االفتتاحية
من يعطل
الح ّل السياسي وكيف؟
ج ـ ــرت ال ـ ـع ـ ــادة أن ت ـت ـك ـث ــف م ـ ـح ـ ــاوالت ال ـت ـخ ــري ــب
والـتـصـعـيــد مــع كــل خ ـطــوة ي ـجــري إن ـجــازهــا بــاتـجــاه
الـحــل الـسـيــاســي؛ وه ــو أم ــر مـفـهــوم ومـتــوقــع دائ ـم ـ ًا،
تـمــارســه تـلــك الـقــوى الـتــي ال مصلحة لـهــا فــي الـحــل،
ومن كل الجهات.
الـجــديــد هــذه األي ــام ،هــو تــراكــب مـســألـتـيــن فــي وقــت
واحد؛ األولى :هي ّأن مستوى التخريب «المطلوب»
هــو مستوى غير مسبوق فــي االرتـفــاع والـضــراوة.
ألن «الـمـنـطــق» ي ـقــولّ :إن ض ــراوة الـتـخــريــب يجب
أن تـتـنــاســب م ــع ارت ـف ــاع أه ـم ـيــة ال ـخ ـطــوة ال ـجــديــدة
عـلــى طــريــق ال ـحـ ّـل الـسـيــاســي ،فـكـيــف بـمـسـتــوى تلك
الـضــراوة والبالد تقترب من خطوة ،ليست جديدة
فحسب ،بــل وحــاسـمــة بــاتـجــاه التنفيذ الـكــامــل للقرار
2254؟ المسألة الثانية :هي ّأن قدرة المخربين على
التخريب ،ورغم أنها ال تزال موجودة ،إال أنها باتت
أضعف بكثير مما سبق.
ه ــذا ال ـت ـنــاقــض ،أي ال ـحــاجــة إل ــى درجـ ــات أع ـلــى من
التخريب ،مع انخفاض القدرة على ذلــك ،بات يدفع
ال ـيــوم بــات ـجــاه ان ـف ـضـ ٍـاح م ـ ّـط ــردٍ لـلـتـنـسـيــق الـمـقـصــود
أو غ ـيــر ال ـم ـق ـصــود ب ـيــن ال ـم ـت ـشــدديــن م ــن الـطــرفـيــن
الـســوريـيــن ،بــل وبــالـتـقــاطــع مــع رغ ـبــات ومـمــارســات
األعداء التاريخيين للشعب السوري.
على رأس قائمة األفعال التي تسعى باتجاه التصعيد
والتوتير ،تأتي أفعال توأم قوى الفساد الكبير الداخلي
بالتكافل والتضامن مع العقوبات الغربية ،واألمريكية
خــاصــة؛ أف ـع ـ ٌـال وم ـم ــارس ــاتٌ تـفـتــرس ال ـســوري ـيــن في
أس ــاس ـي ــات ح ـيــات ـهــم ول ـق ـمــة ع ـي ـش ـهــم ،م ــن ال ـخ ـبــز إلــى
ال ـك ـهــربــاء إل ــى الـ ـم ــواد ال ـت ـمــوي ـن ـيــة األس ــاس ـي ــة ،وإل ــى
الـمـحــروقــات وغـيــرهــا ،وعـبــر طــرق «ذكـيــة» مـتـعــددة،
األمر الذي يضع األغلبية الساحقة من السوريين في
وضع غليان شديد يصعب التنبؤ بعواقبه.
كــذلــك األم ــر مــع الــدفــع األمــري ـكــي الـمـسـتـمــر لـتـعــويــم
النصرة وتأجيل قدرها المحتوم في سوتشي .آخر
تفاصيل تـلــك الـمـحــاوالت الـبــائـســة ،هــي االتـكــاء على
كــورونــا ســواء بــاتـجــاه فتح «معبر تـجــاري» تحكمه
النصرة ،أو باتجاه شرعنة «حكومة النصرة كجهة
مدنية ال بديل عن التعاون معها» للتصدي للفيروس.
فــي الشمال الشرقي أيـضـ ًا ،يــدفــع األمــريـكـيــون ،وفي
إط ـ ــار ال ـت ـص ــدي ال ـم ــزع ــوم لـ ـك ــورون ــا ،إلـ ــى س ـيــاســة
«التباعد الوطني» بين الشمال الشرقي وبقية البالد،
بــديـ ًا عــن التباعد االجتماعي الــذي لــم يجر تطبيقه
في الواليات المتحدة نفسها!
ف ــي ال ـج ـن ــوب أيـ ـضـ ـ ًا ،ن ـش ـطــت ف ــي ال ـف ـت ــرة الـمــاضـيــة
عـصــابــات الـخـطــف عـلــى أم ــل اإلي ـقــاع بـيــن أه ــل الـبـلــد
الـ ــواحـ ــد ،وذل ـ ــك ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ع ـم ـل ـيــات تـحــريــض
شــديــدة الــوقــاحــة والــوضــوح ،قــادمــة مــن جهة الكيان
الصهيوني.
ه ــذه الـمـمــارســات كـ ّلـهــا ،ورغ ــم مــا تُـخـ ّلـفــه مــن نـتــائــج
مأساوية على عموم السوريين ،المنهكين والمتعبين
أصـ ًا ،إال أنها تعكس من جهة أخــرى ،اقتراب نهاية
درب اآلالم الطويل الذي خاضه الشعب السوري.
هـ ــذه ال ـم ـم ــارس ــات أيـ ـضـ ـ ًا ،وإذ ت ـف ـضــح االص ـط ـفــاف
الـحـقـيـقــي لـلـمـتـشــدديــن مــن كــل األط ـ ــراف ،جـنـبـ ًا إلــى
جـنــب مــع أعـ ــداء ســوريــة وال ـش ـعــب ال ـس ــوري ،فــإنـهــا
تفتح بــابـ ًا واسـعـ ًا الصـطـفــاف الوطنيين الحقيقيين،
ومــن كــل األط ــراف أي ـض ـ ًا .بــل وأك ـثــر مــن ذل ــك ،تُعيد
االعتبار إلى أساسات بناء الهوية الوطنية السورية،
وع ـلــى رأس ـه ــا ج ــاء الـمـسـتـعـمــر ال ـفــرن ـســي ع ــام 46
بـنـضــاالت الـســوريـيــن عـلــى ام ـتــداد الــوطــن ،وبحكمة
وإي ـثــار وصــابــة ال ـثــوار األوائ ــل ،وبـمـســاعــدة مـيــزان
القوى الدولي المتشكل خالل الحرب العالمية الثانية
وبعدها.
م ـه ـمــة اس ـت ـك ـم ــال ب ـن ــاء ال ـه ــوي ــة ال ــوط ـن ـي ــة بــأب ـعــادهــا
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ،ال ـس ـي ــاس ـي ــة واالقـ ـتـ ـصـ ــاديـ ــة وال ـث ـق ــاف ـي ــة
وال ـقــانــون ـيــة والــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ...ه ــي مـهـمــة ال ـحــاضــر،
والـتــي سيشكل التنفيذ الـكــامــل لـلـقــرار  2254مدخل
الوطنيين باتجاهها.
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بين حانا ومانا ضاعت.....
أخـ ـي ــر ًا ،ت ـصــاعــد ال ــدخ ــان األب ـي ــض مــن
أروقــة الحكومة إيــذانـ ًا بـبــدء العمل من
أجل دفع المساعدات للعمال المتعطلين
عن العمل بسبب اإلجراءات االحترازية
الـتــي اتخذتها الحكومة لمواجهة وبــاء
ال ـك ــورون ــا ،واإلع ـ ــان ج ــاء مــن وزارة
العمل عبر مؤتمر صحفي ،وعبر إعالن
تطبيق للعمال من أجل تعبئة البيانات
ال ـخــاصــة ب ـهــم ،ح ـيــث ب ـلــغ ع ــدد الـعـمــال
الـمـعـلـنـيــن عــن أوضــاعـهــم عـبــر التطبيق
 160أل ـ ــف ط ــال ــب ل ـل ـم ـس ــاع ــدة حـســب
المؤتمر الصحفي ،وهــذا رقم متواضع
ج ــد ًا بــالـنـسـبــة لـلـعـمــال الـمـتـعـطـلـيــن على
م ـس ـتــوى ال ـب ــاد ال ـتــي ت ـغــص بــالـعـمــال
الـمـعـطـلـيــن عــن الـعـمــل قـبــل اإلجـ ــراءات
الحكومية ،وتـضــاعــف بعد اإلج ــراءات،
وب ــال ـت ــال ــي لـ ــن ت ـص ـي ـب ـهــم ال ـم ـس ــاع ــدات
المطلوب تقديمها لهم بسبب تعطلهم
وه ــم ُك ـث ــر ،واإلج ـ ـ ــراءات ال ـتــي أعـلـنــت
ع ـن ـه ــا ال ـح ـك ــوم ــة هـ ــي إج ـ ـ ـ ــراءات غـيــر
كافية وبطيئة ،حيث تـتـســارع بسرعة
ال ـبــرق األس ـعــار نـحــو األع ـلــى ،وحــاجــة
ال ـع ـم ــال م ــن أج ــل مـعـيـشـتـهــم ومـعـيـشــة
عائالتهم ال تتحمل انتظار اإلجــراءات
ال ـح ـكــوم ـيــة الـبـطـيـئــة ب ــطء الـسـلـحـفــاة،
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ك ــان م ــن الـمـفـتــرض
أن ت ـكــون ال ـح ـكــومــة وال ـن ـقــابــات لــديـهــا
ص ـنــاديــق اجـتـمــاعـيــة ي ـكــون بـحـسـبــانـهــا
احتماالت الـكــوارث واألزمــات التي قد
يتعرض لها الفقراء والعمال ،لمجابهة
تلك الكوارث التي ال قدرة للفقراء على
مواجهتها بمفردهم باعتبار أوضاعهم
الـ ـم ــادي ــة أصـ ـ ـ ًا ال ت ـس ـم ــح ل ـم ـث ــل تـلــك
الحاالت المفاجئة ،وهي من اختصاص
الحكومة وأجهزتها المختلفة ،ولكن هذا
لــم يـحـصــل مـنــذ تـفـجــر األزم ــة الــوطـنـيــة
وحـ ـت ــى أزمـ ـ ــة كـ ــورونـ ــا الـ ـت ــي فــاق ـمــت
الوضع المعيشي أكثر فأكثر.
الـ ـس ــؤال الـ ــذي ي ـط ــرح ع ـلــى اف ـت ــراض
وص ـلــت ال ـم ـســاعــدة لـلـعـمــال ح ـتــى وإن
كــانــت م ـتــأخــرة :مــا هــو الـمـبـلــغ الـمـقــرر
دفعه؟ وهل هو لمرة واحدة أم هناك
دف ـعــات أخ ــرى سـيـجــري دفـعـهــا طــالـمــا
تعطل عن العمل؟
هناك ّ
ال ـم ـع ـل ــوم ــات ال ـم ـت ــداول ــة ع ـل ــى وس ــائ ــل
الـتــواصــل االجتماعي تـقــول عــن المبلغ
ال ـم ـق ــرر دف ـع ــه  50ألـ ــف ل ـي ــرة ســوريــة
لـكــل متعطل عــن الـعـمــل ،وال نعتقد أن
هذا المبلغ إن كان صحيح ًا كما يجري
ت ــداول ــه س ـي ـكــون كــاف ـي ـ ًا إن ل ــم يـتــرافــق
بمساعدات عينية غذائية ومواد تنظيف
وخالفه من الحاجات الـضــروريــة ،أي:
البــد أن تـكــون هـنــاك سلة متكاملة من
المساعدات تُعين العمال المتعطلين إلى
حـيــن يأتيهم الـفــرج ،ويـصـبــح بإمكانهم
االعـتـمــاد على عَـرَقـهــم فــي جَـنــي رزقهم
حتى وإن كان متواضع ًا.

منذ فترة والحكومة تحاول تمرير رفع الدعم عن الخبز بشكل سلس لتجنب ردة فعل الرأي العام عبر ال ّتعمد بسوء تصنيعه وتقنين توزيعه عبر
البطاقة الذكية وبمعدل ربطة واحدة لكل عائلة ،ثم التراجع ورفع سقف إلى أربع ربطات يومياً ،ثم اإلعالن عن إنهاء التعاقد مع شركة تكامل
ألسباب غير معروفة ،وكأن الهدف هو تحميلها -أمام الرأي العام -وزر القرارات الحكومية األخيرة ،وخاصة فيما يتعلق بموضوع مادة الخبز
والقرارات المترددة التي تصدر كل يوم تقريباً.
ǧأديب خالد

وم ـ ــع االرت ـ ـف ـ ــاع ال ـج ـن ــون ــي ل ــأس ـع ــار
ل ـج ـم ـيــع أن ـ ــواع ال ـس ـلــع خـ ــال ال ـف ـتــرة
الماضية والــذي ما زال مستمر ًا ،ومع
اإلج ــراءات االحـتــرازيــة الـتــي اتخذتها
الـحـكــومــة لمكافحة انـتـشــار الـكــورونــا،
وت ــوق ــف أعـ ـم ــال ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـع ـمــال،
وخاصة المياومين والموسميين الذين
يـكـسـبــون لـقـمـتـهــم يــوم ـ ًا ب ـيــوم ،نتيجة
ت ـل ــك اإلجـ ـ ـ ــراءات وت ــأخ ــر ال ـت ـحــركــات
الحكومية في صرف المعونة التي أعلن
عنها عبر وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل ،وفشل الــوزارة في الوصول
إل ــى ال ـع ـمــال .كــل مــا سـبــق يـتـنــافــى مع
ال ـقــوان ـيــن والــدس ـتــور ال ـس ــوري الــذي
ن ـصّ عـلــى حـمــايــة قــوة الـعـمــل ورعــايــة
الدولة لكل مواطن وأسرته في حاالت
ال ـط ــوارئ وال ـم ــرض وال ـع ـجــز والـيـتــم
وال ـش ـي ـخ ــوخ ــة ،وه ـ ــذا الـ ــوضـ ــع جـعــل
الـعـمــال أم ــام خـيــار ال ـجــوع أو انـتـظــار
التصدق عليهم من قبل أهالي الخير.
سياسات الحكومة والدستور
ت ـس ـت ـمــر اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـك ــوم ـي ــة فــي
م ـخــال ـفــة ال ــدس ـت ــور وإصـ ـ ــدار قـ ــرارات
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة ت ـخ ــال ــف م ـض ـم ــون ــه ن ـص ـ ًا
وروح ـ ًا ،فــرفــع الــدعــم عــن مــادة الخبز
يعني ما يعنيه أن كل أسرة ستدفع ما

يقارب  45ألف ليرة سورية ثمن خبز
فـقــط ،أي مــا يـقــارب الـحــد األدن ــى من
األجور مع العلم أن الدستور السوري
نصّ في المادة األربعين منه على أن
لـكــل عــامــل أج ــر ًا ع ــاد ًال حـســب نــوعـيــة
الـعـمــل وم ــردوده عـلــى أن ال يـقــل عن
ال ـح ــد األدن ـ ــى ل ــأج ــور ال ـ ــذي يـضـمــن
متطلبات الحياة المعيشية وتغيّرها،
كما وتكفل الدولة الضمان االجتماعي
والصحي للعمال ،والـيــوم ومــع مرور
عشر سـنــوات على قــانــون العمل رقم
 17لعام  2010لم تعقد اللجنة الوطنية
ل ــأج ــور أيـ ــة اج ـت ـم ــاع ــات ل ـهــا بــالــرغــم
مــن أن ال ـحــد األدنـ ــى لــأجــور لــم يعد
يكفي لتأمين الخبز أبسط مــادة لدى
الشعب السوري ،وتكاد تكون الوجبة
األساسية للكثيرين.
فيروس الفقر انتشر
تـعــامــل الـحـكــومــة مــع الـعـمــال فــي أزمــة
تـفـشــي وبـ ــاء ال ـك ــورون ــا واإلج ـ ــراءات
االح ـت ــرازي ــة يُ ـع ـبــر بـشـكــل واضـ ــح عــن
سياسة الحكومة التي ال تعير اهتمام ًا
ل ـش ــؤون ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة وأح ــوال ـه ــا،
وأنها ما زالت مستمرة في إجراءاتها
االقـتـصــاديــة مــن رفــع لـلــدعــم والـتـهـجــم
على حقوق الـعـمــال ،وتفتقد الحكومة
لـلـشــرعـيــة الـقــانــونـيــة والــدسـتــوريــة في
س ـيــاســات ـهــا وال أح ــد يـسـتـطـيــع تــأيـيــد

ق ــرارات ـه ــا ،ألن ـهــا بــاتــت ت ـهــدد بــاإلف ـقــار
جميع فئات المجتمع.
والـشــي الــوحـيــد الــذي يــدفــع الحكومة
لتحسب حـســاب أي قــرار تتخذه هو
ات ـبــاع الـعـمــال لــأســالـيــب الــديـمـقــراطـيــة
والــدسـتــوريــة فــي التعبير عــن آالمـهــم،
وال س ـي ـمــا اإلضـ ـ ــراب سـ ــاح الـطـبـقــة
الــوحـيــد ،والـعـمــال لـيـســوا بـعـيــديــن عن
تبني هذا الخيار ،فسياسات الحكومة
س ـتــدفــع ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة ل ـت ـب ـنــي هــذا
السالح ،فذلك أفضل لها من أن تموت
جوع ًا.
وإذا كــانــت الــدولــة تـخـشــى مــن تفشي
ف ـي ــروس ك ــورون ــا وات ـخ ــذت الـتــدابـيــر
الوقائية واالحترازية لتفادي انتشاره
ح ـس ـب ـمــا أع ـل ـن ــت ،إال أن ـه ــا ف ـش ـلــت فــي
م ـكــاف ـحــة فـ ـي ــروس ال ـف ـق ــر بــاع ـت ـبــارهــا
أحــد مصنعيه األســاسـيـيــن بسياساتها
وإجــراءاتـهــا التي تفاقم األوضــاع أكثر
فــأك ـثــر ،وبــال ـم ـقــابــل ه ــي ل ــم تـت ـخــذ أيــة
إجراءات لمكافحته ولم تقم بأية تدابير
اح ـتــرازيــة ل ـت ـفــادي ان ـت ـشــاره بــل على
العكس من ذلك تماما فهي بسياساتها
أوص ـل ــت الـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة ل ـيــس لـلـفـقــر
وإن ـم ــا ل ـل ـج ــوع ،وإذا ان ـت ـشــر ال ـجــوع
واس ـت ـف ـح ــل ف ـل ــن ت ـس ـت ـط ـيــع ال ـح ـكــومــة
وقـ ــف آثـ ـ ــاره ،ولـ ــن ت ـن ـجــح ف ــي إعـ ــادة
الـ ـمـ ــارد إلـ ــى ف ــان ــوس ــه ال ـت ــي أغـمـضــت
أعينها عنه طوال هذه السنوات.

لم تتخذ أية
إجراءات
لمكافحته ولم
تقم بأية تدابير
احترازية لتفادي
انتشاره بل هي
بسياساتها أوصلت
الطبقة العاملة
ليس للفقر وإنما
للجوع

شؤون عمالية
قاسيون ـ العدد  962اإلثنين  20نيسان 2020

www.kassioun.org

الطبقة العاملة في ذكرى الجالء

03

ُيعتبر الجالء من أهم القضايا التاريخية الوطنية التي تم إنجازها منذ معركة ميسلون،
وانطالق الثورة السورية الكبرى ،حيث تم تحقيق الجالء عام .1946
ǧنبيل عكام

لــم تـكــن ال ـحــركــة الـعـمــالـيــة فــي ســوريــة بـعـيــدة
عــن مـجــرى الـحــركــة الــوطـنـيــة فــي ال ـبــاد ،فقد
كانت الحركة العمالية جــزء ًا مهم ًا من الحركة
ال ــوط ـن ـي ــة ال ـم ـنــاه ـضــة لــاس ـت ـع ـمــار ال ـفــرن ـســي
الـقــابــع عـلــى ص ــدور الـشـعــب ،حـيــث استطاعت
ف ـ ــي ثـ ــاثـ ـيـ ـنـ ــات ال ـ ـق ـ ــرن ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ت ــأس ـي ــس
تنظيمها النقابي بعد العديد مــن االعتصامات
واإلضرابات واالحتجاجات المختلفة من أجل
حقوقها المعيشية وأجــورهــا ،وكــذلــك حقوقها
الـتـشــريـعـيــة فــي قــانــون عـمــل يـضـمــن حـقــوقـهــا
كافة ،من حيث تحديد ساعات العمل وإجــازة
م ــدف ــوع ــة األج ـ ــر وت ــأم ـي ــن ال ـم ـعــال ـجــة ال ـط ـب ـيــة
ـض م ـج ـ ٍز عـنــد نـهــايــة الـخــدمــة
لـلـعـمــال ،وت ـعــويـ ٍ
وم ـنــع ال ـت ـســريــح الـتـعـسـفــي وك ــذل ــك ح ـ ّق ـهــا فــي
تأسيس تنظيمها النقابي ،ومنذ نشوء الحركة
الـنـقــابـيــة حـقـقــت الـعــديــد مــن الـمـكــاســب فــي ظل
ال ـصــراع ضــد االسـتـعـمــار الـفــرنـســي وال ـصــراع
م ــن أجـ ــل ت ـح ـس ـيــن م ـس ـتــوى م ـع ـي ـشــة الـطـبـقــة
الـعــامـلــة ،عـبــر الـنـضــال مــن أجــل زي ــادة األجــور
وم ــن أج ــل ثـمــانــي ســاعــات عـمــل وغ ـيــرهــا من
الحقوق التي حققتها ،وبذلك اكتسبت الحركة
الـنـقــابـيــة وزنـ ـ ًا حـقـيـقـيـ ًا فــي ه ــذا ال ـص ــراع ضد
االسـتـعـمــار الـفــرنـســي وف ــي ال ـصــراع مــن أجــل
تحسين مستوى معيشة الطبقة العاملة وكافة
الكادحين.
حركة نقابية وطنية
ما كانت الحركة النقابية ستحقق هذه المكاسب
ال ـتــي حـقـقـتـهــا ل ــو كــانــت تـقـبــل اإلم ـ ــاءات مــن
خــارجـهــا ســواء مــن أرب ــاب الـعـمــل أو األجـهــزة
الـحـكــومـيــة الـتــي فــرضـهــا االسـتـعـمــار الفرنسي
عـلــى رقــاب الـعـبــاد ،أو غـيــر ق ــادرة عـلــى اتـخــاذ
القرارات المتعلقة بالشؤون السيادية للحركة
النقابية ،وخاصة فيما يتعلق بحياتها الداخلية،
وحقوق ومصالح من تمثلهم من العمال وكافة
الكادحين الفقراء.
اكتسبت الطبقة العاملة والحركة النقابية أهم
تجاربها على الرغم من مرارة الفقر وصعوبته

وسـطــوة االسـتـغــال الــرأسـمــالــي والـحـكــومــات
البرجوازية التي نصبها االحتالل الفرنسي وما
كــانــت تـمــارســه مــن قمع وسـجــون واعـتـقــاالت،
حيث خاضت الحركة النقابية والطبقة العاملة
أصعب المعارك الوطنية والطبقية مع القوى
الـ ـص ــاع ــدة ال ــوط ـن ـي ــة وال ـت ـق ــدم ـي ــة ال ـم ـنــاه ـضــة
لــاسـتـعـمــار ،حـيــث أصـبـحــت ال ـحــركــة الـنـقــابـيــة
فصي ًال هام ًا من فصائل حركة التحرر الوطني
في مواجهة المستعمرين الفرنسيين المحتلين،
هــذا وقــد عـمـلــت الـطـبـقــة الـعــامـلــة الـســوريــة في
ظـ ــروف صـعـبــة دون ح ـمــايــة ف ــي ظ ــل قــانــون
الحرف العثماني.
 200مؤسسة جديدة في الثالثينات
أمــا الوعي الطبقي للعمال فقد بــدأ يتشكل مع
بــدايــات دخــول الصناعات الحديثة إلــى البالد
وظ ـه ــور ع ــاق ــات اإلنـ ـت ــاج ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ،فـفــي
أواخ ـ ــر ال ـع ـشــري ـنــات وأوائ ـ ــل ال ـثــاث ـي ـنــات مــن
القرن الماضي ظهرت ما يقارب  200مؤسسة
ص ـن ــاع ـي ــة جـ ــديـ ــدة م ـن ـه ــا ال ـب ـي ــرة واإلس ـم ـن ــت
والـسـجــائــر ،إضــافــة إلــى تــوسـيــع مــا يـنـيــف عن
 300مــؤسـســة كــانــت مــوجــودة ،مـنـهــا :معامل
النسيج والتقطير والصابون والمطاحن .حيث
اكتشف العمال وعبر التجربة أن الرأسمالية
ه ــي الـ ـع ــدو األول ل ـم ـصــالــح ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة
وحـقــوقـهــا ،وبــالـتــالــي البــد مــن الـنـضــال ضــد كل
من يُمثل الرأسماليين واكتشفوا أن االستغالل
لـيــس لــه وطــن أو ديــن ،وظـهــرت عــدة أشـكــال
للتجمعات العمالية كنواة نقابية ،قبل تشكيل
نقابات عمالية تضم العمال فقط ،ولم يكن لها
غطاء قانوني.
محاوالت التحييد
إن الـتــاريــخ ال ــذي صـنـعــه الـعـمــال الـســوريــون
بـعــزيـمـتـهــم وبــإرادت ـهــم الـنـضــالـيــة الـعــالـيــة الـتــي
ل ــم يُ ـح ـ ِن ـه ــا إخـ ـف ــاق ه ـن ــا أو ك ـب ــوة هـ ـن ــاك ،أو
مـحــاوالت عــدة قــوى السيطرة على النقابات
من قوى السلطة الرسمية التي حظرت عليها
االشتراك بالمظاهرات أو االجتماعات ،وقوى
الـبــرجــوازيــة الــوطـنـيــة ممثلة بــأصـحــاب العمل،

ورغــم الـمـغــريــات الـتــي ُقــدمــت للحركة النقابية
وال ـحــركــة الـعـمــالـيــة وال ـت ـهــديــد والــوع ـيــد ال ــذي
جرى من أجل تحييد الطبقة العاملة والحركة
النقابية حتى ال يكون لها دور فاعل في تقرير
مصير البالد ،هذا الدور المتجذر في وجدانها،
ك ــان ــت ال ـغ ــاي ــة م ـنــه أن ت ـب ـقــى ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة
وال ـحــركــة الـنـقــابـيــة عـلــى الـحـيــاد واسـتـخــدامـهــا
عند الضرورة التي تقتضيها مصالح من يريد
ذل ــك ،ول ـيــس مــا تـقـتـضـيــه مـصــالـحـهــا الــوطـنـيــة
والطبقية .ومــن خــال السياسات االقتصادية
ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ع ـبــر ال ـس ـن ــوات ال ـفــائ ـتــة تـعــرضــت
م ـص ــال ــح ه ـ ــذه ال ـط ـب ـق ــة ل ـل ـك ـث ـيــر مـ ــن ال ـس ـطــو
وال ـت ـه ـم ـيــش أن ـه ـكــت ح ـي ــاة ال ـع ـم ــال وال ـش ـعــب
السوري واقتصاده الوطني ،وأنتجت الكثير
من األمراض واألزمات يصعب التخلص منها
بسهولة ،تحمل في طياتها خطر تهديد البالد
بوجودها.
استحقاق انهاء األزمة
إن اس ـت ـح ـقــاق ال ـي ــوم ي ـش ـبــه إلـ ــى ح ــد بـعـيــد
اس ـت ـح ـقــاق ال ـج ــاء ول ـك ــن ب ـم ـس ـتــوى أع ـلــى،
فاالستحقاق أمــام الحركة النقابية والشعب

ال ـس ــوري ه ــو إن ـه ــاء ه ــذه األزمـ ــة الــوطـنـيــة
والـحـفــاظ عـلــى وح ــدة ال ـبــاد ،ودف ــع الـبــاد
ب ــات ـج ــاه ن ـظ ــام ي ـح ـقــق أع ـم ــق م ـس ـتــوى مــن
ال ـعــدالــة االج ـت ـمــاع ـيــة م ــع أع ـلــى م ـعــدل نـمــو،
وه ـ ــذا ي ـح ـت ــاج إل ـ ــى إرادة وفـ ـع ــل ل ـل ـحــركــة
الـنـقــابـيــة والـطـبـقــة الـعــامـلــة ال ـســوريــة ،ودور
تـتــوفــر فـيــه ال ـش ــروط ال ـضــروريــة لتستعيد
الـحــركــة الـنـقــابـيــة ألـقـهــا ودوره ــا الــذي لعبته
تــاري ـخ ـي ـ ًا ،والـ ــذي يـمـكــن أن تـلـعـبــه فــي هــذه
الـظــروف المعقدة والـمــركـبــة ،حيث الـصــراع
عـلــى أش ـدّه مــن أجــل مستقبل ســوريــة ،لكي
تـكــون دولــة ديـمـقــراطـيــة مـقــاومــة للمشاريع
اإلمبريالية وحلفائها في الــداخــل ،من فساد
ول ـص ــوص ن ـه ـبــوا خ ـي ــرات شـعـبـنــا ،وعــاثــوا
فــي األرض ف ـس ــاد ًا .إن االح ـت ـفــال الحقيقي
بالجالء اليوم ،وفي خضم األزمة التي تهدد
ك ــل اإلرث ال ــوط ـن ــي ،ي ـكــون بــرســم مــرحـلــة
الـجــاء الـجــديــدة الــذي يُـعــد التغيير الوطني
الجذري الشامل والعميق بوصلتها ،والذي
يتجسد في ظروف سورية اليوم بانطالق
ال ـت ـســويــة ال ـس ـيــاس ـيــة ،ع ـلــى أسـ ــاس ال ـق ــرار
 2254الدولي.

الطبقة العاملة

تظاهرة في العراق
ق ــام ع ــدد م ــن ال ـمــوظ ـف ـيــن أمـ ــام وزارة
ال ـم ــال ـي ــة فـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة فــي
بـغــداد ،الـثــاثــاء  14مــن الشهر الـجــاري،
بالمطالبة بـصــرف رواتـبـهــم الـمـتــأخــرة،
هذا وكان عددٌ من الموظفين الذين تم
نقلهم مــن المعهد السياحي إلــى وزارة
ال ـتــرب ـيــة ق ــد ت ـظ ــاه ــروا ف ــي هـ ــذا ال ـيــوم
أم ــام مـبـنــى وزارة الـمــالـيــة فــي ب ـغــداد،
مـطــالـبـيــن ب ـصــرف روات ـب ـهــم الـمـتــأخــرة
م ـنــذ س ـتــة أش ـهــر وقـ ــال ال ـم ـت ـظــاهــرون:
إن ـهــم م ـس ـت ـمــرون بــال ـت ـظــاهــر ح ـتــى تـتــم
االستجابة لمطالبهم.

احتجاج عمال الغزل في مصر
نـفــذ ع ـمــال مـصـنــع ال ـغ ــزل والـنـسـيــج بـكـفــر الـ ــدوار ف ــي مـحــافـظــة
البحيرة المصرية ،وقفة احتجاجية فــي ساحة المصنع بسبب
تأخير رواتبهم لمدة شهرين على التوالي ،وعــدم قيام الشركة
بــاتـخــاذ اإلج ــراءات الـضــروريــة لمكافحة الـعــدوى والـحـمــايــة من
فـيــروس كــورونــا ،هــذا ويـعــانــي أكـثــر مــن  500عــامــل فــي مصنع
الغزل والنسيج بكفر الدوار من ظلم شديد ،نتيجة إهمال الشركة
في األزمة التي تمر بها البالد ،وعدم توفير طرق الحماية للعمال
أثناء العمل وصــرف األجــور في مواعيدها ،إضافة لعدم وجود
تأمينات العمال ،وسبق وتوفي عامل بسبب عدم توفير العالج
المطلوب في الصيدلية المخصصة لصرف العالج للعاملين في
شــركــة الـغــزل والـنـسـيــج بكفر ال ــدوار ،وطــالــب الـمـحـتـجــون بح ّل
مشاكل العمال للحفاظ على مصير  500أسرة من الضياع.

تضاعف معدل البطالة في أستراليا إلى
%10
يُـتــوقــع أن يـتـضــاعــف مـعــدل الـبـطــالــة فــي أسـتــرالـيــا
إلــى  %10فــي نـهــايــة شـهــر حــزيــران بسبب جائحة
فيروس كورونا ،حسب مصادر عن وزير المالية
األسـتــرالــي ،وقــال الــوزيــر :إنــه بــدون حزمة الدعم
ال ـح ـكــومــي لــدعــم أجـ ــور ال ـع ـمــال وس ــط الـجــائـحــة،
ل ـب ـلــغ م ـس ـتــوى ال ـب ـطــالــة  .%15وهـ ــذه ه ــي ال ـمــرة
األولى التي يمكن أن يصل فيها معدل البطالة في
أستراليا إلــى نسبة مــن رقمين منذ نيسان 1994
هذا وتشير هذه األرقام على أنه من المحتمل أن
تــدخــل أسـتــرالـيــا فــي ركــود مــع تعاملها مــع تفشي
الفيروس.

إضراب عمال شركة إنشاءات في تركيا
أعـلـنــت مـجـمــوعــة مــن الـعـمــال األت ــراك فــي شــركــة إن ـشــاءات عن
دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل احتجاجا على عدم اتخاذ
الحكومة اإلجراءات الوقائية الكافية لحمايتهم من وباء فيروس
كورونا المستجد ،حسبما أفاد موقع «أحوال» التركي.
حيث أن العمال والموظفين بشركة Insaat Cengiz ،وهي إحدى
شركات مواد البناء  ،أعلنوا إضرابهم عن العمل احتجاجا على
ظروف العمل الصعبة التي تجعلهم عرضه لإلصابة بالفيروس.
إدارة ال ـشــركــة طـلـبــت مــن ال ـع ـمــال زيـ ــادة ع ــدد ســاعــات الـعـمــل
الـخــاصــة بهم رغــم عــدم توفيرها اإلج ــراءات الكافية لحمايتهم
وســط تــزايــد خـطــر اإلصــابــة بــالــوبــاء ،ومــن الـجــديــر بــالــذكــر أن
إجــراءات التباعد االجتماعي لم تُنفذ بعد في العديد من مواقع
العمل في تركيا.
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في السابع عشر من نيسان ،1946
احتفلت سورية من أقصاها إلى أقصاها
بجالء آخر جندي أجنبي عن أرضها،
وتحقق الجالء نتيجة ثالثة عوامل:

ǧمحرر الشؤون العمالية

• ح ــرك ــة ش ـع ـب ـيــة واسـ ـع ــة ف ــي س ــوري ــة كـلـهــا
بمشاركة فئات مختلفة من الشعب.
• االتـ ـح ــاد ف ــي ج ـب ـهــة وط ـن ـيــة ل ـل ـن ـضــال ضــد
االستعمار واإلمبريالية.
• ت ــأيـ ـي ــد االت ـ ـح ـ ــاد ال ـس ــوف ـي ـي ـت ــي والـ ـبـ ـلـ ــدان
االشتراكية والشعوب العربية لنضال الشعبين
السوري واللبناني في سبيل الجالء.
وفي تلك اللحظة بالذات ،منذ انتفاضة الجالء
فــي أي ــار  ،1945وتـحـقـيــق ال ـجــاء فــي نـيـســان
 ،1946بـلـغــت ال ـحــركــة الـعـمــالـيــة درج ــة كـبـيــرة
مــن الـنـشــاط ،وش ــارك الـعـمــال الـســوريــون في
معارك انتفاضة الجالء في جميع المحافظات
وسقط العديد منهم شهداء في دمشق وحلب
والالذقية وحماة.
مؤتمر العمال السوريين
ومـنــذ نـهــايــة عــام  1944كــانــت الـحـكــومــة تشدد
الــرقــابــة عـلــى االت ـحــاد ال ـعــام لـنـقــابــات ســوريــة،
ف ـش ـكــل ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي م ــع ق ــوى تـقــدمـيــة
أخ ــرى ات ـح ــاد ًا نـقــابـيـ ًا جــديــد ًا «مــؤتـمــر الـعـمــال
الـســوريـيــن» ال ــذي يـضــم فــي صـفــوفــه  17ألــف
عامل برئاسة النقابي الشيوعي إبراهيم بكري.
أصدر مؤتمر العمال السوريين نشرة «نقابات
ال ـع ـم ــال» .وف ــي األول م ــن أي ـل ــول  1945قــرر
المؤتمر إرســال وفد لحضور مؤتمر النقابات
ال ـع ــال ـم ــي ،ول ـك ــن ال ـح ـكــومــة م ـن ـعــت ال ــوف ــد مــن
الـسـفــر ،فــاضـطــر الــوفــد الـســوري للسفر ضمن
وفد لبنان ،وانتخب العمال السوريون نقابيين
شـيــوعـيـيــن لـتـمـثـيـلـهــم ألن ـهــم ال يــرت ـشــون وال
يـتــآمــرون على الـعـمــال ولــديـهــم مـبــادئ ،وهكذا
ان ـت ـخــب ال ـع ـمــال ال ــوف ــد ال ـس ــوري ال ـم ـكــون مــن

إبراهيم بكري أمين سر نقابة عمال النسيج في
دمشق «باإلجماع» وسعيد السواس رئيس
نـقــابــة عـمــال الميكانيك فــي حـلــب «بــاإلجـمــاع»
وجـمـيــل عـثـمــان عـضــو الـهـيـئــة اإلداريـ ــة لنقابة
مـسـتـخــدمــي ال ـف ـنــادق فــي حـمــص « 30صــوت
مــن أصــل  ،»40وأيــد الــوفــد الـســوري اللبناني
اق ـتــراح ـ ًا ح ــول تـكــويــن ات ـحــاد ن ـقــابــات عــالـمــي
وانتسب إليه.
ت ـصــاعــدت اإلضـ ــرابـ ــات ال ـع ـمــال ـيــة ف ــي ســوريــة
لـحـظــة تحقيق ال ـجــاء ،ومــا أن تـحـقــق الـجــاء
حتى بدأ العمال يقودون اإلضرابات في وجه
الشركات األجنبية ،ففي دمشق وحدها أضرب
ع ـمــال ال ـك ـهــربــاء وع ـم ــال ال ـت ــرام ــواي ي ــوم 17
نيسان  1946من أجل تحقيق مطالبهم وأيدت
األح ـيــاء الــدمـشـقـيــة وبـقـيــة الـنـقــابــات إضــرابـهــم
خ ــال ع ـش ــرات ال ـبــرق ـيــات ال ـتــي أرس ـل ــت إلــى
الـحـكــومــة ،كـمــا ش ــارك الـعـمــال فــي الـمـظــاهــرات
الشعبية فــي شــوارع دمشق احتفا ًال بتحقيق
الجالء العظيم.

