االفتتاحية
إ ّنه رأس جبل الجليد فقط!
اشـتـعـلــت ال ـم ـنــابــر اإلعــام ـيــة خ ــال األيـ ــام الـمــاضـيــة
بقضية رئيس مجلس إدارة سيريتل ،رامي مخلوف،
وتخلفه عن سداد استحقاقات مالية للدولة.
ّإن أول مــا ينبغي وضـعــه فــي االعـتـبــار لــدى معالجة
ه ــذه الـمـســألــة ،هــو ّأن مــا ي ـحــاول الـبـعــض تـســويـقــه
بوصفه تعام ًال مع سيريتل وصاحب الحصة األكبر
فيها -وصــاحــب األمــاك الضخمة والـمـتـعــددة داخــل
وخارج سورية -على أنه تعامل «إداري» مع حالة
فساد تتمثل في تهرّب ضريبي ،هو كالم نافل وبال
قـيـمــة ،ول ـيــس مـقـنـعـ ًا ألي س ــوري ،وال ي ـعــدو كــونــه
م ـح ــاول ــة لـلـتـنـفـيــس وإلشـ ـغ ــال ن ـظــر ال ـن ــاس ب ــرأس
جبل الجليد الــذي تــم تظهيره على السطح ،بمقابل
االس ـت ـم ــرار بــإخ ـفــاء ال ـج ــذور الـعـمـيـقــة لــذلــك الـجـبــل،
والممتدة في شتى االتجاهات ،وحتى النخاع...
ال ـع ـقــد ال ـ ــذي اح ـت ـك ــرت ب ـمــوج ـبــه شــرك ـتــا ال ـخ ـل ـيــوي
االت ـص ــاالت ف ــي س ــوري ــة ،ك ــان م ـنــذ الـلـحـظــة األول ــى
عقد ًا احتكاري ًا وجــائــر ًا بحق الــدولــة وبحق مؤسسة
االت ـصــاالت الــرسـمـيــة .بـكــام أوض ــح :كــان الـعـقــد هو
ع ـقــد ن ـه ـبٍ رس ـم ــي ل ـل ـمــال الـ ـع ــام؛ ن ـه ـبٍ «مُ ـش ــرع ــن»
و«قــانــونــي» .وعـلــى صـفـحــات قــاس ـيــون ،وف ــي بـيــان
ص ــدر ي ــوم  25ش ـبــاط  ،2011طــالــب ح ــزب اإلرادة
ال ـش ـع ـب ـيــة (ال ـل ـج ـن ــة ال ــوط ـن ـي ــة ل ــوح ــدة ال ـش ـيــوع ـي ـيــن
ال ـس ــوري ـي ــن ف ــي ح ـي ـنــه) ب ـتــأم ـيــم شــرك ـتــي االت ـص ــال
الخليوي بشكل فوري كإجراء ضمن حزمة متكاملة
لمنع انفجار األزمة في سورية.
هــذا الـنـهــب أخــذ شـكـ ًا أكـثــر وقــاحــة عــام  2015حين
تبرعت الحكومة بتمديد عقد الشركة وتغيير طبيعته
وتخفيض نسبة العائد الحكومي منه ،في حين كان
من المفترض أن تنتقل الملكية الكاملة للشركتين إلى
الدولة وفق ًا للعقد األصلي (.)BOT
وإذا كــانــت ظــروف سياسية مـحــددة ،ودرج ــة تــأزم
عــالـيــة ضـمــن مـنـظــومــة الـفـســاد الـكـبـيــر داخ ــل الـنـظــام
الـســوري ،قــد دفعت فــي هــذه اللحظة باتجاه تعويم
أوراق البعض إلى الواجهة ،ورغم أن هذا األمر مفيدٌ
بـحــد ذات ــه ،فـ ّـإن مــا ينبغي أن يـكــون واضـحـ ًا هــو ّأن
«مـحــاربــة الـفـســاد» كـشـعــار معلق بــالـهــواء ،وال يــزال
معلق ًا ،لن يتحول إلى واقع عبر تصفية حسابات بين
حيتان الفساد ،ولحساب حيتان الفساد.
وإن كان
ّإن الفساد العميق داخل المنظومة القائمةْ ،
يتخذ شك ًال مفضوح ًا فــي قضايا مــن عيار سيريتل،
إال أنّه يمتد إلى كل القطاعات األخرى ،ويتمظهر في
مسألتين شديدتي الوضوح:
في الجانب االقتصادي ،عبر االستمرار في السياسات
االق ـت ـصــاديــة الـلـيـبــرالـيــة الـمـتــوحـشــة ال ـم ـن ـحــازة لفئة
الفاسدين الكبار ضد مصالح عموم الشعب السوري،
والتي نراها في كل مفاصل الحياة االقتصادية ابتدا ًء
من الخبز والقمح والسكر ،ووصو ًال إلى كل شاردة
وواردة ،وخـصــوصـ ًا عـبــر االسـتـفــادة مــن العقوبات
الغربية لتدفيع الشعب السوري كلف ًا مضاعفة تصبّ
فــي جـيــوب الـسـمــاســرة المحليين والـغــربـيـيــن .وذلــك
بــال ـتــوازي مــع إب ـقــاء ش ـعــار ال ـتــوجــه شــرق ـ ًا بــالـمـعـنــى
االقتصادي شـعــار ًا للمتاجرة ،يجري تطبيقه بشكل
معاكس على األرض ،ولمصلحة مافيات الفساد.
فــي ال ـجــانــب ال ـس ـيــاســي ،يـتـجـلــى ال ـف ـســاد الـكـبـيــر في
الـعـمــل الـمـنـظــم ضــد الـحــل الـسـيــاســي ،عـبــر اسـتـخــدام
ش ـتــى أنـ ــواع ال ـح ـجــج وال ــذرائ ــع واألدوات ب ـمــا فــي
ذلــك تعظيم التوتر االجتماعي واألمـنــي فــي مناطق
متعددة من البالد.
ّإن الطريق الوحيد نحو اجتثاثٍ فعلي للفساد الكبير
من جذوره ،يمرّ حُكم ًا عبر تغيير جذري وطني عميق
وشامل ،وعبر تطبيق القرار  2254كام ًال ،بما يسمح
لـلـســوريـيــن الـمـتـضــرريــن والـمـقـمــوعـيــن والـمـنـهــوبـيــن
الذين يشكلون ما يصل إلى  %95من المواطنين ،أن
يقرروا مصيرهم بأنفسهم ولمصلحتهم.
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بيان من حزب اإلرادة الشعبية في عيد العمال العالمي

قبضاتكم ته ّز عروشهم
في كل عام ،وفي مثل هذا الوقت يبزغ يوم
جــديــد ع ـلــى الـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة ف ــي ك ــل أص ـقــاع
المعمورة ،مُذكر ًا بنضاالت العمال وصراعهم
المرير مع رأس المال العالمي من أجل حقهم
بـحـيــاة كــريـمــة فــي أوطــان ـهــم ،وم ـح ـفــز ًا على
رفع وتائر النضال ،وهــذا ما ال يرغبه رأس
المال طواعية ،مما يعني صدام ًا بين مصالح
العمال ومصالح رأس المال ،وهــذا ما بينته
أزمـ ــة ك ــورون ــا واألزم ـ ــة ال ـعــامــة لـلــرأسـمــالـيــة
التي تتعمق يوم ًا بعد يــوم ،وبتعمقها تشتد
ال ـم ـخــاطــر ع ـلــى م ـصــالــح ال ـع ـمــال وحـقــوقـهــم،
وي ـ ـ ــزداد ف ـي ـه ــا ال ـف ـق ــر وال ـ ـبـ ــؤس وال ـت ـش ــرد
والبطالة التي تطال اآلن الماليين من العمال.
لقد أفضى الصدام وعلى مدار مئات السنين
إلـ ــى ت ـح ـق ـيــق ال ـع ـم ــال ل ـل ـك ـث ـيــر م ــن حـقــوقـهــم
ومـطــالـبـهــم الـمـسـلــوبــة ،وال ـتــي ي ـحــاول رأس
المال الهجوم عليها كلما سمحت له الفرص
بــذلــك ،مستخدم ًا فــي هجومه سياسة العصا
والـ ـ ـج ـ ــزرة ،ولـ ـك ــن الـ ـمـ ــوازيـ ــن اآلن ت ـت ـبــدل
وتـجـعــل ح ــراك الـطـبـقــة الـعــامـلــة عـلــى األرض
أكثر جذرية ،مستخلصة في حراكها تجاربها
ال ـن ـضــال ـيــة وخ ــاص ــة ت ـجــارب ـهــا م ــع ال ـن ـقــابــات
ال ـص ـف ــراء واألحـ ـ ــزاب ال ـعــام ـلــة ضـمـنـهــا الـتــي
اسـتـخــدمـتـهــا ق ــوى رأس ال ـمــال ك ــأداة تحكم
وسيطرة على الطبقة العاملة محاولة منعها
من الدفاع عن حقوقها ومصالحها التي يأكلها
النهب عالي المستوى.
مع اشتداد أزمة الرأسمالية تتعرض الطبقة
العاملة في أنحاء العالم ،وفــي أوربــا خاصة،
إلــى هـجــوم حـقـيـقــي ومـبــاشــر عـلــى مكاسبها
ال ـت ــي ح ـق ـق ـت ـهــا ف ــي م ــراح ــل س ــاب ـق ــة مــرح ـلــة
«الــرفــاه االجـتـمــاعــي» «تغيير قــوانـيــن العمل
رفــع سن التقاعد تخفيض األج ــور »...حيث
دف ـع ــت ال ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة خ ــال ـه ــا تـضـحـيــات
كـثـيــرة ،اب ـتــدا ًء مــن كــومــونــة بــاريــس ولـيــس
انـتـهــا ًء بـهــذه األيــام الـتــي يــواجــه فيها العمال
وال ـعــام ـلــون بــأجــر كـلـهــم أع ـتــى ال ـق ــوى الـتــي
تريد تحميل الطبقة العاملة أزماتها كالعادة،
ألن ال ـم ـك ـت ـس ـبــات ال ـع ـمــال ـيــة أص ـب ـحــت تـشـكــل
عبئ ًا على الرأسمالية كما يروج لها ،ويعتبر
الــرأسـمــالـيــون تـلــك الـمـكـتـسـبــات غـيــر مـبــررة
والبـ ــد م ــن اس ـت ـعــادت ـهــا إل ــى ج ـيــوب ـهــم ،وه ــذا
يـعـنــي ع ــودة ال ـص ــراع ال ــذي لــم يـتــوقــف مع
العمال ،ولكن هذه المرة عودته إلى الشارع.
إن الطبقة العاملة الـســوريــة ،كما العمال في
كــل الــدنـيــا ،تفقد كــل يــوم الـعــديــد مــن حقوقها
ومـكــاسـبـهــا الـتــي تحققت لـهــا بفعل نضاالتها
وتـضـحـيــاتـهــا خــال عـقــود مــن الــزمــن ،وهــذه
ال ـخ ـســارات الـتــي يـتـعــرض لـهــا الـعـمــال تعني
تدني ًا في مستوى معيشتهم وهدر ًا لكرامتهم
في أوطانهم ،وتنكر ًا لجهودهم التي بذلوها
في سبيل بناء الوطن والدفاع عنه.
إن األول مـ ـ ــن أي ـ ـ ـ ــار مـ ـن ــاسـ ـب ــة ل ـت ـش ــدي ــد
ال ـن ـض ــال ،ورفـ ــع ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة لـمـسـتــوى
اسـ ـتـ ـع ــداده ــا ال ـك ـف ــاح ــي مـ ــن أج ـ ــل ح ـقــوق ـهــا
السياسية واالقـتـصــاديــة ،وحــريــاتـهــا النقابية
وال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ،ي ـع ـن ــي :حـ ــق الـ ــدفـ ــاع عــن
مصالحها.

إلى كل العاملين بسواعدهم وأدمغتهم

إل ـ ــى ال ــواق ـف ـي ــن ع ـل ــى ح ــاف ــة ال ـج ــوع
والفقر
ي ــأت ــي األول مـ ــن أيـ ـ ــار لـ ـه ــذا ال ـع ــام
وجائحة كورونا تعم العالم وتكشف
مجدد ًا عن وحشية النظام الرأسمالي
ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــام ــل م ـ ــع ح ـ ـقـ ــوق ال ـع ـم ــال
والفقراء؛ فهذا النظام ليس لديه أي
ه ٍم سوى تحقيق الربح األعلى ،ولو
كــان على حساب حياة الماليين من
البشر الذين وصلوا إلى حافة الجوع
والتشرد والعوز.
أيها العامالت والعمال
أنـتــم منتجو الـثــروة الـتــي تتمتع بها

قـ ــوى رأس الـ ـم ــال وق ـ ــوى ال ـف ـســاد
ال ـك ـب ـي ــر ،ول ـك ـن ـكــم م ـح ــروم ــون مـنـهــا
ب ـس ـب ــب الـ ـسـ ـيـ ــاسـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واالجـتـمــاعـيــة الـتــي تـنـحــاز كـلـيـ ًا لتلك
ال ـ ـق ـ ــوى عـ ـلـ ــى ح ـ ـسـ ــاب م ـص ــال ـح ـك ــم
وحقوقكم ومستوى معيشتكم التي
تسير نحو الـتــدهــور ،وأيـضـ ًا بسبب
ال ـم ـس ـتــوى ال ـم ـتــدنــي جـ ــد ًا لـلـحــريــات
الـنـقــابـيــة والـسـيــاسـيــة وال ــذي يمنعكم
مـ ــن الـ ــدفـ ــاع عـ ــن م ـص ــال ـح ـك ــم ،وف ــي
مقدمتها أجور عادلة تؤمن حاجاتكم
ومستلزمات حياتكم الكريمة.
إن ال ـحــل الـحـقـيـقــي لـحـصــولـكــم عـلــى

حـقــوقـكــم هــو ال ـحــل الـسـيــاســي الــذي
ي ـع ـي ـقــه ال ـم ـت ـش ــددون ف ــي ال ـطــرف ـيــن؛
ح ـيــث يـتـيــح ال ـحــل ال ـس ـيــاســي الـقــائــم
ع ـلــى أسـ ــاس ال ـق ــرار  2254إمـكــانـيــة
النضال مــن أجــل الـعــدالــة االجتماعية
وي ـ ـ ـع ـ ـ ــزز ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــات الـ ـسـ ـيـ ــاسـ ـيـ ــة
وال ـح ــري ــات الـنـقــابـيــة والــديـمـقــراطـيــة
التي هي مفتاح انتزاع حقوقكم.
أيها العمال لنناضل من أجل:
 1زيـ ـ ــادة األج ـ ــور زي ـ ــادة حـقـيـقـيــةتؤمن كرامتنا ومستوى معيشتنا.
 -2رف ــع ال ـحــد األدنـ ــى ل ــأج ــور بـمــا
يتناسب مع ارتفاع األسعار.

 -3فتح سقف األجور والرواتب.
 -4تـفـعـيــل ح ــق اإلض ـ ــراب م ــن أجــل
ال ـ ــدف ـ ــاع عـ ــن م ـص ــال ـح ـن ــا وه ـ ــو حــق
دستوري.
 -5تـ ـفـ ـعـ ـي ــل الـ ـ ـح ـ ــق ال ـ ــدس ـ ـت ـ ــوري
باستقاللية حركتنا النقابية وتعزيز
دورها وفاعليتها بمواجهة ناهبينا.
إلى األمام مع ًا أيتها العامالت والعمال
مــن أجــل تــوزيــع ع ــادل لـلـثــروة ومــن
أجل أعمق عدالة اجتماعية.
 1ǩأيار 2020

حزب اإلرادة الشعبية

مقتطف من بيان االتحاد الدولي لنقابات العمال العرب بمناسبة األول من أيار
يحل األول من مايو/
أيار ،عيد العمال
العالمي ،مختلفاً هذا
العام في ظل ظروف
هي األسوأ ،حيث
اإلغالق الجبري ألماكن
العمل بسبب تفشي
وباء كورونا الذي
انعكس سلباً على أكثر
من  %81من القوى
العاملة العالمية
والبالغ عددها 3.3
مليار إنسان ،فخسر
الماليين أعمالهم،
وتوقفت دورة اإلنتاج
في غالبية دول العالم.

  جـ ـ ــاءت الـ ـتـ ـحـ ــذيـ ــرات مـ ــن ال ـت ــداع ـي ــات
“المدمرة” التي ستخلفها جائحة كورونا
ع ـلــى ال ـع ـم ــال م ــن ج ــان ــب مـنـظـمــة الـعـمــل
الدولية ،التي أكدت على أن سوق العمل
يــواجــه “أس ــوأ أزم ــة عــالـمـيــة مـنــذ الـحــرب
الـعــالـمـيــة ال ـثــان ـيــة” وتــوق ـعــت “الـمـنـظـمــة”
أن ت ــؤدي أزم ــة وب ــاء ف ـيــروس كــورونــا
المستجد إلى إلغاء  6.7بالمئة من إجمالي
ساعات العمل في العالم في النصف الثاني
من عام  ،2020أي ما يعادل  195مليون
وظيفة بــدوام كــامــل ،مــن بينها  5ماليين
ف ــي ال ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة ،مــوض ـحــة أن أك ـثــر
الـعـمــال ت ــأث ــر ًا يـتـمــركــزون فــي قـطــاعــات
م ـح ــددة ،مـنـهــا  :ق ـطــاع ال ـغ ــذاء وال ـف ـنــادق

( 144مليون عامل)،وقطاع البيع بالجملة
والتجزئة ( 582مليون ًا)،وقطاع خدمات
األعـمــال واإلدارة ( 157مـلـيــون)،وقـطــاع
الـتـصـنـيــع ( 463م ـل ـيــون ـ ًا)،ح ـيــث أن تـلــك
الـ ـقـ ـطـ ــاعـ ــات ت ـش ـك ــل نـ ـح ــو  %37.5مــن
التوظيف العالمي.
وتــأتــي “جــائـحــة ك ــورون ــا” لـتـضـيــف على
الطبقة العاملة ،معاناة فوق معاناتها ،حيث
جاءت في الوقت الذي يتوقع فيه زيادة
البطالة العالمية نهاية العام  2020لنحو
 200مـلـيــون شـخــص .وأن أع ــداد العمال
الذين يقعون بين براثن الفقر في ازدياد
مستمر ،فيما ال تغطي الحماية االجتماعية
الـمــائـمــة ســوى  %27مــن سـكــان الـعــالــم،

وأنه في كل عام يفقد حوالي  2.3مليون
عــامــل حـيــاتـهــم ،فـضـ ًا عــن األعـبــاء الثقيلة
المتمثلة في األمراض المهنية ،إضافة إلى
أنه ال يزال  168مليون طفل يعملون في
أســوأ اشكال عمالة االطـفــال ،و 21مليون ًا
منهم ضحية مــن ضحايا العمل الجبري.
كما أن ظــاهــرة الفقر تتزايد حيث يوجد
زهاء  327مليون عامل يعيشون في فقر
مــدقــع ،و 967مـلـيــون شـخــص يـعـيـشــون
فى فقر متوسط او على حافة الفقر في
الدول النامية وذات االقتصادات الناشئة
عـلــى حــد س ــواء ،وه ــو مــا يــزيــد الـمـعــانــاة
وال ـكــارثــة ،حـســب تـقــاريــر دول ـيــة مــوثــوق
بها.
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األول من أيار يوم التضامن العالمي للطبقة العاملة
األول من أيار عيد العمال العالمي يوم النضال والتضامن
العمالي من أجل المصالح والحقوق االجتماعية االقتصادية
والنقابية للطبقة العاملة.

نتيجة لألوضاع
االجتماعية
واالقتصادية
ولفشل
السياسات
الحكومية أصاب
اإلحباط الكثير
من الفئات
الشعبية وفقدت
األمل بالمستقبل

وج ـ ــاء ه ـ ــذا الـ ـيـ ــوم األول مـ ــن أيـ ــار
تـخـلـيــد ًا لــذكــرى واس ـت ـمــرار نـضــاالت
ال ـط ـب ـق ــة ال ـع ــام ـل ــة وت ـض ــام ــن ال ـع ـمــال
العالمي ،ويعود هذا االحتفال باألول
من أيــار ألواخــر القرن التاسع عشر
ع ـن ــدم ــا ن ـظ ــم الـ ـعـ ـم ــال فـ ــي ش ـي ـكــاغــو
إضــراب ـ ًا عــامـ ًا شــارك فـيــه مـئــات آالف
ال ـع ـمــال مــن أج ــل تـحــديــد ي ــوم الـعـمــل
ب ـث ـم ــان ــي س ـ ــاع ـ ــات ،ورف ـ ـع ـ ــوا ش ـع ــار
ثـمــانــي ســاعــات عـمــل ثـمــانــي ســاعــات
راحة ثماني ساعات نوم ،حيث كان
الـعـمــال يعملون مــا يـقــارب  16ساعة
فــي الـيــوم ،ويــأخــذون أج ــور ًا زهيدة
مقارنة بما ينتجونه من سلع محققة
أرب ـ ــاح ض ـخ ـمــة ت ـع ــود ك ـل ـهــا لـجـيــوب
أص ـح ــاب ال ـع ـمــل الــرأس ـمــال ـي ـيــن ،وقــد
حقق اإلضراب نجاح ًا كبير ًا وتوقفت
ال ـح ــرك ــة االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي ال ـمــدي ـنــة،
وك ــان ــت ال ـش ــرط ــة ق ــد ق ــام ــت بــإي ـعــاز
م ــن ال ـس ـل ـط ــات ب ــإط ــاق الـ ـن ــار عـلــى
العمال المتظاهرين وإلقاء قنبلة بين
صـفــوف الـعـمــال المحتجين أدت إلى
م ـجــزرة كـبـيــرة بـيــن صـفــوف الـعـمــال
الـمـحـتـجـيــن ،واسـتـشـهــد الـعــديــد منهم
وق ــام ــت ال ـس ـل ـطــات ب ــإع ــدام ع ــدد مــن
قادة اإلضراب والمظاهرات العمالية.
وفي معظم دول العالم يقوم العمال
احـ ـتـ ـف ــا ًء ب ـه ــذا الـ ـي ــوم بــال ـم ـظــاهــرات
واالعـ ـتـ ـص ــام واإلض ـ ــراب ـ ــات راف ـع ـيــن
األعــام الـحـمــراء الـتــي تــرمــز للحركة
ال ـع ـمــال ـيــة ،وإش ـ ــارة لـمـطــالـبــة الـعـمــال
بالعدالة االجتماعية وهي أيض ًا رمز
لوحدة وتضامن العمال على الصعيد
العالمي.

الطبقة العاملة السورية
تـكــونــت الـطـبـقــة الـعــامـلــة فــي ســوريــة
مــع ان ـت ـهــاء ال ـحــرب الـعــالـمـيــة األول ــى
ودخول الرساميل من دولة االحتالل
ال ـف ــرن ـس ــي إل ـ ــى س ـ ــوري ـ ــة ،وخ ــاص ــة
ف ــي ال ـب ـن ــوك وال ـك ـه ــرب ــاء وال ـم ــراف ــئ
وال ـخ ـط ــوط ال ـح ــدي ــدي ــة ،إض ــاف ــة إلــى
الريجي واستثمارات أخرى مختلفة.
ومع نمو دورها النضالي والوطني،
ب ــدأ يـتـبـلــور الــوعــي الـطـبـقــي للطبقة
الـعــامـلــة وفـهـمـهــا ل ـتــرابــط االسـتـغــال
ال ـط ـب ـقــي واالض ـط ـه ــاد االس ـت ـع ـمــاري
بــال ـتــدريــج .وق ــد ق ــام الـعـمــال بــالـعــديــد
م ــن اإلض ــراب ــات واالع ـت ـص ــام ــات فــي
م ـخ ـت ـلــف أنـ ـح ــاء الـ ـم ــدن ال ـت ــي ك ــان ــوا
يتواجدون فيها ،وهي التي ساهمت
فـ ــي زي ـ ـ ــادة وع ـ ــي ال ـط ـب ـق ــة ال ـعــام ـلــة
الناشئة ،وفــي عــام  1921قــام العمال
بتنفيذ إضــراب وتـحــول إلــى عصيان
م ــدن ــي ل ـم ــدة ت ـق ــارب ث ــاث ــة أســاب ـيــع،
ش ـمــل ع ــدة م ــدن ف ــي ال ـب ــاد ،ت ـنــديــد ًا
بــاالحـتــال الـفــرنـســي ،كـمــا سـبــق هــذا
اإلضـ ـ ـ ــراب اعـ ـتـ ـص ــام ل ـع ـم ــال ال ـخ ــط
الـحــديــدي فــي حلب ريــاق عــام 1920
اسـتـمــر حــوالــي أس ـبــوع .كـمــا شهدت
ال ـ ـبـ ــاد ب ـي ــن ع ــام ــي 1946 –1943
العديد من اإلضــرابــات ،منها الكبيرة
والـمـحــدودة اسـتـطــاع خاللها العمال
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى زي ـ ـ ــادة أجـ ــورهـ ــم.
وكانت قد تشكلت أول نقابة عمالية
ع ـ ــام  1924ل ـع ـم ــال ال ـن ـس ـي ــج .وق ــد
ش ـه ــدت ال ـف ـت ــرة ب ـيــن ع ــام ــي –1924
 1938ن ـشــوء ال ـعــديــد م ــن الـنـقــابــات
العمالية في مختلف المدن السورية
الـتــي تــواجــد فيها الـعـمــال فــي دمشق
وحـلــب والــاذقـيــة وحـمــص وحـمــاة..
إلـ ـ ــخ ،وعـ ـقـ ــد ال ـم ــؤت ـم ــر ال ـتــأس ـي ـســي
الت ـح ــاد ال ـع ــام ل ـن ـقــابــات س ــوري ــة فــي
أوائل عام  1938الذي كان يعبر عن
وحـ ــدة ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة ف ــي نـضــالـهــا

الطبقي ضد االستغالل واالستعمار،
وي ـم ـكــن أن ن ـل ـخــص بــرنــام ـجــه بــأهــم
مطالبه - :تحديد ســاعــات العمل- .
دفع األجــور في مواعيدها وزيادتها
بشكل دوري - .اإلجــازات السنوية
للعمال والــراحــة األسبوعية مدفوعة
األج ــر - .ض ـمــان ال ـحــريــات الـنـقــابـيــة
للعمال وغيرها من المطالب.
السياسات االقتصادية
إن استمرار السياسات االقتصادية
ال ـتــي ال ت ـخــدم إال ذوي الـحـظــوة
وت ـســاهــم ف ــي االس ـت ـغ ــال الـمـكـثــف
ل ـل ـع ـم ــال ونـ ـهـ ــب ق ـ ــوة ع ـم ـل ـه ــم مــن
خ ــال تـجـمـيــد األجـ ــور واسـتـفـحــال
الغالء ،مما يترتب على ذلك زيادة
إفـ ـقـ ــار وبـ ـط ــال ــة وتـ ــدنـ ــي م ـس ـتــوى

الـمـعـيـشــة وارت ـف ــاع تـكــالـيــف الـحـيــاة
وت ــآك ــل ق ـي ـمــة األج ـ ــور ،م ـمــا يـجـعــل
ال ــوض ــع ال ـم ـع ــاش ــي ل ـل ـع ـمــال يـ ــزداد
سوء ًا .وفي إنكار حقهم باإلضراب
واالع ـت ـص ــام م ــن أجـ ــل ال ــدف ــاع عــن
ح ـقــوق ـهــم ،وح ــرم ــان ـه ــم م ــن تــوفـيــر
شــروط السالمة والصحة المهنية
لهم وافتقاد التأمينات والضمانات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة وال ـت ـن ـك ــر ل ـل ـم ـصــالــح
ولـ ـلـ ـحـ ـق ــوق األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،وخ ــاص ــة
ل ـع ـم ــال الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخـ ــاص ال ـم ـن ـظــم
وغير المنظم.
السياسات الفاشلة
إن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ــروج م ـ ـ ـ ـ ــن األزم ـ ـ ـ ـ ـ ــة
االق ـت ـص ــادي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة وآث ــاره ــا
عـ ـلـ ــى الـ ـطـ ـبـ ـق ــة الـ ـعـ ــامـ ـلـ ــة ،مـ ــرهـ ــون
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ومــرتـبــط بالتخلص مــن السياسات
الفاشلة من قبل الحكومات المتعاقبة
الـ ـمـ ـعـ ـم ــول فـ ـيـ ـه ــا .وفـ ـ ــق أول ـ ــوي ـ ــات
وب ــرام ــج م ـس ـت ـمــده م ــن اح ـت ـيــاجــات
ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة وال ـف ـئ ــات الـشـعـبـيــة
نـفـسـهــا .ول ـيــس مــن وص ـفــات رأس
المال الدولي وإمالءاته االقتصادية
الـ ـمـ ـت ــوحـ ـش ــة ،وبـ ـمـ ـش ــارك ــة م ـم ـث ـلــي
أطـ ـ ـ ــراف اإلنـ ـ ـت ـ ــاج الـ ـثـ ــاثـ ــة ب ـش ـكــل
متوازن وحقيقي .وذلك بما يتطلبه
التحول والتغيير الشامل والجذري
ال ـم ـن ـش ــود والـ ـق ــاب ــل ل ـل ـت ـح ـق ـيــق ،مــن
خــال االعتماد على سياسات تلبي
المصالح العمالية ،تقوم على الحوار
وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وال ـت ـم ـســك ال ـح ــازم
وال ـثــابــت ب ــوح ــدة ال ـحــركــة الـعـمــالـيــة
والنقابية.

الطبقة العاملة

فض إضرابات عمالية في الكويت
ُفــض إضــراب عمالي فــي منطقة العبدلي مساء
األح ــد الـمــاضــي ،ال ــذي جــاء بـسـبــب عــدم صــرف
م ـس ـت ـح ـقــات ال ـع ـم ــال ال ـمــال ـيــة وخ ــاص ــة األجـ ــور
الـشـهــريــة مــن قـبــل الـشــركــة الـتــي يـعـمـلــون فيها،
كذلك تم فض إضــراب آخر أمس السبت لعمال
فــي مـنـطـقــة صـبـحــان ،وك ــان الـعـمــال قــد طــالـبــوا
بــال ـح ـصــول ع ـلــى ال ــوج ـب ــات ال ـغ ــذائ ـي ــة.ه ــذا وقــد
نـفــذ الـعـمــال فــي الـعــديــد مــن الـمـنــاطــق إضــرابــات
ووقفات احتجاجية بسبب عدم حصولهم على
رواتبهم الشهرية خــال الفترة األخـيــرة ،حيث
اعتبر ممثلو العمال ذلــك مخالفة لقانون العمل
النافذ ،وأوضحت الهيئة عن العمالة أنه تم حل
اإلش ـك ــاالت الـمـتـعـلـقــة بــاألجــور بــالـتــراضــي بين
أص ـح ــاب ال ـع ـمــل وال ـع ـم ــال .وأن ــه سـيـتــم صــرفـهــا
باالتفاق مع الشركة خالل  24ساعة.

العمال يدخلون
في إضراب عن العمل في الجزائر
نظم عمال المؤسسة العمومية «وهران نظافة» إضراب ًا
عــن الـعـمــل ،للمطالبة بالمنحة الـخــاصــة فــي إطــار مهام
ال ـع ـمــال لـمـحــاربــة وب ــاء كــوفـيــد  19ورف ـض ــوا ال ـخــروج
ل ـل ـع ـمــل ب ــال ـش ــاح ـن ــات ،م ـف ـضّ ـل ـيــن ال ــوق ـف ــة االح ـت ـجــاج ـيــة
أمــام مقر المؤسسة الكائن بمنطقة النشاطات ببلدية
ال ـس ــان ـي ــا .ح ـيــث قـ ــام م ـم ـث ـلــو ال ـع ـم ــال ب ــإب ــاغ اإلدارة
بــاالحـتـجــاج ،لـكــن اإلدارة لــم تــرد عـلــى مـطــالــب العمال
حسب ممثليهم ،وتضم المؤسسة ما يقارب على 700
عامل يخاطرون بأنفسهم في محاربة الوباء ،من خالل
جمع النفايات والمشاركة فــي عمليات التنظيف .هذا
وقد تسبب التوقف عن العمل في تراكم النفايات في
عــدة مـنــاطــق ،خــاصــة خــال الـفـتــرة الـحــرجــة الـتــي تمر
بها البالد ،جراء وباء «كورونا» ،هذا وتتكفل وهران
نظافة بجمع النفايات عبر  10بلديات.

نقابة نيجيرية
لعمال النفط تعلق إضرابًا
دعت نقابة صناعة النفط في نيجيريا إلى تعليق
إضراب قبل ساعات من بدئه وكانت قد هددت
بتنفيذ اإلض ــراب يــوم االثـنـيــن ،وكــانــت الـنـقــابــة
الـمـعــروفــة بــاســم «بينجسان» قــد هــددت بوقف
عمليات تشغيل كل منشآت تصدير النفط الخام
احـتـجــاجـ ًا عـلــى اعـتـقــال  21عــامـ ًـا تــابـعـ ًا لـشــركــة
إك ـس ــون مــوب ـيــل كـ ــورب م ــن ج ــان ــب الـسـلـطــات
فــي واليــة ريـفــرز ،حسبما ذكــرت فــي بـيــان لها،
وقالت النقابة :إن السلطات اتهمت في البداية
العمال بانتهاك القواعد التي تهدف إلى الحد من
تفشي فـيــروس كــورونــا وتــراجـعــت النقابة عن
تهديدها ،حسب تصريحات النقابة بعدما أطلقت
السلطات سراح العمال المتهمين بانتهاك قواعد
تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا.

دور التمريض في شيكاغو يهددون باإلضراب
عـبــر الـعــامـلــون فــي  40دار رعــايــة فــي شـيـكــاغــو عن
نيتهم بتنفيذاإلضراب بتاريخ  8أيار إذا لم يتم تلبية
طلباتهم المتعلقة بتعويض بدل المخاطر والزيادات
واإلج ـ ــازات الـمــرضـيــة ال ـمــدفــوعــة .وق ــال ال ـع ـمــال في
دور الــرعــايــة :إن مــالـكــي ه ــذه ال ـمــرافــق يـتـجــاهـلــون
م ـطــال ـب ـهــم م ــن ت ــأم ـي ــن مـ ـع ــدات ال ـح ـم ــاي ــة الـشـخـصـيــة
وزيادة في األجور المقررة في القوانين بنسبة ،%11
وتعويض المخاطر .وقال العمال :إن أصحاب العمل
رفـضــوا تـقــديــم مـعــدات الــوقــايــة الشخصية المحسنة،
وبروتوكوالت السالمة والصحة المهنية ،وتعويض
بــدل الـمـخــاطــر الـمـنــاســب والـتـعــويـضــات األخــرى ،كـمــا
يطالب العمال بإجازة مدفوعة األجر مقابل األمراض
المتعلقة بالفيروس التاجي  ،وزيادة عدد الموظفين
وحماية تغطية الرعاية الصحية الخاصة به ،هذا وقد
تم تسليم إخطارات اإلضراب أصو ًال.
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األول من أيار عيد العمال ليس مجرد احتفال أو عيد ُتلقى به
الخطب الطنانة والحماسية على العمال كما سعى ويسعى البعض
إلى اقتصاره على ذلك مع إفراغه من محتواه النضالي ،فهؤالء
يعملون على تغييب ذاكرة ووعي الطبقة العاملة ومنعها من
العودة إلى ماضيها المليء بنضاالت العمال وإنجازاتهم التي
حققوها ضد االستغالل على مختلف بقاع األرض مستخدمين
سالحهم الوحيد اإلضراب السلمي.

ǧأديب خالد

وت ـحــاول األنـظـمــة الـلـيـبــرالـيــة حــرمــانـهــم
مـ ـن ــه ل ـت ــأم ـي ــن خـ ــروجـ ـهـ ــا مـ ــن أزم ــاتـ ـه ــا
المستعصية عبر زيادة استغالل العمال
متهجمة على حقوقهم التي نالوها من
خالل نضالهم الطويل.
وم ــا ن ــص ف ــي ب ـعــض الــدســات ـيــر ال ــدول
عـلــى حــق اإلض ــراب للطبقة الـعــامـلــة إال
م ــن ب ــاب ال ـت ـمــويــه وتـمـيـيــع ه ــذا ال ـحــق،
ف ـع ـل ــى أرض ال ـ ــواق ـ ــع يـ ـج ــري ت ـجــريــم
اإلضـ ــراب وم ـحــارب ـتــه ،وي ـجــري تغييب
مـنـظـمــات ال ـع ـمــال وتـقـيــدهــا ومـنـعـهــا من
لـعــب دوره ــا الـنـضــالــي ويـجــري تصوير
احتجاجات العمال على ظروف حياتهم
ع ـلــى أن ـه ــا ت ـه ــدد أم ــن وس ــام ــة الــوطــن
وه ــي بــالـفـعــل ت ـهــدد ،ولـكـنـهــا تـهــدد حكم
األقلية المسيطرة على البالد ومقدراتها
وتقود نفوذهم.
وال ـي ــوم ،ال ـع ـمــال لــأســف ل ـي ـســوا بـخـيــر
ف ــالـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة
أوصـلــت الـطـبـقــة الـعــامـلــة لـحــافــة الـجــوع،
والطبقة العاملة فــي أســوأ حــاالتـهــا وال
ب ــد م ــن الـ ـع ــودة إلـ ــى ال ـم ــاض ــي وتــذك ـيــر
ال ـع ـمــال ب ـن ـضــاالت مــن سـبـقــوهــم وكـيــف
نــالــوا حـقــوقـهــم .واألول مــن مــايــو يعد
اح ـت ـفــا ًال دول ـي ـ ًا لــإن ـجــازات االجـتـمــاعـيــة
واالقتصادية للحركة العمالية.
ذكرى هايماركت
فــي ي ــوم  1مــايــو مــن ع ــام  1886نظم
العمال في شيكاغو ومن ثم في تورنتو
إض ــراب ـ ًا ع ــن ال ـع ـمــل شـ ــارك ف ـيــه م ــا بـيــن

 350و  400ألــف عــامــل ،يـطــالـبــون فيه
ب ـت ـح ــدي ــد س ــاع ــات ال ـع ـم ــل ت ـح ــت ش ـعــار
“ث ـمــانــي ســاعــات ع ـمــل ،ثـمــانــي ســاعــات
نـ ـ ــوم ،ث ـم ــان ــي سـ ــاعـ ــات فـ ـ ــراغ ل ـل ــراح ــة
واالس ـت ـم ـت ــاع”  ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ل ــم يَ ــرق
للسلطات وأصـحــاب المعامل خصوص ًا
وأن ال ــدع ــوة ل ــإض ــراب حـقـقــت نـجــاحـ ًا
ج ـي ــد ًا وش ـلــت ال ـحــركــة االق ـت ـصــاديــة فــي
ال ـمــدي ـنــة ،فـفـتـحــت ال ـشــرطــة ال ـن ــار عـلــى
المتظاهرين وقتلت عدد ًا منهم ،ثم ألقى
مجهول قنبلة في وسط تجمع للشرطة
أدى إلــى مقتل  11شخص ًا بينهم  7من
رج ــال ال ـشــرطــة واع ـتُ ـقِـ َـل عـلــى إث ــر ذلــك
الـعــديــد مــن ق ــادة الـعـمــال وحُ ـكــم عـلــى 4
منهم باإلعدام ،وعلى اآلخرين بالسجن
لفترات مُتفاوتة.
تجاوزت قضية هايماركت أسوار أميركا
وبلغ صداها عمال العالم ،وأحيا المؤتمر
األول لــأمـمـيــة االشـتــراكـيــة ذكــراهــا في
العاصمة الفرنسية بــاريــس عــام ،1889
وتمت الدعوة لمظاهرات دولية إلحياء
ذكرى هايماركت عام  ،1890وفي العام
ال ـت ــال ــي اع ـت ــرف ــت األم ـم ـي ــة االش ـت ــراك ـي ــة

السياسات
الحكومية
الليبرالية أوصلت
الطبقة العاملة
لحافة الجوع
والطبقة العاملة
في أسوأ حاالتها

فــي مؤتمرها الـثــانــي بعيد الـعـمــال حدث ًا
سنوي ًا.
وفــي عــام  1904دعــا اجـتـمــاع مؤتمر
االش ـت ــراك ـي ــة ال ــدول ـي ــة ف ــي أم ـس ـت ــردام
جـمـيــع الـمـنـظـمــات والـنـقــابــات الـعـمــالـيــة
وخــاصــة االش ـتــراك ـيــة مـنـهــا ف ــي جميع
أنحاء العالم إلى عدم العمل في األول
من مايو /أيار من كل عام ،وتم السعي
لجعله يوم إجازة رسمية في عشرات
الدول .وفي عام  1955باركت الكنيسة
ال ـك ــاث ــول ـي ـك ـي ــة األول مـ ــن م ــاي ــو ع ـي ــد ًا
ل ـل ـع ـمــال ،واع ـت ـب ــرت ال ـق ــدي ــس يــوســف
بــارا أو يــوســف الـنـجــار شـفـيـعـ ًا للعمال
والحرفيين.
تعبير عن غضب
وليس مجرد احتفال
كانت المناسبة للتعبير فــي التظاهرات
والـمـسـيــرات عــن مــواقــف تتعلق بقضايا
سياسية واجـتـمــاعـيــة ،مــن قبيل مسيرة
دع ــم ح ـقــوق الـعـمــال الــذيــن ال يـحـمـلــون
وثــائــق فــي الــواليــات الـمـتـحــدة ،ورفــض
استمرار الحرب في العراق ،واالحتجاج

ع ـلــى حــالــة االق ـت ـصــاد األمــري ـكــي وع ــدم
ال ـم ـســاواة االق ـت ـصــاديــة ،كـمــا حـصــل في
األول من مايو  2012عندما تم احتالل
ساحة وول ستريت.
يــوم 1مــايــو يمكن أن يشير إلــى العديد
مــن االحـتـفــاالت العمالية المختلفة التي
أدت إلى األول من مايو كذكرى إلحياء
الـنـضــال مــن أج ــل ال ـســاعــات الـثـمــان في
ال ـيــوم .وف ــي ه ــذا ال ـصــدد يـسـمــى األول
مــن مــايــو بالعطلة الــدولـيــة لعيد العمال،
أو ع ـي ــد الـ ـعـ ـمـ ــال .بـ ـ ــدأت فـ ـك ــرة «يـ ــوم
العمال» فــي أستراليا ،عــام  .1856ومع
انـتـشــار الـفـكــرة فــي جميع أنـحــاء العالم،
تم اختيار األول من أيار  /مايو ليصبح
ذكــرى لالحتفال بحلول الدولية الثانية
ل ــأشـ ـخ ــاص ال ـم ـش ـت ــرك ـي ــن فـ ــي ق ـض ـيــة
هايماركت .1886
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن األول م ــن أيـ ــار/
مايو ،هو يوم تل ّقى وحيه من الواليات
المتحدة ،فــإن الكونغرس األميركي قد
خـصــص األول مــن مــايــو ك ـيــوم لـلــوفــاء
عام  ،1958نظر ًا للتقدير الذي حظي به
هذا اليوم من قبل االتحاد السوفييتي.

