االفتتاحية
وما أدراك ما التشدد!
يـمـكــن ت ـعــريــف ال ـت ـشــدد ف ــي ال ـح ـقــل ال ـس ـيــاســي ال ـعــام
بـشـكــل م ـب ـسّــط بــأنــه ان ـف ـصــال ع ــن ال ــواق ــع ،يـتـمـظـهــر
بطرح شعارات غير قابلة للتحقيق واإلصرار عليها.
ويصل المتشددون مع الوقت إلى حالة إنكار للواقع،
م ـرَض ـي ــة وم ــزم ـن ــة .يـمـكـنـنــا ت ـل ـمــس ذل ــك ف ــي ال ـحــالــة
الـســوريــة بـعــدد ال ينتهي مــن األمـثـلــة وال يـقــف عند
حدود «الحسم» و«اإلسقاط».
الـتـشــدد فــي الـحــالــة ال ـســوريــة يـتـطـلــب بـعـضــه بـعـضـ ًا،
فإن تشدد كل طرف
بكالم آخر ّ
ويخدم بعضه بعض ًاٍ .
على حــدة ،ال يمكنه أن يستمر وأن يجد من يؤيده
بين الناس دون تشدد مقابل يبرره.
يـبـقــى ال ـكــام أع ــاه عــائـمـ ًا وغـيــر واض ــح مــا لــم تجر
اإلضاءة على الجذر االجتماعي والسياسي للتشدد.
أم ــا االج ـت ـمــاعــي ،فـيـكـمــن ف ــي ق ـلــة قـلـيـلــة ال تـتـجــاوز
 %5مــن الـســوريـيــن ،هــي القلة الناهبة المتبطرة في
الطرفين ،والـتــي تــرى فــي اسـتـمــرار األزمــة وتعمقها
طــريـقـ ًا وح ـيــد ًا السـتـمــرار الـنـهــب ولـلـهــروب مــن قــد ٍر
محتوم تفرضه عملية التغيير عبر الـحــل السياسي
وعبر التنفيذ الكامل للقرار .2254
وأم ــا ال ـجــذر ال ـس ـيــاســي ،فـهــو الــراب ـطــة الـعـمـيـقــة بين
متشددي الطرفين ،وبـيــن الـغــرب؛ وهــو األمــر الــذي
يظهر لدى جهة في اإلصرار على اللبرلة المتوحشة
وع ـلــى ال ـع ـمــل ف ــي ال ـس ـم ـســرة االق ـت ـصــاديــة لمصلحة
ال ـغــرب ،بـمــا فــي ذلــك عـبــر االس ـت ـفــادة مــن الـعـقــوبــات
الغربية لتوسيع هوامش النهب .ويظهر لدى الجهة
ال ـم ـقــاب ـلــة ف ــي االن ـب ـط ــاح ال ـس ـيــاســي ال ـع ـل ـنــي لـلـغــرب
وس ـيــاســاتــه ض ـمــن ح ـفــل تـصـفـيــق مـسـتـمــر لـجــرائـمــه
بحق السوريين عبر العقوبات نفسها ،وغيرها من
السياسات.
االنبطاح السياسي للغرب ،ال يظهر لدى فئة واحد
من المتشددين ،بل يجمعون عليه بين من يمارسه
بـشـكــل عـلـنــي ،وبـيــن مــن يـمــارســه مــن تـحــت الـطــاولــة
وبوسائل متعددة أبرزها الهجوم على أستانا وعلى
روسيا خصوص ًا.
ال ـم ـت ـش ــددون ف ــي ال ـطــرف ـيــن ،وع ـل ــى أسـ ــاس وح ــدة
جذورهما االجتماعية والسياسية ،يقفون موضوعي ًا
في خندق واحد في نهاية المطاف؛ الخندق األمريكي
والـ ـغـ ــربـ ــي .فـ ــي الـ ـخـ ـن ــدق ال ـم ـق ــاب ــل ي ـق ــف  %95مــن
السوريين ،مسنودين بالتوازن الدولي الجديد ذي
المصلحة االستراتيجية في استقرار سورية وإنهاء
أزمتها ،وبالتالي ذي المصلحة العميقة في السماح
للشعب الـســوري بتقرير مصيره بنفسه والـخــروج
من تحت نير الفاسدين الكبار وسماسرة الغرب في
الطرفين.
وألن المخارج الفعلية من األزمــة السورية ،وخالل
أعـ ـ ــوام ط ــوي ـل ــة ،لـ ــم ت ـك ــن قـ ــد ت ــوض ـح ــت بـ ـع ــد ،فـ ـ ّـإن
الـمـتـشــدديــن تــابـعــوا ألـعــابـهــم االسـتـعــراضـيــة ،مـدّعـيــن
ع ــداءه ــم لـبـعـضـهــم ال ـب ـعــض ،واس ـت ـطــاعــوا أن يـقـنـعــوا
أقسام ًا عريضة من الـ %95من السوريين بذلك .ولكن
خ ــال الـسـنـتـيــن األخ ـيــرت ـيــن بـشـكــل خـ ــاص ،وخ ــال
األشهر األخيرة بشكل أكبر ،ونتيجة نضوج الظرف
الدولي واإلقليمي والمحلي للخروج من األزمة ،بات
لعب المتشددين أكثر رداءة وانكشاف ًا ،وبــات فهمه
من عموم السوريين أسهل وأقــرب إلــى الــذهــن .هذا
الفهم بات واقع ًا بالنسبة للجزء األكبر من السوريين،
وبغض النظر عن االصطفافات المؤقتة.
ّإن م ــا تـثـبـتــه ال ـت ـط ــورات ال ـعــاص ـفــة ،وال ـت ــي تتخللها
م ـح ــاوالت ال ـت ـخــريــب الـمـجـنــونــة والـهـسـتـيــريــة الـتــي
يـجــربـهــا ال ـم ـت ـشــددون ،هــو ّأن حــل األزم ــة الـســوريــة
مستحيل دون إبعاد المتشددين من الطرفين بشكل
ٌ
نـهــائــي عــن الـحـيــاة الـسـيــاسـيــة الـســوريــة ،وهــو األمــر
الــذي سيفتحُ لتحقيقه بــابـ ًا واسـعـ ًا ،التطبيق الكامل
للقرار .2254
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صندوق إعانة يحتاج لإلعانة

أحداث ستدفع نحو التغيير..
إذا قـمـنــا ب ـجــردة ح ـســاب بـسـيـطــة لــواقــع
الـطـبـقــة الـعــامـلــة خ ــال أزم ــة كــورونــا ومــا
ق ـب ـل ـه ــا ،مـ ــن ح ـي ــث م ـطــال ـب ـهــا وح ـقــوق ـهــا
ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة ،ن ـجــد ّأن ال ـم ـح ـص ـلــة الـنـهــائـيــة
لتلك الـجــردة خــاســرة ،والـعـمــال قــد فقدوا
الكثير منها ،وخاصة فيما يتعلق بمستوى
معيشتهم.
بـيـنـمــا ال ـقــوى الـثــانـيــة الـمـتـحـكـمــة بـمـقــالـيــد
الثروة قد حققت أربــاحـ ًا كبيرة ،بالمعنى
الـمــادي والسياسي االقـتـصــادي ،وهــذا له
أسبابه ومسبباته ،التي جعلت من الطبقة
العاملة الحلقة األضعف بمقاييس موازين
ال ـقــوى الـطـبـقـيــة ال ـســائــدة ،واألك ـثــر تــأثــر ًا
بالمجريات المحيطة بها.
لقد تم تجريد الطبقة العاملة من أدواتها،
ال ـت ــي ي ـم ـكــن م ــن خ ــال ـه ــا أن ت ــداف ــع عــن
م ـصــال ـح ـهــا االق ـت ـص ــادي ــة ض ـمــن ال ـش ــروط
الـتــي تعمل بـهــا ،بــالــرغــم مــن أن الــدسـتــور
السوري ،قد نص في مادته الـ 44على حق
اإلضراب للطبقة العاملة ،وعلى استقاللية
حركتها النقابية ،بعيد ًا عــن أيــة هيمنة أو
وصاية على قراراتها ،وح ّقها بالتعبير عن
مـصــالــح مــن تـمـثــل ،أي :بـعـيــد ًا عــن الـمــادة
الـثــامـنــة فــي الــدس ـتــور ال ـقــديــم ،ول ـكــن هــذا
شــيء وقــدرة الطبقة العاملة على حماية
حقوقها الدستورية شيء آخر.
قمنا باستعراض ذلك الواقع وآثاره على
مـصــالــح الـطـبـقــة الـعــامـلــة كـيـمــا ت ـكــون تلك
التجربة المريرة والمأساوية التي سببتها
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـل ـي ـبــرال ـيــة ض ـمــن ال ـن ـمــوذج
االق ـت ـص ــادي ال ـســائــد ح ــاض ــرة ،وبــالـتــالــي
يـمـكــن ال ـق ــول :إن ح ـ ّـل األزمـ ــة ال ـســوريــة،
على أساس الحل السياسي المستند إلى
قـ ــرارات األم ــم ال ـم ـت ـحــدة -وال ـتــي يـجــري
اآلن الـعـمــل عـلــى الـحــل وفـقـهــا بــالــرغــم من
ال ـم ـع ـي ـقــات ال ـك ـبــرى ال ـتــي ت ــواج ــه ال ـحــل-
سيفتح آفاق ًا واسعة أمام القوى الوطنية،
ومـنـهــا الـحــركــة الـنـقــابـيــة والـطـبـقــة الـعــامـلــة
مستفيدة من تجربتها الحالية في األزمة،
باتجاه الـصــراع السلمي والمكشوف مع
تلك القوى على أساس المصالح الوطنية
للشعب السوري االقتصادية والسياسية،
وف ــي ال ـق ـلــب مـنـهــا قـضـيــة ت ــوزي ــع ال ـثــروة
ون ـ ـم ـ ــوذج اقـ ـتـ ـصـ ــادي جـ ــديـ ــد ،أي :ب ـمــا
يـعـبــر ع ــن ت ــوزي ــع ع ــادل ل ـلــدخــل الــوطـنــي
المختل توزيعه اآلن لصالح قوى الفساد
واالح ـت ـكــار ال ـك ـبــرى ،ال ـتــي أظ ـهــرت أزمــة
ك ــورون ــا نـتــائـجــه ال ـكــارث ـيــة ،حـيــث أفـقــرت
الـشـعــب ال ـس ــوري ،وم ـنــه الـطـبـقــة الـعــامـلــة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة ،م ـم ــا ي ـع ـن ــي بـ ــال ـ ـضـ ــرورة أن
تـعــي الـطـبـقــة الـعــامـلــة مـصــالـحـهــا الحقيقية
مستعيدة أدواتها النضالية التي خسرتها،
والـتــي تمكنها مــن الـمـســاهـمــة فــي تحقيق
التغيير الجذري المطلوب لمصلحة أغلبية
الشعب الـســوري الـمـقـهــور ،فــي االقتصاد
وال ـس ـيــاســة والــدي ـم ـقــراط ـيــة .ف ـهــل تـفـعـلـهــا
الطبقة العاملة؟.

أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ريمه قادري أن الحملة الوطنية لالستجابة االجتماعية الطارئة تستهدف فئات المسنين فوق السبعين
عاماً واألشخاص ذوي اإلعاقة والعمال المياومين وأصحاب المهن الحرة الذين توقفت أعمالهم نتيجة اإلجراءات الحكومية المتخذة للتصدي
لفيروس كورونا.
ǧأديب خالد

وع ـ ــود ك ـث ـيــرة ص ـ ــدرت ع ــن س ـيــادة
الــوزيــرة ،ولـكــن عــن كيفية الــوصــول
إل ــى ال ـع ـمــال الـمـسـتـهــدفـيــن أوض ـحــت
ال ـ ــوزي ـ ــرة ق ـ ـ ـ ــادري :أن ـ ــه تـ ــم إع ـ ــداد
ك ــل اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـن ـف ـيــذيــة لـلـحـمـلــة
ب ــالـ ـتـ ـش ــارك مـ ــع وزارت ـ ـ ـ ــي اإلدارة
الـمـحـلـيــة وال ـب ـي ـئــة واالش ـغ ــال الـعــامــة
واإلسكان لضمان الوصول إلى أكبر
عدد من الفئات المستهدفة.
وبينت الوزيرة قادري أنه سيتم حصر
أعــداد العمال المتعطلين عبر البيانات
ال ـمــوجــودة ل ــدى االت ـح ــادات والـغــرف
المعنية والـمــؤسـســة الـعــامــة للتأمينات
االجـتـمــاعـيــة والـبـيــانــات الـمـسـجـلــة عبر
الـقـنــاة الــرقـمـيــة الـتــي أطـلـقـتـهــا ال ــوزارة
لهذا الغرض ،حيث سيتم التركيز على
أصحاب المهن األقل دخال.
كــل تـلــك اإلج ــراءات تُـبـيــن أن وزارة
ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـع ـم ــل ال
ت ـم ـلــك خــري ـطــة أو ب ـيــانــات ع ــن عــدد
ال ـع ـم ــال وعـ ــن عـ ــدد ال ـم ـت ـع ـط ـل ـيــن عــن
العمل ،وهذا من المفترض وظيفتها
كـ ــوزارة الـعـمــل ،أم ــا بـشــأن االعـتـمــاد
ع ـل ــى ب ـي ــان ــات م ــؤس ـس ــة ال ـتــأم ـي ـنــات
االجتماعية وبيانات اتحادات الغرف
فهذا غير كــافٍ بكل تأكيد ألن نسبة
العمالة المسجلة في تلك البيانات ال

تعبر عن حقيقة القوة العاملة الفعلية.
تمويل عبر المساعدات!!!
وفق الوزيرة قادري ،سيتم التمويل
ع ـبــر ك ــل الـ ـم ــوارد ال ـم ــادي ــة الـمـتــاحــة
لـ ــدى ال ـص ـن ــدوق ال ــوط ـن ــي لـلـمـعــونــة
االجـتـمــاعـيــة ،إضــافــة إل ــى مـســاهـمــات
األفـ ـ ـ ــراد وال ـف ـع ــال ـي ــات االق ـت ـص ــادي ــة
والمجتمع األهلي من خــال حساب
م ـصــرفــي خ ــاص بــال ـح ـم ـلــة ،ك ـمــا يـتــم

الـعـمــل عـلــى حـشــد م ــوارد المنظمات
الـ ــدولـ ـيـ ــة لـ ــذلـ ــك ،أي أن ال ـح ـك ــوم ــة
ال تـ ـن ــوي م ـس ــاع ــدة ال ـع ـم ــال وإن ـم ــا
ه ــي ف ـقــط تـجـمــع ال ـت ـبــرعــات وت ـقــوم
ب ـت ــوزي ـع ـه ــا وك ــأن ـه ــا ج ـم ـع ـيــة خ ـيــريــة
ال حـكــومــة م ـســؤولــة عــن مــواطـنـيـهــا
وعمالها ولهم حصة في الثروة التي
ينتجونها.
وأش ـ ــارت ال ــوزي ــرة ق ـ ــادري إل ــى أن
الـعـمــال الـمـيــاومـيــن وأص ـحــاب الـمـهــن

الـ ـح ــرة ض ـع ـي ـفــة ال ــدخ ــل تـسـتـهــدفـهــم
الحملة بدعم مادي هو «بدل تعطل»
لـمــرة واح ــدة سيكون بــالـحـدّ األعلى
مـئــة ألــف لـيــرة مــن خــال الـصـنــدوق
الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ـلـ ـمـ ـع ــون ــة االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
وس ـي ـص ــرف بـ ــأسـ ــرع وق ـ ــت م ـم ـكــن،
ولـكــن حـتــى اآلن ورغ ــم م ــرور شهر
عـلــى اإلجـ ــراءات االح ـتــرازيــة لــم يتم
صرف أية معونة رغم السرعة التي
تحدثت عنها الوزيرة.

العمال بال مواصالت
مع تطبيق اإلجراءات االحترازية الحكومية لتفادي انتشار فيروس كورونا قررت الحكومة تخفيض نسبة
العمالة فــي الـقـطــاع الـعــام إلــى حــدود  % 40والـعـمــل بنظام الـمـنــاوبــات فــي أغـلــب الـمــؤسـســات الحكومية ،مع
االستمرار بعمل القطاع الخاص ،وتم توقيف وسائل النقل الجماعية من سرافيس وباصات النقل الداخلي،
وهو ما أدى إلى أزمة في انتقال الموظفين المناوبين إلى أعمالهم ،وخاصة أن أغلبهم يقطن في الضواحي،
وكلفة ذهــابــه إلــى عمله والـعــودة منه بــاتــت تكلفه  2000لـيــرة ســوريــة بالحد األدن ــى ،بسبب اعتمادهم على
التكاسي التي ارتفعت أجرتها أضعاف ًا خالل هذه الفترة وهو ما ال يستطيع أي موظف حكومي أو في القطاع
الخاص تحمل دفع  2000ليرة كل يوم لقاء ذهابه إلى عمله ،أو أنه سيعتمد في ذهابه وإيابه إلى عمله على
نظام األوتو ستوب سوزوكي أو شاحنة عابرة أو دراجة نارية ،وهذه الوسائل ال تتوفر في أغلب األحيان
إن َق ِبل أصحابها اصطحاب العمال عابري الطريق.
القطاعان العام والخاص لم يخصصا لعمالهم وسيلة نقل ،ولم يقدموا لهم تعويض ًا يساعدهم على دفع أجور
قدومهم إلى عملهم ،معتبرين أن هذه مشكلة العامل وهو عليه االلتزام بعمله فقط ،دون االلتفات إلى كيف
سيصل العامل أو الموظف إلى عمله وكم سيكلفه ذلك ،وهل راتبه الشهري يكفي أجرة تكاسي التي استغنى
عن ركوبها قبل الكورونا ألنها باتت تعتبر رفاهية بالنسبة له.
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أقرت الحركة النقابية العالمية عام  1996يوم  28نيسان يوماً عالمياً للسالمة
والصحة المهنية ،وذلك إحياء لذكرى ضحايا حوادث العمل واألمراض المهنية .وفي
عام  2003تبنت منظمة العمل الدولية هذا اليوم كيوم عالمي للتوعية العالمية
للسالمة والصحة المهنية ،لرفع مستوى الوعي بشأن تبني الممارسات اآلمنة في أماكن
العمل ،وللنقابات ممثلو العمال وممثلو الحكومات وأرباب العمل ،ويقصد بالوعي:
معرفة أهمية السالمة والصحة المهنية وتثبيت الحق للعمال في وجود بيئة عمل
صحية وآمنة تحترمها الحكومات وأرباب العمل ،من خالل القوانين التي تحدد الحقوق
والمسؤوليات تجاه العمال ،وتقوم النقابات على تعزيزها وتطويرها وممارسة
حقها في النضال من أجلها ،خاصة وأن آالف العمال يتعرضون سنوياً لحوادث العمل
ّ
المختلفة من أمراض مهنية مختلفة عديدة وإصابات عمل مختلفة ،والتي منها:
العجز البسيط ،والعجز الكلي حتى الوصول إلى الموت.
ǧنبيل عكام

يدعو االتحاد العالمي لنقابات العمال ومنظمة
العمل الــدولـيــة فــي هــذا الـيــوم مــن كــل عــام إلى
إقــامــة ن ــدوات عـلـمـيــة تـحــت ش ـعــارات مختلفة،
ت ـهــدف إل ــى تـطــويــر وت ـجــويــد قــواعــد وأســس
الصحة والـســامــة المهنية والقوانين الناظمة
ل ـهــا ،وح ـســب مـنـظـمــة الـعـمــل الــدول ـيــة سـيــركــز
ال ـيــوم الـعــالـمــي لـلـســامــة وال ـص ـحــة فــي الـعـمــل
هــذا الـعــام عـلــى تـفـشــي األم ــراض الـمـعــديــة في
ال ـع ـمــل وال ـتــرك ـيــز ع ـلــى جــائ ـحــة ال ـكــوف ـيــد .19
هناك الماليين من األموال تهدر بين عالجات
وتـعــويـضــات اإلص ــاب ــات واألمـ ــراض الـمـهـنـيــة،
هـ ــذا غ ـيــر ف ـق ــدان وقـ ــت ال ـع ـم ــل ،وت ـع ــود أك ـثــر
أس ـبــاب الــوفـيــات ألم ــراض الـســرطــان المهني
حيث قدرت أكثر من  %30من حاالت الوفيات
الـمـخـتـلـفــة ،وقــد ق ــدرت مـنـظـمــة الـعـمــل الــدولـيــة
أن ن ـصــف ال ـت ـكــال ـيــف ال ـنــاج ـمــة ع ــن األمـ ــراض
المهنية تعود ألمراض القلب والجهاز العضلي
والهيكل العظمي.
األمن الصناعي
أقرت منظمة العمل الدولية أكثر من  70اتفاقية
وتــوصـيــة مــرتـبـطــة بـقـضــايــا الـصـحــة والـســامــة
المهنية ،وهي تعتبر ملزمة للدول التي و ّقعت
على هذه االتفاقيات ،منها على سبيل المثال:
االت ـفــاق ـيــة رقـ ــم  17و 18و 155ح ـيــث وقـعــت
سورية على غالبيتها .وتعتبر البلدان النامية
ه ــي أك ـثــر ال ـب ـل ــدان ت ـخ ـل ـف ـ ًا ف ــي تـطـبـيــق قــواعــد

الـصـحــة وال ـســامــة الـمـهـنـيــة ،وي ـعــود ه ــذا إلــى
نسبة زيــادة االسـتـغــال للعمال وعــدم وجــود
قوانين ناظمة وواضحة تخص أسس وقواعد
الـصـحــة وال ـســامــة الـمـهـنـيــة ومـلــزمــة التطبيق
عـلــى أصـحــاب الـعـمــل ،ســواء فــي قـطــاع الــدولــة
أو ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ،وه ــذا ي ـعــود إل ــى ضعف
دور الحركة النقابية فــي هــذه الـبـلــدان بسبب
عــدم استقالليتها ،وسـيـطــرة إمــا أربــاب العمل
عـلــى الكثير مــن مفاصلها ،أو سـيـطــرة أجـهــزة
ال ــدول ــة وال ـح ـكــومــات عـلــى بـنـيــة ه ــذه الـحــركــة
النقابية ،مما يجعلها أضعف من أن تناضل من
أجل الكثير من حقوق العمال ،ومنها :السالمة
والصحة المهنية .وعلى الرغم من إقامة هذه
الـبـلــدان ن ــدوات علمية واحـتـفــالـيــة بـهــذا الـيــوم
تقتصر مهمة عمل النقابات والحكومات على
حـضــور هــذه الـفـعــالـيــات والـتـصـفـيــق لـهــا ،دون
ت ـقــديــم أي ــة رؤيـ ــة أو اق ـت ــراح ــات فـيـمــا يـخــص
التوصيات التي تصدر عن مثل هذه الندوات
العملية الخاصة بالسالمة والصحة المهنية.
كادر حقوقي
نجد الكثير مــن الـنـقــابــات ليست لديها أجهزة
إش ـ ــراف ح ـق ـي ـقــة ع ـلــى ح ـســن ت ـط ـب ـيــق قــواعــد
الـســامــة والـصـحــة الـمـهـنـيــة وإرســائ ـهــا ،إضــافــة
إلــى ذلــك عــدم وج ــود ك ــادر حـقــوقــي مــن أجــل
الدفاع عن حقوق العمال ،والتي منها :إرساء
قــواعــد الـســامــة والـصـحــة الـمـهـنـيــة ،فــالـنـقــابــات
أي ـن ـمــا وُجـ ــدت مـهـمـتـهــا األســاس ـيــة ال ــدف ــاع عــن
مصالح الطبقة العاملة وحماية حقوقها ،وهذا

هــو الـمـحــدد ألهــدافـهــا وبــرامـجـهــا ولــوجــودهــا،
حـســب كــل مـنـشــأة أو تجمع وظ ــروف عملها،
ســواء كــان قطاع دولــة أو قطاع خــاص ،فهما
االث ـن ــان ف ــي ال ـن ـهــايــة أرب ـ ــاب ع ـمــل ي ـمــارســون
سطوتهم واستغاللهم للعمال ،وهذا من واجب
ال ـن ـقــابــات ات ـج ــاه ال ـع ـمــال ل ـل ـحــد م ــن اس ـت ـغــال
ال ـع ـمــال م ــن ق ـبــل أص ـح ــاب رؤوس األم ـ ــوال،
الــذيــن يعملون دائـمـ ًا على زيــادة أربــاحـهــم من
خ ــال خـفــض أج ــور ال ـع ـمــال ،وخ ـفــض نـفـقــات
الـخــدمــات الـتــي يجب تقديمها للعامل .ومنها:
األم ــن الـصـنــاعــي ،ال ــذي يتطلب حـمــايــة الـعــامــل
م ــن حـ ـ ــوادث وإصـ ــابـ ــات ال ـع ـم ــل واألمـ ـ ــراض
الـمـهـنـيــة الـمـخـتـلـفــة .فـصـحــة الـعـمــال مــن أخـطــار
ال ـع ـمــل كــافــة ت ـقــع ع ـلــى عــاتــق صــاحــب الـعـمــل،
وهــذا مــا أقــرتــه مختلف الـتـشــريـعــات الـصــادرة
ب ـهــذا ال ـخ ـصــوص م ــن مـنـظـمــة ال ـع ـمــل الــدول ـيــة
وم ـن ـظ ـم ــة ال ـع ـم ــل الـ ـع ــربـ ـي ــة ،وكـ ــذلـ ــك ه ـ ــذا مــا

عبرت عنه قوانين العمل النافذة فيما يخص
الصحة والسالمة المهنية واتـخــاذ اإلجــراءات
الضرورية لمنع حوادث العمل ،وهي من أهم
م ـســؤول ـيــات صــاحــب الـعـمــل ب ـهــذا الـخـصــوص
فــي قـطــاع دولــة كــان أم فــي قـطــاع خــاص .إن
تأمين شروط ومستلزمات العمل ،من قوانين
عمل تضمن حقوق العمال وضـمــان اجتماعي
وصـحــة وســامــة مهنية فــي العمل يساهم في
عملية تطوير اإلنتاج وزيــادة مــردود العملية
اإلنـتــاجـيــة وخـفــض تكاليفها ،فــالـقــاعــدة العامة
فــي هــذا الـمـجــال تــؤكــد وتـقــول :إن االستثمار
في ضمان حقوق العمال في العمل والضمان
االجتماعي والسالمة والصحة المهنية للعامل
هو استثمار رابح على طول الخط ،كما أثبتت
التجارب المختلفة أن هذا االستثمار بالصحة
والسالمة المهنية يعود بالنفع على العاملين
وعلى أصحاب العمل والحكومات.

الطبقة العاملة

تضامن مع العمال في قطر
ٌ
أرس ــل تـحــالــف مــن ســت عـشــرة مـنـظـمــة غـيــر حكومية
ونقابات عمالية ،في أواخر آذار  ،2020رسالة مفتوحة
إلــى قـطــر بسبب انـتـهــاكــات حـقــوق الـعـمــال ،خــاصــة منذ
بــدء الـعـمــل فــي مـنـشــآت كــأس الـعــالــم ،وتــدعــو الــرســالــة
إلى ضمان حصول العمال الوافدين لديها على الرعاية
الصحية بشكل مناسب ،وفي الوقت المناسب ،بما في
ذلــك الـفـحــوصــات خــال أزمــة فــايــروس كــورونــا ،ليس
ألن هذه مسألة تتعلق بحقوق العمال فقط ،ولكن ألنها
أمــر يتعلق بالصحة العامة أيـضـ ًا ،وسجلت قطر معدل
إصابات عالي ًا مقارنة ببقية دول المنطقة ،ويعود ذلك
إل ــى إج ـبــار الـسـلـطــات الـقـطــريــة الـعـمــالــة األجـنـبـيــة على
الـعـمــل إلنـهــاء االس ـت ـعــدادات لـكــأس الـعــالــم  2022دون
تدابير وقائية صحية ،رغم الدعوات العالمية إلى التقيّد
بإجراءات الحجر والتباعد االجتماعي.

األمانة العامة التحاد النقابات العالمي
قــررت في جلستها المنعقدة بتاريخ الرابع من الشهر
الـجــاري ما يلي - :يجب أن يكون االحتفال النضالي
ب ـع ـيــد ال ـع ـم ــال هـ ــذا ال ـع ــام خ ـط ــوة ج ــدي ــدة إلـ ــى األمـ ــام
لـلـنـقــابــات فــي جـمـيــع أن ـحــاء الـعــالــم ،لـلـمـطــالـبــة بــالــرعــايــة
الصحية العامة المجانية لجميع العمال والشعوب- .
يجب تعزيز األممية البروليتارية والتضامن بين الطبقة
الـعــامـلــة الـعــالـمـيــة - .يـجــب عـلـيـنــا تـكـثـيــف ال ـن ـضــال في
الدفاع عن العمل والحياة الكريمة للعمال والمهاجرين
والمتقاعدين والالجئين والعاطلين عن العمل - .يجب
علينا أن نكافح الهجمات ضد العمال من قبل الحكومات
والــرأسـمــالـيـيــن بـسـبــب الـصـعــوبــات الـتــي يُــو ّلــدهــا وبــاء
فيروس كورونا - .سيتم تعديل االحتفالية بالذكرى
 75التحاد النقابات العالمي في فترة زمنية يتم فيها
إزالة القيود المفروضة على الحركة.

إضراب العمال في المكسيك
ان ـت ـشــرت اإلض ــراب ــات ف ــي مـعـظــم ال ـم ــدن ال ـحــدوديــة
الـمـكـسـيـكـيــة الـتــي تـقــع عـلــى ح ــدود تـكـســاس ،والـتــي
شـمـلــت م ـئــات م ــن ال ـع ـمــال ال ــذي ــن ي ـطــال ـبــون بــإغــاق
المصانع غير األساسية ،والتي تم إبقاؤها مفتوحة
على الرغم من تزايد عدد الوفيات من جائحة الكوفيد
 19م ـن ـهــم 13 :ع ــام ـ ًا ف ــي مـصـنــع م ـقــاعــد ال ـس ـيــارات
الـمـمـلــوك لـلــواليــات الـمـتـحــدة ،هــذه اإلضــرابــات جــزء
مــن الـمـقــاومــة الــدولـيــة الـمـتــزايــدة الـتــي تشمل العمال
فــي جميع أنـحــاء أوروب ــا والــواليــات المتحدة حيث
يستمر الــوبــاء في االنتشار خــارج نطاق السيطرة،
وقـ ـ ــال الـ ـعـ ـمـ ــال :إن اإلدارة لـ ــم ت ـف ـع ــل أي ش ــيء
لنا ،فالعمال يفتقدون إلى مُطهّر اليدين وهذا ابسط
أشكال الوقاية ،ولم يحصل العمال الذين يُعانون من
األعراض على إجازة مرضية.

إضراب عمال الخدمة في مانهاتن
خــرج العاملون في مانهاتن من العمل ،قائلين:
إن صاحب العمل فشل في توفير األجر المناسب
أو م ـع ــدات ال ـســامــة وق ــال ــوا :إن ع ـمــال الـخــدمــة
سـيـضــربــون لـمــدة  24ســاعــة ،ويـتـهـمــون صاحب
ال ـع ـمــل ب ـع ــدم ب ــدف ــع األج ـ ــور ل ـهــم وعـ ــدم تــوفـيــر
م ـعــدات الـســامــة أث ـنــاء عملهم مــن خــال جائحة
ال ـف ـي ــروس ــات ال ـتــاج ـيــة م ــن األق ـن ـع ــة وال ـق ـف ــازات
لحمايتهم في العمل ،وان معدالت األجــور دون
المستوى المطلوب ،هذا إضافة إلى منع العمال
من االنضمام إلى اتحاد العمال وقال أحد العمال:
يريدوننا أن نستخدم األقنعة لمدة ثالثة أيــام..
ويــريــدونـنــا أن نــرتــدي قـفــازات ونـضــع ِجـ ّـا على
قـفــازاتـنــا مــن الــداخــل وال ـخ ــارج إلن ـقــاذ الـقـفــازات
وهناك الكثير مما يجري غير مقبول.

04
كيف عرف السوريون األول من أيار؟
شؤون عمالية

قاسيون ـ العدد  963اإلثنين  27نيسان 2020

www.kassioun.org

منذ عام  ،1907وحتى إقراره عيدًا رسمياً في سورية ولبنان نهاية خمسينات القرن
شقت مفاهيم مثل« :األول من أيار» و«عيد العمال» طريقاً شاقاً مليئاً
العشرينّ ،
بالتضحيات ،حتى أصبح تقليدًا ُعمره أكثر من  100عام.

ǧمحرر الشؤون العمالية

بداية الطريق
فــي األول مــن أي ــار  ،1907احـتـفـلــت مجموعة
مـ ــن ط ـ ــاب ب ـ ـيـ ــروت وع ـ ـمـ ــال ال ـب ـس ـت ـن ــة فــي
انطلياس وعمال شركة المياه اإليطالية ألول
م ــرة بـعـيــد الـعـمــال الـعــالـمــي .وك ــان ذل ــك ضمن
الظروف السياسية التي بدأت في بداية القرن
العشرين ،حيث صعود الحركة الشعبية عالمي ًا
وبــدء الـثــورات العمالية فــي أوروب ــا وحــركــات
التحرر الوطني فــي الـشــرق ،ووثــق الصحفي
يوسف يزبك في كتابه «حكاية األول من نوار
في العالم وفي لبنان» المنشور في ثالثينات
القرن العشرين ،بداية ذلك الطريق الشاق.
كما كــان ذلــك تــأثــر ًا بــالـثــورة الــروسـيــة األولــى
 ،1907-1905وال ـح ــرك ــة ال ـع ـمــال ـيــة الـعــالـمـيــة
ع ـمــوم ـ ًا ،وت ـبــع ذل ــك ن ـشــوء واحـ ــدة مــن أولــى
الـنـقــابــات الـعـمــالـيــة فــي ســوريــة وال ـشــرق عــام
 1908التي أسسها عمال خاضوا النضال منذ
فترة أبكر .كما أصــدر حلمي الفتياني جريدة
«االش ـتــراك ـيــة» فــي دم ـشــق ع ــام  1912مـتــأثــر ًا
باالشتراكيين المصريين وبــاألجــواء الوطنية
ال ـع ــام ــة ف ــي الـ ـشـ ــرق ،وقـ ــد أغ ـل ـق ــت ال ـس ـل ـطــات
العثمانية جريدة االشتراكية واضطر الفتياني
إلى مغادرة دمشق.
ك ـم ــا ع ــرف ــت ال ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة ال ـس ــوري ــة ح ـقّ
اإلضــراب مبكر ًا ،حيث أضرب عمال التبغ في
الــاذقـيــة عــام  ،1899وسمع الـســوريــون ألول
مــرة بكلمة «الـبــاشـفــة» أثـنــاء إضــرابــات عمال
السكك الحديدية .1917-1914
التنظيم أساس النجاح
ب ـتــأث ـيــر ثـ ــورة اك ـتــوبــر االش ـت ــراك ـي ــة ،اشـتــد
ال ـن ـض ــال ال ــوط ـن ــي وال ـط ـب ـق ــي ف ــي س ــوري ــة
ولـبـنــان ،وفــي األول مــن أيــار  1925توجه
ح ـ ــزب ال ـش ـع ــب ال ـل ـب ـن ــان ــي «اسـ ـ ــم ال ـح ــزب
ل ـش ـي ــوع ــي فـ ــي ذل ـ ــك ال ـ ــوق ـ ــت» ب ـ ـنـ ــداء إل ــى

ال ـك ــادح ـي ــن دع ــاه ــم ف ـيــه لــاح ـت ـفــال بـ ــاألول
م ــن أي ـ ــار ع ــن ط ــري ــق ت ـن ـظ ـيــم ال ـم ـظ ــاه ــرات
واإلضــرابــات الـتــي شملت الـعــديــد مــن مــدن
سورية ولبنان أكبرها في بيروت ،وصدر
الـ ـعـ ــدد األول مـ ــن جـ ــريـ ــدة «اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة»
مغطية اخبار االحتفال ،ثم أغلقت سلطات
االستعمار الجريدة الشيوعية األولــى بعد
أســاب ـيــع عـشـيــة ال ـث ــورة ال ـســوريــة الـكـبــرى،
وكــانــت ال ـجــريــدة ت ــوزع بـشـكــل واس ــع في
سورية ولبنان وفلسطين والعراق ومصر.
ولم تنقطع حركة اإلضرابات العمالية أثناء
الثورة السورية الكبرى .1927-1925
تأسست العديد من النقابات العمالية في البالد
ع ـلــى ي ــد ال ـش ـيــوع ـي ـيــن ،م ـثــل :ن ـقــابــة ال ـت ـبــغ فــي
بكفيا ،ونقابات المطابع والنسيج والسائقين
وغـيــرهــا ،وبـيــن عــامــي  1934-1933حــدث 45
إض ــراب ش ــارك فـيــه  50أل ــف عــامــل ،بـيـنـهــا 18
إضــرابـ ًا مــن تنظيم الـحــزب الـشـيــوعــي ،وكانت
اح ـت ـف ــاالت األول م ــن أيـ ــار مُ ـنــاسَ ـبــة لـلـنـضــال
ض ــد االس ـت ـع ـم ــار ال ـف ــرن ـس ــي .وس ـق ــط ال ـع ـمــال
الـشـيــوعـيــون ش ـهــداء أث ـنــاء اإلض ــراب ــات ،مـثــل:
الـعــامــل أبــو صطيف الــذي استشهد بــرصــاص
االسـتـعـمــار أثـنــاء إضــراب عـمــال الـنــول العربي
ف ــي ح ـل ــب  ،1933وال ـس ــائ ـق ــان ن ـم ــر ال ــرم ــوز
وح ـب ـيــب ديـ ــاب أث ـن ــاء إض ـ ــراب ال ـســائ ـق ـيــن فــي
انطلياس  ،1934والعاملة وردة بطرس أثناء
إضراب عمال التبغ في بيروت  ،1946والعامل
أوسي رخيص أثناء إضراب العمال الزراعيين
في القامشلي .1952
فــي األول مــن أي ــار  ،1945وعـشـيــة انـتـفــاضــة
الجالء ضد االستعمار ،حدثت احتفاالت كبيرة
في أنحاء سورية ولبنان ،وأشعل الشيوعيون
على سفح جبل قاسيون شعلة نار كبيرة بهذه
المناسبة.
وف ـ ــي خ ـم ـس ـي ـن ــات ال ـ ـقـ ــرن الـ ـعـ ـش ــري ــن ،ك ــان ــت
احـتـفــاالت عـيــد الـعـمــال الـعــالـمــي تنطلق بشكل
ج ـمــاه ـيــري ،ف ـفــي ال ـقــام ـش ـلــي وس ـل ـق ـيــن ،كــانــت

م ـئ ــات ال ـ ـجـ ــرارات والـ ـحـ ـص ــادات ت ــرف ــع الـعـلــم
األحمر وتسير في المدينة في مسيرة عمالية
تطالب بحقوق الطبقة العاملة السورية ،وفي
مدن أخرى عُ ّلقت األعالم الحمراء على أعمدة
الكهرباء ،وأضــرب العمال مطالبين بحقوقهم،
واعتقل العديد من الشيوعيين أثناء االحتفال.
وف ــي ت ــل أب ــو ال ـن ــدى ف ــي الـ ـج ــوالن ،وال ـقــرى
ال ـج ـب ـل ـيــة ف ــي ح ـمــص وط ــرط ــوس وع ـفــريــن،
أش ـع ــل ال ـش ـي ــوع ـي ــون الـ ـن ــار ف ــي ق ـم ــم ال ـج ـبــال
احتفا ًال.
تقاليد عيد العمال
في العام  1956استطاع النائب الشيوعي خالد
بكداش انتزاع قانون يرخص احتفاالت األول
من أيار في سورية ،وأصبح عيد ًا قانوني ًا منذ
ذلك الوقت ،أما في لبنان ،فقد أقرت الحكومة
احتفاالت األول من أيار عام  1959بعد نضال
طويل للشيوعيين والنقابيين.
وتــرس ـخــت م ـفــاه ـيــم ،م ـثــل« :األول م ــن أي ــار»

و«عـيــد الـعـمــال» فــي أذهــان الـنــاس بعد نضال
طويل ،وأصبح االحتفال تقليد ًا شعبي ًا وعمالي ًا،
فـفــي الـجــزيــرة كــان مـئــات اآلالف يـلـبــون نــداء
االحتفال باألول من أيار في أحضان الطبيعة
في احتفاالت مركزية على مستوى المحافظة
قرب بلدة عين ديوار على ضفاف نهر دجلة،
وقــريــة مزكفت وســد الـجــواديــة وســد المالكية
وج ـب ــل ك ــوك ــب ف ــي ال ـح ـس ـكــة ف ــي الـثـمــانـيـنــات
والتسعينات ،وفي العام  ،1987انطلقت خمس
تظاهرات من أحياء الحسكة التقت أمام مبنى
اتحاد العمال في تجمع جماهيري كبير انتهى
بتوزيع بيان الحزب الشيوعي.
وفــي األول مــن أيــار  ،2003انطلقت تظاهرة
شعبية عـمــالـيــة فــي حــي ركــن الــديــن الدمشقي
اح ـت ـف ــا ًال بـعـيــد ال ـع ـمــال وت ـضــام ـن ـ ًا م ــع الـقـضـيــة
الـفـلـسـطـيـنـيــة .وب ـيــن س ـن ــوات ،2010-2006
حــدثــت اح ـت ـفــاالت جـمــاهـيــريــة ف ــي طــرطــوس
والـجــزيــرة وعـفــريــن وديــر الــزور وغـيــرهــا من
المدن.

