االفتتاحية
ُحُلم اإلنسانية...
والحلم السوري
ُ
تــواصــل األزم ــة العالمية الــراهـنــة تعمقها وتصاعدها
واتـســاعـهــا بــأبـعــادهــا الـمـخـتـلـفــة؛ اإلنـســانـيــة والـبـيـئـيــة
واالق ـت ـصــاديــة واالج ـت ـمــاع ـيــة .أزم ــة مــن ن ــوع شــديــد
الخصوصية والفرادة ،من ذلك النوع الذي يمكن له
جذري ،وثوري.
نوعي،
ٍ
أن يُغيّر سير التاريخ بشكل ٍ
تو ُقعُ األزمة ببعدها االقتصادي ،وبتاريخ انفجارها
التقريبي ،واستناد ًا إلى العلم الماركسي -اللينيني،
لم يكن عم ًال مستحي ًال حتى قبل عشرين عام ًا؛ يمكن
العودة في هذا السياق إلى وثائق (اللجنة الوطنية
لــوحــدة الشيوعيين الـســوريـيــن الـتــي تـحــولــت الحـقـ ًا
إلى حزب اإلرادة الشعبية) .كذلك األمــر إلى حدّ ما
مع توقع األزمة ببعدها البيئي واالجتماعي.
األمــر الــذي كــان من غير الممكن توقعه ،هو العقاب
ال ـق ــاس ــي ال ـ ــذي ت ـم ــارس ــه ال ـط ـب ـي ـعــة ع ـلــى اإلن ـســان ـيــة
عـمــومـ ًا ،عـبــر كــورونــا وغـيــرهــا مــن ال ـك ــوارث ،جــزا ًء
على مساوئ المنظومة العالمية القائمة على الربح
والجشع والتوحش ضد البيئة ومواردها.
هذا العقاب جاء في توقيت قاتل بتزامنه مع األزمة
االقتصادية الشاملة للمنظومة الرأسمالية .التزامن
و ّل ــد حــالــة طـنـيــن أعـظـمــي كـشـفــت ع ــورة الـمـنـظــومــة،
ووحشيتها ،وتخ ّلفها ،وعيوبها غير القابلة لإلصالح.
وبــات من غير الممكن تجاوز األزمــة دون تغييرات
جذرية تنسف هذه المنظومة من أسسها.
وألن أيــة أزمــة هــي فــي الــوقــت ذاتــه كــارثــة وفــرصــة،
ّ
فـبـقــدر عُ ـمــق األزمـ ــة يـتـحــدد هَـ ـوْل ال ـكــارثــة ويـتـحــدد
حـجــم الـفــرصــة .وألن األزم ــة الـتــي تعيشها البشرية
حالي ًا هي من مستوى أزمة حضارية شاملة تتراكب
فإن الفرصة التي تقدمها هي
فيها الكوارث المختلفةّ ،
أي ـض ـ ًا فــرصــة حـضــاريــة شــامـلــة تـفـتــح ال ـبــاب لتحقيق
حلم البشرية القديم بحياة كريمة ومسالمة وخالية
م ــن ال ـح ــروب ،ت ـتــآخــى فـيـهــا ال ـش ـعــوب ،ال تـتـعــاطــف
مــع بعضها فحسب ،بــل وتتضامن وتــوحّــد جهودها
وتـطــورهــا الـعـلـمــي والـتـقـنــي لـتـحـقـيــق رف ــاه اإلنـســان
المادي والروحي.
الـحـلــم الـســوري هــو اآلخــر جــزء مــن الـحـلــم البشري
الشامل؛ ال يــزال السوري يحلم بالقدرة على تأمين
مسكن الئــق ،ومعيشة كــريـمــة ،وعـمــل الئــق ،وحـيــاة
آمنة مسالمة وحرة ،وال يزال الحلم غير محقق ،لكنه
في هذه الكارثة-الفرصة لم يعد بعيد المنال...
ال ـك ــارث ــة ال ـم ـت ــراك ـم ــة ال ـت ــي ت ـف ـعــل ف ـع ـل ـهــا ف ــي ب ـيــوت
الـســوريـيــن ومــاجـئـهــم ومـغـتــربــاتـهــم ،هــي أيـضـ ًا جــزء
مــن الكارثة العامة التي تتسبب بها البنى المأزومة
ومنتهية الصالحية التاريخية ،في الداخل والخارج،
والـ ـت ــي أث ـب ـت ــت أن «م ـن ــاع ـت ـه ــا» أم ـ ــام ش ـت ــى أنـ ــواع
األمـ ـ ــراض ،ال ـص ـح ـيــة م ـن ـهــا واالق ـت ـص ــادي ــة والـبـيـئـيــة
واإلنـ ـس ــانـ ـي ــة واالجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،هـ ــي م ـن ــاع ــة ش ــدي ــدة
االنخفاض إلــى حــدود العجز التام عن تقديم حلول
أليـ ــة م ـش ـك ــات م ـس ـت ـج ــدة ،ن ــاه ـي ــك ع ــن ال ـم ـش ـكــات
المتراكمة جبا ًال فوق جبال ،دون أية حلول.
ّإن الـطــريــق الـمـلـمــوس بــاتـجــاه الـحـلــم ال ـســوري ،هو
ب ـب ـعــده ال ــدول ــي م ــا ي ـج ــري أمـ ــام أع ـي ـن ـنــا م ــن نـســف
ل ــأح ــادي ــة ال ـق ـط ـب ـيــة األم ــري ـك ـي ــة -ال ـغــرب ـيــة ،وب ـب ـعــده
الداخلي هو تطبيق القرار  2254كام ًال.
متابعة النضال لــرفــع العقوبات الغربية والستعادة
سيادة السوريين على كامل أراضيهم ،وكذلك متابعة
النضال لتحقيق الحل السياسي الشامل الــذي يفتح
الـبــاب للتغيير الـجــذري الشامل والعميق والوطني،
هــي الـقـســط ال ــذي علينا كـســوريـيــن اإلس ـهــام بــه بال
هوادة ،نحو تحقيق أحالمنا وأحالم اإلنسانية التي
باتت اآلن ممكنة التحقيق!
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ما مصير اللجنة الوطنية لألجور؟

صناديق الدعم النقابية
أعلن في األونــة األخيرة من قبل النقابات
ووزارة الـشــؤون االجتماعية والعمل عن
ضـ ــرورة ال ـت ـحــرك ال ـســريــع لـجـمــع بـيــانــات
عن العمال في القطاع غير المنظم ،وكذلك
ع ــن ال ـع ـم ــال ف ــي ال ـق ـط ــاع ــات األخ ـ ــرى مــن
أج ــل تـقــديــم ال ـم ـســاعــدة لـهــم بــاعـتـبــارهــم ال
يتقاضون أجور مثلهم مثل العمال العاملين
فــي ال ـق ـطــاع الـمـنـظــم فــي ق ـطــاع ال ــدول ــة أو
فــي الـقـطــاع ال ـخــاص ،فــي مـثــل هــده األيــام
الـصـعـبــة الـتــي يـعــانــي فـيـهــا الـعـمــال وعـمــوم
ال ـف ـق ــراء م ــن أوض ـ ــاع ص ـع ـبــة ج ـ ــد ًا ،أو ًال:
بـسـبــب أج ــوره ــم الـمـتــدنـيــة ال ـتــي ال تــؤمــن
الحد األدنى من الحاجات الضرورية ،وهم
في األحوال العادية ،فكيف سيكون الحال
وهــم ال يـتـقــاضــون أج ــور ًا كــونـهــم معطلين
ع ــن ال ـع ـمــل ق ـس ــر ًا ب ـس ـبــب األوض ـ ــاع الـتــي
فــرض ـت ـهــا ضـ ــرورة مــواج ـهــة ال ــوب ــاء ال ــذي
يفعل فعله فــي بــاد اهلل الــواسـعــة .وهـنــاك
من الدول التي استطاعت الحد منه بسبب
ق ــدرت ـه ــا ال ـعــال ـيــة ف ــي ال ـم ــواج ـه ــة ،وت ـقــديــم
مــا يـلــزم لـشـعــوبـهــا فــي مـثــل هــذه الـحــاالت
االسـتـثـنــائـيــة ،ودول أخ ــرى فـقــدت الـقــدرة
ع ـل ــى م ــواج ـه ــة الـ ــوبـ ــاء ب ـس ـبــب ن ـمــوذج ـهــا
االق ـت ـص ــادي ال ـق ــائ ــم ع ـلــي ال ــرب ــح وال ــرب ــح
ف ـقــط ،دون االك ـت ــراث بـحـيــاة مــايـيــن من
الـبـشــر الـمـعــرضـيــن لـلـمــوت بـسـبــب الــوبــاء.
ال ـي ــوم تـطـلــع عـلـيـنــا ال ـح ـكــومــة بــإجــراءات ـهــا
الـمـتــأخــرة ج ــد ًا وتـســايــرهــا الـنـقــابــات أيـضـ ًا
بنفس السلوك ،في الوقت الذي كان القيام
بـهــذه اإلجـ ــراءات فــي وقــت مبكر جــد ًا من
ه ــذا ال ـتــوق ـيــت ،ألن ال ـقــوان ـيــن ت ـنــص عـلــي
ضرورة وجود صناديق اجتماعية مختلفة
ال ـم ـهــام واالخ ـت ـص ــاص ــات ،م ـث ــل :ص ـنــاديــق
ال ـب ـطــالــة وال ـت ـع ـطــل ع ــن ال ـع ـمــل ،وص ـنــاديــق
دعـ ــم ال ـم ـت ـق ــاع ــدي ــن .ومـ ــع هـ ــذا كـ ــان األم ــر
غائب ًا أو مغيب ًا عن التحقيق ،ألن النمودج
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ال ـل ـي ـب ــرال ــي ال ي ــأخ ــذ ب ـع ـيــن
االعتبار مصالح الفقراء -ومنهم العمال-
في تأمين متطلبات رفع مستوى معيشتهم
وتحسينها باعتبار أن هذا اإلجراء سيقلل
مــن حجم الــربــح الــذي يحققه الـعـمــال وكل
الـعــامـلـيــن ب ــأج ــر ،وهـ ــذا م ــا ال يـقـبـلــه رأس
المال الساعي لتعظيم أرباحه وإن كان على
ح ـســاب الـمــايـيــن مــن الـبـشــر الـمـتـضــرريــن
فـ ــي م ـس ـت ــوى م ـع ـي ـش ـت ـهــم وف ـ ــي ح ـقــوق ـهــم
ومصالحهم المستباحة .واألنـكــى مــن هذا
جـنــوح الـنـقــابــات نـحــو الـمــوقــف الحكومي،
ألن ـه ــا ت ــرب ــط ال ـم ـس ــاع ــدات ب ـمــا ت ـس ـمــح بــه
الحكومة عبر إجراءاتها التي تتخذها ،ومن
ضمنها ما تقوله عن التحكم باألسعار التي
اشـتـعـلــت وك ــوت ب ـنــارهــا ال ـف ـقــراء ،بـخــاف
مــا تقوله الحكومة فــي بياناتها وبنشرات
أسـعــارهــا الـتــي تـصــدرهــا ،والـتــي ال يكترث
بـهــا الـتـجــار والـبــائـعــون لـلـمــواد األســاسـيــة.
الـمـطـلــوب إجـ ــراءات أس ــرع تـنـقــذ الـمــايـيــن
مــن الـعـمــال خ ــارج إط ــار جـمــع الـمـعـلــومــات
واإلحصاءات واللجان المشكلة.

نصت المادة  69من قانون العمل رقم  17لعام  2010على تشكيل لجنة تسمى اللجنة الوطنية لألجور ،تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء
وتضم كال من وزير الشؤون االجتماعية والعمل ،ووزير المالية ،ووزير االقتصاد والتجارة ،ورئيس اتحاد نقابات العمال ،ورئيس اتحاد غرف
التجارة ،ورئيس اتحاد غرف السياحة ،ورئيس اتحاد غرف الصناعة ،ونقيب مقاولي اإلنشاءات ،ورئيس اتحاد الجمعيات الحرفية.
ǧصديق لطفي

عـلــى أن تـجـتـمــع الـلـجـنــة بــدعــوة من
رئيس مجلس الــوزراء في حالتين،
األولــى :بــدورة عــاديــة فــي األسبوع
األول م ــن ش ـهــر أيـ ــار م ــن ك ــل ع ــام.
وال ـثــان ـيــة :ب ـصــورة اسـتـثـنــائـيــة بـنــاء
على طلب من أغلبية أعضاء اللجنة.
وحـ ـ ــددت الـ ـمـ ــادة  70م ــن ال ـق ــان ــون
نـفـســه وظ ــائ ــف ه ــذه ال ـل ـج ـنــة ،حـيــث
ت ـكــون مـهـمـتـهــا وض ــع ال ـحــد األدن ــى
ال ـع ــام ل ــأج ــور وإعـ ـ ــادة ال ـن ـظــر فـيــه
لـلـعــامـلـيــن الـمـشـمــولـيــن بــأح ـكــام هــذه
ال ـقــانــون ،وت ــراع ــي ه ــذه الـلـجـنــة في
أداء مـهـمـتـهــا األزم ـ ــات االق ـت ـصــاديــة
وه ـ ـ ـبـ ـ ــوط ال ـ ـن ـ ـقـ ــد وسـ ـ ـع ـ ــر صـ ــرف
الـعـمـلــة الــوط ـن ـيــة وال ـق ــوة الـشــرائـيــة
والـمـسـتــوى الـعــام لــأسـعــار وغيرها
من المتغيرات االقتصادية.
سنناقش أو ًال قانوني ًا تشكيلة هذه
اللجنة ،هــل أخــذت بالتمثيل الثالثي
لـمـنـظـمــات أربـ ــاب ال ـع ـمــل وال ـع ـمــال؟
فــال ـل ـج ـنــة ف ـي ـهــا مـ ـنـ ــدوب واح ـ ــد عــن
ال ـع ـمــال وه ــو رئ ـيــس ات ـحــاد نـقــابــات
العمال والـبــاقــي مــن منظمات أربــاب
ال ـع ـم ــل وم ـم ـث ـل ــي ال ـح ـك ــوم ــة ض ـمــن
أطراف اإلنتاج الثالثة التي حددتها
منظمة العمل الدولية وتتخذ قراراتها
باألغلبية المطلقة ،والرئيس صوت
مــرجــح عـنــد ت ـســاوي األصـ ــوات ،أي
عـمـلـيـ ًا جــرى تغييب صــوت مـنــدوب
العمال ،حيث الغالبية واضحة ألرباب

الـعـمــل والـحـكــومــة ،ومــن المستحيل
أن ت ـص ــدر ق ـ ــرارات ل ـصــالــح الـطـبـقــة
الـعــامـلــة ،بــاعـتـبــار أن الـحـكــومــة ومــن
خــال سياساتها الليبرالية المحددة
لـنـهـجـهــا االق ـت ـص ــادي ال ـم ـن ـحــاز كـلـيـ ًا
ل ـقــوى رأس ال ـم ــال ،سـتـكــون نـتــائــج
التصويت على الـقــرارات ليست في
صالح الطبقة العاملة ،وخاصة إذا ما
كانت المواضيع المطروحة للنقاش
تتعلق بزيادة األجــور والتعويضات
للعمال ،كما نص القانون  17القاضي
بإحداث هذه اللجنة.
ومع ذلك وبالتمثيل المشوّه للعمال
لــم تـنـطـلــق أع ـمــال ه ــذه الـلـجـنــة منذ
صــدور الـقــانــون رقــم  17لـعــام 2010
ولـ ــم ي ـقــم رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ــوزراء
بـتـشـكـيــل ه ــذه ال ـل ـج ـنــة أس ــاسـ ـ ًا ومــا
زال ــت ح ـبــر ًا عـلــى ورق ،بــالــرغــم من
هبوط سعر الصرف وضعف القوة
ال ـش ــرائ ـي ــة ل ـل ـيــرة ال ـس ــوري ــة نـتـيـجــة
ارت ـف ــاع س ـعــر ص ــرف ال ـ ــدوالر ،ومــا
راف ـق ــه م ــن ت ــدن ــي م ـس ـتــوى مـعـيـشــة
ال ـ ـع ـ ـمـ ــال خـ ـ ــال س ـ ـن ـ ــوات األزم ـ ـ ــة،
وانـ ـهـ ـي ــار أجـ ــورهـ ــم الـ ـت ــي ب ــات ــت ال
تـلـبــي أدن ــى االحـتـيــاجــات األســاسـيــة
ل ـل ـمــواطــن ،ك ــل ه ــذا ول ــم ت ـرَ رئــاســة
مجلس ال ــوزراء أن الــوقــت قــد حان
لتشكيل هــذه اللجنة وإطــاق عملها
ع ـل ــى أرض الـ ــواقـ ــع .وك ـم ــا نـعـتـقــد
ف ـ ــإن ال ـن ـق ــاب ــات ت ـت ـح ـمــل جـ ـ ــزء ًا مــن
المسؤولية عن عدم انعقاد جلسات
اللجنة مــع أن حـجــم الـتـطــورات في

ال ــواق ــع الـمـعـيـشــي لـلـعـمــال كـبـيـرٌ من
ح ـي ــث الـ ـسـ ــوء ،وح ـج ــم ال ـت ـط ــورات
الــداعـيــة النـعـقــاد الـلـجـنــة أي ـض ـ ًا كبيرٌ
ولـكــن الـمــوضــوع ال يتعلق بالشكل
اإلجرائي لكي تعقد اللجنة جلساتها
وتـ ـنـ ـص ــف الـ ـعـ ـمـ ــال ف ـ ــي ح ـق ــوق ـه ــم،
الـمــوضــوع مـتـعـلــق بـمــوازيــن الـقــوى
عـلــى األرض .وه ــذه الـمــوازيــن هي
مــن تـقــرر الـقــرار الـنـهــائــي بـمــا يتعلق
بمختلف الـقـضــايــا المتعلقة بحقوق
العمال ومصالحهم ،فالعمال أصبحوا
الحلقة األضـعــف فــي مـيــزان الـقــوى،
ل ـي ــس م ــن ح ـي ــث الـ ـع ــدد وإنـ ـم ــا مــن
ح ـيــث الـ ـقـ ــدرة ع ـلــى ت ـن ـظ ـيــم قــواهــم
ال ـم ـق ـي ــدة بـ ـعـ ـش ــرات الـ ـقـ ـي ــود ال ـت ــي
تحول دون فاعليتهم تجاه المطالبة
بـحـقــوقـهــم وال ــدف ــاع عــن مـصــالـحـهــم،
بـيـنـمــا ال ـطــرف األخ ــر ،أرب ــاب العمل
والحكومة أكثر تنظيم ًا وفاعلية في
تــأمـيــن مصالحهم وتــأمـيــن أربــاحـهــم،
مـسـنــوديــن بـمــواقـعـهــم ال ـمــؤثــرة في
القرارات النهائية التي تؤمن عملية
االستغالل والنهب عالي المستوى
لما ينتجه العمال.
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــال لـ ـ ــن ي ـ ـن ـ ـت ـ ـظ ـ ــروا ط ـ ــوي ـ ـ ًا
اإلج ــراءات الشكلية فــي انعقاد هذه
اللجنة أو عدم انعقادها ،وسيقررون
في النهاية شكل ومضمون حراكهم
ال ــذي سـيــؤمــن لـهــم حـقــوقـهــم ،وهــذا
ال ـم ــآل الـ ــذي س ـي ـخ ـتــاره ال ـع ـمــال هــو
ق ـ ــان ـ ــون الـ ـ ـصـ ـ ــراع بـ ـيـ ــن ال ـن ــاه ـب ـي ــن
والمنهوبين.

لم يقم رئيس
مجلس الوزراء
بتشكيل اللجنة وما
زالت حبراً على ورق
بالرغم من
هبوط سعر الصرف
وضعف القوة
الشرائية لليرة
السورية

شؤون عمالية
قاسيون ـ العدد  960اإلثنين  06نيسان 2020

www.kassioun.org

الفقر والطبقة العاملة

03

الفقر حالة اجتماعية ،يتم خاللها إقصاء فئات من
المجتمع وحرمانها من الحصول على الحقوق القانونية
تمكنها من بعض حقوقها االقتصادية
األساسية ،وعدم ّ
واالجتماعية .ويعتبر الحق في العمل والحصول على الكسب
لتحقيق الدخل الضروري من أول الحقوق اإلنسانية التي ال
بد أن تتوفر لجميع قوة العمل المتواجدة في سوق العمل،
ومكافحة الفقر يتطلب إتاحة الفرصة للفقراء للحصول
على فرصة عمل دائمة.

ǧنبيل عكام

حجم الفقر
وانتشاره في
االقتصاد مرتبط
بتوزيع قوة
العمل بين فئات
متعطلة وفئات
أخرى تعمل
بشكل منتظم أو
غير منتظم

ه ـنــاك أس ـب ــاب ك ـث ـيــرة ت ـضــع الـطـبـقــة
ال ـعــام ـلــة ف ــي حــالــة ال ـف ـقــر ،وم ــن هــذه
األسباب:
 ال ـت ـع ـط ــل ع ــن ال ـع ـم ــل وان ـخ ـف ــاضمـسـتــوى األج ــور بـشـكــل ال يتناسب
مـ ــع ال ـ ــواق ـ ــع ال ـم ـع ـي ـش ــي ،وحـ ــرمـ ــان
العمال مــن حقوقهم التي كفلتها لهم
تشريعات الدولة والوطنية من خالل
الدستور والقوانين النافذة ،فالغالبية
ال ـع ـظ ـمــى م ــن ال ـع ـم ــال بـ ــدون حـمــايــة
تــأمـيـنـيــة أو اجـتـمــاعـيــة ،واألجـ ــور ال
تكاد تسدّ رمق العمال وأسرهم.
 االنـ ـضـ ـم ــام ل ـل ـن ـق ــاب ــات :ل ـق ــد ن ـصّال ـ ــدس ـ ـت ـ ــور ف ـ ــي م ـ ــادت ـ ــه ال ـخ ــام ـس ــة
واألربـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــن عـ ـلـ ــى ح ـ ــري ـ ــة ت ـك ــوي ــن
الـنـقــابــات ،كـمــا ضمنت قــوانـيــن العمل
ال ـنــافــذة س ــواء قــانــون الـعــامـلـيــن رقــم
 /50/أو قـ ــانـ ــون ال ـع ـم ــل رق ـ ــم /17/
حماية العامل وحريته في االنتساب
إلــى الـنـقــابــات .وقــد ُق ـدّر عــدد الـعـمــال
ال ـم ـن ـت ـس ـب ـيــن ل ـل ـن ـق ــاب ــات ب ـم ــا ي ـق ــارب
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ل ـل ـمــؤت ـمــر الـ ـع ــام ل ـل ـن ـق ــاب ــات ل ـل ــدورة
الحالية السابعة والعشرين ،وأغلبهم
م ــن ع ـمــال ق ـطــاع ال ــدول ــة .ح ـيــث يـتــم
انتساب العامل للنقابة شبه إجباري،
أو ال يـعـلــم بــانـتـســابــه إال م ــن خــال
اقتطاع اشتراكاته للنقابة من أساس
الراتب .أما عمال القطاع الخاص في
التنظيم النقابي فنسبتهم ضئيلة ألن
معظم أصحاب العمل يرفضون إنشاء
لجان نقابية في منشآتهم ،ويقومون
بــالـضـغــط عـلــى الـعـمــال بشكل مباشر
أو غير مباشر لعدم انتسابهم للنقابة،
ومن ناحية أخرى ،لم تلعب النقابات
ذل ــك الـ ــدور ال ـم ـنــاط ب ـهــا ف ــي حـمــايــة
ح ـقــوق ال ـع ـمــال ،وخ ــاص ــة ف ــي كـيـفـيــة
تـحــديــد أج ــور ال ـع ـمــال ،ل ـعــدة أسـبــاب

وفي مقدمتها :تدخّل أجهزة الحكومة
في شــؤون وأعـمــال النقابات ،إضافة
إلــى تدخّل أصحاب العمل في تعيين
ممثلي العمال فــي الكثير مــن اللجان
النقابية في منشآتهم اإلنتاجية ،هذا
عــداك عن رفــض العديد من أصحاب
العمل والشركات إنشاء لجان نقابية
فــي مـنـشــآتـهــم كـمــا ذكــر أن ـف ـ ًا .وخــال
ال ـ ـ ــدورة ال ـم ــاض ـي ــة ل ـل ـن ـقــابــات تـشـيــر
بعض االحتجاجات التي حدثت في
ال ـق ـطــاع ال ـخــاص إل ــى ش ـعــور الـعـمــال
أن هــذه النقابات ال تعبّر عن أرائهم
ومواقفهم ،وهــي ال تستطيع حماية
حقوقهم ،وخاصة األجور أو التعطل
عن العمل بسبب الصرف من العمل.
 -االن ـض ـم ــام إل ــى م ـظ ـلــة ال ـتــأم ـي ـنــات

االجتماعية :يشمل قانون التأمينات
االجتماعية جميع العاملين في قطاع
الـ ــدولـ ــة وعـ ـمـ ــال الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص،
ويــوفــر لـهــم هــذا الـقــانــون حـمــايــة من
مخاطر عديدة ،منها ما يتعلق بالفقر
وال ـش ـي ـخ ــوخ ــة والـ ـعـ ـج ــز وال ـ ــوف ـ ــاة،
وه ـنــاك الـعــديــد مــن الـمــزايــا األخ ــرى.
وه ـنــا نــاحــظ أي ـض ـ ًا أن أغ ـلــب عـمــال
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـخـ ــاص غ ـي ــر م ـش ـمــول ـيــن
بالمظلة التأمينية ،وبــاألخــص عمال
الـقـطــاع غـيــر الـمـنـظــم ،فـهــم جـمـيـعـ ًا ال
يـعــرفــون هــذه المظلة ،وهــذا مرتبط
بضعف النقابات في القطاع الخاص،
وخـصــوصـ ًا الـقـطــاع غـيــر الـمـنـظــم ،إن
حجم الفقر وانـتـشــاره فــي االقتصاد
مــرت ـبــط كــذلــك ب ـتــوزيــع ق ــوة الـعـمــل،

ب ـيــن ف ـئ ــات مـتـعـطـلــة وف ـئ ــات أخ ــرى
تعمل بشكل منتظم أو غـيــر منتظم،
إن الـتـقـلـيــل مــن ح ــدة الـفـقــر ال يمكن
أن يـ ـت ــم إ ّال م ـ ــن خـ ـ ــال س ـي ــاس ــات
اق ـت ـص ــادي ــة تـ ـه ــدف إل ـ ــى رف ـ ــع نـســب
النمو االقتصادي ،وتحقق العدالة في
تــوزيــع الـثــروة الــوطـنـيــة ،وسياسات
اجتماعية تحقق الحماية االجتماعية
واألم ـ ـ ــان ،وتُ ـم ـ ّك ــن قـ ــوة ال ـع ـم ــل مــن
ح ـقــوق ـهــا ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة وت ــؤم ــن ال ـع ـمــل
ال ــائ ــق كــأحــد ال ـش ــروط ال ـضــروريــة
ل ـم ـك ــاف ـح ــة الـ ـفـ ـقـ ــر .وال ب ـ ــد ل ـل ــدول ــة
والـنـقــابــات ْأن تــدركــا أن تكلفة الفقر
كبيرة وتكلفة عدم محاربته أكبر من
التكلفة التي تبذل من أجل التخفيف
منه.

الطبقة العاملة

إضرابات عبر الواليات المتحدة مع انتشار الوباء
شـهــدت جـمـيــع أن ـحــاء الــواليــات الـمـتـحــدة إضــرابــات عن
العمل نتيجة فشل أصحاب العمل في جعل مكان العمل
آم ـن ـ ًا ،وت ـجــري ه ــذه اإلض ــراب ــات فــي كــل مــن الـقـطــاعـيــن
الـخــاص وال ـعــام ،إن الـعـمــال بـمـبــادرتـهــم يـتـخــذون عملي ًا
أقــوى إجــراء يمكنهم الـقـيــام بــه فــي كــل مــن أمــاكــن العمل
الـنـقــابـيــة وغـيــر الـنـقــابـيــة الـكـبـيــرة والـصـغـيــرة ،هــذا وكــان
العمال خالل السنين الماضية قد نفذوا إضرابات ال تعدّ
وال تحصى من أجل السالمة والصحة في كافة الصناعات،
وأب ــرزه ــا ف ــي أواخ ـ ــر ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ،إض ـ ــراب عـمــال
المناجم على الرئة السوداء واإلضرابات اليوم استجابة
للوباء المنتشر في الواليات ،حيث يطالب العمال بشدة
أصحاب العمل باتخاذ اإلجــراءات الضرورية من تعقيم
وتــأم ـيــن ك ـمــامــات وغ ـي ــره ــا ،وت ـج ــري ه ــذه اإلض ــراب ــات
وسط تصريحات السياسيين الجاهلة والمضللة وأحيان ًا
الفشل الحكومي على جميع المستويات.

احتجاج العمال في كمبوديا
احتج أكثر من  1000عامل من عمال المالبس خــارج مصنع
بـنــوم بـنــه فــي  25أذار مــن الـشـهــر ال ـجــاري ،مـطــالـبـيــن إدارة
الشركة في دفع أجورهم الشهرية ،وبررت الشركة تقصيرها
في دفــع رواتــب العمال أنها بسبب انخفاض المدفوعات من
المشترين نتيجة جائحة الكوفيد 19 -المستمر ،وقــال عمال
المصانع التي تستخدمهم شركة  Canteran Apparelفي
كمبوديا المحدودة :إن احتجاجنا بعد أن رفضت الشركة دفع
أجورنا الكاملة آلخر فترة دفع لمدة أسبوعين ،وكان صاحب
الـمـصـنــع قــد رفــض الـتــوقـيــع عـلــى اتـفــاق يـعــد فـيــه بــدفــع أجــور
العمال المستحقة فــي بــدايــة الشهر المقبل ،كما طلب العمال.
وقال ممثل العمال :سيواصل العمال إضرابهم إلجبار الشركة
عـلــى اح ـت ــرام ش ــرط دف ــع أج ــور ال ـع ـمــال بــانـتـظــام مــن الـيــوم
فصاعد ًا ،وطلب العمال من الشركة تقديم وعد مكتوب معهم،
لكن الشركة لم تجرؤ على إبرام عقد معنا .هذا وكان صاحب
يدفع للعمال بشكل غير منتظم خالل األشهر األربعة الماضية.

عمال األمازون يحتجون في مستودع
ميشيغان مطالبين بحماية من الفيروس التاجي
قــام عمال في  مستودع أمــازون فــي ميشيغان
ب ــاإلض ــراب عــن الـعـمــل ي ــوم األرب ـع ــاء للمطالبة
ب ــالـ ـحـ ـم ــاي ــة م ـ ــن ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ال ـ ـتـ ــاجـ ــي ،وق ـ ــال
ال ـم ـن ـظ ـمــون :إن ح ــوال ــي  4000عــامــل خــرجــوا
في إضــراب من منشأة رومولوس ،ميشيغان،
ويطالب العمال فــي األمــازون بــإغــاق المنشأة
ل ـمــدة أسـبــوعـيــن مــن أج ــل تـنـظـيـفـهــا وتـعـقـيـمـهــا،
وقــالــت مـمـثـلــة ال ـع ـمــال فــي اإلض ـ ــراب :نــأمــل أن
يتم سماع صوتنا بما يكفي لكي تدرك أمازون
أن هناك شيئ ًا يجب القيام به ،وأضافت ممثلة
العمال :إنها تلقت الدعم من عمال المستودعات
فــي منشآت أخــرى فــي الـبــاد مــع إب ــداء العديد
منهم اهتمامهم بتنظيم احتجاجات مماثلة في
منشآتهم.

إضراب عمال اإلسعاف في الهند
قام اآلالف من عمال اإلسعاف في والية أوتار براديش
شمال الهند بإضراب عن العمل بعد ظهر الثالثاء ،مطالبين
بـمـعــدات واق ـيــة وروات ـب ـهــم الـمـسـتـحـقــة خ ــال الـشـهــريــن
الماضيين وانضم إلــى اإلضــراب حوالي  19000عامل،
بـمــا فــي ذلــك الـســائـقـيــن والـمـســاعــديــن وفـنـيــي الـطــوارئ
العاملين فــي خــدمــات اإلسـعــاف وحــاالت الـطــوارئ مما
أوقف تشغيل  4700سيارة إسعاف ،اإلضراب هو جزء
من تصاعد نضال الطبقة العاملة حول العالم ضد جهود
الـحـكــومــات والـشــركــات الــرأسـمــالـيــة إلبـقــاء أمــاكــن العمل
غير الضرورية مفتوحة ،على الرغم من انتشار مرض
 19-COVIDالفتاك ،والمطالبة بمعدات حماية مناسبة
ل ـل ـع ـمــال ف ــي ال ـص ـنــاعــات وال ـخ ــدم ــات األســاس ـيــة .ي ـع ـمــل
األطـبــاء والممرضات والمساعدون الطبيون عــن كثب
مع المرضى المصابين بالفيروس التاجي في ظل هذه
الحاالت األكثر خطورة.
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كنا ،وما زلنا نؤكد على الدور المهم الذي
من الممكن أن تلعبه الحركة النقابية
في حياة البالد السياسية واالقتصادية
واالجتماعية ،الموقف مبني ليس على
أساس إيديولوجي فقط ،بل على تجربة
تاريخه مجيده للطبقة العاملة السورية
وحركتها النقابية ،استطاعت من خاللها
أن تكون في مقدمة القوى الوطنية الفاعلة
والمؤثرة في حياة البالد السياسية
واالقتصادية ،واألحداث السياسية الكبرى
التي مرت بها البالد تشهد على ذلك ،ابتداء
من المشاركة في النضال ضد االستعمار
الفرنسي ،ورفض المشاريع االستعمارية
«مشروع حلف بغداد ،والنقطة الرابعة،
والهالل الخصيب» ،والدفاع عن اإلنتاج
الوطني ،وفي فترات الحصار االقتصادي
السابقة ،حيث تم خفض آثار الحصار إلى
الحدود الدنيا ،ألن الدولة كانت حاضرة
بمؤسساتها المختلفة مما كان له األثر
اإليجابي في الخروج من دائرة الحصار
المفروض بأقل الخسائر على اقتصادنا
الوطني وعلى شعبنا من حيث تأمين المواد
األساسية الضرورية للحياة اليومية.
ǧعادل ياسين

الـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ن ـ ـ ــرى اآلث ـ ـ ـ ــار ال ـ ـكـ ــارث ـ ـيـ ــة ل ـل ـح ـص ــار
االقـتـصــادي الـجــائــر عـلــى الـمـسـتــوى المعيشي
لشعبنا الــذي وصــل إلــى حــدود خطيرة تهدد
ال ـنــاس بــالـمــوت جــوع ـ ًا ،إضــاف ـ ًة لـمــوتـهــم الــذي
يـتـعــرضــون لــه بسبب الـحــرب الـمـجـنــونــة التي
كــانــت رحــاهــا دائ ــرة فــي كــل الـمـنــاطــق ،مسبب ًة
أضرار ًا مهول ًة للفقراء الدافعين لفاتورة النهب
الواسع ،باإلضافة لفاتورة الحرب ،مما يعني
أن الـقــوى الــوطـنـيــة بـمــا فيها الـحــركــة النقابية
تـتـحـمــل م ـســؤول ـيــة اسـتـثـنــائـيــة ف ــي ال ـظــروف
االسـتـثـنــائـيــة الـتــي يـمــر بـهــا وطـنـنــا ،مــن حيث
العمل على تأمين مستلزمات صـمــود الشعب
العنيد من أجل أن يعيش بكرامته وفي مقدمة
ذلــك مواجهة قــوى الفساد الكبير التي تلتقي

م ـصــال ـح ـهــا ب ـم ـصــالــح ال ـق ــوى ال ـخــارج ـيــة الـتــي
تعمل على استمرار األزمــة ،وتهيئة الظروف
السياسية للقبول باألمر الواقع ،الذي يحاول
العدو الخارجي والداخلي تكريسها من خالل
ال ـقــول :إن ال ـصــراع هــو صــراع طــائـفــي ،بينما
واقـ ــع ال ـح ــال ي ـق ــول :إن ال ـص ــراع ه ــو طـبـقــي
بــامـتـيــاز وقـ ــوده ال ـف ـقــراء الــذيــن ي ـمــوتــون من
أجل أن تقتسم قوى الفساد الكبير في الداخل
والخارج الكعكة ،ك ًال حسب موقعه في ميزان
القوى المتشكل في سياق األزمة.
أزمـ ــة ال ــوب ــاء ال ـعــال ـمــي ال ـتــي نـعـيـشـهــا كـشـفــت
بشكل مفضوح وجليّ ليس فقط آثار الوباء
واح ـت ـم ــاالت ــه ال ـخ ـط ــرة ع ـلــى ع ـم ــوم ال ـف ـق ــراء،
بـ ــل ك ـش ـف ــت زي ـ ــف ال ـس ـي ــاس ــات االق ـت ـص ــادي ــة
واإلج ــراءات التي جعلت الشعب الفقير أكثر
ف ـقــر ًا ،حـيــث عـمّـقــت عـنــده الـحــرمــان والـحــاجــة

بسبب ترك السوق على هواه يسرح ويمرح
كـمــا يـشــاء فــي رفــع األس ـعــار وزيــادتـهــا بشكل
لـحـظــي ،مــع الـعـلــم ب ــأن الـحـكــومــة قــد صــدعــت
رؤوس ـ ـن ـ ــا ب ـب ــاغ ــات ـه ــا عـ ــن ض ـب ــط األس ـ ـعـ ــار،
وتُ ـص ــدر ن ـشــرات ـهــا ال ـس ـعــريــة وال ـخُ ـل ـب ـيــة الـتــي
ال يـلـتــزم بـهــا أص ـغــر الـبــائـعـيــن لـيـبـقــى الـنــاس
حائرين في السبيل والطريقة التي سيؤمنون
بها حاجاتهم ،وخاصة العمال الذين ليست لهم
أج ــور ثــابـتــة ويــأك ـلــون مــن عـمــل يــومـهــم وإن
غ ــاب الـعـمــل غ ــاب مـعــه األكـ ــل ،مــع أن وزارة
ال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة والـعـمــل ب ــدأت بتشكيل
لجان لتأمين قاعدة بيانات عن هؤالء العمال
مــن أجــل تأمين حاجاتهم ومساعدتهم .ولكن
هذا اإلجراء جاء متأخر ًا ولن يجدي نفع ًا من
حيث نتائجه الفعلية ،ألن العمال المستهدفين
بــالـمـســاعــدة م ــوزع ــون فــي أرجـ ــاء الـمـعـمــورة

فــي الـعـشــوائـيــات واألري ــاف وأط ــراف الـمــدن،
فـكـيــف الـسـبـيــل لمعرفتهم وهــم غـيــر منظمين
أص ـ ـ ًا ال ف ــي ال ـن ـق ــاب ــات وال م ـن ـظــويــن تـحــت
م ـظ ـل ــة ال ـت ــأم ـي ـن ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة؟ وب ــال ـت ــال ــي
اس ـت ـمــرار حــالـهــم عـلــى مــا هــو مــن فـقــر وعــوز
وكل اإلجراءات المعلن عنها ستتبخر كغيرها
من اإلجــراءات التي تتخذ على الــورق وعلى
الورق فقط.
إن تطورات األزمة بمختلف أشكالها وألوانها
الــوطـنـيــة والــوبــائـيــة تـتـطـلــب إع ــادة اصـطـفــاف
ال ـ ـقـ ــوى ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ل ـج ـه ــة ت ــأمـ ـي ــن الـ ـشـ ــروط
السياسية لحل األزمة ،ولجهة الدفاع عن لقمة
الـشـعــب وحـقــوقــه فــي الـحــريــة وال ـكــرامــة ،التي
هي عامل حاسم في الصمود والمقاومة على
طــريــق هــزيـمــة الـمـشــروع اإلمـبــريــالــي الرجعي
الذي أدواته في الداخل قوى الفساد الكبير.

