االفتتاحية
كورونا تسقط
التاج الغربي!
بــالـتــوازي مــع حــالــة الــرعــب الـعــالـمــي الـتــي ال تنتشر
ب ـس ـبــب ال ـف ـي ــروس ال ـت ــاج ــي (كـ ــورونـ ــا) وح ـ ــده ،بــل
ألن ال ـح ـك ــوم ــات ال ـغ ــرب ـي ــة ت ـع ــززه ــا بـشـكــل
وأيـ ـضـ ـ ًا َّ
مقصود .بالتوازي مع ذلك ،هنالك شيء كبير ،عظيم،
وإن كانت األضــواء ال تلقى عليه
وتاريخي،
يحدثْ ،
ْ
بالقدر الكافي حتى اللحظة.
ّإن مــا بـشّــر بــه حــزب اإلرادة الـشـعـبـيــة مـنــذ بــدايــاتــه
األولــى مطالع هــذا الـقــرن ،بــات اآلن مــوضــع التنفيذ
الفعلي :التوازن الدولي الجديد الذي سيطوي صفحة
الـهـيـمـنــة الـغــربـيــة إل ــى غـيــر رج ـعــة .الـهـيـمـنــة الـغــربـيــة،
ليس فقط بما هي سيطرة للغرب بالمعنى السياسي
عـلــى ال ـعــالــم ،بــل وأي ـض ـ ًا بــوصـفـهــا سـيـطــرة مـنـظــومــة
الربح التي تدهس كل قيمة أخالقية وإنسانية أمام
اعتبارات الربح .وفوق ذلك ،فهي تستثمر كل أنواع
ال ـش ـع ــارات ،بـمــا فـيـهــا أك ـثــر ال ـش ـعــارات ن ـقــا ًء لتفعيل
نهبها لشعوبها ولشعوب الكوكب :وعلى رأس تلك
الشعارات ،حقوق اإلنسان والحريات الفردية وإلخ.
الواقع الذي يعيشه العالم اليوم في مواجهة الفيروس
التاجي ،وبشكل خاص النموذج المتألق والمتفوق
الذي قدمته الصين ،والذي رفع إلى المكانة األسمى
حق اإلنسان في الحياة وفي التداوي المجاني ،رفعه
فــوق كل اعتبارات الشركات ...هــذا النموذج أسقط
بال رجعة التاج عن رأس المنظومة الغربية.
ورغم ّأن حديث العالم بأسره في هذه األثناء يدور
فــي فـلــك ال ـكــورونــاّ ،إل ّأن حــدث ـ ًا آخــر أضـخــم بـمــا ال
يقاس يهيمن على تطورات العالم ،بما فيها تطورات
كــورونــا نـفـســه ،الـمـبــالــغ بـهــا فــي كـثـيــر مــن األح ـيــان؛
نقصد بذلك ما جرى يوم الجمعة  6آذار يوم أوقفت
روس ـي ــا ال ـع ـمــل بــات ـفــاق (أوبـ ـ ــك )+لـتـخـفـيــض إن ـتــاج
النفط ،األمر الذي أدّى إلى انهيار البورصات حول
العالم ابـتــداء مــن الــواليــات المتحدة ،والـتــي عوضت
ج ـ ــزء ًا م ــن خ ـســائــرهــا خـ ــال األي ـ ــام ال ـمــاض ـيــة عـبــر
تضخيم فقاعة الدين بشكل كارثي وعبر ضخ 1500
مليار دوالر إضــافـيــة ...وهــو األمــر الــذي ســرعــان ما
سـيــدخــل االقـتـصــاد الـعــالـمــي ،والـغــربــي بشكل خــاص
في أزمة ال مخرج منها.
على الضفة األخــرى ،في الصين وروسيا ،ورغــم َّأن
األزمــة ستصل إليهما ،لكن النموذج القائم على رفع
نسبة إسهام االقتصاد الحقيقي من صناعة وزراعــة
وب ـنــاء فــي ال ـنــاتــج اإلج ـمــالــي ،سـيـشـكــل درعـ ـ ًا ص ــاد ًا
أم ــام انـفـجــار الـفـقــاعــة ،حـيــث تـتـجــاوز نـسـبــة اإلنـتــاج
الـحـقـيـقــي مــن الـنــاتــج اإلجـمــالــي فــي الـصـيــن وروسـيــا
على التوالي %56 :و .%142,وذلك على النقيض من
دول من طراز الواليات المتحدة وبريطانيا%20,1 :
و %18,8على التوالي.
ّإن تع ُّفن النموذج الغربي بقيمه وأساساته ،قد وصل
إلــى ح ــدوده النهائية ،وكــذا األمــر بالنسبة لمختلف
أش ـك ــال األن ـظ ـمــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي ب ـن ـيــت تــاب ـعــة فــي
جوهرها لهذا النموذج.
م ــا س ـن ــراه ع ـلــى ال ـم ـس ـتــويــات ال ـعــال ـم ـيــة واإلقـلـيـمـيــة
والمحلية خــال السنوات القادمة ،هو انهيار شامل
لنموذج قديم ،ووالدة متدرجة لنموذج جديد...
سورية لن تكون استثنا ًء ،عنوان االنتقال في سورية
من العالم القديم إلى العالم الجديد ،هو تطبيق القرار
 2254تطبيق ًا كام ًال ...وهو ما سيجري.
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الشؤون االجتماعية والعمل ترد ..وقاسيون تعقب

المؤتمرات النقابية..
ما يطرح فيها؟
بـ ــدأ ان ـع ـق ــاد ال ـم ــؤت ـم ــرات ال ـن ـق ــاب ـي ــة وف ـق ـ ًا
لـلـتــواريــخ الـتــي حــددهــا الـمـكـتــب التنفيذي
لالتحاد العام لنقابات العمال في اتحادات
المحافظات بعد أن أعدت مكاتب النقابات
تقاريرها.
الـتـقــاريــر الـمـعــدة مــن قبل مكاتب النقابات
كانت فقيرة بطرحها للواقع المعاش من
ق ـبــل ال ـع ـم ــال ،وك ــذل ــك ف ـق ـيــرة ف ــي طــرحـهــا
ل ــواق ــع ال ـش ــرك ــات اإلن ـتــاج ـيــة وم ــا تـعــانـيــه
من أزمــات على مختلف الصُّعد اإلنتاجية
ونـقــص الـعـمــالــة وال ـك ــوادر الـفـنـيــة ووضــع
ال ـم ــواد األول ـي ــة ووض ــع ال ـطــاقــة الـمـشـغـلــة
لخطوط اإلنتاج.
ك ــذل ــك م ـك ــات ــب الـ ـنـ ـق ــاب ــات لـ ــم تـ ـط ــرح فــي
تقاريرها خطة عملها ،وهي تعقد مؤتمرها
األول ،وك ـ ــان م ــن ال ـم ـف ـت ــرض أن ت ـقــول
للكوادر النقابية الحاضرة للمؤتمرات ما
هــي فــاعـلــة ت ـجــاه واق ــع ال ـع ـمــال الـمـعـيـشــي
واألج ـ ــري ،وم ــا هــي فــاعـلــة ت ـجــاه دفــاعـهــا
ع ــن مـعــامـلـهــا م ــن أج ــل تـشـغـيـلـهــا بـطــاقـتـهــا
القصوى ،خاصة ونحن نعيش أزمــة على
كل الصُّعد ،وهذا يتطلب موقف ًا واضح ًا من
ّ
النقابات وهي تتحمل مسؤولية ما يجري
لـلـمـعــامــل مــن عـمـلـيــات تـطـنـيــش وتـهـمـيــش
مــن الـحـكــومــة تـجــاه إع ــادة إق ــاع المعامل
وتخليصها مما ع َّلق بها على مــدار عقود،
م ـمــا أوص ـل ـه ــا إلـ ــى حــال ـهــا ال ـت ــي ه ــي فـيـهــا
وان ـع ـكــاس ذل ــك عـلــى الـمـصــالــح والـحـقــوق
ال ـع ـمــال ـيــة ب ـمــا ف ـيــه أج ــوره ــم ال ـم ـتــآك ـلــة كــل
يـ ــوم ب ـس ـبــب الـ ـغ ــاء ال ـف ــاح ــش وارتـ ـف ــاع
األسعار الذي يسرق من العمال حاجاتهم
الضرورية.
السؤال الذي البدّ من طرحه :كيف ستبرر
الـنـقــابــات للعمال تــردي واقـعـهــم المعيشي
وغ ـي ــاب ح ـقــوق ـهــم ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة؟ ن ـع ـت ـقــد أن
الــواقــع الـمـعــاش أقــوى مــن كــل الـتـبــريــرات
وال ـش ـعــارات ،وه ــذا الــواقــع يـعــرفــه الـعـمــال
ت ـمــام ال ـم ـعــرفــة وي ــري ــدون خ ـطــوة عـمـلـيــة
واحدة تجاه الدفاع عن حقوقهم وستكون
تلك الخطوة أفضل بمئات المرات من كل
الخطب الــرنَّــانــة والــوعــود التي تقدم لهم،
والتي لم تجدِ نفع ًا في السنوات السابقة،
خاصة وهم يرون ب ُأمِّ أعينهم النهب الكبير
ال ـجــاري لـمـنـتــوج عـمـلـهــم ولـجـهــدهــم الــذي
يقدمونه في إعادة تدوير عجلة اإلنتاج.
لقد جاءت المؤتمرات التي عقدت إلى اآلن
تكريس ًا للشكل الذي كانت تعقد فيه سابق ًا،
وك ـ ـ َّـأن ال ـن ـقــابــات ل ــم تـسـتـفــد م ــن الـتـجــربــة
ال ـتــي م ــرت بـهــا وعــاشـتـهــا مــع الـسـيــاســات
االقـتـصــاديــة لـلـحـكــومــات الـمـتـعــاقـبــة ،حيث
عــادت لتأكيد شــراكـتـهــا مــع الـحـكــومــة على
الـحـلــوة وال ـمــرة ،دون تَ ـق ـدُّم ولــو خطوة
واحــدة تـجــاه تلك السياسات الـتــي جعلت
ح ـيــاة ال ـف ـقــراء ومـنـهــم ال ـع ـمــال جـحـيـمـ ًا لن
ي ـط ـف ـئــه س ـ ــوى الـ ـعـ ـم ــال ع ـن ــدم ــا ي ـق ــول ــون
كلمتهم في وجه تلك السياسات الكارثية.

رد من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ،حول مادة منشورة في صحيفتنا بعنوان« :التأمينات االجتماعية دخلت
ورد إلى جريدة قاسيون ٌّ
اإلنعاش» ،وذلك عبر الفاكس.

وب ـعــد الـتـقــديــر لـلـمـتــابـعــة ال ـج ــادة من
قبل الــوزارة ،تجدر اإلشــارة إلــى أن
الـفــاكــس ورد مــن دون تــرويـســة أو
تــاريــخ أو تــوقـيــع ،ومــع ذلــك سنقوم
بـنـشــره كـمــا ورد اس ـت ـنــاد ًا إل ــى حق
الرد وفق ًا لقانون اإلعالم.
فاكس الشؤون االجتماعية والعمل
السادة صحيفة قاسيون المحترمين
إش ـ ــارة إل ــى الـ ـم ــادة ال ـم ـن ـشــورة فــي
صـحـيـفـتـكــم ال ـم ــوق ــرة ت ـحــت ع ـنــوان
«الـ ـت ــأمـ ـيـ ـن ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة دخ ـل ــت
اإلن ـ ـ ـعـ ـ ــاش» بـ ــالـ ـعـ ــدد  955ت ــاري ــخ
.2020/3/2
نبين لكم اآلتي:
ب ــداي ــة ن ــؤك ــد أن ــه ل ــم ي ـتــم إج ـ ــراء أيــة
مـقــابـلــة صـحـفـيــة مــع الـمــديــر ال ـعــام أو
المعنيين بالمؤسسة من قبل جريدة
قاسيون.
ورد ف ــي ال ـم ـق ــال ب ـع ـن ــوان (ت ـســاهــل
وإهمال)
وقـ ـ ـ ــد ت ـ ـح ـ ــدث ـ ــت وزيـ ـ ـ ـ ــر الـ ـ ـش ـ ــؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـع ـم ــل ري ـم ــة قـ ــادري
مـ ــؤخـ ــر ًا َّأن ه ـ ــذا الـ ـق ــان ــون ي ـســاعــد
ال ـم ــؤس ـس ــة ع ـل ــى ت ـح ـص ـيــل دي ــون ـه ــا
الـمـتــراكـمــة وتـحـقـيــق ال ـم ـســاواة بين

أص ـ ـحـ ــاب الـ ـعـ ـم ــل ،ل ـك ــن لـ ــم ت ــاح ــظ
الـ ــوزيـ ــرة َّأن هـ ــذا ال ـق ــان ــون والـ ــذي
ي ـج ــري ت ـم ــدي ــده ك ــل ع ــام م ـنــذ أرب ــع
س ـ ـن ـ ــوات ي ـس ـب ــب خـ ـس ــائ ــر ف ــادح ــة
ل ـمــؤس ـســة ال ـت ــأم ـي ـن ــات االج ـت ـمــاع ـيــة
ويعدُّ تساه ًال في تحصيل المؤسسة
التي تعد من أموال العمال وحق ًا من
حقوقهم.
ن ـب ـي ــن أن ت ـم ــدي ــد ال ـع ـم ــل ب ــال ـق ــان ــون
رق ــم  /4/ل ـعــام  2016لـسـنــة إضــافـيــة
جديدة يتضمن في أسبابه الموجبة
الـتـخـفـيــف م ــن األع ـب ــاء ال ـم ـل ـقــاة عـلــى
أص ـ ـحـ ــاب الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
ب ـم ــراع ــاة الـ ـظـ ــروف ال ـت ــي ت ـض ــررت
بنتيجتها منشآتها كــون الفترة التي
سـتـثـبــت ت ـضــرر الـمـنـشــأة خــالـهــا لم
تكن تتيح أي نشاط اقتصادي لرب
العمل وعدم وجود أي عمال فيها.
وتوفر الوقت والجهد من خالل عدم
اضطرار المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية إلقامة الدعاوى القضائية
بحق أصـحــاب العمل المتخلفين عن
الـ ـسـ ــداد وك ــذل ــك إلـ ـق ــاء ال ـح ـج ــوزات
عـلــى الـمـنـشــآت الـمـتـضــررة بــاألعـمــال
اإلرهابية.
وت ـح ـص ـيــل االشـ ـتـ ــراكـ ــات ال ـتــأم ـي ـن ـيــة

الـ ـمـ ـت ــرتـ ـب ــة عـ ـلـ ــى أصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـع ـم ــل
ال ـ ـمـ ــدن ـ ـي ـ ـيـ ــن ل ـ ـل ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة
ل ـل ـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة الـمـتـعـثــريــن
عــن ســدادهــا وبالتالي تحقيق زيــادة
ف ــي نـسـبــة إي ــرادات ـه ــا .ح ـيــث اسـتـفــاد
م ــن ال ـق ــان ــون رقـ ــم  /4/ل ـع ــام 2016
وت ـمــديــداتــه ( )42072صــاحــب عمل
وم ـس ـت ـف ـي ــد ًا ،وب ـل ـغ ــت ال ـت ـح ـص ـيــات
بـمــوجـبــه ( )7,459,401,795ل.س
مــن إجـمــالــي اش ـتــراكــات مـحـصـلــة من
الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخـ ــاص م ـن ــذ ع ـ ــام 2015
ولـغــايــة )79,565,209,546( 2019
ل.س.
تعقيب المحرر
أو ًال :لــم نُـشِـرْ فــي مقالة «التأمينات
االج ـت ـمــاع ـيــة دخ ـل ــت اإلنـ ـعـ ــاش» أن
الصحيفة أجــرت لـقــا ًء أو ح ــوار ًا مع
الـسـيــد مــديــر الـتــأمـيـنــات االجـتـمــاعـيــة
أو أح ـ ــد ًا الـمـعـنـيـيــن ف ــي ال ـمــؤس ـســة،
وإنما استندنا في المقال إلى تصريح
ال ـمــديــر ال ـع ــام ل ـمــؤس ـســة ال ـتــأم ـي ـنــات
االجتماعية لبعض وسائل اإلعالم.
ثــانـيـ ًا :أمــا فـيـمــا يـخــص تـمــديــد العمل
بــالـقــانــون رقــم  /4/لـعــام  2016لسنة
إضــافـيــة جــديــدة يـتـضـمــن فــي أسـبــابــه

ال ـم ــوج ـب ــة «ال ـت ـخ ـف ـي ــف مـ ــن األعـ ـب ــاء
ال ـم ـل ـق ــاة ع ـل ــى أصـ ـحـ ــاب ال ـف ـع ــال ـي ــات
االق ـت ـص ــادي ــة»  ....إلـ ــخ ،ف ـه ـنــا يـجــب
أن ن ـنــوه أن ال ـ ــوزارة وم ــن ورائ ـهــا
ال ـح ـك ــوم ــة ت ـق ــف مـ ــع أرب ـ ـ ــاب ال ـع ـمــل
وت ـ ــراع ـ ــي أوضـ ــاع ـ ـهـ ــم وت ـ ـق ـ ــدم ل ـهــم
الـتـسـهـيــات واإلعـ ـفـ ــاءات الـمـتـكــررة
لاللتزامات المترتبة في ذمتهم.
عكس سياساتها مع العمال الذين تم
تسريح عشرات اآلالف منهم تعسفي ًا
دون أدنــى مــراعــاة لـظــروف الحرب
وال ـن ــزوح ال ـتــي تـعــرضــوا ل ـهــا ،وذلــك
بـسـبــب ق ــان ــون ال ـع ـمــل رق ــم  17لـعــام
 2010ال ــذي وض ــع لـخــدمــة أصـحــاب
العمل وأباح لهم التسريح التعسفي،
وجرى تخفيف هذه العبارة بعبارة
التسريح غير المبرر!.
ثـ ــالـ ـثـ ـ ًا :لـ ــم تـ ـنـ ـفِ وزارة الـ ـش ــؤون
االجـتـمــاعـيــة والـعـمــل مــن خــال ردهــا
وضـ ــع ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـم ــال ــي الـ ـسـ ـيِّء،
وانـتـقــال الـمــؤسـســة لــاسـتــدانــة ،وأ َّن
جــل مــا جــاء فــي ردهــا هــو دفــاع عن
الـقــانــون رقــم  4لـعــام  2016وتـمــديــد
العمل به فقط ،وهــذا بحد ذاتــه يثير
ش ـك ــوك ـ ًا حـ ــول م ـي ــزان ـي ــة ال ـمــؤس ـســة
ومستقبلها!.
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من أهم أسس وشروط ومبادئ العمل النقابي ،االستقاللية
والحر ّية في اتخاذ قراراته دون تدخل من أية جهة ،سواء
كانت هذه الجهة الحكومة أو أصحاب العمل أو غيرها،
يقوض العمل النقابي القائم على المشاركة والعمل
فهذا ِّ
الجماعي في إدارة شؤونه فأية محاولة لفرض الوصاية
عليه والتدخل في شؤونه تتناقض مع المعايير والقوانين
والتشريعات واالتفاقيات الدولية وسياسات العمل النقابي
التي تقوم على الديمقراطية ،كما تتناقض مع جوهر
العمل النقابي والغاية السامية للنقابات وتق ّيد حركتها
ونضالها ،إن محاوالت الوصاية على النقابات تهدف إلى
الحد من استقالليتها وإضعاف موقفها ،وتقييد عملها
وحصر دورها ووظيفتها بطريقة محددة ُتسهل السيطرة
عليها ،فالعمل النقابي الناجع هو ذلك العمل المستقل
ويديره نقابيون ُمن َت َخبون من قواعد الطبقة العاملة حيث
الميدان مفتوح والتنافس متوفر ألي نشاط نقابي لخدمة
الطبقة العاملة والمجتمع ،وحيث الفرصة متاحة لها
للقيام بدورها االجتماعي والوطني والنضالي بحرية لتحقق
مصالح العمال.

ǧنبيل عكام

عـقــد االت ـح ــاد ال ـعــام لـنـقــابــات الـعـمــال
م ــؤتـ ـم ــره ال ـ ـعـ ــام ل ـ ـل ـ ــدورة ال ـس ــاب ـع ــة
والـعـشــريــن فــي أواســط شهر شباط
ال ـم ـن ـص ــرم ح ـي ــث ش ـ ــارك ف ــي أع ـم ــال
ال ـم ــؤت ـم ــر  479م ـن ــدوب ـ ًا ن ـق ــاب ـي ـ ًا مــن
مختلف قطاعات العمل في الخدمات
واإلنـ ـ ـت ـ ــاج ،ج ـل ـه ــم وص ـ ــل إل ـ ــى كــافــة
مـسـتــويــات ال ـهــرم الـنـقــابــي بــالـتــزكـيــة
قبل وصوله إلى المؤتمر العام ،وكان
عـلــى جــدول أعـمــال الـمــؤتـمــر التقرير
االقتصادي والتقرير العام الذي ضم
تسعة أبــواب منها التقرير التنظيمي
وال ـت ـقــريــر ال ـن ـقــابــي وت ـقــريــر ش ــؤون
الـعـمــل وتـقــريــر الـتـشــريــع وال ـشــؤون
الـقــانــونـيــة ،أم ــا الـتـقــريــر الـنـقــابــي فقد
اس ـت ـعــرض دورات ال ـم ـج ـلــس ال ـعــام

ومـ ــا ق ــدم ــه أعـ ـض ــاء ال ـم ـج ـلــس ال ـع ــام
مــن خ ــال ال ـمــداخــات وال ـطــروحــات
التي وصفها بالموضوعية ،وخاصة
ب ـح ـضــور ال ـح ـكــومــة ،ك ـمــا اسـتـعــرض
المؤتمرات النقابية السنوية وبعض
مـ ــا ط ــرح ـت ــه وخـ ــاصـ ــة ف ـي ـم ــا يـتـعـلــق
بــالــوضــع الـمـعـيـشــي ،ه ــذا إضــافــة إلــى
بـعــض ال ــزي ــارات واألن ـش ـطــة الـعــامــة.
ول ـك ــن ال ـس ــؤال األك ـث ــر أه ـم ـيــة ال ــذي
ك ـ ــان ي ـج ــب ع ـل ــى ال ـت ـق ــري ــر اإلج ــاب ــة
عـنـهُ ،مــا هــي األدوات والـطــرق التي
استخدمتها الحركة النقابية من أجل
تحقيق مطالب الطبقة العاملة؟ وما
هــي األدوات واألسـلـحــة الـتــي يجب
على الحركة النقابية والطبقة العاملة
أن تمتلكها فــي هــذه ال ــدورة لتجابه
بـهــا خـصــوم الطبقة الـعــامـلــة وناهبي
ق ـ ــوة ع ـم ـل ـه ــا ،وخـ ــاصـ ــة مـ ــع ازديـ ـ ــاد
ال ـغ ــاء الـ ــذي ت ـعــانــي م ـنــه م ــا تـعــانـيــه

وم ـ ــن ف ـق ــر وهـ ـض ــم ل ـل ـح ـق ــوق الـ ــذي
يزداد باستمرار يوم ًا بعد يوم؟ لقد
ضمن الدستور أشكا ًال عدة من طرق
التعبير والمطالبة بالحقوق للطبقة
ال ـع ــام ـل ــة ك ـم ــا ض ـم ـن ـت ـهــا ال ـت ـشــري ـعــات
ال ــدول ـي ــة وم ـن ـظ ـمــة ال ـع ـم ــل ال ــدول ـي ــة،
وال ـت ــي مـنـهــا االح ـت ـجــاج واإلضـ ــراب
السلمي والتظاهر وغيرها ،وكــان ال
بدَّ للمؤتمر من أن يتبنى هذه الطرق
واألدوات في وثائقه الـصــادرة عنه،
وخــاصــة أن ــه قــد ك ــان الـنـقــابـيــون في
ال ـمــؤت ـمــرات ال ـس ـنــويــة ف ــي الـ ــدورات
النقابية السابقة يطالبون بأن تتبنى
الـحــركــة الـنـقــابـيــة هــذه األدوات التي
ج ــرب ـت ـه ــا ال ـط ـب ـق ــة ال ـع ــام ـل ــة وأث ـب ـت ــت
فعاليتها في كل بلدان العالم .إن من
يطلع عـلــى هــذا الـتـقــريــر يستنتج َّأن
هــذه الـحــركــة مــا زال ــت مـقـيَّــدة بقيود
ال ـح ـكــومــة وغ ـي ــره ــا .وكـ ــان ال ـت ـقــريــر

ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي ق ــد ذ َّكـ ــر بــأه ـم ـيــة وح ــدة
ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـن ـقــابــي وال ـط ـب ـقــة الـعــامـلــة
وزيـ ـ ــادة عـ ــدد ال ـل ـج ــان ال ـن ـقــاب ـيــة فــي
القطاع الخاص وقطاع الدولة وقدَّم
جدو ًال مفص ًال حول هيكلية النقابات
الـتـنـظـيـمـيــة م ــن ح ـيــث ال ـت ـعــداد ال ـعــام
وعــدد اللجان النقابية فــي كــل اتحاد
م ـحــاف ـظــة ،وقـ ـ ـدَّر ن ـس ـبــة ال ـت ـغ ـيّــر فــي
الحركة النقابية بـ  %55وقدرت نسبة
النساء في الهيكل النقابي العام بأكثر
م ــن  %23ك ـمــا ذك ــر ال ـت ـقــريــر ،عـمـلـيــة
دم ــج ال ـن ـقــابــات ال ـتــي ج ــرت ألسـبــاب
لسنا بصدد طرحها اآلن ،والسؤال:
هــل هــذه الـعـمـلـيــة ســوف تـســاعــد في
عـمـلـيــة ال ـتــوســع الـتـنـظـيـمــي لـلـحــركــة،
أم كــان يجب على هــذه الـنـقــابــات أن
تـقــوم بـتــوسـيــع نـطــاق عملها وجــذب
الـعـمــال إل ــى ه ــذه الـنـقــابــة وتنسيبهم
إلى التنظيم النقابي؟.

ل ـقــد ذكـ ــر ال ـت ـقــريــر َّأن االن ـت ـخــابــات
قــد جــرت فــي مــوعــدهــا الـمـحــدد لكنه
لــم يـعــالــج أس ـبــاب انـكـفــاء الـعـمــال عن
ال ـتــرشــح ل ـه ـي ـئــات الـتـنـظـيــم ال ـن ـقــابــي،
وخ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ــي قـ ــاعـ ــدتـ ــه األس ــاسـ ـي ــة
الـلـجـنــة ال ـن ـقــاب ـيــة ،ح ـيــث كــانــت أغـلــب
هــذه اللجان قد انبثقت خــارج إرادة
ال ـع ـم ــال واخ ـت ـي ــارات ـه ــم ،ك ــذل ــك كــانــت
الهيئات األخــرى ،لقد بيَّنت التجربة
َّأن طريقة االنتخابات بطريقة القائمة
المغلقة ال تستطيع أن تعبّر عن إرادة
العمال في اختيار ممثليهم النقابيين،
وكـ ــان م ــن ال ـه ــام م ـنــاق ـشــة ومـعــالـجــة
هــذه الطريقة فــي االنتخابات والتي
تـحــدث عـنـهــا الـعـمــال فــي الـمــؤتـمــرات
ال ـن ـقــاب ـيــة ال ـس ـنــويــة خـ ــال ال ـ ــدورات
السابقة ،ولم تتم االستفادة من هذه
ال ـت ـجــربــة ال ـتــي ت ـســاهــم ف ــي إض ـعــاف
الحركة النقابية يوم ًا بعد يوم.

الطبقة العاملة

احتجاجات عمال وكاالت وشركات الماء
والكهرباء بالمغرب
ت ـظــاهــر اآلالف م ــن ع ـمــال وكـ ــاالت وش ــرك ــات تــوزيــع
الـمــاء والكهرباء فــي المغرب ،بــ 18مدينة منها الرباط
وال ـ ــدار ال ـب ـي ـضــاء وت ـط ــوان وم ـرّاك ــش وفـ ــاس ،صـبــاح
يــوم الخميس  5أذار  2020احـتـجــاجـ ًا على حرمانهم
م ــن الـ ــزيـ ــادة ف ــي األج ـ ــور أس ـ ــوة ب ـب ــاق ــي ال ـق ـط ــاع ــات،
واحتشد المتظاهرون أمام مقرّات شركات «ريضال»
و«أمــانــديــس» و«لـيــديــك» و«الــوكــالــة المستقلة لتوزيع
ال ـم ــاء وال ـك ـه ــرب ــاء» .وك ــان ــت ق ــد دع ــت إل ــى االح ـت ـجــاج
الـمـكــاتــب الـنـقــابـيــة -فــي ه ــذه ال ـشــركــات فــي الـمـغــرب-
التابعة لالتحاد المغربي للشغل .الوقفات التي دامــت
ساعتين في مختلف المدن ،وطالب المحتجون بتطبيق
االت ـف ــاق الـ ــذي وق ــع م ــع ال ـمــديــريــة ال ـعــامــة ل ـلــوكــاالت.
وأ َّك ــد الـمـشــاركــون فــي هــذه الــوقـفــة االحـتـجــاجـيــة أنـهــم
مستعدون لخوض أشكال نضالية أخرى.

إضراب في محطة الكهرباء في بوسطن
دخل العمال والنقابيون في محطة ميستيك
لـتــولـيــد ال ـك ـهــربــاء ف ــي حـ ـيِّ شــارل ـس ـتــون فــي
بــوس ـطــن ف ــي إض ـ ــراب ص ـب ــاح يـ ــوم الـسـبــت
السابع من أذار الشهر الجاري ،حيث أضرب
الـعـمــال فــي أكـبــر محطة لتوليد الـكـهــربــاء في
ماساتشوستس بسبب إهمال وفقدان قضايا
الـســامــة الـعــامــة وال ـم ـخــاوف ب ـشــأن ظــروف
العمل .وقــال اتحاد عمال المرافق العامة في
بــوسـطــن فــي أمــري ـكــا إن اإلدارة قــد قطعت
م ـ ــرار ًا وتـ ـك ــرار ًا وأرج ـ ــأت تــرق ـيــات الـصـيــانــة
ال ـم ـه ـمــة ف ــي ال ـم ـص ـنــع ،م ـمــا ي ـع ـرّض ال ـع ـمــال
وال ـف ـن ـي ـيــن ذوي ال ـم ـه ــارات ال ـعــال ـيــة والـعـمــل
لفترة طويلة للخطر وتعمل المحطة بطاقة
 2,001مـيـجــاوات حـيــث تـعـمــل الـمـحـطــة على
النفط والغاز الطبيعي.

عمال المستشفيات
في كودياك يستعدون لإلضراب
أع ـل ــن ال ـع ــام ـل ــون ف ــي جـمـعـيــة الـمــوظـفـيــن
الطبيين في األسكا في مركز بروفيدنس
كـ ــوديـ ــاك آي ــان ــد ال ـط ـب ــي ف ــي ال ـع ـش ــر مــن
ال ـش ـه ــر الـ ـجـ ــاري ب ــأن ـه ــم س ـي ــدخ ـل ــون فــي
إضراب عام .وحسب ما قالت النقابة يأتي
هــذا اإلضــراب بعد أن ُألغيت المفاوضات
مع العمال رغم استعداد النقابة للجلوس
إل ــى ال ـط ــاول ــة ال ـم ـف ــاوض ــات.ه ــذا وس ـي ـبــدأ
اإلضـ ـ ــراب ب ـ ــدء ًا م ــن  20أذار الـ ـج ــاري.
وقالت نقابة عمال الصحة لم يحدد تاريخ
انـتـهــاء اإلض ــراب ،لــذا نـخـطــط فــي الــوقــت
الحالي أن يكون اإلضــراب إلــى أجــل غير
م ـس ـمــى ح ـت ــى ت ـت ــم االس ـت ـج ــاب ــة لـمـطــالــب
العمال.

إضراب عمال النظافة والحراسة في المفرب
قـ ــررت ن ـقــابــة ع ــام ــات ال ـن ـظــافــة وال ـط ـبــخ وحـ ــراس األم ــن
بــدم ـنــات ال ــدخ ــول ف ــي إض ـ ــراب م ـف ـتــوح ،اب ـت ــداء م ــن يــوم
االث ـن ـيــن  16أذار ال ـج ــاري ب ـكــافــة ال ـمــؤس ـســات الـتـعـلـيـمـيــة
بــدم ـنــات ،وذل ــك اح ـت ـجــاج ـ ًا عـلــى سـيــاســة الـتـســويــف الـتــي
تنهجها المديرية اإلقليمية ،حيث أصدرت النقابة بيان قالت
فيه إن قرارها جاء بسبب الوضع «الكارثي» الذي ينعكس
سـلـبـ ًا عـلــى أوض ــاع الـعـمــال االجـتـمــاعـيــة ،حـيــث يـعــانــون من
تأخر مستحقاتهم منذ أربعة أشهر .وحمّل البيان مسؤولية
األوضاع المزرية التي تعيشها العامالت والعمال للقطاعات
الـحـكــومـيــة ومــؤسـســاتـهــا الـجـهــويــة واإلقـلـيـمـيــة إل ــى جــانــب
شــركــات المناولة ومفتشية الشغل التي تغض النظر عن
«الـخــروقــات الـســافــرة لـلـشــركــات الـمـفــوضــة دون محاسبة
أو مــراقـبــة» .وطــالـبــت الـشــركــة بــاحـتــرام مقتضيات قانون
الـشـغــل ال ـقــاضــي بـتـشـمـيــل ال ـع ـمــال ل ــدى ص ـنــدوق الـضـمــان
االجتماعي.
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تواصل الحركة العمالية في مصر خالل العام الماضي  2019تحركها ،وخاض العمال العديد من
اإلضرابات واالحتجاجات ،وفي مختلف القطاعات والمصانع والشركات والمؤسسات ،حسب تقرير
نشرته المؤسسات النقابية المصرية مؤخرًا.