كيف نشأت نقابات عمال الساحل؟
كانت محافظة الالذقية
تضم محافظة طرطوس
ومنطقة جسر الشغور
عشية االستقالل
والجالء ،ونشأت فيها
طبقة عاملة فتية طوال
النصف األول من القرن
العشرين ،بينما عرف
عمال الالذقية «اإلضراب»
ألول مرة أثناء إضراب
عمال التبغ عام .1899
وقطعت الطبقة العاملة
في محافظة الالذقية
طريقاً طوي ًال لتأسيس
النقابات العمالية.

ǧمحرر الشؤون العمالية

ان ـع ـقــد ال ـمــؤت ـمــر ال ـم ـن ـط ـقــي لـمـنـظـمــة
الـحــزب الشيوعي فــي الــاذقـيــة عام
 ،1945وجـ ــاء ف ــي ال ـك ـت ـيــب ال ـصــادر
ع ــن ال ـمــؤت ـمــر :أن مـنـظـمــة الــاذق ـيــة
تتكون من  100منظمة حزبية تضم
آالف ال ـش ـيــوع ـي ـيــن ال ــذي ــن خــاضــوا
ال ـم ـعــارك ضــد االسـتـعـمــار الـفــرنـســي
والفاشية وضد االقطاعيين وأرباب
ال ـع ـم ــال ،م ـثــل :إض ـ ــراب  200عــامــل
ف ـ ــي م ـص ـن ــع الـ ـحـ ــريـ ــر الـ ـقـ ــديـ ــم فــي
مشتى الحلو .وتأسست أول نقابة
عمالية في محافظة الالذقية أواخــر
ثالثينات الـقــرن الماضي ،هــي نقابة
عـمــال المطابع ،بينما تأسست بقية
النقابات على يد العمال الشيوعيين
بين عامي  1946-1945أثناء معارك
الجالء.
نقابة عمال الخياطة
وكـ ـ ــان ال ـن ـق ــاب ــي ال ـش ـي ــوع ــي مـحـمــد

حـســن ال ــداش مــؤســس نـقــابــة عمال
الـخـيــاطــة مـســاهـمـ ًا فــي تــأسـيــس 16
نـقــابــة أخ ــرى ،مـثــل :نـقــابــة الحالقين
ونـقــابــة الـنـجــاريــن وغ ـيــرهــا ،وكــانــت
ال ـن ـقــابــات ف ــي ال ـبــدايــة ت ـضــم الـعـمــال
وأرباب العمل «الحرف» ولم توجد
مصانع بمفهومها الحقيقي.
انتخب النقابي محمد الداش رئيس ًا
التـ ـحـ ــاد عـ ـم ــال م ـح ــاف ـظ ــة ال ــاذق ـي ــة
الـ ـمـ ـك ــون مـ ــن  17نـ ـق ــاب ــة ،وعـ ـض ــو ًا
ف ــي ل ـج ـنــة ت ـحــديــد األجـ ـ ــور .وع ـمــل
الـشـيــوعـيــون عـلــى فـصــل الـعـمــال عن
أربـ ــاب ال ـع ـمــل ،وتـشـكـلــت نـقــابــة لكل
ف ـئ ــة .وشـ ـ ــارك ع ـم ــال ال ــاذق ـي ــة فــي
اإلضـ ــرابـ ــات ال ـع ـمــال ـيــة ال ـك ـب ـيــرة بـعــد
الجالء والتي شملت كامل سورية،
م ـثــل :اإلضـ ــراب الـشـهـيــر ال ــذي نتج
عـنــه إصـ ــدار أول قــانــون لـلـعـمــل في
س ــوري ــة ع ــام  ،1946واإلض ــراب ــات
المطالبة بــزيــادة األج ــور والـضـمــان
الـصـحــي وم ـنــع الـتـســريــح الـتـعـسـفــي
وثماني ساعات عمل.

نقابات عمال التبغ «الريجي»
ومـ ــن أش ـه ــر ال ـن ـق ــاب ــات ال ـت ــي نــاضــل
الشيوعيون لتأسيسها هــي نقابات
عمال التبغ «الريجي» التي خاضت
اإلضرابات دفاع ًا عن حقوق العمال
وض ـ ــد ال ـم ــال ـك ـي ــن األجـ ــانـ ــب ل ـشــركــة
الـ ــري ـ ـجـ ــي .ونـ ـقـ ــابـ ــة ع ـ ـمـ ــال ال ـم ــرف ــأ
«الـ ـمـ ـيـ ـن ــا» الـ ـت ــي وصـ ـل ــت م ـطــال ـب ـهــا
إلـ ــى ال ـب ــرل ـم ــان ع ــن ط ــري ــق ال ـنــائــب
الـشـيــوعــي خــالــد ب ـكــداش ،وخــاضــت
نقابة عمال المرفأ نضا ًال قاسي ًا ضد
المالكين الذين كانوا أشبه بالمافيا.
وي ـح ـك ــي ال ـ ــروائ ـ ــي ح ـن ــا م ـن ـي ــه فــي
روايته «نهاية رجل شجاع» صور ًا
مــن نـضــال عـمــال الـتـبــغ والـمــرفــأ من
أجل تأسيس نقابات تدافع عنهم.
جريدة «األرض للفالح»
وفـ ــي س ـن ــة  ،1952ت ــأس ــس ات ـح ــاد
لـلـفــاحـيــن وال ـع ـمــال الــزراع ـي ـيــن فــي
قـ ـ ــرى جـ ـبـ ــال الـ ــاذق ـ ـيـ ــة وضـ ـ ــم فــي
صفوفه  4000عضو ،وكان االتحاد

ي ـ ــوزع  3500ن ـس ـخــة م ــن ج ــري ــدة
«األرض ل ـل ـف ــاح» وك ـ ــان االت ـح ــاد
مـمـثـ ًا فــي االت ـحــاد الـعــالـمــي للعمال
الــزراع ـي ـيــن وشـغـيـلــة ال ـغــابــات الــذي
تــأســس فــي فـيـيـنــا ،وخ ــاض الـعــديــد
مــن الـمـعــارك الـفــاحـيــة واإلضــرابــات
العمالية لدرجة أن أديب الشيشكلي
قــد جــرد حـمـلــة عـسـكــريــة ضــد جـبــال
الالذقية عام .1952
وفــي مـنـتـصــف الـخـمـسـيـنــات ،أصـبــح
اتـحــاد عمال محافظة الالذقية يضم
ف ــي ص ـفــوفــه آالف ال ـع ـم ــال ،مــداف ـع ـ ًا

ع ــن ح ـقــوق ال ـع ـمــال ف ــي الـمـحــافـظــة،
إل ـ ــى أن ج ـ ــاءت سـ ـنـ ــوات ال ــوح ــدة
الـســوريــة الـمـصــريــة ووجـهــت ضربة
قوية للنقابات العمالية ،حيث جرى
حــل ال ـن ـقــابــات ال ـم ــوج ــودة ،وإع ــان
ن ـق ــاب ــات غ ـي ــر م ـ ــوج ـ ــودة ،وع ـن ــدم ــا
صوت العمال للنقابيين للشيوعيين
ال ــذي ــن ان ـت ـخ ـب ــوا ف ــي م ـع ـظــم ل ـجــان
النقابات الرئيسية ،لجأت السلطات
إلــى اعـتـقــال الـنـقــابـيـيــن وتـســريـحـهــم،
وفقدت الحركة النقابية استقالليتها
منذ ذلك الوقت.
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حول «سرية» مداوالت اللجنة الدستورية

أظهرت إحاطة غير بيدرسون ،المبعوث األممي الخاص لألزمة السورية ،في مجلس األمن الدولي يوم األربعاء الماضي
 29نيسانّ ،أن الموعد القادم النعقاد اجتماع اللجنة الدستورية سيبقى معلقاً حتى تتوفر إمكانية االنعقاد الفيزيائي
لالجتماع ،أي حتى ينتهي العالم من أزمة كورونا.

ǧسعد صائب

ع ـبّ ــر ب ـي ــدرس ــون ع ــن ذلـ ــك ف ــي ال ـب ـنــد  19مــن
إحــاط ـتــه ب ــال ـق ــول« :إن ـن ــي ع ـلــى ت ــواص ــل دائـ ـ ٍم
معهما (الــرئـيـســان الـمـشــاركــان عــن الـمـعــارضــة
وال ـن ـظ ــام) ح ــول ه ــذه األمـ ــور وحـ ــول كـيـفـيــة
استئناف االجتماعات في جنيف وقتما تسمح
الظروف بذلك».
في صباح األربـعــاء نفسه ،كــان موقع بروكار
ب ــرس قــد نـقــل ع ـمّــا س ـمــاه م ـص ــدر ًا بـ ــارز ًا في
الـمـعــارضــة ال ـســوريــة قــولــه« :مــدونــة الـسـلــوك
ال ـت ــي تـ ـمّ ال ـت ــواف ــق ع ـل ـي ـهــا ف ــي ب ــداي ــة تـشــريــن
الثاني /نوفمبر  2019تنصّ في بندها الثالث
عشر على احترام سرية مــداوالت اجتماعات
اللجنة ،وفــي البند الــرابــع عشر على االمتناع
عــن اس ـت ـخــدام وســائــط ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
كوسيلة للتواصل» ،وتساءل المصدر« :كيف
يمكن ضمان أن يكون عضو اللجنة المصغرة
وأن الحسابات غير مخترقة أو أن يتم
وحيد ًاّ ،
تسجيل المداوالت».
فــي الـيــوم الـتــالــي ،يــوم الـخـمـيــس  30نـيـســان،
أدلى أحمد الكزبري– الرئيس المشارك للجنة
الــدسـتــوريــة عــن الـجــانــب الـحـكــومــي– بتصريح
لجريدة الوطن السورية ،أ ّكد فيهكّ :أن «هناك
استحالة فــي عقد االجـتـمــاع أون اليــن ،وذلــك
للحفاظ على سرية المباحثات».
واي فاي األمم المتحدة!
أول م ــا يـنـبـغــي أن ي ـعــرفــه ال ـس ــوري ــون حــول
«ال ـ ـس ـ ـرّيـ ــة» ال ـم ـف ـت ــرض ــة ل ـم ـب ــاح ـث ــات ال ـل ـج ـنــة
الــدسـتــوريــة ،هــو ّأن أعـضــاء الـلـجـنــة الموسعة
( )150خ ــال اج ـت ـمــاع ـهــم األول ل ـم ــدة ثــاثــة
أي ـ ــام م ـط ـلــع ش ـهــر ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي ،ومـ ــن ثــم
أع ـض ــاء ال ـم ـص ـغــرة ( )45خ ــال االجـتـمــاعـيــن
اللذين عُـقــدا فــي الشهر نفسه ،كــانــوا يدخلون

ق ــاع ــة االج ـت ـم ــاع وم ـع ـهــم هــوات ـف ـهــم الـمـتـصـلــة
على واحــدة مــن أســرع شبكات االنـتــرنــت في
العالم؛ الشبكة التي تؤمنها األمم المتحدة في
مـقــراتـهــا .وه ــو مــا ب ــرز جــزئـيـ ًا عـبــر جـمـلــة من
التسريبات التي جــاءت مرسومة على قياس
التخريب واالستفزاز.
فإن المتشددين من الطرفين ليست
بكالم آخرّ ،
ٍ
لديهم مشكلة حقيقية في «سرية المداوالت»،
ألن هذه الحجة تظهر بوصفها ذريعة ال أكثر،
ّ
ألن إمكانية التسريب كانت قائمة دائم ًا ،ولكن
ّ
يـمـكــن ال ـق ــول :إن ـهــا كــانــت «ت ـحــت الـسـيـطــرة»
ب ـح ـيــث ي ـم ـكــن ال ـت ـح ـكــم بـعـمـلـيــة ال ـت ـســريــب بـمــا
يخدم اإلساءة لعمل اللجنة.
الس ّرية والثقة!
التدقيق فــي معنى التصريحات الـصــادرة عن
الطرفين بما يخص السرّية ،يقود إلى مفارقة
فـكــاهـيــة ح ـق ـ ًا؛ جــوهــر هــذه الـمـفــارقــة أن هــذيــن
ال ـط ــرف ـي ــن ،وع ـب ــر ت ـخــوف ـه ـمــا م ــن ال ـم ـبــاح ـثــات
عبر اإلنـتــرنــت ،يـقـرّان ضمني ًا بـ ّـأن المحادثات
الفيزيائية بينهما هي (محادثات سرّية فع ًال).
ب ـكــام آخ ــر فــإنـهـمــا ي ـث ـقــان بـبـعـضـهـمــا الـبـعــض
وب ـ ّـأن أي ـ ًا مــن الـطــرفـيــن لــن يـســرب مــا يـجــري
تداوله!
نـجــد ه ــذا األم ــر عـجـيـبـ ًا ح ـق ـ ًا ،خــاصــة إذا عــدنــا
بــالــذاكــرة إلــى ال ـم ـبــارزة اإلعــامـيــة المتشنجة
وال ـت ـخ ــري ـب ـي ــة الـ ـتـ ــي ت ـ ـبـ ــادل ف ـي ـه ــا ال ـط ــرف ــان
االت ـ ـهـ ــامـ ــات ،أح ــده ـم ــا ي ـس ـم ــي ال ـث ــان ــي «وفـ ــد
الـنـظــام الـتــركــي» ،واآلخــر يسمي األول «وفــد
الـنـظــام اإلي ــران ــي»! مــا يــؤكــد أح ــد أمــريــن :إمــا
ّأن الـطــرفـيــن هـمــا ط ــرف واح ــد (سـ ــري) ،أو
أن ال ـحــديــث ع ــن ال ـســريــة وض ـ ــرورة الـحـفــاظ
عليها ليس أكثر من ذريعة تعكس عدم رغبة
المتشددين في الطرفين في المضي قدم ًا في
عملية الحل السياسي.

كلما اقترب الحل
السياسي كلما ازداد
التطابق العلني
المفضوح بين
مواقف المتشددين
في الطرفين

السرية والدستور
ينبغي أن نضيف إلى النقاط السابقة ،مسألتين
ن ـع ـت ـقــد أن ـه ـم ــا ج ــوه ــري ـت ــان :األول ـ ـ ــى :تـتـعـلــق
بالسرية نفسها ربط ًا بمهمة اللجنة ،والثانية:
تتعلق بإمكانيات عقد االجتماع الفيزيائي.
في المسألة األولــى :يشير الموقف المشترك
لـلـمـتـشــدديــن ف ــي ال ـطــرف ـيــن أن لــديـهـمــا إقـ ــرار ًا
ضمني ًا بـ«أهمية ســريــة ال ـمــداوالت» ،لكن هذا
االف ـتــراض نـفـســه يـحـتــاج إلــى الــوقــوف عـنــده
جدي ًا...
بأن موقف منصة موسكو
هنا
التذكير
من
ال بد
ّ
مــن هــذه الـمـســألــة كــان مـنــذ الـبــدايــة ،حـتــى قبل
تشكيل اللجنة الدستورية ،بل وقبل سوتشي
ن ـف ـســه ،وح ـت ــى ال ـل ـح ـظــة ،ه ــو ّأن الـ ـم ــداوالت
الـخــاصــة بالدستور الـســوري ،يجب أن تكون
ع ـل ـن ـي ــة ،ل ـك ــي ي ـ ــرى ال ـ ـسـ ــوريـ ــون وي ـس ـم ـع ــوا
م ــاذا يـقــول ه ــؤالء الــذيــن مــن الـمـفـتــرض أنـهــم
يـمـثـلــونـهــم ،فــي شــأن مـصـيــري وبــالــغ األهـمـيــة
بالمعنى الـتــاريـخــي والــوطـنــي بحجم الحديث
عــن دس ـتــور سينظم ســوريــة المستقبل ربما
لعقود قادمة.
وال يمكن تفسير الخوف من العلنية ،سوى
أنه خوف من إطالع السوريين على حقيقة
مــا تـطــرحــه األط ــراف المختلفة ،وأكـثــر من
ذلك على مدى جديتها وتحملها للمسؤولية
أم ـ ــام الـ ـنـ ــاس الـ ـت ــي ت ـع ــان ــي األمـ ــريـ ــن مـنــذ
سنوات طويلة .مع العلنية ،ال يعود هنالك
مجال للمناكفات والمساجالت التي ال قيمة
ل ـهــا ،وال ـت ــي ال وظ ـي ـفــة ل ـهــا س ــوى تـضـيـيــع
ال ــوق ــت وسـ ــوى ال ـت ـخــريــب وتــأخ ـيــر ال ـحــل.
فإن
وبكلمة ،حين تكون المداوالت علنيةّ ،
الشعب الـســوري سيتمكن مــن معرفة (من
هــو مــن) ومــاذا يـطــرح ومــاذا يـقــول وكيف
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يتصرف ...األمر الذي يبدو مرعب ًا بالنسبة
للبعض.
دمشق
الـمـســألــة الـثــانـيــة الـمـتـعـلـقــة بــالـمـكــان الـفـيــزيــائــي
النعقاد االجتماع ،والذي ال يزال المتشددون
فــي الـطــرفـيــن ي ـهــربــون مــن نـقـلــه إل ــى دمـشــق،
سواء بالرفض العلني أو بااللتفاف والهروب
وعدم تحديد موقف واضح.
وهنا ينبغي التذكير أيض ًا بأن منصة موسكو،
كان موقفها وال يزالّ ،أن نقل أعمال اللجنة إلى
دمـشــق مــع تــوفـيــر كــل الـضـمــانــات الــازمــة بما
في ذلــك من األمــم المتحدة ،هو أمــر جوهري
لتحويل الحل السياسي مــن مجرد فكرة إلى
فعل ملموس ،ولتجنب عمليات تضييع الوقت
المستمرة منذ أعوام.
ليس هنالك مبرر مقنع لدى أي من المتشددين
للوقوف في وجــه هــذا االقـتــراح؛ أولئك الذين
يتذرعون بالخوف ،تسقط حجتهم إذا طالبوا
بتأمين الضمانات وعلى رأسها ضمانات األمم
المتحدة ،ناهيك عن أن حجة الخوف المعلقة
بــالـهــواء ليست أكثر مــن شـهــادة فقر حـ ٍـال ينم
عــن انـعــدام وجــود أيــة روح نضالية لــدى من
يدّعون أنهم ثوريون.
وبــالـمـقــابــل ،ف ـ ّـإن امـتـنــاع ال ـطــرف الـمـقــابــل عن
إظهار أي موقف من مسألة النقل إلى دمشق،
ب ــل واإليـ ـحـ ــاء ض ـمــن ال ـت ـصــري ـحــات الــرس ـم ـيــة
بـشـكــل واض ــح ب ـ ّـأن الـلـجـنــة سـتـتــابــع عملها في
ج ـن ـيــف ،وت ـك ــرار ذل ــك ف ــي ك ــل م ـنــاس ـبــة ،يـعـيــد
الـتــأكـيــد عـلــى م ـحــاوالت االلـتـفــاف عـلــى اللجنة
عـبــر الـتـبــرؤ مــن الـنـتــائــج الـتــي ستترتب عليها
بـشـكــل مـسـبــق ،بــالـقــول مـثـ ًا( :الــوفــد الــوطـنــي
المدعوم من الحكومة والذي يمثل وجهة نظر
قريبة من الحكومة) ...وإلخ.

خالصة

كلما اقترب الحل السياسي ،كلما ازداد التطابق العلني المفضوح بين مواقف المتشددين
في الطرفين .ورغم ّأن هذا التطابق بات أداة وحيدة في يد المعطلين ،إال ّأن الجانب األكثر
أهمية فـيــه ،هــو أنــه يفتح عـيــون الـســوريـيــن المثقلة بالهموم واآلالم ،على حقائق كبرى؛
حقائق ستلعب دور ًا حاسم ًا فــي كيفية ممارسته لحقه فــي تقرير مصيره ،تلك الممارسة
التي ستكون الفيصل في تحديد مستقبل سورية ،وعبر القرار  ،2254وفي وقت غير بعيد!
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مجزرة في أمريكا :عرقلة

في خطوة أثارت جد ًال واستهجاناً داخل الواليات المتحدة األمريكية ،قامت سلطة
علمية هي المعهد الوطني للصحة  ،NIHالتابع لوزارة الصحة األمريكية ،بإصدار
تحديث لدليله العالجي لداء كوفيد 19-في  21نيسان  2020بتوصيات يمكن تلخيص
جوهرها بجملة واحدة :ال ننصح بتطبيق ٍّأي من العالجات التي أثبتت فائدتها لمعالجة
هذا المرض!
ǧد .أسامة دليقان

يـفـتـتــح ال ـم ـع ـهــد األم ــري ـك ــي دل ـي ـلــه «ال ـعــاجــي»
بعبارة مح ِبطة ومناقضة لتجارب عدة بلدان:
«في الوقت الحالي ،لم يُث ِبت أيّ دواء أنه آمن
وف ـعّــال لمعالجة كــوف ـيــد ،»19-مـمــا يـجـعــل هــذا
الــدلـيــل بــالـحـقـيـقــة أق ــرب لـقــائـمــة «مـحـظــورات»
منه لدليل «عــاجــات» – روابــط المصادر في
النسخة اإللكترونية من هذا المقال.
وي ـ ـعـ ــادي ال ـم ـع ـه ــد األم ــريـ ـك ــي ب ـش ـك ــل غــريــب
اإلن ـ ـت ـ ــرف ـ ـي ـ ــرون ـ ــات ودواء Lopinavir/
( Ritonavirالمستّخدم أيض ًا لإليدز) ،إذ شدّد
على عبارة «نوصي ضدّ» هذه األدويــة ،علم ًا
بــأنّـهــا بــالــذات مـنـصــوحٌ بـهــا ،فــي أحــدث نسخة
م ــن ب ــروت ــوك ــول ال ـم ــرك ــز ال ـص ـي ـنــي الــرس ـمــي
ل ـل ـس ـي ـطــرة ع ـل ــى األم ـ ـ ــراض م ـن ــذ  17ش ـبــاط
 2020عـلــى األق ــل ،مـفـصّـ ًا جــرعــاتـهــا ونــاصـحـ ًا
كذلك بـ«فوسفات الكلوروكين» ،بينما أعطى
المعهد األمريكي موقف ًا «حيادي ًا» تجاه كل من
الكلوروكين وهيدروكسي كلوروكين وكذلك
تجاه االستفادة من األضــداد بمصل الناقهين
(المتعافين من المرض) ،رافض ًا التشجيع على
هــذه الخيارات الثالثة بذريعة «غياب بيانات
ســريــريــة كــافـيــة» ،مـتـجــاهـ ًا فــائــدتـهــا المالحظة
مــن تـجــارب الـعــا َلــم .كما ألغى نهائي ًا «مشاركة
هيدروكسي-كلوروكين مــع أزيثرومايسين»
بحجة «إمكانية التسمّم الدوائي» ،مثلما سبق
أن فـعـلــت الـسـلـطــات الـفــرنـسـيــة بــالـضـبــط ،مما
جعل أطـبــاء مارسيليا ينتفضون فــي  22آذار
الماضي ،مصرّين على المعالجة بهذه المشاركة
ومـتـعـهّــديــن بـمــراقـبــة ق ـلــوب مــرضــاهــم تـحـسّـبـ ًا
للتأثيرات الجانبية التي ليست بجديدة.

مالحظات على
«إرشادات العالج» األمريكية
أو ًال :أع ـطــى الـمـعـهــد األمــري ـكــي كــل تــوصـيــاتــه
هذه درجة  AIIIحسب اصطالحه المُوضَّح في
مقدمة لوحة اإلرشادات أيْ «مستوى توصية
قوية مدعومة برأي الخبراء» ،ولم يستند إلى
الــدرجــة « AIتــوصـيــة قــويــة بـنــا ًء عـلــى تـجــارب
سريرية و /أو نتائج مخبرية» سوى ليستبعد
دواء اإليدز «لوبينافير» المذكور أعاله.
ثـ ــان ـ ـي ـ ـ ًا :رغـ ـ ــم اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء ال ـم ـع ـه ــد األم ــريـ ـك ــي
ل ــ«ال ـت ـج ــارب ال ـســريــريــة» م ــن ه ــذا «ال ـح ـظــر»
الـعــاجــي عـلــى اإلنـتــرفـيــرونــات ودواء اإليــدز،
فهذا لن يساعد سوى عددٍ قليل من المرضى:
فقط في عيّنات «البحث العلمي».
ثالث ًا :ستظل السلطات األمريكية والمؤسسات
الصحية العامة والخاصة في ح ٍِّل من أيّ التزام
ألن الدليل يُشرْعِن
بتأمين واسع لهذه األدويةّ ،
اعتبارها «غير ضرورية» ،وبذلك يكبِّل أيادي
األط ـبــاء الـمـمــارسـيــن فــي كـفــاحـهــم الـعـمـلــي في
س ــاح ــات ال ـم ـش ــاف ــي ،ال ــذي ــن س ـي ـع ــان ــون أزم ــة
أخــاقـيــة وهــم يـشــاهــدون مــرضــاهــم يختنقون،
رغـ ـ ــم قـ ـن ــاع ــة م ـع ـظ ـم ـه ــم بـ ـفـ ــائـ ــدة الـ ـع ــاج ــات
«الـمـحـظــورة» والمنتَ َقص مــن أهميتها بشكل
غـيــر مـنـطـقــي أع ــاه ،مـمــا ق ــرأوه أو رأوه من
الـتـجــارب الـنــاجـحــة لـبـلــدان الـعــا َلــم األخ ــرى من
الصين إلى أوروبا وغيرها.
لمرت َزقة بيل غيتس
فاوتشي كنموذج ُ
رب ـمــا ي ــزول ال ـعَ ـجــب ح ــول مــا ورد أع ــاه إذا
عــرفـنــا ّأن مــديــر الـمـعـهــد األمــريـكــي  NIHليس
ســوى الــدكـتــور أنـطــونــي فــاوتـشــي ،الــذي بــرز
مــؤخــر ًا كعضو بخلية أزمــة تــرامــب للكورونا.

األدوية التي
شطبها دليل
«العالج» األمريكي
هي على رأس
القائمة المنصوح
بها في الصين

لـكـنــه مـسـتـشــارٌ مــزمــن ل ـشــؤون الـصـحــة لستة
رؤس ــاء أمــريـكـيـيــن عـلــى ال ـتــوالــي مـنــذ ري ـغــان،
ـوظــف عـنــد بـيــل غـيـتــس كعضو
وه ــو أي ـض ـ ًا مـ َّ
مجلس إدارة في أضخم حملة كونية للقاحات
في العا َلم «خطة عمل اللقاح العا َلمي» GVAP
الـمـمـوّلــة بـشـكــل رئـيــس مــن مــؤسـســة غيتس.
وحـســب بـيــان إنـشــائـهــا ال ـصــادر أواخ ــر ،2010
ف ـ ّـإن «مـنـظـمــة الـصـحــة الـعــا َلـمـيــة ،والـيــونـسـيــف،
والـ ـمـ ـعـ ـه ــد الـ ــوطـ ـنـ ــي األمـ ــري ـ ـكـ ــي لـ ــأمـ ــراض
التحسسية واإلنتانية (الذي يديره فاوتشي)،
ومــؤس ـســة بـيــل ومـيـلـيـنــدا غـيـتــس ،قــد أعـلـنــوا
الـتـعــاون لــزيــادة التنسيق عبر مجتمع اللقاح
الدولي ولخلق خطة عمل اللقاح العا َلمي .وهذا
التعاون يتبع نــداء كــانــون الثاني  2010الــذي
أطلقه بيل وميليندا غيتس من أجل أن تكون
السنوات العشر المقبلة هي عَقد اللقاحات»!
ح ـســب ال ــدك ـت ــورة جـ ــودي مــايـكــوفـيـتــس ف ـ ّـإن
فاوتشي متورط على األقــل بفضيحتي فساد
إج ــرام ـيّ ـت ـي ــن :ك ــان ــت مــاي ـكــوف ـي ـتــس م ــع فــرانــك
روزيـ ـتـ ــي ض ـم ــن أول ف ــري ــق ب ـح ـثــي أمــري ـكــي
يـعــزل فـيــروس  HIVويـتــأكــد مــن أنــه المسبب
لــإيــدز (بـعــد الـفــرنـســي لــوك مــونـتــاغـنـيــه ،أيــار
 ،)1983ل ـك ــن ف ــاوتـ ـش ــي اسـ ـتـ ـخ ــدم س ـل ـط ـتــه
للسطو على مخطوطة عمل هــذا الفريق فور
اكتمالها ،واستغرق وقت ًا في نسخ معلوماتها
ونشرها باسم صديقه الدكتور روبــرت غالو
( 4أي ــار  )1984م ــع إغ ـف ــال أص ـح ــاب اإلن ـجــاز
الحقيقيين .وبهذا التأخير سهّل فاوتشي نشرَ
اإليــدز عبر العالم بسبب عرقلة البدء الفوري
بتطوير اختبار تشخيصي للفيروس .بعدها
ك ــوف ــئ ف ــاوت ـش ــي ب ـتــرق ـي ـتــه إلـ ــى م ــدي ــر لـمـعـهــد
األمراض التحسسية واإلنتانية! أما الفضيحة
ال ـث ــان ـي ــة ف ـه ــي أن ف ــاوت ـش ــي اع ـتَ ـ َق ــل ال ـبــاح ـثــة
مايكوفيتس نفسها وأجـبــر مجلة «ساينس»
ال ـمُ ـحَ ـ ّك ـمــة ع ـلــى س ـحــب ورق ـت ـه ــا ال ـب ـح ـث ـيــة (8
تـشــريــن األول  )2009وال ـتــي رب ـطــت سـبـبـيـ ًا
ب ـيــن عــائ ـلــة ف ـي ــروس ــات ج ــدي ــدة ه ــي XMRV
اكـتـشـفـتـهــا ف ــي مــرضــى س ــرط ــان ال ـبــروس ـتــات
و«م ـتــازمــة ال ـوَهَــن الـمــزمــن»  ،CFSعـلـمـ ًا أن

هذه الفيروسات توجد في الفئران .فيما بعد
قام باحثون من جامعة أمستردام الهولندية،
بشكل مستقل ،بنشر بحث الحق ()2011/1/17
أشــار إلــى احتمال أن تـكــون هــذه الفيروسات
الفأريّة دخلت إلى البشر عبر لقاحاتٍ ملوَّثة.
أعداء ديالكتيك (الوقاية /التشخيص/
العالج)
تـنـسـجــم تـصــريـحــات فــاوت ـشــي ح ــول كــورونــا
م ــع ت ـبــريــر ال ـت ـق ـص ـيــر ب ــاإلن ـف ــاق ع ـلــى ال ـق ــدرة
االستيعابية التشخيصية والعالجية ،ليضاف
إل ـي ـه ــا ش ـط ــب الـ ـخـ ـي ــارات ال ـع ــاج ـي ــة ال ـم ـتــاحــة
أع ـ ــاه .وه ـن ــا ن ـس ــأل :أال ي ـخ ــدم هـ ــذا تــوجّ ـه ـ ًا
وحـيــد الـجــانــب تـحــت عـنــوان «الــوقــايــة» ولكن
بعد تجريدها عن ح َل َقتَي العالج والتشخيص
وتشويهها واقتصارها على اللقاح فقط وكأنه
الحل الوحيد والسّحري؟
ّ
ل ـن ـت ــاب ــع ب ـع ــض ال ـت ـص ــري ـح ــات والـ ـتـ ـطـ ــورات:
بـتــاريــخ  13آذار  2020فــي الـيــوم نفسه الــذي
«إن نظامنا
قــال فيه فاوتشي في الكونغرس ّ
فــاشــل» ،أوض ــح بـمـقــابـلــة مــع  CBSاألمــريـكـيــة
بأنه قصد «فشل نظام اختبارات الفيروس».
الفاسدون في أيّ بلد معتادون على استخدام
كـلـمــات «ال ـف ـشــل» و«ال ـخ ـس ــارة» و«ال ـب ـطــالــة»
للتغطية عـلــى الـسـيــاســات الـمـمـنـهَـجــة لــإفـشــال
والـتـخـسـيــر والـتـعـطـيــل عــن الـعـمــل .وي ـبــدو أن
تضييق فــاوتـشــي لمقصده آن ــذاك عـلــى الحلقة
«ال ـت ـش ـخ ـي ـص ـيــة» م ــن ال ـن ـظ ــام ال ـص ـح ــي ،ك ــان
لــإيـحــاء حـتــى ذلــك الــوقــت بــأنّــه يـجــب اقتصار
اآلمال على «عالج» و /أو «وقاية» مُبهَمَين.
وحـتــى لــو عُ ـ ِزيَ ــت ال ـخــافــات ح ــول الـعــاجــات
الــدوائ ـيــة إل ــى «أس ـبــاب عـلـمـيــة بـحـتــة» ولـيــس
إل ــى إحـ ــدى األجـ ـن ــدات ال ـفــاش ـيّــة ،فـ ـ ّـإن أج ـنــدة
تطل برأسها من توصيات غيتس
كهذه تبقى ّ
ب ــال ـت ـق ـش ــف ال ـل ـي ـب ــرال ــي ب ــال ـع ــاج ــات ال ــداع ـم ــة
(كــأجـهــزة التنفس) مــع تبريرها تحت عـبــاءةٍ
«علمية» زائفة بنموذج التنبّؤ الرياضي IHME
الذي صمّمه وأطلقه «معهد المقاييس الصحية
والتقييم» في  23آذار  2020المُموَّل من بيل

ملف (سورية )2020
قاسيون ـ العدد  964اإلثنين  04أيار 2020

www.kassioun.org

العالج ...لمصلحة أباطرة اللقاح

غـيـتــس ،وت ـب ـنّــاه الـبـيــت األب ـيــض ك ــ«مــوديــل»
وحـيــد ،ألنــه األكـثــر تـفــاؤ ًال واألقــل كلفة ،ولكن
ت ـب ـيّــن أن ــه أي ـض ـ ًا األك ـث ــر خ ـط ـ ًأ وت ـض ـل ـيـ ًـا ،رغــم
وجـ ــود ع ـش ــرات ال ـن ـمــاذج ال ـت ـن ـبّــؤيــة األخ ــرى
األك ـثــر واق ـع ـيــة ،حـتــى ّأن صـحـيـفــة «واشـنـطــن
بـ ــوسـ ــت» اض ـ ـط ـ ـرّت إل ـ ــى انـ ـتـ ـق ــاد ال ـن ـم ــوذج
وصاحبه باالسم:
«بتمويل مــن مؤسسة بيل وميليندا غيتس،
ي ـع ـت ـنــق نـ ـمـ ــوذج  IHMEمـ ـق ــاربـ ـ ًة إح ـصــائ ـيــة
مختلفة ك ّلي ًا ،باتخاذ مَيل منحني الوفيات من
الـصـيــن ثــم إلـبــاســه عـلــى بـيــانــات وفـيــات الـمــدن
والمقاطعات األمريكية للتنبّؤ بما هو قــادم».
ولــم تـتـبـنَّ خـلـيــة أزم ــة الـبـيــت األب ـيــض أيّ ـ ًا من
الـنـمــاذج األخ ــرى الـمـتــوفــرة واألك ـثــر واقـعـيــة،
أو ال ـت ــي ت ـع ـكــس عـق ـلـيــة أقـ ـ ّـل ب ـخ ـ ًا وإج ــرامـ ـ ًا
فــي تـقــديــر حـجــم اإلنـفــاق الـصـحّــي الـضــروري،
وتــذكــر الصحيفة نفسها نـمــوذج تنب ٍّؤ مختلف ًا
هو  CHIMEوالذي تو ّقع ّأن ذروة الوباء في
العاصمة ستكون بتاريخ  28حزيران ،2020
وأنّ ـ ــه ال بـ ـدّ ع ـنــدهــا م ــن تــأم ـيــن  1453ج ـهــاز
تنفس اصطناعي .أما نموذج (غيتس-البيت
األبيض)  IHMEبالمقابل فتو ّقعَ ،بعد تعديالته
فــي  8نيسان ،أن تلك الــذروة (فــي العاصمة)
وشيكة وستحدث في  16نيسان  2020وأنه
ال حاجة عندئذٍ ألكثر من  107فقط من أجهزة
التنفس االصـطـنــاعــي! وللسخرية التراجيدية
ف ـ ّـإن ن ـمــوذج غـيـتــس -تــرامــب ه ــذا كــانــت من
تَـنـجـيـمــاتــه فــي  8نـيـســان أن ال ــوب ــاء لــن يقتل
فــي أمــريـكــا أكـثــر مــن  60400شـخــص بحلول
شهر آب ،أما الذي حصل بالواقع فهو ّأن هذا
العدد تجاوز  67000وفــاة ،وأكثر من مليون
مــريــض (يــوم كـتــابــة هــذه الـمــادة فــي  3أيــار)
وبوقت أسرع بنحو  3أشهر ممّا تو ّقعه «عِلم
التسطيح الليبرالي» الكاذب للمنحني الوبائي.
قـبــل ذلــك الـتـنـبّــؤ ال ـكــاذب بــأيــام كــان فــاوتـشــي
قد قــال في  2نيسان  2020بمقابلة مع قناة
 Todayبــأنــه رغــم كــون إجـ ــراءات الـبـقــاء في
ال ـب ـيــت «ص ـع ـب ــة» ل ـك ـن ـهــا «س ــاح ـن ــا األس ــاس ــي
ض ـدّ الـفـيــروس حــالـيـ ًا .فليس لــديـنــا لـقــاح لكي