كيف ستنفذ وزارة العمل قراراتها.؟
أعلنت وزيرة الشؤون
االجتماعية والعمل في
تصريحات إلذاعة محلية:
أن أرباب العمل ملزمون
بمنح نصف األجر لمن
يستطع مباشرة عمله،
وأن الحكومة وافقت على
مبدأ منح منحة للعمال
األكثر تضررًا كالمياومين
والموسميين.

وب ـهــذا ت ـكــون وزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة
والعمل قد فعّلت المادة  86من قانون العمل
رق ــم  17ل ـعــام  2010وال ـتــي تـنــص عـلــى أنــه
( ...إذا ح ـضــر ال ـعــامــل وح ــال ــت بـيـنــه وبـيــن
مـبــاشــرتــه الـعـمــل أس ـبــاب قـهــريــة خــارجــة عن
إرادة صــاحــب الـعـمــل اسـتـحــق الـعــامــل نصف
أجره.)...
ولكن السؤال المطروح هنا :كيف ستستطيع
وزارة ال ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـع ـمــل إل ــزام
الـقـطــاع الـخــاص بـصــرف أجــور الـعـمــال حسب
ن ــص الـ ـم ــادة ال ـس ــاب ـق ــة؟ وهـ ــل ت ـم ـلــك أدواتٍ
حـقـيـقـيــة وفــاع ـلــة إللـ ــزام أربـ ــاب الـعـمــل بتنفيذ
قـ ــراراهـ ــا؟ وك ـي ــف س ـت ـتــأكــد أس ــاسـ ـ ًا م ــن ق ـيــام
أربــاب العمل بـصــرف نصف األجــور للعمال؟
فالعدد األكـبــر مــن العمال فــي القطاع الخاص
ليسوا مسجلين ال بالنقابات وال بالتأمينات
االجـتـمــاعـيــة ،فكيف سيتم إل ــزام أرب ــاب العمل
بدفع أجورهم؟
أم أن تـصــريــح وزي ــرة ال ـشــؤون االجـتـمــاعـيــة
والـعـمــل هــو لالستهالك اإلعــامــي فـقــط ،دون
أن يـكــون هـنــاك أي عـمــل حـقـيـقــي عـلــى أرض
ال ــواق ــع؟ وك ـمــا عـلــق أحــدهــم عـلــى ه ــذا ال ـقــرار
«إن ال ـ ـقـ ــرارات ال ـح ـكــوم ـيــة ال ت ـت ـج ــاوز قــاعــة

االجتماعات حتى!».
لم تُشر سيادة الوزيرة إلى أن هزالة الرواتب
وأج ــور الـعـمــال كــامـلــة أســاس ـ ًا ال تـســد رمـقـهــم،
فـمــا بــالـهــا بـصــرف نـصــف األج ــور فــي ظــل هــذا
االرتفاع الجنوني في األسعار؟
أال تعتبر الحكومة مسؤولة عن تردي أوضاع
العمال قبل الكورونا وبعده بسبب سياساتها

االقـتـصــاديــة الليبرالية وحفاظها على األجــور
بمستوى متدنٍ جد ًا ال يلبي أدنى االحتياجات
األســاسـيــة للعامل ،مقابل زيــادة أربــاح أربــاب
ال ـع ـمــل ،وبـشـكــل مـخــالــف لـلــدسـتــور وال ـقــانــون
الـ ــذي نـ ـصّ ع ـلــى أن األجـ ــور ي ـجــب أن تـلـبــي
حــاجــات الـعــامــل األســاس ـيــة ،أي ربــط األجــور
بـ ــاألسـ ـعـ ــار ،وج ـ ـمّـ ــدت ن ـ ـصّ ال ـ ـمـ ــادة  70مــن

قانون العمل رقم  17الخاصة باللجنة الوطنية
لـ ــأجـ ــور ،والـ ـت ــي ل ــم ت ـع ـقــد أي اج ـت ـم ـ ٍـاع مـنــذ
صــدور الـقــانــون عــام  2010وحـتــى اآلن ،رغــم
كل المتغيرات االقتصادية وهبوط سعر النقد
وتــدنــي ال ـقــوى الـشــرائـيــة وارت ـفــاع الـمـسـتــوى
الـعــام لــأسـعــار ،وع ـدّت كــل ذلــك حــافــز ًا لجذب
االستثمارات.
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نحو االشتراكية« ..التفاؤل فعالية المعرفة»!

عرفت البشرية النظام االستعماري القديم خالل مئات من السنين الماضية حتى الحرب العالمية الثانية ،وكان
المستعمر إلى األرض المستهدفة ويقوم
الطابع العام لهذا النوع من االستعمار همجياً بربرياً مباشرًا؛ يذهب
ِ
باحتاللها ،ونهب ثرواتها وكل ما استطاع إليه سبيال...
ǧأحمد علي

مركب»..
استعمار «قديم -جديدّ -
بـعــد انـتـصــار االت ـحــاد الـســوفـيـيـتــي فــي الـحــرب
ال ـعــال ـم ـيــة ال ـث ــان ـي ــة ونـ ـش ــوء م ـن ـظــومــة الـ ــدول
االشتراكية ،نشأ نموذج جديد من االستعمار
سُـ ـمـ ـيَ ب ـن ـظ ــام االس ـت ـع ـم ــار الـ ـج ــدي ــد ،وك ــان ــت
دول الـعــالــم الـثــالــث فــي حينه نقطة استهدافه
األســاســي .اعـتـمــد هــذا الـنـمــوذج االسـتـعـمــاري
على آلـيــات نهب جــديــدة بصيغ غير مباشرة،
ون ـع ــرف ــه الـ ـي ــوم م ــن خـ ــال ع ـم ـل ـيــة «ال ـت ـب ــادل
الالمتكافئ» بأشكاله الثالثة (نظام األسعار–
القروض– التبعية التكنولوجية) ،وقد تكوّن
بـشـكـلــه الـنـهــائــي فــي أواسـ ــط سـتـيـنــات الـقــرن
الماضي ،واستمر إلى أواسط الثمانينات..
وفـ ــي ال ـن ـص ــف ال ـث ــان ــي م ــن ث ـمــان ـي ـنــات ال ـق ــرن
ال ـع ـش ــري ــن بـ ــدأ ي ـظ ـهــر م ــا ُأطـ ـل ــق ع ـل ـيــه الح ـق ـ ًا
«الـنـظــام العالمي الـجــديــد» ،وهــو شكل مر ّكب
من االستعمار القديم والجديد ،ويحمل أسوأ
صـفــاتـهـمــا ،وح ــاول أن يخفي نفسه فــي بــادئ
األمـ ــر ب ـش ـع ــارات بـ ـرّاق ــة حـ ــول الــدي ـم ـقــراط ـيــة
وال ـت ـعــدديــة وح ـقــوق اإلن ـس ــان ،وبــالـكـثـيــر من
األقـنـعــة الـمــزيـفــة ،الـتــي أخــذت تسقطها الحياة
ق ـن ــاع ـ ًا إث ـ ــر آخـ ـ ــر ،وتُ ـظ ـه ــر وجـ ـه ــه ال ـح ـق ـي ـقــي
البائس...
ماذا حمل هذا النظام في جعبته؟
المدخل األســاس لرؤية ما داخــل الجعبة ،هو
مـعــرفــة مشكلة الـحـضــارة الـبـشــريــة مــن وجهة
نـظــر هــذا الـنـظــام الــرأسـمــالــي والـقــائـمـيــن عليه؛
هــم يـخـتـصــرونـهــا كــالـتــالــي :هـنــاك نـمــو سكاني
هائل في العالم ،وبعد عدة سنين لن تستطيع
األرض ت ـح ـمّــل هـ ــذا ال ـم ـل ـي ــارات م ــن ال ـن ــاس،
ومـ ــوارد ه ــذه األرض م ـحــدودة ول ــن تـتــزايــد
بنفس متوالية تــزايــد البشر أنفسهم ،وهناك
نمط قائم من توزيع الثروة ينبغي المحافظة
عليه كما هو..
إذ ًا ،ل ــدي ـه ــم م ـع ــادل ــة ب ـث ــاث ــة ح ـ ــدود «ال ـن ـمــو
السكاني -الـمــوارد -تــوزيــع الـثــروة» ،والحد
ال ـثــالــث لــديـهــم مــن ال ـم ـحــرمــات ال ـتــي ال يـجــوز

ال ـم ـس ــاس ب ـه ــا ،ف ـهــو خ ـ ــارج ح ـســابــات ـهــم مـنــذ
البداية ،ينبغي من وجهة نظرهم الحفاظ على
نـمــط ال ـتــوزيــع الـقــائــم كـمــا ه ــو ،وال ـم ــوارد من
حيث الجوهر هي محدودة ،وبذلك وجدوا أن
الـحــل الــوحـيــد لــديـهــم هــو إع ــادة الـنـظــر بالنمو
الـسـكــانــي عـلــى ال ـكــرة األرض ـي ــة ،بـمـعـنــى آخــر،
تخفيض عدد الجنس البشري .هذا ما حملوه
في جعبتهم إذ ًا ..الموت!
ما الطريق لتحقيق ذلك؟
لتحقيق ذلك الهدف ،تمت صياغة ثالث وسائل
لـ ــإبـ ــادة ال ـج ـم ــاع ـي ــة؛ األول ـ ـ ــى :ه ــي ال ـح ــروب
اإلقليمية المحلية على أساس قومي أو ديني
أو طــائ ـفــي .وق ــد بـ ــدأت رح ـلــة ه ــذه ال ـحــروب
مــن جـمـهــوريــات االتـحــاد السوفييتي السابقة
ف ــي ش ـي ـشــان ـيــا ،إلـ ــى أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،ث ــم تــأج ـيــج
ال ـص ــراع ب ـيــن ال ـه ـنــد وبــاك ـس ـتــان ح ــول قـضـيــة
كـشـمـيــر ،إلــى حــرب الـخـلـيــج ،إلــى يــوغـســافـيــا،
ث ـ ــم ال ـ ـص ـ ــوم ـ ــال ،ث ـ ــم الـ ـ ـعـ ـ ــراق ،ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ..........
الوسيلة الثانية :تخفيض مستوى المعيشة،
عــن طــريــق تـخـفـيــض وس ـطــي عـمــر اإلن ـســان،
وبكالم آخر ،زيادة نسبة الوفيات على نسبة
الوالدات ،وهذا تم بالدرجة األولى عن طريق
الضغوطات التي مارسها صندوقا النقد والبنك
الدوليين على العالم أجمع من خالل الوصفات
االقـتـصــاديــة الـتــي حملت الـمـشــروع الليبرالي
المتوحش الذي حصد البشر والحجر ،والذي
لم يخ ّفض مستوى المعيشة فقط بل أعدمها،
وال ـش ــروط ال ـتــي راف ـق ــت ه ــذا ال ـم ـشــروع هــي
ت ـحــديــد ال ـن ـســل م ــن ج ـهــة ،وتـخـفـيــض اإلن ـفــاق
على القطاع الصحي في الدول الفقيرة مقابل
القروض من جهة أخرى..
الــوس ـي ـلــة ال ـثــال ـثــة :وال ـت ــي م ــا زالـ ــت ف ــي إط ــار
الـنـقــاش وخــاضـعــة لـلـشــد وال ـجــذب هــي قضية
األمــراض وانتشارها ،والـتــي تعيش البشرية
حــالــة مـنـهــا فــي أيــامـنــا ه ــذه مــن خ ــال انـتـشــار
«فـ ــايـ ــروس كـ ــورونـ ــا» ال ـ ــذي ط ــال ــت يـ ــده مــا
يـفــوق المليون إنـســان حتى الـيــوم ،ورغــم أن
كل األحــاديــث حــول منشأ الفايروس ما زالت
الـيــوم بــإطــار الـفــرضـيــاتّ ،إل أنــه مــن السذاجة

تجربة جديدة
أرقى وأعلى من
االشتراكية في
انتظارنا علينا أن
نتأهب الستقبالها
بالعمل والنضال
والمعرفة

بـمـكــان الـتـعــاطــي مــع جــائـحــات بـهــذا المستوى
ب ـكــون ـهــا ت ـج ــري خ ـ ــارج إح ــداثـ ـي ــات «ال ـن ـظ ــام
العالمي الجديد» القائم والذي يعيش لحظاته
التاريخية األخـيــرة بحكم أزمـتــه المستعصية،
كيف من الممكن تبرئتهم من ذلك ،وهم قالوا
لنا بالفم الـمــآن :مــا نحمله لكم هــو الـمــوت؟!
هذا هو مشروعهم :مشروع موت اإلنسان.
وَضَعَ هذا النظام الرأسمالي منذ تكوّنه العالم
والبشرية على مفترق طرق حقيقي ،والتجربة
البشرية الـيــوم أثبتت للجميع بما ال يــدع أي
مجال للشك بــأن الرأسمالية ليست هــي الحل
رغــم كل التنظيرات والكتب والــدراســات التي
حــاولــت االقـنــاع بـهــذه الفكرة وتثبيتها ،وكــان
هذا األمر واضح ًا منذ البداية في األماكن التي
ح ّلت فيها الرأسمالية مكان االشتراكية ،والتي
لم تستطع حل أية مشكلة من المشكالت التي
أنتجتها تلك التجربة في مرحلة التراجع ،بل
عمّقت تلك المشاكل إلى حدود ال توصف.
االشتراكية ضرورة وإمكانية معاً!
قــول ـنــا ال ـســابــق «ع ـلــى م ـف ـتــرق طـ ــرق» يـعـنــي:
أن ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ل ـي ـســت ق ـ ــدر ًا م ـح ـتــوم ـ ًا عـلــى
الـبـشــريــة ،ويـعـنــي أنــه مـقــابــل مـشــروع الـمــوت،
ه ـن ــاك م ـش ــروع ح ـي ــاة ع ـلــى ال ـط ــري ــق اآلخـ ــر؛
وه ــو االش ـتــراك ـيــة ،ألن ـهــا ال ـبــديــل الــوح ـيــد عن
الرأسمالية ونظامها «العالمي الجديد» منتهي
الـصــاحـيــة وال ـقــائــم بـقــوة الـعـطــالــة فـقــط حتى
حينه ،لكن هل االشتراكية ممكنة اليوم؟
واحدة من أهم النقاط التي يجب أخذها بعين
االعـتـبــار لــدى مـحــاولــة اإلجــابــة عــن الـتـســاؤل
ال ـس ــاب ــق؛ ه ــي م ــوازي ــن ال ـق ــوى ال ــدول ـي ــة الـتــي
ينهار فيها الـمــركــب االسـتـعـمــاري الـغــربــي بكل
أركانه ،مقابل صعود قوى دولية تحمل هموم
العالم والبشرية بين ك ّفيها ،وهنا نتحدث عن
قـطــب «بــري ـكــس» ع ـمــوم ـ ًا ،وروس ـي ــا والـصـيــن
ولعل السعي الروسي
على وجه الخصوصّ ،
ال ـم ـح ـمــوم إلط ـف ــاء شُ ـعــل ال ـحــرائــق األمــريـكـيــة
حــول الـعــالــم ،والسعي الصيني مــؤخــر ًا إلنقاذ
الـعــالــم مــن جــائـحــة «كــورونــا» خـيــر دلـيــل على
ذلك.
كون أن الوزن الدولي لـ «حماة العالم»  -وهم
يستحقون هــذه التسمية فع ًال -يــزداد ويكبر
يــومـ ًا بعد يــوم ،فــإن هــذا األمــر يسمح بالتنبؤ
بــأن االشـتــراكـيــة فــي عــالــم ال ـيــوم هــي إمـكــانـيــة
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حقيقية ،وخصوص ًا إذا ما جرت المقارنة بين
الـظــرف الــدولــي فــي هــذه الـلـحـظــات ،والـظــرف
الـ ــدولـ ــي يـ ــوم ن ـش ــأت ال ـت ـج ــرب ــة االش ـت ــراك ـي ــة
األولـ ــى لـلـبـشــريــة فــي ال ـقــرن ال ـمــاضــي (ث ــورة
أكتوبر )1917؛ في حينه نشأت تلك التجربة
واسـتـمــرت حــوالــي سبعين عــامـ ًا ،رغــم وجــود
ق ــوة ك ـب ـيــرة م ـض ــادة ل ـه ــا ،وه ــي اإلم ـبــريــال ـيــة
الـعــالـمـيــة ال ـتــي كــانــت تـعـيــش فــي حـيـنــه بـحــالــة
م ـم ـتــازة إذا مــا قــورنــت حــالـتـهــا بــزمــن ال ـيــوم؛
زمن ال نمو حقيقي فيه ،ما يعني بمجمله بأن
االشتراكية اليوم هي ضــرورة وإمكانية مع ًا،
وهــذه فــرصــة تاريخية منتظرة بـفــارغ الصبر
منذ عقود.
«التفاؤل فعالية المعرفة»
ق ــادم ــون ب ــات ـج ــاه نـ ـم ــوذج اش ـت ــراك ــي جــديــد،
ونـحـمــل فــي جعبتنا تـجــربــة ثقيلة وهــامــة في
بناء االشتراكية ،هامة بك ّل ما فيها ،بإيجابياتها
وسـلـبـيــاتـهــا ،وأق ــل مــا ي ـقــال عـنـهــا ،هــي كــونـهــا
وألول مرة في التاريخ البشري قدمت تجربة
ملموسة حول كيفية تطبيق العدالة االجتماعية
فــي المجتمع ،ونـقـلــت هــذا الـحـلــم الــذي تسعى
إل ـيــه الـبـشــريــة مـنــذ فـجــر ال ـتــاريــخ إل ــى اإلط ــار
الواقعي والعملي .برهنت بأن األحالم تتحول
إلى واقع ،وبهذه القناعة ذاتها ،وبدروس تلك
التجربة الثمينة تتقدم البشرية الى أمام .
تجربة جديدة أرقى وأعلى من االشتراكية في
انـتـظــارنــا ،علينا أن نتأهب الستقبالها بالعمل
والـنـضــال والـمـعــرفــة .عــالـمٌ آخــر ممكن سنبنيه
بــاإلرادة الحرّة والنقيّة ،وفــق القناعة العلمية
بــال ـقــدرة عـلــى ب ـنــاء اشـتــراكـيــة ال ـقــرن ال ـحــادي
والعشرين ،وذلك باالستناد على نظرية علمية
حيّة ومتجددة هي الماركسية اللينينية التي
صاغت عِلم تحطيم الرأسمالية.
بـنــا ًء عـلــى هــذا كـ ّلــه ،وإن سمحتم لـنــا بتجديد
م ـقــولــة ال ـم ـف ـكــر ال ــراح ــل هـ ــادي ال ـع ـلــوي حـيــن
قــال فــي عـصــر ال ـهــزائــم :بــأن «ال ـحــزن ضريبة
المعرفة» ،فإن هذه المقولة في عصر االنتصار
هذا الــذي نعيشه والــذي بــدأت ترتسم بداياته
أم ــام أعـيـنـنــا ،مــن ال ـجــديــر أن تـصـبــح الـمـقــولــة
«ال ـت ـفــاؤل فـعــالـيــة ال ـم ـعــرفــة» ،ف ـهــذه تـلـيــق بــأن
تكون شعار ًا نرفعه سوي ًة الستقبال المرحلة
ال ـم ـق ـب ـلــة ...بُـ ـشْـ ـرَى بــال ـخ ـيــر ،ه ــا ه ــو ال ـتــاريــخ
يبتسم لنا مجدد ًا!
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أعاد فيروس كورونا تسليط الضوء على أوجه القصور والعجز في المنظومة األمريكية .فالمنظومة
التي ظلت حتى وقت قريب تتفاخر في قدراتها االستثنائية وتفردها على المستوى الدولي ،بدت اليوم
عاجزة عن تأمين أبسط الحقوق اإلنسانية لشعبها.
ǧسعد خطار

مع تزايد حالة
الوعي التي
رافقت انتشار
الفيروس ظهر
الكالم مجدداً عن
حجم اإلنفاق
العسكري
األمريكي
ومقارنته
باإلنفاق على
الرعاية الصحية

الــافــت فــي طــريـقــة الـتـعــاطــي األمــريـكـيــة
مــع انـتـشــار وتـفـشــي فــايــروس كــورونــا
أنـهــا لــم تفصح فـقــط عــن أوجــه القصور
الـ ـت ــي ت ــرت ـب ــط ب ــال ـق ـط ــاع ال ـص ـح ــي فــي
الــواليــات الـمـتـحــدة فـحـســب ،بــل فتحت
الباب واسع ًا لكشف الزيف الذي يسود
ال ـم ـن ـظــومــة م ــن رأسـ ـه ــا ح ـت ــى أخ ـمــص
قــدم ـي ـهــا .ف ـي ـمــا ي ـل ــي ،ن ـس ـت ـعــرض بـعــض
النقاط التي يكثر الحديث حولها اليوم
بين أوساط األمريكيين عموم ًا.
محاباة أصحاب األعمال
ج ـ ــرى ت ـس ـل ـيــط الـ ـضـ ــوء ع ـل ــى ال ـف ـس ــاد
ال ــذي يـســم عـمــل الـمــؤسـســات الــرسـمـيــة
فــي الــواليــات الـمـتـحــدة ،وبـشـكـ ٍـل خاص
عمليات اإلنقاذ الضخمة التي بلغت عدة
تريليونات من الدوالرات ،والتي تلقتها
الشركات الكبرى في البالد .وعلى هذا
الـنـحــو ،تجلت مسألة مـحــابــاة الشركات
وأصحاب األعمال بأكثر أشكالها بشاعة،
فـبــد ًال مــن اسـتـخــدام هــذا الـمــال مــن أجل
تــأم ـيــن دف ــع ت ـكــال ـيــف ال ـم ـع ـي ـشــة لـلـنــاس
للبقاء في منازلهم في خضم وباء عالمي
ي ـن ــذر ب ــال ـم ــزي ــد م ــن اإلص ـ ــاب ـ ــات ،أب ــان ــت
المؤسسة األمريكية الوجه الحقيقي لها
الذي يُمثل األثرياء في وقتٍ تُحطم فيه
البطالة أرقام ًا قياسية.
الربح فوق كل شيء
انـكـشـفــت كــذلــك ع ـب ــادة الــرأس ـمــال ـيــة فــي
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،وال ـط ــري ـق ــة ال ـتــي
يـنـظــر فـيـهــا ال ـم ـســؤولــون األمــري ـك ـيــون

إلى سوق األسهم بوصفها مؤشر ًا على
ال ـســامــة ال ـعــامــة فــي الـمـجـتـمــع .فـعـنــدمــا
كانت صحيفة «وول ستريت جورنال»
تُ ـع ـنــون« :مــؤشــر داو يــرتـفــع أك ـثــر من
 ٪11ف ــي أك ـب ــر ق ـف ــزة ل ـي ــوم واح ـ ــد مـنــذ
ع ــام  ،»1933لــم يــأخــذ خـبــر «االرت ـف ــاع
القياسي في طلبات إعانة البطالة» حيّز ًا
مماث ًال من االهتمام االقتصادي .فطالما
األسهم «تزدهر» ،وحصص «أمازون»
آخ ــذة فــي االرت ـف ــاع ،وتـنـتـقــل جـبــال من
الثروة إلى الشركات العمالقة المترامية
األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف ،ف ـ ــذل ـ ــك بـ ـحـ ـس ــب ال ـم ـن ـط ــق
األمريكي السائد« :دليل على المجتمع
السليم».
ُنكتة أفضل نظام رعاية
كذلك باتت نُكتة تمتع الواليات المتحدة
األمــريـكـيــة بــأفـضــل نـظــام رعــايــة صحية،
نُـكـتــة سـمـجــة فــي ظــل ال ـتــزايــد الـكــارثــي
في أعــداد المصابين في الـبــاد ،والعوز
وال ـن ـقــص ف ــي الـ ـل ــوازم ال ـط ـب ـيــة ،وســط
ت ـب ـي ــان ال ـ ـعـ ــدد ال ـح ـق ـي ـق ــي ل ـل ـمــواط ـن ـيــن
األمريكيين الذين ال يتمتعون بأي نوع
من أنواع التأمين الصحي.
وم ـش ـك ـلــة ال ـن ـظ ــام األم ــري ـك ــي ف ــي ه ــذه
ال ـم ـســألــة أن ــه ال يـسـتـطـيــع الـمـبــالـغــة فــي
ت ـصــويــر ال ـم ــوض ــوع ع ـلــى أن ــه طـبـيـعــي،
ألن الـعــالــم يـلـمــس ن ـمــوذج ـ ًا م ـغــايــر ًا من
األنـظـمــة فــي الـعــالــم ،الـتــي استطاعت أن
تـضــع مـصــالــح شعوبها فــوق كــل اعتبار
آخر ،بما في ذلك اعتبارات الربح.
التفاوت الطبقي
على هذا النحو ،يجري الحديث مؤخر ًا

جرت العادة أن
يتم النظر إلى
اإلعالم األمريكي
باعتباره نموذجاً
عن المهنية
والموضوعية
لكن واقع الحال
كشف أنه ال
يختلف كثيراً
في جوهره عن
وسائل اإلعالم
التابعة ألكثر
النظم تخلفاً في
العالم
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وبكثافة عن التفاوت الطبقي في دولـةٍ
تـعــانــي مــا تـعــانـيــه مـمــا ُذك ــر ســابـقـ ًا ،ففي
حين أن أغلب المواطنين في الواليات
الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة لــم يـتـكـمـنــوا بالفعل
م ــن ت ـح ـمــل ن ـف ـقــات الـ ـطـ ــوارئ الـصـحـيــة
الـ ـت ــي ت ـب ـل ــغ ق ـي ـم ـت ـهــا وسـ ـطـ ـيـ ـ ًا ح ــوال ــي
 1000دوالر ،ارت ـفــع مـسـتــوى الـحــديــث
والـ ـتـ ــواصـ ــل ب ـي ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،ل ـي ـغــدو
مــوضــوع ال ـت ـفــاوت الـطـبـقــي واحـ ــد ًا من
أهــم األســاســات الـتــي تـهـتــز تـحــت أقــدام
النخبة الحاكمة في الواليات المتحدة.

مــن أقـطــاب الحزبين كليهما أعــادت إلى
األذهــان مـجــدد ًا وجــود خطوط حمراء
ال يجرؤ أي من الحزبين على تجاوزها،
وهــي بالضبط هنا مصالح رأس المال
وال ـم ـسّ فــي عَـصــب الـمـنـظــومــة الـقــائـمــة.
فـبــالــرغــم مــن الـتـبــايــن فــي الـتـصــريـحــات،
إال أن طرح ًا حقيقي ًا يأخذ بعين االعتبار
م ـص ــال ــح ال ـ ـنـ ــاس وم ـط ــال ـب ـه ــم فـ ــي ه ــذا
ال ــوق ــت ال ي ـجــد طــري ـقــه ال إل ــى مـمـثـلــي
ال ـحــزب الــديـمـقــراطــي وال نـظــرائـهــم في
الجمهوري.

النظام العسكري وجنون آلة
الحرب
م ــع ت ــزاي ــد ح ــال ــة ال ــوع ــي ال ـت ــي راف ـق ــت
انـتـشــار الـفـيــروس ،وإقـبــال الـنــاس على
ن ـقــاش ت ـلــك ال ـم ـســائــل األك ـث ــر حـســاسـيــة
فــي الـمـجـتـمــع ،ظـهــر ال ـكــام م ـجــدد ًا عن
ال ـمــوضــوع الـقــديــم ال ـجــديــد ،وه ــو حجم
اإلنفاق العسكري األمريكي الذي يؤثر
سلب ًا على اإلنفاق الحكومي على الرعاية
الصحية ،وفــي هــذه النقطة ،تخرج إلى
العلن المفارقة التي بات يتكرر الحديث
فـيـهــا فــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،وه ــي أن
اإلن ـف ــاق ال ـع ـس ـكــري األم ــري ـك ــي ال يـقـتــل
مــواطـنــي ال ــدول الـتــي تضعها واشـنـطــن
عـلــى قــائـمــة االسـتـهــداف فـقــط ،بــل يقتل
بطريقة غير مباشرة مواطني الواليات
المتحدة أنفسهم أيض ًا.

اإلعالم الكاذب
جــرت الـعــادة أيـضـ ًا أن يتم النظر إلى
اإلع ــام األمــريـكــي بــاعـتـبــاره نـمــوذجـ ًا
عــن المهنية والموضوعية ،لكن واقــع
ال ـح ــال ال ـي ــوم ك ـشــف ع ــن أن وســائــل
اإلع ـ ــام هـ ــذه ال ت ـخ ـت ـلــف ك ـث ـي ــر ًا فــي
جــوهــرهــا عــن وســائــل اإلع ــام التابعة
ألك ـثــر ال ـن ـظــم تـخـلـفـ ًا ف ــي ال ـعــالــم .فـفــي
وق ـتٍ تتضح فيه الفضيحة األمريكية
ب ــأك ـث ــر أش ـك ــال ـه ــا وض ـ ــوح ـ ـ ًا ،ال تـ ــزال
ص ـح ـي ـف ــة ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ت ــايـ ـم ــز ت ـت ـغ ـنــى
بــال ـن ـظــام ال ـص ـحــي األمــري ـكــي الـ ــذي ال
يوجد له نظير في العالم ،وتسيرُ مع
غـيــرهــا مــن الــوســائــل اإلعــامـيــة ضمن
ال ـخ ـط ــوط ال ـمــرســومــة ل ـهــا لـمــواصـلــة
شـيـطـنــة روس ـيــا والـصـيــن وكــوبــا ،في
ظــرفٍ تـقـدّم فيه هــذه الــدول نموذج ًا
برّاق ًا عن التضامن العالمي.
اآلن ،ل ــدى وس ــائ ــل اإلعـ ــام األمــريـكـيــة
القابلية للحديث في أي شيء ،فيما عدا
ت ـلــك ال ـم ـســائــل الـمــرتـبـطــة ب ـن ـقــاش أزم ــة
ال ـم ـن ـظــومــة ف ــي ال ـع ـمــق ،ب ــل وح ـتــى فــي
ن ـقــاش الـمـســائــل الـمـلـحــة ال ـتــي يـطــرحـهــا
ال ـش ـعــب األم ــري ـك ــي بــالــوســائــل الـمـتــاحــة
ن ـس ـب ـي ـ ًا ب ـيــن ي ــدي ــه م ــن م ــواق ــع تــواصــل
اجتماعي وغيرها.

زيف نظام الحزبين
اعتادت الدعاية الغربية أن تصور نظام
ال ـحــزب ـيــن األم ــري ـك ــي بــوص ـفــه الـطــريـقــة
األم ـث ــل ل ـلــدي ـم ـقــراط ـيــة ،ح ـيــث تـفـتــرض
الدعاية مسبق ًا أننا أمام حزبين مختلفين
مــن حـيــث الـطــروحــات ،ولــدى الـمــواطــن
األمــري ـكــي ال ـحــريــة فــي اخ ـت ـيــار مـمـثـلـيــه.
لكن التصريحات الرسمية التي خرجت
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في سباق مع الزمن يبحث األطباء والعلماء اليوم عن أوسع معلومات وبيانات ممكنة
عن سلوك الفيروس في البلدان المختلفة ويتمسكون بأية قشة لتحسين األداء
واالستجابة وإنقاذ أرواح وصحة الناس ،من خبرة هنا وهناك ال يمكن معرفتها
سوى من إعالن وتشارك تفاصيل الطرق التجريبية في العالج والوقاية وما الذي َن َفع
ليعتمدوه ،وما الذي َض ّر ليتجنبوه ،وما هي الشرائح األكثر عرضة لمرض شديد أو
اختالطات أو األكثر وفاة ،من ناحية العمر والجنس واألمراض وغيرها ،والتي لها
مشتركات عالمية ،لكن قد يختلف سلوك قوانينها الطبيعية أيضاً حسب خصوصيات
هذا البلد أو ذاك .في وقت مثل هذا اقتصر إعالن المكتب اإلعالمي لوزارة الصحة ( 29آذار
 )2020على جملتين حول الوفاة األولى بالوباء في سورية« :وفاة سيدة فور دخولها
إلى المشفى بحالة إسعاف .تبين بعد إجراء االختبار أنها حاملة لفيروس كورونا» .وفي
اليوم التالي« :تسجيل حالة وفاة ثانية من اإلصابات العشر بفيروس كورونا» في 30
آذار (يوم كتابة هذه المادة (

ǧد .أسامة دليقان

أول وفاة بكورونا في أمريكا
فــي الحقيقة لــم تكن المعلومات الرسمية عن
أول ح ــال ــة وف ـ ــاة ب ــال ـف ـي ــروس ف ــي ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة األمــري ـك ـيــة أح ـســن حـ ــا ًال ،إذ اكـتـفــى
م ـس ــؤول ص ـحــي أمــري ـكــي (ال ــدك ـت ــور جـيـفــري
دوشـ ـيـ ــن) ف ــي م ــؤت ـم ــر ص ـح ـفــي م ـش ـت ــرك مــع
زم ــائ ــه ف ــي واش ـن ـط ــن ( 29ش ـب ــاط )2020
بــإعــانٍ تخلله كـثـيـرٌ مــن الـلـغــو ال ـفــارغّ ،إل من
أربــع جـمــل مـفـيــدة فـقــط« :الـشـخــص المتوفى
كان مريض ًا في مشفى إيفرغرين ،وكان يعاني
من أمراض أخرى ،وهو َذ َكر في الخمسينات
من عمره ،وليس مقيم ًا في دا ٍر للمسنين»
واألسوأ من ذلك أنه في اليوم التالي ( 1آذار)،
وبـيـنـمــا أعـلــن حــاكــم واشـنـطــن (جــون إنسلي)
أن المتوفى رجــل في الخمسينات من عمره،
ف ـ ّـإن تــرامــب بـعــد لـحـظــات فـقــط مــن ذل ــك ،عقد
مؤتمر ًا صحفي ًا بصحبة «قوة المهام الخاصة»
التي عيَّنها لمواجهة الــوبــاء ،معلن ًا بـ ّـأن الحالة
ال ـم ـتــوفــاة بــال ـف ـيــروس ام ـ ــرأة! م ـمــا ي ــدل عـلــى
مـسـتــوى عــدم االك ـتــراث والـتـخـبّــط والـتـخـ ّلــف
فــي التنسيق بين القيادة المركزية وسلطات
ال ـ ــوالي ـ ــات .وفـ ــي ت ـغ ــري ــدة ل ــه ب ـع ــد ال ـمــؤت ـمــر
اعترف مدير «المركز األمريكي للسيطرة على
األمراض والوقاية» الدكتور روبرت ريدفيلد،
بـ ّـأن المركز «أخـطــأ فــي ّأن المريض المتوفى
كـ ــان أنـ ـث ــى ،ك ـم ــا ورد ف ــي إيـ ـج ــاز الـ ـي ــوم مــع
الرئيس ونائب الرئيس» ،والذي كان ريدفيلد
حاضر ًا فيه.
كيف أعلنت الصين أول وفاة
بالفيروس
في النظام الصحي الصيني المتطور والناجح
والـشـ ّفــاف ،نجد أن أول إعــان رسمي للوفاة
األولـ ــى بـسـبــب ال ـف ـيــروس الـمـسـتـجــد (وال ـتــي
حدثت في  9كانون الثاني) ،جــاء ضمن بيان
ع ــن وض ــع ال ــوب ــاء أص ــدرت ــه ال ـل ـج ـنــة الـصـحـيــة
الـحـكــومـيــة الـمـحـلـيــة فــي ووه ــان عـنــد الـســاعــة
الثامنة وخمسين دقيقة من صباح  11كانون
الـثــانــي  2020ونـشــرتــه فــي الـمــوقــع الــرسـمــي
ل ــوك ــال ــة ش ـي ـن ـخــوا ال ـص ـي ـن ـيــة ال ـح ـكــوم ـيــة عـلــى
اإلن ـتــرنــت .ورغ ــم ّأن ه ــذا اإلعـ ــان تــأخــر عن
وقــت الوفاة الفعلي (بأكثر من  24ساعة لكن
أق ــل مــن  48ســاعــة) إال أن ه ــذا الـتــأخـيــر ،كما
يتبين للقارئ من التقرير ،ال يبدو أن وراءه
أية نوايا إلخفاء شيء كما تروّج البروباغاندا
ال ـم ـعــاديــة لـلـصـيــن ،ب ــل ك ــان ع ـلــى األرجـ ــح هــو
ال ــوق ــت الـ ـ ــازم إلجـ ـ ــراء دراس ـ ـ ــات ال ـت ـشــريــح
المرضي العياني والنسيجي المجهري للجثة،
وال سـيّـمــا أن ـهــا أول حــالــة وف ــاة بـسـبــب وبــاء
جديد مُحيِّر ،وكــان ال بـدّ من دراستها بعناية
وتدقيق .بعد نصف ساعة فقط من نشر البيان
ع ـلــى مــوقــع شـيـنـخــوا قــامــت الـلـجـنــة الـصـحـيــة
نفسها بإصدار بيانٍ ثانٍ على موقعها الرسمي

هذه المرة وبشكل تقرير علمي واضح كشَ َفت
فيه عن أهم التفاصيل األساسية المفيدة التي
نتجت عن دراسة حالة الوفاة األولى هذه.
نص التقرير الرسمي
ألول وفاة بكورونا في الصين
فــي تـقــريــرهــا هــذا طــرحــت الـسـلـطــات الصينية
على نفسها السؤال البدهي المتو ّقع من شعبها
ال ـق ـلِــق إزاء خ ـبــر أول وفـ ــاة ف ــي ظ ــل ال ــوب ــاء،
بشكل علمي ،وجاء ذلــك كجزء
وأجــابــت عليه ٍ
مــن تـقــريــرهــا األوس ــع قـلـيـ ًا ب ـع ـنــوان« :شــرح
الخبراء للبيان األخير حول االلتهاب الرئوي
الفيروسي المجهول السبب» .الناشر :اللجنة
الصحية الحكومية المحلية في ووهان ،بتاريخ
 2020/1/11الساعة  09:20:07كما يلي:
(Ǩسؤال :هناك حالة وفاة واحدة حالياً ،ما هو
الوضع بالضبط؟)