ǧمحرر الشؤون العمالية

عمال الغزل والنسيج
دخ ـ ــل الـ ـعـ ـشـ ــرات مـ ــن عـ ـمـ ــال م ـص ـن ــع ال ـغ ــزل
وال ـن ـس ـيــج وص ـب ــاغ ــي ال ـب ـي ـضــا ف ــي م ــرك ــز كـفــر
الــدوار -في البحيرة ،في إضــراب مفتوح عن
الـعـمــل واع ـت ـصــام فــي بــدايــة  ،٢٠١٩اع ـتــراض ـ ًا
ع ـلــى ت ــأخُّ ــر ص ــرف مــرتَّ ـبــات ال ـش ـهــر ال ـســابــق،
كـمــا نـ َّـظــم عـمــال مـصـنــع بـيــدكــو إنـتــرنــاشـيــونــال
للغزل والنسيج في مدينة العاشر من رمضان،
وقفة احتجاجية للمطالبة بعدم غلق المصنع
وص ــرف ال ـع ــاوة الـسـنــويــة لـلـعـمــال .وانـتـصــر
عمال غزل المحلة في  3إضرابات خالل ،2019
من أجل صرف األجور المتأخرة.
وأضــرب عمال شركة مصر -إسبانيا لصناعة
ال ـب ـطــاط ـيــن وال ـم ـن ـســوجــات ب ـعــد ف ـشــل وزارة
القوى العاملة ومحافظ القليوبية في تسوية
المنازعات بينهم وبين صاحب الشركة.
عمال البناء
عـلــى مــدار يــومــي  ٢و ٣كــانــون الـثــانــي ،٢٠١٩
نظم عدد من العاملين في شركة النصر العامة
َّ
ل ـل ـم ـق ــاوالت ،إحـ ــدى ش ــرك ــات ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام،
وقـفــة احتجاجية ،وذلــك احـتـجــاجـ ًا على خصم
نـحــو  %20مــن ال ــرات ــب لـنـحــو  400عــامــل في
خـمـســة مــواقــع عـمــل ،وس ــط تـخــوفــات الـعـمــال
م ــن االس ـت ـغ ـنــاء ع ــن خــدمــات ـهــم ،وف ــي ي ــوم 18
كانون الثاني  ٢٠١٩اعتصم مهندسون وعمال
الشركة في العاصمة اإلداريــة الجديدة ،وذلك

احتجاج ًا على تأخير مستحقاتهم المالية لمدة
 3أشهر على التوالي .وفي  ٤آذار نظم العمال
والـمـشــرفــون الـتـنـفـيــذيــون فــي ال ـشــركــة ،وقـفــة
احـتـجــاجـيــة ،أم ــام إدارة ال ـشــركــة بــالـعـبــاسـيــة،
فــأل ـقــت قـ ـ ـوّات األم ـ ــن ال ـق ـبــض ع ـلــى عـ ــدد مــن
العاملين بالشركة بينهم أعضاء اللجنة النقابية.
ونَّفذ عمال مصنع شركة سيراميكا مدريد في
منطقة بـيــاض الـعــرب الصناعية بـشــرق النيل
ببني سويف ،بوقفتين احتجاجيتين بين -15
 20كــانــون الـثــانــي  2019أمــام مــديــريــة الـقــوى
العاملة ،اعـتــراضـ ًا على إغــاق المصنع وفصل
كافة العاملين ،وسُـرِّح عمال مصنع الجوهرة
للسيراميك بسبب اإلض ــراب .كـمــا نـ ّـظــم عمال
الـشــركــة الـقــومـيــة لــإسـمـنــت ،وقـفــة احتجاجية
أمــام وزارة قطاع األعـمــال مطالبين بعودتهم
للعمل وتشغيل الشركة .واعتصم عمال شركة
كـلـيــوبــاتــرا لــإسـمـنــت اح ـت ـجــاج ـ ًا عـلــى تقليص
ح ـق ــوق ـه ــم ال ـم ــال ـي ــة ،وأضـ ـ ــرب عـ ـم ــال إس ـم ـنــت
بورتالند مطالبين بزادة مستحقة منذ .2015
عمال المياه والصرف الصحي
أض ـ ــربَ ال ـســائ ـقــون ف ــي ش ــرك ــة م ـي ــاه ال ـشــرب
والصرف الصحي في شبين الكوم 2019/1/30
لـلـمـطــالـبــة بـتـســويــة الـحــالــة الــوظـيـفـيــة وزي ــادة
حــافــز اإلث ــاب ــة وح ــاف ــز اإليـ ـ ــرادات ومـخــالـفــات
السيارات .واعتصم عدد من محصلي العمولة
ف ــي شــركــة م ـيــاه ال ـش ــرب وال ـص ــرف الـصـحــي
بالجيزة ،للمطالبة بعقود عمل ثابتة وذلك بعد
مـحــاوالتـهــم الـمـتـكــررة لمقابلة رئـيــس مجلس

أضرب عمال شركة
مصر -إسبانيا
لصناعة البطاطين
والمنسوجات بعد
فشل وزارة القوى
العاملة ومحافظ
القليوبية في
تسوية المنازعات
بينهم وبين صاحب
الشركة
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إدارة الـشــركــة ،دون أن يتم َّكنوا مــن مقابلته
لعرض مشكالتهم.
عمال الصناعات الغذائية
ف ــي األول م ــن ش ـب ــاط  ،٢٠١٩أض ـ ــرب 200
عامل فــي الشركة العالمية لإلنتاج والتصنيع
الزراعي فارمفريتس للخضار بالشرقية ،وذلك
للمطالبة بزيادة العالوة الدورية من  %12إلى
 .%18وأضـ ــرب ع ـمــال مـصـنــع شــركــة روجـيـنــا
لتصنيع المعكرونة والمواد الغذائية في مدينة
ال ـس ــادات آذار  2019احـتـجــاجـ ًا عـلــى ق ــرارات
التسريح والنقل التعسفية.
كـمــا دخ ــل ع ـمــال شــركــة سـكــر ال ـف ـيــوم ،إحــدى
الشركات التابعة لقطاع األعـمــال ،فــي إضــراب
مـفـتــوح احـتـجــاجـ ًا عـلــى فـســاد إدارة الـشــركــة،
مطالبين بصرف نسبة األرباح السنوية.
عمال الصحة والسياحة
نّ ـظ ــم ع ـم ــال ق ــري ــة م ـج ــاوي ــش ال ـس ـيــاح ـيــة فــي
الـ ـغ ــردق ــة -ال ـت ــاب ـع ــة ل ـش ــرك ــة م ـص ــر لـلـسـيــاحــة
إحدى شركات القطاع العام -وقفة احتجاجية
مطالبين بتثبيت عقودهم المؤقتة .واعتصمت
الـ ـمـ ـم ــرض ــات والـ ـع ــامـ ـل ــون ب ـم ـس ـت ـش ـفــى م ـن ـيــا
الـقـمــح ال ـعــام 2019/4/8 ،احـتـجــاجـ ًا عـلــى قـيــام
مــديــر المستشفى بـضــرب إحــدى الـمـمــرضــات.
واع ـت ـصــم ع ـش ــرات ال ـع ـمــال ف ــي ق ــري ــة إس ـكــان
سياحي في منطقة نبق وقفة احتجاجية يوم
لعدم صرف رواتبهم منذ عدة أشهر .كما دخل
ع ـمــال ال ـشــركــة الـمـصــريــة الــدول ـيــة لـلـصـنــاعــات
الــدوائ ـيــة فــي مــديـنــة ال ـعــاشــر مــن رم ـضــان في
إض ــراب للمطالبة بــزيــادة الـمــرتـبــات ،وصــرف
األجر اإلضافي والتأمين الصحي.
عمال الكهرباء والصناعات
ّ
توقف أكثر من  350عام ًال ومهندس ًا عن العمل

بمقر الـشــركــة العربية لأللومنيوم فــي طريق
اإلسماعيلية -الـقــاهــرة احتجاج ًا على تدهور
الخدمات الصحية والتأمين الصحي.
واع ـت ـص ــم ح ــوال ــي  2000ع ــام ــل ف ــي شــركــة
ش ـم ــال ال ــدل ـت ــا ل ـت ــوزي ــع ال ـك ـه ــرب ــاء ف ــي مــديـنــة
الـمـنـصــورة ،احـتـجــاجـ ًا على تــأخُّــر صــرف بدل
الـعـمـلـيــات وتـخـفـيــض ال ـحــوافــز مــن  %75إلــى
 .%15ورف ــع ســاعــات الـعـمــل الـيــومـيــة إل ــى 12
س ــاع ــة .ون ـظ ــم ن ـحــو  500ع ــام ــل ف ــي شــركــة
إل ـك ـت ــروس ـت ــار ل ـ ـ ــأدوات ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة ،وق ـفــة
احتجاجية في مدينة  6أكتوبر ،وذلــك لتأخُّر
ص ــرف ال ــروات ــب وخ ـصــم ال ـب ــدالت واألربـ ــاح
وتـصـفـيــة رص ـيــد اإلج ـ ــازات .ودخ ــل  500من
ع ـمــال ال ـشــركــة ال ـم ـصــريــة لـصـنــاعــة الـكـبــريــت،
والشركة الحديثة للكبريت في مدينة العاشر
م ــن رم ـض ــان ف ــي اع ـت ـصــام م ـف ـتــوح لـلـمـطــالـبــة
بـمــرتـبــاتـهــم الـمـتــوقـفــة م ـنــذ أرب ـع ــة أش ـه ــر .كـمــا
أضـ ـ ــرب عـ ـمـ ــال شـ ــركـ ــة ف ــريـ ـك ــول ل ـص ـن ــاع ــات
التبريد والصناعات الحديدية احتجاج ًا على
النقل التعسُّفي وتأخير األجــور .ودخل عمال
شــركــة يــونـيـفــرســال لـلـصـنــاعــات الـهـنــدسـيــة في
إضراب مفتوح دون أية استجابة من اإلدارة
لمطالبهم في صرف األجور المتأخرة.
إضرابات في قطاعات أخرى
حدث  11إضراب ًا واحتجاج ًا شمل عمال شركة
إكسون موبايل مصر والهيئة الوطنية لإلعالم
وش ــرك ــات األدويـ ــة وم ـطــابــع ال ـقــاهــرة وعـمــال
النظافة في القاهرة والسكك الحديدية وعمال
الشرقية للتبغ والــدخــان شــارك فيها عشرات
اآلالف من العمال.
وط ــال ــب ال ـع ـم ــال ال ـم ـض ــرب ــون بــال ـت ـعــوي ـضــات
والعالوات واألجور المتأخرة ،وتطبيق الحد
األدن ـ ــى لـ ــأجـ ــور ،ووقـ ـفـ ــوا ض ــد الـخـصـخـصــة
والفصل والنقل التعسفي.
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كورونا والقيم االشتراكية والرأسمالية

بينما يواجه العالم عدوًا مشتركاً حمل هذه المرة اسم فيروس كورونا ،ينفتح الباب على مقارنة في غاية األهمية
بين استجابة القيم االشتراكية لحاالت الطوارئ الصحية واستجابة نظيرتها الرأسمالية .وتساعد هذه المقارنة في
اإلجابة عن السؤال :أي من أنظمة الحكم تتوافق مع الحاجات الضرورية للجنس البشري؟
ǧأحمد الرز

في البداية ،عندما نقارن بين الصين والــدول
الـغــربـيــة ،قــد تـخـلــق تسمية الـنـمــوذج الصيني
ب ــالـ ـنـ ـم ــوذج االش ـ ـتـ ــراكـ ــي بـ ـع ــض االلـ ـتـ ـب ــاس
والتحفظ ،وهنا ال بـدَّ مــن التنويه َّأن الهدف
من هذا المقال هو مقارنة طريقة التعاطي مع
األوبئة بين األنظمة التي تضع الربح اعتبار ًا
أساس ًا فوق كل اعتبار ،وتحد من تدخل جهاز
الــدولــة فــي إدارة المجتمع واالقـتـصــاد ،وبين
األنظمة التي تدافع عن حضور ودور قويين
ل ـج ـهــاز ال ــدول ــة ،وت ـت ـخــذ م ــن مـصـلـحــة ال ـنــاس
اع ـت ـبــار ًا ف ــوق اع ـت ـبــارات الــربــح ضـيـقــة األف ــق.
وفــي الحالة الصينية ،يمكن للقارئ أن يطلق
التسمية التي يراها مناسبة على نظام الحكم
فــي الـصـيــن طــالـمــا أن ه ــذا ال ـفــارق الـجــوهــري
(ب ـي ــن م ــن ي ـع ـمــل ب ـه ــدف ال ــرب ــح ومـ ــن يـعـمــل
لمصلحة الناس) واضح لديه.
تتيح لـنــا الـتـجــربــة العالمية لـفـيــروس كــورونــا
أن ن ـض ــع ج ــان ـب ـ ًا ك ــل م ــا أن ـت ـج ـتــه الـ ـ ــدول مــن
كتب وتقارير تشرح فيها فلسفتها فــي إدارة
األزمـ ـ ـ ــات ،وأن ن ـم ـعــن ال ـن ـظ ــر فـ ــي ال ـت ـجــربــة
الـمـلـمــوســة الـتــي تـخــوضـهــا دول الـعــالــم الـيــوم
ع ـلــى اخ ـت ــاف أن ـظ ـمــة ال ـح ـكــم ف ـي ـهــا .والـمـلـفــت
وال ـش ـيّــق ف ــي آن م ـع ـ ًا ه ــو أن ه ــذه الـتـجــربــة،
ورغم مرارتها ،قد جرّدت الدول النيوليبرالية
الـغــربـيــة مــن هـيـبـتـهــا ،وكـشـفــت حـتــى الـعـظــم ال
عــن أوج ــه الـقـصــور فــي اسـتـجــابــة هــذه الــدول
لـلـجــوائــح ،بــل عــن عـطـ ٍـب بـنـيــوي فــي نـظـ ٍـام ال

يقيم وزن ًا لصحة مواطنيه ومعيشتهم.
سقوط أسطورة «أفضل نظام رعاية
صحية»
الـحـقـيـقــة الـتــي أثـبـتـتـهــا الـتـجــربــة خــال األشـهــر
الماضية هي أنه ليس لدى الواليات المتحدة،
وال أيـ ــة دولـ ــة ن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة أخ ـ ــرى ،أي مــن
األن ـظ ـمــة أو ال ـب ـنــى الـتـحـتـيــة ال ـتــي تـسـمــح لـهــا
بــإن ـجــاز مــا حـقـقـتــه الـصـيــن لـمـكــافـحــة فـيــروس
ك ــورون ــا .فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة م ـثـ ًـا ،حيث
ج ــرى رب ــط ن ـظــام ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة بــالــربــح
والربح فقط ،وتم ترويجه كأفضل نظام رعاية
صحية على مستوى العالم ،لم تستطع البالد
تأمين أكثر من بضعة آالف اختبار لفيروس
ك ـ ــورون ـ ــا ،وي ـش ـت ـك ــي الـ ـع ــامـ ـل ــون فـ ــي م ـج ــال
الــرعــايــة الصحية مــن أنـهــم لــم يتلقوا الـتــدريــب
المناسب لحماية أنفسهم أثناء عالج المصابين
بــالـفـيــروس ،كما أن تكلفة الخضوع لالختبار
يـتـحـمـلـهــا ال ـمــريــض ن ـف ـســه بــال ـن ـس ـبــة لـمــايـيــن
األمريكيين الذين ال يملكون تأمين ًا صحي ًا ،مع
العلم أن التكلفة وصلت في بعض الحاالت إلى
 3270دوالر أمريكي.
وأمـ ـ ـ ـ ــام ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ،يـ ـجـ ــد الـ ـمـ ــواطـ ـنـ ــون
األمريكيون أنفسهم في طوابير طويلة لتلقي
خــدمــة يـنـبـغــي أن تـكــون مـجــانـيــة (بــالـمـنــاسـبــة،
ظ ّلت كلمة طوابير لعقودٍ طويلة ركن ًا أساسي ًا
في البروباغندا الغربية الموجّهة ضد األنظمة
ذات ال ـتــوج ـهــات االش ـت ــراك ـي ــة) .ف ــي الـمـقــابــل
مـثـ ًا ،أكــدت منظمة الـصـحــة العالمية أنــه لــدى

ليس لدى الواليات
المتحدة وال أية
دولة نيوليبرالية
أخرى أي من
األنظمة أو البنى
التحتية التي تسمح
لها بإنجاز ما حققته
الصين لمكافحة
فيروس كورونا

الصين إمكانية اختبار  1,6مليون شخص ،كل
أسبوع ،مجان ًا.
الصين وجهاز الدولة القوي
كـ ــان رد ف ـع ــل ال ـص ـي ــن إزاء الـ ــوبـ ــاء حــاس ـم ـ ًا
وسريع ًا؛ بمجرد أن اتضحت خطورة الوضع،
انكبت الدولة على تأمين االختبارات ،واختبار
اللقاحات ،وشيّدت مستشفيات مؤقتة جديدة
فــي وقـ ـتٍ ق ـيــاســي ،وأمّ ـن ــت خــدمــات الـكـهــربــاء
واالتـصــاالت والتدفئة حتى بالنسبة للحاالت
الـتــي لــم تستطع تـســديــد فــواتـيــرهــا ،أمــا عمال
الـصـنــاعــات الـحـكــومـيــة فــأرس ـلــوا إل ــى مـنــازلـهــم
بـ ــإجـ ــازاتٍ مــدفــوعــة األج ـ ــر ،بـيـنـمــا أب ـق ــي عـلــى
صناعات السلع األساسية واإلمــدادات الطبية
وتم منع احتكارها.
وأثـبـتــت إجـ ــراءات الـحـجــر الـجـمــاعــي للمناطق
الموبوءة ،والحجر الصحي للمرضى المصابين
بــالـفـيــروس ،فعالية عــالـيــة فــي الـسـيـطــرة عليه،
وذل ــك بـفـضــل ال ــدور ال ـقــوي لـجـهــاز الــدولــة في
إدارة الـمـجـتـمــع ،وبـفـضــل ال ـن ـظــام ال ــذي رمــى
حسابات الربح والخسارة االقتصادية جانب ًا،
ووضع مسألة التخلص من الفيروس اعتبار ًا
أساسي ًا في إدارتــه للمعركة .والنتيجة هي أنه
حـتــى فــي حـســابــات الــربــح والـخـســارة خرجت
الـصـيــن رابـحــة عـلــى الـمــدى الـطــويــل بــالـمـقــارنــة
مع ضيق األفق النيوليبرالي الذي من المتوقع
أن تتكبد دوله خسائر فادحة أكثر مما تتكبده
حالي ًا نتيجة امتناعها عن تحمل بعض الخسائر
االقتصادية قصيرة األمد لمصلحة شعوبهاَّ .إن
مثل هذا القرار السياسي الواضح لدى الصين،
وبما تتمتع به دولتها من دور وحضور قوي،
ه ــو م ــا س ـمــح ل ـل ـبــاد أن تـنـتـقــل م ــن مــواج ـهــة
الـفـيــروس على أراضـيـهــا ،إلــى مـســاعــدة غيرها
من الدول على مواجهته.
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ما وراء حملة الرعب الغربية
خ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع الـ ـم ــاض ــي ،ن ـح ــت ال ـ ــدول
التي انشغلت خــال األيــام األولــى النتشار
ال ـ ـف ـ ـي ـ ــروس بـ ــانـ ـتـ ـقـ ــاد الـ ـصـ ـيـ ــن واعـ ـتـ ـبـ ــار
الفيروس فرصة اقتصادية في وجــه بكين
منحى جــديــد ًا ،هو منحى التباكي وإرعــاب
الـ ـن ــاس إزاء ان ـت ـش ــار الـ ـك ــورون ــا ف ــي هــذه
الـ ـ ــدول .وال ـم ـل ـفــت ف ــي ح ـم ـلــة ال ــرع ــب هــذه
هــو انـطــاقـتـهــا فــي وق ـتٍ واح ــد فــي كـ ٍّـل من
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمــري ـك ـيــة وبــريـطــانـيــا
وألـ ـمـ ــانـ ـيـ ــا وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن الـ ـ ــدول
األوروبية ،رغم التفاوت في درجة انتشار
الفيروس فيها.
الـهــدف المركب مــن حملة الــرعــب هــو التغطية
أو ًال عـلــى الـنـتــائــج الـكــارثـيــة المرتبطة بــاألزمــة
االقـتـصــاديــة العالمية وأسـعــار الـنـفــط وازدي ــاد
ال ـدِّيــن الـعــام األمــريـكــي بـنـســب كـبـيــرة ،وثــانـيـ ًا،
ال ـت ـج ـه ـي ــز ل ـح ـم ـل ــة ق ـم ــع ب ــول ـي ـس ــي «ن ــاع ـم ــة»
ت ـض ـمــن ب ـق ــاء األن ـظ ـم ــة ب ـع ـي ــدة قـ ــدر اإلم ـك ــان
عــن ان ـع ـكــاســات االن ـه ـيــار االق ـت ـصــادي شـعـبـيـ ًا،
بـحـيــث تـضـمــن حـمـلــة الــرعــب إبـقــاء الـنــاس في
وكأن
منازلهم ومنع التجمعات بكافة أشكالهاَّ ،
هــذه األنـظـمــة تـقــول لشعوبها :عليكم الــذهــاب
إلــى الـعـمــل ألنـنــا لــن نعطيكم إج ــازات مدفوعة
األجــر ،وفيما عــدا ذلــك ،عليكم الـتــزام منازلكم
ألنكم «ستفقدون الكثيرين من أحبائكم» ،أما
االنهيار االقتصادي فبسبب الكورونا ،وليس
بسبب وصــول سياساتنا إلــى حــائــط مسدود
ال سمح اهلل!
كشف فيروس كورونا عن الطبيعة الحقيقية
ل ـل ـنُّ ـظــم االق ـت ـصــاديــة ف ــي ال ـع ــال ــم ،وأوض ـ ــح ّأن
بعضها يُ ـق ـدّر عــالـيـ ًا الـصـحــة والـحـيــاة البشرية
ق ـبــل أيِّ شـ ــيء آخـ ــر ،وب ـع ـض ـهــا اآلخ ـ ــر ،يــرى
الموت أكثر ربح ًا من تغيير السياسيات.
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هل ستنطلي علينا «خدعة»

بينما يختلس العالم النظر من وراء
أبواب مواربة ،مترقباً وواقفاً على رؤوس
أصابعه ،مخافة الطاعون الجديد،
يستمر طاعون قديم في نهش األفئدة
واألرواح...
ǧمهند دليقان

ربما من المجدي ،في ساحة التأمل «المجاني»
المتاحة داخل الحجر االختياري ،وتحت وقع
زالزل ك ـبــرى تـقـلــب ال ـعــالــم رأسـ ـ ًا عـلــى عـقــب،
وف ــي ظــل وقــائــع غـيــر قــابـلــة لـلـطـعــن ،أن نعيد
الـتـفـكـيــر فــي بـضـعــة «مـفــاهـيــم» ك ـبــرى هيمنت
على الكوكب خالل ثالثين عام ًا مضت...
االختزال والكسل العقلي
ف ــي ت ـج ــرب ــة رب ـم ــا ت ـك ــون األكـ ـث ــر ش ـه ــرة فــي
مـضـمــار الـبـيــولــوجـيــا ،ي ـقــوم بــاف ـلــوف بــالــربــط
بـشـكــل م ـت ـكــرر ب ـيــن مـنـبـهـيــن ،يـسـمــي أحــدهـمــا
منبه ًا ثانوي ًا أو صناعي ًا واآلخر طبيعي ًا؛ يقدم
ق ـط ـعــة ل ـحــم (م ـن ـبــه ط ـب ـي ـعــي) ل ـل ـك ـلــب مــوضــع
التجربة ،ولكن قبل ذلك يقرع له جرس ًا (منبه
ث ــان ــوي) .االن ـع ـكــاس الـطـبـيـعــي لـتـقــديــم قطعة
اللحم للكلب هو ارتفاع مستوى إفراز اللعاب
تـحـضـيــر ًا لعملية الـمـضــغ .بـعــد تـكــرار الـتــرابــط
بين قرع الجرس ومن ثم تقديم قطعة اللحم،
الحــظ بــافـلــوف ّأن عملية إف ــراز الـلـعــاب باتت
تـبــدأ مـبــاشــرة بـعــد قــرع الـجــرس وقـبــل تقديم
قطعة اللحم ،بــل إنّــه جـرَّب بعد ذلــك ْأن يقرع
الجرس دون تقديم قطعة اللحم مرات عديدة،
وبقي إفراز اللعاب مستمر ًا ،ثم بدأ بالتناقص
بعد عدة تكرارات .أي ّإن المنبه الثانوي (قرع
ال ـج ــرس) ،ب ــات مــرت ـب ـط ـ ًا ع ـنــد ال ـك ـلــب مــوضــع
ال ـت ـجــربــة بــالـمـنـبــه الـطـبـيـعــي (ق ـط ـعــة ال ـل ـحــم)،
بحيث أصبح المنبه الثانوي يلعب دور المنبه
الطبيعي .سمى بافلوف هذا الفعل االنعكاسي
(المقصود باألفعال االنعكاسية على العموم،
األفعال الالإرادية) بالفعل المنعكس الشرطي.
رغــم مــا تـبــدو عليه التجربة مــن الـبـســاطــة ،إال
ّأن االس ـت ـن ـتــاجــات ال ـتــي يـمـكــن ب ـنــاؤهــا عـلـيـهــا
ت ـح ـمــل م ــن األه ـم ـي ــة م ــا ق ــد ي ـغ ـيــر م ــن طــريـقــة
نظر اإلنسان إلى نفسه وإلى العالم ،وبالذات
طريقة نظره وتقييمه لكيفية ومدى دقة فهمه
للعالم المحيط به.
علينا بــدايــة أن نـجـيــب عــن س ــؤال :لـمــاذا بــات
الـجــرس يثير لـعــاب الكلب رغــم ّأن ذلــك ليس
استجابة «طبيعية»؛ إذ ال حاجة إلفراز اللعاب
عند سماع صوت الجرس .الجديد في المسألة
هــو ّأن صــوت الـجــرس أصـبــح مـقـتــرنـ ًا بقطعة

اللحم .لكن ما الذي يعنيه ذلك على المستوى
العصبي؟ على مستوى دماغ الكلب؟ إنه يعني
بــالـضـبــط ّأن دارة عصبية (شـبـيـهــة بــالــدارات
الكهربائية) ،قــد نـشــأت نتيجة تـكــرار الترابط
بين الـجــرس وقطعة اللحم ،دارة نشأت عبر
تـطــور االس ـت ـطــاالت الـعـصـبـيــة ألج ـســام خــايــا
عـصـبـيــة م ـحــددة ارتـبـطــت مــع بـعـضـهــا البعض
ع ـبــر م ـشــابــك عـصـبـيــة كـيـمـيــائـيــة .ب ـكــام آخ ــر،
فـ ّـإن دمــاغ الكلب قــد أنشأ دارة مختزلة ألداء
الوظيفة المطلوبة ،عبر آليات من ضمنها آلية
كيميائية عصبية تسمى التيسير المشبكي:
(قبل التعلم) :قطعة لحم ---إفراز لعاب
(خ ــال الـتـعـلــم) :صــوت جــرس  +قـطـعــة لحم
إفراز لعاب
(بعد التعلم) :صوت جرس ---إفراز لعاب
إذا تــأمـلـنــا عـمـلـيــة االخ ـت ــزال ه ــذه ،ول ـكــن على
وإن
مـسـتــوى الـتـفـكـيــر الـبـشــري ،فــإنـهــا عـمـلـيــة ْ
كانت مفيدة في حاالت عديدةَّ ،إل أنها تحمل
خطورة شديدة في الوقت نفسه.

رؤيــة اإلنـســان ألفـعــى مـثـ ًا بــاتــت تحفز إفــراز
ه ــرم ــون الـ ـخ ــوف والـ ـنـ ـش ــاط (األدرنـ ــالـ ـيـ ــن)
بشكل مباشر .رغم ّأن أول تماس بين األفعى
واإلن ـســان لــم يـكــن لــه ه ــذا األث ــر ،ولـكــن خطر
هذا الكائن على اإلنسان عبر التجربة الطويلة
ك ـرّس حــالــة الـخــوف مـنـهــا ،حـتــى تـلــك األنــواع
غ ـي ــر ال ـس ــام ــة م ــن األفـ ــاعـ ــي ب ــات ــت ت ـث ـيــر ردة
الفعل نفسها لدى اإلنسان .وكتمهيد لما نريد
الوصول إليه ،يمكننا القول مبدئي ًاّ :إن الربط
المتكرر بين أي منبهين ،أحدهما ضار واآلخر
غ ـيــر ض ــار أو ح ـتــى ن ــاف ــع ،سـيــدفـعـنــا لـلـتـعــامــل
مــع الـنــافــع عـلــى أن ــه ض ــار أو الـعـكــس ،ودون
أن ننتبه لذلك ،بل يجري األمر وكأنه مسلمة
«طـبـيـعـيــة» ال تـحـتــاج ألي تـفـكـيــر ،بــل تحتاج
إلــى اسـتـجــابــة «انـعـكــاسـيــة /ال إرادي ــة» سريعة
وبسيطة.
فرويد و«التداعي الحر»
في مرحلة تاريخية قريبة من تلك التي أجرى
فـيـهــا بــافـلــوف تـجــربـتــه ،ت ـنــاول كــل مــن فــرويــد
وغرامشي المسألة نفسها من حيث الجوهر،
ول ـك ــن م ــن زواي ـ ــا مـخـتـلـفــة ومـ ــن وج ـه ــة نـظــر
العلوم االجتماعية .ر ّكز فرويد على ما سمّاه
«الـتــداعــي الـحــر» فــي التحليل الـنـفـســي كبديل
لـلـتـنــويــم الـمـغـنـطـيـســي ،وال ــذي ي ـقــوم بمجمله
عـلــى فـكــرة أســاسـيــة هــي مـحــاولــة ال ـعــودة مع
الـمــريــض ،ومــن خــال أفـكــار الـمــريــض بــالــذات
وكلماته ورســومــه ،خطوة وراء خطوة نحو
السبب األساس للمشكلة ،حيث يبدأ المريض
تــداعـيــه الـحــر أم ــام الـمـعــالــج اب ـتــداء مــن الــوقــت
الحاضر ،من المشكلة الراهنة ،أو من أي وقت
يشاء ،وبأقل قدر من التدخُّل من قبل المعالج...
وعـ ـبـ ــر ه ـ ــذا ال ـ ـتـ ــداعـ ــي ،ت ـظ ـه ــر االرتـ ـبـ ــاطـ ــات
ال ـم ـت ـش ـك ـلــة ف ــي ع ـقــل ال ـم ــري ــض ب ـيــن حـ ــوادث
ورموز ومشاعر ال يربط بينها «منطقي ًا» أي
رابــط واضــح ،لكنَّ تـجــارب المريض الحياتية
بالذات ،هي التي خلقت تلك الروابط .ويكمن
العالج في كثير من الحاالت وخاصة (حاالت
الفوبيا) ،في فكّ ذلك االرتباط ...هذا بمجمله،
يشبه بطريقة ما االرتباط بين جرس بافلوف

وإفراز اللعاب.
فإن األفكار تتوزع في
فرويد
نظر
من وجهة
ّ
عقل اإلنسان بين مجالين :الوعي والالوعي.
يمكننا بشكل مبسَّط أن نطابق بين (األفعال
اإلرادي ــة /األفـعــال االنـعـكــاسـيــة) عـلــى مستوى
الـفـيــزيــولــوجـيــا الـعـضــويــة ال ـتــي اشـتـغــل عليها
بـ ــافـ ـلـ ــوف ،وبـ ـيـ ــن (ال ـ ــوع ـ ــي/ال ـ ــاوع ـ ــي) ع ـلــى
م ـس ـتــوى الـفـيــزيــولــوجـيــا الـنـفـسـيــة ال ـتــي عـمــل
عليها فرويد؛ فالوعي في هــذه المقاربة يمثل
ال ـحــدود الـتــي يسيطر عليها اإلن ـســان ،والـتــي
يـعـتـقــد أن ــه ي ـص ـيــغ م ــن خ ــال ـه ــا ،وم ــن خــالـهــا
فـقــط ،قــراراتــه وأحـكــامــه الـمـخـتـلـفــة .مــا يـجــادل
فيه فرويد هو ّأن عملية اتخاذ القرار وتشكيل
وإن كــانــت تـمـرُّ عبر الــوعــيَّ ،إل ّأن
الـمـشــاعــرْ ،
تــأثـيــر ًا كـبـيــر ًا وربـمــا حــاسـمـ ًا فيها ،يـمـرُّ بــالــذات
عـبــر الــاوعــي ،حـيــث تــوجــد ت ـجــارب اإلنـســان
المختزنة.
علوم الدماغ الحديثة تؤيِّد استنتاجات فرويد
وإن كــانــت تـعـيــد صـيــاغـتـهــا
مــن حـيــث ال ـم ـبــدأْ ،
بأشكال أكثر دقة وتنسف بذلك أقسام ًا عديدة
م ــن ط ــروح ــات ف ــروي ــد ن ـف ـســه .ت ـع ـت ـمــد ع ـلــوم
الــدمــاغ الـحــديـثــة بـشـكــل أســاســي عـلــى دراس ــة
الـنـشــاط الـكـهــربــائــي لـلــدمــاغ ،وتــربــط الـنـشــاط
ال ـك ـهــربــائــي بــال ـن ـشــاط ال ـح ــا ّث ــي ال ـ ــذي يـتـمـتــع
بـتــأثـيــر حــاســم ف ــي ت ـكــويــن م ـشــاعــرنــا وردود
أفـعــالـنــا وح ـتــى فــي آل ـيــة ات ـخــاذ قــرارات ـنــا .وقــد
ذهب بعض العلماء إلى المطابقة بين (الوعي
فرويد) الذي يبدو مفهوم ًا عائم ًا وغير محدد،
وبـيــن الـهـيـبــوثــامــوس (تـحــت الــوطــاء) ،وهــو
قسم مــن دماغنا وضَّـحــت الــدراســة الكهربائية
والـكـيـمـيــائـيــة لـلــدمــاغ أنــه مــركــز تسيير نشاط
الـغــدد الـصـمــاء فــي الـجـســم ،أي مــركــز تنشيط
وتثبيط إفراز الهرمونات على اختالفها.
فكرة على الهامش
قـبــل تـنــاول مـقــاربــة غــرامـشــي لـلـمـســألــة ،والـتــي
س ـت ـن ـق ـل ـنــا إلـ ــى م ـج ــال م ـخ ـت ـل ــف ...إلـ ــى م ـجــال
ال ـت ـع ــام ــل م ــع ال ـم ـفــاه ـيــم واألف ـ ـكـ ــار ،ق ــد ي ـكــون
مفيد ًا فــي السياق أن نتوقف قلي ًال عند فكرة
«االنعكاس» بمعناها الفلسفي.
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لــوســائــل اإلن ـت ــاج .االش ـتــراك ـيــة ت ـقــول بــوجــود
ثــاثــة أن ــواع للملكية (عــامــة ،خــاصــة ،فــرديــة)،
مــا يجب إلـغــاؤه هــو الملكية الـخــاصــة لوسائل
اإلن ـ ـتـ ــاج ،وإل ـ ـغـ ــاؤه ي ـ ــؤدي ب ــالـ ـض ــرورة إل ــى
تــوسـيــع الـمـلـكـيــة ال ـفــرديــة إل ــى ح ــدود قـصــوى
ل ــم تـشـهــدهــا ال ـب ـشــريــة ب ـعــد .ل ـكــي ن ـش ـوِّه هــذه
المسألة ك َّلها ،نقوم بما يلي :أو ًال نسقط تعبير
وسائل اإلنـتــاج ،ونقول فقط :الملكية العامة.
ثاني ًا ،نقول ّإن الملكية العامة تتضمن كل شيء
بما في ذلك الملكية الفردية ،ونبني على ذلك
استنتاج ًا يقول ّإن الملكية العامة تعني تجريد
الـفــرد مــن أيــة ملكية فــرديــة ،وجـعــل كــل ملكية
أي ـ ًا تـكــن فــي يــد الــدولــة ،بـمــا فــي ذلــك مالبسك
الـتــي تــرتــديـهــا وبـيـتــك وسـيــارتــك وإل ــخ ...بهذه
ال ـط ــري ـق ــة ن ـك ــون ق ــد خ ـل ـق ـنــا «جـ ــرس ـ ـ ًا» ضـمــن
منظومة األفـكــار االشـتــراكـيــة ،جــرسـ ًا وظيفته
نـقــل الـتـفـكـيــر خ ــارج هــذه الـمـنـظــومــة وبــاتـجــاه
معادٍ ورافض لها.
ف ـ ـل ـ ـن ـ ـتـ ــأمـ ــل بـ ـ ـع ـ ــض األمـ ـ ـث ـ ـ ـلـ ـ ــة الـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ـيـ ــة
و«األيديولوجية» المعاصرة ،في ضوء مسألة
االختزال والكسل العقلي ،وفي ضوء التجربة
الراهنة لفيروس كورونا...