شارك العمال
السوريون في
معارك انتفاضة
الجالء في جميع
المحافظات وسقط
العديد منهم
شهداء في دمشق
وحلب والالذقية
وحماة

وف ــي حــزيــران  ،1946نـكـلــت الـحـكــومــة بـعـمــال
شــركــة الـتـبــغ الفرنسية «الــريـجــي» المضربين
الـ ــذيـ ــن ط ــال ـب ــوا بـ ــزيـ ــادة األج ـ ـ ــور ،وح ــاول ــت
الحكومة كسر إضــراب عمال السكك الحديدية
الذين أضربوا ضد المالكين األجانب وتقدموا
بـمـطــالـبـهــم .وتـحــت ضـغــط الـحــركــة اإلضــرابـيــة
لـلـعـمــال ،اض ـطــرت الـحـكــومــة إل ــى إصـ ــدار أول
قانون للعمل بتاريخ  11حزيران .1946
إصدار قانون العمل
لعب الحزب الشيوعي دور ًا كبير ًا في إصدار
قــانــون ال ـع ـمــل ،إذ أق ــام ال ـعــاقــات مــع ال ـنــواب
الديمقراطيين لتسريع تصديقه ،وشكل لجنة
ل ــدراس ــة م ـشــروع ال ـقــانــون قــدمــت ال ـعــديــد من
الـمــاحـظــات ،ونـظــم الـحــزب مظاهرة مــن أجل
تـطـبـيــق ق ــان ــون ال ـع ـمــل .وحـ ــدد ال ـق ــان ــون يــوم
ال ـع ـمــل م ــن  8س ــاع ــات وس ـم ــح ل ـل ـع ـمــال ب ـح ـقّ
اإلضراب وتكوين النقابات وحدد الحد األدنى
لــأجــور والعطلة األسبوعية المدفوعة األجــر

والعطلة السنوية والمعونات.
استمرت اإلضــرابــات فــي جميع إنـحــاء البالد،
وت ـكــونــت ال ـن ـقــابــات ف ــي ج ـم ـيــع ال ـم ـحــاف ـظــات،
فـفــي تـمــوز  1946شـمــل إض ــراب عـمــال السكك
الـحــديــديــة جـمـيــع الـمـنــاطــق الـشـمــالـيــة وخــاصــة
ع ـم ــال ح ـل ــب ،وأض ـ ــرب ع ـم ــال ش ــرك ــة ك ـهــربــاء
ح ـم ــص -ح ـم ــاة ،ف ـه ـبــت ال ـح ـكــومــة لـمـســاعــدة
الشركات األجنبية واعتقلت  700عامل.
عمال النسيج
وكان إضراب عمال النسيج أقوى اإلضرابات
الـتــي شهدتها الـبــاد ،وقــف الـشـيــوعـيــون على
رأس اإلضـ ـ ــراب ،وط ــال ـب ــوا بـتـطـبـيــق قــانــون
العمل ،فردت الحكومة بزج قادة اتحاد نقابات
ع ـم ــال ال ـن ـس ـيــج ف ــي ال ـس ـج ــون وع ـل ــى رأس ـهــم
الشيوعيان حسين عاقو وإبراهيم بكري ،كما
أغلقت السلطات جريدة «صوت الشعب» ألنها
دافعت عن حقوق عمال شركة التبغ الفرنسية
الـ ـمـ ـض ــربـ ـي ــن ،وج ـ ـ ــرى ضـ ـغ ــط عـ ـل ــى الـ ـح ــزب
الشيوعي ومنع نشاطه واعتقل أعضاؤه.

عامالت النظافة في جامعة الفرات
رغم الظروف االقتصادية المعيشية التي تسوء يومياً على العاملين
والفقراء جاءت اإلجراءات الحكومية غير المدروسة ،وإجراءات
القطاع الخاص لتزيد من القهر واالستغالل.

الحمل ..اعالوة!
فوق ِ
وردت لقاسيون شكوى مــن بعض العامالت
في نظافة جامعة الفرات في دير الزور
ال ـعــامــات وع ــدده ــن  15عــامـلــة ي ـت ـجــاوزن في
ال ـع ـمــر  40ع ــام ـ ًا ،وه ــن يـعـمـلــن ت ـحــت إش ــراف
المدعو (س ،ح) للنظافة من الساعة السابعة
صباح ًا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر ،وبأج ٍر
منخفض جد ًا هو  18ألف ليرة ،وهو أدنى من
الحدّ األدنى لألجور المقر وفق قوانين العمل
السورية ،كما أنهن يعملن دون عقودٍ رسمية،
وح ـك ـم ـ ًا بــال ـتــالــي دون الـتـشـمـيــل بــالـتــأمـيـنــات
االجتماعية أو النقابات وغيرها ،واألنكى من
ذلــك أنــه جــرى تخفيض عــدد الـعــامــات إلــى 6
فقط وأوقفن الباقيات عن العمل حتى إشعا ٍر
آخــر ،بسبب إجــراءات تخفيض العمل ،نتيجة

التدابير الصحية مــن جــراء فـيــروس كــورونــا،
وجــرى تخفيض أجــورهــن إلــى  9آالف ليرة،
ويـحــاسـبــن يــومـ ًا بـيــوم ،ومــن تـحـتــج مصيرها
الطرد.
المؤسف ،أن يتم ذلك في هذه الظروف والتي
تعتبر النظافة ليست ضرورية فقط ..بل مُلزمة
للوقاية مــن انتشار فـيــروس كــورونــا ،ناهيكم
عن الظروف االقتصادية المعيشية وضرورة
تـقــديــرهــا ،وكـمــا يـقــول الـمـثــل الـشـعـبــي الـفــراتــي
(ف ــوق ال ـحِ ـمــل اعـ ــاوة) وه ــذا يـعـتـبــر جــريـمــة
ليس بحقهن وخاص ًة أنهن معرضات لإلصابة
بالفيروس ،وإنما بحقّ أهالي دير الزور ككل،
واألكـثــر أسـفـ ًا ،أن يتم ذلــك فــي مــوقـ ٍـع تعليمي
ع ـ ـ ٍـال ،وت ـح ــت س ـمــع وب ـص ــر رئ ــاس ــة الـجــامـعــة
المتعاقدة مــع المتعهد دون اهتمام بتفاصيل
الـعـقــد مــن حـيــث الـعـمــالــة وال ـع ـقــود والـخـضــوع
لـلـتــأمـيـنــات ،ودون إش ــراف ات ـحــاد ع ـمــال ديــر
ال ــزور ،فــإذا الـعــامــات خــائـفــات مــن االحـتـجــاج
علن ًا خــوفـ ًا مــن الـطــرد وتـحــت ضغط الحاجة،
فهل رئاسة الجامعة واتحاد عمال ديــر الــزور
ومديرية التأمينات االجتماعية في دير الزور
يخافون أم غير مهتمين؟ أو ال يعلمون .وكما

يقول المثل :إن كنت تدري فتلك مصيبة ،وإن
كنت ال تدري فالمصيبة أعظم!
وضــع عــامــات الـنـظــافــة بــرســم رئــاســة جامعة
ال ـف ــرات وات ـح ــاد ع ـمــال دي ــر الـ ــزور ومــديــريــة

ـرض لـهــن
ال ـتــأم ـي ـنــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،وأي تـ ـع ـ ٍ
ب ــال ـط ــرد وع ـ ــدم إع ـط ــائ ـه ــن ح ـقــوق ـهــن ب ــاألج ــر
والتأمين الصحي واالجتماعي هم سيكونون
المسؤولين عنه.
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عن أية «منجزات» استعمارية تتحدثون؟!

في هذه اللحظات التي ُتعيد فيها القوى الوطنية التركيز وتوجيه األضواء على تفاصيل مهمة من التاريخ الوطني
الك ّرة مرة أخرى من تلك الجهات أو األفراد لطرح
ل ُتبقي هذا التراث والتاريخ ح ّياً وخالدًا في الذاكرة الوطنيةُ ،تعاد َ
أفكار إشكالية ال تخدم في نهاية المطاف مصلحة الشعب والوطن..
ǧأحمد علي

فـ ــي ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ــار؛ يـ ـط ــرح ال ـب ـع ــض أح ــادي ــث
مفادهاّ :أن االستعمار الفرنسي لسورية ترك
وراءه «منجزات حضارية تُرفع لها القبعة»!
وق ــد تـسـمــع عـلــى لـســانـهــم :ب ــأن فــرنـســا قــامــت
بــإعـمــار الـبـنــاء الـفــانــي مـثـ ًا ،أو قــامــت برصف
ذل ــك ال ـطــريــق ف ــي م ـثــال آخـ ــر ،وأح ـي ــان ـ ًا يــأخــذ
ال ـطــرح ش ـكـ ًـا م ـغــايــر ًا بـحـيــث ي ـجــري الـحــديــث
بــأنــه كــان هـنــاك ج ـنــرا ًال فــرنـسـيـ ًا فــي المنطقة
الفالنية ،وكان ودود ًا وله سُمعة طيّبة!
مواقف غير وطنية..
في الحقيقة ،أغلبية تلك الطروحات تنطلق من
قــاعــدة إشـكــالـيــة ج ــد ًا فــي صـيــاغــة الـمــوقــف من
الـمـسـتـعـمــر؛ وهــي الـمـقــارنــة بـيــن المستعمرين
الــذي قــامــوا باستعمار المنطقة عـبــر الـتــاريــخ،
وف ــي ال ـحــالــة ه ــذه ف ــإن ال ـم ـقــارنــة ت ـجــري بين
أيام الحكم العثماني وأيام الحكم الفرنسي في
سورية...
وفق هذه القاعدة؛ يصل هؤالء لنتائج ليست
إشـكــالـيــة ف ـقــط ،بــل كــارث ـيــة ومـشـيـنــة بــالـمـعـنــى
الوطني أيـضـ ًا؛ يصلون إلــى حـدّ تبرير الكثير
مــن تـصــرفــات ال ـعــدو واعـتـبــارهــا اسـتـثـنــا ًء عن
الـ ـق ــاع ــدة خ ــاص ـت ـه ــم؛ والـ ـت ــي ت ـق ــول بــأفـضـلـيــة
مستعمر على آخر ،والمِسْك في ختام التبرير:
«لو استمر هذا المستعمر الفالني لما كنّا هنا
وكان وضعنا أفضل بكثير»!
لو فرضنا جد ًال بأن هناك بعض األحجار التي
رصـفـتـهــا أي ــدي المستعمر عـلــى هــذه األرض،
دعــونــا نتساءل ســويـ ًة :هــل حق ًا يمكن تسمية
بـضـعــة األح ـجــار ه ــذه بــال ـ «ال ـم ـن ـجــزات»؟! ال،
ه ــذه اس ـت ـث ـم ــارات ول ـي ـســت م ـن ـج ــزات ،وه ــذه
ال ـت ـس ـم ـيــة ل ـي ـســت ت ـع ـب ـي ــر ًا ع ــن م ـ ــزاج ال ـكــاتــب

ورغبته ،هي بالفعل كذلك ألنها أفعال ألغراض
استثمارية ،بمعنى آخر؛ هي أفعال لها أهداف
ومن ورائها غايات.
حول األهداف والغايات ؟
األمــر مرتبط إلــى حد بعيد بأحالم المستعمر
ن ـف ـس ــه؛ فــال ـم ـس ـت ـع ـمــر -أي م ـس ـت ـع ـمــر -حـيــن
يستعمر ب ـلــد ًا مــا ،ال يـفـكــر بــالـخــروج مـنــه ،بل
يفكر– على األقــل فــي الـبــدايــة -بالمكوث إلى
األب ــد ،وبــالـتــالــي يسعى بشكل مـحـمــوم لثبيت
أقــدامــه عـبــر مـشــاريــع مــا صـغـيــرة هـنــا وهـنــاك،
بحيث تعطيه هذه المشاريع الشرعية الدائمة
في إدارتها ،وبالتالي الشرعية في البقاء على
األرض ،ما يعني بأن تلك المشاريع إن حصلت
فهي حصلت ألغراض سياسية؛ لتخديم أحالم
الخلود االستعمارية ،وهذا من ناحية أولى..
مــن نــاحـيــة أخ ــرى؛ يكمن وراء تـلــك المشاريع
أغـ ــراض اق ـت ـصــاديــة ،تـخـفــي ارت ـه ــان ـ ًا مـطـلــوبـ ًا
مــن البلد المستعمَر؛ ارتـهــان لمتطلبات سوق
ال ـب ـلــد ال ـم ـس ـت ـع ـمِــر ،لـمـتـطـلـبــات ن ـمــوه ورب ـحــه،
ارتهان لوصفاته االقتصادية ،لرؤوس أمواله،
لشركاته ،والقائمة تطول...
وبــالـتــرابــط مــع األغ ــراض االقـتـصــاديــة؛ هـنــاك
أغـ ــراض اجـتـمــاعـيــة ال يـمـكــن أن نـغـفــل عـنـهــا؛
فــالـتــأثـيــر عـلــى الــوعــي الـشـعـبــي الـعــام أحــد أهــم
آليات عمل العدو؛ وهذه اآللية بالتحديد كانت
تبدأ عملها في أغلب األحيان قبل أن تطأ قدم
ج ـنــدي واحـ ــد ال ـب ــاد ال ـم ـس ـت ـهــدفــة ،م ــن خــال
ب ـع ـثــات تــرس ـل ـهــا ال ـ ــدول االس ـت ـع ـم ــاري ــة ،تـحــت
يافطات وشـعــارات معينة لها طابع اجتماعي
غــالـبـ ًا ،للتعرف مــن خاللها على ثقافة الشعب
المستهدف ،وعــاداتــه وتقاليده بكل تفاصيلها
الدقيقة التي ال تخطر على بال أحد ،وك ّل هذا
كــان يحصل بهدف التمهيد للسيطرة المطلقة

كان البعثات
التبشيرية بهدف
التمهيد للسيطرة
المطلقة على
وعي وتفكير
الشعب وبالتالي
الوصول إلى رضوخه
الكّلي أمام إرادة
المستعمر
ِ

ع ـلــى وعـ ــي وت ـف ـك ـيــر هـ ــذا ال ـش ـع ــب ،وبــال ـتــالــي
الـ ــوصـ ــول إلـ ــى رض ــوخ ــه ال ـك ـ ّل ــي أم ـ ــام إرادة
المستعمِر..
سؤال مشروع حول الهوية؟!
بنا ًء عمّا سبق ك ّله؛ فإن تلك العقلية والطريقة
ف ــي ت ـحــديــد ال ـم ــوق ــف م ــن ال ـم ـس ـت ـع ـمــر؛ عـقـلـيــة
مشوبة بــأدران المستعمر ذاتــه ،ولها خلفيتها
التي هي في أغلب األمر مصالح مستمرة مع
المستعمر الفرنسي منذ أيــام االحـتــال .فمن
ال ـم ـعــروف بــأنــه هـنــاك مــن مــا زال ــوا يتمتعون
حتى الـيــوم بــامـتـيــازات على أرض المستعمِر
فــي أم ــور عـ ـدّة كــالـحـصــول عـلــى الـجـنـسـيــة أو
الـتـعـلـيــم الـمـجــانــي عـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال :عــوضـ ًا
عــن كونهم وأبنائهم هــم مــن يـتـصـدّرون قائمة
رجـ ــاالت األع ـم ــال فــي الـمـشــاريــع االقـتـصــاديــة
بين البلدين .وهؤالء بالتحديد؛ من المشروع
للشعب السوري اليوم أن يسألهم عن هويتهم
الــوطـنـيــة مــن جــديــد؟ ألن مــن يـسـعــى لتلميع
وتـحـسـيــن ص ــورة مـسـتـعـمِــر ال يـخـتـلــف كـثـيــر ًا
عـنــه فــي فـقــه الـسـيــادة الــوطـنـيــة ،وهــو بالعمق
امتدادٌ له ..ومن المفيد جد ًا التذكير بأن هناك
ع ــدد ًا مــن الـتـجــار قــامــوا بـفـكّ الـبـغــال عــن عربة
«غورو» عند دخوله دمشق ،وربطوا أنفسهم
مـكــانـهــا ،ول ـه ــؤالء ذات ـهــم أرس ــل «غـ ــورو» في
ص ـبــاح ال ـيــوم ال ـثــانــي مــن تـلــك ال ـحــادثــة هــديــة
تاريخية ثمينة تليق بهم :أكياس من التبن!
جروح نازفة..
ٌ
ن ــودّ اإلشـ ــارة هـنــا إل ــى أنّ ــه ه ـنــاك الـكـثـيــر من
الوطنيين الشرفاء الذين يــردّدون هــذا الكالم
بشكل بـبـغــائــي ،وعــن طـيــب نـيّــة وســوء تقدير
ل ـمــدى خ ـطــورتــه ،ول ـه ــؤالء ن ـقــولّ :إن كــامـنــا
هذا هو بمثابة دعوة لهم إلعــادة النظر بمثل
هـ ــذه األقـ ــاويـ ــل واالن ـت ـب ــاه ل ـم ــدى خ ـطــورت ـهــا
على كامل اإلرث الـســوري الوطني ،والهوية
الوطنية .وفي هذا السياق ،ينبغي التأكيد بأنه
ل ــوال دور ق ــوى ال ـظــام وال ـف ـســاد الـكـبـيــر في
ســوريــة وإصــرارهــم ط ــوال عـقــود فــي التعتيم
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على الــرمــوز الوطنية وعـلــى دورهــا وأهميته
عبر تاريخ سورية ك ّله ،لما كــان من السهولة
تمرير وقبول مثل هذه األقاويل ،فهذا السلوك
ي ـع ـكــس ف ــي ال ـع ـمــق ح ـجــم الـ ـج ــروح ال ـك ـب ـيــرة
النازفة في الهوية الوطنية ،ويضع مسؤولية
كبيرة على عاتق مــن سيعيدون بناء سورية
ح ـجــر ًا وب ـش ــر ًا فــي الـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة؛ مــرحـلــة
التغيير والـتـحــريــر ،تـلــك الـمــرحـلــة الـتــي ينبغي
أن تـكــون فـيـهــا الـسـلـطــة لـلـشـعــب ومــن الشعب
وألجــل الـشـعــب ،األمــر الــذي يتيح إع ــادة بناء
الهوية الوطنية بالشكل الذي يليق بتضحيات
الشعب السوري..
إهانة الشعب السوري مرفوضة..
أص ـحــاب هــذه ال ـطــروحــات هــم قـلــة قـلـيـلــة جــد ًا
مــن الـســوريـيــن ،وعـلــى ق ّلتهم نــردّ عليهم ،ألن
السيادة الوطنية والهوية الوطنية وكفاح أبناء
سورية من اآلبــاء واألجــداد ضد المستعمرين
واألعـ ـ ــداء ،وال ــدم ــاء ال ـتــي نــزفـتـهــا أج ـســادهــم،
ثـمـيـنــة جـ ــد ًا بــالـنـسـبــة لـلـشـعــب الـ ـس ــوري؛ تـلــك
النضاالت ليست مصدر فخر فقط ،بل ال تزال
تنبض القلوب بها حتى اللحظة ،وتلك الدماء
هــي ذات ـهــا ال ـتــي ت ـجــري فــي شــراي ـيــن وقـلــوب
ال ـق ــوى الــوط ـن ـيــة ال ـح ـيّــة ح ـتــى ال ـي ــوم ،ومـنـهــا
تستمدّ هذه القوى حرارة النضال الضرورية
الس ـت ـك ـمــال ال ـم ـه ـمــات الــوط ـن ـيــة ال ـت ــي ب ــدأ بـهــا
األوائ ـ ــل؛ تـلــك ال ـن ـضــاالت الـطــويـلــة وال ـمــريــرة،
هــي الـمــاضــي والـحــاضــر والـمـسـتـقـبــل بالنسبة
للشعب ،وال نقبل قطع ًا بأية إهانة توجه لهذا
اإلرث الوطني بأي شكل من األشكال..
دوماً وأبدًا :ال للمستعمر...
فـ ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة ،ال ـم ـس ـت ـع ـم ــر هـ ــو ال ـم ـس ـت ـع ـمــر،
والـمــوقــف منه واحــد مهما كــان دينه وديــدنــه،
وأيّ ـ ًا كانت أدواتــه االستعمارية ،وكيفما كانت
أشكال سيطرته وطريقة حكمه؛ موقف الشعب
الـســوري مـنــه ثــابــت ال يتغير وقــد صــاغــه منذ
زمن بعيد :ال مكان للمستعمر على تراب هذه
األرض!
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في ذكرى الجالء...

سورية بين الوطنية الشعبوية والعدمية الوطنية

ُيعتبر مفهوم الوطنية كغيره من المفاهيم ،مفهوماً متغير الدالالت ،واألبعاد
والشروط تبعاً لمعطيات الواقع الموضوعي ،وحسب المهام الواجب التصدي لها من
الشعب عموماً ،والنخب السياسية بشكل خاص ،في هذا البلد أو ذاك من بلدان العالم.
ǧرمزي السالم

ونـحــن فــي رح ــاب ذك ــرى ال ـجــاء ،فــإن قــراءة
جــديــدة لـمـفـهــوم الــوطـنـيــة س ــوري ـ ًا ،بـمــا يفتح
ال ـب ــاب أمـ ــام اس ـت ـك ـمــال ال ـط ــري ــق الـ ــذي فـتـحــه
يوسف العظمة بشكل خاص ،وروّاد الوطنية
السورية عموم ًا ،هو الشكل األنسب لالحتفاء
ب ـه ــذا ال ـم ـن ـجــز ال ـت ــاري ـخ ــي ل ـل ـش ـعــب ال ـس ــوري،
ال سـيـمــا وأن فـكــرة الــوطـنـيــة تـعــرضــت خــال
ال ـع ـقــود ال ـمــاض ـيــة ك ـغ ـيــرهــا م ــن ال ـم ـفــاه ـيــم إلــى
الكثير من التشويه ،والتمييع والتشويش.
ي ـظ ـهــر ع ـل ــى ال ـس ـط ــح ف ــي الـ ـظ ــرف ال ـس ــوري
الــراهــن ن ـمــوذجــان مــن ال ـخ ـطــاب ،فـيـمــا يتعلق
ب ـم ـف ـهــوم الــوط ـن ـيــة وم ـمــارس ـت ـهــا ف ــي ال ــواق ــع
الـمــوضــوعــي ،ي ـبــدوان عـلــى تـنــاقــض مــن حيث
الشكل ،ولكنهما على درجة عالية من التوافق
من حيث المحتوى والمضمون ،والتطابق من
حيث النتائج.
النموذج األول :الوطنية الشعبوية
هو ذاك النموذج من الخطاب الوطني الذي
يُـ ـقـ ـزِّم ال ــوط ــن إلـ ــى م ـج ــرد ح ـ ــدود وخ ــرائ ــط
مــرســومــة عـلــى الـ ــورق ،ي ـجــري ال ـحــديــث عنه
عـبــر ن ـشــرات األخ ـبــار والـخـطــابــات والـقـصــائــد
واألغ ــان ــي ،مــع تـجــاهــل ت ــام لـلـمــادة الـحـيّــة من
الوطن ،أي المواطن وكرامته وحريته وعموم
حقوقه.
ال يبخل علينا أصحاب هــذا الخطاب الوطني
ب ــال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـس ـي ــادة ال ــوط ـن ـي ــة ،وأه ـم ـيــة
ال ـح ـفــاظ عـلــى االس ـت ـقــال الــوط ـنــي ،والـتـغـنــي
بــال ـن ـضــال الــوط ـنــي ال ـتــاري ـخــي ورم ـ ــوزه ،وال
ي ـخ ـلــو هـ ــذا ال ـخ ـط ــاب م ــن ال ــوع ــظ ال ــوط ـن ــي،
وخـ ـصـ ــوصـ ـ ًا الـ ـح ــدي ــث عـ ــن أه ـم ـي ــة الـ ــوحـ ــدة
الوطنية ،في وطن فقراؤه مدعوون دائم ًا إلى
التضحية واالستشهاد ،ولكن ثــروتــه وقــراره
مرهونان بيد مــن فــي السلطة أو فــي السوق
أو على أطرافهما!
ح ـســب هـ ــذا ال ـن ـم ــوذج ،ال ــوط ــن ه ــو ال ـن ـظــام،

والنظام هو الوطن ،فلكي تكون وطني ًا يجب
أن ترضى بالنظام كما هو .ليس ذلك فحسب،
وأن تسعى
ال بل إن النظام هو الدولة أيض ًاْ ،
لتغيير النظام فأنت ضد الدولة ،وعليه ،ولكي
تثبت وطنيتك ،يجب أن تؤجل جميع حقوقك،
ألن (الوطن في خطر)؟
جــاء ظهور الجماعات اإلرهابية في سنوات
األزم ـ ـ ـ ــة ،فـ ــرصـ ــة ذهـ ـبـ ـي ــة لـ ـخـ ـط ــاب أصـ ـح ــاب
هــذه الـنـمــوذج ،فــإمــا أن تـكــون مــع الــدولــة ،أو
م ــع اإلرهـ ـ ــاب ،وس ـي ـتــم تـصـنـيـفــك م ــع الـتـكـفـيــر
وال ـت ـط ــرف ح ـت ــى ل ــو ك ـن ــت م ــن أتـ ـب ــاع بـ ــوذا،
طــالـمــا أن ــك ال تـقــر بـطــريـقــة (الــدولــة=ال ـن ـظــام)
فــي إدارة األزم ــة .وفــي الــوقــت الــذي كــان فيه
س ـلــوك ال ـن ـظــام مــن األس ـب ــاب األســاس ـيــة لـهــذا
المستوى من تدويل األزمة السورية ،فإن كل
مــن يـشــارك فــي الـلـقــاءات الــدولـيــة لحل األزمــة
وإعــادة الـقــرار إلــى السوريين ،هــو خــارج عن
(الصف الوطني) ويستوجب التشنيع بح ّقه،
وإقامة الحدّ عليه.
ويتعالى الحديث عن السيادة الوطنية ،لنجد
أن المقصود هــو احتكار الـقــرار الوطني ،ألن
الـسـيــادة الــوطـنـيــة تعني فـقــط سـيــادة الـنـظــام،
أم ــا مــا ج ــرى ســاب ـق ـ ًا مــن فـتــح ال ـم ـجــال للتملك
واالس ـت ـث ـمــار ل ـ (اإلخـ ــوة األع ـ ــداء) مــن تــركـيــا
وق ـطــر وال ـس ـعــوديــة وغـيــرهــا عـبــر الـسـيــاســات
النيوليبرالية ،واستجداء الشراكة مع الغرب،
بعد  2005فكان أمر ًا مشروع ًا!
النموذج الثاني :العدمية الوطنية
حـســب خـطــاب هــذا الـنـمــوذج ،فــإن كــل حديث
يتعلق بالدفاع عن الوطن ،يعني حكم ًا الدفاع
عن النظام .فلكي تثبت أنــك لست مع النظام،
يجب أ ّال تتحدث عــن القضية الــوطـنـيــة ،فهذه
القضية يـجــب أن تبقى مــؤجـلــة ،ومــا عــدا ذلــك
فأنت من جماعة النظام ،أمــا إذا أعلنت موقف ًا
واضـ ـحـ ـ ًا وص ــريـ ـحـ ـ ًا ض ــد ال ـت ــدخ ــل ال ـخ ــارج ــي
ال ـع ـس ـك ــري وال ـس ـي ــاس ــي وال ــدب ـل ــوم ــاس ــي فــي
ش ـ ــؤون بـ ـ ــادك ،ف ــأن ــت ع ـم ـيــل ال ـن ـظ ــام دون

بناء سورية الجديدة
سورية بال نهب
وفساد واستبداد
وبال تمييز بين
مواطنيها على
أساس القومية أو
الدين
ِّ

شـ ــك !..وإذا كــانــت ب ـعــض ال ـن ـخــب الـسـيــاسـيــة
التي تكاثرت على مزبلة األزمــة ،وجه ًا سافر ًا
للعدمية الوطنية ،فإن خطاب متصوفي التّكية
ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ع ـم ــوم ـ ًا ي ـص ـبّ ف ــي هـ ــذا االت ـج ــاه،
فــالــوطـنـيــة بــاتــت مــدعــاة لـلـسـخــريــة ،والــرمــوز
الوطنية التاريخية محل تهك ٍم ،وهم في أفضل
األحــوال كــانــوا سُـ ّذجـ ًا وبـسـطــاء ،ويصل األمــر
عـنــد جــوقــة الـتـفــاهــة هــذه ،إلــى الـتّـحـســر ونــدب
الـحــظ ألن (فــرنـســا) خــرجــت مــن بــادنــا ،قبل
أن نتعلم مـنـهــا الـمــدنـيــة وال ـحــداثــة ،وال تُـقـصّــر
هــذه الجماعة أيـضـ ًا فــي الـحــديــث عــن السيادة
ال ــوط ـن ـي ــة ،ل ـت ـجــد بــأن ـهــا ت ـع ـنــي حـ ـص ــر ًا الـ ــدور
ال ــروس ــي ف ــي األزمـ ــة ال ـس ــوري ــة ،أم ــا الــوجــود
األم ـ ــري ـ ـك ـ ــي ،وال ـ ـتـ ــركـ ــي و..و ..فـ ـه ــو م ـب ــرر
ومشروع!
الشعبوية والعدمية يكمالن بعضهما البعض،
ط ــري ـق ــان أدّيـ ـ ــا إلـ ــى الـ ـك ــارث ــة ذات ـ ـهـ ــا ،ف ـســاهــم
الـطــرفــان كــل مــن مــوقـعــه -وبـغــض الـنـظــر عن
نوايا البعض هنا أو هناك -في إنهاك عناصر
ال ـب ـن ـيــة الــوط ـن ـيــة ال ـس ــوري ــة ك ـل ـهــا ،وخ ـصــوص ـ ًا
الـحــامــل ال ـمــادّي لـهــا ،أي فـقــراء ســوريــة ،نهب ًا،
وإف ـقــار ًا ،واعـتـقــا ًال ،وقـتـ ًا ،وخـطـفـ ًا ،وتهجير ًا،
وب ـي ـع ـ ًا ل ــأوه ــام ،وال ـدّف ــع ب ـهــم م ــن م ــأزق إلــى
م ــأزق ،فـكــاهـمــا أوق ـفــا قـطــار ال ـتــاريــخ ،وقـطــار
ال ــوط ـن ـي ــة ف ــي ال ـم ـح ـطــة ال ـت ــي ي ــري ــد ،األول:
يتمترس فــي خـنــدق الوطنية لتأبيد سلطته،
وال ـث ــان ــي :م ـس ـت ـعــد أن ي ـت ـحــالــف م ــع إب ـل ـيــس،
ويفعل أي شيء كان ،ولو كان إسقاط الدولة
بما تعنيه من بشر وثــروة وجغرافيا وتاريخ
وثقافة ،ومستقبل ،للوصول إلى السلطة.
الوطنية الواقعية سورياً
م ـ ــا ال ش ـ ــك فـ ـيـ ــه ،أن الـ ـمـ ــوقـ ــف م ـ ــن ح ـم ــاي ــة
االس ـت ـق ــال ال ـس ـيــاســي كـ ــان ومـ ــا زال يـشـكــل
األس ــاس ال ـمــادي ألي مــوقــف وط ـنــي ،ولـكـنــه
ف ــي ظـ ــروف ال ـع ــال ــم ال ـم ـعــاصــر ي ـع ـت ـبــر شــرط ـ ًا
ضروري ًا لكنه غير كافٍ ،حيث يكتسب مفهوم
الــوطـنـيــة الـيــوم مـعـنـىً جــديــد ًا ،يـتـجــاوز مسألة
حـمــايــة االس ـت ـقــال الــوط ـنــي ،إل ــى فـهــم يــرتـقــي
إلـ ــى م ـس ـتــوى ال ـم ـه ــام ال ـت ــي ي ـفــرض ـهــا ال ــواق ــع
الـمــوضــوعــي أم ــام ال ـســوري ـيــن ،خـصــوصـ ًا بعد
تفجر األزمة منذ .2011

الحل السياسي  -الجالء الثاني
ّ
(االح ـت ـف ــاء بــال ـجــاء ف ــي جـحـيــم األزمـ ــة الـتــي
باتت تهدد كل اإلرث الوطني المادي ،يكون
بـمـعــرفــة ال ـض ــرورة الـتــاريـخـيــة الــوطـنـيــة الـتــي
تفرضها اللحظة الــراهـنــة ،والـعـمــل مــن أجلها،
كما فعل الوطنيون السوريون عبر التاريخ،
م ــن يــوســف الـعـظـمــة إل ــى سـلـطــان األط ــرش،
وف ــارس ال ـخ ــوري ،إل ــى ابــراه ـيــم هـنــانــو ،إلــى
ص ــال ــح ال ـع ـل ــي ،وس ـع ـي ــد آغـ ــا ال ـ ــدق ـ ــوري ،تـلــك
الـ ـض ــرورة ال ـتــي تـتـجـســد ف ــي ظـ ــروف ال ـيــوم
ح ـصــر ًا بــانـطــاق قـطــار ال ـحـ ّـل الـسـيــاســي على
أسـ ـ ــاس قـ ـ ــرار م ـج ـل ــس األمـ ـ ــن  ،2254نـحــو
حـ ّـل الـكــارثــة اإلنـســانـيــة ،ومــواجـهــة اإلره ــاب،
والتغيير الجذري الشامل والعميق) ،والنظر
إل ــى م ـكــونــات ال ـح ـ ّـل ع ـلــى أسـ ــاس أن ـهــا مـهــام
م ـت ـكــام ـلــة ،ال ي ـم ـكــن إن ـج ــاز واح ـ ــدة م ـن ـهــا ،إال
بالتوازي مع المهام األخرى.
حل سياسي ًا ضمن هذه الرؤية يرتقي في
إن ّ
أهميته التاريخية إلى مستوى الجالء.
إن االنـ ـطـ ــاق م ــن وح ـ ــدة ال ـم ـه ــام الــوط ـن ـيــة
واالق ـت ـص ــادي ــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،والــدي ـم ـقــراط ـيــة،
يشكل حجر األساس لبناء سورية الجديدة.
فــا حــريــة لــوطــن ،دون أن يـكــون مــواطـنــوه
أحرار ًا ،وال يمكن لمواطن أن يكون حر ًا دون
وطن حر ،وحرية المواطن ضمن هذه الرؤية
ـادل لـلـثــروة ،وحـ ّقــه
تعني حـ ّقــه فــي تــوزيـ ٍـع ع ـ ٍ
فــي إبــداء رأيــه ،وممارسة الرقابة على جهاز
الدولة ،وإمكانية محاسبة هذا الجهاز ،وإيجاد
األس ـ ــس ال ـح ـق ــوق ـي ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ال ـضــام ـنــة
ل ــذل ــك .أمـ ــا ح ــري ــة ال ــوط ــن ف ـت ـع ـنــي اس ـت ـع ــادة
كل
الـسـيــادة المنتهكة طــو ًال وعــرضـ ًا ،وإنـهــاء ّ
أش ـك ــال ال ــوج ــود األج ـن ـبــي ف ــي س ــوري ــة ،بـمــا
فـيـهــا ال ـخ ــروج مــن مـنـظــومــة الـتـبـعـيــة لـلـمــركــز
الــرأس ـمــالــي ،وال ـت ـحــرر م ــن ن ـيــر (االس ـت ـع ـمــار
الـ ـ ـ ـ ــدوالري) ،ب ـم ــا ي ـق ـت ـضــي ت ـص ـف ـيــة أدوات ـ ــه
المحلية مــن قــوى الـكــومـبــرادور ،والسير مع
القوى الدولية الصاعدة باتجاه عالم تسوده
النّدّية والقانون الدولي.
إن ك ــل ذل ــك يـشـكــل نـقـطــة االس ـت ـنــاد ف ــي بـنــاء
س ــوري ــة ال ـج ــدي ــدة ،س ــوري ــة ب ــا ن ـهــب وف ـســاد
واس ـت ـب ــداد ،وب ــا تـمـيـيــز بـيــن مــواطـنـيـهــا على
أساس القومية أو الدِّين.
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تح ّول إحداثيات الصراع الفكري وحرب المواقع

الصراع الفكري هو انعكاس للصراع المادي السياسي و ُيعّبر عن الخصوصية التاريخية لهذا األخير.
وهذه الخصوصية نابعة من دور اإليديولوجيا السائدة الهادف للتعمية على الواقع وتشويه قوانينه،
وتشويه عملية التغيير بالضرورة .واليوم هناك خصوصية وتم ّيز لألزمة الرأسمالية التي ُتحدد شروط
الصراع التاريخية ،وآفاقه ،و ُتحدد بالتالي خصائص عملية التعمية تلك.

