االفتتاحية
الحضارة البشرية
أمام مفترق طرق
تـتـصــاعــد األزم ــة الـعــالـمـيــة يــومـ ًا بـعــد آخ ــر ،بمركباتها
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة .وي ـت ـصــدر
فيروس كورونا العناوين رغم ّأن تأثيره ليس أقل
كارثية على اإلطالق من تأثير أزمة أسعار النفط.
وإذا ك ـ ــان بـ ـع ــدا األزم ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة الـ ـظ ــاه ــران،
والمتمثالن في كورونا والنفط ،يفعالن فعلهما في
ظل النظام الدولي القائم ،فـ ّـإن أبعاد ًا أكثر عمق ًا هي
ما تشكل مستقبالت هذه األزمات ،والثغرات الكبرى
التي تنفذ منها .على رأس تلك األبعاد ،بنية النظام
الــدولــي القائم ككل ،بما هــي بنية رأسمالية بالمعنى
العام ،وأكثر من ذلك ،بما هي تجسيد ألعمق درجات
التوحش النيوليبرالي ،وخاصة في الغرب.
ولعل مــن فضائل األزمــة الــراهـنــة ،أنها فتحت عيون
سـكــان الـكــوكــب عـلــى اتـســاعـهــا لـلـنـظــر م ـجــدد ًا فــي ما
كــان يعتبر خــال الـعـقــود القليلة الـمــاضـيــة فــي إطــار
المسلمات الـتــي ال جــدوى مــن الـنـقــاش فيها .وعلى
رأس ت ـلــك «ال ـم ـس ـ ّل ـم ــات» ،ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة بــوصـفـهــا
«نهاية التاريخ».
اب ـتــداء مــن الـثـمــانـيـنــات ،جــرى تــرويــج النيوليبرالية
وم ـحــاولــة تـعـمـيـمـهــا ،ض ـمــن قــالــب م ــن الـمـصـطـلـحــات
المتعلقة بالحرية الفردية وحقوق اإلنسان وضرورة
تحييد دور الــدولــة االجتماعي بشكل كامل أو شبه
كامل لمصلحة الشركات الكبرى.
ي ــرى ال ـنــاس ال ـيــوم ب ــأمّ أعـيـنـهــم ،وف ــي ال ـغــرب قبل
ال ـشــرق ،الـشــركــات الـكـبــرى الـتــي سـ ّلـمــت الـحـكــومــات
أمــرهــا ل ـهــا ،وه ــي ت ـمــارس أشـ ـدّ درجـ ــات الــوحـشـيــة
والالمباالة تجاه مصائب الناس ومشاكلهم؛ يرونها
وهــي تضخ تــرلـيــونــات ال ــدوالرات إلنـقــاذ الـبــورصــة،
بينما تــرفــض حـتــى إعـطــاء إج ــازات مــدفــوعــة للعمال
لحمايتهم من الوباء.
ب ــال ـت ــوازي م ــع ذلـ ــك ،يُ ـش ــرق أمـ ــام ال ـن ــاس ن ـمــوذج
مختلف ،نـمــوذج لطالما ألصقت بــه الــدعــايــة الغربية
ش ـت ــى أنـ ـ ــواع ال ـ ـشـ ــرور .وي ـس ـط ــع ك ـب ــدي ــل إن ـســانــي
لمنظومة لم يعد تناقضها محصور ًا في العالقة بين
قـلــة قـلـيـلــة تـمـلــك الـقـســم األع ـظــم مــن ث ــروات األرض
وتلقي األغلبية الساحقة فــي هــاويــة الفقر والبطالة
واألمـ ــراض ،بــل وب ــات تـنــاقـضـهــا واض ـح ـ ًا ومـكـشــوفـ ًا
مع الطبيعة ككل ،ليس فقط في تلويثها وتعجرفها
تجاهها فحسب ،بــل وفــي استهتارها بحياة الناس
وبمصيرهم.
في أتون األزمة الراهنة ،يتضح أيض ًا أن شتى أنواع
األل ـعــاب الـمــالـيــة الـتــي أمّ ـنــت بــالـتـضــافــر مــع الـحــروب
وال ـك ــوارث م ـخــارج مــؤقـتــة لـلـمـنـظــومــة مــن أزمــات ـهــا،
باتت اليوم عديمة الجدوى ،ولعل أوضح ما يقال في
هذا الصدد :هو أن سياسات التيسير الكمي والضخ
الــدوالري المجنونة التي يقوم بها الفيدرالي ،تثبت
ان ـعــدام جــدواهــا ،بــل ومـســاهـمـتـهــا فــي تعميق األزمــة
بشكل إضافي ومتسارع.
الـتــوازن الــدولــي الجديد الــذي طالما أكــدت قاسيون
عـلــى مـحــوريـتــه فــي ق ــراءة كــل مــا يـجــري فــي الـعــالــم
وفي سورية ،يخطو اآلن خطوة عمالقة إلى األمام.
وري ـث ـمــا تـكـتـمــل ه ــذه ال ـخ ـطــوة ال ـتــاري ـخ ـيــة ،ف ـ ّـإن من
الضروري مراجعة كل «المس ّلمات» التي سادت عبر
عقود مضت ،بما في ذلك في سورية نفسها.
فإن تعطيل الذهاب
في سياق مراجعة «المسلمات»ّ ،
باتجاه الحل السياسي الذي يمارسه متشددون من
الطرفين ،وبوسائل متعددة تتالقى في أهدافها وإن
بدت متناقضة في مظهرها ،ستؤدي إلى كشف ذلك
ال ـتــاقــي ب ـصــور أك ـثــر ج ــا ًء ووض ــوح ـ ًا أم ــام عـيــون
ال ـســوري ـيــن ،وه ــو أمـ ـرٌ ال ب ــد م ـنــه ف ــي س ـيــاق الــدفــع
نحو تطبيق شامل للقرار  2254الذي يمثل تطبيقه
الحصّة المترتبة علينا كسوريين ،في إنجاز الخطوة
العالمية الكبرى نحو عالم جديد.
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عمالة األطفال بين القانون والواقع

عمال بال أجر
ت ــرخ ــي أزم ـ ــة ال ـك ــورون ــا ب ـم ـصــائ ـب ـهــا عـلــى
جميع نــواحــي الـحـيــاة الـتــي نعيشها حتى
بأدق تفاصيلها ،لتجعلنا مكبلين وحائرين
بالخطوات التي من المفترض القيام بها
لــدرء ذاك الــوبــاء الــذي يــوصــف بالمميت،
وال ـ ــذي ال ب ــد م ــن مــواج ـه ـتــه ب ــإج ــراءات
احـتــرازيــة مستفيدين مــن تـجــارب شعوب
سبقتنا قامت بمواجهته.
الحكومة أعلنت عن جملة من اإلجــراءات
االحترازية لتُجنب الناس إمكانية اإلصابة
بعدوى هــذا الــوبــاء ،ومنها :إقفال األماكن
الـتــي يـتـجـمــع بـهــا ال ـنــاس ع ــادة كالمطاعم
وال ـم ـق ــاه ــي وال ـم ـت ـن ــزه ــات ال ـع ــام ــة .وه ــذا
ض ــروري مــن وج ـهــة نـظــر االح ـت ـيــاط من
اإلصـ ــابـ ــة ،ول ـك ــن أم ـ ــام هـ ــذه اإلج ـ ـ ــراءات
الـ ـض ــروري ــة ل ـل ـســامــة ال ـع ــام ــة ه ـن ــاك مــن
سيعاني كثير ًا .باإلضافة لمعاناته بسبب
األوض ـ ــاع ال ـت ــي تـعـيـشـهــا ال ـن ــاس ،ومـنـهــم
ال ـع ـم ــال ال ــذي ــن ي ـع ـي ـشــون ك ـف ــاف يــوم ـهــم،
ومـعـيـشـتـهــم مــرت ـب ـطــة ب ـيــوم ال ـع ـمــل ال ــذي
يعملون به ،وإذا لم يعمل يعني هذا كارثة
بــال ـن ـس ـبــة ل ــه ول ـعــائ ـل ـتــه ،ون ـك ــون ب ـه ــذا قــد
زدنــا الطين بلة بالنسبة لـهــؤالء العاملين
ب ــأج ــر ي ــوم ــي ،ك ـع ـم ــال ال ـب ـن ــاء وال ـم ـطــاعــم
وال يــوجــد مــن يـقــدم لـهــم رغـيــف خـبــز كما
يُقال «يسدون به رمقهم» ،وليست هناك
ض ـم ــان ــات اج ـت ـمــاع ـيــة ك ـص ـنــاديــق ال ـب ـطــالــة
والمساعدة تعينهم على فقدانهم للعمل في
هذه الكارثة اإلضافية.
اشـتــرطــت وزارة الـسـيــاحــة عـلــى أصـحــاب
الـمـطــاعــم أن يــدفـعــوا أج ــور عـمــالـهــم أثـنــاء
فـ ـت ــرة اإلغ ـ ـ ــاق ل ـم ـطــاع ـم ـهــم إذا أرادوا
االس ـت ـف ــادة م ــن إع ـف ــاء ال ـ ـ ــوزارة ل ـهــم مــن
الضريبة عن الشهر الثالث من هذا العام،
ولكن هــذا االشـتــراط غير ملزم ألصحاب
ال ـم ـط ــاع ــم وال ـف ـع ــال ـي ــات األخ ـ ـ ــرى ،لـيـبـقــى
ال ـع ـمــال ال ـم ـســرحــون مــن عـمـلـهــم -بسبب
ال ـك ــورون ــا -بـ ــدون س ـنــد .كــذلــك ال تــوجــد
لدى النقابات صناديق حماية من الكوارث
فــي مثل حالتنا هــذه لتساعد العمال على
ما أصابهم.
العمال سيكونون بحالة يرثى لها بسبب
ال ـح ـجــر ال ـص ـحــي وب ـس ـبــب إغ ـ ــاق أمــاكــن
عـمـلـهــم ،حـيــث يـتـحـمــل مـعـظـمـهــم بــاإلضــافــة
لتكاليف المعيشة التي ارتفعت وتضاعفت
بـسـبــب ارت ـفــاع األس ـعــار ال ـجــاري اآلن مع
اإلجراءات الكورونية وسيتحملون إضافة
لذلك تكاليف أجور منازلهم الشهرية التي
ال ب ـدّ مــن دفـعـهــا ولــن يـســامـحـهــم أصـحــاب
البيوت ويقدروا أوضاعهم التي هم فيها.
الـحـكــومــة عـلـيـهــا مـســؤولـيــة حـمــايــة هــؤالء
العمال ،وأن تؤمن لهم حاجاتهم الضرورية
حتى تنجلي األزمــة ،ويعودوا إلى عملهم
كما كانوا يفعلون فهل تستجيب الحكومة
لهذا المطلب؟

نتيجة للسياسات االقتصادية الليبرالية التي طبقت في البالد منذ مطلع األلفية والتي ما زالت مستمرة حتى اآلن ،والتي أوصلت آالف ا ُألسر إلى
حافة الجوع ،ولم يعد دخل أو اثنان كافيين لتأمين أبسط مقومات الحياة وتحول العديد من األطفال إلى سوق العمل تاركين مدارسهم وأحالمهم
عما سببته الحرب من نزوح وفقدان المعيل ،ووجد بعض األطفال أنفسهم في موقع
الصغيرة ليحملوا عناء تأمين لقمة الخبز ألسرهم ،عدا ّ
وتحمل أعباء الحياة.
المسؤولية ُّ
ǧأديب خالد

إضافة إلى استغالل أربــاب العمل لهذه
الـ ـظـ ــروف وت ـش ـغ ـيــل األطـ ـفـ ــال بــأب ـشــع
الظروف وبأبخس األجــور إضافة إلى
غ ـي ــاب ال ـم ـحــاس ـبــة م ــن ق ـبــل ال ـس ـل ـطــات
الـمـعـنـيــة ألرب ــاب الـعـمــل عـلــى مخالفتهم
ألحـ ـك ــام ق ــان ــون ال ـع ـم ــل رقـ ــم  17ل ـعــام
.2010
فـ ـهـ ـن ــاك الـ ـمـ ـئـ ــات م ـ ــن األط ـ ـف ـ ــال م ـمــن
يـعـمـلــون ت ـحــت س ــن ال ـخــام ـســة عـشــرة
بشكل مخالفٍ للقانون ،وفي أعمال ال
تقوى عليها أجسادهم ،فمن العتالة في
سوق الهال إلى إشارات المرور وبيع
الــدخــان والـخـبــز ،إلــى عـمــال نظافة في
البلديات!!
عمالة األطفال في القطاع العام
مـجـلــس مــدنـيــة ال ـتــل عـلــى سـبـيــل الـمـثــال
ال الـحـصــر يُـشـغِّــل عـبــر متعهده األطـفــال
ال ـص ـغــار بـيــن  10أعـ ــوام و 11عــام ـ ًا و12
عــام ـ ًا إضــافــة إلــى تـشـغـيــل الـنـســاء وكـبــار
الـســن فــي أعـمــال النظافة وجــر العربات
والـمـكـنـســة بمبلغ  1000أو  1500ليرة
ف ـقــط ف ــي الـ ـي ــوم ،ف ــي ظـ ــروف الـطـقــس
ال ـق ــاس ـي ــة ص ـي ـف ـ ًا وش ـ ـتـ ــاء ،وق ـ ــد أث ـي ــرت
ه ــذه ال ـق ـض ـيــة م ــن ق ـبــل أح ــد الـنــاشـطـيــن
فـ ــي الـ ـم ــديـ ـن ــة ،وقـ ـ ــام ال ـم ـت ـع ـه ــد ب ـف ـصــل
هــؤالء األطـفــال مــن عملهم فــور انتشار
الموضوع في الرأي العام.

قانونياً
صــدر عــام  2002الـمــرســوم الـجـمـهــوري
رقم  379الذي انضمت بموجبه سورية
إل ــى ال ـبــروتــوكــول االخ ـت ـي ــاري التـفــاقـيــة
ح ـق ــوق ال ـط ـف ــل ال ـ ــذي ي ـم ـنــع م ـن ـع ـ ًا ب ــات ـ ًا
تـشـغـيــل األط ـف ــال ت ـحــت س ــن  15ويـضــع
ضــوابــط مـحــددة وواضـحــة على تشغيل
األطفال بين سن  15و  18سنة.
قانون العمل رقم  17لعام  2010نص في
ال ـمــادة  113مـنــه عـلــى أن ــه :يمنع تشغيل
األحــداث مــن الــذكــور واإلنــاث قبل إتمام
مــرحـلــة الـتـعـلـيــم األســاســي أو إتـمــام سن
الخامسة عشرة من عمرهم أيهما أكبر.
الواقع أقوى من القوانين
لكن يبقى الــواقــع االقـتـصــادي أقــوى من
ال ـقــوان ـيــن مـهـمــا كــانــت م ـثــال ـيــة ،ف ـظــروف
الـعــائــات الـتــي دفـعــت أطفالها إلــى العمل
ت ـت ـح ـمــل م ـس ــؤول ـي ــات ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة عـبــر
س ـيــاســات ـهــا االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي أف ـقــرت ـهــم
وأج ـب ــرت أطـفــالـهــم عـلــى ت ــرك مــدارسـهــم
وال ـتــوجــه نـحــو س ــوق ال ـع ـمــل ،ه ــذه هي
أس ـب ــاب ع ـمــالــة األط ـف ــال ال ـتــي ل ــم يـلـحــظ
أس ـب ــاب ـه ــا الـ ـج ــوه ــري ــة أحـ ـ ــد ،بـ ــل ي ـب ـقــى
الموضوع بالنسبة للبعض مجرد حالة
خاصة كما تحدث معاون وزيرة الشؤون
االجـتـمــاعـيــة والـعـمــل ال ــذي قــال لـبــرنــامــج
ال ـحــق عـلــى إذاعـ ــة ه ــوا آراب ـي ـســك إن ــه ال
علم للوزارة بقضية تشغيل األطفال من
قـبــل (بـلــديــة الـتــل) وف ــور وص ــول تقرير

هــذه الحالة لـلــوزارة سيتم التواصل مع
وزارة اإلدارة المحلية ومحافظة ريف
دمشق للنظر فيها ،واستطرد قائ ًال إننا
نـحــن هـنــا أم ــام حــالــة خــاصــة فــي ظــاهــرة
تشغيل األطفال من قبل جهة عامة وهي
ب ـلــديــة ال ـت ــل ،ول ـك ــن ه ــذه ال ـحــالــة لـيـســت
خــاصــة فـمـعـظــم الـمـتـعـهــديــن مــع الـبـلــديــات
يشغلون األطـفــال والـنـســاء وكـبــار السن
في أعمال النظافة وتحت نظر البلديات
وخ ــاص ــة ف ــي مـنـطـقــة ال ـغــوطــة الـشــرقـيــة،
ومـ ــع ّأن ع ـم ـل ـهــم ل ـيــس س ـ ــر ًا ع ـلــى أحــد
سوى على بعض وزارات الدولة ،حيث
ينتشر الـعـشــرات مــن األط ـفــال فــي مكب
قـمــامــة بــاب شــرقــي ولــم تلحظهم وزارة
الـشــؤون االجتماعية والعمل ،ومــا زالت
تدَّعي أنها حالة خاصة!!.
ن ــاه ـي ــك عـ ــن ت ـس ـت ــر رؤس ـ ـ ــاء ال ـب ـل ــدي ــات
ع ــن تـشـغـيــل األط ـف ــال ،وع ــن االس ـت ـغــال
وظ ــروف الـعـمــل الـقــاسـيــة الـتــي يعملون
بها.
طبع ًا المشكلة ال تكمن فــي منع تشغيل
األطـ ـ ـفـ ـ ــال ،وال ف ـ ــي ت ـط ـب ـي ــق ن ـص ــوص
ال ـق ــان ــون ال ـتــي ت ـحــرم تـشـغـيــل األط ـف ــال،
بــل فــي مــراجـعــة الـسـيــاســات االقـتـصــاديــة
التي أجبرت األســر على تشغيل أبنائهم
وم ـن ـع ـه ــم م ـ ــن ت ـك ـم ـل ــة ت ـع ـل ـي ـم ـه ــم ،ه ــذه
السياسات التي أفـقــرت العباد هــي التي
حــرمــت األط ـفــال مــن الـطـفــولــة وحـوّلـتـهــم
إل ــى أربـ ــاب أس ــر مـســؤولـيــن عــن إطـعــام
أسرهم.

معظم
المتعهدين مع
البلديات يشغلون
األطفال والنساء
وكبار السن في
أعمال النظافة
وتحت نظر
البلديات وخاصة
في منطقة
الغوطة الشرقية
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كنا قد استعرضنا في العدد السابق بعضاً من التقارير التي
قدمها التقرير العام المقدم للدورة السابعة والعشرين
لالتحاد العام لنقابات العمال ،ونتابع في هذا العدد من
لبعض من التقارير المقدمة للمؤتمر
قاسيون نظرة أخرى ٍ

ǧنبيل عكام

ون ـب ــدأ ب ـت ـقــريــر ش ـ ــؤون ال ـع ـم ــل ،لـقــد
اسـ ـتـ ـع ــرض ت ـق ــري ــر شـ ـ ــؤون ال ـع ـمــل
واقع العمل وسوق العمل في البالد،
واع ـتــرف بنسبة بـطــالــة بـحــدود 9,5
 %وقـ ـ ــال :ي ـع ــان ــي سـ ــوق ال ـع ـم ــل فــي
االق ـت ـصــاد ال ـســوري مــن خـلــل مــزمــن
وم ـش ـكــات ع ــدي ــدة وقـ ــام بـتــوصـيــف
هـ ـ ــذه الـ ـمـ ـشـ ــاكـ ــل وع ـ ـبـ ــر عـ ـنـ ـه ــا مــن
خ ــال -زي ــادة عــدد المتعطلين من
قوة العمل – .انخفاض نسبة التعليم
الـمـهـنــي– .ارت ـف ــاع نـسـبــة اإلن ــاث في
قطاع الدولة– .انخفاض قوة العمل
فــي قـطــاع الــزراعــة - .ارت ـفــاع نسبة
الــداخـلـيــن إلــى ســوق الـعـمــل وخــاصــة
من حملة الشهادة اإلعدادية– .زيادة
نمو القطاع غير المنظم – .انخفاض
م ـعــدل الـنـمــو االق ـت ـصــادي – .تــوقــف
ق ـط ــاع ال ــدول ــة ع ــن ت ـحــديــث مـنـشــآتــه
وتطويرها – .ارتفاع نسبة البطالة.
– ان ـخ ـف ــاض م ـس ـتــوى األج ـ ــور فــي
قطاع الدولة - .انخفاض المستوى
التعليمي لقوة العمل .ومن اإلجراءات
المطلوبة لتحسين واقــع قــوة العمل
ف ــي سـ ــوق ال ـع ـم ــل ح ـس ــب ال ـت ـقــريــر:
إيجاد قاعدة بيانات عن سوق العمل
واحتياجاته تنظيم مخرجات التعليم
ب ـمــا يـتـنــاســب م ــع اح ـت ـيــاجــات ســوق
ال ـعـمــل .وم ــن الـمـقـتــرحــات أو الـمـهــام
الجديرة باالهتمام والتي يجب على
النقابات في هــذه الــدورة وضــع جل
اهتمامها بـهــا :توحيد قــوانـيــن العمل

في البالد لما له من أهمية كبرى في
وح ــدة الـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة ،كـمــا يـســاهــم
فــي وح ــدة الـتـنـظـيــم الـنـقــابــي ويقطع
الـطــريــق عـلــى م ـحــاوالت شـقـهــا .غير
أن تـقــريــر شــؤون الـعـمــل لــم يستطع
أن ي ـحــدد ب ــوض ــوح وجـ ــرأة أس ـبــاب
هــذا الـخـلــل والـمـشـكــات الـمــزمـنــة في
سوق العمل ،والتي بجوهرها تعود
إل ـ ــى ت ـل ــك ال ـس ـي ــاس ــات االق ـت ـص ــادي ــة
ال ـت ــي ع ـم ـلــت ال ـح ـك ــوم ــات الـمـتـعــاقـبــة
ع ـل ــى ان ـت ـه ــاج ـه ــا واالس ـ ـت ـ ـم ـ ــرار ب ـهــا
ح ـت ــى ال ـ ـيـ ــوم ،رغ ـ ــم ع ـ ــدم فــاع ـل ـي ـت ـهــا
ال ب ــل ه ــي ال ـس ـب ــب األسـ ـ ــاس ل ـهــذه
ال ـم ـشــاكــل وال ـخ ـلــل ال ــذي ت ـعــانــي مـنــه
س ــوق ال ـع ـمــل واالق ـت ـص ــاد الــوط ـنــي،
ومن المالحظ في هذا التقرير هناك
محاباة واضحة لتلك السياسات التي

تعمل عليها الحكومة ،ونرى ذلك من
خالل بعض المقترحات والتوصيات
ال ـت ــي قــدم ـهــا ال ـت ـقــريــر وك ـم ـث ــال عـلــى
ذلــك :تعديل ومراجعة قوانين العمل
ب ـح ـي ــث تـ ـك ــون جـ ــاذبـ ــة لــاس ـت ـث ـمــار.
إعادة النظر بالمادة  137من القانون
األســاســي للعاملين فــي الــدولــة رقــم /
 / 50حيث كان من األجدى التوصية
أو الـمـطــالـبــة بــإلـغــائـهــا .كـمــا أن هـنــاك
ال ـعــديــد م ــن ال ـم ـطــالــب وال ـم ـق ـتــرحــات
ال ـت ــي ل ــم ي ـتــم إن ـج ــازه ــا وح ـل ـهــا مـنــذ
عـ ـش ــرات ال ـس ـن ـي ــن ،ومـ ـ ــازال ال ـع ـمــال
ف ــي مــؤت ـمــرات ـهــم ال ـس ـنــويــة يـطــالـبــون
ب ـهــا ،وعـ ــادت لـتـقــريــر ش ــؤون الـعـمــل
م ــن أج ــل ال ـع ـمــل ع ـلــى ح ـل ـهــا ،وم ـثــال
على ذلــك :اللباس والوجبة الغذائية
وتعويضات طبيعة العمل واإلضافي

واالخ ـت ـص ــاص وغ ـي ــره ــا .أم ــا تـقــريــر
الـتـشــريــع وال ـش ــؤون الـقــانــونـيــة فقد
اسـتـعــرض هــذا الـبــاب قــوانـيــن العمل
الـنــافــذة ومــا يــرتـبــط بـهــا مــن قــوانـيــن
وق ـ ـ ــرارات ،وقـ ــدم ال ـم ـق ـتــرحــات عـلــى
هــذه الـقــوانـيــن كـقــانــون الـعـمــل رقــم /
 / 50والـقــانــون رقــم  / 17 /وقــانــون
الـتـنـظـيــم الـنـقــابــي وقــانــون الـتــأمـيـنــات
االج ـت ـمــاع ـيــة ،وال ـت ــي يـعـمــل االت ـح ــاد
ال ـ ـعـ ــام عـ ـل ــى م ـت ــاب ـع ـت ـه ــا .إن م ـع ـظــم
مقترحات التعديل على مواد قوانين
العمل تصب في الشكل العام للقانون
م ــع ب ـعــض ال ــرت ــوش ال ـب ـس ـي ـطــة وال
تمس جوهر مصلحة الطبقة العاملة
لـتـثـبـيــت حـقــوقـهــا ،وال ـتــي ضَـمـنـهــا لها
الــدسـتــور والـشــرائــع الــدولـيــة ،وعلى
س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال :ل ــم ي ـطــالــب ال ـت ـقــريــر

ب ــإل ـغ ــاء مـ ـ ــواد ال ـت ـس ــري ــح ال ـت ـع ـس ـفــي
الــواردة في قانون العمل رقم / 17 /
وحتى في القانون رقم  / 50 /كانت
مـطــالـبــة خـجــولــة ،واكـتـفــى بالمطالبة
بــإعــادة النظر فيها ،كما أغفل العديد
م ــن ال ـح ـقــوق لـلـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة ،وفــي
مقدمتها :حق اإلضراب السلمي .هذا
وكان التقرير قد ربط معظم مصاعب
الطبقة العاملة وحقوقها المهضومة
وخــاصــة األج ــر وع ــدم إمـكــانـيــة حلها
ب ــاألزم ــة ال ـقــائ ـمــة اآلن ف ــي س ــوري ــة.
إن األزم ــة الـتــي تـمــر فـيـهــا الـبــاد من
م ـس ـب ـبــات ـهــا ال ـس ـي ــاس ــات االق ـت ـصــاديــة
التي انتُهجت خالل العقود السابقة،
وكــان مــن الـضــروري التـحــاد نقابات
الـ ـعـ ـم ــال أن ي ـع ـم ــل ع ـل ــى ت ـغ ـي ــر تـلــك
السياسات االقتصادية تغييرً جذري ًا.

الطبقة العاملة

عمال وحدة تربية الدواجن الجزائرية
في إضراب مفتوح
دخل عمال وحدة تربية الدواجن -في بلدية المعاريف
الواقعة جنوب عاصمة والية المسيلة الجزائرية -في
إضــراب مفتوح ،مطالبين المسؤولين بالتدخل إلنقاذ
ال ـشــركــة .وق ــال ال ـم ـضــربــون :إن األوضـ ــاع فــي وحــدة
تــرب ـيــة ال ــدواج ــن ال تـنـبــئ بــال ـخ ـيــر ،جـ ــراء ال ـت ـصــرفــات
التعسفية غير المعقولة وغير المهنية ،والتسلط على
الـعـمــال .إضــافــة إلــى تــأخــر رواتــب الـعـمــال ،والـتــي بلغت
ع ــدة أش ـه ــر ،ك ـمــا ط ــال ــب ال ـم ـضــربــون بـتـثـبـيــت ال ـع ـمــال
الـمـتـعــاقــديــن ال ــذي ــن لــدي ـهــم أك ـثــر م ــن س ـنــة ون ـصــف مــن
الـعـمــل ،ولــديـهــم خـبــرة مهنية تشهد لـهــم بــذلــك ،وكــذلــك
ب ــإع ــادة ال ـن ـظــر ف ــي الـ ـظ ــروف ال ـم ـه ـن ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
للعمال .وطالبوا المعنيين بلجنة تحقيق للوقوف على
الـحــالــة الـكــارثـيــة والـمــزريــة الـتــي وصـلــت إلـيـهــا الــوحــدة
وخاصة مرض الدجاج.

إضراب كوروني
لألحوال المدنية الجزائرية
غياب الوقاية من كورونا يدفع موظفي األحوال المدنية
ببني عــزيــز فــي سطيف الـجــزائــريــة إلضــراب عــن العمل،
وجــاء هذا اإلضــراب احتجاج ًا على غياب تدابير الوقاية
م ــن ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،وعـ ــدم ت ـقــديــم وس ــائ ــل وأدوات
الوقاية من كمامات وقفازات ومعقمات للموظفين ،وهو
األمر الذي قد يتسبب في تعرض العمال للخطر وانتقال
الـعــدوى ،خــاصــة لكونهم يعملون فــي اتـصــال مباشر مع
ال ـمــواط ـن ـيــن الــراغ ـب ـيــن ف ــي اس ـت ـخــراج مـخـتـلــف الــوثــائــق
يومي ًا .هذا وقد أعلن الموظفون عن عدم التحاقهم بالعمل
حتى تتم االستجابة لمطالبهم التي قالوا إنّها ضرورية،
وط ــال ـب ــوا بـتـعـقـيــم اإلدارات الـمـخـتـلـفــة وتــوف ـيــر أدوات
الوقاية ،خاصة مع االرتفاع في عدد المصابين بالفيروس
فــي هــذه الـفـتــرة ،فــي الــوقــت الــذي يـجــد فـيــه الـمــواطـنــون
صعوبة في الحصول على القفازات والكمامات.

إضراب عمال ميناء في البرازيل
بسبب فيروس كورونا
دعت نقابة عمال الرصيف المستقل وتمثل حوالي
 5000ع ــام ــل م ــن أع ـضــائ ـهــا لـتـنـظـيــم إض ـ ــراب فــي
أكـبــر مـيـنــاء فــي أمــريـكــا الــاتـيـنـيــة بـسـبــب مـخــاوف
بـشــأن خـطــر اإلصــابــة بــالـفـيــروس الـتــاجــي ،وقــالــت
رئيس نقابة عمال الرصيف فــي ميناء سانتوس
ف ــي ال ـب ــرازي ــل :إن اإلض ـ ــراب س ـي ـجــري أم ــام مـقــر
الـنـقــابــة والـمـيـنــاء يــوم  23آذار ال ـجــاري .ويعتبر
الميناء األكبر في البرازيل لتصدير البن والسكر
وفول الصويا والــذرة والقطن .وقالت النقابة :إن
العمال معرضون للخطر في أكبر ميناء في أمريكا
الــات ـي ـن ـيــة وي ـن ـط ـبــق ن ـفــس ال ـش ــيء ع ـلــى أســرهــم
والمجتمع في منطقة سانتوس ،أما المنظمة التي
تمثل مشغلي الـمــوانــئ فــي واليــة ســاو بــاولــو فلم
تعلق على تهديد اإلضراب.

إضراب عمال الصيانة في نفط مأرب
دخ ــل ع ـمــال ال ـص ـيــانــة ال ـمــركــزيــة ف ــي ال ـشــركــة الــوطـنـيــة
إلن ـت ــاج واس ـت ـك ـشــاف ال ـن ـفــط -ص ــاف ــر -ي ــوم الـخـمـيــس
 19آذار ال ـجــاري بــإضــراب شــامــل عــن الـعـمــل للمطالبة
بـحـقــوقـهــم ومـسـتـحـقــاتـهــم الـمـنـهــوبــة ال ـتــي ل ــم يـحـصـلــوا
عليها منذ العام 2014م ،وكذلك بحل المشاكل المتعلقة
بتوفير الـسـكــن والـتــأمـيــن الـصـحــي وغـيــرهــا حـتــى اآلن.
وقالت اللجنة النقابية :إن العمال سيواصلون اإلضراب
الشامل عن العمل داخل الشركة حتى يتم صرف كامل
مستحقاتهم المنهوبة والزيادات السنوية التي حرموا
منها ،وقالت :إن العمال تعرضوا لجملة من المضايقات،
إضــافــة إلــى محاصرتهم مــن قبل قــوات عسكرية ،حيث
تعرضوا للمحاصرة من قبل أفــراد تلك القوة ومنعتهم
من الدخول والخروج لشراء احتياجاتهم الرئيسة من
شـ ــراب وغـ ــذاء ف ــي م ـحــاولــة لـلـضـغــط إلف ـش ــال إض ــراب
العاملين بالقوة.
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اكتنف نشوء النقابات في المراحل األولى تعقيدات كبيرة بسبب تعقيدات الوضع السياسي الذي كان
سائدًا مع وجود االحتالل الفرنسي ،وما فرضه من قرارات قمعية على مجمل الشعب السوري والحركة
الوطنية للحد من تأثيرها المباشر على وجوده االحتاللي لبلدنا ،أي أن تلك القرارات والممارسات كانت
الغاية منها إطالة عمره االستعماري في بلدنا ،ولكن شعبنا العظيم تمكن من كسرها واإلطاحة بها،
وتابع مقاومته واستنهض قواه المختلفة بما فيها الطبقة العاملة السورية التي كانت جنينية في
تكوينها التنظيمي.
ǧعادل ياسين

وه ــذا طـبـيـعــي ك ــون ال ـعــاقــات الـســائــدة
في تلك المرحلة هي العالقات الزراعية
وال ـص ـنــاعــة كــانــت هــامـشـيــة مـتـكــونــة من
ال ـع ـمــل ال ـح ــرف ــي الـ ــذي كـ ــان س ــائ ــد ًا فــي
ال ـص ـنــاعــات الـنـسـيـجـيــة .بــاألغ ـلــب بـعــدهــا
بـ ـ ــدأت تـ ــدخـ ــل الـ ـعـ ــاقـ ــات ال ــرأس ـم ــال ـي ــة
تـبــاعـ ًا إل ــى االق ـت ـصــاد ال ـســوري بــدخــول
الشركات األجنبية ومعها بــدأت الطبقة
ال ـع ــام ـل ــة ب ــالـ ـتـ ـكـ ـوّن والـ ـكـ ـب ــر فـ ــي ه ــذه
الـتـجـمـعــات ،وب ــدأ مـعـهــا الـعـمــل مــن أجــل
أن ت ـك ــون ل ـل ـع ـمــال ن ـق ــاب ــات ت ــداف ــع عــن
حـقــوقـهــم وم ـصــال ـح ـهــم ،ح ـيــث ج ــاء هــذا
ال ـت ـك ـوّن وال ـت ـط ــور ف ــي ع ـمــل ال ـن ـقــابــات
م ــع ت ـطــور ال ـن ـضــال ال ــوط ـن ــي ال ـم ـقــاوم
ال ــذي أخ ــذ أش ـك ــا ًال م ـت ـعــددة مــن الـكـفــاح
المسلح إلى العمل الجماهيري المباشر
فــي الـشــارع ،وهــذا لعب دور ًا مهم ًا في
تكوّن وعي العمال المقاوم الستغاللهم
وهضم حقوقهم مما دفع العمل النقابي
خـ ـط ــوات إلـ ــى األمـ ـ ــام ل ــوج ــود ع ــوام ــل
إض ــاف ـي ــة س ــاع ــدت ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة فــي
بـ ـلـ ــورة م ــواق ـف ـه ــا ،وه ـ ــو ال ـ ـ ــدور الـ ــذي
لـعـبــه ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي ال ـس ــوري مــن
حـيــث الـقـيــادة الـمـبــاشــرة لـنـضــال العمال
أو م ـســاعــدت ـهــم ف ــي ص ـيــاغــة بــرنــامـجـهــم
السياسي واالقـتـصــادي والنقابي الــذي
ج ــرت ع ـلــى أس ــاس ــه الـتـعـبـئــة والـتـنـظـيــم

المطلوبين في تلك المرحلة.
حـقـقــت الـطـبـقــة الـعــامـلــة ضـمــن الـشــروط
الـتــي فــرضـتـهــا الـعــديــد مــن الـمـكــاســب في
الـحـقــوق والـمـطــالــب وعـلــى رأسـهــا حقها
ال ـشــرعــي فــي أن تـمـثــل مـصــالــح الـطـبـقــة
ال ـعــام ـلــة وت ــداف ــع ع ـن ـهــا ب ـكــل ال ــوس ــائ ــل،
بالرغم من آلة القمع ومحاولة االحتواء
التي كانت تمارسها بعض القوى.
الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ــوم ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاس ـ ـي ـ ــة والـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــوق
الديمقراطية كانت واضحة بين الطبقة
العاملة وحركتها النقابية وبين أعدائها
الـطـبـقـيـيــن الـمــرتـبـطـيــن ب ـهــذا ال ـش ـكــل أو
ذاك بقوى المستعمر الفرنسي وأدواته
الـمـحـلـيـيــن ،ل ـهــذا كــانــت م ـطــالــب الـعـمــال
واض ـح ــة وحــراك ـهــم م ــن أج ـل ـهــا واض ـح ـ ًا
بــالــرغــم م ــن ال ـص ـعــوبــات ال ـع ــدي ــدة الـتــي
كــانــت تــواجــه حــراك ـهــم اإلض ــراب ــي على
األرض.
 1938ت ــم اإلع ـ ــان ع ــن اتـ ـح ــاد عـمــالــي
مــوحــد يـقــود نـضــال الـطـبـقــة الـعــامـلــة في
م ـخ ـت ـلــف ال ـع ـه ــود ال ـس ـي ــاس ـي ــة ل ـم ــا قـبــل
ال ـ ــوح ـ ــدة الـ ـسـ ــوريـ ــة الـ ـمـ ـص ــري ــة ،حـيــث
فــرضــت عـلــى الـطـبـقــة الـعــامـلــة وحــركـتـهــا
ال ـن ـقــاب ـيــة م ـس ــارات أخـ ــرى لـعـبــت دور ًا
مـهـمـ ًا فــي تغيير شـكــل نضالها المرتبط
عملي ًا بعملية االحـتــواء الـتــي جــرت من
خـ ــال فـ ــرض ال ـن ـم ــوذج ال ـم ـص ــري فــي
العمل النقابي المستند إلى عقلية الحزب
الــواحــد فــي قـيــادة العمل الـنـقــابــي ،وهــذا

