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الساعة اآلن:
 2254بتوقيت سورية!
مـ ّثــل ال ـقــرار  2254مـنــذ لحظة إص ــداره أواخ ــر الـعــام
 ،2015ت ـع ـب ـيــر ًا م ـك ـث ـف ـ ًا ع ــن م ـســأل ـت ـيــن جــوهــري ـت ـيــن؛
األول ـ ــى :ه ــي م ـي ــزان ال ـق ــوى ال ــدول ــي ال ـجــديــد ال ــذي
تنتهي بموجبه البلطجة األمريكية -الغربية العالمية،
بما يعنيه ذلــك مــن نهاية العصر الــذي امـتــاز بفرض
أشـكــال الـحـكــم واالقـتـصــاد عـلــى ال ــدول المستقلة من
خارجها ،ســواء جرى ذلك عبر االستعمار التقليدي
المباشر أو عبر أشكال االستعمار االقتصادي الجديد
الـمـتـنــوعــة ،أو عـبــر تــركـيـبــات مـخـتـلـفــة وم ـع ـقــدة من
االثنين.
المسألة الثانية الجوهرية ،والمشتقة من األولى :هي
ّأن الـقــرار يفتح الـبــاب إلنـتــاج نـمــوذج جــديــد يجري
تقريره بيد الشعب المعني ولمصلحته ،بيد الشعب
الـســوري ولمصلحته ،ولـيــس على أســاس توافقات
وتحاصصات تجري بين نخب دولية وبعض نخب
محلية تابعة كما جرت العادة في التعامل مع مختلف
األزمات خالل النصف الثاني من القرن العشرين.
وإذا كانت نهاية  2015قد شهدت والدة القرار على
فإن والدته الفعلية على أرض الواقع ،بقيت
الورقّ ،
مـعـلـقــة ل ـس ـنــوات إل ــى ح ـيــن اك ـت ـمــال ت ـكــون ال ـت ــوازن
الدولي الجديد الالزم لتطبيقه.
ف ــي ظ ــل األزم ـ ــات الـعــالـمـيــة ال ـم ـتــراك ـبــة ،االق ـت ـصــاديــة
والـسـيــاسـيــة والـصـحـيــة واإلنـســانـيــة ،وبـكـلـمــة واحــدة
ال ـح ـضــاريــة ال ـشــام ـلــة ،ورغـ ــم ّأن أزمـ ــة ك ــورون ــا هــي
األك ـث ــر ظ ـه ــور ًا ع ـلــى ال ـس ـطــح ،ع ـلــى األقـ ــل بــالـمـعـنــى
اإلع ــام ــي ،ورغ ــم مــا يــرافـقـهــا مــن شـعــور ع ـ ٍـام وكــأن
الـكــوكــب بــأســره يـعـيــش وق ـت ـ ًا مـسـتـقـطـعـ ًا ،وك ــأن كل
األمــور معلقة حتى إشعار آخــر ،فـ ّـإن حقيقة األمــور،
في العمق وليس على السطح فقط ،مختلفة جذري ًا؛
الـعــالــم يـعـيــش أس ــرع مــراحــل نـشــاطــه الـتــاريـخــي في
االنـتـقــال مــن الـقــديــم نـحــو الـجــديــد ،وكــذلــك األم ــر بما
يخص الوضع السوري.
ي ـك ـفــي إلثـ ـب ــات ذلـ ــك أن ن ـع ــاي ــن ال ـت ـه ــاوي ال ـك ــارث ــي
والمتسارع للنموذج الغربي بإحداثياته المختلفة ،ال
االقتصادية فحسب ،بل وكذلك السياسية واإلنسانية
وحتى الثقافية والفكرية واأليديولوجية.
ّإن أزمة كورونا ،لم تفعل بما يخص سورية ،سوى
حل األزمة
أن قدمت برهان ًا إضافي ًا ّأن استمرار عدم ّ
الـســوريــة ،وأن استمرار البنى القائمة المنتمية إلى
الـعــالــم الـقــديــم ،لــم يـعــد مـمـكـنـ ًا .ولــم يـعــد مـمـكـنـ ًا للبنى
القائمة ،وعلى الخصوص للمتشددين الذين أطبقوا
الخناق على سلوك تلك البنى خالل األعوام الماضية،
وم ــن ك ــل األطـ ـ ــراف ،أن ي ـقــدمــوا لـلـشـعــب ال ـســوري
سوى المزيد من الخراب والدمار واآلالم والمخاطر
الوجودية الكبرى.
ـام آخــر ،فـ ّـإن الـظــرف الــدولــي والـظــرف الداخلي،
بـكـ ٍ
وفي لجّة األزمة الشاملة الراهنة ،قد نضجا لتطبيق
ال ـقــرار  .2254نـضـجـاً لتطبيق ال ـقــرار بـجــوهــره ،أي
بـتـفـعـيــل ح ــق ال ـش ـعــب ال ـس ــوري ف ــي ت ـقــريــر مـصـيــره
بـنـفـســه ،وبـمـنــدرجــاتــه وتـفــاصـيـلــه الـكــامـلــة الـتــي يمكن
ت ـك ـث ـي ـف ـهــا ف ــي ثـ ــاث ن ـق ــاط أس ــاس ـي ــة( :ج ـس ــم حـكــم
انتقالي ،دستور ،انتخابات).
ّإن الـحـلــم اإلنـســانــي بـحـيــاة كــريـمــة وسـعـيــدة وآمـنــة،
والذي بقي معلق ًا حتى اآلن ،وكذلك الحلم السوري
الـمـطــابــق فــي جــوهــره لـلـحـلــم اإلن ـســانــي ال ـعــام ،بــات
قــري ـب ـ ًا مــن ال ـت ـحــول إل ــى واقـ ــع .االن ـت ـقــال الـحـضــاري
الشامل الذي يعيشه العالم بأسره ،لن يترك سورية
وراءه .بــل وأكـثــر مــن ذلــك ،وبـحـكــم درجــة التشابك
الــدولــي فــي ســوريــة نفسها ،فـ ّـإن الـنـمــوذج الـســوري
فــي تحقيق الحلم اإلنـســانــي ،مــرشــح ألن يـكــون بين
أوائل النماذج المحققة في العالم بأسره.

961

www.kassioun.org

االثنين  13نيسان 2020

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

أسبوعية  24 -صفحة  الثمن ( )50ل.س  دمشق ص .ب (  )35033تلفاكس (  )00963 11 3120598بريد الكترونيgeneral@kassioun.org :

أزمة الغذاء السورية ...ستتصاعد
ماذا بعد  8مليون جائع!
]]12
[[12
شؤون عمالية

ملف (سورية )2020

شؤون محلية

شؤون استراتيجية

القطاع الصناعي..
مشاريع رديئة في إصالحه

أمريكا
«ذات القلب الرحيم»

الالجئون السوريون..
الكورونا معاناة إضافية

أصابهم الوباء
بالشلل!

04

06

08

20

02

شؤون عمالية
قاسيون ـ العدد  961اإلثنين  13نيسان 2020

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

www.kassioun.org

مقترحات لم تر النور

عمال يستحقون
ب ـ ـ ــدأت الـ ـ ـقـ ـ ــرارات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـم ـت ـخ ــذة
ك ــإج ــراءات اح ـتــرازيــة فــي مــواجـهــة الــوبــاء
الـ ـكـ ــورونـ ــي ت ـظ ـه ــر آثـ ــارهـ ــا االج ـت ـم ــاع ـي ــة
واالق ـت ـص ــادي ــة ع ـلــى ال ـع ـم ــال ال ــذي ــن كــانــوا
يـعـمـلــون فــي مـنـشــآت اس ـتــوجــب إغــاقـهــا،
أو كانوا يعملون في مهن ال يخضع فيها
ال ـع ـم ــال ل ـق ــان ــون ي ـن ـظــم عــاق ـت ـهــم ب ــأرب ــاب
ال ـع ـم ــل ،م ـث ــل :ال ـس ــائ ـق ــون وعـ ـم ــال ال ـب ـنــاء
وعـ ـم ــال ال ـق ـط ــاع غ ـي ــر ال ـم ـن ـظــم ال ـعــام ـلــون
ف ــي م ـش ــاغ ــل ص ـغ ـي ــرة ب ــأج ــور ي ــوم ـي ــة أو
أس ـبــوع ـيــة ،أو ال ـعــام ـلــون ع ـلــى الـبـسـطــات
وفـ ــي ق ــارع ــة ال ـط ــري ــق ،ي ـل ـم ـل ـمــون رزق ـهــم
اليومي ،كل هؤالء أصابتهم جائحة العوز
ال ـتــي هــم مـصــابــون بـهــا أص ـ ًـا وزادت مع
جــائ ـحــة ال ـك ــورون ــا دون أن يُ ـق ــدم ل ـهــم مــا
يسد رمقهم وعائالتهم ،حيث أصبحوا على
حــافــة الـجــوع الحقيقي مــع تــزايــد األسـعــار
وارتفاعها الجنوني دون أن يُقال للتجار
والمحتكرين ما أحلى الكحل في عيونكم،
وحتى ال نظلم الحكومة بإجراءاتها ،فإنها
ك ــل يـ ــوم تُ ـص ــدر ال ـب ــاغ ــات وال ـت ـحــذيــرات
والـتـنـبـيـهــات م ــن أج ــل أن يـضـبــط الـتـجــار
أس ـع ــاره ــم ،ول ـكــن ل ـيــس ه ـنــاك مِـ ـنْ ســامـ ٍـع
أو مُـنـ ّفـذٍ ،والحكومة أيـضـ ًا ضمن جهودها
المبذولة تَعِدُ بتقديم مساعدات لتلك الفئات
مــن ال ـع ـمــال ال ـم ـت ـضــررة ج ــراء اإلجـ ــراءات
االح ـت ــرازي ــة ،ول ـكــن بـعــد أن ت ـقــوم الـلـجــان
المشكلة لهذا الغرض بتقديم قاعدة بيانات
وإحصاء عنهم ،والعمال بدورهم البد من
تـقــديــم أوراق ـه ــم الـثـبــوتـيــة ال ـتــي ت ــدل على
تعطلهم من نقابات العمال ،وهكذا يعيش
ال ـع ـمــال ف ــي دوام ـ ــة ال ـع ـمــل ال ـب ـيــروقــراطــي
الممل ،والتي لها أول وليس لها آخر.
القسم األخر من العمال القائمين على رأس
عملهم وي ــؤدون أعـمــا ًال ال تـقــدر بثمن في
مثل هذه الظروف وهم كثر ،وفي قطاعات
مختلفة ،ولـكــن عين الحكومة غائبة عنهم
وغ ـيــر مــرئـيـيــن بــالـنـسـبــة ل ـهــا ،م ـثــل :عـمــال
النظافة الذين يتعرضون في سياق عملهم
لشتى أنــواع األم ــراض المرتبطة بالمهنة
وع ـم ــال ال ـن ـظــافــة ف ــي ال ـم ـشــافــي وال ـمــراكــز
ال ـص ـح ـيــة ،فـمـعـظـمـهــم ي ـع ـم ـلــون م ــن خــال
شركات خاصة تتعهد النظافة في المشافي،
وهؤالء ليس لهم سوى أجورهم الزهيدة
التي يتقاضونها من المتعهد مقابل عملهم
الـخـطــر ال ــذي يـحـمــل فــي طـيــاتــه احـتـمــاالت
اإلصــابــة بـكــورونــا وغـيــرهــا مــن األم ــراض
المعدية ،عـمــال الكهرباء الــذيــن يتعرضون
في أحيان كثيرة لمخاطر اإلصابة بصعق
كـهــربــائــي لـغـيــاب أنـظـمــة الـســامــة المهنية،
عمال النفط في المواقع المختلفة وعملهم
يحمل مخاطر كثيرة وخاصة في مصافي
التكرير ،وعمال الدفاع المدني كذلك .جميع
هذه الفئات من العمال تستحق أن يُقدم لها
ما يلزم من دعم مادي ومعنوي يساعدهم
في عملهم الشاق والمهم الستمرار الحياة،
فبدونهم ستكون أوضــاع الناس وحالتهم
كارثية.

ُأعلن عن عدة مقترحات حكومية تناقش لحل مشكلة العمال المتضررين من اإلجراءات االحترازية ممن يعملون يوماً بيوم ،لتأمين لقمتهم،
ولكن حتى اآلن لم نر أي تنفيذ على األرض ألي من المقترحات رغم مرور  15يوماً وأكثر على اإلجراءات االحترازية ،التي ترافقت مع ارتفاع جنوني
باألسعار ،مما سيجعل أية منحة مالية للعمال في مهب الريح ،ألنها ستذهب أرباحاً مضاعفة للتجار.
ǧأديب خالد

فـبـحـســب م ــوق ــع ص ــوت ع ـمــالــي ،فــإن
ال ـف ــري ــق ال ـح ـكــومــي ال ـم ـش ـكــل ل ــدراس ــة
أوضــاع العمال الــذيــن تـضــرروا نتيجة
اإلجراءات االحترازية ،والذي يشارك
ف ـيــه االتـ ـح ــاد ال ـع ــام ل ـن ـقــابــات ال ـع ـمــال
إلــى جـمـلــة مـقـتــرحــات تــم تـقــديـمـهــا إلــى
الحكومة لتتم دراستها والبتّ فيها.
منحة بالحد األدنى لألجر
اقـتــرحــت اللجنة على الحكومة تقديم
منحة لـمــدة شـهــريــن بشكل مـبــدئــي ال
ت ـق ـ ّل عــن ال ـح ـدّ األدنـ ــى ل ــأج ــور ،على
أن ت ـش ـمــل كـ ـ ّـل ع ــام ــل ت ـض ــرر نـتـيـجــة
اإلج ـ ـ ـ ــراءات االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة مـ ــن ع ـمــال
النقل والسرافيس والـبــاصــات والنقل
وكل
الداخلي والشحن وعمال البناءّ ،
م ــن ل ــه عــاقــة بــأع ـمــال ال ـب ـنــاء ،نـتـيـجــة
إي ـقــاف الـعـمــل بــرخــص الـبـنــاء وعـمــال
السياحة والـمـطــاعــم والـفـنــادق وعمال
ال ـت ـف ــري ــغ وال ـت ـح ـم ـي ــل ،وكـ ــذلـ ــك ع ـمــال
الـقـطــاع ال ـخــاص غـيــر الـمـنـظــم وعـمــال
البسطات وكل الحرفيين الذين توقفت
أعمالهم ،سواء في الحرف اليدوية أو
األعمال الحرفية المعروفة لدى اتحاد
الـحــرفـيـيــن ،كـمــا اقـتــرحــت الـلـجـنــة منح
العاملين في الــدولــة راتــب شهر واحد
نظر ًا لتضررهم من األوضاع الحالية.

ال توجد آليات للتنفيذ
حـ ــول آل ـي ــه تـطـبـيــق ت ـلــك ال ـم ـق ـتــرحــات
صــرحــت وزارة الـشــؤون االجتماعية
والعمل :أنــه سيتم إطــاق قناة رقمية
السـتـقـبــال الـطـلـبــات للتعريف بالعمال
الذين فقدوا أعمالهم جراء اإلجراءات
المتخذة للتصدي لوباء كورونا.
ول ـكــن هــل ه ــذا اإلجـ ــراء ك ــافٍ لحصر
ع ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـع ـمــال ع ـلــى مـســاحــة
ال ـب ــاد؟ وه ــل يـمـلــك ال ـعــامــل الـبـسـيــط
ال ـم ـعــرفــة ال ـكــاف ـيــة بــوســائــل ال ـتــواصــل
الحديثة حتى يدخل إلى القناة الرقمية
وي ـع ـبّ ــئ ال ـط ـلــب ال ـخ ــاص بـ ــه؟ ومـ ــاذا
سيفعل العامل األميّ الذي ال يقرأ وال
يكتب؟ وكيف سيتم التحقق من هوية
العامل؟ وهــل تسطيع الــوزارة التأكد
من صحة المعلومات التي تقدم لها؟
إن هــذا اإلج ــراء يــدل عـلــى عــدم قــدرة
جهاز الدولة وأدواتــه واالتحاد العام
لنقابات العمال في الوصول إلى صِلة
حـيّــة مــع الـعـمــال فــي كــل مـكــان نتيجة
انـقـطــاعـهــم عــن مـتــابـعــة أحــوالـهــم خــال
س ـن ـيــن س ــاب ـق ــة ،وع ـ ــدم ال ـع ـم ــل مـعـهــم
لضمهم إلى النقابات وتنظيم صفوفهم.
وإلـ ـ ــى ض ـع ــف اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ــرق ــاب ـي ــة
ال ـح ـكــوم ـيــة ع ـلــى أح ـ ــوال ال ـع ـم ــال مــن
م ـف ـت ـشــي ال ـتــأم ـي ـنــات ووزارة الـعـمــل
الــذيــن مــن الـمـفـتــرض أن تـكــون لديهم
خ ــري ـط ــة ع ــن ت ـ ــوزع ال ـع ـم ــال وم ـك ــان
عملهم.

فشل في تنظيم عمال القطاع الخاص
ٌ
إذا كــانــت الـحـكــومــة غـيــر قـ ــادرة على
إلــزام القطاع بدفع نصف أجــر العامل
فــي هــذه ال ـظــروف حـســب ال ـمــادة 86
مــن قــانــون الـعـمــل رقــم  17لـعــام 2010
فــي الـقـطــاع ال ـخــاص الـمـنـظــم وخــاصــة
ف ــي ال ـم ـنــاطــق ال ـص ـنــاع ـيــة ،وال ـت ــي مــن
ال ـم ـف ـتــرض أن ت ـك ــون ال ـ ـ ــوزارة عـلــى
ّاط ـ ـ ــاع ت ـ ــام ع ـل ــى أحـ ــوالـ ـهـ ــم ن ـت ـي ـجــة
ل ـ ــوج ـ ــوده ـ ــم فـ ـ ــي م ـ ـنـ ــاطـ ــق م ـع ـي ـن ــة،
والمنشآت التي يعملون بها مرخصة
أصو ًال ,فكيف لها أن تصل إلى القطاع
الخاص غير المنظم؟.
مــن نــاحـيـتـهــا أعـلـنــت وزارة ال ـشــؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـع ـم ــل أن ـه ــا سـتــرفــض
اس ـت ـق ـبــال ط ـل ـبــات االس ـت ـق ــال ــة لـلـعـمــال
ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ،وال ـت ــي سـتـقــدم
لـهــا خ ــال ه ــذا ال ـف ـتــرة مـنـعـ ًا مــن قـيــام
أربــاب الـعـمــل بتسريح بعض العمال
خ ــال ه ــذه األزم ـ ــة ،وأنـ ــه يـمـكــن ألي
ع ــام ــل ال ـش ـكــوى ع ـلــى ص ــاح ــب الـعـمــل
فــي حــالــة اإلق ــال ــة أو تــوقـيــف الــراتــب،
ولـكــن نـسـيــت الـ ــوزارة أن ربّ الـعـمــل
يستطيع تسريح العامل من عمله ،وال
تستطيع وزارة العمل أو القضاء عبر
محكمة البداية المدنية العمالية التدخل
وإنـ ـصـ ــاف ال ـع ــام ــل ف ــي هـ ــذه ال ـح ــال ــة،
حسب المادة  64من قانون العمل رقم
 17لعام  2010التي أجازت لربّ العمل
تسريح عماله بشكل تعسفي.
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ال أعتقد أن يختلف أحد اليوم بأن العمل النقابي يعيش
جمة على مستويات عدة ،وأهمها :يتجلى في
صعوبات ّ
ضعف التنظيم النقابي بين العمال في قطاع الدولة،
وباألخص في القطاع الخاص ،وهو نتيجة للتراكمات
السلبية التي جرت في هذا المجال ،إضافة إلى غياب
الديمقراطية الداخلية وفصل العمل النقابي عن القواعد
العمالية التي ال تراه إال وقت االنتخابات ،وارتباطه،
أي العمل النقابي بالحزبي الض ّيق الذي ال يخدم إ ّال مصالح
محددة

ǧنبيل عكام

إن كل من ال
يقرع الطبول
فهو صامت
ووحدهم
األموات هم
الذين ال يقرعون
الطبول

إضــافــة إلــى عــوامــل أخ ــرى تـكـمــن في
ض ـعــف ال ــوع ــي ال ـن ـقــابــي لـ ــدى ع ـمــال
الدولة ،ووقوع عمال القطاع الخاص
ت ـحــت س ـي ـطــرة أربـ ــاب ال ـع ـمــل الــذيــن
يـمـتـلـكــون كــل أدوات الـسـيـطــرة ،بما
فيها امتالك القوانين والسطوة على
الـمــؤسـســات الـتــي مــن الـمـفـتــرض أن
تراعي وتحمي حقوق العمال ،أضف
إل ــى ذل ــك س ـط ــوة أج ـه ــزة الـحـكــومــة
ع ـلــى ال ـع ـمــل ال ـن ـقــابــي وال ـت ــدخ ــل فــي
الـ ـش ــؤون ال ــداخ ـل ـي ــة ل ـل ـن ـقــابــات ،عـبــر
طـبــخ الـمــؤتـمــرات وال ـتــرويــج لـشـعــار
نـ ـح ــن والـ ـحـ ـك ــوم ــة ش ـ ــرك ـ ــاء ،وك ـب ــح
كــل م ـحــاوالت بـنــاء أو تــوجّــه نقابي
جــاد داخــل الهرم النقابي .ومــا تقوم
بــه الـحـكــومــة مــن الـلـجــوء إل ــى الـعـمــل
ال ـم ــؤق ــت فـ ــي قـ ـط ــاع الـ ــدولـ ــة بـقـصــد
تـسـهـيــل إب ـع ــاد ال ـع ـم ــال ع ــن الـتـنـظـيــم
الـنـقــابــي ،فــي ظــل قــانــون العمل الــذي
ال يخدم العمال ،واستكمال مسلسل
الخصخصة الذي بدأته الحكومة منذ
ب ــداي ــة الـتـسـعـيـنــات ح ـســب تــوصـيــات
الــدوائــر المالية الــدولـيــة مــن صندوق

النقد الــدولــي وغـيــره ،وكــذلــك قانون
الـعـمــل رق ــم  /17/الـنــاظــم لـعـمــل عـمــال
ال ـق ـط ــاع الـ ـخـ ــاص ب ـم ــا ف ـي ــه ال ـق ـطــاع
ال ـم ـش ـتــرك الـ ــذي ال ي ـخــدم أي ـض ـ ًا إ ّال
ال ـش ــرك ــات ال ـك ـب ــرى وأربـ ـ ــاب الـعـمــل
الذين يمتصون دماء العمال في هذا
ال ـق ـطــاع .واالق ـت ـص ــار ع ـلــى الـمـطــالــب
الـضـيـقــة فــي ح ــدوده ــا الــدن ـيــا ،وعــدم
ربـ ـطـ ـهـ ــا بـ ـحـ ــركـ ــة الـ ـطـ ـبـ ـق ــة ال ـع ــام ـل ــة
ون ـب ـض ـهــا ،وهـ ــذه ال ـع ــوام ــل وغ ـيــرهــا
تضع العمل النقابي والحركة النقابية
في مأزق يثقل كاهلها ،ويبعد النقابة
ع ــن ال ـح ــرك ــة ال ـع ـم ــال ـي ــة ،ح ـت ــى بــاتــت
الطبقة العاملة تتساءل بصمت :هل
الـنـقــابــات تمتلك مـشــروعـهــا النضالي
الذي يلبي مصالحها ويؤمن حقوقها

الـضــائـعــة فــي ه ــذه ال ـم ـتــاهــات ،ولـكــن
ال ـع ـمــال وحــدهــم الــذيــن ال يـصـمـتــون
وهم بحركة دائمة ،وإن صمتهم دائم ًا
يعني االسـتـعــداد للفعل ،ألن الصمت
يُ ـق ـتــل ع ـنــدمــا ال يـعـنــي ال ـح ــرك ــة ،كـمــا
أن هناك الكالم الــذي يعني الصمت،
وهذا ما تعيشه اليوم النقابات ،فهي
تـتـكـلــم ك ـث ـيــر ًا ،وف ــي نـفــس الــوقــت ال
تقول شيئ ًا ،فهي تمارس الصمت ..إن
النقابات باعتبار أن دورها ومهمتها
الـ ــدفـ ــاع ع ــن ال ـم ـص ــال ــح االق ـت ـص ــادي ــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـم ـع ـن ــوي ــة ل ـل ـع ـمــال
ي ـت ـحــدد دوره ـ ــا ع ـلــى إن ـج ــاز ال ـم ـهــام
الـتــالـيــة - :مـعــرفــة مـشــاكــل ومـطــالــب
ال ـع ـمــال ،ووض ــع اق ـتــراحــات وحـلــول
بشأنها من أجل حلها - .إعداد ملفات

مطلبيه للحاجات المستجدة للعمال،
وط ــرح ـه ــا ع ـل ــى ال ـس ـل ـطــة ال ـت ـن ـف ـيــذيــة
الت ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرارات ب ـشــأن ـهــا وفـ ــق مــا
تـقـتـضـيــه الـمـصـلـحــة الـعــامــة مــن جـهــة،
وح ـقــوق ال ـع ـمــال مــن جـهــة ثــان ـيــة- .
االتـ ـصـ ــال ب ــال ـع ـم ــال داخـ ـ ــل وخـ ــارج
أوقـ ـ ــات ال ـع ـم ــل - .إن ل ـل ـم ـفــاوضــات
الـجـمــاعـيــة وال ـح ــوار دور ًا هــام ـ ًا في
مـجــال الـعـمــل الـنـقــابــي بــاعـتـبــاره أحــد
األساليب المهمة لفض النزاعات بين
الـعـمــال وأص ـحــاب الـعـمــل ،س ــواء في
الــدولــة أو فــي القطاع الـخــاص ،لذلك
أولته القوانين والتشريعات الدولية
اهتمام ًا كبير ًا - .رفع دعاوى وتقديم
ط ـع ــون ق ـضــائ ـيــة ف ــي ح ــال ــة ان ـس ــداد
أبـ ــواب ال ـح ــوار وع ــدم ال ـتــوصــل إلــى

تـســويــة مناسبة لـلـخــافــات ،فــي حــال
وجـ ــود عــراق ـيــل ذات ـي ــة ومــوضــوعـيــة
سـيــاسـيــة أو اق ـت ـصــاديــة .وق ــد ضـمــن
الـ ـمُـ ـشـ ـرّع ل ـل ـن ـق ــاب ــات هـ ــذه ال ـح ـقــوق
لـتـمـكـيـنـهــا م ــن ذلـ ــك - .ال ـل ـج ــوء إلــى
تنظيم االحـتـجــاجــات واإلض ــراب في
حالة عدم االستجابة لمطالب العمال،
فـقــد أقــر الــدسـتــور أن حــق اإلضــراب
م ـض ـمــون ،وي ـق ــوم ال ـق ــانــون بـتـنـظـيــم
اإلجــراءات التي يمكن معها ممارسة
هــذا ال ـحــق ،وه ــذا الـقــانــون لــم يـصــدر
بـعــد .ونـحــن نـســأل الـيــوم هــل :بــدأت
الـطـبـقــة الـعــامـلــة ب ـقــرع ال ـط ـبــول؟ إن
كل من ال يقرع الطبول فهو صامت،
ووح ـ ــده ـ ــم األمـ ـ ـ ــوات هـ ــم الـ ــذيـ ــن ال
يقرعون الطبول.

الطبقة العاملة

الوباء وجشع شركات النظافة المغربية
أض ــرب عـمــال الـنـظــافــة عــن الـعـمــل فــي مـعـظــم الـمــدن
ال ـم ـغ ــرب ـي ــة ك ـم ــا حـ ـ ــدث ،م ـط ـل ــع األس ـ ـب ـ ــوع ،بـسـبــب
ع ـ ــدم ح ـص ــول ـه ــم ع ـل ــى أج ـ ــوره ـ ــم ،وكـ ــانـ ــت ال ـع ــدي ــد
م ـ ــن ش ـ ــرك ـ ــات جـ ـم ــع الـ ـنـ ـفـ ــايـ ــات ،ال تـ ـلـ ـت ــزم ب ــدف ــع
أج ـ ــور عـ ـم ــال ال ـن ـظ ــاف ــة ،وال ت ـج ــد مـ ــن ي ـحــاس ـب ـهــا،
ه ـ ــذا وكـ ــانـ ــت ق ــام ــت ه ـ ــذه الـ ـش ــرك ــات قـ ــد ســرحــت
مـجـمــوعــة مــن الـعـمــال دون تـعــويـضـهــم ،كـمــا أنـهــا ال
تـلـتــزم بعمليات تعقيم األحـيــاء فــي زمــن الـكــورونــا.
وق ــال ــت ال ـن ـق ــاب ــة :إن ال ـع ـق ــود ال ـم ـبــرمــة ب ـيــن بـعــض
المجالس وشــركــات النظافة فيها الكثير مــن الخلل
والخروقات المتنوعة في قطاع النظافة ،والمؤكد أن
المسؤولية تتحملها الشركات والمجالس المحلية
المفروض فيها المراقبة ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة
عـنــد ال ـض ــرورة ،مــن أج ــل ض ـمــان ج ــودة الـخــدمــات
التي تراجعت بشكل واضح في الكثير من المدن.

إضراب عمال أمازون في فرع فرنسا
دخل عمال عمالقة التجارة اإللكترونية األمريكية «أمازون»
فــرع فــرنـســا ،األرب ـعــاء ،فــي إض ــراب مـفـتــوح ،احـتـجــاجـ ًا على
سياسة الشركة بــإلــزام العمال الـنــزول إلــى العمل .حيث لم
تأبه أمــازون بمطالبات العمال والحكومة الفرنسية بحماية
العاملين من فيروس كورونا المستجد.
وقــالــت الـنـقــابــات الـفــرنـسـيــة :أنــه بـعــد مـنــاقـشــات فــاشـلــة بين
الـنـقــابــات الـعـمــالـيــة الـفــرنـسـيــة وإدارة أمـ ــازون مـنــذ بــدايــة
أزم ــة (كــوف ـيــد ،)19-دخــل الـعــامـلــون فــي إض ــراب مـفـتــوح،
حـيــث طــالـبــت الـنـقــابــات بــإغــاق ف ــرع الـشــركــة فــي فــرنـســا،
بعد أن تجاهلت تدابير ضمان األمن الصحي للعاملين في
الشركة ،هــذا وقــد قدمت النقابات العمالية الفرنسية طلب
استدعاء إلى محكمة للمطالبة بإغالق مواقع أمازون الستة
الموجودة في فرنسا ،وفــرض عقوبة مليون يــورو ،وقد
قام مفتشو منظمة العمل بتفقد مقرات الشركة الستة في
فرنسا للتأكد من السالمة المهنية وتدابير الوضع الصحي.

إضراب عمال في الكويت
دخ ــل ع ـم ــال إحـ ــدى ال ـش ــرك ــات ال ـمــرت ـب ـطــة بـتـنـفـيــذ عـقــد
حـكــومــي مــع الــدولــة فــي منطقة ال ــزور فــي الـكــويــت في
إض ــراب ،بسبب مخالفة الـشــركــة ضــوابــط واشـتــراطــات
الـســامــة والـصـحــة المهنية والــرعــايــة العمالية ،ال سيما
المتعلقة بــاإلجــراءات االحترازية الخاصة بمنع انتشار
فيروس «كورونا المستجد» .وأكدت مديرية العمل أنه
بـعــد الـتـحـقـيــق فــي الــواقـعــة تــم وق ــف مـلــف الـشــركــة بعد
اسـتــدعــاء صــاحــب الـعـمــل والـتـحـقــق مــن مخالفة الشركة
ضوابط واشتراطات السالمة والصحة المهنية والرعاية
الـعـمــالـيــة ،ال سـيـمــا الـمـتـعـلـقــة ب ــاإلج ــراءات االح ـتــرازيــة
ال ـخــاصــة بـمـنــع ان ـت ـشــار ف ـيــروس «كــوف ـيــد  »19وقــامــت
مــديــريــة الـعـمــل فــي الـكــويــت بـفــض اإلضـ ــراب ،ووع ــدت
باتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع ضوابط واشتراطات
السالمة والصحة المهنية والرعاية العمالية واإلجراءات
االحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كوفيد .19

البطالة في الواليات المتحدة بازدياد
قــالــت وزارة العمل األمــريـكـيــة :إن الطلبات الجديدة
إلعــانــة الـبـطــالــة ارت ـفــع فــي الــواليــات الـمـتـحــدة خــال
األسـبــوع الـمــاضــي حــوالــي  6,6مليون طـلــب ،وبذلك
وصــل عــدد العاطلين عن العمل في األسابيع الثالثة
الـمــاضـيــة إل ــى  15مـلـيــون عــاطــل عــن ال ـع ـمــل ،وهـنــاك
تــوقـعــات بــأن يبلغ عــدد طـلـبــات إعــانــة الـبـطــالــة 5,25
مـلـيــون لــأسـبــوع ال ـقــادم ،يـقــول الـتـقــريــر األسـبــوعــي
ل ـط ـل ـبــات إع ــان ــة ال ـب ـطــالــة ال ـص ــادر ع ــن وزارة الـعـمــل
تــوقـعــات خ ـبــراء االقـتـصــاد بـفـقــدان مــا يـصــل إلــى 20
مليون فرصة عمل في الواليات المتحدة خالل شهر
نيسان الجاري ،وأعلنت الحكومة األسبوع الماضي
أن االق ـت ـصــاد خـســر  701أل ــف فــرصــة عـمــل فــي آذار
الـمــاضــي ،وهــي أكـبــر خـســارة لـلــوظــائــف مـنــذ الكساد
الـكـبـيــر ،وأن ـهــت أط ــول ف ـتــرة ازدهـ ــار لـلـتــوظـيــف في
التاريخ األمريكي بدأت في أواخر .2010
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القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات االقتصادية التي أثارت وما زالت تثير
جد ًال واسعاً في األوساط النقابية واالقتصادية ،وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام
هو الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق ،ومن داخل
جهاز الدولة ،وذلك عبر إجراءات ج ّدية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية
والفرق االقتصادية الملحقة بها.

ǧعادل ياسين

(الـ ـمـ ـش ــاري ــع اإلصـ ــاحـ ـيـ ــة) كـ ـث ــرت وتـ ـع ــددت
أشـكــالـهــا ومـضــامـيـنـهــا ،وهــي لـيـســت بــريـئــة من
حيث موقفها «اإلصالحي» ،بل هي كسابقاتها
من المشاريع التي ُطرحت في عهد الحكومات
السابقة.
إن واقع القطاع الصناعي اآلن ليس في حالة
سوء مطلق ،وبالرغم من كل ما تعرض له من
نهب وإهمال وتخريب باإلضافة إلى ما جرى
م ــن ه ـجــرة لـكـثـيــر م ــن ال ـص ـنــاعــات -وخــاصــة
ال ـن ـس ـي ـج ـيــة م ـن ـه ــا -إلـ ــى دول الـ ـجـ ــوار وإل ــى
مـصــر حـتــى بــات الـصـنــاعـيــون فــي هــذه الــدول
مــن األوائ ــل عـلــى صـعـيــد االسـتـثـمــار الصناعي
وغيره من االستثمارات ،ومع هذا فإنه ضمن
إمـكــانــاتــه الـمـتــاحــة الـتــي وضــع فـيـهــا -وجــردتــه
مــن إمـكــانـيــة ت ـطــوره الـطـبـيـعــي -فــإنــه مــا زال
يــؤدي دور ًا مهم ًا من خــال مساهمته الفعالة
في تأمين الموارد الالزمة لخزينة الدولة ،ومع
هذا أيض ًا ما زال الهجوم مستمر ًا على دوره.
محاصرة باإلجراءات اإلدارية
فـ ــي األزم ـ ـ ــة ال ـح ــال ـي ــة ال ـم ــرت ـب ـط ــة بــال ـجــائ ـحــة
الكورانية ينشط القطاع الصناعي فــي إيجاد
وسد النواقص التي ال تؤمنها الحكومة ،سواء
في القطاع الغذائي أو في الصناعات النسيجية
أو فـ ــي مـ ـح ــاوالت ــه ل ـص ـن ــع أجـ ـهـ ــزة ال ـت ـن ـفــس
الـمـطـلــوبــة بـشــدة مــن أجــل مــواجـهــة اإلصــابــات

الـتـنـفـسـيــة الـنــاتـجــة عــن ف ـيــروس كــورونــا ،كما
ي ـج ــري اآلن ف ــي ح ـل ــب ودم ـ ـشـ ــق ،ح ـي ــث تــم
الـعـمــل عـلــى ايـجــاد تـلــك الـمـنــافــس بـمـبــادرة من
الـقـطــاع الـصـنــاعــي ال ـخــاص ،وه ــذا يــؤكــد على
أه ـم ـي ــة دعـ ــم ال ـق ـط ــاع ال ـص ـن ــاع ــي ب ـش ـكــل ع ــام
بــاعـتـبــاره الـمـخــرج الحقيقي لـتـجــاوز األزمــات
االق ـت ـصــاديــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ال ـتــي أوقـعـتـنــا بها
الـسـيــاســات الليبرالية ،وجــردت بها اقتصادنا
ال ــوط ـن ــي م ــن إم ـكــان ـيــة تـ ـط ــوره ع ـلــى أس ــاس
تطور االقتصاد الحقيقي الصناعي والزراعي
التي سعت الحكومات على مدار عقود لعرقلة
تـطــوره والتضييق عليه مــن خــال محاصرته
بــاإلجــراءات اإلداريــة وغيرها من اإلجــراءات،
مـمــا رف ــع تـكــالـيــف اإلن ـت ــاج ،وبــالـتــالــي ُأعـطـيــت
الـفــرصــة الــذهـبـيــة لـمــوضــوع االس ـت ـيــراد ،الـتــي
جعلت التحكم باألسعار أمر ًا مستحي ًال وجعلت
االحتكار يلعب لعبته في مركزةٍ أعلى للثروة
على حـســاب لقمة الماليين مــن فـقــراء الشعب
السوري.
الرقابة العمالية والنقابية
إن الـحــركــة الـنـقــابـيــة فــي خـضــم ال ـجــدل الــدائــر
ح ــول ال ـم ـشــاريــع (اإلص ــاح ـي ــة ال ـم ـطــروحــة)،
تتحمل مسؤولية من موقع الشريك للحكومة
فــي قــرارات ـهــا وخـطـطـهــا الـمـخـتـلـفــة فــي الــدفــاع
عــن ق ـطــاع الــدولــة وال ـخــاص الـصـنــاعــي دفــاع ـ ًا
حقيقي ًا ،عبر مــواجـهــة تلك الـمـشــاريــع ،وطــرح
ب ــدائ ــل حـقـيـقـيــة تـعـبــر ع ــن ال ـم ـصــالــح الــوطـنـيــة

لـلـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة وال ـش ـع ــب الـ ـس ــوري ،وال ـتــي
م ــن م ـص ـل ـح ـت ـهــا ال ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ق ـط ــاع ال ــدول ــة
الصناعي قطاع ًا رائــد ًا ومـتـطــور ًا ،وهــذا ممكن
عـبــر إع ــادة تــأمـيــم الـقـطــاع الـعــام الـصـنــاعــي من
ناهبيه وضخ االستثمارات الضرورية له لكي
يـسـتـعـيــد عــافـيـتــه ثــانـيــة ،وان ـت ــزاع حــق الــرقــابــة
على شركات القطاع العام الصناعي والزراعي
من خــال الرقابة العمالية والنقابية على أداء
هذا القطاع ،وهذا يكون بتثبيت حقوق الرقابة
دس ـتــوري ـ ًا وك ـيــف سـتـمــارس الــرقــابــة دوره ــا،
األمــر الــذي سيقطع الطريق على كل العابثين
من قوى السوق وحلفائهم في الحكومة ،لكي

ال يبقى القطاع العام الصناعي مُسخَّر ًا لتحقيق
مصالحهم االقـتـصــاديــة والـسـيــاسـيــة ،الـتــي هي
على نقيض من مصالح الشعب السوري ،الذي
يــريــد أن يعيش بـكــرامـتــه وحــريـتــه فــي وطـنــه.
إن كل المشاريع المشبوهة إلضعاف القطاع
ال ـص ـن ــاع ــي وال ـت ـف ــري ــط بـ ــه س ـت ـس ـقــط إذا مــا
اسـتـطــاعــت الـطـبـقــة الـعــامـلــة وحــركـتـهــا النقابية
التخ ّلص من القيود المفروضة عليها ،وتحقيق
استقاللية قرارها الذي سيمكنها من الدفاع عن
مشروعها في أن يكون قطاع الدولة ،وخاص ًة
ال ـص ـنــاعــي والـ ــزراعـ ــي ،ق ــوي ـ ًا وق ــائ ــد ًا م ــن أجــل
التنمية ومواجهة أعداء الوطن بكل تالوينهم.

