االفتتاحية
تعاطف ...تضامن:
روح العالم الجديد
رّس النظام العالمي السائد ،ليس في القرن األخير
فحسب ،بل منذ انطالق حمالت البحث عن الذهب،
والتي تطورت الحق ًا نحو حمالت االستعمار القديم،
مبدأ الربح بوصفه المبدأ األسمى الــذي تُشتق منه
شتى «المبادئ» األخرى.
ولكي يمهد أصحاب الربح الطريق أمامهم في وجه
الـحــس االجـتـمــاعــي الطبيعي لـلـنــاس ،كــان ال بــد من
تدمير ممنهج وطويل األمد إلنسانية اإلنسان ،وفي
الـمـقــدمــة تــدمـيــر انـتـمــائــه لـلـنــاس اآلخ ــري ــن وتـعــاطـفــه
معهم.
تكرّس اغتراب اإلنسان عن الطبيعة وعن المجتمع
وحـتــى عــن نـفـســه ،وس ــادت األخــاق ـيــات المصلحية
واالن ـت ـه ــازي ــة وال ـف ــردان ـي ــة ،وك ــل ذل ــك خ ــدم ــة لـلــربــح
الــذي وصــل مــع األزم ــة الــراهـنــة إلــى منتهى تـطــوره
التاريخي بوصول معدله الوسطي إلى الصفر.
ال ـح ـكــومــات ال ـغــرب ـيــة ،وال ـت ــي تــرفــع ال ـل ــواء الـعــالـمــي
لنظام الربح« ،تناضل» لحماية الشركات الكبرى من
األثــر االقـتـصــادي لـكــورونــا وألسـعــار الـنـفــط ،وتُـصـرّ
عـلــى مـنــع إي ـقــاف «حــركــة ال ـس ــوق» ،مـلـقـيــة بــالـعـمــال
إلــى جحيم االنـتـشــار الـكــارثــي لـلــوبــاء ،ومقدمة إياهم
قرابين خدمة للشركات الكبرى التي التهمتهم سابق ًا
لعل
بالتجزئة ،وباتت اآلن بحاجة اللتهامهم بالجملةّ ،
ذلك يخفف من حدة التناقض الجوهري بين العمل
ورأس المال.
وفي ظلمة السعي األعمى نحو الربح ،تشعّ نماذج
آس ـ ــرة م ــن ال ـت ـضــامــن وال ـت ـع ــاط ــف اإلن ـس ــان ــي ال ــذي
ي ـش ـقّ طــريـقــه عـبــر ال ـكــوكــب مــن ق ـلــوب الـمـتـضــرريــن
وإلــى قـلــوب المتضررين .تحمل لــواء هــذا التعاطف
بلدان ليس غريب ًا على تاريخها أن تفعل ذلــك؛ وفي
مقدمتها :الصين وروسيا وكوبا ،التي بنت جسور ًا
إنسانية محملة باألطباء واللوازم الطبية المختلفة،
ب ــاتـ ـج ــاه بـ ـلـ ــدان ش ـت ــى ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عـ ــن م ــواق ــف
حكوماتها .وذلك في الوقت نفسه الذي ال تزال فيه
بـعــض ال ــدول الـغــربـيــة تبحث فــي محافظها الـعــاجــزة
عن بعض الفتات لتخصيصه لتمثيل حالة التصدي
لكورونا ،في حين تتركه يسرح ويمرح فعلي ًا ،وال
نعلم كيف تظهر في أوقات العجز نفسها ،ترليونات
الـ ـ ــدوالرات م ــن قـبـعــة ال ـســاحــر ف ـجــأة لـيـتــم إل ـقــاؤهــا
للشركات الكبرى المتعثرة...
ّإن الحضارة البشرية تقف اليوم فع ًال أمــام مفترق
طــرق ،فاألزمة الراهنة باتت مكتملة األركــان؛ ليست
أزمــة اقتصادية فـقــط ،وال اجتماعية أو بيئية فقط،
وال إنسانية فقط ،بل هي هذه كلها وفي وقت واحد،
ول ــذا ف ـهــي أزم ــة ن ـم ــوذج ح ـض ــاري ،أزم ــة حـضــاريــة
شاملة من ذلك الطراز الذي لم يشهد العالم مثي ًال له
منذ عدة قرون خلت.
وإذْ تقف البشرية على مفترق طرق حضاري ،فإنها
تحمل مـعـهــا ،إلــى جــانــب الـتـطــور الـعـلـمــي والتكنيكي
الـعـظـيــم ال ــذي حـصـلـتــه ،ســاح ـ ًا أك ـثــر ق ــوة وم ـضــا ًء،
ســاح الـتـعــاطــف والـتـضــامــن اإلنـســانــي ،الــذي يشكل
روح وأداة النضال ضد العالم القديم الــذي ما تزال
البشرية في طور التخلص من أدرانه ،وكذلك روح
وأداة بناء العالم الجديد.
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ما الفرق بين الموت
جوعاً أو بالفيروس؟!!
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حريات نقابية وسياسية لمصالح العمال

قرار مهم ولكن متأخر
ناقش االجتماع األخير للمكتب التنفيذي
ل ــات ـح ــاد الـ ـع ــام ل ـن ـق ــاب ــات ال ـع ـم ــال ضـمــن
الـقـضــايــا الـتــي ناقشها واقــع الـعـمــال الــذي
يـعـمـلــون فــي مـنـشــآت غـيــر مـنـظـمــة ،حيث
اتخذ قــرار ًا بمساعدتهم في ظروف أزمة
الوباء العالمي كورونا ،وطلب من اللجان
الـنـقــابـيــة إجـ ــراء إح ـص ــا ًء ل ـهــؤالء الـعـمــال،
وق ـ ــرر إنـ ـشـ ــاء صـ ـنـ ــدوق م ـس ــاع ــدة ب ـهــذا
الـخـصــوص ت ـجــري تـغـطـيـتــه مــن مـصــادر
مختلفة من النقابات.
ط ــرح ه ـكــذا مــواض ـيــع ون ـقــاش ـهــا وات ـخــاذ
ال ـ ـق ـ ــرارات ب ـشــأن ـهــا أمـ ــر ج ـي ــد م ــن حـيــث
الـ ـمـ ـبـ ــدأ ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـت ــوس ــع
دائ ـ ــرة الـ ـقـ ــرارات ال ـش ـب ـي ـهــة ب ـه ــذا ال ـق ــرار
لـتـشـمــل الـعـمــال جـمـيـعـ ًا ،مــن حـيــث تـقــديــم
ال ـم ـس ــاع ــدات ال ـم ـط ـلــوبــة ب ـه ــذه ال ـظ ــروف
القاسية ،خاصة وأن األسعار قد أصابتها
حمى ترتفع الحرارة فيها كل يوم ،حتى
باتت تشكل كارثة حقيقية تصيب بآثارها
جميع الفقراء بما فيهم العمال المكتوين
أصـ ًـا بحرارتها الملتهبة ولـيــس بأيديهم
م ــن ح ـي ـلــة لـ ــدرء وبـ ــاء ارت ـف ــاع األس ـع ــار،
وبهذا يكون العمال مستحقين لكل الدعم
وال بد من إيجاد الطرق الكفيلة بتأمينه.
وبالعودة لموضوع دعم العمال العاملين
في القطاع غير المنظم ،فإن هذا القطاع
غــائــب عــن الـخــارطــة التنظيمية للنقابات
ت ـم ــام ـ ًا ،وه ــو مـنـتـشــر أصـ ـ ًـا ف ــي األق ـب ـيــة
والدكاكين الصغيرة التي يعمل بها عمال
قالئل ال يتجاوزون أصابع اليد الواحدة،
وتكليف اللجان النقابية بهكذا مهمة من
تقديم إحصاءات لعددهم أمر فيه صعوبة
بــالـغــة ألن الـلـجــان النقابية لــم تعمل على
تـنـظـيـمـهــم ن ـق ــاب ـي ـ ًا ،ول ـي ــس ه ـن ــاك درايـ ــة
ب ـمــواقــع عـمـلـهــم الـمـنـتـشــرة فــي الـمـنــاطــق
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة م ــن ال ـم ــدي ـن ــة وري ـف ـه ــا وب ـه ــذا
ال ــوض ــع ال ـص ـعــب ن ـقــاب ـي ـ ًا س ـي ـف ـقــد ال ـع ـمــال
إم ـكــان ـيــة تـشـمـيـلـهــم بــال ـم ـســاعــدة ال ـم ـقــرر
تقديمها مــن الـنـقــابــات وفــق قــرار المكتب
التنفيذي.
يـمـكــن الـقـيــام بــإجــراء آخ ــر لـلــوصــول إلــى
العمال في القطاع غير المنظم عن طريق
اإلعـ ــانـ ــات ،وعـ ــن ط ــري ــق غ ــرف ــة صـنــاعــة
ريف دمشق وغيرها من الجهات التي قد
تكون لديها قاعدة معلومات عن القطاع
غير المنظم وتموضعات عمله المنتشرة،
وب ـهــذا يـمـكــن ال ــوص ــول إل ــى أعـ ــداد مهمة
منهم مــن أجــل مساعدتهم ،وهــذا الوضع
ي ـضــع ع ـلــى ال ـن ـقــابــات م ـســؤول ـيــة خــاصــة
تجاه إعــادة النظر بأولوياتها التنظيمية،
ونقصد بذلك العمل الحقيقي على تنظيم
الـ ـعـ ـم ــال فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخـ ــاص ع ـم ــوم ـ ًا،
وباألخص في القطاع غير المنظم حيث
يتعرضون لسلب حقوقهم من قبل أرباب
ال ـع ـم ــل أك ـث ــر م ــن غ ـي ــره ــم ،وي ـت ـعــرضــون
للبطالة والـبـحــث عــن عمل أكـثــر مــن بقية
العمال.

يكتسب تعزيز العالقات بين قوى الطبقة العاملة على المستوى اإلقليمي والدولي أهميته كون الموقف المفترض الجامع بينها هو :مواجهة
المستغلة لقوة عمل الطبقة العاملة ،وبالتالي ،يدفع هذا إلى توحيد الجهود المشتركة ،ويساهم في اكتساب الخبرات النضالية
القوى
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المتكونة في المواقع المختلفة ،لمواجهة العدو الطبقي ،وهذا أمر ضروري لتعزيز وتطوير أشكال النضال المشترك باعتبار العدو أيضاً ُيطور
أشكال استغالله وآليات نهبه ،آخذًا باالعتبار موازين القوى بينه وبين الطبقة العاملة وممثليها.
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وال ـ ــدروس ال ـتــي يـمـكــن االس ـت ـف ــادة مـنـهــا
ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـص ـع ـي ــد كـ ـثـ ـي ــرة ،سـ ـ ــواء فــي
منطقتنا أو عـلــى الـصـعـيــد الـعــالـمــي ،حيث
مـ ـرّ ال ـن ـضــال ال ـن ـقــابــي وال ـع ـمــالــي بـمــراحــل
مـخـتـلـفــة ،ك ــان يـتـصــاعــد تـ ــار ًة ويـنـخـفــض
ت ــار ًة أخ ــرى ،وذل ــك تِـبـعـ ًا لـعــوامــل كـثـيــرة
لـسـنــا بـصــدد ت ـعــدادهــا ،ولـكــن أهـمـهــا ،هــو:
ال ـت ـغ ـيّ ــر ف ــي مـ ــوازيـ ــن الـ ـقـ ــوى ،وج ــذري ــة
ال ـق ــوى ال ـم ــداف ـع ــة ع ــن ح ـق ــوق وم ـكــاســب
الـطـبـقــة الـعــامـلــة ،وف ــي مـقــدمـتـهــا :الـحـقــوق
االق ـت ـصــاديــة والـسـيــاسـيــة والــديـمـقــراطـيــة،
الـتــي يسعى الـعــدو الطبقي -كلما أتيحت
لـ ــه الـ ـف ــرص ــة -إل ـ ــى االنـ ـتـ ـق ــاص م ـن ـه ــا أو
ضــرب ـهــا س ــواء بــالـتــرغـيــب أو بــالـتــرهـيــب.
واآلن ت ـب ــدو األم ـ ــور أشـ ــد وض ــوحـ ـ ًا مــن
حـيــث انـكـشــاف الـمــوقــف الــذي تجنح إليه
الـ ـق ــوى ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ف ــي م ــواج ـه ــة وب ــاء
كــورونــا ،وإمكاناتها في تقديم ما يحتاجه
ال ـنــاس مــن أش ـكــال الــرعــايــة واالسـتـشـفــاء
من الوباء ،حيث تفضل الشركات الكبرى
ومـعـهــا ال ـحـكــومــات عـلــى اس ـت ـمــرار عملية
النهب من خالل تقديم كل الدعم للمصارف
والبورصات والمؤسسات المالية األخرى
التي أخذت باالنهيار بسبب دخول األزمة
الــرأسـمــالـيــة ط ــور ًا جــديــد ًا تـتـصــاعــد آث ــاره
ال ـك ــارث ـي ــة ع ـلــى م ـصــالــح ال ـش ـع ــوب عــامــة،
فتزداد فقر ًا وتتمركز الثروة أكثر وترتفع
البطالة والجوع أكثر ،مما يهدد تفاقم هذا
الــوضــع ب ـك ــوارث إنـســانـيــة غـيــر مـسـبــوقــة
وت ـص ـبــح إم ـكــان ـيــة ال ـمــواج ـهــة أع ـل ــى ،وقــد
بدأت مالمحها تظهر من حجم اإلضرابات
ال ـتــي تـعــم ال ـمــراكــز اإلمـبــريــالـيــة احـتـجــاجـ ًا
ع ـلــى أوض ــاع ـه ــا واح ـت ـج ــاج ـ ًا ع ـلــى سـلــوك
الحكومات الغربية تجاه مسؤوليتها في
تأمين العالج المطلوب من اإلصابة بالداء
الـمـسـتـجــد ،ح ـيــث أعـ ــداد ال ـمــوتــى بــالــدول
الـغــربـيــة فــي تــزايــد واإلص ــاب ــات فــي تــزايــد
أيـضـ ًا ،وهــذا الــوضــع ينطبق عـلــى الــوضــع

فــي أمــري ـكــا ،حـيــث ال ـن ـظــام الـصـحــي هـشّ
ول ــم يـسـتـطــع الـتـصــدي لـلـجــائـحــة الـمـمـيـتــة
ل ـل ـف ـقــراء ع ـمــوم ـ ًا ،وبــال ـم ـقــابــل الـ ــدول الـتــي
كــانــت تــوصــف بــالــدول الــديـكـتــاتــوريــة وال
دي ـم ـقــراط ـيــة ون ـظــام ـهــا ش ـمــولــي ،ن ـجــد أن
هذه الدول ليس فقط تمكنت من مواجهة
الوباء  ،بل اآلن تمد يد المساعدة لجميع
الــدول بما فيها الــدول الغربية ،وتنقل لها
خبرتها وخبرة نظامها الصحي المتماسك
على أســاس الحق بالضمان الصحي وما
يلزم عمله من أجل ذلك.
إن تفاقم األوضاع اإلنسانية واالقتصادية
وتـفــاقــم األزم ــة الـعــامــة لـلــرأسـمــالـيــة سيدفع
إلــى الــواجـهــة مــوجــات جــديــدة مــن الـحــراك
الجماهيري ،ومنها الـحــراك العمالي الــذي
سـيــدافــع لـيــس عــن حـقــوقــه الـقــانــونـيــة كما
ي ـف ـعــل ال ـع ـم ــال ال ـف ــرن ـس ـي ــون ب ــل س ـي ـكــون
الحراك في مواجهة ضارية مع الحكومات
المدافعة عن الشركات الرأسمالية ،بسبب
ح ــال ــة ال ـج ــوع ال ـت ــي ي ـعــانــي م ـن ـهــا ال ـع ـمــال
نتيجة التسريح مــن العمل وإغــاق أماكن
العمل وحرمانهم مــن أجــورهــم وصناديق
ال ـم ـس ــاع ــدة ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـع ـمــل ب ـحــدودهــا
الـ ــدنـ ـيـ ــا ،ح ـي ــث ارتـ ـفـ ـع ــت ن ـس ــب ال ـب ـط ــال ــة
إل ــى أرق ـ ــام ك ـب ـي ــرة ،وهـ ــذا ع ـكــس م ــا كــان
يتباهى به الرئيس ترامب من عمله على
تخفيض نسب البطالة وتأمينه لآلالف من
الوظائف ،حيث انهار هذا الوضع من أول
دخول األزمة الوبائية واألزمة الرأسمالية
إلى عقر دارهم.
فــي منطقتنا العربية لسنا استثنا ًء طالما
أنـظـمـتـهــا ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـتــاب ـعــة ون ـمــوذج ـهــا
االقتصادي قائم على السياسات الليبرالية
ال ــذي ك ــرس الـفـقــر والـتـهـمـيــش والـبـطــالــة
وراكم الثروات ومركزها بيد قوى الفساد
الكبير ،التي تـحــاول اآلن التظاهر بالدعم
الـ ــذي ت ـقــدمــه ل ـل ـف ـقــراء م ــن أجـ ــل مــواج ـهــة
الوباء ،بينما هي بسلوكها وعمليات نهبها
لما ينتجه العاملون بأجر أدت إلى وصول
ال ـن ــاس إل ــى حــافــة ال ـج ــوع وال ـع ــوز ال ــذي

يتباكون على تفاقمه ،وما وصلت إليه حال
الناس.
مــن هــذا الــوضــع البــد أن تتحمل الحركات
النقابية مسؤوليتها في الوقوف إلى جانب
ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة ،وهـ ــذا س ـي ـكــون م ـخــرج ـ ًا
ل ـهــا م ــن اإلرث الـ ــذي تـحـمـلــه ف ــي الـعــاقــة
التشاركية مع الحكومات التي أدت إلى ما
أدت إليه من كوارث إنسانية واقتصادية.
فــي ال ـل ـقــاءات ال ـتــي ت ـجــري بـيــن الـنـقــابـيـيــن
سـ ـ ــواء فـ ــي م ـن ـط ـق ـت ـنــا الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وم ـن ـه ــا:
ســوريــة ،أو على الصعيد العالمي ،تجري
ن ـق ــاش ــات ه ــامّ ــة م ــن ح ـي ــث ال ـش ـك ــل ح ــول
أش ـك ــال الـمـجــابـهــة م ــع األع ـ ــداء الـطـبـقـيـيــن،
وتُـ ـقـ ـرّ ال ـك ـث ـي ــر م ــن ال ـت ــوص ـي ــات وتُ ـص ــدر
ال ـب ـي ــان ــات ،ول ـك ــن ت ــذه ــب جـمـيـعـهــا أدراج
ال ــري ــاح ب ـعــد عـ ــودة ال ــوف ــود إل ــى بـلــدانـهــا،
وال ـس ـبــب ال ـجــوهــري ف ــي هـ ــذاّ ،أن مـعـظــم
ال ـحــركــات الـنـقــابـيــة وخ ــاص ـ ًة فــي منطقتنا
قراراتها مرهونة لحكوماتها ،وحكوماتها
هي من تتبنى السياسات الليبرالية ،التي
ف ــي جــوهــرهــا م ـعــاديــة ل ـم ـصــالــح وح ـقــوق
الـطـبـقــة الـعــامـلــة ،وه ــذا تـنــاقــض كـبـيــر تقع
به الحركات النقابية ،ويجعلها غير قادرة
ع ـلــى ات ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرارات ال ـض ــروري ــة ال ـتــي
تُم ّكن الطبقة العاملة مــن انـتــزاع حقوقها.
ال ـس ـيــاســات االق ـت ـصــاديــة الـلـيـبــرالـيــة ،الـتــي
ف ــرض ـت ـه ــا اإلمـ ـب ــري ــالـ ـي ــة ع ـل ــى ال ـش ـع ــوب،
وخاص ًة الفقيرة منها ،لعبت دور ًا أساسي ًا
ف ــي ت ـف ــاق ــم ال ـظ ــواه ــر ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة م ــن فـقــر
وب ـط ــال ــة وت ـه ـم ـي ــش ،وه ـ ــذا ي ـف ــرض عـلــى
النّقابات والطبقة العاملة خوض نضاالت
مـتـعــددة األوج ــه إلسـقــاط تـلــك السياسات
الـظــالـمــة ،بــاعـتـبــارهــا الـمـصــدر األس ــاس في
تــوالــد الـفـســاد الكبير واإلره ــاب والفاشية
بــأشـكــالـهــا وألــوان ـهــا كـلـهــا ،وم ــن هـنــا تــأتــي
أه ـم ـي ــة ت ـب ـنــي م ــواق ــف واضـ ـح ــة م ــن تـلــك
ال ـس ـي ــاس ــات ،وف ــي ال ـم ـقــدمــة م ـن ـهــا :تــأمـيــن
م ـس ـتــوى م ـت ـقــدم م ــن ال ـح ــري ــات الـنـقــابـيــة
والــدي ـم ـقــراط ـيــة يُ ـم ـ ّكــن ال ـع ـمــال مــن ان ـتــزاع
حقوقهم كل حقوقهم.
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ً
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تشهد مع ّدالت اإلصابة بفيروس كوفيد  19ارتفاعاً كبيرًا،
وخاصة في القسم الجنوبي من أوربا كإيطاليا وإسبانيا
بسبب ضعف البنية التحتية المع ّدة لمواجهة الوباء،
فهذه الدول لم تشهد زيادات في مع ّدالت النمو ،وال حتى
في توزيع الفائض في موازناتها لصالح الشعب ،منذ أزمة
التقشف ،وهي ال تزال
عام  2015المعروفة بسياسات ّ
الخاصة
التجهيزات
تعاني من تبعاتها بالنقص الحالي في
ّ
باحتواء الوباء ،وهو نتيجة الخضوع للترويكا التي جعلت
يصب في خدمة الديون المتراكمة عليها.
كل نتاجها ّ
ّ

رغيف الخبز
بالنسبة للفقراء
يمثل الحياة في
المقابل ،فهو
ليس ضرورة
باألساس بالنسبة
«لألغنياء»
المستغلين
ِ

وتــواجــه الطبقة العاملة فــي سورية
هــذا الــوبــاء فــي ظــل نـظــام صـحــي ال
ي ـم ـلــك ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ــوس ــائ ــل الـطـبـيــة
الـ ـ ـضـ ـ ــروريـ ـ ــة ،ومـ ـقـ ـيـ ــد ب ـس ـي ــاس ــات
اقتصادية ليبرالية حرمته من أبسط
مـ ـق ــوم ــات الـ ــوقـ ــايـ ــة واالسـ ـتـ ـشـ ـف ــاء،
وتـ ـغـ ـطـ ـي ــة ص ـح ـي ــة ض ـع ـي ـف ــة آلالف
العمال ،وخاصة العمال الذين خارج
مظلة التأمينات االجتماعية ،أو أية
حماية اجتماعية أخرى ،وتعاني من
أج ــور هــزيـلــة ال تـسـتـطـيــع س ـدّ رمــق
العامل ،وقلة في المواد االستهالكية
األس ـ ــاس ـ ـي ـ ــة وت ـ ـض ـ ـخـ ــم أس ـ ـع ـ ــارهـ ــا،
وب ــال ـم ــوازاة م ــع ت ـصــاعــد اح ـت ـمــاالت
اإلصــابــة بـفـيــروس كوفيد  19وعــدم
المساواة أمام الموت مقارنة بقوى
ال ـن ـهــب وال ـف ـس ــاد ،ت ـت ـعــرض الـطـبـقــة
العاملة لحرب اجتماعية طاحنة ،إذ
تـسـتـغــل ق ــوى ال ـن ـهــب وال ـف ـس ــاد هــذا
الــواقــع الـجــديــد ،وكــل ذلــك بمساعدة
ال ــدول ــة ومـسـتـفـيــديــن م ــن إج ـ ــراءات
م ـف ـص ـل ــة عـ ـلـ ــى م ـ ـقـ ــاس م ـص ــال ـح ـه ــم
تـســاهــم فــي زي ــادة رفــع أس ـعــار كــافــة
ال ـس ـلــع األس ــاس ـي ــة ،وخ ــاص ــة الـخـبــز

مـ ــن خ ـ ــال مـ ــا ي ـس ـم ــى ال ـم ـع ـت ـمــديــن
ل ـب ـيــع ال ـخ ـب ــز ،وخ ــاص ــة ف ــي أريـ ــاف
دم ـشــق ح ـيــث ت ـج ــاوز س ـعــر الــربـطــة
الـ ــواحـ ــدة  100ل ـي ــرة سـ ــوريـ ــة ،وال
جدال أننا في البالد نواجه مصاعب
كبيرة مــع جائحة الكوفيد  19وهي
أشـبــه بـحــرب الـعـصــابــات ،وفــي حكم
الـمــؤكــد أن أزم ــة هــذا الــوبــاء الجديد
ال ـتــي تـعـصــف بــال ـعــالــم س ـت ـكــون أشــد
وطـ ــأة ع ـلــى ال ـع ـمــال ال ـف ـق ــراء ،وه ــذا
م ــا عـ ـبّ ــرت ع ـن ــه قـ ــوى وم ــؤس ـس ــات
دول ـي ــة وم ـح ـل ـيــة وخـ ـبـ ــراء ،أن مـثــل
هذه األزمات تؤثر بدرجة أكبر على
الـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة وال ـف ـق ــراء ع ـمــوم ـ ًا،
ورغــم ّأن كوفيد  19لــم يكن كغيره

مـ ــن األوب ـ ـئـ ــة الـ ـت ــي ش ـه ــده ــا ال ـع ــال ــم
واسـتـهــدف أع ــداد ًا أكـبــر مــن الـفـقــراء،
وأظـ ـهـ ــر ب ــأن ــه لـ ــم يـ ـف ــرق ب ـي ــن غـنــي
وفـقـيــر وب ـيــن م ـســؤول ومـ ــرؤوس،
غير ّأن تبعاته االقـتـصــاديــة ستكون
أكبر وأقسى على األفقر ســواء على
م ـس ـتــوى األف ـ ــراد أو ع ـلــى مـسـتــوى
البلدان.
إن الطبقة العاملة الفقيرة هــي أكثر
تــأثــر ًا ب ــاألزم ــات ،فــالـخـلــل فــي مـيــزان
ت ـ ــوزي ـ ــع الـ ـ ـث ـ ــروة وم ـل ـك ـي ــة أدوات
اإلن ـ ـتـ ــاج ال ت ــأت ــي فـ ــي ص ــال ــح ه ــذه
الطبقة الفقيرة ،وإن هذا الخلل ليس
ف ــي م ـس ـت ــوى ال ــدخ ــل ف ـق ــط وك ــذل ــك
أيـضـ ًا هــو تـنـمــوي ،وت ــرى هــذا الفقر

ع ـل ــى م ـس ـت ــوى كـ ــافـ ــة ال ـم ـح ــاف ـظ ــات
والـمـنــاطــق ،وه ــذا الـخـلــل فــي تــوزيــع
الـثــروة نتيجة وجــود طبقة مستغِ ّلة
وطبقة مستغَلة فقيرة ويجعل هذه
الطبقة الـتــي ال تحصل على تكاليف
ال ـح ـيــاة ال ـض ــروري ــة وت ـع ـيــش كـفــاف
ي ــومـ ـه ــا،ه ــي دائ ـ ـمـ ــا عـ ــرضـ ــة ل ـل ـن ـهــب
واالسـ ـتـ ـغ ــال واألوب ـ ـئـ ــة ،وم ـط ـلــوب
مـنـهــا وحــدهــا التضحية ليبقى رأس
ال ـ ـمـ ــال وي ـب ـق ــى ال ـت ـه ـم ـي ــش وال ـظ ـل ــم
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي .وف ـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ت ـقــوم
القوى المهيمنة بوصف هذه الطبقة
بأنها متخ ّلفة وخــاصــة عندما تطالب
بـحـقــوقـهــا مــن خــال وســائــل اإلعــام
وال ـم ـح ـل ـل ـيــن ل ــدي ـه ــا ،وت ـق ــوم ب ـفــرض

الحقيقة المناسبة لمصالح االستغالل
ون ــرى ذل ــك ع ـنــدمــا أظ ـه ــرت وســائــل
اإلعـ ـ ــام م ـث ــل ه ـ ــؤالء ف ــي ال ـم ـنــاطــق
األفقر في المحافظات وهم يتهافتون
عـ ـل ــى الـ ـخـ ـبـ ــز ،ألن رغ ـ ـيـ ــف ال ـخ ـب ــز
بــالـنـسـبــة لـلـفـقــراء يـمـثــل ال ـح ـيــاة ،في
المقابل ،إنّه ليس ضرورة باألساس
بالنسبة «لألغنياء» المستغِلين ،وأن
أزمــة الكوفيد  19أظهرت للجميع أن
جهاز الدولة الذي يستطيع أن يؤمن
م ـس ـت ـلــزمــات ال ـم ـج ـت ـمــع وم ـت ـط ـل ـبــاتــه
بـ ـشـ ـك ــل ع ـ ـ ــام وخ ـ ـ ـ ـ ٍـال م ـ ــن الـ ـفـ ـس ــاد
والـنـهــب -ويعمل على تــوزيــع ثــروة
الـمـجـتـمــع بــأك ـثــر ع ــدال ــة -قـ ــادر عـلــى
مواجهة مختلف األزمات.

الطبقة العاملة

عمال «تونيك» الجزائرية يحتجون بالطريق
قامت نقابة العمال في مؤسسة «تونيك للصناعة»،
بوالية تيبازة الجزائرية يوم الثالثاء  24من الشهر
الـجــاري بتنظيم وقـفــة احتجاجية فــي الـطــريــق رغــم
التعليمات الـتــي تمنع التجمهر والـمـسـيــرات مؤقت ًا،
مهما كــان شكلها ومطلبها في إطــار محاربة انتشار
عـ ــدوى ف ـي ــروس ك ــورون ــا ب ـعــد أن أص ـب ــح ال ـح ــوار
م ـس ـت ـح ـيــا مـ ــع م ـج ـل ــس اإلدارة ،والـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
ل ـل ـمــؤس ـســة ب ـح ـســب ن ـقــابــة ال ـع ـم ــال ،نـتـيـجــة تـجــاهــل
إدارة المؤسسة مطالب العمال التي تدعو إلى دفع
األج ــور الـمـتــأخــرة ،وكــذلــك المطالبة بتوفير الـمــواد
األول ـي ــة ،وصـيــانــة ال ـم ـعــدات الـخــاصــة بــإنـتــاج ال ــورق
المموّج والــورق الصحي ،وقالت النقابة :إن الوقفة
االحـتـجــاجـيــة ه ــذه ج ــاءت بـعــد تــأخــر أج ــور شـهــري
كانون ثاني وشباط لعام  ،2020تاريخ اإلعالن عن
بداية اإلضراب.

إضراب عمال تمريض
مستشفى حلوان في مصر
نـفــذ عـمــال تـمــريــض مستشفى حـلــوان الـعــام يــوم
 23م ــن ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري وق ـف ــة اح ـت ـجــاج ـيــة بـعــد
اك ـت ـشــاف ـهــم وجـ ــود حــال ـتــي اش ـت ـبــاه ف ــي اإلص ــاب ــة
ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا داخـ ــل ال ـع ـنــايــة ال ـم ـشــددة مــع
ع ــدم وجـ ــود ال ـم ـس ـت ـلــزمــات ال ـط ـب ـيــة ،وأكـ ــد عـمــال
الـتـمــريــض الـمـحـتـجــون بــأنـهــم لــم يـتــابـعــوا الـعـمــل
حـفــاظـ ًا عـلــى حـيــاتـهــم ،لـعــدم وج ــود الـمـسـتـلــزمــات
الطبية الـضــروريــة للتعقيم ،ولحماية أنفسهم من
الـتـعــامــل مــع أي مـصــاب أو مشتبه بــإصــابـتــه بهذا
ال ـف ـيــروس ،كـمــا أكــد عــدد مــن الـعـمــال المحتجين،
وك ــان ــت حــال ـتــا االش ـت ـبــاه ف ــي اإلص ــاب ــة بـفـيــروس
كورونا ،داخل العناية المشددة بمستشفى حلوان
العام لشخصين ال توجد صلة قرابة بينهما ،وقد
دخال المستشفى منذ فترة.

عمال الصحة في والية ريفرز النيجيرية
في إضراب مديد
بـ ــدأ ال ـع ــام ـل ــون ال ـص ـح ـيــون إضـ ــرابـ ـ ًا ع ــن الـعـمــل
ي ــوم األرب ـع ــاء  25مــن الـشـهــر ال ـج ــاري بــدعــوة
من قيادة المؤتمر النقابي للعمال النيجيريين،
حيث طالبت قيادة النقابة العمال بالتوقف عن
العمل .من أجل رفع الحد األدنى لألجور ،وقال
أح ــد قـ ــادة ن ـقــابــة ال ـع ـمــال :إن رف ــض الـحـكــومــة
دف ــع رواتـ ــب الـمـتـقــاعــديــن لـفـتــرة طــويـلــة ســاهــم
ف ــي اإلض ـ ــراب أي ـض ـ ًا ،وق ــال ــت ال ـن ـقــابــة :مــازالــت
ال ـم ـف ــاوض ــات م ـس ـت ـمــرة م ــع ال ـع ـمــال الـمـنـظـمـيــن
لــإضــراب مــن أجــل الــوصــول إلــى اتـفــاق يرضي
الجميع ،كما قالت النقابة :إن المحافظ يحاول
اس ـت ـب ـعــاد مــوظ ـفــي مــؤس ـســات ال ـت ـع ـل ـيــم ال ـعــالــي
(الـجــامـعــات والـمـعــاهــد الـفـنـيــة) مــن زي ــادة الـحــد
األدنى لألجور.

إضرابات في البرازيل
انــدل ـعــت مـنــذ الـخـمـيــس ال ـمــاضــي 19 ،آذار سـلـسـلــة من
اإلضــرابــات واالحتجاجات في مركز االتصال في مدن
من الشمال إلى جنوب البرازيل ،حيث تم حشد اآلالف
من العمال الذين يواجهون ظــروف عمل غير آمنة في
مــواج ـهــة جــائ ـحــة  19-COVIDوت ـع ـت ـب ــر ه ــذه الـحــركــة
ج ــزء ًا مــن مــوجــة عــالـمـيــة مــن اإلض ــراب ــات بـمــا فــي ذلــك
فــي مصانع الـسـيــارات فــي إيطاليا وإسبانيا والــواليــات
المتحدة ،وفي صناعات أخرى في أماكن أخرى .وكانت
االحتجاجات قد اندلعت في  11مدينة برازيلية ويعمل
فـيـهــا أكـثــر مــن  37000عــامــل فــي جـمـيــع أن ـحــاء الـبــاد.
وقــال عـمــال الـمــا فيفا اإليطالية فــي مدينة ســاو بــاولــو:
غــريـبـ ًا للغاية بالنسبة لشركة مـتـعــددة الجنسيات مثل
ألما فيفا .كان ينبغي أن يستوعبوا تجربة ما حدث في
إيـطــالـيــا ،لكنهم فــي الحقيقة لــم يـكــن لــديـهــم أي رد فعل
وقال العمال« :لن نموت في حجراتنا».
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ما الفرق بين الموت جوعاً أو بالفيروس؟!!
شؤون عمالية

قاسيون ـ العدد  959اإلثنين  30آذار 2020

بالتأكيد هناك فرق أكيد ،وهو أن الموت جوعاً يزيد من أرباح البعض وال ينتشر ليؤثر على أصحاب
الربح ،وال ينقل العدوى لهم ،خاصة إذا كانت هناك سياسات اقتصادية تحميهم وتحمي أرباحهم،
ولكن بالنسبة للفقراء الموت بالفيروس أرحم من الموت جوعاً.

