االفتتاحية
صفقة
«تأمين اليتيم وميراثه»!
يسود في األوســاط اإلعالمية والسياسية العربية،
وكأن
جوٌ من النحيب والتفجع حيال «صفقة القرن»ّ ،
مجرد إعالن ترامب عنها يعني تحققها.
يـعــود هــذا الـمـنــاخ الجنائزي إلــى سببين متداخلين؛
األول الذي نعتقد أنه األكثر تأثير ًا ،هو رغبة مؤيدي
الصفقة في التقليل من فضيحتهم وذ ّلهم ،ما يدفعهم
إلى تغذية اآلراء التي تقول بالعجز وانعدام الحيلة،
وأم ــا الـثــانــي فـهــو الـجـهــل وضـيــق األف ــق ال ــذي يتم ّلك
الكثير ممن يُـسـمــون «نُـخـبـ ًا» دافـعـ ًا إيــاهــم إلــى حالة
من العماء المطلق عن حقيقة ما يجري على سطح
الكوكب من تغيُّر عميق في ميزان القوى الدولي ضد
مصلحة الكيان الصهيوني الذي بات قاب قوسين من
التيتم مــع الـمــوت الوشيك ألبـيــه (األحــاديــة القطبية
بزعامتها األمريكية).
ّإن جــوهــر صفقة الـقــرن ،وبـعـيــد ًا عــن الـتـشــاؤم وعن
التفاؤل على حد سواء ،هي إحدى مفردات التراجع
األمــريـكــي الـشــامــل ،عـلــى الـمـسـتــوى الـعــالـمــي عـمــومـ ًا
وفــي منطقتنا خصوص ًا ،وهــي تحضير لالنكفاء عن
الـمـنـطـقــة بـشـكــل نـهــائــي .وهــي لــذلــك بــالــذات ،الطبعة
األخ ـيــرة مــن م ـشــروع الـفــوضــى الـخــاقــة الـتــي يُ ــراد
لـهــا أن تـحـقــق مـســألـتـيــن أســاسـيـتـيــن :ال ـح ـفــاظ على
«الـيـتـيــم» الـصـهـيــونــي وم ـيــراثــه عـبــر تـقــويــة مــواقـعــه
وتحويل األنظمة التي عملت خــادمــة عند األب إلى
خــادمــة مـبــاشــرة وعـلـنـيــة عـنــد االب ــن مــن جـهــة ،ومــن
الـجـهــة األخ ــرى إب ـقــاء حــال «الـفــوضــى الـخــاقــة» في
المنطقة بأسرها ،عبر تأمين أسباب استمرار داعش
وأشباهها ،بل وأسباب تمددها بالضبط نحو الدول
المؤيدة لصفقة القرن...
ّإن أي قــراءة لصفقة القرن تفصلها عن األزمــات في
ســوريــة والـعــراق ولبنان وســائــر المنطقة ،وتفصلها
ع ــن ح ـجــم الـ ــذل وال ـخ ـنــوع ال ـم ـت ـعــاظــم الـ ــذي تـعـيـشــه
األنـظـمــة الـعــربـيــة ،هــي ق ــراءة ال قيمة لـهــا وال يُـعـوّل
عليها.
بــالـمـقــابــل ،فـ ّـإن إسـقــاط صفقة الـقــرن وتــداعـيــاتـهــا ،لن
يتم بشعارات عامة في الهواء ،أي ًا كان مصدرها؛ وإذا
بــدأنــا بــأنـفـسـنــا ،ف ـ ّـإن مـهـمــة الـســوريـيــن ال بـمــا يخص
الـقـضـيــة الفلسطينية فـحـســب (وه ــذه وحــدهــا كافية
ومشرفة لخوضها) ،ولكن بما يخص تداعيات تلك
الـصـفـقــة عـلــى ســوريــة نـفـسـهــا ،تـتـمـثــل قـبــل كــل شــيء
في إنهاء حالة الضعف السوري المزمن التي خلقتها
األزمــة المستمرة والمتفاقمة بتكافل بين التخريب
ال ـغــربــي ،وب ـيــن ال ـفــاســديــن ال ـك ـبــار وال ـم ـت ـشــدديــن من
األطراف السورية .إنهاء هذا الضعف ،وإنهاء األزمة،
يمر عبر طــريــق واحــد هــو التطبيق الـفــوري للقرار
 2254الــذي يـضــع قــرار الـســوريـيــن بـيــدهــم ،ويـحــول
مـنــاصــرتـهــم للشعب الفلسطيني الـتــي ال يـجــرؤ أحــد
على التشكيك بها ،إلى أفعال حقيقية.
بــالـنـسـبــة لـلـقــوى الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ف ـ ّـإن تــوحـيــد مــوقـفـهــا
الفعلي ال الشكلي بات ضــرورة ال يمكن القفز عنها،
وهذا التوحيد ينبغي أن يستند إلى قاعدة االستفادة
ال ـق ـصــوى م ــن الـ ـت ــوازن ال ــدول ــي ال ـج ــدي ــد ،وتـسـخـيــر
طاقاته بما يخدم مصلحة فلسطين والفلسطينيين.
وإن كــان يصعب خطابها
بالنسبة لألنظمة العربيةْ ،
مــن مــوقــع مصلحة شعوبها ألن تاريخها ال يــدل أنّ
فإن مصلحتها الضيقة
خطاب ًا من هذا الموقع يعنيهاّ ،
هــي نـفـسـهــا ،مـصـلـحــة اس ـت ـمــرارهــا ،تـقــع عـلــى الـضـفــة
الـمـعــاكـســة ت ـمــام ـ ًا لـمـصـلـحــة األمــري ـكــي والـصـهـيــونــي،
وعليها في هذا اإلطار ْأن تعيد الحساب سريع ًا قبل
أن يصلها لظى حريق «صفقة القرن»...
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الفساد وحقوق العمال

كالمستجير
من الرمضاء بالنار!
ال ـح ـك ــوم ــة تـ ـمـ ـنّ ع ـل ـي ـنــا ب ـم ـئ ــة ل ـت ــر مــن
المازوت وتمنّ علينا بجرة غاز حسب
وع ــده ــا ل ـنــا ك ــل ثــاثــة وع ـشــريــن يــوم ـ ًا،
واآلن ت ـم ـنّ ع ـل ـي ـنــا ب ـق ـل ـيــل م ــن ال ـس ـكــر
واألرز وال ـشــاي ،وفــي نيتها استكمال
فضلها علينا أن تبيعنا بعض المعلبات
على البطاقة التي اخترعتها لنا لتقنعنا
بــأنـهــا ذك ـيــة ،وه ــي ال تـمـلــك مــن الــذكــاء
شيئ ًا ليس بسبب التكنولوجيا المتبعة
ب ـه ــا ،ب ــل ب ـس ـبــب ال ـع ـق ــل ال ـ ــذي يــديــرهــا
ويجعلها تعقد حياتنا وتجعلنا تائهين
حائرين بحث ًا عن لتر من المازوت لنقي
به عظامنا وعظام أطفالنا أو بحث ًا عن
الموزع المعتمد لنحصل على جرة غاز
لزوم طبخ طعامنا ،الذي هو عبارة عن
حشو لألمعاء ال أكثر ،وهــذا الحشو ال
نقوم به من أجل عمل ريجيم لتخفيف
أوزانـنــا ال سمح اهلل ،بــل هــو مفروض
علينا وفــق إجــراءات محكمات يحددها
سعر مــا نــريــد أن نشتريه إن استطعنا
إلى ذلك سبي ًال ،وبالغالب للناس الذين
يـشـبـهــونـنــا وال يـسـتـطـيـعــون شـ ــراء مــا
يـجـعـلـهــم يـلـتـقـطــون أن ـفــاس ـهــم ال ـتــي هــي
ب ــدوره ــا س ـي ـحــدد اس ـت ـخــدام ـهــا م ــن قبل
الحكومة على أساس بطاقتها المصونة
صاحبة القدر الرفيع ،لما ال والحكومة
على كــل شــيء قــديــرة بما يخصنا نحن
الفقراء والمحرومين؟.
ك ـنــا ن ـقــف س ــاب ـق ـ ًا بــال ـطــواب ـيــر ال ـطــوي ـلــة
لـلـحـصــول عـلــى جـ ـرَّة غ ــاز وال يـهــم إن
ك ـ ــان هـ ـن ــاك مـ ـطـ ـرٌ ي ـغ ــرق ـن ــا أو شـمــس
حـ ـ ــارة ت ـح ــرق ـن ــا كـ ــل ش ـ ــيء يـ ـه ــون فــي
سـبـيــل أن نـسـعــد ال ـح ـكــومــة ونـشـعــرهــا
بــأنـنــا م ـطــواعــون لـقــراراتـهــا الـتــي تـقــول
عـنـهــا وتــريــد إقـنــاعـنــا ب ــأن قـلـبـهــا عـلـيـنــا،
وتــريــد أن تـحــارب فينا أولـئــك الناهبين
ل ـقــوت ـنــا ول ـح ـق ـنــا ،ومـ ــا ع ـل ـي ـنــا ف ـع ـلــه هــو
ف ـقــط أن ن ـكــون حـبــابـيــن ت ـجــاه ـهــا ،ومــا
تبقى من أشياء هي من سيتكفل به أي
إنـهــا سـتـضــع ح ــد ًا لـكــل مــا يـنـغــص علينا
م ـع ـي ـش ـت ـنــا ،ك ـي ــف ال وهـ ــي م ــن سـمـيــت
حكومة العمال والفقراء؟.
الـحـكــومــة تــريــد أن تـضــع ح ــد ًا للوحش
ك ـم ــا ت ـ ـقـ ــول ،ال ــوح ــش ال ـ ــذي ه ــي مــن
قامت بتكبيره والسهر على راحة باله،
وراح ــة بــال الــوحــش تعني أن تـقــدم له
كــل مـسـبـبــات ك ـبــره ،وه ــي أن يـمـلــك ما
ليس من حقه أن يملكه ،وأن يخسر من
أهــل الحق وهــم الغالبية مــن الـنــاس كل
مــا أنتجوه بسواعدهم وأدمغتهم ،فهل
يستوي الناهبون لقوت يومنا وحقنا
في ثروتنا مع المنهوبين الذين يقولون
اآلن ك ـفــى ع ــدوانـ ـ ًا وظ ـل ـم ـ ًا عـلـيـنــا ولــن
يـمــوت حــق وراءه مـطــالــب هــذا قــانــون
الصراع بيننا وبينهم؟

جاء في افتتاحية قاسيون للعدد  951األسبوع الماضي بأن (الفساد الكبير يسيطر على جهاز الدولة عملياً ،ولم تعد مجدية أية أحاديث عن حلول
جزئية هنا أو هناك ،بل بات تغيير البنية االقتصادية والسياسية والقانونية طريقاً إجبارياً الجتثاث الفساد الكبير ،وتالياً لحل مشكالت
الناس وإنهاء معاناتها ،وألن قوى الفساد الكبير تعرف عدوها بشكل جيد ،فإنها وعبر تغلغلها في جهاز الدولة وتشابكها معه في البنية
تفرض مستوى حريات سياسية متدنية ،تمنع السوريين من اتخاذ زمام المبادرة للقيام بما يلزم من تغيير جذري للبنية التي باتت مهددة
الستمرار الدولة نفسها).
ǧǧأديب خالد

اإلضراب
قوى الفساد الكبير تمنع السوريين
م ــن االس ـت ـف ــادة م ــن ب ـعــض الـحـقــوق
الدستورية والمشروعة التي منحها
لـهــم دسـتــور عــام  ،2012ومـنـهــا حق
اإلضراب الذي بات سالح ًا دستوري ًا
م ـش ــروع ـ ًا ب ـصــراحــة ال ـم ــادة الــراب ـعــة
واألربـعـيــن مــن الــدسـتــور الـتــي نصت
عـلــى أن (لـلـمــواطـنـيــن حــق الـتـظــاهــر
ال ـس ـل ـم ــي واإلض ـ ـ ـ ــراب عـ ــن ال ـع ـم ــل)
بعدما كــان محرم ًا لعشرات السنين،
ومــا زالــت تشرعن الدستور السابق
وتعمل على تطبيقه وخــاصــة المادة
ال ـثــام ـنــة م ـنــه ،وأب ـق ــت ع ـلــى سـيـطــرة
عـقـلـيــة ال ـحــزب الـقــائــد عـلــى منظمات
العمال خاصة وفرض الوصاية على
االتحادات العمالية والمهنية.
الدفاع عن الدور الحقيقي
للنقابات مهمة وطنية
لـقــد ب ــات ال ـيــوم ال ــدف ــاع عــن مـنـظـمــات
ال ـع ـم ــال ب ــوج ــه ق ـ ــوى ال ـف ـس ــاد ه ــدف

ال ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة ع ـب ــر ال ـض ـغ ــط نـحــو
ت ـط ـب ـيــق ن ـص ــوص ال ــدس ـت ــور ال ـجــديــد
لتخليص مـنـظـمــات الـعـمــال مــن عقلية
التحكم السابقة ،وتحريرها من التبعية
أليــة جهة كــانــت ،حسب مــا نــص عليه
ال ــدس ـت ــور ف ــي الـ ـم ــادة ال ـع ــاش ــرة مـنــه
ب ــأن (الـمـنـظـمــات الـشـعـبـيــة والـنـقــابــات
المهنية والـجـمـعـيــات ...تضمن الــدولــة
اسـتـقــالـهــا ...إل ــخ) ،وإعــادتـهــا كمنظمة
ت ـم ـث ــل الـ ـعـ ـمـ ــال ف ـ ـقـ ــط ،وت ـ ــداف ـ ــع عــن
مصالحهم وتتبع لهم فقط وذلك يكون
عبر إيصال مناضلين حقيقيين يمثلون
العمال فع ًال ،من خالل انتخابات حرة
ون ــزي ـه ــة ،وه ـ ــذا س ـي ــؤدي ح ـت ـم ـ ًا إلــى
إل ـغــاء شـعــار نـحــن والـحـكــومــة شــركــاء،
وت ـحــويــل ال ـن ـقــابــات إل ــى ق ــوى ضـغــط
ل ـي ـس ــت ع ـم ــال ـي ــة فـ ـق ــط ،بـ ــل وش ـع ـب ـيــة
تـسـتـطـيــع م ــن خــال ـهــا ف ــرض إرادت ـه ــا
على الحكومة ،وتعديل مـيــزان القوى
في المجتمع لصالح األغلبية الفقيرة.
دستور عام  2012أعطى فرصة
للنقابات وفوتتها
ل ــو ات ـب ـعــت ن ـقــابــات ال ـع ـمــال الـمـنـهــج

الــدسـتــوري فــي الــدفــاع عــن حقوق
ال ـعـمــال لـمــا وص ـلــت أحـ ــوال الـطـبـقــة
ال ـع ــام ـل ــة إل ـ ــى ه ـ ــذا ال ـم ـس ـت ــوى مــن
االنـ ـح ــدار ،ول ـمــا ت ـج ــرأت الـحـكــومــة
على السير بسياساتها االقتصادية
الـ ـح ــالـ ـي ــة ،وهـ ـ ــذا مـ ــا ت ـع ــرف ــه ت ـم ــام
المعرفة قــوى الفساد الكبير ،لذلك
تعمل وبكل جهد على تكبيل نقابات
الـ ـعـ ـمـ ــال بـ ـس ــاس ــل ت ـب ـق ـي ـه ــا تـ ــدور
فــي فـلـكـهــا كــي تـنـسـلــخ عــن ممثليها
العمال ،وينفضون من حولها ،وال
يـبـقــى لـهــا أي ص ــوت أو أث ــر ،وكــل
هــذه الـسـيــاســة تتستر تـحــت شعار
ن ـح ــن والـ ـحـ ـك ــوم ــة شـ ــركـ ــاء ،الـ ــذي
فرض على نقابات العمال وما يزال
يفعل فعله.
فترة انتقالية
عدا أن قوى الفساد تسعى من خالل
تــأخ ـيــر ال ـح ــل ال ـس ـيــاســي واإلص ـ ــرار
على تطبيق الدستور السابق ،وعلى
تـثـبـيــت مــواق ـع ـهــا ع ـبــر تـهـيـئــة الـبـيـئــة
القانونية والتشريعية التي تشرعن
وجــودهــا ,وتضمن لها مصالحها في

ال ـمــرح ـلــة ال ـقــادمــة م ــن خ ــال إص ــدار
قــوان ـيــن ت ـصــب ف ــي مـصـلـحـتـهــا ,ب ــدء ًا
من قانون االستثمار رقم  10وليس
انتهاء بقانون التشاركية عــام 2015
ال ــذي م ــرر دون أن يـثـيــر اع ـتــراض ـ ًا
م ـه ـم ـ ًا ل ــدى ن ـقــابــات ال ـع ـم ــال ،وإبـ ــداء
مالحظات شكلية عليه ،والذي يهدف
إلى تصفية القطاع العام وإنهاء دوره
في الحياة االقتصادية واالجتماعية
بما ينعكس سلب ًا على العمال خاصة
والشعب السوري عموم ًا.
ول ـكــن الـمــرحـلــة ال ـقــادمــة وب ـعــد الـحــل
ال ـس ـي ــاس ــي ،ول ـك ــي ي ـب ـقــى ل ـل ـن ـقــابــات
دوره ـ ـ ــا ال ـن ـض ــال ــي ال ـم ـم ـث ــل ل ـل ـع ـمــال
ومـ ـص ــالـ ـحـ ـه ــم ،ال ب ـ ــد م ـ ــن م ـح ــاول ــة
التخلص من بقايا الدستور السابق،
وم ــا أنـتـجــه عـلــى مـسـتــوى الـنـقــابــات
ع ـلــى األق ـ ــل ألن م ــن ي ـت ـل ـطــى ال ـيــوم
بقوة العطالة وقلة الحيلة أمام المهام
الـمـلـقــاة عـلــى عــاتـقــه ،فــإنــه سيحاسب
على موقفه هذا ،وعندها لن تنفعه ال
الـمــادة الثامنة القديمة وال الجديدة
حتى ،وسيخرج من حياة السوريين
كلها.

شؤون عمالية
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نتابع في هذا العدد ما كنا قد بدأناه وخاصة بعض المعايير
الدولية ،وذلك بالحريات النقابية.

لممثلي العمال بالمشاركة في تحديد
ظـ ــروف ع ـم ـل ـهــم ،وه ــي ت ـنــص أي ـض ـ ًا
ع ـلــى ت ـســويــة ال ـن ــزاع ــات ع ــن طــريــق
التفاوض بين طرفي اإلنتاج أو عبر
ط ــرق مـسـتـقـلــة وم ـح ــاي ــدة كــوســاطــة
والتوفيق والتحكيم.

 -3االت ـفــاق ـيــة رق ــم  135ل ـعــام 1971
يتمتع ممثلو العمال في أية مؤسسة
بــالـحـمــايــة الـفـعـلـيــة ضــد أي فـعــل ضــار
ب ـه ــم ،ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك ال ـف ـص ــل ،بـسـبــب
ن ـش ــاط ـه ــم أو ك ــون ـه ــم م ـم ـث ـل ـيــن عــن
ال ـع ـم ــال ،أو ب ـس ـبــب ع ـضــوي ـت ـهــم فــي
الـنـقــابــة أو مـشــاركـتـهــم فــي أنشطتها،
وذلك في حدود القانون أو االتفاقات
ال ـج ـمــاع ـيــة ال ـم ـب ــرم ــة أو غ ـي ــره ــا مــن
القواعد المتفق عليها ،ويجب تقديم
كافة التسهيالت في المنشآت لممثلي
العمال كــي يتمكنوا مــن أداء مهامهم
بسرعة وكفاءة.
 -4االت ـفــاق ـيــة رق ــم  141ل ـعــام 1975
ال ـخ ــاص ــة بــال ـع ـمــال ال ــزراع ـي ـي ــن ال ـتــي
أك ــدت عـلــى أن ي ـكــون لـجـمـيــع فـئــات
الـ ـعـ ـم ــال الـ ــزراعـ ـيـ ـيـ ــن ،سـ ـ ــواء ك ــان ــوا
يعملون مقابل أجر أو كانوا يعملون
لحسابهم ال ـخــاص ،الـحــق فــي إنـشــاء
م ـن ـظ ـم ــات ـه ــم الـ ـت ــي يـ ـخـ ـت ــارونـ ـه ــا ،أو
االن ـض ـمــام إل ـي ـهــا ،دون ال ـحــاجــة إلــى
ت ــرخ ـي ــص م ـس ـب ــق ،وي ـج ــب اح ـت ــرام
مـ ـب ــادئ ال ـح ــري ــة ال ـن ـق ــاب ـي ــة ب ـص ــورة
كاملة ،وتكون نقابة العمال الزراعيين
مستقلة ،وتقوم على أساس طوعي،
وتـ ـكـ ــون ب ـع ـي ــدة مـ ــن أي ت ــدخ ــل أو
إكراه أو قمع ،فهي وسيلة ضرورية
مــن أجــل مـشــاركــة هــؤالء الـعـمــال في
التنمية االقتصادية واالجتماعية.
 -5االت ـفــاق ـيــة رق ــم  151ل ـعــام 1978
الخاصة بعالقات العمل فــي المرافق
وال ـم ـن ـش ــآت ال ـع ــام ــة ،ي ـت ـم ـتــع ال ـع ـمــال
المنضوين في نقاباتهم ،كما جاء في

 -3إدارة شؤون العمل
م ــن الـ ـضـ ــروري أن ي ـك ــون لـ ــدى كــل
دولـ ــة ن ـظ ــامٌ ف ـع ـ ٌـال وح ـي ــو ّيٌ إلدارة
شــؤون العمل ،ويـكــون مـســؤو ًال عن
تطبيق سياسة العمل على المستوى
ال ــوطـ ـن ــي ،وتـ ــؤكـ ــد م ـع ــاي ـي ــر مـنـظـمــة
ال ـع ـم ــل ال ــدولـ ـي ــة ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق نـظــم
إدارة شؤون العمل بما يتناسب مع
ظروف البلد المعني ،وتعمل المنظمة
على تشجيع جمع إحـصــاءات العمل
ال ـت ــي ذات ق ـي ـمــة م ـه ـمــة ف ــي تـحــديــد
االحتياجات وصياغة سياسة العمل
على المستوى الوطني.
إن وجـ ـ ــود إدارة لـ ـشـ ــؤون ال ـع ـمــل
ي ـت ـط ـل ــب ت ــوفـ ـي ــر الـ ـتـ ـم ــوي ــل ال ـك ــاف ــي
ل ـن ـظ ــم إدارة شـ ـ ــؤون ال ـع ـم ــل وه ــو
ض ـ ــروري ل ـل ـم ـحــاف ـظــة ع ـلــى الـتـنـمـيــة
ودع ـم ـهــا ،وم ــن االت ـفــاق ـيــات المتعلقة
ب ــإدارة ش ــؤون الـعـمــل االتـفــاقـيــة رقــم
 150ل ـع ــام  1978ال ـت ــي ت ــؤك ــد عـلــى
الــدول أن تضمن التنظيم والتطبيق
ال ـف ـع ــال ل ـن ـظــام إدارة ال ـع ـم ــل ،ال ــذي
تـكــون مهامه ومسؤولياته واضـحــة،
وي ـكــون ن ـظــام إدارة ش ــؤون الـعـمــل
مـســؤو ًال عــن صياغة وتنفيذ معايير
ال ـع ـمــل الــوط ـن ـيــة واإلشـ ـ ــراف عـلـيـهــا،
وعــن تطوير ســوق العمل والـمــوارد
البشرية ،وعــن الــدراســات والبحوث
واإلحـصــاءات الخاصة بالعمل ،وعن
ت ـق ــدي ــم ال ـم ـس ــان ــدة ل ـع ــاق ــات ال ـع ـمــل،
ويـ ـج ــب ضـ ـم ــان م ـش ــارك ــة م ـن ـظ ـمــات
الـعـمــال وأصـحــاب الـعـمــل فيما يتعلق
بسياسة التشغيل وسوق العمل.

ǧǧنبيل عكام

االتـفــاقـيــة ،بالحماية الـكــافـيــة ،وتتمتع
ن ـق ــاب ــات ـه ــم ب ــاالس ـت ـق ــال ال ـك ــام ــل عــن
الـسـلـطــات الـعــامــة ،والـحـمــايــة الـكــافـيــة
مــن أي تــدخــل مــن جــانــب أيــة سلطة
عامة في إنشائها أو عملها أو إدارتها.
ول ـكــن ف ــي ب ـعــض األح ـي ــان يـتـعــرض
هــذا الـحــق إلــى الـعــديــد مــن الـضـغــوط
أو االس ـت ــاب وخــاصــة بـعــض فـئــات
العمال في القطاع الـخــاص ،وخاصة
ف ــي ال ـق ـطــاع غ ـيــر ال ـم ـن ـظــم ،ه ــذا غـيــر
تعرضها ألشكال عديدة ومختلفة من
التدخل في شؤونها.
 -2المفاوضة الجماعية
عندما تترسخ الحرية النقابية للعمال
يـسـهــل عـلــى الـنـقــابــة إمـكــانـيــة تشكيل
فريقها للتفاوض حول عالقات العمل
بـحــريــة وأكـثــر فــاعـلـيــة فــي الـمـفــاوضــة
الجماعية،ألنها مقترنة بحرية نقابية

عــالـيــة تـضـمــن لـلـعـمــال أن ي ـكــون لهم
ص ـ ــوت مـ ـتـ ـس ـ ٍـاو فـ ــي الـ ـمـ ـف ــاوض ــات،
وأن تـكــون النتيجة منصفة وعــادلــة،
ك ـم ــا ت ـس ـم ــح ال ـم ـف ــاوض ــة ال ـج ـمــاع ـيــة
لـلـطــرفـيــن ،مـمـثـلــي الـعـمــال وأص ـحــاب
العمل بالتفاوض حول عالقات عمل
عادلة إلى حدٍّ بعيد ،وتخفف األعباء
الـنــاتـجــة عــن الـنــزاعــات الـعـمــالـيــة ،وقــد
دلت معظم التجارب التي توجد بها
م ـفــاوضــة جـمــاعـيــة ج ـيــدة الـتـنـسـيــق،
توجد بها درجــة أعلى من المساواة
فــي األجـ ــور وب ـطــالــة أق ــل ،مــن حيث
حجمها واستمرارها ،وإضرابات أقل
من حيث عددها ومدتها ،عن غيرها
مــن الـتــي لــم تـتــرســخ فيها المفاوضة
الجماعية.
ومــن صـكــوك مـنـظـمــة الـعـمــل الــدولـيــة
المتعلقة بالمفاوضات الجماعية.
 -1االتفاقية رقــم  154الـصــادرة عام

 1981اتفاقية المفاوضة الجماعية.
تُعرّف االتفاقية المفاوضة الجماعية،
وتدعو إلى تعزيزها في جميع فروع
ال ـن ـش ــاط االق ـت ـص ــادي ب ـمــا ف ــي ذلــك
القطاع العام.
 -2االتـ ـف ــاقـ ـي ــة رق ـ ــم  98ال ـ ـصـ ــادرة
عـ ــام  1949وت ـن ــص هـ ــذه االت ـفــاق ـيــة
األس ــاس ـي ــة ع ـلــى أن ت ـت ـخــذ ال ـتــداب ـيــر
المناسبة لتشجيع وتعزيز التطوير
واالستخدام الكامل آلليات التفاوض
ال ـج ـمــاعــي ب ـيــن أص ـح ــاب ال ـع ـم ــل ،أو
منظماتهم ومنظمات العمال ،من أجل
تـنـظـيــم وت ـح ـس ـيــن أح ـك ــام وش ــروط
االستخدام باتفاقات جماعية.
 -3ك ـمــا دع ــت االت ـفــاق ـيــة رق ــم 151
لـ ـعـ ــام  1978ال ـ ـمـ ــذكـ ــورة أن ـ ـف ـ ـ ًا إل ــى
إدراج أسـلــوب الـمـفــاوضــة الجماعية
بالنسبة لعمال القطاع العام ،واتباع
تـلــك األســالـيــب األخ ــرى الـتــي تسمح

الطبقة العاملة

اعتصام لممرضي الصحة
قــام المئات مــن الممرضين العاملين فــي المهن الطبية
ال ـم ـس ــان ــدة فـ ــي وزارة ال ـص ـح ــة فـ ــي األردن بــوق ـفــة
احتجاجيه أمام مبنى وزارة الصحة للمطالبة بتحسين
أوض ــاع ـه ــم ال ـم ـع ـي ـش ـيــة ،وت ــوض ـي ــح م ـس ــاره ــم ال ـم ـه ـنــي،
وطالب الممرضون بتحسين أوضاعهم الوظيفية ،وذلك
بــرفــع نـقــاط الـحــوافــز دون حــد أعـلــى لـهــا ،واالنـتـســاب
لنقابة الممرضين ،واإلنـصــاف فــي تعويضات االقتناء
وال ـت ـن ـق ــات وال ـت ـع ــوي ــض اإلض ــاف ــي أسـ ــوة بــزمــائ ـهــم
مــن الـمـمــرضـيــن الـقــانــونـيـيــن الـحــاصـلـيــن عـلــى ش ـهــادات
الـبـكــالــوريــوس فــي الـتـمــريــض .وقــال ممثل الممرضين
المحتجين «إن مطالبهم واضـحــة وبسيطة جــد ًا وهي
رفــع الـعــاوة الفنية وانضمامهم إلــى نقابة الممرضين
أس ــوة بــزمــائـهــم مــن الـمـمــرضـيــن الـعــامـلـيــن فــي وزارة
ال ـص ـحــة ،كــونـهــم فـئــة تـعـمــل فــي نـفــس ال ـم ـكــان ونـفــس
الساحة وال يوجد أي فرق بينهم ف طبيعة العمل».

إضراب عمال الغزل في مصر
نفذ عمال غــزل كفر الــدوار وصباغو البيضا
إضــرابـ ًا لـمــدة  8ســاعــات يــوم الـثــاثــاء الــرابــع
م ــن ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري ،اح ـت ـجــاج ـ ًا ع ـلــى تــأخــر
ص ــرف رواتـ ــب شـهــر كــانــون ال ـثــانــي لـلـعـمــال
البالغ عددهم 7047عام ًال في الشركة بفرعي
ال ـغ ــزل وص ـبــاغــي الـبـيـضــا هـ ــذا ،وق ــد أض ــرب
 2350من ثالثة قطاعات -القطاع اإلداري-
ال ــورش ب ـغــزل كـفــر الـ ــدوار -ع ـمــال صـبــاغــي
البيضا بــالـكــامــل والـبــالــغ عــددهــم  600عــامــل,
ولــم تـحــدد إدارة الـشــركــة بـعــد مـتــى سيصل
ال ـش ـي ــك ب ـم ـس ـت ـح ـقــات ال ـع ـم ــال م ـم ــا أصــاب ـهــم
بالغضب نتيجة مــا ينتظرهم نهاية كــل شهر
من التزامات اجتماعية واقتصادية معيشية
وسكن وإيـجــارات وعــاج ألسرهم وأبنائهم
والتعليم.

إضراب المعلمين في موريتانيا
دخـ ــل ال ـم ـع ـل ـمــون ف ــي مــوري ـتــان ـيــا ،أمـ ــس االث ـن ـي ــن فــي
إضراب عن التدريس لمدة يوم كامل ،وذلك لالحتجاج
ع ـلــى ظــروف ـهــم ال ـص ـع ـبــة ،ورف ــض ال ـ ــوزارة ال ـت ـفــاوض
م ـع ـهــم ح ـ ــول م ـط ــال ــب كـ ــانـ ــوا قـ ــد ت ـق ــدم ــوا بـ ـه ــا .وهـ ــذا
اإلض ـ ــراب دع ــت ل ــه مـنـسـقـيــة الـتـعـلـيــم األس ــاس ــي ،وقــد
شمل جميع مــدارس موريتانيا ،وتزامنت معه وقفات
احـتـجــاجـيــة أم ــام مـبــانــي وزارة الـتـعـلـيــم األســاســي في
العاصمة نــواكـشــوط ،وأمــام اإلدارات المعنية للتعليم
فــي مــراكــز ال ـمــدن .وطــالــب الـمـعـلـمــون الـمـشــاركــون في
اإلضراب واالحتجاج بضرورة تحسين ظروف المعلم
الـمـعـيـشـيــة ،وذلـ ــك م ــن خ ــال زيـ ــادة األجـ ــور وتــأمـيــن
السكن وفتح التأمين الصحي ليشمل األســرة ،وطالب
المعلمون أيض ًا إشراكهم بشكل فعّال في إصالح العملية
التربوية ،ويأتي هذا اإلضراب بعد سلسلة من وقفات
احتجاجية أمام مباني الوزارة .