«ال ـج ــواب :كــان الـمــريــض يـبـلــغ مــن الـعـمــر 61
ع ــامـ ـ ًا ،وتـ ــم إدخ ــال ــه إلـ ــى ال ـم ـس ـت ـش ـفــى بـسـبــب
قـصــور تنفسي والـتـهــاب رئــوي حــاد ،كـمــا أنــه
ك ــان ي ـعــانــي م ــن أورام ف ــي ال ـب ـطــن وأمـ ــراض
مــزمـنــة فــي الـكـبــد .كــان الـمــريــض يـقــوم بـشــراء
البضائع من سوق المأكوالت البحرية بجنوب
الـصـيــن فــي ووه ــان .بـعــد دخ ــول المستشفى،
تــم تقديم الــدعــم لتحسين األع ــراض ،وتطبيق
م ـضــادات اإلن ـتــان ،والـتـنـفــس بـمـســاعــدة جهاز
الـتـنـفــس ال ـص ـنــاعــي ،ك ـمــا ت ــم ت ـقــديــم األكـسـجــة
ال ـغ ـشــائ ـيــة خ ـ ــارج ال ـج ـس ــم  ECMOوغ ـيــرهــا
مــن الـعــاجــات الــداعـمــة لـلـحـيــاة .وفــي  9يناير
 ،2020تــوقـفــت نـبـضــات قـلــب الـمــريــض ومــات
رغ ـ ــم م ـ ـحـ ــاوالت اإلن ـ ـع ـ ــاش .أش ـ ـ ــارت ن ـتــائــج
اخ ـت ـب ــار ال ـم ـس ـب ـبــات ال ـم ــرض ـي ــة إلـ ــى إي ـجــاب ـيــة
اخـتـبــار الـحـمــض ال ـنــووي الـفـيــروســي التاجي
الـمـسـتـجــد .تــم تشخيص أسـبــاب الــوفــاة بأنها
ذات رئــة حــادة ،ومـتــازمــة الضائقة التنفسية
الحادة (الشديدة) ،والصدمة اإلنتانية ،وفشل
األع ـضــاء الـمـتـعــددة ،واض ـطــرابــات اسـتـقــابـيــة
حـمـضـيــة -قـلــويــة شــديــدة ،وتـلـيّــف الـكـبــد .كــان
الـسـبــب الـمـبــاشــر لـلــوفــاة هــو ق ـصــور دوران ــي
تنفسي».
البيان الرسمي اآلخر قبل نصف ساعة
من التقرير السابق
وجــاء بـعـنــوان« :ووه ــان تــؤكــد أن  41مريض ًا
يعانون مــن نــوع جــديــد مــن االلـتـهــاب الــرئــوي
ب ــال ـف ـي ــروس الـ ـت ــاج ــي» ،ب ـت ــاري ــخ 2020/1/11
الساعة  08:50:23على موقع «شينخوا نت»
وي ـق ــول ب ــأن ــه ف ــي ص ـب ــاح الـ ـح ــادي ع ـشــر مــن
كــانــون الثاني ،أصــدرت لجنة الصحة المحلية
في ووهان التعميم التالي:
بعد التعرف على مسببات «االلتهاب الرئوي
الـفـيــروســي غـيــر ال ـم ـعــروف» كـنــوع جــديــد من
ال ـف ـي ــروس ــات ال ـتــاج ـيــة ،ن ـظ ـمــت ل ـج ـنــة الـصـحــة
فــي ووه ــان اخ ـت ـبــارات لـعـيـنــات مــن الـمــرضــى
الحاليين ،حتى الساعة  24من يوم  10كانون
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الثاني ،تم تشخيص  41حالة إصابة بااللتهاب
الــرئــوي مــع عــدوى فـيــروســات تــاجـيــة جــديــدة
مـبــدئـيـ ًا ،مــن بينها  7حــاالت شــديــدة وتوفيت
حــالــة واح ــدة .وك ــان بــاقــي الـمــرضــى فــي حالة
مستقرة.
مـنــذ نـهــايــة كــانــون األول مــن ال ـعــام الـمــاضــي،
استمر تزايد عــدد المرضى الذين يعانون من
االلتهاب الرئوي الفيروسي غير المفسَّر الذي
تم تشخيصه في ووهــان .وفق ًا لتقرير صادر
عن لجنة الصحة المحلية في ووهان مساء يوم
 5يناير ،حتى الساعة الثامنة من ذلــك اليوم،
أبـلـغــت الـمــديـنــة عــن مــا مـجـمــوعــه  59مــريـضـ ًا
يعانون من تشخيص التهاب رئوي فيروسي
غـيــر مـفـسَّــر ،بـمــا فــي ذلــك  7مــرضــى بــأمــراض
خطيرة .بعد التقرير األحــدث ،الحادي عشر،
منذ بدء «االلتهاب الرئوي الفيروسي لسبب
غـيــر م ـعــروف» وتـحــديــد الـعــامــل الـمـسـبــب في
ال ـبــدايــة كـنــوع جــديــد مــن ف ـيــروســات الـتــاجـيــة،
ق ــام ــت فـ ــرق الـ ـخـ ـب ــراء ال ــوط ـن ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة
والبلدية بمراجعة وتحسين خطط تشخيص
وع ــاج ورص ــد االلـتـهــاب الــرئــوي الـفـيــروســي
الناجم عن سبب غير معروف.
ووف ـق ـ ًا لـلـتـقــاريــر ،تــم تـشـخـيــص  41حــالــة من
حاالت االلتهاب الرئوي مع عدوى فيروسات
تاجية جــديــدة فــي الـبــدايــة ،تــم تخريج حالتين
منها ،و 7حاالت كانت شديدة ،وتوفيت حالة
واح ـ ــدة .ك ــان ه ـنــاك  739ش ـخ ـص ـ ًا م ــن الــذيــن
خــالـطــوا الـمــرضــى بـشـكــل وث ـيــق ،بـمــا فــي ذلــك
 419م ــن أف ـ ــراد ال ـطــاقــم ال ـط ـبــي ،ال ــذي ــن تـلـقــوا
مــراق ـبــة طـبـيــة ول ــم ي ـتــم ال ـع ـثــور ع ـلــى ح ــاالت
أخــرى ذات صـلــة .لــم يـتــم الـكـشــف عــن حــاالت
جديدة منذ  3يناير  .2020في الوقت الحاضر،
لم يتم العثور على إصابات في الطاقم الطبي،
ول ــم يـتــم ال ـع ـثــور عـلــى أي دل ـيــل واض ــح على
انتقال العدوى من شخص آلخر.

حـســب الـتـقــريــر ،مـنــذ تـفـشــي ال ـمــرض ،وبــدعــم
مــن الــدولــة ومقاطعة هــوبــي ،تـعــاونــت ووهــان
مـ ــع األق ـ ـسـ ــام ذات ال ـص ـل ــة ب ـط ــري ـق ــة مـنـظـمــة
للوقاية مــن الـمــرض وعــاجــه .أو ًال :لقد بذلنا
قـ ـص ــارى ج ـه ــدن ــا ل ـع ــاج الـ ـم ــرض ــى .وُضِ ـع ــت
خ ـطــة ع ـمــل لـلـتـشـخـيــص والـ ـعـ ــاج ،والـتـنـفـيــذ
ال ـف ـعــال لـلـكـشــف الـمـبـكــر والـتـشـخـيــص الـمـبـكــر
والعزل المبكر والعالج المبكر ،والتركيز على
الخبراء والموارد لتقديم العالج الكامل .ثاني ًا:
تــم إج ــراء تحقيقات وبــائـيــة متعمقة .توصلت
الـتـحـقـيـقــات إل ــى أن ال ـمــرضــى ك ــان ــوا يـعـمـلــون
بـشـكــل أســاســي وي ـش ـتــرون مــن الـعــامـلـيــن في
ســوق الجملة للمأكوالت البحرية فــي جنوب
الصين في مدينة ووهان .في  1كانون الثاني
 ،2020ت ــم إغـ ــاق س ــوق الـجـمـلــة لـلـمــأكــوالت
الـبـحــريــة فــي جـنــوب الـصـيــن وات ـخــذت تــدابـيــر
لتعزيز توجيه الــوقــايــة مــن األم ــراض وإدارة
الـنـظــافــة الـبـيـئـيــة لــأمــاكــن الـعــامــة فــي الـمــديـنــة،
وخاصة سوق المزارعين .ثالث ًا :نشر المعرفة
على نطاق واسع بالوقاية من المرض وتعزيز
الوعي العام بالحماية الذاتية .رابـعـ ًا :التعاون
مـ ــع الـ ــواليـ ــة وال ـم ـق ــاط ـع ــة إلج ـ ـ ــراء ال ـب ـح ــوث
حــول سببيات الـمــرض .خــامـسـ ًا :الـتـعــاون مع
اللجنة الوطنية للصحة إلبالغ منظمة الصحة
العالمية بمعلومات الوضع الوبائي في الوقت
المناسب.
يَــذكــر اإلشـعــار أن الــوقــت الـحــاضــر يـتــزامــن مع
موسم اإلصابة العالية باألمراض المُعدية في
الشتاء والربيع .فيجب على الجمهور الحفاظ
على دوران الـهــواء الداخلي ،وتجنب األماكن
العامة والحشود المغلقة وغير المهوّاة جيد ًا،
وارت ـ ــداء ال ـك ـمــامــات عـنــد ال ـض ــرورة .إذا كـنـتَ
ت ـعــانــي م ــن ال ـح ـمــى ،أع ـ ــراض عـ ــدوى الـجـهــاز
التنفسي ،وخــاصــة الحمى المستمرة ،فتوجَّه
إلى مؤسسة طبية في الوقت المناسب.
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تزايدت أعداد مرضى السرطان خالل
السنين األخيرة وتزايدت معاناتهم،
وهذه المعاناة ليست وليدة األزمة
الحالية المرتبطة بوباء الكورونا ،بل
كانت مستمرة طيلة سنوات الحرب
واألزمة ،كما أنها ليست السبب الوحيد
في هذه المعاناة أيضاً ،فهي قديمة
ومزمنة مما قبل سنوات الحرب وأزمتها
وتداعياتها.

ǧعاصي اسماعيل

ي ـعــانــي هـ ــؤالء ال ـمــرضــى حــال ـي ـ ًا م ــن تــداع ـيــات
م ــرض ـه ــم وآالم ـ ـهـ ــم ،إض ــاف ــة ل ـم ـع ــان ــاة ال ـح ـجــر
واإلغالق ومشقات منع التنقل بين المحافظات
اس ـت ـن ــاد ًا لـلـتـعـلـيـمــات ال ـمــرت ـب ـطــة ب ــاإلج ــراءات
االحترازية والوقائية بسبب الوباء المستجد،
ناهيك عــن التكاليف المرتفعة لقاء االضـطــرار
لهذا التنقل ،والتي زادت أضعاف ًا اآلن.
مبادرة فردية بعيدة عن األضواء
ظ ـه ــرت خـ ــال ال ـس ـن ـيــن ال ـمــاض ـيــة ال ـع ــدي ــد مــن
الـمـبــادرات الـفــرديــة الـصــادقــة بنتيجة ظــروف
الـ ـحـ ــرب واألزم ـ ـ ــة وت ــداعـ ـي ــاتـ ـه ــا ،والـ ـظـ ــروف
الـنــاشـئــة والـصـعــوبــات الـتــي يــواجـهـهــا مــرضــى
السرطان حالي ًا لم تكن خارج سياق مثل هذه
المبادرات.
فقد أعلن أحد المحامين «مازن القاسمي» من
مــديـنــة حـمــص ،عـبــر صـفـحـتــه الـشـخـصـيــة على
فـيـسـبــوك ب ـتــاريــخ  ،2020/3/25ع ــن م ـبــادرة
ذاتية إيجابية ،وفق ما يلي:
«بـ ـعـ ــد إي ـ ـق ـ ــاف وس ـ ــائ ـ ــل الـ ـنـ ـق ــل الـ ـعـ ــامـ ــة ب ـيــن
ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ب ـس ـب ــب ال ـح ـي ـط ــة مـ ــن ان ـت ـش ــار
ف ــاي ــروس ك ــورون ــا ،وك ــون ــه ال ي ــوج ــد ســوى
مـشـفــى وحـيــد فــي دمـشــق وآخ ــر فــي الــاذقـيــة
لـلـعــاج الـشـعــاعــي لـمــرضــى األورام ،وخـشـيــة
ع ـل ــى م ــرض ــى األورام مـ ــن إيـ ـقـ ــاف عــاج ـهــم
الــذي بــدأوا بــه ،ولمنع استغالل المرضى غير
ال ـق ــادري ــن ع ـلــى تـحـمــل ج ـشــع (ب ـعــض ولـيــس
كل) سائقي األجــرة حيث أصبح الطلب كبير ًا
على سيارات األجرة ،وضعت نفسي بدء ًا من
اليوم األربـعــاء  25آذار  2020لخدمة مرضى
السرطان الذين بدأوا بالمعالجة الشعاعية في
مشفى الـبـيــرونــي فــي دمـشــق ،وذلــك لـلــذيــن ال
يملكون وسـيـلــة نـقــل ..أو لـيــس لــديـهــم الـقــدرة
عـلــى تـحـمــل نـفـقــات الـسـفــر ..وذل ــك بنقلهم من
مـنــزلـهــم مــن حـمــص ضـمــن أي حــي مــن أحـيــاء
ح ـم ــص إل ـ ــى م ـش ـف ــى الـ ـبـ ـي ــرون ــي/الـ ـم ــواس ــاة،
ومرافقتهم في جلسة المعالجة وإعادتهم إلى
منزلهم».
وقــد بــاشــر بتنفيذ مـبــادرتــه مــع التقدير طبع ًا،
ب ـعــد أن ل ـجــأ إل ـي ــه ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ــرض ــى ،مــع
العلم أن مبادرة هذا المحامي لم تلق الصدى
وتـسـلـيــط األض ــواء عـلـيـهــا ،ربـمــا كــونـهــا ليست
بــابـ ًا للتكسب أو للشهرة ،كما هــو حــال بعض
الـمـبــادرات الـتــي تــذاع أخـبــارهــا مــع «التطبيل
والتزمير» لها ،بل هي تعب ونفقة ومسؤولية
مع ًا.
تسهيالت رسمية قاصرة
ب ـع ــد م ـض ــي فـ ـتـ ــرة ل ـي ـس ــت ب ــال ـق ـص ـي ــرة ع ـلــى
اإلجراءات االحترازية وقطع الطرقات ،قدمت
الحكومة بعض التسهيالت لمرضى السرطان
في محافظة الحسكة فقط!.
فقد ورد على صفحتها بتاريخ  2020/3/31ما
يلي:
«ب ـغ ـيــة ت ـقــديــم ال ـت ـس ـه ـيــات ال ــازم ــة لــإخــوة
ال ـم ــواط ـن ـي ــن وت ــأم ـي ــن اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم فـ ــي ظــل

اإلجـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة وال ـتــداب ـيــر الــوقــائـيــة
المتخذة للوقاية مــن فـيــروس كــورونــا ،قامت
ال ـج ـه ــات ال ـم ـع ـن ـيــة ف ــي ال ـح ـس ـكــة ب ـت ـقــديــم كــافــة
التسهيالت لـمــرضــى الـســرطــان فــي المحافظة
وتـلـبـيــة مـتـطـلـبــاتـهــم لـلـسـفــر م ــن الـحـسـكــة إلــى
دمـشــق لتلقي الـعــاج وأخــذ الـجــرعــات الطبية
ال ـم ـق ــررة ل ـهــم ف ــي مــواع ـيــدهــا ال ـم ـح ــددة ،وتــم
تـكـلـيــف مــديــريــة الـصـحــة بـتــأمـيــن سـفــر مــرضــى
ال ـس ــرط ــان إلـ ــى دم ـش ــق ل ـل ـعــاج وخ ــاص ــة مــن
يحتاج إلى تلقي جرعات كيماوية ،حيث يمكن
للراغبين في السفر إلــى دمشق لتلقي العالج
مراجعة مديرية الصحة لتسجيل أسمائهم .كما
وافقت الجهات المعنية على السماح بتسجيل
اسم مرافق واحــد مع كل مريض للسفر معه،
م ــع ات ـخ ــاذ كــافــة ال ـتــداب ـيــر الــوقــائ ـيــة لـلـمــرضــى
ومــراف ـق ـي ـهــم وت ـع ـق ـيــم ال ـح ــاف ــات ال ـت ــي تـقـلـهــم
م ــن م ـخــاطــر ف ـي ــروس ك ــورون ــا أث ـن ــاء الـسـفــر.
ويــأتــي هــذا اإلجــراء استجابة لطلبات مرضى
الـ ـس ــرط ــان ف ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــة م ـم ــن ي ـح ـتــاجــون
لمتابعة الـعــاج فــي المستشفيات الـمــوجــودة
في العاصمة دمشق ،منع ًا ألية مخاطر صحية
ي ـم ـكــن أن ي ـت ـعــرضــوا ل ـهــا ن ـت ـي ـجــة ل ـع ــدم تـلـقــي
العالج وأخذ الجرعات المقررة لهم من جراء
منع السفر والتنقل بين المحافظات في إطار
اإلج ـ ـ ــراءات االحـ ـت ــرازي ــة ل ـمــواج ـهــة ف ـيــروس
كورونا المستجد».
ال شك أن هذا اإلجراء والتوجيه إيجابي ،لكنه
محدود وقاصر!.
ف ـمــاذا ب ـشــأن ال ـمــرضــى فــي بـقـيــة الـمـحــافـظــات
التي ال تتوفر فيها مراكز عالج أيض ًا ،وخاصة
العالج الشعاعي؟.
ست محافظات مخ ّدمة جزئياً فقط
ال ــواق ــع ي ـق ــول :إن م ــراك ــز ال ــرع ــاي ــة وال ـع ــاج
الـمـتـخـصـصــة بـمــرض الـســرطــان غـيــر مـتــوفــرة
ف ــي كــافــة ال ـم ـحــاف ـظــات ،وذلـ ــك يـعـتـبــر مـشـكـلــة
قديمة ومستمرة في التوزيع الجغرافي لمراكز
الـعــاج ،وهــي عـبــارة عــن خلل بنيوي مرتبط
بـتـبــايــن مـسـتــويــات الـتـنـمـيــة بـيــن الـمـحــافـظــات،
والتمييز بينها ،وانعدام العدالة والتوازن بهذا
المجال ،حاله كحال بقية المجاالت والقطاعات.
فالمراكز العشر التي تخدّم مرضى السرطان
مـجــانـ ًا فــي وزارة الـصـحــة تـتــوزع بـيــن الهيئة
الـعــامــة لـمـشـفــى دمـشــق ومـشـفــى اب ــن النفيس
ومـجـمــع اب ــن رش ــد الـطـبــي فــي حـلــب والـهـيـئــة
الـ ـعـ ــامـ ــة ل ـم ـش ـف ــى حـ ـمـ ــاة الـ ــوطـ ـنـ ــي وم ـش ـف ــى
زي ــد ال ـشــري ـطــي ف ــي ال ـس ــوي ــداء وال ـب ــاس ــل فــي
ط ــرط ــوس إض ــاف ــة ألرب ـع ــة م ــراك ــز تـخـصـصـيــة
في حمص ،باإلضافة طبع ًا لمشفى البيروني

الواقع واألرقام
والمعطيات
والمؤشرات تعطينا
فكرة عن كفاءة
النظام الصحي في
سورية والذي تم
تقييمه بالمنخفض
وفقاً لمنظمة
الصحة العالمية

ال ـمــركــزي ،أي فــي ســت مـحــافـظــات فـقــط من
أصل  14محافظة.
وه ـ ـ ــذه ال ـ ـمـ ــراكـ ــز تـ ــؤمـ ــن ال ـ ـع ـ ــاج ال ـم ـج ــان ــي
الكيميائي والـجــراحــي لمرضى األورام ،بينما
يتوفر العالج الشعاعي عبر مشفيي البيروني
وتشرين الجامعيين فقط.
ي ـ ـض ـ ــاف إل ـ ـ ــى م ـ ــا س ـ ـب ـ ــق ،أن الـ ـتـ ـجـ ـهـ ـي ــزات
ومستلزمات العالج واألدويــة والكادر الطبي
تـعـتـبــر غ ـيــر كــاف ـيــة ب ـمــا ي ـت ـنــاســب م ــع األعـ ــداد
المتزايدة من المرضى.
وب ــرغ ــم ال ـحــديــث الــرس ـمــي ع ــن كـتـلــة اإلن ـفــاق
السنوي الكبير على هذا المرض ،إال أن الواقع
يقول :إن أوجــه النهب والفساد ليست بعيدة
عـنــه ،وخــاصــة عـلــى مـسـتــوى جــرعــات الـعــاج
الـكـيـمـيــائــي الـتــي يـتــم تـهــريــب جــزء مـنـهــا لتباع
عبر أقنية السوق السوداء بمبالغ خيالية ،مع
ع ــدم تـغـيـيــب أش ـكــال الـمـحـســوبـيــة والــوســاطــة
والـتـمـيـيــز بـيــن ال ـمــرضــى ،اع ـت ـبــار ًا مــن الـقـبــول
وليس انتها ًء بالعالج واالستشفاء.
بيانات وأرقام عن كفاءة النظام
الصحي
حذرت منظمة الصحة العالمية بتاريخ  4شباط
الفائت ،بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي
ي ـصــادف نـفــس الـتــاريــخ مــن كــل ع ــام ،مــن أن:
«م ـع ــدالت اإلص ــاب ــة بــالـســرطــان فــي ال ـعــالــم قد
تــرتـفــع بنسبة  %60عـلــى مــدار الـعـشــريــن عــامـ ًا
القادمة ما لم يتم تعزيز العناية بالسرطان في
الـبـلــدان مـنـخـفـضــة ومـتــوسـطــة الــدخــل .وقــالــت
وكالة الصحة األممية :إن أقل من  %15من هذه
ال ــدول تـقــدم خــدمــات شــامـلــة لـعــاج الـســرطــان
م ــن خ ــال أنـظـمـتـهــا الـصـحـيــة ال ـعــامــة ،مـقــارنــة
بأكثر من  %90من نظرائها األكثر ثراء».

وف ــي ت ـقــريــرهــا ل ـع ــام  2020أوردت مـنـظـمــة
الصحة العالمية البيانات التالية عن سورية:
إج ـمــالــي ال ـت ـعــداد ال ـس ـكــانــي ل ـعــام  2019ك ــان:
 /17,070,132/نسمة.
إجمالي تعداد حاالت اإلصابة بالسرطان بكافة
أنواعه في عام  2018كان  /23,170/حالة.
إجـمــالــي تـعــداد حــاالت الــوفــاة بسبب اإلصــابــة
بــالـســرطــان بـكــافــة أنــواعــه فــي عــام  2018كــان
 /14,042/حالة.
ال شك أن األرقــام السابقة ومؤشراتها تعتبر
مــرع ـبــة ،ف ـقــد ت ـج ــاوزت نـسـبــة ال ــوف ـي ــات %60
بالمقارنة مع اإلصابات خالل عام .2018
ومن المؤشرات المعتمدة وفق ًا لمنظمة الصحة
العالمية تعبير ًا عن كفاءة النظام الصحي ألي
بلد ،يمكن أن نورد المقارنة التالية بما يخص
عدد أجهزة العالج اإلشعاعي الخاص بمرضى
السرطان قياس ًا بتعداد السكان ،وفق ًا لألرقام
الرسمية من منظومة الصحة العالمية:
ففي ســوريــة يبلغ  0,32لكل مليون شخص،
بينما في إيران يبلغ  0,85لكل مليون شخص،
بينما في إيطاليا يبلغ  6,41جهاز لكل مليون
ش ـخ ــص ،أي ث ـمــان ـيــة أض ـع ــاف بــال ـم ـقــارنــة مــع
إيران ،وعشرون ضعف ًا بالمقارنة مع سورية.
ال ــواق ــع واألرقـ ـ ــام وال ـم ـع ـط ـيــات وال ـم ــؤش ــرات
أعاله تعطينا فكرة عن كفاءة النظام الصحي
في سورية ،والذي تم تقييمه بالمنخفض وفق ًا
لمنظمة الصحة العالمية.
فهل ستستمر الحكومة بسياساتها التقشفية
والـتـمـيـيــزيــة ،وسـتـبـقــى مـكـتــوفــة األيـ ــدي أمــام
االستحقاقات الصحية الــراهـنــة والمستقبلية،
متذرعة بالحرب واألزمة والحصار والعقوبات
إلى ما شاء اهلل ،على حساب صحة المواطنين،
وأمانهم الصحي؟.

سقوف اإلمكانات الذاتية
بالعودة للمبادرة الفردية أعاله ،فهي ال شك هامة جد ًا لترميم جزء يسير ومحدود من الفجوة الكبيرة التي لم يتم تداركها
رسمي ًا بعد صدور تعليمات الحظر ووقف وسائل النقل بين المحافظات.
بالمقابل ،ال يمكن أن ننفي أن مثل هــذه المبادرات الفردية تحول دون استمرارها الكثير من السقوف بالنتيجة ،وذلك
الرتباطها أو ًال وآخر ًا باإلمكانات والجهد الفرديين فقط ،فلكل طاقاته وإمكاناته ومقدرته المحدودة والمستنزفة بالنهاية.
فبتاريخ  ،2020/4/3وبعد أكثر من أسبوع على مبادرته المنفذة على أرض الواقع ،أورد المحامي على صفحته ما يلي:
« 52مريض لهذه اللحظة +المرافقين  ..بين أشعة وجرعات ..لم أستطع االعتذار من أي مريض ..استنزفت كل طاقتي
الجسدية والفكرية».
ويضيف« :المبادرة فع ًال تحتاج مؤسسة وليس فرد واحد ...يساعده سائق واحد لقيادة المركبة الثانية ..لو كان باإلمكان
أن أقود مركبتين بوقت واحد لفعلت».
ويختم مع عبارة« :ال يكلف اهلل نفس ًا إال وسعها».
بدورنا ال يسعنا إال نقدر عالي ًا مبادرة المحامي الفردية ،المسقوفة باإلمكانات الذاتية.
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تزايدت في اآلونة األخيرة دعوات
التكافل االجتماعي العائمة والخّلبية،
وهذه المرة بسبب جائحة الكورونا
ونتائجها السلبية على المفقرين بشكل
خاص.

ǧعادل ابراهيم

ف ـقــد نـشـطــت ال ـم ـب ــادرات ال ـتــي حـمـلــت الـكـثـيــر
مــن التسميات ،بغاية التشجيع على التكاتف
والتضامن المجتمعي مع هؤالء ،بالتوازي مع
ت ــداول بـعــض ع ـبــارات «الـعـتــب» عـلــى «رجــال
األعـمــال» و»الـتـجــار» بسبب «تقصيرهم» في
هذا المجال.
أسئلة ال بد منها
قبل الخوض بالدعوات الحالية ،ربما تتبادر
للذهن مجموعة من األسئلة ،مثل:
هــل يـحـتــاج الـتـضــامــن المجتمعي إلــى دعــوات
وحمالت ومبادرات؟.
هــل ظـهــر خــال الـجــائـحــة الـحــالـيــة أن التكاتف
االجتماعي كان غائب ًا؟.
هل يكفي التكافل االجتماعي ،بشكله وإمكاناته
المتاحة ،لمواجهة أزماتنا؟.
ه ـ ــل يُـ ـغـ ـن ــي الـ ـتـ ـك ــاف ــل االجـ ـتـ ـمـ ــاعـ ــي ،ب ـص ـي ـغــه
وع ـنــاوي ـنــه ال ـم ـطــروحــة ،ع ــن دور ال ــدول ــة فــي
الرعاية االقتصادية واالجتماعية؟.
م ــا ه ــو دور «رج ـ ــال األعـ ـمـ ــال» و»ال ـت ـج ــار»
ومسؤولياتهم الفعلية بأزماتنا ،وما هي غايات
عبارات «العتب» المساقة بهذا الصدد؟.
الضرورة واالستغالل
ال أحــد يـنـكــر الـنـتــائــج الـسـلـبـيــة بـسـبــب جائحة
الـكــورونــا الحالية بشكل عــام ،والـتــي حصدت
نتيجتها المفقرين والمهمشين بشكل خاص،
ليس بسبب توقف األعمال استناد ًا للتعليمات
واالج ــراءات المتخذة رسمي ًا ،وفـقــدان هؤالء
لـمـصــادر دخــولـهــم الهزيلة فـقــط ،بــل بسبب ما
تــراكــم لــديـهــم مــن عــوز وج ــوع وم ــرض طيلة
السنوات الماضية ،نتيجة السياسات الطبقية
المتبعة منذ عقود ،والتي زادت آثارها السلبية
خـ ــال س ـن ــوات ال ـح ــرب واألزمـ ـ ــة وب ـس ـب ـب ـهــا،
وال ـت ــي أدت إلـ ــى ض ـعــف ب ـن ـي ـت ـهــم ،وه ـشــاشــة
مـنــاعـتـهــم فــي مــواجـهــة األمـ ــراض بـشـكــل عــام،
والجائحة األخيرة بشكل خــاص ،وبالتالي ال
يمكن ألحــد أن ينكر أهمية وضــرورة التكافل
االجـتـمــاعــي وت ـعــزيــزه ب ـهــذه ال ـف ـتــرة ،لـلـحــد ما
أم ـك ــن م ــن ال ـت ــداع ـي ــات ال ـس ـل ـب ـيــة ع ـلــى مـعـيـشــة
هؤالء وصحتهم ،والتخفيف منها.
لكن الجديد فــي بعض الــدعــوات األخـيــرة أنها
موجهة للمواطنين أنفسهم ،من أجل التكاتف
والتعاضد مع بعضهم البعض ،في تجاهل تام
لــواقــع الـغــالـبـيــة الـمـفـقــرة الـتــي ال تستطيع أن
تتكفل بنفسها وبــأفــراد أســرهــا ،نتيجة مــا آل
إليه واقعها المعيشي من تدهور لدرجة الجوع
والعوز.
مــع الـعـلــم أن مـثــل هــذه الـمـبــادرات والــدعــوات
ل ـي ـس ــت ج ـ ــدي ـ ــدة ،فـ ـق ــد ظ ـ ـهـ ــرت الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
ال ـم ـب ــادرات خ ــال س ـن ــوات ال ـح ــرب واألزمـ ــة،
والتي نشطت على هامش معاناة المواطنين
المتضررين بسبب نتائجها وأزماتها ،وبعمق
المساعدات المقدمة باسم هــؤالء المتضررين
بالنتيجة ،وقد طغت عوامل الفساد على الكثير
منها ،مع الكثير من المظاهر السلبية استغال ًال
لحاجات الناس ،بما في ذلــك أساليب اإلذالل
مع األسف.
فـهــل سـتـكــون الــدعــوات الـحــالـيــة اسـتـثـنــا ًء عـمّــا
سبقها؟!.
الواقع يقول :إن بعض الدعوات والمبادرات

الحالية ،حالها كحال سابقاتها على المستوى
العملي ،مع اختالف مسمياتها وعناوينها ،ما
هــي إال فــرصــة تـكـسّــب واسـتـغــال ون ـهــب ،أي
خـ ّلـبـيــة بــالـنـتـيـجــة وال ـمــآل ،وال مــانــع طـبـعـ ًا من
بعض الشهرة والترويج الشخصي من خلفها،
مــع مــا تـفــرزه مــن أشـكــال قــديـمــة مـتـجــددة من
اإلذالل ،والشواهد على ذلك حتى اآلن ليست
ق ـل ـي ـلــة ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك م ــا ت ــم تــوث ـي ـقــه وت ــداول ــه
بالصوت والصورة.
وقائع ملموسة
مــا يـجــب تــأكـيــده هـنــا أن الـتـكــاتــف المجتمعي
كــان حــاضــر ًا طـيـلــة س ـنــوات ال ـحــرب واألزم ــة،
بل وقبلها بعقود أيض ًا ،وخاصة بين شريحة
ال ـم ـف ـقــريــن وال ـم ـه ـم ـش ـيــن ب ـع ـض ـهــم م ــع ب ـعــض،
ومــع ذويـهــم وأقــاربـهــم ومـعــارفـهــم وأصدقائهم
وجيرانهم ،وامتد هذا التكاتف بين السوريين
داخ ًال وخارج ًا أيض ًا.
فالوقائع تقول أن هــؤالء لم يــؤازروا بعضهم
البعض فــي الملمات ،ومــا أكـثــرهــا ،خــال هذه
الـسـنـيــن ف ـقــط ،بــل كــانــت مــؤازرت ـهــم لبعضهم
ال ـب ـع ــض ت ـش ـم ــل ك ــاف ــة أشـ ـكـ ــال ال ـم ـس ــاع ــدات،
الـنـقــديــة والـعـيـنـيــة ،فــي مــواجـهــة ن ـمــاذج الظلم
والقهر واالستغالل المعمم ،وأشـكــال المعاناة
المختلفة التي تعرضوا لها ،وما زالوا ،وخاصة
على مستوى نتائج الحرب وتداعيات األزمة
الكثيرة ،اعتبار ًا من التشرد والنزوح ،وليس
انتها ًء بالفقر والجوع.
م ــع األخـ ــذ ب ـع ـيــن االع ـت ـب ــار أن ه ــذه األش ـك ــال
م ــن ال ـت ـكــاتــف والـ ـمـ ــؤازرة وال ـم ـســاعــدة كــانــت
تتم بــدون طلب غالب ًا ،وبكل صمت بعيد ًا عن
أشكال الشهرة والترويج والـمــزاودة ،واألهم
بدون إذالل.
وال أحــد يستطيع إنـكــار أهـمـيــة هــذه األشـكــال
من التكاتف االجتماعي ،فلوال وجودها لكان
واق ـ ــع ووض ـ ــع ال ـس ــوري ـي ــن أس ـ ــوأ ب ـك ـث ـيــر مـمــا
ه ــو حــال ـهــم الـ ـي ــوم ،ب ــرغ ــم اس ـت ـم ــرار مــآسـيـهــم
ومعاناتهم وكارثتهم.
وربـ ـمـ ــا بـ ـه ــذا الـ ـصـ ــدد ي ـك ـفــي أن نـ ـقـ ــارن بـيــن
مـسـتــويــات األج ــور مــع مــا يـقــابـلـهــا مــن أسـعــار
للسلع األســاسـيــة وال ـضــروريــة ،لـنــدرك الـهــوة

التكاتف االجتماعي
لم يغب وال للحظة
عن حياة السوريين
بغالبيتهم المفقرة
والمهمشة
وهؤالء ليسوا
بحاجة لمن يذكرهم
بأهمية وضرورة
هذا التكاتف

السحيقة الـتــي وصــل إلـيـهــا غالبية السوريين
ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ـم ـع ـي ـشــي ،وال ـت ــي ي ـتــم ردم
ج ــزء مـنـهــا ع ـبــر أش ـك ــال ال ـت ـكــاتــف االجـتـمــاعــي
القائم ،وعلى الرغم من ذلك فقد وصلت نسبة
المعوزين دون خط الفقر ألكثر من  %80من
السوريين.
بالمقابل فقد كان الفت ًا غياب دور الدولة على
هذا المستوى ،بل على العكس فقد كان للكثير
من القرارات الحكومية دور إضافي في زيادة
معاناة الغالبية المفقرة ،ناهيك عن االنعكاسات
السلبية لمجمل السياسات المتبعة على هؤالء
دون ســواهــم ،وكــذلــك كــان واضـحـ ًا دور كبار
التجار والفاسدين والسماسرة وأمراء الحرب
وتـ ـجـ ــار األزم ـ ـ ــة ،ع ـل ــى م ـس ـت ــوى االس ـت ـغ ــال
وال ـن ـهــب ،ورب ـمــا ال داع ــي إلع ــادة ال ـســرديــات
بهذا الـصــدد ،وهــي كثيرة لدرجة عــدم التمكن
مــن أن تستوعبها أو تعبر عنها عــدة عبارات
أو أسطر ومقاالت.
تأكيدات ملموسة
ما سبق يؤكد التالي:
الـتـكــاتــف االجـتـمــاعــي لــم يـغــب وال لـلـحـظــة عن
حياة السوريين بغالبيتهم المفقرة والمهمشة،
وه ــؤالء لـيـســوا بـحــاجــة لـمــن يــذكــرهــم بأهمية
وضـ ــرورة ه ــذا ال ـت ـكــاتــف ،كـمــا لـيـســوا بـحــاجــة
ل ـم ـبــادرات تـشـجـعـهــم لـلـقـيــام ب ـهــذا الـ ــدور ،فقد
كانوا سباقين به.
األزم ــات الـتــي تواجهها وتـعــانــي منها الغالبية
الـمـفـقــرة أك ـبــر وأع ـمــق مــن أن يـتــم حـلـهــا عبر
أش ـك ــال ال ـت ـكــاتــف ال ـم ـج ـت ـم ـعــي ع ـلــى أه ـم ـي ـت ـهــا،
مهما بلغت من عمق ،ومهما تنوعت أشكالها،
خاصة وأن عوامل إفراز هذه األزمات ما زالت
مستمرة ،بل ما زالــت تضيف المزيد منها كل
يــوم ،والمتمثلة أســاسـ ًا بالسياسات الليبرالية
التمييزية والطبقية.
ال ــدول ــة كــانــت غــائـبــة عـلــى ه ــذا الـمـسـتــوى من
الـ ـمـ ـه ــام وال ـ ــواج ـ ـب ـ ــات ،ب ــرغ ــم مـ ــا نـ ــص عـلـيــه
ال ــدس ـت ــور م ــن ح ـق ــوق ومـ ــا ه ــو م ــوج ــود فــي
النصوص القانونية النافذة بشأنها ،فالحكومة
لم تقم بدورها وواجباتها على مستوى حلحلة
األزمات اليومية التي يعاني منها المواطنون،

