االفتتاحية
سيريتل...
«قضية ضريبية»؟
تتفاعل حتى اللحظة قضية سيريتل ورامي مخلوف،
رئيس مجلس إدارتها ،وتخلفه عن سداد استحقاقات
مالية للدولة .وبينما يجري إغراق وسائل اإلعالم-
«ال ـم ـعــارض» و«ال ـمــوالــي» وال ـخــارجــي -بتحليالت
من كل شاكلة ولــون ،نرى محاوالت بيّنة لتوظيف
المسألة للترويج لثالثة أوهام كبيرة ،بغرض إخفاء
حقيقة واحدة جوهرية.
الوهم األول ،هوّ :أن المسألة برمتها تعكس صراع ًا
وتـقــاسـمـ ًا طــائـفــي الـطــابــع ضـمــن الـنـخــب الـحــاكـمــة؛ إذ
لـيــس هـنــالــك «أف ـضــل» مــن الـسـتــار الـطــائـفــي لتضليل
الناس ولتغطية الحقائق.
الوهم الثاني ،هوّ :أن «قضية رامي» تعكس صراع ًا
إي ــران ـي ـ ًا روس ـي ـ ًا؛ ون ــرى ضـمــن ه ــذا ال ــوه ــم رواي ــات
ع ــدي ــدة م ـت ـضــاربــة ،ف ـت ــارة ي ـكــون رامـ ــي «روسـ ـيـ ـ ًا»،
وتارة أخرى «إيراني ًا» ،وفق ًا لمزاج المؤلف.
الوهم الثالث ،هوّ :أن ما تقوم به «الحكومة» اتجاه
سـيــريـتــل ،هــو خـطــوة كـبـيــرة ضـمــن «عملية مكافحة
الفساد»؛ هــذه العملية المستمرة منذ عقود طويلة،
وال ـتــي كــانــت نـتـيـجـتـهــا دائ ـم ـ ًا وأبـ ــد ًا أن الـفـســاد كــان
يكبر ويكبر ويتعملق ويلتهم قــوت الـنــاس وتعبهم
ودماءهم بشكل متزايد يوم ًا بعد آخر.
ّإن م ـحــاولــة إي ـهــام ال ـنــاس ب ـ ّـأن م ـحــاربــة ال ـف ـســاد قد
بــدأت عبر تحصيل االستحقاقات غير المدفوعة من
سيريتل ،والتي يمكن إدراجها تحت خانة «التهرب
ال ـضــري ـبــي» ،هــي م ـحــاولــة شــديــدة ال ـب ــؤس؛ الـفـســاد
فــي ســوريــة هــو فساد منظومة بأكملها ،فساد كبير
وم ـت ـغ ـوّل ويـسـيـطــر عـلــى مـفــاصــل ج ـهــاز الــدولــة وال
يمكن اقتالعه بحال من األحوال بأيدي المستفيدين
منه ،بل حصر ًا بأيدي المتضررين ،أي بأيدي عموم
الشعب السوري ،وعبر الحل السياسي.
س ـيــري ـتــل ل ـي ـســت أك ـث ــر م ــن م ـث ــال واحـ ــد ع ـلــى فـســاد
المنظومة ،وهذا الفساد ليس مقتصر ًا على عدم دفع
استحقاقات الدولة أو التأخر في دفعها ،بل ابتدا ًء من
تأسيسها وتوقيع العقد معها وصو ًال إلى نسف العقد
نفسه لمنع انتقال ملكيتها كاملة للدولة عــام ،2015
وبقرار حكومي؛ أي ّأن «الحكومة» تبرعت بشرعنة
سرقة أمالك الدولة ،وعلى المأل.
الـحـقـيـقــة ال ـجــوهــريــة ال ـتــي تـسـعــى األوهـ ــام الـســابـقــة
إلخفائها ،لها جانبان أساسيان .األول :هو أن نشوء
ومسيرة سيريتل هما تعبيران عــن جوهر عالقات
اقـتـصــاديــة اجتماعية نيوليبرالية تـقــوم عـلــى ركنين
ثابتين متالزمين :فساد كبير في الداخل مترافق مع
تخريب كل إنتاج حقيقي ،وتبعية اقتصادية -كانت
وال تزال -للغرب.
الثاني :أنّها مجرد مؤشر على ّأن الفاسدين الكبار،
بأن التطبيق الكامل للقرار 2254
ولمعرفتهم اليقينية ّ
بــات عـلــى مــرمــى حـجــر ،بـمــا يعنيه ذلــك مــن تغيرات
كبرى قــادمــة ،قــد بــدأوا عملية مــركــزة عالية للثروة،
بــوصـفـهــا أداة أســاسـيــة (مــن وجـهــة نـظــرهــم) ســواء
في المرحلة الحالية (إلعــاقــة وتأخير الـحــل) ،أو في
المرحلة الالحقة ،للعمل السياسي ولمحاولة الحفاظ
ع ـلــى الـهـيـمـنــة ع ـلــى ات ـج ــاه ــات ال ـت ـطــور الـمـسـتـقـبـلــي
لسورية.
بالمحصلة ،فـ ّـإن سيريتل ليست «قـضـيــة ضريبية»،
بل قضية اقتصادية اجتماعية وسياسية بجوهرها،
كـمــا الـحــال مــع الـفـســاد الكبير كـكــل .وحـ ّلـهــا ال يكون
باستبدال ناهبين بناهبين ،وإنما باجتثاث الشريحة
الـنــاهـبــة بــأســرهــا ،وال ـتــي ســرقــت وأف ـق ــرت ودم ــرت
الدولة والشعب على مدى عقود طويلة ،يد ًا بيد مع
التخريب والنهب الغربي بأشكاله المتنوعة ،سواء ما
ظهر منه خالل سنوات األزمة والعقوبات واإلرهاب،
أو ما ظهر قبل ذلك تحت أشكال وأسماء متنوعة.

965

www.kassioun.org

االثنين  11أيار 2020

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

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

البنزين المستورد لسورية
 3أضعاف العالمي
]]12
[[12

شؤون عمالية

ملف (سورية )2020

شؤون محلية

شؤون عربية ودولية

الفساد سياسة

ال تستغربوا :سيعلنون والءهم
للغرب وعداءهم ألستانا!

اإلنتاج الزراعي
للكفاية أم للنهب؟

األمم المتحدة الضامن للتعددية
في النظام الدولي الجديد

04

06

10

15

02

شؤون عمالية
قاسيون ـ العدد  965اإلثنين  11أيار 2020

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

www.kassioun.org

الفساد سياسة..

الحل عند الحكومة لكن كيف؟
الـحـكــومــة ،صرعتنا بتصريحاتها المستمرة ،بأنها
س ـتــدعــم اإلنـ ـت ــاج ،وس ـت ـق ـلــع بــال ـم ـعــامــل وسـتـســاعــد
ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ،ب ــإع ــادة تـشـغـيــل مـعــامـلــه ،وتـعـقــد
الـمــؤتـمــرات وال ـل ـقــاءات مــع الـفـعــالـيــات االقـتـصــاديــة
ورجـ ــال األع ـم ــال م ــن أج ــل إي ـج ــاد ال ـس ـبــل الـكـفـيـلــة
ب ـتــذل ـيــل ال ـص ـعــوبــات ع ـن ـهــم ،وت ـس ـه ـيــل اإلج ـ ــراءات
ب ـمــا ف ـي ـهــا دع ـم ـهــم ب ـم ـبــالــغ مــال ـيــة ك ـب ـيــرة إل ــى آخــر
األسـطــوانــة التي يُشن ّفون آذانـنــا بسماعها؟ ولكن
عـلــى أرض الــواقــع ال شــيء يـتـغـيــر تـجــاه الـقـضــايــا
الـمـتـعـلـقــة بــاإلن ـتــاج وال ـص ـنــاعــة س ــواء ف ــي الـقـطــاع
الخاص أو معامل قطاع الدولة ،لتبقى تلك الوعود
وع ــود ًا ال تغني وال تسمن مــن جــوع ،خــاصــة مع
وجــود الـكــورونــا الـتــي جعلت الـمـعــامــل خــاويــة من
عمالها الذين في فقرهم وعوزهم يتخبطون.
بينما في المقلب اآلخــر ،ال نــرى طحن ًا بل وعــود ًا
يوعدون الناس بها ،مثل :تنزيل األسعار وضبطها
خـ ــال ف ـت ــرة م ــن الـ ــزمـ ــن ،وك ـ ــأن الـ ـم ــوض ــوع هــو
(أوكازيون) يتسابق فيه المسؤولون بالتصريحات
والوعود التي ال تغني وال تسمن من جوع ،ليبقى
الفقير يترنح بعذابات فقره والغني يتغنى بمجد
المال الذي نهبه من فقرنا ولقمة عيشنا.
فــي الـســابــق قــال رئـيــس الـ ــوزراء ألعـضــاء مجلس
الـ ـشـ ـعـ ــب :ال ح ـ ــل ل ـل ـق ـض ــاي ــا ال ـ ـتـ ــي ت ـط ــرح ــون ـه ــا،
وال ـحــل كـمــا ق ــال :أعـطــونــي  25مـلـيــار دوالر ،وأنــا
ع ـلــى اس ـت ـع ــداد ل ـحــل ك ــل ال ـق ـضــايــا ال ـم ـط ـلــوبــة مــن
الـحـكــومــة ،وال ن ــدري إن كــان هــذا الـمـبـلــغ الضئيل
ي ـص ـل ــح ل ـح ــل أزمـ ـ ــة ب ـح ـج ــم األزمـ ـ ـ ــات ال ـم ـع ـي ـش ـيــة
وال ـض ــروري ــات ال ـتــي يـحـتــاجـهــا الـشـعــب ال ـســوري،
ولـكــن مــاذا يعني هــذا الـكــام الـصــريــح والــواضــح؟
يـعـنــي :أن ــه لـيـســت ه ـنــاك ح ـلــول بــالـمــدى الـمـنـظــور
وغير المنظور ،وأن جملة الــوعــود والتصريحات
ـوق الـمـنــابــر هــي رمــاد يـجــري ذره
والـخـطــب مــن فـ ِ
فــي عـيــونـنــا ،والــدلـيــل جملة األزم ــات الـتــي يعيشها
شعبنا أزمــة ،كـهــربــاء ..أزمــة غــاز ..أزمــة مــاء ..أزمــة
مازوت ..أزمة كبيرة في أجور العمال أزمة حقيقية
فــي المعامل ،الـتــي تــوقــف جــزء مهم منها أو تعمل
ب ـطــاق ـت ـهــا ال ــدن ـي ــا ،وال ـت ــي أص ـب ــح ع ـمــال ـهــا م ـهــدديــن
بالتسريح ،وقبل التسريح مهددون بالجوع ،ألنهم
يتقاضون اآلن نصف أجرهم المقطوع إن استمروا
بقبضه ،والكل يعلم أن الحد األدنى لألجور 47000
ألف ليرة سورية ،وباهلل عليكم :ماذا يفعل العامل
ب ـه ـكــذا أج ــر م ـق ـصــوف ع ـمــره إل ــى ه ــذا ال ـح ــد؟ وال
ن ــدري إن كــان أص ـحــاب الـحــل والـعـقــد ي ــدرون بما
وصلت إليه أوضاع العمال!
إن الـمـبــالــغ ال ـتــي تـطـلـبـهــا ال ـح ـكــومــة ،مــن أج ــل حل
أزماتنا مــوجــودة ،ولكن تحتاج إلــى قــرار سياسي
بـحـجــم األزم ــة ،الـتــي يعيشها شـعـبـنــا ،وهــي ليست
قــادره على اتـخــاذه ،قــرار يعبر عــن إرادة الشعب
الـســوري في الـخــروج من أزمــاتــه ،التي جــزء منها
أزم ـت ــه ال ـم ـع ـي ـش ـيــة ،وال ـش ـعــب س ـي ـكــون س ـن ــد ًا لـمــن
يتخذ هذا القرار الوطني ،وهو تأميم مراكز النهب
الكبرى في البالد ،وهي معروفة «للكبير والمقمط
بــالـســريــر» ،وعـنــدهــا لــن تـحـتــاج الـحـكــومــة وتطلب
مــن أع ـضــاء مـجـلــس الـشـعــب أو مــن غ ـيــره ،تــأمـيــن
مـبـلــغ بـسـيــط كــالــذي ُط ـلــب ،مــن أج ــل حــل الـقـضــايــا
التي يطالب بها ليس أعضاء المجلس ،بل الــ%90
من الشعب السوري ،فهل يأتي أحد ويفعلها؟ إنه
الشعب المقهور ألنها ثروته!

