياة
كريمة.

زيادة األجور والرواتب ال تعتبر مسألة ثانوية أو رجاء تتأمله الطبقة العاملة من السلطة الحاكمة أو تنتظر منها منة تمن بها على العمال بل
هذه المسألة عميقة وجوهرية تماماً والموقف منها هام جدًا ألنها ترتبط بمعدل توزيع الثروة والذي هو هدف أساسي لعملية التغيير الجذري
والشامل وحوله سوف يندلع الصراع بعد إنجاز الحل السياسي.

موقف السلطة الحالية
تـتـحــدث الـحـكــومــة عــن ع ــدم ال ـقــدرة على
زيـ ـ ـ ــادة األجـ ـ ـ ــور والـ ـ ــرواتـ ـ ــب وت ـس ـت ـمــر
بالحديث مع االتحاد العام لنقابات العمال
عــن هــدفـهــا وهــو زي ــادة مـتـمـمــات األجــور
من حوافز ومكافآت ولكن هذه المتممات
م ــرت ـب ـط ــة بـ ــاإلنـ ـتـ ــاج وزي ـ ــادت ـ ــه مــرت ـبــط
بـسـيــاســة ال ـح ـكــومــة ال ـتــي ي ـتــوجــب عـلـيـهــا
ضــخ األمــوال الــازمــة لــزيــادة اإلنـتــاج في
القطاع العام االقتصادي ،وهو ما لم تقم
به الحكومة منذ عقود ،بل جل همها كان
فقط إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام
االقـتـصــادي تمهيد ًا لخصخصتها كما هو
مخطط لها مسبق ًا تحت حجة أنها شركات
خاسرة وال جدوى اقتصادية من دعمها
(مع العلم أنها مخسرة وليست خاسرة)
ف ـه ــل مـ ــن ال ـم ـع ـق ــول أن ي ـت ـج ــه ال ـق ـط ــاع
الخاص ويضع أمواله في إعادة استثمار
شــركــات خــاســرة مـسـبـقـ ًا؟!! مــع الـعـلــم أن
المادة الثالثة عشرة من الدستور نصت
عـلــى (أن ي ـقــوم االق ـت ـصــاد الــوطـنــي على
أســاس تنمية النشاط االقتصادي العام
والـخــاص مــن خــال الخطط االقتصادية
واالجـتـمــاعـيــة الـهــادفــة عـلــى زي ــادة الــدخــل
الوطني وتطوير اإلنتاج ورفع مستوى
معيشة الفرد وتوفير فرص العمل).
وهنا ينكشف زيف مقولة زيادة متممات
األجور والرواتب من حيث إنها مجرد ذر
للرماد في العيون من جهة وللتغطية على
المخالفة الدستورية من جهة أخرى التي
نـصــت عـلــى أن األج ــور يـجــب أن ترتبط
بــاألس ـعــار وت ــأم ــن الـمـتـطـلـبــات الـمـعـيـشـيــة

بــالـحــد أدن ــى ول ـيــس بــاإلن ـتــاج حـســب ما
نصت عليه المادة األربعون من الدستور.
انسداد األفق أمام هذه السياسات
وتـبـقــى سـيــاســة تـجـمـيــد األجـ ــور ووضــع
الحد األدنى لألجور والرواتب ما يقارب
ال ـ  70ألــف ليرة ســوريــة فــي ظــل تكاليف
معيشية وصـلــت إلــى مــا ي ـقــارب الـمـلـيــون
ليرة ســوريــة وهــذه جريمة بحق الطبقة
العاملة ونهب واضح للثروة لصالح طبقة
معينة ال تمثل إال قلة قليلة من المجتمع
وح ـصــر ال ـث ــروة ف ــي يــدهــا ح ـيــث تـحـصــل
تـلــك الـطـبـقــة عـلــى  %87مــن ال ـثــروة وهــي
ال تمثل سوى  %10من المجتمع في حين
يحصل  %90مــن المجتمع عـلــى  %13من
الثروة فقط.
وفـ ــي ح ـيــن ت ــراك ــم ط ـب ـقــة قـلـيـلــة األمـ ــوال
فــي يــدهــا فــإنـهــا تــراكــم وت ـفــرض الـبــؤس
والحرمان والفقر والجوع ،وما نتج عنها
مــن أزمــة سياسية وأمـنـيــة هــددت وجــود
الـ ـب ــاد ومـ ــا س ـي ـن ـتــج ع ـن ـهــا م ــن أمـ ــراض
اجتماعية واقتصادية في الضفة األخرى
تحتاج إلى وقت طويل إلصالحها.
لــذلــك زي ـ ــادة ح ـصــة األج ـ ــور م ــن ال ـثــروة
الــوط ـن ـيــة يـتـطـلــب ت ـعــديــل م ـي ــزان تــوزيــع
ال ـثــروة وتــوزيــع عــادل لـلـثــروة كـمــا نص
عـلـيــه ال ــدس ـت ــور الـ ــذي أك ــد أن االق ـت ـصــاد
السوري هدفه الوصول إلى رفع معدالت
النمو والعدالة االجتماعية ،وتوزيع عادل
ل ـل ـثــروة ي ـفــرض وجـ ــود إرادة سـيــاسـيــة
حقيقية نحو هــذا االتـجــاه وهــذه اإلرادة
غـيــر م ـتــوافــرة ل ــدى الـسـلـطــة وبــرنــامـجـهــا

يسير عـكــس هــذا االتـجــاه تـمــامـ ًا وهــو ما
يعقد األوض ــاع االجتماعية واالقـتـصــاديــة
والسياسية أيضا في البالد.
وف ــي ظــل ه ــذا الـتـعـنــت مــن الـسـلـطــة على
م ـخ ــال ـف ــة نـ ـص ــوص ال ــدسـ ـت ــور وال ـم ـض ــي
ب ـس ـيــاســات ـهــا ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى دعـ ــم وح ـمــايــة
أصـحــاب األم ــوال وقــوى الـفـســاد وتضمن
سيطرتهم ونهبهم للدولة والمجتمع ،وهي
غـيــر ق ــادرة بـنـيــويـ ًا عـلــى تـغـيــر سـيــاســاتـهــا
الـتــي وصـلــت إلــى طــريــق مـســدود ،وليس
هدف العمال التأمل والرجاء منها لتعديل
س ـلــوك ـهــا ،ب ــل ي ـب ـقــى ال ـح ــل ع ـنــد أص ـحــاب
ال ـم ـص ـل ـحــة ال ـح ـق ـي ـق ـي ـيــن وخ ــاص ــة الـطـبـقــة
ال ـعــام ـلــة ال ـت ــي ي ـقــع ع ـلــى كــاه ـل ـهــا وكــاهــل
الـقــوى الــوطـنـيــة وضــع بــرنــامــج يـعـبــر عن
مصالحها االقتصادية واالجتماعية والذي
يعبر بالنهاية عن مصلحة الغالبية العظمى
مـ ــن ال ـس ــوري ـي ــن وفـ ــرضـ ــه ع ـل ــى ال ـســاحــة
الـسـيــاسـيــة ال ـســوريــة ك ـقــوى أســاسـيــة في
الـ ـص ــراع الـ ـج ــاري ال ـي ــوم ل ـض ـمــان تـغـيـيــر
حقيقي وجذري وشامل يعبر عن مصالح
األغلبية المنهوبة ،حيث إن انسداد األفق
أم ــام الـسـيــاســات الـحــالـيــة يـفــرض انـفـتــاحـ ًا
لألفق أمام السياسات المغايرة.
ب ـح ـي ــث ي ـص ـب ــح الـ ـم ــوق ــف مـ ــن الـ ــرواتـ ــب
واألجـ ـ ـ ــور ب ـم ــا ي ـع ـن ـيــه ت ـع ــدي ــل م ـس ـتــوى
توزيع الثروة هو موقف جوهري يعبر
مــن خــالــه عــن خـطــط ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة
وبــرام ـج ـهــا االق ـت ـصــاديــة ،ح ـيــث إن أغـلــب
ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـي ــوم تـخـتـفــي خـلــف
ش ـع ــارات سـيــاسـيــة ودي ـم ـقــراط ـيــة خــافـيــة
برامجها االقتصادية.
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قوانين االستغالل الرأسمالي
مع بدايات اإلنتاج الرأسمالي الكبير ظهرت الطبقة
العاملة ،وظهرت معها الضرورات للتخلص من عالقات
اإلنتاج التي تستغل اإلنسان ،وظهرت معها ضرورة تحرير
الطبقة العاملة .

الوعي للنضال
ضد طبقة أرباب
العمل والقوانين
واألنظمة التي
تختبئ وراءها
طبقة أرباب
العمل ال يمكن
إال بتشكل
الوعي السياسي
االشتراكي

اإلنتاج في المعمل الربح كيف
يتحقق؟
فــإذا أخــذنــا بعين االعـتـبــار دور اآللــة
بــالـصـنــاعــة ،والـتـقـسـيــم الـكـبـيــر للعمل،
ن ـج ــد أنـ ــه م ـم ـكــن فـ ــي أحـ ــد ال ـم ـعــامــل
الضخمة ومن أول يوم إنتاج ،ينتج
العمال أجورهم التي يحصلون عليها
ج ـ ــراء ع ـم ــل  30ي ــومـ ـ ًا أي :بـمـعـنــى
آخ ــر :ه ــم يـحـصـلــون ع ـلــى أج ــر يــوم
واح ــد وي ـع ـم ـلــون  29ي ــوم ـ ًا مـجــانـيـ ًا.
إن مـ ـج ــرد اإلم ـ ـعـ ــان بـ ـه ــذه ال ـف ـك ــرة
وب ــاالس ـت ـغ ــال ال ـق ــائ ــم ي ـم ـكــن تـخـيــل
س ـبــب بـ ــؤس ال ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة .ألن
أي رب عـمــل غــرضــه األس ــاس ــي من
اإلن ـت ــاج هــو زيـ ــادة رب ـحــه واإلن ـتــاج
بــأرخــص الـتـكــالـيــف ،مـمــا يــدفـعــه إلــى
زيـ ــادة ع ــدد ســاعــات الـعـمــل وزي ــادة
المكننة للتخفيف من اليد العاملة ،هذا
األمر بدوره يؤدي إلى زيادة درجة
االسـتـغــال عـلــى الـعــامــل واالسـتـغـنــاء
عن عــدد من العمال ،وبالتالي زيــادة
البطالة وبالتالي إخضاع قوة العمل
إل ــى ال ـع ــرض وال ـط ـلــب ف ــي ال ـســوق،
واإلنقاص من األجور الحقيقية.
ولـكــن أحــدهــم قــد يـســأل إن كــان رب
الـعـمــل مـحـقـ ًا فــي ه ــذا وه ــذه أمــوالــه،
وهل يحق له أن يربح؟؟
ف ــإذا اعـتـبــرنــا بــالـفـعــل أن ه ــذا الـكــام
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اإلنتاج الرأسمالي التي قامت بحرق
البشر والحجر ،وإن تحرير الطبقة
العاملة يعني تحرير البشرية وتأمين
الـحــاجــات الـمــاديــة وتـحــريــر إمـكــانــات
لالنطالق.
وم ـ ــن ه ـن ــا ت ـظ ـه ــر ض ـ ـ ــرورة تـنـظـيــم
وتــوع ـيــة الـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة ونـضــالـهــا،
سـيــاسـيـ ًا واق ـت ـصــادي ـ ًا لـتـحــريــرهــا من
ال ـق ـي ــود ال ـت ــي ت ـت ـح ـكــم ب ـه ــا وتـتـحـكــم
بمصير البشرية وتطورها.
ولكن السؤال اآلن :هل من الممكن أن
تعي الطبقة العاملة ذاتها لوحدها؟؟
وإن كــان ال يمكن أن تعيها لوحدها
فما العمل؟

م ـحــق ب ـغــض ال ـن ـظــر أن ن ـع ــرف مــن
أيـ ــن أصـ ــل رأسـ ـم ــال ــه فـ ــإن ال ـم ـش ـك ـلــة
ت ـك ـمــن ب ــال ـق ــان ــون ال ـ ــذي ي ـح ـكــم رب
ال ـع ـمــل ،بـسـعـيــه ن ـحــو ال ــرب ــح األع ـلــى
عـلــى حـســاب الـعـمــال وتــداع ـيــات هــذا
القانون.
قانون تمركز الثروة
إن نتيجة هــذا الـقــانــون الـمــوضــوعــي
الـ ــذي ي ـت ـح ـكــم ب ــاإلن ـت ــاج يـ ــؤدي إلــى
تـ ـكـ ــدس ال ـ ـث ـ ــروة عـ ـن ــد األقـ ـلـ ـي ــة مــن
أربـ ــاب ال ـع ـمــل ،وسـ ــوء ح ــال الـطـبـقــة
العاملة ،وبالتالي ضعف القدرة على
االس ـت ـهــاك ع ـنــد األغ ـل ـب ـيــة .ال ـتــراجــع
في الربح عند أربــاب العمل ،وحرية
الـمـنــافـســة بــال ـســوق تـ ــؤدي بـحـيـتــان
الـســوق مــن أربــاب العمل إلــى ابتالع
أرب ــاب الـعـمــل الـصـغــار بــاإلضــافــة إلــى
تدهور أحوال الفالحين والصناعيين

ال ـ ـص ـ ـغـ ــار ،وب ـ ـ ــدء ن ـ ـشـ ــوء ط ـب ـق ـت ـيــن
واضحتين هما طبقة العمال وطبقة
أرباب العمل.
ف ـ ــإذا ك ــان ــت ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة نـتـيـجــة
الـصـنــاعــات الضخمة ،ونتيجة ظهور
اآلالت ،وإذا ك ــان ــت ن ـت ـي ـجــة ظ ـهــور
ال ـص ـن ــاع ــات ال ـض ـخ ـمــة ت ـت ــراف ــق مـعـهــا
م ـش ـك ــات اقـ ـتـ ـص ــادي ــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة
وس ـي ــاس ـي ــة ،وإن ح ــري ــة ال ـم ـنــاف ـســة
ب ــالـ ـس ــوق اق ـت ـض ــت اب ـ ـتـ ــاع ح ـي ـتــان
األم ـ ــوال لـغـيــرهــم وت ـكــديــس ال ـثــروة
ب ـيــدهــم ،بــال ـم ـقــابــل أغـلـبـيــة شـعـبـيــة ال
تملك شيئ ًا إال قوة عملها يمكنها من
خاللها أن تعيش حتى تعمل ثانية..
إلغاء االستغالل وتنمية القوى
المنتجة طريق واحد
إن حـ ــل ه ـ ــذه الـ ـمـ ـشـ ـك ــات ،وإلـ ـغ ــاء
االسـتـغــال ،وتـنـمـيــة الـقــوة المنتجة،

وض ـب ــط اإلنـ ـت ــاج ب ــال ـس ــوق ،وإل ـغ ــاء
الـمـنــافـســة ،أي :بمعنى الـتــوجــه نحو
ال ـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة وإعـ ــادة تــوزيــع
ال ـ ـثـ ــروة .ال ي ـم ـكــن ت ـح ـق ـي ـق ـهــا ضـمــن
سيادة طبقة أرباب العمل التي يحكم
مـصـيــرهــا قــانــون سـعـيـهــا نـحــو الــربــح
األع ـل ــى ،وبــال ـتــالــي الب ــد م ــن س ـيــادة
الـطـبـقــة الـعــامـلــة ،وامـتــاكـهــا لــوســائــل
اإلن ـتــاج ،أي :بمعنى تـحــريــر الطبقة
ال ـعــام ـلــة ،وان ـت ـقــال ـهــا إل ــى ط ـب ـقــة تـعــي
ذاتها ،وتعمل على تحرير نفسها.
م ــن ه ـنــا تـظـهــر ف ـكــرة ال ـس ــؤال ل ـمــاذا
الطبقة العاملة؟؟ ولماذا تظهر فكرة
تحرير الطبقة العاملة؟؟
حيث نستطيع أن نقول :إن البشرية
ع ـل ــى م ـف ـت ــرق طـ ــرق ب ـي ــن ال ـح ــروب
واسـتـغــال اإلنـســان لــإنـســان ،وبين
ع ــودة اإلن ـس ــان إلنـســانـيـتــه ،وبــدايــة
تــاريــخ جديد للبشرية بسبب طبيعة

ضرورة الوعي االشتراكي
«إن ال ـ ــوع ـ ــي االش ـ ـت ـ ــراك ـ ــي ع ـن ـص ـرٌ
يـ ــؤخـ ــذ م ـ ــن الـ ـ ـخـ ـ ــارج ،ويـ ـنـ ـق ــل إل ــى
نضال البروليتاريا الطبقي ال شيء
ينبثق مـنــه بـصــورة عـفــويــة» (لينين
ك ـتــاب م ــا ال ـع ـم ــل) .ح ـيــث إن الـعـمــال
بـنـضــالـهــم الـيــومــي ضــد أرب ــاب الـعـمــل
يـكـتـسـبــون وع ـي ـ ًا بـ ــإدراك مـصــالـحـهــم
الـمـتـعـلـقــة ب ـســاعــات ال ـع ـمــل واألجـ ــور
والضمان الصحي والضرائب ،ولكن
ال ــوع ــي ل ـل ـن ـضــال ض ــد ط ـب ـقــة أربـ ــاب
ال ـع ـم ــل وال ـق ــوان ـي ــن واألن ـظ ـم ــة ال ـتــي
تـخـتـبــئ وراءهـ ــا طـبـقــة أرب ــاب العمل
ال يمكن إال بتشكل الوعي السياسي
االشتراكي ،القادر على تقديم الحلول
الـجــذريــة ،وتـحــريــر الـعـمــل مــن سلطة
رأس الـ ـم ــال ،وإن ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة
بـسـبــب ظــروفـهــا فــي الـعـمــل تستطيع
أن تبني تـلــك الـمـعــارف المبنية على
أسس علمية ،والتي هي بيد الطبقة
المثقفة مــن الـبــرجــوازيــة ،لذلك تظهر
الضرورة لوجود أحــزاب ثورية في
الـمـجـتـمــع ت ـقــود ال ـن ـضــال مــع الـطـبـقــة
الـعــامـلــة ،وتـنـقــل ه ــذا الـفـكــر إل ــى أكـثــر
العمال تطور ًا من الناحية الفكرية.

الطبقة العاملة

البرتغال -عمال المطار
أض ــراب يــومــي  19 -18تـمــوز مــوظـفــو شــركــة غــراونــد
فـ ــورس ،وه ــي شــركــة م ـنــاولــة أرض ـي ــة ،وتــوق ـفــت إثــر
االض ـ ــراب  327رح ـلــة وم ــن ب ـيــن  511رح ـلــة وص ــول
وم ـغــادرة مـجــدولــة لـيــوم  19حــزيــران ،ألـغـيــت  301في
م ـطــار ل ـش ـبــونــة وأل ـغ ـيــت  26رح ـلــة أخـ ــرى ف ــي مـطــار
بورتوجوية في المطارين البرتغاليين الرئيسيين ،وفق ًا
لما ذكــره مصدر رسمي من شركة «أيــه إن أيــه» التي
تدير مطارات البرتغال.
وكــان قــد دعــا اتـحــاد فنيي المناولة فــي الـمـطــارات إلى
اإلضراب احتجاج ًا على عدم االستقرار غير المستدام،
فيما يتعلق بعملية دفع األجور وغيرها من المكونات
المالية في حينه والتي يعاني منها عمال شركة غراوند
فورس منذ شباط .2021
ومــن المقرر أن يحدث توقف آخــر بين  29تموز و2
آب.

المغرب -إغالق مفاجىء
نظم موظفو فندق «موكادور» وقفة احتجاجية يوم 19
تـمــوز ،وهــي الــوقـفــة الثالثة بعد احـتـجــاج مماثل أيــام 12
و 13مــن شـهــر تـمــوز ال ـجــاري ،أم ــام مـقــر الـفـنــدق الـكــائــن
بالمنطقة السياحية بــأ َكــاديــر ،وذلــك احـتـجــاجـ ًا على قــرار
اإلغالق المتخذ من قبل اإلدارة دون سابق إنذار.
ونــدد الموظفون بـقــرار إغــاق الفندق فــي فترة الصيف
ال ــذي يـعــرف كــل سـنــة وف ــود عــدد مــن الـسـيــاح الـمـغــاربــة
واألج ــان ــب عـلــى الـمـنـشــأة الـسـيــاحـيــة ،واص ـف ـيــن اإلج ــراء
المتخذ من قبل اإلدارة بغير القانوني ،كما نددوا بغياب
الحوار الجاد مع اإلدارة.
وك ــان حــوالــي  136مـسـتـخــدمـ ًا قــد ت ـفــاجــأوا ص ـبــاح يــوم
 2تـمــوز مــن الـسـنــة الـجــاريــة ،بــإغــاق فـنــدق «مــو َكــادور»
الـتــابــع لـهــولــديـنــغ رجــل األع ـمــال الــراحــل مـيـلــود الشعبي،
مقابل اقـتــراح مبالغ مالية ،وصفها الموظفون بالهزيلة،
كتعويض لهم من طرف اإلدارة.

األردن -إضراب مرتقب
ي ـع ـتــزم آالف الـمـعـلـمـيــن األردن ـي ـي ــن تـنـفـيــذ إض ــراب
جـمــاعــي عــن الـطـعــام ،احـتـجــاجـ ًا عـلــى ق ــرارات سابقة
لوزارة التربية والتعليم ،بإحالة عشرات من المعلمين
الناشطين في النقابة الموقوف أعمالها منذ عام على
االستيداع والتقاعد المبكر و«النقل التعسفي».
وأطلقت النقابة رابـطــا إلكتروني ًا لتسجيل المعلمين
الــراغـبـيــن فــي الـمـشــاركــة ب ــاإلض ــراب ال ــذي لــم يـحــدد
مــوعــده بـعــد ،بـحـســب مــا قــالــه نــائــب نـقـيــب المعلمين
األردن ـي ـيــن ،وبـيــن الـنــواصــرة أن ع ــدد ًا مـمــن سجلوا
في الرابط حتى هذه اللحظة  4330معلم ًا ومعلمة،
س ـي ـخ ــوض ــون اإلضـ ـ ـ ــراب الـ ـ ــذي س ـت ـع ـلــن ت ـفــاص ـي ـلــه
وموعده الحق ًا.
وشدد على أن «اإلضراب عن الطعام لن يؤثر على
مصالح الطالب».

لبنان -أحذروا الفقير
حذر االتحاد العمالي العام في بيان له يوم  17تموز،
مــن أن الـفـقـيــر وال ـعــامــل يـقـتــرب مــن ال ـمــوت الـمـحـتــم
وال ــوط ــن ي ـق ـتــرب م ــن االن ـف ـج ــار ال ـك ـب ـيــر ،وقـ ــال إنـنــا
الـيــوم نــدق نــاقــوس الـخـطــر ،فبعد الـمـحــروقــات يأتي
ال ــدواء ،وغــدا مــن جــديــد الـسـلــع األســاسـيــة والــرغـيــف
ومؤسسات تتداعى والغياب كلي والجميع بإجازة.
وأع ـلــن «الــرفــض الـكــامــل لـتــرشـيــد الــدعــم عـلــى ال ــدواء
وعلى الرغيف والمس باالحتياط اإللزامي».
وتــابــع أن التمويل ليس مسؤوليتنا فــي غياب شبه
تــام للمسؤوليات وتـقــاذف االتـهــامــات وعــدم الـقــدرة
على تأليف حكومات وقــد نزلنا إلــى الـشــارع وكانت
لـنــا أرب ـعــة إضــرابــات شـعــارهــا تــألـيــف حـكــومــة اإلنـقــاذ
حتى تتمكن من البدء بمعالجة كل هذه القضايا ،ولكن
ال من يسمع وال من يجيب.
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العمال الذين لم يعودوا راضين بممثليهم ،والساعين
من بين ّ
ّإما إلى االنضمام إلى تنظيمات غير تلك التي خذلتهم،
تجمع جديدة كلياً ،هناك
أو إنشاء تنظيمات ووسائل ّ
العمال الذين يؤدون وظائفهم من المنزل .هناك الكثير
ّ
عمال االقتصاد
العمالّ :
من التصنيفات التي تشمل هؤالء ّ
العمال المستقلين،
العمال من المنزل ،أو ّ
المؤقت ،أو ّ
وغيرها .نشرت منظمة العمل الدولية تقريرًا مطو ًال بعنوان
«العمل من المنزل :من الحجب إلى العمل بكرامة» .سيكون لنا
ع ّدة وقفات مع هذا التقرير في مقاالت أخرى ،لكننا اليوم
العمالية في عدد
سنقتصر على ما ورد فيه عن التحركات ّ
من الدول التي تع ّد «موردة للعمالة» غير المحمية التي يتم
استغالل ق ّوة عملها من قبل الشركات الكبرى دون الحاجة
ح ّتى للتعامل معها بشكل حسي:

الدولية
ǧ
ǧمنظمة العمل
     ترجمة :قاسيون

ال ـت ـنـ ّـظــم ت ـح ـدّ ط ــوي ــل األمـ ــد ل ـل ـع ـمّــال مــن
المنزل ،مــن مصاعبه افتقارهم للقوانين
التي قد تحميهم ،وعزلتهم في منازلهم،
وت ـع ــدد ال ــوالي ــات اإلداريـ ـ ــة والـقـضــائـيــة
الـتــي ينتمون إلـيـهــا .كما أنّـهــم يواجهون
مـ ـشـ ـكـ ــات م ـ ــع الـ ـقـ ــوانـ ـيـ ــن ال ـح ـك ــوم ـي ــة
ال ـم ـحــاب ـيــة ل ـل ـشــركــات ال ـت ــي تـسـتـبـعــدهــم
مــن فـئــة ال ـع ـمّــال ،وبــالـتــالــي تـحــرمـهــم من
بعض الحقوق األساسية مثل المفاوضة
الجماعية.
لـ ـكـ ــن رغ ـ ـ ــم جـ ـمـ ـي ــع الـ ـمـ ـعـ ـيـ ـقـ ــات ،ن ـجــح
الـعـمّــال مــن الـمـنــزل بــالـتـنـ ّـظــم فــي كـيــانــات
وتنظيمات مختلفة األشكال تدافع عنهم.
كـمـثــال :رابـطــة « »SEWAالـتــي تش ّكلت
بــدايــة فــي الـهـنــد فــي أوائ ــل الـسـبـعـيـنـيــات
ك ـن ـق ــاب ــة ل ـل ـعــام ـل ـيــن ل ـح ـس ــاب ـه ــم ال ـخ ــاص
لـلـنـســوة فــي مـجــال الـغــزل والـنـسـيــج .ثـمّ
في وقــت حديث طـوّرت الرابطة أشكا ًال
جــديــدة مــن دعــم الـعـضــويــة أكـثــر مالئمة
مــع الـتـحــديــات االقـتـصــاديــة لـلـنـســاء ،بما
ف ــي ذلـ ــك ت ـش ـك ـيــل ال ـت ـع ــاون ـي ــات .تــوجــد
الــرابـطــة فــي  18واليــة فــي الـهـنــد ،وتضم
حــال ـي ـ ًا  1,4م ـل ـيــون ع ـض ــو ،وق ــد نـجـحــت
على الصعيدين الوطني والدولي بتغيير
القوانين لصالح أعضائها.
لدينا في إقليم السند في باكستان تحركٌ
شبيه بدأ مع العامالت في مجال النسيج
الـلــواتــي تجمعن فــي تـعــاونـيــة ،ث ـمّ قــررن
تــأسـيــس نـقــابــة لـلـتـفــاوض عـلــى شــروط
عمل أفضل .بات للنقابة اليوم أعضاء في
السند وبلوشيستان والبنجاب ،ويمكنها
بشكل قانوني الـتـفــاوض بالنيابة عنهم.
كــانــت ال ـن ـقــابــة وراء إص ـ ــدار ق ــان ــون فــي
الـبـنـجــاب فــي  2018يـحــدد الـحــد األدنــى
ل ــأج ــور ل ـع ــدد م ــن ش ــرائ ــح ال ـع ـمّ ــال مــن
بينهم العاملون من المنزل.
في الفلبين ،منظمة العاملين من المنزل
األكـ ـث ــر ش ـه ــرة ه ــي «»PATAMABA
التي احتفلت بعيدها الثالث عشر الشهر
الـمــاضــي .عـنــدمــا لــم يـتـمّ الـسـمــاح لـهــا في
ب ــادئ األم ــر بــالـتـسـجّــل كـنـقــابــة ،حصلت
ع ـل ــى ت ــرخ ـي ــص ع ـم ـل ـه ــا ك ـم ـن ـظ ـم ــة غ ـيــر
حكومية ،ثـمّ في وقــت الحــق تمكنت من
الترخّص كمنظمة عمّالية .تضمّ المنظمة
أكـثــر مــن  18ألــف عـضــو مـتــوزعـيــن على
 10أق ــال ـي ــم .تـمـكـنــت الـمـنـظـمــة م ــن حـشــد
أعـ ـض ــائـ ـه ــا ب ـش ـك ــل ق ـ ــاع ـ ــدي ل ـت ـعــري ـف ـهــم
بـحـقــوقـهــم ،وأن ـش ــأت عـ ــدد ًا م ــن شـبـكــات
الــرعــايــة االجـتـمــاعـيــة والـصـحـيــة .تمكنت
الـمـنـظـمــة عـلــى مـسـتــوى الـسـيــاســات من
الــوصــول إلــى عضوية مؤتمرات منظمة
ال ـع ـمــل ال ــدول ـي ــة وال ـم ـســاه ـمــة ف ــي إع ــداد

االتفاقية رقــم  ،177وهــي تفرض نفسها
بشكل متزايد في الساحة الفلبينية.
ف ــي تــايــانــد ،بـ ــدأت « »HNTعـمـلـهــا فــي
 1992ك ــراب ـط ــة ع ـمّ ــال ـي ــة ح ـص ـل ــت عـلــى
ترخيصها بوصفها منظمة غير حكومية.
ثـمّ فــي  2013تـمّ قبولها كمنظمة عمّالية
لــديـهــا مـمـثـلــون عــن ال ـع ـمّــال مــن الـمـنــازل
فــي جـمـيــع الـمـسـتــويــات الـحـكــومـيــة .كما
ب ــدأت الـمـنـظـمــة مـنــذ وق ــت قــريــب ،وهــي
ال ـتــي تـضــم  5آالف عـضــو مــن الـعــامـلـيــن
في المنازل ،بفتح فروع لعضوية الباعة
الجوالين وسائقي التاكسي والــدراجــات
النارية وعمّال المياومة .أدّت الضغوط
ال ـتــي مــارسـتـهــا الـمـنـظـمــة فــي  2010إلــى
إقـ ــرار قــانــون تــدفــع فـيــه الـحـكــومــة %30
م ــن نـسـبــة ال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي لـلـعـمّــال
غ ـيــر الــرس ـم ـي ـيــن .ك ـمــا نـجـحــت الـمـنـظـمــة
التايالندية في الضغط لتشميل العاملين
مــن الـمـنــزل فــي جميع إحـصــاءات القوى
العاملة الرسمية.
في األورغــواي ،تم ّثل منظمة «سندكاتو
أونيكو دي ال أغوخا» العمّال من المنزل
في مجال الثياب .وقد ساعدت أعضاءها
عـلــى الـتـحـوّل إلــى إنـتــاج الـكـمــامــات أثـنــاء
ان ـت ـش ــار ك ــوفـ ـي ــد ،19-األم ـ ــر ال ـ ــذي دعــم
مــوقـفـهــم الـمـطــالــب بــاالعـتــراف الحكومي
الرسمي بهم كعمالة مشمولة بالقوانين.
فـ ــي إق ـل ـي ــم ال ـت ــام ـي ــل نـ ـ ــادو فـ ــي ال ـه ـن ــد،
ت ـم ـك ـنــت م ـن ـظ ـمــة « »Anuhathamمــن
فــرض نفسها كتنظيم عـمّــالــي للمشاركة
ف ــي ال ـي ــوم الــوط ـنــي ل ـل ـن ـقــابــات ،ونـظـمــت
أعضاءها للنزول إلــى الـشــارع للمساندة
فــي االحـتـجــاجــات ض ـدّ تـعــديــات قــانــون
الـ ـعـ ـمّ ــال ال ـت ــي ت ـب ـن ـت ـهــا الـ ــدولـ ــة ال ـه ـنــديــة
المركزية.
منظمات غير مركزية
يحاول العمّال في بعض المجاالت ،مثل
ع ـمّ ــال الـمـنـصــات الــرق ـم ـيــة ،الـتـنـ ّـظــم عـلــى

أتاحت التعاونية
التنسيق بين
العمال من
ّ
وعمال
المنزل ّ
الورشات لبدء
ورشاتهم
الخاصة
إلنتاج حقائب
الكمبيوترات
والسفر والظهر

قطاعي محدد من أجــل التنسيق
أســاس ّ
مع عمّال ذات الشركات في بلدان أخرى.
ال تـ ــزال مـعـظــم ه ــذه الـتـنـظـيـمــات تـعـمــل
بـشـكــل رئ ـي ـســي ع ـبــر م ـن ـصــات ال ـتــواصــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،ح ـي ــث تـ ـقـ ـدّم ال ـم ـع ـلــومــات
والـنـصــائــح لـلـعـمّــال ،وتــو ّفــر لـهــم الـفــرصــة
للقاء بشكل افتراضي لتنسيق تحركاتهم.
ف ــي تــركـيــا ه ـنــاك «أوف ـي ـس ـيــزيــر» ال ـتــي تـمّ
إن ـشــاؤهــا فــي ع ــام  2018فــي إسـطـنـبــول،
وهــي شـبـكــة تـضــامــن ت ـمّ تـمــويـلـهــا مــن قبل
أعـضــائـهــا مــن الـعــامـلـيــن المستقلين .تهدف
الشبكة للحصول على إقرار رسمي بالعمّال
المستقلين كشكل مميّز من العمالة ،وإنشاء
ش ـب ـكــات فــرع ـيــة لـلـتـضــامــن ال ـقـ ّـطــاعــي بـيــن
أعضائها .تــو ّفــر الشبكة عـقــود ًا نموذجية،
وأدوات ضمان دفــع المستحقات ،ودعم ًا
محاسبي ًا ألعضائها .كما تعمل الشبكة على
دعــم أش ـكــال بــديـلــة مــن األع ـمــال يـمـكــن من
خاللها للعمّال المستقلين الــوصــول لصيغ
أفـضــل ،مـثــل تـشــارك الـعـمــل ،والـتـعــاونـيــات
اإللكترونية ،ووضع لوائح للمهارات.
لدينا مثال آخر هو «FairCroudWork.
 »orgالتي تمّ إطالقها في  2015من قبل
نقابة  IG Metallاأللمانيّة ،والتي تعمل
بالتنسيق مــع غــرفــة الـعـمّــال الـنـمـســاويــة،
وم ــع نـقــابــة ال ـيــاقــات الـبـيــض الـســويــديــة.
لـكـنّ نـشــاط الشبكة يقتصر عـلــى تــزويــد
العمّال من المنزل بالمعلومات والنصائح
ال ـم ـت ـن ــوع ــة ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك ع ــن ح ـقــوق ـهــم
ال ـق ــان ــون ـي ــة ،وم ـع ـل ــوم ــات ت ـف ـص ـي ـل ـيــة عــن
آل ـيــة وطــري ـقــة س ـيــر ال ـع ـمــل ف ــي مـنـصــات
«تصدير العمالة» الرقميّة.
كما تعمل النقابات الرسمية التي ذكرناها
على تمثيل العمّال من المنزل في االتحاد
األوربــي وعدد من الحكومات .في 2015
أصدروا إعالن فرانكفورت عن العمل على
الـمـنـصــات ،وال ــذي دع ــا إل ــى ت ـعــاون عــابــر
للحدود بين العمّال ومنظماتهم ،ومشغلي
المنصات وزبائنها ،والمشرعين ،من أجل

ض ـم ــان ظـ ــروف ع ـمــل كــري ـمــة وم ـشــاركــة
عمّالية فــي حكم منصات العمل الرقمية.
المشكلة فــي هــذه التمثيل النقابي أنّــه ال
يــزال متأثر ًا بمشكالت النقابات عامة من
ج ـهــة ،وص ـعــوبــة تـنـظـيــم ع ـمّــال الـمـنـصــات
ال ـم ـت ـب ــاع ــدي ــن جـ ـغ ــرافـ ـيـ ـ ًا ،وال ـم ـض ـط ــري ــن
لـمــواجـهــة مـنــافـســة هــائـلــة مــن جـهــة ثــانـيــة،
مــا يـجـعــل األم ــر ال يـعــدو تـجـمّـعـ ًا مــراحـلــه
الجنينية.
وربّما الحديث ال يتمّ دون التطرّق ،ولو
بعُجالة ،إلى تعاونيات العمّال من المنزل.
ففي مثال نموذجي تعاونية «»MBMPC
فــي الـفـلـبـيــن ،ي ـبــدو ال ـن ـجــاح واض ـح ـ ًا في
ع ــدم اض ـط ــرار األع ـض ــاء لــاع ـت ـمــاد عـلــى
ال ـم ـت ـع ــاق ــدي ــن م ــن ال ـب ــاط ــن وال ــوسـ ـط ــاء،
وإم ـك ــان ـيّ ــة ال ــدخ ــول ب ـش ـكــل م ـبــاشــر فــي
ال ـع ـقــود ال ـم ـتــاحــة ل ـســوق ـهــم .ك ـمــا أتــاحــت
التعاونية التنسيق بين العمّال من المنزل
وعمّال الورشات لبدء ورشاتهم الخاصة
إلن ـت ــاج ح ـقــائــب ال ـك ـم ـب ـيــوتــرات والـسـفــر
والـظـهــر ...إلــخ .سمح هــذا ،بــالـتــزامــن مع
ال ــدع ــم ال ـح ـكــومــي م ـت ـعــدد األوج ـ ــه ،لـهــذه
الورشات بالمنافسة في السوق المحلية
والــوط ـن ـيــة .تـمـكـنــت الـتـعــاونـيــة م ــن رفــع
سويّة الحقائب المنتجة بحيث تصل إلى
المعايير الوطنية والدولية للحقائب.
تنظم العمّال مُعدية،
عادة ما تكون موجات ّ
وهــي الـيــوم فــي مــراحــل تـصــاعــد وانـقــاب
التنظم الجامدة .من هنا يبدو
على آليات ّ
ب ـ ّـأن الـعـمّــال مــن الـمـنــزل ،وهــم مــن أضعف
شرائح العمّال عموم ًا ،بدأوا يجدون طرق ًا
مبتكرة للدفاع عن أنفسهم كطبقة.
ǩبتصّرف عــنhttps://www. :
groups//ilo.org/wcmsp5
public/---ed_protect/--protrav/---travail/
documents/publication/
pdf.765806_wcms
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األدوية المحلية والسياسات الممرضة..

