االفتتاحية
لمن تقرع األجراس؟
يـجـمــع دارس ــو تــاريــخ ال ـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــةّ ،أن
بين أهم أسباب انهيار النازية في حينه ،كان فتحها
لجبهتين كبريين مع ًا ،األولــى عــام  39والثانية عام
.41
اليوم تعيد النازية بشكلها الجديد ،وبقيادتها المركزية
الـســابـقــة نـفـسـهــا ،أي بـمــركــزهــا األنـغـلــوســاكـســونــي-
الـصـهـيــونــي ،الـخـطــأ نـفـســه ،وتـفـتــح جبهتين كبريين
مع كـ ٍـل من روسيا والصين في الوقت نفسه ،وعبر
أوكرانيا ومن ثم تايوان.
أول النتائج -وربـمــا األسـبــاب -الواضحة الشتعال
األزمـ ــة ال ـتــايــوان ـيــة ،وال ـتــي تـتـخـطــى ح ــدود تــايــوان،
شأنها شــأن األزمــة األوكــرانـيــة الـتــي تتخطى حــدود
بأي من
أوكرانيا ،هي ّأن محاولة االستفراد الغربي ٍّ
القوتين الكبريين (روسيا والصين) ،وفق ًا لوصفات
كل من
القرن الماضي ،قد انتهت إلى الفشل؛ وباتت ٌ
ت ــاي ــوان وأكــران ـيــا ،جـبـهـتـيــن لـمـعــركــة عــالـمـيــة واح ــدة
وشاملة؛ الـطــرف األول فيها هــو المركز اإلمبريالي
العالمي األمريكي الذي يصارع للحفاظ على هيمنته
وع ـلــى اسـتـعـمــاره االق ـت ـصــادي لـلـعــالــم بــأســره ب ــأداة
الــدوالر ،والـطــرف الثاني هــو الـقــوى الصاعدة وفي
مـقــدمـتـهــا روس ـي ــا وال ـص ـي ــن ،وم ــن خـلـفـهـمــا مـصـلـحــة
البشرية بأسرها فــي التخلص مــن نـظــام االستعباد
والنهب األمريكي ،وباتجاه تشكيل عالم أكثر عدالة.
بين النتائج الواضحة أيض ًا ،أنه وبعد تجربة تجنيد
أوروبا تحت اإلمرة األمريكية ضد روسيا ،يتم تكرار
الـتـجــربــة اآلن لتجنيدها أيـضـ ًا ضــد الـصـيــن ،وبالضد
من مصالح الشعوب األوروبـيــة ...يثبت هذا ك ّله ّأن
أوروب ــا ال ـيــوم تـحـتــاج أكـثــر مــن أي وقــت مـضــى أن
تطلق حركة تحررها الوطني ،والتي يمكن لها للمرة
األولــى منذ الـحــرب العالمية الثانية أن توصلها إلى
مرة وإلى
التحرر من النازية ومن الهيمنة األمريكيةً ،
األبد.
مــع تـقــدم الـمـعــركــة ،يـظـهــر أي ـض ـ ًاّ ،أن جـمـلــة األزم ــات
اإلقـلـيـمـيــة ال ـتــي ك ـرّس ـهــا أو حـتــى زرع ـهــا فــي بعض
الحاالت االستعمار الغربي التقليدي ،وحافظ عليها
األمريكان وعززوها ،باتت اآلن أمام احتماالت ح ّلها
جدي ًا؛ على سبيل المثال ال الحصر :األزمة الهندية-
الصينية ،السعودية -اإليرانية ،التركية -السورية،
وغيرها الكثير...
وهو ما سيفتح المجال أيض ًا على إنهاء أزمة األزمات
فــي منطقتنا ،والمتمثلة بــوجــود الـكـيــان الصهيوني
فيها ،كــأداة تخريب وبلطجة وعــدوانٍ مستمرة في
عام تقريب ًا.
أداء وظيفتها منذ مئة ٍ
وفــي الــوضــع ال ـســوري ،ف ـ ّـإن ال ـبــاب سينفتح بشكل
أوسـ ـ ــع ل ـح ــل ح ـق ـي ـقــي وشـ ــامـ ــل لـ ــأزمـ ــة الـ ـس ــوري ــة،
وبــالــذات عـبــر الـتـطـبـيــق الـكــامــل لـلـقــرار  ،2254الــذي
ي ـقــود نـحــو تـغـيـيــر ج ــذري شــامــل وعـمـيــق لمصلحة
الشعب السوري ،والــذي ال يمكن أن يستكمل دون
خـ ــروج ك ــل ال ـق ــوات األج ـن ـب ـيــة م ــن س ــوري ــة ،وعـلــى
رأسها القوات «اإلسرائيلية» من الجوالن السوري
المحتل ،والذي ش ّكل احتالله ،وما ترتب من كوارث
على ذلك االحتالل ،في كل المجاالت ،أحد األسباب
العميقة لألزمة السورية الراهنة ،جنب ًا إلى جنب مع
األسـبــاب األخــرى الــداخـلـيــة المتراكمة وعـلــى رأسها
التبعية االقتصادية والمصالح الضيقة لنخب النهب
وال ـف ـســاد الـكـبـيــر ،ال ـتــي ح ـوّلــت ال ـبــاد إل ــى اسـتـثـمــار
ـاص بـهــا ،وبــالـضــد مــن مـصــالــح الـشـعــب ال ـســوري،
خـ ٍ
وعبر نهب تعب هذا الشعب المتراكم بالذات.
األجراس تُقرع لوالدةٍ مكتملة للعالم الجديد ،ومعها
أجراس والدةٍ جديدة لسورية موحدة وقوية ،رغم
كـ ّـل الـبــؤس الــذي يعكسه الـمـشـهــد الــداخـلــي الـحــالــي.
وبالتوازي فإنّه ومع التهافت الغربي الذي ستسرعه
فإن أولئك الذين يسعون لعقد
حماقة فتح الجبهتينّ ،
بازارات مع الغرب خدمة لمصالحهم ،سينتهون إلى
وإن الحل السوري نفسه سيمضي
خيبة كبرى؛ بل ّ
وفق ًا للقرار الدولي  ،2254اشترك في تنفيذه الغرب
أم لم يشترك ،شاء أم أبى...
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تحديد الحد األدنى لألجور

ما بيحك جلدك إال ظفرك
يستمر أصحاب األقالم الخضراء والملونة
األخـ ـ ــرى ب ـحــرب ـهــم ال ـم ـع ـل ـنــة وال ـم ـس ـت ـتــرة
عـلــى الـفـقــراء مــن شـعـبـنــا ،مـسـتـخــدمـيــن كل
األس ـل ـحــة الـنـفـسـيــة واإلعــام ـيــة والـسـلــوك
الـعـمـلــي لـيــدكــوا بـهــا مـضــاجــع الـفـقــراء حتى
ي ـب ـق ــى هـ ـ ــؤالء أس ـ ـيـ ــري ح ــاج ــات ـه ــم ال ـت ــي
يسعون إلى تأمينها بكل السبل والوسائل
المتاحة بين أيديهم والوسائل المتاحة في
تأمين حاجاتهم القليلة والقليلة جد ًا ،حتى
بتنا نقول إنها معدومة وكما يقول هؤالء
المعدمون يفعلون بنا هكذا لنبقى نركض
وراء تأمين لقمتنا ولقمة عيالنا وحاجاتنا
ال ـتــي بــاتــت أق ــل بـكـثـيــر م ـمــا نــريــد وأي ـض ـ ًا
كــي ال نـتـمـكــن مــن الـتـفـكـيــر بــأشـيــاء أخــرى
واألش ـي ــاء األخـ ــرى ال ـتــي يـقـصــدونـهــا هــي
كيف الخالص من أوضاعهم التي ُأوصلوا
إل ـي ـهــا وهـ ــذا يـعـنــي س ـيــاس ـي ـ ًا ك ـيــف سـيـغـيّــر
الفقراء من أوضاعهم.
أي ك ـي ــف س ـي ـغ ـي ــرون ح ــال ـه ــم هـ ــذا ال ــذي
يـعـيـشــون ب ــه ل ـحــال آخ ــر يـتـمـكـنــون عـبــره
مــن تــأمـيــن حـقــوقـهــم الـمـسـلــوبــة ويــدافـعــون
عـ ــن ك ــرام ــات ـه ــم الـ ـت ــي تـ ـه ــدر ع ـل ــى أب ـ ــواب
الـمــؤسـســات وعـلــى أب ــواب األف ــران وعلى
مواقف الركوب ليذهبوا إلى أعمالهم وهذا
غيض من فيض تجري فيها هدر كرامات
الـنــاس بينما فــي المقلب اآلخــر أي مقلب
تماسيح الـنـهــب والـفـســاد األشـيــاء مختلفة
اختالف ًا كلي ًا ،وال تقترب منهم تلك األشياء
التي ذكرناها عن حال الفقراء والمساكين
وأبناء السبيل.
فـ ــي كـ ــل ي ـ ــوم يـ ـج ــري اإلع ـ ـ ــان عـ ــن رف ــع
جــديــد لــأسـعــار وفــي كــل يــوم تـشــرق فيه
الشمس يجري تخدير العاملين بأجر بأن
أجورهم ستتحسن في حال توفر الموارد
والموارد في جيوب الحرامية الكبار ،وال
نـ ــدري ك ـيــف س ـت ـتــأمــن الـ ـمـ ــوارد ف ــي هــذه
ال ـح ــال ل ــزي ــادة األج ـ ــور ،وال نـ ــدري كـيــف
سـتـتــأمــن ال ـمــوارد والـمـعــامــل شـبــه متوقفة
ع ــن اإلنـ ـتـ ــاج ،وال ن ـ ــدري ك ـيــف سـتـتــأمــن
الـ ـم ــوارد وال ــزراع ــة بـمــواسـمـهــا الـمـخـتـلـفــة
ب ــأس ــوأ حــاالت ـهــا ،وال ـف ــاح ــون ي ـئ ـنــون مــن
وطــأة تكاليف إنـتــاجـهــم الــزراعــي حـيــث لم
تـعــد هــذه الـمـهـنــة الـعـظـيـمــة «تـجـيــب همها»
كما يقول الفالحون عن زراعتهم.
ل ـقــد ط ـفــح ال ـك ـيــل وأص ـب ــح س ـيــانــه عـظـيـمـ ًا
ولــم تعد تجدي تلك الوعود الخ ّلبية التي
ي ـخــدر بـهــا ال ـف ـقــراء ب ــأن حــالـهــم ستتحسن
ولــم تعد تجدي تلك الكتابات الفيسبوكية
والـ ـتـ ـص ــاري ــح اإلع ــامـ ـي ــة الـ ـت ــي ي ـت ـبــاكــون
فـيـهــا عـلــى أوض ــاع ال ـنــاس حـيــث مــا يُكتب
اآلن عـلــى صـفـحــات ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
يذكرنا بما قاله عبد اهلل الــدردري في أحد
اجتماعات المجالس العمّالية بأنه هو عامل
ويأكل الفالفل مثل العمال كناية في التعبير
عن وضعه الذي يماثل وضع العمّال.
مــاذا بعد أيها الشعب الفقير العنيد الكلمة
اآلن ل ـكــم وال ـف ـعــل أي ـض ـ ًا ل ـكــم «ومـ ــا بـيـحــك
جلدك إال ظفرك».

الحد األدنى لألجور هو المبلغ المالي األدنى الذي يدفع إلى عامل لقاء عمل يقوم به أو خدمات يقدمها خالل فترة من الوقت ،ووفقاً لمنظمة العمل
الدولية «يمكن تحديده لتغطية االحتياجات الدنيا للعامل وعائلته على ضوء الظروف الوطنية االقتصادية واالجتماعية».

ǧأديب خالد

وباإلضافة إلى ذلك ،هناك فرق بين الحد
األدنــى لألجور الوطني اإلجباري الذي
ينطبق على جميع العمال ،والحد األدنى
الذي ينطبق على مجموعات معينة مثل
الـبــالـغـيــن م ـقــارن ـ ًة مــع الـعــامـلـيــن الـشـبــاب
أو الـعــامـلـيــن فــي الـمـنــاطــق الـحـضــريــة أو
الريفية .أو فــي حــال صناعات صعبة أو
أعمال خطرة وفي حال لم يكن مفروض ًا
وطني ًا ،يمكن لقطاع أو مهنة فرض حدّ
أدنى لألجور.
طرق أخرى
كـمــا يـمـكــن أن ت ـقــوم الـحـكــومــة بـتـحــديــد
الحد األدنى لألجور من طرف واحد مع
أو مــن دون اسـتـشــارة مــع أربــاب العمل
والـعـمــال أو مـتــوافــق عـلـيــه بــا قـيــود من
قبل العمال وأرباب العمل.
هذا وال يوجد في المبدأ مستوى مناسب
للحد األدنى لألجور أو حد أدنى صحيح
ل ـ ــأج ـ ــور .وحـ ـتـ ــى ب ـع ــض ال ـ ـ ــدول ذات
االق ـت ـصــادات مــرتـفـعــة الــدخــل عـلــى غــرار
تلك الموجودة في الــدول اإلسكندنافية،
ليس لديها حدّ أدنى إجباري لألجور في

كــامــل الــدولــةّ .إل أن هــذه ال ــدول تتميّز
ب ـحــريــة أربـ ــاب ال ـع ـمــل وال ـعــامــل بـتـكــويــن
الـجـمـعـيــات ،ولــديـهــا إج ــراءات مـفــاوضــات
جـمــاعـيــة ت ـحــدد األجـ ــور ف ــي ال ـعــديــد مــن
ال ـم ـجــاالت ف ــي س ــوق الـعـمــل ومـنـظـمــات
ال ـع ـم ــال ،ف ـي ـهــا تـ ـم ــارس ح ــق اإلض ـ ــراب
وت ـس ـت ـط ـيــع ف ــرض رؤي ـت ـهــا ع ـلــى أرض
الــواقــع مــن خــال الـضـغــط والـمـفــاوضــات
واإلض ـ ـ ــراب ،بـيـنـمــا ف ــي ال ـ ــدول الـعــربـيــة
ومـنـهــا ســوريــة ال تـعـتـبــر ه ــذه الـطــريـقــة
سليمة ألن نقابات العمال فيها ال حول
لها وال قــوة ،وهي مجرد تابعة للسلطة
التنفيذية ،وال تمتلك األدوات لمجابهة
أرباب العمل.
وفي حين ترتبط بعض التطورات التي
حصلت مــؤخــر ًا بخصوص الحد األدنــى
لــأجــور فــي المنطقة العربية باعتبارات
سياسية على إثــر الـثــورات التي حصلت
بـعــد ع ــام  ،2010يـجــب أن يــأخــذ تـحــديــد
الـ ـح ــد األدن ـ ـ ــى لـ ــأجـ ــور فـ ــي ال ـح ـس ـبــان
ظــروف اإلن ـتــاج والـتـنــافـسـيــة ،فـضـ ًا عن
مستوى القطاع غير الرسمي والبطالة.
وع ـل ــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ،ونـ ـظ ــر ًا لـلـبـطــالــة
المرتفعة بين الشباب ،يجب أن تحتذي
األج ــور الــدنـيــا ح ــذو دول عــديــدة لــديـهــا
معدالت مختلفة من الحد األدنى لألجور

منها ما هو مخصص للمبتدئين مقارن ًة
بالعاملين المؤهلين أو العاملين الشباب
أو الراشدين.
وال ـح ــد األدن ـ ــى ل ــأج ــور ه ــو ت ــدخ ــل فــي
ســوق الـعـمــل يـعـتـبــر مــن بـيــن الـعــديــد من
ال ـس ـيــاســات االق ـت ـصــاديــة واالج ـت ـمــاع ـيــة.
وي ـجــب أن يــأخــذ تـحــديــد مـسـتــوى الـحــد
األدن ــى لــأجــور فــي الـحـسـبــان الـضــرائــب
وتـ ـخـ ـفـ ـيـ ـضـ ــات أخ ـ ـ ـ ــرى وم ـ ـ ــن ض ـم ـن ـه ــا
مساهمات الضمان االجتماعي ،ووجود
اسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات عـ ـم ــل م ـ ـتـ ــوافـ ــرة أخ ـ ــرى
وتوافر الخدمات العامة وشبكات األمان
االجتماعي.
وف ــي ب ــادن ــا ال ـحــد األدنـ ــى ل ــأج ــور ال
ي ـغ ـطــي سـ ــوى  2أو  %3م ــن تـكــالـيــف
المعيشة فقط وال يوجد عندنا شبكات
ض ـ ـمـ ــان اجـ ـتـ ـمـ ــاعـ ــي وال ت ـخ ـف ـي ـض ــات
ألسعار السلع الضرورية التي يستفيد
منها الـعـمــال ،لـيــس لــدى عمالنا ســوى
رح ـ ـمـ ــة اهلل كـ ـمـ ــا ي ـ ـقـ ــولـ ــون ف ـ ــي ظــل
غ ـيــاب ال ـحــريــات الـسـيــاسـيــة والـنـقــابـيــة
وال ـخــرق الـيــومــي لـلــدسـتــور وف ــي ظل
اخ ـت ــال الـ ـتـ ــوازن ف ــي ع ــاق ــات الـعـمــل
لصالح أربــاب العمل وتغييب النقابات
وعزلها عن جمهورها والسيطرة على
قراراتها.

في بالدنا الحد
األدنى لألجور ال
يغطي سوى 2
أو  %3من تكاليف
المعيشة فقط
وال يوجد عندنا
شبكات ضمان
اجتماعي وال
تخفيضات ألسعار
السلع الضرورية
التي يستفيد
منها العمال
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يمثل عضو اللجنة النقابية أهم عنصر في النقابة ،هذا
إضافة إلى ما يمتلكه التنظيم النقابي من خبرات وتجارب
نضالية يعكسها على أعضائه ،كي يلعبوا الدور المحرك
والنشط في الدفاع المستمر عن مصالح العمال ،بينما
تلجأ القوى المعادية لمصالح وحقوق الطبقة العاملة عبر
السلطات التنفيذية إلى فرض القيود على النقابات عبر
استهداف النقابيين وخاصة في القواعد العمالية ،وذلك
بتقييد تحركاتهم بغية تعطيل النقابات وإفراغها من
مضمونها الذي وجدت من أجله.
ǧنبيل عكام

استقاللية
النقابات عن
أجهزة السلطة
التنفيذية
واألحزاب
السياسية وأرباب
العمل هي
الشرط األساسي
لوجودها
ولحمايتها من
التدخل أو التأثير
عليها وهي أهم
ضمانة لتطور
وفاعلية النقابات

ي ـبــرز دور ال ـن ـقــابــي الـحـقـيـقــي أكـثــر
فـ ــي ال ـ ـظ ـ ــروف االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ال ـت ــي
تـطــرأ عـلــى الـعـمــل الـنـقــابــي ،وظــروف
الطبقة العاملة المعيشية التي تمر بها
وحقوقها ومصالحها ،والتي تتطلب
مــن الـنـقــابـيـيــن الـتـعــامــل مـعـهــا بحكمة
كـبـيــرة وحـنـكــة ،بحيث تعبر قــرارات
التنظيم عن معرفة واضحة بمطالب
ومـصـلـحــة الـطـبـقــة الـعــامـلــة والـتـنـظـيــم
الـنـقــابــي .وه ـنــاك ع ــدة م ـبــادئ تـقــوم
ع ـل ـي ـهــا ك ــاف ــة أش ـك ــال ال ـع ـمــل ال ـن ـقــابــي
وال ـتــي قــد تـكــون غـيــر مــدرجــة ضمن
نـصــوص قــانــون التنظيم النقابي أو
النظام الداخلي للنقابة ،وهذا ال يعفي
مــن مـســؤولـيــة االل ـتــزام بـهــا مــن قبل
أعضاء التنظيم النقابي التزام ًا أدبي ًا
وكفاحي ًا ،والتي منها:
 االق ـت ـن ــاع ،ويـعـتـبــر ه ــذا م ــن أهــممـبــادئ الـعـمــل الـنـقــابــي أي أن يكون
النقابي مقتنع ًا بأهمية العمل النقابي
وجدواه في المطالبة بحقوق جميع
العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية
وظــروف عملهم ،واالنتقال بها نحو
األفضل بالطرق األكثر كفاحية ،فهو
ض ــرورة السـتـمــرار التنظيم النقابي
والصمود في جميع الظروف.
 -ن ـكــران الـ ــذات ،ال ـم ـحــرك األس ــاس

ل ـل ـع ـمــل ال ـن ـق ــاب ــي ل ـت ـح ـق ـيــق األه ـ ــداف
ال ـم ـط ـلــوبــة ويـتـجـلــى ه ــذا ال ـم ـبــدأ فــي
االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـل ـت ـض ـح ـيــة فـ ــي س ـب ـيــل
ت ـح ـق ـيــق م ـصــالــح ال ـع ـم ــال وح ـقــوق ـهــم
ال ـم ـس ـل ــوب ــة .ه ـ ــذا إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ع ــدة
صـفــات مـمـيــزة عــن بــاقــي الـعـمــال في
المنشأة ال بد أن يتحلى بها أعضاء
الـلـجـنــة الـنـقــابـيــة ومـتـمـمــوهــا ليكونوا
مــرجـعـ ًا ومــرشــد ًا لـلـعـمــال ،ويمتلكون
القدرة على حل المشاكل التي تواجه
النقابة.
 أن يمتلك النقابي إمكانات قياديةتـمـكـنــه م ــن تــوج ـيــه ال ـع ـمــال لـتـحـقـيــق
األهداف والمطالب العمالية المختلفة.
أن ي ـكــون ذا شـخـصـيــة اجـتـمــاعـيــة،
أي ل ـ ــه ات ـ ـص ـ ــال مـ ـب ــاش ــر م ـ ــع ك ــاف ــة
الـعـمــال ويـهـتــم بـمـشـكــاتـهــم ،ويـعــرف

طموحاتهم ومطالبهم وبمعنى آخر
أن ي ـكــون مــوضــع ق ـبــول مــن غــالـبـيــة
ال ـع ـمــال ،وخــاصــة أن الـعـمــل الـنـقــابــي
يـعـتـمــد بـشـكــل أس ــاس ــي ع ـلــى الـعـمــال
ومـطــالـبـهــم وحـقــوقـهــم ،لــذا ال ب ـدّ من
النقابي أن يــدرك مطالب من يمثلهم
مـ ــن الـ ـعـ ـم ــال ،وذلـ ـ ــك ع ـب ــر االتـ ـص ــال
الـمـبــاشــر مـعـهــم وال ـتــواجــد فــي أمــاكــن
ت ـج ـم ـعــات ـهــم ،ل ـي ـكــون م ـع ـبّ ــر ًا حـقـيـقـيـ ًا
عنهم.
 أن يـمـتـلــك ث ـقــافــة ع ــام ــة يـسـتـطـيــعمـ ــن خ ــال ـه ــا ال ـت ـع ـب ـي ــر عـ ــن م ـصــالــح
م ــن يـمـثـلـهــم ع ـبــر م ـتــاب ـع ـتــه ل ـت ـجــارب
الـنـقــابــات فــي كــافــة ب ـلــدان الـعــالــم بما
فيها العربية ،ومعرفته بتاريخ نضال
م ـن ـظ ـم ـتــه ال ـن ـق ــاب ـي ــة م ـن ــذ تــأس ـي ـس ـهــا،
وم ـتــاب ـعــة ال ــوس ــائ ــل اإلع ــام ـي ــة الـتــي

ت ـع ـبــر ع ــن م ـص ــال ــح ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة
واالسـتـفــادة منها فــي سبيل تحقيق
مصالح الطبقة العاملة ،ويكون على
دراية ومعرفة بقوانين العمل النافذة
فــي الـبــاد ،واتفاقيات العمل الدولية
والعربية وأهم حقوق الطبقة العاملة
االق ـت ـصــاديــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ،وي ــدرك
أهمية دور النقابات والطبقة العاملة
في المجتمع.
 أن ي ـ ـكـ ــون الـ ـنـ ـقـ ــابـ ــي ص ــاح ــبم ـبــادرة ومـغــامــرة مــدعــومــة بالثقة
ال ــواعـ ـي ــة ،وأن ت ـت ــم دراس ـ ــة ه ــذه
الـ ـمـ ـب ــادرة دراس ـ ــة م ـتــأن ـيــة شــرط
ّأل ي ـك ــون هـ ــذا ال ـت ــأن ــي س ـب ـب ـ ًا فــي
ف ـشــل ه ــذه ال ـم ـب ــادرة أو إض ـعــاف
حركة النقابة .لذلك ال بد للنقابات
الحقيقية من توفر ثالثة مقومات

هي - :االستقاللية ،والديمقراطية،
والجماهيرية.
االستقاللية :استقاللية النقابات عن
أجـهــزة السلطة التنفيذية واألحــزاب
السياسية وأرباب العمل هي الشرط
األســاســي لــوجــودهــا ،ولحمايتها من
الـتــدخــل أو الـتــأثـيــر عـلـيـهــا ،وهــي أهــم
ض ـمــانــة ل ـت ـطــور وفــاع ـل ـيــة ال ـن ـقــابــات.
وبـمـعـنــى آخ ــر تـعـنــي أن ـهــا تـعـبـيــر عن
إرادة أعضائها ومصالحهم المشتركة،
وتعنى تحريرها مــن أي نفوذ معادٍ
لـلـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة .وي ـت ـج ـلــى ذل ــك مــن
خالل حق النقابات في وضع قانونها
ونظمها األســاسـيــة الــداخـلـيــة بنفسها
ومــن خــال الـتـصــديــق عليها مــن قبل
مؤتمراتها العامة التي تملك وحدها
حق تعديلها.

الطبقة العاملة

السودان -إضراب العاملين في مستشفى الفاشر
دخل العاملون في مستشفى الفاشر الذي يقع بوالية
شمال دارفور في إضراب عام عن العمل لمدة أربعة أيام
حيث انتهى يوم الثالثاء الفائت ،وجاء اإلضراب نتيجة
عـ ــدم وف ـ ــاء ح ـك ــوم ــة الـ ــواليـ ــة ب ـم ـس ـت ـح ـقــات ال ـعــام ـل ـيــن
والمتمثلة فــي تأخير زيــادة الــراتــب الـجــديــد والـبــدالت
والعالوات المتأخرة أكثر من ثالثة أشهر ومن الجدير
ذك ــره أن كــافــة مــؤسـســات الــواليــة دخـلــت فــي إضــراب
عام عن العمل ،وذلك لمطالبة حكومة الوالية باإلسراع
واالسـتـجــابــة بمطالبهم .ومــن جـهــة أخــرى أفــاد تجمع
الـعــامـلـيــن ب ـمــؤس ـســات الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي الـحـكــومـيــة فــي
ال ـخــرطــوم ،عــن تـنـفـيــذ اإلضـ ــراب بـنـسـبــة  ،%70م ـهــدد ًا
بتصعيده لنسبة  %100بعد أن نكصت وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي بتعهداتها اتجاه العاملين فيما
يـخــص تنفيذ مـقـتــرحــات لـجـنــة الـسـبـعــة ،الـتــي اعـتـمــدت
زيادات في المنح والبدالت وطبيعة العمل.

المغرب -المراقبون الجويون
يهددون بخوض إضراب
يعتزم المراقبون الجويون في المغرب القيام بإضراب
عــن العمل لمدة  15يــومـ ًا ،اعـتـبــار ًا مــن يــوم األربـعــاء 3
أب ال ـجــاري فــي خ ـطــوة تـصـعـيــديــة مـنـهــم ،ت ـهــدف إلــى
الـضـغــط عـلــى إدارة الـمـكـتــب الــوط ـنــي ل ـل ـم ـطــارات من
أجــل تحقيق مطالبهم بــدفــع المنحة المتفق عليها في
ب ــروت ــوك ــول االتـ ـف ــاق ال ـم ــوق ــع ع ـل ـيــه ف ــي وقـ ــت ســابــق
ح ـيــث م ــا زال الـمـكـتــب الــوط ـنــي ل ـل ـم ـطــارات ،يـطــالـبـهــم
بالتحلي بالصبر هذا وقد كانت النقابة الوطنية التابعة
للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ،والـتــي تمثل أغلب
العاملين قد وجهت رسالة إلــى الحكومة تدين طريقة
الـتـعــامــل مــع مـطــالــب العاملين فــي الـمــؤسـســة ،هــذا ومــا
زالت المفاوضات بين إدارة المكتب الوطني للمطارات
وال ـن ـقــابــة الـتــابـعــة لـلـكــونـفــدرالـيــة الــديـمـقــراطـيــة للشغل
قائمة.

أمريكا -إضراب العاملين في مجال
الصحة العقلية في شمال كاليفورنيا
أعلنت النقابة التي تمثل أكثر مــن  2000عامل
ف ــي ك ــاي ــزر ش ـم ــال كــال ـي ـفــورن ـيــا ع ــن الـ ـب ــدء فــي
إض ــراب عــام مـفـتــوح يـبــدأ فــي  15أب الـجــاري.
وق ــال ممثلو الـنـقــابــات :إن أعـبــاء عـمــل األطـبــاء
ال ـعــال ـيــة وال ــرع ــاي ــة ال ـص ـحــة الـعـقـلـيــة غ ـيــر كــافـيــة.
وأضــافــت الـنـقــابــة أن الـمـعــالـجـيــن مـحـبـطــون من
إجـ ــراءات شــركــة الـصـحــة الـعـمــاقــة .قــال رئـيــس
االتـحــاد الوطني لعمال الــرعــايــة الصحية ،الــذي
يمثل األطباء ،في بيان له «نحن ال نتعامل مع
اإلضراب باستخفاف ،ولكن حان الوقت التخاذ
موقف وجعل الشركة تنفق بعض األموال على
الرعاية الصحية النفسية ».وقال أحد العاملين:
«ن ـح ــن اآلن ف ــي أس ـ ــوأ م ــرح ـل ــة م ــن أي وق ــت
مضى».

البرتغال -يهدد عمال المطار باإلضراب
هـ ــدد ع ـم ــال ال ـط ـي ــران ال ـم ــدن ــي ال ـبــرت ـغــال ـيــون يـ ــوم االث ـن ـيــن
الماضي باإلضراب عن العمل لمدة ثالثة أيام في أواخر آب
الـجــاري ،وطــالـبــوا الـشــركــة الـتــي تــديــر أكـبــر مـطــارات الـبــاد،
بــزيــادة األج ــور وتــوفـيــر ظ ــروف عـمــل أف ـضــل .ويـعــد تهديد
اإلض ــراب مــن قـبــل نـقــابــة عـمــال الـطـيــران الـمــدنــي البرتغالي،
واتحاد موظفي الطيران التجاري هو األحــدث في سلسلة
اإلضــرابــات .وقالت النقابات في بيان مشترك إن اإلضــراب
من المقرر أن ينظم في الفترة من  19أب إلى  21أب ،وهي
ع ــادة ف ـتــرة مــزدحـمــة لـلـسـفــر .وات ـه ـمــوا شــركــة آن ــا المشغلة
للمطارات ،التي تدير  10مطارات في البرتغال بما في ذلك
في لشبونة وبورتو وفارو ،والمجموعة الفرنسية ،بتحقيق
أرباح عالية دون دفع أجور الئقة للعاملين فيها ،كما طالبت
الـنـقــابــات بــأن تتبنى الـشــركــة تــدابـيــر عــاجـلــة لـضـمــان شعور
الـعـمــال بــاألمــان أثـنــاء أداء عـمـلـهــم ،واح ـتــرام حـقــوق الـعـمــال
والشعب بشكل أساسي.
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نلقي الضوء على تاريخ الحركة النقابية والعمالية السورية
لنكتسب خبرة عملها ونطلع على مواقفها تجاه مستغلي
حقوق العمال وهذا تعكسه المؤتمرات النقابية التي كانت
تعقد وما يطرح فيها من قضايا عمالية وسياسية تعكس
وزن الحركة العمالية والنقابية في الحياة العامة لسورية،
هذا الوزن الفعلي الذي ما كان باإلمكان تحقيقه دون تفاعل
حي وحقيقي بين الحركتين على األرض ،إضافة إلى نشاط
القوى الوطنية والديمقراطية السياسي واالقتصادي اللذين
ساهما في خلق المناخ المناسب للحراك العمالي والنقابي حتى
تمكنا من انتزاع تلك المطالب التي عبر عنها المؤتمر الذي
ننشر في حلقتين مجرياته وما طرح فيه وما تبناه وما قرر
بشأنه من قرارات.

ǧمحرر الشؤون العمالية

انعقد المؤتمر الثامن للنقابات العمالية
في سورية على مدرج جامعة دمشق في
 25آذار  ،1955وشــارك فيه مندوبون
عن أكثر من  200نقابة عمالية .وترأس
القائد الشيوعي إبراهيم بكري جلسات
المؤتمر الثامن لعمال سورية.
وص ـ ــدر ق ـب ــل ال ـم ــؤت ـم ــر ب ـف ـت ــرة ،ال ـع ــدد
األول م ــن ج ــري ــدة ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي
«ج ــري ــدة الـ ـنـ ــور» ،وت ـ ــرأس ت ـحــريــرهــا
القائد الشيوعي الشهيد فرج اهلل الحلو.
ونـشــرت الجريدة برقية قــادة النقابات
ال ـع ـم ــال ـي ــة فـ ــي س ـ ــوري ـ ــة ،ال ـش ـي ــوع ـيَّ ـي ــن
إبـ ــراهـ ـيـ ــم بـ ـكـ ــري وخـ ـلـ ـي ــل الـ ـح ــري ــري،
الموجهة إلى الحكومة ،حيث يحتجون
فيها على أعمال الشرطة الموجهة ضد
عمال الباصات المضربين ويعبرون عن
تضامنهم مع المضربين.
انعقد المؤتمر الثامن تحت شعار وحدة
الـحــركــة الـعـمــالـيــة والـنـقــابـيــة فــي ال ـبــاد.
وقدم إلى الحكومة المطالب التالية:
• وقــف الـمــاحـقــات بـحــق الشخصيات
القيادية في النقابات.
• منح النقابات حرية النشاط.
• السماح بحق اإلضراب.
• وقف تسريح العمال التعسفي.
• زيـ ـ ــادة أج ـ ــور عـ ـم ــال وم ـس ـت ـخــدمــي
المؤسسات والشركات الحكومية.
• اتخاذ إجراءات ضد البطالة.
• تحسين حالة العمال الزراعيين.
• ت ـح ـس ـي ــن الـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
والخدمات الطبية للعمال.
• ات ـخــاذ إجـ ــراءات تـتـعـلــق بــالــدفــاع عن
الـصـنــاعــة الــوطـنـيــة وحـمــايـتـهــا مــن رأس
المال األجنبي.
• الكفاح في سبيل السلم وضد الحرب،
وضد الحلف التركي العراقي العدواني.
لـ ـع ــب الـ ـشـ ـي ــوعـ ـي ــون بـ ــزعـ ــامـ ــة رئ ـي ــس
ال ـمــؤت ـمــر ال ـثــامــن إبــراه ـيــم ب ـكــري دور ًا
حــاس ـم ـ ًا ف ــي وض ــع م ـطــالــب ال ـع ـمــال فــي
المؤتمر .واتخذ المؤتمر قــرار ًا بإرسال
وفد للمشاركة في أعمال مؤتمر شعوب
آسيا فــي دلـهــي .وفــي الـيــوم الــذي أنهى
ف ـيــه ال ـمــؤت ـمــر أع ـم ــال ــه ،ج ــرت م ـظــاهــرة
ضخمة في دمشق رفعت الشعارات التي
نــادى بها المؤتمر ،وتزعم الشيوعيون
هـ ــذه ال ـم ـظ ــاه ــرات .ل ـقــد أبـ ــرز الـمــؤتـمــر
الثامن لنقابات العمال فــي ســوريــة نمو
وعــي الطبقة الـعــامـلــة فــي ســوريــة ،هــذه
الطبقة التي بدأت تلعب دور ًا بارز ًا أكثر
فأكثر في الحركة الوطنية الديمقراطية

في البالد.
ك ــان رئ ـيــس ال ـمــؤت ـمــر ال ـثــامــن إبــراه ـيــم
بكري قد ألقى خطاب ًا مهم ًا في المؤتمر
ننشره كام ًال:
لقد دل هــذا العرض الــذي قــام به عمال
دم ـش ــق هـ ــذا الـ ـي ــوم ،م ـع ـبــريــن ف ـيــه عــن
مطالب وآمال عمال سورية في بأسرها،
ع ـل ــى أن ال ـط ـب ـق ــة ال ـع ــام ـل ــة الـ ـس ــوري ــة،
قـ ـ ــد أص ـ ـب ـ ـحـ ــت طـ ـبـ ـق ــة تـ ـلـ ـع ــب دوره ـ ـ ــا
الــرئـيـســي فــي حـيــاة ال ـبــاد االقـتـصــاديــة
واالج ـت ـمــاع ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة ،وال يـمـكــن
ب ــأي شـكــل مــن األش ـكــال طـمــس دوره ــا
وال ـت ـن ـكــر لـمـطــالـبـهــا ،وبـ ــات م ــن الـمـحـتــم
على المسؤولين أن يلبوا هذه المطالب
الـحـقــة وأن يـعـيــروهــا االهـتـمــام الـكــافــي،
وي ـع ـم ـلــوا ع ـلــى تـحـقـيـقـهــا ،ألن ف ــي ذلــك
دون ريب ،مصلحة لفئة كبيرة من أبناء
شعبنا ،من أبناء وطننا الغالي العزيز.
مطالب العمال االقتصادية
ال أريد اإلسهاب في وصف حياه العمال
ومعيشتهم ،إنها معروفه لــدى الجميع،
واعتقد أن كل إنسان يطلع على حقيقة
أوضاع جماهير العمال الواسعة الغفيرة
بـ ـتـ ـج ــرد ،الب ـ ــد أن يـ ــوافـ ــق م ـع ــي ع ـلــى
ض ـ ــرورة تــأي ـيــد ه ــذه ال ـط ـب ـقــة وتـحـقـيــق
م ـطــال ـب ـهــا ف ــي رفـ ــع م ـس ـتــوى مـعـيـشـتـهــا
وحياتها وعملها .فالحد األدنــى لألجور
وهو  275قرش ًا في اليوم ،هذا إذا طبق
ون ـف ــذ ،ال ي ـك ــاد ي ـك ـفــي مـعـيـشــة شـخــص
واح ــد فـقــط ،فـكـيــف يـمـكــن أن يـســد هــذا
المبلغ نفقات عائلة بكاملها؟ ولكن لدينا
األدلة الكافية ،على أن هناك قسم ًا كبير ًا
مــن الـعـمــال ال يحصلون على هــذا الحد
أي ـض ـ ًا ،وم ــن ال ـمــؤســف أن ت ـكــون هـنــاك
فئة كبيرة من عمال المؤسسات العامة
ومصالح الــدولــة نفسها ال يشملهم هذا
المبدأ كعمال البلديات واألشغال العامة.