الــوعــي هــو «ان ـع ـكــاس» ال ـعــالــم ال ـخــارجــي في
أدمغتنا ،االنعكاس هنا ليس انعكاس ًا بسيط ًا
كــذلــك الــذي نــراه فــي ال ـمــرآة ،بــل هــو انعكاس
شــديــد التعقيد .أي شــيء فــي الـعــالــم الخارجي
يـقــع فــي مـجــال حــواسـنــا يـنـعـكــس فــي أدمـغـتـنــا
ع ـب ــر ع ـ ــدد هـ ــائـ ــل مـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــواص :ال ـش ـك ــل-
الحجم -الحركة -الرائحة -الوزن -الكثافة-
الملمس ...إلخ .أهم أشكال االنعكاس وأكثرها
رقي ًا ،ليس ذلك الــذي يقتصر على اإلحساس
والذي يسميه العلماء «نظام الشارات األول»،
بل الذي ينطوي على اإلدراك «نظام الشارات
ال ـث ــان ــي» ،وال ـ ــذي ي ـن ـفــذ م ــن ظ ــواه ــر األش ـي ــاء
إلــى جــواهــرهــا إلــى الـقــوانـيــن وال ــرواب ــط الـتــي
ت ـح ـك ـم ـهــا .وه ـ ــذا ال ـن ـظ ــام ه ــو خ ــاص ــة ال ــوع ــي
اإلنساني ،والتي تميزه عن كل وعي آخر .آلية
هذا الوعي هي التجريد ،وأداتــه هي المفهوم
المجرد (وحامل المفهوم المجرد هو اللغة-
الـكـلـمــات) .حـيــن نـقــول كـلـمــة ش ـجــرة ،فــإنـنــا ال

نـقـصــد ش ـجــرة بـعـيـنـهــا ،بــل نـقـصــد أيـ ـ َّة شـجــرة
أيـنـمــا وج ــدت ،الـمـهــم هــو تـحـقـيـقـهــا لمجموعة
خواص عامة.
مسألة االنـعـكــاس فــي اإلطــار الفلسفي ليست
مــوضــع تــوافــق ،إذ تنقسم الـمــدارس الفلسفية
بـشـكــل حـ ــا ّدٍ حــول ـهــا؛ ف ــال ـم ــدارس الــاعــرفــانـيــة
التي تقول بعدم إمكانية معرفة العالم ،ترفض
موضوعية االنـعـكــاس مــن األس ــاس .بالمقابل
فـ ّـإن المادية الديالكتيكية تــراه مسألة أساسية
ومــوضــوع ـيــة .ال ـطــريــف ف ــي ت ـجــربــة بــافـلــوف
ح ــول االن ـع ـكــاس ال ـشــرطــي ،هــو ّأن الـقــوانـيــن
الطبيعية ال تنعكس في أدمغتنا كأفكار مجردة
ف ـق ــط ،ب ــل ح ـتــى أن ـه ــا ت ـن ـع ـكــس ب ـش ـكــل م ــادي
مـلـمــوس ،إلــى هــذا الـحــد أو ذاك ،عـبــر مشابك
كـيـمـيــائـيــة وتــراب ـطــات عـصـبـيــة يـنـشـئـهــا الــدمــاغ
اسـتـجــابــة ل ـل ــواق ــع ...وه ــذا مــا ثـبــت عـمـلـيـ ًا في
نـمــوذج الـعــالــم الـكـسـنــدر لــوريــا المسمى نظام
المحلالت «»system of analyzers

يميل اإلنسان إلى
تبسيط الروابط
الواقعية لتبسيط
وتسهيل التعامل
معها

غرامشي
ن ـع ــود إلـ ــى ال ـف ـك ــرة األس ــاس ـي ــة ال ـت ــي ن ـحــاول
م ـقــارب ـت ـهــا :ف ـكــرة االخ ـت ــزال وال ـك ـســل الـعـقـلــي.
ينعكس الـعــالــم الـخــارجــي فــي أدمغتنا ووعينا
عبر جملة من الروابط الملموسة والمجردة،
الـكـيـمـيــائـيــة الـعـصـبـيــة والـمـفــاهـيـمـيــة .نـسـتـخــدم
هــذا االنعكاس فــي عملية التفكير وفــي عملية
صياغة مشاعرنا وقراراتنا ،ولكن هل يمكن أن
تكون عملية االنعكاس هذه خاطئة؟
اإلج ــاب ــة الــواض ـحــة هــي ن ـعــم! جـمـلــة الـمـعــارف
الخاطئة التي كانت سائدة في الماضي حول
ال ـكــون وال ـف ـلــك وال ـف ـيــزيــاء والـكـيـمـيــاء والـطــب
وغـيــرهــا ،والـتــي يـجــري تصحيحها مــع تطور
البشر وتطور العلم ،تثبت ّأن االنعكاس يمكنه
أن يكون خــاطـئـ ًا .الطريقة األهــم فــي تصحيح
االنعكاس هي التجربة؛ بالتجربة نختبر صحة
مـعــارفـنــا مــرة وراء م ــرة ،ونــدقـقـهــا ونــوسـعـهــا
بشكل مستمر.
لكنَّ هنالك جانب ًا آخر مهمٌ ينبغي االنتباه إليه:
الكسل العقلي واالختزال ...يميل اإلنسان إلى
تبسيط الــروابــط الواقعية لتبسيط وتسهيل
التعامل معها ،وضمن هذه العملية يتعامل مع
روابــط ظرفية ،أي غير مقوننة ،مفترض ًا أنها
صحيحة دائم ًا.
عمل غرامشي على هذا الجانب بشكل معمق؛
ت ـن ــاول تــأث ـيــر «ال ـم ـص ـط ـل ـحــات» و«ال ـم ـفــاه ـيــم»
فــي تـكــويــن وع ــي ال ـف ــرد .ويـمـكـنـنــا أن نستند
إل ــى فـكــرتــه «ل ـكــي تـعـيــد صـيــاغــة وع ــي أحــدهــم
باالتجاه الــذي يخدمك ،أنــت بحاجة فقط إلى
إدخال بعض المفاهيم الخاطئة».
م ـث ـ ًا ،ل ـكــي ت ـســيء إل ــى «االش ـت ــراك ـي ــة» لـســت
بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى ت ـف ـن ـي ــده ــا فـ ـكـ ــرة وراء ف ـك ــرة
(ب ــاألح ــرى لـيــس فــي مـصـلـحـتــك فـعــل ذل ــك من
وجهة نظر الرأسمالية) ،كل ما عليك فعله هو
أن تمسك إحدى األفكار المحورية فيها وتقوم
بربطها بشكل مستمر وعنيد بظاهرة سلبية.
بـهــذه الـطــريـقــة تـكــون قــد دخـلــت إلــى منظومة
الــروابــط المتعلقة بفكرة االشـتــراكـيــة وخلقت
ضمنها طريق ًا فرعي ًا سه ًال باتجاه رفضها.
يمكنك مـثـ ًا أن تـتـنــاول مسألة الملكية العامة

دور الدولة
طوال عقود متتالية ،وبشكل خاص ابتدا ًء من
نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات ،أي مع
ظـهــور النيوليبرالية على يــد تاتشر وريـغــان،
ج ـ ــرى ت ـع ـم ـيــم فـ ـك ــرة أن أي ت ــدخ ــل ل ـج ـهــاز
وأن وجـ ــود جـهــاز
ال ــدول ــة ه ــو ت ــدخ ــل ضـ ــارّ ،
دولــة قوي يعني بشكل أوتوماتيكي( :القمع،
الـشـمــولـيــة ،حــد الـحــريــات الـفــرديــة ،الـتـخـلــف...
إلــخ) .والمسألة في جوهرها لم تكن أبعد من
ّأن الـشــركــات العمالقة الـعــابــرة لـلـقــارات ،باتت
ترى في جهاز الدولة معيق ًا لحركتها وركضها
بــات ـجــاه ال ــرب ــح ،ول ــذل ــك ف ـقــد فــرضــت تـحـيـيــده
وإضعافه.
أمـ ــام وبـ ــاء كـ ــورونـ ــا ،ظ ـهــر ّأن ض ـعــف ج ـهــاز
الــدولــة ،وسـيـطــرة الـشــركــات الـتــي ال تعترف
بــأيــة قـيـمــة ســوى الــربــح ،جـعــل مــن المنظومة
الغربية بأكملها ،منظومة ضعيفة هشّة عاجزة
عن التعامل مع األزمة .الشركات هي من تحدد
هــل يـبــدأ الـحـجــر أم ال ،هــل الـكـمــامــة مـفـيــدة أم
ال .جــونـســون يـقــول للبريطانيين الـكـثـيــر من
ال ـعــائــات عـلـيـهــا أن تـسـتـعــد ل ـف ـقــدان أحـبــائـهــا،
ولكن في الوقت نفسه ال يغلق المدارس وال
يَعد العمال بأية تعويضات في حال تغيبوا عن
العمل! البنك الفيدرالي في الواليات المتحدة
يـضــخ  1,5تــرل ـيــون دوالر فــي ال ـبــورصــة في
إطــار الـتـصــدي ألزمــة أسـعــار الـنـفــط ،فــي حين
تخصص الحكومة األمريكية  8,3مليار دوالر
لـلـتـصــدي ل ـك ــورون ــا! لـتــوضـيــح الــرق ـم ـيــن أكـثــر
(مقابل كــل  180دوالر لـعــاج أزمــة الشركات
ال ـك ـب ــرى ،ت ـق ــدم ال ـح ـكــومــة األمــري ـك ـيــة دوالر ًا
واحد ًا لعالج الناس من كورونا).
على الضفة األخرى ،حيث دور الدولة القوي،
أي في الصين؛ تُوقف الدولة كل نشاط تجاري
وصناعي ،وتتكفل بكل التعويضات ،الفحوصات
والعالج مجانية بالكامل ،على المواطن فقط أن
يبقى في منزله ،وأن يتبع اإلرشادات الصحية،
رغــم ّأن الخسارة اإلجمالية قــد تـجــاوزت 350
مليار دوالر خالل شهرين.
دعوة إلعادة التفكير
المثال الملموس أعاله ،ليس إ َّل مثا ًال واحد ًا من
بين مئات .هي إذ ًا دعوة لتجاوز الكسل العقلي
الـمـسـتـسـلــم لـمـجـمــوعــة مــن الـمـفــاهـيــم الـخــاطـئــة.
فــي الـسـيــاق يـنـبـغــي إع ــادة الـتـفـكـيــر بـجـمـلــة من
الـمـفــاهـيــم ،وبــالـطــريـقــة الـتــي نتعامل فيها معها:
«ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ،ال ـعــول ـمــة ،ال ـحــريــة ،الــديـمـقــراطـيــة،
حقوق اإلنسان ،»...وغيرها وغيرها...
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في هذه األيام ،وفي األيام القليلة
القادمة ،وعلى ضوء الخشية المشروعة
من تفشي وباء «الكورونا» ،الذي ال
يقف عند حدود ،وال يميز بين الشرائح
والطبقات االجتماعيةَّ ،ربما يدرك
البعض أخيرًا لماذا من الضروري أن
يكون هناك جهاز دولة قوي ومتماسك،
تحمل األعباء والمسؤوليات
قادر على ُّ
االقتصادية واالجتماعية والخدمية
حل
والصحية و..؟ ويتم التأكد من أن ِّ
الكثير من المشكالت واألزمات هو
سياسي ووطني بامتياز وليس اقتصادي
أو اجتماعي أو ،..وليس ترقيعاً أو تسويفاً
أو تجييرًا..
ǧعاصم بوظو

فالسياسات الليبرالية المطبقة والمعمول بها،
خــال العقود والسنين الماضية ،لــم تــؤدِّ إلى
تجيير وتسخير دور الدولة لمصلحة البعض
عـلــى حـســاب مـصــالــح الغالبية مــن الـســوريـيــن،
كـمــا عـلــى حـســاب الـمـصـلـحــة الــوطـنـيــة وصــو ًال
إلـ ــى ت ـف ـجــر األزمـ ـ ــة ف ـق ــط ،ب ــل إلـ ــى إض ـع ــاف،
وتـ ــراجـ ــع دور الـ ــدولـ ــة ع ــن ال ـق ـي ــام بـمـهــامـهــا
وواجـبــاتـهــا الـعــامــة الـمـفـتــرضــة ،والـتــي تــزايــدت
نتائجها السلبية خالل سني الحرب واألزمة،
وال أحد يستطيع أن يقدر نتائجها الكارثية مع
شبح «الكورونا» الحالي.
أن تأتي متأخرًا..
أقرَّت الحكومة أخير ًا ،وذلك بحسب صفحتها
ب ـت ــاري ــخ « :2020/3/13اتـ ـخـ ــاذ س ـل ـس ـلــة مــن
اإلج ـ ــراءات االح ـتــرازيــة والــوقــائ ـيــة اإلضــافـيــة
لتجنُّب حدوث أية إصابات بفيروس كورونا
على األراضي السورية».
وقد تضمنت هذه اإلجراءات:
«ت ـع ـل ـيــق الـ ـ ــدوام ف ــي ال ـج ــام ـع ــات والـ ـم ــدارس
والمعاهد ،وتعقيم وحــدات السكن الجامعي-
ت ـخ ـف ـي ــض حـ ـج ــم ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي م ــؤس ـس ــات
الـقـطــاع ال ـعــام اإلداري إلــى ح ــدود  %40وفــق
ن ـظ ــام ال ـم ـن ــاوب ــات ،وت ـخ ـف ـيــض عـ ــدد ســاعــات
العمل وإلـغــاء نـظــام البصمة الـيــدويــة -تكليف
الوزراء تنظيم العمل في المؤسسات الخدمية
االق ـت ـصــاديــة ب ـمــا يـضـمــن ح ـســن أداء الـخــدمــة
وت ـك ـل ـيــف وزارة ال ـع ــدل ب ــات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ــراءات
الالزمة لعمل المحاكم -إيقاف كافة النشاطات
الـعـلـمـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة والـثـقــافـيــة والــريــاضـيــة
وإل ـ ـغـ ــاء ك ــاف ــة م ـظ ــاه ــر ال ـت ـج ـم ـع ــات ال ـب ـشــريــة
ال ـخ ــاص ــة ،وال ـت ـش ـدُّد ف ــي تـطـبـيــق م ـنــع تـقــديــم
ال ـن ــراج ـي ــل ف ــي ال ـم ـقــاهــي وال ـم ـط ــاع ــم وإغـ ــاق
صـ ــاالت ال ـم ـنــاس ـبــات ال ـع ــامّ ــة ،واع ـت ـم ــاد خـطــة
تعقيم لوسائل النقل الجماعي -شراء األقنعة
واأللـبـســة الــواقـيــة للطواقم الطبية المسؤولة
عــن متابعة هــذا الـمـلــف ،والـتــوســع فــي تجهيز
م ــراك ــز ال ـح ـجــر ال ـص ـحــي ب ـم ـعــدل مــركــزيــن فــي
كــل محافظة وتزويدهما بالتجهيزات المادية
والـبـشــريــة الــازمــة ،إضــافــة إلــى تجهيز طــاب
ال ـسـنــة األخ ـي ــرة وال ــدراس ــات الـعـلـيــا ف ــي كــافــة
اخ ـت ـصــاصــات ال ـطــب ال ـب ـشــري لــان ـخــراط فــي
المشافي حينما يتم اإلعالن عن الحاجة إليهم
لتعزيز الكوادر الطبية فيها ،وتهيئة المشافي
في الجامعات الخاصة ،ووضعها تحت تصرف
وزارة ال ـص ـحــة ع ـنــد ال ـل ــزوم -ال ـت ـشــديــد عـلــى
ضــرورة رفع جاهزية فرق الترصد والتقصي
ال ــوب ــائ ــي ال ـت ــي ت ـع ـمــل ع ـلــى مـ ــدار ال ـســاعــة فــي
ال ـم ـعــابــر ال ـبــريــة وال ـب ـحــريــة وال ـج ــوي ــة بـهــدف
تـ ـح ــري الـ ـمـ ــرض ل ـ ــدى ال ـق ــادم ـي ــن ع ـب ــر ه ــذه
الـمـعــابــر ،ون ـشــر كــافــة الـمـعـلــومــات الـمـسـتـجــدة
حــول مــرض كــورونــا وتـطــوراتــه فــي ســوريــة
بدقة وشفافية واإلعــان عن حالة مثبتة فور
تسجيلها».

تقرير OCHA
ومنظمة الصحة العالمية
تـجــدر اإلش ــارة إلــى أن اإلج ــراءات الحكومية
االحـ ـت ــرازي ــة أتـ ــت ب ـعــد ص ـ ــدور ت ـقــريــر مـكـتــب
ت ـن ـس ـي ــق ال ـ ـش ـ ــؤون اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة فـ ــي س ــوري ــة
 OCHAبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية
بتاريخ  ،2020/3/11والذي تضمن ما يلي:
عدم وجود إصابات.
ت ـق ـي ـيــم ال ـم ـخ ــاط ــر ال ـعــال ـم ـيــة ل ـم ـن ـظ ـمــة ال ـص ـحــة
العالمية :مرتفع جد ًا.
مجاالت القلق -دمشق /ريف دمشق ،المناطق
المكتظة بالسكان وتلك التي تعاني من األعمال
العدائية.
السكان المثيرون للقلق -جميع الفئات معرضة
للفيروس ولكن كبار السن واألشخاص الذين
لــديـهــم تــاريــخ سـفــر إل ــى ال ـب ـلــدان /الـمـنــاطــق أو
األقــالـيــم الـتــي أبـلـغــت عــن انـتـقــال 19-COVID
محلي ًا معرضون للخطر بشكل خاص.
بـنــا ًء على الــوضــع الــوبــائــي الـحــالــي فــي منطقة
ش ـ ــرق الـ ـمـ ـت ــوس ــط ،مـ ــع االنـ ـتـ ـشـ ــار ال ـس ــري ــع
لـلـحــاالت فــي ال ــدول ال ـم ـجــاورة ،بـمــا فــي ذلــك
ال ــدول ال ـم ـجــاورة ل ـســوريــة ،ف ــإن الـخـطــر على
سورية يعتبر مرتفع ًا جد ًا.
تشمل عوامل الخطر اإلضافية ما يلي:
عــدد كبير من األشخاص الضعفاء ،بمن فيهم
النازحون والالجئون.
الحركة السكانية واسـعــة النطاق بما فــي ذلك
السياحة الدينية.
نـ ـظ ــام ال ـص ـح ــة الـ ـع ــام ــة الـ ـه ــش ذي الـ ـق ــدرة
ال ـم ـحــدودة عـلــى االس ـت ـجــابــة -تـعـتـبــر ال ـقــدرة
عـلــى الـتــأهــب واالسـتـجــابــة الـمـسـتــوى  2مــن 5
(بـنــا ًء عـلــى الـتـقــريــر الـسـنــوي لـلــوائــح الصحية
الدولية لعام  ،)2019حيث  5هي أعلى قدرة،
مـمــا يـشـيــر إلــى ق ــدرة م ـحــدودة تتطلب تقنية
والدعم التشغيلي.
مــع اإلش ــارة إلــى أن مـنـظـمــة الـصـحــة العالمية
سبق وأن وصَّـفــت «الـكــورونــا» كجائحة على
الـمـسـتــوى ال ـعــال ـمــي ،مــع مــا يـتــرتــب عـلــى هــذا
التوصيف من إجراءات ومتابعات واجبة على
المستوى الدولي والمحلي.
إجراءات هامة وغير كافية
ال شـ ـكَّ أن اإلج ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة الـمـعـلـنــة
رس ـم ـي ـ ًا ت ـع ـت ـبــر ه ــام ــة وضـ ــروريـ ــة ،وإن أتــت
م ـتــأخــرة ،ل ـك ـنّ ذل ــك ال يـعـنــي أن ـهــا كــاف ـيــة ،فــي

العامل األكثر
ضرورة بوجود
شبح «الكورونا»
هو عامل المناعة
الذاتية الذي يعتبر
النظام الغذائي أسه
ليتكامل مع نظام
الرعاية الصحية
المطلوب

ظــل توصيف منظمة الصحة العالمية بحسب
ت ـقــريــرهــا أعـ ــاه ح ــول س ــوري ــة بـ ــأن« :ن ـظــام
الصحة العامة هــش ذي قــدرة مـحــدودة على
االس ـت ـج ــاب ــة» ،وب ـ ــأن« :ال ـخ ـطــر ع ـلــى ســوريــة
يـعـتـبــر مــرتـفـعـ ًا ج ــد ًا» ،بــاإلضــافــة إلــى مـفــردات
وتفصيالت التقرير األخرى.
ف ــواق ــع ال ـح ــال ي ـقــول إن ال ــدول ــة بـمــؤسـســاتـهــا
ت ـعــانــي م ــن الـكـثـيــر م ــن ال ـتــرهــل وال ـص ـعــوبــات
والمعيقات ،والـتــي كــان للسياسات الليبرالية
دور كبير في تعزيزها وعدم حلها.
ف ـه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر م ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة
والوقائية االضافية واجبة المعالجة السريعة
مــن قـبــل بـعــض ال ـ ــوزارات وال ـمــؤس ـســات ،كل
بما يخص المشاكل واألزمــات المرتبطة بها،
وهي تفقأ األعين ،مثل :االزدحام أمام األفران
أو طــوابـيــر االنـتـظــار أمــام الـســوريــة للتجارة،
واالزدح ـ ـ ــام ع ـلــى ال ـم ــواص ــات ،وغ ـيــرهــا مــن
أماكن االزدحام الكثيرة في البلد ،والتي يجب
ال ـع ـمــل ال ـج ــدي وال ـس ــري ــع ع ـلــى ح ـل ـهــا ،وع ــدم
االكـتـفــاء بـتــوجـيــه الـنـصــائــح بـشــأنـهــا ،فــالـحــاجــة
وال ـ ـضـ ــرورة ه ــي ال ـت ــي ت ـف ــرض ن ـف ـس ـهــا عـلــى
المواطنين أو ًال وآخــر ًا ،والحديث ربما يطول
عن أمثلة مشابهة.
المناعة الذاتية والغذاء
أمـ ــا ال ـع ــام ــل األكـ ـث ــر ضـ ـ ــرورة ب ــوج ــود شـبــح
«الـكــورونــا» فهو عــامــل المناعة الــذاتـيــة ،الــذي
يعتبر النظام الغذائي ُأسَّــه ،ليتكامل مع نظام
الرعاية الصحية المطلوب.
ف ــإذا كــان الـمـعــرضــون الن ـعــدام األم ــن الـغــذائــي
والـ ــواقـ ـعـ ــون ض ـم ـنــه ي ـش ـك ـلــون ن ـس ـبــة ت ـفــوق
 %80مــن السوريين ،فكيف لـهــؤالء المعوزين
والجائعين أن يواجهوا العوامل الممرضة من
خالل مناعتهم الذاتية المستهلكة والمنهكة؟.
وإذا مــا أضـفـنــا عــامــل «ال ـه ـشــاشــة فــي الـنـظــام
الصحي» لدينا وفق ًا لتقديرات منظمة الصحة
العالمية ،والملموس سلف ًا من قبل المواطنين،
فهذا يعني َّأن توصيف الخطر على أنه «مرتفع
ج ـ ــد ًا» يـعـتـبــر م ــؤش ــر ًا ال يـمـكــن تـ ـج ــاوزه ،أو
اعتبار اإلجراءات المعلن عنها كافية لمواجهة
«الكورونا» أو غيرها من الجوائح الممرضة.
وعـلــى ه ــذا األس ــاس ربـمــا يـبــدو الـحــديــث عن
الـسـيــاســات االق ـت ـصــاديــة الـطـبـقـيــة والـتـمـيـيــزيــة
المجحفة بحق الغالبية من السوريين له وقع
آخــر ،فالغالبية الـمـفـقــرة لــم تـصــل إلــى درجــات

ال ـع ــوز ال ـغ ــذائ ــي إال بـسـبــب ه ــذه ال ـس ـيــاســات،
وق ـ ــس ع ـل ــى ذل ـ ــك م ـم ــا س ـب ــق ال ـح ــدي ــث ع ـنــه،
وبالتفصيل ،مرار ًا وتكرار ًا حيالها ،األمر الذي
حل المشكالت واألزمات
يؤكد مرة أخرى أن َّ
ال ـتــي يـعـيـشـهــا وي ـعــانــي مـنـهــا ال ـس ــوري ــون هــو
سياسي ذو طابع وطني عام ،وليس إجرائي ًا
مجتز ًأ ،أو ترقيعي ًا وهامشي ًا.
استحقاقات «الكورونا»
وكسر العزل الطبقي
أم ــام اسـتـحـقــاقــات مــواجـهــة «ال ـكــورونــا» تبدو
ال ـح ــاج ــة إلع ـ ــادة ال ـن ـظــر بـ ــدور ج ـه ــاز ال ــدول ــة
والـسـيــاســات المعتمدة على كــافــة المستويات
ضرورة ملحة ،إضافة إلى الضرورات الوطنية
األخـ ــرى ال ـتــي فــرضــت نـفـسـهــا خ ــال سـنــوات
الحرب واألزمة ،وبسببها.
فـعـشــرة أعـ ــوام مــن ال ـحــرب واألزم ـ ــة ،وقـبـلـهــا
عـقــود مــن الـسـيــاســات الليبرالية المجحفة ،لم
تكن للبعض ،كبار األثرياء والتجار والفاسدين
وأمـ ــراء ال ـحــرب وت ـجــار األزم ــة والـمـسـتـغـلـيــن،
َّإل مـجــا ًال واسـعـ ًا للتكسب والمزيد مــن الثراء
عـلــى حـســاب الـمـعــانــاة الـتــي عــاشـهــا ويعيشها
الغالبية الساحقة من السوريين ،المسحوقين
والمهمَّشين ،تـشــرد ًا ونــزوحـ ًا ولـجــوء ًا وفـقــر ًا
وجــوع ـ ًا ومــرض ـ ًا و ،..كـمــا عـلــى ح ـســاب الـبـلــد
والمصلحة الوطنية ،طالما أن هــؤالء البعض
كــانــوا قــادريــن على عــزل وتحييد أنفسهم عن
آثار وتداعيات هذه الحرب واألزمــة ،محمِّلين
نتائجها الكارثية للغالبية من المفقرين ،ساعين
بـكــل جـهــدهــم إلــى إطــالــة أمــدهــا وتــأخـيــر حلها،
وتعطيل كــافــة الـجـهــود الـمـبــذولــة بـهــذا اإلطــار،
وذل ـ ــك بــال ـت ـحــالــف والـ ـتـ ـع ــاون م ــع ك ــل م ــن لــه
مصلحة بذلك مــن الـقــوى ،المحلية واإلقليمية
والدولية.
بمطلق األحول ربَّما يصح القول هنا« :ما حدا
ع راسو خيمة» ،والسؤال الذي يفرض نفسه:
هــل يـكــون «ال ـكــورونــا» فــرصــة وعــامـ ًـا ضغط
إض ــاف ــي لـتـحـقـيــق الـتـغـيـيــر ال ـج ــذري والـعـمـيــق
ال ـم ـط ـلــوب ع ـلــى كــافــة ال ـم ـس ـتــويــات ب ـمــا يـحـقــق
الـمـصـلـحــة الــوط ـن ـيــة ،وض ـم ـن ـ ًا ص ــون مـصـلـحــة
وحقوق جميع السوريين ،أم إن شبح الكارثة
«الكورونية» سيكون عام ًال مساعد ًا على «قلب
عــالـيـهــا واطـيـهــا» ،بــاعـتـبــاره جــائـحــة ال تعترف
بعوامل العزل الطبقي المكرَّس عبر السياسات
الليبرالية التي أصبحت أكثر توحش ًا؟.
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حلب ..حمالت صحية وندوات توعوية ال تؤتي ُأكلها

نظمت كلية الطب في جامعة حلب مؤخرًا ندوة تهدف إلى التوعية حول فيروس كورونا ،وقد قدمها بعض
َّ
المتختصصين بحضور عدد من طالب الكلية واألساتذة.
ǧمراسل قاسيون

الندوة هي الثانية من نوعها ،والتي عــادة ما
تـكــون بــرعــايــة اليونيسيف ،نــراهــا ال تثمر إال
بما يحظى بــه المحاضرون مقابل مــا قدموه،
أمــا المتلقي فـيـعــود أدراج ــه حــائــر ًا إثــر مــا دار
في ذهنه بعد ما سمعه دون أن يلقى إجابات
تشفي ذهنه ،حيث تبقى بعض األسئلة عالقة
بال إجابات.
تساؤالت مشروعة
فـقــد ُط ــرح فــي ن ــدوة كـلـيــة الـطــب مــؤخــر ًا عــدة
أسئلة بقيت معلقة اإلجابات :هل سورية لديها
بنية قادرة على مواجهة ومكافحة الكورونا؟
وهـ ــل ك ــورون ــا وصـ ــل إلـ ــى س ــوري ــة ولـ ــم يـتــم
اإلع ــان عـنــه بـعــد؟ حـيــث تـســاءل مطلعون ما
كان الذي يمنع المحاضرين من اإلجابة بشكل
واض ــح عــن ه ـكــذا أسـئـلــة ح ــول م ــرض ســريــع
االنـتـشــار ،قمَّة الوقاية منه تكون فــي اإلجابة
عن بعض األسئلة المشروعة.
فـ ـه ــل إقـ ــامـ ــة ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مـ ــن الـ ـمـ ـح ــاض ــرات
(الوقائية) مكان نقاشها الحقيقي بين األطباء
وطـ ــاب ال ـط ـبّ ،أم ع ـبــر ال ـتــوجــه ل ـل ـعــامــة مــن
ال ـش ـع ــب ،وخ ــاص ــة ف ــي األري ـ ـ ــاف وال ـم ـنــاطــق
الـفـقـيــرة ،الـتــي يـمـكــن أن تـكــون ب ــؤرة حقيقية
وبنية قوية النتشار هكذا أوبئة ،يصعب على
ب ـلــد ت ـغ ـصُّ بــالــوافــديــن ال ـس ـي ـطــرة عـلـيـهــا ،كـمــا
فـقــدت الـسـيـطــرة عـلــى شـلــل األط ـفــال مـتــذرعــة
بتتالي الوافدين!.
وهـ ـن ــا ي ـح ـض ــر ل ــذه ــن ال ـم ـت ـل ـق ــي ع ـ ــدة أس ـئ ـلــة
إضــاف ـيــة م ـفــادهــا :هــل ال ــواف ــدون ح ـق ـ ًا هــم من
س ـبَّ ـبــوا اس ـت ـمــرار ش ـلــل األط ـف ــال دون س ــواه
من األمــراض السارية والمعدية ،والتي كانت

أكـثــر انـتـشــار ًا وفـتـكـ ًا بــالـمــواطــن ال ـســوري؟ أم
إن تتالي الوافدين يمنع وجــود عالج حقيقي
للمصابين القاطنين والــوافــديــن فــي المنطقة؟
وماذا عن األمراض األشد قت ًال (كورونا) في
ظــل هــذا التوافد المستمر ،أم إن آلية الوقاية
والعالج لم يُتاح للمسؤولين التفكير بها حتى
اآلن؟!.
ندوات سابقة
لــم تـكــن ال ـنــدوات الـتــي ُأقـيـمــت حــول مــوضــوع
الـصـحــة اإلنـجــابـيــة (أق ــل وط ــأة) عــن مــوضــوع
(كورونا) ،والتي تتحدث عن أهداف البرنامج
والخدمات المقدمة أثناء الحمل والوالدة وما
إل ــى ذل ــك ،مــوضـحـيــن أضـ ــرار ت ـعــدد الـ ــوالدات
دون تفسير حقيقي للمشكلة أو طــرح حلول
واقـعـيــة ،طالما كــانــت بعض البيئات تــرى في
تعدد الوالدات مورد ًا اقتصادي ًا داعم ًا قبل أن
تـجــد نـفـسـهــا فــي فــخ اق ـت ـصــادي ي ــودي بـحـيــاة
تلك العائلة إلى التهلكة بعد كل زيادة في عدد
األفراد.
فــأيــن الـمـحــاضــرات وال ـن ــدوات الـتــي يـجــد فيها
ال ـم ــواط ــن م ـب ـت ـغــاه ف ــي ال ـت ـف ـس ـيــر وال ـت ـح ـل ـيــل،
وإي ـج ــاد ال ـم ـخــارج وال ـح ـل ــول ،وإج ــاب ــات عـلــى
أسئلة قادرة أن تقدم تغيير حقيقي في حياة
األفراد وصحتهم...
متطوعون «بسمنة» وآخرون «بزيت»
العديد من الحمالت التي ُأعدت مرار ًا وتكرار ًا
ضـمــن بــرنــامــج اللشمانيا الــذي تغطيه منظمة
الصحة العالمية تحت رعاية وإشــراف وزارة
ال ـص ـحــة ال ـس ــوري ــة ك ـمــا ه ــو م ـف ـتــرضّ ،إل أن
غياب المتابعة الحقيقية لهذه الحمالت يجعل
ال ـمــواطــن ع ـلــى ق ــدر كـبـيــر م ــن ال ـشــك بــوجــود

أين المحاضرات
والندوات التي يجد
فيها المواطن
مبتغاه في التحليل
وإيجاد الحلول
وإجابات على أسئلة
قادرة أن تقدم
تغيير حقيقي
في حياة األفراد
وصحتهم

جهاز حكومي مسؤول.
فمنذ بداية الشهر الرابع من كل سنة ،وحتى
الشهر العاشر ،تتوالى حمالت اللشمانيا التي
تــأتــي ض ـمــن آل ـيــة رش الـ ـش ــوارع ،وه ــي آلـيــة
بــاتــت غ ـيــر تـقـلـيــديــة ،غ ـيــر أن الـعــامـلـيــن ضـمــن
هــذه الـحـمــات هــم شـبــاب غـيــر مختصين من
طــاب الجامعة تطوع ًا ،وبحسب البعض من
هــؤالء فــإن البعض عمل فــي الحملة بموجب
ال ـم ـح ـســوب ـيــات وال ـم ـع ــارف ال ـت ــي ع ـم ـلــت عـلــى
إضــافــة أسـمــاء وهـمـيــة إلــى قــائـمــة المتطوعين،
أسماء تحصل على رواتب إزاء وجودها ضمن
القائمة ،دون أن يكون لهم وجود على أرض
الواقع.
وب ـح ـســب ب ـعــض ال ـم ـت ـطــوع ـيــن فـ ـ َّـإن ال ــروات ــب
تقدر بالدوالر وتصرف بحسب سعر النشرة
الــرسـمـيــة ل ـتــوزع عـبــر ال ـمــركــز «دم ـش ــق» إلــى
ال ـم ـحــاف ـظــات ،وم ـن ـهــا إل ــى ال ـم ـت ـطــوع ـيــن ،دون
أيّ ـمــا ع ــدل فــي ظــل وج ــود مـتـطــوعـيــن آخــريــن
كانوا قد خاطروا بأرواحهم في ذروة الحرب
عـلــى حـلــب ،ولــم يُــدفــع لـهــم حـتــى ثـمــن الـخــوف
والجوع الذي عانوه ،وإن لم يقدَّر بثمن.
مثال حي
مما ورد إلــى قاسيون واحــدة مــن قصص قد
عانى منها بعض المتطوعين بحسب ما أفادوا
به من خالل تجربة سابقة ،كما يلي:
فبعد تــواجــد سـيــارة طــوارئ إسعافية واحــدة
لممرضين مختصين ،من أصــل عشر سيارات
ك ــان يُـفـتــرض أن تـتــواجــد جـمـيـعـهــا عـلــى خط
جبهة حلب الجديدة ،وبعد نفاد الطعام لديهم
ومطالبتهم بالدعم أتى رد المسؤول« :العالم
عم تموت وأنتو بدكن تاكلوا!».
مع العلم بــأن مخصصات األمــم المتحدة التي
كانت تصل إلى سورية من أجل الحفاظ على
ص ـحــة ال ـم ــواط ــن ،ك ــان ــت ق ـ ــادرة ع ـلــى تـغـطـيــة
مـنـطـقــة خ ــط ال ـج ـب ـهــة ،ول ـكــن كــانــت األول ــوي ــة
لناهبين لم يكترثوا ال لحرب وال لدماء تسيل،
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وال ألرواح ت ـم ــوت ،وال لـمُـحـتــاجـيــن تُ ـســرق
عنوة دون قدرتهم على البوح الذي
حقوقهم ً
يشفي صدورهم أقلها ،فكان للمناطق الصحية
الـتــابـعــة لــدائــرة الــرعــايــة الـصـحـيــة فــي محافظة
حلب ،والتي كان لها نصيب ممن كانوا بانتظار
فرص تسمح لهم بنهب ما تطوله أيديهم.
فبعد تحديد عدد السيارات ومخصصاتها لكل
منطقة بموجب ما يتطلب األمــر ،كان يُصرف
من مخصصات السيارات من أجل العمل جزء
مـمــا قــد خُ ـصــص ل ـهــا ،مـقــابــل مــا هــو أك ـثــر من
ال ـن ـصــف يــذهــب إل ــى ج ـيــوب ب ـعــض الـقــائـمـيــن
على األمر ،بدون وجود رقابة حقيقية ،فمث ًال:
تكون مخصصات كل سيارة  50000يُصرف
مـنـهــا ل ـل ـس ـيــارات مــا ي ـقــارب الـ ـ  10000مـقــابــل
 40000تــذهــب لـجـيــوب الـقــائـمـيــن عـلــى األمــر،
وذلك بحسب بعض الشباب المتطوعين.
حملة المسح البصري
وبالعودة إلى ما بدأناه عن الحمالت ،ال ننسى
آخر حملة وهي حملة المسح البصري لبعض
األمراض (القمل -الجرب -قصر البصر،)....
وهي حملة مستحدثة تستهدف المدارس تبع ًا
آللية منظمة ،حيث يتم الدخول إلى الصفوف
تــوالـيـ ًا ،وفـحــص الـطــاب لـمـعــرفــة مــا إذ كــانــوا
يعانون من مرض ما ،محددين نوع المرض
ودرجـ ـتـ ــه ك ـت ــاب ـ ًة ع ـل ــى دف ـت ــر الـ ـط ــال ــب ،دون
تقديم أيَّ نوع من العالج ،أو حتى توجيههم
ال ـمــريــض إل ــى أق ــرب ق ـطــاع ص ـحــي ق ــد يـكــون
تــابـعـ ًا لـمـنـظـمــة (الـيــونـسـيــف) أو حـتــى وزارة
الصحة ،فنجدهم واضـعـيــن أيديهم على األلــم
دون معالجة حقيقية تُرجى.
فما المنتظر من أهالي الطالب بعد علمهم بما
دون في دفاتر أبنائهم أن يفعلوا؟.
فبقدر مــا كــان األمــر بسيط ًا إال أنــه يستوجب
الـحــل ،وهــم عـلــى قــدر مــن الـمـعــرفــة ،إ ّن أبــواب
ال ـع ــاج الـحـقـيـقــي ل ــم ت ـعــد م ـجــان ـيــة ،ح ـتــى فــي
المشافي الحكومية!.
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بداية ،نحن كمواطنين سوريين وكشعب
ً
سوري يلي فينا عنجد مكفينا ..ومتل ما
بيقولوا مو ناقصنا شي يزيدها علينا!!
بيكفينا االستغالل وإجحاف بحقنا مو
بهل التسع سنين بس!! الء أبدًا من قبل
سنين الحرب حتى ،بس زاد علينا النهب
واالستغالل والشحتفة بالحرب ومن تجار
الحرب والحيتان البلهموطية يلي ربي من
عالي سماه يفزرون فزر ما عم يشبعو ع
قد ما بطنون كبيرة...

ǧدعاء دادو

اج ـت ــون ل ـه ــدول ف ـج ـعــان ـيــن ال ـم ـص ــاري فــرصــة
ج ــدي ــدة ل ـح ـتــى ي ـس ـت ـغ ـلــوا وي ــرك ـب ــوا ع ك ـتــاف
ال ـن ــاس بـطــريـقــة ج ــدي ــدة وع ـصّــريــة ومــواك ـبــة
للزمن الراهن ويلي هية فعلي ًا من باب الخوف
ب ــ«ف ـي ــروس كـ ــورونـ ــا» ....ل ــك أي أي ال حــدا
يستغرب...
صـ ـ ــارت م ـخ ــاوف ـن ــا وحـ ــالـ ــة الـ ــرعـ ــب والـ ــذعـ ــر
يـلــي فـيـهــا ال ـيــوم مــن هــل ال ـمــرض ،وي ـلــي هي
بــاألســاس شكل كتير طبيعي إنــو لكل يخاف
مــن كـلـمــة «وبـ ــاء»  -فــرصــة مُـفـتـعـلــة لـيــزيــدوا
فرصة االستغالل من جيبتنا كالعادة...
يـعـنــي مـثـ ًا :قـبــل إع ــان الـحـكــومــي عــن سلسة
اإلج ــراءات االحـتــرازيــة مــن الـفـيــروس ،بلشت
عـنــا قـصــة الـكـمــامــات ،هـيــك مــن غــافــل عـلـمــو ما
عاد في بسورية كمامات -بين ليلةٍ وضحاها
انـفـقــدوا ...وتحولت الكمامة بسورية لتجارة
مــرب ـحــة لـجـيـبــة ه ــدول ـي ــك ي ـلــي دي ـم ـ ًا بـيـعـمـلــوا
أزمـ ــات م ــن األزم ـ ــات الـحـقـيـقـيــة ،وب ـع ــدا ف ــور ًا
بـيـخـلـقــوا س ــوق س ـ ــودا ،ألن ــو عــرفــان ـيــن بـظــل
ف ـقــدان أي شــي مــن ال ـســوق رح يــزيــد الـطـلــب
وهيك بيحسنوا يزيدوا السعر متل ما هنن عم
يرسموا ويخططوا...
يعني متل قصة «المحارم والمنظفات عموم ًا...
وال ـم ـع ـق ـمــات ب ـهــل ال ـف ـت ــرة ه ــي خ ـص ــوص ـ ًا»...
تقريب ًا كلو شبه مفقود ...ويلي موجود صار

حقو الدبل ...ليش؟ كلنا منعرف السبب ...أي
اسمها أزمة يا جماعة!!
ول ــك أي ...االس ـت ـغــال بــال ـمــرض عـيـنــك كـنــت
ع ـي ـن ــك ...ب ــس ال ـحــق م ــو عـلـيـهــون ال واهلل...
الحق ع الحكومة يلي رافعة أيديها عن السوق
وتاركتوا للظالم يلي ما همون غير يدحشوا
كــومــة م ـصــاري بـجـيـبـتــون وبـعــديــن يصطفلوا
منون للمواطن متل يلي ماشي ع مبدأ «اذهب
أنت وربك فقاتال»...
ب ـهــل ال ـس ـي ــاق هـ ــاد ت ــم الـ ـتـ ــداول ع ـلــى مــواقــع
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ب ــال ـب ـل ــدان ال ـتــان ـيــة عــن
الـ ـ ـع ـ ــروض يـ ـل ــي تـ ـم ــت ك ـ ــرم ـ ــال ك ـ ــل ش ــرائ ــح
المجتمع تـقــدر تـحـصــل عـلــى الـمـعـقـمــات ،بينما
عـنــا والدي ــن الـحــال رفـعــوا سـعــرا وص ــار حق
ال ـع ـبــوة ال ــوح ــدة ه ــدي ــك ال ـح ـس ـبــة وال ـمــواطــن

الـعــادي أو ذوي الــدخــل الـمـحــدود بــس رحمة
اهلل ي ـلــي رح تـنـجـيــه وت ـح ـف ـظــوا ه ــو وعـيـلـتــو
من هل المرض ...وببعض البلدان تم توزيع
الـمـعـقـمــات ب ــال ـش ــوارع بـشـكــل م ـجــانــي حـفــاظـ ًا
على صحة مواطنيها «بــا تشابيه يـعـنــي!!»..
يمكن اختالف ثقافات مو أكتر متل ما وصفها
البعض..
بس الرد كان ع لسان حدا من هل المواطنين
«ال مــو اخ ـتــاف ث ـقــافــات ..هــي بـبـســاطــة قلة
ضمير وغياب المحاسبة من قِبل الحكومة»...
وواح ــد تــانــي رد عـلـيـهــون كـمــان وق ــال «ال ال
مو اختالف ثقافات ...بس نسبة البهمنة عنا
ياها زيــادة!!!» ...ما خصنا نحن ....هيك والد
البلد حكوا!!
وكتير العالم قالوا وحكوا عن االستغالل يلي

عــم يـمـصــولـنــا دمـنــا فـيــه ولــك ومــا عــم يشبعوا
اهلل وك ـي ـل ـكــم ...بــس هــل م ـنْ مُ ـج ـيــب؟؟ تيتي
تيتي ...متل ما قال هداك الختيار «بدي موت
بكرامتي وما حفوت مصاري ع جيبيتون من
جيبتي.»...
وط ـ ـب ـ ـع ـ ـ ًا ،م ـ ــا ف ـي ـن ــا نـ ـخـ ـب ــرك ــون إنـ ـ ــو ب ـعــض
الـمــؤسـســات الــدولــة زاد عليها الـطـلــب ..يعني
شفنا كيف فــي عــالــم كــانــت وعـيــانــة للموضوع
وأخدوه بجدية وفع ًال صارت تعمل اإلجراءات
الــوقــائـيــة الـمـنــاسـبــة عـلــى الصعيد الـشـخـصــي...
وفي عالم كمان حبت تاخدوا بشكل جدّي بس
مــن نــوع أخ ــر ...يـعـنــي هــل الـشــريـحــة هــي من
الناس صارت تنزل ع األســواق وتعمل مونة
لـمــوســم ال ـكــورونــا!! ويـلــي هـيــة بـهــل الـتـصــرف
هاد عطت فرصة جديدة للتجار الحرامية إنو
يــزيــدوا مــن أسـعــار الـسـلــع ...والـسـلــع الـغــذائـيــة
بـهــل األزم ــة مــا انـفـقــدت إال بــالـمـنــاطــق البعيدة
عــن الـمــديـنــة «الــريــف» ،ألنــو مــا فــي منافسين
كتار بهل المناطق ...هنن كم دكانة ويمكن هل
المؤسسة التجارية إن وجدت!!
لــويــن بــدنــا نــوصــل بــالـنـتـيـجــة؟؟؟ لــويــن بــدون
يوصلونا؟؟ اهلل أعلم...
فرصة هل االستغالل الكبيرة وشفط المصاري
الكتير يلي صار أكيد ما بيبررها هلع الناس...
وفــي حــال كــان تبريرها خــوف الـنــاس عنجد،
يــا تــرى شــو هــو تـبــريــر الـتـجــار لــزيــادة النهب
والربح ع حساب خوف المواطن؟؟
بــالـنـهــايــة ،تـجــار األزم ــة وال ـحــرب مــن الحتيان
والـفــاســديــن والبلهموطية يـلــي طالعين شفط
بــالـمـصــاري ونــازل ـيــن شـفــط بــالـمـصــاري ومــن
جيبة الـمــواطــن المشحتف -الملعونة حياتو
وفــاط ـســو -وي ـلــي بــاالســم عــايــش أو بــاالســم
اس ـمــو م ــواط ــن -هـنــن ال ـف ـيــروســات الـ ُـطـفـيـلـيــة
والـمـتـطـفـلــة يـلــي عــم تـكـبّــر ح ــاال وتـ ّـطــور حــاال
ع حساب جيبتنا وحساب صحتنا وعافيتنا،
ويلي فعلي ًا هنن أشــد خطورة من «فايروس
كورونا» علينا...
هدول يلي منتمنى يكون في فرصة ليلتقالون
تعقيم شامل ...أي بلكي بتنضف البلد بقى!!