نــوزّعــه .فهذه اإلج ــراءات هــي الـشــيء الوحيد
الذي نملكه» .ثم عبّر في  7نيسان  2020عمّا
يقصدونه بـ«الرجوع للحالة الطبيعية»« :حتى
نعود إلى وضع نؤدي فيه وظائفنا كمجتمع...
لكي نعود إلى مرحلة ما قبل فيروس كورونا،
فإن هذا قد ال يحدث أبــد ًا طالما التهديد قائم،
ّ
لكنني أؤمن بالعالجات القادمة على الطريق،
وبحقيقة أنـنــي أشـعــر بالثقة بــأنــه خــال فترة
لقاح جيد».
من الزمن سوف نحصل على ٍ
لم تقتصر التصريحات على الخادِم بل ونطقها
الـمـلــك نـفـســه؛ فـفــي  23نـيـســان  2020كـتــب بيل
بأن «كل شهر إضافي يستغرقه الحصول
غيتس ّ
عـلــى الـلـقــاح هــو شـهـرٌ إضــافــي ال يستطيع فيه
االق ـت ـص ــاد ال ـع ــودة إل ــى ال ـط ـب ـي ـعــي ...وف ــي ظــل
ـاج م ـع ـج ــزة ،والـ ـ ــذي ال يـمـكــن
الـ ـع ــوز إلـ ــى ع ـ ـ ٍ
الـتـعــويــل عـلـيــه ،ف ـ ّـإن الـطــريـقــة الــوحـيــدة إلعــادة
الـعــا َلــم إلــى مــا كــان عليه قبل ظـهــور كــوفـيــد19-
هو لقاح عالي الفعالية لكي يقي من المرض».
هل يمكننا الثقة بلقاحاتهم؟
مقال في الغارديان ،بعنوان «في حلبة
يذ ّكرنا ٌ
س ـب ــاق ت ـطــويــر ل ـق ــاح كـ ــورونـ ــا»  27 -آذار،
بـكــوارث تاريخية سابقة نتجت عــن اللقاحات
غير اآلمنة ،ففي العام  1942كان لقاح الحمّى
ال ـص ـف ــراء م ـل ـوّث ـ ًا ب ـف ـيــروس ال ـت ـهــاب ال ـك ـبــد B
وأعطي لثالثمئة ألــف جندي أمريكي متسبب ًا
بمقتل  .150وكذلك الفضيحة المأساوية للقاح
ش ـلــل األطـ ـف ــال ال ـمُ ـث ـبَّ ــط م ــن ش ــرك ــة Cutter
األمــريـكـيــة وال ــذي تسبب عــام  1955بأربعين
أل ــف إصــابــة بــالـف ـيــروس مــن ال ـل ـقــاح وح ــدوث
الشلل في  260طف ًال وموت  10منهم.
تطوُّر التكنولوجيا ليس ضمان ًا للقاحاتٍ آمنة،
وخــاص ـ ًة بــأيــادي مـتـعـ ّـطـشـيــن لــأربــاح والهيمنة
ك ـب ـيــل غ ـي ـتــس وزمـ ــرتـ ــه .وح ـت ــى م ـن ــذ م ــا قـبــل
وب ــاء كــورونــا يـضـغــط بـيــل غـيـتــس عـلــى منظمة
وج ـه ــات تــرخ ـيــص الـلـقــاحــات
ال ـص ـحــة الـعــالـمـيــة ِ
ل ـت ـس ـه ـيــل «م ــوافـ ـق ــة طـ ــارئـ ــة» م ـس ـت ـع ـج ـلــة عـلــى
«ط ـل ـب ـيّــة» ل ـنــوع جــديــد مــن ل ـقــاح شـلــل األط ـفــال
الـحـيّ ،دُعِ ـيَ  ،nOPV2ليكون جــاهــز ًا للتسويق
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بحلول حزيران  2020وإعطائه لماليين األطفال
قبل بــدء الـطــور الـثــانــي  Phase2مــن التجارب
ال ـســريــريــة! (س ـت ـجــرى فــي ب ـن ـغــاديــش) .وهــذا
ال ـل ـقــاح ال ـجــديــد ي ـحــوي ال ـن ـمــط  2م ــن ف ـيــروس
ال ـش ـل ــل ال ـم ـه ـن ـدَس وراث ـ ـي ـ ـ ًا ب ــذريـ ـع ــة «ت ـج ـنّ ــب
ع ـيــوب ل ـقــاح ســاب ـيــن» .وح ـتــى الــدك ـتــور نـفـســه
ال ــذي ص ـمَّــم ه ــذا ال ـل ـقــاح ال ـجــديــد ،وه ــو «أن ــدرو
مــاكــادام» الخبير الرئيس فــي «المعهد الوطني
لـلـمـعــايـيــر الـبـيــولــوجـيــة والــرقــابــة»  NIBSCفي
بريطانيا ،عبّر عن مخاوفه ،وخاص ًة من ظاهرة
«التأشيب»  recombinationالتي قــد تحدث
بشكل طبيعي عند تواجد عدة ذراري أو أنواع
مــن الـفـيــروســات مـعـ ًا (إذ قــد تـتـبــادل فيما بينها
قطع ًا من حموضها النووية لتعطي ذرية جديدة
قد تكون خطيرة) ،وح ّذر مكادام من إعطاء هذا
اللقاح الجديد بشكل متزامن مع لقاحَي سابين1
وسابين ،3قائ ًال «ال أستطيع أن أتقبّل المنطق
من وراء القيام بذلك» ،حسب ما نقلت عنه مج ّلة
 TheScientistفي  17كانون األول  .2019لكن
فإن «المنطق»
طالما بيل غيتس وراء التمويل ّ
الوحيد هو مصلحة الطغمة المالية الضيقة مهما
جلبت من كوارث وشرور على ماليين البشر.
بأي ثمن؟
لقاح قسري ّ
بـ ـ ــات مـ ـفـ ـض ــوحـ ـ ًا ربـ ـ ــط غ ـي ـت ــس وف ــاوتـ ـش ــي
«الـ ـعـ ــودة ل ـلــوضــع ال ـط ـب ـي ـعــي» ح ـص ــري ـ ًا بـبــدء
الـتـســويــق الــواســع لـلـقــاح ،وعـبّــرت «واشـنـطــن
تــاي ـمــز» عــن الـقـلــق مــن أن يـتــم ف ــرض الـلـقــاح
ال ـع ـت ـيــد ،ال ـم ـش ـكــوك بــأمــانــه وف ـعــال ـي ـتــه ،بـشـكــل
إج ـبــاري عـلــى ج ــدول لـقــاحــات جـمـيــع األطـفــال
بحيث يكون شرط ًا لدوام الطفل في المدرسة.
بــال ـف ـعــل «يـ ــا ل ـهــا م ــن أن ـب ــاء ع ـظ ـي ـمــة بــالـنـسـبــة
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لشركات األدوية الكبرى!» كما ع ّلق كاتب ذلك
المقال ،وتابع «ويــا لها من أنباء عظيمة لبيل
غيتس الــذي أعلن للتو أن مؤسسته ستنفق
مليارات الدوالرات لبناء معامل لسبعة صنّاع
لقاحات محتملة( .اإلنـفــاق) هــو الكلمة الخطأ
هنا ألنــه على األصــح (استثمار) .بيل غيتس
أو ًال وأخير ًا رجل أعمال مليونير».
س ـبــق أن ب ـل ـغــت وق ــاح ــة ب ـيــل غ ـي ـتــس لـتـبــريــر
أجندته التلقيحية أنّه لم يخفِ رغبته باستمرار
ال ـف ـقــر ال ـ ــذي ي ـع ـنــي أمـ ــراضـ ـ ًا أك ـث ــر ،وبــال ـتــالــي
ل ـقــاحــات أك ـثــر ،فـفــي خ ـطــاب لــه أم ــام اجـتـمــاع
لمنظمة الصحة العالمية في  19أيار  2005قال
حــرفـيـ ًا« :الـعــالــم غير مضطر إلــى الـقـضــاء على
الـفـقــر مــن أجــل الـقـضــاء عـلــى مــرض الـجــدري،
ولسنا مضطرين إلــى الـقـضــاء على الفقر لكي
نـحــد مــن اإلص ــاب ــة بــال ـمــاريــا .إن ه ـنــاك لـقــاحـ ًا
يجب بالفعل إنتاجه وتوزيعه ،واللقاح سينقذ
األرواح ويُحسِّن الصحة ويحدّ من الفقر».
ت ــورد دراس ـ ـ ٌة لـمـجـلــة «هــايـبــوثـيـسـيــس» عــام
 2014ب ـع ـنــوان «الــرأس ـمــال ـيــة -ال ـخ ـيــريــة بـيــن
ال ـمــاضــي وال ـح ــاض ــر» ال ــوصـ ـفَ ال ـت ــال ــي« :فــي
تـشــابــه مــع مــؤسـســة روكـفـيـلــر ،ف ـ ّـإن مــؤسـســة
غ ـي ـتــس ت ـن ـت ـهــج م ـق ــارب ـ ًة ت ـك ـن ـي ـك ـي ـ َة ال ـت ــوجّ ــه–
ب ـبــرامــج مـصـمَّـمــة لـتـحـقـيــق تـقـيـيـمــات إيـجــابـيــة
ضـيّـقــة األه ــداف– وتلتصق بـنـمــوذج البزنس
ال ـت ـج ــاري ال ـم ـت ــر ّك ــز ع ـل ــى إن ـ ـجـ ــازات ق ـص ـيــرة
المدى» .سبق لماركس في «رأس المال» ْأن
وصــف الــرأس ـمــال بــأنــه «يـقـطــر دم ـ ًا مــن رأســه
حتى أخمص قدميه» والــرأسـمــالـيّ أيـضـ ًا بأنّه
«رأسـمـ ٍـال مُتجسّدٌ فــي شخص» وبالتالي من
الـمـتــو ّقــع أن تـنـعـكــس الــدمــويّــة وض ـيــق األفــق
التاريخي للرأسمال في عقليةٍ باتت ،ومنذ قرنٍ
مــن العفن اإلمـبــريــالــي ،متخ ّلفة عــن ضــرورات
الـتــاريــخ ،مثلما رأيـنــا فــي منطق غيتس أعــاه
بفصله الميتافيزيكي بين «الفقر» و«المرض».
ك ــان ــت ه ـ ــذه ب ـع ــض جـ ــوانـ ــب إدارة ال ـح ـم ـلــة
ال ـكــون ـيــة خ ــدم ـ ًة لـهـيـمـنــة الـطـغـمــة ال ـمــال ـيــة على
حـ ـسـ ــاب مـ ـ ــرض م ــايـ ـي ــن الـ ـبـ ـش ــر وم ــوتـ ـه ــم،
ف ــال ــ«م ـح ـظ ــورات» ع ـلــى ع ــاج ــات كــوف ـيــد19-
أعـ ـ ــاه ت ــرق ــى ألن تـ ـك ــون «عـ ـقـ ــوبـ ــات» عـلــى
ال ـش ـعــب األم ــري ـك ــي نـفـســه وق ــد ت ـطــال أيّ ـ ـ ًا مــن
الـشـعــوب الــرازحــة تـحــت الـحـكــومــات المرتهنة
للمنظومة األمــريـكـيــة إذا تـبـنّــت بــروتــوكــوالت
مماثلة ،سوا ًء مباشر ًة أو عبر سلطة «منظمة
الصحة العالمية» التي تساهم مؤسسة غيتس
بتمويلها .فبعد عقد من إنشاء مؤسسة غيتس
 2000ب ــدأت ت ـم ـوِّل  WHOمـنــذ بــدايــة «عَـقــد
الـلـقــاحــات» تـقــريـبـ ًا  ،2010بــوسـطــي  250إلــى
 300مليون دوالر سنوي ًا ،حتى ّأن غيتس في
 2013كــان الـمـمــول األكـبــر على اإلطــاق أكثر
من أيّة حكومة أو منظمة غير حكومية أخرى
في العا َلم .وفي العام  2017–2016بلغت نسبة
مساهمة غيتس  %14من ميزانيتها .وال يبدو
صعب ًا التح ّكم بسياسات المنظمة الدولية نظر ًا
ل ـتــواضــع مـيــزانـيـتـهــا؛ مــن  900مـلـيــون دوالر
عـ ــام  1998ح ـتــى  2.2م ـل ـيــار دوالر .2017
يشكل الرقم األخير ،كمقارنة %30 ،من ميزانية
ال ـمــركــز األمــري ـكــي لـلـسـيـطــرة ع ـلــى األم ــراض
 US-CDCو %10فقط من تكاليف اإلعالنات
ال ـت ـج ــاري ــة ل ـش ــرك ــات األدوي ـ ـ ــة ف ــي ال ــوالي ــات
المتحدة األمريكية (.)2017 WHA Today

يبدو أن مموّلي المرجعيّات العلمية الكبرى يستثمرونها في هذه المرحلة من الوباء لقتل
اآلمال بأيّ عالج حتى لو ثبتت فائدته ،ريثما يجري مزيد من خنق الشعوب أكثر بالمرض
إلركاعها وإجبارها على قبول أية لقاحات أو «عالجات مبتكرة» أو قيود استعباد جديدة،
بـشــرط أن تـكــون مـحـتَـ َكــرة لـهــم ،ولــذلــك يموّلونها وبـســرعــة مـتـهـوّرة ومشبوهة مــن حيث
درجة أمانها وفعاليتها.
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أقر الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لفيروس الكورونا مجموعة من القرارات
األسبوع الماضي ،بما يخص إعادة عمل األنشطة التجارية والصناعية والخدمية،
باإلضافة إلى إلغاء حظر التجول المفروض بين المدن واألرياف ضمن المحافظة
الواحدة ،وكذلك إعادة تفعيل العمل في الوزارات والجهات الحكومية ،وذلك بنسبة
 %40من العاملين فيها.
ǧعادل ابراهيم

بــالـمـقــابــل ،لــم يـفـســح ال ـم ـجــال ل ـعــودة خــدمــات
النقل العامة ،سواء داخل المدن ،أو بين المدن
واألري ــاف ،األمــر الــذي شـكــل إعــاقــة لكثير من
العاملين فــي األنـشـطــة الـتــي فسح الـمـجــال لها
باستئناف أعمالها ،حكومية وخاصة ،باإلضافة
ل ـت ـك ـب ـيــد ه ـ ــؤالء ن ـف ـقــات ك ـب ـيــرة ع ـلــى ال ـبــدائــل
المتاحة للتنقل ،والمحصورة بالتكاسي فقط
من الناحية العملية.
استئناف مزاولة كافة األنشطة
لقد وافق الفريق الحكومي على فتح األسواق
الشعبية وكــافــة الـفـعــالـيــات والـمـحــال التجارية
وال ـص ـنــاع ـيــة وال ـخ ــدم ــات ي ــوم ـي ـ ًا م ــن ال ـســاعــة
الثامنة صباح ًا وحتى الساعة الخامسة مسا ًء،
وذل ــك لـتـعــزيــز انـسـيــابـيــة ال ـمــواد والـمـنـتـجــات،
وتسهيل حركة األســواق ،مــع ضــرورة التزام
كــافــة الـفـعــالـيــات والـمـحــات بـشــروط السالمة
الصحية ومــواد التعقيم ،كما قــرر إلـغــاء حظر
التجول المفروض بين المدن واألرياف ضمن
ال ـم ـحــاف ـظــة ال ــواح ــدة ب ـمــا يـسـهــل حــركــة تـنـقــل
العمال بين الريف والمدينة.
كــذلــك كـلــف مـجـلــس الـ ــوزراء جـمـيــع ال ــوزرات
ات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ــراءات ال ـم ـط ـلــوبــة إلعـ ــادة تـفـعـيــل
الـعـمــل فــي الـ ــوزارات والـجـهــات والـمــؤسـســات
الـتــابـعــة لـهــا وذل ــك بـنـسـبــة  %40مــن الـعــامـلـيــن
خــال األسـبــوع الـحــالــي ،على أن تتم زيادتها
بشكل تدريجي وفق ًا لألولويات والحاجة وبما
يسمح بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين
ودع ـ ـ ــم وت ـس ـه ـي ــل دوران ع ـج ـل ــة ال ـن ـش ــاط
االق ـت ـص ــادي م ــع تـطـبـيــق ك ــاف ــة االش ـت ــراط ــات
الـصـحـيــة واإلج ـ ــراءات االح ـتــرازيــة الـمـطـلــوبــة

وتزويد العاملين فيها بالمستلزمات المطلوبة،
كمامات ،معقمات ،وغيرها.
قرار منقوص
كان وقع القرارات أعاله إيجابي ًا على أصحاب
ال ـف ـعــال ـيــات واألن ـش ـط ــة ال ـت ـجــاريــة والـصـنــاعـيــة
وال ـخ ــدم ـي ــة ال ـت ــي أع ـي ــد ع ـم ـل ـهــا ،وك ــذل ــك عـلــى
ال ـع ــام ـل ـي ــن ف ـ ــي هـ ـ ــذه األنـ ـشـ ـطـ ــة وم ـن ـش ــآت ـه ــا
ومـحــالـهــا وورشــات ـهــا وأســواق ـهــا ،خــاصــة أنـهــم
سيستعيدون مصادر دخلهم بعد أن فقدوها،
كلي ًا أو جزئي ًا ،خالل فترة الحجر والحظر.
لـكــن ه ــؤالء الـعــامـلـيــن اس ـت ـفــاقــوا عـلــى مشكلة
جديدة ستواجههم من خالل استعادة أعمالهم،
وفرحتهم لم تكتمل ،فالقرارات المتخذة بإعادة
تـفـعـيــل األن ـش ـطــة االق ـت ـصــاديــة كــانــت مـنـقــوصــة
ول ــم تـشـمــل إعـ ــادة تـفـعـيــل ع ـمــل ال ـمــواصــات،
بــاصــات وســرافـيــس ،ال داخــل الـمــدن وال بين
الريف والمدينة ،ما يعني أن هــؤالء العاملين
س ـي ـض ـطــرون لــاسـتـعــانــة بــالـتـكــاســي م ــن أجــل
وص ــول ـه ــم ألمـ ــاكـ ــن ع ـم ـل ـه ــم ،ح ـي ــث ال ت ـتــوفــر
وس ــائ ــط ن ـقــل أخـ ــرى ،م ــع م ــا يـعـنـيــه ذل ــك مــن
نـفـقــات كـبـيــرة سـيـضـطــرون إلــى دفـعـهــا يــومـيـ ًا
لقاء التنقل من وإلــى العمل ،باإلضافة لعوامل
االستغالل التي سيتعرضون لها أيض ًا في ظل
تـحـكــم أصـحــاب الـتـكــاســي بـهــم ،ومــا يفرضونه
م ــن س ـعــر اس ـت ـغــالــي ع ـل ـي ـهــم ،وخ ــاص ــة بـحــال
التنقل بين الريف والمدينة.
هــذه الـتـكــالـيــف الـيــومـيــة الـمــرتـفـعــة عـلــى أجــور
النقل والمواصالت بالتكاسي ستكون اقتطاع ًا
مــن أجــور هــؤالء العاملين ،التي لــم يقبضوها
ب ـع ــد ،ك ـمــا س ـت ـكــون ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـك ـث ـيــر مــن
ضـ ــروراتـ ـهـ ــم واح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم ال ـم ـع ـي ـش ـيــة مــع
أسرهم ،علم ًا أن الكثير منهم كانوا قد اضطروا

خالل فترة الحجر والحظر لالستدانة من أجل
تــأمـيــن الـحــد األدن ــى مــن متطلبات الـبـقــاء على
قيد الحياة ،فأعمال غالبيتهم تعتبر من األعمال
غير الثابتة بمواقع عملهم ،وتحتسب أجورهم
بــالـمـيــاومــة أو بــالـجـمـعـيــة ،وأص ـح ــاب األع ـمــال
الذين يعملون لديهم كانوا قد أوقفوا أجورهم
بسبب توقف أعمالهم ،وال يمكن إلزام هؤالء
بتسديد نصف األجر كما قيل ،وال جزء منه!.
بانتظار قرار عودة المواصالت
ه ــؤالء الـعــامـلـيــن بــانـتـظــار ق ــرار إعـ ــادة تفعيل
عـمــل ال ـمــواصــات ال ـعــامــة داخ ــل ال ـمــدن وبـيــن
الريف والمدينة ،حيث لم يعد هناك من مبرر

السـتـمــرار تــوقـفـهــا ،خــاصــة بـعــد ع ــودة غالبية
األنشطة للعمل.
أمــا بـخـصــوص حــال االزدحـ ــام والـحــديــث عن
مساعي منعه وأهـمـيــة ذلــك لــدرء مخاطر نقل
العدوى المرضية ،فهو أصـ ًا لم تتوقف طيلة
ف ـتــرة ال ـح ـظــر ،س ــواء ك ــان ذل ــك فــي األس ــواق
الـتــي زاد االزدحـ ــام فـيـهــا بـشـكــل كـثـيــف خــال
رمضان ،أو في المؤسسات الحكومية من أجل
الـمــواد المدعومة التي تــزدحــم الطوابير على
بواباتها أيض ًا ،وقد تزايدت هذه االزدحامات
مــع قــرارات استئناف األنشطة األخـيــرة شبه
الشاملة.
فهل سيطول االنتظار؟.

الناس لبعضها ..على قيد األمل
ربما أصبح من المفروغ
منه أنه لوال المساعدات
والتكاتف االجتماعي ما
كان للغالبية المفقرة
من السوريين أن تتمكن
من البقاء على قيد الحياة
فقرًا وجوعاً ،في ظل
الواقع المعيشي المتردي
والمعمم ،والمستمر مزيدًا
من التردي والسوء على
كافة المستويات ،بسبب
سياسات النهب والفساد
التي طالت هذه الغالبية
بعمق حياتها ومعاشها
وخدماتها.

ǧنوار الدمشقي

وق ــد ت ــزاي ــدت فــاعـلـيــة ه ــذا الـتـكــاتــف
خــال فترة الحجر والحظر بسبب
الكورونا ،ومع قدوم شهر رمضان،
وخــاصــة ال ـم ـســاعــدات الـنـقــديــة الـتــي
ت ــأت ــي تـ ـح ــوي ـ ًـا مـ ــن ال ـ ـخ ـ ــارج ع ـبــر
شركات تحويل األمــوال المرخصة،
بــرغــم أنـهــا لـيـســت بـعـيــدة عــن أوجــه
االستغالل هي األخرى ،بل والكبير
م ـن ـه ــا فـ ــي ظـ ــل هـ ــوامـ ــش ال ـع ـم ــول ــة
والربح المقتطعة منها على حساب
ه ــؤالء الـمـحـتــاجـيــن ،دون الـخــوض
بتفصيالت فارق السعر الصرف كي
ال يـتــم تــوريـطـنــا بـمــا ال نــرغــب فيه
بهذا الشأن.
الناس لبعضها
ال ت ـ ـت ـ ــوف ـ ــر بـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات ع ـ ـ ــن ح ـج ــم
الـتـحــويــات الـمــالـيــة مــن الـســوريـيــن
فـ ــي ال ـ ـخ ـ ــارج ل ــذويـ ـه ــم وم ـع ــارف ـه ــم
وأصــدقــائ ـهــم الـمـفـقــريــن فــي الــداخــل،
ل ـك ــن كـ ــل الـ ـمـ ــؤشـ ــرات تـ ـقـ ــول :إن ـهــا
كبيرة جد ًا ،وتتزايد مع كل مناسبة
ومــوســم ،أو مــع ال ـحــاالت الـطــارئــة،
س ــواء كــانــت الـمـنــاسـبــة رم ـضــان أو
األع ـ ـي ـ ــاد ،أو الـ ـم ــواس ــم ال ـمــرت ـب ـطــة

ب ــالـ ـم ــون ــة وبـ ــافـ ـتـ ـتـ ــاح الـ ـ ـم ـ ــدارس،
وال ـحــاالت الـطــارئــة الـمــرتـبـطــة غــالـبـ ًا
ب ــال ـم ــرض ال ـخ ـط ـيــر وال ـم ـس ـت ـع ـصــي،
أو ع ـنــد االض ـط ــرار لـعـمــل جــراحــي،
وغيرها من المبررات االضطرارية
األخــرى التي ال تنفصل عــن الواقع
ال ـم ـت ــردي وال ـس ـي ــئ ع ـم ــوم ـ ًا ،ال ــذي
ي ـع ـي ـش ــه الـ ـمـ ـفـ ـق ــرون داخـ ـ ـ ـ ًـا ،وه ــم
الغالبية.
أم ـ ــا عـ ــن الـ ـتـ ـك ــات ــف االج ـت ـم ــاع ــي
الداخلي فهو قائم على مبدأ «جود
بـ ــالـ ـمـ ــوجـ ــود» ،وأي ـ ـض ـ ـ ًا مــرت ـبــط
غ ــال ـب ـ ًا بــال ـم ـنــاس ـبــات وال ـم ــواس ــم
والـ ـحـ ــاالت االضـ ـط ــراري ــة ،وهــو
ال شــك كـبـيــر ج ــد ًا أي ـض ـ ًا ،بحيث
ال يمكن تـقــديــره ،لكنه بالترابط
مــع مــا يــأتــي مــن ال ـخــارج يــؤدي
ال ــوظ ـي ـف ــة ال ـم ـط ـل ــوب ــة فـ ــي ب ـق ــاء
الغالبية المفقرة على قيد الحياة،
بل وعلى قيد األمل أيض ًا.
منظمات وأفراد للتلميع فقط
على الطرف المقابل يجري تسويق
وت ـل ـم ـي ــع دور بـ ـع ــض ال ـم ـن ـظ ـم ــات
والجمعيات ،وحتى األفــراد أحيان ًا،
تـحــت اســم الـمـســاعــدات واإلعــانــات،
ب ـع ـنــاوي ـن ـهــا ال ـب ــراق ــة ال ـم ــروج ــة عـبــر

بعض وسائل االعالم أيض ًا.
ف ـمــع ع ــدم الـتـقـلـيــل م ــن أه ـم ـيــة جــزء
مــن هــذه األدوار ،دون تضخيمها،
إال أن الواقع يقول :إن المحسوبية
والفساد عشش في عمق آليات عمل
ه ــذه ال ـج ـهــات ،بـمـخـتـلــف تـسـمـيــاتـهــا
وتـبـعـيــاتـهــا ،بـمــا فــي ذلــك الـمـنـظـمــات
الدولية ،وقد جرى تسليط األضواء
ع ـل ــى ال ـب ـع ــض م ـن ـهــا ب ـح ـســب تــوفــر
ال ـم ـع ـط ـيــات وال ــوث ــائ ــق ع ـب ــر بـعــض
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام خـ ــال ال ـس ـن ــوات
الماضية.

دعم رسمي مسحوب الدسم
أمـ ـ ــا عـ ـلـ ــى الـ ـمـ ـسـ ـتـ ــوى ال ـح ـك ــوم ــي
الـ ــرس ـ ـمـ ــي ف ـ ـحـ ــدث ب ـ ــا حـ ـ ــرج عــن
الـتـعــاضــد مــع الغالبية الـمـفـقــرة ،فمن
ال ـ ـم ـ ــواد «ال ـ ـمـ ــدعـ ــومـ ــة» م ـس ـحــوبــة
ال ــدس ــم ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك ال ـخ ـبــز ال ــذي
أص ـبــح غ ـيــر قــابــل لــاس ـت ـهــاك ،إلــى
حمالت مساعدة المسرحين وذوي
ال ـش ـهــداء ،وصـ ــو ًال لـلـتـعــويــض عـمّــن
تــوقـفــت أعـمــالــه خ ــال ف ـتــرة الـحـجــر
وال ـح ـظ ــر ال ـم ــرت ـب ـط ــة ب ـ ــاإلج ـ ــراءات
االح ـتــرازيــة األخ ـي ــرة ،حـيــث نسمع
عن المبالغ الكبيرة المخصصة لكل

تـلــك ال ـع ـنــاويــن ،لـكـنـنــا ن ـت ـســاءل فيما
بيننا عمن استفاد منها فع ًال ،خاصة
ف ــي ظ ــل أوج ـ ــه وأشـ ـك ــال ال ـم ـحــابــاة
والمحسوبية والفساد السائدة!.
أما أسوأ ما في األمر فهي محاوالت
وم ـ ـسـ ــاعـ ــي تـ ـحـ ـمـ ـي ــل الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن
ال ـم ـف ـق ــري ــن مـ ـنـ ـيّ ــة عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـم ــرار
معيشتهم الـبــائـســة ،مــع الـمـنّـيــة على
الـ ـحـ ـق ــوق ال ـم ـن ـت ـه ـكــة أي ـ ـض ـ ـ ًا ،ب ـغــايــة
الـتـغـطـيــة عـلــى اس ـت ـمــرار كــل أشـكــال
النهب والفساد والظلم ،والمتسببين
بكل ذلك ،والمستفيدين منه!.
هل من وقاحة أكثر؟!.
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من ُيفرغ التدخل اإليجابي من غايته ..ولمصلحة َمن؟

أعلنت السورية للتجارة عن طرح مادتي السكر والرز للمواطنين بالسعر الحر ،عبر صاالتها المخصصة ،دون بطاقة ذكية ،وبأسعار مخفضة عن
السوق ،حيث تم تحديد سعر كيلو السكر بـ 500ليرة ،وسعر كيلو الرز بـ  575ليرة ،وهي أدنى من أسعار السوق.
ǧعاصي اسماعيل

كذلك أعلنت ،مع مطلع شهر رمضان ،عن
ط ــرح بـعــض أص ـنــاف الـمـعـلـبــات (ط ــون-
س ــردي ــن )..بــأسـعــار مـخـفـضــة عــن الـســوق
أيض ًا.
بــال ـم ـقــابــل يـشـتـكــي ال ـمــواط ـنــون م ــن عــدم
تــوفــر هــذه الـمــواد فــي الكثير مــن صــاالت
الـســوريــة للتجارة ،فقد سمعوا عنها ولم
تتح لهم الفرصة لشرائها ،وعـنــد الـســؤال
عـنـهــا ت ـكــون اإلج ــاب ــة ب ــأن ال ـم ــواد الـمـعـلــن
عنها بالسعر المخفض قد نفذت ،بانتظار
وص ــول كـمـيــات إضــافـيــة مـنـهــا ،وكــذلــك ما
زال ــت مــادتــا الـشــاي والــزيــت الـنـبــاتــي غير
م ـتــوفــرة عـبــر الـبـطــاقــة الــذك ـيــة ،والـتـبــريــر
ع ــدم تــوفــر كـمـيــات مـخـصـصــة مـنـهــا للبيع
عبر البطاقة الذكية للمواطنين ،علم ًا أنها
متوفرة بالسعر الحر!.

من غير المستغرب
أن يعمل كبار
التجار والمستغلين
على إفشال أية
تصب
خطوة ّ
بغاية المنافسة
الفعلية في
األسواق لمصلحة
المستهلكين

خطوة إيجابية ولكن!
ال ش ــك أن اإلعـ ـ ــان م ــن ق ـب ــل ال ـس ــوري ــة
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـجـ ــارة عـ ـ ــن ط ـ ـ ــرح ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـم ـ ــواد
واألصـ ـن ــاف ال ـغــذائ ـيــة بــال ـس ـعــر الـمـخـفــض
ي ـع ـت ـب ــر خـ ـطـ ــوة إيـ ـج ــابـ ـي ــة ،تـ ـضـ ــاف إل ــى
مهمة تــوزيــع بعض الـمــواد «الـمــدعــومــة»،
بالرغم من كونه من صلب عملها ،ويصبّ
بغايته المفترضة وهــي التدخل اإليجابي
لمصلحة المواطن.
وال شــك أن عمليات الـشــراء لتأمين هذه
الـمــواد واألصـنــاف المعلن عنها خصصت
لـهــا أمـ ــوال طــائ ـلــة ،كـمــا س ـخــرت مــن أجــل
توزيعها سيارات النقل التابعة للمؤسسة
من أجل إيصالها للصاالت المعنية.
لكن كــل ذلــك يبقى مرتبط ًا بحال توفرت
هـ ــذه الـ ـم ــواد ف ـع ـ ًا ل ـل ـمــواطــن واس ـت ـطــاع
الحصول عليها ،ولم تبق إعالن ًا خلبي ًا!.
فقد تم تفريغ هذه الخطوة من محتواها
وغاياتها مباشرة على ما يبدو!.
فـهــذه الـمــواد المعلن عــن طــرحـهــا بالسعر
المخفض ،وخاصة المعلبات ،غير متوفرة

فــي الـكـثـيــر مــن ال ـص ــاالت ،واإلج ــاب ــة شبه
ال ـمــوحــدة عــن ذل ــك إن الـكـمـيــات الــواصـلــة
منها تم بيعها ونفذت ،وما على المواطنين
إال انـ ـتـ ـظ ــار ال ـك ـم ـي ــات الـ ــاحـ ـقـ ــة ،ب ـح ــال
وصولها ،علم ًا أن بعض المواطنين قالوا
بأنهم شاهدوا تسريب كميات منها خارج
ال ـص ــاالت مــن قـبــل بـعــض الـعــامـلـيــن فـيـهــا،
لـكـنـهــم لــم يـتــأكــدوا إلــى أيــن كــان مصيرها
بــالـنـهــايــة ،حـيــث قــال أحــدهــم« :ربـمــا كانت
لالستهالك الشخصي من قبل هــؤالء ،أو
لبعض ذويـهــم والـمـقــربـيــن مـنـهــم» ،خاتم ًا
بعبارة« :ما بدي حط حدا بذمتي»!.
منافسة يجب إفشالها وفارق
سعري مغ ٍر
لــم تـعـلــن الـســوريــة لـلـتـجــارة عــن الـكـمـيــات
الـمـتــوفــرة لــديـهــا مــن الـمــواد والـسـلــع التي
س ـي ـتــم طــرح ـهــا ع ـبــر م ـنــافــذهــا وصــاالت ـهــا
بــال ـس ـعــر ال ـم ـخ ـفــض ،وال ح ـصــة ك ــل فــرع
م ــن فــروع ـهــا م ـن ـهــا ،وال ح ـصــة ال ـص ــاالت
ال ـم ـخ ـص ـص ــة لـ ـه ــذه الـ ـغ ــاي ــة م ـن ـه ــا أيـ ـضـ ـ ًا،
والحديث الوحيد عن ذلك كان بأن مادتي
الـسـكــر وال ــرز مـتــوفــر مـنـهــا كـمـيــات كبيرة
وكافية لدى السورية للتجارة ،وكان ذلك
على لسان وزير التموين الشهر الماضي
عـبــر الـفـضــائـيــة الـســوريــة ،وربـمــا لــذلــك تم
اإلعالن عن طرحها بالسعر الحر وبدون
بطاقة ذكية.
ب ــال ـم ـق ــاب ــل ،ف ــإن ــه مـ ــن الـ ـمـ ـف ــروغ م ـن ــه أن
الـمـتـضــرريــن مــن وج ــود مـنــافـســة حقيقية
م ــن ق ـبــل ال ـســوريــة ل ـل ـت ـجــارة ف ــي ال ـســوق
لمصلحة المستهلكين ُكـثــر ،وخــاصــة كبار
التجار والسماسرة والمستغلين ،فهؤالء
لـيــس مــن مـصـلـحـتـهــم أن ت ـقــوم الـســوريــة
ل ـل ـت ـجــارة ب ـم ـهــام ـهــا ال ـمــرســومــة ل ـه ــا ،ولــو
بشكل مـحــدود وعـلــى بعض السلع فقط،
فذلك قد يحدّ من إمكانات تحكمهم المزمن
بالسلع واألسواق ،كم ًا وسعر ًا ومواصف ًة،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـغ ـوّل ـهــم ال ـم ـبــاشــر بـعـمــل
هذه المؤسسة ،وسبق أن جرى الحديث
ت ـف ـص ـي ـ ًا بـ ـه ــذا الـ ـشـ ــأن فـ ــي ع ـ ــدد س ــاب ــق

ل ـق ــاس ـي ــون بـ ـم ــادة ب ـع ـن ــوان« :هـ ــل ت ـقــوم
السورية للتجارة بدور المنافس فع ًال؟».
لــذلــك فــإنــه مــن غـيــر الـمـسـتـغــرب أن يعمل
هــؤالء على إفـشــال أيــة خـطــوة تـصـبّ من
حيث الجوهر بغاية المنافسة الفعلية في
األسواق لمصلحة المستهلكين مهما كانت
ص ـغ ـيــرة ومـ ـحـ ــدودة ،ب ــل ال م ــان ــع لــديـهــم
مــن وأدِ مـثــل ه ــذه ال ـخ ـطــوات فــي مـهــدهــا
مـبــاشــرة قـبــل الــوصــول لـغــايــاتـهــا ،وطـبـعـ ًا
ال ي ـم ـكــن ت ـح ـق ـيــق ذلـ ــك إال ع ـب ــر ق ـن ــوات
وم ـ ـسـ ــارب الـ ـفـ ـس ــاد ،ف ــالـ ـف ــارق ال ـس ـع ــري
ال ـم ـع ـلــن ب ـه ــذه الـ ـم ــواد ع ــن م ـث ـيــات ـهــا فــي
ال ـس ــوق ي ـع ـت ـبــر ف ــرص ــة ت ـك ـســب لـلـبـعــض،
الــذيــن عـمـلــوا عـلــى تسريبها لبعض تجار
ال ـســوق م ـج ــدد ًا ،كــي يـبـيـعــوهــا بمعرفتهم
وبسعر السوق ،مع األخــذ بعين االعتبار
أن هــؤالء ليسوا بحاجة لكميات إضافية
مــن أي ــة سـلـعــة ،لـكــن ضـ ــرورات الـمـنــافـســة
والتحكم بالنسبة إليهم تبقى أهــم ،فكيف
مــع هــوامــش رب ــح مـضـمــونــة ،وإن كــانــت
قليلة نظر ًا لتقاسمها مع بعض الفاسدين،
بالمقارنة مع أرباحهم االحتكارية طبع ًا.
والنتيجة ،أن التدخل اإليـجــابــي لمصلحة
المواطنين بحسب اإلعــان كان لمصلحة
ال ـب ـع ــض مـ ــن ال ـت ـج ــار والـ ـف ــاس ــدي ــن عـلــى
حساب المستهلكين مجدد ًا ،والدليل عدم
تــوفــر هــذه الـمــواد واألص ـنــاف فــي الكثير
من صاالت المؤسسة ،األمر الذي لم ينفه
مــديــر عــام المؤسسة عبر لـقــاء تلفزيوني
مـنــذ يــومـيــن ،م ـبــرر ًا نـفــاذ الـكـمـيــات لـشــدة
طـلــب الـمــواطـنـيــن عـلـيـهــا ن ـظــر ًا النـخـفــاض
سـعــرهــا ،ولـيــس أليــة أس ـبــاب أخ ــرى ،مع
تأكيده على ضرورة االنتظار لحين ورود
ك ـم ـيــات إضــاف ـيــة م ــن ه ــذه الـ ـم ــواد ،بـحــال
طلب الفروع ،وتوفر وسائط النقل!.
وي ـب ـقــى ال ـس ــؤال ع ــن ال ـك ـم ـيــات الـمـتــوفــرة
وال ـتــي جــرى اإلع ــان عـنـهــا لـيـتــم طرحها
بــال ـس ـعــر ال ـم ـخ ـفــض ،ع ـســى ي ـت ـب ـيــن حـجــم
األرب ـ ــاح اإلضــاف ـيــة ال ـتــي سـيـتــم تـقــاسـمـهــا
اس ـت ـغ ــا ًال وف ـ ـسـ ــاد ًا ،ب ــاس ــم ال ـمــواط ـن ـيــن،
وباسم التدخل اإليجابي؟!.