إن الطبقة
العاملة السورية
سوف تتابع
نضالها باستمرار
لتطبيق الحد
األدنى لألجور
وزيادته وألجل
تطبيق مبدأ
ثماني ساعات
عمل في
اليوم والحد
من الغرامات
والتسريح
التعسفي

ف ــال ـع ـم ــال ك ـل ـهــم ي ـط ــال ـب ــون ب ــرف ــع ال ـحــد
األدنى العام لألجور وتطبيقه وتنفيذه
بأمانة وإخالص وهناك الفئات األخرى
م ــن ال ـع ـمــال م ــا زالـ ــت أج ــوره ــم عــرضــة
لجشع الـشــركــات وخـصــوصـ ًا الـشــركــات
األجنبية وكبار أرباب العمل ،يتحكمون
بها كما يـشــاؤون ،ولكن المسؤولين لم
يتخذوا التدابير الالزمة إلجبارهم على
التقيد بالحدود الدنيا لألجور والمتعلقة
بمختلف فئات العمال ،فالواجب يقضي
بـ ـ ــأن ت ـع ـم ــل الـ ـسـ ـلـ ـط ــات عـ ـل ــى ت ـط ـب ـيــق
قــرارات ـهــا وتـنـفـيــذهــا ،إذ مــا ال ـفــائــدة من
أجـ ـم ــل الـ ـ ـق ـ ــرارات إذا ك ـ ــان الـ ـعـ ـم ــال ال
يستفيدون منها فائدة عملية.
وأمـ ــا س ــاع ــات ال ـع ـمــل ،ف ـهــي وإن تـكــن
م ـحــدودة بــالـقــوانـيــن ،فــإن هــذا التحديد
لــم يـقــف فــي وجـهــه أرب ــاب الـعـمــل الــذيــن
يــزيــدون ساعات العمل باستمرار دون
أن ت ـع ـمــل ال ـس ـل ـط ــات ع ـل ــى وقـ ــف ه ــذه
ال ـه ـج ـمــات ال ـم ـت ـكــررة م ــن أربـ ــاب الـعـمــل
لزيادة يوم العمل.
ويلجأ أرباب العمل إلى أساليب الضغط
وال ـت ـهــديــد بــال ـت ـســريــح لـلـعـمــال ال ــذي ــن ال
يرغبون العمل أكثر من  8ساعات ،وال
ي ـجــد هـ ــؤالء ح ـمــايــة تـقـيـهــم م ــن ش ــر مــا
يفرض عليهم.
مطالب الفالحين
وم ـ ــا مـ ــن شـ ــك فـ ــي أن ال ـب ـط ــال ــة تـلـعــب
دور ًا رئ ـي ـس ـي ـ ًا فـ ــي ال ـت ـم ـه ـي ــد ألرب ـ ــاب
العمل بإنقاص األجــور وزيــادة ساعات
الـعـمــل وم ــدت ــه ،إذ إن جـيــش الـعــاطـلـيــن
االح ـ ـت ـ ـي ـ ــاط ـ ــي ال ـ ـم ـ ــؤل ـ ــف مـ ـ ــن الـ ـعـ ـم ــال
ال ـم ـس ــرح ـي ــن مـ ــن أع ـم ــال ـه ــم إل ـ ــى جــانــب
العدد الغفير من الفالحين الفقراء الذين
يهجرون القرى إلى المدن طلب ًا للرزق،
يشكل مشكلة اجتماعية تتطلب عالج ًا
ج ــذري ـ ًا ســري ـع ـ ًا .وذل ــك عــن طــريــق رفــع

مـسـتــوى الــريــف وم ـنــع ط ــرد الـفــاحـيــن
من أراضيهم ،وإنشاء مشاريع صناعية
وطنية وحمايتها.
ال تكتفي الشركات وكبار أربــاب العمل
بهذا الهجوم المستمر بل إنهم يلجؤون
إلـ ــى اس ـت ـن ــزاف آخـ ــر ق ـط ــرة م ــن ع ــرق
ال ـع ـم ــال ،ع ــن ط ــري ــق فـ ــرض ال ـغ ــرام ــات
الباهظة ألتفه األسباب.
إن الطبقة العاملة السورية سوف تتابع
نضالها باستمرار لتطبيق الحد األدنــى
لــأجــور وزيــادتــه ،وألج ــل تطبيق مبدأ
ثـمــانــي ســاعــات عـمــل فــي ال ـيــوم ،والـحــد
م ــن الـ ـغ ــرام ــات وال ـت ـس ــري ــح ال ـت ـع ـس ـفــي،
وسـتـصــل حـتـمـ ًا إل ــى مـطــالـبـهــا بــوحــدتـهــا
وتضامنها وقوة نقاباتها.
عمال سورية يؤيدون عمال
المؤسسات العامة
ومــن الـمــؤســف حـقـ ًا أن قــانــون الترفيه
عــن الموظفين لــم يشمل العمال ،بحجة
أوه ـ ـ ــن م ـ ــن خـ ـي ــط الـ ـعـ ـنـ ـكـ ـب ــوت ،وم ــن
المؤسف أيض ًا أن قرار الحكومة بشأن
زيــادة أجــور عمال ومستخدمي الدولة
وال ـم ــؤس ـس ــات ال ـعــامــة ال ـت ــي ط ــال ــب بـهــا
هؤالء العمال ،لم يكن شام ًال كافي ًا ،فقد
استثنى هذا القرار العمال المؤقتين في
زي ــادة األج ــور ،وك ــأن ه ــؤالء يعيشون
فــي الـمــريــخ ال عـلــى أرض هــذا الــوطــن.
كما استثنى هــذا القانون فئات الكبرى
م ــن ال ـع ـمــال الـمـثـبـتـيــن أي ـض ـ ًا وال أدري
لـعـمــري ل ـمــاذا هــذ الـتـفــريــق بـيــن الـعـمــال
وت ـف ـض ـيــل ال ـم ـث ـب ـت ـيــن ع ـل ــى الـ ـجـ ــدد ،مــع
أن ال ـج ـم ـيــع يـشـتـغـلــون ف ــي مــؤسـســات
واحـ ـ ــدة ،وأن ع ـم ــال س ــوري ــة بــأســرهــا
متضامنون مع عمال المؤسسات العامة
فــي طلبها الـمـشــروع بــأن تشمل زيــادة
األج ــور كــافــة الـعـمــال دون اسـتـثـنــاء أو
تسوية.
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سنوات مضت ،لم يم ّر شهر
طوال عدة
ٍ
واحد تقريباً دون حدث أمني ما في
محافظة السويداء؛ ويأتي ذلك الحدث
عاصفاً وكبيرًا ومصحوباً بأعداد كبيرة من
الضحايا ،كما في األسبوعين الماضيين،
وإن لم يكن أقل
أو يأتي أقل صخباًْ ،
خطورة.

ǧمراسل قاسيون -السويداء

المشترك هو ّأن حالة التف ّلت األمني وانتشار
الـ ـسـ ــاح وال ـم ـل ـي ـش ـي ــات وال ـخ ـط ــف وتـ ـج ــارة
الـمـخــدرات وشـتــى أنــواع الـتـجــارات الـســوداء،
وبالتوازي مع الفقر المتفاقم ،والتردي المريع
ف ــي ش ـت ــى أنـ ـ ــواع الـ ـخ ــدم ــات ،هـ ــذه ك ـل ـهــا هــي
إحداثيات أساسية ثابتة في وضع المحافظة.
المسؤول األساسي
دخول في التفاصيل ،ال بد من القول:
قبل أي
ٍ
ّإن ال ـم ـس ــؤول األول واألسـ ــاسـ ــي ،قــانــون ـي ـ ًا
وسياسي ًا ،عن وضع المحافظة ،كما عن وضع
سورية ككل ،هو مؤسسات الدولة السورية،
وب ـط ـب ـي ـعــة الـ ـح ــال ال ـن ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي ال ـقــائــم
الــذي يــديــرهــا؛ فبين مـصــالــح الـفــاســديــن الكبار
وتـجــار الـحــرب وتغوّلهم على الـبــاد والعباد،
والــذيــن يـتــربـحــون مــن شـتــى أن ــواع ال ـخــراب،
وبـيــن األلـعــاب السياسية الـتــي تصب فــي منع
حــل األزمـ ــة ،ومـنــع أيّ تـغـيـيــر وطـنــي حقيقي
لمصلحة الناس ،تضيع أرواحٌ وتهدر كراماتٌ
ويعمّ الخراب.
ـام آخــر ،وبعيد ًا عــن الضياع فــي التفاصيل
بـكـ ٍ
ال ـك ـث ـي ــرة ،ع ـل ــى أه ـم ـي ـت ـهــا ،ف ـ ـ ّـإن حـ ـ ًـا حـقـيـقـيـ ًا
للوضع الكارثي فــي المحافظة ،ال طريق إليه
ســوى عـبــر حـ ٍـل شــامــل لــأزمــة الـســوريــة ككل،
وهـ ــذا ل ــن ي ـك ــون دون تـغـيـيــر جـ ــذري شــامــل
يـعـيــد تــوحـيــد ال ـبــاد ،ويُـمـ ّكــن أهـلـهــا مــن تقرير
مصيرهم بأنفسهم بكل تفاصيله ،بما في ذلك
طبيعة النظام السياسي الذي يخدم مصالحهم
ومصلحة بلدهم.
كلمة حول المليشيات
هـ ـن ــال ــك أس ـ ـب ـ ــاب ع ـ ــدي ـ ــدة النـ ـتـ ـشـ ــار ظ ــاه ــرة
الـ ـمـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــات؛ ف ـ ــإض ـ ــاف ـ ـ ًة لـ ـلـ ـغـ ـي ــاب ال ـش ـك ـل ــي
لمؤسسات الدولة( ،في حين إنها في الحقيقة
بأشكال مباشرة وغير
موجودة بتأثي ٍر كبي ٍر
ٍ
مباشرة) ،ربما يمكن وضــع اليد على عاملين
هما األكثر تأثير ًا في وجود هذه المليشيات،
األول :هــو الــوضــع ال ـمــادي ال ـمــزري لـلـنــاس،
ول ـل ـش ـبــاب خ ـص ــوص ـ ًا ،وال ــذي ــن ت ـقـ ّـط ـعــت بـهــم
ال ـس ـبــل ،وب ــات ال ــرات ــب ال ــذي يـمـكــن الـحـصــول
عـلـيــه مــن االن ـض ـمــام إلح ــدى تـلــك الـمـلـيـشـيــات
طــوق نـجــاةٍ يلجؤون إلـيــه .الثاني :هــو البعد
الـسـيــاســي اإلقـلـيـمــي والــدولــي لـلـمـســألــة؛ إذ ّإن
اسـتـمــرار األزمــة والتفاقم المتواصل ألوضــاع
الناس ،قد فتح الباب واسع ًا أمام شتى أنواع
التأثيرات العابرة للحدود ،والتي بات بإمكانها
االس ـت ـث ـمــار فــي مــزي ـدٍ مــن ال ـتــأزيــم وال ـخ ــراب،

فـ ّـإن هــذه اآلراء باتت رائجة إلــى هــذا الحد أو
ذاك .وهــو مــا سـنـحــاول تـقــديــم تفسير لــه في
نهاية هذه المادة...

وباتجاه أسوأ أنواع الغايات.
صناعة الرأي
رب ـمــا ب ـيــن أوضـ ــح أدوات ال ـتــأث ـيــر ف ــي وضــع
المحافظة ،صفحات الفيس الـبــوك المليونية
الـتــي تـنـشــط فــي الـفـضــاء االف ـتــراضــي ،وتلعب
دور ًا كبير ًا في العمل على توجيه الرأي العام
في المحافظة ،وفي العمل على تأطيره ضمن
اتجاهات محددة.
بحق في قسم مهم من هذه الصفحات،
الملفت ٍ
هــي طبيعة الـخـطــاب الـسـيــاســي الــذي تتبناه؛
فهي ال تتبنى بشكل واضح الخطاب التقليدي
ل ـل ـم ـعــارضــة ،وال ال ـخ ـطــاب الـتـقـلـيــدي لـلـنـظــام،
ومعلوم ّأن تبني أيّ من هذين المنطقين لن
قبول عـ ٍـام ،ال في المحافظة وال في
يلقى أي ٍ
سورية بأكملها.
فإن جوهر الخطاب في عدد مهم من
مع ذلكّ ،
هذه الصفحات ،يتركز في الموضوعة التالية:
نعم النظام مسؤول عن الوضع ،ولكنه ليس
المسؤول األساسي! المسؤول األساسي هو
إيــران وحــزب اهلل ،والمشكلة مــع النظام هي
عالقته بكل من إيــران وحــزب اهلل ،وفــي حال
فإن التفاهم معه ممكن...
تم فك هذه العالقة ّ
أي ّأن الـخـطــاب الـمــوجــه نـحــو تـغـيـيــر جــذري
شــامــل وحقيقي فــي مصلحة الـبــاد كـكــل ،يتم
نوع آخر ،يجعل
تحييده لمصلحة خطاب من ٍ
مشكلة المحافظة ومشكلة البلد بأسرها ،هي
إيران وحزب اهلل.
دع جــان ـب ـ ًا تـقـيـيــم أدوار إيـ ــران وحـ ــزب اهلل،
ف ـ ـ ّـإن ال ـ ــدور ال ـغ ــرب ــي ع ـلــى ال ـع ـم ــوم ف ــي هــذه
الـصـفـحــات ،هــو خ ــارج كــل نـقـدٍ أو اسـتـهــداف،
وكــذلــك األدوار «اإلســرائـيـلـيــة» هــي األخ ــرى
خارج النقد واالستهداف .الخطاب العام الذي
يجري تقديمه ،والــذي ينتقل في تأييده وفق ًا
للظرف بين هــذه المليشيا وتـلــك ،يبقى ثابت ًا
فــي تـصــويــر الـمـشـكـلــة عـلــى أن ـهــا تـخـتـصــر في
إيــران وحــزب اهلل ،وفــي ّأن الـنـظــام الـســوري
ل ـيــس م ـس ــؤو ًال أس ــاس ـي ـ ًا ع ـن ـهــا ،ب ــل م ـســؤو ًال
بالتبعية...
نـتـيـجــة ال ـتــأث ـيــر ال ـم ـتــواصــل ل ـهــذه الـصـفـحــات،
وللعمل المباشر على األرض فــي الـســويــداء،

كلما طالت األزمة
وتعمق الفقر
وتعمقت الجريمة
واستمر قذف الناس
بشتى أنواع األفكار
االنعزالية كلما زادت
مساحة قبولها

مخاطر إضافية
بين المخاطر اإلضافية الواضحة فيما يجري،
ال ـع ـمــل ع ـلــى ت ـكــريــس ط ــاب ــع م ــرك ــب طــائ ـفــي-
سـيــاســي -اجـتـمــاعــي واقـتـصــادي للمليشيات؛
فقسم مهم منها يحمل الشكل الطائفي ،بغض
ال ـن ـظــر ع ــن ات ـفــاقــه واخ ـتــافــه م ــن وق ــت آلخــر
مــع الـقـيــادة الــروحـيــة الرسمية فــي المحافظة،
وإضافة لحملها تلك الصفة ،فهي تحمل السالح،
وتحمل أيض ًا أموا ًال على شكل رواتب ،وتحمل
خ ـطــاب ـ ًا س ـيــاس ـي ـ ًا ...وبــاخ ـت ـصــار ،فــإنــه يـجــري
العمل على تقديم هــذه المليشيات ليس فقط
ك ــ«م ـن ـقــذ» ،بــل كـمـمـثــل شــامــل لـلـمـجـتـمــع ديـنـيـ ًا
وسياسي ًا واقتصادي ًا وإلخ...
ه ــذا األم ــر يـسـتـهــدف -س ــواء بـشـكــل مـقـصــود
أو بـحـســن ن ـيــة ،وال شــك ّأن هـنــالــك ك ـثــر ًا من
أص ـ ـحـ ــاب الـ ـنـ ـي ــة الـ ـحـ ـسـ ـن ــة -تـ ـك ــري ــس ع ــزل ــة
جغرافية سكانية؛ وليس مستغرب ًا في السياق
أن تخرج كل بضعة أشهر نغمة منطقة عازلة
ونغمة إدارة ذاتية وإلخ.
بعد تاريخي
معلومٌ ّأن اإلرث الوطني فــي الـســويــداء إرث
كبير ومستمر فــي لعب دو ٍر مهم فــي تشكيل
ض ـمــائــر أه ـل ـهــا وآرائـ ـهـ ــم .وم ـع ـل ــومٌ ّأن دفـعـهــا
نـحــو شـكــل مــن أشـكــال الـعــزلــة ومـحــاولــة قطع
جــذورهــا الوطنية ،هــو أمـرٌ شديد الصعوبة...
ل ـكــن أمـ ــل م ــن ي ـس ـت ـهــدفــون ذلـ ــك ،ه ــو ال ـعــاج
طويل األمــد :كلما طالت األزمــة وتعمق الفقر
وتعمقت الجريمة واستمر قذف الناس بشتى
أن ــواع األفـكــار االنـعــزالـيــة ،كلما زادت مساحة
وإن ك ــان ال ـهــدف فــي مــرحـلــة مــا هو
قـبــولـهــاْ .
فإن أصحاب مشروع التقسيم
الفعلي،
التقسيم
ّ
الــداخـلـيـيــن والـخــارجـيـيــن ،بــاتــوا يعلمون يقين ًا
بأن احتماالته باتت أضعف مما سبق ،ولكنهم
ّ
يزرعون البذار السامة للمستقبل...
ال ـ ـح ـ ــوادث األم ـن ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـج ــري مـ ــن ف ـتــرة
إل ــى أخـ ــرى ،وك ـمــا هــو واض ــح بــالـنـسـبــة ألهــل

المحافظة وللسوريين ككل ،وبما فيها هجوم
فصيل على آخر ،ال تقدم ح ًال من أي نوع كان،
ال لموضوع المخدرات وال لموضوع الخطف
وال لـغـيــره مــن الـمـصــائــب .بــل وأس ــوأ مــن ذلــك
أنـهــا تـكـرّس زعــامــات معينة وخـطــابـ ًا سياسي ًا
معين ًا...
ت ـكــريــس ح ــال ـةٍ ان ـعــزال ـيــة طــائ ـف ـيــة وس ـيــاس ـيــة،
ال ـغ ــرض الـبـعـيــد مـنـهــا ه ــو ال ـتــأث ـيــر ع ـلــى شـكــل
الـحــل ال ـقــادم فــي ســوريــة ،وال ــذي يُ ــراد لــه ْأن
ي ـكــون ح ـ ًا مـلـغــومـ ًا بـكــل إمـكــانـيــات االنـفـجــار،
ـرب كل في منطقته ،ويستمر
يقوده أمــراء حـ ٍ
ف ـيــه ال ـخ ــراب وي ـت ـع ـمــق ،ب ـح ـيــث ت ـغ ــدو وح ــدة
ال ـبــاد شـكـلـيـ ًة أك ـثــر مـمــا هــي عـلـيــه اآلن ،وال
ي ـم ـك ــن بـ ـحـ ـ ٍـال مـ ــن األح ـ ـ ــوال إغـ ـمـ ــاض ال ـع ـيــن
عــن الـتـقــاطــع اإلج ــرام ــي فــي الـمـصــالــح ،ســواء
بشكل مخطط أو عـفــوي ،بـيــن أم ــراء الـحــرب
والفاسدين الكبار والمتشددين من جهة ،وبين
الجهات ذات المصلحة في التخلص من اإلرث
الوطني الكبير للسويداء وأهلها ،ونقصد بينها
بالدرجة األولى «إسرائيل».
المخرج
فإن الحل الحقيقي
كما سبق وقلنا في البدايةّ ،
لن يستند إلى أيّ من الفصائل الموجودة ،ولن
يستند إلــى مــؤسـســات الــدولــة بشكلها الحالي
وبطريقة إدارتها الحالية ،ولن يستند أيض ًا إلى
أيٍّ مــن الـقــوى الـخــارجـيــة الـمـتــدخـلــة؛ الـحــل لن
يستند إال إلى السوريين في كل سورية ،وإلى
سياسي شامل على أساس القرار ،2254
حل
ٍ
يبدأ بتشكيل جسم حكم انتقالي يمهد الطريق
بشكل فعلي لكي يتمكن الـســوريــون مــن حكم
أنـفـسـهــم بــأنـفـسـهــم فــي طــول ال ـبــاد وعــرضـهــا،
وتـحــديــد ًا ،الـســوريــون مــن حــزب ال ــ %95الــذي
يرزحون تحت وطأة الفقر والنهب والتسلط
ويدفعون كل األثمان.
ح ـ ٌـل ك ـهــذا لــن يـكـتـمــل هــو اآلخ ــر دون خــروج
كــل ال ـقــوات األجـنـبـيــة مــن ســوريــة ،كـ ّلـهــا على
اإلطالق ،ولكن لن يبدأ إال بتشكيل جسم حك ٍم
انـتـقــالــي تــواف ـقــي يـتــم مــن خــالــه الـتـعــامــل مع
أزمات البالد ال بالمفرق بل بالجملة...
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مجددًا« :تغيير سلوك النظام» كشعار غربي:

صدر يوم الرابع من هذا الشهر تقري ٌر
بعنوان« :العفو عن المعتقلين السوريين
قد يكون اختراقاً إذا كانت دمشق
مستعدة لبذل المزيد» .أصدره مركز
أبحاث أمريكي مق ّره نيويورك واسمه
«مؤسسة القرن».

ǧمركز دراسات قاسيون

ي ـح ـمــل ال ـت ـقــريــر ت ـكــري ـس ـ ًا إلش ـ ــارات س ـبــق أن
ت ـنــاول ـت ـهــا قــاس ـيــون ف ــي ع ــدة م ـق ــاالت ســابـقــة
ع ــال ـج ــت ف ـي ـه ــا تـ ـح ــول الـ ـشـ ـع ــار الـ ـغ ــرب ــي مــن
«إسقاط النظام» إلى «تغيير سلوك النظام»،
ودرست المقصد الغربي من هذا الشعار ،وما
يختفي تحته مــن استهدافات تتعلق بسورية
وبالمنطقة.
يـشـيــر صـ ــدور ه ــذا ال ـت ـقــريــر (وال ـ ــذي سـنـقــف
ع ـلــى تـفــاصـيـلــه ض ـمــن الـ ـم ــادة) إل ــى اس ـت ـمــرار
الــدفــع الـغــربــي فــي االتـجــاه نفسه الــذي كنا قد
وض ـح ـنــاه فــي ال ـم ــواد الـســابـقــة ،ولـكـنــه يحمل
أيض ًا دالالت إضافية متعلقة بتوقيت صدوره
وسـيــاق األح ــداث الـكـبــرى العالمية الـتــي يأتي
ضمنها.
وألن األحــداث الكبرى التي تشغل العالم منذ
ّ
 24شباط من هذا العام ،قد دفعت إلى الوراء
فإن التقرير نفسه
«إعالمي ًا» الملف السوريّ ،
قــد يـبــدو منقطع ًا عــن سـيـ ٍـاق مـتــواصــل لعملية
«تغيير سلوك النظام»؛ ولذا من المهم إنعاش
الــذاكــرة الـقــريـبــة ،عـبــر الـتــذكـيــر بــذلــك الـسـيــاق،
ومــن ثــم االنـتـقــال إلــى معالجة الـتـقــريــر نفسه،
وم ـح ــاول ــة ف ـه ــم ال ــرس ــائ ــل واإلشـ ـ ـ ــارات ال ـتــي
يحملها.
ماذا قلنا سابقاً حول «تغيير سلوك
النظام» و«التطبيع مع النظام»؟
نـظــرنــا فــي م ــوادٍ ســابـقــة فــي الـطــرق المختلفة
ال ـتــي ي ـح ــاول م ــن خــال ـهــا ال ـغ ــرب وبــاألخــص
الــواليــات الـمـتـحــدة ،الـحـصــول عـلــى مكتسبات
ت ــدع ــم م ـش ــاري ـع ــه وم ـص ــال ـح ــه فـ ــي ال ـم ـن ـط ـقــة،
وبــاألخــص أكبر مـشــروع لــه :أي «إســرائـيــل».
وسلطنا الضوء آنذاك على ما تقوم به أمريكا
ومـعـهــا الـغــرب– وفــي بـعــض األحـيــان بتعاون
مع بعض األنظمة العربية– لتحقيق مصالحها
تحت شعارات« :التطبيع مع النظام» و«تغيير
سلوك النظام» ،وفوقهما شعار «خطوة مقابل
خطوة» ،بوصفها -بالدرجة األولــى -أدوات
لــالـتـفــاف عـلــى تـطـبـيــق ال ـحــل الـسـيــاســي عبر
...2254
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ف ـقــد ب ــرز م ــن ب ـيــن أدوات
ه ــذا االل ـت ـفــاف مــا سـمــي بـمـشــروع خــط الـغــاز
«ال ـعــربــي» ،ومــا راف ـقــه مــن م ـحــاوالت إلظـهــار
تقاربات مفترضة بين حكومات الدول المعنية،
ول ـك ــن ل ـيــس أي تـ ـق ــارب ،ب ــل تـ ـق ــارب مــرعــي
م ــن ال ـب ـنــك ال ــدول ــي وم ــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
بطبيعة الـحــال .أفــردنــا عــدد ًا مــن الـمــواد حول
ال ـم ــوض ــوع ب ـمــا ف ــي ذل ــك م ـلــف ك ــام ــل لمركز
دراسات قاسيون حول ما يسمى بخط الغاز
«العربي».
«إن الـمـســار ال ــذي تسعى
:
ا
ـ
ق
ـ
ب
ـا
ـ
س
قلنا
كـنــا قــد
ً ّ
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وك ــذل ــك «إس ــرائ ـي ــل» إلــى
دفــع المنطقة بــأســرهــا للسير وفـقــه ،وإذا كان
يتضمن وصفات عامة من قبيل «ناتو عربي»
و«خط غاز عربي» ،وإلخ ،فإنّه وعم ًال بمقولة
كـيـسـنـجــر «ال ح ــرب دون م ـصــر ،وال ســام
دون س ــوري ــة» ،وب ـعــد أن تــم ض ـمــان الـشـطــر

األول مـنـهــا ل ــأس ــف ،ع ـلــى األقـ ــل ف ــي ال ـمــدى
الـمـنـظــور ،فـ ّـإن التركيز اآلن هــو على الشطر
الـثــانــي»( .مــن مــادة« :الخطة ألفا– النسخة
ال ـثــان ـيــة ...ل ـمــاذا «التطبيع مــع الـنـظــام»؟
ولماذا «التطبيع»؟»).
فــي ال ـم ــادة ذات ـه ــا ،أوض ـح ـنــا أن« :م ــا تسميه
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ـ ــام ...ب ـع ـم ـل ـيــة «ت ـغ ـي ـيــر س ـلــوك
ال ـن ـظ ــام» ،وبـ ـ «الـتـطـبـيــع م ــع ال ـن ـظ ــام» ،لـيــس
الـمـقـصــود مـنــه بـحــال مــن األح ــوال فـتــح الـبــاب
أمام عالقات سليمة بين سورية كدولة وبين
الــدول العربية األخــرى ،وليس المقصود منه
أيـضـ ًا خ ــروج ســوريــة مــن أزمـتـهــا أو تحسين
أوض ــاع أه ـل ـهــا ...بــل الـمـقـصــود وض ــوح ـ ًا ،هو
سحب سورية من اصطفافها التاريخي بشكل
تدريجي (ولكن سريع) ،نحو اصطفاف جديد
تصبح فيه ال غربية الهوى فقط اقتصادي ًا من
حـيــث الـمـتـحـكـمـيــن والـفــاســديــن الـكـبــار ضمنها
ن ـظــام ـ ًا وم ـعــارضــة ،بــل وأي ـض ـ ًا غــربـيــة الـهــوى
سياسي ًا بشكل علني ،ضمن استقطاب جديد
شــرقــي -غــربــي ،أداتـ ــه األســاس ـيــة هــي حــرب
الجميع على الجميع ضمن شـعــوب المنطقة،
ولكن مع إبعاد أية حرب ،أو حتى معركة ،عن
«إسرائيل».».
في مــادة الحقة بعنوان «البنك الدولي بين
خط الغاز «العربي» والسد العالي!» ،ركزنا
على دور البنك الدولي ضمن الوضع الحالي
واأله ـ ــداف الــراه ـنــة ل ـل ـغــرب ،وبــالـتـحــديــد عبر
مـشــروع خــط الـغــاز «الـعــربــي» ،مستحضرين
ال ـم ـث ــال ال ـت ــاري ـخ ــي ل ــابـ ـت ــزاز ال ـغ ــرب ــي ضـمــن
«الخطة ألفا» عبر التمويل المفترض لمشروع
الـســد الـعــالــي فــي مـصــر ،والــذي لــم يحصل في
نهاية المطاف ،إال حين انعطفت مصر سياسي ًا
نحو االتحاد السوفييتي وحصلت على تمويل
السد منه .وأوضحنا في المادة أن دور البنك
الــدولــي مــا زال هــو ذات ــه فــي مـحــاولــة بــائـســة
إلعــادة إنـتــاج الـتــاريــخ ولــذات األه ــداف ،وهنا
نـعـنــي األهـ ــداف ال ـمــرجــوة مــن «الـتـطـبـيــع مع
النظام» و«تغيير سلوك النظام».
وفي مادة بعنوان «أين وصلت عملية «تغيير
سلوك النظام»؟ سياق ...أدوات ...نتائج»،

ما تسميه وسائل
اإلعالم بعملية
«تغيير سلوك
النظام» وبـ
«التطبيع مع
النظام» ليس
المقصود منه
فتح الباب أمام
عالقات سليمة
بين سورية والدول
العربية األخرى...
وال حل أزماتها بل
المقصود وضوحاً
هو سحب سورية
من اصطفافها
التاريخي

قلنا إن «مــا يجري فعلي ًا ضمن سياسة تغيير
السلوك ،وبعيد ًا عن أوهام النخب ومصالحها
الضيقة ،هو ّأن البالد والنخب نفسها ،يجري
تـجــريــدهــا بــالـتــدريــج مــن إمـكــانـيــاتـهــا وقــدراتـهــا
وحتى من صداقاتها وتحالفاتها ،بحيث تصل
إلــى مــرحـلــة ال تـعــود ق ــادرة فـيـهــا ســوى على
القبول .وعــادة ما يكون هــذا القبول هو آخر
األدوار ال ـتــي تـلـعـبـهــا عـلــى م ـســرح ال ـتــاريــخ».
وأضفنا أنــه «إذا كانت عملية الحل السياسي
ما تزال متعثرة حتى اللحظة ،ويقود تعطيلها
المتشددون الـســوريــون ،مــن النظام بالدرجة
فإن
األولــى ،ومــن المعارضة بالدرجة الثانيةّ ،
اسـتـمــرار العملية ال حيّة وال ميتة ،قــد تحول
بحد ذاته إلى إحدى أدوات إطالة االستنزاف
وت ـع ـم ـي ـقــه وص ـ ــو ًال إلـ ــى «ت ـغ ـي ـيــر ال ـس ـل ــوك»».
وذكــرنــا بـعــض األدوات الـتــي تــم اسـتـخــدامـهــا
في محاول لتحقيق ذلك الهدف ،ومعظم هذه
األدوات كانت بصيغة إخراج أحد األرانب من
القبعة والـتـلــويــح بــه ،فيما ال يمكن وصـفــه إال
بعملية مساومة لتبرير تقديم تنازالت معينة
تـصــب فــي االت ـجــاه ذات ــه ،وهــو لـيــس االتـجــاه
الذي يخدم السوريين :أي الحل الشامل عبر
التطبيق الكامل للقرار .2254
آخر المؤشرات
ال ـم ــؤش ــرات وال ـخ ـط ــوات ال ـتــي نــاقـشـنــاهــا فــي

المواد المذكورة آنف ًا كانت شديدة الوضوح،
وراف ـق ـت ـه ــا ت ـغ ـط ـيــة إع ــام ـي ــة واه ـت ـم ــام واس ــع
النطاق ،كما بــدأ البعض بقراءتها ضمن إطــار
مقترح المبعوث األممي الخالي من المضمون،
أو أبـســط الـمــامــح حــول ال ـ «الـخـطــوة مقابل
خ ـط ــوة» .ول ـكــن ك ـمــا أس ـل ـف ـنــا ف ــي ب ــداي ــة هــذه
ال ـم ــادة ،وألس ـب ــاب مـتـعـلـقــة بــال ـظــرف الــدولــي،
بـ ــدت األم ـ ــور وكـ ــأن ال ـغ ــرب واألم ــريـ ـك ــان قــد
ع ّلقوا عملهم وجـهــودهــم فــي سياق «التطبيع
مــع ال ـن ـظــام» و«تـغـيـيــر س ـلــوك ال ـن ـظــام» ،ولــم
يـعــد األم ــر عـلــى «رادارهـ ــم» فــي ظــل تخبطهم
لـمــواجـهــة األزم ــات الـكـبــرى األك ـثــر اش ـت ـعــا ًال...
ولكن األمر في الحقيقة لم يكن كذلك...
تقرير «مؤسسة القرن»
جاء التقرير المنشور في الرابع من هذا الشهر
بـعـنــوان« :العفو عن المعتقلين السوريين
قد يكون اختراق ًا إذا كانت دمشق مستعدة
لبذل المزيد» ،أصــدره مركز أبـحــاث أمريكي
صـغـيــر ن ـس ـب ـي ـ ًا ،يـتـخــذ م ــن ن ـيــويــورك م ـق ــر ًا لــه
واس ـم ــه «مــؤس ـســة الـ ـق ــرن» ،أس ـســه ف ــي عــام
 1919رجــل األعـمــال األمريكي ،إدوارد فيلين،
وال ـ ــذي ك ــان وال ـ ــداه م ــن ال ـم ـهــاجــريــن الـيـهــود
األلمان .وكاتب التقرير هو سام هيلير ،وهو
«خـبـيــر» أمــريـكــي فــي ال ـشــأن ال ـس ــوري ،يقيم
فــي بـيــروت ويتنقل فــي المنطقة بشكل كبير
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«اختراق» متوقف على «بذل المزيد»؟!
تقري ٌر جديد عن ٍ

بما في ذلــك دمشق وتركيا ودول أخــرى في
المنطقة.
بـيـنـمــا رك ــز ال ـت ـقــريــر ع ـلــى م ــوض ــوع مــرســوم
ال ـع ـف ــو ال ـ ــذي أصـ ـ ــدره ال ـن ـظ ــام الـ ـسـ ــوري فــي
شـهــر نـيـســان الـمــاضــي ،يـمـكــن ق ــراءة شــيء ما
بين السطور ،وبالتحديد فيما يصب بتطوير
األدوات ال ـغــرب ـيــة ف ــي س ـي ــاق ال ـح ــواف ــز فـيـمــا
يتعلق بعملية «التطبيع مع النظام» و«تغيير
سـلــوك الـنـظــام» .كـمــا أن الـتـقــريــر يــذكــر بشكل
عرضي ،ولكن عدة مــرات موضوع مقترح الـ
«خطوة مقابل خطوة» ،والــذي في مضمون
هــذا التقرير يشمل طرفين واضحين :النظام
والغرب ...أي ليست بحال من األحوال ،وكما
سبق أن وضحنا مرار ًا ،عملية بين السوريين
أنفسهم ،أو حتى بين طرفي الصراع الدولي.
ي ـقــول كــاتــب ال ـت ـقــريــر ف ــي بــداي ـتــه إن ــه «ي ـبــدو
أن رســائــل دمـشــق ح ــول مــرســوم الـعـفــو هــذا
تحول عن موقفها المعتاد المتمثل
تشير إلى
ٍ
فــي الـعـنــاد الـمـتـشــدد ،ومـحــاولــة دمـشــق لخلق
ديناميكية أكثر تبادلية مع الدول الخارجية».
وت ـطــرق الـتـقــريــر إل ــى رســالــة ك ــان قــد أرسـلـهــا
وزيـ ــر ال ـخــارج ـيــة الـ ـس ــوري ،فـيـصــل ال ـم ـقــداد،
فــي  18أيــار إلــى األمـيــن الـعــام لــأمــم المتحدة
وع ـ ــدة وزراء خ ــارج ـي ــة ل ـ ــدول أخـ ـ ــرى ،ق ــال
ف ـي ـهــا إن ال ـم ــرس ــوم «اس ـت ـث ـنــائــي ف ــي طــابـعــه
ال ـقــانــونــي واالج ـت ـمــاعــي وال ـس ـيــاســي ،ويـمـثــل
مــرح ـلــة مـتـقــدمــة ون ـق ـطــة ت ـحــول أســاس ـيــة فــي
ج ـهــود ال ــدول ــة ال ـس ــوري ــة ال ـم ـس ـت ـمــرة ،وال ـتــي
تعكس رغبتها في ترسيخ مفاهيم المصالحة
والتسامح بشكل مـسـتــدام» ،وأضــاف المقداد
ف ــي تــوضـيـحــه ب ــأن ال ـمــرســوم ال يـشـمــل غـيــر
ال ـســوري ـيــن بـحـكــم ال ـت ــزام ســوريــة «بــالـحـفــاظ
على السالم والهدوء اإلقليمي والدولي وعدم
إعــادة تصدير هؤالء اإلرهابيين األجانب إلى
دول أخـ ــرى» .وبـحـســب ال ـت ـقــريــر ،فـقــد دعــت
الرسالة «الــدول إلى دراســة ما تم إنجازه في
سورية ،والتعاون مع الدولة السورية ،ودعم
جهودها في إدارة أوضاع البالد بشكل بنّاء».
ويـضـيــف الـتـقــريــر إن «أول ـئــك الــدبـلــومــاسـيــون
(ال ـغ ــرب ـي ـي ــن) أيـ ـضـ ـ ًا ق ـ ــال ـ ــوا ...إن ن ـظ ــراءه ــم