ال يتمثل الفساد بأشخاص معينين ،بل هو سياسة ُتمكن الفاسدين من السيطرة على الثروة بطرق قانونية ،عبر تبني سياسات تخدم
تمركز الثروة بيد قلة قليلة متحكمة وتسمى عادة هذه السياسة تجميال لها بالليبرالية االقتصادية ،التي تعني حرية السوق بتنظيم
نفسه ،أو بالمعنى الصريح حرية المستثمرين ورجال األعمال في السيطرة على مفاصل االقتصاد والثروة في البالد عن طريق سحب يد
الدولة من الحياة االقتصادية واالجتماعية ،من خالل بيع القطاع العام وإنهاء دوره لتحل محله قوى السوق الخفية التي تتحكم في
لقمة ورقاب العباد ،والتي تسعى نحو الربح فقط دونما أية اعتبارات أخرى ،وبالتالي تحول كل شيء إلى سلعة ،حتى حقوق المواطن
األساسية تصبح مجرد سلعة ال يقتنيها إال القادر على شرائها فقط.
ǧأديب خالد

وع ــادة مــا يـتــم بـيــع الـقـطــاع الـعــام
وم ـص ــان ـع ــه ت ـح ــت ح ـج ــج ك ـث ـي ــرة،
أهمها :أن هذه المعامل والمصانع
خاسرة ،وهي عملي ًا ليست خاسرة
بـ ــل مـ ـخـ ـس ــرة ب ـف ـع ــل ال ـس ـي ــاس ــات
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـل ـي ـبــرال ـيــة وال ـف ـســاد
الــذي قادها نحو الخسارة تمهيد ًا
لبيعها للقطاع الخاص.
الليبرالية تفتح
أبواباً واسعة للفساد
إذا كـ ـ ـ ــان ال ـ ـب ـ ـعـ ــض يُ ـ ـ ـ ـ ــروج أن
بــال ـل ـي ـبــرال ـيــة يـمـكـنـهــا ال ـق ـضــاء عـلــى
ال ـ ـف ـ ـس ـ ــاد ال ـ ـ ـ ــذي اس ـ ـت ـ ـش ـ ــرى ف ــي
م ــؤسـ ـس ــاتـ ـن ــا الـ ـحـ ـكـ ــومـ ـيـ ــة ،وأن
القطاع الخاص وحده القادر على
م ـكــاف ـحــة ال ـف ـســاد وال ــروت ـي ــن فـهــذا
كــام مــردود عليه ،ألن الليبرالية
نـفـسـهــا تـعـنــي ع ـقــد ص ـف ـقــات فـســاد
كـ ـب ــرى يـ ـج ــري مـ ــن خ ــال ـه ــا ب ـيــع
الـ ـقـ ـطـ ــاع ال ـ ـعـ ــام بـ ــأسـ ـعـ ــار ب ـخ ـســة
ول ـم ـس ـت ـث ـمــريــن م ـح ــددي ــن ورب ـم ــا
مــرتـبـطـيــن ب ــال ـخ ــارج ،فــالـلـيـبــرالـيــة
تُعمق الفساد وترفع من فاتورته،

ومن راكــم األمــوال من خالل نهب
القطاع العام هو نفسه يأتي اليوم
لـيـصـبــح م ـس ـت ـث ـمــر ًا ل ـل ـق ـطــاع ال ـعــام
واع ــد ًا بمستقبل زاهــر لالقتصاد!!
فــالـلـيـبــرالـيــة أداة لـسـيـطــرة الـفـســاد
على البالد.
ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة والـ ـفـ ـس ــاد مــرت ـب ـط ـيــن
ارت ـب ــاط ـ ًا ع ـض ــوي ـ ًا ال ي ـم ـكــن فـصــل
أح ــدهـ ـم ــا عـ ــن اآلخـ ـ ــر ب ـ ــل ،يُ ـع ـت ـبــر
الفساد ممهد ًا لليبرالية ،والليبرالية
تُ ـع ـم ــق وتـ ــوسـ ــع دائ ـ ـ ــرة ال ـف ـس ــاد
وت ــرف ــع م ــن خ ـط ــره ل ــدرج ــة أن ـهــا
تهدد وجود البلد بحد ذاته ،بسبب
ما تسببه من فقر ألغلبية الشعب
أدت إلـ ــى اض ـط ــراب ــات اجـتـمــاعـيــة
وسـيــاسـيــة تـحــولــت إلــى انـفـجــارات
أمنية وإرهاب.
المشكلة بالسياسات
وليست باألشخاص
ال ي ـس ـت ـق ـيــم إذ ًا ك ـ ــام ال ـح ـكــومــة
ع ــن م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد والـتـضـيـيــق
ع ـل ــى أحـ ــد رجـ ــاالتـ ــه ف ــي س ــوري ــة
وه ــي تـطـبــق سـيــاســات اقـتـصــاديــة
ليبرالية ،بل ستكون عملية تغيير
وجوه ال أكثر وال أقل  ،فال يمكن

ألي أح ــد أو ج ـهــاز م ــا أن يـكــافــح
ولو الفساد الصغير ،ألن الليبرالية
تــدفــع جـمـيــع فـئــات الـمـجـتـمــع نحو
الفساد ألن بقاء المواطن على قيد
الحياة مرتبط بتأمين احتياجاته،
وهو ال يستطيع تأمين احتياجاته
المعيشية سوى عن طريق الفساد
بسبب حصر الـثــروة الوطنية في
أيــد قـلــة قـلـيـلــة ،وال يـبـقــى لألغلبية
س ــوى ال ـنــذر الـقـلـيــل وسـتـتـصــارع
ف ـي ـمــا ب ـي ـن ـهــا وس ـتــرت ـكــب ال ـجــرائــم
للحصول على مــا يبقيها على قيد
الحياة.
ال مكافحة للفساد إال بالديمقراطية
كـ ـم ــا ت ـع ـن ــي ال ـل ـي ـب ــرال ـي ــة ال ـح ــري ــة
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــريـ ــن فـ ـ ـهـ ـ ــي تـ ـعـ ـن ــي
الديكتاتورية لباقي فـئــات الشعب
فالليبرالية االقتصادية لــم ترافقها
ل ـي ـب ــرال ـي ــة س ـي ــاس ـي ــة ك ـم ــا سُ ــوق ــت
لـنــا ،بــل تــرافـقــت مــع قـمــع للشعب،
لمنعه من االحتجاج على أوضاعه
المعيشية ،وللحفاظ على الـثــروة
بأيد قلة قليلة ال بد من جهاز أمني
ق ــوي يـقـمــع الـمـطــالـبـيــن بـحـصـتـهــم
مــن ال ـث ــروة ،إضــافــة إل ــى الــوســائــل
الناعمة األخرى التي تُوهم الشعب

بأن مشكلته ليست مع هؤالء ،بل
ف ــي أخ ــاق ـه ــم وذوات ـ ـهـ ــم ،وأن مــا
يعانون منه من فقر وجوع سببه
أفعالهم.
ومـكــافـحــة الـفـســاد تـحـتــاج إلطــاق
حريات واسعة واحترام القوانين
وتـ ـطـ ـبـ ـي ــق ن ـ ـص ـ ــوص الـ ــدسـ ـتـ ــور
وض ـ ـم ـ ــان اس ـ ـت ـ ـقـ ــال ال ـم ـن ـظ ـم ــات
الـشـعـبـيــة والـمـهـنـيــة بـعـيــد ًا عــن أيــة
هيمنة لـتــأخــذ دوره ــا فــي مكافحة
الـفـســاد ،وحـشــد طــاقــات المجتمع
بأكمله في مواجهته ،فالفساد بات
يـشـكــل شـبـكــة عـنـكـبــوتـيــة متشابكة
ومسيطر على كــل مفاصل الــدولــة
والمجتمع.
ويــرتـقــي دفــاع الجماهير والـعـمــال
واألحـ ـ ــزاب الــوط ـن ـيــة ع ــن ال ـعــدالــة
االج ـت ـمــاع ـيــة وم ـحــاربــة الـلـيـبــرالـيــة
وال ـف ـس ــاد ،إل ــى دف ـ ـ ٍـاع ع ــن الــوطــن
مــن أع ــداء الــداخــل ومـهـمــة وطـنـيــة
بامتياز.
فـ ــاشـ ــة :الـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـتـ ــي تُ ـم ـكــن
الـ ـف ــاس ــدي ــن مـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة ع ـلــى
الثروة بطرق قانونية عبر تمركز
الـ ـث ــروة ب ـيــد ق ـلــة قـلـيـلــة مـتـحـكـمــة
تسمى عادة تجميال لها بالليبرالية
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باالعتماد على فكرة «ال توجد حركة ثورية بدون نظرية
ثورية وثوريين» التي سطرها قائد ثورة العمال في روسيا،
نستطيع أن نستخرج منها العديد من المقوالت المتشابهة
والمتطابقة في العمل النقابي .ومنها على سبيل المثال:
ال توجد حركة نقابية سليمة بدون قادة نقابيين ،أو ال
توجد حركة نقابية مسؤولة اتجاه العمال بدون أدوات
وممارسات كفاحية مسؤولة ،كذلك أيضاً ،ال توجد حركة
نقابية مؤثرة بدون طبقة عاملة منظمة.
ǧنبيل عكام

منع تقدم
وتطور الصناعة
وإعادة ترميمها
وتطورها
إ ّال لذوي
الحظوة من
كبار الفاسدين
والناهبين في
البالد

وأخير ًا ،نستطيع القول :أنه ال توجد
حــركــة نقابية حقيقية بــدون برنامج
عـمــالــي واض ــح يـلـبــي مـصــالــح الطبقة
العاملة ،وإذا نظرنا إلــى واقــع الحال
للطبقة العاملة خالل جائحة الكوفيد
 19ومـ ــا ق ـب ـل ـهــا ،م ــن ح ـيــث مـطــالـبـهــا
وحـقــوقـهــا المختلفة ،نـجــد ّأن العمال
قــد فـقــدوا الكثير منها ،وخــاصــة فيما
يـتـعـلــق ب ـم ـس ـتــوى مـعـيـشـتـهــم .حـيــث
تحيط اليوم بالطبقة العاملة ظروف
ووقائع في ظل جائحة عالمية يحدق
ف ـي ـه ــا ال ـخ ـط ــر األكـ ـبـ ــر ع ـل ــى ال ـط ـب ـقــة
العاملة ،وهي التي عانت -أي الطبقة
العاملة -منذ انفجار األزمة عام 2011
ما عانته من فقر وبؤس وشقاء في
ظــل شـكــل غـيــر مـسـبــوق مــن تـســارع
الـنـهــب لـمـقــدرات وإمـكــانــات وثــروات
ال ـب ــاد وال ـع ـب ــاد ،مـسـتـغـلـيــن ظ ــروف
هذه الجائحة ،هذا عدا عن منع تقدم
وت ـط ــور ال ـص ـنــاعــة وإع ـ ــادة تــرمـيـمـهــا
وت ـط ــوره ــا إ ّال لـ ــذوي ال ـح ـظ ــوة مــن
كبار الفاسدين والناهبين في البالد.
فشل السياسات الحكومية
ص ـح ـيــح أن جــائ ـحــة ال ـكــوف ـيــد  19لــم
تـفــرق بين غني وفـقـيــر ،فهي تنتشر
ب ـي ــن الـ ـنـ ــاس رغ ـ ــم كـ ــل ال ـم ـح ــاوالت
الـعــالـمـيــة لـمـنــع تـفـشـيـهــا كــال ـنــار ،لـكــن
المفارقة بين الغني والفقير في هذه

األزمة (الوباء) أن الغني يمتلك قوت
أيــام وأشـهــر ال بــل سـنــوات ،غـيــر أن
العمال قد ضاقت بهم السبل من قبل
ه ــذا الــوبــاء وب ـعــده ،وب ــات فــي حكم
المؤكد أن أزمة هذا الوباء المستجد
التي تعصف بالبالد هــي أشــد وطــأة
عـلــى الـعـمــال ال ـف ـقــراء .ونـتـيـجــة لـهــذه
األوضـ ــاع االجـتـمــاعـيــة واالقـتـصــاديــة
ولـ ـفـ ـشـ ــل ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات ال ـح ـك ــوم ـي ــة
الـبـعـيــدة عــن مـصــالــح الـطـبـقــة الـعــامـلــة
وكــافــة الـفـئــات الـشـعـبـيــة ،فـقــد أصــاب
اإلحباط الكثير من الفئات الشعبية،
وخاصة الطبقة العاملة ،وفقدت األمل
بالمستقبل .مما قــد يــدفــع الـبــاد إلى
تعريض األمــن االجـتـمــاعــي وتماسك

الـمـجـتـمــع إل ــى حــافــة ال ـخ ـطــر ،بسبب
ت ــزاي ــد ظ ــاه ــرة ال ـف ـســاد وآل ـي ــة نـهـبـهــا
واالسـ ـتـ ـح ــواذ ع ـلــى مـ ـق ــدرات ال ـمــال
العام وتبديدها .من المؤكد أنه هناك
تــداع ـيــات اقـتـصــاديــة لــوبــاء كــورونــا،
لكن ليس على العمال تحمل تكلفته،
بـ ــل ع ـل ــى الـ ــدولـ ــة أن ت ـض ـمــن دخـ ـ ًا
مـنــاسـبـ ًا لـتـكــالـيــف ال ـح ـيــاة الـمـعـيـشـيــة
للعمال كافة في قطاع الدولة والقطاع
الخاص على حد ســواء ،وليس عبر
صدقات كما تفكر الحكومة ،ويطالب
ب ــه ب ـع ــض ال ـن ـقــاب ـي ـيــن م ــن خـ ــال مــا
ي ـس ـمــى ال ـم ـن ـحــة أو زي ـ ــادة مـتـمـمــات
األجور وغيرها كما كان يجري.