-
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فيسبوكيات

نفتتح فيسبوكيات هذا األسبوع ببوست
تهكمي متداول على واقع ارتفاع أسعار
الـخـضــار وتهريبها ،بــالـتــزامــن مــع بعض
التصريحات غير الواقعية حيالها ،يقول
البوست:
«إق ـب ــال الـشـعــب ال ـس ــوري عـلــى «الـجــظ
م ــظ» هــو الـسـبــب وراء ارت ـف ــاع أسـعــار
البيض والبندورة».
ح ـ ـ ــول الـ ـخـ ـبـ ــر ال ـ ـ ـ ـ ــوارد عـ ـلـ ــى ص ـف ـحــة
ال ـح ـكــومــة ب ـش ــأن «ت ـك ـل ـيــف الـمـحــافـظـيــن
ال ـتــوســع ف ــي إق ــام ــة األس ـ ــواق الـشـعـبـيــة
فــي المناطق والـمــدن والـبـلــدات ليتسنى
ل ـل ـم ــزارع ـي ــن عـ ــرض م ـن ـت ـجــات ـهــم بـشـكــل
مباشر إلى المستهلكين ،وبيعها بأسعار
م ـنــاف ـســة وك ـس ــر ك ــل ح ـل ـقــات الــوســاطــة
واالح ـت ـك ــار ،»..عـلــق بـعــض الـمــواطـنـيــن
بما يلي:
• «ب ـت ـم ـنــى م ــن ال ـم ـحــاف ـظــة ال ـت ــأك ــد مــن
أص ـ ـحـ ــاب ال ـب ـس ـط ــات إذا كـ ــانـ ــوا ف ـع ـ ًا
مزارعين ألنو كل البائعين شقيعه يجيبو
الـخـضــار مــن ســوق الـهــال ؟؟؟؟وم ــا في
اي ان ـخ ـف ــاض ب ــاالس ـع ــار ؟؟اح ـت ــرم ــوا
عقول الناس».
• «وهي فتحنا باب جديد للوساطة من
ش ــان حـجــز ال ـم ـكــان م ـب ــروك ..ب ــاهلل شو
فــرقــه ه ــذا عــن ال ـب ــازارات الـمـعــروفــة من
االف السنين؟؟ اخترعتوا الدوالب مرة
ثانية؟!!».
ح ـ ــول ال ـخ ـب ــر ال ـ ـم ـ ـتـ ــداول عـ ــن تــوق ـيــف
شاحنة من قبل الجمارك اللبنانية محملة
بـكـمـيــات مختلفة مــن الـخـضــار والـفــواكــه
ال ـســوريــة المهربة الى لبنان ،علق بعض
المواطنين بالتالي:
• «وبـعــديــن الـمـهــربـيــن مــو خــايـفـيــن من
حدا وال عاملين حساب لحدا والجمارك
وي ــن يــا ن ــور ال ـع ـيــن ..اق ـت ـصــاد بـلــدنــا عم
ينهار من التهريب».
• «كل كم يوم بيلقطوا سيارة وهي اللي
عــم تـنـلـقــط وح ــدة مــن م ـئــات الـسـيــارات
فتخيلوا حجم الخضرة اللي عم تتهرب
اذا بـسـكــر الـطــريــق ع الـمـهــربـيــن يومين
ليصير سعر الخضرة عنا باألرض».
وح ــول الـخـبــر ال ــذي ي ـقــول :إن الـبـطــاقــة
الذكية حققت وفــورات بكميات الخبز..
وك ـش ـف ــت ال ـ ـت ـ ـج ـ ــاوزات ،ع ـل ــق ال ـب ـعــض
بالتالي:
• «وك واهلل ع جـيـبــو خـبــز مــا بيتاكل
اليوم كانت طالعة ريحتو وكل ربطة فيا
 2او3خبزات منزوعين.»..
• «ع ــم نــاخــد ربـطـتـيــن ويـسـجـلــو علينا
اربعه كمان في سرقه».
وحــول الخبر مــن صفحة الحكومة بأن
«م ـج ـلــس الـ ـ ــوزراء ي ــواف ــق ع ـلــى تـمــديــد
العمل ببرنامج دعم وتمكين المسرحين
م ــن خ ــدم ــة ال ـع ـل ــم ال ـت ــي ت ـن ـف ــذه وزارة
الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة وال ـع ـم ــل» ،عـلــق
البعض بما يلي:
«مين استفاد؟».
• «كــل ما نــروح نقدم بيقولولنا ما في
تـسـجـيــل وك ــأن ال ــواح ــد عـبـيـشـحــد منهن
شحادة».
• «مـ ـسـ ــرح مـ ــن س ـن ــه وعـ ــأسـ ــاس فــي
وظــائــف ال خبرونا شــي وال ســألــوا عنا
شو حتى نصير بعمر  ٥٠يعني».
ونختم مع بوست تهكمي متداول ،على
الصفحات العامة والخاصة ،حــول واقع
الـفـســاد والــوســاطــة بـعـمــق الـمـســاعــدات،
يقول البوست:
• فـقــط فــي س ــوري ــة ...بـيـصــف سـيــارتــو
لينزل ياخد كرتونة مساعدات.»!..
وناقل الكفر ليس بكافر

10
بعض بلدات ريف دمشق مظلومة بالكهرباء
شؤون محلية

قاسيون ـ العدد  964اإلثنين  04أيار 2020

www.kassioun.org

ما زالت مشكلة التزود بالطاقة الكهربائية مستمرة ويعاني منها المواطنون،
وخاصة في بعض بلدات ريف دمشق (يلدا_ زملكا_ عين ترما_ عربين_ حرستا )..رغم
كل الوعود عن تحسينها وزيادة ساعات الوصل ارتباطا بقدوم فصل الصيف ،الذي
تنخفض خالله كميات االستهالك المنزلي عادة.

ǧمراسل قاسيون

ت ـت ـجــاوز ســاعــات الـقـطــع الـنـظــامــي فــي بعض
بلدات ريف دمشق الـ ١٦ساعة يومي ًا ،وأحيان ًا
أك ـث ــر م ــن ذلـ ــك ب ـس ـبــب األعـ ـطـ ــال ال ـم ـت ـك ــررة،
بــالـمـقــابــل ،مـثـ ًا ،فـقــد اسـتـقــرت نـسـبـيـ ًا ســاعــات
القطع فــي دمشق بما ال يتجاوز الــ ٨ساعات
يومي ًا.
وعود مسحوبة
ُقـطـعــت الــوعــود بـشــأن تـحـسـيــن واق ــع الـتــزود
بــال ـطــاقــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة ت ــزام ـن ـ ًا م ــع قـ ــدوم فـصــل
الصيف ،ومــع حـلــول شهر رمـضــان ،لكن هذه
الــوعــود كغيرها مــا لبثت أن سُحبت ،وعــادت
معها الــذرائــع المعتادة بشأن ســاعــات الوصل
والقطع واألعطال ،والتي تتمحور غالب ًا حول
تــوفــر الـمـشـتـقــات الـنـفـطـيــة لـتـشـغـيــل مـحـطــات
ال ـتــول ـيــد ،وك ـم ـيــة االس ـت ـج ــرار ال ـك ـب ـيــرة مـقــابــل
الكمية المنتجة الـمـحــدودة مــن الـطــاقــة ،وعــدم
ت ـح ـمــل م ــراك ــز ال ـت ـحــويــل ،وال ـح ــاج ــة لـلـصـيــانــة
الــدوريــة ،وغـيــرهــا مــن الـمـبــررات الـتــي حفظها
المواطنون عن ظهر قلب.
مع األخذ بعين االعتبار أن معدالت االستهالك
الـعــامــة مــن الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة مــن الـمـفــروض
أنها انخفضت مؤخر ًا تزامن ًا مع توقف الكثير
مــن األع ـم ــال واألن ـش ـطــة االق ـت ـصــاديــة ،بسبب
إجراءات الحجر والحظر المطبقة.
اجترار المبررات غير المقنعة
المشكلة بالنسبة للمواطنين في بعض بلدات
ري ــف دم ـشــق أن بـعــض ال ــذرائ ــع وال ـم ـبــررات
ل ــم ت ـعــد مـقـنـعــة ل ـه ــم ،وخ ــاص ــة م ــا يـتـعـلــق بـكــم
االستجرار واألعطال.
فـقــد اسـتـقــرت الـكـهــربــاء نسبي ًا لـمــدة مـحــدودة
مــن الــزمــن خ ــال ف ـتــرات ســاب ـقــة ،وانـخـفـضــت
معها األعطال ،ثم عادت ساعات القطع لتتزايد

وصو ًال أليام متتالية أحيان ًا في هذه البلدات،
ل ـت ـعــود وتـسـتـقــر اآلن ل ـكــن م ــع س ــاع ــات قـطــع
طــويـلــة ،مــع تخلل ســاعــات الــوصــل للتقطعات
أي ـض ـ ًا ،عـلــى الــرغــم مــن تـبــايــن ســاعــات الــوصــل
وال ـق ـط ــع ف ـي ـه ــا ب ــال ـم ـق ــارن ــة مـ ــع ال ـم ــدي ـن ــة ،بــل
بــالـمـقــارنــة مــع بـعــض ب ـلــدات الــريــف األخ ــرى،
التي تُعامل معاملة المدينة على هذا المستوى،
مـثــل( :ضاحية قدسيا_ قــرى االســد_ ضاحية
حرستا ..وغيرها).
أمــا كيف ولماذا ومــا هو السبب الحقيقي؟ ال
أحد يعلم! مع استمرار اجترار المبررات غير
المقنعة نفسها.
العدالة المفقودة
ل ــم ي ـن ـفِ مــديــر شــركــة ك ـهــربــاء ري ــف دم ـشــق،
خ ــال حــديــث إذاعـ ــي م ــؤخ ــر ًا ،الـمـشـكـلــة الـتــي
يـعــانــي مـنـهــا األه ــال ــي فــي بـعــض ب ـلــدات ريــف
دم ـشــق ،فـقــد أع ــاد الـحــديــث عــن حـصــة الــريــف
مــن الـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة بــالـمـقــارنــة مــع مـعــدالت
االسـتـجــرار والـحــاجــات الـفـعـلـيــة ،وخـلــص إلــى
أن ال ـط ــاق ــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة ال ـم ـن ـت ـجــة ،وال ـح ـصــة
المخصصة للريف ،ال يمكن تخزينها ،وما هو
متوفر للريف من حصة كهربائية يتم توزيعه
لالستهالك.
م ــا ت ــم إغ ـفــالــه خ ــال ال ـحــديــث ب ـح ـســب بـعــض
المواطنين هو واقع التباين في التزود بالطاقة
ال ـك ـهــربــائ ـيــة ع ـلــى م ـس ـتــوى س ــاع ــات الــوصــل
وال ـق ـطــع ب ـيــن ب ـل ــدات ال ــري ــف ن ـف ـس ـهــا ،فـبـعــض
الـبـلــدات حصتها مــن ســاعــات الــوصــل أكـثــر من
غيرها بكثير بحسب بعض المواطنين ،األمر
الــذي يعني غـيــاب الـعــدالــة فــي تــوزيــع الحصة
الـمـخـصـصــة ل ـلــريــف م ــن ال ـك ـهــربــاء ،بــاإلضــافــة
النعدام العدالة مع المدينة أيض ًا ،وكذلك انعدام
الـعــدالــة على مستوى الـتـجــاوب مــع الشكاوى
بـشــأن األع ـطــال وإصــاح ـهــا ،نــاهـيــك عــن واقــع
الشبكة المتردي في هذه البلدات.

تتجاوز ساعات
القطع النظامي
في بعض بلدات
ريف دمشق الـ١٦
ساعة يومياً وأحياناً
أكثر من ذلك بسبب
األعطال المتكررة

أمــا األهــم فهو :أن حصة هــذه البلدات من
الطاقة الكهربائية من المفترض أن تتزايد
بمقدار التزايد السكاني فيها ،خاصة وأنها
تـشـهــد ع ــودة أهـلـهــا إلـيـهــا ت ـبــاع ـ ًا ،مــا يعني
ال ـح ــاج ــة ل ـل ـمــزيــد م ــن ال ـط ــاق ــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة،
ســواء كــانــت منزلية أو مــن أجــل األنشطة
الـتـجــاريــة والـحــرفـيــة والمهنية والصناعية
فيها.
مسؤوليات وواجبات
إذا كــانــت حــال غـيــاب الـعــدالــة بين بـلــدات ريف
دم ـش ــق م ــن م ـســؤول ـيــة ك ـهــربــاء ال ــري ــف ومــن
واجبها تالفيه ،فــإن غياب العدالة بين الريف
والمدينة يعتبر مــن مسؤولية الشركة العامة
لـلـكـهــربــاء ،ولـعــل ذلــك يشمل بقية المحافظات

وال ـم ــدن وأري ــاف ـه ــا ،فــالـحـصــص ال ـمــوزعــة مــن
ال ـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة الـمـنـتـجــة ال يـتــم تــوزيـعـهــا
ب ـعــدالــة ع ـلــى ال ـمــواط ـن ـيــن بــالـنـتـيـجــة ،ع ـل ـم ـ ًا أن
حــاجــات االس ـت ـهــاك الـمـنــزلــي وضــرورات ـهــا ال
تـخـتـلــف بـيــن مــديـنــة وأخ ــرى أو بـيــن مــواطــن
وآخر.
أما المسؤولية األهم فتقع على عاتق الوزارة
نفسها من أجل تأمين الكمية الكافية من الطاقة
الكهربائية بما يلبي حاجات االستهالك الفعلي،
ال ـم ـنــزلــي وال ـص ـنــاعــي وال ـت ـج ــاري والـسـيــاحــي
و ،..وريثما يتم ذلــك في ظل استمرار بعض
ال ـ ـم ـ ـبـ ــررات الـ ـم ــوض ــوعـ ـي ــة ،ولـ ـي ــس الـ ــذرائـ ــع
الـمـمـجــوجــة ،لـعـلــه مــن واج ـب ـهــا مـتــابـعــة حُـســن
توزيع الطاقة المنتجة والعدالة بهذا التوزيع.
فهل ذلك كثير؟.

المعلمون شريحة كبيرة غير مشمولة بتوطين األجور
ما زالت معاناة المعلمين
مع استالم أجورهم
الشهرية ومستحقاتهم
األخرى مستمرة،
خاصة وأن هذه األجور
والمستحقات موزعة في
حساباتها ومحاسبيها
ومعتمدي تسليمها
على المديريات في
المحافظات ،وعلى
المجمعات المدرسية
بكل محافظة بحسب
قطاعاتها ،مكاناً
وتعدادًا.
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فهذه الشريحة الكبيرة والواسعة والمنتشرة
لم يستقر أمر توطين مستحقاتها الشهرية في
المصارف المعتمدة بشكل كامل حتى تاريخه،
فــالـجــزء األك ـبــر مــن ه ــؤالء الـمـعـلـمـيــن مــا زال ــوا
تـحــت رح ـمــة الـمـحــاسـبـيــن والـمـعـتـمــديــن ،الــذيــن
يحددون لهم يوم ًا أو يومين في الشهر الستالم
أجورهم من مكان يتم تحديده من قبل هؤالء،

وإال ف ـس ـي ـكــون عـلـيـهــم مــاحـقـتـهــم ومـتــابـعـتـهــم
مــن مـكــان آلخــر كــي يستلموا مستحقاتهم ،أو
االض ـطــرار لـتــركـهــا لـلـشـهــر ال ــذي يـلـيــه ،واألكـثــر
ت ـضــرر ًا هــم مــن يـطـلــق عـلـيـهــم تـسـمـيــة «تـحــديــد
مركز عمل» ،فهؤالء يتوهون أكثر من غيرهم
بمتابعة محاسبيهم ومعتمديهم.
محاوالت توطين غير مكتملة
سـبــق وأن ج ــرت م ـح ــاوالت ســابـقــة لـتــوطـيــن

أجور المعلمين في المصارف الحكومية أسوة
بغيرهم من العاملين في الدولة ،كي يستلموا
أجــورهــم ومستحقاتهم عبر الـصــرافــات اآللية
بمواعيدها دون تأخير ،لكنها شملت شريحة
ص ـغ ـيــرة مـنـهــم ب ـكــل مـحــافـظــة ف ــي ح ـي ـنــه ،ولــم
تكتمل العملية لتشمل جميع هــؤالء فــي كافة
المحافظات.
وقد توقفت هذه المحاوالت الحق ًا بشكل كلي
تقريب ًا ،مع لحظ أن بعضهم قام بفتح حسابات
خاصة بهم وعلى نفقتهم ،علم ًا أن تكلفة فتح
ال ـح ـســاب الـشـخـصــي تـعـتـبــر مـكـلـفــة ومــرتـفـعــة
جــد ًا ،مــن أجــل تحويل أجــورهــم ومستحقاتهم
عـبــر بـطــاقــة مـصــرفـيــة «كــرتــون ـيــة» السـتــامـهــا
شهري ًا «نقد ًا» من المصارف بعد تحويلها من
الـمـحــاسـبـيــن بـحـســب ال ـق ـطــاعــات والـمـجـمـعــات
إلــى حـســابــاتـهــم الـمـفـتــوحــة ،مــع الـعـلــم أن هــذه
ال ـب ـط ــاق ــات ال ت ـع ـمــل ع ـل ــى الـ ـص ــراف ــات اآلل ـي ــة
كـمــا غـيــرهــا مــن بـطــاقــات الـمـصــارف الـمـعـتـمــدة
للعاملين في الدولة.

مطلب محق
مـطـلــب تــوطـيــن أج ــور ومـسـتـحـقــات المعلمين
فــي ال ـم ـصــارف الـحـكــومـيــة أس ــوة بـغـيــرهــم من
العاملين في الدولة ما زال قائم ًا ،وهو مطلب
م ـش ــروع وم ـح ــق ،فـشــريـحــة الـمـعـلـمـيــن تـعـتـبــر
كبيرة ومتسعة ومنتشرة ،لــذلــك تـبــدو عملية
تــوطـيــن أجــورهــم ذات أهـمـيــة خــاصــة ،لكونها
ت ـخ ـفــف األع ـب ــاء ال ـش ـهــريــة ع ـل ـي ـهــم ،وت ـح ــد مــن
تــأخــر اسـتــامـهــم لـمـسـتـحـقــاتـهــم ،كـمــا تـحــد من
تحكم المحاسبين والمعتمدين بهم ،كما تسهل
عليهم استالم هذه االستحقاقات في األوقات
المناسبة لهم ،وليس بحسب ما يفرض عليهم
مــن مــواعـيــد قــد تـكــون غير مناسبة ،باإلضافة
للكثير من المزايا األخرى ،وهؤالء ال يعرفون
لـ ـم ــاذا تــوق ـفــت ع ـم ـل ـيــة تــوط ـيــن أج ــوره ــم فــي
المصارف الحكومية ،ولم يتم استئنافها حتى
اآلن!.
فهل من مجيب لهذا المطلب المحق؟.
بـ ــرسـ ــم وزارة الـ ـت ــربـ ـي ــة ومـ ــديـ ــريـ ــاتـ ـهـ ــا فــي
المحافظات.
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انخفضت أسعار بعض الخضار والفواكه في األسواق خالل األيام القليلة الماضية ،بعد
أن وصل بعضها لدرجات فلكية في االرتفاع خالل الشهر الماضي ،ترافقت مع الكثير
من التذمر واالستياء ،خاصة في ظل كثرة الحديث عن تهريب كميات كبيرة منها،
وجرى ضبط بعضها عبر الجمارك اللبنانية ،وليس السورية مع األسف!.

ǧسوسن عجيب

فما هو السبب الحقيقي خلف هذا االنخفاض
فـ ــي ظـ ــل م ـس ــاع ــي ت ـج ـي ـي ــر «فـ ـ ــوائـ ـ ــده» ع ـلــى
المستهلكين ،رغم ضحالتها؟.
فهل كان بسبب تشديد الرقابة على األسواق،
مــن قـبــل مــديــريــات الـتـجــارة الــداخـلـيــة وحماية
المستهلك؟.
أم ن ـت ـي ـجــة ت ــدخ ــل الـ ـس ــوري ــة ل ـل ـت ـج ــارة فــي
األسواق لمصلحة المستهلكين؟.
أم بسبب وقف التصدير والحدّ من التهريب؟.
أم أن آليات العرض والطلب المتحكم بها ما
زالت هي السائدة وتفعل فعلها؟.
إمكانات محدودة
وسلة استهالك متراجعة
ارتـفــاعــات األسـعــار المستمرة وغـيــر المبررة،
وخــاصــة عـلــى ال ـمــواد والـسـلــع الـغــذائـيــة ،كانت
وما زالت تشكل عبئ ًا على المواطنين ،ومصدر ًا
من مصادر معاناتهم ،وذلك النعكاسها المباشر
على معيشتهم التي تتردى يوم ًا بعد آخر ،وقد
كان الرتفاعات األسعار الكبيرة على الخضار
والفواكه انعكاسات سلبية إضافية.
فالمواطنين الذين اضطروا لتخفيض معدالت
اسـتـهــاكـهــم مــن ال ـغــذائ ـيــات ،وخــاصــة الـلـحــوم
الـحـمــراء ،وحـتــى بعض المشتقات الحيوانية
األخ ــرى ،مـثــل :األجـبــان أيـضـ ًا ،بسبب تــدهــور
ق ــدرت ـه ــم ال ـش ــرائ ـي ــة ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر ،كـ ــانـ ــوا قــد
استعاضوا عنها بالفروج والبيض ،وبالخضار
ال ـ ـم ـ ـتـ ــوافـ ــرة ف ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق ،سـ ـ ـ ــواء ك ــان ــت
بـمــواسـمـهــا ،أو خــارج هــذه الـمــواســم ،وبعض
هذه الخضار من الضرورات التي من الصعب
االستغناء عنها على أيــة مــائــدة ،كونها تدخل

فــي الـكـثـيــر مــن «الـطـبـخــات» ،مـثــل( :الـبـصــل-
الـثــوم -البندورة -الليمون ،)..وهــذه المواد
تحديد ًا طالتها الندرة واالرتفاعات الكبيرة في
األس ـعــار مــؤخــر ًا ،بـمــا فــي ذلــك الـبـيــض ،حيث
أصـبـحــت خ ــارج سـلــة االس ـت ـهــاك لـلـمــواطـنـيــن
أيض ًا.
أم ـ ــا مـ ــا ي ـف ـقــأ ال ـع ـي ــن ،ب ــاإلض ــاف ــة ل ـك ــل أش ـك ــال
االس ـت ـغــال ف ــي األس ـ ــواق وال ـت ـح ـكــم ب ـهــا ،فـقــد
كــان مــا تــداولـتــه وســائــل اإلع ــام حــول ضبط
الـجـمــارك الـلـبـنــانـيــة لـكـمـيــات كـبـيــرة مــن السلع
الغذائية القادمة من سورية تهريب ًا ،على عدة
دفـعــات ،وخــال أيــام مـتـبــاعــدة ،والـتــي تحوي
ال ـخ ـض ــار والـ ـف ــواك ــه وال ـب ـي ــض ،وغ ـي ــره ــا مــن
السلع الغذائية األخرى ،مع عدم إغالق أبواب
التصدير لبعض هذه السلع ،في الوقت الذي
تـشـهــد ال ـســوق الـمـحـلـيــة ن ــدرة فـيـهــا ،وارت ـفــاع
سعري عليها.
ال رقابة وال تدخل وال حد للتهريب!
ب ــال ـع ــودة ل ـمــوضــوع ان ـخ ـفــاض أس ـع ــار بـعــض
ال ـخ ـضــار وال ـف ــواك ــه م ــؤخ ــر ًا ،ف ـمــن ال ـج ـلــي أن
الـمــوســم هــو مــوســم الـخـضــار وال ـفــواكــه ،لــذلــك
ف ـقــد طـ ــال االن ـخ ـف ــاض ال ـس ـع ــري ب ـعــض هــذه
ال ـم ــواد كــونـهــا ف ــي مــوسـمـهــا ف ـقــط ،عـلـمـ ًا أنـهــا
ب ـق ـيــت أع ـل ــى م ــن أسـ ـع ــار ال ـم ــوس ــم ال ـم ــاض ــي،
فــاالنـخـفــاض مـحــدود وغـيــر شــامــل ،وال ثبات
فيه ،وما زالت أشكال االستغالل مستمرة ،بل
وتزايدت خالل شهر رمضان.
فال عمليات الرقابة على األسعار في األسواق،
إن وجــدت ،كانت السبب في انخفاض أسعار
ب ـع ــض ال ـخ ـض ــار والـ ـف ــواك ــه ،ف ـع ـم ـل ـيــات ال ـب ـيــع
وال ـش ــراء ف ــي أسـ ــواق ال ـه ــال مـتـحـكــم ب ـهــا كـمـ ًا
وسعر ًا.

الموسم هو
موسم الخضار
والفواكه لذلك
فقد طال االنخفاض
السعري بعض هذه
المواد كونها في
موسمها فقط

وال تدخل السورية للتجارة عبر صاالتها كان
له ذاك األثر على األسعار ،فأسعارها قريبة من
سعر الـســوق ،وبعضها أعـلــى ،ربما مــع بعض
الفروقات الهامشية التي ال تذكر.
وال أث ــر لـلـحــد مــن عـمـلـيــات الـتـهــريــب الـجــاريــة
على المواد والسلع الغذائية ،أو غيرها ،ومع
األس ــف فــإن عـمـلـيــات الـضـبــط لـهــذه الـمـهــربــات
الكبيرة تجري خارج الحدود من قبل عناصر
الـجـمــارك فــي ب ـلــدان ال ـجــوار ،ولـيــس مــن قبل
عـنــاصــر الـجـمــارك ال ـســوريــة ،فـكـيــف بــالـكـمـيــات
الـكـبـيــرة غـيــر الـمـضـبــوطــة األخـ ــرى ،فـمـســارب
التهريب تعمل بكل جد ونشاط على ما يبدو،
دون حسب أو رقيب!.
والـنـتـيـجــة ،أن آل ـيــات ال ـعــرض والـطـلــب قــائـمــة
ومتحكم بـهــا اسـتـغــا ًال مــن قـبــل تـجــار أســواق
الهال ،على الكمية المسوقة محلي ًا من الخضار

والـفــواكــه ،فــي كــافــة أس ــواق ومـحــات المفرق
للمستهلكين ،وعلى حسابهم.
ال مباالة مستفحلة
ال ـح ــدي ــث ع ــن األسـ ـعـ ــار ه ــو ال ـش ـغ ــل ال ـشــاغــل
للمواطنين ،والمعاناة من تبدالت األسعار وما
يرافقها من عوامل استغالل كبيرة لم تتغير،
بــل تـتــزايــد مــع كــل ي ــوم ،وخــاصــة خــال شهر
رمـضــان ،ومــع كــل مناسبة أخــرى ،وحـتــى بال
مناسبة أيض ًا.
الـفـقــر يـتــوســع ،وال ـجــوع يـتــزايــد ،واالسـتـغــال
ي ـت ـع ـمــق ،ف ــأي ــن ال ـم ـف ــر ،ف ــي ظ ــل ت ــراج ــع سـلــة
استهالك المواطن المفقر تباع ًا ،وقلة البدائل
ال ـغ ــذائ ـي ــة ال ـت ــي ي ـس ـت ـط ـيــع ت ــوف ـي ــره ــا ف ــي ظــل
إم ـكــانــاتــه ال ـم ـحــدودة وال ـم ـتــراج ـعــة ،وف ــي ظل
الالمباالة المستفحلة؟!.

السكن البديل في «ماروتا سيتي» ..المزيد من التسويف
أعيد فتح ملف السكن
البديل لمشروع «ماروتا
سيتي» والتذكير به
مجددًا ،وهذه المرة من
خالل المؤسسة العامة
لإلسكان ،فقد نقل
موقع االقتصادي نهاية
نيسان أن« :مجلس ادارة
المؤسسة ناقش إمكانية
تنفيذ المؤسسة للسكن
البديل لـ»ماروتاسيتي»
و»باسيليا سيتي» وفق
المرسوم .»66

ǧسمير علي

م ـل ــف ال ـس ـك ــن ال ـب ــدي ــل لـلـمـنـطـقـتـيــن
التنظيميتين ،خلف الرازي ومنطقة
ال ـ ـلـ ــوان ،ال ـت ــي أص ـب ـح ــت أس ـم ــاؤه ــا
فـيـمــا بـعــد «مــاروتــاسـيـتــي وبــاسـيـلـيــا
س ـي ـتــي» ،ل ـمــن ال ي ـع ــرف ،ه ــو مـلــف
قديم مرتبط بالمرسوم  66الصادر
فـ ــي ع ـ ــام  ،2012والـ ـ ــذي ك ـ ــان مــن
ال ـم ـف ـتــرض أن ي ـتــم إن ـج ــازه ــا خــال
 4سـنــوات مــن تــاريـخــه ،خــالـهــا يتم
تأمين سكن بديل لمن تــم إخالؤهم
مــن هــاتـيــن المنطقتين ،لـكــن ذلــك لم
يتم حتى اآلن!.
«مطمطة» مفتوحة
الحديث السابق الــذي تــم تــداولــه عبر
وس ــائ ــل اإلع ـ ــام ع ــن ال ـس ـكــن ال ـبــديــل
لمن تم إخــاؤهــم من منطقة مشروع
«م ــاروت ــا س ـي ـتــي» ك ــان ن ـهــايــة الـسـنــة
الماضية ،عندما أعلنت محافظة دمشق
عن إخالء  3مقاسم في منطقة اللوان
من أجل المباشرة ببناء السكن البديل
لـلـمـسـتـحـقـيــن فــي الـمـنـطـقــة التنظيمية
األولى «ماروتا سيتي».

وب ـح ـس ــب سـ ــانـ ــا فـ ــي ح ـي ـن ـه ــا ،ف ـقــد
صـ ــرح م ــدي ــر ت ـن ـف ـيــذ ال ـم ــرس ــوم 66
ف ــي ال ـم ـحــاف ـظــة أنـ ــه« :ف ــي الـمــرحـلــة
الثانية سيتم إخالء  10مقاسم عليها
نـحــو  70إش ـغ ــا ًال ،الف ـت ـ ًا إل ــى أن ــه تم
اسـتــدراج عــروض مــن قبل شركات
اإلنـ ـش ــاءات ال ـعــامــة كــون ـهــا سـتـكــون
المعنية بالبناء حسب المواصفات».
وك ــان قــد سـبــق ه ــذه الـتـصــريـحــات
الكثير غيرها طيلة السنين الماضة،
وم ـ ــع كـ ــل م ـن ـه ــا يـ ـجـ ــري ت ـســويــف
ومطمطة على المستوى التنفيذي،
لـ ـي ــس ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـس ـك ــن ال ـب ــدي ــل
ف ـق ــط ،ب ــل ع ـلــى م ـج ـمــل ال ـم ـشــروع
الـ ـت ــرف ــي ال ـم ـخ ـص ــص ل ـل ـن ـخ ـبــة مــن
األثرياء بحسب التكاليف المرتفعة،
وب ـح ـس ــب الـ ـخـ ــدمـ ــات «ال ـن ـظ ــري ــة»
ال ـم ـخ ـط ـطــة ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة الـسـكـنـيــة
المحدثة.
ول ـع ــل ال ـت ـســويــف ال ـجــديــد واض ــح
أيـ ـضـ ـ ًا ،ل ـكــن ه ــذه ال ـم ــرة م ــن قـبــل
الـمــؤسـســة ال ـعــامــة لــإس ـكــان الـتــي
وص ـ ــل إلـ ـيـ ـه ــا الـ ـمـ ـل ــف ال ـت ـن ـف ـي ــذي
عـلــى مــا يـبــدو ،لكنه لــم يـقــر أيـضـ ًا،
فمجلس إدارة المؤسسة «ناقش

إمـكــانـيــة تـنـفـيــذ الـمــؤسـســة للسكن
البديل» ،وربما سينتظر مستحقو
ال ـس ـك ــن الـ ـب ــدي ــل ف ـ ـتـ ــرات طــوي ـلــة
أخــرى إلق ــرار الـتـنـفـيــذ ،هــذا إن لم
تظهر صعوبات وعراقيل تأخيرية
جديدة.
حيتان السمسرة والمضاربة
ابتلعوا الحقوق
ثـمــانـيــة أع ــوام حـتــى تــاريـخــه مضت
على المرسوم  66الخاص بمنطقة
خ ـل ــف ال ـ ـ ــرازي ب ـم ــا لـ ــه وم ـ ــا ع ـل ـيــه،
ج ــرت خــال ـهــا ال ـك ـث ـيــر م ــن عـمـلـيــات
البيع وتدوير الرساميل عبر تداول
أسـ ـه ــم ه ـ ــذه ال ـم ـن ـط ـق ــة ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة
ب ـي ــن أص ـ ـحـ ــاب الـ ـ ـث ـ ــروة ،وال أح ــد
يـعـلــم م ــاذا حــل بــأص ـحــاب الـمـلـكـيــات
ال ـف ـع ـل ـيــة لـلـمـنـطـقــة ،وم ــن ك ــان ــوا مــن
ال ـق ــاط ـن ـي ــن بـ ـهـ ــا ،ع ـل ــى ض ـ ــوء ه ــذه
الـعـمـلـيــات مــن ال ـتــداول ،عـلـمـ ًا أن كل
ع ـم ـل ـيــات الـ ـتـ ــداول االس ـم ــي تـجــري
ع ـلــى «ال ـخ ــري ـط ــة» ،وع ـل ــى ح ـســاب
مالكي األسهم الصغار ،الذين فقدوا
ملكياتهم بالمحصلة ،وما تم إنجازه
فــي الـمـشــروع طيلة هــذه الـسـنــوات

ال يـتـعــدى اسـتـكـمــال الـبـنـيــة التحتية
بـحـســب الـتـصــريـحــات الــرسـمـيــة ،مع
منح بعض التراخيص للبدء بالبناء
بـحـســب الـمـخـطـطــات وال ـم ـصــورات
بعد دراستها وإقرارها.
أم ــا ك ــل م ــا يـتـعـلــق ب ـح ـقــوق الـبـعــض
فـ ــي ال ـس ـك ــن الـ ـب ــدي ــل ف ـه ــو مـ ــا زال
بــرســم التسويف مــن عــام إلــى آخــر،
مــع الـتــأخــر بتسليم ب ــدالت اإليـجــار
لـ ـهـ ــؤالء ب ـح ـســب مـ ــا هـ ــو م ـق ــر ،فــي
الكثير من األحيان ،علم ًا أنها تآكلت
خــال هــذه السنين ،ولــم تعد تغطي
ما يتكبدوه لقاء إقامتهم في البيوت

الـمـسـتــأجــرة مــؤقـتـ ًا بــانـتـظــار السكن
ال ـم ــوع ــود ،نــاه ـيــك ع ــن اض ـطــرارهــم
لـلـتـنـقــل فــي الـسـكــن نـتـيـجــة ضـغــوط
أص ـحــاب ه ــذه ال ـب ـيــوت ومـطــالـبـتـهــم
ب ـ ــزي ـ ــادة اإليـ ـ ـجـ ـ ــارات ب ـي ــن ال ـح ـيــن
واآلخر ،ما دفع بعضهم أيض ًا للتخلي
عــن الـسـكــن الـبــديــل أي ـض ـ ًا ،والنتيجة
ه ــي خ ـس ــارة ب ـخ ـســارة ل ـه ــؤالء فــي
ظــل ه ــذا الـنـمــط مــن الـتـســويــف في
الـ ـحـ ـقـ ــوق ،وال ـم ـس ـت ـف ـي ــد ط ـب ـع ـ ًا هــم
حيتان السمسرة والمضاربة الذين
اب ـت ـل ـعــوا ح ـقــوق هـ ــؤالء ومـلـكـيــاتـهــم
تباع ًا.
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في نهايات العام الماضي سجلت سورية رقماً قياسياً عالمياً جديداً ...إذ كانت الوجهة التي خرجت منها أكبر شحنة كبتاغون ُمصادرة عالمياً! عندما صادرت
السلطات اليونانية  33مليون حبة قادمة من موانئنا ،ولكن ذاك الرقم القياسي لم يكن األخير ...إذ تتالت المصادرات الكبرى وفي أوقات متقاربة ،كاشفة عن سوق
سوداء سورية ضخمة ومتسارعة النمو بشكل قياسي.

سورية 100 :مليون حّبة كبتاغون في أقل من عام!

وسوق قد تقارب  16مليار دوالر...
حبوب الكبتاغون المنتجة أو المعّبأة في سورية تخرج بشكل
دوري من الحدود السورية ،ولكن الكميات األكبر هي التي تخرج
تمت
بسفن الشحن من الموانئ ،فمث ًال في شهر ّ 2020 -2
مصادرة أكثر من  35.3مليون حبة كبتاغون من شرطة دبي
تمت مصادرة  19مليون
قادمة من ميناء الالذقية ،ومؤخرًا ّ
حبة في السعودية ،قادمة أيضاً مع البضائع السورية إلى
الموانئ السعودية ...وبين هذه الشحنات الكبرى هنالك العديد
من الشحنات األصغر التي يمكن متابعتها عبر التصريحات
الرسمية في سورية ودول الجوار.

ǧعشتار محمود

 99مليون حبة خالل  11شهر
خالل أقل من عام وبين شهر ،2019-6
وش ـ ـهـ ــر  ،2020-4وص ـ ـلـ ــت ح ـص ـي ـلــة
الـمـصــادرات داخــل الـبــاد أو اآلتـيــة من
ســوريــة إلــى دول اإلقـلـيــم إلــى أكـثــر من
 100مليون حبة كـبـتــاغــون ،إضــافــة إلى
م ـصــادرات مــادة الحشيش الـتــي تكون
مـتــرافـقــة مـعـهــا غــالـبـ ًا .وذل ــك وفــق رصــد
لـقــاسـيــون للكميات المعلنة مــن اإلعــام
الرسمي في سورية واألردن واإلمارات
والسعودية خالل فترة  11شهر مضت.
ّإن هـ ـ ــذه الـ ـكـ ـمـ ـي ــة (ت ـ ــرف ـ ــع سـ ــوريـ ــة)
إلـ ــى م ــرت ـب ــة م ـت ـقــدمــة ج ـ ــد ًا ف ــي ك ـم ـيــات
وتدل على الحجم
المصادرات السنويةّ ،
الكبير للسوق السوداء داخل البالد.
ف ـحــوالــي  100مـلـيــون ح ـبّــة م ـص ــادرة ،
تعني قرابة  20طن خالل أقل من عام،
وهــي كـمـيــات أعـلــى مــن كــل الـمـصــادرات
ف ــي اإلق ـل ـي ــم الـ ــذي يـعـتـبــر (رائ ـ ـ ــد ًا) فــي
استهالك حبوب الميثافيتامين المخدرة
ومـ ــن ض ـم ـن ـهــا ال ـك ـب ـتــاغــون ،وأع ـل ــى مــن
مـعــدل الـمـصــادرات فــي الـسـعــوديــة التي
ت ـس ـت ـه ـلــك  %30م ــن سـ ــوق ال ـك ـب ـتــاغــون
العالمية .بل إن هذا الرقم يجعلنا قريبين
من رقم المكسيك المصنفة رابع ًا عالمي ًا
ف ــي ح ـجــم س ــوق ه ــذه ال ـح ـبــوب .وه ــذا
وفــق وفــق أرق ــام  unocdلـلـمـصــادرات
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة لـ ـعـ ــام UNITED( .2017
NATION OFFICE ON CRIME

)AND DRUGS
تتوسع سوق هذا النوع من المخدرات
بـمـسـتــوى اسـتـثـنــائــي ،فــالـمـصــادرات في
ســوريــة خــال عــام مـضــى أعـلــى بنسبة
 %450عن أعلى مستوى سجلته سورية
في عام  ،2015ما يشير إلى أن اإلجرام
يضع أقدام ًا ثابتة في البالد ويجد جو ًا
مـنــاسـبـ ًا لـلـتــوســع واالنـتـقــال مــن الـعـبــور
إلــى اإلنـتــاج والتصدير الــدوري المنظم
والتعبئة فــي مختلف أن ــواع المنتجات
ال ـس ــوري ــة :م ــن ال ـب ــرادي إل ــى الـقـضـبــان
الـحــديــديــة إلــى شـحـنــات الـتـفــاح وصــو ًال
إلى الحليب والمتة وغيرها.