فـكـيــف عـلــى مـسـتــوى تـقــديــم الـحـلــول الـنـهــائـيــة
لها؟ ،بل على العكس من ذلك ،كانت وما زالت
تــزيــد الـطـيــن بـلــة مــن خ ــال إب ــداع الـمــزيــد من
األزم ــات مــع تــوسـيـعـهــا وتـعـمـيـقـهــا ،والـشــواهــد
على ذلك أصبحت أكثر من أن تعد!.
لنأتي أخير ًا إلى دور كبار التجار والفاسدين
وأشباههم من المستفيدين من جملة السياسات
المتبعة ،ومن كافة األزمات والمشاكل القائمة،
بــل وم ــع افـتـعــال الـمــزيــد مـنـهــا أي ـض ـ ًا ،مــن أجــل
فــرض المزيد من أساليب النهب واالستغالل
واالب ـت ــزاز ،مــع األخ ــذ بـعـيــن االعـتـبــار أن هــذه
الشريحة النافذة ليس مــن مصلحتها حــل أية
مشكلة أو أزمة ،ودورها معرقل ومشوه ألي
حل يمكن أن يقدم بهذا المجال.
تضليل ووقاحة
ختام ًا ،ال بد من التأكيد على أن حل أية مشكلة
بشكل نهائي ال يمكن أن يتم إال عبر العودة
لمسبباتها الحقيقية لمعالجتها مــن جــذورهــا،
أي مـجـمــل ال ـس ـيــاســات الـمـتـبـعــة م ــع نـتــائـجـهــا
وإفرازاتها والمستفيدين منها ،فكل ما عدا ذلك
لن يكون إال مساعي تضليل جديدة عبر ضخ
المزيد من الجرعات المسكنة والمخدرة ليس
إال!
فـ ــالـ ـظـ ــاهـ ــر وال ـ ـج ـ ـلـ ــي ف ـ ــي بـ ـعـ ــض ال ـ ــدع ـ ــوات
والمبادرات تحت عناوين التكاتف المجتمعي
ال ـعــائ ـمــة والـخـلـبـيــة األخ ـي ــرة ،أن ال ـغــايــة مـنـهــا
بالمحصلة هي تجيير المعاناة على المفقرين
أنفسهم ،بل وتحميلهم مسؤولياتها ونتائجها،
بـمـقــابــل نـفــي الـتـهـمــة عــن الـتـقـصـيــر الـحـكــومــي،
باإلضافة طبع ًا للتعمية عن استمرار كل أشكال
النهب والفساد.
ول ـعــل ع ـب ــارات «ال ـع ـتــب» الـخـجــولــة الـمــوجـهــة
لـكـبــار الـنــاهـبـيــن وال ـفــاســديــن ،تـحــت مـسـمـيــات
«ال ـت ـج ــار»« -األثـ ــريـ ــاء»« -رجـ ــال األع ـم ــال»،
ال ـت ــي ي ـتــم ت ــداول ـه ــا ب ـه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ل ـي ـســت إال
ل ـل ـتــوريــة وال ـت ـع ـم ـيــة ع ــن دور ه ـ ــؤالء ال ـق ــذر،
وليس «المقصر» ،تضلي ًال ووقاح ًة.
فالسوريين ليسوا طالبي صدقات ومساعدات،
بل مطالبين بحقوقهم المشروعة والمهدورة،
وسينالونها عاج ًال وليس آج ًال.
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التزم أهالي مدينة الدرباسية إلى حد
بعيد بقرار حظر التجوال المعلن من قبل
«اإلدارة الذاتية» كإجراء احترازي لتفادي
ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد
في المنطقة ،وفي هذا السياق ،تم
إغالق جميع المحال التجارية والعيادات
الخاصة ،ل ُتستثنى من هذا القرار فقط
الصيدليات ومحالت بيع المواد الغذائية
واألفران ،ولكن ضمن فترة زمنية محددة
للعمل ،وذلك من الساعة السابعة صباحاً
وحتى الساعة الواحدة ظهرًا.
ǧمراسل قاسيون

ل ـكــن ي ـبــدو أن ت ـلــك ال ـس ــاع ــات ال ـخ ـمــس كــافـيــة
ل ـل ـتــاعــب ب ـق ــوت ال ـش ـعــب وم ـص ـي ــره م ــن قـبــل
أص ـحــاب الـنـفــوس الـضـعـيـفــة وت ـجــار األزم ــات،
حـيــث أن مـنـشــار الـتـجــار قــد ب ــدأ بـقــص رقــاب
الـشـعــب حـتــى قـبــل دخ ــول ق ــرار الـحـظــر حـيّــز
التنفيذ ،حيث أنهم مــا إن سمعوا بـقــرار إلــزام
ال ـس ـك ــان م ـن ــازل ـه ــم ح ـت ــى أخـ ـ ــذوا ي ـضــاع ـفــون
األسعار ،ضعف ًا وضعفين وحتى ثالثة أضعاف،
ليسمع الناس في اليوم التالي أسعار ًا خيالية
لـ ــم ي ـس ـم ـع ــوه ــا ح ـت ــى فـ ــي أش ـ ــد أيـ ـ ــام األزم ـ ــة
السورية ،حيث الحصار وقطع الطرقات.
الدوالر للتسعير واالستغالل
على سبيل المثال :سعر السكر كان قبل إعالن
القرار  600ل.س للكيلو غرام الواحد ،ليصبح
فــي ال ـيــوم األول لـلـحـظــر مــا بـيــن 800 -750
ل.س للكيلو غرام الواحد ،كما أن سعر طبق
البيض قد قفز من  1700 -1650ل.س ،عشية
تطبيق الـقــرار ،إلــى  2000 -1950ل.س ،كما
أن علبة الزيت النباتي ذات األربعة ليرات كان
سعرها مــا بين  4500 -4300ل.س ،لتصبح
بين  5000 -4800ل.س والقائمة تطول.
مــع العلم أن الـطــرقــات أمــام سـيــارات نقل تلك
المواد لم تُغلق أبد ًا ،أي أنه لم يطرأ أي تغيير
ع ـلــى كـيـفـيــة تــأم ـيــن وش ـحــن ت ـلــك ال ـم ــواد بـيــن
المدن ،ولكن وكما كل المرات يتحجج هؤالء
التجار بسعر ذلــك األخـضــر اللعين ليغطوا به
جشعهم واستغاللهم لقوت الشعب ،مــع العلم
أن مـكــاتــب الـصــرافــة تخضع لـقــرار الـحـظــر كما

باقي المحالت األخرى.
من جهة أخــرى يقوم هــؤالء التجار بتكديس
الـبـضــائــع ،ويـمـتـنـعــون عــن بيعها فــي كـثـيــر من
األح ـ ـي ـ ــان ،ل ـي ـس ـت ـف ـيــدوا مـ ــن هـ ــوامـ ــش ال ــرب ــح
اإلض ــاف ـي ــة وف ــوارقـ ـه ــا ال ـل ـح ـظ ـيــة ،ح ـي ــث أن ـهــم
يقومون ببيع بضاعتهم وفق سعر الدوالر في
ســاعــة بيع تلك البضائع ،أي أن سعر السلعة
ذاتها قد يتغير من ساعة إلى أخرى.
الصيدليات ليست بأحسن حال
ي ـبــدو لـلـعـيــان فــي الــدربــاس ـيــة أن مـهـنــة الـعـمــل
الصيدالني قد تحولت من شهادة علمية ذات
بعد انساني ،إلى مهنة تكسّب وتربّح كما بقية
المهن ،بعيد ًا عن جوهرها اإلنساني.
فحتى المواد األولية للوقاية من وباء كورونا
المستجد ،مــن كـمــامــات وقـفــازات ومـعـقـمــات...
إلخ ،لم تسلم من ارتفاع األسعار ،حيث أصبح
سعر الكمامة الواحدة على سبيل المثال 500
ل.س (ألســوأ أنــواع الكمامات) في أخــر مرة
ظـهــرت فــي الصيدليات ،بعد أن كــانــت حوالي
 250 -200ل.س ف ــي بـ ــادئ األم ـ ــر ،أضــف
إلــى ذلــك االستراتيجية الـجــديــدة الـتــي يتبعها

الساعات الخمس
كافية للتالعب
بقوت الشعب
ومصيره من قبل
تجار األزمات ومنشار
التجار بدأ بقص رقاب
الشعب قبل دخول
قرار الحظر حيز
التنفيذ

ال ـم ـت ـح ـك ـمــون ب ـه ــذه الـ ـمـ ــواد ،ح ـيــث ت ـن ـفــذ مــن
األسـ ـ ــواق ف ـت ــرة م ـع ـي ـنــة ل ـت ـعــود وت ـظ ـهــر مــرة
أخرى بسعر مضاعف ،وقس على هذا المنوال
بــاقــي الـمــواد الطبية األولـيــة األخ ــرى ،وكــذاك
بقية األدوية.
وعند الحديث عن هذه الفروقات الخيالية في
األسـعــار ،يُــردد البعض على مسامعنا مقولة:
«بــالـمــال وال بــالـعـيــال» ،بـمــا مـعـنــاه :سنتحمل
هذه األسعار ريثما تفرج ،أفضل من أن يُصاب
أح ــد مـنــا بـهــذا ال ـف ـيــروس الـلـعـيــن ،ولـكــن واقــع
الحال يُفند حتى تلك المقولة ،حيث إن الغالبية
العظمى مــن أبـنــاء الــدربــاسـيــة هــم عـمــال بأجر،
أي أن هذا الحجر يتسبب بخسارتهم لقوتهم
ال ـيــومــي ،لـيـتـعــرضــوا أي ـض ـ ًا إل ــى جـشــع هــؤالء
التجار أو المرض ،فيكون (فوق الموتة عصة
قبر).
إجراءات غير رادعة
دعت شعبة التموين التابعة «لإلدارة الذاتية»
فــي مــديـنــة الــدربــاسـيــة ،عـبــر مـكـبــرات الـصــوت،
أهالي المدينة إلى اإلبالغ عن كل من يتالعب
باألسعار المعتمدة من قبل الشعبة ،كي تقوم

ال ـش ـع ـبــة بـ ــدورهـ ــا ب ـت ـن ـظ ـيــم ال ـم ـخــال ـفــات بـحــق
هـ ــؤالء ،ك ـمــا أن دوري ـ ــات الـشـعـبــة جــالــت فــي
محالت المدينة ،وبحسب مصدر مــن الشعبة
أكد لقاسيون بأن بعض الضبوط نُظمت بحق
بعض المخالفين ،وتم تغريمهم بمبالغ مالية.
ولكن هــذه اإلج ــراءات ،وبــالــرغــم مــن أهميتها،
لــم تـفـلــح فــي كـبــح ج ـمــاح ه ــؤالء الـمـسـتـغـلـيــن،
وفي بعض األحيان تزيد من أطماعهم ،حيث
إن مــن يتم مخالفتهم وتغريمهم بمالغ مالية،
ي ـقــومــون بــإضــافــة مـبـلــغ الـمـخــالـفــة إل ــى أسـعــار
الـسـلــع ،ل ـتــزداد أضـعــافـ ًا أخ ــرى ،فـضـ ًا عــن أنــه
حـتــى اآلن لــم يـتــم تـشـمـيــع أي مـحــل بــالـشـمــع
األح ـمــر ،كـمــا أن ــه لــم يـتـعــرض أي تــاجــر كبير
إلــى أيــة مخالفة تنفيذية ،لتقتصر اإلج ــراءات
المتخذة فقط على المبالغ المالية ،والتي كما
أسـلـفـنــا يـتــم إضــافـتـهــا إل ــى سـعــر الـبـضــاعــة ،أي
ح ـتــى ال ـم ـخــال ـفــات وال ـغ ــرام ــات ي ـتــم دف ـع ـهــا من
جيب المواطن الفقير.
والنتيجة أن االستغالل الجائر الجاري بحق
أهــالــي مــديـنــة الــدربــاسـيــة لــم يـعــد يـقـتـصــر على
قوتهم اليومي فقط ،بل وعلى حساب صحتهم
أيض ًا.

الحجر الصحي والخط الكوروني
صدرت التعليمات
الخاصة باإلجراءات
االحترازية والوقائية من
وباء الكورونا ،وصو ًال
إلجراءات الحجر الصحي،
وحظر التجول ،التي
أصبحت محددة باأليام
والساعات ،باإلضافة
إلغالق بعض البلدات
بشكل نهائي.

ǧنوار الدمشقي

لكن على ما يبدو أن العقلية السائدة،
وال ـتــي اع ـت ــادت عـلــى االس ـت ـث ـنــاءات
والـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـسـ ـ ــوبـ ـ ـيـ ـ ــة وال ـ ـ ــوس ـ ـ ــاط ـ ـ ــة
واالسـ ـتـ ـقـ ــواء ،ل ــم تـ ـ ِـع الـ ـفـ ــارق بـيــن
اإلجـ ـ ــراءات ال ـص ـح ـيــة واإلجـ ـ ــراءات
اإلدارية واألمنية ،لذلك ال غرابة من
أن نـسـمــع بـيــن الـحـيــن واآلخـ ــر عن
استثناءات جديدة تمنح ،لقطاعات،
أو لحرف ومهن ،أو ألفراد ،هكذا..
استثناء كوروني
ل ــن ن ـت ـحــدث ع ــن االس ـت ـث ـنــاء ال ـفــاقــع
بـمــا يـخــص مـنــع الـتـجـمـعــات وواق ــع
االزدح ـ ـ ــام ع ـلــى ص ـ ــاالت ال ـســوريــة
ل ـل ـت ـج ــارة مـ ـثـ ـ ًا ،ف ــرب ـم ــا ه ـ ــذا لـيــس
اس ـت ـث ـن ــا ًء ب ـق ــدر م ــا ه ــو ضـ ــرب لـكــل
فكرة الحجر الصحي أص ًال.
لـ ـك ــن س ـن ـق ــف عـ ـن ــد االسـ ـتـ ـثـ ـنـ ــاءات
الـ ـمـ ـمـ ـنـ ــوحـ ــة لـ ـبـ ـعـ ــض الـ ـقـ ـطـ ــاعـ ــات
والـ ـمـ ـه ــن ،ب ــاإلض ــاف ــة ل ـم ــا ق ـي ــل عــن
المهمات الفردية التي تمنح من قبل

الـمـحــافـظـيــن والـ ــوزراء اسـتـثـنــا ًء عن
تعليمات الحجر والحظر واإلغالق،
والتي يتم التعامل معها وفق ًا للعقلية
ال ـســائــدة ب ـع ـيــد ًا عــن جــوهــر الـحـجــر
الصحي وغايته.
فالتعليمات األولية الصادرة استثنت
الـ ـقـ ـط ــاع ال ـط ـب ــي ومـ ـحـ ــال األغ ــذي ــة
وال ـص ـي ــدل ـي ــات ،وه ـ ــي اس ـت ـث ـن ــاءات
ضــروريــة وال بــد منها طـبـعـ ًا ،ثــم ما
لبثت أن بــدأت االضــافــات على هذه
االستثناءات يوم ًا بعد آخر.
فـ ـق ــد أص ـ ـ ـ ــدرت مـ ـح ــافـ ـظ ــة دم ـش ــق
قـ ــرار ًا يـسـمــح ألص ـحــاب الـفـعــالـيــات
ال ـمــرخ ـصــة أص ـ ــو ًال ض ـمــن مـنــاطــق
ابـ ــن ع ـس ــاك ــر ال ـص ـنــاع ـيــة وح ــوش
بــاس إلصــاح السيارات ومجمع
القدم الصناعي ومجمع الزبلطاني
ال ـص ـن ــاع ــي ب ــال ـع ـم ــل ض ـم ــن أوق ـ ــات
الــدوام من الساعة التاسعة صباح ًا
وحـ ـتـ ــى الـ ـس ــاع ــة الـ ــرابـ ـعـ ــة ع ـص ــر ًا
وح ـت ــى إشـ ـع ــار آخـ ــر م ــع االلـ ـت ــزام
ب ـمــواع ـيــد ال ـح ـظــر الـمـطـبـقــة يــومــي
الجمعة والـسـبــت ،وكــان قــد سبقها

اسـتـثـنــاء م ـحــال إص ــاح اإلطـ ــارات
داخ ــل الـمــديـنــة ،وم ـحــال الـنـظــارات
الطبية.
وال أحد يعلم ما هي السقوف التي
س ـت ـقــف ع ـنــدهــا هـ ــذه االس ـت ـث ـنــاءات
ب ـظــل اس ـت ـم ــرار هـ ــذه ال ـع ـق ـل ـيــة الـتــي
ت ـت ـع ــام ــل مـ ــع اسـ ـتـ ـثـ ـنـ ــاءات ال ـح ـجــر
الصحي حالي ًا بنفس طريقة التعامل
م ــع االسـ ـتـ ـثـ ـن ــاءات ع ـل ــى ال ـح ــواج ــز
األمنية على الطرقات.
المثال المتوفر بين أيدينا حالي ًا هو
الــرقــم الـمـعـلــن عـبــر صـحـيـفــة الــوطــن

ع ــن عـ ــدد ال ـم ـه ـمــات ال ـم ـم ـنــوحــة فــي
مـحــافـظــة ال ـســويــداء لـلـتـجــوال خــال
ف ـت ــرة ال ـح ـظ ــر والـ ـت ــي وص ـل ــت إل ــى
 5765م ـه ـمــة ب ـح ـســب الـ ـم ــدون فــي
س ـج ــات ال ـم ـح ــاف ـظ ــة ،وب ــال ـم ـق ــارن ــة
ل ـك ــم أن ت ـت ـخ ـي ـلــوا أعـ ـ ــداد ال ـم ـه ـمــات
ال ـم ـم ـنــوحــة ف ــي ب ـق ـيــة ال ـم ـحــاف ـظــات،
وخاصة الكبيرة.
ولــدي ـنــا ســاب ـقــة م ـجــربــة م ــن حـيــاتـنــا
ال ـع ـم ـل ـي ــة خـ ـ ــال س ـ ـن ـ ــوات الـ ـح ــرب
واألزمة وهي حاالت االستثناء من
االحـتـيــاطــات األمـنـيــة ،والـتــي تمثلت

على سبيل المثال بالخط العسكري
على الحواجز ،الذي أصبح بالنتيجة
ل ـك ــل مـ ــن ي ـح ـم ــل م ـه ـم ــة ،مـ ــع ك ـثــرة
م ـصــادرهــا ،أو لـكــل مــن ي ـعــرف أحــد
عناصر الحاجز المعني.
ف ـه ــل م ــن ال ـم ـم ـكــن أن ي ـض ــاف مـمــر
جــديــد عـلــى الـطــرقــات يـسـمــى الـخــط
الكوروني؟.
وه ـ ــل مـ ــا يـ ـج ــري هـ ــو فـ ـعـ ـ ًا ح ـجــر
صحي؟.
أي ع ـجــب ،وأي مـصـيــر مــرعــب قــد
ينتظرنا؟!.
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دير الزور ..الكورونا يزيد المآسي

عانت دير الزور ،كبقية محافظات الوطن ،ما عانته طيلة سنوات الحرب واألزمة وبسببها ،وجاءت اإلجراءات بسبب
الفيروس التاجي كورونا أخيرًا ،رغم أهميتها وضروريتها ،لكن ضحيتها المواطنون الفقراء وهم الغالبية العظمى،
وخاصة من العاملين بأجر قوتهم اليومي ،الذين باتوا «شحادين» كما قال بعضهم لقاسيون.
ǧمراسل قاسيون

فــال ـح ـكــومــة ت ــواص ــل م ـحــابــات ـهــا ل ـق ــوى الـنـهــب
وال ـف ـســاد وق ــوى ال ـس ــوق وال ـس ــوء ،ح ـيــث مــا
زالـ ــت تُ ـج ـبــى م ــا ت ـس ـمــى «رس ـ ــوم ال ـتــرس ـيــم»
الـ ـج ــائ ــرة ل ـص ــال ــح ق ـ ــوى ال ـه ـي ـم ـنــة وال ـف ـس ــاد،
والتي تم فرضها على المواد والسلع القادمة
مــن ري ــف الـمـحــافـظــة وال ـم ـحــاف ـظــات األخ ــرى،
وتـمــارس عقوباتها االقـتـصــاديــة واالجتماعية
على السوريين.
وزاد الطين ِب ّلة قيام مديرية الجمارك في دير
ال ــزور بمالحقتها للباعة داخــل الـمــديـنــة ،وكــل
ذلك ينعكس على المواطن الفقير والمطعون
فــي كــرامـتــه ولـقـمـتــه ،بــاعـتـبــار أن كــل الـنـفـقــات
وال ـم ـص ــاري ــف ت ـض ــاف بــال ـن ـت ـي ـجــة ع ـلــى تـكـلـفــة
المواد والسلع ،وبالتالي على سعرها النهائي
الذي يضطر المواطن لتسديده صاغر ًا.
لهيب أسعار وجشع تجار
بحسب األهالي ،فقد ازداد جشع المستوردين
وال ـت ـجــار والـمـسـتـغـلـيــن ،والـحـبــل عـلــى ال ـجــرار
م ـس ـت ـمــر ،دون ح ـس ـيـ ٍـب أو رق ـي ـ ٍـب ،والـتـهـبــت
األس ـع ــار وان ـت ـشــر سـعـيــرهــا وط ــال كــل شــيء،
حـيــث يـنــامــون عـلــى سـعــر ويـسـتـيـقـظــون على
سعر آخر!.
فسعر كــغ الـسـكــر  700لـيــرة ،وال ـشــاي 9000
لـيــرة ،وكــغ لحم العجل  7000لـيــرة ،والـضــأن
 9000ليرة (رغــم أن المحافظة تعتبر منتجة
للحوم الـحـمــراء) ،وكــغ الــدجــاج شيش 3300
والجوانح  1900ليرة.
أمّا الخضار فسعر كغ البندورة  ،500والخيار
 ،500والبطاطا  ،600أمــا البصل اليابس فقد
وص ــل إل ــى  1200ل ـي ــرة ،أمّـ ــا ال ـف ــواك ــه فـبــاتــت
حسرة على المواطنين الفقراء ،فأسوأ أنواع
ال ـبــرت ـقــال وال ـت ـفــاح الـ ــذي يـصـنــف ن ــوع ـ ًا ثــالـثـ ًا
وصــل إلــى  900لـيــرة ،والـمــوز اللبناني 1000
ليرة والصومالي  1200ليرة.

وكــغ الجبنة  1900والـلـبــن ( 400وأيـضـ ًا رغم
أن الـمـحــافـظــة مـنـتـجــة لـهـمــا) ،إ ّال أن الـتــرسـيــم
ال ـم ـفــروض مــن قـبــل ال ـحــواجــز عـلــى أي ــة مــادة
تدخل من الريف يضاعف أسعارها.
كما أن الزيوت والسمون والحبوب والدخان
زادت أسـعــارهــا على األقــل  %50وبعضها إلى
ضـعــف س ـعــرهــا ،فـسـعــر عـلـبــة دخ ــان الـحـمــراء
 400ل ـيــرة ،بـعــد أن كــانــت  200ل ـيــرة ،وأيـضـ ًا
هذه المواد إنتاجها إما محلي أو ضمن الوطن،
وح ـتــى أك ـيــاس الـنــايـلــون لــوضــع الـمـشـتــريــات
ارتفعت مرات وتضاف تكاليفها على الموطنين
من قبل الباعة أو تباع األغراض دون أكياس.
دور الجمارك والبلدية
لـقــد دخـلــت عـلــى الـخــط أي ـض ـ ًا مــديــريــة جـمــارك
ديــر الــزور بمالحقة الـمـحــات داخــل المدينة،
وال ـس ـيــارات الــداخـلــة لـلـمــديـنــة ،وال ـبــاعــة ،تحت
حجج واهية غالب ًا!.
ب ـح ـســب ب ـعــض األه ــال ــي ف ـقــد ت ـمــت م ـص ــادرة
سيارة قادمة من حمص تحمل خضار ًا وفواكه
بحجة أن فيها ثوم ًا صيني ًا غير مسموح به!.
وال ـس ــؤال ال ــذي طــرحــه هـ ــؤالء :كـيــف دخـلــت
المادة إلى حمص ،وكيف عبرت عدة حواجز
من حمص وصو ًال إلى داخل دير الزور؟.
علم ًا أن هذه المادة تباع في دمشق العاصمة
علن ًا وبسع ٍر فاحش  12000ليرة للكغ ،فكيف
وصلت لها أيض ًا كي تباع علن ًا؟.
باإلضافة لذلك ،يقول األهــالــي :ما زالــت بلدية
دي ــر ال ـ ــزور تــاحــق بــاعــة ال ـم ـفــرق وأص ـحــاب
الـبـسـطــات بــال ـضــرائــب الـمـتـصــاعــدة الـمـتــرافـقــة
م ــع ال ـت ـهــديــد وال ــوع ـي ــد ،وهـ ــذا أي ـض ـ ًا يـنـعـكــس
عـلــى الـمــواطــن الـمـسـتـهـلــك ،بـيـنـمــا كـبــار الـتـجــار
معفيون من الضرائب أو يدفعون جــزء ًا قلي ًال
ويتهربون من القسم الكبير.
مشكلة الخبز
يشكل الخبز الغذاء الرئيسي للفقراء ،ومأساته

المشكلة
مزمنة وتتمثل
بقلة المشافي
والمستوصفات
والمراكز الصحية
والكادر الطبي
والصحي ووسائل
اإلسعاف والمواد
والتجهيزات الطبية
واألدوية

لـيـســت بـنــوعـيـتــه الـسـيـئــة وكـمـيـتــه غـيــر الكافية
ك ـب ــاق ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ،ف ـف ــي ظ ـ ــروف ال ـح ـظــر
ال ـص ـح ــي ،ي ـب ــاع ال ـخ ـب ــز فـ ــرط دون أك ـي ــاس،
وم ـك ـشــوف ـ ًا ف ــي ع ــرب ــات وسـ ـي ــارات ،وبــالـتــالــي
خـطــر تفشي فـيــروس كــورونــا سـهــل جــد ًا في
المدينة ،ناهيك عن االزدحام.
أم ــا ف ــي ال ــري ــف فــالــوضــع أسـ ــوأ أيـ ـضـ ـ ًا ،حـيــث
خصص مندوبون لبيعه ،وغالبية المندوبين
لــديـهــم سـجــل بــأسـمــاء الـمــواطـنـيــن وأق ــل واحــد
لديه  100اســم ،لكن ترسل له كمية  25ربطة
أي رب ــع ال ـك ـم ـيــة ،وبــال ـتــالــي ك ــل  4أيـ ــام حـتــى
تحصل األسرة على ربطة ،بحسب األهالي.
وفـ ــي ال ــري ــف ال ـش ــرق ــي ج ـنــوبــي ن ـهــر ال ـف ــرات
(الشامية) خصوص ًا والذي يقع تحت سيطرة
الــدولــة ،حـيــث الــزراعــة مـتــوقـفــة نـهــائـيـ ًا نتيجة
توقف مشاريع الــري في استصالح األراضــي
والجمعيات ،يضطر األهالي الستجرار القمح
وال ـط ـح ـيــن م ــن ال ــري ــف ال ـش ـمــالــي (ال ـج ــزي ــرة)
ال ــواق ـع ــة ت ـح ــت س ـي ـط ــرة ق ـ ــوات ق ـس ــد ،وه ــذا
االس ـت ـج ــرار يـكـلـفـهــم ك ـث ـي ــر ًا ب ـس ـبــب الـتــرسـيــم
ال ـم ـف ــروض ع ـل ــى ال ـم ـع ــاب ــر والـ ـح ــواج ــز دون
اه ـت ـمــام ب ــال ـظ ــروف ال ـتــي تـعـيـشـهــا الـمـحــافـظــة
نتيجة الـحـظــر ،بــل إن الترسيم تضاعف أكثر
مــن الـســابــق ،ومــا زال يـطــال كــل شــيء وليس
الـقـمــح والـطـحـيــن ،س ــواء كــانــت ال ـمــواد تنتقل
داخـ ــل ال ـم ـحــاف ـظــة أم ت ــأت ــي م ــن خ ــارج ـه ــا مــن
الجزيرة أو من المحافظات السورية األخرى.
المأساة المضافة
ي ـضــاف إل ــى كــل مــا سـبــق أع ــاه ال ـغ ـيــاب شبه
الـتــام إلجــراءات الحماية مــن انتشار فيروس
ك ــورون ــا ،فــي الـمــديـنــة وري ـف ـهــا ،فــي ظــل مــا تم
ت ـع ـم ـي ـمــه م ــن إج ـ ـ ــراءات احـ ـت ــرازي ــة ووق ــائ ـي ــة
بالمقارنة مع اإلمكانات المتاحة في المحافظة.
فــالـمـشـكـلــة ب ـهــذا ال ـص ــدد مــزم ـنــة وتـتـمـثــل بـقـلــة
الـمـشــافــي والـمـسـتــوصـفــات والـمــراكــز الصحية
والـكــادر الطبي والـصـحــي ووســائــل اإلسـعــاف
والمواد والتجهيزات الطبية واألدويــة ،سواء
ف ــي الـ ـم ــدن الــرئ ـي ـســة ك ـمــوح ـســن وال ـم ـيــاذيــن
والبوكمال ،أو في المناطق والنواحي والقرى
والبلدات ،بل حتى ما هو متوفر في المدينة
ال ي ـك ـفــي ولـ ــو ج ـ ــزء ًا ب ـس ـي ـط ـ ًا م ــن ال ـحــاجــات
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ال ـ ـض ـ ــروري ـ ــة ،مـ ــع صـ ـع ــوب ــة ت ـط ـب ـي ــق ال ـح ـظــر
والـتــواصــل بـيــن الـنــاس ،األمــر الــذي يعني أن
كافة إجراءات الحظر والوقاية المعممة تعتبر
نظرية.
ظواهر سلبية متفاقمة
تـفــاقـمــت مـظــاهــر الـفـقــر وال ـجــوع بـشـكــل كـبـيــر،
دافـعــة بــاتـجــاه زي ــادة الـمــآســي ،فــاألطـفــال على
الـحــاويــات يـنـبـشــون ويـبـحـثــون عـمّــا يمكن أن
يؤكل ،أو االستفادة منه كالبالستيك وغيره،
بــاإلضــافــة ل ــزي ــادة ان ـت ـشــار أمـ ــراض وظــواهــر
اجـتـمــاعـيــة سـلـبـيــة عــديــدة أخ ــرى نـتـيـجــة الفقر
وال ـ ـجـ ــوع واألزم ـ ـ ــة وت ــداع ـي ــات ـه ــا ،كــال ـت ـســول
والدعارة واستغالل األطفال في العمل وغيره.
ك ـمــا ت ــزاي ــدت ال ـســرقــات ال ـتــي أص ـب ـحــت تـطــال
كــل ش ــيء ،ب ــدء ًا مــن مـحــركــات ضــخ ال ـمــاء في
المنازل إلى العفش المنزلي ،باإلضافة لجرائم
القتل التي تحدث على هامش عمليات السرقة
أحـيــانـ ًا ،والـتــي يـكــون أبـطــالـهــا غــالـبـ ًا مــن حملة
الـ ـسـ ــاح وال ـم ـس ـت ـق ــوي ــن ب ـ ــه ،وال ـم ـح ـســوب ـيــن
عـلــى بـعــض ال ـقــوى ال ـنــافــذة ،مـثــل قـصــة مقتل
سائق سيارة التكسي مــؤخــر ًا ،التي انتشرت
تفاصيلها بين األهالي.
إجراءات آنية ممكنة
ك ــل م ــا س ـبــق ذك ـ ــره ال ي ـع ـنــي ت ـجــاهــل بـعــض
اإلجـ ــراءات الـضــروريــة الـتــي يـمـكــن الـقـيــام بها
خـ ــال ال ـمــرح ـلــة ال ــراه ـن ــة ال ـت ــي ي ـط ـغــى عـلـيـهــا
الحديث عن الجائحة المرضية وأهوالها ،مثل:
زيادة االهتمام بالقطاع الصحي ومستلزماته
الضرورية في المحافظة ،مع زيــادة االهتمام
بــرغـيــف الـخـبــز ،ك ـم ـ ًا ون ــوع ـ ًا ،وتــوفـيــر ال ـمــواد
ال ـغــذائ ـيــة والـطـبـيــة ومـ ــواد الـنـظــافــة والـتـعـقـيــم
م ـجــان ـ ًا خ ــال أزم ــة ك ــورون ــا ع ـلــى األقـ ــل ،بــدل
تقديم الــدعــم للتجار والصمت على ممارسات
قـ ــوى ال ـن ـه ــب وال ـف ـس ــاد والـ ـسـ ــوق والـ ـس ــوء،
وخاصة على مستوى زيــادة انتشار وتوسع
ال ـظــواهــر والـمـظــاهــر الـسـلـبـيــة ،بــاإلضــافــة ألن
ي ـك ــون ذلـ ــك بـ ــإشـ ــراف ال ـم ــواط ـن ـي ــن أن ـف ـس ـهــم،
وليس عبر قوى الهيمنة والفساد التي تحول
كل إيجابية ممكنة ومتاحة إلى عكس مصلحة
الوطن والمواطنين!.
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المسجل في  2020-2-20منذ أن بدأ تدهور األسعار في األسواق العالمية للنفط
في لحظة إعداد هذا المقال كانت أسعار النفط قد انخفضت بنسبة  %60عن السعر
ّ
وغيره ...هنالك الكثير من األسباب القريبة والمباشرة التي أدت إلى هذا االنهيار ،ولكن األهم :أن سوق النفط العالمية في وضع مضطرب ومختل ،على األقل خالل
العقد الماضي ،واختاللها عنصر هام في األزمة االقتصادية العالمية.

أزمة النفط األمريكية تهدد:

 %60من اإلنتاج األمريكي وتريليون دوالر مشتقات!

ǧعشتار محمود

تمّ اإلعالن عن اجتماع لـ أوبك  +بتاريخ
االثـنـيــن  2020-4-6وهـنــاك أنـبــاء عن
احتمال تأجيله ،وقد يُسفر االجتماع عن
اس ـت ـعــادة االس ـت ـقــرار نـسـبـيـ ًا إل ــى ســوق
النفط ،وقــد ال يُعقد أيـضـ ًا! ولكن األكيد
أن االسـ ـتـ ـق ــرار أص ـب ــح مـ ـف ــردة صـعـبــة
الـتـحـقــق م ــع ال ــدخ ــول ف ــي ع ـمــق األزم ــة
االق ـت ـصــاديــة عــالـمـيـ ًا ،وال ـتــوقــف الـضـخــم
وما سيعقبه من تراجع.

ما يسري في
قطاع النفط لن
يتوقف عنده
بل سيمتد إلى
الفقاعات المالية
المرتبطة بهذا
القطاع وإلى
كتلة الديون
والمشتقات
المالية العائمة
عبر العالم

النفط سلعة استراتيجية...
تعتبر هذه المقولة واحدة من المقوالت
الصحيحة المكرورة والمتداولة عالمي ًا،
فالنفط إلى جانب سلع أخرى وتحديد ًا
أسـعــار الـغــذاء والـمـعــادن ،يمكن اعتباره
أحد أدوات التحكم في السوق العالمية،
ف ـهــو ال ي ــزال مــدخــل ال ـطــاقــة األســاســي
لـمـنـظــومــة اإلن ـتــاج الـعــالـمـيــة فــي :الـنـقــل،
والـصـنــاعــة ،واإلن ـشــاء وإلـ ــخ ...وعنصر
م ــؤث ــر ف ــي ت ـكــال ـيــف اإلنـ ـت ــاج ال ـعــال ـم ـيــة،
وبالتالي في التسعير ،وما يحمل خلفه
من انتقال للقيم المضافة عبر العالم.
وإن كـ ــان م ــا س ـبــق م ــن أه ـم ـيــة لـلـنـفــط
يـعــود إلــى نـهــايــات الـقــرن الـتــاســع عشر،
ف ـ ــإن أه ـم ـي ــة م ـس ـت ـج ــدة لـ ـه ــذه ال ـس ـل ـعــة
ت ـعــود إل ــى سـبـعـيـنــات ال ـق ــرن الـعـشــريــن
عندما تـمّ ربــط تسعير الــدوالر بالنفط،
وظـهــرت منظومة الـبـتــرودوالر (وهــي
كــانــت واحــدة مــن الـخـيــارات المطروحة
لتسعير النفط والتي تمّ اختيارها بناء
ع ـلــى الـ ــوزن ال ـع ــام ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة
عــال ـم ـي ـ ًا ف ــي ت ـلــك ال ـل ـح ـظــة ،وخ ـصــوص ـ ًا
وزنها في سوق النفط إذ سجلت أمريكا
إنتاج  9,6مليون برميل نفط يومي ًا في
عام  1971وكان إنتاج ًا ضخما بالمقارنة

مع اإلنتاج العالمي في ذلك الحين).
ربــط ال ــدوالر بــالـنـفــط ،يعني أن تــداول
الـنـفــط عــالـمـيـ ًا ،هــو ت ــداول ل ـلــدوالر أي
شـ ــراؤه وإع ـط ــاء حـصــة مــن كــل بــرمـيــل
نفط مباع لمالكي (مطبعة الدوالر) في
الواليات المتحدة األمريكية.
وبتقدير بسيط فإن تداول النفط عالمي ًا
وفق مستوى  100مليون برميل يومي ًا
قـبــل األزم ــة الـحــالـيــة ،يـعـنــي ت ــداول1,8 :
تــريـلـيــون دوالر سـنــويـ ًا عـنــد سـعــر 50
دوالر للبرميل ،وهي نسبة تقارب %10
مــن الـكـتـلــة الـسـنــويــة لـلـتـجــارة الـعــالـمـيــة.
وال ي ـن ــاف ـس ــه عـ ـل ــى ه ـ ــذا الـ ـم ــوق ــع أي ــة
سـلـعــة م ـفــردة أخـ ــرى ...أضــف إلــى ذلــك
فــإن مجمل منتجات الـطــاقــة األحـفــوريــة
هــي ال ـمــوضــع االس ـت ـث ـمــاري األك ـبــر في
بورصات السلع األمريكية مشكلة نسبة
 ،%30أي يتم استثمار الكثير من المال
في المضاربة على قيمتها وعلى تغيرات
أسعارها.
إن سوق الطاقة والنفط تحديد ًا واحدة
مـ ــن ال ـت ـح ـص ـي ـن ــات األسـ ــاسـ ـيـ ــة ل ـمــوقــع
الــدوالر عالمي ًا ،لذلك فإن تسعير النفط
ب ـغ ـيــر ال ـ ــدوالر ه ــو واحـ ــد م ــن عـمـلـيــات
إزاحة الدوالر عن عرشه العالمي ،وهي
عـمـلـيــة بـ ــدأت وس ـت ـت ـســع م ــع ال ـت ـغ ـيــرات
الكبرى في سوق النفط العالمية ،ولكن
الــواليــات المتحدة حــاولــت خــال العقد
الماضي أن تستعيد موقعها الريادي في
سوق النفط العالمية ،ونجحت نسبي ًا...
ول ـك ـن ـهــا بَ ـنَ ــت ه ــذا ال ـن ـجــاح ع ـلــى قـطــاع
نفطي هشّ تنكشف أزمته حالي ًا.
الواليات المتحدة حاولت تثبيت
مواضعها
زادت الواليات المتحدة إنتاجها النفطي
خــال العقد الــذي تــا أزمــة عــام ،2008

بنسبة  %130بين عامي ...2019-2009
وتحولت الواليات المتحدة إلى المنتج
األكـبــر للنفط خــال الـفـتــرة بـيــن 2007
و ،2017مـتـجــاوزة الـسـعــوديــة وروسـيــا
اللتين كــانـتــا بالموقعين األول والـثــانــي
على التوالي.
فـ ـتـ ـجـ ــاوزت فـ ــي ع ـ ــام  2014روسـ ـيـ ــا،
وت ـج ــاوزت الـسـعــوديــة فــي ع ــام ،2015
وأصبحت تنتج في 2019أكثر من 12,2
مليون برميل يومي ًا.
وب ـش ـك ــل عـ ــام فـ ــإن هـ ــذا الـ ـتـ ـس ــارع فــي
إنـتــاج الـنـفــط ومــا نـجــم عـنــه مــن تـســارع
فــي تــراجــع االس ـت ـيــراد األمــري ـكــي حمل
تأثير ًا كبير ًا على أسعار النفط العالمية
انعكست في عام  2014مع انهيار أسعار
النفط ...ثمّ استعادت األســواق توازنها
ن ـس ـب ـي ـ ًا ع ـب ــر االت ـف ــاق ـي ــات وال ـت ـخ ـف ـيــض
الـمـنـسّــق لــإنـتــاج وتـحــديــد ًا بـيــن روسـيــا
والـسـعــوديــة ،بينما اسـتـمــرت الــواليــات
المتحدة في توسيع إنتاجها.