الخبز والماء والكورونا في الجزيرة
كهرباء بلدة أبو راسين
عادت الكهرباء إلى بلدة أبو راسين
جـنــوب رأس الـعـيــن ألول مــرة منذ
اح ـت ــال تــرك ـيــا ل ـل ـشــريــط ال ـح ــدودي
الممتد بين رأس العين وتــل أبيض
منذ خمسة أشهر.
وع ــاد ال ـت ـيــار الـكـهــربــائــي إل ــى الـبـلــدة
ب ـعــد وض ــع ورش ال ـص ـيــانــة ألع ـمــدة
جديدة وربطها مع شبكة الدرباسية،
ألن الشبكة الـقــديـمــة تـضــررت ج ـرَّاء
َّ
القصف التركي نهاية العام الماضي.

عرف أهالي محافظة الحسكة في النصف األول من شهر آذار
الحالي عدواناً ثالثياً من نوع آخر ،في المحافظة التي استقبلت
متوال.
أزمة وراء أخرى بشكل ٍ
ǧمراسل قاسيون

أزمة الخبز وإضراب األفران
تـتــواصــل أزم ــة الـخـبــز فــي الـقــامـشـلــي
والـحـسـكــة وبــاقــي مـنــاطــق المحافظة
م ـنــذ ش ـهــر ت ـقــري ـب ـ ًا ،ف ــي ظ ــل اسـتـيــاء
األهـ ـلـ ــي ألنـ ـه ــم ي ـق ـف ــون طـ ــويـ ـ ًا فــي
ط ــواب ـي ــر ال ـخ ـب ــز أم ـ ــام األف ـ ـ ــران مــن
أجـ ــل ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ل ـق ـمــة ال ـع ـيــش
األساسية.
وحصل تطوُّر جديد في أزمة الخبز
في محافظة الخبز ،إذ طالب أصحاب
األف ـ ـ ـ ــران ال ـس ـي ــاح ـي ــة الـ ـخـ ــاصـ ــة فــي
مــدن الـقــامـشـلــي والـحـسـكــة وعــامــودا
والـمــالـكـيــة/ديــريــك ،بــرفــع سـعــر ربطة
ال ـخ ـبــز ال ـس ـيــاح ـيــة ب ـمــا ي ـت ـنــاســب مــع
ارت ـف ــاع سـعــر الـ ــدوالر ،ل ـك ـنّ اإلدارة
الــذات ـيــة رف ـضــت ذل ــك وحـ ــددت سعر
الربطة بـ  200ليرة سورية مراعاة
ل ــأزم ــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي ي ـم ـرُّ بـهــا

سـ ـكـ ــان ال ـم ـن ـط ـق ــة .ون ـ ـ َّفـ ــذ أصـ ـح ــاب
األف ـ ـ ــران ال ـس ـيــاح ـيــة ف ــي ال ـقــام ـش ـلــي
والحسكة إضراب ًا عن العمل ما يزال
مستمر ًا فــي بعض منها حتى كتابة
هــذه الـسـطــور وهــو ليس األول من
نوعه منذ شباط الماضي.
وح ـصــل ات ـفــاق بـيــن اإلدارة الــذاتـيــة
وأصحاب األفران السياحية الخاصة
م ـف ــاده ق ـي ــام اإلدارة ال ــذات ـي ــة بــدعــم
األفـ ـ ــران ال ـس ـيــاح ـيــة ب ــال ـم ــواد مـقــابــل
اإلبـ ـق ــاء ع ـلــى ال ـس ـعــر ال ـق ــدي ــم ،بـيـنـمــا

يحتج األهــالــي مطالبين بدعم أفــران
الدولة وحل أزمة الخبز عن طريقها.
الحصار المائي في الحسكة
عــاش سـكــان مدينة الحسكة وريفها
أسبوعين متتاليين من انقطاع مياه
الشرب كلي ًا بسبب قطع المجموعات
الـمـسـلـحــة لـلـمـيــاه ف ــي مـحـطــة عـلــوك
قــرب رأس الـعـيــن ،ومـنـعـهــا ورشــات
الصيانة من الدخول إلى المحطة.
وخــال أسـبــوعـيــن ،ظـهــرت صهاريج

الـمـيــاه الـخــاصــة ال ـتــي تـبـيــع الـبــرمـيــل
بـ ـ  5000ل ـي ــرة س ــوري ــة ف ــي جـمـيــع
األحياء والقرى مستغلة القطع الكلي
لمياه الشرب من أجل االغتناء دون
رقيب ،واكتفت األطراف المختلفة في
الـحـسـكــة بــاالسـتـعــراضــات اإلعــامـيــة
واستغالل الموضوع لتحقيق نقاط
سـيــاسـيــة .وع ــادت مـيــاه الـشــرب إلــى
مــديـنــة الـحـسـكــة وريـفـهــا بـعــد الـتــدخــل
الرُّوسي لحل الموضوع.

شبح الكورونا
إضــافــة إل ــى مــا ُذك ــر أع ــاه ،يـتـخــوف
الـ ـن ــاس م ــن ت ـف ـشــي وب ـ ــاء ك ــورون ــا،
وراف ـ ـ ــق اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـم ـت ـخ ــذة مــن
جــانــب اإلدارة الــذات ـيــة لـمـنــع تفشي
ال ــوب ــاء أخـ ـب ــار ع ــن اح ـت ـك ــار ال ـم ــواد
الـطـبـيــة ورف ــع س ـعــرهــا ف ــي ال ـســوق،
وإق ـب ــال ال ـن ــاس ع ـلــى شـ ــراء ال ـم ــواد
الغذائية وتموينها خوف ًا من فقدانها
ن ـت ـي ـجــة ال ـش ــائ ـع ــات الـ ـت ــي ان ـت ـشــرت
عـلــى يــد جـهــات غـيــر مـعــروفــة هدفها
االغتناء من استغالل آالم وعذابات
الناس.

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  957اإلثنين  16آذار 2020
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الحديث عن التجارب «الخدماتية» التي يتم خوضها من قبل الجهات العامة باسم
المواطنين ،وعلى حساب احتياجاتهم وضروراتهم ،أصبحت أكثر من أن تحصى (الغاز-
المازوت -السكر -الرز -الشاي -الزيت -الخبز -اإلنترنت.)..

ǧنوار الدمشقي

بالمقابل يـبــدو الـحــديــث عــن األزم ــات المرافقة
لهذه الـتـجــارب ،قبلها وبعدها ،وعلى هامشها
وب ـع ـم ـق ـه ــا ،ربـ ـطـ ـ ًا مـ ــع شـ ــرائـ ــح ال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن
م ـن ـهــا فـ ـس ــاد ًا واس ـت ـغ ــا ًال ،ن ــوع ـ ًا م ــن ال ـت ـكــرار
الـمـمــل بــاعـتـبــاره غـيــر مـجـدٍ ،فــي ظــل اسـتـمــرار
أنـمــاط الـتـجــريــب مــع غ ـضِّ الـطــرف عــن أوجــه
االستغالل فيها.
تجارب الغاز غير المنتهية
فـعـلــى م ـس ـتــوى مـ ــادة ال ـغ ــاز ،وب ـعــد ال ـخــوض
بـتـجــربــة الـبـطــاقــة الــذكـيــة بـمــراحـلـهــا الـمـخـتـلـفــة،
وصو ًال إلى انتظار الرسالة الموعودة من قبل
الـمــواطـنـيــن ،لــم يـقــف األمــر عـنــد هــذا الـحــد من
التجارب على ما يبدو!.
ف ـقــد ص ـ ـرَّح م ــدي ــر ع ـم ـل ـيــات ال ـغ ــاز ف ــي شــركــة
محروقات عبر «ميلودي إف إم» منذ عدة أيام،
أنــه« :خــال أيــام سيتم الـبــدء بـتــوزيــع الدفعة
الـثــانـيــة مــن األس ـطــوانــات لـلـمـسـتـحـقـيــن الــذيــن
حـصـلــوا عـلــى الـجــرة األول ــى بــالـنـظــام الـجــديــد،
وستكون دورة الحصول على األسطوانة أقل
مــن األولــى وكلما تــوفــرت الـمــادة أكثر سوف
تـقــل الــدوريــة والـبــدايــة سـتـكــون خــال يومين
إلى ثالثة من محافظة طرطوس والسويداء،
والـمـحــافـظــات الـتــي كــانــت فـيـهــا نـسـبــة التنفيذ
قليلة ،أمــا دمشق فقبل نهاية الشهر الحالي»،
مـفـســر ًا أن« :الـ ــدورة األول ــى كــانــت تجريبية
مــن نــاحـيــة فـتــرة االس ـتــام والـمـعـتـمــديــن لــذلــك
استغرق الحصول على الجرة أكثر من شهر»،
م ـض ـي ـف ـ ًا« :ق ــد ي ـح ـصــل ال ـم ــواط ــن ع ـلــى ال ـجــرة
الثانية خالل شهر تقريب ًا ،وفي الدورة الثالثة
ستكون العملية أسرع».
الحديث أعــاه ال يمكن فهمه ّإل وفق ًا للعبارة

«وفـســر الـمــاء بـعــد الـجـهــد بــالـمــاء» ،خــاصــة في
ظــل ع ـب ــارات جــديــدة مـســاقــة ب ـهــذا الـمــوضــوع
ألول مـ ــرة وال ـمــرت ـب ـطــة بـ ــالـ ــدورات (األولـ ــى
والثانية والثالثة) ،وكأننا على مشارف اعتماد
ن ـم ــوذج ال ـت ــوزي ــع ال ــرب ـع ــي ألس ـط ــوان ــة ال ـغــاز
المنزلي ،بغض النظر عن الضرورة والحاجة
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـمــواط ـن ـيــن ،واالض ـ ـط ـ ــرار ل ـل ـجــوء
للسوق السوداء بالنتيجة.
المواد الغذائية «المدعومة»
والسورية للتجارة
بـعــد أخــذ ورد ،وتـجــربــة فــاشـلــة خــال الـفـتــرة
الـمــاضـيــة مــن قـبــل الـســوريــة لـلـتـجــارة مــن أجــل
تــوزيــع بـعــض ال ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة «ال ـمــدعــومــة»
ع ـب ــر ال ـب ـط ــاق ــة ال ــذك ـي ــة (سـ ـك ــر -رز -ش ــاي)
ث ــم ت ــاه ــا (ال ــزي ــت ال ـن ـب ــات ــي) م ــع ف ـتــح ال ـبــاب
إلضــافــة مــواد أخــرى (مـعـلـبــات -مـتــة ،)..على
أن ـهــا ب ـغــايــة ك ـســر األس ـع ــار وال ـم ـنــاف ـســة ومـنــع
االحـتـكــار ،وبـعــد الكثير مــن الـمـلـحــوظــات على
أداء الـســوريــة لـلـتـجــارة ،وعــدم وصــول الــدعــم
لمستحقيه بالنتيجة كما هو مفترض ،ها هو
مدير السورية للتجارة يقول ،بحسب صحيفة
الـبـعــث الــرسـمـيــة« :إن تـجــربــة تــوزيــع ال ـمــواد
ال ـغــذائ ـيــة ع ـبــر ال ـب ـطــاقــة الــذك ـيــة ض ـمــن ص ــاالت
السورية ،ال تزال في طور التحديث والبدَّ أن
تتخللها بعض األخطاء التي تعمل المؤسسة
عـلــى اس ـتــدراك ـهــا بـتـطـبـيــق بـعــض الـمـقـتــرحــات
كالتوزيع الربعي أي كل ثالثة أشهر».
حــديــث المدير أعــاه بمعنى آخــر هــو اعـتــراف
بــال ـت ـق ـص ـيــر أو ًال ،وث ــانـ ـيـ ـ ًا ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى أن
ال ـمــواطــن سـيـسـتـمــر بــالـخـضــوع لـلـتـجــارب من
قـبــل ال ـســوريــة ل ـل ـت ـجــارة ،بـغــض الـنـظــر وصــل
إلــى مستحقاته أم لــم يصل إلـيـهــا ،خــاصــة وأن
ال ـت ـع ـل ـي ـمــات ت ـم ـنــع ت ــدوي ــر هـ ــذه الـمـسـتـحـقــات

مــن شـهــر آلخ ــر ،وم ــا عـلــى الـمــواطـنـيــن إال أن
يستمروا بــاالزدحــام أمــام الـصــاالت ،بكورونا
أو ب ـعــدم ـهــا ،أم ــا ع ــن دور ال ـســوريــة لـلـتـجــارة
على مستوى كبح األسـعــار والمنافسة ومنع
االحتكار فقد أصبح طــي النسيان ،فــا أسعار
ضبطت وال هم يحزنون.
تخب ٌط في مطبخ الجريب
ُّ
ال ـخ ـب ــز ل ــم ي ـك ــن ب ـع ـي ــد ًا ع ــن ال ـت ـج ــري ــب أي ـض ـ ًا،
فــال ـطــواب ـيــر م ـس ـت ـمــرة ،ك ـمــا ه ــي ح ــال ال ـســوق
ال ـ ـس ـ ــوداء لـ ـه ــذه ال ـ ـم ـ ــادة ،وكـ ــذلـ ــك االشـ ـتـ ــراك
بـخــدمــة اإلنـتــرنــت وبــاقــاتـهــا ،وربـمــا لـيــس آخــر ًا
بـهــذا ال ـصــدد اق ـتــراح وزارة ال ــزراع ــة مــؤخــر ًا:

«إن ـتــاج فــروج بــوزن منخفض لـيـنــاســب دخــل
المواطن» ،كما تداولته بعض وسائل اإلعالم،
وكــأن األعين الرسمية ضاقت على المواطنين
بوزن الفروج المعدّ لالستهالك أيض ًا ،وغيرها
مــن الـتـجــارب الـمــريــرة الـتــي ال تـثـبــت إال حــال
التخبط والعشوائية التي تمر من خاللها بعض
الـقــرارات الرسمية ،بعيد ًا عن الــدراســة الجدِّية
لها ولنتائجها قبل صــدورهــا والـبــدء بتنفيذها،
وم ــا عـلــى الـمــواطـنـيــن إال أن ي ـكــونــوا مـطـبـخـ ًا
لهذه التجارب ،على حساب احتياجاتهم ،ومن
جيوبهم ،وعـلــى حـســاب تعبهم ووقتهم أيـضـ ًا،
م ــع عـ ــدم إغ ـف ــال اس ـت ـم ــرار أوجـ ــه االس ـت ـغــال
والفساد ،بل واستفحالها أيض ًا وأيض ًا.

نازحون ..منسيون في األهوال
غطت جائحة
«الكورونا» الحالية
على الكثير من
الكوارث األخرى التي
تصيب السوريين،
والتي أصبحت تمر
مرور الكرام عبر
وسائل اإلعالم.

ف ــال ـم ـن ـخ ـف ــض ال ـ ـج ـ ــوي األخ ـ ـي ـ ــر ال ـ ــذي
أت ــى ع ـلــى الـمـنـطـقــة (م ـص ــر -ســوريــة-
األردن -لبنان -تركيا) على شكل رياح
عاتية وأمـطــار وغـبــار ،كــان كــارثـيـ ًا على
قاطني المخيمات المنتشرة فــي بلدان
هـ ــذه ال ـم ـن ـط ـقــة ،وخ ــاص ــة ص ـغ ــار ال ـســن
والمرضى.
بعيدًا عن التوثيق
غ ـطــت ب ـعــض وس ــائ ــل اإلع ـ ــام م ــا حــل
مــن خــراب بنتيجة هــذا المنخفض على
بعض المدن في بعض بلدان المنطقة،

م ــع ب ـعــض ال ـص ــور ال ـت ــي ت ــوث ــق بـعــض
األضــرار على الممتلكات ،باإلضافة إلى
تــوث ـيــق ب ـعــض اإلصـ ــابـ ــات ف ـي ـهــا ،لـكـنـهــا
لــم ت ـغـ ِّـط مــا حــل مــن خ ــراب ودم ــار في
المخيمات المنتشرة داخل هذه البلدان
وعلى حدودها ،والتي يقطنها عشرات
اآلالف م ــن ال ـســوري ـيــن ال ـهــارب ـيــن إلـيـهــا
نزوح ًا.
مــع أخــذ تباين حالة المنخفض الجوي
(قــوي -متوسط -ضعيف) بين دولــة
وأخرى خالل مروره في هذه المنطقة
بعين االعتبار ،فقد عصفت الرّياح العاتية

مع األسف لم
يتم رصد هذه
األهوال التي
تعرض لها هؤالء
السوريون ال
من قبل وسائل
اإلعالم وال من
قبل المنظمات
التي تتغنى
بإنسانيتها

بـخـيــم ه ــؤالء الـمـتـهــالـكــة أص ـ ـ ًا ،مقتلعة
الـكـثـيــر مـنـهــا ،مــع مــا تـحـتــويــه مــن بـقــايــا
ألـبـســة رث ــة ،أو أغـطـيــة مـهـتــرئــة ،وحـتــى
ب ـعــض األوان ـ ــي الـبــاسـتـيـكـيــة الـخـفـيـفــة
وال ـم ـت ـك ـس ــرة أي ـ ـض ـ ـ ًا ،مـ ــع األخ ـ ــذ بـعـيــن
االع ـت ـبــار أن ه ــذه الـمـقـتـنـيــات الـبـسـيـطــة
تعتبر بالنسبة لهؤالء ممتلكات حياتية
ال يمكن تعويضها بسهولة ،كما أغرقت
األمـ ـط ــار ك ــا ّف ــة ال ـخ ـي ــام ال ـم ـن ـت ـشــرة فــي
هــذه المخيمات ،باإلضافة إلــى الممرات
ال ـض ـي ـقــة ال ـم ـتــاحــة ب ـي ـن ـهــا ،م ـحــولــة إيــاهــا
إلى برك طينية ومائية ،أصبح التحرك
عـبــرهــا أك ـثــر ص ـعــوبــة ،بــاعـتـبــارهــا أصـ ًـا
غير ممهدة أو معبدة.
أما األسوأ فهو ما أصاب األطفال ،وكبار
ال ـس ــن م ــن الـ ـم ــرض ــى ،ج ـ ــراء ال ـعــاص ـفــة
ال ـغ ـب ــاري ــة ال ـم ـصــاح ـبــة ل ـل ــري ــاح ال ـق ــوي ــة،
فاألمر لم يقتصر على البرد المصاحب
ل ـه ــذا ال ـم ـن ـخ ـفــض ومـ ــا ي ـن ـجــم ع ـن ــه مــن
أمـ ـ ــراض ،ب ــل ت ـع ــدى ذلـ ــك إلـ ــى ح ــاالت
أشبه باالختناق ،في ظل واقــع التردي
الصحي الذي يعانون منه أص ًال.
وب ـ ـهـ ــذا الـ ـسـ ـيـ ــاق ،وف ـ ــي ظـ ــل ال ـح ــدي ــث
المستفحل عــن «الـكــورونــا» ،فالمالحظ

أن هذه المخيمات ،وقاطنيها المقدرين
بعشرات اآلالف ،كانت بعيدة كل البعد
ع ــن ال ـس ـب ــر والـ ــرصـ ــد وال ـم ـت ــاب ـع ــة ل ـهــذا
المرض «الكارثة» ،وكــأن هــؤالء خارج
السياق بل وخــارج الحياة ربما ،سواء
من قبل الــدول المنتشرين فيها ،أو من
قبل المنظمات المعنية بـهــذه الجائحة،
وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.
استمرارًا لمعاناة
مــع األس ــف لــم يـتــم رصــد هــذه األه ــوال
التي تعرض لها هــؤالء الـســوريــون ،ال
مــن قـبــل وســائــل اإلعـ ــام ،وال مــن قبل
المنظمات التي تتغنى بإنسانيتها ،كما
لم تلفت نظر الــدول التي تتاجر بكارثة
هؤالء على طول الخط ،وطيلة السنين
الماضية ،حيث عاشوا المأساة األخيرة
منفردين ،مع توقع استمرارها بأشكال
وألوان مختلفة الحق ًا ،طالما بقي ملفهم
طيع ًا وهش ًا وقيد االستثمار السياسي
أو االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي والـ ـمـ ــالـ ــي واألم ـ ـنـ ــي،
مــن قـبــل ك ـ ِّل مــن ه ـبِّ ودب مــن ال ــدول
وال ـ ـقـ ــوى وال ـم ـن ـظ ـم ــات ،ع ـل ــى ح ـســاب
استمرار معاناتهم.
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األزمة االقتصادية هنا ،إنها ليست انخفاض أسعار النفط ،وهي ليست التدهور في األسواق ،وهي بالطبع ليست كورونا أو القرارات السعودية والروسية ...وهي لم
تكن ناتجة عن (الحرب التجارية) وإجراءات الحمائية وحالة عدم اليقين التي كان يكثر الحديث عنها كسبب للتراجع خالل العام الماضي...

انهيارات النفط واألسهم...

أ ّول منعطف خطير ألزمة المنظومة في 2020
منظومة اإلنتاج
العالمية الرأسمالية
هي األزمة ،وهي
تتجلى وتدخل
منعطفات هامة
كما كان متوقعاً في
عام  ،2020وهذه
الموجة إن لم تؤ ِد
إلى انفجار فإنها ال
ب ّد أن تشكل عتبة
تصعيدية هامة لها
تأثيرات على هيكلة
قطاعات بأكملها ،إما
عبر أسعار السلع كما
في النفط الصخري
األمريكي ،أو عبر
انهيار قيم أسهم
الشركات ،واألهم أن
التأثيرات تنسحب
على كتلة الديون
الهائلة الهشة التي
ال تنفصل عن موقع
وقيمة الدوالر عالمياً.

 ǧعشتار محمود

المنظومة غير قادرة على التوسع
تـتـجـلــى األزمـ ــة اق ـت ـصــادي ـ ًا بـمــؤشــرات
عـ ـدّة ّإل أن أه ـمـهــا وأك ـثــرهــا تـعـبـيــر ًا،
هو عدم قدرة المنظومة على توسيع
ع ـم ـل ـي ــة تـ ـج ــدي ــد اإلنـ ـ ـتـ ـ ــاج :أيْ ذاك
الـمــؤشــر ال ــذي يـعــرفــه الـجـمـيــع بالنمو
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،ن ـم ــو الـ ـن ــات ــج ال ـم ـح ـلــي
اإلج ـم ــال ــي .ف ــاإلن ـت ــاج ال ـعــال ـمــي أصـبــح
أقــل قــدرة على توسيع خلق الثروات
االجتماعية الجديدة.
ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي ال ـعــال ـمــي الــوس ـطــي
ي ـت ــراج ــع ،وق ــد ف ـقــد االق ـت ـص ــاد الـعــالـمــي
ق ــراب ــة  %60م ــن ق ــدرت ــه ع ـلــى ال ـتــوســع
خالل ستة عقود ،أي إنه كان يفقد %10
تقريب ًا من وسطي نموه سنوي ًا ،ولكنُّه
خـ ــال ال ـع ـقــد األخ ـي ــر ب ــل خـ ــال ثـمــانــي
سـنــوات مـضــت وبـعــد أزمــة عــام ،2008
فقد قرابة  %20من هــذا النمو وتسارع
التراجع إلى حد بعيد.

تراجع قدرة المنظومة على التوسع
7.6

معدل النمو السنوي للناتج اإلجمالي العالمي %
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2.9

2018
المصدر.)world bank data( :
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وأبعد من ذلك إذا ما نظرنا إلى المجال
األهـ ـ ــم ال ـم ـس ــاه ــم فـ ــي خ ـل ــق ال ـ ـثـ ــروات
الـ ـج ــدي ــدة ع ـب ــر الـ ـع ــال ــم ،وه ـ ــو ال ـق ـط ــاع
ال ـص ـن ــاع ــي (ال ـت ـص ـن ـي ــع ب ـك ــاف ــة أش ـك ــال ــه
وصـ ـن ــاع ــات الـ ـط ــاق ــة والـ ـبـ ـن ــاء وال ـب ـن ــى
التحتية وغيرها) .فــإن التراجع واضح
أي ـض ـ ًا ،وت ـح ــدي ــد ًا خ ــال ال ـع ـقــد األخ ـي ــر،
حيث أحدثت أزمــة عــام  2008منعطف ًا
ن ـحــو االن ـخ ـف ــاض أيـ ـضـ ـ ًا ،وخ ـس ــر نـمــو
الـصـنــاعــات عـمــالـيـ ًا فــي ع ــام  2018أكـثــر
من  %40من وسطي نموه المسجّل قبل
.2008
قد تكون اقتصاديات الغرب هي األكثر
تــراج ـع ـ ًا ،ولـكــن الـتــرابــط الـعــالـمــي يجعل
جميع اقتصاديّات العالم المحورية تفقد
مرونة تحقيق مزيد من التوسع ،حتى
دول مـثــل الـصـيــن تـســاهــم بنسبة تفوق
 %27من نمو الناتج العالمي.
ّإن ت ـق ـلــص ال ـن ـمــو ه ــو ال ـمــؤشــر األه ــم،
وه ـ ــو واحـ ـ ــد ض ـم ــن ج ـم ـل ــة مـ ــؤشـ ــرات

1964

اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ك ـل ـي ــة أخـ ـ ــرى ألزمـ ـ ــة أداء
الـمـنـظــومــة ،وق ــد ي ـكــون أه ـم ـهــا :تــراجــع
االستثمار في رأس المال الثابت أي في
توسيع القاعدة المادية لإلنتاج ،تراجع
معدل الربح ،وتراجع التجارة العالمية،
واألهــم الـتــوســع الكبير فــي الــامـســاواة
التي ترتبط بتراجع قــدرة االستهالك،
هذا عدا عن الكارثة البيئية التي تولدها
المنظومة االقتصادية.
المنظومة تتوسع عبر الديون
تـتـضــح أزمـ ــة ال ـم ـن ـظــومــة بـشـكــل أوس ــع
إذا مــا عـلـمـنــا أن ه ــذا األداء الـمـتــواضــع
للنمو ،تـمّ بـظــروف (إنـقــاذ) استثنائية،
أي تــوسّــع بــالــدرجــة األولــى عبر عملية
الضخ الهائل للمال في شريان االقتصاد
الـعــالـمــي الـمـتـضـيّــق ،لـقــد تــوسّـعــت فقاعة
ال ـدَّيــن خــال الـسـنــوات الـعـشــر الماضية
بما يقارب  72تريليون دوالر ،ولكنها
لم تفلح في توسيع النمو وإعــادتــه إلى

المنظومة غير
قادرة على
تجددها
توسيع ُّ
وتستخدم الديون
لإلنعاش ولكن
الديون تتحول
إلى الخطر األكبر
كل اضطراب
مع ّ
عالمي

مـسـتــويــات مــا قـبــل األزمـ ــة ،بــل سمحت
بتأجيل الركود ،فالكساد حتى اآلن...
الـحـكــومــات تـنـفــق أكـثــر مــن قــدرتـهــا عبر
االس ـت ــدان ــة وه ــي ال ـم ـســاهــم األك ـب ــر فــي
توسع الديون ،والشركات تنتج وتعمل
بمستوى أكبر من قدرتها االستثمارية
ع ـبــر االس ـت ــدان ــة أي ـض ـ ًا ،والـمـسـتـهـلـكــون
عـ ـبـ ــر ال ـ ـعـ ــالـ ــم ي ـس ـت ـه ـل ـك ــون أك ـ ـثـ ــر مــن
قــدرت ـهــم ،وع ـم ــوم األسـ ــواق واألس ـعــار
وق ـيــم األس ـه ــم تـنـتـفــخ وتـتـضـخــم بـشـكــل
ال يـتـطــابــق مــع مــؤشــرات ربــح األعـمــال
الحقيقية بــل عـبــر اسـتـثـمــار الــديــون في
أسـهـمـهــا ...وكــل هــذه الـحـقــن اإلنـعــاشـيــة
مــؤجَّـلــة ال ـس ــداد ،بــل ال يـمـكــن ســدادهــا!
وهـ ــي ت ـت ــرك ــز ف ــي (ال ـ ـ ــدول ال ـم ـت ـقــدمــة)
بنسبة  ،%72مـحـوّلــة أزمــة الــديــن لديهم
إل ــى أزم ــة دول م ـهــددة بــالــوصــول إلــى
مـسـتــوى عــدم الـقــدرة عـلــى ســد الــديــون
إل ـ ــى م ـق ــرض ـي ـه ــا فـ ــي ال ـ ـسـ ــوق ال ـم ــال ـي ــة
العالمية( .دين الواليات المتحدة ضعف
ناتجها ،اليابان  2,2ضعف ،إيطاليا 1,4
ضعف وإلخ.)...
ال ـتــوســع األسـ ــاس ف ــي م ـصــدر الــديــون

خـ ــال ال ـع ـق ــد الـ ـم ــاض ــي ،ه ــو س ـيــاســات
ال ـت ـي ـس ـيــر ال ـك ـم ــي ،أي سـ ـنـ ــدات ال ــدي ــن
الصادرة من البنوك المركزية للمنظومة
الغربية ،والتي وصلت إلى  11تريليون
دوالر في الواليات المتحدة والمركزي
األوروب ـ ــي وال ـب ـنــك ال ـمــركــزي الـيــابــانــي
فـقــط حـتــى نـهــايــة  ،2018وتــوسـعــت في
 2019ب ـم ـعــدالت ك ـب ــرى ،بـيـنـمــا ال ـجــزء
األع ـظ ــم م ــن هـ ــذه ال ــدي ــون ع ـبــر ال ـعــالــم
بالدوالر ومن ثم باليورو.
المنظومة تتوسع إذ ًا عبر الديون ،ولكن
القليل مــن النمو أصـبــح يرتبط بالكثير
من المال والتمويل وبأسعار مضخّمة.
وكــل إنـفــاق لــدولــة ،أو كــل شــركــة كبرى
عــام ـلــة ،أو ك ــل سـلـسـلــة إن ـت ــاج وتـ ــداول
عــالـمـيــة وراءهـ ــا سـلـسـلــة مـتـضـخـمــة من
الـمــال والــديــون الـمـتــراكـمــة وهــي تغطي
على فقاعة ضخمة من الديون ...ولذلك
فإن أسعار األسهم واألســواق التي يتم
تبادلها بها في البورصات العالمية هي
مؤشرات أساسية على وجود انخماص
فــي الـفـقــاعــة يتطلب الـتــرمـيــم بـمــزيــد من
المال حتى ال تنفجر.

التوسع العالمي للديون مقابل الناتج خالل 2018-2008
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خطورة التصحيح الدوري
م ــع ك ــل اض ـط ــراب اق ـت ـص ــادي أو حـتــى
سياسي عالمي ،نسمع عن التراجع في
األسواق ،والمقصود بها تحديد ًا تراجع
م ـ ــؤش ـ ــرات أس ـ ـ ــواق األس ـ ـهـ ــم وال ـس ـل ــع
وال ـع ـم ــات ال ـم ـت ــداول ــة ف ــي ال ـب ــورص ــات
ال ـعــال ـم ـيــة األس ــاس ـي ــة ال ـت ــي ت ـت ـحــرك مــع
بعضها البعض غالب ًا .هذه األسواق التي
تتضخم بـمـقــدار تـضـخــم كـتـلــة ال ـمــال في
الـســوق الـعــالـمـيــة ،وتــرتـبــط باالستثمار
المالي دون انفصال.
تـضـخـمــت أسـ ــواق أس ـهــم ال ـشــركــات مــع
توسع فقاعة الدَّين بعد األزمة المالية في
 ،2008فإذا ما أخذنا مؤشر أسهم S&P
 500األمــري ـكــي ال ــذي يـشـتـمــل أك ـثــر من
 500سـهــم لـكـبــرى الـشــركــات األمــريـكـيــة
فــي كــافــة ال ـم ـجــاالت (ب ـنــوك وصـنــاعــات
وخدمات) ،فإن هذه الشركات قد فقدت
 %55مــن قـيـمــة مــؤشــرهــا فــي أزم ــة عــام
 ،2008ووصـلــت قيمة الـمــؤشــر إلــى أقل
مــن  700نـقـطــة ،ولـكـنـهــا ارتـفـعــت بـعــدهــا
إلى معدّل  %480ووصلت إلى  3380في
شهر شباط ،2020 -ثمّ بدأت بالهبوط
السريع لتصل إلى  2500تقريب ًا وتخسر
أكـثــر مــن ربــع قـيـمــة مــؤشــرهــا خــال 20
يوم ًا تقريب ًا ،ثم عــادت لالرتفاع بعد أن
تدفقت حزمة الديون الجديدة الضخمة
م ــن ال ـف ـي ــدرال ــي األم ــري ـك ــي ب ـم ـق ــدار 1.5
تريليون دوالر ،أي زيــادة بمقدار ثلث
قيمة أصوله المستثمرة في حزم اإلنقاذ
بعد أزمــة  2008والتي بلغت خالل عقد
 4.5تريليون دوالر.
لقد سارع الفيدرالي األمريكي إلى ضخ
ك ـت ـلــة دي ـ ــون ه ــائ ـل ــة ل ــإن ـق ــاذ ،وخ ـ ّف ــض
سـعــر الـفــائــدة عـلــى الــديــون بنسبة %40
م ـرّة واحـ ــدة .وه ــذه اإلج ـ ــراءات تشير
إلــى خطورة التراجع الحاصل ،وحاجة
المنظومة المالية إلى اإلنقاذ قبل فقدان
التحكم ،وهو الخيار الوحيد الممكن.
س ـت ـت ــوج ــه حـ ــزمـ ــة اإلنـ ـ ـق ـ ــاذ هـ ـ ــذه إل ــى
إع ــادة هيكلة شــركــات الـنـفــط الـصـخــري
األمريكي ،تلك الشركات التي كانت في
وض ــع مــالــي م ـتــردٍ ال يـحـتـمــل مـثــل هــذا
الهبوط في األسعار.