بيان االتحاد العالمي للنقابات
االتحاد العالمي للنقابات يُصدر بيان ًا هذا
نصه :
«يـعـبــر ات ـحــاد ال ـن ـقــابــات الـعــالـمــي بــالـنـيــابــة
عــن  100مـلـيــون مـنـتـسـ ٍـب إلـيــه فــي جميع
أنـحــاء الـعــالــم ،عــن مــؤازرتــه لجميع عمال
وعــامــات الـعــالــم الــذيــن يــواجـهــون تـبـعــاتٍ
في صحتهم وفي حقوقهم العمالية ،نتيجة
تـفـشــي وانـتـشــار فــايــروس كــورونــا الــذي
سجل لــه عــدد ًا كبير ًا مــن الضحايا وعــدد ًا
أك ـب ــر م ــن ال ـم ـصــاب ـيــن .إن ـن ــا ن ــدع ــو جـمـيــع
الـحـكــومــات ألخــذ جـمـيــع الـتــدابـيــر الــازمــة
الـتــي تــؤمِّــن حـيــاة وصـحــة الـعـمــال وأيـضـ ًا
تحمي حقوقهم العمالية.
إن ـنــا ن ـطــالــب ،أوال :تــوظ ـيــف طــاقــم طـبــي
وت ـم ــري ـض ــي دائ ـ ــم وانـ ـشـ ــاء ب ـن ـيــة صـحـيــة
حكومية جديدة.

ثانيا :تأمين التجهيز الكامل لجميع المرافق
العامة بمستلزمات التطهير والوقاية على
أن توفرها الدولة مجان ًا للسكان.
ثــالـثــا :تــأمـيــن إج ــازات إضــافـيــة بــأجــر كامل
ب ـم ــوج ــب قـ ـ ــرار ح ـك ــوم ــي لـ ـك ــل– ال ـع ـم ــال
ال ـمــرضــى –.الـعـمــال الــذيــن يـضـطــرون إلــى
االم ـت ـن ــاع ع ــن ال ـع ـمــل ب ـس ـبــب اإلج ـ ــراءات
ال ــوق ــائ ـي ــة الـ ـط ــارئ ــة –.أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن يـتــم
اسـتــدعــاؤهــم لرعاية طفل مــريــض أو أحد
أف ـ ــراد األسـ ـ ــرة م ــن ال ـم ـس ـن ـيــن –.أول ـئــك
ال ــذي ــن ي ـب ـقــون م ــع أط ـفــال ـهــم ف ــي ال ـم ـنــزل
بسبب اإلغالق الوقائي للمدارس ومراكز
الحضانة.
راب ـع ــا :تــداب ـيــر ح ـمــايــة فـعـلـيــة وكــاف ـيــة فــي
جميع أماكن العمل.
خ ــامـ ـس ــا :أن يـ ـت ــم ض ـ ــرب الـ ـتـ ــربّـ ــح غ ـيــر

ال ـم ـق ـبــول ع ـلــى ع ــات ــق ال ـش ــرائ ــح الـشـعـبـيــة
م ــن ق ـبــل ال ـش ــرك ــات م ـت ـع ــددة الـجـنـسـيــات
واالحتكارات.
فــي عـصــر ال ـت ـطــور الـتـكـنــولــوجــي الـســريــع
والـ ـتـ ـق ــدم ،ه ـن ــاك ك ــل اإلمـ ـك ــان ــات الـعـلـمـيــة
واإلنتاجية للتعامل بفعالية وحماية الناس
من األوبئة .بد ًال من ذلك ،العمال والشرائح
ال ـش ـع ـب ـي ــة يـ ـع ــان ــون مـ ــن عـ ــواقـ ــب ال ـن ـظ ــام
ال ــرأس ـم ــال ــي ال ـم ـتــوحــش وهـ ــم م ـعــرضــون
لخطر يهدد حياتهم وبقاء أسرهم.
نـطــالــب الـ ــدول وال ـح ـكــومــات والـمـنـظـمــات
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ ال ـ ـت ـ ــداب ـ ـي ـ ــر الـ ـك ــامـ ـل ــة
وال ـم ــوض ــوع ـي ــة ل ـل ــوق ــاي ــة وح ـم ــاي ــة صـحــة
وحياة العمال والشعوب دون أي تأخير،
وأي ـض ـ ًا حـمــايــة حـقــوقـهــم مــن آث ــار الـتــدابـيــر
التي تعلن».
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عطلين الجدد عن العمل
الم َّ
كل شيء من حولنا يدفعنا للقول :إننا نعيش في عال ٍم يتحول ،االرتفاع الهائل في أعداد ُ
في العالم ،األعداد المتزايدة من الشركات التي ُتغلق جراء األزمة االقتصادية ،انهيار أسعار النفط ،واالنكشاف التام
لدرجة الضعف التي وصلت إليها المنظومة الرأسمالية.

ǧأحمد الرز

في أثناء كتابة هــذا المقال ،كانت التقديرات
ال ـتــي تـتـنـبــأ بــان ـك ـمــاشــات غ ـيــر م ـس ـبــوقــة فــي
الـنــواتــج المحلية اإلجمالية-لمعظم الــدول-
تتزاحم في المواقع االقتصادية ،ومطالبات
ال ـشــركــات بـخـطــط إن ـقــاذ حـكــومـيــة تـتـصــاعــد،
أمــا األخـبــار عــن قــرب إفــاس عــدد كبير من
ال ـم ـص ــارف وش ــرك ــات ال ـط ـي ــران والـمـن ـشــآت
السياحية والترفيهية والتعليمية فقد باتت
أخـبــار ًا روتينية لــم تعد تثير درجــة الدهشة
نفسها التي كانت تثيرها سابق ًا.
الوباء ليس مفاجأة
ك ـمــا تـقـتـضــي قــوان ـيــن ال ـل ـع ـبــة ف ــي األزم ـ ــات،
تجهّز جيش المحللين النيوليبراليين الذي
صـدَّع رؤوسـنــا بمقوالت «التقشف المالي»
وض ـ ــرورة «ك ـبــح ج ـمــاح ال ــدول ــة» ،لـيــرتــدي
ث ــوب الــدفــاع عــن دور الــدولــة مـطــالـبـ ًا إيــاهــا
ب ـل ـعــب ال ـ ــدور الــوح ـيــد ال ـم ـس ـمــوح ل ـه ــا -مــن
وج ـه ــة نـ ـظ ــره -أن ت ـل ـع ـبــه :إنـ ـق ــاذ ال ـق ـطــاع
ال ـخــاص عـبــر الـمــزيــد مــن اإلن ـفــاق الحكومي
لمصلحة الشركات .هذا الجيش نفسه الذي
يُ ـح ــاول أن ي ــروج لـف ـكــرة أن األمـ ــور كــانــت
تسير على مــا يُــرام قبل أن يُش ّكل فيروس
كورونا مفاجأة للمنظومة.
لـنـقــل األم ــور كـمــا هــي :فـكــرة الــوبــاء نفسها،
بغض النظر عن تفاصيلها ،لم تكن مستبعدة.
وعـلــى مــدار عـقــود مــن الــزمــن جــرت مناقشة

س ـي ـن ــاري ــوه ــات ش ـب ـي ـهــة ت ـم ــام ـ ًا بــال ـس ـي ـنــاريــو
الــذي نعيشه الـيــوم .فــي هــذه الجزئية ،يكاد
ينسى من يُحاول إقناعنا بــأن الفيروس قد
فاجأه ،أن المجتمع العلمي طرح هذا السؤال
مراتٍ عدة ،منذ التجارب المتعلقة بفيروس
اإليـ ــدز فــي ثـمــانـيـنـيــات ال ـقــرن ال ـمــاضــي ،إلــى
انتشار السارس في عام  ،2003وحتى مع
ظ ـهــور اإلي ـب ــوال وغ ـيــر ذل ــك م ــن األمـ ــراض،
كــان الـســؤال حــول مصير البشرية فــي حال
انـتـشــار وبــا ٍء مــا حــاضــر ًا ،وبــد ًال مــن التفكير
في طريقة الحفاظ على حياة الناس ،انكبت
المنظومة التي نعيش في ظلها على تفكيك
دور الدولة في المجتمع وتقويضه ،وضرب
القطاع الصحي (شأنه شأن غيره) بالمزيد
من الخصخصة ،والحفاظ على هدف الربح
أو ًال وقبل كل شيء.
وهنا ثمة مسألة ال يصح إغفالها أبــد ًا ،هي:
أننا نحن البشر -بغربنا وشرقنا -مدينون
لدولة اسمها جمهورية الصين الشعبية التي
و ّفرت لنا وقت ًا ثمين ًا كان ينبغي أن نصرفه
في االستعداد لمواجهة الوباء ،وهي ليست
مسؤولة إطالق ًا إن كانت نُخبنا الحاكمة قد
انصرفت عن هذا الهدف.
وال ــواق ــع ،أن ال ــوب ــاء لــم ي ـضــرب اق ـت ـصــادات
مـتـمــاسـكــة .كـلـنــا نــذكــر أن ال ـت ـقــديــرات بـقــرب
أزمة اقتصادية عالمية كبيرة كانت حاضرة،
ووُضِ ـع ــت ل ـهــا تــواق ـيــت ت ـت ــراوح ب ـيــن عــامــي
 .2020-2019م ــا فـعـلــه ال ــوب ــاء ال يـتـجــاوز
ح ــدود أن ــه كـشــف أن اق ـت ـصــادات «ال يُـشـقُّ

فكرة الوباء نفسها
بغض النظر عن
تفاصيلها لم تكن
مستبعدة وعلى
مدار عقود من
الزمن جرت مناقشة
سيناريوهات شبيهة
تماماً بالسيناريو
الذي نعيشه اليوم

ل ـهــا ُغ ـب ــار» ك ــال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة األمــريـكـيــة
وبــريـطــانـيــا هــي اقـتـصــادات غـيــر ق ــادرة على
ال ـت ـعــامــل م ــع األزم ـ ـ ــات ،وال ي ـم ـك ـن ـهــا إن ـتــاج
م ــا ي ـك ـفــي م ــن ال ـك ـم ــام ــات ول ـ ـ ــوازم ال ــوق ــاي ــة
ال ـص ـح ـيــة ل ــأط ـب ــاء وال ـم ـم ــرض ـي ــن وأج ـه ــزة
التنفس االصطناعي واختبارات الكشف عن
الفيروس.
نمط استنفد نفسه
رسـ ـ ـخ ـ ــت األزم ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـص ـ ـح ـ ـيـ ــة واالن ـ ـه ـ ـي ـ ــار
االقتصادي ،ال سيما في دول الغرب ،فكرة
أن األنـظـمــة الــرأسـمــالـيــة الـمـتــوحـشــة تعيش
ال ـيــوم أزم ــة حُ ـكــم عـلــى الـمـسـتــوى الـعــالـمــي،
وهــي غير قــادرة على لعب أبـســط وظائفها
ال ـم ـت ـم ـث ـلــة ف ــي ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ح ـي ــاة ال ـنــاس
وتأمين سُبل عيشهم وتنظيم إنتاجهم.
بـعـبــارة أخ ــرى ،دخــل الـعــالــم الـيــوم فــي أزمــة
كـبــرى عنوانها األســاســي :أن نمط التنظيم
الــرأس ـمــالــي لـلـمـجـتـمـعــات ق ــد اسـتـنـفــد نـفـســه
تــاري ـخ ـي ـ ًا ،وه ــو ي ـهــدد ال ـيــوم بــدفــع الـبـشــريــة
خطوات واسعة نحو الحضيض الذي نعيش
جزء ًا منه اليوم ،ولم يعد هنالك سوى مسار
وحيد ممكن :إعــادة التنظيم على المستوى
الـعــالـمــي وتـســريــع خـلــق مـنـظــومــة بــديـلــة عن
الـمـنـظــومــة الــرأسـمــالـيــة الـمـتـهــالـكــة .وه ــذا ما
ينبغي النظر إليه ال بوصفه انتقا ًال ميكانيكي ًا
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م ــن م ـن ـظــومــة إل ــى أخـ ــرى بــالـمـعـنــى الـضـيــق
لـلـكـلـمــة ،بــل بــوصـفــه ت ـحــو ًال حـضــاريـ ًا شــامـ ًا
عـلــى الـمـسـتــويــات االق ـت ـصــاديــة االجـتـمــاعـيــة
والسياسية والثقافية...
فـ ــي ه ـ ــذا ال ـ ـش ـ ــأن ،ال يُ ـ ـق ـ ـدّم ل ـن ــا ال ـت ــاري ــخ
الكثير مــن االقـتــراحــات ،فــإن كانت الحاجة
الـبـشــريــة تتمثل الـيــوم فــي ض ــرورة تأمين
ف ــرص ال ـع ـمــل وال ــدخ ــول ال ـع ــادل ــة وإعـ ــادة
تنظيم اإلنتاج على أساس تلبية الحاجات
الحقيقية للبشر والحفاظ على البيئة ،فإن
االقـتــراح الوحيد الــذي يقدمه الـتــاريــخ هو
النظام االشـتــراكــي بوصفه النظام الوحيد
ال ـ ـق ـ ــادر ع ـل ــى خ ــدم ــة األغ ـل ـب ـي ــة ال ـس ــاح ـق ــة
م ــن ال ـب ـشــر ،وض ـم ــان ع ــدم ت ـك ــرار الـنـتــائــج
الكارثية التي نعيشها اليوم بسبب الطبيعة
الـمـتــوحـشــة لـلــرأسـمــالـيــة الـبــاحـثــة عــن أعلى
نـسـبــة رب ــح بـغــض الـنـظــر عـمــا يُـخـ ّلـفــه ذلــك
من عواقب وخيمة على الطبيعة التي نحن
البشر جزء منها.
وهنا ال يجري الحديث عــن نَسخ التجارب
االش ـتــراك ـيــة الـســابـقــة ال ـتــي شـهــدهــا الـتــاريــخ
البشري ،بل عن اشتراكية في القرن الواحد
وال ـع ـش ــري ــن م ـس ـت ـف ـيــدة اس ـت ـف ــادة ت ــامّ ــة مــن
دروس التجارب االشتراكية السابقة ،هذه
االشـتــراكـيــة الـتــي يـطــالــب الـنــاس بمضمونها
اليوم وعلى أوسع نطاق.

في بعض األحيان يتطلب األمر أزمة كبرى لنرى بوضوح أن الرعاية الصحية الشاملة،
وحق السكن والغذاء والملبس والحق بالمرافق العامة والتعليم المجاني وقبل كل ذلك
حقنا بوجود كوكب نظيف وسليم قابل للعيش هي ضرورات مطلقة ،سواء كان هنالك
نحو جدّي (ال بطريقة إنشائية خالية من
فيروس أم لم يكن ،وتأمين هذه الحقوق على ٍ
أية مضامين فعلية كما هو الحال مع نمط التعاطي الرأسمالي في هذه المسألة) هو أمر
غير ممكن ما لم تكسر البشرية القيود الرأسمالية المفروضة عليها ،وتخطو خطوات
حاسمة في صياغة المنظومة البديلة.
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مفاتيح أساسية لفك شيفرة السلوك األمريكي...

أثناء كتابة هذه المادة ،اقتربت إصابات كورونا في الواليات المتحدة من المليون
إصابة( ،حوالي ثلث مجموع اإلصابات المسجلة في العالم أجمع) .إنه أمر مؤلم ومحزن،
سواء في ما يخص معاناة الشعب األمريكي من هذه الكارثة ،أو على الخصوص معاناة
مخلص
نضال
ٍ
الكادر الطبي األمريكي الذي يقف هناك على خطوط المواجهة األولى في ٍ
ضد الفيروس ودفاعاً عن صحة الناس.
ǧمهند دليقان

ّإن انعدام إنسانية النخبة المالية الحاكمة في
ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة ،ات ـجــاه الـشـعــب األمــريـكــي
ق ـبــل أي ش ـعــب آخ ـ ــر ،يَ ـظ ـهــر اآلن ل ـيــس فــي
حـ ــروب ي ـج ــري ش ـن ـهــا م ــا وراء ال ـم ـح ـي ـطــات،
بـ ــل فـ ــي نـ ـي ــوي ــورك ون ـي ــوج ــرس ــي وإل ـي ـن ــوي
وميشيغان وكــالـيـفــورنـيــا ...حـيــث بــات تــرامــب
يـنـصــح األمــري ـك ـي ـيــن بــاب ـتــاع ال ـم ـن ـظ ـفــات لـكــي
ي ـع ـق ـم ــوا أجـ ـسـ ــادهـ ــم مـ ــن ال ـ ــداخ ـ ــل ل ـل ـت ـصــدي
للفيروس ،وهمه األســاســي ،وحــربــه الكبرى،
تتمثل في مسألة واحدة ال غير :ينبغي إعادة
تدوير عجلة االقتصاد فور ًا وبغض النظر عن
أية نتائج على صحة الناس.
نـقــول هــذا الـكــام لـهــدف واحــد هــو إزاح ــة أيــة
حماقة قــد تقول بـ ّـأن النخبة األمريكية مهتمة
حـقـ ًا بمساعدة الشعب الـســوري أو أي شعب
كــان ،بـمــا فــي ذلــك الـشـعــب األمــريـكــي ،لتجاوز
محنة كورونا بأقل الخسائر واآلالم.
الشمال الغربي
ُكنّا قد عالجنا في مادة سابقة في قاسيون العدد
 961بـعـنــوان (أمــريـكــا «ذات الـقـلــب الــرحـيــم»،
الـقــائــد أبــو الـفـتــح الـفــرغـلــي ...و«الـمـصــادفــات»
ال ـت ــي بــال ـج ـم ـلــة!) ،ال ـم ـح ــاوالت ال ـت ــي تـشـتـغــل
عليها واشنطن باالتكاء على كورونا لمتابعة
مخططها فــي «ســورنــة» الـنـصــرة ورفـعـهــا من
قوائم اإلرهــاب ،بهدف منع تطبيق سوتشي،
وبالمحصلة منع تنفيذ .2254
وألن ه ــذه ال ـم ــادة ،ه ــي بـشـكــل م ــا اسـتـكـمــال
ّ

لـلـمــادة الـســابـقــة ،نُـعـيــد بـشـكــل مختصر تثبيت
االستنتاجات األساسية التي وصلنا لها:
• م ـح ــاوالت األمــري ـكــي م ـنــع إن ـه ــاء ال ـن ـصــرة،
لـيـســت ج ــدي ــدة؛ ب ــدأت مــع الـعـمــل ضــد أسـتــانــا
ومن ثم ضد سوتشي بأشكال مباشرة أو غير
مباشرة ،ودائم ًا تحت الستار «اإلنساني».
• م ـن ــذ أواخـ ـ ــر الـ ـع ــام الـ ـم ــاض ــي ،ب ـ ــدأت ه ــذه
المحاوالت تأخذ أشكا ًال أكثر علنية ووقاحة.
ب ــدأ ذل ــك م ــع ت ـصــريــح ج ـي ـمــس ج ـي ـفــري يــوم
 30كــانــون الـثــانــي ال ــذي قــال فـيــه« :الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ت ـق ـرُّ ب ــوج ــود إرهــاب ـي ـيــن ف ــي إدل ــب،
وه ـنــاك مـجـمــوعــة كـبـيــرة مــن الـنـصــرة وهـيـئــة
ت ـحــريــر ال ـش ــام وهـ ــي م ـت ـفــرعــة م ــن ال ـق ــاع ــدة،
وتعتبر منظمة إرهــابـيــة ،ولكنها تــر ِّكــز بشكل
أس ـ ــاس ع ـل ــى ق ـت ــال ال ـن ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري ،وه ــم
ي ـدّع ــون أن ـهــم مـقــاتـلــون وط ـن ـيــون مـعــارضــون
وليسوا إرهابيين ،ونحن لم نقبل هذا االدعاء
ب ـعــد ،ول ـكــن لــم نــر أن ـهــم شـكـلــوا ت ـهــديــد ًا دول ـي ـ ًا
مـنــذ فـتــرة» .وهــو الـتـصــريــح الــذي ســرعــان ما
اس ـت ـجــاب ل ــه ال ـج ــوالن ــي ع ـبــر م ـقــاب ـلــة مـطــولــة
مــع مـجـمــوعــة األزم ــات الــدولـيــة ،مـظـهــر ًا فيه-
ب ـم ـســاعــدة ال ـم ـج ـمــوعــة ال ـت ــي ت ـبــرعــت لـتـلـمـيــع
ص ــورت ــه ب ـم ـقــاطــع م ـطــولــة م ــن ال ـم ـقــاب ـلــة -كــل
م ــا يـمـكــن ْأن يــرش ـحــه ل ـكــي ي ـخــرج م ــن قــائـمــة
اإلرهاب( .عالجنا هذه «المسرحية الكوميدية
الكاملة للثالثي :جيفري ،مالي ،جوالني!» في
مقال منفصل في قاسيون العدد .)954
• فــي الـشـهــر األخ ـيــر ،ومــع بــدء االنـتـقــال إلــى
خ ـطــوة حــاسـمــة فــي تـنـفـيــذ ات ـفــاقــات ســوتـشــي
عبر الـبــدء بتسيير الــدوريــات المشتركة على

األلعاب األمريكية
الهادفة إلى
استمرار الحرب في
سورية واستمرار
األزمة ومنع الخروج
منها ال يمكنها أن
تنجح دون درجة
عالية بل وانفجارية
من عدم االستقرار

أجــزاء من الطريق  ،M4بناء على بروتوكول
 5آذار بين الرئيسين الروسي والتركي ،ظهر
تسريب صــوتــي ألبــو الفتح الفرغلي القيادي
فــي الـنـصــرة ،وإلــى حــد مــا «شــرعــي النصرة»،
يـعـبــر ف ـيــه وض ــوح ـ ًا ع ــن ان ـت ـقــال ال ـن ـصــرة إلــى
خانة العداء المباشر مع تركيا ،وانتهاء مرحلة
«االستعانة بالكافر على الكافر» ،وفق ًا لوصفه
لطبيعة العالقة مع تركيا.
• بــال ـتــوازي مــع ذل ــك ،ب ــدأت مــراكــز األبـحــاث
األمريكية ،وعلى رأسها معهد واشنطن الممول
مــن آيـبــاك الصهيونية ،بــاالتـكــاء على كــورونــا،
لـلـحــديــث عــن «ث ــاث ح ـكــومــات» فــي ســوريــة.
إح ــدى ه ــذه «ال ـح ـكــومــات» ،بــل أفـضـلـهــا وفـقـ ًا
للتقرير ،هي «حكومة التكنوقراط» المسماة
حكومة اإلنقاذ ،أي الحكومة التابعة للنصرة.
• االتجاه العام للعمل األمريكي في سورية،
ال ي ـقــف ع ـنــد ح ـ ــدود م ـح ــاول ــة ال ـح ـف ــاظ عـلــى
النصرة ،بل يتعدى ذلــك إلــى محاولة الحفاظ
عـلــى «ث ــاث حـكــومــات» فــي ســوريــة منفصلة
عن بعضها ،متقاتلة فيما بينها؛ وبكلمة واحدة:
الحفاظ على حالة الحرب وتكريس التقسيم
ومنع تطبيق .2254
الشمال الشرقي
ف ــي إط ـ ــار االس ـت ـن ـت ــاج ال ـس ــاب ــق ،ي ـب ــرز أي ـض ـ ًا
تصريح جيفري يــوم  30آذار الماضي ،الــذي
عبّر فيه عن سخطه على روسيا ألنها -وفق ًا
له -أوقفت المعبر في الشمال الشرقي ،والذي
تُـعـوّل عليه الــواليــات المتحدة لتكريس واقع
انفصال اقتصادي -وأهــم من ذلــك ،سياسي-
بين الشمال الشرقي وبقية سورية.
يــوم الـســابــع عـشــر مــن شـهــر نـيـســان الـجــاري،
صــدر بـيــان عــن «اإلدارة الــذاتـيــة» حــول وفــاة
أول م ـص ــاب ب ـك ــورون ــا م ــن م ـنــاطــق ال ـش ـمــال
الشرقي .األكثر وضوح ًا في البيان هو تركيزه
غـيــر الـمــوضــوعــي عـلــى ّأن الـمـصــدر المحتمل
إلصــابــات كــورونــا فــي الـشـمــال الـشــرقــي ،إنـمــا

هم السوريون القادمون من «مناطق سيطرة
النظام» ،وعلى هذا األســاس ،المطالبة بمزيد
من اإلجراءات على «المعابر» مع بقية سورية
بــأنــواع ـهــا الـمـخـتـلـفــة .وذل ــك ف ــي ال ــوق ــت ال ــذي
يغض فيه مــن كتبوا الـبـيــان النظر نهائي ًا عن
ال ـم ـصــادر األخـ ــرى الـمـحـتـمـلــة ل ـل ـعــدوى ،وهــي
عديدة كما يعرف الجميع وعلى رأسها الجنود
األمــريـكـيــون الــذيــن ظهر أن جيشهم المنتشر
حول العالم قد يكون بين أعلى البؤر في نسب
اإلصابة!
فإن البعد السياسي للبيان المشار
آخر،
بكالم
ّ
ٍ
إليه ،سواء قصد ذلك من كتبوه أم لم يقصدوا،
إن ـم ــا ي ـصــب ف ــي ال ـط ــاح ــون األم ــري ـك ــي نـفـســه،
الساعي إلــى تكريس عزلة المناطق السورية
ع ــن ب ـع ـض ـهــا ال ـب ـع ــض ،ن ــاه ـي ــك ع ــن اس ـت ـم ــرار
مراوحة الحوار بين قسد والنظام في مكانه،
ب ــال ـت ــوازي م ــع ت ـصــاعــد م ـح ــاوالت األمــري ـكــان
للدفع نحو حوار بديل يتم بين قسد وتركيا!
تحركات موازية
بــال ـتــوازي مــع «الـجـهــود اإلنـســانـيــة» الـكـثـيـفــة،
ت ـت ـكــرر ال ــدع ــوات والـ ـمـ ـب ــادرات ال ـت ــي يــرعــاهــا
األم ــري ـك ــي بـشـكــل رئ ـي ـســي ،وال ـه ــادف ــة لـنـســف
ال ـع ـت ـبــة ال ـت ــي ت ــم ال ـتــوصــل ل ـهــا ع ـلــى مـسـتــوى
ه ـي ــاك ــل ال ـم ـع ــارض ــة وع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـل ـج ـنــة
الــدسـتــوريــة .العتبة الـتــي تــم التوصل لها رغم
سنوات من التخريب المستمر ،ورغم العيوب
الكثيرة التي تكتنفها ،ونتحدث بشكل أساسي
عــن الـلـجـنــة الــدسـتــوريــة ،هــي رغــم ذل ــك ،عتبة
فإن
كافية لالنطالق نحو تنفيذ  .2254ولذلك ّ
األمريكي  -وكــذلــك المتشددين مــن األطــراف
ال ـس ــوري ــة  -ي ــرى أن م ــن الـ ـض ــرورة بـمـكــان
ن ـس ـف ـهــا ك ـك ــل ،وب ـش ـكــل خـ ــاص ن ـســف الـلـجـنــة
الدستورية.
فــي هــذا اإلط ــار أي ـض ـ ًا ،نــرى هـجــومـ ًا مـسـتـمــر ًا
ضــد أسـتــانــا ،يخبو قلي ًال ثــم ال يلبث أن يعود
مـجــدد ًا .وهــو أمــر ال ينفصل فــي جــوهــره عن
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ال ـه ـجــوم عـلــى أطـ ــراف أس ـتــانــا كــل عـلــى حــدة،
وم ــن ذل ــك األك ــاذي ــب ال ـت ــي ي ـج ــري تــرويـجـهــا
فــي الجنوب الـســوري حــول دو ٍر روســي في
تجنيد ســوريـيــن للقتال فــي ليبيا ،وهــو األمــر
الـ ــذي تـشـيــر الـمـعـطـيــات ّأن ه ـنــالــك م ــن يـعـمــل
عليه ويدفع باتجاهه فع ًال من أطراف سورية
وغ ـي ــره ــا .وك ــذل ــك ال ي ـن ـف ـصــل ع ــن األك ــاذي ــب
ال ـتــي يــروج ـهــا بـعــض الـمـتـشــدديــن الـســوريـيــن
عــن مـســائــل اقـتـصــاديــة ،هــم فــي نـهــايــة المطاف
الضالع األول فيها ،وخاصة عبر ما يظهر في
ملف العقوبات.
العقوبات
األلعاب األمريكية الهادفة إلى استمرار الحرب
فــي ســوريــة واسـتـمــرار األزمــة ومـنــع الـخــروج
مـنـهــا ،ال يمكنها أن تنجح دون درجــة عالية،
بــل وانـفـجــاريــة ،مــن عــدم االس ـت ـقــرار؛ ذلــك ّأن
الـمـيــل ال ـعــام خــال الـسـنــوات الـمــاضـيــة ،وعـبــر
الــدور الــذي لعبته أستانا بشكل أســاســي ،هو
باتجاه حصر بــؤر التوتر العسكري وإنهائها
واحدة وراء األخرى ،وهو ما بات في مراحله
األخ ـي ــرة م ــع ت ـقــدم ال ـس ـيــر ن ـحــو تـنـفـيـذٍ كــامـ ٍـل
لسوتشي.
ول ــذل ــك ،ف ــإنّ ــه ال بــديــل ل ــدى األمــري ـكــي ول ــدى
ال ـم ـت ـشــدديــن ال ـســوري ـيــن ،ع ــن اف ـت ـعــال حــرائــق
جديدة في المناطق السورية المختلفة ،وعبر
المدخل االقتصادي بشكل أساسي ،إلى جانب
مداخل أخرى ،طائفية حين ًا وقومية حين ًا آخر.
ال ي ـم ـكــن ل ـل ـم ــرء أن ي ـن ـســى م ـش ـهــد م ـس ــؤول
أمريكي يعرض أمــام مجالسيه من السوريين
تطبيق ًا على هاتفه المحمول يتابع حركة سعر
صرف الليرة السورية ،وهو يظهر لهم فرحه
بــان ـه ـيــار س ـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة ال ـس ــوري ــة عـلــى
أســاس يــومــي .مــا يقوله ذلــك الـمـســؤول ،هو:
أن هــذا االنـهـيــار يـعـنــي أن الـنـظــام عـلــى وشــك
االنهيار!
حـقـيـقــة األمـ ــر ّأن ال ـع ـقــوبــات األمــري ـك ـيــة عـلــى

ســوريــة ،بالتكافل مــع الفساد الكبير الداخلي،
أدل
هما توأمان ،ووجهان لعملة واحدة .ليس ّ
عـلــى ذلــك مــن دراس ــة مـلــف الـقـمــح مـثـ ًا ،حيث
تصر الحكومة السورية على استيراده بسعر
أعلى من السعر الدولي بذريعة العقوبات رغم
تــوفــر ال ـبــدائــل ك ـمــا وض ـحــت قــاس ـيــون مـ ــرار ًا،
وخ ــاص ــة ف ــي مـ ــادة ن ـشــرت ـهــا م ــؤخ ــر ًا بـعـنــوان
«الـعـقــوبــات و(الـسـلـبـطــة) ...مـثــال مــن القمح».
م ـث ــال آخـ ــر مـ ـع ــروف ،هـ ــو :ام ـت ـن ــاع الـحـكــومــة
ع ــن شـ ــراء سـفـيـنــة ش ـحــن نـفـطـيــة خــاصــة بـهــا،
يـمـكـنـهــا أن ت ـت ـجــاوز ك ــل ع ـقــوبــات األمــري ـكــان
والـغــربـيـيــن بـمـســاعــدة األص ــدق ــاء ،بـمــا يخفض
العموالت اإلضافية التي يجري دفعها (نتيجة
الـعـقــوبــات) بنسبة تصل إلــى ( %72العقوبات
مـجــدد ًا لـمــاذا ال نـشـتــري سفننا المستقلة؟!-
ق ــاس ـي ــون ال ـع ــدد  .)909هـ ــذان م ـث ــاالن لـيـســا
ســوى غـيــض مــن فـيــض أمـثـلــة تـصــب كلها في
مـكــان واح ــد :الـعـقــوبــات الـغــربـيــة تـحــولــت إلــى
م ــزراب ذهــب عـبــر الـعـمــوالت الـفـلـكـيــة ،يجري
تـقــاسـمــه بـيــن ال ـفــاســديــن ال ـك ـبــار داخ ــل الـنـظــام
والـحـلـقــات الـمــالـيــة فــي ال ـغــرب ،وكــل ذلــك على
حساب الشعب السوري.
وع ـ ــدا ع ــن م ـس ــأل ــة األرب ـ ـ ــاح ،ف ـ ـ ّـإن ال ـع ـقــوبــات
بالتكافل مع الفساد الكبير الداخلي ،توفر بيئة
توتر مستمر ،تبدأ معيشية واقتصادية وتبقى
م ـف ـتــوحــة دائ ـم ـ ًا ع ـلــى ت ــوت ــرات أم ـن ـيــة يـجــري
إشـعــالـهــا مــن حـيــن آلخ ــر وف ـق ـ ًا لـلـحــاجــة ،وبـمــا
يخدم تعطيل السير باتجاه الحل السياسي.
إعادة اإلعمار
تـ ـض ــاف ك ــذب ــة ال ـم ــوق ــف الـ ـغ ــرب ــي مـ ــن إع ـ ــادة
اإلعمار إلى كذبة الهدف من العقوبات؛ كالهما
يستهدفان وفــق ما يصرح األمريكي ،الضغط
على النظام لدفعه نحو الحل السياسي .واقع
األمـ ــور ي ـقــولّ :إن ال ـع ـقــوبــات لــم تُ ـغ ـيّــر نـظــامـ ًا
مــن األنـظـمــة عـبــر ال ـتــاريــخ( ،ه ــذا إذا ك ــان من
حق طــرف خارجي أصـ ًا أن يفرض عقوبات

إعادة إعمار غربية
هي كارثة ينبغي
على السوريين
تجنبها ال التعامل
معها بوصفها
«جزرة» وإن كانت
قد تشكل «جزرة»
بالنسبة للفاسدين
الكبار

لـتـغـيـيــر ن ـظــام ب ـلــد آخـ ــر ،وه ــو أم ــر مــرفــوض
ومخالف للقانون الدولي ،ومستمد من العقلية
االستعمارية الغربية التقليدية).
يُ ـق ـدّم ال ـغ ــرب (ال ـع ـق ــوب ــات وإع ـ ــادة اإلع ـم ــار)
بوصفهما (العصا والجزرة) اللتان يتعامل من
خاللهما مع النظام الـســوري .ولكن إذا تركنا
جــانـبـ ًا ادعـ ــاءات ال ـغــرب ونـظــرنــا فــي الــوقــائــع،
سنجد أمامنا أمرين أساسيين:
أو ًال ،إذا اس ـت ـث ـن ـي ـنــا مـ ـش ــروع مـ ــارشـ ــال بـعــد
الـحــرب العالمية الـثــانـيــة ،وال ــذي جــرت ضمنه
إع ـ ــادة إع ـم ــار ج ــدي ــة ألوروب ـ ــا ال ـغــرب ـيــة تـحــت
ضغط التنافس مــع الـنـمــوذج السوفييتي في
حينه ،وفــي ظــل الحملة المكارثية المجنونة،
فـلــن نـجــد م ـثــا ًال واحـ ــد ًا نــاج ـح ـ ًا لـعـمـلـيــة إع ــادة
إعمار موّلها الغرب( .لبنان ،العراق ،كوسوفو،
الـبــوسـنــة وال ـهــرســك ،أفـغــانـسـتــان ،الـكــونـغــو...
إل ـ ــخ) ،ف ــي ك ــل ه ــذه األم ـث ـلــة وغ ـيــرهــا (وه ــي
ت ـجــارب قــدمــت قــاسـيــون دراس ــة لـهــا عـلــى 13
حلقة فــي أع ــداد ســابـقــة) ،مــا جــرى هــو تكبيل
هذه البلدان بديون فلكية ،وتنصيب مجموعة
مــن الـلـصــوص والـسـمــاســرة الـتــابـعـيــن لـلـغــرب
مـبــاشــرة .تمثلت إعــادة اإلعـمــار الغربية دائم ًا
وأبـ ـ ــد ًا ب ــال ـق ـض ــاء ع ـل ــى أيـ ــة إم ـك ــان ــات ن ـهــوض
اقتصادي حقيقي ،وعلى العكس من ذلك العمل
لـتـنـمـيــة ال ـق ـطــاعــات الـخــدمـيــة وغ ـيــر اإلنـتــاجـيــة
على حساب اإلنتاج الحقيقي .بل حتى الشكل
األب ـســط الـمـتـمـثــل فــي تـعـمـيــر الـبـيــوت لـلـنــاس

بنسب
الذين فقدوا بيوتهم ،لم يجر إنجازه إال ٍ
ال تـكــاد تــذكــر .ول ــذا ف ـ ّـإن إع ــادة إع ـمــار غــربـيــة
هــي كــارثــة ينبغي على الـســوريـيــن تجنبها ،ال
التعامل معها بوصفها «جزرة» ،وإن كانت قد
تشكل «جزرة» بالنسبة للفاسدين الكبار.
ثاني ًا ،الوضع االقتصادي المتدهور والمأزوم
للواليات المتحدة ولـلــدول األوروبـيــة ،يجعل
الحديث عن «تبرّع» هذه الدول إلعادة إعمار
سورية ،ضرب ًا من الهذيان غير المبرر.
عـلــى أســاس هــاتـيــن الحقيقتين ،فـ ّـإن الموقف
الغربي ،واألمريكي خصوص ًا ،من مسألة إعادة
اإلعـمــار ،ليس في جوهره أكثر من استكمال
لـمـســألــة ال ـع ـقــوبــات .ب ـكــام آخ ــرّ ،إن أف ـضــل ما
يمكن للغرب تقديمه ضمن عملية إعادة إعمار
سورية هو أن يترك السوريين وشأنهم ،أي
أن يرفع عقوباته اإلجرامية عن رقابهم.
وألن األمــريـكــي ال مصلحة لــه فــي استقرار
سورية وفي مضيها نحو حل سياسي يقرر
ف ـيــه ال ـس ــوري ــون مـصـيــرهــم بــأن ـف ـس ـهــم ،فــإنــه
يحافظ على لعبة العقوبات وإعادة اإلعمار
بــال ـش ـكــل الـ ــذي ي ـعــرضــه ف ـي ـهــا .أي بــالـشـكــل
الذي يسمح بإبقاء التوتر وبرفع احتماالت
التفجير التي بــات بحاجة إلــى تعزيزها إلى
أق ـصــى ال ـح ــدود لـعـلـمــه أنّـ ــه غ ـيــر قـ ــادر عـلــى
االسـتـمــرار بــوجــوده الـمـبــاشــر وقـتـ ًا طــويـ ًا
ع ـل ــى األرض الـ ـس ــوري ــة ،وذل ـ ــك بــال ـض ـبــط
نتيجة ألزماته االقتصادية العميقة.