انتهاء إضراب عمال المالبس في بورسعيد
أنهى عمال شركة األلبسة الجاهزة في بورسعيد يوم
الـجـمـعــة ال ـســابــع م ــن ال ـش ـهــر ال ـج ــاري إضـ ــراب ال ـع ـمــال،
وذلــك بعد أن تــم الـتـفــاوض مــع إدارة الـشــركــة وممثلي
الـعـمــال ومــديــريــة الـعـمــل فــي الـمـحــافـظــة ،وحـصــل الـعـمــال
عـلــى مطالبهم الـمـشــروعــة .كــانــت وزارة الـقــوى العاملة
قــد أص ــدرت تــوجـيـهــاتـهــا لـمــديــريــة الـعـمــل لـلـتــوســط لحل
مشكلة العاملين بالطرق الــوديــة ،وحصول العمال على
حقوقهم كاملة ،طالما أنها في اإلطار القانوني وتعهدت
اإلدارة باتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لحصول العمال
ع ـلــى م ـطــال ـب ـهــم ال ـم ـشــروعــة بــال ـطــرق ال ــودي ــة ،وتـجـلــت
م ـطــالــب ال ـع ـم ــال ف ــي صـ ــرف ح ــواف ــز اإلنـ ـتـ ــاج ،وتــأم ـيــن
وسائل المواصالت المناسبة وزيادة الراتب ،وتحسين
إجراءات السالمة والصحة المهنية وغيرها من المطالب،
وستقوم المديرية بمتابعة تنفيذ ما تم االتفاق عليه من
الطرفين ،والتأكد من استمرار العمل في المصنع.
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كتبت الكثير من الدراسات وألقيت العديد من المحاضرات حول الصناعات النسيجية في سورية،
وهذا االهتمام العالي من بعض المختصين في الصناعات النسيجية مرده إلى تجذر هذه الصناعة في
سورية ،وعمرها الطويل ،حيث تطورت الصناعات النسيجية بشكل طفرات وبقيت من العقد الثاني
من القرن الماضي وحتى عام  1933تسود الصناعات النسيجية األعمال اليدوية ،بعدها بدأت تدخل
لهذه الصناعة المكننة واآلالت الحديثة بمقاييس ذلك الوقت ،في دمشق وحمص وحلب ،وبعدها
جرى تجميع الشركات النسيجية وفقاً لقرار التأميم ب  12شركة يشرف عليها اتحاد الصناعات
النسيجية.
ǧǧعادل ياسين

النقلة الثانية المهمة جرت في السبعينات
والثمانينات ،حيث انشئت  11شركة غزل
ونسيج في مختلف الصناعات النسيجية،
وف ــي م ـنــاطــق م ـت ـعــددة م ــن ال ـب ــاد وه ــذا
سمح باالستفادة من الـمــادة الخام التي
كانت تنتج وهي القطن الذي رافقه إقامة
محالج للقطن تزود المعامل بما تحتاجه
من األقطان الالزمة للصناعات المختلفة.
وف ـق ـ ًا ل ـعــدد ال ـم ـعــامــل وت ـنــوع ـهــا ك ــان مــن
المفترض أن تكون الصناعات النسيجية
متمتعة بالحصانة والرعاية كــون مادتها
األولـ ـي ــة بـمـعـظـمـهــا ت ـن ـتــج م ـح ـل ـي ـ ًا ،وه ــذا
يــولــد قـيـمــة مـضــافــة عــالـيــة ،ولـكــن األق ــدار
كـمــا مـعـظــم الـصـنــاعــات قــد أوقـعـتـهــا تحت
رح ـمــة سـيــاســات لـيــس لـهــا فــي الـصـنــاعــة
طــريــق ،وت ــرى فـيـهــا أحــد الـمـعـيـقــات التي
تعرقل مسار تلك السياسات ،وكــان البد
مــن أجــل إن ـجــاز بــرنــامـجـهــا الـمـتــوافــق مع
نـصــائــح صـنــدوق الـنـقــد والـبـنــك الــدولـيـيــن
الـتـخـلــص مــن ه ــذا (ال ـع ــبء) كــونــه يثقل
ك ــاه ــل ال ـح ـك ــوم ــات ك ـمــا ه ــو م ـص ــرح بــه،
ولهذا جــرى على فترات طويله إضعاف
ه ــذا الـجــانــب وجـعـلــه يــأكــل بـعـضــه بـعـضـ ًا،
وهذا ما صرح به أحد جهابذة االقتصاد
الـلـيـبــرالــي الـســوري بـقــولــه(لـمــاذا نختلف
ح ــول ب ـقــاء ال ـق ـطــاع ال ـعــام أو ع ــدم بـقــائــه
فلنجعله يـمــوت مــوتـ ًا ســريــريـ ًا ) ويكون
البقاء هلل وحده.
تضم الـصـنــاعــات النسيجية بتخصصاتها
المختلفة:
ال ـخ ـيــوط الـقـطـنـيــة  %100بـكــافــة أنــواعـهــا
المسرحة والممشطة والتوربينية.
ال ـخ ـي ــوط ال ـم ـم ــزوج ــة ق ـط ــن وبــول ـس ـتــر

وقطن فيسكوز.
الخيوط الصوفية  %100والممزوجة.
األقـمـشــة الـقـطـنـيــة الـخــامـيــة والـمـصـبــوغــة
والمطبوعة.
السجاد الصوفي .%100
األل ـب ـس ــة ال ــداخ ـل ـي ــة واألل ـب ـس ــة ال ـجــاهــزة
والجوارب إضافة إلى الشاش الطبي.
كـمــا ذكــرنــا أعــاه فــإن الـتـنــوع الكبير في
ال ـص ـنــاعــات الـنـسـيـجـيــة الـمـعـتـمــدة بـشـكــل
كبير في المادة األولية على ما هو منتج
محلي ًا ،حيث سيكون أمــام هذه الصناعة
فرصة كبيرة في احتالل موقعها المميز
ضـمــن الـصـنــاعــات األجـنـبـيــة ،مـثــل الصين
أو ال ـه ـن ــد أو ت ــرك ـي ــا ،ولـ ـك ــن تـ ــم سـحــب
الـبـســاط مــن تـحـتـهــا حـيــث لــم يـعـمــل على
رف ــده ــا ب ـمــراكــز أب ـح ــاث ت ـط ــور مـنـتـجـهــا،
ولــم يعمل على توطين اآلالت التي هي
بمعظمها مـسـتــوردة ونـقـصــد بــالـتــوطـيــن
إجــراء عمليات تطوير لخطوط اإلنـتــاج
الـمـخـتـلـفــة م ــن تـصـنـيــع لـلـقـطــع الـتـبــديـلـيــة
وغـ ـيـ ــرهـ ــا وع ـ ـ ــدم الـ ـبـ ـقـ ــاء تـ ـح ــت رح ـم ــة
الـ ـشـ ــركـ ــات ال ـم ـص ـن ـع ــة ل ـت ـل ــك ال ـخ ـط ــوط
ولـتـلــك الـقـطــع التبديلية الـتــي هــي غربية
بمعظمها ،ونعتقد جازمين لو كانت هناك
إرادة تطوير للصناعات عند الحكومات
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ل ـت ــوج ـه ــت نـ ـح ــو ال ـت ـص ـن ـيــع
وتطوير ما يلزم من خطوط إنتاج ،عبر
إقامة مراكز أبحاث تؤمن لهذه الصناعة
مــا يـلــزمـهــا مــن أج ــل أن تـبـقــى رائ ــدة في
عالم صناعة النسيج.
فــي مرحلة مــا قبل األزمــة بــدأت شركات
الـنـسـيــج تـظـهــر مـعــانــاتـهــا الحقيقية ســواء
بــالـخـطــط اإلنـتــاجـيــة ونــوعـيــة مـنـتـجــاتـهــا،
أو بالقطع التبديلية الـضــروريــة للصيانة
واستمرار عملية اإلنتاج ،أو بدوران اليد
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العاملة الذي كان سببه استقطاب معامل
الـقـطــاع ال ـخــاص الـتــي نـمــت وك ـبــرت في
ظل السياسات الليبرالية والمرسوم رقم
 10الــذي وفــر لهذا القطاع أسـبــاب نموه
وكبره على حساب شركات قطاع الدولة،
ال ـتــي ت ـغــرق بـمـشــاكـلـهــا ،وال ـت ــي أصـبـحــت
مزمنة دون حلول حقيقية تجعلها تنتج
بـطــاقـتـهــا ال ـق ـصــوى وب ـمــواص ـفــات عــالـيــة
وج ــودة مـمـيــزة ،وتـضـعــف قــدراتـهــا على
المنافسة للبضائع األجنبية التي تواردت
مــع سـيــاســة االن ـف ـتــاح وعـمـلـيــات تـحــريــر
األسـ ــواق وب ـهــذا الـسـلــوك تـجــاه شــركــات
قـطــاع الــدولــة تـكــون ه ــذه الـشــركــات كما
يقال اذهبوا أنتم وربكم فقاتلوا.
أثناء األزمة ازداد وضع الشركات سوء ًا
على سوئها السابق ،حيث دمرت العديد
من الشركات بسبب األعمال القتالية في
مـنــاطـقـهــا ،وبــالـتــالــي خــرجــت مــن العملية
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة وت ـ ــم تـ ــوزيـ ــع ع ـم ــال ـه ــا ع ـلــى
بـعــض الـمـعــامــل والـمــؤسـســات الحكومية
والبعض اآلخر يعمل بطاقته الدنيا.
لكل شركة من الشركات واقعها ووضعها،
والــذي يجمعهم مشتركات فــي المشاكل
والـصـعــوبــات ،ويمكن أن نـعــرض نماذج
لـبـعــض ال ـشــركــات لـنــؤكــد عـلــى مــا قـلـنــاه،
وهذا ما أشار إليه تقرير االتحاد المهني
للصناعات النسيجية:

ال ـش ــرك ــة ال ـت ـجــاريــة ال ـص ـنــاع ـيــة الـمـتـحــدة
(الخماسية):
تعمل هــذه الـشــركــة بشكل جــزئــي نتيجة
األضرار التي لحقت بها،
وال ت ــوج ــد خ ـطــة إن ـتــاج ـيــة وإن ـم ــا هـنــاك
خـطــط إسـعــافـيــه إلص ــاح اآلالت بشكل
تدريجي.
وتـقــوم بــإنـتــاج الـقـطــن الـطـبــي والـشــوادر
وخيوط الزوي.
ع ــدد ال ـع ـمــال ( )746وال ـم ـخ ـطــط /919/
والنقص /173/
نسبة التنفيذ من األقمشة  %13واألربطة
الطبية  %17والقطن الطبي .%73
ال ـش ــرك ــة ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـت ـحــدة ل ـل ـص ـنــاعــة /
الدبس:/
تـنـتــج األق ـم ـشــة الـقـطـنـيــة ب ـكــافــة أنــواع ـهــا
باإلضافة لألقمشة العسكرية والشوادر.
عــدد عمالها  /494/عامل المخطط /818/
بنقص/324/
ن ـس ـبــة ال ـت ـن ـف ـيــذ م ــن األق ـم ـش ــة  %46مــن
المخطط
شركة الصناعات الحديثة :دمــرت بشكل
كامل وتم توزيع عمالها.
الشركة العامة للمغازل والمناسج :دمرت
وخــرجــت عــن الـعـمــل ومـقـتــرح حـلـهــا كما
الصناعات الحديثة.

قاسيون تنشر والصناعة تتجاوب
مادة عن شكوى تقدم بها عمال من معمل الورق في
نشرت قاسيون في العدد السابق  951تاريخ ً 2020/2/3
دير الزور لقاسيون حول تأخر صرف رواتبهم لمدة شهرين ،وبعد يومين وصل إلى الجريدة الرد التالي
بتوقيع السيد وزير الصناعة برقم /43ص.م.و تاريخ  ،2020/2/5نورده كما هو:
السادة صحيفة قاسيون األسبوعية
إشارة إلى ما تم نشره في جريدتكم العدد  951يوم االثنين  2020/2/3تحت عنوان (عمال من معمل الورق
بــدون رواتــب) يرجى أخذ العلم أنه تم تحويل الرواتب واألجــور إلى حساب الشركة ،ومعالجة الموضوع
بتوجيه المؤسسة الكيمائية بذلك.
يرجى التفضل باالطالع ونشر الرد وإعالمنا بأي شكوى على رقم الفاكس /2253929/لنتمكن من معالجتها.
تعقيب المحرر
قــاسـيــون ،إذ تنشر مـضـمــون كـتــاب الـسـيــد وزيــر الـصـنــاعــة وتـشـكــره عـلــى تـجــاوبــه الـســريــع متمنية اسـتـمــرار
التعاون لما فيه مصلحة العمال والمصلحة الوطنية ،تبين بدورها أيض ًا أنها تابعت الموضوع مع العمال في
دير الزور ،أصحاب الشكوى ،الذين أكدوا أنهم راجعوا إدارة الشركة والمصرف ،والذين أكدوا لهم أنه سيبدأ
صرف الرواتب واألجور اعتبار ًا من يوم االثنين  ،2020/2/10وهو يوم صدور هذا العدد.

ملف (سورية )2020
قاسيون ـ العدد  952اإلثنين  10شباط 2020
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طويل جدًا ،جرت إساءة استخدام
لوقت ٍ
ٍ
الدوالر األمريكي كعملة احتياطية
عالمية ،إلى حد ساد معه االعتقاد
بأن البشرية لم تعد قادرة بعد اآلن
على التخلي عنه ،وذلك بسبب اعتماد
الحكومات حول العالم والبنوك المركزية
واألسواق المالية العالمية على هذه
العملة في كل شيء تقريباً.

رغ ــم االع ـت ـمــاد الـكـبـيــر عـلــى ال ـ ــدوالر ،ف ــإن لكل
شـ ــي ٍء ن ـهــايــة ،وال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـم ــؤش ــرات حــول
الـعــالــم بــاتــت تـقــود إلــى اسـتـنـتـ ٍـاج مـفــاده أنــه قد
يكون حان الوقت لتوديع الدوالر عالمي ًا ،إذ إن
ظهور الـتــوازن الــدولــي الجديد ،وصعود قوى
دولية جديدة على المسرح العالمي يعدُّ بمثابة
بداية النهاية للدور الضخم الــذي لعبه الــدوالر
منذ القرن الماضي.
خسارة  %4خالل عامين
تـظـهــر أح ــدث الـتـقــاريــر ال ـص ــادرة عــن صـنــدوق
النقد الدولي حول االحتياطيات النقدية العالمية
التي تحتفظ بها البنوك المركزية تحو ًال كبير ًا
وضخم ًا بعيد ًا عن الدوالر .حيث يشير محللون
في هذا التقرير إلى أن إعادة النظر في المخاطر
السياسية الناجمة عــن االعـتـمــاد الــرئـيــس على
الــدوالر باتت السمة العامة للسياسات المالية
ـدول مـفـتــاحـيــة بــالـمـعـنــى االق ـت ـصــادي
الـتــابـعــة لـ ـ ٍ
عــال ـمـي ـ ًا .وأن ال ـب ـنــوك ال ـمــركــزيــة ت ـجــري إع ــادة
النظر هــذه بسبب التغير الـســريــع فــي المشهد
الجيوسياسي القائم.
وتـشـيــر ال ـت ـقــاريــر إل ــى أن اح ـت ـيــاطــات ال ــدوالر
تــراجـعــت بنسبة  %4خــال الـعــامـيــن الماضيين،
والـسـبــب الــرئـيــس فــي ذل ــك ،هــو االت ـجــاه نحو
ح ـي ــازة ال ـي ــوان وال ـي ــن والـ ـي ــورو وغ ـيــرهــا مــن
ال ـع ـمــات ،ك ـنــوع مــن هــامــش أم ــان اق ـت ـصــادي،
وخـصــوصـ ًا فــي ال ــدول الـتــي كــانــت لـهــا عــاقــات
سـيــاسـيــة م ـتــوتــرة مــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة في
اآلونة األخيرة؛ بحيث انخفضت حصة الدوالر
في االحتياطيات العالمية من  %65,3في الربع
األخير من العام  ،2016إلــى  %61,7في .2019
(انظر الرسم البياني المرفق)
واشنطن تعزز اتجاه التخلي عن الدوالر
خــال الـسـنــوات األخ ـيــرة ،بــدأ عــدد مـتــزايــد من
ال ــدول فــي تنفيذ سـيــاســات أدت إلــى تخفيض
اع ـت ـم ــاد الـ ـ ــدوالر ف ــي اق ـت ـص ــاده ــا .وقـ ــد أص ـبــح
االن ـخ ـف ــاض ال ـم ـفــاجــئ ف ــي ح ـصــة ال ـ ــدوالر فــي
االحتياطيات الوطنية للجهات الدولية الفاعلة
والــرئ ـي ـســة ،وال ـت ــزام ه ــذه ال ـج ـهــات بــاسـتـخــدام
ال ـع ـمــات الــوط ـن ـيــة ف ــي ال ـت ـب ــادالت ال ـخــارج ـيــة،
قــاعــدة جــديــدة فــي الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة .أما
المساهم الرئيس في تعزيز هــذا االتـجــاه ،فهو
واشنطن ذاتها ،حيث إنها باختيارها للعقوبات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ك ـ ـ ــأداة رئ ـي ـس ــة فـ ــي س ـيــاســات ـهــا
ال ـخــارج ـيــة ،ســاعــدت خـصــومـهــا الــدولـيـيــن على
اتخاذ سياسات اقتصادية ومالية أكثر استقال ًال
وق ـ ــدرة ع ـلــى ال ـم ــواج ـه ــة .ف ـع ـنــدمــا ي ـتــم فــرض
م ــا يـسـمــى بــال ـق ـيــود ال ـت ـجــاريــة ب ـش ـك ـ ٍل تـعـسـفــي
ومتهور ،فال عجب أن معظم الالعبين الدوليين

القابلية متاحة ،والمشروع كذلك
مع استخدام الواليات المتحدة للدوالر كسالح
اق ـت ـصــادي لـلـضـغــط عـلــى خـصــومـهــا وشــركــائـهــا
التجاريين ،فــإن روسـيــا والـصـيــن والـهـنــد تعمل
جــاهــدة على تطوير اتفاقية جــديــدة تسمح لها
بتجاوز الدوالر ،واعتماد العمالت الوطنية في
التبادالت التجارية .وفوق ذلك ،وصل التبادل
التجاري الثنائي خــارج الــدوالر األمريكي بين
بعض الدول إلى أكثر من  ،%50كما هو الحال
مـثـ ًا بين إيــران وروسـيــا ،بحيث أعـلــن الممثل
التجاري الروسي في إيــران رستم جيغانشين
م ــؤخ ــر ًا أن ح ـصــة ال ـح ـســابــات ال ـم ـت ـبــادلــة بـيــن
روس ـيــا وإيـ ــران بــالـعـمــات الــوطـنـيــة ت ـجــاوزت
الـ %50خالل عام  ،2019بينما كانت عند حدود

سرعان ما يشعرون بالقلق .ومع ذلك ،تستمر
واش ـن ـطــن فــي تـجــاهــل ال ـعــواقــب طــويـلــة األجــل
ال ـتــي ق ــد تـنـتـجـهــا م ـثــل ه ــذه ال ـس ـيــاســات .وفــي
ظل هــذه الـظــروف ،يبدو من غير الطبيعي أن
تظل الــواليــات المتحدة مسيطرة على العملة
االحتياطية األولى في العالم.
إشارات من آسيا
في هذا الصدد ،ال بد من اإلشــارة إلى التوجه
الـعــام ال ــذي يـســود دول آسـيــا الـيــوم بــاالتـجــاه
ب ـع ـي ــد ًا ع ــن الـ ـ ــدوالر ،وم ــن ذل ــك ال ــدع ــوات إمــا
إلنـشــاء عملة آسـيــويــة جــديــدة ،أو الـعــودة إلــى
معيار الذهب .وكمثال على ذلك ،أعلن الرئيس
الماليزي ،مهاتير محمد ،خالل العام الماضي أن
قــواعــد الــدفــع الحالية تجعل العمالت اآلسيوية
عــرضــة لـلـتــاعــب ال ـخــارجــي ،وإذا كــانــت ال ــدول
اآلس ـيــويــة ب ـصــدد فـعــل ش ــيء ح ـيــال ذل ــك ،فــإن
عـلـيـهــا أن ت ـبــدأ بــإن ـشــاء تـ ــداول مـشـتــرك لعملة
واحدة على أساس معيار الذهب ،ويرجع ذلك
إلى حقيقة أن الذهب ال يزال سلعة مستقرة.
ولـ ـ ــن ي ـ ـجـ ــري اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام هـ ـ ــذه الـ ـعـ ـمـ ـل ــة فــي
المدفوعات الداخلية في آسيا ،ولكن قد تكون
أداة فاعلة فــي العمليات التجارية بين الــدول.
وفي نهاية المطاف ،يمكن لمثل هذه السياسة
النقدية أن تقوض هيمنة الــدوالر في التجارة
الدولية ،وأن تغير هيكل االحتياطيات الوطنية
ل ـعــددٍ مــن الـ ــدول الـفــاعـلــة عــال ـم ـي ـ ًا .وه ـنــا تـجــدر
اإلشارة إلى أن دول رابطة جنوب شرق آسيا
باإلضافة إلى ثالث دول فقط (الصين واليابان
وكوريا الجنوبية) هي التي تملك حصة األسد
مــن احـتـيــاطـيــات الـعــالــم مــن الــذهــب والـعـمــات،
وبــالـتــالــي ،ف ــإن الـعـمـلــة اآلس ـيــويــة ال ـمــوحــدة قد
تـصـبــح م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـن ـظــريــة ال ـم ـع ـيــار الـجــديــد
ل ـل ـم ـعــامــات ال ــدولـ ـي ــة .وه ـن ــا ي ـض ـعــف إلـ ــى حــد
كبير الــرهــان على الـمــوقــف الـيــابــانــي والـكــوري
الجنوبي الذي اعتاد على مسايرة واشنطن في
مثل هذا النوع من السياسات ،بحيث لن يكون
مـنـطـقـيـ ًا بــالـنـسـبــة لـهــاتـيــن الــدولـتـيــن أن تخسرا
ج ــزء ًا كـبـيــر ًا مــن الـســوق اآلسـيــويــة للسير في
الــركــب األمــري ـكــي ال ــذي لــم يـعــد فــي جـعـبـتــه ما
يساعدهما.

باختيارها للعقوبات
االقتصادية
كأداة رئيسة في
سياساتها الخارجية
ساعدت واشنطن
خصومها الدوليين
على اتخاذ سياسات
اقتصادية ومالية
أكثر استقال ًال وقدرة
على المواجهة

الـ %40خالل عام .2018
باإلضافة إلى ذلــك ،كان الفت ًا «التسابق» الذي
أب ـ ــداه الــرئ ـي ـســان اإليـ ــرانـ ــي ،ح ـســن روح ــان ــي،
والتركي ،رجب طيب أردوغان ،خالل المؤتمر
اإلســامــي ال ــذي عـقــد فــي مــالـيــزيــا أواخ ــر الـعــام
الماضي ،حيث إن ك ًال منهما كان يؤكد على أنه
صاحب فكرة التخلي عن الدوالر في التسويات
التجارية بين الــدول اإلسالمية ،وبغض النظر
عــن أحقية الـفـكــرة وأسبقيتها ،إال أن مــا يهمنا
ه ـنــا ،أن دو ًال بـحـجــم تــركـيــا وإيـ ــران ،وقبلهما
روس ـيــا والـصـيــن والـهـنــد وع ــدد غـيــر قـلـيــل من
الـ ـ ــدول اآلسـ ـيـ ــويـ ــة ،ق ــاب ـل ــة الـ ـيـ ــوم ل ــان ـخ ــراط
ـروع عــالـمــي إلن ـه ــاء سـيـطــرة ال ــدوالر
ف ــي م ـش ـ ٍ
األمريكي في التبادالت العالمية.
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ابتداء من لحظة إعالن ترامب في مؤتمره
ً
الصحفي المشترك مع نتنياهو يوم (28
كانون الثاني) عن تفاصيل إضافية ضمن
ما يسميه «صفقة القرن» ،ووصو ًال
إلى اإلعالن األخير لنتنياهو عن بدء
ضم مناطق المستوطنات ضمن الضفة
الغربية ،تأرجحت المواقف الرسمية
لعدد من الدول العربية من المسألة،
وبشكل خاص مواقف دول الخليج ومصر
ومن ث ّم السودان.

ǧǧعماد طحان

إذا كانت دول الخليج بمعظمها وكذلك مصر،
ق ــد س ــارع ــت إلـ ــى تــأي ـيــد ال ـص ـف ـقــة ب ـش ـكــل غـيــر
فإن ذلك جاء متناقض ًا شكلي ًا مع لقاء
مباشرّ ،
الـجــامـعــة الـعــربـيــة ال ـطــارئ الــذي تـعــالــت ضمنه
أصوات رافضة ،بعضها صدر من الدول نفسها
التي أيدت!
موافقة «تحاول أن تكون خجولة»
ّإن ما يبدو من تخبطٍ بين الموافقة العملية بل
والصريحة أحـيــانـ ًا ،والمناكفات الشكلية التي
ت ـدّعــي رف ــض ال ـخـ َّـطــة ،ي ـعــود فــي أح ــد أسـبــابــه
إلـ ــى ح ـجــم ال ـح ــرج ال ـه ــائ ــل ال ـ ــذي وق ـع ــت فـيــه
األنظمة المطبّعة ،ليس أمــام شعوبها فحسب
(والشعوب هي في آخر قائمة حسابات هذه
األن ـظ ـمــة أغ ـل ــب األحـ ـيـ ــان) ،ب ــل وأم ـ ــام ال ــدول
الكبرى األخرى وعلى رأسها روسيا والصين
اللتان تعلم هذه األنظمة جميعها أن ال سبيل
لـتـجــاهـلـهـمــا ،وال إم ـكــان ـيــة م ـط ـل ـق ـ ًا لــاس ـت ـمــرار
بــالـعـمــل فــي صــف األمــريـكــي ضــدهـمــا ،وخــاصــة
فــي سعي واشـنـطــن لتكريس الـفــوضــى وعــدم
االس ـت ـق ــرار ض ـمــن الـمـنـطـقــة ب ــأس ــره ــا ،وال ــذي
بــاتــت صـفـقــة ال ـقــرن إح ــدى عـنــاويـنـهــا الـكـبــرى.
ناهيك عن الحرج «العربي» من مواقف إيران
وتــركـيــا ال ـتــي ج ــاءت راف ـضــة لـلـصـفـقــة ،خــاصــة
وأن جــزء ًا كبير ًا من السياسة اإلعالمية التي
ّ
ت ـقــودهــا ب ـعــض األن ـظ ـمــة ال ـعــرب ـيــة ف ــي سـعـيـهــا
السترجاع وزنها اإلقليمي الذي فقدته لصالح
هــاتـيــن الــدولـتـيــن ،وفــي ســوريــة خــاصــة ،يبنى

عـلــى أس ــاس مــواقــف شـكـلـيــة (قــوم ـيــة) ،تـقــول
بـ ّـأن الـمـســائــل الـعــربـيــة يـجــب أن يحلها الـعــرب
وال يجوز أن يتدخل فيها (األعاجم) ...فكيف
سـيـكــون حــال الــدعــايــة ضــد ه ــؤالء (األعــاجــم)
حين يصدرون مواقف ضد الكيان الصهيوني
وداع ـم ــه األم ــري ـك ــي ،ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي تـصــدر
(األعراب) مواقف داعمة للكيان؟!
مرة أخرى ،ينبغي التأكيد ّأن الموقف الحقيقي
لـمـعـظــم أنـظـمــة الـخـلـيــج ،إضــافــة إل ــى الـنـظــام في
مصر ،تؤيد الصفقة .بل ّإن البيانات التي أصدرتها
وزارات خارجياتها تبدو وكأنها صيغت من قبل
شـخــص واح ــد ،إذ تـكــاد ال تـخـتـلــف عــن بعضها
ســوى بكلمات قليلة .كل هــذه البيانات تضمنت
توجيه الشكر لترامب و«جـهــوده» و«مـبــادرتــه
من أجل السالم» ،وانتهت إلى التأكيد على دور
األمريكي «وسيط ًا» في حل الصراع.
المصيبة الكبرى
بــال ـعــودة إل ــى مــا يـمـكــن أن يـحـمـلــه تــأيـيــد هــذه
األن ـظ ـمــة لـصـفـقــة ال ـقــرن عـلــى بـلــدانـهــا بــالــذات،

ما وراء جدول عمل اللجنة
إذا كانت الجولة الثانية
من جوالت اللجنة
الدستورية السورية قد
فشلت شكلياً بسبب
عدم االتفاق على جدول
فإن ما بات
العملّ ،
معروفاً وواضحاً أن نوايا
المتشددين ورافضي الحل
في الطرفين هي من كانت
وراء إفشالها.

ال ـيــوم وخ ــال الـتـحـضـيــرات لـلـجــولــة
الـجــديــدة ،يـعــود الـحــديــث عــن جــدول
العمل بشكل تــدريـجــي إلــى الــواجـهــة.
وهنا لن ندخل في نقاش االقتراحات
الـتــي قــدمـهــا كــل مــن الـطــرفـيــن والـتــي
بــات بـعــض مـنـهــا فــي اإلع ــام ،ولكن
نظن ّأن مــن الـضــروري التذكير بـ ّـأن
تكرار مسرحية الخالف حول عنوان
جــدول األعـمــال لم يعد مقبو ًال بحال
م ــن األح ـ ـ ــوال ،ل ـي ــس ذلـ ــك ف ـح ـســب،
ب ــل ّإن االتـ ـف ــاق ع ـلــى ع ـن ــوان جــديــد
لجدول األعمال لن يكون كافي ًا أيض ًا،
الـمـطـلــوب هــو ال ـبــدء الـفـعـلــي بتنفيذ
ال ـم ـه ـمــة ال ـمــوك ـلــة ل ـل ـج ـنــة ،أي ال ـبــدء
بــال ـع ـمــل ع ـلــى اإلص ـ ــاح الــدس ـتــوري
بـحـيــث يـجــري إنـجــازهــا ضـمــن أقصر

فترة زمنية ممكنة.
المعيار األساسي الــذي وفقه يتحدد
الـ ـج ــدول الــزم ـنــي ل ـع ـمــل ال ـل ـج ـنــة هــو
الـ ــواقـ ــع ال ـم ــوض ــوع ــي ال ـ ــذي تـعـيـشــه
سورية ويعيشه السوريون ،والذين
ي ــدف ـع ــون أث ـم ــان ـ ًا بــاه ـظــة جـ ــد ًا ج ــراء
اس ـت ـم ــرار األزم ـ ـ ــة ،يــدف ـعــون ـهــا ف ـق ــر ًا
وجوع ًا وبرد ًا ،ناهيك عن االحتماالت
المتصاعدة لعودة التوترات األمنية
في أماكن مختلفة من سورية...
ال ـم ـب ــارزات اإلع ــام ـي ــة ال ـتــي احـتـلــت
شاشات جنيف طــوال خمسة أعــوام
مضت ،لم يعد لها مكان وال مبرر أمام
حـجــم ال ـمــأســاة ال ـســوريــة الـمـتـصــاعــد
وال ـ ـحـ ــامـ ــل لـ ـك ــل أن ـ ـ ـ ــواع ودرج ـ ـ ــات
األخطار على البالد والعباد...

فإن الفوائد التي تحلم بها تلك الدول باإلطار
ّ
التجاري االقتصادي ،ال يمكنها أن تبرر ذلك
الـتــأيـيــد وال حـتــى أن تـفـســره لـمــن يملك أدنــى
قــدرة على إجــراء بعض الـحـســابــات المنطقية
ال ـب ـس ـي ـطــة ،وع ـل ــى رأس ـه ــا ال ـف ـك ــرة الــواض ـحــة
التالية :أي ربح تجاري أو اقتصادي ال يمكن
أن ي ـت ـح ــول إلـ ــى واق ـ ــع ض ـم ــن ظ ـ ــروف ع ــدم
االستقرار والفوضى الشاملة ،وهذه الظروف
بالذات هي ما تعد به صفقة القرن ليس ّإل...
أه ــم مــن ذل ــك وأخ ـط ــر ،أن ضـيــق األف ــق الــذي
يتم ّلك عقول بعض األنظمة العربية ،ويستند
إلــى تجاهلها التاريخي لــرأي شعوبها فــي أية
سـيــاســة تـتـبـنــاهــا ،كــان يـمـكــن لــه أن يـمـرّ دون
«مـنـغِّـصــات» كـبــرى طــوال عـقــود مـضــت ،لكنّه
ال ـيــوم ،وف ــي ظــل الـحــركــة الـشـعـبـيــة مــن جـهــة،
واألزم ـ ـ ــات ال ـم ـت ــراك ـم ــة ب ـع ـض ـهــا فـ ــوق ب ـعــض،
الداخلية منها والعالمية ،لم يعد قاب ًال للحياة.
ّإن ما تتضمنه صفقة القرن ،ناهيك عن كونها
لن تصل إلى تطبيق نهائي بحال من األحوال،
هــو أنـهــا مصممة بالضبط ال لتجلب الـســام،

ب ــل ع ـلــى ال ـع ـكــس ت ـم ــام ـ ًا سـتـجـلــب م ــزي ــد ًا مــن
عدم االستقرار للمنطقة؛ وستستخدم إلعادة
ب ــث الـ ـ ــروح ف ــي م ـث ـي ــات داع ـ ــش وال ـن ـص ــرة
بـيــد األمــري ـكــان أنـفـسـهــم ،لـيــس لـتـعـقـيــد طــريــق
الـمـقــاومــة الـمـشــروعــة ضــد االح ـتــال فـحـســب،
بل ولتوسيع نطاق عمل المنظمات اإلرهابية
وصو ًال إلى الدول المؤيدة لصفقة القرن...
ّإن األمــريـكــي الــذي سـيـخــرج مــن المنطقة في
الـمــدى الـقــريــب ،يــريــد أن يـتــرك وراءه خــرابـ ًا
ش ــامـ ـ ًا وحـ ــرائـ ــق ال ت ـن ـط ـفــئ إال ب ـع ــد سـكــب
أن ـه ــار م ــن ال ــدم ــاء فــوق ـهــا ،وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق
ف ـ ّـإن «بــراغ ـمــات ـيــة» األن ـظ ـمــة ال ـمــؤيــدة لـصـفـقــة
القرن ســوف تسوقها ،ليس فقط نحو موقع
خـيــانــة الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة وق ـضــايــا شـعــوب
المنطقة عامة (والتي يواظب قسم منها على
الـتـمــركــز ضـمـنــه مـنــذ ع ـقــود) ،بــل وأي ـض ـ ًا نحو
موقع الخيانة المباشرة لدولها ،خيانة تتجاوز
م ـس ــائ ــل ال ـف ـس ــاد وال ـن ـه ــب واإلف ـ ـقـ ــار وال ـق ـمــع
وتصل حدود خيانة عظمى لمصير تلك الدول
وشعوبها.
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أجندة عمل واشنطن :بند واحد ...ال للحل!

يمكن لمن يتتبع تصريحات وتحركات جيمس جيفري ،منذ توليه منصبه كمبعوث
بأن جدول أعماله «الحافل» يتمثل بنقطة
خاص أمريكي لسورية (آب  ،)2018أن يجزم ّ
واحدة ،ومهمة واحدة ،فقط ال غير :ينبغي تخريب كل ما يفعله الروس ،ينبغي إغالق
الباب أمام أي طريق يمكن له أن يؤدي إلى إنهاء األزمة...
ǧǧسعد صائب

قبل كل شيء ،ال بد من اإلشارة إلى ّأن نشاط
جيفري اإلعالمي ،اتخذ شكل نوبات متقطعة
مــن الـنـشــاط الـمـحـمــوم (كـمــا هــي حــالـتــه هــذه
األيام) ضمن حالة عامة من الصمت والتواري
والعمل خلف الكواليس.
وبدراسة تلك «النوبات» ،يظهر بشكل واضح
ّأن ك ـ ًـا مـنـهــا كــانــت تــأتــي ك ــرد ف ـعـ ٍـل ع ـلــى أيــة
خـطــوة إلــى األم ــام تـسـيــرهــا أسـتــانــا ،وروسـيــا
ب ـش ـكــل خ ـ ــاص ،س ـ ــواء ع ـل ــى األرض أو فــي
السياسة.
ل ـن ـتــذكــر م ـع ـ ًا س ـل ـس ـلــة ال ـم ــؤت ـم ــرات الـصـحـفـيــة
واالجتماعات التي عقدها ونظمها جيفري (بما
في ذلك اجتماعات المجموعة المصغرة الميتة
سريري ًا) في إطــار التصدي لمؤتمر سوتشي
ال ـ ــذي ان ـع ـق ــد ف ــي م ـط ـلــع الـ ـع ــام  ،2018وه ــو
المؤتمر الــذي وضع األســاس لتشكيل اللجنة
ال ــدس ـت ــوري ــة .يـمـكــن كــذلــك ْأن ن ـتــذكــر سـلـسـلــة
أخرى نهاية العام  2018حين كانت اللجنة على
وشــك الـتـشـكــل ،وكــان مــن ال ـضــروري تنشيط
العمل األمــريـكــي لمنع تشكلها .السلسلة إياها
انقطعت مع إعالن ترامب نيته االنسحاب من
سورية ،وإذ ذاك اختفى جيفري بضعة أشه ٍر
قبل أن يعود للظهور مجدد ًا حين تم التراجع
عن االنسحاب الكامل.
ويـمـكــن سـحــب ه ــذه الـمـســألــة عـلــى جـمـلــة من
القضايا األخرى التي تدخل جيفري لتخريبها،
نذكر منها( :الدفع الروسي -1 :لعودة سورية
إلى الجامعة العربية -2 ،لحوار جاد بين قسد
والـنـظــام -3 ،لـحــوار بين دمشق وأنـقــرة-4 ،
إلنهاء ملف النصرة ...وغيرها).
ح ــول الـنـقـطــة األخ ـي ــرة ،ال ضـيــر مــن الـتــذكـيــر
ب ـمــا أع ـل ـنــه ج ـي ـفــري يـ ــوم  30ك ــان ــون ال ـثــانــي

ال ـمــاضــي ،ضـمــن نــوبــة نـشــاطــه ال ـحــال ـيــة ،حين
قال« :الواليات المتحدة تقر بوجود إرهابيين
في إدلب ،وهناك مجموعة كبيرة من النصرة
وهيئة تحرير الشام وهي متفرعة من القاعدة،
وتعتبر منظمة إرهــابـيــة ،ولكنها تــركــز بشكل
أســاس عـلــى قـتــال الـنـظــام الـســوري وروسـيــا،
وه ـ ــم ي ـ ـدّع ـ ــون أنـ ـهـ ــم وطـ ـنـ ـي ــون وم ـق ــات ـل ــون
معارضون وليسوا إرهابيين ،ونحن لم نقبل
هذا االدعاء بعد ولكن لم نر أنهم شكلوا تهديد ًا
دولي ًا منذ فترة».
يكشف هــذا الـتـصــريــح عــن اإلص ــرار األمــريـكــي
ع ـلــى م ـنــع إن ـه ــاء م ـلــف ال ـن ـصــرة ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
الوصول إلى حدّ التلويح باعتبارها «معارضة
وط ـن ـي ــة» وس ـح ــب ال ــوس ــم اإلرهـ ــابـ ــي ع ـن ـهــا.
الـمـنـطــق الـعــام يـقــول ّإن إنـهــاء الـنـصــرة يقرب
إن ـهــاء األزمـ ــة ،لـكــن ال ـســر األه ــم هــو ّأن إنـهــاء
النصرة سيفتح طرق إم 4وإم 5ومعها سيفتح
ال ـب ــاب ل ـل ــوص ــول إلـ ــى ح ــد كـ ــافٍ م ــن االت ـف ــاق
بين ســوريــة وتركيا بما يسمح بتحويل أداة
العقوبات األمريكية والغربية إلى أداة عديمة
الـجــدوى فــي تعميق الـفــوضــى وتـهــديــد وحــدة
سورية ومصيرها ،ناهيك ّأن حل ملف النصرة
سيعني ضمن ًا ّأن الـشـمــال الـشــرقــي والــوجــود
األمــريـكــي فـيــه سـيـصـبــح نــافـ ًـا وقــابـ ًـا لــإنـهــاء
بالسرعة القصوى.
«ال نطالب بخروج الروس»
في مؤتمر صحفي من واشنطن يوم الخامس
م ــن ش ـب ــاط ال ـ ـجـ ــاري ،أل ـق ــى ج ـي ـف ــري بـجـمـلــة
تـصــريـحــات بعضها مـكــرر ،ولـكــن لـيــس كـثـيــر ًا،
وبعضها جــديــد .إذا بــدأنــا بالجديد فهو قوله:
«ال نطالب بخروج الروس من سورية» .لكن
إذا حاولنا تجميع مكونات اللوحة التي يشكلها
السلوك األمريكي تجاه سورية (الوقوف في

إن البنية التي
ّ
يسيطر عليها
الفساد الكبير
وتمارس النهج
الليبرالي المتوحش
وتعاند ضد الحلول
السياسية وضد
تنفيذ القرار 2254
بكل ما تملكه من
سبل هي بنية
مثالية الستمرار
األزمة