ǧمحمد المعوش

سريعاً عن خصوصية األزمة
خ ـصــوص ـيــة األزمـ ـ ــة أخ ـ ــذت ك ـث ـي ــر ًا مــن
ال ـن ـق ــاش والـ ـتـ ـعـ ـمّ ــق .أي ك ــون ـه ــا أزمـ ــة
عميقة للرأسمالية ،ليس كــأزمــة دوريــة
فـيـهــا ،بــل كــأزمــة نـهــائـيــة .أي أن إمكانية
إعادة إنتاج الرأسمالية فقدت هوامشها
(ه ــوام ــش ال ـتــوســع ال ـســاب ـقــة) ،فـهــي قد
استهلكتها كلها ،على مستوى الطبيعة
واإلنسان .وإذا أخذنا هوامش توسعها
ع ـلــى م ـس ـتــوى اإلنـ ـس ــان ل ـل ـتــدل ـيــل عـلــى
انغالق هوامش التوسع :كانت االنتقالة
م ــن االس ـت ـغــال ال ـم ــادي ال ـم ـبــاشــر ،إلــى
م ـس ـتــوى م ـع ـنــوي أع ـم ــق ي ـت ـش ــارك مــع
االستغالل المادي ،وتم ّثل في الليبرالية
الـ ـف ــردي ــة ال ـت ــي أط ـل ـق ــت ح ــرك ــة ال ـ ــذات،
ولكن منعتها من التحقق ،تلك االنتقالة
اس ـت ـن ـف ــدت م ـس ـت ــوي ــات ال ـت ــوس ــع عـلــى
صعيد الـفــرد ،وهــي لــذلــك الـيــوم صــارت
مهددة للبنية العقلية والجسدية للفرد.
إذ ًا نـحــن أم ــام أزم ــة مــوضــوعـيــة مــاديــة
في المجتمع ،كنمط حياة شامل .ولهذا
قـلـنــا ســاب ـق ـ ًا وم ـنــذ سـنـيــن أن ح ـ ّـل هــذه
الـتـنــاقـضــات العميقة يتطلب لـيــس فقط
تحوالت كميّة في الرأسمالية ،بل تحو ًال
نــوع ـي ـ ًا فــي نـمــط ال ـعــاقــات االجـتـمــاعـيــة
ال ـتــي هــي تـعـبـيــر عــن نـمــط مــن عــاقــات
اإلن ـت ــاج ،بــاتـجــاه االش ـتــراك ـيــة ،بالمعنى
الـمـمــارســي الـيــومــي لـحـيــاة ال ـنــاس على
صعيد أدوارها وعالقتها بالعام ،بنفسها

وب ـغ ـي ــره ــا ،أي والدة مـ ـعـ ــانٍ ج ــدي ــدة
للحياة تحمي اإلنـســان أو ًال مــن الــدمــار
الــوجــودي ،وتـحــرر طــاقـتــه الـكــامـنــة ،أي
قــوة عمله التي شفطها العمل المأجور
الــرأس ـمــالــي ،وحـطـمـهــا فــي ذات الــوقــت
(م ـثــا ًال ،مــراجـعــة مــادة قــاسـيــون :تدمير
ق ــوة الـعـمــل وحـ ــدود الــرأس ـمــال ـيــة) .أي
عــدم كفاية إعــادة توزيع نسبي للثروة
كما حصل فــي الـمــوجــة الـثــوريــة األولــى
خـ ـ ــال ال ـ ـق ـ ــرن ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،عـ ـ ــدا ب ـعــض
خصائص الحكم الشعبي فــي التجارب
االشـتــراكـيــة ،أي نـمــوذج حـيــاة يـتـحـوّل
عن اقتصاد السوق واالستهالك والعمل
ال ـمــأجــور واإلن ـت ــاج الـبـضــاعــي الـمـغـرَّب،
هــذا الـنـمــوذج ال ــذي لــم يكتمل تـطــوره.
ـرق تــاريـخــي
وهــا نـحــن ال ـيــوم أم ــام مـفـتـ ٍ
بـسـبــب ه ــذه األزم ــة ب ــال ــذات ،إم ــا الـفـنــاء
(وليس فقط الوحشية) أو االشتراكية.
ال ـص ــراع ق ـبــل ال ـك ــورون ــا ب ـيــن الـتـجــريــب
والتجريد
لم يكن هذا التوصيف مقبو ًال لدى أغلب
ق ــوى الـتـغـيـيــر فــي ال ـعــالــم ،قـبــل اإلنـهـيــار
والـتـعـ ّـطــل فــي نـمــط الـحـيــاة عـلــى الـكــرة
األرضـ ـي ــة ق ـبــل الـ ـك ــورون ــا .أي أن هــذا
التوصيف لألزمة لم يكن واضح ًا للعين
الـتـجــريـبـيــة ،وكــان يـحـتــاج إلــى مستوى
مــن الـتـجــريــد لــم يـكــن سـهـ ًا عـلــى جميع
مــن هُــم فــي مــوقــع التغيير .وهــذا سببه
أن الفكر المحصور في “نخبة” لم يملك
قــدرة التملك النقدي لواقعه ،فهو أيضا
خــاضــع لـعـمـلـيــة الـتـعـمـيــة اإليــديــولــوجـيــة
فــي ظــل الـلـيـبــرالـيــة .ول ـكــن ف ـجــأة ،وفــي

لـحـظــة صــدمــة تـجــريـبـيــة ،ان ـفــرج الـكــامــن
في األزمة للعين التبسيطية الميكانيكية،
وصارت االشتراكية ممكنة ال بل صارت
الشعار األساس ،عجبي!

إن اليقظة
تتطلب
الثورية ّ
ترسيماً جديداً
لحدود الصراع
الفكري-
السياسي يكشف
تمويه وإخالء
المواقع التي
يقوم بها الفكر
غير الماركسي

إنجلز وعملية التسّلل بين المواقع
م ــا ح ـصــل ي ـح ـمــل جــان ـب ـيــن ،األول :هــو
إثـ ـبـ ــات ص ــوابـ ـي ــة الـ ــرؤيـ ــة الـ ـت ــي كــانــت
م ـغ ـيّ ـبــة ط ـ ــوال ال ـس ـن ـيــن ال ـمــاض ـيــة لــدى
قــوى الـتـغـيـيــر (الـتــي يـتـمــوه فـيـهــا الفكر
ال ــرأسـ ـم ــال ــي ب ـل ـب ــوس “ثـ ـ ـ ــوري”) كـمــا
لـ ــدى قـ ــوى الـ ـع ــدو ال ـط ـب ـقــي ال ـم ـبــاشــر.
وال ـث ــان ــي :ه ــو ال ـجــانــب ال ـخ ـط ـيــر ،وهــو
واع أو غـيــر
إخـ ــاء ل ـل ـمــواقــع (ب ـش ـكــل ٍ
مقصود) ،من قبل الفكر غير الماركسي
على كل تنوعاته .نشدد على هذا الفكر
ألن الـفـكــر الــرأس ـمــالــي ال ـصــريــح يــواجــه
صـعــوبــة فــي الــدفــاع عــن مــرافـعــاتــه حــول
صوابية الرأسمالية ونموذجها .فمواقع
العدو الرأسمالي الفكرية سقطت تحت
ضــربــات األزم ــة الـمــوضــوعـيــة وحـضــور
ت ـبــاش ـيــر ع ــال ــم ج ــدي ــد ي ـل ــوح ف ــي األف ــق،
ومــؤشــراتــه الــدولـيــة الـسـيــاسـيــة الفوقية
واضحة ،وتحديد ًا عبر روسيا والصين.
ل ـه ــذا ه ـن ــاك م ــواق ــع (ع ـ ـ ــدوّة) سـقـطــت،
وه ـ ـنـ ــاك م ـ ــواق ـ ــع ،ل ـف ـك ــر ال ـت ـغ ـي ـي ــر غ ـيــر
الماركسي ،قد تم إخالؤها ،أو باألحرى
تم تمويهها بيافطة االشتراكية .فانجلز
اقترح ،في مرحلة صعود الماركسية ،أن
الـفـكــر غـيــر الـمــاركـســي تبنى الماركسية
شـكـ ًا ،لـكــي يناقضها مــن داخـلـهــا ،كونه
لم يعد قادر ًا على مواجهتها الصريحة.
أ ّية اشتراكية وأ ّية ممارسة؟
إن االن ـت ـق ــال ب ـيــن ال ـم ــواق ــع ل ـه ــذا الـفـكــر
غـيــر الـمــاركـســي لــم يـحـصــل مـعــه انـتـقــال
مـنـهـجــي ،أي أنــه حـصــل فــي ذات الـعــدة
الفكرية السابقة لهذا الفكر .وهــذا يعني
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أن الجوهر النظري للموقف الجديد ال
زال م ـف ـقــود ًا .وبــالـتــالــي ،فــإن الـمـمــارســة
الجديدة ستبقى محكومة بذات المسار
ال ـس ــاب ــق ل ـه ــذا ال ـخ ــط غ ـيــر ال ـمــارك ـســي.
فالتخلي عن الماركسية -اللينينية يكون
واض ـح ـ ًا لـيــس فـقــط فــي االسـتــراتـيـجـيــة،
ب ــل ع ـل ــى ال ـم ـس ـت ــوى ال ـت ـك ـت ـي ـكــي أي ـض ـ ًا.
ه ــذا نـ ــراه ف ــي أداء غــالــب ه ــذه ال ـقــوى
فــي تعاملها مــع الـحــركــة الـشـعـبـيــة ،ومــع
االنتفاضات التي حصلت .فالسائد فيها
كانت العفوية ،أو الصبيانية والمراهقة،
كـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــرات ع ـ ــن “م ـ ـ ــرض الـ ـيـ ـس ــاري ــة
الطفولي” الذي أشار إليها لينين.
لينين وحرب المواقع
إن الصراع اإليديولوجي إذ ًا له خصوصية
مميزة اليوم ،فانغالق الهامش التاريخي
لـلــرأسـمــالـيــة مــادي ـ ًا يـعـنــي ان ـغــاق هــامــش
فكرها المعبِّر عنها .ولكن هذا ال يعني أن
هوامش المناورة األخــرى التي يتحرك
فـيـهــا ال ـف ـكــر غ ـيــر ال ـمــارك ـســي (الـ ــذي هــو
تعبير ومـكـوّن عــن المجتمع الرأسمالي،
وعــاقــاتــه وقــواه الطبقية مــن بــرجــوازيــة
صغيرة تحديد ًا) قد انتهت ،ولكنها ضاقت
وهي أقل مما كانت عليها في القرن الـ 19
وال ـ  ،20بسبب عُـمــق األزمــة الرأسمالية
وخصوصيتها.
ه ــذا يـعـنــي أن الـيـقـظــة ال ـثــوريــة تـتـ ّـطـلــب
تـ ــرسـ ـيـ ـمـ ـ ًا جـ ـ ــديـ ـ ــد ًا لـ ـ ـح ـ ــدود ال ـ ـص ـ ــراع
ال ـف ـك ــري -ال ـس ـي ــاس ــي ،ي ـك ـشــف ت ـمــويــه
وإخ ــاء ال ـمــواقــع ال ـتــي ي ـقــوم بـهــا الـفـكــر
غير الـمــاركـســي .فـهــذا لــه أهمية حاسمة
فــي تـحـقـيــق عـمـلـيــة الـتـغـيـيــر وإنـجــاحـهــا،
حسب شروط الصراع في كل دولة ،ال
الشعارات.
ب ـن ـيــة ال ـف ـكــر ال ــرأس ـم ــال ــي ت ـن ـهــار ،ويـمـتــد
ضـعـفـهــا لـفــرعـهــا “الـ ـث ــوري” .ل ـنــدكّ تلك
المواقع.
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ُتمارس السورية للتجارة مهامها
المفترضة بتوفير تشكيلة واسعة
من المواد والسلع ،وخاصة الغذائية،
من خالل صاالتها ومراكزها الكثيرة
وواسعة االنتشار على مستوى
المحافظات والمدن والبلدات والقرى
كافة ،مما فرض «نظرياً» أن تكون هذه
المؤسسة تاجرًا حكومياً كبيرًا في السوق
المحلية.

ǧعادل ابراهيم

فـهــل تـقــوم هــذه الـمــؤسـســة الـعـمــاقــة بــدورهــا
على مستوى المنافسة في السوق من خالل
بضائعها وسلعها ،بما يحقق للمواطن السعر
المناسب والمواصفة الجيدة كما هو مفترض
منها؟.
واقع الحال
م ــن ال ـم ـع ــروف أن ج ـ ــزء ًا ه ــامـ ـ ًا م ــن ص ــاالت
الـمــؤسـســة الـمـتـمــركــزة فــي الـمــواقــع الحساسة
م ـ ــن األس ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ــرئـ ـيـ ـسـ ــة ف ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ــدن ،تــم
الـتـخـلــي عـنـهــا لمصلحة بـعــض الـمـحـظـيـيــن من
المستثمرين خالل السنين الماضية ،لقاء عائد
اسـتـثـمــاري سـنــوي ،مــا زال مـثــار جــدل حيال
عدالته ومصلحة المؤسسة فيه!.
على الطرف المقابلّ ،إن غالبية المواد والسلع
التي تتعامل بها المؤسسة تقوم بتأمينها عن
طريق الشراء المباشر من التجار والمنتجين
والمستوردين (عــام وخــاص) ،مع نسبة مما
يـتــم اسـتـيــراده مــن ال ـمــواد األســاسـيــة مــن قبل
الـمـسـتــورديــن بحسب التعليمات بـهــذا الـشــأن،
وبعضها اآلخر يتم عرضه وبيعه في صاالتها
م ــن خ ــال أس ـل ــوب ال ـب ـيــع ب ــاألم ــان ــة لـمـصـلـحــة
ال ـت ـج ــار ،وهـ ــذه وت ـل ــك م ــن ال ـب ـضــائــع وال ـس ـلــع
بالمحصلة يُضاف إليها هامش الربح الخاص
بــالـمــؤسـســة ،طـبـعـ ًا بـعــد أن ي ـكــون ال ـتــاجــر قد
ضمن ربحه منها.
غائب لمصلحة التجار
الدور التنافسي ٌ
هذا الواقع يُشير إلى ّأن المستفيد من وجود
المؤسسة ومــن توسع انتشارها هــم شريحة
التجار المتعاملين معها باختالف توصيفاتهم
(م ــوردون -مـسـتـثـمــرون )..فـهــؤالء يُحققون
الـ ـم ــزي ــد مـ ــن األربـ ـ ـ ــاح ال ـص ــاف ـي ــة ب ــاع ـت ـب ــاره ــم
مستفيدين مــن صــاالت الـمــؤسـســة دون تكبّد
الضرائب والرسوم ونفقات المياه والكهرباء،
وغيرها من النفقات النثرية الكثيرة األخرى،
وبالتالي فإن الدور التنافسي في السوق غير
متوفر في ظل هذا النمط من العمل.
ف ــال ـس ـع ــر م ـح ــدد س ـل ـف ـ ًا م ــن ق ـب ــل ال ـت ــاج ــر مــع
ه ــوام ــش أرب ــاح ــه ،وه ــو ال ش ــك ال يـمـكــن أن
ي ـق ــوم ب ـم ـمــارســة دور ال ـم ـنــافــس ل ـن ـف ـســه فــي
األس ــواق عـلــى سلعه وبـضــائـعــه ،فكيف الـحــال
بعد إضافة هوامش الربح الخاصة بالمؤسسة،
مهما تضاءلت هذه الهوامش؟! ناهيك عن أن
بعض الموردين يقومون بتوريد بعض السلع
والبضائع ذات الـجــودة والمواصفة المتدنية
بالمقارنة مــع مــا هــو متوفر فــي األســواق من
شبيهات لها بمواصفة وجودة أفضل.
ول ـع ــل ذلـ ــك م ــن األسـ ـب ــاب الــرئ ـي ـســة ل ـعــزوف
الـمــواطـنـيــن عــن الـلـجــوء لـلـمــؤسـســة ،فــاألسـعــار
فيها غالب ًا هي أعلى من مثيالتها في األسواق،
كما تتوفر في األسواق مواد وسلع بمواصفة
وج ــودة أفـضــل ،مــا يـعـنــي بالمحصلة أن دور
المؤسسة على مستوى تأمين السلع بالسعر
ال ـم ـنــاســب وال ـمــواص ـفــة ال ـج ـيــدة ،وب ـمــا يـحـقــق

مصلحة الـمــواطـنـيــن ويُـلـبــي احـتـيــاجــاتـهــم ،غير
موجود.
مهام محدودة ودور قاصر
اق ـت ـص ــرت م ـه ــام ال ـب ـعــض ف ــي الـ ـص ــاالت عـلــى
تــوف ـيــر ب ـعــض الـ ـم ــواد وال ـس ـلــع االسـتـهــاكـيــة
اليومية ،وخاصة الخضار والفواكه واللحوم،
وقد استقطبت هذه المهام بعض المستهلكين،
وبحسب أماكن تواجدها ،ومع ذلك لها مالها،
وعليها ما عليها ،بهذا الشأن.
فبرغم أن السورية للتجارة تقوم عبر فروعها
بــإصــدار ن ـشــرات أس ـعــار يــومـيــة لـهــذه ال ـمــواد،
وهي قريبة من نشرات األسعار التي تصدرها
م ــدي ــري ــات ال ـت ـمــويــن ف ــي ال ـم ـحــاف ـظــات ،إال أن
ال ــواق ــع ي ـقــولّ :إن بـعــض ال ـص ــاالت ال تـلـتــزم
ب ـهــذه ال ـن ـش ــرات ،ح ـيــث تـتـبــايــن األس ـع ــار بـيــن
صالة وأخرى ،كما تتباين المواصفة أيض ًا.
ف ـ ـ ــإذا ك ـ ــان األم ـ ـ ــر عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـخ ـض ــار
والفواكه قد يمر مــرور الكرام على المواطن
دون أن يتبين الغبن الــذي أصــابــه باعتباره
ب ـس ـيــط ،ل ـكــن ذل ــك ال يـنـطـبــق ع ـلــى ال ـل ـحــوم،
وخــاصــة الـحـمــراء (الـغـنــم -الـعـجــل) ،فــالـفــارق
ال ـس ـع ــري ب ـي ــن ال ـن ـش ــرة والـ ــواقـ ــع ك ـب ـيــر فــي
بعض الـصــاالت ،وهــذا األمــر ال يخدم سمعة
المؤسسة ودورها بالنتيجة ،فمن استقطبتهم
مــن المواطنين المستهلكين ،ستفقدهم تباع ًا
ج ـ ــراء ه ـ ــذا ال ـت ـب ــاي ــن ال ـس ـع ــري ذا ال ـط ـب ـي ـعــة
االستغاللية أيض ًا.
وعـلــى اعـتـبــار أنـهــا مــؤسـســة حـكــومـيــة يـجــري
غ ـضّ ال ـطــرف عـنـهــا مــن قـبــل عـنــاصــر الــرقــابــة
التموينية على ما يبدو ،باستثناء اللهم بحال
الـشـكــوى الـمـبــاشــرة مــن قـبــل أحــد الـمــواطـنـيــن
على رفع السعر وعدم التّقيّد بالنشرة!.
رقم األعمال المحقق ليس من المنافسة
تحقق المؤسسة رقم أعمال سنوي قد يُغطي
تـكــالـيـفـهــا ونـفـقــاتـهــا ،ورب ـمــا مــع تـحـقـيــق بعض
األرباح ،وفق ًا للخطط التي تعمل على إنجازها.
لكن كيف ذلك وهي ال تمارس دور المنافس
الحقيقي في األسواق؟.
ج ــزء م ــن مـ ــوارد ال ـمــؤس ـســة يـتـمـثــل ب ـعــائــدات
االستثمار السنوي المضمون لبعض صاالتها

المؤسسة ليست
هي التاجر الكبير
في السوق بل
هي ليست أكثر من
وسيط لتسويق
وتصريف سلع
وبضائع التجار بما
يحقق مصلحتهم
فقط ال غير

ومراكزها.
أما الموارد الفعلية التي تحقق بعض العائدات
فتتمثل بالتالي:
ب ــداي ــة ب ــدوره ــا ع ـلــى م ـس ـتــوى تــأم ـيــن بـعــض
متطلبات جهات قطاع الدولة ،حيث تلجأ هذه
الجهات للتعامل مع المؤسسة باعتبارها قطاع
دول ــة أي ـض ـ ًا ،مــع مــا يـعـنـيــه ذلــك مــن تسهيالت
مقوننة.
ج ــزء ه ــام مــن ال ـك ـســاء الـعـمــالــي لـلـعــامـلـيــن في
الـ ــدولـ ــة ،م ــن خـ ــال ال ـق ـس ــائ ــم ال ـم ــوزع ــة عـلــى
المستحقين ليقوموا باستالم مخصصاتهم من
صاالت المؤسسة.
تـقـسـيــط بـعــض الـسـلــع وال ـم ــواد لـلـعــامـلـيــن في
الدولة ،لقاء هامش ربح مضاف طبع ًا.
مــع األخ ــذ بـعـيــن االع ـت ـبــار أن ذل ــك كـلــه يـصـبّ
فــي مصلحة التجار باعتبار أن بضائعهم هي
التي يتم بيعها بهذه األشكال التسويقية أو ًال
وآخر ًا.
فرقم األعـمــال ،واألرب ــاح المقترنة بــه ،قبل أن
يكونا في مصلحة المؤسسة ولحساباتها ،فهما
في مصلحة هؤالء الموردين والتجار.
والـنـتـيـجــة ،أن الـمــؤسـســة لـيـســت هــي الـتــاجــر
الـكـبـيــر فــي ال ـس ــوق ،بــل هــي لـيـســت أك ـثــر من
وس ـي ـطٍ ل ـت ـســويــق وت ـصــريــف س ـلــع وب ـضــائــع
التجار بما يحقق مصلحتهم فقط ال غير!.
فرص إلعادة االعتبار والثقة
ال ـت ــوج ــه ال ـح ـك ــوم ــي ب ـت ــوزي ــع ب ـع ــض ال ـم ــواد
الـغــذائـيــة الـمــدعــومــة للمواطنين عـبــر الـســوريــة
لـلـتـجــارة ،أع ــاد إب ــراز دور الـمــؤسـســة ك ــذراع
تــدخـلــي حـكــومــي م ـج ــدد ًا ،مــن خ ــال تــوزيـعـهــا
لهذه المواد (رز -سكر -شــاي -زيــت) على
المواطنين بموجب البطاقة الذكية ،ومع ذلك
فقد واجهت المؤسسة ،ومــا زالــت ،الكثير من
الصعوبات في تحقيق وإنجاز هذه المهمة كما
هو مطلوب منها.
فـ ــاالزدحـ ــام ع ـلــى ص ــاالت ـه ــا ال ـم ـخ ـص ـصــة لـهــذه
ال ـغ ــاي ــة ش ــدي ــد ،وال ـ ـمـ ــواد «الـ ـم ــدع ــوم ــة» غـيــر
مـتــوفــرة دائ ـم ـ ًا وبـشـكــل كــامــل فـيـهــا بـمــا يــؤمــن
س ــاس ــة ال ـت ــوزي ــع لـلـمـسـتـحـقـيــن ،األمـ ــر ال ــذي
لـ ــم ي ـل ــق اس ـت ـح ـس ــان ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،وم ـ ــا زال
ال ـم ــوض ــوع ق ـيــد ال ـت ـجــريــب واالخ ـت ـب ــار ال ــذي

يغلب عليه طابع االرتجال ،طبع ًا مع استمرار
أشكال المحسوبية والوساطة ،وبعض أوجه
االستغالل والفساد.
ك ـمــا ح ـظ ـيــت ال ـمــؤس ـســة أي ـض ـ ًا بـ ــدور إضــافــي
عـبــر بـعــض صــاالتـهــا مــن خــال تــو ّلـيـهــا تــوزيــع
أسطوانات الغاز للمواطنين ،ومؤخر ًا اعتماد
بعض صاالتها لبيع الخبز التمويني أيض ًا ،مع
تسخيرها لسياراتها من أجل هاتين المهمتين،
لكن ذلك أيض ًا كان له ما له وعليه ما عليه من
مالحظات.
علم ًا أن هذه المهام من المفترض أنها فرصة
للمؤسسة ،عسى أن تستعيد الثقة المهزوزة
بها من قبل المواطنين ،وتستعيد دورهــا بما
يحقق مصلحتهم.
السياسات واإلرادة الحكومية
هي الحاسمة
يبقى أن نقول :إن هذه المؤسسة فع ًال عمالقة،
لـكــن ج ــرى وي ـجــري تـقــزيـمـهــا وتـقــزيــم دوره ــا
كــذراع تنافسي حكومي لمصلحة المواطنين،
وذلــك بسبب تـغـوّل الـتـجــار واالسـتـثـمــار فيها،
مع ما يتبع ذلك من بعض أوجه الفساد ،وما
يترتب على ذلك من تجيير لدورها بما يخدم
اسـتـمــرار مصالح هــؤالء ،على حسابها وعلى
حساب مصلحة المواطنين.
ورب ـمــا لـيــس مــن الـصـعــوبــة اس ـت ـعــادة دوره ــا
الـتـنــافـســي الـحـقـيـقــي ،وتـعــزيــز ثـقــة الـمــواطـنـيــن
بها ،بحال تم إنهاء هذا التغوّل ،عبر استعادتها
لـصــاالتـهــا الـمـسـتـثـمــرة ،مــع تـكــريــس اعـتـمــادهــا
على توفير سلعها المحلية من قبل المنتجين
مـ ـب ــاش ــرة دون ال ـح ـل ـق ــات ال ــوس ـيـ ـط ــة ،وم ــن
خــال قيامها بــاالسـتـيــراد باسمها لـلـمــواد غير
المتوفرة محلي ًا ،وخاصة الغذائية ،وليس عبر
الطرق االلتفافية تحت أية ذريعة ،مع التأكيد
ع ـلــى آل ـي ــات ال ــرق ــاب ــة وال ـم ـتــاب ـعــة ع ـلــى حـســن
التنفيذ ،منع ًا للفساد والمحسوبية.
ولـعـلـنــا ال نـبــالــغ بــالـقــولّ :إن ذلــك كـلــه ،وقـبــل
أن يكون بيد إدارة هذه المؤسسة والقائمين
عـلـيـهــا ورغ ـب ـت ـهــم ،أو إرادة ورغ ـب ــة ال ـت ـجــار
والـمـسـتـفـيــديــن ،فـهــو بـيــد اإلرادة الـحـكــومـيــة
وت ــوج ـه ــات ـه ــا وس ـي ــاس ــات ـه ــا ،وهـ ــي ال ـحــاس ـمــة
بذلك!.
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االستغالل ورمضان يقلصان سلة الغذاء للغالبية المفقرة

بدأت موجة جديدة من ارتفاعات األسعار ،وخاصة على المواد الغذائية األساسية ،مع اقتراب شهر رمضان ،فإذا
كانت اللحوم الحمراء كانت قد خرجت من سلة االستهالك الغذائي للغالبية من المواطنين بشكل نهائي خالل الفترات
الماضية ،فإن المؤشرات تقول :إن هذه السلة ستشهد المزيد من التقليص على غذائيات إضافية.
ǧنوار الدمشقي

ف ـقــد ارت ـف ـعــت األس ـع ــار خ ــال ال ـف ـتــرة الـقــريـبــة
الماضية بشكل كبير ،وما زالت تسجل المزيد
م ــن االرتـ ـفـ ــاعـ ــات ،ب ــرغ ــم ان ـخ ـف ــاض م ـع ــدالت
االسـ ـتـ ـه ــاك ل ـ ــدى ال ـغ ــال ـب ـي ــة مـ ــن ال ـس ــوري ـي ــن
الــذيــن يـعــانــون الـفـقــر وال ـعــوز ،الـمـتــوج بوقف
األع ـم ــال بـنـتـيـجــة اإلج ـ ــراءات االح ـتــرازيــة من
ال ـكــورونــا ،وبــالـتــالــي بـفـقــدان ه ــؤالء لـمـصــادر
دخ ــول ـه ــم ،وب ــرغ ــم ك ــل ال ـحــديــث الــرس ـمــي عــن
الضبط والرقابة والمتابعة للسلع والمواد في
األسواق ،بأسعارها ومواصفاتها!.
رفع األسعار مقابل تقّلص الطلب
مــن المتوقع أال يشهد مــوســم رمـضــان الـقــادم
فورة الزيادة على الطلب ،وخاصة على المواد
والسلع الغذائية ،كما جرت عليه العادة ،بسبب
فقدان الغالبية من المواطنين لمصادر رزقهم
ودخ ـل ـهــم بـنـتـيـجــة إج ـ ــراءات الـحـجــر والـحـظــر
الـ ـق ــائـ ـم ــة ،فـ ـم ــوض ــوع االسـ ـتـ ـهـ ــاك بــال ـن ـس ـبــة
ل ـل ـم ـف ـقــريــن ل ــم ي ـع ــد م ـق ـت ــرن ـ ًا ب ـت ــراج ــع ال ـق ــدرة
الشرائية فقط ،بل بانعدامها!.
وبــال ـتــالــي ،م ــن ال ـم ـتــوقــع أن ي ـت ـضــاءل الـطـلــب
عـلــى الـكـثـيــر مــن الـسـلــع والـ ـم ــواد ،وي ـتــراجــع،
بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع تـ ــدهـ ــور الـ ــوضـ ــع ال ـم ـع ـي ـشــي
للغالبية ،علم ًا أن المتحكمين بالعرض والطلب
فــي األس ـ ــواق ،مــن ك ـبــار ال ـت ـجــار وال ـمــورديــن،
استبقوا مــوســم رمـضــان وقــامــوا بــرفــع أسعار
الـمــواد االسـتـهــاكـيــة ،وخــاصــة الـسـلــع الغذائية
الرئيسية ،في موجة رفــع إضافية طالت هذه
األسعار قبل قدوم الشهر «الكريم».
وب ـن ــا ًء عـلــى تــوقــع ان ـخ ـفــاض ال ـط ـلــب ،وبـغــايــة
حـفــاظ شــريـحــة المستغلين عـلــى حصتهم من
األرباح دون نقصان ،عزموا على أن يعوضوا
تـقـ ّلــص الـطـلــب عـلــى بـعــض الـسـلــع ،مــن خــال
زي ـ ــادة أس ـع ــار بـعـضـهــا اآلخـ ــر ال ـت ــي ال يـمـكــن

االسـتـغـنــاء عـنـهــا .ولــم ال ؟ فـهــؤالء الـكـبــار هم
ال ـم ـت ـح ـك ـمــون أو ًال وآخ ـ ــر ًا ف ــي األسـ ـ ــواق ،بــل
وبالمواطنين ومستويات معيشتهم أيض ًا!؟.
أسواق دمشق
سجلت أسواق دمشق تفاوت ًا نسبي ًا ومحدود ًا
فــي األس ـعــار فـيـمــا بـيـنـهــا ،وخــاصــة بـمــا يتعلق
بأسعار الخضار والفواكه ،ارتباط ًا بالمواصفة
والجودة والمكان ،وتليها بذلك أسعار اللحوم
(الحمراء والبيضاء) ،والبيض كذلك ،بمقابل
تــوحـيــد سـعــري تـقــريـبـ ًا لـبـقـيــة الـسـلــع الـغــذائـيــة
(الـ ـحـ ـبـ ــوب -الـ ـسـ ـم ــون -ال ـ ــزي ـ ــوت -ال ـ ــرز-
ال ـس ـك ــر -ال ـط ـح ـي ــن-ال ـح ــاوة -ال ـط ـح ـي ـنــة)..
باإلضافة للمشتقات الحيوانية (حليب -ألبان-
أجبان ،)..-وكذلك هناك توحيد سعري تقريب ًا
للمعلبات والحليب المجفف ولمواد التنظيف
وغ ـيــرهــا ،مــع تـسـجـيــل ارت ـفــاع يــومــي ألسـعــار
الكثير من السلع ،ودون سقوف واضحة ،بما
في ذلك الكعك والحلويات بمختلف أنواعها.
فيما يلي رصــد لوسطي أسـعــار بعض السلع
الغذائية في األسواق مطلع األسبوع( :الخيار
 -600الـ ـبـ ـن ــدورة  -800ال ـل ـي ـم ــون -1800
البصل  -350البطاطا  -550الـكــوســا -350
ال ـبــاذن ـجــان  -400ال ـفــول  -300الـفــاصــولـيــاء
 -800ال ـبــازالء  -500طـبــق الـبـيــض -2500
ه ـبــرة الـغـنــم  -12000ه ـبــرة الـعـجــل -8000
دبـ ـ ــوس ال ـ ـفـ ــروج  -2500سـ ـ ــودة ال ــدج ــاج
 -2500الـ ــرز  -900ال ـس ـكــر  -550الـبــرغــل
 -800الطون  -800السردين .)..400
مزيد من التقشف
اس ـ ـت ـ ـنـ ــاد ًا ل ــأسـ ـع ــار أعـ ـ ـ ــاه ،بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مــع
م ـح ــدودي ــة وان ـخ ـف ــاض ال ــدخ ــل ل ــدى الـغــالـبـيــة
الـمـفـقــرة ،وان ـعــدامــه لــدى شــريـحــة واس ـعــة من
ال ـم ـت ـع ـط ـل ـيــن أيـ ـضـ ـ ًا ،م ــن الـ ــواضـ ــح أن ه ــؤالء
ال ـم ـف ـقــريــن اض ـط ــروا ل ـض ـغــط واخ ـت ـص ــار سـلــة

بغاية حفاظ
المستغلين على
حصتهم من األرباح
دون نقصان عوضوا
تقّلص الطلب على
بعض السلع من
خالل زيادة أسعار
بعضها اآلخر

استهالكهم مـجــدد ًا ،وسيضطرون لالستمرار
فـ ــي ع ـم ـل ـيــة االخـ ـتـ ـص ــار ه ـ ــذه بـ ــالـ ـتـ ــوازي مــع
استمرار ارتفاعات األسعار.
فـبـعــد أن خــرجــت ال ـل ـحــوم ال ـح ـمــراء وال ـفــواكــه
والـحـلــويــات والمعلبات مــن هــذه السلة بسبب
تدهور الوضع المعيشي خالل الفترات السابقة،
بــدأت عمليات االختصار والتقشف تطال الرز
والفروج والبيض ،وحتى بعض الخضار أيض ًا،
بـسـبــب اس ـت ـنــزاف اإلم ـكــانــات وصـ ــو ًال لـحــدود
الفقر المدقع عند الغالبية الساحقة والمسحوقة
من المواطنين ،الذين اقتصر غذاء بعضهم على
الخبز وبعض الخضار ليس إ ّال!
تحكم واستغالل
المتغنّون بآليات العرض والطلب في السوق
كــذري ـعــة ،م ــن ك ـبــار ال ـت ـجــار وال ـم ـســؤول ـيــن ،ما
زالـ ــوا ي ـم ـلــؤون الــدن ـيــا ص ـخ ـب ـ ًا وض ـج ـي ـج ـ ًا عــن
ميزات هــذه اآللـيــات على أنها بوابة للتنافس
عـلــى مـسـتــوى الـسـعــر والـمــواصـفــة وال ـجــودة،
في الوقت الــذي يــزداد فيه التحكم باألسواق
والمغتنين بها ومن خاللها ،استغال ًال وتحكم ًا
وف ـ ـسـ ــاد ًا ،وب ـح ـي ــث ي ـب ــدو ال ـح ــدي ــث ع ــن ه ــذه
اآلل ـيــات لـيــس إ ّال تـبــريــر ًا لــاسـتـغــال الـجــاري
وال ـمــزيــد مـنــه ،عـلــى حـســاب الـمــزيــد مــن إفـقــار
واسـتـنــزاف المواطنين وجيوبهم ،ليس على
م ـس ـتــوى األس ـع ــار ف ـقــط ،ب ــل وع ـلــى مـسـتــوى
الـمــواصـفــة وال ـجــودة ،الـتــي تسجل الـمــزيــد من
التدني يوم ًا بعد آخر ،ناهيك عن الغش الكبير
في بعض السلع أيض ًا ،مع عدم تغييب ذرائع
العقوبات والحصار الممجوجة على أنها سبب
الرتـفــاع األسـعــار كــذلــك األمــر ،وأخـيــر ًا ،ذريعة
ال ـك ــورون ــا ال ـتــي ي ـجــري تـحـمـيـلـهــا ال ـك ـث ـيــر مــن
الموبقات السعرية والتحكمية.
ذريعة في غير مكانها
أم ــا ال ــذري ـع ــة ال ـج ــدي ــدة ال ـم ـســاقــة ح ــول سـبــب
ارتـفــاع األسـعــار مــؤخــر ًا ،فـقــد أتــت عـلــى لسان
أحــد أعـضــاء غــرفــة تـجــارة دمـشــق ،عبر إحــدى
وس ــائ ــل اإلعـ ــام م ـنــذ ع ــدة أيـ ــام ،ف ـقــد ق ــال أن
ال ـس ـب ــب هـ ــو« :ط ـل ــب ب ـع ــض ال ـت ـج ــار ك ـم ـيــات
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ضـخـمــة مــن ال ـمــواد الـغــذائـيــة ال ـتــي يــوزعــونـهــا
بشكل سلل غذائية مجانية ،كمساعدات لألسر
الـفـقـيــرة ومـتــوقـفــي األع ـمــال فــي ه ــذه الـفـتــرة،
وهؤالء التجار تُرفع لهم القبعة.»..
لــن نـســأل الـعـضــو عــن الـتـجــار الــذيــن يطلب أن
نــرفــع لهم القبعة ،وعــن الكميات الضخمة من
ال ـم ــواد ال ـغــذائ ـيــة ،وع ــن الـسـلــل ال ـغــذائ ـيــة الـتــي
ي ـت ـحــدث ع ـن ـهــا ،لـكـنـنــا ن ـت ـســاءل م ــع غ ـيــرنــا مــن
المواطنين :ألـيــس مــن األجــدى لــو أن التجار
يـتـخـلــون عــن ج ــزء مــن أربــاح ـهــم عـلــى ال ـمــواد
وال ـس ـلــع فــي األس ـ ــواق ،ب ــد ًال مــن ع ـنــاء شــراء
هـ ــذه الـ ـمـ ــواد ب ـس ـعــرهــا ال ـم ــرت ـف ــع وتــوزي ـع ـهــا
كمساعدات؟!.
تغ ّيب غير مشروع
المتتبع لحركة السوق ،والبضائع ،واألسعار،
والـ ـم ــواصـ ـف ــات ،ال ي ــرص ــد ف ـقــط االرت ـف ــاع ــات
الـمـتـتــالـيــة عـلــى األس ـعــار فـقــط ،بــل كــذلــك األمــر
ي ــرص ــد ال ـغ ـي ــاب ش ـبــه ال ـت ــام ألش ـك ــال وآل ـي ــات
الرقابة والمتابعة والضبط والمحاسبة ،التي
م ــن ال ـم ـف ـتــرض أن ـهــا ب ـع ـهــدة أج ـه ــزة ال ــدول ــة (
وزارة التموين -الــرقــابــة التموينية -الرقابة
الـصـحـيــة -الـمـحــافـظــة -الـسـيــاحــة -الـجـمــارك..
وغيرها) باإلضافة لجمعيات حماية المستهلك.
فبرغم كثرة تعداد هذه األجهزة ،والعاملين فيها،
إ ّال أن أثرها ودورهــا شبه غائب عن األســواق،
وإن حـضــر فـحـضــوره خـجــول ،بــل ويـغـلــب على
بعضه المحسوبية والـفـســاد والــوســاطــة ،ولعل
أع ــداد مــا يـتــم تنظيمه مــن ضـبــوط يـتــم اإلعــان
ع ـن ـهــا ب ـيــن ال ـح ـيــن واآلخ ـ ــر م ــن ق ـبــل مــديــريــات
التموين في المحافظات مث ًال تعتبر مؤشر ًا على
هــذا الـغـيــاب ،فـمــا يـجــري فــي األس ــواق الـكـثـيــرة
وال ـك ـب ـيــرة م ــن م ـخــال ـفــات أك ـب ــر بـكـثـيــر م ـمــا يـتــم
ضبطه من هذه المخالفات ،وال مبرر أو مسوغ
لــذلــك بـحــال مــن األح ــوال ،ســوى أن المتحكمين
بـهــذه األس ــواق مــن كـبــار الـتـجــار والمستوردين
وحـيـتــان الـفـســاد ،مــن مصلحتهم اسـتـمــرار حــال
الفلتان الجاري فيها ،وطبع ًا على حساب حاجات
المواطنين االستهالكية ،وخاصة الغذائية منها،
التي تزداد في التقلص يوم ًا بعد آخر.
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عشرات الهزات األرضية خالل أقل من شهر..