يعتبر المجلس العلمي السوري للصناعات الدوائية -العامل تحت إشراف وزارة الصحة والحكومة ،التي تعتبر
المسؤولة عن جميع القطاعات في البلد -هو العمود الفقري لكافة المصانع والمختبرات التي تعنى بالدواء ،فالمجلس
يعتبر هو المسؤول عنه أيضاً منذ بداية تصنيعه كمادة خام ،حتى الحصول عليه كمستحضر جاهز لالستعمال من
قبل المريض.
ǧدعاء دادو

وبالتأكيد ،فإن الهدف الشكلي للجزء الحكومي
ال ـم ـس ــؤول ع ــن ه ــذا ال ـق ـطــاع «الـ ــدوائـ ــي» هــو
ضمان سالمة وجودة وفاعلية الدواء المصنع
محلي ًا ،وتوفيره للمواطن بسعر مناسب!
تأثير العقوبات السلبي
عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـصـ ـح ــي فــي
سورية غير مستهدف بالعقوبات االقتصادية
المفروضة على سوريةّ ،إل أن هذه العقوبات
كانت وما زالت بمثابة ذريعة وحجة أساسية
ورئ ـي ـس ـيــة ل ـت ـبــريــر ال ـت ــأث ـي ــرات ال ـس ـل ـب ـيــة الـتــي
الحقت القطاع الصحي.
وقـ ــد ت ـج ـلــت هـ ــذه ال ـت ــأث ـي ــرات ب ـش ـكــل م ـبــاشــر
بنقص بعض األدوي ــة ،وبشكل خــاص أدويــة
األم ــراض المزمنة ك ـ «أدوي ــة القلب والضغط
والـسـكــري وأم ــراض الـمـنــاعــة والـســرطــانــات»
بشكل أساسي.
وم ــن ال ـط ـب ـي ـعــي ،أن ال ـمــرضــى ي ـل ـجــؤون إلــى
أدويــة محلية الصنع ،بسبب الـفــارق السعري
بـيـنـهــا وب ـيــن األدويـ ــة ال ـم ـس ـتــوردة والـمـهــربــة،
ول ـض ـم ــان ج ـ ــودة ت ـص ـن ـي ـع ـهــا ،ل ـك ــون األدوي ـ ــة
المهربة غير معروفة المصدر.
ومـ ــع واق ـ ــع زيـ ـ ــادة األمـ ـ ــراض ن ـت ـي ـجــة جـمـلــة
مــن الـعــوامــل ،الـفـقــر وت ــردي الــواقــع المعيشي
وســوء الـتـغــذيــة وص ــو ًال إلــى درج ــات الـجــوع،
بالتوازي مع زيادة الشدة النفسية ومفاعيلها،
أص ـب ـحــت الـغــالـبـيــة م ــن ال ـســوري ـيــن ت ـعــانــي مــن
األمراض بمختلف أنواعها ومسمياتها ،والفئة
األكثر تعرض ًا للمرض أصبحت الفئة الشبابية
ب ـكــل أسـ ــف ،وال ــدل ـي ــل ب ـعــض األرق ـ ــام الـمـعـلـنــة
وال ـت ـصــري ـحــات الــرسـمـيــة عــن ذل ــك ،بــالـمـقــابــل،
ي ــدف ــع هـ ــؤالء ال ـم ــرض ــى ال ـم ـت ــزاي ــدي ــن ضــريـبــة
فقدان األدوية ،أو التحكم بها سعر ًا ومواصفة،
ليضاف إلى ما سبق من أمــراض المعاناة من

آثــار الـحــرب النفسية ،الـتــي تطالهم مــن خالل
الـحــاجــة ل ـلــدواء وإمـكــانـيــة الـحـصــول عـلـيــه من
عــدمـهــا ،دون رحـمــة أو التفكير إن بـقــوا على
قيد الحياة «معلولين» أم ال؟!
زهرة الشباب المريضة
بـ ـسـ ـب ــب س ـ ـيـ ــاسـ ــات الـ ـتـ ـجـ ــويـ ــع واألم ـ ـ ـ ــراض
واإلذالل -ال ـم ـت ـب ـع ــة مـ ــن الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،وم ــن
ق ـبــل جـمـيــع ال ـج ـهــات ال ـعــام ـلــة ت ـحــت إشــراف ـهــا،
وال ـم ـح ـم ـي ـي ــن مـ ــن ق ـب ـل ـهــا مـ ــن كـ ـب ــار األثـ ــريـ ــاء
والمستوردين والمهربين ،فإننا نشهد اليوم
ت ــزاي ــد األم ـ ــراض ال ـمــزم ـنــة وال ـن ـف ـس ـيــة بـسـبــب
الضغوطات التي يعيشها المواطن باإلجبار.
فحسب مــا تــم نقله عــن لـســان أحــد الـصـيــادلــة:
«ال ـي ــوم عـ ــادي ك ـت ـيــر ي ـف ــوت ل ـع ـنــدي ش ــب أو
صبية بالعشرينات يعطوني الروشيتة ويطلع
الزم ــون أدوي ــة الـضـغــط أو الـسـكــر ...بالنهاية
يلي شــافــوه وعــاشــوه مــالــو قـلـيــل ....بــس يلي
عم استغربوا هنن يلي فئة العمر الـ  17والـ 18
لما بيكون صــايـبــون الضغط وفايتين لعندي
لياخدوا دوا ضغط ألون».
المضحك المبكي بالموضوع في الوقت نفسه،
أن هذه الفئة العمرية بالتحديد من المفروض
أنـهــا تعيش زهــرة شبابها أو طفولتها ،ولكن
مــا حـصــل تـحــت إش ــراف الـحـكــومــة والـحـيـتــان
والمستغلين هو القضاء «البطيء» على هذه
الفئة العمرية!
والمهرب
اللجوء للمستو َرد
َّ
م ــع ك ـث ــرة ال ـش ـك ــوى ف ــي ج ـم ـيــع ال ـم ـحــاف ـظــات
الـســوريــة مــن ارت ـفــاع أسـعــار األدوي ــة وفـقــدان
عدد كبير منها ،وسوء جودة التصنيع ،إضاف ًة
إل ــى أدوي ــة األط ـف ــال ومـسـتـلــزمــات ال ــ«رضّ ــع»
مــن حـلـيــب ...إلــخ ،وبالتزامن مــع نقص مناعة
األجسام بسبب انعدام الغذاء المتكامل بسبب
ارتفاع أسعار الغذاء واحتكاره ...إلخ ،وانتشار

األوب ـ ـئ ـ ــة ،م ـث ــل ك ــوفـ ـي ــد 19 -وال ـض ـغ ــوط ــات
النفسية واألم ــراض وارت ـفــاع أسـعــار األدويــة
المحلية ،فقد دفــع هــذا األمــر الـمــواطــن للبحث
عن أدوية بديلة «مستوردة ومهربة».
ون ـق ـ ًـا ع ـلــى ل ـس ــان أحـ ــد ال ـم ــرض ــى «عـ ــم آخــد
صــرلــي ف ـتــرة طــويـلــة أدوي ــة مـحـلـيــة الـصـنــع...
بــس مــا فــادتـنــي شــي ،الــدكـتــور قلي الزم آخد
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أدوية أجنبية صحيح أنها غالية بس بتعطيني
مفعول ممتاز وبفترة أقل ...بيعيني اهلل».
فروقات بين األدوية المحلية والمهربة
قمنا برصد أسعار بعض األدويــة األكثر طلب ًا
في الصيدليات ،المحلية والمستوردة ،وكانت
النتيجة التالية:

مستورد

وطني

تبدأ األسعار من  19000لـ
متممات غذائية تبدأ األسعار من  1400لـ  6000ل .س  35000ل .س حسب نوع
المتمم وعدد الكبسوالت

أصبح الغالبية من
السوريين يعانون
من األمراض
بمختلف أنواعها
ومسمياتها والفئة
األكثر تعرضاً للمرض
أصبحت الفئة
الشبابية بكل أسف

رافعات مناعة

بين الـ  6000والـ  7000ل .س

تبدأ األسعار من 12000
ل.س

أدوية الضغط

تبدأ من  2000لـ  4000ل .س

قد تصل لحدود الـ 18000
ل .س

أدوية السكر

قد تصل لثالثة أو أربعة
تبدأ األسعار من  1400لـ  2600ل .س أضعاف سعر أدوية
السكر المحلي

أما أدوية أمراض المناعة والسرطانات فحدث
ب ــا حـ ــرج ع ــن أس ـع ــاره ــا ال ـك ــاوي ــة ف ــي ســوق
األدوية المحتكر لها.
وبــال ـتــأك ـيــد ،إن األس ـع ــار أعـ ــاه ت ـت ـفــاوت بـيــن
ال ـ ــزي ـ ــادة والـ ـنـ ـقـ ـصـ ــان ،بـ ــاخـ ـتـ ــاف ال ـم ـن ـط ـقــة
والصيدلية ...إلــخ ،ألن الصيدليات قد تحولت
إل ــى مـتـجــر رب ـحــي وس ــط ال ـفــوضــى ال ـســائــدة
وغياب الرقابة الحكومية.
والنتيجة ،أن المرض ،باإلضافة إلى أنه عبء
عـلــى صــاحـبــه ،فـقــد أصـبــح كــارثــة مــاديــة بسبب
أسعار األدوية المرتفعة وفقدان بعضها ،والتي
مــا زال بـعــض الــرسـمـيـيــن يـتـبـجـحــوا برخصها
بالمقارنة مع أسعار دول الجوار ،في حال من
الفصام ال يمكن تبريرها ،وكــأن دول الجوار
يعيش مواطنها كمعيشتنا البائسة أص ًال!

أسئلة مشروعة عن الدولة الغائبة
األسئلة التي تفرض نفسها في النهاية:
أيـ ــن دور ال ــدول ــة وال ـح ـكــومــة ع ـلــى مـسـتــوى
ضمان سالمة وجودة وفاعلية الدواء المصنع
محلي ًا ،وتوفيره للمواطن بسعر مناسب؟
ه ــل ه ـن ــاك ف ـع ـ ًـا ع ـج ــز ح ـك ــوم ــي ،أم تـغـيـيــب
م ـق ـصــود لـ ــدور ال ــدول ــة وال ـح ـكــومــة ع ـلــى هــذا
المستوى؟
ولمصلحة مــن يـتــم الـتـغــاضــي عــن كــل سلبيات
سوق األدويــة ،المسيطر عليها والمتحكم بها
مــن قبل حفنة مــن الـتـجــار ،البعيدين كــل البعد
عن اإلنسانية في قطاع صحي من المفترض
أن تكون اإلنسانية حاضرة وأولوية فيه؟!
فــال ـح ـلــول م ــن ك ــل ب ــد لـيـســت ب ـم ـع ـجــزة ،لـكـنـهــا
تحتاج إلــى قــرار وإرادة قبل كل شــيء ،وهما
الغائبان حتى تاريخه!
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بمجرد انتهاء زيارة وزير الخارجية الصيني إلى دمشق بدأ سيل من التحليالت العجائبية
بأن النقاط األربع
باالنتشار عبر وسائل إعالم متعددة .حاولت تلك التحليالت القول ّ
التي اقترحها الوزير الصيني تتناقض مع القرار الدولي .2254

وبناء على هذا الزعم الكاذب ،تم تشييد أبراج
م ــن األك ــاذي ــب اإلض ــاف ـي ــة ،وبـيـنـهــا خــاصــة تـلــك
التي «استنتجت» وجود تناقض بين االتجاه
الصيني والروسي بما يخص سورية.
فيما يلي ،سنورد اقتباسين ،األول هو ترجمة
إلى العربية عن الصينية ،لجزء من الخبر الذي
نـشــرتــه وزارة الـخــارجـيــة الـصـيـنـيــة فــي الـيــوم
الـتــالــي لــزيــارة الــوزيــر إل ــى ســوريــة .والـثــانــي
هــو تــرجـمــة لـجــزء مــن إجــابــة الــوزيــر الصيني
يــوم  22مــن الـجــاري (أي بعد الــزيــارة) ،على
سؤال صحفي حول الزيارة إلى سورية ،وهذا
االقـتـبــاس منشور أيـضـ ًا فــي مــوقــع الخارجية
الـصـيـنـيــة ...ويـمـكــن عـبــر الـنـسـخــة اإللـكـتــرونـيــة
لهذه المادة الوصول إلى المادتين األصليتين
عبر الروابط المرفقة ،ويمكن لمن يرغب ،أن
يستخدم المترجمات اإللكترونية في حال لم
يكن على علم باللغة الصينية...
االقتباس األول :من خبر الخارجية الصينية
عن الزيارة

«ال ـص ـي ــن ت ــدع ــم س ــوري ــة ب ـث ـبــات ف ــي الـتـعــامــل
مــع شأنها الــداخـلــي انسجام ًا مــع مبدأ «مقادة
ســوريـ ًا ومملوكة ســوريـ ًا» كما هــو مـحــدد من
حل
قبل مجلس األمن الدولي ،وذلك لتحقيق ٍ
سياسي شامل وموحد للجميع» ...واالقتباس
ال ـ ــذي يـ ـ ــورده ال ـخ ـب ــر ،أي (م ـ ـقـ ــادة س ــوري ـ ًا
وم ـم ـلــوكــة س ــوريـ ـ ًا) ه ــو اق ـت ـبــاس م ــن ال ـقــرار
.2254
االقتباس الثاني :من لقاء صحفي مع الوزير
يوم  22من الجاري
«ي ـجــب عـلــى الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي أن يـتـعـلــم من
الـتـجــربــة وال ــدروس ،وأن ينطلق مــن الــوضــع
العام الستعادة االستقرار اإلقليمي ،ومقاومة
الـمـنــافـســة الـجـيــوسـيــاسـيــة بـيــن الـقــوى الكبرى
بحزم ،وتنفيذ قرار مجلس األمن الدولي رقم
 ،2254واح ـتــرام سـيــادة ســوريــة واستقاللها
وســامــة أراض ـي ـهــا ،وت ـعــزيــز ال ـح ــوار الـشــامــل،
وتحقيق األمــن طــويــل األمــد فــي ســوريــة عبر
الحل السياسي».

المبادرتان الصينيتان 2012 ...و2021
المبادرة الصينية األولى
حول سورية ،هي تلك
التي أعلنها السفير
الصيني إلى القاهرة
مطلع شهر تشرين الثاني
من العام  ،2012أي بعد
بضعة أشهر من صدور
بيان جنيف.

تضمنت المبادرة
النقاط األربع التالية:
«أو ًال :وقـ ــف إط ـ ــاق ال ـ ـنـ ــار ،عـلــى
سـ ـبـ ـي ــل ال ـ ـم ـ ـثـ ــال م ـن ـط ـق ــة ب ـم ـن ـط ـقــة
ومرحلة بمرحلة ،وتوسيع مناطق
وقف إطالق النار وصو ًال إلى إنهاء
كافة أشكال النزاع المسلح.
ثاني ًا :تعيين محاورين مفوضين في
أس ــرع وق ــت لـمـســاعــدة اإلبــراهـيـمــي
وال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ــدولـ ــي ع ـل ــى ص ـيــاغــة
خــارطــة طــريــق لــانـتـقــال الـسـيــاســي
عبر المشاورات ،وإقامة جهاز حكم
انـتـقــالــي ،مــع اسـتـمــراريــة مؤسسات
الـحـكــومــة الـســوريــة لـضـمــان تحقيق

انتقال آمن ومستقر وهادئ.
ثــالـثـ ًا :ت ـعــاون الـمـجـتـمــع الــدولــي مع
وســاطــة اإلبــراهـيـمــي ودعــم جهوده
وتنفيذ بيان اجتماع وزراء خارجية
ج ـن ـيــف ل ـم ـج ـمــوعــة ال ـع ـمــل ال ـخــاصــة
ب ـســوريــة وخ ـطــة الــوس ـيــط الــدولــي
الـســابــق ،كــوفــي ع ـنــان ،الـمـكــونــة من
ســت نـقــاط وق ــرارات مجلس األمــن
ذات الصلة.
راب ـع ـ ًا :زيـ ــادة ال ـم ـســاعــدات اإلنـســانـيــة
ل ـل ـش ـعــب ال ـ ـسـ ــوري ،وإع ـ ـ ــادة تــوط ـيــن
مالئم لالجئين الذين هم خارج سورية،
وتقديم المساعدات الالزمة للمحتاجين
من الالجئين داخل سورية».

المقترح الصيني الــذي أعلنه وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـص ـي ـنــي خـ ــال زي ــارت ــه
األخ ـ ـي ـ ــرة ت ـض ـم ــن الـ ـنـ ـق ــاط األرب ـ ــع
التالية (وفق ًا لوكالة شينخوا):
«أو ًال :ي ـت ـع ـيــن اح ـ ـتـ ــرام ال ـس ـي ــادة
الوطنية ووحدة األراضي السورية.
ودعـ ــت ال ـص ـيــن إل ــى احـ ـت ــرام خـيــار
ال ـش ـع ــب ال ـ ـس ـ ــوري وال ـت ـخ ـل ــي عــن
وه ــم تـغـيـيــر ال ـن ـظــام ،وت ــرك الـشـعــب
ال ـس ــوري ي ـحــدد مـسـتـقـبــل ومـصـيــر
بالده بشكل مستقل.
ثــانـيـ ًا :ينبغي وضــع رفــاهـيــة الشعب
الـســوري فــي الـمـقــام األول ويتعين

تعجيل عملية إعادة اإلعمار .وتعتقد
الـصـيــن أن الـطــريــق الــرئـيـسـيــة لحل
األزمــة اإلنسانية فــي ســوريــة تكمن
فــي رفــع جميع الـعـقــوبــات األحــاديــة
وال ـح ـصــار االق ـت ـصــادي عــن ســوريــة
بشكل فوري.
ث ــالـ ـثـ ـ ًا :ي ـت ـع ـيــن دعـ ــم م ــوق ــف ح ــازم
ب ـش ــأن م ـكــاف ـحــة اإلره ـ ــاب بـفــاعـلـيــة.
وت ــؤك ــد ال ـص ـي ــن ضـ ـ ــرورة م ـكــاف ـحــة
المنظمات اإلرهــابـيــة الـمــدرجــة على
قائمة مجلس األمن ،وينبغي رفض
ازدواجية المعايير.
راب ـع ـ ًا :يـنـبـغــي تــدعـيــم حــل سـيــاســي
شامل وتصالحي للقضية السورية.
وت ــدع ــو ال ـص ـيــن إل ــى دف ــع الـتـســويــة
السياسية للقضية الـســوريــة بقيادة
الـ ـس ــوريـ ـي ــن ،وت ـض ـي ـي ــق ال ـخ ــاف ــات
بـيــن جـمـيــع الـفـصــائــل ال ـســوريــة من
خ ــال ال ـح ــوار وال ـت ـشــاور ،وإرس ــاء
أسـ ــاس س ـيــاســي ق ــوي لــاس ـت ـقــرار
وال ـت ـن ـم ـيــة وال ـن ـه ــوض ع ـلــى ال ـمــدى
الطويل لسورية .وينبغي أيض ًا على
الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي تــوف ـيــر مـســاعــدة
بـ ـنـ ــاءة ل ـس ــوري ــة فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـص ــدد،
ودعم األمم المتحدة في لعب دورها
بصفتها قناة رئيسية للوساطة».
النقاط األربــع لـمـبــادرة الصين عام
 2012م ـن ـس ـج ـمــة ت ـم ــام ـ ًا مـ ــع ب ـيــان
جـنـيــف ل ـعــام  ،2012ب ــل وأك ـث ــر مــن
ذلك ،فإنّه ليس من الصعب أن يجد

الـقــارئ ّأن النقاط األربــع بقيت في
جــوهــرهــا ثــاب ـتــة ح ـتــى ب ـعــد ،2254
ألنها متناسبة معه أيض ًا...
وقـ ـ ــد ركـ ـ ــز اإلع ـ ـ ـ ــام عـ ـلـ ــى قـ ـ ــراءة
المبادرة الجديدة انطالق ًا من عبارة
«الـتـخـلــي عــن وهــم تـغـيـيــر الـنـظــام»،
واعتبروا ّأن هذه العبارة تعني ّأن
ال ـص ـيــن ت ـقــف ض ــد ال ـح ــل الـسـيــاســي
ف ــي س ــوري ــة وضـ ــد إرادة ال ـش ـعــب
السوري.
حـقـيـقــة األمـ ــر تـبـيّـنـهــا ب ـق ـيــة الـجـمـلــة
ن ـف ـس ـهــا« :وت ـ ــرك ال ـش ـعــب ال ـســوري
ي ـ ـحـ ــدد م ـس ـت ـق ـب ــل ومـ ـصـ ـي ــر ب ـ ــاده
بشكل مستقل» ...ما يعني ّأن الكالم
الـصـيـنــي ه ــو ت ـحــديــد ًا ض ــد الـمـنـطــق
الـ ـغ ــرب ــي فـ ــي ت ـغ ـي ـي ــر األنـ ـظـ ـم ــة مــن
الخارج.
يـبـيّــن الـبـنــد ال ــراب ــع أي ـض ـ ًا الـمــوقــف
الـصـيـنــي ف ــي تــدع ـيــم ح ــل سـيــاســي
شامل وتصالحي للقضية السورية
و«ت ـض ـي ـيــق ال ـخــافــات ب ـيــن جـمـيــع
الـ ـفـ ـصـ ــائـ ــل ال ـ ـسـ ــوريـ ــة م ـ ــن خـ ــال
ال ـحــوار وال ـت ـشــاور» وإلـ ــخ ...وهــو
الموقف المنسجم مع القرار 2254
الـ ــذي ع ــاد ال ــوزي ــر ال ـص ـي ـنــي فــأكــد
إص ــرار الـصـيــن عـلــى تـنـفـيــذه كــامـ ًا
في حــوار صحفي تم إجــراؤه معه
يــوم  22مــن ال ـجــاري ،ونـشــر على
الموقع الرسمي لوزارة الخارجية
الصينية.
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ابتداء من زيارة وزير الخارجية الصيني إلى سورية يوم  17من الجاري وحتى اللحظة ،لم
ً
يتوقف سيل «التحليالت السياسية» الغرائبية ،والتي تخللها الكثير من الغمز واللمز
والتلميحات المتذاكية التي تصب بمعظمها في مجموعة مقوالت أساسية ،يمكن
اختصارها بالتالي:

ǧسلمى عبدالله

أو ًال :االدعــاء الـكــاذب ّأن المقترح الصيني ذا
األربــع نـقــاط يسقط الـقــرار  2254مــن جــدول
ال ـع ـمــل ،وه ــو م ــا ف ـنــدتــه قــاس ـيــون ض ـمــن هــذا
الـعــدد نفسه بــاالسـتـنــاد إلــى تـصــريـحــات وزيــر
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـص ـي ـنــي يـ ــوم  17ويـ ــوم  22مــن
الجاري.
ثــان ـي ـ ًا :ان ـت ــزاع ال ـك ــام الـصـيـنــي ع ــن «الـتـخـلــي
ع ــن وهـ ــم ت ـغ ـي ـيــر ال ـن ـظ ــام» م ــن س ـيــاقــه ال ــذي
يـشـيــر ب ــوض ــوح إل ــى ّأن ال ـم ـق ـصــود ه ــو وهــم
تغيير النظام من الخارج ...حيث إن الترجمة
الحرفية لما قــالــه الــوزيــر الصيني ضمن البند
األول من مقترحه هي التالية« :احترام خيار
ال ـش ـعــب ال ـس ــوري وال ـت ـخ ـلــي ع ــن وه ــم تـغـيـيــر
النظام ،وترك الشعب السوري يحدد مستقبل
ومصير بالده بشكل مستقل».
ثالث ًا :البناء على الكذبة واالجتزاءين السابقين
للقول ّإن هنالك تناقض ًا وتنافس ًا بين الصين
وروسيا حول الوضع السوري ،بل ّإن بعض
الحالمين قد وصل به الهذيان حدّ الحديث عن
مـســاحــات جــديــدة لـلـمـنــاورة يخلقها التناقض
المفترض بين الصين وروسيا.
«موازنة الدور الروسي»!
بـيــن ع ـشــرات ال ـم ـقــاالت وال ـت ـقــاريــر الـصـحـفـيــة
واإلعــام ـيــة ال ـتــي نـسـجــت عـلــى ه ــذا الـمـنــوال،
يمكننا الوقوف على أمثلة عديدة بينها تقرير
م ـط ــول ن ـشــرتــه ق ـن ــاة ال ـح ــرة األمــري ـك ـيــة يــوم
 20مــن الـجــاري بعنوان« :الــدور الصيني في

سـ ــوريـ ــة« ...رس ــائ ــل» ألمــري ـكــا ودعـ ــم لــأســد
مقابل االستحواذ».
فــي الـتـقــريــر الـمـشــار إلـيــه ،وإضــافــة إلــى تـكــرار
األكــاذيــب التي أشرنا إليها آنـفـ ًا ،فإنه يستعين
بـتـصــريـحــات خــاصــة بـمــوقــع ال ـحــرة أدل ــى بها
ن ــائ ــب م ـس ــاع ــد وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ــري ـك ــي
األسبق لشؤون آسيا والمحيط الهادي ،بيتر
بروكس.
وم ــن الـتـقــريــر ال ـســابــق ،وتـحــت ع ـنــوان فــرعــي
«موازنة الدور الروسي» نقتبس ما يلي:
«ويعتقد بروكس أن سورية التي «ال تمتلك
الكثير مــن األصــدقــاء» تهتم جــد ًا بالحصول
عـلــى حـلـيــف ق ــوي اقـتـصــاديـ ًا وعـسـكــريـ ًا إلــى
جــانــب روس ـيــا« ،ل ـمــوازنــة ال ــدور الــروســي»
فــي ال ـب ــاد ،كـمــا أن ـهــا تـبـحــث عــن مـســاعــدات
اقتصادية وعن العون فيما يتعلق بمواجهة
فـيــروس كــورونــا ،وعــن المساعدة فــي ملف
إعادة اإلعمار.
مــع هــذا «لــم تفعل الصين الكثير حتى اآلن»،
كما يقول بروكس ،مضيف ًا إن «روسيا ستكون
مهتمة بمراقبة العالقة الناشئة مع الصين» في
سورية للمراحل المقبلة».
يـمـكــن ال ـق ــول ّإن ك ــام ب ــروك ــس ال ـســابــق هــو
ال ـم ـحــور الـ ــذي يـ ــدور حــولــه ال ـت ـقــريــر بــأكـمـلــه.
ولـيــس صـعـبـ ًا االسـتـنـتــاج ب ـ ّـأن مـتـشــدديــن من
ك ــل األط ـ ـ ــراف ي ـط ــرب ــون ألوهـ ـ ــام م ــن ط ــراز
«تناقض صيني روسي» في سورية؛ فهؤالء
ال ــذي ــن ح ــاول ــوا ال ـل ـعــب خـ ــال أع ـ ــوام طــويـلــة
عـلــى الـتـنــاقـضــات اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة ،وأم ــام
احـتـمــاالت الـتــوافــق الــروســي األمــريـكــي ،بــاتــوا

ب ـحــاجــة مـلـحــة إل ــى ه ــوام ــش م ـن ــاورة جــديــدة
يـحـلـمــون ب ــأن يـخـلـقـهــا تـنــاقــض مـفـتــرض بين
الصين وروسيا...

ربما ال يعرف
أن قطر
الكثيرون ّ
لم تتمكن من
مد خط غاز بينها
وبين الكويت بسبب
معارضة السعودية
لمرور ذلك الخط

الحزام والطريق و«خط الغاز القطري»؟
تبني التقارير المختلفة هذه األيام على الحزام
والطريق وعالقة سورية بــه ،وهــذا بحد ذاته
ألن جوهر المسألة المتعلقة بموقع
أمــر جيد ّ
س ــوري ــة وأه ـم ـي ــة ذلـ ــك ال ـم ــوق ــع ب ـ ــدأت تــأخــذ
وإن كان ضمن
سياقها الطبيعي والموضوعيْ ،
مـحــاوالت تــزويــر كالتي مــررنــا عليها سابق ًا...
وعـ ـب ــر اصـ ـطـ ـن ــاع ت ـن ــاق ــض ب ـي ــن م ـش ــروع ـي ــن
متكاملين بشكل عضوي هما الحزام والطريق
م ــن ج ـه ــة والـ ـمـ ـش ــروع األوراس ـ ـ ــي م ــن جـهــة
ث ــانـ ـي ــة ...وه ـم ــا م ـش ــروع ــا ال ـص ـي ــن وروس ـي ــا
اإلستراتيجيان.
ورغــم ّأن السياق ال يتسع لنقاش مستفيض
ألكذوبة خط الغاز القطري الذي تحول بقدرة
قادر إلى السبب وراء كل ما جرى في سورية،

لكن ربما من المفيد تقديم إشــارة أولية حول
الموضوع هنا...
ربـمــا ال يـعــرف الـكـثـيــرون ّأن قـطــر لــم تتمكن
مــن مــد خــط غــاز بـيـنـهــا وبـيــن الـكــويــت بسبب
معارضة السعودية لمرور ذلك الخط بمسافة
ال ت ــزي ــد ع ــن  80ك ــم ف ــي م ـيــاه ـهــا اإلق ـل ـي ـم ـيــة،
ورغم هذه الحقيقة الواضحة إال ّأن هنالك من
افـتــرض أن مـشــروعـ ًا لمد خــط الـغــاز القطري
آالف الـكـيـلــومـتــرات وص ــو ًال عـبــر ســوريــة إلــى
المتوسط هو مشروع قابل للتحقيق ،أو هو
مشروع جدي!
المسألة فيما نعتقد ،هي بالجوهر تغطية على
مــركــزيــة م ـشــروع ال ـحــزام والـطــريــق وأهـمـيـتــه
ف ـي ـم ــا ج ـ ــرى فـ ــي سـ ــوريـ ــة خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
الماضية ...بالتأكيد ليس هذا السبب الوحيد،
لكنه من وجهة نظر المشاريع اإلستراتيجية
ال ــدولـ ـي ــة ال ـك ـب ــرى س ـب ــب أس ـ ــاس ـ ــي ...ول ـيــس
خــط غ ــاز مــزعــوم ال أم ــل وال أس ــاس لــه من
الوجود...