وج ــه إن ـهــاء ال ـن ـصــرة ،وف ــي وج ــه أي ــة تـســويــة
ب ـيــن ق ـســد وال ـن ـظ ــام ،واإليـ ـحـ ــاء ب ـح ــوار بـيــن
قسد وأنقرة بدي ًال عن حــوار ســوري داخلي،
وب ـحــوار بـيــن قـســد وب ـلــدان عــربـيــة بــديـ ًـا عن
حــوار سورية مع تلك البلدان .كذلك الوقوف
في وجه حوار بين سورية وتركيا ،وفي وجه
عـ ــودة س ــوري ــة لـلـجــامـعــة ال ـعــرب ـيــة ،الـعـقــوبــات
واسـتـمــرارهــا وتـشــديــدهــا ،وفــوق ذلــك كله «ال
نطالب بتغيير النظام») يمكننا أن نفهم كالم
جـيـفــري بـطــريـقــة أخـ ــرى؛ فـمــا يـقــولــه جـيـفــري
فعلي ًا«ال نطالب بخروج الروس» بل (ال نريد
خ ــروج الـ ــروس؛ لـيــس مــن مـصـلـحـتـنــا إزاح ــة
عبء األزمة السورية عن كاهل الروس ،نريد
لــأزمــة أن تـسـتـمــر ،نــريــد لـلـحــرب أن تستمر،
ونريد للروس أن يطول استنزافهم)
«ال نطالب بتغيير النظام»
ب ـع ـي ــد ًا ع ــن ال ـب ــروب ــاغ ــان ــدا ض ـي ـقــة األفـ ــق ال ـتــي
ي ـس ـت ـخ ــدم ـه ــا كـ ــل مـ ــن الـ ـنـ ـظ ــام والـ ـمـ ـع ــارض ــة،
والمتشددون ضمنهما على وجه الخصوص،
للقول تارة بأن أمريكا تعادي النظام السوري،
وت ـ ــارة أخـ ــرى أن أمــري ـكــا ت ـســانــد ال ـم ـعــارضــة
الـ ـسـ ــوريـ ــة وتـ ـس ــان ــد ال ـت ـغ ـي ـي ــر ،فـ ـ ـ ّـإن س ـل ــوك
واش ـن ـطــن طـ ــوال س ـن ــوات األزم ـ ــة ال ـســوريــة،
والمعادي للشعب السوري بأسره ،والموالي
للكيان الصهيوني بشكل مـطـلــق ،ليست لديه
مـشــاكــل كـبــرى ،ال مــع الـمـتـشــدديــن فــي النظام
وال مع المتشددين في المعارضة ،طالما يصب
سلوكهما في استدامة األزمة وتعميقها.
فإن جيفري صادق حين يقول
لذلك بالضبطّ ،
إنــه ال يـطــالــب بتغيير الـنـظــام ،ذلــك ّأن البنية
الـتــي يـسـيـطــر عـلـيـهــا الـفـســاد الـكـبـيــر وتـمــارس
النهج الليبرالي المتوحش ،وتعاند ضد الحلول
الـسـيــاسـيــة وض ــد تـنـفـيــذ ال ـقــرار  2254بـكــل ما
تـمـلـكــه مــن س ـبــل ،هــي بـنـيــة مـثــالـيــة السـتـمــرار
األزم ـ ــة ،وع ـل ـيــه ف ــأي ــة مـصـلـحــة لــواش ـن ـطــن أن
تطالب بتغييرها؟
ينبغي التذكير هنا بأنّه ليس من حق واشنطن
(وليس فقط واشنطن) ال المطالبة بالتغيير
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وال ال ـم ـطــال ـبــة ب ـعــدم ال ـت ـغ ـي ـيــر ،وك ــا األمــريــن
س ــواء فــي انـتـهــاكــه لـســوريــة وإلرادة شعبها،
ولكن ما يدفعنا لنقاش ما تعلن واشنطن أنها
تريده ،هو حجم الكذب العلني الــذي مارسته
وال تــزال ،ابـتــدا ًء مــن «على األســد أن يرحل»
ووص ـ ــو ًال إل ــى «ال ن ـطــالــب بـتـغـيـيــر ال ـن ـظــام».
على ّأن واشـنـطــن كــانــت طــوال العقد الكارثي
الـمــاضــي ،تنتقل مــن خـطــاب إلــى خـطــاب وفــق
جدول أعمال الفوضى نفسه ،والذي لم يتغير
جوهره المتمثل في البحث عن طريقة لنشر
أكبر وأعمق وأطول فوضى في كامل منطقتنا
فــي إطــار اسـتـنــزاف الـخـصــوم وتــأخـيــر تظهير
التوازن الدولي الجديد .مع ذلــك ،فـ ّـإن الجديد
فــي ال ـم ـســألــة ،واب ـت ــدا ًء مــن ال ــدخ ــول الــروســي
ال ـم ـبــاشــر ن ـهــايــة  ،2015وم ــن ث ــم م ــع تـشـكـيــل
وت ـق ــدم م ـســار أس ـتــانــا ،ه ــو ّأن جـ ــدول الـعـمــل
األمــري ـكــي ب ــات عــديــم ال ـم ـب ــادرة ،وبـ ــات أكـثــر
بساطة بكثير مما مضى (رغــم كل تعقيداته)؛
ذلــك أنّــه كما أشرنا آنف ًا ،غــدا يتكون من نقطة
واح ـ ــدة ال غ ـي ــر :ع ـل ـي ـنــا ال ـع ـمــل ل ـت ـخــريــب أيــة
خطوة باتجاه الحل ،وعلينا لذلك تخريب أي
جـهــد ألسـتــانــا ،وعـلـيـنــا بــاألســاس تـخــريــب أيــة
خطوة لروسيا.
ينبغي أن يفكر جيفري
سريعاً بموقع جديد
اإليجابي في المسألة هو ّأن الخطوات باتجاه
الحل ،ورغم تعثرها ،تسير وتتحقق رغم ًا عن
إرادة األمريكي ،ناهيك عن إيجابية االضطرار
األم ــريـ ـك ــي إلع ـ ــان الـ ـم ــواق ــف ال ـح ـق ـي ـق ـيــة مــن
اإلرهاب والحل واألطراف السورية المختلفة.
األك ـثــر إيـجــابـيــة هــو ّأن تــراكــم الـسـيــر بــاتـجــاه
ال ـح ــل ي ـج ـعــل م ــن قـ ــدرة ال ـت ـخــريــب األمــري ـكــي
أض ـعــف فــأض ـعــف ،األمـ ــر الـ ــذي سـيـصــل ضـمــن
آجال منظورة إلى نسف جدول أعمال جيفري
ذي الـنـقـطــة الــوح ـيــدة ،وب ــا رج ـعــة ،وحـيـنـهــا
ال بــد لـجـيـفــري مــن الـبـحــث عــن مـهـمــة جــديــدة
وموقع جديد ،ونعتقد أن من مصلحته أن يبدأ
بالبحث عنهما سريع ًا.
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سيدخل ح ّيز التنفيذ ،اعتبارًا من مطلع
األسبوع القادم ،القرار الحكومي القاضي
بـ«إلزام الجهات العامة المخولة
قانوناً مسك سجالت ملكية العقارات
والمركبات بأنواعها ،والك ّتاب بالعدل
بعدم توثيق عقود البيع أو الوكاالت
المتضمنة بيعاً منجزًا وغير قابل للعزل
قبل إرفاق ما ُيشعر بتسديد الثمن أو جزء
منه في الحساب المصرفي للمالك أو
خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه
قانوناً».
ǧǧعاصي اسماعيل

وم ــن ال ـم ـتــوقــع ،ب ــدايـ ـ ًة ،م ـش ــاه ــدة ال ـم ــزي ــد مــن
االزدحام على المصارف ،العامة والخاصة ،من
قـبــل الـمــواطـنـيــن ،بــائـعـيــن ومـشـتــريــن ،مــن أجــل
فتح الحسابات المصرفية لكل منهم ،بحال عدم
فـتــح حـســابــات ســابـقــة ،تـقـيــد ًا بـتـنـفـيــذ مـضـمــون
القرار أعاله.
ويبقى التساؤل عن جدواه وانعكاساته الفعلية
م ـشــروع ـ ًا مــن قـبــل هـ ــؤالء ،خــاصــة فــي ظــل ما
رشـ ــح م ــن م ــاح ـظ ــات ك ـث ـي ــرة ع ــن م ـض ـمــونــه،
س ــواء مــن قـبــل الـمــواطـنـيــن أو مــن قـبــل بعض
ال ـم ـخ ـت ـص ـيــن ،ح ـقــوق ـي ـيــن وع ـق ــاري ـي ــن ومــال ـي ـيــن
وغيرهم ،وذلك قبل وضعه بالتنفيذ.
ف ـل ـلــوه ـلــة األول ـ ــى ي ـب ــدو َّأن األمـ ــر ع ـب ــارة عــن
وثيقة إضافية تضاف إلــى معاملة نقل الملكية
الـمـطـلــوبــة ،تـتـمـثــل بــاإلش ـعــار الـمـصــرفــي فـقــط،
فـكـيــف سـيـكــون ال ـحــال خ ــال الـحـصــول عـلـيـهــا،
وبعدها؟.
ازدحام وبوابة جديدة لالستغالل
االزدحام المتوقع ليس من باب التكهن ،فجميع
مـعــامــات نـقــل الـمـلـكـيــة مـضـمــون ال ـقــرار أعــاه،
بـطــوابـيــرهــا وازدح ــام ـه ــا ،سـتـنـتـقــل فــي الـبــدايــة
إلى المصارف العاملة بفروعها ،عامة وخاصة،
م ــن أجـ ــل ال ـح ـص ــول ع ـلــى اإلشـ ـع ــار الـمـصــرفــي
ال ـم ـط ـلــوب كــوث ـي ـقــة إضــاف ـيــة ع ـلــى م ـعــام ـلــة نـقــل
المليكة ،مع عدم اليقين حيال تخصيص بعض
الفروع فقط بهذه المهمة ،ما يعني المزيد من
االزدح ـ ــام عـلـيـهــا ،أم سـيـفـســح ال ـم ـجــال لجميع
فــروع المصارف العاملة باستقبال المواطنين
لهذه الغاية؟!.
وبمطلق األح ــوال فــالـمــزيــد مــن االزدح ــام على
جميع المصارف وبكافة فروعها قادم ال محالة،
فأعداد المواطنين الذين يقومون بعمليات نقل
الملكية للعقارات واآللـيــات يومي ًا يعتبر كبير ًا
نسبي ًا ،وهؤالء سلف ًا تغص بهم أروقة الجهات
الـ ـع ــام ــة ،س ـ ــواء ت ـل ــك ال ـت ــي ت ـم ـســك ال ـس ـجــات
العقارية ،الدائمة والمؤقتة ،أو مديريات النقل
ف ــي ال ـم ـحــاف ـظــات ،بــاإلضــافــة إل ــى ك ـتــاب ال ـعــدل
طبع ًا.
فـكــل وثـيـقــة (إش ـعــار مـصــرفــي) سـيـسـبـقـهــا فتح
حسابين ،أحدها للبائع واآلخــر للمشتري ،كي
تـتــم الحـقـ ًا عملية «تـســديــد الـثـمــن أو جــزء منه
في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو
الخاص أو من ينوب عنه قانون ًا» ،بحسب ما
نص عليه القرار ،وبالتفصيل العملي فهذا يعني
طــابــوري ان ـت ـظــار ،وإن أخ ــذت ه ــذه الـطــوابـيــر
الشكل اإللكتروني المتّبع في المصارف بحسب
الــرقــم الـمـتـسـلـســل وال ـنــافــذة الـمـخـصـصــة لتنفيذ
العملية «تسديد الثمن أو جزء منه» بالنتيجة،
مع كل ما يمكن أن يستتبع ذلك االزدحــام من
انتظار وتعب وإرهاق في أروقة المصارف ،وما
يمكن أن ينجم عنه مــن سلبيات ،بما فــي ذلك
بعض أوجه االستغالل كبوابة جديدة ستفسح
ال ـم ـج ــال ل ـن ـش ــوء ش ــري ـح ــة م ـس ـت ـف ـيــديــن م ـن ـهــا،
ســواء مــن خــال نمط المحسوبية والــوســاطــة
السائد ،أو لقاء منفعة مباشرة أو غير مباشرة،

الـنــوعـيــة فــي الـخــدمــات بـيـنـهــا ،الـعــام والـخــاص،
مــع عــدم تغييب عــامــل الـثـقــة الــذي يــؤخــذ بعين
االعتبار من كل بد من قبل المواطنين.

لمصلحة بعض المواطنين الساعين إلى هروب
من ساعات االنتظار وتعبها ،على حساب البقية
الباقية من المواطنين في طوابير االنتظار.
وسبق أن سمعنا في بعض الفروع المصرفية
عـمّــن يـقــوم مـثـ ًا بحجز تسلسل رقـمــي لبعض
الـعـمـلـيــات الـمـصــرفـيــة مــن أجــل الـمـســاومــة عليه
مــع بـعــض الـمــواطـنـيــن الـمـنـتـظــريــن فــي طــابــور
«التكنولوجيا الرقمية».
المصارف جاهزة والغاية نشر ثقافة
الدفع اإللكتروني
حــول الجهوزية المصرفية للقيام بهذه المهام
ال ـج ــدي ــدة ،ص ــرح مــديــر األب ـح ــاث ف ــي مـصــرف
س ــوري ــة ال ـم ــرك ــزي لـصـحـيـفــة ت ـشــريــن ب ـتــاريــخ
 ،2020/2/8أن «مـصــارفـنــا جــاهــزة لـهــذا األمــر،
مـشـيــر ًا إلــى أنــه كــانــت هـنــاك مشكلة تقنية لدى
الـمـصــرف الـتـجــاري وقــد تــم حـلـهــا ،مــوضـحـ ًا أن
الـغــايــة األســاسـيــة مــن ال ـقــرار نـشــر ثـقــافــة الــدفــع
اإللـكـتــرونــي وفـتــح حـســاب لمعظم الـمــواطـنـيــن
ألن الــدفــع اإللكتروني يجري عبر الحسابات،
وتــال ـي ـ ًا الـتـخـفـيــف م ــن عـمـلـيــات ال ــدف ــع (ك ــاش)
وتداول العملة الورقية».
فيما لفت مدير عام المصرف التجاري السوري
حـ ــول الـ ـق ــرار ب ــأن ــه« :س ـي ـن ـع ـكــس إي ـج ــاب ـ ًا عـلــى
القطاع المصرفي ،ففتح الحسابات المصرفية
لكل الناس هو أحد مقاييس التنمية المستدامة
أو ما يسمى الشمول المالي».
المصارف مستفيدة حكماً
األكـ ـي ــدَّ ،أن ال ـم ـص ــارف سـتـسـتـفـيــد م ــن تـنـفـيــذ
م ـض ـم ــون ال ـ ـقـ ــرار أعـ ـ ــاه ،ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ـمّــا
سيفرضه ذلك ،من تطوير مطلوب على البنية
ال ـت ـح ـت ـيــة ف ــي ك ــل م ـن ـهــا ،أو ب ـن ـظــام عـمـلـيــاتـهــا،
بـمــا يـتـنــاســب مــع ال ــزي ــادة الـمـتــوقـعــة فــي أع ــداد
المراجعين والحسابات المصرفية الجديدة التي
ستفتح لهم فيها ،سواء كانت لمرة واحــدة ،أو
لتكون مستمرة.
فالعموالت المصرفية التي ستجبى من جيوب
المواطنين ،بائعين ومشترين ،مضمونة لهذه
وتلك من العمليات ،ولئن اختلفت بقيمتها بين
مصرف وآخر بحسب التعليمات الناظمة لعمل
ك ــل م ـن ـهــا ،م ــع األخـ ــذ بـعـيــن االع ـت ـبــار ال ـف ــوارق

يبق التساؤل
مشروعاً حيال
امكانية تطبيق
ذلك الحقاً على
العمليات المالية
الكبرى مثل العقود
والمناقصات
وعمليات االستيراد
والتصدير والفوترة
والضرائب والرسوم
وغيرها؟

الدفع اإللكتروني
والعمليات المالية الكبرى
ربما ال غرابة من أن نلمس بعض المنافسة بين
الـمـصــارف لـتـقــديــم هــذه الـخــدمــة الـتــي أصبحت
مُـلــزمــة مــن أجــل الـبــدء بعملية نقل الملكية بين
البائعين والـمـشـتــريــن ،أو غيرها مــن الخدمات
األخرى التي ستنشأ من خالل التبني الحكومي
لـمـشــروع الحكومة اإللـكـتــرونـيــة ،ونـظــام الدفع
اإللكتروني كعنوان عريض وواســع ،بحال تم
استكمال تنفيذه كما يروّج له نظري ًا.
مــع الـيـقـيــن َّأن ه ــذا ال ـم ـشــروع بـحــاجــة لـفـتــرات
زم ـن ـي ــة ط ــوي ـل ــة الس ـت ـك ـم ــال ب ـن ـي ـتــه ال ـس ــوري ــة
ال ـخــاصــة ،وال ـتــي ال تـقــف عـنــد الـحــاجــة لـتـعــديــل
ب ـع ــض ال ـق ــوان ـي ــن وال ـت ـش ــري ـع ــات وال ـ ـق ـ ــرارات
ال ـمــوجــودة أو ســن تـشــريـعــات خــاصــة ب ــه ،أو
بــاس ـت ـك ـمــال ال ـب ـنــى ال ـت ـح ـت ـيــة ،ب ـمــا ي ـت ـنــاســب مــع
بـنـيــة الــدفــع اإلل ـك ـتــرونــي ال ـم ـعــروفــة والـمـطـبـقــة
في بعض الدول ،بحيث يبدو موضوع تسديد
ثـمــن نـقــل مـلـكـيــات الـمــواطـنـيــن بـهــذا ال ـصــدد ،أو
تسديد قيم فــواتـيــر الـكـهــربــاء والـهــاتــف والمياه
و ...خطوات أولية وصو ًال إلى تعميم استخدام
الـبـنـيــة اإللـكـتــرونـيــة الـمـصــرفـيــة لـلــدفــع المقترنة
بحسابات األفــراد عبر التطبيقات اإللكترونية
أو أجهزة الجوال للقيام بكافة عمليات الشراء
وتـبــادل الـخــدمــات مــع ضـمــان سريتها ،بحسب
ما هو مفترض.
ويبقى التساؤل مشروع ًا حيال إمكانية تطبيق
ذلــك الحق ًا على العمليات المالية الكبرى ،مثل
ال ـع ـق ــود وال ـم ـن ــاق ـص ــات وع ـم ـل ـي ــات االس ـت ـي ــراد
وال ـت ـصــديــر وال ـف ــوت ــرة وال ـض ــرائ ــب وال ــرس ــوم،
وغيرها الكثير من العمليات المقترنة بالتداول
ال ـن ـق ــدي ال ـك ـب ـي ــر ،ب ـم ــا فـ ــي ذل ـ ــك ب ـي ــن ال ــداخ ــل
والخارج ،وهل للمستفيدين من الواقع الحالي،
كـبــار الـتـجــار وحـيـتــان الـفـســاد وأمـ ــراء الـحــرب
واألزم ـ ــة و ،..مـصـلـحــة ف ــي تـعـمـيــم بـنـيــة الــدفــع
اإللكتروني فـعـ ًا ،بحيث تشمل هــذه العمليات
ال ـمــال ـيــة ال ـك ـب ــرى ،أم أن م ــن م ـص ـل ـحــة ه ــؤالء
اسـتـمــرار الــوضــع عـلــى مــا هــو عـلـيــه مــع بعض

ال ـف ـقــاعــات اإلع ــام ـي ــة بــال ـحــديــث ع ــن الـحـكــومــة
اإللكترونية ونظام الدفع اإللكتروني؟.
مالحظات غير مستدركة ومآالت
بالعودة إلى مضمون القرار أعاله ،فقد تعرض
للكثير من النقد والمالحظات والتفنيد ،سواء
مــن قـبــل بـعــض الـمـخـتـصـيــن بــالـشــأن الـقــانــونــي
وال ـح ـقــوقــي ،أو م ــن ق ـبــل ب ـعــض الـعــامـلـيــن فــي
المجال العقاري والمختصين فيه.
فـقــد تــركــزت بـعــض الـمــاحـظــات عـلــى الـغــايــات
الـمـطـلــوبــة وال ـمــرجــوة مــن مـضـمــونــه وف ـق ـ ًا لما
رش ــح عــن بـعـضـهــا ،وخــاصــة مــا يـتـعـلــق بتقييد
ال ـت ـع ــام ــل ب ــال ـل ـي ــرة أو ب ـم ـنــع ال ـت ـع ــام ــل بــالـقـطــع
األجـنـبــي لـقــاء عـمـلـيــات نـقــل الـمـلـكـيــة ،حـيــث أكــد
البعض أن هــذه الـغــايــات لــن تُحقق وفـقـ ًا لهذه
اآلل ـيــة ،إال بـمــا يـتــوافــق مــع الـجــزء الـمـســدد من
القيمة بحسب القرار فقط ،بينما الجزء اآلخر
مــن ه ــذه الـقـيـمــة سـيـبـقــى ب ـع ـيــد ًا عــن الـعـمـلـيــات
المصرفية وغير مضبوط.
بينما تــركــزت أخ ــرى عـلــى انـعـكــاســاتــه السلبية
عـلــى الـمــواطـنـيــن والـحـقــوق ،وخــاصــة مضمون
المادة  148من القانون المدني السوري ،والتي
تنص على ما يلي« :العقد شريعة المتعاقدين،
فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين،
أو لألسباب التي يقررها القانون».
فقد اعتبر بعض الحقوقيين أن مضمون القرار
فـيــه مخالفة صــريـحــة لـلـمــادة أع ــاه ،نــاهـيــك عن
إي ــراده ــم ل ـب ـعــض الـ ـح ــاالت ال ـت ــي ال ي ـم ـكــن أن
تقترن معاملتها الـخــاصــة بنقل الملكية بوثيقة
المصرف المطلوبة ،طبع ًا باإلضافة إلى بعض
ال ـق ـيــود ال ـمــوضــوعــة ع ـلــى ال ـس ـحــب والـمـقـتــرنــة
ب ـس ـق ــوف م ـع ـي ـن ــة ،وغ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـم ــاح ـظ ــات
الكثيرة األخرى.
وعـلــى الــرغــم مــن ص ــدور الـتـعـلـيـمــات التنفيذية
للقرار من قبل المصرف المركزي الحق ًا ،إال أن
بـعــض الـمــاحـظــات الـمــوضــوعــة لــم يـتــم تالفيها
وتداركها بموجب هذه التعليمات.
لن نستبق األمور بالحديث عن المآالت النهائية
للقرار الحكومي أعاله ،فأيام معدودات تفصلنا
عن الحيز التنفيذي لمضمونه ،ولنا وقفة الحقة
مــع تــداعـيــاتــه العملية ،ومــا يمكن أن يظهر من
مالحظات جديدة خالل تطبيقه.

شؤون محلية
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من كل عقلي وبكل اهتمام وجدية تابعت المقابلة مع رئيس الحكومة اللي صارت ع الفضائية السورية األسبوع الماضي..

الحكي كــان كتير حلو متل كــل أحــاديــث
ال ــرس ـم ـي ـي ــن الـ ـنـ ـظ ــري ــة ..ت ـق ــدي ــر لــوضــع
ال ـم ــواط ــن ال ـم ـش ـحــر ب ـع ـي ـش ـتــو ..ووع ــود
بـتـحـسـيــن ال ــواق ــع ال ـم ـع ـي ـشــي وال ـخــدمــي
وال ــذي مـنــو ..مــع شــويــة دغــدغــة مشاعر
مــرت ـب ـطــة ب ـش ــوي ــة أم ـن ـي ــات م ـف ـتــوحــة ع
الـمـسـتـقـبــل ال ـض ـبــابــي ..وخــاصــة بــالـحـكــي
عــن الفساد ومـحــاربـتــو ..أصــل كــل البالء
والمشاكل بالبلد..
بس أحلى شي بالحديث كان عن البطاقة
ال ــذك ـي ــة وال ـ ـمـ ــواد ال ـم ــدع ــوم ــة ال ـج ــدي ــدة
ع ـل ـي ـهــا ..وك ـ ـ َّـأن ال ـم ــواط ــن كـ ــان م ـســرور
الخاطر منها بتجربة الغاز فيها؟ أو كأن
الـمــواطــن ناقصو تعتير وشحتفة وهــدر
كرامة ع بواب المؤسسات فوق تعتيرو
وعيشتو النكد ..رغم حاجتو طبع ًا..
أمــا الـمـلـفــت لـلـنـظــر بــالـحــديــث فـكــان وقــت
الـلــي ق ــال رئـيــس الـحـكــومــة أن ــو بيتمنى
تكون ســاعــات الـيــوم أكتر مــن  24ساعة
مـشــان الـشـغــل ..يعني بكل صــراحــة اللي
شـفـنــا خ ــال الـسـنـيــن الـمــاضـيــة أنــو ال ــ24
س ــاع ــة ش ـغــل ك ــان ــت مـخـصـصــة لـمـصـلـحــة

الحيتان الكبار والفاسدين بالبلد وبس..
ون ـح ـنــا م ــا لـحـقـنــا م ــن ال ـحــب وال جــانــب
منها ..اللهم باستثناء الحكي والوعود..
بالعكس كـنــا عــم نتحمل مـصــايــب هــدول
الحيتان وفوقها شو بيطلع مع الحكومة
من إبداعات ع حسابنا كمان..
ويـمـكــن وم ــن ب ــاب الـشـفــافـيــة ال ـلــي أجــت
سـيــرتـهــا يــا ريــت لــو يـكــون فــي مــن أصــل
هــالــ 24ســاعــة كــم ســاعــة إلـنــا ولمصلحتنا
نحنا الـمـعـتَّــريــن والـمـفـقــريــن والمهمشين
عـ ـنـ ـج ــد ..بـ ــس ال ـم ـش ـك ـل ــة أن ـ ــو الـ ــوعـ ــود
والخطب العصماء عم تنحسب علينا من
ضمنها ع أنها إنجازات..
لـ ــك الـ ـمـ ــواطـ ــن م ـك ـت ــوي ومـ ـتـ ـل ــوع مــن
الخدمات واألسعار ..والموظف مكتوي
بــرات ـبــو ال ـلــي ب ــا طـعـمــة بــال ـم ـقــارنــة مــع
أهــم احـتـيــاجــاتــو ..وال ـفــاح مـكـتــوي من
تكاليف إنتاجو وتصريفو ..والصناعي
مـ ـكـ ـتـ ــوي م ـ ــن مـ ـسـ ـتـ ـلـ ــزمـ ــات اإلن ـ ـت ـ ــاج
وت ـكــال ـي ـف ـهــا ..وال ـحــرفــي وال ـم ـه ـنــي كــذلــك
األمـ ـ ــر ..غ ـيــر ك ــل ال ـمــرم ـطــة وال ــروت ـي ــن
والـتـعـقـيــد ال ـلــي ع ــم ي ـعــانــي مـنـهــا ال ـكــل..

الشريحة الــوحـيــدة الـلــي مالها عــاقــة ال
بــال ـكــوي وال بــالـمـعــانــاة وال بــالـمــرمـطــة
هي شريحة األغنياء والفاسدين وتُجَّار
ال ـح ــرب واألزم ـ ــة ال ـلــي عــايـشـيــن الـعـمــر
عمرين ع حسابنا وفوقها فــي ألـهــم كل
الدعم والوقت الحكومي..
والـمـصـيـبــة إذا صــار ال ـيــوم أكـتــر مــن 24
ســاعــة ف ـهــاد يـعـنــي أن ــو هـ ــدول الـحـيـتــان
وال ـفــاســديــن ح ي ـص ـيــرو أك ـبــر وح تــزيــد
ام ـت ـيــازات ـهــم ع ح ـســاب ـنــا ..فــدخـيــل اهلل ع
الـ 24ساعة حكي لحد هأل..
أم ــا ع ـب ــارة «س ــوري ــة ب ـخ ـيــر» ال ـلــي خـتــم
رئيس الحكومة فيها حديثو فهي لحالها
بدها جرايد شرح..
وبــالـمـخـتـصــر الـمـفـيــد ســوريــة مــو بخير
أبـ ـ ــد ًا ..ومـ ــا ح ي ـص ـيــر ف ـي ـهــا خ ـيــر طــالـمــا
ضلت قرطة الحيتان والفاسدين متحكمة
فيها وبـنــاسـهــا ..وطــالـمــا بقيت الحكومة
ع ــم ت ــدع ــم هـ ــدول ال ـح ـي ـتــان بـسـيــاســاتـهــا
وم ـمــارســات ـهــا ..إال إذا ك ــان ال ـق ـصــد أنــو
الـخـيــر بـســوريــة مــا بـيـتـمـثــل إ َّل بمصالح
هي الشريحة وبس؟!..

خبر كوميدي ومؤسف
خبر ملفت ،كوميدي
ومؤسف ،تم تداوله
األسبوع الماضي
يقول« :توقف إنتاج
الجبنة في معمل فديو
بالالذقية بسبب عدم
القدرة على تأمين 8
أسطوانات غاز!».

ه ــل ل ـكــم أن تـتـخـيـلــوا ح ـجــم ال ـمــأســاة فــي
مضمون هذا الخبر «الكوميدي» السابق؟.
مـعـمــل ي ـقــف إن ـتــاجــه وذلـ ــك بـسـبــب نـقــص
مـحــدود فــي أسـطــوانــات الـغــاز ،فــي الوقت
ال ــذي نــرى فـيــه أس ـطــوانــات ال ـغــاز تـســرح
وتمرح في السوق السوداء ،وفي الوقت
الــذي تُطنّب آذانـنــا بالحديث الرسمي عن
دعم الصناعة واالنتاج!.
تفاصيل
بحسب صحيفة الثورة بتاريخ ،2020/2/6
فقد صرَّح مدير معمل ألبان وأجبان مبقرة
«أن السبب في
فديو في محافظة الالذقية َّ
تــوقــف الـمـعـمــل عــن إن ـتــاج وتـصـنـيــع مــادة
الجبنة/المسنرة_ موزيال _قشقوان /يعود
لعدم قدرة المعمل على تأمين االحتياجات
الــازمــة مــن م ــادة ال ـغــاز»« ..وت ــم مخاطبة
مـحــافـظــة الــاذقـيــة فــي  ،٢٠٢٠/١/١٢بطلب
تـ ــزويـ ــد ال ـم ـع ـم ــل بـ ـمـ ــادة الـ ـغـ ــاز ب ـم ـع ــدل ٨
إسـ ـط ــوان ــات شـ ـه ــريـ ـ ًا ..ح ـي ــث ت ــم ت ـحــويــل

الكتاب إلى فرع شركة محروقات الالذقية/
سـ ــادكـ ــوب /ف ــي  ٢٠٢٠/١/١٤ل ـي ـص ــار إل ــى
تحويله بدورها إلى مركز غاز الجمارك في
الــاذقـيــة مــذيَّـ ًا بحاشية وفــق التعليمات..
ليتبين عــدم سماح التعليمات بتلبية طلب
ال ـم ـع ـم ــل!!.وذل ــك ل ـك ــون ال ـم ــرك ــز ال ـمــذكــور

مخصص ًا لتوزيع الغاز المنزلي فقط!!».
ربـمــا ال داعــي للتعقيب ،فالتفاصيل أعــاه
ال تشير إلى حجم المأساة فقط ،بل وإلى
ح ـجــم ال ــام ـب ــاالة واالس ـت ـه ـت ــار الــرس ـمــي
أيض ًا ،المتمثل بالروتين الممل الذي كانت
نتيجته بال أية جدوى أيض ًا.
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فيسبوكيات

نـفـتـتــح ف ـي ـس ـبــوك ـيــات ه ــذا األس ـب ــوع بـبــوســت
مؤلم من إحدى الصفحات الخاصة يقول:
• العتم ذل ..والبرد ذل ..والجوع ذل ..والفقر
كل
ذل ..وبحرمان األوالد من أبسط حقوقهم ّ
الذل ..شو باقي بعد ياحكومتنا؟
م ــن ص ـف ـحــة ال ـح ـكــومــة ح ــول م ـش ــروع إح ــال
بـ ــدائـ ــل الـ ـمـ ـسـ ـتـ ــوردات« :ل ــديـ ـن ــا  /٦٧/مـ ــادة
مطروح إنتاجها محلي ًا ضمن مشاريع إحالل
ب ــدائ ــل ال ـم ـس ـت ــوردات ت ـع ــادل  %٨٠م ــن قـيـمــة
ال ـم ـس ـتــوردات فــي س ــوري ــة» ،وق ــد عـلــق عليه
بعض المواطنين بما يلي:
• «إي هـ ـي ــك م ـ ــن األول انـ ـخـ ـن ــق ال ـش ـع ــب
بــاالس ـت ـيــراد وس ــوري ــة ب ـلــد مـنـتــج وكـ ــان قـبــل
األزمة رح يوصل لالكتفاء الذاتي».
• «نحن منمنع استيراد المواد وبعدين منفكر
بالبدائل».
ومن صفحة الحكومة أيض ًا« :بلغ عدد الطلبات
المقدَّمة مــن الفالحين الراغبين بالتحول إلى
الري الحديث حتى تاريخه  327طلب ًا لتحويل
مساحة  9473دونـمـ ًا ،وذلــك إلــى فــروع الــري
ال ـح ــدي ــث ف ــي ال ـم ـحــاف ـظــات ال ـم ـس ـت ـهــدفــة ال ـتــي
بــاشــرت رس ـم ـي ـ ًا بــاسـتـقـبــال ال ـط ـل ـبــات ،وتـقــوم
العناصر الفنية فــي الـفــروع بــإجــراء الكشوف
الـحـقـلـيــة وال ـم ـســوحــات الـطـبــوغــرافـيــة لـحـقــول
المكتتبين وإعداد الدراسات الفنية والكشوفات
ال ـت ـقــديــريــة الـ ــازمـ ــة ،ودراسـ ـ ــة وت ـن ـظ ـيــم أول
م ـح ـض ــر ألس ـ ـع ـ ــار أنـ ــاب ـ ـيـ ــب وإك ـ ـس ـ ـس ـ ــوارات
وتجهيزات شبكات الري الحديث» ،وقد عقب
بعض المواطنين بما يلي:
• «وهدول بدهن رسالة من تكامل لتركبولهم
ياها كمان».
• «شئ مضحك  327طلب ًا مقدمة من الفالحين
فــي كــافــة المحافظات وتتغنوا بـهــذا الــرقــم هذا
الرقم يقدم في ضيعتنا لوحدها.»..
ومـ ــن ص ـف ـحــة ال ـح ـك ــوم ــة عـ ــن ح ــدي ــث رئ ـيــس
الحكومة بــأن« :أسـبــاب ارتـفــاع أسـعــار الـمــواد
وخ ـصــوص ـ ًا ال ـم ـس ـتــوردة هــو ان ـخ ـفــاض قيمة
العملة الوطنية وتــأخــر عـقــود الـتــوريــد نتيجة
العقوبات االقتصادية ما خلق حالة من االحتكار
للمواد األساسية ،فتدخلنا بشكل مباشر عبر
السورية للتجارة ومؤسسة التجارة الخارجية
لتأمين هذه المواد للمواطنين بأسعار مدعومة
وتــوفـيــرهــا فــي األس ــواق المحلية بشكل يمنع
االح ـت ـك ــار ،وتــوس ـع ـنــا ب  375صــالــة جــديــدة
للسورية للتجارة وأمـنــا مستلزماتها لتحقيق
ذلك» ،وقد علق بعض المواطنين بالتالي:
• «إي األسـعــار عند الـســوريــة للتجارة أغلى
من المحالت وأنواع سيئة».
• «الـشـعــب ال يهمه مـعــرفــة وتـشـخـيــص حالة
ارتـ ـفـ ــاع األسـ ـعـ ــار وإنـ ـم ــا األه ـ ــم ه ــو م ـعــال ـجــة
والحلول للوضع االقتصادي السيئ».
• «أين الحكومة من محاسبة تجار األزمة؟».
وح ــول الـخـبــر ال ــذي ي ـقــول« :اسـتـبـعــد رئـيــس
ات ـحــاد غــرف الــزراعــة الـســوريــة مـحـمــد كشتو
ال ـل ـجــوء إل ــى اس ـت ـيــراد الـبـطــاطــا خ ــال الـشـهــر
الـقــادم أو الــذي يليه كما جــرت الـعــادة سابق ًا،
فــي بـعــض ال ـس ـنــوات ،ن ـظــر ًا ألن اإلن ـت ــاج في
ال ـم ــوس ــم ال ـح ــال ــي ي ـت ــوق ــع أن ي ـغ ـطــي حــاجــة
األسـ ــواق الـمـحـلـيــة» ،عـلــق بـعــض الـمــواطـنـيــن
بالتالي:
• «إذا خيرات بــادي وال استيراد وال قطع
أجنبي ب400ل ـيــرة الكيلو ع اســاس البطاطا
غذاء الفقراء اهلل يعينا».
• «ول ـيــش س ـعــرو ع ــال ــي ..هـلــق بـقـلــك الـفــاح
وأكل األخضر واليابس ..مو التاجر يعني».
بوست تهكمي من إحدى الصفحات الشخصية
أي ـض ـ ًا ،نـخـتــم بــه فـيـسـبــوكـيــاتـنــا ل ـهــذا األس ـبــوع
يقول:
• «السعادة السورية :مولدة كهرباء ..خزان
مازوت ..جرتين غاز ..وبطارية مشحونة».
وناقل الكفر ليس بكافر.

10
المواطن منضبط وفوضى الطوابير صناعة ُمربحة
شؤون محلية

قاسيون ـ العدد  952اإلثنين  10شباط 2020

بالرغم من كل ما ُيفرض على المواطن من طوابير ،قديمها
وجديدها ،وبالرغم من كل المعاناة التي يتكبدها والصعوبات
التي يواجهها ،معيشياً وخدمياً ،لحظياً ويومياً وشهرياً،
وبالرغم من كل التعدي على الكثير من حقوقه ،فهو ملتزم
ومنضبط ،ويقوم بما عليه من واجبات ،ويسعى جاهدًا من
أجل أن يحافظ على كرامته ،التي تهدر في الكثير من األحيان،
وألتفه األسباب مع األسف.

ف ـم ـش ــاه ــد طـ ــوابـ ـيـ ــر االن ـ ـت ـ ـظـ ــار م ـط ـلــع
ك ــل ش ـه ــر ،مـ ـثـ ـ ًا ،أم ـ ــام ك ـ ــوات ت ـســديــد
فــوات ـيــر (ال ـك ـهــربــاء -ال ـم ـيــاه -الـهــاتــف)
مــألــوفــة ج ــد ًا ،وال ـمــألــوف فـيـهــا أكـثــر هو
ان ـض ـب ــاط ال ـمــواط ـن ـيــن ال ـم ـن ـت ـظــريــن فــي
هـ ــذه ال ـط ــواب ـي ــر ،أمـ ــا ال ـم ـل ـفــت ،ف ـهــو أن
الـغــالـبـيــة مــن ه ــؤالء هــم مــن كـبــار الـســن
المتقاعدين ،رجال ونساء.