ماذا حدث ألرشيف «صوت الكادحين»؟
يشكل أرشيف الحركة
النقابية والعمالية
السورية في القرن
العشرين جزءًا هامًا
من الذاكرة الوطنية
واالجتماعية في البالد،
ويقع على عاتق الحركة
النقابية اليوم الحفاظ
على ذلك األرشيف،
ونشره الكترونياً
لحماية الذاكرة الوطنية
واالجتماعية لسورية
القرن العشرين.

ǧمحرر الشؤون العمالية

يقول أحد قدامى النقابيين في اتحاد
عمال محافظة الحسكة:
«أن أية منظمة ال تملك صحافتها هي
منظمة خــرســاء ،لذلك كانت بدايات
ان ـخــراط ـنــا ومـشــاركـتـنــا الـمـتــواضـعــة
في ساحة معركة الكلمة والصحافة

المعبرة عن هموم وتطلعات الناس
والمنتجين والـبـسـطــاء والـكــادحـيــن،
وتـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ـ ـصـ ــوت ـ ـهـ ــم الـ ـ ـج ـ ــريء
وال ــواع ــي وال ـم ـس ــؤول ع ــن ش ــؤون
الـ ـعـ ـم ــال واإلنـ ـ ـت ـ ــاج وال ـم ــؤس ـس ــات
الـ ـخ ــدمـ ـي ــة ،وع ـ ــن ق ـض ــاي ــا م ـحــاف ـظــة
الحسكة والوطن».
وه ـك ــذا بـ ــدأ ات ـح ــاد ع ـم ــال مـحــافـظــة

الـحـسـكــة يـعـمــل عـلــى تـحــريــر ونـشــر
ص ـحــاف ـتــه ال ـم ـح ـل ـيــة ،وس ـب ــق ظـهــور
ال ـص ـح ــاف ــة ال ـن ـق ــاب ـي ــة ال ـم ـح ـل ـي ــة فــي
مـحــافـظــة الـحـسـكــة إن ـشــاء الـمـجــات
الجدارية وإصــدار النشرات النقابية
الصحفية والتثقيفية المختلفة منذ
عــام  .1968وفــي بــدايــة السبعينات،
ص ــدرت نـشــرة «ص ــوت الـكــادحـيــن»

وه ــي ن ـشــرة غ ـيــر دوريـ ــة أصــدرهــا
ات ـ ـحـ ــاد عـ ـم ــال م ـح ــاف ـظ ــة ال ـح ـس ـك ــة،
وجــرى توزيعها فــي مختلف انحاء
مـحــافـظــة الـحـسـكــة حـيــث الـتـجـمـعــات
الـعـمــالـيــة والـنـقــابـيــة لـمـخـتـلــف الـمـهــن
والنقابات.
ب ـعــد ع ــام  ،1980ق ــرر ات ـح ــاد عـمــال
محافظة الحسكة «إع ــدام» أرشـيــف
ن ـشــرة ص ــوت الـكــادحـيــن والــوثــائــق
ال ـقــدي ـمــة الت ـح ــاد ال ـم ـحــاف ـظــة ح ــرق ـ ًا،
ولــم يـبــق عـلــى أي عــدد مــن النشرة
أو وث ـي ـق ــة ق ــدي ـم ــة ب ـح ـجــة تـنـظـيــف
وإخ ـ ــاء ال ـم ـس ـتــودع الـ ــذي ك ــان قــد
تــم تـخـصـيـصــه لــأرش ـيــف! واخـتـفــى
بهذا الشكل األرشيف القديم للحركة
ال ـع ـم ــال ـي ــة وال ـن ـق ــاب ـي ــة ف ــي م ـحــاف ـظــة
الحسكة!
ي ـق ــول أحـ ــد ق ــدام ــى ال ـن ـقــاب ـي ـيــن فــي
م ـح ــاف ـظ ــة الـ ـحـ ـسـ ـك ــة ،والـ ـ ـ ــذي ك ــان
يـ ـ ـشـ ـ ــرف ع ـ ـل ـ ــى نـ ـ ـشـ ـ ــرة «ص ـ ـ ــوت
ال ـكــادح ـيــن» وي ـس ـهــم ف ــي تـحــريــرهــا
وتــوزيـعـهــا عـلــى مـسـتــوى المحافظة
ويــرس ـل ـهــا لـلـمـنـظـمــات ال ـن ـقــاب ـيــة فــي
سورية:
« ك ــم ك ــان بــال ـغ ـ ًا أل ـم ـنــا واسـتـغــرابـنــا
وإحباطنا ،ومعنا كل المهتمين ،من

ج ـ ــراء أن ت ـح ــرق ك ــام ــل إصـ ـ ــدارات
الجريدة المحفوظة بعشر نسخ لكل
عدد منها».
إن حجة تنظيف وإخالء المستودع
ال تـبــدو مـقـنـعــة لـتـبــريــر ق ــرار إع ــدام
األرشـيــف ،وإن كــان الـقــرار قد اتخذ
ف ـع ـ ًا ل ـه ــذا ال ـس ـبــب ،ف ـهــو ي ــدل عـلــى
ال ـكــم الـهــائــل مــن الـتـسـيــب واإله ـمــال
وانـ ـعـ ــدام ال ـم ـســؤول ـيــة ع ـنــد مـمـثـلــي
ات ـحــاد ع ـمــال مـحــافـظــة الـحـسـكــة في
ذل ــك الــوقــت .إال إذا ك ــان ال ـقــرار قد
اتخذ لتغطية شيء آخر أو لغاية في
نفس يعقوب!
ن ـع ــود ون ــذك ــر أن أرش ـي ــف ال ـحــركــة
الـ ـنـ ـق ــابـ ـي ــة والـ ـعـ ـمـ ــالـ ـيـ ــة الـ ـسـ ــوريـ ــة
ج ـ ــزء ه ـ ــام مـ ــن ال ـ ــذاك ـ ــرة الــوط ـن ـيــة
واالجتماعية فــي الـبــاد ،وتقع على
عاتق الحركة النقابية مهمة الحفاظ
عـ ـلـ ــى ذلـ ـ ــك األرش ـ ـ ـيـ ـ ــف ،ونـ ـش ــره ــا
إلـكـتــرونـيـ ًا لحماية الــذاكــرة الوطنية
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ل ـ ـسـ ــوريـ ــة الـ ـقـ ــرن
العشرين ،ومنع القرارات التعسفية
ك ـم ـثــل قـ ــرار إع ـ ــدام أرش ـي ــف نـشــرة
«صـ ــوت ال ـكــادح ـيــن» الـ ــذي أص ــدره
ات ـحــاد عـمــال مـحــافـظــة الـحـسـكــة بعد
عام .1980
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كورونا :على أي مبادئ ننظم مجتمعاتنا؟

في غضون بضعة أشهر منذ تفشي فيروس كورونا في العالم،
نزع الوباء بسرعة لم يسبق لها مثيل هالة القداسة عن
الكثير من «المسّلمات» المزيفة ،وعلى وجه الخصوص منها
تلك التي تقول :إن الرأسمالية هي «نهاية التاريخ» ،وأن
«الماركسية قد شاخت».
ǧأحمد الرز

تحدى فيروس
كورونا البشرية
بطرحه سؤال:
«على أي
مبادئ تنظمون
مجتمعاتكم؟»
وكان من الواضح
أن هزيمته
ممكنة في
المجتمعات
القائمة على
التعاون
والتخطيط
والتضامن
االجتماعي

أول ال ـم ـخ ـت ـف ـي ــن عـ ــن الـ ـسـ ــاحـ ــة جـ ــراء
تــداع ـيــات ف ـيــروس ك ــورون ــا ،هــم أولـئــك
الذين جادلوا مطو ًال بأن الطبقة العاملة
لم يعد لها وجــود ،وأن البشر قد ذابوا
فـ ــي ع ـ ــددٍ غ ـي ــر مـ ـحـ ــدود مـ ــن ال ـه ــوي ــات
الـمـخـتـلـفــة ،وأن الـتـقـسـيــم ع ـلــى أس ــاس
طـبـقــي ه ــو «تـقـسـيــم تـقـلـيــدي عـفــا عليه
الزمن ألنه ال يأخذ في الحسبان التطور
الـ ـبـ ـشـ ــري الـ ــاحـ ــق لـ ـنـ ـش ــوء ال ـن ـظ ــري ــة
الماركسية».
العودة إلى صدارة المشهد
الـمـلـفــت هـنــا أن ــك عـنــدمــا ت ـقــرأ مـثــل هــذه
زمن يُعاد فيه االعتبار
األفكار اآلن– في ٍ
مــوضــوعـيـ ًا إلــى التناقض األســاســي في
الــرأسـمــالـيــة بـيــن الـعـمــل ورأس الـمــال-
ي ـن ـت ــاب ــك إح ـ ـس ـ ــاس ع ـ ـ ــارم بـ ــأنـ ــك ت ـق ــرأ
ن ـص ــوص ـ ًا ك ـت ـبــت رب ـم ــا ق ـبــل ق ـ ــرونٍ مــن
وباء كورونا وما نتج عنه من تفتح في
الوعي العام .حيث يُجبر الكثيرون منا
اآلن على التفكير في تلك المسائل التي
كان الخوض فيها «مم ًال» :ما هو دورنا
في عملية اإلنتاج؟ ولماذا نقوم بعملنا؟
ومــن يسيطر عـلــى هــذا الـعـمــل؟ ولـمــاذا
نـعـمــل ف ــي ظ ــروف غ ـيــر ص ـح ـيــة؟ وهــل
يـخــدم عملنا حــاجــاتـنــا وحــاجــات أقــرانـنــا
م ــن ج ـن ــس ال ـب ـش ــر؟ أم ي ـخ ــدم ال ــرب ــح
والربح فقط؟

وإذا ك ــان ــت ال ــرأس ـم ــال ـي ــة– ك ـمــا تــزعــم-
تنتج الـحــاجــات اإلنسانية فـلـمــاذا نشهد
ه ـ ــذا ال ـ ـشّـ ــح فـ ــي الـ ـكـ ـم ــام ــات وأجـ ـهـ ــزة
التنفس االصطناعي والـبــدالت الواقية
وغ ـي ــره ــا ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـم ـن ـت ـجــات ال ـتــي
ت ـجــاوزت الـبـشــريــة صـعــوبــات تصنيعها
قبل زمن طويل؟ ولماذا يضطر العمال
لـلــذهــاب إلــى العمل وال يستطيعون أن
يـتـبـعــوا ال ـقــواعــد الـصـحـيــة الـتــي يـكــررهــا
المسؤولون الطبيون؟ من أكثر المدن
الـغــربـيــة ث ــرا ًء إلــى آخــر األحـيــاء الفقيرة
ف ــي «دول ال ـج ـن ــوب» ت ـط ــرح الـطـبـقــة
العاملة على نفسها هــذه األسـئـلــة وهي
ت ـت ـص ــدر ال ـم ـش ـه ــد ب ــوص ـف ـه ــا ال ـم ـن ـت ـجــة
الحقيقة الثروة.
الضربات والفشل المكشوف
االستنتاج الذي ال يستطيع أحد التفلت
مـنــه هــو أن ـنــا نـعـيــش فــي ظــل مـنـظــومــة
اقـتـصــاديــة تُـنـتــج ب ـهــدف ال ــرب ــح ،ولـيــس
بـهــدف تلبية الـحــاجــات الـبـشــريــة .وهــذا
ي ـقــود إل ــى أن أك ـثــر ال ـن ــاس أه ـم ـيــة فــي
هذا الكوكب (أي العمال الذين ينتجون
ال ـث ــروة) ه ــم أنـفـسـهــم ال ـن ــاس ال ــذي ــن ال
تُقيم المنظومة لحياتهم وزن ًا.
بشكل
الوباء
وعلى هــذا النحو ،يكشف
ٍ
واض ـ ــح ع ــن ال ـم ـه ـم ــة ال ـح ـض ــاري ــة ال ـتــي
ينبغي على البشرية أن تنجزها للحفاظ
عـلــى حـيــاتـهــا :تـحــريــر الـعـمــال مــن قـيــود
منظومة الــربــح ،وإعــادة تنظيم اإلنتاج
على أساس تلبية الحاجات اإلنسانية ال
حاجات قوى السوق.
يـتـلـقــى مـنـطــق ال ـســوق ضــربــات حاسمة
ال ـيــوم ،وجـمـيـعـنــا رأى كـيــف أن ال ـقــادة
الـغــربـيـيــن ال ــذي ــن أع ـ ــادوا وك ـ ــرروا عـلــى

يكشف الوباء
عن المهمة
الحضارية التي
ينبغي على
البشرية أن تنجزها
للحفاظ على
حياتها :تحرير
العمال وإعادة
تنظيم اإلنتاج
على أساس تلبية
الحاجات اإلنسانية

مسامع شعوبهم مزاعم أن «االشتراكية
قد هُزمت إيديولوجي ًا» وأن «االقتصاد
ال ـم ـخ ـط ــط شـ ـ ــيء ي ـس ـت ـح ـي ــل ت ـط ـب ـي ـقــه
فـ ــي دول ال ـ ـغ ـ ــرب» وأن «األسـ ـ ـ ــواق
الـحــرة» هــي الـطــريـقــة الــوحـيــدة لتنظيم
ال ـم ـج ـت ـم ـع ــات ،رأي ـ ـنـ ــا ك ـي ــف ي ـن ـك ـف ـئــون
وي ـتــدربــون شـيـئـ ًا فـشـيـئـ ًا عـلــى الـظـهــور
أمام جمهورهم بمظهر القادة القادرين
على لعب دور مركزي في مقابل الفشل
الـمـكـشــوف لـلـســوق الـتــي أثـبـتــت أنـهــا ال
تستطيع أن تصمد في وجه الطوارئ.
أزمة وفرصة من مستوى أعلى
تحدى فيروس كورونا البشرية بطرحه
سـ ـ ــؤال« :عـ ـل ــى أي مـ ـبـ ــادئ ت ـن ـظ ـمــون
مـجـتـمـعــاتـكــم؟» ،وك ــان مــن ال ــواض ــح أن
هزيمته ممكنة فــي المجتمعات القائمة
ع ـلــى ال ـت ـعــاون والـت ـخ ـطـيــط والـتـضــامــن
االج ـت ـم ــاع ــي ،وال ـع ـك ــس بــال ـع ـكــس ،فــإن
ان ـت ـشــاره أس ـهــل ف ــي الـمـجـتـمـعــات الـتــي
ت ـس ــود ف ـي ـهــا ق ـي ــم ال ـم ـنــاف ـســة وال ـج ـشــع
والربح الرأسمالي.
وتختلف هذه األزمة عن أزمة عام 2008
فــي أن ـهــا ج ــاءت بـعــد حــالــة ص ـعــود غير
مسبوقة فــي درجــة االحـتـجــاج الشعبي
عـبــر الـعــالــم ،وبـعــد تحطم اإليــديــولــوجـيــا
النيوليبرالية أمام صخرة الواقع ،وبعد
ت ــداع ــي دم ــى «ال ـي ـس ــار» ال ـمــزيــف ال ــذي
حــاولــت الـمـنـظــومــة أن تـصـدّر ع ــدد ًا من
رموزه على أنها بدائل .وبعد أن أثبتت
المنظومة همجيتها المطلقة في أساليب
االستجابة لحاالت الطوارئ.
ل ـقــد رب ـط ــت ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ال ـع ــال ــم ،وه ــذا
صحيح ،لكنها ربطته على النحو الــذي
يُسهّل مرور البضائع (في اتجاهٍ محدد)
ومرور األوبئة ،وليس على النحو الذي
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يسمح بالتخطيط الجماعي على الصعيد
ال ــدول ــي لـمــواجـهــة مـثــل ه ــذه ال ـجــوائــح.
وخ ـل ـقــت عــال ـم ـ ًا تـحـكـمــه ق ــوى الـفــوضــى
الباحثة عن أعلى ربح ،قوى قادرة على
التخطيط العسكري لعقود قادمة ،لكنها
غ ـيــر ق ـ ــادرة ع ـلــى ال ـت ـخ ـط ـيــط لـمـكــافـحــة
األمـ ـ ــراض .ول ـع ــل أك ـث ــر م ــا يُ ـخ ـيــف فــي
طريقة تعاطي الرأسمالية مع الكوارث
الصحية والطبيعية هــو أن النُّظم التي
تـحـكـمـنــا ي ـبــدو أن ــه ال طــريــق لـهــا ســوى
التعجيل بالبشرية إلى الهالك ،فبد ًال من
االستماع إلى ما تحمله التقارير الطبية
والبيئية من تحذيرات حول المستوى
ال ـك ــارث ــي ال ـ ــذي وص ـل ــت إل ـي ــه ال ـب ـشــريــة
مــن حيث التلوث وتدمير البيئة ،تميل
ن ـخ ــب ال ــرأس ـم ــال ـي ــة الـ ـيـ ــوم إل ـ ــى وض ــع
ه ــذه ال ـت ـحــذيــرات فــي إط ــار الـتـجــاذبــات
السياسية ضيقة األفــق ،وهــذا ما يحدث
الـيــوم فــي الــواليــات المتحدة األمريكية
مث ًال ،حيث تغدو أزمة فيروس كورونا
موضوع ًا لتصفية الحسابات السياسية
بـيــن الـجـمـهــوريـيــن والــديـمـقــراطـيـيــن في
وقتٍ يدفع ثمن هذه السياسات الجائرة
ال ـمــواطــن األمــري ـكــي ال ــذي لــم تــؤمــن له
م ـن ـظــومــة «ال ـح ـلــم األم ــري ـك ــي» الـحـمــايــة
والتأمين الصحي الضروريين.
فــي وق ـتٍ تــدرك فـيــه الـنـخــب الرأسمالية
أن أساليبها القديمة في تنظيم المجتمع
ل ــم ت ـعــد ت ـن ـفــع ،ي ـت ـضــح أك ـث ــر فــأك ـثــر أن
الشروط الثالثة التي حددها فالديمير
لـيـنـيــن ل ـلــوضــع الـ ـث ــوري مـتـحـقـقــة عـلــى
الصعيد الـعــالـمــي ،أو ًال :مــن هــم فــوق ال
يستطيعون الـحـكــم بــالــوســائــل السابقة.
ثاني ًا :من هم تحت ال يستطيعون تحمل
العيش بالطريقة السابقة .ثالث ًا :درجــة
عال للجماهير.
نشاط سياسي ٍ
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أمريكا «ذات القلب الرحيم» ،القائد أبو الفتح

ترتدي المحاوالت األمريكية لتعويم النصرة ورفع الصفة اإلرهابية عنها شك ًال جديدًا
مع انتشار فيروس كورونا .بين العوامل األساسية التي تدفع واشنطن لالنخراط في
سردية جديدة حول النصرة ،اتفاق  5آذار بين الرئيسين الروسي والتركي ،والذي يبدو
أنه وضع أسوأ الكوابيس األمريكية بما يخص سورية موضع التطبيق...

ǧمهند دليقان

نشر مركز (معهد واشنطنwashington -
 )instituteف ــي األول م ــن ن ـي ـســان ال ـجــاري
تقرير ًا بعنوان (الحكومات الثالث في سورية
ف ــي م ــواج ـه ــة ف ـي ــروس كـ ــورونـ ــاSyria’s -
Three Governments Confront the
.)Coronavirus
ك ـتّ ــاب ال ـت ـقــريــر الـ ــذي يُ ـف ـتــرض أن ــه مـخـصــص
لرصد اسـتـعــدادات سورية للتعامل مع الوباء
بأن
العالمي ،ال يك ّلفون أنفسهم عناء اإليحاء ّ
التقرير «إنساني» بحت؛ على العكس من ذلك،
يبدو أنهم ليسوا مكترثين كثير ًا في حال ظهر
تقريرهم استثمار ًا سياسي ًا مباشر ًا في مصيبة
كــورونــا ...المهم فقط هــو تسويغ التوجهات
السياسية لواشنطن اتجاه سورية.
يـظـهــر ه ــذا «االس ـت ـث ـم ــار» ابـ ـت ــدا ًء م ــن ع ـنــوان
التقرير الذي سرعان ما تتضح معالمه للقارئ؛
فــال ـم ـق ـصــود بــال ـح ـكــومــات الـ ـث ــاث( :ال ـن ـظ ــام،
اإلدارة الذاتية في الشمال الشرقي ،و«حكومة
اإلنقاذ» في الشمال الغربي).
«تكنوقراط»!
لكي نُنحي إمكانات إســاءة فهم غايات مُعدّي
التقرير ،ينبغي التأكيد على مسألتين؛ األولى:
ل ــو ّأن ال ـغ ــاي ــة ه ــي ال ـب ـحــث ف ــي اس ـت ـع ــدادات
وإمكانات المناطق السورية الثالث المختلفة

لـمــواجـهــة ك ــورون ــا ،ل ـكــان مــن األس ـهــل وصــف
األمــور وفق ًا لتقسيم جغرافي أو حتى بالقول
بثالثة أنماط مختلفة في «اإلدارة» ،وهو ما
اعـتـمــدتــه دراس ــة ق ــام بـهــا (فــريــق ســوريــة في
بــرنــامــج ب ـحــوث ال ـن ــزاع ــات ف ــي جــام ـعــة لـنــدن
لــاق ـت ـصــاد وال ـع ـل ــوم ال ـس ـيــاس ـيــة) ،ه ــي أق ــرب
ألن تـكــون دراس ــة مــوضــوعـيــة ج ــادة رغــم أن
لــديـنــا بـعــض الـمــاحـظــات عليها .بالمقابل فــإن
ال ـق ــول ب ـثــاث «ح ـك ــوم ــات» ،ل ـيــس سـقـطــة أو
س ـهــو ًا يـمـكــن لـمــركــز بـحـثــي بـمـسـتــوى «مـعـهــد
واشنطن» أن يقع فيهما .ولكن يمكن بالتأكيد
لهذا المركز الممول من آيباك (لجنة الشؤون
العامة األمريكية «اإلسرائيلية» )AIPAC -أن
يستخدم توصيفات من هذا النوع.
الـمـســألــة الـثــانـيــة :هــي ّأن «ح ـكــومــة» الـشـمــال
الغربي التي يتحدث عنها التقرير ،هي صراحة
«حـكــومــة اإلن ـقــاذ» ،أي الـجـســم الـمــدنــي التابع
لـلـنـصــرة ،ولـيـســت حـتــى مــا يـسـمــى «الـحـكــومــة
المؤقتة» التابعة لالئتالف .بــل ّإن التقرير ال
يذكر هذه األخيرة إطالق ًا ،ال من قريب وال من
بعيد ،مصور ًا األمور في كامل الشمال الغربي
عـلــى أنـهــا (مــن الـنــاحـيــة الـمــدنـيــة) خــاضـعــة لما
يسمى «حـكــومــة اإلن ـقــاذ» .أكـثــر مــن ذلــك ،فإن
التقرير– وبما يشبه الفكاهة السوداء -يُسبغ
عـلــى هــذه الـحـكــومــة (حـكــومــة الـنـصــرة) صفة
«تكنوقراط»! بما يعني أنها حكومة بال أجندة
س ـيــاس ـيــة ،ب ــل م ـج ــرد ح ـكــومــة مــدن ـيــة إداريـ ــة

لن ينفع أي حجر
منزلي مع من
يريدون إطعام
أوالدهم وراء أبواب
بيوتهم المغلقة
والخاوية بالتكافل
بين الفساد الكبير
الداخلي والعقوبات
الغربية!

مكونة من خبراء ،ناهيك عن غياب أية إشارة
إلــى الصفة اإلرهــابـيــة لـ«هيئة تحرير الـشــام»
من النص بأكمله.

الكارثية التي يريدها األمريكي بالذات ،وذلك
بغض النظر عــن أي صـفٍ سيأخذه السوري
ضمن هذه الثنائيات.

توزيع الميداليات
في سياق المقارنة بين استجابة «الحكومات
الـ ـث ــاث» ل ــوب ــاء كـ ــورونـ ــا ،ي ـم ـكــن ل ـل ـق ــارئ أن
ي ــاح ــظ م ـش ـه ــد ًا ي ـش ـب ــه تـ ــوزيـ ــع ال ـم ـي ــدال ـي ــات
ال ــذه ـب ـي ــة وال ـف ـض ـي ــة والـ ـب ــرون ــزي ــة فـ ــي خ ـتــام
الفعاليات الرياضية :الذهبية تذهب لـ«اإلنقاذ»
ال ـتــي ه ــي (ح ـكــومــة ت ـك ـنــوقــراط ل ـكــن تـنـقـصـهــا
الموارد) ،الفضية تذهب لـ«اإلدارة الذاتية» ،أما
الـبــرونــزيــة فتنالها «حـكــومــة دمـشــق» ،وتنالها
ألنها المنافس الثالث ضمن ثالثة متنافسين.
بطبيعة الـحــال ،لسنا ب ــوارد مـجــادلــة أصـحــاب
ال ـت ـقــريــر ح ــول م ــدى «عــدال ـت ـهــم» ف ــي تــوزيــع
الميداليات ،فتقييمنا الـعــام ّأن االستجابة في
مـخـتـلــف ال ـم ـنــاطــق ال ـس ــوري ــة ،وم ــن أص ـحــاب
النفوذ المختلفين على امتداد سورية ،هي في
حــدودهــا الدنيا بــل وتحت تلك الـحــدود ،ليس
في الجانب الصحي فحسب ،بل قبل ذلــك في
الجانب األكثر حسم ًا في مدى قدرة الفيروس
على افـتــراس الـســوريـيــن ،ونقصد بــه الجانب
االق ـت ـصــادي -االجـتـمــاعــي ،الـمـعـيـشــي خــاصــة؛
إذ لــن ينفع أي حجر منزلي مــع أولـئــك الذين
(ف ــي ال ـظ ــروف «الـطـبـيـعـيــة») بــال ـكــاد يـجــدون
ما يطعمون به أوالدهــم ،فكيف يفعلون وهم
وراء أبواب بيوتهم المغلقة والخاوية بالتكافل
ب ـي ــن ال ـف ـس ــاد ال ـك ـب ـي ــر ال ــداخـ ـل ــي وال ـع ـق ــوب ــات
الغربية! اللعبة األمريكية التقليدية والمكررة،
هــي وضــع ال ـنــاس أم ــام جـمـلــة خ ـيــارات سيئة
بــوصـفـهــا ال ـخ ـيــارات الــوح ـيــدة ال ـم ـتــاحــة ،وهــو
مــا درجـنــا على تسميته «الثنائيات الوهمية»
والـتــي ي ــؤدي االصـطـفــاف وفـقـهــا إلــى النتائج

غاية التقرير؟
يُ ـع ـبّــر ُك ـتّ ــاب الـتـقــريــر صــراحــة عــن تــوصـيـتـهــم
األســاسـيــة اب ـتــداء مــن الـمـقــدمــة« :كــانــت إدارة
المتمردين في إدلــب ،والحكومة التي يقودها
األك ــراد فــي الـشـمــال الـشــرقــي ،أكـثــر استباقية
وش ـفــاف ـيــة م ــن ن ـظ ــام األس ـ ــد ،ل ـكــن س ـكــان ـهــا ال
ي ــزال ــون ب ـحــاجــة إل ــى م ـســاعــدة دول ـي ــة عــاجـلــة
ومـبــاشــرة -دون الـحــاجــة إلــى األمــم المتحدة
إذا لزم األمر».
شـكـلـيـ ًا ،ف ـ ّـإن الـتــوصـيــات الـتــي تـصـيـغـهــا مــراكــز
األبحاث األساسية في الواليات المتحدة هي
تــوصـيــات للحكومة األمــريـكـيــة يمكن أن تأخذ
ب ـهــا ه ــذه األخ ـي ــرة أو ت ـتــرك ـهــا .ول ـكــن عـمـلـيـ ًا،
فـ ّـإن توصيات مراكز األبـحــاث ،عــادة ما تلعب
دور «ال ـت ـســويــغ ال ـن ـظــري واألخ ــاق ــي وإل ــخ»
لـلـقــرارات الحكومية المتخذة مسبق ًا( .ليست
مـصــادفــة عـلــى اإلط ــاق أن االس ــم االنـكـلـيــزي
ل ـم ــراك ــز األبـ ـحـ ــاث ال ـس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة
هــو  ،think tankوال ـتــي يـمـكــن أن نترجمها
حرفي ًا إلى خــزان التفكير ،أو مصفحة التفكير
وهــي الموقع الحصين الــذي كــان يجتمع فيه
ال ـق ــادة ال ـع ـس ـكــريــون ع ـلــى خ ـطــوط الـجـبـهــات
لمناقشة ووضــع الخطط الحربية ،بمعنى أن
هــذه الـمــراكــز هــي جــزء مــن الترسانة الحربية
ال ـشــام ـلــة ،وه ــو م ــا يـنـطـبــق بـشـكــل كــامــل عـلــى
مراكز األبحاث األمريكية من هذا النوع ،ابتدا ًء
من كارنيغي .)1911
ت ـع ـيــدنــا «ال ـتــوص ـيــة» ال ـتــي ي ـخــرج ب ـهــا تـقــريــر
معهد واشنطن ،إلــى الكالم األمريكي المتكرر
عن ضرورة تجديد فتح معبرين أحدهما :مع

ملف (سورية )2020
قاسيون ـ العدد  961اإلثنين  13نيسان 2020

www.kassioun.org
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الشمال الشرقي .واآلخــر :مع الشمال الغربي
أمام «المساعدات اإلنسانية العابرة للحدود».
وال بد أن نتذكر هنا تصريح ًا لجيمس جيفري
يوم  30آذار الماضي نشرته صفحة السفارة
األمريكية في دمشق على فايس بــوك ،يقول
ف ـي ــه« :ق ـ ــدرة ال ـم ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي ع ـلــى تـقــديــم
المساعدة اإلنسانية تكتنفها التعقيدات بسبب
اإلج ـ ــراءات الــروس ـيــة الـسـخـيـفــة ،وال ـتــي تمت
إدان ـت ـهــا عـلــى نـطــاق واس ــع فــي مـجـلــس األمــن
الــدولــي فــي كــانــون الثاني/يناير إلغــاق نقطة
الـعـبــور الــوحـيــدة لـلـمـســاعــدات اإلنـســانـيــة التي
سمحت بها األمم المتحدة إلى تلك المنطقة»،
وبــذلــك يكشف لنا جيفري عــن قلبه العطوف
تجاه السوريين!
واشنطن «ذات القلب الرحيم»
ت ـس ــاع ــدن ــا هـ ــذه األي ـ ـ ــام ،م ـع ــاي ـن ـ ُة االس ـت ـجــابــة
األمريكية لفيروس كورونا ،ليس في سورية
أو فــي الـيـمــن أو فــي أوروب ــا أو فــي أي مكان
آخ ـ ــر ،ب ــل بــال ـض ـبــط ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
نـفـسـهــا ،فــي إزال ــة الـغـشــاوة الـتــي أعـشــت نظر
الـكـثـيــريــن ط ــوال س ـنــوات مـضــت؛ إذ ب ــات من
السهل تصديق مــا قلناه مــرار ًا مــن ّأن النخبة
المالية الحاكمة في الواليات المتحدة ال تبالي
بـحـيــاة الـشـعــب األمــري ـكــي نـفـســه ،فــأيــة درجــة
مــن الحماقة ينبغي أن يبلغها إنـســان مــا حتى
يصدق ّأن النخبة األمريكية تهتم حق ًا بحياة
السوريين؟ السوريون أنفسهم الذين وصفهم
رئ ـي ــس االس ـت ـخ ـب ــارات ال ـم ــرك ــزي ــة األمــري ـكــي
السابق جون برينان المشهور بوقاحته بأنهم
«قبل جيلين فقط ،بل حتى جيل واحد ،كانت
ه ــذه مـجـتـمـعــات رُحّ ـ ــل ،ذات ت ـقــال ـيــد راس ـخــة
الجذور ،ونظرة ريفية إلى العالم»!
ثالث حكومات ...حرب واحدة
بـكــام أكـثــر وضــوحـ ًا ،فـ ّـإن مــا سعت وتسعى
إل ـي ــه واش ـن ـط ــن ،ه ــو ت ـث ـب ـيــت ح ــال ــة ان ـق ـســام
ســوريــة إلــى ثــاثــة أج ــزاء منفصلة ومتقاتلة
ب ـيــن بـعـضـهــا ال ـب ـعــض وداخ ـل ـي ـ ًا ،ه ــو تـثـبـيــت
«ثــاث حـكــومــات» واالع ـتــراف بـهــا جميعها،
وف ــي وق ــت واحـ ــد .أم ــر ك ـهــذا ،يـحـتــاج جملة
إجراءات بينها على سبيل المثال ال الحصر،
إعـ ــاقـ ــة أي ح ـ ـ ــوار بـ ـي ــن الـ ـشـ ـمـ ــال ال ـش ــرق ــي
ودم ـش ــق .تـثـبـيــت عــزلــة ال ـم ـنــاطــق ال ـســوريــة
ال ـث ــاث ــة وان ـف ـص ــال ـه ــا عـ ــن ب ـع ـض ـهــا ال ـب ـع ــض،
يـتـطـلــب أي ـض ـ ًا الـحـفــاظ عـلــى ان ـعــدام الـتــرابــط
االقـتـصــادي بينها ،وعـلــى خـلــق حــالــة اعتماد
عـلــى ال ـخــارج لـكــل مــن هــذه الـمـنــاطــق الـثــاث
بربطها اقتصادي ًا ومعيشي ًا مع دول مجاورة،
وع ـبــر ال ـح ــدود ،وبــاس ـت ـخــدام ذري ـعــة «مـعـبــر
المساعدات اإلنسانية» ضمن ًا.
هــذا كـلــه يـصــب فــي نـهــايــة الـمـطــاف فــي الـهــدف
األمريكي األساسي في سورية :الحفاظ على
حالة الحرب وحالة استنزاف الخصوم ،ومنع
الــوصــول إلــى حـ ّـل نـهــائــي عـبــر تطبيق .2254
ألن الــوصــول إل ــى ال ـحــل يـعـنــي إظ ـهــار مـيــزان
القوى الدولي الحقيقي عبر النموذج السوري
الـجــديــد؛ أي إظـهــار نـهــايــة الـعـصــر األمــريـكــي ال
فــي منطقتنا فحسب ،بــل وفــي الـعــالــم بــأســره،
لما تمثله المسألة السورية من تكثيف للصراع
الدولي بأسره.
وألولئك الذين يشككون بما نقوله عن السعي
األمــريـكــي إلــى االعـتــراف بـثــاث حكومات في
وقــت واحــدْ ،أن يــراجـعــوا خـطــاب تــرامــب يوم
 19آذار الـمــاضــي ،الـخـطــاب الــذي مـرّ دون أن
ـدواع
تــولـيــه وســائــل اإلع ــام اهـتـمــامـ ًا كـبـيــر ًا ل ـ ٍ
مفهومة وواضـحــة« :لــديـنــا رجــل شــاب ،اسمه
أوسـتــن تــايــس ،ونعمل بجد كبير مــع سورية
إلطالق سراحه .نتمنى من الحكومة السورية

(ول ــم يـقــل الـنـظــام ال ـســوري) أن تـقــوم بــذلــك،
ن ـح ــن ن ـع ـت ـمــد ع ـل ـي ـهــم ل ـي ـق ــوم ــوا بـ ــذلـ ــك .كـتـبـنــا
رس ــال ــة ل ـه ــم مـ ــؤخـ ــر ًا ف ـق ــط .ه ــو م ـع ـت ـقــل مـنــذ
فترة طويلة ...نحن نقوم بكل ما يمكننا ،لذا:
سورية ،نرجوكم ،اعملوا معنا ،ونحن سوف
نقدر قيامكم بإخراجه .فكروا بما قمنا به عبر
التخلص من خالفة داعــش ،وســوف نرى إن
كانت ســوريــة ستقوم بتحريره وذلــك سوف
يكون مقدر ًا بشكل كبير من جانبنا» ...ولعل
هذا الخطاب نفسه ،يقدم نموذج ًا إضافي ًا عن
كيف يحكم «قلب واشنطن الــرحـيــم» سلوكها
وأفـ ـع ــالـ ـه ــا؛ فـ ـخ ــوف تـ ــرامـ ــب ع ـل ــى ال ـص ـح ـفــي
األم ــري ـك ــي (وه ـ ــو بــال ـم ـصــادفــة أي ـض ـ ًا ضــابــط
اسـتـخـبــارات ســابــق) ،هــو فـقــط مــا يــدفـعــه إلــى
م ـخــاط ـبــة «ال ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري» ب ــ«ال ـح ـكــومــة
ال ـســوريــة» و«نــرجــوكــم» و«اع ـم ـلــوا م ـع ـنــا»...
ومرة أخرى ،يحتاج المرء فع ًال ،إلى قدر فلكي
من البالهة والحمق ليصدق دوافــع واشنطن
«النبيلة».
«مصادفات»
يـنـطـلــق أي رج ــل عِ ـل ــم ،وأيّـ ـ ـ ًا ي ـكــن تـخـصـصــه،
مــن حقيقة ّأن تكرر ظــاهــرة مــا أكثر مــن مــرة،
يخرجها من حقل المصادفة ،ويُدخلها في إطار
القانون العلمي الــذي ينبغي العمل الكتشافه.
ول ــذا ف ـ ّـإن الـمـصــادفــات الـمـتـكــررة هــي التعبير
ال ـســاخــر عــن الــرغ ـبــة فــي إخ ـفــاء ال ـقــانــون ،في
إخفاء الحقيقة.
ضمن حقل «المصادفات» المتعلقة بموضوع
مــادت ـنــا ،يـمـكـنـنــا أن نـشـيــر إل ــى الـمـقــابـلــة الـتــي
أجـ ــرتـ ـهـ ــا «مـ ـجـ ـم ــوع ــة األزم ـ ـ ـ ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة –
 »International Crisis Groupي ــوم
 20ش ـب ــاط ال ـمــاضــي م ــع زع ـي ــم ال ـن ـصــرة أبــو
م ـح ـمــد الـ ـج ــوالن ــي( ،والـ ـتـ ــي س ـب ــق أن كـتـبـنــا
عـنـهــا بــالـتـفـصـيــل فــي ال ـعــدد  954مــن قــاسـيــون
تـحــت ع ـنــوان :الـمـســرحـيــة الـكــومـيــديــة الـكــامـلــة
للثالثي :جيفري ،مالي ،جوالني!) ،وكذلك إلى
تصريح جيفري الشهير يوم  30كانون الثاني
 ،2020والذي لوّح فيه صراحة بإمكانية رفع
النصرة من قوائم اإلرهاب .وإلى هذا التوافق

«الـتـصــادفــي» بين الـجــوالنــي وجـيـفــري ،يمكن
أن ن ـض ـيــف ج ـم ـلــة ت ــواف ـق ــات أخ ـ ــرى بـيـنـهـمــا،
وخــاصــة فـيـمــا يـتـعـلــق بــالـمــوقــف الـمـسـتـجــد من
تركيا!