النقابات ليست جمعية خيرية
ت ــدل ال ـت ـجــارب الـنـقــابـيــة الـســابـقــة أن
محدودية مطالبها تــؤدي إلــى تغيير
صفتها كـنـقــابــة ،وتـتـحــول إلــى مجرد
جمعية خيرية بسيطة وتفقد قدرتها
ع ـل ــى ت ـن ـظ ـيــم ال ـع ـم ــال ف ــي ص ـفــوف ـهــا،
وخــاصــة فــي القطاع الـخــاص المنظم
منه وغير المنظم ،إن الترجمة العملية
الـتــي تــؤكــد فيها الحركة النقابية عن
وعـيـهــا اتـجــاه الـتـنــاقــض بـيــن مصالح
الـعـمــال ومـصــالــح قــوى رأس الـمــال،
هـ ــي وض ـ ــع ب ــرن ــام ـج ـه ــا ال ـم ـل ـم ــوس
واستخدام أدواتها النضالية المختلفة
م ــن اح ـت ـج ــاج ــات واع ـت ـص ــام ــات بـمــا
ف ـي ـهــا ال ـت ـظــاهــر واإلض ـ ـ ــراب ،ول ـيــس

انـتـظــار ال ــوع ــود ،أو انـتـظــار سـحــابــة
صيف من الطبقة السائدة كي تمطر
بعض اإلصــاحــات .ونــريــد أن نؤكد
ون ـقــول مــن خ ــال ه ــذه ال ـنــافــذة :إن
الـعـمــل ال ـن ـقــابــي ،إذا لــم يـكــن مـعـتـمــد ًا
ع ـلــى ب ــرن ــام ــج واضـ ــح لـ ــدى ال ـحــركــة
الـنـقــابـيــة ورؤيـ ــة سـيــاسـيــة تـعـبــر عن
مـصــالــح الـطـبـقــة الـعــامـلــة االقـتـصــاديــة
والــدي ـم ـقــراط ـيــة والـمـهـنـيــة م ــن خــال
قــوانـيــن وتـشــريـعــات واضـحــة ،تهدف
إلـ ــى ال ـت ـغ ـي ـيــر الـ ـج ــذري ال ـش ــام ــل ،لــن
تـسـتـطـيــع الـحــركــة الـنـقــابـيــة أن تبني
التراكم القادر على التأثير في موازين
القوى لصالح الطبقة العاملة ،وليس
فقط النقابية.

الطبقة العاملة
ألـمــانـيــا والـنـمـســا إلغ ــاق مـعـبــر حــدودي
لالحتجاج على القيود المفروضة عليهم
وسـ ــط الـ ــوبـ ــاء ،هـ ــذا وس ـي ـط ـلــق ال ـع ـمــال
التشيكيون العنان ألبواق سياراتهم في
الشوارع الرئيسية.

عمال شركة «تازيازت» يبدأون إضراباً
مفتوحاً عن العمل
دخل عمال شركة «تازيازت» في موريتانيا إضراب ًا
مفتوح ًا عن العمل ،وذلك من أجل تحقيق مطالبهم
التي ترفض إدارة الشركة االستجابة لها والمتعلقة
في صرف المكافأة السنوية ،وإشراك ممثلي العمال
في التدقيق في معاييرها المتفق عليها .وكان ممثلو
عمال الشركة قد سطروا إشعار ًا باإلضراب ،وذلك
احـتــرامـ ًا لــإجــراءات القانونية المنصوصة فــي هذا
المجال ،ويطالب العمال الموريتانيون في الشركة
مـنــذ س ـنــوات بـمـســاواتـهــم مــع الـعـمــال األجــانــب في
الحقوق واالمتيازات ،كما يطالب العمال بتعويضهم
عــن ســاعــات الـعـمــل اإلضــافـيــة الـتــي نـفــذوهــا حسب
القانون الموريتاني ،وكان العمال في العام الماضي
قــد أعـلـنــوا اإلض ــراب قبل أن يتوصل الـطــرفــان إلى
اتفاق في آخر لحظة قبل موعد اإلضراب.

كورونا لم يقتل روح االحتجاج
لدى العمال في العالم
لــم تستطع عـمـلـيــات الـحـجــر الصحي
بـسـبــب وبـ ــاء ال ـك ــورون ــا وق ــف روح
االحـتـجــاج للطبقة الـعــامـلــة للمطالبة
بحقوقها المنقوصة فــي عـيــد العمال
العالمي في معظم بلدان العالم ،ففي
اليونان تظاهر العمال ،حيث اصطف
م ـت ـظ ــاه ــرون ع ـل ــى ب ـع ــد م ـت ــري ــن فــي
صـفــوف دقيقة فــي ســاحــة سينتاجغا
فـ ــي أثـ ـيـ ـن ــا ،الـ ـعـ ـم ــال ارت ـ ـ ـ ــدوا أق ـن ـعــة
وق ـف ــازات وات ـخ ــذوا تــداب ـيــر الــوقــايــة
كــالـشــريــط الــاصــق لـتـحــديــد األمــاكــن
الدقيقة لوقوف المتظاهرين ،ووضع
ع ــام ــات ع ـل ــى ال ـم ــواض ــع ب ـمــرب ـعــات
ملونة كبيرة.

إضرابات في زمن الكورونا
في الواليات المتحدة األمريكية
أعلن العمال األساسيون أنهم سيضربون
يــوم الـجـمـعــة فــي جميع أنـحــاء الــواليــات
الـمـتـحــدة لـلـمـطــالـبــة ب ـظــروف أك ـثــر أمــانًــا
خـ ــال ت ـف ـشــي وب ـ ــاء ك ــورون ــا ،ف ــي حـيــن
تقوم تجمعات مجموعات أخرى للتنديد
بأوامر اإلقامة المشددة في المنزل ،التي
يـقــولــون إنـهــا تـشــل االقـتـصــاد األمــريـكــي.
مع تقليص مسيرات عيد العمال التقليدية
بسبب تدابير الغلق ،فيما يعتزم نشطاء
في كاليفورنيا عقد إضرابات.
في تركيا
قــام مـتـظــاهــرون أت ــراك بتنظيم احتجاج

مفاجئ في تركيا ،هذا وقد قامت الشرطة
ب ـمــواج ـهــة ال ـم ـت ـظــاهــريــن ال ــذي ــن يــرتــدون
ك ـمــامــات وأق ـن ـعــة حـمــايــة فــي اسـطـنـبــول،
واحـتُـجــز  15شـخـصـ ًا لـمـحــاولـتـهــم السير
إلى ساحة رمزية في تحدٍ لحظر اإلغالق.
في التشيك
تــم الـتـخـطـيــط الحـتـجــاج صــاخــب خــاص
ف ــي ج ـم ـهــوريــة ال ـت ـش ـيــك ،ح ـيــث سـيـقــرع
الـعـمــال أب ــواق الـسـيــارات ،أو سيقرعون
الـ ـطـ ـب ــول أو يـ ـص ــرخ ــون فـ ــي مـنـتـصــف
ال ـن ـهــار لـلـتـعـبـيــر ع ــن ال ـغ ـضــب م ــن تـعــامــل
الـحـكــومــة مــع األزم ــة .كـمــا يخطط مئات
الـتـشـيـكـيـيــن الــذيــن ي ـســافــرون لـلـعـمــل في

في فرنسا
س ـي ـق ــوم ع ـم ــال ف ــرن ـس ـي ــون ب ــال ـغ ـن ــاء مــن
ال ـش ــرف ــات ل ـتــأي ـيــد ق ـضــايــاهــم ومـطــالـبـهــم
المختلفة ،ومنها :توفير أقنعة في أماكن
الـعـمــل والـتــأمـيــن الـصـحــي ،وكــذلــك المزيد
مــن الـمـســاعــدات الحكومية للعاطلين عن
العمل.
في كولومبيا
احـ ـتـ ـجـ ــاج ع ـ ـمـ ــال ال ـ ــدج ـ ــاج ف ـ ــي وس ــط
كولومبيا ســاوث كارولينا في كاروالينا
الجنوبية غــرب كولومبيا ،أضــرب عمال
الــدجــاج لــاحـتـجــاج عـلــى ظ ــروف الـعـمــل
غير اآلمـنــة ،وقــال العمال :إنهم يكسبون
ال ـم ــاي ـي ــن مـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدوالرات ،وال ـم ــاي ـي ــن
ويدفعون لنا بنسات ونحن نستحق أن
نعامل مثل البشر.
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في محافظة الحسكة التي تعتمد بشكل رئيسي على االقتصاد الزراعي ،تأسست العديد من النقابات
العمالية بعد جالء االستعمار في طريق شاق طويل مليء بالتضحيات .وتعرض النقابيون خالل هذا
الطريق إلى التنكيل واالضطهاد وتحملوا الجوع والشقاء في بيئة ال توجد فيها مصانع بالمعنى
الحقيقي للكلمة ،ونتج عن هذا النضال تأسيس اتحاد عمال محافظة الحسكة وعشرات النقابات.

ǧمحرر الشؤون العمالية

ي ـع ــود ن ـش ــوء ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة ف ــي ال ـجــزيــرة
إلــى بــدايــات ال ـقــرن الـعـشــريــن ،وك ــان الـتــركـيــب
الـطـبـقــي فــي الـجــزيــرة يـتـكــون بـشـكــل أســاســي
من طبقتين أساسيتين هما :طبقة اإلقطاعيين
من آغوات وشيوخ عشائر يملكون مساحات
شاسعة مــن األراض ــي .وطبقة الفالحين التي
تنقسم إلى فالحين أغنياء يملكون قطع ًا كبيرة
أو متوسطة مــن األراض ــي الصالحة لـلــزراعــة،
وفــاحـيــن مـتــوسـطـيــن يـمـلـكــون قـطـعـ ًا صغيرة
م ــن األراضـ ـ ــي ال ـصــال ـحــة ل ـل ــزراع ــة ،وفــاح ـيــن
فـقــراء معدمين ال يملكون شيئ ًا مــن األراضــي
ال ــزراع ـي ــة ،وش ـكــل ال ـفــاحــون ال ـف ـقــراء أغـلـبـيــة
سكان الجزيرة آنذاك.
وشهدت هذه الفترة دخول اآللة ميدان العمل
الــزراعــي ،وبــدايــة حـلــول الـعــاقــات الرأسمالية
محل الـعــاقــات اإلقـطــاعـيــة فــي العمل الــزراعــي
فـ ــي الـ ـجـ ــزيـ ــرة ،ونـ ـشـ ــوء وتـ ـبـ ـل ــور ال ـف ـصــائــل
والـمـجـمــوعــات األول ــى مــن الـعـمــال الــزراعـيـيــن
كنتيجة لـهــذا الـتـحــول االقـتـصــادي االجتماعي
منحدرين بشكل مباشر من األوساط الفالحية
الفقيرة بسبب تعرض بعض هؤالء الفالحين
إلــى خ ــراب وتـهـجـيــر .كـمــا نـشــأت فـئــات عـمــال
ال ـب ـن ــاء وال ـن ـف ــط واآلثـ ـ ــار وال ـك ـه ــرب ــاء وال ـن ـقــل
والسكك الحديدية وغيرها ،وناضلت النقابات
العمالية مــن أجــل ثماني ســاعــات عمل وإبــرام
عـقــود العمل عــن طــريــق النقابة ومـنــع تشغيل
ال ـقــاصــريــن ودف ــع أج ــور أي ــام الـعـطــل والـعـمــل
ب ـث ــاث ورديـ ـ ــات ف ــي ال ـع ـمــل الـ ــزراعـ ــي ومـنــع