واالن ـت ـظــام فـيـهــا مـطـلــع كــل ش ـهــر ،وفــي
م ـن ـت ـص ـف ــه ،وبـ ـحـ ـس ــب الـ ـمـ ـت ــوف ــر م ـن ـهــا
وال ـم ـتــاح بــال ـخــدمــة ،أو م ــا ُفـ ــرض عـلــى
المواطن مــن طوابير مرتبطة باستالم
أسـطــوانــة الـغــاز ،ســواء كــانــت بالطريقة
مـ ــا ق ـب ــل «الـ ـ ــذكـ ـ ــاء» أو بـ ـع ــده ــا ،ح ـيــث
تـبــدو مـشــاهــد االنـضـبــاط واالل ـتــزام في
الطوابير عادية ،وأيض ًا في حرٍّ الصيف
وتحت رحمة السماء في الشتاء ،عسى
ي ــدرك ــه الـ ـ ــدور وي ـح ـظ ــى ب ــاألس ـط ــوان ــة
المدعومة مع حفاظه على كرامته ،ولئن
استغرق منه الحصول عليها الكثير من
الوقت والجهد والعناء.
ول ـع ــل م ــا ي ـث ـبــت االلـ ـت ــزام واالن ـض ـب ــاط
مؤخر ًا أيض ًا ،هو مشاهدة سيارات الغاز
الممتلئة باألسطوانات لــدى المعتمدين
فــي الــوقــت ال ــذي يـنـتـظــر فـيــه الـمــواطــن
أن تصله الرسالة الموعودة باستحقاقه
من أجل استالمها خالل الموعد المحدد
ومــن الـمـعـتـمــد الـمـخـصــص ،فــا ازدح ــام
وال فوضى ،فالمواطن التزم بالتعليمات
الصادرة ،لكن الرسالة لم تصل!.

انتظام وانضباط برغم المشقة
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ك ـبــر س ــن ه ـ ــؤالء ،إال
أنــك تــراهــم واقـفـيــن بـكــل هــدوء بانتظار
دورهـ ـ ــم م ــن أجـ ــل ال ـق ـي ــام ب ـت ـســديــد مــا
عليهم مــن فــواتـيــر مستحقة ،وغــالـبـ ًا ما
يقوم هؤالء بتسديد ما على أبنائهم أو
أقربائهم مــن فواتير أيـضـ ًا ،حــرصـ ًا على
وقتهم خالل ساعات الدوام والعمل ،في
حـرٍّ الصيف وتـحــت المطر وفــي قسوة
ال ـبــرد وال ـش ـتــاء ،وال مــانــع ل ــدى هــؤالء
م ــن االن ـت ـظ ــار وال ـح ـف ــاظ ع ـلــى دورهـ ــم
في الطوابير عندما تُقطع الكهرباء ،أو
عندما تتعطل الشبكة مث ًال ،فهم يُقدرون
هـ ــذه الـ ـح ــاالت ب ـح ـكــم االع ـت ـي ــاد عـلـيـهــا،
سواء كانت حقيقية أو عبارة عن ذرائع
مسوقة ليس إال!.
وك ـ ــذل ـ ــك طـ ــوابـ ـيـ ــر ال ـ ـص ـ ــراف ـ ــات اآللـ ـي ــة

الفوضى مفتعلة
ب ــال ـم ـق ــاب ــل ،ي ـل ـف ــت ال ـن ـظ ــر مـ ــن ي ـف ــرض
الـفــوضــى ويفتعلها عـلــى هــذه الطوابير
المنتظمة والـمـنـضـبـطــة ،س ــواء مــن قبل
م ــن ي ـح ـســب ن ـف ـســه أن ــه يـمـتـلــك ام ـت ـيــاز ًا
على غـيــره ،بحكم المحسوبية والــدعــم،
أو من قبل ممارسي الوساطة والنفوذ
لـمـصـلـحــة الـبـعــض ب ـع ـيــد ًا عــن الـطــوابـيــر
وازدحــامـهــا ،والـتــي تغلب عليها المنفعة
المادية طبع ًا.
فـطــوابـيــر ال ـغــاز ســابـقـ ًا ،وطـيـلــة سـنــوات
طويلة وحتى وقت قريب ،كانت تطغى
عـلـيـهــا ال ـفــوضــى الـمـفـتـعـلــة ،والـمــرتـبـطــة
بــال ـم ـن ـف ـعــة الـ ـم ــادي ــة ،وال ـم ــرت ـب ـط ــة أك ـثــر
بــالـســوق ال ـس ــوداء لـلـمــادة ومَ ــن خلفها
مــن شبكة مستفيدين ،وال نــدري كيف
س ـي ـكــون ع ـمــل ه ــذه الـشـبـكــة الح ـق ـ ًا مــع
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الـتـعـلـيـمــات ال ـجــديــدة ،فـقــد اع ـتــادت على
التكسب واالسـتـغــال ،المصاحب لغض
الطرف عنها؟!.
أم ــا ال ـفــاقــع ف ــي طــواب ـيــر االن ـت ـظــار فهي
ال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ــرغـ ـي ــف الـ ـخـ ـب ــز ال ـي ــوم ــي
لـلـمــواطــن ،فـقــد أصـبــح مفتعلو الـفــوضــى
فـيـهــا لـهــم الـغـلـبــة ،وذل ــك لـمــا يــرتـبــط بها
من منافع مادية استقطبت معها شبكات
عاملة مستفيدة ،وال مــانــع لــدى هــؤالء
مــن افـتـعــال الـمـشــاكــل مــع الملتزمين في
الطوابير من أجل طردهم منها ليفرض
عليهم الـشــراء مــن البائعين المنتشرين
حــول الـمـخــابــز اض ـطــرار ًا وحـفــاظـ ًا على
كرامتهم من الهدر ،وبسعر أعلى طبع ًا.
لتأتي أخـيــر ًا طوابير االنتظار مــن أجل
الحصول على السلع الغذائية المدعومة
بموجب البطاقة الذكية من خالل منافذ
وصـ ــاالت ال ـســوريــة ل ـل ـت ـجــارة ،وم ــا بــدأ
يـظـهــر مــن فــوضــى عـلــى هــامـشـهــا حتى
اآلن.
وكذلك الطوابير المتوقعة في المصارف
م ــع ب ــدء تـنـفـيــذ قـ ــرار ال ـب ـيــوع ال ـع ـقــاريــة
والمركبات منتصف الشهر الحالي.
وال نـ ــدري م ــا سـتـتـمـخــض ع ـنــه جـعـبــة
أص ـحــاب ال ـقــرار مــن طــوابـيــر الح ـقــة قد
تُـفــرض على المواطنين ،ومــا يمكن أن
تسفر عنه من فوضى مصاحبة ومرافقة
تُـصـنــع عـلــى هــامـشـهــا وبـعـمـقـهــا مــن أجــل
االستفادة منها.
صناعة مربحة وتعمية
واقــع الـحــال يـقــول إن كــل طــابــور جديد
يـتــم تـصـنـيـعــه وفــرضــه عـلــى الـمــواطـنـيــن
سيكون فــرصــة أمــام البعض لتسخيره
ل ــاس ـت ـف ــادة م ـنــه قـ ــدر اإلمـ ـكـ ــان ،وذل ــك
بــالـتــوازي مــع بــوابــات الفساد الصغيرة
المفتوحة عـلــى مصراعيها والمسكوت
عنها ،برغم كثرة المعاناة منها والحديث
عـنـهــا ،ولـعــل ذل ــك مــن أج ــل الـتـعـمـيــة عن
ب ــواب ــات ال ـف ـســاد ال ـك ـب ـيــرة ،بـحـيــث تـبــدو
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مـشـكـلــة الـفــوضــى مــن صـنــع الـمــواطـنـيــن
أنـفـسـهــم ،وبـحـيــث يـتــم تـكــريــس الـصــراع
حــولـهــا فـيـمــا بـيـنـهــم ،والـلـهــو فـيـهــا بـعـيــد ًا
عن تسليط األضواء على الفساد الكبير
والمدعوم.
فــالـحــديــث عــن الـخـبــز مـثـ ًا يـتــم تسليط
ال ـ ـض ـ ــوء فـ ـي ــه عـ ـل ــى فـ ــوضـ ــى األف ـ ـ ــران
والفساد الصغير المرتبط بهذه الحلقة
األخيرة وارتباطها بالمواطن المستهلك
باعتباره المتضرر المباشر منها ،وهي
حقيقة يجب معالجتها والمحاسبة عليها
بشكل جــدي طـبـعـ ًا ،لـكــن مــع األســف ما
زالـ ــت ال ـح ــال ع ـلــى م ــا ه ــي ع ـل ـيــه ،بـيـنـمــا
هناك حلقات فساد أكبر من ذلك بكثير
مــرتـبـطــة بـهــذا الــرغـيــف ،والـتــي تـبــدأ من
حـبــة الـقـمــح مـ ــرور ًا بــالـمـطــاحــن وص ــو ًال
لـلـمـخــابــز ،وضـمـنـ ًا الـكـمـيــات الـكـبـيــرة من
ال ــدق ـي ــق ال ـت ـمــوي ـنــي ال ـم ــدع ــوم ال ـم ـهــرب
ل ـل ـســوق الـ ـس ــوداء ،ول ـعــل ب ـعــض م ــا تــم
ضـبـطــه بـهــذه الـحـلـقــات خــال الـسـنــوات
الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة يـعـتـبــر مــؤشــر ًا ودلـيـ ًا
على ذلــك ،مــع األخــذ بعين االعـتـبــار كل
مــا يـتــم الـحــديــث عـنــه حــول حـجــم الــدعــم
ال ـم ـخ ـص ــص لـ ـه ــذه ال ـ ـم ـ ــادة ب ـم ـل ـي ــارات
الليرات السورية سنوي ًا.
وكــذلــك ال ـحــديــث عــن مـشـكـلــة أسـطــوانــة
ال ـ ـغ ـ ــاز ،ح ـي ــث تـ ـبـ ــدو ك ــأن ـه ــا مـ ــن ص ـنــع
الـمــواطـنـيــن بــذريـعــة زي ــادة اسـتـهــاكـهــم،
ب ـي ـن ـم ــا واق ـ ـ ــع ال ـ ـح ـ ــال يـ ـقـ ــول إن ه ــذه
ال ـ ـمـ ــادة مـ ــن الـ ـمـ ـف ــروض أنـ ـه ــا مـحـكـمــة
اإلنتاج والتوزيع باعتبارها محصورة
بـســادكــوب ،فكيف للسوق الـســوداء أن
تـنـشــط ب ـهــا ب ـكــل أري ـح ـيــة ،وك ــذل ــك حــال
ب ـق ـيــة ال ـم ـش ـت ـقــات ال ـن ـف ـط ـيــة وأس ــواق ـه ــا
الـســوداء ،والـمــدعــومــة أيـضـ ًا بالمليارات
سنوي ًا.
فهل من ســؤال بعد ذلــك عن االنضباط
واالل ـ ـ ـتـ ـ ــزام ،وع ـ ـمَّـ ــن ي ـص ـن ــع ال ـف ــوض ــى
ويــرعــاهــا ،ولمصلحة مــن ،وللتعمية عن
من؟!.
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بدأ اعتبارًا من يوم السبت  ،2020/2/1تنفيذ القرار الحكومي القاضي بتوزيع بعض
اكتظت بوابات السورية
المواد االستهالكية الغذائية بموجب البطاقة الذكية ،فقد َّ
للتجارة وصاالتها بالمواطنين «المدعومين بالذكاء» من أجل شراء المخصصات
الشهرية المقررة.
ǧǧعادل ابراهيم

وفي أول يوم للتنفيذ ،أكد وزير التموين ،خالل
جولة قام بها على بعض الصاالت والمنافذ ،أنه
«بدأ يوم السبت بتاريخ  2020/2/1توزيع المواد
األســاسـيــة على المواطنين عبر البطاقة الذكية
فــي مـنــافــذ الـبـيــع الـتــابـعــة لــ«الـســوريــة لـلـتـجــارة»،
وستكون الفترة تجريبية لمدة شهرين ،ليصار
الحق ًا إلــى تــدارك ومعالجة المالحظات التي قد
تظهر والتي تقدم من المواطنين».
مالحظات أولية
بــدايــة ،ال بـدَّ مــن إيــراد المالحظة األهــم ،وهي
عــدم تمكن صــاالت ومنافذ الـســوريــة للتجارة
الـمـخـصـصــة لـهــذه الـغــايــة مــن اسـتـقـبــال األع ــداد
الكبيرة للمواطنين ،وتــأمـيــن حقهم بالكميات
الـمـخـصـصــة لـكــل مـنـهــم بـحـســب مــا تــم اإلعــان
عنه.
فـ ــالـ ـصـ ــاالت م ـم ـت ـل ـئ ــة ،والـ ـمـ ــواطـ ـنـ ــون خـ ــارج
الـ ـصـ ــاالت وال ـم ـن ــاف ــذ أك ـث ــر م ــن ال ـم ــوج ــودي ــن
بداخلها ،مــع الكثير مــن المزاحمة ،وقــد شاهد
الــوزيــر ذل ــك بـنـفـســه خ ــال جــولـتــه الـمــذكــورة
أعـ ــاه ،وط ـب ـع ـ ًا ال ب ـدَّ مــن اإلشـ ــارة إل ــى بــدايــة
ظـهــور أش ـكــال الـمـحـســوبـيــة والــوســاطــة ج ـرَّاء
هذا االزدحام في بعض الصاالت.
أمــا المالحظة الثانية فهي أن بعض الصاالت
لــم تـسـتـقـبــل الـمــواطـنـيــن ،بـعـضـهــا بـسـبــب عــدم
توفر المواد «المدعومة» فيها ،وبعضها بسبب
عدم وصول التعليمات ،وذلك بحسب ما ذكره
بعض المواطنين مع بداية تنفيذ القرار.
ك ـم ــا ظـ ـهـ ــرت م ــاحـ ـظ ــات ت ـت ـع ـل ــق بــال ـك ـم ـيــات
الـمـخـصـصــة وسـعــرهــا اإلج ـمــالــي ،ارت ـبــاط ـ ًا مع
مـشـكـلــة تــوفــر «ال ـف ــراط ــة» ،ح ـيــث ت ــم الـلـجــوء
فــي بعض الـصــاالت إلــى تــوزيــع بعض المواد
األخرى «ظروف سكويز أو غيرها» استكما ًال
للقيمة بد ًال عن «الفراطة» ،والنتيجة بالنسبة
لبعض المواطنين «كأنك يا بو زيد ما غزيت»،

حـيــث اضـطــر ه ــؤالء لـتـكـبــد سـعــر مــرتـفــع لـقــاء
السلع المدعومة بهذه الذريعة ،واتباع أسلوب
«تحميل السلع» على الفاتورة.
بــاإلضــافــة إلــى كــل ذلــك ،لقد ظهرت مالحظات
بـمــا يتعلق بــالـبـيــانــات الـمـتــوفــرة فــي «الـبـطــاقــة
ال ــذك ـي ــة» وال ـت ــي أغ ـف ـلــت األط ـف ــال ف ــي األس ــر،
مــا يـعـنــي نـقــص الـمـخـصـصــات لـبـعـضـهــا ،األمــر
الــذي فــرض على أربــاب هــذه األســر ضــرورة
م ـعــاودة شــركــة «تـكــامــل» السـتـكـمــال الـبـيــانــات
لديها ،تمهيد ًا للحصول على المخصصات.
ازدحام بحاجة للضبط والتنظيم
واقع الحال يقول إن االزدحــام على الصاالت
والمنافذ كبير ،وهو بحاجة للكثير من التنظيم
وال ـض ـبــط مــع حـفــظ كــرامــة الـمــواطـنـيــن طـبـعـ ًا
ومن كل بد ،واألهم أن تفتح جميع منافذ البيع
وال ـصــاالت الـتــابـعــة لـلـســوريــة لـلـتـجــارة أبــوابـهــا
أمام المواطنين من أجل تسليمهم مخصصاتهم
الشهرية ،على أن تتوفر فيها الكميات الكافية
من السلع الغذائية المدعومة بموجب البطاقة
الذكية.
أم ــا ال ـس ــب اآلخـ ــر ل ــازدح ــام ف ـهــو قـ ــرار مـنــع
تــدويــر المخصصات مــن شهر آلخــر ،مــا يعني
أن االزدحام سيكون شهري ًا من كل بد ،وطيلة
أي ــام ال ــدوام الــرسـمــي لـلـمـنــافــذ وال ـص ــاالت ،أمــا
األس ــوأ فـهــو الـنـقــص بــالـكـمـيــات الـمـتــوفــرة من
المواد المدعومة في بعض المنافذ ،حيث يتم
اللجوء إلى تجزئة الكميات المخصصة لألسرة
على أن يعود رب األسرة الحق ًا الستالم بقية
الكميات.
المزيد من المنافذ التوزيعية ضرورة
بـمـطـلــق األحـ ـ ــوال ،إن االزدحـ ـ ــام وال ـطــواب ـيــر
بـحــاجــة لـلـمـعــالـجــة الـســريـعــة ،فـعـلــى الــرغــم من
اس ـت ـخــدام بـعــض ال ـس ـيــارات ال ـجــوالــة الـتــابـعــة
للسورية للتجارة من أجل هذه الغاية ،إال أن
واقع الحال يقول إن المشكلة قائمة والحاجة

السورية للتجارة لم
تثبت أنها مهيأة
لتنفيذ المهمة
المطلوبة منها
ال من حيث عدد
الصاالت المخصصة
لهذه الغاية وال
من حيث الكميات
المتوفرة من
المواد

لـلـمــزيــد مــن الـمـنــافــذ وال ـص ــاالت ضـ ــرورة ،مع
لحظ ساعات الــدوام الرسمي وأهمية إطالتها
وذلك بالحد األدنــى كي ال يعود البعض ممن
لــم يسعفهم الـحــظ بــاسـتــام مـخـصـصــاتـهــم من
العودة في اليوم التالي لنفس الغاية ،مع عدم
تجزيء الكميات المخصصة لكل أســرة ،أيض ًا
للحد مــن الـعــودة إلــى طــوابـيــر االزدح ــام أكثر
من مرة.
ومــع الحديث عن إمكانية زيــادة أنــواع السلع
الغذائية المدعومة عبر البطاقة الذكية الحق ًا،
فإن ذلك يعني المزيد من الوقت جرَّاء عمليات
البيع واالسـتــام ،وبالتالي سيكون ذلــك على
حساب الواقفين في طوابير االنتظار.
صاالت باالستثمار
المالحظ حتى تاريخه ،أن السورية للتجارة
لــم تثبت أنـهــا مـهـيــأة لتنفيذ الـمـهـمــة المطلوبة
مـنـهــا ،ال مــن حـيــث عــدد ال ـصــاالت المخصصة
لهذه الغاية ،وال مــن حيث الكميات المتوفرة
من المواد المدعومة بحسب القرار الحكومي،

نــاهـيــك ع ـمّــا يـتـعـلــق ب ـتــو ُّفــر ال ـك ــادر ال ـعــامــل من
بائعين ومحاسبين وغيرهم.
ويـبـقــى أن نـقــول إن الـســوريــة لـلـتـجــارة كانت
ق ــد ف ـرَّط ــت بــال ـك ـث ـيــر م ــن ص ــاالت ـه ــا وم ـنــافــذهــا
ووضعتها باالستثمار المباشر وغير المباشر
ل ـمـصـلـحــة ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص خـ ــال ال ـس ـنــوات
الـمــاضـيــة ،وخــاصــة الـكـبـيــرة والـمـتـمــركــزة في
لــب األس ــواق الـتـجــاريــة فــي الـمــدن والـمـنــاطــق،
باإلضافة إلــى َّأن هناك بعض الصاالت مغلقة
وغ ـيــر مـسـتـثـمــرة ف ــي ب ـعــض ال ـم ـنــاطــق ،ربـمــا
بانتظار مستثمرين لها.
ولعله آن الوقت ،وفرضت الضرورة ،الستثمار
كــافــة ص ــاالت وم ـنــافــذ ه ــذه الـمــؤسـســة وإع ــادة
وضـعـهــا بــالـخــدمــة لـتـنـفـيــذ مـهـمــة تــوزيــع ال ـمــواد
ال ـم ــدع ــوم ــة ع ـب ــره ــا ،م ــع أه ـم ـي ــة ال ـت ــأك ـي ــد عـلــى
ض ـ ــرورة االس ـت ـع ــان ــة بــال ـم ـج ـم ـعــات ال ـت ـعــاون ـيــة،
وخاصة الموجودة في الجهات العامة من أجل
هذه الغاية أيض ًا ،علم ًا أن هذه المهمة سبق وأن
قامت بها هذه المجمعات خالل سنوات سابقة.
وللحديث تتمة.

الوضع الصحي في البوكمال متر ٍد
عشرات اآلالف من
المواطنين عادوا
واستقروا في مدينة
البوكمال وقراها خالل
األشهر الماضية ،وقد
عادت بعض الخدمات
األساسية للمدينة خالل
هذه الفترة تباعاً ،بالرغم
من البطء فيها وعدم
استكمالها بما يتناسب
مع التعداد السكاني
والمتطلبات الحياتية
اليومية في المدينة
والريف.

إلــى الكادر الطبي وإلــى األدويــة الضرورية،
وخــاصــة ألصـحــاب األمــراض المزمنة ،كالقلب
والـسـكــري والـضـغــط الـشــريــانــي وغـيــرهــا ،مما
يـجـعــل ال ـمــواطــن م ـض ـطــر ًا ل ـلــذهــاب إلـ ــى ديــر
ال ــزور مــن أج ــل حـقـنــة األنـســولـيــن أو حـبــوب
ال ـض ـغــط م ـث ـ ًا ،م ـمــا يـكـلـفــه ال ـم ــال وال ـج ـهــد فــي
ظــل وضــع مـعــاشــي صـعــب يـكــاد بــل يـصــل إلــى
حد الفقر ،ناهيك عن المخاطر واالبـتــزاز على
الطريق.

ǧǧمراسل قاسيون

ب ـح ـســب ب ـعــض األهـ ــالـ ــي ،إن ال ـج ــان ــب الـصـحــي
والــرعــايــة الصحية مــا زالــت دون الـحــدود الدنيا
المطلوبة ،فعلى الرغم من تعداد األهالي الكبير
نسبي ًا حتى اآلن فإن المرافق الصحية الموجودة
غير كافية ،وإمكاناتها دون المستوى المطلوب.

مستوصف وحيد دون المستوى
األه ــال ــي ق ــال ــوا إن ال ـمــدي ـنــة ال ي ــوج ــد ب ـهــا إال
مستوصف صحي وحيد ،يقدم أدنى مستوى
مـ ــن الـ ـخ ــدم ــات اإلسـ ـع ــافـ ـي ــة ،وأث ـ ـنـ ــاء الـ ـ ــدوام
الرسمي فقط ،مما يشكل عبئ ًا كبير ًا على كاهل
المواطن.
أضف إلى ذلك أن المستوصف المذكور يفتقد

أين وزارة الصحة؟
ي ـت ـســاءل األه ــال ــي الـمـتـظـلـمـيــن والـمـظـلــومـيــن،
أم ــام واق ــع اإله ـمــال ال ــذي يـتـعــرضــون لــه على
هذا المستوى الحياتي الهام ،عن دور وزارة
الـصـحــة ومــديــريـتـهــا فــي دي ــر الـ ــزور مــن أجــل
التخفيف عنهم ومن معاناتهم؟.
فـهــل ع ـجــزت الـ ــوزارة عــن تــأمـيــن م ـكــان بــديــل
إلع ــادة الـعـمــل فــي مـشـفــى ال ـبــاســل ريـثـمــا يتم
إع ــادة بـنــاء الـمـشـفــى الـقــديــم ال ــذي تــم تــدمـيــره
كحل إسعافي مؤقت؟.
بعد سرقة محتوياته ٍّ
فال خطة واضحة بالنسبة إليهم يتعشمون من
خاللها الخير وحل مشكلتهم حتى اآلن.

ف ــال ـك ــم ال ـب ـش ــري الـ ـم ــوج ــود أصـ ـب ــح ك ـب ـي ــر ًا
بــالـشـكــل ال ــذي يـجــب أن يـتــرافــق مــع وجــود
م ــراف ــق صـحـيــة م ـه ـيــأة وج ــاه ــزة السـتـقـبــال
كــافــة ال ـحــاالت الـصـحـيــة والـمــرضـيــة ،وطيلة
ســاعــات ال ـيــوم ،صـبــاحـ ًا وم ـســا ًء ،مــع توفير
كــافــة ال ـض ــرورات والـمـسـتـلــزمــات الـصـحـيــة،
اعـ ـتـ ـبـ ــار ًا مـ ــن ال ـ ـكـ ــادر ال ـص ـح ــي مـ ــن أط ـب ــاء
ب ـم ـخ ـت ـلــف االخـ ـتـ ـص ــاص ــات ،ول ـي ــس ان ـت ـه ــا ًء
باألدوية بمختلف أصنافها ،وخاصة النوعية
منها لألمراض المزمنة والحساسة ،وأدوية
األطفال.
وق ــد أردف ـ ــوا ع ـلــى ذل ــك أن واقـ ــع ف ـتــح مـعـبــر
ال ـبــوك ـمــال ب ـحــد ذاتـ ــه ك ــان م ــن ال ـم ـف ـتــرض أن
يـتــرافــق مــع تــركـيــز االهـتـمــام بــالــواقــع الصحي
ف ــي ال ـمــدي ـنــة وال ـم ــراف ــق ال ـت ــي م ــن الـمـفـتــرض
تــوف ـيــرهــا ،ح ـيــث س ـي ـفــرض فـتـحــه ال ـمــزيــد من
ال ـح ــرك ــة والـ ـمـ ــرور م ــع تـن ـشـيــط األعـ ـم ــال فــي
المدينة ،ما يعني زيــادة االستقطاب السكاني
من كل بدٍّ.
فهل من مجيب!.
ب ــرس ــم وزارة ال ـص ـحــة وم ــدي ــري ــة ص ـحــة ديــر
الزور.
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الجميع يتحدث عن جملة القرارات المتخذة والموعودة عقب االنهيار المتسارع في قيمة الليرة خالل الفترة الماضية ...التصريحات الحكومية واجتماعات مجلس
وزرائها تجعلك توشك أن تص ّدق أننا نسير باتجاه إحياء النشاط اإلنتاجي ،ووضع حدود للنشاط المضاربي وتنظيم التجارة الخارجية ،بل إن بعضها يقول إن برنامجاً
إلحالل  %80من الواردات ُيصبح وشيكاً .فما الوعود وما القرارات حتى اآلن؟

إجراءات ووعود بعد االنهيار المتسارع لليرة:

ما هي وما الجديد؟
صعدت الفعاليات
ّ
االقتصادية
الصناعية والتجارية
تحذيراتها
وانتقاداتها عقب
التدهور السريع في
قيمة الليرة السورية،
هذا عدا عن موجة
االحتقان االجتماعي
ونذائر الفوضى
الموضوعية التي
رآها كل عاقل ،ولديه
الحدود الدنيا من
الغيرة والخوف على
البالد :أسعار جنونية،
نقص حاد بالطاقة،
معامل كبرى أغلقت،
استيراد العديد من
تعطل ،ومواد
المواد ّ
أساسية تقّلصت
كمياتها ،حلقات
إنتاج زراعي تقّلصت،
وبدأت مؤشرات
موجة هجرة ولكن
للمقتدرين مالياً
وأصحاب الفعاليات،
وليس لعموم
الشغيلة السوريين
ممن ينتظرون رسائل
الغاز.

ǧǧعشتار محمود

اجـتـمـعــت الـحـكــومــة مــع مــا يـسـمــى لجنة
الـ ـسـ ـي ــاس ــات والـ ـبـ ــرامـ ــج االقـ ـتـ ـص ــادي ــة،
وخ ــرج ــت غـ ــرف ال ـص ـن ــاع ــة وال ـت ـج ــارة
متفائلة والحكومة طبع ًا (التي ال يفارق
ال ـت ـف ــاؤل ت ـصــري ـحــات ـهــا) وت ـ ـمّ ال ـحــديــث
عـ ــن ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـ ـق ـ ــرارات ال ـمــرت ـق ـبــة
والتوافقات.
وم ـج ــاالت االه ـت ـمــام األســاس ـيــة ثــاثــة:
إن ـ ـتـ ــاج بـ ــدائـ ــل ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــوردات ،ض ـبــط
التجارة الخارجية ،واإلجراءات النقدية
وسعر الصرف.
تصنيع بدائل المستوردات
خطة تنتظر المستثمرين
عـلــى مــدى اجـتـمــاعـيــن لمجلس ال ــوزراء
ت ـمّ الـتــركـيــز عـلــى مــا يـسـمّــى (مـصـفــوفــة
إحــال ال ــواردات) حيث تبين ّأن نسبة
 %80مــن الـمـسـتــوردات الـســوريــة يمكن
إنـتــاجـهــا محلي ًا فــي  67منتج ًا وقـطــاعـ ًا.
وبــدأ الحديث عن أضابير االستثمارات
الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة إلن ـ ـج ـ ــازه ـ ــا والـ ـ ــدراسـ ـ ــات
لـ ـج ــدواه ــا ،ومـ ــن ب ـي ـن ـهــا  100م ـش ــروع
إس ـت ــرات ـي ـج ــي س ـت ـط ــرح ع ـل ــى ش ــرك ــاء
الـتـعــاون الــدولــي ،وخــارطــة اسـتـثـمــاريــة
ستطرح على المستثمرين المحليين.
بــالـمـلـمــوس ،ت ـمّ ال ـحــديــث عــن الـخـمـيــرة
م ـبــدئ ـي ـ ًا وم ـع ـمــل إلن ـتــاج ـهــا (وهـ ــي الـتــي
كــانــت وال زالــت تُنتج جزئي ًا فــي شركة
سـ ـك ــر حـ ـم ــص وتـ ـغـ ـط ــي حـ ــاجـ ــة أرب ـ ــع
محافظات).
ه ـ ــذه االسـ ـتـ ـثـ ـمـ ــارات ال ـص ـن ــاع ـي ــة ال ـتــي
ي ـف ـتــرض أن ت ـس ـت ـبــدل ال ـم ـس ـت ــوردات،
تنتظر جهود المستثمرين ،الدوليين أو
المحليين .بينما يقتصر دور الحكومة
ع ـلــى وضـ ــع األهـ ـ ــداف وت ـق ــدي ــم حــوافــز
دع ــم ،م ـثــل :إع ــداد ال ــدراس ــات وتـسـهـيــل
ال ـتــراخ ـيــص ،وح ــواف ــز أخـ ــرى ال ت ــزال
فـ ــي إط ـ ـ ــار الـ ـمـ ـقـ ـت ــرح ــات ،مـ ـث ــل ت ـقــديــم
األراضي في المناطق والمدن الصناعية
بـتـسـهـيــات ،ودع ــم الـبـنــى الـتـحـتـيــة من
ك ـهــربــاء وغ ـيــرهــا ،وال ـحــديــث أي ـض ـ ًا عــن
دعم لفوائد القروض اإلنتاجية في هذه
االستثمارات.
أمّ ـ ــا أن تـ ـق ــوم ال ـح ـك ــوم ــة بــاالس ـت ـث ـمــار
اإلن ـتــاجــي فــي ه ــذه ال ـم ـشــاريــع ،فـهــو ما
ل ــم ي ـتــم ال ـح ــدي ــث ع ـن ــه ،ودائـ ـمـ ـ ًا نـتـيـجــة
(ن ـقــص اإلي ـ ــرادات ال ـعــامــة) .فــالـحـكــومــة
فــي ه ــذا ال ـعــام اقـتــرضــت مــن الـمـصــارف
الـعــامـلــة لـتـمــول ميزانيتها وحـصـلــت من
أول إصــدار لسندات الخزينة على 148
مـلـيــار لـيــرة ستعيدها مــع فــوائــد تـقــارب
 10مليار ليرة بعد عامين.
ضبط التجارة الخارجية
تمويل المستوردات ودعم الصادرات
الـكـثـيــر مــن الـحــديــث فــي مـجــال الـتـجــارة
الخارجية -واردات وصادرات -يرتبط
أيض ًا بمسألة سعر الصرف .الكثير منها
توافقات لم تُقر حتى اآلن ،مثل الحديث
ع ــن دراسـ ــة اإلع ـف ــاء م ــن ال ــرس ــوم غـيــر

الجمركية ،للمنتجات التصديرية وكذلك
ل ـل ـم ـس ـت ــوردات األس ــاس ـي ــة ال ـت ــي عـلـيـهــا
رسم جمركي  %1وهي غذائية بالدرجة
األولـ ـ ـ ــى .بـ ــداعـ ــي ت ـح ـف ـيــز ال ـ ـص ـ ــادرات،
وتقليص تكاليف المستوردات الغذائية
األساسية.
أمّا ما تمّ إقراره فيرتبط بالمواد الغذائية
األساسية أو ًال ،مث ًال إجــراءات لتسهيل
اسـتـيــراد األع ــاف لـلــدواجــن والـمــاشـيــة،
واستيراد العجول للتسمين...
بينما التغييرات الكبرى هي على عملية
تمويل المستوردات وفق التالي:
ع ـ ـم ـ ـل ـ ـي ـ ـ ًا تـ ـ ـغـ ـ ـي ـ ــرت ط ـ ـب ـ ـي ـ ـعـ ــة تـ ـمـ ــويـ ــل
المستوردات بشكل كبير ،أو ًال من حيث
الـمــواد ،وثــانـيـ ًا مــن حيث سعر الصرف
المدعوم.
فسعر دوالر  435ليرة بقي مطبق ًا على
مجموعة من عشر مواد أساسية (سكر،
رز ،ش ــاي ،مـعـلـبــات الـتــونــة والـســرديــن،
حليب األطفال الرضع ،األدوية البشرية
ومـ ــوادهـ ــا األولـ ـيـ ــة ،الـ ـب ــذور ال ــزراع ـي ــة،
المتة ،بيض التفقيس وصيصان إنتاج
الــدواجــن والـبـيــض ،الــزيــوت والـسـمــون
النباتية الخام) .ولكن فقط للمستوردين
الذين وقعوا عقود ًا مع الدولة مؤسسة
التجارة الداخلية أو الخارجية.

تبين أ ّنه
يمكن تقليص
المستوردات
بنسبة  %80ولكن
األمر يحتاج
استثمارًا في
القطاع اإلنتاجي
ال زلنا ننتظر
المستثمرين
ليقوموا به!

أي ع ـم ـل ـي ـ ًا اسـ ـتـ ـم ــر الـ ــدعـ ــم بـ ــالـ ــدوالر
رخ ـي ــص ال ـس ـعــر ل ـل ـم ـس ـتــورديــن ال ـك ـبــار
ال ـم ـح ـظ ـي ـيــن ب ـع ــاق ــة م ــع ج ـه ــاز ال ــدول ــة
والـمُـعـتَـمــديــن الس ـت ـيــراد م ــواد أســاسـيــة
لـصــالـحـهــا .وب ـه ــذه ال ـحــالــة ي ـف ـتــرض أن
تبيع المؤسسة بأسعار أقل من السوق
بـكـثـيــر ،سـعــر كـيـلــو الـسـكــر ي ـقــارب 150
ل ـي ــرة ،وال ـ ــرز ب ـمــا ي ـق ــارب  200ل ـيــرة،
وال ـشــاي بـمــا ي ـقــارب  1000لـيــرة وهـلـمّ
ج ـ ـرّا ،واألسـ ـع ــار ف ــوق ه ــذا الـمـسـتــوى
تـكــون بــربــح إضــافــي عـ ٍـال للمستوردين
الوسطاء.
إن تـ ـ ــزويـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـس ـ ـتـ ــورديـ ــن الـ ـكـ ـبـ ــار
الـمـتـعــاقــديــن مــع الــدولــة ب ــدوالر ب ـ 435
لـيــرة سـيـسـتـمــر ،وه ــو يــؤمــن رب ـح ـ ًا من
تسعير الـمــواد ومــن الــدوالر الرخيص.
كـمــا أنــه يمكن أن يــؤمــن ربـحـ ًا مــن عــدم
توزيع كامل هــذه الكميات للمستهلكين
بل بيعها في السوق ،وهو ما تشير إليه
الـكـمـيــات القليلة الـمــوزعــة عـلــى البطاقة
الذكية حتى اآلن ...فما الفائدة إذا كان
ل ــدي ــك ك ـم ـيــات ف ــي ال ـب ـط ــاق ــة ،ول ـك ــن فــي
المؤسسة المواد غير متوفرة!
التغيّر اآلخر على تمويل المستوردات،
هو تثبيت سعر صرف  700ليرة كسعر
لـتـمــويــل ال ـم ـس ـتــوردات عـبــر الـمـصــارف

ال ـخ ــاص ــة ال ـع ــام ـل ــة ،وس ـت ـت ــوس ــع قــائ ـمــة
التمويل لتشمل ما يزيد على  40مادة
من المواد األساسية السابقة ومن مواد
مستلزمات صناعية أخرى.
أي عملي ًا سيثبّت سعر المواد األساسية
فــي ال ـســوق عـلــى دوالر  ...700وهــذا
يـفـتــرض أن يـخـ ّفــض سـعــر الـسـكــر في
السوق إلى حدود  500ليرة ،والرز إلى
 600لـيــرة تـقــريـبـ ًا ،والـشــاي إلــى 4500
ل ـيــرة ،وزي ــت دوار الـشـمــس إل ــى 950
ليرة .فجميع هذه السلع اليوم ال زالت
مسعّرة على دوالر يفوق  1000ليرة.
ولـ ـكـ ــن ه ـ ــذا قـ ــد ال ي ـف ـي ــد إذا مـ ــا ك ــان
الـ ـمـ ـسـ ـتـ ــوردون ي ــدفـ ـع ــون ل ـل ـم ـص ــارف
وشــركــات الصرافة التي تؤمن الــدوالر
عموالت تقارب  %46كما أشار البعض!
وهــو مــا أش ــار الـمـصــرف الـمــركــزي إلــى
أنه سيخفضه ويحدد العمولة بـ .%15
ول ـكــن أي ـض ـ ًا ال يـ ــزال ج ــزء م ــن ذرائ ــع
الـتـسـعـيــر ب ـهــذا ال ـم ـس ـتــوى ه ــو الـ ـ %40
م ـ ــن قـ ـيـ ـم ــة ال ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ــوردات (مـ ــؤونـ ــة
اس ـت ـي ــراد  ،%25و %15أخـ ـ ــرى) ال ـتــي
يجب أن يضعها المستورد بالليرة في
المصارف ،والتي يحمّلها المستوردون
على التكاليف .وهــذا اإلجــراء لن يتغير
سيبقى االستيراد في السوق محصور ًا
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بأصحاب المالءة المالية الكبرى ،القادرين على
وضع ودائع بهذا المستوى ،ولم يتم توضيح ما
إذا تمّ اتخاذ قرار نهائي بإزالة مؤونة االستيراد
 ،%25حيث بيان جلسة مجلس الــوزراء تحدث
عن إزالتها ،بينما تصريح وزير االقتصاد تحدث
عــن مــراجـعــة لـلـمـســألــة ،بـيـنـمــا تـصــريــح الـمـصــرف
المركزي تحدث عن أن استمرار مبالغ التأمين
بــالـلـيــرة لـلـمــواد الـمـسـتــوردة خ ــارج قــائـمــة سعر
ال ـ  435لـيــرة لـلــدوالر .أي يمكن أن تـكــون إزالــة
ال ـم ــؤون ــة ف ـقــط ل ـل ـم ـس ـتــورديــن ال ـحــاص ـل ـيــن عـلــى
دوالر بسعر !435
ال ـم ـل ـف ــت أن س ـع ــر دوالر  700س ـي ـط ـبــق عـلــى
م ـس ـتــوردات الـقـطــاع ال ـعــام األخ ــرى ع ــدا الـمــواد
ال ـع ـشــر األس ــاس ـي ــة ال ـم ــذك ــورة س ــاب ـق ـ ًا ،م ــا يـفـتــح
االحتمال لرفع أسعار المحروقات المستوردة...
فيما يخص دعم الصادرات ،فإن قرارات قد اتخذت
من بينها تخفيض رسوم العبور على الشاحنات من
 17إلى  %10لتسهيل حركة التصدير .وإعطاء سعر
تفضيلي لقطع الصادرات يقارب  805ليرة للدوالر،
أي المصدّر يعطي القطع الذي حصل عليه للمركزي
(دون تحديد النسبة) ويعطيه الـمــركــزي بالمقابل
 805ليرة مقابل الــدوالر ،أمــا إعـفــاء الـصــادرات من
الرسوم غير الجمركية فهو قيد الدراسة.
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*ǩ ǩهوامش :بيانات جلسات مجلس الوزراء بتاريخ
 2-2وتاريخ  2-8وتصريحات الوزراء بعدها.
بيان مجلس الوزراء عن جلسة لجنة السياسات
والــبــرامــج االقــتــصــاديــة وتصريحات غرف
الصناعة والتجارة بعدها .بيان مصرف سورية
المركزي حول اإلجراءات المتخذة.