الخشية مشروعة؟
هل ِ

شهدت سورية مؤخرًا عدة هزات أرضية متفاوتة الشدة ،كانت أقواها بتاريخ 4/15
بحسب المركز الوطني للزالزل« :بشدة قدرها  4,7درجات على مقياس ريختر ،وعمق
 10كم ،تبعد مسافة  38كم عن مدينة الالذقية ،وتم الشعور بها في معظم المدن
السورية ،إضافة إلى العديد من الهزات االرتدادية».
ǧعاصي اسماعيل

الـســوريــون ،وبــرغــم بعض التهكم على الـهــزات
األرضية ككارثة جديدة قد تلحق بهم باإلضافة
لما يعانونه من كوارث ،لم يخفوا خِشيتهم من
ح ــدوث مـثــل ه ــذه ال ـكــارثــة ،وخــاصــة الـقــاطـنـيــن
في العشوائيات ومناطق المخالفات ،أو الذين
اضطرتهم ظروفهم للعودة إلى بيوتهم المتهالكة
أو المدمرة جزئي ًا فــي المناطق والـبـلــدات التي
تعرضت للقصف والدمار خالل سني الحرب.
ظاهرة طبيعية ولكن!
مــن ال ـم ـعــروف أن الـ ــزالزل تـعـتـبــر مــن أخـطــر
الـكــوارث الطبيعية التي تترافق عــادة بالدمار
وال ـخ ـســائــر ب ـ ــاألرواح وال ـم ـم ـت ـل ـكــات ،وال شــك
أن الـهــزات األرضـيــة ظــاهــرة طبيعية مرتبطة
ب ـحــركــة ال ـص ـفــائــح ال ـت ـك ـتــون ـيــة ،ال ـت ــي ال يـمـكــن
التنبؤ بوقت حدوثها بشكل دقيق.
لكن ،هل يعتبر إصدار بعض تعليمات السالمة
بما يخص الهزات والزالزل ،كافي ًا للتحلل من
المسؤوليات؟.
توثيق  935هزة خالل الربع األول
كشف مدير المركز الوطني للزالزل في وزارة
النفط عبر صحيفة تشرين بتاريخ 2020/4/17
أن ــه« :تــم رصــد  935هــزة خــال الــربــع األول
م ــن ال ـع ــام ال ـحــالــي ،ت ــوزع ــت بـشـكــل ع ــام عـلــى
الصفيحة العربية والمحيطة بها».
وبحسب المركز الوطني للزالزل« :بلغت عدد

وق ـ ــال« :الـ ــدرجـ ــات ال ـت ــي ي ـب ــدأ ف ـي ـهــا ال ــزل ــزال
بالتأثير فــي المباني الضعيفة هــي  5درجــات
وما فوق ،ولن يؤثر في المباني المتينة حتى
يصل إلــى  6درج ــات» .مضيف ًا« :يمكن لنا أن
نقدر حجم الكارثة التي من الممكن أن تصيبنا
إذا ما تعرضنا لخطر زلزالي يفوق  5درجات،
علم ًا أن الزالزل التي أصابت الساحل السوري
وصلت حتى  4,7درجات ،حيث سببت حركة
في األبنية من دون أن تؤذيها».

ال ـهــزات األرض ـيــة والـبـحــريــة بــالـعــالــم «»1300
هزة ،ما بين الثالثة والرابعة ،والــزالزل بلغت
« »60زلزا ًال ،ما بين الخامسة والسادسة على
مقياس ريختر».
األماكن األكثر خطرًا
قــال رئيس قسم الــزالزل فــي المركز الوطني
لـ ـلـ ــزالزل ،ع ـبــر ال ـف ـضــائ ـيــة ال ـس ــوري ــة ب ـتــاريــخ
« :2020/4/16األمـ ــاكـ ــن األكـ ـث ــر خـ ـط ــر ًا هــي
أمــاكــن ال ـصــدوع والـفــوالــق ،وهــي مـعــروفــة في
منطقتنا :فالق البحر الميت -صدع سرغايا-
صدع بسيمة -صدع مصياف -صدع الغاب-
صــدع شــرق األنــاضــول شمال ســوريــة -صدع
ال ــاذق ـي ــة كـ ـ ّل ــس -صـ ــدع الـ ـق ــوس ال ـق ـبــرصــي
ال ـق ــري ــب م ــن الـ ــاذقـ ـيـ ــة ،»..م ـض ـي ـف ـ ًا أنـ ــه ضـمــن
اإلج ــراءات االحتياطية« :يفضل االبـتـعــاد عن
ه ــذه األم ــاك ــن ،أو ال ـحــد األدن ـ ــى ي ـكــون لــديـنــا
ش ــروط األم ــان وال ـســامــة فــي ن ـظــام األبـنـيــة،
وأ ّال تكون عشوائية.»..
تنبيه من مختص
ب ـيّ ــن ال ــدكـ ـت ــور ري ـ ــاض قـ ــره ف ـ ــاح ،األس ـت ــاذ
فــي جــامـعــة تـشــريــن ،لـجــريــدة الــوطــن بـتــاريــخ
 ،2020/4/17بالنسبة لتأثير الزالزل في األبنية
في المناطق العشوائية ،أن:
«األبـنـيــة األكـثــر تـعــرضـ ًا ألخـطــار ال ــزالزل هي
تـلــك الـتــي تـقــوم عـلــى أعـمــدة رفـيـعــة ،والـتــي ال
تـبــدأ جــدرانـهــا مــن األرض ،وكـلـمــا زاد ارتـفــاع
هذه األبنية ازداد الخطر عليها من الــزالزل».

واقع الحال يقول
إن مناطق الخطر
ّ
معروفة ومرصودة
رسمياً منذ زمن
بعيد ومع ذلك
هناك الكثير من
الالمباالة تجاه تزايد
الكثافة السكانية
فيها

الخطر قائم ومحدق
ما ورد أعاله ،يوضح أن المناطق الخطرة في
ســوريــة واسـعــة ج ــد ًا ،وهــي بغالبيتها مأهولة
وذات كثافة سكانية مرتفعة أيض ًا.
أم ــا األخ ـطــر فـهــو ع ــدم تــوفــر ش ــروط األم ــان
وال ـس ــام ــة ف ــي األب ـن ـي ــة ال ـقــائ ـمــة ب ـمــا ي ـتــوافــق
مــع درء أخـطــار ال ــزالزل ،واألس ــوأ هــو تــزايــد
العشوائيات ومناطق المخالفات ذات الكثافة
السكانية العالية ،والـتــي ال تتوفر فــي أبنيتها
أدنى شروط السالمة واألمان أص ًال.
واألســوأ من هذا وذاك هي البيوت والمباني
المتصدعة والتي تضررت بنيتها بشكل كبير
خالل سني الحرب وبسببها ،واضطر البعض
ل ـل ـعــودة وال ـس ـكــن فـيـهــا ت ـحــت ض ـغــط الـحــاجــة
لـلـهــروب مــن الـتـشــرد واإلي ـج ــارات الـمــرتـفـعــة،
وأعداد هؤالء في تزايد مستمر يوم ًا بعد آخر.
الخشية مشروعة
واقع الحال يقول :إن مناطق الخطر المحددة
أعاله (الفوالق والصدوع) معروفة ومدروسة
ومــراقـبــة ومــرصــودة رسـمـيـ ًا منذ عـقــود ،ومع
ذلــك كــان ومــا زال هناك الكثير مــن الالمباالة
تـجــاه تــزايــد الـكـثــافــة الـسـكــانـيــة فـيـهــا ،مــع غض
الطرف عن المخالفات وانتشار العشوائيات،

مع كل المخاطر المترتبة على ذلك.
مع األخذ بعين االعتبار أنه تم وضع واعتماد
بعض األسس والقواعد الهندسية واإلنشائية
بما يخص السالمة واألمــان للحدّ من مخاطر
ال ـه ــزات وال ـ ــزالزل مـنــذ ع ــدة س ـن ــوات ،وربـمــا
يضمن ذلك سالمة بعض المباني «النظامية»
الـحــديـثــة الـتــي تعتمد هــذه الـقــواعــد ،والـتــي قد
ت ـتــوفــر ف ــي األب ـن ـي ــة وال ـم ـن ـش ــآت وال ـم ـشــاريــع
ال ـم ـخ ـص ـصــة ل ـل ـن ـخ ـبــة ال ـث ــري ــة ال ـحــري ـصــة عـلــى
سالمتها وأمانها واستثماراتها فقط.
فماذا عن األبنية والمنشآت القديمة والقاطنين
فيها؟.
ومــاذا عــن الـبـيــوت المتهالكة الـتــي يـعــود إليها
المواطنين فــي المناطق المنكوبة الـتــي كانت
ساحات للمعارك خالل السنين الماضية؟.
وهل خشية المواطنين على سالمهم وأمنهم،
بناء على كل ما سبق ،مشروعة ،أم هي نوع
من المبالغة و»الوهم»؟..
ال براءة للسياسات والقائمين عليها
ب ـع ـيــد ًا ع ــن م ــوض ــوع ال ـه ــزات األرضـ ـي ــة ،ربـمــا
ليس جــديــد ًا الـقــولّ :إن ذلــك كـ ّلــه يعتبر جــزء ًا
مــن إف ــرازات الـسـيــاســات الـقــاصــرة والتمييزية
ب ـم ــا ي ـخ ــص ال ـت ـن ـم ـي ــة والـ ـ ـت ـ ــوزع ال ـس ـك ــان ــي،
وغـيــاب خطط السكن واإلسـكــان المزمنة ،بل
وغياب المخططات التنظيمية ،والتي توجت
بــالـسـيــاســات الـلـيـبــرالـيــة المتبعة الـتــي ساهمت
بــرفــع أس ـعــار ال ـع ـقــارات واألراض ـ ــي ،وكــرســت
الـمـضــاربــة والـسـمـســرة فـيـهــا بـحـثـ ًا عــن الـمــزيــد
م ــن ال ــرب ــح ف ــي ج ـي ــوب ال ـب ـع ــض ،ب ــاإلض ــاف ــة
لـكــل مــا يمكن أن يُـســاق عــن الـفـســاد والـتــرهــل
والالمباالة وضياع المسؤوليات ،بحيث يبدو
الـحــديــث عــن ال ـشــروط الـهـنــدسـيــة واإلنـشــائـيــة
الخاصة بالزالزل والسالمة واألمان نوع ًا من
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الترف بالنتيجة!.
ف ـ ــإذا ك ــان ــت الـ ـهـ ــزات والـ ـ ـ ــزالزل ظ ــاه ــرة
طـبـيـعـيــة ال يـمـكــن الـتـنـبــؤ بــوقــت حــدوثـهــا
ال ــدق ـي ــق ،فـ ــإن ال ـس ـي ــاس ــات ال ـم ـع ـمــول بـهــا
وال ـق ــائ ـم ـي ــن ع ـل ـي ـهــا وال ـم ـس ـت ـف ـيــديــن مـنـهــا
يتحملون ما يخصهم من مسؤوليات بما
يتعلق بدرء المخاطر الناجمة عن الهزات
والـ ـ ــزالزل ،ل ـيــس ف ــي ح ــال ح ــدوث ـه ــا ،بــل

واستباق ًا عليها ،وال صكوك بــراءة تمنح
بهذا المجال.
واختصار ًا يمكن القول بدون تهويلّ :إن
األخطار قائمة ،وال أمــان وال سالمة وال
عدالة وال ..في ظل االستمرار بالسياسات
الليبرالية ،الطبقية والمجحفة والتمييزية
نفسها ،التي ال تُعير المواطن والوطن أي
اهتمام ،وعلى كافة المستويات.
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رغيف الخبز واستمرار المعاناة من تردي مواصفته
ما زالت مشكلة تردي رغيف الخبز التمويني وسوء تصنيعه قائمة ومستمرة ،وبالتالي
معاناة المواطنين مع قوتهم اليومي مستمرة بهذا الصدد ،واألكثر من ذلك هو وجود
شوائب داخل هذا الرغيف في بعض األحيان ،كما رصد بعض المواطنين عدم تق ّيد
بعض المخابز بشروط ومعايير النظافة ،سواء داخلها أو بالنسبة للعاملين فيها.

ǧسوسن عجيب

فما زالــت شـكــاوى المواطنين مستمرة حول
الـنـقــاط أعــاه ،مــع األخــذ بعين االعـتـبــار واقــع
الـتـبــايــن بـيــن مـحــافـظــة وأخـ ــرى ب ـهــذا ال ـصــدد،
وبـيــن مخبز وآخ ــر ،األمــر الــذي يُـحـ ّفــز الكثير
من األسئلة حيال األسباب الكامنة خلف هذه
الـتـبــايـنــات بــالـمــواصـفــة وال ـج ــودة ،ال ـتــي يــدفــع
ضــري ـب ـت ـهــا ال ـم ــواط ـن ــون ع ـلــى ح ـس ــاب قــوتـهــم
اليومي.
مزيد من التردي في الرغيف
ُف ــرض ــت ع ـلــى ال ـم ــواط ــن آل ـي ــات ت ــوزي ــع وبـيــع
الـخـبــز عـبــر الـبـطــاقــة الــذك ـيــة م ــؤخ ــر ًا ،وجــرى
الحديث عنها بما فيه الكفاية ،سواء ضمن إطار
التسويق والترويج لهذه اآللية ،أو ضمن إطار
المالحظات واالنتقادات عليها.
الغاية من اعتماد هذه اآللية الجديدة بحسب
ال ـت ـصــري ـحــات الــرس ـم ـيــة ه ــي تـخـفـيــف األع ـبــاء
عــن الـمــواطـنـيــن مــن االزدح ـ ــام أم ــام الـمـخــابــز
واألف ـ ـ ـ ــران ،وخ ــاص ــة ف ــي ظ ــل واق ـ ــع ال ـح ـجــر
وال ـح ـظــر وإج ـ ـ ــراءات ال ــوق ــاي ــة ،ال ـت ــي تـفــرض
ال ـح ـدّ م ــن االزدحـ ـ ــام واالخـ ـتـ ــاط ،م ــع وضــع
ضوابط رقابية جديدة على الدقيق التمويني،
منع ًا للهدر فيه ،وللحد من تهريبه وبيعه عبر
السوق السوداء.
فـمــع الـتــأكـيــد عـلــى تـسـجـيــل مـيــزة بـهــذا الـصــدد
تتمثل بـتــوسـيــع شـبـكــة الـتــوزيــع وزي ــادة عــدد
نـقــاط الـبـيــع عـبــر الـمـعـتـمــديــن ،األم ــر ال ــذي من
الـمـفـتــرض مـعــه أن يخفف مــن االزدح ــام على
ه ــذه ال ـن ـقــاط ،وبــال ـتــالــي تـخـفـيــف األع ـب ــاء عن
المواطنين بهذا الشأن ،لكن ربما ال جديد إن
قلنا :إن مشكلة االزدحام لم تُحل بشكل كامل
عبر هذه اآللية ،فقد انتقل االزدحــام من أمام
المخابز إلى المعتمدين.
أمــا المشكلة اإلضافية التي نشأت جــراء هذه
اآللية فهي :أن رغيف الخبز أصبح أكثر تردي ًا،

وهذه المرة ليس بسبب سوء التصنيع فقط،
بل بسبب الفترة الزمنية التي يستغرقها هذا
الــرغـيــف لـلــوصــول للمستهلك ،حـيــث يتعرض
للتكدس لساعات داخل المخابز لحين وصول
المعتمد السـتــامــه ،ثــم لنقله إلــى نـقـطــة بيعه،
ومن ثم للمستهلك أخير ًا ،وهذه الفترة الزمنية
كافية كي تزيد من تردي الرغيف ،هذا عدا عن
مــاحـظــات المعتمدين الــذيــن يستلمون الخبز
مــن داخ ــل األفـ ــران بــوجــود أع ــداد كـبـيــرة من
ال ـح ـشــرات (ال ـصــراص ـيــر) بـيــن رب ـطــات الـخـبــز
الـمـكــدســة ل ـيـ ًـا ،وم ــع اس ـت ـمــرار مـشـكـلــة تــردي
ال ـمــواص ـفــة الـمـقـتــرنــة ب ـســوء الـتـصـنـيــع ،يـبــدو
األمـ ــر أك ـث ــر س ـ ــوء ًا بــالـنـسـبــة ل ـل ـمــواط ـن ـيــن فــي
الـنـهــايــة ،حـيــث يـصــل ه ــذا الــرغ ـيــف للمستهلك
مفتت ًا بالغالب ،وبالتالي يذهب جزء منه هدر ًا
بــالـنـتـيـجــة ل ـعــدم الـتـمـكــن م ــن اس ـت ـهــاكــه بـهــذه
المواصفة.
اعتراف رسمي بسوء التصنيع والفساد
اعـ ـت ــرف وزي ـ ــر ال ـت ـج ــارة ال ــداخ ـل ـي ــة وح ـمــايــة
المستهلك خالل لقاء تلفزيوني عبر الفضائية
الـســوريــة بتاريخ  2020/4/15بــوجــود مشكلة
ســوء تصنيع رغيف الخبز ،وبمشكلة وجــود
الـهــدر والـفـســاد ،مستشهد ًا بجولته فــي مدينة
حـمــص ،وواق ــع مــا شــاهــده فــي الـمـخـبــز اآللــي
هناك.
كـمــا اع ـتــرف بـمـشـكـلــة ت ـكــدس الـخـبــز والـفـتــرة
الــزمـنـيــة ال ـتــي تـسـتـغــرقـهــا رب ـطــة الـخـبــز لحين
وصــول ـهــا لـلـمـسـتـهـلــك ،وال ـت ــي تـ ــؤدي ل ــزي ــادة
تــردي مواصفة الــرغـيــف ،مــع تأكيده بالمقابل
عـلــى أن هــذه اآللـيــة الـجــديــدة ستضبط الـهــدر
وتمنع التالعب بالدقيق التمويني وتـحــد من
تهريبه وبيعه عبر السوق السوداء.
من يستحق الدّعم؟
م ــن ال ـن ـقــاط ال ـهــامــة ال ـتــي ت ـمــت إثــارت ـهــا خــال
اللقاء تلك التي كانت تتعلق بالفئات المستحقة
للدعم والفئات المستثناة منه.

يصل الرغيف
للمستهلك مفتتاً
بالغالب وبالتالي
يذهب جزء منه
هدراً بالنتيجة
لعدم التمكن من
استهالكه بهذه
المواصفة

فقد كشف الوزير عن «دراسة من أجل تحديد
الفئات المستبعدة من الدعم» ،منوه ًا أنه “ال
تـتــوفــر داتــا إليـصــال الــدعــم لمستحقيه اآلن»،
وض ــرب نـفـســه مـثــا ًال بــأنــه «ال يستحق الــدعــم
ألنه لديه عمله الخاص» ،مؤكد ًا« :العمل حالي ًا
عـلــى داتــا مــن أجــل تـحــديــد الـفـئــات المستبعدة
م ــن الـ ــدعـ ــم» ،وب ــال ـت ــال ــي فـ ــإن «ال ــدع ــم الـكـبـيــر
الــذي يـتــم تــوزيـعــه عـلــى نــاس مستحقة وغير
مـسـتـحـقــة ،يـتــوجــه لـلـنــاس الـمـسـتـحـقـيــن» ،مع
تأكيده بالمقابل «لكننا غير جاهزين لتطبيقه».
أم ـ ــا ال ـم ـل ـف ــت بـ ــاألمـ ــر ب ـح ـس ــب الـ ــوزيـ ــر ف ـهــو:
اس ـت ـش ـه ــاده بـ ــأن ه ـن ــاك م ــن ل ــم ي ـقــم بـتـنـظـيــم
ال ـب ـطــاقــة الــذك ـيــة ال ـخــاصــة ب ــه ،وه ـن ــاك م ــن لــم
يستلم مخصصاته من المواد المدعومة خالل
الفترة السابقة.
والـمـشـكـلــة ب ـهــذا األمـ ــر ،ب ـحــال اع ـت ـمــاده ضمن
الــداتــا الـتــي يـتـحــدث عنها كـقــاعــدة بـيــانــات يتم
االع ـت ـم ــاد عـلـيـهــا ل ـت ـحــديــد ال ـف ـئــات الـمـسـتـحـقــة
للدعم من عدمه ،أن هناك من سيتم استبعاده
مــن الــدعــم كــونــه لــم يـسـتـلــم ال ـمــواد الـمــدعــومــة
خــال الـشـهــور الـمــاضـيــة ،ليس لـعــدم احتياجه
لـهــا ،ولـيــس لـكــونــه ال يـحـتــاج لـلــدعــم ،بــل ألنــه
هرب من الوقوف على طوابير االزدحام أمام

ال ـص ــاالت ،خــاصــة فــي ظــل ال ـظ ــروف الـحــالـيــة
المرتبطة بــالــوبــاء وقـيــود الـحـظــر الـمـفــروضــة،
باإلضافة للهروب من ساعات االنتظار وهدر
الـكــرامــة ،وبــالـتــالــي قــد يـكــون هـنــاك ظـلــم بحق
هـ ــؤالء ب ـحــال االع ـت ـمــاد ع ـلــى ه ــذه اآلل ـي ــة مــن
ت ـحــديــد ال ـف ـئــات وتـبــويـبـهــا ض ـمــن إطـ ــار الـحــق
بالدعم أو االستثناء منه.
أمـ ـ ــا الـ ـخـ ـشـ ـي ــة م ـ ــن مـ ـث ــل هـ ـ ــذه الـ ـطـ ــروحـ ــات
والدراسات أن تكون مدخ ًال لتخفيض الدعم،
ولرفعه بالنهاية ،وهــي خشية مشروعة كون
مـثــل هــذه الـتــوجـهــات تـتــوافــق مــع الـسـيــاســات
الليبرالية المعتمدة.
الثقة والحقوق وحفظ الكرامات
ك ـمــا ج ــرى ال ـحــديــث ع ــن ال ـث ـقــة ب ـيــن ال ـمــواطــن
والوزارة ،والحكومة بشكل عام ،وهي ال شك
من النقاط الهامة التي ال يكفي بمقابلها تقديم
االع ـتــذارات وتـكــرارهــا ،مــع أهـمـيــة ذلــك طبع ًا،
لكن ربما األهــم بهذا الصدد هو العمل الفعلي
وال ـج ــاد مــن أج ــل صـيــانــة ح ـقــوق الـمــواطـنـيــن،
والـحـفــاظ على كــرامــاتـهــم ،ولـعــل رغـيــف الخبز
مثال عــن كيفية التعامل الرسمي مــع الحقوق
والكرامات!.
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تشير البيانات األولية لمستوردات سورية في عام  2019إلى تراجع كبير في االستيراد بنسبة قد تقارب  ،%37وذلك وفق بيانات  ictالمركز الدولي للتجارة ،فمن
مستوى  6.7مليار دوالر في  2018هبوطاً إلى  4.2مليار دوالر ...ولكن مستوردات الغذاء بقيت ثابتة الحجم رغم التراجع الكبير في المكونات األخرى.

التجارة الخارجية للغذاء السوري...

ال ُتفسر أسعار الغذاء المرتفعة
فما هي مستوردات
الغذاء األساسية،
وما نسبتها من جملة
المستوردات ،وما
حجم تجارة الغذاء
الخارجية السورية من
مجمل ناتج الغذاء...

المستوردات تتراجع ولكن
الغذائيات ثابتة
 1.3مليار دوالر هو حجم مستوردات
ال ـغــذاء ال ـســوريــة فــي ع ــام  ،2019وهــي
ال ـم ـص ـن ـفــة ض ـمــن  25ت ـص ـن ـيــف ت ـجــاري
دولــي تتراوح بين مستوردات زراعية
خام وصو ًال لكافة مستلزمات الصناعات
الـغــذائـيــة ،وبـقــي هــذا الــرقــم ثــابــت تقريب ًا
ب ـي ــن ع ــام ــي  ،2019 -2018ح ـي ــث لــم
تتأثر مستوردات الغذاء بجملة التراجع
فــي ال ـم ـس ـتــوردات ال ـســوريــة فــي 2019
مــع تـشــديــد ال ـع ـقــوبــات وت ــراج ــع الــدخــل
وتوسع الركود االقتصادي .ألن سوق
ال ـغ ــذاء الـمـحـلـيــة ه ــي ال ـس ــوق الــوح ـيــدة
الـتــي يـضـمــن اسـتـمــرارهــا ،كـمــا أن جملة

مواد استهالك غذائي أساسي مصدرها
اسـتـيــرادي مــن الصعب أن تـتــراجــع عن
المستويات التي هي عليه اليوم.
أك ـبــر ال ـم ـكــونــات ال ـغــذائ ـيــة ال ـم ـس ـتــوردة
هــي الـمـتـعـلـقــة بــالــزيــوت الـنـبــاتـيــة والـتــي
تـشـكــل م ــا ي ـق ــارب  240م ـل ـيــون دوالر،
ب ـي ـن ـمــا قـ ــاربـ ــت مـ ـسـ ـتـ ــوردات ال ـح ـب ــوب
 125مـلـيــون دوالر فــي مـسـتــوى قريب
مــن مـسـتــوردات الـمـشــروبــات مــن شــاي
وقـهــوة ومـتــة الـتــي قــاربــت  126مليون
دوالر .بينما منتجات حيوانية وتحديد ًا
ط ـي ــور الـ ــدواجـ ــن وال ـح ـل ـي ــب ت ــأت ــي فــي
الـمــرتـبــة الــراب ـعــة ب ـحــوالــي  106مـلـيــون
دوالر.

مستوردات الغذاء من جملة
المستوردات 2019

مستوردات الغذاء من جملة
المستوردات 2018

%30

%20

الغذاء

إنتاج الغذاء وتجارته الخارجية
ي ـش ـك ــل الـ ــدخـ ــل اآلتـ ـ ــي مـ ــن ال ـم ـن ـت ـجــات
الزراعية السورية ومنتجات الصناعات
ال ـغــذائ ـيــة ال ـم ـع ـت ـمــدة ع ـلــى ه ــذا اإلن ـت ــاج
جــزء ًا هــامـ ًا مــن مجمل الناتج الـســوري،
ف ـف ــي ع ـ ــام  2018مـ ـثـ ـ ًا ش ـك ــل ال ــدخ ــل
ال ـ ــزراع ـ ــي قـ ــرابـ ــة  3500م ـل ـي ــار ل ـي ــرة،
بينما دخــل مـنـتـجــات الـتـصـنـيــع الـغــذائــي
الـعــام والـخــاص  259مـلـيــار ل ـيــرة ...أي
إن مجمل ناتج الغذائيات قــارب 3760
مليار ليرة شكلت نسبة  %40من مجمل
الـنــاتــج ال ـس ــوري ،وه ــي م ـصــدر أســاس
لزيادة دخل البالد في ظرف األزمة.
مــؤشــر آخ ــر ه ــام ح ــول واق ــع اإلن ـتــاج
ال ـغــذائــي يــرتـبــط بـتـجــارتــه الـخــارجـيــة،
فمقابل  5825مليار ليرة قيمة مجمل
بـضــائــع اإلن ـتــاج ال ــزراع ــي والـصـنــاعــي،
فـ ــإن ال ـب ـضــائــع ال ـغ ــذائ ـي ــة ال ـم ـس ـتــوردة

وال ـم ـص ــدرة ت ـق ــارب  880م ـل ـيــار لـيــرة
ونسبة  .%15وهــي نسبة قليلة نسبي ًا
ب ــال ـق ـي ــاس إل ـ ــى م ـس ــاه ـم ــة ال ـ ـغـ ــذاء فــي
الناتج.
ح ـي ــث ال ـ ـص ـ ــادرات ال ـغ ــذائ ـي ــة ال ـس ــوري ــة
ت ـغ ـطــي ت ـكــال ـيــف ال ـ ـ ــواردات م ــن الـقـطــع
األجـ ـنـ ـب ــي ب ـن ـس ـب ــة  ،%60ف ـق ــد ص ــدرن ــا
فــي  2018مــا قـيـمـتــه  337مـلـيــار لـيــرة،
واسـتــوردنــا غــذائـيــات بقيمة  544مليار
ل ـي ــرة ...م ــا يـعـنــي أن ت ـج ــارة ال ـغ ــذاء ال
تشكل ضغط ًا عالي ًا بالطلب على الدوالر
والقطع األجنبي ،وهي تشكل عجز ًا في
ال ــدوالر ق ــارب 470 :مـلـيــون دوالر في
 ،2018مـقــابــل عـجــز فــي مجمل الـتـجــارة
الخارجية بلغ  6مليار دوالر في ،2018
أي ال يشكل إال نسبة  %10من خسارة
ال ـق ـطــع األج ـن ـب ــي ال ـن ــاج ــم ع ــن ال ـت ـجــارة
الخارجية السورية في .2018

مؤشر من الناتج الغذائي السوري في 2018

40
إن مجمل ناتج
الغذائيات شكل
نسبة  %40من
مجمل الناتج
السوري وهي
مصدر أساس
لزيادة دخل البالد
في ظرف األزمة
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بقيت قيمة
مستوردات
الغذاء ثابتة
بين عامي
2019-2018
عند مستوى
 1.3مليار دوالر
تقريباً رغم تراع
المستوردات
بنسبة .%37
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نسبة التجارة الخارجية للغذاء إلى قيمة منتجاته %
العجز التجاري للغذاء كنسبة من مجمل العجز التجاري %
ناتج الغذاء من الناتج اإلجمالي

إن ال ـمــؤشــرات الـســابـقــة تـعـطــي ال ــدالالت
التالية:
أو ًال واألهــم :إن الدخل اآلتــي من الزراعة
وم ـ ــن ال ـص ـن ــاع ــات ال ـغ ــذائ ـي ــة وال ــزراعـ ـي ــة
ال ـس ــوري ــة يـشـكــل نـسـبــة هــامــة م ــن مـجـمــل
ال ــدخ ــل ال ـم ـتــولــد ف ــي س ــوري ــة ف ــي ظ ــروف
األزمـ ــة ،بـنـسـبــة قــاربــت  ...%40وه ــو يــدل
على أهميته وإمكاناته ودوره االجتماعي
في تأمين الدخل واألساسيات.
ثاني ًا :قيمة البضائع الغذائية المستوردة
وال ـم ـصــدرة تـشـكــل نـسـبــة  %15مــن مجمل
قـيـمــة اإلن ـتــاج ال ـغــذائــي ،وهــي نـسـبــة قليلة
ن ـس ـب ـي ـ ًا ،وت ـش ـي ــر إلـ ــى أن  %85م ــن قِ ـيــم
اإلن ـت ــاج ال ـغــذائــي تُـسـتـهـلــك داخـ ــل ال ـبــاد.
وبنا ًء على هذه األرقام يُفترض أن يكون
ال ـغــذاء ال ـســوري قـلـيــل االرت ـبــاط بــالـخــارج
وباألسعار الدولية ،ولكن األسعار المرتفعة
ل ـل ـغــذاء داخـ ــل ال ـب ــاد وعـ ــدم ال ـق ــدرة عـلــى
تـحـصـيــل ال ـغــذاء ال ـضــروري لــأســر ،يشير

إلى عدم دقة هذه النسبة بالدرجة األولى
نتيجة التهريب ،وتحديد ًا إخراج المنتجات
الغذائية مــن الـبــاد بالطرق غير الشرعية
والتي ال تدخل في البيانات الرسمية.
ثالث ًا وأخير ًا :التجارة الخارجية للغذاء
في سورية كما هي في األرقام الرسمية
ال تُـشـكــل ضـغـطـ ًا عـلــى الـقـطــع األجـنـبــي،
فــال ـصــادرات الـمـعـلـنــة تـغـطــي نـسـبــة %60
م ــن ال ـ ـ ــواردات ال ـم ـع ـل ـنــة وت ـس ـت ـط ـيــع أن
تـسـتــرد ج ــزء ًا هــامـ ًا مــن الـقـطــع األجنبي
المدفوع مقابل استيراد الغذاء .فتجارة
الـ ـغـ ــذاء ت ـس ــاه ــم ب ـن ـس ـبــة  %10ف ـق ــط مــن
مجمل العجز الـتـجــاري ...ولربما تكون
واردات ال ـق ـطــع األج ـن ـب ــي م ــن تـهــريــب
ال ـغ ــذاء ل ـل ـخــارج أع ـلــى مــن مـسـتــورداتــه،
ت ـح ــدي ــد ًا م ــع ت ـهــريــب م ـن ـت ـجــات مــرتـفـعــة
الـثـمــن نـسـبـيـ ًا مـثــل :الـلـحــوم ،ومـنـتـجــات
الحيوانات ،وبعض أنواع الفواكه ،مثل:
الليمون والبرتقال.

البيانات الدولية تقول :إن فائض عرض الغذاء في سورية يزيد عن حاجة الفرد
بنسبة  ،%27حتى بعد تراجع إنتاج الغذاء ...حيث كان الفائض قبل األزمة يقارب
 .%34وبـيــانــات الـتـجــارة الـخــارجـيــة لـلـغــذاء تـقــول :إن الـغــذاء الـســوري ال ينبغي أن
يكون مدولر ومرتفع السعر كما هو اليوم ،ألن التجارة الخارجية المعلنة للغذاء
قليلة قياس ًا باستهالكه المحلي .ولكن الواقع يقول غير هــذا ...فعندما يكون ناتج
الـغــذاء يشكل  %40مــن مجمل الــدخــل المتشكل فــي ســوريــة ال بـدّ أن يـكــون موضع
اهتمام قوى السوق والفساد والفوضى التي تبحث عن مواضع الدخل الكبير لتأخذ
حصة منها .فالغذاء المستورد يتم احتكاره وتسعيره بأسعار استثنائية ،والغذاء
المنتج محلي ًا يصدّر تهريب ًا بكميات كبيرة ،والغذاء المتبقي لالستهالك المحلي يتم
التربّص بمفاصل تجارته األساسية في أسواق الهال ،وفي عمليات النقل للحصول
على حصة هامة منه ،والنتيجة تكاليف غذاء أساسية لألسرة تقارب خمسة أضعاف
الحد األدنى لألجور ،وما يترتب على هذا المعدل الجائر  8مليون من الجوعى في
سورية ،و 11مليون دون حدّ األمن الغذائي الضروري...
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العقوبات و(السلبطة) ...مثال من القمح

ال يمكن فصل أثر العقوبات الدولية عن التدهور في كافة المؤشرات االقتصادية
واالجتماعية في سورية ،فالحصار مساهم أساسي في تدهور مؤشرات الصحة ،مثل:
تقلص وسطي العمر ،وارتفاع نسبة وفيات األطفال ،وتوسع نقص التغذية وغيرها...
ومساهم أساسي في التدهور االقتصادي بمؤشراته كافة.
ǧعشتار محمود

ولكن األهــم ،أنــه ال يمكن أبــد ًا فصل العقوبات
ع ــن ت ـح ـســن م ــؤش ــرات أخ ـ ــرى :ح ـجــم الـنـهــب
والـفـســاد واالح ـت ـكــار ،وزي ــادة دور الــوسـطــاء
واألسـ ــالـ ـيـ ــب ال ـم ـل ـت ـف ــة وغـ ـي ــر ال ـش ــرع ـي ــة وم ــا
يرتبط بها من توسع نشاط السوق السوداء
والفوضى.
االستيراد لصالح الدولة و(ربح)
العقوبات
ي ـت ـج ـلــى تــأث ـيــر ال ـع ـق ــوب ــات ب ـش ـكــل واضـ ــح فــي
الـمـسـتــوردات ،وتـحــديــد ًا الـمـسـتــوردات لصالح
الــدولــة الـســوريــة وهــي أكـثــر جــوانــب الـتـجــارة
ال ـخــارج ـيــة ت ـق ـي ـيــد ًا .إذ إن ال ـج ـهــات الـخــارجـيــة
ال ـم ـع ــاق ـب ــة ت ـ ـش ـ ـدّد الـ ـم ــراقـ ـب ــة عـ ـل ــى ع ـم ـل ـيــات
االستيراد لصالح الحكومة ،رغم أن العقوبات
ت ـق ــول :إن ـهــا تـسـتـثـنــي ال ـغ ــذاء ول ـكــن ي ـبــدو أن
الوسطاء ال يستثنونه!