أكثر من  100مليون حّبة كبتاغون خالل  11شهر

تاريخ
المصادرة
 33.3 2019-6مليون
 4مليون
2019-8
 262 2019-11ألف
عدد الحبوب

2019-12

 2.8مليون

2020-1
2020-2

 1,6مليون
 3مليون

2020-2

 35.3مليون

2020-4
2020-4

 1.5مليون
 19.2مليون

تفاصيل
مصادرة في اليونان وقادمة من ميناء طرطوس
مصادرات محلية ومن السلطات األردنية
مصادرات من السلطات األردنية
مصادرتين من السلطات األردنية  2.7مليون،
والسورية  100ألف.
مصادرتين محليات
مصادرة محلية
مصادرة السلطات اإلماراتية وقادمة من ميناء
الالذقية
مصادرة محلية
مصادرة السلطات السعودية شحن من سورية

حوالي 100
مليون حّبة
مصادرة تعني
قرابة  20طن
خالل أقل من
عام وهي
كميات أعلى من
كل المصادرات
في اإلقليم

حجم السوق  16مليار دوالر!
ـوظـ ــف فـ ــي ه ــذه
ّإن أمـ ـ ـ ــوا ًال كـ ـب ــرى تـ ـ ّ
ال ـس ــوق ،وال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـق ـطــع األجـنـبــي
يصل للسوق السوداء عبر هذه التجارة
التي يتم تقدير حجم سوقها انطالق ًا من
المصادرات ،وعادة ما تعتمد المنظمات
الدولية المعنية بهذا الشأن نسبة  1إلى
 ،10إذ تعتبر أن المصادرات تش ّكل عُشر
السوق الفعلية.
ما يعني أننا وفق آلية التقدير هذه لربما
نـكــون أم ــام ســوق إجـمــالـيــة فــي ســوريــة
ت ـق ــارب  200ط ــن م ــن ال ـح ـب ــوب ف ـقــط،
ومليار حبّة سنوي ًا .أما قيمتها السوقية
فـتـتـبــايــن م ــع ت ـبــايــن األس ـع ــار لـحـبــوب
الـكـبـتــاغــون فــي ال ـســوق اإلقـلـيـمـيــة ،وقــد
تبلغ وسطي ًا 16 :مليار دوالر وفق سعر
وسـطــي لـلـحـبّــة 16 :دوالر* ،وهــو رقــم
يقارب إن لم يكن يفوق الناتج المحلي
ال ـس ــوري وهـ ــذا دون اح ـت ـســاب ســوق
الحشيش واألنواع األخرى!
ف ـ ــإذا م ــا أخ ــذن ــا م ـ ـصـ ــادرات الـحـشـيــش
الـمـعـلـنــة م ــن ش ـهــر  1ح ـتــى ش ـهــر أرب ـعــة
فـقــط والـبــالـغــة  5.2طــن مــن الحشيش،
فإن قيمتها وفق تقديرات إدارة مكافحة
ال ـم ـخ ــدرات ت ـق ــارب  390دوالر لـلـكــغ،
وق ـي ـمــة ال ـح ـش ـيــش ال ـم ـص ــادر  2مـلـيــون
دوالر ،والسوق كاملة قد تصل قيمة 2
مليار دوالر في أربعة أشهر فقط!
*(تـ ـمّ تـقــديــر ه ــذا الـسـعــر الــوس ـطــي من
مجموع تقديرات األسعار المتباينة في
تــركـيــا ول ـب ـنــان وال ـس ـعــوديــة واإلمـ ــارات

وفق بيانات UNCODألسعار التجزئة
ال ـت ــي ت ــأخ ــذه ــا م ــن اسـ ـتـ ـم ــارات دوريـ ــة
مـ ــوزّعـ ــة ع ـل ــى ال ـس ـط ــات ف ــي ك ــل دول
ال ـع ــال ــم ،وس ـط ــي ال ـس ـعــر ف ــي تــرك ـيــا 14
دوالر للحبة ،في لبنان 15 :دوالر ،في
اإلم ــارات 10.5 :دوالر ،فــي السعودية:
 24دوالر).
ربح !%5000-3000
ال ــوج ـه ــة األس ــاس ـي ــة ل ـه ــذه ال ـس ــوق فــي
س ــوري ــة ه ــي الـمـسـتـهـلـكــون األك ـب ــر فــي
اإلقـلـيــم أي الـخـلـيــج ،إضــافــة إلــى أوروبــا
الغربية وتركيا ،وتعتبر سوق الحبوب
المخدرة التي يندرج الكبتاغون ضمن
إحـ ـ ــدى ت ـص ـن ـي ـفــات ـهــا واح ـ ـ ــدة مـ ــن أك ـثــر
األس ــواق ال ـســوداء تــوسـعـ ًا عـبــر الـعــالــم،
ويقدر مستهلكوها بأكثر من  60مليون.
ي ـش ـ ّكــل م ــا س ـبــق ح ــاف ــز ًا ل ـتــوط ـيــن مـثــل
ه ــذه ال ـت ـجــارة اإلجــرام ـيــة فــي ســوريــة،
ولكن الحافز األهم يبقى معدالت الربح
االستثنائية في سوق مثل هذه .فعملي ًا
الـفــارق الكبير بـيــن أسـعــار الـحـبــوب في
سورية (والتي أصبحت بالغالب منتجة
محلي ًا) وبـيــن أسـعــار سوقها اإلقليمية.
وال ـم ـق ــارن ــة ت ـش ـيــر إلـ ــى م ــرب ــح ي ـق ــارب
وسطي ًا  ،%3200وهو الفارق بين تقدير
إدارة م ـكــاف ـحــة الـ ـمـ ـخ ــدرات ال ـس ــوري ــة
لقيمة الحبّة وسطي ًا بـ  500ليرة ،وبين
السعر الوسطي في اإلقليم  $16للحبّة.
وبالطبع معدالت الربح قد ترتفع أكثر
فــي الـشـحـنــات ال ـك ـبــرى ،فــالـشـحـنــة الـتــي
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صادرتها شرطة دبي واآلتية بقضبان الحديد
مــن ســوريــة ق ـدّرت السلطات اإلمــاراتـيــة سعر
الحبّة منها بـ  26دوالر في السوق اإلماراتية
حـيــث مـعــدل الــربــح هـنــا يـفــوق  %5000تــوزّع
عـلــى ح ـلـقــات اإلج ـ ــرام وال ـف ـســاد م ــن م ــوردي
المواد إلى ورش التصنيع إلى مراكز العبور
إلى التعبئة فالموانئ.
فـمــا ال ــذي قــد يــوقــف ت ـجــارة ب ـهــذا الـحـجــم من
الــربــح ،وتـحـقــق مـثــل هــذه الـعــوائــد مــن القطع
األج ـن ـبــي ،وتـ ــدرّ كــل ه ــذا ال ـمــال األسـ ــود على
حلقات اإلجــرام والفوضى المحلية المترابطة
إقليمي ًا؟!...
هل يمكن إيقاف سوق بهذا الحجم؟!
المناشدات ال تجدي نفع ًا عندما يصبح حجم
سوق الفوضى يقارب حجم الناتج اإلجمالي...
فسوق بهذا الحجم تفرض قوانينها وتتحول
إلــى تـحـدّ اجتماعي كبير أمــام كــل السوريين،
ف ـه ــي ت ـس ـت ـخ ــدم الـ ـقـ ــوى ال ـب ـش ــري ــة ال ـم ـح ـل ـيــة
وتستنزفها ،تستخدم قوى السالح والفوضى،
تستخدم جـهــاز الــدولــة وتستطيع تـجــاوز كل
أجـهــزة (الــرقــابــة والـضـبــط) ،وتستخدم البنى
التحتية من طرق ومعابر وموانئ ،حتى أنها
تستخدم مــا تبقى مــن إنـتــاج وقــدرات تصدير
محلية لتخبئ سمومها ضمنها.
ّإن الموانئ هي الحلقة األبرز واألهم في هذه
التجارة ،فالشحنة الواصلة إلــى اإلمــارات 35
مليون حبة أتــت مــن ميناء الــاذقـيــة فــي شهر
 ،2020-2بينما الشحنة الواصلة إلى اليونان
فــي شهر  2019-6أتــت مــن ميناء طرطوس،
وش ـح ـنــة ال ـح ـش ـيــش ال ـك ـب ــرى ال ـم ـص ــادرة فــي
ميناء بورسعيد في مصر في الشهر الرابع من
 2020أيض ًا آتية مباشرة من الموانئ السورية

ومـعـبّــاة بــالـبـضــائــع الـســوريــة ،وكــذلــك الشحنة
الـتــي وصـلــت الـسـعــوديــة مــؤخــر ًا ب ـ  19مليون
حـبّــة مـعـبّــأة فــي منتجات محلية وواصـلــة إلى
ميناء قريب من مدينة جدّة.
ّإن المصادرات الكبرى الخارجة من الموانئ
الـســوريــة ،تشير إلــى درجــة (اطـمـئـنــان) عالية
ع ـنــدمــا ي ـت ـمّ تـحـمـيــل ع ـش ــرات األط ـن ــان ضـمــن
البضائع بشكل دوري! وهــي لــم تنكشف في
الـمــوانــئ الـمـحـلـيــة بــل فــي ال ــدول الـتــي تتوجه
إليها هذه الشحنات.
وبـيـنـمــا لــم تـسـجــل إدارة مـكــافـحــة ال ـم ـخــدرات
ت ـقــري ـب ـ ًا أي ــة حــالــة ض ـبــط ف ــي ال ـم ــراف ــئ ،فــإنـهــا
تـسـجــل ع ـشــرات ال ـحــاالت لـلـقـبــض عـلــى تــاجــر
هـنــا وتــاجــر ه ـنــاك وتـمـتـلــئ األخ ـب ــار الـمـحـلـيــة
ب ـم ـصــادرات أعــاهــا بـلــغ  3مـلـيــون حـبــة على
الطرق البرية ،بينما عشرات ماليين الحبوب
تخرج من الموانئ ،ومئات آالف المصادرات
تسجلها األردن دوري ًا على الحدود...
ّإن ســوق ـ ًا بـهــذا الـحـجــم مــن الـفـســاد واإلج ــرام
هــي واحــدة مــن النتائج عميقة األثــر لسنوات
الحرب في سورية ،ولسياسة الفساد المنظم
التي تتغير نوعي ًا ،ويتحول الــوزن األساسي
فيها مــن الـتـعــدي على الـمــال الـعــام واسـتـخــدام
الـ ـسـ ـلـ ـطـ ــات ألع ـ ـلـ ــى مـ ـسـ ـتـ ــوى م ـ ــن ال ـت ـح ـك ــم
واالحتكار ،لتصل اليوم إلى مستوى متصدّر
في تجارة اإلجرام والفوضى.
األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي لـ ــن ت ـن ـه ـيــه أو ت ـح ـ ّل ــه قـ ـ ــرارات
ودوريــات ،بل مجتمع كامل يعيد بناء بالده
على أســس جــديــدة ويـطــوي صفحة التخلف
واإلف ـ ـقـ ــار واإلجـ ـ ـ ــرام ،ع ـب ــر ت ـغ ـي ـيــر س ـيــاســي
جـ ــذري وش ــام ــل يـسـمــح لـلـمـجـتـمــع ال ـســوري
بــإنـهــاء ه ــذا الـحـجــم مــن الـفــوضــى واسـتـعــادة
جهاز الدولة.

دمار المخدرات في سورية واإلقليم...
إن حجم كارثة المخدرات في سورية ال تقتصر تجلياتها في حجم السوق
والشحنات والتجارة السوداء ،بل يظهر أيضاً في المؤشرات الصحية
السورية المقاسة عالمياً.

فــال ـم ـخــدرات بــأنــواع ـهــا فــي ســوريــة هــي الـمـسـبــب ال ـخــامــس األك ـبــر لـحــالــة (اإلعــاقــة
والتوقف وعــدم القدرة على العمل) في عام  ،2017ومن بين كل  100ألف سوري
تعطلهم الـمــواد الـمـخــدرة .ولـمـعــرفــة مــا يعني هــذا الــرقــم ينبغي
فــإن  610أشـخــاص ّ
أن نشير إلــى أن هــذا المعدّل أعلى بـ مرتين من المعدل الوسطي لمجموعة الــدول
التي ننتمي إليها من حيث الدخل ،ويقارب معدالت الخليج الذي يعتبر أكبر ضمن
أكبر المستهلكين ،ويفوق معدل تركيا ...ويفوق المعدل في دول اشتهرت بابتالئها
بالسوق السوداء العالمية ،مثل :المكسيك وكولومبيا ،حيث يبدو أن (الصيت لهم
والفعل لنا) فالمعدل السوري ال يفوقه إال معدالت لبنان والخليج ،في منطقتنا التي
تبتلع الفوضى مجتمعها الشاب.
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الرأسمالية في حالة «سوبرنوفا»

مسارات التدمير الذاتي تتفاعل
الرأسمالية تواجه اليوم أعمق أزمة واجهتها خالل وجودها .التراجع العالمي قد
بدأ وهو اآلن يدمر حياة الماليين من القوى العاملة في كل القارات ،والنتائج على
العمال وفقراء العالم في آسيا وإفريقيا وأميركا الالتينية أشد .النظام اليوم في حالة
سوبرنوفا ،حالة زوال النجم التي يسبقها السطوع العالي الناجم عن االنفجارات
الداخلية الكبرى...

انخفاض معدل الربح وسعر الفائدة
والدين
وتضخم المال َّ
ال يـمـكــن فـهــم مــا ي ـجــري ال ـيــوم دون ال ـعــودة
إلــى األزمــة المالية الـتــي بــدأت فــي عــام 2007
والـ ـت ــي ك ــان ــت أك ـث ــر م ــن أزم ـ ــة م ــال ـي ــة ،وال ـت ــي
أعـقـبـتـهــا إج ـ ــراءات اتـخــذتـهــا مـجـمــوعــة الـسـبــع
الكبار والبنوك المركزية لإلبقاء على استقرار
شكلي ،وتحديد ًا عبر أسعار الفائدة الصفرية،
وهي إجراءات وصفت حتى من بنك غولدمان
ساكس بأنها «كوكايين األسواق المالية».
إن انخفاض أسـعــار الـفــائــدة هــي عملي ًا نتيجة
عاملين :تراجع معدالت الربح ،وتضخم رأس
ال ـمــال .أي مـيـلــه لـلـتــوســع بـمـسـتــوى أعـلــى من
ق ــدرة الـعـمــال والـفــاحـيــن عـلــى تــزويــده بــالــدم
ال ـحــي ال ــذي يـحـتــاجــه لـيـحـيــا .ه ــذان ال ـعــامــان
يشكالن مسار ًا فعا ًال للتدمير الذاتي...
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـع ــوام ــل ت ـش ــوش وت ـغ ـطــي عـلــى
تراجع معدل الربح ،تجعل هذا التراجع يأخذ
طــابــع الميل ويُـظـهــر نفسه بــوضــوح فقط في
وقت األزمــات .من ضمن عوامل التغطية على
تراجع معدل الربح انتقال اإلنتاج من أوروبا
وأم ـي ــرك ــا ال ـش ـمــال ـيــة وال ـي ــاب ــان إلـ ــى ال ـمــواضــع
األخــرى عالميا ً ،حيث مـعــدل االسـتـغــال أعلى
فــي ال ــدول األق ــل أج ــور ًا .كـمــا يـظـهــر انـخـفــاض
مـعــدل الــربــح فــي انـتـقــال أم ــوال أكـثــر لتستثمر
ف ــي ال ـم ــارك ــات وال ـت ـســويــق وح ـق ــوق الـمـلـكـيــة
والـعــديــد مــن النشاطات غير اإلنتاجية عوض ًا
عن االستثمار في اإلنتاج مباشرة.
هذا التحول في النمط االستثماري الرأسمالي
ضَ ـخّ ــم األربـ ـ ــاح م ــن ت ــآك ــل األج ـ ــور أك ـث ــر مـمــا
ض ـخ ـم ـهــا م ــن ب ـن ــاء م ـع ــام ــل ج ــدي ــدة وتـطـبـيــق
تكنولوجيات جديدة ،مؤدي ًا إلى تراكم ثروات
أكبر لدى رأس المال غير اإلنتاجي .بالنتيجة،
فــإن مـعــدالت الـفــائــدة تـتــراجــع ،طالما أن قوى
رأس المال تتنافس فيما بينها لشراء المزيد
م ــن األصـ ـ ــول ال ـم ــال ـي ــة ،ح ـي ــث ت ــرت ـف ــع أس ـع ــار
األص ـ ــول ،وت ـن ـخ ـفــض عــائــدات ـهــا الـمـتـمـثـلــة فــي
الفوائد.
ان ـخ ـف ــاض م ـع ــدل ال ــرب ــح ،ي ـ ــؤدي إلـ ــى تــوســع
ال ـق ـطــاع ال ـم ــال ــي ،وي ـ ــؤدي ب ـ ــدوره النـخـفــاض
أسـ ـع ــار الـ ـف ــائ ــدة ،وهـ ــي بـ ــدورهـ ــا ت ـ ــؤدي إل ــى
ظاهرتين:
تضخّم قيم األصــول المالية ،وتراكم جبال من
الديون ،وهما وجهان لعملة واحدة .فكل أصل
مالي هو ورقة دَين مترتبة على شخص آخر،
وكل دَين هو أصل مالي للطرف المُقرض.
إن القيم المتضخمة لألصول ،وتراكم الديون
ترتبط بشكل عميق بتراجع اإلنتاجية عالمي ًا،
وتراجع النمو العالمي ...وهي تتالشى عندما
ي ـح ـصــل ن ـم ــو ف ـع ـل ــي ،وم ـن ــذ  2008تــراج ـعــت
اإلن ـتــاج ـيــة ع ـبــر ال ـع ــال ــم ،ون ـم ــو ال ـنــاتــج أصـبــح
أق ــل م ــن أي ع ـقــد آخ ــر م ـنــذ ال ـح ــرب الـعــالـمـيــة
الثانية ،وظهر مــا أسـمــاه نــوريــل روبيني «أمّ
فقاعات ا ًألصــول» ،بينما الدَّين اإلجمالي دَين
ال ـح ـكــومــات وال ـش ــرك ــات واألس ـ ــر ت ــراك ــم قـبــل
 2008وتضاعف منذ ذلك الحين.
بالمجمل ،قبل أزمــة كــورونــا كانت الرأسمالية

الـعــالـمـيــة تـعــانــي مــن «مـشــاكــل صـحـيــة ح ــادة»،
وكــانــت عـمـلـيـ ًا فــي الـعـنــايــة الـمـشــددة ،وتتجهز
لـتـصـبــح ن ـج ـم ـ ًا آف ـ ـ ًا ،وت ـح ــدي ــد ًا ع ـبــر تـضـخـيــم
األصــول المالية ومراكمة جبال الــديــون .وكل
ما فعلته البنوك المركزية العالمية منذ 2008
ك ــان مـصـمـمـ ًا ل ـيــؤجــل ي ــوم االن ـ ــدالع ال ـجــديــد،
ولكن هذا اليوم قد أتى.
مؤشرات نوعية اليوم وانخفاض
الموثوقية في الدوالر
بـعــض ال ـمــؤشــرات فــي األزمـ ــة الـحــالـيــة تشير
إلـ ــى ان ـخ ـف ــاض ال ـم ــوث ــوق ـي ــة بـ ــالـ ــدوالر ،وه ــي
التي ترتفع عــادة في وقت األزمــات .فسندات
دَيــن الخزينة األمريكية التي تستحق بعد 10
سـنــوات ،كــانــت الجنة المالية األكـثــر موثوقية
لألصول المالية ،وهــي النقطة المعيارية التي
تسعّر على أساسها الــديــون .وفــي هــذا الوقت
م ــن تـعـمــق ع ــدم الـيـقـيــن وض ـعــف ال ـمــوثــوق ـيــة،
فــإن الـمـسـتـثـمــريــن الـمــالـيـيــن يـنـسـحـبــون عملي ًا
وب ـســرعــة م ــن أسـ ــواق األس ـه ــم ال ـمــال ـيــة (مـثــل
أس ـه ــم ال ـش ــرك ــات م ـث ـ ًا) ت ـج ــاه ه ــذه األص ــول
ال ـمــوثــوقــة ،لـتــرتـفــع قـيـمـهــا ويـنـخـفــض الــدخــل
الـ ــذي تـحـقـقــه ه ــذه ال ـس ـن ــدات ،وي ـخ ـفــض مـعــه
أسعار الفائدة مجدد ًا.
ولـ ـك ــن م ـن ــذ ال ـت ــاس ــع مـ ــن آذار ت ـغ ـي ــرت ه ــذه
المعادلة ،فعملي ًا رغم انخفاض أسعار األسهم،
ف ــإن ع ــائ ــدات ال ـس ـنــدات بـقـيــت تــرت ـفــع ،أي أن
قـيــم سـنــدات ال ــدوالر لــم تــرتـفــع بــالـحــد الـكــافــي.
ما يعني :أن األمــوال تتوجه إلى أوراق مالية
واستثمارات أخــرى عــوضـ ًا عــن هــذه األصــول
التي تحتاج إلى عشر سنوات لتستعاد ،وهو
دليل على انخفاض الموثوقية بالدوالر خالل
عـقــد قـ ــادم .وه ــو م ــا دف ــع بــالـبـنــوك الـمــركــزيــة
لـضــخ كـمـيــات أك ـبــر وإع ـط ــاء ال ـحــزم اإلن ـقــاذيــة
بتريليونات الدوالرات ليضمنوا تدفق الكاش
في األسواق.
ول ـكــن حـتــى ه ــذا ال ي ـجــدي الـكـثـيــر مــن الـنـفــع،
فــأحــداث شـهــر آذار  2020قــربــت الـيــوم الــذي
ت ـتــراجــع ف ـيــه ث ـقــة الـمـسـتـثـمــريــن ف ــي الـ ــدوالر
الكاش نفسه واألهم في قوة واقتصاد الدولة
ال ـتــي ت ـقــف خ ـل ـفــه ،وحـيـنـهــا ف ــإن لـحـظــة أف ــول
النجم تقترب.
اإلنكار اليساري لإلمبريالية ،واإليمان
في «شجرة المال السحرية»
مجموعات اليسار في الدول اإلمبريالية ،مثل:
الحزب اليساري لجيرمي كوربن في بريطانيا،
م ـج ـمــوعــة ال ـك ـي ـنــزي ـيــن ال ـي ـس ــاري ـي ــن ،م ـث ــل :آن
بيتيفور ،وبول ماسون ،ويانوس فاروفاكس،
وم ـج ـم ــوع ــة م ــن داعـ ـم ــي ب ــرن ــي سـ ــانـ ــدرز فــي
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،مـجـتـمـعـيــن عـلــى جــانـبـيــن
اثنين :جميعهم يعترفون بالنهب الــذي حصل
لـلـمـسـتـعـمــرات بــال ـش ـكــل االس ـت ـع ـم ــاري ال ـقــديــم
وال ـحــديــث ع ـبــر ال ـت ــاري ــخ ،ول ـكــن ال يـعـتــرفــون
باستدامة اإلمبريالية بأشكالها الفعلية لليوم،
وال يــدركــون كــل أشـكــال الـعــاقــات بـيــن الــدول
الغنية والفقيرة.

أسعار الفائدة تدخل
المسار السلبي
عبر العالم ولكن
هذا السعر السلبي
ال ينطبق على
الجميع

إنهم يؤمنون بشكل أو بآخر «بشجرة المال
السحرية» ،وال يرون انخفاض أسعار الفائدة
كــواحــدة مــن عــامــات اإلن ــذار الـحـمــراء التـقــاد
األزمة وحدتها .بل على العكس يرونها ضوء ًا
أخضر الستدانة المال لتمويل توسيع اإلنفاق
الحكومي ،واإلنفاق االجتماعي« ،العهد الجديد
األخضر» وغيرها من العناوين.
ح ـق ـي ـق ــة ال تـ ــوجـ ــد «ش ـ ـجـ ــرة م ـ ــال س ـح ــري ــة»
الرأسمالية ال تستطيع أن تـهــرب مــن أزمتها،
وال يهم حجم التريليونات من الدوالرات التي
تـسـتــديـنـهــا الـحـكــومــات وال ـتــي تـطـبـعـهــا الـبـنــوك
المركزية.
األمـ ـ ــوال ال ـت ــي أن ـف ـق ــوه ــا م ـن ــذ 2008-2007
اشـ ـتـ ــرت عـ ـقـ ــد ًا آخ ـ ــر مـ ــن (حـ ـيـ ــاة ال ــزوم ـب ــي)
لنظامهم المحتضر.
اليوم سيكونون محظوظين إن حصلوا على
أشهر أخــرى ،وربما  10أسابيع قبل الوصول
إلى مرحلة انفجار النجم...
الشركات ال تجد من ُيم ّول ديونها
أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة ت ــدخ ــل ال ـم ـســار ال ـس ـل ـبــي عـبــر
العالم ،ولكن هذا السعر السلبي ال ينطبق على
الجميع ،فإيطاليا مث ًال لن تحصل على تخفيض
لفوائد أو إلغائها مع الزيادة الهائلة في نسبة
الـ ـدَّي ــن ل ـل ـنــاتــج ،وك ــذل ــك ل ــن ت ـخ ـ ّفــض ال ـفــوائــد
للشركات المدينة أو األســواق الـصــاعــدة التي
تحاول أن تعيد تمويل ديونها.
منذ  9آذار فوائد ديون الشركات ارتفعت إلى
سقوفها ،وفعلي ًا قليل مــن الـشــركــات تستطيع
اآلن أن تتزود بديون جديدة لتسدد ديونها
ال ـســاب ـقــة ول ــو ك ــان ب ــأي س ـعــر ،الـمـسـتـثـمــرون
الماليون يرفضون تمويلهم مجدد ًا ،والشركات
تشهد الـيــوم انـهـيــار ًا فــي ال ـقــروض ،وكــل ذلــك
وسط أسعار الفائدة العالمية التي وصلت إلى
مستويات أقل من الصفر!
لـهــذا الـسـبــب قــرر الـبـنــك الـمــركــزي األوروب ــي
أن ي ـق ـت ــرض  750م ـل ـي ــار ي ـ ــورو م ــن ه ــؤالء

الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـمـ ــريـ ــن ويـ ـسـ ـتـ ـخـ ــدمـ ـهـ ــا لـ ـيـ ـشـ ـت ــري
س ـنــدات دَي ــن ال ـشــركــات ال ـتــي يــرفــض هــؤالء
المستثمرون الـمــالـيــون أن يـشـتــروهــا ،ويفعل
الفيدرالي األمر ذاته ،ولكن بمستوى أضخم.
إن م ـص ـيــر أوروب ـ ــا وإي ـطــال ـيــا ت ـح ــدي ــد ًا يـعـتـمــد
اليوم على قــرارات بندسبنك البنك الفيدرالي
األلـمــانــي ،فيما إذا كــان سيضمن المقترضين،
ورفـضــه لـهــذا سيعني عملي ًا المرحلة األخـيــرة
من موت االتحاد األوروبي.
خ ــال األس ـبــوع ـيــن األوس ـط ـي ــن ف ــي آذار ،تــم
إع ــان خـطــط إنـقــاذ بـمــا يـقــارب  4.5تريليون
لــاقـتـصــادات الـمـفـلـســة .إن هــذا مــا حـصــل قبل
أزم ــة ع ــام ( ،2008تــأم ـيــم ال ــدي ــون ال ـخــاصــة)،
ولكن ما نجح في  2008من الصعب أن ينجح
اليوم.
وخطط اإلنقاذ هذه ال تشمل أي ًا من األسواق
ال ـص ــاع ــدة ،ال ـتــي ت ـتــراجــع ق ــدرات ـه ــا الـتـمــويـلـيــة
بـشـكــل ح ــاد ،ورؤوس األم ــوال الـتــي خــرجــت
خالل األسابيع الثالثة األولــى من آذار 2020
م ــن األس ـ ــواق ال ـص ــاع ــدة كــانــت األك ـب ــر حـجـمـ ًا
تاريخي ًا وفق صندوق النقد الدولي.
ف ــإذا مــا كـنــت واحـ ــد ًا مــن أسـ ــواق ال ـج ـنــوب ال
يــوجــد لــديــك حـتــى اآلن إال تــرف الـلـجــوء إلــى
ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد الـ ــدولـ ــي ...وه ــو م ــا ظ ـهــر فــي
 24آذار عندما اصطفت  80دولــة عبر العالم،
م ـن ـت ـظــرة االقـ ـت ــراض م ــن  1تــري ـل ـيــون دوالر
ضمن إمكانات صندوق النقد ،ولكن حتى مع
هذا المبلغ الكبير فإن فارق القدرات التمويلية
بـيــن دول الـجـنــوب والـشـمــال أبـعــد بـكـثـيــر من
إمـكــانــات هــذه الـمــؤسـســة الــدولـيــة مــع األعـبــاء
الـمــالـيــة الـضـخـمــة لــاسـتــدانــة مـنـهــا ،إضــافــة إلــى
الشروط ذات اآلثار الكارثية إنساني ًا.
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«السيل الشمالي» مستمر بتجاوز عقبات واشنطن
ّ

حاولت الواليات المتحدة األمريكية إعاقة مشروع توريد الغاز الروسي إلى أوروبا «السيل الشمالي  ،»2وجرت هذه المحاوالت بأشكال مختلفة بدأت
من إعالن الموقف الرافض لهذا المشروع ،ثم محاوالت للترغيب بالبديل األمريكي األغلى ،إلى أن قررت استخدام سالحها البائس األخير – العقوبات.
ǧعتاب منصور

ك ــان الــرئ ـيــس األم ــري ـك ــي دون ــال ــد تــرامــب
قــد أعـلــن فــي شـهــر كــانــون األول الماضي
عــن حــزمــة مــن الـعـقــوبــات األمــرك ـيــة الـتــي
تـ ـه ــدف إلعـ ــاقـ ــة هـ ــذا الـ ـمـ ـش ــروع ال ـض ـخــم
الــذي يفترض أن يضخ ( 55مليار) متر
مـكـعــب مــن ال ـغــاز ال ــروس ــي إل ــى األراض ــي
األوروبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،واس ـ ـت ـ ـهـ ــدفـ ــت الـ ـعـ ـق ــوب ــات
األمــريـكـيــة هــذه الـمــرة الـشــركــات المنفذة
ل ـهــذا ال ـم ـشــروع ،وكــانــت الـنـتــائــج األول ــى
لهذا القرار هو إعالن الشركة السويسرية
المتخصصة في مد أنابيب الـغــاز -والتي
كــانــت تــؤمــن الـسـفــن الــازمــة إلن ـجــاز هــذا
ال ـم ـش ــروع -تــوق ـف ـهــا ع ــن ال ـع ـمــل لـتـجـنــب
ن ـف ـس ـهــا خ ـط ــر ال ـع ـق ــوب ــات .وك ــان ــت ه ــذه
الشركة قد أنجزت حتى لحظة انسحابها
من المشروع 2300كــم من خط الغاز أي
ما يعاد  %94من المشروع ككل.
محاوالت أمريكية لإلعاقة
يـبــدو ال ـيــوم أن مــوسـكــو ورغ ــم التشكيك

ال ـغ ــرب ــي ق ــد اس ـت ـطــاعــت تــأم ـيــن الـسـفـيـنــة
الــازمــة الستكمال مد خط األنابيب هذا،
ف ـت ــداوالت وكـ ــاالت األن ـب ــاء خـبــر وصــول
السفينة الروسية التابعة لشركة غازبروم
إل ـ ــى م ـن ـط ـق ــة بـ ـنـ ــاء خـ ــط أن ــابـ ـيـ ــب الـ ـغ ــاز
بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية
وتــوجـهــت إلــى كــالـيـنـيـنـغــراد .وكــان نائب
وزي ــر الـطــاقــة الــروســي بــافـيــل ســوروكـيــن
قد أعلن في شباط الماضي أن المشروع
سـيـنـجــز فــي مــوعــده الـمـحــدد نـهــايــة الـعــام
الـ ـج ــاري ،أو م ـط ـلــع ال ـع ــام الـ ـق ــادم كــأبـعــد
تقدير.
لكن عودة انطالق المشروع ال تبدو أنها
كافية لــردع الــواليــات المتحدة األمريكية
وخضوعها لألمر الواقع ،فيجري الحديث
عن إمكانية فرض حزمة عقوبات جديدة
م ــن ق ـبــل ال ـكــون ـغــرس األم ــري ـك ــي ،وت ـقــول
ب ـع ــض ال ـ ـم ـ ـصـ ــادر :إن ه ـ ــذه ال ـع ـق ــوب ــات
ق ــد ت ـس ـت ـهــدف ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن وال ـش ــرك ــات
المستقبلة للغاز الروسي ،مما دفع مصدر ًا
ف ــي ال ـخــارج ـيــة األل ـمــان ـيــة ل ـت ـجــديــد رفــض
برلين لهذه العقوبات.

اليمن :كورونا وتهدئة أُخرى!
فوق كل مآسي
الشعب اليمني
جراء الحرب من
تشرد ودمار،
وفوق الضغوط
االقتصادية
والمعيشية
التي يعاني
منها اليمنيون،
وصل إليهم
الوباء الفيروسي
كوفيد.19-

فـقــد أعـلـنــت الـلـجـنــة الــوطـنـيــة العليا
لمواجهة وبــاء كــورونــا فــي اليمن،
يوم الجمعة ،تسجيل عدة إصابات
جديدة بفيروس كورونا المستجد
في محافظة تعز ومدينة عدن ،وقد
أصدر محافظ المدينة قرار ًا بإغالق
جميع المنافذ الرئيسية بالمحافظة
اليمنية بــاسـتـثـنــاء دخــول البضائع
والـمــواد التموينية حتى استكمال
إجراءات وتدابير القطاع الصحي.
أم ـ ــا عـ ـل ــى الـ ـمـ ـسـ ـت ــوى ال ـع ـس ـك ــري
وال ـس ـيــاســي ،فـبـعــد مــوجــة تـصـعـيــد
جــديــدة بــدأهــا «الـتـحــالــف الـعــربــي»
خ ــال األس ــاب ـي ــع ال ـمــاض ـيــة ،أص ــدر
األخير بيان ًا يعبر فيه «عن ضرورة
عودة األوضــاع إلى سابق وضعها
فــي الـعــاصـمــة ال ـمــؤق ـتــة» ودع ــا في
البيان إلى «وقف جميع النشاطات
أو التحركات التصعيدية ،وتغليب
مصلحة الشعب اليمني والعمل على

تحقيق هدف استعادة الدولة».
وفي المقابل رد المجلس االنتقالي
ال ـج ـن ــوب ــي ب ــأن ــه «ي ــرح ــب بــال ـب ـيــان
ال ـ ـص ـ ــادر مـ ــن ال ـت ـح ــال ــف ال ـع ــرب ــي،
مــؤكــد ًا على أهمية اتـفــاق الــريــاض،
وضرورة احترام التسلسل الوارد
فيه»
كـمــا رحـبــت إي ــران بــاسـتـمــرار وقــف
إطــاق النار ،وقــال المتحدث باسم
خــارج ـي ـت ـهــا :إن إي ـ ــران ت ــدع ــو إلــى
«ت ـخ ـط ـيــط شــامــل ل ـم ـســألــة ال ـســام
واألمـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ــاص ـ ــة ف ـ ــي ال ـ ـظ ـ ــروف
الراهنة التي يتفشى فيها فيروس
كورونا»
إن ه ـ ــذه ال ـت ـق ـل ـب ــات الـ ـع ــدي ــدة فــي
ال ـ ــوض ـ ــع الـ ـيـ ـمـ ـنـ ــي ،بـ ـيـ ــن ت ـص ـع ـيــد
وت ـه ــدئ ــة ،ت ــؤك ــد ع ـلــى ع ـجــز جـمـيــع
األطراف عن حل المسألة عسكري ًا،
وتــوضّــح أن ال مخرج إال سياسيّ
وعبر الحوار.

أكثر من مجرد غاز
ترى روسيا أهمي ًة لخط الغاز هذا ،فعلى الرغم
من توريد هذه الكميات من الغاز إلى أوروبا
يشكل مصدر دخ ٍل حقيقي للخزينة الروسية،
إال أنــه س ــاحٌ اسـتــراتـيـجــي أي ـض ـ ًا ،فــإن إيـجــاد
شبكة مــن الـمـصــالــح االقـتـصــاديــة األوروب ـيــة-
الروسية يعد ضــرورة في مواجهة المشروع
األم ــري ـك ــي ،فــروس ـيــا ت ــرى أن ت ـقــديــم نـفـسـهــا
كشريك ألوروبا ال منافس سيحرم واشنطن
تــدريـجـيـ ًا مــن حـمــاتـهــا لـتـخــويــف أوروبـ ــا من
روسـ ـيـ ــا ،وإن ك ــان ــت ق ــائ ـم ــة ال ـخ ــاف ــات بـيــن
أوروبـ ـ ــا وروسـ ـي ــا ق ــائ ـم ــة ط ــوي ـل ــة ل ــن يـحـلـهــا
اس ـت ـي ــراد ال ـغ ــاز م ــن روسـ ـي ــا ،ل ـك ـنــه سـيـشـكــل
عام ًال ضاغط ًا لتحسين العالقات ،وكانت آثار
«الـسـيــل الـشـمــالــي  »2مـبــاشــرة فــالـمـسـتـشــارة
األلمانية أنجيال ميركل التي كانت تقف دائم ًا
بحزم ضد التقارب مع روسيا كانت مضطر ًة
للدفاع عن مصالح بلدها ،وإن تكرار السلوك
األمريكي بشكل فجّ وضدّ مصالح األوروبيين
سـيــدفـعـهــم إم ــا لـلـخـضــوع ،وبــالـتــالــي الـتـعــرض
النـ ـتـ ـق ــادات ش ـع ـب ـيــة وس ـي ــاس ـي ــة واسـ ـعـ ــة ،أو
التصدي للواليات المتحدة األمريكية.
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الصورة عالمياً
•سجلت البورصة
السعودية،
يوم األحد،
هبوطاً حادًا
هو األكبر منذ
نحو شهرين
بعد إعالن
المملكة نيتها اتخاذ
إجراءات صارمة للتعامل مع أزمة فيروس
كورونا ،حيث تراجعت بورصة «تداول»
بواقع .%7,4
•أكدت إحصائية
لجامعة جونز
هوبكنز
األمريكية :أن
البالد شهدت
يوم السبت
أكثر من 1400
وفاة و 29ألف إصابة
جديدة بفيروس «كوفيد »19-مشيرة إلى أن
ذلك يأتي في اليوم الـ  100منذ تسجيل أول
إصابة!
•اقتربت
سفينة مد
األنابيب
«األكاديمي
تشيرسكي»
التابعة لـ «غاز بروم»
الروسية ،من شواطئ مقاطعة كالينينغراد
في بحر البلطيق ،للقيام بمد أنابيب مشروع
الغاز «السيل الشمالي  »2في قاع البحر إلى
أوروبا.
•قال أمين
مجلس األمن
القومي
اإليراني ،علي
شمخاني :إن
«االتفاق النووي
مريض وسيموت إلى
األبد في حال االلتفاف على القرار األممي
 2231وتمديد حظر التسلح غير القانوني
على إيران»
•أعلنت وزارة العمل
األميركية :أن
سوق العمل
فقدت حوالي
 3.8مليون
وظيفة ففي 25
نيسان ،ليبلغ بذلك
العدد اإلجمالي للذين
تم تسريحهم بسبب جائحة كورونا حوالي 30,3
مليون عامل ،خالل األسابيع الستة الماضية فقط.
•أعلن وزير
االقتصاد
األلماني بيتر
ألتماير :أن
اقتصاد بالده
قد ينكمش
بنسبة  6,3في
المائة عام  ،2020وهو أكبر انخفاض في
أكبر اقتصاد أوروبي منذ بدء تسجيل هذه
اإلحصاءات في العام .1970
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حرب الطائرات المسيرة األمريكية:

وسط التراجع الغربي العام ،يبرز بشكل جلي عدم قدرة األمريكيين على الحفاظ على انتشارهم العسكري في العالم،
وكذلك عدم تمكنهم من ممارسة السلوك الذي اعتادوا عليه منذ سقوط االتحاد السوفييتي.

لسوء حظنا وسوء حظ العالم مجرّد كلمات.
ففي الوقت الذي كان يتحدث فيه عن السالم،
كانت إدارته توظف وسائل حرب أكثر رعب ًا،
وعلى رأسـهــا الـطــائــرات المسيرة ،لتبدأ حقبة
جديدة من العمليات العسكرية األمريكية التي
ال تنتهي ،وأكثرها شهرة تلك التي حدثت في
بغداد مؤخر ًا.

ل ـك ـنّ الـمـخــالــب الـعـسـكــريــة ل ـلــواليــات الـمـتـحــدة
األمريكية ال تزال قادرة على ارتكاب الكثير من
الجرائم أثناء فترة التراجع هذه .وضمن هذا
الـسـيــاق يــأتــي تـطــويــر األمــريـكـيـيــن لترسانتهم
ومنظومتهم العسكرية عموم ًا ،وتسليمها أكثر
للشركات الخاصة .قد يكون بطل هذه الحقبة
هم شركات الذكاء الصنعي بعقودهم الكثيرة
وأن اإلنفاق العسكري
مع البنتاغون ،خاصة ّ
األمريكي مستمر بالتزايد وبتصدره لإلنفاقات
العسكرية حول العالم ،رغم المشاكل الداخلية
الكثيرة الـتــي يمر بها المجتمع األمــريـكــي ،أو
ربما بسببها .ومن أبرز مجاالت هذا التحوّل
هــي ال ـطــائــرات الـمـسـيــرة وزيـ ــادة دوره ــا في
العمليات العسكرية ،مترافق ًا مع ضبابية هذه
العمليات ووحشيتها المتزايدة.
تـ ـقـ ـدّم ق ــاس ـي ــون ه ـ ــذا ال ـم ـق ــال ال ـ ــذي ي ـت ـنــاول
جزئية الــدور المتزايد للطائرات المسيرة في
العمليات العسكرية األمريكية وخرقها للقانون
الــدولــي بما يــرقــى لـجــرائــم حــرب ،وذلــك سعي ًا
لتشكيل اللوحة الكاملة المعبرة عــن التراجع
األمريكي في العالم.