تنسحب واشنطن؟
أليست سورية جزءاً من الحزام والطريق؟ إذاً لماذا
ُ
تعليقاً على مادة
لقاسيون في عددها
الماضي ،سألني أحد
األصدقاء السؤال التالي:
«تربطون االنسحاب
األمريكي من سورية
والعراق وأفغانستان
ومنطقة الشرق األوسط
عموماً ،بالسعي األمريكي
إلى تركيز القوى في
مواجهة الصين .ولكن
أليست هذه المناطق التي
يجري االنسحاب منها،
وسورية ضمناً ،هي جزء
من الدول التي تمر عبرها
مبادرة الحزام والطريق
الصينية ،وهي المبادرة
والمشروع الصيني
األكبر على اإلطالق؟
أال يمكن النسحاب
الواليات المتحدة من
يسهل
هذه المناطق أن ّ
على الصين استكمال
مشروعها وبالتالي
استكمال تفوقها
االقتصادي والسياسي؟»

ǧسعد صائب

بداية ،لسنا الوحيدين الذين نربط بين
االنـسـحــابــات األمــريـكـيــة مــن منطقتنا
وبـيــن مــواجـهــة الـصـيــن؛ مــن الصحيح
أنـ ـن ــا ق ـل ـن ــا ه ـ ــذا األمـ ـ ــر ق ـب ــل س ـن ــوات
عديدة على صفحات قاسيون ،ولكن
لسنا وحدنا اآلن من يقول بذلك ،بل
األمريكيون أنفسهم يقولونه صراحة
ابتدا ًء من مراكز أبحاثهم وصو ًال إلى
صحفهم وإلى بايدن نفسه الذي عبّر
صراحة خالل الشهر الماضي عن ّأن
االنسحاب من أفغانستان هو للتركيز
عـلــى الـمـهـمــة األســاس ـيــة الـمـتـمـثـلــة في
مواجهة الصين.
ب ـم ــا ي ـخ ــص وجـ ـ ــود سـ ــوريـ ــة ضـمــن
ال ـب ـلــدان ال ـتــي م ــن الـمـخـطــط أن يـمــر
ضمنها الحزام والطريق ،فهذا صحيح
بالتأكيد ،ولـكــن مــا ينبغي وضـعــه إلى
جــانــب هــذه الـحـقـيـقــة ،هــو الحقيقتان
التاليتان:
أو ًال :ال ـ ــدول ال ـت ــي ب ــات ــت ج ـ ــزء ًا مــن
الـ ـمـ ـش ــروع ب ـش ـك ــل ف ـع ـل ــي تـ ـج ــاوزت
ال ــ 70دولــة ،وهــذه متفاوتة األحـجــام
واألهمية بالمعنى االقتصادي.
ثــان ـي ـ ًا :الـ ــدول ال ـتــي تــم تــوقـيــع عـقــود
م ـع ـه ــا م ــرت ـب ـط ــة ب ـ ـم ـ ـبـ ــادرة الـ ـحـ ــزام

والطريق باتت قرابة  126دولة.
ب ـك ــام آخـ ــر ،فــإن ـنــا إذا اف ـتــرض ـنــا ّأن
مـخـطــط ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة إليـقــاف
ال ـح ــزام وال ـطــريــق هــو عـبــر الــوجــود
ال ـع ـس ـك ــري ف ــي الـ ـ ــدول ال ـت ــي سـيـمــر
ع ـبــرهــا ،ف ـهــذا يـعـنــي ت ـقــري ـب ـ ًا ّأن عـلــى
الواليات المتحدة أن توزّع عسكرها
عـلــى كــل ب ـلــدان قـ ــارات ال ـعــالــم الـقــديــم
ال ـثــاث .وه ــذا سـيـكــون خــدمــة كـبــرى
ألن تشتيت القوى المتراجعة
للصين ّ
أســاسـ ًا ،وتوسيع امتدادها الجغرافي
ه ـ ــو ب ـ ــال ـ ــذات الـ ــوصـ ـفـ ــة ال ـت ــاري ـخ ـي ــة
ال ـم ـج ــرب ــة م ـ ـ ــرار ًا وتـ ـ ـك ـ ــرار ًا الن ـه ـي ــار
اإلمبراطوريات الكبرى.
مشاريع الحاضر والمستقبل
جــانــب آخ ــر يـنـبـغــي الـنـظــر إل ـيــه أيـضـ ًا
خــال هــذه المعالجة ،هو ّأن محاولة
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة إي ـق ــاف ال ـت ـطــور
الصيني أو إعاقته ،ال تتعلق بالحزام
والـ ـطـ ــريـ ــق ف ـح ـس ــب؛ ف ــال ـص ـي ــن ق ـبــل
اكـتـمــال هــذا الـمـشــروع ،وانـطــاقـ ًا من
الــواقــع الـقــائــم ،قــد تـجــاوزت الــواليــات
المتحدة بالمعنى االقـتـصــادي بشكل
فعلي.
إذا أخ ــذن ــا ع ـلــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال أحــد
ال ـ ـمـ ــؤشـ ــرات االقـ ـتـ ـصـ ــاديـ ــة ال ـك ـب ــرى

ال ـم ـه ـم ــة ،والـ ـتـ ــي ال ي ـح ـل ــو ل ــإع ــام
الغربي الحديث عنه ،والمقصود هو
م ــؤش ــر GDP PPPالـنــاتــج اإلجـمــالــي
ال ـم ـح ـلــي ب ـت ـع ــادل الـ ـق ــوة ال ـش ــرائ ـي ــة،
وال ــذي يـعـبّــر بـشـكــل أدق مــن مــؤشــر
ال ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي اإلجـ ـم ــال ــي ،ع ــن كــم
يعادل إنتاج بلد بعينه من بضائع ذلك
البلد ،فإننا سنجد ّأن اقتصاد الصين
قد بات يمثل أكثر من مرة وربع من
اقتصاد الواليات المتحدة منذ سنتين
على األقل...
كل هذا ،يعني في العمق ّأن «المشكلة
الصينية» التي تنتصب أمام الواليات
الـمـتـحــدة ال ـيــوم ،إنـمــا تـكـمــن جــذورهــا
داخ ـ ــل ال ـص ـيــن ن ـف ـس ـهــا ،ف ــي عـمـلـيــات

التصنيع الـمــركــز والــزراعــة والتنظيم
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ،وال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوب نـ ـسـ ــف هـ ــذه
ألن انتظار
«المشكلة» من جــذورهــاّ ،
ال ـم ـس ـت ـق ـبــل وان ـت ـظ ــار الـ ــوصـ ــول إل ــى
األوراق والثمر ،يعني الموت المحقق
من وجهة النظر األمريكية.
ول ــذا ف ـ ّـإن مـشـكـلــة الــواليــات الـمـتـحــدة
التي تحاول ح ّلها اليوم ،هي مع نتائج
الماضي الصيني القريب ،والذي نراه
الـيــوم حــاضــر ًا« ...مصيبة» الــواليــات
المتحدة ،والتي ال يمكن لها التعامل
م ـع ـهــا ب ــأي ــة حـ ــال م ــن األح ـ ـ ــوال ،هــي
حاضر الصين وتالي ًا مستقبلها...
ل ـ ــذا فـ ـ ـ ّـإن ح ـ ــرب ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
ال ـت ــي تـشـنـهــا ع ـلــى ال ـص ـيــن ال ـي ــوم ،هــي

حــرب المقصود منها الـنـفــاذ إلــى جــذور
«المشكلة الصينية» في الداخل الصيني،
وب ــالـ ـت ــال ــي مـ ـطـ ـل ــوب ضـ ـم ــن الـ ـت ــراج ــع
االق ـت ـص ــادي ال ـع ــام لـلـمـنـظــومــة الـغــربـيــة
التي تــراجــع إنـتــاج كبارها عبر عشرين
عام ًا من  %65من الناتج العالمي إلى ما
دون  ،%45مطلوب أن يتم تركيز القوى
ال ـم ـت ـنــاق ـصــة هـ ــذه ع ـل ــى ت ـخ ــوم ال ـص ـيــن
مباشرة ،والنفاذ إلى داخلها إن أمكن...
الـمـلـفــات ال ـتــي ال بــد سـنـسـمــع ونــرى
ارتـ ـ ـفـ ـ ــاع ح ـ ــرارت ـ ـه ـ ــا ضـ ـمـ ــن اآلج ـ ـ ــال
ال ـقــري ـبــة ه ــي م ـل ـف ــات :ه ــون ــغ كــونــغ،
تايوان ،التيبت ،فيتنام ،بحر الصين،
«مـلــف حـقــوق اإلن ـســان فــي الـصـيــن»،
اليابان ...إلخ.
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لعل أحد أهم أخبار األسبوع الماضي بالنسبة لشرق المتوسط ،هو ما نقلته وول ستريت جورنال عن مسؤولين
«اتفاق أمريكي عراقي على انسحاب القوات األمريكية نهاية العام الجاري من العراق» ،وذلك يوم 22
أمريكيين حول
ٍ
من الجاري ،ضمن لقاءات الوفد العراقي الذي ترأسه وزير الخارجية العراقي مع نظيره األمريكي ،وهي اللقاءات التي
سيجري استكمالها يوم االثنين  26من الجاري.
ǧمهند دليقان

الخبر بحد ذاتــه ليس مفاجئ ًا؛ فمن جهة الـقــراءة
الـعــامــة لـلــوضــع الــدولــي كـكــل ،وبـبـعــده االقـتـصــادي
خ ــاص ــة ،بـ ــات م ــن ال ـم ـس ـ ّل ـم ــات بــال ـن ـس ـبــة ل ـمــراكــز
األبـ ـح ــاث ّأن ال ـخ ـي ــار اإلجـ ـب ــاري أمـ ــام ال ــوالي ــات
المتحدة في إطار معركتها الكبرى مع الصين هو
إعادة تموضع عالمي لقوّاتها ،بحيث يجري تركيز
تلك القوات على التخوم المباشرة للصين بالدرجة
(إن أمكن).
األولى ،وروسيا بالدرجة الثانية ْ
ال ـس ــؤال ل ــدى م ــراك ــز األب ـح ــاث ل ــم يـعــد ح ــول هــل
ستنسحب الــواليــات المتحدة مــن منطقة الشرق
األوسط ضمن آجال قريبة أم ال ،بل بات السؤال:
كيف ستدير عملية انسحابها ،وضمن أية آجال.
من جهة ثانية ،وبما يخص العراق تحديد ًا ،فالخبر
ألن مسألة االنسحاب األمريكي من
ليس مفاجئ ًا ّ
ال ـعــراق مــوضــوعــة مـنــذ مــا يـقــرب مــن عــامـيــن على
طــاولــة الـبـحــث الـعـمـلــي ،لـيــس سـيــاسـيـ ًا وإعــام ـي ـ ًا
ف ـق ــط ،ب ــل وع ـب ــر ع ـم ـل ـي ــات ق ـص ــف واسـ ـتـ ـه ــداف،
ارتـفـعــت ،ومــن الـمــرجــح أن تــرتـفــع وتـيــرتـهــا أكـثــر،
خالل األشهر القادمة...
مــا سـنـحــاول نـقــاشــه فــي هــذه ال ـمــادة ،هــو الـفــارق
فــي الـتـعــاطــي الـسـيــاســي-اإلعــامــي األمــريـكــي ،مع
االنـسـحــاب مــن كــل مــن الـعــراق مــن جهة وســوريــة
مــن جـهــة أخ ــرى؛ ذل ــك ّأن االنـسـحــاب مــن الـعــراق
سـيــؤدي بــالـضــرورة إلــى االنـسـحــاب مــن ســوريــة،
ليس على أساس التصور العام إلعادة التموضع
الـعــالـمــي األمــري ـكــي فـحـســب ،ب ــل وأي ـض ـ ًا ألسـبــاب
لــوج ـس ـت ـيــة ب ـح ـت ــة ...إذ ّإن الـ ــوجـ ــود األم ــري ـك ــي
العسكري في سورية هو مجرد استطالة للوجود
في العراق ،وال يمكن لهذه االستطالة االستمرار
إذا غاب أصلها.
وإذا كــان الـنـقــاش الـفـعـلــي النـسـحـ ٍـاب أمــريـكــي من
النسحاب أمريكي من
الـعــراق ،هــو ضمني ًا نقاش
ٍ
فإن ما يلفت االنتباه هو الفصل التعسفي
سوريةّ ،
بين المسألتين ،بــل واإليـحــاء عبر أشـكــال وطــرق
متعددةّ ،أن ما سيجري هو انسحاب من العراق
وب ـقــاء فــي ســوريــة! وه ــذا ال ـطــرح لــه أســاســه ولــه
أسبابه التي سنحاول حصرها تالي ًا...

االنسحاب من العراق
الــافــت فــي اإلعــانــات الرسمية الـتــي ظـهــرت يوم
الخميس الماضي من الجانبين العراقي واألمريكي
هي أنها تضمنت الكالم ونقيضه في آن مع ًا؛ فعلى
الجانب األمريكي تم الحديث عن «انسحاب القوات
الـمـقــاتـلــة» وك ــذل ــك ع ــن «إعـ ــادة ت ـمــوضــع» ،وعـلــى
الجانب العراقي فقد قال وزير الخارجية العراقي،
ضمن ما قاله« :قواتنا األمنية ما تزال بحاجة إلى
البرامج التي تقدمها الواليات المتحدة».
ت ـل ـق ــى الـ ـتـ ـص ــري ــح األخ ـ ـيـ ــر هـ ـج ــومـ ـ ًا كـ ـبـ ـي ــر ًا مــن
مـجـمــوعــة مــن الـقــوى الـسـيــاسـيــة الـعــراقـيــة ،وكــذلــك
مــن أجـســام عـسـكــريــة عــديــدة عـلــى رأسـهــا «الهيئة
التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية» والتي تضم:
«ك ـتــائــب ح ــزب اهلل» و«ال ـن ـج ـبــاء» و«ال ـع ـصــائــب»
و«الخراساني» وغيرها.
الــافــت أي ـض ـ ًا هــو الـتـغــريــدتــان الـمـتـتــالـيـتــان الـلـتــان
نـشــرهـمــا ح ـســاب تــويـتــر الــرس ـمــي لـقـســم الـشــرق
األدنــى لــوزارة الخارجية األمريكية حول الزيارة
الـعــراقـيــة وح ــول الـمـبــاحـثــات .وفـيـمــا يـلــي سنضع
ترجمة التغريدتين على التوالي لما لهما من أهمية
في اعتقادنا.
التغريدة األولى:
«مـتـحـمـســون لـلـتــرحـيــب بـشــركــائـنــا الـعــراقـيـيــن في
القسم اليوم (المقصود قسم الشرق األدنى ضمن
الخارجية األمريكية) .يمثل الحوار اإلستراتيجي
فرصة مهمة للعراق وللواليات المتحدة لمعالجة
ال ـت ـعــاون ف ــي م ـج ــاالت م ـت ـعــددة ،م ــن الـصـحــة إلــى
الطاقة والمناخ والمسائل األمنية».
التغريدة الثانية:
«يـسـعــدنــا الـتــرحـيــب بــأصــدقــائـنــا األك ــراد الـعــراقـيـيــن
فــي العاصمة وإظـهــار وجـهــات نظر عاصمتنا لهم.
يعتبر الــرئـيــس بــارزانــي وشـعــب إقـلـيــم كــردسـتــان
شــركــاء أســاسـيـيــن فــي ال ـحــرب ضــد داعـ ــش ،وقــد
قـدّرنــا مساهماتهم فــي الـحــوار اإلسـتــراتـيـجــي بين
الواليات المتحدة والعراق اليوم».
أول ما ينبغي أن يلفت االنتباه في التغريدتين
ه ــو أن ـه ـمــا ت ـغ ــري ــدت ــان! ون ـق ـصــد ّأن «ال ـح ــوار
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اإلس ـتــرات ـي ـجــي» ال ــذي تــأتــي الـتـغــريــدتــان على
ذكره ،يبدو من حيث الشكل حوارين ال حوار ًا
واح ــد ًا ...يـضــاف إلــى ذلــك ،التمايز فــي طريقة
تناول كل تغريدة للطرف المعني ،وما تحمله
التغريدتان من فروقات ليس من الصعب فهم
مغازيها.
إذا أضفنا الفارق بين هاتين التغريدتين إلى الفارق
بـيــن طــريـقــة تـعــاطــي وزيــر الـخــارجـيــة الـعــراقــي من
ج ـه ــة ،و«ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ـن ـس ـي ـق ـيــة ل ـف ـصــائــل ال ـم ـقــاومــة
ال ـعــراق ـيــة» مــن جـهــة أخـ ــرى ،سـنـجــد أنـفـسـنــا أمــام
«مشهد عــراقــي تـقـلـيــدي»؛ ونقصد بــذلــك االنقسام
المفتعل بين «سـنــة» و«شـيـعــة» و«ك ــرد» ،والــذي
لـعــب عليه طـغــاة الـعــراق ،ثــم غــزاتــه ،وكــان الـهــدف
الــدائــم هــو إض ـعــاف كــل الـعــراقـيـيــن وال ـع ــراق كـكــل،
لـمـصـلـحــة الـ ـخ ــارج أو ًال ،ول ـم ـص ـل ـحــة وكـ ــاء هــذا
الخارج الداخليين ثاني ًا.
األمر ال يقف عند حدود انقسامات ثانوية داخلية،
فهنالك أيض ًا القوى اإلقليمية المنخرطة في الشأن
ال ـعــراقــي بـشـكــل م ـبــاشــر وع ـل ـنــي أو غ ـيــر مـبــاشــر،
وعـلــى رأسـهــا إي ــران وتــركـيــا والـسـعــوديــة والـكـيــان
الصهيوني.
الـهــدف الــواضــح مــن الـصـخــب اإلعــامــي األمــريـكــي
حول مسألة االنسحاب ،والمترافق مع تصريحات
مـتـنــاقـضــة وغــائ ـمــة وغ ـيــر مـفـهــومــة ف ــي كـثـيــر مــن
األحـ ـيـ ــان ،ي ـت ـم ـثــل ك ــال ـع ــادة ف ــي «ضـ ــرب الـجـمـيــع
بــالـجـمـيــع» .وف ــي الـحــالــة الـعــراقـيــة ،ف ـ ّـإن الـمـمــاطـلــة
فــي االن ـس ـحــاب ،الـمـتــرافـقــة مــع إي ـح ــاءات بــإعــادة
الـتـمــوضــع هـنــا أو ه ـنــاك ،وضـمـنـ ًا تـحــويــل مـســألــة
االنسحاب من الـعــراق إلــى انسحاب من جــزء من
العراق وليس انسحاب كامل من كل العراق ...كل
ذلــك يـهــدف بــالــدرجــة األول ــى إلــى تــألـيــب األطــراف
ال ـعــراق ـيــة ع ـلــى بـعـضـهــا ال ـب ـعــض ،وم ــن ث ــم ضــرب
األطـ ــراف اإلقـلـيـمـيــة والــدول ـيــة الـمـتــدخـلــة ببعضها
ال ـب ـع ــض ...ول ـك ـنّ األك ـي ــد أي ـض ـ ًا ه ــو ّأن الـمـمــاطـلــة
األمــريـكـيــة لــن تـكــون بــا ثـمــن يــدفـعــه األمــريـكـيــون
أنـفـسـهــم ،وربـمــا يـكــون الـثـمــن غــالـيـ ًا بحيث يضطر
األمــريـكــي إلــى «ضـبـضـبــة» أوراق ــه والـمـضــي دون
تحقيق هدف التفجير...
االنسحاب من سورية
ع ـلــى ال ـع ـكــس م ــن ال ـس ـي ـنــاريــو ال ـصــاخــب ال ـخــاص
بــال ـعــراق ،ف ـ ّـإن الـسـيـنــاريــو ال ــذي ن ــراه مـتـبّـعـ ًا في
ســوريــة هــو سـيـنــاريــو الـصـمــت والـمـبــاغـتــة .هــذا ما
شهدناه أيام ترامب وانسحابه الجزئي في تشرين
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األول  2019والذي جاء مباغت ًا ومنسق ًا مع األتراك
الذين باشروا عدوانهم المسمى «نبع السالم» بعد
ثالثة أيام فقط من االنسحاب األمريكي الجزئي.
س ـي ـن ــاري ــو ال ـص ـم ــت ع ــن االن ـس ـح ــاب ،ال يـتـضـمــن
الصمت فحسب ،بل وكثير ًا من الخداع أيض ًا؛ من
ـزل ك ــاذب رسـمــي
ذلــك مــا ن ــراه هــذه األي ــام مــن غ ـ ٍ
وشـ ـب ــه رسـ ـم ــي ألط ـ ـ ــراف مـ ـحـ ــددة فـ ــي ال ــداخ ــل
السوري ،وخاصة في الشمال الشرقي السوري...
يكفي أن نتذكر أن ترامب نفسه الذي مارس أوقح
أشـكــال الـغــدر بالتواطؤ مــع تركيا هــو نفسه الــذي
احتفى البعض بوصفه الشعب الكردي بأنه شعب
عظيم وبــأن مقاتليه أش ــداء ...لــم يفصل بين غزل
ترامب وغدره أكثر من سنة واحــدة( ...والذكرى
يجب أن تنفع)...
هدف الغزل الجديد ،كما هو هدف الغزل القديم:
«تـنــويــم» و«اسـتـغـفــال» هــذه األط ــراف ،تجهيز ًا
للغدر بها في آجال غير بعيدة ،بحيث ال تكون
مستعدة لالنسحاب األمريكي المفاجئ ،وبحيث
يتحقق سيناريو الــدم ،على غــرار مــا جــرى في
تشرين األول  ،2019مــع آمــال بتوسيعه أكثر،
بل وباستخدامه كــأداة ليست للفوضى األمنية
والعسكرية فحسب ،بل وكأداة لتعطيل الشروع
ب ــال ـح ــل ال ـس ـي ــاس ــي أيـ ـضـ ـ ًا ،ع ـب ــر دعـ ــم «ال ـف ـي ـتــو
التركي» وتعزيزه ،وعبر محاولة ضرب األتراك
بالروس استمرار ًا للخط األمريكي نفسه ،لعل
وعـســى يتحول االنـسـحــاب األمــريـكــي المفاجئ
مــن ســوريــة إلــى فـتـيــل صــاعــق لجملة صــراعــات
داخـلـيــة وخــارجـيــة ،بحيث تـحــل الـفــوضــى محل
األم ــري ـك ــي ،وت ــال ـي ـ ًا ال يـسـتـفـيــد أي طـ ــرف مــن
انسحابه...
وهل سيتحقق هذا السيناريو؟
ال يـجــوز الـتـقـلـيــل مــن مـخــاطــر هــذا االحـتـمــال،
وينبغي العمل ضده بشكل حثيث عبر تقريب
القوى الوطنية السورية من بعضها البعض،
وعبر تأريض الفيتو التركي بالتوازي.
اإليـ ـج ــاب ــي فـ ــي ال ـم ـس ــأل ــة هـ ــو ّأن األم ــري ـك ــي
بـ ـ ــات ي ـ ـكـ ــرر الـ ـسـ ـيـ ـنـ ــاريـ ــوهـ ــات ن ـف ـس ـه ــا م ـنــذ
س ـنــوات ع ــدي ــدة ،وال يـضـيــف لـهــا «إب ــداع ــات»
فـعـلـيــة ج ــدي ــدة ،وه ــذا ب ـحــد ذات ــه يـضـعــف تـلــك
السيناريوهات ويجعلها أقــل قابلية للنجاح...
ولكن مرة أخرى :ال يجوز التهاون نهائي ًا مع
ه ــذه االح ـت ـمــاالت ،ويـنـبـغــي الـعـمــل بــا تــوقــف
لمنعها...
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الحركة الشعبية ودور القوى الوطنية

منذ تصاعد الحركة االحتجاجية في سورية في عام  ،2011تباينت طرق تعاطي األطراف المختلفة مع
هذه الحركة .بين من خ ّونها منذ اليوم األول وحاول قمعها بشتى الوسائل ،وبين من لم ير فيها سوى
عملية تسمح بالحفاظ على منظومة النهب
رافعة يعتليها لإلطاحة بالسلطة والحلول محلها في
ٍ
من نظر للحركة الشعبية بوصفها تعبيرًا عن
هنالك
وتغيير هوية الناهب .وفي مواجهة هذا وذاك،
ْ
ضرورة موضوعية وعن قانون يحكم تطور المجتمعات.
ǧسعد خطار

في سيرها نحو
األمام ستمر
الحركة الشعبية
حكماً بالعديد من
حاالت الصعود
والهبوط التي
تحكمها تطورات
الظرف في البالد
وفي اإلقليم
والعالم

ب ـهــذا ال ـم ـع ـنــى ،خ ـصّــص ح ــزب اإلرادة
الشعبية فــي وق ـتٍ مبكر ،حينما كــان ال
يزال يحمل قبل األحداث في البالد اسم
(الـلـجـنــة الــوطـنـيــة لــوحــدة الـشـيــوعـيـيــن
ال ـس ــوري ـي ــن) ،م ـســاح ـ ًة واس ـع ــة لـنـقــاش
وتحليل مسألة الحركة الشعبية ،مؤكد ًا
أن ـهــا حــالــة «ت ـت ـكــرر فــي ال ـتــاريــخ بشكل
دوري ت ـقــري ـب ـ ًا ،وه ــي ل ـي ـســت ج ــدي ــدة،
ولكن تفصل بين دورة وأخــرى فترات
زمنية طويلة ،من  50إلى  100عام كما
الحظ الباحثون ،ما يجعل األمر مفاجئ ًا
وغير معتاد بالنسبة لمن يعاصر موجة
كـ ـهـ ــذه ...وت ـع ـق ـب ـهــا ب ـعــد ان ـت ـهــائ ـهــا ف ـتــرة
هدوء ما هي في نهاية المطاف إ ّال فترة
كمون لنهوض ونشاط سياسي واسع
جديد للجماهير ...وخــال فترة الهدوء
والـ ـكـ ـمـ ــون ،تـ ـت ــراك ــم ال ـم ـش ـك ــات ال ـتــي
تـتـطـلــب ال ـحــل ،وت ـتــراكــم الـمـطــالــب الـتــي
تبقى دون حــل ،وتـتــراكــم درجــة شحن
الـمـجـتـمــع النـفـجــاره الــاحــق ،وكــل ذلــك
يخلق سراب ًا ووهم ًا بأن كل شيء بخير
ويتعود أولو األمر على التعاطي بعدم
جدية ،وباستخفاف مع مطالب المجتمع،
وت ـ ــزداد ثـقـتـهــم بــأنـفـسـهــم مـقـتـنـعـيــن أن
جـ ـه ــاز دول ـت ـه ــم ال ـق ـم ـع ــي الـ ـقـ ــوي قـ ــادر
على حــل كــل الـمـشـكــات ...ولـكــن عندما
تــأتــي الـمــوجــة الـجــارفــة الـتــي يعبر عنها
النشاط السياسي المستقل للجماهير،
الـمـسـتـقــل عــن جـهــاز الــدولــة ،والمستقل
عن البنى السياسية التقليدية ،فــإذا بها
ال تبقي وال تذر ،ألن طاقتها المخزونة
وقادرة على
خالل الكمون تكون هائل ًة
ً
صنع المعجزات .وهي بجوهرها تعبيرٌ
عــن نـضــج مــوضــوعــي ل ـضــرورة إحــداث
تغييرات عميقة في المجتمع وفي بناه

االقتصادية واالجتماعية ،والسياسية»
(من افتتاحية قاسيون المعنونة درس
أساسي بتاريخ . )2011/3/29
الحركة ومحاوالت المتضررين
ان ـط ــاق ـ ًا م ــن الـتـفـسـيــر ال ـم ــذك ــور آن ـف ـ ًا،
كـ ـ ــرر ال ـ ـح ـ ــزب ف ـ ــي مـ ـن ــاسـ ـب ــات ع ـ ـدّة
قناعته الراسخة بــأن الحركة الشعبية
فــي ال ـبــاد لــن تـنـتـهــي مــا لــم تـصــل إلــى
مــرادهــا ،أي إنـهــا سـتـبـقــى تـسـيــر نحو
األمام حتى إحداث التغييرات العميقة
ال ـم ـط ـل ــوب ــة ،وف ـ ــي س ـي ــره ــا ه ـ ــذا نـحــو
األم ــام ،ستمر الـحــركــة الشعبية حكم ًا
بالعديد من حاالت الصعود والهبوط
ال ـت ــي تـحـكـمـهــا تـ ـط ــورات ال ـظ ــرف فــي
الـبــاد وت ـطــورات ال ـظــروف اإلقليمية
وال ــدول ـي ــة .وه ــي ال ــرؤي ــة ال ـتــي أثـبـتــت
األح ـ ــداث صـحـتـهــا ع ـلــى ط ــول ال ـخــط،
فــرغــم مـحــاولــة ال ـقــوى الـمـتـضــررة من
الـحــركــة الـشـعـبـيــة حــرفـهــا عــن مـســارهــا
عـ ـب ــر إبـ ـ ـ ــراز وت ـض ـخ ـي ــم ال ـت ـن ــاق ـض ــات
ال ـثــانــويــة ،م ـثــل ال ـت ـنــاق ـضــات الـطــائـفـيــة
والقومية والدينية ..إلــخ ،وغيرها من
التناقضات غير األســاسـيــة (مـعــارض،
ـوال) و(ع ـل ـمــانــي ،م ـتــديــن) ...ورغــم
مـ ـ ٍ
مـ ـح ــاول ــة إغ ـ ـ ــراق الـ ـح ــرك ــة ال ـش ـع ـب ـيــة
بــالــدمــاء ج ــراء عـمـلـيــة ال ـع ـس ـكــرة الـتــي
دفـعــت فــي اتـجــاهـهــا قــوى الـتـشــدد في
النظام والمعارضة ،والتي دفع الشعب
ال ـســوري بــانـتـمــاءاتــه الـمـخـتـلـفــة ثمنها
آالمـ ًا لم يندمل منها شــيء حتى اآلن،
رغم ذلك كله ،فـ ّـإن الحركة الشعبية ال
ت ــزال تـتـحـيــن ال ـظــرف الـمـنــاســب حتى
تعود للتعبير عن نفسها بكل األشكال
الممكنة...
وإذا ك ــان ان ـك ـفــاء ش ـكــل ال ـت ـظــاهــر تحت
س ـ ـطـ ــوة الـ ـعـ ـنـ ــف وال ـ ـق ـ ـمـ ــع واألع ـ ـم ـ ــال

التوافق الدولي
لن يكون كافياً
لوحده من
أجل دفع الحل
وفق مصلحة
السوريين على
أساس  2254بل
يتطلب تجميع
القوى التي لها
مصلحة في
تسريع خروج
السوريين من
درب اآلالم
الطويل الذي
خبروه

ال ـم ـس ـل ـحــة ق ــد ع ـنــى بــال ـن ـس ـبــة لـكـثـيــريــن
انـتـهــاء الـحــركــة الشعبية ،فــذلــك ألنـهــم لم
يروا عمق وجوهر هذه الحركة بما هي
تعبير عــن نشاط سياسي عـ ٍـال للناس،
والتعبير عن النشاط السياسي ال يكون
بالتظاهر فحسب بــل وبـعــدد غير منته
من األشكال...
ال يـ ــزال األمـ ــل م ـع ـق ــود ًا ع ـلــى ال ـحــركــة
الـشـعـبـيــة ال ـتــي قـطـعــت ش ــوط ـ ًا واس ـع ـ ًا
م ــن ال ـخ ـب ــرة ال ـت ــي ك ـوّن ـت ـهــا بــال ـطــري ـقــة
ال ـص ـع ـبــة ،ح ـيــث خ ـبــرت ب ـش ـكـ ٍـل مـبــاشــر
ان ـه ـيــار األك ــاذي ــب ال ـتــي حــاكـتـهــا الـقــوى
المتضررة في النظام والمعارضة خالل
السنوات األولى من األحداث ،واتضّح
ل ـل ـق ــاص ــي وال ـ ــدان ـ ــي راب ـ ـ ــط ال ـم ـص ــال ــح
المشتركة الذي يربط بين هذه القوى
المختلفة والمتخاصمة ظاهري ًا ،والتي
أكـ ــد الـ ـح ــزب أن ـ ــه« :س ـي ـك ــون مـنـطـقـيـ َا
خ ــوف ال ـق ــوى ال ـم ـت ـشــددة ف ــي الـنـظــام
مـ ــن الـ ـحـ ــركـ ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة ،وخـ ـص ــوصـ ـ ًا
رمـ ــوز وأركـ ـ ــان ال ـف ـس ــاد ال ـك ـب ـيــر ،الـتــي
تـ ــرى ف ــي ال ـح ــرك ــة ال ـش ـع ـب ـيــة الـسـلـمـيــة
والـمـطــالـبــة بــالـتـغـيـيــر طــرف ـ ًا قـ ــادر ًا على
ف ـض ــح ذل ـ ــك ال ـف ـس ــاد وم ـح ــارب ـت ــه بـكــل
ال ـ ـطـ ــرق الـ ـحـ ـض ــاري ــة والـ ـسـ ـلـ ـمـ ـي ــة ،أن
تسعى بحجة وجــود المسلحين ،وهم
م ــوج ــودون ،إل ــى ض ــرب الـسـلـمــي قبل
ال ـم ـس ـلــح بـخـلــط م ـق ـصــود ،ح ـتــى تـفـلــت
ت ـلــك ال ـق ــوى م ــن س ـيــف ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ــذي
س ـي ـب ـقــى م ـس ـل ـط ـ ًا ع ـل ــى رق ــاب ـه ــا طــال ـمــا
االحتجاجات السلمية قائمة ومستمرة
حتى تحقيق المطالب .وبالوقت نفسه،
ف ــإن بـعــض ق ــوى ال ـم ـعــارضــة الـمـطــالـبــة
بالتدخل الخارجي تـمــارس دور قوى
الـفـســاد نفسه فــي جـهــاز الــدولــة ،وذلــك
بــدفــع ال ـحــركــة الـشـعـبـيــة إل ــى الـتـطــرف
والـتـسـلــح ورف ــع ش ـعــارات غـيــر واقـعـيــة
بـهــدف رف ــع مـنـســوب ال ــدم واس ـتــدراج
ال ـت ــدخ ــل الـ ـخ ــارج ــي ،وت ـه ـي ـئــة ال ـم ـنــاخ
النفسي -االجتماعي له ،مستفيدة من
عنف صنوها اآلخر في النظام ،لذا فهي
منطقي ًا عدو للحركة الشعبية ال يختلف
بالجوهر عن قوى الفساد داخل جهاز
ال ــدول ــة ،وه ــي لــن تـعـتــرف إال بـحــركــة
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شعبية ترفع شعارات مطالبة بالتدخل
الخارجي وتدويل األزمة على الطريقة
الليبية ،أما الشعارات الرافضة للتدخل
ال ـخ ــارج ــي وال ـم ـطــال ـبــة ب ــال ــوق ــت نـفـســه
بالحرية والكرامة والعدالة االجتماعية
فـهــي «م ــؤام ــرة» مــن ال ـن ـظــام وصـنـيـعــة
ي ـ ــدي ـ ــه» (مـ ـ ــن مـ ـق ــال ــة ل ـ ـم ـ ــاذا الـ ـخ ــوف
مـ ــن الـ ـح ــرك ــة ال ـش ـع ـب ـي ــة -ق ــاس ـي ــون-
.)2011/10/15
مرة أخرى ...دور القوى الوطنية
بالطريقة ذاتها ،شدد الحزب في وقتٍ
مبكر أيـضـ ًا على أن «الـتــوافــق الــدولــي،
ع ـلــى أه ـم ـي ـتــه ،غ ـيــر قـ ــادر وحـ ــده عـلــى
حــل األزم ــة ...فـهــذا الـتــوافــق أصـبــح في
ظ ــروف األزمـ ــة وال ـق ــوى الـفــاعـلــة فيها
شــرطـ ًا ضــروريـ ًا ولكنه غير كــاف لحل
األزمة كما يريد الشعب السوري وبما
ي ـع ـبــر ع ــن م ـص ــال ـح ــه ،ومـ ــن ه ـن ــا ،ف ــإن
المطلوب من القوى الوطنية السورية
أن ت ـ ـمـ ــارس دوره ـ ـ ــا ال ـط ـل ـي ـع ــي رغ ــم
م ـح ــاوالت اإلق ـص ــاء الـ ــذي سـتـتـعــرض
ل ــه ،وأن تـعـمــل عـلــى حــل األزم ــة بـعـيــد ًا
عــن مـنـطــق الـمـحــاصـصــات كـمــا يـحــاول
ال ـب ـع ــض ،والـ ـ ــذي لـ ــن تـ ـك ــون نـتـيـجـتــه
إال اس ـت ـم ــرار األزم ـ ــة ب ـطــري ـقــة أخ ــرى،
والحفاظ على جوهرها ،وتغيير شكلها
ف ـق ــط» (مـ ــن م ـق ــال ــة الـ ـت ــواف ــق ال ــدول ــي
ودور ال ـق ــوى الــوط ـن ـيــة -قــاس ـيــون-
.)2013/1/12
وال ـيــوم ،بـعــد م ــرور س ـنــوات ع ـدّة على
هذا الكالم ،تعود الكرة مرّة أخرى إلى
ملعب القوى الوطنية السورية التي لها
مصلحة عملية في إنجاز عملية التغيير
المطلوب فــي الـبــاد ،والـتــي تـقــف ،مرة
أخرى ،أمام الحقيقة الماثلة بأن التوافق
الدولي لن يكون كافي ًا لوحده من أجل
دفع الحل وفق مصلحة السوريين ،أي
على أســاس القرار الدولي  2254الذي
يشكل مدخ ًال أساسي ًا لتمكين السوريين
من تقرير مصيرهم بأنفسهم ،بل يتطلب
ت ـج ـم ـيــع ال ـق ــوى ال ـت ــي ل ـهــا م ـص ـل ـحــة فــي
ت ـســريــع خـ ــروج ال ـس ــوري ـي ــن م ــن درب
اآلالم الطويل الذي خبروه.
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مادة التوجيه المهني في المدارس بين الضرورة والواقع!
شؤون محلية

قاسيون ـ العدد  1028اإلثنين  26تموز 2021

تحدثنا في أعداد سابقة عن المناهج المعتمدة في وزارة التربية ،وعن أدائها من حيث رفع السوية العلمية لدى
الطالب ،وعن صعوبة تنفيذها ،وعن المشكالت المنهجية والعلمية فيها ،وقلنا مرارًا :إن التعليم بمختلف فروعه
العام والمهني والزراعي هو من يصنع جي ًال قادرًا على البناء والتنمية.