إن الطبقة
العاملة السورية
واعية لمصالحها
وحقوقها
وتعرف كيف
تدافع عنها
بكل األشكال
التي خبرتها من
تجاربها القديمة
والتي تبدعها
في نضالها
الحالي.
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أفـقــد الـحــركــة الـنـقــابـيــة خـيــرة مناضليها
الـ ـمـ ـج ــربـ ـي ــن ف ـ ــي ال ـ ــدف ـ ــاع ع ـ ــن ح ـق ــوق
ومطالب الطبقة العاملة ،وتم ذلك العمل
بــاإلعــان عــن الـتــوجـهــات (االشـتــراكـيــة)
وأن الـ ـمـ ـع ــام ــل ل ـل ـع ـم ــال وغـ ـي ــره ــا مــن
الـشـعــارات الـتــي كــانــت ســائــدة إلــى وقت
قريب ،التي استمرت معها عملية التغيير
الممنهج لواقع الطبقة العاملة التنظيمي
وال ـن ـض ــال ــي ف ــي ال ــدف ــاع ع ــن مـصــالـحـهــا
وح ـقــوق ـهــا ال ـت ــي أخ ـ ــذت ت ـتــأكــل بـسـبــب
السياسات االقتصادية التي تـمّ تبنيها،
وطالما تـمّ التبني لتلك السياسات فإن
التغيير سيطال كل ما هو معيق لتطبيق
تلك السياسات.
ف ـ ــي الـ ـبـ ـيـ ــان ال ـ ـ ــذي أصـ ـ ـ ــدره االت ـ ـحـ ــاد
ال ـعــام لـنـقــابــات الـعـمــال بـمـنــاسـبــة ذكــرى
الـتــأسـيــس أش ــاد ب ــدور الـطـبـقــة الـعــامـلــة
ال ـتــاري ـخــي ف ــي ال ـمــراحــل الـمـخـتـلـفــة مــن
أجل عملية البناء ،وكذلك أوضح موقفه
مــن أن الـنـقــابــات سـتـتـصــدى ألي توجه
يمسّ قطاع الدولة ،وستسعى النقابات
لتطويره وتحسين أدائه ،وهذا الموقف
ج ـيــد م ــن ح ـيــث ال ـم ـب ــدأ .ول ـكــن ال ـســؤال
الـ ــذي ي ـط ــرح ،وهـ ــو :ك ـيــف س ـي ـتــم ذلــك
ومـ ــا ه ــي األدوات ال ـت ــي ي ـم ـت ـل ـك ـهــا مــن
عملية المواجهة تلك؟ وهل الشراكة مع
الحكومة هــي إحــدى تلك األدوات التي
سـيـتــم االع ـت ـمــاد عـلـيـهــا ف ــي ال ــدف ــاع عــن
قطاع الدولة؟.
تـجــربــة الـنـقــابــات خ ــال الـعـقــود الـفــائـتــة
ت ـقــول :إن الـسـيــاســات ال ـتــي ت ـمّ تبنيها
مــن الـحـكــومــات الـمـتـعــاقـبــة والـمـسـتـنــدة
ل ـت ـب ـن ــي اقـ ـتـ ـصـ ــاد ال ـ ـس ـ ــوق وع ــاق ــات ــه
ال ـم ـت ــوح ـش ــة تـ ـج ــاه حـ ـق ــوق وم ـط ــال ــب
ف ـقــراء الـشـعــب ال ـس ــوري ،تـلــك الـتـجــربــة
ت ـقــول :إن الـنـقــابــات لــم تـكــن تـقــدر على

لـعــب دور ال ـمــواج ـهــه لـتـلــك الـسـيــاســات
رغ ــم ال ـنّ ـيّــات ال ـتــي ت ـســود ب ـعــدم الــرضــا
عـ ـنـ ـه ــا ،ولـ ـكـ ــن الـ ـم ــواجـ ـه ــة ال ـم ـس ـت ـن ــدة
إل ــى ال ـعــاقــة ال ـت ـشــارك ـيــة م ــع الـحـكــومــة
وسـيــاســاتـهــا لــم ت ــؤدِ س ــوى إل ــى إنـهــاك
ال ـش ــرك ــات وال ـم ــؤس ـس ــات وت ـجــريــدهــا
مــن أس ـبــاب ت ـطــورهــا ال ـم ـف ـتــرض ،وأن
ال ـف ـســاد ال ـم ـس ـت ـشــري ف ــي مـفــاصـلـهــا لــن
ينهيه كــل مــا يـقــال عــن مـكــافـحــة الـفـســاد
ال ـل ـف ـظ ـيــة ال ـت ــي ت ـط ـل ـق ـهــا ال ـح ـكــومــة بـيــن
ال ـف ـي ـنــة واألخ ـ ـ ــرى ،وم ـك ــاف ـح ــة ال ـف ـســاد
الكبير الذي قدر قبل األزمة بما يتجاوز
 %30م ــن ال ــدخ ــل ال ــوط ـن ــي ،وهـ ــذا رقــم
لـيــس بــالـهـيّــن لـبـلــد مـثــل بـلــدنــا م ــوارده
م ـح ــدودة .وم ــن الـمـفـتــرض أن تسخر
جميعها بــاتـجــاه تأمين حــاجــات الشعب
ال ـس ــوري ،ب ـمــا فـيـهــا ت ـطــويــر االق ـت ـصــاد
الـحـقـيـقــي الـصـنــاعــي وال ــزراع ــي وكــذلــك
الحاجات المعيشية والتعليمية والسكن
وال ـص ـحــة وغ ـيــرهــا م ــن ق ـضــايــا تـعــرفـهــا
ال ـن ـقــابــات وي ـعــرف ـهــا ال ـقــاصــي وال ــدان ــي،
وهذه من المعارك الكبرى التي البد أن
تُخاض من أجل أن نرتقي إلى مستوى
تضحيات شعبنا ومــا عاناه ومــا يعانيه
اآلن ب ـس ـبــب األزمـ ـ ــة ال ــوط ـن ـي ــة ،ال ـتــي
كــانــت إحــدى مسبباتها تلك السياسات
االقتصادية واالجتماعية.
إن ال ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة ال ـس ــوري ــة واع ـي ــة
لـمـصــالـحـهــا وحـقــوقـهــا ،وسـتـعــرف كيف
تــدافــع عنها بـكــل األش ـكــال الـتــي خبرتها
من تجاربها القديمة والتي ستبدعها في
نضالها الحالي.
تحية إلــى الطبقة الـعــامـلــة الـســوريــة في
عــامـهــا الـجــديــد ،وتـحـيــة إلــى كــل الـكــوادر
النقابية الـصــادة للرياح العاتية القادمة
من صوب قوى الفساد الكبير.
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األمل بالخالص من منظومة الموت :عالم آخر ممكن

معلومات مضللة حول انتشار فيروس
كورونا في أوروبا...

الخداع العالمي في أعلى مستوياته :بينما يضطر الماليين من الناس لالنعزال في منازلهم ،يجدون
سيل من الدعاية التي تزعم أن السبب األساسي في األزمة االقتصادية
أنفسهم وجهاً لوجه مع ٍ
العالمية التي نعيشها هو فيروس كورونا ،الفيروس المتهم بحصد آالف األرواح حول العالم ،دون
أن يع ّذب أحد نفسه عناء السؤال عن دور المنظومة الرأسمالية في ارتفاع عدد الوفيات ،وعن تفسير
ارتفاع أعداد الضحايا في إيطاليا مقارنة بنسب الوفيات في دولة بحجم الصين.
ǧأحمد الرز

جدد الفيروس
الفكرة القائلة
أشياء
بأن هنالك
ً
في هذا العالم
ال يمكن لها أن
تكون سلعاً وأن
تسليعها القائم
اليوم يتناقض
في الجوهر
مع الحقوق
الطبيعية للكائن
البشري

إن تدقيق ًا فــي السياسات النيوليبرالية
الـتــي تـســود الـعــالــم ،والـتــي تـضــع الــربــح
م ـح ــدد ًا أســاس ـي ـ ًا ق ـبــل أي اع ـت ـبــا ٍر آخ ــر،
يسمح لنا بالكشف عن الطبيعة المميتة
ل ـهــذه الـمـنـظــومــة .حـيــث لــم تـعــد كـلـمــات
مثل «التقشف» و«الـدَّيــن العام» كلمات
مجرّدة بالنسبة لماليين الناس ،وبات
م ـف ـه ــوم ـ ًا م ــا ال ـ ــذي ت ـع ـن ـيــه «وصـ ـف ــات»
وشـ ـ ـ ـ ــروط صـ ـ ـن ـ ــدوق الـ ـنـ ـقـ ــد والـ ـبـ ـن ــك
الــدولـيـيــن والـمــؤسـســات المالية الكبرى
ف ــي ال ـع ــال ــم ،ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـش ـتــرط عـلــى
ال ــدول األف ـقــر أن تـخـفــض اإلن ـفــاق على
القطاع الصحي وتقلل عدد العاملين فيه
وت ـح ـوّل االسـتـثـمــار فــي الـبـنــى التحتية
والـمـعــدات الطبية إلــى استثمارات أكثر
ربح ًا ،وغيرها الكثير من الشروط التي
تدفع بمواطني هذه الدول نحو الهالك
بشكل مباشر وغير مباشر.
ضربة في وجه الغرب
تـ ـعـ ـدّ أوروب ـ ـ ـ ــا اآلن م ـ ــرك ـ ــز ًا الن ـت ـش ــار
ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،ح ـيــث تـفـيــد األن ـبــاء
بارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا وحدها
لـيـتـجــاوز نـظـيــره فــي الـصـيــن .والـمـلـفــت
في طريقة تعاطي أوروبــا مع المرض،
هــو أن هــذا األخـيــر اسـتـطــاع أن يُـعـرّي
تمام ًا األكاذيب الدعائية حول «التضامن
األوروبـ ـ ــي» .وه ـنــا يـكـفــي أن نــذكــر أنــه

عـنــدمــا أبـلـغــت إيـطــالـيــا عــن وج ــود قـفــزة
فــي عــدد اإلصــابــات لــديـهــا قـبــل أســابـيــع،
قابلت الــدول األوروبـيــة ذلــك بالتجاهل،
ووجــدت إيطاليا نفسها وحـيــدة تقريب ًا
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ـ ـمـ ــرض ،وص ـ ـ ــو ًال إل ــى
م ــرح ـل ــة االرت ـ ـفـ ــاع ال ـك ــارث ــي ف ــي أعـ ــداد
الوفيات لديها ،واالضطرار الختيار من
سيحصل عـلــى الــرعــايــة الطبية مــن بين
المصابين ومن سيترك لمصيره في ظل
شح اللوازم الطبية.
نعي التضامن األوروب ــي جــاء بكلماتٍ
أك ـ ـث ـ ــر ح ـ ـ ـ ـدّة ع ـ ـلـ ــى ل ـ ـس ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس
ال ـصــربــي ،أل ـك ـس ـنــدر فــوس ـي ـتــش ،ال ــذي
قال :إن أوروبــا امتنعت عن بيع بالده
ال ـ ـلـ ــوازم ال ـط ـب ـيــة الـ ـضـ ــروريـ ــة ،م ـب ــرز ًا
ال ـفــارق الـنــوعــي بـيــن الـنـمــط األوروب ــي
ف ــي ال ـع ــاق ــات ،ون ـم ــوذج ال ـص ـيــن الـتــي
أرس ـلــت شـحـنــات كـبـيــرة مــن الـمـعــدات،
وفـ ــرقـ ـ ًا ط ـب ـيــة ل ـم ـكــاف ـحــة الـ ـم ــرض فــي
صربيا وغـيــرهــا مــن الــدول األوروبـيــة.
وم ـ ــن ال ـم ـث ـي ــر ل ــان ـت ـب ــاه أن «اإلع ـ ــام
الـ ـمـ ــركـ ــزي األوروب ـ ـ ـ ـ ــي» لـ ــم ي ـس ـت ـطــع
هـ ــذه ال ـم ــرة أن ي ـخ ـت ـبــئ خ ـلــف ق ـشــرة
«الـكـفــاءة والمهنية» المعتادة ،وانتهج
فـ ــي ت ـغ ـط ـي ـتــه ل ـل ـم ـج ــري ــات ن ـه ـج ـ ًا أك ـثــر
ســوء ًا بـمــرات مــن نـشــرات األخـبــار في
دول الـعــالــم «الـمـتـخـلــف» :بـيـنـمــا كــانــت
أع ــداد الـضـحــايــا تـسـجــل قـفــزات كـبـيــرة،
كــان اإلعــام األوروب ــي يــؤكــد لمتابعيه
أن روسـ ـيـ ــا ت ـت ــدخ ــل مـ ــن خ ـ ــال نـشــر

التدقيق في
السياسات
النيوليبرالية
التي تسود
العالم والتي
تضع الربح محدداً
أساسياً قبل أي
اعتبا ٍر آخر يسمح
لنا بالكشف
عن الطبيعة
المميتة لهذه
المنظومة

دروس كورونا
أع ـ ــاد فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا إلـ ــى األذه ـ ــان
الـحـقـيـقــة ب ــأن الـحـيــاة الـبـشــريــة فــي هــذا
الـعـصــر مـتـشــابـكــة وم ـتــراب ـطــة ،مـتــرابـطــة
إل ــى ذل ــك ال ـحــد ال ــذي يـجـعــل مــن مـجــرد
ال ـن ـظــر إل ــى أنـفـسـنــا ع ـلــى أن ـنــا أفـ ــراد أو
دول مـتـمــايــزون ومـنـعــزلــون نــوع ـ ًا من
الــوعــي الــزائــف ،وأن هــذا الترابط الــذي
نعيش فيه ،يفرض علينا أن نرفع عالي ًا
قيم التضامن العالمي .وجدد الفيروس
ال ـف ـكــرة ال ـقــائ ـلــة ب ــأن ه ـنــالــك أش ـي ــا ًء فــي
هــذا العالم ال يمكن لها أن تكون سلع ًا،
وأن تسليعها القائم اليوم يتناقض في
الـجــوهــر مــع الـحـقــوق الـطـبـيـعـيــة للكائن
الـبـشــري .كـمــا كـشــف الحقيقة بــأن هــذه
ال ـم ـن ـظــومــة ال ـت ــي ت ـس ــود ال ـع ــال ــم وال ـتــي
تستطيع أن تنفق تريليونات الدوالرات
ع ـلــى الـتـسـلـيــح ،ومـثـلـهــا إلن ـق ــاذ الـبـنــوك
والـنـخــب الـمــالـيــة ،هــذه الـمـنـظــومــة تقف
عاجزة في حاالت الطوارئ اإلنسانية،
منظومة أقل ما يقال فيها :إنها منظومة
انعدام األمن.
أما الفكرة التي تنحفرُ في الوعي العام
اليوم ،فهي أنه حين يطاردنا الموت لن
نلجأ إلى البنوك وال للشركات الخاصة،
إن ـم ــا ن ـح ـت ــاج ،م ــوض ــوع ـي ـ ًا ،إلـ ــى ج ـهــاز
دولــة قــوي يـضــع مصلحة الـنــاس فــوق
أي اعـتـبــار ،جـهــاز دولــة أثبتت التجربة
أن وجــوده ضمانة للحفاظ على حياة
ال ـمــاي ـيــن م ــن ال ـب ـشــر م ــن أن ـي ــاب قــوى
السوق والشركات الكبرى.
وسائل عدة للقتل
أخـ ـي ــر ًا ،ث ـمــة نـقـطــة ال ب ــد م ــن الــوقــوف
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ع ـن ــده ــا ،إ ْذ أثـ ـ ــارت ط ــري ـق ــة اس ـت ـجــابــة
المنظومة النيوليبرالية ألزمــة فيروس
كــورونــا غضب الكثيرين ،وهــذا مفهوم،
ألن خ ـطــر ال ـف ـي ــروس واضـ ــح ل ـل ـع ـيــان،
وال ـ ـن ـ ــاس عـ ـم ــومـ ـ ًا ال يـ ـسـ ــاومـ ــون فــي
ال ـم ـس ــائ ــل ال ـت ــي ت ــرت ـب ــط ب ـب ـقــائ ـهــم عـلــى
ق ـيــد ال ـح ـيــاة ب ـهــذا ال ــوض ــوح .ول ـكــن كــم
مــن األعـمــار تـســرق مـنّــا هــذه المنظومة
و«نحن في غفلة»؟
ت ـ ـغ ـ ـيّـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاخ ،أزم ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ــدورات
الـ ـبـ ـيـ ــولـ ــوجـ ـيـ ــة ،ت ـ ـل ـ ــوث الـ ـمـ ـحـ ـيـ ـط ــات،
الـتـغـيــرات فــي نــوعـيــة الـتــربــة ،والـتـلــوث
الـكـيـمـيــائــي الـصـنــاعــي ،ال ـح ــروب ،فـقــدان
الضمان االجتماعي والـصـحــي ،التدمير
ال ـم ـم ـن ـه ــج ل ـل ـب ـي ـئ ــة ،اع ـ ـت ـ ـمـ ــاد الـ ــوقـ ــود
األح ـ ـفـ ــوري ك ـم ـص ــدر ل ـل ـطــاقــة وعــرق ـلــة
التوجه نحو الطاقة النظيفة والمتجددة
ال ـتــي تـتـنــاقــض فــي جــوهــرهــا مــع فـكــرة
الـسـعــي نـحــو الــربــح األق ـصــى ...وغيرها
الكثير من العوامل التي ينتج عنها تقليل
وسطي العمر لدى المليارات من البشر
في جميع أنحاء العالم.
وع ـن ــدم ــا نـ ـق ــول :إن وضـ ــع حـ ـدّ لــآثــار
الـ ـك ــارثـ ـي ــة ال ـن ــاج ـم ــة عـ ــن ال ـم ـم ــارس ــات
الـ ـم ــذك ــورة آنـ ـفـ ـ ًا ي ـش ـت ــرط ب ــال ـض ــرورة
تكبيل منظومة الربح االستغاللي ،فإن
ذلك يعيدنا – مرة أخــرى -إلى مقولة:
«إما االشتراكية وإما الفناء» .في الواقع،
نحن نقف عند مفترق الطرق هذا ،وإن
نظرنا إلى مستوى الدمار الذي سببته
الرأسمالية للبشرية والكوكب من جهة،
وإلـ ــى وصـ ــول ه ــذه الــرأس ـمــال ـيــة ذات ـهــا
إل ــى ح ــائ ـطٍ م ـس ــدودٍ م ــن ج ـه ـةٍ أخ ــرى،
يمكن القول :إننا نضع قدم ًا في الخيار
األول وأخرى في الخيار الثاني ،وعلى
أساس الخطوة الالحقة يتحدد مستقبل
البشرية.

06

ملف (سورية )2020
قاسيون ـ العدد  958اإلثنين  23آذار 2020

www.kassioun.org

«تجاوب حا ّد»...

ُتع ّرف ظاهرة التجاوب الحا ّد ،أو الطنين ( ،)resonanceبأنها ظاهرة فيزيائية
تحدث عند انسجام تواتر فعل أو مؤثر خارجي (بما في ذلك حقل خارجي) ،مع التواتر
الطبيعي للجسم الواقع تحت التأثير...
ǧمهند دليقان

يـمـكــن أن ن ــرى أم ـث ـلــة ع ــدي ــدة ع ـلــى ال ـت ـجــاوب
ال ـحــادّ فــي مـسـتــوى عـلــم الـمـيـكــانـيــك( .الـحــادثــة
األشـ ـه ــر ال ـت ــي يُـ ـق ــال إن ـه ــا ت ـم ـث ـيــل ح ــي ل ـهــذه
ال ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرة ،ه ـ ــي انـ ـهـ ـيـ ــار جـ ـس ــر Tacoma
 Narrows Bridgeعام  ،1940رغم ّأن هنالك
آراء أخرى حول تفسير انهياره) .المؤكد ّأن
الظاهرة بمستواها الميكانيكي تجد لها عــدد ًا
كـبـيــر ًا مــن التطبيقات العملية ،بينها مـثـ ًا تلك
الـمـتـعـلـقــة ب ــاآلالت الـمــوسـيـقـيــة عـلــى اخـتــافـهــا،
وخاصة الوترية منها.
عـلــى مـسـتــوى الـكـهــربــاء ،يـمـكــن أي ـض ـ ًا أن نجد
تطبيقات وأمـثـلــة عــن هــذه الـظــاهــرة ،أشهرها
تلك الناجمة عــن الـتـســاوي فــي قيمة الممانعة
السعوية والتحريضية ،لمكثف ووشيعة ،األمر
الذي ينجم عنه إفناء إحداهما لممانعة األخرى
ما يسمح بتصفير فرق الكمون وتعظيم شدة
الـتـيــار الـكـهــربــائــي إل ــى ال ـح ـدّ األق ـصــى ،وال ــذي
يمكنه في حــال لم تكن ضمن الــدارة ممانعات
أخرى ،أن يؤدي إلى التسبب في حرق الدارة
عبر قصرها.
تفسير الظاهرة هــو ّأن االنسجام بين تواتر
ال ـم ــؤث ــر وال ـم ــؤث ــر ع ـل ـيــه ،ي ـ ــؤدي إلـ ــى تــراكــب
مــوجـتـيـهـمــا ب ـح ـيــث ي ـن ـتــج ع ــن ال ـت ــراك ــب قـيـمــة
ق ـص ــوى ،يـمـكــن ل ـهــا أن ت ـكــون م ـف ـيــدة ويـمـكــن
لـهــا أن تـكــون مــدمّــرة( .ويـمـكــن لـهــا أن تـكــون
مـفـيــدة ومــدمــرة فــي الــوقــت نـفـســه ،إذا نظرنا
لـهــا بطريقة ديــالـكـتـيـكـيــة ...ونـظــرة كـهــذه ،هي
ما نحتاجه للتعامل مع موضوع هذه المادة).
بين التفكيك والتركيب
االنطالق من العلوم األقل تعقيد ًا لفهم العلوم
األك ـثــر ت ـع ـق ـيــد ًا ،لـيــس ال ـطــريــق الـصـحـيــح بكل
تأكيد؛ ال يمكن مث ًال تفسير الظواهر االجتماعية
انطالق ًا من علم الكيمياء أو الفيزياء .مع ذلك،
فإن العلوم األقل تعقيد ًا ،تمثل أدوات ال غنى
ّ
عـنـهــا لـفـهــم ال ـع ـلــوم األك ـث ــر ت ـع ـق ـيــد ًا ،ال يـمـكـنـنــا

مث ًال االستغناء عن الرياضيات أو الفيزياء أو
الكيمياء في دراسة أي ظاهرة بيولوجية ،أو
حتى اجتماعية.
ول ـك ــن م ــن ال ـم ـم ـتــع ح ـق ـ ًا ،ورب ـم ــا م ــن ال ـم ـف ـيــد،
اس ـت ـخ ــدام ق ــوان ـي ــن وظـ ــواهـ ــر ال ـع ـل ــوم األق ــل
تعقيد ًا ،كــأداة في عــرض فهمنا للعلوم األكثر
تـعـقـيــد ًا .أكـثــر مــن ذلــك ،فـ ّـإن الـعـلــوم ال تتحول
إلى علوم بالمعنى الناضج «قبل أن تُعبّر عن
نفسها بلغة الرياضيات» ،وفق ًا إلنجلز.
كورونا  +أسعار النفط = ؟
استناد ًا إلى ما أوردنــاه ،نزعم أنه من الممكن
تـشـبـيــه ال ــوض ــع ال ـعــال ـمــي ال ــراه ــن ،ت ـحــت وقــع
تراكب كل من أزمتي كورونا وأسعار النفط،
بأنه وضع تجاوب حادّ سيؤدي كمحصلة إلى
انهيار النظام العالمي القائم.
فلننظر إلــى كل من األزمتين على حــدة ،ولنر
مــا ال ــذي يـسـتـطـيــع الـنـظــام الـعــالـمــي الـقــائــم أن
يفعل تجاههما ،انطالق ًا من أدواته ومنظومته
الرأسمالية؛
ك ــورون ــا تـتـطـلــب إي ـقــاف حــركــة اإلن ـت ــاج لـعــدة
أشهر للسيطرة على انتشار المرض والسماح
للمؤسسات الصحية ضمن قدراتها الموجودة
أن ت ـح ـتــويــه ري ـث ـمــا ي ـظ ـهــر الـ ـع ــاج ،الـ ــذي لــن
يصبح جاهز ًا قبل عدة أشهر ،وربما عام.
كورونا تتطلب أيض ًا إنفاق ًا اجتماعي ًا أعلى يقع
على عاتق الحكومات بالدرجة األولى( ،وعلى
عاتق الشركات بقدر ما تتمكن الحكومات من
إلزامها :في الصين ألزمت الحكومة الشركات
ل ـيــس بــإع ـطــاء إج ـ ــازات لـعـمــالـهــا ف ـح ـســب ،بــل
إجازات مدفوعة).
م ــن جــانــب آخـ ــر ،ه ـنــالــك أزمـ ــة أس ـع ــار الـنـفــط.
وهــي أضخم بما ال يقاس ،بآثارها ونتائجها،
مــن أزم ــة كــورونــا( .ونـعـتـقــد ب ـ ّـأن قـسـمـ ًا مهم ًا
من تضخيم حالة الذعر من كورونا ،ومحاولة
ربــط األزم ــة االقـتـصــاديــة الـقــائـمــة بـهــا وحــدهــا،
يستهدف– ضمن ما يستهدف -حرف األنظار
ع ــن أزمـ ــة ال ـن ـفــط؛ ح ـتــى ّأن اإلع ـ ــام ال ـغــربــي

كورونا تتطلب مزيدا
من اإلنفاق أزمة
أسعار النفط تتطلب
مزيدا من اإلنفاق
كورونا تخفض
اإلنتاج وأسعار
النفط تخفض
اإلنتاج...

بــأســره مـتـفــق عـلــى وصــف انـهـيــار الـبــورصــات
بأنه «انهيار البورصات الناجم عن كورونا»).
خالل  48ساعة فقط بعد انهيار وول ستريت،
ض ــخ ال ـف ـي ــدرال ــي م ــا ي ـصــل إلـ ــى  2,2تــرل ـيــون
دوالر ،في محاولة لعالج األزمة .وهذا المبلغ
أك ـبــر مــن مـجـمــوع عـمـلـيــات ال ـضــخ ال ـمــالــي ،أو
م ــا يـسـمــى الـتـيـسـيــر ال ـك ـمــي الـ ــذي أقـ ــدم عـلـيــه
الفيدرالي في أزمة  .2009-2007رغم ذلك ،ال
حياة لمن تنادي .بات األمر كمحاوالت صعق
عال ...ولكن يبدو
قلب متوقف بتوت ٍر كهربائي ٍ
من النتائج كما لو ّأن صاحب األمــانــة قد أخذ
أمانته وانتهى األمر.
تراكب الموجتين
كورونا تحتاج مزيد ًا من اإلنفاق ،وأزمة النفط
ت ـح ـتــاج م ــزي ــد ًا م ــن اإلن ـف ــاق «ع ـل ــى األقـ ــل مــن
وجهة نظر األدوات الـمـحــدودة التي تمتلكها
ال ـم ـن ـظــومــة» ...ح ــرب أس ـع ــار ال ـن ـفــط وان ـه ـيــار
البورصات ،تدفع السوق واإلنتاج نحو انكفاء
ك ـب ـيــر ،وق ــد ت ـجــرأ ال ـف ـيــدرالــي األم ـي ــرك ــي عـلــى
اإلعالن رسمي ًا أن العالم دخل مرحلة الركود.
ك ــورون ــا أي ـض ـ ًا ،تــدفــع ال ـســوق واإلن ـت ــاج نحو
توقف شبه كامل.

ضخ الدوالرات في البورصة ،وتخفيض معدل
الـفــائــدة إلــى الـصـفــر ،هــدفــه ع ــادة هــو تنشيط
السوق وتنشيط اإلنتاج .ولكنّ هذا األمر بات
مشكوك ًا في قدرته على حل المشكلة حتى لو
افـتــرضـنــا ّأن كــورونــا ليست مــوجــودة؛ إذ ّإن
تخفيض الـفـيــدرالــي مـعــدل الـفــائــدة إلــى الصفر
هذه المرة ،ورغم أنه إجراء مكرر شكلي ًا ،لكنه
يـظـهــر اآلن بــوصـفــه خـضــوعـ ًا لـنـتـيـجــة حتمية
للتطور التاريخي النخفاض معدل الربح عبر
عمر الرأسمالية منذ بوادرها األولى في القرن
( ...14يمكن العودة إلى مادة «معدل الفائدة»
كعب آخيل الرأسمالية ،لتفاصيل أكثر عن هذه
النقطة) ...أي ّأن تصفير الفائدة أشبه بالقدر
الذي ال رادّ له ،والذي ال يمثل إعالن الفيدرالي
عنه ،سوى اعتراف ًا إجباري ًا بذلك القدر.
إذ ًا ،ك ــورون ــا ت ــدف ــع ن ـحــو تـخـفـيــض اإلن ـت ــاج،
وأزمـ ـ ــة أسـ ـع ــار ال ـن ـف ــط ت ــدف ــع ن ـح ــو تـخـفـيــض
اإلن ـتــاج .كــورونــا تـتـطـلــب مــزيــد ًا مــن اإلن ـفــاق،
أزمة النفط تتطلب مزيد ًا من اإلنفاق .تراكبت
ال ـمــوج ـتــان وتــزام ـن ـتــا ع ـنــد قـمـتـيـهـمــا ،لـتـنـتـجــا
مـعـ ًا قمة أكـثــر شــدة ...لتنتجا تـجــاوبـ ًا حــاد ًا له
مفعول صاعقة ،ويكفي النهيار جسو ٍر ومبانٍ
ومنظومة بأكملها...بفعل فاعل!
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وانهيار يلوح في األفق!

بفعل فاعل!
يشبّه الصحفي توم لونغو في مقال له بعنوان
«بوتين يطلق العنان لجحيم استراتيجي في
الواليات المتحدة» ،اختيار لحظة إطالق حرب
النفط ،تشبيه ًا طريف ًا؛ إذ يشبهه باختيار العب
الـجــودو للحظةٍ مناسبة خــال انــدفــاع خصمه
فــي ال ـه ـجــوم ،لـكــي يـسـتـفـيــد مــن ذل ــك االنــدفــاع
بــالــذات ،ليلقيه أرض ـ ًا .يــوم الـســادس من آذار،
في اجتماع لـ«أوبك ،»+أي أوبك باإلضافة إلى
روسـيــا ،قــالــت روسـيــا «ال» لتخفيض إنتاجها
مــن الـنـفــط .وفـيـمــا بــدا أنــه ردّ مــن الـسـعــوديــة،
ق ــررت األخ ـي ــرة اإلعـ ــان عــن زيـ ــادة إنـتــاجـهــا
بد ًال من تخفيضه .األمران مع ًا أديا إلى انهيار
أسعار النفط إلى ما دون  20دوالر ًا للبرميل،
وهــو سـعــر أقــل بكثير مــن تكلفة إنـتــاج النفط
الـصـخــري فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة .وه ــذا كله
أدى إلى انهيار البورصات ،وذلك قبل أن يعلن
ترامب أو جونسون أو ميركل أو غيرهم من
الــزعـمــاء ،حــالــة ال ـطــوارئ ...بــل كــان تــرامــب ال
يزال في تلك اآلونة ينصح بغسيل اليدين جيد ًا
باعتباره الحل الكافي والناجع لكورونا.
لـنــذهــب أبـعــد مــن ذلــك قـلـيـ ًا نـقــولّ :إن هجوم
ال ـخ ـص ــم ج ـ ــاء ب ـ ــال ـ ــذات ع ـب ــر ن ـش ــر ف ـي ــروس
كــورونــا ،وتل ُقفُ تلك االندفاعة وتحويلها إلى
قــوة هــدامــة لألمريكي ،وللمنظومة الــدوالريــة
كـكــل ،هــو افـتـتــاح حــرب الـنـفــط يــوم الـســادس
من آذار .وبعد ذلك باتت عملية التفزيع الغربي
م ــن ك ــورون ــا ،ب ــال ـت ــوازي م ــع ع ــدم ات ـخ ــاذ أي
إجــراء ج ـدّيّ لمواجهتها ،أداة لتأخير تظهير
نتائج حــرب النفط ،وخاصة لتأخير ظهورها
بردود الفعل الشعبية على اإلفالسات وإغالق
المؤسسات ورمي الناس في الشوراع...
يـبــدو ه ــذا ال ـكــام مـنـتـمـيـ ًا لـمــا يـسـمــى «نـظــريــة
المؤامرة»؟ نعم بالفعل يبدو كذلك!
مؤامرة؟
ل ـي ـس ــت ب ـن ــا رغـ ـب ــة ل ـل ـت ـع ـلــق بـ ــأذيـ ــال أح ــادي ــث

الـ ـمـ ــؤامـ ــرات ،ول ـك ــن م ــن ال ـح ـمــاقــة ب ـم ـكــان أن
نصم أذانـنــا ونغلق عيوننا عما يجري حولنا
كي ال «نسقط» في أحابيل التفكير التآمري.
قـبــل عــرض بـعــض الــوقــائــع ،ال بــد مــن إضــافــة
كلمة حول المؤامرة« :الرواية الرسمية» هي
الوحيدة المسموح بها ،وكــل ما عداها تفكير
تآمري ،هل هي مصادفة؟ ال نظن ذلك.
نشر عالم الجيوسياسة والجغرافية اإليطالي
مــان ـل ـيــو دي ـنــوت ـشــي ،ي ــوم ــي ال ـتــاســع م ــن آذار
وال ـ ـخـ ــامـ ــس عـ ـش ــر مـ ـن ــه م ـق ــال ـي ــن ف ـ ــي «إي ـ ــل
مــان ـف ـي ـس ـتــو» ،ون ـش ــرت ال ـتــرج ـمــة اإلن ـك ـل ـيــزيــة
لـهـمــا فــي شـبـكــة فــولـتـيــر ومــوقــع مــركــز أبـحــاث
ال ـع ــول ـم ــة( ،ت ــرج ـم ــت ق ــاس ـي ــون ال ـم ــادت ـي ــن فــي
مــوق ـع ـهــا اإلل ـك ـت ــرون ــي ت ـح ــت عـ ـن ــوان «غـ ــزاة
مُ ـل ـ َّق ـحــون؟ ثــاثــون أل ــف ج ـنــدي أمــريـكــي إلــى
أوروبا بال كمّامات!»).
يـكـشــف ديـنــوتـشــي ّأن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة قد
اسـتـقــدمــت عـشــريــن أل ــف ج ـنــدي أمــري ـكــي إلــى
أوروبـ ــا خ ــال الـشـهــر ال ـحــالــي ،لـيـنـضـمــوا إلــى
عشرة آالف موجودين مسبق ًا ،وإلى  7آالف
من بقية أعضاء تحالف الناتو ،لكي يشتركوا
جميع ًا في مناورات «أوروبا المدافِعة .»20
ون ـق ـت ـبــس م ــن م ـق ــال ال ـك ــات ــب م ــا ي ـل ــي« :ف ــي
تفش أوروبــي
بافاريا ،التي لوحظ فيها أول ٍ
لفيروس كورونا ،نشاهد الجنود األمريكيين
ال ــذي ــن ن ــزل ــوا لـلـتــو م ــن ال ـط ــائ ــرة ،يـصــافـحــون
مستقبليهم من السلطات األلمانية ويتبادلون
ال ُقبالت مع رفاقهم دون أية أقنعة أو كمامات.
وي ـت ـب ــادر ه ـنــا سـ ــؤال ع ـف ــوي :ه ــل ي ـم ـكــن أن
ي ـك ــون ق ــد تـ ـمّ تـطـعـيـمـهــم بــال ـف ـعــل ب ـل ـقــاح ضــد
فيروس كورونا؟»
تـثـيــر ال ـت ـس ــاؤل أي ـض ـ ًا ،فـضـيـحــة آل ـيــة الـكـشــف
الـمـعـطــوبــة الـتــي ج ــرى اسـتـخــدامـهــا ألكـثــر من
أسبوع في الواليات المتحدة ،والتي انتقدتها
ال ـص ـيــن م ـنــذ ال ـب ــداي ــة .ب ـعــد ح ــوال ــي األس ـب ــوع
أعلنت السلطات األمــريـكـيــة أن الفحص الــذي
اس ـت ـخــدم أث ـبــت ف ـش ـلــه ،وأن عـ ــدد ًا م ــن الــذيــن
اعتبروا سليمين ممن خضعوا للفحص ،ثبت