المتخذة والموعودة
خالصة اإلجراءات
ّ
ليرة فــي عقودهم مــع مؤسسات التجارة الحكومية
الستيراد المواد العشر األساسية لصالحها ،وهؤالء
هــم الــوحـيــدون الــذيــن تـمّ اتـخــاذ الـقــرار بــإلـغــاء مؤونة
استيراد  %25كــان عليهم أن يضعوها بالليرة ،بينما
بقيت هذه النسبة على باقي المستوردين!
ث ــالـ ـثـ ـ ًا تـ ـ ـمّ ات ـ ـخـ ــاذ إج ـ ـ ـ ــراءات قـ ــد ت ـخ ـ ّف ــض ت ـكــال ـيــف
المستوردات األخرى وتزيد كميات االستيراد ،فرغم
أن الـمـسـتــوردات سـتـمـوّل عـلــى سـعــر  700لـيــرة من
الـمـصــارف ولـكــن يُـفـتــرض أن يتم الـحــد مــن عموالت
المصارف لتصبح  %15وهي التي كانت تصل لـ ،%46

يمكن أن نلخص اإلجراءات التي يتم الحديث عنها أو
المتخذة على الشكل التالي:
أو ًال تـمّ تثبيت سعر صــرف الــدوالر على  700ليرة،
لـلـحــواالت ولمبيع الــدوالر مــن المواطنين للمركزي
ولـتـمــويــل مـجـمــوعــة واسـعــة مــن الـمـسـتــوردات ،حتى
م ـس ـتــوردات الـقـطــاع ال ـعــام مــا يـفـتــح ال ـت ـســاؤل حــول
أسعار المحروقات في الفترة القادمة.
ثــانـيـ ًا تــرسّـخــت حـظــوة وتـمـيـيــز الـمـسـتــورديــن الـكـبــار
ال ـم ـت ـع ــاق ــدي ــن م ــع ج ـه ــاز الـ ــدولـ ــة السـ ـتـ ـي ــراد ال ـم ــواد
األســاس ـيــة ،ف ـهــؤالء مــا زالـ ــوا مـمــولـيــن بـ ــدوالر 435

ولم يعلن بعد أنه قد تمّ إلغاء مؤونة االستيراد البالغة
 %25وال ـتــي تـحـصــر االس ـت ـيــراد بـكـبــار الـمـسـتــورديــن
وأصحاب السيولة المالية في المصارف ،وتصل مع
نسب أخرى للتأمين إلى  %40من قيمة المستوردات.
رابع ًا تمّ اتخاذ إجراءات تدعم التصدير ،مثل تخفيض
رســوم عبور الشاحنات من  17إلــى  .%10وسيُعطى
المصدّرون قيمة  805ليرة مقابل كل دوالر يبيعونه
للمصرف المركزي بعد التصدير.
خــامـسـ ًا الـعــديــد مــن اإلج ـ ــراءات الـمــالـيــة األخ ــرى يتم
الحديث عنها وأيض ًا لم تؤ ّكد ،مثل إعفاء المستوردات

األساسية والصادرات من كل الرسوم غير الجمركية.
سادس ًا هنالك المشروع الــذي يكثر الحديث عنه إلحالل
المستوردات ،حيث توضع الدراسات لمشاريع استثمارية
إلن ـت ــاج  67م ــادة مـحـلـيـ ًا تـسـتـطـيــع أن ت ـق ـ ّلــص  %80مــن
ال ـم ـس ـت ــوردات ،ول ـك ــن هـ ــذه ال ـم ـش ــاري ــع ت ـن ـت ـظــر م ـب ــادرة
المستثمرين أما الحكومة فدورها الحوافز والدعم.
ســاب ـع ـ ًا وأخ ـي ــر ًا إج ـ ــراءات حـصــر الـتـعــامــل ب ــال ــدوالر،
ومـنــع التسعير والـتــداول بــه وفــق المرسومين 4-3
الذي يفترض أن يكون للتعامل مع المضاربين .الذي
يتعامل مع النتائج ال مع األسباب.

الصناعة السورية في بيانات unido
تشير بيانات منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو إلى أن القيم المضافة
المنتجة في الصناعة السورية بلغت في عام  :2017مليار دوالر ،وذلك باألسعار الثابتة
لدوالر عام  .2010وأن قيمة الصادرات الصناعية قد بلغت كمنتجات قرابة  5مليارات
دوالر ...وهي بذلك تبتعد عن البيانات المحلية كثيرًا.

لدى المنظمة مؤشر يسمى مؤشر التنافسية
ال ـص ـن ــاع ـي ــة ،وه ـ ــو مـ ــؤشـ ــر مـ ــركـ ــب مـ ــن ع ــدة
م ــؤش ــرات ،أه ـم ـهــا ال ـق ـيــم ال ـص ـنــاع ـيــة الـمـضــافــة
إلى الفرد ،ومساهمة القيم المضافة الصناعية
فــي ال ـنــاتــج اإلج ـمــالــي ،ومـســاهـمــة الـصـنــاعــات
م ـتــوس ـطــة وع ــال ـي ــة ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ف ــي مـجـمــل
القيم المضافة الصناعية ،إضافة إلى مؤشرات
الـ ـ ـصـ ـ ــادرات ال ـص ـن ــاع ـي ــة لـ ـلـ ـف ــرد ،وم ـس ــاه ـم ــة
الـ ـص ــادرات الـصـنــاعـيــة ف ــي مـجـمــل ال ـص ــادرات
وغيرها.
وع ـمــوم ـ ًا ،إن ال ـمــؤشــرات الـصـنــاعـيــة المتعلقة
باإلنتاج المحلي قد شهدت انخفاضات حادة

منذ مطلع األلفية ،فانخفضت حصة الفرد من
الناتج الصناعي ،وانخفضت حصة الصناعة من
مجمل الـنــاتــج .ولـكــن بالمقابل بــدأت الصناعة
تــأخــذ طــابـعـ ًا تـصــديــريـ ًا وارت ـفــع مــؤشــر حصة
الصادرات المصنعة من مجمل الصادرات.
الـصـنــاعــة الـســوريــة قـبــل األزم ــة وبـعــدهــا كانت
تـحـقــق قـيـمـ ًا مـضــافــة قـلـيـلــة ،بــالـقـيــاس إلــى عــدد
ال ـس ـكــان ،وأق ــل م ــن الــوس ـطــي ال ـعــال ـمــي ب ـ 83
مـ ـ ـرّة .وهـ ــو ال ـع ــام ــل األس ـ ــاس ال ـم ـس ــاه ــم فــي
ان ـخ ـفــاض قـيـمــة مــؤشــر الـتـنــافـسـيــة الـصـنــاعـيــة
السورية بالقياس إلــى الوسطي العالمي بـ 8
مرات.

التوزع التكنولوجي للصناعات السورية% -unido -2017 -

مرتفعة التكنولوجيا
متوسطة التكنولوجيا
منخفضة التكنولوجيا
تصنيع المواد األولية

%3

%46

%31
%20

وب ــال ـن ـظ ــر إل ـ ــى بـ ـي ــان ــات مـ ــؤشـ ــر ال ـت ـنــاف ـس ـيــة
فـ ــإن ال ـع ــام ــل األس ـ ــاس الـ ــذي ي ــرف ــع مـقــايـيــس
الصناعة السورية هو نسبة جيدة للمنتجات
متوسطة التكنولوجيا ،مثل منتجات التعدين
وال ـص ـن ــاع ــات ال ـه ـنــدس ـيــة وم ـن ـت ـجــات األدويـ ــة
والكيماويات وبعض اآلالت.
الـصـنــاعــة الـســوريــة كــانــت ق ــادرة فــي يــوم من
األيــام على تغطية الـحــاجــات المحلية وإحــال
المستوردات فعلي ًا ،وتمّ تأسيس قاعدة جيدة
ن ـس ـب ـي ـ ًا ت ـح ــدي ــد ًا ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـع ــام الـصـنــاعــي
إلن ـت ــاج ال ـم ـس ـت ـلــزمــات األس ــاس ـي ــة لـلـصـنــاعــات
التحويلية األخرى.
إن إحــال المستوردات بالمنتجات المصنعة

مـحـلـيـ ًا ك ـمــا ي ـطــرح ال ـي ــوم وط ــرح ك ـث ـيــر ًا في
ال ـســابــق ،مـســألــة مـمـكـنــة ويـسـتـطـيــع مـسـتــوى
الـمـعــارف والـخـبــرات الـســوريــة إنـجــازهــا ألنــه
كـ ــان ي ـن ـجــزهــا س ــاب ـق ـ ًا .ول ـك ــن ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
ال ـط ــاب ــع ال ـت ـص ــدي ــري ل ـل ـص ـنــاعــة ي ـع ـيــق ه ــذه
العملية ،ويبقي المساحة لمصانع كبرى فقط.
ال ـصــادرات الصناعية مـكــون نمو هــام ،ولكن
الـتــركـيــز عـلـيــه كـمــا ج ــرى مـنــذ مـطـلــع األلـفـيــة
ال ي ـت ــراف ــق م ــع تــوس ـيــع م ـســاه ـمــة ال ـص ـنــاعــة
فــي ال ـنــاتــج وزيـ ــادة حـصــة ال ـفــرد مــن الــدخــل
ال ـص ـنــاعــي .لــذلــك ف ــإن ص ـنــاعــة ي ـكــون الـطـلــب
المحلي هدفها األساس هي باب أساس حتى
لخلق فوائض للتصدير.
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النظام النقدي العالمي يتغير منذ األزمة المالية العالمية،
وعملية إبقاء الدوالر على عرش التبادل الدولي مسألة لم تعد
قابلة لالستدامة ...حتى إنه ضمن حكم الواليات المتحدة
األمريكية ،هنالك من يريد إضعاف الدوالر ليتحول إلى
عملة تدعم التصدير األمريكي وتنافس العمالت األخرى على
انخفاض القيمة كما في البرنامج الذي يمثله ترامب .وربما
المؤشر األبرز في هذه المرحلة االنتقالية هو ارتفاع الطلب
على الذهب.

ǧǧليلى نصر

ي ـت ـســارع ال ـط ـلــب ال ـعــال ـمــي ع ـلــى الــذهــب
وت ـحــديــد ًا الـطـلــب مــن الـبـنــوك الـمــركــزيــة
عبر العالم ،وترتفع أسعاره منذ األزمة
ال ـم ــال ـي ــة فـ ــي ع ـ ــام  ،2008ولـ ـك ــن ه ــذا
الـتـســارع يــأخــذ مــدى جــديــد ًا منذ .2018
وال يمكن النظر إلــى الذهب إال بوصفه
المنافس األبرز للدوالر ،وعمود النظام
الـنـقــدي الـســابــق ،والـمـلـجــأ األس ــاس في
ال ـم ــراح ــل االن ـت ـقــال ـيــة وم ــراح ــل ال ـتــوتــر
والحروب.
ف ــي ع ــام  1976وف ــي مــؤت ـمــر جــامــايـكــا
للنقد والتمويل العالمي ،تمّ اتخاذ القرار
ب ــإزاح ــة ال ــذه ــب ك ــأس ــاس ف ــي ال ـت ــداول
ال ـع ــال ـم ــي ،وت ـح ــول إلـ ــى ب ـضــاعــة عــامــة.
بينما بقي ال ــدوالر فــي حينها األســاس
التبادلي الوحيد ،ولكن مع هذا فقد بقي
الذهب يهدد الــدوالر العالمي .وارتفعت
األونـصــة العالمية مــن  35دوالر ًا عقب
الحرب العالمية الثانية إلــى  100دوالر
بـعــد مــؤتـمــر جــامــايـكــا وص ــو ًال إلــى 850
دوالر ًا ف ــي عـ ــام  .1980ع ـنــدمــا ب ــدأت
عمليات منظمة لبيع الــذهــب لتخفيض
سعره قادتها البنوك المركزية الغربية
صــاح ـبــة أك ـب ــر اح ـت ـيــاط ـيــات م ــن الــذهــب
العالمي.
انـخـفــض سـعــر الــذهــب حـتــى عــام 1999
إل ــى  300دوالر ل ــأون ـص ــة ،وبـ ــدأ مـنــذ
مـطـلــع األل ـف ـيــة الـعـمــل بــات ـفــاق واشـنـطــن
للذهب الــذي ضـمّ  24دولــة عبر العالم،
الـتــزمــت بنوكها الـمــركــزيــة بـحــدود لبيع
الـ ــذهـ ــب ...ول ـكــن ه ــذه ال ـح ــدود الـعــالـيــة
كــانــت بـمـثــابــة إشـ ــارة إل ــى ه ــذه الـبـنــوك
لـتـبـيــع أج ــزاء مــن احـتـيــاطـيــاتـهــا ،وتــزيــد
ك ـت ـلــة ال ــذه ــب ال ـم ـبــاعــة عــال ـم ـي ـ ًا وتـطـلــب
الدوالر بالمقابل.
تـ ـ ـمّ ب ـي ــع  4500طـ ــن مـ ــن الـ ــذهـ ــب مــن

احـتـيــاطـيــات الـبـنــوك الـمــركــزيــة الـغــربـيــة
خ ــال الـفـتــرة بـيــن  .2008-2000كــان
في مقدمتها البنك المركزي السويسري
واألوروبي ،وساهمت هذه الكميات في
إبقاء سعر الذهب العالمي منخفض ًا وال
ينافس الدوالر.
ولكن رغم استمرار تمديد االتفاقيةّ ،إل
أن الـبـنــوك الـمــركــزيــة قـ َّلـصــت كـثـيــر ًا من
مبيعاتها مــن الــذهــب بعد األزمــة المالية
الـعــالـمـيــة ،وتــوقـفــت االتـفــاقـيــة عـمـلـيـ ًا في
عام  2019حيث كان يجب أن تمدّد.
ف ــي  2019ك ـســر س ـعــر ال ــذه ــب الـعــالـمــي
حــاجــز  1500دوالر لــأونـصــة ،مــرتـفـعـ ًا
بنسبة  %18عن عام  ،2018أمَّا التوقعات
ل ـس ـعــر األون ـ ـصـ ــة فـ ــي  2020يــوص ـل ـهــا
الـ ـبـ ـع ــض إلـ ـ ــى  2000-1700دوالر
لــأون ـصــة حـســب االض ـط ــراب ــات الـمــالـيــة
العالمية.
إن هذا االرتفاع في السعر يقوده طلب
البنوك المركزية العالمية وتـحــديــد ًا في
الدول الصاعدة ،بينما البنوك المركزية
ال ـغــرب ـيــة ق ــد تــوق ـفــت ع ــن ال ـب ـيــع ،وي ـبــدو
أنـهــا تــوافـقــت عـلــى تـجـمـيــد احـتـيــاطـيــاتـهــا
الذهبية .فال مبيع وال شراء.
في عام  2018اشترت البنوك المركزية
ال ـعــال ـم ـيــة ذه ـب ــا إض ــاف ـي ـ ًا الحـتـيــاطـيــاتـهــا

سعر الذهب
واحد من
مؤشرات أزمة
الدوالر وارتفاعه
المتسارع منذ
 2018يقارب
ارتفاعه قبل
أزمة  2008حيث
يتوقع أن يصل
أعلى مستوياته
في 2020

بـمـقــدار  651ط ـن ـ ًا ،وهــو أعـلــى مستوى
شـ ــراء م ـنــذ ن ـصــف قـ ــرن .وب ـنــك روس ـيــا
اشترى ما نسبته  %42منها ،أتــى بعده
البنك المركزي التركي ،ثم كازاخستان،
ثم الهند .وجزء كبير من مشترياتها من
إنـتــاجـهــا الـمـحـ َّلــي مــن الــذهــب .وفــي عــام
 2019اس ـت ـمــر ن ـمــو م ـش ـتــريــات الـبـنــوك
الـمــركــزيــة الـصــاعــدة مــن الــذهــب العالمي
وازداد بـنـسـبــة  %12عــن ال ـعــام الـســابــق
(خـ ـ ــال األشـ ـهـ ــر ال ـت ـس ـع ــة األول ـ ـ ــى مــن
العام).
إن النظام النقدي العالمي المتشكل بعد
الحرب العالمية الثانية بقيادة الــدوالر،
وال ـ ــذي أزاح ال ــذه ــب ف ــي الـسـبـعـيـنــات
نهائي ًا استطاع االستمرار حتى األزمــة

سعر الذهب العالمي بين  $ -2020-1970لألونصة

المصدر2020 -world gold council :

العامل األمريكي خالل خمسين عاماً
النخبة األمريكية
تحاول جاهدة أن
تقول إن االقتصاد
األمريكي يشهد
طفرة نمو غير
مسبوقة ،وتعتمد
تحديدًا مؤشر التشغيل
وانخفاض مستوى
البطالة كأساس للقول
إن الوضع أفضل! ولكن
لدى االقتصاديين
األمريكيين ما
يقولونه عكس ذلك
عن الوضع الحالي
لعمال أمريكا وعن
خمسة عقود مضت...

ǧǧقاسيون

يشير بعض األخصائيين األمريكيين بأن
االقتصاد األمريكي يعاني اليوم من أعلى
نسبة عدم مشاركة في القوى العاملة...
أي ترتفع فيه نسبة وأعــداد األمريكيين
البالغين وفي عمر العمل والقادرين على
العمل الذين أصبحوا يائسين من البحث
عن عمل في الظروف األمريكية الحالية.
حيث بالفعل يرتفع عرض فرص العمل،
ول ـكــن تـنـخـفــض كـفــاءتـهــا بـشـكــل مـطـلــق.
وه ـ ــذه ال ـن ـس ـبــة ال ت ـعــدهــا اإلحـ ـص ــاءات
الرسمية ال في صفوف المشتغلين ،وال
في صفوف العاطلين ،األمر الذي ينجم
عنه عــدد منخفض للعاطلين عــن العمل
بينما العدد الحقيقي أكبر من ذلك.
يـ ـق ــول االقـ ـتـ ـصـ ــادي ريـ ـتـ ـش ــارد وولـ ــف

إن ف ــرص الـعـمــل ذات الــدخــل الـمــرتـفــع،
وال ـ ـمـ ــزايـ ــا ال ـ ـعـ ــديـ ــدة ،وذات ض ـم ــان ــات
االسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة أص ـ ـب ـ ـحـ ــت ت ـ ـقـ ــري ـ ـب ـ ـ ًا غ ـي ــر
موجودة في االقتصاد األمريكي اليوم.
وفــرص العمل المتوفرة جميعها بدخل
منخفض ،ودون مزايا ،وغير مضمونة
االستمرارية أو مؤقتة.
وهو يعتبر أن هذه السمة لقطاع األعمال
األمــريـكــي وسـطـيـ ًا تمتد تقريب ًا إلــى عقد
س ـبــق ،ح ـيــث أص ـبــح ح ـصــول األمــري ـكــي
على عمل بدوام كامل مسألة صعبة جد ًا،
فجميع األعمال المتوفرة أعمال صغيرة
ولساعات قليلة وبأجور منخفضة جد ًا.
االق ـت ـص ــادي ــون األم ــري ـك ـي ــون ي ـش ـيــرون
أيض ًا إلى أن األجر الوسطي الحقيقي في
الواليات المتحدة لم يرتفع منذ خمسين
عــامـ ًا! فــاألجــر الــوسـطــي للساعة ،والــذي

الـمــالـيــة فــي عــام  2008ولـكــن بــدعــم من
المبيعات المستمرة من محتكري الذهب
الـعــالـمــي مــن الـبـنــوك الـمــركــزيــة الـغــربـيــة
الـتــي كــانــت تــدعــم ال ــدوالر عـلــى حـســاب
الــذهــب .ولـكــن مـنــذ األزم ــة أوق ـفــت هــذه
البنوك بيعها الحتياطيات الــذهــب ،ولم
تعد تقوم بشرائه أي إنها لم تعد قادرة
على استخدام الذهب لحماية الدوالر...
وبــدأت تتوسع وبسرعة عمليات شراء
ال ــدول الـصــاعــدة لـلــذهــب الـعــالـمــي ورفــد
احـتـيــاطـيــاتـهــا ،وت ـحــديــد ًا خ ــال الـعــامـيــن
الماضيين مع ارتفاع التوقعات باقتراب
مــوجــة أع ـلــى مــن األزم ــة سـتـهــدد مــوقــع
ال ـ ــدوالر ج ـدِّي ـ ًا وت ـع ـيــد بــدي ـلــه الـتـقـلـيــدي
الذهبي إلى الواجهة.

كــان يـحـصــل عـلـيــه الـعــامــل األمــريـكــي في
 1970والبالغ $ 4 :للساعة .كان يشتري
كـمـيــات بـضــائــع ،أصـبــح شــراؤهــا يتطلب
في عام  2018أجر ًا وسطي ًا بمقدار 23,6
 $للساعة ،بينما األجر الوسطي الحالي
أقل من ذلك ويبلغ  $22للساعة .أي إن
ال ـقــدرة الـشــرائـيــة لــأجــور الــوسـطـيــة قد
انخفضت عملي ًا أو بقيت في مكانها.
وب ــال ـم ـق ــاب ــل ،فـ ــإن اإلن ـت ــاج ـي ــة الــوس ـط ـيــة
للعامل األمــريـكــي ،أي مــا يعطيه العامل
م ــن ن ــات ــج وق ـي ــم م ـق ــاب ــل ج ـه ــده الـعـقـلــي
والـعـضـلــي قــد ارتـفـعــت بنسبة %30-25
خالل الفترة ذاتها.
وخ ــال خمسين عــامـ ًا مـضــت مــا يعطيه
العامل األمريكي لمشغليه ازداد بمقدار
الـثـلــث تـقــريـبـ ًا ،بينما مــا يــأخــذه مـنـهــم لم
يتغير تقريب ًا بل انخفض.
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ص ّرح وزير الخارجية الروسي ،سيرغي الفروف ،في أواخر السنة الماضية بأن واشنطن
قد فشلت في إعادة تشكيل دول أمريكا الالتينية وفق مصالحها قائ ًال« :حدث ما لم
تكن الواليات المتحدة تتوقعه ،حيث بدأت مخططاتها تنزلق ،وتبين أن المنطقة
أكثر تعقيدًا وتنوعاً مما كانت تعتقده واشنطن ،فمثال رغم العقوبات القاسية واتباع
طرق الثورات الملونة فشلت واشنطن في تنفيذ الحرب الخاطفة في كل من فنزويال
وكوبا ونيكاراغوا».

ǧǧيزن بوظو

فشل المحاولة السابقة
جاء هذا التصريح بعد محاوالت عديدة قامت
ب ـهــا ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األمــري ـك ـيــة لــإطــاحــة
ب ــال ــرئ ـي ــس ال ـف ـن ــزوي ـل ــي ن ـي ـك ــوالس م ـ ــادورو
وتـنـصـيــب غــوايــدو مـكــانــه ،مـشـكـ ًا مــع انـتـهــاء
السنة إعالن انتصار فنزويال بمساعدة روسيا
على المستوى الــدولــي ضمن األمــم المتحدة
وم ـج ـلــس األم ـ ــن ،أو بــال ـت ـعــاون وال ـم ـســاعــدة
المباشرة بين البلدين .ليهدأ الملف الفنزويلي
قلي ًال قبل أن تعاود واشنطن خطواتها ،فبعد
ش ـهــر م ــن ت ـصــريــح الفـ ـ ــروف ،ت ـح ــدث وزي ــر
الخارجية األمريكي ،مايك بومبيو ،في مقابلة
تلفزيونية« :يجب أن يــؤدي المشروع الذي
نـعـمــل عـلـيــه إلــى اسـتـقــالــة الــرئـيــس نـيـكــوالس
م ـ ــادورو ،وي ـم ـ ّكــن شـعــب ف ـنــزويــا مــن إج ــراء
انـتـخــابــات حــرة ونــزيـهــة ».مـعـلـنـ ًا بشكل وقــح
ع ـل ـن ـ ًا ع ــن تــدخــل واش ـن ـطــن ف ــي شـ ــؤون دول
أمريكا الالتينية ،وفق ما سماه بـ «المشروع».
وقد ردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية
على هذا التصريح في أواخر الشهر الماضي:
«هــذا هــو ،أيـهــا الــرفــاق ،الـقــانــون الــدولــي على
طريقة واشنطن .لقد سمعنا اعـتــرافـ ًا واضح ًا
ومباشر ًا من قبل وزيــر الخارجية األمريكي،
عــن حـمــات ب ــاده لــزعــزعــة اسـتـقــرار الــوضــع
ف ــي دول ذات سـ ـيـ ــادة» .واح ـت ـف ــل الــرئ ـيــس
الفنزويلي مادورو خالل مسيرة في العاصمة
ك ــاراك ــاس وف ــق م ــا س ـم ــاه «ف ـش ــل ال ـم ـغــامــرة
االنقالبية».

إنكار الوقائع ومحاولة جديدة
مع بدايات الشهر الجاري ،أعلن البيت األبيض
أن الرئيس األمريكي قد عقد محادثات مع زعيم
الـمـعــارضــة الـفـنــزويـلـيــة غــوايــدو فــي واشـنـطــن،
وجــاء فــي بـيــان صــدر عــن الـبـيــت األبـيــض بــأن
الـ ــزيـ ــارة ت ـم ـثــل «ف ــرص ــة ل ـل ـتــأك ـيــد ع ـلــى ال ـت ــزام
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بـمـصــالــح شـعــب فـنــزويــا»
وجـ ــرت «م ـنــاق ـشــة س ـبــل ال ـع ـمــل م ــع الــرئ ـيــس
غــوايــدو لتسريع عملية االنـتـقــال الديمقراطي
ال ـتــي سـتـضــع حـ ــد ًا ل ــأزم ــة» .وأع ـل ـنــت وزارة
ال ـخــارج ـيــة األمــري ـك ـيــة ب ــأن بــومـبـيــو وغــوايــدو
ق ــد ات ـف ـقــا ع ـلــى «م ـضــاع ـفــة ال ـج ـه ــود» لـتـنـحـيــة
الــرئ ـيــس م ـ ــادورو .وجـ ــاء ف ــي ب ـيــان ل ـل ــوزارة
بأن «تشاور ًا حول السبل التي تمكن الجهات
الـفــاعـلــة الــديـمـقــراطـيــة والـشــركــاء الــدولـيـيــن من
فتح الطريق مع ًا أمام تشكيل حكومة انتقالية»
وبذلك أعلنت واشنطن بدء موجة جديدة ضد
فنزويال بعد فشلها في السنة الماضية.
الديكتاتورية األمريكية
أع ـل ـنــت روس ـي ــا مــوقـفـهــا م ــن جــديــد بــالـتـصــدي
لـهــذه الـمــوجــة ،وأكــد الف ــروف عـلــى أن األزمــة
فــي ف ـنــزويــا يـنـبـغــي حـلـهــا مــن خ ــال ال ـحــوار
الـ ــداخ ـ ـلـ ــي دون ش ـ ـ ــروط م ـس ـب ـق ــة «ن ـس ـم ــع
تـصــريـحــات مــن واشـنـطــن بــأنــه ال خـيــار هناك
سـ ــوى ت ـغ ـي ـيــر ال ــرئ ـي ــس ال ـف ـنــزوي ـلــي ال ـحــالــي،
والتهديد علن ًا بكل الخيارات ،فض ًال عن تنظيم
االس ـت ـف ــزازات بــان ـت ـظــام  ..ه ــذا ل ـيــس نـهـجـنـ ًا،
ول ـي ــس ن ـه ــج ش ــرك ــائ ـن ــا» وخ ـت ــم ق ــائ ــا« :إذا

كــانــت نـتـيـجــة ال ـح ــوار م ـح ــددة م ـس ـب ـق ـ ًا ،فـهــذه
ليست وساطة ،بل ديكتاتورية» .ولعل الكلمة
األخ ـي ــرة م ــن ال ـت ـصــريــح ال ـســابــق ت ـب ـيّــن حـجــم
الــوقــاحــة األمــري ـك ـيــة ال ـتــي بــاتــت س ـمــة بـسـبــب
تراكم الهزائم والتراجع.
إن اإلصـ ــرار األمــري ـكــي عـلــى م ـحــاولــة «تــأمـيــن
حديقتها الخلفية» يأتي نتيجة تراجعها المستمر،
والذي يدفعها لالستعاضة عن خسائرها دولي ًا

من أقرب جيرانها ،خاصة مع صعود التهديدات
المحلية في أمريكا الالتينية والمعادية لهيمنة
واشـنـطــن كـمــا عـبــرت عنها الـحــراكــات الشعبية
نفسها ،إال أن مــا تـحــب اإلش ــارة إلـيــه هـنــا ،هو
ّأن التوازن الدولي الجديد وفيه روسيا تحديد ًا
باتت تفرض وزنها و«انتصاراتها» ليس على
تخوم حدودها فقط ،بل وعبر القارات وصو ًال
إلى أمريكا نفسها.

ماكرون حول فرنسا ودورها المفترض
بعد خروج بريطانيا من
االتحاد األوروبي بقيت
فرنسا الدولة النووية
الوحيدة في االتحاد
األوروبي التي تملك سالحًا
نووياً ،وهذا ما يرى
فيه الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون فرصة
لبالده لتكون «مظلة
أوروبا النووية» وهذا ما
خطاب
بدا واضحاً في
ٍ
ألقاه ماكرون يوم
الجمعة في  7شباط
الجاري .فما هي مالمح
الطرح الفرنسي في هذا
الخصوص؟

ǧǧقاسيون

ألقى ماكرون خطاب ًا حول إستراتيجية فرنسا
لـلــدفــاع وال ــردع ال ـنــووي يـحــدد مــن خــالــه ما
يمكن وصفه بـ «عقيدة فرنسا النووية».
في التفاصيل
ي ــدع ــو مـ ــاكـ ــرون فـ ــي ح ــديـ ـث ــه ،وكـ ـم ــا ج ــرت
العادة ،إلى ضرورة امتالك أوروبا المزيد من

االستقاللية ،وإلــى ضــرورة زيــادة قدرتها في
التحرك إزاء التحوالت واإلضطرابات العالمية
ونظر ًا إلى َّأن ماكرون يرى َّأن أوروبــا يمكن
أن ت ـك ــون م ـســرح ـ ًا ل ـس ـبــاق ال ـت ـس ـلــح الـعــالـمــي
يـجــب عـلـيـهــا أال تـكـتـفــي ب ــدور الـمـتـفــرج ،لــذلــك
ت ـحــدث ع ــن ضـ ــرورة وج ــود أوروب ـ ــا كـطــرف
في أية معاهدة جديدة بين الواليات المتحدة
األمريكية وروسـيــا ،ال بــل مــن الممكن بنظره
أن تكون أوروبــا هــي السبَّاقة بطرح مبادرة

تهدف للحد من التسلح النووي.
يضاف إلى ذلك دعوة صريحة من ماكرون إلى
«من يرغب من الشركاء األوروبيين لتدريبات
الــردع الـتــي تـقــوم بها الـقــوات الفرنسية» لكن
دون أن تعني هــذه الـمـشــاركــة حــرمــان فرنسا
من قرارها المستقل في سياسية الردع ،وهذا
مــا يـمـكــن فـهـمــه عـلــى أنــه دع ــوة ل ــدول االتـحــاد
األوروبــي أن تقبل دور فرنسا «الحامي» في
مـحــاولــة السـتـغــال الـفــراغ الــذي خلفه خــروج
بريطانيا مــن االتـحــاد األوروبــي فهو يــرى َّأن
«القوات النووية الفرنسية تعزز أمن أوروبــا،
مــن خــال وجــودهــا بحد ذاتــه ،ولديها فــي هذا
المجال بعد أوروبي أصيل»
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى أع ـط ــى ال ــرئ ـي ــس ال ـفــرن ـســي
إش ـ ــارات ج ــدي ــدة ل ـل ـت ـقــارب م ــع روس ـي ــا وق ــال
فــي خ ـطــابــه :إن «أوروب ـ ــا ال يـمـكــن أن تـكــون
راضية عن الحوار الضعيف مع روسيا خاصة
عـنــد ازدي ــاد كــم الـتـحــديــات األمـنـيــة الـتــي يجب
مناقشتها مع موسكو» مضيف ًا« :أريــد روسيا
العب ًا أساسي ًا في األمن األوروبي»
آفاق أولية للتوجه الفرنسي
الرئيس الفرنسي لم يرسل إشــارات إلــى روسيا

وحدها ،بل تحدث في خطابه أيض ًا عن َّأن «فرنسا
مقتنعة بأن أمن أوروبــا على المدى الطويل يمرُّ
بالتحالف القوي مع الواليات المتحدة» وإذا ما
وكأن ماكرون يرى
نظرنا للصورة األولية يبدو َّ
في بالده قدر ًة على لعب دور «ضامن التوازن»
وهــو مــا يحمل  -إن كــان صحيح ًا – الكثير من
رأس نــوويٍّ وهو
المبالغة ،فتملك فرنسا ٍ 300
ما يقارب الترسانة النووية الصينية إال أنه يبقى
بعيد ًا جد ًا عن ترسانة روسيا والواليات المتحدة
رأس ن ــوويٍّ،
األمــريـكـيــة ،فـتـمـلــك روس ـيــا ٍ 6500
وتـمـلــك ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة  6185رأسـ ـ ًا نــووي ـ ًا.
حـجــم الـتـبــايــن ه ــذا ال يـسـمــح لـفــرنـســا ب ــأن تلعب
دور ًا بهذا الحجم ،وإذا كانت فرنسا حريص ًة فع ًال
على حماية االتحاد األوروبــي وأراضـيــه من هذا
النزاع يجب عليها مراجعة طبيعة التحالف التي
تــرجــوه مــن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة الـتــي
اسـتـخــدمــت وتـسـتـخــدم أراي ال ـق ــارة األوروب ـي ــة
لتصفية حساباتها دون استعدادها لتدفع تكاليفها
وهو ما يتحدث عنه ماكرون دائم ًا ،ولكن وحتى
الـلـحـظــة لــم تـسـتـطــع فــرنـســا تــرجـمــة تـصــريـحــاتـهــا
بأفعال ملموسة ،هذا إذا افترضنا أنها قادرة على
قيادة التوجه السياسي األوروبي حتى مع غياب
بريطانيا نظري ًا عن المشهد.