ǧعمار سليم

فما هي الخطوة الجديدة لوزارة التربية
في هذا المضمار؟
ورد مــؤخــر ًا تـصــريــح لــوزيــر الـتــربـيــة الــدكـتــور
دارم ال ـط ـبــاع عـبــر إح ــدى اإلذاع ـ ــات الـمـحـلـيــة
أن« :الوزارة تعمل على إدخال مادة التوجيه
المهني بدء ًا من الصف الرابع االبتدائي وحتى
الصف التاسع ،وأن للطالب حق اختيار الفرع
حسب رغبته من الصف العاشر».
ال شك أن توجيه الجيل مهني ًا ،وإكسابه القدرة
عـلــى الـتـعــامــل مــع أدوات الـصـنــاعــة أو الــزراعــة
وغيرها من المهن ،هي ضرورة ملحة وهامة،
ألن قاعدة النمو تقوم على الصناعة والزراعة،
لكن مــا مــدى فاعلية التعليم المهني أصـ ًـا في
سورية؟
المدارس المهنية وكوادرها
نلحظ أن أكثر الطالب المسجلين في المدارس
المهنية لــم يدخلوها عــن مـيــول ورغـبــة منهم،
وإنـمــا لـقـصــور فــي مـعــدلـهــم الــدراســي ال ــذي لم
يؤهلهم لـلــدراســة فــي ال ـمــدارس الـعــامــة ،وهــي
تـفـتـقــر إل ــى مـسـتـلــزمــاتـهــا كـمــا تـفـتـقــر ال ـمــدارس
ال ـعــامــة إل ــى مـسـتـلــزمــاتـهــا م ــن الــوســائــل وإل ــى
الـ ـمـ ـع ــدات والـ ـ ـكـ ـ ــوادر ،وم ـ ــن ن ــاح ـي ــة أخ ـ ــرى،
الـخــريـجــون مــن هــذه ال ـمــدارس ال تستقبلهم
س ــوق ال ـع ـمــل ،ف ـهــم ف ــي ال ــواق ــع م ـش ــروع فـئــة
عــاط ـلــة ع ــن ال ـع ـم ــل ،أو رب ـم ــا س ـي ـع ـم ـلــون فــي
مجال آخر بعيد عن مهنتهم ،عداك عن ضعف

التحصيل فــي الـمـهــارات ،بسبب ضعف األداء
لتلك ال ـمــدارس بــأسـبــابــه الـكـثـيــرة والـمـعــروفــة،
ومــن أهـمـهــا :ضعف أجــور المعلمين المهنيين
وعــزوف ـهــم ع ــن الـتـعـلـيــم ،فـحـقــوقـهــم مـهـضــومــة
كسائر المعلمين في القطاع التربوي ،وليس
ال ـم ـه ـنــي بــأح ـســن حـ ــا ًال م ـن ـهــم ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ال ـم ـش ـكــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وال ـت ــدري ـب ـي ــة األخـ ــرى
وطرق االختبار فيها.
ف ــإذا ك ــان ه ــذا ال ـحــال فــي الـتـعـلـيــم الـمـهـنــي في
األصل ،فكيف ستكون الحال في مادة التوجيه
الـمـهـنــي فــي ال ـم ــدارس ،وفــي مــرحـلــة الـطـفــولــة
المبكرة في الصف الرابع االبتدائي؟
حقل للتجارب
الطالب ٌ
من يسمع كالم الوزير يظن للوهلة األولى أنها
خلقة وإبداعية ،ألنها جديدة على واقع
فكرة ّ
التعليم ،بكل ما يعانيه هــذا القطاع من أزمــات
وان ـه ـيــار ،وي ـظــن أن جـ ــزء ًا مــن أزم ــة الـتــربـيــة
والـتـعـلـيــم س ــوف تـحـلـهــا مـثــل ه ــذه الـخـطــوات
الـبـعـيــدة عــن الــواقــع االقـتـصــادي واالجـتـمــاعــي
ال ــذي تــرسـمــه الـسـيــاســات الـلـيـبــرالـيــة الـمــدمــرة
لـلـتـعـلـيــم واإلب ـ ــداع ب ـكــل مـسـتــويــاتــه وأش ـكــالــه،
وكــذلــك لـكــل الـقـطــاعــات اإلنـتــاجـيــة (الـصـنــاعـيــة
والزراعية والحرفية) ،وال يــزال طالبنا حق ًال
لتجارب كل وزير جديد يضع القرار وينفذه،
ثــم يـحـصــد ال ـطــاب والـمـجـتـمــع عــامــة نـتــائـجــه
ال ـس ـل ـب ـيــة ،ألن ـه ــا إذا ل ــم ت ــوض ــع ف ــي س ـيــاق ـهــا
فستكون رقم ًا جديد ًا لكمّ المشكالت المتراكمة،
وتعقيد ًا للمشكلة التي ال يبدأ حلها ّإل بالتغيير

ال يزال طالبنا حق ًال
لتجارب يحصد
الطالب والمجتمع
عامة نتائجها
السلبية ألنها إذا
لم توضع في
سياقها فستكون
رقماً جديداً
لكم المشكالت
ّ
المتراكمة

الجذري لواقع التعليم ،وهــو جــزء من الواقع
االقتصادي واالجتماعي والسياسي.
فرز طبقي في مراحل مبكرة
التعليم فــي ســوريــة يتجه منذ زمــن غير قريب
إلى فرز طبقي سيء النتائج ،فمن يملك المال
والنفوذ فأوالده قادرون على متابعة تعليمهم
في المدارس الخاصة والجامعات الخاصة ،ومن
ال يملك المال فدرجاته توجهه قسر ًا إلى التعليم
المهني مــع أن درجــاتـهــم مـتـســاويــة ،هــذا النهج
في التعليم تبلور وازداد في تعزيز خصخصة
التعليم بزيادة عدد المدارس الخاصة ،وغض
البصر عما يفرضونه من أقساط عالية ،وها هو
اآلن يتخذ خطوة جديدة تجاه المزيد من الفرز
الـطـبـقــي بــأبـشــع ص ــوره ،وف ــي مــرحـلــة مـبـكــرة،
وق ــد يـكــون اخـتـيــار ال ـفــرع بـعــد الـصــف الـتــاســع
وف ـق ـ ًا لــدرجــاتــه فــي ه ــذه ال ـم ــادة ،كــونـهــا مــادة
معتمدة وداخلة في المجموع العام للطالب.
فكرة من غير إمكانات
كــل مــا طــرح ســابـقـ ًا مــن مـشـكــات فــي التعليم
من وسائل وخدمات وكــوادر وأجــور عجزت
وزارة التربية حتى عن حل جزء منها ،فهذه
الـمـنــاهــج تـحـتــاج إل ــى مــؤلـفـيــن ول ـجــان تــدقـيــق
وتحتاج إلى تمويل لطباعتها ،كما أنها تحتاج
فــي الـمــدارس إلــى قــاعــات خــاصــة بها وأدوات
ومـسـتـلــزمــات تـعـلـيـمـيــة ،مــع كــل مــا تـحـمـلــه من
ت ـكــال ـيــف ف ــي ك ــل ال ـ ـمـ ــدارس ،ف ـك ـيــف ل ـ ــوزارة
التربية أن تغطي هذه التكاليف مع زعمها أن
أولوياتها تأهيل المدارس المدمرة؟ ومن أين
ستؤمن الكوادر الالزمة لتدريس هذه المادة
ال ـج ــدي ــدة م ــع عـ ــدم ق ــدرت ـه ــا ع ـلــى رفـ ــع أج ــور
الـمــدرسـيــن؟ ومــع ذلــك كـلــه تبقى العملية قيد
التجريب مع أن نتائجها شبه محسومة ،ففشل
السياسات االقتصادية واالجتماعية سيحول
دون نجاحها وستزيد الطين بلة!
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مشكالت لم يحسب حسابها
مــن الجميل أن ننمي مـهــارات األطـفــال في
كــل االت ـجــاهــات الـعـمـلـيــة والــروح ـيــة ،وكـمــا
أن الطفل يحتاج إلى تنمية مهارات عملية
وتقنيه فهو يحتاج إلى تنمية وتغذية ميوله
الفنية والــروحـيــة ،ولــم نجد فــي الـمــدارس
اهتمام ًا بالموسيقا والرسم والفنون التي
تدخل في تكوين الطفل النفسي والعاطفي،
وبـقـيــت م ــادة شـكـلـيــة تــوضــع درجــاتـهــا من
غـيــر اخـتـبــار ،وتـعــد حـصــة ف ــراغ قـلـمــا تجد
لـهــا مــدرسـ ًا يعنى بـهــا فــي ال ـمــدارس ّإل ما
ن ــدر ،فـكـيــف إذا فــرضــت ه ــذه ال ـم ــادة على
األطـ ـف ــال ف ــرض ـ ًا ف ــي ال ـم ـنــاهــج؟ فـبــالـتــأكـيــد
ستكون عبئ ًا إضــافـيـ ًا ال فــائــدة منه بسبب
ما بيناه في مقالنا أعــاه ،ومن المشكالت
التي ستنجم عنها ،هي تلك األعباء المادية
الـ ـتـ ــي س ـي ـت ـك ـب ــده ــا الـ ـطـ ــالـ ــب وذووه مــع
عـجــز ال ــوزارة عــن تغطية تكاليف الـمــواد،
فـسـتـكــون عـلــى شـكــل ن ـشــاطــات ومـشــاريــع
لـيـحـصــل ال ـطــالــب ع ـلــى درج ـت ـهــا أو ج ــزء ًا
مــن درج ـت ـهــا! وال ن ـقــول ه ــذا عـبـثـ ًا بــل من
خالل تجارب المدرسين في ميدانهم ،وما
حصلوه من خبرات متراكمة في كل قرار
ومنهاج جديد.
ونـخـلــص إلــى الـقــول :إن خـطــوة إضــافــة مــادة
التوجيه المهني من مرحلة الصف الرابع إلى
التاسع ما هي إال تعقيد لمشكلة التعليم ،وكل
ما تزعمه الــوزارة من نتائج ستبوء بالفشل،
فـلـيــس لـلـتـعـلـيــم الـمـهـنــي أف ــق ف ــي ه ــذا الــواقــع
االق ـت ـص ــادي ال ـم ـس ـت ـمــر ب ــال ـت ــده ــور ،وال ــوض ــع
الصناعي والزراعي اآلخــذ بالتآكل ،واستمرار
السياسات الليبرالية التي تحول دون التطور
الصناعي واالقتصادي والــزراعــي والتعليمي،
فالتحسين الحقيقي بتغيير جــوهــر المشكلة،
وه ــو ه ــذه ال ـس ـيــاســات وم ــا تـخـلـفــه مــن فـســاد
ودمار في كل الميادين.
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«األوغاد» ..مسببو كل األزمات والكوارث!

نسمع بين الحين واآلخر عن حوادث وحاالت انتحار يتم اإلعالن عنها ،ويتم تداول بعض حيثياتها عبر وسائل اإلعالم
ومواقع التواصل االجتماعي ،بعضها تتصدر العناوين ،وبعضها اآلخر ترد كمعطى رقمي ليس ّإل ،في بعض األحيان،
فيما تغيب اإلحصاءات التي توضح حجم هذه المأساة كظاهرة متزايدة بواقعنا االجتماعي مؤخرًا ،والغائب األكبر
هو البحث في األسباب العميقة التي تدفع إلى االنتحار والمتسببين بها ،وخاصة بين صفوف الفئة العمرية الشابة،
وبالتالي ،السبل الوقائية التي تحد من هذه الظاهرة!

ǧعاصي اسماعيل

ت ـصــدرت األس ـبــوع الـمــاضــي الـقـصــة الـمــؤسـفــة
لـلـشــاب «كــريــم الـيــوســف» مــن مــديـنــة مـحــردة،
الـ ــذي أن ـه ــى ح ـيــاتــه م ـن ـت ـحــر ًا ،ت ــاركـ ـ ًا «رس ــال ــة
انـ ـتـ ـح ــار» م ــؤث ــرة ع ـل ــى ص ـف ـح ـتــه الـشـخـصـيــة
بتاريخ  ،2021/4/3أي قبل شهرين تقريب ًا من
انتحاره ،والتي ختمها بعبارة« :سنلتقي في
الجحيم أيها األوغاد ...وداع ًا».
ختلف عليها!
مأساة ُم ٌ
ٌ
ل ــن ن ـت ــوه ف ــي ال ـت ـف ــاص ـي ــل ال ـت ــي ُأغـ ــرقـ ــت بـهــا
بـعــض وســائــل اإلع ــام ومــواقــع الـتــواصــل عن
قـصــة الـشــاب المنتحر الـمــأســاويــة ،واالنـقـســام
الـحــاد عليها بـيــن الـمـتـعــاطــف والـمـسـتـنـكــر ،مع
كــل أســف ،حالها كـحــال أي حــدث ،وتـحــت أي
عنوان ،جرى ويجري في البلد ،وخاصة منذ
تفجر األزم ــة وحـتــى اآلن ،حـيــث يـتــم التركيز
ع ـلــى ال ـث ــان ــوي ف ـيــه ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـجــوهــري
والـهــام ،وسنكتفي بـهــذا الـصــدد فيما ورد في
الرسالة التي تركها الشاب المنتحر نفسه!
يُكثف الشاب في «رسالة االنتحار» األسباب
المشجعة لــه على االنتحار بقوله« :فــي فترة
مــن الـفـتــرات يجتمع عـلـيــك كــل ش ــيء! خيبات
ال ـحــظ ..تـحـطـيــم األحـ ــام ..الـتـعــب الـجـســدي..
الذكريات المرة ..ال يمكنني تحمل هــذا ..اآلن
أفـكــر ..كــل مــا حــولــي يــدعــو لـلـمــوت ..وكــل تلك
األش ـيــاء تـشـجـعـنــي عـلــى االن ـت ـحــار ..قــد قتلتم
روح ــي ،وأن ــا ســأقـتــل جـســدي حـتــى نـتـعــادل..
ال ي ــوج ــد ك ــرس ــي ل ــي ف ــي هـ ــذه ال ـح ـي ــاة ،كــل
األم ــاك ــن م ـع ـب ــأة ..ال م ــزي ــد م ــن ال ـخ ــذالن بـعــد
اآلن ..لقد قاومت هذه الحياة بما يكفي ،حان
الــوقــت ألرح ــل ..عـلــى أيــة حــال لــم يـكــن الـبـقــاء
س ـهـ ًـا ج ـ ــد ًا ...ســألـحــق بــأحــامــي ال ـم ـغ ــادرة...
أنــا أنـسـحــب ،فـهــذه ليست معركتي أريــدكــم أن

ت ـق ـط ـعــوا ج ـس ــدي وت ـب ـع ـثــروه ت ـحــت األرض،
ال تــدف ـنــوا ك ــل ه ــذا ال ـحــظ ال ـس ــيء ف ــي حـفــرة
واحده!»...
وي ـخ ـت ــم الـ ـش ــاب ال ـم ـن ـت ـحــر رس ــال ـت ــه بــال ـتــالــي:
«صدق ًا لقد نجوت من هذه الحياة بأعجوبة...
هــذه الـنـهــايــة ...ليست كـمــا خططت لـهــا ،لكنها
النهاية ،وأنا سعيد ...سنلتقي في الجحيم أيها
األوغاد ...وداع ًا».
األسباب والمسببون
ربـمــا ليس هـنــاك لبس فــي معرفة «األوغ ــاد»
الذين تم توجيه العبارة لهم في خاتمة رسالة
االنتحار!
فإذا كانت األسباب المباشرة للمأساة واضحة
فــي مـتــن رســالــة االنـتـحــار ،فــإن المسببين في
ذل ــك لــم ي ـكــونــوا غــائـبـيــن عـنـهــا ،ورب ـمــا يتبين
أن ال ـشــاب لــم يـكــن غــافـ ًـا عــن جــوهــر مــأســاتــه
ومسببيها!
ف ـكــل م ــن ك ــان س ـب ـب ـ ًا ف ــي ال ـخ ـي ـبــات وال ـخ ــذالن
وتحطيم األحالم -وصو ًال إلى قتل روح هذا
الشاب قبل جسده ،ألنه لم يجد كرسي ًا له في
هذه الحياة التي مُلئت كراسيها -مسؤول عن
مأساة هذا الشاب ،وغيره من الغالبية المعذبة
والـمـقـهــورة مــن كــل الـفـئــات الـعـمــريــة بــدرجــات
متفاوتة نسبي ًا ،في واقع أصبح انسداد األفق
سمة عامة فيه ،اقتصادي ًا واجتماعي ًا وسياسي ًا،
مع سبق اإلصرار والترصد على تكريس هذا
االنسداد ،استبداد ًا وفساد ًا!
ف ـم ـف ــردة «األوغ ـ ـ ــاد» (ال ــذي ــن ي ـعــدهــم ال ـشــاب
بــالـلـقــاء بـهــم فــي الـجـحـيــم كـمـكــان مـنــاســب لهم)
ب ـهــذا ال ـس ـيــاق ،رب ـمــا تـجـمــع ف ــي طـيــاتـهــا طـيـفـ ًا
واسع ًا من المستهدفين المعنيين!
وقد نكثف هذا الطيف اعتبار ًا من رموز النهب
والفساد الكبير ،مــرور ًا بتجار األزمــة وأمــراء
الـ ـح ــرب ،ومـ ــن ال ـم ــؤك ــد ل ـيــس ان ـت ـه ــا ًء بـجـمـلــة

كل من كان
سبباً في الخيبات
والخذالن وتحطيم
األحالم مسؤول
عن مأساة هذا
الشاب وغيره من
الغالبية المعذبة
والمقهورة من كل
الفئات العمرية

الـسـيــاســات الـلـيـبــرالـيــة ،ذات الـجــوهــر الطبقي،
والـتــي وصـلــت لــدرجــات عــالـيــة مــن الـتــوحــش،
الــداع ـمــة ل ـه ــؤالء وال ـحــام ـيــة ل ـهــم ولـمـصــالـحـهــم
عـلــى حـســاب مـصــالــح الـغــالـبـيــة مــن الـســوريـيــن
ع ـلــى ط ــول ال ـخ ــط ،وال ـت ــي ســاه ـمــت وتـســاهــم
(بشكل مباشر وغير مباشر) في تردي الواقع
االقتصادي االجتماعي ،والسياسي أيض ًا ،وفي
تفشي وانتشار الكثير من الظواهر االجتماعية
الـهــدامــة أيـضـ ًا (الـقـتــل -الـمـخــدرات -الــدعــارة-
الخطف -تجارة األعضاء -السلب.)...
فكل هذا الطيف مسؤول مباشرة عن المأساة
الـكــارثـيــة ال ـتــي نـعـيـشـهــا فــي واقـعـنــا عـلــى كــافــة
ال ـم ـس ـت ــوي ــات ،ط ـب ـع ـ ًا م ــع عـ ــدم إغـ ـف ــال بـعــض
ال ـعــوامــل ال ـخــارج ـيــة ال ـم ـســاعــدة ب ـهــذا الـسـيــاق
أيض ًا ،ولكنها غير حاسمة فيه لوحدها طبع ًا.
إحصاءات محلية ودولية
س ـبــق أن ن ـبــه رئ ـيــس ال ـط ـبــابــة ال ـشــرع ـيــة فــي
سورية ،الدكتور زاهر حجو ،في وقت سابق
مــن ع ــام  ،2020إل ــى ارت ـفــاع نـسـبــة االنـتـحــار،
مـشـيــر ًا إل ــى تـسـجـيــل  116حــالــة انـتـحــار خــال
األشـهــر الثمانية األولــى مــن سنة  ،2020ولم
تـصــدر إحـصــاءات رسمية الحـقــة بـهــذا الـصــدد،
لكن وسائل اإلعالم تسلط الضوء على بعض
الحاالت الملفتة بحيثياتها بين الحين واآلخر،
نتمنى أن تكون آخرها حادثة انتحار الشاب
«كريم» أعاله ،مع عدم اليقين من ذلك!
بالمقابل ،فقد أصدرت منظمة الصحة العالمية
تقرير ًا بتاريخ  2021/6/17تحت عنوان« :وفاة
واحدة من كل  100وفاة سببها االنتحار».
وقـ ــد ورد ف ــي م ـقــدمــة ال ـت ـقــريــر م ــا ي ـل ــي« :ال
يــزال االنتحار أحــد األسباب الرئيسية للوفاة
حول العالم ،وفق ًا للتقديرات األخيرة للمنظمة
ال ـصــادرة الـيــوم فــي تـقــديــراتـهــا عــن «االنـتـحــار
ح ــول ال ـعــالــم فــي ع ــام  .»2019فـفــي كــل عــام،
يفوق عدد األشخاص الذين يموتون انتحار ًا
عــدد مــن يتوفى منهم بسبب فـيــروس اإليــدز
أو المالريا أو سرطان الثدي ،أو حتى الحرب
والقتل».
األوغاد المحليون والدوليون
خلص تقرير منظمة الصحة العالمية إلى جملة
من «اإلرشــادات» بغاية الوقاية من االنتحار،
ب ـع ـنــوان «ع ــش ال ـح ـيــاة» رك ــزت خــالـهــا على
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الثانوي بد ًال من الجوهري أيض ًا!
حـيــث اشـتـمــل نـهــج الــوقــايــة مــن االنـتـحــار على
أربع استراتيجيات هي التالية :تقييد الوصول
إلى وسائل االنتحار ،مثل :المبيدات الشديدة
الخطورة واألسلحة النارية - .تثقيف وسائل
اإلعالم بشأن الصياغة المسؤولة للتقارير عن
االنتحار - .تعزيز مهارات الحياة االجتماعية/
العاطفية لــدى الـمــراهـقـيــن - .الـتـعـرّف المبكر
ع ـل ــى حـ ـ ــاالت تـ ـب ــدي أفـ ـ ـك ـ ــار ًا أو س ـل ــوك ـي ــات
انتحارية وتقييمها وإدارتها ومتابعتها.
الـغــائــب فــي التقرير الــدولــي ،هــو عــدم تسليط
ال ـضــوء عـلــى الــواقــع االق ـت ـصــادي االجـتـمــاعــي
الظالم للمنظومة الرأسمالية المتسيدة ،الذي
يــدفــع بــالـمــزيــد نـحــو االنـتـحــار بـسـبــب الـتــردي
المعيشي وانغالق األفق أمام الغالبية الساحقة
من البشر في مختلف الدول.
ف ـظــاهــرة االن ـت ـح ــار ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أرقــام ـهــا
الـمــرتـفـعــة والـمــرعـبــة عـلــى الـمـسـتــوى الــدولــي،
مــا زال ــت تعتبر فــي نـظــر مـعــدي الـتـقــريــر ذات
طابع فــردي ،لذلك كانت اإلرشــادات مقتصرة
عـلــى هــذا الـجــانــب الـقــاصــر وح ــده فـقــط ،بـعـيــد ًا
عن تحميل المنظومة الرأسمالية العفنة نتائج
موبقاتها!
وليس بعيد ًا عــن التقرير الــدولــي ،فما يجري
مـحـلـيـ ًا عـنــد الـحــديــث عــن ح ــاالت االنـتـحــار في
بـعــض األح ـيــان هــو :تغليب الـعــوامــل النفسية
الذاتية للمنتحر (كحالة مرضية) ،دون تغييب
أهميتها طبع ًا ،بــل وتحميله مسؤولية الواقع
الـمــأســاوي لــوحــده ،علم ًا أن الجميع مكتوون
بـ ـه ــذا ال ـ ــواق ـ ــع ،وي ــدفـ ـع ــون ض ــري ـب ــة م ـف ــرزات ــه
الكارثية على كافة المستويات!
ليتبين أن األوغ ــاد الــدولـيـيــن ،المتسببين في
رف ــع م ـعــدالت االن ـت ـحــار إل ــى الـنـسـبــة الـمــرعـبــة
أعـ ـ ــاه ،وف ـ ــي ت ـك ــري ــس ال ـم ــآس ــي وال ـ ـكـ ــوارث
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية
و ..على المستوى الــدولــي ،ليسوا أقــل ســوء ًا
ومـســؤولـيــة عــن أوغ ــادن ــا الـمـحـلـيـيــن ،بــل ربـمــا
سبقوهم بأشواط!
ومن المؤكد ،أنه ال خالص ّإل بالسعي الجاد
نحو تغيير هــذه المنظومة العفنة ،واقتالعها
من جذورها في مركزها وفي أطرافها ،وعندها
فقط يمكن إطالق شعار «عش الحياة» القابل
للتنفيذ!
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فإن (نغماً جديداً بدأ بال ّدق على رؤوس السوريين) حول اللجوء للطاقة
بينما تتقاذف جهات من وزارة الكهرباء التصريحات والرد عليها حول واقع محطات التوليدّ ،
فأي نوع من االستثمار بالطاقة البديلة في سورية  2021التي يجري فيها تقنين أرغفة الخبز؟! هل يمكن أن تكون هذه الطروحات واقعية؟!
الشمسية كبديلّ ...

الحلول (الثورية) عبر الطاقة الشمسية

أوهام جديدة!
ٌ
تكثر التصريحات
حول توليد الطاقة
الشمسية في ظل أزمة
الكهرباء الخانقة،
حيث ال يتم تأمين
 %25من الحاجة
اليومية للسوريين
في منازلهم ،بينما
مساحات كاملة في
البالد ال يصلها التيار
كلياً أو جزئياً! وسط
التر ّدي الكهربائي
فإن
المتصاعدّ ،
الحديث المكرور حول
الطاقة الشمسية ربما
يعكس جوانب أخرى،
استثمارية وضيقة.

×8
معدل السطوع
في الكم المربع
في سورية
 8أضعاف
المعدل في
ألمانيا أحد أكبر
منتجي الطاقة
الكهروضوئية
عالمياً وعدد
األيام المشمسة
أربع أضعاف
وهذا يزيد جدوى
التوليد ويقلل
التكلفة

%82تراجعت كلفة
توليد الطاقة
الكهروضوئية
عالمياً بنسبة
 %82خالل
عشر سنوات،
وخالل العامين
الماضين
تراجعت بنسبة
 %42إضافية!

ǧقاسيون

الطاقة الشمسية
بديل جدي ،ولكن!
ّإن ت ــول ـي ــد الـ ـط ــاق ــة ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ع ـبــر
ال ـش ـمــس ف ــي س ــوري ــة ،م ـج ـدٍ ط ـب ـع ـ ًا مــن
الـنــاحـيــة الـبـيـئـيــة ،وتـنــافـســي اقـتـصــاديـ ًا:
وب ـح ـس ــب ت ـص ــري ـح ــات س ــاب ـق ــة ل ـمــديــر
المركز الوطني لبحوث الطاقة فإنه في
س ــوري ــة« :م ـســاحــة  56أل ــف كـيـلــو متر
مــربــع تـصـلــح كـمـصــدر لـطــاقــة الـشـمــس،
ح ـيــث ت ـصــل ش ــدة ال ـس ـطــوع الـشـمـســي
فيها إلى  5كيلوواط على المتر المربع،
وعــدد أيــام السطوع تتجاوز  312يوم ًا
في العام» وإذا ما قارنا هذه المعدالت
مع شــدة السطوع في ألمانيا أحــد أكبر
المستثمرين فــي الطاقة الشمسية ،فإن
مـعـدّل الـسـطــوع فــي ســوريــة  8أضـعــاف
المعدل في ألمانيا البالغ  0,6كيلو واط
تقريب ًا على المتر المربع ،وبمعدل أيام
مشمسة 65 :يوم ًا فقط .أي أن الظرف
الجغرافي فــي ســوريــة وعـمــوم المنطقة
يو ّفر فرصة جدية.
عــال ـم ـي ـ ًا ،تـعـتـبــر الـتـكــالـيــف االسـتـثـمــاريــة
التأسيسية الكبرى للطاقة البديلة واحد ًا
م ــن ال ـم ـعــوقــات األس ــاس ـي ــة الن ـت ـشــارهــا،
ولكن ،ينبغي اإلشارة إلى أن تكنولوجيا
ال ـطــاقــات الـبــديـلــة تـشـهــد ث ــورة عــالـمـيــة،
تخ ّفض مــن تكاليفها بمعدالت قياسية،
وتحديد ًا تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية
ال ـك ـهــروضــوئ ـيــة ،ال ـتــي انـخـفـضــت خــال
عـقــد مـضــى بـنـسـبــة  %82عــالـمـيـ ًا ،وذلــك
أن تـقــديــرات  IRENAالمنظمة الــدولـيــة
لـلـطــاقــة الـمـتـجــددة ،تـشـيــر أن انـخـفــاض
التكاليف متسارع جد ًا وقد أصبحت في
 2019أقــل مــن  7سـنــت أمــريـكــي للكيلو
واط الـســاعــي ،وقــد ينخفض الــرقــم في
عقود  2021إلى أقل من  4سنت ،وهذا
على المستوى العالمي.
وف ـ ــق ه ـ ــذه ال ـم ـق ــاي ـي ــس ،ف ـ ــإن ال ـط ــاق ــة
الشمسية تتحول إلــى خيار جــدي على
المستوى العالمي ،وكلفة إنـتــاج الكيلو
واط ال ـســاعــي فـيـهــا أصـبـحــت أق ــل كلفة
اق ـت ـص ــادي ــة م ــن اإلنـ ـتـ ــاج ع ـب ــر ال ــوق ــود
األحـفــوري ،وتحديد ًا من تكاليف إنتاج
الكهرباء بالفحم.
ول ـكــن الـمـســألــة لـيـســت فــي كـلـفــة الـكـيـلــو
واط ،بــل فــي ال ـقــدرة عـلــى تـمــويــل مثل
هذه المشاريع ،فالكلف المرتفعة تقابلها
ع ــوائ ــد م ــوزع ــة ع ـلــى  25س ـنــة تـقــريـبـ ًا،
ولذلك هــذا النوع من المشاريع يصعب
أن ي ـك ــون ّإل م ـش ــاري ــع دولـ ــة وإن ـف ــاق
ع ـ ــام ،وت ـح ـص ــل الـ ـ ــدول ع ـل ــى ال ـت ـمــويــل
لهذه المشاريع مقابل قــروض وبفوائد
وتـســدد قـبــل ال ـ  25عــام ـ ًا ...بينما تبقى
ال ــدول تـحـصّــل أم ــوال هــذه الــديــون من
الـمـسـتـهـلـكـيــن .ورب ـمــا يـكــون مـثــال مصر
مفيد ًا فــي توضيح واقــع االستثمار في
هذا القطاع.
الحاجة إلــى مليارات الــدوالرات لتوليد
نصف الطاقة الحالية

نـسـتـطـيــع أخ ــذ م ـثــال مــن آخ ــر مـشــروع
ك ـب ـيــر م ـع ـلــن ع ـن ــه ف ــي ال ـم ـن ـط ـق ــة ،وه ــو
مـشــروع مصر لبناء أكبر محطة توليد
طاقة شمسية في العالم ،والــذي احتاج
إل ــى اس ـت ـث ـمــار بـقـيـمــة  3,4م ـل ـيــار ي ــورو
ل ـتــرك ـيــب اس ـت ـطــاعــة  1465م ـي ـغــا واط،
وهــي قــرابــة  %60مــن اإلنـتــاج الـســوري
الحالي.
أي بمقياس مـصــر ،فإننا سنحتاج إلى
استثمار يقارب  3مليار يورو لكي نزيد
إنـتــاجـنــا مــن الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة بـمـعــدل:
 .%50وحـ ـت ــى ب ــأخ ــذ االنـ ـخـ ـفـ ــاض فــي
األسعار العالمية بنسبة  %40خالل عام،
فــإن الـتـكـلـفــة تـبـقــى عـنــد ح ــدود  2مليار
يورو .لتركيب  1200ميغا واط إضافية
تقريب ًا ،يمكن تأمينها باستعادة اإلنتاج
في حقول الغاز السورية.
ّإن مثل هذه المبالغ ليست كبيرة عندما
يتم الحديث عن مرحلة إعــادة اإلعمار،
وعندما تصبح مثل هذه المشاريع جزء ًا
ض ــروريـ ـ ًا م ــن مـسـتـقـبــل س ــوري ــة ،تـقـلــل
اسـتـهــاك الــوقــود األح ـفــوري وتُـحـسّــن
ال ـم ــؤش ــرات ال ـب ـي ـئ ـيــة ،وتُ ـش ـغّــل مـنـشــآت
إن ـتــاج األلـ ــواح ال ـتــي يــوجــد لـهــا أســاس
حــالـيـ ًا .ولـكـنّ الـحــديــث الـيــوم عــن تحوّل
ال ـطــاقــة ال ـش ـم ـس ـيــة ل ـبــديــل ج ــدي كـبـيــر،
هــو م ـجــرد بـيــع ل ــأوه ــام .ألن ســوريــة
كـبـلــد تـحــت الـحـصــار ،ويـعــانــي مــن أزمــة
س ـيــاس ـيــة وك ــارث ــة إن ـســان ـيــة وأك ـث ــر مــن
ن ـص ــف س ـك ــان ــه م ــره ــون ل ـل ـم ـس ــاع ــدات،
ل ـ ــن ي ـس ـت ـط ـي ــع ف ـ ــي الـ ـ ـظ ـ ــرف الـ ـح ــال ــي

حصل بعض
مستثمري
الطاقة
الشمسية على
أجرة كيلو واط
ساعي من الدولة
بسعر يقارب 9
سنت للكيلو واط
وأجور شهرية
وصلت 137
مليون ليرة!

احـ ـت ــاج ــت إل ـ ــى م ـس ــاه ـم ــة 39 :شــركــة
وم ــؤس ـس ــة ت ـم ــوي ــل دولـ ـيـ ــة وإق ـل ـي ـم ـيــة
إلنـ ـشـ ــاء ه ـ ــذا الـ ـمـ ـشـ ــروع ،واح ـت ــاج ــت
لتكون جدواه مرتفعة إلى مساحة37 :
كلم مربع ،أي إلى مساحة  3700هكتار
وأراض مناسبة.
في مكان
ٍ
وعـمـلـيـ ًا ،الـحــديــث عــن إن ـتــاج كـبـيــر عبر
الطاقة الشمسية غير واقعي في سورية،
وم ـ ــا ال ـم ـق ـص ــود بـ ـه ــذه ال ـم ـش ــاري ــع إال
مستويات استثمارية ضمن المتوسط
للصغير سنناقش آفاق بعضها.

تــأمـيــن م ـل ـيــارات ال ـ ــدوالرات مــن أم ــوال
االس ـت ـث ـمــار ل ـتــول ـيــد ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة،
وتحديد ًا ،إن المال العام لم يعد لديه من
الـحـيــل وال ـق ـوّة مــا يكفي لتمويل الخبز
الضروري ،أما االعتماد على االستثمار
الخاص فهو أيض ًا غير جدي ،حيث إن
أحــد ًا لن يخوض في (مشاريع) كبرى
كهذه في اللحظة الحالية.
وبــالـعــودة إلــى نـمــوذج مـصــر ،فــإن هذه
ال ــدول ــة ال ـت ــي ت ـت ـح ـوّل إل ــى واح ـ ــدة مــن
مــراكــز اسـتـقـبــال االسـتـثـمــار فــي اإلقـلـيــم

كلف زيادة إنتاج الكهرباء في سورية بنسبة %50
تتراوح بين  3-2مليار دوالر
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الكلفة االستثمارية الكلفة االستثمارية
وفق األسعار العالمية لتوليد  1200ميغا
المنخفضة في  2021واط إضافية لسورية
وفق نموذج التكاليف
المصرية

الكلفة االستثمارية
لمحطة مصر 1465 -
ميغا واط

شؤون اقتصادية
قاسيون ـ العدد  1028اإلثنين  26تموز 2021

www.kassioun.org

مشاريع استثمارية متوسطة وصغيرة
ت ـح ــدث ــت الـ ـمـ ـصـ ــادر ال ـم ـح ـل ـي ــة عـ ــن م ـش ــروع
مشترك في مدينة عدرا الصناعية لتوليد 100
مـيـغــا واط مــن ال ـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة الـشـمـسـيــة
بــال ـم ـشــاركــة م ــع ج ـهــة ح ـكــوم ـيــة ،وه ــي تــؤمــن
جــزء ًا هام ًا من حاجات الطاقة الكهربائية في
الـمــديـنــة .وبـمـقـيــاس كـلــف االسـتـثـمــار السابقة،
فــإن مـشــروعـ ًا كـهــذا سـيـحـتــاج بــالـحــدود الدنيا
إلى كلف استثمارية تقارب  170مليون دوالر
سيكون توزيع كلفها على  25سنة من العمر
المقدّر للمحطات.
وقبلها ،هنالك المحطة الكهروضوئية في حلب
الشيخ نـجــار ،التي تـمّ اإلعــان عــن عقدها في
عــام  ،2018ولــم يتم وضــع حجر األســاس لها
ّإل في العام الحالي ،وبكلفة  36مليون يورو،
باستطاعة  33ميغا واط سـنــويـ ًا ،تغطي أقــل
من  %10من استهالك الشيخ نجار الكهربائي.
ال ت ـت ـض ــح اآللـ ـيـ ــة االس ـت ـث ـم ــاري ــة ل ـم ـث ــل ه ــذه
الـمـحـطــات الـكـهــروضــوئـيــة ال ـتــي ت ـخــدم ج ــزء ًا
ف ـقــط م ــن ح ــاج ــات الـ ـم ــدن ال ـص ـنــاع ـيــة ،ول ـكــن
المستثمرين الخاصين في سورية لن ينتظروا
 25عام ًا ليستردوا أموالهم مع ربحها عبر بيع
الكهرباء لجهاز الدولة ،وستكون أسعار البيع
متضمنة معدل ربح مرتفع.
إن مستويات االستثمار الخاص األصغر في
الطاقة الشمسية المباعة للدولة ،توضح بعض ًا
من أرباح هذه االستثمارات.
مستثمرون يحصلون على
آجار من الدولة
ّإن م ـثــل ه ــذا االس ـت ـث ـمــار ال ـص ـغ ـيــر ف ــي تــولـيــد
ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة ي ـجــري فــي س ــوري ــة ،ولـكــن
ب ـم ـعــدالت قـلـيـلــة ج ـ ــد ًا .فـحـتــى ال ـع ــام الـمــاضــي
كان هنالك حوالي  50مشروع ًا خاص ًا صغير ًا
ل ـتــول ـيــد ال ـط ــاق ــة ال ـش ـم ـس ـيــة قـ ــرب ال ـم ـح ـطــات
الكهربائية العامة ،أنتج ما ال يزيد عن 17 -11
مـيـغــا واط ،وه ــي ال تـشـكــل ّإل نـسـبــة تـقــارب
نصف بالمئة من اإلنتاج العام للكهرباء.
ووفــق أدنــى شريحة لالستهالك المنزلي في
الـ ــدورة ال ـبــال ـغــة 600 :كـيـلــو واط ،ف ـ ّـإن هــذه
الكميات تكفي لتأمين الكهرباء المنزلية الكاملة
لـ  3منازل سنوي ًا فقط!
أي إننا ال نزال بعيدين جد ًا عن تحوّل الطاقة

الشمسية إلى رقم يُذكر ،وللمقارنة فإن األردن
مث ًال أصبح يؤمن  %20مــن طاقته الكهربائية
عبر الطاقة الشمسية.
عملي ًاّ ،إن هذه المشاريع الـ  50لتوليد الطاقة
الكهربائية الشمسية بكميات قليلة ،تحصل على
آج ــار مــن وزارة الـكـهــربــاء ،بــأسـعــار لــم تعلنها
الجهات الرسمية كما جرت العادة ،بل أعلنها
أحــد الـتـقــاريــر الصحفية الـتــي أوقــف الصحفي
الـ ـس ــوري ع ـلــى إث ـ ــره .إذ ت ـب ـيــن وفـ ــق تـقــريــر
صحيفة الوحدة في حينها ،أن وزارة الكهرباء
تشتري الكيلو واط ساعي من هؤالء بسعر 9
سنت تقريب ًا ،ومبالغ وصلت إلى  137مليون
لـيــرة فــي شهر واحــد لمستثمرين ينتجون 6
ميغا واط ساعي سنوي ًا تقريب ًا.
ول ـل ـم ـق ــارن ــة ،ت ـن ـب ـغــي اإلش ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن آخ ــر
الـمــزايــدات الحكومية الـمـصــريــة لـعـقــود الطاقة
الشمسية جــرت على أســاس كلفة 2,4 :سنت
للكيلو واط الساعي ،أي أن أجور المستثمرين
ف ــي س ــوري ــة أع ـلــى م ــن ال ـت ـكــال ـيــف ف ــي اإلقـلـيــم
بنسبة تفوق  .%350وهذه طبيعة الحال ،فإن
أحد ًا من المستثمرين لن يقدم على االستثمار
ب ـه ــذه ال ـط ــاق ــات ال ـم ـك ـل ـفــةّ ،إل ع ـن ــدم ــا يـضـمــن
تسعيرة احتكارية ومرتفعة بشكل استثنائي،
كـمــا هــو عـمــوم نـظــام الـتـعــاقــد واالسـتـثـمــار في
سورية.
االستثمار في االستهالك الفردي
األلواح نموذجاً
ال ـجــانــب اآلخـ ــر م ــن االس ـت ـث ـمــار ال ـس ــوري فــي
الطاقات البديلة ،هــو االستهالك الـفــردي عبر
األلـ ـ ــواح ال ـت ــي ت ــرك ــب ل ــاس ـت ـخ ــدام ال ـم ـنــزلــي،
أو ال ـت ـجــاري ،عـبــر شــركــات م ـحــددة تـسـتــورد
ال ـم ـن ـظ ــوم ــات وم ـك ــون ــات ـه ــا .وه ـ ــذه ال تــوجــد
إحـصــائـيــات دقـيـقــة عــن عــددهــا ،ولـكـنـهــا عملي ًا
تغطي جــزء ًا ،وليس كل االستخدام المنزلي.
وكلفها أيض ًا مرتفعة بشكل كبير ،فعملي ًا تحتاج
اليوم إلى ما يقارب  800دوالر ،وحوالي 2,4
مـلـيــونــي ل ـيــرة لـلـحـصــول ع ـلــى ألـ ــواح إلن ــارة
الـمـنــزل بــالـ ّلـيــد ،وتـشـغـيــل أج ـهــزة كـهــربــائـيــة ال
تشمل البراد أو الغسالة أو غيرها من األجهزة
الضرورية لالستهالك اليومي.
ّإن مثل هذه المنظومات الصغيرة المستوردة

ب ــال ـك ــام ــل ،ه ــي بـ ــاب اس ـت ـث ـم ــار ل ـم ـس ـتــورديــن
مـ ـحـ ــدديـ ــن ،وت ـع ـت ـم ــد ع ـل ــى اض ـ ـط ـ ــرار األسـ ــر
ال ـم ـق ـتــدرة نـسـبـيـ ًا عـلــى تــأمـيــن ال ـح ــدود الــدنـيــا
م ــن االس ـت ـه ــاك ال ـك ـهــربــائــي بـتـكـلـفــة مــرتـفـعــة،
ب ـعــد ال ـي ــأس م ــن م ـن ـظــومــة ال ـك ـه ــرب ــاء ال ـعــامــة،
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وعملي ًا األســرة تدفع فاتورة كهرباء شمسية
لهؤالء المستوردين تقارب  16ألف ليرة في
الدورة ،لقاء أقل من نصف خدمات االستهالك
الكهربائي المنزلي.