ال حياة لمن
تنادي .بات األمر
كمحاوالت صعق
قلب متوقف بتوتٍر
عال ...كما
كهربائي ٍ
أن صاحب األمانة
لو ّ
قد أخذ أمانته
وانتهى األمر
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أن ـهــم كــانــوا مـصــابـيــن ،وخ ــال مـتــابـعـتـهــم
حـيــاتـهــم الـطـبـيـعـيــة بـعــد الـفـحــص نـشــروا
الـفـيــروس الــذي انفلت مــن الـعـقــال وبــات
يسرح في كل واليات أميركا.
كذلك األمــر ،تثير التساؤالت اإلجــراءات
ال ـتــي ل ــم تـتـخــذ ف ــي ال ـم ـط ــارات والـمـعــابــر
ال ـحــدوديــة إال بـعــد ف ــوات األوان ،وهــذا
يـشـمــل بــريـطــانـيــا وفــرنـســا وغـيــرهـمــا .في
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة م ـث ـ ًـا ،كــانــت مـعــايـيــر
مــن يجب اخـتـبــارهــم تـقــول بــأن القادمين
من الصين فقط هم من ينبغي فحصهم.
اسـتـمــر تـبـنــي ه ــذا الـمـعـيــار حـتــى بـعــد أن
انفجرت األمــور في إيــران وإيطاليا ،ولم
يتم التخلي عنه إال منذ أيام قليلة.
ثــم أال يثير الـتـســاؤل ،التناقض العجيب
فــي الـخـطـبــة الـشـهـيــرة لـجــونـســون الـتــي
«ب ـشّ ــر» فـيـهــا الـبــريـطــانـيـيــن ب ــأن عــائــات
ك ـث ـيــرة س ـت ـف ـقــد أح ـب ــاءه ــا؟ ف ــي الـخـطـبــة
نفسها قال جونسون :إنه لن يأخذ قرار ًا
بإغالق المدارس حالي ًا!
ورغم ّأن كل إنسان في رأسه عقل ،بات
يتط ّلع إلى النموذج الصيني والتعليمات
الصينية حــول الـمــرض وآلـيــات انتشاره
وآل ـي ــات ال ـت ـصــدي ل ــه ،بــوص ـفــه ال ـن ـمــوذج
األنجح ،بل والواجب االتباع ،رغم ذلك،
فـ ـ ّـإن ال ـق ـســم األك ـب ــر م ــن وزراء الـصـحــة
الغربيين ال يزالون حتى اللحظة يقللون
م ــن شـ ــأن اس ـت ـخ ــدام ال ـك ـمــامــات كــإحــدى
الــوســائــل الـتــي ال غـنــى عنها فــي التسلح
ضد نشر الوباء.
إذا حاول اإلنسان حصر جملة التناقضات
في السلوك الغربي اتجاه كورونا ،فربما
يمكنه أن ينتج مجلدات ضخمة .بعد هذا
ك ـلــه ،وغ ـي ــره ،عـلـيـنــا أن ن ـصــدق ال ــرواي ــة
الــرسـمـيــة ،وال ــرواي ــة الــرسـمـيــة هـنــا تعني
بــالـضـبــط مــا يـقــولــه ال ـغــرب ،وعـلـيـنــا فــوق
ذلك أن نسخر من أي طرح آخر وننعته
بالمؤامرة!
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تجاوب حا ّد ثالثي األبعاد
ي ـش ـي ــر الـ ـسـ ـل ــوك ال ــرسـ ـم ــي ال ـغ ــرب ــي
الـمـتــراخــي تـجــاه كــورونــا ،إلــى غياب
ال ـق ــدرة ورب ـمــا الــرغ ـبــة فــي الـتـصــدي
للوباء بشكل فعلي .علينا أال ننسى
ّأن الـ ـحـ ـك ــوم ــات الـ ـغ ــربـ ـي ــة فـ ــي ظــل
ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة ال ـت ــي جـ ـ ـرّدت ج ـهــاز
الـ ــدولـ ــة م ــن دوره االج ـت ـم ــاع ــي ،لــم
تعد قــادرة منذ عقود على لعب دور
الـمـتـحـكــم وال ـم ـقــرر األس ــاس ــي ،وبــات
األمــر بأكمله بـيــد الـشــركــات الـكـبــرى.
أكثر من ذلك باتت الحكومات الغربية
بـمـجـمـلـهــا م ـجــرد نــاطــق غ ـيــر رسـمــي
بــاســم مـصــالــح هــذه الـشــركــات .ولكن
لماذا ال تتعامل تلك الشركات بجدية
مع كــورونــا؟ إنهاء أزمــة كورونا في
هذه اللحظة لن يسمح بتنشيط عجلة
ألن تلك العجلة باتت
اإلنتاج الغربيةّ ،
معطوبة ال بسبب كورونا فقط وال
بسبب أسعار النفط فقط ،بل لسبب
أعمق من هذين العرضين :انخفاض
مـ ـعـ ــدل الـ ــربـ ــح مـ ــع ت ـع ـق ــد ال ـت ــرك ـي ــب
الـ ـعـ ـضـ ــوي ل ـ ـ ــرأس الـ ـ ـم ـ ــال ،والـ ـ ــذي
وصـ ــل إلـ ــى ح ـ ـدّه ال ـن ـه ــائ ــي :ال ـص ـفــر.
ب ـهــذا الـمـعـنــى ت ـغــدو مــوجـتــا كــورونــا
وأسعار النفط ،موجة واحــدة بقيمة
أعظمية ،تتراكب مع التردد الطبيعي
ل ـل ـظــاهــرة الــرأس ـمــال ـيــة ال ـتــي وصـلــت
هــي األخ ــرى ،وفــي تــوقـيــت مـتــزامــن،
قمة أزمتها بوصول معدل الربح إلى
صفر .التجاوب الـحــادّ الــذي يعيشه
النظام العالمي القائم ،يعني تخفيض
مقاومته إلى الحدود الدنيا أمام تيار
ال ـغ ـضــب ال ـب ـشــري ال ـم ـتــراكــم ،وال ــذي
لــن يـطــول بــه األمــر حتى يمر بطاقة
أعظمية في دارة ذلك النظام...
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محاوالت نبذ روسيا
وإعادتها للقرن التاسع عشر
ظ ـهــر ف ـشــل ال ـن ـم ــوذج االق ـت ـص ــادي ال ــروس ــي
م ـج ــدد ًا ب ـعــد أيـ ــام قـلـيـلــة ع ـلــى خـ ــروج روس ـيــا
من اتفاقية (أوبــك )+وانخفاض أسعار النفط
الذي أدى إلى انخفاض سعر صرف الروبل.
وهذا ما يؤثر سلب ًا على القطاعات االقتصادية
كــاف ـ ًة .وهـنــا دخـلـنــا فــي أزمــة شــامـلــة « البجعة
السوداء» والتي جلبها فيروس كورونا.
وهنا يبرز السؤال :ماذا يفعل البنك المركزي
الــروســي فــي ه ــذه األث ـن ــاء؟ إن مــا تــم وصـفــه
ب ـمــديــر ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي األف ـض ــل ف ــي ال ـعــالــم
اختفى في مكانِ ما ،ولكن بنك روسيا في هذه
األثـنــاء يـهــدر فــي الـيــوم الــواحــد عــدة مـلـيــارات
مــن الــروبــات لــدعــم سـعــر ال ـصــرف .وكـمــا هو
واض ـ ــح ل ـل ـع ـيــان إن هـ ــذا اإلجـ ـ ــراء ل ــم يـســاعــد
كثير ًا ،وأصبح واضـحـ ًا للكثيرين أن السياسة
االقتصادية المتبعة عاجزة أمــام تهديد أصغر
األزم ـ ــات ،ول ـكــن مــع ذل ــك تـبـقــى ه ــذه الـعـقـيــدة
ال ـم ـت ـب ـعــة م ــن ق ـبــل قـ ــادة ال ــدول ــة راس ـخ ــة وال
يمسها أحد.
األكــادي ـمــي واالق ـت ـص ــادي ال ـم ـعــروف سـيــرغــي
غــازي ـيــف ،ت ـحــدث م ـنــذ ع ــدة أيـ ــام ف ــي جـلـســة
خاصة لمنتدى موسكو االقتصادي ،مؤكد ًا أن
في روسيا تتوفر كل اإلمكانيات لكي يتحسن
اق ـت ـص ــاده ــا ب ــوج ـهٍ عـ ــام ول ـي ــس ف ـقــط ت ـجــاوز
األزم ـ ــة ال ـح ــال ـي ــة .وذك ــرغ ــازي ـي ــف أن ال ـعــالــم
اآلن فــي مــرحـلــة تغيير الـهـيــاكــل التكنولوجية
واإلق ـت ـص ــادي ــة ال ـعــال ـم ـيــة ،وإن ه ــذه الـمــرحـلــة
تـتـصــف بـمـيـلـهــا الـمـحـبــط حـيــث أن الـمـســارات
الـتـكـنــولــوجـيــة ومــؤس ـســات اإلدارة الـســابـقــة
فقدت قدرتها على العمل.
ونـتـيـجــة لــذلــك تــولــد مـنـظــومــة جــديــدة إلدارة
ال ـت ـطــور االق ـت ـص ــادي ،وك ـم ـثــال س ــاط ــع لـهــذه
الـمـنـظــومــة الـجــديــدة يمكن ذكــر الـصـيــن .هناك
بالتحديد في جنوب شرق آسيا ،ظهر نموذج
إدارة ج ــدي ــد ل ـل ـت ـط ــور االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،وهـ ــذا
سيؤدي لقيام مركز لتطور االقتصاد العالمي.
أم ــا ف ــي روس ـي ــا بـحـســب غــازي ـيــف ،فــالــوضــع
مختلف تمام ًا« :نحن نعيش الـيــوم فــي عصر
ما بعد مرحلة الصناعة السابقة ،التي تميزت
بــال ـص ـنــاعــات ال ـض ـخ ـمــة وال ـش ــرك ــات ال ـع ـمــاقــة.
وه ـ ــذه ال ـص ـن ــاع ــات والـ ـش ــرك ــات ل ــم ي ـك ــن مــن
الممكن أن تولد لــو كــان الـمــال كما هــي الحال
فــي بلدنا الـيــوم .لقد رمــى بنا البنك المركزي
إلى القرن التاسع عشرعندما كانت الدولة غير
قادرة بعد على إنتاج النقود».
ب ـكــام آخـ ــر ،ف ــي ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي وال ــدوائ ــر
المالية األخــرى فــي روسـيــا ،يجلس أنــاس ال
يــدركــون أن النقود يجب أن توظف مــن أجل
الـنـمــو االقـتـصــادي ولـيــس فـقــط لتخزينها في
مكان ما في المخبأ.
غــازيـيــف ي ـطــرح م ـثــا ًال مــن ال ـتــاريــخ ،فـيـقــول:
لــم يـكــن مــن الـمـمـكــن ألي صـنــاعــة أن تتشكل
فــي االتـحــاد السوفييتي ،لــو أن صـنــاع الـقــرار
اليوم قــادوا البنك الحكومي في زمن االتحاد
ال ـســوف ـي ـي ـتــي ،ألن هـ ــؤالء ي ـب ـنــون سـيــاسـتـهــم
ال ـن ـقــديــة ف ـقــط ف ــي ات ـج ــاه س ـحــب األم ـ ــوال مــن
االقـتـصــاد بحجة مكافحة التضخم ،وبـعــد ذلك
يـنـقـلــون األمـ ــوال إل ــى ال ـخ ــارج جــاعـلـيــن بــذلــك
عملي ًا روسيا مانح ًا للنظام المالي العالمي.
«ن ـح ــن ن ــرى أم ـث ـلــة ع ــن م ـع ـجــزات اق ـت ـصــاديــة
خ ــال الـخـمـسـيــن سـنــة ال ـمــاض ـيــة .كــل مـعـجــزة
اقتصادية جــديــدة تترافق مــع نمو استثماري
أعلى .وكل دولة تلحق بمسار التطور ،منتقلة
إل ــى تـنـمـيــة أس ــرع ،تـحـقــق ط ـفــرة اسـتـثـمــاريــة.
لدينا (في روسيا) ما يكفي من الموارد ،ولكن

لــديـنــا تـصــديــر ضـخــم ل ــرؤوس األمـ ــوال وهــي
عملية مستمرة حتى اآلن .فمن جهة ،تسمح
سلطاتنا المالية بتصدير األموال لكل الراغبين
عـلــى الــرغــم مــن أن نسبة الــربــح فــي األســواق
العالمية أقل منها في سوقنا المحلي ،ومن جهة
أخرى ،يحافظ البنك المركزي بشكل مصطنع
على سعر فــائــدة مــرتـفــع ،ففي الـســوق المالية
اليوم نسب الربح أعلى بثالث مرات مما يجب
أن تـكــون عليه وفـقـ ًا لـلـمــؤشــرات الموضوعية
لـلـنـظــام الـمــالــي واالق ـت ـصــادي الــروســي ،ويـتــم
ذلك لصالح المضاربين الماليين».
حــدد الباحث واالقتصادي سيرغي غالزييف
بعض المستفيدين من هذه السياسة النقدية:
الـصـنــاديــق االحـتـيــاطـيــة األمــريـكـيــة الـتــي تعمل
الجهات الرقابية المالية لصالحها.
الـبـنــوك الحكومية الـكـبـيــرة ،الـتــي تعمل عملي ًا
لزيادة أرباح إداراتها.
تـجــار ال ـمــواد الـخــام الــذيــن يـسـحـبــون األم ــوال
إلى الخارج أيض ًا.
بــالـمـحـصـلــة ،االقـتـصــاد الــروســي يـعـمــل بنصف
طــاقـتــه .اإلنـتــاج الـصـنــاعــي يمكن أن يتضاعف
مرتين إلــى ثــاث مــرات ،في حــال تعلمنا فقط
ك ـيــف ن ـس ـت ـخــدم ال ـن ـق ــود ،أي اس ـت ـث ـمــارهــا فــي
اإلق ـ ــراض و ج ــذب االس ـت ـث ـم ــارات .وق ــد ذكــر
غــازي ـيــف أن ــه م ـنــذ زم ــن طــويــل ت ـتــم مـنــاقـشــة
اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة طــوي ـلــة
المدى ،ولكن يبدو أن العقائد الثابتة ال يمكن
تحطيمها!
استراتيجية التنمية االقتصادية طويلة المدى،
التي تحدث عنها واقترحها المختصون مرار ًا
فــي أكــادي ـم ـيــة ال ـع ـلــوم ،تـتـضـمــن خـمــس نـقــاط
أساسية:
النمو العالي للنظام التكنولوجي الجديد ،الذي
يحقق اليوم ثورة تكنولوجية ،حيث إنه ينمو
بـمـعــدل وس ـطــي  ٪٣٥سـنــويـ ًا فــي االتـجــاهــات
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة .ه ـ ــذا الـ ـنـ ـظ ــام ال ـت ـك ـن ــول ــوج ــي هــو

تقنيات النانو وتكنولوجيا هندسة المعلومات
واالتصاالت الرقمية المضافة.
اللحاق الديناميكي فــي الـمـجــاالت القريبة من
المستوى التكنولوجي المتقدم وهذه تتطلب
حصر ًا أدوات وآليات حكومية.
ت ـع ـم ـيــق ال ـع ـمــل ع ـلــى م ـعــال ـجــة الـ ـم ــواد ال ـخ ــام،
وتحديد ًا في مجال النفط والغاز.
وهــذا التوجه الوحيد الــذي تقوم به الحكومة
اليوم وهو ما يسمى اللحاق بركب التنمية.
زي ــادة الـنـشــاط الـمـبـتـكــر ،حـيــث تــوجــد الـعــديــد
من اإلمكانيات ،وهــذا ما تثبته هجرة العقول
الضخمة.
لكل نقطة من النقاط السابقة المذكورة توجد
أمثلة محددة :صناعات النفط والغاز ال يمكن
أن تتم دون نظام القروض .صناعة الطائرات،
التي تعاني من ركود لسنوات عديدة ،بسبب
أن الـحـكــومــة افـتـقــرت إلــى الـعـقــل لتشكيل آلية
تأجير للطائرات الروسية .بد ًال من ذلك ،لكي
ندعم اإلنتاج السلعي ،نعطي إعفا ًء من ضريبة
القيمة المضافة ورســوم االستيراد ،وال نأخذ
حـتــى ضــرائــب عـلــى الـمـمـتـلـكــات مــن الـطــائــرات
األجـنـبـيــة .وبــالـنـتـيـجــة ف ــإن ضــريـبــة الـشــركــات
الوطنية المصنعة للطائرات أعلى بثالث مرات
لـنـظـيــراتـهــا الـمـسـتــوردة .كــذلــك األم ــر بالنسبة
السـتـيــراد الـتـكـنــولــوجـيــا والـتــركـيــب الـصـنــاعــي،
حـيــث الـمـسـتـثـمــرون األجــانــب يـقــومــون بعمل

ما نستطيع أن نعمله نحن أنفسنا من دونهم،
ولكننا ال نملك الرغبة بذلك .وبالطبع «هجرة
األدمغة» للخارج ،هي عملية راسخة منذ زمن
طويل عن طريق الشركات األجنبية العمالقة.
كــذلــك يــذكــر غــازيـيــف أن الـمـشـكـلــة األســاسـيــة
للركود تكمن في أن بنك روسيا يعمل لخدمة
م ـصــالــح ال ـم ـضــارب ـيــن ال ـمــال ـي ـيــن .وم ــع ذل ــك ال
ي ـجــدر بـنــا أن نـنـســى أن ه ـبــوط سـعــر الـنـفــط
كــان مفيد ًا أيـضـ ًا لبعض دوائــر السلطة« :هــذا
مفيد لألشخاص المسؤولين في الحكومة عن
تشكيل جزء اإليرادات من ميزانية الدولة ،ألنه
فــي خـيــالـهــم كـلـمــا كــان سـعــر الـصــرف أقــل كلما
ازدادت العائدات النفطية ،ومقابل نفس الكمية
من النفط سيكسبون أموا ًال أكثر من األموال
الـتــي اكتسبوها بسعر صــرف أعـلــى .وبـمــا أن
نصف إيــرادات الميزانية تتشكل من العائدات
النفطية ،فلدى هــؤالء المسؤولين في الدولة
منطق يتجلى بأنه ال شيء يدعو للقلق ،سعر
النفط ينخفض ،لـنــدع سعر الــروبــل ينخفض
أيـضـ ًا بنفس الـمـقــدار .وبالجهة المقابلة إذا لم
تـقــومــوا بـفــرض قـيــود عـلــى الـعـمـلــة ،فــا توجد
طريقة لمنع المضاربين من اللعب ضد الروبل.
لدينا ثلثا سوق االستثمار المالي من األجانب،
هؤالء بأمر من واشنطن ،يمكنهم بسهولة أن
يـتــاعـبــوا بـسـعــر الـصــرف إذا لــم يـضـمــن البنك
المركزي استقرار سعر الصرف».

فــي خـتــام حــديـثــه ،حــدد سـيــرغــي غــازيـيــف الـسـبــب الــرئـيـســي الــذي يكمن وراء عــدم تغير
أي شــيء فــي الــوضــع االقـتـصــادي الـحــالــي .الـبــاحــث األكــاديـمــي يــؤكــد أنــه لتحسين الــوضــع
االقتصادي في روسيا توجد كل الموارد الضرورية حتى في شروط سعر منخفض للنفط
وفي ظروف روبل ضعيف .ولكن نفتقر لمورد واحد هام جد ًا ولم يتحدث عنه أحد على
كل المستويات إنه اإلرادة السياسية « :ما العمل؟ من الناحية النظرية مفهوم ما علينا فعله
ومفهوم من يعيقنا لفعل ذلك ،فهناك مصالح اقتصادية للبعض تعرقل أي تغيير في السياسة
االقتصادية ،والتغلب على هذه المعوقات ليس عملية سهلة».
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حلب ..معاناة «الكورونا» واختبار قدرة المجتمع

أثر الوضع المعيشي المتردي -للغالبية الساحقة من المواطنين -على الوضع الصحي الراهن ،وجعل من الخطوات
المطلوبة للتخلص من «كورونا» مصدرًا جديدًا للسخرية.
ǧمراسل قاسيون

هؤالء الذين عانوا وال زالوا يعانون األمرين
من عدم القدرة على توفير وضع معيشي الئق
أو ًال ،قـبــل تــوفـيــر مـسـتــوى صـحــي لــاسـتـمــرار
فـ ــي ح ـي ــات ـه ــم ال ـم ـل ـي ـئــة ب ــال ـت ـع ــب واألم ـ ـ ــراض،
والـنــاجـمــة عــن حجم األعـمــال الـتــي كــانــت تزيد
يوم ًا بعد يوم .من الذي جعل كورونا فيروس
قــاتـ ًا ال يمكن النجاة منه؟ لمن هــم فــي مهب
كل تلك األمــراض ،في بلد لم تكن قــادرة على
أن تـعـيـنـهــم فــي ظ ــرفٍ ك ـهــذا ،أقـلـهــا فــي الـفـتــرة
ال ـتــي طـلـبــت إلـيـهــم فـيـهــا أن يـلـتــزمــوا بــالـحـجــر
الـصـحــي دون الـنـظــر لـمــدى قــدرتـهــم الحقيقية
على فعل ذلك .
عمال في مهب هالك صحي
يسبق الكورونا...
أنّ ــى لـلـعـمــال الـمـيــاومـيــن أن يـلـتــزمــوا بــالـحـجــر
الصحي الذي قد يقتلهم جوع ًا ،قبل أن يقتلهم
مــرض ـ ًا هــم وعــوائـلـهــمْ ،إن لــم يـخــرجــوا يــومـيـ ًا
اللـتـقــاط أرزاق ـهــم الـتــي كــانــت تـتـفــاوت ســابـقـ ًا،
فما حالها فــي ظــل هـكــذا أزمــة ألـمــت بهم دون
حسبان أو سابق إنذار.
نزار ،شاب في أواخر العقد الثالث من عمره،
يتحدث إلــى قاسيون« :أنــا عسكري احتياط،
مـتــزوج ولــدي أوالد ،راتـبــي حــوالــي 70000
ليرة ،إن أردت زيــارة عائلتي كل شهر ،أضع
 30000آجار طرقات ذهاب ًا وإياب ًا ،ماذا عساي
أن أن ـت ـظــر م ــن  40000ل ـي ــرة أن ت ـك ـفــي ،هــل
أضـعـهــا ثـمــن كـمــامــات ومـعـقـمــات ونـفـتــح بعدها
فـمـنــا ل ـل ـهــواء؟! أم أتـخـلــى عــن حـقــي بــاإلجــازة
الـشـهــريــة ألرس ــل لـهــم كــامــل رات ـبــي عـســى أن
يـعـيـشــوا ب ــه بـطــريـقــة أف ـض ــل ،وع ـل ـيّ أن أدف ــع
ث ـم ــن هـ ــذا ب ـه ــاك ــي م ــن عـ ــدم الـ ــراحـ ــة و«أكـ ــل
البطاطا» ،وإن كنت أستغل اإلجــازة غالب ًا في

العمل الحر ،الذي كان يساعدني في تعويض
آجــار الطرقات والـقــدرة على تلبية بعض أهم
ال ـح ــاج ــات ال ـض ــروري ــة ل ـعــائ ـل ـتــي ،ف ــإن الـحـجــر
ال ـص ـحــي ق ــد أغ ـلــق ه ــذا ال ـب ــاب بــوج ـهــي ،فـمــن
سوف يشعر بالمسؤولية تجاه عائلتي في كل
هذه الظروف سواي؟!».
أمــا «أحـمــد» عــامــل الـبـنــاء الــذي بـلــغ مــن العمر
مــا يـقــارب األربـعـيــن عــامـ ًا ،لــم ينقطع عمله في
ظل قرارات الحجر الصحي ،ولم يكن هو قادر
على قطعه مــن تلقاء نفسه ،وإن كــان تعرضه
للعوامل التي تزيد من خطر إصابته قد يُقلق
عائلته ،فإنه ال يقف عائق ًا في طريق استمراره
ألنــه مــا مــن بــديــل ،فيطلق عـنــان السخرية عن
هكذا وضــع ال مسؤول حقيقي تجاهه ،قائ ًال:
«نحنا هون بسورية مو بالصين حتى تفكروا
أن ــو ح ــدا مـمـكــن ي ـســأل عـلـيـكــن ب ـف ـتــرة الـحـجــر
الـصـحــي ويـقــدمـلـكــن مـتـطـلـبــاتـكــن ،ه ــون أعـظــم
شي ممكن يتقدملكن هو صف الحكي»!..
ازدحامات ..تنسف إجراءات الحكومة!
ل ــم ي ـكــن مــوظ ـفــو ال ـح ـكــومــة أف ـض ــل ح ـ ــا ًال عــن
اآلخرين ،التي حاولت مؤسساتهم ودوائرهم
أن تـجـعــل بـنـظــام الـمـنــاوبــة مـنــأى صـحـيـ ًا فهو
أش ـبــه بــال ـح ـجــر ،ه ــم ال ـم ـت ـعــرضــون الس ـت ـخــدام
وسائل نقل عُقمت لمرة واحدة فقط في بداية
صدور تعليمات الحجر ،وهي غير كافية طبع ًا
لوسائل نقل أصغرها يُقل  15شخص في كل
«توصيلة» ،ولــم نــأت بعد على ذكــر من كانوا
مـجـبــريــن ع ـلــى اس ـت ـخــدام ال ـبــاصــات الـكـبـيــرة،
والتي رأى الناس في قرار الحكومة مؤخر ًا،
ب ـع ــدم ال ـس ـم ــاح ألك ـث ــر م ــن خ ـم ــس أش ـخ ــاص
بــالــوقــوف فــي ح ــال ام ـتــاء ال ـب ــاص ،بصيص
وعـ ــي ح ـك ــوم ــي ،الـ ـقـ ــرار ال ـ ــذي ل ــم ي ــر ال ـن ــور
حتى عــادت الـبــاصــات لتغص بــالــركــاب ،الذين
ال يـمـلـكــون م ــن أم ــر تـغـيـيــر وس ــائ ــل ال ـن ـقــل أو

«نحنا هون بسورية
مو بالصين حتى
تفكروا أنو حدا
ممكن يسأل
ويقدملكن
متطلباتكن هون
أعظم شي ممكن
يتقدملكن هو صف
الحكي»!..

استبدالها بالسير حتى لقضاء أهــم حوائجهم
فقط سبي ًال.
«س ـ ـيـ ــريـ ــن» شـ ــابـ ــة ع ــامـ ـل ــة بـ ــاتـ ــت م ـض ـط ــرة
الس ـت ـخــدام ب ــاص «ال ـم ـش ـهــد» وس ـي ـلــة ن ـقــل ال
بــديــل عـنـهــا ،ت ـســأل :هــل ال ـك ـمــامــات والـكـفــوف
والتعقيم المستمر قــادر أن يــرد فـيــروس من
ش ـخــص ال يـفـصـلـنــي ع ـنــه أي فــاصــل ف ــي ظل
ازدح ـ ــام ال ـب ــاص ،وإن اس ـت ـطــاعــت ،ف ـكــم مــرة
ق ـ ــادرة ع ـلــى أن تـسـتـمــر ف ــي رد ذاك األذى
المحدق بنا؟ وأنا كعاملة في قطاع خاص كم
تـظـنــون فــي مـقــدرتــي أن أخـصــص مــن راتـبــي
من أجل كمامات وكفوف ومعقمات ضرورية
التبديل والتجديد؟ أظــن أن الـجــواب سيكون
أفضل إن أخبركم بأن راتبي يجعلني أظن أنه
وكأنني أعمل من أجل توفير هذه المستلزمات
التي باتت ضرورة في ظل هكذا وضع».
ويـ ـتـ ـسـ ــاءل مـ ــواط ـ ـنـ ــون :صـ ـ ــاالت ال ـس ــوري ــة
للتجارة أليست ضمن االزدحامات التي ممكن
أن ت ـكــون ب ــؤرة حـكــومـيــة الن ـت ـشــار ال ـمــرض،
ومــن المفترض أن تـكــون إج ــراءات الحكومة
أكـثــر ح ــذر ًا وال ـتــزام ـ ًا تـجــاه الـمــواطــن مـمــا هي
عليه ،أقلها في مؤسسات كهذه تابعة لها!.
فــ«الـصــاالت الـغــذائـيــة» والـتــي ازداد ازدحــامـهــا
مؤخر ًا ،وخاص ًة من قبل ذوي الدخل المحدود،
هل عجز المسؤولون عن إيجاد حلول حقيقية
لها؟ ..حتى نراهم يطالبون المواطنين بالذهاب
في حــال وجــود ازدحــام والـعــودة بعد ساعات
أخرى أو في اليوم التالي!! فمن ذا الذي سوف
يذهب أو يبقى في هذه الحالة باعتقاده ،وهم
بنفس مقدار الحاجة لهذه المواد االستهالكية؟
ألـ ــم ي ـكــن أج ـ ــدر ب ـهــم أن ي ـج ــدو ح ـل ــو ًال بــديـلــة
حـقـيـقــة ،كــأن يـتــم تــوزيــع ال ـمــواد الـتــي يُفترض
بها أن تباع بأسعار أقــل في المؤسسات ،على
الـبـقــالـيــات وال ـم ـحــال الـتـجــاريــة مـثـ ًا مــع فــرض
أسعار المؤسسة عليها؟!.
حجر معيشي يسبق الحجر الصحي
ب ـع ــد ال ـ ـقـ ــرار ال ــرسـ ـم ــي بـ ـش ــأن مـ ـ ــادة ال ـخ ـبــز
وتوزيعها في مدينة حلب ،فإن أول ما يتبادر
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لــذهــن الـمــواطــن هــو تـحــديــد مـخـصـصــات هــذه
الـمــادة الـتــي ظــن الـمــواطــن أنـهــا ومـهـمــا ارتـفــع
س ـع ــره ــا ب ـق ـي ــت األرخ ـ ـ ــص فـ ــي ظـ ــل ارتـ ـف ــاع
وتـقـنـيــن ب ـعــض ال ـم ــواد ،ال ـتــي ب ــات ال ـمــواطــن
يـقـلــص مــن اسـتـهــاكـهــا ،حـتــى تقلصت صحته
معها ،بعد أن كانت األكثر توفر ًا واألقل سعر ًا،
وب ــات مـعـظـمـهــا عـكــس ذل ــك بـعــد أن حـصــرهــا
ال ـقــرار بــالـمــوزعـيــن ،واسـتـمــرار االزدح ــام مع
قـلــة تــوفــرهــا ،ال ـتــي تــدفــع بــالـمــواطــن لـشــرائـهــا
مــن الـســوق ال ـســوداء بـسـعــر مـضــاعــف مــرات،
وهـ ــو ن ـف ـســه ال ـس ـب ــب ال ـ ــذي ج ـع ــل ال ـم ــواط ــن
ي ـت ـجــه لـتـقـلـيــص اس ـت ـهــاكــه ل ـهــا أيـ ـضـ ـ ًا ،دون
التمكن من االستغناء عن شرائها من السوق
بتلك األس ـعــار ،وهــو الـسـبــب ذاتــه الــذي جعل
المواطن يشعر وكأنه قد حُجر عليه معيشي ًا
وعنوة ،قبل أن يُحجر عليه صحي ًا ،والحجر
ً
األخير زاد من سوء األول سوء ًا..
ليست قلة وعي وال استهتار بل اختبار
أول جـمـلــة قــد يــواجــه بـهــا ال ـس ــوري :اتـهــامــه
ب ــ«ق ـلــة ال ــوع ــي» ل ـع ــدم ال ـت ــزام ــه بــالـتـعـلـيـمــات
الصحية للوقاية« :مو قلة وعي وال استهتار
بــس عـشـنــااا وشـفـنــااا ودق ـنــا األمــريــن بعشر
س ـن ـي ــن ح ـ ــرب مـ ــن ورا الـ ـف ــاس ــدي ــن وك ـب ــار
الـنــاهـبـيــن وتـجــار الـحــرب واألزم ــة ،وطـلــع ع
لسانا شعر لحتى تمسحنا وبطل يفرق معنا
شي من كتر الطناش والالمباالة الرسمية..
بـ ــس قـ ـص ــة م ــواجـ ـه ــة الـ ـفـ ـيـ ــروس ب ــال ــوع ــي
ل ـحــالــو م ــو ك ــاف ـي ــة ..وال بـتـكـفــي اإلج ـ ــراءات
والـتــوجـيـهــات طالما بقي الـحــال ع حــالــو من
النهب والفساد».
ربـمــا نـحــن أمــام اخـتـبــار حقيقي ،إمــا أن تقوم
البنية القائمة بــدورهــا الكامل بعيد ًا عن أوجه
ال ـن ـه ــب والـ ـفـ ـسـ ــاد ،أو إثـ ـبـ ــات مـ ــا هـ ــو مـثـبــت
ومـ ـج ــرب س ــاب ـق ـ ًا بـ ــأن هـ ــذه ال ـب ـن ـيــة أص ـب ـحــت
م ـس ـت ـه ـل ـكــة وم ـن ـت ـه ـيــة ال ـص ــاح ـي ــة وال رجـ ــاء
مـنـهــا ،وسـيـضـطــر الـمـجـتـمــع لـلـتـصــدي بنفسه
لـهــا لـفــرض بــدائـلـهــا ،كــي يــأخــذ حـقــه فــي البقاء
والوجود واالستمرار!.
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الجوع أخطر من المرض..

المفقرون والمهمشون بال مظلة حماية..
توقفت الكثير من األعمال ،وُأغلقت
الكثير من المنشآت ،مطاعم
ومقاه و ،..باإلضافة
وكافتيريات
ٍ
للمشاغل والورش الصغيرة ،وتوقف
الكثير من الحرفيين والمهنيين عن
أعمالهم أيضاً ،تق ّيدًا بالتعليمات
الرسمية الصادرة كإجراءات احترازية
ووقائية ،وتق ّيدًا بتعليمات السالمة
الصحية وااللتزام بالبيوت طوعاً للحد
من خطر جائحة «الكورونا» .وكل ذلك ال
وقاية
شك هام وضروري ،بل وال غنى عنه
ً
واحترازًا.

ل ـك ــن مـ ـ ــاذا عـ ــن ال ـع ــام ـل ـي ــن بـ ـه ــذه ال ـق ـط ــاع ــات
والـمـنـشــآت وال ــورش وال ـحــرف ،الــذيــن فـقــدوا
مـصــدر دخلهم بالنتيجة ،ومــن أيــن لـهــؤالء أن
يــؤم ـنــوا احـتـيــاجــاتـهــم وض ــرورات ـه ــم ،الـغــذائـيــة
والصحية بالحد األدنى ،بعد أن خسروا فرص
عملهم وفقدوا معها مصدر دخلهم الوحيد؟.
شريحة كبيرة بال حماية
ال ـع ــام ـل ــون ف ــي هـ ــذه ال ـق ـط ــاع ــات وال ـم ـن ـشــآت
والــورش والـحــرف والمهن ،وعلى الــرغــم من
كونهم األكثر عــدد ًا بالمقارنة مع العاملين في
الدولة والقطاع الخاص المنظم ،إال أنهم األكثر
ض ـع ـف ـ ًا واألكـ ـث ــر ه ـشــاشــة وت ـه ـم ـي ـش ـ ًا ،ف ـهــؤالء
ب ـغــال ـب ـي ـت ـهــم مـ ـي ــاوم ــون ،ي ـت ـق ــاض ــون أج ــوره ــم
الهزيلة نهاية كــل أسـبــوع ،وهــي بــالـكــاد خالل
الـسـنـيــن ال ـمــاض ـيــة كــانــت تـغـطــي ال ـحــد األدن ــى
مــن كفاف الـضــرورات الغذائية ألفــراد أسرهم
ف ـق ــط ،ف ـك ـيــف اآلن وقـ ــد أص ـب ـح ــوا ب ــا دخ ــل،
وأضيفت المنظفات والمعقمات واالحتياطات
الـصـحـيــة عـلــى ال ـض ــرورات الـحـيــاتـيــة؟! وكـيــف
ل ـهــم أن ي ـس ـت ـمــروا بــال ـح ـيــاة ف ــي ظ ــل الـتـخـلــي
عنهم ،وخاصة مع تزايد أوجه االستغالل في
األســواق على السلع األساسية ،التي ارتفعت
أسعارها تحكم ًا وجشع ًا؟.
هذه الشريحة الكبيرة عدد ًا مع أفراد أسرها،
وف ــي ظــل ع ــدم وج ــود أي ــة مـظـلــة حـمــايــة لـهــم،
رسـمـيــة أو غـيــر رس ـم ـيــة ،أص ـب ـحــوا مـعــرضـيــن
للمزيد مــن الفقر والـعــوز والـجــوع والـمــرض،
بــل أصـبـحــت حـيــاتـهــم م ـهــددة جــوع ـ ًا أك ـثــر من
كونها مهددة مرض ًا بأضعاف!.
ارتفاع معدالت الجوع والفقر والمرض
واقــع الـحــال يـقــول إن مـعــدالت الفقر والـجــوع
كــانــت مــرتـفـعــة س ـل ـف ـ ًا ،كـمــا أن ـهــا تـشـمــل غــالـبـيــة
ال ـســوري ـيــن م ــن ال ـشــرائــح ال ـه ـشــة والـمـهـمـشــة،
ذوي الـ ــدخـ ــل الـ ـمـ ـح ــدود وج ـم ـي ــع ال ـعــام ـل ـيــن
بــأجــر والـمـيــاومـيــن والـعــاطـلـيــن عــن الـعـمــل ،مع
أفــراد أسرهم ،وهــؤالء كانوا ضحايا وقرابين
السياسات الليبرالية المطبقة منذ عقود ،والتي
تــزايــدت مفاعيلها السلبية خــال سني الحرب
واألزم ــة ،على أيــدي شريحة المستفيدين من
ه ــذه ال ـس ـيــاســات ،ك ـبــار ال ـفــاســديــن والـنــاهـبـيــن
وتجار الحرب واألزمة والمستغلين.
ومع فقدان جزء هام من هذه الشريحة لفرص
ع ـم ـل ـهــا ،وخ ـســارت ـهــم ل ـم ـصــدر دخ ـل ـهــم ال ـهــزيــل
أص ًال ،بسبب الوباء الجائحة ،وتقيّد ًا بتعليمات
الــوقــايــة ،ف ــإن الـنـتـيـجــة الـحـتـمـيــة مــن ذل ــك هي
ارتفاع جديد لمعدالت الفقر والجوع ،وبنسب

مــرتـفـعــة أض ـعــاف ـ ًا ع ـمّــا س ـبــق ،وبــال ـتــالــي زي ــادة
ت ـعــرض ه ــذه ال ـشــري ـحــة ل ــأم ــراض ،وتــوســع
انتشارها بينها ،ليس بسبب عــدم تمكنها من
تلقي الـعــاج وصــو ًال للشفاء الرتـفــاع تكاليفه
عليها فـقــط ،بــل بسبب زي ــادة ضـعــف مناعتها
الذاتية المرتبطة بسوء تغذيتها المزمنة سلف ًا،
والتي ستتراجع من كل بد مع تخفيض سلة
اس ـت ـهــاك ـهــا ال ـغ ــذائ ــي أك ـث ــر م ـمــا س ـبــق بـسـبــب
فقدانها لمصدر دخلها.
على خطوط المواجهة بال أسلحة
ه ــذه الـشــريـحــة الــواس ـعــة ،الـمـغـيـبــة والـمـنـسـيــة
أص ًال من حيز االهتمام الحكومي طيلة عقود،
أغفلتها التعليمات األخـيــرة الـصــادرة رسمي ًا،
على أهميتها وضــرورتـهــا ،بخصوص الحجر
وال ــوق ــاي ــة ،ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ت ــأم ـي ــن مـتـطـلـبــات
معيشتها ومتطلبات مواجهة الجائحة ،غذائي ًا
وص ـح ـي ـ ًا ،رغـ ــم ال ـم ـعــرفــة ال ـم ـس ـب ـقــة بـ ــأن هــذه
الـشــريـحــة الـكـبـيــرة ال تـظـ ّلـهــا أيــة مـظـلــة حماية
ال صحية وال اجتماعية ،وبــأنـهــا ستكون كما
كل مرة في خطوط الدفاع والهجوم األولى،
وستكون هي من تدفع ضريبة المواجهة على
جبهة «الـكــورونــا» الـحــالـيــة ،كما كــل مــا سبقها
مــن جـبـهــات ،لـتـخــوض الـمـعــركــة دون أسلحة
وبال خطوط إمداد.
طبع ًا هذا ال ينفي أن أصحاب األعمال والحرف
وال ــورش الـصـغـيــرة الـتــي تــوقـفــت لــن يـتــأثــروا
سلب ًا على المستوى المعيشي والصحي أيض ًا،
فـهــؤالء الصغار سيتم ابتالعهم عملي ًا ،وربما
سـيـنـضـمــون لـهــذه الـشــريـحــة الـكـبـيــرة ،لتصبح

واقع الحال يقول
إن معدالت الفقر
والجوع كانت
مرتفعة سلفاً
كما أنها تشمل
غالبية السوريين
من الشرائح الهشة
والمهمشة

الكارثة أكبر وأوسع وأعمق.
فــالـحـكــومــة أصـ ــدرت تــوجـيـهــاتـهــا وتـعـلـيـمــاتـهــا،
التي ربما تصل لحدود اإلغالق التام مع حظر
الـتـجــوال الحـقـ ًا ،تــاركــة المفقرين والمهمشين
ل ـم ـص ـي ــره ــم ،ل ـي ــس ع ـل ــى م ـس ـت ــوى م ــواج ـه ــة
ال ـج ــائ ـح ــة فـ ـق ــط ،بـ ــل واألهـ ـ ــم ع ـل ــى م ـس ـتــوى
مواجهة الجوع المتزايد!.
وأي مصير سيئ يمكن توقعه لهذه الشريحة
أمــام هــاتـيــن الجبهتين الـمـعــززتـيــن بـكــل تــاريــخ
التخلي والنهب والفساد واالستغالل؟!