التسريح التعسفي.
نقابات عمال البناء
ت ــأس ـس ــت أول ن ـق ــاب ــة ع ـم ــال ـي ــة فـ ــي ال ـج ــزي ــرة
«م ـح ــاف ـظ ــة ال ـح ـس ـك ــة» ع ـ ــام  1946ع ـل ــى يــد
الشيوعيين ،وهي نقابة عمال البناء التي لعبت
دور ًا مهم ًا أثناء إضرابات عامي 1949-1946
دفاع ًا عن حقوق العمال.
كانت نقابة عمال البناء في الجزيرة محسوبة
على الشيوعيين لعقود طويلة ،وكــان وزنهم
ع ــال ـي ـ ًا ف ــي ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـل ـج ــان ال ـن ـقــاب ـيــة عـلــى
مستوى الجزيرة ،وفي مكتب النقابة واتحاد
عمال الحسكة .وفــي الـعــام  1976كــان الرفيق
عـبــد الــرح ـمــن مـحـمــد داود ع ـضــو ًا فــي مكتب
ن ـق ــاب ــة ع ـم ــال ال ـب ـن ــاء واألخ ـ ـش ـ ــاب ،وال ـم ـك ـتــب
الـتـنـفـيــذي التـحــاد عـمــال الـحـسـكــة الــذي اعتقل
ف ــي ال ـث ـمــان ـي ـنــات دف ــاعـ ـ ًا ع ــن ح ـق ــوق ال ـع ـمــال.
كـمــا أس ــس الـشـيــوعـيــون نـقــابــة ع ـمــال الـنـحــت
«الـحـجــاريــن» عــام  1966التي ترأسها الرفيق
ب ـه ـنــان م ـع ـجــون أب ــو س ــام الـ ــذي اع ـت ـقــل فــي
سجن المزة عام  .1959وحدث إضراب لعمال
ال ـط ــرق وال ـج ـس ــور ف ــي ال ـمــال ـك ـيــة ع ــام 1988
وإضـ ــراب لـعـمــال الــرصــافــة فــي الــرم ـيــان عــام
.1979
نقابة العمال الزراعيين
ت ــأس ـس ــت ن ـق ــاب ــة ال ـع ـم ــال ال ــزراع ـي ـي ــن «ن ـقــابــة
ال ـم ـي ـكــان ـيــك» عـ ــام  1952أثـ ـن ــاء ال ـن ـض ــال ضــد
األح ـ ـ ــاف االس ـت ـع ـم ــاري ــة وال ــدي ـك ـت ــات ــوري ــات
العسكرية واشتداد إضرابات العمال الزراعيين

تأسست أول نقابة
عمالية في
الجزيرة «محافظة
الحسكة» (عمال
البناء) عام 1946
على يد الشيوعيين
ولعبت دوراً مهماً
أثناء اإلضرابات دفاعاً
عن حقوق العمال

فــي الــريــف .وتــرأس ـهــا الــرفـيــق جـمــال جــركــس
ال ـ ــذي أص ـب ــح ن ـق ـي ـب ـ ًا التـ ـح ــاد ع ـم ــال مـحــافـظــة
الحسكة .ضمت النقابة فــي صفوفها  10آالف
عامل من عمال الجرارات والحصادات وعمال
حــواش القطن ،وكــانــت أكبر نقابة عمالية في
س ــوري ــة ،وتـلـيـهــا ن ـقــابــات الـنـسـيــج فــي دمـشــق
وح ـل ــب «ض ـم ــت ك ــل م ـن ـهــا  8آالف ع ــام ــل فــي
صفوفها».
استشهد العامل الشيوعي أوسي رخيص أثناء
إض ــراب الـعـمــال الــزراعـيـيــن فــي القامشلي عــام
 ،1952وفــي صيف العام  ،1956قــادت النقابة
إضراب ًا شل أعمال الحصاد في الجزيرة ،وامتد
إلــى أج ــزاء مــن مـحــافـظــات الــرقــة ودي ــر الــزور
وحـلــب بـمـشــاركــة  16ألــف عــامــل ،واسـتـطــاعــت
ال ـن ـقــابــة رف ــع أجـ ــور ال ـع ـمــال وم ـن ــع الـتـســريــح
وتـ ــرخـ ـيـ ــص عـ ـم ــل الـ ـنـ ـق ــاب ــة والـ ـعـ ـمـ ــل ب ـث ــاث
ورديات .كما استشهد العامل الشيوعي جمال
جــركــس فــي سـجــن الـحـسـكــة ال ـمــركــزي تحت
التعذيب عــام  1960أثناء مالحقة الشيوعيين
زمـ ــن الـ ــوحـ ــدة الـ ـس ــوري ــة وال ـم ـص ــري ــة .وف ــي
سنوات الستينات ترأس النقابة العامل ملكي
عيسى أبــو رعــد الــذي اعـتـقــل عــام  1966ألنــه
رفض قرارات حل النقابة ،وبقيت النقابة تعمل
حتى حلها نهائي ًا عام .1974
نقابة الحمل والعتالة
ت ـ ــرأس ال ـن ـقــابــي ال ـش ـيــوعــي ع ـث ـمــان إبــراه ـيــم
أب ــو ش ـهــاب نـقــابــة ع ـمــال الـحـمــل الـعـتــالــة الـتــي
تــأس ـســت ف ــي الـقــامـشـلــي ع ــام  .1956وق ــادت
الـنـقــابــة اإلض ــراب ــات وال ـم ـظــاهــرات دف ــاع ـ ًا عن
حقوق العمال مما أدى إلى حلها زمن الوحدة
السورية واعتقال النقابيين ،وأعـيــد تأسيسها
مــرة أخــرى .وكــان مــن أبــرز إنـجــازاتـهــا توقيع
عقود العمل عن طريق النقابة وتحديد أجور
ال ـع ـتــال ـيــن وم ـن ــع ال ـت ـســريــح .وقـ ــاد ال ـن ـقــاب ـيــون
الـ ـشـ ـي ــوعـ ـي ــون آخ ـ ــر إضـ ـ ـ ــراب ل ـل ـع ـت ــال ـي ــن فــي
الـقــامـشـلــي ع ــام  1994ضــد الـمـتـعـهــديــن الــذيــن
ينهبون العمال والبالد.

نقابة عمال النفط
ت ــأس ـس ــت ح ـق ــول ال ـن ـف ــط ف ــي ال ــرمـ ـي ــان ع ــام
 ،1956وكــان مدير الحقول المهندس نورس
بيطار «من الالذقية» أول شيوعي في حقول
ن ـف ــط ال ــرمـ ـي ــان وم ــؤسـ ـسـ ـ ًا ل ـت ـل ــك ال ـح ـق ــول،
وك ـ ــان ال ـن ـق ــاب ـي ــون ال ـش ـي ــوع ـي ــون ي ـن ـت ـصــرون
ف ــي االن ـت ـخــابــات ال ـن ـقــاب ـيــة ،أب ــرزه ــا انـتـخــابــات
عــام  1968رغــم الـتــرهـيــب والـتــرغـيــب ،وقــادوا
إضراب ًا كبير ًا لعمال حقول الرميالن شارك فيه
 5000عــامــل عــام  .1979ومــن أبــرز النقابيين
الشيوعيين نــورس بيطار ووانـيــس األرمني
وخــاجـيــك األرمـنــي وعـيـســى مــريـمــي ويــوســف
ع ـي ـس ــى «ي ـ ــوس ـ ــي» ومـ ـجـ ـي ــد ق ـ ـ ــادر داوود
وإسماعيل محمد داود وعصمت مهمدو داود
ومحمد صالح بدري أبو حازم وبشير حسين
وأحمد موسى وصالح ميرزو وغيرهم.
نقابات أخرى
ك ـمــا أسـ ــس ال ـش ـيــوع ـيــون ن ـق ــاب ــات ال ـحــاق ـيــن
والـنـجــاريــن والخياطين والـجــزاريــن فــي نهاية
أربعينات القرن العشرين .وكان نفوذهم كبير ًا
في نقابة عمال الغزل والنسيج التي تأسست
فــي ال ـجــزيــرة بـعــد  1983بـسـبــب دورهـ ــم في
حـمــايــة اإلن ـتــاج وإي ـصــال مـعـمــل غــزل الحسكة
الخاسر إلى معمل رابح بنسبة  % 287منتصف
الـثـمــانـيـنــات ،وك ــان مــديــر الـمـعـمــل والـعــديــد من
قـيــادات الـنـقــابــة مــن الـحــزب الـشـيــوعــي .ولعب
الـشـيــوعـيــون دور ًا فــي تــأسـيــس نـقــابــة عـمــال
الكهرباء ونقابة عمال السكك الحديدية ونقابة
عمال الصحة ونقابة عمال النقل البري ونقابة
عمال استصالح األراضي والمشاريع المائية،
وقـ ــاد ال ـع ـم ــال ال ـش ـيــوع ـيــون أح ـم ــد ال ـع ـص ـمــان
وج ــوزي ــف م ـس ـع ــودي وع ـب ــد األح ـ ــد إض ــراب ـ ًا
لعمال استصالح األرضــي والمشاريع المائية
في الحسكة عام  1982بسبب تأخير أجورهم
لمدة ستة أشهر فتعرضوا للنقل التعسفي من
الحسكة إلى دير الــزور .كما طالبوا بتأسيس
نقابة لعمال اإلسكان العسكري.
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«شب ٌح» يبعث مكارثي من قبره

فجأة وكأن شيئاً لم يكن ،كل الكالم السابق الذي كررته اإلدارة األمريكية والنخب الغربية عن أن
الرأسمالية هي «نهاية التاريخ» جرى تجاوزه .ومن جديد ،باتت التصريحات الرسمية التي تذم
الشيوعية ُتوحي وكأن الواليات المتحدة قد عادت إلى نهاية أربعينات القرن الماضي :ها هم برتولد
بريخت وألبرت آينشتاين وتشارلي شابلن وآرثر ميلر وغيرهم يجلسون إلى طاولة االتهام ،وها هو
السيناتور جوزيف مكارثي يحاول تص ّيد «المتهمين» ليلصق بهم «تهمة الشيوعية».
ǧأحمد الرز

بكين ُتولي
األهمية اآلن
إلى مكافحة
الفيروس
واالنتصار في
معركة السيطرة
عليه أما الملفات
األخرى التي
تحوم حول
الفيروس فهي
أولوية ثانية
سيحين وقتها
بعد االنتصار عليه

في سياق تصريحاته شبه اليومية حول
تداعيات فيروس كورونا والمستجدات
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ال ـعــالــم ،ل ــم ي ــو ّف ــر وزي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة األم ــري ـك ــي ،م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو،
ج ـهــد ًا فــي ال ـه ـجــوم عـلــى ال ـص ـيــن .وهــذا
ليس بجديد ،لكن الملفت خالل األسابيع
األخ ـيــرة هــو أن بــومـبـيــو وزم ــاءه في
اإلدارة األمريكية لــم يـعــودوا يشيرون
إل ــى ال ـص ـيــن بــوص ـف ـهــا «ال ـص ـي ــن» فـقــط،
بـ ــل «الـ ـصـ ـي ــن الـ ـتـ ــي يـ ـق ــوده ــا الـ ـح ــزب
ال ـش ـي ــوع ــي» .رب ـم ــا ل ــم ي ـن ـت ـبــه بــومـبـيــو
وزمالؤه إلى أن تكرار كلمة «شيوعي»
ب ـهــذه ال ـك ـثــرة لــوصــف ن ـظــام الـحـكــم في
الصين على مسامع المواطن األمريكي
الــذي يُـقــارن بــدوره بين طريقة تعاطي
إدارة ب ـ ــاده م ــع ال ـ ـكـ ــوارث ال ـص ـح ـيــة،
وطــريـقــة تـعــاطــي الـصـيــن مـعـهــا ،قــد يثير
لدى هذا المواطن رغبات غير محمودة
إطالق ًا من جانب اإلدارة األمريكية.
«ورديات» لمواجهة الخطر
الداهم
من يتابع قناة «فوكس نيوز» األمريكية
هذه األيام ،يشعر وكأن شبح الشيوعية
ي ـق ـت ـح ــم أسـ ـ ـ ــوار الـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة
وتحاول القناة أن تتصدى له بكل قوتها،
حتى لو استدعى األمــر أن تقوم القناة
بنظام مناوبات (ورديات) بين بومبيو
وأع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ ل ـي ـنــدســي
غــراهــام وتــوم كــوتــون ومــاركــو روبـيــو