إرث أوباما
أذكـ ــر ح ــدي ــث أوب ــام ــا ف ــي خ ـطــابــه ع ــن ال ـت ــزام
أمــريـكــا بــالـقــوانـيــن الـتــي تـحـكــم ال ـحــرب ،وب ـ ّـأن
حماية المدنيين عند استخدام القوّة هي على
ق ــدر كـبـيــر م ــن األه ـم ـيــة .قـ ــال« :ع ـنــدمــا يـكــون
اس ـت ـخ ــدام ال ـق ــوة ضـ ــروري ـ ـ ًا ،ف ـمــن مـصـلـحـتـنــا
األخــاق ـيــة واالس ـتــرات ـي ـج ـيــة أن ن ـلــزم أنـفـسـنــا
بقواعد تصرف محددة ...ولهذا السبب أعدت
تأكيد الـتــزام أمريكا بمعاهدات جنيف ...نحن
نثمّن المثاليات ونلتزم بها ليس عندما يكون
األم ــر س ـهـ ًـا وح ـســب ،بــل أي ـض ـ ًا عـنــدمــا يـكــون
صعب ًا التمسك بها».
بــالـنـسـبــة ل ـغ ـيــر ال ـم ـط ـل ـع ـيــن ،م ـع ــاه ــدات جـنـيــف
وب ــروت ــوك ــوالت ـه ــا اإلض ــافـ ـي ــة ه ــي االت ـف ــاق ــات
التي تهتم بحماية األشـخــاص الــذيــن ال يكون
لـهــم دورٌ فــي الـنــزاعــات الـمـسـلـحــة ،وبــاألخــص
ال ـمــدن ـي ـيــن وعـ ـم ــال ال ـق ـط ــاع ال ـص ـح ــي وع ـم ــال
اإلغاثة ،باإلضافة إلى أولئك الذين لم يعودوا
ج ــزء ًا مــن الـعـمـلـيــات الـعــدائـيــة ،مـثــل :الـجــرحــى
والمصابين وسجناء الحرب.
ل ـكــن وب ـش ـكــل ال ي ـث ـيــر االس ـت ـغ ــراب ،ل ــم يــذكــر
أوبــامــا فــي خـطــابــه قـيــامــه وإدارتـ ــه بــاسـتـخــدام
الطائرات المسيرة بشكل أكبر وأوسع من أي
بأن هذه الهجمات
وقت مضى .ولم يذكر أيض ًا ّ
ال ـت ــي ت ـمّ ــت ق ــد ق ـت ـلــت ال ـع ـش ــرات ،إن ل ــم يـكــن
الـمـئــات دون مبالغة ،مــن المدنيين فــي البالد
التي استهدفتها.
فـ ــي  23ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2009ع ـل ــى سـبـيــل
ال ـم ـث ــال ،أي ب ـعــد ث ــاث ــة أيـ ــام ف ـقــط م ــن تـلـقــي
أوباما للجائزة ،قامت طائرة مسيرة للجيش
منزل في باكستان فيه عائلة
األمريكي بتمزيق ٍ

ǧأليغرا هاربوتليان*ǧ
     تعريب وإعداد :عروة درويش

البداية ليست هنا
منذ دخلنا هذا العقد والواليات المتحدة تزداد
عــدوانـيــة .فـفــي  2كــانــون الـثــانــي أمــر الــرئـيــس
ترامب بما سمّاه أحــد خبراء اإلعــام السائد:
«أه ـ ــم ض ــرب ــة دق ع ـنــق ش ـن ـت ـهــا أم ــري ـك ــا عـلــى
اإلط ــاق» .وهــذه الـمــرة لــم تكن موجهة نحو
إرهــابــي غير معروف في أحــد بقاع العالم ،أو
مجموعة من المدنيين األبــريــاء الذين صادف
وج ــوده ــم فــي ال ـطــريــق .لـقــد ك ــان ال ـهــدف هو

جنرال عسكري ،وقائد مجموعة نخبة وعقل
مــدبــر لـعـمـلـيــات عـسـكــريــة ك ـث ـيــرة ،فــي مـخــالـفــة
صــريـحــة ألحـكــام الـقــانــون الــدولــي وبـمــا يرقى
ليعتبر إعالن حرب.
لكن وخالف ًا لآلالف من الضربات الجوية التي
شـنـتـهــا الــواليــات الـمـتـحــدة مـنــذ هـجـمــات 11/9
باستخدام الطائرات المسيرة ،فهذه الهجمة لم
تمر بصمت .فعشيّة اغتيال الجنرال سليماني
رأينا البرلمان العراقي وهــو يصوّت إلخــراج
الـ ـق ــوات األمــري ـك ـيــة م ــن الـ ـب ــاد ،ومــرش ـحــون
رئـ ــاس ـ ـيـ ــون ي ـط ـل ـق ــون تـ ـص ــريـ ـح ــات ت ـش ـجــب
الـضــربــة ،واآلالف مــن المحتجين حــول العالم
فــي ال ـشــوارع .وحـتّــى فــي الــواليــات المتحدة،
ق ـ ــدم كـ ــا م ـج ـل ـس ــي الـ ـكـ ــونـ ـغـ ــرس :ال ـش ـي ــوخ
والنواب ،مشاريع قرارات لكبح قدرة الرئيس
على إعالن الحرب .وكل هذا يصب في سياق
التغير في المشهد العالمي.
ورغــم كـ ّـل ما نعرفه عن األمــر ،فالشيء األكيد
مـطـلـقـ ًا هــو ّأن الـكـثـيــر م ـمّــا يـتـعـلــق بــالـعـمـلـيــات
ال ـح ــرب ـي ــة ب ــاس ـت ـخ ــدام الـ ـط ــائ ــرات ال ـم ـس ـيــرة،
والعمليات الحربية األمــريـكـيــة عـمــومـ ًا ،هــو ال
شيء بالمقارنة مع المعلومات المخفية.
دعوني أعود بكم قلي ًال للوراء ،إلى عام 2009
عندما ذهب الرئيس أوباما إلى النرويج لتلقي
جــائــزة نــوبــل ل ـل ـســام .إذا مــا أغـفـلـنــا س ـخــافــة
تلقيه لجائزة ســام أثناء وجــوده على رأس
أمّة وسط حربين وليس واحدة ،فقد أعلن في
خطابه عن أفكاره لبناء عالم يكون فيه السالم
دائ ـم ـ ًا .كـمــا داف ــع عــن الـعـمـلـيــات الـعـسـكــريــة في
الشرق األوسط مؤكد ًا على ّأن «أداة الحرب
يمكنها أن تلعب دور ًا في حفظ السالم ...على
أن عـلـيـنــا أن ن ـكــون واض ـح ـيــن بــالـكـيـفـيــة الـتــي
نقاتل فيها».
ورغــم ما في هــذه الكلمات من بالغةّ ،إل أنّها

بطل هذه الحقبة
هم شركات
الذكاء الصنعي
بعقودهم الكثيرة
مع البنتاغون
وأن اإلنفاق
خاصة ّ
العسكري األمريكي
مستمر بالتزايد

وأصــدقــائ ـهــم ع ـلــى ال ـع ـش ــاء .ق ـتــل ف ــي الـضــربــة
تسعة أشخاص من المدنيين .وكما أخبر فهيم
كــري ـشــي صـحـيـفــة ال ـغ ــاردي ــان ،وه ــو ال ـمــراهــق
الــذي بــالـكــاد نجا مــن الـهـجــوم« :أنــا مـثــال حي
على ما تفعله الطائرات المسيرة ...كــان لديّ
ك ــل اآلم ـ ــال واإلمـ ـكـ ــانـ ــات ،واآلن ل ــم ي ـبــق لــي
شيء» .واليوم ،وبعد مضي أكثر من عقد على
هــذه الحادثة ،لم يعطِ أحــد فهيم أو غيره من
الضحايا تفسير ًا يـبــرر مــا حــدث لعائلته ،رغم
ّأن التقرير الــذي رُفــع للجهات المختصة على
الفور ،ومن بينهم الرئيس ،أعلن ارتكاب خطأ
وقتل مدنيين أبرياء.
بعد سـتّــة أشـهــر مــن حــادثــة عائلة فهيم ،شنّت
طــائــرة مسيرة أمريكية هجمة قتل فيها على
ما قيل أحد قادة طالبان متوسطي الرتبة .ثمّ
في جنازته ،حيث كان هناك  5آالف شخص،
أطلقت طائرة مسيرة أخرى صواريخها على
الحشد بمحاولة قتل شخص يدعى بيت اهلل
مهسود ،وهو مؤسس الجناح الباكستاني من
طــالـبــان .قـتــل  45مــدنـيـ ًا ،ونـجــا مـهـســود الــذي
تـمّ استهدافه سبع مــرات قبل أن يتمكنوا من
قتله فــي  5آب  .2009تــركــت م ـحــاوالت قتله
بــالـطــائــرة الـمـسـيــرة 146 ،ق ـت ـيـ ًـا ،وم ــن بينهم
الـطـفــل الـبــالــغ مــن الـعـمــر ثـمــانــي س ـنــوات نــور
الـسـيــد ،ال ــذي كــان يـلـعــب فــي الـمـنــزل الـمـجــاور
لمنزل اشتبه بوجود مهسود فيه.
ولـيـســت ه ــذه حـ ــوادث م ـج ـتــزأة ،بــل هــي أمــر
طبيعي الـحــدوث .ومــن األمثلة األخــرى موت
امــرأة حــامــل مــع ابنها وهــي تـقــود سـيــارة في
اليمن ،كما أصيبت طفلة عمرها أربـعــة أعــوام
ف ـب ـق ـيــت دون ع ـيــن وأنـ ــف وش ـف ــة س ـف ـلــى فــي
ري ــف أف ـغــان ـس ـتــان .وف ــي بــاكـسـتــان قـتــل عــامــل
إنـقــاذ وهــو يـحــاول اسـتـعــادة الـجـثــث عـلــى إثــر
هجوم ســابــق .بــل وحـتّــى الجنود األمريكيين
لم يسلموا من الطائرات المسيرة .ففي 2011
كـمـثــال ،قـتــل ضــابــط مــن الـبـحــريــة وجـنــدي من
الـمــاريـنــز بطلعة نفذتها طــائــرة مـسـيــرة ،بينما
كانا في طريقهما إلنقاذ جندي مارينز سقط
في المعركة.
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في خطابه لتلقي جائزة السالم ،ادعى أوباما
بـ ـ ّـأن ال ـس ـبــب الـ ــذي يــدفــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
لاللتزام بقواعد سلوك محددة أثناء الحرب،
«ألن ه ــذا مــا يجعلنا
مـثــل حـمــايــة الـمــدنـيـيــنّ :
مختلفين عــن هــؤالء الــذيــن نحاربهم .هــذا هو
مصدر قوتنا».
فــي الـنـصــف األول مــن ال ـعــام الـمــاضــي ،2019
ق ـت ـلــت ال ـه ـج ـم ــات ب ــال ـط ــائ ــرات ال ـم ـس ـي ــرة فــي
أفغانستان مدنيين أكثر ممّا قتلت من طالبان.
قــامــت هــذه الـطــائــرات بقصف حـفــات أعــراس
ومزارعين ونساء حوامل وأطفال صغار .في
الـصــومــال دمــرت هجمات الـطــائــرات المسيرة
م ـج ـت ـم ـعــات ب ــأس ــره ــا ،ح ـي ــث ل ــم ت ـك ـتــف بـقـتــل
األشخاص فقط بل دمرت المنازل والماشية.
وفـ ــي ب ــداي ــة هـ ــذا ال ـع ـق ــد ،تـ ـطـ ـوّر األم ـ ــر لـيـتــم
اس ـت ـخــدام ال ـطــائــرات الـمـسـيــرة بـشـكــل رهـيــب
ونادر لدرجة ّأن العديد من الخبراء الدوليين
مـقـتـنـعــون ب ــأنّ ــه يــرت ـقــي ل ـي ـكــون ف ـعـ ًـا م ـبــاشــر ًا
و «إع ــانـ ـ ًا» ل ـل ـحــرب .بــاإلضــافــة إل ــى الـتـهــديــد
باستخدام ذات النوع من الهجمات الستهداف
مواقع ليست عسكرية «مواقع ثقافية» ،وهو
ال ـت ـح ـرّك الـ ــذي ي ـص ـنّــف كـجــريـمــة ح ــرب وف ـق ـ ًا
للقانون الدولي.

م ــع ن ـهــايــة ال ـف ـت ــرة ال ـثــان ـيــة ألوبـ ــامـ ــا ،كـ ــان قــد
سُمح بـ  528هجوم بالطائرات المسيرة ،مع
حصيلة قـتـلــى مــن الـمــدنـيـيــن مــا بـيــن  380إلــى
 801فــي ليبيا وبــاكـسـتــان والـصــومــال واليمن
وحدها .وهذه التقديرات متحفظة.
دقة الطائرات المسيرة
ّ
ف ــي  2013وأثـ ـن ــاء م ـنــاق ـشــة أع ـ ــداد ال ـض ـحــايــا
المدنيين لـلـغــارات بــالـطــائــرات الـمـسـيــرة ،دافــع
الــرئـيــس عــن الـهـجــومــات بــالـقــول« :الـصــواريــخ
وال ـقــوة الـجــويــة التقليدية أقــل دقــة بكثير من
ال ـطــائــرات الـمـسـيــرة وم ــن ال ـمــرجــح أن تـتــرك
الـمــزيــد مــن الـضـحــايــا الـمــدنـيـيــن وغـضـبـ ًا محلي ًا
أك ـب ــر» .وف ــي ذات ال ـع ــام أع ـلــن وزيـ ــر الــدفــاع
روبـ ــرت غـيـتــس «يـمـكـنــك أن ت ـحــدد األض ــرار
ال ـجــان ـب ـيــة م ــع ال ـط ــائ ــرات ال ـم ـس ـيــرة أك ـثــر مـمّــا
يمكنك ذلــك مع القنابل ،بل حتى مع الذخيرة
الموجهة التي تطلق من طائرة» .وكذلك مدير
المخابرات ليون بانيتا« :أظـنّ بـ ّـأن الطائرات
ال ـم ـس ـيــرة ه ــي أك ـث ــر األس ـل ـحــة دق ــة م ــن الـتــي
نمتلكها في ترسانتنا».
عندما أجرى عالما السياسة ميكا زينكو وآميليا
وولـ ــف ت ـح ـل ـيـ ًـا ح ـ ــذر ًا ل ـهــذه ال ـم ــزاع ــم لـصــالــح
مــراكــز األب ـحــاث ،وج ــدا ب ـ ّـأن «الـبـيــت األبـيــض
م ـض ـل ــل بـ ـشـ ــدة بـ ـخـ ـص ــوص دقـ ـ ــة ه ـج ــوم ــات
ال ـطــائــرات الـمـسـيــرة .فــاحـتـمــال قـتــل الـمــدنـيـيــن
فــي غــارة جــويــة هــي أكـثــر بثالثين ضـعـفـ ًا ممّا
هــو الـحــال فــي هـجــوم جــوي بـطــائــرة يقودها
طـيــار» .وعـنــد الـغــوص أكـثــر فــي التكنولوجيا
ال ـع ـس ـكــريــة ال ـمــرت ـب ـطــة ب ــال ـط ــائ ــرات ال ـم ـس ـيــرة،
نـجــد بــأنّـهــا عــرضــة ألخـطــاء قــاتـلــة .بـعــد فحص
م ـئــات الــوثــائــق الـهـنــدسـيــة والـتـقـنـيــة ال ـتــي ت ـمّ
الحصول عليها وفق ًا لقانون حرية المعلومات،
وجــد بــراتــاب تشاترجي وكريستيان ستورك
نتائج مشابهة« :التخطيط لعمليات الطائرات
المسيرة كــان معاق ًا بكمية هائلة من البيانات
واألرقــام الخاطئة المأخوذة من التكنولوجيا
الـمـعـيـبــة الـتــي ســوقــت لـهــا الـشــركــات المصنعة

والجيش والوكاالت االستخبارية».
ّإن وهم كون الطائرات المسيرة أكثر دقة وفاعلية
وأق ّل خطورة ،هو خطاب إعالمي مضلل يهدف
إلرضاء العامة وموروث من حقبة أوباما ،ليزداد
قتامة وكــذبـ ًا في عهد تــرامــب .في الحقيقة وسّع
الـجـيــش األمــريـكــي عملياته الـعـسـكــريــة المعتمدة
على الذكاء الصنعي منذ استلم ترامب الرئاسة.
وع ـلــى حــد تـعـبـيــر كـبـيــرة مـســؤولــي الـمـعـلــومــات
فــي الـبـنـتــاغــون دان ــا دي ـســي ،ت ـمّ ذل ــك« :لـلـحـفــاظ
على موقع أمريكا االستراتيجي واالنتصار في
ساحات المعارك المستقبلية».
لـكــن وكـمــا قـمــت بــاإلشــارة مــع زمـيـلـتــي إميلي
مانا في بحث منشور سابق ًا ،فهذه التطورات
مـتـعـلـقــة ب ـكـ ّـل ش ــيء إال بـمــا يـسـمــونــه «م ـعــارك
المستقبل» .الجيش يقوم بالفعل بعمل ضخم
س ـع ـي ـ ًا ل ـت ـحــويــل ك ــام ــل م ـن ـظــوم ـتــه ال ـع ـس ـكــريــة
الـمــوجــودة ،ومــن ضمنها الـطــائــرات المسيرة،
ل ـم ـن ـظــومــة مـسـتـقـلــة تـتـحـكــم ب ــذات ـه ــاّ .إن هــذه
العملية ،رغم ّأن اإلعالم والمؤسسات الرسمية
قـلـيـ ًا مــا تـتـطــرق لـهــا بسبب الـســريــة الـشــديــدة
ال ـم ـف ــروض ــة ع ـل ـي ـه ــا ،سـ ـتـ ـسـ ـرّع مـ ــن س ـي ـطــرة
الـشــركــات الـعــامـلــة فــي مـجــال الــذكــاء الصناعي
ع ـلــى ك ــام ــل ال ـم ـن ـظــومــة ال ـع ـس ـكــريــة .ع ـل ـم ـ ًا ّأن
هــذه الـشــركــات ال تهتم بالشعب األمــريـكــي بل
بالربح ،وهي ليست محل محاسبة ومسؤولية
من الشعب.
ولهذا ليس علينا ضمن هــذه الـظــروف إال أن
نتوقع المزيد من العمليات العسكرية من هذا
النمط ،ومعها المزيد من الضحايا المدنيين.
تصاعد حرب الطائرات المسيرة
ك ــان ــت ال ـس ـم ــة األس ــاسـ ـي ــة ل ـح ــرب ال ـط ــائ ــرات
ال ـم ـس ـيــرة ف ــي ع ـهــد أوب ــام ــا ه ــي مـ ــدى نـقــص
المعلومات المتاحة للعامّة عن الخسائر الواقعة
في صفوف المدنيين .لم يكن الشعب األمريكي
يعلم أعداد الضحايا من المدنيين ،وال إن كانت
الـحـكــومــة قــد عــوضــت ه ــؤالء الــذيــن ت ـضــرروا
مــن عــدمــه ،أو حـتــى الـمـنـطــق وراء ش ـنّ هــذه

في النصف األول
من العام الماضي
 2019قتلت
الهجمات بالطائرات
المسيرة في
أفغانستان مدنيين
مما قتلت من
أكثر ّ
طالبان

الـضــربــات .لقد كــان مــن المستحيل فــي بعض
األحـيــان مـعــرفــة إن كــانــت الـطــائــرات المسيرة
هــي مــن قــامــت بــالـعـمــل أم أنّ ــه حــدث هـكــذا من
ال ـفــراغ .كـ ّـل مــا كـنــا نـعــرفــه عــن هــذه العمليات،
وال ـتــي ت ـنــدرج عـمـلـيــات الـمـخــابــرات الـمــركــزيــة
ضـمـنـهــا ،هــي عـبــر الـتـقــاريــر الـمـســربــة .وعـنــدمــا
كان يظهر تقرير رسمي عن برامج الطائرات
الـمـسـيــرة ،كـنّــا نسمع سـيــل الـتـصــريـحــات التي
تكذبه.
ل ـك ــن وب ـس ـب ــب ال ـض ـغ ــط ال ـم ـت ــواص ــل ،وربّ ـم ــا
أله ــداف انـتـخــابـيــة ،أعـطــى أوبــامــا األمــر قبيل
م ـغــادرتــه الـمـكـتــب ال ـب ـي ـضــوي إلجـ ــراء بـعــض
اإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات ،بـ ـهـ ــدف أن ي ـص ـب ــح ب ــرن ــام ــج
ال ـط ــائ ــرات ال ـم ـس ـيــرة أك ـثــر شـفــافـيــة وعــرضــة
ل ـل ـم ـحــاس ـبــة .وك ـ ــان ي ـت ــوج ــب ع ـل ــى ال ـج ـيــش
ووك ــاالت الـمـخــابــرات وغـيــرهــا مــن الــوكــاالت
ب ـمــوجــب هـ ــذه األوامـ ـ ــر ال ـم ـت ـتــال ـيــة أن تـعـلــن
عــن أعـ ــداد الـقـتـلــى مــن الـمــدنـيـيــن الـمــرتـبـطـيــن
بهجومات الطائرات المسيرة منذ عام .2009
ورغ ــم الـضـبــابـيــة وع ــدم الــدقــة فــي المعطيات
ووج ــود الـكـثـيــر مــن االسـتـفـهــامــات واألسـئـلــة
وأن األمر
بخصوص األرقام المعلنة ،لكن بدا ّ
يسير باالتجاه الصحيح لوهلة.
ل ـكــن م ــا أن اس ـت ـلــم ال ــرئ ـي ــس ت ــرام ــب ال ــرئ ــاس ــة،
بدأت إدارتــه بتفكيك جميع األوامــر السابقة .بل
وع ــاوة عـلــى ذل ــك قــامــت إدارتـ ــه بــالـتــوســع في
العمليات العسكرية التي تستخدم فيها الطائرات
المسيرة ،وتخفيف قواعد االشتباك الموضوعة
لحماية المدنيين وإيـقــاف نـشــر أيّــة بـيــانــات عن
الـقـتـلــى الـمــدنـيـيــن .ال يـفــاجـئـنــا تـصــاعــد اسـتـخــدام
ال ـطــائــرات الـمـسـيــرة فــي ال ـشــرق األوس ــط وفــي
أجـ ــزاء مــن إفــري ـق ـيــا ،وس ـقــوط ال ـمــزيــد والـمــزيــد
مــن الـمــدنـيـيــن .ال يـبــدو هــذا مـفــاجـئـ ًا عـنــدمــا نعلم
بـ ّـأن األمــر ليس مجرّد ضحايا جانبية بل نهج ًا
مستقر ًا ،ففي اتصال بين القائد األعلى ومسؤول
المخابرات فيما يخص إحدى العمليات« :لماذا
لم تقتلوا عائلة اإلرهابي أثناء الهجوم بالطائرة
المسيرة؟»

مأسسة القتل
عـلـيـنــا ن ـحــن األمــري ـك ـي ـيــن أن ن ـكــون مـتــأكــديــن،
بـ ّـأن مــن سـنـخـتــاره فــي تـشــريــن الـثــانــي ليكون
رئـ ـيـ ـسـ ـ ًا ،أي ـ ـ ـ ًا ك ـ ــان اس ـ ـمـ ــه ،س ـي ـك ــون رئ ـي ـس ـ ًا
لمجموعة من القتلة ومنفذي االغتياالت .في
الــواقــع لــم يـبــدأ األمــر مــع الـطــائــرات المسيرة،
ف ـهــذا الـنـهــج مـتــرســخ ل ــدى وكــالــة الـمـخــابــرات
المركزية منذ زمن طويل .فعلى سبيل المثال،
ح ــاول ــت الــوكــالــة تـسـمـيــم الــزع ـيــم الـكــونـغــولــي
بــاتــريــس لومومبا قبل أن يتم اغتياله «غالب ًا
بطلب من الوكالة» .وكان هناك ما ال يقل عن
ثماني محاوالت اغتيال للزعيم الكوبي فيديل
ك ــاس ـت ــرو ،وم ـح ــاول ــة اغ ـت ـيــال نــاج ـحــة لـلــزعـيــم
الــدومـنـيـكــانــي رافــاي ـيــل تــروخـيـلــو .وه ــذا فقط
غيض من فيض.
األم ـ ــر الـ ـف ــارق ف ـقــط أن ـنّ ــا وع ـل ــى مـ ــدى الـعـقــد
الماضي ،قمنا بمأسسة وتطبيع وبقرطة هذا
االتجاه .لقد بات القتل واالغتيال أمــر ًا شائع ًا
لدرجة أنّه في عام  ،2012تمّ استخدام الكلمة
مــن قبل اإلعــام السائد كسمة لــوصــف بعض
أع ـض ــاء م ـج ـلــس ال ـش ـيــوخ وأحـ ــد الـمــرشـحـيــن
الــرئــاسـيـيــنّ .إن مثل هــذه الـمـقــدمــات ستوصل
بال شك لما نعيشه اليوم.
يجب على هذا أن يجعلنا نقدّر مدى خطورة
أن يكون جيشنا ومؤسساتنا الحاكمة بمثل
هذه الوحشية والالمسؤوليةّ .إن االستخدام
الـحــالــي لـلـطــائــرات المسيرة يجب أن يدفعنا
ل ـل ـت ـحــرك م ــن أجـ ــل م ـنــع ال ـت ـس ـتــر ع ـلــى هــذه
الـعـمـلـيــات تـحــت سـتــار الـســريــة ،وأن يحملنا
عـلــى م ـســاءلــة تـحــويــل الـمـنـظــومــة الـعـسـكــريــة
إلــى تــابــع لـشــركــات الــذكــاء الـصـنـعــي وجعلها
آلــة قـتــل .مــن ي ــدري ،ربّـمــا نتعلم درسـنــا في
هذا العقد.
*أليغرا هاربوتليان :باحثة سياسية أمريكية،
خــريـجــة جــامـعــة إنــديــانــا كلية الـشــؤون الـعــامــة.
كانت مسؤولة عن مؤسسة أتالنتيك لإلعالم
الــدفــاعــي .وهــي الـيــوم مسؤولة إعالمية أولــى
عــن شــؤون األمــن والـســام فــي مــركــز أبـحــاث
«ري -ثينك» ،وشريكة سياسية في مشروع
ترومان لألمن الوطني.
ǩبــتــصــرف عــــنhttp://www. :
/176649/tomdispatch.com/blog
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تتداخل الخيوط في منطقتنا كثيراً وتبدو الملفات مشتابكة بحيث ال يمكن فصلها ،وهي فع ًال كذلك؛ فال يمكن
النظر إلى ٍأي منها بمعزل عن األخرى .ينطبق هذا الوصف على إيران ،فهي كانت وما زالت مركزاً ألحداث مؤثرة في
المنطقة ،وإذا نظرنا إلى مقط ٍع زمني منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اللحظة نراها العباً أساسياً في اإلقليم.

قواعد أمريكية فارغة لتنسينا تاريخاً أسود...
ترتبط إيران
بمجموعة من الملفات
التي سيكون لشكل
حلها بصمة على
مستقبل المنطقة،
جزء من تحالف
فهي ٌ
استراتيجي جدي ٍد
نسبياً يضم روسيا
وتركيا .وعلى الرغم
من أن هذا التحالف،
«ثالثي أستانا» ،ظهر
عمل لتنسيق
كإطار ٍ
جهود الدول الثالث
فيما يخص األزمة
السورية ،إال أنه
ُيظهر دائماً مؤشرات
على توسيع دائرة
نشاطه ،فهو خطوة
باتجاه عالقات
استراتيجية متينة
بين البلدان الثالثة من
عمل
جهة ،وهو إطا ُر ٍ
ضروري لنقاش كل
قضايا اإلقليم.

ǧعالء أبوفّراج

مواضيع على جدول األعمال
تـتـفــاعــل فــي ال ـف ـتــرة الـمــاضـيــة مـجـمــوعــة
من القضايا على رأسها مصير الوجود
األمــريـكــي فــي الـمـنـطـقــة ،إذ تلعب إيــران
دور ًا أساسي ًا في هذه القضية ،مدعومة
ب ـم ـي ــزان دول ـ ــي ي ــدف ــع ك ــام ــل ال ــوج ــود
األمــري ـكــي إل ــى أمــاكــن أض ـيــق ،ويـطــالـبــه
بشكل واضح بترك ساحةٍ شغلها لعقود
بـ ـحـ ــروب ون ـ ــزاع ـ ــات ،لـ ــم تـ ـق ــدم لـ ــدول
المنطقة أيــة فــائــدةٍ .وتـعــد هــذه القضية
أســاس ـ ًا لـفـهــم الـتـصـعـيــد الـعـسـكــري الــذي
يشهده الخليج فــي الفترة الماضية من
جـهــة ،وعــامـ ًـا ض ــروري ـ ًا لـفـهــم تـطــورات
الـمـلــف ال ـعــراقــي ،وص ــو ًال إلــى آف ــاق حل
األزمـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة ،وم ـس ـت ـق ـبــل ال ـك ـيــان
الصهيوني ،إذا ما أنجزت مهمة إخراج
الواليات المتحدة من المنطقة.
يضاف إلى هذه النقاط المترابطة فيما
بينها ،ملف البرنامج الـنــووي اإليــرانــي
الذي تحول في السنة الماضية إلى أحد
م ـف ــردات ص ــراع الـمـصــالــح األوروبـ ــي-
األمـ ــريـ ـكـ ــي ،ف ــإن ـج ــاز إي ـ ـ ــران ل ـم ـش ــروع
ن ــووي بـحـلـقــة كــامـلــة ك ــان خــرق ـ ًا جــديــد ًا
لبلدان لم يسمح لها بحيازة تكنولوجيا
مـتـطــورة ،وفــرض هــذا الـبــرنــامــج نفسه
بعد زمن ليصدر قرار مجلس األمن رقم
 2231الــذي أعطى اعتراف ًا دولي ًا بحق
إيران في برنامج نووي سلمي.
إنجاز تكنولوجي جديد
أط ـل ـقــت إي ـ ــران ص ــاروخـ ـ ًا إل ــى ال ـف ـضــاء،
وهـ ــو ال ـث ـم ــرة األبـ ـ ــرز ل ـب ــرن ــام ــج إيـ ــران
الـفـضــائــي ال ــذي ي ـعــود لـلـعــام  ،1969إذ
أعلن الحرس الثوري اإليراني بالتزامن
مع الذكرى  41لتأسيسه عن نجاحه في
عملية اإلط ــاق ،وذك ــرت وكــالــة فــارس

اإليــران ـيــة «إن الـقـمــر الـصـنــاعــي (ن ــور)
كأول قمر صناعي عسكري للجمهورية
اإلســام ـيــة اإليــران ـيــة أط ـلــق بـنـجــاح من
ق ـب ــل الـ ـح ــرس الـ ـثـ ــوري ص ـب ــاح ال ـي ــوم
األربعاء بواسطة حامل القمر الصناعي
ذي الثالث مراحل (قاصد) من الهضبة
الوسطى (وسط إيران) وحل في مدار
حول األرض على بعد  425كم».
على الرغم من أن مــدار الكرة األرضية
بات مكتظ ًا باألقمار االصطناعية وتصل
الـتـقــديــرات إلــى أن عــددهــا قــد يصل إلى
 12أل ـف ـ ًا ف ــي ع ــام  ،2020إال أن الـقـمــر
اإليــرانــي ،يـحـمــل مـعــه مـجـمــوعــة رســائــل
إل ــى ال ـع ــال ــم ،أول ـه ــا :ه ــو ام ـت ــاك إي ــران
لتكنولوجيا صاروخية متطورة؛ إذ إن
إط ــاق قـمـ ٍر اصـطـنــاعــي لـلـفـضــاء يحتاج
إلــى تكنولوجيا عالية تمتلكها مجموعة
صغيرة من الدول حول العالم ،أبرزها:
الــواليــات الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة والـصـيــن
وروسـيــا ،لــذلــك تــرســل إيــران على ظهر
«نــور  »1رســالــة عــن إنـجــا ٍز تكنولوجي
جديد ،ليزيد رصيد إيــران ووزنها على
الساحة الدولية كبلد صناعي متطور ال
تابع يرضى بالفتات الذي يرمى له.
ي ـضــاف إل ــى ّأن الـمـنـصــة الـتـكـنــولــوجـيــة
القادرة على إرسال هذا القمر إلى مدار
األرض ع ـلــى ارتـ ـف ــاع 425كـ ـ ــم ،تـسـمــح
إليران بتطوير صواريخ عابرة للقارات
تتجاوز -حسب بعض التقديرات -أكثر
صواريخ إيران تطور ًا ،وهو «سومار»
ال ــذي يـصــل م ــداه إلــى 2500ك ــم ،ليكون
صــاروخ الـفـضــاء هــذا إعــانـ ًا ضمني ًا عن
صاروخ جديد عاب ٍر للقارات.
ٍ
بعيد ًا عــن الـغــوص فــي التفاصيل التقنية
للصاروخ ،والفائدة العسكرية المباشرة
مـنــه ألغـ ــراض الـتـجـســس واالس ـت ـطــاع،
ي ـجــب االن ـت ـب ــاه إلـ ــى أن إي ـ ــران وُض ـعــت
أمـ ــام اخ ـت ـب ــا ٍر ص ـعــب ع ـلــى مـ ــدار الـعـقــود

إن النشاط
الفاعل لكل
الرافضين
للوجود األمريكي
بات يطرح ثماره
ومنظر القواعد
األمريكية
الفارغة بات
منظرًا مألوفا

ال ـمــاض ـيــة ،وه ــو :إم ــا ال ـق ـبــول بــالـشــروط
األمــريـكـيــة الـتــي تـضــر الـمـصــالــح الوطنية
اإليرانية وتقيّد طموح وحقوق الشعب
اإليــرانــي فــي بـنــاء دول ــة مـتـطــورة ،وإمــا
خــوض الـمـعــركــة حـتــى الـنـهــايــة ،وه ــذا ما
كــان .القضية الـثــانـيــة هــي :أن طموحات
وإمـكــانــات إيــران هــذه ال ترتبط بالنظام
اإليـ ــرانـ ــي ال ـح ــال ــي ف ـح ـس ــب ،فــال ـبــرنــامــج
ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ك ــان يـشـغــل ب ــال شــاه
إي ـ ــران مـحـمــد رض ــا ب ـه ـلــوي ،وإن كــانــت
الـ ـث ــورة اإلي ــران ـي ــة ق ــد أط ــاح ــت بــالـنـظــام
الـســابــق إ ّال أنـهــا ورثــت هــذه الطموحات
واس ـت ـط ــاع ــت إن ـج ــازه ــا خ ـ ــارج ال ـع ـب ــاءة
األمريكية ،وهي مهمة كان من المستحيل
بنظام تابع أيام بهلوي.
إنجازها ٍ
مياه الخليج تحت وصاية الخليج!
يـنـتـقــد ال ـب ـعــض ال ـس ـل ــوك اإليـ ــرانـ ــي فــي
الكثير من الملفات ،وإن كان دور إيران
ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة ي ـح ـتــاج ل ــدراس ــة مـعـمّـقــة،
إال أن ق ـب ــول ه ــذا ال ـ ــدور أو رف ـض ــه ال
يلغي ض ــرورة فـهــم المصلحة اإليــرانـيــة
الـتــي يـفـتــرض أن تـحــدد سـيــاســة إيــران
ال ـخ ــارج ـي ــة .وي ــوض ــع ع ـلــى رأس هــذه
المصالح خــروج الــواليــات المتحدة من
الـمـنـطـقــة ،وه ــو م ــا ي ـص ـبّ ف ــي مـصـلـحــة
ج ـم ـي ــع ال ـ ـ ــدول ال ـم ـح ـي ـط ــة فـ ــي إيـ ـ ــران،
فأمريكا تعادي النظام اإليــرانــي وتضع
العراقيل في وجهه منذ سبعينات القرن
ال ـمــاضــي ،وت ـن ـشــر قــواعــدهــا الـعـسـكــريــة
ف ــي مـحـيــط إي ـ ــران ،فـتــوجــد قــوات ـهــا في
أف ـغ ــان ـس ـت ــان وال ـ ـعـ ــراق وت ــرك ـي ــا ودول
الخليج وســوريــة والـكـيــان الصيهيوني،
وإن إحـ ــدى م ـه ـمــات ه ــذه ال ـق ــوات هــي
ح ـصــار إيـ ــران ،وه ــي تـهــديــد حـقـيـقــي ال
يمكن إغـفــالــه ،ولــذلــك تــرى إيــران نفسها
ـرة لـتــوسـيــع الــدائــرة الـخــالـيــة من
مـضـطـ ً
الوجود األمريكي ،وهنا تظهر ضرورة

إخـ ــراج ال ـق ــوات األمــري ـك ـيــة مــن الـخـلـيــج
وال ـ ـعـ ــراق وب ــاك ـس ـت ــان ك ـخ ـط ــوة أولـ ــى،
وي ـب ــدو ج ـل ـي ـ ًا لـلـجـمـيــع أن واش ـن ـطــن ال
ترى مشكلة في إشعال الحروب طالما
كانت تستنزف قــدرات خصومها ،حتى
وإن سفكت فيها دماء وقدرات كل دول
اإلقليم.
وت ـظ ـه ــر إي ـ ـ ــران الـ ـيـ ــوم ب ــوص ـف ـه ــا بـيــن
أوائ ــل الـمـسـتـعـدّيــن إلنـجــاز هــذه المهمة
الـتــاريـخـيــة الـمـتـمـثـلــة بــإخــراج الــواليــات
المتحدة إلى األبد ،وتحديد ًا من الخليج،
كــونــه يشكل مـنـفــذ ًا اسـتــراتـيـجـيـ ًا إليــران
والميناء البحري الوحيد لها ،وإن كان
ال ــوج ــود األم ــري ـك ــي ف ــي ال ـخ ـل ـيــج قــائ ـم ـ ًا
ع ـل ــى ذريـ ـع ــة ح ـم ــاي ــة ح ـل ـف ــاء واش ـن ـطــن
مـ ــن إيـ ـ ـ ــران ،ف ـي ـت ــوج ــب ع ـل ــى األخـ ـي ــرة
القيام بـمـبــادرة للدخول فــي مفاوضات
مـبــاشــرة مــع الــدول العربية فــي الخليج
بـ ـه ــدف الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ات ـ ـفـ ـ ٍـاق يــرضــي
الجميع ،ويستبعد الخيار العسكري من
حل قادم ،وتبدو إيران متأكدة من
أي ٍ
أن الــدول المطلة على الخليج ستكون
قــادرة على الوصول إلى اتفاق من هذا
ال ـنــوع ،وتـعـمــل عـلــى ه ــذا ال ـخــط بـشـكـ ٍـل
ن ـش ـطٍ ،وإن كــان لــم يـلــق ق ـبــو ًال رسـمـيـ ًا
من الطرف المقابل إلى اآلن.
إخ ــراج ال ـقــوات األمــريـكـيــة مــن المنطقة
س ـي ـف ـتــح ص ـف ـحــة ج ــدي ــدة م ــن تــاري ـخ ـنــا،
وال بــد مــن الـنـظــر إلــى إي ــران عـلــى أنـهــا
م ـســاهــم أس ــاس ــي بـتـنـفـيــذ ه ــذه الـمـهـمــة،
فهي بــا شــك تلعب دور ًا فــاعـ ًا إلنجاز
ه ــذه الـمـهـمــة .إن الـنـشــاط الـفــاعــل لكل
ال ــرافـ ـضـ ـي ــن لـ ـل ــوج ــود األمـ ــريـ ـكـ ــي ب ــات
يطرح ثماره ،ومنظر القواعد األمريكية
الـفــارغــة بــات مـنـظــر ًا مــألــوفـ ًا يعيد األمــل
لـشـعــوب الـمـنـطـقــة ب ــأن ص ــورة جــديــدة
غ ـي ــر سـ ـق ــوط بـ ـغـ ــداد ي ـم ـك ــن أن تـعـلــق
بذاكرتهم لعقود قادمة.
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يعيش الكيان الصهيوني أزمة كبرى مرتبطة باألزمة
األمريكية ،وكما هو الحال بالنسبة للواليات المتحدة،
فإن ميزان القوى الدولي الجديد ال يتالقى مع المصلحة
الصهيونية ،بل خالفاً لذلك ،فإن تراجع المعسكر الغربي
يجعل من أزمة الكيان أكبر وأشمل ،مما يدفع الكيان ليكون
وهشاشة اتجاه الضربات التي يتلقاها.
أكثر تأثرًا
ً
ǧيزن بوظو