تقدم بيانات مركز التجارة الدولي بعض ًا من
التفاصيل التي تتيح المقارنة الملموسة لكلف
استيراد المواد إلى سورية ،حيث إن بيانات
االستيراد المنشورة في المركز تتضمن كِلف
الـشـحــن وال ـن ـقــل ،وإذا مــا أخــذنــا الـقـمــح مـثــا ًال
يتبين التالي...
ي ـبــدو مــن ال ـب ـيــانــات الــدول ـيــة أن ال ـع ـقــوبــات ال
تــؤثــر ع ـلــى تـسـعـيــر ال ـم ــادة م ــن ال ـم ـص ـدّر وال
تــؤثــر عـلــى كِـلــف الـشـحــن والـنـقــل ،وللتوضيح
أكثر يمكن مقارنة مستوردات سورية ولبنان
مــن وجـهــات واح ــدة ،حيث تــم اخـتـيــار روسيا
ورومــانـيــا باعتبارهما الوجهتان األساسيتان
الس ـت ـيــراد الــدول ـت ـيــن (ح ـيــث ال ـم ـســافــة وكِ ـلــف
الشحن والنقل ذاتها تقريب ًا) ...والشكل يبين
التفاصيل التالية:
معطيات من استيراد القمح في 2019
• أسعار االستيراد إلى سورية أقل من أسعار
االستيراد إلى لبنان ،سواء من روسيا أو من

مستوردات القمح لسورية ولبنان من رومانيا وروسيا

من روسيا
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من رومانيا
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العقوبات توزع
ربحاً على منظومة
المال الدولية
وعلى قوى الفساد
واالحتكارالمحلية
وتحديداً صاحبة
النفوذ والميزات
البيروقراطية

رومــان ـيــا ،رغ ــم أن مـســافــة الـشـحــن هــي ذاتـهــا،
مــا يـشـيــر إل ــى ش ــراء أن ـخــاب أدن ــى مــن الـقـمــح
بالمقارنة مع لبنان.
• اس ـت ــوردت ســوريــة مــن رومــان ـيــا وبـلـغــاريــا
نـسـبــة  %86مــن قـمـحـهــا فــي عــام  ،2019بينما
اس ـ ـتـ ــوردت م ــن روسـ ـي ــا أقـ ــل م ــن  %15رغ ــم
أن الـسـعــر مــن روس ـيــا أق ــل بـنـسـبــة ،%10-13
وحــوالــي  26دوالر في الطن .بينما يستورد
لبنان أكثر من نصف قمحه من روسيا وهي
الوجهة األرخص دولي ًا.
• استوردت سورية  232ألف طن من القمح
ف ــي  ،2019وه ــي أق ــل م ــن  %10م ــن حــاجــات
االستهالك ،بينما كانت التصريحات الرسمية
الـســوريــة قــد أش ــارت إلــى تــوقـيــع ثــاثــة عقود
لالستيراد كل منها بمقدار  200ألــف طن (لم
يصل منها إ ّال الثلث تقريب ًا).
• أيض ًا وفق التصريحات الرسمية الحكومية
فإن العقود الموقعة الستيراد القمح في 2019
تضمنت سعر  310دوالر للطن للدفعة األولى
من العقد ،أي أعلى من السعر المستورد فعلي ًا
ب ـم ـقــدار  132-110دوالر فــي ال ـطــن ،ونـسـبــة
 %74 -%53مــن سـعــر االس ـت ـيــراد .أي زي ــادة
بـمـقــدار  56مـلـيــون دوالر مــن اسـتـيــراد 232
ألف طن...
• إن كـ ــانـ ــت هـ ـ ــذه ال ـت ـك ـل ـف ــة هـ ــي (ت ـك ــال ـي ــف
الـعـقــوبــات) ،فإنها عملي ًا تــدفــع مــن الـمــال العام
عـلــى وج ـهــات أســاس ـيــة ،ت ـحــديــد ًا كِ ـلــف تــأمـيــن
وتمويل في القطاع المالي سواء في مصارف
الجهة الدولية التي تم االستيراد منها ،أو في
المصارف المحلية ،إضافة إلى حصة الوسيط.
• إن ه ــذه الـتـكــالـيــف اإلضــاف ـيــة ه ــي تـكــالـيــف
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(ت ـح ــري ــك ال ـق ـط ــع األج ـن ـب ــي ف ــي ال ـح ـس ــاب ــات)
إن ص ــح الـ ـقـ ــول ،ف ــال ـع ـق ــوب ــات ع ـم ـل ـي ـ ًا تـتـعـقــب
الحركة المصرفية ووجهة ووظيفة استخدام
األم ـ ــوال ...وه ــذه الـتـكــالـيــف ال تـتــوضــح ألنـهــا
تتم بــاالتـفــاق بين الوسيط والـمـصــارف وهي
تكاليف غير محددة يمكن تحريكها بأية نسبة
يتفق عليها الطرفان.
• تـعـ ّقــب ال ـحــركــة الـمـصــرفـيــة يـتــم عـمـلـيـ ًا عبر
ت ـع ـ ّقــب ت ـحــويــات ال ـق ـطــع األج ـن ـبــي ،وت ـحــديــد ًا
الــدوالر والـيــورو ...وذلــك عبر نظام سويفت
الذي يضم معظم المؤسسات المالية العالمية،
وتشترك به معظم المصارف الدولية.
• العقوبات تشكل فرصة سانحة لرفع تكاليف
اسـتـيــراد األســاس ـيــات بـنـسـبــة تـصــل إلــى -53
 %74كما في المثال الـحــالــي ...ولكن من يأخذ
هــذه األربـ ــاح؟ ال ب ـدّ أن الـمـصــرف الـخــارجــي
الـ ــذي يـ ــودع الــوس ـيــط ال ـس ــوري أم ــوال ــه فـيــه
يحصل على جزء أساسي من هذا الربح ،كما
تحصل المنظومة المصرفية الخاصة المحلية،
وهــي بمعظمها تابعة لبنوك خارجية إقليمية
تابعة بــدورهــا لبنوك دولـيــة .كما أن الوسيط
صــاحــب ال ـم ـيــزة بــاالس ـت ـيــراد وص ــاح ــب ال ـمــال
ي ـح ـصــل ع ـلــى جـ ــزء هـ ــام م ــن هـ ــذه ال ـت ـكــال ـيــف
اإلضــافـيــة ،ولمعرفتنا بالمنظومة االقتصادية
ال ـم ـح ـل ـيــة ف ــإن ال ـق ــوى ال ـم ـت ـن ـفــذة ال ـت ــي تـعـطــي
الوسيط المعين ميّزة الحصول على مناقصة
اس ـت ـي ــراد ق ـمــح ل ـل ـب ــاد ...ت ـح ـصــل أي ـض ـ ًا عـلــى
الحصة األهم من هذا الربح .فالعقوبات توزع
ربح ًا على منظومة المال الدولية ،وعلى قوى
الفساد واالحـتـكــار المحلية ،وتـحــديــد ًا صاحبة
النفوذ والميزات البيروقراطية.
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مـجــدد ًا ينبغي أن نـقــول :إن تـجــاوز العقوبات ممكن ،عبر الــوصــول إلــى عـقــود استيراد
مباشرة بين الحكومات باألسعار الدولية ،وبعمالت أخرى غير الدوالر ...فمنظومة المال
الدولية لن تستطيع أن تعاقب الحكومة الروسية مث ًال ألنها تورد القمح لسورية ،بالوقت
الــذي تــورد به السالح والمساعدات وغيرها ...ولــن تستطيع معاقبة الحكومة الصينية
التفاقها على عقد مع الحكومة السورية لتوريد األساسيات ...ولكن إجراء مثل هذا هو
بمثابة (حـصــار شــديــد) عـلــى منظومة الـنـهــب والـفـســاد المحلية الـتــي ال تــريــد أن (تقطع
رزقها) من النهب الذي تتيجه العقوبات ،وال تريد أن تقطع صلتها بمنظومة المال الغربية
رغم كل ما حصل.
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 3.5مليار دوالر يومياً هو مقدار الخسارة اليومية لمنتجي النفط العالمي بعد انخفاض السعر بنسبة تفوق  %60بين شهر  2وشهر  3من العام الحالي ،وهو ما يعني خسارة
تقارب  1.3تريليون دوالر في السنة فقط من تغ ّير السعر ...خسارات تريليونية يتكبدها المنتجون عبر العالم ،وتحديداً في منطقة الخليج العربي ،حيث النفط مربح وقليل
التكلفة ...ولكنه (العمود األساس -والمهتز) لبنية اقتصادية واجتماعية وسياسية كاملة ،األمر الذي يجعل منطقتنا عرضة لتغيرات كبرى في ظل تراجع أسعار النفط.

دول الخليج النفطية ...وضع مالي معقد أمام أزمة عاصفة
ال يبدو أن أحدًا يعتقد أن اتفاق أوبك  +قادر على التحكم بالتدهور في سوق النفط
العالمية ،فاالتفاق الذي خفض اإلنتاج بنسبة  %10تقريباً ،ال يزال أمام تح ّد لتراجع
الطلب العالمي بمقدار يفوق الربع في الظروف الحالية ...والكثيرون يدعون للتكيف مع
أسعار نفط منخفضة لفترة أطول.
ǧقاسيون

قبل أن تنخفض أسعار النفط بهذا المستوى،
وفـ ــي ش ـهــر  2019-9أرسـ ــل ص ـن ــدوق الـنـقــد
ال ــدول ــي رس ــال ــة ت ـحــذيــريــة ل ــدول الـخـلـيــج بــأن
احتياطياتها المالية التي يقدرها الصندوق بـ
 2تــريـلـيــون دوالر سـتـنـفــذ خ ــال  15س ـنــة...
واألسعار الحالية ستق ّلص هذه المدة بسرعة
قياسية ،واالحـتـيــاطـيــات المالية للخليج قــد ال
تستمر لعقد قادم .إن دول الخليج تحتاج إلى
أسعار نفط مرتفعة حتى تستطيع أن تغطي
إنفاقها دون استدانة.
العجوزات المالية في الخليج
تعتبر دول منطقة الخليج األقدر على الحصول
على ربــح وفوائض من القطاع النفطي ،فعدا
عــن اإلن ـت ــاج الـكـبـيــر وت ـحــديــد ًا فــي الـسـعــوديــة
فــإن الـتـكـلـفــة الــوسـطـيــة لــاسـتـخــراج منخفضة
وتسمح بربحية عالية حتى لو انخفض السعر
إلى ما دون  15دوالر للبرميل.
ول ـك ــن ان ـه ـي ــار األس ـ ـعـ ــار ي ـع ـنــي ت ــراج ــع كـتـلــة
فــوائــض الـنـفــط ل ـهــذه الـ ــدول ،وه ــذا لــه تــأثـيــر
كبير على البنية المالية للخليج ودولــه التي
تـعـتـمــد ع ـلــى ال ـن ـفــط ك ــأس ــاس ف ــي اس ـت ـمــراريــة
إنفاقها واستدامة الجوانب المتعددة لمستوى
ون ـم ــط م ـع ـي ـشــة س ـك ــان ـه ــا ،ب ــل أك ـث ــر م ــن ذل ــك
لدورها الوظيفي في المنطقة وعبر العالم.
م ـن ــذ عـ ــام  2014ب ـ ــدأت م ـع ـظــم دول الـخـلـيــج
تسجّل عـجــوز ًا مالية فــي ميزانياتها ،أي أنها
تـعـتـمــد عـلــى االس ـتــدانــة لتغطية إنـفــاقـهــا الـعــام،
حيث انتقلت السعودية على سبيل المثال من
تـسـجـيــل فــوائــض ت ـقــارب  %11مــن نــاتـجـهــا في
عام  2012إلى تسجيل عجز يقارب  %2.3في
عام  ،2014بعد أن انخفض سعر برميل النفط
من  100إلى  50دوالر للبرميل.
وفــي عــام  2019سـجّـلــت مـجـمــل دول الخليج
ع ـج ــوزات مــال ـيــة ،بــاس ـت ـث ـنــاء ق ـطــر وال ـكــويــت،
ال ـتــي ال ي ــزال لــديـهــا فــائــض ي ـعــادل نـسـبــة %7
من ناتجها ،بينما العجز في السعودية  %6من
الناتج ،وفي اإلمارات  ،%2وفي إيران ...%5
دون النفط ...العجوزات أعلى بكثير
ال ـم ـش ـك ـلــة األس ــاس ـي ــة ف ــي دول ال ـخ ـل ـيــج هــي
درجة االعتماد على النفط الستمرار البنية...
فعلى الرغم من مـحــاوالت وشـعــارات التنويع
االقـ ـتـ ـصـ ــادي ،إال أن م ـع ـظــم هـ ــذه الـ ـ ــدول ال
تستطيع أن تـحـصــل عـلــى إيـ ــرادات مــالـيــة من
القطاعات األخرى لتغطي نفقاتها.
فإذا ما تم استثناء إيرادات القطاع النفطي فإن
العجوز المالية في هذه الدول تصل إلى نسب
كـبــرى ،أعــاهــا فــي الـكــويــت الـتــي تعتبر األقــل
تـنــوعـ ًا ويـصــل عـجــزهــا دون الـنـفــط إلــى نسبة
 %65من الناتج .والوضع في السعودية أيض ًا
سيئ ،فالسعودية دون إيرادات النفط تواجه
عـجــز ًا يـقــارب  %40مــن نــاتـجـهــا ،بينما الــوضــع
في اإلمــارات أفضل نسبي ًا ولكن مع ذلــك فإن
العجز دون إيرادات النفط يشكل نسبة .%26
والملفت في هذا السياق هو الوضع اإليراني،
فــإيــران دون الـنـفــط تـعــانــي مــن عـجــز مــالــي ال
يتعدى  %7من الناتج ،فالدولة المحرومة من
االسـتـفــادة مــن ثروتها النفطية كيّفت إنتاجها

وقطاعاتها لتحصل على عوائد من القطاعات
األخرى ،ولهذا أثر إيجابي في أزمات من نوع
انخفاض سعر النفط العالمي...
ما سعر النفط المناسب لدول الخليج؟
تحتاج دول الخليج إلــى أسـعــار نفط مرتفعة
لـتـنـتـشــل إنـفــاقـهــا وتـغـطــي الـعـجــز ،وف ــي تـقــديــر
لـصـنــدوق الـنـقــد الــدولــي فــإن الـسـعــر الـتـعــادلــي
للنفط فــي دول الخليج الــذي يسمح بتغطية
عـجــز الـمـيــزانـيــة هــو أض ـعــاف الـسـعــر الـعــالـمــي
الحالي في كل الدول.
ت ـح ـتــاج ال ـس ـعــوديــة إل ــى س ـعــر لـبــرمـيــل الـنـفــط
يـقــارب  $87للبرميل لتغطي عجز ميزانيتها،
وال ـس ـعــر ال ـحــالــي ه ــو ث ـلــث ه ــذا ال ـس ـع ــر ...أمــا
اإلم ـ ـ ــارات ف ـت ـح ـتــاج س ـعــر  ،$70ب ـي ـن ـمــا قـطــر
والـكــويــت تستطيعان الـتـكـيــف مــع أسـعــار أقــل
ويمكن تغطية إنفاقهما عند سعر  $49لألولى،
و $54للثانية فاحتياطيات الدولتين أكبر من
إنـفــاقـهـمــا مــع ع ــدد س ـكــان أق ــل مــن الـسـعــوديــة
واإلمارات.
بالمقابل فــإن إيــران تحتاج إلــى سعر لبرميل
النفط يعادل  $156ليستطيع نفطها أن يغطي
عـجــز مـيــزانـيـتـهــا ،ول ـكــن إيـ ــران لــم تـعــد تعتمد
عـلــى الـنـفــط بـشـكــل أســاســي لـتـغـطـيــة إنـفــاقـهــا.
وسنضيف بعض التفاصيل بما يتعلق بالدول
األساسية في المنطقة...
السعودية واإلمارات
الـسـعــوديــة ،هــي ثــانــي أكـبــر منتج نـفــط عالمي
وأكـبــر مـصـدّر ،كما أنـهــا صاحبة أكـبــر فوائض
نفطية مالية عبر العالم ،ولكن السعودية منذ
ع ــام  2014ب ــدأت تـتـحــول إل ــى م ـصــدر لـتــدفــق
األم ــوال إليها عــوضـ ًا عــن تصديرها للفوائض
المالية .واألم ــوال التي تتدفق إلــى السعودية
هــي مــن س ــوق ال ـس ـنــدات وم ـســاه ـمــات ال ـدَّيــن
الـعــالـمـيــة ،حـيــث ارتـفــع ال ـدَّيــن الـعــام الـسـعــودي
ليصل إلــى نسبة  %20من الناتج بين -2014
 .2019وتـقـ ّلــص صــافــي الــوضــع الـمــالــي بنسبة
تـقــارب  %60مــن الـنــاتــج ،وهــو الــذي يعبر عن
(مجموع الدَّين الداخلي والخارجي بالمقارنة
مع الودائع الحكومية) .السعودية كانت قادرة
خ ــال ال ـف ـتــرة ال ـمــاض ـيــة ع ـلــى اج ـت ــذاب ال ـدَّيــن
العالمي إليها ،ولكنها تحولت من دولة فائض
إلى دولــة عجز ،مع التنويه إلى أن صناديقها
السيادية تمتلك استثمارات وشراكات واسعة
عبر العالم.
ال ـسـعــوديــة قـ ــادرة عـلــى ال ـح ـصــول عـلــى مــزايــا
وتـمــويــل مــن الـســوق الـمــالـيــة الـعــالـمـيــة ،ولكنها
تــربــط نفسها أيـضـ ًا وبعمق بــاضـطــرابــات هذه
السوق وباتجاهات مستثمريها.
اإلمارات في وضع أفضل نسبي ًا من السعودية،
بعجز أقــل وتـنــوع أعـلــى فــي االقـتـصــاد ،ولكن
اإلمـ ــارات وت ـحــديــد ًا دب ــي تـعــانــي مــن تـحــديــات
أخـ ـ ـ ــرى ...ف ـه ــي ل ــم ت ـت ـع ــافَ ت ـم ــام ـ ًا م ــن آث ــار
أزم ــة ع ــام  2008حـتــى اآلن ،واش ـتــد الــوضــع
ســوء ًا فــي العامين الماضيين فمحاولة تنويع
االقـتـصــاد عـبــر الـشــركــات الـحـكــومـيــة ارتـبـطــت
ب ــدي ــون عــال ـيــة وص ـلــت إل ــى م ــا ي ـق ــارب نـصــف
ناتج إمارة دبي ،كما أن مؤشر سوق التداول
فــي دبــي فـقــد  %61مــن قيمته مـنــذ عــام ،2014
وتراجعت أسعار العقارات نتيجة التخوف من

أزمة مالية جديدة في اإلمارة.

تحتاج دول
الخليج إلى أسعار
نفط مرتفعة
لتنتشل إنفاقها
وتغطي العجز
والسعر التعادلي
للنفط الذي
يسمح بتغطية
عجز الميزانية
هو أضعاف
السعر العالمي
الحالي

إيران والعراق
في إيران الوضع معقد ،فرغم أن إيران تعاني
من عجز أقل من دول الخليج األخرى ،ولديها
ت ـنــوع أعـ ـل ــى ...إال أن ال ـع ـقــوبــات ال ـم ـفــروضــة
على إيــران أدت إلــى انكماش لعامين متتالين
ل ـي ـتــراجــع ال ـنــاتــج اإلي ــران ــي ف ــي  2018بـنـسـبــة
 ،%4.8ثــم بنسبة  %9.5فــي  ،2019مــع ارتفاع
م ـس ـت ــوى ال ـت ـض ـخــم ب ـن ـس ـبــة  %35وت ــراج ـع ــت
الـقــدرة الشرائية لإليرانيين .فــإيــران اضطرت
إلى تقليص صادراتها النفطية اليومية إلى أقل
من خُمس مستواها في عام  ،2017من حوالي
 2.5ملون برميل يومي ًا إلى أقل من  0.5مليون
بــرم ـيــل .ول ـكــن بــالـمـقــابــل ف ــإن إيـ ــران لــن تـتــأثــر
كثير ًا باالنخفاض الحالي في األسعار العالمية
للنفط ألنها لم تعد قــادرة على االعتماد على
الـنـفــط لــدعــم مـيــزانـيـتـهــا ،وهــي ال تـعـتـمــد عليه
إال بنسبة  ،%30وهــي نسبة منخفضة قياس ًا
بــالــدول األخ ــرى .ولـكــن الـتـحــدي الــذي يُصعّد

الوضع في إيران هو تفشي وباء كورونا في
البالد الذي دفع إيران للمرة األولى منذ عام
 1962لطلب تمويل من صندوق النقد الدولي
بما يقارب  5مليار دوالر ،إن لبّاه الصندوق
فإنه سيضع شروط ًا قاسية لتخفيض اإلنفاق
االجتماعي والدعم بمستويات عالية.
أخ ـيــر ًا ال ـع ــراق ،قــد ي ـكــون ال ـعــراق هــو الـنـقـطــة
األض ـعــف وسـيـكــون وضــع الـحـكــومــة الـعــراقـيــة
سيئ ًا للغاية مع تراجع أسعار النفط إلى هذه
الـمـسـتــويــات ،فــالـمـيــزانـيــة الـعــراقـيــة تعتمد على
النفط بنسبة  %95ومع التراجع ستقل قدرتها
على دفع الرواتب واألجور واإلمداد بالخدمات
م ــن طــاقــة وم ـي ــاه وك ـه ــرب ــاء ،وه ــي ال ـتــي كــان
وضـعـهــا مـتــرديـ ًا قـبــل هــذا االنـخـفــاض .األســوأ
أن االحتياطيات العراقية الحكومية المودعة
في البنك المركزي العراقي ،توضع عملي ًا في
الــواليــات المتحدة األمريكية مــا يع ّقد الوضع
ال ـس ـيــاســي ال ـعــراقــي وي ـف ـتــح ك ــل االح ـت ـمــاالت،
فــالــواليــات الـمـتـحــدة أجَـلــت تـحــويــات شهرية
عدّة مرات ألسباب سياسية...

سعر برميل النفط المطلوب في كل دولة لتغطية العجز المالي.
 ......سعر النفط في  19آذار %28 :للبرميل (برنت)
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أصبح اللجوء للمشافي الخاصة من المصائب في المرحلة الحالية ،ليس بسبب أسعارها
المرتفعة بحسب ما هو معروف ،أو بسبب الخشية من وباء الكورونا ،بل باعتبار أن هذا
الوباء أصبح ذريعة عند بعض هذه المشافي للتغطية على المزيد من االستغالل بداية،
تمص دماء هؤالء عبر ما
ولتبرير سوء التعامل مع المرضى وذويهم ثانياً ،علماً أنها ّ
تتقاضاه من أموال.
ǧسمير علي

فـ ـ ــإذا ك ــان ــت ال ـم ـش ــاف ــي ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،وب ـعــض
المشافي الخاصة ،قد وُضعت بحال الجاهزية
واالس ـت ـن ـف ــار ل ـل ـت ـصــدي ل ـل ــوب ــاء ال ـج ــدي ــد ،ألن
الـمـســؤولـيــات والــواج ـبــات اإلنـســانـيــة تقتضي
ذل ــك أو ًال ،وب ـن ــاء ع ـلــى الـتـعـلـيـمــات ال ـص ــادرة
بهذا الشأن ثاني ًا ،فإن بعض المشافي الخاصة
األخ ـ ــرى كـ ــان ال ــوب ــاء بــال ـن ـس ـبــة إل ـي ـهــا فــرصــة
مــؤات ـيــة ل ـفــرض ال ـمــزيــد م ــن االس ـت ـغــال عـلــى
م ــن ي ـل ـجــؤون إل ـي ـهــا ،ض ــارب ــة ع ــرض الـحــائــط
بالمسؤوليات واإلنسانية!
فرصة سانحة
م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـعـ ــروف أن حـ ـج ــم الـ ـضـ ـغ ــط ع ـلــى
الـمـشــافــي الحكومية كبير سـلـفـ ًا ،وقــد تــزايــد
هــذا الضغط مــع ظـهــور الــوبــاء الـجــديــد ،وما
تبعه من إجراءات واحتياطات فرضت على
ه ــذه ال ـم ـشــافــي أن تـخـصــص أح ــد أقـســامـهــا
السـتـقـبــال ح ــاالت االش ـت ـبــاه بــال ـمــرض ،مع
تخصيص حيّز خاص بالعزل والحجر لمن
تثبت إصابته ،وهذه اإلجراءات من الناحية
العملية تعني مزيد ًا من الضغط على األقسام
ال ـم ـع ـتــادة ف ــي ه ــذه ال ـم ـشــافــي ،وهـ ــذا األم ــر
أصبح معروف ًا من قبل المواطنين ،لذلك فإن
اللجوء للمشافي الحكومية من قبل بعضهم
أصبح فع ًال للحاالت الطارئة ،ومن المفقرين
ب ـش ـك ــل خ ـ ــاص ،ح ـي ــث اسـ ـتـ ـع ــاض ال ـب ـعــض
م ـمــن لــديــه ب ـعــض اإلم ـك ــان ــات ع ــن الـمـشــافــي
الـحـكــومـيــة بــالـمـشــافــي الـخــاصــة بـهــذه الفترة
اضطرار ًا.
فـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،ف ـق ــد ك ـ ــان ح ـ ــال ال ـض ـغ ــط عـلــى
الـمـشــافــي ال ـعــامــة ب ـهــذه الـمــرحـلــة فــرصــة أمــام
ب ـعــض ال ـم ـشــافــي ال ـخــاصــة ل ــزي ــادة اسـتـغــالـهــا
وتحكمها لمن يلجأ إليها.

الكورونا ذريعة
بذريعة «الكورونا» أصبحت بعض المشافي
الخاصة تضع المزيد من الصعوبات أمام من
يلجأ إليها من المرضى من أجــل استقبالهم
وقبولهم ،والبداية عبر فرض إجراء المزيد
من التحاليل والفحوصات بذريعة الكورونا،
وربـمــا فــي ذلــك احتياطات محمودة ،بحال
كانت متوفرة لــدى هــذه المشافي إمكانات
ه ــذه الـتـحــالـيــل ف ـعـ ًـا ،وه ــو أم ــر غـيــر مـتــاح
ل ــدي ـه ــا ك ـم ــا ه ــو مـ ـعـ ــروف ،وب ــال ـت ــال ــي ،ف ــإن
ه ــذه ال ــذري ـع ــة م ــا ه ــي إال فــرصــة لـلـتـكـسّــب
واالستغالل.
فـ ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،إن ه ـ ــذه ال ـت ـح ــال ـي ــل ال ـم ـضــافــة
واإلجــراءات المرافقة لها تكلفتها مرتفعة على
ه ــؤالء الـمــرضــى وذوي ـهــم ،طـبـعـ ًا مــع اخـتــاف
هذه التكلفة بين مشفى وآخر بحسب درجاتها
ونـجــومـهــا الـسـيــاحـيــة مــع األسـ ــف ،لـكــن ليس
بــاإلم ـكــان أف ـضــل مـمــا ك ــان بــالـنـسـبــة لـلـمــرضــى
وذوي ـ ـه ـ ــم ،فـ ـهـ ــؤالء مـ ـضـ ـط ــرون ل ـت ـك ـبّ ــد ه ــذه
التكاليف اإلضــافـيــة أو ًال :مــن أجــل االطمئنان
على سالمة المريض .وثاني ًا :من أجــل اتخاذ
االح ـت ـيــاطــات الـمـطـلــوبــة مـنـهــم فــي ح ــال الـشــك
باإلصابة.
سمعة المشفى ال ُتغني عن االستغالل
اضطر ذووا أحد المرضى للذهاب إلى إحدى
الـمـشــافــي الـخــاصــة فــي دمـشــق بـحــالــة إسعافيه
لمريضهم لي ًال ،وبعيد ًا عن التفاصيل بما يتعلق
بـبـعــض الـمـشــاكــل فــي الـقـبــول عـلــى الــرغــم من
كــون ـهــا حــالــة إس ـعــاف ـيــه ،ف ـقــد ت ــم إجـ ــراء بـعــض
التحاليل ،التي قيل لهم أنها «إجبارية» من أجل
الكورونا ،باإلضافة لبعض التحاليل والصور
األخرى ،وقد كانت التكاليف اإلجمالية بحدود
 100ألــف ليرة ،طبع ًا هــذه التكاليف لم يدخل
ف ـي ـهــا ح ـج ــز غ ــرف ــة وإقـ ــامـ ــة ،ح ـي ــث ل ــم يـسـمــح

لـلـمــريــض بــالـبـقــاء فــي الـمـشـفــى ،فـخــال ســاعــة
ُطلبت منه المغادرة ،وطلب من ذويــه إعادته
للمنزل فمرضه «خـطـيــر» وهــو بـحــال الـنــزاع،
علم ًا أن بعض نتائج التحاليل لم تصدر بعد،
بل إن أحدها موعده في اليوم التالي!.
وبـحـســب ذوي ــه ،فـقــد قـيــل لـهــم مــن قـبــل بعض
الـعــامـلـيــن ف ــي ال ـم ـش ـفــى :إن ـهــم ال يـسـتـطـيـعــون
إبقاء المريض فيها ،فهم «ال يريدون مرضى
بـ ــأمـ ــراض خ ـط ـي ــرة ،وال أن ي ـك ــون ــوا ب ـحــال
النزاع» ،وذلك حرص ًا على سمعة المشفى!.
وأي ـض ـ ًا ب ـع ـيــد ًا ع ــن ال ـمــزيــد م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل ،ت ـمّ
استالم نتيجة التحليل عن المرض «الخطير»
فــي ال ـيــوم ال ـتــالــي ،وكــانــت الـنـتـيـجــة خـطــأ في
الـ ـتـ ـشـ ـخـ ـي ــص ،ف ـ ــا مـ ـ ــرض خ ـط ـي ــر وال مــن
يحزنون!.
والـســؤال الــذي يفرض نفسه :أيــن اإلنسانية،
وأين الحفاظ على السمعة في ظل هذا النمط
م ــن االبـ ـت ــزاز وسـ ــوء ال ـت ـش ـخ ـيــص ،بــاإلضــافــة
لسوء التعامل؟.
بعهدة وزارة الصحة
المثال أعاله ليس حالة استثنائية ،فقد جرى
توثيق الكثير من حاالت سوء التشخيص في
بعض المشافي الـخــاصــة ،الـتــي دفــع ضريبتها

المرضى وذويهم بالنتيجة.
ل ـكــن ال ـج ــدي ــد ف ــي األمـ ــر ه ــو هـ ــذه ال ـح ــال مــن
ال ــوق ــاح ــة وال ــام ـب ــاالة بــال ـمــرضــى وحـقــوقـهــم،
خــاصــة أنـهــم يـتـكـبــدون التكاليف الـبــاهـظــة لقاء
الـخــدمــات الـتــي مــن الــواجــب تــوفــرهــا فــي هــذه
المشافي الخاصة ،والتي تزايدت على ما يبدو
بهذه المرحلة ،في ظل حال الخشية من الوباء
وبذريعته ،استغال ًال.
ولـعــل الـحــديــث عــن فــرض الـمــزيــد مــن الـقـيــود
على المشافي الخاصة ،مع تعزيز دور الرقابة
عليها ،والـمـحــاسـبــة لـهــا بـحــال الـمـخــالـفــات ،أمــر
مفروغ منه ،لكن يبقى األمر بعهدة المسؤولين
عن ذلك ،وخاصة وزارة الصحة.
أهمية المشافي الحكومية بتزايد
مــا ذك ــر أعـ ــاه ،وبــرغــم كــل ال ـمــاح ـظــات على
المشافي الحكومية ،ربما تكون فرصة للتأكيد
على أهميتها ،وضــرورة الحفاظ على دورهــا
ومهامها ،وربـمــا المطلوب بـهــذا الـصــدد تقديم
الـمــزيــد مــن ال ـدّعــم لـهــا ،بــالـكــادر والـتـجـهـيــزات،
مع ضــرورة توسيع الموجود منها ،وإحــداث
الـمــزيــد مـنـهــا ،فـهــذه الـمـشــافــي كــانــت ومــا زالــت
الـ ـمـ ــاذ ل ـل ـغــال ـب ـيــة مـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن وخ ــاص ــة
للمفقرين.

في حلب ..تجار األزمة أخطر من الوباء
يشكل تجار األزمة في
حلب ،وما زالوا ،خطرًا
على المواطنين ،ليس أقل
من خطر الوباء المستجد،
طالما أن استغاللهم
يؤذي صحة المواطن،
وتفكيره المشغول دائماً
بإمكانية توفير مقومات
البقاء على قيد الحياة
له ولعائلته حتى نهاية
الحجر الصحي أقلها،
وزوال الوباء« ،الكورونا».

ǧمراسل قاسيون

ف ـفــارق األس ـعــار ال ــذي شـهــده الـســوق
ال ـح ـل ـبــي ،ف ــي غ ـض ــون أس ـب ــوع واح ــد
ب ـعــد بـ ــدء إجـ ـ ــراءات ال ـح ـجــر الـصـحــي
وال ـح ـظ ــر ،أثـ ــار م ـخ ــاوف ع ــدي ــدة فــي
نفس الـمــواطــن ،أبــرزهــا :رهـبــة تمديد
ه ـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات بـ ـح ــال لـ ــم تـتـمـكــن
ال ـص ـحــة ال ـس ــوري ــة م ــن ح ـجــر ال ــوب ــاء
وتقييده بد ًال من المواطنين!.
أسئلة حياتية مؤرقة
ه ـم ــوم ال ـم ـع ـي ـشــة وال ـب ـق ــاء ع ـل ــى قـيــد
ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ،بـ ـظ ــل الـ ـتّـ ـبـ ـط ــل وال ـتّ ـع ـط ــل
ووقــف األعـمــال ،مــع استمرار الجشع
واالس ـت ـغ ــال ورفـ ــع األس ـع ــار ،تـشـكــل
هاجس ًا يومي ًا مؤرق ًا للمواطن الحلبي.
والسؤال على اللسان يقول:
كيف سيتمكن من مالحقة لقمة عيشه
بعد نفاذ ما يمتلك ،وهو الذي لم يكن
بحسبانه مــا آلــت الـيــه حــال الـبــاد في
ظل الوباء والجشع؟.
من أين سيتمكن من العيش في قفص

الحجر الصحي الــذي ُألــزم بــه ،ليبقى
عـلــى قـيــد الـحـيــاة ،مــا دام هــذا القفص
خالي ًا مــن مقومات الحياة أصـ ًـا ،وما
دام ــت األس ــواق تـعـجّ بـتـجــار األزم ــات
ال ـت ــي ت ــدف ــع ب ــه إل ــى ال ـت ـه ـل ـكــة ،بــرفـعـهــا
المستمر والمتزايد لألسعار؟.
أسعار منفلتة
جــرى تـغـيّــر كبير عـلــى أسـعــار السلع،
الـغــذائـيــة بـشـكــل خ ــاص ،خــال الـفـتــرة
القريبة الماضية ،ما قبل الكورونا وما
بعدها ،والجدول التالي يوضح بعض
الفروقات على أسعار بعض السلع في
األسواق الحلبية كمثال:
وق ــد بـ ــدأت ه ــذه األس ـع ــار بــاالرت ـفــاع
مجدد ًا بشكل يومي وكبير مع اقتراب
شهر رمضان.
تعمد ومباركة
تغ ّيب ُم ّ
لالستغالل
أثـ ـبـ ـت ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة عـ ـب ــر أج ـه ــزت ـه ــا
ال ـم ـع ـن ـيــة أن ـه ــا ه ـشّ ــة وض ـع ـي ـف ــة ،بــل
ربما مُغيّبة قـصــد ًا وعـمــد ًا ،ليس من

خـ ــال اس ـت ـم ــرار ع ـجــزهــا ع ــن الـحــد
مــن االزدحـ ــام عـلــى طــوابـيــر الـطـلــب
عـلــى ال ـم ــواد الـغــذائـيــة «الـمــدعــومــة»
أم ـ ــام ص ــاالت ـه ــا ف ـق ــط ،ب ــل واأله ـ ــم:
عدم قدرتها على ضبط األسعار في
األس ــواق عـبــر كــوادرهــا الـتـمــويـنـيــة،
ل ـل ـح ـدّ م ــن ج ـشــع ال ـت ـج ــار ،وخــاصــة
ت ـج ــار األزمـ ـ ــة خـ ــال هـ ــذه ال ـف ـت ــرة،
الذين تزايد استغاللهم متجاوز ًا كل
الـ ـح ــدود ،ح ـيــث ي ـع ـمــدون إل ــى رفــع
األسعار مرار ًا وتكرار ًا دون حسيب
أو رقيب ،ناهيك عن وضــوح بعض
الـمـخــالـفــات ،مـثــل :عــدم اإلع ــان عن
السعر بحجة تذبذبه ..هكذا!.
فهل من يُجيب المواطن المُفقر ،ومن
توقفت أعماله وبقي بال دخل ومعين،
ك ـيــف سـيـتـمـكــن م ــن ال ـب ـق ــاء ع ـلــى قـيــد
ال ـح ـيــاة ،وق ــد تُ ــرك لـيـسـتـنـفــذ إمـكــانــاتــه
وصـ ـحـ ـت ــه اسـ ـتـ ـغـ ــا ًال وجـ ـشـ ـعـ ـ ًا ع ـلــى
أي ــدي مــن ال يــرحــم مــن ت ـجــار األزم ــة
وال ـف ــاس ــدي ــن ،ع ـل ــى م ـ ــرأى م ــن أول ــي
األم ــر ،بــل وبـمـبــاركــة وحـمــايــة بعضهم
أيض ًا؟.