خالصة
المخرج الوحيد من الكارثة ،كان وال يزال متمث ًال بالدفع نحو تنفيذ  2254كام ًال بأيدي السوريين ولمصلحتهم ،وعبر إنهاء
العقوبات الغربية ،وإنهاء كل محاوالت التخريب التي يساهم فيها األمريكي والمتشددون السوريون في الشمال الغربي
والشرقي وفي الجنوب وفي كل مناطق سورية وخارجها ،وباألدوات السياسية واألمنية واالقتصادية.
الجيد في المسألةّ ،أن قدرة األمريكي ،وكذا المتشددين المرتبطين به بشكل أو بآخر من كل األطــراف ،تعاني ضعف ًا مزمن ًا
متصاعد ًا ،وهو ما ينبغي استثماره عبر تكاتف جهود كل الوطنيين السوريين ،وأيّ ًا تكن اصطفافاتهم الحالية.
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يشتكي أهالي بلدة زملكا في ريف دمشق من عدم االهتمام بالواقع الخدمي في البلدة،
فالخدمات حالها من س ّيئ ألسوأ ،حيث يغلب على األعمال المرتبطة بالجوانب
الخدمية الطابع الترقيعي ،باإلضافة لمعاناتهم من استمرار عمليات السرقة والنهب
للممتلكات حتى تاريخه أيضاً.

ǧمراسل قاسيون

بـحـســب األه ــال ــي ف ـقــد ج ــرت عـمـلـيــات تــرحـيــل
بـعــض األن ـقــاض واألتــربــة مــن بـعــض األمــاكــن
ف ــي ال ـب ـلــدة ف ـقــط ،وال ـك ـهــربــاء وض ـع ـهــا س ـيّــئ،
وحال النظافة في البلدة أسوأ ،بالمقابل جرى
تحسين ســاحــة الـبـلــدة ،وتــم تزيينها بــاإلنــارة
الملونة والزاهية ،بحيث ظهرت وكأنها قطعة
م ـعــزولــة ع ــن ال ـب ـلــدة ومـقـحـمــة عـلـيـهــا اق ـحــام ـ ًا،
لتناقضها ال ـصــارخ مــع واق ــع الـبـلــدة الـمـتــردي
والمزري!.
األنقاض لم ُترحل بشكل كامل
ب ـح ـســب ب ـعــض األه ــال ــي ف ــإن ال ـب ـلــدة حـتــى
تــاريـخــه لــم تُستكمل فيها إج ــراءات ترحيل
األنـقــاض واألتــربــة مــن داخـلـهــا ،على الرغم
م ــن ج ـبــايــة ب ـعــض األم ـ ــوال ب ـه ــذه الــذري ـعــة
أو ب ـغ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـم ــواط ـن ـي ــن ،ف ــاألن ـق ــاض
وال ـم ـخ ـل ـفــات ف ــي ب ـعــض الـ ـح ــارات م ــا زال ــت
مــوجــودة ،كما أن بعض مــا تــم ترحيله من
أن ـق ــاض ج ــرى تـجـمـيـعــه ف ــي أم ــاك ــن أخ ــرى
داخ ـ ــل الـ ـبـ ـل ــدة ،ولـ ــم ي ـت ــم تــرح ـي ـل ـهــا بـشـكــل
نهائي لخارجها ،مع العلم أن جزء ًا من هذه
األعمال قامت بها بعض المنظمات الدولية،
بـحـســب بـعــض األهــالــي ،عـلــى نفقتها وعبر
آلـيــاتـهــا وعـمــالـهــا ،ولـيــس مــن خــال الـبـلــديــة
وآلياتها وعملها.
أم ــا الــذري ـعــة الـمـتـعـلـقــة ب ـهــذا الـجــانــب ف ـهــي :أن
البلدية تفتقد لآلليات الكافية لعمليات الترحيل،
باإلضافة لذريعة قلة أو عدم توفر االعتمادات
المخصصة لهذا الشأن.
الكهرباء المستقرة ضرورة حياتية
ب ـح ـســب م ــا ن ـق ـلــه األه ــال ــي فـ ــإن وضـ ــع وصــل
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ل ـي ــس أفـ ـض ــل مـ ــن وض ـ ــع تــرح ـيــل

األنقاض ،وهؤالء يقارنون بين واقع الكهرباء
ف ــي ب ـلــدت ـهــم م ــع واقـ ــع ال ـك ـهــربــاء ف ــي ال ـب ـلــدات
القريبة والـمـجــاورة ،حيث تعتبر أفـضــل حــا ًال
مما هو متاح في البلدة ،على الرغم من فترات
التقنين والتّقطع الذي تعاني منه هذه البلدات.
فــأه ـم ـيــة اس ـت ـق ــرار ال ـك ـهــربــاء بــالـنـسـبــة لـلـبـلــدة
م ــرتـ ـب ــط مـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة ال ـع ـم ـل ـي ــة ب ــاألن ـش ـط ــة
الـمــرتـبـطــة ب ـهــا ،وخــاصــة ال ـت ـجــاريــة والـحــرفـيــة
والـصـنــاعـيــة ،ال ـتــي تـعـتـبــر شــريــان ال ـح ـيــاة في
أي تجمع سـكــانــي ،فجميع الـخــدمــات مرتبطة
ب ــال ـك ـه ــرب ــاء ،وال ـم ـش ـك ـلــة ال ت ـت ـع ـلــق بــال ـك ـهــربــاء
المنزلية فقط ،على أهميتها وضرورتها ،ومع
ذل ــك ه ـنــاك الـكـثـيــر مــن اإله ـم ــال ب ـهــذا الـجــانــب
الخدمي الحيوي والهام في البلدة ،وال يدري
هؤالء إلى متى ستستمر معاناتهم مع مشكلة
الكهرباء.
ومــا يفقأ العين أن االهـتـمــام الجمالي بساحة
ال ـب ـلــدة ع ـبــر إنــارت ـهــا بــال ـك ـهــربــاء والــزي ـنــة كــان
أولــويــة فــي غير مكانها بالنسبة إليهم ،بغض
ال ـن ـظ ــر ع ـمّ ــا ق ـي ــل أن م ــن قـ ــام ب ـه ــذه ال ـم ـه ـمــة
متطوعون ومن خارج نفقات البلدية ،فبيوتهم
أولـ ــى ب ـهــذه ال ـطــاقــة ،واألن ـش ـطــة االق ـت ـصــاديــة
الحياتية أهم من كل بد!.
ترحيل القمامة وذرائع االعتمادات
مـشـكـلــة الـنـظــافــة وتــرح ـيــل الـقـمــامــة تـعـتـبــر من
المشاكل الكبيرة التي يعاني منها األهالي في
ال ـب ـلــدة ،خــاصــة مــع انـعـكــاســاتـهــا الـسـلـبـيــة على
ال ـص ـحــة ،لـيــس ب ـهــذه الـمــرحـلــة وال ـحــديــث عن
وب ــاء ال ـكــورونــا ،أو بـسـبــب مــا تستقطبه هــذه
القمامة من حشرات وقوارض وكالب شاردة
فقط ،بل واألهــم أن فصل الصيف أصبح على
األبواب ،ما يعني أن درجات الحرارة سترتفع
وما سيتبع ذلك من تفسخ بالقمامة المنتشرة
وغ ـي ــر ال ـم ــرح ـل ــة ،ومـ ــا ي ـم ـكــن أن ت ـح ـم ـلــه مــن

استمرار التفلت
الذي تعمل من
خالله عصابات
النهب وأفرادها مع
وسائط نقلها بكل
أريحية في البلدة
على ما يبدو!

أمــراض وأوبـئــة قابلة لالنتشار بـقــدر انتشار
هذه القمامة.
مــع األخ ــذ بـعـيــن االع ـت ـبــار أن الـبـلــديــة لــم تقم
برش المبيدات الحشرية ،كما لم تقم بعمليات
التعقيم المطلوبة بسبب الكورونا ،وبحسب ما
هو مطلوب وفق ًا إلجراءات الوقاية المطلوبة.
وكــذلــك تـتــذرع الـبـلــديــة بـعــدم تــوفــر الـضــواغــط
وآل ـي ــات ال ـتــرح ـيــل ،وم ــا ت ــم سـحـبــه م ــن آل ـيــات
خــال الفترة السابقة لمصلحة بلدية جرمانا،
وال ت ـت ــوف ــر االعـ ـتـ ـمـ ــادات ال ـك ــاف ـي ــة إلع ــادت ـه ــا
وإصالحها ووضعها بالخدمة مجدد ًا!.
التعفيش قائم والتفلت مستمر
أما أخطر ما يعاني منه األهالي فهو استمرار
عـمـلـيــات الـنـهــب والـســرقــة لـلـبـيــوت فــي الـبـلــدة،
وخــاصــة تلك الـتــي لــم يستقر فيها أهلها حتى
تــاري ـخــه بـشـكــل ن ـهــائــي ،وي ـقــومــون بـتــرمـيـمـهــا
وك ـس ــوت ـه ــا وإع ـ ـ ــادة تــأث ـي ـث ـهــا ب ــال ـم ـف ــروش ــات

والكهربائيات تـبــاعـ ًا ،بحسب مــا يتوفر لديهم
مـ ــن إمـ ـك ــان ــات م ـ ـحـ ــدودة ع ـل ــى أم ـ ــل الـ ـع ــودة
واالسـ ـتـ ـق ــرار ،ب ــاإلض ــاف ــة الس ـت ـك ـمــال عـمـلـيــات
الـتـعـفـيــش لـلـمـتـبـقــي فــي بـعــض ال ـب ـيــوت ،حيث
م ــا زال ــت ه ــذه الـعـمـلـيــات م ـس ـت ـمــرة ،ووص ـلــت
لـمــرحـلــة تـقـلـيــع ب ــاط األرضـ ـي ــات ،بــل وحـتــى
البلوك من الجدران التي ما زال بعضها قائم ًا،
األمر الذي حال دون عودة الكثير من األهالي
إلــى الـبـلــدة ،ليس بسبب مــا تــم نهبه وسرقته
وتعفيشه من بيوتهم ،بل بسبب استمرار هذا
التفلت الــذي تعمل مــن خالله عصابات النهب
وأفــرادهــا ،مع وسائط نقلها ،بكل أريحية في
البلدة على ما يبدو!.
ف ـهــل م ــن ح ـل ــول ل ـم ـج ـمــل هـ ــذه ال ـم ـشــاكــل كــي
تـسـتـقــر ال ـح ـيــاة فــي ال ـب ـلــدة م ـج ــدد ًا وتـسـتـعـيــد
نشاطاتها؟.
ب ــرس ــم وزارة اإلدارة ال ـم ـح ـل ـي ــة -وزارة
الداخلية -محافظة ريف دمشق.

البوكمال ..فقر مدقع وجوع
أثبتت السياسات
الحكومية أنها قادرة
على فرض تجويع
المواطنين في شتى أنحاء
البالد ،دون أن ُيعرقل
مسيرتها التجويعية
أي معرقل ،لكن لعل
االختالف الوحيد بين
مدينة وأخرى أو منطقة
وأخرى ،هو نوع وحجم
التوابل المضافة إلى
هذه السياسات ،بحسب
جغرافية وأهمية
المنطقة وموقعها.

ǧمراسل قاسيون

ف ـفــي ال ـب ــوك ـم ــال ال ـم ـن ـفــذ الـ ـح ــدودي
الــوح ـيــد اآلن إل ــى الـ ـع ــراق ،وال ــذي
يساهم في عبور الشاحنات المحملة
ب ـش ـتــى أنـ ـ ــواع ال ـخ ـض ــار وال ـف ــواك ــه
ال ـس ــوري ــة ودخ ــول ـه ــا إلـ ــى الـ ـع ــراق،
ســواء كــان ذلــك تهريب ًا ،أو تصدير ًا
رس ـم ـي ـ ًا ،فــذلــك بـعـلــم ال ـغ ـيــب وأول ــي
األم ـ ـ ــر ،وم ـن ـه ــا مـ ــا هـ ــو مـ ــن إن ـت ــاج

المدينة نفسها ،مما أدى إلــى نقص
في بعض هذه المواد في األسواق،
األم ــر ال ــذي بــرر وأدى إلــى ارتـفــاع
هائل بأسعارها.
السياسات وصمت
القبور على االستغالل
ارتـفـعــت األسـعــار بشكل كبير خالل
األي ــام الـمــاضـيــة ،وم ــع دخ ــول شهر
رم ـضــان ارتـفـعــت أك ـثــر ،وعـلــى كــافــة

الـسـلــع وال ـم ــواد ،وخــاصــة الـغــذائـيــة،
واألك ـ ـ ـثـ ـ ــر فـ ـجـ ــاجـ ــة ه ـ ــي الـ ـخـ ـض ــار
المنتجة محلي ًا في البوكمال نفسها.
فـمـثــا كـيـلــو ال ـف ــول األخ ـض ــر ارت ـفــع
إل ـ ــى  300ل ـ ـيـ ــرة ،وال ـ ـث ـ ــوم إنـ ـت ــاج
مـحـلــي ارت ـف ــع م ــن  600إل ــى 1200
ل ـيــرة ،أمــا الـبــاذنـجــان الـمـحـلــي أيـضـ ًا
فـ ـقـ ــد ارت ـ ـف ـ ــع م ـ ــن  100إلـ ـ ــى 600
لـيــرة ،وكــذلــك الـحــال بــالـنـسـبــة لبقية
ال ـ ـخ ـ ـض ـ ــروات ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة ألس ـع ــار
الـ ـلـ ـح ــوم وال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـح ـي ــوان ـي ــة
األخـ ـ ـ ـ ــرى ،م ـ ـثـ ــل :الـ ـلـ ـب ــن وال ـج ـب ــن
والسمن وغيرها ،حيث يُمكن القول
بشأن ارتفاعات أسعارها :حدث وال
حرج!.
فــرغــم الـفـقــر ،وال ـحــاجــة ،الـتــي تُـخـيــم
ع ـل ــى األه ـ ــال ـ ــي ب ـع ــد ع ــودتـ ـه ــم إل ــى
مــديـنـتـهــم ،وخــاصــة فــي ظــل الـبـطــالــة
وتوقف كل األعـمــال والمهن بسبب
كـ ــورونـ ــا ال ـم ــرض ـي ــة ،ن ـج ــد ك ــورون ــا
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،ال ـصــام ـتــة

صـ ـم ــت الـ ـقـ ـبـ ــور عـ ـل ــى ك ـ ــل أشـ ـك ــال
االسـتـغــال والـفـســاد ،تساهم بشكل
ف ـع ـل ــي فـ ــي ت ـج ــوي ــع ال ـ ـنـ ــاس ،لـيــس
فــي الـبــوكـمــال وحــدهــا فـقــط ،بــل في
ك ــل ال ـب ــاد ع ـلــى ح ــد سـ ــواء ،لـتـثـبــت
عدالتها وتوفير تكافؤ فرص الجوع
بالتساوي بين المفقرين.
توابل سعرية مضافة
األمر لم يقف عند حدود االستغالل
ال ـج ــائ ــر م ــن ق ـبــل ك ـب ــار ال ـت ـج ــار فــي
األس ـ ــواق والـمـتـحـكـمـيــن ف ـي ـهــا ،عـلــى
ما هو منتج محلي في ظل عمليات
ال ـت ـه ــري ــب أو ال ـت ـص ــدي ــر ،أيّـ ـ ـ ًا كــانــت
التسمية والذريعة ،فمعاناة األهالي
في البوكمال مع األسعار تتزايد من
خالل فرض اإلتاوات على أية سلعة
أو مادة تدخل المدينة من خارجها،
ليضاف إلــى سعرها هــامـشـ ًا إضافي ًا
تُ ـحَـ ـ ّل ــق م ـع ــه ف ــي ال ـع ــال ــي ،وط ـب ـع ـ ًا
ع ـلــى ح ـس ــاب الـمـسـتـهـلــك الـمـسـكـيــن

والمقهور بالنتيجة ،فهذه اإلضافات
الـسـعــريــة يـتــم تـحـمـيـلـهــا عـلــى أسـعــار
المستهلك في السوق.
تذمر وغضب متصاعد
ك ـ ـ ــل ذل ـ ـ ـ ــك ي ـ ـ ـجـ ـ ــري أم ـ ـ ـ ـ ــام أع ـ ـيـ ــن
الـمـســؤولـيــن وبـمـعــرفـتـهــم ،بــل ربـمــا
بحماية البعض منهم ولمصلحتهم،
فال رقابة وال متابعة وال محاسبة،
بــل وك ــأن الـمــديـنــة تـعـمــل بـقــوانـيـنـهــا
ال ـت ـع ـس ـف ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة بـ ـه ــذا ال ـش ــأن
االستغاللي للمواطنين وتستنزفهم،
وال سيطرة ألجهزة الدولة فيها!.
ب ــال ـم ـق ــاب ــل ف ـق ــد أصـ ـب ــح واض ـ ـح ـ ـ ًا أن
حــال التذمر لــدى األهالي بــدأ يشتد،
وأشكال الغضب الشعبي بدأت تظهر
عـلــى ه ــذه الـتـصــرفــات الــامـســؤولــة،
التي أوصلت المواطنين للفقر المدقع
ول ـل ـج ــوع ،ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي تُـعـتـبــر
ال ـم ــدي ـن ــة م ـن ـت ـجــة ل ـب ـعــض ال ـخ ـض ــار،
باإلضافة للمنتجات الحيوانية!
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فكفكة الحظر ع حساب صحة الناس ومن كيسها

يعني ما بيعرف الواحد شو ممكن يحكي عن القرارات الحكومية وإجراءاتها اللي أخدتها وفرضتها ع العباد بسبب الكورونا ،واللي بدت تتراجع عنها
شوي شوي ..وكل يوم بيومو..
ǧنوار الدمشقي

ب ــال ـب ــداي ــة صـ ــار ت ـشــديــد بـ ــاإلجـ ــراءات
الوقائية واالحترازية ،مع التأكيد على
أهمية الحجر الطوعي للناس ببيوتها،
ومُنع التنقل بين المحافظات ،ووقفت
ال ـمــدارس واألع ـمــال بــالـجـهــات الـعــامــة
وال ـخ ــاص ــة وغ ـي ــره ــا م ــن اإلجـ ـ ــراءات
التانية الكتيرة..
وطـبـعـ ًا كــل هــاد كــان مـنـيــح ..والـنــاس
عملت الـلــي عليها والـتــزمــت بالبيوت
وأخــدت احتياطاتها الخاصة بالوقاية
والتعقيم بحسب قــدرتـهــا ألنـهــا مكلفة
كـتـيــر ..بــرغــم أنــو الـحـكــومــة مــا قــدمــت
ل ـه ــاد الـ ـم ــواط ــن ب ـف ــرن ــك دعـ ــم م ـشــان
ي ـعــزز مـنــاعـتــو ووق ــاي ـت ــو ..أو مـشــان
يقدر يصمد بالحجر الطوعي ببيتو..
بالوقت اللي خسر فيه شغلو ومصدر
معيشتو ..لــك حتى الخبز الـلــي قالوا
أن ــو ح يــوصــل ع ال ـب ـيــوت م ــا ص ــار..
واض ـ ـطـ ــر الـ ـمـ ــواطـ ــن أن ـ ــو ي ـب ـق ــى عــم
ي ـط ــاح ــش ع دور ال ـ ــرز وال ـس ـك ــر ع
ب ـ ــواب ال ـم ــؤس ـس ــات ومـ ـش ــان رب ـطــة
ال ـخ ـب ــز ..وط ـب ـع ـ ًا ه ــي ال ــزح ـم ــة كــانــت
الحكومة مطنشتها ع اآلخر ..ولساتها
مطنشة عليها لهأل ..رغم كل الحديث
عن أهمية العزل والتباعد االجتماعي..

وفـجــأة بـتـبــدا فكفكة الـحـظــر والـحـجــر
من الحكومة ..وبتبدا االستثناءات من
ال ـق ــرارات والـتـعـلـيـمــات تـكـتــر ..لــدرجــة
أن ــو م ــا ع ــاد ف ــي ش ــي م ــن الـتـعـلـيـمــات
إال وقــف دوام الـمــدارس والجامعات
وكم جهة عامة ،مع استمرار ساعات
ال ـح ـظ ــر ال ـل ـي ـل ــي ومـ ـن ــع ال ـت ـن ـق ــل بـيــن
الـمـحــافـظــات ،وكــل مــا عــدا هـيــك رجــع
مفتوح ..والحبل ع الغارب..
ع الـطــرف الـتــانــي مـنـشــوف أنــو لسا
الـحـكــومــة عــم تــزيــد مــن مــراكــز الحجر
مـشــان اسـتـقـبــال الـمـشـكــوك بإصابتهم
بالمرض فيها ..يعني الحكومة نفسها
مـ ــو واثـ ـقـ ــة أنـ ـه ــا ط ــوق ــت الـ ـمـ ــرض..
واألكـتــر مــن هيك أنها متوقعة ظهور
أعـ ــداد زيـ ــادة بـتـحـتــاج ألم ــاك ــن حـجــر
ك ـمــان أك ـتــر م ــن ال ـم ــوج ــود! ..بـمـعـنــى
تــانــي بـتـعــرف ت ـمــام ـ ًا أن ــو ال ــوب ــاء لسا
مــوجــود بـيـنــاتـنــا ..ورغ ــم هـيــك خففت
ك ـ ــل إج ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ــوقـ ــايـ ــة والـ ـ ـع ـ ــزل..
ويـم ـكــن ع األغ ـل ــب م ـشــان ت ـهــرب من
مسؤولياتها وواجباتها تجاه الناس
واح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم وم ـت ـط ـل ـبــات ـهــم ب ـحــال
االستمرار باإلجراءات المتشددة..
واللي بيأكد هالشي أنو منظمة الصحة
العالمية لسا عم تنبه من الوباء وبأنو
ح يستمر لفترة طويلة ..وعــم تحذر

م ــن تـخـفـيــف اإلجـ ـ ــراءات الــوقــائ ـيــة!..
يعني مــو بــس الـمــرض لـســا مــوجــود
وكمان األخطار تبعو مستمرة كمان..
بــس الـلــي بـيـضـحّــك بــالـمــوضــوع أكـتــر
ش ــي أنـ ــو ال ـح ـك ــوم ــة ع ـم ـلــت ك ــل ه ــاد
بــس بـنـفــس الــوقــت لـســاتـهــا عــم تــأكــد
ع ال ـح ـجــر ال ـطــوعــي م ــن الـمــواطـنـيــن
ببيوتهم..
لك إذا هــدول المواطنين هنن نفسهم
الـلــي استثنيتهم بــأشـغــالـهــم وأعـمــالـهــم
وأســواقـهــم ..فكيف ح يستمر الحجر
ال ـط ــوع ــي ..م ـم ـكــن ح ــدا يـفـهـمـنــا كـيــف
ظبطت مع الحكومة؟.
أمـ ــا ال ـك ــارث ــة ف ـهــي أنـ ــو ال ـن ــاس وقــت
انـفـتـحـلـهــا ال ـم ـجــال لـتـسـتـعـيــد أشـغــالـهــا
وأعـمــالـهــا وم ـصــادر رزق ـهــا بـعــد فـتــرة
ال ـح ـجــر ال ـل ــي ك ــان ــت ع ح ـســاب ـهــا بـكــل
شي ..نسيت الوباء والمرض والخطر
ورج ـعــت لـحـيــاتـهــا وكــأنــو مــا فــي شي
أبــد ًا ..لــك حتى اللي كــان يحط كمامة
شالها ..وكأنو فكفكة الحظر والحجر
الـحـكــومــي يـعـنــي مــا عــاد فــي خـطــر ع
العباد ..مع العلم أنو لسا لهأل ال صار
في عالج للمرض وال اخترعوا لقاح
مـشــان ال ـنــاس مــا تـنـصــاب ف ـيــه ..بس
ال ـنــاس بـكــل األحـ ــوال مـضـطــرة بــدهــا
تشتغل وتعيش وتطعمي والدها..

بكل األح ــوال على مــا يـبــدو حكومتنا
متلها متل غيرها عم تتعامل معنا ومع
المرض ع مبدأ مناعة القطيع كمان..
الـلــي بينصاب وبـيـمــرض فـمــن كيسو
وع حساب صحتو وعافيتو ..وفوقها
ب ـي ـك ــون ال ـح ــق ع ـل ـيــه ألنـ ــو م ــا ال ـت ــزم
بالحجر الطوعي!.
باألخير ،ما منقدر نقول إال اهلل يحمي
ال ـن ــاس وي ـعــاف ـي ـهــا ..وي ـك ــون مـعـهــا عـلــى
مـ ــا ابـ ـت ــاه ــا ف ـي ــه مـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة وم ــن
األمراض ..ومن كل البالوي والمصايب
الـكـتـيــرة الـتــانـيــة ..وأهـمـهــا :كـبــار التجار
والمستغلين والفاسدين اللي عم يمصوا
دم الـعـبــاد لـيــل ن ـهــار ..وبـسـبــب وبــدون
سبب ..لك هــدول لحالهم أخطر من أي
وباء وفيروس ومرض..
ومتل ما عم نعتمد ع مناعتنا بمواجهة
ال ـمــرض لـنـضـعــف مــن إمـكــانــاتــو حتى
ن ـقــدر نـقـضــي عـلـيــه بــال ـن ـهــايــة ..ف ــازم
نـشـتـغــل ع ال ـم ـنــاعــة ب ـمــواج ـهــة ه ــدول
ك ـم ــان م ـش ــان ن ـض ـعــف م ــن إمـكــانــاتـهــم
حتى نقدر نقضي عليهم بالنهاية كمان
وكمان..
يـعـنــي :إذا وال بــد يــا حـكــومــة فمناعة
الـقـطـيــع مــن ال ـم ـفــروض تـتـعـمــم ع كل
شــي ..مــو تنقاية الشغلة وع كيفكم..
أل ع كيفنا ولمصلحتنا..

-
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فيسبوكيات

نفتتح فيسبوكيات هــذا األسـبــوع مع
بــوســت مـتــداول مــن وحــي واقــع الفقر
بالتوازي مع جائحة الكورونا ،يقول:
«ظ ـ ـ ـه ـ ـ ــور ف ـ ـ ـي ـ ـ ــروس جـ ـ ــديـ ـ ــد اسـ ـمـ ــه
«فلسنا» ..والحاالت كلها مؤكدة!».
حــول مــا قــالــه وزيــر الـتـجــارة الداخلية
مــؤخــر ًا عـبــر الـفـضــائـيــة الـســوريــة بــأن:
«ارتـ ـفـ ــاع األسـ ـع ــار ف ــي دول ال ـج ــوار
شجع على التهريب من سورية ..ليس
هناك دولة في العالم قادرة على ضبط
ح ــدوده ــا ب ـش ـكــل ك ــام ــل» ،ع ـلــق بـعــض
المواطنين بما يلي:
• «عـ ـن ــوان ه ــالـ ـح ــوار ..الـ ـه ــروب مــن
الـ ـ ــواقـ ـ ــع ..وإي ـ ـج ـ ــاد الـ ـتـ ـب ــري ــرات غ ـيــر
المنطقية».
• «ي ــوج ــد ح ــل وهـ ــو ب ــرف ــع األجـ ــور
وال ــروات ــب لـتـتـنــاســب م ــع رف ــع الـسـلــع
مقارنة مع دول الجوار».
وح ــول حــديــث وزي ــر الـنـفــط وال ـثــروة
الـمـعــدنـيــة بــأن« :هـنــاك تــاعـبـ ًا مــن قبل
الـمـعـتـمــد بـكـمـيــة ال ـغــاز فــي األسـطــوانــة،
ون ـع ـم ــل ع ـل ــى وضـ ــع سُـ ـ ــدادة مـحـكـمــة
تـ ـضـ ـمـ ــن وص ـ ــول ـ ـه ـ ــا ب ـ ـكـ ــامـ ــل وزن ـ ـهـ ــا
للمواطن» ،علق البعض بالتالي:
• «ع ــم تــوصــل الــرســائــل لـلـنــاس قبل
مـ ــا ت ــوص ــل الـ ـسـ ـي ــارة ع ــال ـم ــرك ــز وع ــم
نستلم!».
• «اختراع السدادة بدو كتير ليزبط
معكن شغلتو كبيره كتير هي».
• «كم مرة تكرر هالوعد؟».
وحــول مــا ورد عـلــى صفحة الحكومة
بأنه« :فــي ظل تصاعد عــدد اإلصابات
إقليمي ًا ودولـيـ ًا قــرر الـفــريــق الحكومي
ت ـج ـه ـيــز م ــراك ــز ح ـجــر ص ـحــي إضــاف ـيــة
فــي عــدد مــن الـمـحــافـظــات وخــاصــة في
ريف دمشق ..وإضافة إلى مركزين في
الــزبــدانــي وكـفـيــر يــابــوس بــالـقــرب من
الحدود السورية -اللبنانية الستقبال
ال ــراغ ـب ـي ــن ب ــال ـع ــودة إلـ ــى س ــوري ــة مــن
ل ـب ـن ــان» ،ع ـلــق ب ـعــض ال ـمــواط ـن ـيــن بـمــا
يلي:
• «ح ـيــرتــونــا ال ـح ــاالت ب ـت ـصــاعــد وال
بانخفاض ..منتمنى بس تصريحاتكم
ت ـ ـك ـ ــون مـ ـ ــدروسـ ـ ــه ومـ ـطـ ـمـ ـئـ ـن ــه ل ـهــي
الناس».
• «اذا ضل الوضع هيك ما في داعي
لتجهيز مكان للحجر ..ألن الناس عم
تـمــوت مــن القهر والـحــرمــان ...ومــارح
يضل ناس لتحجروهم».
وحــول مــا ورد عـلــى صفحة الحكومة
أيـ ـضـ ـ ًا ،عـ ــن« :إعـ ـ ــادة بـ ــدء دوام كــافــة
الـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن ف ـ ــي وزارات ـ ـ ـ ـ ــي ال ـص ـن ــاع ــة
والــزراعــة وفــي كــافــة المنشآت التابعة
لهما مع االلتزام باالشتراطات الصحية
والوقائية» ،علق البعض بالتالي:
• «ك ـي ــف ب ــدن ــا ن ـ ــداوم ول ـس ــا الـحـظــر
ش ـغــال بـيــن الــريــف والـمــديـنــة وم ــا فيه
وسائل نقل ..منروح مشي يعني».
• «ما في سير ابدا كيف رح ندااوم..
ه ــدي ــك ال ـي ــوم داومـ ـن ــا ك ــل الـمــوظـفـيــن
اخ ــدو س ـي ــارات طـلــب ع ــال ــدوام صعبة
هيك بيحط قد راتبو مرتين».
ونختم مع بوست تهكمي متداول حول
واقع ارتقاع األسعار واالستغالل ،بظل
االح ـت ـيــاطــات الـمـتـخــذة مــن ال ـكــورونــا،
يقول البوست:
• «السوبر ماركت يلي بتاخد حرارة
ال ــواح ــد وهـ ــو ف ــاي ــت ..ي ــا ريـ ــت تــاخــد
حرارتو وهو طالع بعد ما يكون شاف
األسعار».
وناقل الكفر ليس بكافر.
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طالب الطب البشري ..هموم ومعاناة مستجدة

معاناة طالب كلية الطب البشري في
تزايد مستمر ،وقد أتت جائحة الكورونا
لتزيد من معاناة هؤالء ،وخاصة لطالب
السنوات األخيرة ،وأطباء االختصاص
المقيمين وطالب الدراسات العليا،
الذين استنفروا واستنفدوا إمكاناتهم
وطاقاتهم في المشافي خالل هذه
الفترة.