حيث تتراجع قيم أسهم شركات النفط
ال ـص ـخــري األمــري ـكــي م ـنــذ ع ــام تـقــريـبـ ًا،
وخ ـس ــرت  %72م ــن قـيـمـتـهــا ،إذ يـشـيــر
الخبراء إلى ّأن الكثير من هذه الشركات
ال تستطيع أن تحقق ربحية إال بأسعار
نفط تقارب  60دوالر ًا للبرميل .أي إن
أس ـع ــار ال ـي ــوم ه ــي ن ـصــف ح ــد الــربـحـيــة
وهذه الشركات كانت في وضع متراجع
وقد تقترب من إفالسات كبرى اليوم.
ولـ ــذلـ ــك ف ـ ــإن ح ــزم ــة اإلن ـ ـقـ ــاذ ت ـش ـتــري
ديــون هــذه الـشــركــات ،بالتالي تشتري
الشركات وأعمالها نفسها وتعيد هيكلة
القطاع مضخّمة الفقاعة بمستوى غير
مسبوق .ولكن هذا قد ال يفي بالغرض،
وت ـحــديــد ًا مــع تــوســع انـتـشــار فـيــروس
كــورونــا وم ــا يــرتـبــط بــه اق ـت ـصــادي ـ ًا من
ت ــوق ــف إن ـت ــاج ــي واس ـت ـه ــاك ــي عــال ـمــي
أصـبــح يـهــدد ال ـيــوم أوروب ــا والــواليــات
المتحدة.
َّإن تراجع األسهم وتراجع أسعار السلع
ال ـم ـت ــداول ــة ف ــي الـ ـب ــورص ــات ال ـعــال ـم ـيــة،
عملية متوقعة دائـمـ ًا ،وهــي واحــدة من
آلـيــات إدارة األزم ــة ...فعملي ًا انـهـيــارات
محدودة مع حزم إنقاذ أيض ًا محدودة
تعني إفــاســات وإع ــادة مــركــزةٍ للثروة
فــي الـقـطــاعــات الـمـنـهــارة .ولـكـنـهــا عملية
خ ـطــرة وه ــي ف ــي أي ــة لـحـظــة يـمـكــن أن
تــؤدي إلــى تــداعـيــات واسـعــة غـيــر قابلة
للضبط وانهيارات كبرى لم يعد ممكن ًا
ضــخ الـمــزيــد مــن ال ــدوالرات الحـتــوائـهــا،
ألنها تهدد الدوالر بحد ذاته.
ال يـبــدو إن كــان هــذا المنعطف الحالي
مــؤقـتـ ًا أم مـسـتــدامـ ًا ،أو إن كــانــت حزمة
ال ـ  1,5تــريـلـيــون دوالر كــافـيــة النـتـشــال
ال ـ ـسـ ــوق (حـ ـت ــى اآلن عـ ـ ــادت أس ـ ــواق
األسـهــم لــارتـفــاع نسبي ًا ولكن تفاعالت
كورونا مستمرة) .ولكنَّ المؤكد َّأن ما
حدث ش َّكل نقطة هامة في مسار األزمة
الـتــي يـتــوقــع الـكـثـيــر مــن الـمـخـتـصـيــن أن
 2020سـيـكــون ع ــام انـفـجــارهــا الـمــالــي،
وت ـحــديــد ًا فـيـمــا يـتـعـلــق بــوضــع ال ــدوالر،
مع إضافة  1,5تريليون دوالر إلى كتلة
ال ــدي ــن ال ـعــال ـمــي ،وال ـت ـغ ـيــر ال ـحــاصــل فــي
سلعة أساسية كالنفط.

تضخم قيم مؤشر  500 S&Pالذي يضم أسهم أكبر الشركات األمريكية
في مختلف المجاالت بين أزمة  2008واليوم

األزمة الحالية أكبر
تراجع في يوم واحد منذ
2008

عتبة في تقلص (البترودوالر)!

الكثير من السيناريوهات تطرح
حـ ــول س ـب ــب اتـ ـق ــاد أزم ـ ــة الـنـفــط
الحالية ،واألنظار توجّه مباشرة
إلـ ــى ال ـس ـع ــودي ــة وإل ـ ــى م ــا جــرى
فــي االجـتـمــاع األخـيــر ل ـ أوبــك ،+
ال ـل ـق ــاء ال ـ ــذي كـ ــان ي ـح ــاف ــظ عـلــى
أسـعــار النفط عند حــدود مرتفعة
نسبي ًا عبر تقليص اإلنتاج .ولكن
م ـخ ـت ـلــف ال ـمــراق ـب ـيــن ك ــان ــوا عـلــى
دراي ــة بــأنــه مــن الـصـعــب اسـتــدامــة
هذا االتفاق وسط تراجع الطلب
ال ـع ــال ـم ــي ،وال ـت ـج ـه ـي ــز ال ــروس ــي
ألسعار أقل.
وهـ ــو م ــا ي ـظ ـهــر م ــن رد ال ـف ـعــل
ال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــودي ال ـ ـ ـ ـ ــذي ل ـ ـ ــم ي ـك ــن
تـ ـف ــاوضـ ـيـ ـ ًا ،وأتـ ـ ــى س ــريـ ـعـ ـ ًا مــع
تجهيزات مسبقة لزيادة اإلنتاج
ب ـم ـق ــدار م ـل ـيــون ب ــرم ـي ــل ،ودف ــع
دول أخ ـ ـ ــرى ف ـ ــي أوب ـ ـ ــك م ـثــل
ٍ
اإلمارات إلجراء مماثل ،وإعطاء
خـ ـصـ ــومـ ــات وت ـج ـه ـي ــز ن ــاق ــات
وشـ ـ ـ ــراء الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
الحـ ـتـ ـيـ ــاطـ ـيـ ــات إس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
بالسعر المنخفض وترحيب من
الرئيس األمريكي ،مقابل هجوم

أطـ ــراف أمــريـكـيــة أخ ــرى بشكل
واسـ ــع ع ـلــى ال ـس ـعــوديــة (حـتــى
قبل أزمة النفط عبر تدخُّل قوى
أم ــري ـك ـي ــة فـ ــي خـ ــافـ ــات ال ـح ـكــم
ال ـس ـع ــودي وم ـح ــاول ــة ال ـض ـغــط
على ولي العهد).
مـ ــن ال ـص ـع ــب ت ـف ـس ـيــر ال ـخ ـطــوة
الـسـعــوديــة دون أخ ــذ االنـقـســام
وال ـ ـ ـص ـ ـ ــراع األم ـ ــري ـ ـك ـ ــي ب ـع ـيــن
االعـ ـتـ ـب ــار ،وهـ ــي ت ـش ـكــل ف ــائ ــدة
م ــؤق ـت ــة ل ـل ـج ـن ــاح الـ ـ ــذي ي ـم ـث ـلــه
تــرامــب فــي معركته االنـتـخــابـيــة،
وف ــي مـسـعــاه نـحــو ضــخ الـمــزيــد
م ــن ال ـ ـ ــدوالر ،وت ـخ ـف ـيــض سـعــر
الـ ـفـ ــائـ ــدة ل ـت ـج ـن ــب األزم ـ ـ ــة ق ـبــل
االن ـت ـخ ــاب ــات ...ك ـمــا أن ـهــا تـحـقــق
واحـ ــد ًا مــن األهـ ــداف األمــريـكـيــة
ب ــالـ ـسـ ـع ــي نـ ـح ــو ت ـف ـك ـي ــك أوب ـ ــك
وت ـحــال ـف ـهــا ال ـجــديــد م ــع روس ـيــا.
ولكنها بالمقابل تضع السعودية
في موضع التأثير على األسواق
األمــريـكـيــة وعـلــى قـطــاعــات هامة
ك ــالـ ـنـ ـف ــط ال ـ ـص ـ ـخ ـ ــري ،واألهـ ـ ــم
عـ ـلـ ــى سـ ـعـ ــر الـ ـنـ ـفـ ــط الـ ـع ــالـ ـم ــي
وتشكل تحدّي ًا جــديــد ًا لمنظومة

البترودوالر.
هنالك عدة نقاط متراكمة ينبغي
أخــذهــا بـعـيــن االع ـت ـبــار ،وق ــراءة
الحدث الحالي في سياقها:
أو ًال خـ ـسـ ــرت أمـ ــريـ ـكـ ــا م ــوق ــع
المستهلك العالمي األكبر للنفط
م ــع ت ـص ــدر ال ـص ـي ــن .وث ــان ـي ـ ًا قــد
ت ــؤدي ه ــذه األزم ــة إل ــى تــراجــع
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة ع ــن مــوقــع
المنتج األكـبــر الــذي احتلته مع
تــوسُّــع قـطــاع الـنـفــط الـصـخــري.
وث ــال ـث ـ ًا ال ـق ــدرة األمــري ـك ـيــة عـلــى
التح ُّكم بالتسعير العالمي للنفط
ت ـت ـل ـق ــى ض ـ ــرب ـ ــات ،ف ــال ـت ـن ــاق ــض
األمـ ـ ــريـ ـ ـكـ ـ ــي م ـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة
والـ ـتـ ــراجـ ــع ال ـن ـس ـب ــي إلم ـكــان ـيــة
التحكم بالحلفاء ،ووجود الصين
التي تطرح شراء النفط باليوان
واتجاه النفط الروسي لتوسيع
ال ـت ـس ـع ـي ــر ب ــالـ ـي ــورو وال ـ ـيـ ــوان،
جميعها عــوامــل تفقد المنظومة
الـمــالـيــة األمــري ـك ـيــة قــدرت ـهــا على
ت ـس ـعـيــر ال ـن ـفــط ال ـع ــال ـم ــي ،ال ــذي
يـشـكــل بـ ــدوره ع ـم ــود ًا أســاس ـي ـ ًا
لبقاء الدوالر عملة عالمية.

التخفيض
السعودي
ألسعار النفط
ال يمكن رؤيته
خارج الصراع
ولكنه
األمريكي ُّ
حكماً يعني
تقليص قدرة
أمريكا على
التحكم بتسعير
النفط وبالتالي
قيمة الدوالر!
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نصائح وإرشادات حول فيروس كورونا المستجد

ǧترجمة وإعداد :قاسيون

أو ًال :االنتقال والعدوى
 الـطــريــق الــرئـيــس لـلـعــدوى هــو بــالـقـطـيــراتالتنفسية أو باللمس الجسدي المباشر .ومن
هنا تأتي أهمية غسل اليدين بعد لمس األشياء،
وع ــدم الـلـمــس أو ال ـفــرك أو ال ـحــك لـلــوجــه أو
العيون أو األنــف أو الـفــم ،بــأيـدٍ غير مغسولة.
وأهمية تطهير األشياء والبيئة للوقاية.
 يــوجــد اح ـت ـمــال ب ــأن ي ـكــون ه ــذا الـفـيــروسق ــادر ًا أي ـض ـ ًا عـلــى االنـتـقــال عــن طــريــق الـجـهــاز
ال ـه ـض ـم ــي ،نـ ـظـ ــر ًا ألن ـ ــه تـ ــم اك ـت ـش ــاف وجـ ــود
الـحـمــض ال ـنــووي الـفـيــروســي  RNAفــي بــراز
مصابين.
 ال دلـ ـيـ ــل عـ ـل ــى انـ ـتـ ـقـ ــال ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ع ـبــرال ـح ـيــوانــات األل ـي ـف ــة ،ول ـكــن ل ــدواع ــي الـنـظــافــة
نـشـجّــع ال ـنــاس عـلــى غـســل أيــديـهــم بــالـصــابــون
والماء بعد التَّماس مع الحيوانات.
 رغ ــم ّأن فـعــالـيــة ال ـف ـيــروس تـبــدأ بــالـنـقـصــانكثير ًا بعد ساعتين من تعرضه للهواء ،لكنه قد
يعيش حوالي  48ساعة في بيئة جافة ،وأيام ًا
فــي رطــوبــة وحــرارة مالئمتين ،حيث وجــدت
األبحاث َّأن هذا الفيروس استطاع العيش 5
أيــام فــي حــرارة  20درجــة مئوية مــع رطوبة
.%50–40
 فترة حضانة الفيروس (منذ دخوله حتىظهور األعــراض) :بين  3إلــى  7أيــام عموم ًا،
وحتى  14يوم ًا كحد أقصى.
ثانياً :دليل مختصر عن أعراض ذات
الرئة بفيروس كورونا
ذات الرئة بفيروس كورونا المستجد مرض
جــديــد يـجــب عـلــى ال ـنــاس ات ـخــاذ كــل مــا يـلــزم
للوقاية منه .وفيما يلي أعراضه ودليل إلرشاد
ال ـم ــرض ــى الـمـشـتـبـهـيــن ل ـكــي ي ـط ـل ـبــوا الــرعــايــة
الطبية:
 – 1األع ــراض الــرئـيـســة هــي الـحـمّــى والــوهــن
وال ـس ـع ــال الـ ـجـ ــاف .وقـ ــد ت ـت ـض ـمــن األع ـ ــراض
األخرى :ألم بلعوم ،شعور ضيق بالصدر ،زلة
تـنـفـسـيــة ،نـقــص شـهـيــة خـفـيــف ،كـســل خـفـيــف،
غثيان ،إسهال ،صداع ،خفقان ،التهاب ملتحمة،
مضض خفيف بعضالت األطــراف أو الظهر.
أم ــا األع ـ ــراض الـتـنـفـسـيــة ال ـع ـلــويــة (كــاحـتـقــان
األنف أو سيالنه) فمن النادر حدوثها .حوالي
نـصــف الـمــرضــى يـحــدث لــديـهــم صـعــوبــة تنفس
وزل ــة تـنـفـسـيــة بـعــد أس ـبــوع .تـكــون األع ــراض
أشد عند المسنين والمصابين بأمراض أخرى.
األطـ ـف ــال والـ ــرضّـ ــع ي ـم ـكــن أن ي ـص ــاب ــوا (ول ــو
بــاح ـت ـمـ ٍـال أقـ ــل) .اإلص ــاب ــات ال ـشــديــدة تـتـطــور
ب ـس ــرع ــة إلـ ــى «م ـت ــازم ــة ال ـض ــائ ـق ــة الـتـنـفـسـيــة
الـ ـحـ ــادة»  ،ARDSص ــدم ــة إن ـت ــان ـي ــة ،ح ـمــاض
استقالبي ،واضطرابات نزفية أو خثرية.
 – 2لــدى بعض الـمــرضــى ،قــد تـبــدأ األعــراض
ب ـش ـكــل ط ـف ـيــف وح ـت ــى م ــن دون ح ـمّ ــى .وقــد
ي ـت ـمــاث ـلــون ل ـل ـش ـفــاء ب ـعــد أسـ ـب ــوع .ل ـكــن تـجــدر
اإلش ــارة إلــى ّأن الـمــرضــى بــالـحــاالت الـحــرجــة
قد تكون لديهم حمى متوسطة إلى منخفضة
الدرجة أو ال توجد حمى.
 – 3إذا شعرت بأيّ من األعــراض ،يُرجى أن
ترتدي كمامة جراحية وتقصد الرعاية الطبية
ف ــور ًا فــي «ع ـيــادة ال ـح ـمّــى» فــي أق ــرب مشفى
من المشافي التي جهّزتها السلطات الصحية
لـلـتـشـخـيــص وال ـع ــاج .رج ــا ًء تـجـنّـبْ الــركــوب
فــي الـحــافــات ومــا شابه مــن مــواصــات عامة،
وعدم المرور بمناطق محتشدة بالناس.
 – 4أج ــب الـطـبـيــب عــن أسـئـلـتــه ح ــول قصتك
ال ـمــرض ـيــة فـيـمــا يـتـعـلــق بــالـسـفــر واإلق ــام ــة فــي
مـنــاطــق مــوبــوءة ،واألش ـخــاص الــذيــن قابلتهم
بعد إصابتك بالمرض.
 – 5ي ــرج ــى أي ـض ـ ًا أن تُ ـب ـلِ ــغ ربَّ ع ـم ـلــك ،أو

مؤسستك التعليمية و/أو الـسـلـطــات المحلية
بأسرع ما يمكن.
ثالثاً :نصائح عامة للوقاية من فيروس
كورونا المستجد
• البسْ كمَّامة عند الخروج من المنزل
 ارتـ ــداء الـكـمــامــة هــي إح ــدى ال ـطــرق األكـثــرفعالية لحماية نفسك من العدوى على ْأن تتأ ّكد
مــن ارتــدائ ـهــا بــالـشـكــل الـصـحـيــح عـبــر ضبطها
تغطي
بإحكام على األنف والذقن ،بحيث إنها ّ
أنفك وفمك مع ًا.
 إذا كنت تشعر بتوعُّك ،أو لديك أعراض مثلفإن
الحمى ،الوهن ،السعال ،وضيق التنفسّ ،
ارت ــداءك الكمامة فــي هــذه الـحــالــة أيـضـ ًا يكون
ضروري ًا للوقاية من انتشار الفيروسات منك
إلى اآلخرين.
 الـكـمّــامــات الـجــراحـيــة الـتــي يستعملها طاقمالــرعــايــة الـصـحـيــة (مـثــل تـلــك ال ـمــزوّدة بـصـمّــام
خاص) ال يُنصَح عموم ًا بارتدائها من الناس
العاديين ألنها قد تؤدّي إلى نقص أوكسجين
لديهم إذا لبسوها لفترات طويلة.
• قم بتغطية سعالك وعطاسك
اسـتـعـمــل مـنــديـ ًا تـغـ ّـطــي بــه فـمــك وأنـفــك عندما
تـسـعــل أو تـعـطــس ،وب ــأس ــوأ األحـ ــوال يمكنك
الـسـعــال أو الـعـطــاس داخــل أكـمــام ثــوبــك ،لكن
دائم ًا تجنَّبْ التماسّ المباشر ليدَيك مع سعالك
أو عطاسك.
• اغسل يديك بشكل صحيح ومتكرر
اغسل يديك بالصابون والـمــاء الـجــاري بشكل
كــامــل (م ــع الـمِـعـصَـمَـيــن) ل ـمــدة  15ثــانـيــة على
األقـ ّـل ،قبل الطعام وبعد استعمال المرحاض،
وبعد العودة إلى المنزل ،وبعد لمس القمامة
أو النفايات ،وبعد التماس مع الحيوانات أو
التعامل معها.
مارس الرياضة بانتظام لتقوية مناعتك
وتعدّ الرياضة إحدى أهم الطرق التي تساعدك
على الوقاية من التقاط أيّة عدوى.
• قم بتهوية المكان
تأ ّكد من تأمين جريان الهواء جيد ًا في أماكن
اإلقامة والعمل المشتركة ،وتجنَّب الذهاب إلى
األمــاكــن الـمــزدحـمــة مـثــل مـحـطــات الـمــواصــات

وال ـم ـطــارات وال ـم ـشــافــي ...إل ــخ .ال ـبَــس كـمّــامــة
عـ ـن ــدم ــا تـ ـضـ ـطـ ـرّ إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـنـ ـ ّق ــل أو الـ ــركـ ــوب
بالمواصالت.
• انتبه إلى األعراض
اطـلــب الــرعــايــة الطبية إذا ظـهــرت عليك حمّى
وأعراض تنفسية.
تـجـنّــب ال ـت ـمــاس الــوث ـيــق مــع أش ـخــاص لــديـهــم
أعراض تشبه اإلنفلونزا أو الزكام.
• اطبخ اللحوم والبيض جيد ًا
وتجنّب التماسّ ،دون حماية ،مع الحيوانات
البرية أو الدواجن والمواشي الحية.

اإلصابات التراكمية
في الصين حتى
تاريخه 80,849
وشفي 66,931
والوفيات 3199
واإلصابات الجديدة
اليومية مؤخرًا
لم تتجاوز عشرات
قليلة

رابعاً :كيفية الوقاية في مكان العمل
• في طريقك إلى العمل
رجا ًء البس كمامة على طول الطريق .حافظ
ع ـل ــى م ـس ــاف ــة م ـت ــر إلـ ــى م ـت ــري ــن ب ـي ـنــك وب ـيــن
اآلخرين .ذهابك سير ًا على األقدام أو بالدراجة
أو ب ـس ـيــارة صـغـيــرة هــي ال ـخ ـيــارات األف ـضــل.
احمل معك المناديل المطهِّرة [الرطبة] لتطهير
المقاعد ومسا ِندها في وسائط النقل العام.
• عند الوصول إلى مبنى العمل
لـلـصـعــود وال ـن ــزول ،يــرجــى اسـتـعـمــال األدراج
ق ــدر اإلم ـك ــان .وإذا ك ــان ال ب ـدّ م ــن اسـتـعـمــال
ال ـم ـصــاعــد فــال ـب ـسْ ال ـك ـمــامــة وت ـج ـنّــب مــامـســة
األشياء داخل المصعد.
• داخل مكتب العمل
قم بارتداء كمامة طوال يوم العمل .قم بتطهير
ال ـم ـســاحــات ال ـعــامــة واألش ـي ــاء ك ـ ّـل ي ــوم .افـتـحْ
الـنــوافــذ بـشـكــل مـتـكــرر مــن أجــل الـتـهــويــة .عند
الـسـعــال أو الـعـطــاس قــم بـتـغـطـيــة فـمــك وأنـفــك
بـمـنــديــل أو بـحـفــرة مــرفـقــك الـمَـثـنـيّ ،ث ـمّ اغـسـ ْـل
ـرة ب ـعــدهــا .اس ـت ـع ـضْ عــن ل ـقــاءات
يــديــك م ـبــاشـ ً
الـعـمــل وج ـه ـ ًا لــوجــه بـلـقــاءات عـمــل عــن طــريــق
الفيديو.
• خالل استراحة اإلطعام
تجنَّب اخـتـيــار أوقــات ال ــذروة لـلــذهــاب لمطعم
الـمــؤسـســة الـتــي تعمل فـيـهــا .اغـســل يـدَيــك قبل
وب ـع ــد ال ــوجـ ـب ــات .اط ـل ــب أخـ ــذ ال ــوج ـب ــة مـعــك
وتـنــاولـهــا خــارج ـ ًا إذا أم ـكــن .تـجـنَّــب الـجـلــوس
وجه ًا لوجه مع اآلخرين في المقصف.
• بعد العمل
ام ـت ـنــع ع ــن ح ـض ــور ال ـح ـفــات أو ال ـن ـشــاطــات

الجماعية .ع ِّلقْ معطفك في مكان جيد التهوية
دون معالجته بأية مطهرات كحولية .استعمل
مناديل التعقيم المشبعة بكحول  %75لمسح
ه ــات ـف ــك وم ـف ــات ـي ـح ــك .ت ـخ ـ ّل ـصْ م ــن ال ـك ـمــامــات
الـمـسـتَـعـمَـلــة فــي أك ـيــاس قـمــامــة مـقـفـلــة .مــارس
الرياضة بانتظام لتقوية جهازك المناعي.
خامساً :نصائح لوقاية األمهات
والسيدات ما حول الوالدة
نـ ـش ــر الـ ـمـ ــركـ ــز ال ـص ـي ـن ــي ل ـض ـب ــط األم ـ ـ ــراض
والــوقــايــة  CCDCPنـسـخـ ًة م ـح ـدَّثــة (ف ــي 17
ش ـبــاط  )2020مــن نـصــائــح الــوقــايــة الــوبــائـيــة
ل ـل ـن ـس ــاء خ ـ ــال فـ ـت ــرة األمـ ــومـ ــة أو مـ ــا ح ــول
الوالدة .كما يلي:
خالل تفشي ذات الرئة بالكورونا ،إذا أصيبت
ال ـحــامــل خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـم ـتــأخــرة مــن الـحـمــل،
ف ـســوف يــؤثــر ال ـم ــرض ب ـشــدة عـلـيـهــا وي ـهــدد
الـجـنـيــن .ولــذلــك فــإن الـنـصــائــح الـتــالـيــة مصمَّمة
ل ـض ـمــان ص ـحــة األم وال ــول ـي ــد ،وم ـس ـت ـنــدة إلــى
ال ـم ـع ـلــومــات ال ـم ـت ــواف ــرة حــال ـي ـ ًا ع ــن ال ـم ــرض،
وق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ـط ـب ـيــق ك ـ ــإرش ـ ــادات وق ــائ ـي ــة لـهــن
ولعائالتهن خالل الوباء
• الوقاية في المنزل
 – 1ت ــأك ــدي م ــن ال ـت ـهــويــة ال ـج ـيــدة وال ـح ــرارة
الـمــريـحــة فــي ال ـغــرف؛ أب ـقــي ال ـنــوافــذ مـفـتــوحــة
بشكل مناسب وتجنّبي الـبــرد الــزائــد أو الحرّ
الزائد حتى ال تصابي بالزكام.
 – 2ال ـم ـنــاشــف واألغ ـط ـيــة وأدوات ال ـمــائــدة،
والـضــروريــات اليومية األخــرى لــأم والوليد
ي ـج ــب اس ـت ـع ـمــال ـهــا ب ـش ـكــل م ـس ـت ـقــل ع ــن بــاقــي
األفراد لتفادي انتقال اإلنتانات.
 – 3أبقي يديكِ نظيفتَين طوال الوقت (بالماء
والـ ـص ــاب ــون أو ب ـم ـط ـه ــرات ك ـح ــول ـي ــة) وق ـبــل
ال ــوج ـب ــات وب ـعــد اس ـت ـع ـمــال ال ـم ــرح ــاض .وإذا
لــم تـكــونــي مـتــأكــدة مــن نـظــافــة الـيــديــن تجنّبي
مــامـســة فـمـكِ أو أنـفـكِ أو عـيـنَـيـكِ .غـ ِّـطــي فمكِ
وأن َفكِ بمنديل عند السعال أو العطاس.
 – 4حــاف ـظــي ع ـلــى ت ـغــذيــة م ـت ــوا ِزن ــة؛ تـنــاولــي
وجـبــات صحية وخفيفة؛ تجنَّبي اإلفــراط في
األكل ،واضبطي وزنك.
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وفق لجنة الصحة الوطنية في الصين

 – 5تـجـنّـبــي اس ـت ـق ـبــال األص ــدق ــاء واألق ـ ــارب؛
وت ـج ـنّ ـب ــي ال ـم ـخــال ـطــة ال ــوث ـي ـق ــة م ــع م ـصــاب ـيــن
ب ــأع ــراض شـبـيـهــة بــاإلن ـف ـلــونــزا أو ال ــزك ــام أو
مَن زاروا المناطق التي أصابها الوباء ،خالل
أسبوعين ما بعد عودتهم.
 – 6واظبي على اإلرضاع الطبيعي ،واغسلي
يديكِ قبل تغذية الرضيع.

حتى اآلن ،بوجوب العزل لمدة  14–10يوم ًا
لــأطـفــال حــديـثــي ال ــوالدة لــأمـهــات المصابات
ب ـ ــذات ال ــرئ ــة ب ـف ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ال ـم ـس ـت ـجــد،
مــع مــراقـبــة هــؤالء األط ـفــال عــن كـثــب ،وإبــاغ
مباشرة لــدى ظهور أية
طاقم الرعاية الطبية
ً
أعـ ــراض ان ــزع ــاج عـلــى ه ــؤالء األط ـف ــال خــال
هذه المدة.

• المراقبة الذاتية للصحة وتدبيرها
 – 1قـيـســي ح ــرارة جـسـمــك يــومـيـ ًا ،وتـغـيــرات
وزنــك ،وراقـبــي أيــة أعــراض تنفسية ،وراقبي
حركات الجنين بانتظام.
 – 2ال ـن ـســاء ف ــي ال ـف ـتــرة ال ـبــاكــرة م ــن الـحـمــل
داخــل الرحم المؤ َّكد باإليكو  Bإذا ش َكيْنَ من
أل ــم بـطـنــي خـفـيــف أو كـمـيــة قـلـيـلــة مــن الـنــزف
يمكنهن البقاء في المنزل ،فإذا الحظن كميات
صغيرة متكررة غير منتظمة من النزف ،يجب
عليهن اسـتـشــارة أخـصــائــي التوليد حــا ًال ،بعد
إجراء فحص اإليكو .في حال المزيد من األلم
البطني أو النزف أو توثيق اإليكو ألية شكوك
ح ــول اس ـت ـم ــرار ال ـح ـمــل داخـ ــل ال ــرح ــم ،يـجــب
إجراء استشارة توليدية تخصصية فور ًا.
 – 3خالل فترة التفشّي الشديد للوباء ،وفي
حال عدم وجود ظروف خاصة ،بإمكان الحامل
أن تناقش مع طبيبها تأجيل فحوصات ما قبل
ال ـ ــوالدة ،وتـسـتـمــر بـمــراقـبــة حــركــات الـجـنـيــن
داخل الرحم في المنزل .وعند الضرورة يجب
أن تـبــرم مــوعــد ًا مــع طبيبها وتـقــوم بتحضير
كل اإلجراءات االحترازية وتطبّقها بأسرع ما
يمكن .النساء الالتي يحدث لديهن اختالطات
يجب ّأل يتل َّقين العالج الطبي إال وفق وصفة
من طبيبهن حصري ًا .أمــا عند حصول حاالت
شاذة مثل الصداع وتشوش الرؤية وحركات
ش ــاذة لـلـجـنـيــن فـيـجــب عـلـيـهــن ع ــدم االنـتـظــار،
وطلب العالج الطبي المتاح فور ًا.
 – 4إذا كان لدى الحامل احتقان أنفي وانزعاج
بلعومي ،لكن دون وجود قصة سفر أو إقامة
من مناطق موبوءة بشدة خالل األربعة عشر
يوم ًا السابقة ،فبإمكانها البقاء في المنزل في
حــال عــدم وجــود حـمّــى ،مــع أخــذ راحــة كافية
ومراقبة حــرارة جسمها يومي ًا ومالحظة أية
تبَّدالت في األعراض.
 – 5إذا كان لدى المرأة الحامل قصة سفر ،أو
سـكــن أو مـخــالـطــة وثـيـقــة ،مــع مــريــض مصاب
بــإن ـتــان م ــؤ َّك ــد ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد،
خالل  14يوم ًا الماضية ،يجب إجــراء المراقبة
الـطـبـيــة فــي الـمـنــزل أو مـكــان مـخـصــص لــذلــك.
وعليها أيـضـ ًا االنـتـبــاه إلــى أعــراضـهــا ومــراقـبــة
حركات جنينها.
 – 6ال ننصح األم بالرضاعة الطبيعية إال بعد
انـتـهــاء ف ـتــرة الـحـجــر الــذاتــي ل ـهــا .كـمــا نـنـصــح،

مالحظات حول خروج الحامل من
المنزل للعالج الطبي
 – 1م ــا ل ــم ت ـك ــون ــي ،أي ـت ـهــا ال ـس ـي ــدة ال ـحــامــل،
ت ـخ ـض ـع ـيــن ل ـل ـف ـح ــوص ــات ال ـم ـن ـت ـظ ـمــة مـ ــا قـبــل
ال ـ ــوالدة ،ف ـ ّـإن ع ـل ـي ـكِ أن ت ـخ ـتــاري الـمــؤسـســة
الطبية األقــرب التي تتمتع بأقل عــدد زيــارات
يــومـيــة لـمــرضــى خــارجـيـيــن .ويـجــب أن تعطي
األولوية لما هو ملحّ وضروري من فحوصات
وإجــراءات طبية .ويجب أن تبرمي مواعيدك
وتقومي بالتحضيرات المسبقة للزيارة .يجب
أن تــأ َلـفــي تصميم أقـســام الـمـشـفــى وإج ــراءات
ال ــزي ــارة ل ـل ـمــرضــى ال ـخــارج ـي ـيــن ،وتـخـتـصــري
ال ـمــدة الــزمـنـيــة لــزيــارتــك إل ــى أقـصــر مــا يـمـكــن.
قومي بتنظيم ملفٍّ لفحوصكِ المشفوية قبل
ال ـ ــوالدة ،واح ــرص ــي عـلــى وقــايــة نـفـســك على
طول المراحل المختلفة لعملية الزيارة بأكملها.
 – 2على الطريق إلــى المشفى ،وكــذلــك داخــل
المشفى ،احرصي على أن تبقي جسمك دافئ ًا
ك ــي تـتـجـنّـبــي اإلص ــاب ــة ب ــال ــزك ــام .ي ـجــب عـلـيـكِ
كــامــرأة حامل وجميع أفــراد العائلة المرافقين
لك أن تلبسوا إمّا كمامات جراحية أو كمامات
طبية من النموذج  N95طوال فترة تواجدكم
خ ــارج ال ـم ـنــزل .اسـتـعـمـلــوا م ـط ـهــرات لـلـيــديــن.
وعلى الطريق وداخل المشفى ،احرصوا على
البقاء بعيدين عن بعضكم بعض ًا وعن اآلخرين
أكبر مسافة ممكنة (متر واحد على األقل).
 – 3تـجـنّـبــي الــركــوب فــي الـمــواصــات الـعــامــة
ع ـن ــدم ــا ت ـخ ــرج ـيــن م ــن أجـ ــل الـ ـع ــاج ال ـط ـبــي.
وب ــإم ـك ــان ــك االخ ـت ـي ــار ب ـيــن رك ـ ــوب ت ـك ـســي أو
س ـيــارة ألحــد أف ــراد عــائـلـتــك .وعـنــد ال ـضــرورة
افتحي النوافذ لتهوية السيارة.
 – 4في المشفى ،بعد لمس مقابض األبــواب
أو الستائر أو أرواب األطـبــاء وغـيــر ذلــك من
مــوجــودات الـمـشـفــى ،استعملي مـطـهّــر اليدين
بــأســرع مــا يـمـكــن .ال تلمسي ف ــاكِ أو أنـفـكِ أو
عينَيكِ قبل تطهير اليدين.
 – 5بعد العودة إلى المنزل ،يجب أن تتخ ّلصي
مــن الكمامات الـتــي استعملتِها خــارج المنزل،
وت ـغ ـيّــري مــاب ـســك ،وتـغـسـلــي يــديــك ووج ـهــك
وأية أجزاء أخرى مكشوفة من جسمك .يجب
تنظيف المالبس وتطهيرها بأسرع ما يمكن،
وتعليق المعاطف في مكان جيد التهوية.
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سادساً :أساسيات بخصوص الكمامات
 – 1ال داعي الرتداء الكمامة في الظروف التالية:
• ال داعي للكمامة إذا كنت تعيش لوحدك وليس لك اتصاالت وثيقة مع ناس آخرين :مث ًال ،عند عدم وجود
حاالت مشتبهة باإلصابة ،وليس لديك مخالطين عن قرب ،وال أفراد من عائلتك قادمين من منطقة موبوءة،
ولم يُن َقل في سيارتك الخاصة أي مريض مشتبَه أو مؤ َّكد اإلصابة من منطقة موبوءة.
• ال داعــي للكمامة عند الخروج من المبنى إلى مساحة جيدة التهوية في حال كنت لوحدك :مث ًال ،عندما
تتمشّى في أحياء (أو حدائق أو شوارع) غير مكتظة بالناس.
• ال داعي للكمامة عند العمل في الهواء الطلق ضمن شروط تهوية جيدة بشرط أن تحافظ على مسافة
مناسبة عن األشخاص اآلخرين [متر إلى مترين].
• ال داعي للكمامة عند العمل في مكتب يطبق إجراءات صارمة في التطهير وقياس الحرارة والحفاظ على
وخال من أية إصابات مشتبهة ،وال توجد مخالطات وثيقة بين زمالء العمل.
تهوية جيدة ٍ
 - 2هل من الضروري ارتداء كمامة في منطقة منخفضة الخطورة؟
المنطقة «منخفضة الخطورة» ال تعني «معدومة الخطورة» على اإلطــاق .كما أن بعض المناطق انتقلت
للتو من مرتفعة أو متوسطة الخطورة إلى منخفضة الخطورة ،ومع ذلك ال يــزال على الناس اتباع سبل
الوقاية الشخصية وتجنب التجمعات غير الضرورية .ويُنصَح بارتداء الكمامات والقيام بمراقبة ذاتية للصحة
في المناطق المكتظة بالسكان حتى لو كانت ضمن مناطق منخفضة الخطورة.
 – 3كيف يمكن إعادة استعمال الكمامة؟
• باستثناء األشـخــاص ذوي خـطــورة التعرض «الـعــالـيــة» أو «العالية نسبي ًا» ،فـ ّـإن الكمامة الـتــي يرتديها
شخص سليم الصحة يمكن له أن يعيد استعمالها ،بما في ذلك أيض ًا «إعادة االستعمال» التي بمعنى تطويل
مدة ارتدائها ،فض ًال عن تكراره ،ضمن حدود مالئمة ،وعلى أن تع ّلق في مكان نظيف وجاف وجيد التهوية
أو تحفظ فــي كيس ورقــي نـفــوذ لـلـهــواء ،كما ويـجــب حفظ كــل كمامة منفصلة عــن بــاقــي الـكـمــامــات لتفادي
التماس فيما بينها.
يجب تبديل الكمامة عندما تتّسخ أو تتشوه أو تتلف أو تصبح رائحتها كريهة .وبشكل عام ،إذا لم تتعرض
لشيء مما سبق فال داعي لتبديلها كل أربع ساعات.
 – 4أيّ الكمامات يجب أن يرتدي األطفال؟
• يجب تزويد األطفال بكمامات تلبي المعايير الوطنية وتكون موسومة بوضوح بأنها مخصصة لألطفال
أو اليافعين .مع قراءة واستيعاب إرشادات ارتدائها الصحيح من األطفال بمساعدة األهل ،الذين عليهم أيض ًا
االنتباه إذا تضايق الطفل من الكمامة ،بحيث يصححون طريقة االرتداء ،وإال فليتوقف عن ارتدائها مؤقت ًا.
• بما أن وجــوه األطـفــال أصغر من أن تتالءم مع كمامة البالغين ،فال يُنصح بارتدائهم للكمامات الخاصة
بالبالغين.
 – 5احذر من الممارسات الخاطئة التالية:
ال ترش الكحول أو المطهرات على الكمامة .ال تسخّنْ الكمامة في ميكروويف ،أو فرن ،أو بالبخار .ال تنسَ
غسل األيــدي قبل ارتــداء الكمامة وقبل خلعها .إذا كنت مريض ًا مؤ َّكد ًا أو مشتبَه اإلصابة ،فال تلبس كمامة
ذات صمام ( ،)respiratorألن صمام عدم الرجوع في هذا النوع من الكمامات يفلتر هواء الشهيق فقط،
أما زفيرك الذي قد يحوي الفيروس ،فهو يخرج من دون فلترة ،وبالتالي قد تعدي اآلخرين .ال يجوز أبد ًا
إلباس األطفال الرضع أيّة كمامات ألنها قد تسبب االختناق .ارتداء عدة طبقات من الكمامات فوق بعضها
لن يمنحك حماية إضافية.
 – 6كيف تتخلص من الكمامات
الكمامات التي يرتديها األصحاء يتم التخلص منها مثل النفايات المنزلية العادية ،أما الكمامات التي ارتداها
مصابون أو مشتبه بإصابتهم فتصنّف كنفايات طبية وتعامل على هذا األســاس[ .ال تنسَ غسل يديك بعد
مباشرة].
التخلص من الكمامة
ً