تــزايــد مـعــدالت الـفـقــر وال ـجــوع وال ـمــرض ،في
ظــل اس ـت ـمــرار نـمــط الـتـخـلــي الــرسـمــي الـمـعــزز
ب ــال ـس ـي ــاس ــات ال ـم ـع ـت ـم ــدة ،وف ـ ــي ظـ ــل ارتـ ـف ــاع
م ـعــدالت االس ـت ـغــال وال ـف ـســاد ال ـتــي أصـبـحــت
لها ذريعة جديدة اآلن تضاف لذريعة الحرب
والحصار والعقوبات ،والتي ال تصب إ ّال في
مصلحة شريحة كبار األثرياء والفاسدين ،وفي
جيوبهم ،لكن هــذه الـمــرة ستكون ليست من
جـيــوب وعـلــى حـســاب المفقرين والمهمشين،
بل وعلى حساب بقائهم على قيد الحياة.

التداعيات هي األخطر
السياسات الليبرالية المتبعة منذ عقود أفرزت
الكثير من السلبيات «فقر -بطالة -جــوع،»..
كـمــا كــرســت الـكـثـيــر مــن الـظــواهــر الـسـلـبـيــة في
ال ـم ـج ـت ـمــع «تـ ـه ــري ــب -م ـ ـخ ـ ــدرات -دعـ ـ ــارة-
سلب -تسول ،»..وقد عززت سنوات الحرب
واألزمـ ــة ه ــذه الـسـلـبـيــات وســاه ـمــت بـتــوسـيــع
انـتـشــار المظاهر السلبية ،كما أفــرزت المزيد
مـنـهــا «الـتـعـفـيــش -الـخـطــف مــن أجــل الـفــديــة-
تـجــارة األع ـضــاء ،»...مــع األخــذ بعين االعتبار
أن ك ــل هـ ــذه ال ـس ـل ـب ـيــات والـ ـظ ــواه ــر تــديــرهــا
ش ـب ـكــات مـسـتـفـيــدة ومــرت ـب ـطــة بـشـبـكــة الـنـهــب
والفساد الكبير في البلد ،المرتبطة بمثيالتها
على المستوى اإلقليمي والدولي أيض ًا.
وربما ال أحد يتصور ما الذي ستفرزه نتائج
وتداعيات جائحة الكورونا الحالية من أخطار،
ليس على مستوى الصحة والسالمة الصحية،
ب ــل ع ـلــى م ـس ـتــوى م ــا س ـت ـفــرزه م ــن سـلـبـيــات
وم ــا ت ـع ــززه م ــن ظ ــواه ــر س ـل ـب ـيــة ،خ ــاص ــة مــع

ذروة جديدة من االحتقان
ال ـجــائ ـحــة ال ـحــال ـيــة ،م ــع تــداع ـيــات ـهــا ونـتــائـجـهــا
السلبية المتوقعة ،ربـمــا تشكل ذروة جديدة
مــن ذرى االح ـت ـقــان الـمـجـتـمـعــي ،ال ــذي تــزايــد
وتـعـمــق بسبب ســد أفــق الـحـلــول سـلـفـ ًا ،قـصــد ًا
وعـ ـم ــد ًا ،فـكـيــف م ــع إض ــاف ــة تــداع ـيــات ونـتــائــج
سلبية جديدة؟!.
وبهذا الصدد لن نطيل الحديث عن التعليمات
واإلج ـ ـ ــراءات ال ـم ـت ـخــذة ح ـكــوم ـي ـ ًا ،ب ــل سـنـعـيــد
التأكيد على أنــه فــي ظــل اسـتـمــرار السياسات
ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ال ـم ـع ـمــول ب ـهــا وال ـم ـتّ ـب ـعــة ال رج ــاء
م ــن أي إج ـ ــراء رس ـم ــي ،ص ـغ ـيــر أو ك ـب ـيــر ،مــا
لـ ــم ي ـت ــم ال ـق ـط ــع مـ ــع ه ـ ــذه ال ـس ـي ــاس ــات جـمـلــة
وتـفـصـيـ ًا ،ولـعــل الجائحة تعتبر فــرصــة للبدء
في التغييرات المطلوبة والضرورية على هذا
المستوى مبدئي ًا ،وصــو ًال الستكمال التغيير
ال ـج ــذري والـعـمـيــق وال ـشــامــل عـلــى الـمـسـتــوى
الــوطـنــي كاستحقاق مصيري لمصلحة البالد
والعباد.
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«كورونا» كونه اسمو «وباء» فهاد يعني الزم الفرد ياخد احتياطاتو واإلجراءات
ابتداء من الصعيد الشخصي يلي هو الفرد «كواحد»...
الوقائية الالزمة ...طبعاً هل الشي ً
وانتهاء بالحكومة يلي هي مسؤولة عن حماية رعاياها «الكل -يعني نحن» وتلبية
ً
احتياجاتنا ومستلزماتنا ع جميع األصعدة ،وخصوصي بهل الوقت هاد «زمن
الكورونا» ..نحن بحاجة لتتأمنلنا كل الطرق الوقائية والصحية لنقدر نتفادى هل الوباء
الخطير ...طبعاً هاد المفروض...

ǧدعاء دادو

من فترة شهر تقريب ًا ،كان في طالب سوريين
راجعين ع البلد مــن الــدول يلي فيها إصابات
بالفيروس متل «الصين »..وطبع ًا تم الحجر
عليهون كــرمــال يـتــأكــدوا مــن ســامـتــون وعــدم
نقل اإلصــابــة ألي مواطن ســوري داخــل البلد
إذا كــانــوا حــامـلـيــن ال ـف ـيــروس ال سـمــح اهلل...
وتم اإلعــان عن عدم وجود إصابات بيناتهم
وتــركــوهــم وف ـكــوا الـحـجــر عـنـهــم ..هــاد الحكي
ممتاز وعليه عالمة تامة...
بس بعد هيك تم الحجر ع دفعة جديدة بمركز
ال ــدوي ــر ..وت ــم تـ ــداول ص ــور ع ــن ه ــاد الـمـكــان
الــرهـيــب يـلــي عــم يـتــم الـحـجــر بــداخـلــو بمنطقة
دويـ ــر ...وه ــون كــانــت الـمـفــاجــأة أو بــاألحــرى
«الصاعقة والطامة ال ُكبرى!!» ...كسحنا الصين
يا عالم...
ما رح نحكي شي غير إنو هل المكان بيشبه
كلشي إال مكان حجر صحي ...وببساطة ألنو
مــا فـيــو شــي صـحــي وال حـتــى  %1ال بــالـمـكــان
وال بــالـمـعــدات والـتـحـضـيــرات ال ـص ـح ـيــة ...أي
شو ناطرين إذا ما كان في صابون بالحمامات
وهو اسمو حجر صحي؟؟ إذا أسخف األمور
«ناقصة»...
وقــت يلي انـتـشــرت الـصــور قلنا ممكن إنــو ما
ي ـكــون ع ـنــا ت ـج ـه ـيــزات أو ت ـح ـض ـيــرات صـحـيــة
وط ـب ـيــة م ـنــاس ـبــة «ب ـغ ــض ال ـن ـظــر ع ــن وج ــود
وزارة ال ـص ـح ــة ي ـل ــي مـ ــو واف ـ ـيّـ ــة ب ــال ـغ ــرض
أساس ًا» ،بس إنو ما ع راس بلدنا غيمة وهو
فـيــروس وبينتشر بالنهاية!! ورغــم هيك قلنا
ممكن!!!
أمـ ــا ب ـعــد ان ـت ـش ــار الـ ـصـ ــور ..وب ـس ــرع ــة ال ـبــرق
بتتحسن األحوال بالدوير وبيصير في نضافة
ولـطــافــة «عـلــى أس ــاس صــار أحـســن يـعـنــي»...
معناها عنجد وزارة الصحة كــانــت مــو وافـيّــة
بغرضا!!!
ح ـ ــرام ن ـض ـفــو ال ـم ـك ــان م ـن ـيــح ب ـع ــدي ــن ،بــس

ل ـه ـلــق م ــا ف ــي ص ــاب ــون ب ــال ـح ـم ــام ــات!! ول ــك
مــا فــي حـتــى كـمــامــات لـحـتــى يـحـطــوون هل
ال ـطــاب ع وش ــون مـتــل مــا شـفـنــا بــالـفـيــديــو
ال ـم ـتــداول الح ـق ـ ًا ع صـفـحــات الــ«فـيـسـبــوك»
يلي صوّروه مجموعة إعالميين مشكورين
لـيــورجــوا الـمــواطــن ال ـســوري كـيــف حتكون
نهايتو بالحجر يلي مــو صحي فــي حــال ما
دار بالو ع حالو وأخد اإلجــراءات الوقائية
الالزمة!!
بــس لــأمــانــة هــاد الـفـيــديــو خــانــا نــرتـعــب نحن
كـمــواطـنـيــن أك ـتــر مــن رعـبـتـنــا بـفـكــرة اإلصــابــة
ب ــالـ ـفـ ـي ــروس أو ان ـ ـت ـ ـشـ ــارو ،وخـ ــانـ ــا ن ــاخ ــد
احتياطاتنا كونوا لهلق ما في حمالت إعالنية
بتبين عنجد إنو الوضع خطير وهل المرض
مو لعبة أبد ًا....
الـعــالــم مـحـشــورة فــوق بعضا بــالـحـجــر يـلــي ما
نو حجر ...والفايت فايت والطالع طالع ..تلت
ربــاعــون بــا كـمــامــات وعــم يتفتلو ويـســرحــوا
ويـمــرحــوا ع كـيـفــون ...مــا شفنا غير واحــد أو
تنين يلي حاطين كـفــوف بــإيــديـهــون ...وفــوق
كل هاد ما في ممرضين مشرفين ع الوضع...
وأحلى شي واحد من المحجور عليهم بيقول:
أنو لهأل ما عملولهم اختبار الكورونا! أي هاد
حجر صحي وال مجزرة جماعية؟؟
ش ــو ه ـ ــاد؟؟ ش ــو م ــوق ــع وزارة ال ـص ـحــة مــن
اإلعـ ــراب؟؟ هـلــق كــونّــا كـلـنــا شـطــوريــن باللغة
ال ـعــرب ـيــة ...فـكـلـنــا مـتـفـقـيــن إن ــو وزارة الـصـحــة
ضمير مستتر وغائب وجودي ًا...
«سـ ـيـ ــادة وزي ـ ــر ال ـص ـح ــة وال ـع ــام ـي ــن ب ـ ــوزارة
ال ـص ـحــة ...حـيــاتـنــا مــو لـعـبــة أب ــد ًا بــإيــديـكــون»..
هــي الــرســالــة يـلــي تــوجـهــت مــن قِـبــل المقيمين
بالتابوت الجماعي ...فهل منْ يسمع؟؟
يـمـكــن كــان فــي نــص أذن عــم تـسـمــع ،بـعــد هل
الـفـضـيـحــة الـشـنـيـعــة ي ـلــي ص ـ ــارت ،ومـسـتـثـمــر
فـنــدق مـطــار دمـشــق تـبــرع فـيــه وفـتـحــو مـكــان
لـلـحـجــر ال ـص ـحــي ،وف ـع ـ ًا ت ــم ن ـقــل األش ـخــاص
عليه كمكان أفضل وبيخلي الواحد يحس إنو

مــواطــن م ـعــزز مُ ـكــرم شـ ــوي ..وم ــو مــأعــديـنــو
بزريبة متل الوضع السابق...
بــس الـقـصــة مــا انـحـلــت ع ـف ـكــرة ...لـهـلــق الـعــالــم
م ـ ـح ـ ـشـ ــورة ف ـ ـ ــوق ب ـع ـض ـه ــا وم ـ ـ ــا ف ـ ــي ح ـجــر
عليهون...
يا عيني يا روحي يا أنتو شكلكون ما عندكون
فكرة عــن معنى كلمة حجر أو مــدى خطورة
الموضوع!!
الحجر يعني كل شخص بيتم وضعوا بغرفة
لحالو ...غير مسموح إنو يطلع برا غرفتو...
لــك إذا كــان واح ــد بــس حــامــل الـفـيــروس بهل
الشكل لكل انتقلوا العدوى وصــاروا مصابين
يا جماعة!!!
الـقـصــة مــانــا م ــزح ــة ...وه ــل الـتـصــريـحــات يلي
عم تطلع لموضوع إنو المقيمين مو عاجبون
وعم ينقوا كتير وإنكون رح تحجروا كل مين
زارون ...وووو إلخ ،ما بتقينا من اإلصابة!
الـعــالــم لهلق آخ ــدة الـمــوضــوع بشكل مسخرة
ومـ ــأل ـ ـسـ ــة بـ ــالـ ــرغـ ــم م ـ ــن جـ ـ ـدّي ـ ــة الـ ـمـ ــوضـ ــوع
وخ ـطــورتــو وال ـس ـبــب أن ـتــو يــا عـيـنــي ،مــا عــاد
طــالــع بــإيــدهــا ش ــي! كــونــوا يـلــي الزم تـعـمـلــوا

انحجب وانحصر وتــم احـتـكــاروا ...وفــوق كل
هاد صار في حجر طوعي لزمتوا فيه غالبية
الناس...
ل ــك ال ـمــوضــوع ك ـب ـيــر -كـبـيــر كـتـيــر ح ـتــى ع
ال ـب ـلــدان ال ـم ـت ـطــورة ،وم ـتــل م ــا شـفـنــا بـلــدان
بـقـمــة ت ـطــورهــا ال ـط ـبــي «ع أسـ ــاس» ورغ ــم
ك ــل اإلج ـ ـ ــراءات ي ـلــي ك ــان ــت آخ ــدت ـه ــا -فـلــت
ال ـم ــوض ــوع م ــن إي ــده ــا واس ـت ـس ـل ـمــت لــأمــر
الـ ــواقـ ــع ...ف ـن ـحــن ي ـلــي تــرك ـتــونــا -تــركـتــونــا
لرحمة اهلل مث ًال؟؟
يمكن الحجر الحقيقي يلي الزم يصير -الزم
يصير عليكون وع كــل مـســؤول بهل التسيب
والفلتان وعــدم المباالة ...إجراءاتكون ما عم
ت ـكــون بــالـشـكــل ال ـم ـط ـلــوب ألن ــو بـبـســاطــة كــل
م ـســؤول ب ــدو م ـســؤول ف ــوق راس ــو ليشتغل
ب ـض ـم ـي ــر وي ـ ـقـ ــدم الـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ــواجـ ـبـ ــة ع ـل ـيــه
واإلجـ ـ ـ ــراءات الـحـقـيـقـيــة ي ـلــي الزم تـتـقــدمـلـنــا
ليحافظوا ع روحـنــا ألنــو هــاد واجـبــون هنن
كمسؤولين!!
م ـت ــل مـ ــا ق ــال ــو الـ ـطـ ــاب ال ـم ـح ـج ــور ع ـل ـي ـهــون
«حياتنا مو لعبة بإيديكون»...

اجتماعات وحشود رسمية بال كمامات ووقاية
تم تداول بعض الصور
الجتماعيات جرى عقدها
في محافظة دمشق ،حيث
ظهر العشرات مزدحمين
في قاعة االجتماعات،
متالصقين ومتكاتفين،
وبدون أي إجراء وقائي
فردي ،فالجميع دون
استثناء بال كمامات ،وهو
اإلجراء االحترازي الوقائي
الشخصي األول والهام
والضروري في ظل الحديث
عن الخشية من جائحة
الكورونا..

فـ ـقـ ــد عُ ـ ـقـ ــد ف ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة دم ـش ــق
اج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ــان مـ ـتـ ـتـ ــالـ ـيـ ــان بـ ـتـ ــاريـ ــخ
 ،2020/3/21ض ـمّــا رؤسـ ــاء دوائ ــر
الـ ـخـ ــدمـ ــات والـ ـمـ ـخ ــاتـ ـي ــر ،ب ـح ـضــور
رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـم ـحــاف ـظــة ونــائــب

رئ ـيــس الـمـكـتــب الـتـنـفـيــذي ،وعـضــو
ال ـم ـك ـتــب ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـق ـطــاع الـصـحــة
وال ـ ـش ـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة والـ ــدفـ ــاع
المدني وعدد من المدراء المعنيين.

سقوط التوجيهات الوقائية
االج ـت ـمــاعــان أعـ ــاه ج ــرى خــالـهـمــا
التوجيه بالتشدد في تنفيذ التعاميم
ال ـصــادرة عــن الـمـحــافـظــة والمتعلقة
بــإغــاق الـحــدائــق الـعــامــة واألس ــواق
وال ـ ـم ـ ـحـ ــال الـ ـتـ ـجـ ــاريـ ــة وال ـخ ــدم ـي ــة
باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية
والـتـمــويـنـيــة والـصـيــدلـيــات والـمــراكــز
الصحية الخاصة ،وذلك بنا ًء على ما
تقرر برئاسة مجلس الوزراء التخاذ
اإلجـ ـ ــراءات وال ـتــداب ـيــر االح ـتــرازيــة
الــازمــة لمواجهة التداعيات القائمة
والمحتملة النـتـشــار وبــاء فـيــروس
كورونا.
بــال ـم ـقــابــل ،ف ــإن ال ـص ــور ال ـم ـتــداولــة،
ك ـجــزء م ــن الـتـغـطـيــة اإلع ــام ـي ــة عــن
االج ـت ـمــاعــات أعـ ــاه ،أس ـق ـطــت كــافــة
الـتــوجـيـهــات وال ـتــداب ـيــر االح ـتــرازيــة

الـ ـ ـتـ ـ ــي يـ ـ ـجـ ـ ــري الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث عـ ـنـ ـه ــا،
وتـ ـج ــاوزتـ ـه ــا م ـب ــاش ــرة ب ـك ــل أس ــف
م ــن ق ـبــل الـمـعـنـيـيــن بــال ـت ـشــدد بـهــذه
اإلجراءات ومتابعة حسن تنفيذها.
مع العلم أن فاعلية ودور الصورة
على المستوى اإلعــامــي لها أثر
ودور أكـ ـب ــر فـ ــي ن ـق ــل ال ــرس ــال ــة
المطلوبة مــن المحتوى المروج
ل ــه إع ــام ـي ـ ًا ،وتــأث ـيــرهــا الـمـبــاشــر
ع ـل ــى ال ـم ـت ـل ـقــي أكـ ـب ــر ب ـك ـث ـيــر مــن
فاعلية أي كالم في مضمون هذا
المحتوى.
فرصة تندر وتهكم
ال ـصــور ال ـتــي ي ـجــري ال ـحــديــث عنها
لـيـســت األولـ ــى مــن نــوع ـهــا ،فــالـكـثـيــر
من االجتماعات واللقاءات الرسمية
الـتــي يـجــري تغطيتها عـبــر الـصــور،

الثابتة والمتحركة ،تسير على هذه
الــوتـيــرة مــن عــدم االل ـتــزام بمعايير
الــوقــايــة واالحـ ـتـ ــراز ،وق ــد أصـبـحــت
ف ــرص ــة تـ ـن ــدر وت ـه ـك ــم ع ـل ــى أل ـس ـنــة
الـمــواطـنـيــن ،فـكـيــف يـتــم الـطـلــب من
المواطنين االلتزام الطوعي ببعض
اإلجـ ــراءات االح ـتــرازيــة والــوقــائـيــة،
وعـ ـ ــدم االسـ ـتـ ـهـ ـت ــار بـ ـهـ ــا ،وب ـن ـفــس
الــوقــت يـشــاهــد ه ــؤالء أن المعنيين
ب ــإص ــدار ومـتــابـعــة ه ــذه اإلجـ ــراءات
غـيــر مـلـتــزمـيــن بــالـحــد األدنـ ــى مـنـهــا،
المتمثل بوضع الكمامة مث ًال ،ناهيك
عــن مـشــاهــدة الـحـشــود فــي األمــاكــن
والقاعات المغلقة؟!.
ونختم بما قاله أحد المواطنين« :لك
مو شاطرين إال بالحكي ،كيف بدهم
ي ـل ــزم ــوا ال ـن ــاس وي ـح ـج ــروا عـلـيـهــم
وهنن نفسهم مو ملتزمين».
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تعيش سورية كارثتها اإلنسانية منذ عام  ،2011وتعيشها في لحظة عالمية معقدة تتفاقم فيها األزمة االقتصادية العالمية التي ال يمكن فصل وباء كورونا
عنها ...فالوباء كآخر المعطيات التي تكشف عورة أزمة المنظومة الرأسمالية وتخلفها ،يكشف أيضاً هول المصيبة السورية إنسانياً! والتي تجعل انتشاره خطراً
قد ال يكون لدينا قدرة على إدارته ،وتحديداً بالبنية السياسية واالقتصادية الحالية التي وصلت لصعوبة إدارة توزيع الخبز ،وفضائح في إدارة عملية حجر أقل من
 100مسافر!

مستوى الجاهزية السوري ...للكوارث الصحية!

االزدحام -اإلنفاق الصحي -األس ّرة -والكوادر
تجري قاسيون
مقارنات لبعض
المؤشرات الصحية
األساسية دولياً،
والمعتمدة من
منظمة الصحة
العالمية ،مع بعض
المؤشرات األخرى
المرتبطة بطبيعة
انتشار الوباء ...لقراءة
حجم (الجاهزية
السورية) لمواجهة
انتشار وباء من هذا
النوع ،بالمقارنة مع
الدول األكثر تضررًا
عالمياً.

ǧعشتار محمود

أو ًال :الكثافة السكانية:
ي ـ ـطـ ــرح الـ ـ ــوبـ ـ ــاء أسـ ـئـ ـلـ ــة هـ ــامـ ــة حـ ــول
ال ـت ـش ــوه ــات ال ـت ــي تـخـلـقـهــا ال ـم ـن ـظــومــة،
وأه ـم ـهــا :ال ـك ـثــافــة ف ــي ال ـم ــدن وال ـمــراكــز
ال ـح ـضــريــة ال ـنــاج ـمــة ع ــن سـ ــوء تــوزيــع
ال ـثــروة والـنـشــاط االقـتـصــادي وفــرص
الـ ـعـ ـم ــل .ف ــالـ ـفـ ـي ــروس الـ ـ ــذي ي ـس ـت ـط ـيــع
ش ـخــص أن يـنـقـلــه ل ـ  700ش ـخــص فــي
نطاق محصور ومختلط (كما في حالة
الـسـفـيـنــة الـسـيــاحـيــة فــي ال ـيــابــان) يجعل
المدن المكتظة أكثر عرضة للوباء .وهو
مــا دفــع الصين إلــى إغــاق كــامــل لمدينة
م ـحــوريــة م ـثــل ووه ـ ــان ت ـضــم أك ـثــر مــن
 11مـلـيــون نـسـمــة ،وال ــوص ــول إل ــى منع
ال ـخــروج تـمــامـ ًا مــع ال ـقــدرة عـلــى إيـصــال
ال ـط ـع ــام ل ـل ـس ـكــان إل ــى م ـنــازل ـهــم ،وب ـنــاء
مشفى ضخم في أسبوع!
الـمــدن الـســوريــة األســاسـيــة مكتظة إلــى
حـ ـدّ ب ـع ـيــد ،وب ـك ـثــافــة س ـكــان ـيــة ع ــال ـي ــة...
وت ـحــديــد ًا مــع مــوجــة ال ـن ــزوح الــداخـلــي
الواسعة من األريــاف المشتعلة وأحياء
الـضــواحــي الـمــدمــرة إلــى مــراكــز الـمــدن،
وتحديد ًا في دمشق وحلب.

الكثافة السكانية في المساحة  -نسمة /كم2

تـضــم أعـلــى عــدد مــن الـعــاطـلـيــن عــن الـعـمــل،
ومن العمال المياومين ،ومن كثافة السكان
فــي وح ــدة الـمـســاحــة الـمـنــزلـيــة ...وتـعــانــي
أيـضـ ًا مــن ســوء خــدمــات النظافة والصحة
وغيرها ،والتحدي كبير في هذا المجال.

22000
15000
9000

10000

6000
3000
بيرغامبو إيطاليا ووهان طهران حلب القاهرة دمشق

الشكل التالي يوضح أن دمشق المدينة
ذات الـكـثــافــة الـسـكــانـيــة الـمــرتـفـعــة بشكل
اس ـت ـث ـن ــائ ــي ،هـ ــي واح ـ ـ ــدة مـ ــن ال ـم ــراك ــز
الخطرة لالنتشار .فمركز مدينة دمشق
في عام  2013كان في المرتبة  24عالمي ًا
للكثافة السكانية في وحدة المساحة ،ففي
كل كم مربع من دمشق يتواجد وسطي ًا
 22ألــف شـخــص! مــا يجعلها أعـلــى كثافة
من القاهرة التي تضم أكثر من  20مليون
نسمة .وهــذا المعدل قــد ارتـفــع الحـقـ ًا مع
تــوســع الـنــزوح الــداخـلــي ،وزي ــادة الــدمــار
فــي المناطق الريفية المحيطة ،والنسب
القليلة لـعــودة الـسـكــان إلــى مناطقهم في
أرياف وضواحي دمشق.
ح ـلــب أي ـض ـ ًا ك ـمــركــز مــدي ـنــة ذات كـثــافــة
سكانية عــالـيــة ،ففي مساحة تـقــارب 190
كم 2يتواجد قرابة  2مليون شخص ،مما
يجعل الكثافة فيها تفوق  10آالف نسمة
في الكم.2
إن ه ــذه األرقـ ــام تـعـنــي ان ـت ـشــار ًا ســريـعـ ًا

للوباء في حالة عدم تطبيق الحجر بشكل
واســع ،وربما حتى في حالة تطبيقه مع
كثافة عدد األشخاص في المنزل الواحد!
ولكن الحجر هو الحدّ األدنى الضروري
والحاسم.
إن الـكـثــافــة فــي حـلــب ودمـشــق ،أعـلــى من
الكثافة فــي الـمــدن والـمــراكــز الثالثة التي
شهدت أعلى انتشار للوباء عالمي ًا حتى
اآلن ،ح ـي ــث ال ـك ـث ــاف ــة ف ــي م ــرك ــز مــدي ـنــة
ووهـ ــان  6000نـسـمــة ف ــي ال ـك ــم ،2وفــي
طـهــران  9000نسمة ،وفــي بيرغامو في
الـشـمــال األوســط اإليـطــالــي  3000نسمة
في الكم.2
ّإن رس ــم خ ــارط ــة ل ـل ـك ـثــافــة ال ـس ـكــان ـيــة فــي
المناطق والـبـلــدات ،والتشديد فــي تطبيق
ال ـح ـجــر ف ـي ـهــا ه ــو خ ـط ــوة أولـ ــى أســاس ـيــة
لمنع االنتشار .فمناطق عالية الكثافة في
مـخـتـلــف الـمـحــافـظــات الـســوريــة يـنـبـغــي أن
تتحول إلى نقطة تركيز في تطبيق الحجر
والــدعــم .ولـكــن الـمـفــارقــة أن هــذه المناطق

في سورية
يحصل الفرد على
 20دوالر سنوياً
من اإلنفاق
الحكومي العام
على الصحة ،ما
يقارب 400-350
مليون دوالر
سنوياً .تعاني ما
تعانيه من هدر
كحصة للفساد

ثانياً :حجم اإلنفاق الصحي الحكومي
يـعـتـبــر هــذا الـمــؤشــر مــن أهــم الـمــؤشــرات
الصحية والتنموية ،ورغم أنه ال يتطابق
كـ ـثـ ـي ــر ًا مـ ــع مـ ـعـ ــدالت انـ ـتـ ـش ــار ال ـم ــرض
ومـعــدالت الوفيات (فعلى سبيل المثال:
إنفاق الحكومية الصينية على الفرد أقل
بكثير من إنفاق الحكومة اإليطالية ،ولكن
م ـعــدالت ال ـمــوت فــي إيـطــالـيــا أع ـلــى ،ألن
ال ـعــامــل ال ـحــاســم فـيـمــا يـتـضــح حـتــى اآلن
على األقــل هــو وقــف االنتشار وحصره،
األم ـ ــر ال ـ ــذي ت ــأخ ــرت إي ـطــال ـيــا بـتـطـبـيـقــه
مقارنة بالصين).
ولـ ـكـ ــن ع ـ ـمـ ــوم ـ ـ ًا ،ي ـح ـم ــل هـ ـ ــذا ال ـم ــؤش ــر
دالالت عـلــى ال ـقــدرة عـلــى الـمــواجـهــة في
ح ــال االن ـت ـش ــار ،وي ـع ـبــر ع ــن ك ــم اإلن ـفــاق
والمخصصات االجتماعية للصحة العامة،
والوضع السوري هنا هو األخطر...
ف ــدول ــة م ـثــل إي ـطــال ـيــا يـحـصــل ال ـف ــرد فـيـهــا

ع ـل ــى إنـ ـف ــاق س ـن ــوي م ــن ال ـح ـك ــوم ــة بـمــا
يقارب  2100دوالر ،تعاني من انهيارات
فــي ق ــدرة الـنـظــام الـصـحــي عـلــى مــواجـهــة
م ـس ـت ــوى االن ـ ـت ـ ـشـ ــار ،وتـ ـصـ ــل إل ـ ــى حــد
س ـيــاســة (ط ــب ال ـح ــروب) ح ـيــث تـضـطــر
إلى اختيار من ينبغي إنقاذه ومن يمكن
خسارته من بين مواطنيها!
في إيران يحصل الفرد على  226دوالر
سنوي ًا كإنفاق صحي من الحكومة ،وهو
مـعــدل أقــل بـكـثـيــر ،ولـكـنــه لـيــس بـعـيــد عن
المعدل الصيني حيث ال يتجاوز اإلنفاق
الصحي العام للفرد  230دوالر سنوي ًا.
أما في سورية فإن الفرد ال يحصل إال على
 20دوالر سـنــويـ ًا مــن اإلنـفــاق الحكومي
العام على الصحة ،أي رقم إجمالي يقارب
 400-350مليون دوالر سـنــويـ ًا .تعاني
مــا تـعــانـيــه مــن ه ــدر كـحـصــة لـلـفـســاد ،كما
فــي كــل اإلنـفــاق الـحـكــومــي ال ـعــام ...وهــذه
المبالغ بعد الـهــدر ال تنعكس فــي تطوير
الـبـنــى الـتـحـتـيــة لـلـمـشــافــي وتــوس ـيــع عــدد
األس ـ ـرّة ،وت ـطــويــر الـتـجـهـيــزات ،وزي ــادة
دخل الكوادر الطبية بحيث يمكن إبقاؤهم
في البالد وإيقاف النزيف الحاد في هذه
الشريحة المحورية...

حصة الفرد من اإلنفاق الحكومي السنوي على الصحة

2000

دوالر للفرد

230
إيطاليا

الصين

226
20
سورية
إيران
المصدرWORLD BANK DATA :
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قد ال يكون حجم اإلنفاق الصحي هو العامل
ال ـحــاســم فــي ال ـجــاهــزيــة ،فــالـصـيــن بــإن ـفــاق أقــل
م ــن إي ـطــال ـيــا بـعـشــر مـ ــرات ت ـقــري ـب ـ ًا اسـتـطــاعــت
الـتـعــامــل مــع الــوبــاء بـفـعــالـيــة أع ـلــى ،ألن نسبة
هــامــة مــن إنـفــاقـهــا مـتــركــزة فــي االسـتـثـمــار في
تـشـيـيــد ال ـم ـشــافــي ف ــي م ــراك ــز ال ـم ــدن ال ـك ـبــرى،
وفي البحث العلمي الطبي ،وكال العاملين كانا
حاسمين في التعامل مع االنتشار ،ولكن بعد
تطبيق العزل والحجر الشامل.
ولكن هذا الرقم يعكس حجم تراكم المرافق
وال ـخــدمــات فــي الـقـطــاع الـصـحــي ،ولـكــن هــذا
االختالف يعطي جرس إنذار هام فحتى في
إيـطــالـيــا (ال ـتــي تـنـفــق عـلــى ال ـفــرد  100ضعف
إنفاقنا على الفرد) لم تستطع البنى التحتية
الـخــدمـيــة أن تـنـتـشــل انـتـشــار الــوبــاء بـكـفــاءة،
وارت ـف ـع ــت مـ ـع ــدالت الـ ـم ــوت إلـ ــى أع ـل ــى مــن
الـصـيــن .وهــو يـعـكــس ان ـعــدام جــاهــزيــة البنى

التحتية السورية لمواجهة المرض في حالة
انتشاره! وتؤكد هذه األرقام أيض ًا أن الحجر
هو الحل األضمن والمطلوب سريع ًا.
أس ّرة المشافي كمؤشر بنى تحتية
لدى منظمة الصحة العالمية قائمة بـ  100أهم
مــؤشــر صحي عبر الـعــالــم ،وتتوفر المقارنات
الــدولـيــة لـهــذه الـمــؤشــرات فــي أع ــوام متباينة،
ح ـس ــب م ـس ـت ــوى ال ـ ـت ـ ــزام ال ـ ـ ــدول ب ــال ـت ــزوي ــد
ب ــال ـم ـع ـل ــوم ــات ،ول ـك ـن ـه ــا الـ ـمـ ـص ــدر األس ــاس ــي
واألشمل لمقارنة دولية.
نـسـتـخـلــص مـنـهــا مــؤشــرات لـلـمـقــارنــة فــي عــام
 2017ل ـب ـعــض ت ـفــاص ـيــل ال ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـيــة،
وأه ـم ـه ــا :م ــؤش ــر عـ ــدد أسـ ـ ـرّة ال ـم ـشــافــي لـكــل
 10آالف شـ ـخـ ــص ،كـ ـم ــؤش ــر عـ ـل ــى الـ ـقـ ــدرة
االسـتـيـعــابـيــة ،وأي ـض ـ ًا ال ـمــؤشــر ال ـس ــوري هنا
خطير ...ومنخفض بمستوى قياسي.

عدد أسرة المشافي لكل ألف شخص
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إيطاليا

الكوادر الطبية والصحية
مــؤشــر ه ــام آخ ــر هــو ع ــدد ال ـك ــوادر الـطـبـيــة لكل
 1000شـخــص ،وهــو أحــد الـمــؤشــرات المعتمدة
عــالـمـيـ ًا لـقـيــاس كـفــايــة ال ـك ـفــاءات الـبـشــريــة .وهـنــا

الصين

15

15

إيران

سورية

أي ـض ـ ًا ال ـمــؤشــرات ال ـســوريــة ت ــده ــورت .ال ـكــوادر
هنا :أطباء ،ممرضون ،مخبريون ،أطباء أسنان
ومختلف العاملين في القطاع الصحي.

عدد الكوادر الصحية لكل  1000شخص

12.4

8.3

المصدرwho- Global Health Observatory country views :

يـتـبـيــن م ــن ه ــذه ال ـم ـقــارنــة أن اإلن ـف ــاق اإلي ـطــالــي
الحكومي المرتفع على الصحة ال ينعكس في البنى
التحتية للمشافي وللتعامل مــع حــاالت الـطــوارئ،
بينما الـتــركـيــز فــي الـصـيــن هــو عـلــى االسـتـثـمــار في
المشافي الحكومية الكبرى ذات الطاقة االستيعابية
ال ـهــائ ـلــة وت ـح ــدي ــد ًا ف ــي م ــراك ــز ال ـم ــدن ،األم ــر ال ــذي
ينعكس بارتفاع عدد األسـرّة المتوفرة لكل 1000
شخص فــي الصين بمعدل أعـلــى مــن إيطاليا التي
تراجع عدد األسرّة فيها بين عامي 2017 -2008
من  44سرير لكل ألف شخص إلى  34سرير وزاد
عــدد السكان دون زيــادة عــدد المشافي والمرافق
التي تـمّ إغــاق بعضها لتراجع قــدرة اإلنـفــاق على
الخدمات العامة .إذ ينبغي ذكر أن اإلنفاق الصحي
للفرد فــي إيطاليا مــن بعد أزمــة عــام  2008تراجع
بنسبة تفوق  ،%25وخسر المواطن اإليطالي ربع
اإلنفاق الصحي العام مع سياسات التقشف المالي
التي عمّت أوروبا.
الـمـعــدل فــي إيــران وســوريــة مـتـقــارب ومنخفض
فــي الــوقــت ذاتـ ــه 15 ،ســريــر لـكــل أل ــف شـخــص،

وهو ثلث المعدل الصيني ويعكس البنى التحتية
المنخفضة في القطاع الصحي.
األرقام الدولية هنا تتقارب مع األرقام السورية
في المجموعة اإلحصائية -الصحة لعام ،2017
والتي تشير إلى أن عدد األســرة لكل  10آالف
شـخــص ي ـقــارب  14ســريــر .فــي دم ـشــق هـنــالــك
ســريــر لـكــل  360شـخــص تـقــريـبـ ًا حـيــث يتكثف
وج ــود ال ـم ـشــافــي ف ـي ـهــا ،وأسـ ــوأ وض ــع ه ــو فــي
ح ـمــاة ح ـيــث ه ـنــالــك ســريــر ل ـكــل  1100شـخــص
تـقــريـبـ ًا ،وفــي إدل ــب ســريــر لـكــل  1260شخص.
ب ـي ـن ـمــا فـ ــي ح ـل ــب وريـ ـ ــف دمـ ـش ــق س ــري ــر لـكــل
 750شخص تـقــريـبـ ًا ،وهـنــا طبع ًا مـشــافٍ عامة
وخــاصــة .بينما استطاعت العناية المشددة في
مشافي وزارة الصحة أن تستقبل  56ألف حالة
خالل عام.
ّإن عـ ــدد األسـ ـ ـرّة وت ـح ــدي ــد ًا ف ــي غـ ــرف ال ـع ـنــايــة
الـمـشــددة عــامــل حــاســم فــي مــواجـهــة هــذا الــوبــاء،
واستيعاب حاالته الحادة ،وبهذا المعدل نحن في
موقع بعيد عن الدول األخرى...