خالصة
إن الحديث عن توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في سورية كخيار بديل ،هو بيع جديد
لألوهام ...وإيحاء بالحلول .فالطاقة الشمسية ستكون حكم ًا استثمار ًا أساسي ًا في مستقبل
البالد عندما تلمّ شملها وتحتاج الستثمار كل طاقاتها ،ولكن هذا االستثمار الذي سيتطلب
مـلـيــارات ال ــدوالرات ال قــدرة لحكومة الــواقــع الـحــالــي عـلــى الـقـيــام بــه ،ولــن تـجــد فــي األفــق
الدولي واإلقليمي مستثمرين إلنشاء مشروعات كبرى كما جرى في مصر حيث اشتركت
 39مؤسسة وجهة استثمارية لتمويل  3.4مليار دوالر.
الحديث عن الطاقة الشمسية كبديل كهربائي ،قد يكون مفيد ًا للتسويق لبعض االستثمارات
الصغيرة والمتوسطة الـتــي ستكلف جـهــاز الــدولــة أم ــوا ًال كبيرة إلنـتــاج جــزء ال يــذكــر من
حاجات الطاقة اإلجمالية ...وحتى اليوم ينتج بالطاقة الشمسية أقل من  %0.5من اإلنتاج
الكهربائي ،ومقابل أجور مرتفعة جد ًا للمستثمرين ،وحتى مع المشاريع الواعدة في عدرا
وحسيا إن تمت ،فإن مساهمة الطاقة الشمسية ستصبح  %6من اإلجمالي.
االس ـت ـث ـمــار األه ــم ال ــذي يــائــم طـبـيـعــة ق ـطــاع ال ـمــال واألع ـم ــال فــي س ــوري ــة ،هــو اسـتـيــراد
منظومات التوليد الشمسية وبيعها للمستهلكين بأرباح هامة ،حيث إن تركيبها يعني دفع
األسرة فاتورة كهرباء بمقدار 16ألف ليرة في الــدورة ،لمدة  25عام ًا ...لقاء إنارة وأدنى
الحاجات الكهربائية.
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ضمن سلسلة التخطيطات لزيادة األسعار التي المست جميع المنتجات والسلع
المحلية والمستوردة في سورية عموماً ،طال الرفع السعري السجائر بجميع أنواعها،
المحلية والمستوردة والمهربة.

ǧدارين السكري

ففي كــل يــوم يستيقظ مدخنو السجائر على
خـبــر ارت ـفــاع سـعــري «مـسـبــوق» بــالـطـبــع ،في
أس ـعــار الــدخــان الــوطـنــي «ال ـح ـمــرا» والــدخــان
الـمـسـتــورد والـمـهــرب بـجـمـيــع أن ــواع ــه ،إضــافـ ًة
النقطاع عــدة أصناف منه ،كانت قد انتشرت
بشكل كبير مؤخر ًا.
سوق سوداء للسجائر
أسعار السجائر المتغيرة دائـمـ ًا -تحلق عالي ًا
م ـقــارن ـ ًة مــع االرت ـف ــاع األخ ـيــر ال ــذي شـهــدنــاه،
فــالـتـجــار يـقــومــون بــالـتـسـعـيــر كـمــا ي ـقــال «عـلــى
هــواهــم» لـتـحـقـيــق مـكــاسـبـهــم الــربـحـيــة أضـعــافـ ًا
م ـضــاع ـف ـ ًة ،والــدل ـيــل ع ـلــى ذلـ ــك :أن ال ـس ـعــر قــد
ي ـخ ـت ـلــف ع ـل ــى ع ـل ـبــة ال ـس ـج ــائ ــر ال ـم ـس ـت ــوردة
ب ـحــدود ال ـ  1000لـيــرة كـمـثــال ،وأح ـيــان ـ ًا أعـلــى
مــن ذل ــك ،وم ــن هـنــا ن ــرى أن لـلـسـجــائــر ســوقـ ًا
سوداء متحكم بها بجميع أنواعها الموجودة
في األسواق.
مليارات من الربح
على الرغم من أن التدخين والسجائر ليست
م ــن األس ــاس ـي ــات وت ـع ـت ـبــر م ــن ال ـك ـمــال ـيــات أو
مــن الــرفــاهـيــة ،وبــالــرغــم مــن أنـهــا تعتبر ضــارة
واس ـت ـهــاك ـ ًا مـمـيـتـ ًا «ج ـســدي ـ ًا» ،إال أن ـهــا تعتبر
مــادة أســاسـيــة يومية بالنسبة لـعــدد كبير من

المواطنين -كبار ًا وشباب ًا.
فـبـحـسـبــة بـسـيـطــة الس ـت ـهــاك ن ــوع وط ـنــي مـثـ ًا
«حـيــث يعتبر أنــه أرخــص األن ــواع الـمــوجــودة»
ال ـح ـمــرا ال ـق ـص ـيــرة س ـعــرهــا ال ـي ــوم  1000ل ـيــرة،
اس ـت ـه ــاك ع ـل ـبــة س ـجــائــر واح ـ ــدة ي ــوم ـي ـ ًا يـعـنــي
بـحــاجــة إلــى  30ألــف لـيــرة شـهــريـ ًا بــالـحــد األدنــى
للمدخن الواحد ،مع التنويه أن الدخان الوطني
«ال ـح ـم ــرا طــوي ـلــة وق ـص ـي ــرة» ل ــم ت ـعــد أس ـعــارهــا
الرسمية مـعــروفــة ،فالقصيرة تـبــاع اآلن بحدود
 1000لـيــرة ،بينما الـطــويـلــة تـبــاع بـحــدود 1300
ل ـي ــرة ،ب ـعــد أن ت ــم اح ـت ـكــار بـيـعـهــا ع ـبــر شـبـكــات
الـســوق ال ـســوداء عـلــى إثــر األزم ــة الـســابـقــة التي
طــالــت الــدخــان الــوطـنــي ،ولــذا فــإن األرب ــاح التي
تُجنى من الدخان «األدنى سعر ًا من كافة أصناف
الـسـجــائــر ال ـمــوجــودة» هــي بــالـمـلـيــارات ،وحـتـمـ ًا
لصالح بعض المحتكرين والناهبين سنوي ًا.
فـعـلـبــة ال ــدخ ــان ال ـتــي أص ـب ـحــت تــربــح ب ـحــدود
 1000ليرة اليوم في ظل األزمــة ،المفتعلة أو
غير المفتعلة ،وبحال كان هناك مليون مدخن
فقط ،فهذا يعني أن هناك مرابح يومية مليار
ل ـيــرة ،ولـكــم أن تـحـسـبــوا مــا يـمـكــن أن تجنيه
ش ـب ـكــات ال ــدخ ــان م ــن م ــراب ــح س ـنــويــة كـبـيــرة،
تلهث وراءها الحيتان وتتصارع من أجلها!
السجائر وصراع االحتكار
ال ت ــزال مـشـكـلــة ف ـقــدان بـعــض أن ــواع الــدخــان
فــي األسـ ــواق قــائـمــة حـتــى يــومـنــا ه ــذا ،ولـكــن

علبة الدخان تربح
 1000ليرة وبحال
هناك مليون مدخن
فهذا يعني مرابح
يومية مليار ليرة
ولكم أن تحسبوا ما
تجنيه شبكات الدخان
من مرابح تلهث
وراءها الحيتان!

الجديد بالموضوع هو تزايد األنواع المفقودة
باإلضافة إلى الزيادة السعرية المفرطة وغير
الـمـسـتـقــرة لـهــا ،وال ـتــي تـخـتـلــف مــن مـكــان إلــى
آخر في حال وجدت بالتأكيد.
عادة ما تكون هناك عالقة تناسبية بين ارتفاع
ً
سـعــر الــدخــان الـمـسـتــورد أو الـمـهــرب ارتـبــاطـ ًا
بسعر صرف الدوالر ،فالمدخنون اعتادوا على
ربط ارتفاع سعر «باكيت الدخان» بالدوالر،
أما اليوم فال عالقة تناسبية وال حتى طردية
بين االرتـفــاع المفرط بسعر الــدخــان الوطني
والـمـسـتــورد وبـيــن سـعــر ال ــدوالر فــي الـســوق
ال ـ ـس ـ ــوداء .ف ـق ــد ت ـض ــاع ــف س ـع ــر الـ ــدخـ ــان فــي
الـســوق عــدة م ــرات بـمــا ال يـتــوافــق مــع كــل ما
يمكن أن يقال عن ارتفاع لسعر الصرف ،سواء
الرسمي أو الموازي!

ف ــاالرت ـف ــاع ب ــاألس ـع ــار ق ــد ف ــاق اس ـت ـي ـعــاب ال ـقــدرة
العقلية ،واألمــر قد خــرج من تحت السيطرة إلى
االح ـت ـكــار ال ـك ـب ـيــر ،دون وج ــود أي ــة م ـب ــررات أو
عوامل لتلك االرتفاعات السعرية ،فاالحتكار أصبح
هــو الـمـتـسـيــد ،وهــو مــن يـفــرض إيـقــاعــه الـسـعــري
على أنواع الدخان المتوفر بجميع أنواعه.
وكــل مــا جــرى ويـجــري على مستوى أزمــة
الدخان الحالية عزاها البعض إلى نوع من
أن ــواع ال ـصــراع عـلــى ال ـســوق والـتـحـكــم فـيــه،
فـجـمـيــع ال ــذرائ ــع الـتــي يـمـكــن أن تـســاق غير
ذل ــك تـعـتـبــر فــي غـيــر مـحـلـهــا ،ولـعــل الـتـكــالــب
ع ـلــى االس ـت ـح ــواذ ع ـلــى األرب ـ ــاح ال ـم ـل ـيــاريــة
الفلكية سببٌ مباشرٌ في هــذا الـصــراع ،لكنه
دائ ـم ـ ًا وأب ـ ــد ًا ع ـلــى ح ـســاب ال ـم ــواط ــن ،ومــن
جيبه!

المتقاعدون 1000 ..ليرة يومياً فقط!
قدر المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية،
بحسب صحيفة الوطن بتاريخ  ،2021/7/18أن أكثر من 7
مليارات ليرة تكلفة زيادة رواتب المتقاعدين المسجلين
في المؤسسة حسب مرسوم زيادة الرواتب التي زادها %40
للمتقاعدين ،مشيرًا إلى أن المؤسسة تدفع شهرياً للمتقاعدين
 18مليار ليرة ،وبعد الزيادة فإنه من المتوقع أن تدفع
المؤسسة نحو  25مليار ليرة ،وكشف أن  646ألف متقاعد
مسجلون في مؤسسة التأمينات االجتماعية.

ǧسوسن عجيب

وأصـ ــدرت الـمــؤسـســة ك ـتــاب ـ ًا عممته
على فروعها في المحافظات تضمن
رفـ ــع الـ ـحـ ــدود ال ــدن ـي ــا ل ــأج ــور إل ــى
 71,515لـيــرة حسب مــا ينص عليه
الـمــرســوم ال ـخــاص األخ ـيــر الـخــاص
ب ــزي ــادة الـ ــرواتـ ــب واألجـ ـ ــور ورف ــع
الـحــد األعـلــى لــأجــور إلــى 120,360
ل ـي ــرة ،أي م ــا ي ـع ــادل ع ـشــرة أم ـثــال
س ـق ــف ال ـف ـئ ــة األول ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــوارد فــي
جـ ــدول األجـ ــور الـمـلـحـقــة بــالـقــانــون
األساسي للعاملين في الدولة.

 38ألف ليرة شهرياً
ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عـ ــن ب ـع ــض األرق ـ ــام
ال ـك ـب ـيــرة الـ ـم ــذك ــورة أع ـ ــاه ،س ــواء
كــانــت بـمــا يتعلق بالمبالغ المليارية
اإلج ـم ــال ـي ــة ل ـم ــا ت ـن ـف ـق ـهــا ال ـمــؤس ـســة
سـ ـن ــويـ ـ ًا ،أو ك ــان ــت ع ـل ــى م ـس ـتــوى
الـحــد األدنــى واألعـلــى لــأجــور لدى
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة ،ف ـق ــد ك ــان ــت ال ـت ــرج ـم ــة
الــرقـمـيــة لـلـحــديــث أع ــاه بـمــا يخص
ال ـم ـت ـقــاعــديــن ،أن وس ـط ــي ال ــزي ــادة
ال ـتــي سـيـتـقــاضــاهــا ك ــل م ـت ـقــاعــد هــي
بـحــدود  10,835لـيــرة ،وأي ــة زيــادة
م ـهــولــة ت ـل ــك!؟ وبـ ــأن وس ـط ــي أجــر
كــل مـتـقــاعــد ،بـعــد ال ــزي ــادة األخ ـيــرة،
سيصبح بحدود  38,699ليرة ،بعد
أن كــان وسطي أجــر كل من هؤالء
بحدود  27,863ليرة قبل ذلك!
أي أن كل متقاعد ،أو أسرة متقاعد
متوفى ،يجب أن يكتفي بمصروف
يومي ال يتجاوز  1,289ليرة فقط
ال غير!
كرامة الشيخوخة المهدورة
م ــن ال ـم ـف ــروغ م ـن ــه ،أن هـ ــذا األج ــر
الـشـهــري الـهــزيــل غـيــر ك ــافٍ لتغطية
ن ـف ـقــات ال ـط ـبــابــة والـ ـع ــاج ل ـكــل مــن
هـ ــؤالء الـمـتـقــاعــديــن ك ــأف ــراد ،فـكـيــف
ب ـب ـق ـي ــة الـ ـنـ ـفـ ـق ــات عـ ـل ــى م ـت ـط ـل ـبــات

الحياة اليومية والشهرية ،من غذاء
وفــواتـيــر الـمــاء والـكـهــربــاء والهاتف،
وغ ـي ــره ــا م ــن ال ـن ـف ـق ــات ال ـض ــروري ــة
الكثيرة على االحتياجات األخرى؟!
فهذا واقع األجور التي يتقاضاها
الـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدون م ـ ـ ــن مـ ــؤسـ ـسـ ــة
ال ـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة ،ب ـعــد أن
أف ـنــى ك ــل مـنـهــم ع ـمــره ف ــي عـمـلــه،
بـ ـ ـ ــاذ ًال ج ـ ـهـ ــده وإم ـ ـكـ ــانـ ــاتـ ــه ف ـي ــه،
وأصـبــح فــي حــال يــرثــى لـهــا بفعل

عامل الــزمــن ،مــع تكاثر األمــراض
ال ـتــي تـصـيــب ال ـش ـي ـخــوخــة بـشـكــل
ط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــي ،ن ـ ــاه ـ ـي ـ ــك ع ـ ـ ــن ب ـع ــض
األمـ ــراض الـمــزمـنــة ال ـتــي تـتــرافــق
م ــع ال ـت ـق ــدم بــال ـع ـمــر ،وك ــذل ــك هــي
الـحــال بالنسبة للمتقاعدين الذين
يـتـقــاضــون أجــورهــم مــن مؤسسة
التأمين والمعاشات.
ف ـهــل م ــن ال ـك ـبــائــر أن ت ـتــم الـمـطــالـبــة
مث ًال أن يطبق الحد األدنــى لألجور

على األجــور التي يتقاضاها هــؤالء
المتقاعدين ،أو ورثتهم بعد وفاتهم،
بـحـيــث ال تـقــل عـنـهــا ،بــرغــم ضــآلـتـهــا
ه ــي األخ ـ ــرى ،ح ـيــث بــال ـكــاد تـغـطــي
اح ـت ـيــاجــات بـضـعــة أيـ ــام ف ــي الـشـهــر
فقط؟
وأين كرامة الشيخوخة ،وأين الدولة
مــن واجـبــاتـهــا تـجــاه هــذه الـشــريـحــة
الكبيرة نسبي ًا ،بعد أن أفنت زهرة
شبابها في العمل؟!
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مشكلة رغيف الخبز لم تصل إلى نهايتها مع المسؤولين الرسميين عنه على ما يبدو،
فاألمر بما يخص القرارات الصادرة باسمه ،وتحت عنوان «إيصال الدعم لمستحقيه» لم
يعد باإلمكان اعتبارها تخبطاً أو عشوائية وارتجا ًال ،على الرغم من تناقضها في بعض
األحيان ،فقد بات من الواضح أن المستهدف من اإلجراءات لم يعد «الدعم» بذاته ،بل
المواطن نفسه ،ودفعه نحو الجوع والعوز الغذائي أكثر فأكثر!

ǧسمير علي

فتخفيض الدعم المتتالي على مــادة الخبز لم
يـطــل الـسـعــر فـقــط ،بــل ت ـجــاوزه إل ــى الـكـمـيــات
الـمـخـصـصــة لـكــل ف ــرد ،وب ـمــا ال يـكـفــي الـحــاجــة
الـفـعـلـيــة ل ــه ك ـم ـصــدر غ ــذائ ــي رئ ـي ـســي لـلـغــالـبـيــة
المفقرة عملي ًا!
إجراءات تطفيشية..
اإلجـ ــراءات الـتــي طــالــت الــدعــم تخفيض ًا خــال
ال ـس ـنــوات الـســابـقــة عـلــى رغـيــف الـخـبــز ،كــانــت
كثيرة ومتتابعة دون تــوقــف ،وخــاصــة خالل
األشهر القليلة الماضية من هذا العام.
فمنها ما كان على شكل رفع سعري مباشر لكل
ربطة ،ومنها ما كان من خالل تخفيض وزن
الربطة وتقليل عدد األرغفة فيها ،ومنها ما كان
على مستوى تخفيض المخصصات لكل أسرة
وفــرد فـيـهــا ،وكــل مــن هــذه اإلجـ ــراءات سبقها
الكثير مــن التهليل والـتــرويــج عــن «فــوائــدهــا»،
وم ــا تـحـقـقــه مــن «وفـ ــر» ،والـكـثـيــر الـكـثـيــر عن
الحديث عن «إيصال الدعم لمستحقيه»!
والغائب الحاضر على مستوى تخفيض الدعم
أي ـض ـ ًا ،هــو واق ــع ال ـمــواص ـفــة والـ ـج ــودة ،الـتــي
أصـبـحــت أكـثــر تــرديـ ًا مـمــا سـبــق بكثير ،فسوء
وتـ ـ ــردي ال ـم ــواص ـف ــة ه ــي نـ ـم ــوذج تـطـفـيـشــي
الس ـت ـهــاك رغ ـيــف الـخـبــز «ال ـم ــدع ــوم» بشكل
غ ـيــر م ـبــاشــر رس ـم ـي ـ ًا ،لـكـنــه م ـع ــروف وم ــدرك
ومـ ـسـ ـكـ ــوت عـ ـن ــه مـ ــن قـ ـب ــل ال ـق ــائ ـم ـي ــن ع ـل ـيــه
والمسؤولين عنه.
وعـلــى المستوى العملي ،لــم يحصد المواطن
أي ــة ف ــوائ ــد م ــن ك ــل ت ـلــك اإلجـ ـ ــراءات الـمـتـخــذة
رسـمـيـ ًا ،بــل عـلــى الـعـكــس زادت عـلـيــه األعـبــاء

وص ـ ــو ًال إلـ ــى مــرح ـلــة ال ـع ــوز لــرغ ـيــف ال ـخ ـبــز،
وبــالـتــالــي ،الـجــوع لـلـطـبـقــات الـمـعــدمــة ،الـتــي ال
إمـكــانـيــة لــديـهــا لــاعـتـمــاد عـلــى ال ـبــدائــل ،ســواء
ك ــان ــت بــال ـل ـجــوء إلـ ــى ال ـس ــوق الـ ـسـ ــوداء عـلــى
الــرغـيــف «ال ـمــدعــوم» ،الـتــي مــا زال ــت شبكاتها
ت ـســرح وت ـمــرح فــارضــة وج ــوده ــا وأس ـعــارهــا
االح ـت ـكــاريــة ع ـلــى ال ـم ـض ـطــريــن ،أو م ــن خــال
اللجوء إلى الخبز السياحي بأسعاره الكاوية.
اجتماعات وورشات عمل ودراسات!
مــع كــل إج ــراء تخفيضي وتـطـفـيـشــي كــان يتم
الحديث عــن اجتماع ســابــق مــدعــم بــالــدراســات
واإلح ـصــاءات ،لــم يكن آخــرهــا االجـتـمــاع الــذي
ح ـض ــره وزيـ ــر ال ـت ـج ــارة الــداخ ـل ـيــة ف ــي حـمــاة
ب ـت ــاري ــخ  ،2021/7/24وال ـ ــذي ت ـن ــاول اآلل ـيــة
الجديدة المعتمدة لتوزيع الخبز ،وفق ًا لجداول
المخصصات المسقوفة لكل أسرة بحسب عدد
أفرادها.
ف ـق ــد ب ـي ــن الـ ــوزيـ ــر :أن «الـ ـغ ــاي ــة األس ــاس ـي ــة
م ــن ت ـط ـب ـيــق اآلل ـي ــة ال ـج ــدي ــدة ه ــي ال ـحــرص
ع ـل ــى وص ـ ــول االح ـت ـي ــاج ــات األس ــاس ـي ــة مــن
مــادة الخبز لمستحقيها بالكميات المحددة
وف ـ ــق ال ـم ـع ــاي ـي ــر الـ ـتـ ــي وض ـ ـعـ ــت ،وب ـح ـســب
ال ـت ــوزع ال ـس ـكــانــي ،وض ـم ــان وصـ ــول الـخـبــز
لمستحقيه» ..وأن ــهُ « :أخ ــذت بعين االعـتـبــار
الهواجس والمالحظات واآلراء التي ُطرحت
خـ ــال ورش ـ ــات ال ـع ـم ــل ،ب ـخ ـصــوص كـمـيــات
الخبز الموزعة للشرائح ،حيث تقرر اعتماد
تــوزيــع ربـطــة خبز للفرد الــواحــد كــل يومين
ومراعاة عدد أفراد األسرة في عدد الربطات
التي تحصل عليها يومي ًا».

غفلت الدراسات
أن الغالبية من
المفقرين أصبحت
وجباتهم الغذائية
مقتصرة على
رغيف الخبز فقط
في ظل تراجع سلة
االستهالك الغذائي
لدرجة العوز الغذائي
والجوع!

نحو الجوع سر..
يُـشــار إلــى أن ال ـقــرار ال ـصــادر وزاريـ ـ ًا يتضمن
تخصيص كل فرد بربطة خبز كل ثالثة أيام،
أي أق ــل م ــن رغ ـيــف ل ـكــل وج ـبــة ط ـع ــام ،بـيـنـمــا
أص ـب ـحــت الـكـمـيــة ب ـعــد ت ـصــريــح ال ــوزي ــر أع ــاه
بــواقــع رغـيــف خـبــز لـكــل وجـبــة طـعــام! لـكــن لم
يـصــدر أي تـعــديــل لـلـقــرار بـشـكــل رسـمــي حتى
اآلن!
وربما غفلت الــدراســات الرسمية الــوزاريــة
أن الغالبية من المفقرين أصبحت وجباتهم
الغذائية مقتصرة على رغيف الخبز فقط
ال غ ـيــر ،ورب ـمــا ب ـحــاالت اسـتـثـنــائـيــة يـكــون
بجانبه بـعــض «اإلدام» غـيــر الـمـغــذي ،في
ظــل تــراجــع سـلــة االس ـت ـهــاك ال ـغــذائــي إلــى
الـحــدود الدنيا ،وإلــى درجــة العوز الغذائي
والجوع!
عـلــى الـجــانــب اآلخ ــر ،لــم يـتــم لـحــظ أي إج ــراء
بما يخص شبكات الفساد التي ما زالت تعمل
بعمق رغـيــف الخبز ومـكــونــاتــه ،مستفيدة من
كل إجــراء وقــرار ،ومُجيّرة فوائده لحساباتها

ال ـخــاصــة ،ول ـيــس أدل ع ـلــى ذل ــك م ــن شـبـكــات
ال ـس ــوق الـ ـس ــوداء ال ـتــي تـعـمــل أمـ ــام الـمـخــابــز
واألفــران حتى تاريخه ،وعلى مــرأى ومسمع
كل من له آذان ،وكــل من له عيون ،باستثناء
الجهات الرسمية التي عمت أبصارها وصمت
آذانها عنها!
والسؤال الذي يفرض نفسه :ألم يصدر القرار
ب ـنــا ًء عـلــى دراسـ ــات وإح ـص ــاءات ،أم إن ــه كــان
ارتجالي ًا؟
وهل إعادة النظر بالكمية المخصصة لكل فرد
كانت بناء على دراســات جديدة ،أم إنها نوع
من أنــواع االحتواء ،بحيث يبدو تحديد كمية
االس ـت ـهــاك ووض ــع س ـقــف ل ـهــا أمـ ــر ًا م ـفــروغ ـ ًا
منه؟
بـجـمـيــع األح ـ ــوال ،م ــن ال ــواض ــح أن س ـيــرورة
تـخـفـيــض الــدعــم عـلــى رغ ـيــف الـخـبــز مستمرة
ب ـج ـم ـيــع أشـ ـك ــالـ ـه ــا ،وم ـ ــن الـ ـمـ ـفـ ــروغ م ـن ــه أن
الـمـتـضــرريــن مــن ذلــك ،الـمـفـقــرون والـمـعــدمــون
وال ـجــائ ـعــون ،يـتــم دفـعـهــم رويـ ــد ًا رويـ ــد ًا نحو
المزيد من العوز والجوع!

الضرائب الرومانية وديمقراطية الجوع في سورية!
ما هو الفرق بين الضرائب
أيام روما اإلمبراطورية،
والضرائب السورية
اليوم؟ مقارنة بسيطة
تعطينا جواباً شافياً
لصورة ديمقراطية
الجوع.

ǧمراسل قاسيون

فــي أي ــام روم ــا اإلم ـب ــراط ــوري ــة ،أي
ق ـبــل ع ـش ــرات الـ ـقـ ــرون ،كـ ــان جـهــاز
ال ــدول ــة اإلمـ ـب ــراط ــوري وال ـع ـبــودي
يفرض الضرائب على الناس ،ومن
هم في القاع بالطريقة التالية:
يـ ــدخـ ــل ج ـ ـبـ ــاة ال ـ ـضـ ــرائـ ــب وم ـع ـه ــم

الخيالة والفرسان الرومان إلى بيت
ما ،ويفرضون ضريبة الرأس «على
اإلن ـ ـسـ ــان وال ـ ـح ـ ـي ـ ــوان» ،وض ــري ـب ــة
ال ـم ـيــت وال ـق ـب ــر ،وض ــري ـب ــة األث ـ ــاث،
وضــريـبــة الـبـنــاء ،وضــريـبــة الحصاد،
وضــريـبــة ال ـحــرب ،وضــريـبــة الــوالــي
أو ال ـحــاكــم ال ــروم ــان ــي  ....إل ــخ .أيــة
ضــريـبــة عـلــى كــل شــيء مــوجــود في
ذلــك الــوقــت ،ولــم يستثنوا اإلنـســان

والحيوان ،والحي والميت.
وفـ ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة الـ ـ ـي ـ ــوم ،ي ـت ـش ــاط ــر
ال ـقــائ ـمــون عـلــى ال ـس ـيــاســات بـفــرض
الـ ـض ــرائ ــب والـ ــرسـ ــوم ع ـل ــى ك ــل مــا
يمكن فرض ضريبة عليه ،للحصول
ع ـلــى مــزيــد م ــن االس ـت ـن ــزاف لـجـيــب
المواطن السوري المفقر ،وبالتالي،
الـمــزيــد مــن الـنـهــب فــي طــريـقــة أشبه
بـطــريـقــة ال ـضــرائــب الــرومــان ـيــة قـبــل

عشرات القرون.
لــذلــك أصـبـحـنــا ال ـيــوم ن ــرى ضــرائــب
عـجـي ـبــة غ ــري ـب ــة :ج ـمــركــة ال ـمــوبــايــل
أو تفعيل الـشــريـحــة ،الـتــي تتقاضى
شــركــات اتـصــاالت خاصة العموالت
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،ول ـ ـيـ ــس «لـ ـ ـس ـ ــواد ع ـي ــون
االقتصاد الوطني».
وهـ ـن ــاك ض ــرائ ــب أخ ـ ــرى يـتـحـمـلـهــا
ال ـمــواطــن دون أن تـسـمــى ضــريـبــة،
ول ـ ـي ـ ــس لـ ـهـ ــا سـ ـجـ ــل رس ـ ـم ـ ــي ب ـيــن
ال ـض ــرائ ــب ،ولـكـنـهــا ض ــرائ ــب يـجــري
دفـ ـعـ ـهـ ــا .ومـ ـنـ ـهـ ــا :ض ــريـ ـب ــة فـ ـق ــدان
الموظفين لحقوق التأمين الصحي،
وضـ ــري ـ ـبـ ــة ال ـ ـل ـ ـجـ ــوء إلـ ـ ــى الـ ـسـ ــوق
ال ـس ــوداء عـلــى الـمـشـتـقــات الـنـفـطـيــة
والخبز و ..وحتى الدخان.
ون ـض ـي ــف إل ـي ـه ــا ،ض ــري ـب ــة ال ــرش ــاوى
ومـ ـسـ ــارب ال ـف ـس ــاد ش ـب ــه ال ـم ـقــون ـنــة،
وضـ ـ ـ ــرائـ ـ ـ ــب ارت ـ ـ ـف ـ ـ ــاع ـ ـ ــات األسـ ـ ـعـ ـ ــار
الـ ــدوريـ ــة ع ـل ــى الـ ـمـ ــواد الـ ـض ــروري ــة،
كــال ـغــذاء وال ـخــدمــات الـعــامــة كــالـصـحــة.
وكــذلــك ال ـضــرائــب الــرسـمـيــة األخ ــرى،
ومـنـهــا :االن ـتــرنــت والـتـعـلـيــم والـقـضــاء
واالت ـص ــاالت و ..ومـخـتـلــف اإلت ــاوات

(عثمانية األصل والمصدر) المفروضة
على الناس ظلم ًا وفساد ًا  ...إلخ.
إنـهــا ديـمـقــراطـيــة الـجــوع الـمـفــروضــة
عـلــى ال ـنــاس ،ديـمـقــراطـيــة األغـنـيــاء،
ديمقراطية الفساد الكبير.
إذا م ــا ت ـح ــدث ـن ــا ع ــن م ــدي ـن ــة ،م ـثــل:
دمـ ـش ــق ع ـل ــى س ـب ـي ــل الـ ـمـ ـث ــال ،فـقــد
ت ـح ــول ــت هـ ــذه ال ـم ــدي ـن ــة إلـ ــى سـجــن
اس ـت ـه ــاك ــي ك ـب ـي ــر .ح ـي ــث ال يــوجــد
خـيــار أم ــام الـمــواطــن ســوى اخـتـيــار
شـ ـك ــل ديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــوع ال ـت ــي
سـتـطـحـنــه أك ـث ــر .وال ي ــوج ــد خ ـيــار
سوى الخضوع لالستهالك المروج
والـ ـمـ ـس ــوق لـ ــه ،ك ــال ـخ ـض ــوع لـنـمــط
«شارع األكل وأخواته».
وشارع األكل وأخواته ،هو نمط عام
للهيمنة عـلــى الـطــريـقــة االستهالكية
األمريكية ،ليست بعيدة عــن النمط
الروماني ذي الطابع العبودي ،وإذا
ما أراد إنسان أن يكسر روتينه في
هــذه الـمــديـنــة :ال خـيــار لــديــه ســوى
االس ـت ـهــاك .واالس ـت ـهــاك م ـحــدود،
ألن ديـمـقــراطـيــة ال ـجــوع تـشـفــط كل
الدخل على طريقة روما القديمة!
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«الدماغ ليس عضواً بيولوجياً»

مقابلة مع البروفسور كونستانتين أنوخين
أجرت صحيفة الشبيبة الشيوعية في
موسكو (موسكوفيسكي كومسموليتس)
مقابلة ،في  6تموز  ،2021مع عالم
البيولوجيا العصبية البروفسور
كونستانتين أنوخين ،حول المستجدات
العلمية في فهم الوعي والذاكرة وعمل
الدماغ .أنوخين هو عضو األكاديمية
الروسية للعلوم ،مدير معهد األبحاث
المتقدمة للدماغ ،جامعة لومونوسوف
موسكو الحكومية ،ورئيس مختبر
البيولوجيا العصبية للذاكرة في معهد
أبحاث علم وظائف األعضاء الطبيعي،
وقد ك ّرس أكثر من  30عاماً لدراسة
آليات الذاكرة والوعي– حاورته ناتاليا
فيدينيفا ،رئيسة تحرير القسم العلمي
في الصحيفة المذكورة .وفيما يلي
تعريب تلخيصي ألبرز ما ورد في هذه
المقابلة.
أنوخين
ǧ
ǧكونستانتين
تعريب وإعداد :قاسيون
 -Ǩكونستانتين فالديميروفيتش ،لقد حاول
كثيرون عبر قــرون عديدة فهم الوعي أو
الــروح ...أنت تقوم بتشريح هذه المفاهيم
بطريقتك الخاصة ،من وجهة نظر بيولوجية
عصبية بحتة .فما الذي تعتقد أنه السر الذي
يختفي وراءها؟

 أو ًال بــالـنـسـبــة لـ ــ«ال ــروح» ،ه ــذا الـمـفـهــوم لهمـعـنـيــان :الـمـعـتـقــدات الــديـنـيــة تـعـتـبــره جــوهــر ًا
خالد ًا غير مادي؛ بعضها يعتبر جميع األجسام
حـتــى ال ـج ـمــاد تـمـلــك روح ـ ـ ًا ،وأخـ ــرى تـقـصــرهــا
ع ـلــى األحـ ـي ــاء ،وثــال ـثــة ع ـلــى ال ـح ـيــوانــات فـقــط
دون ال ـن ـبــاتــات ،وراب ـع ــة ،ت ـق ــول :الـ ــروح لــدى
اإلن ـس ــان فـقــط وخ ــال ــدة ...أم ــا الـمـعـنــى الـثــانــي،
العلمي فيتوافق فيه مفهوم الــروح بمعنى ما
مــع مفهوم «أنــا» اإلنـســان ،معرفتها ،شخصية
الشخص ،وهذا برأيي أهم األشياء التي يمكن
لعلم الدماغ أن يثري البشرية به .فيما يخص
الدماغ ،لقد قلتِ :إننا ندرسه حصري ًا من وجهة
نظر عصبية بيولوجية ،ومع ّأن هذا القول يبدو
عـلـمـيـ ًا ج ــد ًا ،لـكــن ه ــذا خـطــأ جــوهــري ،فــالــدمــاغ
في الحقيقة ليس عضو ًا بيولوجي ًا ...مهما بدا
هــذا الـكــام غريب ًا أو مـفــارقـ ًة أو تناقض ًا .ولكن
مــن خــال فهم معنى هــذا الحكم يكمن الطريق
لمعرفة الطبيعة الحقيقية للروح والوعي.
 Ǩإذا لم يكن الدماغ عضواً بيولوجياً ،فما هو
إذاً؟