ǧأديب خالد

فـ ـل ــم يـ ـك ــن وح ـ ـ ــده ف ـ ـي ـ ــروس كـ ــورونـ ــا
ال ـم ـســؤول الــوح ـيــد ف ــي م ــأس ــاة الـعـمــال
السوريين وتوقف أعمال الكثيرين ممن
يكسبون لقمة عيشهم يوم ًا بيوم ،ولم
يكن وحده السبب في بقاء آالف العمال
ف ــي م ـنــازل ـهــم م ــن دون روات ـ ــب ،وإن ـمــا
س ـيــاســة ال ـح ـكــومــة االق ـت ـص ــادي ــة وع ــدم
مراعاتها للدستور والقوانين السورية
المعمول بها هي من كانت الكارثة األكبر
على العمال.
الدستور
ج ـ ــاء فـ ــي ال ـ ـمـ ــادة ال ـت ــاس ـع ــة ع ـش ــر مــن
ال ــدس ـت ــور الـ ـس ــوري ع ـلــى أنـ ــه ( يـقــوم
ال ـم ـج ـت ـم ــع فـ ــي الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة ال ـع ــرب ـي ــة
السورية على أساس التضامن والتكافل
واحـ ـت ــرام م ـب ــادئ ال ـع ــدال ــة االجـتـمــاعـيــة
وال ـحــريــة وال ـم ـســاواة وصـيــانــة الـكــرامــة
اإلنسانية لكل فرد).
نص المادة صريح وواضح ،فهو يؤكد
على ضرورة بناء مجتمع سوري على
أساس التكافل والعدالة االجتماعية ولم
ن ــر ف ــي س ـيــاســة ال ـح ـكــومــة االق ـت ـصــاديــة
واالجتماعية ال قبل كــورونــا وال بعده
أي تـنـفـيــذ ل ـهــذه ال ـم ــادة م ــن الــدس ـتــور،
فهل من العدالة االجتماعية أن يتم ترك
العمال من دون أجور حتى إشعار آخر؟
وكيف سيتدبر هؤالء أمورهم؟ وكيف

سـيـتــم صـيــانــة كــرامـتـهــم اإلنـســانـيــة وقــد
تركت أفواههم مفتوحة للسماء دون أن
يكون لهم أي مــدخــول يستطيعون من
خالله تأمين بعض حاجياتهم األساسية
ال سيما أن رواتبهم أساس ًا ال تكفل لهم
حياة كريمة وال تلبي أدنــى متطلباتهم
المعيشية.
وإذا عــدنــا إلــى الــدسـتــور الـســوري مــرة
أخـ ـ ــرى ،ف ـق ــد جـ ــاء ف ــي الـ ـمـ ــادة ال ـثــان ـيــة
وال ـع ـشــريــن ع ـلــى أن ت ـك ـفــل ال ــدول ــة كــل
مــواطــن وأســرتــه فــي ح ــاالت ال ـطــوارئ
والمرض والعجز والشيخوخة.
وتـ ـحـ ـم ــي ال ـ ــدول ـ ــة صـ ـح ــة ال ـم ــواط ـن ـي ــن
وتــوفــر لـهــم وســائــل الــوقــايــة والمعالجة
والتداوي.
ول ـك ــن ال ـس ـيــاســات ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـت ــي مــا
زال ــت م ـصــرة عـلـيـهــا مـخــالـفــة الــدس ـتــور،
وتضرب نصوصه بعرض الحائط كل
يوم ،وخاصة عند كل استحقاق يخص
الـعـمــال ،وكــل هــذا مــن أجــل عــدم إزعــاج
أصحاب الربح ذوي البطون المنتفخة،
وعـ ــدم ال ــزام ـه ــم بـ ــأي شـ ــيء ،ول ـم ــا ال؟
فهم حسب نظر الحكومة مجموعة من
الـمـســاكـيــن وحــدهــم تــأثــروا بــاألزمــة ،أمــا
مــايـيــن الـعـمــال عـلــى ام ـتــداد الــوطــن فلم
ي ـتــأذوا خــال األزم ــة وعـلـيـهــم التضحية
من أجل حفنة من اللصوص والفاسدين
الذين لم ولــن يشبعوا من النهب طوال
هـ ــذه ال ـس ـن ـي ــن ،وي ـس ـت ـغ ـلــون أيـ ــة أزم ــة
لــزيــادة أربــاحـهــم ،وتعمل الحكومة على
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حمايتها وتُحرّم المساس بها.
بـ ــالـ ــرجـ ــوع إلـ ـ ــى ن ـ ـصـ ــوص ال ــدسـ ـت ــور
ال ـ ـم ـ ــذك ـ ــورة أعـ ـ ـ ــاه ،كـ ـ ــان يـ ـج ــب ع ـلــى
ال ـح ـك ــوم ــة أن تُـ ـلـ ــزم ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص
بصرف إجــازات للعمال مدفوعة األجر،
مــن أجــل تـجــاوز هــذه ال ـظــروف ،وهــذه
اإلجــازات مدفوعة األجر لن تنقص من
أرباح أصحاب العمل ،لكن هذه األرباح
ممنوع االقتراب منها حسب السياسات
الحكومية.

لم نر في سياسة
الحكومة
االقتصادية
واالجتماعية ال
قبل كورونا وال
بعده أي تنفيذ
للمادة التاسعة
عشر من الدستور
حول العدالة
االجتماعية

رأي القانون
قانون العمل رقم  17لعام  2010قد نص
في المادة  86على أنه إذا حضر العامل
وح ــال ــت ب ـي ـنــه وب ـي ــن م ـب ــاش ــرت ــه ال ـع ـمــل
أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب
ال ـع ـمــل اس ـت ـحــق ال ـع ــام ــل ن ـص ــف أجـ ــره،
ولكن الحكومة لم تُفعّل هذه المادة من
ال ـقــانــون مــع أن ـهــا م ــوج ــودة ،بــل تــركــت
ال ـحــريــة الـكــامـلــة ألربـ ــاب الـعـمــل التـخــاذ
م ــا ي ـح ـلــو ل ـهــم م ــن قـ ـ ــرارات ف ــي إدارة
منشآتهم ،وأغلبهم ترك عماله بال أجور
ب ـش ـكــل غ ـيــر قــانــونــي وغ ـي ــر دس ـت ــوري
وغير إنساني.
ولم تُلزم وزارة الشؤون االجتماعية
وال ـ ـع ـ ـمـ ــل أص ـ ـح ـ ــاب الـ ـعـ ـمـ ــل ب ــاتـ ـخ ــاذ
اإلج ـ ـ ـ ــراءات الـ ــازمـ ــة ل ـم ـن ــع ان ـت ـش ــار
ال ـف ـيــروس فــي مـنـشــآتـهــم ،فـفــي جــولــة
فــي مــديـنــة عــدرا الصناعية لــم نالحظ
أيــة إجــراءات وقائية قــام بها أصحاب
الـعـمــل لـحـمــايــة الـعـمــال مــن الـفـيــروس،
ولـ ـ ـ ــم نـ ـ ـ ــرى أي تـ ـعـ ـقـ ـيـ ــم ل ـل ـم ـع ــام ــل
والـمـنـشــآت ،أو تــوزيــع الكمامات على
الـ ـعـ ـم ــال ،وم ـ ــن الـ ـمـ ـف ــروض أن ه ــذه
اإلجراءات باتت من إجراءات الصحة
وال ـس ــام ــة الـمـهـنـيــة ال ـض ــروري ــة الـتــي

يجب أن تـفــرض عليها رقــابــة صارمة
من قبل وزارة العمل.
وزارة ال ـع ـم ــل ت ــرك ــت ألرب ـ ـ ــاب ال ـع ـمــل
الـحــريــة الكاملة فــي إدارة منشآتهم في
هذه الظروف االستثنائية ،ولم تُلزمهم
بإغالقها أو تخفيف وردي ــات العمل أو
باتباع أساليب الوقاية أقــل االيـمــان ،بل
تــركــت الـعــامــل كـمــا عــادتـهــا تـحــت رحـمــة
رب العمل واندفاعه وراء الربح فقط.
الحلول موجودة
ولكن اإلرادة غير موجودة
إذا كــانــت ال ـح ـكــومــة ال تـسـتـطـيــع إل ــزام
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـخ ـ ــاص ب ـ ـصـ ــرف إجـ ـ ـ ــازات
مــدفــوعــة األجـ ــر لـلـعـمــال ك ــان عـلـيـهــا أن
تـتـخــذ تــداب ـيــر اسـتـثـنــائـيــة لـمـعــالـجــة هــذا
الـ ـم ــوض ــوع ،ف ـع ـلــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال :أن
تقوم بصرف راتب شهر لكل عامل من
حساب مؤسسة التأمينات االجتماعية
أو مــن صـنــاديــق االتـحــاد الـعــام لنقابات
ال ـع ـمــال ع ـلــى أن ي ـتــم خـصـمـهــا تـقـسـيـطـ ًا
من أرباب العمل ،أو إضافتها إلى ديون
مــؤس ـســة ال ـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـمــاع ـيــة عـلــى
القطاع الخاص ،أو توزيع سالل غذائية
على المواطنين بشكل عام تكفيهم لمدة
شهر.
هـنــالــك الـعــديــد مــن الـحـلــول واإلج ــراءات
االستثنائية ،ولكن اإلرادة الحكومية في
إنـقــاذ الـعـمــال مــن الـجــوع غير مــوجــودة
أســاسـ ًا ،وال هــي فــي حسابات القائمين
ع ـلــى رس ــم ال ـس ـيــاســات ال ـح ـكــوم ـيــة ،بــل
جـ ـ ّـل ه ـم ـهــم ه ــو زيـ ـ ــادة أربـ ـ ــاح أربـ ــاب
ال ـع ـمــل ،ك ـيــف ال وه ــم ي ـغ ـضــون الـبـصــر
عن االرتفاع الجنوني في أسعار السلع
وال ـ ـمـ ــواد األس ــاس ـي ــة ف ــي هـ ــذا ال ـظ ــرف
االستثنائي.
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لن نعود إلى «الوضع الطبيعي» فهو المشكلة!

عندما كانت الطائرات الروسية تنقل أطنان المساعدات إلى إيطاليا خالل األسبوع الماضي ،كان ال
بد لها من أن تسير  2500ميل إضافي بسبب الحظر الذي يفرضه حلف الناتو وبولندا على الطائرات
الروسية .وبينما كان اإلعالم الغربي يلوك الرواية المفبركة لقصة الطبيب الصيني في ووهان ،كان
إعالن الرئيس الصيني حاسماً :قدمنا المساعدة للواليات المتحدة ،وسنواصل تقديمها.
ǧأحمد الرز

المسألة
المفتاحية التي
ينبغي وضعها
على بساط البحث
ليست السؤال
عن أسباب انتشار
فيروس كورونا
بل السؤال :لماذا
خارت وعجزت
معظم أجهزة
الدولة في
العالم أمام هذا
الفيروس؟

كما في كل األطــوار االنتقالية الصعبة
الـتــي مـرّ بها الـتــاريــخ الـبـشــري ،ينفتح
ـؤال الـمـسـتـقـبــل ع ـلــى ن ـطـ ٍـاق
ال ـي ــوم سـ ـ ُ
ش ــام ــل ،وهـ ــو الـ ـسـ ــؤال ال ـ ــذي سـيـظـ ُّـل
أس ـ ـيـ ــر ًا ل ـل ـت ـك ـه ـنــات والـ ـشـ ـك ــوك مـ ــا لــم
يتخذ المرء موقف ًا رصين ًا إزاء سؤال
الحاضر :هل العالم الذي نعيش فيه-
بوصفه عالم ًا مقيد ًا بقوانين المنظومة
الــرأسـمــالـيــة– قــابــل لــاسـتـمــرار؟ وهــل
يـمـكــن لـلـبـشــريــة أن تـعــود إلــى ال ــوراء،
إلى ما قبل األزمة االقتصادية وانهيار
أسواق األسهم العالمية وحرب أسعار
النفط وفيروس كورونا؟
كورونا ...مثال واحد فقط
في ازدحام األحداث وتسارعها اليوم،
ي ـبــدو مــن الـصـعــب عـلــى كـثـيــريــن ربـمــا
أن ي ـتــذكــروا ال ــواق ــع ال ــذي ك ــان قــائـمـ ًا
فــي الـعــالــم قـبــل الـمـسـتـجــدات األخـيــرة،
ح ـي ــن ك ـ ــان الـ ـك ــوك ــب ك ـل ــه وبــال ـم ـع ـنــى
ـدم واحــدة» .ألم
الحرفي «يقف على قـ ٍ
تخرج االحتجاجات في معظم أصقاع
ال ـع ــال ــم وب ـك ـثــافــة غ ـيــر م ـس ـبــوقــة؟ ألــم
نـشـعــر جـمـيـعـنــا أن مـسـتــوى اإلحـبــاط
واالح ـت ـق ــان ق ــد ب ـلــغ ف ــي ال ـع ــال ــم وفــي
منطقتنا مبلغ ًا ينبئ بتغييرات كبرى
مقبلة؟
إن ال ـم ـســألــة ال ـم ـف ـتــاح ـيــة ال ـت ــي يـنـبـغــي
وضـعـهــا عـلــى بـســاط الـبـحــث ال ـيــوم ال

تكمن فــي الـســؤال عــن أسـبــاب انتشار
ف ـيــروس ك ــورون ــا ،بــل ال ـس ــؤال ،لـمــاذا
خــارت وعـجــزت معظم أجـهــزة الــدولــة
فــي الـعــالــم أم ــام ه ــذا ال ـف ـيــروس؟ ولــم
تـعــد اإلجــابــة عــن هــذا ال ـســؤال تحتاج
إلــى بـحـثٍ كثير ،فالحقيقة الـيــوم أكثر
س ـط ــوع ـ ًا م ــن أن ت ـغ ـطــى ب ـغ ــرب ــال :إن
ال ـم ـن ـظــومــة ال ـت ــي تُ ـس ـيّ ــر ال ـع ــال ــم تـضــع
الربح محدد ًا أساسي ًا لعملها .وقد قدّم
ال ـق ـطــاع ال ـص ـحــي م ـث ــا ًال ،م ـث ــا ًال واحـ ــد ًا
ف ـقــط ،ع ـلــى ت ــوحّ ــش ه ــذه الـمـنـظــومــة
وت ـنــاق ـض ـهــا م ــع ال ـح ــاج ــات األســاس ـيــة
لإلنسان.
وعلى هــذا النحو ،ال يتحمل فيروس
كورونا المسؤولية عن مليارات البشر
المُعطلين عن العمل أو الذين يعملون
بشروط عمل غير مستقرة .بل تتحملها
الـمـنـظــومــة ال ـتــي اعـتــرفــت بـنـفـسـهــا في
ع ــام  2018ب ـج ــز ٍء م ــن الـحـقـيـقــة حـيــن
قــالــت إن  %40مــن الـعــائــات األمريكية
و %32مـ ــن الـ ـع ــائ ــات األوروب ـ ـي ـ ــة ال
يمكنها أن تتحمل نفقات غير متوقعة
تـتـجــاوز  400دوالر أمــريـكــي (راج ــع
بـيــانــات مجلس االحتياطي الفيدرالي
األمـ ــري ـ ـكـ ــي ،ومـ ــديـ ــريـ ــة ي ــوروسـ ـت ــات
التابعة للمفوضية األوروبية).
هــذا الــواقــع الـمـتــردي للقطاع الصحي
ال ــذي ظـهــر فــي ال ـغــرب بـشـكــل خــاص،
ليس سببه أن فيروس كورونا ش ّكل
م ـفــاجــأة لـلـنـخــب ال ـحــاك ـمــة ه ـن ــاك ،إنـمــا
ه ــو ن ـت ـي ـجــة طـبـيـعـيــة ت ـم ــام ـ ًا لـعـمـلـيــات

في ازدحام
األحداث
وتسارعها يبدو
صعباً على
كثيرين أن
يتذكروا الواقع
الذي كان قائماً
في العالم قبل
المستجدات
األخيرة حين كان
الكوكب كله
قدم
«يقف على ٍ
واحدة»

«الـتـقـشــف» الـنـيــولـيـبــرالـيــة الـتــي طالت
هــذا الـقـطــاع ،فــي مـقــابــل ذه ــاب الـجــزء
األك ـب ــر م ــن اإلن ـف ــاق الن ـت ـشــال الـقـطــاع
ال ـ ـمـ ــالـ ــي والـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات م ـ ــن الـ ـكـ ــارثـ ــة
االقتصادية التي يعيشانها.
على هــذا األس ــاس ،بــات واضـحـ ًا أكثر
لعموم الناس خلو مثل هذه السياسات
من الطابع اإلنساني واألخالقي الذي
ت ـغ ـن ــت بـ ــه دائ ـ ـم ـ ـ ًا ،وأبـ ــانـ ــت ال ـح ـق ـي ـقــة
ك ـمــا ه ــي :ن ـحــن ال ـب ـشــر ف ــي ن ـظــر هــذه
المنظومة لسنا أكثر من مجرد أرقــام
وبراغي في آلة الربح ،ولن تأخذ على
عاتقها مهمة حمايتنا من المخاطر ألن
ذلك يتناقض وجوهر وجودها.
وعلى النقيض من ذلك ،يتضح للناس
أيـ ـضـ ـ ًا الـ ـنـ ـم ــوذج ال ـم ـق ــاب ــل ل ـل ـن ـمــوذج
الغربي ،وهو ما تقدمه اليوم دول مثل:
دول
الصين وروسيا وكوبا وغيرهاٌ ،
تضرب اليوم مثا ًال نادر ًا في التضامن
اإلن ـس ــان ــي الـحـقـيـقــي الـ ــذي ال يـقـتـصــر
ع ـل ــى ت ـق ــدي ــم الـ ـمـ ـس ــاع ــدات ل ـل ـش ـعــوب
األكـ ـث ــر تـ ـضـ ــرر ًا ف ـح ـس ــب ،ب ــل وك ــذل ــك
ف ــي طـ ــرح ال ـم ـســائــل األكـ ـث ــر إش ـكــال ـيــة
ع ـل ــى ج ـ ــدول األع ـ ـم ـ ــال ،مـ ـث ــل :ت ـب ــادل
الـمـعـلــومــات ح ــول ال ـف ـيــروس ،وبـحــث
اإلج ــراءات والـطــرق األمـثــل لمساعدة
الدول األفريقية لمنعها من أن تتحول
إلــى ب ــؤرة انـتـشــار لـلـفـيــروس ،ورصــد
ال ـف ـي ــروس ف ــي ال ـ ــدول ال ـت ــي ال تـمـلــك
إمـكــانــات إلجــراء الـفـحــوصــات ،والعمل
المشترك لتطوير اللقاحات واألدوية،
وإنـشــاء «مـمــرات خـضــراء» خالية من
القيود التجارية لنقل األدوية واألغذية
عبر العالم ،والبحث عن حلول لمشكلة
البطالة طويلة األمد الموجودة منذ ما
قبل انتشار الفيروس ،والتي تفاقمت
ومــن المتوقع أن تــواصــل تفاقمها مع
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دول جديدة.
انتشاره في ٍ
لن نعود...
تـعــانــي المنظومة الــرأسـمــالـيــة العالمية
م ـ ــن أزم ـ ـ ـ ــاتٍ ومـ ـشـ ــاكـ ــل ب ـن ـي ــوي ــة فــي
الـصـلــب مـنـهــا :مـيــل مـعــدل الــربــح نحو
االنخفاض مع تعقد التركيب العضوي
لـ ـ ــرأس ال ـ ـمـ ــال ،وت ــركـ ـي ــز االس ـت ـث ـم ــار
عـلــى الـقـطــاعــات غـيــر الـمـنـتـجــة بمقابل
إهـمــال القطاعات اإلنتاجية األساسية
والـضــروريــة ،وتــزايــد الجيش العالمي
مــن الـمُـعـ َّـطـلـيــن عــن الـعـمــل أو العاملين
في مجاالت غير مستقرة ،وهذا النوع
مــن األزم ــات مـتــواصــل وطــويــل األمــد،
وثـمــة نــوع آخــر مـتـفــرع ،مـثــل :انـهـيــار
أسـ ـعـ ــار ال ـن ـف ــط وتـ ــداعـ ـيـ ــات ف ـي ــروس
كورونا.
الـفـكــرة هـنــا :أن الـمـشــاكــل الـتــي تعاني
مـنـهــا ال ـب ـشــريــة نــات ـجــة ب ـجــوهــرهــا عــن
الـ ـنـ ــوع األول مـ ــن األزمـ ـ ـ ــات ،وال ـت ــي
يشترط ح ّلها بالضرورة أن تتخلص
الـبـشــريــة مــن الـمـنـظــومــة الــرأسـمــالـيــة،
وكــل مــا يــدور فــي وســائــل اإلعــام من
م ـحــاوالت إللـقــاء الــائـمــة فـيـمــا يجري
عـلــى مشكلة أسـعــار الـنـفــط وتــداعـيــات
فـ ـيـ ــروس كـ ــورونـ ــا وحـ ــدهـ ـمـ ــا ،هــدفــه
اإلل ـقــاء بــالـمــزيــد مــن الـقـنــابــل الــدخــانـيــة
ل ـت ـع ـم ـيــة ح ـق ـي ـقــة وصـ ـ ــول ال ـم ـن ـظــومــة
الــرأسـمــالـيــة إلــى طــريـ ٍـق م ـســدود ،بــات
ي ـس ـت ــدع ــي ط ـ ــرح الـ ـب ــدي ــل ع ـن ـه ــا عـلــى
المستوى العالمي.
كـ ـ ــان م ـ ــن الـ ـمـ ـلـ ـف ــت خـ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوع
ال ـ ـم ـ ــاض ـ ــي الـ ـ ـجـ ـ ــداريـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ــي ث ـب ـت ـه ــا
متظاهرون تشيليون على جدران أحد
أبنية سانتياغو ،والـتــي حملت شعار:
«لــن نـعــود إلــى وضـعـنــا الطبيعي ،ألن
(الوضع الطبيعي) كان هو المشكلة».
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ǧيزن بوظو
نشر موقع
نصًا
«»Truthout
ّ
مقتبساً عن
كتاب «األممية
أو الفناء» لكاتبه
نعوم تشومسكي،
تحت عنوان «ال
يمكننا أن نسمح
للكورونا بدفعنا
نحو االستبداد» ،مع
بضعة تعديالت
النص
وإضافات على ّ
بما يتناسب مع
التطورات الجارية إثر
وباء فيروس كورونا
المستجد عالمياً من
قبل المؤلف نفسه.

يقوم تشومسكي فــي الـبــدايــة بــاإلشــارة
إلـ ــى م ــا «س ـب ـبــه ال ـف ـي ــروس» م ــن أزم ــة
اقتصادية وسياسية في العالم ،ثم ينتقل
إلى تشبيه مجريات العصر الحالية مع
مرحلة الحرب العالمية الثانية وما قبلها،
م ـقــارب ـ ًا «فــاش ـيــة» ذاك الـعـصــر بـظــاهــرة
«اليمين المتطرف» في العالم اليوم ،من
الــواليــات المتحدة إلــى أوروبــا فالشرق
األوس ــط وأمــريـكــا الــاتـيـنـيــة ،فـبـعــد ذكــر
عــدد مــن األحــداث التاريخية والمواقف
األمــريـكـيــة تـجــاه ألـمــانـيــا الـنــازيــة ،والـتــي
وصفها بالـ«مختلطة  .» Mixedينتقل
إلــى الــزمــن الـمـعــاصــر ،بـصـعــود مــا سـمّــاه
«الــرجـعـيــة الـقــومـيــة الـمـتـشــددة العالمية
 ultranationalist, reactionary »internationalم ــع م ــا ت ـش ـك ـلــه مــن
تهديدات على «الديمقراطية» وبالتالي
ع ـلــى مـسـتـقـبــل ال ـج ـنــس ال ـب ـش ــري كـكــل
ب ـ ــوج ـ ــود :ال ـت ـه ــدي ــد الـ ـ ـن ـ ــووي ،وأزم ـ ــة
االح ـ ـت ـ ـب ـ ــاس ال ـ ـ ـحـ ـ ــراري مـ ـنـ ــذ عـ ـقـ ــود،
وم ــؤخ ــر ًا ال ــوب ــاء ال ـف ـي ــروس ــي ...خــاتـمـ ًا
مقاله بمقارنة الوباء الحالي مع «الموت
األس ــود» أو وبــاء الـطــاعــون الـقــديــم في
أوروب ــا ،معتبر ًا أنـنــا سنتعافى منه كما
تعافت أوروبــا سابق ًا ،وعليه فاألولوية
تبقى للتهديدات األولى.
نحو
على
مقاله
يخطئ تشومسكي في
ٍ
واض ــح فــي تـحـلـيــل جـمـلـةٍ مــن الـقـضــايــا،
إال ّأن هــذه األخـطــاء ،وضـمــن تـطــورات
ال ـعــالــم ال ـي ــوم ،بـنـتــائـجـهــا ال ـمــوضــوع ـيــة،
وب ـت ـح ـل ـي ــات واسـ ـتـ ـنـ ـت ــاج ــات م ـخ ـت ـلــف
ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة ح ــول ال ـعــالــم ،فـضـ ًا
عــن رد فـعــل الـشـعــوب اتـجــاهـهــا ،تجعل
إشارة االستفهام حوله أكبر مما مضى،
بـمــوقـعــه واصـطـفــافــه ،وسـنـبــدأ بتفنيدها
واحدة تلو األخرى:
ً
«كورونا» واألزمة االقتصادية
يـنـطـلــق تـشــومـسـكــي مــن الـفـكــرة الـتــالـيــة
ل ـي ـب ـنــي ع ـل ـي ـهــا نـ ـصّ ــه« :م ـن ــذ أن تـسـبــب

وبــاء فـيــروس كــورونــا المستجد بقلب
الـنـظــام الـسـيــاســي واالق ـت ـصــادي عــالـمـيـ ًا
رأسـ ًا على عقب ،ظهرت إمكانية وجود
عالمين كبيرين ومختلفين».
أو ًالّ ،إن «ال ـ ـعـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــن الـ ـكـ ـبـ ـي ــري ــن
والـمـخـتـلـفـيــن» ل ــم يـظـهــرا اآلن ،م ــع كل
ـراع
م ــرف ـق ــات ه ــذي ــن ال ـعــال ـم ـيــن م ــن صـ ـ ٍ
ط ـب ـق ـيّ واي ــدي ــول ــوج ــي وس ـي ــاس ــي ،أم ــا
«إم ـك ــان ـي ــة» ق ـي ــام ووج ـ ــود هـ ــذا ال ـعــالــم
محددة
اآلخر غير الرأسمالية ،فقد كانت
ً
بـشــروطٍ مــوضــوعـيــة ،وأخــرى ذاتـيــة ال
يمكن لها أن تقفز عن سابقتها أبعد من
التحضير النظري والعملي للحظة دفن
الـعــالــم الـقــديــم وإح ـيــاء الـجــديــد .والـيــوم،
بتنا نحيا عملي ًا هذه المرحلة االنتقالية
في التاريخ ،في الوقت الــذي تنبأت به
مختلف الـقــوى الـسـيــاسـيــة حــول الـعــالــم
قبل عقدين وأكثر ،وكان واضح ًا وجلي ًا
وجـ ــود ه ــذي ــن «ال ـعــال ـم ـيــن» م ـنــذ ال ـقــرن
ال ـمــاضــي ،ل ـكــن ،ثــان ـي ـ ًا ،ف ــإن تـشــومـسـكــي
ي ـب ـنــي ه ــذا االس ـت ـن ـتــاج بــاالس ـت ـنــاد إلــى
الـقـســم األول مــن جـمـلـتــه ،وه ــو جــوهــر
المشكلة.
فهل «كورونا» سببٌ لألزمة االقتصادية
وال ـس ـيــاس ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة ،أم أن ان ـت ـشــاره
نتيج ًة لها ولمجمل النظام الرأسمالي؟
منذ األزمــة المالية فــي عــام  ،2008كان
الـمـحـلـلــون االق ـت ـصــاديــون األمــريـكـيــون
ي ـت ـب ــارزون وي ـت ـنــاف ـســون أن ـف ـس ـهــم قـبــل
غ ـيــرهــم ،ح ــول م ــوع ــد األزم ـ ــة الـمـقـبـلــة،
وق ـ ــد ش ـه ــد ع ـ ــام  2019أكـ ـب ــر ق ـ ــدر مــن
ال ـت ـح ــذي ــرات ال ـت ــي أج ـم ـعــت ع ـلــى قــرب
انفجار هذه األزمة ،وبعضهم حدد سنة
 2020ف ـعـ ًـا لـهــا اس ـت ـنــاد ًا إل ــى مـعـطـيــات
التراجع الغربي وتأثير القوى الصاعدة
ع ـلــى واش ـن ـط ــن اق ـت ـص ــادي ـ ًا ،م ـمــا سـبــب
بـ ـتـ ـس ــارع ه ـ ــذه األزم ـ ـ ـ ــة ...واآلن ،مــع
انـهـيــار الـبــورصــات األمــريـكـيــة وخـســائــر
واشـنـطــن ال ـفــادحــة ،فـلـيــس مــن الـصـعــب
تتبع مسبباتها الملموسة األخيرة على
أقل تقدير ،بانسحاب روسيا من اتفاقية
أوب ـ ــك ،ل ـت ـبــدأ س ـل ـس ـلــة دوم ـي ـن ــو األزمـ ــة

www.kassioun.org

بالمضيّ قدم ًا.
كارثة الوباء الفيروسي في هذه األثناء،
قــد ج ــاءت ب ــا ًء وذري ـع ــة فــي آن واحــد
على الواليات المتحدة ،فمن جهة :تضع
ال ـم ـن ـظــومــة ال ـغــرب ـيــة أمـ ــام اسـتـحـقــاقــات
عــالـيــة ومـبــاشــرة ات ـجــاه صـحّــة شعوبها
والحدّ من انتشار الفيروس ،لكن بظل
ع ـقــدة «ال ــرب ــح» فــي األحـ ــوال الطبيعية
لــن تستطيع تـقــديــم الـحـدّ األدن ــى ،وفــي
األحـ ــوال ال ـطــارئــة كــالـتــي تـعـيـشـهــا اآلن،
تــدفـعـهــم نـحــو «االص ـط ـفــاء االجـتـمــاعــي»
ك ـح ـ ٍـل م ـه ـل ــك .ومـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ــرى :فـهــو
ذريـعــة للتستر على األزمــة االقتصادية
ن ـف ـس ـهــا ،وق ـلــب ال ـح ـقــائــق بـجـعــل الــوبــاء
مسبب ًا لألزمة عوض ًا عن فشل المنظومة
الـ ـم ــوض ــوع ــي والـ ـحـ ـتـ ـم ــي ،وهـ ـن ــا يـقــف
تشومسكي بعبارته مخدّم ًا لهذا الطرح.