ǩالمصدر :منشورات توعية مختارة من موقع اللجنة الوطنية للصحة في الصين
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فيسبوكيات

نـفـتـتــح فـيـسـبــوكـيــات ه ــذا األس ـب ــوع بـبــوســت
تهكمي متداول ذي طابع دولــي حول جائحة
الكورونا والتصريحات الرسمية حولها ،يقول
البوست:
«رئ ـي ــس وزراء بــري ـطــان ـيــا :ت ـج ـه ــزوا ل ـفــراق
األحـبــة ..الغالي جابها مــن اآلخــر اللي مــا معو
كورونا صار معو سهال».
ح ــول ال ـح ــدي ــث ع ــن ف ــرض ع ـق ــوب ــات صــارمــة
عـلــى الـصـيــدلـيــات ال ـتــي تــرفــع أس ـعــار الـكـحــول
وال ـم ـع ـق ـمــات ،وخ ـتــم بــالـشـمــع األح ـمــر ل ـمــدة 6
شهور ،علق بعض المواطنين بالتالي:
• «ويــن هــاد أنــا الـيــوم اشتريت قنينة كحول
أص ـغ ــر ق ـي ــاس بـ ـ  ٧٠٠ل ـي ــرة سـ ــوري م ــع أنــه
مكتوب عليها  ١٠٠ليرة».
• «حكي ببالش ما حدا سائل ...أنا الصيدلي
قلي روح شتكي وبلط البحر»
• «وقـفــت عـنــد الـكـحــول ال حــول وال قــوة إال
باهلل».
م ــن صـفـحــة الـح ـكــومــة ح ــول «مــواف ـقــة الـلـجـنــة
االق ـت ـص ــادي ــة ع ـلــى م ـش ــروع إلع ـف ــاء ال ـع ـجــول
ال ـح ـيــة ال ـم ـس ـتــوردة بـقـصــد الـتـسـمـيــن والــذبــح
مــن الــرســوم الـجـمــركـيــة والـضــرائــب والــرســوم
األخــرى المفروضة على االستيراد لمدة عام
ـراح بــإع ـفــاء ذك ــور
واح ـ ــد ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى اقـ ـت ـ ٍ
األغ ـنــام الـحـيــة الـمـسـتــوردة الـمـعـدَّة لـلــذبــح من
الـ ــرسـ ــوم ال ـج ـمــرك ـيــة والـ ـض ــرائ ــب وال ــرس ــوم
األخــرى المفروضة على االستيراد لمدة عام
واحد» ،علق بعض المواطنين بالتالي:
• «إذا مــا صــار فــي مراقبة لألسعار والتشدد
في العقوبات رح يضل السعر على وضعه».
• «أوقفوا تهريب األغنام».
• «يعني الفائدة رح ترجع عالمستورد».
ومن صفحة الحكومة أيض ًا حول «التعميم على
القطاع الخاص االلتزام بالقانون  17من أجل
إج ــراءات الصحة والـســامــة المهنية والتعقيم
وال ـخــدمــات الـطـبـيــة ضـمــن ال ـم ـن ـشــآت ،السـيـمــا
التي تحوي أعــداد ًا كبيرة من العاملين» ،ع ّلق
البعض بما يلي:
• «لحتى يلتزم القطاع العام أو ًال.»..
• «محد داير للحكي».
وحــول «تكليف وزيــر الصناعة تشكيل فريق
خــاص بــالــوزارة مهمته مـتــابـعــة عـمــل منشآت
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ال ـتــي تـنـتــج ال ـم ــواد الــازمــة
للتعقيم والـنـظــافــة لتعمل بطاقتها الـقـصــوى»،
علق البعض بما يلي:
• «الزم ت ـ ــوزع ـ ــوا ل ـك ــل ال ـش ـع ــب م ـع ـق ـمــات
وكمامات ببالش»
• «واهلل مـ ــا فـ ــي ال كـ ـحـ ــول وال ك ـم ــام ــات
بالصيدليات كلو احتكروه»
• «ل ـمــا ال ـت ـجــار ب ـي ـص ــدروا ال ـك ـمــامــات وم ــواد
الـ ـتـ ـعـ ـقـ ـي ــم وي ـ ـهـ ــربـ ــوهـ ــا شـ ـ ــو اسـ ـتـ ـفـ ــدنـ ــا م ــن
هاإلجراءات؟»
وحول الخبر َّأن وزارة التموين بصدد إصدار
تـسـعـيــرة جــديــدة لـلـخـبــز الـسـيــاحــي والـصـمــون
األسبوع المقبل ،علق البعض بما يلي:
• «اهلل وأكبر عليهن وعلى كل حدا ما بيخاف
اهلل حتى الخبز رح يصير حلم للفقراء؟؟؟؟»
• «واهلل أنــا بقترح لـهــالــوزارة المبجلة واللي
عــم تـتـحـفـنــا بـتـسـعـيــراتـهــا وق ــرارات ـه ــا تـشــوفـلـنــا
شوهي آخر تسعيرة للبني آدم عندها».
وه ـن ــاك بــوســت تـهـكـمــي م ـت ــداول ح ــول واق ــع
انفالت األسعار في األسواق ،يقول:
• «بـتـفــوت ع الـســوبــر مــاركــت بـتـحــس حــالــك
ب ـم ـح ــل ع ـص ــاف ـي ــر ..الـ ـك ــل عـ ــم يـ ـق ــرأ األسـ ـع ــار
ويصفر».
ـاس حــول واقع
ـ
ق
و
تهكمي
بوست
مع
ونختم
ٍ
ال ـس ــوري ـي ــن الـ ـمـ ــزري ،م ــن إح ـ ــدى ال ـص ـف ـحــات
الشخصية ،يقول البوست:
• «ولك يؤبرني السوري يلي خايف يموت..
مفكر حالو عايش».
وناقل الكفر ليس بكافر.
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هل يتم الدفع بالسكن الجامعي نحو الخصخصة؟

أعيد فتح ملف السكن الجامعي من بوابة تحويله إلى «هيئات مستقلة» من جديد ،فقد نقل عن أمين مجلس التعليم العالي عبر صحيفة الوطن بتاريخ
« :2020/3/11أن مشروع تحويل المدن الجامعية إلى هيئات مستقلة أصبح في مراحلة األخيرة ،ليصار إلى دراسته والبت فيه خالل جلسات مجلس
التعليم بما ينعكس إيجاباً على واقع السكن الجامعي».
ǧعاصي اسماعيل

الحديث عن «الهيئات المستقلة» يعيد إلى
األذهان كل التجارب السابقة تحت مثل
هــذه العناوين االستثمارية والتشاركية
لبعض المنشآت العامة ،والتي ال تعني
بــالـتـطـبـيــق الـعـمـلــي إال تـحــويــل الـمـنـشــآت
التي تشملها هــذه التسمية إلــى مشاريع
وف ــرص اسـتـثـمــاريــة يـغـتـنــي بـهــا البعض
ع ـل ــى حـ ـس ــاب الـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـق ــدم ــة مــن
خــالـهــا ،وعـلــى حـســاب المستفيدين من
هذه الخدمات ،وباسمهم ،بالنهاية ،وهي
بالنتيجة ليست إال مشاريع للخصخصة،
سريعة أو بطيئة ،علنية أو مبطنة.
مسؤوليات وذرائع
فقد أ َّكــد أمـيــن مجلس التعليم الـعــالــي أيض ًا
َّأن هـ ـنـ ــاك« :دراسـ ـ ـ ــة م ـس ـت ـف ـي ـضــة ل ـن ـظــام
خ ــاص لـلـسـكــن ال ـجــام ـعــي ف ــي ال ـجــام ـعــات،
بـغـيــة أن ت ـمــارس ال ـمــدن الـجــامـعـيــة دورهــا
على أكمل وجــه وتــؤمــن جميع التسهيالت
والموازنات التي تضمن حسن سير العمل
واألداء بــالـشـكــل ال ـم ـط ـلــوب ،ع ـل ـم ـ ًا أن ــه تــم
تشكيل لجنة لدراسة الموضوع من مختلف
جوانبه إلقرار العمل في المشروع قريب ًا».
مــع كــل الملحوظات الـتــي يمكن أن تــورد
ع ـلــى ال ـم ــدن الـجــامـعـيــة وخــدمــات ـهــا وح ــال
ال ـتــرهُّــل ال ــذي وص ـلــت إل ـيــه ع ـلــى حـســاب
الـطــاب المستفيدين مــن السكن واإلقــامــة
في هذه المدن ،فالحديث عن «التسهيالت
والـمــوازنــات» بالتوازي مع «حسن سير
العمل واألداء» وصو ًال إلى وضع «نظام
خــاص للسكن الـجــامـعــي فــي الـجــامـعــات»،
يـظـهــر وك ـ َّـأن هــذه ال ـمــدن كــانــت تـعـمــل بال
أنظمة أو ضوابط طيلة العقود والسنوات
الماضية ،كما يظهر حــال الترهل وضياع
المسؤوليات بهذا الصدد!.

بــالـمـقــابــل يـظـهــر أن الــدراســة قــد ُأنـ ِـجــزت
وتـ ــم وض ـع ـه ــا م ــع الـ ـمـ ـش ــروع ال ـم ــزم ــع،
وص ـ ـ ــو ًال لـ ــ»الـ ـب ــت ف ـي ــه خ ـ ــال ج ـل ـســات
مجلس التعليم» ،مع عدم إغفال الذريعة
«أن تمارس المدن الجامعية دورها على
أكمل وجه».
واألسـ ـئـ ـل ــة الـ ـت ــي تـ ـف ــرض ن ـف ـس ـهــا ب ـهــذا
الصدد:
هل هذا الدور المنشود ال يمكن تحقيقه
إال ع ـبــر ب ــواب ــات الـخـصـخـصــة الـمـبـ َّـطـنــة
تلك؟.
وأيــن كــان «أكـمــل وجــه» طيلة السنوات
الماضية من المتابعات؟.
وبـمـســؤولـيــة مَــن يمكن أن تـقــع مــواضــع
الـ ـخـ ـلـ ــل والـ ـتـ ـقـ ـصـ ـي ــر وال ـ ـت ـ ــره ـ ــل ،ومـ ــن
المسؤول عن المحاسبة حيالها؟.
مشروع قديم مجدد
الـ ـمـ ـشـ ــروع أعـ ـ ــاه ل ـي ــس ج ـ ــدي ـ ــد ًا ،ف ـقــد
سبق أن تــم طرحه بــدايــة الـعــام الماضي
وبنفس التسمية والمبررات ،حيث ورد
عبر صحيفة الوطن بتاريخ  2019/1/9ما
يلي« :كشفت وزارة التعليم العالي عن
دراس ــة لتحسين واق ــع الـمــدن الجامعية
ف ــي جــام ـعــات دم ـش ــق وح ـل ــب وت ـشــريــن
والـبـعــث وال ـف ــرات وح ـمــاة وطــرطــوس،
وذلـ ـ ـ ــك تـ ــاف ـ ـي ـ ـ ًا ل ـم ـخ ـت ـل ــف ال ـم ـش ـك ــات
وال ـص ـعــوبــات ال ـتــي ت ــواج ــه ال ـط ــاب فــي
السكن الجامعي نظر ًا لالزدحام واألعداد
الـكـبـيــرة ضـمــن الـغــرفــة ال ــواح ــدة»« ..كما
تــرصــد وزارة التعليم الـعــالــي مقترحات
الجامعات بشأن تحويل المدن الجامعية
إل ــى هـيـئــة إداريـ ــة مـسـتـقـلــة عـلــى أن يتم
اإلشــراف عليها من الجامعات واالتحاد
الوطني لطلبة سورية».
وفــي الـتـفــاصـيــل عــن لـســان مــديــر المدينة
الـجــامـعـيــة فــي دمـشــق« :أش ــار إلــى أهمية

تحويل المدينة إلــى هيئة مستقلة لتقوم
بدورها على أكمل وجه ما يؤدي إلى خلق
أريـحـيــة فــي إنـجــاز الـخـطــط االسـتـثـمــاريــة
لتكون مسؤولة أمــام الــوزارة عــن وضع
ال ـخ ـط ــط وت ـن ـف ـي ــذه ــا ،ك ـم ــا تـ ـع ــود جـمـيــع
االستثمارات إلى المدينة الجامعية األمر
الذي يحسن الواقع الفني والخدمي».
تضحية غير مبررة
ال شـ ـكَّ أن ال ـم ـشــاكــل ال ـخ ــاص ــة بــال ـمــدن
ال ـجــام ـع ـيــة ك ـب ـيــرة وك ـث ـيــرة وم ـت ـشــاب ـكــة،
وهـ ــي م ـع ــروف ــة ت ـم ــام ـ ًا ،ك ـمــا ال ش ــك أن
المتضرر األكبر من الترهُّل الذي وصلت
إليه هم الطالب ،وخاصة المفقرين منهم،
فــي ظــل ضـيــاع الـمـســؤولـيــة والـمـحــاسـبــة
والمتابعة برغم كل ما تم تسليط الضوء
عليه خالل السنين الماضية بهذا الشأن
عبر وسائل اإلعالم ومن خالل شهادات
وأحــاديــث الـطــاب أنـفـسـهــم ،لـكــن ذلــك ال
يعني بحال من األحوال أن تتم التضحية
بهذا المنجز القديم والحضاري والـهــامّ،
ذي الـطــابــع الـطـبـقــي ،مــن خــال تحويله
إلــى فرصة استثمارية للبعض تحت أي
مسمى كان ،أو أية ذريعة يمكن أن تساق
لتبرير مشاريع االستثمار والخصخصة
بهذه المنشآت.
فــال ـت ـغُّــول االس ـت ـث ـمــاري ب ـهــذه الـمـنـشــآت
ال ـمــرت ـب ـطــة بــال ـت ـع ـل ـيــم ي ـع ـنــي بــالـمـحـصـلــة
اس ـ ـت ـ ـب ـ ـعـ ــاد جـ ـ ـ ــزء هـ ـ ـ ــام مـ ـ ــن ال ـ ـطـ ــاب
الـمـسـتـفـيــديــن م ـن ـهــا ،وخ ــاص ــة الـمـفـقــريــن
ال ـقــادم ـيــن م ــن م ـحــاف ـظــات أخـ ــرى بـغــايــة
اس ـت ـك ـمــال تـحـصـيـلـهــم الـعـلـمــي الـجــامـعــي،
وع ـل ــى ح ـس ــاب ال ـم ـت ـب ـق ـيــن مـ ــن هـ ــؤالء،
اضطرار ًا واستغال ًال.
ولـحـيــن وض ــوح تـفـصـيــات أخـ ــرى ،في
ظــل قـلــة الـمـعـطـيــات الـمـتــوفــرة ،يمكن أن
يكون للحديث تتمة.

التغول االستثماري
بالمنشآت المرتبطة
بالتعليم يعني
بالمحصلة استبعاد
جزء هام من
الطالب المستفيدين
منها وخاصة
المفقرين القادمين
من محافظات أخرى
بغاية استكمال
تحصيلهم العلمي

شؤون عربية ودولية
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بعد التخلص من الديون الصافية ،وتحويل تجارة النفط إلى
اليورو وااليوان ،وانخفاض تكلفة إنتاج الهيدروكربونات،
وفقا للقواعد األمريكية.
رفضت روسيا االستمرار باللعب ً

ǧترجمة قاسيون

«ال» الـ ـص ــارم ــة الـ ـت ــي ق ــال ـت ـه ــا روس ـي ــا
لـتـخـفـيــض إنـتــاجـهــا مــن ال ـن ـفــط ،ستغير
البنية الكاملة لـســوق النفط المستمرة
مـنــذ سـبـعـيـنــات ال ـقــرن الـعـشــريــن ،وهــي
الـبـنـيــة نفسها الـتــي تـكــرســت مــع دخــول
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة م ــؤخ ــر ًا إل ــى الـلـعــب
عـبــر الـنـفــط ال ـص ـخــري .بـعــد كــل شــيء،
كــانــت لجنة واشـنـطــن اإلقليمية بحاجة
إل ــى ثـ ــورة ال ـن ـفــط ال ـص ـخــري (بــوصـفــه
م ــورد ًا حـقـيـقـيـ ًا) لـكــي تـعــزز اآلل ـيــة الـتــي
بنتها فــي الـقــرن الـمــاضــي لـلـحـفــاظ على
فقاعة الصرف الخاصة بها ،والتي كانت
تغذيها باستمرار عبر طباعة الدوالرات
الجديدة وضخها ...الحفاظ على الفقاعة
ه ــو ال ـس ـب ـيــل الــوح ـيــد إلن ـق ــاذ ال ــوالي ــات
المتحدة مــن اإلفــاس ،وإلبقائها مط ّلة
من عـ ٍـل وعبر «االستثنائية األمريكية»
عـلــى الـنـظــام الـمــالــي الـعــالـمــي مــن خــال
البترودوالر.

يتنصل بوتين
من عالم ميت
وقد دخلت هذه
العملية بالفعل
المرحلة األخيرة.
لقد بدأ القصف
الكبير بالفعل
بانهيار سعر
النفط االفتراضي
وانهيار التبادالت
العالمية

روسيا تمسك بالسوط
في سوق النفط
اسـتـمــر األمــريـكـيــون فــي الـسـيـطــرة على
سوق النفط والغاز ليس فقط من خالل
عـمــائـهــم -المملكة الـعــربـيــة الـسـعــوديــة،
ول ـكــن أي ـض ـ ًا مــن خ ــال زيـ ــادة حصتهم
في السوق عبر النفط الصخري والغاز.
وأدَّى انـخـفــاض اإلن ـتــاج مــن قـبــل دول
(أوبك )+إلى شيء واحد فقط -زيادة
ح ـصــة ال ـن ـفــط ال ـص ـخــري األمــري ـكــي فــي
التجارة العالمية .حسن ًا ،اآلن ،تحركت
روس ـيــا فــي خ ـطــوة إسـتــراتـيـجـيــة وفــي
وق ــت م ـنــاســب؛ ح ـيــث س ـعــر ال ـن ـفــط هــو
باألساس سعر افتراضي مرتبط بنظام
الـ ــدوالر الـفـيــدرالــي وأس ـعــار ال ـصــرف...
حيث تقابل ك ُّل عشرة براميل من النفط
االف ـت ــراض ــي بــرم ـيـ ًـا واح ـ ــد ًا م ــن الـنـفــط
الـحـقـيـقــي .اآلن ،تــدمــر روس ـيــا الــربـحـيــة
الـظــاهــريــة لـلـنـفــط الـصـخــري األمــريـكــي،
ألن ص ـنــاع ـتــه ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
ال يـمـكـنـهــا أن تـعـيــش إال عـنــد سـعــر 50
دوالر ًا للبرميل فما فــوق .أقل من ذلك،
فإن األمر سيكون خاسر ًا بالكامل! وهذا
ّ
ي ـع ـنــي َّأن روس ـي ــا ت ــدمِّ ــر آل ـي ــة سـيـطــرة
الواليات المتحدة على الشؤون المالية
العالمية؛ هــذه اآللـيــة هــي اآلن على بعد
خطوات قليلة من نهايتها.
لـ ـي ــس ه ـ ــذا رأي ال ـم ـح ـل ـل ـي ــن ال ـ ــروس
فحسب ،ولكن أيض ًا المحللون الغربيون
يـكــررون الفكرة نفسها .كـ ُّل هــذا يــؤدي
إلــى حقيقة ّأن روسـيــا تمسك بالسوط
ف ــي سـ ــوق ال ـن ـفــط ال ـعــال ـم ـيــة .وسـيـبـقــى
بـيــدهــا ل ـس ـنــوات عــديــدة عـنــدمــا يتحطم
اإلنـ ـت ــاج ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،ألن
ال ـ ـ ـ ــروس ي ـس ـت ـط ـي ـع ــون إنـ ـ ـت ـ ــاج ن ـفــط
رخيص ،وهم يفعلون ذلك .لهذا السبب

هبطت أسعار النفط بما يصل إلى ٪10
عند اإلغالق بمجرد ورود أنباء عن َّأن
روس ـيــا لــن تـخـفــض اإلن ـتــاج .وسـيـكــون
ل ـه ــذا ت ــأث ـي ــر ال ــدوم ـي ـن ــو :ف ــي ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ،ه ـن ــاك ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـب ـنــوك
وصناديق التقاعد التي تتعرض لخطر
اإلفالس بسبب االستثمارات في النفط
الصخري .ستبدأ التصفية بشكل جدي
في نهاية هذا العام ،ولكن ذلك لم يحدث
بشكل كامل بعد.
ال ّدين ..كعب أخيل
لن أبالغ في تقدير أهمية الخطوة التي
ق ــام ــت ب ـهــا روس ـي ــا ،ول ـك ـن ـهــا بــال ـف ـعــل قــد
تؤدي إلى دفن أوبك .إن آثار انخفاض
أس ـعــار الـنـفــط مــن  70دوالر ًا للبرميل
إلى  45دوالر ًا في شهرين سوف تكون
محسوسة ألشهر إن لــم يكن لسنوات.
لقد كانت فرصة لبوتين لالنتقام أخير ًا
م ـ ــن م ـض ـط ـه ــدي ال ـ ـ ـ ــروس ،وإلل ـ ـحـ ــاق
أل ــم حـقـيـقــي ب ـهــم بـسـبــب س ـلــوك ـهــم غـيــر
المبدئي فــي أمــاكــن مثل إيــران والـعــراق
وســوريــة وأوكــران ـيــا والـيـمــن وفـنــزويــا
وأف ـغ ــان ـس ـت ــان .وه ـ ــو اآلن ق ـ ــادر عـلــى
تحصيل أقـصــى قــدر مــن الـتـنــازالت من
الواليات المتحدة ودول أوبك.
لقد شهدنا بداية ذلك في مفاوضات مع
الرئيس التركي أردوغان في موسكو،
والـتــي لــم ينجم عنها ســوى استسالم
تــركــي .طـلــب أردوغـ ــان مــن بــوتـيــن أن
ي ـن ـق ــذه م ــن أخ ـط ــائ ــه ،ف ـ ــردت روس ـي ــا:
«ال» .فــي عــالــم االنـكـمــاش ،تجعل هذه
ال ـخ ـطــوة م ــن روس ـي ــا ق ــائ ــد ًا لـلـسـيــاســة
الخارجية لـلــواليــات المتحدة فــي سنة
االنتخابات .كعب أخيل لإلمبراطورية

تدمر روسيا
الربحية الظاهرية
للنفط الصخري
األمريكي
ألن صناعته
ال يمكنها أن
تعيش إال عند
سعر  50دوالراً
للبرميل فما
فوق .أقل من
فإن األمر
ذلكّ ،
سيكون خاسراً
بالكامل!

األمريكية هو الدَّين .كان الدوالر أعظم
س ــاح ،وال ي ــزال هــو الـمـلــك .لـكــن هــذه
األس ـل ـح ــة ض ـع ـي ـفــة ال ـفــاع ـل ـيــة اآلن ضــد
روسيا .سوف تتكيف األســواق وتهدأ
فــي غـضــون أي ــام قـلـيـلــة .الــذعــر سـيـهــدأ.
ولكن قريب ًا جد ًا ستعود المشكلة بشكل
أكـثــر خ ـطــورة .سـتـتـكــرر أزم ــة -2007
 2008ال ـيــوم ،لـكــن روسـيــا هــذه الـمــرة
أك ـثــر اس ـت ـع ــداد ًا ل ـلــرد .وع ـنــدمــا يـحــدث
ذل ــك ،أعـتـقــد أنــه لـيــس الـسـعــوديــون أو
األت ـ ـ ــراك ه ــم ف ـق ــط م ــن س ـي ــأت ــون إل ــى
روسـيــا طـلـبـ ًا لـلـنـجــدة ،ولـكــن الــواليــات
المتحدة وأوروبا.
من هنا ،قارن المحلل السياسي الكندي
ماثيو إيريت االقتصاد الغربي بالحكاية
الـ ـخ ــرافـ ـي ــة ال ـك ـئ ـي ـب ــة ل ــأخ ــوي ــن ج ــري ــم
«« :»Rumpelstiltskinت ـع ـ ّل ــم حـكــم
ال ـق ـلــة ف ــي ال ـ ــدول ال ـغــرب ـيــة ،م ـثــل أب ـطــال
ه ــذه الـحـكــايــة الـخـيــالـيــة ،تـحــويــل الـقــش
إلــى ذهــب .اسـتـخــدمــوا هــذه الـهـبــة لرفع
مكانتهم إلــى السماء في النظام الجديد
للعولمة .ومع ذلك ،في مرحلة ما ،توقف
هذا السحر المريب عن العمل» .اختبأت
األولـيـغــارشـيــة فــي الهستيريا .والسبب
الرئيس لهذا الفشل كان روسيا .يتذكر
إي ــري ــت أن مــوس ـكــو ه ــي ال ـتــي أظ ـهــرت
لـلـعــالــم بــأســره كيفية الـقـضــاء عـلــى أكبر
ج ـمــاعــة إرهــاب ـيــة ف ــي ال ـت ــاري ــخ -الــدولــة
اإلسالمية -ما عليك ســوى العمل بجد
وصــدق .تستثمر روسيا المال والطاقة
في دول آسيا وإفريقيا ،وتحقق أرباح ًا
رائعة .اتبعت الصين مثا ًال إيجابي ًا على
االتـ ـح ــاد ال ــروس ــي ،وب ـع ــد ذل ــك ت ـصَّــدع
الـنـظــام الـعــالـمــي الــذي أنـشــأتــه الــواليــات
الـمـتـحــدة وب ــدأ يـنـهــار .مـنــذ ذلــك الـحـيــن،

انـضــم الـكـثـيــرون إلــى م ـبــادرة مــوسـكــو،
محاولين عالج هذا الكوكب من القروح
المميتة .الغرب يقاوم بشراسة ،بعد أن
شنَّ حرب ًا إعالميَّة من أجل تشويه سمعة
االتـ ـح ــاد ال ــروس ــي ف ــي ن ـظــر الـمـجـتـمــع
الــدولــي .لـكـنَّ آل روتشيلد وآل روكفلر
لم ينجحوا .يقوم فالديمير بوتين بكل
ما هو ممكن للتنصل إلى األبد من عالم
مـيــت .وقــد دخـلــت هــذه الـعـمـلـيــة بالفعل
المرحلة األخيرة .لقد بدأ القصف الكبير
بالفعل بانهيار سعر النفط االفتراضي
وانهيار التبادالت العالمية.
روسيا مستعدة تمام ًا لمثل هذا التحول
في األحداث :في حال استمرار انخفاض
أس ـ ـعـ ــار الـ ـنـ ـفـ ــط ،فـ ـ ــإن ضـ ـمـ ــان الـ ــوفـ ــاء
بجميع الـتــزامــات الــدولــة والحفاظ على
االس ـت ـقــرار االق ـت ـصــادي الـكـ ِّلــي والـمــالــي
متوفر على أساس وجود ما يكفي من
كمية األصــول السائلة صـنــدوق الـثــروة
الــوطـنــي .اعـتـبــار ًا مــن  1مــارس ، 2020
بلغ حجم األصــول السائلة في صندوق
ال ـثــروة الــوطـنــي واألمـ ــوال فــي حـســاب
اإلي ــرادات اإلضافية للنفط والـغــاز أكثر
مــن  10,1تريليون روبــل ( 1150,مليار
دوالر) أو  ٪ 9,2مــن ال ـنــاتــج الـمـحـلــي
اإلجمالي .وقالت وزارة المالية إن هذه
األموال كافية لتغطية النقص في الدخل
من انخفاض أسعار النفط إلى 30-25
دوالر ًا أمــري ـك ـي ـ ًا لـلـبــرمـيــل ل ـمــدة 10-6
سنوات.
لذا ،نبتسم ونلوح بأيدينا :بترودالر...
وداع ًا!
ǩعن موقع rusonline.org
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طريق السودان الطويل
يقدم التصعيد األخير الذي شهده السودان مع محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبدالله
بر األمان إلى اآلن ،وعلى
حمدوك تأكيدًا جديدًا على َّأن الوضع في السودان لم يصل إلى ِّ
الرغم من النتائج اإليجابية التي استطاعت الحركة الشعبية السودانية الوصول إليها
حل حقيق يالمس جذر المشكلة في البلد اإلفريقي الغني
َّإل أ ّنها لم تنجح بعد ،ولم يجر ُّ
بالثروات.
ǧعتاب منصور

يقدم التصعيد األخير الذي شهده السودان مع
محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبداهلل حمدوك
تأكيد ًا جديد ًا على َّأن الوضع في السودان لم
يـصــل إل ــى ب ـرِّ األم ــان إل ــى اآلن ،وع ـلــى الــرغــم
من النتائج اإليجابية التي استطاعت الحركة
الشعبية السودانية الــوصــول إليها َّإل أنّـهــا لم
تنجح بعد ،ولــم يجر حـ ُّل حقيق يالمس جذر
المشكلة في البلد اإلفريقي الغني بالثروات.
تـ ـع ــرض م ــوك ــب رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ،ع ـب ــد اهلل
ح ـم ــدوك يـ ــوم االث ـن ـي ــن  9آذار الـ ـج ــاري إلــى
هجوم عبر عبوة ناسفة زرعت على الطريق،
وعلى الرغم من أن اإلنفجار لم يُلحِق أضرار ًا
تُــذكــر ّإل أن ــه مــؤش ـرٌ جــديــد عـلــى مــرحـلــة عــدم
االس ـت ـق ــرار ال ـت ــي ي ـش ـهــدهــا الـ ـس ــودان ال ـي ــوم،
وال ـتــي يـظـهــر جـلـيـ ًا أن االت ـجــاه ال ـعــام لــأمــور
يسر باتجاه المزيد من التعقيد.
الثغرة األمنية!
رأى ب ـع ــض أرك ـ ـ ــان ال ـن ـظ ــام الـ ـسـ ــودانـ ــي أن
م ـح ــاول ــة االغـ ـتـ ـي ــال هـ ــذه ت ـع ـت ـبــر دلـ ـيـ ـ ًا عـلــى
اختراقات كبرى داخل جهاز الدولة ،مستندين
فــي ذلــك عـلــى الـنـقــص فــي اإلجـ ــراءات األمـنـيــة
وتسريب موعد وطريق الموكب وغيرها من
األف ـكــار ،وإن كــانــت هــذه األفـكــار صحيحة من
حيث المبدأ إال أنها ال تقدم جواب ًا شافي ًا ،وبدل
أن ي ـج ــري ال ـب ـحــث ع ــن س ـبــل تــدع ـيــم الــوضــع
الداخلي أكثر عبر تنفيذ مطالب الناس تغوص

أج ـه ــزة ال ـح ـكــم بـكـشــف «ال ـم ــؤام ــرة» فــأعـلـنــت
الحكومة عن استعانتها بفريق من  FBIليقدم
ال ـم ـس ــاع ــدة ف ــي ك ـش ــف ال ـج ــري ـم ــة وال ـخ ـي ــوط
الـمـتـشــابـكــة ،لـكــن مــا يـجــري فـعـلـيـ ًا هــو التستر
خ ـلــف ه ــذه الـتـحـقـيـقــات الـجـنــائـيــة واالن ـط ــاق
لـضــرب الـحــريــات الـسـيــاسـيــة وتـضـيــق الـخـنــاق
عـلــى الـقــوى الـسـيــاسـيــة ،فـفــي تـصــريــح صحفي
ل ـل ـحــزب ال ـش ـيــوعــي الـ ـس ــودان ــي قـ ــال ف ـيــه ّإن
مجموعة ترتدي مالبس مدنية قامت باعتقال
مـجـمــوعــة ش ـبــاب وقــادت ـهــم إل ــى أح ــد ال ـمــراكــز
أمـنـيــة غ ـيــر رس ـم ــي ،وج ــاء ف ــي الـت ـصــريــح أنــه
جرى « تعذيبهم نفسي ًا وممارسة ضغط عليهم
لإلعتراف باستالمهم مبالغ مالية من الحزب
الشيوعي وفــرض على بعضهم التقاط صور
مــع أسلحة ومـتـفـجــرات وهــي نفس سياسات
جهاز األمن في النظام البائد».
عقبات حقيقية
ل ـيــس ج ــدي ــد ًا أن تـسـتـغــل األن ـظ ـمــة «أو حـتــى
تـفـتـعــل» أحــداث ـ ًا ذات طـبـيـعــة عـنـيـفــة وإرهــابـيــة
بـهــدف تضيق الـخـنــاق على الـقــوى والـحــريــات
الـسـيــاسـيــة ،وعـ ــادة مــا ي ـجــري اس ـت ـغــال هــذه
األحـ ــداث لـتـصـفـيــة ح ـســابــات مــع ال ـقــوى الـتــي
تـلـعــب دور ًا م ـع ـي ـق ـ ًا ،وك ـمــا ه ــو م ـتــوقــع اتـجــه
«ال ـح ـكــم االن ـت ـقــالــي ال ـس ــودان ــي» ل ــإع ــان عــن
تـكــويــن ج ـهــاز أم ــن جــديــد م ــؤ ِّك ــد ًا بــذلــك أن ــه ال
ي ــرى إال ب ـعــد ًا أمـنـيـ ًا لـمـحــاولــة االغ ـت ـيــال هــذه،
وفــي تصريحات رسمية أ َّكــد أعـضــاء المجلس
االن ـت ـقــالــي َّأن ال ـه ــدف ه ــو «ردع اإلره ـ ــاب»

الشعوب قادرة على تشكيل عقبة حقيقية في وجه التفتيت وقادرة على
إعاقة المشاريع الهدامة وتستطيع توجيه هذه الطاقة في االتجاه المعاكس
تماماً
ب ـفــاع ـل ـيــة أك ـب ــر ع ـل ــى أن ت ـص ـبــح م ـه ـمــة ق ــوى
األمــن الـســودانـيــة قــائـمــة عـلــى «الــرصــد الدقيق
وال ـم ـت ــاب ـع ــة ال ـف ـع ــال ــة ل ـك ــل األف ـ ـ ــراد ال ـم ـن ـت ـم ـيــن
لـلـمـنـظـمــات اإلرهــاب ـيــة وال ـم ـح ـظــورة ،أو ذات
األهــداف المعادية للثورة» .وقد تتحول هذه
العبارات إلى شمَّاعةٍ لقمع الحريات والضغط
عـلــى الـحــركــة الـشـعـبـيــة أكـثــر عـبــر إبـعــادهــا عن
ال ـش ــارع ب ـح ـجــة أن مـطــالـبـهــا ق ــد ن ـف ــذت ،لـكــن
«إسـتــراتـيـجـيــات» األنـظـمــة هــذه تـتـمـيــز بقصر
النظر وبأنها تغفل دائم ًا األسباب الموضوعية
الـتــي تــدفــع الـجـمــاهـيــر إلــى ال ـشــارع ،فـعــدم حل

أسباب االحتقان قد يدفع بلد ًا ذي بنية هشة
كالسودان إلى التفتُّت ،وفي الوقت الذي برهن
ال ـتــاريــخ أن ق ــوى الـفـســاد ال ت ــرى فــي وحــدة
البالد شرط ًا ضروري ًا لبقائها ،برهن أيض ًا َّأن
الشعوب إذا ما أدركت الظروف المحيطة بها
جـيــد ًا تكون قــادرة على تشكيل عقبة حقيقية
فــي وجــه التفتيت ،قــادرة ،ال فقط على إعاقة
المشاريع الهدّامة ،بل على توجيه هذه الطاقة
فــي االت ـج ــاه الـمـعــاكــس ت ـمــام ـ ًا ال ــذي يستطيع
إعــادة توحيد القوى الوطنية وضــرب مكامن
الخلل الحقيقي.

اليمن :بدأوا الخرق ثم تباكوا!
بعد أن فشل «اتفاق
الرياض» الذي جمع
األطراف اليمنية،
أواسط الشهر
الماضي ،وعودة
المعارك العسكرية
في اليمن ،حقق
الحوثيون المزيد
من التقدم الميداني
والسياسي ،ليبدأ
عويل األطراف
التي تدور في فلك
السعودية وواشنطن
حول هذا األمر
مطالبين بوقف
األعمال القتالية
التي بدأوا بخرقها في
االتفاق أساساً!

اإلع ــام الـيـمـنــي مـعـمــر اإلري ــان ــي .وبـعــد
أسبوع أعلن الحوثيون سيطرتهم على
محافظة الجوف.