ǧعاصي اسماعيل

تـبــدأ مـعــانــاة ط ــاب كـلـيــة الـطــب الـبـشــري منذ
لحظة القبول الجامعي في السنة التحضيرية،
مــع عــدم إغـفــال مــا سبقها مــن مـعــانــاة مرتبطة
بالشهادة الثانوية طبع ًا ،وتستمر مع الطالب
خـ ــال م ـس ـيــرة دراسـ ـت ــه ال ـطــوي ـلــة وال ـم ـت ـع ـبــة
فــي الـطــب ،وال تنتهي مــع االمـتـحــان الوطني
الموحد ،بل تتزايد مع االختصاص والدراسات
العليا ،وتتوج باألبحاث بما لها وما عليها من
مالحظات أيض ًا.
جائحة واستنفار وتداعيات
استنفر طــاب كـلـيــات الـطــب الـبـشــري ،طــاب
ال ـس ـن ــوات ال ــراب ـع ــة وال ـخ ــام ـس ــة وال ـس ــادس ــة،
بــاإلضــافــة للمقيمين وطــاب الــدراســات العليا،
في مشافي التعليم العالي التعليمية ،ووُضعوا
بحالة الجاهزية ،بحسب التعليمات والقرارات
ال ـ ـص ـ ــادرة مـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة وم ـ ــن ق ـب ــل وزارة
التعليم العالي ،بنتيجة االجــراءات االحترازية
والوقائية المتخذة بسبب وباء الكورونا.
فــإذا كانت الحالة االستثنائية قد فرضت على
ه ـ ــؤالء م ـس ــؤول ـي ــات وواجـ ـبـ ــات إض ــاف ـي ــة فــي
ظ ــل الـجــائـحــة ولـمــواجـهـتـهــا ،إال أن تــداعـيــات
اإلجـ ــراءات كــانــت لـهــا بـعــض الـنـتــائــج السلبية
ال ـتــي ت ـضــافــرت م ــع مـجـمــل ال ـص ـعــوبــات الـتــي
تــواجـهـهــم بـمــا يتعلق بــدراسـتـهــم وتخصصهم،
وخــاصــة مــا يـتـعـلــق بــال ـهــوامــش الــزمـنـيــة الـتــي
تعتبر مفاصل حياتية هامة بالنسبة لغالبيتهم.
تساؤالت مؤسفة
أوْجه المعاناة المختلفة والعديدة ،كانت محور
حديث «قاسيون» مع بعض طالب كلية الطب
في جامعة دمشق.
فقد لخصت إحدى طالبات الطب البشري في
جامعة دمشق بعض جوانب هذه المعاناة عبر
تساؤالتها المستنكرة التالية:
هل تعلم أن هناك دورات «خاصة» مخصصة
لطالب السنة التحضيرية للكليات الطبية ،أو
غـيــرهــا مــن االخـتـصــاصــات ،وبــرســوم مرتفعة
ليست بمقدرة جميع الطالب تحملها؟.
هــل تـعـلــم أن طــالــب ال ـطــب ال ـب ـشــري قــد يصل
للسنة السادسة وال يعرف عملي ًا كيف يحقن
اإلبرة ،أو كيف يخيط الجروح؟.
وه ــل ت ـع ـلــم أن دورات اإلس ـع ــاف ــات األول ـي ــة،
التي تقيمها بعض الجهات (عامة أو خاصة)،
وحتى األفراد ،أكثر رُوّادها هم من طالب كلية
الطب؟.
وهل تعلم أن مثل هذه الدورات أصبحت مجا ًال
لالستثمار واالستغالل ،نظر ًا للحاجة الماسة
لها من قبل طالب الكليات الطبية تحديد ًا ،علم ًا
أنـهــا مفتوحة وتستقطب الكثيرين مــن خــارج
االخ ـت ـصــاص ،بــل وب ـغــض الـنـظــر عــن شـهــادة
متبع الدورة في أحيان كثيرة؟.
وهــل تـعـلــم أن الــزمــن راوح بــالـمـكــان وتــوقــف
بــالـنـسـبــة لـبـعــض ط ــاب ال ـطــب ،حـيــث تــوقـفــت

مـ ـش ــاري ــع تـ ـخ ــرج ب ـع ـض ـه ــم ،وتـ ــوقـ ــف ت ـخــرج
الـبـعــض مـنـهــم ،والـبـعــض اآلخ ــر تــأخــر قبولهم
بــال ـت ـخ ـصــص ال ـم ـط ـل ــوب ،ب ـس ـبــب اإلجـ ـ ــراءات
االحترازية األخيرة؟.
ال شــك أن األسـئـلــة االسـتـنـكــاريــة أع ــاه تفتح
ال ـب ــاب واس ـع ـ ًا أمـ ــام إعـ ــادة ط ــرح ال ـعــديــد مــن
األس ـئ ـل ــة ال ـمُ ـح ـق ــة األخ ـ ـ ــرى ،وص ـ ـ ــو ًال لـعـمــق
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة ،ب ــال ـت ــوازي م ــع بـقـيــة
السياسات الرسمية المتبعة!.
تفاصيل عن الدورات واالستغالل
مع بــدء فــرض السنة التحضيرية على طالب
الكليات الطبية ،جرى اللجوء للدورات من قبل
بعضم اضـطــرار ًا ،فالسنة التحضيرية بالنسبة
ل ـهــؤالء الـمـسـتـجــديــن الـحــائــزيــن عـلــى الـثــانــويــة
تعتبر سنة مصيرية ،ومقرراتها أضخم وأكبر
من منهاج الثانوية الذي درسوه ال شك ،األمر
الــذي جــرى استغالله مــن قبل بعض الطالب
المتقدمين ،أو المتخرجين حديث ًا ،بداية ،الذين
أق ــام ــوا ب ـعــض الـ ـ ــدورات ال ـم ــأج ــورة ل ـه ــؤالء،
والـتــي كــانــت بـعـيــدة عــن المهنية والعلمية في
بعض األحـيــان ،لكنها حــازت على بعضها مع
االس ـت ـمــراريــة خ ــال ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة عبر
ال ـخ ـب ــرات ال ـم ـتــراك ـمــة ،م ــع ت ـمــركــز عـمـلـهــا فــي
المعاهد المخصصة لمثل هذه الدورات الحق ًا،
حيث أصبحت فــرصــة استثمارية واستغاللية
ب ــآن م ـع ـ ًا ،وت ـصــل الـكـلـفــة ل ـقــاء ه ــذه الـ ــدورات
ل ـع ـشــرات اآلالف ع ـلــى ك ــل ط ــال ــب ،م ــع غــض
الطرف في أحيان كثيرة عن مثل هذه الدورات
ومعاهدها ،والتي لم تعد متخصصة بالدورات
الـخــاصــة بــالـسـنــة الـتـحـضـيــريــة لـلـكـلـيــات الطبية
ف ـق ــط ،ب ــل وش ـم ـلــت دورات ل ـب ـعــض الـكـلـيــات
األخــرى أيض ًا ،مع العلم أنه من الممنوع على
ال ـطــاب أن يـقــومــوا بـمـمــارســة الـتـعـلـيــم ،حتى
وإن كانوا من «النيردات» في كلياتهم ،حيث
يتم استقطاب البعض من هؤالء للقيام بهذه
المهمة ،وبحسب بعض المعايير الـتــي تحمل
ضمن ًا بعض التمييز أيض ًا ،سواء على مستوى
األجــور التي يتقاضونها لقاء محاضراتهم ،أو
عـلــى مـسـتــوى قـبــول بعضهم ورفــض بعضهم
اآلخر ،طبع ًا بحسب درجة القرب من صاحب

البحث العلمي قصور وعدم تكامل

بعض الطالب
استنكفوا عن
الدراسة في
الكليات الطبية نظراً
لتكاليفها المرتفعة
التي تفوق
إمكانات ذويهم
والضطرارهم
للعمل في ظل
الظروف المعيشية
السيئة

رغم أهمية البحث العلمي وضــروراتــه في أي مجتمع وأيــة دولــة ،إال أن واقــع الحال لدينا
يـقــول :إن الـبـحــث الـعـلـمــي دون الـمـسـتــوى الـمـطـلــوب ،وعـلـيــه الـكـثـيــر مــن الـمــاحـظــات ،وال
يختلف واقع البحث العلمي في كلية الطب البشري عن غيرها من الكليات العلمية األخرى،
اعتبار ًا من موضوع البحث ،مرور ًا بفريق البحث والمشرفين عليه ،وليس انتها ًء بالتمويل،
مع عدم إغفال جوانب المحسوبية والوساطة ،بل وأوجه االستغالل والفساد أيض ًا ،طبع ًا
مع أهمية لحظ رصيد الفريق البحثي باألبحاث المنشورة داخ ًال وخارج ًا ،بما لها وما عليها
من مالحظات أيض ًا بهذا المجال.
أمــا أهــم ما يمكن أن يقال بهذا الصدد فهو :عــدم ربــط التخصصات في مجال موضوعات
األب ـحــاث وفِــرقـهــا ،كــي تـصـبــح لــديـنــا أبـحــاث مـتـكــامـلــة قــابـلــة لــاسـتـثـمــار الـعـمـلــي ،وبـمــا يلبي
االحتياجات والضرورات االقتصادية والصناعية واالجتماعية وغيرها.
فـفِــرق البحث العلمي فــي كلية الـطــب ،مـثـ ًا ،تعمل بمعزل عــن فــرق البحث العلمي بكليات
الهندسة الطبية أو المعلوماتية ،أو غيرها من االختصاصات األخرى ،مع العلم أن القضية
ليست متعلقة بنقص ال ـكــادرات والـخـبــرات ،بــل لعلها مرتبطة بشكل مـبــاشــر بالسياسات
التعليمية المطبقة التي تعزز الفصل وتمنع التكامل ،وبالتالي تَحد من إمكانية االستثمار
الجدّي ألي بحث علمي وعملي!.
ولعل الحديث عــن هــذا الجانب الـهــام والـحـيــوي يحتاج لتفصيالت أكثر وأعـمــق ،ال تتسع
األسطر الحالية لها.
االس ـت ـث ـمــار ال ـم ـح ـمــي ،الـ ــذي ي ـج ـنــي الـمــايـيــن
س ـن ــوي ـ ًا م ــن ج ـي ــوب ال ـط ــاب وع ـل ــى ح ـســاب
معيشة ذويهم وحاجاتهم عملي ًا.
وبغض النظر عن الجانب االستغاللي لطالب
الـسـنــة الـتـحـضـيــريــة مــن هــذه الـ ــدورات نتيجة
االضـ ـطـ ــرار ،ف ــإن ذل ــك يـعـتـبــر م ــؤش ــر ًا سـلـبـيـ ًا
عـلــى الـسـنــة الـتـحـضـيــريــة ال ـتــي ج ــرى فــرضـهــا
ع ـلــى هـ ــؤالء ال ـط ــاب ،وال ـت ــي م ــن الـمـفـتــرض
أن يُـ ـع ــاد ال ـن ـظ ــر ف ـي ـه ــا ،ل ـي ــس ع ـل ــى م ـس ـتــوى
اسـ ـتـ ـم ــراره ــا مـ ــن عـ ــدمـ ــه ،بـ ــل ع ـل ــى م ـس ـتــوى
موادها ومنهاجها المقرر ،فقد كــان من نتائج
ف ــرض الـسـنــة الـتـحـضـيــريــة أن بـعــض الـطــاب
اسـتـنـكـفــوا ع ــن ال ــدراس ــة ف ــي ال ـك ـل ـيــات الـطـبـيــة
نـظــر ًا لتكاليفها المرتفعة الـتــي تـفــوق إمكانات
ذويهم ،والضطرارهم للعمل في ظل الظروف
ال ـم ـع ـي ـش ـي ــة ال ـس ـي ـئ ــة ،وذلـ ـ ــك ب ـح ـس ــب ب ـعــض
الطالب.
دورات اضطرارية أخرى
أم ــا الـ ــدورات األخ ــرى ال ـتــي ي ـجــرى اسـتـغــال
ط ــاب ال ـك ـل ـيــات ال ـط ـب ـيــة م ــن خــال ـهــا فـتـتـمـثــل

ب ـ ــدورات اإلس ـع ــاف ــات األول ـي ــة ذات الـطـبـيـعــة
العملية ،التي جــرى استثمارها أيض ًا ،فطالب
السنة السادسة في كلية الطب البشري مث ًال
ال يعرفون عملي ًا كيفية «ضــرب اإلبــرة» ،وال
كيفية خـيــاطــة ال ـجــروح عـمـلـيـ ًا ،وذل ــك بحسب
بعض الطالب ،لذلك يجري استقطاب هؤالء
وغيرهم من خالل هذه الــدورات ذات الطابع
النظري والعملي ،لقاء بدل مادي ،يقل أو يكثر،
بـحـســب الـ ــدورة ونــوعـهــا ومـكــانـهــا والـقــائـمـيــن
عليها ،حيث تتراوح هذه البدالت بين الـ1000
ليرة وصــو ًال لمبلغ  6000ليرة ،علم ًا أن مثل
هذه الدورات تتم في مشفى دمشق الوطني،
وبعضها عبر منظمة الهالل األحمر.
أحد طالب السنة السادسة قــال« :الطالب في
الـكـلـيــات الـطـبـيــة ،وم ـنــذ الـسـنــة األولـ ــى ،يلقبه
ذوي ــه بــالــدكـتــور ف ـخ ــر ًا ،لـكـنــه قــد يـصــل للسنة
ال ـســادســة وال ي ـعــرف كـيــف «ي ـض ــرب» إب ــرة،
أو كـيــف يـقــوم بعملية إنـعــاش بـحــالــة اخـتـنــاق
بـسـيـطــة «شـ ــردقـ ــة» م ــن خـ ــال ال ـض ـغــط عـلــى
الظهر والصدر مث ًال»!.
ولعل الحاجة لمثل هــذه الــدورات العملية من
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مزمنة وسياسات طبقية تمييزية
قبل طالب الكليات الطبية أيض ًا تُعتبر مؤشر ًا
عــن ال ـم ـقــررات والـمـنــاهــج الـمـعـتـمــدة فــي هــذه
الكليات ،وخاصة ذات الطابع العملي.
«عم يفلحو عليهم»!
أحـ ــد الـ ـط ــاب شـ ــرح م ـع ــان ــاة الـ ـط ــاب ق ــائ ـ ًا:
يـمـكــن تـقـسـيــم ط ــاب الـكـلـيــة ال ــى أرب ــع فـئــات:
ال ـس ـنــوات ال ـثــاث األولـ ــى ال ـن ـظــريــة ،بـمــا فيها
السنة التحضيرية ،فئة .والسنة الرابعة التي
تـبــدأ فيها الــدراســة الـســريــريــة فـئــة .والخامسة
الذين ينتظرون العمل بمشروع تخرجهم فئة.
والسادسة الذين ينتظرون االمتحان الوطني
وتوقف تسجيلهم باالختصاص فئة.
وه ـنــاك ط ــاب ال ــدراس ــات الـمـتـخــرجـيــن أيـضـ ًا
ف ـئــات :ف ـطــاب ال ـس ـنــوات األولـ ــى مــن هــؤالء
«عــم يـفـلـحــوا عـلـيـهــم» بـهــذه الـمــرحـلــة وبسبب
ضغوطها وظــروفـهــا ،أو خــارج هــذه المرحلة،
وطــاب السنوات العليا الذين تمتعوا مؤخر ًا
بـبـعــض االم ـت ـي ــازات م ـثــل :اإلق ــام ــة ف ــي فـنــدق
«الـكــارلـتــون» ،الــذي تــم وضـعــه بخدمة وزارة
التعليم العالي -مشفى األسد الجامعي مؤخر ًا،
بسبب وباء الكورونا ،وفئة من هؤالء لديهم
واجـبــات ومـســؤولـيــات أخ ــرى ،كـمــا قــد توقف
سـ ـف ــره ــم ،ل ـي ــس ب ـس ـب ــب ال ـج ــائ ـح ــة ال ـح ــال ـي ــة
وظــروفـهــا فـقــط ،بــل وبسبب قــرار ســابــق منع
هؤالء من السفر بشكل غير مباشر من خالل
تحديد مدة المغادرة التي يجب أ ّال تتجاوز 3
أشهر ،ولم يتم طي هذا القرار ،وطبع ًا ال يمكن
إغ ـفــال فـئــة مـسـتـفـيــدة مــن كــل ذلــك عـبــر عملها
داخل مشافي التعليم العالي وخارجها.
بـيـنـمــا أض ــاف طــالــب آخ ــر أوج ــه مـعــانــاة عــامــة
إضــافـيــة ،جــزء مـنـهــا مــرتـبــط بــالـحــالــة الــراهـنــة،
والتي تتمثل بنقص وسائل الحماية ،والخشية
مــن الــوبــاء ،وال ـجــزء اآلخ ــر مــرتـبــط بــالـمـعــانــاة
ال ـعــامــة الـمـتـمـثـلــة ب ـتــدهــور ال ــوض ــع الـمـعـيـشــي
ع ـمــوم ـ ًا ،والـ ــذي يـنـعـكــس بـشـكــل مـبــاشــر على
هــؤالء الـطــاب ،الذين ما زال غالبيتهم يعتمد
على ذويه بمصروفه ونفقاته.
شرح إضافي عن اإلقامة والمناوبة
مــن الــواقــع الـمــؤســف بـحـســب بـعــض الـطــاب
«األطـبــاء» ،أن األطباء المقيمين في المشافي
كــان بعضهم يضطر للمنامة على األرض في
بـعــض األح ـي ــان ،وخــاصــة مــن ال يـتــوفــر لــديــه
م ـكــان لــإقــامــة فــي دم ـشــق ،وذل ــك ل ـعــدم تــوفــر
األمــاكــن الكافية للمنامة فــي الـمـشــافــي ،وطبع ًا
ه ــؤالء يــأكـلــون مــن طـعــام الـمـشـفــى ،باستثناء
البعض المكتفي مادي ًا.
ال ـظ ــرف ال ـح ــال ــي ال ـمــرت ـبــط ب ــوب ــاء ال ـك ــورون ــا
فرض بعض اإلجراءات اإلضافية االستثنائية
ع ـل ــى آلـ ـيـ ــات ال ـع ـم ــل فـ ــي ال ـم ـش ــاف ــي ،ب ـم ــا فــي
ذل ــك مــوضــوع ال ـم ـنــاوبــات لــأط ـبــاء الـمـقـيـمـيــن
والمختصين.
ف ـم ـثـ ًـا :األط ـب ــاء الـمـقـيـمــون فــي مـشـفــى األســد
الجامعي يعملون بالمناوبة ،وقــد كــانــت يوم ًا
بيوم ،أو يومين بيوم ،لكن في ظل الظروف
الراهنة أصبحت المناوبة تطول ألسبوع كامل
أحيان ًا دون راحة ،مع إمكانية طلب المزيد من
األطباء والطالب كلما اقتضت الضرورة لذلك.
وق ــد ُأخ ــذ بـعـيــن االع ـت ـبــار مــن ال تـتــوفــر لــديــه
إمـكــانـيــة اإلقــامــة فــي دمـشــق ،بـحـيــث خُصصت
غرف الفندق القريب من المشفى إلقامة هؤالء
(فندق الكارلتون) ،وتم اعتبار ذلك «امتياز ًا»
ل ـهــؤالء ،مــع الـعـلــم أن ــه مــن الـمـفـتــرض أن ــه من
ال ـح ـق ــوق ،ب ـغــض ال ـن ـظــر ح ـي ــال ك ـيــف ت ــم ذلــك
وعلى أي أساس جرى توزيع هذه الغرف؟.
وحــول ذلــك ورد عبر صفحة الهيئة اإلداريــة
ل ـطــاب كـلـيــة ال ـطــب ال ـب ـشــري جــام ـعــة دمـشــق
بتاريخ  2020/4/2ما يلي:
تــم تــأمـيــن الـبــدالت الــواقـيــة واألدوات الــازمــة

بـشـكــل شـبــه كــامــل لــأطـبــاء الــذيــن عـلــى تماس
مـبــاشــر مــع األش ـخــاص الـمـشـتـبــه بــإصــابـتـهــم-
ت ـ ـمـ ــت ال ـ ـم ـ ــواف ـ ـق ـ ــة ع ـ ـلـ ــى تـ ـخـ ـصـ ـي ــص فـ ـن ــدق
«ال ـكــارل ـتــون» الـمـغـلــق حــالـيـ ًا وال ـتــابــع ل ــوزراة
السياحة لألطباء بمشفى األسد الجامعي الذين
عـلــى تـمــاس مـبــاشــر مــع األش ـخــاص المشتبه
بــإصــابـتـهــم لــاسـتــراحــة واإلقــامــة خــال فـتــرات
المناوبات ،مــع تأمين الوجبات المناسبة لهم
من قبل إدارة المشفى -فريق من قبل وزارة
ال ـس ـيــاحــة س ـي ـقــوم بــال ـخــدمــات داخـ ــل ال ـف ـنــدق،
بـعــد تـجـهـيــزه خــال فـتــرة قـصـيــرة جــد ًا لكونه
مغلق حــالـيـ ًا ،والـفـنــدق كــافٍ لــأطـبــاء ،وقــريــب
مــن المشفى وسـهــل التنقل منه وإلـيــه -نعمل
خــال الــوقــت الـحــالــي بأكثر مــن طــاقــة األطـبــاء
الـمــوجــوديــن لـتـعــويــض الـنـقــص الـحــاصــل بعد
سفر نسبة كبيرة من األطباء للخارج.
وربما كذلك هو واقــع الحال مع بقية األطباء
الـمـقـيـمـيــن والـمـنــاوبـيــن فــي الـمـشــافــي األخ ــرى
بــالـمــرحـلــة الــراه ـنــة ،الـتــي جــرى خــالـهــا وضــع
الـعــديــد مــن ف ـنــادق الـسـيــاحــة بـتـصــرف وزارة
التعليم العالي ووزارة الصحة.
طبع ًا ،كل ذلك ترافق مع الضغط الجاري على
الـمـشــافــي وكــادرهــا الـطـبــي بالمرحلة الــراهـنــة،
أطباء وممرضين ،وفــي ظل نقص الكثير من
المستلزمات والتجهيزات ،مع العلم أن هناك
أيـضـ ًا نقص ًا بمستلزمات الــوقــايــة ،بما فــي ذلك
الكمامات التي يجري عليها تقنين في التوزيع،
في غالبية المشافي!.
االمتحان الوطني الموحد واإلصرار عليه
ق ـيــل الـكـثـيــر ع ــن االم ـت ـحــان الــوط ـنــي الـمــوحــد
سـ ــابـ ـقـ ـ ًا ،مـ ــع ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـم ــاحـ ـظ ــات ع ـلــى
ض ــرورت ــه وأه ـم ـي ـتــه ،خــاصــة وأن الـخــريـجـيــن
من طالب السنة السادسة ،قد أتموا دراستهم
وامتحاناتهم بـمــوادهــم مــع استاجاتهم كاملة،
وبعضهم ال يريد استكمال الدراسة التخصصية
أو الدراسات العليا ،حيث يعتبر هذا االمتحان
بـمـثــابــة الـمـعـيــق أم ــام حـيــاتـهــم الـعـمـلـيــة ،ســواء
بممارسة مهنة الـطــب الـعــام ،أو الباحثين عن
استكمال دراستهم خارج ًا ،بل وحتى أمام من
يرغب بالعمل مع وزارة الصحة أو غيرها من
الجهات الحكومية األخرى بمهنته.
ول ـعــل حــديــث عـمـيــد كـلـيــة ال ـطــب ال ـب ـشــري في
جــامـعــة دم ـشــق د .ن ـبــوغ ال ـع ــوا -عـبــر إحــدى
المحطات الفضائية السورية منتصف شباط
الـمــاضــي -دلـيـ ًا عـلــى تـبــايــن اآلراء حـيــال هــذا
االمتحان من ذوي االختصاص والمسؤولية،
ح ـيــث قـ ــال« :االم ـت ـح ــان الــوط ـنــي ف ـيــه بـعــض
الظلم لطالبنا ،والدليل أن طالبي يكون خالل
الـسـنــوات كلها عالمته بالثمانينات ،يــأتــي في
االم ـت ـحــان الــوطـنــي ويـحـصــل عـلــى مـعــدل ،60
وهـ ــذا م ــؤش ــر أن ه ـن ــاك خ ـل ـ ًا ف ــي االم ـت ـحــان
ولـيــس بــالـطــالــب» ..ويـضـيــف« :الـمـفــروض أن
دراس ـتــه مــن كـتـبـنــا الـتــي درس ـنــا مـنـهــا جـمـيـعـ ًا،
في االمتحان الوطني يفرضون عليه الدراسة
م ــن م ــراج ــع م ـع ـي ـنــة ،وه ــي ل ـي ـســت أف ـض ــل مــن
ال ـك ـتــب ال ـجــام ـع ـيــة ،ب ـس ـبــب أن ه ــذه ال ـمــراجــع
يقوم بترجمتها طالب أو استاذ جديد متخرج
حديث ًا ،وأسعارها مرتفعة ترهق الطالب ،ثقل
مادي وثقل آخر هو دراسة المراجع مجدد ًا»..
كما اتـهــم العميد ،مــركــز الـقـيــاس والـتـقــويــم في
وزارة التعليم الـعــالــي ،بشكل مـبــاشــر ،واصـفـ ًا
ممارساته بـ»االستبدادية».
حديث العميد أعاله فيه إشارة واضحة لجانب
تجاري واستغاللي من خالل المناهج المقررة
بــاالمـتـحــان الــوطـنــي ال ـمــوحــد ،تـتـمـثــل بــالـكـتــب
الـمـفــروضــة ك ـمــراجــع مـكـلـفــة ،وه ــي لـيـســت إ ّال
م ـص ــادر ت ـك ـسّــب م ــن ح ـس ــاب ال ـط ــاب وع ـلــى
حساب معيشة ذويهم بالمحصلة أيض ًا.
وقــد تــم تــأجـيــل هــذا االمـتـحــان مــؤخــر ًا بسبب

عدم ربط
التخصصات في
مجال موضوعات
وفرقها
األبحاث ِ
كي تصبح لدينا
أبحاث متكاملة
قابلة لالستثمار
العملي وبما
يلبي االحتياجات
والضرورات
االقتصادية
والصناعية
واالجتماعية
وغيرها

ال ـ ــوب ـ ــاء ،وت ــوقـ ـف ــت ال ـع ـم ـل ـي ــة الـ ــدراس ـ ـيـ ــة فــي
الجامعات ،مع العلم أن طالب السنة السادسة
من الخريجين مُستنفرين في المشافي بحكم
الـتـعـلـيـمــات واإلج ـ ـ ــراءات ال ـم ـت ـخــذة حـكــومـيـ ًا.
ح ـيــث ت ــم اإلع ـ ــان ع ــن ال ـتــأج ـيــل ع ـبــر صـفـحــة
الهيئة اإلداري ــة بتاريخ  2020/3/13كما يلي:
«م ـصــدر فــي وزارة الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي والـبـحــث
ال ـع ـل ـمــي :تــأج ـيــل االم ـت ـح ــان ال ـط ـبــي ال ـمــوحــد
المقرر يوم السبت الواقع في  2020/3/14إلى
موعد آخر يحدد الحق ًا».
وق ــد اسـتـشـهــد الـبـعــض مــن ه ــؤالء بـمــا قــامــت
به بعض الجامعات في بعض الــدول األخرى
التي تعتمد مثل هذه االمتحانات ،حيث ألغتها
بهذه المرحلة االستثنائية ولــم توقف تخرج
طالبها بنا ًء على نتائجها.
لكن هناك إصرار ًا من قبل التعليم العالي حول
عدم إلغاء هذا االمتحان ،فقد قال وزير التعليم
ال ـعــالــي ب ـتــاريــخ  ،2020/3/31بـحـســب صفحة
الهيئة االداريــة لطالب الطب في دمشق« :ال
يمكن إلغاء االمتحان الوطني الموحد كشرط
لـلـتـخــرج ضـمــن ه ــذه ال ـظ ــروف ،وع ـنــد عــودة
الــدوام واالنتهاء من ظرف االنقطاع سنحدد
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مباشرة مواعيد االمتحانات المؤجلة».
ً
تأكيدات على مسؤولية السياسات
يـبـقــى أن ن ــؤك ــد :أن دراس ـ ــة ال ـطــب الـبـشــري
تُعتبر طويلة متعبة ومرهقة ومكلفة ،وفي ظل
استمرار المعاناة والصعوبات أعاله ،المزمنة
والـمـسـتـجــدة ،وال ـتــي تـعـتـبــر غـيـضـ ًا مــن فيض
المشاكل والـصـعــوبــات ،فــإن ذلــك يعني المزيد
مــن اإلره ــاق والتكلفة عـلــى الـطــاب وذويـهــم،
فــي ظــل هــذا الــواقــع المعيشي الـمـتــردي الــذي
ال يحتاج للشرح والتفصيل ،وخاصة للشرائح
االج ـت ـمــاع ـيــة ال ـم ـف ـقــرة ،ح ـيــث يـضـطــر الـبـعــض
م ــن هـ ــؤالء لـلـتـخـلــي ع ــن اس ـت ـك ـمــال دراس ـت ـهــم
وتحصيلهم العلمي جراء هذه الصعوبات ،التي
يُعتبر بعضها تطفيشي ًا ذا طبيعة طبقية أص ًال،
ارتباط ًا بمجمل السياسات الليبرالية المتبعة
ذات الجوهر االستغاللي والطبقي التمييزي،
وربـمــا ال جديد بالحديث عــن هــذا الجانب مع
األمثلة الحية والكثيرة عليه ،والتي سبق وأن
جرى الحديث عنها مــرار ًا وتـكــرار ًا ،وما زالت
مـسـتـمــرة وقــائ ـمــة ،وسـتـبـقــى كــذلــك مــا دامــت
هذه السياسات مستمرة.

توضيح ال بد منه
تُقسم دراسة الطب البشري في الجامعات السورية إلى عدة مراحل ،بإجمالي سنوات
دراسية وقدرها ست سنوات ،مرحلة الدراسة النظرية ( 3سنوات) ،ومرحلة الدراسة
السريرية واالستاجات ( 3سنوات) ،ثم مرحلة الخبرة العملية الخاصة بالسنة السادسة
واألخيرة مع مقرراتها واستاجاتها أيض ًا ،التي تختتم باالمتحان الوطني الموحد ،الذي
يتوقف التخرج على نتيجته ،وبعد ذلــك تتاح إمكانية االختصاص أمــام المتخرجين،
مقترنة بــالـمـعــدالت طـبـعـ ًا ،والـتــي تـتــراوح مــدة الــدراســة فيها مــا بين  4إلــى  8سنوات
بحسب االختصاص ،ولمن يرغب بعد ذلــك من الممكن استكمال الــدراســة لنيل درجة
الدكتوراه ،أيض ًا مقترنة بالمعدالت ،والتي قد تستغرق سنتين أو أكثر أيض ًا.
فدراسة الطب البشري من الدراسات المتعبة والمكلفة ،التي تحتاج لفترة زمنية طويلة
الكتساب معارفها ومهاراتها ،وهي تحتاج للكثير من الجهد والمسؤولية الكتساب ثقة
وطمأنينة الناس بالنتيجة ،فالتعامل مع آالم الناس وأمراضهم ،ارتباط ًا بآمالهم بالشفاء
والحياة الصحية ،تصبح أمانة بأعناق األطباء ،الذين يمارسون هذه المهنة اإلنسانية.
فالشة:
بعض الطالب استنكفوا عن الدراسة في الكليات الطبية نظر ًا لتكاليفها المرتفعة التي
تفوق إمكانات ذويهم والضطرارهم للعمل في ظل الظروف المعيشية السيئة
عدم ربط التخصصات في مجال موضوعات األبحاث وفِرقها كي تصبح لدينا أبحاث
مـتـكــامـلــة قــابـلــة لــاسـتـثـمــار الـعـمـلــي وبـمــا يـلـبــي االحـتـيــاجــات وال ـض ــرورات االقـتـصــاديــة
والصناعية واالجتماعية وغيرها
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شؤون اقتصادية
قاسيون ـ العدد  963اإلثنين  27نيسان 2020

www.kassioun.org

ارتفعت أسعار الخضار والفواكه األساسية في السوق السورية بنسب استثنائية بين موسمين ،ومثل هذا االرتفاع لم تشهده البالد خالل عام واحد حتى في أكثر
األعوام التي شهدت تراجعاً في اإلنتاج الزراعي  ،2014-2013وقد طال جنون األسعار على وجه الخصوص سبعة من المنتجات األساسية األكبر إنتاجاً واألعلى
استهالكاً وذات الفوائض!

المزروعات السبعة األساسية في :2020

(المال) يدخل حقول الخضار والفواكه ليهربها...
ما هو مستوى تغ ّير
أسعار هذه المنتجات
بين موسمين ،وماذا
تعكس االرتفاعات
الكبرى في أسعار
الحمضيات والتفاح
والبطاطا والبندورة،
والخيار ،والثوم
والبصل؟! وهل
من عودة عن هذا
المستوى؟!

ǧعشتار محمود

ت ـن ـش ــر مـ ــديـ ــريـ ــات الـ ـتـ ـجـ ــارة ال ــداخ ـل ـي ــة
تسعيرتها لمنتجات الـخـضــار والـفــواكــه
فــي أس ــواق الـجـمـلــة ،وق ــد سـجّـلــت هــذه
الـ ـنـ ـش ــرة فـ ــي  2020-4-22أسـ ـعـ ــار ًا
ق ـي ــاس ـي ــة ل ـب ـع ــض ال ـم ـن ـت ـج ــات ،م ـق ــارن ــة
بنشرة .2019-4-28
فمن سعر  275ليرة لكغ البندورة في
الجملة إلى  700ليرة ،وسعر  200ليرة
لكغ البرتقال الماوردي إلى  650ليرة،
ومن  175ليرة لليمون إلى  1400ليرة،
وم ــن  250ل ـيــرة لـلـبـطــاطــا الـمــالـحــة إلــى
 450لـيــرة ،والـتـفــاح مــن  300لـيــرة إلى
 800ليرة تقريب ًا...
أضعاف السعر من موسم لموسم!
الـمـنـتـجــات الــزراعـيــة الـتــي شـهــدت أعلى
م ـس ـت ــوى مـ ــن ارت ـ ـف ـ ــاع األسـ ـ ـع ـ ــار ،هــي
المنتجات ذات الــوزن األعلى واألهمية
الـنـسـبـيــة فــي ال ـســوق لـكـثــافـتـهــا فــي سلة
االس ـت ـه ــاك والـ ـغ ــذاء ال ـم ـح ـل ـيــة ،وأي ـض ـ ًا
بـسـبــب الـحـجــم اإلن ـتــاجــي الـكـبـيــر مـنـهــا.
ح ـيــث ب ـلــغ إن ـت ــاج ع ــام  2018م ــن هــذه
الـخـضــروات والـفــواكــه السبع األساسية
الـ ـمـ ــذكـ ــورة فـ ــي ال ـش ـك ــل حـ ــوالـ ــي3,4 :
مليون طن تقريب ًا.
ت ـش ـكــل ال ـح ـم ـض ـيــات ج ـ ــزء ًا ه ــام ـ ًا مـنـهــا:
 1,1مليون طــن ،والبندورة أيض ًا قرابة
مليون طن ،بينما البطاطا حوالي 560
ألف طن ،والتفاح بحدود  475ألف طن .طــن مــن الـثــانــي ،بينما إنـتــاج الـثــوم 34
وأقلها إنتاج ًا :الخيار والبصل الجاف بـ ألف طن تقريب ًا
 130ألــف طــن لــأول ،وحــوالــي  75ألف
حجم تضاعف أسعار الخضار والفواكه األساسية بين 2020 - 2019
%370

%216 %200 %200

%266 %254

%300

البصل الخيار البطاطا البندورة التفاح الثوم الحمضيات
األخضر
الحد
حجم ارتفاع أسعار الجملة للخضار والفواكه األساسية بين نيسان 2020-2019

عــادة مــا ترتفع أسـعــار الـخـضــروات من
مــوســم آلخــر لـتـعـكــس ارت ـفــاع التكاليف
بــالــدرجــة األول ــى ،ولـكــن هــذا المستوى
مــن تـضــاعــف الـسـعــر ال يـمـكــن أن يكون
انعكاس ًا للتكاليف ألنها رغم ارتفاعها لم
تتضاعف مستويات األسعار خالل عام
مضى.
إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى ذل ـ ــك ،ف ـ ــإن م ـج ـمــل أن ـ ــواع
ال ـخ ـضــار األخـ ــرى ل ــم تـشـهــد ارت ـفــاعــات
استثنائية بهذا الحجم ...فالكوسى مث ًال
ارتـفــع سعرها بين عامين بنسبة ،%28
وال ـفــول الـبـلــدي وال ـجــزر ارتـفـعــا بنسبة

أن ارتفاع الكلف لم يتجاوز  ،%50ورغم
أن ـهــا نـسـبــة كـبـيــرة ولـكـنـهــا ال تُـفـســر إال
الـقـلـيــل م ــن ت ـضــاعــف أس ـع ــار الـمـنـتـجــات
السبعة األساسية.

أقل  ،%20بينما الباذنجان ارتفع بنسبة
 %6فقط ،بينما انخفض سعر الملفوف
عـمــومـ ًا وسـجــل فــي  2020أس ـع ــار ًا أقــل
مــن  !2019وجـمـيــع مــا ذكــر هــي خضار
منتجة في السوق السورية بين عامين
وجزء كبير منها مروية وتحتاج لسماد
وأدوي ـ ـ ــة وب ـع ـض ـهــا ي ـن ـتــج ف ــي ال ـب ـيــوت
البالستيكية ،وتتعرض لما تتعرض له
كل المنتجات الزراعية األخرى من كلف
إتاوات على الحواجز ونقاط التفتيش.
وإذا م ــا أخ ــذن ــا ال ـك ــوس ــى وال ـبــاذن ـجــان
والـجــزر كمقياس فإنها تــدل عملي ًا على

ارتفعت أسعار
المنتجات السبعة
األساسية بنسبة
وسطية %250
وهذا االرتفاع
ساهم به ارتفاع
التكاليف وتراجع
اإلنتاج ولكن
سببه األساسي
التهريب

نقص الكميات المتاحة في
السوق!
ال ي ـم ـكــن ت ـف ـس ـيــر هـ ــذا ال ـم ـس ـت ــوى مــن
االرت ـ ـ ـفـ ـ ــاع ف ـ ــي أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـ ـخ ـ ـضـ ــروات
وال ـ ـفـ ــواكـ ــه األسـ ــاس ـ ـيـ ــة إال ب ــال ـت ــراج ــع
الكبير في الكميات المتاحة في السوق
الـمـحـلـيــة مـنـهــا .وه ــذا الـنـقــص يـنـجــم عن
تراجع كبير في كميات اإلنتاج ،وزيادة
ال ـت ـصــديــر وال ـت ـهــريــب وال ـت ـخــزيــن بـغــايــة
رفع األسعار.
وكـ ّـل هــذه العوامل متوفرة في الظرف
السوري المعقد لعام  ،2019حيث تُشير
التقديرات إلــى أن موسم البطاطا مث ًال
ان ـخ ـفــض إل ــى  400أل ــف ط ــن م ــن أصــل
 560تقريب ًا ،وموسم البندورة انخفض
أي ـض ـ ًا وت ـحــديــد ًا ال ـب ـنــدورة الـمـنـتـجــة في
البيوت البالستيكية حيث المستلزمات
المستوردة أكثر والكلف أعلى والعوامل
الجوية تحمل تأثيرات أكبر عليها.
بــال ـع ـمــوم ان ـخ ـف ـضــت ف ــي  2019ق ــدرات
ال ـم ــزارع ـي ــن ع ـلــى ال ـت ـمــويــل م ــع ارت ـف ــاع
الـ ـكـ ـلـ ــف وعـ ـ ـ ــدم اس ـ ـت ـ ـق ـ ــراره ـ ــا ن ـت ـي ـجــة
الـتـخـبـطــات وال ـم ـضــاربــة ع ـلــى الـ ــدوالر،
غياب تـ ٍـام لــإقــراض الزراعي
وفــي ظل ٍ
ال ـح ـكــومــي ،وه ــذا أدى إل ــى تــراجــع في
المساحات المزروعة وفي اإلنتاج.