هذه المقالة
لتشومسكي تبين
ذعره الخاص على
نفسه أو ًال وتضعه
ضعيفاً وعارياً أمام
األحداث والتغييرات
الفاشية واليمين المتطرف
التاريخية الكبرى
فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــارب ـ ـتـ ــه ب ـ ـيـ ــن وقـ ـ ــائـ ـ ــع صـ ـع ــود
التي تجري اآلن

«الـ ـف ــاشـ ـي ــة» ق ـب ــل  80عـ ــام ـ ـ ًا ،وص ـع ــود
«ال ـي ـم ـي ــن الـ ـمـ ـتـ ـط ــرف» ال ـ ـي ـ ــوم ،ي ـق ــوم
ت ـش ــوم ـس ـك ــي ض ـم ـن ـي ـ ًا ب ـت ـب ــرئ ــة س ـل ــوك
الواليات المتحدة األمريكية ُقبيل وأثناء
الـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة عـبــر مــا وصفه
بــ«الـمــواقــف المختلطة» ،بعد أن يُحمّل
ج ـ ــزء ًا م ـن ـهــا إل ــى جـ ــورج ك ـي ـنــان ،وهــو
الـقـنـصــل األمــريـكــي فــي بــرلـيــن بــاعـتـبــاره
«كــان يرسل تعليقات «مختلطة» حول
ال ـنــازي ـيــن ،م ـق ـتــرح ـ ًا بــأن ـهــم رب ـمــا لـيـســوا
بــال ـســوء ال ــذي يـتـحــدث عـنــه الـجـمـيــع»،
ولـتـبــدأ الـخــارجـيــة األمــريـكـيــة ،ومجلس
ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـخـ ــارجـ ـيـ ــة ،عـ ـل ــى ت ـش ـك ـيــل
خطط ًا واسـتــراتـيـجـيــات لمرحلة مــا بعد
ال ـحــرب ،مُـتـقــاسـمـيــن بــذلــك الـعــالــم شــرقـ ًا
وغــربـ ًا بينهم وبين المانيا الـنــازيــة ،لكن
جـ ــاء الـ ـ ــروس وق ـل ـب ــوا ال ـط ــاول ــة أث ـن ــاء
الحرب بقضائهم على النازية ،مما دفع
باألمريكيين إلى تغيير خططهم.
م ــوض ــوع ــة أن االم ــري ـك ـي ـي ــن ق ــد أهـ ــدوا
الـشــرق إلــى ألمانيا النازية فــي خططهم
لكن الروس ردعوا ذلك ،ال غبار عليها،

ل ـك ــن أن تـ ـك ــون ه ـ ــذه ال ـخ ـط ــط بـسـبــب
«تعليقات» بضعة أفــراد ،كالقنصل ذاك،
او س ــوء ف ـه ـ ٍم مــن األمــريـكـيـيــن لطبيعة
ه ــذه ال ـنــازيــة ،أمـ ـرُ ال يـمـكــن أن يمضي
مرور الكرام.
ويـ ـنـ ـتـ ـقـ ــل تـ ـش ــومـ ـسـ ـك ــي إل ـ ـ ــى الـ ـفـ ـت ــرة
الـمـعــاصــرة ،بـظـهــور «الــرجـعـيــة الـقــومـيــة
الـ ـمـ ـتـ ـشـ ــددة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة» ذاك ـ ـ ـ ــر ًا م ـن ـهــا
«ت ـحــالــف ال ـشــرق األوسـ ــط ال ـقــائــم على
الــدول الرجعية المتطرفة في المنطقة»
السعودية واإلم ــارات العربية المتحدة
وم ـص ــر و«إسـ ــرائـ ـيـ ــل» ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
أمــري ـكــا الــاتـيـنـيــة مــن ال ـبــرازيــل بـقـيــادة
ب ــول ـس ــون ــارو ،وصـ ــو ًال إل ــى اإلك ـ ــوادور
بقيادة مورينو.
م ـش ـك ـلــة ت ـشــوم ـس ـكــي ه ـن ــا ،ه ــي الـفـصــل
وال ـق ـطــع ب ـيــن فــاش ـيــة ال ـق ــرن الـعـشــريــن
النازية ،وفاشية القرن الواحد والعشرين
«الــديـنـيــة وال ـقــوم ـيــة» ،واع ـت ـبــاره أن ما
بين الفاشيتين هي مرحلة «ديمقراطية»
باتت تتهدد بانتهائها اآلن.
وه ــو م ـح ـقّ ب ــأن ه ــذه «الــدي ـم ـقــراط ـيــة»
تـنـتـهــي ،لـكــن لـيــس عـبــر «اسـتـعــاضـتـهــا»
بالشكل الديكتاتوري القادم من الفاشية،
بــل إن ه ــذه «الــديـمـقــراطـيــة األمــريـكـيــة»
نفسها بــدأت تظهر وضــوحـ ًا بجوهرها
الديكتاتوري وبفعل الـضــرورة الناشئة
فـ ــي ظـ ــل األزم ـ ـ ــة ال ـم ـت ـص ــاع ــدة ودون
إمكانية تجميلها بعد اآلن ،وهــي نفسها
من تحتاج أشكا ًال ايديولوجية متطرفة
قومية أو دينية الستخدامها لصدّ وقمع
أي مُـخــالـفٍ لمنظومتها وربـحـهــا ،مثلما
استخدمتها قبل  80عام ًا بوجه «العالم
اآلخر» في حينه.
إن هـ ــذه «ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» ال ـت ــي يـقــف
تشومسكي مــدافـعـ ًا عنها وخــائـفـ ًا عليها،
لـيـســت س ــوى الــديـكـتــاتــوريــة والــرجـعـيــة
ذات ـه ــا ب ــاخ ـت ــاف اس ـل ــوب ال ـق ـمــع فـيـهــا،
فـعــوضـ ًا عــن الـعـصــى والـسـجــن الـمـبــاشــر
كــانــت «الــوســائــل االعــامـيــة والمنظمات
غير الحكومية وغـيــرهــا مــن أدوات» ال
تعمل إال لصالح النخبة الحاكمة ،ومثبت ًة
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إياها ...وتشومسكي هنا ،كما يبدو ،واحد من
هــذه األدوات الـتــي سينتهي دوره ــا ووزنـهــا
بانتهائها.
الحرب النووية واالحتباس الحراري
غطاء للتقاعس عن ص ّد كورونا!
ٌ
قـبــل دخــولــه فــي مـنــاقـشــة األخ ـطــار الـتــي تهدد
البشرية يبدأ الكاتب بجملة انتقالية في ختام
الـفـقــرة الـســابـقــة «إن الـجـنــس الـبـشــري الـيــوم
يواجه سؤا ًال لم يتطرق له سابق ًا في التاريخ
سؤال تجب اإلجابة عليه في أسرع
اإلنسانيٌ ،
وق ــت :هــل سـيـنـجــو الـمـجـتـمــع الـبـشــري لفترة
طويلة؟»
وي ـب ــدأ ب ــذك ــر خ ـطــر ال ـح ــرب ال ـن ــووي ــة ال ـقــديــم
م ـنــذ ال ـح ــرب الـعــالـمـيــة ال ـثــان ـيــة وح ـتــى ال ـيــوم،
ذاكـ ــر ًا الـمـجــريــات الـسـيــاسـيــة والـعـسـكــريــة في
الـ ـسـ ـن ــوات ال ـق ـل ـي ـلــة األخـ ـيـ ــرة ب ـي ــن ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة وروس ـيــا ،وذكــر عــدد من
معاهدات التسلح الدولية كـ« START, ABM,
» INFوان ـس ـح ــاب مــوس ـكــو وواش ـن ـط ــن مــن
بعض منها ،محم ًال الطرفين حجم المسؤولية
ٍ
والتهور ذاتهه ،حينما قال «إذا ما أخذت نظرة
قــري ـبــة ،سـتـجــد أن ك ــا الـطــرفـيــن يـتـهــم اآلخ ــر
بعدم التزامه بالمعاهدة» ومشير ًا بعد ذلك إلى
أن «الـحــدود الروسية ،حيث التوتر يتصاعد،
يقدم الطرفين على أفعال استفزازية» .ليخطئ
تـشــومـسـكــي هـنــا بــوضـعــه روس ـيــا وال ــوالي ــات
المتحدة على طرفي مساواة ،ويُحمّل أخطاء
واستفزازات واشنطن على ردود فعل الجانب
الروسي التي أتت نتيج ًة لألولى ،وللسخرية
ف ــإن م ـثــالــه يـ ــدور ع ـلــى «الـ ـح ــدود الــروس ـيــة»
ن ـف ـس ـهــا ،ول ــو كــانــت ع ـلــى ال ـح ــدود األمــري ـك ـيــة
ألصبحت روسيا العدوّة األولى للعالم.
وبعد أن ينتقل للحديث عن أزمة «االحتباس
الحراري» وما تسببه من مخاطر كبيرة على
الجنس البشري ومجمل الحياة على األرض،
ذاكــر ًا بضعة معطيات عــامــة حــول الموضوع،
يـبــدأ بالتطرق إلــى الــوبــاء الفيروسي الجديد،
مقارن ًا إياه بوباء الطاعون «الموت األسود»
فــي أوروب ــا بــالـقــرن الـثــانــي عـشــر ،مـشـيــر ًا إلــى
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العدد الهائل من الوفيات ،إال أنه يجري مقاربة
غريبة فيقول «إن الموت األسود قد أدى إلى
مـقـتــل ث ـلــث س ـكــان قـ ــارة أوروب ـ ــا ع ـلــى األق ــل،
التي تعافت .وسيحدث تعافي اآلن» ّإن هذه
الـمـقــارنــة ذات ـهــا ،وبــالـطــاعــون األس ــود تـحــديــد ًا
عــوض ـ ًا عــن غـيــره ال ــذي هــو مــن أق ــدم وأشـنــع
األوبئة التي أودت بحياة الماليين من البشر،
يـهــدف إلــى االسـتـخـفــاف والـتـقـلـيــل ضـمـنـيـ ًا من
وباء فيروس كورونا المستجد مع ما يحصده
مــن أرواح «قليلة» اآلن ،المقارنة ذاتـهــا التي
ع ـم ــدت م ـخ ـت ـلــف وس ــائ ــل اإلع ـ ــام األمــري ـك ـيــة
ومثيالتها في الغرب على ضخّها ،لنشر الذعر
الغريزي ،واالستسخاف بالوباء الجديد ضمن
الوعي في آن واحد .ليخدم بذلك أيض ًا اإلدارة
األمــريـكـيــة نـفـسـهــا قـبــل غـيــرهــا ،وي ـبــرر بشكل
ُبطن أدائها ومستهجن ًا االنتقادات الموجهة
م ٍ
على مجمل المنظومة الرأسمالية.
ل ـيــؤكــد أخـ ـيـ ــر ًا ،م ـل ـم ـع ـ ًا مــوق ـفــه و«إن ـســان ـي ـتــه»
بــالـحــرص عـلــى الـحـيــاة الـبـشــريــة ،بــأن الـحــرب
ال ـنــوويــة واالح ـت ـبــاس ال ـح ــراري أك ـثــر أهـمـيــة
وض ــرره ــم دائ ـم ـيــن ال يـمـكــن ال ـت ـعــافــي مـنـهـمــا.
وهما أمران محقان تتحدث بهما كل البشرية
اآلن ،ب ــاخ ـت ــاف أس ـل ــوب اس ـت ـخــدام ـهــا ضـمــن
السياق لتبرئة تقاعس الحكومات عن مواجهة
كورونا واعتباره أمر ًا عابر ًا «سنتعافى منه».
نحو الوداع
ّإن هـ ــذه ال ـم ـق ــال ــة ل ـت ـشــوم ـس ـكــي ،ت ـب ـيــن ذع ــره
الخاص على نفسه أو ًال ،وتضعه ضعيف ًا وعاري ًا
أم ــام األح ــداث والـتـغـيـيــرات الـتــاريـخـيــة الـكـبــرى
ال ـتــي ت ـجــري اآلن ،فـفـضــح وان ـه ـي ــار ال ـن ـمــوذج
األمريكي بفعل األحــداث األخيرة تحديد ًا يعني
ان ـه ـيــار أدوات ـ ــه وم ـهــرج ـيــه ال ـس ـيــاس ـي ـيــن أي ـض ـ ًا،
لتصبح الحاجة والضرورة بالنسبة للمجتمعات
وال ـش ـع ــوب ت ـت ـط ـلــب قـ ــوى س ـيــاس ـيــة ب ـمــواقــف
جريئة وواضحة كالشمس تدفع بالتغيير لألمام
فع ًال ،وهنا كان يبرز دور تشومسكي األساسي
كأداة لتغييب هذه القوى عبر تسويقه إعالمي ًا
ك ــ«ي ـس ــار» و«أمـ ـم ــي» لـتـغـطـيـتــه ع ـلــى الـحـقــائــق
بنشاطه لصالح المنظومة ذاتها.

تطويق توتر جديد في الجنوب ...في الطريق نحو حل شامل
تجددت التوترات
األمنية خالل األسبوع
الماضي في المنطقة
الجنوبية على خلفية
نشاط محموم لعصابات
ٍ
الخطف والتهريب في
محافظتي السويداء
ودرعا ،األمر الذي أدى إلى
وقوع عدد من الضحايا
من المدنيين السوريين
في المحافظتين .ورغم
ّأن المرحلة الحرجة قد تم
تجاوزها بفضل العقالء
في المحافظتين ،وعبر
تدخل نشط للوسيط
فإن إمكانيات
الروسيّ ،
الدفع نحو حاالت توتر
جديدة ال تزال قائمة.

ǧسعد صائب

وإذا كــان التفسير األبـســط لنشاط
ه ــذه ال ـع ـصــابــات ه ــو ال ـس ـعــي وراء
الـ ـ ـم ـ ــال ،ف ـ ـ ـ ّـإن ط ــريـ ـق ــة االس ـت ـث ـم ــار
الـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ـتـ ـح ــري ــض والـ ــدفـ ــع
باتجاه الفتنة والتخريب تحت شتى

المسميات و«الحميّات» ،يجعل من
ال ـســذاجــة ب ـم ـكــان ال ـت ـعــامــل م ــع هــذه
الـظــواهــر عـلــى أنـهــا مـجــرد عصابات
خطف تسعى وراء المال.
ال ب ــد ب ــداي ــة م ــن ال ـ ـقـ ــول :إن رأي ـ ـ ًا
عــام ـ ًا بـيــن أب ـنــاء الـمـحــافـظـتـيــن ،يــرى
ّأن ه ــذه ال ـع ـصــابــات م ـتــواف ـقــة فـيـمــا
بينها في نهاية المطاف ،على األقل

ألنها تسعى إلــى حماية نفسها عبر
تحصين نفسها اجتماعي ًا بالتخويف
مــن «اآلخــر» ،وبــادّعــاء أنها «حامية
ال ـح ـم ــى» ف ــي وجـ ــه ذلـ ــك «اآلخ ـ ــر»،
الـ ــذي ل ـيــس ع ـ ــدو ًا وال خ ـص ـم ـ ًا فــي
حـقـيـقــة األمـ ــر ،بــل اب ــن الـبـلــد نفسها
وشريك اآلالم والعذابات.
ول ـكــن ح ـتــى الـتـفـسـيــر ال ـس ــاب ــق ،أي

الـتـفـسـيــر الـ ــذي ي ــرى ف ــي عـصــابــات
الخطف فــي المحافظتين ،عصابات
إج ـ ــرام ت ـت ـب ــادل ال ـم ـنــافــع واألدوار
فيما بينها لتعزيز مواقعها ومراكمة
ألن
األم ــوال ،هــو تفسير مـنـقــوص؛ ّ
مـ ــن ي ـت ــاب ــع كـ ــل حـ ــالـ ــة مـ ــن حـ ــاالت
ال ـ ـت ـ ــوت ـ ــر ،وطـ ـبـ ـيـ ـع ــة ال ـ ـطـ ــروحـ ــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـج ــري م ـحــاولــة
ت ـمــريــرهــا خــال ـهــا ،وطـبـيـعــة ال ـقــوى
ال ـت ــي ت ــدخ ــل ع ـلــى ال ـخ ــط ف ــي إط ــار
ال ـت ـص ـع ـيــد وال ـت ـح ــري ــض ،ي ـم ـك ـنــه أن
ي ـص ــل إل ـ ــى ن ـت ــائ ــج أكـ ـث ــر قـ ــربـ ـ ًا مــن
الحقيقة.
ال ي ـم ـكــن ل ـعــاقــل أن ي ـغ ـفــل مــوجــات
«الـتـحــريــض االلـكـتــرونــي» الضخمة
ال ـت ــي ت ــراف ــق ك ــل ح ــال ــة م ــن ح ــاالت
الـتــوتــر ،وال يمكنه إطــاقـ ًا أن يغفل
عمليات التحريض القادمة من وراء
الـ ـحـ ــدود ،وخ ــاص ــة م ـن ـهــا ت ـلــك ال ـتــي
تحمل الـســم الطائفي ،وعـلــى رأسها
ع ـم ـل ـيــات فـتـنــة ي ـش ــارك فـيـهــا بـشـكــل
ع ـل ـنــي ج ـن ــود ف ــي ج ـيــش االح ـت ــال
الصهيوني عبر حساباتهم الحقيقية
على فيسبوك ،فما بالك بالحسابات
الوهمية...؟
هذا الكالم ال يعني بحال من األحوال
رفـ ــع ال ـم ـس ــؤول ـي ــة ع ــن ال ـم ـحــرض ـيــن
وال ـم ـجــرم ـيــن الــداخ ـل ـي ـيــن ،ب ــل يـعـنــي
بالضبط وضــع سلوكهم فــي اإلطــار
الـسـيــاســي الـفـعـلــي ال ــذي يـتـقــاطـعــون

م ـع ــه؛ ال ـس ـع ــي وراء إعـ ـ ــادة تـفـجـيــر
الجنوب السوري ،بالتوازي مع حالة
ال ـف ـقــر ال ـمــدقــع واألزم ـ ــات الـمـعـيـشـيــة
ال ـخــان ـقــة ب ــل وال ـق ــات ـل ــة ،ه ــو مـصـلـحــة
م ـش ـت ــرك ــة ل ـك ــل مـ ــن ال ي ــري ــد مـضــي
ســوريــة نـحــو ال ـخ ــروج مــن أزمـتـهــا.
وعلى رأس من له مصلحة في ذلك
هو الكيان الصهيوني بطبيعة الحال،
ولـكــن أي ـض ـ ًا الـمـتـشــدديــن الـســوريـيــن
مــن كــل األط ـ ــراف ،وال ــذي ــن يـخــافــون
ال ـت ـهــدئــة ألن ـه ــا ت ـع ـنــي ت ـقــريــب ال ـحــل
ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـش ــام ــل ،والـ ـ ــذي يـعـنــي
بدوره فتح الباب أمام تغيير جذري
وأمـ ــام إغ ــاق ال ـب ــاب عـلــى «اقـتـصــاد
تجار الحروب».
بـ ـهـ ــذا ال ـم ـع ـن ــى ،فـ ـ ـ ّـإن ال ـم ـت ـش ــددي ــن
وراف ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــل ال ـ ـس ـ ـي ـ ــاس ـ ــي،
يـتـقــاطـعــون  -مــن حـيــث ي ــدرون أو
ال يــدرون -مع الصهيوني ورغبته
التخريبية المسعورة تجاه سورية.
وبهذا المعنى أيض ًا ،وبالتوازي مع
الـ ــدور شــديــد األه ـم ـيــة الـ ــذي يـلـعـبــه
ال ـع ـق ــاء وال ــوط ـن ـي ــون ال ـحــري ـصــون
ف ـ ــي الـ ـمـ ـح ــافـ ـظـ ـتـ ـي ــن ،فـ ـ ـ ـ ّـإن الـ ــدفـ ــع
ب ــات ـج ــاه ال ـح ــل ال ـس ـي ــاس ــي ال ـشــامــل
بــأســرع وق ــت مـمـكــن ،يـمـثــل السبيل
الــوحـيــد لــوضــع ح ـدٍ نـهــائــي للنشاط
اإلج ــرام ــي وال ـت ـخــري ـبــي والـفـتـنــوي
لعصابات الخطف والتهريب في كال
المحافظتين.
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بما إنو عايشين بزمن الكورونا -زمن
الوباء أو متل ما تم تسميتو من ِقبل
الصحة العالمية بـ«الجائحة» ...فحبت
حكومتنا هل المرة تاخد الموضوع بشكل
ج ّدي وتدير بالها علينا على أساس...
وعملتلنا الشي متل ما هو من المفروض
إنو ينعمل ويلي هو «الحجر اإللزامي» مع
شوية من اإلجراءات االحترازية وشوية
إعالنات حتى ندير بالنا ونعرف كيف
الزم نتصرف!
ǧدعاء دادو

فـبـهــل ال ـح ــال ــة ،ال ـش ـكــل الـطـبـيـعــي إن ــو ك ــل ربــة
م ـنــزل تــاخــد اح ـت ـيــاطــاتــا الـمـنــزلـيــة لـتـحــافــظ ع
صـحــة أســرت ـهــا -زوج ـه ــا -والده ـ ــا ...وتـعـمــل
هــي الـتـعــزيـلــة الـمُـعـتــادة بــس هــل ال ـمــرة كــانــت
قـبــل وقـتـهــا بــاإلضــافــة لـشــويــة «زيـ ــادة» مــواد
تنظيف ومعقمات «غير االعتيادية» يلي كانت
بــالـنـسـبــة لــأغـلـبـيــة ع ـبــارة عــن «ب ـهــارات غالية
كتير» ..ألنها غالية ع الجيبة وبتكسر الظهر..
متل ما بتعرفو عنا تجار اهلل ال يطعمون لحدا
ال بيرحموا وال بيخلوا رحمة اهلل تـنــزل ...ما
علينا...
موضوع التعقيم بهل األيام مو كلمة وبتنقال...
كلمة «بــدي عقم بيتي» كلمة بتكسر -بتكسر
ال ـظ ـه ــر والـ ـخ ــاط ــر -ب ـت ــوج ــع ال ـج ـي ـب ــة ...بــس
بــالـنـسـبــة لـلـتـجــار الـبـلـهـمــوطـيــة هــي الـكـلـمــة يلي
بيسمعوها من الناس المشحترة والمشحتفة
وي ـل ــي خــاي ـفــة ع ص ـح ـتــا وص ـح ــة ع ـي ـل ـتــا ومــو
نــاق ـصــة ت ـخ ـســر واح ـ ــد م ـن ــون ح ـتــى م ــا يــزيــد
عليها الـقـهــر زي ــادة ،بترفعلون السيروتونين
«ه ــروم ــون الـ ـسـ ـع ــادة» ...ن ـفــس ال ـم ـعــادلــة يــا
جـمــاعــة بــس ال ـفــارق بـيـنــاتـنــا شــو هــو يـلــي عم
يــرتـفــع؟ هـنــن بـيــرتـفــع ع ـنــدون الـسـيــروتــونـيــن
وعنا بيرتفع الضغط مو أكتر! ما علينا...
أل ،عـلـيـنــا ،بـيـكـفـيـنــا طـمــع وج ـشــع ال ـت ـجــار يلي
صـ ـ ــاروا ي ــرف ـع ــوا األسـ ـعـ ــار ك ـل ـشــي وك ــال ـع ــادة
صاروا بس بدون ينهبو ويستغلو الفقير قبل
الغني بهل الحجر ،متل كــل مــرة فــوق أزمــة-
أزمــة مخلوقة بتأني ودراســة جيدة ،استغالل
ورفع أسعار ونهب وسرقة ع عينك يا تاجر،
ويلي فوق متل كل مرة كمان عاملين حالون
عم يشتغلوا وعم يكافحوا وبيضلوا ليل نهار
صــارعـيــن مخنا وموجعيلنا راسـنــا بــالـقــرارات

أو بـقــائـمــة أس ـع ــار ي ـلــي م ــا ع ــم تـجـيــب نـتـيـجــة
وم ـتــل ق ـل ـت ـهــا ....بــس ح ــرام مــا فـيـنــا نـنـكــر عم
يطلعوا ع الـتـلـفــزيــونــات ويـحـكــو أو بيمسكوا
الــورقــة والـقـلــم وبيطجوا توقيع ع قــراراتــون
الخرندعية بنية رفــع معنوياتو لهل المواطن
الصابر والمتحمل ..بس لألمانة المواطن عم
يوقف ويصفقلون كرمال يجبر بخطارون للي
ما عم يجبروا خاطرنا...
إج ـ ـ ــراءات ال ـت ـع ـق ـيــم ال ـم ـن ــزل ــي ص ـ ــارت واج ــب
والزمــة بكل بيت ...موضوع الوباء مو لعبة،
وكـلـنــا صــرنــا مـنـعــرف إنــو إذا مــا درنــا بــالـنــا ع
حــال ـنــا حـكــومـتـنــا م ــاال دايـ ــرة ب ــاال ع ـل ـي ـنــا ..أي
بـيـكـفــي ص ــار ال ـم ـع ـق ـمــات وال ـم ـن ـظ ـفــات حـقــون
هديك الحسبة والكحول الطبي الليتر الواحد
ب ـحــدود ال ـ ــ 5000ل ـيــرة ويـمـكــن ص ــار أك ـتــر لك
وفــوقـهــا مُـحـتـكــر ومــالــو مــوجــود بــالـصـيــدلـيــات
أصـ ًـا ...ويلي فكر إنــو يوصي عليه صدقوني
صار بحاجة لحبة تحت اللسان...

من ضمن حملة
«عقم بيتك» زاد
علينا كمان تعقيم
المشتريات ألنو
ُ
المحالت الغذائية
يلي بعدا فاتحة
بصراحة ما رح
تروح مصرياتها ع
المعقمات كرمالنا

ومن ضمن حملة «عقم بيتك» زاد علينا كمان
تعقيم المُشتريات ،ألنو المحالت الغذائية يلي
بعدا فاتحة بصراحة مــا رح تــروح مصرياتها
ع المعقمات كرمالنا أي مينو أنت لك عزيزي
ال ـمــواطــن؟ بــالـنـهــايــة هـنــن عــم يـغـلــو ويـشـلـفــوا
بــاألسـعــار لميصولنا دمـنــا ،أي مــا رح تهمون
ص ـح ـت ـنــا ول ـ ـ ـ ــوووو ...ل ــذل ــك زاد ع ـل ـي ـنــا ف ــوق
الـتـعـقـيــم تـعـقـيــم تــانــي لـلـمُـشـتــريــات وم ــا ننسى
إنو الكحول الطبي غير متوفر ونحن عايشين
بــزمــن ال ـك ــورون ــا!! وه ــل اإلج ـ ــراءات الــوقــائـيــة
ض ــروري ــة جـ ــد ًا ل ـلــوقــايــة وح ـلــوهــا إذا فـيـكــون
تحلوها يا حبيباتي...
بالمناسبة ،هي القصة مــاال عالقة بالوسوسة
أو الـنـظــافــة ال ــزاي ــدة ...ال ـمــوضــوع كـلــو وقــايــة
باألخير ...البيوت كلها أطفال وفي بيوت فيها
خـتــايــرة ومــرضــى هـنــن أكـتــر عــرضــة لــإصــابــة
ومــو لقيانين بـصــراحــة ..مــا حــدا ضــامــن كيف
بينتقل الفيروس لبيتو...

ف ــوق ال ـخــوف والــرع ـبــة مــن كـلـمــة «ك ــورون ــا»
ص ــار فــي خ ــوف مــن الـفـقــر ال ــزاي ــد ...األس ـعــار
كل يوم عم تحلق بالسما أكتر من اليوم يلي
قـبـلــو م ـنــدون أيــة إح ـســاس بــالــذنــب أو تأنيب
الـضـمـيــر ...تـجــار مــا عــم تــرحــم هــل الـنــاس يلي
انـحـجــر عـلـيـهــا وي ـلــي فـعـلـيـ ًا الـغــالـبـيــة انـقـطـعــت
رزقـتــون ...في عالم بتشتغل لتعيش وتعَيش
والدهـ ــا ب ــال ـي ــوم ...وال ـحــرام ـيــة نــازل ـيــن شـفــط
بهل المصاري كرمال يعيشوا والدون أحسن
عيشة ع حساب والد الفقير...
مــا بـيـعـجـبـنــي إال ه ــدول يـلــي بـيـظـلــوا يـحـطــوا
الصور واإلعالنات يلي بيحكوا فيها إنو كلشي
متوفر بالسوق ..صح كلشي متوفر بالسوق
بس بأسعار خيالية يلي هل األسعار خلت لكل
يشبع شهوتوا وبطنوا بالصور وبس!!
ف ــوق ال ـف ـقــر -ف ـقــر زي ـ ــادة ..ف ــوق الـشـحـتـفــة-
شحتفة زيادة ...فوق الغال -غال زيادة ...فوق
الموتة -عصة قبر بس كلو معقم اهلل وكيلكم!!

معضمية الشام خارج تعليمات الوقاية
رغم الخطر الداهم ،وبرغم كل االجراءات االحترازية التي
اتخذت وعلى كافة المستويات ،الشعبية والحكومية ،وإن
لم تكن كافية بالشكل المطلوب أمام خطر كبير يهدد حياة
الناس ،نقول ومع ذلك نجد بلدية معضمية الشام ،والقائمين
على العمل فيها ،لم يحركوا ساكناً لمواجهة هذا الوباء
والوقاية منه بالشكل المطلوب.
ǧمراسل قاسيون

فـمــا زال ــت ح ــاوي ــات الـقـمــامــة مليئة
بالفضالت واألوســاخ حولها ،وهذا
ينطبق على شوارع البلدة الرئيسية
وح ــارات ـه ــا ال ـفــرع ـيــة أي ـض ـ ًا ،وعـمـلـيــة
الـتـعـقـيــم ورش ال ـم ـب ـيــدات مـعــدومــة
بشكل كامل كذلك األمر!.
وك ـ ــأن ال ـك ــورون ــا غ ـيــر م ــرخ ــص لــه
بالدخول على معضمية الشام بنظر
ال ـم ـســؤول ـيــن ع ـن ـهــا وع ــن خــدمــات ـهــا،

وخـ ــاصـ ــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـن ـظ ــاف ــة
بــال ـمــرح ـلــة ال ـح ــال ـي ــة ،ع ـل ـم ـ ًا أن هــذه
ال ـم ــدي ـن ــة ت ـك ــاد أن ت ـك ــون زراعـ ـي ــة،

وتكثر بها تربية المواشي واألبقار،
مـمــا يـسـتــدعــي أكـثــر ض ــرورة الـقـيــام
بـعـمـلـيــة تـنـظـيــف وتـعـقـيــم شــوارعـهــا،

مــع اسـتـخــدام الـمـبـيــدات الـضــروريــة
والالزمة أيض ًا.
الترهل على مستوى الخدمات ليس

ج ــدي ــد ًا ف ــي ال ـب ـل ــدة ،ب ــل ه ــو مــزمــن
وق ــدي ــم ،ل ـكــن أم ــر ال ـجــائ ـحــة الـحــالـيــة
وال ـت ـعــامــل مـعـهــا ال يـمـكــن الـسـكــوت
عنه بظل هــذا النمط مــن الــامـبــاالة
واالستهتار بصحة وسالمة األهالي
في البلدة.
ف ــا مـجـلــس مــدي ـنــة الـمـعـضـمـيــة قــام
بـهــذه الـمـهـمــة ،وال الــدوائــر الصحية
فــي مـحــافـظــة ريــف دمـشــق ،بــالــوقــت
الذي نجد به مدن وبلدات مجاورة
قــد ات ـخــذت اإلج ـ ــراءات االح ـتــرازيــة
حسب المتاح والمتوفر لديها.
فـ ـهـ ــل مـ ــديـ ـنـ ــة ال ـم ـع ـض ـم ـي ــة خ ـ ــارج
حـ ـس ــاب ــات م ـح ــاف ـظ ــة ري ـ ــف دم ـشــق
ومـ ـت ــابـ ـعـ ـتـ ـه ــا ،وخ ـ ـ ـ ــارج حـ ـس ــاب ــات
م ـج ـل ــس م ــدي ـن ـت ـه ــا وم ـس ــؤول ـي ــات ــه،
وخ ــارج الـحـســابــات بــانـتـشــار الــوبــاء
المخيف؟.
برسم محافظة ريف دمشق.
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أين أمننا الغذائي ..وهل يحق لنا التساؤل حياله؟!

09

فتحت الحكومة الباب أمام جميع
الراغبين إلمكانية استيراد الدقيق،
وكذلك وافقت على منح موافقات لكافة
المستوردين الستيراد القمح والطحين
بغض النظر عن المنشأ.

ǧعادل ابراهيم

ف ـق ــد ورد ع ـل ــى ص ـف ـح ــة ال ـح ـك ــوم ــة ب ـت ــاري ــخ
 ،2020\3\28ما يلي« :وافق الفريق الحكومي
عـلــى مـنــح األف ــران والـمـطــاحــن الـخــاصــة وكــافــة
ال ـم ـس ـت ــوردي ــن ت ـس ـه ـيــات السـ ـتـ ـي ــراد ال ـق ـمــح
وال ـط ـح ـيــن الـ ــازم لـعـمـلـهــا بــال ـطــاقــة اإلنـتــاجـيــة
القصوى بغض النظر عن المنشأ ،على أن يتم
إلـغــاء ترخيص األف ــران الـخــاصــة الـتــي تتوقف
عن اإلنتاج خالل هذه المرحلة».
وك ــذل ــك ورد بـنـفــس ال ـتــاريــخ م ــا ي ـلــي« :ب ـنــاء
ع ـل ــى مـ ــا قـ ـ ــرره الـ ـف ــري ــق ال ـح ـك ــوم ــي ال ـم ـع ـنــي
ب ــإج ــراءات ال ـت ـصــدي ل ـف ـيــروس ك ــورون ــا عمم
وزيــر االقتصاد والتجارة الخارجية بالسماح
باستيراد الدقيق لكافة الراغبين بذلك بحيث
تصبح عملية االستيراد لهذه المادة مفتوحة
وغير مقيدة بفئة من الصناعات أو الفعاليات
اإلنتاجية».
قرارات تدعو للتساؤل
الــواضــح أن ال ـق ــرارات أع ــاه جــديــدة وفــريــدة
واسـتـثـنــائـيــة بحيثياتها ومـفــرداتـهــا اآلن ،فمن
المعروف أن هذه المواد (الدقيق -الطحين-
ال ـق ـم ــح) ك ــان ــت ش ـبــه م ـح ـص ــورة ب ـمــؤس ـســات
الــدولــة ،ربما مــع بعض االسـتـثـنــاءات الخاصة
ببعض الصناعات المحلية ،وخاصة بما يتعلق
بـعـقــود الـحـبــوب والـمـطــاحــن ،مــع األخ ــذ بعين
االعتبار دور بعض المحظيين الكبار بتنفيذ
هذه العقود الكبيرة ،وهوامش الربح الكبيرة
التي يجنونها مع شركائهم فساد ًا واستغال ًال،
ف ـهــذه ال ـم ــواد مــرتـبـطــة ب ـمــادة ال ـخ ـبــز ،الـقــوت
اليومي للمواطنين.
ورب ـم ــا م ــن ال ـص ـعــب ع ـلــى هـ ــؤالء أن يـتـخـلــوا
بسهولة عن حصتهم الكبيرة من هذه التجارة
ال ــراب ـح ــة ،ف ـط ـي ـلــة س ـن ــوات الـ ـح ــرب ،وذرائ ـ ــع

الحرب والعقوبات والحصار ،لم تشكل مبرر ًا
كــاف ـي ـ ًا لـفـتــح ب ــاب اس ـت ـيــراد ه ــذه ال ـم ــواد بـهــذا
الـشـكــل الـمـفـتــوح والـمـعـمــم ،بــرغــم ال ـضــرورات،
إال إن ك ــان ه ـنــاك ظ ــرف ط ــارئ واسـتـثـنــائــي
مختلف عن كل الظروف السابقة!.
ف ـمــا ال ـجــديــد ال ـط ــارئ ال ــذي اض ـطــر الـحـكــومــة
التخاذ هذه الـقــرارات ،وبهذا الشكل المفتوح
والمعمم ،وبهذا التوقيت؟.
تحليل أولي وتساؤالت
ال ـت ـح ـل ـيــل األول ـ ــي رب ـم ــا ي ـق ــول أن ال ـم ـخــازيــن
الـمـتــوفــرة لــدى الـحـبــوب والـمـطــاحــن مــن هــذه
الـمــواد أصـبـحــت غـيــر كــافـيــة لمتطلبات الحالة
االسـتـثـنــائـيــة الــراه ـنــة ،ول ـض ــرورات اسـتـهــاك
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وح ــاج ــاتـ ـه ــم ،ولـ ـع ــل ذل ـ ــك عـلـيــه
مــؤشــرات أخــرى إضافية تعززها تتعلق مثال
بالتعليمات الجديدة بما يخص تــوزيــع وبيع
رغـيــف الـخـبــز ،ووض ــع سـقــوف ش ــراء لــأســر
م ـنــه ،وغ ـيــرهــا مــن الـتـعـلـيـمــات ال ـص ــادرة بـهــذا

أين المخزون
االستراتيجي
المفترض من هذه
المواد «القمح-
الدقيق -الطحين»
وأين التصريحات
الرسمية المطمئنة
للقائمين على هذا
المخزون

الشأن ،مع عدم تغييب التخبط فيها.
لكن ذلك يفرض أسئلة ال بد منه:
أي ــن ال ـم ـخــزون االس ـتــرات ـي ـجــي الـمـفـتــرض من
هذه المواد «القمح -الدقيق -الطحين» ،وأين
التصريحات الرسمية المطمئنة للقائمين على
هذا المخزون وعن عمل الحبوب والمطاحن،
خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة ،وال ـت ــي ت ـحــدثــت عــن
وجـ ــود ه ــذا ال ـم ـخ ــزون ،وب ــأن ــه ال خ ـش ـيــة أو
خوف على هذا المستوى!؟.
فـهــل انـكـشــف وض ــع مـخــزونـنــا االسـتــراتـيـجــي
مــن ه ــذه ال ـم ــواد ،وأصـبـحـنــا مـضـطــريــن لفتح
باب االستيراد منها ،بغض النظر عن المنشأ
أيض ًا؟.
وب ـح ــال ث ـب ــوت ه ــذا االح ـت ـم ــال ،ف ـمــن الـسـبــب
والمسؤول عن ذلك ،وكيف ستتم محاسبته؟.
هل أصبح األمن الغذائي والوطني على المحك
رب ـم ــا م ــن ال ـم ـب ـكــر الـ ــوصـ ــول الس ـت ـن ـتــاجــات
ن ـهــائ ـيــة ،بــرغــم ك ــل ال ـم ــؤش ــرات ح ـتــى اآلن،
وهـنــا ربـمــا البــد مــن ال ـقــول أن المحسوبية

وغـ ـيـ ــاب ال ـم ـح ــاس ـب ــة وضـ ـيـ ــاع ال ـم ـســؤول ـيــة
واس ـت ـش ــراء ال ـف ـســاد ،تـعـتـبــر ع ــوام ــل هــدامــة
ألي مجتمع ودول ــة ،وهــي عــوامــل مجتمعة
ومــوجــودة فــي مـجـمــل تـفــاصـيــل الـسـيــاســات
الليبرالية المحابية ألصحاب األرباح المتبعة
م ـنــذ ع ـق ــود ،ك ـمــا ف ــي ب ـعــض م ـفــاصــل الـعـمــل
الحكومي.
فـمــن ال ـم ـفــروغ مـنــه أن ه ــذه ال ـم ــواد مــرتـبـطــة
ب ـش ـك ــل رئ ـي ـس ــي ومـ ـب ــاش ــر بـ ـغـ ــذاء ال ـم ــواط ــن
األساسي ،المتمثل برغيف خبزه «المدعوم»،
وال يمكن غــض الـطــرف عمن يمكن أن يكون
س ــاه ــم بــوصــول ـنــا ل ـه ــذه ال ـمــرح ـلــة م ــن ال ـعــوز
لالستيراد بهذا الشكل ،بحال ثبوت الفرضية
«االح ـت ـم ــال» ال ـســابــق ،ف ـهــذا االح ـت ـمــال خطير
جـ ـ ــد ًا ،ل ـي ــس ع ـل ــى م ـس ـت ــوى األمـ ـ ــن ال ـغ ــذائ ــي
ل ـل ـم ــواط ــن ف ـق ــط ،ب ــل وع ـل ــى م ـس ـت ــوى األم ــن
الوطني كذلك األمر!.
ننتظر ،دون تسرع ،مع كل الحذر والتحذير،
لنرى!.