ال ـســوري ـيــن ب ــدوا أن ـهــم يـتـطـلـعــون ضـمـنـيـ ًا إلــى
ب ـع ــض ردود ال ـف ـع ــل اإلي ـج ــاب ـي ــة .وق ـ ــال أح ــد
الدبلوماسيين« :لقد زعموا دائم ًا أنهم يعملون
ع ـل ــى دفـ ــع ع ـج ـلــة ال ـم ـصــال ـحــة ض ـم ــن ال ـش ـعــب
الـ ـس ــوري ...ل ــذا يـمـكـنـهــم ت ـقــديــم ه ــذا كـخـطــوة
تالية من تلك العملية ...وهم ال يربطون هذه
ال ـخ ـطــوة ب ـشــيء يــريــدونــه فــي ال ـم ـقــابــل .لكنه
م ـل ـحــوظ أن ـه ــم ي ـق ــدم ــون هـ ــذه األشـ ـي ــاء ال ـتــي
قاموا بها ،وبعد ذلك ،في وقت الحق في هذه
الـمـحــادثــات ،يـقــولــون« :اآلن بـعــد أن تحركنا،
هل سيتحرك اآلخرون؟».
ويشير التقرير إلى ردود األفعال «اإليجابية»،
ولكن الحذرة في الوقت ذاته من قبل مسؤولي
دول غربية ،مثل :النرويج والواليات المتحدة،
وعمل المبعوث األممي لسورية في حث دول
مـخـتـلـفــة «ع ـل ــى عـ ــدم ال ـ ــرد ب ـطــري ـقــة تـنـعـكــس
ب ـس ـل ـب ـيــة» .وي ـض ـيــف ال ـت ـقــريــر :أن «م ــرس ــوم
العفو قد يكون في الواقع محاولة من دمشق
لالنخراط في إطار التفاوض وفق الـ «خطوة
مقابل خطوة» الذي دعا إليه بيدرسون لدفع
العملية السياسية في سورية ،على الرغم من
أن المسؤولين السوريين لم يؤيدوا صراحة
نموذج بيدرسون».
ويضيف كاتب التقرير إنه «قد يكون مرسوم
ال ـع ـفــو األخ ـي ــر ه ــذا فــرصــة الخ ـت ــراق حـقـيـقــي،
ول ـكــن ف ـقــط ،عـلــى مــا ي ـبــدو ،إذا كــانــت دمـشــق
مستعدة للمضي قدم ًا إلى أبعد من ذلــك...
يصعب التكهن بـنــوايــا دمـشــق .عـلــى كــل حــال،
ال أحــد يـعــرف حـقـ ًا لـمــاذا اخـتــار األس ــد إعــان
هــذا العفو ،ولـمــاذا اآلن ...أشــار البعض أيض ًا
إل ــى دع ــوات ب ـيــدرســون الـمـسـتـمــرة إلط ــار ال ـ
«خ ـط ــوة م ـقــابــل خ ـط ــوة» ال ــذي اق ـتــرحــه .في
اعتقادهم ،ربما دمشق قــررت ،أخـيــر ًا ،اختبار
ما يمكن أن يقدمه بيدرسون فع ًال ...من وجهة
نظر أحد الدبلوماسيين الغربيين ،لم يعد أمام
الـسـلـطــات الـســوريــة سوى بضعة أشهر منذ
إصــدار المرسوم« :إذا لــم يـكــن هـنــاك شــيء
يمكن التحقق منه بعد ذلك ،فأعتقد أن كل هذا
قد يصبح عديم الفائدة».».
وحسب التقرير اشتكى مسؤول غربي« :إنهم

إذا كان رفع الغرب
لشعار «تغيير
سلوك النظام»
بد ًال من «إسقاطه»
قد استهدف في
وقت مضى تعطيل
ٍ
الحل وتعميق
فإن هذا
األزمة ّ
االستهداف ما يزال
مستمراً ولكنه
بآجال
بات محكوماً ٍ
زمنية أقصر بكثير

لـيـســوا فــي مـفــاوضــات مـعـنــا ...لــم يـتـفـقــوا على
أن ينخرطوا في عملية خطوة مقابل خطوة.
لقد قاموا بمرسوم العفو هذا من جانب واحد،
وبهذه الطريقة الفوضوية -كيف تتخيلون أن
األمور ستسير؟ إن الطريقة التي يتصورون
بـهــا الـمـفــاوضــات مـغـلــوطــة بــالـكــامــل .إذا أردت
شيئ ًا ،عليك أن تنخرط في مفاوضات بشأنه».
يضيف كاتب التقرير :إنه «من الواضح أن التقدم
الذي يمكن التحقق منه في تنفيذ هذا المرسوم-
المزيد من السوريين خــارج االعتقال ،والمزيد
من اإلجابات لعائالت المعتقلين والمختفين في
ســوريــة الــذيــن طــالــت مـعــانــاتـهــم -سـيـكــون مفيد ًا
أكثر من التقدم في مسارات أخرى أكثر رمزية
ف ــي الـعـمـلـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـس ــوري ــة .الـمـعـتـقـلــون
المفرج عنهم شيء حقيقي وإيجابي؛ أكثر من
التعديالت الدستورية».
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وال يـخـلــو الـتـقــريــر مــن
ٍ
م ـشــروطــة بـطـبـيـعــة ال ـح ــال .م ــن ذل ــك م ــا جــاء
ف ــي ال ـت ـق ــري ــر ع ـل ــى ل ـس ــان ك ــات ـب ــه« :أخ ـب ــرن ــي
دب ـل ــوم ــاس ـي ــون أن ال ـم ـس ــؤول ـي ــن ال ـســوري ـيــن
عـ ــرضـ ــوا ق ـض ـي ـت ـهــم مـ ـب ــاش ــرة ع ـل ــى وس ـط ــاء
أجــانــب ...وأخـبــرنــي العديد مــن الدبلوماسيين
أن الـمـســؤولـيــن الـســوريـيــن قــد قــدمــوا إحــاطــة
لهم حــول العفو وتنفيذه ،بما في ذلــك خطط
تقديم مزيد مــن المعلومات حــول اإلفــراجــات.
قــال أحــدهــم «يـبــدو أنـهــم جــادون للغاية بشأن
ذلك ...على األقل من حيث الكالم»».
والـقــول أيض ًا إن «دبلوماسيين أجانب قالوا:
إنهم أبلغوا نظراءهم السوريين أن تنفيذ العفو
حـتــى اآلن لــم يـعـتـبــر كــافـيـ ًا السـتـحـقــاق بعض
اإلشــارات المتبادلة .لقد أبلغوا عن الخطوات
اإلضــاف ـيــة ال ـتــي يـمـكــن أن تـتـخــذهــا الـسـلـطــات
الـســوريــة ،والـتــي مــن شــأنـهــا أن تـجـعــل الــدول
األخرى تعتبر العفو جاد ًا».
السياق الراهن
إذا كـ ــان رفـ ــع ال ـغ ــرب ل ـش ـعــار «ت ـغ ـي ـيــر سـلــوك
الـنـظــام» بــد ًال مــن «إسـقــاطــه» ،قــد استهدف في
وق ـ ـتٍ م ـضــى تـعـطـيــل ال ـح ــل ،وت ـع ـم ـيــق األزمـ ــة،
وت ـح ــوي ــل ال ـم ـخ ــرج إل ـ ــى ب ـ ـ ــازا ٍر ب ـي ــن ال ـن ـظــام
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ـزل عــن أيــة أدوا ٍر أخ ــرى ،فـ ّـإن
وال ـغــرب ،وبـمـعـ ٍ
هــذا االسـتـهــداف مــا يــزال مـسـتـمــر ًا ،ولكنه بات
محكوم ًا بــآجـ ٍـال زمنية أقـصــر بكثير ...وهــو ما
يعبر عـنــه الـتـقــريــر نفسه بــالـقــول :إنــه «لــم يعد
أمام السلطات السورية سوى بضعة أشهر»...
ول ـك ــن ،م ــا الـ ــذي ي ـح ــدد اإلط ـ ــار الــزم ـنــي لـهــذا
االستعجال؟ ال يتعلق األمــر قطع ًا بالمعتقلين
أو بــأي من الملفات اإلنسانية أو االقتصادية
أو ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـتــي ت ـهــم ال ـســوري ـيــن وت ـخــدم
مصالحهم ...هذا االستعجال هو قبل كل شيء
آخ ــر ،نـتـيـجــة لـمـجـمــل الــوضــع الــدولــي الـمـتــأزم
الـ ــذي ي ـع ــزز االتـ ـج ــاه االن ـس ـح ــاب ــي ل ـلــواليــات
المتحدة من منطقتنا ،ويجعل استحقاقات ذلك
االنـسـحــاب واجـبــة التحقيق بــأســرع مــا يمكن،
وعلى رأس تلك االستحقاقات ،محاولة تأمين
أوضاع الكيان ،وتأمين وضع متفجر ذاتي ًا في
المنطقة ككل ،وفي سورية ضمن ًا.
يــزيــد مــن الـعـجـلــة ه ــذه ،تـعـمــق اتـفــاقــات أسـتــانــا،
والتي بات واضح ًا ّأن على رأس جدول أعمالها
إخـ ـ ــراج األم ــريـ ـك ــان م ــن سـ ــوريـ ــة ،وب ـ ــات ه ــذا
الـخـطــاب أكـثــر ت ـكــرار ًا فــي كــام أط ــراف أستانا
الثالثة ،كما ّأن السلوك على األرض في مناطق
مختلفة مــن ســوريــة ،وخــاصــة فــي الـتـنــف وفــي
الشمال الشرقي الـســوري ،يعزز هــذا االتـجــاه:
أي اتجاه طرد األمريكان من سورية...
ضـمــن ه ــذا ال ـجــو ،يـصـبــح مــن ال ـض ــروري من
وج ـه ــة ال ـن ـظ ــر األم ــري ـك ـي ــة ،ت ـس ــري ــع ال ـع ـم ـل ـيــة
المسماة «تغيير سـلــوك الـنـظــام» لعل وعسى
يتحقق من خاللها قتل الحل السياسي نهائي ًا
من جهة ،وتطبيع األزمــة بحيث تصبح دائمة
من جهة أخــرى ،وأهــم من هــذا وذاك بالنسبة
لـلـغــرب ،الــوصــول إل ــى وض ـ ٍـع يـتــم فـيــه تطبيع
وضع الكيان الصهيوني في المنطقة ،وخاصة
مع التعمق المتعاظم للمخاطر على مستقبله،
نـتـيـجــة ال ـت ـحــول ال ـعــاصــف ف ــي م ـي ــزان ال ـقــوى
الدولي...
ه ــذه ال ـم ـحــاوالت جـمـيـعـهــا سـتـبـقــى بــا نـتــائــج
واحدة هي :القضاء على المستقبل
حقيقية ،إال
ً
ال ـس ـي ــاس ــي ألي ـ ــة ج ـه ــة ت ـن ـخ ــرط ف ـي ـه ــا ضـمــن
منطقتنا وبلدنا..
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في مواد سابقة عرضنا لبعض جوانب األزمة التي يمر بها الواقع التربوي والتعليمي في سورية في كل مراحله وأجزائه،
والتي عجزت الحكومة ووزارة التربية أن تحل ولو واحدة من المشكالت العالقة بها ،والمتراكمة منذ عقود ،ألنها
تحتاج إلى برامج ترتكز على سياسات حكومية جادة في حل األزمات.
ǧعمار سليم

أمــا طريقة الترقيع واالختباء وراء الفقاعات
اإلعــامـيــة الـمـعـتــادة فـلــن تـحــل شـيـئـ ًا ،والــواقــع
خـيــر شــاهــد عـلــى ال ـك ــام ،ون ـتــائــج ال ـش ـهــادات
الثانوية مؤخر ًا تثبت ما تقدمنا به.
معايير المقارنة المغلوطة
ف ـقــد ع ــرض ــت وزارة ال ـتــرب ـيــة ع ـبــر صـفـحـتـهــا
ال ــرس ـم ـي ــة أع ـ ـ ــداد ال ـم ـت ـق ــدم ـي ــن وال ـن ــاج ـح ـي ــن
والراسبين الذين يحق لهم التقدم إلى الدورة
التكميلية ومن ال يحق لهم التقدم ،ومنها مث ًال
الـفــرع العلمي والـفــرع األدبــي ،حيث بلغ عدد
المتقدمين في الفرع العلمي  /134,815/طالب ًا
وطــالـبــة نـجــح منهم  /74,478/طــالـبـ ًا وطــالـبــة،
ونسبة النجاح مقدارها  /%55,24/في الدورة
األول ــى فـقــط ،بـيـنـمــا بـلـغــت نـسـبــة الـنـجــاح في
دورة عام 2021م ./%63,81/
ــوقــد بـلــغ ع ــدد الـمـتـقــدمـيــن فــي ال ـفــرع األدب ــي
 /70,815/طالب ًا وطالبة نجح منهم /38,223/
طــال ـب ـ ًا وطــال ـبــة وبـنـسـبــة ن ـجــاح  %53,98فــي
الدورة األولى فقط بينما بلغت نسبة النجاح
في دورة عام ./%52,14/ 2021
بينما بلغت نسبة النجاح العامة لكل الفروع
 %59,59من كل المتقدمين.
فهل هذه النسبة دليل عافية أم دليل تراجع؟
وقبل اإلجابة عن هذا السؤال ال بد من اإلشارة
إلــى الـمـقــارنــة الـتــي أجــرتـهــا وزارة الـتــربـيــة مع
نتائج العام الماضي في الدورة األولى.
لقد رفعت وزارة التربية شعار تطوير التعليم
وتحديثه من خــال منهاجها وإستراتيجياتها
واجـتـمــاعــاتـهــا وقــرارت ـهــا ،وه ــذا اع ـتــراف منها
بعدم صالحية الوضع السابق للتعليم وضعفه

عـلــى كــل الـمـسـتــويــات والـمــراحــل ،وإذ بـهــا في
ه ــذا ال ـعــام ت ـقــارن نـسـبــة ال ـن ـجــاح ب ـعــام ســابــق
وجعله مقياس ًا لجودة النتائج ،علم ًا أن نتائج
الـشـهــادة الـثــانــويــة لـلـفــرع العلمي قــد انـحــدرت
م ــن  %63,81ف ــي ال ـع ــام  2021إل ــى %55,24
ل ـل ـع ــام  2022وه ـ ــو الـ ـفـ ــرع األهـ ـ ــم بــال ـن ـس ـبــة
ألعداد المتقدمين ،واألهم كمصدر للقبول في
الكليات العلمية لوزارة التعليم العالي لتخريج
الكفاءات العلمية.
وهــذا أول دليل على انـحــدار المستوى العام
في النتائج.
هل تحققت هذه النسبة
من النجاح بجهود الوزارة؟
ل ــو رب ـط ـنــا ب ـيــن ج ـم ـيــع الـ ـظ ــروف وال ـع ــوام ــل
سوف نصل إلى الحقيقة ،بدء ًا بعوامل تيسير
الغش في كثير من المراكز االمتحانية بسبب
قلة عــد المراقبين ،وعــدم قــدرتـهــم على ضبط
الـقــاعــات ألسـبــاب ذكــرنــاهــا ســابـقـ ًا ،وال ننسى
عامل مستوى األسئلة االمتحانية الذي يميل
إلـ ــى ال ـت ـب ـس ـيــط ،ح ـيــث ف ــي ك ـث ـيــر م ــن ال ـم ــواد
أص ـب ـحــت األس ـئ ـل ــة م ـس ـط ـحــة س ـه ـلــة م ـتــداولــة
فــي أسـئـلــة ال ـس ـنــوات الـســابـقــة ،وه ــذا مــا أفــاد
ب ــه ب ـعــض ال ـمــوج ـه ـيــن االخ ـت ـصــاص ـي ـيــن ،وفــي
الــدورات المكثفة في المعاهد الخاصة ،والتي
تع ّلم الطالب كيف يلتقط الدرجات بمعزل عن
التحصيل العلمي والـمـسـتــوى الــذي يجب أن
يحققه علمي ًا.
وقــد أصـبــح مــن ال ـعــرف فــي األع ــوام األخـيــرة
أن ال ـطــالــب ف ــي مــرح ـلــة ال ـش ـه ــادات ،وخــاصــة
ال ـث ــان ــوي ــة ،ال ي ـع ـت ـمــد ع ـل ــى الـ ـم ــدرس ــة ،وج ــل
اع ـت ـم ــاده ع ـلــى ال ـم ـعــاهــد ال ـخــاصــة وال ـ ــدروس
الـخــاصــة ليتم الـمـنـهــاج الـمـقــرر ،وهـكــذا يصبح

التعليم خرج عن
غرضه وهدفه
األساس وهو تطوير
العقول والمهارات
من أجل البناء
والتنمية!

ن ـج ــاح ال ـط ــال ــب م ــره ــون ـ ًا غ ــال ـب ـ ًا ب ـق ــدرت ــه عـلــى
الحصول على الدروس الخاصة حسب وضعه
االق ـت ـصــادي ال ــذي غــالـبـ ًا مــا يــدفـعــه األه ــل من
حساب حاجاتهم األساسية من طعام وشراب
ولباس ،ومع هذه الظروف مجتمعة ال يمكن
أن ت ـك ــون م ـخ ــرج ــات ال ـت ـع ـل ـيــم م ـج ــدي ــة ،وإن
ارتـفـعــت نسبة الـنـجــاح ،ألن ارتـفــاع مثل هذه
الـنـسـبــة سـيـكــون خـلـبـيـ ًا وال ي ــدل عـلــى تـعــافــي
العملية التعليمية.
كل شيء خاضع للتطوير إال نظام
االمتحانات والنجاح والرسوب
منذ أكثر من اثنتي عشر عام ًا ونظام الدورة
التكميلية ساري المفعول ،حيث يعتبر الطالب
راسـبـ ًا فــي الــدورة األولــى ولــو بـمــادة واحــدة
حتى يتم استكمالها في الــدورة الالحقة ،وال
يـمـنــح ال ـش ـه ــادة ح ـتــى يـنـجــح ف ــي ك ــل ال ـمــواد
الـمـقــررة ،بـغــض الـنـظــر عــن الـمـجـمــوع ،وعــدم
ح ـســاب درج ــة م ــادة ال ـتــرب ـيــة اإلســام ـيــة من
معدل القبول الجامعي مع أنها مادة مرسبة!
فلماذا تعتبر مرسبة إذا لم تحسب من المواد
الرافعة للمعدل ،وما الغاية من ذلك؟
فـكـثـيــر م ــن اإلشـ ـك ــاالت ال ـتــي ت ـقــف عــائ ـق ـ ًا فــي
وجه الطالب ،وتضيع منهم سنة أو أكثر من
مـسـيــرة تـعـلـيـمـهــم ،لــم يـتــم الـنـظــر إل ـي ـهــا ،ويـتــم
اعتبارها من الثوابت التي ال تتغير!
اعتراضات باآلالف
أعلنت وزارة التربية رسمي ًا عن االعتراضات
ال ـت ــي ب ـل ـغــت آالفـ ـ ـ ًا ،ح ـيــث أع ــاه ــا ف ــي دمـشــق
 10,000اعـتــراض ،وبلغ العدد في محافظات
دمـشــق وري ــف دمـشــق وطــرطــوس وحـمــص
وحلب  23,634اعتراض ًا فقط ،ما يشكل نسبة
 %11تقريب ًا مــن عــدد المتقدمين ،وهــذه نسبة
ليست بالقليلة!
وقد ارجع مدير تربية ريف دمشق السبب في
ذلــك إلــى الحالة النفسية لــدى الـطــاب لتبرير
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فشلهم!
ولـكــن الــواقــع أن الـسـبــب األك ـبــر فــي ذلــك هو
عدم ثقة الطالب بعمليات التصحيح والتنتيج،
وعدم الثقة طبع ًا يعود إلى ما يتم تداوله من
خلل فــي هــذه العمليات ،ومــا رشــح مــن نتائج
معدلة بعد االعتراضات!
فمراكز التصحيح غير مهيأة لراحة المصحح
ليتم عمله بــدقــة وتــركـيــز تــام ،فــا تكييف وال
ك ـه ــرب ــاء وال إضـ ـ ــاءة ،والـ ـم ــدة الــزم ـن ـيــة الـتــي
يقضيها المصححون على طاوالتهم بالساعات
كفيلة بتراخي التركيز وبلوغهم حد اإلجهاد،
ألن أعدادهم غير كافية طبع ًا لتخفيف العبء
عنهم!
وقــد تــم تــداول صــورة فــي صفحات التواصل
كـيــف أن أحــد المصححين يستعين بمصباح
جهازه النقال ليضيء على الورقة ،كما غيره
من المصححين في المركز!
أفــا يكفي هــذا أن يشك الطالب بدرجته ،ولو
كان فاش ًال في امتحانه؟
ف ـه ــذه األسـ ـب ــاب ت ـج ـعــل ال ــداف ــع أك ـب ــر لـلـتـقــدم
بــاعـتــراضــه ،وهــم مــن فـسـحــوا لــه هــذا الـمـجــال
بالنتيجة.
ع ـل ـم ـ ًا أن ــه ال يـسـمــح ل ــه ب ــاالع ـت ــراض إال عـلــى
مادتين فقط ،فهل هذا يحقق العدالة للطالب؟
خالصة القول
إن ه ــذه ال ـن ـتــائــج ،سـلـبـيــة كــانــت أو إيـجــابـيــة،
مرتفعة أم منخفضة النسبة ،هي ال تعبّر في
الحقيقة عــن مـخــرجــات التعليم ومــا يـجــب أن
تحققه العملية التعليمية ،ألن التعليم خرج عن
غرضه وهــدفــه األســاس وهــو تطوير العقول
والمهارات من أجل البناء والتنمية!
ف ـمــا ن ـش ـهــده م ــن ان ـه ـي ــار ف ــي ق ـط ــاع ال ـتــرب ـيــة
وال ـت ـع ـل ـي ــم ي ـس ـت ــدع ــي أن نـ ـع ــي م ـ ــا ت ـع ـك ـســه
السياسات الحكومية مــن فشل فيها ،وانهيار
مستمر ،ووقوفها عائق ًا أمام التطور الحقيقي
في هذا الميدان.
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بين السياحة واإلنتاج ..األرباح الكبيرة والسريعة أو ًال

سنقف فيما يلي عند خبرين مقتضبين ،تم تداولهما منفردين عبر بعض المواقع اإلعالمية نهاية الشهر الماضي،
للمقارنة بين منشآت اإلنتاج ومشاريع السياحة على مستوى االهتمام الحكومي في ظل السياسات المتبعة:
ǧسمير علي

فـ ـنـ ـق ـ ًـا عـ ــن مـ ــديـ ــر صـ ـن ــاع ــة حـ ـم ــص ب ـت ــاري ــخ
 ،2022/7/25أنه« :بلغ مجموع عدد المنشآت
الصناعية والحرفية المرخصة والمنفذة منذ
ب ــداي ــة ال ـع ــام الـ ـج ــاري وح ـت ــى ت ــاري ـخ ــه 287
مـنـشــأة ،بــرأسـمــال قــدره 12,5مـلـيــار لـيــرة ،مما
يوفر حوالي  711فرصة عمل جديدة».
على الطرف المقابل ،ورد على موقع الحكومة
ب ـتــاريــخ  2022/7/26مــا ي ـلــي« :مـنـحــت هيئة
االس ـت ـث ـمــار ال ـس ــوري ــة إجـ ــازة اس ـت ـث ـمــار ألول
م ـش ــروع س ـيــاحــي م ــن م ـس ـتــوى أربـ ــع نـجــوم
وف ــق أح ـكــام ال ـقــانــون  18ل ـعــام  2021بتكلفة
تقديرية  48مليار لـيــرة ســوريــة ،حيث يؤمن
المشروع  158فرصة عمل».
مقارنة بسيطة وفاقعة
في مقاربة أولية لما ورد في الخبرين أعاله
نورد النقاط التالية للمقارنة:
ال ـك ـل ـفــة ال ـت ـقــديــريــة ل ـل ـم ـشــروع ال ـس ـيــاحــي فــي
ط ــرط ــوس أعـ ــاه  /48/م ـل ـيــار ل ـي ــرة ،ت ــوازي
تقريب ًا أربـعــة أضـعــاف كلفة رأسـمــال المنشآت
الصناعية والحرفية المرخصة في حمص منذ
بداية العام وحتى اآلن المقدرة بـ  /12,5/مليار
ليرة.
ال ـفــارق الـكـبـيــر لـفــرص الـعـمــل الـتــي سـيــوفــرهــا
ال ـم ـش ــروع ال ـس ـي ــاح ــي ب ــواق ــع  /158/فــرصــة
عمل ،بالمقارنة مع فرص العمل التي وفرتها
الـمـنـشــآت الـصـنــاعـيــة وال ـحــرف ـيــة بــواقــع /711/

فرصة عمل.
ال ــرأسـ ـم ــال ال ــوس ـط ــي ل ـك ــل م ـن ـش ــأة ص ـنــاع ـيــة
وحرفية ،بحسب األرقــام أعــاه ،تقدر بحدود
 43مليون ليرة.
مبلغ  48مليار لـيــرة ســوريــة كــرأسـمــال بحال
تم توظيفه في الصناعة والحرف ،فهذا يعني
إضــافــة  1,116مـنـشــأة صـنــاعـيــة وحــرف ـيــة ،مع
تأمين  2,790فرصة عمل إضافية تقريب ًا.
مـ ــع األخـ ـ ــذ ب ـع ـي ــن االعـ ـتـ ـبـ ــار ،أن ال ـم ـش ــروع
السياحي سيقام على مساحة من األرض تبلغ
نحو  15,000متر مربع ،ولو تم تخصيص ما
يعادلها لإلنتاج ،فستتسع لعشرات المنشآت
الصناعية والحرفية االضافية.
إن الـمـشــروع الـسـيــاحــي أع ــاه سيستفيد من
مزايا قانون االستثمار  18لعام  ،2021بما فيه
من إعفاءات وتسهيالت ،وخاصة التسهيالت
التمويلية.
وسيستفيد المستثمر «األوح ــد» مــن األربــاح
الكبيرة والسريعة والمضمونة من مشروعه
السياحي.
مـقــابــل كــل الـمـعـيـقــات ال ـتــي تــواجــه الـمـنـتـجـيــن
(في الصناعة والحرف) ،اعتبار ًا من صعوبات
تــأمـيــن مستلزمات اإلن ـتــاج ،م ــرور ًا بتخفيض
الدعم على بعض هــذه المستلزمات ،وخاصة
المحروقات ،وليس انتها ًء بما يترتب عليهم
مـ ــن ت ـك ــال ـي ــف ورسـ ـ ـ ــوم ون ـ ـف ـ ـقـ ــات ،حـ ـي ــث ال
يستفيدون من ميزات اإلعفاءات والتسهيالت
الممنوحة للمستثمرين الكبار!
فصاحب المنشأة الصناعية والحرفية بالواقع

فهل من يسأل بعد
المقارنات البسيطة
أعاله لماذا تقتضي
المصلحة الوطنية
أن يكون اإلنتاج
أو ًال ولماذا ال بد
من االنتهاء من
جملة السياسات
التوحشية التي
أوصلتنا لما نحن
فيه من خراب؟!

العملي أصبح بالكاد يحصل مصدر دخل يؤمن
له كفاف العيش.
يـبـقــى ال ـف ــارق ال ـنــوعــي ال ـم ـضــاف ف ــي تـشـغـيــل
العاملين في سالسل التوريد والـتــوزيــع ،بين
مـنـشــأة واح ــدة سـيــاحـيــة ،مـقــابــل  287منشأة
صناعية وحرفية.
م ــع الـ ـف ــارق ال ـنــوعــي اإلض ــاف ــي الـ ــذي ال يـقــل
أهمية والمتمثل بما تؤمنه المنشآت الصناعية
والحرفية من بضائع وسلع ،والقيمة المضافة
عليها ،بما في ذلك المنتجات التصديرية منها،
والشرائح الواسعة المستفيدة منها.
م ـق ــاب ــل ال ـش ــري ـح ــة ال ـم ـس ـت ـه ــدف ــة مـ ــن ال ـم ـن ـتــج
الـسـيــاحــي االس ـت ـث ـمــاري ،والـمـتـمـثـلــة بشريحة
النخبة من المليئين مالي ًا ،الباحثين عن الترفيه
والترف.
فهل من يسأل ،بعد المقارنات البسيطة أعاله،
ل ـم ــاذا تـقـتـضــي الـمـصـلـحــة الــوط ـن ـيــة أن يـكــون
اإلن ـتــاج أو ًال ،ول ـمــاذا ال بــد مــن االن ـت ـهــاء من
جملة السياسات التوحشية التي أوصلتنا لما
نحن فيه من خراب؟!
االهتمام الحكومي منقطع النظير!
بحسب التصريحات الــرسـمـيــة ،فــإن الحكومة
ت ــول ــي اه ـت ـمــام ـهــا بــال ـم ـشــاريــع االس ـت ـث ـمــاريــة،
وتعمل على تشجيعها وتقديم كل ما يمكن من
تسهيالت وإعـفــاءات لها ،مع المزيد منها ،مع
قــونـنــة هــذه اإلع ـفــاءات واالم ـت ـيــازات ،بـمــا في
ذلك التمويل وتأمين األراضي.
ولـ ـع ــل إي ـ ـ ــراد ال ـخ ـب ــر أعـ ـ ــاه عـ ــن ال ـم ـش ــروع
السياحي في طرطوس ،على الموقع الحكومي
الرسمي ،دليل على مدى االهتمام بالمشاريع
السياحية المرخصة وفــق أحـكــام الـقــانــون 18
لعام  ،2021الذي يمنح المستثمرين الكثير من
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المزايا واإلعفاءات والتسهيالت ،بما في ذلك
التسهيالت التمويلية الكبيرة طبع ًا.
فـعـلــى الـنـســق نـفـســه مــن االه ـت ـمــام الـحـكــومــي
ب ــال ـم ـش ــاري ــع ال ـس ـيــاح ـيــة ألصـ ـح ــاب األربـ ـ ــاح،
وبتاريخ  ،2022/8/6تم وضع حجر األساس
م ــن ق ـبــل وزيـ ــر ال ـس ـيــاحــة ل ـم ـشــروع سـيــاحــي
خ ــاص فــي طــرطــوس أي ـض ـ ًا ،بـكـلـفــة تـقــديــريــة
تصل لـ ٦٠مليار ليرة ،كذلك قام بافتتاح عدة
مشاريع سياحية أخرى في المحافظة.
وربما ال داعي بالمقابل لمزيد من الحديث عما
يــواجــه اإلن ـتــاج (صـنــاعــي -زراع ــي -حــرفــي)
من صعوبات ومعيقات ،على الرغم من كثرة
م ـطــالــب ال ـص ـنــاع ـي ـيــن (وال ـم ـن ـت ـج ـيــن ع ـمــوم ـ ًا)
بتذليلها ،أو مـســاواتـهــم بــاالمـتـيــازات والـمــزايــا
الـمـمـنــوحــة لـلـمـشــاريــع االسـتـثـمــاريــة ،الـخــاصــة
بـكـبــار أص ـحــاب األرب ـ ــاح ،بــالـحــد األدنـ ــى ،لكن
دون جدوى!
والنتيجة ،مزيد من اإلعاقة لإلنتاج والمنتجين
رسمي ًا ،مقابل المزيد مــن المزايا واإلعـفــاءات
لمشاريع الـتــرف والـسـيــاحــة والــربــح السريع،
في الوقت الذي نعيش فيه جملة من األزمات
على المستوى الوطني!
فالسياسات الليبرالية التمييزية المتبعة ،والتي
تصب بمصلحة شريحة أصحاب األرباح فقط
ال غير وعلى طول الخط ،على حساب مصالح
جميع الشرائح االجتماعية األخــرى ،وخاصة
الغالبية من أصحاب األجور ،كما على حساب
الـمـصـلـحــة الــوط ـن ـيــة ،وال ـت ــي وص ـلــت لـمــرحـلــة
التوحش بنتائجها الملموسة على المستوى
اإلن ـتــاجــي والـمـعـيـشــي وال ـخــدمــي والـتـعـلـيـمــي
والصحي و ..لم ولن تخرجنا من أزماتنا ،بل
على العكس ،توسعها وتزيدها تعمق ًا يوم ًا بعد
آخر!
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ت ّم بتوجيه من وزارة التجارة الداخلية
وحماية المستهلك وضع كشك من قبل
المؤسسة السورية للمخابز بمنطقة ركن
الدين مجمع ابن العميد ،وهو أكبر تجمع
أفران في العاصمة ،حيث سيتم بيع
الخبز بدون بطاقة ذكية وبسعر 1300
ليرة سورية للربطة 1250« ،ليرة سعر
الربطة 50 +ليرة عمولة نقل وتوزيع».

ǧمراسل قاسيون

وأكد مصدر في الوزارة ّأن هذه العملية سوف
تـتــم فــي عــدة مـنــاطــق فــي دمـشــق قـيــد الـتـجــربــة،
ريثما يتم تعميمها على باقي المحافظات.
وب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن م ــدى ن ـج ــاح ال ـت ـجــربــة مــن
عــدمـهــا ،ف ــإن الـ ــوزارة ب ـهــذا اإلجـ ــراء قــد عــومــت
سعر الخبز الحر خارج البطاقة بشكل رسمي.
زيادة الطين بّلة
كانت وما زالت حجة الحكومة المعلنة هي الحد
من ظاهرة المتاجرة بربطة الخبز «المدعوم»
على الطرقات واألرصفة وبيعها بسعر زائد!
واللجوء لهذا النوع من الحلول ،البيع بالسعر
الـ ـح ــر خـ ـ ــارج ال ـب ـط ــاق ــة ال ــذكـ ـي ــة ،هـ ــو اعـ ـت ــراف
بــالـعـجــز عــن مـكــافـحــة هــذه ال ـظــاهــرة ،واع ـتــراف
أي ـض ـ ًا بــان ـعــدام ال ـعــدالــة فــي تــوزيــع م ــادة الـخـبــز
«للمستحقين» عبر أقنية الذكاء ،رغم كل التغني
به!
أما عن موضوع أكشاك الخبز فهو ليس جديد ًا،
فقد سبق أن تم وضع أحدها في نفس المنطقة،
تجمع ابن العميد ،أيض ًا كتجربة للبيع بموجب
البطاقة «للمستحقين» منذ ثالثة أعوام تقريب ًا،
ومــا لبث أن تمت إزالـتــه بذريعة عــدم التنسيق
مع المحافظة بحينه!
ولتستمر السوق السوداء للرغيف «المدعوم»
على حالها من النهب واستغالل الحاجات حتى
تاريخه.
ّإن هــذا الـتــوجــه يـنــاقــض تـمــامـ ًا الـحـجــة المعلنة،
فتوفير الخبز في بعض األكشاك بالسعر الحر
 1300ليرة لن يساهم ّإل في رفع أسعاره عبر
أقنية الفساد والسوق السوداء!
فاألكشاك المعلن عنها بحال تعميم التجربة ،لن
تكون إال مصدر ًا جديد ًا للمادة بالنسبة للعاملين

في شبكات االتجار بها ،حالها كحال كوات بيع
المخابز ،ولم ال؟!
فـ ــإن كـ ــان ال ـب ــائ ــع غ ـي ــر ال ـن ـظ ــام ــي ف ــي ال ـس ــوق
الـســوداء يبيع الربطة بسعر وصــل أحـيــانـ ًا إلى
حـ ــدود  1500ق ـبــل ه ــذا ال ـت ــوج ــه ،فــرب ـمــا يـصــل
س ـعــر ال ــرب ـط ــة اآلن إلـ ــى م ــا ي ـق ــارب ال ـ ـ 2000
ل ـيــرة س ــوري ــة ،األم ــر ال ــذي سـيــزيــد مــن مـعــانــاة
المواطنين المحتاجين ،والمستبعدين من الدعم
ألي سبب كان ،وخصوص ًا للعوائل الكبيرة التي
ت ـمّ تخفيض مخصصاتها مــن الـخـبــز الـمــدعــوم،
وكانت ومــا زالــت مضطرة للتوجه إلــى السوق
السوداء لسدّ رمقها!
الحفاظ على الدعم والسوق السوداء معاً
اعـ ـتـ ــاد الـ ـسـ ــوريـ ــون ع ـل ــى ن ـم ــط م ـع ـي ــن لـلـعـمــل
ال ـح ـك ــوم ــي ب ـم ــا ي ـخ ــص أزم ـ ـ ــات ال ـم ــواط ـن ـي ــن،
خصوص ًا بما يتعلق بسياسات تخفيض الدعم
المتتالية على المواد المدعومة.
فـبــد ًال مــن مـكــافـحــة الـســوق ال ـســوداء عـلــى هــذه
المواد والحد منها من خالل تأمينها عبر األقنية
الرسمية بالكميات الكافية لــاحـتـيــاجــات ،تقوم

سوء األمر لم يعد
ينحصر بتخفيض
الدعم بل في
الحفاظ على ما
تبقى منه بما
يضمن الحفاظ
على مصالح شبكات
النهب والفساد
استغال ًال لحاجات
العباد

بشرعنة هــذه الـســوق عبر تحرير أسـعــار هذه
ال ـم ــواد رسـمـيـ ًا وع ـلــى الـتـتــابــع ،مــع االسـتـمــرار
طـبـعـ ًا ب ــإدارة الـنــدرة فيها بـمــا يضمن اسـتـمــرار
عـمــل ال ـســوق ال ـس ــوداء وشـبـكــاتــه االسـتـغــالـيــة
والناهبة والفاسدة!
فالمخصصات «المدعومة» مــن الـمــواد والسلع
أصبحت غير كافية لسد الحاجات الفعلية منها
كنتيجة لسياسات تخفيض الدعم المعمول بها
باالستعانة بــالــذكــاء ،مــا يعني استمرار اضطرر
المحتاجين للجوء إلى السوق الحرة والسوداء،
وبالتالي االضطرار للرضوخ لعوامل االستغالل
فيه.
وه ــذا األم ــر شـهــدنــاه عـلــى مـسـتــوى الـمـشـتـقــات
ال ـن ـف ـط ـيــة (مـ ـ ــازوت وب ـن ــزي ــن) ،وال ـس ـع ــر ال ـحــر
الـ ـمـ ـعـ ـوّم رس ـم ـي ـ ًا ل ـه ــا ،مـ ــع اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـس ــوق
السوداء لها!
وكــذلــك عـلــى مـسـتــوى ال ــرز وال ـس ـكــر ودورات
التوزيع غير المنتظمة لها ،بالتوازي مع تحرير
أس ـع ــاره ــا ف ــي صـ ــاالت ال ـس ــوري ــة ل ـل ـت ـجــارة مــع
ع ــدم تــوفــرهــا فـيـهــا طـبـعـ ًا ،وبــالـتــالــي االض ـطــرار
للجوء إلى السوق الحرة وبأسعاره االحتكارية

لتأمينها!
واآلن ن ــراه عـلــى مـسـتــوى تـعــويــم الـسـعــر الحر
لـلـخـبــز الـتـمــويـنــي وف ـق ـ ًا لـلـتـجــربــة الـمـعـلــن عـنـهــا
أعاله ،مع استمرار الحاجة لتأمين االحتياجات
م ـن ــه اضـ ـ ـطـ ـ ــرار ًا ع ـب ــر الـ ـسـ ــوق الـ ـ ـسـ ـ ــوداء ،أو
باالستعانة بالخبز السياحي!
وربما يكون التالي من نصيب تعويم سعر الغاز
المنزلي ،الذي بدأ عملي ًا للمستبعدين من الدعم
حالي ًا ،وبما يتناسب مع إستراتيجيات تخفيض
الدعم الرسمي المعمول بها ،مع استفحال عمل
السوق السوداء على هذه المادة!
فسوء األمر لم يعد ينحصر بتخفيض الدعم مع
التحرير السعري للمواد المدعومة فقط ،بل في
الحفاظ على ما تبقى من هذا الدعم ،وبحدوده
الدنيا ،وبما يضمن الحفاظ على مصالح شبكات
النهب والفساد عبر السوق الـســوداء استغال ًال
لحاجات العباد من المواد والسلع «المدعومة».
ف ــال ـس ـي ــاس ــات الـ ـف ــاس ــدة فـ ــي إدارة األزمـ ـ ــات،
وفسح المجال لتفاقم المزيد منها ،لن تنتج إال
المزيد من عوامل الفساد واالستغالل في هذه
األزمات ،على حساب مصالح العباد والبالد!