وم ـســاعــدي الــرئـيــس األمــري ـكــي دونــالــد
ترامب ،بيتر نافارو وستيف بانون .فما
غفا أو سها عنه الضيف األول يستدركه
الـضـيــف الـتــالــي ،وهـكــذا دوال ـيــك ...وهــذا
مثال واحد ،إذا ما أضفناه إلى تغطيات
«س ــي إن إن» و«اي بــي س ــي» و«بــي
بي سي أمريكا» يمكن الخروج بصورة
عن السلوك اإلعــامــي األمريكي اليوم.
حتى «ناشيونال جيوغرافيك» عزيزي
الـ ـقـ ــارئ ش ـه ــرت سـ ــاح «ال ــوث ــائ ـق ـي ــات
السياسية» وتأهبت لمقارعة الشبح.
وبعيد ًا عن التهكم ،يبدو الهدف من ذلك
ج ـل ـي ـ ًا وواضـ ـحـ ـ ًا :ح ـيــث ت ـح ــاول الـنـخــب
الحاكمة فــي الــواليــات المتحدة تحميل
الـصـيــن مـســؤولـيــة ال ـكــارثــة االقـتـصــاديــة
االج ـت ـم ــاع ـي ــة الـ ـت ــي سـ ـ ــادت الـ ــواليـ ــات
ال ـم ـت ـحــدة ج ـ ــراء ال ـف ـشــل ال ــذري ــع ال ــذي
يصيب النموذج االقتصادي والسياسي
األمريكي .فما الذي يمكن لنا أن ننتظره
من نموذج يتصدّر اليوم أعداد الوفيات
جراء اإلصابة بفيروس كورونا وأعداد
المصابين بــه (ثلث الــرقــم العالمي) ،مع
وجود ما ال يقل عن  30مليون مواطن
بــاتــوا مـعـ َّـطـلـيــن عــن الـعـمــل ،والـتـقــديــرات
ت ـص ــل إلـ ــى  100م ـل ـي ــون م ـع ـ ّـط ــل خ ــال
األشـهــر القليلة الـقــادمــة ،وفــي ظـ ِّـل شـحِّ
شــديــد فــي ال ـل ــوازم الـطـبـيــة وإج ـ ــراءات
الــوقــايــة الـصـحـيــة ،ســوى خــوض حــرب
إعالمية هدفها تشويه النموذج المقابل؟
«سيحين وقتها»
خــال األسبوع الماضي ،ك ّثف الرئيس

من يتابع قناة
«فوكس نيوز»
األمريكية هذه
األيام يشعر
وكأن شبح
الشيوعية
يقتحم أسوار
الواليات المتحدة
وتحاول القناة أن
تتصدى له بكل
قوتها

األمــري ـكــي ،دونــالــد تــرامــب ،مــن الـحـمـلــة
ال ـه ـجــوم ـيــة ض ــد ال ـص ـي ــن ،ف ــي م ـحــاولــة
ي ــائـ ـس ــة ل ـت ــدف ـي ــع الـ ـصـ ـي ــن ت ـع ــوي ـض ــات
ب ـم ـل ـيــارات ال ـ ـ ــدوالرات ،وت ـح ـق ـي ـق ـ ًا لـهــذه
ال ـغ ــاي ــة ب ـ ــدأت ال ـمــاك ـي ـنــة اإلع ــام ـي ــة فــي
سـ ــرد روايـ ـ ــة م ــؤام ــرات ـي ــة م ـف ــاده ــا :أن
ف ـي ــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد ق ــد ُأط ـلــق
من مختب ٍر في مدينة ووهــان الصينية.
والمثير للسخرية هو تأكيد ترامب أنه
«شــاهــد أدلـ ــة» تــدعــم ات ـهــامــاتــه ،لـكـنــه ال
يستطيع أن يُـقــدم تـفــاصـيــل ،أمــا الـهــدف
من ذلك ،فهو -بحسب زعمه -أن بكين
تـتـعـمّــد نـشــر ال ـمــرض ك ـســاح سـيــاســي
ل ـت ـقــويــض رئــاس ـتــه ه ــو و«س ـت ـف ـعــل أي
ش ـ ــيء» إلحـ ـب ــاط إعـ ـ ــادة ان ـت ـخ ــاب ــه فــي
تـشــريــن ال ـثــانــي ،وأن ـهــا تـفـضــل الـمــرشــح
الديمقراطي للرئاسة ،جو بايدن .ووجه
السخرية في هــذا الصدد هو أن الكالم
ك ــان ل ـي ـبــدو مـنـطـقـيـ ًا ل ــو أن ــه صـ ــادر عــن
رئ ـي ــس دولـ ــة كـ ــان ال ـس ـبــب ف ــي ص ــداع
الصينيين ،ال عــن رئـيــس دولــة خارجة
للتو مــن مـعــركــة تـجــاريــة خــاســرة تمام ًا
مــع ال ـجــانــب الـصـيـنــي ال ــذي خ ــرج منها
منتصر ًا انتصار ًا ناجز ًا!
وفــي هــذا اإلط ــار ،اكـتـفــت الـصـيــن بــالــرد
عـ ـل ــى تـ ـص ــريـ ـح ــات وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األمريكية عبر وسائل اإلعالم الرسمية
التي أكــدت :أن هــذه المزاعم ال أســاس
لها ،وأن واشنطن تقوم بعملية تالعب
بـ ــالـ ــرأي الـ ـعـ ــام ،م ــؤك ــدة أن «ال ـح ـق ـي ـقــة
ه ــي أن بــومـبـيــو ل ـيــس لــديــه أي دل ـيــل.
وإذا كـ ــان لـ ــدى واش ـن ـط ــن أدلـ ــة قــويــة،
ف ـع ـل ـي ـهــا أن ت ـس ـم ــح ل ـم ـع ــاه ــد ال ـب ـح ــوث
والـعـلـمــاء بفحصها والتحقق مـنـهــا ...إن
ه ــدف ح ـكــومــة ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة هــو
إل ـقــاء ال ـلــوم عـلــى الـصـيــن بـشــأن الــوبــاء،
بــاإلضــافــة إل ــى ال ـتــاعــب ب ــال ــرأي ال ـعــام،
وتجنب اتهامها بسوء التصرف اتجاه
الوباء».
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لكن الملفت أن رد ًا آخــر على مزاعم
اإلدارة األمــري ـك ـيــة ج ــاء ه ــذه ال ـمــرة
مـ ــن خ ـ ــال تـ ـق ــاري ــر أع ــدتـ ـه ــا وس ــائ ــل
إع ــام أمــريـكـيــة أك ــدت أن الـعــديــد من
الــدراســات أظـهــرت أن حــاالت إصابة
ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا الـمـسـتـجــد كــانــت
قــد ظـهــرت فــي وق ـتٍ أبـكــر بكثير من
اإلبـ ــاغ الــرس ـمــي عــن أول حــالــة في
الصين .حيث ظهر في حزيران 2019
مرض تنفسي قاتل «مجهول السبب»
فــي أحــد األح ـيــاء الـسـكـنـيــة فــي واليــة
فرجينيا في الواليات المتحدة أصاب
 54شخص ًا ،وأدى إلى وفاة اثنين من
كبار السن المصابين بأمراض كامنة
بسبب االلتهاب الــرئــوي .ويبعد هذا
الحي السكني ساعة واحدة بالسيارة
ع ـ ــن مـ ـعـ ـه ــد أبـ ـ ـح ـ ــاث ال ـ ـف ـ ـيـ ــروسـ ــات
الـتــابــع لـلـقــوات الـبــريــة ،وال ــذي جــرى
إغــاقــه مــن جــانــب ال ـمــركــز األمــريـكــي
لـلـسـيـطــرة ع ـلــى األم ـ ــراض والــوقــايــة
مـنـهــا فــي شـهــر آب ع ــام  ،2019وفـقـ ًا
لـصـحـيـفــة ن ـيــويــورك تــاي ـمــز .ورف ــض
مــركــز السيطرة على األمــراض نشر
مـعـلــومــات حــول قــرار اإلغ ــاق وذلــك
«ألسباب تتعلق باألمن القومي» .ما
يـعـنــي :أن األرض ـيــة التـهــام الــواليــات
الـمـتـحــدة بــالــوقــوف خـلــف الـفـيــروس
ي ـجــري تـجـهـيــزهــا داخ ـل ـي ـ ًا ،ف ــي وق ـتٍ
ترفض فيه الصين حتى اآلن الدخول
من خالل التصريحات الرسمية على
خــط اتـهــام الــواليــات الـمـتـحــدة ،وهــذا
ال ـس ـل ــوك ال ـص ـي ـنــي ي ـع ــود  -بـحـســب
ص ـح ـي ـف ــة غـ ـل ــوب ــال ت ــايـ ـم ــز ال ـص ـي ـن ـيــة
الـ ــرسـ ـمـ ـيـ ــة -إلـ ـ ــى أن ب ـك ـي ــن تُ ــول ــي
األهـمـيــة اآلن إلــى مكافحة الفيروس
واالنتصار في معركة السيطرة عليه،
أما الملفات األخرى التي تحوم حول
الفيروس فهي أولوية ثانية سيحين
وقتها بعد االنتصار عليه.
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ال تستغربوا :سيعلنون والءهم للغرب وعداءهم ألستانا!
ملف (سورية )2020

قاسيون ـ العدد  965اإلثنين  11أيار 2020

يرجع استخدام تعبير «الثنائيات الوهمية» في أدبيات حزب اإلرادة الشعبية إلى
سنوات  ،2006-2005أي بالضبط إلى تلك الفترة التي كانت فيها احتماالت غزو
أمريكي مباشر لسورية قد وصلت إلى ذروتها.
ǧسعد صائب

فــي تـلــك اآلون ــة ،كــانــت قــد تـنـشّـطــت ،ولمرحلة
مؤقتة وقـصـيــرة ،تحركات معارضة مــن مثال
«إع ـ ــان دم ـش ــق» (وض ـم ـن ــه ت ـش ـك ـلــت ال ـن ــواة
األساسية لعدد كبير من التشكيالت المعارضة
الـمــوجــودة الـيــوم ،وخــاصــة تلك التي حرضت
على العنف وعلى الطائفية واسْتَجْدَت التدخل
ال ـخ ــارج ــي وال ت ـ ــزال) ،وق ـبـل ـهــا رب ـيــع دمـشــق
وغيرها.
ال ـم ـث ـيــر لــان ـت ـبــاه ف ــي ح ـي ـنــه ،ه ــو ّأن ال ـطــرح
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي الـ ـع ــام (وعـ ـل ــى أه ـم ـي ـت ــه) ،ك ــان
ال ـ ـط ـ ــرح الـ ـسـ ــائـ ــد والـ ـمـ ـشـ ـتـ ــرك بـ ـي ــن الـ ـق ــوى
والشخصيات التي انخرطت في ذلك النشاط،
بــالـتــوازي مــع تغييب تـ ٍـام للجانب االقتصادي
االجـتـمــاعــي وحـتــى الــوطـنــي (مــع اسـتـثـنــاءات
قـلـيـلــة لـمـنــاضـلـيــن وطـنـيـيــن ال يـمـكــن الـتـشـكـيــك
فإن قوىً عديدة
بنواياهم) .بل وأكثر من ذلكّ ،
ت ـحــت مـسـمــى «ال ـم ـع ــارض ــة» ،كــانــت مـنــاصــرة
علن ًا وإلــى أقـصــى الـحــدود لما يسمى اقتصاد
السوق الحر (يمكن في هــذا السياق ،العودة
مث ًال إلى البرنامج المعلن لإلخوان المسلمين
مناصرة لنمط
عام  ،)2005وضمن ًا فقد كانت
ً
اقتصادي شديد االرتباط بالغرب ومغرق في
التبعية له.
المعارضة وتوزيع الثروة
بالملموس ،فـ ّـإن ما جــرى تطبيقه على أرض
ال ــواق ــع ،ك ـبــرنــامــج اق ـت ـص ــادي اج ـت ـمــاعــي ،هــو
بالضبط البرنامج الذي طالب به القسم األكبر
من «إعالن دمشق»! أي اقتصاد السوق الحر،
ولكن تحت مسمىً أكثر مخاتلة هو «اقتصاد
الـســوق االجـتـمــاعــي» ،األمــر الــذي أنـتــج خــال
خـمــس سـنــوات ( )2009-2005ازديـ ــاد ًا في
نسبة الفقر من  %30إلى  %44من السوريين،
وهو ما أسس القاعدة العريضة النفجار .2011