إيطاليا

الصين

3.7

2.5

إيران

سورية

المصدر Global Health Data Exchange (GHDx)- health related SDGs
وفق هذا المؤشر أيض ًا الوضع السوري سيئ
من حيث الجاهزية ،فمقابل كل  1000شخص
هـنــالــك  2,5ك ــادر طـبــي وتـمــريـضــي وصـيــدلــي
ومخبري ،ونسبة األطباء بالتالي أقل بكثير.
ووفق هذا المؤشر تتضح خطورة االنتشار،
ف ـ ــدول م ـث ــل إي ـط ــال ـي ــا ب ـم ـع ــدل كـ ـ ــوادر صـحـيــة
للسكان أعلى مــن ســوريــة ب ـ  5مــرات تقريب ًا،
ت ـع ــان ــي الـ ـي ــوم ن ـق ـص ـ ًا ف ــي ال ـ ـكـ ــوادر وإن ـه ــاك ـ ًا
للعاملين.
وهـ ـن ــا ي ـن ـب ـغــي اإلشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ال ـب ـي ــان ــات
ال ـســوريــة لـلـمـجــوعــة اإلحـصــائـيــة ل ـعــام 2017
تختلف عن هذه النسبة المأخوذة من بيانات

األم ــم الـمـتـحــدة ومــؤشــر الـتـنـمـيــة الـمـسـتــدامــة
ال ـص ـحــي .إذ وف ــق ال ـب ـيــانــات ال ـس ــوري ــة فــإنــه
م ـق ــاب ــل ك ــل ألـ ــف ش ـخ ــص ه ـن ــال ــك  4,7ك ــادر
صحي مــن أطـبــاء وأطـبــاء أسـنــان وممرضين
وصـيــادلــة ،والـمــرجــح أن الــرقــم الـســوري أقل
د ّق ــة ألن ــه وف ـق ـ ًا لـلـمـجـمــوعــة اإلح ـصــائ ـيــة فــإن
الكوادر المشمولة هي المسج ّلة في النقابات
ال ـســوريــة وال ــذي ــن يـمـكــن أن ي ـكــونــوا خ ــارج
ال ـبــاد رغ ــم وج ــود أسـمــائـهــم فــي الـسـجــات
ال ـن ـقــاب ـيــة ال ـت ــي ل ــم ت ـت ـق ـلــص أعـ ــدادهـ ــا خ ــال
سنوات األزمة! وهو مخالف لوقائع الهجرة
الواسعة لألطباء.

الوباء في سورية ...طبقي أيضاً والخالص طبقي
في سورية مدن مكتظة وماليين يتجمعون في مئات
ال ـك ـلــوم ـي ـتــرات ال ـمــربـعــة ح ـيــث تـتـمــركــز ف ــرص الـعـمــل
وكـســب الــرزق ،ولـهــؤالء الماليين ال يــوجــد مــا يكفي
مــن إنـفــاق حكومي صحي يــؤمــن بنية تحتية صحية
قادرة على استيعاب الحاالت الصحية العادية وليس
الطارئة ،عــدد أسـرّة مشافي وكــوادر طبية منخفض
قياس ًا بالسكان ،وانتشار وبــاء بسرعة مثل كورونا
سيؤدي إلى فقدان المزيد والمزيد من السوريين بعد
كل ما مرّ على هذه البالد.
جـمـيــع ال ـمــؤشــرات ت ـقــول :إن قــدرت ـنــا عـلــى مــواجـهــة
االن ـت ـشــار قــد ت ـكــون ضـمــن األسـ ــوأ عــال ـم ـي ـ ًا ،والـمـهـمــة
األســاس ـيــة ه ــي م ـنــع االن ـت ـش ــار ...وال ـطــري ـقــة األم ـثــل
هــي :الـحـجــر ،ولـكــن هــل نستطيع إدراك مــا الــذي قد
يـعـنـيــه ال ـح ـجــر ،الـحـجــر أي ـض ـ ًا ط ـب ـقــي ...فــال ـقــادر على

إعــالــة نـفـســه يـتـسـطـيــع ال ـب ـقــاء فــي ال ـم ـنــزل ،مــن يملك
عم ًال مستقر ًا نسبي ًا ومنتظم ًا أيض ًا قد يمتلك الفرصة
لتخفيف ســاعــات ال ــدوام واألبـقــاء على دخــل مستقر
حتى اآلن! ولكن ماذا عن النسبة العظمى من القوى
العاملة السورية العاطلة عن العمل ،أو التي ال تعدّها
اإلح ـصــاءات الـســوريــة فــي ع ــداد الـعــامـلـيــن؟ م ــاذا عن
األسر التي ترسل أفرادها جميع ًا يومي ًا لكسب الرزق
بكل الطرق الممكنة؟
ق ــد ي ـكــون ال ـح ـجــر اس ـت ـحــالــة ف ــي ال ـظ ــرف ال ـس ــوري،
وتـحــديــد ًا إذا مــا طــال ،وأكـثــر مــا نحتاجه هــو وجــود
دولة ،والمفارقة أن كل معالم جهاز دولة الخدمية قد
تهتكت ،ومـرّ جهاز الــدولــة باختبارات عــديــدة سابقة
خــال سنوات األزمــة أثبت أن أداءه ال يستطيع أن
يــرتـقــي أو يـقـتــرب إل ــى مـسـتــوى األزمـ ــات ،ألن أداء

قوى المال مرتفع ومهيمن على القرار.
البعض يصرخ منادي ًا المجتمع المدني ،ولكن مجمل
ال ـم ـســاعــدات الـصـحـيــة الــدول ـيــة مــن مـنـظـمــات اإلغــاثــة
العالمية التي تسرح على ضفاف األزمــة السورية لم
تؤمن إال نسبة قليلة من إنفاق الفرد على الصحة في
ســوريــة ،ف ـ  44دوالر سـنــويـ ًا يــدفــع أكـثــر مــن نصفها
ال ـمــواطــن ال ـس ــوري ،وتــدفــع الــدولــة عـشــريــن دوالر،
والباقي القليل تدفعه المنظمات.
هذه األزمة ككل األزمات تضع النقاط على الحروف،
فــإمــا الـمــال الـعــام يستطيع انـتـشــال الـســوريـيــن أو إن
تدهورهم بل (االصطفاء الطبيعي الطبقي الوحشي)
سيستمر.
أم ــا ال ـم ــال ال ـع ــام فـلـيــس ف ــي خ ــزائ ــن ال ــدول ــة ،ب ــل فــي
خزائن أمــراء المال والبيروقراطية والفساد ،هؤالء

الذين يجب أن تُدرج أموالهم واحد ًا واحد ًا ،وتُستعاد
لتوضع في خدمة المنهوبة منهم في سبيل استمرار
حـيــاة األغلبية ،ومـنــع الــدخــول فــي تــدهــور استثنائي
جديد.
كــورونــا واح ــد فـقــط مــن أزم ــات الـمـنـظــومــة الـعــالـمـيــة
وف ــاتـ ـح ــة م ـه ـم ــة لـ ـعـ ــام  ،2020ع ـ ــام اتّ ـ ـق ـ ــاد األزم ـ ــة
االقتصادية العالمية الذي سيحمل العديد والعديد من
التأثيرات على سورية ولن يقف عند وباء صحي ،بل
سيستمر إلى ارتفاع متوقع في أسعار السلع العالمية
وتــوقــف األوهــام بتدفق الـمــال مــن الـخــارج وصعوبة
تأمين تدفقات في السلع ...ما نعيشه يفتح وسيفتح
كل االحتماالت ،وطريق البقاء الوحيد إنهاء منظومة
ال ـن ـهــب واس ـت ـع ــادة م ــا س ــرق ــوه ل ـمــواج ـهــة األزم ـ ــات،
وانتشال البالد وعموم أهلها.
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األيام واألسابيع القليلة الماضية حافلة بأحداث متسارعة
على مستوى االقتصاد العالمي ،هذا ما يحدث في لحظة
اتقاد األزمات ...تنتشر أخبار الفيروس والتصريحات حوله
واإلجراءات المرتبطة بنتائجه ،ولكن خلف األبواب المغلقة
ُيناقش إسعاف المنظومة ،كيف ستوزع التريليونات التي تم
ضخها إلطفاء الحريق ،واختيار من سيبقى على قيد الحياة
ّ
ومن س ُيترك للموت من القطاعات االقتصادية أيضاً وربما من
البلدان.

ǧليلى نصر

ال إبـ ــداع ف ــي م ـحــاولــة مــواج ـهــة األزم ــة
مــالـيـ ًا ،فــالـمـنـظــومــة الـغــربـيــة اخ ـتــارت أن
تطبع المزيد من المال (حرفي ًا) لتسعف
ال ـســوق وتـضــخ الـسـيــولــة فــي شــريــانـهــا،
كــي ال يـتــم الــوصــول إلــى حــاالت إعــان
إفــاس غير متحكم بـهــا .وبـلــغ مجموع
ح ـ ــزم اإلن ـ ـقـ ــاذ ال ـم ـع ـل ـنــة فـ ــي الـ ــواليـ ــات
المتحدة واالتحاد األوروبي فقط2,9 :
تريليون دوالر ،أي :ربع ما تمّ اإلعالن
عن ضخه منذ عام  2008وحتى اليوم
(ض ـخّ ــت ال ـب ـنــوك ال ـمــركــزيــة بـسـيــاســات
التيسير الـكـمــي بـعــد  2008أكـثــر مــن 11
تريليون دوالر).
أع ـل ــن ال ـف ـي ــدرال ــي األم ــري ـك ــي أن حــزمــة
الــدعــم ال ـمــالــي سـتـصــل إل ــى  2تــريـلـيــون
دوالر ،مــن بـيـنـهــا ال ـجــزء األق ــل حــوالــي
 500م ـل ـي ــار دوالر سـ ـت ــوزع ع ـل ــى كــل
أمــريـكــي فــوق ســن ال ـ  18بـمـقــدار 1000
دوالر كـحــزمــة إن ـق ــاذ ،وض ــخ لـلـسـيــولــة،
وال يـ ـ ــزال الـ ـنـ ـق ــاش دائـ ـ ـ ــر ًا ح ـ ــول مــن
يستحقها ومن ال يستحق .ولكن الجزء
الـمـتـبـقــي األك ـب ــر س ـي ـكــون عـمـلـيــة ش ــراء
الـفـيــدرالــي لـسـنــدات الخزينة األمريكية،
أي إسـعــاف الـحـكــومــة بـمــزيــد مــن الـدَّيــن
ك ــي ت ـت ـم ـكــن م ــن االس ـت ـم ــرار بــأع ـمــال ـهــا.
وش ــراء سـنــدات ديــون الـشــركــات ،التي
لم يتضح حتى اآلن أيــن ستتركز ومن
سـيـتــم إن ـق ــاذه ــا ،وه ـنــا ي ـتــم االخ ـت ـي ــار...
م ــا ه ــي ال ـق ـطــاعــات أو ال ـش ــرك ــات الـتــي
تستحق اإلنقاذ ومن ستُترك لمصيرها.
إنها عملية إعادة هيكلة واسعة يشتري
بـهــا مــالـكــو الـمــال الـعــالـمــي فــي الـفـيــدرالــي
األم ــري ـك ــي ح ـص ـص ـ ًا ه ــام ــة ف ــي ك ـبــريــات
ال ـشــركــات ،بــل وال ـق ـطــاعــات ال ـتــي تصل
لحدّ طلب المساعدة في ظــروف كهذه،
أي تجري عملية إعادة هيكلة للثروات
والقطاعات ليزداد تمركزها.
ول ـ ـك ـ ــن األسـ ـ ـه ـ ــم األمـ ــري ـ ـك ـ ـيـ ــة ت ـس ـت ـمــر
ب ــال ـت ــده ــور ،والـ ـحُـ ــزم ال ـم ـع ـل ـنــة ل ــم تـجــد
تــأثـيــرهــا الــواســع حـتــى اآلن ،بــاسـتـثـنــاء
م ـ ــؤش ـ ــرات م ــؤقـ ـت ــة الس ـ ـت ـ ـقـ ــرار أس ـه ــم
البنوك الخمس األمريكية الكبرى التي
اسـتـقــرت أسهمها خــال األيــام الخمسة
الماضية (حيث األولوية للقطاع المالي
األمريكي الذي يملك ربع الديون وأكثر
من  %20من الناتج) ،وبالمقابل يستمر
تـ ــدهـ ــور أسـ ـه ــم قـ ـط ــاع ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا،
والنفط والصناعات ،حتى اآلن.
على الضفة األخــرى من األطلسي وفي
االتحاد األوروبــي األمر ذاتــه ،األسواق
بوضع انهيار منذ منتصف شهر شباط،
الشركات والبنوك األوروبية تفقد قيمة
أسهمها .والـحـكــومــات والبنك المركزي
األوروب ــي يضخ سيولة بمستوى غير

مـسـبــوق ،وأك ـثــر مــن  870مـلـيــار يــورو
مــوزعــة على دفعتين تـمّ اإلعــان عنهما
خالل أقل من أسبوع.
هل تستمر الثقة بالفيدرالي والدولة؟
إن مستويات الـضــخ اإلسـعــافــي المعلنة
هائلة وهــي تـقــارب الـخـســارات المقدرة
لـســوق األسـهــم  2,7تــريـلـيــون دوالر...
واآلل ـي ــة ب ـس ـي ـطــة .فــال ـح ـلــول اإلس ـعــاف ـيــة
وت ــدخ ــل ال ـف ـيــدرالــي ي ـف ـتــرض أن يــرفــع
الـثـقــة ب ــال ــدوالر ويــرفــع قـيـمـتــه لـتـتــوجــه
األمــوال الهاربة من سوق األسهم ومن
الـشــركــات إلــى س ـنــدات الـ ــدوالر ،ليقوم
الـ ــدوالر وع ـمــوم الـقـطــاع الـمــالــي الحـقـ ًا
بإسعاف الشركات ومنعها من االنهيار
او بشكل أدق تنظيم خسائرها.
ّإن هــذه الـحـلــول اإلسـعــافـيــة تعتمد على
طباعة أوراق الدوالر أو األوراق المالية
دون ت ـغ ـط ـيــة ،ون ـج ــاح ـه ــا ي ـع ـت ـمــد عـلــى
إيجاد غطاء الستمرار قوة الدوالر في
المرحلة المؤقتة ،على األقل.
ق ــوة الـ ــدوالر تـحـتــاج لـغـطــاء مــن الـثـقــة،
أساسه في الداخل األمريكي :الموثوقية
ب ــال ـف ـي ــدرال ــي األم ــريـ ـك ــي م ــن ج ـه ــة ،أي
ب ــال ـق ـط ــاع ال ـم ــال ــي األم ــريـ ـك ــي وه ـي ـم ـنــة
الدوالر ،ولكن األهم بالحكومة األمريكية
من جهة أخرى وفعالية دورها الخدمي
واألبرز القمعي.
حيث يجب أن يــوجــد مــا يضمن إشباع
هذه األوراق المطبوعة بالثقة ،وتحوّلها
إلى الملجأ األســاســي ...لألموال الهاربة
من سوق األسهم.
ول ـكــن ...هــذه الـعـمـلـيــات الـتــي قــد تنجح
م ــؤق ـت ـ ًا ف ــي أم ــري ـك ــا ،ومـ ــن ال ـص ـع ــب أن
تـنـجــح ت ـمــام ـ ًا فــي أوروب ـ ــا ،فــالـمــوثــوقـيــة
فــي ال ـمــركــزي األوروب ـ ــي وف ــي الــوضــع
الـمــالــي لـلـحـكــومــات وال ــدول مـهـتــزة إلــى
حد بعيد مع المشاكل القديمة والجديدة،
وعــدم وجــود وحــدة كاملة فــي االتـحــاد
األوروب ــي ،وتفاعالت مــا بعد أزمــة عام

يبدو أن الحكم
األمريكي غير
جاهز للتنازل
للداخل األمريكي
اآلن .ما يجعل
ترجيح الخيار
الفاشي وهو
العسكرة حاضراً
أكثر للمستقبل
األمريكي القريب!

 2008ال ـم ـس ـت ـمــرة ح ـتــى اآلن ،وحِ ـ ـدّة
الــوبــاء والـتــوقــف المتركزة فــي أوروبــا،
وال ـقــدرات المالية والعسكرية األضعف
ل ـل ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي وال ـح ـك ــوم ــات ق ـيــاس ـ ًا
بالواليات المتحدة.
ي ـم ـكــن ال ـق ــول :إن ه ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو هــو
م ــا ح ــدث ف ــي ع ــام  ،2008ل ـقــد انـتـشــل
الـفـيــدرالــي األمــريـكــي والــوزن العسكري
األمــريـكــي كـتـلــة ال ــدوالر وال ـمــال الـهــائـلــة
ال ـت ــي ت ــم ض ـخ ـهــا وم ـن ــع ان ـف ـج ــاره ــا ،بــل
ش ـهــدت أمــريـكــا م ـعــدالت نـمــو أع ـلــى من
غـيــرهــا مــن دول الـمــركــز الـغــربــي خــال
عقد مضى معتمدة على الضخ المستمر
للمال.
ولكن السؤال األساسي يبقى :ما الذي
سينتشل قيمة هــذه ال ــدوالرات والـمــال
ال ـهــائــل فــي األم ــد الـمـتــوســط؟ إن وزن
ال ـ ــدوالر وه ـي ـم ـن ـتــه ت ــأت ــي م ــن ال ـخ ــارج:
مــن الـهـيـمـنــة الـعـسـكــريــة والـتـكـنــولــوجـيــة
وال ـم ــال ـي ــة ،إض ــاف ــة ل ـل ـه ـي ـم ـنــة اإلع ــام ـي ــة
والثقافية .وجميع هذه العوامل اهتزت
إل ــى ح ـدّ بـعـيــد بـعــد ع ــام  ،2008وتـلـقــت
ضربات كبرى في أزمة كورونا وحدها!
الـعــالــم تـغـيّــر كـثـيــر ًا بـيــن ،2020-2008
والدوالر والموثوقية به مهددة تحديد ًا
من خارجه ،الفشل العسكري األمريكي
فــي الـعــديــد مــن ملفات التصعيد الدولية
وارتفاع قدرة الردع ،التصاعد الكبير في
الوزن الصيني وعموم القوى الصاعدة
اقـ ـتـ ـصـ ــاديـ ـ ًا وعـ ـسـ ـك ــريـ ـ ًا وت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
وت ـج ــاري ـ ًا وس ـيــاس ـي ـ ًا ومـ ــؤخـ ــر ًا خــدم ـي ـ ًا
وإنساني ًا...
مــن الصعب أن تجد الــواليــات المتحدة
ح ًال في خارجها ...إال بتدمير الخصوم،
وهـ ــو األمـ ــر الـ ــذي ك ــان ــت ت ـح ــاول فـعـلــه
خــال عقد مـضــى .والـمـعــركــة تنتقل إلى
الــداخــل األمــريـكــي بـحـدّة وسيكون على
(الــدولــة األمــريـكـيــة) أن تـثـبــت هيمنتها
ع ـلــى مـجـتـمـعـهــا ،وأن ت ـض ـمــن لــأثــريــاء
قدرتها على الدعم واألهم القمع .وحتى

هذا قد ال يمنع انتقال األموال األمريكية
إلى السوق الصينية مث ًال التي تتحضر
مــؤق ـت ـ ًا إل ــى م ـع ــدالت ن ـمــو عــال ـيــة تــرمــم
خ ـس ــارات الـتـعـطــل ف ــي األش ـه ــر الـثــاثــة
الماضية.
العسكرة الداخلية
االحتماالت تبدو قريبة
ال ـطــابــع ال ـع ـس ـكــري لـلـتـعــامــل م ــع (أزم ــة
ك ــورون ــا) ف ــي ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،هــو
ال ـطــابــع ال ـع ـس ـكــري لـلـتـعــامــل م ــع األزم ــة
االقـتـصــاديــة الـحــالـيــة .تــرامــب يـقــول :إنــه
(رئـ ـي ــس م ــرح ـل ــة حـ ـ ــرب) ،وتـ ــم إع ــان
الـ ـط ــوارئ ،وال ـج ـيــش ب ــدأ يـنـسـحــب مــن
بـعــض م ـنــاوراتــه الـعـسـكــريــة الـخــارجـيــة،
وي ـت ـج ـه ــز (ل ـم ـح ــارب ــة الـ ـفـ ـيـ ــروس) فــي
الداخل األمريكي ...والمجتمع األمريكي
يخزّن األسلحة كما يفعل مجتمع عنيف
يتحضر للحظة أزمة كبرى.
م ــا زل ـن ــا ف ــي ب ــداي ــة الـ ـط ــري ــق ،وال ـت ـن ـبــؤ
بـ ــاالت ـ ـجـ ــاهـ ــات ع ـم ـل ـي ــة مـ ـعـ ـقـ ــدة ،ول ـك ــن
المحسوم :أن الحُزم اإلسعافية ستنظم
إعـ ـ ـ ــادة ت ـ ــوزي ـ ــع الـ ـ ـث ـ ــروة والـ ـقـ ـط ــاع ــات
ف ــي ال ـس ــوق األم ــري ـك ـي ــة ،وأن ال ـتــراجــع
االقـ ـتـ ـصـ ــادي ال ـم ـس ـت ــدام ش ـب ــه ح ـت ـمــي.
ب ــأفـ ـض ــل األح ـ ـ ـ ــوال ق ـ ــد تـ ـت ــم م ــواج ـه ـت ــه
ب ـت ــوس ـي ــع الـ ـخ ــدم ــات وال ـب ـن ــى ال ـت ـح ـت ـيــة
األمــري ـك ـيــة ،أي أن يـلـعــب ج ـهــاز الــدولــة
األمريكي لعبة (روزفلت) في لحظة أزمة
الـثــاثـيـنـيــات وي ـض ـطــر إلعـ ــادة ال ـتــوزيــع
باتجاه المجتمع (كما يمثل خيار بيرني
ســانــدرز كـمــرشــح لـلــرئــاســة) ول ـكــن هــذه
العملية تتطلب القدرة على تحقيق الربح
من الخارج وتوسيع الدمار في الخارج
كـمــا حـصــل فــي الـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة،
وهــو أمــر صعب فــي عــالــم الـيــوم ،ويبدو
أن الـحـكــم األمــريـكــي غـيــر جــاهــز للتنازل
للداخل األمريكي اآلن .ما يجعل ترجيح
الخيار البديل (الـفــاشــي) وهــو العسكرة
حاضر ًا أكثر للمستقبل األمريكي القريب!
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للمستغلين
الجائحة فرصة ذهبية
ِ

15

المستغلين
«الكورونا» أصبحت فرصة استغاللية جديدة لم يتم توفيرها من قبل
ِ
والمحتكرين ،كبارًا وصغارًا ،في األسواق ،فقد ارتفعت األسعار بشكل كبير خالل
األسابيع القليلة الماضية ،مع جرعة إضافية أتت خالل اليومين الماضيين مع
استكمال االجراءات الحكومية االحترازية باإلغالق والتوجيه بااللتزام بالحجر الطوعي
للمواطنين والتهديد بالوصول للحجر اإللزامي بحال عدم التقيد.

فــالـبـطــاطــا ،ال ـتــي كــانــت تـعـتـبــر ط ـعــام ال ـف ـقــراء،
وص ـ ــل س ـع ــر ال ـك ـي ـل ــو م ـن ـه ــا إل ـ ــى  600ل ـي ــرة
وت ـ ـج ـ ــاوزه فـ ــي ب ـع ــض األس ـ ـ ــواق وال ـم ـح ــال،
والـبـصــل وصــل لـحــدود  800لـيــرة ،والليمون
لحدود  1000ليرة ،والبندورة وصل سعرها
لحدود  700ليرة ،وكذلك الحال على مستوى
أسـعــار بقية الـخـضــار والـفــواكــه ،وبقية الـمــواد
والسلع الغذائية «األلبان واألجبان -البيض-
ال ـل ـح ــم األحـ ـ ـم ـ ــر »..بـ ــاإلضـ ــافـ ــة ط ـب ـع ـ ًا ل ـم ــواد
التنظيف والـمـعـقـمــات ،الـتــي زاد الـطـلــب عليها
بهذه الفترة.
جنون األسعار والفرصة الذهبية
ال ـقــرارات واإلج ــراءات الحكومية االحـتــرازيــة
المتخذة حرص ًا على صحة وسالمة المواطنين،
كانت نتائجها وبا ًال على هؤالء بسبب ارتفاع
وتائر االستغالل في األسواق ،سواء من قبل
كبار التجار والـمــورديــن والمحتكرين ،أو من
قـبــل ال ـص ـغــار مــن أص ـحــاب ال ـم ـحــال الـتـجــاريــة،
علم ًا أن وتائر ارتفاع األسعار كانت قد بدأت
قبل اإلجراءات الحكومية ،لكنها تزايدت بشكل
كبير معها وبـعــدهــا ،ومــا زالــت مستمرة دون
سقوف.
ف ـمــع أول ي ــوم لـتـنـفـيــذ اإلغ ـ ــاق الـحـكــومــي
المعلن والمعمم ،جنّت األسعار بشكل كبير،
عـلـمـ ًا أن اإلغ ــاق اسـتـثـنــى أس ــواق ومـحــال
ال ـخ ـض ــار والـ ـف ــواك ــه وال ـغ ــذائ ـي ــات والـ ـم ــواد
ال ـت ـم ــوي ـن ـي ــة األس ــاسـ ـي ــة وغـ ـي ــر األس ــاس ـي ــة،
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة ل ـل ـم ـن ـظ ـف ــات ،وك ـ ــذل ـ ــك األف ـ ـ ــران
وال ـص ـيــدل ـيــات و ،..وم ــع ذل ــك ف ـقــد سـجـلــت
األسعار ارتفاع ًا ملحوظ ًا على جميع السلع
والمواد.

ك ـمــا ه ـنــاك ت ــزاي ــد ل ـحــال االس ـت ـغ ــال والـتـفـلــت
السعري ،ليس بين سوق وآخر ،أو بين محل
وآخ ــر ،حـســب الـمـنـطـقــة ،بــل بـيــن زبــون وآخــر
ف ــي ن ـفــس ال ـم ـحــل ف ــي ب ـعــض األح ـي ــان ،وبـيــن
ســاعــة وأخ ـ ــرى ،فــال ـفــرصــة ال ـم ـتــاحــة ال يـمـكــن
أن يتم توفيرها مــن قبل شريحة المستغِلين
وال ـم ـت ـح ـك ـم ـيــن بـ ــاألسـ ــواق ،ف ـك ـيــف ال ـح ــال مــع
جــائـحــة مــرضـيــة مـخـيـفــة وق ــد أصـبـحــت فــرصــة
ذهبية على أيدي هؤالء.
زيادة الطلب بمسؤولية المترفين
ربـمــا يتم االدعــاء بــأن الـمــواطــن يتحمل جــزء ًا
مــن مـســؤولـيــة ارت ـفــاع األس ـعــار بـسـبــب إقـبــالــه
على شــراء السلع والـمــواد ،بسبب حــال الهلع
التي تم تعميمها عبر وسائل اإلعالم بالتوازي
مــع حـمــات الـحــديــث عــن الـجــائـحــة ،وربـمــا في
ذلك بعض الحقيقة.
مــع األخــذ بعين االعـتـبــار أن الغالبية المفقرة
مــن المواطنين بــالـكــاد تستطيع تأمين سلعها
واح ـت ـيــاجــات ـهــا ال ـيــوم ـيــة م ــن الـ ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة
بالدرجة األولى واألهم ،وهذه الشريحة ليس
باستطاعتها زيــادة الـشــراء مــن أجــل الـتـمـوّن،
وبــالـتــالــي فـلـيـســت هــي الـمـســؤولــة عــن زي ــادة
معدالت الطلب في األسواق.
ع ـلــى ال ـط ــرف ال ـم ـقــابــل ال ي ـم ـكــن إغ ـف ــال دور
شــري ـحــة األغ ـن ـيــاء واألث ــري ــاء ال ــذي ــن ك ــان لـهــم
ال ـ ــدور األك ـب ــر ع ـلــى م ـس ـتــوى زي ـ ــادة الـطـلــب
عـلــى الـسـلــع ،وه ــذه الـشــريـحــة ربـمــا ال تعنيها
األسـعــار ومـعــدالت ارتفاعاتها بـقــدر مــا يعنيها
أال تتأثر أنماط حياتهم ومعيشتهم ورفاهيتهم
وبذخهم.
وبمطلق األحــوال ،إن ذلــك ال يعني أن زيــادة

الطلب على السلع والمواد تعتبر مبرر ًا لرفع
أسعارها بهذا الشكل االستغاللي الذي وصلت
إليه.

مستويات ارتفاع
األسعار لن تقف عند
أية سقوف خاصة
في ظل استمرار
أشكال الرقابة
الهشة المتبعة
وبسبب عدم
فاعلية دور السورية
للتجارة

غياب الرقابة والمنافسة
الـمـلـفــت بــاألمــر ،أن الـجـهــات الــرسـمـيــة المعنية
بمتابعة حركة األسواق والفعاليات بما فيها من
«تموين -صحة -محافظة »..تركز اهتماماتها
بــالـمــرحـلــة الـحــالـيــة عـلــى الـقـطــاعــات والـمـنـشــآت
ال ـم ـش ـم ــول ــة ب ـ ــاإلغ ـ ــاق أكـ ـثـ ــر م ـ ــن اه ـت ـم ــام ـه ــا
بالقطاعات التي تم استثناؤها من هذا اإلغالق،
يضاف إلــى ذلــك ما درجــت عليه من ممارسات
م ـح ــاب ـي ــة مـ ــع غـ ــض الـ ـطـ ــرف عـ ــن ال ـك ـث ـي ــر مــن
المخالفات في هذه األســواق ،في الوقت الذي
مــن المفترض أن تــزيــد مــن رقابتها ومتابعتها
على مستوى األسعار والمواصفات والجودة.
الـمـقــدمــات حـتــى األن تـشـيــر إلــى أن مستويات

ارتفاع األسعار لن تقف عند أية سقوف ،خاصة
في ظل استمرار أشكال الرقابة الهشة المتبعة،
وبسبب عدم فاعلية دور السورية للتجارة التي
من المفترض أن تستثمر هذه المرحلة إلعادة
إثبات دورها المنافس الجدي في السوق ،لكن
مع األسف فإن حالها ال تشير ال من قريب وال
من بعيد بذلك ،بل على العكس ،حيث لم تتمكن
مــن مـمــارســة ه ــذا ال ــدور عـلــى مـسـتــوى الـمــواد
الغذائية التي وضعت بعهدتها «دعم ًا».
وال ـن ـت ـي ـجــة ال ـم ـف ــروغ م ـن ـهــا ،أن ال ـغــال ـب ـيــة مــن
المفقرين سيبقون دائم ًا وأبد ًا هم من يدفعون
الـضــريـبــة عـلــى ح ـســاب مـعـيـشـتـهــم وصـحـتـهــم،
ولـ ــن ت ـك ــون ال ـج ــائ ـح ــة ال ـم ـت ـم ـث ـلــة ب ــال ـك ــورون ــا
حالي ًا إال فــرصــة ذهبية لــزيــادة استغالل هذه
الـشــريـحــة وزي ــادة أرب ــاح شــريـحــة المستغِلين
وتجار األزمات ،الكبار قبل الصغار.
أين المفر؟!

مركز أمانة السجل المدني في كفر بطنا..
مئات الشكاوى من أهالي
وسكان الغوطة الشرقية
طالت مركز أمانة السجل
المدني في بلدة كفر
بطنا ،بسبب التعامل
السيء من قبل الموظفين
وأمينة السجل المدني في
البلدة مع المواطنين.

«عـلــى مـســؤولـيـتـهــا» ،مــع أنـهــا هــي الـمـســؤولــة
عــن سجالتها ومــا يــدون فـيـهــا! .كـمــا وتــرفــض
أيض ًا منح أية وثيقة ،حسب مزاجها في بعض
األحيان ،وتحول المواطنين إلى مراكز أخرى
ف ــي ال ـعــاص ـمــة دم ـشــق الس ـت ـخ ــراج وثــائ ـق ـهــم!،
وذلك بحسب ما صرح به بعض المراجعين.
يضاف إلى ذلك األخطاء الكثيرة التي تحصل
أثـنــاء التسجيل فــي سجالت الـنـفــوس ،بسبب
إه ـم ــال ال ـمــوظ ـف ـيــن ،وق ـلــة خ ـبــرت ـهــم ،وك ــل هــذا
يتحمله المواطن.

إهانة للمواطنين وتأخير بإنجاز المعامالت
فـبــدء ًا بــالـصــراخ ،ولـيــس انـتـهــاء بـطــرد المراجعين
وإغ ــاق األب ــواب فــي وجـهـهــم ،والـتــأخـيــر أي ــام في
تسيير أمورهم ،إضافة إلى منعهم من التحدث داخل
المركز أو التحدث على الموبايل ،وكأنها تدير فرع
أمن وليس مركز ًا مهمته خدمة المواطن!.

ارتجالية بعيدًا عن القانون
ب ـح ـس ــب ال ـ ـش ـ ـكـ ــاوى ،ف ـ ــإن ب ـع ــض ال ـ ـق ـ ــرارات
والتوجيهات التي تصدرها مسؤولة المركز،
ارت ـج ــال ـي ــة وت ـت ـع ــارض م ــع ال ـق ــوان ـي ــن ســاريــة
المفعول ،خاصة بما يتعلق باستخراج وثائق
حصر اإلرث ،حيث ترفض مث ًال منح أية وثيقة

الصمت والتهديد بالعقوبات
يقتصر المركز الــذي يخدم عــدة مناطق (كفر
بـطـنــا– عـيــن تــرمــا– ح ــزة– سـقـبــا– جـســريــن)
ع ـلــى ش ـبــاك واحـ ــد ف ـقــط ي ـخــدم مــواط ـنــي كــل
هذه المناطق ،مع وجود خمسة موظفين في
المركز فقط ال غير!.
أمــا الـمـلـفــت فـهــي الــافـتــات الـتــي وضـعـتـهــا أمين
ال ـس ـج ــل ال ـم ــدن ــي وب ـتــوق ـي ـع ـهــا ،والـ ـت ــي تـتـعـلــق
بــالـعـقــوبــات ال ـتــي ت ـفــرض عـلــى الـمــواطـنـيــن إذا
نشب خالف بينهم وبين أحد الموظفين ،وكأنها
تهدد للمواطنين بعدم االعتراض على قراراتها

وتوجيهاتها ،أو الـتــذمــر بــوجــه أحــد الموظفين
بسبب التقاعس والالمباالة واألخطاء..
فكيف يمكن لهذا المركز الصغير ،وبمثل هذه
العقلية التي تقوم على إدارتــه ،أن يخدم هذا
الكم الهائل من المواطنين؟ ال سيما أن الضغط
على أمــانــات السجل المدني بعد فتح الغوطة
أصبح هائ ًال بسبب تسجيل الواقعات المدنية
التي جرت في المنطقة خالل سنوات الحرب
الماضية ،والتي لم يستطع األهالي تسجيلها.
مطلب محق ومشروع
الـمــراجـعــون واألهــالــي ،ومــع تقديرهم لحجم
الـعـمــل الـكـبـيــر الـمـطـلــوب بــالـمـقــارنــة مــع عــدد
الـعــامـلـيــن فــي أمــانــة الـسـجــل الـمــدنــي فــي كفر
ب ـط ـنــا وال ـض ـغ ــط ال ـك ـب ـيــر ع ـل ـي ـهــم ،ي ـطــال ـبــون
ب ـح ـق ـهــم ف ــي ال ـخ ــدم ــة ال ـج ـي ــدة م ــع ال ـح ـفــاظ
عـلــى كــرامــاتـهــم ،بـعـيــد ًا عــن أش ـكــال االرت ـجــال
واالسـتـقــواء والـتـهــديــد والــوعـيــد ،وبـعـيــد ًا عن
األخ ـط ــاء الـمــرتـكـبــة ال ـتــي يــدف ـعــون ضــريـبـتـهــا
وقت ًا وجهد ًا ،وهو مطلب مشروع ومحق بال
أدنى شك.
برسم وزارة الداخلية -محافظة ريف دمشق.
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أفضل ما في أية مرحلة -مهما كانت صعوبتها النابعة
من تناقضاتها -الخالصة التي تسمح لنا بالخروج منها
حاملين أم ًال ما .العالم حالياً في فوضى وخوف كبير من عزل
تفكك للحياة اليومية التي
الدول واألفراد عن بعضهم ومن ٍ
نمط مع ّين،
على
تعودنا
اعتدنا عليها .فوضى نتيجة أننا
ٍ
وألن الكوكب بأكمله ُو ِضع مباشرة أمام عدم القدرة على
السيطرة على الحاضر أو المستقبل .تفكك الوهم التي وضعته
الرأسمالية بالقدرة على السيطرة أو على معرفة ما يمكن أن
يحصل اليوم أو غدًا .وتفكك الوهم الذي أبعد الغرب عن الموت
المباشر .ولكن هذا ال يمنع أن الشعور بعدم اليقين طغى على
العالم.