تعديالت على التأمين الصحي دون الطموح
بعد قيام هيئة اإلشراف على التأمين بتقييم دوري للتأمين
الصحي للعاملين في الدولة ،أقر مجلس إدارة الهيئة بعض
التعديالت على خدمات التأمين الصحي.

ومن أهم التعديالت :رفع الحد المالي
للتغطية التأمينية خارج المشفى من
 200أل ــف إل ــى  250أل ــف ل ـيــرة ،لمن
لديه أدوية مزمنة ،وخ ّفض االقتطاع
من أجور التحاليل المخبرية من %25
إلى  ،%15بما ينعكس زيادة لمصلحة
المخابر بنسبة .%10
زيادة محدودة وحصرية
عـلــى الــرغــم مــن ّأن رفــع الـحـدّ المالي
ل ـل ـت ـغ ـط ـيــة ال ـت ــأم ـي ـن ـي ــة هـ ــو أم ـ ــر ج ـيّــد
بالعموم ،إال أن الــزيــادة المعلن عنها
تكاد ال تغطي حاجة المريض الفعلية
من األدوية!
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وم ــري ــض ق ـلــب وض ـغ ــط وس ـك ــري):
«أح ـت ــاج مــا ي ـقــارب الـ ـ  35-30ألــف
ل ـيــرة شـهــريـ ًا لـتــأمـيــن الـ ــدواء ،والـحــد
الذي تؤمنه البطاقة حتى بعد الزيادة
يساوي تقريب ًا  20ألف ليرة شهري ًا،
أيّ أنني أضطر لدفع مبلغ مالي فوق
الحد الــذي يغطيه لي التأمين لسداد
حاجتي من األدوية فقط»!
أي إن ال ـ  50ألــف ليرة زيــادة التي
تم إقرارها تعادل أدوية شهر ونصف
فقط لمريض مزمن.
ي ـضــاف إل ــى مـعــانــاة أب ــو مـحـمــد ،ومــا
ي ـم ـث ـلــه مـ ــن ش ــري ـح ــة م ـس ـت ـهــدفــة مــن
الزيادة أعاله ،معاناة من لم تشملهم
ال ـ ــزي ـ ــادة ألنـ ـهـ ــم لـ ـيـ ـس ــوا مـ ــن ال ـف ـئــة
ال ـح ـصــريــة ال ـتــي شـمـلـهــا ال ـق ــرار (أيّ
الموظفين الذين ليس لديهم أمراض
م ــزم ـن ــة) ،ف ــأول ـئ ــك أيـ ـضـ ـ ًا ي ـمــرضــون
ويـضـطــرون لتسديد فــروقــات أسعار
األدوية الباهظة غالب ًا.

بطاقات التأمين ال ترضي الناس
لدى متابعة الخبر المتعلق بالتعديالت
الـتــي أصــدرت ـهــا هـيـئــة اإلشـ ــراف على
الـتــأمـيــن ،نـجــد معظم التعليقات عليه
ســاخ ـطــة وك ــاره ــة لـلـتــأمـيــن الـصـحــي،
حيث قال البعض بأن االستفادة من
خــدمــات التأمين باتت شبه معدومة،
فـ ــاالرتـ ـفـ ــاع ال ـم ـس ـت ـمــر فـ ــي األسـ ـع ــار
ي ـحــول دون ق ــدرة بـطــاقــات الـتــأمـيــن
عـلــى تلبية حــاجــة الـمــوظـفـيــن ،إضــافـ ًة
إل ــى ت ــراج ــع ع ــدد كـبـيــر م ــن األط ـبــاء
والصيادلة عن التعاقد مع التأمين.
ف ـب ـح ـســب مـ ــا أخـ ـب ــر أح ـ ــد ال ـص ـي ــادل ــة
قـ ــاس ـ ـيـ ــون« :يـ ـ ـ ــؤدي إلـ ـ ــى خـ ـس ــارة
ك ـب ـي ــرة ،فــال ـص ـيــدالنــي ال ـم ـت ـعــاقــد مــع
التأمين يترتب عليه مبلغ كبير جــد ًا
عليه سداده للمالية ،مقارن ًة بذلك غير
المتعاقد ،ناهيك عن التأخر في صرف
المستحقات».
وهو ما يجعل المواطن يركض بحث ًا عن

صيدلية هنا أو هناك متعاقدة مع التأمين
ليستطيع تلبية حاجته من الدواء.
يذكر أن هيئة اإلشراف على التأمين
كانت قد أصدرت تعليماتها بأن« :يتم
تـحــويــل أج ــور الـطـبـيــب ال ـجــراح إلـيــه
مباشرة من شركة التأمين بما يضمن

وصــول أجــوره كاملة بالسرعة التي
تحفظ لــه جـهــده» ،فيما تضع إشــارة
اس ـت ـف ـهــام حـ ــول ل ـم ــاذا ي ـتــم اق ـت ـصــار
تـحــويــل أج ــرة الـطـبـيــب عـلــى الطبيب
الـ ـج ــراح ف ـقــط دونـ ـ ـ ًا ع ــن غ ـي ــره مــن
مقدمي الخدمات؟
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يوميات دوائر حكومية وشحنات الغضب

بيقولوا (القانون هو الراعي الرسمي لمعاناة المواطن في وطنه)...
ومن هل الجملة رح بلش حكي عن المعاناة يلي صارت معي بأحد الدوائر الحكومية يلي
هية «وازرة الخارجية» ..يلي الموظفين والـ (سيكورتي) فيها األكثر انضباطاً بجميع
الوزارات والدوائر الحكومية السورية...

ǧدارين السكري

وي ـلــي ص ــار مـعــي يـمـكــن قـلـيــل كـتـيــر ق ــدام يلي
ص ــار وع ــم يـصـيــر مــع غ ـيــري مــن الـمــواطـنـيــن
«غير المدعومين طبع ًا» لألسف...
ب ـعــد ال ـمــرم ـطــة وال ـب ـهــدلــة م ــن دائـ ــرة حـكــومـيــة
لدائرة حكومية ع مــدار كذا أسبوع ..وأنــا عم
اشـتـغــل إلح ــدى قــريـبــاتــي ال ـم ـغ ـتــربــة ..وصـلــت
بالنهاية وبعد عناء طويل لـ «وزارة الخارجية
وال ـم ـغ ـتــرب ـيــن» لـحـتــى أح ـصــل ع ـلــى الـتـصــديــق
والختم النهائي لألوراق المطلوبة مني أعملها
قبل ما ابعتها...
بما أنها هل الــوزارة تعتبر واجهة الــوزارات..
وي ـل ــي أغ ـل ــب ال ـع ــال ــم ب ـي ـق ــول ــوا إنـ ــو ال ـعــام ـل ـيــن
«الـمــوظـفـيــن» فـيـهــا مــن ألـطــف وأل ـبــق واألكـثــر
ان ـض ـبــاط ـ ًا ف ــي ح ـســن مـعــامـلــة ال ـمــراج ـع ـيــن ،إال
يـلــي صــار مـعــي هــونـيــك كــان عـكــس الـتــوقـعــات
والكالم هاد كلو ...يمكن صدفة لسوء حظي..
أو صار فيهم متل بقية الجهات الحكومية..
بالبداية بتنصدم صدمة عمرك وقــت حتعرف
إنــو مــن دخــولــك مــن بــوابــة ال ــوزارة الرئيسية
ح توقف «أربع أدوار طويلة» كرمال تحصل
بالنهاية ع مجرد ختم!!!

بداي ًة من الدور الخارجي وانتها ًء بالدور عند
الموظف يلي حيختملك ع اللصاقة..
ال تـسـتـغــربــوا ...إي إي «أربــع أدوار طويلة»
ونـحــن واقـفـيــن حــوالــي  3ســاعــات ع رجلينا..
وم ـن ـهــن ســاع ـت ـيــن ت ـحــت ط ـقــة ال ـش ـم ــس ..كـلــو
كرمال ختم...
األدوار كانت بهل الترتيب الرهيب...
ال ــدور األول بمثابة اسـتـقـبــال «»Welcome
أول مــا مـنـفــوت مــن بــوابــة الرئيسية ليتم من
خـ ــال ه ــل الـ ـ ــدور فـ ــرز ال ـم ــراج ـع ـي ــن ي ـل ــي عــم
يشتغلوا باألوراق عن المرافقين إلهن...
ط ـب ـع ـ ًا ال ـم ــراج ـع ـي ــن ب ـي ـح ـق ـلــن ي ــوقـ ـف ــوا تـحــت
«الـتــوتـيــة الـمــوضــوعــة هــونـيــك» ،أمــا المرافقين
لألسف غير األكياس والشنت يلي بإيديهن ما
رح ترحمن من ضربة الشمس يلي حيضلوا
مـنـقــوعـيــن تـحـتــا ســاعــات لـتـخـلــص الـمـعــامــات
جوا...
الدور التاني :يلي هو «الدرج» متل ما سموه
ال ـم ــراج ـع ـي ــن ...ي ـلــي م ــن خ ــال ــو ب ـت ـحــس إنــو
«الفرج قريب» ..ومن خالل هل الدور بتقطع
وص ــل الـلـصــاقــة الـمــالـيــة ..يـلــي بـهــل ال ـكــوة هي
بيمشي ال ــدور بـســرعــة ..عـلـمـ ًا إنــك بتتمنى ما
تتحرك ع قد الرطوبة والهوا الـ « »freshيلي

المشكلة أنو كلو
متروك ع حالو..
ال رواتب متل
الخلق والناس..
والرشوة وطرق
االذالل صارت ضاربة
أطنابها ..المهم
تبقى الحكومة..
واللي وراها من
المستفيدين طبعاً..
بعيدين عن هاد
الغضب..

هابب من جوات الكوة ....ما علينا...
رجعنا وقفنا بدورنا يلي ما منشتهي وقفتوا
لـعــدونــا بــس ع طـقــة الـشـمــس يـلــي مــا ك ــان ال ـ
«سيكورتي» يلي هونيك يستوعب إنو دابت
بزرة راسنا من الشمس...
وفوقها النفسية المحمضة يلي تعاملنا فيها...
إال زب ـط ــوا الـ ــدور  ..وي ــا م ــا ح ــدا ح ـي ـفــوت..
وغـيــروا وغـيــراتــو مــن األســالـيــب المهينة التي
ُاتبعت علينا بهاد اليوم المشؤوم...
وبعد مناقشات وشجارات طويلة صارت بينن
وبين بعض المراجعين يلي ما سكتوا عن هل
المعاملة الفوقية ..مشي الدور وأخير ًا وقدرنا
ننتقل للـ «ليفل» يلي بعدو...
الدور التالت :يلي كنا مفكرين حالنا إنو خلصنا
من «األهرمة الخارجية» وصرنا داخــل مبنى
ال ــوزارة ..فطبيعي رُقــي المبنى حيكون متل
رُقــي العاملين ..والعكس كان صحيح ...بهاد
ال ــدور قـطـعـنــا «تــذكــرة» كــرمــال نـتـنـظــم «آل ـي ـ ًا»
ويلي لقيناها أفضل من التنظيم البشري يلي
صــار بــرا الـمـبـنــى ويـلــي تـعــامـلـنــا مــن خــالــو ع
إنو)...( ...
طـبـعـ ًا الـمـقــاعــد يـلــي مـحـطــوطــة ج ــوا مــا كــانــت
بـتـكـفــي ال ـكــم ال ـهــائــل مــن الـعـجـقــة ال ـمــوجــودة..
وي ـل ــي س ـب ـب ـهــا أنـ ــو م ــا ف ــي مــوظ ـف ـيــن ع عــدد
الكوات العشرين الموجودة...
ال ـ ــدور ال ــراب ــع واألخـ ـي ــر :ب ـعــد م ــا ط ـلــع رقـمـنــا
ورح ـنــا ع آخ ــر دور وقـفــة ويـلــي هــو (لـحـظــة
الفرج) كان الفلج من المعاملة سوبر المهينة
من قبل الموظف بهديك الكوة بهي اللحظة...
والـسـبــب إنــو زميلو بــالـكــوة يلي حــدو (راح)
والشغل يا حرام كتر عليه...
ال ـش ـجــار يـلــي ص ــار وال ـع ـيــاط وال ـك ــام الـطــالــع
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النازل يلي طلع منو مالو مناسب أبد ًا للمكان
والمبنى يلي آعد فيه ..متل زمالؤه بالخارج...
بــالـنـهــايــة بـعــد أرب ــع أدوار وك ــذا شـجــار وتـلــت
سـ ــاعـ ــات وقـ ـف ــة ع رج ـل ـي ــي وضـ ــربـ ــة شـمــس
مرتبة ..حصلت ع ختم التصديق من الخارجية
وانتهت المعاملة يلي نذليت فيها هون وهون
بالدوائر الحكومية..
وب ــال ـط ـب ــع ه ـ ــاد ال ـت ـص ــوي ــر م ــال ــو ج ــدي ــد أب ـ ــد ًا
بالدوائر الحكومية بس صار بشكل «مأوفر»
أكـ ـت ــر ...فـهـيــك ع ــم يـقـضــي مـعـظــم الـمــراجـعـيــن
يومياتن بــالــدوائــر الحكومية لــأســف ..وهيك
كان الختام معي..
هــأ مــا بــدي أحـكــي عــن م ـبــررات الـغـضــب عند
ال ـمــوظ ـف ـيــن ب ــال ــدوائ ــر ال ـح ـكــوم ـيــة ألن ـه ــا كـتـيــر
ك ـت ـيــرة ..بــدايــة مــن األجـ ــور ال ـلــي بــا طـعـمــة..
ان ـت ـهــاء بــأنــو الـشـغــل بـيـطـلــع ب ــراس كــم واحــد
م ــن ال ـم ـل ـتــزم ـيــن ب ـ ــس ..أو ال ـم ــرت ـش ـي ــن ع ـل ـن ـ ًا
وبـكــل وض ــوح بـسـبــب قـلــة األج ــور طـبـعـ ًا ..أو
عــن شـحـنــات الـغـضــب عـنــد ع ـمــوم ال ـنــاس من
الـمــراجـعـيــن لـهــي الــدوائــر بسبب كــل األوضــاع
الـمـعـيـشـيــة والـخــدمـيــة الـسـيـئــة الـلــي عــم يـعــانــوا
مـنـهــا بـشـكــل ي ــوم ــي ..بــس رغ ــم هـيــك كــل هــاد
مــالــو مـبــرر الذالل الـعـبــاد ..أو لتفريغ شحنة
الغضب فيهم..
والمشكلة أنو كلو متروك ع حالو ..ال رواتب
م ـت ــل ال ـخ ـل ــق والـ ـ ـن ـ ــاس ..وال ـ ــرش ـ ــوة وطـ ــرق
االذالل صارت ضاربة أطنابها ..وما في مانع
ت ـت ـف ـشــش الـ ـن ــاس ب ـب ـع ـض ـهــا وتـ ـف ــرغ شـحـنــات
غضبها على حالها ..المهم أنو تبقى الحكومة..
والـلــي وراهــا مــن المستفيدين طـبـعـ ًا ..بعيدين
عن هاد الغضب..
بس إليمت ح يبقى الوضع هيك يا ترى..؟؟!!
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شؤون اقتصادية
قاسيون ـ العدد  108٢اإلثنين  08آب 2022

www.kassioun.org

كيف يعيد االقتصاد الرقمي

في السنوات األخيرة ،أصبح االقتصاد الرقمي نقطة استناد أساسية في النمو
االقتصادي العالمي على نحو يساهم في دفع عملية تغيير المشهد االقتصادي الدولي
الجارية أص ًال بهدوء .وعلى هذه األرضية ،أصبح التطور السريع لالقتصاد الرقمي
الصيني وسيلة مهمة إلعادة تشكيل بنية اقتصاد البالد ،وتعزيز النمو االقتصادي
عالي الجودة ،وخلق مزايا جديدة في التعاون والمنافسة على الصعيد الدولي.

ǧإعداد :قاسيون

وفـقـ ًا إلحـصــاءات «قــائـمــة شــركــات يونيكورن
الـ ـعـ ــالـ ـمـ ـيـ ــة» ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة ع ـ ــن مـ ــؤسـ ـسـ ــة CB
 Insightsلـتـجـمـيــع وتـحـلـيــل ال ـب ـيــانــات ،فــإنــه
ح ـتــى ن ـهــايــة آذار عـ ــام  ،2022ب ـلــغ إج ـمــالــي
الـشــركــات الـتــي تـقـدّر قيمتها بــأكـثــر مــن مليار
دوالر أمريكي في أنحاء العالم  1066شركة،
تـعـمــل  %20.8مـنـهــا فــي الـتـكـنــولــوجـيــا الـمــالـيــة،
و %18.9فــي بــرمـجـيــات وخــدمــات اإلنـتــرنــت،
و %10.4في التجارة اإللكترونية ،و %8.7في
الذكاء االصطناعي .ومن بين الــ 1066شركة،
تحتل الـشــركــات الصينية المرتبة الثانية في
العالم من حيث العدد ،بنسبة .%16.3
االقتصاد الرقمي الصيني يشهد ازدهارًا
يـمـكــن تـقـسـيــم االق ـت ـصــاد الــرق ـمــي ح ـســب بـنـيـتــه
ال ــداخ ـل ـي ــة إلـ ــى ق ـس ـم ـيــن« :ال ـت ـص ـن ـيــع ال ــرق ـم ــي»
و«الـ ــرقـ ـمـ ـنـ ــة الـ ـصـ ـن ــاعـ ـي ــة» .وف ـ ــي «ال ـت ـص ـن ـي ــف
اإلحـ ـصـ ــائـ ــي ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد الـ ــرقـ ـمـ ــي وص ـن ــاع ــات ــه
األس ــاسـ ـي ــة ( »)2021ال ـ ـص ـ ــادر عـ ــن مـصـلـحــة
اإلحصاء الصينية ،ينقسم االقتصاد الرقمي إلى
خمس فئات ،وهــي :تصنيع المنتجات الرقمية،
وخدمة المنتجات الرقمية ،وتطبيق التكنولوجيا
ال ــرق ـم ـي ــة ،وال ـص ـن ــاع ــة ال ـت ــي ت ـحــرك ـهــا ال ـع ــوام ــل
الرقمية ،وتحسين الكفاءة الرقمية ،وما إلى ذلك.
ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــاضــر ،يـظـهــر االق ـت ـصــاد الــرقـمــي
ال ـص ـي ـنــي ت ـط ــور ًا ق ــوي ـ ًا ،ح ـيــث ت ـع ـمــل الـتـقـنـيــات
الـ ـجـ ــديـ ــدة ،م ـث ــل الـ ـبـ ـي ــان ــات الـ ـكـ ـب ــرى والـ ــذكـ ــاء
االصـطـنــاعــي والـحــوسـبــة الـسـحــابـيــة عـلــى تعزيز
االبـتـكــار بــاسـتـمــرار ،ويـتــم دمجها بشكل متزايد
فـ ــي م ـخ ـت ـل ــف مـ ـجـ ــاالت ال ـت ـن ـم ـي ــة االق ـت ـص ــادي ــة
واالجتماعية.

نسبة كبيرة من النواتج المحلية
للمدن الكبرى
وف ـ ـق ـ ـ ًا ل ـل ـت ـق ــدي ــرات األولـ ـ ـي ـ ــة ،ت ـ ـجـ ــاوز ح ـجــم
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ــرق ـم ــي ال ـص ـي ـن ــي  45تــري ـل ـيــون
ي ــوان (الـ ــدوالر األمــريـكــي =  6.6ي ــوان) في
عــام  ،2021وهــو مــا يمثل أكـثــر مــن  %40من
الناتج المحلي اإلجمالي ،وسيلعب االقتصاد
الرقمي دور ًا بارز ًا بشكل متزايد في االقتصاد
الــوطـنــي .فــي الـسـنــوات العشر مــن عــام 2011
إلى عام  ،2021زاد الحجم اإلجمالي لالقتصاد
الــرق ـمــي الـصـيـنــي ب ـم ـقــدار  12.4م ــرة ،بـمـعــدل
نـمــو سـنــوي مــركــب قــدره  ،%18وأصـبــح قــوة
داف ـعــة رئـيـسـيــة لـلـنـمــو االق ـت ـصــادي الـمـسـتـقــر.
وحتى نهاية عام  ،2021بلغ عدد مستخدمي
اإلن ـتــرنــت ف ــي ال ـصـيــن  989م ـل ـيــون ـ ًا ،ووص ــل
مـعــدل انـتـشــار اإلنـتــرنــت إلــى  ،%70.4ووصــل
عــدد مستخدمي الـتـســوق عـبــر اإلنـتــرنــت إلــى
 782مليون ًا ،وهو ما يمثل  %79.1من إجمالي
مستخدمي اإلنترنت .والصين أكبر سوق في
ال ـعــالــم لـلـبـيــع بــالـتـجــزئــة عـبــر اإلن ـتــرنــت لـمــدة
تـســع س ـنــوات مـتـتــالـيــة؛ حـيــث يـبـلــغ مـتــوســط
اسـتـخــدام الــدفــع عـبــر اإلنـتــرنــت  %90تـقــريـبـ ًا؛
ويبلغ عدد مستخدمي التعليم عبر اإلنترنت
 342مليون ًا وعدد المستخدمين الطبيين عبر
اإلنـتــرنــت  215مـلـيــونـ ًا ،وتــم بـنــاء أكـبــر شبكة
للجيل الخامس في العالم في الصين ،وكذلك
اف ـت ـت ــاح أك ـث ــر م ــن  718,000م ـح ـطــة ق ــاع ــدة
لشبكات الجيل الخامس.
ف ــي عـ ــام ُ ،2017ذك ـ ــر م ـص ـط ـلــح «االق ـت ـص ــاد
الــرق ـمــي» رس ـم ـي ـ ًا فــي تـقــريــر عـمــل الـحـكــومــة،
وتم إدخال سلسلة من تدابير دعم السياسات
فــي الـمـجــاالت الـمـعـنـيــة واح ــدة تـلــو األخ ــرى.
لقد تطور عدد كبير من مؤسسات االقتصاد

الرقمي الصينية ،مثل تنسنت وبــايــدو وعلي
بــابــا وجـيـنـغــدونــغ وبـيـنــدودو ،بـمـســاعــدة هــذه
ال ـت ــداب ـي ــر .وفـ ــي عـ ــام  ،2021أص ـ ــدر مـجـلــس
ال ـ ــدول ـ ــة ال ـص ـي ـن ــي ب ـش ـك ــل خـ ـ ــاص «ال ـخ ـط ــة
ال ـخ ـم ـس ـيــة ال ــراب ــع ع ـش ــرة لـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاد
الرقمي» ،التي وضعت ترتيبات شاملة لتعزيز
تنمية االقتصاد الرقمي في مختلف المناطق
واإلدارات خ ــال ف ـت ــرة «ال ـخ ـطــة الـخـمـسـيــة
الــرابــع ع ـشــرة» .وتـتـخــذ الـمـقــاطـعــات والـمــدن
أيض ًا تدابير نشطة لتطوير االقتصاد الرقمي
بقوة .وفي عام  ،2021تجاوز حجم االقتصاد
الــرقـمــي فــي  13مقاطعة ومــديـنــة بـمــا فــي ذلــك
غــوانــدونــغ وجـيــانـغـســو وشــانــدونــغ تريليون
يــوان .بينما يمثل االقتصاد الرقمي في بكين
وشانغهاي أكثر مــن  %50مــن الناتج المحلي
اإلجمالي لهما .وتجاوز معدل نمو االقتصاد
الـ ــرق ـ ـمـ ــي ف ـ ــي غ ــويـ ـتـ ـش ــو وت ـش ــون ـغ ـت ـش ـي ـن ــغ
وفوجيان .%15

تغلغلت
التكنولوجيا
الرقمية في
المجاالت
االقتصادية
واالجتماعية،
مثل اإلنتاج
والخدمات
اللوجستية
وتجارة التجزئة
والترفيه

دفع إنتاج نماذج صناعية جديدة
تغلغلت الـتـكـنــولــوجـيــا الــرقـمـيــة فــي الـمـجــاالت
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،م ـث ــل اإلنـ ـت ــاج
والـ ـخ ــدم ــات ال ـلــوج ـس ـت ـيــة وتـ ـج ــارة ال ـت ـجــزئــة
وال ـتــرف ـيــه ،وه ــذا ي ـقــود اإلن ـت ــاج واالس ـت ـهــاك
إلـ ـ ــى مـ ــرحـ ـلـ ــة الـ ـتـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـمـ ـبـ ـتـ ـك ــرة لـ ــذكـ ــاء
ال ـب ـي ــان ــات والـ ـتـ ـع ــاون ب ـيــن اإلنـ ـسـ ــان واآلل ـ ــة.
وتـتـكــامــل الـتـكـنــولــوجـيــا الــرقـمـيــة بـشـكــل كبير
مـ ــع الـ ـصـ ـن ــاع ــات ال ـط ـب ـي ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم وال ـن ـق ــل
وت ـج ــارة ال ـت ـجــزئــة وغ ـيــرهــا م ــن ال ـص ـنــاعــات.
وت ـش ـه ــد ال ـف ـص ــول ال ــدراسـ ـي ــة ال ـج ــدي ــدة عـبــر
اإلنترنت و«االسـتـشــارات الطبية السحابية»
و«ال ـس ـي ــاح ــة ال ـس ـحــاب ـيــة» وم ـح ــات الـســوبــر
ماركت دون موظفين وأجهزة  KTVللخدمة
الــذات ـيــة وال ـت ـج ــارة اإلل ـك ـتــرون ـيــة االجـتـمــاعـيــة
والتجارة اإللكترونية بالبث المباشر ،وغيرها
من أشكال التجارة ونماذج األعمال الجديدة
األخرى نمو ًا سريع ًا.
أدت ال ـت ـج ــارة اإلل ـك ـتــرون ـيــة بــال ـبــث الـمـبــاشــر
إلــى ظـهــور نـمــاذج صناعية جــديــدة ،وأعــادت
تـشـكـيــل ســاســل صـنــاعـيــة م ـت ـعــددة لـلـتـجــارة
اإللـكـتــرونـيــة وال ـخــدمــات الـلــوجـسـتـيــة .وفـيـمــا

يتعلق باإلنتاج ،تتكامل التكنولوجيا الرقمية
مــع جــوانــب مـتـعــددة لــإنـتــاج ،حـيــث يتواصل
تطور نماذج األعمال الجديدة ،مثل المصانع
غير المأهولة والمستودعات الذكية وصناعة
الطائرات بدون طيار وشحن البضائع بشكل
ذات ـ ــي ،و«ال ـم ـع ــارض ال ـس ـحــاب ـيــة» وال ـم ـكــاتــب
التشاركية عبر اإلنترنت.
التكامل العميق لالقتصاد الرقمي
واالقتصاد الحقيقي
يــوفــر م ـقــدمــو خ ــدم ــات ال ـحــوس ـبــة الـسـحــابـيــة
خدمات الحوسبة المرنة والشبكات والتخزين
والـتـطـبـيـقــات وغـيــرهــا مــن ال ـخــدمــات الـكـبـيــرة
لـلـصـنــاعــات الـحـقـيـقـيــة الـتـقـلـيــديــة ،مــا يـقـلــل من
تكلفتها عـبــر الـتـحــول الــرقـمــي .ويــوفــر تحليل
البيانات الكبرى للصناعات التقليدية خدمات
مثل الــدفــع المضبوط وتتبع حالة المستهلك
وتـحـلـيــل ات ـجــاهــات الـصـنــاعــة ،مــا يـقـلــل بشكل
فعال من مخاطر التحول الرقمي لهذا النوع
من اإلنتاج.
لـقــد حـقــق تطبيق الـبـيــانــات الـكـبــرى إنـجــازات
بـ ــارزة ف ــي ال ـعــديــد م ــن ال ـق ـطــاعــات الـتـقـلـيــديــة،
مـثــل الـتـمــويــل والــرعــايــة الـصـحـيــة وال ـشــؤون
الـحـكــومـيــة وال ـن ـقــل .وتـلـعــب مـنـصــة اإلنـتــرنــت
الـصـنــاعـيــة دور ًا مـهـمـ ًا فــي ال ـت ـعــاون الـشـبـكــي
واإلنـتــاج الذكي واإلدارة الرقمية ،وأصبحت
طــري ـقــة ج ــدي ــدة لـلـتـحــول الــرق ـمــي الـصـنــاعــي.
ووفـ ـقـ ـ ًا ل ــأك ــادي ـم ـي ــة ال ـص ـي ـن ـيــة ل ـت ـك ـنــولــوج ـيــا
المعلومات واالتصاالت ،تبلغ معدالت تغلغل
االق ـت ـص ــاد ال ــرق ـم ــي ف ــي الـ ــزراعـ ــة وال ـص ـنــاعــة
والصناعات الخدمية في الصين  %9.8و%21
و %40.7على التوالي.
ك ـم ــا أصـ ـب ــح ال ـت ـك ــام ــل ب ـي ــن قـ ـط ــاع اإلن ـت ــرن ــت
وقـ ـط ــاع ــات خ ـ ــارج اإلنـ ـت ــرن ــت م ـ ـسـ ــار ًا م ـه ـم ـ ًا
لـلـتـحــول الــرق ـمــي لـلـصـنــاعــات الـتـقـلـيــديــة .ففي
الــوقــت ال ـحــاضــر ،تـشـهــد الـصـنــاعــات الـتـقـلـيــديــة
تحو ًال شام ًال بمساعدة التكنولوجيا الرقمية،
وخاصة خالل فترة الوباء واستئناف العمل
واإلن ـ ـت ـ ــاج ،م ــا ي ـس ــرع م ــن ال ـت ـك ــام ــل الـعـمـيــق
ال ـق ـطــاع ـيــن .ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال ،خ ــال فـتــرة
الـ ــوبـ ــاء ،واجـ ـه ــت ص ـن ــاع ــة الـ ـمـ ــواد ال ــزراع ـي ــة
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مـ ـشـ ـكـ ــات مـ ـثـ ــل ت ـ ــوق ـ ــف اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج والـ ـنـ ـق ــل
ومحدودية فتح المتاجر الشعبية وعدم قدرة
خ ــدم ــات ال ـك ـي ـمــاويــات ال ــزراع ـي ــة ع ـلــى دخ ــول
ال ـق ــرى ،فــات ـخــذت ال ـمــؤسـســات الــزراع ـيــة ،مع
ت ـق ــدم اس ـت ـئ ـنــاف ال ـع ـمــل واإلنـ ـتـ ــاج ،مـنـصــاتـهــا
على اإلنـتــرنــت كوسيلة للترويج وتشخيص
اآلفـ ـ ـ ــات واألمـ ـ ـ ـ ـ ــراض ،وم ـ ـعـ ــامـ ــات ال ـ ـمـ ــواد
الــزراعـيــة ،وتتبع جــودة المنتجات الــزراعـيــة،
وم ــا إل ــى ذلـ ــك ،وق ــام ــت ب ـتــوج ـيــه ال ـمــزارع ـيــن
لـ ـش ــراء الـ ـمـ ــواد ال ــزراعـ ـي ــة ب ـطــري ـقــة عـقــانـيــة
وعلمية ومنظمة من خالل الربط بين ما هو
متصل باإلنترنت والقاطاعات غير المرتبطة
بــه بـعــد .وبــاإلضــافــة إلــى ذل ــك ،فــي الـقـطــاعــات
الـتـقـلـيــديــة مـثــل ال ـم ـعــارض وت ـج ــارة الـتـجــزئــة
والجملة والتعليم والرعاية الطبية والسياحة
والتمويل والرياضة والمالبس والمنسوجات
والـعـقــارات والمطاعم والـسـيــارات المستعملة
واألثـ ـ ـ ـ ــاث ،ي ـس ـت ـم ــر ن ـ ـمـ ــوذج الـ ـتـ ـك ــام ــل ب ـيــن
القطاعين في التوسع.
نماذج مرنة لضمان اإلنتاج
وتحسينه الدائم
أصـبــح اإلن ـتــاج ال ـمــرن وسـيـلــة مـهـمــة للتحول
الــرقـمــي لـلـصـنــاعــات الـتـقـلـيــديــة ،فــالـمـنـســوجــات
والمالبس باتت صناعة تجزئة رقمية بدرجة
عالية ،ويتم بيع  30قطعة من كل  100قطعة
مــن الـمــابــس فــي الـصـيــن عـبــر اإلنـتــرنــت .في
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ت ـس ـت ـخــدم ش ــرك ــات ال ـمــابــس
الـتـكـنــولــوجـيــا الــرقـمـيــة لـحــل مـشـكـلــة التنسيق
للسلسلة الصناعية وسلسلة التوريد ،وتقصير
دورة اإلنـ ـتـ ــاج ،وت ـغ ـي ـيــر أس ــال ـي ــب وم ـع ــدات
اإلن ـت ــاج ،وت ـســريــع اإلن ـت ــاج ال ـم ــرن .وع ــززت
شـ ــركـ ــات الـ ـم ــاب ــس إع ـ ـ ــادة ه ـي ـك ـلــة األعـ ـم ــال
م ــن خ ــال الــرق ـم ـنــة ،وح ـق ـقــت اإلن ـت ــاج الــذكــي
والمرن والمتخصص .من بينها شركة يمكنها
إنـتــاج أكثر مــن  3000مجموعة مــن المالبس
المخصصة كــل يــوم ،ويـمـكــن تسليم الطلبات
فــي غـضــون  7أي ــام عـمــل .اآلن ،هـنــاك الـمــزيــد
وال ـمــزيــد م ــن ال ـط ـل ـبــات الـمـتـنــوعــة وال ـدُف ـعــات
ال ـص ـغ ـيــرة ،ووق ــت الـتـسـلـيــم أي ـض ـ ًا ت ـحــول من
ش ـه ــري إلـ ــى أس ـب ــوع ــي .ح ـي ــث ي ـج ـبــر وض ــع

ال ـســوق ه ــذا مــؤسـســات صـنــاعــة الـصـلــب على
إن ـشــاء ن ـمــوذج إن ـتــاج م ــرن ،وتـغـيـيــر اإلن ـتــاج
المستمر إلــى اإلنـتــاج شبه المستمر ،وتغيير
درج ــات الـصـلــب بــاسـتـمــرار فــي أف ــران صناعة
الصلب ،وتحسين تسلسل الـجــدولــة لدرجات
الصلب ،لتحقيق خطط جدولة إنتاج دقيقة.
االقتصاد الرقمي يحسن
نوعية التنمية االقتصادية
ي ـح ـس ــن االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ــرقـ ـمـ ــي م ـ ــن ف ـع ــال ـي ــة
الحكومة .حيث أصبحت المنصات الرقمية
ل ـل ـشــؤون الـحـكــومـيــة ن ــاق ـ ًا م ـه ـم ـ ًا لـتـحـسـيــن
الكفاءة الحكومية ومستويات الخدمة .وقد
أدت إلى معالجة شاملة للخدمات الحكومية
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـم ـت ـك ــام ـل ــة ،ك ـم ــا أدى ال ـت ـك ــام ــل
ال ـع ـم ـيــق ل ـم ـن ـصــات ال ـم ـقــاط ـعــات وال ـب ـلــديــات
وأنظمة الــدوائــر الوطنية إلــى كسر حواجز
المعلومات بين السلطات واإلدارات المحلية
وال ـمــركــزيــة ،وتـحـقـيــق ال ـتــرابــط والـمـشــاركــة
الكاملة للبيانات والمعلومات.
وجعلت اإلدارة التعاونية في أماكن مختلفة
للبيانات إمكانية تحسين كفاءة اإلجــراءات
الـحـكــومـيــة مـتــاحــة بـشـكـ ٍـل أك ـبــر .حـيــث يمكن
للمقيمين في العديد من المناطق استخدام
الهواتف المحمولة لشراء منازل في أماكن
مـخـتـلـفــة دون مـ ـغ ــادرة أم ــاك ـن ـه ــم ،وس ـحــب
أمـ ــوال ادخـ ــار اإلس ـك ــان ل ـش ــراء م ـن ــازل فــي
أماكن مختلفة ،والتسوية المباشرة لنفقات
الـمــرضــى لـلـعــاج الـطـبــي فــي أمــاكــن أخــرى..
إلخ.
ويــوفــر االقـتـصــاد الرقمي المزيد مــن فرص
العمل المتكافئة ،ما يــؤدي ليس إلــى زيــادة
ف ـ ــرص ال ـع ـم ــل ف ـح ـســب بـ ــل وزي ـ ـ ــادة دخ ــل
األفـ ـ ــراد .ح ـيــث أن  %80م ــن ال ـعــام ـل ـيــن فــي
تسليم بـضــائــع الـتـجــارة اإللـكـتــرونـيــة يــأتــون
م ــن ال ـم ـنــاطــق ال ــري ـف ـي ــة .وع ـل ــى م ــوق ــع عـلــي
ب ــاب ــا ،تـشـكــل رائ ـ ــدات األع ـم ــال ال ـن ـســاء أكـثــر
مـ ــن  %50مـ ــن اإلجـ ـمـ ــالـ ــي .وأدت خ ــدم ــات
ال ـش ـمــول ال ـمــالــي مـثــل ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة
عبر اإلنترنت والدفع عبر الهاتف المحمول
إلـ ــى ت ــوس ـي ــع قـ ـن ــوات ال ـت ـم ــوي ــل ل ـل ـشــركــات

بحلول عام
 ،2025ستشكل
القيمة
المضافة
للصناعات
األساسية
لالقتصاد
الرقمي الصيني
 %10من
الناتج المحلي
اإلجمالي