ع ــان ــى الـ ـكـ ـي ــان مـ ــن أزمـ ـ ــة فـ ــي ت ـش ـك ـيــل
الحكومة دامــت ألكـثــر مــن سـنــة ،وفشل
ل ـ  4م ــرات ع ـلــى ال ـتــوالــي ف ــي تـشـكـيـلـهــا
رغـ ـ ــم ك ـ ــل «ال ـ ـم ـ ـس ـ ــاع ـ ــدات وال ـ ـه ـ ــداي ـ ــا»
األمــري ـك ـيــة ك ـ «ص ـف ـقــة ال ـق ــرن» ،إل ــى أن
«ت ـجــاوز» األم ــر مــؤقـتـ ًا عـبــر تـشـكـيــل ما
سُمي بحكومة «وحــدة وطــوارئ» بين
بنيامين نتنياهو وبـيـنــي غــانـتــس ،عبر
تسليم رئــاســة ال ــوزراء لــأول ،وحقيبة
وزارة الـحــرب لـلـثــانــي لـمــدة  18شـهــر ًا،
ثم يصبح غانتس رئيس ًا لـلــوزراء .وقد
صادق الكنيست الصهيوني على تعديل
قانوني يسمح بتشكيل حكومة التناوب
هــذه بـيــن حــزبــي «الـلـيـكــود» و«كــاحــول
الفان».
الجوهر الصهيوني ذاته
ّإن هذا االتفاق بين الحزبين ،ليس ح ًال
لمشكلة الكيان ،بل ال يتعدى أن يكون
محاولة لتجاوز عقبة تشكيل الحكومة
مــؤقـتـ ًا بـغــايــة تـسـيـيــر األع ـمــال ،وبمعنى
آخــر ،فــإن المشكلة الـسـيــاسـيــة الــداخـلـيــة
ق ــد جـ ــرى دف ـن ـهــا م ــؤق ـت ـ ًا أم ـ ــام اإلعـ ــام
فقط ،وسرعان ما سوف تعود للظهور
بـتـفــاعــاتـهــا ،وال سيما أنـنــا نـتـحــدث عن
«أزمة حكم» يعاني منها الكيان ،وليس
م ـجــرد «مـشـكـلــة ط ــارئ ــة» فــي مــوضــوع
تأليف الحكومة.
مــا يـجـمــع هــذه ال ـقــوى الـصـهـيــونـيــة أنـهــا
نشأت على أساس برامج حرب ال أكثر،

وكـ ــان ال ـتــوســع والـ ـص ــراع م ــع الـجــانــب
الـفـلـسـطـيـنــي ودول ال ـج ــوار ه ــو حـجــر
األساس في هذه البرامج
ف ـف ـي ـمــا ي ـج ــري ت ـســوي ـقــه بـ ــأن نـتـنـيــاهــو
وال ـل ـي ـك ــود ،وبــاع ـت ـبــارهــم أق ـص ــى يـمـيــن
ضمن التركيبة الصهيونية ومعاييرها،
هم األكثر فجاج ًة ،إال أنهم ال يختلفون
عــن غــانـتــس أو أيــة قــوى أخــرى ســوى
بطبيعة الخطاب اإلعــامــي والخطوات
البرامجية الجزئية .وبمعنى آخــر ،فإن
هــذه الـقــوى ال تختلف عــن بعضها فيما
يتعلق بــالـمـســائــل الـخــارجـيــة واالحـتــال
ومجمل البنية الصهيونية ،أما خالفاتها
ف ـت ـت ـع ـلــق ب ـم ـصــالــح ض ـي ـقــة ل ـك ــل ف ـئ ــة أو
ب ـخــافــات تـكـتـيـكـيــة تـتـعـلــق بــال ـم ـشــروع
الصهيوني ذاته.
التصعيد كخطى استباقية
مع اشتداد األزمة األمريكية ومع الثقل
الـ ــذي ت ـتــركــه ع ـلــى ال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي،
ت ــزداد حــاجــة األخ ـيــر إل ــى فـتــح جـبـهــات
ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى ن ـف ـس ــه والس ـت ـث ـم ــاره ــا
داخ ـ ـل ـ ـي ـ ـ ًا ،ل ـك ــن الـ ــوضـ ــع م ـخ ـت ـل ــف ه ــذه
ال ـ ـمـ ــرة ،ف ــال ـت ـه ــدي ــدات ال ـم ـح ـي ـطــة بــاتــت
أكـثــر وضــوح ـ ًا ،وتـبــدو عـنــاصــر الهجوم
ال ـم ـضــاد ق ــد اك ـت ـم ـلــت ،ف ـتــأث ـيــرات إع ــان
«صـفـقــة ال ـقــرن» عـلــى ال ـشــارع والـقــوى
الفلسطينية قــد دفـعــت بــاتـجــاه خطوات
ع ـم ـل ـي ــة وأول ـ ـي ـ ــة ن ـح ــو وحـ ـ ــدة ال ـص ـفّ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،وقـ ــد القـ ــت دع ـم ـ ًا دول ـي ـ ًا
مـ ـب ــاش ــر ًا ومـ ــن روسـ ـي ــا تـ ـح ــدي ــد ًا ،عـبــر
الـعــديــد مــن االجـتـمــاعــات بـيــن الـخــارجـيــة
الــروسـيــة والفصائل الفلسطينية والتي
تكررت فيها جميع ًا الدعوة نحو وحدة
الصف ،والمضي باتجاه تنفيذ القرارات
الدولية المرتبطة بالقضية الفلسطينية،
ليبدأ الكيان فور إعالنه تشكيل الحكومة
بخطوات تصعيدية استباقية ظهر منها
ح ـت ــى اآلن ال ـح ــدي ــث عـ ــن ضـ ــم ال ـض ـفــة
الغربية.

خيارات الواليات
المتحدة والكيان
الصهيوني
محدودة
فالواليات
المتحدة تنسحب
من المنطقة
بشكل متسارع
وتحاول أن تدفع
الكيان لمزيد من
التصعيد

فبعد التلميح بهذا األمر من قبل الكيان،
أعـطــى وزيــر الـخــارجـيــة األمــريـكــي مايك
بــومـبـيــو ض ــوء ًا أخ ـضــر ًا ل ـهــذه الـخـطــوة
عبر تصريح له يفيد بأن هذا الفعل هو
شــأن «إســرائ ـي ـلــي» ،ثــم قــالــت الـمـتـحــدثــة
بـ ــاسـ ــم الـ ـخـ ــارجـ ـيـ ــة األمـ ــريـ ـكـ ـيـ ــة ب ــأن ـه ــم
«عـلــى اسـتـعــداد لــاعـتــراف بــاإلجــراءات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ال ــرام ـي ــة ل ـب ـســط ال ـس ـيــادة
وتطبيق القانون على مناطق من الضفة
الغربية».
ّإن ال ـم ـســألــة بــالـنـسـبــة لــأمــريـكـيـيــن هـنــا
تـ ـت ــاق ــى م ـ ــع ال ـم ـص ـل ـح ــة ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة
بــوص ـف ـهــا ت ـص ـع ـيــد ًا س ـيــاس ـي ـ ًا ق ــد ي ــؤدي
لـنـشــوء ت ــوت ــرات جــديــدة فــي الـمـنـطـقــة،
وف ــي ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،إال أن مــا
يـغـفـلــه أو يـتـجــاهـلــه ال ـطــرفــان هــو مــا قد
ت ـح ـم ـلــه هـ ــذه ال ـخ ـط ــوات م ــن ت ــأث ـي ــرات
معاكسة ألحالمهم.
الصف
ضرورة وحدة ّ
ه ــذا الـتـصـعـيــد ،وم ــا قــد ي ـت ـلــوه ،سـيــو ّلــد
بـطـبـيـعــة ال ـح ــال ردود ف ـعـ ٍـل وخ ـطــوات
ت ـش ــاب ــه م ــا جـ ــرى ب ـع ــد إع ـ ــان «ص ـف ـقــة
ال ـ ـق ـ ــرن» ،بـ ــل وبـ ـم ــا أنـ ـه ــا تـ ـ ــدور ح ــول
خـطــوات عملية مـبــاشــرة ،ستكون هذه
الـ ـ ــردود والـ ـخـ ـط ــوات أق ـ ــوى وأس ـ ــرع،
ف ـه ــذه ال ـت ـه ــدي ــدات ت ـضــع ج ـم ـيــع ال ـقــوى
الـفـلـسـطـيـنـيــة أمـ ــام اس ـت ـح ـقــاقــات عــالـيــة
للقيام بــدورهــا الفعليّ ،وضمن موازين
الـ ـقـ ــوى الـ ـج ــاري ــة وتـ ـطـ ــورهـ ــا ،ف ـ ــإن مــا
تفرضه الظروف الموضوعية أو ًال اآلن
ه ــو إن ـج ــاز وحـ ــدة ال ـص ـفّ الـفـلـسـطـيـنــي
وال ــدف ــع ف ــي اتـ ـج ــاه ت ـط ـب ـيــق الـ ـق ــرارات
الــدول ـيــة ال ـتــي ُأج ـ ِه ــض تـطـبـيـقـهــا ســابـقـ ًا
بفعل الوزن األمريكي عالمي ًا.
إن وضــع الكيان الصهيوني والــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ال ـم ـت ــأزم وال ـض ـع ـيــف ،يُـعـطــي
فــرصــة تــاري ـخ ـيــة لـلـفـلـسـطـيـنـيـيــن لـلـقـيــام
بـضــربــات كـبــرى مــوجـعــة ،مـمــا سيسمح
بتعزيز مــواقـعـهــم وتغيير قــواعــد اللعبة
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ب ـش ـك ــل ج ـ ـ ــذري ،إال أن ه ـ ــذا ال ـت ـح ــول
مشروط بجاهزية العامل الذاتي للقوى
الفلسطينية الموجودة اليوم لتلبية هذه
ال ـضــرورة ،عـبــر الـتـكـيّــف مــع الـتـطــورات
والـ ـظـ ــروف ال ـج ــدي ــدة ،ول ـع ـ ّـل ال ـخ ـطــوة
األول ــى ال ـمــذكــورة ســابـقـ ًا هــي األصـعــب
اآلن ،إال أنـهــا تـسـيــر نـحــو تـنـفـيــذهــا كما
تبين من اإلشارات الصادرة من مختلف
القوى الفلسطينية في الفترة الماضية،
عبر االجتماعات والـنــداءات نحو إقامة
جامع وموحد للقوى الفلسطينية،
شكل ٍ
بصرف النظر عن اسمه الشكليّ.
وبالحديث عن تطبيق القرارات الدولية،
هنالك نقطة ال ينبغي إغفالها أبد ًا ،وهي
أن النقاش فــي مسألة «حــل الدولتين»
ال يـنـبـغــي اع ـت ـبــاره مـكــافـئـ ًا لــ«الـتـعــايــش
مــع االح ـتــال» ،وهــو مــا تـحــاول بعض
ال ـقــوى فــي مـنـطـقـتـنــا ال ـتــرويــج لــه بـهــذه
الطريقة أو تلك ،بل ينبغي التأكيد على
أن الـظــرف الـحــالــي (وسـمـتــه األســاسـيــة
ت ـ ــراج ـ ــع الـ ـ ـ ــوزن األمـ ــري ـ ـكـ ــي وصـ ـع ــود
القوى المناوئة له) بات يسمح للشعب
الـفـلـسـطـيـنــي بـتـثـمـيــر نـضــاالتــه سـيــاسـيـ ًا،
وتمكين نفسه السـتـعــادة حـقــوقــه كلها،
وهذا الحديث إن كان يتم اعتباره سابق ًا
نــوع ـ ًا مــن األحـ ــام ،فــإنــه ال ـيــوم واقـعـيـ ًا
بشكل ال يقبل الجدل.
ٍ
إن خـيــارات الــواليــات المتحدة والكيان
الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي م ـ ـ ـحـ ـ ــدودة ،فـ ــالـ ــواليـ ــات
الـمـتـحــدة تـنـسـحــب مــن الـمـنـطـقــة بشكل
متسارع ،وتحاول أن تدفع الكيان لمزيد
من التصعيد ،ع ّله يستطيع سكب كمية
أك ـبــر م ــن ال ــزي ــت ف ــوق ال ـن ــار الـمـشـتـعـلــة
في اإلقليم ،لكن الوقائع الجديدة تشير
إلى أن كل تصعيد أمريكي في المنطقة
يليه انسحابٌ أسرع وأوسع ،وهذا هو
مصير الكيان الصهيوني أيض ًا ،فتراجع
وزن الـ ـغـ ــرب ع ـل ــى الـ ـس ــاح ــة ال ــدول ـي ــة
يـعـنــي أف ـق ـ ًا أوس ــع لـلـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي
وطموحاته وحقوقه.
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يعتمد النمو الرأسمالي على استغالل العمالة وعلى تدمير البيئة .فقد خلق عبر التمييز الجنسي والعنصرية مواطنين
ظل الرأسمالية ذات تن ّوع «ضئيل» ،حيث
من الدرجة الثانية يتم استغاللهم بشكل مضاعف .الديمقراطية في ّ
تسهل األنظمة
وحيث
السكان،
ة
ي
غالب
أمام
اتخاذ القرارات المتعلقة بتوليد الموارد االقتصادية واستخدامها مغلق
ّ
ّ
السياس ّية إساءة تمثيل الناخبين .تعزز التنمية الرأسمالية ميزات وثروات قّلة قليلة من سكان العالم ،وتدعم من
العمق انتشار الفقر بين الطبقة العاملة حول العالم.
ǧبنجامين سيلوين  ǧ
     تعريب وإعداد :عروة درويش

م ــا الـ ــذي ق ــد ي ـب ــدو ع ـل ـيــه جـ ــدول أع ـم ــال تـنـمـيــة
اشتراكية بديلة؟
ت ـقــوم الـمـقــالــة الـتــالـيــة عـلــى اف ـت ــراض ّأن حــركــة
طبقة العمّال سوف تقوم في المستقبل القريب،
بدعم مــن قـ ّـطــاع الفالحين والـمــزارعـيــن الصغار.
سيحدث هذا التبديل عبر مزيج من االنتصارات
ال ـبــرل ـمــان ـيــة ،وال ـن ـض ــاالت ال ـج ـمــاه ـيــريــة خ ــارج
الـبــرلـمــان .يـقــوم جــزء مــن هــذا االف ـتــراض على
ّأن الـطـبـقــة الـعــامـلــة فــي الـبـلــدان «األق ــل تـطــور ًا»
تـمـلــك فــرصــة أك ـبــر فــي الـسـيـطــرة عـلــى الـسـلـطــة
السياسيّة واالقتصاديّة من نظيرتها في البلدان
الثريّة ،حيث أنّهم يواجهون الحلقات األضعف
في سلسلة اإلمبرياليّة الرأسماليّة.
وم ــا أن تـتـحـقــق ه ــذه الـسـيـطــرة عـلــى الـسـلـطــة،
كـيــف سـيـتــم إعـ ــادة تـشـكـيــل ال ــدول ــة الــرأسـمــالـيــة
ســابـقـ ًا؟ مــا هــي أن ــواع الـمــؤسـســات الـتــي سيتم
إن ـشــاؤهــا لـتــوجـيــه ،وال ـح ـفــاظ ،وتــوسـيــع نـطــاق
سلطة الطبقة العاملة؟ ومن أين ستأتي الموارد
لتحقيق نمو اشتراكي في بلد فقير؟
نــركــز فــي حـجــاجـنــا هـنــا عـلــى ّأن عـلـيـنــا الـتـفـكـيــر
في استراتيجيات للتنمية االشتراكية باعتبارها
ستبدأ فــي دولــة واح ــدة ،دولــة مــوجــودة ضمن
الـنـظــام الــرأسـمــالــي االق ـت ـصــادي الـعــالـمــي .يجب
أن تسهم استراتيجيّة التنمية في بلد فقير في:
 )1تحسين ظــروف الطبقة العاملة على الـفــور.
 )2وضع األسس لتجديد سلطة الطبقة العاملة
في دولــة مؤسسة حديث ًا )3 .العمل على إتاحة
إمكانية ظهور دول اشتراكيّة جديدة ،والتعاون
مـعـهــا ضـمــن (ول ـكــن خ ــارج فــي نـهــايــة الـمـطــاف)
النظام العالمي الرأسمالي.
وفي حين ّأن هناك الكثير من الجدل داخل بعض
األوس ــاط االشـتــراكـيــة عــن عــدم إمـكــانـيّــة حــدوث

تنمية قبل إنـشــاء قــاعــدة اقـتـصــاديّــة (رأسمالية)
فإن حجاجنا هنا هو ّأن الموارد المطلوبة
قويّةّ ،
لتلبية احتياجات الطبقة العاملة موجودة بالفعل
في البلدان الفقيرة .في الواقع ّإن تعزيز التنمية
على أساس رأسمالي هو أمر خاطئ سواء من
الـنــاحـيــة االسـتــراتـيـجـيّــة أو مــن نــاحـيــة التحليل.
ف ـمــن ال ـنــاح ـيــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،سـتـضـفــي هـكــذا
تنمية الـشــرعـيــة عـلــى زي ــادة تــراكــم رأس الـمــال
واستمرار إخضاع اليد العاملة لرأس المال هذا.
ومــن الناحية التحليليّة ،فــإنّـهــا تمثل إخـفــاقـ ًا في
إدراك ّأن كميات كبيرة مــن الـثــروة الموجودة
حالي ًا يتم إنتاجها بالفعل في بلدان فقيرة.
وعليه فـ ّـإن القضيّة الجوهرية هنا ليست توليد
ال ـم ــزي ــد م ــن الـ ـث ــروة ي ـم ـكــن م ــن خــال ـهــا إي ـجــاد
مجتمعات اشـتــراكـيّــة فــي المستقبل ،بــل هــو في
الـحـقـيـقــة اس ـت ـخــدام ال ـث ــروة ال ـمــوجــودة بــالـفـعــل
لـضـمــان تـنـمـيــة بـشــريــة لـصــالــح الـطـبـقــة الـعــامـلــة،
ومــن قِـبـلـهــاّ .إن الـعــاقــات االجـتـمــاعـيــة الـتــي يتمّ
إنـتــاجـهــا داخ ــل وعـبــر تــولـيــد ال ـثــروة وتــوزيـعـهــا،
هي التي تحدد في نهاية المطاف جدوى التنمية
االشتراكية.
الثورة المتقطعة
لــن تعني سـيـطــرة الـطـبـقــة الـعــامـلــة عـلــى السلطة
السياسيّة تجاوز الرأسمالية ،بل ستمثل مرحلة
جديدة ومضاعفة من النضال من أجــل االنتقال
إلى أسلوب إنتاج بديل .أسلوب إنتاج يستخدم
األدوات ال ـتــي ورث ـهــا مــن ال ـمــاضــي .فـكـمــا صــاغ
م ــارك ــس األمـ ــر« :ي ـجــب أن نـبـقــي ف ــي اعـتـبــارنــا
ّأن قــوى اإلنـتــاج وعــاقــات اإلنـتــاج الـجــديــدة ال
تتطور مــن الـعــدم ،وال تسقط مــن الـسـمــاء ،وال
تــولــد م ــن رح ــم ال ـف ـكــرة ب ــذات ـه ــا .ب ــل ت ـخــرج مــن
تـنــاقـضــات ت ـط ـوّر اإلن ـتــاج الـقــائــم ،وم ــن عــاقــات
الملكيّة التقليديّة والموروثة».
سـيـكــون هـنــاك عــدد كبير مــن الـمــؤسـســات التي

القض ّية الجوهرية
هي استخدام الثروة
الموجودة بالفعل
لضمان تنمية بشرية
لصالح الطبقة
العاملة ومن ِقبلها

ال تـ ــزال ع ــاق ــات ال ـع ـمــالــة ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ســائــدة
فيها .قسم كبير من العمّال العاطلين عن العمل
سيسعون للحصول على عمل ودخــل .ستبقى
األس ــرة ال ـنــواة عـلــى األرج ــح قــائـمــة تعتمد فيها
النساء على مداخيل اآلخرين العاملين ،وسيتمّ
توجيههن نحو إنـتــاج أجـيــال حاليّة ومستقبليّة
مــن الـعـمــال .وفــي بــدايــة األم ــر ربّـمــا تـبـقــى أقـلـيّــة
ص ـغ ـي ــرة مـ ــن ال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــة الـ ــزراعـ ـيـ ــة وم ـ ـ ّـاك
األراضي تسيطر على غالبية األرض .ستخضع
الـ ـتـ ـج ــارة ال ـخ ــارج ـي ــة ل ـل ـش ــروط ال ــرأس ـم ــال ـيّ ــة.
س ـت ـب ـقــى ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـم ــال ـيّ ــة وق ــوت ـه ــا داخ ــل
االقتصاد مركزة بدرجة كبيرة .سيبقى التمييز
الجنسي والعرقي واالثني مــوجــود ًا .وستكون
الـمــؤسـســات الديمقراطية غير فاعلة مــن وجهة
نظر إنشاء مجتمع قائم على المشاركة الحقيقيّة.
ف ــي ظـ ـ ّل م ـثــل هـ ــذه الـ ـظـ ــروف ،ف ـ ـ ّـإن س ـيــاســات
واس ـتــرات ـي ـج ـيــات ال ــدول ــة االش ـت ــراك ـي ــة الـنــاشـئــة
ت ـح ـتــاج ،بـشـكــل م ـتــزامــن ،إل ــى تــوسـيــع وتـعــزيــز
ديـنــامـيّــة ق ـوّة الـطـبـقــة الـعــامـلــة أث ـنــاء تـقـلـيــل ق ـوّة
رأس الـمــال .يمثل هــذا الــوضــع مرحلة انتقالية،
حيث يتم تفكيك النظام الرأسمالي القديم أثناء
بناء نظام ديمقراطي جديد.
س ـي ـح ـتــاج األم ـ ــر إلـ ــى زمـ ــن ط ــوي ــل ن ـس ـب ـي ـ ًا مــن
أجــل إخضاع الرأسماليين للعالقات االجتماعية
االش ـت ــراك ـي ــة .وتـ ـح ــدي ــد ًا ب ـس ـبــب هـ ــذه الـعـمـلـيــة
المستمدة من التناقض ،فمن الضروري بشكل
مـضــاعــف أن ننظر فــي الكيفيّة الـتــي يمكن فيها
للطبقة العاملة الناشئة أن تحافظ على حماسها
وطــاقـتـهــا الـطـبـقـيّــة األول ـيّ ــة ،وأن تـسـهــل عـمـلـيّــة
إعادة تجديد نفسها اجتماعي ًا .وأن تساهم ،دون
وضع جدول زمني مسبق ،في التوسع العالمي
للتنمية البشرية االشتراكية.
«ي ـم ـكــن ت ـخ ـيّــل ع ـم ـل ـيّــة ت ـعــزيــز س ـط ــوة الـطـبـقــة
ال ـع ــام ـل ــة بــوص ـف ـهــا ث ـ ــورة م ـت ـق ـط ـعــة» .سـيـحــدث
مـثــل هــذا الـتـحـوّل عـلــى مــدى مـتــوســط وطــويــل،
وسيتخذ أشكا ًال عديدة أثناء ذلك .مثال :تطوير
التعاونيات والمزارع الجماعية ،وتوسيع ما هو
متاح من وسائل العيش (إنتاج الغذاء وتوزيعه،
الرعاية الصحية ...الــخ) ،نظم التعليم التشاركي
ال ـجــديــدة .وع ـلــى ال ـمــدى ال ـطــويــل والـمـتــوســط:
مراكمة الخبرة السياسيّة (عبر الدفاع وتوسيع

س ـل ـطــات ال ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة) .ي ـم ـكــن ل ـن ـظــرة إلــى
السياسية الخارجية أن تضيف شيئ ًا إلى توسيع
سـطــوة الطبقة العاملة ،وذلــك عبر الـتـعــاون مع
تضامن مؤيد
الحركات االشتراكية من أجل بناء
ٍ
للنظام الجديد (واألهــم من ذلك الدفاع عنه من
ال ـتــدخــل ال ـم ـع ــادي) ،وتــوس ـيــع عـمـلـيّــة سـيـطــرة
الـطـبـقــة الـعـمــالـيــة الـعــالـمـيــة عـلــى الـسـلـطــة عـنــدمــا
تسنح الظروف.
فــالـظـهــور األول ــي وإقــامــة دول ــة الـطـبـقــة الـعــامـلــة
الــديـمـقــراطـيــة فــي بـلــد واح ــد هــو ش ــرط مسبق
لظهور دول أخــرى مشابهة .وظهور مثل هذه
الــدول ضــروري مــن أجــل الحفاظ على مكاسب
األولــى على المدى الطويل .سيكون في جميع
ال ـحــاالت هـنــاك فـتــرة زمـنـيــة كـبـيــرة بـيــن ظـهــور
أول دولة اشتراكية ،وبين ظهور مثيالتها حول
الـعــالــم .وفــي هــذه الـفـتــرة الــزمـنـيــة يـجــب صياغة
اسـتــراتـيـجـيــة إنـمــائـيــة اشـتــراكـيــة ومـتــابـعــة العمل
بها.
إعادة التوزيع :استعادة الثروة االجتماعية
تـمـ ّثــل إع ــادة تــوزيــع ال ـثــروة عــن طــريــق تحويل
العالقات االجتماعية أسرع وسيلة للتخفيف من
وطأة الفقر ،وهي بذلك تُنشئ عمليات وإمكانات
تقدميّة حقيقيّة في التنمية البشرية.
نسمع فــي كثير مــن األحـيــان اعـتــراضــات تقول:
ّإن إعادة التوزيع هذه من شأنها أن تساهم في
الـتـنـمـيــة الـبـشــريــة بـشـكــل ذي مـعـنــى فــي الـبـلــدان
الغنيّة ،حيث تكون الفطيرة التي يعاد توزيعها
كبيرة نسبي ًا ،بينما مــن غير المرجح أن يكون
لــه ذات األثــر فــي الـبـلــدان الفقيرة نسبي ًا .وبـ ّـأن
هذه البلدان تحتاج عوض ًا عن ذلك إلى تجميع
ال ـثــروة قـبــل أن يـتــم تــوزيـعـهــا ،ول ـهــذا يـجــب أن
تخضع لعملية تنمية رأسمالية سريعة .أيّ أنّها
تـحـتــاج لـتـنـمـيــة رأس ـمــال ـيــة تـمـتـدّ لـجـيــل أو ع ـدّة
أجيال.
كثير ًا ما يتم أخذ مثل هذه الحجج على أنّها من
المسلمات ،وتتجاهل ببساطة الطرق التي تراكم
فـيـهــا الـطـبـقــات الــرأس ـمــال ـيــة فــي الـ ــدول الـفـقـيــرة
الـ ـث ــروة ،ف ـغــال ـب ـ ًا م ــا ت ـخــرج ه ــذه الـ ـث ــروات إلــى
الـخــارج ،وتحميها مــن الـضــرائــب الــوطـنـيــة ومــن
اسـتـخــدامـهــا الـمـحـتـمــل بـشـكــل ديـمـقــراطــي .فعلى
سبيل المثال :أظهرت دراسة أجراها إنديكومانا

شؤون استراتيجية
قاسيون ـ العدد  964اإلثنين  04أيار 2020

www.kassioun.org

وإعادة امتصاص الدولة

وب ــوي ــس ع ــام  2011ك ـيــف ّأن مـنـطـقــة إفــريـقـيــا
جنوب الصحراء:
«ق ــد ش ـهــدت إخ ــراج ـ ًا لـمــا يــزيــد عــن  700مـلـيــار
دوالر مــن رأس مــالـهــا مـنــذ ع ــام ّ ... 1970إن
إفريقيا هي دائــن صــافٍ لبقيّة العالم ،بمعنى ّأن
أصــولـهــا األجـنـبـيّــة تـتـجــاوز الـتــزامــاتـهــا األجنبية.
لكنّ هناك فارق ًا أساسي ًا بين االثنتين :فاألصول
هـ ــي ب ـي ــد خـ ــاصّـ ــة األف ـ ــارق ـ ــة .ب ـي ـن ـمــا ي ـق ــع ع ــبء
االل ـتــزامــات عـلــى الـعــامّــة ،مـسـتـحـقـ ًا عـلــى الشعب
اإلفريقي عموم ًا يدفعه عبر حكوماته».
وتـبـعـ ًا لــذات الــدراســة ،فـ ّـإن إفــريـقـيــا واقـعــة تحت
وطــأة ديــون خــارجـيّــة بقيمة  177مليار دوالر.
جـمـعــت «شـبـكــة ال ـضــرائــب ال ـعــادلــة» ع ــام 2012
بـيــانــات مــن  139دولــة معظمها مــن ذات الدخل
المتوسط والمنخفض ،والحظت:
«تـظـهــر ال ـب ـيــانــات الـتـقـلـيــديّــة ّأن إج ـمــالــي ال ـدَّيــن
الخارجي قدره  4.1ترليون دوالر في نهاية عام
 .2010لكن عند أخذنا في الحسبان الحتياطاتها
األج ـن ـب ـيــة ول ـل ـث ــروة ال ـخ ــاصّ ــة ال ـم ــوج ــودة فــي
الخارج وغير المسجلة ،يمكن مراجعة الصورة
بحيث يبلغ صــافــي الــديــون اإلجـمــالــي لصالحها
 10.1إلى  13.1ترليون دوالر ...هذه الدول هي
دول ــة دائ ـنــة ك ـبــرى ،ولـيـســت دو ًال مــديـنــة .بــأي
ح ــال ،يـسـيـطــر عـلــى أص ــول ه ــذه الـ ــدول بـضـعــة
أف ــراد أثــريــاء ،بينما يحمل الـعــامّــة عــبء ديونها
عبر الحكومات».
وتظهر ديـبــورا روجــرز وبالينت بــاالزس عام
 2016بـ ـ ّـأن إع ـ ــادة ت ــوزي ــع ص ـغ ـيــر ل ـل ـث ــروة فــي
البلدان الفقيرة من األثرياء إلى الفقراء بإمكانه
إنهاء الفقر:
«بــاسـتـخــدام األرق ــام الـتــي تـشـبــه الـمــأخــوذة من
بنغالديش عــام  ،1996/1995فـ ّـإن إعــادة توزيع
 %3م ــن ال ــدخ ــل م ــن الـشــريـحــة الـخـمـسـيّــة الـعـلـيــا
(تـقـلـصــت نـسـبـتـهــا مــن  %40.2لـتـصـبــح )%37.2
إلــى الشريحة الخمسية الدنيا (ارتفعت نسبتها
من  %9.3إلى  )%12.3ينتج عنه تقليص بنسبة
الفقر من  %20إلى ... %0.0تتطلب محاولة الحدّ
مــن الـفـقــر بـنـسـبــة مـمــاثـلــة بــاالعـتـمــاد عـلــى النمو
االق ـت ـصــادي ،تــوسـيـعـ ًا لـلــدخــل اإلجـمــالــي بنسبة
تقارب .»%45
فــي سـيــاق مـمــاثــل ،يـظـهــر كــريــس ه ــوي وآن ــدي

سومنر كيف ّأن إعــادة تــوزيــع مـحــدود للثروة
(مـ ـث ــال :ع ـبــر إع ـ ــادة تــوج ـيــه دع ــم ال ــوق ــود مــن
الـمـنـتـفـعـيــن األث ــري ــاء بــه إل ــى ال ـف ـقــراء) يـمـكــن أن
تكون لها آثار كبيرة« :لدى معظم البلدان النامية
القدرة على القضاء على الفقر ...عند المستويات
الـتــي يـقـ ّل فيها الــدخــل عــن  1.90دوالر أو أعلى
قـلـيـ ًا عـنــد  2.50دوالر ووصـ ــو ًال حـتّــى إل ــى 5
دوالر في اليوم».
ي ـتــم ف ــي ه ــذه ال ـح ـســابــات اس ـت ـخــدام تـعــاريــف
متحفظة نــوعـ ًا مــا (قائمة على الـمــال) .عــاوة
فإن الحسابات تفترض قيام توزيع
على ذلكّ ،
مـ ـح ــدود ل ـل ـث ــروة داخ ـ ــل ال ـب ـن ــى االج ـت ـمــاع ـيــة
الرأسمالية الموجودةّ .إن مفهومنا عن التنمية
االش ـتــراك ـيــة ي ـن ـطــوي ع ـلــى ت ـصــور اجـتـمــاعــي
أوسع نطاق ًا للثروة .فالثروة لدينا ال تقتصر
عـلــى الــدخــل وال ـمــال ،بــل تمتد لتشمل وســائــل
إن ـت ــاج ال ـث ــروة االج ـت ـمــاع ـيــة نـفـسـهــا ،بـ ــدء ًا مــن
األرض وأم ــاك ــن الـعـمــل ووصـ ــو ًال إل ــى الـبـيـئــة
ظل الرأسمالية يتم إنتاج هذه
الطبيعية .ففي ّ
الثروة اجتماعي ًا ولكنّها مملوكة بشكل خاص.
ت ـت ـم ـثــل أه ــدافـ ـن ــا ف ــي إحـ ـ ــداث ت ـح ــول ج ــذري
فــي ث ــورة الـمـجـتـمــع مــن خــال إض ـفــاء الـطــابــع
االجتماعي على ملكيته وتوجيهه ديمقراطي ًا.
إعادة امتصاص الدولة من قبل المجتمع
بـعــد دراس ـت ــه لـكــومــونــة ب ــاري ــس ،ق ــال مــاركــس:
«تمّ أخير ًا اكتشاف الشكل السياسي الذي يجب
العمل به في إطار التحرر االقتصادي للعمال»،
حـيــث سـيـكــون« :بـمـثــابــة أداة الق ـتــاع األســس
االقـتـصــاديّــة التي تدين لها الطبقات بوجودها،
وعليه اقتالع حكم الطبقة» .لقد وصف العملية
الجذرية لتغيير العالقات االجتماعية ،وال سيما
ع ــاق ــة ال ــدول ــة بــالـمـجـتـمــع ع ـلــى ال ـن ـحــو ال ـتــالــي:
«إع ـ ــادة ام ـت ـصــاص الـمـجـتـمــع لـسـلـطــات الــدولــة
بــوصـفـهــا ق ـوّة حـيّــة خــاصــة بـهــا ،ب ــد ًال مــن كونها
قـوّة تسيطر عليه ويخضع لها .ويتم ذلــك عبر
الجمهور الشعبي ذاته الذي يشكل قوته الخاصة
بــديـ ًـا عــن ال ـقــوة الـمـصـمـمــة لـقـمـعــه :إنّ ــه الـشـكــل
السياسي لتحرره االجتماعي».
يـجــب عـلــى المجتمع أن يعيد امـتـصــاص الــدولــة
من أجل إخضاع العالقات االجتماعية الرأسمالية

الخطة التي توضع
ّ
بطريقة تشاركية.
تحول الناس عبر
ّ
الممارسة إ ّنها
عملية تربوية
يتعلم المشاركون
فيها أن يستفسروا
عن أسباب األشياء
وأن يحترموا رأي
اآلخرين فيها