ǧمروى صعب

تحمل هذه
الفترة القدرة
على النضوج
الشخصي
والفكري،
والقدرة على
إنتاج أي جديد،
ألننا اآلن نملك
الوقت المأزوم
والفراغ أكثر من
أي وقت مضى

إن ـن ــا ن ـش ـعــر ب ـمــا ن ـش ـعــر ب ــه م ــن خــوف
وعدم يقين من المستقبل ،أو ًال بسبب
غريزة البقاء والخوف الــذي يأتي من
ه ــذه ال ـغــريــزة مــن خ ـســارة ال ـح ـيــاة أو
الـمــوت .وهــذه الـخـســارة ال تمثل فقط
الـمــوت الـمـبــاشــر ،بــل أيـضـ ًا الـمــوت في
أشكاله العديدة ،في خسارة الحياة كما
نـعــرفـهــا ،فــي خ ـســارة وج ــودن ــا كــأفــراد
ضمن مجموعة ،وبــالـتــالــي فــي خسارة
حـيــاتـنــا ال ـيــوم ـيــة .الـبـشــر فــي صــراعـهــم
ن ـح ــو ال ـح ـي ــاة ي ـح ـم ـل ــون الـ ـخـ ــوف فــي
جميع أفعالهم ،وقد جعلوا من الخوف
م ـحــرك ـ ًا ل ـهــذه األفـ ـع ــال .وهـ ــذا ال ـخــوف
وعدم اليقين ينتج شعور ًا آخر بفقدان
األم ــل ،فـمـحــاوالت االس ـت ـهــزاء أو عــدم
تحمّل مسؤولية فــي هــذا الــوضــع تنفذ
ب ـعــد مـ ــدة ،ول ـك ــون األح ـ ــداث ت ـت ـســارع
بشكل كبير فـهــذه الـمــدة قـصـيــرة جــد ًا.
وبـمــا أن النظام الــرأسـمــالــي ربــط قيمة
األفراد بإنجازاتهم الفردية ،وألن اليوم
ف ــي ال ــوض ــع ال ـحــالــي م ــن ال ـع ــزل وع ــدم
ال ـي ـق ـيــن ال يـسـمــح ب ــأي إن ـج ــاز ف ــردي،
ف ـ ــإن ه ـ ــذه ال ـق ـي ـم ــة ت ــاش ــت وس ـق ـطــت
مـعـهــا إمـكــانـيــة الـعـمــل ال ـفــردي لـلــوصــول
إل ــى األه ـ ــداف .وه ــذا م ــا ج ـعــل األف ــراد
غــارقـيــن فــي تـفــاصـيــل حـيــاتـهــم الـيــومـيــة
الـتــي أصبحت قيمة بالنسبة لهم مهما
مـ ّثـلــت فــي هــرمـيــة اإلن ـتــاج .وجـعــل هــذا
الـتـســابــق ال ـفــردي األفـ ــراد غــارقـيــن في
ح ـيــات ـهــم ال ـيــوم ـيــة ال ـم ـت ـســارعــة وال ـتــي
أعـمـتـهــم بـتـســارعـهــا وت ـســابــق أحــداث ـهــا،
وخلقت وهم اإلنتاج والوجود .فاليوم
مع فقدان هذه التفاصيل اليومية وُضِع

البشر أمــام استحقاق الحياة وقيمتها.
فــالــوضــع ال ـيــوم أع ـطــى األفـ ــراد فــرصــة
لرؤية واقعهم كما هو ،وفسحة للتفكير
ب ـه ــذا الـ ــواقـ ــع .وح ـت ــى ل ــو أن ال ــوض ــع
مختلف بين البلدان التي أساس ًا تعاني
من وضع معيشي وأمني صعب ،وبين
البلدان التي تعيش في استقرار نسبي
(مثل الغرب) ،إال أن الجميع يعاني من
صراعه نحو الحياة بطريقته.
أثـ ـب ــت انـ ـتـ ـش ــار الـ ـكـ ــورونـ ــا أن ال ـن ـظ ــام
ال ــرأس ـم ــال ــي ف ـشــل ف ــي ح ـمــايــة ال ـكــوكــب
من خطر كهذا .فالعالم اليوم يعاني من
نقص حــاد في المعدات الطبية والبنى
التحتية الالزمة لمكافحة هكذا فيروس.
والذي لن يكون األخير مع تفاقم مشكلة
االحتباس الـحــراري .وأثبت أن النظام
الــرأسـمــالــي جـعــل مــن الـبـشــر مشوشين
وم ـض ـل ـل ـيــن ف ــي أب ـس ــط أم ـ ــور ال ـح ـي ــاة،
فالضياع في تحديد خطورة الفيروس
والـتـعــاطــي الـمـسـتـهــزئ مــع الـمــوضــوع،
وكثرة اإلشاعات حوله تعني أن أغلبية
البشر ال تعلم مــا هــو الفيروس وكيف
يعمل.

محاوالت
االستهزاء أو
تحمل
عدم ّ
مسؤولية في
هذا الوضع
تنفذ بعد
مدة ولكون
األحداث
تتسارع بشكل
كبير فهذه
المدة قصيرة
جداً

كيف نصارع الكورونا؟
ل ـيــس م ــن ال ـس ـهــل أن ت ـن ـق ـلــب ال ـح ـيــاة
رأس ـ ًا عـلــى عـقــب فــي غـضــون أســابـيــع.
وليس من السهل أن يرافق ذلك خطرٌ
ع ـلــى ح ـيــات ـنــا وع ـل ــى واق ـع ـنــا ك ـمــا هــو.
ولكن كــل مشكلة تحمل صراعها معها
وفيها .وتحمل تقدم ًا مــا على الصعيد
الفكري أو العملي .وأعلم جيد ًا أن أي
م ــن االق ـت ــراح ــات ال ـتــي ق ــد ت ـمــأ ف ــراغ
الـ ـي ــوم ف ــي ظ ــل الـ ـع ــزل ال ـ ــذي نـعـيـشــه
بـسـبــب ان ـت ـشــار ال ـف ـي ــروس ل ــن تـكــون
مجدية إذا لم تكن منتجة ،وأن بعضها
غـيــر ممكن عملي ًا إمــا بسبب التركيبة
االجـتـمــاعـيــة أو بسبب الـغــرق اليومي
في التفاصيل التي أبعدت األفــراد عن
اإلن ـتــاج واإلبـ ــداع وال ـ ـدّور .ولـكــن في
هــذه الفترة علينا أ ّال ننسى أن هناك
غ ـ ــد ًا ،وخ ــاص ــة هـ ــذه ال ـف ـت ــرة سـنــدفــع
ثمنها عندما تنتهي .الثمن الذي يمكن
أن يكون إيجابي ًا أو سلبي ًا .وقبل هذا
ع ـل ـي ـنــا أن ن ـس ـقــط وهـ ــم الـ ـق ــوة ال ــذي
أنتجناه على مــدى عقود ،تعودنا أننا
أقوى من الطبيعة وأقوى من تطورها

وحــركـتـهــا .اإلن ـســان أض ـعــف الـكــائـنــات
الـحـيــة الــذي حـتــى لــو اسـتـطــاع التأقلم
مع محيطه ،إ ّال أنه حمل مع هذا التأقلم
ال ـع ــدي ــد م ــن االضـ ـط ــراب ــات وإم ـك ــان ــات
دمــاره كإنسان .إذا بدأنا من هذا نعلم
أنه في أية فترة كانت نحن معرضون
ل ـل ـف ـنــاء وأنـ ـن ــا ف ــي ك ــل ف ـت ــرة ن ـص ــارع
نـحــو الـحـيــاة ،وه ــذا ال ـصــراع كــان ومــا
ي ــزال ص ــراع ـ ًا نـحــو ال ـت ـقــدم واإلن ـت ــاج.
ل ــذا ت ـح ـمــل ه ــذه ال ـف ـتــرة الـ ـق ــدرة عـلــى
النضوج الشخصي والفكري ،والقدرة
على إنـتــاج أي جــديــد ،ألننا اآلن نملك
الــوقــت ال ـمــأزوم وال ـفــراغ أكـثــر مــن أي
وق ــت م ـضــى .وف ــي ه ــذا ال ــوق ــت يـجــب
أن ن ـس ـت ـع ـيــد ق ـي ـم ـت ـنــا وقـ ــدرتـ ـنـ ــا عـلــى
الـتـقــدم .فجميع مــا يحصل ال ـيــوم ،من
إثبات أن النظام الرأسمالي غير قادر
على حماية البشرية ،إلــى الخوف من
الـمــوت الــذي جعل العديد يفقد قدرته
عـلــى الـتـفـكـيــر وإن ـســان ـي ـتــه ،إل ــى فـقــدان
األم ــل ،وال ـحــافــز هــو إث ـبــات أن مــا كنا
نقوم به خاطئ ويجب تغييره .وهذا
التغيير يبدأ بالمعرفة.

حقوق الملكية في مواجهة الحياة
قــام إيـطــالـيــان بصنع أدوات طبية أنـقــذوا
ب ـهــا ح ـي ــاة ع ــدد م ــن ال ـم ـصــاب ـيــن ب ـف ـيــروس
كــورونــا المستجد ،بعد أن تحديا «حقوق
م ـل ـك ـيــة» ال ـش ــرك ــة ال ـم ـص ـنّ ـعــة واس ـت ـغــال ـهــا،
م ـعــرض ـيــن أن ـف ـس ـهــم ل ـل ـمــاح ـقــة ال ـقــانــون ـيــة.
فـبـسـبــب عــدد اإلصــابــات الـكـبـيــر ،والـضـغــط
الـ ـعـ ــالـ ــي عـ ـل ــى ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات والـ ـنـ ـظ ــام
الـصـحــي اإليـطــالــي كـكــل ،بــدأت تنفذ بعض
ال ـم ـعــدات الـطـبـيــة ال ـضــروريــة فــي مــواجـهــة
وب ــاء ف ـيــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد ،ومـنـهــا
«صـ ـ ـمّ ـ ــام» يـ ــدخـ ــل فـ ــي اج ـ ـهـ ــزة ال ـت ـن ـفــس
االص ـط ـن ــاع ــي ال ـت ــي ي ـج ــري وض ـع ـه ــا عـلــى
الحاالت المتقدمة والخطرة من المصابين.
إحــدى المستشفيات التي بــدأت تنفذ منها

ه ــذه ال ـص ـمــامــات ت ـقــع ف ــي مــدي ـنــة بــري ـشــا،
والـشــركــة الطبية الـتــي تُـقــوم بتخديم هذه
المستشفى ال تــؤمــن الكمية المطلوبة من
هذه الصمامات ،فض ًال عن سعرها الباهظ،
مما هدد حياة  250مريض موجود بغرف
العناية المر ّكزة فيها.
على إثــر هــذا الخطر ،قــام شــابــان إيطاليان
باستخدام تقنية «الطباعة ثالثية األبعاد»
إلنـتــاج هــذه الصمّامات ،معرّضين أنفسهم
ل ـل ـم ــاح ـق ــة ال ـق ــان ــون ـي ــة مـ ــن ق ـب ــل ال ـش ــرك ــة
المُنتجة .حيث قاما بتقديم المقترح لشركة
« »Intersurgicalاألوروب ـيــة ،مطالبينها
بإعطائهم نسخة مــن «مخطط التصميم»،
إال ّأن ال ـشــركــة رف ـضــت ذل ــك ت ـمــام ـ ًا تـحــت

ذريعة «حقوق الملكية لبراءة االختراع»،
مـمــا يـعـنــي أي ـض ـ ًا تـهــديـدٌ ضـمـنــي بــالـمــاحـقــة
القانونية إذا ما قام الشابان بهذا العمل.
ل ـي ـب ــدأ اإليـ ـط ــالـ ـي ــان ب ــاس ـت ـخ ــدام اس ـل ــوب
«الـهـنــدســة الـعـكـسـيــة» عـلــى ع ــدة صـمــامــات
مُستعملة ،ويستخلصوا بالتالي «المخطط
ال ـت ـص ـم ـي ـمــي» ال ـم ـط ـلــوب وق ــام ــوا بـطـبــاعــة
وإنـتــاج  100قطعة وتقديمها للمستشفى.
مــن الـمـفــارقــةّ ،أن الـشــركــة الــرئـيـسـيــة تبيع
الـصـمــام الــواحــد بـسـعــر « 10000دوالر»،
بـيـنـمــا ك ـ ّلــف ال ـش ــاب ــان دوالر ًا واح ـ ــد ًا لـكــل
صمّام .ومع تأكيد الشابان على ّأن الصمام
األصـلــي أفـضــل «عـلــى الـمــدى الـطــويــل» ،إال
ّأن الصمامات التي أنتجوها تفي بالغرض

«ع ـل ــى الـ ـم ــدى ال ـق ـص ـيــر» وت ـل ـبــي بــال ـتــالــي
الـ ـض ــرورة ال ـم ـط ـلــوبــة حــال ـي ـ ًا ب ـك ـف ــاءة ،مـمــا
أدى إلى إنقاذ حياة  10مرضى من الـ250
المتواجدين في المستشفى حتى اآلن.
يـبــرز هـنــا ،م ـجــدد ًا ،بـمـثــال بـسـيــط ،مــرض

«الـ ـ ــربـ ـ ــح» ف ـ ــي األنـ ـظـ ـمـ ــة الـ ـغـ ــربـ ـيـ ــة ،ب ـيــن
«اح ـت ـكــار»ال ـشــركــة ت ـحــت ذري ـع ــة «ح ـقــوق
الـمـلـكـيــة» لـضـمــانــة ربـحـهــا مُستغلة الـظــرف
اإلن ـســانــي ،وك ـســر ه ــذا االح ـت ـكــار مــن قبل
الناس لضمان حياة بعضهم البعض.
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بعيداً عن «أضواء كورونا» ...أمريكا تنسحب من العراق بهدوء

منذ أن طغى وباء كورونا على الساحة اإلعالمية ،اختبأت
ومررت خلفه العديد من األخبار والتطورات السياسية
ُ
الجارية ،وأحد األمثلة األبرز على هذا ،كان التصعيد العسكري
في العراق ،وما نتج عنه من انسحاب للقوات األمريكية من
قاعدتها العسكرية غربي البالد وتسليمها للجيش العراقي.

ǧيزن بوظو

تصعيد سياسي
في العاشر من شهر آذار الحالي ،أعلن
البنتاغون عــن «نيته» إرســال منظومة
دفــاع جــوي إلــى الـعــراق ،متجاه ًال بذلك
موقف الشعب العراقي الرافض للوجود
ال ـع ـس ـك ــري األم ــريـ ـك ــي ع ـل ــى أراضـ ـيـ ــه،
والـ ـق ــرار ال ـبــرل ـمــانــي ال ـم ـلــزم ب ـطــردهــم،
وتـلـقــت ال ـق ــوات األمــري ـكـيــة فــي الـمـقــابــل
وم ـن ــذ اغ ـت ـيــال ق ــاس ــم سـلـيـمــانــي ال ـعــديــد
م ــن ال ـض ــرب ــات ال ـع ـس ـكــريــة وال ـه ـج ـمــات
ال ـص ــاروخ ـي ــة ال ـمــوج ـهــة ض ــد قــواعــدهــم
طيلة األشـهــر الـقــريـبــة الـمــاضـيــة .ليكون
إع ـ ــان ن ـش ــر م ـن ـظــومــة الـ ــدفـ ــاع ،ورغ ــم
ع ــدم واقـعـيـتــه وإمـكــانـيـتــه فــي ظــل هــذه
الـمـعـطـيــات ،تـصـعـيــد ًا سـيــاسـيـ ًا ربـمــا قــام
بــه األمــريـكـيــون كــ«جــس نـبــض» لمدى
ج ــدي ــة رف ــض الـمـنـطـقــة ل ــوج ــوده ــم ،أو
استفزاز ًا مقصود ًا لصنع ردة فعل.
ر ّد سريع
سـ ــواء كــانــت ال ـغــايــة ه ــذه أو ت ـلــك ،فـقــد
جاء الردُّ الميداني واضح ًا من األراضي
مباشرة ،عبر
العراقية في اليوم التالي
ً
االسـتـهــداف العسكري لمعسكر التاجي
ال ـ ــذي ت ـس ـت ـخــدمــه الـ ـقـ ــوات األم ــري ـك ـي ــة،
شـ ـمـ ــال ال ـع ــاص ـم ــة ب ـ ـغ ـ ــداد ،وجـ ـ ــاء ه ــذا
االسـتـهــداف ب ـ  10صــواريــخ «كاتيوشا»
وفق ما ُأعلن ،وأدى إلى مقتل جنديين
أمــريـكـيـيــن وآخ ــر بــري ـطــانــي ،ف ـضـ ًـا عن
باقي اإلصابات.

إعالن سريع
ٌ
ك ــان م ــن الـمـلـفــت ه ــذه ال ـم ــرة ،اإلع ــان
األمــري ـكــي الـســريــع عــن مـقـتــل جـنــودهــم
على غير الـعــادة ،إذ أكــدوا عبر تصريح
مــن «الـقـيــادة الـمــركــزيــة األمــريـكـيــة» بأن
الذين قتلوا هم من «أفراد الجيش».
ويـشـكــل ه ــذا اإلعـ ــان إذا مــا نـظــر إلـيــه
م ـ ــن زاويـ ـ ـ ــة االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات األم ــري ـك ـي ــة
ال ـج ــاري ــة ،ورقـ ــة يـمـكــن اس ـت ـث ـمــارهــا مــن
قـبــل تــرامــب فــي مــواجـهــة بــايــدن ،ليكرر
ترامب موقفه المعلن في حملته األولى،
مؤكد ًا أن الذهاب إلى العراق كان خط ًأ
ك ـب ـي ــر ًا ،وهـ ــذا م ــا ي ـخــالــف ب ــاي ــدن ال ــذي
كـ ــان م ــن أك ـب ــر ال ـم ـبــارك ـيــن وال ـمــؤيــديــن
لـهــذا الـخـطــأ .ويـمـهــد اإلع ــان عــن مقتل
الـجـنــود األمــريـكـيـيــن الـطــريــق أكـثــر أمــام
االنسحاب األمريكي القادم.
فقرة إعالمية
ف ــي رده ـ ــم ع ـل ــى م ـق ـتــل ج ـن ــوده ــم ،ق ــام
األمــري ـك ـيــون فــي الـ ــ 13مــن ه ــذا الـشـهــر،
ب ـغــارات جــويــة عـلــى ع ــدد مــن الـمـنــاطــق
الـعــراقـيــة ،وبحسب بـيــان وزارة الــدفــاع
األمريكية فإنها شنت «ضربات دفاعية
دق ـي ـقــة» عـلــى «خـمـســة مــرافــق لـتـخــزيــن
األس ـل ـح ــة ال ـت ــي ت ـس ـت ـخــدم الس ـت ـه ــداف
ال ـق ــوات األمــري ـك ـيــة» .ف ــي ح ـيــن أوض ــح
ال ـج ـي ــش الـ ـع ــراق ــي ع ـب ــر بـ ـي ــان لـ ــه ب ــأن
ال ـض ــرب ــات اس ـت ـهــدفــت  4م ــواق ــع تــابـعــة
لـ ـق ــوات ال ـش ــرط ــة وال ـج ـي ــش وال ـح ـشــد
الشعبي ،ومقتل  3عسكريين عراقيين
وش ــرط ـي ـي ــن ومـ ــدنـ ــي واحـ ـ ــد ب ـس ـب ـب ـهــا.
ل ـت ـك ــون بـ ــذلـ ــك ،وب ــال ـم ـع ـن ــى ال ـع ـس ـكــري
لـيـســت أكـثــر مــن دعــايــة إعــامـيــة لحفظ
جانب آخر تؤكد عجز
ماء الوجه ،ومن ٍ
واشنطن عن احتمال تصعيد جديد.
ردو ٌد أخرى ..وانسحاب
يدفع الظرف المحيط والضغط الشعبي
ب ــال ـح ـك ــوم ــة ال ـع ــراق ـي ــة ل ــرف ــض ت ــواج ــد
ال ـ ـقـ ــوات األم ــري ـك ـي ــة م ـ ـج ـ ــدد ًا ،وب ـش ـكــل
أع ـل ــى وأكـ ـب ــر هـ ــذه الـ ـمـ ــرة ،لـتـسـتــدعــي
الخارجية العراقية السفيرين األمريكي
وال ـب ــري ـط ــان ــي ،وم ـط ــال ـب ــة األمــري ـك ـي ـيــن

االنسحاب
الجزئي
والرسمي
للقوات
األمريكية بعد
المواجهات
العسكرية
مع القوى
العراقية ال
يمكن النظر
إليه من زاوية
االنتخابات
فقط بل هو
هزيمة كبيرة
لواشنطن
على كل
المستويات

بتنفيذ قــرار الـبــرلـمــان الـعــراقــي المتعلق
بخروجهم سريع ًا .وفــي تاريخ  17آذار
الـ ـج ــاري ،أرس ـل ــت ال ـخــارج ـيــة ال ـعــراق ـيــة
رســالـتـيــن إلــى األم ــم الـمـتـحــدة ومجلس
األمن الدولي تتعلق بالضربة األمريكية
األخ ـي ــرة وت ــواج ــد قـ ــوات أمــري ـك ـيــة فــي
ال ـ ـبـ ــاد ،وق ـ ــد ص ـ ــرح ال ـم ـت ـح ــدث بــاســم
الـخــارجـيــة الـعــراقـيــة ،أحـمــد الـصـحــاف« :
وصفنا القصف األمريكي بهذه الشكوى
بأنه عمل عدائي ،وخرق فاضح لشروط
تواجد القوات األمريكية في العراق».
بــال ـتــوازي مــع ه ــذا الـنـشــاط الـسـيــاســي،
اسـ ـتـ ـمـ ــرت االس ـ ـت ـ ـهـ ــدافـ ــات ال ـم ـي ــدان ـي ــة
الصاروخية على المعسكرات األمريكية
فــي الـعــراق ،ومــن بينها معسكر التاجي
نـفـســه شـمــالــي ب ـغــداد ومـعـسـكــر بسماية
فـ ــي جـ ـن ــوبـ ـه ــا ،وبـ ــاع ـ ـتـ ــرافـ ــات رس ـم ـيــة
أمــري ـك ـيــة أي ـض ـ ًا ع ــن إص ــاب ــة ال ـعــديــد مــن
جـ ـن ــوده ــم .ل ـن ـص ــل إل ـ ــى  ،03/18حـيــن
أعلنت غرفة العلميات المشتركة التابعة
لقوى التحالف الدولي بقيادة الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ،انـسـحــابـهــا مــن قــاعــدة الـقــائــم
الواقعة على الحدود العراقية السورية،
وتسليمها للجيش الـعــراقــي .وبالتزامن
مع خفض القوات ،أعلن التحالف الدولي
أيـ ـضـ ـ ًا ف ــي  03/19ع ــن ت ـع ـل ـي ـقــه تــدريــب
الـقــوات العراقية بسبب «الـمـخــاوف من
فيروس كورونا» حسب ما ادعى.
إن ه ــذا االن ـس ـحــاب الـجــزئــي والــرسـمــي
ل ـ ـل ـ ـق ـ ــوات األم ـ ــري ـ ـك ـ ـي ـ ــة ،اآلن ،وبـ ـع ــد
المواجهات العسكرية بينها وبين القوى
العراقية ال يمكن النظر إلـيــه مــن زاويــة
االنتخابات فقط ،بل هو هزيمة كبيرة
لواشنطن على كل المستويات ،وليصبح
ال ـم ـل ــف الـ ـع ــراق ــي  -ب ـع ــد أزم ـ ــة ال ـن ـفــط
وانهيار البورصة األمريكية المتسارع،
وب ــال ـه ـج ـم ــات ال ـم ـت ـك ــررة ع ـل ــى ال ـق ــوات
األمريكية  -عبئ ًا كـبـيــر ًا على واشنطن
ال مناص لها منه سوى خروجها تمام ًا،
واللحظة الدولية اآلن ،المليئة باألنباء
واألخ ـبــار المتعلقة بــالــوبــاء الـفـيــروســي،
مـنــاسـبــة ل ـه ـكــذا ت ـم ـه ـيــدات وان ـس ـحــابــات
«عالسكيتي».
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االستثمار من «كورونا» محلياً
جـ ــاء وب ـ ــاء كـ ــورونـ ــا ال ـم ـس ـت ـج ـدّ ه ــديّ ــة
للحكومة العراقية في ظل االحتجاجات
ال ـش ـع ـب ـي ــة الـ ـمـ ـمـ ـت ــدة مـ ـن ــذ  5أش ـ ـهـ ــر، ،
وض ـ ـ ــرورة ت ـق ـل ـيــص ال ـت ـج ـمّ ـع ــات لـلـحــد
مــن انـتـشــاره بطبيعة الـحــال ،فقد أعلن
ســري ـع ـ ًا ع ــن ح ـظــر ت ـج ـوّل ف ــي ع ــدد مــن
ال ـم ـحــاف ـظــات ال ـع ــراق ـي ــة ،ووجـ ــه ك ــل مــن
رئ ـي ـســي ال ـج ـم ـهــوريــة والـ ـ ــوزراء ،بــرهــم
صــالــح وعـ ــادل عـبــد ال ـم ـهــدي ،طـلـبـ ًا إلــى
ال ـبــرل ـمــان إلعـ ــان ح ــال ــة الـ ـط ــورائ فــي
ال ـب ــاد ل ـمــدة  30ي ــوم ـ ًا قــاب ـلــة لـلـتـمــديــد،
ل ـت ـت ـم ـك ــن ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ،إث ـ ـ ــر انـ ـخـ ـف ــاض
ال ـت ـظــاهــرات ال ـش ـع ـب ـيــة ،بـتـمــريــر رئـيــس
وزراء جديد وتكليفه بتشكيل الحكومة
المؤقتة.
فارق بسيط
كسابقيه ...مع ٍ
بعد الفشل الحكومي السابق والمتكرر
ع ــن ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة ،ب ـس ـبــب رفــض
الـ ـح ــراك ال ـش ـع ـبــي ب ـش ـكــل أس ــاس ــي لـكــل
األسماء المرشحة والمكلفة السابقة ،قام
الــرئـيــس الـعــراقــي بــرهــم صــالــح /بتاريخ
 ،03/17بتمرير «عدنان الزرفي» رئيس ًا
لـلـحـكــومــة ال ـمــؤق ـتــة وم ـك ـل ـف ـ ًا بـتـشـكـيـلـهــا،
وس ــط ت ـج ــاذب ــات س ـيــاس ـيــة حـ ــادة بـيــن
م ـخ ـت ـلــف الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـعــراق ـيــة
حوله ،بين مُقاطع ورافــض .وبترحيب
ســريــع مــن األم ــم الـمـتـحــدة والـخــارجـيــة
األمريكية.
إن الـ ــزرفـ ــي ال ي ـخ ـت ـلــف ع ــن ســاب ـق ـيــه،
ول ــن يـصـنــع ت ـقــدم ـ ًا بـتـشـكـيــل الـحـكــومــة
وس ـ ــط ه ـ ــذه ال ـ ـظـ ــروف ال ـح ــال ـي ــة بـيــن
مـخـتـلــف ال ـقــوى الـعــراقـيــة بــانـقـســامــاتـهــا
وخ ــاف ــات ـه ــا ،ل ـك ــن ال ـج ــدي ــد ح ــول ــه هــو
إعالنه عن التحضير لالنتخابات ضمن
م ـ ــدة زم ـن ـي ــة قـ ــد تـ ـط ــول ح ـت ــى «س ـنــة
واح ـ ـ ــدة» ،ف ــال ـظ ــرف ال ـج ــدي ــد ال ـنــاشــئ
بالنسبة للحكومة العراقية على أكتاف
«كـ ـ ــورونـ ـ ــا» وه ـ ـ ــدوء االحـ ـتـ ـج ــاج ــات،
يــؤمــن لـهــا بـعــض الــوقــت مــن الـمـمــاطـلــة
في استحقاقاتها أمــام الشعب العراقي،
استحقاقات لــن تـكــون أدنــى مــن تغيير
المنظومة بالكامل.
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هل يمكن بأي شكل من األشكال تسمية اإلجراءات المتأخرة
وعديمة الكفاءة في أوروبا وأمريكا تجاة فيروس كورونا
بأنها تقصير ناتج عن سوء معرفة في بلدان تنتج أكثر من
سبعين بالمئة من لقاحات العالم؟ أم أن دخول الفيروس كان
قرارًا واعياً ال بديل عنه بالنسبة لدول تضع الربح فوق صحة
مواطنيها ،وترى في هذا الوباء العالمي فرصة للتغطية على
إجراءات قاسية ضد الطبقات العاملة فيها

ǧعماد بيضون

تُتهم منظمة الصحة العالمية هي األخرى
بالتقصير في رفع درجــات التحذير من
ال ـف ــاي ــروس ال ـقــاتــل ،الـمـنـظـمــة الـمـتـحـكــم
بها غربي ًا بحكم أنها من مخلفات نظام
القطب الواحد تأخرت في التحذير ،بل
على العكس تواطأت مع أنظمة الغرب
 أن ـظ ـم ــة ف ـل ـي ـس ـت ـمــر الـ ــربـ ــح ول ـيــذهــبالجميع للجحيم  -تواطأت معها إلخفاء
األثر القاتل للفيروس الذي حذرت منه
الصين مبكر ًا ووصفة الرئيس الصيني
بـ «الشيطان».

انتشار الجيش
في شوارع
بعض الدول
األوروبية وفرض
حاالت الطوارئ
«كإجراء لمنع
ٍ
انتشار كورونا»
يشكل عائقاً
أمام احتجاج
المتضررين إال
أنه لن يستطيع
الوقوف في
وجه السيل
القادم!

مناعة القطيع سلوك تاريخي
لــم يتغير تـعــامــل أوروب ــا مــع الـفـيــروس
بشكل عام عن العادة ،فخالل كل أزمات
ال ـف ـيــروســات ال ـســاب ـقــة م ـثــل «سـ ــارس»
وأم ــراض إنـفـلــونــزا الـطـيــور والـخـنــازيــر
وغيرها ،لم تتخذ القارة األوروبـيــة أية
إج ـ ــراءات تـقـيـيــديــة ،وتــأتــي اإلجـ ــراءات
ب ـش ـكــل م ـتــأخــر ج ـ ــد ًا ،م ـمــا دفـ ــع رئ ـيــس
لجنة الصليب األحمر الصيني المندوب
لـلـعـمــل فــي إيـطــالـيــا الن ـت ـقــاد اإلجـ ــراءات
وعدم التزام اإليطاليين بقواعد الحجر
الـ ـصـ ـح ــي ،وه ـ ــم يـ ـق ــوم ــون ب ــال ـح ـف ــات
واألنشطة األخرى بدون قيود! فما هو
مصدر هذه العقلية السائدة في أوروبا
حتى اللحظة؟
ي ـس ــود الـ ـقـ ــارة شـ ـع ــورٌ وهـ ـمـ ـيٌ ب ـق ــدرة
األنظمة القائمة على السيطرة والتحكم،
وهـ ــذه ال ـث ـقــة بـ ــدأت تـهـتــز ب ـيــن صـفــوف
مواطنيهم الذين باتوا يدركون اليوم أن
المنظومة القائمة تسعى لتحقيق الفائدة
ألصحاب المليارات ،وتستخدم قدراتها
في سبيل استمرار تدفق األرباح وترفع
ال ـيــوم ش ـع ــار ًا ج ــدي ــد ًا «دع ــه يـعـمــل دعــه
يمرض»!
اليـ ـ ــزال ص ـ ــدى ك ـل ـم ــات وزي ـ ــر ال ـص ـحــة
األل ـمــانــي يـنــس ش ـبــان ،ال ـتــي قــالـهــا قبل
أسـبــوعـيــن ي ـتــردد ،فـكــان شـبــان يــرفــض
إغـ ــاق حـ ــدود ال ـب ــاد ،م ـع ـت ـبــر ًا أن هــذا
اإلج ـ ـ ــراء ل ــن ي ـن ـجــح ف ــي م ـنــع ان ـت ـشــار
ك ــورون ــا ،راف ـض ـ ًا ال ــدع ــوات ب ــأن تـحــذو
ألمانيا حذو جارتها النمسا وتمنع دخول
الزوار من إيطاليا ،وأضاف شبان خالل
مقابلة مع إذاعة «دويتشالند فونك» أن
نهج ألمانيا الحالي فــي مواجهة الــوبــاء
يـتــركــز عـلــى «إب ـطــاء إنـتـشــار الـفـيــروس
لتقليل الـعــبء عـلــى الـنـظــام الـصـحــي في
الـ ـب ــاد» ،وت ــاب ــع« :ال ـف ـي ــروس مــوجــود
فــي ألمانيا ..وإنــه فــي أوروبــا .يجب أن
نعتاد على هــذه الفكرة ..ســوف ينتشر
حـتــى لــو ُأغـلـقــت كــل ال ـحــدود .عــاجـ ًا أم
آجـ ًا علينا السماح للناس بالدخول أو

الخروج ثم يبدأ االنتشار مرة أخرى».
وكـ ــان ال ـســاســة اإلي ـطــال ـيــون م ــن قـبـلـهــم
لــم ي ـت ـخــذوا أي ــة إج ـ ــراءات لـتـقـيــد حــركــة
ال ـنــاس ،بــل كــان بـعــض ن ــواب األح ــزاب
ينشرون صورهم في المطاعم يدعون
الـنــاس لـعــدم االك ـتــراث بـهــذا الـفـيــروس
مـعـتـبــريـنــه «ن ــزل ــة ب ـ ــرد» ،ل ـت ـقــر رئـيـســة
الـمـفــوضـيــة األوروبـ ـي ــة أورس ـ ــوال فــون
ديــر الي ــن :أن دول االت ـحــاد األوروب ــي
ارتكبت أص ًال خطأ في تقييمها لخطورة
فيروس كورونا!
استراتجيات فاشلة
تـسـقــط أوروبـ ــا ال ـيــوم أم ــام ه ــذا الــوبــاء
وت ـه ـتــز األن ـظ ـمــة الـسـيــاسـيــة ف ـي ـهــا ،فـهــي
ال ـتــي تـتـحـمــل مـســؤولـيــة ه ــذه الـجــريـمــة
الـ ـت ــي ارت ـك ـب ــت ب ـح ــق شـ ـع ــوب الـ ـقـ ــارة،
وت ـت ــراج ــع ال ـي ــوم ل ـت ـع ـتــرف ب ـعــد انـهـيــار
أنظمتها الصحية بأن النموذج الصيني
هــو الـشـكــل األمـثــل لمجابهة الـفـيــروس.
األم ــور خــرجــت عــن الـسـيـطــرة فإيطاليا
تـسـجــل نـسـبــة وف ـيــات أكـثــر مــن  %8من
مـجـمــل اإلص ــاب ــات بـمـقــابــل الـصـيــن الـتــي
كــانــت نـسـبــة الــوف ـيــات فـيـهــا ب ـحــدود %3
وه ــذا ي ــدل عـلــى ال ـفــرق ال ـجــوهــري بين
م ـتــانــة الـمـنـظــومــة الـصـحـيــة ف ــي الـصـيــن
بمقابل المنظومة األوروبية.
الـيــوم اقـتـنـعــت ال ـقــارة أنـهــا مــريـضــة لكن
لـيــس ب ـ «ك ــورون ــا» بــل بــالــوهــم! بــوهــم
«الرفاه االجتماعي» ،وتبدد هذا الوهم
ليجد مــواطـنــو تـلــك الـبـلــدان أن سـنــوات
التيسير الكمي وإنقاذ البنوك وشركات
الــربــا الـعــالـمـيــة لــم تصنع لـهــم مــا يكفيهم
م ــن غـ ــرف ال ـع ـن ــاي ــة الـ ـم ــرك ــزة ،وال مــن

سياسات إنقاذ
البنوك وشركات
الربا العالمية
لم تصنع ما
يكفي من غرف
العناية المركزة
ولن تستطيع
المنظومة
الرأسمالية
القائمة تأمين
الغذاء للمالين
الذين اضطروا
للحجر الصحي
المنزلي

ال ـم ـس ـت ـلــزمــات ال ـط ـب ـيــة ،ولـ ــن تـسـتـطـيــع
ال ـم ـن ـظــومــة الــرأس ـمــال ـيــة ال ـقــائ ـمــة تــأمـيــن
الـغــذاء للماليين الــذيــن اضـطــروا للحجر
الـصـحــي الـمـنــزلــي ،لـيـصـبــح ات ـخــاذ ق ــرا ٍر
لــرفــع األوكـسـجـيــن عــن بـعــض الـمــرضــى
إلنـقــاذ غيرهم قــرار ًا عــاديـ ًا وحكم مــوتٍ
س ـي ـص ـبــح م ــأل ــوف ـ ًا ف ــي دول «الـ ــرفـ ــاه»
تـلــك! الـتــي يــرى حكامها بالعجائز عبئ ًا
ال م ـب ــرر ل ــوج ــوده وال يـ ــرون مـشـكـلـ ًة
بالتخلص منهم.
كورونا أقوى في القمع من كل
جيوش العالم
«سوف ندخل في الركود»! هكذا قالت
الـمـفــوضـيــة األوروب ـي ــة ،وه ــذا مــا يـقــولــه
الــرئ ـيــس األم ــري ـك ــي ،وال ــرك ــود تـعــريـفـ ًا
ه ــو االن ـك ـم ــاش ف ــي االق ـت ـص ــاد لــربـعـيــن
اق ـت ـص ــادي ـي ــن م ـت ـت ــال ـي ـي ــن .وم ـ ــع ج ـم ـلــة
المؤشرات التي تؤكد دخولنا في أزمة
أسباب أبعد من انتشار
اقتصادية ذات
ٍ
الــوبــاء المستجد ستكون أكثر عنف ًا من
أزمة  .2008بدأت المؤشرات بالظهور،
ف ــالـ ـش ــرك ــات ت ـخ ـف ــض ع ـ ــدد ال ـع ــام ـل ـي ــن،
وت ـ ـسـ ــريـ ــح م ــايـ ـي ــن ال ـ ـع ـ ـمـ ــال س ـي ـم ـكــن
الـشــركــات مــن ضـبــط إنـفــاقـهــا ،ولتتمكن
من تسريح هذا العدد الكبير من العمال
ي ـجــب ال ـب ـحــث ع ــن عـ ــذ ٍر مـقـنــع وهـ ــذا مــا
يؤمنه فيروس كورونا.
فحسب جريدة «زي دوتش زايتونغ»
األلـ ـم ــانـ ـي ــة ،دفـ ـع ــت األس ــابـ ـي ــع األول ـ ــى
النتشار الفيروس أكثر من  2,3مليون
عــامــل لتخفيض ســاعــات عملهم ،وهــذا
يـعـنــي تـخـفـيـضـ ًا فــي األجـ ــور ،وأضــافــت
ال ـج ــري ــدة أن هـ ــذا ال ــرق ــم أك ـب ــر بـكـثـيــر
م ــن األرقـ ـ ــام ال ـت ــي ت ـض ــررت ف ــي أزم ــة

 2008ال ـتــي لــم ت ـت ـجــاوز بـعــد ع ـ ٍـام من
األزمـ ـ ــة  1,2م ـل ـي ــون عـ ــامـ ــل ،وي ـج ــري
الـ ـي ــوم إيـ ـق ــاف ال ـع ـم ــل م ــؤق ـت ـ ًا بــالـكـثـيــر
م ــن ال ـم ـن ـشــآت االق ـت ـص ــادي ــة ،فـتــوقـفــت
كـ ــل شـ ــركـ ــات الـ ـسـ ـيـ ــارات ال ـع ــام ـل ــة فــي
أوروب ــا فــي مـنــاطــق انـتـشــار الـفـيــروس
ع ـ ــن الـ ـعـ ـمـ ــل ،م ـ ـثـ ــل :شـ ــركـ ــة ف ــول ـك ــس
فــاغــن الـتــي أعـلـنــت الـتــوقــف لـمــدة ثالثة
أســاب ـيــع قــابـلــة لـلـتـمــديــد ،ومـعـهــا شــركــة
فولفو التي سرحت نحو عشرين ألف
عــامــل «بـشـكــل مــؤقــت» ،ه ــذا بــاإلضــافــة
إل ــى األع ـ ــداد ال ـك ـب ـيــرة م ــن ال ـع ـمــال فــي
«ق ـ ـطـ ــاعـ ــات ال ـ ـظ ـ ــل» م ـ ـثـ ــل :ال ـم ـط ــاع ــم
وال ـف ـنــادق ،الــذيــن سـيـتـضــررون بـشــدة.
هــذه اإلج ــراءات ستنتج جيش ًا إضافي ًا
من العاطلين عن العمل سيزيدون من
نسب البطالة المرتفعة أص ًال في بعض
دول أوروبــا (مثل :إيطاليا التي تصل
النسبة فيها إلى .)%20
هـ ــذه ال ـض ــرب ــات ال ـت ــي ت ـت ـل ـقــاهــا الـطـبـقــة
العاملة فــي أوروبــا الـيــوم لــن تمر دون
عــواقــب ،وإن كــان انـتـشــار الـجـيــش في
شوارع بعض الدول األوروبية وفرض
حــاالت ال ـطــوارئ ومـنــع الـتـجــول الـيــوم
«كــإجــرا ٍء لمنع انتشار كــورونــا» يشكل
عائق ًا أمام احتجاج المتضررين ،إال أنه
لــن يستطيع الــوقــوف فــي وجــه الـسّـيــل
الـقــادم .لــن يستطيع الـنـظــام الرأسمالي
الـقــائــم تـعــويــض خـســائــر الـشـعــوب فهو
م ـش ـغــول بـتـعــويــض خ ـســائــر ال ـشــركــات
الكبرى ...كل ما يجري يؤكد :أن الواقع
الـسـيــاســي فــي أوروب ــا سيشهد تغيرات
كـ ـب ــرى ول ـ ــن ت ـن ـج ــح األنـ ـظـ ـم ــة ب ــإق ـن ــاع
ال ـج ـم ـي ــع ب ـ ــأن فـ ـيـ ــروس كـ ــورونـ ــا ك ــان
السبب في كل هذا!
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الصورة عالمياً
•رفع  600طبيب
فرنسي دعوى
قضائية ضد
رئيس وزراء
البالد ،إدوار
فيليب ،ووزيرة
الصحة السابقة،
أغنيس بوزين ،بتهمة
تقصيرهما في اتخاذ تدابير لمكافحة
فيروس كورونا في الوقت المناسب.
•عرض الرئيس الصيني
شي جين بينغ
المساعدة على
ألمانيا وقال
في رسالة
وجهها
ألنجيال ميركل:
إن أزمة الصحة
العامة تمثل تح ّديًا
مشتركاً للبشرية ،وإن التضامن والتعاون
هما أقوى سالح للتعامل معها.
•وقع الرئيس
الروسي،
فالديمير
بوتين ،يوم
السبت  21آذار ،
مرسوماً بمنح وزير
الخارجية الروسي،
سيرغي الفروف ،لقب «بطل العمل» وذلك
بسبب خدماته الخاصة للدولة والشعب.