الصغيرة والمتناهية الصغر واألفراد وحتى
الفقراء .حيث تُظهر البيانات المعنية أنه في
عــام  ،2021وصــل الـنــاتــج المحلي اإلجمالي
للصين إلى  114تريليون يــوان ،وقد جاءت
حوالي  9تريليونات يوان ( %7.8من الناتج
المحلي اإلجمالي) من الصناعات األساسية
لالقتصاد الرقمي ،مثل الجيل الرابع والجيل
ال ـخ ــام ــس واألل ـ ـي ـ ــاف ال ـض ــوئ ـي ــة وش ــرك ــات
ال ـبــرم ـج ـيــات .وم ــع ان ـت ـشــار اإلن ـت ــرن ــت عـبــر
الـهــاتــف المحمول والـهــواتــف الــذكـيــة ،أصبح
الدفع بواسطة الهاتف المحمول هو الرابط
األســاســي بـيــن االق ـت ـصــاد الــرقـمــي ومعيشة
الـنــاس .وبـحـلــول نهاية عــام  ،2021تــم فتح
 261م ـل ـي ــون م ـح ـف ـظــة ش ـخ ـص ـي ــة ،وب ـل ـغــت
قيمة المعامالت التراكمية  87مليار يــوان.
وباإلضافة إلــى ذلــك ،تعمل الرعاية الصحية
الرقمية على تعزيز تقاسم الـمــوارد الطبية
الـعــالـيــة ال ـجــودة فــي أمــاكــن مـخـتـلـفــة ،وتـحــل
ص ـعــوبــة ال ــوص ــول إل ــى ال ـع ــاج ال ـط ـبــي فــي
ال ـم ـن ــاط ــق ال ـن ــائ ـي ــة ذات الـ ـظـ ــروف ال ـط ـب ـيــة
السيئة .ويوفر التعليم عبر اإلنترنت المزيد
من القنوات التعليمية ،وتوفر مواقع الفيديو
موارد ثقافية غنية.
فرصة للتعاون الدولي
في االقتصاد الرقمي
استمر التعاون الدولي في االقتصاد الرقمي
الـمـتـمـثــل ف ــي ال ـت ـجــارة اإلل ـك ـتــرون ـيــة والــدفــع
ع ـب ــر ال ـه ــات ــف ال ـم ـح ـم ــول ف ــي ال ـت ــوس ــع ،كـمــا
أن لــوجـسـتـيــات ال ـت ـجــارة اإلل ـك ـتــرون ـيــة عـبــر
الحدود توفر المزيد من المنتجات الصينية
للمستهلكين األجــانــب ،مـمــا يـجـلــب «الــرفــاه»
الحقيقي للعالم.
حقق «طريق الحرير الرقمي» نتائج ملحوظة
في هذا السياق .واستمر التعاون بين الصين
و 22دول ــة فــي «ال ـت ـجــارة اإللـكـتــرونـيــة على
طريق الـحــريــر» فــي التعمق ،وتـســارع تنفيذ
ن ـتــائــج ال ـت ـع ــاون ال ـث ـنــائــي .وت ــم إن ـش ــاء قــاعــة
ال ـم ـح ــاض ــرات ال ـس ـح ــاب ـي ــة «ط ــري ــق ال ـحــريــر
لـلـتـجــارة اإللـكـتــرونـيــة» ،بــالـتـعــاون مــع الــدول
الشريكة لمكافحة الوباء بشكل مشترك.
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ويوفر «قطار التجارة اإللكترونية الخاص»
ل ـق ـط ــار ال ـش ـح ــن ال ـس ــري ــع ال ـص ـي ــن -أوروب ـ ــا
ال ـمــزيــد م ــن ال ـق ـن ــوات ل ـل ـت ـعــاون االق ـت ـصــادي
الــرق ـمــي ب ـيــن ال ـص ـيــن واالتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي.
وفــي دراس ــة اسـتـقـصــائـيــة لـخـمــس وعـشــريــن
دول ـ ــة أوروبـ ـيـ ــة أج ــراه ــا ال ـب ــري ــد الـبـلـجـيـكــي
ال ـ ــدول ـ ــي ،صـ ـن ــف ال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ــون فـ ــي أربـ ــع
وعشرين دولة البائعين الصينيين على أنهم
الـبــائـعــون عـبــر اإلنـتــرنــت األكـثــر شعبية عبر
الحدود .وأظهر استطالع آخر أن ما يقارب
 %30مــن المستهلكين فــي ال ــدول األوروب ـيــة
يـفـضـلــون الـبــائـعـيــن الـصـيـنـيـيــن عـنــد الـتـســوق
ع ـبــر الـ ـح ــدود .وب ـح ـلــول ن ـهــايــة ع ــام ،2021
تجاوز عدد المستودعات الصينية الخارجية
ل ـل ـت ـجــارة اإلل ـك ـتــرون ـيــة ع ـبــر ال ـح ــدود 2000
مستودع ،بمساحة تزيد عن  12مليون متر
مربع ،موزعة في دول ومناطق مثل روسيا
والـ ـيـ ــابـ ــان وج ـم ـه ــوري ــة كـ ــوريـ ــا والـ ــواليـ ــات
المتحدة األمريكية وأوروبا وجنوب شرقي
آسيا وشــرق المتوسط ،لتصبح بنية تحتية
جــديــدة لتعزيز تطوير الـتـجــارة اإللكترونية
العالمية عبر الحدود.
ووف ـق ـ ًا لـمـخـطــط «الـخـطــة الـخـمـسـيــة الــرابـعــة
ع ـشــرة» ،فــإنــه بـحـلــول عــام  ،2025ستشكل
ال ـق ـي ـم ــة الـ ـمـ ـض ــاف ــة ل ـل ـص ـن ــاع ــات األس ــاسـ ـي ــة
لــاقـتـصــاد الــرقـمــي الـصـيـنــي  %10مــن الـنــاتــج
ال ـم ـح ـلــي اإلجـ ـم ــال ــي .ومـ ــع دخ ـ ــول ال ـمــوجــة
الـجــديــدة مــن الـثــورة التكنولوجية والتحول
الصناعي فترة مــن التقدم المتسارع ،سيتم
تعزيز دور التكنولوجيا الرقمية في التنمية
ال ـص ـنــاع ـيــة بـشـكــل أك ـب ــر ،وسـتـسـتـمــر أش ـكــال
ونماذج جديدة لالقتصاد الرقمي في الظهور،
والتي ستصبح الموضوع الرئيسي للتنمية
االقتصادية الجديدة .وستعمل الصين أيض ًا
على تطوير االقتصاد الرقمي بشكل مستمر
وإيجابي ،وتحسين البنية التحتية الرقمية،
وتـعــزيــز ق ــدرات االقـتـصــاد الــرقـمــي ،وتـعــزيــز
تكامل االقتصاد الرقمي واالقتصاد الحقيقي،
وتـعــزيــز الـتـنـمـيــة االقـتـصــاديــة عــالـيــة الـجــودة
ل ـب ـنــاء ن ـمــط جــديــد م ــن الـتـنـمـيــة االق ـت ـصــاديــة
المبتكرة والديناميكية ذات النفع المشترك.
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أعلنت وزارة التجارة األمريكية عن تقّلص االقتصاد األمريكي
وأن ذلك يعني الدخول في «ركود تقني».
لربعين متتالينّ ،
صاحب االنكماش االقتصادي مع سلسلة من عمليات
َت
َ
تسريح العمال التي تهدد بخلق سيل يبطئ االقتصاد أكثر.
قطاع
الشهر الماضي ت ّم تسريح أكثر من  30ألف عامل في ّ
التكنولوجيا وحدها ،وكذلك  8آالف عامل من شركة فورد ،ما
يبشر «بحمام دم» أكبر في مجال صناعة السيارات.

 ǧنيك بيمزǧ
   ترجمة :قاسيون

لـكــن فــي دوامـ ــة ال ـب ـيــانــات االق ـت ـصــاديــة،
مـ ــن ال ـ ـض ـ ــروري دوم ـ ـ ـ ًا َفـ ـه ــم ّأن ه ــذه
األرقام هي تعبيرات مجردة عن القوى
االجتماعية والطبقية المتضمنة ،وبـ ّـأن
االقـتـصــاد لـيــس شـيـئـ ًا يـشـبــه «آل ــة» ،بل
هو شيء يستند إلى تعريفات للعالقات
االجتماعية الطبقية ويعمل ضمنها.
نشب الخالف اليوم في دوائــر اإلعالم
والمعلقين الماليين حول ما إذا كان هذا
«الــركــود التقني» هــو ركــود حقيقي أم
ال .ل ـك ـنّ الـقـضـيّــة الــرئـيـسـيــة هـنــا ليست
ق ـض ـيّ ــة ت ـع ــري ـف ــات ،بـ ــل ق ـض ـيّ ــة ت ـحــديــد
ال ـم ـص ــال ــح ال ـط ـب ـق ـيــة الـ ـت ــي ت ـح ـكــم عـمــل
االحتياطي الفدرالي :المؤسسة المالية
الرئيسية للدولة الرأسمالية.
تُ ـصــاغ سـيــاســات االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي
دومـ ًا بأشكال مختلفة عن المصطلحات
التي تغطي األجندة الحقيقية ،من خالل
سـلـسـلــة غــامـضــة ت ـهــدف إل ــى إظ ـهــار ّأن
الـبـنــك ال ـمــركــزي يـقــف بـطــريـقــة مــا فــوق
المصالح الطبقية ،محاو ًال تنظيم الحياة
االقتصادية لصالح جميع الناس.
بعيد ًا عن سيل الكلمات والمصطلحات،
فـ ّـإن جــوهــر الــوضــع الـحــالــي هــو التالي:
شــرع البنك المركزي– حــارس مصالح
ال ـش ــرك ــات ورأس ال ـم ــال ال ـم ــال ــي– فــي
هـنــدســة تـبــاطــؤ شــديــد ،وإن ل ــزم األمــر
ان ـك ـمــاش اق ـت ـصــادي ك ـب ـيــر .ال ـه ــدف هــو
قمع مطالب األجــور للطبقة العاملة في
ظ ـ ّـل ظ ــروف ارت ـفــع فـيـهــا الـتـضـخــم إلــى
أعلى مستوى له منذ أربعة عقود.
يتمّ شنّ هذا االعتداء من خالل آلية رفع
أسعار الفائدة ،والتي يتمّ رفعها بأسرع
م ـع ــدل م ـنــذ ع ـق ــود ت ـحــت رايـ ــة مـكــافـحــة
الـتـضـخــم .لـكــن زي ــادات مـعــدالت الـفــائــدة
لــن تــؤدي إلــى انخفاض أسـعــار الوقود
أو ف ــك س ــاس ــل ال ـت ــوري ــد .ال ـه ــدف هــو
إح ــداث انـكـمــاش اقـتـصــادي بـحـيــث يـتـمّ
قمع مطالبات األجور.
تـكــرر أجـنــدة سياسة الـفـيــدرالــي الحالية
جدول أعمال رئيسه في الثمانينات بول
فولكر ،عندما تمّ رفع أسعار الفائدة إلى
مستويات قياسية ،ما أدّى إلــى حدوث
أعـ ـم ــق رك ـ ــود حـ ـتّ ــى ت ـل ــك ال ـن ـق ـط ــة مـنــذ
ال ـك ـســاد الـكـبـيــر .أع ــرب رئ ـيــس مجلس
االح ـت ـيــاطــي ال ـف ـيــدرالــي ال ـي ــوم ج ـيــروم
بــاول عــن إعجابه بفولكر فــي مناسبات
ع ــدي ــدة ،مــوض ـح ـ ًا أنّ ــه أك ـثــر مــن مستعد
التباع المسار ذاته.
أص ـرّ وزي ــر الـخــزانــة األمــريـكـيــة الـســابــق
ل ـ ــوران ـ ــس س ـ ـمـ ــرز ،ع ـل ــى ّأن احـ ـتـ ــواء
التضخم يعني زيادة مستويات البطالة
ل ـم ـدّة خـمـســة أع ــوام أو مـعــدل  ٪10من
البطالة لعام واحد على األقل.
كما هــو الـحــال مــع كـ ّـل قضيّة اقتصادية
وإح ـصــائ ـيّــة أخـ ــرى ،فــالـتـضـخّــم ج ــزء ال
يتجزأ من البنية الطبقية للمجتمع ،حيث

يـكـشــف الـفـحــص الـتــاريـخــي عــن أصــول
النظام األمريكي والعالمي الحالي.
المهم إنقاذ رأس المال المالي
أدّت األزم ـ ـ ــة ال ـم ــال ـي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ل ـعــام
 –2008التي اندلعت بسبب المضاربات
الـمــالـيــة ال ـم ـتــزايــدة ال ـتــي سـبـقـتـهــا ألكـثــر
من عامين– إلــى أكبر عملية إنقاذ مالي
وشركاتي في التاريخ .وزعت الحكومة
األمــريـكـيــة مـئــات مــايـيــن الـمـلـيــارات من
ال ــدوالرات على شكل حــزم إنـقــاذ ،وبــدأ
االحتياطي الفيدرالي سياسة «التسهيل
الـ ـكـ ـمـ ــي» :ضـ ـ ـخّ األمـ ـ ـ ــوال فـ ــي ال ـن ـظ ــام
ال ـمــالــي ح ـتّــى ت ـس ـت ـم ـرّ ال ـم ـضــاربــات فــي
وول سـتــريــت بـشـكــل أظ ـهــر ّأن األزم ــة
مستمرة.
استمرّت الحال هكذا .بعد الوصول إلى
الحضيض فــي آذار  ،2019ســار ســوق
األسـ ـه ــم ف ــي م ـس ــار ت ـص ــاع ــدي م ــذه ــل،
لكنّ ذلــك كــان قائم ًا على إمــدادات المال
زهيدة الثمن من االحتياطي الفيدرالي.
ف ــي آذار  2020ع ـن ــدم ــا ض ــرب ــت أزم ــة
ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد ،19-دخ ـ ـلـ ــت وول س ـت ــري ــت
واألس ــواق الـمــالـيــة فــي حــالــة مــن الـهـلــع،
خـ ــوف ـ ـ ًا مـ ــن أن يـ ــؤثـ ــر ف ـ ــرض ت ــداب ـي ــر
السالمة الصحية العامة الضرورية على
تــدفــق األرب ــاح المستخرجة مــن الطبقة
ال ـعــام ـلــة ،مــا يـعـنــي ان ـه ـيــار فـقــاعــة ســوق
األسهم.
نـتـجــت عــن ذل ــك سـيــاسـتــان رئـيـسـيـتــان:
تـ ـح ــت ش ـ ـعـ ــار «الـ ـ ـع ـ ــاج ال ي ـم ـك ــن أن
ي ـك ــون أسـ ــوأ م ــن الـ ـم ــرض» تـ ـمّ رفــض
تـطـبـيــق الـسـيــاســة ال ـضــروريــة للتخلص
م ــن ك ــوف ـي ــد 19-ف ــي جـمـيــع الـحـكــومــات
الــرأس ـمــال ـيــة ال ـك ـبــرى ح ــول ال ـع ــال ــم .فــي
الــوقــت ذاتــه تـمّ ضــخ تريليونات أخــرى
مــن الـ ــدوالرات فــي الـنـظــام الـمــالــي .في
الواليات المتحدة ،بين عشية وضحاها
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ضــاعــف االحـتـيــاطــي الـفـيــدرالــي حـيــازتــه
من األصول المالية من  4ترليون دوالر
إل ــى  8تــرل ـيــون دوالر ت ـقــري ـب ـ ًا ،لـيـصــل
إنـفــاقــه فــي نـقـطــة مــا إل ــى مـلـيــون دوالر
في الثانية.
ه ــذا ه ــو أص ــل الـتـضـخــم ال ـعــال ـمــي ال ــذي
ن ـش ـهــده الـ ـي ــوم .رفـ ــض ات ـب ــاع سـيــاســة
عالمية للقضاء عـلــى كــوفـيــد 19-بسبب
تــأثـيــره الـمـحـتـمــل عـلــى أس ــواق األسـهــم،
م ـمــا أدّى إل ــى ال ـع ــواق ــب ال ـك ـبــرى الـتــي
نـشـهــدهــا ع ـلــى االق ـت ـصــاد الـحـقـيـقــي .ت ـمّ
توسيع النظام النقدي مــن قبل البنوك
الـ ـم ــرك ــزي ــة ،م ـم ــا أدّى إل ـ ــى اس ـت ـم ــرار
المضاربة على األصول في عامي 2020
و.2021
العامل اآلخر ،هو الزيادة التي ال نهاية
لها في اإلنفاق العسكري ،حيث يتمّ ضخّ
مليارات الدوالرات في الحرب بالوكالة
ضدّ روسيا في أوكرانيا.
أث ـنــاء سـعـيـهــم لــزيــادة م ـعــدالت الـفــائــدة،
يشير رئيس البنك االحتياطي الفيدرالي
جيروم بأول -مع بقية رؤساء البنوك
المركزية الكبرى -بشكل مستمر إلى ما
يسمونه سوق «العمالة الضيقة» ،حيث
يجب موازنة الطلب مع العرض.
بطالة باإلكراه
في ظل الظروف المأساوية التي تسبب
فيها انتشار كوفيد ،19-أدّت اإلصابات
الـمـسـتـمــرة والـتــأثـيــر الـمـتــزايــد لفيروس
كـ ــورونـ ــا إلـ ــى ان ـس ـح ــاب ال ـم ــاي ـي ــن مــن
الـقــوى العاملة ،الطريقة الــوحـيــدة لرفع
المعروض من العمالة فوق الطلب عليها
من خالل فرض البطالة.
هــذه العملية جارية بالفعل نتيجة لرفع
أسعار الفائدة الذي بدأه بنك االحتياطي
الفيدرالي .أشارت صناعة السيارات إلى
ّأن عمليات التوظيف الجديدة متوقفة،

ومــن المقرر تسريح المزيد مــن العمال
في وقت الحــق .في قطاع التكنولوجيا
ال ـفــائ ـقــة ش ــدي ــد ال ـح ـســاس ـيــة ل ــرف ــع سـعــر
ال ـف ــائ ــدة ،ب ــدأن ــا نـشـهــد ت ـســري ـح ـ ًا بــأعــداد
قياسية بالفعل.
م ــن الـ ـض ــروري أن يـفـهــم ال ـع ـمّــال أث ـنــاء
دخــول ـهــم الـ ـص ــراع -م ــن أج ــل مــواجـهــة
ال ـت ـخ ـف ـي ـض ــات ال ـي ــوم ـي ــة فـ ــي م ـس ـتــوى
مـعـيـشـتـهــم ال ـنــاج ـمــة ع ــن أع ـلــى م ـعــدالت
تـضـخــم مـنــذ أكـثــر مــن أرب ـعــة ع ـقــود -ما
ه ــو ع ـلــى ال ـم ـح ــك .فــال ـع ـمــال ال ـي ــوم فــي
صـ ــراع م ـ ــزدوج م ــع أرب ـ ــاب ال ـع ـمــل مــن
جـ ـه ــة ،وم ـ ــع ال ـب ـي ــروق ــراط ـي ــة ال ـن ـقــاب ـيــة
بوصفها مـنـفــذ ًا رئـيـسـيـ ًا لمطالب الــدولــة
الرأسمالية ووكاالتها.
ال ـ ـك ـ ـفـ ــاح م ـ ــن أجـ ـ ــل األج ـ ـ ـ ــور ه ـ ــو أمـ ــر
ضــروري ،كما أنّه نضال ضدّ آثار أعمق
بـكـثـيــر ،فــالـمــراجـعــة الـتــاريـخـيــة تظهر لنا
ّأن ك ـ ّل إج ــراء اتـخــذتــه الـطـبـقــة الـحــاكـمــة
م ــن أج ــل مــواج ـهــة األزمـ ـ ــات ،أدّت إلــى
انـ ــدالعـ ـهـ ــا ب ـش ـك ــل جـ ــديـ ــد أكـ ـثـ ــر خ ـب ـث ـ ًا.
الــدوامــة التضخمية التي نشهدها اليوم
نجمت عن حلول أزمة  ،2008والحلول
الـتــي يـحــاول رأس الـمــال الـمــالــي الـيــوم
تطبيقها تـهــدف لتحميل الطبقة العاملة
ثمن األزمة الحالية ،ولو وصل األمر إلى
خلق بطالة جماعية.
ال ـ ـح ـ ـ ّل ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـلـ ـعـ ـمّ ــال ،هـ ــو ت ـطــويــر
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة تـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع األس ـ ـبـ ــاب
األســاس ـيــة لــأزمــة ،مــا يـعـنــي الـنـضــال من
أجـ ــل م ـن ـظــور اش ـت ــراك ــي م ـس ـت ـقــل مــوجــه
إلنـ ـه ــاء ن ـظ ــام الـ ــربـ ــح ،وب ــذل ــك ال ــوص ــول
إلــى شـكــل أعـلــى مــن التنظيم االقـتـصــادي
واالجتماعي.
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بجرة قلم رسمية ،وبكل راحة ضمير حكومية ،تم رفع سعر البنزين «المدعوم» بزيادة
تقارب  ،%130حيث أصبح سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان  90المدعوم المستلم على
البطاقة اإللكترونية  2500ليرة سورية ،بد ًال من  1100ليرة.

ǧعادل ابراهيم

أمــا أوكـتــان  90فقد أصبح سعر التكلفة لليتر
بـمـبـلــغ  4000ل ـيــرة س ــوري ــة ،واألوكـ ـت ــان 95
بـمـبـلــغ  4500لـلـيـتــر الــواحــد ،بــزيــادة مـقــدارهــا
 500ليرة في كل ليتر لكال النوعين.
أم ــا عــن م ـبــررات الــرفــع الـسـعــري فـقــد وردت
أنـهــا «بـهــدف التقليل مــن الـخـســائــر الـهــائـلــة في
موازنة النفط وضمان ًا لعدم انقطاع المادة أو
قلة توافرها»!
بات من المفروغ منه ،أن الحكومة غير معنية
بالتداعيات السلبية التي تنتج عن رفع أسعار
المشتقات النفطية ،مهما كانت هذه التداعيات
ونتائجها وخيمة وضارة بالبالد والعباد!
فـهــذه الـمــرة الـثــانـيــة لـهــذا الـعــام الـتــي يـتــم فيها
رفــع سعر البنزين رسـمـيـ ًا ،بــل لــم يمض على
الرفع األخير أكثر من شهرين ونصف!
فمن المعلوم أن المشتقات النفطية تدخل في
حسابات تكاليف الزراعة والصناعة والتجارة
وال ـخــدمــات وال ـن ـقــل ،بـنـســب مـخـتـلـفــة ،وجـمـلــة
هذه التكاليف والنسب ،كبرت أم صغرت ،يتم
تحصيلها من المواطنين بالنتيجة ،في الوقت
الــذي يـعــانــي هــؤالء مــن اسـتـمــرار االرتـفــاعــات
المتتالية على األسعار ،ومن األزمات المعيشية
الخانقة والخدمية المتردية.
أمــا الـمـفــارقــة ،فهي أن السعر الـجــديــد للبنزين

ب ــات ي ــوازي األس ـعــار الـعــالـمـيــة ،بــل أع ـلــى من
أسـعــاره فــي بعض ال ــدول ،ومــع ذلــك مــا زالــت
الحكومة تدعي أن هذا السعر مدعوم!
أمــا عن المبررات فهي ليست أكثر من ذرائــع
مكررة وممجوجة ومستهلكة!
فكيف تكون موازنة النفط خاسرة ،بل وهائلة
بالخسارة ،وهناك اعتمادات سنوية مخصصة
في الموازنة العامة للدولة باسم الدعم لتطفئ
الخسارات ،بحال وجودها ،افتراض ًا؟
وكـيــف يـتــم ربــط تــوفـيــر ال ـمــادة وضـمــان عــدم
انقطاعها عبر زيــادة سعرها بـهــذا الشكل من
الفجاجة رسمي ًا ،وكــأن الحكومة القائمة على
الـمــوضــوع أصـبـحــت تــاجــر ًا احـتـكــاريـ ًا لـلـمــادة،
يفرض شروطه على المستهلكين كيفما أراد؟!
وأي ـ ـ ــن الـ ـحـ ــديـ ــث عـ ــن ال ـ ـت ـ ــوري ـ ــدات ال ـن ـف ـط ـيــة
المتتابعة ،والـتــي وصـلــت منها خمس ناقالت
منذ شهرين وحتى اآلن ،مع التعهد باستمرار
هذه التوريدات!؟
فعند رفع السعر في المرات السابقة تم التذرع
بـنـفــس ال ـم ـبــررات ت ـقــري ـب ـ ًا ،مــع الـتـعـهــد بـتــوفــر
ال ـم ــادة ،األم ــر ال ــذي لــم يـتــم عـمـلـيـ ًا ،بــل جــرى
الـمــزيــد مــن تخفيض الــدعــم عليها ،ســواء على
مـسـتــوى الـمـخـصـصــات وال ـف ـتــرة الــزمـنـيــة بين
مــواع ـيــد االسـ ـت ــام ،أو ع ـلــى م ـس ـتــوى زي ــادة
ال ـم ـس ـت ـب ـعــديــن م ــن ال ــدع ــم ،م ــع نـ ــدرة تــوفــرهــا
ب ــال ـس ـع ــر الـ ـح ــر ع ـب ــر الـ ـكـ ــازيـ ــات ال ـم ـخ ـص ـصــة

لـهــذه الـغــايــة ،بــل وتــوقــف تــوزيـعـهــا فــي الفترة
األخـ ـي ــرة ،وف ــي ن ـفــس ال ــوق ــت ش ـهــدنــا ت ــزاي ــد ًا
فــي نـشــاط شـبـكــات الـســوق ال ـســوداء لـلـمــادة،
مــع مــزيــد مــن االسـتـغــال فيها على المستوى
السعري ،طبع ًا مع توفر الكميات الكافية منها
لمن يستطع الدفع من المضطرين!
وال نــدري إلى أين سيصل السعر في السوق
الـ ـسـ ــوداء ب ـعــد هـ ــذا ال ــرف ــع ال ـس ـع ــري ل ـل ـمــادة،
فشبكات هذه السوق هي المستفيدة من هذا
الرفع ،خاصة وأنها قــادرة على تأمين كميات
كــافـيــة مـنـهــا لـســد االحـتـيــاجــات مـنـهــا ،أمــا كيف
ومن أين فذلك بعهدة أولي األمر!؟
المصيبة بالنسبة للمواطنين ال تنحصر بمن
يملك سيارة وقد أصبح عاجز ًا عن استخدامها
وفـ ـقـ ـ ًا ل ـل ــرف ــع ال ـس ـع ــري األخـ ـيـ ــر ،وال ب ــأج ــور
الـتـكـســي ال ـتــي سـتـحـلــق عــال ـي ـ ًا م ــع ال ـع ـجــز عــن

تحمل تكاليفها إال لكل طويل عمر من شديدي
االضـ ـط ــرار ،ب ــل األشـ ــد ق ـســوة أن ه ــذا الــرفــع
سيكون مـبــرر ًا كافي ًا لسلسلة جديدة من رفع
أس ـعــار الـنـقــل وال ـخــدمــات والـبـضــائــع والـسـلــع،
وخاصة الغذائية منها ،في الوقت الذي تعاني
فيه الغالبية المفقرة من أزمة معيشية مستمرة
دون ح ـلــول ،مــع ع ــوز غــذائــي ت ـجــاوز درجــة
الجوع!
ف ــال ــزي ــادة ال ـس ـعــريــة الــرس ـم ـيــة ع ـلــى الـبـنــزيــن
سـتـقــودنــا نـحــو ال ـمــزيــد مــن تــراجــع اإلن ـتــاج،
والـمــزيــد مــن الـتــردي فــي الـخــدمــات ،والـمــزيــد
من الزيادة في األسعار ،والمزيد من التضخم،
وال ـمــزيــد م ــن ال ـج ــوع والـ ـع ــوز ..وسـنـتـجــاوز
على إثــرهــا مرحلة التوحش بــأشــواط ..وكل
ذل ــك ب ـجــرة ق ـلــم رس ـمــي وب ـكــل راحـ ــة ضـمـيــر
حكومية!!

خبر عام وتعليق هام( ..خسائر هائلة في موازنة النفط) ..
يقول الخبر« :عااااااجل..
حددت وزارة التجارة
الداخلية وحماية
المستهلك سعر لتر
البنزين الممتاز أوكتان
 90المدعوم بـ 2500
ليرة والحر بـ 4000
أما سعر لتر أوكتان
 95بـ 4500ويأتي هذا
القرار بهدف التقليل
من الخسائر الهائلة في
موازنة النفط ،وضماناً
لعدم انقطاع المادة أو
قلة توافرها».

الـتـعـلـيــق :هـلــق ب ــدي وق ــف لـحـظــة...
شو خص رفــع سعر اللتر بانقطاع
ال ـم ــادة؟؟؟ يـعـنــي ال ـمــادة مــوجــودة
بــس بــدكــن تــرم ـمــوا ف ـجــوات الـنـهــب
من جيبة الـمــواطــن!!! بعدين الحكي
ع ــن أي ــة خ ـس ــارة ب ـمــوازنــة ال ـن ـفــط..
وفــوق ـهــا هــائ ـلــة ك ـم ــان ..يـعـنــي كــأنــو
بدكم تزيدو علينا حالة الرعب ومو
عرفانين كيف ..لك األسعار عنا أعلى
مــن أسـعــار كتير مــن الــدول التانية..
اللي مالها خسرانة..
يـقــول الـخـبــر« :مــديــر مــؤسـســة نقل
وت ــوزي ــع ال ـك ـهــربــاء بــدمـشــق أوضــح
في تصريحات إلذاعة «شام إف إم»
المحلية أن تحسن الواقع الكهربائي
مـ ــرهـ ــون بـ ـ ـ ـ ــواردات ال ـ ـغ ـ ــاز ،ح ـيــث
أرجــع ازديــاد عــدد ســاعــات التقنين،
النـخـفــاض واردات الـغــاز بمحطات
التوليد وارتفاع درجات الحرارة».
الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــق :ولـ ـ ــك ي ـ ـحـ ــرء ح ــري ـش ــك

ي ــا مـ ـ ـ ــاااااان اديـ ـش ــك م ـه ـض ــوم أن ــت
وتصريحاتك ...يعني ما فيك تكتفي
بموضوع انخفاض واردات الغاز..
الزم ت ـح ـك ــي عـ ــن ارتـ ـ ـف ـ ــاع درجـ ــة
ال ـح ــرارة وتــورج ـي ـنــا الـحـكــي الـصــح
م ــن ال ـح ـكــي الـ ـ م ــش ص ـ ــح ...الـلــذيــذ
ب ـم ـس ــائ ـل ـي ـن ــا إن ـ ــو مـ ــا ع ـ ــاد ي ـع ــرف ــوا
يضحكوا علينا ...كلو صار ع عينك
يا تاجر...
يـقــول الـخـبــر« :أش ــار مــديــر اإلدارة
ال ـت ـج ــاري ــة فـ ــي ال ـش ــرك ــة ال ـس ــوري ــة
لالتصاالت إلى أن معايير التشاركية
لمزود (تراسل) وغيره من مزودي
ب ــواب ــات اإلن ـتــرنــت ال ـخــاصــة تــراعــي
مـتـطـلـبــات ج ــودة ال ـخــدمــة ،وتــأمـيــن
اتصال جيد للمشتركين وفق ًا لحجم
ال ـب ــاق ــة ،مـبـيـنـ ًا أن مـ ــزود (ت ــراس ــل)
ي ـل ـتــزم ب ـم ـع ـيــار ( 4مـشـتــركـيــن عـلــى
ب ـ ــواب ـ ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة) ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـع ــدد
م ـش ـتــركــي اإلن ـت ــرن ــت ع ـلــى ال ـبــوابــة

الواحدة ،بحيث أن نسبة التشاركية
في عدد من المزودات الخاصة تصل
إلى 1/12وذلــك وفق ًا لظروف خاصة
ت ـت ـع ـلــق بـ ــواقـ ــع ال ـم ـن ـط ـقــة وط ـب ـي ـعــة
المشتركين».
تعليق :وذلك ألهداف باتت مشروعة
ل ــدى ج ـم ـيــع ال ـم ـش ـتــرك ـيــن أال وهــي
زيادة األرباح من جيبتنا كالعادة...
لك بعدين عن الحكي عن أية جودة
خدمة؟؟ فوق ما خصصتولنا باقات
ج ــودت ـه ــا زفـ ــت وس ــرع ــة اس ـت ـهــاكــا
الــوه ـم ـيــة -ق ــوي ــة (ي ـع ـنــي بـتـخـلــص
ب ـســرعــة ح ـتــى م ــن دون اس ـت ـهــاك
ب ـس ـبــب الـ ـج ــودة الـ ـعـ ــدم) ..وفــوق ـهــا
تشاركية ربحية ع حسابنا؟؟!! فع ًال
يلي استحوا ماتوا...
يقول الخبر« :وزارتا التعليم العالي
وال ـ ــزراع ـ ــة تـ ــدرسـ ــان ت ـع ــدي ــل ن ـظــام
ال ـج ــام ـع ــات ل ـت ـس ـم ـيــة ك ـل ـيــة ال ــزراع ــة
بكلية (الهندسة الزراعية) وإدراجها

بالمفاضلة العامة مع كليات الهندسة
بـ ـمـ ــا ي ـ ـتـ ــوافـ ــق م ـ ــع ق ـ ــان ـ ــون ن ـق ــاب ــة
المهندسين الزراعيين«.
ت ـع ـل ـي ــق :ي ـع ـن ــي م ـن ـف ـه ــم أن ـ ــو أه ــم
ش ــي ال ـت ـس ـم ـيــة ..ع ـل ـم ـ ًا م ــن يــومـهــا
اس ـم ـه ــا ال ـ ـ ــدارج ه ـن ــدس ــة زراع ـي ــة
وإل ـه ــا ن ـقــابــة ك ـم ــان ..أم ــا بــالـنـسـبــة

ل ـل ـم ـض ـم ــون عـ ــن جـ ـ ــودة ال ـت ـع ـل ـيــم
والعملية التعليمية والمستلزمات
العلمية -التعليمية بعدين بتحكو
فيهن ...لشو العجلة ..المهم دائم ًا
اإلبــداع بدراسة المفروغ منو من
المنسيات ..وشكر ًا ع هل اإلبــداع
العلمي ..واإلضافة..

16
من دمشق إلى كاليفورنيا ...إنجلس يطوف في العشوائيات وبين المشَّردين
علوم وتقانة

قاسيون ـ العدد  108٢اإلثنين  08آب 2022

www.kassioun.org

من يقرأ توثيق فريدريك إنجلس لـ«أحوال
الطبقة العاملة في إنكلترا» عام 1845
ويقارنها بأحوال أغلبية الطبقة العاملة
في يومنا هذا (من دمشق إلى كاليفورنيا
كما سنرى) ،يتأكد بوضوح كيف أثبت
التاريخ صوابية االستنتاج الماركسي
بأن هذه المنظومة الرأسمالية الفاسدة
ّ
محكومة بمراكمة المزيد من البؤس
والفقر والمرض لدى أغلبية البشرية
والمزيد من الثروة والتخمة والفساد
ألقليتها ،ومحكومة باالنفجارات التي
لن تتحول إلى ثورات تغيير حقيقية
تق ّدمية دون وحدة ونضال ووعي
وتنظيم هذه الطبقة المظلومة نفسها
حتى أرقى أشكال تنظيمها الضروري
(الحزب السياسي المعبر عن مصالحها).
إن التشابه المدهش بين توصيف إنجلس
ّ
(الذي سنقرأ بعضه هنا) ألحوال الطبقة
العاملة قبل  177عاماً (أواسط القرن
التاسع عشر) وأحوالها اليوم في القرن
دليل
الحادي والعشرين ،هو بحد ذاته ُ
تخلف هذا النظام الرأسمالي
إدانة يثبت ُّ
وإفالسه وضرورة تغييره جذرياً.
 ǧفريدريك إنجلسǧ
       تعريب وتعليق :د .أسامة دليقان

بـعــد ْأن وص ــف إنـجـلــس فــي كـتــابــه ك ـث ـيــر ًا من
تـفــاصـيــل ح ـيــاة وم ـعــانــاة الـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة فــي
إنكلترا ،يكتب ضمن فصل «النتائج»:
مِـ ــن ال ـب ــده ــي ّأن ال ـط ـب ـقــة ال ـت ــي ت ـع ـيــش تـحــت
الظروف التي قدّمنا لمح ًة عنها ،والتي ال يتم
تزويدها بوسائل العيش األشدّ إلحاح ًا سوى
بــأســوأ ش ـكــل ،ال يـمـكــن لـهــا أن ت ـكــون سليمة
الصحة وال يمكن أن تعيش إلــى عم ٍر متقدم.
ّإن هــذا ألم ـرٌ بــدهــي .دعــونــا نــراجــع الـظــروف
م ــرة أخـ ــرى م ــع اإلش ـ ــارة بـشـكــل خ ــاص إلــى
صحّة العمال.
ّإن تمركز السكان في المدن الكبرى يمارس
بحد ذاته تأثير ًا سلبي ًا؛ ال يمكن أن يكون جوّ
لـنــدن نـقـيـ ًا وغـنـيـ ًا بــاألكـسـجـيــن ك ـهــواء الــريــف؛
زوج م ــن ال ــرئ ــات،
م ـل ـيــونــان ون ـصــف م ـل ـيــون ٍ
و 250ألــف حــريــق ،مـحـتـشــدون عـلــى مساحة
ثالثة إلى أربعة أميال مربعة ،يستهلكون كمية
هــائـلــة مــن األك ـس ـج ـيــن ،وال ـتــي يـتــم اسـتـبــدالـهــا
بـصـعــوبــة ،ألن طــريـقــة بـنــاء ال ـمــدن بـحــد ذاتـهــا
تعيق التهوية.
ّإن غــاز حمض الـكــربــون [تسمية أخــرى لغاز
ث ــان ــي أوك ـس ـيــد ال ـك ــرب ــون -ال ـم ـع ـرّب] ال ـنــاجــم
عـ ــن ال ـت ـن ـف ــس وال ـ ـن ـ ــار ،ي ـب ـق ــى فـ ــي الـ ـشـ ــوارع
بـسـبــب جــاذبـيـتــه الـنــوعـيــة ،ويـمــر تـيــار الـهــواء
الرئيسي فــوق أسطح المدينة .وتفشل رئات
الـسـكــان فــي الـحـصــول عـلــى اإلم ــداد المناسب
مــن األكـسـجـيــن ،والـنـتـيـجــة هــي الـتـعــب العقلي
والجسدي وانخفاض الحيوية .لهذا السبب،
فإن سكان المدن أقل تعرض ًا بكثير لإلصابات
ال ـح ــادة ،وخــاصــة االلـتـهــابـيــة ،م ـقــارن ـ ًة بـسـكــان
الــريــف الــذيــن يعيشون فــي جــو طبيعي َطلق؛
ولكنهم بــالـمـقــابــل يـعــانــون أكـثــر مــن اإلصــابــات
المزمنة .وإذا كانت الحياة في المدن الكبيرة
بحد ذاتها ضارة بالصحة ،فكم سيكون كبير ًا
بال شك التأثير الضار لــأجــواء غير الطبيعية
في أحياء الناس العاملين ،حيث يجتمع ،كما
رأينا ،ك ُّل شيء لتسميم الهواء.
في الريف ،قد يكون من غير الضار نسبي ًا أن
يحتفظ المرء بكومة من الرُّوث بجوار مسكنه،
ألن الـهــواء يــدخــل بـحـرّيــة مــن جميع الجهات؛
أمّـ ــا ف ــي وس ــط مــدي ـنــة ك ـب ـيــرة ،ب ـيــن ال ـم ـمــرات
واألز ّقة متالصقة األبنية والتي تصدّ كل حركة
في الجو ،تكون الحالة مختلفة .فجميع المواد
الـنـبــاتـيــة والـحـيــوانـيــة الـمـتـعـ ّفـنــة تـطـلــق غ ــازاتٍ
ضـ ــارّة بــالـصـحــة ،وإذا لــم يـكــن ل ـهــذه ال ـغــازات