تـ ـح ــول ــت ف ـ ــي  2019إلـ ـ ــى ال ـم ـس ـت ـه ـلــك
العالمي األكبر والمنتج العالمي األكبر،
بنسبة تـقــارب  %20فــي كــل منهما ،وما
زال ــت تـشـكــل نـسـبــة  %16مــن االسـتـيــراد
العالمي...
ولكن بالمقابل هــذا (النجاح) األمريكي
فــي الـمـجــال الـنـفـطــي تــرافــق مــع ثـغــرات،
أول ـه ــا :أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة خـســرت
دور ال ـم ـس ـتــورد األول عــال ـم ـي ـ ًا لـصــالــح
الصين ،التي أصبحت تستهلك  %18من
الـنـفــط الـمـصـدّر عــالـمـيـ ًا ،والـتــي أصبحت
أك ـثــر ارت ـب ــاط ـ ًا بــال ـم ـصــدريــن ال ـك ـبــار فــي
أوبـ ـ ــك وخـ ــارج ـ ـهـ ــا ،وت ـ ـحـ ــديـ ــد ًا روس ـي ــا
والسعودية ...األمــر الــذي وضع أساس ًا
ل ـع ــاق ــات ن ـف ـط ـيــة ج ــدي ــدة ال ت ـ ــزال فــي
بداياتها ،وهو ما سنعود إليه الحق ًا.
أم ــا ثــانــي ال ـث ـغــرات ف ـهــو :طـبـيـعــة الـبـنــاء
الذي بَنَت عليه الواليات المتحدة توسع
إنـتــاجـهــا الـنـفـطــي بــاالعـتـمــاد عـلــى النفط
الصخري ضعيف التنافسية عالمي ًا.

اإلنتاج النفطي العالمي بين  2018 - 2014وحصص المنتجين الكبار الثالثة
مليون طن مكافئ نفطي
2018

2014

4372

%6+

3107

2557
1516

آخرين

556

583

روسيا

السعودية

676
الواليات المتحدة اإلنتاج اإلجمالي

آخرين

526

541

روسيا

السعودية

524
الواليات المتحدة اإلنتاج اإلجمالي
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صافي تجارة النفط * بين 2018 - 2014
وحصص المستهلكين الكبار  -مليون طن مكافئ نفطي
2014

2018

%5.4+

1740
1161

95
أمريكا الشمالية

910

484
أوروبا

زادت أمريكا
إنتاجها النفطي
 %١٣٠منذ 2009
ولكن أكثر من
نصفه نفط
صخري عالي
التكلفة

304
آسيا

1650

االستيراد اإلجمالي

أمريكا الشمالية

هشاشة النفط الصخري
ونتائجها في األزمة الحالية
ترتبط زيادة اإلنتاج النفطي األمريكي
إل ـ ـ ــى ح ـ ــد بـ ـعـ ـي ــد بـ ــالـ ـنـ ـفـ ــط الـ ـصـ ـخ ــري
األمــريـكــي ،الــذي أصـبــح ينتج  %63من
اإلنـتــاج النفطي األمــريـكــي ومــا يـقــارب:
 7.7مليون برميل يومي ًا في .2019
ت ـخ ـت ـل ــف الـ ـتـ ـقـ ــديـ ــرات ح ـ ــول ال ــرب ـح ـي ــة
الــوسـطـيــة لـلـنـفــط الـصـخــري األمــريـكــي،
أي ع ـن ــد أي حـ ــد مـ ــن ال ـت ـك ـل ـفــة يـصـبــح
خــاســر ًا ،وهــذه االخـتــافــات ترتبط إلى
حد بعيد باختالف مواقع الحفر...
ولـكــن تـقــديــرات أخـيــرة لمنظمة الـطــاقــة
ال ــدول ـي ــة  eiaأش ـ ــارت إل ــى أن اإلن ـتــاج
األمــري ـكــي هــو األق ــل ق ــدرة عـلــى تـحـمّــل
الـتــراجــع الـكـبـيــر فــي األس ـع ــار ،وم ــع كل
تــراجــع فــي الـسـعــر فــإن أكـثــر مــن نصف
اإلن ـت ــاج ال ـعــال ـمــي الـ ــذي يـصـبــح خــاســر ًا
وغ ـيــر م ـج ـدٍ سـيـكــون مــن إن ـتــاج أمــريـكــا
الشمالية.
فعند سعر  25دوالر للبرميل 5 :مليون
برميل نفط منتجة يومي ًا عبر العالم ال
تحقق أي ربح ،و 2,9مليون برميل منها
في أمريكا الشمالية ...أما عند سعر 15
دوالر للبرميل ،فإن إنتاج  15,5مليون
خاسرة عبر العالم،
برميل يومي ًا تصبح
ً
ومن بينها  8ماليين برميل في أمريكا.
بينما تخسر روسيا ربحية  1,6مليون
برميل يــومـيـ ًا ،والـشــرق األوس ــط300 :
أل ــف بــرمـيــل ،وتـخـســر أمــريـكــا الــاتـيـنـيــة
 2,5مليون برميل.
وبشكل عام ،فإنه يمكن القول :إن هذه
ال ـخ ـســائــر بــال ـق ـيــاس إل ــى ح ـجــم اإلن ـتــاج
ال ـع ــال ـم ــي ال ـب ــال ــغ  100م ـل ـي ــون بــرم ـيــل
يومي ًا تبدو قليلة ،ولكن المشكلة ليست
ف ــي ح ـجــم اإلنـ ـت ــاج الـ ــذي ي ـخ ــرج بـفـعــل
الـخـســارة ...بــل فــي الـتــراجــع فــي مجمل
اإلي ـ ــرادات الـنـفـطـيــة ،ال ـتــي يـبـنــى عليها
الكثير من اآلثار.
إن ت ــراج ــع أس ـع ــار ال ـن ـفــط ت ـح ـمــل أكـبــر
الـتــأثـيــرات عـلــى قـطــاع الـنـفــط الصخري
األمــريـكــي ال ــذي يـشـكــل أكـثــر مــن نصف

478
أوروبا

آسيا

االستيراد اإلجمالي

اإلنتاج النفطي للواليات المتحدة.
فعملي ًا ،وكما أشار موقع بلومبرغ :فإن
النفط في األسواق الفعلية في الواليات
المتحدة أصـبــح يُـتــداول بسعر وسطي
 10دوالرات ل ـل ـبــرم ـيــل ،ب ـي ـن ـمــا بـعــض
شــركــات الـنـفــط ال ـص ـخــري وص ـلــت إلــى
سـعــر ســالــب أي :أنـهــا تــدفــع للمشترين
ليشتروا نفطها نظر ًا لعدم قدرتها على
تخزين النفط المنتج أو بيعه.
ال ـت ــوق ــف ال ـح ــال ــي ي ـق ـضــي ع ـل ــى أس ـع ــار
النفط ،ويسبب أزمــة يــرى المختصون
األمــري ـك ـيــون أن ـهــا قــد ت ـهــدد اسـتـمــراريــة
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع .فـ ـعـ ــدا عـ ــن تـ ــوقـ ــف ال ـن ـش ــاط
االق ـت ـص ــادي فـ ــإن ت ــوق ــف ق ـط ــاع الـنـقــل
وحــده الــذي يستهلك  %60مــن اإلنـتــاج
النفطي العالمي سيكون كفي ًال بتحقيق
خسائر ال يمكن استردادها ،إذ ال يمكن
زيـ ــادة طــاق ـتــه االسـتـيـعــابـيــة لـلـتـعــويــض
ك ـمــا ف ــي ال ـص ـنــاعــة أو غ ـيــرهــا (هـ ــذا إن
استطاعت الصناعة أن تعوّض خسارات
التوقف الممتدة منذ مطلع العام الحالي
وال ـم ـتــوس ـعــة ح ـتــى اآلن ع ـبــر ال ـعــالــم)،
والـنـفــط الــذي ت ـمّ اسـتـخــراجــه وتخزينه
لــن يـجــد مـنـفــذ ًا ج ـدّي ـ ًا الح ـق ـ ًا والـخـســائــر
أصبحت محققة ومستدامة.
ل ــذل ــك فـ ــإن ش ــرك ــات ال ـن ـف ــط ال ـص ـخــري
وعـ ـم ــوم ق ـط ــاع ال ـط ــاق ــة األم ــريـ ـك ــي قــد
قـ ّلــص حـتــى اآلن اسـتـثـمــاراتــه وأعـمــالــه
المخططة لعام  2020بنسبة بلغت بالحد
األدنى  ،%20والتوقعات أن االقتطاعات
ستتوسع الحـقـ ًا ،مــع كــل مــا يرتبط بها
من تقليص كبير في عدد العمال ورفع
لمعدل البطالة في الواليات المتحدة.
وما يسري في قطاع النفط لن يتوقف
عـنــده ،بــل سيمتد إلــى الـفـقــاعــات المالية
ال ـمــرت ـب ـطــة ب ـه ــذا ال ـق ـط ــاع ...وإلـ ــى كـتـلــة
الديون والمشتقات المالية العائمة عبر
العالم.
أش ـ ـ ــارت تـ ـقـ ــديـ ــرات ل ـب ـن ــك ال ـت ـس ــوي ــات
الــدول ـيــة مـنــذ ع ــام  2014إل ــى أن ديــون
قطاع النفط والغاز األمريكي إضافة إلى
األص ــول الـمــالـيــة والـمـشـتـقــات المرتبطة

بهذه الديون تقارب  1تريليون دوالر،
وت ـش ـكــل نـسـبــة  %40م ــن مـجـمــل دي ــون
ومشتقات القطاع النفطي العالمي التي
بلغت في حينها  2,5تريليون دوالر.
منذ عام  2014كان بنك التسويات الدولية
ي ـش ـيــر إلـ ــى أن دي ـ ــون ال ـق ـط ــاع الـنـفـطــي
العالمي ،وتوسعه عبر الدَّين هي واحدة
م ــن ال ـم ـخــاطــر ال ـمــال ـيــة األس ــاسـ ـي ــة ...أمــا
اليوم فال توجد تقديرات دقيقة وشاملة
لمجمل ديــون قطاع النفط األمــريـكــي أو
العالمي حتى اآلن ولكنها بالتأكيد اتسعت
مـنــذ عــام  2014إلــى حــد بعيد مــع اتـســاع
مجمل الدَّين األمريكي والعالمي.

اقتطعت
شركات النفط
األمريكي %20
من استثماراتها
والخطر يهدد
ديون ومشتقات
نفطية تفوق
تريليون دوالر

النفط والدوالر
إن ارتباط النفط بالدوالر عملية معقدة،
وهــي ال تــرتـبــط فـقــط بـحـجــم الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي س ــوق ال ـن ـفــط ،وإن كــان
هذا هو المُحدِّد العميق تاريخي ًا .إال أن
ارتباط النفط بالدوالر يرتبط بأسواق
الـمــال الـعــالـمـيــة الـتــي تـجــري فـيـهــا عقود
شـ ــراء ال ـن ـفــط الـمـسـتـقـبـلـيــة ال ـتــي تـشـكــل
آلية تحديد موازية مبنية على تقديرات
حــركــة الـســوق الـفـعـلـيــة ،ولـكـنـهــا مستقلة
ع ـن ـهــا ن ــوع ـ ًا مـ ــا .إن ع ـم ـل ـيــات الـتـسـعـيــر
هذه تجري من قبل المال االستثماري
العالمي والمتاجرة بالنفط فــي أســواق
المال العالمية وليس في عمليات تبادل
النفط الحقيقية.
ص ـف ـقــات ال ـت ـب ــادل هـ ــذه ه ــي جـ ــزء هــام
مـ ــن ت ـس ـع ـي ــر الـ ـنـ ـف ــط الـ ـع ــالـ ـم ــي ،الـ ــذي
ي ــرت ـب ــط ت ـس ـع ـيــره ب ــال ـع ــرض وال ـط ـل ــب،
ويــرتـبــط أيـضـ ًا بعامل الـتــوازن المتمثل
فــي االحـتـيــاطـيــات وت ـخــزيــن الـمـصــافــي،
إضــافــة إلــى الـســوق الـمــالـيــة ،وفــق إدارة

خالصة

معلومات الطاقة األمريكية .iea
تـلـعــب األس ــواق الـمــالـيــة دور ًا هــام ـ ًا في
تسعير النفط ،وإبقاء سعر النفط عالمي ًا
اآلن ع ـن ــد ح ـ ــدود  $30ب ـي ـن ـمــا ال ـس ـعــر
ال ــواق ـع ــي ف ــي ال ـس ـعــوديــة ان ـخ ـفــض عــن
 $14لـلـبــرمـيــل ،وفــي الــواليــات المتحدة
عن ...$10
ازدادت هـ ــذه ال ـت ـب ــادالت ف ــي ال ـســوق
األم ــري ـك ـي ــة وح ــده ــا ب ـن ـس ـبــة  %75بـيــن
عامي  ،2019 -2009حيث سلعة النفط
هي واحدة من السلع التي يتم استثمار
الكثير من الدوالرات في المضاربة على
قـيـمـتـهــا ،واالسـتـثـمــار فـيـهــا ...وتــراجـعـهــا
س ـي ـح ـمــل ت ــأث ـي ــرات واسـ ـع ــة ع ـل ــى كـتـلــة
ال ــدوالر الـعــائـمــة فــي ال ـســوق األمــريـكـيــة
والعالمية.
ول ـك ــن تــأث ـيــر ال ـن ـفــط ع ـلــى الـ ـ ــدوالر ،بــل
وت ــأث ـي ــر أيـ ــة س ـل ـعــة أخـ ــرى ع ـلــى مــوقــع
الدوالر العالمي ،هو رهن بنضج حقيقي
ل ـل ـب ــدي ــل ...أي ب ـتــوســع ع ـق ــود ال ـش ــراء
الفعلية بالعمالت األخرى.
ف ــال ـص ـي ــن الـ ـت ــي أص ـ ـ ــدرت عـ ـق ــود ن ـفــط
مسعّرة باليوان ،أصبحت تساهم بنسبة
 %33من العقود المتداولة عالمي ًا بعد 9
أشـهــر مــن إصــدارهــا ،ليبقى الــدور رهن ًا
ع ـلــى مـن ـطـقــة الـ ـي ــورو ال ـت ــي ب ــإص ــداره ــا
لعقود شــراء نفط بعملتها كما اقترحت
أطـ ـ ـ ــراف فـ ــي ال ـم ـف ــوض ـي ــة األوروب ـ ـي ـ ــة
سـتـحــدث نـقـلــة أخ ــرى فــي ســوق النفط
العالمية...
قـ ــد تـ ـك ــون ل ـح ـظ ــة ت ـع ـمّ ــق األزم ـ ـ ــة هــي
الـلـحـظــة الـمـنــاسـبــة ل ــإس ــراع بـخـطــوات
من هذا النوع ،تحديد ًا مع ارتفاع الطلب
عـلــى الـ ــدوالر عــالـمـيـ ًا وتــوقــف عـمـلـيــات
االستثمار الدولية.

يمكن أن نجمل في ما بين أيدينا من معطيات حالية بالتالي:
إن اضطراب سوق النفط الحالي ال يرتبط فقط باألزمات اآلنية ،بل إن تراجع الطلب على النفط العالمي
مع النمو الضعيف عالمي ًا خــال عقد مضى ،مقابل ازديــاد العرض وتحديد ًا من الــواليــات المتحدة ،يؤدي
موضوعي ًا إلى ميل األسعار نحو االنخفاض.
الــواليــات المتحدة حــاولــت تثبيت هيمنتها على ســوق النفط ،فأصبحت المنتج األكـبــر والمستهلك األكبر،
ولكنها تركت موقع المستورد األكبر واعتمدت على النفط الصخري ضعيف التنافسية.
نـمــت صـنــاعــة الـنـفــط األمــريـكــي بـنــاء عـلــى الـنـفــط عــالـصـخــري عــالــي التكلفة قـيــاسـ ًا بــإنـتــاج الـنـفــط عـبــر الـعــالــم،
واألهم أنه نما عبر الديون واالستثمار المالي في هذه الشركات ،وهو اليوم أكثر عرضة للخسائر من باقي
مراكز اإلنتاج النفطي العالمي مع كل تراجع في السعر جارّ ًا وراءه ما يزيد على تريليون دوالر من ديون
ومشتقات النفط األمريكية.
اللحظة الحالية قد تكون مناسبة ليس فقط لتوسّع تسعير النفط باليوان ،بل ربما إلصــدار عقود تسعير
النفط باليورو أيض ًا في ظل (شحّ الدوالر عالمي ًا) وتراجع القطاع النفطي األمريكي.
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تسجله تكاليف المعيشة في سورية ...حيث خالل األشهر الثالثة الماضية مّر على البالد ما لم يمر سابقاً .من الدوالر ،إلى القرارات ،إلى التوقف االقتصادي
رقم قياسي ّ
ووصلت تكاليف معيشة أسرة من خمسة أشخاص في سورية إلى مستوى لم تصله من قبل.

 430ألف ليرة تكاليف المعيشة ألسرة من خمس أشخاص

ارتفاع بنسبة  %13في ثالثة أشهر
خالل الفترة الماضية
الدوالر ثبت على
سعر  700ليرة
وما فوق ،األسعار
استمرت باالرتفاع
سواء في السوق
أو لدى الحكومة،
فارتفعت أسعار سلع
مؤ ّثرة مثل :األسمدة
والبنزين ،ومؤخرًا الرز
والسكر ومواد غذائية
أخرى ،كما أن األزمات
لم يتم حّلها :الغاز
والكهرباء وغيرها...
وما يرتبط بها من
تكاليف أعلى لتأمين
الغاز مث ًال.

ث ـ ـمّ بـ ـ ــدأت آثـ ـ ــار ال ـت ــوق ــف االق ـت ـص ــادي
ال ـم ــرت ـب ــط ب ـف ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ...ول ــن
تتوقف (المسبحة الـتــي ك ـرّت) تحديد ًا
مع تعقيدات الوضع االقتصادي الدولي
وت ــراج ــع اإلن ـت ــاج ال ـعــال ـمــي وص ـعــوبــات
االسـتـيــراد واالرتـفــاع الـقــادم فــي أسعار
السلع عالمي ًا.
ك ــل م ــا س ـب ــق ،أوص ـ ــل م ــؤش ــر تـكــالـيــف
المعيشة إلى رقم  430ألف ليرة ألسرة
س ــوري ــة م ــن خ ـم ـســة أشـ ـخ ــاص تـقـطــن
فــي دمـشــق ...بمعدل ارتـفــاع  %13خالل
األشهر الثالثة الماضية.
تكاليف الغذاء  230ألف %56+
الــرقــم الــذي قفز مــن مستوى  380ألف
ليرة في مطلع العام الحالي بنسبة %13
تقريب ًا ناجم بالدرجة األولى عن ارتفاع
أسعار الغذاء التي ازدات بنسبة تفوق
ال ـن ـصــف وت ـح ــدي ــد ًا  %56ع ــن مـسـتــوى
مطلع عام .2020
المادة

خبز
بيض
جبن
اللحوم
الخضار
الفواكه
الحلويات
األرز

غرام

ف ــي م ـس ــار ج ـن ــون ــي ق ــادت ــه هـ ــذه ال ـم ـرّة
وللمفارقة تكاليف الـغــذاء المنتج محلي ًا،
والمكونات التي كانت تشكل سند ًا لموائد
الـفـقــراء :الخضار المنتجة محلي ًا ،وكذلك
الـفــواكــه وأيـضـ ًا الـلـحــوم بطبيعة الـحــال...
التكاليف األخرى لم ترتفع بالمقدار ذاته،
واالرتفاع الذي حصل في مكونات ،مثل:
الصحة ،قابله انخفاض نسبي في تكالف
النقل خالل الفترة الحالية.
 430ألف ليرة مجموع تكاليف المعيشة
م ـج ـمــوع ت ـكــال ـيــف ال ـم ـع ـي ـشــة ل ـل ـحــاجــات
الـ ـثـ ـم ــان األسـ ــاسـ ـيـ ــة :ال ـ ـغـ ــذاء وال ـس ـك ــن
وال ـت ـع ـل ـي ــم وال ـص ـح ــة وال ـن ـق ــل واألث ـ ــاث
الـمـنــزلــي واالت ـص ــاالت وال ـل ـبــاس ،تبلغ
 393ألــف لـيــرة يـضــاف إلـيـهــا نـسـبــة %8
إضــافـيــة للحاجات األخــرى مــن طــوارئ
واس ـت ـث ـنــاءات ،لـيـكــون مـجـمــوع تكاليف
الـمـعـيـشــة لـشـهــر فــي نـهــايــة الــربــع األول
من عــام  430 :2020ألــف ليرة سورية
تقريب ًا.
ل.س

19,5
80
50
472
215
170
336
70

500
50
25
75
250
200
112
70

مستويات ارتفاع أسعار الغذاء في  3أشهر
مستوى ارتفاع األسعار الوسطي لمكونات الغذاء األساسية
خالل األشهر الثالثة األولى من % 2020
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للفرد الواحد شهرياً 42375 :ليرة
لألسرة شهرياً 212000 :ليرة

المادة
الزيوت
الشاي
القهوة
ارتفعت تكاليف
المعيشة خالل
عام بنسبة %32
وبمقدار  105ألف
ليرة ونصف هذا
االرتفاع حصل
في األشهر
الثالث األولى من
العام الحالي430 ...

152

60

الكمية
 5ليتر
1كغ
1كغ

41

السعر ل.س
7600
6000
5000

10
الزيوت

42

16
الرز

الحلويات الجبن

البيض اللحوم الفواكه الخضار

الخضار( ...بطل الموسم)!

 230ألف ليرة مجموع تكاليف الغذاء الضروري والمشروبات ألسرة من 5
أشخاص في دمشق!

تكاليف سلة االستهالك األساسية
ألسرة من  5أشخاص خالل 2019

380
359
332

62

325

ارتـفـعــت مـخـتـلــف مـكــونــات ال ـغــذاء بـنـسـبــة أعـلــى من
نـسـبــة االرت ـفــاع الــوسـطـيــة لـتـكــالـيــف الـمـعـيـشــة ...أي
أن الغذاء يرتفع بمستويات أعلى بكثير من ارتفاع
المكونات األخرى.
ولكن الجديد خالل األشهر الثالثة األولى من العام
الـحــالــي ،أن الخضار قــد سبقت فــي ارتفاعها مجمل
الـمـكــونــات األخ ـ ــرى ...عـلــى الــرغــم مــن أن الـخـضــار
الشتوية عادة ما تكون منخفضة السعر .األمر الذي
يعود إلــى تراجع اإلنـتــاج ،ورفــع السوق ألسعارها
تحسب ًا الرتـفــاع التكاليف فــي الموسم الـقــادم حيث
ارتفعت أسعار األسمدة بنسبة بين .%100-40
ولكن مع ذلك فإن السعر الوسطي ألنواع الخضار
األساسية والمحلية ارتفع مـرّة ونصف عن أسعار
الخضار األساسية في بداية شهر  ،2020-1البصل
والـبـطــاطــا والـلـيـمــون والـكــوســا والـبـنــدورة جميعها
مكونات سجلت أرقــامـ ًا قـيــاسـيــة ...بينما تـمّ تجاهل
خ ـض ــار أس ــاسـ ـي ــة ،م ـث ــل :ال ـ ـثـ ــوم ،نـ ـظـ ــر ًا ل ــارت ـف ــاع
ال ـج ـنــونــي واقـ ـتـ ــراب ان ـخ ـفــاضــه م ــع م ــوس ــم ال ـثــوم

المحلي الجديد .الفواكه أيض ًا ارتفعت بنسبة كبيرة،
وتحديد ًا التفاح والبرتقال اللذان قاربا سعر الموز
المستورد .أما اللحوم فلم تفاجئنا بارتفاعها بنسبة
 %62وهـ ــو س ـعــر وس ـط ــي ل ـل ـغ ــذاء الـ ـضـ ــروري مــن
اللحوم الموزع نصفه على لحم الـفــروج ،والنصف
اآلخر موزع بحصتين على نوعي اللحوم الحمراء،
الـعـجــل وال ـغ ـنــم ال ـل ــذان ارت ـف ـعــا بـمـسـتــويــات قـيــاسـيــة
خالل األشهر الثالثة الماضية.
البيض سجل أرقام ًا قياسية كذلك األمر ،وهي المرة
األولى التي يرتفع بها بهذا المستوى ،منذ عام 2011
خــال فترة قصيرة .بينما ارتفع سعر الــرز بنسبة
 %16بناء على السعر الوسطي بين األنواع متدرجة
السعر .الزيوت النباتية المستوردة ارتفعت بنسبة
عالية ،ولكن عدّلها ارتـفــاع بسيط لسعر ليتر زيت
الزيتون ،لتكون الزيوت أقل مكونات الغذاء ارتفاع ًا.
وبــال ـم ـح ـص ـلــة ،إن ت ـكــال ـيــف الـ ـغـ ــذاء وال ـم ـش ــروب ــات
الضرورية ألسرة ارتفع بنسبة  %56خالل األشهر
الثالثة األولى من العام الحالي.

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  960اإلثنين  06نيسان 2020

www.kassioun.org

ضمير الحكومة ...وسالحف النينجا

في الزمن الراهن -زمن الكورونا ...كلنا منسأل حالنا هاد السؤال المهم« :كيف نحمي أنفسنا من خطر اإلصابة
بالكورونا؟» بتجاوبنا الحكومة« ...السر ببساطة خليك بالبيت! واتروك الباقي علينا» ...لهون الكالم عال العال...
ǧدعاء دادو

مع تعشعش «من العشعشة» فيروس كورونا
ح ــوال ـي ــن م ـح ـيــط سـ ــوريـ ــة ،حـ ـبّ ــت ح ـكــوم ـت ـنــا
الموقرة ببداية األمر تاخد احتياطاتا وتحاول
أن ـهــا تــورجــي ال ـمــواطــن ال ـس ــوري إن ـهــا خــايـفــة
ع ـل ـي ــه ،ل ـع ــل وع ـس ــى إنـ ــو ي ـغ ـيــر ن ـظ ــرت ــو فـيـهــا
ويحس شــوي بالشغالت الحلوة واإليجابية
يلي عم تقدملو اياها!!...
متل ما بتعرفو المواطن السوري مو عاجبو
ال ـع ـجــب وب ـي ـضــل ي ـنــق ع ال ـطــال ـعــة وال ـن ــازل ــة-
بـطـعـمــة وب ــا طـعـمــة «ب ــرأي ــون» ،أي لـهـلــق ما
حــدا ق ــدران يـنـســى ال ـقــرارات الـخُــرنــدعـيــة يلي
كل كم يوم بيصرعونا فيها ،وبالنهاية بتطلع
خرطي ...ما علينا...
لهيك قــررت الحكومة ببداية األمــر إنـهــا تعمل
حجر «إلزامي» وكرمال العالم تلتزم مسكتون
من إيــدون يلي بتجعون «بقصد من جيبتون
ال ـف ــاض ـي ــة» وح ـط ــت غ ــرام ــة م ــال ـي ــة ل ـي ـلــي رح
يخالف القرار ويطلع من بيتو بعد الساعة الـ6
مــن مـســاء كــل يــوم حـفــاظـ ًا ع ســامــة وأرواح
الـمــواطـنـيــن ،ولـحـتــى مــا تـكــون ســوريــة متلها
متل غيرها من البلدان -تكون بؤرة النتشار
الملعون هداك الفيروس...
ب ــس ل ــأس ــف ،م ـتــل ك ــل م ـ ــرة ...الـ ـقـ ــرارات مــا
عــم ت ـكــون بــالـشـكــل الـصـحـيــح وم ــا عــم تعطينا
الـنـتـيـجــة الـمـطـلــوبــة ...فــي شــي بــال ـقــرارات عم
يكون ناقص أو ما عم يعرفو يطبقوه بالشكل
ال ـص ـح ـيــح ...أو يـمـكــن م ــا ع ــم ي ـعــرفــو يـعـبــروا
عنو بالشكل الصح ...أو متل العادة المهم عم
نورجيكون إنو عم نشتغل على أساس...

رغــم كــل اإلجـ ــراءات االح ـتــرازيــة يـلــي أخــدتـهــا
الــدولــة ...لـلـيــوم عــم يـتــم اإلع ــان عــن إصــابــات
بالفيروس ،وهل اإلجراءات هَيْ أبد ًا ما حدت
من انتشاروا!! بس يا ترى الحق ع المواطن
وال الحكومة؟.
الـعــالــم بشكل طبيعي عـنــدا خــوف ورهـبــة من
كلمة مرض أو كريب حتى! فالشكل الطبيعي
أكتر بوجود لعنة على كوكبنا الكامل «وباء-
ك ــورون ــا» ي ـكــون ف ــي خ ــوف زيـ ـ ــادة ...ونـحــن
ك ـم ــواط ـن ـي ــن -ب ـك ــل إع ـ ــان ع ــن ح ــال ــة إص ــاب ــة
جديدة بالفيروس بيتضاعف عنّا الخوف أكتر
وأكـتــريــن ...وصرنا منعرف بشكل أتوماتيكي
م ــع ك ــل إعـ ــان ب ــإص ــاب ــة ب ـت ـتــزامــن م ـع ـهــا ق ــرار
قرارين خرطي متلون متل سابقاتون...
مثال للتوضيح :يوم الخميس  ،4/2تم اإلعالن
عــن إصــابــة ســت حــاالت جــديــدة وإنــو ارتفعت
حـصـيـلــة اإلص ــاب ــات م ــع وجـ ــود حـ ــاالت وف ــاة
بالفيروس ...بعد أقل من ساعة تم اإلعالن عن
حجر مناطق كاملة لتفادي االنـتـشــار ...وبعد
شــوي طـلــع ق ــرار بـمـنــع الـتـجــول أي ــام الجمعة
والسبت بعد الساعة الـ 12الظهر...
وبما إنو القرار طلع بيوم الخميس وبالفترة
ال ــزم ـن ـي ــة ي ـل ــي ق ـب ــل ح ـظ ــر ال ـت ـج ــول ب ـش ــوي،
مـنـشــوف الـعــالــم كـيــف كلها ركـضــت ركـيــض ع
األسواق كرمال تجيب شوي من مستلزماتا..
وصــرتــو بـتـعــرفــوا كـيــف عــايـشـيــن بــزمــن الـغــا
الفاحش يلي ما بيرحم...
بالرغم من إنو العالم خايفة ع حالها من العجقة
وال ــزح ـم ــة ع ـن ـجــد م ــو م ـت ــل خـ ــوف ال ـح ـكــومــة
عليها ...بــس مــا عـنــدا خـيــارات بديلة غير إنو
تتسابق ع األسواق...

الحظر عم يصير
بالتدريج شوي
شوي ...والمرض
عم ينتشر كمان
شوي شوي ...بس
الفقر عم يخلوه
يتضاعف أكتر
وأكتر..

العالم عندا والد صغار وعندا ختايرة بدهون
أكل ...في ُأسر لهلق آعدين كذا عيلة مع بعض
ل ـيــوفــرو أجـ ــرة ب ـيــت وم ــا بـيـحـسـنــوا يـجـيـبــوا
مستلزماتون غـيــر كــل يــوم بـيــومــو ...كــل رب
منزل أو األم بــدهــون يركضوا ع الـســوق لما
بيطلع هيك قــرار ،ما حــدا فيو يشوف والدو
جوعانين قدامو ويضل أعد خايف من الزحمة
مــن دون مــا يـطـلــع لـيــأمــن مـسـتـلــزمــات ال ــوالد
حتى ولو ربطة خبز أضعف الخيارات!!
ولــك حتى مندون الـقــرارات -لمجرد اإلعــان
عــن إصــابــات جــديــدة صــارت الـعــالــم تــركــض ع
األســواق ألنــون بيعرفوا كمية اإلبــداع بعقول
الحكومة يلي عنا...
ب ــس لــأمــانــة ال ـح ـكــومــة قـ ــدرت ت ـضــب ال ـنــاس
ببيوتا ...بــس لألسف مــا قــدرت تضب هــدول
التجار المُستغلين يلي عم يلعبوا بلقمة الفقير..
ويمكن ما بدها تضبون ...اهلل أعلم...
عجبني حكي واحد ،لخص اإلستراتيجية يلي
عم تمشي عليها حكومتنا المُوقرة وقال:
«حـكــومـتـنــا عــم تـقـلـنــا بـطــريـقــة لـطـيـفــة ،مـمـنــوع
ت ـمــوتــوا بــال ـكــورونــا مـتــل بــاقــي ال ـب ـشــر ...بس
مـعـلــش مــوتــوا مــن ال ـج ــوع ...مــوتــوا دعــوســة
على دور الفرن ...موتوا ع دور جرة الغاز...
موتوا وأنتو عم تدافشوا لتاخدوا رواتبكون...
موتوا من العتمة أو حتى من العطش ...معلش
مــوت قهر ع والدك البردانين والجوعانين..
بــس دي ــروا بــالـكــون تـمــوتــوا بــال ـكــورونــا متل
باقي سكان الكرة األرضية ..خليك بطل غسل
ايديك منيح ...خليك بالبيت ...انتحر ..شنوق
ح ــال ــك ..ش ــو ب ــدك س ـ ــاوي ...ال ـم ـهــم م ــا تـمــوت
بالكورونا صحتك بتهمنا عزيزي المواطن»...
واهلل ه ـي ــك ق ـ ـ ــال ..م ــال ــي ع ــاق ــة بـ ــس ح ــاب ــة
وصلكون رسالة هداك المواطن!!
بتذكر كنا نقول ألهلينا «رح اعصرلكون كاسة
لـيـمــونــاضــا لـتــروقــوا دمــات ـكــون» ...الـيــوم كيلو
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الليمون بـ 1900ليرة ...يعني قبل ما فكر روّق
دمــون ألهـلــي رح يـفــور دمــي ويطلع ضغطي
من هل الرقم الخُزعبلي!!!!
لك حتى كاسة اللبن مع سن التوم يلي بدي
نزل فيها ضغطي من حق كيلو الليمون صار
ح ـقــا ه ــدي ــك ال ـح ـس ـب ــة!! وهـ ــاد م ــا خ ـبــرنــاكــون
عــن سعر الـلـحــومــات والـفــروج والــذي منو يا
أحبائي...
وف ــي واحـ ــد قـ ــال« :ه ـلــق عــرفــت أدي الـبـصــل
بيبكي ...الكيلو بـ 1500يا عالم!» وبهل الحالة
ب ـح ـيــاتــو ال ـب ـصــل م ــا رح يـنـسـيـنــا ي ـلــي حـصــل
لألسف!
وي ـلــي بـيـقـهــر عـنـجــد إن ــو ي ــا ري ـت ــون بـيـطـلـعــوا
فـ ـي ــروس الـ ـج ــوع وال ـط ـم ــع وج ـش ــع ال ـت ـجــار
البلهموطية ع قنواتون الفضائية لحتى العالم
تشوف حكومتنا كيف تاركتنا بايدين التجار
الحرامية...
ال ـجــوع يــا عــالــم م ــرض خـطـيــر مـتـلــو مـتــل كل
األوبـ ـئ ــة ..ب ــس ال ـف ــرق إن ــو م ــا ب ـي ـتــأوى إال ع
الفقرا...
الـحـظــر عــم يـصـيــر بــال ـتــدريــج ش ــوي ش ــوي...
وال ـم ــرض ع ــم يـنـتـشــر ك ـمــان ش ــوي شـ ــوي...
بس الفقر عم يخلوه يتضاعف أكتر وأكتر...
أمــا شــو ق ــرارات نــابـعــة مــن الضمير الحكومي
مـتــل مــا وصـفــوهــا الـســوريـيــن «ش ــي أكـتــر من
رائع»....
عزيزي المواطن حابة خبرك بمعلومة قريتها:
السالحف هــي الحيوان الوحيد يلي بقي من
عـصــر الــدي ـنــاصــورات ...بـبـســاطــة الـســر إنــو ما
بيطلعوا مــن بيتون وأكلهم قليل!! والحكومة
أك ـيــد بـتـعــرف ب ـهــاد ال ـس ــر ..م ـشــان هـيــك بــدهــا
تحولنا لسالحف!!..
ل ــك ط ـي ــب م ــو خــاي ـف ـيــن ي ـص ـيــر ف ــي ســاحــف
الـنـيـنـجــا ال ـلــي بـتــوقــف ب ـ ِـوش الـظـلــم وال ـظــام
كمان!!.
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من القضايا التي تعود للظهور وإلى
الضوء في ظروف الوباء العا َلمي الحالي،
هي وجود عالجات وممارسات تداوي
صينية تقليدية استخدمها األطباء
الصينيون بالفعل في بروتوكوالت عالج
المصابين بفيروس كورونا المستجد،
وغالباً بشكل مشاركات مع األدوية
زمن باتت
الكيميائية الصناعية ،بعد ٍ
فيه هذه األخيرة فقط هي العالجات
«التقليدية» والوحيدة لدرجة «اإلدمان»
عليها ،سواء جسدياً أم نفسياً ،من
أغلبية أجيال البشر في ظل الحضارة
الغربية.