المادة
لحم بقري
البصل
البطاطا
البيض
البندورة
الليمون
الثوم
السكر

السعر قبل الكورونا السعر بعد الكورونا
12400
10800
1100
600
700
400
2200
1600
600
350
1000
700
3000
2500
700
550
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يبشر المستقبل بصعود جدي ٍد
اليوم ومع عودة صعود قوى التق ّدم وتراجع أعدائهاّ ،
المعاكس للتيار السائد
ونظريات جديدة .وكتعريف ببعضها
للعلوم المختلفة
ِ
ٍ
والعلمي العا َلمي القديم ،تق ّدم هذه المادة
السياسي
الفضاء
سلطات
المدعوم من
ِ
ترجمة لمقاطع مختارة من كتاب إيريك ليرنر «االنفجار العظيم لم يحدث أبدًا» –
ً
1991

ǧإريك ليرنرǧ
     تعريب وإعداد :د .أسامة دليقان

منذ أواخر القرن العشرين قال علماء كستيفن
هوكينغ  Stephen Hawkingبـ ّـأن «نظرية
كل شيء» صارت بمتناولهم؛ مجموعة بعينها
ّ
من المعادالت تفسّر كل ظواهر الطبيعة.
لكن نظرية ثورية جديدة نشأت بال ضجيج،
قــد تطيح بالعديد مــن األفـكــار الـســائــدة الـيــوم،
وتـ ــدمـ ــج ال ـص ــال ــح فـ ــي ال ـق ــدي ــم ض ـم ــن تــرك ـيــب
جديد .إنها «علم كونيّات البالزما» Plasma
 Cosmologyال ـت ــي ت ـس ـت ـنــد ع ـل ــى دراسـ ــة
«الـ ـبـ ــازمـ ــات» ك ــالـ ـغ ــازات ال ـن ــاق ـل ــة ك ـهــربــائ ـي ـ ًا.
ت ـطــورت عـلــى أي ــدي قـلــة مــن عـلـمــاء الـفـيــزيــاء
والفلكيين ،وأبــرزهــم الـســويــدي هــانــس ألــﭭيــن
 1995 – 1908[ Hannes Alfvenالــذي بدأ
كمهندس كهرباء ونــال جائزة نوبل للفيزياء
 1970لعمله على الهيدروديناميك المغناطيسي
– المُعَرِّب].
ملخص «االنفجار العظيم»
َّ
تـقــول فــرضـيــة «االنـفـجــار الـعـظـيــم» The Big
ّ Bangإن ال ـكــون نـشــأ مــن انـفـجــار هــائــل منذ
 10أو  20م ـل ـيــار م ـل ـي ــار ًا س ـنــة .وت ـن ـط ـلــق مــن
م ـق ـدّم ـت ـيــن -1 :ك ــان ال ـك ــون أص ـغــر م ــن رأس
ال ــدب ــوس -2 .وك ــان ــت ه ـنــاك ب ــداي ـ ٌة ل ـلــزمــان.
وراجت منذ الخمسينيات والستينيات ...ومع
ذل ــك ،فــي ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة ،كــانــت مــاحـظــة
تـجــريـبـيــة تـلــو األخ ــرى تـنــاقــض تــوقـعــات هــذه
الفرضية ،بل وكانت أكثر اتّساق ًا وانسجام ًا مع
النظريات الجديدة .فبدل كونٍ منتهٍ في الزمن،
ويـتـهــافــت مــن بــدايــة ملتهبة إلــى نـهــايــة غبارية
عــاتـمــة ،ف ـ ّـإن ال ـكــون مــوجــود مـنــذ األزل وإلــى
األبــد بال بداية وال نهاية ،ويتطوّر باستمرار
(ص.)65 – 63
بعض علماء الكونيّات ،مثل :ستيفن هوكينغ،
قدّموا إجابات تأمّلية غريبة مفادها :ربما كانت
بعض النبضات الصغيرة جــد ًا في المكان من
حولنا ،وحتى داخلنا ،تقوم بكل لحظة بتوليد
أكـ ـ ــوان ت ـح ــت م ـج ـه ــري ــة ،ف ـق ــاع ــات دق ـي ـق ــة مــن
الزمكان [الزمان-المكان] تنخمص منفلتة من
كل نقطة ،وحتى
كوننا لتشكل كون ًا آخر ،ومن ّ
م ــن أرن ـب ــة أن ــف ش ـخــص م ــا ،فـ ـ ّـإن تــرل ـيــونــات
ال ـتــرل ـيــونــات م ــن األك ـ ــوان تـتـشـكــل ك ــل ثــانـيــة.
وي ـبــدو غــري ـب ـ ًا تـجــاهــل أن ـصــارهــا لـلـمــاحـظــات
التجريبية التي تنسف أســاس هذا البُرج من
األوهام النظرية.
بالمقابل ،تنطلق كونيّات البالزما من أننا نتع ّلم
عــن ال ـكــون بــالـمــاحـظــة الـتـجــريـبـيــة لـلـعـمـلـيــات
الـفــاعـلــة بــالـطـبـيـعــة ال ـيــوم .ومــن األن ـمــاط الـتــي
نميّزها نستطيع استنتاج تعميمات تسمح لنا
بتخمين كيف أدّت هــذه العمليات نفسها إلى
التكوينات الكونية الحالية .ال شيء يأتي من
العدم ،هذا المبدأ صحيح دوم ًا.
ه ـ ــذان االتـ ـج ــاه ــان ف ــي م ـع ــرف ــة الـ ـك ــون لـيـســا
ج ــدي ــدي ــن .ف ــاألفـ ـك ــار ال ـك ــام ـن ــة ت ـح ــت ك ـ ـ ٍّـل مــن
«االنفجار العظيم» وكونيّات البالزما ،ال تعود
جــذورهــا إلــى الـقــرن الـعـشــريــن ،وال حـتــى إلــى
األل ـف ـيــة ال ـثــان ـيــة ،بــل إل ــى عـصــر اإلغ ــري ــق (فــي
القرون  6 – 4قبل الميالد) ورومــا (القرن 4

بعد الميالد) ،وإلــى تصارع هذين االتجاهين،
الـلــذيــن كــان ك ـ ٌّل مـنـهـمــا يـســود لـفـتــرة مــا (ص
.)55
الكوني
النواس
ّ
قانون َّ
أطـ ـلـ ـقَ ه ــان ــس ألـ ـ ـف ـي ــن ع ـل ــى ت ـ ـنـ ــاوُب هــذيــن
االتـ ـجـ ــاهـ ـيـ ــن الـ ـع ــريـ ـضـ ـي ــن اسـ ـ ــم «الـ ـ ـنـ ـ ـوَّاس
ال ـك ــون ـيّ» ،cosmological pendulum
أي االهتزاز التاريخي المتناوب بين االتجاه
الميثولوجي (األسطوري) واالتجاه العِلميّ.
بــال ـن ـس ـبــة أللـ ــﭭي ــن ،تـسـتـنــد ال ـك ــون ـيّ ــات ال ـيــوم
ع ـلــى اآلراء األسـ ـط ــوريّ ــة ن ـف ـس ـهــا لـلـفـلـكـيّـيــن
فــي ال ـقــرون الــوس ـطــى ،ولـيــس عـلــى الـتـقــالـيــد
العلمية لكيبلر وغاليليو .لكنّ هذا النوّاس ال
يتأرجح فقط فــي المطاالت األثـيــريّــة لألفكار
الـمـحـضــة .فـلـطــالـمــا كــانــت الـكـيـفـيــة الـتــي ينظر
بـهــا الـنــاس إلــى ال ـكــون ،ومـنــذ غــابــر األزم ــان،
مـتــازمـ ًة مــع الـكـيـفـيــة الـتــي يـنـظــرون بـهــا إلــى
ال ـم ـج ـت ـمــع وح ــاج ــات ــه .ول ـطــال ـمــا كـ ــان ال ـنــاس
يـسـقـطــون أفـكــارَهــم االجـتـمــاعـيــة عـلــى الـكــون،
ويستخدمون كونيّاتهم ،أفكارَهُم عن السماء،
لـتـبــريــر م ـمــارســاتِ ـهــم عـلــى األرض .ولـطــالـمــا
ارت ـب ـط ــت الـ ـمـ ـع ــارك ب ـي ــن ه ــات ـي ــن ال ــرؤي ـتَ ـي ــن
للكون بأكثر المسائل الحاسمة في المجتمع
والـتــاريــخ :هــل الـتـقـدُّم ،والـتـحـسـيــن المستمرّ
ل ـح ـيــاة ال ـب ـشــر ،م ـم ـكــن؟ ه ــل ي ـجــب أن يـكــون
هـنــاكَ حُـ ّكــامٌ ومـحـكــومــون ،أم ،بــد ًال مــن ذلــك،
ينبغي على العمّال أن يقرِّروا ما الذي ينبغي
فِع ُله؟ في العصور الوسطى ،مث ًال ،استُخدِمَت
التراتبية الهرميّة للكرات السماويّة لنموذج
بطليموس ،لتبرير التراتبية الهرمية للمَلِك،
وال ـن ـب ــاء ،وال ـك ـه ـن ــة ،والـ ـع ــامّ ــة .وفـ ــي ال ـقــرن
الـســابــع عـشــر اسـتـخــدمَ الـمـنــاضـلــون مــن أجــل
الديمقراطية منظوم َة كوبرنيكوس كنموذج
لمُ ُثل المساواة التي نــادوا بها تحت القانون
الكونيّ (ص.)56
أسطورة كونيّة كهذه تنشأ في فترات من
ّإن
ً
األزمـ ــة االجـتـمــاعـيــة أو ال ـتــراجــع االجـتـمــاعــي،
وتـعـزِّز الفصل بين الفكر والـفِـعــل ،بين الحاكم
والمحكوم .إنّها تو ِّلد التشاؤم الجَبْريّ الذي
ي ـش ـ ُّل الـمـجـتـمــع [ال ـجَ ـبْــريَّــة  :fatalismاتـجــاه
فـلـسـفــي يَـعـتـبــر الـطـبـيـعــة والـمـجـتـمــع مُ ـس ـيَّــران
ب ـش ـكـ ٍـل م ـط ـلــق ب ــا إم ـك ــان ـي ــات أو خـ ـي ــارات –
المعرِّب].
ب ــال ـم ـق ــاب ــل ،ت ـع ـت ـمــد ك ــون ـيّ ــات ال ـب ــازم ــا عـلــى
التجربة ،وهي نتاج المنهج العلمي لغاليليو
وك ـي ـب ـلــر .وأنـ ـص ــاره ــا يـ ـتـ ـصـ ـوّرون ك ــونـ ـ ًا ال
نهائي ًا يـتـطـوّر عبر زمــانٍ ال نـهــائــي .ويمكن
دراسته فقط بواسطة المالحظة التجريبية.
هــذه الــرؤيــة الـتــي تــربــط الفكر والـفـعــل مع ًا،
ال ـن ـظــريــة وال ـمــاح ـظــة ال ـت ـجــري ـب ـيــة م ـع ـ ًا ،قــد
أث ـب ـتــت ع ـبــر ال ـع ـصــور أنّ ـه ــا سـ ــاحٌ لـلـتـغـيـيــر
االجتماعي .ففكرة التقدُّم في الكون لطالما
ارتبطت دائم ًا بفكرة التقدم االجتماعي على
األرض.
ّإن هذا التاريخ إذن ،يشمل أكثر من تاريخ علم
الكونيات ،أو حتى العلم نفسه .إحدى الثيمات
األســاس ـيــة الـتــي نـطــرحـهــا هـنــا (وال ـتــي ليست
ـدة أصـ ـ ًا) هــي ّأن الـعـلــم مــرت ـبـ ٌـط بشكل
ج ــدي ـ ً
وث ـيــق بــالـمـجـتـمــع .ه ــذا ال ـت ـفــاعــل ال ـم ـت ـبــادل ال

يقتصر على عا َلم األفكارّ .إن البنية االجتماعية
والسياسية واالقتصادية لها تأثير كبير على
كيف يف ّكر الناس.

الرؤية التي تربط
الفكر والفعل معا
النظرية والمالحظة
التجريبية معاً
أثبتت عبر العصور
سالح للتغيير
أ ّنها ٌ
االجتماعي

موجز لتاريخ الكون ّيات
نـشــأت المفاهيم األســاسـيــة لكل مــن المنهجين
التجريبي واالستنتاجي في العلم عند قدامى
اإلغــريــق ،وارتـبـطــا بــالـصــراع بين العمل الحرّ
والعمل العبودي .المنهج االستنتاجي البحت
ال ــذي ل ــم يُ ـقِ ـمْ اع ـت ـب ــار ًا لـلـمــاحـظــة الـتـجــريـبـيــة
والتطبيق العملي للعلم ،نشأ مع االحتقار الذي
كان يكنّه أسيادُ العبيد للعمل اليدوي ،في حين
اسـتـنــد الـنـظــام الـقــائــم عـلــى الـمـنـهــج الـتـجــريـبــي
على الحرفيّين األحــرار والتُجَّار ،بالجمع بين
النظرية والمالحظة التجريبية.
وش ـبّ ــه هــانــس آل ـفــن ت ــاري ــخ ت ـط ـوّر الـكــونـيــات
بـحــركــة ر ّق ــاص ال ـســاعــة .فـفــي ال ـنَّــوبــة األول ــى
مـ ــن ت ــأرجـ ـح ــه ال ـ ـنَّـ ــوسَـ ــان ـ ـيّ ،س ـي ـط ــر ال ـم ـن ـهــج
االستنتاجي ،مؤدّي ًا لنموذج الكون السكوني
(الستاتيكي) والمنتهي الذي قدّمه بطليموس.
فالفكرة المركزية لعلم الكونيّات الحديث ،أي
نشوء الكون من الـعَـدَم ،جــاءت إذ ًا ،ليس من
سِـفـ ِر التكوين ،بــل مــن المعارك األيديولوجية
إبّـ ــان ال ـقــرن ـيــن ال ـثــالــث وال ــراب ــع ب ـعــد ال ـم ـيــاد،
أي م ــع تـفـكــك الـمـجـتـمــع ال ــروم ــان ــي والـتـمـهـيــد
لتأسيس اإلقطاعية .لقد قــام األب تيرتوليان
والقدّيس أوغسطين بإدخال عقيدة الخَ ْلق من
العَدَم كأساس لنظرةٍ عن العا َلم تتميّز بدرجة
عـمـيـقــة م ــن ال ـت ـشــاؤم ـيــة وال ـت ـس ـ ُّل ـط ـيّــة ،وعـلــى
ـوق أرضـ ـيّ ،وشـجَـبَــت
كــون ـيّــاتٍ ش ـوَّهــت كـ ّـل تَ ـ ٍ
الــوجــودَ ال ـمــادي بــوصـفــه «خُ ـلِ ـقَ مــن ال شــيء
ويــؤول إلــى ال شــيء» ،ويـتـقـوّض حتميّ ًا من
بداية كاملة إلى نهاية مُشينَةّ .إن كونيّاتٍ كهذه

كان من شأنها ْأن تخدم كتبري ٍر فلسفي وديني
لمجتمع متخشِّب ومُستَعْبَد.
ٍ
في النّوبة النّوسانيّة الطويلة التالية من تاريخ
الكونيات – أي تلك القرون من الصراع الذي
قــاد إلــى الـثــورة العلمية ،صعد منهجٌ تجريبيّ
جــديــد وأكـثــر عـمـقـ ًا ،ســائــر ًا يــد ًا بيد مــع صعود
رؤية جديد للكون (كونٍ غير منتهٍ في المكان
وال ــزم ــان ،ب ــا ب ــداي ــة وال ن ـهــايــة) م ــع صـعــود
مجتمع جــديــد قــائــم عـلــى الـعـمــل الـحـرّ .بحلول
ٍ
مـنـتـصــف ال ـقــرن الـتــاســع عـشــر ،كــانــت الـنـظــرة
العلمية تــرى الـكــون كعملية تـطـوّ ٍر ال تنتهي،
مـثـلـمــا ك ــان ال ـث ــوري ــون ف ــي ال ـقــرن ـيــن  18و19
يشهدون عملي ًة ال تنتهي من التطوّر والتقدّم
االجتماعي.
يـشـكــل «االن ـف ـجــار الـعـظـيــم» وكــون ـيّــات الـقــرن
ال ـع ـش ــري ــن رجـ ـعـ ـ ًة مُـ ـفـ ـ ِزعـ ـ ًة ل ـم ـفــاه ـيــم ال ـق ــرون
الوسطى .فــاألزمــة االجتماعية العميقة للقرن
العشرين أعادت اإليمان بالنظرة الفلسفية عن
كــونٍ يتداعى ويتقوَّض من أصوله «الكاملة»
الـتــي نشأ منها .مــن هــذه الـمـقـدّمــات الفلسفية،
ول ـيــس م ــن ال ـمــاح ـظــة ال ـت ـجــري ـب ـيــة ،ت ـط ـوَّرَت
الكونيّات السائدة حالي ًا.
أمّـ ـ ــا ع ـل ــم كـ ــونـ ـيّـ ــات ال ـ ـبـ ــازمـ ــا ،ف ـق ــد ن ـم ــا مــن
ال ــدراس ــة الـمـخـبــريــة ل ـل ـغــازات ال ـنــاق ـلــة ،وتـعــود
ج ـ ــذوره إلـ ــى ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــات ال ـم ـت ـق ـدّمــة فــي
الـكـهــرومـغـنــاطـيـسـيــة ...ال ـك ــون ،كــأيّــة مـنـظــومــة
مـعـ َّقــدة ،يتقدّم فقط عبر سلسلة مــن األزمــات
نتائجُها ليست مقرَّرة سلف ًا ،وقــد تــؤدّي على
أمدية قصيرة إمّــا إلــى خطوات جديدة لألمام
ـوص ل ـلــوراء .أمّــا الـتـقـدُّم ،وتـســارع
أو إلــى نـكـ ٍ
ال ـت ـط ـوُّر االرت ـقــائــي ،فـهــو نـ ــزوعٌ طــويــل األمــد
يـتّـســم بــه ال ـك ــون ،ول ـك ـنّــه بـعـيـدٌ عــن أن يـكــون
عملي ًة انسيابية وميكانيكية.
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عادت المقارنة بين
النظام االشتراكي
والنظام الرأسمالي إلى
الواجهة وبقوة ،ذلك
ألن «أزمة الصحة»
التي يشهدها
العالم اليوم وضعت
النموذجين في اختبار
حقيقي وسيكون
لنتائجه بال شك أث ٌر
كبير في سير األحداث
في المستقبل القريب.

ǧجنى أمين

المؤشرات
اإليجابية في
القطاع الصحي
الكوبي ما
كانت لتتحقق
لوال وجود
نظام اشتراكي
ٍ
وفر مجانية
ّ
التعليم وحافظ
على استقرار
األمن الغذائي
والسكني

ن ـش ــرت ال ـج ــري ــدة ال ـمــارك ـس ـيــة الـهـنــديــة
«ديموقراطية الشعوب» ،مقا ًال بعنوان
«ال ــرأس ـم ــال ـي ــة واالش ـت ــراك ـي ــة وجــائ ـحــة
كــورونــا» ،تـحــاول الـجــريــدة األسبوعية
من خالله تقديم مقارنة أولية بين تعامل
الحكومات الرأسمالية مــع الجائحة من
ج ـه ــة ،ف ــي م ـقــابــل ال ـح ـك ــوم ــات ال ـت ــي لــم
تس ّلم قطاعها الصحي للشركات الخاصة
التي تبحث عن الربح من جهة أخــرى،
وت ـح ــدي ــد ًا ف ــي ك ــوب ــا وال ـص ـي ــن ،ويـشـيــر
ال ـم ـقــال إل ــى ت ـجــربــة مـقــاطـعــة ك ـيــرال فــي
الـهـنــد ال ـتــي يـحـكـمـهــا ال ـحــزب الـشـيــوعــي
الهندي ،وتقدم المقاطعة حسب المقال
نموذج ًا أفضل بمراحل مــن بقية أنحاء
ال ـه ـنــد .وي ـصــل ت ـع ــداد س ـكــان الـمـقــاطـعــة
الـ ـهـ ـن ــدي ــة إل ـ ــى أكـ ـثـ ــر مـ ــن  34م ـل ـي ــون،
وسجلت  400إصــابــة مــؤكــدة بفيروس
كـ ــورونـ ــا مـ ــا ي ـش ـكــل  %2مـ ــن إج ـمــالــي
اإلصابات في البالد.
ف ـي ـمــا ي ـل ــي ن ــص ال ـم ـق ــال ك ـم ــا جـ ــاء فــي
الجريدة الهندية:
استجابة الرأسمالية للجائحة
لقد ساعد هذا الفيروس الصغير القاتل
ع ـل ــى إظ ـ ـهـ ــار االخ ـ ـتـ ــافـ ــات مـ ــن ج ــدي ــد
بـيــن ك ـ ٍـل مــن الــرأسـمــالـيــة واالش ـتــراكـيــة،
ول ـك ــن ه ــذه ال ـم ــرة م ــن ب ــواب ــة الـتـعــامــل
مــع هــذا الــوبــاء .فـمــن جـهــة ،نـجــد داخــل
رأس ال ـ ـه ـ ــرم اإلم ـ ـبـ ــريـ ــالـ ــي ال ـع ــال ـم ــي
المتمثل بــالــواليــات الـمـتـحــدة األمريكية
المؤسسات والشركات الخاصة تسيطر
على القطاع الصحي لتحوله إلى قطاع
رب ـ ـحـ ــي ،وجـ ـ ـ ــاءت األح ـ ـ ـ ــداث ال ـح ــال ـي ــة
لـتـظـهــر م ــدى رداءت ـ ــه ف ــي ال ـت ـعــامــل مــع
ه ــذا ال ــوب ــاء الـمـسـتـجــد ،تـجـلــى ذل ــك فــي
ن ـقــص ع ــدد األسـ ــرة ف ــي الـمـسـتـشـفـيــات
ووح ـ ــدات ال ـع ـنــايــة ال ـم ــرك ــزة بــاإلضــافــة
إلى نقص أجهزة التنفس اإلصطناعي،

وقـلــة مـعــدات الــوقــايــة الـطـبـيــة .حـتــى في
األحوال الطبيعية ،فإن الرعاية الصحية
هـنــاك باهظة الثمن وال يمكن للماليين
ت ـح ـم ــل ن ـف ـق ــات ـه ــا ،مـ ــا ي ـع ـك ــس ب ــوض ــوح
الـتـفــاوت الطبقي الشاسع فــي المجتمع
األمريكي ،الذي يحظى أغنياؤه بأفضل
الخدمات الطبية والدوائية.
على عكس الواليات المتحدة األمريكية
ك ـ ــان ل ـل ـب ـل ــدان ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ال ـم ـت ـقــدمــة
األخــرى قطاع عام صحيّ أفضل وأكثر
كفاءة نسبي ًا ،إ ّال أن السياسات الليبرالية
الـ ـجـ ــديـ ــدة مـ ــع س ـ ـنـ ــوات مـ ــن ال ـت ـق ـشــف
فــي اإلن ـفــاق عـلــى هــذا الـقـطــاع أدت إلــى
إضـعــافــه وتــآكــل بـنـيـتــه .لـقــد عــانــت هيئة
ال ـخ ــدم ــات ال ـص ـح ـيــة الــوط ـن ـيــة «»NHS
في المملكة المتحدة من نقص التمويل
وال ـخ ـص ـخ ـص ــة؛ وك ـ ــذا ه ــو الـ ـح ــال ل ــدى
القطاع العام الصحي في إيطاليا .ولهذا
يشهد مواطنو هــذه الـبـلــدان فــي األزمــة
الحالية مدى حمق تلك اإلجراءات التي
أدت إلى تقويض النظام العام الصحي
بشكل صارخ.
كوبا والصين في المقدمة
عـلــى الـنـقـيــض تـمــامـ ًا ،نـجــد أن الـجــزيــرة
ال ـكــوب ـيــة ،وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـع ـقــوبــات
األمـ ــريـ ـكـ ـيـ ــة وال ـ ـح ـ ـصـ ــار اإلق ـ ـت ـ ـصـ ــادي،
اعـ ـتـ ـم ــدت ع ـل ــى جـ ـه ــوده ــا وم ـ ــوارده ـ ــا
الخاصة في بناء نظام صحي نموذجي
يـحـتــذى بــه ،هــدفــه خــدمــة الـنــاس بشكل
م ـج ــان ــي أو مـ ــع رسـ ـ ــوم رم ـ ــزي ـ ــة .ك ـمــا
طـ ــورت ك ــوب ــا م ــن ص ـنــاعــات ـهــا الــدوائ ـيــة
ـدة ع ـلــى ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـح ـيــويــة،
م ـع ـت ـمـ ً
هــذا فـضـ ًا عــن البعثات الطبية الكوبية
الـمُـسـخّــرة لخدمة الـشــرائــح األكـثــر فقر ًا
م ــن ش ـع ــوب بـ ـل ــدان أم ــري ـك ــا الــات ـي ـن ـيــة
والـ ـك ــاريـ ـب ــي وإف ــريـ ـقـ ـي ــا .وكـ ـم ــا ش ـهــدنــا
مؤخر ًا إرسال الكوادر الطبية والعاملين
كل من
في القطاع الصحي الكوبي إلى ٍ
إيـطــالـيــا وفـنــزويــا وأرب ــع دول كاريبية
أخـ ــرى ل ـل ـم ـســاعــدة ف ــي أزمـ ــة فــايــروس

أظهر الوباء
الحالي بشكل
ال لبس فيه
مدى اآلثار
السيئة للنظام
الرأسمالي على
صحة الشعوب
وبالمقابل يثبت
النهج االشتراكي
جدارته في
مواجهة األزمات

ك ــوفـ ـي ــد .19-إن هـ ــذه ال ـم ــؤش ــرات فــي
القطاع الصحي الكوبي ما كانت لتتحقق
نظام اشتراكي و ّفر مجانية
لوال وجود ٍ
الـتـعـلـيــم ،وحــافــظ عـلــى اس ـت ـقــرار األمــن
الغذائي والسكني ،ناهيك عن التغيرات
الكبيرة والمهمة في قضايا المرأة.
فــي الصين أيـضـ ًا اتُـخــذت جـهــود جبارة
ووُضـعــت الـمــوارد واإلمـكــانـيــات الطبية
على أهبة اإلستعداد الحتواء الفيروس
ف ــي م ــدي ـن ــة ووهـ ـ ــان وم ـق ــاط ـع ــة هــوبــي
وال ـ ـحـ ــد مـ ــن ان ـ ـت ـ ـشـ ــاره ،حـ ـي ــث وص ــف
ال ـت ـق ــري ــر ال ـم ـش ـت ــرك ل ـم ـن ـظ ـمــة ال ـص ـحــة
العالمية والصين هــذه اإلجــراءات بأنها
«األك ـ ـثـ ــر ج ـ ــرأة وف ـ ـ ــرادة فـ ــي احـ ـت ــواء
األمــراض عبر التاريخ» .تمكنت الصين
من هذا اإلنجاز بسبب نظامها الصحي
ال ـعــام وال ـقــوي .فــي عــام  2009نـشــرت
الحكومة الصينية وثيقة رسمية حملت
عـ ـن ــوان «آراء ب ـش ــأن ت ـع ـم ـيــق ت ـحــديــث
ال ـن ـظــام ال ـص ـحــي» الـ ــذي ش ـمــل ال ـتــزام ـ ًا
سـيــاسـيـ ًا حـمــل عـلــى عــاتـقــه إنـشــاء نظام
صحي قــوي وفـعــال ،وبمتناول الجميع
ب ــأسـ ـع ــار م ـع ـق ــول ــة قـ ـ ــادر ع ـل ــى ت ـغ ـط ـيــة
حــاجــات جميع الـمــواطـنـيــن بـحـلــول عــام
 .2020إن الـتـقــدم ال ــذي جــرى تحقيقه
فــي هــذا اإلطــار هــو أم ـرٌ جـلـيّ وواضــح.
في عام  2017حقق إجمالي اإلنفاق في
القطاع الصحي نمو ًا من  %5إلــى %6.4
من الناتج المحلي اإلجمالي .كما وشهد
العام ذاتــه على انخفاض معدل اإلنفاق
الشخصي مــن إجمالي اإلنـفــاق الصحي
إلــى  ،%29بــاإلضــافــة إلــى أن نسبة %82
م ــن إج ـم ــال ــي ال ـم ــرض ــى اسـ ـتـ ـف ــادوا مــن
خــدمــات الـقـطــاع ال ـعــام الـصـحــي .تمتلك
ال ـص ـيــن ص ـنــاعــة دوائ ـي ــة ع ـمــاقــة ت ــزود
شــركــات األدوي ــة حــول الـعــالــم بــالـمــواد
والـ ـكـ ــواشـ ــف ال ـك ـي ـم ـيــائ ـيــة الـ ــازمـ ــة فــي
الصناعات الدوائية .كل هذه اإلنجازات
آنـفــة الــذكــر تــم تحقيقها مــن خــال اتباع
ن ـم ــط ال ـت ـخ ـط ـيــط ال ـم ـم ـن ـهــج م ــع تـنـمـيــة
القطاع العام البعيد كل البعد عن الربح.

الهند والقطاع الصحي
بالمقارنة ،فــإن لــدى الهند نظام ًا صحي ًا
هو األسوأ واألكثر خصخصة في العالم،
حـيــث يـبـلــغ اإلن ـفــاق ال ـعــام عـلــى الـقـطــاع
الصحي  %1من الناتج المحلي اإلجمالي.
ويشكل اإلنفاق الشخصي على القطاع
الـصـحــي مــا ي ـقــارب الـ ــ %70مــن اإلن ـفــاق
اإلج ـمــالــي ،وت ـتــم رعــايــة  %44فـقــط من
المرضى في مستشفيات القطاع العام.
وبــاس ـت ـث ـنــاء م ــراك ــز الـ ـطـ ــوارئ الـطـبـيــة
الـحـكــومـيــة ،ف ــإن الـقـطــاع الـصـحــي ليس
قادر ًا على تلبية حاجة الشعب الهندي.
الحالة االستثنائية فــي اللوحة السابقة
هــي مـقــاطـعــة كـيــراال الـتــي نــالــت التقدير
الـكـبـيــر ل ــإج ــراءات الـســريـعــة والـنــاجـعــة
التي اتبعتها في محاربة وبــاء كورونا،
يــرجــع ه ــذا إل ــى ال ـق ـطــاع ال ـعــام الـصـحــي
الــذي جــرى تـطــويــره وتحديثه وإعــادة
ه ـي ـك ـل ـتــه ع ـب ــر ع ـق ــود ف ــي ظ ــل ح ـكــومــة
جـبـهــة ال ـي ـســار الــدي ـمــوقــراطــي «»LDF
حيث جــرى تحويل المستوصفات إلى
عيادات ،وتم تجهيز األسرة بشكل جيد
بــالـمـعــدات والـطــواقــم الطبية .كما جرى
تحديث المستشفيات وتدريب العاملين
فـيـهــا عـلــى أحـســن وج ــه .إن الـمــؤشــرات
ال ـص ـح ـيــة ال ـم ـب ـهــرة ف ــي م ـقــاط ـعــة ك ـيــراال
هي نتاج النهج االشتراكي الذي اتبعته
ح ـكــومــة جـبـهــة ال ـي ـســار الــدي ـمــوقــراطــي،
والتي تتجلى ثمارها أيض ًا في قطاعات
األم ـ ـ ــن ال ـ ـغـ ــذائـ ــي وال ـت ـع ـل ـي ــم وال ـس ـك ــن
والصرف الصحي.
لقد أظهر الوباء الحالي بشكل ال لبس
فيه مدى اآلثار السيئة للنظام الرأسمالي
عـ ـلـ ــى صـ ـحـ ــة ال ـ ـش ـ ـع ـ ــوب ،وب ــالـ ـمـ ـق ــاب ــل
ي ـث ـبــت ال ـن ـهــج االش ـت ــراك ــي ج ــدارت ــه فــي
مواجهة األزمــات .وعلينا في المستقبل
االستفادة من تجربة المواجهة مع وباء
ك ــورون ــا ف ــي ال ـن ـضــال م ــن أج ــل تـحـقـيــق
تغييرات جذرية اقتصادية اجتماعية في
بنية مجتمعاتنا.
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يبدو الواقع الصحي في الواليات المتحدة األمريكية مشابهاً
حديث في الصحافة
لما كان عليه الحال من  100عام ،فيجري
ٌ
اليوم للتذكير كيف كافحت الواليات المتحدة وباء اإلنفلونزا
اإلسبانية ،و ُتظهر هذه المقاربة تشابهاً كبيرًا بين الحدثين
وعلى الرغم من المدة الطويلة التي تفصل بينهما.

ǧيزن بوظو

كما جرى منذ
مئة عام
في العرض
الجماهيري في
فيالدلفيا عمدت
اإلدارة األمريكية
هذه المرة إلى
استمرار حمالت
االنتخابات لتصبح
الواليات المتحدة
المركز األول
للوباء على
مستوى العالم

 100عام لم ُتغ ّير الكثير
ك ـتــب ج ــوش ــوا زاي ـت ــز م ـق ــا ًال ف ــي مـجـلــة
الـ ـسـ ـيـ ــاسـ ــي « »Politicoبـ ـعـ ـنـ ــوان:
«أكـ ــاذيـ ــب ك ـث ـي ــرة ،وعـ ــاجـ ــات مــزي ـفــة،
و َأسِـ ـرّة غـيــر كــافـيــة :مــاذا بــإمـكــان كــارثــة
اإلن ـف ـل ــون ــزا اإلس ـب ــان ـي ــة أن ت ـع ـل ـم ـنــا عــن
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا» .ويـ ـج ــري خــال ـهــا
ذك ــر أحـ ــداث ت ـطــور ال ــوب ــاء الـفـيــروســي
مـنــذ نـشــأتــه إل ــى ذروتـ ــه ،بــال ـتــوازي مع
التجاوب الحكومي األمريكي له ،منتق ًال
بـعــد ذلــك إلــى مـقــاربــة تـلــك األح ــداث مع
مـجــريــات الـيــوم وكـيـفـيــة تـعــامــل اإلدارة
األمريكية مع «كوفيد.»19-
مـ ــن ال ـم ـل ـف ــت بـ ــاألمـ ــرّ ،أن الـ ـك ــات ــب ب ــدأ
بـ ــاإلشـ ــارة إلـ ــى ّأن االن ـط ــاق ــة األولـ ــى
لـ ـفـ ـي ــروس اإلنـ ـفـ ـل ــون ــزا االس ـب ــان ـي ــة قــد
بــدأت فــي الــواليــات المتحدة األمريكية
أثـنــاء تعبئتها لـلـحــرب الـعــالـمـيــة األولــى،
وت ـحــديــد ًا فــي أح ــد مـعـسـكــرات مـقــاطـعــة
كـ ــانـ ـسـ ــاس ،حـ ـي ــث ب ـ ـ ــدأت ت ـظ ـه ــر ع ـلــى
ال ـج ـن ــود أع ـ ــراض ال ـم ــرض م ــن سُ ـعــال
وحُـ ـمّ ــى وق ـش ـع ــري ــرة وغـ ـي ــره .ويـشـيــر
إلــى ّأن «اإلنـفـلــونــزا اإلسـبــانـيــة -سيئة
ال ـس ـم ـعــة -ه ــي تـسـمـيــة خــاط ـئــة لـلـبــاء،
الـ ــذي ب ــدأ ع ـلــى األرج ـ ــح ف ــي ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة ،ول ـكــن وم ــع ان ـت ـشــار ال ـقــوات
عبر أوروبــا ،حصد الفيروس حياة 21
مليون شخص على مستوى العالم ،بما
في ذلك أكثر من  600ألف أمريكي».

ف ـ ــي ال ـح ـق ـي ـق ــة ت ـس ـم ـي ــة «اإلن ـ ـف ـ ـلـ ــونـ ــزا
االس ـب ــان ـي ــة» ب ـهــذا االسـ ــم ل ــم ت ـكــن أب ــد ًا
أش ــارة إلــى م ـصــدره ،بــل بـسـبــب تفشي
الفيروس بشكل كبير في اسبانيا ،وهذا
يختلف كلي ًا عــن مــا يـجــري الـيــوم ،ففي
حالة «اإلنفلونزا االسبانية» كان يعتبر
نوع ًا من التعاطف مع الظروف القاسية
التي شهدتها إسبانيا بسبب الفيروس،
ب ـي ـن ـمــا ت ـج ــري الـ ـي ــوم م ـح ــاول ــة إل ـص ــاق
اس ــم ال ـص ـيــن ب ـكــوف ـيــد 19-ف ــي مـحــاولــة
لتحميلها مسؤولية ال انتشاره فحسب
بل ظهوره أيض ًا.
ث ــم ي ـن ـط ـلــق ال ـك ــات ــب إلـ ــى ذكـ ــر عـ ــدد مــن
األحـ ــداث وال ـم ـقــاربــات ،سـنــذكــر واح ــدة
منها لتوضيح وجهة نظره:
ج ــرت الـكـثـيــر م ــن األخ ـط ــاء ف ــي ،1918
بدء ًا -على سبيل المثال -من فيالدلفيا،
حيث أن الحكومة المحلية فشلت تمام ًا
في االستجابة لمتطلبات األزمة الصحية
العامة ،فمدير الصحة العامة والجمعيات
الخيرية ،الــدكـتــور ويلمر كــروســن ،كان
مخلص ًا لــإدارة السياسية فــي المدينة،
فمنذ البداية قام باالستخفاف بخطورة
الــوبــاء ،مطمئن ًا الناس بـ ّـأن مكتبه «قام
بحصر المرض في حدوده ،وبهذا نحن
مـتــأكــدون مــن نـجــاحـنــا .لــم يـتــم تسجيل
أية حالة وفاة ،لذا ومهما كان شعوركم،
ال ت ـق ـل ـق ــوا» .وح ـي ـن ـمــا ب ـ ــدأت ال ــوف ـي ــات
داع
بالتصاعد ،أصرّ كروسن على أنه ال ٍ
للقلق ،فهو ليس «اإلنفلونزا اإلسبانية»
بـ ــل «بـ ـضـ ـع ــة ح ـ ـ ــاالت مـ ــن اإلنـ ـفـ ـل ــون ــزا
التقليدية المعروفة أو الكريب ...بدء ًا من
اآلن سيبدأ المرض باالنحسار».
بعد ذلــك ،في  18أيـلــول ،نظمت المدينة
ع ـ ــرض ـ ـ ًا كـ ـبـ ـيـ ــر ًا لـ ــدعـ ــم «حـ ـمـ ـل ــة ق ــرض
ال ـح ــري ــة ال ـ ــراب ـ ــع» .ك ــان ــت ه ـ ــذه األي ـ ــام
تشهد ارتفاع ًا كبير ًا بتورط أمريكا في
الحرب العالمية األولى .فتجبر الحكومة
الـفـيــدرالـيــة الـمــواطـنـيــن وتـخـجـلـهــم على
االم ـت ـثــال :مــن قــانــون الـفـتـنــة ال ــذي منع
التدخل في شؤون بيع سندات الحرب،

الواليات المتحدة
التي تتهم روسيا
والصين باستثمار
المساعدات
اإلنسانية ألغراض
سياسية تستثمر
هي األخرى
الحدث لكن
ليس عبر م ّد يد
العون وتقديم
المساعدات بل
عبر نشر األكاذيب
واستثمار أرواح
األبرياء.