مــن سـبـيــل ح ـرّ لـلـهــروب ،فــإنـهــا تـسـمّــم الـغــاف
الـجــوي حـتـمـ ًا .لــذلــك فــإن الـقــذارة واألحــواض
الــراكــدة فــي أحـيــاء الـعـمّــال فــي الـمــدن الـكـبــرى
لها أسوأ تأثير على الصحة العامة ،ألنها تُنتِج
بــالـتـحــديــد تـلــك ال ـغ ــازات الـمـسـبّـبــة لــأمــراض،
وكذلك ما ينبعث من الجداول الملوثة.
ل ـيــس هـ ــذا ف ـح ـســب ،ب ــل وإن ال ـطــري ـقــة ال ـتــي
يـعــامــل بـهــا الـمـجـتـمــع ال ـيــوم الـجـمـهــور الـكـبـيــر
مــن الفقراء مثير ٌة لالشمئزاز .يؤتى بهم إلى
الـمــدن الـكـبـيــرة حـيــث يـتـنـفـســون أج ــوا ًء أســوأ
من أجواء الريف .ويتم إقصاؤهم إلى مناطق
ت ـك ــون ،ب ـس ـبــب طــري ـقــة ب ـنــائ ـهــا ،أسـ ــوأ تـهــويــة
مــن أيــة مناطق أخــرى .ويُـحـرَمــون مــن جميع
وسائل النظافة ،ومن المياه نفسها ،ألن تمديد
األنابيب ال يتم إال عند الدفع لقاءها ،واألنهار
ملوثة كـثـيــر ًا لــدرجــة أنـهــا عديمة الـفــائــدة لهذه
األغ ـ ـ ــراض؛ إن ـه ــم م ـض ـط ـرّون أن ي ـل ـق ــوا إل ــى
ال ـش ــارع بـجـمـيــع ال ـم ـخ ـ َّل ـفــات وال ـق ـم ــام ــة ،وك ـ ّـل
المياه الـقــذرة ،وغالب ًا كـ ّـل الصرف والفضالت
الـمـقــرفــة ،دون وســائــل أخــرى للتخلص منها؛
مـمــا يــدفــع بـهــم دفـعـ ًا إلصــابــة منطقة مساكنهم
بالعدوى.
بــل وأكـثــر مــن ذل ــك ،فـكـ ّل ال ـشــرور الـتــي يمكن
تصورها تنهال على رؤوس الفقراء .فإذا كان
عــدد سـكــان ال ـمــدن الـكـبــرى كـثـيـفـ ًا ج ــد ًا بشكل
ع ــام ،فــإنـهــم هــم عـلــى وج ــه الـخـصــوص الــذيــن
يـتــم حـشــرهــم ح ـشــر ًا فــي أق ــل م ـســاحــة .وكــأن
أج ــواء ال ـشــوارع الـفــاســدة ال تـكـفــي ،حـتــى يتم
تكويمهم فوق بعضهم بعض ًا بالعشرات داخل
ال ـغــرفــة ال ــواح ــدة ،بـحـيــث ي ـكــون ال ـه ــواء الــذي
يتنفسونه لـيـ ًا كـفـيـ ًا بـحــد ذاتــه بخنقهم .يتم
منحهم مساكن َ رطبة ،أوكارَ أقبية غير مقاومة
للماء من األسـفــل ،أو ثكناتٍ تُـسـرِّب الماء من
األعلى .منازلهم مبنية بحيث ال يمكن للهواء
ال ــرط ــب أن ي ـه ــرب .ي ـتــم ت ــزوي ــده ــم بـمــابــس
ر ّثــة أو ممزَّقة أو متع ّفنة ،وأطعمة مغشوشة
وغير قابلة للهضم .يتعرضون ألكثر التغيرات
إث ــارة لـلـحــالــة الـعـقـلـيــة ،الـتــذبــذبــات األكـثــر عنف ًا
ب ـيــن األم ـ ــل والـ ـخـ ــوف؛ ي ـتــم اص ـط ـي ــاده ــم كـمــا
لــو أنـهــم ألـعــوبــة ،وال يُـسـمــح لـهــم بــراحــة الـبــال
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واالستمتاع الهادئ بالحياة.
إنـ ـه ــم مـ ـح ــروم ــون مـ ــن ك ـ ـ ّـل م ـت ـع ــة بــاس ـت ـث ـنــاء
االنـغـمــاس فــي الـجـنــس والـسُّـ ْكــر ،يعملون كل
يوم إلى درجة اإلنهاك التام لطاقاتهم العقلية
والـبــدنـيــة ،وبــالـتــالــي يـتــم تـحـفـيــزهــم بــاسـتـمــرار
إل ــى أق ـصــى اإلفـ ــراط الـمَـجـنــون فــي المتعتين
الوحيدتَين اللتين تحت تصرّفهم .وإذا تغلبوا
على كل هذا ،فإنهم يقعون ضحايا الحاجة إلى
كل القليل الذي
ظل أزمة تأخذ منهم ّ
العمل في ّ
كان ممنوح ًا لهم من قبل.
كيف يمكن ،فــي ظــل ظــروفٍ كـهــذه ،أن تكون
الـطـبـقــة الــدنـيــا بـصـحــة جـيــدة وطــويـلــة الـعـمــر؟
مــا الــذي يمكن تــوقـعــه أكـثــر مــن مـعــدل وفـيــات
مـ ـفـ ــرط ،وس ـل ـس ـل ــة ال ت ـن ـق ـطــع مـ ــن األوبـ ـئـ ــة،
وال ـت ــده ــور ال ـتــدري ـجــي ف ــي ال ـب ـن ـيــان الـجـســدي
للسكان العاملين؟
أحوال الطبقة العاملة
من دمشق إلى كاليفورنيا
مـ ــاذا ق ــدم ــت الــرأس ـمــال ـيــة ال ـم ـت ـع ـف ـنــة ف ــي مــدن
الـيــوم؟ بعض الـصــور الـتــي يمكن تأليف عدة
ك ـتــب عـنـهــا مـمــاثـلــة ل ـك ـتــاب إن ـج ـلــس ق ـبــل 177
ع ــام ـ ًا ،نـجــدهــا فــي أح ــوال الـطـبـقــة الـعــامـلــة في
سورية القرن الحادي والعشرين ،فعلى سبيل
الـمـثــال ال الـحـصــر فــي دمـشــق« :مـيــاه مجرى
نهر بــردى يغلب عليها أن تكون مياه صرف
صـحــي ،عــدا عــن حجم القمامة المتراكمة على
جــان ـبــي ال ـن ـهــر ،م ـمــا ج ـع ـلــه مــرت ـع ـ ًا لـلـحـشــرات
والـ ـق ــوارض ،مــع اس ـت ـمــرار ال ــروائ ــح الـكــريـهــة
المنبعثة منه على طــول مـجــراه» .وفــي مثال
آخ ــر مــن أح ــد أري ــاف دم ـشــق ال ـتــي «تـمـدّنــت»
على الطريقة الرأسمالية العشوائية« :يشتكي
أهــل جــرمــانــا مــن رائ ـحــة الـقـمــامــة الـتــي لــم تعد
مـحـتـمـلــة لـيـ ًا ون ـه ــار ًا ،خـصــوصـ ًا أنـهــا تــرافـقــت
مع موجة الحر الحالية ،ناهيك عن الكم الهائل
من الذباب والحشرات التي اجتذبتها القمامة
الـمـتـخـمّــرة حـ ـرّ ًا لـتـلــك األح ـي ــاء ،وس ــط تــراكــم
مهول لها ...ومن األسباب قلة أعداد حاويات
القمامة!».
وي ـج ـمــع ت ـقــريــر ح ــدي ــث ل ـل ـمــوقــع االق ـت ـصــادي

األم ــريـ ـك ــي «إيـ ـبـ ـي ــك إي ـك ــون ــوم ـي ـس ــت» epic
 economistن ـشــر ف ــي  21ت ـم ــوز ال ـمــاضــي
 2022م ـش ــاه ــدات ج ــدي ــرة بـ ــأن ي ـك ـتــب عـنـهــا
إن ـج ـلــس ل ــو بُ ـعِ ــث م ــن ق ـب ــره ك ـت ــاب «أحـ ــوال
الطبقة العاملة في أمريكا»:
«أص ـب ـحــت م ــدن ال ـســاحــل ال ـغــربــي الــرئـيـسـيــة
فــي أمــري ـكــا آبـ ــار ًا مـتـعـفـنــة تـغـمــرهــا ال ـجــرذان
والـ ـم ــدمـ ـن ــون وال ـج ــري ـم ــة وأك ـ ـ ــوام ال ـق ـمــامــة
وج ـح ــاف ــل الـ ـمـ ـش ــردي ــن .الـ ـت ــده ــور ال ـس ــري ــع
لـبـعــض أغ ـنــى ال ـمــدن زاد م ـعــدالت الـجــريـمــة
وف ــاق ــم م ـش ـكــات ال ـص ــرف ال ـص ـحــي .الـكـثـيــر
مـ ــن ال ـم ـت ــاع ــب ت ـن ـت ـظــرنــا فـ ــي ج ـم ـي ــع أن ـح ــاء
الواليات المتحدة بينما نتجه نحو انكماش
اق ـت ـص ــادي آخ ـ ــر .ت ــم ت ـح ــذي ــرن ــا م ــن ت ــده ــور
أك ـبــر ف ــي األش ـه ــر الـمـقـبـلــة وت ـشــريــد مــايـيــن
األمــري ـك ـي ـيــن ق ـس ــر ًا إل ــى ال ـ ـشـ ــوارع ...ي ــزداد
ال ـت ـشــرد ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـســاحــل الـغــربــي
للواليات المتحدة ...تُظهر البيانات الرسمية
منذ عــام  2012ازدي ــاد أعــداد المشردين في
م ــدن مـثــل ل ــوس أنـجـلــوس وسـيــاتــل وســان
فــرانـسـيـسـكــو وبــورتــانــد بـنـحــو  ،%75وكــل
ع ــام ي ــزداد الــوضــع سـ ــوء ًا ...فــي الـعــديــد من
مناطق وســط مدينة لــوس أنجلوس تُترك
ال ـق ـم ــام ــة دون ج ـم ـع ـه ــا ،مـ ــا ي ـث ـي ــر م ـخ ــاوف
الصحة العامة بعد تفشي التيفوس مؤخر ًا...
مساحات شاسعة من لــوس أنجلوس باتت
أراضيَ قاحلة حيث تندفع الفئران بين أكوام
القمامة المتحللة ومدن الخيام القذرة ...منذ
بــدايــة  2022رفـعــت حــوالــي  14000شـكــوى
رسمية بشأن براز بشري في شــوارع سان
فــرانـسـيـسـكــو .وال ـب ـيــانــات ال ـعــامــة م ــن مــوقــع
المدينة على اإلنـتــرنــت تــرصــد زيــادة بنسبة
 %311فــي ال ـش ـكــاوى مــن ال ـن ـفــايــات الـبـشــريــة
وال ـح ـيــوان ـيــة ع ـلــى م ــدى ال ـس ـنــوات الـخـمــس
الماضية» .ويخلص التقرير إلى ّأن «العديد
من األمريكيين من الطبقة الوسطى سينتهي
بـهــم األم ــر إل ــى االن ـض ـمــام لـسـكــان ال ـخ ـيــام...
القلوب تزداد برودة في جميع أنحاء البالد،
واالضطرابات االجتماعية تنتشر كالنار في
الهشيم».
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الدم واحد وعدونا واحد… حول الرهان الصهيوني األخير

بدأت قوات االحتالل الصهيوني بجملة من الخطوات
التصعيدية التي تحمل في باطنها مؤشرات خطيرة،
وتحديات جديدة ،ال أمام الشعب الفلسطيني وحده ،وإنما
أمام شعوب المنطقة كلها ،التي تعد المتضرر األكبر تاريخيًا
من السياسيات األمريكية والوجود الصهيوني .فالكيان
يسعى في خطوته هذه إلى فرض التصعيد بالشروط التي
يريدها فهل ينجح في هذا؟!
ǧعالء أبوفّراج

بعد انتهاء معركة سيف القدس في 2021
واف ـق ــت ف ـصــائــل ال ـم ـقــاومــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
بوساطة مصرية وقطرية على التهدئة،
بعد أن خضع الكيان لجملة من المطالب،
وشهدت جبهات القتال هدو ًء نسبي ًا في
الــوقــت الــذي حــافــظ الـشــارع على لهيبه،
وارتفعت وتيرة عمليات المقاومة التي
وصفها إعالم العدو «بالذئاب المنفردة»
ـوع م ــن االس ـت ـقــال ـيــة
ال ـت ــي ت ـح ــرك ــت بـ ـن ـ ٍ
الـنـسـبـيــة ع ــن ب ـنــى ال ـم ـقــاومــة الـتـقـلـيــديــة.
وحـقـقــت اربــاك ـ ًا حقيقي ًا قــاد -إلــى جانب
عوامل أخرى خطيرة -الكيان لالعتراف
بأنه يواجه خطر ًا وجودي ًا لن يكون من
السهل القفز فوقه.
كيف سارت التطورات؟
تـفـيــد مـعـظــم الـتـصــريـحــات الــرس ـم ـيــة ،أن
الـكـيــان الـتــزم لـلــوسـطــاء بـعــدم اسـتـهــداف
قيادات المقاومة ،لكنه وفي يوم اإلثنين
 1آب الجاري ،اعتقل القيادي في حركة
ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي ب ـسّ ــام ال ـس ـعــدي مــن
مخيم جنين ،مما دفع الوسطاء للتحرك
تحت ضغط فصائل المقاومة ،التي رأت
أن فــي هــذا االعـتـقــال خــرقـ ًا لــاتـفــاق ،فما
كــان مــن الكيان الصهيوني إال أن ورّط
ال ــوس ـط ــاء أك ـث ــر ب ـع ــد أن أع ـط ــى بـعــض
التطمينات التي نقلها الوسيط المصري
وال ـق ـطــري إل ــى فـصــائــل ال ـم ـقــاومــة ،الـتــي
وجـ ـ ــدت ن ـف ـس ـهــا ب ـع ــد أيـ ـ ـ ٍـام ق ـل ـي ـلــة أمـ ــام
عـمـلـيــة عـسـكــريــة صـهـيــونـيــة ف ــي الـقـطــاع
بــاســم «الـفـجــر ال ـص ــادق» ،ج ــرى خــالـهــا

اس ـت ـه ــداف قـ ـيـ ــادات ع ـس ـكــريــة م ـيــدان ـيــة
ب ـ ــارزة ف ــي «ال ـج ـه ــاد اإلس ــام ــي» مـثــل:
ال ـش ـه ـيــد ت ـي ـس ـيــر ال ـج ـع ـب ــري ،وال ـش ـه ـيــد
خــالــد مـنـصــور ،مـمــا شـ ّكــل ضــربــة مــؤلـمــة
للفصيل المقاوم .بدأت «سرايا القدس»
ال ـ ـ ــذراع ال ـع ـس ـك ــري ل ـل ـج ـهــاد اإلس ــام ــي
بــالــرد وأطلقت حتى اآلن أكثر مــن 600
ص ـ ـ ــاروخ ،ووجـ ـهـ ــت ضـ ــربـ ــات ب ـق ــذائ ــف
الهاون إلى آليات عسكرية صهيونية في
الوقت الذي تستعد قواتها على ما يبدو
لتوجيه ضربات أوسع وأكثر إيالم ًا.
وراء األكمة!
قــوات االحـتــال أرسـلــت رســالــة واضحة
مفادها ،أن المستهدف من هذا التصعيد
ه ــو «الـ ـجـ ـه ــاد االسـ ــامـ ــي» ف ـق ــط! وأن
ح ـمــاس لــن ت ـكــون عـلــى قــائـمــة األه ــداف
الـصـهـيــونـيــة ه ــذه ال ـم ــرة ،الـخـطــوة الـتــي
قـ ــرأهـ ــا ال ـج ـم ـي ــع ب ـش ـك ـ ٍل واض ـ ـ ــح ،وه ــي
محاولة جديدة لقسم الصف واالستفراد
بــأحــد الـفـصــائــل ،وإرب ــاك حـمــاس الـقــادرة
عـلــى تــوجـيــه ضــربــات صــاروخـيــة قاسية
إن أرادت .لـكــن مــا ذ ّكــر أعــاه ال يش ّكل
إال األس ـطــر األولـ ــى مــن رســالــة الـكـيــان،
ف ـ «ال ـج ـهــاد اإلس ــام ــي» يـظـهــر بــوضــوح
عــاق ـتــه م ــع إي ـ ــران ،ح ـتــى إن اس ـت ـهــداف
ال ـق ـي ــادات ال ـع ـس ـكــريــة ت ــزام ــن م ــع زي ــارة
أمـيـنــه الـعــام إلــى طـهــران الــذي جــاء رده
األول على األح ــداث مــن هـنــاك ،وهــو ما
يـحــاول الكيان استخدامه بشك ٍل خبيث،
مدّعي ًا أن معركته هذه المرة مع «إيران
وأذرعها في المنطقة» كما لو أن «الجهاد
االس ــام ــي» مـنـظـمــة هـجـيـنــة ع ــن تــاريــخ
المنطقة والـشـعــب الفلسطيني الـمـقــاوم!
ف ـهــي واح ـ ــد ُة م ــن ق ــوى ك ـث ـيــرة تـتـمـســك
بخيار المقاومة ،واستفادت كغيرها من
التغيرات اإلقليمية في العقود الماضية،
ل ـكــن م ـعــركــة هـ ــذا ال ـف ـص ـيــل أو ذاك هــي
م ـع ــرك ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ـيــن وج ـم ـي ــع أحـ ــرار
المنطقة ،وهو ما يدركه الكيان أكثر من
غيره ،لكن هذه الخطوة الخبيثة تحاول

ال تخلو
«المغامرة»
الصهيونية
من الخطورة
فرهانها كبير
هذه المرة إلى
الدرجة التي
يتناسب فيها
مع التحديات
الوجودية
الماثلة أمامها

وضـ ــع ال ـم ـســألــة ب ـش ـك ـ ٍل م ـل ـت ـ ٍـو .وتــدعــي
«إسرائيل» إن معركتها الحالية مع إيران
ال أمــام الفصائل فــي الــداخــل الفلسطيني
فـحـســب ،بــل أم ــام كــل دول الـمـنـطـقــة في
م ـح ــاول ــة مـسـتـمـيـتــة لــدف ـع ـهــم لــان ـخــراط
ف ـ ــي م ـع ــرك ـت ـه ــا م ـ ــع إي ـ ـ ـ ــران م ـ ــن ج ـه ــة،
وال ـت ـعــامــل ب ــا م ـب ــاالة ات ـج ــاه م ــا يـجــري
في الــداخــل الفلسطيني من جهة أخــرى،
بـعــد أن يـسـتـخــدمــوا الــذريـعــة الصهيونية
ذات ـهــا ...خــاصــة مــع المستجدات الدولية
واإلقليمية بعد زيــارة بايدن التي منيت
بفشل ذري ٍع في كل مساعيها ،ومساعيها
الصهيونية خصوص ًا.
الرهان الصهيوني الكبير
لعبت الــوســاطــة المصرية والـقـطــريــة في
الـســابــق دور ًا فــي ال ـصــراع ،فـعـلــى الــرغــم
من أن الدور المصري دورٌ تاريخي في
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،إل ــى أن الــواليــات
المتحدة والصهاينة حرصوا على تقزيمه
منذ كامب ديفيد ،وهــو مــا فسح المجال
لـ ــدور أك ـب ــر ل ـق ــوى إق ـل ـي ـم ـيــة أخـ ــرى بـعــد
تحييد الفاعلين األساسيين ،لكن توريط
الــوس ـطــاء ب ـهــذا الـشـكــل الــوقــح يـعـنــي أن
الـكـيــان مـضـطــر فــي ه ــذه الـلـحـظــة لـحــرق
هـ ــذه الـ ــورقـ ــة ،ف ـق ــدرة م ـصــر ل ـل ـعــب هــذا
الــدور مرهونة بوجود الحد األدنــى من
الثقة مع الفصائل الفلسطينية ،التي وإن
استبعدت سوء النوايا ،لن ترى في مصر
ضامن ًا حقيقي ًا بعد الذي يجري ،ما يحرم
الكيان من إحــدى القنوات الرئيسية مع
الفصائل ،ويجعل مصر في موقع أصعب
يفرض عليها مراجعة شاملة لسياستها
في هذه المسألة وغيرها.
ال ت ـخ ـلــو «ال ـم ـغ ــام ــرة» ال ـص ـه ـيــون ـيــة مــن
الخطورة ،فرهانها كبير هذه المرة إلى
الدرجة التي يتناسب فيها مع التحديات
الوجودية الماثلة أمامها ،فحرق األوراق
ال ـم ـه ـمــة ي ـع ـنــي خ ـســائــر هــائ ـلــة بــالـمـعـنــى
الـ ـجـ ـي ــوسـ ـي ــاس ــي ،إذا مـ ــا ف ـش ـل ــت ه ــذه
الـخـطــوة .الــرهــان الـصـهـيــونــي األســاســي
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هو محاولة تعميق الشقاق بين الفصائل
الفلسطينية المقاومة ،لقطع الطريق أمام
احـتـمــاالت لــم شملها؛ وهــي االحـتـمــاالت
التي باتت أكثر واقعية مع المستجدات
الجارية على الصعد المختلفة ،وذلك رغم
ّأن اسـتـعــادة وح ــدة الـصــف الفلسطيني
قد تبدو بالنسبة للكثيرين مهمة شديدة
ال ـص ـعــوبــة ،إال ّأن ال ــواق ــع ال ـمــوضــوعــي
نفسه هو ما يدفع باتجاه ح ّلها ،وضمن
آج ـ ــال غ ـي ــر بـ ـعـ ـي ــدة ...ول ـع ــل ال ـم ـحــاولــة
الجزائرية الجادة بهذا االتجاه ،هي جزء
مــن م ـحــاوالت مـتـعــددة تـسـعــى بــاالتـجــاه
نفسه.
مــن جـهــة أخ ــرى ،فـ ّـإن مـســؤولــي الـكـيــان،
أكثر من أي أحد آخرون ،يعلمون بشكل
موثوق ّأن االتجاه االنسحابي للواليات
المتحدة األمريكية من المنطقة قد تعزز
م ــا ب ـعــد أوك ــران ـي ــا ،وس ـي ـت ـعــزز أك ـثــر بـعــد
فإن محاولة إحراز أكبر قدر
تايوان ،ولذا ّ
مــن الـنـقــاط قبل وصــول هــذا االنسحاب
إل ــى ن ـهــايــاتــه ،ب ــات مـطـلـبـ ًا «إســرائ ـي ـل ـي ـ ًا»
م ّلح ًا...
ال ـ ــرد ع ـل ــى رهـ ــانـ ــات ال ـص ـه ـيــونــي ك ـل ـهــا،
يـمـكــن أن ي ـبــدأ مــن ال ــداخ ــل الـفـلـسـطـيـنــي
أو ًال ،ف ـق ــد أع ـل ــن ال ـك ـي ــان «أن الـعـمـلـيــة
العسكرية أنهت أهدافها العسكرية» وأنها
تــرغــب فــي الــذهــاب إلــى تـهــدئــة ،وهــو ما
ت ــرف ـض ــه م ـن ـظ ـمــة «ال ـج ـه ــاد اإلس ــام ــي»
حـتــى الـلـحـظــة ،ال ـتــي تـسـتـطـيــع ال ــرد مع
قــوى المقاومة األخــرى بشك ٍل مشترك،
فالقاتل واحــد ،ودم شهدائهم واحــد ،من
أحمد ياسين ويحيى عياش إلــى تيسير
الـجـعـبــري وخــالــد مـنـصــور وغـيــرهــم من
م ـئ ــات األبـ ـط ــال ال ـم ـق ــاوم ـي ــن .ال ـل ـح ـظــات
ال ـحــال ـيــة ح ـســاســة جـ ــد ًا وق ــد تـ ــؤدي أيــة
خطوة غير محسوبة إلــى اتساع دائــرة
ال ـصــراع لتشمل كــل دول الـمـنـطـقــة ،لكن
المهم فلسطيني ًا ،أال ينجح الكيان بشق
الفصائل المقاومة التي ستكون المتضرر
األول م ــن ه ــذا وت ـح ــدي ــد ًا ع ـلــى ال ـن ـطــاق
الشعبي.
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بعد سلسلة من المناورات أنهت طائرة
رئيسة مجلس النواب األمريكي أياماً من
التكهنات وهبطت بالفعل في تايوان
الصينية بعد أن سلكت طريقاً بعيدًا عن
المضيق المتوتر ،زيارة نانسي بيلوسي
هذه تجاهلت كل التحذيرات الصينية،
ووضعت العالم مجددًا في مواجهة
تصعيد خطير ستكون الواليات المتحدة
هي نفسها أكبر الخاسرين منه!
ǧقاسيون

رجّحت جملة من المعطيات السابقة إلغاء هذه
الزيارة ،وتحديد ًا عندما تجاهلت بيلوسي ذكر
اسم تايوان ضمن محطات زيارتها اآلسيوية،
وه ــو مــا ج ــرى قـبــل أي ــام قـلـيـلــة مــن وصـلــوهــا
إلــى الـجــزيــرة بــالـفـعــل! لـتــؤكــد الــوقــائــع مـجــدد ًا
أن ب ـي ـل ــوس ــي مـ ــع مـ ــن ت ـم ـث ـلــه فـ ــي واش ـن ـطــن
عــازمــة عـلــى الـتـصـعـيــد إل ــى تـلــك ال ــدرج ــة الـتــي
بــدت الـخـطــوة بــالـنـسـبــة للغالبية الـعـظـمــى من
الـمــراقـبـيــن والـمـحـلـلـيــن الـسـيــاسـيـيــن فــي مثابة
انـتـحــار لــواشـنـطــن ،فعلى الــرغــم مــن أنـهــا ترى
ب ـعــض ال ـم ـنــافــع م ــن ه ــذا ال ـت ـص ـع ـيــد ،لـكـنـهــا لــن
تـكــون ق ــادرة عـلــى اح ـتــواء نـتــائـجــه الـســريـعــة،
وال ـت ــي ب ــدأت م ـنــذ ال ـل ـح ـظــات األولـ ــى بــالـفـعــل،
وتحولت بعد أيام إلى جحيم ال يمكن إيقافه.
كيف ترد الصين على الخطوة؟
ل ــم ي ـعــد خــاف ـي ـ ًا ع ـلــى أح ــد أن ال ـص ـيــن أطـلـقــت
مـ ـن ــاورات ع ـس ـكــريــة واس ـع ــة غ ـيــر مـسـبــوقــة-
وه ــو مــا سـنـشـيــر إل ــى مـعـنــاه ونـتــائـجــه الحـقـ ًا
فــي هــذه ال ـمــادة -إال أن هــذه ال ـم ـنــاورات ما
هي إال خطوة من ردٍ صيني شامل وعلى كل
الـجـبـهــات .فأعلنت وزارة الـخــارجـيــة الصينية
في بيان مقتضب تعليق التعاون مع الواليات
المتحدة فــي عــدد مــن المسائل ،وألـغــت بعض ًا
مـ ــن االجـ ـتـ ـم ــاع ــات الـ ـمـ ـقـ ــررة م ـس ـب ـق ـ ًا ،م ـثــل:
مباحثات قادة مسرح العمليات ،والمباحثات
المقررة لتنسيق سياسة الدفاع بين البلدين،
وإلـ ـغـ ــاء اج ـت ـم ــاع ــات م ـت ـع ـل ـقــة بــال ـت ـن ـس ـيــق بـيــن
قواتهما البحرية .وع ّلقت الخارجية الصينية
ح ـســب ال ـب ـيــان ال ـم ــذك ــور ال ـت ـع ــاون ف ــي إع ــادة
ال ــاج ـئ ـي ــن غ ـي ــر ال ـش ــرع ـي ـي ــن ،والـ ـتـ ـع ــاون فــي
المسائل الجنائية والجرائم الدولية ومكافحة
ال ـم ـخــدرات ،وعـ ّلـقــت ال ـم ـحــادثــات الـقــائـمــة بين
الـبـلــديــن ب ـشــأن ال ـم ـنــاخ .وبـحـســب مـســؤولـيــن
أمريكيين :انتقت الصين مسائل محددة تكون
آثــارهــا سلبية عـلــى واشـنـطــن أكـبــر بكثير من
آثارها على الصين ،التي أبقت بعض مجاالت
الـتـعــاون مفتوحة بما يتماشى مــع مصالحها.
ه ــذا ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـع ـقــوبــات
الـتــي اسـتـهــدفــت بـيـلــوســي .ولــم تـكـتــف الصين
بــال ـخ ـطــوات بــات ـجــاه ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،بــل
أوق ـفــت بـعــض م ـجــاالت ال ـت ـعــاون مــع تــايــوان،
الـ ـت ــي ت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ال ـص ـي ــن فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن
ميادين التجارة الخارجية ،هذا باإلضافة إلى
استهداف مؤسسات تراها تنتهك مبدأ الصين
الواحدة المعترف به دولي ًا.
وم ــن أب ــرز اإلشـ ــارات الـسـيــاسـيــة ،ك ــان إعــان
وزيــر الخارجية الصيني عن «جاهزية بالده
لـتـعــزيــز الـتـعــاون االسـتــراتـيـجــي مــع روسـيــا»،
وق ــال وان ــغ يــي« :إن الـصـيــن جــاهــزة لتعزيز
ت ـعــاون ـهــا االس ـتــرات ـي ـجــي م ــع روس ـي ــا لـحـمــايــة
النظام الدولي الذي تلعب األمم المتحدة دور ًا
مركزي ًا فيه ،والنظام القائم على أحكام القانون
الدولي ،بشكل أكثر فعالية».
«صراع بين عالمين»
تـعـمــل الـصـيــن وروس ـيــا بـشـكــل مـعـلــن إلحــداث
تغييرات جوهرية في النظام العالمي ،وتعبر

الدولتان عن هذا بالقول :إن واشنطن تخ ّلت
عن النظام الدولي القائم بعد الحرب العالمية
ال ـثــان ـيــة ،وبـ ــدأت ت ـفــرض مــا تـسـمـيــه «الـنـظــام
القائم على القواعد» مما بات يستوجب تدخ ًال
م ــن ال ـق ــوى األخـ ــرى بـغـيــة ت ـغ ـي ـيــره ،وه ــو مــا
يش ّكل األس ــاس االسـتــراتـيـجــي لعالقة الصين
وروس ـي ــا ،لـكــن ال ـخ ـطــوات الـمـلـمــوســة إلنـجــاز
هــذا الـهــدف بــدأت خـجــولــة ثــم تـســارعــت ،ومــع
ذلك بقيت بعض الضوابط على البلدين القيام
بالخطوات الملموسة والـمـحــددة فــي الظرف
المواتي ،ويبدو أن الصين باتت أكثر حذر ًا مع
بــدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا،
ف ــال ـظ ــرف الـ ــدولـ ــي ف ــي ح ــال ــة ح ـس ــاس ــة جـ ــد ًا،
وأدركت بكين أن خطواتها في هذه اللحظات
بالذات يجب أن تكون أشد دقة ،لكن السلوك
األمريكي في تايوان أثبت أن واشنطن عازمة
على التصعيد ولــن تنتظر الــذرائــع لفعل ذلــك،
وهو ما يستوجب رد ًا صيني ًا على المستوى
اإلستراتيجي .فإذا كانت واشنطن عازمة على
توتير جبهتين مع ًا وتـحــاول استفزاز الصين
ال ـتــي قــد تـجــد نـفـسـهــا «أك ـثــر جــاهــزيــة لـتـعــزيــز
ال ـت ـعــاون م ــع روس ـي ــا» وإن كــانــت «ال ـشــراكــة
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة» ب ـيــن ال ـب ـلــديــن أث ـب ـتــت خــال
السنوات الماضية صالبتها ،فقد يكون الوقت
مالئم ًا إلعالنها تحالف ًا شام ًال يضع على جدول
أع ـم ــال ــه ال ـم ـش ـتــرك ضـ ــرب م ـش ـع ـلــي ال ـح ــروب
وتثبيت القواعد الدولية الجديدة.
مناورات عسكرية
أعـلـنــت الـصـيــن عـقــب هـبــوط طــائــرة بيلوسي
عن البدء بمناورات عسكرية بالذخيرة الحية،
وحددت مسرح ًا لعمليات هذه المناورات في
ستة مناطق تحيط في تايوان من كل الجهات،
لتطبق خالل الساعات التي تلت هذا اإلعالن
ح ـص ــار ًا شــامـ ًـا عـلــى ال ـجــزيــرة ف ــرض إيـقــاف
حــركــة الـمــاحــة فــي مـضـيــق تــايــوان الـمــزدحــم.

قد يكون الوقت
مالئماً لإلعالن
روسي
تحالف
عن
ٍ
ٍ
صيني شامل يضع
ٍ
على جدول أعماله
المشترك ضرب
مشعلي الحروب
وتثبيت القواعد
الدولية الجديدة

ـراض لـلـقــوة
وب ــدأت ال ـقــوات الـصـيـنـيــة بــاسـتـعـ ٍ
شـ ّكــل صــدمــة لــم تنته حـتــى الـلـحـظــة .فــالـقــوات
المشتركة الصينية نجحت في تثبيت مواقعها
في سرعة خاطفة .وفرضت المناورات واقع ًا
جديد لن ينته غالب ًا بانتهائها .وحددت صحيفة
الـشـعــب الـصـيـنـيــة بـعــض أه ــداف ونـتــائــج هــذه
المناورات ،فقد أثبتت نقاط تموضع الجيش
ع ــدم اع ـتــراف بـكـيــن ب ـ «خ ــط الــوســط» الــذي
حاولت واشنطن فرضه منذ عقود ،باإلضافة
إلى نجاح المناورات في إطباق الحصار على
ميناء كيلونغ أهم موانئ تايوان ،وأخذ الجيش
الصيني مواقع مواجهة لقاعدتين عسكريتين
للجيش على الشاطئ الشرقي للجزيرة ،هذا
باإلضافة إلى تمركز جزء من القوات في قناة
باشي مما يعني السيطرة الكلية على مدخل
الـمـضـيــق .ه ــذا بــاإلضــافــة إل ــى تـحـلـيــق أس ــراب
ال ـطــائــرات دون تــوقــف ،كـمــا وأطـلـقــت الصين
صواريخ ًا باليستية ،وصواريخ فرط صوتية
سقط بعضها في المياه االقتصادية الخالصة
لجزر اليابان الجنوبية ،وقطع بعضها اآلخــر
أجــواء الجزيرة كاملة ليسقط فــي البحر .كل
ه ــذا ش ـ ّكــل إرب ــاك ـ ًا حـقـيـقـيـ ًا ل ـتــايــوان وجـيـشـهــا،
ال ــذي كــان يـضـطــر لـلـتـعــامــل مــع كــل طــائــرة أو
ص ــاروخ يـقـتــرب مــن مـجــال دفــاعــاتـهــا ه ــذا إن
نـجـحــت فــي الـتـقــاطـهــا أصـ ـ ًا ،وبــاإلضــافــة إلــى
الــذعــر ال ــذي انـتـشــر فــي صـفــوف الـجـيــش في
تايوان لم يكن وضع البحرية األمريكية أحسن
حا ًال ،فوجدت نفسها في مسرح العمليات مما
دفــع واشنطن إلبـعــاد حاملة طائراتها باتجاه
الـ ـي ــاب ــان ،واألخ ـ ـطـ ــر ،أن الـ ـقـ ــوات األمــري ـك ـيــة
الـمــوجــودة فــي المنطقة ال تستطيع التعامل
مــع الــوضــع فــي حــال تـطــور أكـثــر! وخـصــوصـ ًا
أن القادة العسكريين الصينيين يرفضون الرد
على مـحــاوالت الـتــواصــل األمريكية حسب ما
ذكــر مــوقــع بوليتكو .الــذي فــرد أحــد تقاريره
لـمـنــاقـشــة ال ـك ـنــز االس ـت ـخ ـبــاراتــي وال ـع ـس ـكــري

ال ـ ــذي ك ـس ـب ـتــه ال ـص ـي ــن ف ــي مـ ـن ــاوراتـ ـه ــا ،فـقــد
اختبرت األخيرة وألول مرة جاهزية قواتها
وب ــاس ـت ـخ ــدام ال ــذخ ـي ــرة ال ـح ـيــة وفـ ــي م ـســرح
العمليات المفترض ذاته! أي أن الصين أجرت
م ـحــاكــاة لـحـصــار ال ـجــزيــرة والـسـيـطــرة عليها
عـسـكــريـ ًا فــي ال ـمــواقــع الـفـعـلـيــة لـعـمـلـيــة كـهــذه.
ورصــدت استجابة الجيش الـتــايــوانــي لكل ما
ي ـجــري مــن حــولــه وت ـحــديــد ًا رادارات الــدفــاع
ال ـج ــوي واس ـت ـطــاع ال ـج ـيــش الـصـيـنــي تـحــديــد
األهــداف التي نجحت في رصدها ،وتلك التي
لــم تــرصــد! وقــد أش ــار الـتـقــريــر ذات ــه إلــى عمل
هذه القطاعات العسكرية مجتمعة يعد المهمة
األص ـعــب فــي ال ـح ــروب ال ـحــدي ـثــة ،فــالـقـطــاعــات
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـم ـت ـنــوعــة تـعـمــل ج ـن ـب ـ ًا إل ــى جـنــب
وفي دوائر تقاطع قد تسبب إرباك ًا في بعض
الحاالت ،لكن الجيش الصيني نجح في إتمام
مهامه على أكمل وجه!
م ــن ال ـم ـف ـتــرض أن تـنـتـهــي ال ـم ـن ــاورات حــول
ج ــزي ــرة ت ــاي ــوان ي ــوم األحـ ــد  7آب ال ـج ــاري،
لـكــن الـصـيــن أعـلـنــت عــن بــدء م ـنــاورات جــديــدة
فــي البحر األصـفــر بــالـقــرب مــن شبه الجزيرة
الكورية ،وأعلنت أن المناورات ستجري في
الذخائر الحية أيض ًا ،وأنها ستستمر لغاية 15
آب الـجــاري ،أي أن نشاط الصين العسكري
لــن يـنـحـصــر بـعــد اآلن فــي مـســألــة تــايــوان ،بل
ستذهب أبعد من ذلك لتحديد مناطق نفوذها
الـعـسـكــري وهــو مــا ال يـمـكــن إن ـجــازه إال على
حساب التواجد األمريكي في آسيا .فاإلعالن
عن المناورات الجديدة ،وما قد يعقبها يش ّكل
الـتــوجّــه الصيني الـمــرادف للعقيدة العسكرية
الــروسـيــة الـجــديــدة ،حيث ينتقل الـبـلــدان وفي
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ل ـل ــدف ــاع ب ـش ــراس ــة ع ــن مـنــاطــق
ن ـفــوذهــم الـطـبـيـعـيــة ،وه ــو م ــا س ـي ـفــرض عـلــى
الواليات المتحدة تنازالت كبرى ،أو الدخول
فــي مــواج ـهــة مـفـتــوحــة وم ـبــاشــرة مــع الـقــوى
األكبر في العالم.
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توترت المجريات
السياسية في العراق
بدرجة أكبر خالل
األسبوع الماضي
مع خروج جمهور
«اإلطار التنسيقي»
لالحتجاج في يوم
االثنين من األسبوع
الماضي ،محاولين
دخول المنطقة
الخضراء التي يتواجد
بها محتجو التيار
الصدري ،بما هدد
بوقوع مواجهات
وتداعيات خطيرة
لألحداث.