ولكن ال يمكن أن يكون تراجع اإلنتاج
ه ــو ال ـعــامــل األع ـل ــى ت ــأث ـي ــر ًا ،وال ـم ــؤدي
إل ــى ت ـضــاعــف أس ـع ــار ه ــذه الـمـنـتـجــات،
وجميعها منتجات تتمتع بمرونة نسبي ًا
للتكيف مــع األزم ــات ،وهــي لــم تتراجع
ك ـث ـيــر ًا خ ــال أص ـعــب س ـن ــوات ال ـحــرب،
وعادت بمجموعها تقريب ًا إلى مستوى
قريب من مستوى إنتاج عام .2010
كـمــا أن تــراجــع اإلن ـتــاج بـمـقــاديــر كبيرة
يـفـتــرض أن يـحـمــل تــأثـيــره عـلــى أن ــواع
الخضار األخرى ،وهو ما لم يحصل.
إن النقص في الكميات المتاحة من هذه
المنتجات ليس ناجم ًا بالدرجة األولــى
عــن ال ـتــراجــع فــي إنـتــاجـهــا فــي الـمــوســم
الماضي ،بل يرتبط بعمليات تصديرها
وت ـهــري ـب ـهــا وت ـخ ــزي ــن ال ـق ــاب ــل لـلـتـخــزيــن
منها لضبط األسـعــار والتحكم بها عند
مستوى مرتفع.
التهريب ال التصدير...
العقوبات تجعل التصدير عملية معقدة
فــي ال ـظــرف ال ـس ــوري ،كـمــا أن ظــروف
الفوضى التي تسم اقتصاد البالد تجعل
التهريب عملية سهلة ومتاحة بتكاليف
أق ـ ــل ،ودون عـ ــوائـ ــق وب ـي ــروق ــراط ـي ــة،
واألهم :أن التهريب هو مصدر أساسي
م ــن مـ ـص ــادر ال ـق ـطــع األج ـن ـب ــي لـلـســوق
ال ـ ـس ـ ــوداء .ف ــال ـم ـت ـم ــول ــون ي ـس ـت ـث ـمــرون
مـبــالــغ بــالـلـيــرة الـســوريــة ويـمــولــون بها
إنـ ـتـ ــاج الـ ـم ــزارعـ ـي ــن وي ـح ـص ـل ــون عـلــى
ال ـم ـن ـت ــوج ،وب ـت ـهــري ـبــه ي ـح ـص ـلــون عـلــى
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قيمته بالدوالر ،فيربحون أرباح ًا مضاعفة من
الــربــح االعـتـيــادي لإلنتاج ،تحديد ًا مــع ارتفاع
األس ـعــار فــي ال ـجــوار الـلـبـنــانــي عــن الـسـعــر في
س ــوري ــة ،ويــرب ـحــون مـ ـرّة ثــان ـيــة م ــن اإلن ـفــاق
بالليرة والجني بالدوالر.
والوجهات األساسية لخطوط تهريب الخضار
هــي إلــى لـبـنــان واألردن ومـنـهـمــا إلــى لخليج،
إضــافــة لـلـتـهــريــب إل ــى تــركـيــا .فـحـتــى ص ــادرات
الخضار النظامية وجهتها األساسية السعودية
وتركيا ،ولكنها بكميات ال تــذكــر ...أعالها في
البندورة بمقدار  60ألف طن ،بينما لم يصدّر
من التفاح إ ّال  6آالف طن ،وأرقام ال تذكر من
الخضروات األخرى في عام .2018
منظم
استثمار زراعي تهريبي ّ
توسعت في الموسم الماضي ظاهرة الضمان
وتـ ــأجـ ـيـ ــر األراض ـ ـ ـ ـ ــي ،وأصـ ـ ـح ـ ــاب ال ـم ــاي ـي ــن
ي ـض ـم ـنــون ال ـم ـن ـتــوج ف ــي األراضـ ـ ــي ال ــزراع ـي ــة
األســاسـيــة ويـمــولــونــه لـيـحـصـلــوا عـلــى اإلنـتــاج
في نهاية الموسم ،ويتصرفون فيه بالطريقة
األعلى ربح ًا ...وتحديد ًا التهريب.
آالف المليارات من الليرات السورية تتكدس
ل ــدى ك ـبــار الـمـتـمــولـيــن ف ــي ال ـس ــوق ،وه ــؤالء
يـنـتـقـلــون تــدري ـج ـي ـ ًا لـيـتــوغـلــوا م ــن ق ـطــاع إلــى
آخ ــر ...ويـبــدو أن هــؤالء قــد دخـلــوا فــي الـعــام
ال ـمــاضــي إل ــى س ــوق ال ـخ ـض ــروات األســاس ـيــة
بـقـوّة وبــآلـيــات الـفــوضــى والـفـســاد ذاتـهــا التي
تسم طابع المتمولين واألثرياء السوريين.

إن أس ـع ــار ال ـخ ـض ــروات وال ـف ــواك ــه األســاس ـيــة
قـطـعــت عـتـبــة لــن تـنــزل عـنـهــا ،طــالـمــا أن حــافــز
الـتـهــريــب مـسـتـمــر .وه ــذه الـمـنـتـجــات الــزراعـيــة
األساسية تصبح مع تهريبها مـصــدر ًا أساسي ًا
لـلـقـطــع األج ـن ـبــي ،أو ل ــدخ ـ ٍـل ع ـ ٍـال ف ــي ال ـســوق
ال ـم ـح ـل ـيــة .وت ـح ــدي ــد ًا م ــع ال ـت ــوق ـع ــات بــارت ـفــاع
أسعار الغذاء عالمي ًا مع تعمّق األزمات الدولية
واإلقليمية.
لقد كانت قيمة هــذه المنتجات في عــام 2019
فــي الـســوق المحلية تـقــارب  675مليار ليرة،
وحـ ــوالـ ــي  960م ـل ـي ــون دوالر ،ب ـي ـن ـمــا بـعــد
االرتـفــاع فــي الموسم الحالي أصبحت قيمتها
تقارب  1930مليار ليرة تقريب ًا ،وحوالي 2,7
مليار دوالر.
وهذا السعر أصبح يفوق أسعارها في لبنان...
حيث قيمة هذه الثروة من المنتجات الزراعية
فــي الـســوق اللبنانية تـعــادل  2,5مليار دوالر
تقريب ًا (وفــق أسـعــار المنتجين فــي لبنان من
منظمة الفاو في .)2018
مــا يـعـنــي :أن الـمـنـتـجــات الــزراع ـيــة األســاسـيــة
الـمــذكــورة يتم تهريبها إلــى الـحــد الــذي يجعل
الـمـتـبـقــي م ـن ـهــا ف ــي ال ـس ــوق الـمـحـلـيــة م ـس ـعّــر ًا
ب ــاألس ـع ــار ال ــدول ـي ــة ل ـل ـب ـنــان ب ــل وأع ـل ــى مـنـهــا.
ويحصل المستثمرون الــزراعـيــون الـكـبــار في
هذه المنتجات ،وتجار سوق الهال على أرباح
مـضــاعـفــة إم ــا م ــن ت ـهــريــب ال ـم ـن ـتــوج ،أو حتى
مــن بيع المتبقي بـهــذا المستوى مــن األسـعــار
محلي ًا.
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يربح المهربون
من البيع للخارج
ويحصلون على
دوالر يضاربون به
بالداخل رافعين
أسعار ما تبقى من
منتجات في السوق
المحلية للمستوى
العالمي!

الـ ـخـ ـض ــروات ك ــان ــت آخـ ــر م ــا ت ـب ـقــى م ــن سـلــة
الـغــذاء منخفض التكلفة في ســوريــة ،وهــا هي
ال ـي ــوم ت ـضــاهــي ال ـس ـلــع ال ـغــذائ ـيــة ال ـم ـس ـتــوردة
ف ــي أس ـع ــاره ــا ،وت ـســابــق ال ـل ـحــوم ف ــي ســرعــة
االرت ـفــاع ...أمــا السبب األســاســي لـهــذه القفزة
فـ ــي أسـ ـعـ ــار ال ـم ـن ـت ـج ــات األس ــاسـ ـي ــة ال ـس ـب ـعــة
مــن ال ـخ ـضــروات وال ـف ــواك ــه ،فـهــو تـغـيّــر طــابــع
االستثمار والتسويق .حيث دخل المستثمرون
الـمــالـيــون إل ــى ه ــذه ال ـســوق ،وح ـوّل ــوا الـجــزء
األكبر من اإلنتاج إلى التهريب ،حتى أصبحت
األسعار السورية داخل البالد تضاهي أسعار
الجملة اللبنانية مث ًال.
ّإن اس ـت ـمــرار ن ـهــج ال ـت ـهــريــب ال ـم ـنـ ّـظــم سـيــدفــع
ب ـم ـج ـمــل أسـ ـع ــار الـ ـخـ ـض ــروات والـ ـف ــواك ــه إلــى
ارتـفــاع مـمــاثــل ،وسـيـغـيّــر بـســرعــة مــا تبقى من
طبيعة الزراعة السورية ،التي أصبحت اليوم
ب ــا أي دع ـ ــم ،وت ـع ـت ـمــد ع ـل ــى ت ـم ــوي ــل خ ــاص
استثماري في العديد من المناطق والمجاالت،
وسوقها إقليمية بشكل أساسي بينما ما يتبقى
من اإلنتاج للسوق المحلي مخصص للقادرين
على دفع أسعار دولية.
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محاربة التهريب غير ممكنة في البنية الحالية،
ألن ــه م ـجــال م ــن م ـج ــاالت ع ـمــل ك ـبــار مـبـيـضــي
األمـ ــوال والـمـتـنـفــذيــن ...وألن اقـتـصــاد الـبــاد
يــأخــذ طــابــع ق ــوى ال ـم ــال وال ـن ـفــوذ األســاس ـيــة
الـتــي تــديــره ،أي الـفـســاد الكبير المنظم الــذي
يجمع مــالــه عبر (أزالم ورجــاالت الفوضى)،
وه ـ ــؤالء ي ـح ـتــاجــون ح ـ ــدود ًا ب ـم ـعــابــر تـهــريــب
مستقرة ليهربوا ويـمــرروا كــل شــيء :الـغــذاء،
والسالح ،والمخدرات ،والبشر ...ورغم فداحة
قـطــاعــات الـتـجــارة ال ـســوداء الـمــذكــورة ،إال أن
فوضى سوق الغذاء هي األخطر في بلد الـ 8
مليون جائع!
أم ــا م ــا ال ـح ــل؟! ف ــا ح ــل إال بــاس ـت ـعــادة جـهــاز
دولــة مغيّب تمام ًا الـيــوم ،ليدير أزمــات البالد
وي ـت ـح ــرك وفـ ـقـ ـ ًا ل ـم ـصــالــح وق ـ ـ ــرارات مــايـيــن
السوريين .ليقوم (على األقــل) ...بتخصيص
األم ـ ـ ــوال ال ـم ـك ــدس ــة ف ــي الـ ـمـ ـص ــارف ل ـت ـمــويــل
ال ـمــزارع ـيــن ولـيـسـتـعـيــد دع ــم ال ــزراع ــة ،واأله ــم
لـيـسـتـطـيــع أن يـضـبــط (ف ـعـ ًـا وح ـق ـ ًا) ال ـحــدود
الـمـفـتــوحــة ال ـي ــوم ل ــرج ــال ال ـم ــال ومـيـلـيـشـيــات
التهريب التابعة لهم.
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انخفض سعر برميل النفط الخام األمريكي في سوق غرب تكساس بنسبة  %300في
يوم واحد ،وأصبح ُيتداول بسعر قريب من ( .)$40-وهي ظاهرة استثنائية ولكنها
تحدث في األزمات الكبرى ،مثل :الركود العالمي لعام  2020الذي بدأ بق ّوة .نورد هنا
مجموعة نقاط حول انهيارات سوق النفط األمريكي وتفسيراتها.

• ال ـس ـعــر ال ـســالــب لـبــرمـيــل ال ـن ـفــط ،ه ــو سـعــر
تـ ــداول فــي س ــوق األوراق الـمــالـيــة ،إن ــه سعر
ع ـقــود الـنـفــط اآلج ـلــة لـشـهــر أي ــار ال ـتــي يبيعها
ويشتريها المستثمرون الماليون .ولكن هذا
ال يعني أنّه في الحقول الحقيقية في الواليات
المتحدة ال يوجد سعر سالب...
• ع ـنــدمــا ك ــان س ـعــر الـ ـت ــداول  20دوالر فــي
سوق العقود ،كانت الصفقات الحقيقية تجري
بــوسـطــي  10دوالر لـلـبــرمـيــل ،وال ـيــوم السعر
هو  $40-تقريب ًا ،ولكن هنالك عقود ًا تجري
بسعر  $35للبرميل ،وأخرى بسعر  $2-فع ًال!
• لـقــد وصــل بـعــض منتجي الـنـفــط الـصـخــري
األمــري ـكــي إل ــى حــد أن يــدف ـعــوا لــزبــائـنـهــم لـقــاء
ت ـص ــري ــف اإلن ـ ـت ـ ــاج ،وتـ ـحـ ــديـ ــد ًا فـ ــي ال ـح ـق ــول
والشركات البعيدة عن السواحل وعــن أماكن
الـتـخــزيــن ،حـيــث أصـبـحــت كـلــف تـخــزيــن النفط
مرتفعة ،وتحتاج مثل هذه الشركات لتصريفه
بأي ثمن.
• إن السعر السالب يدل على مستوى التراجع
العميق والركود في االقتصاد العالمي ،فالنفط
ي ـس ـت ـمــر ض ـخ ــه ،ب ـي ـن ـمــا ال أحـ ــد ي ـط ـلــب الـنـفــط
المتراكم.
• لقد تراجع الطلب العالمي على النفط بنسبة
 ،%30وفــي الــواليــات المتحدة تـحــديــد ًا تراجع
ال ـط ـلــب ب ـي ـن ـمــا ل ــم ي ـجــر أي ت ـق ـل ـيــص لـكـمـيــات
اإلن ـتــاج ،فتقليص الـكـمـيــات وإي ـقــاف حـفــارات
وآب ـ ــار ق ــد يـ ــؤدي إل ــى ت ـكــال ـيــف أع ـل ــى إلع ــادة
التشغيل وخـســائــر أكـبــر فــي تكاليف الـمـعــدات
ال ـك ـبــرى الـمـعـ ّـطـلــة ،مــا قــد يـجـعــل إي ـقــاف تــدفــق
النفط صعب ًا حتى مع استمرار تراجع الطلب.
• بالمقابل الخزانات االستراتيجية األمريكية
امـ ـت ــأت ،ومـ ــا ت ـب ـقــى م ــن س ـع ـت ـهــا  70مـلـيــون
بــرمـيــل يــومـيـ ًا ،يغطيه اإلنـتــاج األمــريـكــي بأقل
من  7أيام.
• ال ـ ـخ ـ ـس ـ ــارات كـ ـبـ ـي ــرة ف ـ ــي سـ ـ ــوق ال ـن ـف ــط
األمريكية ،وتحديد ًا لدى المنتجين في النفط
الصخري وهو يشكل  %63من اإلنتاج النفطي

األمريكي ،ويحتاج إلى سعر للنفط بين -40
 $50للبرميل ليغطي تكاليفه.
• هـ ــذه ال ـخ ـس ــارات ق ــد ت ــدف ــع إلـ ــى إف ــاس ــات
واسـعــة فــي شــركــات الـنـفــط الـصـخــري ،ولكنها
بالمقابل قد تؤدي إلى أرباح للشركات األكبر
فــي قـطــاعــي الـطــاقــة والـمــال األمــريـكـيـيــن ،حيث
ستؤدي إلى إعادة هيكلة القطاع ...أي شراؤه
فــي لـحـظــة االنـهـيــار ،وهــو األم ــر ال ــذي قــد يتم
عبر حزمة اإلنقاذ الحكومية.
• ج ـم ـيــع االح ـت ـم ــاالت م ـف ـتــوحــة أمـ ــام ق ـطــاع
النفط الصخري ،ولكن المرجح أن إنتاجه في
األج ــل الـمـتــوســط سـيـتـقـلــص ،حـيــث تــراجـعــت
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات فـ ــي الـ ـقـ ـطـ ــاع ب ـن ـس ـب ــة ،%20
وسيتوقف توسعه المستمر منذ عام  .2014ما
قد يهدد الموقع األمريكي كأكبر منتج عالمي.
• ولـكــن بــالـمـقــابــل إن ـتــاج الـنـفــط الـصـخــري قد
يـصـبــح مـتـمــركــز ًا أكـثــر وأق ــل تكلفة نـسـبـيـ ًا بعد
أن انـخـفـضــت كـلــف االسـتـثـمــار بــه ،وقــد يـعــود
لـلـتــوســع الح ـق ـ ًا ...ول ـكــن ه ــذا مــرهــون بحجم
الخسارات في الناتج األمريكي وحجم الطلب
الالحق على النفط ،ومسار األزمة االقتصادية
العالمية في األجل المتوسط.
• سوق النفط األمريكية ذات وزن مالي هام،
فاالستثمار المالي واسع في هذا القطاع حيث
 %30مــن عــدد الـتــداوالت اليومية فــي بورصة
الـسـلــع األمــريـكـيــة تـجــري فــي قـطــاع الـطــاقــة...
وه ــذا قــد يـحـمــل خـســائــر مــالـيــة ك ـبــرى ،ولـكـنــه
س ـيــدفــع ه ــذه األم ـ ــوال ل ـل ـهــروب مــؤق ـت ـ ًا نـحــو
الدوالر الذي يرتفع مع كل انهيار في السوق
لألسهم أو للسلع.
• إن هــذا االنهيار ال يمكن أن يكون أمريكي ًا
ف ـق ــط ،ب ــل س ـي ـم ـتــد ل ـي ــؤث ــر ع ـل ــى س ـع ــر ال ـن ـفــط
الـعــالـمــي بــرنــت الــذي يـتـحــدد سـعــر عـقــوده في
ل ـنــدن وأي ـض ـ ًا عـبــر الـمـسـتـثـمــريــن الـمــالـيـيــن في
ســوق الـنـفــط ،لـكــن انـهـيــار هــذا الـسـعــر سيضر
بالمنتجين العالميين اآلخرين.
• الـ ـ ـ ــدوالر ي ـس ـت ـف ـيــد م ــؤقـ ـتـ ـ ًا مـ ــن انـ ـهـ ـي ــارات

تقليص الكميات
وإيقاف حفارات
وآبار قد يؤدي
إلى تكاليف أعلى
إلعادة التشغيل
وخسائر أكبر في
تكاليف المعدات
المعطلة
الكبرى
ّ

النفط العالمية ،وسياسي ًا يحقق سعر النفط
ال ـم ـن ـخ ـف ــض ض ـغ ـط ـ ًا ع ـل ــى ح ـل ـف ــاء الـ ــواليـ ــات
المتحدة في الخليج ،وعلى أعدائها في روسيا،
ويفتح باب ًا للمعركة والتفاوض...
• ولكن انهيارات بهذا الحجم هي لعبة خطرة،
ع ـلــى ق ـطــاع ال ـم ــال ال ـعــال ـمــي وال ـ ـ ــدوالر ...ألن
انـهـيــار النفط فــي الـســوق األمــريـكــي قــد يكون
لــه مفعول الدومينو فــي ظــل ســوق مضطربة
وركـ ـ ــود ع ــال ـم ــي .ل ـي ـن ـت ـقــل األث ـ ــر م ــن ال ـس ــوق
األمريكية إلــى ســوق برنت ،إلــى انهيارات في
األسهم العالمية لشركات الطاقة وغيرها ،إلى
تعثر ديــون هــذه الشركات وتحديات للبنوك
ومنظومة الدَّين العالمية .فديون قطاع النفط
العالمي تجاوزت في عام  2,5 :2014تريليون
دوالر وهي اليوم أعلى من هذا بكثير...

• أخ ـي ــر ًا ،إن ان ـه ـيــارات الـسـعــر الـعــالـمــي عبر
األسـ ـ ـ ــواق ال ـم ــال ـي ــة فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وبريطانيا ،قــد تــدفــع أيـضـ ًا وإلــى األمــام آليات
الـتـسـعـيــر األخ ـ ــرى ك ـمــا ف ــي س ــوق شـنـغـهــاي،
حيث عقود النفط الذي تشتريه الصين تُسعّر
باليوان المضمون بالذهب.
• إن ان ـه ـي ــارات واس ـع ــة ف ــي سـ ــوق ال ـن ـفــط،
وانـتـقــال آثــارهــا إلــى الـســوق الـمــالـيــة ،وانـفـتــاح
األبــواب آللـيــات وعـمــات التسعير األخــرى...
يهز جدي ًا العالقة بين الدوالر والنفط ،وبالتالي
موقع الدوالر كعملة للتداول العالمي ،فالموقع
العالمي للدوالر يرتبط بتحويل النفط لغطاء
له منذ السبعينات عبر منظومة البترودوالر
هذه المنظومة التي تشهد عواصف كبرى في
االنهيار الحالي...

حان وقت إزاحة النفط وانطالق الطاقات البديلة؟!
الركود االقتصادي العالمي
واالضطراب الواسع في
سوق النفط العالمية،
يفتح النقاش واسعاً
حول (وجود فرصة
الستبدال نمط الطاقة
العالمي) ،واالستثمار في
الطاقات المتجددة عوضًا
عن إعادة االستثمار
لتعويض خسائر سوق
النفط ...ورغم ّأن هذه
السيناريوهات وردية
الطابع ،هي موضوعية
من حيث حاجة التطور
البشري المتوازن بيئياً
واجتماعياً ،ولكن يقف
دونها مستوى نفوذ
قطاع النفط العالمي ،بل
بشكل أدق طابع اإلنتاج
الرأسمالي (رأس المال
األحفوري).

صـ ــدر ت ـقــريــر ع ــن ال ــوك ــال ــة الــدول ـيــة
للطاقات المتجددة  IRENAيناقش
ت ـط ــورات ق ـطــاع ال ـطــاقــة الـمـتـجــددة
وي ــدرسـ ـه ــا ب ــرب ـط ـه ــا بـ ــأزمـ ــة ال ـن ـفــط
الـمـتـفــاقـمــة ...مـشـيــر ًا إلــى أن توجيه
أم ــوال اإلن ـقــاذ الـحـكــومـيــة األمــريـكـيــة
إلــى اسـتـثـمــارات الـطــاقــة الـمـتـجــددة،
ل ــن يـ ــؤدي ف ـقــط إل ــى الـ ـخ ــروج مــن
حـ ــالـ ــة الـ ـ ـط ـ ــوارئ ال ـم ـن ــاخ ـي ــة ال ـت ــي
يعيشها الـعــالــم ،ولكنه سـيــؤدي إلى
مـكــاســب اقـتـصــاديــة أكـثــر خــال عقد
قادم.
ت ـش ـيــر ال ـم ـن ـظ ـمــة إل ــى أن االق ـت ـصــاد
ال ـعــال ـمــي ي ـح ـتــاج إل ــى  95تــريـلـيــون
دوالر للعودة إلى (الوضع الطبيعي)
عقب أزمتي النفط وكــورونــا .بينما
استثمار  110تريليون دوالر عالمي ًا
ف ــي ال ـط ــاق ــات ال ـم ـت ـج ــددة س ـيــؤدي
إلــى تـعــافٍ اقـتـصــادي أعـلــى ويخلق
نـ ـت ــائ ــج عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى االقـ ـتـ ـص ــاد
ال ـك ـلــي م ـح ـق ـق ـ ًا  142-50تــري ـل ـيــون
دوالر حـتــى  .2050وإن ــه سـيــؤدي

إل ــى ن ـمــو االق ـت ـص ــاد ال ـعــال ـمــي بـمـعــل
 %2,4أســرع من مستوى التوقعات
الحالية ،ويحقق نسبة زيادة %13,5
فــي مــؤشــرات الــرفــاه العالمي ،مثل:
التعليم والصحة.
كـمــا أنــه سـيــؤدي إلــى مضاعفة عــدد
ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي ال ـق ـط ــاع أربـ ــع م ــرات
ليصلوا إلــى  42مـلـيــون عـبــر الـعــالــم،
ول ـكــن ح ـتــى ال ـت ـقــريــر ال ي ـتــوقــع أن
تتحول هــذه الــوقــائــع إلــى سياسات
وقرارات.
من الصعب أن يتم إجراء نقلة جذرية
فــي بـنـيــة الـطــاقــة بـنــاء عـلــى الــوضــع
الحالي ...فالنفط أســاس اقتصادي
ومالي للمنظومة العالمية ،وتحديد ًا
في الواليات المتحدة .حيث تجري
إج ـ ـ ــراءات ع ـك ـس ـيــة ت ـم ــام ـ ًا .وح ـيــث
يــوجــد ن ـفــوذ مــرتـفــع لـقـطــاع الـطــاقــة
األحـ ـفـ ــوريـ ــة واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ال ـم ــال ــي
ال ـمــرت ـبــط بـ ــه ،ي ـصــل إلـ ــى ح ــد عــدم
االعـتــراف بالتغيرات المناخية .بل
أكثر من ذلك فإن اإلدارة األمريكية

وضـ ـمـ ــن حـ ــزمـ ــة ق ـ ـ ـ ــرارات م ـت ـع ـل ـقــة
بمواجهة كــورونــا فــايــروس ،أزالــت
قـ ـي ــود االنـ ـبـ ـع ــاث ــات عـ ــن ال ـش ــرك ــات
العاملة ،وتركت للشركات تقديرها.
كما أن األزمة الحالية لقطاع النفط
ت ـحــدث هـ ـزّة ب ــه ،ولـكـنـهــا بــالـمـقــابــل
تعيد هيكلته ،وأي ـض ـ ًا فــي الــواليــات
الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة تـمـنــع شــركــات
الـ ـط ــاق ــة الـ ـكـ ـبـ ــرى ،مـ ـثـ ــل :إكـ ـس ــون
موبايل توجيه حزمة إنقاذ لشركات
الـنـفــط ال ـص ـخــري ،وتـسـتـعــد لـشــراء
اإلف ـ ــاس ـ ــات الـ ــواسـ ـعـ ــة ال ـم ــرت ـق ـب ــة.
ويــدور صــراع حــاد حــول هــذا ...بل
إن البعض يــرى أن األزمــة الحالية
قد تعيد توسيع اإلنتاج النفطي عبر
العالم مع ارتفاع األسعار الحق ًا.
ولكن كل هذه التقديرات ضبابية
ال ـطــابــع وم ـف ـتــوحــة االح ـت ـم ــاالت،
ألن س ـ ـ ـ ــوق ال ـ ـن ـ ـف ـ ــط الـ ـعـ ــالـ ـمـ ــي
بـ ـتـ ـش ــابـ ـكـ ـه ــا م ـ ــع ق ـ ـط ـ ــاع ال ـ ـم ـ ــال،
وبـ ـت ــأثـ ـي ــراتـ ـه ــا الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ع ـلــى
م ـن ــاط ــق ،م ـث ــل :روس ـي ــا وال ـص ـيــن

وال ـ ـ ـشـ ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ــط وأمـ ــري ـ ـكـ ــا
ال ـج ـنــوب ـيــة ،وبــارت ـبــاط ـهــا الـعـمـيــق
بــالــركــود االق ـت ـص ــادي ال ـعــال ـمــي...
جميعها تشير إلى أن لعبة النفط
خـطــرة وتـفـتــح ال ـبــاب عـلــى وضــع
النفط ذاته موضع تساؤل!
إن االتـ ـ ـج ـ ــاه ـ ــات االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة
لــإنـتــاج الـعــالـمــي ،وسـيــاســات الــدول
كلها تضع أفــول النفط ،ونـفــاده في
الـحـسـبــان ،ويـظـهــر هــذا تـحــديــد ًا في
الصين وأوروبا حيث يتوسع بشكل

استثنائي االستثمار في تكنولوجيا
ال ـط ــاق ــات ال ـبــدي ـلــة ،ول ـكــن ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة ال ت ـ ــزال ال ـث ـق ــل ال ـن ـف ـطــي
ال ـعــال ـمــي رغ ــم ان ــزي ــاح أوزان هــامــة
فيها ،مثل :كاليفورنيا إلــى الطاقات
البديلة ،ووجــود تيار متنفذ وقوي
ي ـس ـع ــى ل ـل ـح ــاق ب ــال ــرك ــب ال ـص ـي ـنــي
واألوروب ــي فــي هــذا المجال ،إال أن
ال ــدوالر والـنـفــط يتكبالن ببعضهما
ال ـب ـع ــض وي ــدافـ ـع ــان ع ــن نـفـسـيـهـمــا
بعنف من خطر الزوال...
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مل المواطنون من كثرة التصريحات الرسمية فيما يخص
ّ
يمل
معيشتهم ومأكلهم وملبسهم وخدماتهم ،لكن لم ّ
الرسميون من تصريحاتهم تلك ،على الرغم من تكرارها،
وفراغها من المحتوى اإليجابي الملموس بالنسبة للمواطنين،
بل وعجزهم عن إيجاد حلول حقيقية لما يعانيه هؤالء يومياً
على كافة المستويات.

ǧعادل ابراهيم

وما يجعل من األمر أكثر إضحاك ًا وأسف ًا
هــي م ـحــاوالت تـجـيـيــر مــا ال يُـجـيّــر من
واج ـب ــات ،س ــواء ع ـبــر ال ـلــف وال ـ ــدوران
ال ـ ـم ـ ـف ـ ـضـ ــوح ح ـ ــول ـ ـه ـ ــا ،أو مـ ـ ــن خـ ــال
تـقــاذف المسؤوليات فيما بين الجهات
ال ـعــامــة ،أو م ـحــاوالت إش ــراك الـمــواطــن
بــالـمـســؤولـيــة الـمـبــاشــرة ح ـيــال بـعـضـهــا،
وكأنه غاوي معاناة؟!.
ثقة الحكومة بالمواطنين
والثقة بها
من األمثلة األخيرة على ما سبق أعاله:
أن الحكومة ،وبعد أن بــدأت بالتخفيف
مــن إج ــراءات ـه ــا االح ـت ــرازي ــة بـمــا يخص
الكورونا ،واالستثناءات الواسعة التي
أع ــادت مــن خــالـهــا الكثير مــن األنشطة
االقتصادية ،ومــا سيرافقها من ازدحــام
ي ـك ـســر ك ــل إج ـ ـ ــراءات ال ـع ــزل وال ـت ـبــاعــد
االجـتـمــاعــي ،بــاإلضــافــة لما كــان مستمر ًا
مـنـهــا دون ان ـق ـطــاع أص ـ ًـا طـيـلــة الـفـتــرة
ال ـم ــاض ـي ــة ،وب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن أه ـم ـيــة
هــذه اإلج ــراءات مــن عدمها ،فقد حمّلت
الحكومة المواطن مسؤولية استمراره
بـ ــإجـ ــراءات ال ـح ـج ــر ال ـط ــوع ــي ،م ــؤكــدة
عـلــى ثقتها بــوعـيــه عـلــى هــذا المستوى،
ف ـق ــد ج ـ ــدد م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزراء ب ـت ــاري ــخ
 2020/4/20ث ـق ـتــه ب ــوع ــي ال ـمــواط ـن ـيــن
والتزامهم بالحجر الطوعي في المنازل
وعدم الخروج إال للضرورة!.
رب ـم ــا ال داعـ ــي لـتـفـنـيــد هـ ــذه ال ـث ـقــة مــع
ن ـتــائ ـج ـهــا ال ـم ـتــوق ـعــة ب ـعــد ك ــل الـ ـق ــرارات
الـتــي فــرغــت كــل اإلج ــراءات االحـتــرازيــة
من جوهرها ،ولم يبق منها إال ساعات
الحظر الليلي ،مع استمرار منع التنقل
فيما بين المحافظات ،والتي من المتوقع
أن يتم التخفيف منها تباع ًا خالل األيام
الـقــريـبــة ال ـقــادمــة ،وم ــا عـلــى الـمــواطـنـيــن
إال أن يـعـمـلــوا جــاهــديــن ك ـيــا تـتــزعــزع
ث ـق ــة ال ـح ـك ــوم ــة ب ـ ـهـ ــم! ،أم ـ ــا عـ ــن ثـقـتـهــم
بالحكومة فهذا شــأن آخــر غير موجود
فــي قاموسها على مــا يـبــدو ،بدليل ترك
ال ـمــواط ـن ـيــن لـمـصـيــرهــم بــال ـمــواج ـهــة مــع
ال ــوب ــاء بــال ـن ـت ـي ـجــة ،ف ــا ه ــي أمّ ـن ــت لـهــم
مستلزمات الـبـقــاء عـلــى قـيــد الـحـيــاة في
منازلهم كي يستمروا بإجراءات الحجر
الطوعي ،وال أمّنت لهم وسائل الحماية
والـ ــوقـ ــايـ ــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ال ـم ـع ـق ـمــات
وال ـك ـمــامــات ب ـحــال اض ــراره ــم لــاحـتـكــاك
مع بعضهم ،في ظل إعادة نشاط الكثير
من القطاعات تباع ًا!.
أسعار المشتقات النفطية
و»الدعم» المستمر
المثال اآلخــر على ما سبق كــان التفاف

وزيـ ــر ال ـن ـفــط ع ـلــى تـسـعـيــر الـمـشـتـقــات
النفطية محلي ًا على إثر انخفاض األسعار
العالمية خالل األسبوع الماضي ،وذلك
خ ــال حــديـثــه عـبــر الـفـضــائـيــة الـســوريــة
يوم الخميس الفائت.
فقد أقر الوزير بأن «آلية التسعير تُبنى
على أســاس وسطي السعر الشهري»،
بالمقابل ،قــال بأننا «مرتبطون بمؤشر
أس ـ ـعـ ــار «ب ـ ــرن ـ ــت» وهـ ـ ــذا الـ ـم ــؤش ــر لــم
ي ـن ـخ ـفــض ك ـمــا ان ـخ ـفــض «ت ـك ـس ــاس»»،
ع ـل ـم ـ ًا أن ك ــاف ــة األسـ ـع ــار ق ــد انـخـفـضــت
بـشـكــل م ـل ـحــوظ وم ـنــذ أك ـثــر م ــن شـهــر،
لــذلــك رب ـمــا اس ـت ــدرك ق ــائ ـ ًا :إن «الــدعــم
مـسـتـمــر» ،لـكــن كـتـلـتــه قــد انـخـفـضــت إلــى
 552مـلـيــون لـيــرة يــوم ـي ـ ًا ،بـعــد أن كــان
يتجاوز المليار ليرة ،مجيّر ًا الحديث عن
انخفاض األسعار العالمية إلى «الدعم»
ال ــذي يـنـعــم بــه الـمــواطــن بــالـنـتـيـجــة ،ولــم
ي ـت ـط ــرق ألسـ ـع ــار ال ـم ـش ـت ـقــات الـنـفـطـيــة
غير الـمــدعــومــة ،وال إلــى لـمــاذا لــم تعمل
الـحـكــومــة عـلــى إفـ ــادة الـمــواطـنـيــن بـهــذا
االن ـخ ـف ــاض؟ ،واأله ـ ــم :أن ال ــوزي ــر لــم
يتطرق للحديث عن األرباح والعموالت
الكبيرة ،التي يتقاضاها البعض بذريعة
العقوبات والـحـصــار اسـتـغــا ًال وفـســاد ًا،
وال ـت ــي ل ــم ول ــن ت ـتــأثــر م ــن ك ــل ب ــد بــأي
انـخـفــاض سـعــري ،وطـبـعـ ًا عـلــى حساب
المواطنين ومن جيوبهم!.
وم ــا ع ـلــى ال ـمــواط ـن ـيــن إال ال ـتّ ـك ـيّــف مــع
هذا التصريح ومضمونه ،واإلقــرار بأن
«الــدعــم» الحكومي مستمر ،كــاذبـ ًا على
نفسه!.
التهرب من مسؤولية التسعير!
أمــا مــا يخلب األلـبــاب فهو حديث وزيــر
ال ـت ـجــارة الــداخ ـل ـيــة وح ـمــايــة الـمـسـتـهـلــك
عــن األس ـعــار والـتـسـعـيــر ،عـبــر الفضائية

ما على
المواطنين إال أن
يعملوا جاهدين
كيال تتزعزع ثقة
الحكومة بهم
أما عن ثقتهم
بالحكومة
فهذا شأن آخر
غير موجود
بقاموسها

الـ ـسـ ــوريـ ــة ب ـن ـف ــس الـ ـلـ ـقـ ــاء ،ح ـي ــث ق ــال
فيما قــال :إن «الـمـنـتــج الـمـحـلــي تُسعره
ال ـم ـك ــات ــب ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ف ــي ال ـم ـحــاف ـظــات،
ودور ال ـ ــوزارة هــو مــراق ـبــة الـتـسـعـيــرة
الصادرة عن المكتب التنفيذي».
مضمون العبارة أعــاه ليس تهرب ًا من
المسؤولية أو تجيير ًا لها فقط ،بل فيه
نوع من اعتبار المواطنين «جهلة» بكل
ما تعنيه المفردة من معنى!.
فمن المعروف مث ًال :أن أسعار الخضار
والفواكه ،التي تخضع للعرض والطلب
كما يحلوا لبعض الرسميين توصيفها،
ت ـص ــدر ب ـهــا ن ـش ــرات س ـعــريــة أسـبــوعـيــة
من مديريات التجارة الداخلية وحماية
ال ـم ـس ـت ـه ـلــك فـ ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــات ،وك ــذل ــك
الحال بالنسبة ألسعار اللحوم الحمراء
والبيضاء ،وذلــك بالتنسيق مــع المكتب
التنفيذي لمجلس المحافظة.
وب ـش ـكــل ع ـ ــام ،إن أس ـع ــار ك ــاف ــة الـسـلــع
الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـعـ ـتـ ـبـ ــر «م ـ ـك ـ ــان ـ ـي ـ ــة» هـ ـ ــي م ــن
اخـتـصــاص مــديــريــات الـتـجــارة الداخلية
فــي الـمـحــافـظــات بالتنسيق مــع المكاتب
الـتـنـفـيــذيــة فـيـهــا ،ورب ـمــا تــراعــى فــي ذلــك
أجـ ــور ال ـن ـقــل ب ـيــن ال ـم ـحــاف ـظــة الـمـنـتـجــة
والمحافظة المستهلكة عند تحديد هذه
األسعار.
أمـ ــا أسـ ـع ــار ك ــاف ــة ال ـس ـل ــع ال ـم ـس ـت ــوردة
فيتم اعتمادها مركزي ًا ،من قبل مديرية
األس ـع ــار فــي وزارة ال ـت ـجــارة الــداخـلـيــة
وحماية المستهلك ،بعد دراستها من قبل
لجنة تسعير مركزية كما هو مفترض،
ت ـض ــم م ـم ـث ـل ـيــن عـ ــن وزارة االق ـت ـص ــاد
والمصرف المركزي والجمارك العامة،
واالس ـت ـث ـن ــاء ف ــي ذلـ ــك ي ـت ـع ـلــق بــأس ـعــار
الـمــواد والسلع األســاسـيــة ،حيث تصدر
بها قــرارات سعرية مركزية موقعة من
قبل الوزير شخصي ًا.