الدماغ عضو يخضع للقوانين البيولوجية ،لكن
جوهره الحقيقي ال يكمن في ذلك على اإلطالق.
في الواقع ،الدماغ هو عضو إدراكي ،أي عضو
عـقـلــي .وه ــذا بــالـفـعــل شـكــل مـخـتـلــف ت ـمــام ـ ًا من
تنظيم الـمــادة ،لفهمه يحتاج المرء إلــى مبادئ
لــم يـتــم تــدريـسـهــا لـعــالــم األح ـيــاء .لـكــن الصعوبة
تكمن فــي عــدم تعليمهم لطبيب نفساني أيض ًا.
يقدم علم األعصاب الحديث لهذا االختصاصي
وعــا ًء ال يــوجــد فيه مـكـ ٌـان مناسب لتوضع فيه
قــوانـيــن الـنـفــس .فــي فلسفة الـعـقــل ،يُـطـلــق على
هــذا الـمــوقــف مـصـطـلــح «الـفـجــوة الـتـفـسـيــريــة».
أم ــا ك ـيــف يـمـكـنـنــا الـتـغـلــب ع ـلــى ه ــذه ال ـف ـجــوة؟
لقد كرست أبحاثي فيالسنوات األخيرة لحل
هــذه المشكلة بــالــذات :سد الفجوة بين النفس
والــدمــاغ ،ورفــع مبادئ بنية وعمل الــدمــاغ من
الـمـسـتــوى الـتـشــريـحــي والـفـيــزيــولــوجــي البحت
إلــى مستوى معرفي أعـلــى .إن مفهوم «الــورم
الـمـعــرفــي» (كــوغـنـيـتــومــا  )cognitomaالــذي

اقترحتُه اللتقاط هذا الجوهر الرفيع المستوى
ل ـلــدمــاغ ،بــاإلضــافــة إل ــى نـظــريــة جــديــدة لـلــدمــاغ
«نـظــريــة الـشـبـكــات الـعـصـبـيــة الـفــائـقــة» neural
 ،hypernetsيهدفان بالكامل إلى هذه الغاية.
Ǩحدثنا عن نظريتك (التشبيك الفائق للدماغ)

نظرية الشبكات العصبية التي طوَّرتُها (نظرية
الـشـبـكــات الـفــائـقــة لـلــدمــاغ) هــي مـحــاولــة لــرؤيــة
مـثــل هــذه الـبـنـيــة الـتــي تُــوحِّــد الـخــايــا العصبية
الفرادى .باختصار ،تصف أيّ دماغ بأنه شبكة
عصبية فائقة تكون فيها العقد بدورها شبكات
فرعية عصبية ،مجموعات من الخاليا العصبية
منتشرة في جميع أنحاء الدماغ ،ولكنها متصلة
بنشاط مـشـتــرك .مــن الناحية النظرية ،تسمى
هــذه المجموعات بــال ـ «مـجـمــوعــات المعرفية»،
ألن ُك ـ ـ ًا م ـن ـهــا جـ ــزء ال ي ـت ـجــزأ م ــن م ـعــرف ـت ـنــا،
وتجربتنا المعرفية ،وهي ذرة من «أنــا» لدينا
تشكلت في سياق التطور الفردي .في مثل هذه
المجموعات المعرفية ،ال يتم تخزين كــل آثــار
عالقاتنا مــع العالم الخارجي فحسب ،بــل ومع
العالم الــداخـلــي ،ومــع المجموعات األخــرى في
هــذه الشبكة الفائقة .الــروابــط (المتصلة) بين
المجموعات هي خاليا عصبية يتم تضمينها في
الــوقــت نفسه فــي مجموعتين معرفيتين ،وهــذا
يسمح لشبكتنا الفائقة بالحصول على ارتباط
هائل ومعقد ...وهذه الشبكة العصبية العمالقة
تـنـمــو فــي الـبــدايــة بــوتـيــرة هــائـلــة فــي الـطـفــولــة،
ولكنها تستمر بعد ذلــك ،حتى آخــر لحظة في
ال ـح ـيــاة ،وي ـتــم تـشـكـيــل رواب ــط ج ــدي ــدة ،وتـمــأ
شخصيتنا باالنطباعات والمعرفة والــذكــريــات
ال ـج ــدي ــدة .ه ــذا وص ــف آخ ــر لـلـشـبـكــة الـعـصـبـيــة
الفائقة« ،الــورم المعرفي» إنه كتلة ضخمة من
الذاكرة.
هل ح ّدثتنا عن عملك حول دراســة آليات
ّ Ǩ
الذاكرة

ما أقلقتني حوالي العام  1985هي كيفية دمج
التجربة الذاتية في ذاكرتنا ،وتخزينها لعقود،
وغــالـبـ ًا طــوال حـيــاتـنــا .مــن الــواضــح أن الخاليا
الـعـصـبـيــة «ت ـتــذكــر» ب ـهــذه ال ـحــالــة .ول ـكــن كـيــف
تـكــون الـخـلـيــة الـعـصـبـيــة الـتــي «رأت» سلحفاة
ألول مــرة فــي مرحلة الطفولة المبكرة قــادرة

كيف تستطيع
الخلية العصبية
تخزين ذاكرة طوال
العمر رغم أن جميع
جزيئات الخلية مّرت
بالعديد من دورات
التجديد خالل هذا
الوقت؟

على تخزين هــذه الـصــورة حتى الشيخوخة؟
رغ ــم أن ج ـم ـيــع جــزي ـئــات ه ــذه ال ـخــايــا م ـرّت
بالعديد من دورات التجديد خالل هذا الوقت!
يمكنها تـخــزيــن آث ــار هــذه الـتــأثـيــرات بمساعدة
ال ـج ـي ـن ــوم ،ال ـج ــزي ـئ ــات ال ـم ـع ـلــومــات ـيــة ال ـك ـب ـيــرة
المخزنة في الخلية طــوال الحياة .لكن لم يكن
واضـحـ ًا أيّ الـجـيـنــات تـشــارك بـهــذا ،وقــد ك ّلفت
نـفـســي بـمـهـمــة ال ـع ـثــور عـلـيـهــا .ب ـعــد الـكـثـيــر مــن
ال ـت ـج ــارب وال ـخ ـط ــأ ،تـمـكـنــت أن ــا وزم ــائ ــي مــن
معهد علم الوراثة الجزيئية ومعهد البيولوجيا
الـجــزيـئـيــة ال ـتــابــع ألكــادي ـم ـيــة ال ـع ـلــوم الــروسـيــة
مــن الـعـثــور عـلــى مـثــل هــذه الـجـيـنــات .فــي ذلــك
الوقت كانت معروفة باسم «الجينات الورمية
األولـ ـي ــة» ،cellular protooncogenes
وبعد ذلك بقليل حصلت على اسمها المستخدم
اآلن «الجينات المبكرة الفورية» immediate
 .early genesيتم تشغيل هذه الجينات في
الخاليا العصبية لدماغ البالغين عندما يتذكرون
معلومات جــديــدة .هــذه إشــارة للجينوم تقول
لــه« :مــا يـحــدث اآلن مـهــم– تــذ ّكــر هــذا!» ،بغض
النظر عن محتوى المعلومات ،في خلية واحدة
من القشرة ،سيكون شكل سيارة لعبة هو ما
جذب انتباه الطفل ،وفي خلية أخرى ،الصوت
ال ـ ــذي أص ــدرت ــه الـ ـسـ ـي ــارة ،وفـ ــي خ ـل ـيــة ثــال ـثــة،
ح ــرك ــات ال ـس ـي ــارة .ول ـكــن ف ــي ك ــل م ــرة تـتــذكــر
ال ـخــايــا الـعـصـبـيــة شـيـئـ ًا ج ــدي ــد ًا ،تــومــض هــذه
اإلشــارة في نواتها ،ويتم إطــاق العمليات في
الجينوم الخاص بها ،والتي تؤدي إلى تأجيل
مسار الذاكرة .قمْ بمقاطعة هذا الرابط الدقيق،
بـتـعـطـيــل ع ـمــل ج ـيــن واح ـ ــد ح ــرف ـي ـ ًا ،وسـيـفـقــد
الدماغ القدرة على تذكر شيء ما لفترة طويلة.
بشكل
Ǩكيف استطعتم تظهير العملية
ٍ
مرئي؟

اسـتـخــدمـنــا م ـج ـسّــات جــزيـئـيــة خــاصــة تكتشف
تنشيط الجينات المبكرة الـفــوريــة فــي الخاليا
العصبية لـلـحـيــوان .مــن خــال انـفـجــار نشاطها
أثناء اكتساب تجربة جديدة ،يمكن «تصوير»
ت ـت ـبــع الـ ــذاكـ ــرة ف ــي ال ـ ــدم ـ ــاغ ...ول ـك ــن كـ ــان مــن
ال ـض ــروري أي ـض ـ ًا تـعـلــم «تـحـمـيــض» مـثــل هــذه
الصور .فقمنا بتطوير تركيبات كيميائية خاصة
تظهر دمــاغ الحيوان شفاف ًا تمام ًا ،مع الحفاظ

على «توهج» الخاليا العصبية المميزة بمسبار
جزيئي .وأخـيــر ًا ،بالتعاون مــع علماء الفيزياء
اآلخ ـ ــري ـ ــن ،أن ـش ــأن ــا أدوات جـ ــديـ ــدة لـلـفـحــص
المجهري لمثل هــذا الدماغ الشفاف ،مما جعل
مــن الـمـمـكــن فــي الـنـهــايــة الـحـصــول عـلــى صــورة
ثالثية األبعاد لبصمة الذاكرة الخلوية.
Ǩبدراسة تكوين العقل الطبيعي ،قد نتعلم
كيفية تكوين عقل اصطناعي؟

نعم ،لقد غـ ّذى هــذا المسار دائـمـ ًا تطور الذكاء
االصطناعي .حالي ًا ،يعمل فريق كبير من العلماء
من جامعة موسكو الحكومية ،ومعهد النشاط
العصبي العالي وعلم وظائف األعصاب التابع
ألكاديمية العلوم الروسية ،ومعهد الرياضيات
الـحــاســوبـيــة ال ــذي يـحـمــل اس ــم م ــارش ــوك ،على
م ـش ــروع «الـ ــدمـ ــاغ وال ـم ـع ـل ــوم ــات :م ــن ال ــذك ــاء
ال ـط ـب ـي ـعــي إلـ ــى االصـ ـطـ ـن ــاع ــي» .ه ــدف ــه إن ـش ــاء
ط ــرق وأســال ـيــب جــديــدة لـفـهــم مــا هــو الـعـنـصــر
األساسي في الدماغ ،ما هو الجزء الواحد من
المعلومات المعرفية (الـ ِبــت  ،)bitوتعلم كيفية
قـيــاس هــذه الـ ِبـتّــات «المجموعات المعرفية»..
وترجمة هذه المعرفة الذاتية إلى معادل كمّي.
والتخاذ الخطوة األساسية التالية في تطوير
الــذكــاء االصـطـنــاعــي ،ليس مــن الـضــروري على
اإلطــاق نسخ الــذكــاء البشري بــادئ ذي بــدء،
نحن بحاجة إلــى مـبــادئ عامة يكتسب بها أي
دم ــاغ مـعــرفـتــه ال ـفــرديــة ،حـتــى ول ــو دم ــاغ فــأر.
ح ـتــى اآلن ،ال ي ـم ـت ـلــك أي م ــن أن ـظ ـمــة ال ــذك ــاء
االصـطـنــاعــي األكـثــر تـقــدمـ ًا مـثــل هــذه ال ـقــدرات،
حتى على مستوى الفأر.
Ǩأتساءل :ماذا يحدث بعد الموت؟

الشبكة العصبية الفائقة في الدماغ ،هذا الهيكل،
إذا لــم يـكــن م ــوج ــود ًا ،فـلــن ي ـكــون ه ـنــاك مـكــان
لتجري فيه العمليات العقلية .الــوعــي هــو أحد
ه ــذه الـعـمـلـيــات الـعـقـلـيــة .إن ــه الــريــح ال ـتــي تهب
فــي شـ ــوارع مــديـنــة ال ـع ـقــل .مــن دون الـمــديـنــة،
في السهوب ،لن تشكل الرياح تياراتها .تقول
النظرية إنــه عندما تنهار «الـمــديـنــة» نختفي...
بالنظر إلــى مــا يـعــرفــه الـعـلــم عــن الــدمــاغ الـيــوم،
فـ ـ ّـإن األمـ ــر ال يـسـتـحــق وض ــع خ ـط ـطٍ ل ـمــا بـعــد
الموت.
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«السيل الشمالي »2-هزيمة أمريكية أخرى

ُأعلن يوم الثالثاء  20تموز عن توصل المستشارة األلمانية
أنجيال ميركل والرئيس األمريكي جو بايدن إلى اتفاق حول
خط الغاز المسال من روسيا إلى ألمانيا «السيل الشمالي»2-
بتجميد العقوبات األمريكية المفروضة عليه ،والموافقة على
استكماله مقابل بضعة شروط أمريكية تتعلق بأمن أوكرانيا
والدول األوروبية ،وسط انتقادات كبيرة لواشنطن من ِقبل
حلفائها ،وكأنه باألمر الغريب وسط عالم تتراجع به الواليات
المتحدة كل يوم وتضعف.

ǧمالذ سعد

لمحة سريعة
ُطرحت فكرة توسيع خط الغاز المسال
من روسيا إلى ألمانيا في عام  2011من
قـبــل شــركــة غــازبــروم الــروسـيــة ،بمقدار
 55مليار متر مكعب ،وبمشروع جرى
تقدير قيمته األولية بـ  11,3مليار دوالر،
وفي عام  2015اتفقت كل من غازبروم
الروسية ورويال دوتش شيل األلمانية
بــاإلضــافــة ل ـ 4شــركــات أخــرى عـلــى بناء
خط الغاز الثاني «السيل الشمالي،»2-
لتبدأ االنتقادات والتخوفات السياسية
األوروبية واألمريكية من هذا المشروع
بالظهور تباع ًا ،وبشكل متصاعد خالل
المراحل التالية ،في عام  2017تم توقيع
العقود المالية ،وفي  2018أعطت ألمانيا
تـصــريـحـ ًا لـبــدء بـنــاء األن ـبــوب ،بـعــد هــذه
ال ـخ ـطــوة بـ ــدأت ال ـت ـه ــدي ــدات األمــري ـك ـيــة
بفرض العقوبات تتصاعد وصــو ًال إلى
توقيع الرئيس األمريكي السابق دونالد
تــرامــب عــام  2019ورق ــة دف ــاع تتضمن
ع ـ ـقـ ــوبـ ــات عـ ـل ــى ال ـ ـم ـ ـش ـ ــروع ،وج ـ ــرى
توسيعها في وقتٍ الحق من عام ،2020
أدت بمجموعها إلى وضع عراقيل على
ال ـب ـن ــاء م ــع ت ـخ ــوف ال ـش ــرك ــات م ــن أن
تـتـضــرر ج ــراءه ــا ،مـمــا أدى إل ــى تــوقــف
عمل بعض ًا منها ،مثل :شركة Allseas
ال ـس ــوي ـس ــري ــة خـ ــوف ـ ـ ًا مـ ــن ال ـع ـق ــوب ــات،
باإلضافة إلــى ارتـفــاع بتكلفة المشروع،
وصو ًال إلى االتفاق األلماني -األمريكي
األخـيــر ،والــذي جــاء أســاسـ ًا بعد اكتمال

بناء األنـبــوب بنسبة  %98وفق ًا لشركة
 ،Nord Stream AGوأنــه من المزمع
إتمام بنائه بشكل كامل في شهر آب.
المشكالت والتخوفات
بالحسابات االقتصادية أللمانيا ودول
الـ ـجـ ــوار ح ــول ـه ــا ،يُ ـع ــد الـ ـغ ــاز ال ــروس ــي
أفـضــل نــوع ـ ًا وأرخ ــص س ـعــر ًا مــن الـغــاز
الـمـسـتــورد أمــري ـك ـي ـ ًا ،ورغ ــم أهـمـيــة هــذا
ال ـجــانــب بــال ـط ـبــع ،إال أن األمـ ــر يـتـعــدى
ال ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ال ـ ـت ـ ـج ـ ــاري وحـ ـ ـ ــده ن ـحــو
ال ـس ـي ــاس ــي وال ـج ـي ــوس ـي ــاس ــي بـطـبـيـعــة
ال ـح ــال ،فــاس ـت ـيــراد ال ـطــاقــة ألك ـبــر دول ــة
اق ـت ـصــاديــة ف ــي االت ـح ــاد األوروب ـ ــي مــن
خصم حلف الشمال األطلسي األساسي،
روس ـي ــا ،ي ـعــد خ ــرق ـ ًا اس ـتــرات ـي ـج ـي ـ ًا ،فـهــو
انــزيــاحٌ ألـمــانــي -ومــن بـعــده أوروب ــي-
ن ـح ــو ت ــوس ـي ــع الـ ـعـ ــاقـ ــات مـ ــع روس ـي ــا
وال ـشــرق عـمــومـ ًا ،ويــأتــي هــذا االنــزيــاح
وس ـ ــط األزم ـ ـ ــة ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة ع ــال ـم ـي ـ ًا،
وتــراجــع الــواليــات الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة
وضـعــف قــدرتـهــا عـلــى «ضـبــط» حلفائها
وسلوكهم ،قــال تــرامــب لميركل فــي عام
 2019صــراحـ ًة ،بــأن الــواليــات المتحدة
ت ـق ــوم ب ـح ـمــايــة أل ـمــان ـيــا وت ـت ـك ـلــف عـلـيـهــا
مليارات الــدوالرات ،بينما تقوم ألمانيا
ع ـبــر ه ــذا ال ـم ـش ــروع بــإع ـطــاء م ـل ـيــارات
ومليارات أخرى لروسيا.
من جهة أخرى ،وُجدت تخوفات من أن
«السيل الشمالي »2-سيكون بدي ًال عن
اتفاقية توريد الغاز الروسي إلى أوروبا
عبر أوكرانيا وفق ًا التفاقية سارية بين
شركتي غازبروم الروسية ونفط وغاز
أوكرانيا والذي سينتهي عقدها في عام
 ،2024واإلضـ ــرار بـمـصــالـحـهــا ،لـيـجــري
استثمار هــذا األمــر بتحريض أوكرانيا،
ـزاع داخـلــي وصــراع
ومــا تحتويه مــن ن ـ ٍ
مـ ــع روسـ ـيـ ــا ح ـ ــول الـ ـقـ ــرم ودونـ ـبـ ــاس
ولــوغــان ـســك لـلـضـغــط ع ـلــى مــوس ـكــو....
إال أن ال ـت ـخ ــوف ــات األم ــري ـك ـي ــة بــالـعـمــق
مـنـهــا– خـلــف كــامـهــا اإلعــامــي بــدفــاعـهــا
عــن الـمـصــالــح االقـتـصــاديــة األوكــران ـيــة–
هو بالتحديد تمديد االتفاق السابق في

عام  2024بالتوازي مع بدء الضخ في
السيل الشمالي ،2-ليكون أحــد أهــداف
م ـســاعــي ت ـحــريــض ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
األمــريـكـيــة ألوكــرانـيــا بــوجــه روسـيــا هو
ض ــرب ال ـعــاقــات ت ـمــام ـ ًا بـمــا ي ــؤدي إلــى
عدم التمديد.

قال المتح ّدث
باسم الخارجية
األمريكية نيد
صراحة
برايس
ً
بانعدام
جدوى
العقوبات
األمريكية
المفروضة
على السيل
الشمالي2-

اتفاق ميركل -بايدن
ق ـ ـ ــال ال ـ ـم ـ ـت ـ ـح ـ ـدّث ب ـ ــاس ـ ــم الـ ـخـ ــارجـ ـيـ ــة
األمريكية ،نيد برايس ،صراح ًة بانعدام
جــدوى العقوبات األمريكية المفروضة
على السيل الشمالي ،2-وقــال الرئيس
األمــري ـكــي ج ــو ب ــاي ــدن :إن إي ـق ــاف بـنــاء
األن ـب ــوب أم ـ ـرٌ مـسـتـحـيــل ،ح ـيــث اكـتـمــل
بـنـسـبــة  ،%99وه ــي تـصــريـحــات أق ــل ما
يـقــال عنها بــأنـهــا «إع ــان هــزيـمــة» حــول
هذا الملف.
ت ـمــت ال ـت ـســويــة األل ـم ــان ـي ــة -األمــري ـك ـيــة
ب ـتــوق ـيــف ال ـع ـق ــوب ــات ال ـم ـف ــروض ــة عـلــى
ال ـم ـشــروع ،والـمــوافـقــة األمــريـكـيــة عليه،
باشتراط إعــادة فرضها من قبل أمريكا
وألمانيا نفسها على حدٍ سواء في حال
مارست روسيا ضغط ًا سياسيا وعدائي ًا
على أوروبا وأوكرانيا من خالله ،إضافة
إلـ ــى ت ـع ـهــد م ـيــركــل ب ـح ـ ّـث روس ـي ــا عـلــى
ت ـمــديــد ات ـفــاق ـيــة ال ـغ ــاز م ــع أوك ــران ـي ــا بـمــا
يضمن مصالحها ،ودعمها باالنتقال إلى
الطاقة الخضراء.
رد ًا عـلــى ه ــذه االت ـهــامــات ،أك ــد الـجــانــب
الــروســي عبر المتحدث بــاســم رئاسته،
دي ـ ـم ـ ـت ـ ــري ب ـ ـي ـ ـس ـ ـكـ ــوف ،ب ـ ـ ــأن مـ ــزاعـ ــم
اسـتـخــدام روسـيــا لـمــوارد الـطــاقــة كــأداة
لـلـضـغــط ع ـلــى كـيـيــف أمـ ـرٌ غ ـيــر صـحـيــح
وم ـ ــرف ـ ــوض ،وخـ ـ ــال ات ـ ـص ـ ـ ٍـال هــات ـفــي
بـيــن بــوتـيــن ومـيــركــل لــم ي ـن ـفِ الــرئـيــس
الروسي إمكانية تمديد اتفاقية الغاز مع
أوكرانيا ،إال أنه لم يؤكدها بذات الوقت،
واصف ًا األمر بأنه «ممكن» فقط.
ردود الفعل
ش ـكــل ال ــرض ــوخ األم ــري ـك ــي ص ـف ـع ـ ًة لـكــل
ح ـل ـف ــائ ــه ،وقـ ــد ت ـص ــدر دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
حملة التصعيد على إدارة بايدن داخل
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ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،مـعـتـبــر ًا أن إدارت ــه
اسـتـطــاعــت عــرقـلــة ال ـم ـشــروع والـضـغــط
ع ـلــى أل ـمــان ـيــا بـسـبـبــه ،بـيـنـمــا ق ــام بــايــدن
بـتـمــريــر «أك ـبــر خــط أنــاب ـيــب فــي الـعــالــم
يـمـتــد مــن روس ـيــا إل ــى أل ـمــان ـيــا» بـظــرف
أسـبــوعـيــن عـلــى حــد تـعـبـيــره ،فــي حين
أن إدارة ب ــاي ــدن قــامــت ب ـتــوق ـيــف خــط
األنابيب األمريكي .Keystone XL
وفـ ـ ــي أوك ـ ــران ـ ـيـ ــا اش ـ ـت ـ ــدت ال ـم ـع ــارض ــة
ع ـل ــى ال ــرئ ـي ــس زي ـل ـي ـن ـس ـكــي وت ـح ــدي ــد ًا
م ــن ق ـبــل ال ـح ــزب األوك ــران ــي «ال ـقــاعــدة
ال ـم ـعــارضــة مــن أج ــل ال ـح ـيــاة» مـطــالـبـيــن
إي ــاه بــاالسـتـقــالــة ،وج ــاء فــي بـيــانٍ صــدر
عـنــه «يـجــب عـلــى زيلينسكي وحكومته
االس ـت ـقــالــة ب ـعــد اإلع ـ ــان ع ــن االت ـفــاق ـيــة
األلـ ـم ــانـ ـي ــة األم ــريـ ـكـ ـي ــة ح ـ ــول «ال ـس ـي ــل
ال ـش ـمــالــي »2-بـسـبــب فـقــدانـهــم ألصــول
ال ـطــاقــة األوك ــران ـي ــة الــرئ ـي ـس ـيــة ،وكــذلــك
الخسائر االقـتـصــاديــة الهائلة والطويلة
األجل ،وتدمير قدرة الترانزيت لبالدنا.
ون ـطــالــب ب ــإج ــراء ان ـت ـخــابــات بــرلـمــانـيــة
مبكرة».
وف ــي بــول ـنــدا ذات األمـ ــر ،ح ـيــث اعـتـبــر
ن ــائ ــب ال ـب ــرل ـم ــان والـ ـمـ ـع ــارض يــاتـسـيــك
بـ ــروتـ ــاس ب ـ ــأن ه ـ ــذه االت ـف ــاق ـي ــة تـعـنــي
فشل الدبلوماسية البولندية ،قائ ًال «إن
دوائرنا الدبلوماسية لم تعرف ما الذي
يـحــدث حــول هــذه الـقـضـيــة الـمـهـمــة جــدا
بــالـنـسـبــة ل ـبــول ـنــدا .وال نـسـمــع ع ــن أيــة
أعـمــال مــن جــانــب نــائــب رئـيــس ال ــوزراء
(ي ــاروس ــاف كــاتـشـيـنـسـكــي) الـمـســؤول
عن أمن بالدنا ،بما في ذلك أمن الطاقة».
البــد مــن اإلشــارة إلــى أن هــذه الموافقة
األمريكية جاءت بعد القمة التي جمعت
بوتين وبايدن في الشهر الماضي ،وهي
إحـ ــدى مـ ـف ــرزات ــه ...بـطـبـيـعــة ال ـح ــال لــن
ينتهي الصراع حول السيل الشمالي2-
عند هــذا الـحــد ،فــا تــزال هـنــاك ضغوط
ومـ ـس ــاوم ــات حـ ــول م ــوع ــد بـ ــدء ال ـضــخ
فيه ،باإلضافة إلى الكمّية التي سيجري
ض ـخ ـهــا ،إال أن م ــا جـ ــرى يُ ـع ــد خ ـطــوة
كبيرة ،وهو انتصار روسي ألماني على
أمريكا.
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يقول الساخر مايكل
بأن ألعاب
تومسونّ ،
الفيديو مثل الدعاء
أثناء الصالة« :كّلما
أقل تحديدًا ،كان
كان ّ
واعدًا أكثر».

ǧأوديت الحسين

يتم عــادة اإلعــان عــن لعبة قبل أعــوام
من إطالقها الفعلي ،ويتم ذلك في الغالب
دون ح ـتّ ــى ص ـ ــورة غ ـ ــاف ،أو تـقــديــم
فيديو «لمتابعي األلـعــاب الحديثة :كان
اإلع ــان عــن لـعـبــة إل ــه ال ـحــرب الـمـتــوقــع
إطـ ــاقـ ـهـ ــا هـ ـ ــذا ال ـ ـع ـ ــام م ـ ـج ـ ـرّد عـ ـن ــوان
وخلفيّة موسيقا» .ثـمّ يفيض يوتيوب
باألحاديث والتوقعات ،ليشجع مطورو
ال ـل ـع ـبــة األمـ ــر ب ـت ـســريــب ب ـعــض ال ـصــور
للمعلنين والصحفيين.
يُدعى هذا األمر «دورة الدعاية Hype
 ،»Cycleوهــي نــاجـحــة لسبب بسيط:
ال ــاع ـب ــون ي ـح ـبــون ـهــا .ي ـب ــدو ّأن تـخـيّــل
ال ـل ـع ـبــة أمـ ــر م ـش ـوّق ب ـق ــدر ل ـع ـب ـهــا ،فـهــو
يقدّم لالعبين نوع ًا من الطمأنة بـ ّـأن ما
يـنـتـظــرونــه جــديــر بــانـتـظــارهــم .كـمــا أنّـهــا
طريقة زهـيــدة الثمن نسبي ًا الستطالع
الرغبات واآلراء قبل طرح المنتج فيما
إن كان هناك مجال للتعديل.
يـجـعـلـنــا هـ ــذا ن ـت ـس ــاءل ع ــن األش ـخ ــاص
ال ــذي ــن ي ـط ــورون وي ـص ـم ـمــون األل ـع ــاب:
ه ـ ــل ه ـ ــم كـ ــائ ـ ـنـ ــات س ـ ـمـ ــاويـ ــة ودودة
تـسـتـجـيــب ألم ـن ـيــات ـنــا؟ أم أنّ ـه ــم م ـج ـرّد
أش ـخ ــاص ب ـن ـظ ــارات سـمـيـكــة ي ـكــرهــون
اللعب ،ويــؤدون عم ًال جــامــد ًا وحسب؟
حسم الخبير في ألعاب الفيديو جيسون
شــرايــر فــي مـقــال فــي بـلــومـبـيــرغ قــائـ ًا:
«مـ ـط ــورو األلـ ـع ــاب ل ـي ـســوا آل ـه ــة .إنّ ـهــم
بشر ،عمّال ،حالمون يقومون بالصالة
واإلثم مثلي ومثلك».
إذ ًا ،هـ ــؤالء ال ـع ـمّ ــال ،ال ــذي ــن ي ـتــم بـشـكــل
منهجي القضاء على الفاصل بين وقت
فــراغـهــم وعـمـلـهــم بــإجـبــارهــم عـلــى العمل
ل ـ  15ســاعــة مـقــابــل الـجـلــوس فــي مـكــان
فـيــه كــرســي ه ــزاز وطــاولــة بـيـنــغ بــونــغ،
والـ ــذيـ ــن ي ـت ــم ف ـص ـل ـهــم بـ ـث ــاث دق ــائ ــق،
وإعــادة توظيفهم بثالث دقــائــق ،ما هو
المطلوب منهم فعله؟
الـ ـج ــواب ال ـم ـن ـط ـقــي :إن ـت ــاج ل ـع ـبــة ذات
شعبيّة تحقق أرباح ًا كبيرة .هذا جواب
ص ـح ـيــح ،ل ـك ـنّــه ل ـيــس الـ ـج ــواب األص ــح،
وليس الجواب الكامل.
كـتــب أدورن ــو ومــاكــس هــوركـهــايـمــر في

« :1944الـتـسـلـيــة ف ــي ظـ ـ ّل الــرأسـمــالـيــة
المتأخرة هي إطالة أمد العمل» .الحظ
ال ـم ـت ـخ ـصــص بـ ــدراسـ ــة ألـ ـع ــاب ال ـف ـيــديــو
س ـت ـي ـفــن ب ـ ــول فـ ــي  2008ب ـ ـ ّـأن أل ـع ــاب
الفيديو الـحــديـثــة« :تـبــدو وكــأنّـهــا تطمح
إلــى محاكاة مسار العمل بــذاتــه» .نتع ّلم
قواعد اللعبة وننضبط وفق ًا لما تمليه،
فـنـتـلـقــى ردود ف ـعــل إي ـجــاب ـيــة التـبــاعـهــا
بكفاءة .نحن ال نلعب اللعبة ،ناهيك عن
هــزيـمـتـهــا ،نـحــن ن ـجــري الـعـمـلـيــات الـتــي
طلبتها مـنّــا ،مثل مــوظــف مطيع .اللعبة
في الحقيقة لم تكن أكثر من مهمّة عمل».
أل ـعــاب «الــاعــب الـمـنـفــرد» الـتــي تـحــوي
شـ ـخـ ـصـ ـ ًا يـ ـمـ ـ ّثـ ـل ــك ،وفـ ـيـ ـه ــا ال ـك ـث ـي ــر مــن
األس ـل ـحــة وال ـت ــرق ـي ــة ،وال ـم ـه ــارات الـتــي
يـجــب اكـتـســابـهــا بـبــذلــك «الـجـهــد الـجــاد»،
والـ ـعـ ـمـ ــات الـ ـت ــي ي ـج ــب إن ـف ــاق ـه ــا ل ـهــذا
الـغــرض ،هــي تـكــرار نموذجي للظاهرة
الـتــي نعيشها :الـســوق والـعـمــالــة .جميع
األلـعــاب المعاصرة تحوي على عناصر
تحاكي السوق والعمالة.
ال تقدّم ألعاب الفيديو طرق ًا تخيليّة حرّة
لـلـهــرب وال ـف ــوز ،بــل أوه ــام ـ ًا مـضـبــوطــة
ب ـقــواعــد تـحــاكــي م ـســار الـعـمــل الـمــأجــور
الـ ـمـ ـع ــاص ــر .أطـ ـل ــق ف ـي ـك ــي أوسـ ـت ــروي ــل
ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مـ ــن األل ـ ـع ـ ــاب اسـ ــم:
«مـحــاكــاة الـعـمــل الـمـثــالـيــة» ،فـهــي تــوزّع
ال ـم ـكــافــآت م ـقــابــل ج ـهــودنــا الـمـنـضـبـطــة،
وه ــذه الـمـكــافــآت هــي مــن تـجـعــل الـلـعـبــة
أسهل وتسمح لنا بـشــراء مجموعة من
األغ ــراض داخــل اللعبة ،والـتـفــاخــر أمــام
اآلخــريــن بــإنـجــازاتـنــا بـمـشــاركـتـهــا معهم
ع ـل ــى وسـ ــائـ ــل الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي،
واالس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار ب ــالـ ـتـ ـق ــدم ضـ ـم ــن م ـس ــار
منطقي معدّ مسبق ًا يوصلنا إلى الهدف.
شكل من أشكال اإللهاء ،أو ربّما
األلعاب ٌ
شكل من أشكال التعمية.
األصح:
الكلمة
ٌ
إنّـهــا تعمينا باإليديولوجيّة التي تبيعنا
إياها ليس عن عمالتنا ،بل عمّا يصاحبها
مــن خيبة وتـقـ ّلــب وال مـســاواة وقسوة
وظلم.
صـ ـ ـ ــاغـ ـ ـ ــت الـ ـ ـصـ ـ ـحـ ـ ـفـ ـ ـيّـ ـ ــة سـ ـيـ ـسـ ـيـ ـلـ ـيـ ــا
دي.أنــاسـتــازيــو األمــر بأفضل مــا يكون:
«يستخدم العمّال ألعاب الفيديو لتحريك
أشباح عمالتهم اليومية» .يقضي سائق

ش ــاح ـن ــة ع ـط ـل ــة أسـ ـب ــوع ــه وه ـ ــو ي ـقــود
شاحنة افتراضية ليوصل شحنة يحصل
مقابلها على هديّة لم يحصل عليها أثناء
ع ـم ـلــه .ت ـت ــرك األمّ أط ـفــال ـهــا ج ـيــاع ـ ًا فــي
الـمـطـبــخ لـتـلـعــب لـعـبــة ال ـط ـبــخ الـمـحــاكــي
وتـضــع بصماتها على طبخة افتراضيّة
لم تتمكن في الواقع من الحصول على
مكوناتها باهظة التكاليف.