تسعى الواليات
اتكاء على
المتحدة ً
كورونا إلى إيجاد
وسيلة «إسعافية»
لمنع القضاء على
النصرة خاصة مع
فشل المحاوالت
السابقة

مزيد من «المصادفات»
ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي ي ـت ـج ـنــب ف ـيــه ت ـقــريــر مـعـهــد
واشـنـطــن اإلت ـيــان بــأيــة إش ــارة إل ــى مــا يسمى
الـحـكــومــة الـمــؤقـتــة الـتــابـعــة لــائ ـتــاف ،والـتــي
ليس سر ًا أنها تابعة بشكل كامل تقريب ًا لتركيا،
ي ـظ ـه ــر ت ـس ـج ـيــل ص ــوت ــي مـ ـس ــرب ل ــإره ــاب ــي
ال ـم ـص ــري ال ـق ـي ــادي ف ــي ال ـن ـص ــرة أبـ ــو ال ـف ـتــح
(يحيى) الفرغلي (ظهر جزء من التسجيل في
نـهــايــات آذار الـمــاضــي ،ثــم قــام الـفــرغـلــي نفسه
بنشره كام ًال في األول من نيسان على حسابه
على تيلغرام ،أي فــي الـيــوم نفسه الــذي نشر
فيه معهد واشنطن تقريره).
فــي الـتـسـجـيــل ،يـعـبّــر الـفــرغـلــي وض ــوح ـ ًا عن
ان ـت ـق ــال ال ـع ــاق ــة ب ـي ــن ال ـن ـص ــرة وت ــرك ـي ــا إل ــى
مــرحـلــة جــديــدة بــالـكــامــل ،مــرحـلــة يـنـتـهــي فيها
«ال ـت ـع ــاي ــش االض ـ ـ ـطـ ـ ــراري» ،وي ـن ـف ـت ــح ب ــاب
العداء المباشر والوجودي .هذا االنتقال هو
جــوهــر «ال ـم ـحــاضــرة ال ـشــرع ـيــة» ال ـتــي ألـقــاهــا
الفرغلي على مجموعة مــن قـيــادات النصرة،
وإن كــانــت– كـمــا هــو مـتــوقــع -ارت ــدت شكل
ْ
التشريع الــديـنــي انـطــاقـ ًا مــن اعـتـبــار الجيش
ال ـتــركــي مــؤسـســة ك ــاف ــرة ،وال ـج ـنــود األت ــراك
وأن ما كان بين النصرة وبين
أفراد ًا مرتدينّ ،
تركيا هو اتفاق مؤقت على مبدأ «االستعانة
وأن هــذه الـمــرحـلــة قد
بــالـكــافــر عـلــى الـكــافــر»ّ ،
ان ـت ـهــت وبـ ــات ال ـق ـت ــال أق ـ ــربَ إلـ ــى أن ي ـكــون

الطريق الوحيد المتبقي للعالقة بين النصرة
وتركيا.
يتناول ســام هيلر  Sam Hellerالباحث في
م ــوق ــع  ،warontherocks.comتـسـجـيــل
الفرغلي بالتحليل المعمق في مقال له بعنوان
«تسريب يكشف عن ضعف قبضة الجهاديين
ع ـلــى إدل ـ ــب» .وب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن االت ـف ــاق أو
االخ ـت ــاف م ــع م ــا ي ـقــولــه ه ـي ـلــر ،إال أن ــه (مــن
وجـهــة نـظــرنــا) يصيب كبد الحقيقة فــي نهاية
مـقــالــه حـيــن ي ـقــول« :الـتـسـجـيــل الـمـســرب هــذا،
ربما يشير إلى أن نوع الترتيبات الروسية-
التركية الجديدة (ويقصد بروتوكول  5آذار)،
أكثرُ قابلية للتطبيق من أي وقت مضى خالل
السنوات السابقة».
بهذا المعنى ،يصبح من المفهوم تمام ًا ،لماذا
تسعى الواليات المتحدة ،اتكا ًء على كورونا،
إل ــى إي ـجــاد وسـيـلــة «إس ـعــاف ـيــة» لـمـنــع الـقـضــاء
ع ـلــى ال ـن ـص ــرة ،خــاصــة م ــع ف ـشــل ال ـم ـحــاوالت
السابقة التي وصلت ذروتَها مع حادثة مقتل
ال ـج ـنــود األت ـ ــراك ،ال ـتــي ج ــرت م ـحــاولــة اتـهــام
روسـيــا بالقيام بـهــا ،بــالـتــوازي مــع تحضيرات
بــاتــت شـبــه مـكـشــوفــة النـقــاب فــي تــركـيــا ،ومــا
تلى ذلــك مــن ترقيع لفشل تفجير أستانا عبر
إعــان كيلي كــرافــت ممثلة الــواليــات المتحدة
فــي مـجـلــس األم ــن عــن «م ــوت أس ـتــانــا» .دُفــن
هذا اإلعالن في مهده ،كما دُفن إعالن جيفري
ع ــن مـ ــوت عـمـلـيــة أس ـت ــان ــا ن ـهــايــة عـ ــام ،2018
وستضطر كرافت للتعامل مع أستانا مجدد ًا،
كـمــا اضـطــر جـيـفــري لـلـتـعــامــل مـعـهــا بـعــد إعــان
موتها وال يزال ،بل وإلى إزجاء المديح لها في
بعض المناسبات.

خالصة

يـتـفــق مـعـهــد واشـنـطــن مــع الـفــرغـلــي ،كـمــا اتـفــق جـيـفــري مــع ال ـجــوالنــي ،فــي ّأن
الـحـفــاظ على الـنـصــرة و«حـكــومـتـهــا» ،ســواء تحت ذريـعــة كــورونــا ،ومــن خالل
شرعنة و«سَورنة» النصرة ،أو حتى عبر «التحليل الشرعي» للعمل العسكري
المباشر ضد تركيا ،هو أمر ال غنى عنه بالنسبة لواشنطن ،ألنّه أداة أساسية في
منع تطبيق اتفاق سوتشي ،وبالتالي في منع السير نحو تنفيذ .2254

08

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  961اإلثنين  13نيسان 2020

www.kassioun.org

الالجئون السوريون..

الكورونا معاناة إضافية

أتت جائحة الكورونا لتزيد من معاناة
الالجئين السوريين في دول اللجوء،
وخاصة في دول الجوار (األردن -لبنان-
تركيا) حيث المخيمات التي تكتظ
بهؤالء في شروط تعتبر سلفاً غير
صحية وغير قابلة للعيش.

ǧعادل ابراهيم

ف ـ ـ ــإذا كـ ــانـ ــت األنـ ـظـ ـم ــة ال ـص ـح ـي ــة فـ ــي ال ـ ــدول
األوروب ـيــة الـتــي تعتبر غنية قــد ظـهــرت هشة
أمــام استحقاقات مــواجـهــة الـجــائـحــة ،وظهرت
بعض نتائج هذه الهشاشة على مواطنيها كما
عـلــى الــاجـئـيــن فـيـهــا أو عـلــى حــدودهــا ،فكيف
ال ـحــال بــاألنـظـمــة الـصـحـيــة فــي ال ــدول الـفـقـيــرة
والـضـعـيـفــة ،ومـنـهــا بـعــض دول ال ـج ــوار الـتــي
تضم األعــداد الكبيرة من الالجئين ،أمــام هذه
االستحقاقات؟!.
لـقــد «حـ ــذرت ع ــدة مـنـظـمــات تـعـمــل فــي مـجــال
إغاثة ودعــم الالجئين من اآلثــار الكارثية على
مخيمات الالجئين إذا انتشر فيروس كورونا
ب ـيــن م ــن ي ـق ـي ـمــون ف ـي ـه ــا» .وذل ـ ــك ب ـح ـســب مــا
تداولته بعض وسائل اإلعالم.
في لبنان من سيء ألسوأ
قــالــت الـنــاطـقــة بــاســم مـفــوضـيــة األم ــم الـمـتـحــدة
لشؤون الالجئين في لبنان عن وضع الالجئين
ال ـســوري ـيــن ه ـن ــاك ،ب ـتــاريــخ  ،2020/4/10أن:
«وضع الالجئين ،كان قد تأثر بشدة مع األزمة
االقتصادية التي يعاني منها لبنان ،وتفاقم أكثر
بسبب الحجر المتعلق بـكــوفـيــد .19-فالوضع
ل ــه تــأث ـيــر شــديــد ع ـلــى وصـ ــول الــاج ـئ ـيــن إلــى
سبل العيش والمعنويات والقدرة على تلبية
احتياجاتهم األساسية مثل :اإليـجــار والطعام
واألدويــة ،كما هو الحال بالنسبة للمجتمعات
اللبنانية األكثر ضعف ًا».
وبعد تأكيدها« :إنه ال إصابات بـ«كورونا» في
أوســاط الالجئين في لبنان» .أضافت« :نحن
بصدد تطوير إجــراءات للعزل إذا ظهرت أية
حــالــة ف ــي مـخـيـمــات الــاج ـئ ـيــن ال ـع ـشــوائ ـيــة أو
ال ـمــاجــئ الـجـمــاعـيــة ،حـيــث يـعـيــش الــاجـئــون
بــالـقــرب مــن بعضهم الـبـعــض أو بــأعــداد أكـبــر،
وكــذلــك بالنسبة للحاالت التي تتطلب دخــول
المستشفى ،ومن أجل عدم الضغط على العدد
الحالي المحدود من األسرة في المستشفيات،
فإننا ننشئ قدرة إضافية».
بالمقابل ،وبحسب بعض وسائل اإلعالم ،فقد:
«نـ ــددت مـنـظـمــة «ه ـيــومــن راي ـتــس ووت ــش»،
ب ــإج ــراءات وصـفـتـهــا ب ــ«ال ـت ـم ـي ـيــزيــة» ،وقــالــت:
إن ب ـلــديــات لـبـنــانـيــة تـتـخــذهــا ب ـح ـقّ الــاجـئـيــن
ال ـســوري ـيــن ،وذل ــك فــي إط ــار ج ـهــود مــواجـهــة

جائحة كورونا» .وذلك بتاريخ .2020/4/2
وال ـن ـت ـي ـجــة ،أن وضـ ــع الــاج ـئ ـيــن ال ـســوري ـيــن
ف ــي ل ـب ـنــان م ــن سـ ــيء ألس ـ ــوأ ،وخ ــاص ــة عـلــى
المستوى المعيشي الــذي أصـبــح أكـثــر تــرديـ ًا،
ولـعــل حــادثــة حــرق أحــد الــاجـئـيــن الـســوريـيــن
نفسه هناك ،بغض النظر عن كل ما قيل حولها
وعن مالبساتها ،تعتبر دلي ًال فاقع ًا عمّا آل إليه
وضع هؤالء هناك.
في األردن ليسوا أفضل حا ًال!
أصدرت السلطات األردنية بتاريخ 2020/3/15
قــرار ًا يقضي «بعزل جميع مخيمات الالجئين
ال ـســوري ـيــن فــي ال ـب ــاد ،فــي إط ــار اإلجـ ــراءات
االحـتــرازيــة ضــد فـيــروس كــورونــا» ،وبحسب
بيان وزارة الداخلية األردنية فإن القرار يأتي
«حــرص ـ ًا عـلــى ســامـتـهــم وت ـفــادي ـ ًا أليــة أخـطــار
قــد تـهــدد صحتهم وتماشي ًا مــع أعـلــى المعايير
الصحية المتبعة في هذا الخصوص».
ب ــال ـم ـق ــاب ــل ،أكـ ــد ال ـم ـت ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـم ـفــوض ـيــة
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في
األردن أن« :المفوضية وتماشي ًا مع توصيات
ال ـح ـك ــوم ــة األردن ـ ـي ـ ــة وحـ ــرص ـ ـ ًا ع ـل ــى ح ـمــايــة
الالجئين وموظفيها ،قررت تعليق المراجعات
والـمـقــابــات كــافــة مــع الــاجـئـيــن بـشـكــل مؤقت
في مراكز التسجيل ومكاتب المفوضية».
ولـعــل المعاناة الـمـتــزايــدة لالجئين السوريين
فــي مـخـيــم الــزع ـتــري م ـثـ ٌـال عــن واق ــع ه ــؤالء،
ف ـه ــؤالء س ـل ـف ـ ًا م ـن ـس ـيــون بـعــزلـتـهــم وع ــوزه ــم،
فكيف مــع اإلج ــراءات اإلضــافـيــة بــالـعــزل ،ومع
قرار تعليق المراجعات والمقابالت في مكاتب
الـمـفــوضـيــة الـســامـيــة لــأمــم الـمـتـحــدة لـشــؤون
الالجئين في األردن؟!.
تركيا وغياب المنظمات الدولية
زادت ال ـس ـل ـط ــات ال ـت ــرك ـي ــة مـ ــن إجـ ــراءاتـ ـهـ ــا
االح ـ ـت ـ ــرازي ـ ــة فـ ــي إط ـ ـ ــار م ـك ــاف ـح ــة فـ ـي ــروس
ك ــورون ــا ال ـجــديــد ف ــي ال ـم ـنــاطــق األك ـث ــر كـثــافــة
بــالــاجـئـيــن الـســوريـيــن ،وخــاصــة فــي الـمـنــاطــق

ملف الالجئين
السوريين سيبقى
موضع االستثمار
السياسي واألمني
من قبل كل القوى
الفاعلة والمؤثرة
والمستفيدة منه
دو ًال ومنظمات
ووسائل إعالم

الجنوبية التي تضم الـعــدد األكـبــر مــن هــؤالء،
بــاإلضــافــة لـلـقـيــود الـمـشــددة عـلــى الـتـجــول بما
يـخــص هـ ــؤالء ،فـقــد خـســر الـكـثـيــر مــن هــؤالء
أعمالهم ومصادر رزقهم ،وخاصة العمالة غير
الـمـسـجـلــة لــدى الـسـلـطــات الـتــركـيــة وال ـتــي يتم
اعـتـبــارهــا عـمــالــة غـيــر شــرعـيــة ،وه ــؤالء األكـثــر
عرضة لالستغالل سابق ًا ،واألكـثــر تـضــرر ًا من
اإلجراءات االحترازية اآلن ،يضاف إلى هؤالء
طبع ًا الموجودون على الحدود األوروبية.
وي ـس ـج ــل بـ ـه ــذا الـ ـصـ ــدد الـ ـغـ ـي ــاب ش ـب ــه ال ـت ــام
للمنظمات الدولية المعنية بشؤون الالجئين
الـســوريـيــن فــي تــركـيــا ،فــأمــرهــم م ـتــروك غــالـبـ ًا
لـمــا تتمخض عـنــه ال ـبــازارات السياسية باسم
«اإلنـســانـيــة» بين السلطات التركية والدولية
عموم ًا ،واألوروبية بشكل خاص.
المساعدات والبازارات
كانت وما زالت تُساق الكثير من الذرائع من قبل
الدول التي يتواجد فيها الالجئون السوريون،
وخاصة دول الجوار ،بشأن اإلنفاق على هؤالء
بــال ـم ـقــارنــة م ــع ال ـت ـمــويــل ال ــذي تـتـلـقــاه بــاسـمـهــم
مــن الـمـنـظـمــات الــدولـيــة الـمـعـنـيــة ،وذل ــك تـبــريــر ًا
ألوضاع هؤالء المتردية والسيئة.
وقد تزايدت هذه الذرائع مع جائحة الكورونا
الـمـسـتـجــدة ،عـلـمـ ًا أن ه ــذه الـ ــدول اسـتـثـمــرت
بـهــذا الـمـلــف ،سـيــاسـيـ ًا وأمـنـيـ ًا ،بـمــا فـيــه الكفاية
طيلة السنوات الماضية ،مقابل استمرار تقديم
المساعدات لها ،سواء من قبل المفوضية العليا
لـشــؤون الالجئين التابعة لــأمــم الـمـتـحــدة ،أو
من قبل المفوضية األوروبية ،باإلضافة للكثير
من المنظمات الدولية والمحلية األخرى.

ف ـقــد صـ ــدر ب ـي ــان ع ــن ال ـم ـفــوض ـيــة األوروبـ ـي ــة
ب ـتــاريــخ  2020/3/31يـتـضـمــن إع ــان االت ـحــاد
األوروبي عن «تقديم مساعدات إضافية بقيمة
 240مـلـيــون ي ــورو ،مــا يـعــادل  263,3مليون
دوالر ،لالجئين السوريين الذين يعيشون في
كل من (العراق واألردن ولبنان) مع اإلشارة
إلــى أن« :هــذه األمــوال ستساعد فــي مواجهة
ت ـف ـش ــي فـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا» .وب ـ ـ ــأن« :هـ ــذه
األموال ستخصص لمجاالت ،مثل :المساعدة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة والـ ـصـ ـح ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم وح ـم ــاي ــة
األط ـف ــال» ،مــع الـتــوضـيــح أن« :ه ــذه األم ــوال
ت ــرف ــع إج ـم ــال ــي ح ـجــم ال ـم ـس ــاع ــدات اإلقـلـيـمـيــة
لالجئين إلى أكثر من ملياري يورو».
وق ــد اسـتـثـنــى ال ـب ـيــان «األم ـ ــوال ال ـم ـقــدمــة إلــى
تركيا» ،األمر الذي يعزز ويؤكد على أن ملف
الــاج ـئ ـيــن ال ـســوري ـيــن ه ـن ــاك م ــا زال مــوضــع
ل ـل ـم ـب ــازرة ب ـي ــن ال ـط ــرف ـي ــن ،م ــع األخ ـ ــذ بـعـيــن
االعتبار أن ذلك ال يعني أن تركيا لم تُخصص
بأموال مساعدة إضافية باسم هؤالء.
تواطؤ إعالمي أيضاً
واقع الحال بالنتيجة يقول :إن وضع الالجئين
ال ـس ــوري ـي ــن م ــن س ـي ــئ إلـ ــى أس ـ ــوأ ع ـل ــى كــافــة
المستويات ،وقــد أتــت جائحة الـكــورونــا لتزيد
مــن بــؤس هــؤالء فــي أمــاكــن تــواجــدهــم ،يضاف
إلى ذلك أن الكثير من وسائل اإلعالم أصبحت
أكثر تغيب ًا عن رصد أوضاع هؤالء البائسة في
ظــروف الـجــائـحــة الـحــالـيــة ونـتــائـجـهــا المباشرة
وغير المباشرة عليهم ،فــي تــواطــؤ مباشر مع
المستثمرين بهذا الملف ،وهو أمر ليس بجديد.

فإن ملف الالجئين السوريين عموم ًا سيبقى موضع االستثمار السياسي واألمني
مــن قبل كــل الـقــوى الفاعلة والـمــؤثــرة والمستفيدة منه ،دو ًال ومنظمات ووسائل
إعــام ،بغض النظر عــن كــونــه ملف ًا ذا طــابــع إنـســانــي أو ًال وآخ ــر ًا ،وذلــك إلــى حين
الــوصــول للحل الـسـيــاســي الـنــاجــز والـشــامــل ،الــذي سيضع هــذا الـمـلــف ،وغـيــره من
ملفات الكارثة اإلنسانية التي يعيشها السوريون قاطبة ،موضع الحل.
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تزايدت معاناة بعض أهالي منطقة الدريكيش من أجل الحصول على أسطوانة الغاز،
ليس بسبب تباعد الفترة بين تواريخ االستالم فقط ،بل بسبب التباين في التوزيع بين
المعتمدين ،بما في ذلك بعض صاالت السورية للتجارة التي تم اعتمادها للتوزيع أيضاً.
 ǧمراسل قاسيون

يـقــول األهــالــي :إن مــن سجل على مــادة الغاز
ل ــدى ب ـعــض صـ ــاالت ال ـس ــوري ــة ل ـل ـت ـجــارة فــي
المنطقة ،هرب ًا من تحكم الموزعين الخاصين
واستغاللهم ،أصابهم الندم ،فمواعيد االستالم
لـ ــدى الـ ـس ــوري ــة ل ـل ـت ـج ــارة أط ـ ــول م ـن ـهــا ل ــدى
المعتمدين الخاصين!.
تفشيل وليس منافسة أو خدمة
ه ــذا ال ـن ـمــط م ــن مــواع ـيــد االس ـت ــام الـمـتـبــايـنــة،
بـيــن معتمدي الـقـطــاع الـخــاص وبـعــض صــاالت
الـســوريــة لـلـتـجــارة ،يـظـهــر وك ــأن الـقــائـمـيــن على
األمر والمتحكمين به من مصلحتهم تعزيز دور
الموزعين الخاصين على حساب دور السورية
للتجارة ،بل إن بعض األهالي قالوا :إن ذلك ال
يخرج عن كونه مساعي تفشيل لدور المؤسسة
بهذا الـمـجــال ،وال عالقة بذلك بموضوع خدمة
المواطنين ال من قريب وال من بعيد!.
ف ـق ــد قـ ــال أحـ ــدهـ ــم« :م ـض ــى ع ـل ــى آخـ ــر مــوعــد
الستالم حقه باألسطوانة من إحــدى صاالت
السورية للتجارة أكثر من  ٧٠يوم ًا ،بينما تقل
ال ـمــدة عــن ذل ــك ل ــدى بـعــض مـعـتـمــدي تــوزيــع
القطاع الخاص».
بينما قال آخر« :لسا عنا شوية ثقة بمؤسسات
الــدولــة حــد هالساعة ..بــس بدهن يانا نضرب
فيها ونتخلى عنها مشان يضل يسرح ويمرح
تـجــار وسـمــاســرة الـقـطــاع الـخــاص ع حسابنا
وع حسابها».
النصاب المجحف والحد األدنى
ِّ
أما عن السبب بذلك فقد بين بعض المواطنين
ب ـ ــأن ذل ـ ــك م ــرت ـب ــط بـ ـعـ ــدد ال ـم ـس ـج ـل ـي ــن ل ــدى
السورية للتجارة ،فهو أقل من المسجلين لدى
المعتمدين ،وقس على ذلك بأعداد المستحقين
بـحـســب تــواريــخ االس ـتــام الـســابــق ،وبــالـتــالــي
ي ـت ــم اعـ ـتـ ـم ــاد األعـ ـ ـ ــداد ال ـن ـه ــائ ـي ــة لـمـسـتـحـقــي
االسـتــام بحسب حمولة السيارة المخصصة
لكل مــوزع ،أو ال ِّنصاب المعتمد لــأعــداد كحدٍّ
أدنـ ــى ع ـلــى م ــا ي ـب ــدو ،ول ـيــس بـحـســب تــاريــخ

االستحقاق الفعلي بغض النظر عن الموزعين،
خاص أو عام.
فـمــوضــوع الـتــوزيــع بحسب الـتــاريــخ يـبــدو أنه
مؤتمت عن طريق البطاقة الذكية ،لكن قوائم
ال ـتــوزيــع يـتــم اع ـت ـمــادهــا مــن قـبــل م ـحــروقــات،
الـتــي تتعامل مــع مــراكــز الـتــوزيــع بحسب عدد
المكتتبين لديها أو ًال ،وعدد المستحقين ثاني ًا،
وأخـ ـي ــر ًا ب ـع ــدد األس ـط ــوان ــات ال ـت ــي تـخـصــص
لــاس ـت ـبــدال بـحـســب ال ـ ِّن ـصــاب الـمـعـتـمــد ،وهــي
آلية مبرمجة كمعادلة أيض ًا ،بحيث يبدو األمر
مرتبط بالذكاء فقط!.
لــذلــك ت ـبــدو ال ـم ـقــارنــة بـيــن ال ـســوريــة لـلـتـجــارة
وال ـم ــوزع ـي ــن ف ـي ـهــا م ـفــارقــة وم ـعــام ـلــة مـجـحـفــة
وغـ ـي ــر عـ ــادلـ ــة ،ل ـي ــس ب ـم ــا ي ـخ ــص ال ـس ــوري ــة
للتجارة فقط ،بل بما يخص حـقّ المواطنين
أيض ًا.
علم ًا أن هــذا اإلجــراء كــان كفي ًال خــال الفترة
ال ـمــاض ـيــة بــان ـتــزاع ج ــزء م ــن الـمـسـجـلـيــن لــدى
صــاالت الـســوريــة لـتـجــارة ،وتـضــاؤل أعــدادهــم
ت ـبــاع ـ ًا ،وهـ ــذا ط ـب ـع ـ ًا ي ـصــب بـمـصـلـحــة مــوزعــي
القطاع الخاص ،حيث تتزايد أعداد من ينقلون
مركز استالم اسطوانتهم في ظل هــذا النمط
من التوزيع غير العادل مع صــاالت السورية
للتجارة إلى الموزعين الخاصين.
والنتيجة ،لم تقتصر على المنافسة غير العادلة
بين السورية للتجارة والموزعين بما يتعلق
ب ــأع ــداد الـمـسـجـلـيــن ل ــدى ك ــل م ـن ـهــم ،ب ــل عـلــى
المستحقين المكتتبين لدى السورية للتجارة
م ــع أق ــران ـه ــم م ــن ال ـم ـك ـت ـت ـب ـيــن لـ ــدى مـعـتـمــدي
الـقـطــاع الـخــاص عـلــى مـسـتــوى الـمــدة الزمنية
اإلضــافـيــة الـتــي يــدفــع ضريبتها هــؤالء بسبب
ال ِّنصاب المعتمد في التسليم.
فائدة إضافية واستغالل
موزعو القطاع الخاص اعتمدوا خالل الفترة
الـمــاضـيــة ،وم ـنــذ ب ــدء الـعـمــل بــالـبـطــاقــة الــذكـيــة،
ع ـلــى ت ـمــريــر ب ـطــاقــات الـكـثـيــر م ــن الـمــواطـنـيــن
عبر األجهزة المسلمة لهم ،لتحديدهم كمراكز
تسليم لـلـمــادة مــن خــال هــذه الـبـطــاقــات التي
أصبحت مسجلة لديهم ،ومــا زالــوا مستمرين

يقوم الموزعون
ببيع اسطوانات
الغاز في السوق
السوداء للمضطرين
بسعر وصل إلى أكثر
من  ٢٥ألف ليرة

بـهــذا الـعـمــل طـبـعـ ًا ،كــي يــزيــد كــل منهم إجمالي
األعداد المسجلة لديهم ،وبالتالي تتزايد فرص
استالمهم لدفعات المادة وكمياتها.
ال ـب ـع ــض مـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن غ ـي ــر ال ـم ـض ـطــريــن
ل ــأس ـط ــوان ــة ب ـم ــوع ــد االس ـت ـح ـق ــاق ،ي ـتــركــون
أمرها بعهدة الموزعين ،الذين يقوموا ببيعها
في السوق السوداء للمضطرين بسعر وصل
إل ــى أكـثــر مــن  ٢٥أل ــف ل ـيــرة ،بــاإلضــافــة طـبـعـ ًا
الستفادتهم من تعبئة عبوات الغاز الصغيرة
أيض ًا.
ك ـمــا أن ال ـك ـث ـيــريــن م ــن ال ـمــواط ـن ـيــن ي ـتــركــون
ب ـط ــاق ــات ـه ــم ع ـن ــد هـ ـ ــؤالء مـ ــع اق ـ ـتـ ــراب مــوعــد
اس ـت ـح ـقــاق ـهــم ب ـح ـســب الـ ـتـ ــواريـ ــخ ،وي ـع ـه ــدون
للموزعين باستالم أسطوانة الغاز عنهم عبر
تمرير البطاقة خالل المدة المحددة لالستالم،
كــي ال ي ـف ـقــدوا حـقـهــم ب ـحــال تــأخــرهــم بحسب
الـتـعـلـيـمــات ،وي ـجــري ذل ــك طـبـعـ ًا ل ـقــاء عـمــولــة
إضافية لمصلحة الموزع.

دور ومهام وثقة مطلوب تعزيزها
األهــالــي ،وبرغم مالحظاتهم على أداء بعض
صاالت السورية للتجارة ودورها المحدود،
إال أن ثـقـتـهــم مــا زال ــت قــائـمــة فـيـهــا ،وه ــؤالء
مــا زالـ ــوا بــانـتـظــار أن ت ـقــوم ه ــذه الـمــؤسـســة
بــدورهــا المطلوب على مستوى توفير كافة
الـمــواد والـسـلــع ،وخــاصــة الـغــذائـيــة ،بمواصفة
جـيــدة وسـعــر مـنــافــس ،بــاألفـعــال ال بــاألقــوال
ف ـق ــط ،وذل ـ ــك ل ـت ـعــزيــز هـ ــذه ال ـث ـق ــة ب ـ ــد ًال مــن
تـشــويـهـهــا ،بـمــا فــي ذل ــك م ــادة ال ـغــاز ال ـتــي ال
يفترض بها أن تكون مكان ًا للمنافسة باعتبار
ّأن إنتاجها وتوزيعها عــام ،ويبقى أمــر بيعها
الــذي أصـبــح مـكــانـ ًا للتربح واالسـتـغــال على
حساب المواطنين ،برغم أن ذلك يجري عبر
البطاقة الــذكـيــة الـتــي مــن المفترض أن تمنع
ذلك!.
والـ ـس ــؤال ع ـلــى أل ـس ـنــة هـ ــؤالء :لـمـصـلـحــة مــن
يجري تفشيل هذه المؤسسة؟.

حكومة ال ّنوائب في بالد العجائب
يقول الراوي :يا سادة
وباء انتشر
يا كرام ،أن ً
وع ّم كل البالد ،وبدأ
يفتك بالعباد ،فا ُتخذت
االحتياطات بمنع
التجمعات واالختالطات،
ومنعت األسفار لدرء
ُ
األخطار ،واس ُتنفرت
أطقم المشافي و ُبني
بعضها في الفيافي.

ǧنوار الدمشقي

يقول الــراوي :إن بلد العجائب ،التي تكاثرت
ف ـي ـهــا ال ـ ـك ـ ــوارث وال ـم ـص ــائ ــب وال ـ ـنّـ ــوائـ ــب ،لــم
تـكــن بـمـنــأى عــن الـمــرض الـعـضــال ،ال ــذي جــال
بـقـيــة ال ـب ـلــدان وص ــال .فـقــد أص ــدرت حكومتها
قراراتها بالحظر ،وتعليماتها الخاصة بالحجر.
وعُممت البالغات بالنواهي والمقبوالت ،وفي
ظــل الـمـحـســوبـيــة والــوســاطــات كــان ال بــد من
االستثناءات.
ويحدثنا الراوي :أن حكومة البالد لجأت في
حل بعض مشاكل العباد العصية إلى بطاقتها
ّ
الذكية ،التي لم تسلم من االنتقادات ،ولم تحد
من السمسرة والفساد والسرقات.
فــاألزمــة الـمـعـهــودة عــن ال ـغــاز ،صــارت حُــزيــرة
وأل ـغ ــاز ،بــان ـت ـظــار رس ــائ ــل ال ــذك ــاء ال ـمــوعــودة.
وال ـغ ــذائ ـي ــات ال ـمــدعــومــة ،كــانــت ف ــي ال ـصــاالت
م ـع ــدوم ــة .ف ـفــي مــؤسـسـتـهــا ل ـل ـت ـجــارة تـتـفـشــى
المحسوبية والشطارة ،زحمة وتدفيش وذل
وتطفيش ،فكميات الرز والسكر والزيت غير

كــافـيــة ،ويـجــب عليك يــا شـطــور الــوقــوف مــرة
ثانية في الطابور!
وعــن االزدح ــام على الـصــرافــات فمثل الحشر
يــوم عــرفــات ،فــا حـ ّـل لها إال الـنــوم بــالـفــا ،أو
الـمــرمـطــة فــي الـبــرد وتـحــت الـشـمــس والـمـطــر،
بــا شمسية أو غـطــى! وآخــر مــا حــرر مشكلة
االزدح ـ ــام ع ـلــى األف ـ ــران ،ال ـتــي تـشـبــه الـبـحــث
والحل كان
عن الطاسة المفقودة في الحمام،
ّ
عن طريق البطاقة الذكية التي لم تعبر بزور
الناس ال بميزان وال بقبان.
ي ـض ـيــف ال ـ ـ ــراوي :ي ــا ك ـ ــرام ّإن ال ـم ــواط ــن يــا
حـســرة ،يــرى البضائع أكــوام وأن االستغالل
وصــل حـدّ اإلجــرام ،فجيوبه خاوية واألسعار
نــار حــارقــة وكــاويــة ،فسعر رأسـيــن مــن الـثــوم
بــألــف وك ــل ش ــيء ش ـلــف ب ـش ـلــف ،وف ــوق ذلــك
الرقابة غائبة واألسواق سائبة .ولم يعد هناك
«مخبى ومستور» فكله على عينك يا تاجر ال
إحم وال قانون وال دستور.
الـغـنــي أصــابـتــه الـتـخـمــة والـفـقـيــر نـســي الـفــاكـهــة
والـ ـلـ ـحـ ـمـ ــة ،وفـ ــوقـ ـهـ ــا يُ ـ ـبـ ــرر الـ ـتـ ــاجـ ــر ال ـن ـه ــب

واالس ـ ـت ـ ـغـ ــال ،بـ ـق ــول ــه :إن الـ ــربـ ــح م ـش ــروع
وحالل ،وبشهادة الحكومة وأولي األمر ذالل!
ي ـقــول ال ـ ــراوي :إن حـكــومــة الـعـجــائــب الهــم
وال غم ،ما زالــت نائمة في العسل ،والناس
تـبـحــث عــن فـحــل بـصــل .فــإيــاك ثــم إي ــاك أيـهــا
الـمــواطــن أن تشتكي وتـتــذمــر مــن معيشتك
ال ـع ـج ـب ــة ،ف ـح ـكــوم ـتــك س ـق ـفــت ج ــوع ــك بــأقــل
م ــن رغ ـي ــف ف ــي ال ــوج ـب ــة ،وش ـع ــاره ــا ب ـهــذه

المرحلة يقول« :خليك ببيتك لو من الجوع
والمرض بتموت ،أولتك وآخرتك كفن وقبر
وتابوت».
ولم يغفل الراوي في الختام ،تنبيه السارقين
وال ـف ــاس ــدي ــن والـ ـلـ ـئ ــام ،م ــن أن حـ ــال ال ـغ ـضــب
واالحتقان ،وصل عند الناس إلى الغليان ،فإذا
مــا انـفـجــروا مـجــدد ًا يــا لـطـيــف ،فمصير هــؤالء
المحاسبة والمحاكمة والتصريف!.

10
التالعب بقوت الناس مغامرة ال ُتحمد ُعقباها
شؤون محلية

قاسيون ـ العدد  961اإلثنين  13نيسان 2020

يوم بعد آخر يتم الدفع برغيف الخبز نحو المزيد من السوء ،إنتاجاً وتوزيعاً وبيعاً ،ويوم بعد آخر يتم تحميل
المواطنين أوزار سوء العمل والترهل والفساد بهذا الملف ،برغم كل ما ت ّم «إبداعه» من آليات بذريعة تصويب كل ما
سبق خالل السنوات الماضية وحتى اآلن ،وبرغم كل ما ُيقال عن «الدعم» المقدم للمواطن عبر هذا الرغيف.
ǧعاصي اسماعيل

فـمــا ي ـجــري مــن الـنــاحـيــة الـعـمـلـيــة هــو الـضـغــط
على المواطن ودفعه نحو التخلي عن الرغيف
الـتـمــويـنــي غـصـبـ ًا وق ـه ــر ًا وبــال ـتــدريــج ،وبـعــدة
طرق وأساليب ،وخاصة بما يتعلق بمواصفات
وج ـ ــودة ه ــذا ال ــرغ ـي ــف ،وص ـ ــو ًال ل ـل ـجــوء إلــى
الـ ـبـ ــدائـ ــل الـ ـخ ــاص ــة (الـ ـسـ ـي ــاح ــي -ال ـن ـخ ــال ــة-
الصمون )..اضطرار ًا على حساب معيشته.
تعمية مقصودة
لــم يـعــد بــاإلم ـكــان اع ـت ـبــار مــا يـتــم ات ـخ ــاذه من
خـطــوات ومــا يـصــدر مــن ق ــرارات وتوجيهات
ب ـشــأن رغ ـيــف الـخـبــز تـخـبـطـ ًا أو ارت ـج ــا ًال ،بل
إصـ ـ ــرار ًا ع ـلــى دف ــع األم ـ ــور ن ـحــو ال ـمــزيــد مــن
التخلي عن الحقوق ،وهذه المرة على حساب
ل ـق ـمــة ال ـع ـيــش األس ــاس ـي ــة ل ـل ـمــواطــن الـمـتـمـثـلــة
برغيفه «المدعوم».
ف ـبــد ًال مــن تـشــديــد الــرقــابــة عـلــى الـمــواصـفــات
والـ ـجـ ــودة ،وع ـلــى آل ـي ــات ال ـب ـيــع ع ـبــر ك ــوات
ال ـم ـخــابــز واألف ـ ـ ــران ،والـ ـحـ ـدّ م ــن االزدح ـ ــام
عليها ،ومـنــع الـتـجــارة بــرغـيــف الـخـبــز أمامها
من قبل البعض ،بالتواطؤ والحماية ،جرى
إعــان االسـتـســام ،مــع توسيع قــاعــدة البيع
لـلـمـسـتـهـلـكـيــن ع ـب ــر زي ـ ــادة عـ ــدد ال ـمــوزع ـيــن
الخاصين ،ونقل االزدحــام مــن أمــام المخابز
إل ــى أم ــاك ــن ت ــواج ــد ه ـ ــؤالء ،م ــع ال ـمــزيــد مــن
تــردي الـمــواصـفــات والـجــودة للرغيف ،التي
دخ ــل عـلــى خـطـهــا فـتــرة طــويـلــة إضــافـيــة هي
الـهــامــش الــزمـنــي الـمــرتـبــط بالحلقة الـجــديــدة
الـمـضــافــة لــاسـتـغــال ،وكــل ذلــك تـحــت يافطة
«الــذكــاء» ،الــذي نــال ما ناله من حقوق حتى
اآلن.
أما األسوأ بهذا الصدد فهو تركيز األضواء على
الحلقة األخيرة من سلسلة الفساد المستشري
بـعـمــق الــرغ ـيــف الـتـمــويـنــي ،والـمـتـمـثـلــة بحلقة
الـبـيــع للمستهلكين ،والـحــديــث عــن الـهــدر بهذا
الجانب ،والتعمية عن كامل الحلقات األخــرى
في سلسلة الفساد القائمة والمستمرة.