ǧد .أسامة دليقان

قــد يـتـفــاجــأ خـرّيـجــو الـطــب الـغــربــي ،وكـثـيــرون
م ــن غ ـيــر األط ـب ــاء أي ـض ـ ًا ،ع ـنــدمــا ي ـعــرفــون ّأن
هناك أكاديميات طبية تــدرّس الطب الصيني
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ،الـ ـمـ ـع ــروف اخـ ـتـ ـصـ ــار ًا ب ـ ـ ،TCM
وبـعـضـهــا اآلخ ــر يـتـخـصــص ب ـتــدريــس مـنــاهــج
طبية توليفية بين أساليب العالج «التقليدي»
و«الغربي» مع ًا .وفيما يتع ّلق بــداء الفيروس
التاجي المستجد ،من المثير لالهتمام ّأن هيئة
علمية وأكــاديـمـيــة طبية رسـمـيــة هــي «الـمــركــز
الـصـيـنــي لـلـسـيـطــرة عـلــى األمـ ــراض والــوقــايــة
منها»  Chinese CDCالتابعة للجنة الصحة
الوطنية فــي الصين (الـتــي هــي بمثابة وزارة
الصحة لديهم) ،قد خصّصت صفحة كاملة لهذا
الـطــب التقليدي ،بعد صفحتين مــن العالجات
الكيمائية الصناعية ،ضمن دليل «التشخيص
والعالج» لداء كوفيد ،19-الصادر عنها في 17
شباط  .2020وممّا ورد فيه (ص:)8
«وف ـ ـ ًق ـ ــا ل ـل ـم ـش ــاه ــدات ال ـح ــدي ـث ــة عـ ــن ال ـع ــاج
السريري والفعالية للطب الصيني التقليدي،
ف ـ ّـإن الـمـكـتــب ال ـع ــام لـلـجـنــة الـصـحـيــة الــوطـنـيــة
ومكتب إدارة الطب الصيني التقليدي التابع
للدولة ،أوصى في  6شباط  ،2020باستعمال
(مَغليّ تنظيف الرئة وإزالــة السموم) في كل
أقاليم البالد».
الوصفة الموصى بها كما وردت 9« :غرامات
مـ ــن نـ ـب ــات الـ ـعَـ ـ َلـ ـنْـ ــدة  6 ،Ephedraغ مــن
جيغانكاو [جذر عرق السوس المعا َلج] 9 ،غ
الجبْس (مقليّ أو ًال)،
الـ ّلــوز 30 – 15 ،غ من ِ
 9غرام من غويجي  9 ،Guizhiغرام ،Zixie
 9غ ــرام  9 ،Zhulingغ بــايـتـشــو ،Baizhu
 15غ  16 ،Zhilingغ دبـيــق ،Bupleurum
 6غ مــن درق ــة بــايـكــال (س ـكــوتــاريــا الصينية
 9 ،)Scutellaria baicalensisغرام باينيليا
 9 ،Pinelliaغ زنجبيل 9 ،غ من نبات النجم
 9 ،asterغ مــن زهــرة الـشـتــاء 9 ،غ مج َّفف
السوق  6 ،shoot dryغ من نبات ا َألسَارُون
 12 ،asarumغ من نبات اليام  6 ،yamغ من
فاكهة الكزبرة 6 ،غ من قشر اليوسفي 9 ،غ
من زهرة الحوض (األنقوليا .»)aquilegia
االسـتـخــدام المقترح كما ورد« :بشكل مَغليّ
ف ــي ال ـم ــاء .م ـق ــدار جــرعــة واح ـ ــدة ف ــي ال ـيــوم،
على مرتين في الصباح والمساء (بعد الطعام
بأربعين دقيقة) ،تؤخذ بالماء الــدافــئ ،وثالث
جــرعــات للكورس الـعــاجــي» .ويُفهم مــن ذلك
غــالـبـ ًا أن ال ـشــوط الـعــاجــي الــواحــد هــو لـمــدة
ثالثة أيام ،ألن الدليل يتابع قائ ًال «إذا شعرتَ
بتحسّن األعراض لكن لم يحدث الشفاء التام
بعد ،فأكمل شوط ًا عالجي ًا ثاني ًا» و«يجب إنهاء
تناول هذا الدواء عندما تختفي األعراض».
أم ــا ع ــن «ن ـط ــاق تـطـبـيــق» ه ــذا ال ـع ــاج فـيــذكــر
الدليل بــأنــه «مناسب للمرضى ذوي اإلصــابــة
الـخـفـيـفــة ،وال ـع ــادي ــة ،وال ـش ــدي ــدة» ،وبــالـنـسـبــة

للمرضى بحالة حرجة يمكن ترشيد استعماله
بما يتناسب مع وضع المريض.
جيش من المعا ِلجين «التقليديين» إلى
هوباي
وف ــق دراسـ ــة صـيـنـيــة عـلــى مــوقــع PubMed
ظ ـه ــرت ف ــي األول م ــن آذار (والق ـ ــت ق ـبــو ًال
أول ـي ـ ًا لـنـشــرهــا فــي مـجـلــة «ال ـب ـحــث ال ــدوائ ــي»
 Pharmacological Researchال ـتــي
يرأس تحريرها البروفسور إيميليو كليمنتي
من جامعة ميالن اإليطالية) أشــار المؤلفون،
وه ــم ثــاثــة بــاحـثـيــن صـيـنـيّـيــن ،إل ــى أنّ ــه خــال
الجائحة فــي مقاطعة هــوبــاي تــم إرســال طاقم
كبير مــن الـعــامـلـيــن والـخـبــراء بــالـطــب الصيني
الـتـقـلـيــدي بـلــغ قــوامــه حــوالــي  3100شـخــص.
وساهموا بعمليات اإلنقاذ العالجي ،باستخدام
خ ـل ـطــات ال ـم ـغ ـل ـيّ ال ـع ـش ـبــي ،وال ــوخ ــز ب ــاإلب ــر،
وغيرها من األساليب التقليدية .كما تم إنشاء
أجـنـحــة مـشـفــويــة مـتـخـصـصــة بــالـطــب الـصـيـنــي
التقليدي .وبلغ إجمالي عدد الحاالت المؤكدة
اإلصابة بالفيروس التاجي المستجدّ الذين تم
عالجهم بهذه األساليب  60107مريض ًا.
ولـ ــوحـ ــظ لـ ــدى  102مـ ــن ال ـ ـحـ ــاالت ال ـخ ـف ـي ـفــة
الـمــدروســة الـتــي تلقت عــاجـ ًا بالطب الصيني
ال ـت ـق ـل ـيــدي ،ب ــأنّ ــه تـ ـمّ تـقـصـيــر ال ـم ــدة ال ـم ـع ـتــادة
الخ ـت ـفــاء األعـ ــراض ال ـســريــريــة لــديـهــم بـمـقــدار
ي ــومَ ـي ــن ،وت ـق ـص ـيــر م ــدة ال ـت ـعــافــي م ــن ال ـح ـمّــى
بـمـقــدار  1.7يــوم ـ ًا ،وتـقـصـيــر ال ـمــدة الــوسـطـيــة
لـلـمـكــوث فــي الـمـشـفــى بـمـقــدار  2.2يــوم ـ ًا .كما
وزادت نـسـبــة تـحـسّــن الـعــامــات عـلــى صــورة
الطبقي المحوري بمقدار  ،%22وزيادة نسبة
الـشـفــاء الـســريــري بـمـقــدار  .%33لــوحــظ أيـضـ ًا
نـقــص نـسـبــة ال ـح ــاالت ال ـعــاديــة إل ــى الـشــديــدة
ب ـم ـق ــدار  %27.4وزيـ ـ ــادة  %70ب ـخ ــاي ــا ال ــدم
البيضاء اللمفاوية (حيث تنقص عاد ًة في هذا
ال ـمــرض ال ـف ـيــروســي) .إضــافــة لــذلــك ،بتطبيق
ال ـعــاج الـصـيـنــي الـتـقـلـيــدي لـمــرضــى ال ـحــاالت
ال ـشــديــدة ،ت ـمّ تـقـصـيــر ال ـمــدة الــوسـطـيــة للبقاء
فــي المشفى والـمــدة الــازمــة النـقــاب اختبار
الحمض الـنــووي الفيروسي مــن إيـجــابــي إلى

سلبي ،بمقدار أكثر من يومين.

من المفاهيم
األساسية في
الطب الصيني
التقليدي أن
اختالل التوازن
الداخلي
للجسم يتعلق
باختالل التوازن
مع البيئة
الخارجية

ما هي آليات التأثير؟
تــذكــر ال ــدراس ــة أس ـم ــاء ع ــدة خ ـل ـطــات عـشـبـيــة
تــم اس ـت ـخــدام ـهــا ،وال سـيّـمــا مـغـلـيّ «كـيـنـغـفــاي
بــايــدو»  .QPDأمــا بالنسبة آلليات تأثير هذه
األدويـ ـ ــة ،ال ـت ــي ي ـب ــدو ّأن بـعـضـهــا ع ـلــى األق ــل
ُق ـدِّمَ بشكل آلـيــات مفترَضة ،فــذكــرت الــدراســة:
اس ـت ـه ــداف ال ـخ ــاي ــا ال ـت ــي ت ـح ـمــل ال ـم ـس ـت ـق ـ ِبــل
وأن ال ـع ــاج يـسـتـطـيــع
ال ـف ـيــروســي ّ 2-ACE
تـثـبـيــط ت ـنــاســخ ال ـف ـيــروس ع ـبــر ال ـتــأث ـيــر عـلــى
عدد من البروتينات الريبوزومية [المسؤولة
عــن صـنــع الـبــروتـيـنــات داخ ــل ال ـخــايــا] .وبـمــا
ّأن ك ــوف ـي ــد 19-يـمـكــن أن يـسـتـثـيــر اسـتـجــابــة
مـنــاعـيــة قــويــة وعــاص ـفــة ال ـت ـهــاب ـيــة ،ف ـقــد أظـهــر
بأن مغليّ «كينغفاي بايدو»
التحليل الوظيفي ّ
استطاع تثبيط وتخفيف االستجابة المناعية
الـمـفــرطــة ،وإزال ــة االلـتـهــاب ،عـبــر تنظيم سبل
متعلقة بالمناعة ومتعلقة بتأثير السيتوكينات
[مواد كيميائية مح ِّفزة تفرزها الخاليا وتلعب
دور ًا مـنــاعـيـ ًا والـتـهــابـيـ ًا] .إضــافــة لــذلــك ،تـقــول
الـ ــدراسـ ــة ،بــأن ـهــا اس ـت ـخــدمــت ال ـت ـن ـبّــؤ بـطــريـقــة
«االلتحام الجزيئي» molecular docking
[وهي دراسة نمذجة بيو-معلوماتية لتخمين
البنية الفراغية ثالثية األبـعــاد لمركب كيمائي
حـيــوي نــاتــج عــن ارت ـبــاط جــزيـئـتـيــن أو أكـثــر،
ب ـنــا ًء عـلــى خـصــائـهــا الـمـعــروفــة مـسـبـقـ ًا] والـتــي
بأن كحول الباتشولي ،واإلرغسترول
أظهرت ّ
والشيونون ،الداخلة في تركيب الصيغة كان
ل ـهــا تــأث ـيــر أف ـض ــل م ـض ــادّ ل ـل ـف ـيــروس ال ـتــاجــي
المستجدّ  19-COVIDمما يو ّفر بُنَى جزيئية
قد تفيد في تطوير أدوية جديدة.
نتائج معالجة حالة شديدة
اتـ ـخ ــذت الـ ــدراسـ ــة ال ـم ـش ــار إل ـي ـه ــا أعـ ـ ــاه ،مــن
إح ـ ـ ــدى اإلص ـ ــاب ـ ــات الـ ـشـ ــديـ ــدة الـ ـتـ ــي ش ـف ـيــت
ب ـعــد ال ـع ــاج ال ـت ـق ـل ـيــدي ،ن ـم ــوذج ـ ًا ع ـلــى صـحــة
فــرض ـي ـت ـهــا ب ـف ــائ ــدة ال ـط ــب ال ـص ـي ـنــي الـتـقـلـيــدي
فــي مـعــالـجــة داء  .19-COVIDكــان المريض
ال ـم ــدروس فــي رحـلــة عـمــل فــي ووه ــان لـعــدة

أي ــام قـبــل ظـهــور ال ـمــرض .خــال فـتــرة قبوله
فــي الـمـشـفــى ،ت ـكــررت الـحـمــى وال ـس ـعــال ،ولــم
تكن أصــوات الخراخر الرئوية واضـحــة لديه.
تــم اسـتـخــدام الطب الغربي أو ًال ،بما فــي ذلك
تـنــاول كبسولة فوسفات األوسيلتاميفير عن
طريق الفم ،التسريب الوريدي لغانسيكلوفير،
استنشاق حالالت هوائية من إنترفيرون a1b
الـبَـشــري الـمــؤشَّــب ،ومــا إلــى ذلــك .على الرغم
مــن أن اخـتـبــار الـحـمــض ال ـنــووي الـفـيــروســي
كــان سلبي ًا ،أظهرت نتائج التصوير المقطعي
ال ـم ـح ــوس ــب  CTل ـل ـص ــدر أن انـ ــدمـ ــاج ظ ـ َّل ـيــن
رئــويَّـيــن مــن نـمــط «الــزجــاج الـمـطـحــون» أخــذ
ي ــزداد حـجـمـ ًا مــع زي ــادة فــي الـكـثــافــة أكـثــر مما
كان عليه الوضع عند القبول.
وبـمــا ّأن حــالــة الـمــريــض مـقـتــرنــة ب ـ «مـتــازمــة
الحرارة الرطبة» damp-heat syndrome
(وك ـت ــاب ال ــدراس ــة ي ـق ـصــدون هـنــا مـفـهــوم في
ال ـط ــب ال ـص ـي ـنــي ال ـت ـق ـل ـي ــدي ي ـت ـع ـلــق بــاخ ـتــال
ال ـتــوازن الــداخـلــي للجسم مــن نــاحـيــة الـحــرارة
ـادة
والـســوائــل وال ــذي يُـبـحَــث عــن عــاقــة لــه عـ ً
أيض ًا مع اختالل التوازن مع البيئة الخارجية)
– وبما ّأن الحرارة أكثر خطورة من الرطوبة،
تـمــت إضــافــة مـغـلــي «كـيـنـغـفــاي ب ــاي ــدو» QPD
للعالج .في ليلة إعطاء هــذا الــدواء ،انخفضت
درجة حرارة جسم المريض إلى  36.2درجة
مئوية ،ثم مالت إلى الطبيعية .بعد  6أيام من
العالج ،تحسنت صورة الرئتين على الطبقي
الـ ـمـ ـح ــوري ،وك ـ ــان ال ـظ ــل ال ــرغ ــام ــي الـقـصـبــي
طبيعيًا ،مع ارتـشــاف االلتهاب بشكل واضــح.
لم يعدْ المريض يعاني من الحمى أو الوهن،
وكان يسعل من حين آلخر ،وخفتت الخراخر
الرئوية عما كانت عليه من َقبل .بعد تخريجه،
استمر في أخذ  7جرعات من الوصفة الصينية
التقليدية ،مع سعال أحيان ًا.
تختتم الدراسة بالتذكير بالرؤية العامة للطب
الصيني التقليدي المرتبطة بالمفهوم الشامل
عن الـتــوازن بين «الـ ِيــن» و«الـيــانــغ» والتركيز
على تقوية مقاومة الجسم ،وتذ ّكر بأن ضمن
م ـم ــارس ــات هـ ــذا ال ـط ــب ي ـع ـطــى أي ـض ـ ًا اه ـت ـمــام
للعوامل النفسية والرياضة والحمية ،وغيرها.
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الدول االسكندنافية «الهرمة»  ...ماذا تفعل لمواطنيها؟

تدل المؤشرات اليوم إلى أن كبار السن سيكونون في وض ٍع
صعب في مواجهة وباء فيروس كورونا ،وهذا يضع «الدول
الهرمة» أمام تح ٍد صعب للحفاظ على أرواح النسبة األكبر من
مواطنيها ،ومن المستغرب ّأن المعطيات في دول الرفاه
نوع خاص ،بل بعضها ال
االجتماعي ال تدل على إجراءات من ٍ
يلتزم حتى بإجراءات الح ّد األدنى!

ǧرشا النجار

على الــرغــم مــن ّأن فـيــروس كــورونــا لم
يشكل إلى اآلن مشكلة حقيقية في عدد
من دول أوروبا إ ّال أن الشكل الذي تُدار
به هذه األزمة سيفجر األوضاع قريب ًا.

إذا كان
وسطي العمر
المرتفع يع ّد
أحد المقاييس
األساسية
للرفاه
االجتماعي
فهذا يفترض
سياسة
مختلفة في
دول «الرفاه
االجتماعي»

سبب «الرفاه» االسكندنافي
يطلق مصطلح «دول الرفاهية الحديثة»
على تلك الدول التي تكون فيها الحقوق
االجتماعية مصحوبة بالحقوق المدنية
والـ ـسـ ـيـ ــاسـ ـيـ ــة ،أي وج ـ ـ ــود م ـس ـت ــوىً
ج ـي ــد ًا م ــن ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة وال ـض ـمــان
االج ـت ـم ــاع ــي ،وقـ ــد ن ـش ــأت هـ ــذه الـ ــدول
فــي ثالثينيات الـقــرن العشرين لسبيين
أســاسـيـيــن ،األول :هــو ال ـن ـضــاالت الـتــي
قــادهــا عـمّــال تلك الــدول سعي ًا للحصول
على حقوقهم ،والسبب الثاني واألهــم:
هو وجــود النموذج المنافس :االتحاد
السوفييتي ،حيث بوجود نموذج بديل
ع ــن الــرأس ـمــال ـيــة ك ــان ال بـ ـدّ م ــن إي ـجــاد
أن ـظ ـم ــة قـ ـ ــادرة ع ـل ــى ت ـح ـق ـيــق م ـس ـتــوى
جـ ـيّـ ــد ًا م ــن ال ـم ـع ـي ـشــة ل ـش ـعــوب ـهــا ،ل ــدرء
شبح «االشـتــراكـيــة» عنها قــدر اإلمـكــان،
ـدة فـ ــي ذل ـ ــك ع ـل ــى ال ـع ــاق ــة غـيــر
م ـع ـت ـم ـ ً
المتكافئة مــع دول الـعــالــم الفقيرة التي
أمّـ ـن ــت ع ـب ــره ــا ف ــائ ـض ـ ًا دون ال ـم ـســاس
بالملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج .ولكن

الوباء الحالي الــذي يعصف بالعالم ك ّله
يضع هذه الدول على المحكّ في اختبار
لقياس إمكانية األنـظـمــة الصحية لديها
عـلــى اسـتـيـعــاب ال ـكــارثــة ،وال سـيّـمــا في
ظـ ّـل اإلجــراءات المتأخرة التي اتخذتها
حكومات هذه الدول.
السويد ...و«النموذج المتراخي»
ح ـظ ـيــت ال ـس ــوي ــد ع ـل ــى وجـ ــه ال ـت ـحــديــد
بــاهـتـمـ ٍـام إعــامــي كـبـيــر ،بـعــد أن سلكت
طــري ـق ـ ًا مـخـتـلـفـ ًا ف ــي ات ـخ ــاذ اإلج ـ ــراءات
م ـقــارن ـ ًة م ــع غ ـيــرهــا ،ف ـفــي ال ــوق ــت ال ــذي
أغـ ـلـ ـق ــت فـ ـي ــه ال ـ ــدانـ ـ ـم ـ ــارك والـ ـنـ ــرويـ ــج
ح ــدودهـ ـم ــا وم ـطــاع ـم ـه ـمــا وم ـن ـح ــدرات
الـتــزلــج وأخ ـبــرا جـمـيــع ال ـطــاب بــالـبـقــاء
في منازلهم هــذا الشهر ،أغلقت السويد
ف ـق ــط مـ ــدارسـ ـهـ ــا الـ ـث ــان ــوي ــة وك ـل ـي ــات ـه ــا،
وأبـقــت مــدارسـهــا االبـتــدائـيــة ،وحــانــاتـهــا،
وم ـطــاع ـم ـهــا وحـ ــدودهـ ــا م ـف ـتــوحــة ،ولــم
تـضــع أيــة قـيــود عـلــى مـنـحــدرات الـتــزلــج
لديها ،وللسخرية فقد كان اإلجراء األكثر
صرامة لديها هو عدم السماح بالتجمّع
ألكـثــر مــن  50شخص ًا! وذلــك طبع ًا بعد
أن كــان الــرقــم هــو  500شـخــص ،ولكن
ت ــزاي ــد ع ــدد اإلص ــاب ــات أج ـبــر الـحـكــومــة
على التقليل من هذا العدد.
احتمال حدوث «العاصفة»!
ب ـل ـ َـغ عـ ــدد الـ ـح ــاالت ف ــي ال ـس ــوي ــد حـتــى
ل ـح ـظ ــة ك ـت ــاب ــة ه ـ ــذا ال ـم ـق ــال مـ ــا ي ـق ــارب
الـ ـ ـ  6500مـ ـص ــاب و 370وفـ ـ ــاة (أي
نسبة وفـيــات  ،)%5.6فــي حين سجّلت
الـنــرويــج  5500مـصــاب منهم  62حالة
وفــاة (بنسبة وفـيــات  ،)%1وكــان العدد
األقـ ـ ــل فـ ــي ال ـ ــدان ـ ـم ـ ــارك ح ـي ــث س ـج ـلــت
حــوالــي  4000مـصــاب بينهم  161حالة
وفــاة (بنسبة وفـيــات  .)%4وقــد أثــارَت
هذه األرقام جد ًال حول فعّالية الطريقة
ال ـتــي اتّـبـعـتـهــا ال ـســويــد فــي الـتـعــامــل مع
ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ،وب ـح ـس ــب عـ ــالـ ــم األوبـ ـئـ ــة

هل يمكن
االستمرار
بتقديم
«الرفاه»
لشعوب تعاني
ٍ
أنظمتها من
ثقل السياسات
الراكضة وراء
إنقاذ البنوك
واالحتكارات
العالمية
الكبرى

أندرس تيجنيل في وكالة الصحة العامة
فــي الـبــاد فقد لــوحــظ منحنىً مسطح ًا
نـسـبـيـ ًا لـعــدد اإلصــابــات خــال األســابـيــع
الـمــاضـيــة ،إ ّال أنـهــا تـشـهــد اآلن «منحنى
حاد ًا إلى حدّ ما» ،األمر الذي يشير إلى
أنّــه مــن الصعب بـقــاء الــوضــع على حاله
ف ــي ظ ـ ّـل «ال ــرخ ــاوة» الـمـتـبّـعــة م ــن قـبــل
الحكومة السويدية تجاه الفيروس ،ما
يزيد أيض ًا من احتمال حدوث «عاصفة
من حاالت  .»19-COVIDوما قد يزيدُ
ال ـط ـيــن ب ـ ّلــة ه ــو ال ـن ـقــص ف ــي ال ـم ـع ـدّات،
والـ ــذي ص ـرّح ــت ع ـنــه خ ــدم ــات الــرعــايــة
الـصـحـيــة مـطـمـئـنـ ًة ال ـس ـكــان بــأنــه «حـتــى
اآلن لم يتم تجاوزها كما هو الحال في
إيطاليا وإسبانيا».
السن»؟!
«ال حاجة لكبار ّ
هـ ــذه اإلج ـ ـ ــراءات ال ـم ـتــأخــرة أدّت إلــى
تــزايــد فــي ان ـت ـشــار ال ـف ـيــروس فــي دور
المسنين ،وفق ما أفادَ به بعض العاملين
والـمـمــرضـيــن فــي الـمـسـتـشـفـيــات ودور
التمريض السويدية ،وذلك بالتزامن مع
نقص المعدات الوقائية مثل :األقنعة.
إذا كان وسطي العمر المرتفع يعدّ أحد
المقاييس األساسية للرفاه االجتماعي
ف ـه ــذا ي ـف ـتــرض س ـيــاســة م ـخ ـت ـل ـفــة ،وإن
الـ ـتـ ــرويـ ــج ب ـش ـك ــل وق ـ ــح ل ـف ـك ــرة م ــوت
ك ـب ــار الـ ـسّ ــن ع ـل ــى أن ـه ــا ف ـك ــرة طـبـيـعـيــة
ومستساغة ويجب تقبّلها يتناقض مع
فـكــرة ال ــرف ــاه ،وه ــذا مــا يـجــري تطبيقه
فــي هــذه ال ــدول الـيــوم ،حـيـ ُـث «ال بــأس
م ــن م ــوت ك ـبــار ال ـســن ال ــذي ــن يـشـ ّكـلــون
عـبـئـ ًا عـلــى الـمـيــزانـيــات ،فـهــم ال يعملون
والدولة مضطرة لتقديم الضمانات لهم»
وفي ذلك جور عظيم لحقوقهم بصفتهم
أحد أسباب هذا الرفاه.
قــد يـسـتـغــرب الـبـعــض ه ــذا الـسـيـنــاريــو،
ول ـ ـك ـ ــن ل ـ ـيـ ــس مـ ـسـ ـتـ ـبـ ـعـ ــد ًا ق ـ ـي ـ ــام ت ـل ــك
الحكومات بتطبيقه ،ففي مؤتمر صحفي
عُقد هذا األسبوعُ ،طرحت على رئيس
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ال ـ ـ ــوزراء ال ـس ــوي ــدي س ـت ـي ـفــان لــوفـفـيــن
أسـئـلــة حــول مــا إذا كــان الـعــدد المتزايد
لـلـحــاالت فــي دور رعــايــة الـمـسـنـيــن في
السويد دلـيـ ًا على استراتيجية فاشلة،
وكــان جوابه«:ال أعتقد إنها عالمة على
ذلك ،هذا ما تبدو عليه األمور في جميع
أنحاء أوروبا ،لقد قلنا طوال الوقت :إن
األمور ستزداد سوء ًا قبل أن تتحسن».
هل تشه ُد دول الرفاه االجتماعي
تراجعاً في مستوى الرفاه؟
اإلجــابــة عــن هــذا الـســؤال تحتاج للنظر
ف ـي ـمــا ه ــو أع ـم ــق م ــن أزم ـ ــة ال ـف ـي ــروس
ال ـم ـس ـت ـج ــد ،وإن كـ ــانـ ــت األخ ـ ـي ـ ــرة قــد
أض ـفــت عـلــى الـسـطــح بـعـضـ ًا مــن عـيــوب
ه ــذه األنـظـمــة  -وه ــذا مــا ب ــدأ مــواطـنــو
تلك الــدول يستشعرونه بقوة – ّإل ّأن
للمجريات األخرى دور ًا جيّد ًا أيض ًا في
تغيير س ـيــرورة األح ــداث ،فعلى سبيل
الـمـثــال :شـهــدت الـنــرويــج انـكـمــاشـ ًا غير
مسبوق في اقتصادها وتراجع ًا في سعر
عملتها إثر أزمــة أسعار النفط األخيرة،
حـيـ ُـث قــالــت هيلدي بـيــورنــانــد ،أسـتــاذة
االق ـت ـصــاد ف ــي كـلـيــة األع ـم ــال الـتـجــاريــة
فــي أوس ـلــو وفــق صـحـيـفــة «الـفــايـنـنـشــال
ت ــاي ــم»« :إن األس ـ ــوأ أم ــام ـن ــا ،سـنـصـبــح
أكـثــر شبه ًا بالبلدان األخــرى ،ال يمكننا
االستمرار في توسيع عجز ميزانيتنا»
وكان محافظ البنك المركزي النرويجي
قد حذر سابق ًا من التراجع االقتصادي،
حـتــى قـبــل وص ــول أزم ــة الـفـيــروس إلــى
ال ـنــرويــج .وه ــذه ال ــدالئ ــل ت ـض ـعُ إش ــارة
استفهام كبرى حول إمكانية االستمرار
ٍ
لشعوب تعاني أنظمتها
بتقديم «الرفاه»
ٍ
من ثقل السياسات الراكضة وراء إنقاذ
الـبـنــوك واالح ـت ـكــارات الـعــالـمـيــة الـكـبــرى
يضاف إلى ذلك التغيرات التي يشهدها
الـعــالــم والـتــي سـتـحــرم دول الـغــرب في
نهاية المطاف من خزاناتها االحتياطية
(شعوب العالم الفقير).
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إن مأزق الواليات المتحدة اليوم ،وهي على مشارف انفجار األزمة المالية ،قد وضع المنظومة األمريكية بموق ٍع خطر ،على المستويين الخارجي
والداخلي ،لكن وبالنسبة أل ّية دولة في الترجيح بين األمرين ،فإن خطر الداخل أولى بالمواجهة والضبط بطبيعة الحال ...وعليه ،فإن الجيش األمريكي
المنتشر طوالً وعرضاً خارج البالد قد تسّرعت عملية «انكفائه نحو الداخل» وربما أيضاً تمهيداً لتأدية مهام أكثر أولوية بالنسبة لالدارة االمريكية.

الجيش األمريكي يتسارع نحو الداخل

ǧيزن بوظو

إثـ ـ ــر حـ ـ ــرب الـ ـنـ ـفـ ــط ،وان ـ ـه ـ ـيـ ــار ال ـ ـبـ ــورصـ ــات،
وكــوفـيــد ،19-مــع مــا صــاحــب كــل ذلــك مــن فشل
ال ـم ـن ـظــومــة ال ـص ـح ـيــة ف ــي الـ ــداخـ ــل ،وف ـش ــل فــي
الـمــواقــف الـخــارجـيــة ،وارت ـفــاع مـعــدالت البطالة
بـشـكـ ٍل مـهــول ،بــاإلضــافــة إلــى الـتـشـرّد والـجــوع،
وكــل هــذا قـبــل انـفـجــار األزم ــة الـحـقـيـقـيــة عـمـلـيـ ًا،
يُ ـنــذر بـنـشــوء انـفـجــار شـعـبــي كـبـيــر فــي الــداخــل
األمـ ــريـ ـكـ ــي ،وب ـم ـخ ـت ـلــف ال ـ ــوالي ـ ــات ،ح ـي ــث أن
مؤشراتها تظهر اآلن في إضرابات وتظاهرات
ج ــزئ ـي ــة ه ـن ــا وهـ ـ ـن ـ ــاك ...وم ـ ــع ح ــال ــة ال ـض ـعــف
األمريكية وعجزها واالستحقاقات الكبيرة فيها

م ـنــذ أن ب ـ ــدأت األحـ ـ ــداث االخـ ـيـ ــرة الـمـتـعـلـقــة
بــال ـن ـفــط وكـ ــوفـ ـيـ ــد ،19-جـ ــرت عـ ــدة عـمـلـيــات
انـ ـسـ ـحـ ــاب ك ــامـ ـل ــة لـ ـلـ ـقـ ــوات األمـ ــريـ ـكـ ـيـ ــة فــي
أفغانستان والعراق ،بشكل متسارع ،باإلضافة
إل ــى تـخـفـيــض ال ـعــدد فــي ع ــدة قــواعــد ونـقــاط
عسكرية أخرى بما فيها المتواجدة في أوروبا
م ــع ح ـلــف ال ـن ــات ــو ،ف ـمــن ج ـهــة كـ ــان الـضـجـيــج
حــول الــوبــاء الـعــالـمــي غ ـطــا ًء إلن ـجــاز عــدد من
االنسحابات بأقل قدر ممكن من ردود الفعل
وتأثيراته ضمن الرأي العالم ،ومن جهة ثانية
ف ــإن الـحــاجــة األمــريـكـيــة لـهــذه ال ـقــوات داخـلـيـ ًا
باتت أكبر من مهامها الخارجية.

داخلي ًا ،فإن وسائل القمع «الديمقراطية» لم تعد
تـفـعــل فـعـلـهــا ،وهــو مــا يتطلب أســالـيــب مـبــاشــرة
لضبط األوضــاع الداخلية وقمع أيّــة احتماالت
كهذه تحت غطاء مكافحة الوباء الفيروسي.
تعداد القوات األمريكية وانسحاباتها
بحسب مركز األبحاث االستراتيجية الدولي،
يبلغ عدد القوات الفاعلة األمريكية ال ُكلي 1.3
مـلـيــون ،أك ـثــر مــن  200ألــف مـنـهــم منتشرين
خارج الواليات المتحدة األمريكية.
نقاط انتشار القوات األمريكية في الخارج -
عام 2017

إصابات داخل الجيش
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،فـ ـق ــد أتـ ـ ـ ــاح -ال ـف ـش ــل
األمريكي -للفيروس باختراق صفوف قواته،
مــؤدي ـ ًا إلصــابــة مــا يــزيــد عــن  600جـنــديـ ًا منه،
ووفاة واحد منهم حتى اآلن.
وقــد أكــدت الـخــدمــة الصحفية لـلـقــوات الجوية
األمريكية إصــابــة أكثر مــن  100مــن الطيارين،
و 78م ــن أفـ ــراد عــائــات ـهــم ومــوظ ـفــي الـخــدمــة
المدنية المتعاملين مع القوات الجوية.
تفش في حاملتي طائرات
و ُأعـلــن عن وجــود ٍ
«يو إس إس رونالد ريغان» و«يو إس إس
ثـيــودور روزفـيـلــت» ووج ــود  155إصــابــة في
روزفلت وحدها ،وقد أقالت البحرية األمريكية

كل ما يحصل
قبل انفجار األزمة
الحقيقية عملياً
ُينذر بنشوء انفجار
شعبي كبير في
الداخل األمريكي
وبمختلف الواليات

قائد حاملة الطائرات األخيرة بسبب «رسالة
ش ــدي ــدة ال ـل ـه ـجــة» ح ـســب وص ـف ـه ــم ،قـ ــام قــائــد
ال ـح ــام ـل ــة ،ب ــري ــت كـ ــروزيـ ـيـ ــه ،ب ــإرس ــال ـه ــا إل ــى
الـبـنـتــاغــون مـطــالـبـ ًا إيــاهــم بــاتـخــاذ اإلجـ ــراءات
الضرورية للحفاظ على حياة الجنود ،منتقد ًا
بذلك سلوك اإلدارة اتجاه هذا األمر.
وقد قامت البحرية األمريكية بسحب الحاملة
ن ـحــو ج ــزي ــرة غـ ــوام وإج ـ ــاء آالف ال ـب ـحــارة
منها ،باإلضافة إلى صرف آالف من الكوريين
ال ـج ـنــوب ـي ـيــن ال ــذي ــن ي ـع ـم ـلــون ف ــي م ـع ـس ـكــرات
ال ـ ـقـ ــوات األم ــري ـك ـي ــة ال ـم ـت ـم ــرك ــزة ف ــي ك ــوري ــا
الجنوبية ب ــ«إجــازة غير مــدفــوعــة األجــر» إلى
أج ــل غـيــر مـسـمــى ،بـعــد خ ــاف بـيــن الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة وك ــوري ــا ال ـج ـنــوب ـيــة حـ ــول ات ـفــاق ـيــة
ال ـتــداب ـيــر ال ـخــاصــة الـمـتـعـلـقــة بـتـقــاســم تـكــالـيــف
الدفاع بين حكومتي البلدين.
ولم ينج العسكريون األمريكيون الموجودون
فـ ــي أوروب ـ ـ ــا أي ـ ـض ـ ـ ًا ،ح ـي ــث تـ ــم وض ـ ــع ال ـقــائــد
كــري ـس ـتــوفــار كــافــولــي ،م ــع ع ــدد م ــن الـضـبــاط
اآلخرين في الحجر بعد اشتباههم باإلصابة.
الوضع في الداخل
ل ـق ــد ت ـح ـوّل ــت نـ ـي ــوي ــورك إل ـ ــى ب ـ ــؤرة ال ــوب ــاء
الـفـيــروســي وتـتـضــاعــف أع ــداد الـمـصــابـيــن فيها
بـشـكــل مـتـســارع ،حـيــث ت ـجــاوزت وحــدهــا 114
ألف إصابة حتى تاريخ هذا المقال ،وقد طالب
عمدة المدينة ،بيل دي بالسيو ،مرار ًا بدخول
الـقــوات العسكرية األمــريـكـيــة تـحــديــد ًا لتعويله
عليها بإدارة وضبط هذه األزمة.
وق ــد ب ـلــغ ت ـع ــداد ال ـعــاط ـل ـيــن ع ــن ال ـع ـمــل 6.65
مليون فــي نهاية الشهر الماضي مــع توقعات
ب ـم ـضــاع ـف ـتــه .وق ــام ــت إضـ ــرابـ ــات وت ـظ ــاه ــرات
عمالية لشركات كبرى كآمازون وانستاكارت
وجنرال الكترك ،لن تقف حدودها هنا.
ورغ ـ ــم الـ ـظ ــرف ال ـص ـح ــي ال ـن ــاش ــئ ،ل ــم تـتـخــذ
االدارة األمــريـكـيــة أي اج ــراء يــؤمــن إج ــازات
مدفوعة األجر ألولئك المصابين او ممن يشتبه
بــاصــاب ـت ـهــم ،بــاالضــافــة الف ـت ـقــار الـمـسـتـشـفـيــات
والمراكز الطبية ومراكز الرعاية الصحية إلى
األدوات الطبية الضرورية لمواجهة المرض،
وعـلــى رأسـهــا «أجـهــزة التنفس االصـطـنــاعــي»