ظل ما
تثبت الواليات المتحدة األمريكية «ال إنسانيتها» جديدًا ،عبر قرارات أقل ما ُيقال عنها أنها استفزازية وتشكل خطرًا على البشرية ،ففي ّ
أحدثه هذا الوباء من نتائج كارثية على الصعيد اإلنساني واالقتصادي في مختلف ال ّدول،
يعانيه العالم اليوم من انتشا ٍر سريع لفيروس كورونا ،وما
ُ
تستمر واشنطن بسلوكها العنجهي تجاه البلدان التي تتم ّرد عليها ،فتض ّيق الحصار عليها أكثر عبر العقوبات ،أو بالح ّد األدنى ترفض مساعدتها في
التص ّدي للفيروس.
ǧرشا النجار

لـعـبــت ال ـع ـقــوبــات األمــري ـك ـيــة دائ ـم ـ ًا دور ًا
مـعــرقـ ًا لتظهير ال ـتــوازن الــدولــي الـجــديــد،
وتـ ــرى ف ـي ـهــا واش ـن ـط ــن ال ـي ــوم س ــاح ـ ًا ال
يمكن االستغناء عنه حتى لو تسبب ذلك
بـمـنــع اإلمـ ــدادات الـطـبـيــة ال ـضــروريــة الـتــي
تحتاجها جميع دول العالم اليوم.

«زمن الوباء
العالمي ليس
مناسباً لتصفية
الحسابات
الجيوسياسية
وخاصة أن ال
أساس لهذه
العقوبات ،بل
مفتعلة من
قبل واشنطن
بهدف تلبية
طموحاتها».

عصة قبر»
إيران« ...فوق الموت ّ
بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا في
إي ــران ووص ــول عــدد الـمـصــابـيــن فـيـهــا إلــى
مــا يـقــارب ال ـ  20ألــف شخص حتى كتابة
ه ــذه ال ـس ـطــور ،قــامــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
األمريكية بفرض مجموعة من العقوبات
اس ـت ـهــدفــت فـيـهــا عـ ــدد ًا م ــن ال ـش ــرك ــات فــي
اإلم ـ ـ ـ ــارات والـ ـصـ ـي ــن وجـ ـنـ ــوب إف ــري ـق ـي ــا،
واس ـت ـهــدفــت ف ــي حــزمــة ع ـقــوبــات جــديــدة
قـطــاع الـبـتــروكـيـمــاويــات اإليــران ـيــة ،وبـنــا ًء
عـلـيــه اتّ ـه ـمــت إيـ ــران ع ـلــى ل ـســان رئـيـسـهــا
حسن روحاني إدارة ترامب بـ «مناصرة»
فـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ،ف ـي ـم ــا دع ـ ــت روس ـي ــا
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة إلـ ــى رفـ ــع عـقــوبــاتـهــا
ـدة أن «زمــن الــوبــاء
عــن إيــران ف ــور ًا ،مــؤكـ ً
العالمي ليس مناسب ًا لتصفية الحسابات
الجيوسياسية ،وخاصة أن ال أساس لهذه
الـعـقــوبــات ،بــل مـفـتـعـلــة مــن قـبــل واشـنـطــن
بهدف تلبية طموحاتها».
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ّأن س ـيــاســة ال ـع ـقــوبــات
األمــري ـك ـيــة ال ـم ـتّ ـب ـعــة ض ــد إيـ ــران وروس ـيــا
والصين وغيرها قد وحّــدت صفوف هذه
الدول ،وعزّزت التعاون االقتصادي بينها،

وجـعـلـتـهــم يـبـحـثــون عــن بــدائــل ج ـدّيــة في
الــوقــت الــذي ازدادت بــه العزلة األمريكية
عــن الـعــالــمّ ،إل أنــه ال يمكن نـكــران حقيقة
مـ ــا أص ــابـ ـت ــه ه ـ ــذه الـ ـعـ ـق ــوب ــات مـ ــن ش ـلــل
ف ــي ال ـحــركــة ال ـت ـجــاريــة وم ــن ت ــراج ـ ٍـع ولــو
م ــؤق ــت ف ــي اقـ ـتـ ـص ــادات الـ ـب ــاد ال ـم ـع ـن ـيــة،
وال س ـيّ ـمــا إي ـ ــران ال ـتــي طــال ـت ـهــا أك ـثــر مــن
م ـئ ــة ح ــزم ــة م ــن ال ـع ـق ــوب ــات م ـن ــذ عــام ـيــن.
وق ــد ك ــان لـلـعـقــوبــات األخ ـيــرة تــأثـيــر كبير
عـلــى األزم ــة «الـفـيــروسـيــة» الـجــديــدة ،فقد
قــال وزي ــر الـصـحــة اإليــرانــي سـعـيــد نمكي
بـ ـ ّـأن« :ط ـه ــران اش ـتــرت ع ــدة مــايـيــن من
الكمامات مــن بريطانيا لكنها امتنعت عن
تسليمها بسبب العقوبات المفروضة على
ب ــاده» .ولـلـمـفــارقــة فـقــد قــامــت الـصـيــن في
وقتٍ سابق بإرسال شحنة طبية تضم 23
مليون كمامة و 2مليون بدلة وقائية و10
آالف جهاز لقياس درجة الحرارة.
صندوق النقد وازدواجية المعايير
أعـلــن صـنــدوق الـنـقــد الــدولــي فــي الخامس
مــن الـشـهــر الـحــالــي نـيـتــه مـســاعــدة الـبـلــدان
مـنـخـفـضــة ال ــدخ ــل ف ــي ال ـت ـصــدي لـفـيــروس
ك ــورون ــا ،ورص ـ ــده م ـس ــاع ــدات بـقـيـمــة 50
مـلـيــار دوالر ،وفــي ظ ـ ّل ال ـصــراع الـشــرس
مــع الـفـيــروس ســريــع االنـتـشــار ،اضـطــرت
ف ـن ــزوي ــا ل ـط ـلــب ال ـم ـس ــاع ــدة م ــن ص ـنــدوق
ال ـن ـق ــد ب ـق ـي ـم ــة  5م ـل ـي ــار دوالر ،وك ــان ــت
الـمـفــاجــأة بــأن قــوبــل طلبها بــالــرفــض ،وقــد
عـ ّلــق ممثل الـصـنــدوق عـلــى قــرار منظمته،
بالقول« :تفاعل صندوق النقد الدولي مع
الـبـلــدان يحكمه اع ـتــراف المجتمع الــدولــي

ب ــال ـح ـك ــوم ــات .وفـ ــي ح ــال ــة ف ـي ـن ــزوي ــا ،ال
وض ــوح حـتــى اآلن»ّ .إل أن ه ــذه الـحـجــة
ال ي ـم ـكــن أن ت ـن ـط ـلــي ع ـل ــى ط ـف ـ ٍل ص ـغ ـيــر،
فـمــن الـمـعــروف أن صـنــدوق الـنـقــد بوصفه
مـ ــؤسـ ـسـ ــة م ـس ـي ـس ــة تـ ـخـ ـض ــع إلمـ ـ ـ ــاءات
الواليات المتحدة األمريكية ،ستستغل كل
ما يمكن استغالله من أجــل التضييق على
أعــدائـهــا ،وهــذا مــا يـبـرّر السلوك التمييزي
لديها ،فالحالة شبيهة بإيران« ،فنزويال بلد
يعاني حالي ًا من أزمة أسعار نفط ،ونظامه
ال ـص ـحــي س ـي ــئ ،ف ـمــا ال ـم ــان ــع م ــن تـضـيـيــق
الخناق أكثر على نظام مادورو عبر رفض
المساعدة؟» هــذا هو لسان حــال صندوق
النقد ،والواليات المتحدة من ورائه.
كل هذا؟
لماذا تفعل أمريكا ّ
ت ـح ــاول ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ال ـي ــوم إب ـقــاء
األمـ ــور ع ـلــى م ــا ه ــي عـلـيــه ف ــي ال ـعــالــم ،ال
بل تحاول سحب البشرية إلــى الــوراء إن
أم ـكــن! وتـنـســى واشـنـطــن بــذلــك أن الــدول
التي تضيق عليها الخناق أصبح أمامها أفق
واسع ،فتلعب الصين اليوم دور ًا لن يكون
م ــن الـس ـهــل نـسـيــانــه ألج ـي ــال ق ــادم ــة ،فهي
تقدم مث ًال على التعاون العالمي في زمن
األزم ــات بـعـيــد ًا عــن الـحـســابــات السياسية
الضيقة ،وتستطيع بكين الـيــوم احتضان
أيتام واشنطن وتقدم لهم يد المعونة .ما
يـجــري الـيــوم مــا هــو إال رصــاصــة تطلقها
واش ـن ـطــن عـلــى أقــدام ـهــا ،فـهــي تــدفــع دول
العالم لالبتعاد عنها وبناء عالقات عالمية
جــديــدة لــن تـلـعــب فـيـهــا واش ـن ـطــن وبـنـكـهــا
الدولي دور ًا محوري ًا كما كانت.

•أعلنت وزارة الدفاع
الروسية ،يوم
األحد  22آذار،
أن سالح
الجو الروسي
قام بتجهيز
 9طائرات
محملة
بالمساعدات و100
أخصائي في علم األوبئة لمكافحة فيروس
«كورونا» في إيطاليا.
•رفض الكريملين وصف
ما يجري في أسواق
النفط حالياً
بأنها «حرب
أسعار» بين
السعودية
وروسيا ،ووصف
العالقات بين
البلدين بأنها «شراكة
وثيقة» ،داعياً إلى عدم تدخل أطراف أخرى
بينهما.
•أقرت رئيسة
المفوضية
األوروبية
أورسوال فون
دير الين ،بأن
دول االتحاد
األوروبي ارتكبت
أص ًال خطأ في تقييمها لخطورة فيروس
كورونا المستجد «كوفيد.»19-
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كوبا وأمريكا :من

فارق جوهري يصنعه في العمق النظام
بين تطوير تكنولوجيا تخدم البشرية ،وأخرى تجلب الوبال عليها ،يكمن ٌ
االجتماعي -االقتصادي المؤدي للقرار السياسي المتخذ للبدء بعملية التطوير .فأية عملية تطوير تقان ّية ستخضع
لذات الشروط الموضوعية لتحقيقيها حتى ُتتم هدفها بنجاح  ،من توفير التمويل الالزم والكادر الفني المؤهل
لكن الهدف يختلف بين ذاك الذي ينشده نظام اجتماعي -اقتصادي ثوري ،كما هي
والمنشآت المالئمة وخالفهّ .
حالة مثالنا في هذا المقال :اإلنترفيرون المص ّنع في كوبا ،وهو التخفيف من معاناة البشر وتحقيق رفاههم ،وهو
ما نشهده بشكل عملي اليوم في مقاومة فيروس كورونا المنتشر رغم الحصار األمريكي المستمر على كوبا .والهدف
الذي ينشده نظام رأسمالي ربحي كالموجود في الواليات المتحدة والساعي في مثالنا لتطوير بعوض يحمل فيروسات
خطرة قد يستخدم كسالح بيولوجي أو بأحسن أحواله قد يصبح خارج السيطرة ويهلك م ّنا نحن األبرياء دزينات ال
يتبصر.
تدخل في حساب الشركات .الفارق بين النظامين واضح لمن ّ
ǧهيلين يافه وكاي كوبفرشميدتǧ
      تعريب وإعداد :عروة درويش

قصة اإلنترفيرون وكوبا الثورة
ّ
منذ انتشار فيروس كورونا «»19-COVID
فــي مدينة ووهــان الصينية فــي أواخــر كانون
األول  ،2019ب ــدأت ال ــدول ــة الـصـيـنـيــة بــاتـخــاذ
كــافــة اإلج ـ ــراءات لـمـكــافـحــة ان ـت ـشــاره ورعــايــة
من أصيبوا به .ومن بين مجموعة من ثالثين
دواء اختارتها هيئة الصحة الوطنية الصينية
ل ـم ـكــاف ـحــة الـ ـفـ ـي ــروس ،كـ ــان ال ـ ـ ــدواء ال ـكــوبــي
الـمـضــاد لـلـفـيــروســات حــاضــر ًاInterferon« :
 2b Alphaإن ـت ــرف ـي ــرون أل ـف ــا 2ب ـ ــي» .يـنـتــج
ه ــذا ال ـ ــدواء ف ــي ال ـص ـيــن م ـنــذ ع ــام  2003مــن
ق ـبــل ال ـشــركــة ال ـكــوب ـيــة -الـصـيـنـيــة الـمـشـتــركــة
«.»ChangHeber
أث ـب ــت إن ـت ــرف ـي ــرون أل ـف ــا 2بـ ــي فــاع ـل ـي ـتــه عـلــى
الفيروسات التي لها سمات مشابهة لفيروس
ك ــورون ــا .ش ــرح اخـتـصــاصــي الـتـقــانــة الـحـيــويــة
الكوبي الدكتور لويس هيريرا مارتنز األمر:
« استخدامه يمنع التفاقم والمضاعفات لدى
الـمــريــض ،األم ــر ال ــذي يــوصـلــه لـلـمــرحـلــة الـتــي
ينجم عنها الموت» .طورت كوبا اإلنترفيرون
واستخدمته أول مرة الحتواء انتشار مميت
لفيروس حمى الضنك في عام  ،1981وحفزت
تلك التجربة تطوير ما بات اليوم صناعة تقانة
حيوية رائدة على مستوى العالم.

«ج ـي ـن ـي ـت ــك  »Gentechهـ ــو أوّل م ـخ ـت ـبــر
تكنولوجيا حيوية على مستوى الـعــالــم ،وقد
أنشئ في سان فرانسيسكو في  ،1976وتبعه
« »AMGenفي لوس أنجلس في  .1980بعد
عــام مــن ذلــك تــم إنـشــاء «الـجـبـهــة البيولوجية
 ،»Biological Frontوهــي مـنـصّــة متعددة
االخ ـت ـصــاصــات الـمـهـنـيــة ت ـهــدف لـتـطــويــر هــذا
الـمـجــال فــي كــوبــا .وفــي الــوقــت ال ــذي لــم يكن
فـيــه ل ــدى أغ ـلــب الـ ــدول الـنــامـيــة س ــوى الـقـلـيــل
مــن قــدرة الــوصــول إلــى التكنولوجيا الحديثة
«ال ـص ـب ـغــي ال ـن ــووي ال ـم ـش ـ ّكــل وعـ ــاج الـجـيــن
الـبـشــري والـســامــة الـبـيــولــوجـيــة» ،استطاعت
الـتـقــانــة الـحـيــويــة الـكــوبـيــة أن تـتــوســع وتــأخــذ
دور ًا إس ـتــرات ـي ـج ـي ـ ًا م ـت ــزاي ــد ًا ف ــي ك ــا قـطــاعــي
الـصـحــة ال ـعــامــة وخ ـطــط الـتـنـمـيــة االقـتـصــاديــة
كل هذا بالرغم من الحصار
الوطنية .وقد فعلت ّ
االقتصادي األمريكي الذي أعاق وصولها إلى
الـتـكـنــولــوجـيــا وال ـم ـعــدات وال ـم ــواد والـتـمــويــل
وح ـتّــى لـتـبــادل ال ـم ـعــارف .كــانــت مــدفــوعــة من
مطالب الصحة العامة ،وهــذا ما جعلها تمضي
ب ـطــريــق ســريــع م ــن األب ـح ــاث واالب ـت ـك ــار إلــى
التجربة والتطبيق ،وهــذا مــا تــرويــه لنا قصة
اإلنترفيرون الكوبي.
اإلنـتــرفـيــرون هــي بــروتـنـيــات «إشــاريّــة» تُنتج
وتُـطـلــق عـبــر الـخــايــا ك ــردّ عـلــى ال ـعــدوى التي
تـحـفــز الـخــايــا الـقــريـبــة لــرفــع ســويــة دفــاعــاتـهــا
الـمـضــادة لـلـفـيــروســات .أول مــن اكـتـشـفـهــا هو

تنص معاهدة
األسلحة البيولوجية
على الحظر الشديد
لتطوير أي معامالت

ج ـيــن ل ـي ـنــدن ـمــان وأل ـي ــك إيـ ــزاك ف ــي ل ـنــدن عــام
 .1957في الستينات قام إيون غريسر ،باحث
أمريكي في بــاريــس ،بإظهار ّأن اإلنترفيرون
يحفز الخاليا الليمفاوية التي قامت بمهاجمة
األورام ل ــدى ال ـف ـئ ــران .ف ــي الـسـبـعـيـنــات قــام
اختصاصي األورام األمريكي راندولف كالرك
بتكثيف هذه األبحاث.
وع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ت ـح ـس ـيــن ال ــرئ ـي ــس األم ــري ـك ــي
كارتر العالقات مع كوبا ،قــام الدكتور كالرك
بــزيــارة كــوبــا والـتـقــى فـيــديــل كــاسـتــرو وأقـنـعــه
ب ـ ـ ّـأن اإلنـ ـت ــرفـ ـي ــرون ه ــو ال ـ ـ ــدواء ال ـع ـجــائ ـبــي.
ب ـعــد ذل ــك بــوقــت قـصـيــر أوف ـ ــدت كــوبــا طـبـيـبـ ًا
مـخـتـصـ ًا ب ــأم ــراض ال ــدم إل ــى مـخـتـبــر الــدكـتــور
ك ــارك وقـضــى وقـتـ ًا هـنــاك ،وع ــاد بـعــدهــا وقــد
اطـلــع عـلــى آخــر األبـحــاث حــول اإلنـتــرفـيــرون.
ث ـمّ فــي آذار  1981مـضــى سـتّــة أطـبــاء كوبيين
إلــى فـنـلـنــدا لـيـقـضــوا اثـنــي عـشــر يــومـ ًا بصحبة
الطبيب الفنلندي كاري كانتل ،وهو الشخص
الــذي قام في السبعينيات بعزل اإلنترفيرون
مــن الخاليا البشرية ورفــض تسجيل إنجازه
ك ـبــراءة اخ ـتــراع لـيـتـيــح مـشــاركــة الـمـعــرفــة مع
جـمـيــع الـمـهـتـمـيــن .تـعـ ّلــم الـكــوبـيــون مـنــه إنـتــاج
كميات ضخمة من اإلنترفيرون.
ثـ ـمّ خ ــال  45ي ــوم ـ ًا م ــن عــودت ـهــم إل ــى كــوبــا،
أنـتـجــوا أول دفـعــة مــن اإلنـتــرفـيــرون الـكــوبــي،
وهــي الــدفـعــة الـتــي تـمّــت الـمـصــادقــة عـلـيـهــا من
قبل مختبر كانتل في فنلندا .وكما تبيّن ،فقد
كــان األمــر فــي وقـتــه تـمــامـ ًا .فبعد ع ـدّة أسابيع
من ذلك ،ضرب وباء حمى الضنك كوبا ،وهو
الـمــرض الــذي يـقــوم الـبـعــوض بـنـشــره .كانت
تـلــك هــي الـمــرة األول ــى الـتــي تـظـهــر فـيـهــا هــذه
ال ـســالــة ال ـســاح ـل ـيــة ،والـ ـق ــادرة ع ـلــى الـتـسـبــب
بحمى الضنك النزفي القاتلة ،في األمريكيتين.
أصاب المرض  340ألف كوبي بمعدل  11ألف
حالة جديدة يومي ًا في ذروة الوباء .توفي 180
شخص ًا ،ومن بينهم  101طفل .شكك الكوبيون
فــي ّأن لـلـمـخــابــرات ال ـمــركــزيــة األمــري ـك ـيــة يــد ًا

فــي إطــاق الـفـيــروس .نفت وزارة الخارجية
األمــريـكـيــة ذل ــك ،رغ ــم ّأن تـحـقـيـقــات الـكــوبـيـيــن
ادعت بوجود أد ّلة على ّأن الوباء قد أتى من
الواليات المتحدة.
س ـم ـح ــت وزارة الـ ـصـ ـح ــة الـ ـعـ ــامـ ــة ال ـك ــوب ـي ــة
باستخدام اإلنترفيرون الكوبي إليقاف انتشار
الضنك ،وقد حدث ذلك بسرعة هائلة .انخفض
معدل الوفيات ،وكما كتب عالما الطب الكوبيان
كابييرو توريس ولوبيز ماتيا في مذكراتهما:
«ل ـق ــد كـ ــان أك ـث ــر حـ ــدث م ـك ـثــف اس ـت ـخ ــدم فـيــه
اإلنترفيرون كمانع وكعالج في العالم» .بدأت
كوبا بعدها بعقد الندوات التي استرعت على
الـفــور االهـتـمــام الـعــالـمــي .كــان الـحــدث الــدولــي
األول ع ــام  1983مــرمــوق ـ ًا :كــانـتــل ألـقــى كلمة
االفتتاح وحضر كالرك بصحبة ألبرت بروس
سابين ،العالم البولندي األمريكي الــذي طوّر
لقاح شلل األطفال الفموي.
بعد أن اقتنعت الحكومة الكوبية بالمساهمة
واألهـ ـمـ ـي ــة اإلس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ل ـل ـع ـل ــوم ال ـط ـب ـيــة
الـمـبـتـكــرة ،أنـشــأت «الـجـبـهــة الـبـيــولــوجـيــة» في
عــام  1981لتطوير هــذا المجال .سافر العلماء
الكوبيون حول العالم للدراسة ،والكثير منهم
في دول غربية .اتخذت أبحاثهم مسارات أكثر
إبداع ًا حيث اختبروا استنساخ اإلنترفيرون.
بحلول الــوقــت الــذي عــاد فيه كانتل إلــى كوبا
ف ــي ع ــام  ،1986ك ــان ال ـكــوب ـيــون ق ــد ط ــوروا
المؤتلف البشري إنـتــرفـيــرون ألـفــا 2بــي الــذي
ن ـف ــع آالف ال ـك ــوب ـي ـي ــن م ـن ــذ ذلـ ــك ال ـح ـي ــن .ث ـمّ
استثمرت الدولة الكوبية من جديد في المجال
واف ـت ـت ـحــت ال ـت ـح ـفــة ال ـكــوب ـيــة« :م ــرك ــز الـتـقــانــة
الحيوية والهندسة الجينية  »CIGBفــي عام
 .1986فــي ذلــك الــوقــت كــانــت كــوبــا قــد غرقت
في أزمة صحية جديدة ،انتشار خطير لمرض
التهاب السحايا الفئة بي «،»Meningitis B
األمر الذي حفز من جديد تطوير قطاع التقانة
الحيوية الكوبي.
ف ــي ع ــام  1976ض ــرب ال ـت ـهــاب ال ـس ـحــايــا بــي
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يشفي العالم ومن يقتله؟

وس ــي كــوبــا .مـنــذ ع ــام  1916لــم تـشـهــد الـبــاد
س ــوى بـضــع ح ــاالت مـعــزولــة .وعـلــى الصعيد
الـ ــدولـ ــي ،ك ــان ــت ال ـل ـقــاحــات م ـت ــوف ــرة الل ـت ـهــاب
الـسـحــايــا مــن الـفـئــة أ وال ـف ـئــة س ــي ،لـكــن ليس
للفئة بي .استطاعت السلطات الكوبية تأمين
لـقــاح الـفـئــة ســي عـبــر شــركــة دوائ ـيــة فرنسية
لـمـنــع ان ـت ـشــاره .لـكــن فــي األعـ ــوام الـتــالـيــة بــدأ
عدد حاالت اإلصابة بالتهاب السحايا فئة بي
باالرتفاع .تمّ إنشاء فريق من االختصاصيين
م ــن ع ـ ـدّة م ــراك ــز ط ـب ـيــة ب ـق ـي ــادة اخـتـصــاصـيــة
الـتـقــانــة الـحـيــويــة كونسيبسيون كــامـبــا ،للعمل
بـشـكــل مـكـثــف إلي ـج ــاد ل ـق ــاح .ث ـمّ ب ـح ـلــول عــام
 1984بــات الـتـهــاب الـسـحــايــا فـئــة بــي المشكلة
الصحية الرئيسة في كوبا .بعد ستّة أعوام من
العمل المكثف ،استطاع فريق كامبا أن ينتج
أوّل لقاح اللتهاب السحايا فئة بي في العالم
في عام .1988
رفاه الشعوب وكيفية تحقيقه
يتذكر أحد أعضاء الفريق :الدكتور غوستافو
سييرا الفرحة قــائـ ًا« :كــانــت تلك هــي اللحظة
الـتــي أمكننا فيها الـقــول بــأنّـنــا قــد نجحنا ،وقد
نجح الــدواء فــي أســوأ الـظــروف ،تحت ضغط
الوباء وعلى الفئة التي كانت في أمس الحاجة
إل ـي ــه» .خ ــال عــامــي  1989و 1990ت ـمّ تلقيح
ثــاثــة مــاي ـيــن كــوبــي ك ــان ــوا ف ــي أشـ ـدّ ح ــاالت
الـخـطــر .ث ـمّ حـصــل  250أل ــف يــافــع عـلــى لـقــاح
« »VA-MENGOC-BCوهو مزيج من لقاح
التهاب السحايا فئتي بي وسي .سجّل فاعلية
بـنـسـبــة  %95بـشـكــل ك ـلــي ،و %97ل ــدى الـفـئــة
العمرية األش ـدّ خـطــر ًا الــذيــن تـتــراوح أعمارهم
بين ثالثة أشهر إلى ستّة أعوام .منحت األمم
الـمـتـحــدة لـكــوبــا جــائــزة االبـتـكــار العالمية على
لقاح التهاب السحايا فئة بي .لقد كانت معجزة
كوبا.
ق ـ ــال أوغ ـس ـت ـي ــن الغ ،م ــدي ــر م ــرك ــز ال ـم ـنــاعــة

ال ـج ــزي ـئ ـي ــة وه ـ ــو ي ـش ـيــر ب ــإص ـب ـع ــه إل ـ ــى رس ــم
بياني الرتفاع وهبوط معدل حاالت اإلصابة
بــالـتـهــاب الـسـحــايــا فـئــة بــي فــي كــوبــا« :أخـبــر
بأن المرء قد يعمل ثالثين عام ًا
زمالئي دوم ًا ّ
ب ـم ـعــدل أربـ ــع ع ـشــرة ســاعــة يــوم ـي ـ ًا لـيـسـتـمـتــع
بــالـنـظــر إل ــى رس ــم بـيــانــي مـثــل ه ــذا يـسـتـغــرقــه
عـشــر دقــائــق .لـقــد بــدأنــا الـتـقــانــة الـحـيــويــة لـهــذا
الـسـبــب ،ث ـمّ ب ــدأت اإلمـكــانــات تـتـطــور وفتحت
الـبــاب لتتحول إلــى صناعة تـصــديــريــة .التقانة
الـحـيــويــة الـكــوبـيــة تـصــدر ال ـيــوم إل ــى أكـثــر من
خمسين دولة».
لـطــالـمــا أث ـبــت اإلن ـتــرف ـيــرون ال ـكــوبــي فــاعـلـيـتــه
وأمــانــه فــي ع ــاج األمـ ــراض الـفـيــروسـيــة ،بما
ف ــي ذلـ ــك ال ـت ـه ــاب ال ـك ـب ــد ال ــوب ــائ ــي ب ــي وس ــي
وال ـقــوبــاء الـمـنـطـقـيــة واإلي ــدز والـضـنــك .وألنّــه
يتدخل بالتكاثر الفيروسي داخل الخاليا ،فهو
يستخدم أيـضـ ًا فــي عــاج حــاالت متنوعة من
ال ـســرطــانــات .عـلـيـنــا أن نــرقــب ون ــرى إن كــان
اإلنترفيرون  2بي سيثبت كونه دواء معجزة
مــن جديد مــع فـيــروس كــورونــا .اإلنترفيرون
بأن الثورة الكوبية
الكوبي استطاع أن يثبت ّ
أقوى بكثير من سجانها األمريكي.
صناعة حشرة بهدف نشر الفيروسات!
سيبدو مــا سنقوله ،رغــم واقـعـيـتــه ،وكــأنّــه فلم
خ ـي ــال ع ـل ـمــي رديء :ب ــرن ــام ــج ب ـح ـثــي مـمــول
مــن حـكــومــة ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة يـهــدف لخلق
ح ـش ــرات تـحـمــل ف ـي ــروس ــات لـتـطـلـقـهــا بــأعــداد
هــائـلــة ،وذل ــك بـغـيــة مـســاعــدة الـمـحــاصـيــل على
م ـق ــاوم ــة م ـخــاطــر ال ـح ـش ــرات أو ال ـج ـف ــاف أو
التلوث .تمّ إطالق «الحشرات الحليفة» ،وهو
االسم الذي يحمله المشروع بكلفة  45مليون
دوالر ،في عام  2016بشيء من السريّة .لكنّ
ع ــدد ًا مــن الباحثين أطـلـقــوا تـحــذيــراتـهــم بشأن
الـمـشــروع راسـمـيــن لــه سـيـنــاريــو أكـثــر قـتــامــة.
ف ـه ــذا ال ـب ــرن ــام ــج حـ ــال ن ـج ــاح ــه ،ق ــد يُ ـس ـت ـخــدم

ال تحتاج إلى أكثر
من  30ثانية وقلي ًال
من التخ ّيل لتدرك
ما يمكن فعله
بفيروسات معدلة
وراثياً