نـمــط تــوزيــع ال ـثــروة فــي أي بـلــد مــن الـبـلــدان،
والمرتبط بالنموذج االقـتـصــادي االجتماعي
المطبق ،هــو جــوهــر أي نـظــام سياسي يحكم
ال ـب ـلــد ال ـم ـع ـنــي .فـمـصــالــح ال ـف ـئــات االق ـت ـصــاديــة
الـمـخـتـلـفــة ضـمــن الـمـجـتـمــع ،هــي دائ ـم ـ ًا وأبـ ــد ًا،
جــوهــر ال ـم ـســألــة ،طــالـمــا تـعـيــش الـبـشــريــة في
مجتمع طبقي .والتعبيرات الطائفية والقومية
والدينية واإليديولوجية وإلــخ ،ليست سوى
تعبيرات ثانوية هدفها األساسي هو التضليل
عن الحقيقة الجوهرية لمسألة توزيع الثروة.
بـكــام مـلـمــوس أكـثــر ،فـ ّـإن الـثــروة الـتــي كانت
تُ ـن ـتــج س ـنــوي ـ ًا خ ــال ال ـع ـقــد األول م ــن ال ـقــرن،
ووف ـق ـ ًا إلحـ ـص ــاءات ح ـكــوم ـيــة ،ك ــان ــت ت ـتــوزع
بــالـشـكــل ال ـتــالــي %75( :تــذهــب لـجـيــوب %20
م ــن ال ـســوري ـيــن ،و %25ل ـل ـش ـعــب ،أي ل ـل ــ%80
المتبقين).
ت ــوزي ــع ال ـث ــروة هـ ــذا ،ي ـف ـتــرض ن ـظــام ـ ًا جــائــر ًا
وقمعي ًا ،يمنع الناس من االعتراض على جوره
فإن من يرفع شعار السوق الحر
وظلمه .ولذا ّ
والـعــاقــات الناهبة وغير المتكافئة المفتوحة
مع الغرب ،يريد ضمن ًا المحافظة على التوزيع
الـجــائــر نفسه ،وعـلــى القمع نفسه ،وهــو لذلك
ال يعارض نظام توزيع الثروة القائم ،أي أنه
ال يعارض النظام القائم ،ولكن يعارض فقط،
السلطة القائمة .ولـمــاذا يعارضها؟ ألنــه يريد
حصة من النهب ،أو النهب ك ّله.
إذ ًا ه ـن ــاك ن ــوع ــان م ــن ال ـم ـع ــارض ــة :م ـعــارضــة
سلطة ،ومعارضة نظام كامل بما فيه السلطة.
معارضة السلطة تتفق في كل شيء تقريب ًا مع
السلطة ،ولكن تختلف معها على توزيع النهب.
بــال ـم ـقــابــل ،فـ ـ ّـإن ال ـم ـعــارضــة ال ـج ــذري ــة لـلـنـظــام،
المعارضة التي تلتزم خط الدفاع عن مصلحة
ال ــ( %90وأكـثــر) مــن الـســوريـيــن ،تتناقض مع
ك ــل م ــن ال ـن ـظــام وم ـع ــارض ــة ال ـس ـل ـطــة ،أي مــع
المدافعين عن مصالح الـ( %10أو أقل).

ما جرى تطبيقه
على أرض الواقع
كبرنامج اقتصادي
اجتماعي هو ما
طالب به القسم
األكبر من «إعالن
دمشق»! أي
اقتصاد السوق الحر

ثنائيات وهمية
ألن مــن غـيــر الـمـعـقــول ْأن يـعـلــن ال ـطــرفــان ّأن
ال ـخ ـص ــام ب ـي ـن ـه ـمــا ي ـن ـط ـلــق م ــن م ـص ــال ــح ضـيـقــة
وأنانية ،وهو صراع حول نهب الــ( ،)%90كان
ال بد دائم ًا من تسليط الضوء على شتى أنواع
ال ـص ــراع ــات وال ـت ـنــاق ـضــات ال ـثــانــويــة (الـطــائـفـيــة
والقومية والدينية والعشائرية وإلخ) ،بالضبط
لتقسيم وتـفــرقــة ال ــ( )%90المنهوبين ،لتحقيق
هــدف ـيــن ،األول ه ــو :اس ـت ـخــدام كــل مــن طــرفــي
النهب (السلطة ومـعــارضــة السلطة) لقسم من
الشعب المنهوب فــي مواجهة القسم المنهوب
اآلخ ـ ــر ،ك ـ ــأداة ل ـح ـي ــازة ال ـن ـهــب أو تـحــاصـصــه.
أم ــا ال ـهــدف الـثــانــي واألهـ ــم ،ف ـهــو :مـنــع تــوحـيــد
ألن ذلك يعني كارثة بالنسبة للسلطة
الـ(ّ ،)%90
وم ـعــارض ـت ـهــا ،ألن ــه يـعـنــي قـلــب تــوزيــع ال ـثــروة
رأس ـ ًا على عـقــب ،ويعني اتـحــاد المنهوبين في
وجه ناهبيهم ،ويعني بالمحصلة ،تغيير النظام
تغيير ًا جذري ًا شام ًال ،لمصلحة عموم السوريين،
وليس تغيير ًا شكلي ًا فوقي ًا ومخادع ًا من النمط
التونسي أو المصري.
تقاطعات بالجملة
الكالم من النمط أعاله ،والذي لم يكن ملموس ًا
بالشكل الـكــافــي بالنسبة لجماهير المنهوبين
الـســوريـيــن ،بــات الـيــوم أكـثــر وضــوحـ ًا مــن أي
وقــت مضى .فــاألطــراف المتشددة في النظام
وال ـم ـعــارضــة ،وال ـت ــي تـمـثــل ال ــوج ــه الـسـيــاســي
للشريحة الطبقية الناهبة والـطــامـعــة بالنهب،
باتت تتقاطع في مواقفها العلنية بشكل يومي،
وفي كل الملفات الكبرى ،وبشكل مفضوح...
وفيما يلي نورد بعض األمثلة فقط.
قـبــل ع ــام  ،2013ك ــان ال ـخ ـطــاب الـحــربـجــي هو
الخطاب السائد لــدى المتشددين من الجهتين،
والذي تمثل بشعارات «الحسم» و«اإلسقاط».
هذا النوع من الخطاب ،ورغم أنه استمر بشكل
أو بــآخــر ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة ،إال أنّـ ــه ب ــدأ بــالـتـكـيّــف
المخادع والبطيء جد ًا ،انطالق ًا من بيان جنيف
 .2012في حينه لم يظهر موقف واضح من جهة
النظام حول البيان ،ولكن ظهرت مواقف عديدة
شبه رسمية رافضة له ،وفي جهة المعارضة فقد
تم رفضه كلي ًا ولسنتين متتاليتين.

www.kassioun.org

حين عقد مؤتمر جنيف عام  ،2014قام الطرفان
الـ ـمـ ـتـ ـش ــددان ب ـح ـف ـلــة م ـ ـبـ ــارزة اس ـت ـع ــراض ـي ــة،
ق ــادت لـفـشــل الـمــؤتـمــر وال ـع ــودة الـســالـمــة إلــى
«المربعات» األولى .تكرر السيناريو نفسه مع
صدور القرار  2254نهاية  ،2015ومن ثم مع
سوتشي واللجنة الدستورية ،ولكن مع بعض
التعديالت على التكتيك.
ولـجـهــة «الـمـعــارضــة» ،فــإنـهــا وقـفــت ضــد مسار
أستانا ،وال تــزال ،ولكن في العلن بداية ومن
ثم بين علن وسر .ولجهة النظام فقد تم تأييد
أستانا ،ولكن تم دائم ًا ،وعلى يد المتشددين،
العمل ضدها ،في السر وفي العلن أيض ًا.
حتى مسألة إعادة العالقات مع الدول العربية
واألوروب ـيــة ،تحولت إلــى بــازار ال يهدف إلى
فك الحصار عن سورية وشعبها ،بل إلى أداة
استفزاز موجهة ضد أستانا ،وأم ًال في تخريب
العالقات الثنائية بين الثالثي الضامن ،وبهدف
إجـمــالــي هــو مـحــاولــة إضـعــاف الـمـســار بأكمله،
لعل وعـســى يـجــري الـحـفــاظ على تــوازن قلق
ب ـيــن م ـج ـمــوعــة أس ـتــانــا وال ـم ـج ـمــوعــة الـغــربـيــة
الـمـصـغــرة ،بحيث تبقى األزم ــة قــائـمــة ،ويبقى
االستنزاف ،ويتم إبعاد وتأجيل التغيير.
المرحلة األخيرة
م ــع اقـ ـت ــراب ال ـح ــل ال ـس ـي ــاس ــي ،ت ـض ـخــم حـجــم
ال ـت ـقــاط ـعــات ب ـيــن ال ـق ــوى ال ـم ـت ـشــددة الــراف ـضــة
ألي تغيير ال يصب في توزيع الثروة الجائر
نفسه ،وفي التبعية االقتصادية للغرب .واليوم
يـمـكـنـنــا ال ـق ــولّ :إن الـثـنــائـيــات الــوه ـم ـيــة ،الـتــي
كــانــت تـخـتـبــئ دائ ـم ـ ًا تـحــت اصـطـفــافــات دولـيــة
محددة ،باتت مضطرة إلى إعالن اصطفافاتها
الدولية الحقيقية.
لن يكون مستغرب ًا نهائي ًاْ ،أن نرى المتشددين
في النظام والمعارضة ،يعلنون بشكل متزايد
(وه ــم قــد بـ ــدأوا ب ــاإلع ــان ف ـعـ ًـا) عــن والئـهــم
لـلـغــرب ،وعــدائـهــم لــروسـيــا ولـمـســار أسـتــانــا...
وهــذا جيد جــد ًا في نهاية المطاف ...فمصلحة
ال ـ ــ %90م ــن ال ـســوري ـيــن ت ـت ـقــاطــع م ــع مـصـلـحــة
الـقــوى الـصــاعــدة دولـيـ ًا ،ومــع الـمـيــزان الــدولــي
الـجــديــد ال ــذي تـنـكـســر فـيــه اإلرادة األمــريـكـيــة
خاصة والغربية عامة.
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َمن يرسم الخطوط الحمر لـمنظمة الصحة العالمية؟

على ضوء مساهمة الطغمة المالية العالمية بقسط غير قليل من تمويل منظمة
الصحة العالمية ،لطالما كانت وما زالت توجد شكوك حول خضوع سياساتها الصحية
ألجندات ال تخدم أهدافها المعلنة في نشر أفضل ما يصل إليه العلم والطب للحفاظ
على صحة البشر .فيما يلي نرصد بعض األمثلة.
ǧد .أسامة دليقان