ربما من يجب أن يرد على الوزير بهذه
المغالطة هــم أعـضــاء المكاتب التنفيذية
ف ـ ــي الـ ـمـ ـحـ ــافـ ـظـ ــات ،قـ ـب ــل ال ـم ــواط ـن ـي ــن
الـ ـمـ ـكـ ـت ــوي ــن م ـ ــن ارت ـ ـف ـ ــاع ـ ــات األس ـ ـعـ ــار
المستمرة.
فـهــذا التجيير والـتّـهـرّب مــن المسؤولية
وَضَـعـهــم مــوضــع الـمـســؤولـيــة الـمـبــاشــرة
ع ـ ــن األس ـ ـ ـعـ ـ ــار ،ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ـ ــذي ال
يتحملون إال جزء ًا من هذه المسؤولية،
فــالـمـســؤولـيــة األول ــى واألخ ـيــرة بمجال
األس ـ ـ ـعـ ـ ــار ه ـ ــي مـ ـسـ ــؤولـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـ ــوزارة
ومــديــريــاتـهــا ،وكــذلــك الـمـســؤولـيــة حـيــال
رقــاب ـت ـهــا وال ـم ـحــاس ـبــة ع ـلــى الـمـخــالـفــات
فيها.
المعاناة س ُتسمع ح ّياً ..عاج ًال
وليس آج ًال!
قــد ينطبق عـلــى كــل مــا سـبــق مـقــولــة« :
اق ـعــود أعـ ــوج ..بــس اح ـكــي ج ــال ــس»!..
لكن عبث ًا بظل استمرار هــذا النمط من
الحوار من طرف واحد بين المسؤولين
والمواطنين ،بحال أطلق عليه حوار!.
فطرف المواطنين مستمع ومُفنّد جيد
لكل ما يتم التصريح به رسمي ًا ،برغم كل
مللهم منه ومــن مضمونه المكرر وغير
المثمر لهم بالنتيجة.
ف ـ ـ ـهـ ـ ــؤالء م ـ ــوج ـ ــوع ـ ــون ومـ ـتـ ــألـ ـمـ ــون
وج ــائـ ـع ــون وم ـت ـع ـط ـل ــون وم ـه ـم ـشــون
ومـشــردون و ،..لكن آذان المسؤولين
ال ـم ـف ـت ــوح ــة ع ـل ــى م ـص ــراع ـي ـه ــا ل ـت ـل ـب ـيــة
م ـص ــال ــح ح ـي ـت ــان الـ ـمـ ــال والـ ـفـ ـس ــاد فــي
الـ ـب ــاد ،م ـغ ـل ـقــة ع ـم ــد ًا ب ــوج ــه صــرخــات
مـعــانــاتـهــم ،الـتــي تـتـعــالــى يــومـ ًا بـعــد آخــر
عـســى تُـسـمــع حـيّـ ًا ،عـلـمـ ًا أنـهــم بـحــال لم
يجدوه ،حتى موعد يبدو قريب ًا ،فربما
ـوة بــالـمـحـصـلــة،
ي ـفــرضــون وجـ ــوده ع ـنـ ً
فقد بلغ السيل الزبى!.
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كثر الحديث في اآلونة األخيرة عن تصنيع أجهزة تنفس ذات
تكلفة منخفضة في مناطق متعددة من العالم مع تصاعد
أعداد اإلصابات والوفيات جراء انتشار فيروس كورونا.

ǧجيهان دياب

بما في ذلك شركات صغيرة وجامعات
ومراكز بحثية ،بل وحتى على مستوى
األف ــراد ،فــي جـهــود مـشـكــورة لمساعدة
الـمــرضــى ذوي األوض ــاع األكـثــر حــرجـ ًا
في المشافي.
وت ـقــوم بـعــض الـشــركــات بــإنـتــاج جهاز
التنفس االصطناعي ،وهو جهاز تنفس
ذو ف ـعــال ـيــة عــال ـيــة ي ـســاعــد االط ـب ــاء فــي
مــواجـهــة االلـتـهــاب الــرئــوي الــذي يعاني
منه المرضى ،ولكنه جهاز معقد الصنع،
وهــم حــالـيـ ًا ينتجون وح ــدات أسبوعي ًا
بأعداد ال يمكن بأية حال أن تلبي حاجة
العالم في ظل ازدياد األعداد الهائلة من
المرضى .مما استدعى الحاجة لتطوير
جـهــاز تنفس قليل التكلفة ويـمـكــن أليــة
منشأة صناعية أن تصنعه.
تصميم بسيط
تُ ـ ـقـ ــدم شـ ــركـ ــات أخـ ـ ــرى جـ ــديـ ــدة ع ـلــى
تـصـمـيــم ج ـهــاز جــديــد ،وه ــو ع ـبــارة عن
كـيــس بــاسـتـيـكــي ذو ص ـمــام يـسـتـخــدم
ف ــي عـ ـي ــادات ال ـع ـنــايــة ال ـط ـب ـيــة م ــن قـبــل
االطباء الممارسين بشكل يدوي ،وهي
طريقة سهلة وغير مكلفة ،وتعتبر أول
إج ــراء يـسـتـخــدمــه الـمـعــالـجــون فــي حــال
ك ـ ــان ال ـم ــري ــض ال ي ـم ـك ـنــه أن يـتـنـفــس
بــد ًال من استخدام التنفس االصطناعي
االعـ ـتـ ـيـ ــادي مـ ــن الـ ـف ــم ل ـل ـف ــم ،وك ـ ــان مــا
أضــافـتــه هــذه التصاميم الـجــديــدة عبارة
ع ــن أذرع آل ـي ــة يـمـكـنـهــا ض ـغــط الـكـيــس
الـبــاسـتـيـكــي ب ـتــردد ثــابــت ولـفـتــرة غير

م ـح ــدودة .وبــالـطـبــع يـمـكــن إن ـتــاج هــذه
اآلل ـي ــة ب ـســرعــة وب ــأع ــداد هــائ ـلــة ،ولـكــن
أجهزة التنفس االصطناعي ليست فقط
عـبــارة عــن مـضـخــات تــدفــع بــالـهــواء إلــى
رئتي المريض.
خطر الصدمة
إحــدى الـمـشــاكــل الــرئـيـسـيــة الـتــي تــواجــه
األط ـ ـب ـ ــاء ح ــالـ ـيـ ـ ًا هـ ــي م ـع ــال ـج ــة األث ـ ــار
الـجــانـبـيــة لـلـتـنـفــس االص ـط ـنــاعــي اآللــي
« الـصــدمــة» وهــي األذيــة الـتــي يسببها
التغير فــي ضغط الـهــواء على الرئتين،
حيث تقوم أجهزة التنفس االصطناعي
ب ــدف ــع ال ـه ــواء إل ــى الــرئ ـت ـيــن م ــن خ ــارج
الـجـســد وتـنـتـفــخ الــرئـتــان مـثــل الـبــالــون،
وإذا لــم يـتــم ضـبــط هــذه العملية بشدة
فـقــد يـعـمــل ضـغــط ال ـهــواء ضــد الـحـجــاب
ال ـح ــاج ــز وال ـع ـض ــات م ــا ب ـيــن ويـنـتـهــي
األمــر بزيادة الضغط في الحويصالت
ال ـه ــوائ ـي ــة فـ ــوق ال ـم ـس ـت ــوى ال ـط ـب ـي ـعــي،
مـمــا قــد يــؤدي فــي أحـســن األح ــوال إلــى
التهاب الرئة ،وفي أسوأها إلى التمزق
وهذا ما يدعى «الصدمة».
تضرر األنسجة السليمة
لـيــزداد األمــر ســوء ًا فــإن الــذيــن يعانون
م ــن م ـت ــازم ــة ال ـض ـيــق ال ـت ـن ـف ـســي ال ـحــاد
مـ ـث ــل ال ـم ـص ــاب ـي ــن بـ ـفـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا
ي ـت ـعــرضــون ل ـخ ـطــر ال ـم ـعــانــاة م ــن األث ــر
ال ـجــان ـبــي الس ـت ـخ ــدام أج ـه ــزة الـتـنـفــس
االصطناعية ،ألن الحويصالت الهوائية
مليئة بسوائل تمنع الهواء من الوصول
إل ـي ـهــا م ـمــا ي ـج ـعــل ض ـغــط الـ ـه ــواء أع ـلــى
ف ــي ال ـح ــوي ـص ــات ال ـس ـل ـي ـمــة ،وآخ ـ ــر مــا
نــريــد الــوصــول إلـيــه هــو إل ـحــاق الـضــرر
باألنسجة السليمة لــدى مــريــض يعاني
مــن أنـسـجــة رئــويــة مـتـضــررة ،ولتجنب
ذل ــك ي ـح ـتــاج األط ـب ــاء الخ ـت ـيــار طــريـقــة
إعداد جهاز التنفس بعناية.
واالجراء الرئيسي لذلك هو تقليل حجم
وض ـغــط ال ـه ــواء ال ــداخ ــل إل ــى الــرئـتـيــن.

حقوق
الملكية
الفكرية تجعل
الشركات
الكبرى تحتكر
التصاميم
وتستغل أزمة
كهذه من
أجل تحقيق
أكبر نسب ربح
ممكنة

www.kassioun.org

لذلك تحتاج أجهزة التنفس االصطناعي
ذات التكلفة القليلة إلــى طريقة لضبط
ه ــذه اإلعـ ـ ــدادات .ول ـكــن تـصــامـيــم كـهــذه
ال تـحـتــوي عـلــى ه ــذه اإلم ـكــان ـيــة ،ومــن
الـمـحـتـمــل أن ي ـكــون ض ــرره ــا أك ـثــر مــن
ف ــائ ــدتـ ـه ــا ،وي ـ ـبـ ــدو أن م ـص ـم ـم ــي ه ــذه
االطالع
األجهزة لم يكلفوا أنفسهم عناء ّ
على هذه التفاصيل.
تصاميم جامعية
ت ـق ــدم ب ـع ــض ال ـش ــرك ــات ال ـك ـب ــرى ه ــذه
ال ـت ـصــام ـيــم ك ـم ـن ـتــج ح ـص ــري ل ـه ــا ،ومــن
الواضح أنهم لم يقوموا بأي بحث عما
ي ـح ـتــاجــه ال ـمــرضــى م ــن ج ـه ــاز الـتـنـفــس
ال ـص ـنــاعــي ،وق ــام ــوا بـتـصـمـيـمــه بــأقـصــى
سرعة لينشروا الجهاز كحل لمواجهة
الـ ــداء دون أن يـهـمـلــوا وض ــع عــامـتـهــم
الـتـجــاريــة فــي الـفـيــديــوهــات الـتــي تشرح
طرق عملهم.
إن ال ـت ـص ـم ـي ــم الـ ـس ــاب ــق الـ ـ ــذي اق ـت ــرح
اس ـت ـخــدام ج ـهــاز الـتـنـفــس االصـطـنــاعــي
يعتمد عـلــى مـشــروع جــامـعــي مـنــذ الـعــام
 .2010وهذه الدراسة كانت متاحة على
الـمــواقــع اإللـكـتــرونـيــة مـنــذ ذلــك الــوقــت.
وق ـ ــد أه ـم ـل ــت الـ ـش ــرك ــات أف ـ ـك ـ ــار ًا ذك ـيــة
لـلـتـصـمـيــم كــانــت سـتـجـعـلــه أك ـثــر فــاعـلـيــة،
حيث يتضمن التصميم مقياس ًا للتنفس
يمكنه قياس معدل تدفق الهواء الخارج
مــن الـجـهــاز وبـتـكــامــل هــذه القيمة يمكن
حـســاب حـجــم ال ـهــواء الـمـسـتـهـلــك ،وهــذا
يمكن أن يضاف إلى جهاز ضبط يحدد
شــدة الضغط على الكيس البالستيكي
للجهاز لتبديل حجم الـهــواء المستهلك،
وه ــو تـصـمـيــم أف ـضــل ،وق ــد ي ـكــون نــافـعـ ًا
في الحاالت االضطرارية القصوى رغم
أنــه ليس كــامـ ًا ،حيث يعاني من بعض
ال ـم ـشــاكــل ،ف ـهــو مـصـمــم ل ـي ـقــوم بـتـنـفــس
تـ ــرددي لـيـنـفــذ مــن  30-5نـفــس خــال
الــدق ـي ـقــة ال ــواح ــدة م ـمــا ي ـج ـعــل الـتـنـفــس
إجـبــاريـ ًا ،وتـقــرره اآللــة كــامـ ًا ،وسيأخذ

ال ـمــريــض ال ـن ـفــس سـ ــواء أراده أم ال،
وه ــذا لـيــس مــريـحـ ًا ويـتـطـلــب أن يـكــون
ال ـمــريــض م ـخ ــدر ًا ل ــدرج ــة ال ـش ـلــل ،وقــد
ي ـس ـبــب ال ـص ــدم ــة أي ـض ـ ًا ف ــي حـ ــال ق ــاوم
ال ـح ـجــاب ال ـحــاجــز وال ـع ـضــات الـشـهـيــق
ما بين األضلع ،ويتطلب النظام الدقيق
لحجم الضغط وضبط نسبة األكسجين
والـ ــرطـ ــوبـ ــة آل ـ ـيـ ــات أكـ ـث ــر ت ـع ـق ـي ــد ًا مــن
مضخات التنفس االصطناعي تلك.
هل من كوادر مؤهلة؟
مـ ـ ــا ن ـ ـح ـ ـتـ ــاجـ ــه فـ ـ ـع ـ ـ ًـا اآلن األطـ ـ ـب ـ ــاء
والممرضين المؤهلين السـتـخــدام هذه
األج ـه ــزة بـشـكــل صـحـيــح ،ول ـكــن هــؤالء
يتطلب إعدادهم وقت ًا طوي ًال من الزمن.
وهذا يفتح مجدد ًا قضية حقوق الملكية
الـفـكــريــة الـتــي تـجـعــل الـشــركــات الـكـبــرى
تحتكر الـتـصــامـيــم ،وتستغل أزمــة كهذه
من أجــل تحقيق أكبر نسب ربــح ممكنة
بــاالسـتـفــادة مــن ال ـكــارثــة الـصـحـيــة الـتــي
تـجـتــاح الـعــالــم ،دون أي نـظــر لـضــرورة
جعل التصاميم مفتوحة حتى تتمكن كل
المصانع القادرة على إنتاجها من تغطية
الطلب المتزايد واآلنــي عليها ،بل تترك
تـصــامـيــم ال ـهــواة فــي ال ـمــواقــع الـجــامـعـيــة
م ـف ـت ــوح ــة ،وه ـ ــي الـ ـت ــي ال ت ـت ـم ـكــن مــن
تـغـطـيــة االحـتـيــاجــات الـطـبـيــة األســاسـيــة
فـ ــي ال ـم ـس ـت ـش ـف ـي ــات الـ ــازمـ ــة ل ـمــرضــى
هــذه الجائحة وأليــة ضــرورات أمــراض
تنفسية أخــرى فــي الـمـشـفــى ،بــل تشكل
خـطــر ًا إضــافـيـ ُا عـلــى الـمــرضــى الــذيــن هم
أساس ًا في وضع حرج ال يتحمل المزيد
من الضغوطات واألخطار.
إن دع ـ ـ ـ ــوة عـ ــالـ ـمـ ـيـ ــة لـ ـفـ ـتـ ــح م ـ ـصـ ــادر
المعلومات العلمية األســاسـيــة لمواجهة
هــذه الخطر وغـيــره مــن األخـطــار تبدو
اليوم أكثر إلحاح ًا .إلنهاء حالة الجشع
الــرأسـمــالــي الـتــي تـضــع الــربــح فــي قائمة
األول ـ ــوي ـ ــات ،ح ـت ــى ل ــو كـ ــان ذلـ ــك عـلــى
حساب حياة البشر.
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ماذا تقول الكرة البلورية عن مستقبل دول الخليج؟

ُيوحي العنوان للبعضّ ،أن مضمون المقال يستند على بعض
كلمات المشعوذين المكررة والتي َيص ِدق بعضها بينما
يخيب أغلبهاّ ،إل ّأن مستقبل دول الخليج ال يحتاج الكثير من
الشعوذة والتنبؤات ،بل يحتاج إلى قراءة بعض المعطيات
التي تفرض على الجميع صياغة أسئلة كبرى حول المستقبل
القريب لدول النفط الخليجية ،التي تحتاج أنظمتها اليوم
برنامج جاهز لتنفيذ خالل
ال طرح األسئلة وحسب ،بل وجود
ٍ
أيام ،ولكن -إلى اآلن  -ال مؤشرات لوجود هذا البرنامج ،ما
يعني دفع فاتورة سياسية كبيرة!
ǧعالء أبوفّراج

تفرض علينا محاولة قراءة األيام المقبلة
ت ـث ـب ـيــت ب ـع ــض ال ـح ـق ــائ ــق وال ـم ـس ـل ـمــات
ال ـتــي سـتـكــون حـجــر األسـ ــاس فــي فهم
السيناريوهات المطروحة على طاولة
الـبـحــث ،لــذلــك البــد لـنــا مــن س ــردٍ سريع
يمهد الستنتاجات الحقة.
حقائق ومسلمات
تُ ـع ـت ـب ــر ال ـم ـم ـل ـك ــة ال ـع ــرب ـي ــة ال ـس ـع ــودي ــة
ال ـع ـن ـصــر األقـ ـ ــوى ف ــي م ـن ـط ـقــة الـخـلـيــج
العربي ،اقتصادي ًا وسياسي ًا وعسكري ًا،
وت ـش ـيــر األرق ـ ــام أن ال ـس ـعــوديــة شـ ّكـلــت
ـردة نسبة  %46.3مــن نــاتــج الخليج
مـنـفـ ً
اإلجمالي في عام  ،2017لتليها اإلمارات
ال ـعــرب ـيــة ال ـم ـت ـحــدة بـنـسـبــة  %26.3فــي
المرتبة الثانية ،ثم قطر بالمرتبة الثالثة
بنسبة  .%15وفــي  2019شـ ّكــل تصدير
ال ـن ـف ــط بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـس ـعــوديــة  %42مــن
نــات ـج ـهــا اإلج ـم ــال ــي بـيـنـمــا ي ـش ـغــل حـصــة
 %87مــن ال ـمــوازنــة ال ـعــامــة .تـعـتـبــر هــذه
األرق ـ ـ ــام األسـ ـ ــاس ل ـل ـف ـهــم ال ـس ــائ ــد ب ــأن
المملكة السعودية تعتمد بشكل أساسي
ع ـل ــى ال ـن ـف ــط ،وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن سـعــة
انتشار هذه الحقيقة ال بد لنا من إضافة
ب ـعــض ال ـم ـع ـلــومــات ل ـتــوض ـيــح ال ـصــورة
بشكل أكبر.
بعد أن قامت الواليات المتحدة بإعالن
«ح ــرب ال ـن ـفــط» مـنــذ  2014انـخـفـضــت
أسعار النفط بما يقارب النصف ،حيث
وصــل وسـطــي سـعــر الـبــرمـيــل إلــى $53
عــام  2014بمقابل  $98فــي عــام ،2013

ونـ ـت ــائ ــج ه ـ ــذه ال ـ ـحـ ــرب واض ـ ـحـ ــة ك ــان
عـلــى رأس ـهــا إل ـحــاق ال ـضــرر بالمنتجين
ال ـك ـبــار ال ــذي ــن ي ـع ـت ـمــدون ع ـلــى ع ــائ ــدات
تـ ـص ــدي ــر الـ ـنـ ـف ــط الـ ـ ـخ ـ ــام ،م ـ ـثـ ــل :دول
الخليج وروسيا ،وشكلت أسعار النفط
المنخفضة في السنوات السبع الماضية
مـشـكـلـ ًة حـقـيـقــة فــي الـمـمـلـكــة الـسـعــوديــة،
الـتــي ارتـفــع عجز موازنتها إلــى  %6في
.2019
وتـحـتــاج الـسـعــوديــة ال ـيــوم  $76سـعــر ًا
ل ـب ــرم ـي ــل ال ـن ـف ــط ل ـت ـت ـج ـنــب ع ـ ـجـ ــز ًا فــي
الميزانية ،ومــن هــذه النقطة يمكن فهم
حجم األزمة في منطقة الخليج.
بسبب آثــار فـيــروس كــورونــا المستجد
انخفض الطلب على النفط بشكل كبير،
وه ــذا االن ـخ ـفــاض يـشـكــل ضـ ــرر ًا كـبـيــر ًا
على عائدات السعودية ،ولكن انخفاض
الطلب هذا ترافق مع زيادة في اإلنتاج
مما خ ّفض سعر برميل النفط إلــى أقل
من  ،$20وعلى الرغم من أن مجموعة
 +OPECاس ـت ـطــاعــت ال ـتــوصــل الت ـفــاق
ج ــدي ــد ي ـق ـضــي ب ـخ ـفــض اإلنـ ـت ــاج بـشـكــل
تــدري ـجــي مـمــا يـعـنــي ارت ـف ـع ـ ًا فــي أسـعــار
ال ـن ـف ــط ،إال أن ال ـض ــرر ق ــد حـ ــدث ولــن
يكون هذا االرتفاع التدريجي كافي ًا لسد
عجز الميزانية السعودية والخليج.
خطوة أبعد
األرقـ ـ ــام ال ـت ــي ُذكـ ـ ــرت ال ت ـض ـيــف أيّ
جديد ،لكن التذكير بها ضروريٌ دائم ًا،
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ه ــذه ال ـت ـط ــورات فــي
سوق الطاقة تجري منذ بضع سنوات
إال ّأن فيروس  19-covidسـرّع هذه
الـعـمـلـيــة ب ـش ـكـ ٍـل ل ــم ي ـكــن ف ــي الـحـسـبــان.
فــالـخـلـيــج ال ـيــوم يـشـهــد أزم ــة لــن تـنـفــرج
قــري ـب ـ ًا ،وعـلــى الــرغــم مــن كــل مـحــاوالت
السعودية لزيادة مواردها غير النفطية
إ ّال أنـهــا لــم تستطع الــوصــول إلــى عتبة
النجاة ،هذا يعني أن المملكة التي قادت
دول الخليج فــي هــذه الـطــريــق الــوعــرة
ط ـ ــوال ال ـع ـق ــود ال ـم ــاض ـي ــة ب ــات ــت ال ـي ــوم
ب ــأم ــس ال ـح ــاج ــة إلـ ــى ب ــرن ــام ــج سـيــاســي
ج ــدي ــد ي ـك ــون م ـت ـنــاس ـب ـ ًا م ــع ان ـخ ـفــاض
وزنـهــا اإلقـلـيـمــي مــن جـهــة ،ومــع تــوازن

سيحتاج
الخليج إلى
استثمار
ما تبقى
من أمواله
المدفونة
بشكل مختلف
وهذا ما
يجعله أقرب
لقرع أبواب
الصين وصون
عالقات الجوار
التي دآبت دول
الخليج على
تدنيسها

القوى الدولي من جهة أخرى ،فالمملكة
تـعـتـبــر ف ــي ال ـبــدايــة ح ـجــر األسـ ــاس فــي
نظام البيترودوالر الذي بدأ يتثبت في
مطلع سبعينيات القرن الماضي ،وعلى
ال ــرغ ــم م ــن أن ه ــذا ال ـن ـظــام ك ــان يـتـلـقــى
ضــربــات فــي الـسـنــوات الماضية إلــى أنه
يـتــرقــب ضــرب ـ ًة قــاضـيــة فــي آخ ــر مـعــاقـلــه
الـمــؤثــرة .الـتــزام السعودية ومــن خلفها
دول أوبـ ــك بـتـسـعـيــر ال ـن ـفــط ب ــال ــدوالر
ك ــان نـتـيـجــة ضـغــط وام ـت ـي ــازات قــدمـتـهــا
الــواليــات المتحدة األمريكية ،لكنه كان
ق ـبــل ك ــل ش ــيء ول ـيــد ت ــوازن ــات دول ـيــة.
واالنهيارات التي يشهدها قطاع النفط
ال ـص ـخــري األمــري ـكــي وارت ــدادات ـه ــا على
ق ـطــاع ال ـمــال الـعــالـمــي سـيـشـكــل خ ـلـ ًـا ال
في مركز الواليات المتحدة في انتاج
ال ـن ـف ــط ع ــال ـم ـي ـ ًا ف ـح ـس ــب ،ب ــل سـيـصـيــب
ع ـصــب اق ـت ـص ــاده ــا وهـ ــو الـ ـ ــدوالر ،مـمــا
سيضعف قدرته عالمي ًا ،وبالتالي يسهل
عـمـلـيــة اسـتـبــدالــه عـلــى ال ـن ـطــاق الـعــالـمــي
في سوق النفط تحديد ًا وخصوص ًا أن
البدائل باتت متوفرة.
تـبــدو حلقة الـتــأثـيــر هــذه ال نـهــائـيــة ،فما
يـجــري يــؤثــر عـلــى االقـتـصــاد األمــريـكــي
وال ـ ــدوالر ،وه ــو مــا يــؤثــر بـ ــدوره على
كل شيء آخر من جديد ،لن تــدور هذه
الحلقة إلــى األبــد بــل ستصل إلــى لحظة
االنـفـجــار ،وحــدوث إنـفـجــا ٍر عالمي بهذا
الحجم يفرض تبديل البرامج السياسية
لــدول العالم  ،أو تسريع عملية التبديل
ه ـ ــذه إن ك ــان ــت قـ ــد بـ ـ ــدأت فـ ــي ب ـعــض
األماكن ،ومن هذه النقطة يكون السؤال
قــد أصبح واضـحـ ًا :مــا هــو برنامج دول
الخليج الـجــديــد؟ هــل تستطيع األنظمة
الـقــائـمــة هـنــاك صـيــاغــة هــذا الـبــرنــامــج أو
تنفيذه؟
التحوالت القادمة
م ــا ي ـج ــري ف ــي ال ـخ ـل ـيــج ال ـي ــوم سـيـنـتــج
خـفـضـ ًا مـحـلـيـ ًا لــإنـفــاق ،يـعـنــي احتمالية
م ــرت ـف ـع ــة ج ـ ـ ــد ًا لـ ــاض ـ ـطـ ــرابـ ــات وع ـ ــدم
االسـ ـتـ ـق ــرار ال ـس ـي ــاس ــي ،وي ـع ـن ــي أي ـض ـ ًا
خـفـضـ ًا فــي «اإلن ـفــاق اإلقـلـيـمــي» ،إي أن
قـ ــدرة ال ـس ـع ــودي ــة ع ـلــى ت ـغ ـط ـيــة نـفـقــات
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حربها باليمن ،وتكاليف تثبيت دور ها
االقـلـيـمــي فــي المنطقة لــن يـعــود ممكن ًا،
ف ــإذا كــانــت الـسـعــوديــة ت ـقــوم بـخـطــوات
خجولة مترددة لوقف حربها في الخليج
بات إنهاؤها اليوم ضرورة ملح ٌة .وإذا
كان التصعيد مع إيــران أولوية أمريكية
فـهــو لـيــس أولــويــة خليجية وخـصــوصـ ًا
أن ســاحــة ه ــذا الـتـصـعـيــد ه ــي أراض ـي ـهــا
واألموال التي ستنفق فيها هي أموالها!.
يحتاج الخليج التأقلم مع وزنه الجديد،
ويحتاج إيجاد البدائل عن النفط الذي
حـ ـت ــى لـ ــو وصـ ـ ــل سـ ـعـ ــره إلـ ـ ــى ال ـس ـع ــر
الـتـعــادلــي الـمـطـلــوب ،فنحن نشهد العقد
األخ ـي ــر م ــن ع ـم ــره ،فـبـغــض ال ـن ـظــر عــن
بــدائــل ال ـطــاقــة ال ـتــي سـتـعــوض نـضــوب
الـنـفــط ،لــن تــؤمــن الـسـعــوديــة  %20من
احـ ـتـ ـيـ ــاجـ ــات ال ـ ـس ـ ــوق ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،ل ــذل ــك
سيحتاج الخليج إلــى استثمار ما تبقى
م ــن أم ــوال ــه ال ـمــدفــونــة بـشـكــل مـخـتـلــف،
وه ـ ــذا م ــا ي ـج ـع ـلــه أق ـ ــرب ل ـق ــرع أبـ ــواب
ال ـص ـيــن وصـ ــون ع ــاق ــات ال ـج ــوار الـتــي
دآبــت دول الخليج على تدنيسها سواء
عالقتها مــع إي ــران وتــركـيــا أو حـتــى مع
روس ـيــا .األه ــم هــو :أن نـتــوقــع تـغـيــرات
كبيرة جــد ًا ،إذ قد تكون إمكانات مصر
ال ـتــي تـتـكــئ عـلــى م ـســاعــدات الـسـعــوديــة
اليوم أكبر وأوفر من هذه األخيرة في
العقود القادمة.
ال ـضــربــات ال ـتــي يـعــانــي مـنـهــا االقـتـصــاد
ال ـع ــال ـم ــي لـ ــم ت ـس ـت ـث ـ ِـن أح ـ ـ ــد ًا ،ل ـك ـن ـهــا لــم
ت ـت ــرك ال ـك ــدم ــات نـفـسـهــا ف ــي ك ــل م ـكــان،
فـقــد ت ـخــرج بـعــض ال ــدول بـخـســائــر أقــل
بكثير من غيرها ،وهذا يردنا إلى نقطة
البداية تقريب ًا .اهتزاز سوق النفط وما
يسببه مــن تهديد حقيقي لـلـبــرتــودوالر
يـعـنــي ح ــرم ــان ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة مــن
أقــوى أسلحتها «ال ــدوالر» الــذي جــرى
اسـتـخــدامــه كــالـعـصــى لـقـيــادة «قـطـعــانٍ»
م ــن األن ـظ ـم ــة ال ـت ــاب ـع ــة ،وانـ ـفـ ـك ــاك ه ــذه
األنظمة السريع عن الــواليــات المتحدة
ومــا يرافقه مــن آثــار األزمــة االقتصادية
والمالية الحالية يعني بضرورة تحوّل
كبير جــد ًا في المنطقة والعالم ،سيكون
في مصلحة أقل المتضررين.
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اس ـت ـع ــان دون ــال ــد ت ــرام ــب ف ــي  27آذار
ب ـق ــان ــون «اإلنـ ـتـ ــاج ال ــدف ــاع ــي» لـتــوجـيــه
شركة جنرال موتورز لتصنيع المنافس
الـ ـت ــي ي ـح ـت ــاج ــون ـه ــا ب ـش ـك ــل ي ــائ ــس فــي
المستشفيات من أجل عالج كوفيد19-
ق ـبــل بـضـعــة أســاب ـيــع م ــن ه ــذا ال ـتــاريــخ،
تـ ـح ــدي ــد ًا ف ــي  15آذار ،رفـ ــض ت ــرام ــب
ال ـ ــدع ـ ــوات التـ ـخـ ــاذ إجـ ـ ـ ــراءات إلي ـق ــاف
ان ـ ـت ـ ـش ـ ــار الـ ـ ـفـ ـ ـيـ ـ ــروس .ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ــه
ك ــان ــت ك ــام ــل م ـســألــة ف ـي ــروس ك ــورون ــا
«خدعة» ،وأولويته هي «إعــادة إطالق
االقتصاد» .وبحسب زعمه كان أعضاء
الحزب الديمقراطي يُهولون الفيروس
ويتالعبون باالقتصاد من أجل اإلضرار
بفرصته للترشح لوالية ثانية.
ف ــي ذات ال ـف ـتــرة ك ــان رئ ـيــس الـ ــوزراء
الـبــريـطــانــي بــوريــس جــونـســون يسخر
من اإلجراءات التي كان يطالب األطباء
بها – حيث زار مشفى يعالج المرضى
الـمـصــابـيــن بـكــوفـيــد 19-وصــافــح أي ــادي
ج ـم ـيــع م ــن م ـ ــروا ب ــه – ل ـي ـق ــوم ب ـعــدهــا
بــان ـع ـطــاف حـ ــادّ وي ـب ــدأ بــإل ـقــاء ال ـع ـظــات
حول المسؤولية االجتماعية وضرورة
اتباع النصائح الطبيّة.
ّإن ك ــا ت ــرام ــب وجــون ـســون مـتـحـيــزان
ج ـن ـس ـي ـ ًا وعـ ـنـ ـص ــري ــان وغـ ـي ــر مـثـقـفـيــن
ومتعصبين متنمرين ،لكنّ التركيز على
هذه الجوانب من شخصياتهم سيقودنا
لـتـضـيـيــع ال ـن ـق ـطــة الــرئ ـي ـس ـيــة .يـتـصــرف
ت ــرام ــب وج ــون ـس ــون ب ـ ــذات األس ـل ــوب
ألنّهما يتشاركان ذات اإليديولوجيّة.
الخدمات الصحية في حالة تفتت
فـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــان ض ـ ـ ـمـ ـ ــن الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود
النيوليبرالية ،ولهذا فالخدمات الصحية
فــي كــا الـبـلــديــن كــانــت فــي حــالــة تفتت
ق ـبــل ح ـتّــى أن تـصـبــح كـلـمــة «ف ـيــروس
كــورونــا» شــائـعــة االس ـت ـخــدام .هـنــاك ما
يـقــارب  30مليون أمــريـكــي ليس لديهم
أيّ تــأم ـيــن ص ـحــي ع ـلــى اإلط ـ ــاق .أحــد
الـفـتـيــة الـبــالــغ عـمــره  19عــامـ ًا مــن الــذيــن
ض ــرب ـه ــم ك ــوفـ ـي ــد 19-ت ــوف ــي األس ـب ــوع
الماضي أثناء انتظاره للعالج .فألنّه لم
يـكــن مــؤمـنـ ًا صـحـيـ ًا ك ــان عـلـيــه االنـتـظــار
ف ــي آخ ــر ال ـطــواب ـيــر الـمـنـتـظــرة لـلـعــاج.
وكما صاغ الكاتب األمريكي-اإليرلندي
دانــي كاسيدي األمــر« :هــذه بــاد سيئة
ليموت المرء فيها».
ت ـمّــت مـهــاجـمــة ب ـيــرنــي س ــان ــدرز بـقـســوة
لتبنيه لزيادة إنفاق الدولة على المنشآت
ال ـص ـح ـي ــة وت ــوفـ ـي ــر الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـص ـح ـيــة
الـمـجــانـيــة لـلـجـمـيــع .ال ـه ـجــوم مــن زعـمــاء
الـحــزب الــديـمـقــراطــي كــان بـمـثــل ضــرواة
أيّ شخص مــن حــزب تــرامــب .إليزابيث
وارن ،وال ـ ـتـ ــي تـ ـمّـ ــت ت ــرق ـي ـت ـه ــا خ ــال
االنتخابات التمهيدية بوصفها «تقدمية»
بــديـلــة لـســانــدرز ،قــالــت لــه خــال مناظرة
تلفزيونية« :أنت تبيع قوس قزح».
تلقى جيرمي كوربين ذات المعاملة أثناء
ان ـت ـخــابــات الـمـمـلـكــة الـمـتـحــدة الـمــاضـيــة.
سـ ـخ ــر مـ ـن ــه الـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــون وص ـح ـف ـيــو
اإلع ــام األصـفــر بــالـقــول :الـفـطــائــر تنزل
من السماء ،ال بـدّ وأنّــه يظنّ بـ ّـأن هناك
شجرة مال سحرية ،سيجعل االقتصاد
ينهار  ...الخ.
ش ـخ ـص ـيــات بـ ـ ــارزة م ــن حـ ــزب ال ـع ـمّ ــال
وق ـفــت إل ــى جــانــب الـمـحــافـظـيــن وب ــدأوا
بــالـقــول :سـيــاســاتــه فـيـهــا إن ـفــاق كـبـيــر ما

جعل الحزب «غير قابل لالنتخاب» ،أو
خـطـطــه قــد تـبــدو جــذابــة ،لـكــن «مــن أيــن
سيأتي بالمال لها؟».
عدائية األحزاب اليمينية للقطاع
العام
ف ــي ك ــا ال ـب ـلــديــن ،ال ـح ــزب ــان الـيـمـيـنـيــان
األب ــرز كــانــا عــدائـيــان بـشـكــل عـنـيــد تجاه
القطاع العام ،وأرادا أن تقوم «السوق»
بإمالء جميع األولويات االجتماعية .في
كال البلدين أيض ًا قامت أحزاب المنظومة
ال ـي ـســاريــة ب ــدوره ــا ب ــاالل ـت ــزام بــاقـتـصــاد
السوق ،وذلك رغم اتخاذها مقاربة أنعم
مع رغبتهم الشديدة بالمساومة.
رئ ـي ــس وزراء حـ ــزب ال ـع ـم ــال طــونــي
بـلـيــر بــدأ األم ــر بــاتـبــاعــه خـطــى تاتشر
في تسليم رأس نظام الرعاية الصحي
واالج ـت ـمــاعــي ل ـل ـشــركــات ال ـخــاصــة الـتــي
ال تملك أيّــة مصلحة فــي تــزويــد الـنــاس
ب ــال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة وس ـج ـل ـهــا ال يـثـبــت
ســوى تهشيمها للمصلحة العامة .اتخذ
قـ ـ ــادة ح ـ ــزب الـ ـعـ ـم ــال ال ــاح ـق ـي ــن ذات
الموقف ،حتّى أتى كوربين.
لـ ــم ي ـ ــرد ال ـم ـح ــاف ـظ ــون نـ ـظ ــام ال ـص ـحّ ــة
ال ــوطـ ـن ــي « »NHSم ـن ــذ ت ـش ـك ـي ـلــه فــي
عــام  .1947كــانــوا مصممين عـلــى خنقه
وهو في المهد ،األمــر الــذي دفع بوزير
الصـحة العمالي في حينه :أنورين بيفان
إلــى الــزمـجــرة قــائـ ًا فــي بــرقـيــة رسمية:
«المحافظون طفيليات ضارة».
لم نعد نسمع مثل هذا الحس السليم من
قادة حزب العمّال «المعتدلين» اليوم.
اسـتـطــاع نـظــام الـصـحــة الــوطـنــي النجاة
واالسـتـمــرار بوصفه المؤسسة األكثر
ح ـب ـ ًا ف ــي ال ـم ـم ـل ـكــة ال ـم ـت ـح ــدة .ل ـكــن بـعــد
أعــوام من الحكم الطفيلي ،باتت بالفعل
في حالة ضعيفة في الوقت الذي ضرب
فيه فيروس كورونا :بكوادر غير كافية
ونقص حاد في المعدات الرئيسية.
الخصخصة وسياسات التقشف
ال يعود عدم التحضّر إلى المفاجأة التي

إن إصرار النظام
ّ
األمريكي على
عدم االبتعاد عن
السوق ّأدى إلى
هلهلة النظام
الصحي أكثر ما
دفع بمعدالت
الوفيات لترتفع
أكثر