تعكس ألعاب
الفيديو مثلها
أي منتج
مثل ّ
يبدعه بارعون
وتسّلعه شركة
ظروف اإلنتاج
الحالي إ ّنها
نسخة مصغرة
بشكل ممتاز عن
ظروف عمل
القرن الحادي
والعشرين

عالم ال معنى فيه
تـعــوضـنــا الـلـعـبــة عــن فـقــدانـنــا لـلـسـيـطــرة،
وع ـ ــن أهـ ــدافـ ـنـ ــا ال ـض ـب ــاب ـي ــة ،وت ـم ـن ـح ـنــا
تعويض ًا عــن غـيــاب المعنى فــي حياتنا.
ب ـهــذا الـمـعـنــى ،تـبـقــى األل ـع ــاب نــوع ـ ًا من
«االستجابة للدعاء» ،نوع ًا من األماني
الـخـيــالـيــة ال ـتــي تـمـكـنــت الــرأس ـمــال ـيــة من
إدراكـ ـهـ ــا .إنّ ـه ــا ح ـلــم تــافــه تـجـعـلـنــا نـقـبــل
ال ـت ـصــالــح م ــع األكـ ــاذيـ ــب ال ـت ــي ل ــم نـكــن
لنقبلها دونها.
ال يـ ـج ــب أن ن ـن ـس ــى ّأن ال ـك ـث ـي ــر مــن
األل ـع ــاب األك ـثــر ش ـيــوع ـ ًا تـحــاكــي بشكل
واق ـع ـيّ لـلـغــايــة ال ـق ـتــل .ك ـتــب ت ــوم بـيــزل
عن ألعاب «مطلق النيران» مثل «كول
أوف ديـ ــوتـ ــي» أو «ف ــاي ــس س ـي ـتــي»:
«إنّ ـه ــا تـكـشــف ب ـ ّـأن ه ـنــاك شـيـئـ ًا بــداخــل
ك ـ ّل إن ـســان هــو ظ ـ ّـل ه ــذا اإلن ـس ــان .هــذا
الظل يقتل ويشنّع ويفعل كـ ّـل ما يحلو
ّ
لـ ــه» .هـ ــذا األلـ ـع ــاب ال ـت ــي ت ـع ـيــد صـيــاغــة
القتل وتمنح الالعب مكافأة على قضائه
على أعدائه ،أو حتّى على قتله «عاهرة
افتراضية» من أجل استرداد المال منها،
هي بالتأكيد ذات أبعاد إيديولوجيّة .أن
ي ـكــون ال ـعــالــم ل ــأق ــوى ،ح ـلــم رأس ـمــالــي
م ـك ــرر ف ــي ال ـك ـت ــب واألدب ـ ـي ـ ــات وأفـ ــام
األكـشــن ،لـكــن فــي ألـعــاب الـفـيــديــو ،حيث
يـكــون دورك أكـثــر مــن م ـت ـف ـرّج ،يصبح
الرهان أعلى.
م ـ ــن خـ ـ ــال حـ ـش ــد وتـ ـعـ ـبـ ـئ ــة األمـ ــزجـ ــة
والتأثيرات المختلفة عن الهيمنة ،ومن
بـيـنـهــا خ ـي ــاالت ال ـس ـي ـطــرة ،والـمـنــافـســة
ال ـم ـط ـل ـقــة ،ت ـم ـك ـنــت أل ـع ــاب ال ـف ـيــديــو مــن
هـيـكـلــة ال ـت ـكــرار الـ ــازم لـلـتـعـ ّلــم وإط ــاق
جموح المنافس داخلنا ،وقبول الضجر
واإلحـبــاط الالزمين لتحمّل العيش في
ظل هذا الوضع االقتصادي».
ّ

يمكننا في أماكن العمل أن نرى تطبيق
ه ــذه األلـ ـع ــاب ول ــو ب ـش ـكــل ب ــدائ ــي ،مــن
ـوظـ ــف الـ ـشـ ـه ــر» ،أو بـشـكــل
خ ـ ــال «مـ ـ ّ
احترافي ،مثل :منح النقاط مقابل إتمام
المهام بأوقات محددة تدريجية ،وذلك
ك ـ ّلــه فــي سـبـيــل تـعــويــد الـمــوظـفـيــن على
ساعات العمل البدني والعقلي الطويلة،
وربطها «بإنجازات» تنافسيّة .لوحات
النقاط وموظف الشهر هذه ،هي ذاتها
ن ـق ــاط ن ـهــايــة ال ـج ــول ــة ال ـت ــي ت ـس ـمــح لــك
بــالـتــأهــل لـلـجــولــة الـتــالـيــة فـقــط فــي حــال
كنت من «المختارين» األوائل.
ي ـقــول فــريــدريــك ش ـي ـلــر« :إذا آم ـنّ ــا ب ـ ّـأن
الـلـعــب هــو الـتـعـبـيــر األن ـقــى عــن الـحــريــة
اإلنـســانـيــة ،فعلينا أن نــؤمــن بـ ّـأن العمل
ال ـم ـف ــروض عـلـيـنــا م ــن ق ـبــل آخ ــري ــن أو
التعبير األنـقــى عــن فـقــدنــا لـلـحــريــة» .إن
كانت ألعاب الفيديو لعب ًا ،فهي تعبير عن
أعـلــى قــدراتـنــا كـبـشــر ،فـهــي تـجـسّــد حبنا
لـلـحــريــة وال ـخ ـيــال والــرح ـلــة اإلبــداع ـيــة.
ل ـكــن إن كــانــت أل ـع ــاب ال ـف ـيــديــو ع ـمـ ًـا –
هذا ولم نتطرّق إلى تحويلنا إلى عمّال
غ ـيــر م ــأج ــوري ــن ع ـنــد اس ـت ـخ ــدام الـلـعــب
والتطبيقات األخرى – كما يظهر لنا في
اللحظات التي يصبح فيها التكرار غير
ق ــادر عـلــى التغطية عـلــى نـقــص المتعة،
يصبح تعلقنا في اللعبة أمر ًا كئيب ًا بحق،
إضافة إلشاراته بأننا في أقصى حاالت
انعدام الحريّة.
وبالعودة إلى الصراع بين ستوديوهات
تـطــويــر األل ـع ــاب ،وال ـم ـطــوريــن ،يــذكــرنــا
ج ـي ـســون ش ــراي ــر ب ـ ـ ّـأن ه ـ ــؤالء ال ـع ـمّــال
فنانون محبوسون في مهمّة جني المال
وتبشيرنا بالخالص الرأسمالي .يقول:
«صناعة ألعاب الفيديو ،مثلها مثل بقية
األنشطة الفنيّة ،مبنية على التوتر بين
طــرف ـيــن :ال ـم ـبــدعــون وأص ـح ــاب ال ـمــال.
والنزاع بين من يريد خلق الفن ،وبين
من يريد تحقيق الربح قديم بقدم ألعاب
الفيديو نفسها».
تـعـكــس أل ـعــاب الـفـيــديــو ،مـثـلـهــا مـثــل أيّ
مـنـتــج يـبــدعــه بــارعــون وتـسـ ّلـعــه شــركــة،
ظـ ــروف اإلن ـت ــاج ال ـح ــال ــي .إنّ ـه ــا نـسـخــة
مصغرة بشكل ممتاز عن ظــروف عمل
القرن الحادي والعشرين.
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الصورة عالمياً

هل ُتترك دون تحصين؟

•خرج آالف
المحتجين إلى
شوارع عدة
مدن برازيلية
يوم السبت،
للمطالبة
بمساءلة الرئيس
البرازيلي ،جايير
بولسونارو ،وسط فضائح فساد تتصل
بجائحة فيروس كورونا.
•شهدت عدد من المدن
التونسية يوم
األحد ،الذي
يصادف عيد
الجمهورية
في تونس،
مظاهرات
مناهضة
لحكومة هشام
المشيشي ولحركة «النهضة» التي تدعمها،
ومطالبين بحل البرلمان.

تشهد محافظة خوزستان الواقعة في جنوب غربي إيران ،احتجاجات شعبية وأعمال شغب منذ أكثر من  10أيام ،وذلك بسبب النقص الحاد في
شكل ضغطاً كبيرًا على سكان المحافظة التي تعد من أغنى محافظات إيران من حيث الموارد ،وتستمر التفاعالت
الموارد المائية في المحافظة مما ّ
الجارية وخصوصاً مع تصاعد العنف بعد المحاوالت التي جرت لقمع االحتجاجات.

ليس مستغرباً أن
تكون المناطق
األكثر هشاشة
أولى المتأثرين
بالعوامل
االقتصادية
الضاغطة
فالظروف
الصعبة التي
يعانيها االقتصاد
اإليراني ستترك
حم ًال مضاعفاً
على فقراء البالد
ومهمشيها

تـتــرافــق االحـتـجــاجــات الشعبية مــع حالة
من الضغط الشديد والتجاذب التي رافقت
االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة األخـ ـي ــرة ،وال ـتــي
ت ـغــذي ـهــا ال ـع ـق ــوب ــات األم ــري ـك ـي ــة م ــن ج ـهــة،
وتــأخ ـيــر إت ـم ــام صـفـقــة ال ـن ــووي اإلي ــران ــي
من جهة ثانية ،والتي تراهن طهران بأن
ح ـ ّل ـهــا س ـي ـخ ـفــف م ــن ال ـض ـغ ــوط ال ـشــديــدة
على االقتصاد في البالد ،ويسمح بزيادة
الواردات إلى الخزينة التي أنهكها الحصار
والـتـكــالـيــف اإلضــافـيــة لـلـتـعــامــل مــع جائحة
فيروس كورونا.
ردة الفعل الرسمية
يـ ـبـ ــدو أن هـ ـنـ ــاك إجـ ـمـ ــاعـ ـ ًا ل ـ ــدى الـ ـق ــوى
السياسية وأصـحــاب الـقــرار داخــل إيــران،
بـحـســاسـيــة م ــا ي ـجــري ف ــي ع ــددٍ م ــن مــدن
خـ ــوزس ـ ـتـ ــان ،ف ـم ــن ن ــاح ـي ــة ال ت ـس ـت ـط ـيــع
الـ ـسـ ـلـ ـط ــات إن ـ ـك ـ ــار مـ ـش ــروعـ ـي ــة ال ـح ــرك ــة
االحتجاجية ،وخــاصـ ًة أنها تطالب بتأمين
أح ــد أه ــم أســاس ـيــات ال ـح ـيــاة ،ويــدعــم هــذا
ال ـت ــوج ــه ت ـع ـل ـي ـقــات ال ـخــام ـن ـئــي ال ـت ــي داف ــع
فـيـهــا عــن مـشــروعـيــة االح ـت ـجــاجــات ،دون
أن يتجاهل مخاطر استثمارها مــن أعــداء
الـبــاد ،ولكن إدراك حساسية الموقف لم
يـمـنــع رد ال ـف ـعــل الـطـبـيـعــي ل ــدى األج ـهــزة
األم ـن ـيــة ال ـتــي ت ـعــام ـلــت م ــع االح ـت ـجــاجــات
بالشكل التقليدي ،أي عبر محاولة قمعها
واح ـت ــوائ ـه ــا م ـم ــا س ــاه ــم ب ــرف ــع م ـس ـتــوى
الـعـنــف ،وجـهــز األرضـيــة المالئمة لتصعيد
األع ـمــال الـعــدائـيــة الـتــي ب ــدأت تــرفــع أعــداد
ال ـج ــرح ــى وال ـض ـح ــاي ــا وال ـم ـع ـت ـق ـل ـي ــن ،مــع
أضــرا ٍر فــي األمــاك العامة وسـقــوط قتيل
ع ـل ــى األق ـ ــل م ــن الـ ـق ــوى األمـ ـنـ ـي ــة .وع ـلــى
الرغم من تحركات الحكومة التي أرسلت
م ـســؤول ـيــن رف ـي ـعــي ال ـم ـس ـتــوى ل ـم ـحــاولــة
اإلحــاطــة بــاألزمــة وإيـجــاد حـلــول للمشكلة

الـمـتـفــاقـمــة ،إال أن الـنـتــائــج لــم تـحـقــق الحد
األدنى الضروري حتى اللحظة.
خوزستان وتوزيع الثروة
ال ش ــك بـ ــأن رفـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات األمــري ـك ـيــة،
وت ـط ـب ـي ــع عـ ــاقـ ــات إيـ ـ ــران مـ ــع ال ـم ـج ـت ـمــع
بشكل فعلي سيساهم فــي تحسن
الــدولــي
ٍ
األوضـ ــاع االق ـت ـصــاديــة داخ ــل إيـ ــران ،لكن
احـ ـتـ ـج ــاج ــات خـ ــوزس ـ ـتـ ــان ال ت ـع ـب ــر عــن
ضغوط آنية عابرة ،بل تؤشر إلى مشكلة
واضـ ـح ــة ت ـح ـت ــاج إلـ ــى ت ـغ ـي ـي ــرات عـمـيـقــة،
إلـ ــى ج ــان ــب ال ـس ـيــاســات اإلس ـعــاف ـيــة الـتــي
ت ـق ــوم ب ـهــا ال ـح ـكــومــة والـ ـح ــرس ال ـث ــوري
اإليراني اآلن ،والتي تهدف لتأمين المياه
بأسرع وقـتٍ ممكن .فمحافظة خوزستان
تعتبر الـمــركــز األول لـلـثــروات فــي إيــران،
ف ـت ـســاهــم ه ــذه ال ـم ـن ـط ـقــة بــأك ـثــر م ــن ثـلـثــي
إن ـتــاج إيـ ــران الـنـفـطــي ،مـمــا جـعـلـهــا مــركــز ًا
ل ـع ــدد م ــن م ـصــافــي ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز .وتـعــد
الـمـحــافـظــة مــركــز ًا صـنــاعـيـ ًا فـيــه الـعــديــد من
م ـعــامــل ال ـحــديــد وال ـص ـل ــب ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
كــون سـهــول مـحــافـظــة خــوزسـتــان شكلت
أح ـ ــد مـ ــراكـ ــز ال ـ ــزراع ـ ــة األسـ ــاس ـ ـيـ ــة .ل ـكــن
عـلــى الــرغــم مــن إس ـهــام الـمـحــافـظــة الـعــالــي
ف ــي اإلن ـت ــاج الــوط ـنــي إال أن ـهــا عــانــت مــن
الـتـهـمـيــش ل ـف ـتــرات طــوي ـلــة ،وت ـعــد مشكلة
المياه إحدى المشاكل القديمة التي يعاني
منها سكان هــذه المناطق ،فاالحتجاجات
ك ــان ــت دوري ـ ــة ،وارت ـب ـط ــت دائ ـم ـ ًا بـضـعــف
الـخــدمــات واألح ــوال االقـتـصــاديــة السيئة،
وج ــرى ن ـقــاش الــوضــع الـمـعـيـشــي الـسـيــئ
داخ ــل الـبــرلـمــان اإلي ــران ــي فــي الـكـثـيــر من
ال ـم ـنــاس ـبــات ،ل ـكــن دون أن يـنـعـكــس ذلــك
بالشكل اإليجابي المطلوب ،وقد كان من
ال ــواض ــح بــالـنـسـبــة ألع ـض ــاء ال ـبــرل ـمــان أن
األزمـ ــات بــاتــت كـثـيــرة مـمــا فـســر الـهـجــرة

الكبيرة باتجاه المحافظات الشمالية.
ويؤكد جز ٌء كبير من التقارير االقتصادية
واإلخـ ـبـ ــاريـ ــة ع ـل ــى ضـ ـ ــرورة إيـ ـج ــاد ح ـ ٍـل
لـلـمـشــاكــل ال ـم ـت ـفــاق ـمــة ،ال ـتــي وع ـلــى الــرغــم
مـ ــن وض ــوحـ ـه ــا لـ ــم يـ ـجـ ـ ِر ال ـت ـع ــام ــل مـعـهــا
ب ــال ـج ــدي ــة الـ ـك ــافـ ـي ــة ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن أن
محافظة خــوزسـتــان تعتبر خــاصــرة هشة
للجمهورية اإليــرانـيــة ،وتـحــوي ع ــدد ًا من
ال ـت ـنــاق ـضــات الـطـبـقـيــة وال ـقــوم ـيــة ،يـجـعـلـهــا
ع ــرض ــة ل ــاه ـت ــزاز ،وخ ــاص ــة م ــع م ـعــدالت
ال ـف ـقــر وال ـب ـطــالــة ال ـمــرت ـف ـعــة .وي ـض ــاف إلــى
ذل ــك ش ـعــور مــواطـنـيـهــا بــالـحــرمــان كــونـهــم
أك ـبــر الـمـســاهـمـيــن ف ــي اإلن ـت ــاج الــوط ـنــي،
وأقل المستفيدين منه ،مما يعطي مؤشر ًا
خطير ًا على توزيع الثروة على المستوى
الوطني.
لـ ـيـ ــس مـ ـسـ ـتـ ـغ ــربـ ـ ًا أن ت ـ ـك ـ ــون ال ـم ـن ــاط ــق
األك ـثــر هـشــاشــة أول ــى الـمـتــأثــريــن بــالـعــوامــل
االقـتـصــاديــة الـضــاغـطــة ،فــالـظــروف الصعبة
ال ـتــي يـعــانـيـهــا االق ـت ـصــاد اإلي ــران ــي سـتـتــرك
حم ًال مضاعف ًا على فقراء البالد ومهمشيها،
وم ــن هـنــا يـمـكـنـنــا أن نـفـهــم ،ل ـمــاذا ال تلقى
الـ ـتـ ـصـ ــريـ ـحـ ــات الـ ـمـ ـعـ ـت ــدل ــة ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــن
اإليــران ـي ـيــن ح ــول االح ـت ـجــاجــات أث ــر ًا طـيـبـ ًا
فــي خــوزس ـتــان ،فــاالح ـت ـجــاجــات ال تنتظر
االع ـت ــراف فــي مـشــروعـيـتـهــا فـحـســب ،وهــو
أبسط حقوقها ،وإنما تنتظر حل المشاكل
الـمــوجــودة .وخـصــوصـ ًا أن التجربة أثبتت
مرار ًا ،أن المناطق التي تتراكم فيها المشاكل
دون حـ ــل س ـت ـن ـف ـج ــر ب ــأقـ ـس ــى األش ـ ـكـ ــال،
وتصبح فرصة لتدخل كل القوى الخارجية
التي تسعى إلى زعزعة األوضــاع الداخلية،
فال يمكننا أن نستغرب أن يجري استثمار
هذه األحداث وغيرها من قبل أعداء إيران،
بــل مــا يجب أن يثير االسـتـغــراب هــو :ترك
هذه المشاكل لتتراكم حد االنفجار.

•انتقد الرئيس
األمريكي
السابق،
دونالد ترامب،
إجراء -إدارة
خلفه ،جو
بايدن -مفاوضات مع
منظمة «أوبك» وروسيا حول النفط ،معتبراً
أن الواليات المتحدة بذلك فقدت استقاللها
في مجال الطاقة.
•أفادت وزارة
الدفاع
الروسية ،بأن
طائرتي نقل
عسكريتين
روسيتين
غادرتا مطار
تشكالوفسكي
بضواحي موسكو يوم السبت متوجهة إلى
كوبا وعلى متنها مساعدات إنسانية.
•أبدت وزارة الخارجية
اإليرانية ،يوم
السبت،
استعدادها
لـ «مباحثات
متعددة
األطراف وبرعاية
أممية حول
أفغانستان» وحذرت من
أن «الحرب الداخلية في أفغانستان قد تبدأ عاج ًال
أو آج ًال ما لم يتم التوصل إلى تسوية».
•قالت السلطات
الصينية يوم
الجمعة:
إنها فرضت
عقوبات
مضادة على أفراد
أمريكيين من بينهم
وزير التجارة األمريكي السابق ويلبر روس،
كرد على نظيرتها األمريكية على مسؤولين
صينيين.
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رفض الصين التح ّول إلى اقتصاد مالي:

ر ّبما النقطة األكثر حساسية وإثارة لالهتمام عند الحديث عن الصين واختالفها عن الغرب هو مدى هيمنة رأس-
المال المالي ،أو التوطئة لهيمنته على االقتصاد الصيني .بل ر ّبما هو األمر األكثر أهم ّية في تقرير مدى انطباق
الديناميكيات الرأسمالية على االقتصاد الصيني .يسمح لنا فهم هذا األمر بالتنبؤ بما يمكن أن يحدث للتنين الصيني
من حيث االستمرارية في الصعود وازدياد تأثيره العالمي ،سواء على منطقتنا أو على النظام االقتصادي العالمي
مبسط
ككل ،وأشكال التأثير السياسي واالجتماعي التي تنتج عنه .تق ّدم قاسيون لهذا الغرض ترجمة لمقال بحثي ّ
شديد األهم ّية على ثالثة أجزاء ،يناقش الجزء األول بشكل مقتضب آليات السيطرة على رأس -المال األجنبي ولجم
المضاربة ،وإعادة توجيه أرباح البنوك األربعة األكبر في العالم– المملوكة للدولة الصينية– لخدمة االقتصاد
الحقيقي ،وأزمة الديون الخارجية الصينية ،وتمهيدًا لشرح انتكاسة أمولة موارد األرض ومنع الحكومات المحلية
إقرار قوانين مركزية تح ّد من سلطتها في استخدام األرض ورهنها.
ǧتسوي وزيونغ وشياوهويǧ
ترجمة :قاسيون

مـنــذ  1949والـصـيــن تـكــافــح مــن أج ــل الـحـفــاظ
على سيادتها الوطنية على مواردها والنظام
ال ـم ــال ــي ع ـبــر س ـي ــاس ــات م ـثــل ال ـس ـي ـطــرة عـلــى
رأس الـمــال ومنع «األمــولــة = هيمنة رأس-
ال ـم ــال ال ـمــالــي ع ـلــى االق ـت ـصــاد ب ــد ًال م ــن كــونــه
مــراف ـق ـ ًا مـتـمـمـ ًا لـلـعـمـلـيــة اإلن ـتــاج ـيــة» .مــارســت
ال ـص ـيــن تــاري ـخ ـي ـ ًا «احـ ـت ــوا ًء مــال ـي ـ ًا» وسـيـطــرة
على مضاربة رأس الـمــال لـمـدّة أربعين عــامـ ًا.
ثمّ منذ السبعينيات دمجت الصين نفسها في
االقتصاد العالمي ،وإلى حدّ ما في المؤسسات
المالية التي يهيمن عليها الغرب.
خففت الصين تدريجي ًا أو أزالت بعض القيود
ال ـم ـفــروضــة عـلــى ال ـب ـنــوك األجـنـبـيــة وشــركــات
التأمين وشــركــات إدارة األم ــوال ،كما وافقت
عـلــى إن ـشــاء أك ـثــر مــن مـئــة مــؤسـســة مـصــرفـيــة
وتأمينية في البالد ،مثل «أليانز» و«كريديت
أغريكول» و«بــاك روك» و«شــرودرز» .لكنّ
الصين لم تتنازل أبد ًا عن هدفها في السيطرة
عـلــى رأس -الـمــال وال يــزال انفتاحها المالي
محدود ًا نسبي ًا .يخضع المستثمرون األجانب
الذين يريدون الدخول إلى سوق رأس -المال
الـصـيـنــي الـمـحـلــي إلــى مــراقـبــة صــارمــة .يسمح
«لـلـمـسـتـثـمــر الـمــؤسـســاتــي األجـنـبــي الـمــؤهــل»
بالدخول ،لكنّ حصته ذات قيمة صغيرة جد ًا.

لـيــس رأس -ال ـمــال األجـنـبــي هــو الـســائــد في
سوق رأس -المال المحلي الصيني.
فــي الـثــانــي مــن آذار  ،2021قــال غــو شوكينغ،
س ـكــرت ـيــر ال ـح ــزب ف ــي ب ـنــك ال ـش ـعــب الـصـيـنــي
ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية ،أثناء
مؤتمر لتطوير األعمال المصرفية والتأمينية
عقده مجلس الدولة« :ال مفرّ من رؤية رأس
ال ـمــال األجـنـبــي يـتــدفــق .فــي الــوقــت الـحــالــي ال
تزال سرعة وحجم تدفق رأس المال األجنبي
تحت السيطرة ...تراعي المؤسسات الممولة
أج ـن ـب ـي ـ ًا ب ـش ـكــل عـ ــام ال ـق ــوان ـي ــن ال ـص ـي ـن ـيــة فــي
عـمـلـيــاتـهــا .ح ـجــم أصــول ـهــم الـكـلـيــة وقــروض ـهــم
وودائـعـهــم فــي الـســوق الصينية فــي نمو ،لكنّ
حـصـصـهــم ف ــي ت ـض ــاؤل .م ـث ــال :تـمـلــك الـبـنــوك
ال ـم ـمــولــة خــارج ـي ـ ًا ال ـي ــوم ف ـقــط  %1م ــن مـجــال
أع ـم ــال ال ـم ـصــارف الـصـيـنـيــة ،وذل ــك أدن ــى مــن
 %1,3و %1,4فيما سـبــق .تنافسيتهم السوقية
محدودة».
أعـلــن فــانــغ زيـنـغــاي ،نــائــب رئـيــس لجنة تنظيم
األوراق المالية الصينية وعضو لجنة الحزب
لتنظيم األوراق المالية الصينية ،في  19نيسان
بأن االستثمار األجنبي
 2021في منتدى بواوّ ،
ف ــي أس ـ ــواق األس ـه ــم الـصـيـنـيــة ب ــدأ بــاالرت ـفــاع
ب ـســرعــة ب ـعــد إدراج حـصـصـهــم ف ــي مــؤشــرات
« »MSCIو«الفايننشال تايمز لتبادل األسهم».
ومع ذلك ،تبلغ نسبة الحيازة األجنبية لألسهم
الصينية حالي ًا  .%5عالوة على ّأن المستثمرين

تمتلك الصين أكبر
شركات رأس المال
التمويلي في
العالم من بين أكبر
عشرة بنوك عالمية
البنوك األربعة األكبر
مملوكة للدولة
الصينية

األجـ ــانـ ــب ف ــي ال ـش ــرك ــات ال ـص ـي ـن ـيــة ال ـم ــدرج ــة
خاضعون لسقف تم ّلك  ،%30وأدوات مشت ّقة
محدودة ليستخدموها في األسواق الصينية.
البنوك األكبر في العالم
ت ـم ـت ـلــك ال ـص ـيــن أك ـب ــر ش ــرك ــات رأس -ال ـمــال
التمويلي في العالم .من بين أكبر عشرة بنوك
عالمية ،البنوك األربعة األكبر مملوكة للدولة
الصينية :بنك الصين للتجارة والصناعة ،وبنك
ال ـصـيــن ل ــإن ـش ــاءات ،وب ـنــك الـصـيــن ال ــزراع ــي،
وبـنــك الـصـيــن .أمّ ــا مـصــارف جــي.بــي.مــورغــان
وب ـن ــك أم ــري ـك ــا ،ووي ـل ــز آنـ ــد ف ــارغ ــو ،وسـيـتــي
غروب ،فتأتي بعدها .تسيطر الدولة الصينية،
بــوصـفـهــا حــامــل األس ـهــم األك ـب ــر ،عـلــى الـبـنــوك
الصينية وتدير عملياتها .وعليه فالمؤسسات
منظمة عـلــى أســاس
الـمــالـيــة الصينية الـكـبــرى ّ
مماثل للمؤسسات الصناعية الكبرى المملوكة
ل ـلــدولــة .وجـمـيــع ه ــذه ال ـم ـصــارف وال ـشــركــات
تترأسها مجموعات مــن األعـضــاء فــي الحزب
الشيوعي الصيني.
وكـ ـم ــا ش ـ ــرح غـ ــو ش ــوك ـي ـن ــغ« :لـ ــدمـ ــج ق ـي ــادة
ال ـحــزب فــي حـكــم ال ـشــركــات ،عـلـيـنــا أن نضمن
دور ال ـح ــزب ف ــي ج ــوه ــر ال ـق ـي ــادة م ــن خــال
آليات مثل التعيين المتبادل وإدماج اإلشراف
الداخلي للحزب في لوائح الشركات» .تلتزم
مجموعة قيادية في الحزب الشيوعي إلى حدّ
كبير بضمان ّأن المؤسسات المملوكة للدولة
تلعب دور المؤسسات االشتراكية التي تخدم
الـمـصــالــح الـعــامــة وت ـقــوي االق ـت ـصــاد الحقيقي
«أي الـقـطــاع غـيــر الـمــالــي» ،األم ــر ال ــذي يمكن
أن يضمن إلى حدّ كبير تشغيل الناس وسبل
عيشهم.
ك ـشــف ت ـقــريــر ب ـح ـثــي ب ـ ـ ّـأن  %90م ــن أربـ ــاح
الـبـنــوك الصينية عــادت إلــى قـ ّـطــاع االقتصاد
الـحـقـيـقــي .فــي  2019جـنــت الـبـنــوك الـمــدرجــة
 1,7ترليون يوان كربح صافٍ ،وتمّت إعادة
 1,2« %87تــرل ـيــون ي ــوان رأس ـم ــال تكميلي

 280,9 +مـلـيــار ي ــوان مــن األرب ــاح الـمــالـيــة»
إلى الكيانات الحقيقية .اشتملت على جزأين:
أو ًال ،ال ـح ـصّــة األك ـب ــر م ــن األرب ـ ــاح «280,9
مـلـيــار ي ــوان» ت ـمّ تــوزيـعـهــا عـلــى المساهمين
المملوكين للدولة «بما في ذلك وزارة المالية
وص ـن ــدوق ال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي وال ـشــركــات
الـمـمـلــوكــة ل ـلــدولــة» ،وال ـتــي عـمـلــت فــي نـهــايــة
الـ ـمـ ـط ــاف ك ــوس ـي ــط ل ــإنـ ـف ــاق الـ ـم ــال ــي ع ـلــى
االق ـت ـصــاد الـحـقـيـقــي .الـحـصّــة األص ـغــر «206
مليار يوان» تمّ توزيعها على حاملي األسهم
م ــن غ ـي ــر الـ ــدولـ ــة والـ ـت ــي ذه ـب ــت ف ــي ن ـهــايــة
المطاف إلى المواطنين.
ثــانـيـ ًا ،يــدعــم رأس -الـمــال الـمـقـيّــد بـشـكــل غير
م ـب ــاش ــر ال ـق ـ ّـط ــاع ال ـح ـق ـي ـقــي م ــن خـ ــال إعـ ــادة
مـشـتــريــات االئ ـت ـمــان وال ـس ـنــدات إل ــى الـقـطــاع
الحقيقي مــن جــديــد .اسـتـنــاد ًا إلــى مـعـدّل كفاية
رأس المال األساسي «وهو مقياس هام لقوّة
الـبـنــك الـمــالـيــة» الـبــالــغ  ،%10,9يمكن لــرأسـمــال
 1,2تــرل ـيــون ي ــوان أن يــدعــم إصـ ــدار قــروض
مـشــاريــع حقيقية بقيمة  10,9تــرلـيــون يــوان.
وكما قال أندرو شينغ ،المشرّع المالي وعضو
الـبـنــك ال ـمــركــزي ال ـســابــق« :تـسـتـخــدم الـصـيــن
الشركات المملوكة للدولة لتنفيذ أهدافها بعيدة
المدى ،مثل تحديث البنية التحتية ،واستقرار
الوظائف ،والتنمية اإلقليمية ،وتوفير المرافق
االج ـت ـمــاع ـيــة» .ب ـعــد مــراج ـعــة ألداء ال ـشــركــات
الـمـمـلــوكــة لـلــدولــة الـصـيـنـيــة عـلــى مــدى أربـعـيــن
عــامـ ًا ،تبيّن بأنّها تعمل كمؤسسات اجتماعية
دون أن ت ـكــون مـخـصـصــة بـشـكــل كـلــي لجني
األرباح.
لــم تـقـيّــد ال ـقــواعــد الـمـصــرفـيّــة األخ ـي ــرة بشكل
صارم كميّة األموال التي يمكن للبنوك األجنبية
تحويلها إلــى الصين مــن الـخــارج وحـســب ،بل
اش ـتــرطــت عـلــى الـكـثـيــر مــن ال ـب ـنــوك األجـنـبـيــة
أن ت ـق ـدّم ق ــروضـ ـ ًا أقـ ــل وأن ت ـب ـيــع ال ـس ـنــدات
وغـيــرهــا مــن االسـتـثـمــارات .عــاوة عـلــى ذلــك،
ت ـمّ تــوجـيــه األوامـ ــر لـلـبـنــوك األجـنـبـيــة لــوضــع
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حـ ــدود لـمـيــزانـيــاتـهــا إلظ ـه ــار ن ـم ـوّ طـفـيــف عــن
العام الفائت .السبب في هذا ّأن الصين خففت
القيود المفروضة على مشتريات األجانب من
السندات ،حيث كانت البنوك األجنبية تشتري
المزيد من السندات لتبيعها للزبائن األجانب،
ما أدّى إلى توسيع ميزانيتها العامّة.
زاد المستثمرون األجانب حيازتهم للسندات
ال ـص ـي ـن ـيــة ب ـق ــراب ــة  150م ـل ـي ــار دوالر .وف ـق ـ ًا
إلح ـص ــاءات مــؤتـمــر األم ــم الـمـتـحــدة لـلـتـجــارة
والتنمية ،تجاوزت الصين الــواليــات المتحدة
في  2020من خالل تلقي استثمارات مباشرة
بـقـيـمــة  163مـلـيــار دوالر عـلــى شـكــل مـصــانــع
وأبنية إدارة وشــركــات وغيرها من األصــول.
وفـقـ ًا لتقرير مـيــزان المدفوعات الصيني لعام
 ،2020ك ــان ــت ق ـي ـمــة االس ـت ـث ـم ــارات األجـنـبـيــة
إلــى الصين  212,5مليار دوالر .لطالما ش ّكل
االحـتـفــاظ بــالـثــروة الوطنية الهائلة فــي أيــدي
الناس ومحاربة الخصخصة تحدي ًا كبير ًا أليّ
حزب حاكم يعتنق إيديولوجيا مؤيدة للشعب.
متى أصبح التمويل قوة معزولة؟
أطبقت الصين بشكل واضــح السيطرة على
رأس -المال متى كانت سيادتها الوطنية في
خـطــر .هـنــاك إرث تــاريـخــي لمنع األمــولــة في
سبعين عــامـ ًا مــن الـسـعــي إلــى الـتـحــديــث .بين
 1949و ،1950ت ـمّ تـقــديــم نـظــام قيمة مستند
عـلــى الـتــوريــد فــي ثــاثــة م ـجــاالت ،إلــى جانب
إنـ ـشـ ــاء ب ـن ــك ال ـش ـع ــب ال ـص ـي ــن ل ـن ـظ ــام ن ـقــدي
موحد لكامل البالد .في ذلك الوقت قام البنك
بـمــراقـبــة الـتـضـخــم واس ـت ـخــدم مــؤشــر الـسـعــر
لتحديد الـمـبــالــغ الـمــالـيــة عـنــد سـحــب الــودائــع.
أيّ إنّــه كــان نظام ًا نقدي ًا مرتبط ًا بشكل كلي
ب ــال ـت ــوري ــدات الـ ـم ــاديّ ــة م ـث ــل ال ــدخ ــن واألرز
والقطن والفحم.
بعد تلقي المساعدات السوفييتية لتنفيذ خطة
التصنيع الوطنية في الخمسينيات ،كان النظام
النقدي والمالي الصيني قائم ًا على االقتصاد

ال ـســوف ـي ـي ـتــي ال ـم ـخ ـطــط ،ح ـيــث ي ـم ـكــن إصـ ــدار
كل  12ريمنبي من
ريمنبي واحــد فقط مقابل ّ
البضائع المنتجة ،األمر الذي سمي باالحتواء
الـمــالــي أو بمنع األمــولــة .فــي ذلــك الــوقــت كان
مسموح ًا بوجود المال فقط كوسيط إلجراء
المبادالت البضاعية ،ولــم يُسمح له بلعب أيّة
وظــائــف أخــرى– حـتّــى وظيفة االدخ ــار كانت
ضعيفة جد ًا .وعليه كان الحجم الكلي للتمويل
صغير ًا جد ًا ،وتمّ ترتيب وتوزيع معظم المواد
مــن خ ــال الـتـخـطـيــط الــوط ـنــي .اعـتـمــد تــوزيــع
االحتياجات اليومية على القسائم أو بطاقات
ال ـشــراء ،وعـلــى نـظــام نـقــاط الـعـمــل ال ــذي كــان
شائع ًا في المناطق الريفية .تمّ استبدال النقود
بـنـظــام قـســائــم لـمـنــع ظـهــور طـبـقــة تـسـعــى إلــى
الربح الريعي.
أصـبــح الـتـمــويــل تــدريـجـيّـ ًا قــوة مـعــزولــة داخــل
االق ـت ـصــاد مـنــذ تـنـفـيــذ اإلص ــاح ــات واالن ـف ـتــاح
أم ـ ــام االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـع ــال ـم ــي .بـ ـ ــدء ًا مـ ــن زيـ ــارة
الرئيس األمريكي نيكسون للصين في ،1972
بدأت الصين بإدخال كمية كبيرة من المعدات
والتكنولوجيا الـغــربـيــة ،وتـحـوّلــت جميع هذه
ال ـم ـش ـت ــري ــات إلـ ــى دي ـ ــون خ ــارجـ ـي ــة .ب ـح ـلــول
منتصف وأواخر السبعينيات ،واجهت الصين
أزمــة ديــون خــارجـيــة مشابهة لـلـمــوجــودة في
أمريكا الالتينية.
ساهمت أزمــة الديون في فترة اإلصــاح ،والتي
تضمنت إعــادة التأكيد على دور النقود كعنصر
مــن رأس -ال ـم ــال .كـمــا ح ـوّلــت أش ـك ــا ًال إنـتــاجـيّــة
أخ ــرى إل ــى عـنــاصــر نـقــديــة ،مـثــل األرض .اعـتـمــد
سـ ــداد ال ــدي ــون ف ــي الـسـبـعـيـنـيــات والـثـمــانـيـنـيــات
بشكل أســاســي على المنتجات الــزراعـيــة والسلع
الـمـصـنـعــة الــزراعـيــة مـثــل خـيـطــان الـقـطــن ونسيج
ال ـخ ـي ــزران واألوانـ ـ ــي ال ـخ ـش ـب ـيــة ،وال ـت ــي شـ ّكـلــت
 %80مــن كــامــل ص ــادرات الـصـيــن .كــانــت الـمـعــدات
والـتـكـنــولــوجـيــا الـغــربـيــة الـتــي اسـتــوردتـهــا الصين
خ ـط ــوط إن ـت ــاج ع ـفــا ع ـل ـيــه ال ــزم ــن ،لـ ــذا كـ ــان مــن
المستحيل استخدام البضائع المنتجة عبر هذه

الـخـطــوط لـبـيـعـهــا لـلـغــرب لـلـحـصــول عـلــى الـعـمـلــة
الصعبة لسداد الديون .كان هذا السبب هو ذاته
أس ـقــط ب ـلــدان أمــريـكــا الــاتـيـنـيــة وجـمـيــع الـبـلــدان
النامية في أزمة الديون ،والذي أعاد تبعيتها في
نهاية المطاف للغرب اقتصادي ًا عبر النيوليبرالية.
فــي ظـ ّـل نظام الـتـجــارة العالمي المهيمن عليه
غــرب ـي ـ ًا ،مــن ال ـض ــروري أليّ ــة مــؤسـســة منتجة
أن تحتفظ بالعمالت األجـنـبـيــة ،بحيث يكون
بـمـقــدورهــا الــدفــع مـقــابــل ش ــراء ال ـم ــواد الـخــام
وغـيــرهــا مــن ال ـمُــدخــات الـمـطـلــوبــة .عـنــى هــذا
ت ـحــويــل ال ـص ـيــن إلـ ــى ال ـس ــوق ب ـش ـكــل م ـتــزايــد
ليصبح اقتصادها موجه ًا للتصدير .لكن رغم
ذلــك ،بقي اإلنـتــاج المحلي مــركــزيـ ًا فــي خطط
الصين الخمسية .إذ ًا تـمّ تقديم نـظــام المسار
ال ـمــزدوج– مــزج الــدولــة بــالـســوق– فــي 1979
تحت ضغط الدين األجنبي.