16
السودان« :المشكلة في الصالحيات ال في التطبيع»!
شؤون عربية ودولية

قاسيون ـ العدد  952اإلثنين  10شباط 2020

في خطوة مدروسة وخطيرة اجتمع رئيس المجلس االنتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع رئيس وزراء الكيان
الصهيوني بنيامين نتنياهو ،لبحث إمكانية تطبيع العالقات مع الكيان ،وما إن جرى اإلعالن عن هذا اللقاء حتى
بدأت التفاعالت في السودان على مستوى الشارع وعلى مستوى القوى السياسية ،فما هي مواقف الشارع والقوى
السياسية السودانية؟ وما هي دالالت هذا التوجه؟
ǧǧعالء أبوفّراج

أعـلــن مكتب رئـيــس وزراء الـكـيــان الصهيوني
فــي  3شـبــاط ال ـجــاري عــن الـلـقــاء فــي أوغـنــدا،
وق ــال اإلع ــان الــرسـمــي إن ال ـهــدف مــن الـلـقــاء
هــو ب ــدء ح ــوار يـهــدف لـتـطـبـيــع ال ـعــاقــات بين
ال ـب ـلــديــن ،وف ــي ال ـس ـيــاق نـفـســه نـقـلــت وك ــاالت
األنـبــاء أن هــذا اللقاء ،الــذي وصفه نتنياهو بـ
«التاريخي» ،جرى بوساطةٍ إماراتية ،ومباركة
أمريكية ،باإلضافة إلى أن مسؤولين مصريين
وسعوديين لعبوا دور ًا في هذا اللقاء.
تداعيات أولية
كما جرت العادة في مواقفٍ مشابهةٍ ،ترافقت
هـ ــذا ال ـخ ـط ــوة م ــع ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـت ـصــري ـحــات
الرسمية السودانية ،التي تحدثت في البداية
عن أن اللقاء جرى «دون تنسيق مسبق» ،وأن
الـحـكــومــة «لــم تعلم بــه إال مــن اإلع ــام» ،وفــي
بيان أصــدره الناطق الرسمي باسم الحكومة
ووزي ــر الـثـقــافــة واإلع ــام فيصل محمد صالح
ق ــال« :لــم يـتــم إخـطــارنــا أو الـتـشــاور مـعـنــا في
مجلس ال ــوزراء بـشــأن هــذا الـلـقــاء ،وسننتظر
التوضيحات بعد عودة السيد رئيس مجلس
ال ـس ـي ــادة» .وم ــن جــانـبـهــا أصـ ــدرت الـخــارجـيــة
السودانية تصريحات مشابهة؛ إذ قال مصدر
فــي الـ ــوزارة إن الـلـقــاء «تــم تــرتـيـبــه بـعـيــد ًا عن
ال ـ ــوزارة وب ــا تـنـسـيــق م ـع ـهــا» ،ول ـكــن األم ــور
لــم تـتـغـيــر «ب ـعــد أن عـلـمــت الـحـكــومــة بــالـلـقــاء»
فهناك محاولة رسمية واضحة لحصر مشكلة
خ ـطــوة ال ـبــرهــان بــأنـهــا «ت ـج ــاوز صــاحـيــات»
ال أك ـثــر ،وه ــذا مــا رك ــز عـلـيــه رئ ـيــس ال ــوزراء
السوداني عبداهلل حمدوك في «تغريدات» له
عـلــى مــوقــع تــويـتــر ،رحــب بـهــا بـبـيــان الـبــرهــان
حول لقائه بنتنياهو مضيف ًا أنه يجب االلتزام
«بالمهام والصالحيات» التي تحددها الوثيقة

ال ــدس ـت ــوري ــة وأن ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـخ ــارج ـي ــة مــن
صالحيات رئــاســة ال ــوزراء .وفــي هــذه األثـنــاء
ي ـع ـلــن ال ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـج ـي ــش ال ـس ــودان ــي
عــامــر مـحـمــد الـحـســن فــي  6ش ـبــاط ال ـجــاري،
أي بعد ثالثة أيام من اللقاء ،سماح السودان
«لـلــرحــات الـجــويــة الـمـتـجـهــة إلــى «إســرائـيــل»
بعبور مجاله الـجــوي» وهــي الخطوة األولــى
لتطبيع العالقات.
الـمــوقــف الــرسـمــي ال ـســودانــي ه ــذا دف ــع مــديــر
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة بــال ـم ـج ـلــس ال ـس ـي ــادي
ال ـ ـسـ ــودانـ ــي رشـ ـ ــاد فـ ـ ــراج ال ـ ـس ـ ــراج ل ـت ـقــديــم
استقالته على خلفية اللقاء ،وقال في بيانٍ له:
«أمانة التكليف تقتضي أن أقدم استقالتي قبل
أن أرى أعالم الكيان الصهيوني ترفرف على
سارية القصر الــذي قتل فيه غــردون (ضابط
بــريـطــانــي قـتـلــه أنـصــار الـمـهــدي فــي الـخــرطــوم
ع ــام  )1885م ــن ق ـبــل ال ـم ـجــاهــديــن م ــن أب ـنــاء
السودان األحرار ،الذين قاتلوا وكالء االحتالل
واالستعمار على مر العصور واأليــام ،وبذلوا
دماءهم مهر ًا للحرية واالنعتاق».
إعالن مواقف
لــم تـبـتـعــد بـعــض ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة كـثـيــر ًا عن
الخطاب الرسمي السوداني ،وخصوص ًا بيان
«قــوى الحرية والتغيير» التحالف الــذي يضم
مجموعة من القوى السياسية ،والتي تشارك
بجزء منها في المجلس االنتقالي السوداني،
وجاء بيان «الحرية والتغيير» في أربعة بنود
يؤكد أحدها بصياغة مبهمة على «حق الشعب
الفلسطيني في العودة ودولته المستقلة» ،أما
بقية البيان فتركز على االلتزام بالصالحيات،
وتعتبر ّأن موضوع «العالقات مع إسرائيل»
ي ـ ـق ـ ــرره الـ ـشـ ـع ــب ال ـ ـس ـ ــودان ـ ــي ول ـ ـكـ ــن «ع ـب ــر
مؤسساته التي تعبّر عن إرادته» ،وهنا جوهر
الـمـشـكـلــة وه ــي ال ـت ـس ـتــر وراء «ال ـصــاح ـيــات
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واالخـتـصــاصــات» هــربـ ًا مــن الموقف الصريح،
فـأصحاب الـصــاحـيــات قــالــوا مــا لديهم وبــدأوا
بـتـنـفـيــذ رغ ـب ـت ـهــم ،وال ـح ــدي ــث ه ـنــا ع ــن رئـيــس
«مجلس السيادة االنتقالي» ورئيس الوزراء
ال ـس ــودان ــي ،ول ـي ــس ع ــن م ــوظ ــف ف ــي وزارة
الصحة ،حتى إن وزيرة الخارجية السودانية
أسماء محمد عبد اهلل لم تستبعد قيام عالقات
م ــع «إس ــرائ ـي ــل» وال ـت ــي ت ــرى أن ــه «ال شــيء
ث ــاب ــت» ف ــي م ـت ـغ ـيــرات ال ـس ـيــاســة .ف ـهــل يــوافــق
تحالف «قــوى الحرية والتغيير» على موقف
المؤسسات الرسمية؟
أمــا بـيــان «تـجـمــع المهنيين الـســودانـيـيــن» فقد
حمل موقف ًا واضح ًا من الموضوع معتبر ًا أن
ال ـبــرهــان «ال يـمـلــك ال ـحــق فــي تـغـيـيــر» مــوقــف
الشعب الـســودانــي الــرافــض لتطبيع العالقات
مع الكيان الصهيوني والداعم لحقوق الشعب
الفلسطيني.
ومن جانبه عبّر الناطق الرسمي باسم الحزب
الشيوعي السوداني فتحي الفضل عن موقف
الـ ـح ــزب ب ـش ـكــل واض ـ ــح ،فــاع ـت ـبــر ال ـف ـضــل أنــه
«ليس من المهم إن كانت الحكومة تعلم بشكل
مسبق باللقاء ،بل يجب على الحكومة والنظام
وم ـج ـلــس ال ـس ـيــادة ال ـس ــودان ــي أن يــوضـحــوا
إذا ك ــان ــوا ش ــرك ــاء ف ــي م ـش ــروع ب ـيــع الـقـضـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة بـمـقــابــل حـفـنــة مــن ال ـ ــدوالرات»،
ورأى الـفـضــل أن هــذه الـمـســألــة تــدفــع لـســؤال
«مــن يحكم الـســودان ومــن هــو الـمـســؤول عن
السياسية الخارجية؟» .وفي بيانٍ لها اعتبرت
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
«أن الـلـقــاء أتــى إلن ـفــاذ وجـلــب الـتــأيـيــد لصفقة
القرن األمريكية ولتصفية القضية الفلسطينية
بالكامل ،وجر الحكومات العربية للمشاركة في
الـمـشــروع اإلمـبــريــالــي فــي المنطقة ،وإليـقــاف
ن ـضــال الـشـعــوب الـعــربـيــة فــي ال ـع ــراق ولـبـنــان
والـســودان واألردن» ورأت اللجنة فــي بيانٍ
آخ ــر ب ــأن «ل ـق ــاء ال ـب ــره ــان ون ـت ـن ـيــاهــو ام ـت ــداد
لمحاوالت النظام البائد للتطبيع مع إسرائيل»
ودعــت إلــى أوســع مـقــاومــة جماهيرية لرفض
ه ــذه ال ـخ ـطــوة وك ــل م ــا يــرهــن إرادة الــدولــة
للخارج.
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لماذا اليوم؟
قد يكون سبب القيام بهذه الخطوة مختلف ًا من
طــرفٍ إلــى آخــر ،فالواليات المتحدة األمريكية
وإن افترضنا أنها تبحث عن داعمين لمشروع
«صفقة القرن» ،لن ترى في بلد مقسم يعاني من
نزاعات وعدم استقرار سياسي مثل السودان
وزن ًا جدي ًا لدعم مشروعها هذا ،وقد يكون هناك
هدفان لهذه الخطوة ،األول تعقيد األوضاع في
السودان ودفع األمور إلى االنفجار ،ومن جهة
أخ ــرى تـقــديــم خــدمــة لـبـنـيــامـيــن نـتـنـيــاهــو تـكــون
عون ًا له في معركته السياسية الداخلية ،إذ يرى
فـيـهــا األخـيــر انـتـصــار ًا لسياسته إح ــدى ثـمــرات
عــاقـتــه الـجـيــدة مــع الــرئـيــس األمــريـكــي دونــالــد
تــرامــب ،وفــي الـسـيــاق نـفـســه تـحــاول الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة األمــري ـك ـيــة ابـ ـت ــزاز الـ ـس ــودان دائ ـم ـ ًا
لرفعه عن قائمة الدول الداعمة لإلرهاب ،وهذا
مــا يـعـتـبــره الـنـظــام الـســودانــي الـجــديــد -القديم
«تعبير ًا عــن مصلحة السودانيين» ويــرى فيه
حجّة مقنعة للسير في طريق العمالة واالرتهان
للخارج ليكون الـســودان بــذلــك بـلــد ًا خاضع ًا ال
يقوى على المطالبة بحقه باالستقالل الحقيقي
وتأمين مصالح أبـنــائــه ،ويصبح أبـنــاؤه وقــود ًا
لحروب ال دخل لهم بها مثل اليمن.
نقاش أوسع
إال ّأن ما يجري فتح الباب أمام ٍ
يـكـشــف مــواقــف الـقــوى الـسـيــاسـيــة الـســودانـيــة
ومـ ــدى جــذري ـت ـهــا أمـ ــام الـ ـش ــارع ال ـس ــودان ــي،
وه ــو يـسـمــح أي ـض ـ ًا بـفـتــح ن ـقــاش ج ــدي حــول
درجـ ــة ال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـح ــاص ــل ف ــي الـ ـسـ ــودان إلــى
اليوم ،إذ كان واضح ًا أن مركز القرار ال يزال
بـعـيــد ًا عــن الـقــوى الـجــديــدة ،الـتــي قــد نتفق أو
نـخـتـلــف مــع بـعـضـهــا .وإذا ك ــان الـبـعــض يــرى
في خطوة البرهان هذه تجاوز ًا للصالحيات،
ربـمــا يـكــون الــوقــت مـنــاسـبـ ًا لتذكيرهم بــأنــه لم
يـتـجــاوز إال صــاحـيــات مثبتة عـلــى ال ــورق ،ال
تعكس صــاحـيــاتــه عـلــى أرض الــواقــع ،والـتــي
تـعــد ام ـتــداد ًا لـصــاحـيــات قــوى تنتمي للنظام
ال ـس ــودان ــي ن ـف ـســه ،وال ي ـجــب أن ن ـن ـســى أن
وجــود البرهان ومــن يمثلهم في ســدة الحكم،
ال يعتبر بأي شكل من األشكال إنجاز ًا للحركة
الشعبية السودانية ،بل هو محاولة الحتوائها
وحرفها عن أهدافها.

شؤون عربية ودولية
قاسيون ـ العدد  952اإلثنين  10شباط 2020

www.kassioun.org

مبادرات جديدة
أزمة شرق المتوسط تحتاج
ٍ

17

الصورة عالمياً
•صرح وزير
الخارجية
الروسي،
سيرغي
الفروف:
أن روسيا
سوف ترد على
المناورات العسكرية
األمريكية في أوروبا ،والمقرر إجراؤها في
آذار ،ولكنها ستفعل ذلك بطريقة تستبعد
المخاطر غير الضرورية.
•أعلنت بعثة
األمم المتحدة
إلى ليبيا في
بيان لها
ٍ
عقب انتهاء
محادثات
اللجنة العسكرية
المشتركة ( ،)5+5أن
طرفي النزاع الليبي اتفقا على وقف تدفق
المقاتلين األجانب إلى البالد وإخراجهم من
األراضي التي دخلوها.

تسعى الواليات المتحدة األمريكية بشكل حثيث إلى التصعيد الدائم في البحر األبيض المتوسط ،وعلى الرغم من أن ملف األزمة الليبية تلقى دفعاً
باتجاه الحل بعد مفاوضات موسكو ومؤتمر برلين ،إال أن احتماالت االنفجار ال تزال موجودة وخصوصاً أن واشنطن تصب الزيت على النار على مدار
الساعة.
ǧǧعتاب منصور

ما يجري اليوم
في شرق
المتوسط
وإن كان يبدو
متناقضاً في
الظاهر إال أنه
يشترك في
منبعه األمريكي

ي ـب ــدو ال ـ ــدور األم ــري ـك ــي واألوروب ـ ـ ــي مــن
خ ـل ـفــه واضـ ـحـ ـ ًا إذا م ــا ن ـظ ــرن ــا إلـ ــى شـكــل
إدارة خالف اليونان وقبرص مع تركيا،
ف ـت ـس ـعــى الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة بـمـجـمــوعــة
خ ـط ــوات ال ـح ـفــاظ ع ـلــى درج ــة عــال ـيــة مــن
التوتر في المنطقة.
التواجد األمريكي في اليونان
ص ــادق الـبــرلـمــان الـيــونــانــي عـلــى االتـفــاقـيــة
األم ـن ـيــة ال ـجــديــدة ال ـمــوق ـعــة م ــع ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة م ــن ق ـبــل ال ـح ـكــومــة ف ــي تـشــريــن
ال ـثــانــي مــن ال ـعــام ال ـمــاضــي ،تـقـتـضــي هــذه
االت ـف ــاق ـي ــة ت ــوس ـي ــع الـ ــوجـ ــود ال ـع ـس ـكــري
األمـ ــريـ ـكـ ــي فـ ــي الـ ـي ــونـ ــان ب ـح ـي ــث يـسـمــح
لـلـجـيــش األمــري ـكــي بــاس ـت ـخــدام أي مــوقــع
عـسـكــري فــي ال ـيــونــان .وتـشـمــل االتـفــاقـيــة
ال ـقــاعــدة األمــريـكـيــة ال ـمــوجــودة أص ـ ًـا في
جزيرة كريت ،وتسمح االتفاقية لواشنطن
بــاسـتـخــدام البنى التحتية الـمــوجــودة في
القواعد العسكرية في ثالث مدن يونانية،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ضـ ـمـ ــان ح ـ ــق واش ـن ـط ــن
باستخدام أي موقع عسكري على أراضي
ال ـيــونــان ،واعـتـبــر وزي ــر الــدفــاع الـيــونــانــي
نـ ـيـ ـك ــوس بـ ــانـ ــايـ ــوتـ ــوبـ ــولـ ــوس أن ه ــذه
الخطوة «ستعود بالفائدة على اليونان»،
ويـشــارك الجيش اليوناني بــالـتــوازي مع
هــذه الـخـطــوات بـمـهـمــة إلــى جــانــب حاملة
ال ـط ــائ ــرات ال ـفــرن ـس ـيــة شـ ــارل دي ـغ ــول فــي
شرق البحر المتوسط ،ويتوقع أن يوقع
البلدان اتفاقية للتعاون االستراتيجي في
آواخر شهر شباط الجاري.
يبدو القلق اليوناني واضح ًا من النشاط
ال ـت ــرك ــي ف ــي ال ـم ـت ــوس ــط ،وتـ ـح ــاول أثـيـنــا

المناورة ،فهي ترى في عالقتها مع االتحاد
األوروب ــي والــواليــات المتحدة األمريكية
مـخــرجـ ًا ،خصوص ًا بسبب الــوعــود بالدعم
العسكري واالستثمار بالجيش اليوناني،
لكنها ال تدرك حجم المواجهة التي يجري
دفـ ــع ال ـي ــون ــان إل ـي ـه ــا .وي ـب ــدو ج ـهــل أثـيـنــا
واضـحـ ًا إذا مــا نظرنا إلــى درجــة تبجحها
بخطواتها «االستراتيجية».
قبرص
ال ت ـ ـبـ ــدو عـ ــاقـ ــة ق ـ ـبـ ــرص وتـ ــرك ـ ـيـ ــا فــي
تـحـســن ،بــل عـلــى الـعـكــس مــن ذلــك ،نسمع
التصريحات العدائية اليومية من قبرص
ومن تركيا ،ولم يكن آخرها اتهام قبرص
ل ـتــرك ـيــا ب ـس ــرق ــة ب ـي ــان ــات ح ـس ــاس ــة ح ــول
الثروات الطبيعية في المتوسط ،لتتراجع
عــن ه ــذا االت ـه ــام فـيـمــا ب ـعــد ،وم ــن الـجــديــر
بالذكر أن تركيا تـحــاول استثمار عالقتها
مــع مــا يسمى «جمهورية شمال قبرص»
ال ـتــي أع ـلــن عـنـهــا ب ـعــد ال ـتــدخــل الـعـسـكــري
التركي في قبرص ،وتسعى تركيا لتعزيز
وجودها والتنقيب عن الثروات الطبيعية
في المياه القبرصية.
وتـبــدو ال ـصــورة فــي قـبــرص مـتـقــاربــة لما
ي ـج ــري ف ــي ال ـي ــون ــان إذ ت ــدع ــم واش ـن ـطــن
ق ـب ــرص ف ــي وج ــه ت ــرك ـي ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
أن وك ـ ــاالت األنـ ـب ــاء ت ـت ـحــدث ع ــن صـفـقــة
س ــاح ب ـيــن ق ـبــرص وم ـص ـنّــع ال ـصــواريــخ
األوروبي «إم بي دي إيه» الذي يُفترض
أن ي ــزوّد ق ـبــرص ب ـصــواريــخ أرض-ج ــو
قصيرة المدى ،وصواريخ مضادة للسفن،
وي ـجــري ال ـحــديــث عــن ع ـقــود بـقـيـمــة 240
مـلـيــون ي ــورو .مـمــا يـعــزز ق ــدرات قـبــرص
العسكرية في وجه تركيا.

الوضع المعقد والحلول المركبة
ال شك أن النشاط التركي في المتوسط
يـعـتـبــر أحــد عــوامــل عــدم االس ـت ـقــرار وهــو
م ــا يـنـبـغــي ح ـلــه ق ــري ـب ـ ًا ،فــال ـس ـعــي ال ـتــركــي
ال ـم ـح ـمــوم ل ـل ـخــروج م ــن ال ــزاوي ــة الـضـيـقــة
م ـف ـه ــوم ،ول ـك ــن ال ــوس ــائ ــل ال ـم ـت ـب ـعــة حــال ـي ـ ًا
لــن تـحـقــق إال مــزيــد ًا مــن تـضـيـيــق الـخـنــاق
عـلــى تــرك ـيــا ،ف ـبــدل مــن أن تـسـتـفـيــد تــركـيــا
م ــن ال ـم ـخ ــارج اآلمـ ـنـ ــة ،والـ ـت ــي ت ـت ـفــق مــع
الشرعية الدولية تظهر نزعة للمضي في
ـرق أكثر وعــورة وخـطــر ًا على مستقبل
طـ ٍ
البالد ،ومن الجهة المقابلة ال يمكن اعتبار
«الـ ـحـ ــل» األم ــري ـك ــي ض ــام ـن ـ ًا ل ــاس ـت ـق ــرار،
فــالـتــوجــه الـيــونــانــي الــذي يــرســخ الـجــزيــرة
بــوصـفـهــا قــاعــدة أمــريـكـيــة ال مـسـتـقـبــل لــه،
وال يخدم مصالح اليونان ،بل يدفعها إلى
دفــع فــاتــورة كـبـيــرة ج ــد ًا ،لــم يـعــد االتـحــاد
األوروبي مجتمع ًا قادر ًا على دفعها.
ت ـح ـتــاج ال ـم ـن ـط ـقــة إلـ ــى مـ ـبـ ــادرات جــديــدة
لحلول تكون بعيدة عن الوصاية األمريكية،
على أن تم ّكن هذه المبادرات دول شرق
المتوسط من نزع فتيل التفجير الموجود
حالي ًا .ومن هذا الزاوية نرى أن ما يجري
اليوم ،وإن كان يبدو متناقض ًا في الظاهر،
إال أنــه يشترك في منبعه األمريكي .فجرّ
تــرك ـيــا إل ــى م ـع ــارك خــارج ـيــة خ ــاس ــرة فــي
ليبيا وشرق المتوسط هو هدف أمريكي
ال ي ـصــب ف ــي مـصـلـحــة تــرك ـيــا ،فــالــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة تـعـمــل ع ــن طــريــق م ــا تـبـقــى مــن
نفوذها في المنطقة لتأجيج المشكلة ،أم ًال
في كسب بعض الوقت ،ومن هنا قد يكون
ل ـل ــدور ال ــروس ــي الـمـتـصــاعــد ف ــي الـمـنـطـقــة
فرصة جديدة للدخول في مشروع تهدئة
جديد يضمن استقرار ًا أكبر يشابه دورها
في الملف الليبي.

•قال الرئيس
التنفيذي
للشركة
الروسية
الحكومية
المسؤولة عن
صادرات األسلحة :إن المشروع الروسي
الهندي المشترك إلنتاج مروحيات من طراز
«كا  »226-بات قيد التنفيذ بعد أن حل
الجانبان جميع القضايا المتعلقة بعملية
التصنيع المشترك.
•أعلن مصدر
في وزارة
الخارجية
األلمانية ،في
تصري ٍح لوكالة
«تاس» الروسية:إن
ألمانيا ترى في االستعداد األمريكي لفرض
عقوبات جديدة على مشروع السيل
الشمالي 2سلوكاً غير مقبول.
•قال الممثل الخاص
للرئيس الفرنسي
في روسيا ،جان
بيير شيفنمان:
إن العقوبات
االقتصادية التي
فرضتها أوروبا على
روسيا لم يكن لها تأثير
على نمو اقتصاد البالد ،مضيفاً أن فكرة عزل روسيا
أثبتت أنها خاطئة.
•قال سفير روسيا
لدى كوريا
الديمقراطية،
ألكسندر
ماتسيغورا:
إن روسيا تحتل
المرتبة الثانية بعد
الصين في التعاون االقتصادي مع كوريا
الديمقراطية ،وهي عازمة على تفعيل
العالقات االقتصادية بشك ٍل أكبر.
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كورونا وتيجان الربح

أشارت منظمة الصحة العالمية « »WHOفي الشهر األول من عام  2020إلى احتمال
حدوث أزمة صحة عامة عالمية فيما يتعلق باإلصابة بفيروس كورونا «الفيروس
التاجي الجديد  »2019-nCoVالمصنف كالتهاب رئوي فيروسي .تمركز انتشار
الفيروس في مدينة ووهان ،المدينة الواقعة في شرقي الصين ،والتي يزيد عدد
سكانها عن  11مليون نسمة .في  22كانون الثاني  ،2020قام أعضاء من لجنة الطوارئ
في منظمة الصحة العالمية «بالتعبير عن رؤى متنوعة فيما إن كان هذا الحدث يشكل
بأن
وباء أم ال» .وفي  30كانون الثاني  ،2020اجتمعت اللجنة من جديد ،وأعلنت ّ
فيروس كورونا هو جائحة وأعلنوا حالة طوارئ صح ّية عامة عالمية «.»PHEIC

رومانوف
ǧ
ǧ ǧمايكل تشوسدوفسكي والري
     تعريب وإعداد :عروة درويش

فــي  30كــانــون الـثــانــي كــان هـنــاك  9600حالة
إص ــاب ــة م ــؤك ــدة ،وم ــن بـيـنـهــا  213حــالــة وف ــاة
مـسـجـلــة ف ــي ال ـص ـيــن ال ـتــي يـبـلــغ ع ــدد سـكــانـهــا
حــوالــي  1,4مليار نسمة ،دون أيّــة حالة وفــاة
خ ــارج الـصـيــن .ومــن بـيــن  9600حــالــة إصــابــة
مــؤكــدة بــالـفـيــروس ،هـنــاك مــا يـقــرب مــن 150
حالة عدوى سُجّلت خارج الصين .عالوة على
ذلــك ،فـ ّـإن لفيروس كورونا معدل حياة أدنى
( )%2,1بالمقارنة مع اإلنفلونزا الموسمية.
تـ ـع ــال ــوا ن ـ ــرى ك ـي ــف غ ـط ــت وسـ ــائـ ــل اإلع ـ ــام
األمــريـكـيــة ومــا يــدور فــي فـلـكـهــا؟ الـحــدث عبر
أخــذ مـثــال مــن شـبـكــة « »CBSالـمــرمــوقــة .في
 30ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2020أوردت الـشـبـكــة
خبر ًا« :بحلول مساء الخميس قتل الفيروس
الـشـبـيــه بــاإلنـفـلــونــزا  213شـخـصـ ًا عـلــى األقــل،
جميعهم فــي الـصـيــن .وهـنــاك أكـثــر مــن 9600
آخــريــن أصــابـتـهــم الـعــدوى فــي أكـثــر مــن دزيـنــة
دول ،ومن ضمنها حاالت مؤكدة في الواليات
المتحدة».
ّإن ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـم ـن ـش ــورة م ـض ـل ـلــة .ف ـب ـنــاء
عـلــى بـيــانــات  30كــانــون الـثــانــي  ،2020كــانــت
المعلومات كما يلي:
ال وج ـ ــود لـ ـح ــاالت مـ ــوت ق ــد ح ــدث ــت خ ــارج
الصين.
أكثر من  9500حالة مسجلة داخل الصين.
قرابة  150حالة مسجلة خارج الصين.

وعـلــى الـطــرف اآلخــر مــن الـعــالــم فــي الــواليــات
المتحدة ،قدرت مراكز التحكم بالكوارث بأنّه
ح ـتــى ذات ال ـت ــاري ــخ ،فـ ـ ّـإن مــوســم اإلن ـف ـلــونــزا
 2020-2019في الــواليــات المتحدة قد حمل
م ـعــه م ــا ال ي ـقــل ع ــن  15م ـل ـيــون ح ــال ــة إصــابــة
وأن  140ألـ ـفـ ـ ًا مـنـهــم
م ــرض ـيّ ــة ب ــال ـف ـي ــروسّ ،
احـتــاجــوا لـلــرعــايــة فــي الـمـشـفــى ،و 8200لـقــوا
حتفهم .وذلــك كله من حوض إحصائي عدده
 330مليون نسمة ،أي حوالي ربع عدد سكان
الصين.
وع ـلــى ال ـن ـق ـيــض م ــن ك ــورون ــا ،ل ــم نـسـمــع عــن
أيّ ـ ــة ت ـغ ـط ـيــة أو ق ـل ــق ب ـخ ـص ــوص اإلن ـف ـل ــون ــزا
الموسمية ،والتي أدّت على مستوى العالم في
عام  2017إلى حصول  650ألف حالة وفاة.
منظمة الصحة ...إذًا الموضوع ج ّدي؟!
م ـمّــا يـثـيــر ال ـس ـخــريــة أك ـث ــرّ ،أن ال ـمــديــر ال ـعــام
لـمـنـظـمــة الـصـحــة الـعــالـمـيــة «ت ـيــدروس أدان ــوم
غ ـي ـب ــري ـس ــوس» أ ّكـ ـ ــد فـ ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ـفــي:
«السبب الرئيس لهذا اإلعالن ليس ما يحدث
فــي الـصـيــن ،بــل بسبب مــا يحصل فــي الـبـلــدان
األخرى .قلقنا األكبر هو من احتمالية تسرب
ال ـف ـيــروس إل ــى ال ـب ـلــدان ذات أن ـظ ـمــة الــرعــايــة
الصحية األضعف ،وهي البلدان غير المجهزة
للتعامل معه».
ما الــذي يحصل في البلدان األخــرى؟ «قرابة
 150حالة عــدوى دون أيّــة حالة وفــاة في 23
دولـ ــة وإق ـل ـي ـم ـيــن ،والـ ــذي ي ـبــرر ق ـيــام مـنـظـمــة
الـصـحــة العالمية بــرعــايــة إعــان حــالــة طــوارئ

كيف لنا أن نثق
بمنظمة الصحة
العالمية اآلن
بعد إعالنها لحالة
طوارئ زائفة؟
كيف يمكننا أن
نفرق بين المنظمة
واإلعالم الزائف
المملوك للشركات
األمريكية؟

صـحـيــة ع ــامّ ــة عــال ـم ـيــة؟ مـجـمــوعـهــم بــاسـتـثـنــاء
الـصـيــن هــو  152شـخـصـ ًا دون ح ــاالت وف ــاة.
هل هذا الرقم يبرر إعالن حالة طوارئ صحية
ع ــامّ ــة عــال ـم ـيــة؟ ّإن م ــا ف ـع ـل ـتــه ق ـي ــادة مـنـظـمــة
الصحة العالمية في واقع األمر هو خلقٌ للهلع،
بينما كان عليهم أن يتَّخذوا الطرق الروتينية
ل ــدع ــم ال ـص ـي ــن وب ـق ـي ــة ال ـب ـل ــدان ال ـت ــي سُ ـج ـلــت
لــديـهــا إصــابــات بــالـفـيــروسّ .إن إع ــان الـمــديــر
الـعــام لمنظمة الـصـحــة العالمية هــو إعــان بال
داع ،وهــدفــه إط ــاق ج ـوّ مــن ال ـخــوف والـهـلــع
ٍ
والترهيب.
ك ـيــف ل ـنــا أن ن ـثــق بـمـنـظـمــة ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة
اآلن بعد إعــانـهــا لحالة طــوارئ زائـفــة؟ كيف
يمكننا أن نفرق بين المنظمة واإلعالم الزائف
المملوك للشركات األمريكية؟
ديجا -فو وإنفلونزا الخنازير.
لدينا سابقة هنا :في  ،2009بناء على بيانات
غير كافية وغير مكتملة ،تنبأت منظمة الصحة
ال ـع ــال ـم ـي ــة «ب ـش ـك ــل رس ـ ـمـ ــي» ،بـ ـ ـ ّـأن ف ـي ــروس
إن ـف ـلــونــزا ال ـخ ـنــازيــر ( )H1N1سـيـنـتــج« :أكـثــر
مــن مـلـيــاري إنـســان مـصــاب بــه خــال العامين
التاليين– أي قرابة ثلث سكان العالم».
ثــم تـبـيــن ب ـ ّـأن األم ــر م ـج ـرّد فـتــح مـنـجــم إلثــراء
شركات األدوية الكبرى بمليارات الدوالرات،
وذلك بدعم من المديرة العامة لمنظمة الصحة
العالمية آنــذاك مارغريت تشان .ففي حزيران
 2009ص ــرح ــت تـ ـش ــان« :بـ ـنـ ــا ًء ع ـل ــى ت ـقــديــر
الـخـبــراء لــأدلــة ،ت ـمّ اسـتـيـفــاء المعايير العلمية
لوباء إنفلونزا .وعليه فأنا أعلن رفع مستوى
اإلن ــذار لــوبــاء اإلنـفـلــونــزا مــن الـطــور الخامس
إلــى الـطــور الـســادس .العالم اآلن يشهد بداية
جائحة اإلنفلونزا لعام .»2009
عــن أيّ «تـقــديــر خ ـبــراء» كــانــت تـتـحــدث؟ في
تـصــريــح ت ـ ٍـال لـهــا أك ــدت فــي  21تـمــوز :2009
«يستطيع صــانـعــوا الـلـقــاحــات أن ينتجوا 4,9
مليارات لقاح لوباء اإلنفلونزا سنوي ًا في أفضل
ال ـحــاالت» .لنشهد بـعــدهــا عـلــى تــدفــق شــاالت
مــال ـيــة ع ـلــى صــان ـعــي ال ـل ـقــاحــات م ــن ال ـشــركــات
الكبرى ،وتشمل كالكسوسميث ونوفارتيس
وميرك أند كو وسانوفي وفايزر ...إلخ.

ل ـقــد كــانــت أخ ـب ــار إن ـف ـلــونــزا ال ـخ ـنــازيــر الــزائ ـفــة
واإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات ال ـم ـض ـل ـل ــة ت ـن ـت ــج ع ـل ــى أرفـ ــع
الـمـسـتــويــات الــدولـيــة والـحـكــومـيــة .وقــد مضى
اإلع ـ ــام وال ـح ـك ــوم ــات ف ـي ـهــا إلـ ــى حـ ـدّ إط ــاق
ح ـمــات مــن الـهـلــع والـتـخــويــف وع ــدم الـيـقـيــن
مـضـلـ ًا ال ــرأي ال ـعــام دون وج ــود حـتــى أدنــى
دليل .ونأخذ مثا ًال من تصريح رسمي لإلدارة
األمــري ـك ـيــة ف ــي ح ـي ـنــه« :ق ــد ت ـضــرب إنـفـلــونــزا
الـخـنــازيــر مــا يـصــل إل ــى  %40مــن األمــريـكـيـيــن
على طول األعــوام القادمة ،وقد يموت مئات
اآلالف إن لــم تنجح حـمــات التلقيح وغيرها
من اإلجراءات الواجب اتخاذها».
لـكـنّ الـجــائـحــة لــم تـحـصــل مـطـلـقـ ًا ،ول ــم يحصل
وباء يؤثر على ملياري شخص...
وكما هو متوقع ،كانت التحقيقات فيمن وقف
وراء هــذه الحيلة الـتــي كلفت الـمـلـيــارات شبه
معدومة .مــن التحقيقات القليلة التي أجريت،
ال ـت ـح ـق ـيــق الـ ــذي أج ــرت ــه ال ـج ـم ـع ـيــة الـبــرلـمــانـيــة
لـمـجـلــس أوروبـ ـ ــا « –PACEمـنـظـمــة دول ـيــة
مستقلة عــن االتـحــاد األوروبـ ــي» .وقــد صـرّح
رئ ـيــس لـجـنــة الـتـحـقـيــق ،عــالــم األوب ـئ ــة الـســي
وولـفـغــانــغ ودارغ ،بـشـكــل عـلـنــي ب ـ ّـأن «إع ــان
الــوبــاء الــزائــف هــو أحــد أكـبــر الفضائح الطبية
في القرن».
مصدر المرض
ب ـعــض ال ـم ـصــادفــات ال ـتــي ت ـحــدث ت ـكــون ذات
طبيعة مــربـكــة ،وج ــزء مــن اإلرب ــاك يـعــود إلــى
كــون هــذه الـحـقــائــق تشبه الكثير مــن المآسي
في العالم المعاصر ،هناك ما يدل على وجود
«تجربة مـحــاكــاة» لها .كمثال :عملية التفجير
الـ ـتـ ــي حـ ــدثـ ــت ف ـ ــي مـ ـ ــاراثـ ـ ــون ب ــوسـ ـط ــن فــي
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة مـنــذ بـضــع س ـنــوات .شهد
المئات حينها بـ ّـأن وكالة التحقيقات الفدرالية
« »FBIقد أجــرت محاكاة لعملية التفجير في
ذات الـمـكــان ال ــذي وقــع بــه التفجير قـبــل أيــام
م ــن ال ـم ــاراث ــون .ه ـنــاك الـك ـثـيــر م ــن ال ـح ــوادث
الـشـبـيـهــة ،رغ ــم ّأن اإلعـ ــام ال ـســائــد يـتـجــاهـلـهــا
عمد ًا بمجملها.
كان المسؤولون الصينيون في البدء مقتنعين
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الكثيرون ممن ال يعرفون اإلجــراءات المتبعة
الـتــي حــرص اإلع ــام عـلــى عــرضـهــا بــالـطــريـقــة
ال ـتــي ت ـنــاســب ال ـم ـع ـهــد ،ل ـك ـنّ الـحـقـيـقــة ّأن هــذا
السيناريو غير قابل للحدوث.
ّإن وجود معهد بيربرايت في المحاكاة يعود
دون شــك إل ــى ّأن الـمـعـهــد قــد أن ـشــأ وسـجــل
ب ــراءة اخ ـتــراع لـخـمـســة أن ــواع مــن فـيــروس
ك ـ ــورون ـ ــا ،أحـ ــدهـ ــا هـ ــو ال ـ ــذي اس ـت ـخ ــدم فــي
الـمـحــاكــاة وه ــو مـسـجــل ب ـبــراءة اخ ـتــراع في
الواليات المتحدة بتاريخ  20تشرين الثاني
 .2018وممّا يثير الفضول ّأن معهد بيربرايت
ممول بشكل جزئي من قبل مؤسسة غيتس
«م ـم ــول رئ ـي ــس» ،األمـ ــر الـ ــذي ي ـقــودنــا إلــى
التساؤل عن السبب الــذي يدفع بيل غيتس
لتمويل مختبر أسلحة بيولوجية بريطاني،
وال ـه ــدف الـمـعـلــن ه ــو االه ـت ـمــام بــالـلـقــاحــات.
وكما هو متوقع ،يملك معهد بيربرايت مقابل
الـبــراءات الخمس ألنــواع فـيــروس كــورونــا،
ب ــراءات اخـتــراع كـثـيــرة لـلـقــاحــات ومـضــادات
لـ ــه .ومـ ــن ب ـي ـن ـهــا «ج ـي ـن ــات حـ ـش ــرات م ـعــدلــة
وراثي ًا» يشير البعض بأنّها المصدر األصلي
لحشرات «أوكسيتك» التي أطلقت فيروس
زي ـ ـكـ ــا ...إنّـ ـه ــا ل ـي ـســت حـ ـشـ ــرات ،ب ــل أس ـل ـحــة
بيولوجية.