ض ــرب فـيـهــا ال ـم ــرض ،بــل للخصـخصة
وسـ ـيـ ــاسـ ــات ال ـت ـق ـش ــف الـ ـتـ ــي ُف ــرض ــت
عـلــى مــدى أع ــوام .كــان أمــر االحـتـفــاظ
بمخزون احتياطي من أجهزة التنفس
م ــن أجـ ــل اح ـت ـم ــال حـ ــدوث زي ـ ــادة فــي
أم ــراض الـجـهــاز التنفسي منطقي ًا جــد ًا
بالنسبة لألطباء والممرضين وعموم
الشعب .لكنّ بالنسبة لرؤساء صناديق
ال ـص ـح ــة وأسـ ـي ــاده ــم م ــن ال ـس ـيــاس ـي ـيــن
وم ـج ـمــوعــات ال ـض ـغ ــط ،بـ ــدا ّأن ش ــراء
آالت مـكـلـفــة وتــرك ـهــا خــام ـلــة أم ــر غـيــر
منطقي.
كل ما كان يهمهم هو البقاء ضمن حدود
ّ
ال ـم ـي ــزان ـي ــة وت ـق ـل ـيــص اإلنـ ـفـ ــاق وإب ـق ــاء
المشغلين من القطاع الخاص سعداء.
تدافع الكمامات اليائس
ذات الـنـمــط يمكن رؤي ـتــه ،ولـكــن بـحـدّة
أكبر في الواليات المتحدة .عندما بات
من االستحالة إنكار مــدى انتشار أزمة
ف ـيــروس كــورونــا ،بــدأ الـتــدافــع الـيــائــس
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى ال ـك ـم ــام ــات وال ـع ـب ــاءات
ومـ ـع ــدات ال ـف ـحــص وم ـن ــاف ــس ال ـت ـهــويــة
...الـ ـ ــخ .بـ ــدأت ال ــوالي ــات ت ـت ـنــافــس ض ـدّ
ب ـع ـض ـه ــا الـ ـبـ ـع ــض .ارتـ ـفـ ـع ــت األس ـ ـعـ ــار.
ب ــات ــت سـ ــوق ال ـم ـع ــدات ال ـط ـب ـيــة ع ـبــارة
عــن فــوضــى مـمّــا عـمّــق ال ـيــأس الـمـحــاط
بالجشع المتفشي.
ل ـكــن ح ـتّ ــى ع ـنــدمــا وقـ ــف ت ــرام ــب أث ـنــاء
ت ـقــدي ـســه ل ـل ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ضـ ـدّ تــدخــل
الدولة .بل عوض ًا عن ذلك ،دعا الشركات
ومن بينها جنرال موتورز لملء الفراغ
عبر تحويل إنتاجها إلى منافس التهوية
والكمامات ...الخ.
فـقــط عـنــدمــا أعـلـنــت ج ـنــرال م ــوت ــورز عن
كونها غير قادرة على إنتاج المعدات في
ال ــوق ــت ال ـم ـتــاح ق ــام ت ــرام ــب ت ـحــت ضـغــط
ال ـع ــام ــة وم ـس ـت ـش ــاري ــه ل ـل ـص ـحّ ــة ب ــإص ــدار
مــرســوم تـفـعـيــل قــانــون اإلن ـتــاج الــدفــاعــي.
ل ـك ـنّ ــه ال ي ـ ــزال ي ــرف ــض أيّ اقـ ـت ــراح ب ــأن
ت ـق ــوم ال ــدول ــة بــال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى ال ــوض ــع،
فهذا سيكون «اشتراكية» .عوض ًا عن ذلك

قــام بــدعــوة جـنــرال مــوتــورز وغـيــرهــا من
المصنعين المحتملين للدخول في مناقصة
على عقود من مزودي الصحة العامة.
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،وع ـلــى ط ــول األرض
األمــريـكـيــة ،تـضــاعــف انـتـشــار الـفـيــروس
وان ـت ـشــاره ث ـمّ تـضــاعــف مــن جــديــدّ .إن
إصـ ــرار ال ـن ـظــام عـلــى ع ــدم االب ـت ـعــاد عن
الـســوق أدّى ب ــدوره إلــى هلهلة النظام
الصحي أكثر ،ما دفع بمعدالت الوفيات
لترتفع أكثر.
تواطؤ القوى السياسية التقليدية
فــي بــريـطــانـيــا ،وفــي الــوقــت الــذي وصــل
ف ـي ــه ال ـ ــوب ـ ــاء ،ان ـخ ـف ــض ع ـ ــدد األس ـ ــرة
ال ـم ـت ــاح ــة ف ــي ن ـظ ــام ال ـص ـحّ ــة الــوط ـنــي
ألدنــى مستوى لــه على اإلطــاق ،هبط
م ــن  144.455س ــري ــر ع ـنــدمــا اس ـتــولــى
الـمـحــافـظــون عـلــى السلطة فــي حــزيــران
 2010إلــى  127,225في تشرين الثاني
 .2019وق ـف ــت ن ـق ــاب ــات ن ـظ ــام ال ـص ـحــة
ال ــوطـ ـن ــي وال ـم ـج ـم ــوع ــات ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة
ونــاشـطــو الـيـســار ض ـدّ تـقـلـيــص اإلنـفــاق
ونظموا اإلضــرابــات والـتـظــاهــرات .لكنّ
معارضة الشارع لم تجذب دعم الزعماء
السياسيين وكــان شـعــارهــم الــدائــم« :ال
يمكننا تحمل نفقاتها».
ّإن تــواطــئ الديمقراطيين فــي الــواليــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ،وكـ ــذلـ ــك قـ ـ ــادة الـ ـعـ ـم ــال فــي
المملكة المتحدة ،مهّد الطريق لترامب
وجونسون كي يهشموا شروط الصحة
ال ـع ــام ــة م ــا ج ـعــل ال ـم ـس ـن ـيــن وال ـمــرضــى
والضعفاء في خطر رهيب عند وصول
الوباء.
إنّ ــه لـمـجـتـمــع مــريــض هــذا ال ــذي نعيش
ف ـيــه ال ـي ــوم ،ال يـهـتــم بــال ـنــاس ب ــل فـقــط
بالتنافس والربح ،األمر الذي ضمن ّأن
يصبح الوباء تهديد ًا للحياة نفسها.
ع ـنــدمــا ن ـفــرغ م ــن ه ــذا عـلـيـنــا أن نـكــون
م ـس ـت ـع ــدي ــن ل ـت ـس ــوي ــة حـ ـس ــاب ــاتـ ـن ــا مــع
الــرأس ـمــال ـيــة وال ـم ـه ـل ـل ـيــن ل ـهــا بــالـطــريـقــة
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـحـ ــة :ب ـ ــوض ـ ــع أق ـ ــدامـ ـ ـن ـ ــا ع ـل ــى
صدورهم ،وأصابعنا في عيونهم.

شؤون عربية ودولية
قاسيون ـ العدد  963اإلثنين  27نيسان 2020
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الصورة عالمياً
•كشف المتحدث
ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻘﺎﺋﺪ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات
المسلحة
العراقية،
اﻟﻠﻮاء ﻋﺒﺪ
اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺧﻠﻒ،
أن بغداد وواشنطن
ستتفاوضان في حزيران المقبل على وضع
جدول زمني النسحاب القوات األمريكية من
العراق.
•نددت وزارة
الخارجية
الروسية
بمحاوالت
تحميل الصين
ومنظمة
الصحة العالمية
كامل المسؤولية عن
تفشي جائحة فيروس كورونا في العالم،
واصفة إياها بأنها «متحيزة» و»غير
مناسبة».

يستعر الجدل بين دول االتحاد األوروبي هذة األيام حول خطة إلنقاذ وإنعاش االقتصاد ما بعد كورونا ،و انقسم االتحاد إلى معسكرين واضحين
خالل جلسة نقاش جرت يوم  24نيسان الجاري ،ضم المعكسر األول :ألمانيا وهولندا بشكل أساسي (دول ذات نسبة َدين منخفضة) ،وضم المعسكر
الثاني :إيطاليا وإسبانيا واليونان وفرنسا (دول ذات مديونية عالية) ،فما هو جوهر هذا الخالف ،وماذا سيضيف في سلة أزمات االتحاد األوروبي؟
ǧعماد بيضون

االتحاد األوروبي
ال يملك ح ًال إال
إغراق الدول
األفقر بالديون
وتأجيل اإلنفجار
القادم ال أكثر

ي ـج ــري ال ـن ـق ــاش حـ ــول إنـ ـش ــاء ص ـن ــدوق
بميزانية  1تريليون يورو ،والخالف الدائر
حالي ًا ليس حول الصندوق بحد ذاته ،بل
حول آلية االقتراض منه ،وكيفية حساب
نسبة الفوائد ،فبينما تصرّ إيطاليا وفرنسا
على إصدار ما أسموه «سندات الكورونا»
وال ـ ــذي ي ـع ـنــي أنـ ــه س ـي ـتــوجــب ع ـلــى دول
ال ـي ــورو كـمـجـمــوعــة أخ ــذ ديــون م ـش ـتــركــة
من األسواق المالية وتوزيعها فيما بينها،
وإعطاء ضمانة مشتركة لدفع هذه الديون
والفوائد ،وهو ما ترفضه ألمانيا وهولندا
ويـ ـط ــرح ــون بــال ـم ـقــابــل م ــا ي ـس ـمــى مـظـلــة
االسـتـقــرار المالي األوروب ــي ،الــذي يؤمن
فـيــه االت ـحــاد  1تـيــرلـيــون ي ــورو ،وتحصل
الــدول على قروض من هذا المبلغ بشكل
مـنـفــرد ،وتــدفــع كــل دولــة على حــدة فوائد
هــذه الـقــروض ،كـ ٌـل حسب وضعه المالي،
فإيطاليا المهددة بدخول المنطقة الخطرة
ض ـم ــن ال ـت ـص ـن ـيــف االئ ـت ـم ــان ــي ل ـم ـن ـظ ـمــات
التصنيف ،ستترك دون دعم من جيرانها
ل ـتــدفــع ن ـســب ف ــوائ ــد عــال ـيــة ع ـلــى ديــون ـهــا،
بـيـنـمــا ي ـس ـمــح ال ـخ ـيــار األول ب ــأن تـضـمــن
الــدول األغنى ديون الــدول األفقر ،وتدفع
الـ ـق ــارة ك ـل ـهــا ف ــوائ ــد م ـت ـس ــاوي ــة .وهـ ــذا مــا
اليلقى ترحيب ًا من دول االتحاد الغنية.
من سيدفع الفاتورة
االت ـح ــاد ي ـت ـشــارك ع ـلــى «ال ـح ـل ــوة» فـقــط،
بـيـنـمــا ي ـحــاول تـحـمـيّــل الـ ـ «ال ـم ـرّة» لــدول
بعينها ،والخيار اليوم أمام الــدول األغنى

لنظام
هو إخضاع الــدول األكثر مديونية
ٍ
صارم جد ًا من التقشف ،حتى لو اضطرت
لـتـحــويــل بـعــض دول االت ـح ــاد األوروبـ ــي
إلى دكتاتورياتٍ عسكرية ،وهو أمرٌ واردٌ
جد ًا.
ترى هولندا والنمسا وفنلندا وألمانيا ،أن
السندات التي تطالب بها فرنسا وإيطاليا
تُـعـدّ قسيمة مجانية لتلك الـبـلــدان الـتــي ال
تتحكم كما يجب في ميزانيتها ،ولــم تنفذ
إل ــى اآلن «اإلصـ ــاحـ ــات» ال ـمــوصــى بـهــا،
فـيـمـكــن ل ـس ـنــدات ال ـي ــورو ه ــذه أن تشجع
الـ ــدول الـمـنـفـلـتــة عـلــى تــأخـيــر الـتـقـشــف ،فـ
«سـنــدات الـيــورو فــي فـتــرة وبــاء كــورونــا
ه ـ ــي ال ـ ـطـ ــريـ ــق ال ـ ـخ ـ ـطـ ــأ» حـ ـسـ ــب ت ـع ـب ـيــر
المستشارة األلمانية أنغيال ميركل .بينما
رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أن ال ـم ـشــروع األوروب ـ ــي ال مـسـتـقـبــل لــه
ف ــي حـ ــال ف ـش ــل الـ ـ ــدول ف ــي ال ـت ـع ــام ــل مــع
هــذه «الـصــدمــة االسـتـثـنــائـيــة» الـتــي يمثلها
فـيــروس كــورونــا ،مضيف ًا أن «أوروبــا إذا
اس ـت ــدان ــت إلق ـ ــراض اآلخـ ــريـ ــن ،فـ ــإن ذاك
لــن يــرقــى إل ــى مـسـتــوى االس ـت ـجــابــة الـتــي
نـحـتــاجـهــا» ،م ــؤك ــد ًا أن ه ــذا األم ــر سيثقل
ك ــاه ــل دول ت ـن ــوء بــال ـف ـعــل ب ــال ـدَّي ــن ،مـثــل:
إيطاليا وبلجيكا واليونان.
وبما أن النقاش حول السندات المشتركة
ي ـبــدو أن ــه ان ـت ـهــى ،وأن م ــا سـيـتــم إقـ ــراره
ه ــو ق ــروض م ــن مـظـلــة ن ـظــام االس ـت ـقــرار
األوروبي ،فإن ما يجري اليوم هو تكرار
لإلجراءات المتبعة بعد أزمة  2008والتى
خـلـقــت مشكلة ال ـيــوم ،واإلجـ ــراءات التي
ي ـقــوم ب ـهــا االت ـح ــاد األوروب ـ ــي لــإن ـعــاش،
م ــن خـ ــال الـ ـقـ ــروض ،وس ـن ــرى نـتــائـجـهــا

الـكــارثـيــة فــي الـسـنــوات الـمـقـبـلــة .فــاالتـحــاد
ال ي ـم ـلــك ح ـ ـ ًا ،إال إغ ـ ــراق ال ـ ــدول األف ـقــر
بــالــديــون وتــأجـيــل ه ــذا اإلن ـف ـجــار ال أكـثــر،
وهــذا ما سيؤدي لتمركز المكاسب ،وهو
ما سيتضح في السنوات القريبة القادمة.
ما المخرج؟
النقاش الدائر اليوم هو جزء من نقاش
عــام دائ ــم ،حــول كيفية تــوزيــع المكاسب
والـ ـخـ ـس ــائ ــر فـ ــي االت ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي؟
وم ــن يــدفــع ال ـفــوات ـيــر ال ـك ـب ـيــرة؟ فــإرهــاق
ال ــدول فــي الــديــون لــن يجعلهم يـغــرقــون
ب ـع ـي ــد ًا ع ــن «الـ ـقـ ــارب األوروب ـ ـ ــي» ،فـهــي
سلسلة مترابطة ،بين دائنين ومديونين،
واستبدال النظام الرأسمالي القائم بنظام
اش ـت ــراك ــي سـيـصـبــح ح ــاج ــة مــوضــوع ـيــة،
وضـ ـ ــرورة ت ــاري ـخ ـي ــة ،ف ـم ـخ ــارج األزمـ ــة
الحالية ضيق ٌة جد ًا ،وقد ال تحتاج األمور
الت ـس ـف ـتــاء شـعـبــي أو ص ـنــاديــق اق ـت ــراع،
ف ــال ـش ــارع األوروب ـ ـ ــي ال ـي ــوم ف ــي درج ــة
عــالـيــة مــن الـنـشــاط ويـجــري ص ــدامٌ كبير
مع كل محاولة تجري لتخفيض النفقات.
واآلل ـي ــة ال ـتــي ت ـجــري فـيـهــا ال ـيــوم إدراة
األزمة تعني سياسات تقشف كبيرة جد ًا
سيقابلها رفــض شعبي كبير ،فالسترات
ال ـص ـفــراء فــي فــرنـســا ه ــذه ال ـحــركــة الـتــي
ل ــم ت ـت ـعــب ب ـع ــد ،س ـت ـش ـهــد ن ـه ــوض ـ ًا أش ــد.
ال ـس ـتــرات ال ـص ـفــرات ج ــاءات تـعـبـيــر ًا عن
اختالل في التوازن الذي شهدته أوروبا
ٍ
لـفـتــرة طــوي ـلــة ،وإن كــانــت ه ــذه الـحــركــة
احتلت شوارع فرنسا في السنة الماضية
فـسـتـنـتـقــل ال ـي ــوم إل ــى دول أخ ــرى ربـمــا
بأشكل أخرى

•تضاعف
عجز الموازنة
األميركية
خالل ستة
أسابيع أربع
مرات لهذا العام،
ليصل إلى ما يقرب من أربعة تريليونات
دوالر ،وهي أعلى نسبة زيادة في تاريخ
الواليات المتحدة.
•انتقدت الصين
ما تفعله
الواليات
المتحدة من
تحويل اللوم
عن نفسها
وسط تفشي
مرض فيروس كورونا
الجديد ،قائلة :إن الواليات المتحدة تحاول
تغطية مشاكلها من خالل هذا الطريق.
•أكد مسؤول في
البنك المركزي
البريطاني :إن
بالده «تمر
بانكماش
اقتصادي أسرع
وأعمق من أي
شيء عرفناه في القرن
األخير ،بل ربما في عدة قرون» ،واستبعد أن يكون
التعافي سريعاً.
•زعم وزير الخارجية
األميركي مايك
بومبيو :أن
منظمة
الصحة
العالمية
«تحتاج إلى إصالح
جذري عقب تعاملها
مع جائحة كورونا» ،مشيراً إلى أن «الواليات
المتحدة ،وهي أكبر مانح للمنظمة ،قد ال
تستأنف تمويلها».
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البرازيل ودومينو تساقط الحكومات

يحتضر النظام العالمي الحالي المنخور منذ م ّدة ليست بالقصيرة .والجديد في المشهد
اليوم هو السرعة التي تتساقط فيه رموزه :نرى الواليات المتحدة غير قادرة على
االستجابة لألزمات المتتابعة من انتشار الفيروس والركود االقتصادي وانهيار أسواق
الضفة األخرى فجر نظام عالمي جديد رمزه
النفط ،والقادم أعظم .بينما نشهد على ّ
الصين ،التي تعزز اليوم قوتها السياسية واالقتصادية مستفيدة من قدرتها على تولي
أمر األزمات بفاعلية .ليس فيروس كورونا مسؤو ًال عن هذا ،بل هو مج ّرد أحد أعراض
إن هذا الضعف يفتح الباب واسعاً أمام
الشيخوخة الرأسمالية التي أظهرت ضعفهاّ .
إمكانات جديدة إلسقاط هيمنة مؤسسات القطب الواحد الدولية وتابعيها المحليين.

ǧبقلم :جواو ستيديل*ǧ
      تعريب وإعداد :عروة درويش

تقدّم قاسيون اليوم مثا ًال عن الدول الصاعدة
ص ـنــاع ـي ـ ًا ال ـتــي يـسـيـطــر الـنـيــولـيـبــرالـيــون عـلــى
ال ـح ـكــم ف ـي ـهــا :ال ـب ــرازي ــل .إنّ ـه ــا تـعـيــش فــوضــى
عــدم ق ــدرة نخبها عـلــى الـحـكــم تـبـعـ ًا للفجوات
ال ـتــي تـنـخــر بـتـحــالـفــاتـهــم .أمّ ــا الـطـبـقــة الـعــامـلــة
الـبــرازيـلـيــة ومـمـثـلــوهــا ومـنـظـمــاتـهــم الـمـتـنــوعــة،
فرغم تجريدهم من أدواتـهــم الرئيسية لتعبئة
ال ـ ـشـ ــوارع ،ف ـق ــد ت ـم ـك ـنــوا م ــن ت ـش ـك ـيــل م ـن ـصّــة
سياسية موحدة.
السياق الدولي
ّإن وب ــاء كــوف ـيــد 19-عـنـصــر ال يـمـكــن التحكم
به في السياسة ،لكنّه َظهّر األزمة االقتصادية
الـعــالـمـيــة ل ـلــرأس ـمــال ـيــة .ل ـقــد أدّى ل ـحــالــة تـضــع
أســاسـيــات الـنـيــولـيـبــرالـيــة والــرأسـمــالـيــة نفسها
مــوقــع ال ـم ـســاءلــةّ .إن ن ـم ــوذج قـ ــدرة ال ـســوق
ع ـلــى ح ـ ّـل ك ـ ّـل شـ ــيء ،األمـ ــر الـ ــذي دافـ ــع عـنــه
ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــون ،وب ـ ـ ّـأن رأس ال ـم ــال الـمــالــي
بكل شيء،
والشركات العابرة للحدود تتحكم ّ
قد هزم.
حـتّــى ق ــادة الـشـعـبــويـيــن والـحـكــومــات الـفــاشـيّــة
الجديدة الذين تخندقوا ضدّ إجراءات مكافحة
ال ـ ـفـ ـيـ ــروس ،وم ـث ــال ـه ــم بـ ــوريـ ــس ج ــون ـس ــون
وت ــرام ــب وبــول ـس ـنــارو فــي ال ـب ــرازي ــل ،هــزمـهــم
الفيروس .يمكننا القول في هذا السياق بأننا

سـنـخــرج مــن هــذه األزم ــة ولــديـنــا مـشــاكــل في
الصحة العامة بكل تأكيد ،لكننا أيض ًا سنشهد
هزيمة اإلمبريالية األمريكية.
الــواليــات الـمـتـحــدة هــزمــت اقـتـصــاديـ ًا ألنّـهــا لم
تـتـحـضــر «خ ــاف ـ ًا لـلـصـيــن» لـمــواجـهــة الــوضــع.
بعض التقارير تقول بـ ّـأن االقتصاد األمريكي
سيواجه انخفاض ًا في الناتج اإلجمالي المحلي
ب ـن ـس ـبــة  ،%50م ــا س ـي ـعــد ركـ ـ ــود ًا هـ ــائـ ـ ًا .كـمــا
أنّ ـهــم سـيـخــرجــون مــن هــذه األزم ــة مـهــزومـيــن
ع ـس ـكــري ـ ًا ،ألنّ ـهــم فــي األزمـ ــات الـســابـقــة كــانــوا
دوم ًا يلجؤون إلى القوة العسكرية.
كــان عليهم فــي هــذه الفترة أن يصلوا التفاق
مــع طالبان ومـغــادرة الـعــراق وســوريــة ،وهي
الجبهات التي مارسوا فيها قوتهم العسكرية،
ولـهــذا هــم يـخــرجــون اآلن وأذي ــال الخيبة في
أع ـقــاب ـهــم .سـتـخــرج ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة وهــي
ل ــم ت ـعــد إم ـب ــراط ــوري ــة .فــرغــم كــون ـهــا اق ـت ـصــاد ًا
كـبـيــر ًا ولــديـهــا ق ـوّة عـسـكــريــة ،فـهــي لــن تتمكن
مــن اس ـت ـخــدام مــا لــديـهــا لـتُـهـيـمــن بــال ـق ـوّة على
االقتصادات األخرى.
ك ـمــا أن ـنــا نـشـهــد أي ـض ـ ًا اح ـت ـمــال دمـ ــار أوروبـ ــا
بـسـبــب األزم ـ ــة .إس ـبــان ـيــا وإي ـطــال ـيــا والـمـمـلـكــة
المتحدة يعانون من أعداد مهولة من الموتى
بـسـبــب الـتـصــرفــات الــام ـســؤولــة لـحـكــومــاتـهــم.
سـتـخــرج أوروب ــا محبطة بــالـكــامــل ج ـرّاء هــذه
الحلقة من السلسلة ،عــاوة على معاناتها من
أعداد كبيرة من الوفيات.
ال ـب ـت ــرول ك ــان ف ــي ق ـلــب ق ـ ّـط ــاع ال ـط ــاق ــة .بــدأنــا
ن ـش ـهــد م ـنــذ ال ـت ـحــركــات الــروس ـيــة/ال ـس ـعــوديــة

لقد حذا بولسنارو
حذو ترامب في
بأن
االدعاء بال ملل ّ
الفيروس صناعة
وسماه
صينية ّ
الفيروس الصيني

انـخـفــاضـ ًا فــي أس ـعــار الـنـفــط .كـشــف هــذا مــدى
هشاشة الـشــركــات الكبرى الـتــي روجــت بأنّها
ق ــادرة بسبب تحكمها بـمـصــادر الـبـتــرول بــأن
تـتـحـكــم بــاالق ـت ـصــاد ال ـعــال ـمــي .كـمــا أعـتـقــد بــأنـنــا
س ـن ـخــرج م ــع أن ـم ــاطٍ أخـ ــرى م ــن ال ـط ــاق ــة .لــن
تـسـتـبــدل الـبـتــرول بـكــل تــأكـيــد ،لـكــن يـظـهــر هــذا
مدى حاجتنا لالستثمار في أنماط جديدة من
الطاقة.
ف ـي ـم ــا يـ ـخ ــص رأس ال ـ ـم ـ ــال ال ـ ـمـ ــالـ ــي ،وه ــو
األكـثــر أهـمـيّــة فــي هــذا الـطــور مــن الــرأسـمــالـيــة،
فالتطورات ستكون شديدة اإليجابية بالنسبة
لنا نحن العمال .نسمع الكثير من األخبار عن
خسارات ترليونات الدوالرات .أسواق األسهم
هــي ،ســواء فــي نـيــويــورك أو فــي ســاوبــاولــو
أو فــي أي م ـكــان آخ ــر ،هــي كــازي ـنــو مـضــاربــة
للرأسماليين حيث يـضــاربــون لهزيمة بعضهم
واالس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـشــركــات ال ـتــي تـمـنــح أكـبــر
مـعــدالت الــربــح .ولـهــذا هــم يسحبون أسهمهم
مــن واح ــدة ويـهــرعــون نـحــو األخ ــرى .يكشف
لـنــا ه ــذا ّأن رأس ال ـمــال ال ـمــالــي ،مــع شــركــاتــه
وأسهمه ،توقفت عــن جني المليارات وفقدت
قيمتها .سيخرج رأس الـمــال المالي مــن هذه
األزمة وهو متأثر بشدّة.
المستقبل القريب
ما الذي سيحدث على المستوى العالمي بعد
هــذه األزم ــة؟ كـ ّـل مــا سـنـقــولــه هــو افـتــراضــات
تـخـمـيـنـيــة ،ل ـك ـنّ بـضـعــة م ـقــاالت وم ـقــابــات مع
مـفـكــريــن هــامّ ـيــن يـمـكـنـهــا أن ت ـص ـوّر ل ـنــا عــالــم
مــا بـعــد كــورونــا .جميعهم ،وبـغــض الـنـظــر عن
إيــديــولــوجـيــاتـهــم ،يـعـتـقــدون بــأنّـنــا نـشـهــد مــوت
الرأسمالية النيوليبرالية ،رغم ّأن نمط اإلنتاج
الــرأسـمــالــي الـجــوهــري لــن يـمــوت عـلــى ســريــر
م ــرض ــه وال م ـت ـق ــدم ـ ًا ب ــال ـع ـم ــر ،ب ــل ف ـق ــط عـبــر
هزيمته بقوّة الجماهير.
سيعتمد ما سينشأ الحق ًا على القوة التنظيمية
للعمال على طول العالم وعلى ترابط القوى،
لكننا يمكننا مـنــذ اآلن تمييز بـعــض العناصر
التي ستميّز عالم ما بعد كورونا.
الـعـنـصــر األول :يـتـعـلــق ب ــال ــدوالر .فــاالحـتـمــال

األكـبــر ّأن الــدوالر سيتوقف عــن كــونــه العملة
العالمية ،وبتوقفه عن ذلك سيأخذ معه القدرة
ال ـك ـب ـيــرة ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ع ـلــى ال ـتــاعــب
والمناورة.
كما ّأن هناك تقارير عن ّأن الحزب الشيوعي
الـصـيـنــي ي ـح ـضّــر وث ـي ـقــة ت ـس ــاءل الـمــؤسـســات
الدولية متعددة األطراف الموجودة ،وتحديد ًا
فـيـمــا يـخــص األحــاديــة الـقـطـبـيــة بـسـبــب هيمنة
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ع ـلــى ه ــذه ال ـمــؤس ـســات،
مـثــل :األم ــم الـمـتـحــدة ومـنـظـمــة الـعـمــل الــدولـيــة
وبقية المنظمات .تقترح الوثيقة صيغ ًا جديدة
لعمل هذه المؤسسات الدولية لتعكس أحجام
الـقــوى التي ستخرج مــن األزمــة ،مثل :القوّة
االقتصادية للصين.
سـتـخــرج الـصـيــن مــن ه ــذه األزم ــة بـمـعـنــويــات
مرتفعة للغاية ،وليس ذلك ألنّها حافظت على
صــدارت ـهــا االق ـت ـصــاديــة ف ـقــط ،ب ــل ألنّ ـه ــا حـ ّلــت
األزمـ ــة بـســرعــة وبــأقــل نـسـبــة وف ـيــات نـسـبـيـ ًا.
كما ّأن التوقعات جميعها تشير إلى ّأن الناتج
ال ـق ــوم ــي اإلجـ ـم ــال ــي ل ـل ـص ـيــن س ـي ــزي ــد بـنـسـبــة
 .%3-2ق ــد ال ت ـكــون ال ــزي ــادة بـنـفــس الـنـســب
السابقة ،لكنّه يبقى نمو ًا.
واآلن الجميع يــائــس يــدق بــاب الـصـيــن ألجــل
الـكـمــامــات وال ـم ـعــدات ،وه ــذا بـحــد ذات ــه إشــارة
لمدى القوة التي يتمتع بها االقتصاد الصيني
عـلــى الصعيد الـعــالـمــي .وهــذا الب ـدّ أن ينعكس
عـلــى الـمـنـظـمــات الــدول ـيــة ،وال ـتــي هــي أســاس ـ ًا
نتيجة لنظام مــا بعد الـحــرب العالمية الثانية.
الـمـجــال الــدولــي سـيـشـهــد تـغـيــرات ك ـبــرى بعد
هذه األزمة بدء ًا من العام القادم.
البرازيل واألزمة
ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق ب ــالـ ـب ــرازي ــل ،مـ ــا هـ ــي ال ـج ــوان ــب
الــرئ ـي ـس ـيــة ل ـل ـس ـيــاق ال ـح ــال ــي م ــن وج ـه ــة نـظــر
الــرأسـمــالـيـيــن؟ أو ًال :هـنــاك تـعـمّــق فــي األزم ــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة .ج ـم ـيــع الـ ـم ــؤش ــرات تـ ــدل عـلــى
س ـق ــوط ال ـن ــات ــج ال ـق ــوم ــي اإلج ـم ــال ــي م ــا بـيــن
 %20-5وهذا يعني دخولنا فترة ركود عميقة.
فــي الــواقــع ،الـحـكــومــة سـتـكــون مـشـلــولــة حتّى
االنتهاء من فيروس كورونا .في وجه ازدياد
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األزم ــة االقـتـصــاديــة س ــوء ًا ،سـتـحــاول االلـتــزام
بنموذجها وتحميل الـعـمّــال عــبء األزم ــة ،كما
فـعـلــت فــي أزم ــة  2014مــع ديـلـمــا ،وكـمــا فعلت
الحق ًا مع تيمر ،واآلن مع اإلجراءات األخيرة
التي اتخذتها حكومة بولسنارو.
ك ـمــا أن ـن ــا ن ـش ـهــد اح ـت ـم ــال حـ ــدوث ان ـق ـســامــات
بـيـنـهــا وب ـيــن ال ـق ـطــاعــات األك ـث ــر ح ـك ـمــة ،الــذيــن
يعون بأنّهم في حال إكمالهم ضمن اإلجراءات
شــديــدة الـنـيــولـيـبــرالـيــة الـتــي تتبعها الـحـكــومــة،
فـلــن يـكــون لــديـهــم مـسـتـقـبــل .قـطــاعــات مـحــددة
من البرجوازية بدأت بالفعل بإصدار تعليقات
عــامّــة لـيــس فـقــط ض ـدّ إج ــراءات الـحـكــومــة ،بل
أيـضـ ًا بـتــأيـيــد التفكير بــاتـجــاه جــديــد لالقتصاد
البرازيلي.
انعكس ذلــك فــي وســائــل اإلعــام الـبــرجــوازيــة
التي بدأت بالفعل بانتقاد بولسنارو رغم عدم
تشديدها في انتقاد النموذج االقتصادي .لكن
قبل شهر ،لم نكن لنفكر بحدوث مثل هذا .بدأنا
نــرى صحف ًا مثل «غـلــوبــو» و «إسـتــادايــو» و
«فولها» وهي تتبع خط ًا مناهض ًا لبولسنارو
ب ـش ـك ــل واض ـ ـ ــح ،وهـ ـ ــذا يـ ـب ــدأ ب ـس ـح ــب بـعــض
السلطات السياسية منه.
لقد حــذا بولسنارو حــذو تــرامــب فــي االدعــاء
بأن الفيروس صناعة صينية وسمّاه
بال ملل ّ
الفيروس الصيني .إنّها الحماقة التي أدّت إلى
نتائج عكسية عليهما .ففي الوقت الذي يتعزز
فيه مــوقــف الصين ،قــررا اإلعــان بأنّها العدو
الرئيس.
كما ّأن بولسنارو بدأ بشنّ هجوم على الحكام
المحليين .كــان ذلــك مقتصر ًا فيما مضى على
حاكم واحــد في الشمال الشرقي ينتمي ألحد
أح ــزاب الـمـعــارضــة ،أمّــا الـيــوم وبـسـبــب الــوبــاء
فالحكام يتخذون مواقف ًا ضــده .وهــذا ينطبق
بشكل خاص على حاكم ساو باولو الذي كان
أحد الداعمين األقوياء لحكومة بولسنارو .لقد
خسر بولسنارو دعم جميع الح ّكام المحليين.
كما أنّه خسر دعم جزء من الطبقة الوسطى.
ب ــدأن ــا ن ــرى أش ـخ ــاص ـ ًا ي ـق ـفــون ع ـلــى شــرفــاتـهــم
وي ـ ــرم ـ ــون ب ـ ــاألوان ـ ــي والـ ـمـ ـق ــال ــي كـ ـنـ ــوع مــن
االحتجاج .لم تعد هذه االحتجاجات مقتصرة