وص ــو ًال إلــى مطالبة ال ــروح الـعــامــة بــأن
ي ـس ـت ـمــر ال ـ ـعـ ــرض ،ل ـي ـص ـطــف ع ـش ــرات
اآلالف في فيالدلفيا بالشوارع للتعبير
عن فرحتهم بالموكب ،مما وفر للمرض
فرصة مأساوية لالنتشار ...فبعد عشرة
أيام فقط ،توفي أكثر من  1000شخص
مــن سـكــان فيلدلفيا ،وأصـيــب  200ألــف
آخرين بالمرض.
وي ــذك ــر ال ـكــاتــب أح ـ ــداث أخـ ــرى شـبـيـهــة
جرت في بيتسبرغ ونيويورك.
ي ــذك ــرن ــا هـ ــذا األم ـ ــر ب ـس ـل ــوك ال ــوالي ــات
المتحدة األمريكية اتجاه وباء فيروس
ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد م ــؤخ ــر ًا ُق ـب ـيــل وفــي
ب ــداي ــة انـ ـتـ ـش ــاره داخ ـ ــل الـ ـبـ ــاد ،فــرغــم
المدة الزمنية التي كانت أكثر من كافية
لـلـتـحـضـيــر والـتـجـهـيــز لـمــواجـهــة الــوبــاء،
قــامــت اإلدارة األمــريـكـيــة بــاالسـتـخـفــاف
ب ــه وال ـت ـغ ــاض ــي ع ـن ــه ،وك ـم ــا جـ ــرى مـنــذ
مـئــة ع ــام فــي ال ـعــرض الـجـمــاهـيــري في
فيالدلفيا ،عمدت اإلدارة األمريكية هذه
المرة إلى استمرار الحمالت االنتخابات
والتصويت ،لتصبح الــواليــات المتحدة
ال ـم ــرك ــز األول ل ـل ــوب ــاء ع ـل ــى م ـس ـتــوى
الـعــالــم بـتـعــداد مـصــابـيــن نـحــو  750ألـفـ ًا،
والوفيات التي تقارب  40ألف ًا.
فرغم تجربة الواليات المتحدة السابقة،
إال أنها ال تزال تعمل بنفس العقلية ،عبر
وضع المصالح السياسية واالقتصادية
لـ ـفـ ـئ ــة ضـ ـيـ ـق ــة فـ ـ ــوق م ـص ـل ـح ــة ش ـع ـب ـهــا
وصحته.
ثابت أيضاً
استهداف الصين ٌ
الــواقــع الـصـحــي الـمـتــردي فــي الــواليــات
ال ـم ـت ـح ــدة ل ـي ــس ال ـث ــاب ــت ال ــوحـ ـي ــد ،بــل
استهداف الصين بات أيض ًا بند ًا ثابت ًا في
سـيــاســة الــواليــات الـمـتـحــدة الـتــي توجه
س ـي ــاس ــة الـ ـغ ــرب ع ـم ــوم ـ ًا ،فــال ـت ـحــريــض
الــواضــح لـلــرأي الـعــام ضــد الـصـيــن ليس
مقال لـ دان فيرجانو نُشر
جديد ًا ،ففي ٍ
بـمـجـلــة «نــاش ـيــونــال جـيــوغــرافـيــك» عــام
 2014ب ـع ـنــوان «ي ـق ــول م ــؤرخ ــون بــأن
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إنـفـلــونــزا  1918ال ـتــي قـتـلــت  50مـلـيــونـ ًا
نشأت فــي الصين» ،يسعى الكاتب بكل
ج ـهــده إل ــى م ـحــاولــة إل ـص ــاق ال ـف ـيــروس
ال ـقــديــم بــالـصـيــن ،وذل ــك رغ ــم كــل االدل ــة
التي تشير بغير هذا األمر ،مستند ًا إلى
«ق ـص ــة» تــاري ـخ ـيــة ال ت ـمــت ال ــى الـبـحــث
العلمي بصلة ،بل وأكثر من ذلك ،حينما
اضطر إلــى التطرق للجانب العلمي في
مـقــالــه – للسخرية  -لــم يتمكن إ ّال من
اإلشـ ــارة ب ــأن الــدل ـيــل الــوح ـيــد الـمـسـجّــل
ل ـلــوبــاء إل ــى اآلن يـشـيــر ب ــأن انـطــاقـتــه
كانت من الواليات المتحدة األمريكية.
الـحـقـيـقــة أن ال ـغ ــرب ال ي ـس ـعــى لـلـبـحــث
ال ـع ـل ـم ــي عـ ــن مـ ـص ــدر الـ ـفـ ـي ــروس وم ــن
المالم في انتشاره على مستوى العالم،
بــل ي ـحــاول اسـتـثـمــار ال ـكــارثــة ألغ ــراض
سياسية ،فالواليات المتحدة التي تتهم
روسـيــا والـصـيــن باستثمار الـمـســاعــدات
اإلنسانية الضرورية ألغراض سياسية،
تستثمر هي األخــرى الحدث ألغراضها
السياسية ،ولكن ليس عبر مدّ يد العون
وتقديم المساعدات والـخـبــرات الطبية،
بل عبر نشر األكاذيب واستثمار أرواح
األبـ ــريـ ــاء وت ـع ــري ــض ال ـمــاي ـيــن لـلـخـطــر
ب ـس ـبــب إج ــراءاتـ ـه ــا ال ـم ـت ـخ ـل ـفــة ،فـتـقـيـيــم
تـعــامــل دول الـعــالــم مــع ه ــذا الــوبــاء أم ـرٌ
ضــروري على أ ّال ينحصر فــي التجربة
الصينية ،بــل يجب تقييم الجميع وذلــك
لمصلحة الجميع.
ف ـم ـقــال ال ـس ـيــد ف ـيــرجــانــو ال ـم ـن ـشــور قبل
ظـهــور فـيــروس كــورونــا بـعــدة سـنــوات
ك ــان يـسـتـهــدف ال ـص ـيــن وه ــو جـ ــز ٌء مــن
حملة كبرى تدار من الواليات المتحدة،
وك ـغ ـيــرهــا م ــن ح ـم ــات ال ـت ـض ـل ـيــل فـهــي
تـحـتــاج أليــة قـضـيــة مـهـمــا كــانــت صغيرة
ليجري تضخيمها واستثمارها ،ولوضع
المزيد من العقبات أمام الصين وغيرها
من القوى الصاعدة ،المشكلة اليوم أن
األرض تـهـتــز تـحــت الـجـمـيــع والـهـجــوم
الذي يجري ضد الصين لن يكون كافي ًا
لرأب الصدوع في الغرب.
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الصورة عالمياً
•استغرق االقتصاد
األمريكي
أربعة أسابيع
فقط للقضاء
على جميع
المكاسب
الوظيفية تقريبًا
التي حققها في آخر
 11عاماً ،وذلك بضغط من الوضع االقتصادي
المتأزم أساساً وعَّززه وباء فيروس كورونا
المستجد.
•قال الرئيس
األمريكي،
دونالد ترامب:
إنه بالرغم
من سياسة
العقوبات التي
انتهجتها إدارته
ضد روسيا ،إال أنه
تمكن من المحافظة على عالقات جيدة
ّ
مع موسكو.
•أعلن الرئيس
الروسي عن
إلغاء العرض
العسكري
يوم  9أيار في
موسكو بمناسبة
حلول الذكرى
الـ 75للنصر على ألمانيا النازية في الحرب
الوطنية العظمى وتأجيله إلى موعد آخر
بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

الصحية يشن حملة كان بدأها منذ
يقول المثل الصيني :ال يمكن إيقاظ شخص يتظاهر بالنوم ،والغرب الذي يتظاهر بعدم دقة تقييمه لألزمة ّ
زمن ضد الصين ،عسى يستطيع إقناع المجتمعات الغربية بعدم مسؤوليته عن آثار الجائحة الذي وصفها البنك الدولي بأنها لن ُتؤثر في العمليات
التجارية والتوظيف وحسب ،لكنها ستؤدي إلى تغ ّيرات اجتماعية وسياسية عميقة.
ǧعماد بيضون

الـ ـغـ ــرب ال ي ـس ـت ـط ـيــع قـ ـيـ ــادة األزم ـ ــة
لـكـنــه يستسهل الـهـجــوم عـلــى الـصـيــن،
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي ي ـت ـشــاجــر م ـنــدوبــو
ال ـح ـك ــوم ــات ال ـغ ــرب ـي ــة ف ــي شـنـغـهــاي
ع ـلــى ال ـت ــوري ــدات الـصـحـيــة الـصـيـنـيــة،
وتعمل الحكومات الغربية ضمن حملة
مـنـسـقــة لـتـشــويــة الـ ــدور الـصـيـنــي فــي
ق ـيــادة األزم ــة الـصّـحـيــة واالقـتـصــاديــة
ال ـعــال ـم ـيــة ،ف ـش ـنّ ال ــرئ ـي ــس األمــري ـكــي
ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس
ال ـفــرن ـســي ه ـجــوم ـ ًا حـ ــاد ًا ض ــد الـصـيــن
وات ـه ـم ــوه ــا ب ــأن ـه ــا أخـ ـف ــت م ـع ـلــومــات
وتـسـتــرت عـلــى بــدايــة انـتـشــار الــوبــاء،
ب ــل ت ـصــل االت ـه ــام ــات الت ـه ــام الـصـيــن
بــإنـتــاج الـفـيــروس مـخـبــريـ ًا .ووصـلــت
االتهامات إلى منظمة الصحة العالمية
 وال ـت ــي ال ي ـخ ـفــى ع ـلــى أحـ ــد بــأنـهــاكمثيلها مــن أغـلــب المنظمات الــدولـيــة
تـعـمــل تـحــت ال ـق ـيــادة الـغــربـيــة – بــأنـهــا
مرهونة إلرادة الصين.
قــال الـمـتـحــدث بــاســم رئـيــس ال ــوزراء
الـبــريـطــانــيّ :إن الـعــاقــات مــع الصين
لن تعود لسابق عهدها ،وقبل التوقف
ع ـن ــد ه ـ ــذا ال ـت ـص ــري ــح ي ـج ــب ال ـتــذك ـيــر
بــأنــه وعـلــى الــرغــم مــن الـهـجــوم عليها،
تستمر الـصـيــن حـتــى اللحظة بتوفير
اإلمـ ــدادات الـطـبـيــة الـطــارئــة ألكـثــر من
 140دولــة ومنظمة دولـيــة ،وصــدرت

المصانع الصينية بين  10آذار وحتى
نيسان الـجــاري ،أكـثــر مــن  7مليارات
ك ـمــامــة ،وح ــوال ــي  56م ـل ـيــون لـبــاس
واق و 20ألــف جهاز تنفس صناعي،
ٍ
وساهمت هذه التوريدات بإنقاذ حياة
الماليين حول العالم .وللمفارقة يبدو
أن الهجوم على الصين يتناسب طرد ًا
مع الشحنات القادمة منها.
بـ ــال ـ ـعـ ــودة إلـ ـ ــى تـ ـص ــري ــح ال ـم ـت ـح ــدث
بــاســم ب ــوري ــس جــون ـســون ،الـ ــذي لــم
يـنـخـفــض ه ـجــوم ب ــاده عـلــى الـصـيــن
حتى خــال فترة وجــوده في العناية
الـمــركــزة ،يـحــق لـنــا أن نـســأل :مــا هي
هذه العالقات الطيبة التي لن تعود؟
متى كــانــت عــاقــات أوروبــا جـيــدة مع
الـصـيــن؟ وكــأنـنــا ال نـتــذكــر أن أوروب ــا
ك ــان ــت أك ـب ــر ع ـق ـبــة ح ــاول ــت ال ــوالي ــات
المتحدة وضعها أمام الصين.
ول ـك ــن م ــا ه ــو ال ـس ـب ــب ال ـع ـم ـيــق ل ـهــذا
الهجوم الشرس ضد الصين؟
كسر سالسل القيمة المضافة
م ـن ــذ م ـط ـلــع الـ ـق ــرن ال ـم ــاض ــي ت ـحــول
اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـع ــال ـم ــي ل ـص ـي ـغ ـيــة ج ــدي ــدة
تُـ ـسـ ـم ــى سـ ــاسـ ــل ال ـق ـي ـم ــة ال ـم ـض ــاف ــة
ال ـعــال ـم ـيــة ،ورُسـ ــم لـلـســاســل مـنـحـنــى
يُـسـمــى «مـنـحـنــى االب ـت ـســامــة» ،حيث
تحصل الدول التى تكون على زاوية
االبتسامة على أكبر نسبة من القيمة
الـمـضــافــة فــي اإلن ـت ــاج ،بـيـنـمــا تحصل

الـ ــدول فــي قـعــر الـمـنـحـنــى عـلــى الـقـيــم
األقــل ،وعلى هــذا األســاس تـمّ توزيع
ال ـص ـن ــاع ــات ح ـ ــول الـ ـع ــال ــم ،اع ـت ـق ــدت
الشركات الغربية حينها أنها تستطيع
التحكم بعوائد القيمة المضافة حتى
ل ــو ان ـت ـق ـلــت ال ـص ـنــاعــات ال ـك ـبــرى إلــى
ال ـص ـيــن ،لـكــن الـتـمـنــي ش ــيء والــواقــع
شــي ٌء آخــر .فاستطاعت الصين كسر
«م ـن ـح ـن ــى االبـ ـتـ ـسـ ــامـ ــة» ،ج ـ ــرت فــي
ال ـس ـنــوات الـعـشــر األخ ـي ــرة تـحــوالت
كـبــرى ،أساسها سعي الصين لــزيــادة
حصتها مــن ســاســل القيمة العالمية،
والـ ـخـ ــروج م ــن إط ـ ــار كــون ـهــا م ــرك ــز ًا
ل ــإن ـت ــاج م ـن ـخ ـفــض ال ـت ـك ـل ـفــة ب ــأج ــور
م ـن ـخ ـف ـض ــة .وق ـ ــد تـ ـ ـمّ ه ـ ــذا ب ــال ــدرج ــة
األولـ ـ ــى ع ـب ــر ال ـس ـب ــق ال ـت ـك ـنــولــوجــي
الصيني الــذي يزيد من حصة الصين
في القيمة المضافة المنتجة عالمي ًا...
وما وصول الصين إلى المركز األول
عالمي ًا فــي عــدد بــراءات االخـتــراع إال
أحــد دالئــل انتقال الصين وتموضعها
فــي مــوضــع أعـلــى فــي ســاســل القيمة
ال ـع ــال ـم ـي ــة .ح ـت ــى أص ـب ـح ــت ش ــرك ــات
التكنولوجيا الغربية مرتبطة باإلنتاج
وال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـص ـي ـن ـي ــة ،ول ـي ــس
مشغ ًال لها ...كما تُوضح تقنية الجيل
ال ـخــامــس .ه ــذا ع ــدا ع ــن تــوســع دور
ال ـص ـيــن ال ـت ـج ــاري وال ـت ـمــوي ـلــي ال ــذي
يظهر في مشروع الطريق والحزام،
وفي صدارة البنوك الصينية ودورها

التمويلي الـهــائــل ،كــل هــذة التفاصيل،
وتوطد العالقات
يضاف إليها تحسن
ّ
ال ـص ـي ـن ـيــة الـ ــروسـ ـيـ ــة ،دفـ ـع ــت ال ـ ــدول
الغربية لبدء حملة تشوية كبرى ضد
الـصـيــن ،ب ــدأت قـبــل الـجــائـحــة لـتــرتــدي
ث ــوب ـ ًا ج ــدي ــد ًا ف ــي ك ــل مـ ــرة ،ولـتـكــون
قـضـيــة اإلي ـغ ــور حـيـنـ ًا والـتـيـبــت حـيـنـ ًا
آخ ــر ،مـ ــرور ًا بـتــايــوان وهــونــغ كــونــغ
وحقوق اإلنسان...
ل ــن ت ـن ـت ـهــي هـ ــذه ال ـح ـم ـلــة ب ـس ـهــولــة.
ف ــاإلع ــام ال ـغــربــي يـ ــردد ال ـي ــوم بــأن
ال ـغ ــرب ه ــو م ــن ص ـنــع ال ـص ـيــن وهــو
قادرٌ على تدميرها ،وما تفعله وسائل
اإلع ـ ـ ــام ه ـ ــذه مـ ــا هـ ــو إال ت ـض ـخ ـيــم
صرخات مكبوتةٍ لقادة العالم الغربي،
وبـغــض الـنـظــر مــا هــي األوراق التي
ي ـم ـســك ب ـه ــا الـ ـغـ ــرب ال ـ ـيـ ــوم ،ومـ ــدى
ت ــأث ـي ــر هـ ــذه األوراق ع ـل ــى ال ـت ـطــور
الـصـيـنــي ،إال ّأن هــذا الـبـلــد اآلسـيــوي
«اقـ ـت ــرف ذنـ ـبـ ـ ًا» ب ــا شـ ــك .أن تـقـبــل
دول ال ـع ــال ــم رض ــوخ ـه ــا ل ـل ـغ ــرب هــو
حميدة» لكن أن «تتطاول»
«أخــاقٌ
ٌ
المستعمرات السابقة ال ألن تنافس
وحـســب ،بــل وتبتكر وتـسـبــق «قــادة
ِعل
الـعــالــم» فهو مــا يــرى الـغــرب أنــه ف ٌ
يستحق الـعـقــاب ،ويـثـبّــت بـهــذا النوع
من الممارسات أن مساندته للتطور
ال ـب ـش ــري وال ـت ـق ـن ــي م ـش ــروط ــة ب ــأن
تـكــون تحت سيطرته الـمـبــاشــرة وال
تهدد أرباحه الكبرى.

•قال مدير صندوق
إنقاذ منطقة
اليورو،
كالوس
ريجلينج:
إن أوروبا
ستحتاج إلى 500
مليار يورو أخرى من
مؤسسات االتحاد األوروبي ،لتمويل تعافي
اقتصادها من تداعيات فيروس كورونا.
•كشفت تقارير
إعالمية أمريكية
الدين العام
أن َّ
األمريكي سيبلغ
مستويات
قياسية خالل
السنة الجارية لم
،
يعرفها منذ عام 1945
وذلك من جراء األزمة الناتجة عن تفشي فيروس
كورونا «كوفيد.»19-
•تمت اليوم األحد إزاحة الستار عن
منظومتي الرادار
االستراتيجيتين
«خليج فارس»
و «مراقب»،
بحضور القائد
العام للجيش
اإليراني للدفاع
الجوي عبدالرحيم
موسوي.
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سالسل التوريد الرأسمالية:

ِعبر التاريخ ،انتشرت معظم األوبئة جغرافياً من خالل نمطي حركة شائعين لتحرك
لكن وقت انتشار هذه األوبئة قد تغ ّير
اإلنسان لمسافات طويلة :الحرب والتجارةّ .
بشكل كبير مع صعود الرأسمالية التي س ّرعت بشكل مط ّرد انتشار األوبئة واألمراض.
ǧبقلم :كيم مودي*ǧ
    تعريب وإعداد :عروة درويش

في العصور الوسطى ،استغرق انتشار الموت
األس ـ ــود «ط ــاع ــون دب ـل ــي» ق ــراب ــة ال ـع ـقــد عِـبــر
طــريــق ال ـحــريــر وال ـغ ــزو الـمـنـغــولــي ألوروبـ ــا،
ث ـمّ س ـنــوات أخ ــرى لــانـتـقــال مــن صـقـلـيــة إلــى
بريطانيا وما بعدها من خالل طرقات التجارة
وح ــرك ــة ال ـج ـيــوش خ ــال ح ــرب ال ـمــائــة ع ــام.
لكن مــع تثبيت الــرأسـمــالـيــة ألقــدامـهــا انتشرت
«األن ـف ـل ــون ــزا اإلس ـب ــان ـي ــة» م ــن إس ـبــان ـيــا خــال
أشهر :إلى فرنسا وبريطانيا منتصف حزيران،
وإلــى الواليات المتحدة وكندا في أيلول .لقد
ت ـبــع االن ـت ـش ــار إل ــى حـ ـدّ ك ـب ـيــر خ ـ ّـط ال ـم ـعــارك
وح ــرك ــة ال ـج ـي ــوش وال ـع ـم ـل ـيــات الـلــوجـسـتـيــة
العسكرية خالل الحرب العالمية األولى.
أمّا في الحقبة الحالية ،فلم يستغرق فيروس
كـ ــورونـ ــا س ـ ــوى أيـ ـ ــام ل ـي ـن ـت ـشــر مـ ــن ووه ـ ــان
إل ــى ب ـق ـيــة ال ـم ــدن الـصـيـنـيــة ال ـت ــي ت ـب ـعــد مـئــات
الكيلومترات .ولــم يستغرق ســوى أسبوعين
ل ـل ـخــروج م ــن ح ــدود ال ـص ـيــن -بـشـكــل مـتـســق
مــع ســاســل الـتــوريــد الـكـبــرى مــن خــال طرق
ال ـت ـجــارة وال ـس ـفــر ال ـجــويــة -إل ــى الـمـقــاطـعــات
الـصـنــاعـيــة فــي شــرقــي آس ـيــا ،ومـنـطـقــة الـشــرق
األوســط المنتجة للنفط التي مزقتها الحرب،
والـ ـبـ ـلـ ــدان ال ـص ـن ــاع ـي ــة فـ ــي أوروب ـ ـ ــا وأم ــري ـك ــا
الشمالية والبرازيل.
بحلول  3آذار كان قد ضرب  72دولة ،متتبع ًا
ط ــرق ســاســل ال ـت ــوري ــد ،لـيـتـخـطــى ف ــي ال ـبــدء
معظم إفريقيا وأمريكا الالتينية ،رغم وصوله
فيما بعد إلى تلك البلدان أيض ًا ليضع مخاطر
أكبر على النجاة.
على طول الدوائر الرأسمالية
فــي كـتــاب «ق ـوّة الـمــرونــة» ،كـتــب الـبــروفـســور

«إن الترابط المتزايد لالقتصاد
يوسي شيفيّ :
الـعــالـمــي يـجـعـلــه أك ـثــر عــرضــة ل ـل ـعــدوى .يمكن
لألحداث المعدية ،سواء الطبية أو المالية ،أن
تنتشر من خالل الشبكات البشرية المرتبطة
غالب ًا بشكل وثيق بسالسل التوريد».
وفق ًا لتقديرات شركة «»Dun&Bradstreet
لــإح ـصــاء :ل ــدى  51أل ــف شــركــة ح ــول الـعــالــم
م ــورّد أو أك ـثــر فــي ووهـ ــان ،ول ــدى  938من
أصــل أثــرى  1000شــركــة فــي الـعــالــم م ــورّد أو
أكـثــر فــي منطقة ووه ــان .التركيز الـشــديــد في
العقود الثالثة الماضية على «اإلنـتــاج الخالي
مــن ال ـهــدر» و«الـتـسـلـيــم فــي الــوقــت» ومــؤخــر ًا
«المنافسة القائمة على الوقت» ،جنب ًا إلى جنب
مع تحديث البنية التحتية للنّقل والتوزيع ،هي
المسؤولة عن تسريع انتشار الفيروس.
ورد ف ــي ت ـقــريــر ل ـمــركــز ج ــون ــز هــوب ـك ـنــز فــي
إيـطــالـيــا« :ع ـنــد الـتـفـكـيــر فــي ســاســل الـتــوريــد
لدينا– أو في طريقة إنتاج البضائع الصناعية–
فــاألوروبـيــون مــدمـجــون بعضهم ببعض أكثر
ممّا يتخيلوا .إن عانت إحدى الدول األوروبية
بشكل حــاد ،فالمشكلة ستنتقل بسرعة هائلة
إلى الجميع».
يُـفـسّــر ه ــذا ّأن خــريـطــة تــر ّكــز مـنــاطــق انـتـشــار
العدوى في الواليات المتحدة تطابق وتعكس
خ ــرائ ــط م ـع ـهــد بــروك ـي ـن ـغــز ل ـت ــر ّك ــز الـتـصـنـيــع
ومــراكــز النقل والتخزين .هــذا دليل آخــر على
ّأن ف ـي ــروس ك ــورون ــا ق ــد ان ـت ـقــل ع ـبــر دوائ ــر
الرأسمال والعمالة الموجودة ضمنها ،وليس
عبر انتقال «مجتمعي» عشوائي.
الدوائر القصيرة
ّإن النقص الحاد في معدات الحماية الشخصية
في الكثير من البلدان ،وتحديد ًا كمامات N95
الـمــزودة بمنافس والـضــروريــة لعمال الرعاية
الصحية ،هو نفسه نتيجة عقودٍ من نقل اإلنتاج

يمكن لألحداث
المعدية سواء
الطبية أو المالية
أن تنتشر من خالل
الشبكات البشرية
المرتبطة غالباً
بشكل وثيق
بسالسل التوريد

للخارج .قامت شركات مثل  3Mوهوني -ويل
وكيمبرلي -كالرك بتحويل إنتاجها إلى الصين
وغيرها من البلدان منخفضة األجــور بغرض
وحيد هو تحقيق أرباح أعلى.
و ّثـ ـقـ ــت ال ــواشـ ـنـ ـط ــن ب ــوس ــت ّأن « %95مــن
الـكـمــامــات الـجــراحـيــة مصنّعة خــارج الــواليــات
المتحدة ،في أماكن مثل :الصين والمكسيك».
وكنتيجة لهذا أعلن أحد الموزعين الرئيسيين
للمعدات الطبية في آذار« :لن تتوفر كمامات
 N95قبل نيسان -أيار .الكثير منها يُصنّع في
الصين وسيكون هناك تأخير إضافي».
ّإن إخ ـف ــاق ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وغ ـيــرهــا مــن
البلدان في إنتاج ما يكفي من معدات الطوارئ
الطبية سببه ّأن شــركــات مثل  3Mيمكنها أن
تعظم ربحها بشكل مهمل وال أخالقي .ولهذا
ّ
فتأثير الفيروس كان انتقامي ًا عِبر ذات طرق
اإلنتاج وسالسل التوريد المعقدة.
العمال
لنعصر ّ
ّإن اسـتـجــابــات الـحـكــومــات الـغــربـيــة ،وتـحــديــد ًا
في الواليات المتحدة ،كانت مصمم ًة إلنعاش
االق ـت ـص ــاد بــال ـطــري ـقــة ال ــوح ـي ــدة ال ـت ــي يـعــرفـهــا
ال ـس ـي ــاس ـي ــون ال ـن ـي ــول ـي ـب ــرال ـي ــون و«خ ـ ـبـ ــراء»
قطاع األعمال وتخفيض
إدارة ترامب :إعانة ّ
تكاليفه .فـعــاوة على انحياز حزمة «تحفيز»
تــرامــب الــواضـحــة لــأعـمــال بقيمتها الـبــالـغــة 2
ترليون دوالر ،شمل ردّ فعل الحكومة الداعم
لألعمال حـ ّـث العمال للبقاء في أعمالهم ،جنب ًا
إلــى جـنــب مــع تـســونــامــي تـحــريــر األع ـمــال من
التشريعات المقيدة لها.
ّإن عــزم وزارة األمــن الــداخـلــي -ولـيــس مركز
التحكم باألوبئة -على تقرير من يجب أن يتابع
الـعـمــل بــوصـفــه عـمــالــة «جــوهــريّــة» كــان كــاسـحـ ًا
جــد ًا بحيث شـمــل عملي ًا كــامــل الـعـمــالــة المحركة
للربح الرأسمالي .رغم ّأن وزارة األمن الداخلي،
بغير قصد منها ،قد ذ ّكرتنا بمدى أهمية الطبقة
ال ـعــام ـلــة بــأكـمـلـهــا الس ـت ـمــرار الـمـجـتـمــع بـفــاعـلـيّــة
سواء في األوقات الجيدة أو السيئة.
قطاعات األعمال ومن
ينطبق هذا على جميع ّ

ضمنها تلك الـمـتـطــورة تقني ًا مـثــل« :أم ــازون»
ال ـت ــي أعـ ـ ــادوا ع ـل ـي ـنــا مـ ـ ــرار ًا بـ ـ ّـأن ال ــروب ــوت ــات
تقوم بجميع األعـمــال فيها .ففي الــوقــت الــذي
يـحـتـجّ فـيــه عـمّــال أم ــازون وبـقــاء حــوالــي %30
منهم فــي الـمـنــزل ،تـحــاول الـشــركــة أن توظف
اآلالف لملء الـفــراغ .وفق ًا لما ذكرته صحيفة
النيويورك تايمز« :رغم تطورها التكنولوجي
ال ـهــائــل ،تـعـتـمــد أمـ ــازون فــي أعـمــالـهــا لـلـتـجــارة
اإللـكـتــرونـيــة الضخمة عـلــى جـيــش مــن الـعـمّــال
الــذيــن يـعـمـلــون فــي الـمـسـتــودعــات الـتــي بــاتــوا
يخشونها اآلن المتالئها بفيروس كورونا».
سـ ـعـ ـيـ ـ ًا ل ـت ـخ ـف ـي ــف «ع ـ ـ ـ ــبء» (أو ت ـك ــال ـي ــف)
ال ـت ـشــري ـعــات ع ــن م ـجــال األع ـم ــال أك ـث ــر ،قــامــت
وك ــال ــة ح ـمــايــة ال ـب ـي ـئــة بـتـعـلـيــق تـطـبـيــق جـمـيــع
تـشــريـعــات حـمــايــة الـبـيـئــة «وذلـ ــك بــالــرغــم من
أزمــة المناخ الجارية» ،في الوقت الــذي قامت
ف ـيــه إدارة س ـكــك ال ـحــديــد ال ـف ــدرال ـي ــة ب ــإص ــدار
«ت ـ ـنـ ــازل طـ ـ ـ ــوارئ» عـ ــن الـ ـع ــدي ــد مـ ــن أن ـظ ـمــة
السالمة .واألهــمّ :أن «مجلس عالقات العمّال
الــوط ـنــي  »NLRBقــد ع ـ ّلــق جـمـيــع انـتـخــابــات
الـتـمـثـيــل ال ـن ـقــابــي ،ح ـتّــى ال ـتــي ت ـتــم مـنـهــا عـبــر
البريد اإللكتروني.
كما أصــدرت وكــالــة أمــان الناقلين بالمحركات
ال ـف ــدرال ـي ــة «إعـ ـف ــا ًء م ــن ق ـي ــود س ــاع ــات الـعـمــل
ل ـس ــائ ـق ــي الـ ـم ــركـ ـب ــات الـ ـتـ ــي ت ـن ـق ــل ش ـ ـح ـنــات
ط ــوارئ» .وبــالـتــأكـيــد يعني هــذا ســاعــات عمل
أط ــول عـلــى ال ـطــريــق .الــائـحــة الـتــي أصــدرتـهــا
الــوكــالــة ل ـت ـحــدد ب ـهــا مـعـنــى «ط ـ ــوارئ» كــانــت
شــام ـلــة ج ـ ــد ًا ،ب ـح ـيــث أدرج ـ ــت الـ ـم ــواد ال ـخــام
وال ـ ــوق ـ ــود والـ ـ ـ ــورق وم ـن ـت ـج ــات ال ـبــاس ـت ـيــك
بــاإلضــافــة لـلـمـعــدات الـطـبـيــةُ .طـلــب مــن سائقي
ال ـشــاح ـنــات ال ــذي ــن يــدخ ـلــون وي ـخ ــرج ــون مــن
مدينة نيويورك ،مركز الفيروس في الواليات
الـمـتـحــدة ،أن يستمروا بعملهم كالمعتاد وأن
ي ـتــأكــدوا مــن إب ـقــاء «مـســافــة اجـتـمــاعـيــة» ومــن
غسل أيديهم.
بطالة وركود وال مساواة
هــذه الـصــورة ستتغيّر بـســرعــة دون شــك مع
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نشرت الفيروس ووحدت الع ّمال

تباطؤ التجارة العالمية وإجبار المزيد والمزيد
مــن الـنـشــاطــات على التباطؤ أو الـتــوقــف تبع ًا
ل ـل ـمــرض و«ال ـم ـســافــة االج ـت ـمــاع ـيــة» والـحـظــر
وال ـعــزل ال ــذات ــي .فـمــن ج ـهــة ،لــن يـمـلــك مــايـيــن
ال ـع ـمّــال خ ـي ــار ًا س ــوى ال ـع ـمــل ل ـســاعــات أط ــول
مخاطرين باإلصابة بالعدوى ،بينما سيواجه
ماليين العمال اآلخرين البطالة والفقر .وضعُ
العمال في هذا النظام سيسوء إن عملوا وإن
لم يعملوا.
مع االنخفاض المفاجئ في الوظائف والــذي
يـفــوق مــا ح ــدث ع ــام  ،2008ت ـق ـدّر «مــؤسـســة
سـيــاســات االقـتـصــاد» ب ـ ّـأن أصـحــاب قــرابــة 20
م ـل ـيــون وظ ـي ـفــة س ـي ـف ـقــدون ـهــا ب ـح ـلــول ت ـمــوز.
هناك بالفعل  10ماليين عامل قد قدموا طلب
ضمان بطالة في وقت مبكر من نيسان .قدّرت
الـنـيــويــورك تايمز بـ ّـأن مـعــدل البطالة هــو عند
 ،%13وهو المعدل الرسمي األعلى منذ الكساد
الكبير في الثالثينات .عــاوة على ذلــك ،وكما
ي ـقــول االق ـت ـصــادي مــايـكــل روب ــرت ــس :ه ــذا قد
يكون مجرّد بداية ركود عالمي أعمق.
فإن حقيقة ّأن الكثيرين سيستمرون
ومع ذلكّ ،
ف ــي ال ـع ـم ــل لـ ــدى أربـ ـ ــاب ال ـع ـم ــل ف ــي ال ـق ـطــاع
الخاص خالل الوباء تذكرنا بأمرين :الرأسمال
يرغب باالستمرار بتحقيق األربــاح باالعتماد
وأن «اإلك ــراه الصامت للعالقات
على عملهمّ ،
االقتصادية» الــذي يواجهه العمال المكرهون
على العيش «من الراتب إلى الراتب» ال تزال
قائمة وحيّة حتّى خــال هــذه األزمــة الصحيّة
المميتة.
وفــي حين أنّــه يحلو للبعض أن يـقــولــوا :بـ ّـأن
فـيــروس كــورونــا ال يـمـيّــز بـيــن الـطـبـقــات ،فـ ّـإن
آثاره في الحقيقة تتميّز وبشدّة .في نيويورك
التي تفشّى فيها الفيروس ،قالت النيويورك
تايمز في تقرير لها 19« :من أصل  20شخص
م ـمّــن كــانــت اخ ـت ـب ــارات إصــاب ـت ـهــم بــالـفـيــروس
سلبية هم من قاطني المناطق الثرية».
شــرح خبير فــي مركز جونز هوبكنز لموارد
ف ـي ــروس ك ــورون ــا« :رغ ــم أنّ ـه ــا مـحـبـطــة ،ف ـ ّـإن
ال ـتــداع ـيــات االق ـت ـصــاديــة لـلـمـســافــة االجـتـمــاعـيــة

ي ـم ـكــن ال ـس ـي ـطــرة ع ـل ـي ـهــا بــال ـن ـس ـبــة لـلـكـثـيــريــن،
لـكـنّ تــداعـيــاتـهــا ذات أثــر وحـشــي عـلــى الـفـقــراء
والضعفاء والمهمشين من أفراد المجتمع».
ومــن بين األكـثــر تـضــرر ًا هــم الـمــوجــودون في
أدنى أو بالقرب من أدنى سالسل توريد الغذاء
فــي ال ـبــاد– ع ـمّــال ال ـم ــزارع وع ـمّــال الـمـخــازن
ع ـلــى طـ ــول ال ـب ــاد م ـمّ ــن ي ـق ـط ـفــون ويـنـقـلــون
م ـح ــاص ـي ــل الـ ـبـ ــاد ذات ال ـط ــاب ــع ال ـم ــوس ـم ــي.
غالبية هــؤالء الـعـمــال هــم مــن المهاجرين غير
المسجلين رسمي ًا .ومــن المثير للسخرية أنّــه
ت ـمّ اإلع ــان عــن كــونـهــم ع ـمّــا ًال «جــوهــريـيــن»،
ممّا يشير إلى ّأن االقتصاد يعتمد على بقائهم
فــي أمــاكــن عملهم ،وهــو مــا يجعلهم معرضين
لإلصابة بالفيروس.
وفـ ــي ذات الـ ــوقـ ــت ،ف ـه ــم ال يـ ــزالـ ــون عــرضــة
للترحيل .بعض األحيان يتم منحهم أوراق من
أربــاب العمل للشهادة بأنّهم عمّال جوهريون
كي يستطيعوا التنقل ،لكنّ هذا ال يحميهم من
الـتــرحـيــل .خــاصــة عندما تتوقف الحكومة عن
اعتبارهم جوهريين في نهاية مواسم الحصاد.
الصراع الطبقي في وقت الوباء
بــالـنـسـبــة لـغــالـبـيــة ال ـع ـمّــال ح ــول ال ـعــالــم ال ـيــوم،
هناك قضيتان تحتالن الساحة :عطلة مدفوعة
األج ـ ــر ،ومـ ـع ــدات ح ـمــايــة ش ـخ ـص ـيــة .األمـ ــران
ال ـلــذان يـخـتـصــران ال ـصــراع الـطـبـقــي فــي وقــت
الـ ــوبـ ــاء .ض ـم ـنــت ح ــزم ــة ال ـك ــون ـغ ــرس ل ـل ـع ـمّــال
ال ـح ـصــول ع ـلــى إجـ ــازة مــدفــوعــة األجـ ــر لـمــدة
أسـبــوعـيــن لـلـمـصــابـيــن بــال ـف ـيــروس ،لـكــن فقط
لـلــذيــن يـعـمـلــون فــي الـشــركــات الـتــي يـبـلــغ عــدد
عمّالها أقل من  500عامل .يستبعد هذا قرابة
نصف عـمّــال القطاع الـخــاص ،كما ليس هناك
أمر يخص معدات الحماية.
العمّال من مراكز االتصال وخدمات التوصيل
وال ـبــريــد والـمـسـتـشـفـيــات وال ـس ـكــك الـحــديــديــة
وغيرها يطالبون بكلتا العطلة والمعدات من
أربـ ــاب عـمـلـهــم الــذيــن يـتـحــدثــون عــن الـســامــة
دون أن يوفروا لعمالهم أيّ شيء من أسبابها.
طالب العمّال في القطاعات المختلفة بعرائض