بـ ّـأن أصــل الفيروس يعود إلــى ســوق هوانان
لبيع المأكوالت البحرية في ووهان ،لكن وكما
فإن هناك عدّة مصادر للعدوى.
يتكشف اليوم ّ
كـشــف هــوانــغ تـشــاولـيــن ،اخـتـصــاصــي األوبـئــة
ونــائــب رئ ـيــس مـشـفــى جـيـنـيــانـتــن ،عــن بعض
الـبـيــانــات الـســريــريــة الـمــأخــوذة مــن  41مـصــابـ ًا
ب ـف ـيــروس ال ـك ــورون ــا .فـمــن بـيــن ه ــؤالء هـنــاك
 27حالة فقط من أصــل  41أصيبوا بفيروس
ســوق السمك ،وهــو مــا يكشف ّأن هناك أكثر
من مصدر للفيروس.
باستثناء ّأن بضعة قوقازيين وبضعة آسيويين
قــد أصـيـبــوا بــالـفـيــروس حـتــى اآلن ،ي ـبــدو ّأن
ال ـف ـيــروس ال ي ــزال مــركــز ًا بـشـكــل ض ـيّــق على
الـصـيـنـيـيــن .يـمـكـنـنــي اإلش ــارة هـنــا إلــى نظرية
األس ـل ـحــة الـبـيــولــوجـيــة ال ـتــي صــاغـهــا لـيــونــارد
بأن
هورويتز وزيغمونت ديمبك اللذان أعلنا ّ
اإلش ـ ــارات واض ـحــة عـلــى وج ــود عــامــل حــرب
بيولوجية مهندس وراثي ًا ،وهذه اإلشارات:
ّأن ال ـم ــرض يـسـبـبــه عــامــل غ ـيــر شــائــع «غـيــر
معتاد أو نادر أو مميز».
عدم وجود تفسير وبائي وعدم وجود فكرة
واضحة عن مصدره.
مظهر غير اعتيادي و/أو تقسيم جغرافي ،مثل
الخصوصية العرقية.
وجود عدّة مصادر للعدوى.
ه ـنــاك مـســألــة أخ ــرى تـشـمــل الـقــابـلـيــة الـعــرقـيــة
لـلـفـيــروس الـجــديــد .اكـتـشــف فــريــق مــن علماء
بأن هناك بعض الصينيين لديهم
الفيروسات ّ
عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن نـ ــوع م ـح ــدد م ــن ال ـخ ــاي ــا فــي
رئاتهم ،األمر المرتبط بكال إعادة إنتاج ونقل
الـفـيــروس .وعـلــى حــد زعــم الـفــريــق ،فـ ّـإن هــذه
الـخـلـفـيــة الـبـيــولــوجـيــة هــي الـمـنــاسـبــة للتحقيق
الوبائي بفيروس «.»2019-nCoV
ه ـنــاك ح ــدث غــريــب آخ ــر ح ــدث م ـنــذ عــامـيــن،
ع ـن ــدم ــا وض ـع ــت «الـ ـقـ ــوى ال ـج ــوي ــة ل ـل ــوالي ــات
المتحدة األمريكية» إعالن ًا على موقع «فرص
األعمال الفدرالي» تطلب فيه  12عينة «–RNA
الحمض النووي الريبي» ألشخاص روسيين
م ــن أصـ ــول أوروب ـ ـيـ ــة ،وك ــذل ــك  27ع ـي ـنــة مــن

«س ــائ ــل زل ـي ـلــي م ـف ـص ـلــي» ألش ـخ ــاص روس.
بأن جميع العيّنات يجب
وقد كتب في اإلعالن ّ
وأن
ـا»،
ـ
ي
ـ
س
رو
ـن
ـ
م
ـن
ـ
أن تـجـمــع مــن «قــوقــازيـي
ّ
الحكومة لن تقبل أيّة عينة من أوكرانيا.
وقد الحظ إيغور نيكولين ،وهو عضو سابق
في هيئة األمم المتحدة لألسلحة البيولوجية،
ّأن عينات « »RNAيمكن استخدامها لتطوير
فيروسات جديدة« .أنواع جديدة من األسلحة
الـبـيــولــوجـيــة يـتــم ت ـطــويــرهــا .لـيــس ه ـنــاك أيّ
شيء آخر قد يثير اهتمام أحد أقسام الجيش
ب ـه ــذه ال ـع ـيّ ـن ــات .ع ـلــى األرج ـ ــح ي ـس ـت ـخــدمــون
الفيروسات كسالح .الواليات المتحدة تحاول
تطوير أنواع مختلفة من األسلحة البيولوجية
الـمـخـصـصــة بـحــامـلـيــن مـحــدديــن لـهــذا الـحــوض
الـجـيـنــي ،وعـيـنــات الـقــوقــازيـيــن الـتــي يــركــزون
عـلـيـهــا تـشـكــل الـغــالـبـيــة م ــن ال ـس ـكــان الـ ــروس.
من الـضــروري لهم أن يعمل الفيروس بشكل
انتقائي على مجموعات عرقية محددة».
بيت القصيد!
ف ــي ت ـشــريــن ال ـثــانــي  ،2019ع ـق ــدت مــؤسـســة
غيتس ومركز جــون هوبكنز لألمن الصحي،
بــال ـت ـعــاون م ــع م ـع ـهــد ب ـيــربــرايــت ال ـبــري ـطــانــي،
جلسات «تمرينات وبائية» للتصدي لفيروس
«ك ــورون ــا ج ــدي ــد» ،أط ـل ـقــوا عـلـيــه اس ــم «حــدث
 .»201 Event–201كــانــت الـتــدريـبــات تحاكي
انتشار ًا سريع ًا لفيروس كورونا بآثار مدمرة.
وفيها ينتج عن انتشار فيروس كورونا موت
 65مليون شخص خالل  18شهر ًا – ليتجاوز
أش ــد األوبـ ـئ ــة ف ـت ـك ـ ًا ف ــي ال ـت ــاري ــخ :اإلن ـف ـلــونــزا
اإلسبانية عام .1918
وقــد أعلن المنظمون« :الـجـهــود لمنع حــدوث
م ـثــل ه ــذه ال ـن ـتــائــج واالس ـت ـج ــاب ــة ل ـهــا يـتـطـلــب
مستويات تعاونٍ غير مسبوق بين الحكومات
وال ـم ـن ـظ ـم ــات ال ــدولـ ـي ــة والـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص»
ويـتــابـعــون« :ال ـف ـيــروس الـمـنـيــع شـ ّـل الـتـجــارة
والسفر ووضع االقتصاد العالمي في وضعية
س ـق ــوط حـ ــر .وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
مـلـيـئــة ب ــاإلش ــاع ــات وال ـم ـع ـلــومــات الـمـغـلــوطــة،

لن تتوقف مسألة
فيروس كورونا
عند هذا الحد ويبدو
أن علينا أن نراقب
ّ
األمور ومساراتها
القادمة خاصة وأننا
بتنا نسمع الحكومة
األمريكية وهي
تنتقد بشكل رسمي
الصين على تعاملها
مع الفيروس

وال ـح ـكــومــات تـتـســاقــط وال ـن ــاس يـنـتـفـضــون»
وقــد ادَّع ـوْا بـ ّـأن هــذا السيناريو الــذي ورد في
التدريبات «واقعي بشكل مطلق».
إذا مــا تــركـنــا جــانـبـ ًا «صــدفــة» الـتـطــابــق وليس
التشابه فقط مــع مــا حــدث فــي الـصـيــن ،فربما
الجزء األكثر أهمية فيما تم قوله هو ضرورة
«ت ـعــاونٍ غـيــر مـسـبــوق مــع الـقـطــاع الـخــاص».
فــوفـقـ ًا لـمــا أعـلـنــوه« :تـطــويــر الـلـقــاحــات بطيء
وص ـعــب إن ل ــم يــوجــد س ــوق عــاجــل لـ ــه» .أال
يجب أن يجعلنا هكذا تعليق نطرح الكثير من
األسئلة؟
ال ـم ـس ــأل ــة ال ـخ ـط ــرة األخـ ـ ــرى ال ـت ــي ي ـج ــب أن
تسترعي انتباهنا هي اشتراك معهد بيربرايت
نفسه في المحاكاة .فهذا المعهد هو أحد أكبر
م ـخ ـت ـبــريــن بــري ـطــان ـي ـيــن ف ــي م ـج ــال األس ـل ـحــة
الـبـيــولــوجـيــة .ومــن مـعـهــد بـيــربــرايــت «هــرب»
فيروس الحمى القالعية مرتين في السنوات
األخـيــرة ،ليجلب الـكــوارث للمزارعين الصغار
عبر قتل كامل ماشيتهم ،األمر الذي أدّى في
حـيـنــه إل ــى ق ـيــام ال ـشــركــات الــزراع ـيــة الـكـبــرى
فـ ـجـ ــأة بـ ــاالسـ ـتـ ـحـ ــواذ ع ـل ــى قـ ـطـ ــاع الـ ــزراعـ ــة
البريطاني.
ّإن هذا المعهد يمكنه أن يخدمنا كمثال عالمي
ع ــن أسـ ــوأ ال ـم ــؤس ـس ــات م ــن نــاح ـيــة ال ـســامــة
واألخ ـ ـ ـ ـ ــاق ،وك ـ ــذل ـ ــك ع ـ ــن أس ـ ـ ــوأ م ـخ ـت ــرع ــي
القصصّ .إن مختبرات بيولوجيا المستوى 4
هي من أكثر األمكنة أمان ًا على وجه األرض:
ل ـيــس م ـس ـمــوح ـ ًا ألي ش ـخــص غ ـيــر مــرخــص
لــه بــاالقـتــراب مـنـهــا ،فـمــا بــالــك بــالــدخــول إلـيـهــا.
وال ـخ ــروج مـنـهــا ي ـح ـتــاج م ــن ب ـيــن الـكـثـيــر مــن
األشـيــاء األخــرى إلــى أن تكون عــاريـ ًا لتخضع
لفحص عدم التعرض للتلوث .وال يمكن نقل
أيّ شيء ،مهما كان ،من الموقع دون مرافقة
من الشرطة أو الجيش.
ع ـن ــدم ــا ل ــوح ــق مـ ــرض ال ـح ـم ــى ال ـق ــاع ـي ــة فــي
إنكلترا وتــوصـلــوا إلــى ّأن مـصــدره بيربرايت،
كان ردّ المعهد ّأن «ناشطي حماية الحيوان»
دخ ـلــوا الـمـخـتـبــر وس ــرق ــوا بـعـضـ ًا مــن قــواريــر
تسبب المرض وأطلقوها .ربّما صــدق القصة

الترويج وحقوق اإلنسان
بــال ـعــودة إل ــى وســائــل اإلعـ ــام :أطـلـقــت شبكة
نـيـتـفـلـيـكــس فــي أواخـ ــر كــانــون ال ـثــانــي 2020
سـلـسـلــة وثــائ ـق ـيــات أسـمـتـهــا «ال ـجــائ ـحــة :كـيــف
ن ـم ـنــع ان ـت ـش ــاره ــا» ،وهـ ــي األم ـ ــر ال ـ ــذي جـعــل
ال ـك ـث ـيــريــن يـ ــرون ف ــي «ص ــدف ــة» إط ــاق ـه ــا مــع
انتشار فيروس كورونا أمر ًا مريب ًا .ورغم ّأن
البعض اعتبرها مجرد حيلة دعائية ،فمحتوى
الـسـلـسـلــة مـفـصـ ٌـل ج ــد ًا ومــرت ـبــط بـشـكــل هــائــل
بفيروس كورونا التاجي في الصين .وكما هو
متوقع ،يركز الوثائقي على «القطاع الخاص»
كـمـنـقــذ لـلـعــالــم بــإنـتــاجــه ال ـل ـقــاحــات .وي ـجــب ّأل
ننسى ّأن إنتاج سلسلة وثائقيات أو أي عمل
يحتاج إلى وقتٍ طويل قبل إطالقها.
ثـمّ ننتقل من إعــام الترويج إلعــام الهجوم:
«الصين ترتكب خرق ًا لحقوق اإلنسان بعزلها
مــديـنــة ووهـ ــان» .ون ـعــود إلــى مـنـظـمــة الصحة
ال ـعــال ـم ـيــة ،ح ـيــث أع ـل ــن ال ـب ــروف ـس ــور لــورنــس
غــوس ـت ـيــن ،أس ـت ــاذ ال ـق ــان ــون ال ـص ـحــي ال ــدول ــي
جــامـعــة جــورج ـتــاون األمــريـكـيــة ومــديــر مــركــز
« ،»WHOلـشـبـكــة « »CNNب ـ ّـأن اإلج ـ ــراءات
الصينية الـمـتـخــذة غـيــر حكيمة وال ســابــق لها
وبأن الدالئل على فاعليتها قليلة.
ّ
وت ـم ـضــي سـلـسـلــة ال ـم ـق ــاالت بــاق ـت ـبــاس خـبـيــر
أمريكي« :ال أظنّ بأنّك قادر على فرض حجر
صحي على  30مليون شخص دون أن تخرق
ح ـق ــوق اإلنـ ـسـ ــان» ي ـب ــدو بـ ـ ّـأن ال ـص ـيــن سـيـتــم
تجريمها سواء فعلت شيئ ًا ،أم لم تفعل.
وم ـض ــت وس ــائ ــل إع ـ ــام وم ــواق ــع وم ــدون ــات
اإلنترنت األقل تصنيف ًا إلى تناقل ّأن فيروس
كـ ــورونـ ــا «ق ـ ــد تـ ـسـ ـرّب مـ ــن م ـخ ـت ـبــر ووه ـ ــان
ل ـص ـنــاعــة األس ـل ـح ــة ال ـب ـي ــول ــوج ـي ــة» .ل ـك ــن فــي
الحقيقةّ ،إن مختبر جامعة ووهان للبيولوجية
يعد من أكثر منشآت العالم أمن ًا ،ناهيك عن أنّه
يدار بشكل مشترك مع منظمة الصحة العالمية
وغـيــرهــا مــن الـمـجـمــوعــات الــدول ـيــة كـجــزء من
ش ـب ـكــة ك ـب ـيــرة ل ــدراس ــة األم ـ ــراض ف ــي جـمـيــع
أن ـح ــاء ال ـعــالــم ،األم ــر ال ــذي ي ـشــدد ع ـلــى كــونــه
مـخـتـبــر ًا مــدنـيـ ًا ،ال يمكن اسـتـخــدامــه ألغــراض
عسكرية.
لـ ــن ت ـت ــوق ــف م ـس ــأل ــة فـ ـيـ ــروس كـ ــورونـ ــا عـنــد
هــذا الـحــد ،ويـبــدو ّأن علينا أن نــراقــب األمــور
ومـســاراتـهــا الـقــادمــة ،خــاصــة وأنـنــا بتنا نسمع
الحكومة األمريكية وهي تنتقد بشكل رسمي
الصين على تعاملها مع الفيروس.
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فيروس «ووهان» الجديد...

أعلنت منظمة الصحة العالمية في  2020/1/30حالة الطوارئ الصحية العالمية بسبب االنتشار السريع لفيروس
كورونا المستجد إلى عدد من البلدان خارج الصين ،التي هي الضحية الكبرى لهذا المرض منذ تأكيد أولى حاالته في
ووهان بتاريخ  2019/12/31وحتى اآلن .هذه الحالة كـ«طارئة صحة عامة مقلقة دولياً»  PHEICهي السادسة التي
توصف بذلك ،منذ أن تب ّنت المنظمة هذا النوع من اإلعالنات عام  2005التي يعتَبر الهدف األساس من ورائها «تعبئة
الدعم المالي والسياسي للمنظمة الحتواء الحالة» .وسبق أن أعلنته من أجل :جائحة إنفلونزا الخنازير  ،2009فاشي َتي
شلل األطفال واإليبوال  ،2014وباء فيروس زيكا  ،2016إضافة إلى وباء اإليبوال في الكونغو (المستمر منذ 2018/8/8
وحتى اليوم) .فيروس اإلنفلونزا الشائعة في زيارته الموسمية كل سنة يصيب مليار إنسان ويقتل أكثر من نصف
مليون عبر العالم ،وفي الواليات المتحدة ،للموسم الحالي فقط ،أصاب الفيروس «العادي»  15مليون شخص وقتل
منهم  8000مريض على األقل (وفق  WHOو .)US-CDCأما فيروس كورونا المستجد  nCoV-2019فأصاب أقل من
 15,000شخص (منهم  180خارج الصين)ُ ،ش ِفي من الجميع  183وتوفي حوالي  300مريض (كل الوفيات اقتصرت
على الصين فقط)– حتى تاريخ هذا المقال.

ǧǧد .أسامة دليقان

قبل هذا اإلعالن ،كانت «لجنة الطوارئ المعنية
باللوائح الصحية الدولية» في منظمة الصحة
العالمية قد عقدت اجتماعها األول بهذا الشأن
ف ـ ـي 23كــانــون ال ـثــانــي/ي ـنــايــر  2020وكــانــت
أه ــم الـنـتــائــج ال ـتــي اعـتـبــرت حــاسـمــة هــي «أن
الـفـيــروس ينتقل مــن إنـســان إلــى آخــر» ،ولكن
«إلى أي مدى يحدث انتقال هذه العدوى بين
البشر فهو غير واضح حتى اآلن» .و«ما يزال
م ـصــدر ال ـف ـي ــروس غ ـيــر م ـع ــروف (م ـس ـتــودع
حيواني على األرجح)».
إلى أية درجة
هذا الفيروس «استثنائي»؟
فيروس الكورونا المستجد ()nCoV-2019
هـ ــو سـ ــالـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،ل ـك ــن ل ـه ــا ص ـل ــة ق ــرب ــى
بـفـيــروســات كــورنــا ســابـقــة ،وخــاصــة فـيــروس
المتالزمة التنفسية الحادة الشديدة (SARS-
 )CoVوفيروس المتالزمة التنفسية الشرق
أوس ـط ـيــة ( .)MERS-CoVال ــزك ــام الـشــائــع
أيض ًا تسببه فيروسات من عائلة كــورونــا ،أو
من عائلة الفيروسات األنفية.
مـ ــن ن ــاح ـي ــة األع ـ ـ ــراض ال ت ـخ ـت ـلــف اإلص ــاب ــة
ب ــال ـف ـي ــروس ال ـج ــدي ــد ك ـث ـي ــر ًا ف ــي ال ـب ــداي ــة عــن
أعـ ـ ــراض اإلن ـف ـل ــون ــزا ال ـمــوس ـم ـيــة أو ال ــزك ــام

أو ال ـك ــري ــب :سـ ـع ــال ،حـ ـ ــرارة ،زلـ ــة تـنـفـسـيــة.
وأشــارت بعض التقارير الباكرة إلــى أعــراض
غـيــر تـنـفـسـيــة أح ـيــان ـ ًا مـثــل الـغـثـيــان أو اإلق ـيــاء
واإلس ـهــال .عــدد مــن الـمـصــابـيــن يشفى بالفعل
في غضون أيام .لكن بعضهم اآلخر (وخاصة
المتقدمين في السن ،أو األطفال الصغار جد ًا،
وأصحاب المناعة الضعيفة) قد يتطور لديهم
ال ـت ـه ــاب إن ـت ــان ــي أك ـث ــر خ ـط ــورة م ـثــل ال ـت ـهــاب
القصبات أو ذات الرئة.
الدكتور مايك ريان ،المدير التنفيذي للطوارئ
الصحية في منظمة الصحة العالمية ،ورغم أنه
يعتقد بـ ّـأن «الـبـيــانــات الـمـتــوفــرة صــارت كافية
منحن بيانيّ وبائي ،والــذي يعدّ خطوة
لبناء ٍ
أســاس ـيــة لـتـتـبّــع ت ـط ـوّر ال ـفــاشِ ـيَــة» ،لـكـنــه ح ـ ّذر
بالوقت نفسه من «التسرع بشأن الفرضيات
الـمـتـعـلـقــة ب ـمــدى خ ـطــورة ه ــذا ال ـف ـيــروس في
بأن
هذه المرحلة الباكرة من الفاشية» ،ونصح ّ
«ما ينبغي التركيز عليه حالي ًا هو التشخيص
والـتــدبـيــر الـبــاكــريــن ،وض ـمــان ق ــدرة الـخــدمــات
الصحية على استيعاب العبء اإلضافي».
وحـتــى مــن يــرغــب بــالـتـسـرّع بــإجــراء مـقــارنــات
للفاشية الحالية لـفـيــروس كــورونــا المستجد،
م ــع أوبـ ـئ ــة ف ـي ــروس ـي ــة س ــاب ـق ــة م ـث ــل سـ ــارس،
سيخرج بنتيجة أولية ،حتى اآلن ،بـ ّـأن نسبة
وفيات الحالة  case-fatality rateللفيروس
المستجد رغــم أنها عالية (إذ لم تنخفض عن

إن األرقام المطلقة
والنسبية ألي وباء
قد تتغير كثيراً أو
قلي ًال مع تطوره
ويمكن أن تتوضح/
تتغير المعلومات
عن درجة إمراضية
وفتك الفيروس
زيادة أو نقصاناً في
ً
المستقبل

 )%2لـكـنـهــا م ــا زالـ ــت أق ــل م ــن نـظـيــرتـهــا لــدى
السارس (حوالي  .)%10وكذلك أقل من نسبة
الــوفـيــات بإنفلونزا الخنازير ( )%17,4والــذي
انـطـلــق مــن الــواليــات الـمـتـحــدة وقـتــل أكـثــر من
رُب ــع مـلـيــون إن ـســان بـعــد أن أص ــاب أك ـثــر من
مليون ونصف في جائحته عام  .2009فترة
الـحـضــانــة لـلـفـيــروس الـمـسـتـجــد (م ـنــذ دخــولــه
ال ـج ـســم ح ـتــى ظ ـه ــور أع ـ ــراض اإلصـ ــابـ ــة) لــم
تحدد بدقة بعد لكن يعت َقد بأنها ( 14–2يوم ًا).
ف ـتــرة حـضــانــة س ــارس ( 7–2أيـ ــام) .وفـيــات
ال ـســارس مـتـنــوعــة األع ـمــار ومـتـفــاوتــة الـمـعــدل
حسب الشريحة العمرية ،في حين أن وفيّات
ال ـف ـي ــروس الـمـسـتـجــد م ـح ـصــورة ت ـقــري ـب ـ ًا فــي
أعمار كبيرة من الذين لديهم مشكالت صحية
باألصل .اكتمل التعرف على التسلسل الجيني
لسارس ونُشِرَ في  14نيسان  2003بعد أربعة
أش ـهــر م ــن مــاح ـظــة أول إص ــاب ــة ( 12كــانــون
األول  ،)2002أما الفيروس المستجد فتعرف
العلماء الصينيون بشكل أســرع على تسلسله
الجيني ونشروه في  10كانون الثاني 2020
بـعــد شـهــر واح ــد مــن مــاحـظــة أول إصــابــة (8
كانون األول .)2019
الـســارس  SARSاسـتـمــرت فاشيته الـشــديــدة
قرابة ستة أشهر ،ووصلت حصيلة اإلصابات
ال ـت ــراك ـم ـي ــة أواخ ـ ــر الـ ـع ــام  2003إلـ ــى 8096
مصاب ًا ،توفي منهم بسبب المرض  .774وكان
هـنــاك أكـثــر مــن  2000حــالــة شـفــاء على األقــل.
أمــا الـفـيــروس المستجد فــإذا صـحــت توقعات
مسؤولي الصحة الصينية بأن الفاشية ستصل
إلــى ذروت ـهــا بـعــد نـحــو أسـبــوع أو أسـبــوعـيــن،
فـهــذا يعني أنـهــا ربـمــا تنتهي بسرعة أكـبــر من
س ــارس ،وبــالـتــالــي قــد تـكــون مــدتـهــا اإلجمالية
أقصر.
وبالطبع فــإن األرقــام المطلقة والنسبية ألي
وب ــاء قــد تـتـغـيــر ك ـث ـيــر ًا أو قـلـيـ ًا مــع ت ـطــوره،
ويمكن أن تتوضح/تتغير المعلومات عن درجة
زيادة أو نقصان ًا في
إمراضية وفتك الفيروس ً
المستقبل ،حسب كثير من المتحوالت ،ومن
بينها هل ستنجح اللقاحات التي أعلنت الصين
وروسيا عن العمل الحثيث إلنتاجها .علم ًا أن
نسبة النجاح بالوقاية ضد فيروس اإلنفلونزا

العادي للقاحاته المتوفرة ال تتجاوز %60–50
فقط.
فيديو «حساء الخفاش»
والعنصرية ضد الصين
فــي  27كــانــون الـثــانــي نُ ـشِ ـرَ مـقــال فــي المجلة
األمــري ـك ـيــة «ف ــوري ــن بــول ـي ـســي» ب ـع ـنــوان «ال
ت ـ ـلـ ــومـ ــوا ح ـ ـسـ ــاء ال ـ ـخ ـ ـفـ ــاش عـ ـل ــى فـ ـي ــروس
ووهــان» .ويالحظ كاتبه (جيمس بالمر) أنّه
«حــالـمــا بــدأت أخـبــار فـيــروس ووهــان تنتشر
على اإلنترنت ،سرعان ما ترافقت مع انتشار
لفيديو أصبح رمــز ًا للمرض الجديد ومنشئه
الـمُـفـتَــرض :الفيديو يظهر فتاة صينية شابّة،
يزعَم بأنها في مطعم في ووهان ،وهي تنْتُشُ
ـاش كــامــل تـحـمـلــه بــواسـطــة
بــأسـنــانـهــا مــن خ ـفـ ٍ
عـيــدان األكــل الصينية .وراج الفيديو بسرعة
ع ـبــر وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة م ــن الــدي ـلــي
الميل البريطانية وحتى روسيا اليوم ،وكذلك
فــي آالف م ـن ـشــورات وتــدوي ـنــات وت ـغــريــدات
م ـت ـط ـرّف ـي ــن ألـ ـقـ ــوا ب ــال ـل ــوم ع ـل ــى مـ ــا وص ـف ــوه
بــ«عــادات األكــل القذرة للصينيين» ،وال سيما
اس ـت ـه ــاك ال ـح ـي ــوان ــات ال ـب ــري ــة ،م ــن ال ـيــاب ـســة
وال ـمــاء ،ن ـظــر ًا لــوجــود ســوق لـهــا فــي ووهــان
بالصين ،المدينة التي انطلقت منها الفاشية.
لكن ،كما يوضح المقال ،تعاني رواية مروّجي
ال ـف ـيــديــو ،ع ـلــى األق ـ ــل ،م ــن ال ـم ـش ـك ـلــة ال ـتــال ـيــة:
الفيديو بالحقيقة لم يصوَّر في ووهان ،التي ال
يعتبَر فيها الخفاش مرغوب ًا لألكل ،ولم يصوَّر
ح ـتــى ف ــي ال ـص ـيــن ك ـل ـهــا .والـحـقـيـقــة أن الـفـتــاة
التي فــي الفيديو ،واسمها «وانــغ مينغيون»،
كانت ضيفة على أحد برامج السفر السياحية
على اإلنترنت ،وكانت تجرّب هذا الطبق عام
 2016ف ــي ب ـلــد اس ـمــه «ب ـ ــاالو» وه ــي جــزيــرة
فــي غــرب الـمـحـيــط ال ـهــادي .ولــم يـكــن اخـتـيــار
الخفاش لتلك الحلقة من البرنامج ســوى من
أج ــل الـتـشــويــق وال ـم ـغــامــرة ال ـتــي سـبــق لكثير
من الطبّاخين األمريكان أيض ًا والمشاهير أن
عروض كهذه.
جرّبوها في
ٍ
وبالتزامن مع تصاعد المخاوف من الفيروس
الـ ـج ــدي ــد ،نُ ـش ــر ه ـ ــذا ال ـف ـي ــدي ــو فـ ــي الـ ــواليـ ــات
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بين العلم والشائعات

المتحدة وأوروبــا لتجديد روايــة قديمة حول
«عادات األكل المقرفة» عند األجانب وال سيّما
اآلسيويّين ،ليضاف إلى الصور النمطية التي
ال تكف القصص اإلخبارية ووسائل التواصل
االج ـت ـمــاعــي عــن ضـخـهــا بـيــن وق ــت وآخ ــر عن
صـيـنـيـيــن أو آسـيــويــن يـتـنــاولــون ح ـشــرات أو
أفــاعــي أو ف ـئــران .وه ــذه ال ـمــرة أضـيـفــت إليها
الرسالة العنصرية التالية« :الصينيون قذرون
وي ـن ـق ـلــون األمـ ـ ــراض» .ي ـبــدو أن األمـ ــر لـيــس
جديد ًا على اإلعالم األمريكي ،فحتى منذ العام
 1854كانت صحيفة نيويورك ديلي تريبيون
قد كتبت أن «الصينيين غير متحضّرين وهم
وس ـخ ــون وفـ ــاسـ ــدون ب ـمــا ي ـف ــوق ال ــوص ــف».
ي ـعــاد وص ــم اآلخَـ ــر ب ـهــذه ال ـص ــورة مــن جــانــب
بـ ـع ــض ال ـغ ــرب ـي ـي ــن ال ـ ـي ـ ــوم ،لـ ـي ــس فـ ـق ــط ضــد
الصينيين ،بل وكذلك ضد الالجئين من أمريكا
الجنوبية .ويشير الكاتب إلى أن هذه األمور
تتعلق بتنوعات واختالفات ثقافية حتى بين
مناطق الصين نفسها .وأنه على سبيل المثال
فإن كثير ًا من الصينين ال يتناولون
بالمقابلّ ،
لحم الغنم مطلق ًا ويعتبرون مذاقه «مقزِّز ًا».
وإضافة إلى السياق الثقافي والسياسي الذي
ت ـح ـدّث عـنــه كــاتــب «فــوريــن بــولـيـســي» أعــاه،
ال بــد أن نـضـيــف بـعــض الـمــاحـظــات الـعـلـمـيــة
هـنــا :بــالــرجــوع إلــى تــوصـيــات منظمة الصحة
العالمية حــول الــوقــايــة مــن الـفـيــروس الحالي،
رغم أنه جديد ،لكن نجد التوصيات المعروفة
حول ارتداء الكمّامة والنظافة وغسل األيدي،
س ــام ــة ال ـط ـع ــام وال ـ ـشـ ــراب ،وط ـه ــي ال ـل ـحــوم
ب ـح ــرارة كــافـيــة تـشـمــل كــل أجـ ــزاء ال ـح ـيــوان...
إل ــخ .ولـيــس األم ــر جــديــد ًا فـمــن ال ـم ـعــروف أن
«الجراثيم المعوية واألوالي والفيروسات في
الـســوائــل تـكــون حـســاســة لـلـحــرارة بحيث يتم
تعطيلها حـتــى لــو لــم تـصــل ال ـحــرارة إلــى 100
درجــة مئوية .وتــم اختبار التعطيل الـحــراري
بنجاح فــي الـمــاء والـصــرف الصحي والحليب
وسـ ــوائـ ــل أخـ ـ ــرى ب ـ ـحـ ــرارة ق ــري ـب ــة مـ ــن تـلــك
الـمـسـتـخــدمــة لـلـبَـسـتَــرة (أي  63درج ــة مئوية
لمدة  30دقيقة ،و 72درجــة لمدة  15دقيقة)
وف ــي ال ـمــاء الـمـسـخَّــن (ل ـحــوالــي  60درج ــة)»

(دل ـي ــل ســامــة م ـيــاه ال ـش ـفــة ،مـنـظـمــة الـصـحــة
العالمية .)2011
يستثن نوع ًا محدد ًا بل الكالم
الدليل أعاله لم
ِ
عــن كــل الـفـيــروســات .هـنــا يـحــق لـمــن يــريــد أن
يحتكم إلــى الـعـلــم أن يـســأل :هــل قــام مــروجــو
ال ـف ـيــديــو ال ـع ـن ـصــري ب ـت ـجــارب عـلـمـيــة جــديــدة
بأن الفيروس الجديد استثنا ٌء خارق،
للتأكيد ّ
ربما ،بحيث إنه حتى لو وجد هذا الفيروس
في الخفاش فإنه سيتحمّل «الغلي لمدة ساعة
كــام ـلــة»؟! (حـيــث ّإن وصـفــة تـحـضـيــر «حـســاء
خفاش الفاكهة» توصي بغليه لمدة ساعة ،كما
ورد في أحد مراجع الطبخ The New York
Times Natural Foods Cookbook by
.)1971 Jean Hewitt
ورغ ــم ذل ــك ،ال يـتـنــاقــض انـتـقــادنــا االسـتـغــال
الـعـنـصــري لـمـصــائــب اآلخــريــن مــع أهـمـيــة أخــذ
احتمال وجــود دور ما للحيوانات المفترضة
بعين االعتبار ،ســواء الخفاش أو غيره ،كأن
يـكــون مـسـتــودعـ ًا لـلـفـيــروس .مـنـظـمــة الـصـحــة
ال ـعــال ـم ـيــة ت ـحــدثــت ع ــن تــرج ـيــح وجـ ــود مـنـشــأ
حـيــوانــي لكنها امتنعت ،حتى اآلن ،عــن تأكيد
أي ن ــوع مــن الـحـيــوانــات هــو بــالـضـبــط ،لـعــدم
كـفــايــة المعطيات واألب ـحــاث .وحـتــى فــي بيان
إعــانـهــا حــالــة ال ـطــوارئ الـعــالـمـيــة لـلـمــرض في
 2020/1/30أوص ـ ــت ال ـم ـن ـظ ـمــة ب ــ«اس ـت ـم ــرار
ال ـم ـســاعــي ل ـل ـت ـع ـرّف ع ـلــى ال ـم ـصــدر الـحـيــوانــي
للفاشية ،وال سيّما اإلمكانية المحتملة لذلك،
مــن أجــل مـشــاركــة هــذه المعلومة مــع المنظمة
حــالـمــا تـصـبــح مـتــاحــة» .ويــذكــر الـكــاتــب وجــود
دراســة تظهر أن الضحايا الباكرين للفيروس
لم يكونوا على تماس مع أســواق الحيوانات
ت ـل ــك .رغـ ــم ذلـ ــك ي ـج ــدر ب ــال ــذك ــر أن ال ـح ـكــومــة
الـصـيـنـيــة قــامــت اح ـت ــرازي ـ ًا بــالـفـعــل بـحـظــر أيــة
تجارة بالكائنات البرية وأغلقت أسواقها حتى
تنتهي هذه الفاشية.
للفاش َية
استجابة الصين ِ
بعد االجتماع الثاني الذي تمخض عن إعالن
ال ـطــوارئ ،ن ـوّه الـمــديــر الـعــام لمنظمة الصحة
العالمية بأن «هذا اإلعالن ليس تصويت ًا على

كل األدلة تشير
إلى أن السلطات
الصينية تصرفت
بشكل فعال وسريع
حالما أدركت الخطر
فأعلن مسؤولو
القطاع الطبي عن
الفاشية فوراً