سلسلة هدر ونهب وفساد
ب ـه ــذا ال ـص ــدد ،ي ـب ــدو م ــن الـ ـض ــروري الـتــذكـيــر
ب ـهــذه الـسـلـسـلــة الـطــويـلــة مــن الـنـهــب والـفـســاد
واالس ـت ـغ ــال ال ـتــي تـعـمــل بـعـمــق م ـلــف الـخـبــز
التمويني ،والتي تبدأ من شراء القمح ،سواء
مــن الفالحين أو عــن طريق االسـتـيــراد ،وتمر
عبر الحبوب ،لتصل إلى الصوامع ،ومنها إلى
الـمـطــاحــن (عــامــة وخ ــاص ــة) ،ثــم إل ــى الـمـخــابــز
واألف ـ ـ ــران (ع ــام ــة وخـ ــاصـ ــة) وب ــال ـن ـه ــاي ــة إل ــى
المستهلك ،وقد أضيفت حلقة جديدة إلى هذه
السلسة أيـضـ ًا تتمثل بالموزعين والمعتمدين
الخاصين أيض ًا ،بعد االستعانة بالذكاء الخاص
بالبطاقة ذائعة الصيت! ،طبع ًا يُضاف إلى هذه
الـسـلـسـلــة قــوافــل الـنـقــل بــال ـس ـيــارات (الـخــاصــة
والعامة) بين حلقاتها ،مع عدم تغييب أن كل
مــن هــذه الحلقات فــي هــذه السلسلة الطويلة
ف ـي ـهــا ن ـســب هـ ــدر م ـقــون ـنــة وم ـت ـع ــارف عـلـيـهــا،
ومـتــاعــب بـهــا أي ـض ـ ًا ،وقــد زادت نـســب الـهــدر
بالرغيف كمنتج نهائي أيض ًا بسبب استمرار
ت ـ ـ ــردي م ــواصـ ـف ــات ــه وج ـ ــودت ـ ــه ،مـ ــع ال ـح ـل ـقــة
المستفيدة من هذا السوء.
وب ــال ـت ــال ــي ،فـ ــإن تــرك ـيــز األضـ ـ ــواء ع ـلــى حـلـقــة
االسـتـهــاك األخ ـيــرة فـقــط لتحميلها أكـثــر مما
تـحـمــل ت ـحــت اس ــم مـكــافـحــة ال ـســرقــة وال ـف ـســاد
والحد من الهدر ،دون ًا عن كامل السلسلة ،فيه
الكثير من التجني على المواطنين وحقوقهم،
وفـيـهــا الـكـثـيــر مــن التعمية الـمـقـصــودة عــن كل
م ــا ي ـجــري م ــن ن ـهــب وف ـس ــاد وهـ ــدر ف ــي بـقـيــة
السلسلة.
تعليمات حكومية
بحسب ما ورد على صفحة الحكومة« :طلب
مجلس ال ــوزراء مــن وزارة الـتـجــارة الداخلية
تـشـكـيــل لـجـنــة فـنـيــة لـلـبـحــث فــي أس ـبــاب تــدنــي
جودة الخبز مؤخر ًا ووضع الضوابط اللتزام
األف ـ ــران بـمـعــايـيــر ال ـج ــودة ال ـم ـع ـت ـمــدة ،وكـلــف
الـمـجـلــس وزارات الـنـفــط وال ـت ـجــارة الــداخـلـيــة
واإلدارة المحلية وضــع اآللية التنفيذية التي
ت ـض ـمــن وص ـ ــول ال ـخ ـب ــز ب ـنــوع ـيــة ج ـي ــدة إل ــى

يجري تركيز
األضواء على حلقة
االستهالك األخيرة
فقط تحت اسم
مكافحة السرقة
والفساد والحد من
الهدر دوناً عن كامل
السلسلة

المواطنين» .وقد كان ذلك بتاريخ .2020/4/5
وبـتــاريــخ « ،2020/4/8أقــر اجـتـمــاع «خــاص»
ب ــرئ ــاس ــة ال ـم ـه ـن ــدس عـ ـم ــاد خ ـم ـي ــس رئ ـيــس
مجلس الــوزراء حزمة من الـقــرارات لتحسين
صناعة الرغيف وفق أفضل المعايير والجودة
وتأمين مادة الخبز بيسر وسهولة».
كما تم إقرار« :الموافقة على وضع كود خاص
بكل كيس طحين ودمـغــه بـلــون معين يضمن
إعادته بعد االستعمال وفــرض غرامات مالية
كـبـيــرة لـمـنــع أي فــاقــد فــي م ــادة الـطـحـيــن مع
ضـمــان حـصــول المحافظات على مخصصاتها
الكاملة.»..
إجراءات وزارية
ب ـتــاريــخ  ،2020/4/8وب ـح ـســب م ــا ورد عـبــر
ص ـح ـي ـفــة ال ــوط ــن« :ك ـش ـفــت وزارة ال ـت ـجــارة
الــداخـلـيــة وحـمــايــة الـمـسـتـهـلــك عــن اعـتـمــاد بيع
الـخـبــز عـبــر الـبـطــاقــة الــذكـيــة ..وأوض ــح مـعــاون
وزي ـ ــر ال ـت ـم ــوي ــن أن ال ـت ـط ـب ـيــق س ـي ـك ــون ف ــور
انتهاء الترتيبات التي تضمن بيع الخبز دون
أي خـلــل ،وسـيـكــون الـتــوزيــع عـبــر المعتمدين
وال ـم ـخ ــاب ــز ب ـعــد ت ــزوي ــده ــم ب ـق ــارئ ال ـب ـطــاقــة..
ون ـوّه بــأن األســرة التي عــدد أفــرادهــا حتى 3
أش ـخــاص سـتـحـصــل عـلــى رب ـطــة خـبــز واح ــدة
يومي ًا ،واألسرة ذات األفراد من  4إلى  7أفراد
تحصل على ربطتي خبز يومي ًا ،فيما تحصل
األس ــرة الـتــي يـتـجــاوز عــدد أفــرادهــا  7عـلــى 3
ربطات خبز يومي ًا».
وم ـم ــا ورد ع ـل ــى ص ـف ـحــة وزارة ال ـت ـمــويــن
بتاريخ  ،2020/4/11عن محاور خطة وزارة
ال ـت ـج ــارة الــداخ ـل ـيــة وح ـمــايــة الـمـسـتـهـلــك فــي
أت ـم ـتــة إن ـت ــاج وت ــوزي ــع ال ـخ ـبــز ال ـت ـمــوي ـنــي- :
أتمتة عملية تــوزيــع الخبز مــن األف ــران على
المعتمدين والمواطنين عبر بطاقة الخدمات
االلكترونية لضمان تسليم كافة كميات الخبز
ال ـم ـن ـتــج ع ـبــر ق ـن ــوات ال ـم ـع ـت ـمــديــن بــاإلضــافــة
للسادة المواطنين حصر ًا -مقارنة الطحين
المسلم مع الخبز المنتج لضمان عدم تهريب
الدقيق التمويني والمشتقات النفطية وغيرها
من المواد الداخلة في اإلنتاج -ضبط الوزن
ع ـبــر ال ـت ـح ـقــق م ــن وزن ك ــل رب ـط ــة -ضـبــط
ومراقبة جودة الخبز المنتج -في المرحلة
الثانية :أتمتة عملية التوزيع من المعتمدين
على السادة المواطنين عبر بطاقة الخدمات
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اإللكترونية لمنع االتجار بالخبز كعلف.
النتائج المستهدفة من تطبيق الخطة - :إلغاء
مـظــاهــر االزدح ـ ــام فــي ال ـح ـصــول عـلــى الـخـبــز
ال ـت ـمــوي ـنــي -ض ـبــط الــدق ـيــق ال ـت ـمــوي ـنــي ومـنــع
الـتـهــريــب -ضـمــان حــق الـمـسـتـهـلــك بـمــا يتعلق
بـ ــوزن ال ـخ ـبــز ال ـم ـس ـلــم ع ـبــر ال ــرب ـط ــات -رفــع
جـ ــودة ال ـخ ـبــز ال ـم ـن ـت ــج -ال ـح ــد م ــن االت ـج ــار
بــالـخـبــز الـتـمــويـنــي كـعـلــف -الـحـفــاظ عـلــى حـقّ
المواطن وحـقّ الدولة في عملية إنتاج الخبز
التمويني.
النتائج بمسؤولية من؟
النتائج الملموسة حتى اآلن من خــال كل ما
سـبــق عـلــى الـمـسـتــوى الـنـظــري تشير بــالــواقــع
العملي إلى أن رغيف الخبز أصبح أكثر سوء ًا
نــاحـيــة ال ـمــواص ـفــات وال ـج ــودة ،وبــالـتــالــي فقد
زادت نسبة الـهــدر فـيــه ،س ــواء مــا يتبقى بعد
اس ـت ـهــاك الـمــواطـنـيــن ،واألهـ ــم :هــي الـكـمـيــات
ال ـم ـت ـب ـق ـي ــة دون ب ـي ــع ب ـس ـب ــب ه ـ ــذا الـ ـتـ ــردي
بــالـمــواصـفــات وع ــزوف بـعــض الـمــواطـنـيــن عن
اسـتـهــاكــه ،والـتــي تــذهــب بالنتيجة كـعـلــف مع
حلقات التجارة فيه والمستفيدين منه ،طبع ًا
نــاه ـيــك ع ــن اس ـت ـم ــرار االزدح ـ ـ ــام واس ـت ـم ــرار
التالعب بالوزن أيض ًا.
أمــا الحديث عن ضبط الدقيق التمويني وفق ًا
لآللية أعاله ،والتي تتمثل بوضع كود خاص
بـكــل كـيــس طـحـيــن ودم ـغــه وم ــا إل ــى ذل ــك من
إجـ ــراءات فـهــي أك ـثــر مــا ت ـكــون بــالـضـحــك على
ال ـل ـحــى ،وه ــي ك ـمــا أسـلـفـنــا لـلـتـعـمـيــة ع ــن بـقـيــة
سلسلة النهب والفساد بملف الخبز التمويني.
أمـ ــا ال ـف ــاق ــع ف ـه ــو وضـ ــع س ـق ــوف لــاس ـت ـهــاك
بالنسبة للمواطنين ،وكأن هؤالء لديهم حرية
الترف باستهالك كميات إضافية من الخبز ،في
الوقت الذي أصبح رغيف الخبز الغذاء الوحيد
المتبقي بالنسبة للغالبية مــن المفقرين الذين
تجاوزوا حدّ الجوع بدرجات إلى األدنى.
والـنـتـيـجــة ،أن مــا يـجــري بـحـقّ رغـيــف الـخـبــز
التمويني ،وحقوق المواطنين بــه ،عبارة عن
م ـغــامــرة ال تـحـمــد ع ـق ـبــاهــا ،ب ـظــل واقـ ــع الـفـقــر
وال ـجــوع وال ـتــردي المعيشي الـمـسـتـمــر ،وفــي
ظل التغاضي والتعمية عن كل أوجــه وأشكال
السرقة والفساد بهذا الملف الحيوي!.
وال ـس ــؤال مــن سـيـتـحـمــل جــريــرة كــل ذل ــك في
النهاية؟.

شؤون محلية
قاسيون ـ العدد  961اإلثنين  13نيسان 2020
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 7طن ...و 40حرامي!!

-

بيوم من األيام -وبوقت من األوقات -وبالمساحة الترابية من هل الكرة األرضية ...كان في وباء بالعالم كلو ...وببقعة خضرا حلوة كتير من هل
األرض ...كانت متال متل الجزيرة يلي راح عليها «عالء الدين» وأبوه ..ويلي بتحمل «إيد ميداس» ..هي اإليد يلي بتحول كلشي بتلمسوا لدهب...
ǧدعاء دادو

وكان هونيك منتشر كمان هل الوباء
مع شوية أزمات مفتعلة ومقصودة...
ك ــل ال ـعــالــم كــانــت خــاي ـفــة -مــرعــوبــة-
وف ــي م ـنــون درويـ ــش ..ع ب ــاب اهلل..
بس هــدول كانوا األغلبية ...أي هيك
كانت بدها السيادة الحكومية!!!
وم ــن هـ ــدول األغ ـل ـب ـيــة -ب ـهــل األزم ــة
الـكــورونـيــة -قـعــدوا ببيتون ...ال عاد
قدروا يشتغلو وال عاد قدروا يطعمو
والدون ...ه ـي ــك ك ــان ــت ح ـكــوم ـتــون
ب ـ ــده ـ ــا ...ع أسـ ـ ــاس أنـ ـهـ ــا خ ــاي ـف ــة ع
حـ ـي ــات ــون ...ووق ـت ــا األيـ ـ ــادي الـخـفـيــة
كانت منتشرة بأعجوبة بكل بقعة من
هل األرض يلي عم نحكي عنها...
بس في من هل الدراويش ...كسروا
الـقــاعــدة الحكومية ...ورجـعــوا فتحوا
م ـ ـح ـ ــات ـ ــون ..وم ـ ـن ـ ــون اشـ ـتـ ـغـ ـل ــوا ع
مـكــاريـهــون وعــم يـسـتــرزقــوا مــن بــاب
اهلل ..ما منعرف إذا كانت هل الحركة
«مندفعال» وال لوجه اهلل؟!...
يـلــي عـمـلــو هــل ال ـحــركــة قــالــوا «عـلـيـنــا
وع ـل ــى أع ــدائـ ـن ــا ...والدن ـ ــا جــوعــان ـيــن
ب ــدون أكـ ــل» ..أي بــس كـمــان مــا فينا
نـنـســى إن ــو حـكــومـتــون مــا ســاعــدتــون
وال حتى بحق ربطة الخبز!!!
وب ـي ــوم م ــن األي ـ ــام ح ـبــو أه ــل الـخـيــر
أن ـه ــون ي ـس ــاع ــدوا ه ــل الـ ــدراويـ ــش...
وراح ــوا اش ـتــروا  7طــن مــن الـبـطــاطــا

الدهبية وبدون يبيعوها بسعر رمزي
ل ـك ــل واحـ ـ ــد ع ــاي ــش ب ــال ـم ـن ـط ـق ــة ي ـلــي
اختاروها ...ضمن أربع نقاط موزعة
ب ـهــل ال ـم ـن ـط ـقــة ه ـ ــي ...ت ـحــت إشـ ــراف
األمن ومخاترة هل المنطقة...
ومتل ما قال هداك الزلمة« :مندون ما
تحكوا أنو عمل خيري عرفنا لحالنا...
حكومتنا ما بيطلع معها هيك شي!!»..
وبـ ـمـ ــا إن ـ ــو كـ ــانـ ــوا ع ــاي ـش ـي ــن ب ـف ـت ــرة
ال ــوب ــاء ..ف ــأخ ــدوا ح ــال ــون ه ــل الـعــالــم
وركــزوا دورون وعملوا مسافة أمان
بين الـمــواطــن والـتــانــي قــدام المخازن
ال ـمــركــزيــة «ط ـب ـع ـ ًا هــي بــإحــدى نـقــاط
التوزيع»...
وبـعــدا أجــت شاحنة البطاطا الدهبية
ال ـمُ ـن ـت ـظ ــرة ...هـ ــدت شـ ــوي وات ـط ـلــع
ال ـســائــق بــال ـنــاس الـمـنـظـمــة دوره ـ ــا..
وشـ ـ ــد ب ــالـ ـش ــاحـ ـن ــة ل ـب ـع ــد  100م ـتــر
تقريب ًا ...والعالم صــارت تركض متل
ال ـن ـم ــل ب ــالـ ـش ــارع رج ـ ــال ونـ ـس ــوان-
شباب وختايرة بين السيارات...
تقولوا عم يوزعوا مصاري مو هيك!!
بس الغال الفاحش كسرلون ضهرون
يـ ــا خـ ـطـ ـيـ ـتـ ــون ....واخـ ـتـ ـل ــط ال ـح ــاب ــل
بالنابل...
الزحمة يلي انخلقت قصد ًا كانت منبع
حقيقي للكورونا ...وبوقتا في وحدة
قالت «أربـعــة كيلو بطاطا ...مع وقية
كورونا»...
ال ـم ـهــم ،أجــال ـكــون واح ــد م ــن مـخــاتــرة

ال ـم ـن ـط ـقــة ،وح ـ ــاول إن ــو ي ـن ـظــم ال ــدور
على أساس ..وطلعت هل الموبايالت
ال ـم ـج ـهــزة وصـ ـ ــاروا ي ـص ــورو فـيــديــو
متل كل مــرة ..شوفونا شو عم نقدم
للمواطن..
وهــل المرة كــان في نية تانية براس
ال ـم ـخــات ـيــر وي ـل ــي ه ـيــة «ش ــوف ــون ــي يــا
أهــل الـخـيــر كـيــف أنــي وزعـتـلـكــون هل
السبعة طن»...
وفعلي ًا ،من السبعة طن توزع بس كم
كيلو لـحــدود العشرين شـخــص ..بين
األكتر بشوي أو أقــل ....بعدين اندق
ع ط ــرف ال ـشــاح ـنــة وال ـس ــائ ــق دعــس
بينزين ...والشاحنة بح!!!
ل ــك أي أي ب ـ ــح ....ألن ــو إي ــد م ـيــداس
«ي ـل ــي س ــرق ــوا ال ـص ـع ـل ــوك» ان ـح ـطــت
ع ه ــل ال ـشــاح ـنــات األرب ـ ــع وت ـحــولــت
ل ـ ــده ـ ــب ...وه ـ ــل الـ ــدهـ ــب ه ـ ــاد ب ـل ـعــو
ال ـح ــوت ..ويـمـكــن حــوتـيــن أو أك ـتــر...
ما منعرف ...أو يمكن سرقون الـ 40
حرامي!!!
وتــركــوا هــل الـجــزيــرة ت ـغــرق ..وعــاء
الـ ــديـ ــن هـ ــو وأبـ ـ ــوه مـ ــا ع ـ ــاد ح ـس ـنــوا
ي ـشــوفــو ال ـح ـي ـت ــان ...ألنـ ــون أب ـح ــروا
بـ ـعـ ـم ــق ال ـ ـم ـ ـح ـ ـي ـ ــط!!! راحـ ـ ـ ـ ــوا ه ـن ــن
والـ ــدهـ ـبـ ــات ...وت ــوت ــة ت ــوت ــة خـلـصــت
الحتوتة...
ال ـ ـم ـ ـغـ ــزى م ـ ــن ال ـ ـق ـ ـصـ ــة :م ـ ــو ك ـل ـشــي
بيقولوه صح ...مو كلشي بيصوروه
صح ...مشاعرون الجياشة هي عبارة

ع ــن م ـشــاعــر ت ـط ـب ـيــق -ك ــذاب ــة كــرمــال
اإلعالم...
بـيـضـلــوا يـضـحـكــوا فـيـهــا ع ال ـمــواطــن
الغلبان...
الـلـقـمــة ل ـل ـيــوم ب ـعــدا ع ــم تـنـسـحــب مــن
تـ ـم ــوا ل ـه ــل ال ـ ـ ــدروي ـ ـ ــش« ...ح ــام ـي ـه ــا
حراميها» ..والحيتان هل المرة هنن
يـلــي ماسكين أمــن وأم ــان الـمــواطــن...
هنن يلي انوثق فيون ليساعدوا هل
المشحر المغلوب ع أمرو...
ف ــي س ـ ــؤال ب ـي ـخ ـطــر ب ــال ـب ــال :مـعـقــول
ج ـم ــاع ــة «إيـ ـ ــد م ـ ـي ـ ــداس» مـ ــا وق ـع ــت
ع ـي ـنــون ع ـلــى ك ـل ـمــة ع ـيــب ب ـقــوام ـيــس
اللغة العربية؟؟ وغيرو غيرو...
مـعـقــول مــا حــدا عـلـمــون إنــو فــي كلمة
بــالــدنـيــا بـتـنـقــال لــأفـعــال ال ـقــذرة ويلي
مو حلوة ..وللبطون الكبيرة ..اسمها
عيب؟!!
بالنهاية ،بيقولوا يلي اسحتوا ماتوا...
وفع ًال ماتوا...
تـنــويــه :أح ــداث هــي الـقـصــة أب ــد ًا مــاال
خـيــالـيــة ..هــي أح ــداث حقيقية صــارت
بسنة الـ  -2020بزمن الكورونا -في
أحد أحياء دمشق الموجوعة...
يمكن الخيالي فيها هو الـ 40حرامي..
ألنـهــم أق ــل مــن ه ـيــك ..وهـنــن فـعـ ًا كم
ح ـ ــوت مـ ــو أكـ ـت ــر ب ـك ــل الـ ـبـ ـلـ ــد ..بــس
المشكلة اللي مو شايفينها هدول أنو
صار في أكتر من «عالء الدين» ..وكل
مالهم عم يزيدو..
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فيسبوكيات

نفتتح فيسبوكيات هــذا األسـبــوع ببوست
تهكمي مؤلم ،متداول على الصفحات العامة
والـ ـخ ــاص ــة ،م ــن وحـ ــي إج ـ ـ ــراءات ال ــوق ــاي ــة
مــن جــائـحــة ال ـكــورونــا فــي ظــل واق ــع الـفـقــر
والبؤس ،يقول البوست:
• «أمـ ـ ــي ك ــأن ــو ه ــال ـك ـم ــام ــة ك ـب ـي ــرة ش ــوي
عـلـيــي! ..معليش لــك أمــي بتلبسها هالسنة
والسنة الجاية!».
حــول الـخـبــر ال ــوارد عـلــى صـفـحــة الـحـكــومــة
والمتضمن« :الـمــوافـقــة على مقترح وزارة
التجارة الداخلية تسليم مخصصات المواد
المدعومة للمواطنين عبر بطاقة الخدمات
اإللكترونية دفعة واحدة عن شهرين ابتدا ًء
م ــن ال ـش ـهــر ال ـق ــادم ب ـمــا يُ ـس ـهــم ف ــي تـخـفـيــف
االزدحــام على صــاالت السورية للتجارة»،
علق بعض المواطنين بما يلي:
• «ب ــس وف ــرو ال ـمــادة بـعــديــن اح ـكــو كيف
التوزيع».
• «ب ــال ـس ــوري ــة ل ـل ـت ـجــارة دائـ ـمـ ـ ًا ف ــي م ــادة
مفقودة مستحيل ناخد الكل بنفس اليوم».
• «وليش ما بتم تدوير المخصصات هيك
بـيـعــرف ال ـمــواطــن أن ــو مــا رح ي ــروح عليه
شي».
ومن صفحة الحكومة أيض ًا عن «تسهيالت
مالية الستيراد األعالف» ،وبأن «الحكومة
اتـ ـخـ ــذت م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـتــي
مــن شــأنـهــا تـسـهـيــل عـمـلـيــة اس ـت ـيــراد ال ـمــواد
واإلضــافــات الـعـلـفـيــة ،وتـخـفـيــض تكاليفها»،
علق البعض بما يلي:
• «لـ ــو ب ــدك ــن ت ـس ـه ـلــوا األم ـ ــر ع ـلــى مــربــي
ال ــدواج ــن واألب ـق ــار مــا بـتـخـلــوا رقـبـتــن بــايــد
م ـصــاصــي ال ــدم ــاء ل ـيــش ال ــدول ــة م ــا بـتـجـيــب
هالمواد؟».
• «ال ـم ـف ــروض أن ي ـتــم اس ـت ـي ــراد ال ـم ــواد
العلفية لــأغـنــام واألب ـقــار والــدواجــن بسعر
بلد المنشأ وبدون أية ضريبة».
• «قرارات وإجراءات ووعود كثيرة ولكن
النتيجة مزيد من الغالء».
حول الخبر المتداول عن قيام وزير التموين
ب ـشــراء س ـيــارة بـطــاطــا مــن أحــد الـتـجــار في
ســوق الـهــال لصالح الـســوريــة للتجارة بعد
سؤاله عن السعر واإلجابة بأنه بـ 350ليرة،
علق بعض المواطنين يما يلي:
• «ط ـيــب طــال ـمــا ه ـيــك ي ـنــزل ك ــل ي ــوم ربــع
ساعة يشتري لكل مؤسسات سورية واهلل
لنكيف وقتا أو يحكي هاتف مع التجار».
• «إذا هـيــك الزم الـمــؤسـســة تـبـيـعـهــا 375
بس تسعيرتها اليوم  550إلى .»600
حــول الـخـبــر ال ــوارد عـلــى صـفـحــة الـحـكــومــة
وال ـم ـت ـض ـمــن «ال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى وضـ ــع ك ــود
خـ ــاص ب ـك ــل ك ـي ــس ط ـح ـيــن ودمـ ـغ ــه ب ـلــون
معين يضمن إعادته بعد االستعمال وفرض
غرامات مالية كبيرة لمنع أي فاقد في مادة
الطحين ..علق البعض بما يلي:
• «يا أخي ما شاء اهلل المواهب عنّا ضايعة
بدا حدا يستثمرا ..يعني ما فيه يفضيه بغير
كـيــس ويــرجــع ال ـفــراغــة ..ال ـلــي فـقــد أخــاقــو
وبـ ــاع ض ـم ـيــرو وال ــذي ــن ال يـسـتـحــو ه ــدول
ناس ما حدا فيه ينطرهن».
• «ه ــل وض ــع الـخـتــم عـلــى أسـطــوانــة الـغــاز
ساهم في الحدّ من التالعب بها وبيعها في
السوق السوداء بالتأكيد الااء ،وهذا ينطبق
على كيس الطحين تمام ًا».
ون ـخ ـتــم م ــع ب ــوس ــت ع ــن ال ـن ـهــب وال ـف ـســاد،
بإسقاط كــورونــي ،مـتــداول على الصفحات
العامة والخاصة أيض ًا ،يقول:
• «تخيل لما تكون مهرب مليارات لسويسرا
وعندك قصور في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا
وفــي اآلخــر تـمــوت بـكــورونــا فــي مستشفى
بلدك اللي كنت بتسرقها».
وناقل الكفر ليس بكافر
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تقشف في الطحين وبطاقة ذكية للخبز ،أسعار خيالية للخضار المحلية وأسمدة محلية بأسعار أعلى من العالمية ...البيض يدخل في (مصلحة) التهريب والبيضة
بـ  100ليرة ،واللحوم الحمراء نسيت السوريين ونسوها وإنتاجها تصديري تهريبي ،والـ  8مليون سوري الذين ع ّدتهم المنظمات الدولية غير آمنين غذائياَ يتزايدون
يومياً .وإن كان جرس اإلنذار قد ُقرع سابقاً ومط ّوالً ،فإننا اليوم في (الخطر) وأزمة الغذاء ستشتد ...لماذا ستتصاعد ،ومسؤولية َم ْن ،وهل من سبيل للخروج؟

أزمة الغذاء السورية ...ستتصاعد

ماذا بعد  8مليون جائع!
ǧعشتار محمود

(منظومة الغذاء) السورية تترنح حتى
قـبــل أن تــأتــي الـعــاصـفــة ،فـكــل الـتــوقـعــات
تقول :إن أسعار الغذاء العالمية ستتجه
ن ـحــو االرتـ ـف ــاع ،وه ــو م ــا ي ـحــدث ع ــادة
خــال األزمــات االقتصادية العالمية كما
ح ــدث ج ــراء أزم ــة ع ــام  ،2008فــأسـعــار
ال ـغ ــذاء الـعــالـمـيــة ارت ـف ـعــت ب ـيــن -2006
 2011ب ـم ــا ي ــزي ــد ع ـل ــى  %60ولـ ــم ت ـبــدأ
بــاالنـخـفــاض إال فــي عــام  2015ولكنها
بقيت أعلى من مستويات عام  .2007إذ
يتراجع الطلب واإلنتاج وتتحول السلع
األس ــاس ـي ــة لـتـصـبــح مــوض ـع ـ ًا لـلـمـتــاجــرة
والمضاربة الدولية وكل هذا يدفع نحو
ارت ـفــاع أس ـعــار الـقـمــح والـشـعـيــر واألرز
والسكر والحبوب دولي ًا...
وع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـس ــوري ف ــإن ه ــذا لــن
يؤثر فقط على أسعار الغذاء المستورد
بـجــزء هــام مـنــه ،بــل سـيــؤثــر أيـضـ ًا على
أسـ ـعـ ــار ط ـي ــف أوسـ ـ ــع مـ ــن ال ـم ـن ـت ـجــات
الـمـحـلـيــة وزي ـ ــادة ك ـلــف إن ـتــاج ـهــا وش ـحّ
فــي تــوفــرهــا مـحـلـيـ ًا عـبــر زيـ ــادة نـشــاط
ت ـهــريــب ال ـم ـن ـت ـجــات ال ـس ــوري ــة لــإقـلـيــم،
ليصبح تهريب كيلو العدس والحمص
إلى األردن فالخليج مجدي ًا ،وليس فقط
رأس الـغـنــم والـمـنـتـجــات الـحـيــوانـيــة كما
هو الحال اليوم .فنحن نعيش في إقليم
هو من أكثر مناطق العالم تهديد ًا بأزمة
ال ـغ ــذاء مــع تـصــاعــد األزمـ ــة االقـتـصــاديــة
العالمية ،حيث أعلى الكثافات السكانية
عبر العالم ،وأكثف نسبة شباب وأعلى
مـعــدل بـطــالــة بينهم ،وأعـلــى اضـطــرابــات

سياسية وأكـثــر األنـظـمــة تخلف ًا وتــأزمـ ًا،
وح ـي ــث ال يُ ـن ـتــج الـ ـغ ــذاء األس ــاس ــي بــل
يُستورد.

(منظومة الغذاء) السورية
أكثر من  113مليون عبر العالم يعانون
م ــن انـ ـع ــدام األمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي 8 ،مـلـيــون
منهم في سورية ،التي يصنفها برنامج
ال ـ ـغ ـ ــذاء ال ـع ــال ـم ــي خ ــام ــس أكـ ـب ــر أزمـ ــة
غ ـ ــذاء ع ـبــر الـ ـع ــال ــم( ...ت ـس ـب ـق ـهــا ال ـي ـمــن،
جمهورية الكونغو الشعبية ،أفغانستان،
وإث ـي ــوب ـي ــا) ،وقـ ــد ع ـ ــادت أزم ـ ــة ال ـجــوع
ال ـس ــوري ــة ل ـت ـت ـصــاعــد ب ـعــد أن ك ــان ــت قــد
تراجعت نسبي ًا بين عامي .2017-2016

وخـ ــال  2019ارت ـف ــع ع ــدد الـمـصـنـفـيــن
ك ـج ــوع ــى ب ـم ـق ــدار يـ ـق ــارب  1,5م ـل ـيــون
ونـسـبــة  %22بـيــن عــامــي !2019-2018
وذلك وفق التقديرات الدورية لبرنامج
الـغــذاء الـعــالـمــي  WFPألزمــة الـغــذاء في
سورية.
ت ـق ــدم ال ـم ـن ـظ ـمــات ال ــدول ـي ــة م ـس ــاع ــدات
غذائية متقطعة ل ـ  6,5مليون مــن أصل
 8مـلـيــون يـحـتــاجــون مـســاعــدات غذائية
بشكل مـلــح ،والـمـســاعــدات هــي سـ ّلــة من

العنوان :ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء والمشروبات الدولي من  2006وحتى 2011
إثر األزمة االقتصادية العالمية
المصدرindex mundi :

المشكلة في
عدم قدرة
السوريين على
دفع ثمن الغذاء
المتوفر والذي
ارتفعت أسعاره
بمستويات أعلى
من ارتفاع أسعار
باقي السلع

ط ـح ـي ــن وعـ ـ ــدس ورز وسـ ـك ــر وزيـ ــت
تغطي  1930حــريــرة يومي ًا ألســرة من
خمسة أشخاص وتغطي خمسة أنواع
من المكونات ،تقول  WFPإن كلفة هذه
السلة ارتفعت بنسبة  %67فــي سورية
خـ ــال  2019وأص ـب ـح ــت تُ ـك ـ ّل ــف قــرابــة
 40أل ــف ل ـيــرة ،وه ــي الـسـلــع الـمــرشـحــة
الرتـفــاعــات أعـلــى فــي أسـعــارهــا العالمية
ألنها السلع األكثر تداو ًال عالمي ًا.
إن مــايـيــن يـعـيـشــون عـلــى ه ــذه الـسـلــة
الـمـتـقـشـفــة غ ــذائ ـي ـ ًا وال ـت ــي ت ـصــل بـشـكــل
م ـت ـق ـطــع ول ـي ــس ش ـه ــري ـ ًا ،ب ـي ـن ـمــا هـنــالــك
نـقــص حــادّ فــي مـكــونــات غــذائـيــة أخــرى
وتحديد ًا اللحوم والمنتجات الحيوانية
والفواكه وحتى الخضار.
يمكن القول :إن وضع التغذية السوري
اآلن ه ـ ــو إدارة ال ـ ـ ـجـ ـ ــوع ،فـ ــاألسـ ــر
(تـتـحــايــل) إلدارة اسـتـمــرارهــا الـغــذائــي،
حـيــث سجلت مـســوح المنظمة الــدولـيــة
أن معظم األســر فــي معظم المحافظات
قـلـصــت وجـبــاتـهــا مــن  3إل ــى  2اع ـت ـبــار ًا
من شهر  ،2019-9وتعتمد آليات مثل:
أن يقلص الكبار من حصصهم الغذائية
لـلـتـغــذيــة ال ـص ـغــار وت ـح ــدي ــد ًا م ــن الـقـلـيــل
ال ـم ـس ـت ـه ـلــك م ــن ال ـم ـن ـت ـجــات ال ـح ـيــوان ـيــة
كــال ـب ـيــض واأللـ ـبـ ــان .إض ــاف ــة إل ــى كـثــافــة
االع ـت ـمــاد ع ـلــى ال ـخ ـبــز ه ــذا ال ــذي تـعـمــل
بدأب لتقليص كمياته وإدخاله
الحكومة ٍ
فـ ــي خ ـط ــة ال ـت ـق ـش ــف والـ ـحـ ــرمـ ــان عـبــر
البطاقة الذكية.

هل المشكلة نقص غذاء؟
ع ـ ــادة م ــا ت ـن ـتــج أزمـ ـ ــات الـ ـغ ــذاء ب ـحــاالت ـهــا
ال ـح ــادّة ،إمّ ــا مــن نـقــص الـمـتــاح مــن الـغــذاء
أو صعوبة الـحـصــول عليه .أي إمــا لنقص
الـغــذاء قـيــاسـ ًا بـحــاجــات الجميع ،أو تــو ّفــره
ولكنك صعوبة الحصول عليه مــاديـ ًا .وفي
الـحــالـتـيــن ف ــإن الـشــرائــح األض ـعــف واألفـقــر
ه ــي ال ـتــي ال تـسـتـطـيــع أن تــؤمــن غــذائ ـهــا،
وتحتاج للمساعدات واإلعانات لالستمرار.
فـ ــي ال ـح ــال ــة الـ ـس ــوري ــة ال ي ــوج ــد نـقــص
وسطي في كميات الغذاء الضروري حتى
مع تصدير كميات منه ،فمنظومة اإلنتاج
الزراعي السورية منوعة وتتمتع بمرونة
ن ـس ـب ـي ـ ًا .ول ـك ــن ال ـم ـش ـك ـلــة ف ــي ع ــدم ق ــدرة
السوريين على دفع ثمن الغذاء المتوفر،
والــذي ارتفعت أسعاره بمستويات أعلى
من ارتفاع أسعار باقي السلع.
تـسـتـخــدم مـنـظـمــة ال ـفــاو (مـنـظـمــة ال ـغــذاء
ال ـعــال ـم ـيــة) م ــؤش ــر ًا ل ـق ـيــاس مـ ــدى تــوفــر
ال ـغ ــذاء ك ـم ـيّ ـ ًا ،يـقـيــس حـجــم الـمـتــوفــر من
الـ ـغ ــذاء ق ـي ــاس ـ ًا بــال ـم ـط ـلــوب .ووف ـ ــق هــذا
المؤشر فإن المتاح من الغذاء في سورية
ي ـغ ـط ــي حـ ــاجـ ــات كـ ــل ف ـ ــرد مـ ــن (ال ـك ـي ـلــو
ح ــري ــرة) بـنـسـبــة  %127فــي ع ــام ،2018
متراجع ًا عن مستوى  %134قبل األزمة.
وال ـش ـكــل ال ـتــالــي يــوضــح ال ـم ـقــارنــة بـيــن
مؤشر كفاية إمــدادت الطاقة في الــدول
الـتــي تـشـهــد أكـبــر خـمــس أزم ــات غ ــذاء،
باإلضافة إلى إيران التي تعاني عقوبات
أش ــد م ــن ال ـع ـقــوبــات ال ـس ــوري ــة ،إضــافــة
لدول أخرى في اإلقليم.