مما دفــع إدارة هــذه النقاط إلــى الـبــدء بالعمل
وف ـق ـ ًا ل ـق ــان ــون ال ـغ ــاب ــة «ال ـب ـق ــاء ل ــأق ــوى» مــع
فــارق أن اإلدارة األمريكية هي من تحدد من
يصلح للعيش أو ال ،لتقرر مــن يحصل على
«المنفسة» ومن يترك ليموت.
وح ـتــى الـلـحـظــة ش ـكــل ال ـج ـيــش األمــري ـكــي 15
فــري ـق ـ ًا ب ــاس ــم «فـ ــرق ال ـع ـمــل ال ـط ـب ـيــة لـلـمـنــاطــق
المدنية» بتعداد  10آالف شخص ،وخصصت
البحرية عــدد ًا مــن المرافق الطبية لهذا األمــر،
وقــد أكــد الـبـنـتــاغــون يــوم الـجـمـعــة عــن انـتـشــار
قــوات إضافية فــي نيويورك وعــدد مــن المدن
األخ ــرى ،وجــود الـقــوات العسكرية األمريكية
فـ ــي الـ ـمـ ــدن مـ ــع ت ــرق ــب النـ ـفـ ـجـ ــارات شـعـبـيــة
ق ــد ي ـضــع م ـه ــام ج ــدي ــدة ع ـلــى ع ــات ــق ال ـق ــوات
العسكرية ،فقمع ماليين الفقراء والعاطلين عن
الـعـمــل لـيــس عـمـ ًا تستطيع إن ـجــازه األجـهــزة
التقليدية.
خطى استباقية؟
إن موضوعة احتمال حصول انفجا ٍر اجتماعي
مـ ــع ت ـص ــاع ــد األزم ـ ـ ــة ال ـم ــال ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة
األم ــري ـك ـي ــة ،ب ــالـ ـت ــوازي م ــع هــزائ ـم ـهــا عــال ـم ـي ـ ًا
وض ـع ــف مــواق ـع ـهــا ،ي ـش ـكــل ت ـه ــدي ــد ًا ل ــم يـسـبــق
لــه مثيل عـلــى الـنـخـبــة الـحــاكـمــة ،فحجم األزمــة
ال ـنــاش ـئــة سـيـقــابـلــه ح ـجــم ان ـف ـجــار أيـ ـضـ ـ ًا ...كــل
هذه العوامل قد سرّعت من استعادة القوات
الـعـسـكــريــة األمــريـكـيــة ال ـمــوجــودة فــي الـخــارج
نحو الداخل ،لكن نشرها اآلن في المدن بهذا
الـشـكــل ،قــد ي ـكــون خ ـطــوة مــواجـهــة اسـتـبــاقـيــة
بـيــن الــدولــة األمــريـكـيــة ومــواطـنـيـهــا مــن جـهــة،
ومـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ــرى ق ــد ي ـك ــون ع ــامـ ـ ًا لـحـســم
حالة االنـقـســام الـمــوجــودة داخــل هــذه النخبة
بالشكل القمعي المباشر وإنـجــاز آخــر الخطى
لصالح تيار االنكفاء.
إن هذه اإلجراءات تعني اآلن تحو ًال تدريجي ًا
إلى نموذج دولة قمعية بالشكل العلني ،ومع
عــدم وجــود مخارج لهذه االستعصاءات ،فقد
يـتــزايــد ويـكـبــر ن ـشــاط الـجـيــش األمــري ـكــي في
ال ــداخ ــل ف ــي م ـحــاولــة إلع ــاق ــة عـمـلـيــة الـتـحــول
الداخلي القادمة ال محالة.
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في الوقت الذي يشهد العالم أزمة
حقيقية تتطلب كل جه ٍد في سبيل
مقبل عليه ،تنصرف
إنقاذ العالم مما هو ٌ
إعالم «مرموقة» لحياكة الدسائس
وسائل ٍ
وخلط األوراق ،ونظرًا لحساسية الظرف
ال بد لنا من الوقوف ولو قلي ًال لفهم ما
الذي يقال وما الغرض من قوله اليوم وفي
هذا الظرف تحديدًا؟

ǧعالء أبوفّراج

ت ـح ـت ــاج دول ال ـع ــال ــم الـ ـي ــوم ك ـم ـ ًا ك ـب ـي ــر ًا مــن
المستلزمات الطبية ،واستطاعت الصين تلبية
ج ــز ٍء كـبـيــر مــن ه ــذا الـطـلــب الـعــالـمــي ال ـطــارئ،
جــاء جــز ٌء منها على شكل مساعدات حكومية
رسمية أو من شركات وفعاليات أخرى ،وكان
الجزء اآلخــر عبر تأمين «البضائع» الصحية
المطلوبة في األسواق العالمية.
ما الذي يجري؟
وهنا تكمن المشكلة ،فالصين احتلت عناوين
ال ـص ـح ــف فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـم ــاضـ ـي ــة ،وتـ ـح ــدي ــد ًا
ل ـت ـقــدي ـم ـهــا ي ــد الـ ـع ــون لـ ـل ــدول ال ـت ــي اح ـتــاجــت
المساعدة في هذه الفتر ة العصيبة ،ويجري
مؤخر ًا هجوم شرس على الصين – وروسيا
ط ـب ـع ـ ًا -يـسـتـنــد إل ــى ف ـكــرة أســاس ـيــة وه ــي أن
ال ـم ـســاعــدات اإلن ـســان ـيــة واإلم ـ ـ ــدادات الـطـبـيــة
لـيـســت خــدم ـ ًة مـجــانـيــة ،وإن ه ــذه اإلمـ ــدادات
إمــا مـعـطــوبــة وغـيــر صــالـحــة ،وإم ــا إنـهــا تـهــدف
«لشراء الذمم» في أوروبا ،وفي أحيان أخرى
هي مساعدات ال لــزوم لها ومع ذلك تتسابق
الـ ــدول األوروب ـي ــة لـلـحـصــول عـلـيـهــا وشــرائـهــا
لسبب مجهول.
ٍ
وهنا وفي البداية وقبل الخوض في تفاصيل
ه ــذا ال ـم ــوض ــوع ال ـشــائــك عـلـيـنــا اإلج ــاب ــة عـلــى
الـ ـسـ ــؤال ال ـك ـب ـي ــر ...ه ــل الـ ـ ــدور ال ـ ــذي تـلـعـبــه
الـصـيــن وروس ـيــا الـيــوم سيسمح لـهــم بحصاد
نـتــائــج سياسية فــي المستقبل الـقــريــب؟ وهــل
ما يجري اليوم يسرع من عملية ملئ الفراغ
الذي يخلفه التراجع األمريكي؟ بالطبع! ولكن
الجواب الضروري هو كيف يتم ذلك ومن هو
المتضرر من هذا التحول؟
حرب إعالمية قاصرة
يجري تداول مجموعة من التقارير الصحفية
الغربية التي أصبحت سالح ًا في الهجوم على
الــدور الصيني ،وال يمكن استعراضها جميع ًا
لـكــن ن ــرى أن ــه مــن ال ـض ــروري ع ــرض بعضها
بشكل موجز قدر اإلمكان:
ـداول لخبر
ـ
ـ
ت
ـع،
ـ
س
وا
ج ــرى ،وعـلــى مـسـتــواى
ٌ
مـفــاده أن الـصـيــن زودت اسـبــانـيــا بــاخـتـبــارات
غ ـيــر مــوثــوقــة لـلـكـشــف ع ــن ف ـي ــروس كــورونــا
المستجد ،وأن هذه االختبارات أظهرت نسبة
فـعــالـيــة لــم ت ـت ـجــاوز  ،%30وج ــاء فــي صحيفة
الغاردين أن الحكومة االسبانية سحبت أكثر
مــن  58أل ــف اخ ـت ـبــار مــن ال ـت ــداول ،واعـتـبــرت
وســائــل اإلعــام أن هــذا الخبر هــو دلـيـ ٌـل على
الـ ــدور ال ـم ـش ـبــوه ال ــذي تـلـعـبــه ال ـص ـيــن ال ـيــوم.
إن الـخـبــر خـطـيـرٌ حـقـ ًا ومـثـيـرٌ لــاهـتـمــام لكنه
ليس بالبساطة التي يجري تداولها ،فحسب

الصحيفة نفسها ،أعلنت الصين عن قائمة من
الـشــركــة الـمـعـتـمــدة مــن قـبــل الـحـكــومــة الصينة،
وإن الشركة المذكورة لم تكن ضمنها ،يضاف
إلى ذلك أن هذه االختبارات لم تقدمها الصين
بشكل رسمي السبانيا ،بل قامت شركة خاصة
اسبانية بشراء هذه الشحنة في وقتٍ سابق،
لتقوم الحق ًا ببيعها لوزارة الصحة االسبانية،
التي أكدت في بيانٍ رسمي أن هذه االختبارات
ت ــواف ــق ال ـم ـعــاي ـيــر األوروب ـ ـيـ ــة ال ـم ـع ـت ـمــدة فــي
اسـبــانـيــا .وأكــدت الحكومة االسـبــانـيــة أن هذه
االختبارات لم تكن جزء ًا من الشحنة الرسمية
الـتــي سـتؤمنها الحكومة الصينة .وهـنــا يبدو
م ــن الـطـبـيـعــي أن ت ـع ـيــد ال ـح ـكــومــة االس ـبــان ـيــة
الـشـحـنــة ،وأن تـحـصــل عـلــى مـسـتـلــزمــاتـهــا من
قبل الـمــورديــن المعتمدين الــذيــن صرحت بهم
ال ـح ـكــومــة ال ـص ـي ـن ـيــة ،ل ـكــن ه ــذا ل ــم يـحـصــل بــل
عـلــى الـعـكــس ،فـحـســب مـقــال آخــر فــي صحيفة
الـ «الديلي ميل» البريطانية ستقوم الحكومة
االس ـب ــان ـي ــة ب ـت ـبــديــل االخـ ـتـ ـب ــارات ع ــن طــريــق
المصدر ذاته!
الـمـشـكـلــة مــركـبــة بــا شــك ،فـهــي تــدل أن هـنــاك
شركات داخل الصين ال تقدم الحد األدنى من
المعايير الطبية والتقنية الـتــي يجب توفرها
في هذا النمط من المنتجات (على الرغم من
أن ال ـشــركــة ف ــي دفــاع ـهــا ع ــن نـفـسـهــا ص ـرّحــت
بــأن االختبار لم يستخدم بالشكل الصحيح)،
وهذا يضع تحدي ًا كبير ًا أمام الحكومة الصينية
لضبط هــذه العملية ،وإحــدى هــذه الخطوات
هــي الخطوة الـضــروريــة التي قامت بها بكين
فـعـلـيـ ًا وهــي اإلع ــان عــن الـشــركــات الـمـعـتـمــدة
فــي هــذا الـمـجــال ،لـكــن المشكلة أنـنــا أمــام خلل
فــي مـعــايـيــر ال ـجــودة األوروب ـي ــة أي ـض ـ ًا والـتــي
لــم تــر مشكلة فــي االخـتـبــارات ،والمشكلة في
الـحـكــومــة االسـبــانـيــة ال ـتــي لـسـبــب مــا تـشـتــري
مستلزمات عن طريق وسطاء يسعون للربح
بالدرجة األولى
ف ــي م ـقــال آخ ــر ن ـشــر ف ــي مـجـلــة « نــاشـيــونــال
ريفيو» اليمينية األمريكية ،تؤكد فيه ّأن «بيع
األق ـن ـعــة الـطـبـيــة لـيــس أع ـم ــا ًال خ ـيــريــة» ،وهــذا
صحيح طـبـعـ ًا ،لـكــن الـصـيــن «والـتــي عــانــت من

هل الدور الذي تلعبه
الصين وروسيا
اليوم سيسمح
لهم بحصاد نتائج
سياسية في
المستقبل القريب؟

نقص في اإلمــدادات الطبية في ذروة تفشي
ٍ
ال ـم ــرض ع ـلــى أراض ـي ـه ــا» ،اس ـت ـطــاعــت بـفـضــل
قدراتها االقتصادية الكبيرة أن تقوم باستجابة
سريعة لتسد حاجتها المحلية وتغطي جــزء ًا
م ــن ال ـط ـلــب ال ـعــال ـمــي ال ـك ـب ـيــر ،وت ـق ــول األرقـ ــام
أن ال ـص ـيــن اس ـت ـطــاعــت مـضــاعـفــة ان ـتــاج ـهــا مــن
الكمامات بما يعادل  %450خــال شهر واحــد،
ه ــذا الـ ــذي ل ــم يـسـتـطــع ال ـعــالــم ال ـق ـيــام ب ــه إلــى
الـيــوم ،بــل تــرى الــواليــات المتحدة األمريكية
أنه من األسهل لعب دور «قراصنة الكمامات»
فتغزو الحكومة األمريكية المطارات وتشتري
شحنات الكمامات بأسعار مضاعفة ،وهــذا ما
ذك ــر حـتــى فــي صـحـيـفــة ال ـغــارديــن الـتــي أكــدت
أن ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة «خـ ـطـ ـف ــت» شـحـنــة
كمامات كانت متجهة إلى فرنسا .ومع كل هذا
تطمئن مجلة «نــاشـيــونــال ريـفـيــو» قــراءهــا أن
الصين لن تستطيع أن تفعل ما فعلته وتفعله
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة األم ــري ـك ـي ــة و«ح ـل ـفــاؤهــا
الديموقراطيون» بل تؤكد أنهم ينفقون على
المساعدات اإلنسانية «أكثر مما ينفقون على
أغ ــراض ال ــدف ــاع» ،يـخـتـتــم كــاتــب الـمـقــال مــايــك
واتـ ـس ــون بـ ــأن «األم ــريـ ـك ــان ي ـع ـطــون بـسـبــب
معدنهم ،بينما يعطي الشيوعيون الصينيون
ل ـ ـيـ ــأخـ ــذوا ف ـ ــي الـ ـمـ ـقـ ــابـ ــل ،الـ ـعـ ــالـ ــم س ـ ـي ـ ــرى...
وسيتذكر»
ال م ـ ـجـ ــال ل ـ ـعـ ــرض ك ـ ــل م ـ ــا ي ـك ـت ــب ف ـ ــي ه ــذا
ال ـخ ـصــوص ،فــالـصـحــافــة الـغــربـيــة تـضــخ آالف
المقاالت المشابهة التي يجب الوقوف عندها
أو عـلــى األق ــل قــراءت ـهــا فـمـعـظـمـهــا يـمـكــن الــرد
صيني
عـلـيــه حـتــى دون الــرجــوع إلــى م ـصــد ٍر
ٍ
واح ـ ـ ــد! ي ـك ـف ــي ق ـ ـ ــراءة ال ـم ـق ــال لـ ـن ــرى درجـ ــة
اإلف ـ ــاس ال ـم ــوج ــودة .ي ـح ـتــاج ال ـعــالــم ال ـيــوم
درج ــة عــالـيــة مــن ال ـت ـكــاتــف ،فــالـمـتـحــدث بــاســم
ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـص ـي ـن ـيــة قـ ــال ص ــراح ــة أن بـكـيــن
تـعـتـبــر « الـمـســاعــدة الـصـيـنـيــة فــي االسـتـجــابــة
ل ـح ــاج ــات االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي ن ــوع ـ ًا م ــن رد
الجميل» فالصين نفسها تلقت مساعدات ،لكنها
استجابت بشكل سريع لما تفرضه الضرورة
اليوم.
مقال نشر في الفورين بوليسي يحذر من
في ٍ

ي ـ ـخ ـ ـتـ ــم

الدور الذي تلعبه الصين وروسيا
كاتبه بالقول:
«إذا فقد أيّ مــن دول الـنــاتــو ولــو عــدد ًا قلي ًال
مــن مــواطـنـيــه كنتيجة لـعـمـ ٍل عـسـكــري ،سـيــرد
التحالف فور ًا وبكل طاقته ،سيرسل المعدات
والـ ـجـ ـن ــود وال ـ ـقـ ــادة م ــن ك ــل دول ال ـت ـحــالــف
للخطوط األمامية ،لكن وباء فيروس كورونا
ل ــم ي ـك ــن أبـ ـ ــد ًا ال ـه ـج ــوم ال ـ ــذي اس ـت ـع ــد ال ـنــاتــو
لصده» ،وهذا هو جوهر المشكلة ،العالم كان
منشغ ًال باإلنفاق على جيوشه ولــم يعد يملك
ما يكفي لبناء المستشفيات وتمويل األبحاث
الطبية ،فــأوروبــا اليوم لم تستطع االستجابة
بالشكل المطلوب ،الناتو لم يقدم النفع حتى
للشعوب التي أنفقت عليه لعقود.
فـ ــي إحـ ـ ــدى ت ـص ــري ـح ــات ال ــرئـ ـي ــس ال ـص ـي ـنــي
ش ــي ج ـي ــن ب ـي ـنــغ ف ــي آواخ ـ ــر الـ ـع ــام ال ـمــاضــي
قــال أن «الـحـلــم الـصـيـنــي المتمثل فــي النهضة
الـعـظـيـمــة لــأمــة الـصـيـنـيــة ،لـيــس بــأي حــال من
األحـ ــوال حـلـمـ ًا لـلـسـعــي إل ــى الـهـيـمـنــة» مـضـيـفـ ًا
أن «تــاريــخ الصين المهين ،حينما كانت دولــة
ش ـبــه مـسـتـعـمــرة وش ـبــه إق ـطــاع ـيــة ،ل ــن يـتـكــرر
أبـ ــد ًا» ،ال يـمـكـنـنــا اعـتـبــار تـصــريـحــات الــرئـيــس
الصيني دلـيـ ًا على نــوايــا الصين الطيبة ،لكن
ال ـص ـي ــن ت ـن ـتــج م ـن ـف ــردة م ــا يـ ـق ــارب  %20مــن
ال ـنــاتــج ال ـعــال ـمــي ،وت ـعــرض عـلــى ال ـعــالــم نـمـطـ ًا
من العالقات االقتصادية « »Win-Winالذي
ي ـض ـمــن ال ـم ـن ـف ـعــة ال ـم ـت ـبــادلــة ل ـطــرفــي االت ـف ــاق
وهـ ــذا يـشـكــل ت ـه ــدي ــد ًا حـقـيـقـيـ ًا لـلـنـمــط الـســائــد
اليوم ،فأوروبا ملزمة بشراء بضائع أمريكية
بــأسـعــار أغ ـلــى ،ألن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة تضع
مصلحتها فوق الجميع .العالم يتغير بسرعة،
وروسـيــا والـصـيــن ستحصد الكثير فـعـ ًا أكثر
مــن مـجــرد «عـنــاويــن فــي الصحف» كما تّدعي
مجلة «ناشيونال ريفيو» ،بل ستنجح أقطاب
ال ـع ــال ــم ال ـج ــدي ــد بـ ـف ــرض ال ـت ـع ــددي ــة ال ـق ـط ـب ـيــة
وبـتـحــريــر الـ ــدول مــن عــاقــات أثـقـلــت كــاهـلـهــم
ونـفـقــات عسكرية تبيّن أنـهــا ال تفي بالغرض
عـنــد ال ـضــرورة ،وفــي الـخـتــام نستعير كلمات
«نــاشـيــونــال ريـفـيــو» حــرفـيـ ًا :الـعــالــم سـيــرى...
وسيتذكر!
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لقاح عالمي!  ...أال يبدو

إن السباق المحموم للوصول إلى براءة اختراع لقاح لفيروس كورونا ،أي إلى احتكار آخر ،هو عمل سيدر غالباً ع ّدة
ّ
مليارات من الدوالرات .هذه هي الطريقة التي تسير بها الرأسمالية النيوليبرالية الغربية بأبشع صورها ،أو
حمى تحقيق الربح ،وال عالقة لألمر برفاه البشر.
بأفضلها ،من زاوية الشركات التي تحقق الربح .ال يزيد األمر عن كونه ّ

ǧبقلم :بيتر كوينغǧ
     تعريب :عروة درويش

من سيط ّور اللقاح أو ًال؟
لـنـضــع كــوف ـيــد 19-فــي سـيــاقــه :جـمـيــع األرق ــام
الــرس ـم ـيــة ال ـتــي تـنـقـلـهــا مـنـظـمــة ال ـص ـحــة يـجــب
ال ـن ـظ ــر إل ـي ـه ــا ب ـن ــوع م ــن الـ ـش ــك .ف ـف ــي الـكـثـيــر
مــن ال ـب ـلــدان ،وخــاصــة فــي الـعــالــم ال ـثــالــث ،تـعـدّ
االخـتـبــارات الدقيقة مشكلة .فمعدات الفحص
عادة ما تكون مفقودة أو غير موثوقة ،ولهذا
ق ــد ي ـتــم تـشـخـيــص ب ـشــر مـصــابـيــن بــأعــراض
أن ـف ـلــونــزا ع ــادي ــة ب ــأنّ ـه ــم م ـص ــاب ــون ب ـف ـيــروس
كورونا ،وذلك إمّا على سبيل الخطأ أو بهدف
تحقيق شـهــرة إعــامـيــة تـخـوّل تحقيق بعض
ال ـم ـكــاســب ال ـم ـب ــاش ــرة ،م ـث ــل :ال ـح ـص ــول عـلــى
مساعدات.
التشخيص غير الدقيق والحسابات الخاطئة
قــد تـحــدث حـتّــى فــي الــواليــات الـمـتـحــدة .شهد
السيد روبرت ريدفيلد ،المدير التنفيذي لمركز
الـتـحـكــم بــاألوب ـئــة األمــري ـكــي أم ــام الـكــونـغــرس
بأن المركز لم يعد يجري فحوصات دورية،
ّ
وأن ه ــذه الـفـحــوص تـجــريـهــا ال ــوالي ــات وفــي
ّ
الحاالت الشديدة فقط.
بينما من الجانب اآلخر ،فقد قدّر مركز التحكم
ب ــاألوب ـئ ــة ب ــأنّ ــه ف ــي م ــوس ــم  2020/2019فــي
الــواليــات المتحدة فقط قــد يلتقط مــا بين 38
وأن
إلــى  54مليون إنسان األنفلونزا العاديةّ ،
ما بين  23إلى  59ألف قد يموتون بسببه .لقد
كان عدد الموتى المقدّر بأنّهم ماتوا من انتشار
الوباء في  2018-2017في الواليات المتحدة
هـ ــو  60ألـ ـ ــف .هـ ــل ه ـ ــذه األرق ـ ـ ــام ت ـج ـع ــل مــن
بأن كوفيد 19-وباء عالمي،
الطبيعي أن تعلن ّ
بينما ال تفعل ذلك مع األنفلونزا العادية ،أم ّأن
هناك أمر ًا آخر يجب البحث عنه؟

وفـ ـقـ ـ ًا ل ـل ـس ـيــد ري ــدف ـي ـل ــد ،ف ـ ـ ّـإن ل ـق ــاح ف ـي ــروس
كــورونــا ال ــذي يـتــم تـحـضـيــره لــن يـكــون نــافـعـ ًا
بــالـحـمــايــة مــن الـمــوجــة الـثــانـيــة مــن الـفـيــروس،
وال ـتــي وف ـق ـ ًا لـلـسـيــد ريــدفـيـلــد أي ـض ـ ًا سـتـضــرب
دون شــك .فــالـفـيــروس الــذي سـيـضــرب الحـقـ ًا
سـيـتـحـوّل بـكــل تــأكـيــد ،وهــذا أمــر مـشــابــه جــد ًا
ل ـمــا ي ـحــدث ل ـف ـيــروس األن ـف ـلــونــزا ال ـشــائــع .ال
تتعدى فاعلية لقاح األنفلونزا الشائعة ال %50
مــع الـكـثـيــر مــن اآلث ــار الـجــانـبـيــة ال ـض ــارة ،فهل
سيكون لقاح فيروس كورونا أفضل؟
ألن الدافع هو الربح
ّ
الـتـعــاون بــد ًال مــن المنافسة لـيــس أم ــر ًا متاح ًا
ف ــي الـ ـغ ــرب .ف ــاألم ــر بـكـلـيـتــه ي ـق ــوده ال ــرب ــح،
ولهذا تريد جميع الشركات الدوائية الوصول
لتسجيل براءة اختراع للقاح يجتاح األسواق.
لـكـنّ الـســؤال الــذي يجب طــرحــه هــو :هــل حق ًا
نحن بحاجة للقاح ،أم لقاحات؟
اللقاح ال يشفي المصابين ،قد يمنع الفيروس
م ــن ال ـض ــرب ب ـق ـوّة م ــن ج ــدي ــد ،وق ــد ال يـفـعــل،
وذل ــك بــاالعـتـمــاد عـلــى عــوامــل أخ ــرى كــالـســن
وال ـظ ــروف الـصـحـيــة والـجـســديــة لــأشـخــاص.
تـظـهــر اإلح ـص ــاءات الـعــالـمـيــة ب ـ ّـأن األش ـخــاص
الذين يقل سنهم عن  40أو  50ممّن أصابتهم
عــدوى كــوفـيــد ،19-لــم يـعــانــوا إال مــن أعــراض
خفيفة ال تحمل على القلق.
فـحــال إصــابــة أحــد مــا بــالـفـيــروس عـلـيــه الـبـقــاء
فــي المنزل واالسـتــراحــة واسـتـخــدام الوسائل
الـتـقـلـيــديــة الـمـسـتـخــدمــة لـلـشـفــاء مــن األنـفـلــونــزا
ال ـشــائ ـعــة ،وه ــذا سـيـكــون كــاف ـي ـ ًا لـلـتـخـلــص من
الفيروس خالل أسبوع أو اثنين .أمّا الرعاية
ال ـخــاصــة ف ـي ـجــب أن ت ـق ــدم إل ــى ال ـب ـشــر ال ـبــالــغ
عمرهم فوق  65أو  70وهم من يجب عزلهم
وإيالئهم رعاية خاصة.

ما الذي يقبع خلف
هذه البروباغندا
اإلعالم ّية التي
تعتمدها نخب
النظام االجتماعي-
االقتصادي الغربي
الذي يطلق
البؤس والمجاعات
والموت؟

اسـ ـتـ ـط ــاع ــت الـ ـصـ ـي ــن الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى وبـ ــاء
ك ـ ــوف ـ ـي ـ ــد 19-دون ل ـ ـقـ ــاحـ ــات وبـ ــاسـ ـتـ ـخـ ــدام
الـ ـع ــاج ــات ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة غ ـي ــر ال ـم ـك ـل ـف ــة .مــاهــي
األدوي ــة االعـتـيــاديــة الـتــي أثـبـتــت فاعليتها في
الصين ،والتي قد ساعدت في السيطرة على
كوفيد 19-هناك ،ودون الحاجة للقاح؟
يتجسد اليوم حول العالم اتجاهان متصارعان:
خبراء وعلماء األوبئة والفيروسات الرائدين
والبارزين من جهة ،وممثلو الشركات الدوائية
العمالقة فــي الحكومات والمنظمات الدولية،
مثل :منظمة الصحة العالمية .فكما رأينا على
سبيل المثال ،فقد اقترح البروفسور الفرنسي
ديدير راول ،أحد أبرز  5علماء على مستوى
العالم مختصين باألمراض المعدية ،استخدام
الهيدروكسيكلوروكين ،وهو الدواء المعروف
البسيط وزهـيــد الـثـمــن ،والـمـسـتـخــدم مــن قبل
في مكافحة المالريا ،والذي أظهر فاعليته على
نسخ فيروس كورونا السابقة ،مثل :سارس.
ف ـفــي ش ـبــاط  2020أك ــدت ال ـج ـهــات الــرسـمـيــة
الصينية استخدامها للدواء ونجاحه في تقليل
الحمل الفيروسي وإحداث تحسن مذهل.
كما ّأن الصين وكــوبــا تعمالن مـعـ ًا باستخدام
دواء إنترفيرون ألفا 2بي ،المضاد الفيروسي
ال ـمــؤثــر ال ــذي ت ـمّ ت ـطــويــره فــي كــوبــا مـنــذ 39
عــام ،والـمـجـهــول للعالم بسبب الـحـصــار الــذي
تفرضه الواليات المتحدة على كوبا وحمالت
التشويه اإلعالمي المستمر بحقها .وقد أثبت
ال ــدواء فاعليته فــي مـحــاربــة كــوفـيــد 19-ويتم
إنتاجه بشكل مشترك كوبي-صيني اليوم.
وال ـع ـل ـمــاء ال ـص ـي ـن ـيــون وال ـكــوب ـيــون ي ـطــورون
ل ـقــاح ـ ًا ج ــدي ــد ًا ق ــد ي ـنــزل لــاخ ـت ـبــار ف ــي وقــت
قــريــب .وتظهر لنا النسخة الكوبية-الصينية
لتطوير اللقاح مــدى فاعلية النظام التعاوني
وأن المطورين قد أعلنوا
غير الربحي ،خاصة ّ
بأن اللقاح سيكون متوفر ًا للجميع حول العالم
ّ
بأسعار منخفضة.
أيض ًا هناك العالج المستخدم آلالف السنين:
منتجات الفضّة الغروانية المستخدمة لعالج
طـ ـي ــف واس ـ ـ ــع م ـ ــن األم ـ ـ ـ ــراض ال ـف ـي ــروس ـي ــة
والبكتيرية .وهناك المزيج بين المينثوالتوم

وأدويـ ـ ــة زهـ ـي ــدة أخ ـ ــرى وال ـم ـس ـت ـخــدم كــذلــك
لفترات طويلة .وال ننسى العالجات الطبيعية،
م ـث ــل :الـ ـن ــوم ب ــان ـت ـص ــاب والـ ـت ــي ي ــوص ــي بـهــا
األطباء المصابين بحاالت المتالزمة التنفسية
الحادة منذ انتشار وباء األنفلونزا اإلسبانية
عام .1918
كما هو متوقع ،عبر بحث سريع في وسائل
اإلعـ ــام ال ـســائــد الـمـتـحـكــم ب ـهــا م ــن الــرأس ـمــال
وشــركــات األدويــة الـكـبــرى ،فلن نسمع سوى
ال ـن ـص ــائ ــح ب ـت ـج ـنــب اسـ ـتـ ـخ ــدام هـ ــذه ال ـط ــرق.
بــأفـضــل األحـ ــوال سـيـخـبــرونـنــا بــأنّـهــا لــم تثبت
فــاعـلـيـتـهــا ،وق ــد يـخـبــرونـنــا بــأنّـهــا ض ــارة حـتــى.
األم ــر ال ــذي يـنــاقــض مــا فـعـلـتــه الـصـيــن لـشـفــاء
الـحــاالت المصابة بكوفيد .19-ولسوء الحظ
ق ّلة من األطباء يستطيعون الوقوف في وجه
وكاالتهم والمنظمات الدولية المسيطر عليها
من الشركات عند التحدث عن هذه الوسائل.
نظام يتداعى
ٌ
ما الذي يقبع خلف هذه البروباغندا اإلعالميّة
ال ـت ــي ت ـع ـت ـمــدهــا ن ـخ ــب ال ـن ـظ ــام االج ـت ـم ــاع ــي-
االقـ ـتـ ـصـ ــادي ال ـغ ــرب ــي ال ـ ــذي ي ـط ـلــق ال ـب ــؤس
والمجاعات والموت؟ البؤس والمعاناة التي
يـقـدّر بــأنّـهــا ستكسر جميع األرق ــام المسجلة
أثـنــاء مــا يسمّى الكساد الكبير فــي  1929وما
تالها من سنين.
ّإن هــذه «الـتــدريـبــات الـعـسـكــريــة» كـمــا سـمّــاهــا
ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس األم ــريـ ـك ــي ،ل ـه ــا ت ــأث ـي ــرات ال
يمكن تخيلها على مستوى العالم .إنّها حرب
اقتصادية ،حيث كـ ّل بلد في هــذا العالم تقريب ًا
بــاتــت عــرضــة ل ـنــوع مــا مــن اإلغـ ــاق والـحـجــر
لفترات غير معلنة بعد ،حيث األعمال متوقفة
والـمـتــاجــر والـمـطــاعــم مـغـلـقــة ،ومــواقــع الـبـنــاء
مــؤجـلــة ،والـنــاس مـمـنــوع عليها أن تـكــون في
ال ـش ــارع ،حـيــث ت ـقــوم ال ـشــرطــة وال ـج ـيــش في
كثير من البلدان بمراقبة هذا األمر ،مع حاالت
كثيرة فيها أنــاس يـضــربــون وأنــاس مكبلون
باألصفاد إن خرجوا دون عذر مبرر.
ال ـت ـكــال ـيــف االج ـت ـمــاع ـيــة -االق ـت ـصــاديــة هــائـلــة،
ربّ ـمــا س ـت ـق ـدّر بــال ـكــوادرل ـيــون ،أرقـ ــام بــأصـفــار
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كـثـيــرة ج ــد ًا .تـعـبّــر األرق ــام بـشـكــل جــزئــي عن
هــذه الـكــارثــة فــي الــوقــت الـحــالــي .لـكـنّ التكلفة
االج ـت ـمــاع ـيــة ل ــن ت ـظ ـهــر اآلن .ال ـم ـس ـت ـث ـمــرون
ال ـص ـغ ــار وم ـش ـت ــرك ــو ال ـص ـن ــادي ــق ال ـت ـمــوي ـل ـيــة
ال ـص ـغ ـيــرة ي ـش ـهــدون ان ـك ـســارهــم م ــع سـقــوط
أس ــواق األس ـهــم ،األمــر الـمـتـكــرر والـنــاجــم عن
فقاعات المضاربة التي يحصد فيها الممولون
والمصارف الكبرى األرباح.
ماليين من البشر ،إن لم يكن مئات الماليين،
م ـم ــن ي ـم ـل ـك ــون أع ـ ـمـ ــا ًال ص ـغ ـي ــرة وم ـتــوس ـطــة
سيعلنون إفالسهم .ستتفشى البطالة بأعداد
مرعبة على طول العالم .وأفقر الفقراء ،وخاصة
فــي الـبـلــدان الـنــامـيــة ،لــن يـعــود بــإمـكــانـهــم حتّى
ظل مجاعات محتملة .البعض
البقاء أحياء في ّ
سـيـنـتـحــر وآخ ـ ــرون س ـي ـت ـحــولــون لـلـجــريـمــة.
ناهيك عــن اإلحـبــاط والـتــوتــر والغضب الــذي
سـبـبــه هــذا الـعــزل األشـبــه بــالـحـبــس .هــذا بحدّ
ذاته سيء على الصحّة ويقلل من قوّة الجهاز
المناعي.
إذ ًا ،من تخدم هذه «التدريبات العسكرية»؟
ي ـظ ـنّ ال ـم ــرء ل ـلــوه ـلــة األول ـ ــى ب ــأنّ ـه ــا مـصـمـمــة
لقصم ظهر الصين بوصفها القوّة االقتصادية
الصاعدة األبرز .قد يصح هذا بمكان ،فقد عانى
االقتصاد الصيني بشكل هائل مــع توقف 60
إلــى  %70من كامل إنتاجه خــال أول شهرين
مــن  .2020األم ــر ال ــذي أدّى لـسـقــوط الـنــاتــج
المحلي اإلجمالي الصيني بأكثر من  %40خالل
هذه الفترة.
لكنّ الصين سيطرت بشكل كلي على انتشار
وألن الـصـيــن هــي الـصـيــن،
ف ـيــروس كــورونــاّ .
ف ــاالق ـت ـص ــاد ي ـت ـع ــاف ــى وسـ ـيـ ـع ــود عـ ـمّ ــا قــريــب
لـمـسـتــوى كــانــون ال ـثــانــي  .2019فــي الــواقــع،
ورغ ــم تــأثـيــر كــوفـيــد 19-فــاالقـتـصــاد الصيني
سيتخطى غــالـبـ ًا اقـتـصــاد الــواليــات الـمـتـحــدة.
فالعملة الصينية اليوان صلبة يدعمها اقتصاد
ق ــوي وذه ـ ــب ،وف ــي طــري ـق ـهــا لـتـصـبــح الـعـمـلــة
االحـتـيــاطـيــة األول ــى فــي الـعــالــم بـعــد إسـقــاطـهــا
للدوالر .عندما سيحدث ذلك لن يتبقى شيء
من الهيمنة األمريكية.