فــي أواخ ــر  2007ت ـمّ ط ــرد الــدك ـتــور الـيــابــانــي
آراتا كوتشي مدير برنامج مكافحة المالريا في
ـرة نقدية
 WHOمن منصبه بعد أن نشر مُــذ ِّكـ ً
يشكو فيها من سطوة مؤسسة «بيل وميليندا
غيتس» التي تفرض على المنظمة سياسات
تقرّرها سلف ًا «كعملية داخلية مغلقة ،تَبيَّنَ أن
ال أحد يستطيع محاسبتها إ ّال نفسها» ،حسب
م ـق ــال ن ـي ــوي ــورك ت ــاي ـم ــز 16 ،ش ـب ــاط .2008
س ـبــق ت ـن ـح ـيــة ال ــدك ـت ــور كــوت ـشــي ع ــن ق ـيــادتــه
السل بسبب انتقاده لمانحين
لبرامج مكافحة ّ
كمؤسسة روكفيلر .وبعض النظر عن شخص
الدكتور كوتشي ودوافعه ،لكنه يذكر معلومة
مهمة تظهر الـمـفــارقــة الــرأسـمــالـيــة الـتــي تجعل
المتحكمين بالثروة والتكنولوجيا ال يطبّقون
ما هو أكثر تقدّم ًا وفــائــدة للبشرية ،بل كثير ًا
مــا يـفـضّـلــون االس ـت ـمــرار بـمــا هــو أك ـثــر تـخـ ّلـفـ ًا
وضرر ًا.
كـمـثــال ،ينتقد د .كــوتـشــي ضـغــط غيتس على
 WHOلــاسـتـمــرار بتطبيق أسـلــوب عفا عليه
ال ــزم ــن ل ـع ــاج الـ ـم ــاري ــا ،وي ـس ـمّ ــى «ال ـع ــاج
المتقطع لـلـرُضَّــع»  IPTiحيث يُعطى
الــوقــائــي
ِّ
ع ـقــار  Fansidarبـعـمــر  2ث ــم  3و 9أش ـهــر،
رغــم ثـبــوت أنــه ال يـحـمــي مــن الـمــاريــا ســوى
ل ـش ـهــر واح ـ ــد ف ـق ــط ،وأن إعـ ـط ــاءه الـمـسـتـمــر
غير آمــن ألنــه مــن مركبات السلفا التي تحمل
خـطــورة تـفــاعــات تحسسية قــاتـلــة ،فـضـ ًا عن
ت ـطــويــر ط ـف ـي ـلــي ال ـم ــاري ــا ل ـم ـقــاومــة م ـتــزايــدة
ضـ ـدّه .ورغ ــم ذل ــك واج ـهــت م ـح ــاوالت انـتـقــاد
هــذا الـعـقــار «مـعــارضــة شــديــدة وعــدوانـيــة» من
علماء مؤسسة غيتس ،حسب وصف الدكتور
كوتشي.
نـضـيــف ع ـلــى ذل ــك أنّـ ــه ح ـتــى ف ــي ت ـلــك الـفـتــرة
كان يوجد بالفعل دواء مالريا آخر أكثر أمان ًا
وفعالية هو أرتيميسينين  Artemisininالذي
اكـتـشـفـتــه ال ـعــالِ ـمــة الـصـيـنـيــة «ت ــو ي ــوي ــو» عــام
 1972من أحد األعشاب المستخدمة في الطب

الصيني الـتـقـلـيــدي ،ونــالــت عليه جــائــزة نوبل
 ،2015وحصل على ترخيص في الصين منذ
 1992إلنـتــاجــه فــي مـصــانــع األدوي ــة وتطبيقه
كخط عالجي أوّل ضد المالريا.
أمّــا لماذا سُمِحَ لنيويورك تايمز بكشف قصة
الــدك ـتــور كــوت ـشــي ،ون ـشــر ه ــذا ال ـج ــدال حــول
عــاج الـمــاريــا آن ــذاك؟ ســرعــان مــا تـتـبـدّد أيّــة
أوه ــام ح ــول «الــديـمـقــراطـيــة األمــريـكـيــة» هـنــا،
ع ـنــدمــا نـنـتـبــه ب ـ ّـأن الـصـحـيـفــة ت ــأخّ ــرت أســاس ـ ًا
(حـتــى شـبــاط  )2008بكشف هــذه الفضيحة
الطبية والعلمية المتع ّلقة بهذا المرض ،والتي
وقعت في السنة السابقة لذلك المقال .هل كان
لتوقيت النشر عالقة بالتمهيد لموافقة وكالة
الغذاء والدواء األمريكية  FDAعلى ترخيص
ال ــدواء الصيني األرتيميسينين أخ ـيــر ًا ،إ ْذ ّإن
ال ــوك ــال ــة ل ــم ت ـفــرج ع ــن تــرخ ـيــص ه ــذا الـ ــدواء
سوى في العام !2009
مبيدات لمستقبل أطفال العا َلم!
م ـث ـ ٌـال ثـ ــانٍ م ــن مــوقــع «كــاون ـتــرب ـنــش» ف ــي 2
ن ـي ـســان ،ع ــن م ــوض ــوع س ـ ّل ـطــت عـلـيــه ال ـضــوء
الـنــاشـطــة البيئية «روزمـ ــاري مــاســون» :فمن
خــال نـفــوذ بـيــل غـيـتــس وشــركــاه فــي بزنس
ال ـم ـب ـيــدات الـكـيـمــاويــة اخـتـفــت أيّ ــة إشـ ــارة إلــى
سمّية هذه المواد على البيئة وصحة األطفال
م ــن ت ـق ــري ــر ص ـح ــي ع ــا َل ـم ــي م ـت ـع ـ ّلــق بــالـصـحــة
العامة لألطفال (فــي  18شباط  )2020أعدّته
لـجـنـ ٌة مـشـتــركــة رفـيـعــة الـمـسـتــوى مــن منظمة
الصحة العالمية ،واليونسيف ،ومجلة النست
الطبية الشهيرة .جــاء التقرير الـمــذكــور مليئ ًا
بــالـعــواطــف الـجـيّــاشــة حــول «مـسـتـقـبـ ٍـل ألطـفــال
العا َلم» ،لكنّه لم ينبس بكلمة واحدة عن سمّية
ال ـم ـب ـيــدات ال ـك ـي ـمــاويــة ع ـلــى األط ـف ــال والـبـشــر
والبيئة عموم ًا.
األكـيــد أنّــه دون تطهير الـعــا َلــم مــن ذلــك الجزء
من العلماء (العلماء المُرتَزَقة) ومِن المجرمين
الـمـمـوِّلـيــن لـهــم ،ودون إع ــادة تـصـحـيــح مـســار
العلوم كا ّفة لتخدم تقدّم اإلنسانية وسالمتها،

لـ ــن يـ ـك ــون ألطـ ـفـ ــال الـ ـع ــا َل ــم وال لـ ـكـ ـب ــا ِره أيّ
مستقبل.
تساهل توصيات
المنظمة بسالمة اللقاحات

على الرغم من
أن اللقاح يحمي
األطفال من المرض
المستهدف إال أنه
قد يزيد في الوقت
نفسه من قابلية
اإلصابة بإنتانات
أخرى غير ذات صلة

في أواسط الثمانينات رفعت دعاوى قضائية
من عدد كبير من أهالي أطفال أمريكيين لحقت
بهم أضــرار صحية إثــر إعطائهم لـقــاحــات غير
مناسبة أو غير سليمة ،وتحديد ًا لقاح الثالثي
المكوّن من الدفتيريا والـكــزاز السعال الديكي
ال ـخَ ـ َل ــوي ( DTPوه ـ ــو ي ـخ ـت ـلــف ع ــن DTaP
ال ـم ـس ـت ـخــدم ح ــال ـي ـ ًا وال ـ ــذي ي ـح ـتــوي ال ـس ـعــال
ال ــدي ـك ــي الـ ــاخَـ ـلـ ــوي) .ف ـق ــام ــت عـ ــدة ش ــرك ــات
دوائية بسحب منتوجاتها من لقاح  DTPمن
األس ـ ــواق ،لـيـتــم بـعــد ذل ــك إصـ ــدار «ال ـمــرســوم
الــوطـنــي ألذي ــات لـقــاحــات األط ـف ــال» ()1986
ال ــذي تُ ـق ـدَّم بـمــوجـبــه تـعــويـضــات مــالـيــة لألسر
المتضرّرة من اللقاح.
مع ذلــك ما زال المكون الخلوي ضمن اللقاح
 DTPمـ ـ ــوجـ ـ ــود ًا ضـ ـم ــن تـ ــوصـ ـيـ ــات م ـن ـظ ـمــة
الصحة العالمية ،بل وورد في الوثيقة التقنية
ل ـم ـت ـط ـل ـبــات ال ـم ـك ـوّن ــات ال ـث ــاث ــة ل ـه ــذا ال ـل ـقــاح
الصادرة عنها عام :1990
«لـقــاحــات الـسـعــال الــديـكــي ذات الخلية الكاملة
تتألف مــن مُـعَـ َّلــق مــن الـجــراثـيــم المَقتولة ،وقد
ارت ـبــط حـقـنـهــا مــؤقـتـ ًا بـتــأثـيــرات جــانـبـيــةّ ...إن
ه ــدف ال ـتــوص ـيــات ال ـحــال ـيــة ه ــو ف ــي آنٍ م ـع ـ ًا،
ال ـت ـش ـج ـيــع ع ـل ــى االسـ ـتـ ـم ــرار ب ــإن ـت ــاج ك ــل مــن
ال ـل ـقــاحــات الــاخ ـلــويــة وال ـخ ـلــويــة ال ـتــي تـثـبــت
ف ـعــال ـي ـت ـهــا وأضـ ــرارهـ ــا ال ـجــان ـب ـيــة ال ـق ـل ـي ـلــة عـلــى
الـ ـم ــدى ال ـط ــوي ــل م ــع االسـ ـتـ ـم ــرار ب ـم ــزي ــد مــن
األب ـح ــاث حـيـثـمــا ي ـك ــون ذل ــك مـ ـس ــاعِ ــد ًا» .عــدا
ذلــك ف ـ ّـإن وثـيـقــة مـنـظـمــة الـصـحــة هــذه أدخـلــت
تعدي ًال غريب ًا من نوعه« :تـمّ السماح بمرونة
أكثر في إجراء اختبارات العَقامة» واختبارات
العقامة  sterility testsهي التي تجرى على
اللقاحات لضمان خلوّها من ملوّثات ممرضة
أخرى (جراثيم أو طفيليات!)...
وح ـتــى فــي ال ـت ـعــديــات وف ــق الـمـلـحــق الـتـقـنــي
ال ـخ ــام ــس ( )2003ل ــم ت ــدخ ــل ال ـم ـن ـظ ـمــة أي ــة
تعديالت على هذا القسم الخاص بلقاح السعال
الــدي ـكــي ،م ــا يـعـنــي أنّ ـه ــا مـعـتـمــدة ح ـتــى ال ـيــوم
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 2020رغــم ظـهــور دراســة لفريق باحثين من
الدنمارك في المجلة العلمية EBioMedicine
عام  2017خلصت نتيجتها إلى ما يلي:
«وجــدنــا أن لـقــاح [ DTPال ــذي يـحـتــوي الشكل
ال ـخ ـلــوي مــن ال ـس ـعــال الــدي ـكــي ول ـيــس ]DTaP
يــرت ـبــط بــوف ـيــات أع ـلــى بـخـمــس مـ ــرات مـقــارنــة
م ــع غ ـيــر ال ـمُ ـ َل ـ َّق ـح ـيــن .وال تــوجــد أي ــة دراسـ ــات
مستقبلية -األثــر  prospectiveحــول فائدة
ه ــذا ال ـل ـقــاح  DTPم ــن نــاح ـيــة ال ـب ـقــاء ع ـلــى قـيــد
الحياة .لسوء الحظ ،يعتبر  DTPاللقاح األكثر
استخدام ًا ،ويتم استخدام نسبة التغطية باللقاح
حتى جرعته الثالثة  DTP3عالميًا كمؤشر على
ج ــودة أداء بــرامــج الـتـطـعـيــم الــوطـنـيــة .ينبغي
أن يـكــون مــن دواعــي القلق أن تأثير اللقاحات
الروتينية على الوفيات من بين جميع أسباب
ال ــوف ــاة األخـ ــرى ل ــم ي ـتــم اخ ـت ـبــاره ف ــي ت ـجــارب
عشوائية  .Randomized Trialsتشير جميع
األدلة المتاحة حاليًا إلى أن لقاح  DTPقد يقتل
عــددًا أكبر من األطفال ألسباب أخــرى رغم أنه
يحمي من الدفتيريا أو الكزاز أو السعال الديكي.
عـلــى الــرغــم مــن أن الـلـقــاح يـحـمــي األط ـفــال من
المرض المستهدف ،إال أنه قد يزيد في الوقت
نفسه مــن قابلية اإلصــابــة بــإنـتــانــات أخــرى غير
ذات ص ـلــة .دع ــت مــراج ـعــة  SAGEالـمـنـشــورة
مــؤخـرًا إلــى تـجــارب عـشــوائـيــة ...ومــع ذلــك ،في
الــوقــت نـفـســه ،أشـ ــارت لـجـنــة  IVIR-ACالـتــي
فوضت إليها  SAGEأن تقوم بدراسات متابعة
أن ــه لــن ي ـكــون مــن الـمـمـكــن فـحــص تــأثـيــر DTP
بـطــريـقــة غـيــر م ـن ـحــازة .إذا اسـتـمــر ه ــذا ال ـقــرار
الـصــادر عــن  IVIR-ACدون مـنــازع ،فقد تظل
الــدراســة الحالية هي األقــرب على اإلطــاق إلى
دراس ــة عـشــوائـيــة ذات شــاهــد (ن ـمــوذج )RCT
حول التأثيرات غير النوعية للقاح .»DTP
رب ـم ــا ن ـجــد الـ ـج ــواب ع ـلــى االس ـت ـغ ــراب ال ــذي
أبـ ــداه ك ـتــاب ال ــدراس ــة أعـ ــاه ،عـنــدمــا نـعـلــم أن
مــؤسـســة بـيــل وميليندا غيتس مـوّلــت دراســة
السنة الماضية ( )2019بعنوان «تتّبع خريطة
التغطية بلقاح  DTPفي إفريقيا »2016–2000
أشبه بدراسة إحصائية لمعرفة ما هي البلدان
اإلفريقية التي لم تتم بعد تغطيتها جيد ًا بهذا
الـلـقــاح و«ضـمــان أن يحصل كــل األطـفــال على
الفوائد الصحية الضرورية من اللقاح» ،حسب
تعبير الدراسة.
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أعدت الحكومة البطاقة الذكية للمواطنين لتسيير وتسهيل تقديم بعض الضرورات
الحياتية العامة افتراضاً ،المازوت والغاز وبعض المواد االستهالكية (رز -سكر-
زيت ،)...ثم تبعها مؤخرًا مادة الخبز أيضاً.