شؤون اقتصادية
قاسيون ـ العدد  961اإلثنين  13نيسان 2020
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المصدر)%( FAO STATS- Average dietary energy supply adequacy :
يتبين من المقارنة الجوانب التالية :بالحاجات ،ففي اليمن والكونغو وأفغانستان يـ ـصـ ـدّرون ــه وي ـه ــرب ــون ــه وي ـس ــرق ــون دع ـمــه
مقابل كــل  100مــن حــاجــات الـغــذاء لكل فرد هنالك نقص في الغذاء الكافي ،وفي إثيوبيا وغيرها من النشاطات ...إذ إن الغذاء أصبح
فإن الغذاء المتو ّفر في السوق هـنــالــك فــائــض يـعــادل  %5فـقــط ،مـقــابــل  %27الكتلة األكبر من اإلنفاق القليل المتبقي لدى
في سوريةّ ،
وهــو الـمـكـوّن مــن (ال ـغــذاء الـمـنـتــج مـحـلـيـ ًا  +في سورية! وهذا يشير إلى أن أزمة الغذاء السوريين ويجب أن يُجمع الربح منه وفق
الـمـسـتــورد – الـمـصـدّر) يستطيع أن يغطي الـســوريــة احـتـكــاريــة الـطــابــع وتــرتـبــط بـعــدم مفهوم قوى المال.
ه ــذه ال ـحــاجــات وفــوق ـهــا  %27إضــاف ـيــة ،أي قدرة الشريحة الواسعة من السوريين على وي ـن ـع ـكــس هـ ــذا ال ـن ـش ــاط ف ــي ال ـع ــاق ــة غـيــر
بالمجمل عــرض الـغــذاء أعـلــى مــن المطلوب دفــع ثـمــن غــذائـهــم بـيـنـمــا الـفــائــض يـتـمـتــع به الـمـنـطـقـيــة بـيــن ارت ـفــاع أس ـعــار ال ـغــذاء وبـيــن
ويتاجر به سوريون آخرون.
بمقدار الربع تقريب ًا.
مستوى تو ّفره ،فأسعار الغذاء في سورية
المؤشر السوري قريب من المؤشر اإليراني فــائــض ال ـغــذاء الـمـتــاح فــي ســوريــة والـمـعـبّــر ارتفعت بمستوى أعلى من ارتفاع المستوى
والدولتان تعانيان من عقوبات دولية ،ولكن عـنــه بـهــذا الــرقــم هــو مــؤشــر عــام وتـقــديــري ،ال ـع ــام لــأس ـعــار ،وذل ــك وف ـق ـ ًا لــإحـصــائـيــات
الـفــارق أن إيــران ال تشهد أزمــة جــوع وأمــن ولكنه ذو داللة ...إذ إنه حتى مع فائض في ال ـح ـكــوم ـيــة ل ـل ـت ـض ـخــم ،ف ـب ـيــن 2019-2010
غذائي ،والغذاء المتوفر يستطيع اإليرانيون الغذاء المتاح يقارب الربع فإن أسعار الغذاء ارتفعت أسعار األغــذيــة  %1002أكثر من 10
أن يستهلكوه كي ال يجوعوا.
في سورية شهدت أعلى االرتفاعات قياس ًا أضعاف ،بينما ارتفعت مجموع أسعار السلع
األخرى بنسبة .%826
الـمــؤشــر ال ـســوري أع ـلــى مــن مــؤشــر بعض بأسعار السلع األخرى.
الـ ــدول ف ــي اإلق ـل ـيــم ،م ـثــل :لـبـنــان واألردن،
والـ ـمـ ـف ــارق ــة ،أن االرت ـ ـفـ ــاعـ ــات فـ ــي أس ـع ــار
حيث عَــرض الغذاء أعلى من الطلب بنسبة
بـعــض الـمـكــونــات المنتجة مـحـلـيـ ًا ،أعـلــى من
أسعار الغذاء بعيدة المنال
 %14فقط ،وهــو مــا يشير إلــى حافز تهريب ت ـح ـوّل ال ـغ ــذاء م ــع ت ــوس ــع ال ـف ـقــر ال ـس ــوري ال ـم ـك ــون ــات ال ـم ـس ـت ــوردة ب ــال ـك ــام ــل ،ف ـم ـثـ ًـا:
ال ـغــذاء إلــى كــل مــن الــدولـتـيــن حــالـيـ ًا ،والــذي وت ــراج ــع ال ـن ـشــاط االق ـت ـص ــادي ،إل ــى واح ـدٍ البقول والخضار ارتفعت بمستويات أعلى
سيترفع مستقب ًال.
مـ ــن الـ ـمـ ـج ــاالت األس ــاسـ ـي ــة ل ـن ـش ــاط ق ــوى من ارتفاع السكريات التي تعتمد على السكر
األهــم أن ســوريــة هــي الــوحـيــدة بـيــن الــدول ال ـمــال :يـحـتـكــرونــه ويـتــاجــرون بــه وتـحــديــد ًا المستورد ،واالرتفاع في األلبان واألجبان
التي تشهد أكبر خمس أزمات غذائية والتي ال ـم ـس ـت ــورد م ـن ــه ،ي ـت ـح ـك ـمــون بـمـسـتـلــزمــات والبيض أعلى من االرتفاع في البن والشاي
ال تعاني من نقص في كميات الغذاء قياس ًا إنـ ـتـ ــاجـ ــه وي ـت ـس ـل ـب ـط ــون عـ ـل ــى نـ ـقـ ـل ــه ،ك ـمــا وهي مستوردة بالكامل.

نسبة ارتفاع أسعار الغذاء المستورد المحلية عن العالمية %
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المصدر حسابات قاسيون العددين ()949( )916

توزيع المسؤوليات...
المنظمات الدولية التي ترصد وضع الغذاء في
سورية بشكل حثيث ،تر ّكز على أن سبب أزمة
ال ـغــذاء ال ـســوريــة هــو س ـنــوات ال ـحــرب ،وتـشـيــر
إشـ ــارة خ ـجــولــة إل ــى أث ــر ال ـع ـقــوبــات ال ــدول ـي ــة...
بـيـنـمــا ال ـح ـكــومــة تـعـيــد وت ـك ــرر أن (اإلج ـ ــراءات
الـقـســريــة الـمـطـبـقــة عـلــى الـشـعــب ال ـســوري) هي
ال ـم ـســؤولــة ع ــن ت ــده ــور ال ــوض ــع م ــع اإلشـ ــارات
السطحية (لدور تجار األزمة وضعاف النفوس
ك ـم ــا ت ـس ـم ـي ـه ــم) .ولـ ـك ــن ف ـع ـل ـي ـ ًا ال ي ـم ـكــن فـصــل
الـمـســؤولـيــات بـشـكــل دق ـيــق ،ف ــاألزم ــة الـســوريــة
التي ال تنتهي إلى حلول وتسويات حتى اآلن
بـفـعــل مـصــالــح مـنـظــومــة الــدمــار والـنـهــب الــدولـيــة
والـمـحـلـيــة هــي الـتــي تـحــول مــايـيــن الـســوريـيــن
إلــى جــوعــى وتـهــدد بــالـمــزيــد ...وتتكاتف القوى
الــدولـيــة والـمـحـلـيــة فــي الـتـعــدي عـلــى الـســوريـيــن
ومــوائــدهــم فــي كــافــة الـجــوانــب الـتــي ت ــؤدي إلــى
ارتفاع أسعار الغذاء.
أو ًال الغذاء المتوفر في سورية غير موزع بشكل
ف ـعّــال بـيــن جـمـيــع ال ـم ـنــاطــق ،فــال ـجــزء األه ــم من
األراضــي الــزراعـيــة واإلنـتــاج الــزراعــي الـســوري
م ــوج ــود ف ــي ال ـم ـن ــاط ــق ال ـت ــي ت ـف ــرض ال ـق ــوات
األمريكية سيطرتها عليها في الجزيرة السورية،
حـيــث يـقـ ّـطــع االحـتــال األمــريـكــي أوص ــال الـبــاد
عــن بـعـضـهــا ويـمـنــع وص ــول ال ـغــذاء إلــى الـســوق
األســاسـيــة فــي دمشق وبــاقــي المحافظات حيث

يتجمّع السوريون بكثافة .والبضائع التي تصل
تـكــون مـحـمّـلــة عـمـلـيـ ًا بـتـكــالـيــف أتـ ــاوات الـطــريــق
التي تفرضها قوى السالح من كل األطراف ،من
الجزيرة إلــى دمشق ،وتعتبر أحــد أوجــه النهب
على حساب الجوع.
الـمـشـكـلــة ال ـثــان ـيــة الـمـتـمـثـلــة بــال ـع ـقــوبــات ،تـظـهــر
واض ـ ـح ـ ــة ف ـ ــي كـ ـل ــف م ـ ـس ـ ـت ـ ــوردات ال ـ ـ ـغـ ـ ــذاء...
فــالـعـقــوبــات ال ـم ـفــروضــة عـلــى ال ـق ـطــاع الـتـجــاري
وال ـمــالــي تـجـعــل جـمـيــع عـمـلـيــات االس ـت ـيــراد إلــى
س ــوري ــة أك ـث ــر ت ـع ـق ـي ــد ًا وت ـح ـت ــاج إلـ ــى وس ـط ــاء
وتـكــالـيــف أع ـلــى لـلـتــأمـيــن وال ـن ـقــل .وتـسـمــح لقلة
محلية تحتكر استيراد األساسيات بأن تفرض
أس ـعــار اسـتـثـنــائـيــة ل ـقــاء ال ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة تـفــوق
التكلفة العالمية (الـمـحـســوبــة مــع تكاليف النقل
والتأمين والشحن) حيث يسعّر الغذاء المحلي
بــأسـعــار أعـلــى مــن العالمية بنسبة تـتــراوح بين
 %40وص ــو ًال إل ــى  .%160وه ـنــا يـظـهــر واض ـح ـ ًا
كيف تتحول العقوبات الدولية إلى فرصة للقلة
المتنفذة القادرة على استثمار أموالها وعالقاتها
الستغالل الحاجة إلى استهالك الغذاء.
الـمـشـكـلــة ال ـثــال ـثــة ت ـظ ـهــر ف ــي اإلن ـت ــاج ال ــزراع ــي
الـمـحـلــي ،وف ــي ت ــوزي ـع ــه ...فــالـفـســاد ال ــذي يسم
االقتصاد السوري منذ عقود ،تحوّل إلــى حالة
فوضى و(مــافـيــويــة) يصعب ضبطها بــل تتحكم
بــالـقــرار لمنظومة اقـتـصــاديــة ينتشر فيها حملة

السالح بشكل واسع .ويظهر هذا في غياب أي
إجراءات لدعم اإلنتاج بشكل فعّال ،بينما تنشط
فــوضــى الـهـيـمـنــة واس ـت ـغــال اإلن ـت ــاج ال ــزراع ــي،
كــأن تفتح جـهــات الـمــال والـنـفــوذ الـبــاب لتهريب
منظم وتحديد ًا إنتاج
الـغــذاء من سورية بشكل ّ
لحوم األغنام في سورية ،التي وصلت تقديرات
تـهــريـبـهــا الـيــومـيــة إل ــى  3000رأس غـنــم يــومـيـ ًا
بينما كانت في  2017تقارب  700رأس.
ك ـم ــا ي ـت ــم ت ـه ــري ــب الـ ـخـ ـض ــروات والـ ـف ــواك ــه فــي
بعض المناطق الحدودية وصــو ًال إلــى البيض،
ستتوسع هذه التجارة غير المنظمة مع ارتفاع
أسعار الغاء العالمية واشتداد حدة تأثير األزمات
المالية الدولية على دول اإلقليم من لبنان إلى
الخليج .كما تظهر الفوضى أيض ًا من قرارات ال
يمكن تبريرها لرفع أسعار األسمدة بنسبة -40
 %100لتصبح أعلى مــن األسـعــار العالمية بينما
تـسـتـثـمــرهــا شــركــات خــاصــة ب ـمــزايــا اسـتـثـنــائـيــة.
وتـظـهــر الـفــوضــى مــن إيـقــاف تـمــويــل الـمــزارعـيــن
بــال ـقــروض وح ـصــر تـمــويــل الـمـصــرف الــزراعــي
لـلـمــؤسـســات الـحـكــومـيــة تـقــريـبـ ًا ،وتـظـهــر فــي كل
جــوانــب غ ـيــاب دع ــم ال ــزراع ــة لـتـصـبــح مــؤسـســة
الـبــذار غير قــاردة على تأمين إال ما نسبته أقل
م ــن  %15م ــن بـ ــذار ال ـق ـمــح ون ـســب ال تــذكــر فــي
محاصيل أخرى ،هذا عدا عن سوق الطاقة التي
رفعت كلف المازوت وبالتالي الري...

إن الــوضــع ال ــزراع ــي الـمـتــرنــح فــي ســوريــة م ـهــدد فـعـلـيـ ًا،
فـمـنـظــومــة اإلن ـتــاج الــزراعــي مـسـتـمــرة ألن سـكــان الــريــف
فــي ســوريــة ال زال ــوا يشكلون نسبة تـقــارب  ،%47وألن
ال ـمــزارع ـيــن يــذه ـبــون إل ــى أراض ـي ـه ــم ...أم ــا ك ــل ال ـعــوامــل
األخرى فهي ال تدفع لالستمرار وتقلص الحافز الزراعي
سنوي ًا .المزارعون اليوم يزرعون أراضيهم معتمدين على
الدين والضمان وتأجير األراضــي ،يعتمدون على زراعة
قليلة التكلفة بتقليص استهالك السماد واسترخاص في
أنــواع البذار ،واعتماد الزراعة البعلية المتروكة لتقلبات
الـمـنــاخ ،ولكنهم بالنهاية يـحــاولــون ...والنتيجة غـ ّلــة أقل
وعوائد قليلة ومخاطر عالية ولكن ال خيارات أخرى .أما
المستجدات المتعلقة بارتفاع أسعار السلع العالمية فهي
ستزيد كلف الـمــزارعـيــن وستزيد نـشــاط تهريب اإلنـتــاج
الزراعي وستقلص الطلب المحلي ،وستفاقم أزمة الجوع
إذا لم تحدث تغيرات تعطل آليات منظومة النهب الدولية
والمحلية الـلـتــان ال تنفصالن عــن بعضها الـبـعــض .إنـهــاء
الحرب ،إزالة كل القوى والحواجز والعوائق التي تقطع
أوصــال البالد ،رفع العقوبات ،استرداد أمــوال الثراء من
الـجــوع وإن ـهــاء احـتـكــار ال ـغــذاء ،تخصيص األم ــوال لدعم
اإلنتاج الزراعي زيادة المساحات والغلة وأعداد الثروة
الـحـيــوانـيــة ومـنـتـجــاتـهــا ،ت ـجــارة خــارج ـيــة مـنـظـمــة لـلـغــذاء
تعادل حاجات االستيراد مع تصدير الفوائض ،وتجارة
داخـلـيــة لـلـغــذاء تجعله قــابــل لــاسـتـهــاك ومـتــاحـ ًا للجميع
وتعوض الماليين عن جوع السنوات الماضية.
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غرف فنادق فارغة ،ورفوف متاجر خاوية ،ومعامل تص ّنع
محركات للطائرات والسيارات الفارهة بد ًال من منافس
التهوية ،والحكومات تتنافس مع بعضها بشراء معدات
الفحص واألقنعة الواقية .ال يبدو تنظيم المجتمع على هذه
منطقي الب ّتة.
الشاكلة
ّ

ǧبقلم :جوردان هومفريزǧ
     تعريب :عروة درويش

م ـعــدات الـفـحــص هــي واحـ ــدة مــن أكـثــر
األدوات األسـ ــاسـ ـيـ ــة الـ ـت ــي ن ـح ـتــاج ـهــا
لمقارعة انـتـشــار كــوفـيــد .19-لكن حتّى
البلدان األكـثــر ثــراء تكافح إلنـتــاج الحدّ
األدن ـ ـ ــى ال ـم ـط ـل ــوب ل ـت ـج ـه ـيــز ال ـط ــواق ــم
الطبية على الجبهات من أجل الحدّ من
انتشار الفيروس.
حـتّــى مــع تـحــول الـحـكــومــات إلــى مسار
اإلنتاج السريع للمعدات الطبية وقطع
الـحـمــايــة ،فــا ت ــزال تـعــانــي مــن الحقيقة
الـبـسـيـطــةّ :أن االق ـت ـصــاد الـعــالـمــي ليس
م ـص ـم ـم ـ ًا الس ـت ـي ـعــاب ال ـق ـيــام بـمـثــل هــذه
المهمة.
ت ـع ــان ــي ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـبـ ـل ــدان مـ ــن ش ـحّ
المواد الكاشفة الكيميائية ،وهي الجزء
الـجــوهــري فــي مـعــدات الـفـحــص .ســوق
الكواشف الكيميائية تُهيمن عليه شركة
ه ــول ـن ــدي ــة اش ـت ــرت ـه ــا ع ـم ــاق ــة ال ـص ـنــاعــة
الدوائية الشركة األمريكية «Thermo
 »Fisher Scientificوم ـخ ـت ـبــرات
روش ـيــه ال ـتــي تـتـخــذ مــن ســويـســرا بـلــد ًا
إلقامتها .ومثلها بذلك كبقية الشركات،
تمحور هذه الشركات االحتكارية عملها
ح ــول اإلن ـتــاج «ف ــي الــوقــت الـمـطـلــوب»
– أي أنّها تنتج البضائع بكميات كافية
لبيعها في األسواق على الفور وحسب.
وهـ ـ ــذه ال ـط ــري ـق ــة فـ ــي ال ـع ـم ــل تـسـتـبـعــد
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تمام ًا بناء مخزون من البضائع الطبية
كتحضير لألزمات المستقبلية.
«المخزون ش ّر بطبيعته»
بــالـنـسـبــة القـتـصــاد ســوقـنــا الــرأسـمــالـيــة،
فالمبدأ الرئيسي هو الوصف الذي قاله
المدير التنفيذي لشركة آبــل تيم كــوك:
«ال ـم ـخــزون ش ـرّ بـطـبـيـعـتــه» .وه ــذا هو
السبب الذي يجعل الحكومة األسترالية،
ب ـع ــد ش ـه ــري ــن مـ ــن أزمـ ـ ــة كـ ــوفـ ـيـ ــد،19-
ت ـط ـلــب م ــن ال ـج ــام ـع ــات أن ت ـب ـحــث فــي
مختبراتها ومخازنها عــن مـعــدات طبية
غير مستخدمة .ففي النهاية ،ما السبب
ال ــذي س ـيــدفــع ال ـشــركــات إلن ـت ــاج مـئــات
آالف مـ ـع ــدات ال ـف ـح ــص اإلض ــافـ ـي ــة ث ـمّ
تـكــديـسـهــا فــي ال ـم ـخــازن؟ ال ت ـبــدو هــذه
االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة م ـن ـط ـق ـيــة ّإل إن كـنــت
تـتـحـضــر ل ــوب ــاء مـسـتـقـبـلــي يـمـكــن تــوقــع
قدومه.
وال يقتصر األم ــر عـلــى نـقــص الـمـعــدات
ال ـط ـب ـيــة ال ـض ــروري ــة ال ـ ــذي ل ــم تـسـتـطــع
الـ ـسـ ــوق أن ت ـل ـب ــي حـ ــاجـ ــاتـ ــه .تـسـبـبــت
األزم ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـح ــال ـي ــة بــوضــع
جميع الـتـحــديــات الـتــي جعلت المجتمع
الــرأسـمــالــي عــاجــز ًا عــن الـتـعــامــل مــع أيّ
منها.
قيل لنا جميع ًا أن نبقى في منازلنا بأكبر
قدر مستطاع إليقاف انتشار الفيروس،
ل ـكــن م ــاذا ع ــن ج ـمــوع ال ـم ـشــرديــن عـلــى
ط ــول ال ـعــالــم؟ فـحـتــى فــي ال ـب ـلــدان الـتــي
يـفـتــرض ث ــراؤه ــا مـثــل أس ـتــرال ـيــا يشكل
األم ــر ل ـهــا مـشـكـلــة ك ـب ـيــرة .فــوف ـق ـ ًا آلخــر
اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاءات الـ ــرسـ ـمـ ـيـ ــة :هـ ـنـ ــاك 116
ألـ ــف مـ ـش ــرد .وال ي ـق ـت ـصــر األم ـ ــر عـلــى
ال ـم ـش ــردي ــن ،ب ــل ي ـت ـع ــداه إلـ ــى األع ـ ــداد
الهائلة ممن يعيشون في مساكن مفرطة
االكتظاظ .وذات اإلحصاءات تظهر لنا
بأن هناك أكثر من مليون ش ّقة فارغة.
ّ

اإلنتاج بهدف
البيع في السوق
بد ًال من اإلنتاج
لتلبية احتياجات
البشر هو سمة
جوهرية في
المجتمع
الرأسمالي

فلنسكن المشردين في المساكن الفارغة
الحل يحدّق فينا جميعنا بشكل مباشر.
لـكــن رغ ــم ذل ــك ال ت ــزال قــواعــد الـســوق
ت ـق ــف ف ــي وجـ ــه أيّ ـ ــة خ ـط ــة م ـن ـط ـق ـيــة –
مثل أن نسكن المشردين فــي المساكن
الـفــارغــةّ .إن أفـضــل مــا يمكن للحكومات
أن تفكر فيه هو أن تدفع المال للفنادق
مـقــابــل اسـتـخــدامـهــا بـشـكــل مــؤقــت .لـمــاذا
ال تستولي على بعض هــذه الممتلكات
الفارغة؟ ألن يكون هذا أفضل من وضع
ه ـ ــؤالء األشـ ـخـ ــاص ف ــي غـ ــرف ف ـن ــادق
مــزدح ـمــة ثـ ـمّ إل ـقــائ ـهــم ف ــي الـ ـش ــارع مــن
جديد في وقت الحق؟
ف ــي كـ ـ ّـل مــرح ـلــة ي ـت ـضــح بـ ـ ّـأن ال ــوص ــول
إلى الغذاء والـمــوارد المنزلية الرئيسية
يقف في ذات الصف مع ذات المشكلة.
وضــع انتشار فـيــروس كــورونــا مشاكل
أم ــام إنـتــاج ونـقــل ال ـغــذاء .ح ــذرت األمــم
ال ـم ـت ـح ــدة م ــن إم ـك ــان ـي ــة ح ـ ــدوث نـقــص
فــي ال ـغــذاء .تتفاقم هــذه الـمـشــاكــل ج ـرّاء
الطبيعة الـتـنــافـسـيــة والـمــدفــوعــة بــالــربــح
ل ـس ــوق ال ـ ـغـ ــذاء ال ـع ــال ـم ــي .ف ــرغ ــم م ــدى
الجنون الــذي يبدو عليه األمــر ،فالغذاء
ال يـتــم إن ـتــاجــه ب ـغــرض إط ـعــام ال ـنــاس،
كل خطوة
بل بغرض بيع في السوقّ .
في صناعة األغذية – بــدء ًا من المزارع
وص ـ ــو ًال ل ـل ـســوق ال ـعــال ـم ـيــة – ق ــد تـمّــت
هيكلتها لتدور حول هذا المبدأ.
نظام إنتاج غذائي جامد
ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة ،ك ــل م ـســائــل ال ـتــأق ـلــم مــع
الـ ـسـ ــوق وق ــوانـ ـي ــن الـ ـعـ ــرض وال ـط ـل ــب
وال ـ ـق ـ ــوة ال ـه ــائ ـل ــة ل ـل ـش ــرك ــات م ـت ـع ــددة
ال ـج ـن ـس ـي ــات قـ ــد أنـ ـشـ ــأت نـ ـظ ــام إن ـت ــاج
غــذائــي جــامــد يـعــانــي ل ـعــدم قــدرتــه على
الـتـغـيّــر .والـسـبــب الرئيسي فــي ذلــك أنّــه
ل ـيــس م ـن ـت ـج ـ ًا لـلـتـخـطـيــط الــدي ـم ـقــراطــي
بــل حـصـيـلــة قــوى فــوضــويــة تـكــافــح بين

الشركات العالمية.
ل ـم ــاذا ال يـمـكـنـنــا ال ـح ـصــول ع ـلــى نـظــام
ديـمـقــراطــي مـخـطــط لــه بـحـيــث يـتــم نقل
ج ـم ـيــع ال ـب ـضــائــع ال ـم ـنــزل ـيــة م ــن ال ـغ ــذاء
وغ ـي ــره ب ـش ـكــل آمـ ــن إلـ ــى م ـن ــازل ـن ــا؟ أو
وضعها فــي أمــاكــن مـحــددة ينطلق إليها
أهالي األحياء بأوقات منظمة ال تجعلهم
عرضة للتجمعات المكتظة في المتاجر
وغيرها؟ السبب الوحيد لعدم فعل ذلك
هو ّأن الشركات لن تكون عندها قادرة
عـلــى تـحـصـيــل األربـ ــاح بــالـسـهــولــة الـتــي
تقوم بذلك بها اليوم.
إنقاذ شركات الطيران
ّإن أيّ جهد يتم اليوم للتصدي النتشار
كـ ــوفـ ـيـ ــد 19-مـ ـحـ ــدود بـ ــااللـ ـتـ ــزام ب ـهــذا
النظام االقتصادي العالمي المبني حول
الـتـبــادل الـخــاص لـلـبـضــائــع فــي الـســوق.
وح ـتّ ــى ع ـنــدمــا ت ـتــدخــل ال ـح ـكــومــات فــي
السوق إلنتاج ما هو ضروري لمحاربة
كــوفـيــد ،19-فـهــي تفعل ذلــك بــأيـدٍ مكبلة
مـ ــربـ ــوطـ ــة ب ـح ـب ــل ت ـم ـس ـك ــه الـ ـش ــرك ــات
الـ ـكـ ـبـ ــرى .ف ــال ـح ـك ــوم ــات ال ـ ـيـ ــوم ت ـن ـفــق
الماليين والماليين من الدوالرات لتنقذ
ش ــرك ــات ال ـط ـيــران ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال،
رغ ــم ّأن صـنــاعــة ال ـط ـيــران قــد اسـتـمــرت
ل ـع ـق ــود وهـ ــي ت ـج ـنــي األرب ـ ـ ــاح ال ـهــائ ـلــة
وتثري مالكيها دون أن تدفع أيّ شيء
ذو قيمة لطواقهما أو لعمالها.
اإلن ـتــاج ب ـهــدف الـبـيــع فــي ال ـســوق بــد ًال
من اإلنتاج لتلبية احتياجات البشر هو
سمة جوهرية في المجتمع الرأسمالي.
وهــذا النوع يتعايش بسهولة مع دولة
ب ـي ــروق ــراط ـي ــة تُ ـه ـي ـم ــن ع ـل ـي ـهــا م ـصــالــح
لنوع مجتمع
الشركات الكبرى .نحتاج ِ
م ـخ ـت ـل ــف ،م ـج ـت ـم ــع م ـن ـظ ــم يـ ـكـ ــون ف ـيــه
اإلنـ ـتـ ــاج م ـن ـظــم ب ـح ـيــث ي ـخ ــدم م ـصــالــح
الجميع وليس ربح األقلية.
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هل يستطيع المواطن أن يقدم شكوى ضد إحدى الجهات الحكومية لمساهمتها في انتشار وباء
الكورونا؟
هل تتجاوب الجهات القضائية مع مثل هذه الشكوى والتحقق منها وتقوم بدورها باستكمال
رفع دعوى على هذه الجهة؟
هل من الممكن التعميم على مستوى شكاوى ذات صبغة عامة بمضامين وحيثيات أخرى ضد
جهات أو أفراد ساهموا بنشر الفقر أو الجوع أو المرض ،أو بعض الظواهر السلبية في المجتمع؟.
ǧسمير علي

هـ ــذه األس ـئ ـل ــة وغ ـي ــره ــا ق ــد ت ـت ـب ــادر ل ــأذه ــان
على ضوء خبر تم تداوله عبر بعض وسائل
اإلع ــام خــال األس ـبــوع الـمــاضــي عــن شكوى
قضائية تتهم الرئيس البرازيلي بمساهمته في
انتشار الكورونا.
تفاصيل الخبر
ي ـقــول ال ـخ ـبــر« :أرسـ ــل وزي ــر الـمـحـكـمــة الـعـلـيــا
ال ـبــرازي ـل ـيــة م ــارك ــو أوريـ ـل ــو م ـي ـلــو ،اس ـت ــدع ــا ًء
ل ـم ـك ـت ــب الـ ـم ــدع ــي ال ـ ـع ـ ــام ،إلي ـ ـقـ ــاف ال ــرئ ـي ــس
البرازيلي جاير بولسونارو عن منصبه لمدة
 180يــومـ ًا الرتـكــابــه أفـعــا ًال وضـعــت الـبــاد في
حالة خطر في أزمة فيروس كورونا .وأرسل
مـيـلــو اتـهــامـ ًا جــرمـيـ ًا إلــى مـكـتــب الـمــدعــي الـعــام
مقدم ًا من نائب رئيس حزب العمال في والية
مـيـنــاس غـيــرايــس ضــد الــرئـيــس بــولـســونــارو.
وتـتـهــم الـشـكــوى بــولـســونــارو بــانـتـهــاج سلوك
وتراخ
غير مسؤول في إدارة أزمة كوفيد19-
ٍ
وإن ـك ــار ل ـمــدى خ ـط ــورة ال ــوض ــع ،األم ــر ال ــذي
أدى الن ـت ـشــار ال ـف ـي ــروس .وتـعـتـمــد الـشـكــوى
على وقائع قيام بولسونارو ،بــازدراء واضح
لبروتوكول إيقاف انتشار الفيروس ،بالدعوة
إلـ ــى ال ـم ـس ـي ــرات ال ـع ــام ــة وزي ـ ـ ــارة ال ـس ــاح ــات
والمتاجر الكبرى وغيرها من النشاطات التي
تـحــوي اتـصــا ًال بشري ًا عــن قــرب .وتــردده في
تـبـنــي إج ـ ــراءات ال ـع ــزل االج ـت ـمــاعــي ب ـمــا يـقـلــل
انشار الوباء».
تداعيات محقة
عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال :مــن ضـمــن واق ــع ووقــائــع
الـ ـتـ ـع ــام ــل مـ ــع الـ ـج ــائـ ـح ــة الـ ـح ــالـ ـي ــة ال ـم ـت ـم ـث ـلــة

ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا ال ـم ـس ـت ـجــد ،ف ـقــد أص ــدرت
الـحـكــومــة مجموعة مــن ال ـقــرارات بـمــا يتوافق
مــع إجــراءاتـهــا االحـتــرازيــة والوقائية المتخذة
بـهــدف مـنــع االزدحـ ــام حـمــايــة لـلـمــواطـنـيــن من
انتشار الفيروس الخطير ،والحد من انتشاره
من خالل منع االختالط.
بالمقابل ،مــا زلنا نشهد االزدحــام الشديد في
صـ ــاالت ال ـســوريــة ل ـل ـت ـجــارة وأمـ ــام بــوابــات ـهــا،
وع ـل ــى ُكـ ـ ـوّات ال ـص ــراف ــات اآللـ ـي ــة ،ومـ ــن أجــل
الـحـصــول عـلــى م ــادة الـخـبــز ،وه ــذا االزدح ــام
واالخـتــاط يساهم فــي نشر الــوبــاء وال يحد
م ـنــه ،وي ـت ـعــارض مــع ال ـق ــرارات والـتــوجـيـهــات
الحكومية.
ف ـهــل م ـمــن ال ـم ـم ـكــن أن ي ـتــم ال ـت ـقــدم بـشـكــاوى
رسمية ضد وزارة التجارة الداخلية وحماية
ال ـم ـس ـت ـه ـلــك ،والـ ـس ــوري ــة ل ـل ـت ـج ــارة ،ووزارة
المالية ،والمصرف التجاري والعقاري ،لدور
هذه الجهات والمسؤولين فيها على مستوى
المساهمة بنشر الــوبــاء ،ولمخالفتها القرارات
والتعليمات الرسمية الصادرة عن الحكومة بما
يخص منع االزدحام والحد من االختالط؟.
هل هي جريمة مكتملة األركان؟
بما يخص األمثلة أعــاه فــإن أركــان المخالفة
وال ـم ـس ــؤول ـي ــة ح ـيــال ـهــا رب ـم ــا ت ـك ــون مـكـتـمـلــة،
فــال ـمــرض ال ــوب ــاء تــم الـتـعــريــف بــه وبـخـطــره،
الحكومة وضعت تعليماتها وإجراءاتها الخاصة
بـمـنــع االزدحـ ــام ،وأص ــدرت ال ـقــرارات الــازمــة
بهذا الـشــأن ،التحذيرات مــن مخاطر استمرار
االزدحام تم التأكيد عليها مرار ًا وتكرار ًا ،ومع
ذل ــك مــا زال ــت ه ــذه الـجـهــات مـسـتـمــرة بعملها
بنفس اآللية التي تساهم بشكل مباشر بنشر
المرض بين المواطنين عبر كسر حال العزلة

هل يمكن اعتبار
ما حصل جريمة
موصوفة
مكتملة األركان
بحق المواطنين
وسالمتهم الصحية
مع سبق اإلصرار

المطلوبة لتفادي انتشار المرض!.
وال ن ــدري هــل مــن الـمـمـكــن االنـتـقــال مــن حيّز
اع ـت ـبــار مــا ي ـجــري ع ـبــارة عــن مـخــالـفــة إداري ــة
للتعليمات الحكومية فقط ،إلى اعتباره جريمة
مــوصــوفــة مـكـتـمـلــة األركـ ــان بـحــق الـمــواطـنـيــن
وســامـتـهــم الـصـحـيــة مــع سـبــق اإلصـ ــرار ،هــذا
بحال النظر للحيثيات بموضوعية ضمن سياق
الحقوق المصانة للمواطنين افـتــراضـ ًا ،ووفق ًا
للنصوص القانونية النافذة والدستور؟!.
قد يكون الجواب الشافي والكافي بهذا الصدد
لدى أصحاب الرأي من المختصين الحقوقيين
والقانونيين؟!.
التمادي في انتهاك الحقوق
ب ــال ـع ــودة لـلـخـبــر أع ـ ــاه ،وب ـغــض ال ـن ـظــر عــن
بعض حيثياته ذات البعد السياسي ،وبغض
الـنـظــر عــن مــآالتــه بــالـنـتـيـجــة ،ربـمــا م ـرّ مــرور
الـ ـكـ ــرام ع ـلــى ال ـك ـث ـيــريــن ،وهـ ــو أمـ ــر طـبـيـعــي
وم ـف ــروغ مـنــه فــي ظــل ال ـت ـمــادي فــي انـتـهــاك
ال ـح ـق ــوق وض ـي ــاع ال ـم ـس ــؤول ـي ــات ،وبــال ـتــالــي

فقدان آليات المحاسبة على الكثير مما يمكن
وضـعــه ضـمــن خــانــات الـشــك بــاالتـهــام ،مــرور ًا
بــالـتـحـقــق م ـنــه ،وصـ ــو ًال ل ــإدان ــة عـلــى الـكـثـيــر
من الممارسات ،بل والسياسات المتبعة ،مع
اخ ـت ــاف ال ـتــوص ـيــف ال ـجــرمــي ح ـيــال ك ــل مــن
هــذه الـحـقــوق المنتهكة ودور الفاعلين فيها
والمستفيدين منها.
ف ــواق ــع الـ ـح ــال يـ ـق ــول :إن ه ـن ــاك ال ـك ـث ـيــر مــن
الـحـقــوق الـمـصــانــة دس ـتــوري ـ ًا ،والـ ــواردة نـصـ ًا
عـبــر الـكـثـيــر مــن الـقــوانـيــن وحـيـثـيــاتـهــا ،منتهكة
م ــن ال ـنــاح ـيــة الـعـمـلـيــة ،ب ــل ومُ ـج ـيــرة لمصلحة
البعض من النافذين ،كبار الفاسدين واألثرياء،
على حساب الغالبية من المفقرين والمهمشين،
بل إن الكثير من االنتهاكات أصبحت مقوننة
ومُشرعنة كذلك األمر!.
ل ـن ـصــل ل ـل ـت ـســاؤل األه ـ ــم :ه ــل م ــن ال ـم ـم ـكــن أن
ت ـس ـت ـمــر هـ ــذه االن ـت ـه ــاك ــات ال ـم ـف ـضــوحــة بـحــق
ال ـغ ــال ـب ـي ــة مـ ــن الـ ـس ــوريـ ـي ــن ،ذات ال ـتــوص ـيــف
الجرمي مكتمل األركان؟.

الضرورات الصحية العامة والمصالح االقتصادية الخاصة
استكما ًال لإلجراءات
الحكومية بما يخص
التصدي لوباء الكورونا،
فقد ورد على صفحة
الحكومة بتاريخ
 2020/4/11ما يلي:
«متابعة لمعطيات
ً
تصاعد اإلصابات
بفيروس كورونا إقليمياً
أكد الفريق الحكومي
خالل اجتماعه اليوم
برئاسة المهندس عماد
خميس رئيس مجلس
الوزراء ضرورة التشدد
بتطبيق إجراءات الحظر
المفروض في جميع
المناطق لتقييد الحركة
والحد من التجمعات التي
من شأنها التأثير سلباً
على السالمة العامة».

ǧسوسن عجيب

وكــان قد تم اإلعــان عن تسجيل 6
إصــابــات جــديــدة بـفـيــروس كــورونــا،
ليرتفع عدد اإلصابات المسجلة في
البالد إلى  25إصابة ،وذلك بحسب
وكـ ــالـ ــة س ــان ــا عـ ــن وزارة ال ـص ـحــة
بتاريخ .2020/4/11
الحكومة ماضية بإجراءاتها
االحترازية
التشدد باإلجراءات بحسب ما ورد
أعـ ــاه ب ــال ـت ــوازي م ــع اإلع ـ ــان عــن
إصــابــات جديدة يؤكد أن ضــرورات
ال ـح ـظ ــر وال ـح ـج ــر مـ ــا زال ـ ــت قــائ ـمــة
ومستمرة ،وهذا ما تمّ تأكيده أيض ًا
بـشــأن دوام الـمــدارس والـجــامـعــات،
فقد «قــرر الفريق الحكومي المعني
باستراتيجية التصدي لوباء كورونا
تـمــديــد تـعـلـيــق ال ــدوام فــي ال ـمــدارس
والـجــامـعــات والمعاهد حتى  /2/من
شهر أيار القادم» ،وذلك بحسب ما
ورد عـلــى صـفـحــة الـحـكــومــة بنفس
الجلسة أعاله.
أي إن الحكومة ماضية بإجراءاتها
االحـتــرازيــة والــوقــائـيــة ،وهــي تُـعـوّل

أيـضـ ًا على تـجــاوب المواطنين بهذا
الشأن ،حيث أعربت عن ذلك صراحة
بـحـســب مــا ورد عـبــر صـفـحـتـهــا كما
يـلــي« :وأع ــرب الـفــريــق عــن تـقــديــره
لـ ـتـ ـع ــاون ال ـم ــواط ـن ـي ــن وإظـ ـه ــاره ــم
درجة عالية من المسؤولية والوعي
ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع إجـ ـ ــراءات الـحـظــر
مــؤكــد ًا أهـمـيــة االبـتـعــاد مــا أمـكــن عن
التجمعات والحد من الزيارات خالل
الـعـطــل ال ـقــادمــة واق ـت ـصــار ال ـخــروج
مـ ــن ال ـم ـن ــزل لـ ـشـ ــراء االح ـت ـي ــاج ــات
األساسية».
ضرورات مستمرة
واستثناءات
المتتبع لما يصدر عن الحكومة من
تــوجـهــات خــال هــذه الـفـتــرة يصاب
بـحــالــة مــن ال ـف ـصــام وال ـت ـش ـتــت ،بين
الـتـشــدد بـسـبــب الـجــائـحــة والـحــديــث
عـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ــام ـ ــة الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ،ب ـم ـق ــاب ــل
الـ ـتـ ـه ــاون وال ـت ـغ ــاض ــي ع ـم ــا ي ـجــري
ع ـلــى أرض ال ــواق ــع م ــن ان ـت ـهــاكــات
وت ـج ــاوزات بـمــا يـخــص الـتـجـمـعــات
وح ــاالت االزدح ـ ــام ،وال ـتــي تـســاهــم
بـجــزء كبير فيها مــؤسـســات الــدولــة
نـفـسـهــا ،مـثــل( :الـســوريــة لـلـتـجــارة-

ال ـ ـ ـصـ ـ ــرافـ ـ ــات -الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــز) ،يـ ـض ــاف
الـ ــى ذلـ ــك واق ـ ــع االس ـت ـث ـن ــاءات مــن
ال ـح ـظــر وال ـم ـنــع ال ـجــاريــة ع ـلــى قــدم
وسـ ـ ـ ــاق ،وال ـ ـت ـ ــي تـ ـضـ ــرب ب ـع ــرض
الحائط كــل اإلج ــراءات االحـتــرازيــة،
مـ ـث ــل :اس ـت ـث ـن ــاء ب ـع ــض ال ـق ـط ــاع ــات
والـمـهــن ،وحـتــى األفـ ــراد ،وال ـتــي تم
ت ـتــوي ـج ـهــا ب ـف ـســح ال ـم ـج ــال ل ـل ـمــزيــد
مــن االس ـت ـث ـنــاءات بـنـفــس االجـتـمــاع
أعاله!.
فـقــد ورد عـلــى صـفـحــة الـحـكــومــة ما
يـ ـل ــي« :درس ال ـف ــري ــق ال ـح ـكــومــي
ط ـل ــب اتـ ـحـ ــاد ال ـح ــرف ـي ـي ــن ال ـم ـت ـع ـلــق
بعودة بعض المهن المتممة للعملية
اإلن ـتــاج ـيــة لـلـعـمــل ب ـســاعــات مـحــددة
وت ـ ــم ت ـك ـل ـي ــف وزارات االق ـت ـص ــاد
والـ ـصـ ـن ــاع ــة وال ـ ـت ـ ـجـ ــارة ال ــداخ ـل ـي ــة
واإلدارة الـ ـمـ ـحـ ـلـ ـي ــة والـ ـ ـش ـ ــؤون
االجتماعية واتحاد العمال التواصل
م ــع ات ـح ــاد ال ـحــرف ـي ـيــن ل ـت ـحــديــد تـلــك
الحرف والمهن ليصار إلى استئناف
عملها».
االستثناء من الظرف
االستثنائي لمصلحة َمن؟
ال شـ ــك أن ل ـل ـج ــائ ـح ــة ان ـع ـك ــاس ــات

اقتصادية اجتماعية بنتيجة التشدد
بــإجــراءات العزل والحجر والحظر،
وه ـ ــو أم ـ ــر ال بـ ــد م ـن ــه وضـ ـ ــروري
للحدّ من انتشار الوباء وتقليل عدد
المصابين بــه ،ولـسـنــا اسـتـثـنــا ًء بهذا
المجال.
لكن ربما يسجل للحكومة االستثناء
بـكـثــرة االسـتـثـنــاءات مــن إجــراءاتـهــا
وت ـع ـل ـي ـم ــات ـه ــا ،الـ ـت ــي يُ ـ ـع ـ ـوّل ع ـل ـي ـهــا
للحفاظ على السالمة العامة!.
فــاالسـتـثـنــاءات الـمـتـتــابـعــة بــالـصــدور
حـ ـكـ ــومـ ـيـ ـ ًا ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة لـ ـم ــا ي ـص ــدر
م ــن اس ـت ـث ـن ــاءات إض ــاف ـي ــة م ــن قـبــل
الـمـحــافـظـيــن والـ ـ ــوزارات الـمـخـتـلـفــة،

ت ـت ـعــارض مــع تــوج ـهــات وتـعـلـيـمــات
المنع والحظر والحجر المستمرة،
والـ ـت ــي ي ـت ــم ال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ـي ـهــا م ـ ــرار ًا
وت ـ ـكـ ــرار ًا ،والـ ـس ــؤال الـ ــذي يـفــرض
نفسه:
م ــا الـ ــذي ي ـح ــرك ال ـح ـكــومــة وي ـحــدد
ت ــوج ـه ــات ـه ــا ،هـ ــل هـ ــي ال ـ ـضـ ــرورات
الـصـحـيــة والـســامــة الـعــامــة فـعـ ًا ،أم
ال ـضــرورات االقـتـصــاديــة والـمـصــالــح
الخاصة؟.
طـبـعـ ًا غـيـبـنــا ال ـض ــرورات المعيشية
للغالبية الـســاحـقــة والـمـسـحــوقــة من
ال ـمــواط ـن ـيــن ،فـهــي سـلـفـ ًا بـعـيــدة عن
االهتمامات الحكومية!.
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التضحية بين الصدمة والعجز!