سياسات التنمية التمييزية ظهرت عارية
التعليمات واإلجراءات
الحكومية المتخذة
بسبب الجائحة الحالية،
بالمقارنة مع الواقع
التنفيذي لها مع
نتائجها ،ربما تعطينا
فكرة واضحة عن
الخلل والفجوة المزمنة
المتعلقة بالتباين في
مستويات التنمية وعدم
العدالة فيها ،ليس
بين المحافظات فقط،
بل بين األرياف والمدن
القريبة منها أيضاً.

ǧسمير العلي

مؤشرات هذا التباين ظهرت عارية اآلن ،سواء
على مستوى الخدمات الهامة والضرورية ،أو
حتى على مستوى أدنــى الخدمات ،فالمخابز
مث ًال فيها خلل بالتوزع الجغرافي والمناطقي،
وكذلك حال المستوصفات والمشافي ،وصو ًال
للصرافات اآللـيــة وتوزيعها الـجـغــرافــي ،فكيف
ال ـح ــال ع ـلــى ب ـق ـيــة ال ـم ـس ـتــويــات ،االق ـت ـصــاديــة
والصناعية والــزراعـيــة واالجـتـمــاعـيــة ،الكثيرة
والعديدة مع نتائجها وانعكاساتها.
العجز عن تنفيذ االستراتيجيات
مــع وجــود هــذا الخلل المزمن يبدو أن وضع
أي اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ع ـلــى م ـس ـتــوى اإلج ـ ــراءات
ال ـمــرت ـب ـطــة بــال ـحــالــة ال ـط ــارئ ــة اآلن غ ـيــر قــابـلــة
للتنفيذ كما ينبغي لها أن تكون ،ولعل مشاهد
االزدحـ ــام والـطــوابـيــر عـلــى ال ـصــرافــات أو من
أجــل الحصول على القوت اليومي أكبر دليل
على التباين التنموي بكافة المستويات حتى
داخل المدينة الواحدة مع ريفها القريب.
فالتعليمات والتوجيهات ،باإلضافة لما فرضته

مــن مـهــام على كــل وزارة بحسب اختصاصها
ومسؤولياتها ،ركــزت كذلك على دور ومهام
ال ــوح ــدات اإلداريـ ـ ــة ب ـح ـســب ق ــان ــون اإلدارة
المحلية ،لكن شتان بين النظري والعملي بظل
الفجوة التنموية ،لذلك يبدو هناك الكثير من
االرت ـجــال والـعـشــوائـيــة أحـيــانـ ًا خــال تنفيذ ما
يـطـلــب مــن تـعـلـيـمــات ،ولــذلــك يـظـهــر الـتـعــارض
في االجــراءات التنفيذية بين كل وزارة لهذه
التعليمات.
أمثلة
فـ ـق ــد ظـ ـه ــر مـ ـثـ ـ ًا ت ـ ـعـ ــارض بـ ـي ــن إج ـ ـ ــراءات
وت ـع ـل ـي ـمــات م ـن ــع ال ـت ـج ــول م ــن ق ـب ــل وزارة
ال ــداخ ـل ـي ــة م ــع ت ـع ـل ـي ـمــات وإج ـ ـ ــراءات صــرف
الــرواتــب واألجــور للمستحقين الـصــادرة من
وزارة المالية ،وكذلك التعارض بين تعليمات
وزارة الـصـحــة بـشــأن الـتـجـمـعــات وتعارضها
مــع إج ـ ــراءات وزارة حـمــايــة الـمـسـتـهـلــك بما
ي ـخ ــص تـ ــوزيـ ــع ال ـخ ـب ــز وال ـ ـم ـ ــواد ال ـغ ــذائ ـي ــة
عـبــر ال ـســوريــة ل ـت ـجــارة ،وغـيــرهــا الـكـثـيــر من
األمثلة الفاقعة األخرى ،التي تظهر بالنتيجة
وك ــأن ك ــل وزارة تـغـنــي ع ـلــى ل ـيــاهــا! بينما

واقـ ــع ال ـح ــال ي ـقــول أن االم ـك ــان ــات الـمـتــاحــة
أمــام كــل منها مـحــدودة بـظــل تعمق الفجوة
التنموية خالل العقود الطويلة الماضية بين
ال ـم ـحــاف ـظــات وال ـم ــدن وال ـم ـنــاطــق وال ـب ـلــدات
وال ـقــرى الـصـغـيــرة ،بــال ـتــوازي طـبـعـ ًا مــع كل
نتائج السياسات التمييزية األخرى.
أمــا األك ـثــر ج ــا ًء فـهــو أن هــذه الـفـجــوة ،الـتــي
تُركت لتتعمق طيلة العقود الماضية من خالل
السياسات التمييزية المتبعة ،يدفع ضريبتها
ال ـمــواط ـن ـيــن ،وخــاصــة الـمـفـقــريــن والـمـهـمـشـيــن
بــال ـن ـت ـي ـجــة ،ب ـم ـقــابــل اس ـت ـف ــادة ش ــري ـح ــة ك ـبــار
األثرياء والفاسدين منها.

ضرورات صحية ووطنية
ق ــد ت ـكــون ال ـجــائ ـحــة ال ـحــال ـيــة فــرصــة لـتـسـلـيــط
األضـ ــواء عـلــى عـمــق ه ــذه الـمـشـكـلــة الـمــزمـنــة،
وإلعــادة االعتبار للتنمية المتوازنة والعادلة
ب ـي ــن ال ـم ـح ــاف ـظ ــات والـ ـمـ ـن ــاط ــق وعـ ـل ــى ك ــاف ــة
ال ـم ـس ـتــويــات ،ول ـل ـق ـطــع م ــع ال ـس ـيــاســات الـتــي
أفرزت هذه الفجوة مع نتائجها السلبية ،التي
ظهرت نتائجها الملموسة خالل الفترة القريبة
الماضية بشكلها األكثر فجاجة وقباحة.
فالضرورات الصحية الحالية لوحدها أصبحت
تفرض ذلك ،ناهيك عن كل الضرورات الوطنية
األخرى المرتبطة بنفس هذه العناوين.
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تداولت بعض وسائل اإلعالم ووسائل
التواصل االجتماعي ،خالل األيام
الماضية ،الكثير من الصور التوثيقية،
المؤسفة والمرعبة ،التي ترصد اآللية
الجديدة لتوزيع مادة الخبز على
المواطنين في بعض المدن والمناطق
واألحياء ،مع ردود فعل المواطنين
عليها.

ǧعاصي اسماعيل

ال ـم ــؤس ــف ف ــي ال ـص ــور ل ـيــس اس ـت ـم ــرار شــدة
االزدح ــام والـتــدافــع بـيــن الـمــواطـنـيــن مــن أجــل
الـحـصــول على رغـيــف الـخـبــز ،بــل األكـثــر رعب ًا
ه ــو س ـق ــوط ال ـغ ــاي ــة ال ـت ـب ــري ــري ــة ل ـه ــذه اآلل ـي ــة
الجديدة والمتمثلة بـ«منع التجمعات» حفاظ ًا
عـلــى صـحــة وســامــة الـمــواطـنـيــن مــن فـيــروس
الكورونا ،فالتجمعات مستمرة وال صحة وال
سالمة فيها ،أما األســوأ فهو أن مشكلة تأمين
رغيف الخبز للمواطنين أصبحت أكبر وأعمق.
رغيف الخبز وحيدًا بالمواجهة
مع إجراءات الحظر المتزايدة ،وما نجم عنها
على مستوى توقف األعمال وفقدان مصادر
ال ــرزق لـشــرائــح واس ـعــة مــن الـمـجـتـمــع ،ومــع
ارت ـفــاع مـسـتــويــات االسـتـغــال فــي األس ــواق
وخـ ــاصـ ــة ع ـل ــى ال ـس ـل ــع الـ ـغ ــذائـ ـي ــة وارت ـ ـفـ ــاع
أسـ ـع ــاره ــا ،ف ـق ــد ت ــراج ـع ــت س ـل ــة االس ـت ـه ــاك
األسـ ــري بـشـكــل كـبـيــر عـمــا س ـبــق ،ورب ـمــا تم
التعويض عن ذلك بزيادة معدالت استهالك
مــادة الـخـبــز ،وهــو أمــر طبيعي فــي مواجهة
حالة الجوع القائمة والمتزايدة لدى الغالبية
ال ـس ــاح ـق ــة م ــن ال ـس ــوري ـي ــن ،ف ــرغ ـي ــف ال ـخ ـبــز
بالنسبة لهؤالء لم يعد مادة غذائية أساسية
فقط ،بل ربما أصبح المادة الغذائية الوحيدة
على خط مواجهة الجوع والمرض ،وبالتالي
فإن كل حديث عن الهدر من قبل المواطنين
ل ـهــذه ال ـم ــادة ،كـمــا درج ــت عـلـيــه ال ـع ــادة بين
الحين واآلخر ،يعتبر ساقط ًا حالي ًا ،وال يمكن
اعتباره إال ذريعة لتبرير التقصير والترهل،
ولـلـتـعـمـيــة عــن الـفـشــل واالس ـت ـغــال ،بــل على
ال ـع ـك ــس ،ل ـع ــل ذلـ ــك ي ـج ــب أن ي ــؤخ ــذ بـعـيــن
االع ـت ـب ــار ع ـنــد ح ـســاب ك ـم ـيــات الــدق ـيــق وكــم
اإلنتاج من مادة الخبز بما يتناسب والحاجة
المتزايدة للمادة خالل هذه الفترة ،وبسبب
ظروفها االستثنائية.
مواصفة متدنية واستغالل
ت ـج ــدر اإلش ـ ـ ــارة ه ـن ــا إلـ ــى أن رغ ـي ــف ال ـخ ـبــز
أصبح أســوأ حــا ًال مما سبق ،ناحية المواصفة
والـ ـ ـجـ ـ ــودة ،وكـ ـ ــأن ال ـج ــائ ـح ــة واإلج ـ ـ ـ ــراءات
االح ـتــرازيــة والــوقــائـيــة الـمـتـخــذة ،وال ـتــي أدت
إل ــى زي ــادة الـطـلــب عـلــى ال ـمــادة نـسـبـيـ ًا ،كــانــت
مبرر ًا لزيادة تدني مواصفة وجودة الرغيف،
برغم كل التأكيدات الرسمية التي تقول عكس
ذل ــك ،كـمــا كــانــت سـبـبـ ًا فــي زيـ ــادة االسـتـغــال
لحاجة المواطنين لهذه المادة الحياتية.
فـقــد ارت ـفــع سـعــر رب ـطــة الـخـبــز الـتـمــويـنــي في
الـســوق الـســوداء أضـعــافـ ًا مضاعفة عما سبق،
وأص ـبــح رغ ـيــف الـخـبــز ال ـط ــازج عـمـلــة ن ــادرة،
وه ــذا األم ــر لــم يقتصر عـلــى الـخـبــز التمويني
فـقــط ،بــل ينطبق كــذلــك عـلــى الـخـبــز السياحي
والخبز السكري أيض ًا.
فــال ـت ـجــارة بــرغ ـيــف ال ـخ ـبــز واس ـت ـغ ــال حــاجــة
ال ـمــواط ـن ـيــن ل ـهــذه ال ـم ــادة أص ـب ـحــت أك ـثــر مــن
ال ـســابــق ،وزادت عـلـيـهــا اإلجـ ــراءات واآلل ـيــات
الـضـبــابـيــة الـجــديــدة ،الـتــي يـغـلــب عليها الـطــابــع
االرتجالي أيض ًا.

رغيف الخبز أصبح أكثر رعباً
الصور المتداولة والوقائع تشير إلى أن اآللية
ال ـجــديــدة ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى الـتـنـفـيــذي ل ــم تـحــل
مـشـكـلــة االزدح ـ ــام ،ول ــم تـمـنــع الـتـجـمـعــات ،بل
عممتها فــي كــافــة ال ـمــدن والـمـنــاطــق وحــولـتـهــا
إلى كافة األحياء ،والنتيجة ،أن صحة وسالمة
المواطنين ضُرب بها بعرض الحائط ،والخطر
م ــن االزدحـ ـ ــام وال ـت ـج ـمــع أص ـبــح ع ـلــى أش ــده،
وكــل الـحــديــث عــن الــوقــايــة مــع كــل الـتـحــذيــرات
من التجمعات ذهبت أدراج الرياح ،بل زادت
إمـكــانـيــة انـتـشــار وتـفـشــي األم ــراض واألوب ـئــة
أكثر مما سبق ،واألســوأ عــدم وصــول المادة
لـجـمـيــع ال ـمــواط ـن ـيــن ك ـمــا ه ــو م ـف ـتــرض ،حـيــث
اس ـت ـم ــرت ظ ــواه ــر ال ـم ـح ـســوب ـيــة وال ــوس ــاط ــة
لـحـســاب الـبـعــض عـلــى ح ـســاب اآلخ ــري ــن ،كما
استمر االستغالل وتزايد أيض ًا.
ومع استمرار وتتالي التعليمات واإلجــراءات
ال ــوق ــائ ـي ــة واالحـ ـتـ ــرازيـ ــة ،وص ـ ــو ًال ل ـمــا يـشـبــه
الـحـجــر اإلل ــزام ــي حــال ـي ـ ًا ،ت ـبــدو مـشـكـلــة تــأمـيــن
رغيف الخبز أكثر رعب ًا للمواطنين بظل عدم
وضــوح آلـيــة الـتــوزيــع الـجــديــدة ،والمالحظات
الكثيرة عليها حتى تاريخه ،واألهم :أن المادة
أصبحت أكثر ندرة ،ما يعني أن القوت اليومي
للمواطنين أصبح مثار تـســاؤل حيال إمكانية
تأمينه بعدالة ووفق الحاجة للجميع!.
أحاديث الناس
فـيـمــا يـلــي مــا عـقــب بــه بـعــض الـمــواطـنـيــن على
ص ـف ـح ــات الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ع ــن اآلل ـي ــة
الجديدة:
«بـسـتـغــرب كـيــف مـحــافـظــة دم ـشــق وال ـت ـجــارة
الداخلية ببلشوا توزيع الخبز من دون إصدار
جــدول لـتـعــرف الـنــاس ويــن المعتمدين وشــو
اآللية ومن أية ساعة ببلش هالشي».
«قـ ـ ــرار خ ـط ــأ ع ـش ــوائ ــي ب ـع ـيــد ك ــل ال ـب ـع ــد عــن
الـ ــواقـ ــع ..ان ـت ـقــل االزدح ـ ـ ــام م ــن األفـ ـ ــران إلــى
الـطــرق الــرئـيـسـيــة ..اسـتـفــاد المعتمد  25ليرة
عـلــى كــل رب ـطــة ..عــائـلــه كـبـيــره تكفيها ربـطــة..

تعددت أيادي الواسطة».
«المخاتير ورؤســاء البلديات والـلـجــان فشلو
مــن قـبــل بـتــوزيــع ال ـم ــازوت وال ـغــاز وأضــاعــوا
حقوق كثير من الناس.»..
«أف ـضــل وأس ــرع طــريـقــة لــوصــول الـفــايــروس
لكل بـيــت ...ألــف يــد عــم تلمس الــرغـيــف خالل
الـتـعـبـئــة وال ـن ـقــل بــال ـس ـيــارات وال ـت ــوزي ــع عـلــى
البيوت ...ديليفري نظامي للفايروس».

رغيف الخبز بالنسبة
لغالبية المواطنين
لم يعد مادة غذائية
أساسية فقط بل
ربما أصبح المادة
الغذائية الوحيدة
على خط مواجهة
الجوع والمرض

تنصل من المسؤولية واستباقاً على
المالحظات!
تقاذف المسؤوليات والتنصل منها ليس جديد ًا،
ولم تكن السورية للمخابز استثنا ًء بهذا المجال،
فـقــد ورد عـلــى صفحتها الــرسـمـيــة ،وفــي خطوة
استباقية على أية مالحظة يمكن أن توضع من
المواطنين على اآللية الجديدة ،ما يلي:
«يـ ـح ــاول ح ــال ـي ـ ًا عـ ــدد م ــن أص ـح ــاب ال ـم ـخــابــز
ال ـخــاصــة وال ـفــاســديــن مــن الـعــامـلـيــن بــالـمـخــابــز
اآلل ـيــة والـمـتــاجــريــن بـلـقـمــة الـمــواطــن ومـهــربــي
الدقيق ومن يقف وراءهم التشويش والشغب
على هــذه التجربة التي تضمن وصــول ربطة
الخبز لكل عائلة بيسر وسهولة وبمواصفات
ونــوع ـيــة ج ـي ــدة وذلـ ــك خ ــال ب ــث اإلش ــاع ــات
وحـمــات التضليل عـلــى الـمــواقــع االلكترونية
عبر صفحات الـتــواصــل االجتماعي مــن خالل
زعمهم بشكل مسبق بأن هذه التجربة فاشلة
ولن يستطيع المواطنون الحصول على حقهم
مــن الـخـبــز وأن ــه يـتــم بيعها بـسـعــر زائ ــد أو أن
الخبز المنتج ليس بنوعية جيدة ،األمر الذي
يــدلــل عـلــى أن هــذه اآللـيــة الـجــديــدة فــي عملية
اإلنتاج وتوزيع الخبز تكشف ما كان يجري
من الهدر والتالعب بمستلزمات إنتاج الخبز».
وقد توج مدير السورية للمخابز التنصل من
الـمـســؤولـيــة ب ـقــولــه ،عـبــر «ش ــام إف إم« :إن
«دور المؤسسة السورية للمخابز هو إنتاج
المادة فقط ،والتوزيع عبر المكاتب التنفيذية
ولجان األحياء في المحافظات».
لعل الصور الموثقة والمتداولة تعتبر رد ًا كافي ًا

على ما سبق ،لكن ذلك ال يمنع التأكيد على ما
قيل أعاله بشأن «الهدر والتالعب بمستلزمات
إنتاج الخبز» ،وعن دور «الفاسدين من العاملين
بالمخابز والمتاجرين بلقمة المواطن ومهربي
الدقيق ومن يقف وراءهم» ،وهي مشاكل قديمة
م ـس ـت ـجــدة ،وم ـس ـت ـمــرة ،وجـ ــرى ال ـحــديــث عـنـهــا
م ــرار ًا وت ـكــرار ًا ،كما أن ذلــك ال يعني بـحــال من
األح ــوال الــوصــول لـهــذا الشكل مــن التنصل من
الـمـســؤولـيــة وتـجـيـيــرهــا ،ال مــن قـبــل الـســوريــة
للمخابز وال من قبل الوزارة المعنية!.
الخط األحمر
ال شــك أن الـجــائـحــة تـمـثــل خ ـطــر ًا كـبـيــر ًا على
ال ـص ـحــة والـ ـس ــام ــة ،ل ـكــن اآللـ ـي ــات ال ـم ـب ـت ـكــرة
ل ـتــوزيــع م ــادة الـخـبــز وف ـق ـ ًا لــأش ـكــال الـمـتـبـعــة
وال ـم ــوث ـق ــة ح ـتــى ت ــاري ـخ ــه ت ـح ـمــل ال ـم ــزي ــد مــن
األخـطــار ،ناهيك عن أنها لم تمنع االستغالل،
ولم تحد من النهب.
وم ـ ــن الـ ـمـ ـف ــروغ م ـن ــه أن رغـ ـي ــف ال ـخ ـب ــز مــن
مسؤولية الحكومة ووزارة حماية المستهلك،
وبعهدة السورية للمخابز أو ًال وآخر ًا ،وكذلك
ض ـمــان حــق ال ـمــواطــن ب ــأن تـصــل ال ـم ــادة إلـيــه
بظل الظروف الطارئة واالضطرارية الحالية،
بمواصفة وجودة جيدة وبسعرها النظامي.
ول ـعــل ال ـم ـعــادلــة لـيـســت ص ـع ـبــة ،فـكـمــا فــرضــت
الحكومة توجيهاتها بشأن الحظر ،ووضعتها
مــوضــع الـتـنـفـيــذ عـبــر أج ـهــزت ـهــا ،فـلــن يُـعـجــزهــا
أن ت ـمــارس دورهـ ــا بــوضــع تـعـلـيـمــاتـهــا بـشــأن
إيصال مادة الخبز ،والمواد الغذائية األخرى،
لـلـمــواطـنـيــن فــي أمــاكــن سـكـنـهــم ،بـشـكــل عــادل
وفعال ،موضع التنفيذ أيض ًا.
ف ــال ـخ ـط ــر األكـ ـب ــر ي ـت ـم ـثــل ب ـع ــدم وص ـ ــول ه ــذا
الــرغ ـيــف إل ــى كــافــة ال ـمــواط ـن ـيــن ،وب ـمــا يــؤمــن
حــاجـتـهــم الـفـعـلـيــة ،بـهــذه ال ـظــروف أو بغيرها،
لـيــس عـلــى مـسـتــوى زي ــادة الـجــوع والـمــرض
فقط ،بل واألهم ،على مستوى حال االستقرار
المجتمعي أيض ًا ،وربما لذلك تم اعتبار رغيف
الخبز خط ًا أحمرَ!.

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  959اإلثنين  30آذار 2020
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يبدو أن الحكومة استغلت جائحة فيروس
الكورونا ،واإلجراءات الوقائية المتخذة
بشأنه ،وقلصت معها مادة الخبز،
بوضعها على قائمة المواد المقننة
التي توزع عبر البطاقة الذكية ،وقررت
أن ربطة واحدة لكل عائلة تكفي ليوم
واحد ،مع العلم أن العائالت التي تعداد
أفرادها كبير ،أو التي لديها أطفال،
استهالكها أكثر من ذلك بكثير ،ناهيك
عن اعتباره الغذاء األساسي ،وربما
الوحيد ،لكثير من العائالت الفقيرة.

ǧمراسل قاسيون

نــوع ـيــة ال ـخ ـبــز الـ ــذي ي ـجــري تـصـنـيـعــه ردي ـئــة
لـلـغــايــة وال تـصـلــح لــاسـتـهــاك ،وه ــذا مــا دفــع
الـكـثـيــريــن مــن الـمـقـتــدريــن إل ــى ال ـع ــزوف عـنــه،
وت ـح ــول ــت ب ـع ــض ال ـع ــائ ــات ف ــي ال ــري ــف إل ــى
صنع الخبز فــي منازلها ،بينما بقيت الغالبية
مـضـطــرة الس ـت ـهــاكــه ،فــا ق ــدرة مــاديــة لــديـهــا
على استهالك الخبز السياحي كبديل.
تلوث وسوء نوعية
اآلل ـي ــة ال ـع ـشــوائ ـيــة ال ـتــي ي ـجــري م ــن خــالـهــا
ت ــوزي ــع ال ـخ ـبــز ف ــي ب ـعــض م ـنــاطــق وب ـل ــدات
ري ــف دم ـشــق ح ــال ـي ـ ًا ،ال تُ ــراع ــى فـيـهــا أدن ــى
درج ـ ــات ال ـن ـظــافــة ،فــرب ـطــات ال ـخ ـبــز تــوضــع
فــوق بـعـضـهــا الـبـعــض أح ـيــان ـ ًا ،مـمــا يــزيــد من
س ــوء مــواص ـفــة الــرغ ـيــف ،وت ـت ــرك الــرب ـطــات
على األرض لساعات مما يؤدي الى المزيد
مــن س ــوء مــواصـفـتـهــا ،كـمــا ح ــدث فــي مــدنـيــة
التل حين وضع القائمون على توزيع الخبز
ف ــي فـ ــرن ح ــرن ــة ال ـش ــرق ـي ــة ربـ ـط ــات ال ـخ ـبــز
عـلــى األرض ،ووس ــط الـطــريــق دون أدنــى
مسؤولية عن تلوثه ،خاصة في هذا الظرف
الذي يفترض أن تقنين الخبز وتوزيعه وفق
اآللية الجديدة تم بسبب اإلجراءات الوقائية
م ــن ف ـي ــروس الـ ـك ــورون ــا ،نــاه ـيــك ع ــن كـثــرة
األي ـ ــادي ال ـتــي م ــرت عـلـيـهــا ه ــذه الــرب ـطــات،
ومــا فيها مــن أرغـفــة ،قبل وصولها للمواطن

المستهلك أخير ًا ،من عمال الفرن ،لمن نقلها
إلــى الـسـيــارة ،وصــو ًال للمعتمد والموزعين،
وأخير ًا لألرض ،في مشهد واقعي يدل على
االستهتار الرسمي ،ليس بقوت المواطنين
من خالل مادة رئيسية في غذائهم فقط ،بل
وبـكــرامـتـهــم أيـضـ ًا ،فــالــوســاطــة والمحسوبية هل تحاول الحكومة
واالستغالل ما زالت ظواهر تتسيّد المشهد تمرير مشروع
أيض ًا.
رفع الدعم عن
نهب وذل
ل ـطــال ـمــا ت ـحــدثــت ال ـح ـكــومــة ع ــن ال ـخ ـبــز خــال
األزم ــة بــأنــه خــط أح ـمــر ،ولــن يـتــم رفــع الــدعــم
عنه (مع أنها تجاوزت ذلك الخط عدة مرات)،
وت ـحــدثــت عــن األرقـ ــام الـخـيــالـيــة لــدع ـمــه ،وأن
تـكـلـفــة الــرب ـطــة ت ـصــل إل ــى  300ل ـيــرة ســوريــة
وتبيعه هي بــ 50ليرة للمواطن ،مع العلم أن
هذه الكلفة مرتفعة جد ًا ،في الوقت الذي كانت
ربـطــة الـخـبــز الـسـيــاحــي مـسـعــرة ب ـ  300لـيــرة،

الخبز وفقاً لآلليات
الجديدة ومن
خالل الصمت على
مواصفته المتردية
وعدم تمكن
الجميع من الوصول
إليه

مــع هــامــش رب ــح بـكــل تــأكـيــد ،فـكـيــف يـمـكــن أن
نقارن بينهما بالمواصفة والجودة ،وأن نقتنع
ب ــأن تـكـلـفــة الـخـبــز الـحـكــومــي أع ـلــى مــن تكلفة
السياحي؟!.
الجلي في األمر أن الفارق في التكلفة والسعر
والمواصفة ،بين التمويني والسياحي ،يذهب
نـهـبـ ًا عـبــر أش ـكــال الـفـســاد واالس ـت ـغــال ،وهــذا
األمر جرى تفنيده أكثر من مرة عبر صفحات
قاسيون ،وربما ال داعي إلعــادة الحديث عنه
مـجــدد ًا ،لكن من المؤكد أن ما يعني المواطن
في النهاية أنه أصبح مضطر ًا ألن يدفع سعر
الربطة أكثر من تسعيرتها النظامية ،وبنفس
الــوقــت أصـبـحــت أك ـثــر سـ ــوء ًا ،مــع الـكـثـيــر من
اإلذالل أيض ًا!.
تساؤل مشروع!
ال ـح ـصــول عـلــى رغ ـيــف الـخـبــز أص ـبــح صـعـبـ ًا،
ومتعذر ًا أحيان ًا ،بالمقابل من الصعوبة تعميم

اس ـت ـهــاك ال ـخ ـبــز ال ـس ـيــاحــي م ــن ق ـبــل جـمـيــع
ال ـمــواط ـن ـيــن ،وب ـش ـكــل دائ ـ ــم ،خ ــاص ــة ب ـعــد أن
ارتـفــع سـعــره حـتــى اآلن إلــى الـضـعــف ،حيث
وصــل سـعــر ربـطــة الـسـيــاحــي إلــى  700لـيــرة
سورية ،وأغلب العائالت لن تستطيع شراءه،
وخ ــاص ــة ال ـم ـف ـقــريــن ،وهـ ــم ال ـغــال ـب ـيــة ،فـلـيــس
ب ـم ـقــدور ه ــؤالء تـحـمــل تـكـلـفــة اس ـت ـهــاك هــذا
الخبز الشهرية ،والتي من الممكن أن تتجاوز
الـ 40ألف ليرة.
فهل تحاول الحكومة استغالل هذه الظروف
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة ل ـت ـمــريــر مـ ـش ــروع رفـ ــع ال ــدع ــم
النهائي عــن الـخـبــز ،عبر تقنينه وفـقـ ًا لآلليات
ال ـجــديــدة الـمـتـبـعــة ،وم ــن خ ــال ال ـص ـمــت عـلــى
صناعته الرديئة ومواصفته المتردية ،وعــدم
تمكن الجميع مــن الــوصــول إلـيــه ،لكي يتخلى
المواطنون عنه «من تلقاء أنفسهم» ،وفرض
االستعانة بالخبز السياحي الخاص بد ًال عنه
اضطرار ًا؟.

وترد خدمي
مشفى حلب الجامعي ..نقص كوادر ٍّ

من المخجل أن نتحدث عن نقص بالمعدات األولية (كمامات–
معقمات -كفوف طبية ...إلخ) في مشفى حكومي مثل مشفى
الجامعة في حلب ،وهي معدات طبية أساسية ُيفترض
توفرها في األوضاع الطبيعية ،وقبل أن يؤول الوضع لما هو
عليه ،فكيف والوضع الصحي بهذه الحال؟!.
ǧمراسل قاسيون

كيف لتلك المعدات أن تتوفر بوجود
الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــن وأمـ ـ ـ ــام الـ ـكـ ــامـ ـيـ ــرات،
وت ـخ ـت ـف ــي مـ ــع غـ ـي ــاب ال ـم ـس ــؤول ـي ــن
واختفاء كاميرات اإلعالم؟!.
ال ـحــال فــي بـعــض الـمـشــافــي الـخــاصــة
ليس أفضل أيض ًا ،فهي تعاني النقص
ذاتـ ــه ك ــذل ــك ،وم ــا ي ــزي ــد ع ـنــه بـنـقــص
الثياب الواقية ،وكذلك هي حال بقية
ال ـم ـشــافــي ال ـح ـكــوم ـيــة وال ـخ ــاص ــة فــي
بقية المدن والمحافظات.
السياسات العاجزة
هــل مــن المعقول أن نجد مشفى في
هذه الظروف غير قادرة على تأمين

أدن ــى الـمـقــومــات الـصـحـيــة السـتـقـبــال
المرضى؟!.
ف ـم ـش ـفــى ال ـجــام ـعــة ف ــي ح ـلــب تـعــانــي
أيـضـ ًا مــن نـقــص حــاد بــالـكــادر الطبي
م ــن أطـ ـب ــاء وم ـم ــرض ـي ــن وك ــذل ــك مــن
اإلداري ـ ـيـ ــن ،وهـ ــي ع ـلــى ذلـ ــك لـيـســت
استثنا ًء عن كل المشافي الحكومية،
وال ـس ـبــب الــرئ ـي ـســي وال ـم ــزم ــن بــذلــك
يتمثل بسياسة األجور والتعويضات

التي تعتبر عــوامــل منفرة للعمل في
المشافي والقطاع الصحي الحكومي،
وق ـ ـ ــد أض ـ ـي ـ ــف ل ـ ــذل ـ ــك ح ـ ـ ــال الـ ـنـ ــزف
فـ ــي ال ـ ـك ـ ــوادر خ ـ ــال س ـن ــي ال ـح ــرب
واألزمـ ـ ــة وب ـس ـب ـب ـهــا ،م ــع عـ ــدم فـســح
ال ـم ـج ــال ل ـتــرم ـيــم هـ ــذا ال ـن ـقــص طـيـلــة
هــذه الـسـنـيــن ،مــع عــدم اغ ـفــال نتائج
س ـيــاســات تـخـفـيــض اإلن ـف ــاق الـعــامــة،
ال ـت ــي ان ـع ـك ـســت س ـل ـب ـ ًا ع ـل ــى ال ـق ـطــاع

الصحي الحكومي وغيره ،والنتيجة،
ال ـمــزيــد م ــن ال ـت ــردي ال ـخــدمــي ال ــذي
يدفع ضريبته المواطن على حساب
صحته وجيبه.
معاناة مزمنة
الـ ـح ــدي ــث عـ ــن مـ ـع ــان ــاة ال ـم ــواط ـن ـي ــن
الـمــزمـنــة خ ــال مــراجـعـتـهــم لـلـمـشــافــي
ال ـح ـكــوم ـيــة وال ـخ ــاص ــة ل ـيــس ج ــدي ــد ًا،

وب ـظ ــل ال ـجــائ ـحــة ال ـمــرض ـيــة ال ـحــال ـيــة
أصبح أكثر ،واألمثلة الفجة عن سوء
الـتـعــامــل والــامـســؤولـيــة والــامـبــاالة
أكـ ـ ـث ـ ــر ،نـ ــاهـ ـيـ ــك ع ـ ــن بـ ـعـ ــض أوج ـ ــه
االس ـت ـغ ــال أيـ ـضـ ـ ًا ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم مــن
ت ــراج ــع م ـع ــدالت مــراج ـعــة الـمـشــافــي
خالل هذه الفترة ،بسبب اإلجراءات
ال ـم ـت ـخــذة رس ـم ـي ـ ًا ،وب ـس ـبــب الـحـجــر
الطوعي من قبل المواطنين ،واألهم،
خ ـش ـيــة ه ـ ــؤالء م ــن الـ ـعـ ــدوى داخ ــل
المشافي في ظل واقــع التردي فيها،
ســواء على مستوى النظافة أو على
مستوى التعقيم.
فــالـعـجــز ال ـص ـحــي ال ــذي ب ــدأت تـظـهــر
بوادره بشكل جليّ في الوقت الراهن،
على إثر لعنة الكورونا الجديدة على
الـســوريـيــن بـعــد لـعـنــة ال ـحــرب ،ولعنة
النهب والفساد ،والفقر الناجم عن كل
ما سبق ذكره ،أظهر عجز السياسات
المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة،
وع ـلــى كــافــة مـنــاحــي ال ـح ـيــاة ،ولـيــس
على المستوى الصحي فقط.
فهل من مستمع ومجيب؟!.
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(الحلقات األضعف) في الدين العالمي

حكومات الدول الغنية ...والشركات غير المالية
الركود أصبح هنا،
حلقات اإلنتاج
تتعطل جزئياً
وبعضها كلياً،
وهذا التعطل يصل
مباشرة إلى المنظومة
المالية :تتراجع قيم
األسهم ،يصعب
سداد الديون ،تتقلص
السيولة والقدرة على
والتوقف
التمويل...
ّ
بعد قليل لن يكون
بسبب فيروس أو وباء
بل بسبب اإلفالسات.