ǧيزن بوظو

الخطوات الميدانية
فــي خـطــوات التصعيد المتبادلة ،جرت
مـحــاولــة الغـتـيــال وزي ــر الــدفــاع اليمني،
محمد علي الـمـقــدشــي ،تــوفــي على إثــره
س ـتــة ج ـن ــود ،وقـ ــام ال ـحــوث ـيــون ف ــي 21
ش ـب ــاط ب ــاس ـت ـه ــداف ش ــرك ــة «أرامـ ـكـ ــو»
ال ـس ـع ــودي ــة وع ـ ــدة م ــواق ــع أخ ـ ــرى فــي
الــداخــل السعودي ب ـ  12طــائــرة مسيرة
و 3صواريخ أحدها باليستي ،رد ًا على
خـ ــروقـ ــات وت ـص ـع ـي ــد قـ ـ ــوات ال ـت ـحــالــف

ال ـع ــرب ــي ،وأدّع ـ ـ ــت األخـ ـيـ ــرة اع ـت ــراض
السعودية للصواريخ الباليستية.
فــي ال ـيــوم الـتــالــي أع ـلــن الـحــوثـيــون عن
ت ـص ــدي دف ــاع ــات ـه ــم ال ـج ــوي ــة ل ـط ــائ ــرات
ح ــرب ـي ــة ت ــاب ـع ــة ل ـل ـت ـحــالــف ال ـع ــرب ــي فــي
م ـحــاف ـظــة ص ـن ـعــاء و«تـ ــم إج ـب ــاره ــا عـلــى
مـغــادرة األجــواء قبل تنفيذها أيــة مهام
ـدم مـيــدانــي
عــدائ ـيــة» .ثــم أع ـل ـنــوا عــن ت ـقـ ٍ
جديد في محافظة الجوف الحدودية مع
الـسـعــوديــة ،وقــامــوا بـعـمـلـيــات اعـتـقــاالت
لـقـيــادات عـسـكــريــة واس ـعــة فــي وزارت ــي
ال ــدف ــاع والــداخ ـل ـيــة بــاع ـتــرافٍ مــن وزيــر

بعد تقدم
الحوثيين باتجاه
الجوف تبنى
مجلس األمن
الدولي قراراً
تمدد بموجبه
العقوبات
الدولية على
اليمن بامتناع
من روسيا
والصين عن
التصويت

مواقف ملتبسة
إثــر تـصــاعــد األح ــداث ،وجـهــت «حكومة
اإلن ـ ـق ـ ــاذ الـ ــوطـ ـنـ ــي» ال ـت ــاب ـع ــة ل ـج ـمــاعــة
«أن ـص ــار اهلل» ال ـحــوث ـيــة ان ـت ـق ــادات إلــى
عمل ودور المبعوث الدولي إلى اليمن
مارتن غريفيث ،متهمة إياه بـ«االنحياز»
جرّاء صمته عن معرقلي االتفاق ،وعدم
مـطــالـبـتــه بـمـحــاسـبـتـهــم ،مـمّــا شـجــع دول
الـتـحــالــف الـعــربــي عـلــى «االس ـت ـمــرار في
التصعيد» مـمــا يظهر «انـحـيــازه لصالح
دول التحالف».
وب ـعــد ال ـه ـجــوم ال ـحــوثــي ع ـلــى أرام ـك ــو،
ت ــراج ــع الـمـجـلــس االن ـت ـقــالــي ف ــي الـيـمــن
عــن موقفه السابق لينفي انسحابه من
الـلـجـنــة الـمـشـتــركــة لـتـنـفـيــذ ب ـنــود ات ـفــاق
ال ـ ــري ـ ــاض ،عـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن مـ ـغـ ــادرة
وف ــده الـتـفــاوضــي الـسـعــوديــة قـبــل شهر
مـمــا أوض ــح فــي حـيـنــه مــوقــف المجلس
المعرقل.
وبـعــد تـقــدم الحوثيين بــاتـجــاه الـجــوف،
ت ـب ـن ــى م ـج ـل ــس األمـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي قـ ـ ــرار ًا
تـمــدد بـمــوجـبــه الـعـقــوبــات الــدولـيــة على
ال ـي ـم ــن ،بــام ـت ـنــاع م ــن روس ـي ــا وال ـص ـيــن
ع ــن ال ـت ـصــويــت ،فـيـمــا رحَّ ـب ــت الـحـكــومــة

اليمنية بالقرار .وبعد سيطرة الحوثيين
على محافظة الجوف بالكامل ،وبــوادر
بامتدادها إلى محافظة مأرب المجاورة،
دع ــا م ــارت ــن غــريـفـيــث لــوقــف الـعـمـلـيــات
ال ـع ـس ـكــريــة ب ـيــن ال ـحــوث ـي ـيــن وال ـت ـحــالــف
الـ ـعـ ــربـ ــي عـ ـب ــر «وق ـ ـ ــف ف ـ ـ ــوري وغ ـي ــر
مشروط» لعرقلة التقدم الحوثي.
الموقف الروسي
قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى
األمم المتحدة ،فالديمير سافرونكوف،
في كلمة له خالل جلسة لمجلس األمن
الدولي في  18شباط بأن الشهر المقبل
سيكون الــذكــرى الخامسة لبدء الحرب
في اليمن ،ومؤ ِّكد ًا« :يجب أن نضع حدّ ًا
لـهــذا ال ـنــزاع ،وأن تـشـجــع هــذه الــذكــرى
المأساوية جميع األطــراف اليمنية على
االن ـخــراط فــي عـمـلـيــة سـيــاسـيــة شــامـلــة،
إلي ـجــاد حـلــول وســط لـقـضــايــا الـتـســويــة
األساسية».
وأش ـ ـ ـ ــارَ ال ـ ـم ـ ـنـ ــدوب الـ ـ ــدائـ ـ ــم ،فــاس ـي ـلــي
نيبينزيا ،حول سبب امتناع روسيا عن
«أل يتم
التصويت األخير إلى ضــرورة ّ
التركيز على العزل والضغوط والبحث
عــن مـســؤولـيــن ،بــل عـلــى جـهــود منسقة
حقيقية للبحث عن سبل ح ّل األزمــات»
وهــو مــا تسعى إلـيــه روسـيــا فــي الملف
اليمني ،نحو تسوية عملية.

شؤون عربية ودولية
قاسيون ـ العدد  957اإلثنين  16آذار 2020
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الصورة عالمياً
•على الرغم
من تحذير
السلطات بأن
التجمعات
ستزيد
خطر انتقال
فيروس كورونا
المستجد ،خرج اآلالف
من الجزائريين للتظاهر في األسبوع الـ 56من
االحتجاجات مطاببين بالتغييرات والقضاء
على الفساد.
•بعد أسبوعين
من تسلم
مهامها،
تواجه
الحكومة
التونسية
موجة إضرابات غير
مسبوقة ،آخرها إضراب أصحاب سيارات
األجرة الذين نفذوا إضراباً عاماً بكامل
المحافظات التونسية ،ما أدى إلى شلل تام
لحركة النقل بين المدن.

لم يتوقف النشاط الدبلوماسي الروسي على خط القضية الفلسطينية ،فبعد اإلعالن عن وجهة النظر األمريكية للـ«الحل» ،بدأت موسكو تشهد
نشاطاً متزايدًا حول الموضوع ليجري اإلعالن مؤخرًا عن إمكانية عقد مؤتمر عام للمصالحة الفلسطينية ،وتسعى موسكو بشكل واضح إلى دعم
توحيد صف الفصائل الفلسطينية مما يشكل دعماً أساساً في وجه المشروع األمريكي.
ǧعماد بيضون

بـ ـع ــد انـ ـتـ ـظـ ــار روس ـ ـيـ ــا ط ـ ــرح الـ ــواليـ ــات
الـمـتـحــدة «صـفـقــة ال ـقــرن» بـشـكــل رسـمــي،
أعلنت بدورها وبشكل واضح عن موقفها
من هذه «الصفقة»ـ

أغلب الشعوب
العربية ترفض
وجود «إسرائيل»
من حيث المبدأ
لكنها ال ترفض
إي جهد في
سبيل توحيد
الجهود في
مواجهة الكيان
الصهيوني

الموقف الواضح
«إن خـطــة الـســام األمــريـكـيــة ال يمكن أن
تـصـبــح أســاس ـ ًا لـحــل الـقـضـيــة الفلسطينية،
ألنـ ـه ــا ال ت ــأخ ــذ فـ ــي االعـ ـتـ ـبـ ــار ال ـع ـن ــاص ــر
األس ــاس ـي ــة ل ـل ـق ــاع ــدة ال ـق ــان ــون ـي ــة ال ــدول ـي ــة
الـ ـمـ ـعـ ـت ــرف بـ ـه ــا الـ ـتـ ــي يـ ـج ــب أن ت ـع ـت ـمــد
عـلـيـهــا عـمـلـيــة ال ـس ــام بــال ـشــرق األوس ــط،
وال ـم ـت ـج ـســدة ف ــي ق ـ ــرارات مـجـلــس األم ــن
وال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــم ال ـم ـت ـحــدة ذات
وإن
الـصـلــة وم ـب ــادرة ال ـســام ال ـعــرب ـيــة»َّ .
«ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ت ـس ــوي ــة ع ــادل ــة ون ـهــائ ـيــة
ل ـل ـصــراع ال ـعــربــي «اإلس ــرائ ـي ـل ــي» يـتـطـلــب
جـهــود ًا جماعية ومنسقة يبذلها المجتمع
الــدولــي» ،وج ـدَّدت مــوقــف موسكو القائم
ع ـلــى َّأن ال ـت ـســويــة ف ــي ال ـش ــرق األوس ــط
ال يـمـكــن أن تـتـحـقــق ّإل عـبــر الـمـفــاوضــات
الفلسطينية «اإلسرائيلية» المباشرة تحت
إشراف األمم المتحدة.
هـ ـك ــذا عـ ـب ــرت ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة عــن
موقفها من صفقة القرن وعن موقفها من
الـصــراع العربي «اإلســرائـيـلــي» ،وإن كان
ال ـمــوقــف األمــري ـكــي وك ـ ُّل م ـبــادرتــه تـهــدف
إلى نشر الفوضى بالمنطقة من خالل دور
الـكـيــان الصهيوني فــإن الـمــوقــف الــروســي
ينطلق من ضــرورة نزع فتيل ال ُّلغم الذي
تـضـعــة أمــري ـكــا م ــن خ ــال م ـب ــادرات ليس
لـهــا ال أس ــاس قــانــونــي وال قـبــول شعبي،

فهي تدفع بالمنطقة إلــى جولة صــراع لن
تـخــدم الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ألن ــه فــي إيِّ
صراع يكون فيه ميزان القوى الفلسطيني
مشتت كما هو الحال اآلن لن يقدم للقضية
الفلسطينية إي م ــردود إيـجــابــي ،لــذلــك ما
يتوجب فعلهُ اليوم هو محاولة إيجاد أكبر
قــدر مــن الـقــواســم المشتركة بين الفصائل
الفلسطنية بـهــدف توحيد جـهــودهــا ،وفي
هذا السياق تسعى روسيا من خالل جملة
كل الفصائل الفلسطينية إلى
مشاورات مع ِّ
تـحـقـيــق مـصــالـحــة وط ـن ـيــة فـلـسـطـيـنـيــة مــن
خالل مؤتمر للحوار الشامل.
المؤتمر المنتظر
في تصريحات لماريا زاخاروفا ،المتحدثة
الرسمية باسم الخارجية الــروسـيــة ،قالت
ّإن« :م ــوس ـك ــو ت ـخ ـطــط ل ـت ـن ـظ ـيــم مــؤت ـمــر
ع ــام لـلـمـصــالـحــة الــوط ـن ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة».
وأوضحت زاخاروفا تفاصيل حول نشاط
روس ـيــا فــي مـلــف الـمـصــالـحــة الفلسطينية
فــأعـلـنــت أنــه «مـنــذ نـهــايــة شـهــر شـبــاط من
الـعــام ال ـجــاري ،وق ـيــادة وزارة الـخــارجـيــة
ال ــروسـ ـي ــة ت ـج ــري ات ـ ـصـ ــاالت م ـك ـث ـفــة مــع
مـمـثـلــي مـخـتـلــف ال ـح ــرك ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة،
وف ــي  27ش ـبــاط كــانــت ه ـنــاك م ـش ــاورات
مفصلة مع عضو اللجنة المركزية لحركة
فـتــح حـسـيــن ال ـش ـيــخ ،وف ــي  2آذار جــرت
م ـش ــاورات مــع رئـيــس الـمـكـتــب الـسـيــاســي
ل ـحــركــة ح ـمــاس إس ـمــاع ـيــل ه ـن ـيــة ،وف ــي 5
آذار مــع رئـيــس حــركــة الـمـبــادرة الوطنية
الـفـلـسـطـيـنـيــة مـصـطـفــى ال ـب ــرغ ــوث ــي ،وفــي
 11آذار مــع األم ـيــن ال ـعــام لـحــركــة الـجـهــاد
اإلسالمي زياد النخالة».

إين يتقاطع الموقف الروسي
مع المصلحة العربية؟
ق ــد ي ــذه ــب ال ـب ـع ــض ل ـل ـق ــول بـ ــأن روس ـي ــا
تــريــد أن تلعب بــديــل الــدور األمــريـكــي مع
ان ـح ـســار ال ـ ــوزن األم ــري ـك ــي ف ــي ال ـم ـل ـ َّفــات
الــدولـيــة ،وعـلــى الــرغــم مــن أن هــذا الطرح
يـحـمــل ج ـ ــزء ًا م ــن الـحـقـيـقــة إال أن ــه يـضــع
األمريكيين والــروس على كفتي الميزان
نـفـســه ،وه ــذا ت ـج ـنٍّ واض ــح عـلــى الـمــوقــف
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،حـ ـي ــث كـ ــانـ ــت أمـ ــريـ ـكـ ــا ت ـضــع
المصالح الصهيونية على قائمة أوالويتها
وحـ ـتـ ــى االن ـ ـق ـ ـسـ ــام ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ب ــأح ــد
أوج ـهــه هــو نـتـيـجــة ل ـعــدم تـحـقـيــق وتنفيذ
الـ ـق ــرارات الــدول ـيــة ذات ال ـص ـلــة ،فــالـكـيــان
واألمريكيون أنـشــأوا سلطة أوسلو وهم
مــن دف ـنــوهــا بـصـفـقــة ال ـق ــرن ،أم ــا الـمــوقــف
الروسي فيضع مصلحة تحقيق االستقرار
وتطبيق القوانيين الدولية ،وهنا تتقاطع
مصالحنا الـعــربـيــة مــع الـمــوقــف الــروســي،
فـهــو أول ال ـطــريــق نـحــو تــوحـيــد الـجـهــود
الفلسطينة في مواجهة الكيان .وإن كانت
أغ ـلــب ال ـش ـعــوب ال ـعــرب ـيــة تــرفــض وج ــود
«إس ــرائـ ـي ــل» م ــن ح ـيــث ال ـم ـب ــدأ ،فــإن ـهــا ال
ترفض إي جهد في سبيل توحيد الجهود
في مواجهة الكيان الصهيوني.
تصريحات زخاروفا التي جئنا على ذكرها
في البداية كانت واضـحــة ،فموسكو ترى
إن «ع ـ ــدم ت ـســويــة ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
يش ِّكل أحد عوامل االضطراب الرئيسة في
الـشــرق األوس ــط» ،ويحمل هــذا التصريح
في باطنه رغب ًة ومصلحة روسية واضحة
فــي ن ــزع «األل ـغ ــام» ال ـتــي تـخـلـفـهــا ال ـقــوات
األمــريـكـيــة الـمـنـسـحـبــة ،وه ــذا بــالـضـبــط ما
تحتاجه المنطقة

•في رد على
التصريحات
األمريكية
المتهمة إيران
َّ
باستهداف
قاعدتها
العسكرية في التاجي،
قالت الخارجية اإليرانية إن واشنطن ال
يمكنها تحميل طهران تداعيات التواجد
األمريكي غير القانوني وتحميلها «مسؤولية
ردة فعل الشعب العراقي»
•أصدرت الصين
تقريراً
مطوالً بشأن
انتهاكات
حقوق اإلنسان
في الواليات
المتحدة خالل عام
 .2019وجاء في التقرير أنه «في السنوات
سيَّما منذ  ،2019كان وضع
األخيرة ،ال ِ
حقوق اإلنسان في الواليات المتحدة سيئًا
ومتدهوراً».
•أفادت صحيفة
«غارديان»
البريطانية
يوم األحد بأن
عدد المواطنين
الذين وضعوا قيد الحجر
الصحي في أوروبا في ظل انتشار فيروس كورونا
المستجد «كوفيد ،»19-قد تجاوز  100مليون
شخص.
•قالت شركة
يونيبر
األلمانية ،أحد
شركاء شركة
غازبروم الروسية في
خط
المشروع ،إنه سيتم تشغيل
أنابيب الغاز السيل الشمالي  2بالرغم من
التأخير في تنفيذ المشروع .
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السوق الرأسمالية مسؤولة

في الوقت الذي ترتبك فيه السلطات وتتلعثم غير قادرة على اكتشاف ما عليها فعله،
يمكن لمدى التأثير الفيروسي أو المرضي أن يكون مفاجئاً لدرجة انتقاله من مكان آلخر
بسرعة هائلة .وكما هي الحال مع فيروس كورونا « »nCoV -2019ذاته ،فقد شهدنا
انتقاله من سوق واحدة إلى كامل العالم خالل شهر واحد .ويمكن ألعداد المصابين حول
وك ْنه وجوده ضربة موجعة تعكس
يتلقى علم األوبئة ُ
العالم أن ترتفع بسرعة بحيث َّ
الحقائق التي عليه التعامل معها على األرض.
ǧروب واالسǧ
     تعريب وإعداد :عروة درويش

ّإن األوبـئــة ،وآخــرهــا كــورونــا ،تضع العالم في
حــالــة ذه ــول .ولـكــن بــد ًال مــن قـيــام الـحـكــومــات
بالتفتيش عن األسباب البنيوية التي أدت له،
فــإنّـهــا تــركــز بـســذاجــة على إج ــراءات الـطــوارئ
وح ـســب .يـتـحــدث عــالــم األح ـي ــاء والـجـغــرافـيــة
ال ـص ـح ـيّ ــة روب وال ـ ــس ع ــن األوبـ ـئـ ــة وم ـن ـهــا
كــورونــا مـتـصـدِّر ًا الـعـنــاويــن ،ويبين مسؤولية
«األعمال الزراعية» عنها والحلول المستدامة
لمحاربتها.
Ǩكم هو خطير فيروس كورونا الجديد؟

يـعـتـمــد األمـ ــر ع ـلــى عـ ـدّة ع ــوام ــل م ـح ـل ـيّــة :هــل
أنــت مـصــاب فــي مــراحـلــه األولــى أم ذروتــه أم
أواخ ـ ــره؟ م ــا م ــدى جـ ــودة الــرعــايــة الـصـحـيــة
العامة في منطقتك؟ في أيّ تــوزع ديمغرافي
أن ــت؟ كــم ع ـمــرك؟ مــا مــدى ق ـوّة مـنــاعـتــك؟ ما
األعراض الصحية الحالية لديك؟ ثم اإلمكانية
غـيــر الـتـشـخـيـصـيــة :هــل مـنــاعـتــك الـجـيـنـيــة ،أي
الـجـيـنــات الـمـســؤولــة عــن استجابتك المناعية،
تتوافق مع الفيروس أم ال؟
كل هذا الحديث عن الفيروس مجّرد
Ǩإذاً ّ
تكتيك للتخويف؟

ليس بالضبط .فعلى المستوى الجماهيري،
س ـجــل ال ـف ـي ــروس ن ـس ـبــة  %4-2وف ـي ــات عـنــد
ب ــداي ــة ان ـت ـشــاره ف ــي إقـلـيــم ووه ـ ــان .تنخفض
ن ـس ــب ال ــوفـ ـي ــات خـ ـ ــارج ووه ـ ـ ــان لـتـنـخـفــض
لنسبة تـقــارب  %1أو أق ــل ،لـكـنّـهــا تـتـصــاعــد في
مـنــاطــق هـنــا وه ـن ــاك ،وم ــن بـيـنـهــا فــي إيـطــالـيــا

والــواليــات الـمـتـحــدة .ال تـبــدو هــذه الـمـعــدالت
ك ـب ـيــرة بــال ـم ـقــارنــة م ــع سـ ــارس ع ـنــد  %10أو
إنفلونزا  1918عند  %20-5أو إنفلونزا الطيور
 H5N1عند  %60أو إيـبــوال فــي بعض حاالته
عـنــد  .%90لـكـنّـهــا تـتـجــاوز بــا شــك اإلنـفـلــونــزا
الموسمية عند نسبة وفيات  .%0,1لكنّ الخطر
لـيــس مــرتـبـطـ ًا بـمـعــدالت ال ـمــوت فـقــط ،فعلينا
هـنــا أن نـتـعــامــل مــع مــا يــدعــى «االخ ـت ــراق» أو
معدل الهجوم المجتمعي :أي كمية االختراق
الـمـجـتـمـعــي ال ــذي ح ــدث لـلـسـكــان ح ــول الـعــالــم
جرّاء االنتشار.
كنت تفصيلياً أكثر؟
هل َ
ّ Ǩ

شبكة السفر العالمية في أعلى مراحل اتصالها.
وال وج ــود لـلـقــاحــات أو م ـض ــادات فـيــروسـيــة
مـعـيـنــة ضــد ف ـيــروســات كــال ـكــورونــا ،وكــذلــك ال
توجد أيّة مناعة مطلقة ضدّ الفيروس ،فحتى
ن ـس ـبــة ن ـج ــاة ل ـل ـف ـي ــروس ع ـن ــد  %1ي ـم ـك ـنــه أن
يشكل خـطــر ًا كـبـيــر ًا .فـمــع فـتــرة حـضــانــة تصل
بأن
إلى أسبوعين أو أكثر– أي قبل أن ندرك ّ
الـمـصــابـيــن بــه قــد أصـيـبــوا حـقـ ًا– تـجـعــل بعض
األمــاكــن مباحة أمــام الـعــدوى بالفيروس .فإذا
بأن الفيروس قد سجّل نسبة وفيات عند
قلنا ّ
 %1عند إصابته ألربعة مليارات إنـســان ،فعدد
الـمــوتــى هــو  40مـلـيــون .فــالـجــزء الـصـغـيــر من
عينة كبيرة يبقى جزء ًا كبير ًا بحد ذاته.
وعلينا ّأل ننسى أنّها بداية االنتشار .من المهم
أن نفهم بـ ّـأن العديد من األمــراض تتغيّر على
طول التحوّل لكونها وباء .في بعض الحاالت
يمكن للعدوى أو لخباثة المرض أو لكليهما أن
تضعفا ،وفي حاالت أخرى قد تزيدان .الموجة
األولى من وباء إنفلونزا  1918أتت في الربيع

وكــانــت مـتــوسـطــة ال ـعــدوى بـشـكــل نـسـبــي .أمّــا
ال ـمــوجــة ال ـثــان ـيــة وال ـثــال ـثــة ال ـل ـتــان حـصـلـتــا فــي
شتاء  1919هما اللتان قتلتا الماليين.
Ǩيقول البعض ّأن فيروس كورونا قتل مرضى
ممن قتلتهم نزالت البرد الموسمية ،ما
أقل ّ
رأيك بهذا؟

الرأسمال يقود
عمليات االستيالء
على األراضي في
آخر ما تبقى لنا من
غابات مطرية وعلى
أراضي الحيازات
الصغيرة في جميع
أنحاء العالم

يـجــب علينا أن نحتفل إن كــان هــذا االنـتـشــار
ل ـل ـف ـي ــروس ب ــا ق ـي ـم ــة ،ل ـك ـنّ ق ـيــام ـنــا بـتـجــاهــل
الـفـيــروس كـخـطــر محتمل مــن خــال مقارنته
بــأمــراض مميتة أخــرى هــو نــوع مــن الـتـهـرّب
ال ـ ــذي ت ــدع ـم ــه ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـف ــاش ـل ــة لـتـبــريــر
قصورها .فمن غير المنطقي مقارنة مرضين
مختلفين ببعضهما.
صـحـيــح أن اإلن ـف ـلــونــزا الـمــوسـمـيــة تــؤثــر فــي
ال ـمــاي ـيــن ع ـلــى طـ ــول ال ـع ــال ــم وت ـق ـتــل بـحـســب
تقديرات منظمة الصحة العالمية ما يقرب من
 650ألف إنسان سنوي ًا ،لكنّ فيروس كورونا
قد بدأ رحلته الوبائية للتو .وخالف ًا لإلنفلونزا،
فليس لــديـنــا لــه ال لـقــاحــات وال مـنــاعــة شعبية
لتبطئ الـعــدوى وتحمي المجموعة األضعف
من السكان.
Ǩحتى لو كانت المقارنة مضللة ،فال يزال
المرضان ينتميان إلى فيروسين من ذات
المجموعة ولهما ذات الـ  ،RNAوكالهما
يؤثران على الفم ومنطقة الحلق والرئة في
بعض األحيان ،ومعديان جداً.

هــذه التشابهات مصطنعة وتفتقد جــزء ًا هام ًا
عند المقارنة .نحن نعلم الكثير حول ديناميكية
اإلن ـف ـلــونــزا ،بـيـنـمــا نـعـلــم الـقـلـيــل ع ــن ك ــورون ــا.
هـنــاك بالتأكيد بعض األشـيــاء الـتــي لــم نعرفها
حتى انتشر بشكل كامل .في ذات الوقت ،من
ال ـهــامّ فـهــم ّأن الـمـســألــة لـيـســت مـســألــة كــورونــا
ضد إنفلونزا ،بل هي بالحقيقة مسألة وجود
الكورونا واإلنفلونزاّ .إن هذه األوبئة القادرة
ع ـلــى االن ـت ـق ــال س ــري ـع ـ ًا وال ـت ـف ـشــي وم ـهــاج ـمــة
السكان في مجموعات كبيرة ،يجب أن تشكل
مصدر القلق األساس والمركزي وأال يقتصر
األم ــر عـلــى الـبـحــث عــن ح ــاالت ال ـط ــوارئ ،بل

فهم كيفية انتقالها السريع هذا.
Ǩأنت باحث في األوبئة والجوائح وأسبابها
منذ سنين طوال .في كتابك «المزارع الكبيرة
تصنع إنفلونزا كبيرة» تحاول رسم الخط
الواصل بين الممارسات الزراعية الصناعية
والزراعة العضوية واالنتشار الهائل لألوبئة.
ما هي نظرتك لألمر؟

الـخـطــر الحقيقي لـكــل تـفـشٍّ مــرضــي هــو فشل
وســائــل م ـحــاربــة مـسـبـبــاتــه ،ول ـيــس ال ـكــورونــا
ب ــاالسـ ـتـ ـثـ ـن ــاءّ .إن تـ ــزايـ ــد حـ ـ ــاالت االن ـت ـش ــار
ال ـف ـي ــروس ــي م ــرت ـب ــط بـ ـشـ ـدّة ب ــإن ـت ــاج ال ـغ ــذاء
وب ــرب ــح ال ـش ــرك ــات م ـت ـعــددة ال ـج ـن ـس ـيــات .أيّ
أحــد يـهــدف إلــى فـهــم الـسـبــب ال ــذي يـجـعــل من
الفيروسات أكثر خطورة يجب أن يبحث في
النمط الصناعي للزراعة ،وبشكل أكثر تحديد ًا
فــي إن ـتــاج ال ـمــاش ـيــة .فــي الــوقــت ال ـحــالــي عــدة
حكومات وبضع علماء هــم فقط المستعدون
للقيام بمثل هذا األمر.
ع ـن ــدم ــا يـ ـح ــدث تـ ـفـ ـشٍّ لـ ــوبـ ــاء جـ ــديـ ــد ،ت ــر ِّك ــز
الـحـكــومــات واإلع ــام وحـتــى مـعـظــم المنشآت
الطبية تــركــز بـشــدة على كـ ّـل حــالــة على حــدة،
وال تـ ــرى األسـ ـب ــاب ال ـجــوهــريــة ال ـت ــي دفـعــت
بــالـعــديــد مــن األمـ ــراض الـهــامـشـيــة إل ــى مـســرح
الشهرة ،مرض ًا تلو آخر.
Ǩمن المالم؟

المالم الرئيس برأيي هو مجال أعمال الزراعة،
لكنّ هناك جانب ًا أوسع لألمر .الرأسمال يقود
عمليات االسـتـيــاء على األراض ــي فــي آخــر ما
تـبـقــى ل ـنــا م ــن غ ــاب ــات م ـطــريــة وع ـلــى أراض ــي
ال ـح ـيــازات الـصـغـيــرة فــي جـمـيــع أن ـحــاء الـعــالــم.
تــدفــع ه ــذه االس ـت ـث ـمــارات إل ــى إزالـ ــة ال ـغــابــات
وي ـق ــود ت ـط ــور األمـ ــر إل ــى ظ ـه ــور األم ـ ــراض.
ت ـتــم إزالـ ــة ال ـت ـنــوع ال ـفــاعــل وال ـم ـع ـقــد ف ــي هــذه
ال ـم ـســاحــات الـهــائـلــة مــن األراضـ ــي ال ـتــي كــانــت
تـحـتـجــز داخـلـهــا ال ـمــرض فـيـمــا قـبــل ،فيتسرب
ال ـم ــرض إل ــى ال ـمــاش ـيــة الـمـحـلـيــة ومـجـتـمـعــات
الـبـشــر .أي باختصار إلــى مــراكــز رأس الـمــال،
أمــاكــن مـثــل لـنــدن ون ـيــويــورك وهــونــغ كــونــغ،
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منظمات األمم المتحدة تعيش بشكل مستمر
بـحــالــة قـلــق ح ــول وزن ـهــا وسـلـطـتـهــا وم ـصــادر
تمويلها ،األمــر الــذي قد يكون الدافع الرئيس
وراء اإلعالن .لكنّ هذا اإلعالن يمكنه أيض ًا أن
يتالقى مع التحضيرات الفعلية التي يحتاجها
العالم لقطع سلسلة التفشي.
Ǩأضّرت إعادة الهيكلة النيوليبرالية لنظام
العامة
الرعاية الصحي بكال البحث والعناية ّ
بالمرضى .ما الفارق الذي قد يشكله نظام
ممول بشكل أفضل في سياق
رعاية صحي َّ
مكافحة الفيروس؟

يمكنني أن أش ــرح األم ــر مــن خــال مـثــال عن
مــوظــف فــي شــركــة أجـهــزة طبية أمــريـكـيــة من
مـيــامــي ،وال ــذي شـعــر حــال عــودتــه مــن الصين
بأعراض إنفلونزا ،فقام باألمر الصائب تجاه
عــائـلـتــه ومـجـتـمـعــه ،وطـلــب بــإجــراء اخـتـبــار له
ليتأكد من خلوه من كورونا .لقد كانت مشكلته
ّأن تــأمـيـنــه ال ـص ـحــي ال يـغـطــي ل ــه ال ـف ـحــوص،
ووجــد نفسه فـجــأة مـطــالـبـ ًا بــدفــع مبلغ 3270
دوالر ًا .لنتخيل لــو ّأن نظام الرعاية الصحي
شامل ويوفر العالجات والفحوصات الالزمة.
ّإن مثل هذه المشكلة لن تجد لها مكان ًا عندها،
ولن تتفاقم مشكلة عدم إيجاد مرافق وكوادر
كــافـيــة تـحـبــط الـمـجـتـمــع وتـمـنـعــه عــن الـتـعــامــل
بشكل أسهل مع األوبئة.

وال ـتــي يـجــب اع ـت ـبــارهــا ن ـقــاط ج ــذب الـمــرض
الرئيسة.
ل ـي ــس ه ـن ــاك م ــن م ــراك ــز رأس ـم ــال ـي ــة مـحـصـنــة
فــي هــذه المرحلة .حـتّــى أكـثــرهــا بـعــد ًا معرضة
لإلصابة .اإليبوال والزيكا والكورونا والحمى
الصفراء مجدد ًا .مجموعة متنوعة من إنفلونزا
الـطـيــور وحـمــى الـخـنــازيــر اإلفــريـقـيــة ،جميعها
من بين التي تشق طريقها من أبعد المناطق
النائية إلى الحلقات شبه الحضرية والعواصم
اإلقليمية وبالنهاية إلى شبكة السفر العالمية.
من خفافيش الفواكه في الكونغو لتقتل قاطني
الضواحي في ميامي خالل بضعة أسابيع.
Ǩما هو دور الشركات متعددة الجنسيات في
هذا؟

كــوكــب األرض هــو الـكــوكــب الــزراعــي فــي هــذا
اليوم ،وذلك من ناحية الكتلة الحيوية واألرض
المستخدمة .قطاع األعمال الزراعي يهدف إلى
حـصــار ســوق الـغــذاء .الـمـشــروع النيوليبرالي
شـبــه الـمـكـتـمــل مـنـظــم حــول فـكــرة دعــم جـهــود
الـ ـش ــرك ــات ال ـق ــائ ـم ــة فـ ــي أكـ ـث ــر االقـ ـتـ ـص ــادات
الصناعية تقدم ًا كي تسرق األرض والموارد
من الدول األضعف .وكنتيجة ،فالكثير من هذه
األمراض التي كان متحكم ًا بها من قبل النظام
البيئي للغابات باتت حــرة باالنتشار ،مهددة
العالم بأكمله.
Ǩما تأثير األعمال الزراعية التي تعتمدها
وسائل اإلنتاج على األمر؟

ّإن األع ـمــال الــزراعـيــة الـتــي يـقــودهــا الــرأسـمــال
اسـتـبــدلــت األنـظـمــة الـبـيـئـيــة الـطـبـيـعـيــة بــأخــرى
تقدم لألمراض الوسائل الالزمة التي تتطور
وتنتشر من خاللها عبر أنماط ظاهرية مُعدية.
ال يمكنك أن تصمم نظام ًا أفضل لتولد أمراض ًا
قاتلة.
Ǩكيف ذلك؟

ّإن تــربـيــة الـحـيــوانــات والـمــاشـيــة بـشـكــل ينمي
الـثـقــافــة األح ــادي ــة الـجـيـنـيــة أزال ك ـ ّـل الـفــواصــل
ال ـم ـنــاع ـيــة الـمـمـكـنــة ال ـتــي ق ــد ت ـبـ ِّـطــئ ال ـع ــدوى.

وك َّلما ازداد عــدد وكثافة المجموعات سهّلت
زيــادة معدالت العدوى .تخفض مثل ظروف
االزدحـ ـ ــام ه ــذه االس ـت ـجــابــة ال ـم ـنــاع ـيــة .تــوفــر
اإلنتاجية العالية ،وهي جزء دائم من أيّ إنتاج
صناعي ،إمــدادات متجددة ودائـمــة باستمرار
من المعرضين للخطر ،وهو األمر الذي يشكل
وقـ ــود ًا النـتـشــار ال ـعــدوى وال ـم ــرض .بكلمات
أخــرى :تــركــز األعـمــال الــزراعـيــة بشكل مفرط
على تحقيق الربح ممّا يحدو بها للتعامل مع
أمــر اختيار فـيــروس قــد يقتل مـلـيــارات البشر
بوصفه أمر ًا يستحق المخاطرة.
عمداً؟
Ǩهل تفعل الشركات ذلك ْ

ّإن ه ــذه ال ـش ــرك ــات ت ـقــوم ب ـتــوزيــع الـتـكــالـيــف
الـتــي تنشأ عــن عملياتها الـخـطــرة مــن الناحية
الــوبــائـيــة على الجميع .مــن الـحـيــوانــات نفسها
إل ــى الـمـسـتـهـلـكـيــن وع ـمــال ال ـم ــزارع والـبـيـئــات
المحلية والحكومات المختلفة .األضرار كثيفة
ج ــد ًا بـحـيــث إن كــان لـنــا أن نـعـيــد فــرضـهــا على
الشركات نفسها لموازنة الحسابات ،فسوف
يـخـتـفــي ق ـطــاع األع ـم ــال ال ــزراع ــي ك ـمــا نـعــرفــه
لألبد .ال توجد شركة يمكنها دفع التكاليف عن
األضرار التي تحدثها.
بأن نقطة
Ǩالكثير من وسائل اإلعالم ّادعت ّ
بداية فيروس كورونا هي سوق األطعمة
الغريبة في ووهان .هل هذا الوصف صحيح؟

نعم وال .هناك أد ّلة مكانية تدعم هذه الفكرة،
حيث تصل الــروابــط واقتفاء أثــر العدوى إلى
سوق هونان للمأكوالت البحرية في ووهان،
حيث تـبــاع الـحـيــوانــات الـبــريــة .العيِّنات تشير
إل ــى ال ـطــرف ال ـغــربــي مــن ال ـســوق حـيــث تـبــاع
الحيوانات البرية.
لكن إلى أيّ حد زمني وما هو مدى االتساع
المكاني الذي نحتاجه للتحقيق فيه؟ متى بدأ
الـظـهــور الفعلي؟ التركيز على الـســوق أفقدنا
تق ِّفي األصل في األعمال الزراعية التي تحصل
في األراضي النائية التي تشهد ازدياد اجتياح
الــرأس ـمــال لـهــاّ .إن ال ـغــذاء فــي الـصـيــن ،وكــذلــك
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـعــالــم ،يـصـبــح بـشـكــل مـتــزايــد

مشكلة بوصفه قـطــاعـ ًا اقـتـصــاديـ ًا .لـكـنّ عالقته
بــاألعـمــال الــزراع ـيــة تـمـتــد إلــى أبـعــد مــن مـجــرد
تشارك األربــاح .فاإلنتاج الصناعي– الماشية
والــدواجــن وغـيــرهــا– تتسع لتصل إلــى داخــل
ال ـغــابــات وت ـضــع ضـغـطـ ًا عـلــى أص ـحــاب أعـمــال
األغ ــذي ــة ال ـبــريــة ل ـلــدخــول أع ـمــق ف ــي ال ـغــابــات
من أجل إيجاد مــوارد أكبر ،ممّا يزيد احتمال
م ــواج ـه ــة ون ـق ــل ون ـش ــر م ـس ـب ـبــات األم ـ ــراض
الجديدة.

تركز األعمال
الزراعية بشكل
مفرط على تحقيق
مما يحدو
الربح ّ
بها للتعامل مع
أمر اختيار فيروس
قد يقتل مليارات
البشر بوصفه أمراً
يستحق المخاطرة

Ǩليس فيروس كورونا هو أول فيروس يظهر،
وتحاول الحكومات أن تتعامل معه!

نـعــم ،وال يقتصر األمــر على الصين أو الــدول
المشابهة لها .فالواليات المتحدة وأوروبا قد
خــدمـتــا دور أرضـيــة إط ــاق أن ــواع أخ ــرى من
اإلنفلونزا أيـضـ ًا ،فالـ  H5N2و H5Nxقد دفع
عـبــر الـشــركــات الـمـتـعــددة الـجـنـسـيــات ووكــاء
االستعمار الجدد إلى ظهور إيبوال في غربي
إفريقيا وزيكا في البرازيل .لقد قامت وكاالت
ال ـص ـح ــة ال ــرس ـم ـي ــة فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
بــالـتـغـطـيــة عـلــى دور األع ـمــال الــزراع ـيــة خــال
تفشي  H1N1و.H5N2
Ǩأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة
طوارئ صحية على نطاق عالمي .هل هذه
الخطوة صحيحة اليوم؟

ألن السلطات الصحية ال يمكنها التحكم
نعمّ ،
في توزع المخاطر إحصائي ًا .ليس لدينا فكرة
عــن الـكـيـفـيــة ال ـتــي قــد يـسـتـجـيــب لـهــا ال ـمــرض.
ان ـت ـق ـل ـنــا م ــن ت ـف ـشٍّ ف ــي الـ ـس ــوق إلـ ــى ع ــدوى
متوزعة على طول العالم خالل أسابيع .يمكن
للمرض أن يموت الـيــوم ،وسيكون هــذا أمــر ًا
ع ـظ ـي ـم ـ ًا ،لـكـنـنــا ال ي ـجــب أن ن ــراه ــن ك ـل ـي ـ ًا عـلــى
ذلك .التحضيرات األفضل ستكون هي الخيار
األفضل لقطع سلسلة انتشار المرض.
بأن إعالن منظمة
ولكن هذا ال يجب أن يُنسينا ّ
الصحة العالمية يـنــدرج بــرأيــي تحت مــا يمكن
أن نـسـمـيــه «ال ـم ـســرح الــوبــائــي» .فــالـمـنـظـمــات
الــدول ـيــة ت ـمــوت فــي مــواج ـهــة ع ــدم ات ـخــاذ أي
فعل ،ويذكرني هذا بعصبة األممّ .إن مجموعة

Ǩحالما اك ُتشف وجود كورونا في بل ٍد ما ،بتنا
نرى حكومته تسارع إلى اتخاذ إجــراءات
استبدادية وإجــراءات عقابية .هل هذه
اإلجــــراءات مــبــررة؟ كما يمكننا أن نرى
مطالبات بالمزيد من اإلجــراءات ،كما هي
الحال في ألمانيا حيث يطالب حزب ،AfD
وهو حزب برلماني نازي في الواقع ،بالمزيد
من االستبداد مثل منع الرحالت وإيقاف
المهاجرين وإغالق الحدود ...إلخ.