ǧيزن بوظو

ص ّد ور ّد بين التنسيقي والصدر
أص ــدر اإلط ــار التنسيقي بـيــانـ ًا فــي يــوم
األح ــد  31تـمــوز جــاء فـيــه «نــدعــو أبـنــاء
شعبنا العراقي بكافة أطيافه وفعالياتهم
الـعـشــائــريــة واألكــاديـمـيــة والـثـقــافـيــة ،إلــى
أن ي ـه ـبــوا لـلـتـظــاهــر سـلـمـيـ ًا ل ـلــدفــاع عــن
دول ـت ـهــم ...فـكــونــوا عـلــى الـعـهــد والــوعــد،
وهيهات منا الــذلــة .موعدنا غــدا الساعة
الخامسة عصر ًا على أسوار الخضراء».
بـ ـ ــدوره أص ـ ــدر ق ــائ ــد ال ـت ـي ــار ال ـص ــدري
م ـق ـتــدى ال ـص ــدر ب ـيــان ـ ًا ف ــي ال ـي ــوم نـفـســه
«الـثــورة العفوية السلمية الـتــي حــررت
الـمـنـطـقــة ال ـخ ـضــراء كـمــرحـلــة أول ــى لهي
ال ـفــرصــة الــذه ـب ـيــة ل ـكــل م ــن اك ـت ــوى مــن
الشعب بـنــار الظلم واإلره ــاب والفساد
واالحتالل والتبعية» معتبر ًا ما يجري
«فــرصــة عظيمة لتغيير ج ــذري للنظام
السياسي والدستور واالنتخابات ،التي
إن زورت لصالح الــدولــة العميقة باتت
أف ـض ــل ان ـت ـخــابــات حـ ــرة ون ــزي ـه ــة ،وإن
كــانــت نــزيـهــة وأزاحـ ــت الـفــاســديــن بــاتــت
مزورة تنهشها أيادي الفاسدين».
ليصف «اإلطار التنسيقي» بيان الصدر
ال ـس ــاب ــق ب ــأن ــه «ان ـ ـقـ ــاب ع ـل ــى ال ـش ـعــب
والدولة» مبادر ًا ضمن بيانه التصعيدي
أســاسـ ًا إلــى الـحــوار مع التيار الصدري،
ك ـم ــا دع ـ ــا رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـع ــراق ـي ــة
مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي إل ــى مـ ـب ــادرة لـعـقــد
مؤتمر «للحوار الوطني إلنـهــاء األزمــة
في البالد» وهو ما وافقه عليه مجموعة
مــن السياسيين مــن بينهم تـيــار الحكمة
الوطني برئاسة عمار الحكيم.

كـمــا قــام «اإلط ــار التنسيقي» بتفويض
رئ ـيــس تـحــالــف الـفـتــح ه ــادي الـعــامــري
للتفاوض مع التيار الصدري.
حل البرلمان
ال حوارّ ..
وانتخابات مبكرة
دعـ ــت «ق ـ ــوى ال ـت ـغ ـي ـيــر الــدي ـم ـقــراط ـيــة»
العراقية فــي الـثــانــي مــن الشهر الـجــاري
إلـ ــى حـ ـ ّـل م ـج ـلــس الـ ـنـ ــواب و«ت ـش ـك ـيــل
حكومة تحظى بقبول سياسي وشعبي،
وتـ ـك ــون م ـه ـم ـت ـهــا الـ ـشـ ــروع ف ــي ات ـخ ــاذ
خ ـط ــوات عـمـلـيــة ع ـلــى طــريــق الـتـغـيـيــر»
وهــي من وجهة نظرهم :محاسبة قتلة
الـمـتـظــاهــريــن ،وت ـحــريــك مـلـفــات الـفـســاد
ال ـك ـب ــرى ،وح ـص ــر ال ـس ــاح ب ـيــد ال ــدول ــة
وتحسين معيشة المواطنين.
ف ــي ال ـي ــوم ال ـت ــال ــي 3 ،آب ،دع ــا مـقـتــدى
ال ـصــدر إل ــى حــل مـجـلــس ال ـن ــواب تـمــامـ ًا
وإج ــراء انـتـخــابــات مـبـكــرة ،وق ــال خــال
كلمته «لو كنت أريد السلطة لما سحبت
 73نائب ًا من مجلس الـنــواب .هــذا ليس
ص ــراعـ ـ ًا ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة ،ولـ ــم أق ـ ــرر بـعــد
الــدخــول فــي االنـتـخــابــات الـجــديــدة ،ومــا
عودتي إلى االنتخابات األخيرة إال لسن
قانون تجريم التطبيع» وحــول الحوار
قــال «ال فــائــدة ترتجى مــن ذلــك الـحــوار،
خصوص ًا بعد أن قال الشعب كلمته».
ليفتح الصدر بذلك باب ًا لجدل واسع حول
دعوته ،والتي وافقه على الجزء األخير
منها كل من رئيس تحالف الفتح هادي
الـعــامــري ،واإلط ــار التنسيقي ،ورئـيــس
م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب م ـح ـم ــد ال ـح ـل ـبــوســي،
بينما لم يوافق نوري المالكي على ذلك
معتبر ًا أنه يجب االحتكام للدستور.

يحتاج العراق
في هذه اللحظة
إلى خارطة
طريق وطنية
حقيقية تقوم
على خطوات
محددة وعملية
ومن الضروري
أن تستهدف
هذه الخارطة
تغيير دستور
المحاصصة
المفروض
أمريكياً

لـكــن مــن الـمـلـفــت ،أن جـمـيــع الـمــوافـقــات
ال ـس ــاب ـق ــة ك ــان ــت ت ـت ـع ـلــق ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات
المبكرة ،بينما لم يصدر موقف واضح
م ــن ت ـل ــك الـ ـق ــوى حـ ــول ح ــل ال ـبــرل ـمــان
بــالـمــرحـلــة الــراه ـنــة ،ثــم ي ـكــون ال ـســؤال:
م ــا ال ـم ـت ـغ ـيــر ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي ق ــد ي ـجــري
باالنتخابات المبكرة عن سابقتها؟
ليبدو أن ما يجري من تحركات سياسية
وجـمــاهـيــريــة تـصـعـيــديــة تـمـثــل م ـنــاورات
واستعراض قوة من مختلف األطراف
ل ـل ـتــأث ـيــر ع ـل ــى مـ ــوازيـ ــن الـ ـقـ ــوى داخـ ــل
الـعــراق ،فــي مـحــاوالت تثبيت مـعــادالت
جــديــدة يــرتـفــع بـهــا الـتـيــار ال ـصــدري إلــى
درجـ ــة أع ـل ــى ب ـعــد س ـي ـطــرة مـتـظــاهــريــه
على المنطقة الخضراء ومحيط مجلس
النواب ،ثم تنفيذ انتخابات مبكرة دون
حــوار ..لكن وبسبب ذلــك نفسه ،يظهر
ال ـت ـيــار ال ـص ــدري س ـيــاس ـي ـ ًا أض ـع ــف مـمــا
يـمـتـلـكــه م ــن ج ـم ـهــور وامـ ـتـ ــداد شـعـبــي،
حـيــث تـبـقــى خـطــة الـتـغـيـيــر لــديــه مبهمة
وغير واضحة بعد ،وتخضع للمتغيرات
والصراعات اللحظية واآلنية فقط.
طروحات جديدة للتغيير؟
من جهة أخرى ،أصدر تحالف «من أجل
ال ـش ـعــب» ب ـي ــان ـ ًا -ال ـم ـكــون م ــن حــراكـيــي
«الجيل الجديد» و«امتداد» الموجودين
في إقليم كردستان بشكل رئيسي -يدعو
به العراقيين إلى «تبني خارطة طريق»
مـكــونــة مــن مجموعة نـقــاط ،منها بشكل
م ـعــدل لــاخ ـت ـصــار -1 :تـشـكـيــل حـكــومــة
انـتـقــالـيــة مـصـغــرة م ــن وزراء مـسـتـقـلـيــن
لمدة عام واحد ،ثم حل البرلمان وإجراء
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ج ـ ــدي ـ ــدة ،وت ـ ـكـ ــون م ـه ـم ـت ـهــا

التحضير لالنتخابات العامة -2 .تشكيل
لجنة عليا لتعديل الــدسـتــور بـمــا يـتــاءم
مع طموحات الشعب والمرحلة الحالية
على أن ينتهي عملها خالل عمر الحكومة
االن ـت ـق ــال ـي ــة ،وع ـ ــرض ال ـت ـع ــدي ــات عـلــى
الـشـعــب لــاسـتـفـتــاء ،بــالـتــزامــن مــع إجــراء
االن ـت ـخــابــات ال ـعــامــة -3 .ت ـمــارس األمــم
ال ـم ـت ـحــدة دوره ـ ــا اإلش ــراف ــي والــرقــابــي
عـلــى االنـتـخــابــات بــأخــذ ضـمــانــات مــن كل
األحــزاب المشاركة فيها بقبول النتائج.
 -4مـحــاسـبــة الـفــاســديــن والـقـتـلــة وإعــادة
األمـ ــوال ال ـم ـســروقــة -5 .تـفـعـيــل قــانــون
األح ــزاب وتـحــديــد م ـصــادر الـتـمــويــل بما
ي ـت ـيــح ل ـل ــدول ــة م ــراق ـب ــة مـ ـص ــادر ت ـمــويــل
األحزاب بشكل دقيق -6 .جمع السالح
الـمـنـفـلــت ض ـمــن آل ـيــة تـضـعـهــا ال ـح ـكــومــة.
وغيرها.
ت ـف ـت ــح خـ ــارطـ ــة الـ ـط ــري ــق ه ـ ــذه ال ـب ــاب
ل ـم ـج ـم ــوع ــة م ـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـس ـ ــاؤالت ،م ـث ــل:
كيفية تشكيل هــذه الـحـكــومــة االنتقالية
ال ـم ـص ـغــرة؟ وم ــن سـتـضــم لـجـنــة تـعــديــل
الــدس ـتــور؟ وه ــل سـتـضـمــن تـمـثـيــل كــافــة
ش ـ ــرائ ـ ــح الـ ـشـ ـع ــب ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ض ـم ـن ـهــا؟
وبقيادة من سيكون جهاز الدولة عملي ًا
لمراقبة مصادر التمويل؟
يـحـتــاج ال ـع ــراق فــي ه ــذه الـلـحـظــة إلــى
خــارطــة طــريــق وطـنـيــة حـقـيـقـيــة تـقــوم
عـلــى خ ـطــوات م ـحــددة وعـمـلـيــة ،ومــن
الضروري أن تستهدف هذه الخارطة
تغيير دسـتــور المحاصصة المفروض
أمريكي ًا منذ قرابة العقدين على العراق،
وهــو ما يغيب طرحه جدي ًا عن معظم
ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة ح ـتــى
اللحظة.
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الرقاقات الصينية إشارة إلى تص ّدع

في نهاية التسعينات ،كان بعض العلماء السياسيين األمريكيين يحاول اإلجابة عن
سؤالين مترابطين :كم ستدوم «اللحظة الجميلة» للعالم أحادي القطب ،ومن هو الذي
سيتمكن من تحدي زعيم هذا العالم؟ اليوم بات واضحاً من يتحدى زعيم العالم أحادي
القطب ونظامه العالمي بأكمله ،ويبدو ّأن قدرة الصين على قطع أشواط كبرى ضمن
هذا التحدي ،سواء في مجال التكنولوجيا الفائقة والرقاقات الكمبيوترية ،أو في غيرها
من المجاالت االقتصادية الحساسة ،باتت كابوساً بالنسبة للنخب األمريكية غير
القادرين على الحفاظ على هيمنتهم مهما حاولوا من سبل.

 ǧفالديمير تيرهوف وبريان بيرليتيكǧ
      ترجمة :قاسيون

م ــن أب ـ ــرز م ــن ح ـ ــاول ال ـت ـص ــدي ل ـل ـم ـســألــة فــي
الـمــاضــي هــو مــاس ـتــانــدونــو ،ال ــذي نـشــر مـقــا ًال
فـ ــي ع ـ ــام  1997بـ ـعـ ـنـ ــوان« :الـ ـحـ ـفـ ــاظ ع ـلــى
ال ـل ـح ـظــة أحـ ــاديـ ــة ال ـق ـط ــب :ن ـظ ــري ــات واق ـع ـيــة
وإستراتيجية الــواليــات المتحدة الكبرى بعد
الحرب الباردة» .كان عمل ماستاندونو بارز ًا
ألنّـ ــه حـ ــاول ف ـهــم ال ـمــوضــوع م ــن زاوي ـت ـيــن ال
تــزاالن ذواتــا صلة حتّى يومنا :األول تحدي
بـكـيــن لــواش ـن ـطــن فـيـمــا ي ـس ـمّــى «أزمـ ــة مـضـيــق
تــايــوان الـثــالـثــة» ،والـثــانــي وهــو األه ــم بكثير:
الـنـمــو االق ـت ـصــادي الـمــذهــل فــي الـصـيــن ،الــذي
كــان يتصاعد مـنــذ االنـفـتــاح وإصــاحــات دينغ
شياوبينغ في السبعينات.
ف ــي ب ــداي ــة ال ـق ــرن وج ــد ال ـن ـخــب األمــري ـك ـيــون
أنـفـسـهــم ف ــي مــواج ـهــة مـجـمــوعــة واس ـع ــة ج ــد ًا
مــن المفاهيم األولـيــة «المتناقضة» فــي عملية
ت ـش ـك ـيــل إس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـل ـس ـلــوك ف ــي ال ـع ــال ــم.
وصـ ــو ًال إل ــى الـمــرحـلــة األولـ ــى مــن إدارة جو
بــايــدن ،حـيــث ب ــدا ب ـ ّـأن نـجــاح م ـبــادرة الـحــزام
والطريق الصينية قد أصبح حقيقية« .إذ ًا هذا
ما تنبأ به عذابي .عالوة على ذلك ،تجلى هذا
ال ـن ـجــاح بـشـكــل رئـيـســي فــي ب ـلــدان مــا يـسـمّــى
بالعالم الثالث ،حيث تتركز غالبية السكان».
تـجــدر اإلش ــارة أيـضـ ًا بـ ّـأن بكين نفسها الـيــوم
ف ــي ط ــور ال ـت ـعــود ع ـلــى ال ـع ــبء الـثـقـيــل وغـيــر

المعتاد لقيادة العالم سياسي ًا ،وذلــك كنتيجة
حـتـمـيّــة لـنـجــاحـهــا االق ـت ـص ــادي .ال ـيــوم لــم تعد
الصين تتعامل مــع جيرانها فــي جـنــوب شرق
آسيا بما يمكن أن نسميه «الحزم» على شاكلة
مــا ك ــان س ــائ ــد ًا فــي مـنـتـصــف ال ـقــرن الـمــاضــي،
وتـمّ استبداله «بــاإلصــرار السياسي» لتطوير
التعاون االقتصادي ومراعاة مصالح الجميع.
ت ـحــاول ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ال ـيــوم أن تـشـ ّكــل
م ـش ــاري ــع اق ـت ـص ــادي ــة دولـ ـي ــة بــدي ـلــة ل ـم ـبــادرة
ال ـحــزام وال ـطــريــق ،وت ـحــاول فــي الــوقــت ذاتــه
أن تستبعد الصين عن نظام التقسيم الدولي
للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات األكثر
أهميّة حالي ًا.
آخـ ــر هـ ــذه ال ـت ـط ــورات م ــا س ـم ـع ـنــا ع ـنــه أث ـنــاء
رحلة بايدن إلى كوريا الجنوبية واليابان ،تمّ
إطالق ما يسمّى « IPEFPاإلطار االقتصادي
الهندي -الـهــادئ» ،وهــي التشكيلة التي أعلن
عنها الــرئـيــس األمــريـكــي فــي طــوكـيــو .فــي 23
أي ــار أص ــدر ال ـب ـيــت األب ـي ــض ب ـيــان ـ ًا ي ـســرد فـيــه
جـمـيــع الـ ــدول ال ـبــالــغ عــددهــا  13ال ـتــي وافـقــت
ع ـلــى ال ــدخ ــول ف ــي تـشـكـيـلــة  ،IPEFPوال ـتــي
عــدلــت أهــدافـهــا وأولــويــاتـهــا لـتـنــاسـبــه .مــن بين
المشتركين الهند ونصف بلدان جنوب شرق
آسيا ممّن حازوا على االهتمام.
عندما يخطر ببالنا سؤال :ما الذي يجمع هذه
ال ــدول فــي هــذه التشكيلة ،فــاإلجــابــة الرسمية
في الوثيقة هي« :نشارك في االلتزام بمنطقة
هندي -هادئ حرة ومفتوحة وعادلة وشاملة

فكرة احتواء
الصين هي أساساً
فكرة ناشئة
عن عدم قدرة
الواليات المتحدة
على المنافسة
ض ّد الصين بشكل
مباشر ورغم زيادة
تطبيق اإلجراءات
اليائسة فمن
أن الواليات
الواضح ّ
المتحدة تخسر
ميزاتها االقتصادية
والصناعية
والتكنولوجية
بوصفها الرائد
العالمي األول

ومترابطة ومرنة وآمنة ومزدهرة» .ال يمكن
ل ـل ـمــرء أن ي ـخ ــرج ب ـم ـشــاعــر سـلـبـيــة م ــن هــذه
القائمة المليئة باأللفاظ اإليجابية .لكن بعيد ًا
عن ّأن الجميع يدرك سبب تحركات الواليات
ال ـم ـت ـحــدة إلنـ ـش ــاء هـ ــذه األح ـ ــاف ال ـج ــدي ــدة،
فنحن أمــام حقيقة موضوعية هــي عــدم قــدرة
الواليات المتحدة على منح أيّة دولة عموم ًا،
وخصوص ًا في آسيا ،دعم ًا يكفيهم لالصطفاف
بـشـكــل كــامــل مـعـهــا ض ـدّ ال ـص ـيــن .ربّ ـمــا ل ـهــذا ال
تزال الواليات المتحدة تحاول أن تركز بشكل
نشط على التفوق التكنولوجي الذي تأمل من
خــالــه أن تـكـبــح ق ــدرة الـصـيـنـيـيــن عـلــى الـنـمــو.
يظهر من جديد خروج األمور عن
األمر الذي ُ
السيطرة الغربية.
مــن أكـثــر األشـيــاء الـتــي تسعى إلـيـهــا واشنطن
ال ـي ــوم ه ــو تـشـكـيــل سـلـسـلــة إمـ ــداد لــوجـسـتـيــة
ف ــي م ـج ــال إنـ ـت ــاج م ـخ ـت ـلــف م ـن ـت ـجــات أش ـب ــاه
الـ ـم ــوص ــات ش ـب ــه ال ـم ـص ـن ـعــة ف ــائ ـق ــة األه ـم ـيــة
لـكــونـهــا تـعـمــل ك ـقــاعــدة لـصـنــاعــة الـتـكـنــولــوجـيــا
الفائقة ،دون أن تكون الصين جزء ًا منها .في
اإلعالم ،تلقى التكتل الشركاتي العابر للحدود
المستقبلي وصف «الرقاقة  ،»4والذي يتوقع
أن يـتـمّ تـشـكـيـلــه بـيــن شــركــات مـتـخـصـصــة في
إنتاج الرقاقات في الواليات المتحدة واليابان
وكوريا الجنوبية وتايوان.
مــن بـيــن ه ــؤالء ،أولــت الـصـيــن اهـتـمــامـ ًا خــاصـ ًا
ل ـل ـم ـشــارك ـيــن ال ـم ـح ـت ـم ـل ـيــن كـ ــوريـ ــا ال ـج ـنــوب ـيــة
وت ــاي ــوان .بــالـنـسـبــة ل ـكــوريــا ال ـج ـنــوب ـيــة ،فـبـعــد
انتخاب الرئيس الجديد كان هناك عدم يقين
بشأن مسار السياسة الخارجية لذلك البلد ،وقد
لوحظ بالفعل في أكثر من مكان تفاقم الصراح
األمريكي الصيني من أجل النفوذ على كوريا
الـجـنــوبـيــة .ال ت ــزال الـمـفــاوضــات الـجــاريــة بين
بكين وسـيــؤول من أجــل إبــرام اتفاقية تجارة
ثنائية حرة إحدى األدوات المهمة في الجعبة
الصينية .يبدو ّأن هذا العامل هو األكثر أهمية
في تردد القيادة الحالية لكوريا الجنوبية في
االنضمام إلى «الرقاقة  .»4تتعامل بكين بحذر

مع مشاركة تايوان في هذا المشروع ،خاصة
ّأن ثـلـثــي الـحـجــم اإلجـمــالــي لـلــرقــائــق المصنعة
في العالم اليوم على األقل قد تمّ تصنيعه في
تايوان.
عدم قدرة الواليات المتحدة ال على
المنافسة وال على الغش
نقلت وسائل اإلعالم الغربي بنوع من األسى
أخ ـب ــار تـحـقـيــق ال ـص ـيــن آلخ ــر اخ ـتــراقــات ـهــا فــي
تصنيع رقاقات الكمبيوتر فائقة الدقة ،لتحقق
بذلك معايير إنتاج مرتفعة لدرجة كان البعض
يعتقد باستحالتها بسبب العقوبات المفروضة
من قبل الواليات المتحدة والمخصصة بشكل
واضح إلعاقة التقدم الصيني.
كان التقرير الذي نقلته شبكة سي.إن.بي.سي
في تموز بعنوان« :تدرس الواليات المتحدة
مـ ـح ــاول ــة جـ ــديـ ــدة ل ـت ـق ـي ـيــد أدوات ال ـص ـنــاعــة
الصينية» يتحدث عــن الــرقــائــق« :تــأخــذ إدارة
بايدن باالعتبار فرض قيود جديدة على شحن
أدوات ص ـنــع ال ــرق ــاق ــات إل ــى ال ـص ـيــن ،ســاعـيــة
بــذلــك إلــى عرقلة تـقــدم أكـبــر صانعي الــرقــاقــات
الصينية شركة إس.إم.آي.س ــي  ،SMICدون
إبطاء تدفق الرقاقات إلى االقتصاد العالمي...
تناقش وزارة الـتـجــارة ،وهــي المسؤولة عن
سياسات التصدير ،بشكل نشط منع تصدير
أدوات صناعة رقاقات للمصانع الصينية التي
تصنع أشباه موصالت متطورة عند عقدة 14
نانومتر».
تساعد فكرة ّأن دولــة مــا ،تريد أن تملي على
دولـ ــة م ــا تـسـتـطـيــع وم ــا ال تـسـتـطـيــع صـنـعــه،
وإبقاءها تابعة لمصانع دول أخــرى ،يساعدنا
عـلــى فـهــم الـطـبـيـعــة الـحـقـيـقـيــة لـلـنـظــام الـعــالـمــي
الـ ــذي ت ــري ــده ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،وأيّ أحــد
يرفض االنصياع لهذا النظام العالمي يصبح
«عدو ًا» كما تحولت الصين بشكل واضح.
ل ـكــن ب ــال ــرغ ــم م ــن ال ـع ـق ــوب ــات ،ت ـم ـك ـنــت شــركــة
إس.إم.آي.س ـ ـ ــي الـصـيـنـيــة مــن تـخـطــي حــاجــر
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الحلم األمريكي باحتواء الصين

نانومتر .أقرّت شبكة بلومبيرغ بهذا اإلنجاز،
واع ـتــرفــت ب ـ ّـأن ال ـج ـهــود األمــري ـك ـيــة مـسـتـمــرة
بشكل نشط إلعاقة التقدّم الصيني.
مــن الــواضــح ّأن الـعـقــوبــات األمــريـكـيــة لــم يكن
لـهــا األث ــر الـمـنـشــود ،ول ــن يـكــون لـهــا أث ــر أكـبــر
في المستقبلّ .إن فكرة ّأن الواليات المتحدة
قادرة على إعاقة التقدم التكنولوجي الصيني
ع ـب ــر م ـن ـع ـه ــم مـ ــن الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ال ـم ـع ــدات
والمكونات من خارج الحدود الصينية يعكس
تـفـكـيــر ال ـغ ــرب ت ـج ــاه ال ـص ـيــن ال ـقــائــم ع ـلــى ّأن
الشعب الصيني أدنــى منزلة وغير قــادر على
تحقيق تـقــدم ملحوظ دون «ســرقــة» الملكية
الـفـكــريــة أو اس ـت ـخــدام ال ـم ـعــدات ال ـتــي صنعها
«الغرب األكثر تطور ًا وتقدم ًا».
ل ـك ـنّ ه ــذا ل ـيــس صـحـيـحـ ًا ك ـمــا ه ــو واض ــح في
حالة عددٍ من الشركات الصينية ،بما في ذلك
هـ ــواوي ودي.جـ ـ ــي.آي ،ال ـتــي تـنـتــج مـنـتـجــات
ذات نوعية ال يمكن منافستها عالمي ًا.
ب ــال ــرغ ــم م ــن ذل ـ ــك ،تـ ـح ــاول وس ــائ ــل اإلعـ ــام
ال ـغ ــرب ـي ــة أن ت ـظ ـه ــر بـ ـ ـ ّـأن الـ ـتـ ـط ــور ال ـص ـي ـنــي
ف ــي ص ـن ــاع ــة ال ــرق ــاق ــات ق ــد ت ـ ـمّ ع ـب ــر «ن ـس ــخ»
تكنولوجيا اآلخرين ،وتحديد ًا شركة تي.إس.
إم.ســي التايوانية .وبالطبع يتم رفــع دعــاوى
خــرق حـقــوق ملكية ضـدّ الصين فــي الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ،لـتـسـتـخــدم ك ـجــزء م ــن ج ـهــد أوس ــع
ل ـعــزل واح ـت ــواء ص ـعــود الـصـيــن الـتـكـنــولــوجــي
واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي .ي ـت ــم ه ـ ــذا ع ـب ــر الـ ـمـ ـنـ ــاورات
الـقــانــونـيــة والـتــي تـسـتـخــدم حصيلتها كــذريـعــة
لمنع الشركات الصينية من العمل في األسواق
األمريكية أو ًال ،وثمّ عبر الضغط األمريكي في
األسواق الموالية لها.
ّإن ف ـكــرة اح ـت ــواء ال ـص ـيــن ه ــي أس ــاس ـ ًا فـكــرة
ناشئة عن عــدم قــدرة الــواليــات المتحدة على
الـمـنــافـســة ض ـدّ ال ـص ـيــن بـشـكــل م ـبــاشــر .ولـكــن
ورغــم زيــادة تطبيق اإلج ــراءات اليائسة ،من
الواضح ّأن الواليات المتحدة تخسر ميزاتها
االقتصادية والصناعية والتكنولوجية بوصفها

الرائد العالمي األول.
قوى صينية ال يمكن احتواؤها
أشـ ـ ــارت م ــؤس ـس ــة ال ـخ ـب ــراء ال ـت ـك ـنــولــوج ـي ـيــن
«تــومــز هــاردويــر» فــي تـقــريــر حــديــث إلــى أنّــه
بينما تواصل الواليات المتحدة محاولة خنق
صـنــاعــة الــرقــاقــات فــي الـصـيــن ،فــإنّـهــا لــن تنجح
فــي أك ـثــر مــن إبـطــائـهــا عـلــى أب ـعــد ت ـقــديــر ،ولــن
تـتـمـكــن مــن إيـقــافـهــا .يـقــول الـتـقــريــر« :واصـلــت
الـصـيــن اسـتـثـمــار األم ــوال فــي تـطــويــر أدواتـهــا
الـخــاصــة لـصـنــاعــة الــرقــاقــات فــي الـصـيــن .ومــع
ت ـح ـســن إس.إم.آي.اس ،يـمـكـنـهــا اس ـت ـخــدام
أدوات أقــل تـطــور ًا إلنـتــاج آلـيــات معالجة عقد
أقل ربحية .يفتح هذا الباب
متطورة ،رغم أنّها ّ
للمزيد من المبيعات من قبل مصممي الرقائق.
م ــن غ ـيــر ال ـم ـع ــروف إن كــانــت ص ــادرات ـه ــا مــن
الـ ــرقـ ــاقـ ــات سـ ـت ــواج ــه قـ ـي ــود ت ـص ــدي ــر بـسـبــب
الـتـحــديــات الـقــانــونـيــة أم ال ،لـكـنّ الـصـيــن لديها
نـظــامـهــا ال ـمــزدهــر لـمـصـمـمــي ال ــرق ــاق ــات الــذيــن
يمكنهم اسـتـخــدام تصميماتهم داخ ــل الـصـيــن،
وبــال ـتــالــي تـجـنّــب تــأثـيــر اإلج ـ ــراءات الـعـقــابـيــة.
لـيــس مــن سـبـيــل الـمـبــالـغــة مــا ورد فــي النقطة
األخ ـي ــرة ح ــول الـتـصــريــف ال ــداخ ــل ،فـكـمــا قــال
الرئيس الصيني تشي جين بينغ ،فاالقتصاد
الصيني بحر وليس بركة».
بغض النظر عن مدى نجاح الضغط األمريكي
من أجل حظر المنتجات الصينية من الدخول
إلــى أســواق مـحــددة حــول الـعــالــم ،فالصناعات
الصينية ستستمر في التطور حتّى لو كانت
تخدم فقط األسواق الصينية المحلية .ينطبق
األمــر ذاتــه على الـصـنــاعــات المتقدمة األخــرى
مـثــل االت ـص ــاالت وص ـنــاعــات الـفـضــاء الصينية
متزايدة النمو ،المجاالن اللذان سيكونان هدف ًا
للواليات المتحدة دون شك.
يقود الصعود التكنولوجي الصيني عدد هائل
من الخريجين الذين تمّ تخريجهم في مجاالت
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

إن صعود الصين
ّ
كأكبر وأقوى دولة
على وجه األرض
أمر ال مفّر منه
الموارد والطاقة
والوقت الذي تهدره
الواليات المتحدة
في محاولة احتواء
صعود الصين
وتأكيد نفسها
فوق جميع الدول
األخرى

( .)STEMت ـت ـص ـدّر ال ـص ـيــن ال ـع ــال ــم ف ــي هــذا
الصدد ،وتتفوق بكثير على الواليات المتحدة
أو أية دولة غربية أخرى.
نُـ ـش ــر ت ـق ــري ــر فـ ــي ع ـ ــام  2017فـ ــي ف ــورب ــس
بعنوان« :الدول التي لديها أكبر عدد خريجي
 .»STEMجاء في التقرير بأنّه وفق ًا للمنتدى
االق ـت ـص ــادي ال ـعــال ـمــي ،فـ ـ ّـإن ( :STEMع ـلــوم
وتكنولوجيا وهندسة ورياضيات) قد أصبح
جــزء ًا رئيسي ًا فــي جامعات الصين المنتعشة.
فــي  2013كــان  ٪40مــن الخريجين الصينيين
قد أنهى درجة ما في  ،STEMلتكون الحصيلة
على ذلــك ضعفي مؤسسات المستوى الثالث
في الواليات المتحدة.
أصبح خريجو  STEMترس ًا حيوي ًا في عجلة
االزده ـ ــار ال ـعــال ـمــي ،وب ـش ـكــل ال يـثـيــر الـعـجــب
فــالـصـيــن هــي ال ــرائ ــدة فــي ه ــذا ال ـم ـجــال .وفـقـ ًا
لـلـمـنـتــدى االق ـت ـصــادي الـعــالـمــي ،فــالـصـيــن كــان
لــديـهــا  4,7مــايـيــن خــريــج  STEMحــديــث في
 .2016بينما لدى الهند التي تشكل مركز قوة
اق ـت ـص ــادي آخ ــر  2,6مــاي ـيــن خــريــج STEM
جديد ،بينما لدى الواليات المتحدة  568ألف
خريج .STEM
هذا الميل بقي ثابت ًا لدى الصينيين .في الورقة
البحثية التي نشرها مركز جامعة جورجتاون
لألمن والتكنولوجيا الصاعدة في عام ،2021
ك ــان ال ـع ـنــوان« :ال ـص ـيــن ت ـت ـف ـوّق بـســرعــة على
نمو درجة الدكتوراه في مجاالت  STEMفي
الواليات المتحدة» ،وجاء فيها :وفق ًا لمعدالت
الـتـسـجـيــل ال ـحــال ـيــة ،ن ـتــوقــع أنّـ ــه ب ـح ـلــول عــام
 2025ستنتج الجامعات الصينية أكثر من 77
ألف خريج دكتوراه  STEMسنوي ًا بالمقارنة
م ــع ق ــراب ــة  40أل ــف ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة.
وإذا استبعدنا الـطــاب األجــانــب مــن الحساب
األمــريـكــي ،سيتفوق عــدد خــريـجــي الــدكـتــوراه
في مجاالت  STEMفي الصين على نظرائهم
األمريكيين بأكثر من  3إلى .1
وفيما يـخـصّ نوعية التعليم الـعــالــي الصيني،
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تــاحــظ الــورقــة الـبـحـثـيــة أن ــه« :تـشـيــر الـنـتــائــج
التي توصلنا إليها أيض ًا إلى ّأن جودة التعليم
والـجــودة في درجــة الدكتوراه في الصين قد
وأن الـكـثـيــر
ارتـفـعــت فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرةّ ،
من النمو الحالي لدرجة الدكتوراه في الصين
يأتي من جامعات عالية الجودة».
ت ـش ـيــر هـ ــذه ال ــورق ــة إلـ ــى ّأن هـ ــذا األمـ ــر ي ـع ـدّ
بمثابة مؤشر رئيسي على الـقــدرة التنافسية
ال ـم ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة لـ ـل ــدول ــة فـ ــي مـ ـجـ ــاالت ال ـع ـل ــوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ،والتي
تـشـمــل ص ـنــاعــات فــائ ـقــة الـتـقـنـيــة م ـثــل صـنــاعــة
الرقاقات.
ال ت ـ ــزال الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ت ـع ـمــل ف ــي ظــل
االفـتــراض بـ ّـأن الطريقة الــوحـيــدة الـتــي يمكن
ف ـي ـهــا ل ـل ـص ـيــن أن ت ـع ــزز ق ــدرات ـه ــا ف ــي صـنــاعــة
الــرقــائــق فــائـقــة الـتـقـنـيــة هــي مــن خ ــال اآلالت
وال ـم ـك ــون ــات م ــن ال ـش ــرك ــات ال ـغ ــرب ـي ــة أو مــن
خــال «ســرقــة» الـمـلـكـيّــة الـفـكــريــة .هــذه نـظــرة
مـتـجــذرة فــي أج ـيــال مــن الـتـفـكـيــر الـغــربــي بـ ّـأن
األم ــم وال ـش ـعــوب األخ ــرى خ ــارج ال ـغــرب هي
بطبيعتها أق ّل شأن ًا.
مــن الــواضــح ّأن الـصـيــن قــد اسـتـثـمــرت بكثافة
في أهم مورد على اإلطالق :الموارد البشرية.
ف ــإل ــى ج ــان ــب ال ـك ـم ـي ــة ال ـك ـب ـي ــرة مـ ــن الـ ـمـ ــوارد
الـطـبـيـعـيــة الـتــي يـمـكــن لـلـصـيــن الــوصــول إلـيـهــا،
كل ما تحتاجه داخــل حدودها لمواصلة
لديها ّ
تـطــويــر جـمـيــع صـنــاعــاتـهــا عــالـيــة الـتـقـنـيــة ،بما
فــي ذلــك تصنيع الــرقــاقــات بشكل مستقل عن
الغرب.
الـغــرب – مــن خــال سياساته الـعــدوانـيــة التي
تـسـتـهــدف الـصـيــن سـيـفـشــل فــي إعــاقــة صـعــود
ال ـص ـيــن ك ـق ــوة ت ـك ـنــولــوج ـيــة ع ـظ ـمــى ،واألك ـث ــر
مــن ذلــك أنّ ــه سـيـحــرم نـفـســه مــن الـفــوائــد التي
سـتـتـمـتــع ب ـهــا دول أخـ ــرى تـعـمــل م ــع الـصـيــن
باستمرار دون الخوف من صعودها.
تبدو السياسة األمريكية التي تحكم تصرفاتها
ت ـجــاه ال ـص ـيــن مــدفــوعــة بــرغ ـبــة يــائ ـســة وغـيــر
عـقــانـيــة ت ـمــام ـ ًا لـمـنــع ص ـعــود ال ـص ـيــن .الـصـيــن
دول ــة يــزيــد ع ــدد سـكــانـهــا ع ــن أرب ـع ــة أض ـعــاف
سكان الواليات المتحدة ،وهي تخرّج ماليين
في المجاالت الرئيسية من ضمنها تخصصات
ال ـع ـلــوم ال ـتــي ت ـقــود الـتـنـمـيــة الــوط ـن ـيــة ،والـتــي
لــدي ـهــا ال ـق ــدرة ع ـلــى ال ــوص ــول إل ــى الـكـثـيــر من
ال ـم ــوارد الـطـبـيـعـيــة ،وال ـتــي أنـشـئــت مــن أجـلـهــا
بـنـيــة تـحـتـيــة ذات مـسـتــوى مـتـطــور لـمــواصـلــة
بناء المجتمع دون تراجع.
ّإن ص ـعــود الـصـيــن كــأكـبــر وأق ــوى دول ــة على
وجه األرض أمر ال مفرّ منه .الموارد والطاقة
والــوقــت ال ــذي ت ـهــدره الــواليــات الـمـتـحــدة في
محاولة احتواء صعود الصين ،وتأكيد نفسها
فــوق جميع الــدول األخــرى ،يمكن استخدامه
بد ًال من ذلك إليجاد دور بنّاء تلعبه بين جميع
الــدول األخــرى كــدولــة ال تــزال قــويــة ومــؤثــرة
ولديها الكثير ممّا يمكنها أن تقدّمه لإلنسانية،
دون حاجة لتكون األقوى أو المؤثر الوحيد.
ي ـبــدو ّأن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة بـسـبــب بـنـيـتـهــا
اإلم ـبــريــال ـيــة غـيــر قـ ــادرة عـلــى االس ـت ـفــادة من
هــذه الـفــرصــة ،وال يـمـكـنـهــا تـقـبّــل االنـتـقــال من
عــالــم بـقـطــب واح ــد إلــى عــالــم تـكــون فـيــه دولــة
قوية من بين العديد من الــدول ،وتواجه على
ذلك خطر فقدان موقعها بين الدول القوية.
ǩبتصّرف عن:

/01/08/2022/https://journal-neo.org
the-united-states-is-trying-tooppose-china-in-the-field-of/international-economy
/28/07/2022/https://journal-neo.org
china-defies-us-sanctions-with/computer-chip-breakthrough
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إن التشابك العالمي على كل المستويات ،التحول الذي دفعت
نحوه الرأسمالية نفسها بشكل عميق جدًا ،يجعل من
المستحيل العودة إلى الوراء .فالوحدة العالمية على المستوى
التحتي االقتصادي-اإلنتاجي ،ومعها مختلف أشكال إنتاج
وإعادة إنتاج الحياة على األرض ،ربطت المجتمعات على
مستوى سالسل اإلنتاج ،والتوزيع واالستهالك ،وعمقت
بذلك الوحدة العالمية الموضوعية .وهذا الترابط ،والتقسيم
العالي العالمي للعمل ،هو ترابط على مستوى مصادر الثروة
الطبيعية .وهذا الترابط ال يمكن اإلخالل به والعودة عنه
دون اإلخالل بانتظام الحياة على األرض .وما هو ممكن فقط
هو تطهير التناقضات في المستوى الحالي من تطور النظام
العالمي .فالقوى اإلمبريالية المهيمنة اليوم وفي مرحلة
تراجع هيمنتها على هذا النظام تحاول أن تتراجع عن النظام
الذي قامت بالدفع نحوه قوانين الرأسمالية نفسها .ليست
أزمة الغاز األوروبية -الروسية إال نموذجاً لها ،وهنا نمر على
أزمة «تايوان -الصين» المائية.
ǧد .محمد المعوش