بعد تلقي
المساعدات
السوفييتية لتنفيذ
خطة التصنيع
الوطنية في
الخمسينيات كان
النظام النقدي
والمالي الصيني
قائماً على االقتصاد
السوفييتي
المخطط

أمولة موارد األرض
بـ ـغـ ـضّ ال ـن ـظ ــر عـ ــن ال ـع ـم ــال ــة وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
ورأس -ال ـمــال وال ـت ـبــادل األج ـن ـبــي ،أصـبـحــت
األرض كذلك عنصر ًا إنتاجي ًا في نموذج أكثر
س ــوق ـيّ ــة .تـ ـمّ ت ـطــويــر ع ــدد كـبـيــر م ــن شــركــات
الـقــرى -الـبـلــدات ،والـتــي اعتمدت على حيازة
أرضها الخاصة التي يُنظر إليها على أنّها عامل
إنتاج بالمعنى السوقي ،وذلك رغم ّأن مكاسب
الـتـطــويــر هــذه بـقـيــت عـنــد الـمـسـتــوى المحلي.
لذلك أخذت األرض بشكل متزايد شكل المسار
ال ـم ــزدوج فــي مـشــاريــع ال ـقــرى-ال ـب ـلــدات ،مـمّــا
أثــر على بنية الحكومات المحلية .فــي أواخــر
الثمانينيات ،توسعت مشاريع القرى -البلدات
بشكل سريع .ش ّكلت االقتصادات المحلية التي
تـقــودهــا شــركــات الـقــرى-الـبـلــدات ثـلــث القيمة
الزائدة للصناعة الوطنية.
أرادت الحكومة المركزية السيطرة على عائدات
األرض .ف ــي  1987ت ـمّ اق ـت ــراح ق ــان ــون إدارة
األرض ،والــذي يطلب إلــى الحكومات المحليّة
عــدم االسـتـحــواذ على عــائــدات ســوق األراضــي
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الــرئ ـي ـس ـيــة ،وأن ي ـتــم دفـ ــع ع ــائ ــدات األراضـ ــي
إلــى الـخــزانــة الـمــركــزيّــة مــن أجــل إدارتـهــا بشكل
مــوحّــد .بحلول ذلــك الــوقــت أنـشــأ مــركــز أبحاث
الـسـيــاســات الــريـفـيــة مــؤسـســة أمــانــة واسـتـثـمــار
الريف الصيني .كان سيفرض بموجب القانون
ع ـلــى ال ـح ـكــومــات الـمـحـلـيــة أن تــدفــع إي ـج ــارات
م ـت ـفــاوتــة ع ــن األراض ـ ــي الـصـنــاعـيــة والــزراع ـيــة
ل ـل ـح ـكــومــة الـ ـم ــرك ــزي ــة ،والـ ـتـ ــي س ـت ـس ـت ـخــدم ـهــا
بدورها لالستثمار في البنى التحتية الزراعية
والحفاظ على المياه من بين أشياء أخرى .لكنّ
جميع الحكومات المحليّة عــارضــت هــذا األمــر،
ونجحت في منع إصداره .في تلك الفترة كانت
االقتصادات المحليّة قويّة للغاية ولم يكن لدى
الحكومات المحلية أيّة نيّة لتقديم تنازالت.
بـ ــدأت ال ـص ـيــن بــال ـف ـعــل بـتـحـقـيــق ف ــوائ ــض مــن
ال ـن ـقــد األج ـن ـبــي ف ــي ذل ــك ال ــوق ــت ،األم ــر ال ــذي
مكنها من سداد ديون السبعينيات الخارجية،
ف ــي ذات ال ــوق ــت الـ ــذي ب ـنــت ف ـيــه احـتـيــاطـيـهــا
مــن الـنـقــد األجـنـبــي .أعـطــى هــذا للصين درجــة
معينة من االستقالل المالي .في  1989اندلعت
اض ـ ـطـ ــرابـ ــات س ـي ــاس ـي ــة وفـ ــرضـ ــت الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـح ــدة عـ ـق ــوب ــات ع ـل ــى الـ ـصـ ـي ــن .مـ ــع ذل ــك
تـفــاوضــت الـصـيــن مــع الــواليــات الـمـتـحــدة على
رف ــع ال ـح ـص ــار ،ووافـ ـق ــت األخـ ـي ــرة ع ـلــى رفــع
معظم العقوبات مع احتفاظها بها في مجاالت
مثل التكنولوجيا والجيش.
مــن تـلــك الـنـقـطــة ف ـصــاعــد ًا ب ــات إصـ ــدار الـعـمـلــة
ال ـص ـي ـن ـيــة م ــرت ـب ـط ـ ًا ب ـم ــا تـ ـح ــوزه ال ـص ـي ــن مــن
اح ـت ـيــاطــات الـ ـ ــدوالر .ب ـك ـل ـمــات أخ ـ ــرى :كــانــت
عملة الصين مرتبطة بشكل أو بآخر بالدوالر
األمــريـكــي مـنــذ أوائ ــل التسعينيات .كــان هناك
إفراط في إصدار العملة في  ،1993األمر الذي
ق ــاد عـلــى ال ـفــور إل ــى تـضـخــم بـمـعــدل  %24في
 .1994كما انـفـجــرت أسـعــار الـعـقــارات وســوق
األسـهــم .طالما ّأن إصــدار العملة يعتمد بشكل
ج ــزئ ــي ع ـلــى م ــا ت ـح ــوزه م ــن اح ـت ـيــاطــات نـقــد
أج ـن ـب ــي ،س ـي ـت ـش ـ ّكــل م ـث ـلــث مـ ــن :االح ـت ـيــاطــات
والــديــون والـنـقــد ،ويـصـبــح مــن الـصـعــب وضــع
س ـيــاســة ن ـقــديــة مـسـتـقـ ّلــة ب ـحــق .أم ــول ــة م ــوارد
األرض هي إحدى العواقب لهذا ،ولم تتم حتّى
اآلن السيطرة عليه بنجاح.
م ـنــذ إص ـ ــاح  ،1978ش ـه ــدت ال ـص ـيــن أزمـ ــات
عجز مــوازنــة متقطعة ،وكــانــت الـقـيــود المالية
ال ـت ــي واج ـه ـت ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــات ال ـم ـح ـل ـيــة س ـب ـب ـ ًا
رئـيـسـ ًا لــاسـتـيــاء عـلــى األراضـ ــي .اسـتـجــابــت
الحكومة المركزية بال-مركزة نظام الضرائب
واإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات ،ب ـح ـي ــث أص ـب ـح ــت ال ـح ـك ــوم ــات
الـمـحـلـيــة م ـع ـت ـمــدة ع ـلــى اإلي ـ ـ ــرادات الـمـحـلـيــة.
ب ــدء ًا مــن  ،1984ص ــادرت الـحـكــومــات المحلية
األراض ـ ـ ــي ال ــزراعـ ـي ــة م ــن أجـ ــل ال ـت ـح ـوّل إل ــى
الـتـصـنـيــع ب ـهــدف تــولـيــد ال ـمــداخ ـيــل .فــي 1994
واجهت الصين أزمة ثالثيّة :ميزان المدفوعات،
والعجز المالي ،وأزمــة النظام البنكي .شهدت
هذه الفترة أيض ًا االحتضان المتهور للعولمة.
ث ـمّ نـفــذت الـحـكــومــة الـمــركــزيــة إصــاح ـ ًا جــذريـ ًا
آخــر لنظام الـضــرائــب واإلي ــرادات .قبل 1994
كان يذهب حوالي  %70من إيرادات الضرائب
المحلية إلى الحكومات المحلية ،لكن بعد ذلك
باتت  %50من اإليــرادات تذهب إلى الحكومة
المركزية .وللتعويض عــن انخفاض حصتهم
م ــن اإليـ ـ ـ ــرادات ،ق ــام ــت ال ـح ـك ــوم ــات الـمـحـلـيــة
م ــن ج ــدي ــد ب ـم ـص ــادرة األراض ـ ـ ــي لــاس ـت ـث ـمــار
ف ــي ال ـم ـشــاريــع ال ـت ـج ــاري ــة .م ـنــذ  2003قــامــت
الـحـكــومــات المحلية بــرهــن األراض ــي الــزراعـيــة
بشكل متزايد من أجل الحصول على قروض
من البنوك التجارية.
ǩبـــتـــصـــّرف عـــــنLegacies of :
Definancialization and Defending
Real Economy in China
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محطات من الذاكرة الحلبية
شؤون ثقافية

قاسيون ـ العدد  1028اإلثنين  26تموز 2021

خالل حوالي  150عاماً ،صنعت منطقة حلب محطاتها
التاريخية خالل ظروف مختلفة ،التي ال يمكن تجاوزها عند
الحديث عن التاريخ السوري منذ القرن األخير تحت الحكم
العثماني مرورًا بمرحلة االستعمار الفرنسي ومرحلة الجالء
واالستقالل.

ǧتايه الجمعة

الكفاح الحلبي ضد االستعمار
ألهبت ثورة أكتوبر االشتراكية العظمى
شعوب الشرق المكافحة ضد االستعمار،
وخ ـ ــاص ـ ــة بـ ـعـ ــد ف ـض ـح ـه ــا ل ــات ـف ــاق ـي ــات
االستعمارية السرية «سايكس بيكو».
وكانت لمدينة حلب محطات عديدة في
النضال ضد االستعمار أبرزها:
رف ـض ــت ال ـف ـص ــائ ــل ال ـع ــرب ـي ــة ال ـم ـشــاركــة
ف ــي ال ـح ــرب إل ــى جــانــب ال ـح ـل ـفــاء ،وفــي
ش ـب ــاط  1919ح ــدث ــت ان ـت ـفــاضــة كـبـيــرة
قــام بها الفيلق العربي في منطقة حلب
حـيــث طــالــب بعقد صـلــح مـنـفــرد وإعــان
استقالل سورية« .شبه جزيرة العرب
وال ـ ــدول األوروبـ ـي ــة ال ـك ـب ــرى ،مــوسـكــو
 ،1924ص .»208-206
كانت منطقة حلب كباقي مناطق سورية
مـســرحـ ًا لـلـثــورات الـمـعــاديــة لالستعمار
منذ  ،1919حيث قاد إبراهيم هنانو ثورة
كبيرة في نواحي وجبال إدلــب وغرب
حلب ،وكــان ثــوار حلب من عــداد رجال
هــذه الـثــورة ،كما كــان هنانو ينسق مع

الوطنيين في حلب .وحدثت ثــورة في
جـبــل األكــراد/عـفــريــن بـقـيــادة مـحــو إيبو
شــاشــو الـ ــذي أط ـلــق الــرصــاصــة األول ــى
ع ـلــى االس ـت ـع ـمــار عـ ــام  ،1918وحــدثــت
مـنــاوشــات ومـعــارك ضــد االسـتـعـمــار في
ع ـيــن ال ـع ــرب وج ــراب ـل ــس وريـ ــف حـلــب
الشرقي امتداد ًا حتى عنتاب.
ل ــم ي ــدخ ــل ال ـم ـس ـت ـع ـمــرون مــدي ـنــة حـلــب
ن ـف ـس ـه ــا إال ب ـع ــد م ـع ــرك ــة ك ـب ـي ــرة ع ـلــى
أبوابها «معركة المسلمية يوم  20تموز
 .»1920وعندما أعلن البرلمان الحلبي
الــذي شكله الفرنسيون فصل حلب عن
ســوريــة ،حــدثــت مـظــاهــرات ومــواجـهــات
في مدينة حلب رفض ًا لهذا القرار.
وعـنــد ان ــدالع الـثــورة الـســوريــة الكبرى
بـقـيــادة سـلـطــان بــاشــا األط ــرش ،امـتــدت
الـ ـث ــورة إلـ ــى ح ـلــب ع ـلــى ش ـكــل م ـعــارك
شـعـبـيــة وم ـظــاهــرات عـنـيـفــة وإضــرابــات
عـمــالـيــة لــدرجــة أن الـفــرنـسـيـيــن نـصـبــوا
الـ ــرشـ ــاشـ ــات ف ـ ــوق أب ـن ـي ـت ـه ــم وق ـص ـف ــوا
ن ــواح ــي ح ـل ــب عـ ــدة مـ ـ ــرات ،واع ـت ـق ـلــوا
الــوط ـن ـي ـيــن ون ـق ـلــوهــم إلـ ــى ال ـم ـن ـفــى فــي
سجن الحسكة.
فــي ال ـعــام  ،1928أن ـشــأ إبــراه ـيــم هـنــانــو
حــزب ـ ًا ج ــدي ــد ًا «الـكـتـلــة الــوط ـن ـيــة» ،وفــي
فـتــرة  ،1935-1928كــانــت الـمـظــاهــرات
الوطنية واإلضرابات العمالية والشعبية
الـتــي تـبــدأ ألي سـبــب تنتهي عـنــد منزل
إبراهيم هنانو في مدينة حلب .وعندما
توفي إبراهيم هنانو عــام  1935نظمت
ج ـ ـنـ ــازة ج ـم ــاه ـي ــري ــة كـ ـبـ ـي ــرة فـ ــي حــي
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وصلت األفكار
البلشفية إلى
مدينة حلب منذ
نهاية الحرب
العالمية األولى
1918-1917
وتسربت إلى
جنود الجيش
العثماني
التواقين إلى
السالم

ال ـج ـم ـي ـل ـيــة ب ـم ـش ــارك ــة م ـخ ـت ـلــف ال ـق ــوى
السياسية .كما أن اإلضــراب الخمسيني
قد بــدأ عــام  1936في الــذكــرى األربعين
لوفاة هنانو ،وامتد إلــى مختلف أنحاء
سورية ومنها حلب .وكــان أهالي حلب
يحيون ذكرى رحيل هنانو سنوي ًا.
وعـنــدمــا انــدلـعــت انـتـفــاضــة ال ـجــاء ربـيــع
عام  ،1945كانت مدينة حلب والنواحي
التابعة لها مثل جرابلس وعين العرب
وعـ ـف ــري ــن ون ـ ــواح ـ ــي إدلـ ـ ــب ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة
مسرح ًا للكفاح الوطني من أجل تحرير
البالد وطرد االستعمار.
كيف عرفت حلب األفكار
البلشفية؟
نشأت أول منظمة شيوعية كبيرة في
حـلــب ع ــام  ،1923-1922وال ـثــان ـيــة في
بـ ـي ــروت ،وتـ ــوج ذلـ ــك ب ـن ـشــوء ال ـحــزب
الشيوعي في سورية ولبنان عام .1924
ســاعــد الـجــو الـعــام عــالـمـيـ ًا ووطـنـيـ ًا على
انتشار األفكار البلشفية في حلب ،ومنها
إضرابات العمال التي بدأت تحدث مثل
إض ــراب ــات ع ـمــال ال ـس ـكــك ال ـحــديــديــة فــي
حلب سنوات .1921-1920
ت ــأس ـس ــت م ـن ـظ ـمــة ح ـل ــب بـ ـمـ ـب ــادرة مــن
ع ــام ــل ال ـط ـب ــاع ــة م ــاس ـي ــس ب ــان ــوس ـي ــان،
وستراك هايكازيان ،وستيبان كافافيان
وح ــوال ــي  15عــامـ ًـا آخ ــر .ولـعـبــت هــذه
المنظمة رغــم صـغــر عـمــرهــا دور ًا مهم ًا
خ ــال ال ـث ــورة ال ـســوريــة ال ـك ـبــرى .فعن
طــري ـق ـهــا ك ــان ي ـج ــري ت ــوزي ــع الـصـحــف

الـتــي يـصــدرهــا الــرفــاق فــي مـنــافــي الــرقــة
إلى مناطق سورية ولبنان وغير ذلك.
وصلت األفكار البلشفية إلى مدينة حلب
منذ نهاية الحرب العالمية األولى -1917
 ،1918وت ـس ــرب ــت إلـ ــى ج ـن ــود الـجـيــش
العثماني الـتــواقـيــن إلــى الـســام والــذيــن
سمعوا في مدينة حلب بمراسيم ثورة
أكتوبر ومنها مــرســوم الـســام .وكانوا
ي ـقــولــون فــي ذل ــك ال ــوق ــت :لــن يخلصنا
من آالمنا سوى البالشفة .وكانت حلب
واح ــدة مــن الـمــراكــز الـنـشـيـطــة والـقــويــة
للحركة العمالية فــي النصف األول من
القرن العشرين.
محطات أخرى من التاريخ الحلبي
اشتعلت ثــورة غاضبة فــي مدينة حلب
س ـ ـنـ ــوات  1820-1819ضـ ــد الـ ــوالـ ــي
الـعـثـمــانــي خــورش ـيــد بــاشــا ك ـمــا تـخـبــرنــا
الـكـتــابــات الـكـنـسـيــة «يــوم ـيــات الـمـطــران
األرمني أبراهام كوبليان» .وانتهت هذه
الثورة بقصف المدينة بالمدافع وتدمير
قسم منها .كما لعبت المدينة ونواحيها
دور ًا ك ـب ـيــر ًا فــي ال ـن ـضــال الــوط ـنــي ضد
األحالف في خمسينات القرن الماضي.
وبـيــن هــذيــن الـتــاريـخـيــن ،تــوجــد أحــداث
ك ـث ـيــرة ذك ــرن ــا بـعـضـهــا أع ـ ــاه ،وتـشـكــل
بـمـجـمــوعـهــا مـحـصـلــة ال ــذاك ــرة الـحـلـبـيــة
وت ــراث ـه ــا ال ــوط ـن ــي واالج ـت ـم ــاع ــي ،ذلــك
ال ـت ــراث ال ــذي هــو أح ــد جــوانــب ال ــوزن
الكبير لحلب في مستقبل البالد كما في
ماضي البالد.

شؤون ثقافية
قاسيون ـ العدد  1028اإلثنين  26تموز 2021
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كتب حول سياسات الغذاء
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صدرت مجموعة من الكتب في الفترة األخيرة عن السياسات
العالمية وعالقتها بالغذاء في ظل الرأسمالية.
ǧقاسيون

فـ ـفـ ــي ك ـ ـت ـ ــاب «اقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــات ال ـ ـغ ـ ــذاء
ال ـم ـس ـت ــدام ،ال ـس ـي ــاس ــات ال ــذك ـي ــة ح ــول
ال ـص ـحــة وال ـك ــوك ــب  »2021م ـع ـلــومــات
عن سوء التغذية وعالقة ذلك بالزراعة
الصناعية واألمــراض وتــدهــور البيئة–
وكـيــف تـتــرك هــذه الـسـيــاســات الماليين
م ــن ال ـج ـيــاع .وي ـق ـتــرح ال ـمــؤل ـفــون لـحــل
أزم ــة ال ـغــذاء إسـتــراتـيـجـيــات قــائـمــة على
الـســوق ويـعـتـقــدون أنـهــا ستجعل إنتاج
الغذاء مستدام ًا ومغذي ًا وعاد ًال.
ص ـح ـي ــح أن أزمـ ـ ــة ال ـ ـغ ـ ــذاء ل ـه ــا ع ــاق ــة
بــالـسـيــاســات الــرأسـمــالـيــة ،ولـكــن اقـتــراح
ال ـح ـل ــول انـ ـط ــاقـ ـ ًا م ــن «ال ـ ـسـ ــوق» حــل
خاطئ لن يحل المسألة من جذرها ،ألن
المهمة المطروحة هي تغيير المنظومة
ال ترقيعها.
وي ـ ـنـ ــاقـ ــش الـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــرران ت ـ ـشـ ــارلـ ــز ســي
لــودي ـن ـغ ـتــون ومــاث ـيــو م ــورس بــوكــر فــي
كتابهما «معارك الغذاء» الصادر عن جامعة
كارولينا الشمالية عبر ثالثة عشر مقا ًال
فــي ج ــدال ح ــول مــوضــوعــات كـيــف نفهم
الغذاء أو كيف فهمه الناس عبر التاريخ
وصــو ًال إلــى عصر إخفاقات التكنولوجيا

يـجــادل أوتــر بأنه مــن أجــل فهم التاريخ
األع ـم ــق ل ـحــالــة ال ـغ ــذاء الـعــالـمـيــة ال ـيــوم،
م ــن الـ ـضـ ــروري اس ـت ـك ـشــاف بــريـطــانـيــا
م ــا ب ـعــد  .1800ألن بــري ـطــان ـيــا أرس ــت
األسـ ــس لـنـظــم ال ـغ ــذاء ال ـم ـعــاصــرة .لـقــد
ك ــان ــت الـ ـقـ ــوة ال ـع ــال ـم ـي ــة ال ـم ـه ـي ـم ـنــة فــي
ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر ،حـيــث تـتـحـكــم في
ال ـ ـمـ ــوارد ال ـعــال ـم ـيــة ال ـه ــائ ـل ــة ،وأن ـش ــأت
سالسل غذائية بعيدة المدى قائمة على
تزويد كميات هائلة من اللحوم والقمح
والسكر .هذه هي نقطة انطالق جيدة.
تحديد مــوقــع أنظمتنا الـغــذائـيــة الحالية

الزراعية للمنظومة والسياسات المعروفة
باسم سياسات التذوق.
مــن جـهــة أخ ــرى ،يـخــوض كــريــس أوتــر
نقاش ًا مهم ًا في كتابه الصادر عن جامعة
شيكاغو «بريطانيا الصناعية ،األنظمة
ال ـغ ــذائ ـي ــة ،ب ـي ـئــة الـ ـع ــال ــم» ع ــن ال ـج ــذور
اإلمبريالية للنظام الغذائي العالمي.
وحسب رأي المؤلف ،يجب االبتعاد عن
الـنـظــام ال ـغــذائــي الـغــربــي ال ــذي يـحـتــوي
عـلــى نـسـبــة عــالـيــة مــن الـلـحــوم الـحـمــراء
والـحـبــوب الـمـكــررة والــدهــون المشبعة
والسكر ،إلى نظام غذائي نباتي أكثر.

أخبار ثقافية

فــي س ـيــاق سـيــاســي وتــاري ـخــي أوس ــع،
مرتبط إلى حد كبير بتطور الرأسمالية
واالستعمار.
في أوروبا الرأسمالية وأمريكا الرأسمالية،
يـنــاقــش الـمــؤلـفــون ال ـيــوم طـبـيـعــة الـنـظــام
الـغــذائــي لـلــرأسـمــالـيــة ،ويـقـتــرحــون حـلــو ًال
مختلفة سياسية أو بيئية ...إلــخ ،بعضها
مـ ـح ــق وب ـع ـض ـه ــا خـ ـيـ ــالـ ــي .وأن ك ـث ــاف ــة
اإلصــدارات في هذا المجال وغيره حول
الــرأس ـمــال ـيــة وجــرائ ـم ـهــا تـعـطـيـنــا ص ــورة
عن أنــواع األفـكــار التي تنتشر في العالم
الرأسمالي اليوم.

كانوا وكنا

الدورة الـ  44للتراث العالمي

السينما الكردية في موسكو

انطلقت أعمال الــدورة ال ـ  44للجنة الـتــراث العالمي التابعة لمنظمة األمم
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في فوتشو ،حاضرة مقاطعة
فوجيان بشرقي الصين ،لمراجعة عناصر الـتــراث العالمي عبر اإلنترنت
وذل ــك لـلـمــرة األولـ ــى .وت ـعــد ه ــذه ال ـ ــدورة ،ال ـتــي ك ــان مــن ال ـم ـقــرر عـقــدهــا
بــاألســاس فــي عــام  2020لكنه تــم إرجــاؤهــا جــراء كــوفـيــد ،19-تعد دورة
ممتدة ستستمر حتى  31يوليو الجاري كما ستفحص اللجنة حالة الحفاظ
على المواقع المدرجة على القائمة بالفعل .وستبحث ما إذا كانت ستحذف
ليفربول من القائمة بسبب تطورات الواجهة البحرية في المدينة .لحماية
أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم من تأثيرات التغير المناخي.

انطلقت أعمال المهرجان األول لألفالم الكردية في العاصمة الروسية موسكو
يــوم األرب ـعــاء الـمــاضــي ،حـيــث سـيـسـتـمــر حـتــى يــوم األح ــد  25ت ـمــوز .بـمـشــاركــة
 35عـمـ ًا فـنـيـ ًا .وتـتـضـمــن األع ـمــال الـفـنـيــة أفــام ـ ًا سينمائية وقـصـيــرة ووثــائـقـيــة،
مــن عــدد مــن البلدان وعــرض عــدد مــن األعـمــال لمخرجين أجــانــب .وشــاركــت في
مراسم افتتاح المهرجان شخصيات معروفة في الثقافة والفن الكردي وممثلو
قنصليات بعض البلدان ،كما تمت دعوة عدد من الممثلين والمخرجين والمعدين
مــن تركيا وألـمــانـيــا وفــرنـســا وبريطانيا للمهرجان .ومــن األفــام الـمـشــاركــة فيلم
«الالجئ الصغير» لبوطان قوبادي وفيلم «زاكروس» لسهيم عمر خلف .واختتم
المهرجان أعماله بعرض فلم «بيت بال سقف» لسولين يوسف.

صــدر العدد األول من جريدة قاسيون عــام  1967على شكل نشرة،
وفــي الـعــام  1971صــدر الـعــدد األول مــن «قــاسـيــون النقابي» الخاصة
ب ـشــؤون نـقــابــات ال ـع ـمــال .كـمــا ص ــدرت «قــاس ـيــون الـثـقــافــي» الـخــاصــة
بشؤون الثقافة والفن .في الصورة :لوحات من غالف العددين األول
والثالث لـ «قاسيون الثقافي» عام .1988

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 « )٢٠21/07/25قاسيون» 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 :

الشبكة االجتماعية السورية في زمن قوتها أو تم ّزقها

اختلفت تجارب وخبرات السوريين الذين هاجروا سورية أو
غادروها مؤقتاً بدرجة كبيرة باختالف وجهاتهم وحظوظهم
واستعداداتهم ،شاهدنا من بعيد السعداء جدًا والتعساء
يصدق فرصة
جدًا وما بينهما .هناك من اشتاق للبالد ومن لم ّ
الخالص منها ،لكن بدا أن هناك ما يشبه اإلجماع على أن
الخسارة الكبرى بالنسبة لهؤالء جميعاً مرتبطة بالوسط
االجتماعي ،والنسيج االجتماعي .لذلك يقول الكثيرون مث ًال
بأنهم يمتلكون اآلن عم ًال الئقاً ،أو مقعدًا في جامعة عريقة أو
يكسبون قدرًا ال بأس به من المال ،لكن هناك شيء ما مفقود،
وغالباً ما يكون «األلفة» «الحميمية» و«الجو االجتماعي».
ǧنور أبوفّراج

تـقــول إحــدى الفتيات مـثـ ًا إنـهــا واظبت
على تغيير لــون وقـصّــة شـعــرهــا؛ تطيله
ثم تقصّره ثم تصبغه باألحمر الصارخ
أو األس ــود الـفــاحــم لـكـنـهــا ومـهـمــا فعلت
ظ ّلت تحس بأنها غير مرئية ،أي بمعنى
آخـ ــر مُ ـغ ـتــربــة ووحـ ـي ــدة ف ــي مــدي ـنــة ال
تــراهــا .فــي حين تعاني أم شــابــة أخــرى
م ــن مـعـضـلــة تـتـعـلــق بـتـخـوّفـهــا م ــن تــرك
اب ـن ـت ـهــا م ــن ال ـص ـبــاح ح ـتــى ال ـم ـســاء فــي
روض ــة األط ـف ــال بـيـنـمــا تـعـمــل ه ــي ،ألن
الـفـتــاة الـصـغـيــرة ال تـمـتـلــك ت ــرف قـضــاء
طـفــولـتـهــا فــي م ـنــزل جــدات ـهــا وأج ــداده ــا
التي تفصلها عنهم آالف الكيلومترات.
ويـلـخــص شــاب آخــر خـســاراتــه بــالـقــول:
«أش ـتــاق إلــى الـعــاقــات االجـتـمــاعـيــة مع
أشخاص يعرفونني تمام ًا ،وأشتاق إلى
التواصل مــع أشـخــاص كنت قــد أسست
م ـع ـهــم ســاب ـق ـ ًا ب ـح ـيــث ال اض ـط ــر لـشــرح
نفسي».
كــل تلك اآلراء تـغــري الـمــرء بتأمل هذه
الـبـنـيــة ال ـتــي يـتـحــدثــون عــن تــوقـهــم لـهــا،
نقاط قوتها ومكامن ضعفها والتغيّرات
الـتــي طــرأت عـلـيـهــا ،وفـهــم الـسـبــب الــذي

جعلها خـســارة حقيقية بــالـنـسـبــة للذين
غـ ـ ــادروا ب ــاده ــم قـ ـس ــر ًا ،وح ــرم ــوا مــن
التمتع بدفئها.
العائلة السورية
تـشـكــل الـعــائـلــة الـســوريــة ج ــزء ًا أســاسـيـ ًا
من النسيج االجتماعي المفقود ،لكن ما
هي العائلة السورية حق ًا؟ ومما تتألف؟
وم ـت ــى ن ـط ـلــق ع ـلــى أسـ ــرة م ــا مـصـطـلــح
«أس ــرة ســوريــة نـمــوذجـيّــة» فــالـعــائــات
في الريف ال تشبه تلك التي في المدينة،
والعائالت التي تش ّكل جزء ًا من عشائر
ال تـشـبــه ال ـتــي تـتـشـكــل فــي ال ـم ــدن ،كما
بقليل أو كثير
أن الـعــائــات قــد تختلف ٍ
ب ـيــن ال ـم ــدن ال ـس ــوري ــة ذاتـ ـه ــا .وأخ ـي ــر ًا
وليس آخر ًا فالعائالت السورية تختلف
أيـضـ ًا عبر الــزمــن ،فعائلة نموذجية من
الـثـمــانـيـنــات تـخـتـلــف عــن عــائـلــة ســوريــة
عام  .2020طوال سنوات ّقدمت الدراما
ال ـســوريــة ن ـم ــاذج م ــن ع ــائ ــات ســوريــة
اع ـت ـبــرت نـمــوذجـيــة إل ــى درج ــة كـبـيــرة،
رغ ــم االخـ ـت ــاف ب ـن ـيــة ال ـع ــاق ــات ضـمــن
عائلة تعيش في العشوائيات (مسلسل
االنتظار مث ًال) مقارنة بعائلة برجوازية
مــن الـطـبـقــة الــوسـطــى كـمــا فــي الـفـصــول
األربعة مث ًال.
لـلـســوريـيــن خ ـب ــرات مـخـتـلـفــة م ــع فـكــرة
ال ـع ــائ ـل ــة ن ـف ـس ـه ــا ،ل ـك ــن مـ ــع ذل ـ ــك ه ـنــاك
سـمــات عــامــة يمكن مالحظتها :فالعائلة
ال ـســوريــة كــانــت ل ــوق ـتٍ طــويــل مـهـيـمـنــة
على مصائر أعضائها ،بالمعنى اإليجابي
والسلبي لهذه الكلمة ،والمقصود بذلك
أن ال ـع ــائ ـل ــة ت ـل ـتــف حـ ــول األم واألب،
وهي عائلة متماسكة إلى درجة كبيرة،
وتـ ــوزيـ ــع األدوار والـ ــواجـ ـبـ ــات ضـمــن
ه ــذه ال ـعــائ ـلــة واضـ ــح ومـ ـح ــدد ،ك ـمــا أن

الـحـيــاة بين هــؤالء مكشوفة ومختلطة
إلــى ح ـدٍ بـعـيــد .والـعــائـلــة الـســوريــة عائلة
انفعالية وعاطفية ،ونشيطة فيما يتعلق
بــالــواجـبــات تـجــاه أعضائها ومشاركتهم
األف ـ ــراح واألتـ ـ ــراح .ول ـه ــذا يـمـتـلــك مـثـ ًا
أبناء الطبقة الوسطى ذكريات مشابهة
عـ ــن حـ ـف ــات رأس ال ـس ـن ــة واألع ـ ـيـ ــاد،
ويتذكر األكثر حظ ًا منهم رحلة سنوية
ال تزيد عن عدة أيام للبحر في الصيف،
أو رحــات صغيرة أكثر تواضع ًا ضمن
النطاق الجغرافي لكل محافظة.

يمكن افتراض
أن درجة التشوه
في البنية
االجتماعية
ارتبطت طردياً مع
درجة التهميش
والمستوى
االقتصادي
االجتماعي
لألسرة

الصداقات خيط آخر
ضمن النسيج االجتماعي
إلـ ــى ج ــان ــب ال ـع ــائ ـل ــة ك ـب ـن ـيــة اج ـت ـمــاع ـيــة
مـ ـحـ ــددة ال ـم ـع ــال ــم ،ش ـك ـ ّل ــت الـ ـص ــداق ــات
وزم ـ ــاالت ال ـع ـمــل ع ـن ـصــر ًا أس ــاس ـي ـ ًا مــن
الشبكة االجتماعية السورية ،وقد يكون
تـحـلـيــل ف ـك ــرة ال ـص ــداق ــات أك ـث ــر تـعـقـيــد ًا
لـغـيــاب وج ــود بـنـيــة تـنـظـمـهــا .لـكــن كيف
استطاعت شرائح واسعة من السوريين
عقد صداقات عميقة وممتعة ومتجددة؟
وم ــا الـ ــدور ال ــذي لـعـبـتــه ال ـصــداقــات في
حياة أفــرادهــا ،وكيف تحوّلت إلــى إرث
أو مكسب حقيقي بالمعنى االجتماعي؟
ورغــم كونها بالطبع ليست حـكــر ًا على
مجتمع بعينه ،لكن تنبغي مالحظة أن
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـص ــداق ــات داخـ ــل ســوريــة
اتـسـمــت بــالـحـمـيـمـيــة وال ـص ــدق وال ــدفء
وكانت عون ًا حقيقي ًا ألصحابها لمواجهة
م ـصــاعــب ح ـيــات ـهــم ،وم ـن ـبــع ه ــذا ال ــدفء
والعمق هو ما يصعب إخضاعه للتحليل
أو ال ـت ـف ـت ـيــت اآلن .ربـ ـم ــا يـ ـك ــون مـ ـرّد
األمـ ــر لـسـمــة عــامــة (ال يـمـكــن تـعـمـيـمـهــا
رغــم الشعور بــوجــودهــا) ترتبط بكون
الـشـعــب ال ـســوري شـعـبـ ًا ح ــار ًا وبـسـيـطـ ًا

وغير متك ّلف ،قادر على مشاركة أفكاره
ومـشــاكـلــه مــع آخــريــن يـثــق بـهــم .كـمــا أن
بنية حل المشكالت قائمة بدرجة كبير
عـلــى جـهــد جـمــاعــي ،ألن الـمـجـتـمــع وفــق
الـمـصـطـلـحــات الــرتـيـبــة الـمـتـعــارف عليها
مجتمع «متكاتف يساند أفراده بعضهم
بعض ًا» .تلك العبارة رغــم صحتها تغ ّفل
«الـ ـحـ ــب» ،فــال ـم ـســانــدة ل ــم ي ـكــن داف ـع ـهــا
الوحيد الواجب ،بل الحب أيض ًا.
الشبكة بشكلها المش ّوه
كــي ال ت ـبــدو ال ـصــورة وردي ــة أك ـثــر من
ال ــازم ،ال بــد مــن االع ـتــراف أي ـض ـ ًا ،بــأن
لـلـشـبـكــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،م ــواط ــن ضـعـفـهــا،
ف ــال ـخ ـل ــل األس ـ ــاس ـ ــي ي ـم ـك ــن اخ ـت ـص ــاره
بـفـكــرة الـهـيـمـنــة أي ـض ـ ًا ،ذل ــك أن األس ــرة
وكـ ــانـ ــت لـ ــوقـ ــت طـ ــويـ ــل م ـه ـي ـم ـن ــة ع ـلــى
مـصــائــر وخ ـيــارات أفــرادهــا ،فــي الــزواج
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل وال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة وح ـ ـتـ ــى أب ـس ــط
ال ـق ــرارات الـشـخـصـيــة .فـجــرائــم الـشــرف
م ـثـ ًـا أح ــد م ـظــاهــر ال ـت ـش ـوّه ف ــي الـبـنـيــة
االجتماعية ،وكذلك إجبار الفتيات على
الــزواج المب ّكر أو حتى التفكك األسري
وال ـع ــداوات الـمــرتـبـطــة بـخــافــات تتعلق
بــالـمـيــراث .لكن وراء كــل هــذه المظاهر
يـتـخـفــى طـغـيّــان الـمـسـتــوى االقـتـصــادي
االج ـت ـم ــاع ــي ك ـع ــام ــل م ـس ـت ـتــر ي ـم ــارس
تأثيره من بعد.
إذ يمكن افتراض أن درجة التشوه في
الـبـنـيــة االجـتـمــاعـيــة ارتـبـطــت طــردي ـ ًا مع
درجة التهميش والمستوى االقتصادي
االجـ ـتـ ـمـ ــاعـ ــي ل ـ ــأس ـ ــرة .ف ـك ـل ـم ــا ك ــان ــت
األس ــرة أشــد ف ـقــر ًا وأك ـثــر هــامـشـيــة كــان
يـصـعــب عـلـيـهــا الـمـحــافـظــة عـلــى عــاقــات
«رائقة» و«مثالية» ومحمية من سطوة
الضغوط االقتصادية والمعاشية.