ع ــدم ال ـث ـقــة بــال ـص ـيــن ،ب ــل ب ــاألح ــرى ض ــرورة
ن ــاج ـم ــة ع ــن ت ــأ ُّك ــد وج ـ ــود مـ ــرض ي ـن ـت ـقــل مــن
إنسان إلى إنسان في بلدان أخرى» .وأضاف
ّأن «سرعة اكتشاف الصين للفاشية ،وقيامها
ب ـعــزل ال ـف ـيــروس وت ـحــديــد شـيـفــرة الـتـسـلـســل
الـجـيـنــي ل ــه ،ومـشــاركـتـهــا مــع مـنـظـمــة الـصـحــة
ال ـعــال ـم ـيــة وال ـع ــال ــم ،ه ــي أمـ ــور م ــؤث ــرة لـلـغــايــة
أكثر من أن تستطيع الكلمات وصفها .وكذلك
األمر بالنسبة اللتزام الصين بالشفافية ودعم
البلدان األخرى .وال أبالغ إذا قلتُ إن الصين،
وبــأك ـثــر مــن طــري ـقــة ،تــؤســس بــالـفـعــل لـمـعـيــا ٍر
جديد في االستجابة للفاشيات».
وفــق مقال كتبه الري رومــانــوف (بروفسور
زائر في جامعة فودان ،شنغهاي) ونشره مركز
أبحاث العولمة المعروف globalresearch
فــي ( ،)2020/1/25وب ـنــا ًء عـلــى مـتــابـعــة كاتبه
لنحو  100تـقــريــر إخ ـبــاري مــن وســائــل إعــام
أمــري ـك ـيــة وغ ــرب ـي ــة وخ ــاص ــة (ABC, CBS,
 )CNN, AFPومتابعته اإلعــام الصيني مع
مراقبته للوضع من مقر إقامته في شنغهاي،
كتب رومانوف:
«كــل األدل ــة تـشـيــر إلــى أن الـسـلـطــات الصينية
تـصــرفــت بـشـكــل ف ـعــال وســريــع حــالـمــا أدرك ــت
ال ـخ ـطــر ،فــأعـلــن م ـســؤولــو ال ـق ـطــاع الـطـبــي عن
ال ـفــاش ـيــة فـ ـ ــور ًا ...وبــال ـم ـقــارنــة م ــع الـمـشـكــات
السابقة التي رافـقــت فاشية الـســارس SARS
تعدّ استجابة الصين هذه المرة أفضل بكثير.
تم إقفال معظم المراكز والمرافق الكبرى في
البالد ،من الرياضة ،إلى المسارح ،والمتاحف
والسياحة والـمــدارس ،وكــل أماكن االحتشاد،
والقطارات والمترو والــرحــات الجوية حتى
إش ـع ــار آخـ ـ ــر ...ب ـعــض ال ـم ــدن م ـثــل شـنـغـهــاي
وبـكـيــن نـ ّـظـمــت حـمــات قـيــاس ح ــرارة الجسم
لـلـنــاس فــي ال ـطــرقــات والـمـحـطــات ،فـضـ ًا عن
البناء السريع لمشفى متنقل بمساحة  25ألف
متر مربع في ووهــان للتعامل مع المصابين.
وع ـ ــدم خ ـ ــروج ال ـم ــواط ـن ـي ــن م ــن ووهـ ـ ــان أو
دخــول ـهــم إل ـي ـهــا دون س ـبــب ق ــاه ــر ،واالل ـت ــزام
بارتداء الكمّامات».
«وال شــك ب ــأن ه ــذه اإلج ـ ــراءات ال ـصــارمــة لم
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تكن قــرار ًا سـهـ ًا ،نـظــر ًا ألنها تأتي فــي موسم
عـطـلــة وأع ـي ــاد س ـي ـحــرم مـنـهــا مــاي ـيــن ال ـنــاس
(رأس السنة الصينية القمرية الـتــي تصادف
فــي  25كــانــون الثاني ،إذ كــان مئات الماليين
من الناس يستعدون للسفر إلى جوار أقاربهم
وبـ ـل ــداتـ ـه ــم) .أل ـغ ـي ــت م ـع ـظــم م ــراف ــق ال ـتــرف ـيــه
والـسـيــاحــة وحـتــى كثير مــن األع ــراس ،مــع ما
يلحقه ذلك من أضرار باالقتصاد للبرّ الصيني
الرئيس ،ولتضاف أيض ًا إلى المشكالت القائمة
أص ًال في هونغ كونغ ،التي تستفيد من تجارة
التجزئة مع الصين في مثل هذا الموسم».
ومـ ّثــل كــل هــذا بالطبع ،كما الحــظ رومــانــوف،
مناسب ًة مشهودة لوسائل اإلعالم الغربية لكي
تشمت بالصين ،مقتبس ًا من تقرير لقناة CNN
األمريكية:
«إن اقـتـصــاد الـصـيــن يـغــرق فــي وق ـتٍ مــا تــزال
تعاني فيه من آثار الحرب التجارية مع أمريكا.
وآخـ ــر م ــا كــانــت ت ـح ـتــاجــه ال ـص ـيــن ه ــو فــاشـيــة
لـفـيــروس جــديــد قــاتــل .فــي ثــانــي أكـبــر اقتصاد
فــي الـعــالــم ...يمكن أن يــؤدي تفشي فيروس
كورونا ووهان إلى إثارة الخوف على نطاق
واسـ ــع ودفـ ــع ال ـن ــاس إل ــى االخ ـت ـبــاء وتـجـنــب
الخروج .هذا النوع من السلوك من شأنه أن
يشكل ضربة قوية لقطاع الخدمات الذي يمثل
اآلن ح ــوال ــي  %52م ــن االق ـت ـصــاد ال ـص ـي ـنــي...
إلخ».
ولم تتوقف وسائل اإلعالم الغربية عن تكرار
مطالبتها بأمور تعدّ لبساطتها من البدهيات.
ورغم أن فكرة افتراض انتقال الفيروس إلى
البشر من الحيوانات أو المأكوالت البحرية،
قــد جــرى تــداولـهــا فــي كــل الـمـصــادر اإلعالمية،
ّإل أنها صبّت مــزيــد ًا من الزيت على النار من
بأن الفيروس قد نشأ من «سوق
خالل الجزم ّ
التجارة غير المشروعة بالحيوانات البرية...
حيث تشير التقارير إلــى أنها يمكن أن تحمل
فيروسات خطرة على البشر».
ورغم أن المسؤولين الصينيين أشاروا بالفعل
إلى ّأن الفيروس يبدو أن له منشأ من سوق
لألطعمة البحرية في ووهــان ،غير ّأن المنشأ
الفعلي لم يتم تحديده من السلطات.
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ينقسم التقويم الصيني إلى دورات قمرية مدتها  60عاماً ،وتنقسم كل دورة إلى خمس
دورات أصغر ،مدة كل منها  12عاماً .كل عام يمثله حيوان في األبراج الصينية :الفأر،
الثور ،النمر ،األرنب ،التنين ،األفعى ،الحصان ،العنزة أو الخروف ،القرد ،الديك،
الكلب والخنزير .ويعتمد التقويم على حركة القمر ،ويطلق الصينيون على السنة
الجديدة «عيد الربيع» رغم حدوثه في فصل الشتاء ،ألن العيد يمثل نهاية أبرد جزء من
فصل الشتاء ،وبداية الربيع.
ǧǧجميل جركس

الفأر في التراث الصيني
تـمـثــل ال ـس ـنــة الـصـيـنـيــة ال ـج ــدي ــدة  2020بــرج
الـفــأر فــي األب ــراج الصينية لــذلــك يسمى الـعــام
الـجــديــد بـعــام الـفــأر ،وهــو بــدايــة دورة جــديــدة
من التقويم القمري الصيني ،ويشمل السنوات
ال ـتــال ـيــة،1960 ،1948 ،1936 ،1924 ،1912 :
.2032 ،2020 ،2008 ،1996 ،1984 ،1972
وللصينيين مشاعر مختلفة حــول هــذا البرج.
إذ يــرمــز ب ــرج ال ـف ــأر بـصـفــة عــامــة إل ــى مـعـنــى
جميل متمثل في الذكاء والثروة والعديد من
الطفال واألحفاد ،أي إنها سنة مثمرة .وعلى
مــدى عــدة آالف مــن الـسـنـيــن ،ظـهــرت صــورة
ال ـفــأر بــاسـتـمــرار بـيــن ال ـنــاس ،ويـمـكــن رؤيـتـهــا
بين لوحات األبــاطــرة والفنانين المشهورين،
وك ــذل ــك ع ـل ــى ط ــواب ــع ال ـب ــري ــد ال ـم ـص ــدرة فــي
البلدان األخرى وفي مختلف مجاالت التراث
الصيني القديم.
ظ ـه ــر بـ ــرج الـ ـف ــأر ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـث ـقــافــات
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة م ـنــذ آالف ال ـس ـن ـيــن ،ودخـ ــل ال ـفــأر
الـمـتــاحــف بــأش ـكــال وم ـعــانــي مـخـتـلـفــة ،ويـشـيــر
إلــى رغـبــة الـنــاس فــي الـسـعــادة وحـيــاة رائـعــة
وحــظ جيد .وعــرف الفأر باسم «إلــه الثروة»
وهـ ــو رمـ ــز ل ـل ـث ــروة والـ ـسـ ـع ــادة واالزده ـ ـ ــار.
وت ـح ـت ــوي ال ـم ـتــاحــف ال ـص ـي ـن ـيــة ع ـلــى تـمــاثـيــل
عــديــدة للفئران بصفتها «آلـهــة الـثــروة» تعود
إلــى مختلف العصور ،مثل التمثال البرونزي
في متحف مقاطعة سيتشوان الذي يعود إلى
عهد أسرة مينغ ،حيث يعتبر الفأر الذي يتقيأ
الـمـجــوهــرات ج ــزء ًا مــن الـتـمـثــال .وإضــافــة إلــى
الثروة فأن الصورة الذكية للفأر شائعة أيض ًا.
ولـلـفـئــران خـصــوبــة قــويــة ،ولـلـعـنــب الـعــديــد من

ال ـبــذور ،والـجـمــع بـيــن االثـنـيــن لــه مـعـنــى رائــع
ف ــي ال ـخ ـصــب وال ـب ــرك ــة وال ـت ـكــاثــر ف ــي ال ـت ــراث
الـصـيـنــي ،إذ تـحـتــوي الـمـتــاحــف الصينية على
تماثيل فئران تغطيها الكروم .وترمز الفئران
إلــى اسـتـنـســاخ الـحـيــاة فــي كثير مــن األحـيــان،
وهو ما ظهر في لوحات الفن الصيني القديم،
وأعـمــال الــرســام الشهير تشي بــاي شــي الــذي
كان يحب رسم الفئران على لوحاته ،ما جعله
يحمل اسم «رسام الفئران».
صديق عمال المناجم
مــن الـمـعــانــي األك ـثــر ده ـشــة ل ـل ـفــأر ،هــو قـيــامــه
بــدور اإلنــذار المبكر لـلـكــوارث ،ويحظى الفأر
بــاحـتــرام عـمــال الـمـنــاجــم لــدرجــة اعـتـبــاره «إلــه
المنجم».
ف ـه ــو ي ـع ـيــش م ـع ـهــم ل ـي ــل ن ـه ــار ف ــي ال ـم ـنــاجــم
وأنـقــذهــم مـئــات ال ـمــرات مــن ال ـك ــوارث ،فــالـفــأر
ذو ش ـع ــور قـ ــوي ب ــال ــرائ ـح ــة وال ـس ـم ــع ،وهــو
أكـثــر حـســاسـيــة ل ـل ـكــوارث الــوشـيـكــة ال ـحــدوث،
وحــالــة الـخـطــر ،ويـنــدفــع لـلـفــرار مـطـلـقـ ًا اإلنــذار
بـقــدوم الـكــارثــة .وكــانــت الـفـئــران أفـضــل طريقة
للتحذير بالخطر فــي الـعـصــور الـقــديـمــة عندما
كان مستوى اإلنتاجية منخفض ًا وكانت تقنية
اسـتـخــراج الـفـحــم متخلفة .كـمــا تـحــذر الـفـئــران
مــن ال ــزالزل والـفـيـضــانــات والـبــراكـيــن وغيرها
من الكوارث.
وذكــرت الصحافة الصينية إنجازات هذا الفأر
الصغير فــي عــام الـفــأر ،فهو مستعد للتضحية
ف ــي ال ـعــديــد م ــن ال ـت ـجــارب الـعـلـمـيــة ،ال ـت ـجــارب
التي حققت إنـجــازات عظيمة للبشرية ،وأدت
الس ـت ـك ـش ــاف ق ــوان ـي ــن أن ـش ـط ــة ال ـح ـي ــاة وح ــل
األلغاز الطبية الحيوية.

أبي فيودور دوستويفسكي
صدر عن الدار المصرية
اللبنانية في الفترة
األخيرة كتاب جديد
حمل عنوان «أبي فيودور
دوستويفسكي» ترجمة
الدكتور أنور محمد
إبراهيم ومقدمة بوريس
تخوميروف .ويحكي
الكتاب الذي ظهرت
الطبعة األولى له عام
 1920سيرة حياة األديب
الروسي الشهر فيودور
دوستويفسكي بقلم ابنته
لوبوف.

ǧǧلؤي محمد

وضعت لوبوف أمام نفسها هدف ًا واضح ًا،
هو تقديم حياة والــدهــا كاملة للقراء ،من
م ــول ــده وح ـت ــى وفـ ــاتـ ــه ،ح ـي ــث ل ــم تـكـتــف
ال ـكــات ـبــة ع ـنــد حـ ــدود ال ـم ــذك ــرات ،اع ـت ـمــاد ًا
على ذاكرتها الـحــادة ،وإنـمــا سعت لكتابة
س ـيــرتــه ،ون ـج ـحــت ف ــي أن تـبـعــث الـحـيــاة
فــي الـحـكــايــات الـتــي سمعتها مــن والــدتـهــا،
آنّا غريغوريفنا ،حول حياتها العائلية مع
الوالد ،دوستويفسكي.
تضمنت الحكايات اللقاء األول ،العالقات
المتوترة مع أهل الزوج ،السنوات الصعبة
ال ـت ــي ق ـض ـيــاهــا ف ــي الـ ـخـ ــارج ،واألح ـ ــداث
الـتــي سبقت مـيــاد لــوبــوف فـيــودوروفـنــا
دوستويفسكايا نفسها ،وكــذلــك مــا حكاه
والدها لوالدتها عن طفولته من معلومات
تـحـمــل الـطــابــع الـحـصــري ،وهــو مــا يرسم
صورة أشمل عن الكاتب الروسي العظيم
حسب ما نشرته وكاالت األنباء.
وال ـم ـتــرجــم ،مـحـمــد أن ــور إبــراه ـيــم ،حــاصــل
ع ـلــى ال ــدكـ ـت ــوراه ف ــي ع ـلــم ال ـل ـغــة واألدب
الروسي من جامعة موسكو ،عضو اتحاد
كـتــاب مـصــر ،وعـضــو الـلـجـنــة االسـتـشــاريــة
العليا في المركز القومي للترجمة ،وحاصل

على وسام الشرف من روسيا عام .2005
وله ترجمات عديدة عن اللغة الروسية من
بينها :تاريخ القرصنة في العالم ،نساء في
حياة دوستويفسكي وغيرها.
يــذكــر أن دوستويفسكي مواليد موسكو
عـ ـ ــام  1821،وتـ ــوفـ ــي فـ ــي ط ــرسـ ـب ــورغ
ع ــام  ،1881ه ــو روائ ـ ــي وك ــات ــب قـصــص
قـصـيــرة وصـحـفــي وفـيـلـســوف مــن أشـهــر
الـ ُكـتــاب والـمــؤلـفـيــن حــول الـعــالــم .تحتوي
روايـ ــاتـ ــه ف ـه ـم ـ ًا ع ـم ـي ـق ـ ًا ل ـل ـن ـفــس ال ـب ـشــريــة
كـمــا تـقــدم تـحـلـيـ ًا ثــاقـبـ ًا لـلـحــالــة السياسية
واالج ـت ـمــاع ـيــة وال ــروح ـي ــة داخـ ــل روس ـيــا
ف ــي ال ـق ــرن ال ـتــاســع ع ـش ــر ،وت ـت ـعــامــل مــع
مجموعة متنوعة من المواضيع الفلسفية
والـسـيــاسـيــة .ت ـعــرض ال ـكــاتــب لــاضـطـهــاد
زمن القيصرية ،نفي وحكم عليه باإلعدام،
ولكن لم تنكسر إرادته.
وكان العالم العربي قد عرف منذ النصف
الثاني من القرن الماضي كثافة في ترجمة
أعـمــال فـيــودور دوستويفسكي إلــى اللغة
الـعــربـيــة ،وخــاصــة إصـ ــدارات دار رادوغ ــا
ف ــي االتـ ـحـ ــاد ال ـس ــوف ـي ـي ـت ــي .ومـ ــن أش ـهــر
رواياته التي عرفها العالم العربي :األبله،
اإلخ ــوة ك ــارم ــازوف ،الـجــريـمــة والـعـقــاب،
المراهق.

الفأر يزوج ابنته
تنتشر قصة «الـفــأر يــزوج ابـنـتــه» على نطاق
واسع في الصين .حيث تختلف روايــة القصة
من شخص إلــى آخــر ومــن نسخة إلــى أخــرى،
ك ـمــا أص ـب ــح ال ـم ــوض ــوع مـ ــادة إب ــداع ـي ــة مـهـمــة
لـلـفـنــون الـشـعـبـيــة ،مـثــل دم ــى ال ـظــل ،وال ــورق
ال ـم ـق ـص ــوص ،وال ـن ـس ـي ــج ال ـح ــري ــري ال ـم ـطــرز
بالرسوم ،وصور السنة الجديدة.
لـمــاذا طلبت البشرية مــن الـفــأر تــزويــج ابنته؟
تـقــول إح ــدى األســاطـيــر الـصـيـنـيــة الـقــديـمــة ،إن

ال ـف ــأرة آفـ ــة ،وتــزوي ـج ـهــا ف ــي ال ـي ــوم الـثــاثـيــن
م ــن ال ـش ـهــر ال ـق ـمــري الـ ـ  12سـيـضـمــن ال ـســام
واالزدهار في السنة القادمة.
وتقول أسطورة أخــرى ،إن امبراطور اليشم
عـنــدمــا ك ــان يــرتــب األبـ ــراج ،دع ــا ال ـفــار لـيـكــون
رئ ـي ـس ـ ًا ل ــأب ــراج ،م ــا س ـبــب غ ـضــب ال ـقــط غـيــر
الـمــدرج فــي األب ــراج .ومـنــذ ذلــك الحين ،بــدأت
الـكــراهـيــة بـبـيــن ال ـفــأر وال ـقــط .ولـلـتـخـفـيــف من
الكراهية ،طلب الفأر من ابــن عــرس أن يكون
خــاطـبـ ًا لـتــزويــج أجـمــل بـنــاتــه بــالـقــط ،وبالتالي
ولدت قصة «الفأر يزوج ابنته».
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تخوض الصين معركة ضد وباء كورونا الجديد ،وباإلضافة إلى
الجهود الطبية ،دخلت الروبوتات الحديثة المزودة بتقنية
الجيل الخامس خط المواجهة مع الوباء الجديد.

ǧǧقاسيون

دخل أكثر من  30من روبوتات التطهير
ال ـمــزودة بتقنية الـجـيــل الـخــامــس الـتــي
ص ـم ـم ـت ـه ــا وأنـ ـتـ ـجـ ـتـ ـهـ ــا مـ ــؤسـ ـسـ ــة فــي
شــانـغـهــاي ،إلــى الـمـسـتـشـفـيــات الــرئـيـســة
في مدينة ووهان الصينية ،مركز تفشي
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا الـ ـج ــدي ــد ،الح ـت ــواء
انتشار الوباء.
ووفـقـ ًا للشركة المصنعة ،فــإن الــروبــوت
األب ـ ـي ـ ــض م ـ ـ ــزود عـ ـل ــى رأس ـ ـ ــه ب ـب ـخ ــاخ
بـيــروكـسـيــد ال ـه ـيــدروج ـيــن و ٩مـصــابـيــح
ف ـ ــوق ب ـن ـف ـس ـج ـيــة فـ ــي ب ـط ـن ــه ،وي ـم ـك ـنــه
إج ـ ـ ــراء أشـ ـكـ ــال م ـت ـع ــددة مـ ــن ال ـت ـط ـه ـيــر
فــي الـبـيـئــات ال ـتــي يـتـعــايــش فـيـهــا الـبـشــر
واآلالت .وتـمـكـنــه تـكـنــولــوجـيــا الـمــاحــة
مــن تجنب العقبات بشكل أوتوماتيكي.
وت ـع ـمــل روب ــوت ــات الـتـطـهـيــر الـ ـ  30فــي
أجنحة العزل ووحــدات العناية المركزة
وغ ــرف الـعـمـلـيــات وع ـي ــادات الـحـمــى في
م ـس ـت ـش ـف ـيــات ووه ـ ـ ــان ال ــرئ ـي ـس ــة ال ـتــي
تستقبل مصابي فيروس كورونا الجديد
لتوفير خدمة التطهير على مدار الساعة.

لـتـنـفـيــذ م ـهــام االس ـت ـش ــارات والـتـطـهـيــر
والتنظيف وإيصال األدوية.
ك ـم ــا ي ـق ــوم م ـص ـنــع روبـ ـ ــوت س ـي ـســون
وم ـ ـع ـ ـهـ ــد شـ ـنـ ـيـ ــانـ ــغ لـ ــأتـ ـمـ ـتـ ــة الـ ـتـ ــابـ ــع
لــأكــاديـمـيــة الـصـيـنـيــة لـلـعـلــوم ،بـتـطــويــر
روبوت يمكن أن يحل محل الممرضات
في إجــراء فحوصات الحلق للفيروس.
وط ـب ـق ــت م ــدي ـن ــة ف ــوت ـش ــو ت ـك ـنــولــوج ـيــا
الـ ــذكـ ــاء االصـ ـطـ ـن ــاع ــي ل ـل ـم ـس ــاع ــدة فــي
الــوقــايــة م ــن ف ـي ــروس ك ــورون ــا الـجــديــد
عـبــر االت ـص ــال بــالـمــواطـنـيــن عــن طــريــق

ح ـس ــب ص ـح ـي ـفــة «ال ـش ـع ــب» ال ـص ـي ـن ـيــة،
يتم نشر الــروبــوتــات بشكل متزايد في
الـخـطــوط األمــامـيــة لمعركة الـصـيــن ضد
الوباء من أجل الحد من مخاطر العدوى
العابرة وتحسين الكفاءة.
وتبرعت شركات األجهزة اآللية وتشاينا
موبايل بدفعة أولى من الروبوتات التي
تعمل بتكنولوجيا الجيل الـخــامــس إلى
مـسـتـشـفــى ف ــي شــان ـغ ـهــاي .وم ــن خــال
شبكة تكنولوجيا الجيل الخامس ،يمكن
لـلــروبــوتــات أن تساعد الـطــواقــم الطبية

أخبار ثقافية

ال ــروب ــوت ــات واالس ـت ـف ـســار ع ــن حــالـتـهــم
الصحية ،حيث أنشأت الحكومة المحلية
نظام «تسانغشان الذكي» وهي منصة
ذكاء اصطناعي تجري مكالمات هاتفية
ف ــردي ــة ل ـم ـج ـمــوعــات مـ ـح ــددة ،وتـجـمــع
المعلومات لتحليل التقارير وتشكيلها.
وبــإم ـكــان ال ــروب ــوت ــات إجـ ــراء أك ـثــر من
 5000م ـك ــال ـم ــة ه ــات ـف ـي ــة فـ ــي ال ـس ــاع ــة.
وأجـ ــرت الـمـنـصــة بــالـفـعــل تـجــربــة لـمــدة
يومين ونـفــذت حــوالــي  30ألــف مكالمة
للمقيمين.

كانوا وكنا

وفاة المسرحي لينين الرملي

فيلم تي– 34

توفي الكاتب المصري لينين الرملي ،بعد صراع طويل مع المرض،
عن عمر ناهز  75عــامـ ًا ،وهــو من أشهر كتاب المسرح في مصر.
مــن أشـهــر مـســرحـيــاتــه :تـخــاريــف ،انـتـهــى ال ــدرس يــا غـبــي ،أهــا يا
بكوات ،وداعــا يا بكوات ،عفريت لكل مواطن ،الشيء ،الكابوس،
س ـعــدون الـمـجـنــون ،بــالـعــربــي الـفـصـيــح ،وجـهــة نـظــر ،الـهـمـجــي ،أنــا
وشيطاني ،الحادثة ،سكة السالمة ،سك على بناتك ،اعقل يا دكتور.
ويعود اسم «لينين» الذي صاحب لينين الرملي طوال حياته ،إلى
والــده فتحي الــرمـلــي ،الصحفي الــذي فتنته الشيوعية وزعيماها،
فالديمير لينين ،وجــوزيــف ستالين ،فأطلق على ابنيه أسماءهما
«لينين» و«ستالين».

نال فيلم تي–  34من إخراج أليكسي سيدوروف ،جائزة «بلوكبستر»
ألحـســن فـيـلــم روس ــي مــن حـيــث إيـ ــرادات شـبــاك ال ـتــذاكــر .وه ــي جــائــزة
أسستها مجلة «كينو بزنس سيفودنيا» المتخصصة في إنتاج األفالم.
ويروي الفيلم قصة هروب رجال الدبابات السوفييت من األسر األلماني
إب ــان ال ـحــرب الــوطـنـيــة الـعـظـمــى ( .)1945–1941وأقـيـمــت مــراســم منح
الجائزة خــال شباط الحالي فــي فندق أزيـمــوت أولبيك فــي بموسكو.
ون ــال فـيـلــم «ثــاثــة عـمــاقــة ووري ـث ــة ال ـع ــرش» مــن إخـ ــراج قسطنطين
بــرونــزيــت ،جــائــزة أفـضــل فـيـلــم روس ــي لـلــرســوم الـمـتـحــركــة .أمــا جــائــزة
بلوكبستر ألنجح فيلم روسي خارج روسيا فنالها فيلم «الصعود» من
إخراج ،أنطون ميغيرديشيف.

تاريخ مدينة حلب مليء بمحطات مغيبة من تاريخ الحركة الشعبية
في النصف األول من القرن العشرين ،مثل إضرابات الخبز عام 1933
الـتــي اسـتـشـهــد فـيـهــا عــامــل الـنـسـيــج الـشـيــوعــي أبــو صـطـيــف بــرصــاص
الـمـسـتـعـمــريــن ،وم ـظــاهــرات اإلض ــراب الـسـتـيـنــي عــام  ،1936ومـعــارك
المتاريس مع االستعمار سنوات  .1945-1943في الصورة :مظاهرة
جـمــاهـيــريــة فــي مــديـنــة حـلــب تـطــالــب بـجــاء االسـتـعـمــار الـفــرنـســي عن
سورية عام .1936

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

االسم
خالد الشرع
هاني خيزران

الهاتف
0968844820
0952769397

دمشق وريفها
حمص
الالذقية

محمد عادل اللحام
محمد زهري زهرة
صالح طراف

0944484795
0933145891
0988386581

طرطوس
حماة
دير الزور

صالح معنا
أنور أبوحامضة
زهير المشعان

0999725141
0933763888
0932801133

الحسكة
حلب
الرقة

بناء على قرار المؤتمر االستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
(تم إغالق تحرير هذا العدد يوم األحد « )٢٠20/02/09قاسيون» أصدرها الشيوعيون السوريون ً
قاسيون ناطقة باسم حزب اإلرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع االستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣

حمداهلل ابراهيم
جمال عبدو
محمد فياض

0999212404
0933796639
0945817112

زوروا موقعنا على اإلنترنتwww.kassioun.org :

جدول األعمال الليبرالي كآخر مناورة تاريخية للرأسمالية
كثيرًا ما ُيذكر أن الرأسمالية لكي تفرض
جدول أعمالها على القوى االجتماعية
تعتمد عدة إستراتيجيات حسب توازن
القوى الطبقي والصراع السياسي في
المجتمع .ففي مراحلها األولى وفي
طور تثّبتها كبنية فرضت ذلك بالحديد
والنار .ومع دخولها طور أزمتها عالمياً
ضمن المرحلة اإلمبريالية وقيام الحركة
الثورية العالمية قامت الرأسمالية
بتنازالت ،وق ّدمت نفسها على شكل
جدول أعمال يحمل عنوان الليبرالية
االجتماعية الفردانية تحديدًا ،مع
كل نمط الحياة المتالئم معها كنمط
استهالكي فاقد ألية مشاريع اجتماعية
كبرى ،مروجاً لـ«السعادة» السطحية،
وأبرزها الكسب المالي والنجاح
«الوظيفي» وثقافة قتل الوقت وسوق
المخدرات والجنس وغيرها.

ǧǧمحمد المعوش

أزمة جدول األعمال الليبرالي
عــاش جــدول األعمال الليبرالي قرابة النصف
قــرن تـقــريـبـ ًا فــي الـمــركــز الـغــربــي ،وقــرابــة ربــع
قــرن فــي األط ــراف بـشـكــل ع ــام .ودخ ــل أزمـتــه
بـ ـ ــ«ه ـ ــدوء» فـ ــي ال ـم ــرك ــز م ـب ـك ــر ًا ع ـب ــر ت ـع ـمّــق
االغ ـ ـتـ ــراب اإلن ـس ــان ــي إلـ ــى م ـس ـت ــوي ــات قــات ـلــة
لـلـعـقــل وال ـج ـســد ،ودخ ــل أزم ـتــه فــي األط ــراف
مـنـفـجــر ًا ،وتـحــديــد ًا فــي منطقتنا الـعــربـيــة التي
تحقق فيها حــد أدنــى مــن بـنــى الــدولــة ،عكس
الكبح الــذي طــال تشكل هــذه البنى في القارة
السّمراء (غير الدول العربية فيها بشكل عام)
والتي تنازعتها الحروب واالقتتال والمرض
والمجاعة (لعدّة عوامل تاريخية بعيدة تسبق
حتى تبلور الرأسمالية عالمي ًا).
وبسبب تبعيّتها بالذات ،أي في حفاظها على
أن ـم ــاط ع ــاق ــات إن ـت ــاج اج ـت ـمــاع ـيــة اق ـت ـصــاديــة
سابقة على الرأسمالية ،ودون أن تجري قطع ًا
ثــوريـ ًا كــالــذي قامت بــه الرأسمالية فــي المركز
ضد البنى األقدم اإلقطاعية ،وبالتالي إنتاجها
ل ـب ـن ـيــة ن ـف ـس ـيــة وث ـقــاف ـيــة وع ـق ـل ـيــة ت ـح ـمــل فـيـهــا
تناقضات بين ما كان قبل العالقات الرأسمالية،
وتـحـمــل فـيـهــا مـمــا هــو جــديــد نــابــع مــن دخــول
عــاقــات اإلن ـتــاج الــرأسـمــالـيــة وانـعـكــاسـهــا على
ال ـم ــؤس ـس ــات االج ـت ـمــاع ـيــة والـ ــدولـ ــة وت ـب ـلــور
الشخصية الفردية وحاجاتها ،ومختلف البنى
الفوقية من أخالقيات ووعي وأفكار وحاجات
نـفـسـيــة وم ـع ـنــويــة ،ه ــذا ال ـت ـنــاقــض ف ــي الـبـنـيــة
التبعية جعلها فــي تناقض بنيوي مــع جــدول

األعمال الليبرالي الذي ظهر مناورة تاريخية
لإلمبريالية عــالـمـيـ ًا فــي مــواجـهــة الـمـدَّ الـثــوري
في القرن الماضي.
هـ ــذا ال ـت ـنــاقــض ال ـب ـن ـيــوي ل ــم ي ـس ـمــح بــوجــود
جــدول أعـمــال تاريخي مناسب للبنى التبعية،
فـجــاء فيه توليفة هجينة بين جــدول األعـمــال
السابق (فرض جدول األعمال بالقوة) ،وبين
الـجــدول الـجــديــد الليبرالي (الـقـمــع «الـنــاعــم»).
كان من شأن ذلك أن يُنتج تسارع ًا في األزمة
االجـتـمــاعـيــة ،فالهيمنة اإلديــولــوجـيــة لألنظمة
ال ـق ــائ ـم ــة ل ــم ت ـك ــن م ـم ـك ـنــة ب ـش ـك ـل ـهــا ال ـت ـق ـل ـيــدي.
وك ـمــا ي ـقــول م ـن ـظــرو ال ـمــارك ـس ـيــة إن الـهـيـمـنــة
اإليديولجية شرط ومبرر للنظام القائم .وإن
ف ـق ــدان األن ـظ ـمــة ال ـقــائ ـمــة ل ـم ـبــررهــا ه ــو ف ـقــدان
فاعلية جدول األعمال الليبرالي بذاته ،ولم يبقَ
بيدها غير العنف ،أي ترجيح ًا لجدول األعمال
األول بالحديد والنار.
ضرورة جدول األعمال البديل
ف ـي ـمــا س ـبــق ت ـك ــرار ال ب ــد م ـنــه ل ـم ــواد ســاب ـقــة،
ولـكـنــه مــدخــل ل ـل ـســؤال ال ـم ـكــرر أي ـض ـ ًا :مــا هو
جدول األعمال الجديد للبشرية؟ ما هو نمط
الحياة الجديد النقيض للمشروع االجتماعي
الليبرالي الذي ال ينفي وجود الفردي الذاتي،
ولـكـنــه يـتـضـمـنــه ضـمــن ال ـم ـشــروع االجـتـمــاعــي
األش ـم ــل؟ أي إن ال ـم ـشــروع ال ـجــديــد سـيـقــوم
بـنـفــي جــدلــي لـلـيـبــرالـيــة .ويـتـضـمــن عـنــاصــرهــا
ونتائجها االجتماعية الموضوعية ،ولكن ضمن
بنية ال تكبح تحقيق هــذه العناصر كحاجات

2020
تابعوا جريدة قاسيون على اإلنترنت:

ما هو نمط
الحياة الجديد
النقيض للمشروع
االجتماعي الليبرالي
الذي ال ينفي وجود
الفردي الذاتي
ولكنه يتضمنه
ضمن المشروع
االجتماعي
األشمل؟

الـ ــذات ال ـفــرديــة لـلـتـحـقــق ،وتـثـبـيــت ال ـق ـي ـمــة ،ال
كما كان يحصل طوال العقود الماضية منتج ًا
ال ـ ـفـ ــراغ وال ـ ـجـ ــوع ال ـم ـع ـن ــوي والـ ــروحـ ــي فــي
ال ـمــركــز ك ـمــا ف ــي األط ـ ــراف .م ــا سـيـحـصــل هــو
تـحــريــر ال ــذات اإلنـســانـيــة مــن اخـتـنــاقـهــا ضمن
البنية الليبرالية بــالــذات .بالترافق مــع تحرير
الـجـســد مــن حــرمــانــه ال ـمــادي ،كــالـجــوع والـبــرد
وخطر الحرب وغياب األمن والموت السّهل،
ومــن تـبـعــات تــداخــل األزم ــة العقلية والنفسية
والـعــاطـفـيــة مــع الـجـســدي ،الـتــي تــزيــده مــرضـ ًا
وتوتر ًا وتجعله مشروع ًا لموت محقق ،موت
معنوي ومــوت مــادي .هذا ال يمكن أن يكون
إال ضمن سيطرة مشروع اقتصادي سياسي
شـعـبــي ،نـقـيــض الـنـهــب والـفـســاد والـسـعــي إلــى
الربح واالستغالل.
ولكن جدول األعمال هذا ضروري أن تتبلور
مـعــالـمــه الــواض ـحــة ال ـتــي تـعـمــل عـلــى نـفــي هــذا
الـتـنــاقــض بـيــن ال ــذات ــي والـجـمــاعــي ال ــذي ســاد
طوال العقود الماضية .والفصل بين الجسدي
والمعنوي ،وهو ما سبب أزمتهما المشتركة.
دور جـ ــدول األع ـم ــال ال ـبــديــل ه ــو ال ـم ـشــروع
الشامل ،أي الهدف الحقيقي المعاش لممارسة
األف ـ ــراد الـ ــذي ي ــدف ــع ب ـهــم ل ـل ـن ـهــوض ص ـبــاح ـ ًا،
ويجعلهم ينتظرون النهار الجديد .صحيح أنه
سيتضمن رفع مستوى الحياة والحفاظ على
الــوجــود فــي ظــل الـخـطــر ال ــوج ــودي الـمـحـقــق
الـيــوم ،ولـكـنــه سيحقق دواف ــع أعـمــق ستجيب
عــن األسـئـلــة الـتــي أنتجتها الليبرالية وتركتها
بال إجابة .فكل نظام اقتصادي اجتماعي يجب

أن يـبـرّر وجــوده على مستوى الــوعــي وعبر
جــدول أعـمــال مـحــدد ،وكــونــه تـقــدمـيـ ًا وإنـقــاذيـ ًا
وي ـف ـتــح بـ ــاب ال ـت ـق ــدم وال ـت ـط ــور ،فـ ــإن ج ــدول
األع ـم ــال الـنـقـيــض لـلـيـبــرالـيــة يـجــب أن يعكس
ض ـ ـ ــرورات ت ـح ـق ـيــق الـ ـح ــاج ــات ال ت ـشــوي ـه ـهــا
وتمويهها.
عامة
معالم ّ
ج ـ ــدول األع ـ ـمـ ــال هـ ــذا ه ــو ت ـع ــري ــف وت ـحــديــد
إيـجــابــي لنفي الـلـيـبــرالــي .نفي جــدلــي كما قلنا،
انـطــاقـ ًا مــن حـ ّلــه تـنــاقـضــاتـهــا الـشــامـلــة .أمــا أي
ج ــدول أعـمــال يـجــيء عــن حــل آخــر مـظـهــر من
الـلـيـبــرالـيــة ،أي أزمـتـهــا وأزم ــة ج ــدول أعـمــالـهــا
ف ـهــو ت ـحــديــد س ـل ـبــي ل ـن ـف ـي ـهــا .ال ـم ـعــالــم ال ـعــامــة
ل ـجــدول األع ـم ــال ه ــذا ال تـنـفـصــل عــن االت ـجــاه
ال ـعــام لــاشـتــراكـيــة كـمــا تــم الـتـعـبـيــر ســابـقـ ًا ،أي
الـتــوزيــع الـعــادل للثروة واإلدارة مـعـ ًا .فهذان
العامالن سيحالن التناقض في جدول األعمال
ال ـل ـي ـب ــرال ــي ،وم ـج ـم ــل ت ـن ــاق ـض ــات الــرأس ـمــال ـيــة
المؤسسة لإلغتراب الـفــردي .فتغيير عالقات
اإلن ـتــاج وال ـقــاعــدة االقـتـصــاديــة بــال ـتــوازي مع
واع ل ـمــا ه ــو م ـتــائــم مـعـهــا م ــن الـبـنـيــة
تـغـيـيــر ٍ
الفوقية (هـنــا الـتــوزيــع الـعــادل ل ــإدارة وشكل
الـبـنـيــة الـسـيــاسـيــة لـلــدولــة) سيجعل مــن تغيير
البنية الفوقية عــامـ ًا رافـعـ ًا ومـســاعــد ًا لتحقيق
تطور أسرع في البنية التحتية ،وهذا ما قيل
سابق ًا أنه شرط لتحقيق مستوى تنمية كبير
مــن ج ـهــة ،وتــأمـيــن قــاعــدة اس ـت ـقــرار لـلـنـمــوذج
االقتصادي االجتماعي الجديد.
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