وهذا يطلق كما قلنا في مراحل سابقة
طاقات حياة تمنع هذا الهجوم البربري.
ف ــال ـم ـح ــاول ــة الـ ـتـ ــي تـ ـقـ ــوم ب ـه ــا ال ـق ــوى
المهيمنة مستحيلة إال إذا دفعت العالم
نحو حافته .وهنا نــرى تعاظم وتالقي
العديد مــن قــوى العالم ضــد المحاوالت
االس ـت ـف ــزازي ــة وال ـتــدم ـيــريــة ال ـت ــي تـقــوم
بـهــا ق ــوى الـعــالــم الـقــديــم الـغــربـيــة .وهــذا
الـتــاقــي هــو أعـظــم مــن التناقضات التي
هي بين تلك القوى التي تتقارب اليوم
وت ـع ــدل م ــن تـمــوضـعـهــا ال ـس ـيــاســي عـلــى
أقــل تـقــديــر ،الــذي سـيـكــون مــؤشــر ًا على
إعـ ــادة ت ـمــوضــع أع ـمــق ع ـلــى الـمـسـتــوى
االقـ ـتـ ـص ــادي إذا م ــا اع ـت ـب ــرن ــا أن عـقــل
الـمــرحـلــة لــدى أغـلــب هــذه الـقــوى يسير
تجريبي ًا على وقع سمفونية موضوعية

تاريخية ،قائد أوركـسـتــرا عقلها الواعي
هــي بـعــض الـقــوى الـحـيــة عــالـمـيـ ًا ليست
أج ـه ــزة ال ـق ـي ــادة ف ــي روس ـي ــا وال ـص ـيــن
إال أب ــرز مـمـثـلـيـهــا .وم ــا هــو مـمـكــن فقط
اآلن هو الحفاظ على مستوى التطور
ال ـحــالــي الـ ــذي وص ـلــه ال ـن ـظــام الـعــالـمــي،
عبر تجاوز الرأسمالية ،وهو ما يحصل
عـبــر خـطــوات مرحلية تسير هــي أيـضـ ًا
مـحـكــومــة بــالـضــرورة الـمــوضــوعـيــة لهذا
ال ـت ـج ــاوز ،وال ـت ــي ت ـب ــدو وكــأن ـهــا تـتـقــدم
تجريبي ًا هي األخرى.
«الغاز األوروبي» و«مياه تايوان»
إن أزم ـ ــة الـ ـغ ــاز األوروب ـ ـ ــي ل ـي ـســت إال
م ــؤش ــر ًا ع ـلــى ه ــذا ال ـت ــراب ــط الـ ــذي كــان
مقبو ًال فقط مــن قبل قــوى الهيمنة في
مــرحـلــة هيمنتها ،ولـكـنــه لــم يـعــد مقبو ًال
بالنسبة لها في مرحلة تراجع هيمنتها.
ف ـحــاجــة أوروبـ ـ ــا (والـ ـع ــال ــم) إلـ ــى ال ـغــاز
الــروســي ال يـسـمــح بـقـفــزات فــي الـفــراغ
وع ـن ــاد إرادوي م ــن ق ـبــل ال ـق ــوى الـتــي
تـحــارب روس ـيــا .فــالـثــروة عـلــى األرض
محدودة ولها توزيعاتها على الكوكب.
وه ــذا م ــن ال ـبــده ـيــات .وه ــذا يـجـعــل مــن
ال ـم ــواج ـه ــة ال ـس ـيــاس ـيــة وم ـح ــاول ــة عــزل
وتــدم ـيــر روس ـيــا مـكـبــوحــة بــال ـضــرورة.
فالتدمير له كوابحه العسكرية ،والعزل
ل ــه كــواب ـحــه االق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة.
وهذا نفسه يمكن تلمسه وإن كان بشكل
آخر في قضية تايوان بالنسبة للصين.
فتايوان كونها جزيرة ،تقارب مساحتها
ال ــ 36ألــف كـيـلــومـتــر ًا مــربـعـ ًا ،تـعــانــي من
نقص حــاد في المياه العذبة .فالتقارير
ت ـق ــول بـ ــأن تـ ــايـ ــوان قـ ـ ــادرة ف ـق ــط عـلــى
اس ـت ـخــدام  %20مــن الـمـيــاه ال ـتــي تهطل
سنوي ًا ،ما جعلها على المرتبة  18على

www.kassioun.org

ستكون تايوان
«المتمردة»
عطشى
كما ستكون
أوروبا مظلمة
وباردة دون
الغاز الروسي
فالمستقبل هو
للتعاون والعمل
المشترك بحكم
ضرورات استمرار
الحياة ال أقل من
ذلك

الئـحــة األمــم المتحدة للمناطق الفقيرة
ب ــال ـم ـي ــاه .وه ـ ــذا ال ـش ــح كـ ــان س ـب ـب ـ ًا فــي
تـصـحــر مـســاحــات واسـعــة مــن األراض ــي
الــزراع ـيــة عـلــى ال ـجــزيــرة «ال ـم ـت ـمــردة»،
فسجّل العام  2021توقف الريّ عن 740
كيلومتر ًا مربع ًا من األراضــي الزراعية،
وهو ما يعادل مساحة مدينة نيويورك،
م ــا ج ـعــل ال ـمــزارع ـيــن ي ـتــركــون أرض ـهــم،
فــالــزراعــة فــي تــايــوان تستهلك أكـثــر من
ثـلـثــي م ـصــادر الـمـيــاه ( .)%66فـتــايــوان
كانت تعتبر على مــدى العقود الماضية
م ــن أك ـث ــر ال ـم ـن ــاط ــق رط ــوب ــة وه ـط ــو ًال
للمطر في العالم ،فكانت تسجل ما بين
 3إلــى  4أعاصير سنوي ًا تمدها بالمياه
ي ـت ــم ت ـخــزي ـن ـهــا ع ـل ــى الـ ـجـ ــزيـ ــرة .نـسـبــة
الـهـطــول الـعــالـيــة هــذه سمحت للجزيرة
(من خالل األنهر وضخ المياه الجوفية
وال ـ ـخـ ــزانـ ــات) ب ـس ــد ح ــاج ـت ـه ــا ال ـمــائ ـيــة
للزراعة والصناعة واالستخدام اليومي
الـمـنــزلــي الــذي يـقــارب ال ــ 21مـلـيــون طن
سـ ـن ــويـ ـ ًا .ول ـك ــن ع ـل ــى م ـ ــدار ال ـس ـن ــوات
السابقة انخض مستوى هطول المياه،
وفــي الـعــام الـمــاضــي ( )2021لــم تسجل
ال ـج ــزي ــرة أي إع ـص ــار بـسـبــب ان ـحــراف
م ـســار األع ــاص ـي ــر ف ــي مـنـطـقــة الـمـحـيــط
الهادئ بسبب التغير المناخي ،كسابقة
مـنــذ الـعــام  .1964وهــو مــا أبـقــى  17من
أص ــل  19خ ــزان ـ ًا عـلــى ال ـجــزيــرة بنسبة
تخزين ٌأقل من  ،%50حيث وصل بعضها
إلى نسبة تخزين .%4.4
التناقض بين الزراعة والصناعة
واالستهالك المنزلي
إن ال ـن ـقــص ال ـح ــاد ف ــي م ـص ــادر ال ـم ـيــاه
ف ــرض عـلــى الـسـلـطــات تـخـفـيــض حصة
الـمـيــاه المخصصة لــاسـتـهــاك المنزلي

(تستهلك حوالي  %20من مصادر المياه
في تايوان) والزراعة (تستهلك حوالي
 %66وال ـم ــوزع ــة ع ـلــى األرز الـمـغـمــور
والفواكه االستوائية ،واألرض الزراعية
ت ـح ـت ــل  %24مـ ــن م ـس ــاح ــة الـ ـج ــزي ــرة)
لصالح الصناعة (تستهلك حوالي ،)%10
وتـحــديــد ًا صـنــاعــة أنـصــاف الـنــواقــل التي
تغطي حوالي  %90من السوق العالمية.
وه ــذا دون ــه ص ـعــوبــات فــي ظــل ارت ـفــاع
اس ـت ـهــاك ال ـم ـيــاه ع ـلــى ال ـج ــزي ــرة ،وهــو
ما يفوق مثيله في أوروبــا ،حيث يصل
استهالك الفرد اليومي إلى حوالي 271
ل ـي ـتــر ًا يــوم ـي ـ ًا ب ـعــد ع ـقــود م ــن انـخـفــاض
س ـع ــر ال ـم ـي ــاه ف ــي تـ ــايـ ــوان ( 30س ـن ـت ـ ًا
أمــريـكـيـ ًا ،أي أقــل بــ 6مــرات مــن المملكة
ال ـم ـت ـحــدة) م ــا ق ـلــل اه ـت ـمــام الـمــواطـنـيــن
ب ـت ــرش ـي ــد االسـ ـتـ ـهـ ــاك (عـ ـ ــدد ال ـس ـك ــان
فــي تــايــوان حــوالــي  24مـلـيــونـ ًا) .وهــذا
ال ـن ـقــص ال ـح ــاد ف ــي ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة
دف ــع س ـل ـطــات ج ــزي ــرة كـيـنـمــان الـتــابـعــة
لتايوان (ولكن البعيدة  10كلم فقط عن
البر الرئيسي بينما تايوان أكثر من 160
كلم) لطلب المساعدة من البر الرئيسي
الـصـيـنــي .وبـعــد بعثة تــايــوانـيــة إلــى البر
الرئيسي ،حصل اتـفــاق فــي الـعــام 2013
لـتــوريــد الـمـيــاه عـبــر أنــابـيــب بـحــريــة من
مقاطعة فوجيان (األقــرب على تــايــوان
والتي تشهد الحشد العسكري الصيني
خــال األي ــام الـمــاضـيــة) .وب ــدأ األنـبــوب
يـعـمــل ف ــي ال ـع ــام  2018بـسـعــة  34ألــف
مـتــر مـكـعــب يــومـيـ ًا .وه ــذا يـعـنــي حــوالــي
 12مليون طن سنوي ًا ،أي ثلثا الحاجة
الـمـعـلـنــة لـتــايــوان بـكــامـلـهــا .وإذا اعتبرنا
أن منطقة كينمان كانت نموذج ًا مبكر ًا
لـلـنـقــص ال ـح ــاد ف ــي ال ـم ـيــاه خ ــال الـعـقــد
الماضي (بــدأ البحث بتوريد المياه مع
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البر الرئيسي منذ  ،)1996فإن الجزيرة
ككل ستعاني مــن أزمــة مـيــاه قريب ًا جــد ًا
حسب كل التقارير .فالتحول إلى نموذج
ذراعي جديد تواجهه صعوبات ،منها أن
غالبية عمر المزارعين تتجاوز عمر 62
عام ًا ،وبالتالي هناك صعوبة في تجديد
التقنيات والمهارات التي يمكن أن تحد
أي ـض ـ ًا مــن تـســرب الـمـيــاه عـبــر األنــابـيــب
التي تعاني منها الــزراعــة حالي ًا .وهناك
أيض ًا صعوبة بناء سدود جديدة بسبب
مـســائــل لـهــا عــاقــة بـجـغــرافـيــة الـجــزيــرة،
والـتــي يـقــول الـخـبــراء إنـهــا لــن تنفع في
ظــل تـحــول مـســار األعــاصـيــر وانخفاض
حدتها.
أزمة أنصاف النواقل
م ــن ال ـح ـلــول ال ـم ـطــروحــة أمـ ــام صـنــاعــة
أن ـصــاف الـنــواقــل الـتــي تـسـتـهـلــك حــوالــي
 %20من مصادر المياه هي عبر إنشاء
مصانع تحلية مياه البحر ،ولكن بسبب
ال ـك ـل ـفــة (تـ ـق ــدر ب ـح ــوال ــي دوالر واح ــد
ل ـل ـطــن) ل ــن ت ـك ــون م ـجــديــة إال لـلـشــركــة
ال ـتــايــوان ـيــة األك ـبــر فــي ال ـم ـجــال TSMC
الـتــي تـعـمــل أي ـض ـ ًا عـلــى تـكــريــر  %86من
المياه التي تقوم باستخدامها من أجل
إع ـ ــادة اس ـت ـخــدام ـهــا مـ ـجـ ــدد ًا ،ومـ ــا بـنــي
إلــى حــد الـيــوم ال يفي بالحاجة فبعض
م ـح ـط ــات ال ـت ـك ــري ــر ك ــال ـت ــي ف ــي مـنـطـقــة
هسينتشو -حـيــث تـمــركــز أغـلــب صـنّــاع
أن ـصــاف ال ـنــواقــل -تـغـطــي فـقــط  %7من
الحاجة (لقد انتقلت عدة شركات العام
الـمــاضــي نحو الـبــر الصيني الرئيسي).
وال ـم ـش ـك ـل ــة األك ـ ـبـ ــر هـ ــي فـ ــي ح ــرم ــان
الزراعة والسكان من مصادر المياه في
حال تقليل حصتهما من المياه لحساب
صناعة أنـصــاف الـنــواقــل .الـعــام الماضي

توقفت السلطات التايوانية عن ري 183
ألف هكتار من األراضي الزراعية لصالح
ال ـص ـنــاعــة م ــا ش ـكــل ن ـق ـمــة (ع ـل ــى ق ـطــاع
أنصاف النواقل تحديد ًا) لمزارعين من
الجيل الرابع في زراعة األرز بعد توقف
إمــدادهــم بــالـمـيــاه بشكل كــامــل (تتحدث
الـتـقــاريــر فــي الـعــام الـمــاضــي عــن تهجير
ق ـص ــري ل ـل ـمــزارع ـيــن ف ــي ت ــاي ــوان حـيــث
ي ـق ـدَّر عــدد الـعــامـلـيــن فــي قـطــاع الــزراعــة
ب ـم ـل ـي ــون أي حـ ــوالـ ــي  %9مـ ــن ال ـق ــوى
العاملة) ،وأوقفت المياه عن السكان في
عدة مدن ليومين في األسبوع .وتقول
تـقــاريــر الـعــام الـمــاضــي بــأن أزم ــة الـمـيــاه
ع ـل ــى الـ ـج ــزي ــرة ت ــرت ـب ــط ب ـش ــدة ب ــأزم ــة
صناعة أنصاف النواقل ،وتشكل مشكلة
سياسية للسلطات التايوانية فالسلطات
س ـبــق وأن ط ـل ـبــت م ــن ق ـط ــاع أن ـصــاف
النواقل بتقليل  %13مــن استهالكه ،هذا
ال ـق ـطــاع الـ ــذي ي ـضــم ح ــوال ــي  3مــايـيــن
عــامــل (حــوالــي  %27مــن الـقــوى العاملة
يعملون فــي الـصـنــاعــة) .وذهـبــت بعض
الـمـحــاوالت الصـطـنــاع الـمـطــر ،وأخــرى
للصالة لإلله مازو إله المطر في التاوية
والبوذية! وإذا ما أخذنا موقع الجزيرة
ال ـج ـغ ــراف ــي فـ ــإن ال ـح ــل ال ـم ـت ــاح ال ـقــابــل
للتحقيق للبقاء عـلــى قـيــد الـحـيــاة عملي ًا
(تــايــوان تـعــانــي مــن خـطــر عــدم قــدرتـهــا
على كفاية نفسها بالغذاء وخصوص ًا بعد
تحول قسم من المزارعين نحو البطيخ
وعـبــاد الـشـمــس بسبب حاجتهما األقــل
للمياه) واقتصادي ًا هو باستقدام المياه
عـبــر ال ـبــر الــرئـيـســي الـصـيـنــي خـصــوصـ ًا
أن الصين تستحوذ على  %7من حصة
المياه العذبة عالمي ًا ،واستكمال ما يتم
اسـتـقــدامــه عـبــر خــط أنــابـيــب جينجيانغ
الــذي اعتبر مسبق ًا كـجــزء مــن مشروع

ستكون تايوان
«المتمردة»
عطشى
كما ستكون
أوروبا مظلمة
وباردة دون
الغاز الروسي
فالمستقبل هو
للتعاون والعمل
المشترك بحكم
ضرورات استمرار
الحياة ال أقل من
ذلك

بـنــاء «الـعــاقــة السلمية» بـيــن الطرفين،
الـ ـ ــذي ارت ـ ـفـ ــع م ـن ـس ــوب الـ ـض ــخ ع ـب ــره
ال ـعــام ال ـمــاضــي .فــالـمـســافــة بـيــن تــايــوان
والـبــر الرئيسي حــوالــي  160كيلومتر ًا،
وهـ ــذا ق ــري ــب م ــن ال ـم ـســافــة ب ـيــن تــركـيــا
وقـبــرص (الـقـســم الـشـمــالــي «الـتــركــي»)
الـتــي يربطهما خــط أنــابـيــب مـيــاه تحت
المتوسط (بعمق  300متر) الذي يعتبر
األطـ ـ ــول م ــن ن ــوع ــه الـ ـيـ ــوم ،خ ـصــوص ـ ًا
أن عمق مضيق تــايــوان هــو أقــل بكثير
(ح ــوال ــي  140م ـت ــر ًا) م ــن ع ـمــق الـبـحــر
األبـيــض المتوسط حيث يمر األنبوب
الـتــركــي (فــي بـعــض الـمــواقــع يـصــل إلــى
عمق  1400متر) وهــذا يقلل المصاعب
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التقنية لــربــط األنــابـيــب مــع قــاع البحر.
وخ ـ ــاف ذلـ ــك (ال ـف ـل ـي ـب ـيــن ه ــي ال ـخ ـيــار
األق ــرب لـتــايــوان ولـكــن مـضـيــق لــوزون
(تـ ــايـ ــوان -الـفـلـبـيــن ب ـط ــول  250كـلــم)
يـعـتـبــر األك ـثــر نـشــاطـ ًا لـلـتـيــارات الـمــائـيــة
ال ـم ـح ـي ـط ـيــة ال ـق ــوي ــة وي ـص ــل إلـ ــى عـمــق
 4آالف م ـتــر) ،يـعـنــي الـتـصـحــر الـفـعـلــي
واالقـتـصــادي (صـنــاعــة أنـصــاف النواقل
والــزراعــة) ،فتكون تايوان «المتمردة»
عطشى ،كما هي أوروبا ستكون مظلمة
وباردة دون الغاز الروسي ،فالمستقبل
هــو لـلـتـعــاون وال ـع ـمــل الـمـشـتــرك بحكم
ض ــرورات اسـتـمــرار الـحـيــاة ال أقــل من
ذلك.

الصهيوني الخائف في بريطانيا
حسب جريدة «ويكلي ووركر» البريطانية ،فأن الهجمات الحكومية
على االتحاد الوطني للطالب بسبب ما يسمى «معاداة السامية» هي
جزء ال يتجزأ من هجوم سياسي أوسع بكثير ،ويتعلق بجعل معاداة
الصهيونية جريمة.

حـيــث أعـلـنــت الـحـكــومــة بــأنـهــا سـتـفــك ارتـبــاطـهــا
مؤقت ًا مع االتحاد الوطني للطالب .وستجري
إزالـ ـ ــة االت ـ ـحـ ــاد مـ ــن ج ـم ـيــع إدارات ال ـت ـع ـل ـيــم
واسـتـبــدالــه بمنظمة طــابـيــة بــديـلــة قــائـمــة على
أســاس المكاتب الطالبية أو اتـحــادات فرعية
صغيرة .وذلــك لمنع وجــود تنظيمات طالبية
ك ـب ـيــرة الـ ـع ــدد ،واالتـ ـجـ ــاه ن ـحــو ت ـف ـت ـيــت هــذه
الـتـنـظـيـمــات .وه ــذا يـعـنــي أن االت ـحــاد الـحــالــي
سيفقد التمويل الحكومي.
جــاء هــذا الهجوم السياسي على الـطــاب بعد
أن ش ـعــرت الـسـلـطــات الـبــريـطــانـيــة بــالـهـلــع من
نتيجة االنـتـخــابــات الـطــابـيــة الـتــي جــرت قبل
أشهر ،فأثارت وزارة التعليم البريطانية قضية
تعرض اليهود للعنصرية ،وهو ما نفاه اتحاد
الطالب ودعا إلى العمل المشترك مع الحكومة
فــي قـضـيــة كــاري ـكــاتــوريــة غــريـبــة رب ـمــا تــرتـبــط

باألوضاع السياسية العامة في بريطانيا حالي ًا
ألن الوزارة واتحاد الطالب أداتان من أدوات
السلطة البريطانية.
ورغم عدم وجود بديل حقيقي النتزاع اتحاد
الطالب من الهيمنة الحكومية ،تفتعل الحكومة
البريطانية هــذه الـمـعــركــة .وفــي الــوقــت نفسه
فإن الجامعات والمنظمات الطالبية البريطانية
ال ــرس ـم ـي ــة واقـ ـعـ ــة ت ـح ــت ه ـي ـم ـنــة االت ـ ـحـ ــادات
ال ـطــاب ـيــة الـصـهـيــونـيــة الـمـنـظـمــة ع ـلــى أس ــاس
ات ـح ــادات ال ـظــل الـخـفـيــة .وأثـ ــار اإلنـكـلـيــز هــذه
المعركة بعد سماع أصوات قليلة جد ًا تتضامن
م ــع ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي وت ـص ــف ال ـجــام ـعــات
البريطانية بأنها بــؤرة استيطانية صهيونية
فــي إش ــارة إل ــى عـمــل ات ـح ــادات الـظــل الـخـفـيــة.
ول ـكــن ي ـبــدو أن ه ــذه األصـ ــوات الـقـلـيـلــة كــانــت
كافية إلثارة خوف الطبقة الحاكمة البريطانية
والمنظمات الصهيونية البريطانية.
وه ـكــذا ي ـبــدي الـسـيــاسـيــون اإلنـكـلـيــز بــراعـتـهــم
االس ـت ـع ــراض ـي ــة ف ــي الـ ـص ــراع ض ــد الـعـنـصــريــة
الـمـفـتــرضــة ،وال ــذي هــو فــي الحقيقة دفــاع عن
الطبقة الحاكمة الخائفة على مواقعها التقليدية
ومــواقــع حلفائها الصهاينة .ويستخدم هؤالء
السياسيون لغة يسارية ما ليبدو هذا الصراع
يساري ًا ،ولكنه في الحقيقة خــوف من اليسار

الفعلي الذي لم يتبلور بعد ،واستعداد لفرض
درجـ ـ ــة أعـ ـل ــى مـ ــن ال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى ال ـج ــام ـع ــات
الـبــريـطــانـيــة وال ـحــركــة الـطــابـيــة ال ـتــي تنشط
بعيد ًا عن االتحادات الرسمية.
م ـ ـ ــاذا يـ ـج ــب أن ن ـف ـه ــم م ـ ــن كـ ـ ــام ال ـص ـح ــف

ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ح ـ ــول ه ـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة :ال ـط ـب ـقــة
السياسية البريطانية خائفة ج ــد ًا ،المنظمات
الصهيونية البريطانية خائفة جــد ًا مما يجري
ف ــي بــري ـطــان ـيــا وفـلـسـطـيــن الـمـحـتـلــة وروس ـيــا
والعالم.

لالنتساب لحزب اإلرادة الشعبية بجميع المحافظات ..نرجو اإلتصال على األرقام التالية:
المحافظة
درعا
السويداء

االسم
خالد الشرع
وائل منذر

الهاتف
0968844820
0935662555

دمشق وريفها
حلب
الالذقية

محمد عادل اللحام
جمال عبدو
صالح طراف

0944484795
0933796639
0988386581

طرطوس
حماة
دير الزور

صالح معنا
أنور أبوحامضة
زهير المشعان

0999725141
0933763888
0932801133

الحسكة

حمداهلل ابراهيم

0999212404

الرقة

محمد فياض

0945817112

بناء على قرار المؤتمر االستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
(تم إغالق تحرير هذا العدد يوم األحد « )٢٠22/08/07قاسيون» أصدرها الشيوعيون السوريون ً
قاسيون ناطقة باسم حزب اإلرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع االستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣

زوروا موقعنا على اإلنترنتwww.kassioun.org :

هكذا تحطم الغزاة األمريكيون أمام الصين
عرض على مختف المنصات اإللكترونية ودور السينما حول العالم ،الجزء الثاني من
فيلم «معركة بحيرة تشانغجين» الذي أنتج في بداية العالم الحالي  .2022ويصور هذا
الفيلم كيف حطمت القوات الصينية ،الغزاة األمريكيين ،وكيف طردهم الصينيون
خارج كوريا الشمالية في خمسينات القرن الماضي.

ǧلؤي محمد

بدأ عرض الفيلم بالتوازي مع تصاعد الصراع
ضــد ال ـم ـحــاوالت األمــريـكـيــة لـتـفـجـيــر الـمـحـيــط
الـصـيـنــي– الــروســي .مــا يـعـنــي أن هــذا الـفـيـلــم،
وض ـم ــن س ـل ـس ـلــة م ــن األفـ ـ ــام وال ـم ـس ـل ـســات
ال ـم ـشــاب ـهــة ه ــو ج ــزء م ــن ال ـم ـعــركــة اإلعــام ـيــة
الضرورية ضد الحرب اإلعالمية الغربية.
قصة الفيلم
انـتـصــر الـجـنــود الـصـيـنـيــون «جـيــش الـتـحــريــر
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي الـ ـصـ ـيـ ـنـ ــي» ف ـ ــي مـ ـعـ ــركـ ــة ب ـح ـي ــرة
تشانغجين (المعروفة أيض ًا باسم معركة خزان
تشوزين) في الظروف الجوية القاسية .حيث
دارت المعركة بين الصين والواليات المتحدة
األمريكية في الفترة من  27تشرين الثاني إلى
 24كانون األول من عام .1950
فبعد الغزو األمريكي الوحشي لكوريا ،يجتمع
المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني
ف ــي ب ـك ـيــن ب ـت ــاري ــخ  4ت ـشــريــن األول ،1950
لمناقشة الوضع في كوريا الشمالية .يسأل ماو
تسي تونغ ما إذا كان عبور الجيش األمريكي
خــط الـعــرض  38يعني أنــه سيعبر أيـضـ ًا يالو
(الـ ـحـ ــدود ب ـيــن ال ـص ـيــن وك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة).
ويــذكــر الـمــوجــز الـعـسـكــري فــي االج ـت ـمــاع أنــه
من خالل تمركز القوات في األمريكية تايوان،
ت ـك ــون الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ق ــد غـ ــزت الـصـيــن

بالفعل ،وأن حشد القوات األمريكية في كوريا
يهدد أمن الصين .وفي وقت مبكر من صباح
اليوم التالي ،زار بنغ دهواي مكتب ماو تسي
تونغ .أخبر ماو بينغ أنه ال يريد الحرب ،لكنه
سيقاتل لحماية الثورة الشيوعية في الصين.
يسأل ماو أنينغ ،االبن األكبر لماو تسي تونغ،
بينغ ده ــواي عـمّــا إذا كــان بــإمـكــانــه االنـضـمــام
إلى قوات جيش المتطوعين الشعبيين الذين
سيتم إرســالــه إلــى كــوريــا .وي ـبــارك مــاو تسي
تونغ ذهاب ابنه للدفاع عن البالد .واستشهد
اب ــن م ــاو ت ـســي تــونــغ ج ـنــدي ـ ًا ع ــادي ـ ًا ف ــي هــذه
المعركة مثل باقي أبناء الشعب الصيني.
يصور الجزء الثاني من الفيلم ،أحداث ما بعد
المعارك األولــى التي ظهرت في الجزء األول
من الفيلم الذي أنتج خالل العام الماضي .حيث
ص ـمــد ال ـج ـنــود الـصـيـنـيــون ووج ـه ــوا ضــربــات
كبيرة إلى الغزاة األمريكيين .أما الجزء الثاني
فهو مخصص للمعارك األخيرة التي أدت إلى
تحطيم القوات األمريكية وطردهم من كوريا
الشمالية.
وت ـصــور الـمـشــاهــد ت ـحــدي ال ـظ ــروف الـقــاسـيــة
خــال الـشـتــاء فــي الـمـنــاطــق الـجـبـلـيــة ال ـبــاردة.
حـيــث قـصــف قـطــار اإلم ـ ــدادات وال ـمــواصــات،
فــواصــل الصينيون الـتـقــدم سـيــر ًا على األقــدام
تحت قصف الـطــائــرات األمــريـكـيــة .كما يصور
الـفـيـلــم ك ـيــف ان ـت ـصــر ال ـم ـشــاة الـصـيـنـيــون ضــد
الدبابات واقتحموا مقر القيادة األمريكية في

النهاية وحطموا آخر المواقع األمريكية.
السينما أداة مواجهة
ت ـع ـط ـي ـن ــا كـ ـث ــاف ــة اإلن ـ ـت ـ ــاج ال ـص ـي ـن ــي ل ــأف ــام
السينمائية الملحمية والدرامية ،والمسلسالت
ذات الـطــابــع الـسـيــاســي الـمــرتـبــط مــع الـصــراع
الـحــالــي الــدائــر ح ــول الـصـيــن وال ـعــالــم ،صــورة
كيفية اسـتـعــادة الصينيين لــذاكــرتـهــم الوطنية
في هذه اللحظات بالذات ،حيث تشتد حرارة
الـمـعــارك السياسية والـعـسـكــريــة واالقـتـصــاديــة
ضد الهيمنة األمريكية.
بــل يجري ربــط الــذاكــرة الوطنية فــي اللحظة
الـ ـح ــاسـ ـم ــة لـ ـلـ ـم ــواجـ ـه ــة ،وتـ ــوظـ ـيـ ــف ذاكـ ـ ــرة
االنتصارات القديمة هذه في الوقت المناسب

ت ـمــام ـ ًا لـلـمـضــي إل ــى األمـ ــام نـحــو االن ـت ـصــارات
الجديدة.
فــالـسـيـنـمــا لـيـســت أداة م ـحــايــدة أبـ ــد ًا ،بــل هي
أداة إعالمية مهمة عند الصينيين ،وهي كذلك
عند الـعــدو الطبقي التاريخي لشعوب العالم:
الرأسمالية .وال يجب تــرك هــذا الملعب للعدو
الطبقي ،كما ال يجب االقتصار على الدفاع ،بل
االنـطــاق نحو الـهـجــوم ،ومـنــع الـعــدو الطبقي
من أخذ زمام المبادرة.
وه ـك ــذا يـ ــدور ال ـص ــراع أي ـض ـ ًا ع ـبــر الـمـنـصــات
الـسـيـنـمــائـيــة ،وال تـخـتـلــف درج ــة حـ ــرارة هــذا
الـصــراع ،عــن الـمـجــاالت األخــرى كـثـيــر ًا سوى
أنــه معركة إعالمية خــاصــة فــي سـيــاق الـصــراع
السياسي العام.

«المفتش الكبير» ..معتق ًال!
رواية اإلخوة كارامازوف،
هي آخر رواية كتبها
دوستويفسكي ،ويجمع
نقا ٌد كثيرون على أنها
أعظم أعماله على اإلطالق
وأكثرها نضجاً ،رغم ّأن
إطالق حك ٍم كهذا يبدو
أمرًا شديد الصعوبة،
بغياب وجود أدوات
قياس لقيمة جواهر
عظيمة كالجواهر التي
تركها الكاتب للبشرية.

ǧعماد الطحان

فإن ما يتفق عليه عدد
أي ًا يكن األمرّ ،
كبير من النقاد أيض ًا ،هو ّأن القسم
المعنون بـ«المفتش الكبير» ضمن
روايـ ــة اإلخـ ــوة كـ ــارامـ ــازوف ،لـيــس
بـيــن أفـضــل مــا كتبه دوستويفسكي
فحسب ،بل وبين أفضل ما كتب في
األدب العالمي على اإلطالق .القسم
هــو عـبــارة عــن قصيدة نثرية كتبها
أح ــد أب ـط ــال الـ ــروايـ ــة ،وه ــو إي ـف ــان،
ويقرأها على أخيه األصغر أليوشا.
ت ـجــري أحـ ــداث الـقـصـيــدة فــي وقــت
م ـ ــا م ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــرن ال ـ ـ ـسـ ـ ــادس ع ـشــر
ف ــي إش ـب ـي ـل ـيــة ،ح ـيــث ك ــان ــت مـحــاكــم
الـ ـتـ ـفـ ـتـ ـي ــش فـ ـ ــي ذروة ن ـش ــاط ـه ــا
وإرهـ ــابـ ـهـ ــا ،وح ـي ــث ك ــان ــت أوروب ـ ــا
ت ـغــرق ب ــدم ــاء ال ـص ــراع ــات .الـمـفـتــش
الـكـبـيــر هــو ممثل الـبــابــا والـمـســؤول
األول عــن محاكم التفتيش ،والــذي
ك ـ ــان قـ ــد أرسـ ـ ــل م ـئ ــة ش ـخ ــص مــن
ـوم واحــد
«الهراطقة» للموت قبل يـ ٍ
من وقت وقوع أحداث القصيدة.
ف ــي ال ـق ـص ـيــدة ،يــرجــع الـمـسـيــح إلــى
األرض ،وي ـت ـعــرف عـلـيــه ال ـنــاس ال
عـبــر مـعـجــزاتــه ،بــل عـبــر ق ــوة خفية
جــذبـتـهــم إل ـي ــه ،وال يـمـنـعــه ذل ــك مــن

إعـ ــادة الـبـصــر ألع ـمــى وإح ـي ــاء فـتــاة
صغيرة ميتة ،وبينما الـنــاس حوله
ي ـش ـه ــد ال ــواقـ ـع ــة ال ـم ـف ـت ــش ال ـك ـب ـيــر،
فيأمر باعتقاله ،ويتقبل الناس األمر
خاضعين رغم معرفتهم بأن المعتقل
ه ــو الـمـسـيــح ن ـف ـســه .وف ــي زنــزان ـتــه
االنفرادية ،يجري حديث من طرف
واحد بين المفتش الكبير والمسيح،
ال يقول المسيح شيئ ًا ،ويبدو األمر
كما لو أنه مونولوج طويل للمفتش
الكبير.
يتمحور هذا المونولوج حول فكرة
أساسية ،وهــي تقريع المسيح على
عــودتــه ،وكــذلــك تقريعه عـلــى رفضه
إغ ــواءات الشيطان الـثــاثــة ،وصــو ًال
للقول :إنه هو ،أي المفتش الكبير،
ومعه المؤسسة الدينية الرسمية ،قد
قبلت بالصفقة( ،وعلى هذا األساس
يجري تشبيه هذا الفصل من الرواية
بفاوست) قبول المؤسسة الحاكمة
بــالـصـفـقــة ،ك ــان يـعـنــي قـبــولـهــا وضــع
ي ــده ــا ع ـلــى م ـث ـلــث ال ـس ـل ـطــة وال ـم ــال
واألخ ــاق ،وكــان يعني وفـقـ ًا لكالم
المفتش الكبير قبولها بتحمل عبء
حرية الناس بد ًال عنهم ...ورغم ّأن
كم ًا هائ ًال من الــدراســات قد أجريت
ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـف ـص ــل ب ـ ــال ـ ــذات ،وبـ ــات

تقليد ًا بين علماء االجتماع وعلماء
النفس الشهيرين أن يدلوا بدلوهم
بخصوصه ،بمن فيهم فرويد وإريك
فروم وآخرين ،إال ّأن هذا الفصل ال
يــزال يحمل الـكـثـيــر مـمــا يمكن قوله
عنه في وقتنا الراهن أيض ًا...
السلطة العالمية الـيــوم ،والمتحكمة
ب ــال ـن ـف ــوذ وال ـ ـمـ ــال ،م ـت ـح ـك ـمــة أي ـض ـ ًا
ب ـ ــاألخ ـ ــاق؛ ف ـم ــا نـ ـ ــراه مـ ــن س ـلــوك
م ـت ـعـ ٍـال وم ـت ـع ـجــرفٍ لـل ـغــرب بــالــذات
حـ ــول «حـ ـق ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان» ،يـشـكــل
مثا ًال ملموس ًا على كيفية إدارة ملف
األخــاق العالمية بما يخدم مصلحة
ال ـس ـل ـطــة ف ــي تـعــامـلـهــا م ــع «الـقـطـيــع

ال ـب ـش ــري» ،األدنـ ــى م ـنــزل ـ ًة بـطـبـيـعــة
الحال.
كــل الـجــرائــم الـتــي ارتكبها ويرتكبها
الغرب من فيتنام إلى أفغانستان إلى
الـعــراق وليبيا وســوريــة والصومال
ويــوغــوســافـيــا وروانـ ــدا وكـمـبــوديــا
و .....ك ـل ـهــا م ــن «أفـ ـعـ ــال ال ـح ـك ـمــة»
ومـ ــن «أفـ ـعـ ــال ال ـ ـق ـ ــدر» ..وهـ ــي مــن
بـ ــاب ح ـمــل م ـســؤول ـيــة ال ـح ــري ــة عــن
كــاهــل «الـقـطـيــع» ...واسـتـخــدام ملف
«ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان» ك ـك ــرت يـجــري
رف ـعــه بـشـكــل ان ـت ـقــائــي ،وم ـتــى دعــت
الحاجة وبوجه ٍأي يكن ،ال يتضمن
اس ـت ـع ــا ًء واس ـت ـك ـب ــار ًا فـ ــوق ال ـعــالــم

ك ـلــه ف ـح ـســب ،ب ــل وي ـت ـض ـمــن تـغـلـيـفـ ًا
ل ـل ـجــري ـمــة ال ـم ـس ـت ـمــرة ف ــي ت ـجــويــع
ونهب وإفقار العالم ،وزرع الحروب
ف ــي أن ـح ــائ ــه ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،ووص ـ ــو ًال
المـتـصــاص وإراق ــة دمــاء المليارات
من البشر...
ضــرب أي ضـلــع مــن أض ــاع ثالثية
الـصـفـقــة ال ـش ـي ـطــان ـيــة ،يـعـنــي انـهـيــار
الـصـفـقــة بــأك ـم ـل ـهــا؛ وم ــا نـ ــراه ال ـيــوم
م ــن ن ـه ــوض ع ــال ـم ــي ض ــد ال ـت ـعــالــي
األخ ـ ـ ــاق ـ ـ ــي ال ـ ـغ ـ ــرب ـ ــي ال ـ ـم ـ ــزع ـ ــوم،
هـ ــو ال ـخ ـط ــوة األولـ ـ ــى فـ ــي اق ـت ـيــاد
«المفتش الكبير» هــذه الـمــرة ،إلى
غرفة االعتقال...