يقول سليغمان (أحد رواد علم النفس اإليجابي) أن العجز
الم َك َتسب له تأثير على نظرة األفراد تجاه الحياة .فالعجز
ُ
المكتسب هو عندما نتعلم أنه ال يمكننا تغيير شيء مما
يحدث حولنا ،وأنه مهما فعلنا أو مهما كانت ردة فعلنا
حول ما يحدث ستكون النتيجة واحدة وثابتة .وهذا التعلم
إنما يكون عبر التجربة ،أو عبر آلية التفكير التي تعلمناها
خالل تقدمنا في العمر ،وطبعاً مدعومة بالثقافة السائدة
التي ر ّوجت لثبات الواقع .والعجز المكتسب غالباً ما يكون
عند الشعوب المقهورة كما يسميها مصطفى حجازي ،التي
تعودت بحكم االستعمار واالحتالل أنها ال يمكن أن ُتحدث
مقد ُر،
تغ ّيرًا باألحداث ،أو عند الشعوب التي تعتبر أن مصيرها َّ
فال يوجد سبب لتغييره ،أو الشعوب التي تعتبر أن تغيير
أي حدث مرتبط بضرورته الفردية ،وهو عمل فردي ،لذا فإن
يمس إ ّال العناصر الفردية اليومية
التغيير ال يأتي جماعياً وال ّ
المباشرة للفرد المتضرر ،وهذا ما يبطل تغيير المنظومة.
ǧمروى صعب

وفــي مرحلة الكورونا فــإن العالم أجمع
ي ـمــارس الـعـجــز الـمـكـتـســب .فــالـبـعــض ال
يزال إلى اليوم يرفض فكرة الفيروس،
وي ـت ـع ــام ــل م ـع ــه ك ــأن ــه قـ ـ ــدر .وال ـب ـع ــض
اآلخــر غــارق فــي مـعــانــاتــه الـفــرديــة ،فلقد
ض ـجّ ــت وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
باالمتعاض من الحجر المنزلي ،الشيء
الذي لم نره طوال الفترة التي ما زالت
مستمرة بدرجة أقل من الحجر المنزلي
في الصين.
كيف نكتسب العجز؟
يحتاج األطفال إلى مثال أعلى ليتعلموا
مــن خــالــه كيفية الـتـصــرف فــي الـحـيــاة،
ألن ـهــم ف ــي ال ـف ـتــرة األول ـ ــى م ــن حـيــاتـهــم

يكون تعلم األخالقيات وكيفية التصرف
والـتـعــاطــي مــع أم ــور الـحـيــاة مــن خــال
التماثل غالب ًا .وهذا المثال األعلى غالب ًا
مــا يـكــون األهــل أو الـمــربــي ،وهــذا جزء
من المحبة المطلقة الذي يكنّها األطفال
لــذويـهــم .فبالتماثل يـتــأثــر األط ـفــال أكثر
م ــن غ ـيــرهــم بــالـشـخـصـيــات ال ـتــي تـمـتـلــك
إمـكــانــات أكـبــر مــن إمـكــانــاتـهــم البسيطة.
وألن كل شيء جديد بالنسبة لهم ،فإن
أيــة مـعـلــومــة جــديــدة تــأخــذ حـيــز اهـتـمــام
عـ ـ ٍـال .وألن مـحـيــط الـطـفــل صـغـيــر جــد ًا
مقارنة مع المحيط الفعلي ،وألن معرفته
مــرتـبـطــة أي ـض ـ ًا بــالـنـظــام الـتـعـلـيـمــي ،فــإن
بعض المهن أو الشخصيات تأخذ تأثير ًا
أكـبــر ،مثل :الـقــوى العسكرية أو الدفاع
المدني أو القطاع الطبي أو التعليمي.
وه ـ ـ ــذا م ـ ــا ي ـج ـع ــل األطـ ـ ـف ـ ــال م ـت ـع ـل ـق ـيــن
باألبطال الخارقين ،ألنهم قــادرون على
لـعــب أدوار كـثـيــرة ومـتـعــاظـمــة بالنسبة
ل ـط ـف ــل .ولـ ـك ــن ه ـ ــذه ال ـف ـت ــرة ي ـج ــب أن
تنتهي مــع االنتقال إلــى مرحلة النضج،
ألن ــه عـنــدهــا يـعــي اإلن ـس ــان أن ل ـكـ ّـل مـنّــا
دوره فــي المجتمع وهــذا ال ــدور يُـحــدد
ق ــدرت ــه وإم ـك ــان ــات ــه ،فـتـسـقــط ال ـت ـعــاريــف
الـســابـقــة ويُـنـشــىء تـعــريـفـ ًا جــديــد ًا .ومــن
ال ينتقل إلــى هــذه الـمــرحـلــة يـكــون :إمــا
تـعـلــم أنــه ال يـمـكــن لــه أن يـحــدث تغيير ًا
في األحــداث ،أي تع ّلم العجز ،أو يعتبر
أنه غير معني بأي تغيير طالما أن هذا
التغيير خارج عن نطاق مهامه وقدرته،
وهذا أيض ًا هو العجز المكتسب .وهاتان
الحالتان تأتيان من خالل ما تع ّلمه الفرد
م ــن ت ـج ــارب ــه أو خـ ــال م ــراح ــل ن ـم ـوّه.

فــإمــا أن يتعلم هــذا مــن خــال الـظــروف
االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،م ـث ــل :حــالــة
الخضوع لسلطة أعلى.

تعودت
الشعوب
المقهورة
بحكم
االستعمار
واالحتالل أنها
ال يمكن أن
ُتحدث تغ ّيراً
باألحداث

المنافسة والتسابق واألنانية
وقـ ــد ت ـك ــون هـ ــذه ال ـس ـل ـطــة ه ــي األه ــل
ول ـي ــس ال ـس ـل ـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـم ـبــاشــرة
ول ـك ـن ـهــا ت ـن ـع ـكــس ع ـلــى ذل ـ ــك ،وبــال ـط ـبــع
فـ ــإن األسـ ــس ال ـت ــرب ــوي ــة ألي كـ ــان هــي
نـتـيـجــة ال ـتــرك ـي ـبــة االج ـت ـمــاع ـيــة الـثـقــافـيــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـ ـمـ ــوجـ ــودة .أو إم ـ ــا ألن
م ـع ـظــم األف ـ ــراد ي ـت ــربّ ــون ع ـلــى ال ـفــرديــة
واألنانية أيض ًا ألن التركيبة االجتماعية
والنظام السياسي الليبرالي المسيطر،
ف ــي ج ــوه ــره ال ــرأس ـم ــال ــي ،ي ـق ــوم عـلــى
المنافسة والـتـســابــق واألنــانـيــة ،أو عبر
الخضوع للسلطة السياسية المباشرة،
فـعـنــدمــا ي ــدرك الـفــرد أن رأيــه أو موقفه
داع إلبدائه .وتكون
مقموع ليس هناك ٍ
ه ــذه الـسـلـبـيــة أي ـض ـ ًا نـتـيـجــة أن السلطة
السياسية قد حوَّلت الحياة االجتماعية
إلـ ــى ح ـي ــاة فـ ــرديـ ــة ،ف ـت ـع ـلــم األفـ ـ ــراد أن
عملهم غير مرتبط بعمل اآلخرين ،حيث
إن تـقــدمـهــم وفـشـلـهــم أيـضـ ًا غـيــر مرتبط
باآلخرين .وهذا جزء من الحضور الكبير
للمظاهر الفردية واالنتهازية السياسية
الموجودة في فترة الفيروس الحالية.
فالحديث المستمر عن تضحيات القطاع
الـطـبــي أو الـقـطــاع األمـنــي يــدل عـلــى أن
مــن يـعـ ِّـظــم فــي دور ه ــذه ال ـق ـطــاعــات ال
يـعـتـبــر أن حــل األزم ــات هــو بـيــدهــا ،أي
من مسؤوليتها الموضوعية .بل يعتبر
أنــه مــن الـغــريــب (ولـهــذا يــأتــي التعظيم)

إن ه ــذه ال ـق ـطــاعــات ت ـقــوم ب ــدوره ــا فــي
ويدل أيض ًا على أن هذا
هذه المرحلة.
ّ
التصرف «الـغــريــب» يعتبر أن قطاعات
ال ـح ـيــاة ال ـيــوم ـيــة م ـف ـصــولــة ع ــن بـعـضـهــا
البعض.
فشل النظام السياسي المسيطر
ال أح ــد يُـنـكــر أن ــه فــي ه ــذه الـلـحـظــة من
فشل النظام السياسي المسيطر عالمي ًا
على جميع األصعد ،كالتعليم واألخــاق
واإلنـ ـت ــاج وال ـح ـل ــول االق ـت ـص ــادي ــة ،فــإن
حل االزمة على عاتقهم.
الكثيرين أخذوا ّ
مفروغ
أمر
هو
العاتق
ولكن جزء ًا من هذا
ٌ
م ـن ــهَ ،كـ ــون ال ـج ـم ـيــع ف ــي هـ ــذه الـلـحـظــة
م ـس ــؤول ـي ــن عـ ــن الـ ـتـ ـص ــدي ل ـل ـف ـيــروس
وإيـ ـج ــاد ال ـح ــل ،وال ـج ـم ـيــع م ـســؤولــون
ع ــن تـحـمــل م ـســؤول ـيــة ال ـمــرح ـلــة .ولـكــن
االسـتـغــال الـمـتـعــاظــم لـلـبـعــض فــي هــذه
يدل على أنهم كانوا ضيّقي النظر
الفترة ّ
وغ ـي ــر م ـع ـتــرف ـيــن ب ـق ـي ـم ـت ـهــم ف ــي ص ــراع
الـحـيــاة .وهــذا جــزء مــن خـســارة القيمة
الـتــي سلبتها الــرأسـمــالـيــة مــن الـشـعــوب.
فقد عوَّدتهم أنّهم غير قادرين على صنع
تغيير كبير ،إما من خالل التجهيل العام،
أو من خــال اضمحالل األخالقيات في
العالقات االجتماعية من خالل التنافس
والتسابق ،ولهذا يأتي نموذج التضحية
صادم ًا للكثيرين .ولكن ما بعد السقوط
غ ـيــر م ــا ق ـب ـلــه .وم ــا ب ـعــد ال ـصــدمــة الـتــي
تعيشها أغلبية البشر سيكون إما وعي
بـمــا يـجــب تـغـيـيــره ،وأن هــذا الـتـغـيـيــر ال
يـمـكــن أن ي ـكــون ف ــردي ـ ًا ،أو ال ـغ ــرق فــي
عدمية أكبر من التي نعيش.
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أزمة العصر وهزيمة نموذج «إنسان الرأسمالية» الغربي

تستعد الشركات المفلسة فعلياً ومنذ زمن لالستفادة من جائحة كورونا إلعالن إفالسها؛ فهذه الشركات الكبرى التي
ادعت أنها تنمو وتحقق المليارات ،ترسل اليوم آالف العمال إلى البطالة .نادي ليفربول اإلنكليزي العريق الذي كان
يشتري الالعبين بمئات الماليين ال يستطيع دفع أجور موظفيه ،بل يفرض عليهم بد ًال عن ذلك أن يتجهوا لالعتماد
على معونات البطالة.
ǧعماد بيضون

األمثلة كثيرة؛ سلسلة «دبنهامز» البريطانية
لــم تحتمل نفقات إغــاق شهر واحــد وستعلن
إفــاسـهــا لـيـلـقــى  22ألــف عــامــل يـعـمـلــون لديها
الـمـصـيــر ذاتـ ــه ،وشــركــة ال ـط ـيــران الـبــريـطــانـيــة
«فــايـبــي» أفـلـســت هــي األخ ــرى .سـيـكــون هــذا
ح ــال آالف ال ـشــركــات ،وذل ــك عـلــى الــرغــم من
حــزم اإلن ـقــاذ الـمـفـتــوحــة الــرصـيــد الـمـقــدمــة من
أموال الشعوب األوروبية للشركات والبنوك
(ال ـع ـم ــاق ــة) وال ـت ــي ت ـح ـتــاج ك ــل ع ـشــر سـنـيــن
لحزم إنقاذ بترليونات اليوروات والدوالرات.
ي ـب ـقــى الـ ـس ــؤال ق ــائ ـم ـ ًا :م ــا ه ــو تــأث ـيــر األزمـ ــة
االق ـت ـصــاديــة الــوجــوديــة الــراه ـنــة عـلــى الـعــامــل
الـغــربــي وبنيته الـفـكــريــة؟ وبـعـبــارة أخــرى :ما
هو تأثير األزمــة على نموذج «اإلنـســان» في
العالم الرأسمالي عموم ًا وفي الصيغة الغربية
خصوص ًا؟
البناء الغربي لـ «إنسان الرأسمالية»
وتضرره الالحق
خ ــال األرب ـع ـي ــن س ـنــة ال ـمــاض ـيــة ،ع ـمّــق رأس
ال ـمــال مــن بـنــائــه لــإنـســان الـغــربــي وتـحـضـيــره
اجتماعياقتصادي
ذهني ًا باتجاه قبول نمطٍ
ٍ
ٍ
قــائ ـ ٍم عـلــى ال ـحــريــة الـمـطـلـقــة ل ــرأس ال ـمــال في
الــولــوج التدريجي لكل القطاعات االقتصادية
واالجتماعية.
لـ ــم ت ـك ــن ع ـم ـل ـي ــات ال ـخ ـص ـخ ـص ــة فـ ــي ب ــداي ــات
الثمانينات فــي بريطانيا عملية سهلة بسبب
الـصــراع مــع النقابات ،ولكن تــم إقناع/إخضاع
الـمـجـتـمــع للخصخصة مــن خــال حـيــاكــة خطة
م ــرك ـب ــة مـ ــن ال ـت ــره ـي ــب والـ ـت ــرغـ ـي ــب ،ال ـج ــان ــب
الترهيبي بدا واضح ًا في عملية كسر إضرابات
الـعـمــال بــالـحــديــد وال ـنــار عـلــى يــد تــاتـشــر ،وأمــا
ال ـتــرغ ـيــب ف ـك ــان ب ــإدخ ــال ال ـم ـج ـت ـمــع والـطـبـقــة
الـعــامـلــة فــي عـمـلـيــة الـبـيــع؛ حـيــث سـمــح للعمال
بشراء أسهم الشركات المخصخصة ،ومن ثم
تــم الـتــاعــب بــأسـعــار األس ـهــم مــن قـبــل الـمــاك
الكبار لتخفيض سعرها ليعود الـمــاك الكبار
لـشــراء كــل األسـهــم .وبالمقابل ومــع كــل حركة
الطغم المالية األوروبية
باتجاة تحقيق أهداف ّ

كــان يـجــري تخفيض مستوى معيشة ورفــاة
الشعوب األوروبـيــة ،مع الحفاظ على تــوازن
هشّ كان يتحقق بحكم الفائض الكبير الناتج
ع ــن ال ـت ـب ــادل الــام ـت ـكــافــئ ب ـيــن دول ال ـمــركــز
واألط ــراف (وبكلمة أوضــح :عبر اللصوصية
الـغــربـيــة تـجــاه ب ـلــدان األطـ ــراف) ،حـيــث كــانــت
تنتقل ثــروات األطــراف للمراكز محققة نوع ًا
من التوازن داخل المجتمعات الغربية ،دونها
ما كان للمجتمع الغربي أن يستمر طوي ًال في
سياسته.
جـ ــرى ض ــخ األفـ ـكـ ــار ال ـن ـيــول ـبــرال ـيــة م ــن ف ــوق
لـتـحــت ،حـيــث يصبح الـعــامــل األوروب ــي مهتم ًا
ب ـش ـك ــل خ ـ ــاص ب ـح ـي ــات ــه الـ ـفـ ــرديـ ــة وم ـع ــان ــات ــه
الـفــرديــة .حتى المشاكل الـكـبــرى ،مـثــل :البيئة
وال ـص ـحــة والـتـعـلـيــم واالق ـت ـص ــاد ت ـحــولــت إلــى
مشاكل فردية ،فالفرد وحده المسبب للمشاكل
ووحده مُطالب بح ّلها.
ورغم مقاومة هذه األفكار من قبل البعض إال
أنـهــا اسـتـمــرت وانـتـشــرت حـتــى جــاءت األزمــة
االقتصادية العالمية .2008
التصدع واالنهيار
لــم يـمــض وق ــت طــويــل بـعــد أزم ــة الــركــود في
الـ ـعـ ــام  2008ح ـت ــى ان ـف ـج ــرت كـ ــل ال ـم ـشــاكــل
المتراكمة دفعة واحدة ،وكان الدَّين اإلجمالي
العام في ذلك الوقت حوالي مرتين من حجم
الناتج المحلي اإلجـمــالــي .وهــذا مــا شعرت به
الجماهير من خالل مؤشرات الحياة الرئيسة،
وهي التوظيف وتطور نمط الحياة والزيادة
الحقيقية في األجــور؛ ففي الوقت الذي ارتفع
ف ـي ــه م ــؤش ــر ال ـح ـي ــاة ف ــي ال ـص ـي ــن واس ـت ـط ــاع
الصينيون تحقيق تغيرات كبيرة في مستوى
المعيشة ،كانت المؤشرات األوروبية تتراجع.
خـ ــال ال ـخ ـم ـس ـيــن س ـن ــة ال ـم ــاض ـي ــة ان ـخ ـف ـضــت
األج ــور الـحـقـيـقــة وازادت دي ــون المجتمعات
واسـتـهــاكـهــا .ومــع انـخـفــاض هــذه الـمــؤشــرات
وتراجعها ،كما حدث في المجتمعات الغربية،
يـنـتــج ص ــدع وإح ـس ــاس بــالـهــزيـمــة فــي الـبـنـيــة
الفكرية للمجتمعات ،وبالنتيجة فإن ازمة 2008
كشفت حجم األزمة التي تعاني منها الشركات
وعدم قدرتها على العمل والنمو إال من خالل

ما يجري اآلن سيترك
أثراً عميقاً في بنية
اإلنسان الغربي
الذي كان يعتقد أن
النظام القائم أشبه
بـ«سوبر مان» قادر
على إنقاذه دائماً
وهذا ما لم يحصل.

مزيد من القروض ،حتى وصلنا اليوم إلى أن
الدَّين العالمي يعادل ثالثة أضعاف الناتج وهذا
يعني أن العالم كله مــديــن للبنوك والشركات
التي قد تفلس واحــدة تلو األخــرى ،لذا كانت
إح ــدى الـنـتــائــج غـيــر ال ـم ـبــاشــرة ألزم ــة 2008
ان ـت ـهــاء حـقـبــة مـجـمــوعــة ك ـب ـيــرة م ــن األحـ ــزاب
الـسـيــاسـيــة وخــاصــة االشـتــراكـيــة الــديـمـقــراطـيــة
التي قادت في فترة من الفترات أشد عمليات
الـخـصـخـصــة وال ـت ـحــول الـنـيــولـيـبــرالــي ،لتظهر
مجموعة من األحزاب القومية ،والتي دخلت
ال ـب ــرل ـم ــان ــات ف ــي أوروب ـ ـ ــا وأن ـت ـج ــت ح ــرك ــات
مشابهة لـ «بركست» البريطانية .هذه النزعة،
م ــا ه ــي إال دل ـي ــل ع ـلــى ت ـص ــدع األفـ ـك ــار ال ـتــي
جــرى ضخها لـفـتــرات طــويـلــة ،فالفكر القومي
ه ــو م ــؤشــر ع ـلــى ت ــراج ــع ف ــي ال ـق ـيــم الـمـضــافــة
بــاالق ـت ـصــاد ال ـعــال ـمــي نـتـيـجــة االن ـك ـف ــاء ال ـنــاتــج
بشكل أســاســي عــن عـقـيــدة واح ــدة هــي الــربــح
والربح المطلق.
ما بعد أزمة 2020
األمـ ــر ال يـتـعـلــق بــال ـجــائ ـحــة ف ـق ــط ،فــالـجــائـحــة
وصلت لهذا الحد ألن النظام الــدولــي والنظم
االق ـت ـصــاديــة لـيـســت ج ــاه ــزة ألي ح ــدث غـيــر
تقليدي ،ولــو كــان العالم مبني ًا بطريقة أخرى
ل ـكــانــت ه ــذه ال ـجــائ ـحــة بـصـعــوبـتـهــا ال تـتـعــدى
تــأثـيــر «نــزلــة ب ــرد» ،ولـكــن وألن الـعــالــم غــارق
فــي الــديــون ،وألن الـقــوى االقـتـصــاديــة تعلمت
خــال الفترات السابقة أن الهدف من العملية
االقـتـصــاديــة تحقيق الــربــح ،فــإنـنــا سنبقى في
قعر األزمة مع كورونا أو دونها.
وإن ك ــان ــت أزم ـ ــة  2008ق ــد غ ـي ــرت الـعـقـلـيــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة األوروب ـ ـي ـ ــة وأنـ ــزلـ ــت ال ـمــاي ـيــن
لالحتجاج االقـتـصــادي-االجـتـمــاعــي ودفعتهم
ل ـل ـعــودة لـلـنـضــال الـجـمــاعــي ال ــذي غ ــاب لـفـتــرة
طــوي ـلــة ،فــأزمــة  2020سـتـفـعــل أك ـثــر مــن ذلــك
بـكـثـيــر .يـظـهــر ذل ــك مــن حـجــم الـتـصــدع الـهــائــل
بسبب عدم قدرة المنظومة على التجاوب مع
األزمــات وترك الشعوب تموت إما من الوباء
أو مــن ال ـجــوع ،يـظـهــر فــي مـنــاظــر الـحـكــومــات
الـ ـع ــاج ــزة ع ــن ت ــأم ـي ــن ال ـم ـس ـت ـل ــزم ــات ال ـط ـب ـيــة
ومستلزمات الحياة ،ومنظر حكومات «الدول
ال ــراق ـي ــة» وه ــي ت ـم ــارس ال ـس ـطــو وال ـقــرص ـنــة
بعضها على بعض لتأمين المستلزمات الطبية
الـتــي ال تستيطع هــي نفسها إنـتــاجـهــا .ناهيك
عن عجزها عن ضبط السوق العالمية ،حيث
تصبح هذه الدول تترجى القوى الصاعدة كما
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تفعل أميركا بمناشدتها الصين للمساعدة ضد
ك ــورون ــا ،وبـتــرجـيـهــا لــروسـيــا إلي ـقــاف تــدهــور
أس ـع ــار ال ـن ـفــط ،بـيـنـمــا ت ـهــب إلن ـق ــاذ ال ـشــركــات
بالرصيد المفتوح ...كل ذلك سيترك أثر ًا عميق ًا
في بنية اإلنـســان الغربي الــذي كــان يعتقد أن
النظام القائم أشبه بـ«سوبر مــان» قــادر على
إنقاذه دائم ًا ،وهذا ما لم يحصل.
ال ـي ــوم سـيـفـتــح ف ــي أوروب ـ ــا ن ـقــاش م ــن نــوع
آخـ ـ ــر ،وه ـ ــو الـ ـنـ ـق ــاش ح ـ ــول م ـل ـك ـيــة وس ــائ ــل
اإلن ـ ـت ـ ــاج وم ـ ــراف ـ ــق ال ـص ـح ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم وك ــل
م ــراف ــق ال ـخــدمــات ال ـعــامــة ووســائ ـل ـهــا ،وح ــول
بـنـيــة ال ــدول ــة االق ـت ـصــاديــة االج ـت ـمــاع ـيــة .وهــذا
ال ـن ـق ــاش س ـي ـس ـمــح ل ـق ــوى ج ــذري ــة بــال ـص ـعــود
ل ـق ـيــادة األزم ــة  -أو سـيـقــدم ال ـفــرصــة لـهــا إذا
صح التعبير  -وإن كانت اإلشارة العابرة من
وزي ــر الـمــالـيــة الـفــرنـســي ال ــذي هــدد الـشــركــات
بالتأميم المصطلح الــذي ظن الرأسماليين أنه
انقرض عاد ليُطرح من جديد .ألن اإلفالسات
الكبرى التي يقدر الفيدرالي األمريكي نتائجها
بالكارثية على عدد العاطلين عن العمل ستدفع
الجماهير لبناء عقلية جديدة خارج الصندوق
القديم.
أزمة  2020والصدمة الشاملة
فــي النيوليبرالية أي النظام العالمي الحالي،
ثالث ركائز أساسية ،وهي الخصخصة وإلغاء
القيود على األسواق الحرة والنزعة الفردية.
ومهما حاول أدعياء النظام الدفاع عنه ،فإنهم
س ـي ـكــونــون ع ــاج ــزي ــن ع ــن شـ ــرح ال ـه ــدف مــن
الركائز إذا أصبحت بحد ذاتها خطر ًا على حياة
الـمـجـتـمـعــات ،فــال ـش ـعــوب ال ـغــرب ـيــة الـمـتـضــررة
الجالسة اليوم في عزلها اإللزمي ،الذي وصفه
رئيس األورغواي السابق خوسية موكا بأنه
مكان للعزلة وللتفكير بالحياة ،ستفكر بهدوء
وتنفجر بفكرة جديدة حول العالم.
إن الركائز الثالث التي بنيت عليها المنظومة،
أص ـب ـحــت ال ـي ــوم مـنـتـهـيــة ال ـصــاح ـيــة وواج ـب ــة
الترحيل .وبات مطلوب ًا بشكل ملح ،خلق أفكار
جــديــدة حــول الـعــالــم .ومــع كــل الـخـســائــر الـتــى
تحملتها البشرية والطبيعة من النظام القائم،
فإن التطور الطبيعي بالقياس مع أزمة 2008
يشير إلى أن األزمة الحالية ستنهي تمام ًا كل ما
تبقى من النيوليبرالية ،لينفتح الطريق واسع ًا
للبديل ،وهــو النقيض مــن كــل مــا سـبــق ،وهــذا
مرهون بتطور القوى السياسية الجذرية التي
هي نفسها ستفرز وتتطور بتعمق األزمة.
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أوروبا...

«التعجرف» مع غياب استراتيجية واضحة
ǧعالء أبوفّراج
يجري الحديث اليوم عن طبيعة التغييرات
التي سيشهدها العالم بعد األزمة الحالية،
وتكثر التحليالت والفرضيات المطروحة،
وقبل إضافة فرضيات جديدة ربما المجدي
تحديد بعض الحقائق التي وإن كانت تبدو
صغيرة اآلن إال أنها ستتعاظم لتصبح
عناوين حقبة قادمة.

في البداية ال يمكن اعتبار «كوفيد »19-مسبب ًا
ل ـك ــل م ــا ي ـج ــري الـ ـيـ ــوم ،ف ـي ـس ـت ـط ـيــع أي م ـتــابــع
االن ـت ـب ــاه أن ـنــا نـشـهــد ال ـي ــوم ذروة خـ ـطٍ بـيــانــي
م ـت ـصــاعــد ســاهــم ان ـت ـشــار وبـ ــاء عــال ـمــي ب ــا شــك
بـتـســريــع هــذه الـعـمـلـيــة ولـكـنــه «ش ـعــرة» سقطت
على ظهر «بعير» ال أكثر.
ف ــال ــوالي ــات ال ـم ـت ـح ــدة ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـع ــان ــي قـبــل
س ـنــوات قـلـيـلــة مــن حــالــة ان ـق ـسـ ٍـام شــديــدةٍ تظهر
فـ ــي كـ ــل جـ ــوانـ ــب الـ ـحـ ـي ــاة ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ف ـت ـبــدو
واضـ ـحـ ـ ًة ح ــول دور ال ــوالي ــات األمــري ـك ـيــة فــي
ال ـعــالــم ،وال ـح ــرب ال ـت ـجــاريــة م ــع ال ـص ـيــن ،وب ــات
مـصـيــر ال ـقــوات األمــريـكـيــة فــي ال ـخــارج وغـيــرهــا
من الملفات الساخنة األخرى خاضع ًا لتجاذبات
ه ــذا االن ـق ـســام .وك ــان آخ ــر أش ـكــالــه االنـتـخــابــات
الرئاسية الحالية .لكن ومع الظرف الجديد يبدو
أن الواقع سيحسم جز ًء كبير ًا من هذه القضايا،
فما هو الوقت الذي ستحتاجه الواليات المتحدة
ال ـي ــوم ،وال ـت ــي ل ــم ت ـصــل بـعــد إل ــى ذروة تفشي
الـفـيــروس الـيــوم ،ليستعيد اقتصادها «عافيته»
م ـج ــدد ًا؟ ه ــل سـتـسـطـيــع ال ـب ــاد الـمـنـهـكــة إع ــادة
سـبـعــة مــايـيــن عــاطــل عــن الـعـمــل إل ــى أعـمــالـهــم؟
تـبــدو هــذه مهم ًة مستحيل ًة قــد تحتاج سـنــوات.
ويـبــدو الـتــوجــه الـعـسـكــري الـحــالــي نـحــو الــداخــل
ـون أيض ًا بتطورات األوضــاع
مؤقت ًا ولكنه مــرهـ ٌ
في البالد ،فالواليات المتحدة لن تستطيع إدارة
البالد بماليين العاطلين عن العمل ومئات آالف
المرضى الذين يعانون من نظام صحي مهترئ،
وه ـ ــذا بــال ـط ـبــع ل ــن ي ـســاعــد ف ــي ردم االن ـق ـســام
الموجود أص ًال بل سيزيد من تعقيد األمور.
كــان االتـحــاد األوروب ــي يعاني فــي الفترة قريبة
الـمــاضـيــة مــن مـشـكـلــة يـمـكـنـنــا تـكـثـيـفـهــا ب ــ«ان ـعــدام
الـعــدالــة» فالشكل الــذي بني االتـحــاد ضمنه م ّكن
بعض النخب من سحب ثروات أوروبا وغيرها
من دول العالم الثالث ،ويبدو هذا الوضع مالئم ًا
لبعض دول االتـحــاد الـتــي ستجلس قــريـبـ ًا على
ج ـمــاجــم األوروب ـي ـي ــن اآلخ ــري ــن ،فــال ـفــرق بـحـجــم
ال ـك ــارث ــة ب ـيــن إي ـطــال ـيــا وأل ـم ــان ـي ــا م ـثــا ه ــو رســم
توضيحي للفارق بتمركز الثروة ضمن االتحاد.
المشكلة هذه موجودة قبل ظهور كورنا وكانت
تـهــدد بتفكك االتـحــاد األوروب ــي فــي حينه ،وزاد
هــذا االحـتـمــال مــع خــروج بريطانيا ،أمــا ومــع ما
يجري اآلن فهذا االحتمال اصبح أقــرب مــن أي
وقتٍ مضى.
أي محاولة لقراءة المستقبل يجب أن تنطلق بأن
ما ذكرُ بات «حاضر ًا» ولم يعد موضوع ًا لبرامج
التحليل السياسي على شاشات التلفاز ،السؤال
األهم هو كيف سيكون شكل العالم القادم؟

اعبارات سياسية في تقييم
لم ينقطع إلى اآلن الجدل حول الشكل األفضل الذي يمكن من خالله التصدي لوباء كورونا الحالي ،وتسيطر إلى اآلن
ٌ
الترفع عن هذه االعتبارات في سبيل حفظ أكبر عد ٍد من األرواح .
بعض تجارب الدول ،على الرغم من أن ما يشهده العالم اليوم يحتاج ّ
ǧبياته الندهفيلدǧ
    إعداد وترجمة :أمين عليا

تعد تجربة الصين في التصدي لفيروس كورونا
هي األكمل ،فشهدت الصين تسجيل الحالة األولى
م ــن الـ ـم ــرض ،وأق ـ ــرت االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الــوطـنـيــة
ال ـشــام ـلــة لـلـتـعــامــل م ــع ال ـف ـي ــروس ال ـج ــدي ــد ،حـتــى
انـحـســر االن ـت ـشــار بـشـكــل تــدري ـجــي عــن أراضـيـهــا
ليصل إلى الصفر ،ولهذا تعتبر تجربة الصين هي
األنـجــح عـلــى مـسـتــوى الـعــالــم حـتــى الـلـحـظــة ،هــذا
ال يعني بــالـضــرورة أن الـعــالــم لــن يـقــدم نـمــوذجـ ًا
مختلف ًا ،لـكــن هــذا لــم يحصل حـتــى الـلـحـظــة ،لذلك
ت ـفــرض ه ــذه الـتـجــربــة نـفـسـهــا عـلــى الـعــالــم الـيــوم
لتقليل الـخـســائــر الـبـشــريــة حـتــى وإن تــرافــق ذلــك
مع خسائر اقتصادية تسعى بعض الشركات إلى
تجنبها.
ت ـن ـشــر «ق ــاس ـي ــون» تــرج ـمــة مـ ــادة «ت ـع ـل ـمــوا مــن
الـ ـصـ ـيـ ــن ...اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــات الـ ـع ــال ــم ال ــرأس ـم ــال ــي
ال ـم ـتــذبــذبــة ف ــي مــواج ـهــة ال ــوب ــاء» وال ـت ــي نـشــرت
في موقع الحزب الشيوعي األلماني «unsere
 ،»zeitوفيما يلي نص المادة:
«تعّلموا من الصين»
ب ـقــدر م ــا ن ـك ــره ،ن ـحــن ال ـش ـيــوع ـيــون ،الــرأسـمــالـيــة
ونــديــن افـتـقــارهــا لـلــرعــايــة الـصـحـيــة واالجـتـمــاعـيــة
وقلة التخطيط ،إال أنــه ال يسرنا كثير ًا تعرضها
ل ـل ـت ـهــديــد م ــن ق ـبــل فـ ـي ــروس مـ ــا ،ذلـ ــك أن الــذيــن
ي ـت ــأث ــرون ب ـش ـكــل أك ـب ــر ه ــم ال ـن ــاس األك ـث ــر ف ـقــر ًا
واألقل دخ ًال ،فهم يقفون على الخطوط األمامية
ف ــي ال ـح ــرب ض ــد ف ـي ــروس ك ــوف ـي ــد ،19-يـتــرافــق
بنقص حــاد فــي أجـهــزة التنفس والمالبس
ذلــك ٍ
الطبية الواقية باإلضافة للطواقم الطبية .وتقوم
بعض الشركات بتحويل خطوط إنتاجها ،ويقوم

الكثيرون بحياكة األقنعة الواقية بأنفسهم.
ت ـتــوجــه أنـ ـظ ــار ال ـع ــال ــم إلـ ــى ع ــري ــن الــرأس ـم ــال ـيــة:
الواليات المتحدة األمريكية ،إلى أعــداد الوفيات
هناك ،واالنكماش االقتصادي وارتـفــاع معدالت
الـبـطــالــة .حـيــث تـتـصــدر الــواليــات الـمـتـحــدة أعــداد
ال ـم ـصــاب ـيــن ب ـف ــاي ــروس ك ــورون ــا لـتـلـيـهــا إس ـبــان ـيــا،
وإيـطــالـيــا ،وألـمــانـيــا وفــرنـســا .وبينما يبلغ الــوبــاء
ذروتــه في البلدان الرأسمالية ،تشرع الصين في
الــوقــت ذات ــه فــي االنـتـعــاش م ـجــدد ًا مـعـيــدة عجلة
الـحـيــاة إلــى طبيعتها شـيـئـ ًا فـشـيـئـ ًا ،كـمــا أنـهــا تمدّ
يد العون والمساعدة للعالم كله .في هذا الصدد،
يأمل فولكر ترييرر ،المسؤول عن غرفة الصناعة
وال ـت ـج ــارة ف ــي أل ـمــان ـيــا أن «ال ـت ـط ــور اإلي ـجــابــي
لــاق ـت ـصــاد ال ـص ـي ـنــي ي ـم ـكــن أن ي ـخ ـفــف م ــن عـمــق
الركود المتوقع في ألمانيا».
قبل كل شيء علينا التغلب على هذا الوباء .لذا ،ألم
يحن الوقت لتتخلى نخبة مجتمعاتنا عن عجرفتها
وتبدأ بالتعلم من الصين التي تمكنت (بالرغم من
وجود بعض الهفوات) من مواجهة الوباء بحزم،
بـعــزلـهــا بــوقــت مـبـكــر 23-كــانــون الـثــانــي -لمدينة
ووه ــان ب ــؤرة الــوبــاء ومـقــاطـعــة هــوبــي عــن بــاقــي
ال ـمــدن الـصـيـنـيــة؟ فـمــن بـيــن الـ ــ 82أل ــف إصــابــة في
الـصـيــن ،نـجــد  67أل ــف إصــابــة فــي مـقــاطـعــة هــوبــي
وح ــده ــا .هـ ــذا ال ـع ــزل ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى اإلجـ ـ ــراءات
الـصــارمــة الـمـفــروضــة على الـتــواصــل المباشر أدى
إل ــى أن الـصـيــن أصـبـحــت ق ــادرة عـلــى الـتـحـكــم في
انتشار الوباء والحدّ منه .وإلى أن يتم إيجاد لقاح
فعال ،فإن االستمرار بالفحوصات المكثفة وتتبع
الـفـيــروس هــو أمــر ضــروري ،وكـمــا نــاحــظ اليوم
فإن الصين بدأت بفك القيود المفروضة بحذر.
فــي الـبـلــدان الــرأسـمــالـيــة ،غــالـبـ ًا مــا يتم التعليق على
الـتـجــربــة الـصـيـنـيــة فــي مـكــافـحــة ال ـفــايــروس بـشــيء
من الدناءة ،ووصفها على أنها «نظام استبدادي»

غير وارد تطبيقه على اإلطــاق في «بلدان الغرب
الديمقراطية» .ونتيجة العجرفة هذه ،تتفوق الدول
الــرأسـمــالـيــة الـعـظـمــى والـغـنـيــة عـلــى الـصـيــن بــأعــداد
الـمـصــابـيــن لــديـهــا ،وتـحـجــز الـمــركــز األول ال بــأعــداد
اإلص ــاب ــات ف ـقــط ب ــل ب ــأع ــداد ال ــوف ـي ــات أي ـض ـ ًا .فـفــي
الـبــدايــة ،كــان الــرأي السائد لــدى النخب الرأسمالية
بـ ــأن الـ ـحـ ـ ّل األمـ ـث ــل ف ــي م ــواج ـه ــة الـ ـفـ ـي ــروس هــو
المساعدة على انتشاره لتشكيل ما يسمى بـ«مناعة
الـقـطـيــع» ،لتتصاعد احـتـجــاجــات الـسـكــان المحليين
في شمالي إيطاليا مث ًال التي أدت إلى تغيير مسار
االستراتيجيات المتبعة.
إن ات ـب ــاع س ـيــاســة تـسـهـيــل ان ـت ـشــار ال ـع ــدوى أو
«مناعة القطيع» يعني إصابة من  %60إلى %70
مــن ال ـس ـكــان بــال ـعــدوى ،لـتــرتـفــع نـسـبــة اإلصــابــة
بــال ـفــايــروس ل ــدى األش ـخ ــاص ذوي األم ــراض
الـخـطـيــرة ،مــا يــؤدي إلــى إنـهــاك الـنـظــام الصحي
والـمــوارد الطبية فــي هــذه الـبـلــدان ،لـيــؤدي ذلك
إلى نسبة وفيات مرتفعة كان يمكن تجنبها .لذلك
اتجهت بعض البلدان ،مثل :ألمانيا االتحادية إلى
سـيــاســة «تسطيح منحنى ال ـعــدوى» عــن طريق
ال ـح ـدّ مــن ال ـتــواصــل الـمـبــاشــر وتــوس ـيــع الـقـطــاع
الصحي وبناء المستشفيات الميدانية وما شابه.
وب ـمــا أن االق ـت ـصــاد يـفـقــد قــدرتــه الـتـنــافـسـيــة مع
استمرار الحظر المفروض ،لذلك فمن المتوقع
استمرار التذبذب في استراتيجيات الحكومات
المتبعة لمحاربة الفايروس بين سياسة «مناعة
ال ـق ـط ـي ــع» و«ت ـس ـط ـي ــح م ـن ـح ـنــى ال ـ ـعـ ــدوى» .مــع
األخ ــذ بـعـيــن االع ـت ـبــار أن ــه ال يــوجــد دل ـيــل حتى
اآلن بـحـســب أخـصــائــي الــرئــة الـصـيـنــي ،تـشــونــغ
نانشان ،على أن الشخص الذي تعرض إلصابة
الفيروس التاجي لن يُصاب به مرة أخرى ،كما
أن م ــدة اإلص ــاب ــة م ــرة أخ ــرى هــو أم ــر مـجـهــول
تمام ًا.
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الصورة عالمياً
•اعتبر المتحدث
باسم
الكريملين
دميتري
بيسكوف،
أن الرئيسين
الروسي فالديمير
بوتين ،واألمريكي
دونالد ترامب يستطيعان التغلب على
الخالفات بين بلديهما ،والدخول في حوار
بناء عند الضرورة.
•دعت وزارة
الخارجية
الروسية
الواليات
المتحدة ،إلى
عدم اإلبطاء
في التجاوب
مع دعوة موسكو
لتمديد معاهدة الح ّد من األسلحة الهجومية
االستراتيجية «ستارت» الجديدة.