ǧعشتار محمود

الــديــون هــي الثغرة األكـبــر ،ألن االقتصاد
العالمي يعيش ويتغذى على الدين ،الذي
أص ـب ــح أك ـث ــر م ــن ث ــاث ــة أضـ ـع ــاف ال ـنــاتــج
الـعــالـمــي .أي إذا مــا أراد ال ـعــالــم أن يـسـدّ
ديونه وهو (افتراض غير معقول) عليه
أن يـسـخّــر دخ ــول الـعــالــم ل ـثــاث سـنــوات
للدفع للمقرضين!
ال ـس ــؤال األهـ ــم ف ــي لـحـظــة األزمـ ـ ــات :مــن
ه ــي ال ـح ـل ـقــات األض ـع ــف م ــن مــوقــع حـجــم
الــديــون؟ الـحـلـقــات الـتــي عليها الكثير من
الدين ،وبالتالي تستحق في أوقات أقرب؟
كيف يتوزع الدين العالمي؟
 %72من الدين العالمي موجود في دول
المركز( :الــواليــات المتحدة ،دول منطقة
اليورو ،بريطانيا ،واليابان) .بينما يتوزع
باقي الدين العالمي  %28على جملة القوى
الـصــاعــدة ودول الـعــالــم الـنــامــي متوسطة
وم ـن ـخ ـف ـضــة ال ــدخ ــل ،وأزم ـ ــة ال ــدي ــون فــي
ال ــدول الـغـنـيــة أع ـمــق لـيــس فـقــط لحجمها
األكبر بل ألنها تشكل نسبة أكبر من ناتج
هــذه ال ــدول ،حـيــث الــديــون أرب ــع أضـعــاف
الناتج تقريب ًا ،بينما ديــون الــدول النامية
قرابة ضعفي ناتجها.
أما قطاعي ًا فإن التصنيفات الدولية تقسم
الدين إلى أربع قطاعات أساسية:
دين الحكومات 65 :تريليون دوالر ،دين
الشركات غير المالية 72 :تريليون دوالر،
دين الشركات المالية 60 :تريليون ،ودين
قطاع األسر واالستهالك 46 :تريليون.

توزع الدين العالمي
بين المراكز واألطراف

%19

%28
أكثر من نصف
الدين العالمي
 %56هو دين
على الحكومات
ودين على
الشركات غير
المالية بينما دين
القطاع المالي
هو ربع الدين
العالمي

توزع الدين العالمي
بين القطاعات

%72
دين القوى الصاعدة والنامية
دين دول المركز
أك ـث ــر م ــن ن ـصــف ال ــدي ــن ال ـعــال ـمــي %56
هــو دي ــن عـلــى ال ـح ـكــومــات ،ودي ــن على
الشركات غير المالية ،بينما دين القطاع
المالي هو ربع الدين العالمي.
حـكــومــات دول الـمــركــز هــي أكـبــر مدين
في العالم بأكثر من  50تريليون دوالر،
تشكل نسبة  %108من ناتجها وسطي ًا،
بـيـنـمــا فــي دول األطـ ــراف الــديــن األكـبــر
ه ــو ل ـل ـشــركــات غ ـيــر ال ـمــال ـيــة ال ـتــي تـبـلــغ
ديونها  31تريليون دوالر تقريب ًا تشكل
نسبة  %94من ناتجها تقريب ًا ،والصين
هي المساهم األكبر فيها.
السنوات العشر التي أعقبت أزمــة عام
 2008المالية ،شهدت توسع ًا هائ ًال في
الديون باتجاهين :ديون الحكومات في
الــدول المتقدمة ،وديــون الشركات غير
المالية في الــدول النامية ،أي أن الضخ

%27

دين القطاع المالي
دين الحكومات

%27
%25

دين قطاع األسر
دين الشركات غير المالية

الهائل للتمويل الذي مصدره األساسي
البنوك المركزية الغربية (في الواليات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،بـنــك
بــريـطــانـيــا ،وبـنــك الـيــابــان الـبـنــك الوطني
السويسري) ...تحوّل إلى ورقة ضغط
على الحكومات في دول المركز تحديد ًا،
وع ـلــى ال ـش ــرك ــات الـمـنـتـجــة ع ـبــر الـعــالــم
موزعة مناصفة بين دول المركز ودول
األطراف.
دين الشركات غير المالية
ت ـش ـيــر ب ـيــانــات ال ــدي ــن ال ـعــال ـمــي إل ــى أن
اإلنـ ـتـ ــاج ال ـع ــال ـم ــي ف ــي الـ ـش ــرك ــات غـيــر
المالية وفــي القطاعات الحقيقية قــد تمّ
رب ـطــه ب ـمــال ـكــي ال ــدي ــون إل ــى ح ــد بـعـيــد،
والنسب تختلف مــن دولــة ألخــرى لكن
أع ــاه ــا ف ــي ال ـص ـيــن ح ـيــث ن ـمــو اإلن ـتــاج
الصيني مرتبط بتوسيع التمويل لحد

بعيد وديــون الشركات اإلنتاجية %157
م ــن نــات ـج ـهــا ،ول ـك ــن دي ـ ــون ال ـشــركــات
الصينية محلية وليست خارجية ،بينما
الديون بالعمالت األجنبية تشكل نسبة
 %7فقط من ناتج هذه الشركات.
إن معظم ديون شركات الدول الصاعدة
والنامية ديــون بالعمالت المحلية ،وال
تــوجــد دي ــون أجـنـبـيــة بـنـسـبــة عــالـيــة إال
فــي ال ـمــراكــز الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة الـكـبــرى،
كالشركات في هونغ كونغ التي تشكل
ديــون الــدوالر نسبة  %182من ناتجها،
وفــي سـنـغــافــورة  ،%67كـمــا أن الــديــون
الـ ــدوالريـ ــة ل ـل ـش ــرك ــات ال ـت ــرك ـي ــة تـشـكــل
نسبة  %40من ناتجها ،بينما في كوريا
الـجـنــوبـيــة وروس ـيــا وال ـبــرازيــل الـنـسـبــة
بـيــن  ،%18-15وتـنـخـفــض إل ــى  %8من

ناتج الشركات اإلنتاجية الهندية.
أمـ ــا ف ــي دول ال ـم ــرك ــز فـ ــإن ال ـشــركــات
ال ـم ـن ـت ـجــة ت ـع ـت ـمــد ع ـلــى ال ــدي ــون بـنـســب
أعلى من ناتجها وأيض ًا بنسب متفاوتة،
أع ــاه ــا ف ــي إيــرل ـنــدا  %200م ــن ال ـنــاتــج،
حـيــث إيــرل ـنــدا هــي مــركــز مــالــي ومــركــز
ت ـه ــرب ض ــري ـب ــي ل ـل ـش ــرك ــات األمــري ـك ـيــة
بالدرجة األولى ،ثم فرنسا حيث الديون
تشكل نسبة  %140مــن نــاتــج الشركات،
يليها اليابان  ،%100وشركات الواليات
الـمـتـحــدة وإيـطــالـيــا مــديــونــة بـنـسـبــة أقــل
قياس ًا لدول المركز األخرى قرابة -71
 ،%73بينما تنخفض النسبة في ألمانيا
إل ــى  %56ح ـيــث تـسـجــل أل ـمــان ـيــا أفـضــل
وضع مالي من حيث نسبة الديون إلى
الناتج بين جميع دول المركز.

دين الشركات غير المالية للناتج %

1140

157

100
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إن الخطر األكبر
يهدد عملة
الديون العالمية
أي الدوالر الذي
يشكل النسبة
العظمى من
كتلة ديون
العالم

دين الحكومات الغربية
إن ب ـيــانــات ال ــدي ــن ال ـعــال ـمــي وتــوزي ـع ـهــا
األولي يوضح إن الحكومات في الغرب
تـحــديــد ًا مــرهــونــة لمالكي الـمــال العالمي
وكبار المقرضين ،فإذا ما اعتبرنا نسبة
ديــن الـحـكــومــات إلــى الـنــاتــج مــؤشــر ًا من
مــؤشــرات عـمــق االرت ـبــاط ،فــإن الـيــابــان
هــي الــدولــة األكـثــر اعـتـمــاد ًا على الديون
ب ـن ـس ـب ــة  %223مـ ــن ن ــاتـ ـجـ ـه ــا ،وت ـل ـي ـهــا
بــريـطــانـيــا وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بنسبة
تقارب  %101لكليهما ،ومن ثم حكومات
مـنـطـقــة ال ـيــورو بـنـسـبــة وسـطـيــة ليست
بـعـيــدة  ،%98ولكنها تختلف بـيــن دولــة
وأخ ـ ــرى فـبـيـنـمــا ن ـس ـبــة دي ــن الـحـكــومــة
ل ـل ـنــاتــج ف ــي أل ـمــان ـيــا  ،%65ف ــإن الـنـسـبــة
تــرت ـفــع ف ــي فــرن ـســا إل ــى  ،%98إسـبــانـيــا
 ،%98وتصل في إيطاليا إلى  %135وفي
اليونان إلى .%180
ال ـح ـك ــوم ــات ال ـغ ــرب ـي ــة م ــدي ـن ــة ب ــال ــدرج ــة

األولــى لبنوكها المركزية المملوكة من
قـبــل مـســاهـمـيــن خــاصـيــن ك ـبــار ،وهــو ما
يجعلها فــي هــذه الـلـحـظــة تسلك سلوك ًا
عـ ــدوان ـ ـي ـ ـ ًا وه ـ ـش ـ ـ ًا فـ ــي ت ـج ــرب ــة (وب ـ ــاء
كورونا) مث ًال ،كأن ال تستطيع مواجهة
حــالــة طـ ــوارئ صـحـيــة ب ـك ـفــاءة وتـنــدفــع
إل ــى اس ـت ـخ ــدام ال ـج ـيــوش وت ــرك ــز عـلــى
إنقاذ األسواق والشركات وال تستطيع
أغـلـبـهــا أن تـضـمــن مــواطـنـيـهــا فــي إغــاق
شــامــل ...ولكن هــذا مع اشتداد األزمــات
وتعمق آثارها االقتصادية واالجتماعية
وظـهــور نتائج تــدهــور النظام الصحي،
والضمان االجتماعي ،وارتـفــاع البطالة
يجعل الـحـكــومــات هـشّــة أيـضـ ًا فــي وجــه
المجتمعات ،وهـشّــة فــي وجــه التغيرات
الـمـسـتـحـقــة ف ــي ال ـعــاقــات الــدول ـيــة كــأن
تضطر الـحـكــومــات األوروب ـيــة لالنفتاح
على التعامل مع الصين وروسيا بغض
النظر عن (األوامر األمريكية).
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الواليات إيطاليا
المتحدة
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دين ال يمكن إنقاذه
إن الدين العالمي المتركز كدين للحكومات
وللشركات غير المالية يفسر تر ّكز حزم
اإلنقاذ المالي الغربي اليوم في اتجاهين:
سندات ديــن إضافية للحكومات ،وشــراء
دي ـ ــون ل ـل ـشــركــات ال ـك ـب ــرى ف ــي ال ـمــراكــز
لمنعها من اإلفالس الذي لم يسجّل حتى
اآلن.
ولـكــن مــا كــان يعتبر ورق ــة الـضـغــط على
ال ـح ـكــومــات وال ـش ــرك ــات ق ــد ي ـت ـحــول فــي
وق ــت األزم ـ ــات إل ــى (س ـحــر يـنـقـلــب عـلــى
الساحر) ،فعملي ًا (مالكي المال العالمي)
وأص ـح ــاب ال ـق ــدرة ع ـلــى ط ـبــاعــة األم ــوال
دين ال يمكن إنقاذه
إن الدين العالمي المتركز كدين للحكومات
وللشركات غير المالية يفسر تر ّكز حزم
اإلنقاذ المالي الغربي اليوم في اتجاهين:
سندات ديــن إضافية للحكومات ،وشــراء
دي ـ ــون ل ـل ـشــركــات ال ـك ـب ــرى ف ــي ال ـمــراكــز
لمنعها من اإلفالس الذي لم يسجّل حتى
اآلن.
ول ـكــن مــا ك ــان يـعـتـبــر ورق ــة الـضـغــط على
ال ـح ـك ــوم ــات وال ـش ــرك ــات ق ــد ي ـت ـحــول فــي
وقـ ــت األزمـ ـ ــات إلـ ــى (س ـح ــر يـنـقـلــب عـلــى
الـســاحــر) ،فعملي ًا (مــالـكــي الـمــال العالمي)
وأصحاب القدرة على طباعة األمــوال في

الفيدرالي األمريكي وفي البنوك المركزية
الغربية أصبحوا مرتبطين ارتباط ًا عميق ًا
بفشل الحكومات وفشل القطاع اإلنتاجي
الـعــالـمــي ،ويجعل االسـتـمــرار رهـنـ ًا بواحد
م ــن خ ـي ــاري ــن :إمّ ـ ــا إل ـغ ــاء وإعـ ـ ــادة هـيـكـلــة
واسـعــة لـلــديــون ،أو (جلطة فــي شرايين)
كــل العملية اإلنـتــاجـيــة واإلنـفــاقـيــة العالمية
وس ـل ـس ـلــة إف ــاس ــات ل ــن ت ـس ـع ـف ـهــا ال ـحــزم
ال ـمــال ـيــة ال ـم ــذك ــورة .وف ــي ال ـحــال ـت ـيــن فــإن
الخطر األكبر يهدد عملة الديون العالمية
أي ال ــدوالر الــذي يشكل النسبة العظمى
من كتلة ديون العالم.
إن عــدم الـقــدرة على ســداد الــديــون يعزز
مــن قــوة الــدوالر مؤقت ًا ويصبح مطلوب ًا
على الصعيد العالمي ،ولكنه أيـضـ ًا وبعد
عتبة معينة يفتح احتماالت االمتناع عن
السداد وإلغاء الديون ويصبح سند الدين
الدوالري ال قيمة له.
سلسلة اإلفــاســات لــم تـبــدأ بـعــد ،وقــد تـمّ
استباقها بضخ هائل لمزيد مــن السيولة
حيث خالل أقل من شهر تم اإلعــان عن
ضــخ مــا نـسـبـتــه  %27مــن الـسـيــولــة الـتــي
ت ـمّ ضـخـهــا خ ــال عـشــر س ـنــوات مــاضـيــة،
ولكن مع ذلك فإن أموال اإلنقاذ التي تمّ
اإلعالن عنها في الواليات المتحدة مث ًال

( 2.2تريليون دوالر) ال تش ّكل إال نسبة
 %7م ــن ديـ ــون ال ـح ـكــومــة وال ـش ــرك ــات...
والنسبة أقل في االتحاد األوروبي.
يعلم مصدرو الحزم المالية والتريليونات
اإلضافية أنها ال يمكن أن توقف سلسلة
اإلف ــاس ــات ،ولـكــن ال ـحــزم مـطـلــوبــة لمنع

انهيار الحكومات وإعادة هيكلة الشركات
الكبرى مؤقت ًا ...أما الحق ًا فال حل جدي
يلوح في األفق ،ال يمكن منع اإلفالسات
إال ب ـخ ـلــق ن ـمــو مـ ــا ،بـيـنـمــا ال ـع ــال ــم يــدخــل
تــدريـجـيـ ًا فــي الـتـعـ ّـطــل والــركــود وتتقطع
أوص ـ ــال اإلن ـت ــاج واالس ـت ـه ــاك ال ـعــال ـمــي.

والـنـمــو ال يـمـكــن أن يـسـتـعــاد فــي إط ــاره
الــواســع إال بـحــل مــن اثـنـيــن ،إمــا التدمير
العالمي ،أو منظومة إنتاج عالمية جديدة
بمفهوم آخر للنمو يضمن تطور اإلنسان
ال ربـ ــح الـ ـش ــرك ــات ،وي ـض ـم ــن اس ـت ــدام ــة
الطبيعة والموارد ال تضخيم الثروة.
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تدخل كارثة بالدنا االقتصادية االجتماعية والسياسية
منعطفاً جديدًا ،فالبالد المثقلة بالعقوبات وأمراء الحرب،
وبنخب الفساد والنهب وبتغييب الناس عن الدفاع عن
مصالحهم وبابتالع جهاز الدولة وتهميشه ...تقف اليوم على
حافة أزمة صح ّية كبرى قد تتحول إلى كارثة.

ǧليلى نصر

الـكـثـيــر مــن الـمــؤشــرات ممكن أن تُــدرج
لتؤ ّكد أن البنية التحتية السورية صحي ًا
وم ــال ـي ـ ًا واق ـت ـص ــادي ـ ًا غ ـي ــر ق ـ ــادرة عـلــى
اسـتـيـعــاب ان ـت ـشــار ال ـف ـيــروس وارت ـفــاع
اإلصابات ،وبالفعل الحظر هو الوسيلة
الــوحـيــدة لـلـنـجــاة ...ولـكــن الحظر كــأداة
ف ــي ال ـمــواج ـهــة يـتـطـلــب أع ـل ــى مـسـتــوى
ألداء ج ـه ــاز دول ـ ــة وإدارة األزمـ ـ ــات،
وهو ما اختبرناه خالل سنوات األزمة
ال ـتــي ت ـمّ إدارت ـه ــا اق ـت ـصــادي ـ ًا وسـيــاسـيـ ًا
واجـتـمــاعـيـ ًا بعقلية (الـبـقــاء لــأقــدر على
االل ـت ـحــاق بــركــب ال ـف ـســاد) ،وبــالـطــريـقــة
التي سحقت الضعفاء ،وأنهكت كــل من
يعمل (بعرق جبينه) كما يقال.
مصير ماليين ممن يعيشون
(يوم بيوم)!
أوّل م ــا يـعـنـيــه ال ـح ـظــر وم ـنــع االن ـت ـقــال
ووق ــف األع ـم ــال وال ـم ـحــال وال ـ ــورش...
هو انتقال البطالة من مستوى  %53من
القوى العاملة إلى النصف اآلخر.
األمر الذي يعني بالحدود الدنيا أن 1.6
مليون من العاطلين عن العمل ،وقرابة
 8-7مليون مــع أســرهــم ،هــم فــي وضع
إن ـس ــان ــي حـ ــرج بــأع ـلــى درجـ ــاتـ ــه ،حـيــث
يصبح مــن الصعب أن يسترزقوا حتى

بشكل يومي قوت يومهم.
وهــذا قد يكون األثــر األولــي والمباشر،
يـضــاف إلـيــه عـشــرات آالف األســر التي
ت ـع ـيــش ع ـلــى م ـهــن خــدم ـيــة م ــن مـطــاعــم
وم ـح ــال ب ـيــع وخ ــدم ــات ووس ــائ ــل نـقــل
عامة وعاملين في قطاع البناء وغيرها
الكثير ...وإغــاق هــذه النشاطات يغلق
الـعــديــد مــن فــرص الـعـمــل غـيــر النظامية
ال ـت ــي ي ـس ـت ــرزق م ـن ـهــا أض ـع ــف ش ــرائ ــح
الشغيلة.
الخطر األكـبــر أمــام هــذه الماليين ليس
ال ـف ـيــروس ،ف ـهــؤالء تــراهــم أق ــل اكـتــراثـ ًا
بـ ــإجـ ــراءات ال ـس ــام ــة ...وأك ـث ــر انــدفــاع ـ ًا
إل ــى رب ـطــة ال ـخ ـبــز ،حـيــث تــأمـيــن ال ـغــذاء
الـيــومــي كــان هـمـ ًا أســاسـيـ ًا قـبــل الـظــرف
الحالي بينما أصبح اليوم مهمة وجود.
فــالـجـمـيــع يـعـلــم أن ق ــوت أسـ ــرة يــومـيـ ًا
ال يـمـكــن أن يـقــل عــن  2000ل ـيــرة قبل
ارتـفــاع األسـعــار بهذا المستوى ،وحتى
ب ـهــذا ال ـم ـس ـتــوى ف ــإن األسـ ــرة تـسـتـهـلــك
قــرابــة نـصــف حــاجــات غــذائـهــا وشــرابـهــا
الضروري.
األثرياء سيحاولون تعويض
خسارة التوقف
إن وض ـ ــع س ـي ـن ــاري ــو س ـ ــيء وم ـن ـط ـقــي
ل ــأس ــف ،ك ــأن يـسـتـمــر ال ـح ـجــر الـجــزئــي
أو الـكـلــي ل ـمــدة شـهــريــن يـعـنــي خـســارة
الـ ـب ــاد ل ـم ــا يـ ـتـ ــراوح ب ـي ــن  5-3م ـل ـيــار
دوالر مــن الــدخــل الــوسـطــي ال ــذي كــان
مــن الـمـمـكــن إنـتــاجــه فــي شـهــريــن (وفــق
التقديرات المتبانية لناتج ســوريــة عام
 .)2017وه ــذه ال ـم ـل ـيــارات ال ـتــي سيتم
خسارتها من التوقف ستحاول شرائح
الـمــال الـكـبــرى أن تـعـوّضـهــا عـبــر ارتـفــاع
األسـ ـع ــار ،وع ـبــر ال ـم ـضــاربــة ع ـلــى قـيـمــة
الليرة .والخطر المتمثل من هؤالء في
الـمــرحـلــة الـقــريـبــة الـقــادمــة ،قــد يـفــوق كل
خ ـطــرهــم ون ـتــائــج رب ـح ـهــم ف ــي س ـنــوات
ال ـ ـحـ ــرب الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،أم ـ ــا ت ـ ــرك األم ـ ــور

لمآالتها يعني أن يسحب هؤالء ربحهم
مــن الـشــرائــح الـتــي تستطيع أن تحصل
عـلــى دخــل ثــابــت فــي هــذه الـمــرحـلــة ،أو
تمتلك القليل من المدخرات من أعمالها،
بينما الشريحة األضعف فال شيء لديها
ليتم سحبه.

الحجر ضرورة
ولكن استمراره
لشهرين قد
يعني خسارة
 ٥-٣مليار دوالر
ستحاول النخب
تعويضها بالغالء
والمضاربة على
الليرة

(إجراءات عادية)!
يمكن القول :إنه ما من إجــراءات عادية
ي ـم ـك ــن اتـ ـخـ ــاذهـ ــا فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ظ ــرف
مـ ــن ه ـ ــذا ال ـ ـن ـ ــوع ،وب ــال ـف ـع ــل ال ـح ـك ــوم ــة
تـقــوم بــالـحــدود الــدنـيــا ،ألن اإلج ــراءات
األخرى الضرورية خارج طاقتها .حتى
اآلن قـ ــرارات الـحـكــومــة تـتـعـلــق بــالـسـيــر
ال ـتــدري ـجــي ن ـحــو ال ـح ـظــر ،وب ــإج ــراءات
تشبه المرحلة السابقة مواجهة توحّش
الـ ـسـ ــوق ب ـب ـع ــض ال ـم ـخ ــال ـف ــات وب ـعــض
ص ـ ــاالت ال ـم ــؤس ـس ــات ال أكـ ـثـ ــر .بـيـنـمــا
الواقع يقول :إن تعبئة عامة للموارد قد
تـكـفــي أو ال تـكـفــي لـمــواجـهــة أزم ــة بـهــذا
الحجم واحتماالت استدامتها وتحوّلها
إلى انتشار واسع للوباء.
اإلج ـ ــراء األم ـث ــل والــوح ـيــد ه ــو م ــا كــان
يجب أن يتم منذ تفاقم الكارثة اإلنسانية
السورية:
البالد بحاجة إلى جسر إنقاذ لتستطيع
االس ـ ـت ـ ـمـ ــرار فـ ــي ت ــأم ـي ــن أس ــاس ـي ــات ـه ــا،
وتـتـجــاوز الـعـقــوبــات ،واأله ــم أن الـبــاد
بحاجة إلــى التخ ّلص مــن عــبء ناهبيها
وإ ّال فـ ــإن أي إمـ ـ ــداد م ــدف ــوع أو غـيــر
مـ ــدفـ ــوع س ـي ـت ـح ــول إل ـ ــى م ــوض ــع نـهــب
وإثراء.
اإلج ـ ــراء الـمـمـكــن الــوح ـيــد أن يـسـتـطـيــع
المجتمع إدارة جسر جــوي أو بحري
ل ـتــأم ـيــن الـ ـم ــواد األس ــاس ـي ــة م ــن الـ ــدول
ال ـم ـس ـت ـع ــدة ل ـت ـج ــاوز الـ ـعـ ـق ــوب ــات ،عـبــر
ع ـقــود طــوي ـلــة األم ــد وم ـس ـت ـقــرة الـسـعــر
وم ــدف ــوع ــة ب ــوس ــائ ــل ائ ـت ـم ــان ـي ــة وغ ـيــر
دوالري ــة تــزيــح كــل الــوسـطــاء ،وتـتـكــون
مــن م ــواد أســاس ـيــة :مـسـتـلــزمــات تــأمـيــن

www.kassioun.org

حــاجــات الـغــذاء وتـحــديــد ًا إنتاجه محلي ًا،
م ـس ـت ـلــزمــات ت ــول ـي ــد ال ـط ــاق ــة ،وتـصـنـيــع
األساسيات ،ولوازم الصحة.
وأن يتم تأمين تمويله من األثرياء ممن
راك ـم ــوا أمــوال ـهــم فــي ال ــداخ ــل وال ـخــارج
خ ــال ع ـقــود م ــن تـخـلـفـنــا ،وم ــن ث ـمّ مــن
اق ـت ـت ــال ـن ــا وم ـ ــن م ـ ــوت مـ ـئـ ــات اآلالف،
وأخير ًا ودائم ًا من الجوع.
يبدو هــذا السيناريو خيالي ًا ،فالمجتمع
الـ ـ ـسـ ـ ــوري ال ـ ـي ـ ــوم مـ ـسـ ـحـ ــوب ال ـ ـقـ ــرار
وال ـعــزي ـمــة ،ون ـخــب ال ـم ــال تــديــر األزم ــة
لـ ـصـ ــالـ ـحـ ـهـ ــا ...ول ـ ـكـ ــن األمـ ـ ـ ــور ت ـق ـت ــرب
تــدريـجـيـ ًا وتـحــديــد ًا فــي الـلـحـظــة الحالية
من سيناريو آخر ،ماليين وماليين غير
قــادريــن على العمل على تأمين الطعام،
مـتــروكـيــن ل ــأم ــراض والـ ـج ــوع ...وهــذا
السيناريو يعني عملي ًا أن الناهبين قد ال
يجدون بعد قليل ما أو من ينهبونه ،قد
ال يجدون بالد ًا يمتصون دمائها.
اللحظة الـتــي يمر بها الـحــدث الـســوري
انـعـطــافـيــة ،كـمــا هــي الـلـحـظــة الـعــالـمـيــة...
إن الوباء يكشف مستوى تخ ّلف الربح
ويعرّي أكثر األنظمة الغربية (لمعان ًا)،
وي ـث ـبــت أن ال ـعــالــم يـنـبــض ل ــدى ال ـقــوى
الصاعدة التي تمتلك القدرة على التقدم،
الذي يعطيها حرية االنعتاق من حدود
الربح الضيقة ،والتي اختبرت شعوبها
ومجتمعاتها مـعـنــى أن يـكــون المجتمع
يـنـتــج مــن أج ــل حــاجــاتــه ال ـعــامــة ،ولـيــس
من أجل مصلحة قلة مالكة .هذه اللحظة
العالمية ستثبت مفهوم وحشية الملكية
ال ـخــاصــة ل ـل ـثــروة االجـتـمــاعـيــة ولـمـصـيــر
الـمـجـتـمـعــات ،وال ــذي يـعـلـمــه الـســوريــون
جـيــد ًا فـمـقــابــل جــوعـهــم غــربـتـهــم والـعـنــف
ال ـم ـح ـيــط ب ـه ــم ،ه ـنــالــك م ـصــالــح ومـلـكـيــة
وق ــرار نـخـبــة مـتـخـ ّلـفــة ال تــرى أبـعــد من
ث ــروت ـه ــا ،وه ــو واقـ ــع ال ي ـم ـكــن تـغـيـيــره
إال ع ـنــدمــا يُ ـت ــاح لـلـمـجـتـمــع أن يـغـضــب
ويـسـتــرد حـقــوقــه ويُـنـقــذ ال ـبــاد بالعمل
السياسي الواسع.

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  959اإلثنين  30آذار 2020
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سؤال ملح وصلنا على ألسنة األهالي في
مدينة البوكمال :وهو ماهي اإلجراءات
التي اتخذتها الحكومة ووزارة الصحة
ومحافظة دير الزور ،للوقاية من فيروس
الكورونا في المدينة؟.

ǧمراسل قاسيون

ففي ظل الخطر المحدق بالبالد والعباد نتيجة
انتشار الفيروس الممرض ،وتسجيل عدد من
اإلصابات في سورية ،واإلعالن الرسمي عنها
مــن قـبــل وزارة الـصـحــة  ،قــالــوا بــأن ال شــيء
يذكر جرى تنفيذه على مستوى االحتياطات
الوقائية واالحترازية بما يضمن سالمة صحة
المواطنين في المدينة.
مدينة حدودية والمخاطر قائمة
بحسب األهالي فإن البوكمال مهددة أكثر من
غيرها في حدوث إصابات ،لسبب بسيط أنها
مجاورة ،بل مالصقة للعراق ،الذي سجل عدد ًا
ليس بقليل من اإلصابات فيه.
وقد يقول قائل أن الحدود مع العراق مغلقة،
لـكــن لــأهــالــي رأي آخ ــر بــذلــك ،حـيــث يـقــولــون
أن عمليات الـتـهــريــب قــائـمــة ومـسـتـمــرة وعلى
قدم وساق بين سورية والعراق ،بغية تهريب
ب ـع ــض ال ـب ـض ــائ ــع ،م ــع غ ــض ال ـن ـظ ــر م ــن قـبــل
البعض الذين ال يهمهم سوى امتالء جيوبهم،
وهذا طبع الفساد وصفته بمطلق األحوال!.
فـ ــالـ ـحـ ــدود ال ـم ـف ـت ــوح ــة ل ـل ـت ـه ــري ــب لـ ــن ي ـع ـجــز
ال ـكــورونــا عــن تـجــاوزهــا أي ـض ـ ًا ،ويـبـقــى أهــالــي
ال ـب ــوك ـم ــال والـ ـق ــرى ال ـم ـح ـي ـطــة ب ـهــا مـعــرضـيــن
للخطر باإلصابة بهذا الــوبــاء ،وبنفس الوقت
خ ـ ــارج اه ـت ـم ــام ال ـح ـك ــوم ــة ووزارة ال ـص ـحــة
بالشكل المطلوب ،ولكأن البوكمال وأهلها من
كوكب آخر!؟.
تجمعات وأماكن موبوءة
باإلضافة لما سبق ،يشير األهــالــي إلــى إهمال
بلدية البوكمال في إجراء أي خطوة احترازية
بما يخص التجمعات التي تهدد بالخطر على

أبـ ــواب ال ـم ـخــابــز وال ـمــؤس ـســات االسـتـهــاكـيــة
وغيرها.
فعلى هــذا الصعيد مـثـ ًا ،وفــي وســط المدينة
وتحديد ًا في ساحتها ،التي تعتبر مركز ًا لبيع
الخضار والـفــواكــه ،حيث المستنقعات اآلسنة
ومـنــذ أكـثــر مــن شـهــر دون أن يـتــم معالجتها
بالشكل األمـثــل ،وذلــك بسبب اسـتـبــدال شبكة
الصرف الصحي ،مما يشكل بؤرة خطر جدية
على المدينة وسكانها ،وتكون عام ًال مساعد ًا
على حدوث كارثة ال تحمد عقباها.

فهل تأخذ بلدية البوكمال اإلجراءات الضرورية
لـتــافــي الـخـطــر ال ـقــادم ،أم أن االه ـمــال وعــدم
المباالة هو سيد الموقف؟!.
الغذاء على المحك أيضاً
باإلضافة للمخاطر من الكورونا ،يعاني األهالي
م ــن ع ــدم ت ــوف ــر الـ ـم ــادة ال ـغــذائ ـيــة األســاس ـيــة،
المتمثلة برغيف الخبز ،بالشكل الــذي يغطي
احـتـيــاجــات المدينة وأهـلـهــا ،حتى وصــل سعر
الربطة عبر ضعيفي النفوس والمستغلين إلى

أضـعــاف سعرها الــرسـمــي ،هــذا بـحــال تــوفــرت،
وعلى عينك يا تاجر!.
فهل من المعقول أن يحارب البوكمالي بصحته
ولقمته ،وعلى مرأى من المعنيين باألمر؟!.
لذلك يطالب األهــالــي من محافظة ديــر الــزور،
وبـمــوجــب واجـبــاتـهــا ومـســؤولـيــاتـهــا عـلــى هــذا
الـمـسـتــوى ،بــاإلضــافــة لــواجـبــات ومـســؤولـيــات
الحكومة بــوزاراتـهــا ،اإلس ــراع لتالفي الكارثة
قبل وقوعها ،فإن وقعت تكون المدينة وأهلها
ال سمح اهلل في خبر كان ،بحسب قولهم!.

حدث في الزبداني ..المنيحة والقبيحة
في ظل االضطراب
والترقب الذي يسود
الشارع ،والسيما في
هذه األوقات الحرجة،
أو كما يطلق عليه أسبوع
الحسمُ ،خيل للبعض أن
هذه االزمة فرصتهم وأن
شطيرة من مال الفقراء
ٌ
البد أن تكون لهم فيها
حصة ،فتزاحموا في
مارثون استغالل الحاجة
ورفع األسعار.