قضيتان تحتالن
الساحة العمالية
العالمية عطلة
مدفوعة األجر
ومعدات حماية
شخصية األمران
اللذان يختصران
الصراع الطبقي في
وقت الوباء

ن ـقــاب ـيــة ب ـتــوف ـيــر ه ــذي ــن ال ـط ـل ـب ـيــن ،واس ـت ـطــاع
عـ ـمّ ــال ال ـب ــري ــد ع ـب ــر ن ـقــاب ـت ـهــم ال ـح ـص ــول عـلــى
أسـبــوعـيــن مــدفــوعــي األج ــر إن أصـيــب أحــدهــم
أو أحــد أفــراد عائلتهم بالفيروس .لكنّ عمّا ًال
آخرين اضـطــروا للمضي خطوة أبعد .أضرب
عـمّــال نقابة  UFCWللتوصيل وبيع التجزئة
والـتـخــزيــن فــي مـتــاجــر بـقــالــة أوهــايــو مطالبين
بــإجــازات مرضيّة مــدفــوعــة .وكــذلــك فعل عمّال
نقابة تيمستر في متاجر كروغر في ممفيس.
وتبعهم فــي فعلهم عـمّــال توصيل الطعام على
ط ــول ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،مـطــالـبـيــن بــإجــازة
مدفوعة للذين يعانون من ظروف صحية.
قام عمّال ماكدونالدز في عدّة واليات بالمثل.
ك ـم ــا قـ ــام عـ ـمّ ــال أم ـ ـ ــازون ف ــي س ـت ــات ــن آي ــان ــد
بالتظاهر وعمّال منشأة شيكاغو باالعتصام،
م ــا دفـ ــع أمـ ـ ــازون إلـ ــى م ـن ــح عـ ـمّ ــال ال ـم ـخ ــازن
إجــازات مدفوعة األجــر .كما قام خمسون من
ع ـمّــال ال ــدواج ــن غـيــر الـمـنـظـمـيــن فــي جــورجـيــا
ب ــال ـت ـظ ــاه ــر راف ـع ـي ــن شـ ـع ــار« :ل ـق ــد ت ـع ـب ـنــا مــن
تعريض حياتنا للخطر ألجل الدجاج» .رفض
نصف عمّال جنرال ديناميك لبناء السفن العمل
عندما أصيب أحد زمالئهم بالفيروس.
تـظــاهــر عـمّــال فـيــات -كــرايـسـلــر فــي ميشيغان
وأونتاريو مطالبين بإغالق مصانعهم .تو ّقف
ع ـمّــال قـطــع ال ـغ ـيــار فــي أم ـيــركــان -أك ـســل عن
الـعـمــل بــدورهــم مـطــالـبـيــن بــالـعـطـلــة .أمّ ــا عـمّــال
جنرال إلكتريك فلم يكتفوا بالمطالبة بمعدات
ال ـح ـم ــاي ــة وحـ ـس ــب ،ب ــل بـ ــأن تـ ـحـ ـوّل ال ـشــركــة
إنـتــاجـهــا االع ـت ـيــادي وأن تـسـتـخــدم مصانعهم
إلنـ ـت ــاج م ـن ــاف ــس ال ـت ـه ــوي ــة الـ ــازمـ ــة ل ـض ـحــايــا
فيروس كورونا.
بأن عمّال أمريكا األكثر
نرى
ومن الطبيعي أن
ّ
تنظيم ًا :المدرسون ،قد احتلوا الصدارة .انطلق
مدرسو شيكاغو مع عمّال الرعاية الصحية في
م ـظــاهــرات مـشـتــركــة تـطــالــب سـلـطــات الـمــديـنــة
بـفــرض إج ــازة ال ـ  15يــوم ـ ًا وبــإيـصــال الـطـعــام
للمنازل .طالب مدرسو لوس أنجلس بدورهم
بــرواتــب أزم ــات أسبوعية لــأهــل كــي يتمكنوا
من البقاء في المنزل مع أطفالهم .أمّا مدرسو
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نـيــويــورك فنظموا المطالبة بــإجــازات مرضية
ولعبوا دور ًا هام ًا في إجبار سلطات المدينة
على إغالق المدارس.
ع ـمّ ــال ن ـظــافــة ب ـي ـت ـس ـبــورغ تــوق ـفــوا ع ــن جـمــع
الـقـمــامــة مـطــالـبـيــن بــال ـم ـعــدات .ج ــزء مــن عـمّــال
أونـ ـت ــاري ــو ال ـك ـن ــدي ــة ق ــام ــوا بــال ـم ـثــل مـطــالـبـيــن
ب ـم ـع ــدات ح ـم ــاي ــة وبـ ـف ــرض ت ـع ـب ـئــة ال ـن ـفــايــات
العضوية في أكياس قبل جمعها .رفض سائقو
حافالت أالباما القيادة في الطرق االعتيادية
حتّى توافق إدارتهم على تزويدهم بالمعدات،
ووق ـ ــف ت ـح ـص ـي ـل ـهــم ل ــأج ــرة وم ـن ــح إج ـ ــازات
مرضية مدفوعة للمصابين بالفيروس.
تعّلم طرق جديدة للصراع
س ــاع ــد ان ـت ـش ــار ال ـف ـي ــروس ع ـلــى ك ـشــف مــدى
اتصال أماكن العمل بشبكات متعددة .يحاول
ترامب إبقاء االقتصاد قائم ًا عبر جعل وزارة
األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي تـ ـعـ ـرّف «ال ـج ــوه ــري ـي ــن» مــن
الـعـمّــال بشملها جـمـيــع الـعـمــال .وضّ ــح هــذا ّأن
دوائ ــر الــرأسـمــال والـعـمــل تــربــط الـعـمــال حــول
العالم وحول المدن.
ّإن عـمّــال كـمــامــات  N95الصينيين مرتبطون
ب ـم ـمــرضــات ن ـي ــوي ــورك وب ـع ـمّ ــال أم ـ ــازون فــي
إيلينوي وبسائقي حافالت شيكاغو ،والجميع
مــرتـبــط ببعضه الـبـعــض .أفـعــال الـعـمّــال ،حتّى
ال ـم ـحــدود مـنـهــا ،يـمـكـنـهــا أن تــؤثــر أب ـعــد أمــاكــن
عملهم في إطار هذا النظام االقتصادي.
ال شيء يمكن أن يتم بدون العمّال ،ال اإلنتاج
وال الخدمات .ومثلما ساعدت دوائر الرأسمال
والـعـمــالــة عـلــى االن ـت ـشــار الـســريــع لـلـفـيــروس،
يمكن كــذلــك ألفـعــال الـعـمّــال المتصلة أن تربط
الـجـهــود إلنـشــاء نـظــام جــديــد لـعــاقــات الـقــوى
الطبقية في فترة ما بعد الوباء.
يتفق المعلقون« :لن تبقى األمور على حالها».
ستكون هناك تغييرات كبرى دون شك ،لكن
إن لم تكن هذه التغييرات مدفوعة من األسفل
ع ـبــر أف ـع ــال األغ ـل ـب ـيــة ،ع ـنــدهــا س ـت ـكــون جـمـيــع
ال ـت ـغ ـي ـيــرات ه ــادف ــة لـتـضـمــن «ب ـق ــاء األوضـ ــاع
على حــالـهــا» .ستغيّر الـشــركــات شكلها ويكثر
الدمج ويتم ترشيد سالسل التوريد وتخفيض
القوى العاملة ،وستستمر األمــوال الحكومية
بالصبّ في خزائن الشركات وتنتعش األرباح.
ل ـك ـنّ ـهــم ل ــن ي ـغ ـي ــروا امـ ـتـ ـي ــازات اإلدارة ول ــن
يـغـيــروا حملة األسـهــم .ستنفق كلتا حكومتي
ال ـل ـي ـبــرال ـي ـيــن وال ـم ـحــاف ـظ ـيــن -ع ـلــى ال ـس ــواء-
األم ــوال عـلــى الـطــريـقــة الـكـيـنــزيــة زمــن الـحــرب
من أجل تعزيز أرباح الشركات.
ل ـكــن ه ــل س ـي ـع ـوّض ه ــذا مــاي ـيــن ال ـع ـمــال عــن
الـمــداخـيــل الـتــي خـســروهــا؟ هــل سيمكنهم من
الـتـمـثــل الـنـقــابــي؟ هــل سيعيد حـتّــى تشريعات
الـســامــة والـبـيـئــة الـتــي أزي ـحــت؟ واأله ــم :هل
ستحضرنا بـخـطــوات جــديّــة لـلــوبــاء الـقــادم أو
لألزمة المناخية المشرفة؟
فإن
األسفل،
من
هائل
ما لم يكن هناك صعود
ّ
عــاقــات الـقــوة الـمـتــأصـلــة فــي عــاقــات اإلنـتــاج
الرأسمالية وتوسيعها عبر «المجتمع المدني»
والحكومة ،ستكرر ما حدث في  .2008األمل
الــوحـيــد ،وهــو ال ــذي بــات مـمـكـنـ ًا أكـثــر مــن أيّ
وقت مضى ،هو قيام العمّال «الجوهريين» بعد
وصولهم لـهــذه المرحلة بخلق معادلة تــوازن
جديدة في القوة ،وعالم صحي مستدام .علينا
أن نقلب الطاولة على من يُولون الربح أهمية
أكبر منّا.
*كـيــم م ــودي :كــاتــب وصـحــافــي نـقــابــي .ناشط
بارز في مجال إعادة النقابات للعمال وسحبها
مــن الـهـيــاكــل الـتــابـعــة لـلـشــركــات .أســس منظمة
«مالحظات العمال» .باحث رئيس في وحدة
العمل في جامعة هيرتفوردشاير .له عدّة كتب
منها« :تعويض اإلصابة للجميع» ،و«الهجرة
الداخلية والعمل المنظم».
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ال تملك المنظومة الرأسمالية الوسائل الضرورية لمكافحة
وباء كورونا ،وال تستطيع التوقف عن شن الحروب والتسبب
باألزمات االقتصادية وتجويع الشعوب ،ولكنها تملك أموا ًال
طائلة لصرفها على مبارزات سينمائية -تلفزيونية ُخّلبية.
ǧآالن كرد

مثقفو األفق المغلق
ه ـك ــذا ،األفـ ــق مـغـلــق ف ــي وج ــه الـسـيـنـمــا
الــرأس ـمــال ـيــة وج ـم ـهــورهــا ال ـم ـجــانــي فــي
الـ ـبـ ـل ــدان ال ـط ــرف ـي ــة ال ـت ــاب ـع ــة لـ ــدرجـ ــة ال
تـسـتـطـيــع مـعـهــا أبـ ــد ًا ت ـصــور اشـتــراكـيــة
الـ ـ ـق ـ ــرن الـ ـ ــواحـ ـ ــد وال ـ ـع ـ ـش ـ ــري ـ ــن! وكـ ــل
تـصــوراتـهــا رجـعـيــة تـعــود بــالـتــاريــخ إلــى
الــوراء ،وال تستطيع التقدم إلــى األمــام
قيد ميليمتر واحد فقط! ويقف في هذا
ال ـط ــاب ــور مـثـقـفــو ن ـفــس األن ـظ ـمــة الــذيــن
يــرددون النغمة نفسها ،ولكن بأسلوب
الجمهور المجاني الــذي يــردد أفـكــار ًا ال
يعي محتواها.
يـمـكـنـنــا قـ ــراءة ه ــذا األفـ ــق الـ ــذي انـغـلــق
فــي وجــه الــرأسـمــالـيــة بشكل واضــح من
خ ــال األف ـك ــار ال ـم ـعــروضــة ف ــي األف ــام
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة والـ ـبـ ــرامـ ــج ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
األخـيــرة .إذ تتفق تلك الطروحات وإن
اخ ـت ـل ـفــت بــال ـش ـكــل ع ـلــى ف ـك ــرة رئـيـسـيــة
واحـ ــدة ،وه ــي أن االت ـحــاد الـســوفـيـيـتــي
هو البديل للمنظومة الحالية!
أجــل لقد انـحــدرت المنظومة الرأسمالية
ومثقفوها العميان إلــى درك «السلفية»،
ويقف آخرون على رؤوسهم يستطيعون
ت ـصــور ع ــام  1991ولـكـنـهــم ع ــاج ــزن عــن
ت ـصــور ح ــزي ــران  ،2020فـمــا بــالــك بـعـقــد
كامل أو قرن كامل وإلى األمام؟
سوبرمان األحمر
ب ــد ًال مــن «كــانـســاس» الـمــوطــن األصـلــي
لـشـخـصـيــة ســوبــرمــان ،تـصـبــح أوكــرانـيــا
السوفييتية مــوطـنـ ًا لــه فــي الـعــام 1950
عشية انــدالع الحرب الكورية وتصاعد
الـ ـح ــرب ال ـ ـب ـ ــاردة ،س ــوب ــرم ــان األح ـم ــر
الــذي سبب حــالــة مــن الــذعــر والـهـلــع في
الواليات المتحدة.
ب ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ  17آذار  ،2020أط ـل ـق ــت
ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة األم ــري ـك ـي ــة
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى فـ ـيـ ـل ــم «س ـ ــوب ـ ــرم ـ ــان :االب ـ ــن
األحـ ـمـ ــر» ،ال ـف ـي ـلــم الـ ــذي ي ـف ـت ـتــح لـقـطـتــه
األول ــى بـصــورة لـســوبــرمــان ولــه عيون

الشيطان «الشيطان رمز يدل على الشر
فــي ثـقــافــة ال ـعــديــد مــن ش ـعــوب ال ـعــالــم»،
وتحت قيادته الدبابات الشيوعية ،T52
ويظهر في الفيلم بط ًال فردي ًا للجماهير
الـســوفـيـيـتـيــة ،حــامـ ًا عـلــى ص ــدره شعار
المطرقة والمنجل ،وهو سالح ستالين
الجديد!
ال ـف ـي ـلــم م ـخ ـصــص ل ـل ـس ـخــريــة م ــن سـتــالـيــن
واالت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي ،ول ــم يــوفــر ج ـهــد ًا
فــي تحقير الـعـمــل الـجـمــاعــي مـقــابــل تمجيد
الفردانية ،في المقابل وضع القائمون على
هذا الفيلم شخصية سوبرمان «المشهورة
ف ــي ال ـع ــال ــم» ف ــي م ــواج ـه ــة م ــع س ـتــال ـيــن،
ح ـيــث أص ـب ــح س ــوب ــرم ــان زع ـي ـم ـ ًا لــاتـحــاد
السوفييتي بعد قضائه على «الديكتاتور
ستالين» .والفيلم مليء بشتى اإلشــارات
والرموز ضمن هذا الخط.
ان ـطــاق ـ ًا مــن م ـقــوالت ه ــذا الـفـيـلــم الــذي
ب ـ ــدأ ال ـت ـخ ـط ـيــط ل ـص ـنــاع ـتــه ع ـ ــام 2013
وأنـجــز عــام  2019بماليين ال ــدوالرات،
ن ـت ـســاءل :مـمــا ت ـخــاف الــرأسـمــالـيــة؟ من
ال ـع ـم ــل ال ـج ـم ــاع ــي؟ م ــن س ـت ــال ـي ــن؟ مــن
االتحاد السوفييتي؟ أم تخاف من أفول
الفردانية التي قامت عليها الرأسمالية؟
أمــا مثقفو األنـظـمــة فــي الـبـلــدان التابعة
ف ــا أعـ ــرف م ـمــا ي ـخــافــون بــال ـض ـبــط ،إذ
ليس لهم محل من اإلعراب.
سأقضي على الشيوعيين!
م ـ ــن ي ـس ـت ـط ـي ــع حـ ـصـ ــر ع ـ ـ ــدد األف ـ ـ ــام
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ـي ــة ال ـم ـخ ـص ـص ــة ل ـم ـح ــارب ــة
الشيوعيين حــول العالم والتي عرضت
منذ  2019فقط؟
وإذا أضفنا إليها عدد البرامج التلفزيونية
واألغ ـ ــان ـ ــي وال ـم ـس ـل ـس ــات واألبـ ـحـ ــاث
الجامعية والـمــواد إلعالمية والصحفية
الـمـخـتـلـفــة ح ــول ال ـعــالــم ،سـيـصـعــب حـقـ ًا
ت ـحــديــد ال ـع ــدد الـ ــذي ي ـت ـجــاوز ع ـشــرات
اآلالف بـلـغــة واح ــدة فـقــط ،إذ أصبحت
م ـفــردات الـشـيــوعـيــة والـمــاركـسـيــة مــادة
يومية في اإلعالم.
أجـ ــل ،ف ـس ـخــونــة ال ـم ـعــركــة وص ـل ــت إلــى
هــذه الــدرجــة ،وإذا تـحــدثـنــا عــن الجبهة
الـمـعــاديــة بــالـلـغــة الـعــربـيــة فـقــط ،سـنــذكــر
ع ـل ــى س ـب ـيــل ال ـم ـث ــال ف ـضــائ ـيــة MBC2
الـخـلـيـجـيــة -الـصـهـيــونـيــة ال ـتــي تـعــرض
األف ـ ــام األمــري ـك ـيــة ال ـه ــول ـي ــوودي ــة ،ويــا
لـلـعـجــب ي ـكــاد ال يـخـلــو فـيـلــم واحـ ــد مــن

إن كان عمر
كومونة
باريس  70يوماً
وعمر االتحاد
السوفييتي
 70عاماًفكم
سيكون عمر
التجربة القادمة؟

يوم التراث العالمي
تحتفل العديد من دول
العالم يوم  18نيسان
من كل عام بيوم
التراث العالمي ،وهو
يوم حدده المجلس
الدولي للمباني
والمواقع األثرية
لالحتفاء به كل
عام برعاية منظمة
اليونسكو ومنظمة
التراث العالمي،
حسب االتفاقية
التي أقرها المؤتمر
العام لمنظمة األمم
المتحدة للتربية
والعلم والثقافة في
باريس عام .1972

ǧقاسيون

وبالرغم من وجود يوم كهذا برعاية اليونسكو،
إ ّال ّأن الـ ـتـ ــراث ال ـع ــال ـم ــي ي ـت ـع ــرض لـلـتـشــويــه
والـتــدمـيــر والـنـهــب فــي ال ـع ـشــرات مــن الـبـلــدان،
ولم تملك اليونسكو الصالحيات الالزمة لوقف
التدمير والنهب الذي لحق بالمواقع األثرية.
تعرضت آثار أفغانستان إلى التدمير على أيدي
الـمـسـلـحـيــن «ت ـمــاث ـيــل بـ ــوذا ال ـض ـخ ـمــة» وتـكـفــل
الـجـيــش األمــري ـكــي بـنـهــب وســرقــة ال ـعــديــد من
المواقع بعد  ،2001وتعرضت آثــار العراق إلى
الـتــدمـيــر عـلــى يــد داع ــش ،مـثــل :تــدمـيــر ونسف
ال ـم ــواق ــع ال ـت ــاري ـخ ـي ــة ف ــي ال ـم ــوص ــل وغ ـي ــره ــا،
وسبقهم االحـتــال األمــريـكــي الــذي دمــر اآلثــار
قـصـفـ ًا وس ــرق كـمـيــات هــائـلــة ،وخ ــال سـقــوط
ال ـمــوصــل م ــن ح ــزي ــران  2014وح ـتّ ــى شـبــاط
2015؛ نهبت داعش ودمرت ما ال يقل عن 28
مبنى تاريخي وثقافي ،فيما نهبت مبانٍ أخرى

من أجل بيعها في السوق السوداء .مثل :قلعة
تـلـعـفــر وقـلـعــة ال ـمــوصــل وم ـن ــارة الـنـبــي يــونــان
«النبي موسى» وآثــار قلعة الشرقاط ومدينة
نينوى اآلشورية.
وفي سورية تعرضت عشرات المواقع األثرية
لـلـتــدمـيــر بـسـبــب ال ـح ــرب ،ون ـه ـبــت ال ـعــديــد مــن
المواقع في عمليات قرصنة ولصوصية دولية.
ودمــرت داعــش العديد من المواقع التاريخية،
مثل :آثــار الجزيرة وديــر الــزور وتدمر إضافة
إل ــى تــدمـيــر تـمــاثـيــل مـحـمــد ال ـفــراتــي وإبــراه ـيــم
هنانو وأبي العالء المعري بقصد محو الذاكرة
الوطنية والتاريخية للسوريين وتدمير التراث.
وش ـمــل ال ـتــدم ـيــر ال ـق ــاع وال ـك ـنــائــس واألديـ ــرة
والـمـســاجــد واألضــرحــة والـمـتــاحــف والـشــواهــد
التاريخية واألس ــواق القديمة والـمــدن القديمة
والـتــال األثــريــة والجسور القديمة والمنارات
والقصور ،إضافة إلى سرقة وإتالف عدد هائل
من اللقى األثرية.

فـصــول ه ــذه ال ـحــرب ،بـطــريـقــة الـهـجــوم
المباشر ،أو بطريقة الرموز واإلشارات
والتالعب بالوعي.
نـضـيــف إلـيـهــا األف ــام الـسـيـنـمــائـيــة الـتــي
ت ـعــرض ـهــا ال ـق ـن ــاة ال ـفــرن ـس ـيــة ال ـمــوج ـهــة
للبلدان العربية في المشرق والمغرب.
وق ـنــاة نــاشـيــونــال جـيــوغــرافـيــك الـعــربـيــة
ال ـتــي تــواصــل إن ـتــاج وع ــرض وتــرجـمــة
األفالم الوثائقية التي تزور التاريخ.
وحـ ـمـ ــل ف ـي ـل ــم ك ـ ـ ــوري جـ ـن ــوب ــي ج ــدي ــد
ع ـن ــوان «م ـعــركــة ج ــان ـغ ـس ــاري» ،الـفـيـلــم
الــذي يتحدث عــن معركة خــال الحرب
الـكــوريــة بـشـكــل يـسـتـجــدي الـعــاطـفــة من
ال ـم ـش ــاه ــدي ــن ،ل ــن ن ــدخ ــل ف ــي ت ـفــاص ـيــل
الفيلم ،ولكن سنعلق على جملة واحدة
وردت في أحد المشاهد :سأقضي على
الشيوعيين! صرفت ماليين الــدوالرات
مــن أجــل إقـحــام هــذه الجملة فــي مشهد
صغير ،وسيأتي أحدهم ليقول :السينما
ح ـي ــادي ــة .ك ــا إن ـهــا تـعـمــل ف ــي الـسـيــاســة
حـ ـت ــى الـ ـنـ ـخـ ــاع .أم ـ ــا م ـث ـق ـف ــو األن ـظ ـم ــة
ف ـهــم يـ ـ ــرددون ال ـم ـق ــوالت ال ـق ــادم ــة مــن
ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة -الـصـهـيــونـيــة
وال ــرأس ـم ــال ـي ــة ال ـفــرن ـس ـيــة واألم ــري ـك ـي ــة
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وغيرها ،ويسمون أنفسهم حياديين!
كلمة أخيرة
نـفـهــم م ــن ك ــل م ــا س ـبــق أن الــرأسـمــالـيــة
خــائ ـفــة م ــن االت ـح ــاد ال ـســوف ـي ـي ـتــي ومــن
س ـتــال ـيــن ب ــال ـت ـح ــدي ــد ،وت ـع ـت ـقــد ه ــي كـمــا
يـعـتـقــد مـثـقـفــو األن ـظ ـمــة عـ ــودة االت ـحــاد
السوفييتي قريب ًا!
وكــم تشبه هــذه الـطــروحــات موضوعة
قــدي ـمــة تــداول ـت ـهــا أح ـ ــزاب مـخـتـلـفــة عــام
 ،1917وه ـ ــي ال ـ ـع ـ ــودة إل ـ ــى ك ــوم ــون ــة
بــاريــس! ولـكــن الـتــاريــخ ضــربـهــم صفعة
قـ ــويـ ــة ،لـ ــم ي ــرج ـع ـه ــم إل ـ ــى الـ ـ ـ ــوراء إل ــى
كومونة باريس ،بل أخذهم إلى األمام،
إل ــى االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي ،إذ ال يـمـكــن
إعــادة التاريخ إلــى الــوراء ،وسيضربهم
الـتــاريــخ مــرة أخ ــرى صـفـعــة أق ــوى ألنــه
يسير إلــى األم ــام ،إلــى اشـتــراكـيــة القرن
ال ــواح ــد وال ـع ـشــريــن ال ـتــي تـسـتـنــد عـلــى
إنـ ـجـ ــازات ال ـمــرح ـلــة ال ـس ــاب ـق ــة ،وت ـب ـلــور
نموذج ًا أكثر تـطــور ًا ،وأكـثــر قــوة ،وإن
كـ ــان ع ـمــر ك ــوم ــون ــة ب ــاري ــس  70يــوم ـ ًا
وعمر االتحاد السوفييتي  70عام ًا ،فكم
سيكون عمر التجربة القادمة؟

شؤون ثقافية
قاسيون ـ العدد  962اإلثنين  20نيسان 2020
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كتاب عن شهداء الذكرى الخمسين للجالء
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صدرت في مدينة القامشلي الطبعة األولى من كتاب وثائقي
بعنوان «لمسات تأثير جدلية الواقع على الحياة المادية
والفكرية» صيف  ،2018من إعداد وتقديم المحامي إبراهيم
داود كرد.
ǧقاسيون

يــوثــق الـكـتــاب حـيــاة أح ــد ق ــادة الـحــزب
ال ـش ـيــوعــي ف ــي م ـحــاف ـظــة ال ـج ــزي ــرة فــي
ثمانينات وتسعينات الـقــرن العشرين،
وفـ ـ ـصـ ـ ــو ًال م ـ ــن ت ـ ــاري ـ ــخ ال ـش ـي ــوع ـي ـي ــن
ف ــي الـ ـج ــزي ــرة ،ونـ ـض ــال ال ـم ـن ـط ـقــة ضــد
االس ـ ـت ـ ـب ـ ــداد ال ـع ـث ـم ــان ــي واالسـ ـتـ ـعـ ـم ــار
الفرنسي «انتفاضة  1917-1913وثورة
عــامــودا  ،»1936وصــو ًال إلــى استشهاد
أربـ ـع ــة رف ـ ــاق ف ــي احـ ـتـ ـف ــاالت ال ــذك ــرى
الـخـمـسـيــن لـلـجــاء الـعـظـيــم ع ــام .1996
فـفــي نـيـســان  ،1996نـظــم الـشـيــوعـيــون
احـتـفــاالت جـمــاهـيــريــة كـبـيــرة فــي جميع
المحافظات بمناسبة الذكرى الخمسين
لـ ـلـ ـج ــاء الـ ـمـ ـجـ ـي ــد ،واسـ ـتـ ـشـ ـه ــد أربـ ـع ــة
رف ــاق أث ـنــاء مـشــاركــة وف ــد الـحـسـكــة في
اح ـت ـف ــاالت دي ــر ال ـ ــزور وهـ ــم :سـلـيـمــان
شيخ نور ومحمد إبراهيم وعبد الحميد
زبير برو ومحمود كرد.
كما يحتوي الكتاب فصو ًال من فعاليات
الـتـشـيـيــع الـجـمــاهـيــري لـلـشـهـيــد مـحـمــود
كرد في حي العزيزية في الحسكة «حي
الشيوعيين» والشهداء الثالثة في ريف

ل ـل ـح ــزب عـ ــام  1961ف ــي ع ـه ــود ال ـع ـمــل
ال ـس ــري ،ح ـيــث كــانــت مـنـطـقــة األح ـجــار
ال ـســود الـبــركــانـيــة خـلــف حــي الـعــزيــزيــة
مـقــر ًا الجـتـمــاعــات الـشـيــوعـيـيــن الـســريــة،
وصــو ًال إلــى تطوعه فــي العمل الفدائي
إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب الـ ـمـ ـقـ ــاومـ ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
والـلـبـنــانـيــة ع ــام  ،1982واعـتـقــالــه أثـنــاء
احـتـفــاالت الـجــاء أع ــوام 1987و،1994
وتـمـثـيـلــه لـلـحــزب فــي ال ــدور التشريعي
الــرابــع لـمـجـلــس الـشـعــب ،1994-1990
ودفــاعــه الـجــريء عن مطالب الجماهير
ومطالب نقابته «نقابة المعلمين».

الــدربــاس ـيــة وال ـك ـل ـمــات ال ـتــي أل ـق ـيــت فــي
التشييع وسجل التعازي ،ومــواد العدد
ال ـخ ــاص م ــن مـجـلــة «م ــواس ــم» وال ـعــدد
الخاص من جريدة «في سبيل األرض
وال ـع ـم ــل» ،وال ـك ـل ـم ــات وال ـق ـص ــائ ــد ال ـتــي
ألقيت في التأبين مثل :قصيدة الشاعر
الشعبي الــراحــل الــرفـيــق مــن ديــر الــزور
فــاضــل حـســون (أب ــو س ــام) وشـهــادات
األصـ ـ ــدقـ ـ ــاء والـ ـفـ ـعـ ــالـ ـيـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة
واالجتماعية وغير ذلك من المواد.
وتتحدث الفصول المخصصة عن حياة
ال ـش ـه ـيــد م ـح ـم ــود كـ ــرد حـ ــول ان ـت ـســابــه

أخبار ثقافية

وب ـع ــد عـ ــام  ،2003ت ـحــولــت أضــرحــة
ال ـ ــرف ـ ــاق األربـ ـ ـع ـ ــة «ض ـ ــري ـ ــح ال ـش ـه ـيــد
م ـح ـمــود ك ــرد ف ــي ح ــي الـصــالـحـيــة فــي
الحسكة ،وضــريــح الشهيدين سليمان
شـيــخ ن ــور ومـحـمــد إبــراه ـيــم فــي قــريــة
سـ ـفـ ــر /ري ـ ــف الـ ــدربـ ــاس ـ ـيـ ــة ،وض ــري ــح
الشهيد عبد الحميد زبير برو في قرية
جــولـبـسـتــان  /ري ــف الــدربــاس ـيــة» إلــى
مقرّات إلحياء يــوم الشهيد الشيوعي
الذي كان يصادف  25حزيران من كل
عــام في ذكــرى استشهاد الرفيق فرج
اهلل الحلو.

كانوا وكنا

 100ألف طالب دكتوراه عام 2020

مجلة دراسات الصين-افريقيا

ستقبل الجامعات الصينية المزيد من طالب الدكتوراه لعام 2020
لتحقيق هــدف  100أل ــف ،ال ــذي حــددتــه وزارة الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم.
وأظهرت سياسات القبول التي كشفت عنها بعض الجامعات أنها
ستوسع برامج الدكتوراه مقارنة بالعام الماضي .ومن المتوقع أن
تقبل جامعة شانغهاي جياوتونغ حــوالــي  2500طالب دكـتــوراه،
بــزيــادة  300طالب عن عــام  .2019وتتيح جامعة رنمين الصينية
حوالي  1000مقعد لـ  131برنامج دكتوراه هذا العام ،مقارنة بـ 940
مقعد ًا لـ  130برنامج دكتوراه في  .2019إضافة إلى جامعات نانكاي
وجــام ـعــة ال ـج ـنــوب ال ـشــرقــي وجــام ـعــة خ ـنــان وجــام ـعــة قــوانـغـتـشــو
وجامعة الطب للقوات الجوية.

صــدر الـعــدد األول مــن مـجـلــة دراس ــات الـصـيــن -إفــريـقـيــا ،وذل ــك بمناسبة
الــذكــرى السنوية األولــى لتأسيس معهد الصين -إفريقيا .وعـقــدت نــدوة
إلص ــدار الـعــدد األول مــن المجلة يــوم  9نـيـســان الـجــاري فــي بـكـيــن ،حيث
قام تساي فانغ نائب رئيس األكاديمية الصينية للعلوم االجتماعية ومدير
المعهد ،بــإزاحــة الستار عــن الـعــدد األول مــن المجلة .وحضر الـنــدوة أكثر
من  90شخص ًا عبر الفيديو .وقال لي شين فنغ رئيس تحرير المجلة :إن
األخيرة تشكل نافذة لتعزيز التعارف بين الجانبين الصيني واإلفريقي،
وأيض ًا مِنص ًة إلجراء التبادالت بين الباحثين الصينيين المختصين بالشأن
اإلفريقي والباحثين األفــارق المختصين بالشأن الصيني ،ونشر نتائجهم
البحثية.

ف ــي ال ـســابــع ع ـشــر م ــن ن ـي ـســان  ،1946ع ـمّ ــت االح ـت ـف ــاالت الـشـعـبـيــة
بـ ـي ــوم الـ ـجـ ــاء ك ــاف ــة أنـ ـحـ ــاء سـ ــوريـ ــة ،ح ـي ــث نُ ـظ ـم ــت ال ـم ـه ــرج ــان ــات
وانطلقت المسيرات والمظاهرات الجماهيرية واإلضــرابــات العمالية
واالجـتـمــاعــات الـطــابـيــة .فــي الـصــورة احـتـفــال التلميذات فــي مدرسة
ابتدائية في حي القنوات الدمشقي بيوم الجالء عام .1946

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 « )٢٠20/04/19قاسيون» 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 :

ونكفي طريق األوائل!
نمشي ّ
بيان من حزب اإلرادة الشعبية

يستعيد السوريون في الذكرى الرابعة
والـسـبـعـيــن لـجــاء الـمـسـتـعـمــر الـفــرنـســي
عــن ســوريــة ،الــذكــرى النقية والواضحة
لـ ـلـ ـثـ ــوار األوائ ـ ـ ـ ـ ــل ،م ــؤسـ ـس ــي الـ ــدولـ ــة
السورية :يوسف العظمة ،سلطان باشا
األط ـ ــرش ،صــالــح ال ـع ـلــي ،ع ـبــد الــرحـمــن
الشهبندر ،أحمد مريود ،إبراهيم هنانو،
محمد األشمر ،فوزي القاوقجي ،حسن
ال ـخ ــراط ،الـشـيــخ اسـمــاعـيــل ال ـحــريــري،
عياش الجاسم ،رمضان شالش ،سعيد
آغ ـ ــا دقـ ـ ـ ــوري ،وغـ ـي ــره ــم مـ ــن األبـ ـط ــال
الوطنيين الذي شقوا لنا بداية الطريق
الذي علينا إكماله.
ه ــؤالء ال ـقــادة ،هــم بــالــذات مــن وضـعــوا
األسـ ــاس األول الـمـتـيــن لـهــويــة وطـنـيــة
ســوريــة جــامـعــة ،وإلــى ذلــك فقد امـتــازوا
لـيــس بـبـطــولـتـهــم وشـجــاعـتـهــم فـحـســب،
ب ــل وب ــإي ـث ــاره ــم وح ـك ـم ـت ـهــم وغ ـيــريّ ـت ـهــم
وح ـت ــى زه ــده ــم بــال ـس ـل ـطــة وم ـنــاص ـب ـهــا.
وإلــى مثالهم الـنــاصــع ينظر الـســوريــون
اليوم بقلوبهم وعقولهم لوالدة جديدة
لسورية؛ البلد المثخن بالجراح واآلالم،
وال ـت ــي ي ـت ـكــافــل ف ــي إح ــداث ـه ــا وتـعـمـيـقـهــا
أعداء الخارج وفاسدو الداخل.
بعد مئة عام على تأسيسها الفعلي الذي
جرى في معركة ميسلون بالذات ،تقف
ســوريــة الـيــوم قريب ًا مــن موعد والدتها
الـ ـجـ ــديـ ــدة ،واس ـت ـق ــال ـه ــا ال ـك ــام ــل ألول
م ــرة فــي تــاريـخـهــا؛ ف ــإذا كــانــت نـضــاالت
األوائــل قــد حققت االسـتـقــال السياسي
وج ـ ـ ــزء ًا م ــن االس ـت ـق ــال االق ـت ـص ــادي،
ف ـ ـ ّـإن اسـ ـتـ ـع ــادة االسـ ـتـ ـق ــال ال ـس ـيــاســي
واس ـت ـك ـمــال االق ـت ـص ــادي وال ـث ـقــافــي هي
مهمة الحاضر.
ع ــروش الـظـلــم الـعــالـمــي والـمـحـلــي الـتــي
اهـتــزت مــع انـتـصــارات الـحــركــة الـثــوريــة
الـعــالـمـيــة فــي الـنـصــف األول مــن الـقــرن
الـعـشــريــن ،ومــع نـضــاالت أبـنــاء ســوريــة
وحــرك ـت ـهــم ال ـت ـح ــرري ــة ،ه ــي اآلن عـلــى
مــوعــد م ــع زالزل عـظـيـمــة تـفـتــح ال ـبــاب
ل ـن ـســف ت ـل ــك ال ـ ـعـ ــروش مـ ــن جـ ــذورهـ ــا،
وال ـ ـت ـ ــوازن الـ ــدولـ ــي ال ـج ــدي ــد ل ـي ــس إال
شــاهــد ًا أول ـي ـ ًا عـلــى مــا ينتظر الـعــالــم في
المستقبل القريب.
فإن التنفيذ الكامل
نفسها،
وفي سورية
ّ
للحل السياسي عبر القرار  ،2254يمثل
الـ ـبـ ــاب ال ـع ــري ــض الـ ـ ــذي س ـت ــدخ ــل مـنــه
س ــوري ــة إل ــى مـسـتـقـبــل ل ــه ص ـفــاء ون ـقــاء
ال ـث ــوار األوائ ـ ــل ،ول ــه ك ــل ألـ ــوان الـخـيــر
الكامن في أرض سورية وأهلها.
عـلــى درب ال ـقــادة الـمــؤسـسـيــن :نمشي
ونك ّفي طريق األوائل!
ǩدمشق  17نيسان 2020