إن ما تحدثت به قاسيون فيما مضى حول انسحاب القوات األمريكية من المنطقة ،ثم بدء مرحلة «تسارع» هذا االنسحاب ،قد بات أمرًا واقعاً اليوم.
ّ
ǧيزن بوظو

ف ـخ ــال األس ــاب ـي ــع ال ـق ـل ـي ـلــة ال ـســاب ـقــة،
انسحبت القوات العسكرية األمريكية
مـ ــن ع ـ ــدة قـ ــواعـ ــد ع ـس ـك ــري ــة ل ـه ــا فــي
العراق ،كما انسحبت القوات الفرنسية
وال ـت ـش ـي ـك ـي ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى إجـ ــاء
عـ ــدد م ــن ال ـم ـس ـت ـشــاريــن الـعـسـكــريـيــن
وال ـم ــوظ ـف ـي ــن ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ـي ــن .وف ــي
المقابل ،فقد فشلت الـقــوى السياسية
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ت ـش ـك ـي ــل ال ـح ـك ــوم ــة
االنتقالية للمرة الرابعة على التوالي
منذ انتفاضة تشرين الشعبية.
الخروج األمريكي
ب ــدأت سـلـسـلــة االن ـس ـحــابــات األخ ـيــرة
بعد تفشي الــوبــاء الـفـيــروســي ليشغل
الـســاحــة اإلعــامـيــة بــه ويُـعـطــي غـطــا ًء
يُ ـس ـهّ ــل ت ـن ـف ـيــذ ال ـ ـخـ ــروج األم ــري ـك ــي،
وهــي بــالـتــرتـيــب الــزمـنــي ،ليعلن أو ًال:
عــن تـسـلـيــم الـتـحــالــف ال ــدول ــي بـقـيــادة
ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة قـ ــاعـ ــدة ال ـق ــائ ــم
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي م ـحــاف ـظــة األنـ ـب ــار ،ثــم
إع ـ ــان ان ـس ـح ــاب الـ ـق ــوات الـفــرنـسـيــة
والتشيكية بالكامل ،وبعدها ُأعلن عن
تـسـلـيــم ق ــاع ــدة ال ـق ـيّ ــارة ف ــي مـحــافـظــة
ن ـي ـن ــوى ،وم ـ ــن ثـ ــم أع ـل ـن ــت ال ـس ـف ــارة
األمريكية في بغداد عن إجــاء جميع
موظفيها غير األساسيين ،وبعد ذلك
جــرى تسليم قاعدة  K1في محافظة
ك ــرك ــوك ،وتـسـلـيــم م ـقــر ال ـت ـحــالــف فــي
مـحــافـظــة نـيـنــوى ،ثــم قــاعــدة الحبّانية
فــي مـحــافـظــة األن ـبــار ،وأخ ـيــر ًا ولـيــس
آخ ـ ـ ـ ــر ًا ت ـس ـل ـي ــم مـ ـق ــر ال ـم ـس ـت ـش ــاري ــن

الـعـسـكــريـيــن لـلـتـحــالــف ال ــدول ــي غــربــي
العاصمة بغداد للسلطات العراقية.
كيف؟
ّإن الـخــروج األمــريـكــي مــن الـعــراق قد
جـ ــاء بـمـحـصـلــة عـ ــدة ع ــوام ــل داخ ـل ـيــة
وخـ ــارجـ ـيـ ــة .ف ـح ـق ـي ـقــة ّأن الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة تُ ــدح ــر دولـ ـيـ ـ ًا وت ـعــان ــي مــن
هــزائــم شـتّــى خــال الـسـنـيــن الـســابـقــة،
ورغ ـ ـ ـ ــم وج ـ ـ ـ ــود ق ـ ـ ــوى دولـ ـ ـيـ ـ ــة ف ــي
مــواج ـه ـت ـهــا ت ـ ــؤدي إلـ ــى تـ ـس ــارع هــذا
األمـ ــر ،إال أن ــه ل ــوال الــرفــض الـشـعـبــي
العراقي للوجود األمريكي في بالده
ومـقــاومـتــه الـمــديــدة والـطــويـلــة لــه قبل
أيّ تغيّر في الموازين الدولية أساس ًا،
لما جرت هذه االنتصارات اآلنّ ...إن
انـسـحــاب ال ـقــوات األمــريـكـيــة ،قـبــل أن
يـكــون بسبب تـلــك الـتـغـيــرات الــدولـيــة،
فـهــو أو ًال نــات ـجٌ عــن الــرفــض الــداخـلــي
والـتــاريـخــي لــه ولـتــدخــاتــه واحـتــالــه،
وتتويجٌ له.
مهرجان أمريكي قيمته صفر
ب ـع ــد ك ــل انـ ـسـ ـح ــاب ،ت ـج ــري ال ـق ــوات
األمريكية إعــادة انتشار وتمركز لها،
والـتــي تـعـنــي عـمـلـيـ ًا تقليص المناطق
ال ـم ـت ــواج ــدة ب ـه ــا ف ـض ـ ًا ع ـمّ ــا تـسـلـمــه
نحو الـخــروج الـكــامــل ...بــالـتــزامــن مع
ه ـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ،ق ــام ــت واش ـن ـط ــن
بـ ـمـ ـه ــرج ــان إع ـ ــام ـ ــي حـ ـ ــول ن ـش ــره ــا
مـنـظــومــات دف ــاع جــوي فــي قــواعــدهــا
فــي ال ـعــراق ،الـمـهــرجــان المستند على
ن ـص ــب «ب ـط ــاري ـت ــي» ب ــات ــري ــوت فـقــط
ف ــي ق ــاع ــدت ـي ــن م ـخ ـت ـل ـف ـت ـيــن .ث ــم ب ــدأت

الـحــديــث عــن احتمالية هـجــوم إيــرانــي
عـلـيـهــا ،وه ــو مــا أن ـكــرتــه ط ـهــران عبر
ومؤكدة
وزارتــي الخارجية والــدفــاع،
ً
ّأن الـعـمـلـيــات الـتــي تـسـتـهــدف الـقــوات
األمــري ـك ـيــة ه ــي م ــن ع ـمــل «ال ـم ـقــاومــة
العراقية».
المشكلة الحكومية
أمـ ــا ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ـح ـك ــوم ــي ،فـلــم
يُ ـث ـم ــر ت ـك ـل ـي ــف رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة
بــرهــم صــالــح لـعــدنــان الــزرفــي بتشكيل
ال ـح ـكــومــة االن ـت ـقــال ـيــة ع ــن أي جــديــد،
حيث استمرت الـخــافــات بين القوى
السياسية العراقية دون الوصول إلى
التوافق المطلوب بالحدّ األدنى ،وبعد
كــل الــوعـيــد مــن الــزرفــي ،ق ـدّم اعـتــذاره
عــن الـمـهـمــة ،ليفشل تشكيل الحكومة
الـعــراقـيــة لـلـمــرة الــرابـعــة عـلــى الـتــوالــي
خالل الـ 5أشهر السابقة.
في المقابل ،قام الرئيس برهم صالح
بتكليف رئيس االستخبارات العراقي
مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة،
وهــو المعروف بعالقات واسعة على
المستوى اإلقليمي والدولي.
ّإن االس ـت ـع ـص ــاء ال ـ ـجـ ــاري بـتـشـكـيــل
الحكومة العراقية ودورانـهــا في هذه
الحلقة المفرغة من التكليف واالعتذار
أو االستقالة ،ال يتعلق فقط بالخالفات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ب ـي ــن الـ ـقـ ــوى ال ـم ـن ـضــويــة
ضمنها ،بل االستعصاء نابع من هذه
القوى نفسها ومن عالقتها فيما بينها
ومـ ــع ال ـش ـع ــب الـ ـعـ ــراقـ ــي ...فـمـصـلـحــة
الـشـعــب ال ـعــراقــي ومـطــالـبــه قــد أعـلـنـهــا
خـ ــال األش ـه ــر ال ـســاب ـقــة م ــن ح ــراك ــه،

وهـ ــي ت ـغ ـي ـيــر ال ـن ـظ ــام ال ـس ـيــاســي فــي
البالد بشكل حقيقي ،وتحديد ًا بـ«إنهاء
منظومة التحاصص الطائفي».
المشكلة تشمل القوى السياسية التي
قــد يـكــون فــي «نـيـتـهــا» تلبية مطالب
ال ـش ـعــب ال ـع ــراق ــي وإع ـ ــاء ال ـم ـصــالــح
الــوط ـن ـيــة -إن وج ــدت ه ـكــذا قــوى-
ف ـل ـه ــذه الـ ـق ــوى ارت ـب ــاط ـه ــا ال ـع ـضــوي
والعملي داخل هذه المنظومة والذي
ش ـكــل عــائ ـق ـ ًا أمـ ــام إن ـج ــاز ال ـم ـطـلــوب،
وهنا تكمن المشكلة بالضبط :فتغييرٌ
ك ـهــذا يـعـنــي خ ـســارة كــل ال ـقــوى لكل
ح ـص ـص ـهــا وم ـك ـت ـس ـبــات ـهــا ال ـس ـيــاس ـيــة
ال ـ ـخ ـ ــاص ـ ــة ،وم ـ ـ ــا تـ ـحـ ـقـ ـق ــه م ـ ــن ريـ ــع
بتواجدها فــي هــذه المنظومة ،وهــذا
ي ـت ـط ـلــب ش ـجــاعــة س ـيــاس ـيــة ال ت ـبــدو
موجودة حتى اآلن.
ً
عـلــى أيّ ــة ح ــال ،ف ــإن خ ــروج ال ـقــوات
األمريكية من البالد ،وهي المؤسس
لهذه المنظومة أساس ًا ،سيؤدي إلى
تسهيل وتسريع عملية التغيير التي
ي ـطــالــب ب ـهــا ال ـع ــراق ـي ــون ،ف ـهــذا األم ــر
سـ ـيـ ــؤدي إل ـ ــى ت ـغ ـي ـيــر فـ ــي م ــوازي ــن
القوى السياسية في الداخل العراقي،
وفــي داخ ــل كــل قــوة مـنـهــا ،وبــالـتــالــي
إلــى عــاقـتـهــا فـيـمــا بينها أي ـض ـ ًا ،حيث
س ـت ـظ ـه ــر اصـ ـطـ ـفـ ــافـ ــات وتـ ـح ــالـ ـف ــات
ج ــدي ــدة وأكـ ـث ــر وضـ ــوح ـ ـ ًا :ب ـي ــن مــن
سيتجمّد في عقلية الفضاء السياسي
القديم في الـبــاد ،ومــن سيتكيف مع
الـجــديــد ومـخــرجــاتــه الــاحـقــة رغــم كل
م ــا سـ ــوف ي ـخ ـســره م ــن «ح ـصــص»
وم ـك ـت ـس ـبــات ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ال ـقــوى
الجديدة كلي ًا.

•نفذت خمس
سفن حربية
تابعة لحلف
«الناتو»،
تدريبات
مشتركة في
البحر األسود ،مع
زورقي دورية من فئة  Islandتابعين
لجورجيا ،وجرى ذلك مع «مراعاة» لتدابير
الوقاية من كورونا فكان تواصل البحارة
محدوداً جداً.
•أفرجت
السلطات
األفغانية عن
 100سجين
من حركة
«طالبان» ،وهي
ثالث دفعة في
إطار االتفاق المبرم بين الحركة والواليات
المتحدة األمريكية .ليصبح بذلك عدد
األسرى المفرج عنهم  300أسير.
•أعلنت السلطات
الفرنسية
المختصة:
أن حاملة
الطائرات
«شارل ديغول»
سترسو في القاعدة
البحرية تولون بفرنسا،
بعد إعالن إصابة  50فرداً من طاقمها بفيروس
كورونا.
•أطلق مبعوثو
أمين عام األمم
المتحدة
أنطونيو
غوتيريش في 4
دول عربية اليوم
السبت  11نيسان،
ندا ًء إنسانياً مشتركاً لوقف االقتتال ،وحشد
الجهود في مواجهة تفشي فيروس كورونا
في هذه الدول.
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أصابهم الوباء بالشلل!

يقول المثل الروسي« :لن تكون هناك سعادة على اإلطالق ّإل عندما نساعد المنكوبين»،
ووباء فيروس كورنا قد ع ّرى أكثر المشاكل ح ّدة في حياتنا الجماعية ،وكشف
تناقضاتها الرئيس ّية.
ǧألكسندر بوزغالين*ǧ
     تعريب وإعداد :عروة درويش

أن نسعى لفهم جــوهــر الـمـشـكـلــة ،وأن نخرج
باستراتيجية لح ّلها.

أحد أوجه هذا األمر الذي تضخمه وسائل
اإلعالم الشركاتية :نحن نخاف من بعضنا
البعض ،ونحلم بقطع صالتنا العالميّة .بأننا
نــريــد االنـسـحــاب مــن محيطنا االجـتـمــاعــي،
وبأننا نرى ّأن سبب المشكلة هم الصينيون
«أو األمريكيون أو اإليطاليون أو الروس
بحسب ما يخدم األجـنــدة» .خطوة أخرى
على هــذا الــدرب وتبدأ العنصرية بالظهور
بشكلها الـجـلــي .كـنّــا قــد بــدأنــا بــالـحــديــث عن
والدة «عــالــم جــديــد» ،واآلن يــريــدونـنــا أن
نصدق بـ ّـأن هــذا العالم هو حيث ال يخشى
فيه الـنــاس مــن مصافحة بعضهم وحسب،
ب ــل أي ـض ـ ًا ي ـخ ــاف ــون ب ـع ـض ـهــم ال ـب ـعــض بـكــل
شيء.
لـكـنّ هــذا ،وإن وُج ــد ،لـيــس ّإل نـصــف الـقـصّــة.
بأن هناك
فالناس أيض ًا تكتشف اآلن «فجأة» ّ
الكثير من األشياء في العالم ال يمكن شراؤها
بـ ــأيّ ق ــدر م ــن ال ـم ــال ،وبـ ـ ّـأن ال ـم ـشــاكــل األك ـثــر
صـعــوبــة ال يـمـكــن حـ ّلـهــا بــاالعـتـمــاد عـلــى «الـيــد
الخفيّة للسوق» .وبأننا ال يمكننا ح ّلها وحدنا.
وبـ ـ ّـأن عــالـمـنــا واحـ ــد ،وبـ ـ ّـأن ع ـلــى جـمـيـعـنــا أن
نعمل مع ًا إلنقاذه .وبأنّه وبقدر أهميّة الحجر
الصحي والعزل ،ال يمكننا هزيمة هذه الكارثة
إال مــن خــال الـعـمــل مـعـ ًا ،مـتـحــديــن فــي جميع
أن ـحــاء الـعــالــم .يمكننا تـلـمّــس هــذا بــالـنـظــر إلــى
ّأن الحجر الصحي بقدر ما هو وسيلة إلنقاذ
أنفسنا ،هو ضرورة إلنقاذ الجميع.
وكي يصبح كالمنا أكثر تحديد ًا ،علينا االنتقال
إل ــى الـحـقــائــق وم ـحــاولــة تـحـلـيــل آث ــاره ــا .علينا

كطريق للتضامن
العزل
ٍ
الـحـقـيـقــة األول ـ ــى :ل ـقــد بـتـنــا ن ـخــاف ح ـتّــى مــن
أص ــدق ــائ ـن ــا .ي ـم ـك ـن ـنــي أخـ ــذ م ـث ــال واحـ ـ ــدة مــن
النكت الـتــي تمأل اإلنـتــرنــت هــذه األي ــام« :أيّـهــا
األص ــدق ــاء ،ف ــي م ـثــل ه ــذه األوق ـ ــات الـعـصـيـبــة
علينا أن نبقي عـلــى أكـبــر مـســافــة تـبــاعــدنــا عن
بعضنا» .لكن هـنــاك وجــه آخــر لـهــذه الحقيقة،
فــاألنــانـيــون مــن عقالنيي الـســوق الــذيــن كــانــوا
«كل
يتحفوننا حتّى وقت قريب بشعارات مثل ّ
شـخــص مـســؤول عــن نـفـســه» ،ب ــدأوا يــدركــون
بأننا جميع ًا في ذات القارب.
هناك شيء يتغير تمام ًا تحت أنظارنا .فحتّى
لو لم يصبح بعد هو األساس الطاغي ،فنحن
ن ـش ـهــد تـ ـش ــارك ال ـج ـم ـيــع ب ـم ـح ــاول ــة م ـســاعــدة
بـعـضـهــم ال ـب ـعــض :ال ـش ـبــان ال ــذي ــن يـتـطــوعــون
لـمـســاعــدة ك ـبــار ال ـســن عـلــى ن ـطــاقــات واس ـعــة.
اإليـطــالـيــون واإلس ـبــان يـقــومــون عـنــد الـســاعــة
ال ـس ــادس ــة م ـس ــاء بــال ـه ـتــاف ل ـل ـطــواقــم الـطـبـيــة
وي ـ ـغ ـ ـنـ ــون ل ـب ـع ـض ـه ــم الـ ـبـ ـعـ ــض وي ـص ـف ـق ــون
ل ـل ـم ـت ـعــاف ـيــن م ــن الـ ـفـ ـي ــروس .ت ــام ـي ــذ جــام ـعــة
موسكو الحكومية طلبوا من جميع مدرسيهم
الذين يتجاوز سنهم الـّ 65أل يترددوا أبد ًا في
االتصال بهم للمساعدة.
تثبّت المساعدة المتبادلة نفسها كثقافة فرعية
لدى الشباب ،وليس ذلك فقط في التجمعات
اليسارية ،بل أيض ًا ضمن الشبكات االجتماعية
ال ـن ــاش ـئ ــة الـ ـت ــي لـ ــم ت ـن ـت ــم ل ـل ـي ـس ــار بــال ـم ـع ـنــى
التقليدي .لم تعد «الـفــرديــة» كلمة تحوز على
االحترام وال القداسة التي كانت تحملها قبل

بدأت أشباح
المجتمع
االستهالكي
بالتداعي والذوبان
والتشتت في
الفضاءات
االجتماعية الجديدة
بطريقة لم نتخيل
حدوثها قبل شهر

شهر من اليوم.
الـمـتــاجــر ال ـك ـبــرى مـغـلـقــة ،ون ـحــن نـكـتـشــف فـجــأة
وبشكل عملي بــأنّــه يمكننا العيش دون تسوّق.
وبأن السعي المرهق لشراء أشياء جديدة باردة
ّ
قــد ق ـ ّل وب ــات يـعـتـبــر غ ـبــا ًء إل ــى حــد م ــا .بــأنّــه من
الممكن أن نقرأ الكتب ونشاهد األفالم بمجموعات
عائلية أو اجتماعية أخرى عابرة للفردية .بدأت
أشباح المجتمع االستهالكي بالتداعي والذوبان
والـتـشـتــت فــي ال ـف ـضــاءات االجـتـمــاعـيــة الـجــديــدة
بطريقة لم نتخيل حدوثها قبل شهر.
لم نصل بعد إلى النقطة التي يمكننا فيها ادعاء
ان ـت ـصــار الـجـمــاعـيــة ،لـكـنّـهــا ال ـمــرة األولـ ــى منذ
زوال ما يسمّى «االشتراكية الموجودة كأم ٍر
واقع» في نهاية الحقبة السوفييتية ،التي نجد
فيها ماليين ًا من البشر قد بدأوا بالتفكير بشكل
جدّي حول أمور أخرى في الحياة غير المال
والعالمات التجارية المهيبة واعتناق الموضة
ف ــي كـ ـ ّل م ـنــاحــي ال ـح ـي ــاة .ل ـقــد ب ــدأن ــا بــالـتـفـكـيــر
بجديّة في قضاء أيامنا المقبلة في هــذا العالم
لـيــس عـلــى نـحــو تـنــافـســي ،بــل تـضــامـنــي .حتّى
السياسيين الليبراليين لــم يـعــودوا يـجــرؤون
على استبعاد كلمة «التضامن» من خطاباتهم.
لماذا حدث هذا؟
ألن الـحـيــاة تتط ّلب هــذا .الـصــراع ض ـدّ بعضنا
ّ
البعض واليد الخفية للسوق لم تتمكن من حل
مشاكل الوباء .الذي يريد الناس تحققه اليوم
هــو فــي صـلـبــه ،ومـهـمــا ت ـعــددت أس ـم ــاؤه ،هو
نضال ضدّ إجراءات السوق .العناصر الرئيسية
ل ـه ــذا ال ـن ـضــال ال ـج ـمــاعــي ه ــي قــوان ـيــن ال ــدول ــة
والمبادرات العامّة ،واتفاق جموع الناس على
حل المشاكل العامّة بشكل مشترك .المصلحة
ّ
الـشـعـبـيــة ،وال ـتــي أنـكــرهــا الـلـيـبــرالـيــون لـعـقــود،
باتت اليوم حقيقة واضحة للجميع.
لكن...
ال ــدول الــوطـنـيــة الـمـعــاصــرة وال ـســوق الـعــالـمـيــة ال

تــزال تحت تـصـرّف العبي العولمة الكبار ،وهي
لذلك غير قــادرة على ح ّل المشاكل التي تقتضي
بأن سلطاتها ستتخذ
أفعا ًال منسقة لشعوب تثق ّ
اإلجراءات لصالح األغلبية ،ال سلطات ستتالعب
بـهــا لـصــالــح رأس الـمــال الـمــالــي وشــركــات النفط
واإلعالم .بات هناك صورة واضحة ناشئة حول
الـعــالــم :كـ ّلـمــا كــان الـقـطــاع ال ـعــام أضـعــف والــدولــة
موجهة بشكل متزايد لخدمة مصالح الق ّلة الثريّة،
وليس المجتمع ،عظم عدد الناس الذين يصابون
بالفيروس ويعانون من آثاره.
الـبــديــل لــذلــك واضــح :أفـعــال تضامنية مباشرة
غير سوقية تطلقها الدولة والقطاعات العامة
المدارة ديمقراطي ًا في المجتمع لتدعم األنظمة
الـحـيــويّــة ال ـهــامّــة .سـيــؤ ّثــر ه ــذا قـبــل ك ـ ّـل شــيء
وعـلــى الـفــور عـلــى الــرعــايــة الصحية والـضـمــان
االجتماعي والبنية التحتية وإمــدادات الطاقة
والـقــدرة اإلنـتــاجـيــة المرتبطة بـهــا .وهـنــا يأتي
دور االنطالق بثبات لتأميم الشركات الخاصة
وال ـعــامّــة ووضـعـهــا تـحــت الـسـيـطــرة الـشـعـبـيّــة،
وبـ ـ ــأداء ش ـف ــاف ي ـخ ـض ـعــان ـهــا ل ـخ ــدم ــة م ـصــالــح
الـمـجـتـمــع .ح ــان الــوقــت إلس ـقــاط م ـبــدأ حــرمــة
الملكية الخاصة والمصالح التي ينطوي عليها
هدف تعظيم الربح ،ليصبح من الماضي.
أمّــا أيّ ال ــدول سـتـكــون ق ــادرة عـلــى فـعــل ذلــك،
وما هي اإلجراءات األولية ،فهذا سيعتمد على
الـمــواطـنـيــن وقــدرت ـهــم عـلــى االس ـت ـيــاء بشكل
مـسـتـمــر وف ــاع ــل ع ـلــى ال ـس ـل ـطــات لـلـقـيــام بـهــذه
ال ـخ ـطــوة .ح ــان ال ــوق ــت ل ـنــرفــع ش ـعــار الـيـســار
الــرومــانـســي« :ألج ــل الـشـعــب ولـيــس الــربــح»،
األم ـ ــر ال ـ ــذي بـ ــات أك ـث ــر م ــن م ـم ـكــن ف ــي ظ ـ ّـل
الظروف التي فرضها الوباء اليوم.
الفيروس العادل
الحقيقة الثانية :الفيروس ،بطريقته الخاصة،
عادل .الجميع يصاب به ،وزراء في الحكومات
ون ـ ـج ـ ــوم اس ـ ـت ـ ـع ـ ــراض وأص ـ ـ ـ ـح ـ ــاب م ــاي ـي ــن
ومتسولون .وعلى الوجه اآلخر تبرز الطبيعة
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نحن سنح ّرك د ّفة الغد

الـطـبـقـيــة لـلـفـيــروس .فـمـسـتــويــات اإلصــابــة به
ال تنطبق على الجميع .لكنّ هــذا أثــار السؤال
ال ـقــديــم ال ـم ـت ـجــدد :ه ــل ل ـل ـمــال قـ ــدرة ع ـلــى حـ ّـل
جميع المشاكل؟
كـمــا ك ــان ال ـحــال فــي ال ـمــاضــي ،أنـظـمــة عــاقــات
مختلفة تحكم الـعــالــم :بعض الـنــاس يعيشون
ف ــي ت ــرف وي ـح ـص ـلــون ع ـلــى أف ـض ــل األش ـي ــاء،
بينما مليارات البشر اآلخــريــن ينقصهم المال
للحصول حتّى على أبسط العالجات .هنا تبدأ
ال ـم ـفــارقــات بــالـظـهــور ،ف ـهــؤالء ال ـف ـقــراء لـيـســوا
فـقــط مــوجــوديــن فــي الـبـلــدان الـفـقـيــرة ،بــل هم
منتشرون في حواضر الدول الثريّة.
وما يُع ّقد األمر على النظام الحالي هو حقيقة
ّأن هذا الوباء عالمي وعام ،فعندما يصاب أحد
المتسولين بــه ،يجعل هــذا جميع اآلخــريــن في
خـطــر اإلصــابــة بــال ـف ـيــروس ،وال يـسـتـثـنــى من
ذلك أفراد المنظومة .ولهذا فليس أمامنا سوى
أن نـحـ ّل الـمـشـكـلــة مـعـ ًا ولـمـصـلـحــة الـجـمـيــع ،أو
سينتهي بنا المطاف جميعنا معرضين للخطر.
وحـتّــى يصبح باإلمكان لجميعنا أن نقف مع ًا
ل ـحـ ّـل الـمـشـكـلــة ،فـعـلــى هـ ــؤالء ال ــذي ــن يـمـلـكــون
مئات وآالف ضعف ما يملكه اإلنسان العادي
أن يـســاهـمــوا بـجــزء كـبـيــر مــن ثــروت ـهــم .ليس
األم ــر مـثــالـيــات أخــاقـيــة ،بــل ض ــرورات عملية
الزم ــة لـتـخـطــي ال ــوب ــاء .يـجــب ال ـح ـصــول على
الـتـمــويــل ال ــازم لـتـخـطــي الــوبــاء مــن أصـحــاب
الـمــايـيــن والـمـلـيــارات .وال يقتصر األمــر على
أمــوال ـهــم ،بــل أي ـض ـ ًا عـبــر تـقـلـيــص مـشـتــريــاتـهــم
الترفيّة .فالقيود التي ستوضع هنا ستضمن
ع ــدم ق ــدرة ه ــؤالء الـمـتـنـفــذيــن بـثــرواتـهــم على
زيادة األمر سوء ًا.
ف ــي ال ـش ـتــاء ال ـمــاضــي ب ــدا م ــن الـمـسـتـحـيــل أن
نـحـيــا لـنـشـهــد كـ ّـل هــذه الـنـقــاشــات حــول الـعــالــم
عــن الـكـيـفـيــة ال ـتــي سـيـتــم فـيـهــا إي ــاء الـمـجـتـمــع
األول ــوي ــة ع ـلــى ال ــرأس ـم ــال ،ورغـ ــم ّأن األزم ــة
االقتصادية التي كانت تلوح معالمها في األفق
كان يجب أن تجبر الناس على البدء بالتفكير

بـمـثــل ه ــذه ال ـمــواض ـيــع ،لـكــن كـمــا ي ـقــول الـمـثــل
الــروســي« :لــم يلدعهم الــدجــاج الــذي يشوى»
 ...أمّا اآلن ،فقد باتوا مشويين هم أنفسهم.
أن ـ ــا ال أقـ ـ ــول ه ـن ــا بـ ـ ـ ّـأن م ــال ـك ــي رأس ال ـم ــال
سينسون كـ ّـل شــيء حــول تحقيقهم لــأربــاح،
ول ـك ـنّ ـهــم ل ــن يـتـمـكـنــوا م ــن ال ــوق ــوف ف ــي وجــه
كل شيء ويبقون على
الناس الذين يخسرون ّ
ال مباالتهم .الحقيقة هي ّأن هؤالء وحتّى هذه
اللحظة ،لم يفهموا خطورة المرحلة.
ي ـب ــدو ح ـتّ ــى اآلن ب ـ ـ ّـأن م ــال ـك ــي رأس ال ـم ــال
يفضلون أن يصاب نصف البشر بالفيروس،
عـلــى أن يــوافـقــوا عـلــى إيـقــاف تـهــريــب أمــوالـهــم
إلى الجنان الضريبية أو إعادة توجيه جزء من
نفقاتهم الشخصية الهائلة لتلبية االحتياجات
العامة .ولهذا فقدر الناس أن تفهم بأنّه يجب
إجبار هؤالء على دفع مستحقاتهم.
ب ـ ــدأت الـ ــدولـ ــة ت ـس ـتــوعــب األمـ ـ ــر .ف ـه ــي ال ـتــي
استغلتها الق ّلة الثريّة على مــدى عقود ،بدأت
تـشـعــر بـثـقــل ق ــد يـقـصــم نـخــاعـهــا ال ـشــوكــي إذا
هــي لــم تتحمل مسؤولياتها فــي الحفاظ على
حياة مواطنيها .وفي هذا السياق ،لسنا نملك
تــرف مسامحة الــدولــة على تعطلها وتــرددهــا.
فــي هــذه األث ـنــاء بــدأ بـعــض أصـحــاب الـثــروات
المليونية والـمـلـيــاريــة الــواقـعـيـيــن يستوعبون
بـ ـ ّـأن ق ـيــام ـهــم ب ـم ـشــاركــة جـ ــزء م ــن مــداخـيـلـهــم
وممتلكاتهم سيكون أفضل من العيش في عالم
مليء باألوبئة والحجر واالنتفاضات.
ّإن م ــا سـيـتـبــع م ــن ات ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات حــاسـمــة
الزم ــة لـلـتـغـيـيــر االجـتـمــاعــي يـعـتـمــد عـلـيـنــا .لقد
ب ــدأت بـعــض ال ــدول ،ومـثــالـهــا روسـيــا وبعض
ال ــدول اإلسـكـنــدنــافـيــة ،بــاتـخــاذ خ ـطــوات أولــى
خـجــولــة ال تــزال تميل فــي الــوقــت الــراهــن إلــى
اس ـت ـه ــاك االح ـت ـيــاط ـيــات ال ـت ــي تـمـلـكـهــا وإل ــى
تشكيل صناديق تمويل من عمّالها ومواطنيها.
لن يفي هــذا بالغرض .ولكنّه بداية لتغييرات
سنشهد الكثير منها تالي ًا.