أدّى ال ـه ـج ــوم ع ـلــى ال ـص ـيــن ل ـن ـتــائــج عـكـسـيــة
مضاعفة وقلب السحر على الساحر .سالسل
الـتــوريــد لـكــل شــيء تـقــريـبـ ًا فــي ال ـغــرب تعتمد
على الصين .فمنذ ثالثة إلى أربعة عقود ،نقلت
كل إنتاجها إلى الصين
جميع الشركات الغربية ّ
مـسـتـهــدفــة الـعـمــالــة زه ـيــدة الـثـمــن .وال يقتصر
األمر هنا على شركات اإللكترونيات العمالقة،
بــل أي ـض ـ ًا يـشـمــل ال ـم ـعــدات الـطـبـيــة واألدويـ ــة.
ح ــوال ــي  %80م ــن ال ـم ـكــونــات ال ــازم ــة إلن ـتــاج
األدوية تأتي عبر الصين ،وتزيد هذه الحصة
لتصل إلى  %90بما يتعلق بالصادّات الحيوية.
ومع تو ّقف اإلنتاج الصيني لقرابة الشهرين،
تأخرت الشحنات المقررة بشكل هائل.
الهو ّية اإللكترونية واللقاح العالمي
ّإن ما يدفع نحو إيجاد لقاح عام حدث هائل،
وبسبب هذا اللقاح الذي سيشكل حجر زاوية
ف ــي كـ ـ ّـل م ــا س ـي ـح ــدث ،س ـي ـتــم فـ ــرض تـعــريــف
إلكتروني لك ّل شخص يحيا على هذا الكوكب.
وما هو األفضل من وباء مخيف لفرض لقاح
ع ــام؟ ّإن الـتـخــويــف الـمـسـتـمــر لـلـنــاس بشكل
بأن الخوف هو العامل المفتاحي
يومي يعني ّ
ه ـنــا .وه ــذا ال ـخــوف وال ـتــوتــر وال ـق ـلــق سـيــزيــد
مــع زيـ ــادة وق ــت ال ـح ـجــر وم ــع زيـ ــادة حقننا
بــاألخـبــار عــن المواجهة المشتعلة مــع جبهات
كوفيد.19-
النخب تسعى للوصول إلى اليوم الذي يكون
فـيــه ال ـنــاس خــائـفـيــن لــدرجــة أنّ ـهــم يـصــرخــون
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى ال ـم ـس ــاع ــدة ،ي ـق ـب ـلــون الـ ــدول
األم ـن ـي ــة وال ـع ـس ـك ــري ــة م ـه ـمــا كـ ــان ث ـق ـل ـهــا ،فـهــم
يريدون اللقاح وال يهتمون بماذا سيحقنون
ومــا سـتـكــون الـتــأثـيــرات بـعـيــدة الـمــدى عليهم.
م ـثــال :قــد ي ــؤدي ال ـل ـقــاح الن ـخ ـفــاض خـصــوبــة
الــرجــال والـنـســاء ،أو قــد يسبب خـلـ ًا عصبي ًا
ينتقل إلــى األجـيــال الـتــالـيــة .هــم لــن يهتموا إن
كانوا بسبب هذ اللقاح سيصبحون مرتبطين
ب ـج ــداول ب ـيــانــات تـكـشــف ك ـ ّـل م ــا لــدي ـهــم لـيـتــم
التحكم بهم الكتروني ًا.
هــل يـبــدو األم ــر خـيــالـيـ ًا ومــؤامــراتـيـ ًا أكـثــر ممّا

في أوربا الغربية
وأمريكا لم تعد
الحكومات وال
الوكاالت العامة
هي المسؤولة عن
أي شيء ذو قيمة
ّ
في مجال الصحة

يجب؟ تعالوا لنرى األمر عن قرب.
الـتـلـقـيــح ال ـعــام والـهــويــة اإللـكـتــرونـيــة يـسـيــران
جـنـبـ ًا إل ــى جـنــب وسـيـتــم اخـتـبــارهـمــا أو ًال في
بضعة بلدان نامية ،بنغالديش ستكون أحدها.
ه ـنــاك وكــالــة قـ ّلـمــا يـتــم تـصـلـيــت ال ـضــوء عليها
تسمّى « ،»ID2020وتقف خلفها شبكة معقدة
أحــد أسمائها الــامـعــة :مؤسسة بيل وميليندا
غ ـي ـتــسّ .إن مــؤس ـســة غ ـي ـتــس ت ـم ـوّل بــرامــج
الـلـقــاحــات فــي إفــريـقـيــا مـنــذ ع ـقــود ،وال يخفي
غيتس وال شــريـكــه روكـفـلــر أهــدافـهـمــا المعلنة
ال ـن ـه ــائ ـي ــة ه ــي ت ـخ ـف ـيــض عـ ــدد ال ـس ـك ــان عـلــى
األرض بشكل كبير.
« »ID2020هــي تحالف بين ع ـدّة شــركــاء من
ال ـق ـطــاع ال ـم ـن ـظ ـمــاتــي والـ ـخ ــاص ،وم ــن ضـمـنــه
عــدد مــن وكــاالت األمــم المتحدة .هــي برنامج
ه ــويّ ــة إل ـك ـت ــرون ـي ــة ت ـس ـت ـخــدم ال ـت ـل ـق ـيــح ال ـع ــام
كـمـنـصّــة لـلـهــويــة الــرقـمـيــة .يـسـتـخــدم الـبــرنــامــج
سجالت المواليد الموجودة وعمليات التلقيح
لـيــزود المواليد الـجــدد بهويّة رقمية محمولة
وم ــوص ــول ــة ب ـش ـكــل م ـس ـت ـمــر ب ـق ــاع ــدة ب ـيــانــات
رقمية.
فــي مؤتمر تحالف « »ID2020المعقود في
أي ـلــول  2019فــي مــديـنــة ن ـيــويــورك بـعـنــوان
«االرتقاء لمستوى تحديات برنامج الهوية»
اتخذت قرارات صادق عليها مؤتمر دافوس
ال ـم ـع ـقــود ف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  ،2020ومــن
ضمنها أن يتم اختبار برنامج الهوية الرقمية
فــي بـنـغــاديــش ب ــإش ــراف تـحــالــف الـلـقــاحــات
الـعــالـمــي « »GAVIوشــركــائــه ،وعـلــى رأسـهــم
مـنـظـمــة الـصـحــة الـعــالـمـيــة وشــركــات األدوي ــة
الكبرى.
ه ــل ه ــي م ـصــادفــة بــري ـئــة أن ي ـتــم ال ـب ــدء بـهــذا
األم ـ ــر ف ــي ب ــداي ــة م ــا س ـم ـتــه م ـن ـظ ـمــة الـصـحــة
الـعــالـمـيــة وب ــاء؟ أمّ أنّ ـهــم كــانــوا بـحــاجــة لــوبــاء
لـنـشــر ال ـبــرامــج ال ـم ـت ـعــددة ال ـمــدمــرة لـبــرنــامــج
« ،»ID2020خاصة ّأن منظمة الصحة العالمية
قــد أعـلـنــت عــن حــالــة ال ـطــوارئ عـنــدمــا لــم يكن
هناك أكثر من  136حالة إصابة خارج الصين
بدون أيّة وفيات؟
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تفكيك المعقد
فــي أوربــا الغربية وأمــريـكــا لــم تعد الحكومات
وال الــوكــاالت الـعــامــة هــي الـمـســؤولــة عــن أيّ
ش ــيء ذو قـيـمــة فــي م ـجــال الـصـحــة .وسـنــأخــذ
م ـثــا ًال ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بـمــا يـنـطـبــق تـقــريـبـ ًا
على كامل المنظومة الغربية .هناك مؤسستان
هامتان ضمن السلسلة الحاليّة المعقدة البتكار
اللقاح وحملة تطبيقه .والسبب في تعقيد هذه
السلسلة ،بل وفــي عــدم فاعليتها وفوضويتها
أيـ ـضـ ـ ًاّ ،أن م ـع ـظــم األن ـش ـط ــة ال ـت ــي ك ــان ــت مــن
م ـســؤول ـيــات ال ـح ـكــومــة ق ــد ت ـمّــت خـصـخـصـتـهــا
وتصديرها خارج الحدود الوطنية.
الـجـهــة الـمـســؤولــة عــن الـصـحــة فــي أمــريـكــا هي
الـمــؤسـســة الــوطـنـيــة لـلـصـحــة « .»NIHويـتـبــع
لـهــذه الـمــؤسـســة  27مــؤسـســة فــرعـيــة ،إحــداهــا
هــي الـمـســؤولــة عــن بــرامــج الـتـلـقـيــح ،وتـسـمــى
ال ـمــؤس ـســة الــوط ـن ـيــة لـلـحـســاسـيــة واألمـ ــراض
الـمـعــديــة « .»NIAIDمـهـمــة األخ ـيــرة أن تـقــوم
بتطبيق األبحاث لفهم وعالج ومنع األمراض
المعدية والحساسية والـمــؤثــرة على المناعة.
قــامــت « »NIAIDبتولية أمــر جميع برامجها
للتلقيح لما يدعى «التحالف من أجل ابتكارات
التأهب للوباء .»CEPI
ّإن هـ ــذا ال ـك ـي ــان ال ـم ــدع ــو « »CEPIأن ـشــأتــه
مـنـصــة االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي فــي دافـ ــوس سنة
 .2017والـ ــذي أس ـســه ه ــي مــؤس ـســة غـيـتــس
بالتعاون مع صندوق ائتمان «»welcome
الـمـسـتـقــر فــي لـنــدن وبـضـعــة شــركــاء آخــريــن.
ض ـخّــت مــؤسـســة غـيـتــس فـيــه ب ــادئ ذي بــدء
 460مليون دوالر .كما استقبل تموي ًال كبير ًا
مــن اتـحــاد الـشــركــات الــدوائـيــة ومــن الـنــرويــج
والهند.
يعلن « »CEPIعلى موقعه بــأنّــه يطلب دعم ًا
بقيمة  2مـلـيــار دوالر لـيــدعــم تـطــويــر لقاح
ل ـم ــواج ـه ــة فـ ـيـ ــروس كـ ــوفـ ـيـ ــد 19-ول ـتــوس ـيــع
االخ ـ ـت ـ ـب ـ ــارات الـ ـسـ ــريـ ــريـ ــة .وت ـ ـقـ ــول م ـيــانــي
ســافـيــل مــديــرة تـطــويــر وأبـحــاث الـلـقــاحــات في
«« :»CEPIعـلــى الـحـكــومــات ح ــول الـعــالــم أن
تستثمر مـلـيــارات ال ـيــوروات مــن أجــل تطوير
لقاح لفيروس كورونا».
أحـ ــد ال ـش ــرك ــاء الــرئ ـي ـس ـي ـيــن لـ ـ « »CEPIمــن
قــائ ـمــة ال ـش ــرك ــات ال ــدوائ ـي ــة ال ـم ـح ــددة مـسـبـقـ ًا
هــي «مــوديــرنــا» للتقانة الـحـيــويــة فــي سياتل،
والمملوكة لغيتس ،والـتــي ال تبعد كـثـيــر ًا عن
مقر مايكروسوفت .كما ّأن هناك شركاء آخرين
جميعهم مــن إنـشــاء مــؤسـســة غـيـتــس :مختبر
إنــوفـيــو للتقانة الـحـيــويــة ،وجــامـعــة كوينزالند
ف ــي أس ـت ــرال ـي ــا ،وم ـخ ـت ـبــرا « »BioNTechو
« »CureVAcفي ألمانيا.
واآلن إل ـ ــى ال ـم ــؤس ـس ــة األخ ـ ـ ــرى ال ـم ـع ـن ـيــة
ب ــإي ـج ــاد ل ـق ــاح GAVI« :ال ـت ـحــالــف الـعــالـمــي
للقاحات والـمـنــاعــة» ،وهــي أيـضـ ًا مــن إنشاء
م ــؤسـ ـس ــة غـ ـيـ ـت ــس ،وش ــرك ــائـ ـه ــا م ـن ـظ ـمــات
مرموقة على رأسها منظمة الصحة العالمية،
وأكبر مموليها الشركات الدوائية العالمية.
« »GAVIأعـلـنــت بــالـفـعــل بــأنّ ـهــا تـحـتــاج إلــى
مـلـيــارات الـ ــدوالرات لــدعــم بــرنــامـجـهــا للقاح
كـ ــوفـ ـيـ ــد .19-ف ــي حـ ــزيـ ــران  2020سـتـعـقــد
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة وحـ ــدهـ ــا م ــؤت ـم ــر ًا
لـلـتـبــرعــات لــدعــم بــرنــامــج « »GAVIإليـجــاد
لـقــاح للفيروس يتوقع أن يصل مــا يجمعه
إلى  7.3مليار دوالر.
يـ ـب ــدو لـ ــي مـ ــن ه ـ ــذه ال ـم ـت ــاه ــة مـ ــن األن ـش ـط ــة
والمنظمات المتداخلة غير الواضحةّ ،أن مثل
هــذا الــدفــق مــن األم ــوال سـيــدخــل تـقــاطـعــات ال
أحــد قــادر على تتبعها فيها ،ولــن تـكــون هناك
مساءلة حقيقية للدروب التي سيسلكها .ناهيك
عن ّأن مخرجات هكذا أمر ،وهو اللقاح الذي
يتم الترويج له ،هي مجرّد حبكات إعالمية ال
فائدة كثيرة منها.

22
الهجوم ثم الهجوم ضد بقايا النظام الذي يموت
شؤون ثقافية
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إذا كانت الرأسمالية تتلقى الضربات على رأسها من كل صوب ،فعلى النقيض
االشتراكي أن يهجم ويتقدم .كلمة االشتراكية التي كان يستحي بها «الثوريون»
التقليديون ،عادت وتص ّدرت المشهد خالل أيام محدودة فقط ،في حين يظهر الشّلل
الذي ُأصيب به العقل اإليديولوجي للرأسمالية ومنظريه ،مع محاولة بعض منظري
الرأسمالية إطالق الخزعبالت ،وتشويه الحدث واحتماالته القادمة .هذا الهجوم الذي
تردد العقل «الثوري» التقليدي ،ينفتح فضاؤه اليوم.
بحه ،في المرحلة السابقةُّ ،
َك َ

ǧمحمد المعوش

االنتباه إلى تمرير العفو ّية
حتى األمس القريب كان التّوصيف القائل بأن
«الرأسمالية وصلت إلــى حدودها التاريخية»
ال يــاقــي إج ـمــاع ـ ًا وال حـتــى ت ـجــاوب ـ ًا مــن قبل
الـ ـق ــوى «الـ ـثـ ــوريـ ــة» ال ـت ـق ـل ـيــديــة ع ــال ـم ـي ـ ًا .ه ــذا
يـعـنــي أن ه ــذه ال ـق ــوى كــانــت م ــا تـ ــزال تـعـتـبــر
أن ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ق ـ ــادرة ع ـلــى ت ـجــديــد نـفـسـهــا
وتجاوز وأزمتها بأشكال جديدة .هذا ما سبَّب
إضـعــاف الـهـجــوم ال ـثــوري عـلــى كــل الـجـبـهــات،
حيث سيطر الخط االقـتـصــادي -اإلصالحي،
ال ـم ـهــزوم فــي جــوهــره وال ـم ـهــادن مــع الــواقــع
الليبرالي ممارسي ًا ،المبني على غياب الِمنصة
الـمـعــرفـيــة ال ـتــي تـسـتــوعــب الـجــديــد الـتــاريـخــي.
الـمِـنـصّــة الـتــي تتضمن فهم ًا جــديــد ًا لتناقضات
ال ـن ـظــام ال ـعــال ـمــي بـمـعـنــى ت ـهــديــدهــا لـلـحـضــارة
يتحطم الـيــوم
الـبـشــريــة .هــذا ال ـتــردُّد الـنّـظــري َّ
أم ـ ـ ــام وض ـ ـ ــوح ال ـ ـحـ ــدث الـ ـمـ ـلـ ـم ــوس ل ــأزم ــة
الـعــالـمـيــة ،فــالــواقــع الـتـجــريـبــي يـتـقـدّم عـلــى هــذا
الـعـقــل ال ـم ـهــزوم ،ويُـظـ ِهــر بـشـكــل فــاقــع مــا كــان
عصي ًا على المستوى النظري أمام هذا العقل
السياسي «الـثــوري» التقليدي ،فــي ظــل عجز
الرأسمالية العملي واإليديولوجي .أمــام تقدم
الواقع التجريبي باتجاه تعرية النظام العالمي
لـلــرأسـمــالـيــة ،يـتـعـزَّز مــوقــع قـبــول االشـتــراكـيــة

عـلــى مـسـتــوى الــوعــي واإليــديــولــوجـيـ ًا عالمي ًا،
ولـكــن هــذا ال يعني تلقائي ًا وبشكل ميكانيكي
ّأن الـمِـنـصــة الـنـظــريــة الـتــي تـمـتـلــك الـتـنــاقـضــات
التي تحكم الرأسمالية قد صارت منجزة لدى
العقل المتردد للقوى الثورية التقليدية .ولهذا،
مــا زالــت هــذه الـقــوى تـتـحــرك ضـمــن إمكاناتها
الـنـظــريــة الـســابـقــة ،مــع تـحــول ظــاهــري وحـيــد
الجانب .وألن عُرْيَ الرأسمالية وحده ال يكفي
لتحقيق النقيض االشتراكي ،ما زالت الحاجة
قائمة لخوض المعركة النظريّة حول الكشف
عــن الـتـنــاقـضــات الـعـمـيـقــة الـتــي سـبـقــت انـفـجــار
األزمـ ـ ــة ،ف ــا ي ـك ـفــي ت ـخ ـطــي الـ ـق ــوى ال ـث ــوري ــة
الـتـقـلـيــديــة الـظــاهــري لـتــرددهــا الـســابــق ،بــل إن
عملية انتقال نظري وسياسي عميق ما زالت
مطروحة أمامها إن قدرت .فما نراه من تحوّل
في الوعي العالمي ما زال عملية عفوية ،ولن
يـتـحـقــق ال ـت ـح ـوّل دون اسـتـيـعــاب الـتـنــاقـضــات
التي وصلت إليها الرأسمالية على المستوى
الروحي والمعنوي والمادي ،وبالتالي تقديم
اإلجــابــات النظرية والعملية حولها ،وإال فإن
ع ــدم اسـتـيـعــابـهــا سـيـمـنــع ت ـحــول اإلم ـك ــان إلــى
نظام اجتماعي ملموس ال تكفي العفويّة في
بنائه.
العفوية وهوامش حركة العد ّو
األزمــة اإليديولوجية للرأسمالية كانت سابقة

األزمة اإليديولوجية
للرأسمالية كانت
سابقة النفجار أزمة
الرأسمالية العملية
الحالية في تفاعلها
مع الكورونا
وانخفاض أسعار
النفط

الن ـف ـج ــار أزمـ ــة الــرأس ـمــال ـيــة ال ـع ـم ـل ـيــة الـحــالـيــة
فــي تـفــاعـلـهــا مــع ال ـكــورونــا وان ـخ ـفــاض أسـعــار
ال ـن ـفــط .ه ــذه األزمـ ــة ال ـتــي ع ـبّــر عـنـهــا خـطــاب
منظري الرأسمالية عبر االعتراف بأن النمط
الليبرالي مأزوم ،ولكن دون اإلشارة إلى أزمة
الــرأس ـمــال ـيــة كـنـمــط إن ـت ــاج .مــن ه ــذه الـنـمــاذج
الـظــاهــرة المصطنعة عــالـمـيـ ًا لـلـعــب هــذا الــدور
التشويشي الصهيوني «يوفال نواه هراري»
ال ــذي مــررنــا عـلــى ذك ــره ســاب ـق ـ ًا فــي قــاسـيــون
(الرأسمالية المرعوبة تشاركنا التحليل مرغمة،
ولـكــن!) .قبل الكورونا حاجج «هــراري» بأنه
ال يـمـلــك إج ــاب ــات ح ــول ال ـح ـلــول ،وب ـقــي عـلــى
تـحــذيــره مــن ال ــدول «الــدك ـتــاتــوريــة» (كـكــوريــا
الشمالية) وهــاجــم «الـمـخــابــرات السوفييتية»
وب ـيّ ــض صـفـحــة ال ـك ـيــان ال ـص ـه ـيــونــي ،وهــاجــم
التكنولوجيا الحديثة في إمكانية تحوّلها إلى
أداة للحكم «الشمولي» ،ووقتها دعــى للتأمل
الذاتي وممارسة اليوغا والسير في الحقول!
أط ـ ـ ـ ّـل «ه ـ ـ ـ ـ ــراري» عـ ـل ــى صـ ـفـ ـح ــات ص ـح ـي ـفــة
«ال ـف ــاي ـن ـن ـش ــال تـ ــايـ ـمـ ــز» ،فـ ــي مـ ـ ــادة «ال ـع ــال ــم
ب ـع ــد ال ـ ـكـ ــورونـ ــا» ،ل ـي ـث ـبــت م ـخ ــاوف ــه ال ـســاب ـقــة
حـ ــول األن ـظ ـم ــة «ال ـش ـم ــول ـي ــة» واس ـت ـخــدام ـهــا
للتكنولوجيا الذكية والمخابرات السوفييتية
وتشويه كوريا الديمقراطية الشعبية ،وتثبيت
شــرع ـيــة ال ـك ـي ــان ال ـص ـه ـيــونــي «وم ـع ــرك ـت ــه مــن
أجــل االسـتـقــال فــي الـعــام  ،»1948ولـكــن هذه
المرة تقدَّم بمقوالت جديدة من وحي األزمة،
وتخلى عن ُأخرى ظاهري ًا.
تأبيد الرأسمالية وتشويه األزمة
مــع اإلب ـقــاء عـلــى تـغـيـيــب األس ــاس الــرأسـمــالــي
ل ــأزم ــة واع ـت ـبــار أن األزمـ ــة ف ـقــط نــات ـجــة عــن
الكورونا ،يطرح «هراري» تخوفه من نماذج
الدول ما بعد األزمة .فهو يهاجم ظهور أنظمة
«شـمــولـيــة» جــديــدة لـمــواجـهــة األزم ــة الـحــالـيــة
واألزمات الالحقة .ويُغيِّب «هراري» الطبيعة
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االقتصادية الالحقة لهذه الدول التي يتكلم عنها
مستقبلي ًا ،ما يعبر عن رعبه و َكبْته من تناول
ال ـت ـح ـوّل فــي ال ـن ـمــوذج االق ـت ـصــادي ال ـمــأزوم.
وفي تناوله للواليات المتحدة ودورهــا يُعبِّر
عــن تـنــازلـهــا عــن دوره ــا «ال ـق ـيــادي» الـعــالـمــي،
بــاع ـت ـبــار أن ه ــذا ال ـت ـخ ـلــي يـحـصــل إراديـ ـ ـ ًا مــن
قبل اإلدارة األمــريـكـيــة الـحــالـيــة ،مــا يشير إلى
تغييبه للتراجع الموضوعي لإلمبريالية .وهذا
التراجع حسب «هــراري» أدى إلــى «فــراغ لم
يتم ملؤه مــن قبل دول أخــرى» ،وهــذا تعبير
آخ ــر ع ــن ن ـظــرتــه ال ـفــوق ـيــة ل ـل ـت ـح ـوّل ،ال ـت ــي ال
تختلف عن طروحات قوى «ثورية» تقليدية،
ب ــأن ال ـبــديــل س ـي ـكــون ف ـقــط اس ـت ـب ــدا ًال شـكـلـيـ ًا
لــأحــاديــة الـقـطـبـيــة .وف ــي طــرحــه لــ«الـفــرصــة»
الـتــي تتيحها األزمــة الــراهـنــة ،يقترح ضــرورة
«التضامن والتعاون» على المستوى الدولي،
ولكن مع تثبيته للنظام االقتصادي العالمي،
مع ضرورة تغيير في السلوكيات فقط .وفي
س ـيــاق ت ـخــوفــه م ــن ق ـيــام أن ـظ ـمــة «ش ـمــول ـيــة»،
ي ـق ـتــرح «ه ـ ــراري» الـمـنـتـمــي إل ــى ب ـلــده «األم
إس ــرائ ـي ــل» ،عـلــى ضـ ــرورة تـعــزيــز الـمــواطـنـيــة
واق ـت ـنــاع األفـ ــراد بــالـعـلــوم ب ــدل ف ــرض الـخـيــار
عـلـيـهــم عـبــر ق ــوة الـشــرطــة أو أج ـهــزة الــدولــة.
وعـلــى الــرغــم مــن ب ــراءة هــذا الـطــرح ظــاهــريـ ًا،
إال أنـ ــه مـ ـج ــدد ًا ي ـن ـفــي ض ـ ــرورة ال ـت ـح ـوّل فــي
الـنـظــام االق ـت ـصــادي والـسـيــاســي ،عـبــر تثبيته
لبنية الدولة من جهة ،وبالتالي الحفاظ عليها
كما هي اليوم ،ويتجاهل أشكا ًال أخرى للحكم
واإلدارة الشعبية ،للسلطة الشعبية ،بل يدعو
إلى تعديالت أخالقية وتقنية وعلمية.
الهجوم ثم الهجوم
يُظهر هذا الخطاب الشلل اإليديولوجي للفكر
ال ـس ــائ ــد ،ويـتـطـلــب ه ـجــوم االش ـتــراك ـيــة لـمــلء
الفراغ الذي يحاول «هراري» حشوه بنفاياته
الرأسمالية.

شؤون ثقافية
قاسيون ـ العدد  960اإلثنين  06نيسان 2020
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النموذج السوفييتي لعملية االنتقال إلى االشتراكية
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تصدر في حزيران القادم الطبعة الثانية من كتاب «النموذج
السوفييتي لعملية االنتقال إلى االشتراكية» ،تأليف اللجنة
المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ،والناشر
المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات «ملف» ،وتوزيع الدار
الوطنية الجديدة في دمشق ودار التقدم العربي في بيروت.
ويقع الكتاب في  300صفحة.

ǧقاسيون

ال ـك ـتــاب ج ــزء م ــن سـلـسـلــة ت ـح ـمــل اســم
«م ـ ــن الـ ـفـ ـك ــر الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
ال ـم ـعــاصــر» ويـحـمــل ال ـك ـتــاب رق ــم «»16
ض ـمــن ال ـس ـل ـس ـلــة ،وذلـ ــك ب ـعــد  27عــام ـ ًا
على صــدور الطبعة األولــى عــام .1993
وه ــو ج ــزء مــن الــوثــائــق الــرئـيـســة الـتــي
صـ ــدرت ع ــن ال ـمــؤت ـمــر الــوط ـنــي الـثــالــث
للجبهة الــديـمـقــراطـيــة لتحرير فلسطين
عام .1994
يتناول الكتاب في أقسامه الثالثة تجربة
االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي فــي س ـيــاق عملية
االنتقال إلــى االشتراكية على امتداد ما
يزيد عن سبعة عقود .1991-1917
يغطي القسم األول من الكتاب المرحلة
الـمـمـتــدة مــن ث ــورة أكـتــوبــر االشـتــراكـيــة
ال ـع ـظ ـمــى عـ ــام  1917إلـ ــى أن وض ـعــت
ال ـحــرب الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة أوزاره ـ ــا عــام
 1945وص ـ ــو ًال إلـ ــى الـ ـع ــام  1950عــام

ال ـت ـطــور ال ـم ـت ـســارع ل ـل ـشــروط ال ـمــاديــة
والحضارية لالنتقال إلى االشتراكية في
االتحاد السوفييتي بمنحاها الصاعد ،ثم
جمودها فانحدارها ،ودخولها في أزمة
وصـ ــو ًال إل ــى االن ـه ـيــار وت ـف ـكــك االت ـحــاد
السوفييتي إلى  15جمهورية.
أما القسم الثالث من الكتاب ،فيقوم على
فصلين وملحقين توضيحيين للقسمين
األول والثاني ،ويحتوي الفصل األول
ع ـل ــى  19م ــوض ــوع ــة ن ـق ــدي ــة ل ـل ـت ـجــربــة

انتهاء العمل بالخطة الخمسية الرابعة
« »1950-1945إلعــادة بـنــاء مــا دمرته
ال ـح ــرب ف ــي االت ـح ــاد ال ـســوف ـي ـي ـتــي ،فــي
ذروة ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة ع ـش ـيــة ان ــدالع
الحرب الكورية .1953-1950
وفـ ــي ظ ــل ال ـح ــرب الـ ـبـ ــاردة والـ ـت ــوازن
ال ـ ــدول ـ ــي ،ونـ ـهـ ــوض حـ ــركـ ــات ال ـت ـح ــرر
ال ــوط ـن ــي والـ ـح ــروب ب ــال ــوك ــال ــة ،يـغـطــي
القسم الثاني من الكتاب المرحلة الممتدة
ب ـي ــن ع ــام ــي  .1991-1950فـ ــي ف ـتــرة

أخبار ثقافية

السوفييتية بمسارها الخاص لالنتقال
إلــى االشـتــراكـيــة .بينما يـحـتــوي الفصل
الثاني على  10دروس مستخلصة من
التجربة السوفييتية ،ويسري مفعولها
على عموم المجتمعات االنتقالية ،وفي
الــوقــت نـفـســه ،فـهــي ذات فــائــدة لهموم
ال ـحــركــة ال ـي ـســاريــة وال ـع ـمــال ـيــة ،الـحــركــة
الـمـنــاهـضــة لـلــرأسـمــالـيــة ال ـم ـعــاصــرة فــي
مرحلتها اإلمبريالية المتطورة ،مرحلة
العولمة.

كانوا وكنا

ِمنصة لدراسات كوفيد19-

الكتب اإللكترونية في سورية

فتحت األكاديمية الصينية للعلوم مِنصة لتبادل األدبيات العلمية عبر اإلنترنت
ل ــدراس ــات ج ــدي ــدة ح ــول م ــرض ف ـي ــروس ك ــورون ــا ال ـجــديــد «ك ــوف ـي ــد.»19-
وتجمع مِنصة تبادل األدبيات العلمية -لمرض االلتهاب الرئوي كوفيد19-
لألكاديمية الصينية للعلوم -أوراق الدراسة المنشورة حول كوفيد 19-التي
كتبها باحثو األكاديمية أو في مجالتها ،وفق ًا لما جــاء في موقع األكاديمية
على اإلنترنت .كما تشارك المِنصة ،http://ncov.cas.cn/ ،موارد البيانات
العلمية للمركز الوطني لبيانات علم األحياء الدقيقة والمراكز الوطنية لبيانات
عـلــم الـجـيـنــوم .وت ـقــدم الـمِـنـصــة خــدمــات مـفـتــوحــة لـتـصـفــح وبـحــث ومـشــاركــة
المعلومات بهدف تعزيز التبادل الدولي للبحث العلمي حول كوفيد.19-

كـثـفــت الـهـيـئــة ال ـعــامــة ال ـســوريــة لـلـكـتــاب حــال ـي ـ ًا مــن إصـ ــدار الـكـتــب
اإللكترونية في فترة الوقاية من فيروس كورونا لضمان استمرار
ضخ اإلنتاج الفكري ،ووضع منشورات الهيئة في متناول القارئ
السوري .يُذكر أن الهيئة نشرت  59كتاب ًا على موقعها اإللكتروني
في عام  2018ليرتفع هذا الرقم في عام  2019ويصل إلى  68كتاب ًا،
مع توقعات بأن يشهد عام  2020تكثيف ًا لعملية النشر اإللكتروني،
وذلك للعديد من األسباب ،منها :صعوبة تأمين مواد الطباعة ،حيث
تتفاوض الهيئة حالي ًا مع ال ُكتّاب ممن لديهم أعمال في المطبعة،
وكان من المفروض أن تصدر ورقي ًا إلصدارها إلكتروني ًا.

اشـتــد قمع الحكم العثماني المرتبط بــرأس الـمــال األجـنـبــي لشعوب
المنطقة ،وابتلعت الحرب العالمية األولــى أعــداد ًا كبيرة من السكان
«السفر برلك» ،كما انتشر بين السكان وباء «الهوا األصفر» حاصد ًا
السكان ،وأباد الجراد مواسم متتالية وانتشرت المجاعة ،ومات مئات
اآلالف جوع ًا .وتحدثت التقديرات عن موت أكثر من مليون ونصف
مـلـيــون شـخــص فــي ســوريــة فـقــط .فــي ال ـصــورة عــائـلــة لـبـنــانـيــة أثـنــاء
المجاعة عام .1917

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 « )٢٠20/04/05قاسيون» 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 :

نيسان الشرق العظيم

في األول من نيسان كل عام ،تحتفل العديد من شعوب الشرق
العظيم بعيد أكيتو – رأس السنة اآلشورية الجديدة (6770
عام آشوري) امتدادًا لتقاليد قديمة تعود إلى آالف السنين في
بالد ما بين النهرين.

ǧقاسيون

تقويم الشرق القديم
عــرفــت الـحـضــارات القديمة هــذا التقويم
في بالد سومر وبابل وآشور وأوغاريت
وإيبال ومــاري وتدمر ودمشق ،وانتقل
مــع الـعــرب فيما بعد إلــى األنــدلــس .وما
زال يُـحـتـفــل بــه إلــى ال ـيــوم فــي الـســاحــل
الـ ـس ــوري ،وي ـع ــرف ب ــاس ــم ع ـيــد ال ــراب ــع
ال ــذي يحتفل بــه عـلــى مــدى ثــاثــة أيــام،
وتقام االحتفاالت السنوية في الجزيرة
السورية ودمـشــق وحلب أيـضـ ًا .احتفل
ب ــه ال ـس ــوري ــون ال ـق ــدم ــاء بــوص ـفــه يــوم
رأس السنة ،ومــوعــد هبوط «عشتار»
إلــى الـعــالــم السفلي إلنـقــاذ «تـمــوز» أي:
«الخِصب».
عرف هذا العيد باسم رأس السنة أكيتو
عند السومريين واألكاديين ،وكان يبدأ
قديم ًا يوم  12آذار لمدة اثني عشر يوم ًا
حتى األول من نيسان ،متزامن ًا مع موعد
بذر وحصاد الشعير والقمح والحبوب
الـمـخـتـلـفــة وال ـخ ـض ــراوات .وحـســب علم
األثار واكتشافاته في سورية والعراق،

بــدأ أول احـتـفــال بعيد أكـيـتــو عـلــى شكل
عـيـدٍ لـلـحـصــاد ال ــزراع ــي ،عـلــى مرحلتين
في السنة الواحدة ،في نيسان وتشرين
األول .ثمّ تحول من عيد نصف سنوي
إلــى عـيــد سـنــوي للسنة الـجــديــدة ،وفــي
فترة يكون فيها الليل والنهار في حالة
ت ــوازنٍ تــام مــع بعضهما الـبـعــض ،حيث
االع ـت ــدال الــربـيـعــي وأول ظ ـهــور للقمر
الجديد في الربيع.
رأس السنة اآلشورية
لعبت األســاطـيــر دورم ـ ًا هــامـ ًا فــي حياة
ش ـعــوب ال ـشــرق ال ـقــديــم ،وال سـيـمــا في
بالد ما بين النهرين ،وكانت عند قدماء
اآلش ــوري ـي ــن وغ ـيــرهــم ب ـم ـثــابــة مـحــاولــة
فلسفية مبكرة لتفسير ظواهر الطبيعة.
وط ـبــع اآلش ــوري ــون ال ـقــدمــاء ال ـظــواهــر
الطبيعية واالجتماعية بطابع أسطوري
مـ ــرتـ ـبـ ــط ب ـ ـغـ ــايـ ــات اإلن ـ ـ ـسـ ـ ــان الـ ـق ــدي ــم
االجتماعية واالقتصادية والسياسية في
الـمـجـتـمــع ،وعـكـســت تـصــور اآلشــوريـيــن
لـ ـلـ ـتـ ــاريـ ــخ وال ـ ـظ ـ ــواه ـ ــر ذات ال ـت ــأث ـي ــر
المباشر على الحياة والنشاط الزراعي
واإلن ـس ـ َـان بــوضــع أول تـقــويــم سـنــوي.
وش ـ َّك ــل ذل ــك ال ـت ـقــويــم مــرح ـل ـ َة انـعـطــاف
ك ـب ـيــرة وه ــام ــة ف ــي ح ـي ــاة الـمـجـتـمـعــات
ال ـقــدي ـمــة؛ إذ ك ــان ب ــداي ــة ت ـكــويــن ذاك ــرة
اإلنسان التاريخية .فالتقويم اآلشــوري
ل ـيــس م ـجــرد ت ــأري ــخ لــوقــائــع وح ــوادث
تحدث في المجتمع أو تدوين لظواهر
طبيعية ،بل هو كذلك إنجاز علمي هام
ح َّققه إنسان ما بين النهرين في مجال
العلوم الطبيعية وعلم الفلك والفلسفة.
اح ـت ـف ــل اآلش ـ ــوري ـ ــون ب ـه ــذا ال ـع ـي ــد مـنــذ
ال ـقِ ــدم ،وكــانــت ت ـقــام اح ـت ـفــاالت شعبية
فــي الـطـبـيـعــة حـســب الـتـقــالـيــد اآلشــوريــة
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القديمة ،يصحبها تقديم القرابين لآللهة
والهدايا للملوك وإقامة شعائر احتفاالت
زواج ج ـمــاعــي ،وت ـن ـظ ـيــم ال ـم ـهــرجــانــات
ال ـف ـن ـيــة وال ـت ــراث ـي ــة ،م ــن غ ـن ــاء ودب ـك ــات
وغير ذلك.
األساطير السومرية  -البابلية
تشكل ملحمة الخلق والتكوين البابلية
إي ـن ــوم ــا إي ـل ـي ــش م ـح ــور ال ـم ـي ـثــولــوج ـيــا
اآلش ـ ـ ــوري ـ ـ ــة ،ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـم ـ ـحـ ــورت حـ ــول
ث ــاث ــة م ـح ــاور أســاس ـيــة ه ــي :الـتـكــويــن
(الخلق) واآللهة واإلنسان .وكانت هذه
األس ـطــورة الـتــي ُكـتِـبَـتْ باللغة األكــاديــة
فــي أواسـ ــط ال ـقــرن ال ـثــانــي عـشــر ق .م
و«تـمـثـيـلـهــا» مــن الـطـقــوس األســاسـيــةالحـ ـتـ ـفـ ــاالت رأس ال ـس ـن ــة اآلشـ ــوريـ ــة
(األك ــادي ــة) -عـلــى أن تـكــويــن اإلن ـســان
جــاء بـقــرار إلهي فــي إطــار تنظيم العالم
ال ـج ــدي ــد ال ـ ــذي ن ـش ــأ م ــع انـ ــدحـ ــار ق ــوى
الـعـمــاء والـفــوضــى والـشــر .وهــي تفصح
عــن الـمـضــامـيــن الــديـنـيــة والميتافيزيقية
لـطـقــوس اح ـت ـفــاالت اآلشــوري ـيــن قــديـمـ ًا
في نيسان بعيد أكيتو.
وتحدثنا هذه األسطورة ،عن احتفاالت
نيسان وكيف كانت تتسنم ذروتها مع
تتويج مردوخ ملك ًا -إله ًا على الكون-
ه ــذا اإلل ــه ال ــذي عـبــده اآلش ــوري ــون في
شـخــص اإلل ــه آشـ ــور ،إلـهـهــم ال ــذي بــرز
ك ـ ـ «مـ ـخـ ـ ِّلـ ــص» ع ـظ ـي ــم لـ ــإنـ ـسـ ــان .ك ـمــا
ت ــروي مـلـحـمــة غـلـغــامــش الـبــابـلـيــة ،الـتــي
تعود إلى الـعــام 2650ق .م وتُعتبَر من
أقــدم نـمــاذج األدب الملحمي فــي تاريخ
الحضارات ،كيف انطلق غلغامش باحث ًا
عن سرِّ الخلود الذي استأثرت به اآلله ُة
منذ اللحظات األولــى للخليقة وحرمتِ
اإلنسان منه.
َ

عـكـســت األســاطـيــر الـبــابـلـيــة واآلشــوريــة
جــدلـيــة ال ـمــوت واالن ـب ـعــاث فــي ب ــاد ما
ب ـيــن ال ـن ـهــريــن ،ك ـمــا عـكـسـتـهــا األســاط ـيــر
وال ـم ــاح ــم ال ـقــدي ـمــة ف ــي س ــوم ــر وبــابــل
وآش ـ ـ ـ ـ ـ ــور ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ــوت اآلل ـ ـهـ ــة
وان ـب ـعــاث ـهــا :س ـب ــات الـطـبـيـعــة ف ــي فـصــل
الـشـتــاء وانـبـعــاثـهــا فــي فـصــل الــربـيــع من
جــديــد؛ وكــذلــك مــن خ ــال ال ـص ــراع بين
الخير والشر ،وعالقات الحب والتزاوج
ب ـيــن اآللـ ـه ــة ،ك ـمــا ف ــي أسـ ـط ــورة ت ـمــوز
وعشتار.
وقــدي ـمًــا ل ـخّــص األول مــن ن ـي ـســان ،بما
يـحـمـلــه مــن دالالت – دي ـن ـيــة ،فـلـسـفـيــة،
عـلـمـيــة -قـصــة الـخـلــق وال ـت ـكــويــن ،وهــو
ي ـن ـط ــوي ال ـ ـيـ ــوم ،ب ـم ــا ي ـح ـم ـلــه م ــن قـيــم
ودالالت حضارية وخصوصية تاريخية
واجتماعية ،عيدًا يؤكد اعتزاز اإلنسان
ب ــان ـت ـم ــائ ــه إلـ ــى ت ــاري ـخ ــه وال ـت ـط ـل ــع إل ــى
مـسـتـقـبــل زاه ــر م ـشــرق لـجـمـيــع شـعــوب
المنطقة.
أكيتو ،هو عيد رأس السنة عند العديد
من شعوب الشرق كالسريان والكلدان
واآلشـ ــوري ـ ـيـ ــن وغـ ـي ــره ــم وي ـح ـت ـف ــل بــه
فــي عــدة بـلــدان مـثــل :ســوريــة والـعــراق.
وك ــان ــت ال ـس ـن ــة ال ـس ــوري ــة ال ـق ــدي ـم ــة أو
ال ـس ـن ــة ال ـب ــاب ـل ـي ــة تـ ـب ــدأ فـ ــي األول مــن
ن ـي ـســان «ن ـي ـســانــو ف ــي ال ـل ـغــة الـكـنـعــانـيــة
الفينيقية واآلرام ـيــة» .ويــذكــر أن تأريخ
ال ـس ــوم ــري ـي ــن ك ـ ــان ي ـع ـت ـم ــد ع ـل ــى ع ــدة
عـنــاصــر طبيعية ،وأهـمـهــا :الـقـمــر ،وكــان
شهر نيسان يبدأ بحسب التقويم بليلة
االعـ ـتـ ــدال ال ــرب ـي ـع ــي ،واخ ـت ـل ــف ال ـع ـل ـمــاء
حــول أصــل الـتـسـمـيــة «أكـيـتــو» ،غـيــر ّأن
أص ــل الـكـلـمــة هــو «ي ــوم ال ـخ ـصــب» ألنــه
فــي األسـ ــاس هــو عـيــد زراعـ ــي مــرتـبــط
بموسمي البذار والحصاد.