ǧمراسل قاسيون

فـكـمــا هــو مـتــوقــع فــاألس ـعــار أصــاب ـهــا الـجـنــون،
بــاإلضــافــة للغش وال ـغــاء والـجـشــع ،لـكــن هــذه
المرة لن تكونن اإلدانــة مقتصرة على التجار
وسماسرة األزمات ،الذين اعتدنا على وضعهم
ف ــي خــانــة أعـ ــداء مـصـلـحــة ال ـم ــواط ــن ،ب ــل عـلــى
مــن سُـ ّلـمــوا الـمـنــاصــب والـكــراســي بـغـيــة رعــايــة
مصالح الناس!.
تبرع ومكاسب مضاعفة
حدث في مدينة الزبداني أن تبرع أحد فاعلي
الـخـيــر ب ـمـبـلــغ  ٤مـلـيــون ل ـيــرة ســوريــة ،وذلــك
لبلدية الــزبــدانــي مــن أجــل دعــم األهــالــي بمادة
الخبز بالمجان بـهــذه القيمة ،بسبب المتاعب
ال ـتــي أحــدث ـت ـهــا ال ـب ـطــاقــة الــذك ـيــة والـمـعـتـمــديــن،
وهي مبادرة إيجابية ال شك.
ل ـكــن م ــا ت ــم ت ــداول ــه ،وأكـ ــد عـلـيــه األه ــال ــي ،أن
الـبـلــديــة فــرضــت سـعــر  ١٠٠لـيــرة عـلــى الــربـطــة
الواحدة ،علما أن سعرها النظامي في األفران
 ٥٠ليرة.
وبتفنيد الحساب فقد تم شراء مادة الخبز بـ٤

مليون ليرة كما هو مفترض ،أي بحدود ٨٠
ألــف ربـطــة بسعر  ٥٠لـيــرة لـلــربـطــة الــواحــدة،
وجرى بيعها بسعر  ١٠٠ليرة للمواطنين ،أي
أن هنالك  ٨ماليين ليرة فائضة في الحساب،
لم يعلم أحد أي جيوب امتألت بها؟!.
ربما لغط ..والحقيقة غائبة
وه ـنــا ظـهــر أن ه ـنــاك رب ـمــا لـغـطـ ًا م ــا! ،وعـنــد
سـ ـ ــؤال الـ ـنـ ــاس بـ ـح ــال ح ـص ـل ــوا ع ـل ــى ال ـخ ـبــز
بالمجان ،أجاب أحدهم« :في سرقة عم تصير
أكـ ـي ــد ..ه ـيــك تـ ـع ــودن ــا» ،وع ـق ــب آخ ـ ــر« :كــأنــو
عــم يـقــولــولـنــا ال تـمــوتــو بــالـكــورونــا مــوتــو من
ال ـجــوع» ،والـحــديــث هـنــا عــن الـحـجــج الــواهـيــة
الـتــي تـشــدق بـهــا بـعــض الـمـســؤولــون عــن آلية
العمل بالملغ المتبرع به على حد قول األهالي:
«الـخـبــز الـلــي عــم نبيعو مــن غير فــرن ..الخبز
المجاني هوي خبز الفرن اآللي -الحكومي»،
األم ــر ال ــذي يــؤكــد ال ـت ـبــرع أو ًال ،ويـشـيــر إلــى
ســوء الـعـمــل بــه ثــانـيـ ًا ،عـلـمـ ًا أنــه أيـضـ ًا يـتــم بيع
خـبــز الـفــرن الـحـكــومــي ،ولــم يحصل أحــد على
خبز مجاني منه!.
ال ـح ـق ـي ـقــة م ــا زالـ ــت غ ــائ ـب ــة ،ورب ـم ــا م ــع األيـ ــام

س ـت ـظ ـهــر م ــن ك ــل بـ ــد ،وخ ــاص ــة ع ـن ــدم ــا يـصــل
ألسماع المتبرع ما حل بتبرعه ،ولحينها ربما
يكون لنا تتمة حديث!.
لـكــن ب ـهــذا ال ـصــدد ال بــد مــن اإلشـ ــارة إل ــى أن
مثل هذه األفعال تحول عمل الخير لسمسرة

واستغالل ،وكما قال أحدهم «صارت المنيحة
قبيحة ع إيدين اللصوص» ،في وقــت يحتاج
المواطن أمس الحاجة لتفعيل الــدور التكافلي
واالجتماعي ،مع عوامل االلتحام للخروج من
هذه األزمة.
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منذ ستينات القرن الماضي ،أثرت التغييرات المناخية في
درجات الحرارة الناجمة عن تزايد تركيز الغازات في الغالف
الجوي ،وشمل التأثير بلداناً باردة مثل النرويج والسويد،
بينما تراجع النمو االقتصادي في البلدان الدافئة مثل الهند
ونيجيريا .وارتفعت الفجوة بين أغنى البلدان وأفقرها في
العالم بنسبة  %25بسبب االحتباس الحراري.

ǧترجمة قاسيون

المناخ والثروة العالمية
يـ ـقـ ــول نـ ـ ــوح دي ـف ـي ـن ـب ــوغ م ـ ــن ج ــام ـع ــة
س ـت ــان ـف ــورد ف ــي دارس ـ ــة ن ـش ــرت خــال
العام الماضي :تظهر نتائجنا أن معظم
الـ ــدول األك ـثــر ف ـقــر ًا عـلــى وج ــه األرض
ه ــي أك ـث ــر ف ـق ــر ًا بـكـثـيــر م ــع االح ـت ـبــاس
الحراري .وفي الوقت نفسه ،فإن أغلبية
ال ــدول الـغـنـيــة أصـبـحــت أغـنــى مـمــا كانت
عليه.
أدى االح ـت ـبــاس ال ـح ــراري ب ـيــن عــامــي
 2010-1961حـ ـس ــب الـ ـ ــدراسـ ـ ــة إل ــى
ان ـخ ـفــاض ثـ ــروة ال ـف ــرد ف ــي أف ـق ــر دول
ال ـعــالــم بـنـسـبــة  .% 30- 17وف ــي هــذه
األثناء ،فإن الفجوة بين مجموعة الدول
ال ـتــي لــدي ـهــا أع ـلــى وأدنـ ــى ح ـصــة ال ـفــرد
الواحد من الناتج المحلي هي اآلن أكبر
بنحو  % 25مما كانت عليه دون تغير
المناخ.
درجة الحرارة والناتج المحلي
ت ـس ـت ـنــد الـ ــدراسـ ــة إلـ ــى ب ـحــث ل ـع ــدد مــن

الـمــؤلـفـيــن الـمـشــاركـيــن بتحليل  50عــامـ ًا
من القياسات السنوية لدرجة الحرارة
والـنــاتــج المحلي اإلجـمــالــي ل ـ  165دولــة
لـتـقــديــر آث ــار تـقـلـبــات درجـ ــات ال ـحــرارة
عـلــى الـنـمــو االقـتـصــادي .وتــوصـلــوا إلــى
أن النمو خالل السنوات األكثر دفئ ًا من
المتوسطقد تسارع في الدول الباردة
وتباطأ في الدول الدافئة.
وأظـهــرت الـبـيــانــات الـتــاريـخـيــة بــوضــوح
أن الـمـحــاصـيــل أك ـثــر إنـتــاجـيــة ،وال ـنــاس
أك ـثــر ص ـحــة وأك ـث ــر إن ـتــاج ـيــة ف ــي الـعـمــل
عندما ال تكون درجات الحرارة شديدة
االرتفاع أو االنخفاض .وهذا يعني أنه
فــي ال ـب ـلــدان ال ـب ــاردة ،يـمـكــن أن يـســاعــد
الـقـلـيــل مــن ارت ـف ــاع ال ـح ــرارة .والـعـكــس
صـحـيــح فــي األم ــاك ــن وال ـع ـكــس صحيح
في المناطق الدافئة.
جمعت الدراسة بين تقديرات منشورة
سابق ًا وبيانات من أكثر من  20نموذج ًا
مناخي ًا مـطــور ًا من قبل مراكز األبحاث
ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم .وب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ال ـن ـم ــاذج
الـمـنــاخـيــة ،تـمـكــن الـبــاحـثــون مــن تـحــديــد
ما قد يكون الناتج المحلي لكل بلد عند
درجة حرارة معينة.
وح ـس ــب ال ـبــاح ـثــون أك ـث ــر م ــن 20000
ن ـس ـخــة م ــن م ـع ــدل ال ـن ـم ــو االق ـت ـص ــادي
ال ـس ـن ــوي ل ـكــل دولـ ــة دون االح ـت ـبــاس
الـحــراري .وعكست التقديرات الــواردة
في الدراسة نطاق النتائج التي حققتها
تـ ـل ــك حـ ـ ــول م ـع ـظ ــم ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان ال ـ ـبـ ــاردة
والدافئة إذا ما كان االحتباس الحراري
العالمي قد ساعد على النمو االقتصادي
أو ألـحــق ال ـضــرر ب ــه .وصـنـفــت درج ــات
الـ ـ ـح ـ ــرارة فـ ــي الـ ـبـ ـلـ ــدان االسـ ـت ــوائـ ـي ــة،
ع ـلــى وج ــه ال ـخ ـصــوص ،بــالـبـعـيــدة ج ــد ًا
ع ــن ال ــدرج ــة الـمـطـلــوبــة لـتـحـقـيــق الـنـمــو

المحاصيل
أكثر إنتاجية
والناس أكثر
صحة وأكثر
إنتاجية في
العمل عندما
ال تكون درجات
الحرارة شديدة
االرتفاع أو
االنخفاض
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االقتصادي ،وال يوجد أي شك في أنهم
تضرروا.
مــن غـيــر الــواضــح كـيــف أث ــر االحـتـبــاس
الحراري على النمو في بلدان خطوط
العرض الوسطى ،بما في ذلك الواليات
الـمـتـحــدة والـصـيــن وال ـيــابــان .فبالنسبة
ل ـهــذه الـ ــدول وغ ـيــرهــا م ــن الـ ــدول ذات
ال ـم ـنــاخ ال ـم ـع ـتــدل ،يـكـشــف الـتـحـلـيــل عــن
تأثيرات اقتصادية تقل عن .% 10
ويقترب عدد قليل من أكبر االقتصادات
من درجة الحرارة المثالية لنمو الناتج
ال ـم ـح ـلــي .وت ــوص ـل ــت الـ ــدراسـ ــة إلـ ــى أن
االحتباس الحراري لم يدفعهم بعيد ًا عن
الـقـمــة ،وفــي كـثـيــر مــن ال ـحــاالت دفعتهم
نحوه .لكن كمية كبيرة من االحتباس
الـحــراري في المستقبل ستبعدهم أكثر
فأكثر عن درجة الحرارة المثلى.
الغرق في االحتباس الحراري
فــي حـيــن أن تــأث ـيــرات درج ــة ال ـحــرارة
قد تبدو صغيرة من عام آلخــر ،إال أنها
يمكن أن تؤدي إلى مكاسب أو خسائر
كبيرة مــع مــرور الــوقــت .حسب مقارنة
جامعة ستانفورد ،حيث ستولد الفروق
الـصـغـيــرة فــي سـعــر ال ـفــائــدة اخـتــافــات
كـبـيــرة فــي رص ـيــد ال ـح ـســاب عـلــى مــدى
 30أو  50ع ــام ـ ًا .ع ـلــى س ـب ـيــل ال ـم ـثــال،
وبـعــد تــراكــم عـقــود مــن اآلث ــار الصغيرة
الناجمة عن االحتباس الحراري ،أصبح
اقـتـصــاد الـهـنــد اآلن أصـغــر بنسبة % 31
مما كان يمكن أن يكون عليه مع غياب
االحتباس الحراري.
وفي الوقت الذي تتعطل فيه مفاوضات
السياسة المناخية غالب ًا بشأن األسئلة
حــول كـيـفـيــة تـقـسـيــم الـمـســؤولـيــة بشكل
عـ ــادل ل ـل ـحــد م ــن االح ـت ـب ــاس ال ـح ــراري

مستقب ًال ،تقدم الــدراســة مقياس ًا جديد ًا
لـلـثـمــن ال ــذي دفـعـتــه الـعــديــد مــن الـبـلــدان
بالفعل .وتوضح هذه الدراسة بالضبط
مدى تأثر كل دولة اقتصادي ًا باالحتباس
الحراري ،مقارنة بمساهماتها التاريخية
في انبعاث غازات االحتباس الحراري.
فــي حـيــن أن أك ـبــر مـسـبـبــي االنـبـعــاثــات
تأثروا في المتوسطبحوالي  % 10من
حـيــث حـصــة ال ـفــرد مــن ال ـنــاتــج الـمـحـلــي
الذي كان من الممكن أن يكون أعلى في
عالم دون ارتفاع درجات الحرارة ،وفي
ب ـل ــدان أخـ ــرى وص ــل ال ـتــأث ـيــر إل ــى %25
لتضيف هذه الخسارة نسبة أخرى إلى
ال ـت ـفــاوت الـطـبـقــي مــع ان ـخ ـفــاض الـنــاتــج
المحلي الذي شهدته الواليات المتحدة
خالل فترة الكساد الكبير .إنها خسارة
كبيرة مقارنة بالمكان الذي كانت ستقع
فيه هذه الدول في غير موقعها الحالي.
وي ــرك ــز ال ـبــاح ـثــون ع ـلــى أه ـم ـيــة زي ــادة
الـ ـحـ ـصـ ــول عـ ـل ــى الـ ـطـ ــاقـ ــة ال ـم ـس ـت ــدام ــة
للتنمية االقتصادية في البلدان الفقيرة.
ويخلص الباحثون إلــى أنــه كلما زادت
درجة حرارة هذه البلدان ،كلما انخفض
تطورها.
ك ــان ــت ال ـت ـن ـم ـيــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـســري ـعــة
مــدعــومــة بــالــوقــود األح ـفــوري تــاريـخـيـ ًا.
وت ــوح ــي ال ـن ـتــائــج ال ـت ــي تــوص ـلــت إلـيـهــا
الدراسة أن االحتباس الحراري قد أدى
إلى تفاقم التفاوت الطبقي ،كما توصلت
ال ــدراس ــة إل ــى وج ــود ف ــائ ــدة اقـتـصــاديــة
إضــافـيــة لـمـصــادر الـطــاقــة الـتــي ال تسهم
في زيادة االحتباس الحراري.
ǩعن موقع المناخ والرأسمالية.

ب ـن ــا ًء ع ـلــى ال ـم ــواد ال ـم ـقــدمــة م ــن جــامـعــة
ستانفورد.
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وهل كانت أوروبا متضامنة يوماً؟
هل نشهد آخر أيام االتحاد األوروبي؟ التصريحات الكثيرة وردود فعل المواطنين
على ما يجري اليوم باتت فع ًال يهدد هذا «االتحاد المتضامن» لكن إذا ما نظرنا في
تاريخه قلي ًال نرى أجوبة تأخذنا إلى ما قبل تفشي فيروس كورونا وقبل كل االضطرابات
التي تشهدها الشوارع األوروبية اليوم .الجواب يكمن ببناء اتحاد يلبي مصالح الطغم
المالية ،ويسحب من فقراء أوروبا والعالم ليطعم «قطط أوروبا السمان».
ǧعماد بيضون

ج ــرى ن ـقــل س ـتــة إي ـطــال ـي ـيــن ف ــي حــالــة حــرجــة
ناتجة عن إصابتهم بفيروس كورونا للمشافي
األل ـمــان ـيــة ك ـنــوع م ــن ال ـت ـضــامــن .الـمـسـتـشــارة
األلمانية طالبت الشعوب األوروبـيــة بالصبر.
نائبها ،أوالف شولتز ،وهو أيض ًا وزير المالية،
وبينما طالبت رئيسته الشعوب بالصبر ،فقد
صرح“ :ال يوجد حدّ أقصى -تلك هي الرسالة
األكثر أهمية -لدعم الشركات المتضررة من
األزم ــة االقـتـصــاديــة الـعــالـمـيــة” .يـعـكــس منطق
ال ـخ ـبــريــن ال ـم ـت ـضــارب ـيــن ال ـع ـق ـل ـيــة ال ـت ــي يـعـمــل
التضامن األوروبــي ضمنها ،فيظهر فقط عند
إن ـقــاذ الـبـنــوك وال ـشــركــات عــديـمــة ال ـفــائــدة من
اإلف ــاس ،أمــا عندما يتعلق الـمــوضــوع بحياة
ورفــاه شعوب الـقــارة ،يصبح التضامن رمزي ًا
(على عين العالم) ،فتسلب دول القارة صاحبة
المجد بعضها البعض المعدات الطبية القادمة
من «العدو الصيني» على طريقة قطاع الطرق
في القرون الوسطى.
اتحاد للتخلص من الدول القائمة
ـوم مــن األي ــام فـكــرة إنـشــاء اتـحــاد
لــم تـكــن فــي يـ ٍ
أوروبــي بهذا الشكل مطلب ًا شعبي ًا ،ولــم تخرج
المظاهرات العارمة في الــدول األوربية تطالب
شعوبها بالوحدة بل كانت على العكس مطلب ًا
لفئة محددة من فئات البرجوازية ،هي فئة رأس
المال المالي ،وسعت من خالله رؤوس األموال
األوروب ـي ــة -الـمـتـعـطـشــة لـلــربــح -الـتـخـلــص من
العائق األســاســي لتوسعها العامودي واألفقي،
وهو أجهزة الدول األوروبية.
إن أج ـه ــزة ال ــدول ــة األوروب ـ ـيـ ــة ،ب ـعــد ال ـحــرب
الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة ،وال ـتــي ن ـشــأت عـلــى الـبـنـيــان
عال للقطاع
الكينزي القائم على وجود نشاط ٍ
الحكومي وضــرورة تحكم الــدولــة بالقطاعات
اإلنـتــاجـيــة والـقـطــاعــات الـخــدمـيــة ،كــانــت معيق ًا
لـنـشــاط رأس ال ـمــال األوروب ـ ــي ال ــراغ ــب بــأن
يتم تحطيم قــدرات الــدول األعـضــاء ،ومــا كان
ه ــذا ل ـي ـتــم دون وحـ ــدة رأس ال ـم ــال وت ـفــاهــم
أع ـض ــائ ــه م ــن خـ ــال م ـم ـث ـل ـيــة ال ـم ـن ـت ـخ ـب ـيــن فــي
ال ــدول لتغيير بـنـيــان ال ــدول األوروب ـي ــة .هكذا
نـشــأ الـتـضــامــن األوربـ ــي بـيــن رؤوس أم ــوال
االت ـح ــاد وم ـصــرف ـي ـيــه ،ول ــم ي ـكــن أب ـ ــد ًا ات ـح ــاد ًا
نـتـيـجــة ل ـم ـطــالــب ج ـمــاه ـيــريــة ،ب ــل ت ــم إن ـشــاؤه
بـظــرف تــراجــع ال ـحــركــات الـشـعـبـيــة فــي الـعــالــم
وقدرة الحكومات على ممارسة ضرب الرفاه
االج ـت ـم ــاع ــي مـ ــن خ ـ ــال س ـي ــاس ــات ال ـت ـض ـخــم
والـخـصـخـصــة بـعــد عـقــود مــن ال ـحــرب ال ـبــاردة
مــع االتـحــاد السوفيتي .وهـنــا نـشــأت الــوحــدة
ال ــرأس ـم ــال ـي ــة األوروب ـ ـي ـ ــة م ــن خـ ــال م ـعــاهــدة
مــاسـتــريـخــت والـتــي كــانــت أهــم نـقــاطـهــا :إنـشــاء
اتحاد اقتصادي ونقدي بين الــدول األعضاء،
وك ــان عـلــى ال ــدول الـتــي تــرغــب فــي االنـضـمــام
لـهــذا االتـحــاد الـنـقــدي والـحـصــول على الـيــورو
كعملة لها أن تخضع لمجموعة شروط يضمن
فيها االتـحــاد الحفاظ علىى ثبات واستقرار
ال ـع ـم ـل ــة الـ ـجـ ــديـ ــدة .وت ـت ـن ــوع ال ـ ـشـ ــروط بـيــن
شروط مالية وأخرى تتعلق بمستوى أسعار
الـفــائــدة وبـسـعــر ال ـصــرف ،وح ــددت الـشــروط
المالية نسبة عجز في ميزانية الدولة العضو
ال تزيد عن حاجز ال  %3ونسبة دَيــن عــام ال
تتعدى ال  %60كأهم الشروط.
هل حقق االتحاد االوربي أهدافه
اليوم ،وبعد  23عام ًا على معاهدة ماستريخت،

يمكننا القول :إن االتحاد األوروبــي نجح في
تـحـقـيــق أهـ ــداف طـغـمـتــه ال ـمــال ـيــة .إن االت ـحــاد
اليوم متعاضدٌ متكاتفٌ على حماية الشركات
والـ ـبـ ـن ــوك كـ ـه ــدف ع ـم ـي ــق ل ـ ــه ،وه ـ ــو ن ـق ـي ـضٌ
للديموقراطية ورفاه الشعوب.
ويـ ـب ــدو م ـت ـن ــاق ـض ـ ًا م ــوق ــف وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
اإليطالي ،الذي يشكو كثير ًا هذه األيام من أن
االتـحــاد األوروبــي ال يــؤدي عمله التضامني،
وال ي ـســاعــد إي ـطــال ـيــا ف ــي ال ـت ـص ــدي الن ـت ـشــار
ال ــوب ــاء ،وي ـهــدد أي ـض ـ ًا بــأنــه سـيـتـخــذ إجـ ــراءات
ضد االتحاد األوروبي لتركه إيطاليا وإسبانيا
فــي مـحـنـتـهـمــا ،ألن ــه يـنـســى عـلــى مــا يـظـهــر أن
هــذا االت ـحــاد نـفـســه هــو ال ــذي فــرض التقشف
عـلــى ال ــدول الـجـنــوبـيــة فــي ال ـق ــارة ،وال يمكن
اع ـت ـبــار الـتـقـشــف ت ـضــام ـن ـ ًا إ ّال إذا رأي ـن ــاه مــن
زاويــة رؤوس األمــوال األوروبـيــة .إذ ًا دعونا
نذكر الوزير االيطالي بالسبب العميق لألزمة
األوروب ـ ـيـ ــة وع ـ ــدم ق ـ ــدرة ال ـ ــدول األوروبـ ـيـ ــة
على اتـخــاذ الـقــرارات السياسية واالقتصادية
ال ـح ــاس ـم ــة؛ ف ــال ـس ــؤال ال ـي ــوم هـ ــو :ه ــل تــوجــد
سـلـطــة أوروب ـي ــة قـ ــادرة ع ـلــى ح ــل الـمـشــاكــل؟
ولــإجــابــة عــن الـســؤال سـنــأخــذ إيـطــالـيــا نفسها
نموذج ًا للقياس
أشرنا في البداية إلى أن االتحاد أقيم من أجل
إنـهــاء سـيـطــرة أجـهــزة ال ــدول األوروب ـيــة على
الـعـمـلـيــات وال ـتــدخــل ف ــي ال ـح ـيــاة االق ـت ـصــاديــة
ألنها واحــدة من أهــم مبادئ مدرسة شيكاغو
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــى ت ـتــدعــي أن ت ــدخ ــل ال ــدول ــة
فــي الـنـشــاط االقـتـصــادي سـيـخــرب االقـتـصــاد،
ويمنع نمو القطاع الخاص والناتج المحلي.
وفــي التطبيق الـعـمـلــي إلنـهــاء سـيـطــرة الــدول
عـلــى االقـتـصــاد ،فــإن الخصخصة هــي التعبير
االقتصادي السياسي لتراجع دور الدولة.
تـتـضــح عـمـلـيــات الـخـصـخـصــة ال ـمــوس ـعــة الـتــي
تـعــرضــت لـهــا الـقـطــاعــات اإلنـتــاجـيــة األوروب ـيــة
مــن الـعــام  1977حتى الـعــام 1989حـيــث كانت
هــذه العمليات مـحــدودة فــي الـبــدايــة ثــم جرى
مضطرد حتى بلغت الــذروة
توسيعها بشكل ّ
عقب «أزمــة النمور اآلســويــة»  1999ومــن ثم
ت ــوات ــرت بـشـكــل مـتـنــاقــص ح ـتــى وص ـلــت إلــى
ذروة أخــرى مع األزمــة االقتصادية العالمية،
فأين ذهبت أمــوال الخصخصة؟ جرى ضخها
فــي الـقـطــاعــات غير المنتجة ،ألن رأس المال
ال تعنية صحة المجتمع بقدر ما تعنية أرباحه
ال ـم ـت ـح ـق ـقــة ف ــي سـ ــوق الـ ـب ــورص ــات واألس ـه ــم
والسندات والبنوك.
في المثال اإليطالي ،إذا نظرنا إلى مؤشر نمو
قطاع الخدمات في إيطاليا ،نجد هذا القطاع قد
نما بشكل متزايد رغم ارتفاع نسبة الدَّين إلى
الناتج المحلي اإليطالي إلى حدود  134بالمئة
حتى العام .2019
إن سـبــب تــراجــع الـنـمــو االيـطــالــي عــائــد بشكل
رئـيـســي لـتــراجــع الـنـشــاط الـصـنــاعــي اإليـطــالــي
الـ ــذي ان ـك ـمــش م ـنــذ  1996إلـ ــى الـ ـي ــوم .ومــع
حـســاب مـعــدل االهـتــاك فــإنــه قــد انكمش أكثر
بكثير.
إن االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي م ــن خ ــال سـيــاســاتــه
االقتصادية التي فرضها على الدول األعضاء،
وال ـف ـق ـيــرة مـنـهــا بـشـكــل أك ـب ــر ،ال يـسـعــى بــأي
شـكــل مــن األش ـكــال إلــى تحقيق الـتـضــامــن بين
شعوب القارة؛ ففرض التقشف وقبله تحويل
بيع رأس مال الدول للقطاع الخاص بأبخس
األس ـعــار ال يعتبر تـضــامـنـ ًا بــأي شـكــل .بــل إنــه
لمن المضحك التباكي األوروبي على شيء لم
يوجد من األصل!

مؤشر نمو القطاع الخدمي في إيطاليا

مؤشر نمو قطاع الصناعة في إيطاليا

نمو الناتج المحلي اإلجمالي اإليطالي
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بعد أن سلكت الواليات المتحدة األمريكية مع مختلف الملفات الدولية في الفترة السابقة نهج «الدفع نحو حافة الهاوية» عبر
التصعيد السياسي والعسكري ،ها هي تقف اآلن على الحافة وحيدة ،فمع استمرار هبوط البورصة األمريكية ،وتضاعف أعداد المصابين
الصحي في البالد ،باتت واشنطن بموقع خطير.
بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من  100ألف ،وعجز النظام ّ

من يقف على حافة الهاوية اآلن؟
إن الوباء الفيروسي
ّ
الذي ع ّم العالم،
قد دفع الجميع
إلى التصرف وفقًا
ألولوياته القصوى،
وبين حياة الناس
وحياة الشركات
التجارية والمصارف،
انقسمت الدول الكبرى
في سلوكها داخلياً
وخارجياً ،ففي حين
ّأن الصين وروسيا
ترسل المساعدات
اإلنسانية والمعدات
والفرق الطبية،
تستغل الواليات
المتحدة الظرف
الجاري بالحسابات
السياسية والعقوبات
االقتصادية على
مختلف دول العالم،
إن هذا الوباء
ّ
الفيروسي «الطارئ»
والذي سينتهي عاج ًال
أم آج ًال ،قد فضح
وضرب الواليات
المتحدة األمريكية
والمنظومة الغربية
عموماً بشكل
«دائم» وعلى كافة
المستويات من غير
رجعة.

ǧمالذ سعد

إنساني ما فوق سياسي
م ـن ــذ أن ظ ـه ــرت أول ـ ــى اإلصـ ــابـ ــات فــي
ال ـص ـي ــن ،والحـ ـقـ ـ ًا أولـ ــى اإلصـ ــابـ ــات فــي
إيـ ـ ـ ــران ،اس ـت ـث ـم ــرت واشـ ـنـ ـط ــن األزم ـ ــة
ال ـن ــاش ـئ ــة ف ــي ك ـل ـتــا ال ــدول ـت ـي ــن إع ــام ـي ـ ًا
واقـتـصــاديـ ًا ،طـيـلــة ثــاثــة أشـهــر ،فـتُـبــدي
«الـ ـتـ ـعـ ــاطـ ــف» مـ ــع ال ـم ـص ــاب ـي ــن وت ـق ـي ــم
«ال ـن ـق ــد اإلنـ ـس ــان ــي واألخ ـ ــاق ـ ــي» عـلــى
أداء ح ـكــوم ـتــي ال ـب ـلــديــن م ـت ـه ـم ـ ًة إيــاهــم
بـعــدم الـمـســؤولـيــة والـضـعــف ومــا شــابــه،
ل ـل ـت ـح ــري ــض والـ ـتـ ـصـ ـعـ ـي ــد الـ ـسـ ـي ــاس ــي،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ال ــدف ــع ن ـح ــو ان ـس ـحــاب
الشركات االقتصادية من الصين بذريعة
الوباء .مع بدء تفشي الوباء في إيطاليا،
ب ــدأت تـنـخـفــض الـنـبــرة األمــريـكـيــة تـلــك،
ومع وصوله إلى أراضيها ،تغيّر سَمتها
تمام ًا :ليصبح الوباء ال يمكن السيطرة
ع ـل ـي ــه ،وت ــوقـ ـع ــات ب ــإص ــاب ــة ال ـم ــاي ـي ــن،
ويظهر فشل النظام الصحّي األمريكي،
ودون «تصيّد» من الصين.
بعد هذه الضربة الكبرى ،بالفارق المهول
بين النجاح الصيني والفشل األمريكي،
اسـتـمــرت واشـنـطــن بالبروباغندا ضمن
ح ــدود ال ـم ـحــاوالت اإلعــام ـيــة الـبــائـســة،
ل ـتُ ـس ـمــي ال ــوب ــاء «فـ ـي ــروس ووه ـ ــان»،
فتأتي الــردود الشعبية على هــذا القول
ق ـب ــل ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـص ـي ـن ـي ــة ن ـف ـس ـهــا،
متهمين اإلدارة األمــريـكـيــة بالعنصرية،
وف ـ ــي اجـ ـتـ ـم ــاع م ـج ـم ــوع ــة ال ـع ـش ــري ــن،
استنكرت الــدول األوروبـيــة هــذا االســم
تمام ًا.
ب ـعــد أن تـ ـج ــاوزت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
األمـ ــري ـ ـك ـ ـيـ ــة ع ـ ـ ــدد إصـ ـ ــابـ ـ ــات الـ ـصـ ـي ــن،
ونـ ـ ـ ـ ـ ــداءات ح ـ ــاك ـ ــم واليـ ـ ـ ــة نـ ـيـ ــويـ ــورك

المتكررة والمتصاعدة بــاالغــاثــة بسبب
تفشي الفيروس فيها ونقص المعدات
ال ـط ـب ـي ــة وعـ ـج ــز ال ـم ـن ـظ ــوم ــة ال ـص ـح ـيــة،
طــرأ تغيّر جــديــد فــي الـسـلــوك األمريكي
إعالمي ًا وسياسي ًا :لتتراجع عن تسميته
بــ«فـيــروس ووه ــان» ،وتطلب التعاون
وال ـم ـس ــاع ــدة م ــن ب ـك ـي ــن .ن ـش ــر ت ــرام ــب
ت ـغــريــدة ع ـلــى تــوي ـتــر ع ـقــب ات ـصــالــه مــع
الــرئـيــس الـصـيـنــي شــي جـيــن بـيـنــغ« :قــد
نــاق ـش ـنــا ت ـفــاص ـيــل م ـه ـمــة ح ــول ك ــورون ــا
ال ـ ــذي ي ـغ ــزو كــوك ـب ـنــا  ...ل ـق ــد تــوص ـلــت
الصين إلى معرفة كبيرة وبات لديها فهم
قــوي ودرايــة كبيرة تجاه الفيروس..
نحن نعمل معا بشكل وثـيــق» ،وأوضــح
ال ـطــرف الـصـيـنــي فــي الـمـقــابــل اسـتـعــداد
بالده على مساعدة واشنطن.
أمــا بــالـنـسـبــة لــإيــرانـيـيــن ،فــرغــم مطالبة
ط ـ ـهـ ــران وم ــوسـ ـك ــو ب ــرف ــع ال ـع ـق ــوب ــات
االقـتـصــاديــة الـمـفــروضــة ق ـســر ًا ،للتّمكن
م ــن إدخ ـ ــال ال ـم ـع ــدات والـ ـف ــرق الـطـبـيــة
الـ ـض ــروري ــة ل ـم ــواج ـه ــة الـ ــوبـ ــاء ،تـسـلــك
واشنطن سلوك ًا مغاير ًا ،فتفرض عــدد ًا
ج ــدي ــد ًا م ـن ـهــا ،داف ـع ـ ًة ال ـش ـعــب اإلي ــران ــي
ال ـ ــذي ك ــان ــت «تـ ـحـ ــزن» ع ـل ـيــه إع ــام ـي ـ ًا،
نحو الهالك ،في محاولة لضرب النظام
اإليراني وتطور البالد االقتصادي.
إن ال ــوب ــاء ال ـف ـيــروســي قـضـيــة إنـســانـيــة
مـ ــا ف ـ ــوق س ـي ــاس ـي ــة ،ه ـ ــذا مـ ــا تــوض ـحــه
ب ـك ـي ــن وم ــوسـ ـك ــو وط ـ ـه ـ ــران وه ــاف ــان ــا
والـ ــخ بــاألف ـعــال وال ـن ـتــائــج ،بـيـنـمــا تــؤكــد
واشنطن عالني ًة بمتاجرتها واستغاللها
فــي الـقـضـيــة االنـســانـيــة لـصــالــح خططها
ومطامعها السياسية واالقتصادية.
الجدار مع المكسيك...
يحميه المكسيكيون!
م ــن ال ـم ـفــاصــل الــرئـيـسـيــة ال ـتــي واج ـهــت

يحمد
المكسيكيون
ويشكرون جدار
ترامب الحدودي
بل ويتظاهرون
ويطالبون
بتقويته وتشديد
نقاط المراقبة
عليه لمنع
المهاجرين
األمريكيين نحو
أراضيهم

إدارة ترامب منذ انتخابه رئيس ًا ،وكانت
نقطة مواجهات سياسية عدّة لسنوات،
هــي ب ـنــاء ج ــدار ح ــدودي مــع المكسيك
لمنع عبور الالجئين من الجنوب ،وقد
أدى ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــون وال ـج ـم ـهــوريــون
مـســرحـيــات ك ـبــرى وطــوي ـلــة ح ــول هــذا
األم ــر ،وبـخــافــات حــول مـصــدر تمويل
هذا الجدار ،لتنتهي بسحب حصة أولية
من الخزينة األمريكية وشرعوا ببنائه.
اآلن ،يـحـمــد ويـشـكــر الـمـكـسـيـكـيــون هــذا
الـ ـج ــدار ،ب ــل وي ـت ـظ ــاه ــرون وي ـطــال ـبــون
بـتـقــويـتــه وتـشــديــد نـقــاط الـمــراقـبــة عليه
ل ـم ـن ــع ال ـم ـه ــاج ــري ــن األم ــري ـك ـي ـي ــن نـحــو
أراضيهم!
فـ ـحـ ـت ــى الـ ـلـ ـحـ ـظـ ــة ،ل ـ ــم ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز عـ ــدد
الـمـصــابـيــن األل ــف ف ــي الـمـكـسـيــك ،بـيـنـمــا
أمــريـكــا بـهــا  123ألــف ،وعـلــى إثــر تزايد
عــدد المصابين فــي الــواليــات المتحدة،
واألزمة الصحية ،وارتفاع عدد العاطلين
عن العمل إلى  3ماليين ،انقلبت موجة
الـ ـهـ ـج ــرة مـ ــن الـ ـشـ ـم ــال إل ـ ــى ال ـج ـن ــوب،
وبسبب هذا األمر ،يخشى المكسيكيون
توافد مصابين إلى بالدهم مما يعرضها
ل ـخ ـط ــر االنـ ـتـ ـشـ ــار أك ـ ـثـ ــر ،ل ـي ـت ـظ ــاه ــروا
مـطــالـبـيــن الـحـكــومــة الـمـكـسـيـكـيــة بــإغــاق
الحدود وتعزيز القدرات الطبية الجراء
الفحوصات والحجر على المصابين.
إن الـمــوقــف بــالـنـسـبــة للمكسيكيين هنا
لـيــس رد ًا عـلــى الـسـلــوك األمــري ـكــي ،بل
قضية صحية خالصة ومشروعة حرص ًا
ع ـل ــى ب ــاده ــم وش ـع ـب ـه ــم ،ولـ ــو ّأن لـهــم
قــدرات نـظــام صـحـيّ قــادر على احـتــواء
ال ـج ــائ ـح ــة ،لــرب ـمــا ق ــام ــوا بـتـكـسـيــر هــذه
الحدود عوض ًا عن إغالقها.
بين السقوط والسقوط
رب ـمــا ،مــا بـعــد ال ـكــورونــا لـيــس كـمــا قبله

بــالـنـسـبــة لـلـنـظــام األم ــري ـك ــي ،ف ــاألض ــرار
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـت ــي غ ـ ـ ّذاهـ ــا ب ـع ــد ت ــراج ــع
البورصات ،والتي نتجت عنه بالتوازي
مــع ســابـقـتـهــا ضـمــن الـسـلــوك والـمــواقــف
األمــريـكـيــة ،قــد خلخلت الـبـنــاء األمريكي
كله وعرّت منظومة الوهم المحيطة به
على مستوى السياسة والوعي الشعبي
في الداخل والخارج.
فـ ــداخـ ـلـ ـيـ ـ ًا ،شـ ـ ّكـ ــل ه ـ ــذا األمـ ـ ـ ــر ،ب ـف ـشــل
ال ـم ـن ـظــومــة ال ـص ـح ـيــة وع ـج ــز اإلدارة
ع ــن م ــواج ـه ــة األزم ـ ـ ــة ،ص ــدم ــة ك ـب ـيــرة
بــالـنـسـبــة لـلـشـعــب األمــري ـكــي ،وتــرافـقــت
هذه الصدمة مع إجــراءات أكثر قسوة
ب ـعــدم دف ــع تـعــويـضــات غـيــابــات الـعـمــل،
بــاإلضــافــة لــدعـمـهــا الـقـطــاعــات الـتـجــاريــة
وال ـم ــال ـي ــة ل ـل ـحــد م ــن ان ـه ـي ــار ال ـبــورصــة
ع ــوض ـ ًا ع ــن دع ــم الـمـنـظــومــة الـصـحـيــة،
وبــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،االرت ـف ــاع الـهــائــل
والـســريــع بـعــدد الـعــاطـلـيــن الـعـمــل دون
تعويضات.
وعـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـخـ ــارجـ ــي ،دخ ــل
ك ــل الـ ـغ ــارق ــون ب ــال ــوه ــم األم ــري ـك ــي فــي
صــدمــة أي ـض ـ ًا أمـ ــام ه ــذا ال ـع ـجــز ،وأم ــام
الوحشية المعلنة بالتعاطي مــع األزمــة
وتـ ـح ــدي ــد ًا بـ ــالـ ــدول ال ـم ـف ــروض ــة عـلـيـهــا
عقوبات اقتصادية ،وصــو ًال إلــى إصابة
الجنود األمريكيين أنفسهم في الداخل
وال ـخــارج ،تلك «الـقـوّة الـضــاربــة» ،التي
بعد كل تراجعها السابق ،جاء الكورونا
ليدفعها بعيد ًا نحو الحافة.
ّإن ك ـ ــل هـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـط ـ ــورات ال ـس ــري ـع ــة
فعل بحجمها
والكبيرة قد صنعت ردود ٍ
أيـضـ ًا اتـجــاه اإلدارة األمريكية ومجمل
نـظــام الـقــائــم ،هــذه ال ــردود ال ت ــزال في
مــرحـلــة ك ـمــون اآلن بــاس ـت ـمــرار الــوبــاء،
ولكنها ستنفجر عند انتهائه ،إن لم يكن
في أثنائه.