مالكي رأس
المال يفضلون أن
يصاب نصف البشر
بالفيروس على أن
يوافقوا على إيقاف
تهريب أموالهم إلى
الجنان الضريبية
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الحدود المغلقة كمقدمة لألممية
الحقيقة الثالثة :الــوبــاء مشكلة كامل البشرية.
فهو يؤثر «بشكل مباشر» على كـ ّل فــرد فينا.
أظـهــر الـفـيــروس بــأنّــه فــي مصلحة كـ ّل مواطن
ف ــي ك ـ ـ ّل دول ـ ــة أن ت ـح ــل هـ ــذه ال ـم ـش ـك ـلــة عـلــى
طــول العالم .فــا فــي الصين الــواسـعــة ،وال في
مولدافيا الصغيرة ،استطاع أحــد االختباء من
الفيروس.
ال ـم ـف ــارق ــة ه ـنــا أنّ ـن ــا ن ـح ـتــاج إلغـ ــاق ال ـح ــدود
وتـطـبـيــق ال ـح ـجــر ال ـص ـحــي وال ـعــزلــة كــوســائــل
ضرورية إلبطاء االنتشار العالمي للفيروس.
الحجر الــذي طبقته الصين كان هام ًا وحيوي ًا
ل ـي ــس ف ـق ــط ل ـل ـص ـي ـن ـي ـي ــن ،بـ ــل أي ـ ـض ـ ـ ًا ل ـج ـم ـيــع
الـمــواطـنـيــن فــي ال ــدول األخ ــرى ح ــول الـعــالــم.
إن إغالق الصينيين لبالدهم ساعدنا في بقية
ال ـعــالــم ع ـلــى تـحـضـيــر أنـفـس ـنــا ل ـحـ ّـل الـمـشـكـلــة.
يـنـطـبــق ذات األم ــر عـلــى الـجـمـيــع ،فــالـمــوجــات
الالحقة من الفيروس إن لم يتم التعامل معها
كما ينبغي ،قد تتحوّل إلى مشكلة عالمية أكبر
حتّى من التي لدينا اليوم.
أظ ـه ــر ال ـف ـي ــروس ل ـنــا م ــدى أه ـم ـيّــة أن تـحـكــم
ال ـصــداقــة بـيــن ال ـنــاس فــي الـبـلــد ال ــواح ــد وفــي
األمم المختلفة .وال يقتصر هذا على مساعدة
البلدان واألقاليم التي تعاني من أوضاع صعبة
فـيـمــا يـخــص ال ــوب ــاء ،بــل يـشـمــل كــذلــك الـبـلــدان
واألقاليم التي تعاني من الفقر ولم تتمكن بعد
من حـ ّـل مشاكلها الخاصة .علينا أن نساعدهم
ألن هـ ــذا ي ـص ـبّ فــي
ل ـي ــس ألن ـن ــا أخـ ـيـ ــار ،ب ــل ّ
مصلحتنا نـحــن ،ســواء عـلــى الصعيد المباشر
أو غير المباشر.
قد يكون األمر الجوهري في هذا السياق اليوم
هو مشاركة جميع اإلنجازات في الكفاح ضدّ
الفيروس :جميع المكتشفات وجميع الوسائل
المتنوعة إليجاد لقاح .يجب أن يكون اللقاح
والتكنولوجيا الكفيلة بإنتاجه ملك ًا للبشرية،
دون تكاليف ودون قيود .ال يجب أن يسمح
بوضع حقوق ملكية خاصة على أيّ لقاح ضدّ
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الفيروس ،بغض النظر عمّن سيوجده أو أين
يتم ذلك.
لـكــن ه ــل مـثــل ه ــذا ال ـق ــرار قــابــل لـلـتـطـبـيــق في
ظـ ّـل «قــواعــد اللعب» النيوليبرالية التي بــدأت
تتماهى اليوم مع التيارات القومية واليمينية
ال ـم ـت ـطــرفــة؟ ل ــو ُط ــرح ع ـل ـيّ ه ــذا ال ـس ــؤال فــي
األمــس ،كنت سأجيب :ال .لكن الــوضــع يتغيّر
أمام أنظارنا ،ويتغير بشكل فائق السرعة .لديّ
مثال طريف على ما أقوله .المجتمعات حول
الـعــالــم تـحـبّ أن تتناقل الـمــزحــات والـحـكــايــات،
ويـمـكــن لـلـمــراقــب المتبصر أن يستخلص من
هــذه المزحات والحكايات بيانات أكثر بكثير
مــن اسـتـطــاعــات ال ــرأي .أطـلــق األورب ـيــون ما
ب ــات يـتـنــاقـلــه الـجـمـيــع ح ــول ال ـعــالــم« :يـشـتـكــي
ال ـع ـل ـمــاء :ت ــدف ـع ــون ال ـمــاي ـيــن ش ـه ــري ـ ًا لـنـجــوم
االس ـ ـت ـ ـعـ ــراض والع ـ ـبـ ــي ك ـ ــرة ال ـ ـق ـ ــدم ،بـيـنـمــا
تدفعون  2000يــورو شهري ًا لعلماء األحـيــاء.
اآلن بما أنكم تريدون لقاح ،فعليكم أن تذهبوا
إلى أولئك النجوم ،ولنرى إن كان بإمكانهم أن
يجدوا لقاح ًا لكم».
في هذه الطرفة ،كما في الكثير غيرها ،هناك
الـكـثـيــر م ــن س ـمــات عـنـصــر يــدعــى بــالـعـبـثـيــة
المأساوية :ففي عالم الرأسمالية المتأخرة،
بعد أن استطاع النظام اإلبقاء على نفسه من
خالل إنتاج الكثير من األشياء على شاكلته
«نجوم وترفيات وعالمات تجارية وموضة
حل
وضجيج» ،بــات غير قــادر على منع أو ّ
المشاكل التي وضعه فيها الـفـيــروس «غير
ناسين بأنّه هو من قد يكون أفلت الفيروس
في العالم ليحكم على مئات آالف ،بل ماليين
الـبـشــر ،بــالـمــرض وال ـمــوت» .على الـعــالــم أن
يـتـغـيّــر .وق ــد أشـ ــارت بــدايــة أزم ــة االقـتـصــاد
العالمي الثانية فــي العشرين عــامـ ًا الماضية
بشكل غير مباشر إلــى حتمية حــدوث هــذا،
أمّا الفيروس فيشير بشكل مباشر لحدوثه.
ّإن ما نشهده من عالمات التضامن األممي هي
العالمات المبكرة على ظهور المجتمع الجديد
الـ ــذي يـتـشـكــل ع ـلــى خـلـفـيــة ال ـت ـنــاق ـضــات الـتــي
يعيشها مجتمع اليوم بالعرق والدم .منذ مائة
وخمسين عام صاغ ماركس وإنغلز مصطلح:
«أرض الـحــريّــة» ،وهــو االســم الصحيح الــذي
علينا أن نستخدمه الشتماله عـلــى :التضامن
والعدالة واألممية.
ك ـمــا ّأن ب ــإم ـك ــان ال ـح ــري ــة ال ـق ــادم ــة اس ـت ـي ـعــاب
قــوانـيــن الـتـطــور الـتــاريـخــي ،وأن تـغـيّــر الـعــالــم
وفق ًا لها .حان الوقت لتغيير العالم .ال يمكننا
االنتظار للغد فقد نتأخر .إن لم نتحرك اليوم
بحزم ودون مهادنة مع ما تبقى من الوسط
إل ــى ال ـي ـســار الـحـقـيـقــي ،ع ـنــدهــا سـنـجــد نـفـسـنــا
وقــد أصـبـنــا بـطــاعــون الـفــاشـيّــة الـتــي ال تــرحــم،
فــالـنـيــولـيـبــرالـيــة قــد اسـتـطــاعــت تـعــديــل ألــوانـهــا
بما يناسب الفاشيّة ،وهــي تفضّلها بعسكرتها
وقمعها أكثر ممّا تفضل العدالة التي ننشدها.
وصدقوني ،الفاشيّة أسوأ بكثير من أيّة نسخة
لوباء فيروس كورونا.
 *ǩألكسندر بوزغالين :بروفسور في جامعة
العامة – كل ّية االقتصاد .رئيس
موسكو ّ
مركز «اقتصاد المعرفة» البحثي ،ومنسق
الحركة االشتراكية «البدائل» ،ومستشار
في صحيفة كامبردج للدراسات األوراسية.
له أكثر من  350منشور ،منها  26دراسة
محكمة .من كتبه المنشورة« :اشتراكية
ّ
القرن الــحــادي والعشرين» و «المساواة
العالمية».

ب ـت ـص ـرّف عـ ــنhttp://links.org.au/ :
coronavirus-stirring-impulsecommunism
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عالم جديد يولد

وماذا عن اإلنسان الجديد؟
إن أزمة العالم الرأسمالي هي أزمة نمط
حياة شامل لكل المستويات :السياسية
واالقتصادية والفكرية .إنها أزمة إعادة
إنتاج المجتمع كمنظومة من العالقات
والممارسات .على المستوى المجرد ،هي
أزمة حركة تاريخية ،وعلى المستوى
الملموس هي أزمة نشاط بشري يتم ّثل
في حياة األفراد اليومية ،وميادين هذا
النشاط .وكونها كذلك ،إنها إذًا ،في
انعكاسها على مستوى الوعي ،أزمة
التشكيلة النفس ّية لإلنسان في المرحلة
الرأسمالية .هذه التشكيلة التي تتضمن
وحدة التفكير -العاطفة -الحاجات،
والعالقات ،وما يجمع هذه المستويات
من عالقات وانقسامات .ووالدة عالم
جديد من رحم األزمة ،تعني تح ّو ًال ضروريًا
في كل ما سبق .إنها مق ّدمة لوالدة
اإلنسان الجديد.

ǧمحمد المعوش

ت ـنــاقــض ق ــوى اإلن ـت ــاج -ع ــاق ــات اإلن ـت ــاج عـلــى
مستوى الوعي
ح ـســب ع ـلــم ال ـن ـفــس ال ـمــارك ـســي الـســوفـيـيـتــي،
وأبـ ــرز أع ــام ــه ل ـيــف فـيـغــوتـسـكــي الـ ــذي أعـلــن
أن عـلــم الـنـفــس وقـتـهــا كــان بـحــاجــة إلــى كتاب
«رأس الـمــال» الـخــاص بــه ،اسـتـعــارة ل ــ«رأس
الـ ـمـ ــال» الـ ـخ ــاص ب ـم ــارك ــس ع ـل ــى ال ـم ـس ـتــوى
االق ـت ـصــادي -الـسـيــاســي ،إن عـمـلـيّــة انـعـكــاس
ال ــواق ــع عـلــى مـسـتــوى الــوعــي لـيـســت سـلـبـيــة،
بـ ــل ي ـش ـ ِّك ــل نـ ـش ــاط الـ ـفـ ــرد (مـ ـ ـحَـ ـ ـدَّد ًا ب ـ ــدوره
اإلجتماعي ،وبالتالي موقعه الطبقي) أساس
فـعــالـيّــة هــذا اإلن ـع ـكــاس .الـنـشــاط كــ«مِـطـحَـنَــة»
ال ـع ـنــاصــر االج ـت ـمــاع ـيــة م ــن ج ـه ــة ،وال ـع ـنــاصــر
الفردية (مــن قــدرات دماغية كامنة ،وحاجات
فيزيولوجية ،والحق ًا الحاجات الجديدة) من
جهة أخــرى .فتتشكل التشكيلة النفسية على
أســاس هــذا اإلنـعـكــاس الـنــوعــي ،ال كانعكاس
مِ ـ ــرآوي .ال ـم ـق ـصــود بــالـتـشـكـيـلــة الـنـفـسـيــة تـلــك
العمليات والبنى العقلية -العاطفية ،وقوانين
حركتها الداخلية الموضوعية ،والعناصر التي
سـتـنــولــد ج ـ ـرّاء ه ــذا االن ـع ـك ــاس ،كــالـشـخـصـيــة
الفردية مث ًال كظاهرة تاريخية متحوّلة.
وهـ ــذه ال ـت ـش ـك ـي ـلــة ال ـن ـف ـس ـيّــة ك ـكــل م ـت ـح ـرّك ،هــي
ت ـع ـب ـيــر ع ــن وح ـ ــدة ال ـن ـف ـس ــي -ال ـف ـيــزيــولــوجــي،
حيث ال ينفصل مـســرح هــذه العمليات النفسية
(الدماغ ،والجهاز العصبي كك ّل ،وبالتالي :الجسد
وعملياته) عن هذه العمليات نفسها.
مــا هــي «طـبــوغــرافـيــا» العالم الــداخـلــي (النفسي)
في مرحلة الرأسمالية عامة؟ نتيجة فعاليّة الفرد
ونشاطه ،يتشكل نتيجة لالنعكاس النَّشط قسم
مــن الــوعــي يم ّثل هــذه الفعالية المباشرة .إنــه ما
يـطـلــق عـلـيــه الـتـفـكـيــر ال ـف ــردي ،ال ــذي يـتـعــامــل مع
الواقع الذي يحصل فيه هذا النّشاط ،وظواهره.
وه ــذا يـتـضـمــن حُـكـمـ ًا الـثـقــافــة والـفـكــر والـعـلــم في
الـمــرحـلــة الـتــاريـخـيــة ،ال ـتــي تـنـقــل الـمـلـمــوس إلــى
المجرد عبر اللغة .وهذا ما يشكل أدوات التفكير
ال ـتــي يـفـعــل فـيـهــا ال ـفــرد فــي ال ــواق ــع ،وف ــي نفسه
فــي ذات الــوقــت .إنـهــا تـمـثــل -اج ـت ـهــاد ًا -أدوات
اإلنتاج.
ولكن تشكيلة الفرد النفسية هي في ذات الوقت

جــزء مــن الـعــالــم الـمــوضــوعــي ال ــذي يـتـفــاعــل معه
ال ـت ـف ـك ـيــر الـ ـف ــردي .وهـ ــذا ي ـع ـنــي ال ـقــوان ـيــن الـتــي
تـتـحـكــم بـهــذه الـتـشـكـيـلــة الـنـفـسـيــة .مــا هــو جــوهــر
هذه القوانين؟
ال يمكن فهم هــذه القوانين دون عنصر أســاس
هو «الذات» الفردية ،التي هي انعكاس مزدوج،
األول :ان ـع ـك ــاس م ـت ــواص ــل ل ـل ــوج ــود ال ـف ــردي
ونشاطه ،في تميّزه عن محيطه ،وانعكاس آخر
لـلـحـيــاة الــداخ ـل ـيــة لـلـفــرد كـنـتـيـجــة ل ـهــذا الـنـشــاط،
والـ ـت ــي ت ـت ـض ـمــن ال ـح ــاج ــات والـ ــدوافـ ــع ودرجـ ــة
إشباعها أو صدّها .الــذات إذ ًا هي وجــود مــادي.
فـيـكــون الـقــانــون األس ــاس هــو سـعــي هــذه الــذات
لــاعـتــراف ،فتنشأ مـعــادلــة الـحــرمــان/الـتـهـمـيــش-
الرّضا .هذا يُنتِج مستوى موضوعي ًا من الوجود
والعمليات .وهي -اجتهاد ًا -تمثل قوى اإلنتاج
االجـتـمــاعــي عـلــى الـمـسـتــوى الـنـفـســي (ك ـمــا عـبّــر
مهدي عــامــل) ،أي الــذات الفاعلة ،التي دونـهــا ال
يكون نشاط وال فعالية إنسانية.
وبـيــن القسم المف ّكر وهــذه الـقــوانـيــن والعمليّات
ت ـق ــوم عـ ــاقـ ــات ،إمـ ــا ع ــاق ــات اس ـت ـي ـع ــاب وف ـهــم
واع ل ـهــذه ال ـقــوان ـيــن ،أو عــاقــات ص ــراع وعــدم
ٍ
فـهــم .وفــي الــرأسـمــالـيــة ،هــي عــاقــة ص ــراع .كــون
ال ـح ــاج ــات وس ـع ــي ال ـ ــذات ل ــاع ـت ــراف ،خــاضـعــة
لـتـهـمـيــش ال ــواق ــع ال ـمــوضــوعــي أو ًال ،ولـتـشــويــه
الوعي السائد على مستوى القسم المف ّكر .هذه
العالقات هي -اجتهاد ًا -عالقات اإلنتاج .وهكذا
يـتــم كـبــح لـقــوى اإلنـتــاج (ال ــذات وحــاجــاتـهــا) من
قـبــل عــاقــات اإلن ـتــاج (الـنــاتـجــة عــن ع ــدم تــاؤم
ال ـن ـشــاط الـ ـف ــردي ،ووع ـي ــه الـ ــذي ي ـح ـكــم الـقـســم
المفكر عبر ال ّلغة ،مع هذه القوانين).
االغتراب
ما عرضناه أعاله هو تمثيل حالة االغتراب على
مستوى التشكيلة النفسية .وهي تمثيل للصراع
االجـتـمــاعــي ،ولــانـقـســام الـطـبـقــي ،عـلــى مستوى
الفرد .اإلنسان في العالم الرأسمالي منقسم على

إن والدة العالم
الجديد إذًا وال شك
هي والدة اإلنسان
الجديد كوالدة
لتشكيلة نفسية
جديدة

ذاته ،يعيش تناقض ًا داخلي ًا.
ونـتـيـجــة هــذا االنـقـســام ،هـنــاك االت ـجــاه السائد
المأزوم للنظام الرأسمالي من جهة ،والمتمثل
بنشاط اإلنسان والفكر السائد ،المأزوم اليوم
على أساس األزمة العميقة للرأسمالية ،والتي
أوصـلــت الـنـشــاط والـفـكــر إلــى مــرحـلــة الـتـعـ ّـطــل،
عـبــر انـهـيــار صــور الـعــالــم وســرديّ ـتــه .مــن جهة
أخ ــرى ،هـنــاك اتـجــاه الـتـطــور الـمــوضــوعــي من
أجــل نـظــام بــديــل يفتح أفــق الـتـطــور والـحـفــاظ
ع ـلــى ال ــوج ــود .ه ــذا االت ـج ــاه ال ـم ـت ـم ـ ِّثــل فــردي ـ ًا
بالقوانين التي تحرك الذات ،وجوهرها سعي
الــذات للتحقق ضد التهميش والتغريب .وكما
أن حدة صراع االتجاهين في المجتمع صارت
م ــدم ــرة ل ـق ــوى اإلن ـت ــاج كــالـطـبـيـعــة واإلن ـس ــان
بـشـكــل م ـبــاشــر ،ف ــإن ه ــذا الـتــدمـيــر يـحـصــل في
الفرد عبر التفكك في وحدة التشكيلة النفسية،
حـيــث إن عــاقــاتــه الــداخـلـيــة وال ـتــي تـعـمــل على
تماسكها ،تنهار بفعل حــدة التناقض الداخلي
بين االتجاهين.
تحرير الكامن
إن هــذه العمليات والقوانين الموضوعية في
التشكيلة النفسية تش ِّكل ،حسب فيغوتسكي،
المستوى الكامن في اإلنسان .إنها وعيٌ كامن.
وي ـع ــارض فـيـغــوتـسـكــي ب ـه ــذا ال ـم ـف ـهــوم فـكــرة
«الـ ــاوعـ ــي» ال ـف ــروي ــدي ــة ،ول ـم ــدرس ــة الـتـحـلـيــل
النفسي عامة ،كفكرة مثالية ال تاريخية .وهنا
نأتي إلى االستنتاج األساس.
إن تحرير الكامن ،وتحويله إلى واقع ،يتطلب
ت ــاؤم ــا ً ب ـيــن ال ـن ـش ــاط اإلن ـس ــان ــي ،وأدوات
الـتـفـكـيــر ،مــن أج ــل فـهــم ه ــذا الـكــامــن مــن جـهــة،
أي تـحــويـلــه إل ــى وع ـيــه ،فـيـنـتـقــل مــن مـسـتــوى
الضروري إلى مستوى الحرية على مستوى
الـتـشـكـيـلــة الـنـفـسـيــة ،فـتـتــوقــف ه ــذه الـعـمـلـيــات
والـ ـقـ ــوانـ ـيـ ــن عـ ــن ك ــون ـه ــا ف ــاع ـل ــة فـ ــي ن ـش ــاط
اإلن ـســان دون ق ــدرة لــه عـلــى وعـيـهــا (مـفـهــوم

«الــاوعــي») والتقاطها نتيجة فـكــره المشوّه
كتعبير عن الفكر السائد للرأسمالية ،كما يقول
فيغوتسكي ،إن «الــاوعــي» هو وجــود لنظام
من المعاني لم تقدر ال ّلغة (كــأداة للفكر) على
ال ـت ـقــاطــه .وم ــن ج ـهــة أخـ ــرى يـتـطـلــب تـحــريــر
ال ـكــامــن ت ـحــويـ ًـا ل ـلــواقــع يـفـتــح إم ـكــان تحقيق
الكامن من الحاجات ،المتمحورة حــول سعي
ال ـ ــذات ل ـل ـت ـح ـقــق ،وم ــن ضـمـنـهــا ح ـك ـم ـ ًا ال ـمــأكــل
وال ـم ـل ـب ــس وال ـم ـس ـك ــن والـ ـطـ ـب ــاب ــة ،ك ـش ــروط
موضوعية للوجود وإعادة إنتاج الفرد ،ولكن
ض ـمــن م ـن ـظــومــة ع ــاق ــات ج ــدي ــدة ،وم ـمــارســة
جــديــدة ،ال تعيد إنـتــاج االنـقـســام .إنها تحويل
ف ــي األدوار الـ ـف ــردي ــة ،وف ـت ــح أفـ ــق ت ـطــورهــا
ال ــروح ــي -ال ـم ـع ـنــوي ع ـبــر اش ـتــراك ـيــة تــوزيــع
الـثــروة واإلدارة ،في تناقض مع نمط العمل
المأجور بشكل أساس.
والدة اإلنسان الجديد
إن والدة العالم الجديد إذ ًا وال شك هي والدة
اإلنسان الجديد ،كوالدة لتشكيلة نفسية جديدة.
مــن االنـقـســام والــوحــدة المتناقضة ،إلــى تشكيلة
تعي ذاته وتدير حركتها الموضوعية ،كجزء من
قــدرتـهــا عـلــى إدارة الـحــركــة االجـتـمــاعـيــة نفسها.
وه ـ ــذا ك ـ ّل ــه ي ـن ـقــذ ال ـج ـه ــاز ال ـع ـص ـبــي وال ـج ـس ــدي
كـلــه مــن هــذا الـتـنــاقــض واالنـقـســام الـمــدمّــر ،ويلد
شخصية اإلنـســان الجديد التي لم نر إلــى اليوم
إال تـبــاشـيــرهــا األول ــى .اإلن ـســان ال ـقــوي ،الـهــادئ
الـعــالــم ،ويـمـلــك قــوة قبضته عـلــى حــركــة الـتــاريــخ
وعـلــى حــركــة الــوعــي .ول ـهــذه الـ ــوالدة عـلـيـنــا أن
نـهـيــئ الـعـنــاصــر ،وأهـمـهــا :ص ــورة الـعــالــم الـجــديــد
ون ـظ ــام م ـعــان ـيــه ،وتــأم ـيــن ق ــاع ــدة ت ـمــاســك جــديــد
لـلـتـشـكـيـلــة الـنـفـسـيــة ال ـم ـن ـهــارة والـمـنـقـسـمــة عـلــى
نفسها ،وتمليكها ناصية إدارة أزمتها ،وأن نرى
ه ــذا الـتـعـقـيــد ك ـ ّل ــه ،ض ــد م ــا س ـن ــراه م ــن تـبـسـيــط
وشـعـبــويــة وم ــوروث لـيـبــرالــي مـنـحــط انـحـطــاط
قيم المجتمع القديم.
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جلس نائب مدير المتحف الوطني العراقي بين القطع األثرية
المدمرة في بغداد في الثالث عشر من نيسان  2003واضعاً
يديه على رأسه من هول الدمار الذي أصاب آثار بالده ،ولكن
هذا من جانب صورة العراقيين الذين شعروا باألسف تجاه
آثار بالدهم ،وماذا بالنسبة إلى جانب االحتالل األمريكي؟ ماذا
فعل ليشعر العراقيون باألسف؟
ǧقاسيون

م ـنــذ األي ـ ــام األول ـ ــى الج ـت ـي ــاح ال ـع ــراق،
وكـ ــأن غ ــرف ع ـم ـل ـيــات االح ـت ــال كــانــت
م ـ ـ ــزودة ب ـع ـم ـل ـي ــات مـ ــن ن ـ ــوع خـ ــاص،
لـقــد ش ـقــوا طــريـقـهــم فــي ال ـبــاد الـغــريـبــة
عنهم وكــأنـهــم يعرفونها تـمــامـ ًا ،توزعت
المدرعات ووحدات من نوع خاص في
مواقع حساسة عينت كأهداف لهم ،ولم
تكن تلك المواقع نقاط ًا للجيش العراقي
أو أجـ ـه ــزة ل ـل ــدول ــة ،ب ــل ك ــان ــت رم ـ ــوز ًا
لحضارة العراق القديم.
أح ــاط ــت ال ــدب ــاب ــات بــال ـم ـت ـحــف ال ـعــراقــي
المسمى «متحف األطـفــال» ،وحاصرت
دبـ ــابـ ــات أخ ـ ــرى زق ـ ـ ــورات م ــدي ـن ــة أور
ال ـس ــوم ــري ــة وم ـق ــاب ــره ــا ال ـم ـل ـك ـيــة ،بـيـنـمــا
اقتحمت قــوات مــن نــوع خــاص خزائن
الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،وج ـل ــس
آخــرون يحتفلون في المسرح البابلي.
أجــل كــانــوا يعرفون تلك الـمــواقــع جـيــد ًا،
وهي جزء من عملياتهم العسكرية.

ال ـمــركــزي ال ـعــراقــي ،ب ــدأ نـهــب الـخــزائــن
الـمـلـيـئــة ب ــاآلث ــار الــذه ـب ـيــة ،ل ـقــد حـطـمــوا
ت ـم ـثــا ًال روم ــان ـي ـ ًا م ـص ـنــوع ـ ًا م ــن الــرخــام
وسرقوا رأسه الذهبي ،وفتحوا خزائن
ال ـم ـل ــوك ال ـســومــري ـيــن ال ـم ـل ـي ـئــة ب ــاآلث ــار
ال ـم ـص ـنــوعــة م ــن ال ــذه ــب ،ون ـه ـب ــوا كـنــز
الملك نمرود وتاج الملكة اآلشورية يابا
زوجــة الملك تيغالث الثالث  720ق.م،
وال ـخ ـنــاجــر ال ـســومــريــة ال ـتــي ت ـعــود إلــى
 2500ق.م ذات الـقـبـضــات المصنوعة

ق ـص ـف ــت الـ ــدبـ ــابـ ــات بـ ــوابـ ــة ع ـش ـت ــار فــي
م ـت ـحــف الـ ـع ــراق «ن ـس ـخــة ط ـبــق األص ــل
م ــن ب ــواب ــة مــدي ـنــة آش ــوري ــة ف ــي خــرس
آبــاد أواخــر القرن الثامن قبل الميالد»،
ودمـ ـ ـ ــروا ق ـس ـم ـ ًا كـ ـبـ ـي ــر ًا مـ ــن األبـ ـ ــواب
وال ـجــدران والتماثيل األثــريــة الرخامية
والحجرية ،وبعد هذا التخريب ،بدأ نهب
اآلث ــار الــذهـبـيــة الـتــي تـعــود إلــى مختلف
العصور والحضارات.
وبعد اقتحام المجموعات الخاصة للبنك

أخبار ثقافية

من الذهب ،رأس وقيثارة أور الذهبية
وال ـخ ــوذ الــذهـبـيــة لـلـمـلــوك الـســومــريـيــن
وكنوز ًا أخرى ال تحصى.
اختلفت الروايات حول القطع المنهوبة
من المتحف العراقي وحده ،وتراوحت
ب ـيــن  15-12أل ــف قـطـعــة أث ــري ــة حـســب
المتحف العراقي و 170ألف قطعة أثرية
حـســب الـتـقــاريــر الـصـحـفـيــة ،إضــافــة إلــى
ال ـت ـخــريــب وال ـن ـهــب الـ ــذي أصـ ــاب آالف
المواقع األثرية في العراق.

كانوا وكنا

كورونا ودور النشر العربية

حملة لتنظيف الفضاء اإللكتروني

حذر القائمون على دور النشر والمطبوعات في البلدان العربية
من تأثير االنتشار السريع لفيروس كورونا على قطاع صناعة
نـشــر الـكـتــب .الـقـطــاع ال ــذي يـعـمــل فـيــه الـمــؤلـفــون والـمـتــرجـمــون
وال ـبــاح ـثــون وكــذلــك الـمـصـمـمــون الـفـنـيــون وال ــرس ــام ــون وعـمــال
المطابع وغـيــرهــم .وحـســب وكــاالت األنـبــاء بلغت خسائر قطاع
النشر في الــدول العربية الناجمة عن فيروس كورونا نحو 20
مليون دوالر .وتسببت الجائحة التي تضرب العالم في إلغاء أو
تأجيل نحو  10معارض كتب حتى اآلن منها معرض البحرين
ومعرض بغداد ومعرض الرياض ومعرض أبو ظبي ومعرض
تونس للكتاب.

ب ـ ــدأت ال ـس ـل ـط ــات ال ـص ـي ـن ـيــة ح ـم ـلــة وط ـن ـي ــة ت ـس ـت ـهــدف الـ ـمـ ــواد اإلب ــاح ـي ــة
والمنشورات غير القانونية على اإلنترنت لخلق بيئة اجتماعية وثقافية
صـحـيــة .وسـتـتــركــز الـحـمـلــة عـلــى تـنـظـيــف ال ـف ـضــاء اإلل ـك ـتــرونــي فــي الـعــام
الحالي ،وفق ًا للمكتب الوطني لمكافحة المواد اإلباحية والمنشورات غير
الـقــانــونـيــة ،م ـشــدد ًا عـلــى تنظيف الـمـحـتــوى الـمـبـتــذل والـمـحـتــوى اإلبــاحــي
فــي منصات الـبــث المباشر ومـقــاطــع الفيديو القصيرة والمطبوعات عبر
اإلنـتــرنــت واألل ـعــاب وشـبـكــات الـتــواصــل االجـتـمــاعـيــة .وسـتـكـشــف الحملة
أيض ًا عن المنشورات غير القانونية والضارة لألطفال ،واالبتزاز من قبل
الصحفيين المزيفين ووســائــل اإلعــام غير المصرح بها وانـتـهــاك حقوق
النشر .وتستمر حتى تشرين الثاني القادم.

في العام  ،1979أضرب عن العمل  450من عمال شركة
الــرصــافــة اإلن ـشــائ ـيــة ال ـتــي تـعـمــل ف ــي إن ـش ــاء الـمـســاكــن
الـعـمــالـيــة لـعـمــال الـنـفــط فــي مــديـنــة الــرم ـيــان مـطــالـبـيــن
بالضمان الصحي للعمال ،كما أضــرب  5000من عمال
الـنـفــط فــي الــرم ـيــان مــن أج ــل تــوزيــع ع ــادل لـلـحــوافــز
والضمان الصحي للعمال .كما أضرب اآلالف من عمال
التمريض واألطباء وموظفي مشفى المواساة ومشفى
دمشق ومشفى المجتهد من أجل حقوق عمال الصحة.
في الصورة نص قانون إحــداث مشفى المواساة عام
.1956

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 « )٢٠20/04/12قاسيون» 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 :

الماضي والمستقبل في رحلة الزمن؟!

يتداول البعض فكرة مفادها أن الماضي كان أجمل بكثير ،لذا
فتعالوا نعود إليه ،فكما يبدو؛ المستقبل ال يحمل شيئاً جيدًا،
ويتنهدون« :يا ليتنا نعود إلى الوراء»!
ّ
ǧأحمد علي

دعوة حمقاء!
يـتـضــح م ــن أح ــادي ــث مـعـظــم ه ــذه الـفـئــة
بــأن «كــروت» الدعوة التي لم نستلمها
بـعــد ،والـتــي نــرفــض اسـتــامـهــا؛ هــي إلى
مــا يمكن تسميته بــ«الـمــاضــي الـقــريــب»،
أي إل ــى م ــا قـبــل خـمـســة عـشــر ع ــام ـ ًا أو
أقـ ــل ف ــي ال ـح ــال ــة ال ـس ــوري ــة مـ ـثـ ـ ًا ...أيــة
دع ـ ــوة ح ـم ـق ــاء هـ ـ ــذه؟! ه ــل ن ـع ــود إل ــى
ماضي أنتج الحاضر الماثل أمامنا بكل
مشاكله ومــآسـيــه وآالم ــه؟! مــن البدهي
والـمـنـطـقــي أن ع ــودة كـهــذه ال تـنـتــج ما
نــريــده حـقـ ًا ،ال تنتج مــا نـنـشــده ونأمله
بــالـتـغـيـيــر والـحــريــة والـحـقــوق والـعـيــش
الـكــريــم ،فـهــذا الـحــاضــر مــن ذاك الماضي
بسياساته وعقليّته..
كوص معرفي!
ُن ٌ
ال تـ ـغـ ـي ــب عـ ـ ــن ذه ـ ـ ــن أح ـ ـ ــد الـ ـ ــدوافـ ـ ــع
الـسـيــاسـيــة واالقـتـصــاديــة لـتـســويــق مثل
هـ ــذه الـ ـط ــروح ــات ،ف ـه ـنــاك بــال ـف ـعــل مــن
يــريــد إع ــادة إنـتــاج الـحــاضــر بـكــل مــا فيه
من كــوارث ،ألن مصلحته تقتضي ذلك،
ُوظف لديه
ودفــاعـ ًا عن هــذه المصلحة ي ّ
ومنظرون من طراز
خبرات «علمية»ّ ،
رف ـي ــع ،وك ـ ّل ـمــا س ــاء ال ـح ــال ك ـ ّل ـمــا اضـطــر
أصحاب المصلحة لخبراء من مستوى
أعـلــى .ونـحــن هـنــا نـطــرح الـفـكــرة بــإطــار
مناقشة إحدى الطروحات النظرية التي
تعكس في الجوهر تلك المصلحة..

في البداية نودّ أن نشير إلى أن المشكلة
لـيـســت بـمــدى الــرحـلــة الــزمـنــي فــي عمق
الماضي ،بل في الفكرة ك ّلها من رأسها
إلــى أخـمــص قــدمـيـهــا؛ فـكــرة الـعــودة إلــى
الـمــاضــي .هــذه الــدعــوة للعودة للماضي
تعكس فهم ًا ميكانيكي ًا أرسطي ًا للحياة،
وفـ ـحـ ــواه« :ط ــال ـم ــا أن ال ـح ــاض ــر ســيء
إلى هذا الحد فإن الماضي بالتأكيد كان
أجمل ،بالتالي من األجدى العودة إليه،
إنّه يُشعِر بالطمأنينة»!
مــا بـيــن ج ــدران ه ــذا الـفـهــم اع ـت ـقــاد ًا بــأن
الـحـيــاة ع ـبــارة عــن خــط مستقيم مــائــل،
ميله ســالــب( ..مــن األجـمــل نحن نسير
بخُط ًا ثابتة نحو األسوأ) وهكذا سنبقى
حتى النهاية!
يخالف هــذا الـكــام بالعُمق فكرة التطور،
ومـ ــن ال ـم ـف ـيــد ه ـن ــا اس ـت ـح ـض ــار خ ــط اب ــن
خ ـلــدون ال ــذي عـبّــر مــن خــالــه عــن اتـجــاه
ال ـ ـت ـ ـطـ ــور(خـ ــط م ـس ـت ـق ـي ــم م ـ ــائ ـ ــل ،م ـي ـلــه
موجب) ..ويبدو جليّ ًا بأن ذاك السابق هو
فهمه المقلوب! ومن المفيد اإلشارة أيض ًا
إلــى أن الـتـطــور فــي المنهج العلمي يأخذ
الشكل الحلزوني ،وقد تم بناؤه من خالل
ال ـدّمــج بـيــن خــط ابــن خ ـلــدون وديــالـكـتـيــك
هيجل .وفق ًا لذلك تكون الرؤية السابقة-
التي ترى األمــر بوصفه «دوّامــة» وليس
ح ـل ــزون ـ ًا -لـيـســت س ــوى خ ــداع ـ ًا لـلـعـقــل،
وم ـحــاولــة لـتـلـمّــس خـيــال الـمــاضــي الـمــاثــل
بافتراضاته تحت قبعة الحاضر الواضحة!
وي ـ ــدع ـ ــى ذل ـ ـ ــك ف ـ ــي ال ـت ـح ـل ـي ــل ال ـن ـف ـس ــي
بالنُكوص «محاولة الـعــودة إلــى الرحم»،
وهو هنا نُكوص معرفي..
الجانب الفلسفي-الفيزيائي للمسألة؟
يمكن معالجة فكرة العودة إلى الماضي

على الحلول أن
تكون من خارج
صندوق الماضي
وتستفيد من
تجارب الماضي
وتكون إبداعية
وتنطلق من
ضرورات الحياة
نفسها

م ــن خ ــال رب ـط ـهــا ب ـف ـكــرة «ال ـس ـفــر عـبــر
الــزمــن» ،إذ أنــه وفــق الـمـنـطــق ال معنى
ألي ـ ــة حـ ـل ــول مـ ــن الـ ـم ــاض ــي ط ــال ـم ــا ّأن
الـ ـع ــودة إل ـي ــه ف ــي ال ــواق ــع ال ـمــوضــوعــي
والعملي متعثرة ومستحيلة .وفــي هذا
اإلطار نجد أنّه ال مفرّ من إعادة التذكير
بـحـقـيـقــة فـلـسـفـيــة عـلـمـيــة ال غـبــار عليها؛
الزمن يجري باتجاه واحد ،من الماضي
إلــى الـحــاضــر ومـنــه إلــى المستقبل ،وال
يـمـكــن لـلــزمــن الـسـيــر بـغـيــر ه ــذا االتـجــاه
ألن ـ ــه ي ـع ـبّ ــر ع ـم ـل ـي ـ ًا عـ ــن ام ـ ـتـ ــداد زم ـنــي
ل ـع ـم ـل ـيــات م ــادي ــة م ـتــراب ـطــة م ــع بـعـضـهــا
س ـب ـب ـي ـ ًا (ن ــوات ــج ال ـمــرح ـلــة األول ـ ــى هــي
أسـبــاب بــدء (دواخ ــل) الـمــرحـلــة الثانية
وه ـ ـك ـ ــذا ،)..وب ــال ـت ــال ــي م ــن الـمـسـتـحـيــل
وفــق الـعـلــم الحقيقي -ونـقــول الحقيقي
ألنه هناك تيار طويل عريض من العلم
الــزائــف يـكــاد ال يــو ّفــر حقيقة علمية من
عـمـلـيــات الـتـشــويــه الـتــي يـقــوم بـهــا -من
ال ـم ـس ـت ـح ـيــل إذ ًا الـ ـع ــودة إلـ ــى ال ـمــاضــي
ألن اتـجــاه الــزمــن واألي ــام نـحــو األم ــام،
وبــالــوقــت نـفـســه م ــن الـمـسـتـحـيــل أي ـض ـ ًا
السفر بالزمن نحو األمام ،ألنه ال يمكن
الـقـفــز فــوق مــرحـلــة زمـنـيــة مــا واالنـتـقــال
إل ــى مــرح ـلــة أخ ـ ــرى ،ف ـنــواتــج الـمــرحـلــة
األولى هي متطلبات الدخول بالمرحلة
الثانية وهكذا دواليك..
هي هكذا إذ ًا؛ نحن نعيش حاضر ًا ناتج ًا
ع ــن س ـل ـس ـلــة ال ـم ــاض ــي ب ـكــل تـفــاصـيـلـهــا،
وفـ ـ ــي األمـ ـ ـ ــام م ـس ـت ـق ـب ــل مـ ـفـ ـت ــوح ل ـكــل
االح ـت ـمــاالت ،فــإمّــا أن نــرسـمــه بالحلول
اإلبداعية الجديدة التي تليق بالمرحلة،
وال ـتــي تـكـســر سـلـسـلــة الـمــاضــي وتـقـطــع
معها بشكل كامل ،أو نذهب إلى حاضر
آخــر يـكــون بـمـثــابــة نـفـيُ نـفــي (بالمعنى

الـسـلـبــي) لـلـحــاضــر الـحــالــي؛ أشــد ســوء ًا
وأكثر ألم ًا وكارثية..
وطــال ـمــا أن الــزمــن يـمـضــي إل ــى األم ــام،
غـيــر آبـ ـهٍ بــالـمــاضــي ك ـ ّلــه ،فـعـلــى الـحـلــول
أن تـكــون مــن خــارج صـنــدوق الـمــاضــي،
عليها أن تستفيد مــن تـجــارب الماضي،
ال أن تكرره بصورة كربونية ،عليها أن
تـكــون إبــداعـيــة؛ ويـعـنــي ذلــك أن تنطلق
من ضــرورات الحياة نفسها ،وأن تلبّي
متطلبات اإلنسان واستمراره ،لتساعده
فــي االنـتـقــال مــن «مملكة الـضــرورة إلى
مملكة الحرية» وفق تعبير ماركس.
حكم المستقبل!
إن هــذا ال ـكــام وغ ـيــره لــن يُـغـيّــر السعي
ال ـم ـح ـمــوم ل ـه ــؤالء ف ــي ال ـع ـمــل بــالـعـقـلـيــة
ن ـف ـس ـهــا ،ألن مـ ـحـ ـرّك ال ـع ـق ـل ـيــة هـ ــذه هــو
المصلحة ،لكن بظل االنـهـيــار التدريجي
المتسارع لـ «الفضاء السياسي القديم»،
وب ــدء عـمـلـيــة تـشـ ّكــل «الـفـضــاء الـسـيــاســي
الـجــديــد» ،تـلــك العملية المستمرة والـتــي
ل ــن ت ـت ــوق ــف؛ ي ـم ـكــن ل ـل ـمــرء أن ي ـت ـســاءل
وي ـت ـن ـبــأ بـمـصـيــر هـ ــؤالء ف ــي الـمـسـتـقـبــل،
تُ ــرى مــا ال ــذي سـيـفـعـلــه الـمـسـتـقـبــل بمن
يـجـهـلــونــه وي ــدي ــرون ظ ـهــورهــم إل ـيــه في
عـ ـص ــر ع ـ ـ ــودة الـ ـ ـ ــروح لـ ـلـ ـشـ ـع ــوب؛ فــي
عـصــر بـنــاء المستقبل الجميل واألحــام
الجميلة؟ من المؤكد بأنه سيطلق نيران
مدافعه عليهم!...
أمّا نحن؛ وقد انتَشت أرواحنا وعقولنا
ب ـب ــدء والدة ال ـج ــدي ــد– رغـ ــم م ـ ـرّ ح ــال
م ـخ ــاض االنـ ـتـ ـق ــال -ف ـس ـن ـقــول ل ـه ــؤالء
بـلـســان أم كـلـثــوم ولـحــن بليغ حـمــدي:
«عايزنا نرجع زي زمــان ..قول للزمان
ارجع يا زمان»!