بسهولة من «جهة ما» لنشر األمراض في أيّ
نــوع مـحـصــول تعتبره هــذه الـجـهــة ع ــدو ًا لها.
كـمــا ّأن هــذا الـبـحــث يُـعـدّ خــرقـ ًا لـبـنــود معاهدة
منع انتشار األسلحة البيولوجية «.»BWC
يـثـيــر ه ــذا األم ــر الـكـثـيــر مــن الـقـلــق ،س ــواء من
ن ــاح ـي ــة ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام ــه ألغ ـ ــراض
ش ــري ــرة ،أو إلم ـكــان ـيــة ف ـق ــدان ال ـس ـي ـطــرة عـلــى
تــأثـيــراتــه بما قــد يعنيه ذلــك مــن ك ــوارث .ومن
األمـثـلــة الـحــديـثــة األخ ــرى الـتــي يـمـكــن سوقها
عـمـلـيــة خ ـلــق أن ـف ـلــونــزا م ـت ـحــولــة ق ـ ــادرة عـلــى
االنـتـشــار فــي الـثــديـيــات ،والـخـلــق االصطناعي
لفيروس جــدري الخيل المنقرض ،وهــو ابن
عم الفيروس الذي يسبب جدري الماء.
ّإن ه ــذه ال ـح ـش ــرات ال ـح ـل ـي ـفــة ،وال ـم ـمــولــة مــن
وكالة مشاريع تطوير أبحاث الدفاع األمريكية
« »DARPAف ــي أرل ـي ـن ـغ ـتــون ،هــدف ـهــا الـمـعـلــن
أن تُـسـتـخــدم كـحـشــرات مَ ـنٍّ أو ذب ــاب أبـيــض
لتنشر فيروس ًا على المقاس في المزروعات.
الـهــدف مــن ذلــك كما أعلنت الــوكــالــة هــو إيجاد
طـ ــرق ج ــدي ــدة ل ـح ـمــايــة ال ـن ـبــاتــات ال ـت ــي تـنـمــو
ف ــي ال ـح ـقــول م ــن ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـنــاش ـئــة .وكـمــا
يـقــول مــديــر الـمـشــروع بليك بيكستين ،فاألمر
أس ـهــل م ــن ت ـطــويــر أنـ ــواع م ـحــاص ـيــل مـخـتـلـفــة
فــي الـمـخـتـبــرات ،وسـيــوفــر أم ــوا ًال كـثـيــرة على
الشركات الراغبة باالستثمار فيه.
وبـ ـ ــالـ ـ ـعـ ـ ــودة إل ـ ـ ــى م ـ ـسـ ــألـ ــة م ـ ـنـ ــع األسـ ـلـ ـحـ ــة
ال ـب ـيــولــوج ـيــة ،ت ـنــص ال ـم ـعــاهــدة ع ـلــى الـحـظــر
ال ـشــديــد لـتـطــويــر أي م ـعــامــات بـيــولــوجـيــة ال
تبرير وقائي أو حمائي أو غيرها من األهداف
الـسـلـمـيــة .وكـمــا تـقــول سيليا فــونـكــي ،الباحثة
القانونية من جامعة فرايبورغ األلمانية :إيجاد
مثل هــذا الـمـبــرر صعب هنا تبع ًا لـعــدم الـقــدرة
على السيطرة عليه .كما ّأن هذا المبرر يبدو
مستحي ًال إذا ما أخذنا باالعتبار وجود طريقة
أسهل وأزهد ثمن ًا لتستخدم هذه الفيروسات
لألغراض السلمية :الرش .وكما قالت فونكي:
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«لم يجبنا أحد عن هذه األسئلة عندما سألناهم
عن المبرر».
عـ ّلــق اخـتـصــاصــي الـبـيــولــوجـيــا الـتـطــوريــة غــاي
ريـفــز مــن معهد مــاكــس بــانــك فــي ألمانيا على
األمر« :ال تحتاج إلى أكثر من  30ثانية وقلي ًال
مــن التخيّل لـتــدرك مــا يمكن فعله بفيروسات
م ـع ــدل ــة وراثـ ـ ـيـ ـ ـ ًا ،وت ـ ـحـ ــديـ ــد ًا إن ك ــان ــت ه ــذه
الـفـيــروســات لــديـهــا ال ـقــدرة عـلــى ال ـخــروج إلــى
الطبيعة ،إلى أنواع محددة والتغيّر جيني ًا».
ع ّلق نيكوالس إيفانز اختصاصي األخالقيات
الحيوية من جامعة ماساشوستس على األمر
بـ ـ ّـأن ال ــوك ــال ــة األمــري ـك ـيــة ق ــد ال ت ـك ــون تـخــرق
ألن
معاهدة حظر األسلحة البيولوجية تبع ًا ّ
«نـيـتـهــا الـمـعـلـنــة» سـلـمـيّــة .لـكـنّــه ي ـت ـســاءل عـمّــا
سيحدث في حال حصول «طرف آخر شرير»
ع ـل ــى هـ ــذه الـ ـحـ ـش ــرات؟ أو م ــا ه ــي ال ـســاب ـقــة
التي تسجلها الــواليــات المتحدة بهذا الصدد،
واإلشارة التي ترسلها إلى دول أخرى تسعى
بأن أبحاثها
لتطوير سالح بيولوجي إن ادعت ّ
ذات هدف سلمي أيض ًا؟
يــدافــع بـيـكـسـتـيــن عــن ال ـم ـشــروع بــال ـقــول :بـ ّـأن
ـاح ب ـيــولــوجــي ل ــن يـعـلــن
م ــن ي ــري ــد ص ـنــع س ـ ـ ٍ
لـلـجــامـعــات ك ــي ت ـقــدم طـلـبــاتـهــا لـلـمـشــاركــة فــي
ال ـب ــرن ــام ــج ،وأع ـل ــن بـ ـ ّـأن ج ـم ـيــع الـتـكـنــولــوجـيــا
المتقدمة هــي عــرضــة لـســوء االسـتـخــدام .وقد
ردّت عليه فونكي بــالـقــول« :هــذا ال يغير من
حقيقة ّأن هذا المشروع يخرق قواعد معاهدة
حظر األسلحة البيولوجية».
ي ـقــول وي ــن كــورت ـيــز ،وه ــو أح ــد الـعــامـلـيــن في
مـ ـش ــروع ت ـط ــوي ــر ال ـح ـش ــرات ال ـح ـل ـي ـفــة ،ب ـ ّـأن
الـمـشــروع سيطور فهمنا لكيفية التفاعل بين
الـفـيــروســات وح ـشــرات الـنـبــاتــات ،وسـيـســاعــد
عـلــى تـطــويــر إسـتــراتـيـجـيــات حـمــايــة محاصيل
جــديــدة .ويــؤكــد ب ـ ّـأن م ـقــدار الـخـطــر المحتمل
ص ـغ ـيــر بــال ـم ـقــارنــة م ــع ال ـت ـق ــدم ال ـع ـل ـمــي ال ــذي
سيسهل البرنامج الوصول إليه.
تدمير العالم مج ّرد أعراض جانبية
ال ـم ـســألــة ال ـهــامّــة يـمـكــن تـلـمّـسـهــا بـشـكــل مــائــم
مــن خــال صــوغ إيـفــانــز« :مــن ال ــذي قــرر بـ ّـأن
مقدار الخطر المحتمل صغير ،وعلى ماذا بنى
تـقــديــراتــه؟ لـمــاذا يُـصـرّ الـبــرنــامــج عـلــى تطوير
شــيء لــن تـكــون لــه قـيـمــة اسـتـعـمــالـيــة حقيقية،
ب ـي ـن ـمــا س ـي ـف ـتــح الـ ـب ــاب ل ـم ـخــاطــر ره ـي ـبــة عـلــى
الصحّة واألمن؟».
ربّما ما قاله ريفز سيساعدنا على فهم طبيعة
األم ــر أك ـثــر« :رف ـضــت وكــالــة مـشــاريــع تطوير
أب ـح ــاث ال ــدف ــاع األم ــري ـك ـي ــة ت ـمــويــل أك ـث ــر مــن
مشروع لتطوير تقانات الجيل الثاني من رش
المواد الزراعية الجوي ،وما كانت أبد ًا لتنفق
ال ـمــال عـلــى ذل ــك رغ ــم أهـمـيـتــه الـبــالـغــة ،فـلـمــاذا
الموافقة على المضي فــي مثل هــذا المشروع
عــالــي التقنية المرتبط باحتمال خطر مرتفع
جــد ًا؟ عندما ننظر للصورة بشكل أعــم ،وإلــى
المعطيات الـتــي لدينا ،ال تـبــدو األسـبــاب التي
يمنحونها مقنعة لتبرير احتمال االنخراط في
شيء بمثل هذا الخطر ...يبدو كل ما يقولونه
مثل مزحة سمجة».
ربّ ـم ــا ع ـل ـي ـنــا أن ن ـخ ـشــى ن ـج ــاح ت ـطــويــر هــذه
الحشرة ومثيالتها من المشاريع التي تهدف
لـتـقـلـيــل ال ـت ـكــال ـيــف وت ـع ـظ ـيــم ال ــرب ــح أك ـث ــر مـمّــا
نخشى األسلحة التقليدية .ربّما علينا أن نذكر
على سبيل المثال «الهروب» الغريب لفيروس
الـحـمــى الـقــاعـيــة مــرتـيــن مــن مـعـهــد بـيــربــرايــت
البريطاني للتقانة الحيوية ،أحد أكثر المعاقل
الـبـيــولــوجـيــة تـحـصـيـنـ ًا فــي ال ـعــالــم .يــومـهــا قتل
الـفـيــروس كــامــل ماشية الـمــزارعـيــن المحليين،
م ـمّــا أدّى وبـشـكــل غــريــب فــي حـيـنــه لـلـسـمــاح
لـلـشــركــات الــزراع ـيــة الـكـبــرى بــاالسـتـيــاء على
قطاع الزراعة البريطاني.
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إن تتبع نم ّو حركة السكان خالل التاريخ البشري مترابط شديد
الترابط مع الصراع اإلجتماعي واإلنتقال من نظام إنتاجي إلى
آخر ،وهذا التتبع يعطينا مالمح عن الفروق النوعية بين هذه
األنظمة أيضاً .وحركة نمو السكان التاريخية ،ونسبة هذا
النمو ،في ارتفاعها وانخفاضها على السواء ،تعطينا صورة
ح ّية عن مراحل االنتقال من تشكيلة اقتصادية -اجتماعية
إلى أخرى ،أي األزمات العامة التي تعصف بأنظمة اإلنتاج
التاريخية ،وتعطينا كذلك صورة عن األزمات الدورية داخل
كل نظام منها .أما اليوم ،أين هي هذه الحركة ،وما هو
أفق تطورها؟ وكيف تدعم التصور القائل بأزمة الرأسمالية
العميقة والعامة؟ باختصار ،كيف تمثل حركة السكان
التاريخية التعبير الواضح عن التناقض بين القوى المنتجة
وعالقات اإلنتاج ،وعن السياسات المالتوسية للرأسمالية
راهناً؟
ǧمحمد المعوش

التسارع التاريخي بشكل عام
يعيش الـيــوم على األرض حــوالــي 7,7
مـلـيــار إن ـس ــان .ول ـكــن خ ــال مـئـتــي ألــف
عــام مضت تطورت حركة نمو السكان
ون ـس ـب ـت ـهــا ب ـش ـكــل ن ــوع ــي .وك ــان ــت كــل
قـفــزة فــي نـمــو الـسـكــان تــرتـبــط بـتـطــور
ال ـق ــوى الـمـنـتـجــة الـ ــذي أت ــاح ــه االن ـت ـقــال
مــن نـظــام اجـتـمــاعــي إلــى آخ ــر .فــاألرقــام
الـمــدونــة تـقــول بــأن عــدد السكان حافظ
عـلــى رقــم مــا دون الـ ــ 10مـلـيــون إنـســان
خالل بداية مرحلة العبودية (منذ الـ10
آالف سنة قبل الميالد التي قدرت فيها
بـ ــ 4م ـل ـيــون ف ـق ــط) ،وصـ ــار ف ــي مــرحـلــة
االنـتـقــال إلــى اإلقـطــاعـيــة حــوالــي ال ــ225
مـلـيــونـ ًا ،واسـتـقــرت هــذه الـنـسـبــة طــوال
م ــراح ــل أفـ ــول ال ـع ـبــوديــة ت ـقــري ـب ـ ًا .ومــن
ثــم تـضــاعـفــت فــي مــرحـلــة اإلق ـطــاع (مــن
الـقــرن الـســابــع) لتصل إلــى حــوالــي 475
مليون ًا ما بين عام  1315و .1351وكانت
أزمة النظام اإلقطاعي ،ربط ًا بالمجاعات
والطاعون مث ًال في أوروبا ،قد خ ّفضت
ه ــذا ال ـع ــدد ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ،ل ـت ـصــل نـسـبــة
السكان في عام  1400إلى حوالي 390
مليون ًا .هــذاه االنخفاض عبر عن تعقد
البنية اإلقطاعية فــي أوروب ــا مـثـ ًا أكثر
مــن مــرحـلــة ال ـع ـبــوديــة ،فــالـتــأثـيــر الـكـبـيــر
لــوبــاء كالطاعون مث ًال جــاء نتيجة خط
التجارة بين آسيا وأوروبا (حيث اعتبر
أن الطاعون انتقل من آسيا إلى أوروبا
عبر خطوط التجارة تلك) ،وفي مراحل
الرأسمالية المبكرة وحتى أعوام 1800
زادت هـ ــذه ال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـم ـل ـي ــار ،أي
تضاعفت حوالي المرتين ونصف المرة
تقريب ًا.
فالبشرية تطلبت إذ ًا حــوالــي  200ألف
عــام لـتـبـلــغ الـمـلـيــار األول ،بـيـنـمــا زيــادة
الــ 6,7مليار األخــرى فقد حصلت خالل
الـ ــ 200ع ــام األخ ـيــرة ف ـقــط! أي بنسبة
تـســارع تــاريـخــي فــي الـنـمــو بـلــغ حــوالــي
الـ 1000بين الرأسمالية وكل التشكيالت
ال ـســاب ـقــة .ه ــذا ال ـت ـســارع مـ ــردّه الـتـطــور
الهائل الذي حصل للقوى المنتجة خالل
المرحلة الرأسمالية ،ومـنــذ الـعــام 1800
تـ ـح ــدي ــد ًا ،أي م ــرح ـل ــة ن ـض ــوج ال ـس ــوق
ال ـعــال ـم ـيــة ل ـلــرأس ـمــال ـيــة وت ــوس ـع ـه ــا ،هــذا
التطوّر الذي شدد عليه ماركس.
وهذا التسارع حصل ضمن التطور في
البنية الرأسمالية نفسها أيض ًا .فالمليار
الثاني تطلب الوصول إليه حوالي 124
سنة من العام  1803وحتى العام .1927
بينما المليار الثالث تطلب فقط  33سنة
(عــام  ،)1960أمــا الـمـلـيــار الــرابــع تطلب
فقط  15عــامـ ًا (عــام  ،)1975والخامس

ت ـط ـل ــب  12عـ ــامـ ـ ًا ( ،)1987وال ـم ـل ـي ــار
الـســادس والسابع تطلبا أيض ًا  12عام ًا
لكل منهما ( 1999و 2011على التوالي).
الصراع ضمن الرأسمالية
وضغط القوى المنتجة
كما نــرى ،إن المرحلة الممتدة من عام
 1800وحـتــى عــام  127( 1927عــام ـ ًا)،
أي مــرحـلــة الـتــوســع الــرأسـمــالــي ،دفعت
بـتـطــور ال ـقــوى الـمـنـتـجــة ومـنـهــا الـقــوى
البشرية بشكل كبير جد ًا نسبة لما قبل
الــرأسـمــالـيــة .ولـكــن مـنــذ ال ــ 1927تـســارع
هذا التطور حوالي الـ  4أضعاف .وهذا
م ـ ـ ــردّه إل ـ ــى ظـ ـه ــور االشـ ـت ــراكـ ـي ــة عـلــى
م ـس ــرح ال ـت ــاري ــخ .وال ـم ــؤش ــر ال ـم ـبــاشــر
هــو تـطــور عــدد سـكــان روسـيــا والصين
مقارنة بأوروبا مث ًال وباقي دول العالم.
فروسيا زادت نسبة السكان  50مليون ًا
تـقــريـبـ ًا مــن حــوالــي  95مـلـيــونـ ًا (1927
عام إنهاء الحرب األهلية الروسية بعد
الثورة البلشفية) إلى حوالي  145مليون ًا
(عــام انهيار االتـحــاد السوفييتي) أخــذ ًا
بعين االعـتـبــار خسائر الـحــرب العالمية
الـثــانـيــة ،بـيـنـمــا زادت الـصـيــن مـنــذ الـعــام
(1949عام تأسيس الصين الشعبية) من
 546مليون ًا إلــى مليار تقريب ًا قبل بدء
تطبيق «سـيــاســة اإلص ــاح واالنـفـتــاح»
ف ـق ــط ،أي ف ــي ال ـث ـمــان ـي ـنــات م ــن ال ـقــرن
العشرين .أي تطور بلغ الضعف خالل
عقدين تقريب ًا (بينما تط ّلب الصين قبل
االشـتــراكـيــة حــوالــي الـ ــ 150عــام ـ ًا لـتــزيــد
 200مـلـيــونـ ًا فـقــط) .بينما عـلــى المقلب
اآلخــر ،لم تضاعف أوروبــا عــدد سكانها
خــال تلك الفترة (حــوالــي  500مليون
فــي أواخ ــر الـعـشــريـنــات ،وحــوالــي 720
ف ــي ال ـت ـس ـع ـي ـنــات) .ول ـكــن إذا م ــا أخــذنــا
نسبة السكان في آسيا مث ًال تحت تأثير

تطلبت البشرية
حوالي 200
ألف عام لتبلغ
المليار األول
بينما زيادة الـ6,7
مليار األخرى
فقد حصلت
خالل الـ 200عام
األخيرة فقط!

الثورات االشتراكية فهي تضاعفت ،في
تلك الفترة ،ثالث مرات تقريب ًا من مليار
واحد إلى  3مليار.
وهــذا النمو لم يكن ليحصل لوال تحرر
ال ـقــوى الـمـنـتـجــة نـسـبـيـ ًا وضـمــن مرحلة
ت ــاري ـخ ـي ــة م ـ ـحـ ــددة مـ ــن ك ـب ــح ع ــاق ــات
اإلنـتــاج .حيث وصــل هــذا النمو ذروتــه
عالمي ًا بين  1960و 1970حيث وصلت
النسبة عالمي ًا إلــى  .%2,1وبــدأت بعدها
هذه النسبة بالتراجع إذا ما أخذنا بعين
االع ـت ـبــار األزم ـ ــات ال ـتــي بـ ــدأت تـعـصــف
بالتجارب التقدمية واالشتراكية عالمي ًا،
وت ـقــدم ق ــوى رأس ال ـم ــال .لـتـصــل هــذه
الـنـسـبــة ال ـيــوم إل ــى حــوالــي الـ ــ %1فـقــط.
وه ـ ــذه ال ـن ـس ـبــة م ــرش ـح ــة لــان ـخ ـفــاض،
ت ـح ـق ـي ـق ـ ًا ل ـل ـم ــال ـت ــوس ـي ــة الـ ـجـ ــديـ ــدة عـبــر
األمــراض واألوبئة والجوع والحروب
والـفـقــر وال ـك ــوارث الـطـبـيـعـيــة ،وتـعـبـيــر ًا
عــن تدمير الرأسمالية لـقــوة العمل عبر
تداخل ضــرب البنية العقلية -الجسدية
لإلنسان.
عودة إلى أزمة التشكيلة
يمكن الـقــول الـيــوم ،أن هــذا االنخفاض
في نسبة النمو السكاني ،الــذي سيصل
ح ـســب ب ـعــض ال ـت ــوق ـع ــات إلـ ــى ال ـص ـفــر،
هــو تـعـبـيــر مـبــاشــر عــن الـتـنــاقــض الـحــاد
بين الـقــوى المنتجة وعــاقــات اإلنـتــاج،
ح ـدّ اإلبـ ــادة .خـصــوصـ ًا فــي ظــل األزم ــة
العميقة العالمية ،بتداخلها مــع كــورونــا
مؤخر ًا .واليوم ليست المسألة فقط هي
استعادة النمو وتحرير القوى المنتجة،
بل الحفاظ على الجنس البشري ك ّله.
وإذا ما استبعدنا مسألة استغالل القوى
البشرية العالمية في الــدول التابعة من
قـبــل رأس الـمــال الـعــالـمــي عـبــر التقسيم
العالمي للعمل ،إال أن هذا المستوى من

ت ـطــور ال ـقــوى الـمـنـتـجــة عــالـمـيـ ًا لــم يكن
ليحصل لوال تبلور النقيض االشتراكي.
فجدلية الـصــراع والــوحــدة أســاس لفهم
تطور كال النقيضين .وإذا ما استبعدنا
أيـضــا مـســألــة الـتـحــول الـثـقــافــي فــي نمط
ال ـح ـي ــاة ال ـ ــذي أض ـع ــف ال ـ ــدور الـنـفـســي
وال ـ ـم ـ ـع ـ ـنـ ــوي لـ ـفـ ـكـ ــرة اإلنـ ـ ـجـ ـ ــاب لـ ــدى
الكثيرين ،إال أن هــذا ليس هو المؤشر
األب ــرز عـلــى ال ـتــراجــع الـكـبـيــر فــي نسبة
النمو السكاني.
تجاوز األزمة ،وما بعد كورونا؟
إن اح ـت ـمــاالت ت ـج ــاوز األزمـ ــة الـعــالـمـيــة
ل ـل ــرأس ـم ــال ـي ــة ،ت ـح ــاف ــظ ع ـل ــى ال ــوج ــود
البشري من فنائه التدريجي والمحتوم،
وتفتح أفق قفزة جديدة للقوى المنتجة،
ربما هــذه المرة ليس بتطور كبير في
عدد السكان المرتبط تاريخي ًا بالحاجة
لـلـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة ال ـي ــدوي ــة ك ــأس ــاس فــي
نظام العمل المأجور الذي تعودنا عليه،
بــل ربـمــا سـيـتـعــاظــم دور الـتـكـنــولــوجـيــا،
ليخلق ذلــك تــوازن ـ ًا مُ ــدار ًا بـيــن الـحـفــاظ
عـلــى الـنــوع (ال ــذي سيلعب الـعـلــم دور ًا
ب ـ ــارز ًا ف ــي ذلـ ــك) وب ـيــن ال ـع ـمــل الــذهـنــي
األكـثــر حـضــور ًا .وال تــزال آسيا تحديد ًا
ال ـخــزان الـبـشــري األكـبــر لـهــذا الـنـهــوض
إنتاجي ًا وعلمي ًا ،فهي تحتضن أكثر من
 %60من سكان العالم .هذا التحرر يمكن
أن ي ـح ـصــل ف ــي ظ ــل ن ـظ ــام اق ـت ـص ــادي
اجـتـمــاعــي يـحــرر هــذه ال ـقــوى الـمـنـتـجــة،
ويعظم من دورهــا التاريخي في عملية
الـتـطــور ،ال كـقــوى منتجة عاملة يدوية
فقط ،بل ترتقي مساهمتها العلمية عبر
فـتــح الـمـجــال لـعـمـلـهــا الــذه ـنــي ،وتـطــويــر
دور العلوم ،ودورها السياسي المباشر
في إدارة حياتها ومصيرها ،عبر تحقيق
اشتراكية القرن الحادي والعشرين.
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تحضير األذهان لألوبئة العالمية!
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خالل العقود الثالثة األخيرة ،أنتجت المؤسسات السينمائية
الغربية ،مثل :هوليوود وغيرها ،العديد من األفالم
السينمائية التي تتحدث عن تفشي األوبئة حول العالم ،حتى
أن بعض األفالم صورت الموضوع من زاوية وصول البشرية إلى
حافة االنقراض.
ǧلؤي محمد

تختلف تلك األفالم عن بعضها بتفاصيل
الـسـيـنــاريــو ،ولـكــن بينها قــاســم مشترك
غــريــب! فالبطل الــذي ينقذ البشرية من
االنقراض هو واحد من اثنين :منظمة
الصحة العالمية ،أو الــواليــات المتحدة
األمريكية!
ي ـ ـصـ ــور ف ـي ـل ــم ال ـت ـف ـش ــي outbreak
ق ـص ــة ت ـه ــري ــب قـ ــرد م ـص ــاب ب ـف ـيــروس
يشبه اإليـبــوال مــن زائـيــر إلــى الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة .يـطـلــق ال ـقــرد فــي ال ـبــريــة من
مـخـتـبــرات الـحـيــوانــات ويـنـتـشــر الــوبــاء
ب ـطــري ـقــة م ــا ،ل ـي ـفــرض ال ـج ـيــش الـحـجــر
الصحي وحــالــة الـطــوارئ فــي المنطقة.
بينما يتحدث فيلم «أنــا أسـطــورة» عن
مــدي ـنــة ت ـت ـحــول إل ــى م ـســوخ تــأكــل لـحــم
البشر نتيجة انتشار وباء غريب قضى
عـلــى  %90مــن سـكــان األرض .أمــا فيلم
«حرب الزومبي العالمية» فيتحدث عن
تحول البشر إلــى وحــوش «الزومبي»
بسبب أحــد األوب ـئــة ،وهـنــا أيـضـ ًا ألصق
الوباء بالصين ،وفرضت حالة الطوارئ

ب ـطــل م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـحــة ال ـعــال ـم ـيــة ،وفــي
جـمـيــع تـلــك األفـ ــام ،ت ـفــرض الـجـيــوش
حالة الطوارئ في بلدانها.
طوال العقود الثالثة الماضية ،حضّرت
هـ ــذه األفـ ـ ــام أذهـ ـ ــان ال ـب ـش ــر لـفــرضـيــة
ان ـت ـش ــار وبـ ـ ــاء ع ــال ـم ــي وفـ ـ ــرض حــالــة
ال ـطــوارئ واألح ـكــام الـعــرفـيــة ،ونضيف
إلـيـهــا األف ــام الـسـيـنـمــائـيــة ال ـتــي تـحــاكــي
نـهــايــة الـبـشــريــة مــن زواي ــا أخ ــرى :غــزو
فـضــائــي ،بــركــان عــالـمــي ،زل ــزال عــالـمــي،
فـيـضــان عــالـمــي ،غــزو حـيــوانــي  ...إلــخ.

فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،ك ـم ــا لـ ــم يـ ـخـ ـ ُل ال ـف ـي ـل ــم مــن
اإلش ـ ــارات الـصـهـيــونـيــة وإه ــان ــة الـشـعــب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،وك ـي ــل ال ـم ــدي ــح لـمـنـظـمــة
الصحة العالمية التي تتوصل إلى المصل
الـمـضــاد بعد جـهــود بذلها أشـخــاص من
الــواليــات الـمـتـحــدة وبــريـطــانـيــا والـكـيــان
الصهيوني!
هـ ـن ــاك ع ـ ـشـ ــرات األف ـ ـ ــام ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة
المشابهة التي تتحدث عن تفشي وباء
م ــا حـ ــول ال ـع ــال ــم ل ــدرج ــة مـ ــوت غــالـبـيــة
ال ـب ـشــر ،ثــم ظ ـهــور الـبـطــل األمــري ـكــي أو

أخبار ثقافية

وسـ ــاهـ ـمـ ــت تـ ـل ــك ال ـ ـص ـ ــور وال ـم ـش ــاه ــد
السينمائية في تغطية الخطر الحقيقي
ال ـ ــذي ي ـه ــدد ال ـب ـش ــري ــة ف ــي ك ــل ش ــيء:
الـ ــرأسـ ـمـ ــالـ ـيـ ــة وأدوات ـ ـ ـه ـ ـ ــا الـ ـ ــدوالريـ ـ ــة
والحربية.
وع ـ ـنـ ــد ظ ـ ـهـ ــور وب ـ ـ ــاء ك ـ ــورون ـ ــا ك ــان ــت
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة وم ـن ـظ ـمــة الـصـحــة
أشـ ـب ــه بــال ـم ـن ـظــومــة ال ـم ـش ـل ــول ــة ،بـيـنـمــا
يـشــاهــد ال ـعــالــم االن ـت ـصــار الـصـيـنــي على
الوباء والمساعدات الكوبية لألوروبيين
المحاصرين.

كانوا وكنا

مسرح عن بعد

تكنولوجيا مواجهة كورونا

دشن مسرح «سوفريميني» الروسي في مدينة موسكو مشروع
أون ــاي ــن ل ـعــرض ال ـم ـســرح ـيــات ع ــن ب ـعــد ع ـلــى اإلن ـت ــرن ــت بـعـنــوان
«الدكتور تشيخوف» .وجاء هذا المشروع حسب إدارة المسرح
إصـ ــرار ًا مــن الـفـنــانـيــن الــذيــن يـسـعــون إل ــى الـحـفــاظ عـلــى الـتــواصــل
بالمشاهدين على خلفية القيود التي فرضتها بلدية موسكو على
إقامة الفعاليات االجتماعية والثقافية التي يحضرها أكثر من 50
مشاهد ًا .يذكر أن الموقع الرسمي للمسرح وشبكاته على التواصل
االجتماعي سينشر الساعة  7مساء كل يوم فيديوهات يقدم فيها
الممثلون قصص ًا مسرحية للكاتب الكالسيكي أنطون تشيخوف.

أطلقت وزارة الـعـلــوم والتكنولوجيا الصينية منصة للخدمة الـعــامــة على
اإلن ـتــرنــت إلص ــدار أح ــدث الـتـقـنـيــات والـمـنـتـجــات لـمـكــافـحــة وب ــاء فـيــروس
كورونا الجديد .وكشفت الــوزارة عن  2000منتج على المنصة في وقت
سابق ،بما في ذلك مجموعات اختبار سريعة لعدوى الفيروس ،وأنظمة
التشخيص المساعدة بالذكاء االصطناعي ،وآالت فحص درجــة الحرارة
الـفـعــالــة ومـ ــواد الـتـنـظـيــف ال ــذات ــي الـمـسـتـخــدمــة عـلــى ال ـج ــدران والـمـصــاعــد
والعالج ،والوقاية من الوباء ومكافحته ،واستئناف العمل ،وتوزيع المواد
الطبية والمعيشية ،وإدارة المجتمع .ما يوفر دعم ًا علمي ًا وفني ًا لالنتصار
في المعركة ضد الوباء.

أصـيــب الــدكـتــور عــادل النكدي فــي معركة بــاال ،واستشهد فــي معركة
بيت سحم عــام  1926أثناء الـثــورة السورية الكبرى ضد االستعمار
الـفــرنـســي ،وك ــان الــدك ـتــور ع ــادل الـنـكــدي مــن ق ــادة ال ـثــورة ويــراســل
جريدة األومانيتيه الشيوعية في فرنسا لتغطية أخبار الثورة وتأمين
التضامن العالمي معها .كما انضم الرفيق فــوزي الزعيم إلــى صفوف
الثورة السورية الكبرى في غوطة دمشق .في الصورة مجموعة من
الثوار في غوطة دمشق عام .1925

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 « )٢٠20/03/21قاسيون» 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 :

األدب في زمن جائحة كورونا

قراءة مقتضبة في تسعة كتب أدبية أرخت ألخطر األوبئة
واألمراض:

ǧعبده حقي

ن ـظ ــر ًا ألن ال ـمــزيــد وال ـمــزيــد م ــن ال ــدول
تتصارع اليوم مع انتشار فيروس
 19-COVIDف ـق ــد يـ ـك ــون مـ ــن ال ـخ ـطــأ
ال ـف ــادح االس ـت ـســام لـمـشــاعــر ال ـق ـلــق أو
الـعـجــز .لـكــن فــي زم ــن ع ــدم الـيـقـيــن هــذا
ال ــذي نـعـيـشــه يـلـجــأ ف ــي مــوقــع أمــريـكــي
«قـلــم أمــري ـكــا» إلــى األدب ،ألن أعـمــالــه
وإنتاجاته يمكن أن تساعد القارئ على
فـهــم هــذه الـمـشــاعــر واسـتـخــاص الـقــوة
من تجارب اآلخرين.
عـ ـل ــى م ـ ـ ــدار ال ـ ـتـ ــاريـ ــخ وح ـ ـتـ ــى ي ــوم ـن ــا
هـ ــذا ،واجـ ــه ال ـك ـتــاب واألدبـ ـ ــاء األوب ـئ ــة
واألم ـ ـ ــراض ف ــي أع ـم ــال ـه ــم األدبـ ـيـ ــة مــن
أفالم اإلثارة التي تثير آمالنا ومخاوفنا
إلــى الــروايــات الـعـمـيـقــة والـشـعــريــة التي
ت ـك ـشــف ع ــن حـ ــاالت اإلنـ ـس ــان األل ـي ـمــة.
وسـ ـ ــواء ك ـن ـتــم أي ـت ـه ــا الـ ـق ــارئ ــات وأي ـه ــا
ال ـقــراء تـبـحـثــون عــن سـيــاقــات تــاريـخـيــة
لــأوب ـئــة أو ال ـم ـع ـلــومــات الـعـلـمـيــة حــول
انـتـشــار األم ــراض ،فــإنـنــا نــأمــل أن توفر
ه ــذه الـكـتــب الـتـسـعــة األســاس ـيــة الـتــالـيــة
ل ـح ـظــة اس ـت ــراح ــة وإض ـ ـ ــاءة ف ــي خـضــم
ق ـلــق ت ـط ــورات جــائ ـحــة ال ـع ـصــر الـحــالـيــة
فيروس كورونا.
«الخالدون» آن بوير
تـ ــروي ال ـشــاعــرة ال ـم ـش ـهــورة آن بــويــر
تـجــربـتـهــا مــع عــدوانـيــة ال ـســرطــان ..إنـهــا
تـجــربــة تــأمّــل مـثـيــر فــي أع ــداد الــوفـيــات
وح ـ ـ ــاالت ال ـ ـمـ ــرض وغ ـ ــري ـ ــزة ال ـب ـق ــاء.
تـسـتـكـشــف ب ــوي ــر تـجــربـتـهــا إل ــى جــانــب
السياسة وتأثيرات المرض والتكاليف
ال ـب ـي ـئ ـيــة والـ ـم ــادي ــة ل ـل ـع ــاج ال ـك ـي ـم ـيــائــي

وق ــوى تـنـشـيــط الـفــن واألدب فــي هــذه
المذكرات المروعة.
The Undying ، Anne Boyer
()2019
«فراق» لينغ ما
هــو عـمــل يـتـمـيــز بــالـحــركــة وال ـت ـهــور من
ج ـنــس أدب ال ـخ ـيــال ال ـع ـل ـمــي ال ـســاخــر،
حـيــث يـحــدث عــالــم مــن الــزومـبــي بسبب
وب ـ ــاء .ه ـنــا تـ ــدرس ال ـكــات ـبــة م ــا ال ـح ـيــاة
ال ـم ـع ــاص ــرة وال ــرأس ـم ــال ـي ــة ال ـم ـتــوح ـشــة
وال ـث ـقــافــة الـمـكـتـبـيــة بـ ــروح م ــن الــدعــابــة
ال ـجــامــدة والـعـيــن ال ــراص ــدة والـحــريـصــة
ع ـلــى ال ـط ـق ــوس والـ ـص ــاة ال ـت ــي تـجـبــر
بطلها عـلــى الـقـيــام بـجـهــد أكـبــر مــن أجــل
البقاء في بيئة ما بعد نهاية العالم.
)2018( Severance ، Ling Ma
«أنا المتعدد» إيد يونغ
ه ـ ــو عـ ـم ــل أدب ـ ـ ــي ي ـس ـت ـك ـش ــف ال ـع ــاق ــة
المعقدة بين الـمـيـكــروبــات وبقية العالم
ال ـط ـب ـي ـع ــي ،ب ــاس ـت ـخ ــدام ع ـن ــاص ــر ال ـع ـلــم
والتاريخ لشرح عجائب جسم اإلنسان.
وعــن طــريــق اسـتـخــدام الـفـكــاهــة والـفـكــر
يشجع يونغ قرّاءه على تحدي الطبيعة
وكيف نعيش في العالم ليس كأفراد بل
كمجموعات ذات عالقات مترابطة.
I Contain Multities Ed Yong
()2016
«المناعة والتطعيم» إيوال بيس
ف ـ ــي هـ ـ ــذه ال ـم ـج ـم ــوع ــة الـ ـمـ ـحـ ـف ــزة مــن
الـقـصــص تـتـنــاول إي ــوال بـيــس مـخــاوف
م ـج ـت ـم ـع ــات ـن ــا ال ـ ـسـ ــائـ ــدة حـ ـ ــول ال ـب ـي ـئ ــة
وال ـم ــؤس ـس ــة ال ـط ـب ـيــة ب ــاالع ـت ـم ــاد عـلــى
تجاربها الـخــاصــة باعتبارها أمّــا جديدة
السـتـكـشــاف عالقتنا الـمـعـقــدة بالمرض
وال ـ ـعـ ــدوى .ت ـس ـتــدعــي ب ـي ــس ال ـف ـل ـك ـلــور
والتاريخ والعلوم في حساب اللقاحات
واألمراض والترابط.

On Immunity: And Inoculation,
)2014( Eula Biss

على مدار التاريخ
وحتى يومنا
هذا ،واجه
الكتاب واألدباء
األوبئة واألمراض
في أعمالهم
األدبية من أفالم
اإلثارة التي تثير
آمالنا ومخاوفنا

«محطة إيليفن» إميلي سانت
جون ماندل
تـقــع هــذه الـمـحـطــة فــي الـغــرب األوســط
بـعــد عـقــديــن مــن تفشي وبــاء اإلنـفـلــونــزا
الذي قضى على الحياة اإلنسانية وفكك
ال ـح ـضــارة ..تـفـكــر مـحـطــة إمـيـلــي ســانــت
ج ــون مــانــدل إلـيـفــن فــي إم ـكــانــات مــا قد
تظهره الثقافات والمجتمعات الجديدة
فـ ــي ع ــال ــم مـ ــا ب ـع ــد الـ ـك ــارث ــة مـ ــن خ ــال
وجهات نظر الفنانين المتحدين .تعتبر
محطة إيليفن كيفية البقاء بعد االنهيار
ال ـك ـب ـيــر ،وك ـيــف يـمـكــن لـلـفــن أن يــذكــرنــا
بإنسانيتنا في مواجهة ظروف ال يمكن
تصورها.
Station Eleven, Emily St. John
)2014( Mandel
«المرض باعتباره مجازًا» سوزان
سونتاج
فــي كـتــابـهــا ال ـن ـظــري ال ـن ـقــدي «ال ـمــرض
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره مـ ـ ـج ـ ــاز ًا» ت ــوظ ــف س ـ ــوزان
سونتاج  -التي عملت كرئيسة لمنظمة
الـقـلــم فــي أمــريـكــا مــن  1987إل ــى 1989
 ال ـل ـغــة لــوصــف أم ـ ــراض ،م ـثــل :الـســلوال ـســرطــان ،وتـنـتـقــد الـطــرق الـتــي تلجأ
إل ــى الـصـمــت وال ـعــار وإل ـقــاء ال ـلــوم على
ال ـض ـحــايــا ال ــذي ــن ي ـعــانــون م ــن ال ـمــرض.
فــي عـصــر أصـبـحــت فـيــه مـشــاكــل الصحة
ال ـعــامــة عــالـمـيــة بـشـكــل م ـتــزايــد ،ويـكــون
بــرهــان وحـجــة ســونـتــاغ ذا صـلــة بشكل
خاص في تحديد كيف تؤثر العنصرية
وك ــره األج ــان ــب و«اآلخ ـ ــر» بـشـكــل عــام
على واقع الصحة العالمية.
Illness as Metaphor, Susan
)1978( Sontag
«وعــزفــت الـفــرقــة  :الـسـيــاســة  ،والـنــاس
ووباء اإليدز»

راندي شيلتس
يعتبر أول كـتــاب هــام جــد ًا عــن انتشار
اإليدز ،يتحدث فيه راندي شيلتس عن
ص ـنــاعــة ال ــوب ــاء ،ويـسـتـكـشــف ال ـجــوانــب
ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالجـ ـتـ ـمـ ــاعـ ـيـ ــة وال ـط ـب ـي ــة
الـتــي أدت إلــى أزم ــة اإلي ــدز فــي .1980
م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـت ـقــاريــر االسـتـقـصــائـيــة
كيف ساهمت المؤسسات األمريكية في
انتشار الوباء والــدمــار الــذي أعقب ذلك
االنتشار.
And the Band Played On:
Politics, People, and the AIDS
)1987( Epidemic, Randy Shilts
«الطاعون» ألبيرت كامو
تـعـتـبــر روايـ ــة «ال ـط ــاع ــون» وه ــي عـمــل
كــاسـيـكــي وجـ ــودي ش ـه ــادة ع ـلــى قــوة
الـصـمــود الـبـشــري فــي مــواجـهــة الـمــوت
والـمـعــانــاة .يـتـطــرق ألـبـيــرت كــامــو قصة
الطاعون في بلدة ساحلية في الجزائر
الـمـسـتـعـمــرة مــن ط ــرف فــرنـســا لــدراســة
مدى تعقيد الحالة اإلنسانية.
The Plague, Albert Camus
()1947
«ديكاميرون» جيوفاني بوكاسيو
كـتــاب الــ«ديـكــامـيــرون» هــو سلسلة من
القصص المكتوبة في أعقاب الطاعون
األسـ ـ ــود ال ـ ــذي ض ـ ــرب إي ـط ــال ـي ــا ،وه ــو
تــذك ـيــر ب ـم ــدى أه ـم ـيــة رواي ـ ــة الـقـصــص
للبشر في أوقات االضطرابات .تحتوي
الــروايــة على  100قصة تقتفي خطوات
شـ ـخـ ـصـ ـي ــات م ـ ــن طـ ـبـ ـقـ ــات وخ ـل ـف ـي ــات
اجـتـمــاعـيــة مـخـتـلـفــة الس ـت ـك ـشــاف -على
نطاق أوســع في نهاية المطاف -كيفية
عـمــل المجتمعات فــي مــواجـهــة األزمــات
الصحية.
The Decameron, Giovanni
)1353( Bocaccio