شؤون عربية ودولية
قاسيون ـ العدد  959اإلثنين  30آذار 2020
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الصورة عالمياً
•رحبت جماعة
«أنصار الله»
الحوثية
بإعالن
«التحالف
العربي»
بقيادة
السعودية دعمه
لقرار الحكومة اليمنية بقبول دعوة األمم
المتحدة لوقف إطالق النار في اليمن.
•صرح وزير الخارجية
الفنزويلي
خورخيه أرياسا،
بأن االتهام
األمريكي
للرئيس
الفنزويلي
نيكوالس مادورو
بالتورط في تجارة
المخدرات ،دليل على «يأس النخبة» في
واشنطن.

يطرح ما يجري في العالم اليوم مجموعة من األسئلة لم يعد باإلمكان حصرها ،هل فيروس هو السبب في كل ما نشهده اليوم؟ هل ستعود الحياة
كما كانت أم أننا نشهد لحظة تح ّول؟ ولكن السؤال األهم الذي سيهيمن على العالم قريباً :هل يمكننا تجنب ما يحدث اليوم في المستقبل؟
ǧعتاب منصور

المشكلة أكبر
من انتشار
فيروس
فاالقتصاد
العالمي المترنح
تلقى على
ضربة
ما يبدو ً
قاضية لن ُتحل إال
باسترداد الثروات
المنهوبة وبقلب
طاوالت «مجالس
اإلدارة»

تقول آخــر األرقــام أن هــذا الــوبــاء العالمي
الذي حصد أرواح أكثر من  22ألف شخص
حتى اللحظة ،أجبر أكثر من ثالثة مليارات
شخص مالزمة بيوتهم ،أي نصف تعداد
سكان األرض تقريب ًا ،وهنا تظهر مشكلة
ال ـن ـظ ــام ال ـعــال ـمــي الـ ــذي ظ ـهــر ع ــاج ــز ًا عــن
التعامل مــع مشكلة بـهــذا الحجم ،مليارات
الـبـشــر سـيـصــرفــون مــدخــراتـهــم الـقـلـيـلــة إن
كــانــت مــوجــودة أص ــا ،ويـخـســر الـمــايـيــن
فرص عملهم التي كانت تكفيهم حدّ كفاف
يومهم ،وسيرتفع هذا الرقم كل يوم فنحن
مقبلون على أعنف أزمة بطالة في تاريخ
البشرية ،ولكن كــارثــه كهذه لــن تمر دون
فتح كــل الــدفــاتــر القديمة ،فالشعوب باتت
مضطرة ألن تسأل عن كل البضائع
اليوم
ً
التي أنتجتها المعامل طوال قرون مضت،
وتبدأ اإلضرابات واالحتجاجات العالمية،
فأرباب العمل يجبرون العمال على العمل
وهو ما يعرض صحتهم وصحة عوائلهم
للخطر أو يجري فصلهم «مؤقت ًا».
لمحة عالمية سريعة
ال تـتــوفــر فــي أن ـحــاء أوروبـ ــا االخ ـت ـبــارات
والرعاية الصحية لكتلة واسعة من العمال،
الــذيــن يُـطـلــب مـنـهــم فــي كـثـيــر مــن األحـيــان
تـنــاول الـمـسـكـنــات واالنـتـظــار فــي الـمـنــزل.
وهــو مــا حــدث مـثـ ًا مــع إح ــدى الـعــامــات
ج ـن ــوب ل ـن ــدن ،ك ــاي ــا وي ـل ـي ــام ــز ،وهـ ــي أم
ل ـثــاثــة أطـ ـف ــال ،أخ ـب ــره ــا ال ـم ـس ـع ـفــون أنــه
ال يـمـكــن إدخ ــال ـه ــا إل ــى الـمـسـتـشـفــى ألنـهــا
«ليست أولوية» ،لتفارق الحياة في اليوم
التالي.

ونـفــذ عـمــال الـمـعــادن فــي منطقتي ميالنو
ليوم واحد دعت
وروما في إيطاليا إضراب ًا ٍ
إلـيــه النقابات للمطالبة بالتأمين الصحي،
فــي وق ــت ت ـتــواصــل فـيـهــا إض ــراب ــات عـمــال
شركة «أم ــازون» ،ويتجهز عـمـ ٌـال آخــرون
ما زالــوا مجبرين على العمل في قطاعات
الـ ـب ــري ــد وال ـب ـق ــال ــة والـ ـبـ ـن ــوك لـ ــإضـ ــراب،
مطالبين بتأمين حماية ومعدات مناسبة.
وبالمثل ،يطالب عمال شركة «أمــازون»
ف ــي ب ـع ــض م ـن ــاط ــق ف ــرن ـس ــا ب ــال ـح ــق فــي
الـحـصــول عـلــى إجـ ــازات مــدفــوعــة األجــر
ن ـ ـظـ ــر ًا ل ـل ـت ـه ــدي ــد الـ ــوشـ ـيـ ــك عـ ـل ــى ح ـي ــاة
ال ـع ـم ــال ،وهـ ــو حـ ـقّ م ــن ال ـم ـف ـتــرض أنــه
مضمون بموجب القانون الفرنسي .في
وقـ ـتٍ تـشـمــل فـيــه االح ـت ـجــاجــات مـصــانــع
 psaوتــويــوتــا ،وري ـنــو ،وبــومـبــارديـيــه،
وح ـ ـ ــوض بـ ـنـ ــاء الـ ـسـ ـف ــن ش ــان ـت ـي ـي ــه دو
التلونتيك.
ونـفــذ عـمــال الـنـظــافــة فــي والي ــة بنسلفانيا
األمــريـكـيــة إضــراب ـ ًا عــامـ ًا بسبب الـمـخــاوف
م ـ ــن أن بـ ـع ــض الـ ـعـ ـمـ ــال أصـ ـيـ ـبـ ــوا ف ـع ـ ًا
بالفيروس ،ورغم ذلك لم يتم تأمين لوازم
الحماية الصحية لهم.
كما رفــض أكثر مــن ثلثي بناة السفن في
شــركــة «بــاث آي ــرون ورك ــس» الـتــي تنتج
سـفـنـ ًا عـسـكــريــة وت ـجــاريــة فــي والي ــة مين
ش ـمــال ش ــرق ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة الــذهــاب
إلى العمل ،بعد اكتشاف إصابة مؤكدة بين
الـعـمــال بـفـيــروس كــورونــا ،وذل ــك بـعــد أن
أصــدر البيت األبـيــض توجيهات لمقاولي
بشكل طبيعي في
الــدفــاع بمواصلة العمل
ٍ
الـشــركــة «مــن أجــل مصلحة األمــن القومي
األمريكي».
ورفض عمال النقل العام في والية أآلباما

تشغيل حافالتهم خوف ًا من انتقال عدوى
كــورونــا إلـيـهــم ،ون ـفــذوا إض ــراب ـ ًا نـجــح في
دفع هيئة النقل التخاذ تدابير متواضعة،
مثل :تخفيض عدد ركاب الحافلة الواحدة
إلـ ــى  15راكـ ـبـ ـ ًا م ـم ــا ي ـخ ـفــف م ــن ان ـت ـشــار
الفيروس.
ونـفــذ عـمــال الــدواجــن والـلـحــوم فــي واليــة
جورجيا األمريكية تظاهرات عدة طالبوا
خــالـهــا بـظــروف عـمــل صـحـيــة ،وتـعــويــض
عن خطورة العمل ،وذلك بعد تأكيد إصابة
عدد من العمال بالفيروس.
هل من مخرج؟
تـتـمـنــى األنـظـمــة ال ـيــوم ع ــودة الــزمــن إلــى
الـ ــوراء فــالـمـجـهــول الـمـخـيــف ال ــذي طــالـمــا
أخــافــت شعوبها بــه أصـبــح كــابــوسـ ًا يومي ًا
يحرمها النوم ،فالوقت الطويل والذي مرّ
دون ح ـســاب انـتـهــى أخ ـي ــر ًا ،مــا سـيـجــري
اآلن ه ــو ص ـ ــدامٌ ع ـلــى الـ ـث ــروة ال ـم ـكــدســة
بــأيــدي قـلــة قـلـيـلــة ،ارت ـفــاع أع ــداد العاطلين
عن العمل في الواليات المتحدة األمريكية
من ما يقارب  250ألف إلى أكثر من ثالثة
ماليين في شهر واحــد ،يعني أن أضعاف
ه ــذا الــرقــم لــن يـسـتـطـيـعــوا س ــداد ديــونـهــم
ولــن يستطيعوا دفــع أجــرة بيوتهم وثمن
طـعــامـهــم ،وه ــذا لــن يـكــون ظــاهــرة محلية
أم ــري ـك ـي ــة أو أوروب ـ ـي ـ ــة بـ ــل هـ ــو ظ ــاه ــرة
عالمية ،فــالــدول الـتــي ال تــزال قــادرة على
دفع رواتب بطالة لمواطنيها ،لن تستطيع
االس ـت ـم ــرار ،فــالـمـشـكـلــة أك ـبــر م ــن انـتـشــار
فـ ـي ــروس ،ف ــاالق ـت ـص ــاد ال ـعــال ـمــي ال ـم ـتــرنــح
تل ّقى على ما يبدو ضرب ًة قاضية ،لن تُحل
إال بــاس ـتــرداد ال ـثــروات الـمـنـهــوبــة وبقلب
طاوالت «مجالس اإلدارة» .

•رغم األزمة
الصحية
واإلنسانية
رفض صندوق
النقد الدولي
تلبية طلب من
الحكومة الفنزويلية
لمنحها قرضاً قدره  5مليارات دوالر
لمساعدتها في ردع فيروس كورونا بذريعة
عدم االعتراف بسلطة الرئيس نيكوالس
مادورو ،دولياً.
•على الرغم
من استمرار
أعمال العنف
وتفشي
فيروس كورونا
المستجد الذي
سبب أول وفاة في
البالد يوم السبت ،يدلي الناخبون في مالي
بأصواتهم في االنتخابات البرلمانية.
•تسّلمت السلطات
الجزائرية دفعة أولى
من مساعدات
طبية منحتها
الصين
لمكافحة
انتشار وباء
كورونا المستجد،
وفقاً لما أفادت به
وكالة األنباء الجزائرية.
•دعا رئيس الوزراء
اإليطالي جوسيبي
كونتي االتحاد
األوروبي إلى
عدم ارتكاب
أخطاء فادحة
في عملية
مكافحة فيروس
كورونا المستجد ،وإال «فإن التكتل األوروبي
بكامله قد يفقد سبب وجوده».
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كورونا في الغرب قد َيِلد

يجتاح العالم الغربي اليوم وباء آخر إلى جانب وباء فيروس كورونا المستجد :إ ّنه التحول للعسكرة المفرطة ،سواء
من خالل تحويل قوى الشرطة إلى جنود حرب ،أو من خالل استخدام الجيوش والمؤسسات األمنية في المدن لحفظ
إن التنظيم الج ّيد للمؤسسات العسكرية يجعل اللجوء إليها
األمن ،وذلك بذريعة قدرتهم التنظيمية للتصدي للوباءّ .
خيارًا منطقياً للناس الذين يعانون من هشاشة حكوماتها وأنظمتها السياسية ،وهو أمر مفهوم وال يمكن إنكاره.
لكن الركون إلى هذا الخيار وحسب ،دون النظر إلى آثاره الجانبية هو بمثابة انتحار .فالطبقة المهيمنة التي تملك
ّ
ظل األزمات
حتى اليوم تمويل وتنظيم هذه الجيوش تريد بش ّدة فرض الدولة األمنية التي تديم مصالحها وخاصة في ّ
االقتصادية التي ستفتح بوابة الجحيم عليهم .عالوة على ّأن الركون إلى هذه المؤسسات يعني زيادة تمويلها
وتعزيزها بد ًال من تعزيز المؤسسات العامة التي من مسؤولياتها لوال الهشاشة الحاصلة فيها أن تتصدى لهذا النوع
من األزمات .تكتب ساره الزار مقا ًال عن هذا األمر نقدمه في قاسيون للوقوف على المرحلة القادمة في العالم الغربي
الذي يتجه بخطى سريعة نحو العسكرة.

الزار
ǧساره ǧ
     تعريب :عروة درويش

في  18آذار خرج عمدة مدينة نيويورك بيل
دي بالسيو على قـنــاة ال ـســي.ان.ان يلتمس
م ــن ال ــرئ ـي ــس ت ــرام ــب أن ي ـس ـت ـخــدم جـيــش
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة لــاس ـت ـجــابــة ل ـف ـيــروس
كـ ــورونـ ــا .قـ ــال دي ب ــاس ـي ــو ب ـك ــل وضـ ــوح:
«أريـ ــد فــرقـهــم الـطـبـيــة الـمـصـنـفــة مــن الــدرجــة
األول ـ ــى ،وأريـ ــد دع ـم ـهــم ال ـلــوج ـس ـتــي ،وأري ــد
قدرتهم على جلب األشياء من المصانع على
طول البالد عندما نكون بأمسّ الحاجة إليها.
الـقـوّة الــوحـيــدة فــي أمريكا التي يمكنها فعل
ذل ــك بـفــاعـلـيــة وســرعــة هــي جـيــش الــواليــات
المتحدة األمريكية».
فــي الـيــوم التالي فــي  19آذار ،كانت الذكرى
السابعة عشرة للغزو األمريكي للعراق ،فعل
االعتداء الكارثي الذي خ ّلف تبع ًا للتقديرات
أك ـث ــر مـ ــن م ـل ـي ــون ق ـت ـيــل عـ ــراقـ ــي .م ـن ــذ ع ــام
 ،2003وهــو العام الــذي اعتبر عــام التظاهر
ضـ ـدّ ال ـح ــرب ح ـيــث اح ـت ــل ال ـم ـح ـت ـجــون عـلــى
الـحــرب الـســاحــات والـتـظــاهــرات ضـدّ القواعد
ال ـع ـس ـكــريــة ،ومـ ــأت األرج ـ ــاء ،ون ـحــن نـشـهــد
تــراج ـع ـ ًا م ـطــرد ًا ل ـهــذه ال ـت ـظــاهــرات مــن حيث

الـحـجــم سـنــة تـلــو أخ ــرى .ث ـمّ فــي هــذا الـيــوم،
وبسبب الحجر الصحي ،مـرّت هــذه الذكرى
دون أيّة إشارة.
لكننا بحاجة لهذه الــذكــرى الـيــوم .فمع فشل
السياسيين على طول العالم الغربي في خلق
حالة استجابة طوارئ يمكنها تزويدنا بشكل
فـ ــوري ب ــال ـم ــواد ال ــازم ــة إلراح ـ ــة ال ـمــاي ـيــن
مــن الـنــاس اليائسين المحتاجين ،بتنا نرى
ال ـم ــزي ــد والـ ـم ــزي ــد م ــن الـ ــدعـ ــوات ك ــي ت ـقــوم
الجيوش والـقــوات المسلحة بـسـدّ الثغرات.
ال ـيــأس ال ــذي يـشـكــل ال ــداف ــع ل ـهــذه الــدعــوات
مـفـهــوم بـشـكــل ج ـيّــد ،ل ـك ـنّ عـلـيـنــا ّأل نـتـحـوّل
دون وعي إلى المؤسسات العسكرية وفرقها
الطبية وخدماتها اللوجستية ،وعلى رأسها
الـجـيــش األمــري ـكــي ،دون أن ن ــدرك ّأن هــذه
الـجـيــوش نفسها راعـيــة لـعـنــف غـيــر مـعـقــول.
فمنذ غــزو الـعــراق إلــى الــوبــاء الـعــالـمــي الــذي
نعيشه ال ـيــوم ،اسـتـخــدمــت هــذه الـمــؤسـســات
العسكرية واألمنيّة لقمع الناس داخل البلدان
الغربية وعلى رأسها الواليات المتحدة.
احذروا السياسيين
هــذا األمــر طــارئ بشكل خــاص إذا مــا أخذنا
بالحسبان تـحـرّك السياسيين الـســريــع نحو

الطبقة المهيمنة
التي تملك اليوم
تمويل وتنظيم
الجيوش تريد بش ّدة
فرض الدولة األمنية
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اس ـت ـخــدام االس ـت ـجــابــة الـعـسـكــريــة .فـفــي ليلة
ال ـس ـب ــت أعـ ـط ــى ال ــرئـ ـي ــس تـ ــرامـ ــب أوامـ ـ ــره
لتفعيل وحدات الحرس الوطني في واليات
نيويورك وكاليفورنيا وواشنطن «الحرس
الــوطـنــي :وح ــدات عـسـكــريّــة مختلطة مؤلفة
من ميليشيا احتياطية وقوات نظامية دائمة
مــن الجيش األمــريـكــي الـعــامــل ،ويـتــم تفعيلها
في حالتي الحرب والطوارئ الوطنية لتكون
مـســؤولــة عــن دع ــم الـسـلـطــات وح ـفــظ األمــن
وخــافــه ،وقــد تــم تفعيلها فــي ع ـدّة مناسبات
أش ـهــرهــا ق ـمــع ال ـع ـص ـيــان وال ـم ـظ ــاه ــرات ض ـدّ
اجـتـمــاع منظمة الـتـجــارة العالمية فــي مدينة
سياتل عام .»1999
ت ـ ـمّ ت ـف ـع ـيــل ه ـ ــذه ال ـ ــوح ـ ــدات ض ـم ــن ال ــوض ــع
الفدرالي ،ما يعني بـ ّـأن الــدولــة المركزية هي
مــن سـتـمــولـهــا ،لـكـنّـهــا سـتـتـلـقــى أوام ــره ــا من
سلطات الــواليــة .كما قــامــت جميع الــواليــات
األمريكية الخمسين باإلضافة لبورتو ريكو
وغ ـ ــوام وجـ ــزر الـ ـع ــذراء األمــري ـك ـيــة بـتـفـعـيــل
وح ــدات الـحــرس الــوطـنــي الـخــاصــة بــالــواليــة
للمساعدة باستجابة الوالية لوباء فيروس
ك ــورون ــا .وت ــأت ــي ال ـت ـقــاريــر ت ـبــاع ـ ًا ب ـ ّـأن األم ــر
لــن يـقـتـصــر عـلــى ال ـحــرس الــوط ـنــي ،ف ــوزارة
الدفاع أعطت األمر للجيش األمريكي العامل
بــالـتـحـضــر لـلـعــب دو ٍر أك ـبــر ف ــي االسـتـجــابــة
لـ ـفـ ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ،وم ـ ــن ض ـم ــن ع ـم ـل ـيــات
االستجابة هــذه تأتي المهمة المثيرة للريبة
الـمـتـمـثـلــة فــي قـمــع «االض ـط ــراب ــات الـمــدنـيــة»
وتطبيق القانون».
ّإن اإلشارات اآلتية من حول العالم ال تعدّ وال
تحصى عن قيام الحكومات باستخدام األزمة
كذريعة لتوسيع الــدولــة األمنية .ففي الكيان
الصهيوني كمثال ،استخدم رئـيــس الــوزراء
بنيامين نتنياهو الفيروس إليقاف محاكمات
الفساد الجارية ،ولتطبيق إجــراءات «أمنية»
شاملة .كما استغلت الحكومات في عدّة دول
أوربية أزمة انتشار الفيروس للسيطرة على

سلطات وتشريعات تسمح بتجريم اإلعــام
بذريعة حماية األمــن الــوطـنــي .وال يـبــدو ّأن
األمور ستقف عند هذا الحد.
دور الجيش في األزمة العالمية
إن كـ ـنّـ ــا إن ـس ــان ـي ـي ــن حـ ـقـ ـ ًا وم ـه ـت ـم ـي ــن ف ـع ـ ًا
ب ــالـ ـحـ ـص ــول ب ـش ـك ــل ف ـ ـ ــوري عـ ـل ــى وس ــائ ــل
الــدعــم وال ــراح ــة لـجـمـيــع ال ـنــاس الـمـتـضــرريــن
والمهددين بانتشار فيروس كورونا ،وذلك
دون النظر إلى جنسيتهم أو إقامتهم ،فربما
الـخـطــوة األول ــى األكـثــر أهـمـيــة لتحقيق ذلــك
ستكون بإيقاف الجيش األمريكي ومنعه من
إلحاق المزيد من الضرر المستمر بالشعوب
الطيّعة جد ًا لالنتشار الفيروسي .فبعد خمسة
أعوام من الحرب األمريكية-السعودية على
اليمن ،النظام الصحي هناك مدمر :فقد وثقت
م ـج ـمــوعــات األطـ ـب ــاء ألج ــل اإلن ـســان ـيــة 120
هجوم على منشآت طبية ما بين آذار 2015
ونـهــايــة  2018فـقــط ،األمــر الــذي تــرك الـبــاد
طيّعة جد ًا النتشار الفيروس .أال يجب علينا
أن نعتبر الدعوة إليقاف المشاركة األمريكية
الـمـبــاشــرة وغـيــر الـمـبــاشــرة فــي هــذه الـحــرب
مــن أولوياتنا الرئيسية لالستجابة النتشار
الفيروس؟
ع ـنــدمــا ن ــدعّ ــم ال ـج ـيــش ن ـق ــوم ب ـ ــذات الــوقــت
ب ـتــدع ـيــم ال ـخ ـطــط اإلم ـب ــري ــال ـي ــة ال ـت ــي يـشـكــل
الـجـيــش ج ــزء ًا مـنـهــا .تـتـصــرف إدارة تــرامــب
كوكيل لـهــذه الخطط اإلمـبــريــالـيــة بتشديدها
للعقوبات على إيران في الوقت الذي يعاني
فيه العالم من الوباء ،وذلــك رغم التحذيرات
بأن العقوبات تمنع إيران من الحصول على
ّ
المعدات الطبية الــازمــة وتــزيــد مــن الوفيات
ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا .إيـ ــران ه ــي واحـ ــدة مــن
الــدول التي ضربها الفيروس بـشـدّة ،فلماذا
ال ت ـن ـهــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ال ـع ـق ــوب ــات؟
ّإن م ــا قــامــت ب ــه أمــري ـكــا ه ــو ال ـع ـكــس ،حـيــث
اغ ـتــالــت ال ـج ـنــرال اإلي ــران ــي قــاســم سـلـيـمــانــي
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دو ًال أمنية عسكر ّية

وأجبرت البالد على الدخول في شبه حرب
مفتوحة بد ًال من المساعدة في الحرب على
الفيروس.
ال ـم ـس ــاع ــدات ال ـع ـس ـكــريــة األم ــري ـك ـي ــة تـسـمــح
للكيان الصهيوني بإقامة حصاره االقتصادي
والـعـسـكــري المستمر مـنــذ أربـعــة عـشــر عــامـ ًا
على غــزة ،وهــي أحــد أكـثــر األمــاكــن اكتظاظ ًا
بالسكان فــي الـعــالــم ،والـتــي فيها حتى اليوم
حــال ـتــان إص ــاب ــة ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا مــؤكــدة.
يـعـيــش ف ــي غ ــزة مـلـيــونــي ش ـخــص ،ويــوجــد
فـقــط  62مـنـفـســة .ل ـمــاذا ال تـعـتـبــر الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة س ـحــب دع ـم ـهــا ال ـع ـس ـكــري لـلـكـيــان
أولوية تسمح بدخول األدويــة والمساعدات
الطبية لمحاربة كورونا؟
ف ــي ف ـن ــزوي ــا أه ـل ـكــت ال ـع ـق ــوب ــات األمــري ـك ـيــة
ال ـق ـط ــاع ال ـص ـح ــي م ــا أدى ل ـم ــوت  40أل ــف
ش ـخ ــص ب ـي ــن ع ــام ــي  2017و 2018وف ـق ـ ًا
لـبـعــض ال ـت ـقــديــرات ،وه ـنــاك ال ـيــوم  42حــالــة
إصابة بفيروس كورونا مؤكدة .لماذا ال يتم
رفــع هــذه الـعـقــوبــات كـجــزء مــن الـحــرب على
الفيروس؟
ل ـيــس خــاف ـي ـ ًا ع ـلــى أح ــد م ــدى ال ـض ــرر ال ــذي
يلحق بهذه األماكن جرّاء العقوبات واألعمال
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـت ــي تـ ـشـ ــارك ف ـي ـه ــا الـ ــواليـ ــات
الـمـتـحــدة .فـكـمــا قــال عــاطــف مــوســانــي ،ممثل
منظمة الـصـحــة العالمية فــي الـيـمــن :سنشهد
عاصفة كارثية ال تهدأ حال وصول الفيروس
ه ـن ــا» .ويـنـطـبــق ذات ال ـش ــيء ع ـلــى األمــاكــن
ال ـتــي ســاهـمــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بــإضـعــاف
أنظمتها الصحية عـبــر الـعـقــوبــات أو الـحــرب
ال ـم ـبــاشــرة أو ال ـح ــرب بــالــوكــالــة أو الـقـصــف
ال ـجــويّ .إن فـشـلـنــا بــاتـخــاذ خ ـطــوات عــاجـلــة
إلي ـقــاف ال ـضــرر ال ـحــاصــل بـسـبــب الـمــؤسـســة
الـعـسـكــريــة األمــري ـك ـيــة ،يـعـنــي ب ـ ّـأن ال ــوالي ــات
المتحدة ستستمر في تعريض العالم لخطر
الفيروس .فرغم عدم حصول هذا األمر على
الـقـســط ال ــازم مــن الـتـغـطـيــة ،فـمــن الـمـعــروف

ّأن انتشار الفيروس في أيّ جزء من العالم،
س ـيــؤثــر ع ـلــى كــامــل ال ـعــالــم ،وال ـعــالــم الـغــربــي
والواليات المتحدة كما نرى ليسا بمأمن.
ليست منظمة صح ّية
ّإن نقاش تدخل الجيوش ونزولها للشوارع
فــي سياق األزمــة ليس لــه وجــه واحــد فقط،
فــوجـهــه اآلخ ــر هــو ضــخ الـمــزيــد مــن األم ــوال
في وزارات ومؤسسات الدفاع وعلى رأسها
البنتاغون .يمكننا فهم دعــوات الـنــاس ،فهم
ي ــائ ـس ــون ،وق ـل ـي ـلــة ه ــي ال ـمــؤس ـســات ال ـعــامــة
الـمـنـظـمــة ال ـيــوم بـشـكــل يـسـمــح لـهــا بـتـحــويــل
المباني إلــى مشافٍ والقيام بسرعة بتوزيع
االخـ ـتـ ـبـ ــارات وال ـ ـم ـ ــوارد ال ـط ـب ـي ــة وال ـ ـغـ ــذاء،
أي ال ـعـمــل بــالـشـكــل ال ـض ــروري لـلـتـعــامــل مع
فيضان المصابين بفيروس كورونا .الحكام
ال ـم ـح ـل ـيــون وال ـع ـم ــدات ل ـيــس لــدي ـهــم الـكـثـيــر
ليفعلوه سوى اللجوء للجيش ،وذلك يعود
ب ـش ـكــل ج ــوه ــري ل ـكــون ـهــم بـغــالـبـيـتـهــم قـطـعــة
أخرى في مشهد فشل النظام السياسي.
ل ـكــن ورغـ ــم هـ ــذا ،فــال ـج ـيــوش وال ـمــؤس ـســات
العسكرية المتنوعة ليست منظمات للصحة
ال ـع ــام ــة :ب ــل ه ــي مــؤس ـســات مـنـظـمــة بـحـيــث
تكون وسيط ًا للحروب واالحتالل والمعارك
ب ــال ــوك ــال ــة ،وع ـل ــى رأسـ ـه ــا ج ـي ــش ال ــوالي ــات
المتحدة مع قواعده العسكرية الـ  800حول
الـعــالــم .لــديـنــا كـ ّـل األس ـبــاب الـمـنـطـقـيــة لتخيّل
هــذه المؤسسات بوصفها قــوى أمــن شرسة
تجول الـشــوارع في العالم الغربي المتشدق
بالديمقراطية ،وتتبّع إجــراءات عقابية بحقّ
الناس اليائسين المحتاجين للغذاء وألموال
اإليجارات.
عـنــدمــا ت ـمّ تـفـعـيــل ال ـحــرس الــوطـنــي فــي نيو
أورلـيـنــز فــي أعـقــاب إعـصــار كــاتــريـنــا ،تحولت
إلى قــوات تطبيق قوانين عقابية على نطاق
واس ــع .فـكـمــا ذك ــر تـقــريــر لـلـنـيــويــورك تــايـمــز
ف ــي أي ـل ــول  2005ورد ف ـيــه« :ت ـحــولــت نـيــو
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بــأسـلـحـتـهــا ،األمـ ــر الـ ــذي جـعـلـنــا نـسـمــع بـشـكــل
مستمر عــن قتل األمريكيين األبــريــاء الــذيــن لم
تسنح لهم فرصة إثبات براءتهم قبل افتراض
إدانـتـهــم .ال يمكننا أن نحتمل الـمــزيــد مــن هــذا
عبر جنود جيش الواليات المتحدة».