ع ـلــى األح ـي ــاء ال ـطــرف ـيــة ،ب ــل ه ــي م ـم ـتــدة عـلــى
طــول األبنية الشاهقة الـتــي يعيش فيها جزء
م ــن ال ـط ـب ـقــة ال ــوس ـط ــى .م ــن ال ـج ـيّ ــد أن نــرى
هــذه الـقـطــاعــات وهــي تـخــرج لــاحـتـجــاج ضـدّ
بولسنارو.
ك ـمــا م ــن ال ـم ـهــم أيـ ـضـ ـ ًا أن ن ـن ـظــر إلـ ــى مــوقــف
ال ـج ـيــش .جـمـيـعـنــا رأي ـن ــا قـ ــادة ال ـج ـيــش وهــم
يدعون للحجر ،ثمّ بعد ساعتين خرج الرئيس
على األخبار الوطنية وسخر من الحجر ودعا
ال ـنــاس لـلــذهــاب إل ــى الـعـمــل .ول ـهــذا بـتـنــا نــرى
القطاعات األكـثــر حكمة أو األكـثــر برجوازية
مــن ال ـقــوات الـمـسـلـحــة وه ــي قـلـقــة ،ويـجــب أن
نـعـتــرف ب ـ ّـأن لـهــم سـيـطــرة كـبـيــرة عـلــى جـهــاز
ال ــدول ــة .ف ـفــي أم ــاك ــن مـ ـح ــددة ،ازداد ال ـتــوتــر
الداخلي ألنّه بات واضح ًا زرعهم للعقبات في
درب بولسنارو.
إلى متى؟
إذ ًا بــات واضـحـ ًا ّأن «الـكــابـتــن بــولـسـنــارو» لم
يعد قــادر ًا على جمع الجزء األكبر من القوى
الـبــرجــوازيــة .لكن ليس هـنــاك ق ـوّة برجوازية
واضحة لديها القدرة على استبداله .هذه هي
الـمـعـضـلــة الـتــي نــواجـهـهــا اآلن .إنّ ــه لــم يسقط
وليس هناك بديل .وأنا ال أتحدث هنا بالتأكيد
عن قوى شعبية ،بل أخصص حديثي بالنزاع
بين القطاعات البرجوازية المختلفة.
فــي هــذا الـسـيــاق ،ومــع االرت ـبــاك الــذي ينتشر
مــع عــدم ق ــدرة «الـكــابـتــن» عـلــى خــدمــة الـقــوى
الـمـهـيـمـنــة أو م ـمــارس ـتــه لـ ــدور ب ـطــل ال ــرواي ــة،
فالدور القيادي الوحيد الذي ال يزال يمارسه
هو على شبكته االجتماعية .خطابه الشعبوي
الــرج ـعــي ال ـفــاشــي ال ـم ـخ ـصــص لـشـبـكـتــه فـقــط،
وه ــي ال ت ـت ـجــاوز ف ــي أق ـصــى ال ـت ـقــديــرات %8
م ــن ال ـس ـكــان الـ ــذي يـتـبـعــونــه ألس ـب ــاب ديـنـيــة.
فــي تـقــريــر أصــدرتــه جــامـعــة ريــو دي جــانـيــرو
ال ـفــدرال ـيــة م ــؤخ ــر ًا عــن الـمــايـيــن مــن مـتــابـعـيــه
على تويتر ،فـ ّـإن  %55منهم روبــوتــات .يعني
بأن وهم شعبيته قد تثبّت وتمّ تضخيمه
هذا ّ
ب ـف ـضــل ال ـخ ــوارزم ـي ــات وال ــروب ــوت ــات ولـيــس
بـسـبــب مـتــابـعـيــن مــن الـبـشــر مــن الـمـنـخــرطـيــن
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غالب ًا في الصراع السياسي.
بــال ـن ـس ـبــة لـ ـلـ ـب ــرج ــوازي ــة ،ف ـ ـ ّـإن ال ـس ـي ـنــاريــو
األفـضــل سيكون استقالة بولسنارو .لكنّهم
ي ـع ـل ـمــون ب ــأنّ ــه ل ــن ي ـف ـعــل ذلـ ــك وب ـ ـ ّـأن األم ــر
سيتطلب إنذار ًا أو تحرك ًا حاسم ًا من القوات
ال ـم ـس ـل ـح ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ال يـ ـب ــدو ح ــدوث ــه
وارد ًا فــي ال ـقــريــب ال ـعــاجــل .قــد ن ــرى نــوعـ ًا
من االستيالء البرلماني على السلطة حيث
يستولي الكونغرس على نشاطات الحكومة
وآلـ ـي ــات ص ـنــع الـ ـق ــرار ،رغ ــم ّأن ه ــذا األم ــر
ألن مصالحهم
يـبــدو صـعــب ال ـحــدوث أي ـض ـ ًا ّ
متشابكة جد ًا وكونغرس البرازيل ال يعكس
قوى الطبقات االجتماعية.
أن تقوم المحكمة العليا بإجرا ٍء ما احتمال قائم
أيض ًا ،حيث يمكن أن يسير هاملتون مورايو
«نــائــب الــرئـيــس» بـعـمـلـيــة اسـتـيــاء .قــد يـكــون
لديهم الشجاعة الكافية التـخــاذ هــذه الخطوة
بالحكم على سلوك المحكمة العليا في األعوام
الـثـمــانـيــة الـمــاضـيــة .الـخـيــار األخ ـيــر هــو الـعــزل
وتوجيه اتهام ،وهو األمر الذي قد يأخذ وقت ًا
أطــول وال يـبــدو بــأنّــه قــابــل لـلـحــدوث فــي هذه
اللحظة من الصراع الطبقي.
ال يزال أمامنا عدّة أشهر من الصراع الداخلي
ضمن المؤسسة الحاكمة لنرى ما سيحدث مع
حكومة بولسنارو ،وهذا سيتعمق مع المسار
الذي سيسجّله كوفيد .19-إن وصل الفيروس
إلى األحياء الفقيرة ،حيث ال توجد مؤسسات
عامة أو بنية تحتية قادرة على حماية الفقراء،
فـسـنـشـهــد ارت ـفــاع ـ ًا حـ ــاد ًا فــي أعـ ــداد الــوف ـيــات،
األمر الذي سيؤدي لتغييرات حكومية أسرع.
أمّا إن كانت إجــراءات الحجر الصحيحة الذي
اتـخــذهــا الـحـكــام المحليون مـجــديــة واستطعنا
تجنب مـعــدالت الــوفـيــات المرتفعة ،فقد نشهد
حـ ـي ــازة ال ـح ـك ــام ال ـم ـح ـل ـي ـيــن ع ـلــى ال ـم ــزي ــد مــن
الزعامة لكونهم األبطال الرئيسيين في النضال
المؤسساتي في البرازيل اليوم.
العمال
ّ
دعــونــا اآلن نـنـظــر إلــى الـطـبـقــة الـعــامـلــة ،وهــي
الـكـ ّفــة ال ـمــوازنــة فــي م ـيــزان ال ـصــراع الـطـبـقــي.
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الـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة عــال ـقــة وخــائ ـفــة ودون ق ــدرة
على التصرف تبع ًا للسياق السياسي الحالي
ال ــذي يـحــرمـهــا مــن أدوات ـه ــا ،مـثــل :اإلضــرابــات
واالحتشاد في الشارع .يعني هذاّ :أن الطبقة
العاملة متروكة دون خيار التعبير عن نفسها
وع ــن قــوتـهــا وإرادت ـه ــا الـسـيــاسـيــة .ضـمــن هــذا
ال ـس ـي ـنــاريــو ال ـم ـع ـقــد ،بـ ــدأت ق ـط ــاع ــات مـنـظـمــة
مــن ال ـع ـمّــال ت ـجــري اجـتـمــاعــات عـبــر الــوســائــل
االفتراضية.
ال ـق ـطــاعــات ال ـع ـمّــال ـيــة الـمـنـظـمــة أن ـش ــأت مـنـصّــة
سـيــاسـيــة م ــوح ــدة ،وه ــي خ ـطــوة ه ــام ــة .فـفــي
األسـبــوع األول مــن الـحـجــر ،كــان هـنــاك قرابة
م ـئــة ب ـي ــان م ــن ج ـم ـيــع ال ـق ـط ــاع ــات .اسـتـطـعـنــا
أخ ـي ــر ًا أن نـبـنــي مـنـصــة م ــوح ــدة تـجـمــع بـيــن:
ح ـ ــرك ـ ــات ج ـب ـه ـت ــي ال ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل األس ــاس ـي ـت ـي ــن
«الجبهة البرازيلية» و «الشعب دون خوف»،
واالتـ ـحـ ــادات الـنـقــابـيــة ال ـمــركــزيــة ،والـكـنــائــس
المنضوية حديث ًا ،والحركات الشعبية عموم ًا.
لــديـنــا اآلن منصة مــوحــدة هــامــة .نعلم بـ ّـأن ما
نريده ليس مواجهة خطر كوفيد 19-الحالي
وح ـس ــب ،ب ــل أي ـض ـ ًا أن ن ـك ــون ق ــادري ــن عـلــى
التعامل مع حقبة ما بعد كوفيد 19-فيما يتعلق
بالسياسات االقتصادية.
نـحــن نـبـنــي أي ـض ـ ًا ،بـجـمـيــع الــوســائــل الـمـتــاحــة،
هياكل تضامنية .ما هي طبيعة هذا التضامن؟
أو ًال :علينا الخروج من هذه األزمة ولدينا قيم
ال يمكن لغير الطبقة العاملة زراعتها :التضامن
بين البشر .ممارسة التضامن اليوم جوهرية
ل ـنــا ل ـت ـحــديــد مــاه ـيّــة م ــا س ـن ـح ـيــاه ب ـعــد األزم ــة
والـنـمــوذج الـجــديــد الــذي سـيـهــزم الــرأسـمــالـيــة.
لــديـنــا ال ـيــوم ع ـدّة م ـب ــادرات لـلـطـبـقــة الـعــامـلــة-
عـلــى ط ــول ال ـبــرازيــل -تـحـتــل ال ـســاحــة .هـنــاك
نــوع الـتـضــامــن المقتصر عـلــى مـجــرد الـحــديــث
مــع ال ـج ـيــران وق ـيــام ال ـش ـبــان بــالـمـســاعــدة في
أعمال البقالة .هناك أيض ًا التضامن في السالل
الغذائية والتبرع بالدم .علينا أن نشجع جميع
أنواع المبادرات العمالية التضامنية.
ث ــان ـي ـ ًا :عـلـيـنــا أن ن ـكــون خــاق ـيــن ف ــي اإلثـ ــارة
وال ــدع ــاي ــة .اآلن هــو الــوقــت الـمـنــاســب إلنـكــار
ّأن األمــر متعلق بــالـفـيــروس فـقــط ،واإلش ــارة
للرأسمالية .لدينا الكثير من الحِجاج لنخوضه:
السياسات النيوليبرالية ،وهل من سيستبدل
الحكومة منصة سياسية قصيرة األمد أم ذات
خطاب أصيل مناهض للرأسمالية؟ علينا أن
نكون مبدعين أكثر ،فالوسائل التقليدية ،مثل:
الـنـشــرات والـصـحــف ليست مــائـمــة مــع أوامــر
البقاء في المنزل .علينا أن نستخدم اإلنترنت
والتلفاز أكثر لبناء شبكات وطنية ضمن هذه
المشاريع اإلعالمية.
علينا أن نظهّر شخصية الــرئـيــس لــوال كقائد
رئ ـي ـســي ل ـل ـحــركــة ال ـش ـع ـب ـيــة ف ــي الـ ـب ــاد ،فـهــو
اليـ ــزال يـمـلــك ال ـم ـي ـكــروفــون .عـلـيــه اسـتـخــدامــه
بطريقة منظمة للتحدث مع الحشود ولحملهم
ع ـل ــى رفـ ــض م ــا ي ـح ــدث اآلن واإلع ـ ـ ــان عــن
رغباتهم بالتغيير.
علينا أن نـطـوّر الــدعــوات لتشمل ليس رحيل
بولسنارو وحـســب ،بــل جميع مــن هــم أعضاء
فـ ــي نـ ـظ ــام ال ـق ـص ــر الـ ــرئـ ــاسـ ــي ،ول ـ ـهـ ــذا يـجــب
ع ـل ــى ش ـع ــارن ــا أن يـ ـك ــون« :ل ـن ـخ ــرج ح ـكــومــة
بــولـسـنــارو» .وذل ــك «دفــاع ـ ًا عــن عـمــوم شعب
البرازيل».
*ǩجــواو ستيديل :خريج دراســات عليا في
االقتصاد ،زعيم شعبي وأحد أهم المدافعين
عن اإلصالح الزراعي في البرازيل .عضو مؤسس
عمال األرياف دون أرض» .حاصل
في «حركة ّ
على ميدالية الكونغرس للخدمات الجليلة
للمجتمع .لديه عـ ّدة كتب منها« :برافا
جينته والصراع على األرض في البرازيل» و
«قراءات في األزمة».
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جماهير غفيرة ،ال ُتع ّد وال ُتحصى ،رفعت عبر التاريخ شعار الحرية في ساحات فعلها
كل َت ْوقها للتحرر من البؤس واأللم..
التاريخي؛ شعارًا ك ّثفت فيه ّ

ǧأحمد علي

ح ـيــن ت ـ ــدقّ ل ـح ـظــة األم ــان ــي ال ـم ــؤج ـل ــة ،ت ـهــدرُ
الـحـنــاجــر بـمــا فــاضــت بــه ال ـق ـلــوب مــن مـعــانــاة،
ومــا فــاض بــه العقل مــن أحــام ،وهــذه ليست
مصادفة تاريخية ،بل قانون موضوعي تَثبّت
ي ــوم ـ ًا ب ـعــد ي ــوم ف ــي ت ـجــربــة ال ـب ـشــريــة ...لــدى
اإلنسان مَيْل تاريخي لالنعتاق من الضرورات
بـمـخـتـلــف أشـكــالـهــا ،وي ـجــري الـتـعـبـيــر عــن هــذا
المَيْل عادة بمفهوم الحرية.
ما عالقة الضرورة بالحرية؟!
عـنــدمــا يُـقـيّــد طــرفٌ مــا طــرفـ ًا آخــر بـقـيـدٍ مُـعـيّــن،
بــالـتــالــي يـجـعـلــه أسـيــر ض ــرورة م ـحــددة ،وهــو
بـ ـه ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة يـ ـك ــون قـ ــد ص ـن ــع لـ ــه حــري ـتــه
ال ـم ـنــاق ـضــة ل ـت ـلــك ال ـ ـضـ ــرورة ،وأوّل م ــن ع ـبّــر
عــن تـلــك الـعــاقــة بـيــن ال ـضــرورة والـحــريــة هو
ال ـف ـي ـل ـســوف ه ـي ـجــل ب ـقــولــه« :ال ـح ــري ــة مـعــرفــة
الضرورة» .ما يوضّح أن الطريق إلى الحرية
يتطلب معرفة الضرورة والوعي بها ،يتطلب
فكّ عقدتها ،وفكّ عقدة الضرورة يتم من خالل
معرفة القانونية التي تعمل وفقها..
عن أية حرية نتحدث؟!
ال يـ ــدور ال ـح ــدي ــث ه ـنــا ع ــن ال ـح ــري ــة ال ـفــرديــة
الـتــي يسعى عـبــرهــا الـفــرد الــواحــد لـكــي «ينفد
ب ــريـ ـش ــه» ،وي ـ ـغ ـ ـرّد فـ ــي فـ ـض ــاء ال ــدن ـي ــا رافـ ـعـ ـ ًا
ل ــواء نـجــاحــاتــه األس ـطــوريــة الـتــي «سـيـخـ ّلــدهــا
التاريخ»! بل نتحدث عن حرية الجماعة؛ تلك
الحرية التي تتحقق من خالل ارتباط الجماعة
أش ـدّ االرتـبــاط بــالـضــرورة ،ولـيــس االستقالل
عـنـهــا كـمــا يُ ـنــادي الـكـثـيــرون .فــاالسـتـقــال عن
ال ـض ــرورة عــوض ـ ًا عــن كــونــه وه ــم ،هــو ليس

ص ــح ال ـت ـع ـب ـيــر ،ب ـت ـحــوي ـلــه إلـ ــى واق ـ ــع ت ـت ـحــرر
شعوب العالم أجمع ،وما من حريّة أشدُّ بالغ ًة
من حريّة كهذه!..

حرية أبــد ًا ،هو فوضى تُبعد المرء أشـدّ البعد
عن حرّيته!
بلوغ الح ّرية!
«ك ـ ّل ـم ــا كـ ــان ح ـكــم ال ـم ــرء ع ـلــى م ـســألــة مـعـيـنــة
أكـثــر ح ـرّيــة ،تـحـدّد مـضـمــون هــذا الـحـكــم بقدر
أك ـب ــر م ــن ال ـ ـضّـ ــرورة» ،جـ ــاءت ه ــذه الـمـقــولــة
ع ـل ــى لـ ـسـ ــان ال ـف ـي ـل ـس ــوف فـ ــريـ ــدريـ ــك أن ـج ـلــز
لـتُـشـيــر إل ــى أن ال ـح ـرّيــة تـخـضــع إل ــى تـنــاســب
ض ـ ـ ــروري مـ ــع الـ ـ ـضـ ـ ــرورة ،أي مـ ــع الـ ــواقـ ــع
وقوانينه الموضوعية .وفــي الحقيقة؛ يساعد
ه ــذا الـمـفـهــوم ح ــول الـحــريــة ال ـمــرء بــاسـتـعــادة
لياقته المعرفية ،واالنتقال بالحرية من سماء
الخيال الرومانسي إلــى األرض ،حيث تكون
الحرّية حيّة وفاعلة ،األمــر الــذي يُساعد أيض ًا
بـكـشــف ال ــوج ــه الـحـقـيـقــي ال ـم ــادي ل ـهــا ،وخـلــع
رداء ال ـقــداســة الـمـثــالــي ال ـم ـج ـرّد عــن الـحــريــة،
وال ـم ــزرك ــش بــال ـش ـحــن ال ـم ـع ـنــوي وال ـعــاط ـفــي
المتوهج ،الذي يجعل من الحرية إله جبروت
ال يمكن بلوغه!
وف ــق ه ــذه الـقـنــاعــة الــواق ـع ـيــة؛ ت ـت ـع ـزّز الـحــريــة
الحقيقية باضطراد مع وعي ضرورات الحياة،
والـسـعــي الــدائــم إلزاحـتـهــا عــن كــاهــل اإلنـســان
المتعب والمقهور ،األمــر الــذي يتطلب؛ عملية
خلق إبــداعـيــة مستمرة ومـتـطــورة عبر األيــام
من قِبل اإلنسان ،وبشكل أدقّ؛ من قِبل القوى
المنظمة والواعية..
الثورية الطليعية ّ
ما هي الضرورة اليوم؟
يمكن القول بعبارة بسيطةّ :إن االنقالب على
الــرأسـمــالـيــة هــو الـضــرورة الـتــي تتربع عرش
الـعــالــم والـبـشــريــة الـيــوم ،وربـمــا هــذا االنـقــاب
هــو ض ــرورة ال ـض ــرورات فــي عــالــم ال ـيــوم ْإن

المطلوب اليوم
على مشارف التاريخ
الحقيقي مزيد من
العمل والمعرفة
والنضال المكثف
والتنظيم مزيد من
تضافر اإلرادات الحّرة
النق ّية لمالقاة
الضرورة ب َيد والدفع
بها باليد األخرى

تأ ّزم أزمة!
االنـ ـق ــاب ع ـلــى الــرأس ـمــال ـيــة ال ـي ــوم ضـ ــرورة
لـكــونـهــا ن ـظــام ـ ًا اق ـت ـصــادي ـ ًا اجـتـمــاعـيـ ًا سـيــاسـيـ ًا
مُنتهيَ الصالحية ،وفاقد ًا إلمكانية االستمرار
ب ـف ـعــل أزمـ ــاتـ ــه ال ـم ـس ـت ـع ـص ـيــة ،والـ ـتـ ــي تـ ــزداد
ت ــأزم ـ ًا يــوم ـ ًا إث ــر آخ ــر؛ ولـيـســت أزم ـتــا الـنـفــط
و«كورونا» المستجدتان حالي ًا ّإل تعبير ًا عن
ت ــأزّم األزم ــة الـشــامـلــة لـلـمـنـظــومــة الــرأسـمــالـيــة
ك ّلها ،هــذا الـتّــأزم اإلضافي الجديد الــذي يُنبِّئ
باقتراب النهاية.
لــم تُــولــد هــذه ال ـضــرورة اآلن ،بــل انبثقت من
رحم الحياة منذ زمن بعيد ،وخَطتْ خطواتها
األولــى ببطء كوليد جديد ،لكن ولكونها ابنة
الواقع والحياة ،فقد اشتدّ عودها ،وانتصبت
قدماها باسقتان ،وش ّقت طريقها شيئ ًا فشيئ ًا
عبر مراحل تطوّر ونمو عدّة ،لتصل بنا اليوم
إلى أبواب الخروج من هذا السجن الرأسمالي؛
السجن الذي قبع داخله اإلنسان حوالي ثالثة
قـ ــرون م ــن ال ــزم ــن ،م ـغ ـتــرب ـ ًا ومـ ــأسـ ــور ًا خـلــف
قـضـبــانــه ال ـحــديــديــة ،وم ــدف ــون ـ ًا ف ــي ق ـلــب رئـتــه
الحديدية :الحرب بكافة أشكالها.
ُح ِس َم الجدل!
ربـمــا مــن الـمــريــح جــد ًا لـلـكــاتــب فــي هــذه األيــام
إعالن نبأ احتضار أو موت الرأسمالية ،فهو ال
يحتاج للبراهين واألدلة ،ألن الوقائع العيانية
خ ـيــر دل ـيــل وب ــره ــان ،وه ــي اآلن ع ـلــى م ــرأى
الجميع ،على العكس تمام ًا ممّا كان عليه األمر
فــي بــدايــة ال ـقــرن ال ـحــالــي؛ فـحـيــن ك ــان ينبس
ال ـم ــرء ب ـب ـنــت ش ـفــة ع ــن ذل ــك ال ـق ــدر الـمـحـتــوم
للرأسمالية بالموت ،وعن مالمحه األولية ،كان
يُرجم بالحجارة وكأنه يكفر بــاهلل جـ ّـل جالله!
بجميع األحــوال ،ال مشكلة اليوم ،ها قد قالت
الحياة كلمتها وحسمت الجدل..

بداية جديدة للحياة!
وعـ ـلـ ـي ــه؛ ف ــالـ ـم ــوت الـ ـت ــدريـ ـج ــي وال ـم ـت ـس ــارع
للرأسمالية اليوم ،يفتح األبواب لبداية جديدة
لـلـحـيــاة ،بــدايــة سـتـكــون األجـمــل عـلــى اإلطــاق
دون أدن ــى مـبــالـغــة ،وت ـلــك األبـ ــواب الـجــديــدة
هي ما يمكن بالفعل تسميتها بأبواب الحرية؛
الحرية الجماعية التي ناضلت من أجلها القوى
الثورية عبر تاريخها الطويل والعريق.
عـلــى أب ــواب الـحــريــة ه ــذه ،وف ــي أف ــق الـحـيــاة،
ترتسم اآلن صفحة بيضاء سترسم تفاصيلها
ويحدد أبعادها ومضامينها القوى اإلنسانية
الحيّة بطاقتها وعقولها ،وذلك باالستناد على
الــوعــي الـبـشــري الـجــديــد المتشكل الــذي راكــم
ت ـجــارب كـبـيــرة وثـمـيـنــة سـتـسـمــح لــه بتحقيق
أحــام البشرية جمعاء فــي حـيــاة كريمة تنال
ف ـي ـهــا ح ـقــوق ـهــا ،وفـ ــي ع ــدال ــة ت ـل ـيــق بــاإلن ـســان
ونضاالته عبر التاريخ..
«إكرام الميت دفنه»!
نعم ،آن األوان ،والجميع على موعد مع الحرية
ال ـم ـن ـش ــودة م ـن ــذ زمـ ــن ب ـع ـي ــد ،و(ال ـم ـش ــروط ــة
بــالـعــامــل الــذاتــي) ،وبــاالسـتـنــاد لـلـشــرط األخـيــر
نتابع :طالما أن البشرية وفي مقدمتها القوى
ال ـثــوريــة ال ـمــدفــوعــة بـفـعــل الـ ـض ــرورة ،وصـلــت
إلــى هــذه اللحظات عبر معرفة ونـضــال وعمل
دؤوب مـسـتـمــر ،وع ـبــر ان ـت ـفــاضــات وحــركــات
ثــوريــة طالت أرجــاء العالم كـ ّلــه ،فــإن المطلوب
اليوم على مشارف التاريخ الحقيقي؛ مزيد من
الـعـمــل والـمـعــرفــة والـنـضــال المكثف والتنظيم؛
مزيد من تضافر اإلرادات الحرّة النقيّة ،لمالقاة
الضرورة بيَد ،والدفع بها باليد األخرى ،لتتقدم
خطواتها الكبيرة بــاتـجــاه تغيّر نــوعــي مأمول
ومنتظر بفارغ الصبر من الجميع ،وتحقق ذلك
لـيــس كـفـيــل بــدفــن الــرأسـمــالـيــة وسـجــونـهــا مــر ًة
واحدة وإلى األبد في مقبرة التاريخ فقط ،بل
وكفي ٌل أيض ًا بفتح أبواب الحرّية والحياة على
مصراعيها أمــام الحشود لالنتقال من «مملكة
الضرورة إلى مملكة الحرية»..

شؤون ثقافية
قاسيون ـ العدد  963اإلثنين  27نيسان 2020
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لم ينته النحت الفرعوني بانتهاء العصور القديمة ،بل زاد
االهتمام بالتراث المصري القديم في العصر الحديث.

ǧقاسيون

أنتج النحاتون
المصريون نسخاً
ألغلب التماثيل
القديمة التي
عثر عليها في
عمليات التنقيب
كما قّلد النحاتون
أدوات المعيشة
اليومية

وانتعشت فـنــون النحت الـفــرعــونــي في
مصر التي تنتج أعـمــا ًال تاريخية قديمة
منذ زمن الفراعنة ،في األقصر وأسوان
وخ ـ ــان ال ـخ ـل ـي ـلــي ف ــي م ـن ـط ـقــة الـحـسـيــن
فــي ال ـقــاهــرة وال ـغــردقــة وش ــرم الـشـيــخ
وأسيوط.
ازدهـ ــرت تـلــك الـفـنــون بـشـكــل كـبـيــر في
الـسـبـعـيـنـيــات والـثـمــانـيـنـيــات فــي أوق ــات
ال ـ ـ ـرّواج ال ـس ـيــاحــي ،وأن ـت ــج ال ـن ـحــاتــون
المصريون نسخ ًا ألغلب التماثيل القديمة
التي عثر عليها في عمليات التنقيب ،كما
ق ّلد النحاتون أدوات المعيشة اليومية
من أوانٍ وغيرها ،وكذلك وسائل التنقل
مــن السفن والـعــربــات الحربية وأدوات
الحرب ووسائل التنقل العادية.
استخدم النحاتون العديد من الخامات
التي تنوعت بين البازلت والعاج وسِنّ
الفيل والعظام وصو ًال إلى الخشب ،وفي

ال ـت ــي وفـ ــرت الـ ـم ــواد ال ـخ ــام وأش ــرف ــت
عـلــى اإلن ـتــاج ،بحيث تـبــدو المنحوتات
الحديثة أكثر دقة وتتشابه بشكل كبير
مــع ال ـن ـمــاذج الـفــرعــونـيــة األص ـل ـيــة ،وإن
كــانــت تـخـتـلــف عـنـهــا فــي ن ــوع الـخــامــات
المستخدمة.
جمعت هــذه ال ــورش الفنية المتدربين
ال ـ ـص ـ ـغـ ــار ،وصـ ـقـ ـل ــت م ــواهـ ـبـ ـه ــم خ ــال
س ـنــوات مــن الـعـمــل مــن أج ــل ات ـقــان فن
النحت ،وأصبح هــؤالء الصغار نحاتين
مـشـهــوريــن بـعــد س ـنــوات .وب ــدأت أولــى

كل مرحلة حــاول النحاتون المصريون
التعامل مع المتاح واألرخص ،واستمر
الـعـمــل بــال ـعــاج ل ـس ـنــوات إل ــى أن أصـبــح
ن ــادر ًا وغــالــي الـثـمــن ،ثــم كــان ســن الفيل
مــن ال ـبــاد اإلفــريـقـيــة وك ــان رائ ـج ـ ًا ،إلــى
أن تنبهت ال ــدول إلــى أن هــذا األم ــر قد
يقضي على الفيلة ومنعت تلك التجارة،
وهنا اتجه النحاتون إلى مواد متوفرة،
مثل :عظام الجمل ثم الخشب.
أنشأ رواد الفن المصري القديم العديد
مـ ــن ال ـج ـم ـع ـي ــات ،وت ــأسـ ـس ــت ال ـ ــورش

أخبار ثقافية

عـمـلـيــات الـنـحــت فــي ال ـم ـنــازل وتـحــولــت
إلى ورش صغيرة بعد فترة ،ثم ازدهر
النحت الفرعوني فــي مصر لفترة قبل
أن يـبــدأ بــالـتــراجــع خــال الـعـقــد األخـيــر،
بسبب حـلــول الـصـنــاعــة الـحــديـثــة محلها
«ص ـ ـ ــب الـ ـ ـق ـ ــوال ـ ــب» وكـ ـ ـث ـ ــرة اإلن ـ ـتـ ــاج
وانخفاض األسـعــار ،فتحول النحاتون
إلـ ـ ــى أع ـ ـم ـ ــال أخ ـ ـ ـ ــرى .وب ـ ـقـ ــي ال ـن ـح ــت
ال ـفــرعــونــي ك ـهــوايــة ف ـق ــط .وم ــن أشـهــر
المنحوتات الفرعونية الحديثة التي لم
يصبها التراجع «الشطرنج الفرعوني».

كانوا وكنا

المتحف االفتراضي للتراث السوري

أطلقت المديرية العامة لآلثار والمتاحف المتحف االفتراضي للتراث
الثقافي السوري ،والذي يحتوي على نماذج لقطع أثرية معروضة في
المتاحف السورية المختلفة ،والمواقع أثرية السورية .وحملت مديرية
اآلث ــار والـمـتــاحــف كــذلــك عـلــى مــوقـعـهــا الــرسـمــي مـجـمــوعــة مــن الـكـتــب
االختصاصية المتعلقة بآثار سورية وحضارتها ،الصادرة عن وزارة
الثقافة ومديرية اآلثار ،وذلك تماشي ًا مع خطة الوزارة إلتاحة المجال
لألكاديميين والباحثين والمهتمين والطالب الوصول إلى المعلومات
بسهولة بعد إغالق مكتبة مديرية اآلثار بسبب جائحة كورونا.

 470مليون قارئ في الصين

ذك ــر الـكـتــاب األب ـيــض الـمـنـشــور خ ــال ه ــذا األس ـب ــوع :أن ع ــدد قــراء
المحتويات اإللـكـتــرونـيــة وصــل إلــى  470مليون فــي الصين فــي عام
 .2019وصدر الكتاب األبيض على أساس استطالع اآلراء ألكثر من
 20مقدم للمحتويات اإللكترونية ،وبعد بحوث فــي عــادات الـقــراءة
ألكـثــر مــن  91600شـخــص مـمــن شملهم االسـتـطــاع فــي  209مدينة
صينية .وأشــار الكتاب األبيض إلى أن الذين هم في العشرينات من
الـعـمــر احـتـلــوا  %55,6مــن جـمـيــع ق ــراء الـمـحـتــويــات اإللـكـتــرونـيــة في
البالد.

شاركت المرأة السورية في مختلف مراحل نضال الشعب السوري،
من معركة ميسلون  1920إلى الثورة السورية الكبرى 1927-1925
إلى انتفاضة الجالء ربيع  ،1945مرور ًا باإلضرابات العمالية والطالبية
والفالحية ،والنشاط السياسي الكثيف والحياة الثقافية واالجتماعية.
فــي الـصــورة ســارة مؤيد العظم زوجــة عبد الرحمن الشهبندر أثناء
الثورة السورية الكبرى عام .1925

لالنتساب لحزب اإلرادة الشعبية بجميع المحافظات ..نرجو اإلتصال على األرقام التالية:
المحافظة
درعا
السويداء

االسم
خالد الشرع
هاني خيزران

الهاتف
0968844820
0952769397

دمشق وريفها
حمص
الالذقية

محمد عادل اللحام
محمد زهري زهرة
صالح طراف

0944484795
0933145891
0988386581

طرطوس
حماة
دير الزور

صالح معنا
أنور أبوحامضة
زهير المشعان

0999725141
0933763888
0932801133

الحسكة
حلب
الرقة

بناء على قرار المؤتمر االستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
(تم إغالق تحرير هذا العدد يوم األحد « )٢٠20/04/26قاسيون» 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.kassiounpaper.com :

من ميسلون إلى الجالء

منذ معركة ميسلون  24تموز  ،1920إلى يوم الجالء  17نيسان
 ،1946سجل الشعب السوري وقواه الوطنية محطات النضال
المختلفة على أوراق التاريخ الذي امتد لفترة تجاوزت ربع قرن
من الزمان.

ǧعمر هيواني

تعرض تراث تلك المرحلة إلى التشويه
والمحاربة على امتداد قرن كامل حتى
اليوم ،وما يــزال ذلك التراث في القسم
المعروف منه مشتت ًا بحيث ال يستطيع
تقديم صورة كاملة عن سورية في ذلك
الزمن ،أما القسم المجهول فهول ضائع
حتى هذه اللحظة.
لم تهدأ الثورات السورية ضد االستعمار
مـنــذ مـعــركــة مـيـسـلــون حـتــى عــام ،1927
حيث استشهد  10آالف مــن الـثــوار في
ســاحــات ال ـم ـعــارك مـنـهــم  6آالف شهيد
ف ــي الـ ـثـ ــورة ال ـس ــوري ــة ال ـك ـب ــرى ف ـقــط،
وهــذا دون حـســاب شـهــداء الـمـظــاهــرات
واإلض ــراب ــات واإلع ــدام ــات بــا محاكمة
واالغ ـت ـي ــاالت وإطـ ــاق ال ــرص ــاص عـلــى
الفالحين وقـصــف خيم الـبــدو والقصف
ال ـع ـن ـيــف ل ـل ـمــدن بــال ـمــدف ـع ـيــة وال ـط ـي ــران
وشهداء التعذيب في السجون والمنافي
وشهداء الجوع والمجاعات.
وي ــذك ــر أم ـي ــن س ـع ـيــد أنـ ــه «يـ ـق ــدر ع ــدد
الــذيــن مــاتــوا أو قـتـلــوا أثـنــاء ال ـثــورة ،أو
بـسـبــب أع ـم ــال ال ـحــريــق وال ـتــدم ـيــر ،مــن

ال ـن ـســاء واألط ـف ــال وال ـش ـيــوخ والــرجــال
بخمسة عشر ألـفـ ًا ،يُـضــاف إليهم مثلهم
استشهدوا في الحروب والمعارك التي
دارت مع الجيش الفرنساوي».
ك ـمــا أن ال ـج ـنــرال سـ ــاراي اع ـت ــرف بــأنــه
قــامــت خــال  1922فـقــط ،وفــي ســوريــة
وح ــده ــا «خ ـمــس وث ــاث ــون ث ــورة دفــن
فـيـهــا  5آالف جـنــدي فــرنـســي» ،وبلغت
خـســائــر المستعمرين أكـثــر مــن  15ألــف
ج ـنــدي مــن أص ــل  70أل ـف ـ ًا هــي مـجـمــوع
ق ــوات ــه ال ـت ــي ح ـشــدهــا ل ـق ـمــع الـ ـث ــورات،
وق ـ ــدرت ه ــذه ال ـخ ـســائــر ف ــي ال ـس ـنــوات
ال ـخ ـم ــس األول ـ ـ ــى «م ـ ــن  1919وح ـتــى
 9000 »1924ج ـنــدي و 250ضــاب ـط ـ ًا.
وأم ــا خـســائــر الـفــرنـسـيـيــن أث ـنــاء الـثــورة
السورية الكبرى  1927- 1925فبلغت
 2000جندي وضابط في منطقة جبل
الـ ـعـ ــرب ،و 1000ج ـن ــدي وض ــاب ــط فــي
م ـن ـط ـقــة دم ـش ــق وال ـغ ــوط ـت ـي ــن ،و1500
ج ـنــدي وضــابــط فــي الـمـنــاطــق األخ ــرى
«المنطقة الوسطى ،القلمون ،الجوالن،
وادي التيم ،حوران».
وم ـن ــذ إط ـ ــاق ال ــرص ــاص ــة األولـ ـ ــى ضــد
االستعمار ،وحتى انتفاضة الجالء عام
 ،1945وتـحـقـيــق االسـتـقــال عــام 1946
س ـق ــط عـ ـش ــرات اآلالف م ــن ال ـش ـه ــداء
فــي الـمـعــارك الــوطـنـيــة .وكـتــب الصحفي
أمين األعور في جريدة النداء اللبنانية
بتاريخ  7حزيران «1959في أحلك أيام
االنـتــداب الفرنسي ،لم تنجُ سورية من
لذع أقالمهم .مع أنها رفعت راية الكفاح
ضد المستعمر طوال ربع قرن ،وقدمت
على مذبح الوطنية مائة ألف شهيد».

خالل العام
الحالي  2020تمر
الذكرى المئوية
الستمرار الثورات
السورية ضد
االستعمار والتي
كان وزير الحربية
السوري يوسف
العظمة بمثابة
القاعدة الخلفية
الداعمة لتلك
الثورات

هذا هو تراث يوسف العظمة وسلطان
باشا األطــرش ومحمد األشمر وحسن
ال ـخــراط والـشـيــخ صــالــح الـعـلــي وع ــادل
بك النكدي وسعيد آغا دقوري والشيخ
ع ـ ــز ال ـ ــدي ـ ــن الـ ـقـ ـسـ ــام ورمـ ـ ـض ـ ــان ب ــاش ــا
ش ـ ــاش ومـ ـح ــو إيـ ـب ــو ش ــاش ــو وأح ـم ــد
ب ــاراف ــي وأح ـم ــد م ــري ــود وأدهـ ــم خـنـجــر
وعـبــد الــرحـمــن الشهبندر ون ــازك العابد
وس ــارة الـعـظــم ،ه ــذا هــو ت ــراث الـشـعــب
السوري رجــا ًال ونسا ًء ،كبار ًا وصغار ًا،
عرب ًا وكــرد ًا وأرمــن وسريان وشركس
وآش ـ ــوري ـ ـي ـ ــن م ـ ــن أقـ ـصـ ــى ال ـ ـب ـ ــاد إل ــى
أقصاها.
تشويه الجالء
ق ـب ــل  100ع ـ ــام ،ك ــان ــت الـ ـبـ ــاد م ــرج ـ ًا
يغلي ،وكانت الثورة تلو الثورة تواجه
االس ـت ـع ـم ــار وع ـم ــائ ــه ولـ ــم ت ـخ ــل بـقـعــة
واحــدة من الوطن من األعمال الثورية
للوطنيين ،وخالل العام الماضي ،2019
مرت الذكرى المئوية النــدالع الثورات
السورية ضــد االستعمار ،وخــال العام
ال ـحــالــي  ،2020ت ـمــر ال ــذك ــرى الـمـئــويــة
السـ ـتـ ـمـ ــرار الـ ـ ـث ـ ــورات الـ ـسـ ــوريـ ــة ضــد
االسـتـعـمــار ،وال ـتــي كــان وزي ــر الـحــربـيــة
السوري يوسف العظمة بمثابة القاعدة
الخلفية الـتــي تــدعــم تلك الـثــورات خالل
عامي .1920-1919
م ـنــذ  100عـ ــام وح ـت ــى الـ ـي ــوم ،ت ـحــاول
ج ـه ــات مـخـتـلـفــة ت ـشــويــه تـ ــراث مــرحـلــة
الـنـضــال ضــد االسـتـعـمــار الـفــرنـســي منذ
معركة ميسلون وحتى تحقيق الجالء،
فـتـنـشــر اإلش ــاع ــات وت ــؤل ــف ال ــرواي ــات،

وتـعـمــل الـمــاكـيـنــات اإلعــام ـيــة المختلفة
ع ـلــى ت ـشــويــه ال ــذاك ــرة الــوط ـن ـيــة داخ ــل
البالد وخارجها.
ومــن صــور التشويه الــذي يتعرض لها
تــراث الجالء ،نشر العديد من المقاالت
خالل العام الحالي  ،2020والتي تتناول
وزير الحربية السوري الشهيد يوسف
العظمة بشكل مـشـوّه تــارة ،ومحاربته
ع ـل ـن ـ ًا ت ـ ــارة أخـ ـ ــرى ،إض ــاف ــة إلـ ــى لـصــق
مـخـتـلــف الـتـسـمـيــات الــاوط ـن ـيــة لــرمــوز
ال ـن ـضــال ضــد االس ـت ـع ـمــار ،وه ــذا يـحــدث
كل عام.
أمــا مــا ال يـحــدث كــل ع ــام ،وال نـشــاهــده
كـثـيــر ًا ،فهو الـطــابــع الـتــذكــاري المشبوه
الــذي أصــدرتــه المؤسسة الـعــامــة للبريد
بمناسبة عيد الجالء عام  ،2016إذ حمل
ال ـطــابــع ص ــورة تـمـثــال ج ـنــود الـبـحــريــة
األمريكية «نصب معركة إيوجيما» ولكن
بعد قلب اتجاهه ووضع العلم السوري
محل العلم األمريكي! في عملية تدنيس
للرموز الوطنية والجالء العظيم.
ي ـن ـض ــم هـ ـ ــذا ال ـ ـطـ ــابـ ــع الـ ـمـ ـشـ ـب ــوه إل ــى
الحمالت المتكررة على وزيــر الحربية
السوري يوسف العظمة ،وإلى حمالت
التشويه بحق رموز الجالء بشكل عام،
تلك الحمالت التي لم تتوقف يوم ًا وإن
خفتت مؤقت ًا ،والتي تُسمع هناك وهناك
بين فترة وأخرى.
أمــا لسان حــال السوريين فيقول :مهما
حــاول الـبـعــض أن يُـسـلــط نــار التشويه
على هــذا الـتــراث ورم ــوزه ،فــإن التراث
ال ـن ـضــالــي ل ـل ـجــاء ي ـس ـطــع رغـ ـمـ ـ ًا عـنـهــم
ومهما كانت مواقعهم.