وتحويلها .يمكن أن تسهم ثالثة مبادئ تنظيميّة
في التفكير في كيفيّة حــدوث مثل هــذه العملية
التحويليّة:
الملكية االشتراكية لوسائل اإلنتاجّ :إن اإلنتاج
الـبـضــاعــي الــرأسـمــالــي هــو الـنـمــوذج االجـتـمــاعــي
الـ ـ ــذي تـ ـ ـمّ ب ـم ــوج ـب ــه ت ـح ـق ـي ــق نـ ـظ ــام ال ـت ــراب ــط
االجـتـمــاعــي األكـثــر ت ـطــور ًا فــي تــاريــخ الـبـشــريــة.
وم ــع ذل ــك ،يـتــم تــوجـيــه وســائــل اإلن ـت ــاج بشكل
اس ـت ـبــدادي وف ـق ـ ًا ل ـضــرورات ال ـســوق مــن تــراكــم
رأس المال التنافسي .تحرم هياكل الملكية هذه
الـعـمّــال مــن أيّ رأي حــول كـيــف وإل ــى أيــن يتم
توجيه اإلنتاج ،ويقصر آراءهــم على «األشياء»
ال ـت ــي ي ـتــم ال ـت ــاع ــب ب ـهــا ع ـبــر «ال ـم ــوض ــوع ــات»
اإلداريــة .على النقيض من هــذا ،ستعيد الملكية
االش ـتــراك ـيــة لــوســائــل اإلن ـت ــاج تــأسـيــس صـنــاعــة
القرار لتتم ضمن عملية ديمقراطية جماعية.
اإلنـتــاج االشـتــراكــي الــذي يـقــوده الـعـمّــال :تسهّل
الـمـلـكـيــة ال ـج ـمــاع ـيــة لــوســائــل اإلن ـت ــاج الـتــوجـيــه
االش ـت ــراك ــي ل ــإن ـت ــاج ،م ــن خ ــال ال ـت ـع ــاون بـيــن
ال ـع ـمــال ومـجـتـمـعــاتـهــم ال ـم ـح ـل ـيــة .ي ـع ـدّ م ـثــل هــذا
الـتـعــاون أم ــر ًا رئـيـسـيّـ ًا فــي المجتمع االشـتــراكــي
الـنــاشــئ لسببين ،أو ًال :ألنّــه يـحـدّ ث ـمّ يـقـ ّلــص ثم
ينهي اإلنـتــاج القائم على االسـتـبــداد والمنافسة
ألن عصب الحياة في التنمية
الفوضويّة .ثاني ًاّ :
االشـتــراكـيــة هــو الـتـعــاون ،داخــل وخ ــارج أمــاكــن
العمل.
ت ـح ــدي ــد وت ـل ـب ـيــة ح ــاج ــات وأغـ ـ ــراض الـمـجـتـمــع
وأهدافه :في ظ ّل الرأسمالية ،تتنافس الشركات
لتأمين مـيــزة تنافسية .وتتنافس طبقة العمّال
والعمالة المنزلية واألفــراد ضدّ بعضهم البعض
ل ـت ــأم ـي ــن أفـ ـض ــل األعـ ـ ـم ـ ــال .ت ـم ـث ــل ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات
الـمـجـتـمـعـيــة ،الـتــي يـتــم تنظيمها داخ ــل ومــا بعد
أماكن العمل ،منطق ًا بدي ًال للتجديد االجتماعي.
سيعتمد تحديد وإشباع االحتياجات واألغراض
االجـتـمــاعـيــة عـلــى ال ـت ـعــاون داخ ــل وب ـيــن أمــاكــن
العمل والوحدات االجتماعية المحيطة.
كيف يمكن تطبيق مثل هذه المبادئ التنظيميّة؟
يم ّثل العمل الالمركزي على المستوى المحلي
أح ــد ال ـط ــرق لـتـحـقـيــق ذل ــك .فـفــي ظ ـ ّل مـثــل هــذا
الـنـظــام ،تتدفق الطاقة االجتماعية التي يولدها
ال ـت ـخ ـط ـيــط م ــن ال ـم ـس ـتــوى األدن ـ ــى لـلـمـسـتــوى
األعلى :أي من المستوى المحلي إلى المستوى
الــوط ـنــي ،وذل ــك ع ــوض ـ ًا ع ــن األوام ـ ــر م ــن أعـلــى
ألس ـف ــل ك ـم ــا ف ــي الـ ـش ــرك ــات وال ـ ـ ــدول ف ــي ظ ـ ّل
الرأسمالية .ومن المبادئ التي تسترشد بها هذه
العملية« :يجب اعتماد الالمركزيّة في ك ّل شيء
يـمـكــن الـقـيــام بــه فــي الـمـسـتــوى األدن ــى» .ستتم
إعــادة تنظيم االقتصاد الوطني وتوجيهه نحو
تـحـقـيــق هــذه األهـ ــداف .ويـتــم نـقــل االحـتـيــاجــات
والمواضيع التي ال يمكن تلبيتها في المستوى
المحلي إلى المستوى األعلى :إلى هيئة تخطيط
أعلى ،والتي تقوم بتشميلها في االستراتيجيات
العامّة لتوليد الموارد وتخصيصها.
يـتـطـلــب إن ـشــاء وتـصـعـيــد دواف ــع نـقــل التخطيط
الديمقراطي ونقلها إلى مستويات أعلى وجود
درجات مناسبة من التخطيط التشاركي .يمكن
إنشاء هــذه الــدرجــات المختلفة ،لكن المترابطة،
م ــن ق ـب ــل األحـ ـيـ ــاء والـ ـقـ ــرى وم ـج ــال ــس ال ـم ــدن
وهيئات الدولة الوطنية.
يمكن للجيران داخل األحياء والقرى أن يلتقوا
بشكل دوري ليتناقشوا فيما بينهم عن نوعيّة
الـمـجـتـمــع الـ ــذي ي ــري ــدون أن يـعـيـشــوا ف ـيــه ،ثــم
يـ ـح ــددوا وي ـن ـس ـقــوا االح ـت ـي ــاج ــات الـمـجـتـمـعـيّــة
وق ـ ــدرة تـلـبـيــة ه ــذه االح ـت ـي ــاج ــاتّ .إن احـتـمــال
الـتـطــابــق الـكـلــي بـيــن االحـتـيــاجــات وال ـقــدرة على
تـلـبـيـتـهــا ص ـغ ـيــرة .وعـلـيــه ف ـ ّـإن ه ــدف الـتـخـطـيــط
على المستوى المحلي في جزء منه كي يحدد،
وي ـتــواصــل مــع األع ـل ــى ،عــن ال ـم ــوارد اإلضــاف ـيّــة
المطلوبة وعن كميات الفائض المتاحة.
ي ـم ـثــل ال ـم ـج ـت ـمــع ال ـم ـح ـلــي ،ال ـ ــذي ي ـج ـمــع بـيــن
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مجموعة متنوعة مــن األحـيــاء وأمــاكــن العمل،
الناطق التالي للتخطيط التشاركي الالمركزي.
يتم جمع المعلومات من المجتمعات المحلية
ومـنــاقـشـتـهــا داخ ــل أمــاكــن ال ـع ـمــل .هــل بــإمـكــان
ال ـع ـم ــال أن ي ـل ـب ــوا اح ـت ـي ــاج ــات ال ـم ـج ـت ـم ـعــات
الـمـحـلـيــة ال ـتــي ت ـضــم ال ـم ـج ـمــوعــات الـبـشــريــة؟
ظل الرأسمالية ،حيث يوجه اإلنتاج نحو
في ّ
تــولـيــد قـيــم تـبــادلـيــة (مــن أجــل بيعها بــربــح في
السوق) ،تأتي مثل هذه االعتبارات في مركز
ثانوي (إن أخذت في االعتبار على اإلطالق)
م ـقــابــل تـحـقـيــق أق ـصــى ق ــدر م ــن األربـ ـ ــاح .فــي
ظـ ّـل المجتمع االشتراكي الناشئ ،فـ ّـإن تحديد
وم ـحــاولــة تـلـبـيــة االح ـت ـيــاجــات الـمـحـلـيــة تطلق
عـمـلـيــة وض ــع ال ـق ـي ـمــة االس ـت ـع ـمــال ـيــة (اإلن ـت ــاج
بـهــدف إشـبــاع حــاجــات الـطـبـقــة الـعــامـلــة) مكان
القيمة التبادلية .ومن خالل مجالس االجتماع
المحليّة يمكن أن نو ّلد البيانات عن:
االحتياجات التي يمكن إشباعها من قبل ،وداخل
الوحدات المحليّة.
االحتياجات التي ال يمكن إشباعها عبر الوحدة
المحليّة (وهي التي تحتاج للمزيد من المساعدة
من داخل المجتمع المحلي ومن خارجه).
ك ـم ـيّ ــة ف ــائ ــض ال ـع ـم ــل (الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن ل ـل ــوح ــدات
المحليّة أن تساهم به من أجل تلبية احتياجات
الوحدات المحليّة األخرى).
وتجري مناقشة كميّة الفائض واالحتياجات
التي لم تلبّ ضمن سلسلة التخطيط التشاركي
من أسفل ألعلى لتضمّ أوسع الوحدات نطاق ًا:
بـ ــدء ًا م ــن ال ـت ـعــاون ـيــات ووص ـ ــو ًال إل ــى الــدولــة
الــوطـنـيــة .فـعـنــدمــا تـحـضّــر ال ــوح ــدات الـمـحـلـيّــة
قوائم باحتياجاتها وبما ال تستطيع أن تلبيه
مـنـهــا وبـكـمـيــات ال ـفــائــض ،تـسـتـطـيــع الــوحــدات
على المستوى الوطني أن تقدّر كيفيّة توليد
الـ ـمـ ــوارد وت ـخ ـص ـي ـص ـهــا .ف ـح ـيــث ت ـك ــون ه ـنــاك
احـتـيــاجــات زائـ ــدة ،س ـتــدور الـمـنــاقـشــات حــول
آليات زيادة اإلنتاج وإعادة تخصيص الموارد
(ســواء بشكل إقليمي أو اجتماعي) ،أو حول
إمكانيّة تقليص إشباع بعض االحتياجات.
وم ــن خ ــال الـتـخـطـيــط ال ـت ـشــاركــي الــامــركــزي،
يـمـكــن لـلـمـشــاركـيــن أن يـكـتـسـبــوا الـمـعــرفــة بـشــأن
تــوافــر ال ـم ــوارد وإن ـتــاج ـهــا وتـخـصـيـصـهــا .كتبت
مــارتــا هــارنـكــر ملخصة خـبــرتـهــا أثـنــاء الـمـشــاركــة
في تجارب التخطيط التشاركي الالمركزي في
ال ـبــرازيــل وفـنــزويــا والـهـنــد ،بــأنّـهــا تـمـثــل عملية
مزدوجة:
الخطة التي وضعت بطريقة تشاركية.
«أو ًالّ ...
ثاني ًا ...تحوّل الناس عبر الممارسة ...إنّها عملية
تــربــويــة يتعلم الـمـشــاركــون فيها أن يستفسروا
عن أسباب األشياء وأن يحترموا رأي اآلخرين
بأن المشاكل التي يواجهونها
فيها وأن يدركوا ّ
ليست محصورة بشارعهم أو بحيهم ،بل بكونها
مــرتـبـطــة بــال ـحــالــة ال ـعــامّــة لــاق ـت ـصــاد وبــالــوضــع
االجـتـمــاعــي الــوطـنــي وحـتّــى بــالــوضــع الــدولــي...
تـنـشــأ مــن خــال ذلــك عــاقــات جــديــدة للتضامن
والتكامل ،تر ّكز على الجماعة بــد ًال من تركيزها
على الفرد».
س ـي ـت ـط ـلــب ال ـت ـخ ـط ـيــط ال ـت ـش ــارك ــي ال ــام ــرك ــزي
تـنـسـيـقـ ًا مــركــزي ـ ًا يـمـلــك سـلـطــة تـقــريــر تخصيص
الـ ـم ــوارد .ال يـمـكــن ت ـحــديــد سـلـطــة ه ــذا الـمــركــز
بشكل مجرّد ،وسيعتمد على اعتبارات تتراوح
ما بين االختالفات في قــدرة الــوحــدات المحلية
على تلبية احتياجاتها ،وما بين الظروف الدولية
ال ـم ـت ـغ ـيــرة .ف ـفــي ح ــال ك ــان ب ـم ـق ــدور ال ــوح ــدات
المحلية أن تلبي بسهولة احتياجاتها الخاصة،
فسيكون في الغالب التنسيق المركزي المطلوب
مـتــدنـيـ ًا نـسـبـيـ ًا .وفــي ال ـحــاالت الـتــي تــوجــد فيها
ت ـفــاوتــات مـحـلـيّــة ص ــارخ ــة ،ف ـ ّـإن مـسـتــوى أعـلــى
مــن التدخل الـمــركــزي سيكون مطلوب ًا مــن أجل
تنسيق نـقــل ال ـمــوارد مــن الـمـنــاطــق األكـثــر حظ ًا
إلى تلك األقل حظ ًا.
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من يقرأ رواية «الطاعون» للكاتب الفرنسي ألبير كامو
يستطيع أن يلتمسالشعور اإلنساني في الظروف الراهنة.
وبإمكان القارئ إسقاط هذه الروايةوالتعايش مع أحداثها
كأنه يعيشها في أزمته الراهنة مادامت األوبئة تشتركفي
بدايتها بغموض أسباب حدوثها ،وفقدان الدواء وصو ًال لحياة
الحجرالصحي ،وتتعدد اإلجراءات واألزمنة واألوبئة التي
تضرب البلدان والمدنالمزدحمة لتشل حركة الناس.

ǧوردة بطرس

األوبئة والحروب
ت ـق ـصّ روايـ ــة ال ـطــاعــون ال ـص ــادرة عــام
 1947أح ـ ــداث م ــرض ال ـط ــاع ــون ال ــذي
ض ــرب مــدي ـنــة وهـ ــران ال ـجــزائــريــة عــام
 1940فـ ــي زم ـ ــن االح ـ ـتـ ــال ال ـفــرن ـســي
والـ ـحـ ــربال ـعــال ـم ـيــة ال ـث ــان ـي ــة ،ويُ ـس ـلــط
الكاتب الفرنسي الضوء على شخصيات
الــروايــة التي جعل كــل منها تمثل نمط ًا
مــن التفكير والـتــوجـهــات وتــؤدي مهمة
إيـ ـص ــال رس ــال ــة ت ـع ـكــسواق ـ ــع ال ـح ـيــاة
االجـتـمــاعـيــة فــي مــديـنــة وه ــران فــي ذلــك
الوقت وتصف آالم الوباء الذي أصابهم .ال ـط ــاع ــون ب ـص ـبــر ومـ ـث ــاب ــرة ،وك ـ ــان لــه
كـتــب ال ــراوي بــاســم شخصيات الــروايــة الفضل األكبر مع القاضي تارو بتحريك
عــن ش ـعــور مـ ــرارة الـنـفــي ال ـق ـســري في الفرق التطوعية الصحية .واألب بانولو
نفسه معبقية المواطنين ،وما نتج من رجل الدِّين الذي كان يرى أنالخالص
رغبات بالعودة إلى الماضي ،أو الرغبة من الوباء بيد اهلل ،وعلينا أن نعود الى
في استعجال الزمن إلــى األمــام ،واصف ًا ج ــادة ال ـصــواب ونـتـقــرب مــناهلل ،وقــد
شعور الوحدة اإلنسانية وتقييد الحركة مات بالطاعون بعدما رفض أخذ العالج
في المدينة الكبيرة التي أصبح سكانها ألنه يتعارض مع مبادئهوايمانه باهلل.
س ـج ـنــاء ومـنـفـيـيــن ف ــي ب ـيــوت ـهــم ،وكـيــف
تصاعد شعور التضامناإلنساني خالل
 نتائج إغالق المدينة
ان ـت ـشــاء وب ــاء ال ـطــاعــون ،وص ــور أيـضـ ًا تمثلت النتائج باالنفصال المفاجئ بين
الـ ـمـ ـحـ ــاوالت ال ـح ـك ــوم ـي ــة ال ـف ــاش ـل ــة فــي ال ـب ـشــر ال ــذي ــن ل ــم ي ـس ـت ـعــدوا لـمـثــل هــذه
مكافحته.
األزمـ ــات،واعـتـقــد األق ــرب ــاء بــأنــه مـجــرد
حظر مؤقت ،فاكتفوا ببعض المعانقات
شخصيات مختلفة
والــوصــايــاواثـقـيــن بــالـلـقــاء الـجـمـيــل بعد
يعتبر الدكتور ريو الشخصية األساسية عـ ــدة أس ــاب ـي ــع« ،إن ـه ــا ال ـث ـقــة اإلن ـســان ـيــة
في الرواية واألكثر احتكاك ًا معالمرض ،البليدة» كماوصفها الكاتب .أو يمكن أن
وهو ذو شخصية تلتزم بــأداء الواجب نسميها «توق اإلنسانية إلى الخالص».
دون االسـتـســام لـلـتـعــب تــارك ـ ًازوجـتــه أص ـب ـحــت ال ـمــدي ـنــة م ـن ـق ـط ـعــة ع ــن ســائــر
فـ ــي م ــدي ـن ــة أخ ـ ــرى ل ـل ـع ــاج ،وم ـق ـس ـم ـ ًا أن ـح ــاء ال ـب ــاد ،ال م ــواص ــات م ـتــوفــرة،
وق ـتــه ب ـيــن وظـيـفـتــه الـصـبــاحـيــة وعـمـلــه ومُ ـن ـعــت ال ـمــراســات خــوف ـ ًا مــن انـتـقــال
ضمن الفرق الصحية التطوعية مكرس ًا الــوبــاء عـبــر الــرســائــل الــورق ـيــة ،وكــانــت
وقـتــه لمقاومة الـطــاعــون والتضامن مع الـبــرقـيــات الملجأ الــوحـيــد للتواصل بين
ضحاياه.
األش ـخــاص الــذيــن ربـطــت بـيـنـهــم ســابـقـ ًا
أمـ ــا ال ـص ـح ـفــي رام ـب ـي ــر ،ف ـهــو ق ـ ــادم مــن رواب ـ ــط ال ـص ــداق ــة وال ـت ـفــاهــم وال ـعــاط ـفــة
فرنسا من أجل تحقيق لحساب صحيفة وال ـ ُق ــرب ــة ،وج ـعــل ال ــوب ــاء الــوح ـشــي من
بــاريـسـيــة حــول أوض ــاع الـعــرب ،يفاجئه المواطنين كائنات خالية من العواطف
الـطــاعــون ويحبسه فــي الـمــديـنــة ،فوجد ال ـف ــردي ــة ك ـم ــا وص ـف ـه ــا ال ـك ــات ــب ،وس ــاد
نفسه مرغم ًا على هذا البعد عن زوجته ،ش ـعــور الـتـضــامــن اإلن ـســانــي .وص ــورت
وتُ ـص ــور ال ــرواي ــة م ـحــاوالتــه الـمـتـكــررة الـ ــروايـ ــة األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن اس ـت ـهــانــوا
ل ـل ـخــروج مــن الـمــديـنــة بـشـتــى الــوســائــل بالموقف ،فغلبت رغبتهم رؤيــة ذويهم
الـقــانــونـيــة وغ ـيــر الـقــانــونـيــة عــن طــريــق كل حكمة.
عصابات التهريب التيتستغل األزمات
لتحقيق األرب ــاح ،ليستسلم لـمـحــاوالتــه
التدابير الحكومية
البائسة مشاطر ًا سكان المدينة مصيرها بعد تفشي الوباء اتخذت تدابير تتعلق
بعد أن نفد صبره.
ب ـس ـيــر ال ـمــرك ـبــات وال ـت ـم ــوي ــن ،و ُف ــرض
وه ـن ــاك غـ ــران الـ ــذي يـتـصــف بــالـعــزيـمــة ت ـق ـن ـيــن الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،وأغ ـل ـق ــت ال ـم ـخ ــازن
واإلرادة الصلبة ،كان يهتم بعمله وسط أب ــواب ـه ــا وق ـف ــز ال ــوب ــاء ق ـف ــزات مـفــاجـئــة

لم تعرف
وهران وباء
الطاعون حسب
بعض النقاد
واإلعالميين
والطاعون الذي
قصده كامو يرمز
إلى الفاشية التي
هددت البشرية
باإلبادة

م ــع ك ــل ي ــوم ج ــدي ــد ،ح ـيــث ازداد عــدد
ال ـض ـحــايــا ،وازدادت مـعـهــا الـتــوجـيـهــات
الــوقــائـيــة صــرامــة .عُــزلــتبعض األحـيــاء
ال ـم ـصــابــة داخـ ــل ال ـمــدي ـنــة لـمـنــع انـتـشــار
الوباء إلى وسطها ،وهذاما جعل سكان
بقية األحـيــاء يــواســون أنفسهم بعبارة
«ه ـ ـنـ ــاك س ـج ــن أضـ ـي ــق مـ ــنس ـج ـن ــي»،
و ُألغيت مراسم الدفن للمرضى ،بعد أن
تركوا للموت بعيد ًا عنذويهم.
خوف الحكومة من التمرد
رغـ ــم أن االس ـت ـي ــاء ل ــم ي ـت ـفــاقــم ،إال ّأن
ال ـح ـكــومــة خـشـيــت ال ـس ـي ـنــاريــو األسـ ــوأ،
فاتخذت تدابير احتياطية تالفي ًا لتمرد
ش ـع ـب ــي مـ ـحـ ـتـ ـم ــل ،فـ ـنـ ـش ــرت ال ـص ـح ــف
قـ ـ ــرارات ت ـح ــدد م ـن ــع الـ ـخـ ــروج وت ـن ــذر
المخالفين بالسجن ،وأخــذت الــدوريــات
ورجال الحرس يطوفون في الشوارع
الخالية في المدينة ،وكــان يمكن سماع
ص ـ ــوت حـ ــوافـ ــر ال ـخ ـي ــل ع ـل ــى األرض
منذرة بقدوم الحرس ،ومن وقت آلخر
سـمـعــت أص ــوات طـلـقــات نــاريــة لــإعــدام
الجماعي للقطط والكالب.
اإلشاعات ونقص المعدات
أشار ألبير كامو خالل الحوار الذي دار
بين الطبيب ريو والصحفي رامبيرإلى
وســائــل مكافحة الـطــاعــون الـتــي لــم تكن
كافية ،والحاجة الملحة للمعدات الطبية
واالستعانة بأطباء وموظفين صحيين
من الخارج.
وانـ ـ ـتـ ـ ـشـ ـ ــرت اإلش ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــات ،وتـ ـ ـ ـ ــداول
المعلومات الكاذبة عن الوباء من خالل
ش ـخ ـص ـيــة ك ــوت ــار ال ـت ــي ت ـم ـت ـلــئ جـعـبـتــه
بالحكايات الصحيحة والـكــاذبــة ،وروى
للطبيب ريو قصة رجل في المدينة بدت
عـلـيــه ذات ص ـبــاح عـ ــوارضال ـطــاعــون،
فـ ـخ ــرج مـ ــن ب ـي ـت ــه فـ ــي هـ ــذيـ ــان ال ـح ـمــى

وارتمى على أول امرأة التقاها،فضمها
إليه وهو يصيح أنه مصاب بالطاعون!
وصور الكاتب كيف يبحث اإلنسان في
ظل هذه الوحدة عن المساعدةالمعنوية
مــن جــار أو صــديــق يلجأ لــه لتعبير عمّا
يجول بأفكاره وعواطفه التي أصبحت
ج ـيّ ــاش ــة ب ـعــد أن ُط ـب ـخــت ط ــوي ـ ًـا عـلــى
نــار االنـتـظــار ،أمــاالـطــرف المستمع كما
وص ـفــه كــامــو يـتـصــورهــا أل ـم ـ ًا يُ ـبــاع في
األسواق أو كآبةمتكررة فيأتي الجواب
مزيف ًا بالعواطف .ويُصور الكاتب لجوء
أب ـط ــال الـ ــروايـ ــةإلـ ــى ب ـع ـض ـهــم ل ـت ـشــارك
خواطرهم وأسرارهم الشخصية.
وســاهـمــت مــوجــات الـحــر الـتــي صاحبت
ش ـهــر ح ــزي ــران ب ـق ـفــزة ل ـع ــدد ال ـض ـحــايــا
مـ ـتـ ـج ــاوزة رق ـ ــم الـ ـ ـ  900فـ ــي أس ـب ــوع
واحــد ،وهــو األمــر الــذي جعل اإلحباط
يُخيمعلى المدينة ،وانغلق السكان على
أن ـف ـس ـهــم ،مـغـلـقـيــن أب ــواب ـه ــم ون ــواف ــذه ــم
ف ــي وجـ ــهاألس ـ ــى الـ ـق ــادم م ــن ال ـب ـيــوت
ال ـم ـج ــاورة ،وق ــال ال ـكــاتــب :إن الـقـســوة
اسـتــولــت عـلــىالـقـلــوب بـعــد ذل ــك الــذعــر
الطويل ،وكأنها لغة الناس الطبيعية كما
وصـفـهــاالـكــاتــب ،أو الـطـبـيـعــة اإلنـســانـيــة
القادرة على التعايش مع األزمات!
الطاعون األسود
ف ــي الـحـقـيـقــة ل ــم ت ـعــرف مــدي ـنــة وه ــران
وب ــاء ال ـطــاعــون فــي ذل ــك الــوقــت حسب
بـعــض الـنـقــاد واإلعــامـيـيــن ،والـطــاعــون
ال ـ ــذي ق ـص ــده ك ــام ــو كـ ــان ف ــي فــرن ـســا،
ولـكـنــه لـيــس وبــاء الـطــاعــون بـحــد ذاتــه،
بـ ــل ال ـس ـق ــوط ال ـ ـمـ ــدوي ل ـف ــرن ـس ــا أمـ ــام
الـغــزو الـنــازي األلـمــانــي بــدايــة أربعينات
ال ـقــرن الـعـشــريــن .وكـتـبــت هــذه الــروايــة
بشكل خيالي _ رمــزي ،فالطاعون هنا
يرمز إلى الفاشية التي هددت البشرية
باإلبادة في ذلك الوقت.

شؤون ثقافية
قاسيون ـ العدد  964اإلثنين  04أيار 2020
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بطلب من مكتب برنامج البحوث الماركسية ودائرة الدعاية
المركزية في الصين ،انجز استوديو «واوايو» للرسوم
المتحركة مسلس ًال بعنوان «الزعيم» يتناول فيه كارل ماركس.
وبدأ عرضه منذ العام الماضي عبر اإلنترنيت ضمن خطة
الحزب الشيوعي لتعزيز وجوده في المدارس والجامعات.
ǧقاسيون

وي ـ ـهـ ــدف ال ـم ـس ـل ـس ــل إل ـ ــى ج ـع ــل كـ ــارل
م ــارك ــس أك ـث ــر جــاذب ـيــة لـجـيــل ال ـشـبــاب
ف ــي ال ـص ـيــن ال ــذي ــن غــال ـب ـ ًا م ــا يـتـعــرفــون
ع ـلــى الـفـيـلـســوف األل ـمــانــي ع ـبــر الـكـتــب
الـمــدرسـيــة .واخـتـبــر ال ـحــزب الـشـيــوعــي
طريقة جــديــدة الستقطاب الـشـبــاب مع
إنـتــاج مسلسل للصور المتحركة بطله
أنيق ونحيف ورومنسي بامتياز اسمه:
كارل ماركس.
ب ـ ــدأ ع ـ ــرض ال ـم ـس ـل ـس ــل ن ـه ــاي ــة ك ــان ــون
ال ـث ــان ــي ف ــي ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي  2019عـبــر
منصة بيليبيلي الشعبية للبث التدفقي
في صفوف الشباب الشغوفين بالصور
ال ـم ـت ـحــركــة واأللـ ـعـ ــاب اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة فــي
ال ـص ـي ــن .وي ـب ــدأ بــال ـم ـشــاهــد األول ـ ــى مــن
جـنــازة مــاركــس حـيــث يلقي رفـيــق دربــة
فريدريك انجلز كلمة في الحضور ،تليها
ق ـص ــة ح ـي ــاة ال ـف ـي ـل ـس ــوف م ـن ــذ س ـن ــوات
الدراسة في الجامعة والعمل في الجريدة
الرينانية حتى ظهور البيان الشيوعي،
حـيــث يـظـهــر الـفـيـلـســوف ال ـشــاب مــرتــديـ ًا

بالماليين داخل الصين وخارجها.
لم يقتصر المسلسل على حياة ماركس،
بل فتح فسحة نقاش حــول الماركسية
وحقوق العمال في الصين ومستقبلهم.
إذ ي ـس ـمــح م ــوق ــع «ب ـي ـل ـي ـب ـي ـلــي» لـ ــرواد
اإلنترنيت بكتابة تعليقات تبث مباشرة
على الشاشة ،ويمكن لجميع المشاهدين
رؤي ـ ــة ال ـت ـع ـل ـي ـقــات ك ـن ــوع م ــن ال ـت ـفــاعــل
المباشر بين المشاهدين وجمع آرائهم
حول هذا العمل.

سترة أنيقة سكرية اللون ينكبّ بحماسة
على دراسة أعمال هيغل وكانت ،ويتخلل
الـفـيـلــم أي ـض ـ ًا مـشــاهــد ي ـبــدو فـيـهــا حـنــونـ ًا
تجاه زوجته جيني ويستفالين.
أنجز المسلسل بمناسبة الذكرى المئتين
ل ـ ــوالدة ال ـف ـي ـل ـســوف وع ــال ــم االق ـت ـصــاد
كـ ــارل م ــارك ــس ،وقـ ــد ش ــوه ــد أك ـث ــر مــن
خمسة ماليين مرة خالل شهرين فقط
«كانون الثاني وشباط  ،»2019وخالل
عــام ونـصــف ،ازداد مشاهدو المسلسل

أخبار ثقافية

و«الـ ــزعـ ـيـ ــم» ل ـي ــس ال ـم ـح ــاول ــة األولـ ــى
ل ـل ـح ــزب ال ـش ـي ــوع ــي ل ـل ـت ــروي ــج لـتـعــالـيــم
مــاركــس .ففي الـعــام الماضي بــث مكتب
ال ــدع ــاي ــة ف ــي ال ـح ــزب ع ـبــر ال ـت ـل ـفــزيــون
الــرسـمــي نـقــاشـ ًا بـعـنــوان «مــاركــس على
حـ ــق» ح ـي ــث ن ــاق ــش خـ ـب ــراء وأسـ ـت ــاذة
جامعيون وطالب نظريته .كما أنجزت
ال ـص ـيــن ن ـس ـخــة م ـخ ـت ـصــرة م ــن «رأس
ال ـم ــال» عـبــر مـسـلـســل رس ــوم مـتـحــركــة
مخصص لألطفال.

كانوا وكنا

الحضارة خارج األرض

ذكــر المرصد الفلكي الوطني التابع لألكاديمية الصينية للعلوم أن
التلسكوب «فاست» والمعروف أيض ًا باسم «عين السماء» الالسلكي
الـكــروي سيبدأ رسمي ًا البحث عــن الـحـضــارة خــارج األرض للعثور
على إشــارات من الحياة الذكية في عمق الكون .ويعتبر البحث عن
ال ـح ـضــارة خ ــارج األرض أح ــد األهـ ــداف الـعـلـمـيــة الـخـمـســة الــرئـيـســة
للتلسكوب .وأدى مهمة اكتشاف المزيد والمزيد من الكواكب خارج
األرض والتقدم الثوري لألدوات وقدرات المراقبة الفلكية إلى نهضة
البحث عن الحضارة خارج األرض .عن صحيفة «الشعب» الصينية

متحف األدب في شانغهاي

بــدأت شــانـغـهــاي فــي تشييد متحف ل ــأدب ،لتضيف مـشــروعـ ًا جــديــد ًا إلــى
القائمة الطويلة للمعالم الثقافية بالمدينة .وتــم تصميم متحف شانغهاي
لــأدب فــي منطقة هونغكو بحيث تبلغ مساحته  12500متر مربع فوق
سطح األرض .وأشــاد ما ون يــون ،نائب رئيس جمعية كتاب شانغهاي،
بالمشروع ،قائ ًال :إن متحف شانغهاي لألدب سيخلق مكانا مليئ ًا بجاذبية
أدب ـيــة لـلـنــاس .وكــانــت شــانـغـهــاي مــديـنــة مـهـمــة ل ــأدب الـصـيـنــي فــي الـقــرن
العشرين ورعــت ُكـتّــابـ ًا مشهورين عالمي ًا ،مـثــل :لــو شـيــون وبــا جـيــن .عن
وكالة «شينخوا الصينية»

تــأسـســت عـصـبــة مـكــافـحــة الـفــاشـيــة وال ـنــازيــة فــي ســوريــة ولـبـنــان عــام
 ،1939وضـمــت  32فــرعـ ًا ومنظمة فــي جميع أنـحــاء ســوريــة ولبنان.
بينهم العديد من الشخصيات الوطنية والنواب واألدباء والسياسيين
والـنـقــابـيـيــن ورجـ ــال الــديــن ومـمـثـلــي ال ـطــاب وال ـن ـســاء لـلـنـضــال ضد
الفاشية .وقادت العصبة المظاهرات واالجتماعات الشعبية ،ونشرت
الـنــداءات وقــادت الحمالت اإلعــامـيــة حتى النصر على الفاشية .في
الـصــورة :منصة احتفال عصبة مكافحة الفاشية والنازية بــاألول من
أيار ،بيروت .1945

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
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صالح معنا
أنور أبوحامضة
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حلب
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بناء على قرار المؤتمر االستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
(تم إغالق تحرير هذا العدد يوم األحد « )٢٠20/05/03قاسيون» أصدرها الشيوعيون السوريون ً
قاسيون ناطقة باسم حزب اإلرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع االستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣

حمداهلل ابراهيم
جمال عبدو
محمد فياض

0999212404
0933796639
0945817112

زوروا موقعنا على اإلنترنتwww.kassioun.org :

الخبز والفاشية في «المصابيح الزرق»

في مدينة الالذقية على الساحل السوري ،وفي واحد من
أحيائها الشعبية ،تدور أحداث رواية «المصابيح الزرق» لحنا
مينه زمن الحرب العالمية الثانية عندما كانت اإلنسانية
تناضل ضد الفاشية.

ǧآالن كرد

الحرب والفاشية
ي ـقــول مـثــل شـعـبــي ك ــردي قــديــم :من
لـ ــم يـ ــذهـ ــب إل ـ ــى ال ـ ـحـ ــرب يـ ـقـ ــول عــن
نـفـســه :أن ــا أس ــد «yê ku ne çûye
 .»şeran dibêje: ez şêrimأمــا
مــن عــاش ال ـحــرب ســابـقـ ًا ،فستنقطع
أنفاسه عند سماعه خبر اندالع حرب
ج ــدي ــدة ،وهـ ــذا ح ــال أب ــو فـ ــارس مــن
أب ــرز شـخـصـيــات روايـ ــة «الـمـصــابـيــح
الزرق».
ومــا إن وصـلــت األخ ـبــار األول ــى النــدالع
ال ـح ــرب الـعــالـمـيــة ال ـثــان ـيــة إل ــى س ـمــع أبــو
ف ــارس ،حـتــى أصـيــب بـحــزن شــديــد ،فهو
مــن عــاش أهــوال الـحــرب العالمية األولــى
وس ـي ــق إلـ ــى ال ـج ـن ــدي ــة ب ــال ـق ــوة «ال ـس ـفــر
بــرلــك» ،وه ــرب مـنـهــا مختبئ ًا فــي الـجـبــال
حتى أبيض شعره وهو في عمر الشباب.
تذكر أبو فارس حمام الدم الذي حصد
أرواح الـســوريـيــن فــي ذلــك الــوقــت ،ولم
ت ـكــن ال ـح ــرب ال ـم ــأس ــاة ال ــوح ـي ــدة ال ـتــي
أصـ ــابـ ــت ال ـ ـبـ ــاد ،بـ ــل خ ـي ـم ــت ال ـم ـجــاعــة
ومــات الناس جوع ًا ،وحصدت األوبئة
مثل «الـهــوا األصـفــر» أع ــداد ًا كبيرة من
السكان.

بطاقة غير ذكية للخبز
مـ ـ ــا أن ب ـ ـ ـ ــدأت ال ـ ـ ـح ـ ـ ــرب ،ح ـ ـتـ ــى بـ ــدأ
الـمـســؤولــون يـعــزفــون مقطوعة يعرفها
السوريون حتى اليوم.
وك ـ ــان ال ـم ـخ ـت ــار وال ـب ـل ــدي ــة وال ـش ــرط ــة
ه ــو ال ــوج ــه ال ـم ـب ــاشــر ل ـل ـح ـكــم ال ـفــاشــي
السافر الــذي حل على سورية على يد
الجنرال دانتز ،وهو من أنصار حكومة
فيشي الفرنسية الموالية لهتلر .وعند
ان ــدالع الـحــرب ،تقلصت كـمـيــات الخبز
وال ـط ـح ـي ــن ،فــاح ـتــج الـ ـن ــاس مـطــالـبـيــن
ب ـخ ـب ــزه ــم ،ول ـك ــن ال ـم ـخ ـت ــار ومــوظ ـفــي
البلدية قالوا للناس :تعرفون الظروف
الـ ـح ــالـ ـي ــة ،الـ ــوضـ ــع صـ ـعـ ــب ،يـ ـج ــب أن
تصبروا ،فالدولة لها مشاغل أكبر منكم
ومن الخبز.
وان ـ ـت ـ ـش ـ ــرت ظ ـ ــاه ـ ــرة ت ـ ــوزي ـ ــع ال ـخ ـب ــز
بـبـطــاقــات لـيـســت ذك ـيــة ،وإن ـمــا بـطــاقــات
بــدائـيــة طبعتها البلدية ،ولــم يحصل كل
ال ـن ــاس ع ـلــى خ ـبــزهــم ال ـكــافــي ،وانـتـشــر
الـتــاعــب بكميات الـخـبــز والـطـحـيــن بين
المختار وموظفي البلدية الكبار إضافة
إلى تزوير بطاقات توزيع الخبز ،هكذا
عاش السوريون في ظل حكومة فيشي
الموالية للفاشية.
المصابيح الزرق
«المصابيح الــزرق» هي الرواية األولى
الـتــي كتبها حنا منيه ،وتط ّلبت كتابتها
ما يقارب ثالث سنوات ،حيث كان يلغي
وي ـع ـيــد ك ـتــابــة ف ـصــول بــأكـمـلـهــا .وت ــدور
أحداثها منذ بدء الحرب العالمية الثانية
وحـتــى انـتـهــائـهــا ،وتـشـكــل أزم ــة الـحــرب
مـحــور الــروايــة .أمــا األح ــداث فتتمحور
حــول حـيــاة كاملة لمجموعة مــن سكان

ركز جاك لندن
ّ
في كتاباته
على أن الصراع
الطبقي
بين العمال
والرأسماليين
بد منه
أمٌر ال َّ
وروج طوال
ّ
عمره لألفكار
االشتراكية
والثورة العمالية
القادمة

أحد األحياء الشعبية في مدينة الالذقية.
يقول حنا منيه :لم أكــن أتصور حتى في
األربـعـيــن مــن عـمــري أنـنــي ســأصـبــح كاتب ًا
معروف ًا ،فقد ولدت بالخطأ ونشأت بالخطأ
وكتبت بالخطأ أيض ًا» ،وهكذا بدأت أعماله
من روايــة «المصابيح الــزرق» .ورغــم أنه
بدأ يكتب القصص منذ عام  1942تتناول
صـ ــور ًا مــن ن ـضــال الـشـعــب ال ـس ــوري ضد
االستعمار الفرنسي والفاشية واإلقطاع،
إال أنها ضاعت جميع ًا ،فبدأ يكتب الروايات
استناد ًا إلــى أحــداث محفورة في الذاكرة
عن تلك الفترة.
ومـ ـثـ ــل الـ ـ ــروايـ ـ ــات ال ـك ــاس ـي ـك ـي ــة ،ف ــإن
ال ـ ـب ـ ـطـ ــولـ ــة ال تـ ـنـ ـحـ ـص ــر فـ ـ ــي ش ـخ ــص
بــالـطــريـقــة ال ـفــردان ـيــة ،بــل بـشــريـحــة من
المجتمع تجمع نماذج عديدة ومختلفة
س ــواء فــي آل ـيــة الـتـفـكـيــر أو ال ـهــدف في
تعاملها مع األزمات أو المنبت الطبقي.
وعلى الرغم من أن الرواية تبدأ وتنتهي
ب ـفــارس ،إال أن ــه لـيــس بـطـلـهــا بــل فـتــاهــا
األول ،فـهـنــاك فــي ال ــدار الـكـبـيــرة تعيش
مجموعة مــن الـعــائــات الـفـقـيــرة .مــن أم
ص ـقــر ال ـم ــرأة ال ـع ـجــوز ال ـتــي ت ـخــدم فــي
البيوت وابنها الشاب العاطل عن العمل،
ومــريــم ال ـســودا وزوج ـهــا نــايــف الملقب
بالفحل وغيرهم.
يـسـتـعــرض حـنــا مـيـنــه كـيــف يعيشون
ويـ ـتـ ـع ــامـ ـل ــون م ـ ــع بـ ـعـ ـضـ ـه ــم ،وك ـي ــف
ي ـف ـك ــرون وي ـت ـفــاع ـلــون م ــع األح ـ ــداث،
ويناقش فكرة النضال ضد المستعمر
والبحث عــن لقمة العيش ،إلــى جانب
ن ـم ــاذج م ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات االن ـت ـهــازيــة
وتـجــار األزم ــات الـتــي تسعى لتحقيق
ال ـ ـم ـ ـكـ ــاسـ ــب ع ـ ـلـ ــى ك ـ ــاف ـ ــة األصـ ـ ـع ـ ــدة،
والـمـتـمـثـلــة فــي مـخـتــار ال ـحــي جــريــس

ال ـ ـ ـ ــذي ال ي ـ ــوف ـ ــر ف ـ ــرص ـ ــة لـ ـمـ ـح ــاب ــاة
ال ـس ـل ـطــات وتـحـقـيــق ال ـف ــائ ــدة ال ـمــاديــة
عـلــى ح ـســاب ال ـف ـقــراء وحــرمــان ـهــم من
بطاقات التموين الخاصة بهم.
وم ـ ــن خ ـ ــال صـ ـ ــراع ال ـب ـق ــاء وال ـن ـض ــال
ت ـت ـب ـلــور ال ـش ـخ ـص ـي ــات ،وم ـن ـه ــا :ال ـف ـتــى
فـ ــارس الـ ــذي بــدخــولــه ال ـس ـجــن بـسـبــب
ضربه للفران حسن حــاوة ،ينتقل إلى
مــرحـلــة الــرجــولــة .وف ـيــه يـتـكـشــف أمــامــه
عالم جديد يضم السياسيين والمثقفين
وغ ـيــرهــم ،وي ـفــاجــأ بـعــد إط ــاق ســراحــه
ب ـتــدهــور ال ـح ـيــاة فــي ال ـخ ــارج ،ويـعـيــش
صــراع ـ ًا بـيــن مـثـلــه فــي الـنـضــال ال ـثــوري
وبـيــن الـبـحــث عــن عـمــل ولـقـمــة الـعـيــش،
ويتوج هذا الصراع عندما يقع في حب
ابنة الجيران رندا.
وخـ ــال رح ـل ــة ب ـح ـثــه ي ـت ـعــرف ال ـق ــارئ
عـلــى الـصـفـتـلــي وه ــو صـيــاد يـشـقــى في
كسب رزقه ويشارك اآلخرين همومهم
الناشئة من الحرب واالحتالل ،ومحمد
الـحـلـبــي ال ـق ـصــاب وال ـم ـنــاضــل ب ـصــورة
س ــري ــة وبـ ـشـ ــارة ال ـق ـنــدل ـفــت ال ـم ـخ ـمــور
عـلــى ال ــدوام عـلــى الــرغــم مــن أنــه يعمل
ك ـخ ــادم ف ــي إحـ ــدى ال ـك ـنــائــس .ويــدفــع
تردي الوضع االقتصادي بفارس إلى
التطوع للحرب ضد األلمان مع صديقه
نجوم.
وبسفره يعود الروائي إلى والد فارس
الـ ــذي يـ ــرى ح ـيــاتــه ت ـت ـكــرر أم ــام ــه مــرة
أخرى ،ولكن بنهاية مختلفة ،حيث يقتل
فـ ــارس ب ـقــذي ـفــة وت ـم ــوت رنـ ــدا بـمــرض
الـ ـس ــل ،ل ـي ـب ـقــى األم ـ ــل ف ــي ال ـم ـظ ــاه ــرات
واالحتجاجات والثورة على االستعمار
ال ـف ــرن ـس ــي ب ـع ــد ان ـت ـه ــاء الـ ـحـ ــرب حـتــى
تحقيق الجالء.