أورل ـي ـنــز إل ــى مـعـسـكــر لـلـجـيــش ،يـتـجــول فيه
آالف الـعـسـكــريـيــن مــن الـضـبــاط الـفـيــدرالـيـيــن
وال ـم ـح ـل ـي ـي ــن ،ووراؤهـ ـ ـ ـ ــم ق ـ ـ ــوات الـ ـح ــرس
الوطني والجنود العاملون».
فــي  17آذار أع ـلــن حــاكــم كــالـيـفــورنـيــا غــافـيــن
نـيــوســوم بشكل صــريــح عــن إمـكــانـيــة تطبيق
الـ ـق ــان ــون الـ ـع ــرف ــي ،رغ ـ ــم ت ــراج ـع ــه عـ ــن ه ــذا
التصريح فــي وقــت الحــق .وفــي ذات الوقت
وكـمــا جــاء فــي تـقــريــر لـمــركــز بوليتيكو ،فـ ّـإن
وزارة الــدفــاع تطلب الحصول على سلطات
طوارئ مطلقة الحتجاز الناس بدون حدود
ودون تـقــديـمـهــم لـلـمـحــاكـمــة ،وذلـ ــك بــذريـعــة
الـقــدرة على مــواجـهــة فـيــروس كــورونــا .إنّنا
اليوم نقف تمام ًا عند حافة توسيع سلطات
الحكومة الحتجاز ومراقبة الناس .يعيد هذا
إلى أذهاننا الفترة التي تلت حقبة أحداث 11
أيلول ،والتي رأينا فيها الحكومات على طول
العالم الغربي تمرر قوانين القمع والشمولية
الوطنية.
ّإن مناهضي الحرب على مرّ السنين الماضية
كــانــوا ي ـت ـصــارعــون مــع الـمـســألــة الـمـفـتــرضــة:
«ال ــدور اإلن ـســانــي» لـلـمــؤسـســات الـعـسـكــريــة،
األم ــر ال ــذي يستمر صــانـعــو الـسـيــاســات من
خ ــال ــه ب ـت ـبــريــر إرس ـ ــال ال ـج ـيــوش لـلـحــروب
الــوح ـش ـيــة .ذكـ ــرت مـنـظـمــة «أب ـ ــاوت فـيــس»
الـمـنــاهـضــة لـلـحــروب فــي تـقــريــر لـهــا بـعـنــوان:
«الجنود ضدّ الحرب» للباحث دريك لوغان
بـ ّـأن علينا خالل انتشار الفيروس أن نرسم
خ ـط ـ ًا فــاصـ ًـا بـيــن مــا هــو مـقـبــول كــاسـتـجــابــة
ع ـس ـكــريــة ل ـلــوضــع وب ـي ــن م ــا س ـي ـع ـدّ تـخـطـيـ ًا
للحدود .كتب:
ـول ب ـش ـكــل م ـحــدد
ـ
ب
ـ
ق
ـ
م
ـر
ـ
ي
ـ
غ
ـون
«الـ ـ ــذي س ـي ـك ـ
ٍ
بالنسبة للمجتمعات في الواليات المتحدة هو
قـيــام الـجـنــود بـحـمــل أسـلـحـتـهــم وبـقـيــة عـتــادهــم
العسكري الـخــاص بالمعارك والتجول بها في
الشوارع ...لقد شهدنا بالفعل القيام بالعسكرة
الـثـقـيـلــة ل ـق ــوات ال ـشــرطــة ال ـتــي ت ـمــأ ال ـش ــوارع

توسيع خيالنا السياسي
األمــر الواجب اليوم على أقل تقدير هو جعل
حـمــايــة ال ـنــاس مــن ت ـمــادي ال ـقــوات الـعـسـكــريــة
م ـحـ ّـل ن ـقــاش صــاخــب ف ــي ال ـف ـض ــاءات ال ـعــامــة.
ال ـح ـق ـي ـقــة ال ـت ــي ال ي ـت ــم ت ـن ــاول ـه ــا ف ــي اإلعـ ــام
ال ـســائــد ف ــي بــادن ــا ه ــيّ :أن حـكــومــاتـنــا تميل
بشكل تفضيلي نحو العسكرة ،ونحو تكليف
وزارة الــدفــاع ب ــأداء واج ـبــات يـجــب أن يقوم
بها مدنيون .يجب علينا أن نغيّر على المدى
كل شيء،
الطويل هذا السلوك لدى دولنا .بعد ّ
ل ـيــس ان ـت ـشــار ف ـي ــروس ك ــورون ــا ه ــو األزم ــة
الــوح ـيــدة ال ـتــي نــواج ـه ـهــا ال ـي ــوم .ع ـنــدمــا نـبــدأ
باستشعار آثــار التغير الـمـنــاخــي فـهــل سنقوم
بتسليم قيادة البالد ألصحاب الرتب العسكرية
غ ـيــر الـمـنـتـخـبـيــن؟ ه ــل س ـن ـقــوم ك ـ ّل ـمــا واجـهـنــا
ج ـف ــاف أو عــاص ـفــة ش ــدي ــدة ب ـتــوس ـيــع ال ــدول ــة
األمنية بينما نقوم بتقليص دولة الرفاه؟
علينا بد ًال من تعزيز دور الجيوش في أوقات
األزمات أن نبني برامج اجتماعية مدنية صلبة
ال تـنـهــار لـهـشــاشـتـهــا ،مـثــل :الــرعــايــة الصحية
ل ـل ـج ـم ـيــع ،وإص ـ ــاح س ـلــوك ـنــا ت ـج ــاه ال ـكــوكــب
والـبـيـئــة ،وبــرامــج تـسـمــح لـنــا أن نـنـفــق بشكل
فاعل وكفؤ على الــدعــم الصحي واالجتماعي
لنواجه من خاللها األوقــات العادية وظروف
األزمـ ـ ـ ــات .م ــن ح ـي ــث الـ ـمـ ـب ــدأ ،فــال ـمــؤس ـســات
الصحية المدنية القائمة كــانــت هــي مــن يجب
أن تلعب هــذا ال ــدور ،لكن بعد أن تــم تفريغها
وإع ـط ــائ ـه ــا ص ــاح ـي ــات مـ ـحـ ــدودة ،ف ـهــي غـيــر
مؤهلة للتعامل مع نطاق األزمة الحالية.
ل ـك ــن ع ـل ـي ـنــا أ ّال ن ــدف ــع ث ـم ــن ف ـش ــل مـخـيـلـتـنــا
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي .ال ـح ـكــومــات
ال ـغ ــرب ـي ــة ،وم ـن ـهــا الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة يـجــب
أن تنفق تــرلـيــونــات ال ــدوالرات لــإبـقــاء على
ماليين األشـخــاص الذين يخسرون أعمالهم
وس ـ ــط ه ـ ــذه األزمـ ـ ـ ــة .ع ـل ـي ـنــا أن ن ـس ـت ـخــدم
جميع الـخـيــارات الـمــوجــودة لــديـنــا :فلنحوّل
مكاتب الشركات وغرف الفنادق إلى مشافٍ
ومـســاكــن لـمــن لـيــس لــديـهــم مـســاكــن ،ولنع ّلق
إيـ ـق ــاف ال ـم ـي ــاه وق ـط ــع ال ـك ـه ــرب ــاء ول ـن ـخــرج
الـنــاس ذوي األحـكــام الخفيفة مــن السجون
المكتظة ،حيث ينتشر الفيروس بال توقف.
كما قالت سيندي وايزنر ،المديرة التنفيذية
لتحالف الـعــدالــة« :يمكن لتخصيص الـمــوارد
ول ـخ ـل ــق الـ ــوظـ ــائـ ــف أن تـ ـحـ ــدث مـ ــن خ ــال
رعــايــة المجتمعات المحلية وتــزويــد الجميع
بــالـبـضــائــع االجـتـمــاعـيــة عـلــى ق ــدم ال ـم ـســاواة،
ب ــد ًال مــن الـلـجــوء لـلـعـسـكــرة وجـلــب األسـلـحــة
والدبابات.
هناك طرق يجب أن نطالب باتباعها في هذه
الـلـحـظــة ،سـتـحـقــق نـقـلــة نــوعـيــة فـيـمــا يخص
رفاهنا وأمــانـنــا» .وجــزء مــن هــذه الـطــرق أن
يُــزيــل الـجـيــش األمــريـكــي طغيانه عــن الـنــاس
حــول الـعــالــم الــذيــن بــأم ـسّ الـحــاجــة لمجابهة
الوباء دون عقوبات وحــرب ،ونحن بدورنا
أن نوقف اإلنفاق العسكري ال أن نزيده.
اإلف ــراط فــي العسكرة استراتيجية طــوارئ
قـصـيــرة الـنـظــر رغــم إغــرائـهــا ،لـكـنّ انـتـشــارهــا
كل مكان هو شهادة على إخفاقات دول
في ّ
الرفاه الغربية .واالستعاضة عنها بمؤسسات
عامة قــويّــة تحت السيطرة المدنية الشعبية
هي خطوة تتطلب بناء مؤسسات لوجستية
قـ ـ ــادرة ع ـل ــى الـ ــوقـ ــوف ف ــي وجـ ــه األزمـ ـ ــات،
وذلك ال يقتصر على األزمة الحالية ،بل على
األزمات التي قد تطرأ لنا الحق ًا.
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ربما ال يغيب عن ذهن المتابع للنشاطات المسرحية كون أن معظمها -إن لم نقل
كّلها -لها ِسمة عامة ،وهي تأريض التيار الكهربائي الشعبي ،والشحن المعنوي
العاطفي المرافق له تجاه الحرية و األحالم المنشودة .بمعنى آخر ،وكما يقال في
بث روح
اللهجة العام ّية ،فإنها تعمل وفق آلية «التنفيس» ،التي تسعى من خاللها إلى ّ
القبول والخضوع للواقع كما هو في قلب المشاهد وعقله وروحه.

ǧأحمد علي

المسرح والفنون األخرى..
يمكن للمرء بسهولة أن يمسك رواية أو قصة
قصيرة ،أو قصيدة بين يــديــه ويـبــدأ بالقراءة
وأن ي ـس ـت ـلــذ ب ـمــا يـ ـق ــرأ ،ف ـهــو ي ـع ـيــش تـجــربــة
جمالية ،لكن فارق ًا نوعي ًا سيحدث عند حضور
مسرحية مــا ،وهــو كــون ذلــك الـفــرد ال يعيش
تجربة جمالية فقط ،بل ويعيش أيض ًا تجربة
تـفـكـيـكـيــة تـشـحــذ وع ـي ــه ،وتُ ـظ ـ ِهــر ال ـعــاقــة بين
الـخـطــاب الـفـنــي (الـنــص الـمـكـتــوب) وشــروط
إنـتــاجــه الـمــاديــة ،ولـهــذه الـمـســألــة أهـمـيــة بالغة،
فهي تسمح شيئ ًا فشيئ ًا وعلى مستوى الوعي
الشعبي العام بتكوين نظرة تفكيكية تتجاوز
طريقة التعاطي المثالية مع الفن؛ وكأنه يجري
في الهواء ،وكأن المبدع كائن أثيري ال جسد
له!
متى تولد الظاهرة المسرحية؟
يـتـمـيــز ال ـم ـســرح ب ـقــدرتــه الـعــالـيــة عـلــى خلخلة
ال ــرؤي ــة ال ـم ــوروث ــة وال ـم ـع ـتــادة ل ـل ـعــالــم ،وذل ــك
بحكم قيامه على عالمات عـدّة ،خالف ًا ألنــواع
األدب التي تقوم على العالمات اللغوية فقط،
وقدرة الخلخلة هذه ال تتعلق بإرادة الكاتب أو
المخرج أو الممثلين أو حتى الجمهور ،بل هي
شــرط ضــروري لوجود الظاهرة المسرحية،
ألنـهــا هــي ذات ـهــا ول ـيــدة الـخـلـخـلــة ،فـهــي االبـنــة
غير الشرعية ألي نظام اقتصادي-اجتماعي،
ولذلك فهي قــوة مناوئة شأنها شــأن األشكال

الفنية األخرى ،ال تنشأ أو تتطور بقرار فوقي،
بل تأتي حصيلة لتطور مجمل الواقع الثقافي
من خــال ارتباطه بحركة الــواقــع االقتصادي
ككل بجميع جوانبه ومعطياته التاريخية.
ت ــول ــد ال ـظ ــاه ــرة ال ـم ـســرح ـيــة دوم ـ ـ ًا م ــن رحــم
ف ـتــرات االن ـت ـقــال وال ـت ـحــول الـتــاريـخــي كــالـتــي
نعيشها اآلن بـصــورة جـلـيّــة .وحـيــن تـبــدأ في
مـشــاغـبــة بـنـيــة الـحـكــم الـقــائـمــة وتـحــديـهــا ،تـبــدأ
محاوالت مقاومتها وتكبيلها وتقليم أظافرها
م ــن خـ ــال ال ـح ـص ــار االق ـت ـص ــادي واإلداري
والــرقــابــي واإلع ــام ــي وحـتــى ال ـن ـقــدي؛ الــذي
يــأخــذ شـكــل االح ـت ــواء والـتــزيـيــف عــن طــريــق
خلق أطر نظرية لتفسير الظاهرة المسرحية
وتقييمها ،بحيث يــأتــي التفسير مــدعـمـ ًا لتلك
البنية القائمة ،وبــذلــك تحيطها بـجــدار سميك
م ــن ال ـك ــام ال ـ ــذي ي ـخ ـفــي ال ـط ـب ـي ـعــة ال ـثــوريــة
ل ـل ـم ـســرح ك ـم ــا ف ـع ـلــت م ـث ـ ًا ن ـظ ــري ــة أرس ـط ــو
بــال ـم ـســرح ال ـي ــون ــان ــي ،ف ـمــا إن ان ـط ـلــق الـعـقــل
اليوناني القديم من األساطير والغيبيات إلى
رحاب الفكر اإلنساني ،ومن عالم الطقس إلى
عالم المسرح ،وبدأ المسرح يجادل ويصارع
بـ ــدرجـ ــات م ـت ـف ــاوت ــة م ــن الـ ـح ــدة وال ــوض ــوح
األط ــر الـفـكــريــة الـقــديـمــة ويـسـعــى إلــى تحرير
إرادة ال ـف ـعــل اإلن ـســانــي م ــن ف ـكــرة الـجـبــريــة،
حـتــى ظـهــر أرسـطــو بـنـظــريـتــه الـجـمــالـيــة التي
(ت ـع ـك ــس) – ك ـمــا أش ـ ــار ب ــري ـخ ــت« -ع ـق ـيــدة
إيدولوجية فحواها أن العالم معطى ثابت ال
يمكن تغييره ،وأن وظيفة المسرح هي تقديم
تسلية تخديرية»..

«الحياة سيئة كما
هي وستظل سيئة
طالما هناك من
يمارس الضغط
على اآلخرين-
بريخت»

حياة اإلنسان في المسرح..
يعي اإلنسان في المسرح في كل لحظة جسده
مــن خــال تــامـســه مــع مــن ي ـجــاوره ،كـمــا يعي
جسدية الممثلين ،ويستطيع بنظرة أن يقدّر
ميزانية العرض من خالل المالبس والديكور،
كما يعي وجــود المؤسسة الرقابية من خالل
ج ـنــود ح ــراس ــة ال ـم ـكــان ،وق ــد ي ــذ ّك ــره انـقـطــاع
ال ـت ـيــار ال ـك ـهــربــائــي م ـثـ ًـا بــال ـحــالــة االق ـت ـصــاديــة
الـعــامــة لـلـبــاد ،وربـمــا يــاحــظ ويتنبّه إلــى قلة
ع ــدد الـنـســاء بـيــن الـجـمـهــور ،فـيـتــذكــر ال ـعــادات
والتقاليد التي تكبّل حركة المرأة في مجتمعه،
ويستطيع أيض ًا من خالل مالبس الجمهور أن
يحدد مواقعهم االجتماعية ودرجــة ثرائهم أو
فقرهم ،وقد يوقظه من االستغراق في العرض
صــراخ طفل رضيع فيأسى لحال األطـفــال في
ب ــاده ،ذل ــك ك ـ ّلــه يــؤكــد ك ــون اإلن ـســان بــالـفـعــل
يعيش تجربة تفكيكية تستنفر فيها كل قواه
وحواسه...
دور اإلنسان في المسرح..
يمكن وصف المسرح بكونه تجمع ًا ديمقراطي ًا
ي ـمــارس اإلن ـســان فـيــه حــريـتــه فــي كــل لـحـظــة؛
ح ــري ــة ال ـمــواف ـقــة واالع ـ ـتـ ــراض ،االس ـت ـح ـســان
أو االسـتـيــاء ،التصفيق أو الـصـفـيــر ،الـبـقــاء أو
االنـصــراف ،مــع وجــود إمكانية حقيقية للعمل
الجماعي على إيقاف التجربة المسرحية ك ّلها..
وقــد يـقــول قــائــل :إن مُـشــاهِــد «الـتـكـنــودرامــا»
ي ـس ـت ـط ـيــع أن ي ـغ ـلــق ج ـه ــاز «ال ـت ـل ـي ـف ــزي ــون»
أو الـفـيــديــو فــي ح ــال لــم يـعـجـبــه مــا يُ ـعــرض،
وبإمكانه أن يغادر قاعة العرض السينمائي
ل ـعــرض سـيـنـمــائــي مــا لــو أراد ،لـكــن الــوضــع
مختلف تمام ًا في المسرح؛ فانسحاب متفرج
أو عــدد مــن المتفرجين قــد ال يــوقــف عــرضـ ًا
مـســرحـيـ ًا ،لـكـنــه رغ ــم ذل ــك يــؤثــر فــي مـســاره
ت ــأث ـي ــر ًا واض ـح ـ ًا ف ـهــو يــؤثــر ف ــي الـمـتـفــرجـيــن
ال ـبــاق ـيــن ويـجـعـلـهــم ي ـت ـســاءلــون ول ــو لـلـحـظــة
واح ـ ــدة ع ــن أس ـب ــاب هـ ــذا االن ـ ـصـ ــراف ،وقــد
ي ـك ـس ـب ـهــم هـ ــذا ن ــوعـ ـ ًا م ــن ال ـش ــك ف ــي ج ــودة

ال ـعــرض ف ـي ـبــدؤون بــرؤي ـتــه بـمـنـظــور نـقــدي
جديد..
الـ ـعـ ــرض ال ـم ـس ــرح ــي ت ـج ــرب ــة حـ ـيّ ــة م ـت ـغ ـيــرة
تتجدد مــن يــوم إلــى يــوم ،انـسـحــاب الحضور
لــه أثــر ،وانـسـحــاب أحــد أط ــراف الـحــوار كفيل
بــإي ـقــاف الـتـجــربــة ك ـ ّل ـهــا ،وق ــد ح ــدث ه ــذا فـعـ ًا
ذات مرة ..أما في السينما مث ًال ،فقد ينسحب
كــل الـمـشــاهــديــن دون أن يـتــوقــف ه ــذا الـفـعــل
الـشــريـطــي الـسـيـنـمــائــي الــدائــر فــي ديـمــومــة ال
تاريخية ،وسلطوية .ألن الفيلم هو في النهاية
مجموعة من الصور الثابتة التي ال يمكن أن
يـنــالـهــا ال ـتــاريــخ ب ــأي تـعــديــل أو تـغـيـيــر وال أن
تـنــالـهــا إرادة الـجـمـهــور ال ـحــاضــر ..الـفـيـلــم هو
أسطورة الثبات التي تتكرر من يوم إلى يوم
بعيد ًا عن واقع المتفرج الحيّ ،أسطورة تحيا
مجازي ًا في فضاء المطلق!
صراع بين إنسان وإنسان!
المسرح صراع ،ولكنه ليس صراع ًا بين أفكار
مجردة ،بل صراع بين إنسان وإنسان .وهو
ليس صراع ًا ناجم ًا عن طبيعة شريرة وطبيعة
خيّرة ،بل عن رؤية واضحة للظروف المحيطة
بكل منهما .ولهذا لم يعد من الضروري دائم ًا
أن نـقــدم الــرأسـمــالــي أو اإلقـطــاعــي أو جـنــدي
االحتالل بصورة كاريكاتيرية كريهة ،فنحن ال
نـقــف ضــده بسبب صـفــاتــه الشخصية كالبخل
والـجـشــع أو السكر أو االعـتــداء على النساء،
ن ـحــن ن ـقــف ض ــده ح ـتــى ح ـيــن ي ـبــدو كشخص
لطيفٍ ورحـيـ ٍم .إننا نقف ضــده بسبب وضعه
وعــاقـتــه ب ـنــا :عــاقــة االس ـت ـغــال واالضـطـهــاد
وال ـق ـم ــع ب ـك ــاف ــة وج ــوه ـه ــا .وه ـ ــذا ال ـن ـم ــط مــن
الـتـعــاطــي مــع األم ــر لــه تــأثـيــر سـلـبــي ج ــد ًا ألنــه
يبعد الجمهور عن االهتمام بالعالقة الحقيقية
مع خصمهم.
ع ـل ـي ـنــا ّأل ن ـ ــورّط أح ـ ــد ًا ب ـق ـبــول ال ـح ـي ــاة كـمــا
ه ــي ألن «ال ـح ـي ــاة س ـي ـئــة ك ـم ــا ه ــي وس ـت ـظــل
سـيـئــة طــالـمــا هـنــاك مــن يـمــارس الـضـغــط على
اآلخرين -بريخت».

شؤون ثقافية
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يتواصل ارتفاع عدد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي
«الشرقية» في العديد من بلدان العالم ،كما يتصاعد الخط
البياني لكسر الهيمنة الغربية واألمريكية في مجال اإلعالم،
وخاصة في شبكات التواصل االجتماعي واالتصاالت الحديثة
ووسائل نقل المعلومات ،رغم أن ذلك لم يظهر بشكل مباشر،
ولكن مؤشراته واضحة من خالل تصاعد عدد مستخدمي مواقع
التواصل االجتماعي البديلة في بعض بلدان الشرق مثل وسائل
التواصل الروسية والصينية .مثل موقع « -vkف كونتاكتي»
الروسي.
ǧقاسيون

ال ـم ــوق ــع م ـت ــاح ب ـل ـغــات م ـت ـع ــددة ولـكـنــه
يستخدم فــي الـغــالــب مــن قبل الناطقين
بــالــروس ـيــة .يـسـمــح  VKلـلـمـسـتـخــدمـيــن
ب ـمــراس ـلــة بـعـضـهــم ال ـب ـعــض بـشـكــل عــام
أو خاص ،إنشاء مجموعات وصفحات
ع ـ ــام ـ ــة ،مـ ـشـ ــاركـ ــة ال ـ ـص ـ ــور وال ـ ـصـ ــوت
والفيديو ووضــع عالمات عليها ،ولعب
األلـ ـع ــاب ال ـقــائ ـمــة ع ـلــى ال ـم ـت ـص ـفــح ،كـمــا
يحتوي على محفظة الكترونية للنقود
ب ــال ــروب ــل وه ـ ــي م ـت ــاح ــة ل ـل ـب ــدان ال ـتــي
تعرضت للعقوبات الغربية.
بلغ عدد مستخدمي الموقع نهاية 2018
رقــم ال ـ  500مـلـيــون مـسـتـخــدم وحـصــل
فــي آب  2019عـلــى الـمــرتـبــة  19كأفضل
 500م ــوق ــع عــال ـمــي وال ـمــرت ـبــة األولـ ــى
للمواقع األكثر شعبية في العالم وأكبر
مــوقــع ت ــواص ــل اج ـت ـمــاعــي ف ــي أوروبـ ــا.

السوفييتية السابقة وجوارها».
انتشر الموقع في العالم العربي مبكر ًا
ب ـش ـك ــل بـ ـط ــئ وج ـ ــزئ ـ ــي ،أكـ ـثـ ــرهـ ــم فــي
تــونــس ،وســرعــان مــا ازداد مستخدمو
الموقع في البلدان العربية ليبلغ عددهم
م ـئ ــات اآلالف ف ــي ال ـس ـن ــوات الـخـمــس
األخ ـيــرة .وهــو مــا جـعــل إدارة الـمــوقــع
تضيف اللغة العربية إلــى الموقع بداية

وي ـعــود تــاريــخ إط ــاق هــذا الـمــوقــع إلــى
ع ــام  ،2006وق ــد أط ـلــق الـمـسـتـخــدمــون
ع ـل ـيــه ل ـقــب «ف ـي ـس ـبــوك روسـ ـي ــا» .وهــو
م ــن ح ـيــث ال ـش ـكــل يـشـبــه إل ــى ح ــد بـعـيــد
م ــوق ــع ف ـي ـس ـبــوك ،إض ــاف ــة ل ـكــونــه سـهــل
االس ـت ـخــدام ،وســرعــان مــا انـتـشــر خــال
الـسـنــوات ال ـثــاث الـمــاضـيــة فــي الـبـلــدان
ال ـم ـح ـي ـط ــة بـ ــروسـ ـيـ ــا «الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــات

أخبار ثقافية

عام .2020
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى م ــوق ــع «ف ـكــون ـتــاك ـتــي»
الروسي ،هناك مواقع تواصل اجتماعي
روسـيــة أخ ــرى مـثــل «أدنــوكــاسـنـيـكــي»
و«روتيوب» و«موي مير» و«ياندكس
زين» .كما يزداد عدد مستخدمي مواقع
التواصل االجتماعي الصينية مثل «وي
تشات» و«كيوزون» وغيرها.

كانوا وكنا

مسرح البولشوي على اإلنترنت
عرض مسرح البولشوي يوم  27آذار الذي يصادف يوم المسرح العالمي
ف ــي صـفـحـتــه ع ـلــى اإلن ـت ــرن ــت 6 ،ع ــروض م ــن «رص ـي ــده الــذه ـبــي» حسب
«تــاس» ،والـتــي تتمتع دوم ـ ًا بشعبية فائقة لــدى الجمهور .وتتضمن تلك
العروض :أوبرا «بوريس غودونوف» ،وأوبرا «عروس القيصر» ،وباليه
«الـحـسـنــاء الـنــائـمــة» ،وبــالـيــه «ك ـســارة الـبـنــدق» ،وبــالـيــه «بـحـيــرة الـبـجــع»،
وبــالـيــه «مــاركــو س ـبــادو» .وسـيـعــرض أو ًال عـلــى قـنــاة يــوتـيــوب الرسمية
للمسرح الباليه األسطوري «بحيرة البجع» .وصرحت إدارة المسرح :إننا
نعيش اآلن أوضاع ًا صعبة كما تعيشها البالد كلها .لذلك يسعدنا أن نقدم
لجمهورنا ،عن طريق اإلنترنت 6 ،عروض أسطورية نفتخر بها منذ فترة.

يسمح بحضور شخص واحد
أعلن مسرح وأوبرا تشايكوفسكي في مدينة بيرم الصناعية الروسية،
أن شخص ًا واحد ًا فقط سيسمح له بحضور العروض وسيتم اختياره
بشكل عـشــوائــي وقــد سـمــي الـمـشــروع« ،وجـهــا لــوجــه» .وبــدأ المسرح
واألوبرا عروضه على اإلنترنت ويسمح لمتفرج واحد فقط بمشاهدة
العرض بشكل مباشر في المسرح ،بحسب قناة «كــولـتــورا» المحلية.
وأدى منع التجمعات والتجول بسبب الحجر الصحي إلى إطالق إدارة
المسرح لهذا المشروع الفريد من نوعه لتوفير تواصل ما بين الفنانين
والجمهور .وقالت اإلدارة :إننا على استعداد إلقامة الحفالت لشخص
واحد ،فالمتفرج الواحد له نفس قيمة المسرح مكتمل العدد.

تأثرت األعمال المسرحية لفواز الساجر وسعد اهلل ونوس وفيصل
الــراشــد وغـيــرهــم بــأفـكــار الـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة ،وظ ـهــرت عـلــى أيــاديـهــم
ت ـجــارب ال ـم ـســرح الـفـقـيــر وم ـســرح ال ـش ــوارع وال ـم ـســرح الـتـجــريـبــي.
وكتب الساجر ُقبيل وفاته ربيع « :1988عصرنا هذا هو عصر الضيق،
افتحوا األبــواب والنوافذ .سيقتلنا الضيق! افتحوا األرض والسماء.
سيقتلنا الـضـيــق! افـتـحــوا ال ـكــون» .فــي الـصــورة الـمـســرحــي الـســوري
فواز الساجر خالل إحدى الفعاليات الثقافية.

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 « )٢٠20/03/29قاسيون» 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 :

رسائل سعدالله ونوس

يقول سعدالله ونوس في مسرحية «الملك هو الملك»:
في لحظات التعاسة فقط ،يشعر اإلنسان أنه لم يعد قادرًا على االحتمال .لكن قدرته على االحتمال ال
تنفذ .هو يتحمل أي جحيم ،ألنه يعرف  -ولو بالفطرة -أن الشقاء ال يمكن أن يستمر.
ǧقاسيون

القمع المخملي
أنا اعتقد أن مسألة القمع أصبحت أيض ًا
مــركـبــة ،فحين نـقــول :الـقـمــع ،ينبغي ّأل
نفهم من ذلك فقط السجون والبوليسية
والمنع  ...إلخ .هناك قمع مخملي ،هناك
قمع بقفازات ملونة وناعمة ،هذا القمع
يتمثل أو ًال في تهميش الثقافة.
هـ ـن ــاك جـ ـه ــود ك ـب ـي ــرة وواس ـ ـعـ ــة ت ـبــذل
منذ بــدايــة السبعينات لتهميش الثقافة
وت ـه ـم ـي ــش ال ـم ـث ـق ـف ـيــن وإقـ ـص ــاءه ــم عــن
دوره ـ ـ ــم ال ـط ـل ـي ـع ــي الـ ـ ــذي ل ـع ـب ــوه مـنــذ
مـنـتـصــف ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر ،أي منذ
بداية تاريخنا الحديث ،وأنت لو حاولت
أن ت ـلــم ب ـه ــذا ال ـت ــاري ــخ ال ـح ــدي ــث ،فــإنــك
ستجد أن في مقدمة هذا التاريخ كانت
ه ـنــاك دائ ـم ـ ًا م ـج ـمــوعــات م ــن الـمـثـقـفـيــن
الـتــي تـحـمــل مـشــاريــع تـنــويــر ومـشــاريــع
نـهـضــويــة والـتــي حــاولــت فـعـ ًا أن تبدل
البنى الفعلية لهذا المجتمع.
م ـنــذ ب ــداي ــة الـسـبـعـيـنــات بـ ــدأت مـحــاولــة
تهميش المثقف وتهميش المثقفين وتم
ذلــك عبر زيــادة منابر النشر ومحاولة
ال ـتــدج ـيــن واالس ـت ـي ـعــاب وع ـبــر مـحــاولــة

الـتـعــويــم ،بـمـعـنــى حـيــن تـتـعــدد وتـتـكــاثــر
م ـنــابــر ال ـن ـشــر ال ـم ـت ـشــاب ـهــة ،ف ــأن ــك تـفـقــد
ال ـكــاتــب ،ال ــذي تـجـبــره ال ـح ـيــاة الـيــومـيــة
عـلــى أن يـكـتــب هـنــا وه ـنــاك ،فــإنــك نفقد
هــذا الكاتب صوته وقــدرتــه على التأثير
وريادته.
الثقافة الوطنية والوعي التاريخي
إن ال ـم ــدج ـن ــة ال ـح ـق ـي ـق ـي ــة الـ ـت ــي ت ـف ـرّخ
الـ ـجـ ـم ــاع ــات اإلسـ ــامـ ـيـ ــة هـ ــي األن ـظ ـم ــة
الـعـسـكــريــة والـمـسـتـبــدة .ف ـهــذه األنـظـمــة
ال ـت ــي خ ـن ـقــت روح ال ـش ـع ــب وأغ ــرق ـت ــه
بالشعارات وبالرعب ،وفاقمت مشكالته
بالتبعية والـنـهــب ،هــي الـتــي تــدفــع هــذه
األجـيــال الممزقة والمهمشة إلــى حلول
طوباوية ،وإلى ردود فعل يائسة.
فـحـيــن يُـخـيّــر إن ـســان مـقـمــوع ومـنـهــوب
بين إلــه أرضــي يقمعه وينهبه ويفرض
عليه فــوق ذلــك عبادته ،وبين إلــه ديني
ي ـع ــده ب ــال ـخ ــاص وال ـم ـث ــوب ــة ،فـ ــإن مــن
الطبيعي أن يفرّ من زنازين األرض إلى
فضاء السماوات.
وأن ــا أدرك الـمـغــزى االحـتـجــاجــي الــذي
يـنـطــوي عـلـيــه ظ ـهــور ه ــذه الـجـمــاعــات،
لـكــن فـقــر وعـيـهــا وأســال ـيــب الـعـمــل الـتــي

هناك قمع
مخملي هناك
قمع بقفازات
ملونة وناعمة
هذا القمع
يتمثل أو ًال في
تهميش الثقافة

يـمـلـيـهــا ه ــذا ال ــوع ــي ال ـفـقـيــر ،يـجـعــل هــذا
االحـتـجــاج خـلـبـيـ ًا؛ ويُـعـيــد إنـتــاج الــواقــع
الرث بد ًال من أن يغيره.
ّ
ف ـ ـ ــإذا ح ـ ــددن ـ ــا أن أب ـ ـ ــرز ب ـ ــواع ـ ــث ه ــذا
االح ـت ـج ــاج ه ــو اس ـت ـب ــداد ال ـس ـل ـطــة مــن
ج ـ ـهـ ــة ،والـ ـتـ ـبـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـخـ ـت ــرق كــل
مـسـتــويــات الـمـجـتـمــع مــن جـهــة أخ ــرى،
ف ــإن مـنــاهــج ه ــذه الـجـمــاعــات فــي الـفـكــر
وال ـع ـمــل ،إن ـمــا ت ـقــوي هــذيــن الــوضـعـيــن،
وتتقاطع معهما.
أهم وسائل مقاومتي
منذ أربعة أعــوام وانــا أقــاوم السرطان،
وكــانــت الـكـتــابــة ،وللمسرح بــالــذات ،أهم
وسائل مقاومتي ،خــال هــذه السنوات
األربع ،كتبت وبصورة محمومة ،أعما ًال
مسرحية عديدة ،ولكن ذات يوم ،سئلت
وب ـمــا يـشـبــه ال ـل ــوم ،ول ـمــا ه ــذا اإلص ــرار
على كتابة المسرحيات في الوقت الذي
ينحس فيه المسرح ويكاد يختفي من
حياتنا؟
أن الـتـخـلــي ع ــن ال ـك ـتــابــة لـلـمـســرح وأن ــا
على تخوم العمر ،هو جحود وخيانة ال
تحتملهما روحي ،وقد يعجالن برحيلي،
إن المسرح في الواقع ،هو أكثر من فن،
أن ــه ظــاهــرة ح ـضــاريــة مــرك ـبــة ،س ـيــزداد
العالم وحشة وقبح ًا وفـقــر ًا لــو أضاعها
وافتقر إليها ،وهـمــا بــدا الحصار شــديــد ًا
والواقع محبط ًا ،فإني متيقن ،أن تضافر
اإلرادات الطيبة ،وعلى مستوى العالم،

سـيـحـمــي الـثـقــافــة ،ويـعـيــد لـلـمـســرح ألـقــه
ومـكــانـتــه ،إنـنــا مـحـكــومــون بــاألمــل ،ومــا
يـحــدث الـيــوم ،ال يمكن أن يـكــون نهاية
التاريخ.
اقتباسات
إن ال ـت ـج ــارة ب ـيــن األق ــوي ــاء وال ـض ـع ـفــاء
ل ـي ـس ــت ب ـي ـع ــا وشـ ـ ـ ــراء .بـ ــل هـ ــل ح ــرب
وعدوان.
م ــا أت ـعــس حــال ـنــا إذا ك ــان ع ـل ـمــاء األم ــة
يسمون االجتهاد والعلم كفر ًا.
المرض يكسر الكبرياء وهــذا أقسى ما
فيه.
المسموح على قدر الممنوع.
المقارع ال تقوّم إال العبيد ،أما االحرار
فإنهم أقوم من المقارع.
ح ـت ــى ل ــو ت ـغ ـيــر ال ـم ـل ــك .فـ ــأن ال ـطــري ـقــة
الـ ــوحـ ـيـ ــدة ال ـم ـم ـك ـن ــة أمـ ـ ــام ال ـم ـل ــك هــي
اإلرهاب ،والمزيد من اإلرهاب.
عـلــى الـمـلــك أن يغير لهجته بـيــن الحين
واآلخر إذا كان ال يريد أن يلتهم الخفاء
عرشه.
فــي األنـظـمــة الـتـنـكــريــة تـلــك هــي الـقــاعــدة
الجوهرية «أعطني تاج ًا ورداء ُأعطيك
ملك ًا».
م ــا م ــن م ـلــك ي ـت ـخ ـلــى ع ــن ع ــرش ــه ...إال
اقتالع ًا.
يــراودنــي األمــل بــأنـنــا نـقــاتــل لـكــي نبتكر
ن ـظــام ـ ًا ج ــدي ــد ًا ،ال لـنـحــافــظ ع ـلــى نـظــام
نعرف جميع ًا انه تداعى وانهار.

تنويه :تصدر نسخة هذا العدد من قاسيون الكترونياً فقط بسبب تعذ رالطباعة في الظروف الحالية التي يفرضها الحجر الصحي.