إغــاق الـحــدود ومنع السفر هي مطالب يريد
الـيـمـيــن الـمـتـطــرف تـحـقـيـقـهــا لـمـنـطـقــة اإلصــابــة
العالمية بالمرض .لكنّه بكل حال مجرّد هراء.
فـفــي هــذه الـمــرحـلــة ،ومــع األخــذ بــاالعـتـبــار ّأن
الـفـيــروس ينتشر بالفعل فــي كــل مـكــان ،األمــر
ال ـم ـن ـط ـقــي ال ـ ــذي ي ـج ــب اتـ ـخـ ــاذه ه ــو ت ـطــويــر
األن ـظ ـم ــة ال ـص ـح ـيــة ال ـع ــام ــة ل ـت ـص ـمــد وت ـســاعــد
وتشفي المصابين الذين ال يهم ال لونهم وال
شـكـلـهــم بــوصـفـهــم مــرضــى وحــامـلـيــن لـلـعــدوى.
كما ّأن التوقف عــن سرقة أراضــي الـنــاس في
الخارج وإيقاف ما يدفعهم إلى الهجرة بالمقام
األول ،سيخفف بكل تأكيد مــن استمرار قيام
المرض باالستمرار بالظهور.
Ǩمــا هــي التغييرات المستدامة الواجب
اتخاذها؟

ي ـجــب ح ـتــى نـمـنــع ظ ـهــور ف ـيــروســات جــديــدة
وانتشارها أن نغيّر إنتاج الغذاء بشكل جذري.
ي ـم ـكــن الس ـت ـق ــال ال ـم ــزارع ـي ــن ال ـم ـح ـل ـي ـيــن عــن
الـشــركــات مـتـعــددة الجنسيات ،وتــدعـيــم قطاع
عــام قــويِّ أن يكبح السقطات البيئيّة ،وتَـوَ ُّلــد
وان ـت ـش ــار األم ـ ـ ــراض .ي ـجــب إدخ ـ ــال أص ـنــاف
م ـت ـنــوعــة م ــن ال ـم ـح ــاص ـي ــل وال ـم ــاش ـي ــة بـشـكــل
إسـتــراتـيـجــي س ــواء عـلــى مـسـتــوى الـتـجـمـعــات
ال ــزراع ـي ــة وال ـم ـس ـتــوى اإلق ـل ـي ـمــي .ك ـمــا يـجــب
الحرص على جعل حيوانات الغذاء تتكاثر في
المكان الذي ستوزَّع فيه حتى تصبح بمناعة
كــافـيــة يـمـكــن مــراقـبـتـهــا .وكــذلــك وصــل اإلنـتــاج
العادل بالتدوير العادل .دعم األسعار وبرامج
ال ــزراع ــة الـمـحـلـيــة سـيـجـنــب ال ـق ـطــاع ال ــزراع ــي
الـفـشــل .وكــذلــك الــدفــاع عــن الـتـجــارب المحلية
مــن كــا الـتـهــديــدات االقـتـصــاديــة النيوليبرالية،
ومن قمع الدول الرأسمالية .باختصار ...لدينا
كوكب علينا تغيير أساليبنا كي نفوز به.

22
قراءة أول ّية في «المحرومون في االتحاد السوفييتي»
شؤون ثقافية

قاسيون ـ العدد  957اإلثنين  16آذار 2020

نص «المحرومون في االتحاد السوفياتي» ،للكاتب سيرغي قره مورزا ،الذي صدر
إن ّ
ّ
منذ أيام على قاسيون ،المنشور نفسه عام  2009على موقع قاسيون ،يعالج مسألة ما
تشق طريقها بصعوبة إلى وعي القوى السياسية الماركسية ،أال وهي
زالت لح ّد اآلن ّ
مسألة الجوع الروحي/النفسي ،وكيف تم التصدي لها تاريخياً بين المجتمع الرأسمالي
والتجربة االشتراكية في االتحاد السوفياتي ،والتي كانت سبباً أساساً في تع ّثر التجربة
السوفييتية تاريخياً.
ǧمحمد المعوش

ول ـه ــذا ف ــإن قـ ــراءة ال ـنّ ــص ف ــي س ـيــاق الـبـحــث
والعمل الـرّاهــن ضــروريــة ،وخصوص ًا في ظل
انـهـيــار الـنـمــوذج الـ ّلـيـبــرالــي وتشويهه الطويل
للحياة الروحية والنفسية وحرفه للحاجات،
وف ــي ذات ال ــوق ــت االس ـت ـف ــادة م ــن الــوضــوح
الـسـيــاســي فـيــه لــإضــاءة م ـجــدد ًا عـلــى الـسـبــب
وراء تغييب هــذه المسألة لــدى غالبية القوى
الماركسية اليوم.
بين الهيمنة والحاجات الجديدة
الـفـكــرة األســاس فــي الـنـصّ هــي مسألة بــروز
الـحــاجــات الـجــديــدة والـتــي تنتمي إلــى الفضاء
الــروحــي والــرمــزي الـمـعـنــوي ،والـتــي بــدورهــا
تـحـوّل الـعــاقــة بـيــن األشـيــاء وتـعـ ّقـدُهــا ،وتنقل
العالقات المباشرة بين األشياء إلــى مستوى
أكـثــر تـجــريــد ًا ،مــا يـحـوّل الـعــاقــة بين اإلنـســان
والواقع إلى عالقة أعقد وأكثر تجريد ًا ،فتصير
حتى أبسط األشياء كالغذاء مث ًال تحمل معاني
أبـعــد مــن إرض ــاء حــاجــة الـشـبــع الـفـيــزيــولــوجــي
بحد ذاتها .هكذا إذ ًا تأخذ مسألة كيفية تحقيق
تلك الحاجات الجديدة ضمن المجتمع مساحة
أســاس ـيــة ف ــي ال ـن ــص .وب ــاالرت ـك ــاز إل ــى أف ـكــار
غــرام ـشــي ح ــول ال ـه ـي ـم ـنــة ،اع ـت ـبــر ال ـكــاتــب َّأن
ال ـح ـفــاظ ع ـلــى هـيـمـنــة ن ـظــام اج ـت ـمــاعــي مـحــدد
يحتاج إلى قدرة النظام على تأمين «توافق»
اجتماعي يجعل الـقــوى الخاضعة تقبل بنمط
الـحـيــاة الــذي يـمِّـثـلــه الـنـظــام الـقــائــم ،عـبــر قــدرة
هـ ــذا ال ـن ـمــط ع ـلــى االس ـت ـجــابــة إلـ ــى ال ـحــاجــات
االجتماعية المتجددة ،ما يجعل منطق الهيمنة
يـحـمــل بُ ـعــد ًا ديـنــامـيـكــا م ـت ـح ـوِّ ًال .وه ــذا الـقـبــول
(التوافق) يتأسس على أساس المعاني والقيم
وال ــرم ــوز وال ـص ــورة عــن الـعــالــم ال ـتــي يــؤمّـنـهــا
النظام على المستوى الثقافي والفكري ونمط
الحياة الذي يتم َّثل من خالل ممارسات يومية

فــرديــة .هــذه الـمـمــارســات الـفــرديــة الــ«خـلــويّــة»
تجعل الهيمنة الطبقية «خـلــويّــة» الـطــابــع ،أي
لـيــس بــالـضــرورة أن يـكــون مـعـبّـ ًاٌ عـنـهــا «على
شـكــل ص ــدام قــوى طـبـقـيــة وإن ـمــا تـجــري وفــق
تغيرات بطيئة ومـتــدرجــة وغير منظورة في
اآلراء واألم ــزج ــة ض ـمــن وع ــي ك ــل إن ـس ــان».
وهنا يأتي دور المستوى اللغوي -الصوتي
والـ ـبـ ـصـ ــري والـ ـحـ ـس ــي كـ ــالـ ــروائـ ــح وغ ـي ــره ــا
والقادرة على التأثير المباشر واألقــوى حتى
مــن الـنــص الـمـكـتــوب ،وكـ ُّلـهــا تـعـبــر عـمّــا سُـمِّــي
ف ــي أدب ـي ــات أخـ ــرى بــالـهـيـمـنــة ال ـنــاع ـمــة .وهـنــا
يعتبر الكاتب أن السياسة السوفييتية ما بعد
ال ـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة ،أي لـحـظــة اسـتـقــرار
المجتمع بعد الحرب ،لم تقدر على وعــي هذا
الــواقــع الجديد لتطوُّر الـحــاجــات ،ومــا تفرضه
مــن ضــرورة تـحـوّل فــي نمط الحياة الشامل،
مِ ـمّــا أف ـقــد ال ـن ـظــام االش ـتــراكــي دع ـمــه الـشـعـبــي
الــواســع ،بـتــواطــؤ مــن قـبــل الـفـئــة الــرجـعـيــة في
السلطة السوفييتية على تحويل هــذه النَّقمة
ال ـش ـع ـب ـيــة ض ــد االش ـت ــراك ـي ــة واس ـت ـي ــراد نـمــط
ال ـح ـيــاة االس ـت ـهــاكــي ال ـغــربــي ال ـم ــروج لــه من
قبل قوى البيروسترايكا .هكذا تم توجيه تلك
الثغرة ضد االشتراكية نفسها ،ما زالــت حتى
اليوم لم تجد المعالجة الضرورية لها من قبل
أغـلــب الـقــوى الـمــاركـسـيــة الـتــي ورث ــت الـفـضــاء
الشيوعي السابق.
حول تجذير لغة الكاتب
إذا أردن ــا أن ن ـج ـ ّذر لـغــة ال ـنــص ،ال ب ـدَّ لـنــا من
اإلش ـ ــارة إل ــى ال ـعــديــد م ــن ال ـم ــواد ال ـتــي سـبــق
ونُ ـ ـشِ ـ ــرت فـ ــي ق ــاس ـي ــون (ال ـم ـت ــرج ـم ــة م ـن ـهــا،
والمكتوبة) حول مسألة التطوُّر الــذي حصل
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـحــاجــات ف ــي ال ـن ـصــف الـثــانــي
مــن الـقــرن الـعـشــريــن الــذي حمله نـمــط الحياة
ال ـل ـي ـب ــرال ــي ،ال ـ ــذي س ـم ــح ب ــإش ـب ــاع ال ـح ــاج ــات
المباشرة المادية للطبقات الشعبية ،وتحوَّل

االشتراكية
المتجددة ستطرح
إشباع سعي
الذات لالعتراف
والقيمة من خالل
كل األفراد
إشراك ِّ
بأدوار سياسية
تخرجهم من
موقع المستهلك
في قالب العمل
المأجور نحو
الفرد صاحب الدور
الضروري للجميع

ال ـق ـم ــع مـ ــن م ـب ــاش ــر إل ـ ــى ق ـم ــع ن ـم ــط ال ـح ـي ــاة
االسـتـهــاكــي .عـنــدهــا وجــدت ال ــذات اإلنسانية
نـفـسـهــا أم ــام إمـكــانـيــة تـحـقـقـهــا ضـمــن الـســرديــة
الليبرالية .فعلى الــرغــم مــن اعـتـبــار الـكــاتــب َّأن
هذا اإلرضاء يحصل في مجاالت متفرقة ،ولكن
يمكن الـقــول إنـهــا ك ّلها يجمعها رابــط مشترك
هو مفهوم سعي الذات للتحقق ،مع اختالف،
شـكــل هــذا الـتـحـقــق ،فــالـمـسـتــوى الـفــردي الــذي
تعبّر عنه كل الصور في المجتمع الغربي هو
أســاس «الـتــوافــق» حــول الليبرالية .فالسيارة
والمنزل واللباس والعطور ونموذج الجمال
ال ـظ ــاه ــري وال ـج ـن ــس والـ ـمـ ـخ ــدرات وال ـت ـم ـيــز
ف ــي م ـمــارســات مـخـتـلـفــة ه ــي ك ـ ُّل ـهــا تـعـبـيــر عــن
ال ـفــردان ـيــة ال ـتــي يـسـعــى عـبــرهــا اإلن ـس ــان لكي
ي ـحّ ـصِّــل ت ـمــايــزه ،واالع ـت ــراف ب ــه .وه ـنــا يــأتــي
الـقــالــب الـلـيـبــرالــي لـيـكــون شـكـ ًا ولـبــوسـ ًا فاقع ًا
ع ــن هـ ــذا ال ـم ـض ـم ــون ،ع ـبــر دف ـع ــه بــال ـفــردان ـيــة
إلــى حــد الـتـضـخّــم ،وهــا هــي الـيــوم تثبت عجز
ه ــذا ال ـن ـم ــوذج ال ـع ـق ـيــم ال ـمــؤســس لــاغ ـتــراب،
فــالــذات لــم تـجــد فــي هــذا الـنـمــط مــا يشبع تلك
الحاجات المعنوية ،بل أنتجت الفراغ الروحي
واالغـ ـ ـت ـ ــراب ال ـم ـت ـع ــاظ ــم .ولـ ـهـ ــذا فــال ـم ـط ـلــوب
تـعــويــض الـثـغــرة الـتــاريـخـيــة الـتــي يـتـكـلــم عنها
مــورزا فــي التجربة االشتراكية ،وهــو مــا عبَّر
عـنــه بـقــولــه« :ف ـهــذا يـعـنــي أنـنــا لــن نـقــوم بـهــدم
ال ـن ـظــام الـســوفـيـيـتــي ،ب ــل ع ـلــى ال ـع ـكــس تـمــامـ ًا
سنقوم بــإعــادة تكوينه على صــورة جديدة».
لن نقوم بهدمه ألنه تم «هدمه» سابق ًا .ولهذا
ف ــإن لـغــة ال ـكــاتــب يـمـكــن إع ـطــا َءهــا طــاب ـع ـ ًا أكـثــر
تـجــريــد ًا فـلـسـفـيـ ًا مــن وحــي الـتـطــور الـتــاريـخــي
على الذات البشرية ككل ،والمواد السابقة في
قاسيون محاولة بهذا االتجاه.
المسألة وتجديد الخط الثوري ،وانهيار
الليبرالية
عــدم بـحــث هــذه الـمـســألــة (أي مـســألــة الـجــوع
الروحي) على المستوى البرنامجي نحو أيِّ
نمط حـيــاة جــديــد المطلوب اقـتــراحــه مــن قبل
أغلب الـقــوى الـثــوريــة ،يعبّر عــن معنى عميق،
وهو َّأن الرموز والمعاني التي ســادت طوال
عـقــود مــا بعد انـهـيــار االتـحــاد السوفييتي هي
التي ما زالت مهيمنة على الوعي العام ،وضمن ًا
ال ـم ـكــونــات الـبـشــريــة ل ـهــذه ال ـق ــوى .والـمـســألــة
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معقدة أكثر .أين التعقيد في ذلك؟ بعد تراجع
الـشـيــوعـيــة عــال ـم ـي ـ ًا ،ت ـح ـوّلــت رم ــوزه ــا نـفـسـهــا
إل ــى تـعـبـيــر خ ــارج ــي ع ــن ال ـحــاجــات الـمـعـنــويــة
الجديدة ،فالسعي إلــى التمايز الــذاتــي الفردي
الهويّاتي لبس الــرمــوز الشيوعيّة ،وك ّفت عن
أن تـكــون منهج ًا وخـطـ ًا فـكــريـ ًا وسـيــاسـيـ ًا ،بل
هــويّــة ذات ـيــة كـبــاقــي ال ـهــويــات الـمـتـصــارعــة ،ما
جعلها تـعــوض جوعها الــروحــي عبر شكلين:
تعايشها مــع الـنـمــط االسـتـهــاكــي وإحــداثـيــاتــه،
واستهالكها في ذات الوقت لرموز الشيوعية.
وه ـك ــذا عــاشــت االغـ ـت ــراب ب ـل ـبــوس «ثـ ــوري»
عصبوي غالب ًا ،فاقدة المنهج والهدف ،ومنها
تأتي مهادنتها لنمط الحياة القائم ،وما تمرّد
أغ ـل ــب م ـكــونــات ـهــا ال ـب ـشــريــة ّإل تـ ـمـ ـرّد ف ــردي
بلبوس سياسي ،من هنا النزوع الرومانسي
لديها ،والنزعة «الثورجية».
لـهــذا الـسـبــب يـجــب نـقــل الـمـضـمــون الـمـعـنــوي
«ال ـجــائــع» إل ــى لـغــة ظــاهــريــة جــديــدة ال تعبر
عن نفسها بالرموز المتشيّئة ،بل إلى صورة
جديدة عن العالم تتضمن األشكال الملموسة
لـتـحـقـيــق ال ـحــاجــات الـمـعـنــويــة -الـنـفـسـيــة بعد
انهيار الشكل الليبرالي وصــورتــه عن العالم.
فاالشتراكية المتجددة ستطرح إشباع سعي
كل
الذات لالعتراف والقيمة من خالل إشراك ِّ
األف ــراد ب ــأدوار سياسية تخرجهم مــن موقع
المستهلك في قالب العمل المأجور ،نحو الفرد
صاحب الدور الضروري للجميع ،ما سيخلق
ـدة وواض ـح ــة ال ت ـك ـبــح تـحـقـيــق
رم ـ ــوز ًا ج ــدي ـ ً
ال ـحــاجــات كـمــا عـمـلــت الـلـيـبــرالـيــة الـتــي غـرّبــت
الـ ـ ّذات ،بــل تـضــع الـحــاجــات الــذاتـيــة المعنوية
فـ ــي م ـم ــارس ــة تـ ـتـ ــاءم مـ ــع هـ ــذه ال ـح ــاج ــات،
فالفردي سيتحقق ضمن المشروع الجماعي
لـبـنــاء الـمـجـتـمــع ال ـجــديــد ،والـ ــذي ي ـم ـرُّ الـيــوم
بـمــرحـلــة ال ــدف ــاع ال ــوج ــودي ع ــن ن ـف ـســه ،ضــد
فناء البشرية .المناورة الليبرالية التاريخية
التي عوّضت الثغرة التاريخية لالشتراكية قد
تـهـدّمــت الـيــوم ،وعـلــى االشـتــراكـيــة الـمـتـجـدّدة
االن ـطــاق مــن ه ــذه الـمـنـصّــة لـكــي تـجـيــب عن
تناقضات الــرأسـمــالـيــة ،وتـقـدّم تـصــوراتـهــا عن
ن ـمــط ح ـي ــاة ن ـق ـيــض ،س ـي ـع ـيــد تــرت ـيــب عــاقــة
اإلن ـســان بنفسه وبــالـعــالــم .هــذه الــرؤيــة التي
يجب أن يحملها البرنامج والخطاب الثوري
الراهن.

شؤون ثقافية
قاسيون ـ العدد  957اإلثنين  16آذار 2020
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شك أن الموضوع خطير ،ولن
وباء الكورونا يغزو العالم! ال َّ
نخوض في مدى خطورته .ومن وراء حرب الكورونا ضد شعوب
العالم ،تجري حرب إعالمية ال تؤتي بثمارها!

ǧلؤي محمد

اس ـت ـغ ـل ــت وس ـ ــائ ـ ــل اإلعـ ـ ـ ــام ال ـغ ــرب ـي ــة
واألمريكية تفشي هذا الوباء لتطلق نار
اإلعــام نحو أهــداف سياسية مـحــددة.
فـفــي األس ـب ــوع األخ ـيــر ف ـقــط ،انـتـشــرت
بـكـثــافــة م ــواد إعــام ـيــة وأفـ ــام وثــائـقـيــة
وب ـ ــرام ـ ــج ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة وم ـ ـ ــواد خ ــاص ــة
بــوســائــل ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي تـهــاجــم
الصين واالتحاد السوفييتي بكثافة.
وهـ ـك ــذا ك ــان ــت ال ـص ـف ـعــات مــوج ـهــة ضــد
االتـ ـحـ ــاد ال ـســوف ـي ـي ـتــي وال ـص ـي ــن ،وب ــدأ
الـ ـنـ ـحـ ـي ــب وال ـ ـع ـ ــوي ـ ــل اإلعـ ـ ــامـ ـ ــي ع ـلــى
أي ـت ــام فــاش ـيــي ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن الــذيــن
ح ــاول ــوا تـحـطـيــم االتـ ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي
فــي أربعينات الـقــرن الـمــاضــي ،وتذكرت
وســائــل اإلعـ ــام تـلــك ال ــدول ــة اآلسـيــويــة
التي ال تعترف بها الخرائط «تايوان»
لـيـصــب الـقـصــف اإلعــامــي عـلــى ال ـثــورة
الصينية من وراء ذلك.
وفي واحدة من أغرب المواد المتداولة
هي محاولة ربط وباء كورونا بالصين
بـطــريـقــة سـخـيـفــة ،إذ تـقــول هــذه الـمــادة

عوض ًا عن أن تضحي بشعب بأكمله».
وه ـكــذا ج ــرى تـحـمـيــل الـصـيــن تــداعـيــات
األزمــة الرأسمالية الحالية ،وتصويرها
كدولة مؤامراتية .أما الرِّواية األمريكية
الطريفة األخــرى فتقول :أرسلت إيران
أشـ ـخ ــاصـ ـ ًا ل ـن ـشــر الـ ـك ــورون ــا ف ــي إق ـل ـيــم
كردستان للنيل من اإلقليم!
فــي مقابل هــذه الـحــرب اإلعــامـيــة ،نشر
اإلع ــام اإليـطــالــي كــاريـكــاتـيــر ًا تـبــدو فيه
إيـطــالـيــا وه ــي ت ـن ـهــار ،وت ـح ــاول الـصـيــن
إنـهــاضـهــا مــن جــديــد ،بينما يـتــربــص بها

التي انتشرت عبر وسائل التواصل:
«ه ـ ــل خَ ـ ـ ـدَع «الـ ـصـ ـيـ ـنـ ـي ــون» الـ ـع ــال ــم ب ـ
«فيروس كورونا» وأنقذوا اقتصادهم؟
هذا ما يظنه األمريكيون واألوروبيون،
ب ـع ــد أن ب ــاع ــوا أس ـه ـم ـهــم ف ــي ش ــرك ــات
تكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية،
بأثمان زهيدة للحكومة الصينية! وألن
الصين تعلم علم اليقينَّ ،أن األوروبيين
واألمريكيين يبحثون عن ذرائع لإليقاع
باالقتصاد الصيني وإفالسه ،فقد ضحت
الـصـيــن بـبـعــض الـمـئــات مــن مــواطـنـيـهــا،

أخبار ثقافية

الموت حام ًال علم «االتحاد األوروبــي»
االت ـح ــاد الـ ــذي ت ــرك إي ـطــال ـيــا لـمـصـيــرهــا
ب ـي ـن ـم ــا م ـ ــدت ال ـص ـي ــن االشـ ـت ــراكـ ـي ــة يــد
المساعدة اإلنسانية للطليان.
كما انتشر خبر االنتصار الصيني على
وب ـ ــاء كـ ــورونـ ــا ف ــي ب ــاده ــم ال ـض ـخ ـمــة،
وت ــداول الـنــاس هــذا الخبر حــول العالم
مـتـجــاوزيــن الـحــركــات الطفولية للحرب
اإلعـ ــامـ ـيـ ــة ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة ضـ ــد ش ـع ــوب
الـشــرق ،تلك الـحــرب اإلعــامـيــة الـتــي لم
تعد تعطي ثمارها مؤخر ًا.

كانوا وكنا

مستكشف الجليد
أنـهــى أول قـمــر صـنــاعــي لـلــرصــد الـقـطـبــي فــي الـصـيــن مهمة الـمــراقـبــة في
القطب الجنوبي بعد أن دار حول األرض لمدة ستة أشهر ،ومنذ إطالقه
في  12أيلول  ،2019أعاد القمر الصناعي المسمى «مستكشف الجليد»
أكـثــر مــن  1000صــورة تغطي المنطقة القطبية الـجـنــوبـيــة ،وقــال تشن
تشوه تشي ،األستاذ المساعد في كلية العلوم والهندسة الجيوفضائية،
في جامعة سون يات سين ،إنه الحظ انهيارين كبيرين لجرف جليدي،
وقــام بمراقبة مستمرة النفصال الجرف الجليدي ،وحصل على صور
وب ـيــانــات مــن الـقـمــر الـصـنــاعــي .وأضـ ــاف :مـسـتـكـشــف الـجـلـيــد سيصحح
افـتـقــار الـصـيــن إلــى بـيــانــات الـمــراقـبــة القطبية ويـقـلــل مــن اعـتـمــادهــا على
التكنولوجيا المستوردة.

معهد صلحي الوادي
تكريم ًا لطالبه المتفوقين أقــام معهد صلحي الــوادي حف ًال موسيقي ًا
فــي مكتبة األس ــد تـضـمــن مـشــاركــات فــرديــة ل ـ  21طــالـبـ ًا وطــالـبــة على
آالتهم الموسيقية التي شملت البيانو والهارب واألكــورديــون ،وقدم
كل طالب وطالبة من أعمار مختلفة أمام الحضور مقطوعات موسيقية
مـتـنــوعــة عـلــى آالت ـهــم ال ـتــي ي ـعــزفــون عـلـيـهــا حـســب سـنـتـهــم الــدراس ـيــة
مظهرين فـنــون الـعــزف المنفرد الــذي تعلموه على يــد أســاتــذة معهد
صلحي الــوادي .يُذكر أن الحفل كان مخصص ًا للطالب الذين حصلوا
عـلــى أع ـلــى ال ـعــامــات فــي ال ـس ـنــوات الــدراس ـيــة مــن األول ــى لـلـعــاشــرة.
وش ــارك فــي الـحـفــل ال ـطــاب الــذيــن حـصـلــوا عـلــى الـمــرتـبــة األول ــى في
العزف على آالت مختلفة.

فــي ربـيــع  ،1945تشكلت فـصــائــل األنـصــار فــي كــل الـمـنــاطــق الـســوريــة
استعداد ًا لطرد االستعمار الفرنسيُ .قصِ َفت مدينة دمشق بالطيران،
ودارت ال ـم ـعــارك فــي الـضـمـيــر وع ـيــن ال ـعــرب والـقــامـشـلــي وح ــوران
وغيرها .وفي مدينة حماة جرت معارك عنيفة ،وكــان محمد الحبّال
أول خفير يقف على باب ثكنة خان العسكر تحت العلم الوطني بعد
طرد المستعمرين .في الصورة مجموعة من المقاومة الشعبية التي
طــردت االسـتـعـمــار الفرنسي عــن مدينة حـمــاة أثـنــاء انتفاضة الجالء
عام .1945

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 « )٢٠20/03/15قاسيون» 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 :

ساهمت معنا بتحرير فييتنام

يعطينا كتاب «األدب الفييتنامي» بمجلداته الخمسة صورة
عن دور الحركات الوطنية والثورات االجتماعية في تطور
اللغات والكتابة ،وصدر «األدب الفييتنامي» بنسخته العربية
عن وزارة الثقافة في دمشق عام  .1980تأليف لجنة كتاب من
مدينة هانوي ،وترجمة األديب الراحل عبد المعين الملوحي
«الشيوعي المزمن».
ǧعمر هيواني

الثورة الفييتنامية
وتطور الكتابة
ُّ
رغــم نضالها البطولي العنيف ،أصيبت
الـحــركــة الــوطـنـيــة الـفـيـيـتـنــامـيــة بــالـهــزائــم
ال ـم ـت ــاح ـق ــة م ـن ــذ عـ ــام  1860إلـ ــى ع ــام
 ،1930وق ــاد ذل ــك عـ ــدد ًا مــن الــوطـنـيـيــن
ال ـف ـي ـي ـت ـنــام ـي ـيــن إل ـ ــى ال ـب ـح ــث عـ ــن سـبــل
أخـ ـ ــرى ،ف ـت ــأسَّ ــس الـ ـحـ ــزب ال ـش ـيــوعــي
عــام  1930فــاتـحـ ًا ع ـهــد ًا جــديــد ًا للحركة
الوطنية واستعاد الشعب استقالله عام
 1945بعد  15سنة من النضال وتأسست
جمهورية فييتنام الديمقراطية بقيادة
هوشي منه.
كــان األدب الفييتنامي قـبــل قــرن يكتب
بلغة الهان أو الصينية المدرسية ،وهي
ال ـل ـغــة الـثـقــافـيــة الـمـشـتــركــة ل ـكــل ال ـشــرق
األق ـص ــى «ال ـص ـيــن وال ـي ــاب ــان وفـيـيـتـنــام
وكوريا».
وم ـن ــذ م ـط ـلــع ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن حــرص
الوطنيون على نشر أفكارهم الجديدة،
ورأوا ّأن الـ ـ ـ «ك ـ ـ ــوك نـ ـغـ ــو /ال ـك ـت ــاب ــة
ال ــروم ــان ـي ــة ال ـم ـس ـت ـخــدمــة ف ــي فـيـيـتـنــام»
ي ـم ـكــن أن ت ـص ـبــح أداة أك ـث ــر مــائ ـمــة،
وع ـنــدئــذ ارت ـبــط نـشــر الـكـتــابــة الـجــديــدة
ارتباط ًا وثيق ًا بتطور الحركة الوطنية.
وإذا كــان النظام االسـتـعـمــاري يحرص

بكل قواه على إبقاء الشعب في غياهب
الـجـهــل ،فـقــد كــان الــوطـنـيــون يحرصون
على النضال ضد األمية والجهل ،وكثير ًا
ما كانوا يتعرضون لــأذى واالضطهاد
من جانب السلطات االستعمارية ألنهم
ينفذون مهمتهم في تعليم الجماهير.
َّإن إدخ ــال الـكـتــابــة الــرومــانـيــة ونـشــرهــا
قـ ــد راف ـق ـه ـم ــا تـ ـط ــور ال ـط ـب ــاع ــة ول ـع ـبــت
دور ًا في مكافحة األمُيّة في ظل النظام
االس ـت ـع ـم ــاري ون ـش ــر الـ ـت ــراث واألدب
ال ـف ـي ـي ـت ـنــامــي ،ول ــم ت ـت ـســع ه ــذه ال ـحــركــة
ّإل في عــام  ،1936عندما تو َّلت منظمة
شعبية كبيرة وبقيادة الحزب الشيوعي
ن ـش ــر ال ـم ـط ـب ــوع ــات بـ ـهـ ــذه ال ـ ـحـ ــروف،
فـ ـ ـ ـ ـ ــازدادت الـ ـصـ ـحـ ــف وال ـ ـم ـ ـن ـ ـشـ ــورات
والكتب.
وخـ ـط ــت الـ ـبـ ــاد خـ ـط ــوة ح ــاس ـم ــة ع ــام
 ،1945وألول م ــرة فــي تــاريــخ ال ـبــاد،
تـقــرر اعـتـبــار الـلـغــة الـقــومـيــة لـغــة رسمية
لــإدارة والتعليم في جميع مراحله مع
الكتابة الـجــديــدة .وبـعــد انـتـصــار الـثــورة
فـ ــي ال ـص ـي ــن ،ط ـ ــور ال ـص ـي ـن ـي ــون أي ـض ـ ًا
أب ـجــديــة ال ـك ـتــابــة بـحـيــث تــائــم الـتـطــور
ال ـح ــاص ــل فـ ــي ال ـص ـي ــن .وكـ ــانـ ــت ثـ ــورة
أك ـتــوبــر االش ـتــراك ـيــة الـعـظـمــى أول مــن
فـتــح عـهــد تـطــويــر األب ـجــديــات والـلـغــات
في بداية القرن العشرين عند العديد من
ش ـعــوب ال ـشــرق عـبــر تـطــويــر األبـجــديــة
الروسية.
معبد األدب
فــي مــديـنــة هــانــوي صَ ـ ـرْحٌ قــديــم عـمــره
يقارب  1000عام ،هو معبد األدب الذي
بـنــي عــام  1070م ـيــادي كـمـقــر لتالميذ
الفلسفة الصينية الكونفوشيوسية.
يـعـتـبــر الـفـيـيـتـنــامـيــون مـعـبــد األدب أول

أن
يؤسفني َّ
الصحِّي
وضعي ِّ
حرم عيني
رؤية وجوهكم
الناضرة وحرم
أذني سماع
هتافاتكم
الهادرة

ج ــام ـع ــة وط ـن ـي ــة ف ــي ف ـي ـت ـن ــام .تــأس ـســت
فــي عـهــد اإلم ـبــراطــور الي ثــانــه تــونــج،
وقــد خصص المعبد ألول مــرة لطالب
ال ـكــون ـفــوش ـيــوس ـيــة ورج ـ ــال األدب مــن
أب ـن ــاء الـطـبـقــة ال ـمــال ـكــة ،ول ـكــن ب ـعــد عــام
 1442اعـتـمــد نـهـجـ ًا أك ـثــر م ـســاواة لضم
األف ـ ــراد ال ـمــوهــوب ـيــن م ــن جـمـيــع أن ـحــاء
الـ ـب ــاد ،وال ــذي ــن ت ــوج ـه ــوا إل ــى هــانــوي
لتعلم مبادئ الكونفوشيوسية واألدب
والشعر.
وفي هذا المعبد ،دُوّن األدب الفييتنامي
القديم الــذي واصــل تـطــوره حتى نهاية
ال ـق ــرن ال ـتــاســع ع ـش ــر ،ل ـتــؤســس ث ــورة
االس ـت ـق ــال ع ــام  1945تـ ـط ــور ًا ج ــدي ــد ًا
للكتابة في فييتنام.
الترجمة إلى العربية
إضــافــة إلــى كـتــاب «األدب الفييتنامي»،
ترجم األديب الراحل ابن مدينة حمص
العديد من أعمال األدب الصيني واألدب
ال ـف ـي ـي ـت ـنــامــي إلـ ــى ال ـل ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة م ـثــل:
«م ــن ال ـق ـصــص الـفـيـيـتـنــامـيــة»« ،الـشـعــر
ال ـص ـي ـن ــي» «مـ ـسّـ ــاح األحـ ــذيـ ــة ال ـص ـغ ـيــر
فــي ســايـغــون»« ،تــاريــخ الشعر الصيني
المعاصر»« ،ديــوان منذ ،شاعر فييتنام
توهو» ،وحصل على وسام الصداقة من
فييتنام مــع شـهــادة تـقــديــر مــن الرئيس
الفييتنامي كتب عليها :لقد ساهمت معنا
بتحرير فييتنام.
رحل الملوحي عن عالمنا في مثل هذه
األيام من شهر آذار عام  2006عن عمر
ناهز  89عام ًا ،بعد أن ترك تراث ًا واسع ًا
مـ ــن األع ـ ـم ـ ــال ،وأص ـ ـ ــدر  110م ـج ـل ــدات
م ــوزع ــة ع ـلــى األن ـ ــواع ال ـتــال ـيــة :ال ـتــراث
الـعــربــي  17مـجـلــد ًا ،الـتــألـيــف  23مـجـلــد ًا،
دواويــن الشعر  ،5أدب ذاتــي  ،10جمع

وإشـ ــراف  ،10تــرجـمــة  ،37إضــافــة إلــى
أكـثــر مــن  100مـخـطــوطــة و 1500مقالة
في  144مجلة وجريدة عدا المحاضرات
والندوات والمقابالت والخطب.
حـصــل األدي ــب الــراحــل عـلــى إج ــازة في
األدب الـعــربــي عــام  1945فــي الـقــاهــرة.
وعـمــل كـمـعـلــم فــي ال ـم ــدارس االبـتــدائـيــة
 1942-1938وم ـ ــدرس ل ـل ـغــة الـعــربـيــة
 ،1961 1958-1945وم ــدي ــر ال ـمــركــز
الثقافي في حمص  ،1963-1961ومدير
ال ـم ــرك ــز ال ـث ـق ــاف ــي ف ــي دم ـش ــق -1963
 ،1965ومدير التراث العربي في وزارة
الثقافة  1976-1965وغـيــر ذلــك .سافر
إلــى الصين وعـمــل مــدرّسـ ًا للغة العربية
في جامعة بكين .وحصل على عــدد من
األوس ـمــة واألل ـق ــاب ،مـثــل أس ـتــاذ شــرف
ف ــي جــام ـعــة بـكـيــن ووس ـ ــام ال ـث ـقــافــة مــن
بولونيا.
تحية إلى الرفاق
كان الملوحي يو ِّقع مقاالته في جريدة
قــاس ـيــون بــاســم «ال ـش ـيــوعــي ال ـمــزمــن»،
وعـنــد انـعـقــاد االجـتـمــاع الــوطـنــي الثالث
ل ـل ـحــزب عـ ــام  2004أرس ـ ــل ت ـح ـيــة إلــى
االجتماع جاء فيها:
«رف ــاق ــي األعِ ـ ـ ـزَّة ،رف ـي ـقــاتــي ال ـب ــواس ــل:
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يؤسفني أ َّن وضعي الصِّحِّي حرم عيني
رؤي ــة وجــوهـكــم الـنــاضــرة وح ــرم أذنــي
سـمــاع هتافاتكم ال ـهــادرة ،ولـئــن فاتتني
رؤي ــة وجــوهـكــم وسـمــاع أصــواتـكــم فلن
تفوتني تحيتي لكم وإعجابي بنضالكم
وتــأيـيــدي لـحــركـتـكــم الـمـبــاركــة الـصــادقــة.
إنـ ــي وأن ـ ــا ال ـش ـي ــوع ــي الـ ـم ــزم ــن ،أبـ ــارك
مساعيكم وأشاطركم أهدافكم ،وأنا على
يقين أنكم تستحقونها عن قريب».