ǧمراسل قاسيون

بالمقابل فقد أثبتت البطاقة ،بحسب الحلبيين،
أن ـهــا ال تـمـلــك مــن ال ــذك ــاء ال ــذي أطـلـقـتــه عليها
الحكومة إال المسمى!.
المازوت ورحلة الشتاء والصيف
فيما يخص مادة المازوت لم يظهر عملها إال
بعد نهاية الـشـتــاء ،فقد كــان مــن المفترض أن
يتم توزيع المازوت  200ليتر سنوي ًا ،مقسمة
على جزأين يفترض أن يكونا قبل حلول فصل
الشتاء ،ولكن ما يحصل على أرض الواقع هو
تسليم أول دفـعــة خــال فـصــل الـشـتــاء ،وثــانــي
دفعة مع نهاية هذا الفصل.
فماذا عساه يفعل المواطن بـ  100ليتر طيلة
فترة الشتاء ،هل يستهلكها للحمام أم للتدفئة،
وك ــم أس ـب ــوع سـتـكـفـيــه وه ــو بــان ـت ـظــار ال ـجــزء
اآلخر من االستحقاق الذي يتأخر سنوي ًا ،مما
يضطره للجوء إلى السوق السوداء بأسعارها
االستغاللية!.
الغاز وويل المواطن
من ذكاء البطاقة به!
ب ـح ـس ــب أح ـ ــد ال ـم ــواط ـن ـي ــن ف ـق ــد اس ـت ـل ــم أول
أس ـطــوانــة غ ــاز عـلــى الـبـطــاقــة ب ـتــاريــخ ،12/20
ليتلوها الــدور التالي بتاريخ  ،3/20مــع العلم
أنـ ــه ي ـت ــوج ــب ت ـبــدي ـل ـهــا ك ــل  23يـ ــوم بـحـســب
اإلعالن الرسمي األولي!.
ي ـ ـقـ ــول ال ـ ـم ـ ــواط ـ ــن :إنـ ـ ــه ف ـ ــي ظ ـ ــل ال ـ ـظـ ــروف
االسـتـثـنــائـيــة الـمــرتـبـطــة بــالـكـمـيــات ووصــولـهــا
وتــوزي ـع ـهــا ،فـلـتـصــل ه ــذه ال ـم ــدة إل ــى شـهــريــن
عـلــى أبـعــد تـقــديــر ،أمــا أن تـصــل الـمــدة الفاصلة
بين اسـتــام األسـطــوانــة والـمــوعــد الـتــالــي لهذا

االس ـت ــام إل ــى ثــاثــة أش ـهــر ف ـهــذا كـثـيــر ج ــد ًا،
والمؤسف الفج أن األسطوانات متوفرة في
السوق السوداء ،لكن مع الكثير من االستغالل
في السعر.
ف ـق ــد ارتـ ـف ــع س ـع ــر أس ـط ــوان ــة الـ ـغ ــاز ف ــي ه ــذه
ال ـســوق بـشـكــل كـبـيــر خ ــال األش ـهــر الـمــاضـيــة
بسبب تباعد فترة االستالم بموجب البطاقة
الذكية ،واضطرار المواطنين لهذه المادة.
والسؤال على ألسنة المواطنين :من أين يتم
توفير الكميات في السوق السوداء بظل شح
الـمــادة بحسب التصريحات الرسمية ،ولماذا
الصمت عليها؟.
الغذائيات المدعومة بالذكاء
تتابع البطاقة سبيلها في تحمل أعباء الحكومة
إلــى بعض الـمــواد الغذائية األساسية (سكر-
رز -ش ــاي -زيــت نـبــاتــي) ،فـيـقــف الـعــديــد من
المواطنين يومي ًا أمام المؤسسات االستهالكية
للحصول على مخصصاتهم بموجب البطاقة
الــذكـيــة ،حـيــث االزدحـ ــام واالذالل بــالـمـعــامـلــة،
باإلضافة لعدم توفر المواد بشكل كامل.
فــي الـبــدايــة تـمــت االسـتـعــانــة بعناصر الشرطة
ل ـل ـت ـخ ـف ـي ــف م ـ ــن ش ـ ـ ــدة االزدح ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ول ـم ـن ــع
ال ـت ـج ــاوزات وال ـم ـح ـســوب ـيــات ،ال ـتــي اسـتـمــرت
لكن بطرق أكثر الـتــوا ًء ،علم ًا أن مــادة السكر
بــال ـس ـعــر ال ـح ــر م ـتــوفــرة ف ــي ب ـعــض ال ـص ــاالت
بسعر  500ل.س للمستهلك ،ومفقودة كباقي
المواد ضمن البطاقة الذكية من بعضها اآلخر،
ك ـم ــا ت ــم حـ ــذف م ــادت ــي الـ ـش ــاي والـ ــزيـ ــت مــن
البطاقة أيض ًا.
الح ـق ـ ًا ،وب ــال ـت ــوازي م ــع اإلعـ ــان ع ــن تــوزيــع
المواد المخصصة بموجب البطاقة عن شهرين
دفعة واحدة اعتبار ًا من مطلع الشهر الحالي،

ت ــم اإلع ـ ــان ع ــن تـسـيـيــر ال ـس ـي ــارات ال ـجــوالــة
ال ـتــاب ـعــة ل ـل ـســوريــة ل ـل ـت ـجــارة م ــن أج ــل الـقـيــام
بمهمة تــوزيــع هــذه الـمـخـصـصــات عـلــى أحـيــاء
المدينة ،وفق ًا لجدول أسبوعي بالتنسيق مع
محافظة حلب من أجل تخفيف االزدحام على
ال ـص ــاالت ،حـيــث تــم تـحــديــد األح ـي ــاء ارت ـبــاط ـ ًا
بأيام األسبوع التي من المفترض أن تغطيها
ت ـل ــك الـ ـسـ ـيـ ــارات ب ـم ـه ـمــة تـ ــوزيـ ــع ال ـغ ــذائ ـي ــات
«المدعومة» فيها.
وإن سألت المواطنين عن تلك السيارات في

أحيائهم بحسب الجدول المعلن ،خــال األيــام
الـقـلـيـلــة الـمــاضـيــة ،تـتـبــادر إلــى مـســامـعــك إجــابــة
مجمع عليها« :لم نر شيئ ًا»!
فـهــل اإلعـ ــان خُ ـ ّل ـبــي ل ــذر ال ــرم ــاد فــي الـعـيــون
وال ـت ـســويــف ،أم أن الـمــواطـنـيــن جـمـيـعـ ًا بــاتــوا
ب ـح ــاج ــة ل ـف ـحــص ن ـظ ــره ــم ،خ ــاص ــة وأن ع ــدد
السيارات التي ستجول في كل حي هو «15
سيارة كحد أدنى» بحسب اإلعالن الرسمي!.
فأين المواد ،وأيــن السيارات ،وهل تــوزع في
كوكب آخر ..يتساءل حلبيون؟!.

الشيخ مقصود في حلب

معاناة مع الكهرباء وتقييد للحركة واألعمال
تعاني منطقة الشيخ
مقصود من مشاكل في
أحد أهم مقومات الحياة
فيها ،أال وهي الطاقة
الكهربائية ،فمنذ ما
يقارب السنة بدأت
صيانة وتمديد شبكة
الكهرباء حتى شملت
المنطقة في الطرفين
الشرقي والغربي بعد طول
انتظار ،مع إصالح األكبال
الكهربائية وتبديلها،
وكذلك صيانة وتبديل
األعمدة الكهربائية،
وهنا يكمن جزء من
المشكلة!.

ǧمراسل قاسيون

فتمديد أي كبل كهربائي ،من أعمدة الكهرباء

لـلـبـنــايــات ،ي ـجــري تـســديــد تـكـلـفـتــه مــن جـيــوب
سكان هذه األبنية ،لماذا ال أحد يعلم؟!.

الكهرباء لمن استطاع إليها سبي ًال
فــي حــديــث لـقــاسـيــون مــع أحــد سـكــان المنطقة
أخبرنا بــأن تمديد كبل تغذية من البناء الذي
يقطنه ألقــرب عــامــود فــي الـحــي ،والــذي يبعد
عــن ال ـب ـنــاء قــرابــة  50م ـتــر ،يـحـتــاج إل ــى مبلغ
 250,000ليرة ،وهذا المبلغ من المفترض أن
يتم تقاسمه بين سكان الـبـنــاء ،ســواء قلوا أم
كثروا!.
أم ــا أح ــد ال ـس ـك ــان ،وال ـ ــذي ك ــان ي ـف ـتــرض أن
يكون حظه من السماء بأن البناء الذي يقطنه
كان مقابل العمود مباشرة ،مما قلل من تكلفة
الكبل ل ـ  120,000لـيــرة ،لكن حظه ســاء بقلة
عــدد القاطنين فــي البناء ،كونهم لــم يتجاوزا
ثالث عائالت فقط ،مما زاد من عبء المبلغ
المقسم عليهم بالنتيجة ،وإن نقص بالمجمل
ع ــن ال ـب ـنــاء اآلخـ ــر ،والـ ــذي ق ـســم ف ـيــه الـمـبـلــغ
على إحدى عشرة عائلة ،مع العلم أن المبلغ
المدفوع يذهب للمتعهد المكلف بالقيام بتلك
األعمال.
عــل ذل ــك ف ــإن واق ــع ال ـتــزود بــالـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة
النظامية أصبح فع ًال لمن استطاع إليها سبي ًال مع
هذه التكلفة المرتفعة ،خاصة وأن غالبية قاطني

هذه المنطقة من المفقرين محدودي الدخل.
بــالـمـقــابــل ،ي ـقــول األه ــال ــي :إن ه ـنــاك أح ـيــاء ال
يدفع سكانها إال قيمة العدادات ،ممن كان عداد
مـنــزلـهــم م ـســروق ـ ًا ســاب ـق ـ ًا ،بــاإلضــافــة لـلـفــواتـيــر
المترتبة عليهم!.
المنطقة ما زالت شبه مغلقة!
بحسب األهــالــي ،فــإن المنطقة مــا زالــت شبه
مغلقة حتى تاريخه ،مع العلم أنــه تمت إزالــة
الحواجز ،لكن مع الحفاظ على إغالق الطرق
المؤدية إليها ،باستثناء طريق وحاجز وحيد
ق ـيّــد األه ــال ــي ب ــاإلغ ــاق ف ــي ال ـســاعــة الــراب ـعــة
بـعــد الـظـهــر يــومـيـ ًا ،عـلـمـ ًا أن هــذا الـتــوقـيــت ال
ع ــاق ــة ل ــه ب ـس ــاع ــات ال ـح ـظــر ال ـل ـي ـلــي ال ـم ـقــرة
م ــن ض ـمــن اإلجـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة الـخــاصــة
ب ــوب ــاء ال ـك ــورون ــا ح ــال ـي ـ ًا ،م ـمــا يـجـبــرهــم عـلــى
ت ــرك أعـمــالـهــم وال ـع ــودة فــي وق ــت مـبـكــر ،أو
االضطرار للمبيت خارج بيوتهم ،مما انعكس
سلب ًا على استقرارهم بحياتهم ،وكرس حال
االستياء لديهم ،مع التساؤل المشروع حيال
كــل ذل ــك :لـمــاذا وإل ــى مـتــى سيستمر الــوضــع
على هذا المنوال؟!.
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تم تأجيل العيد حتى إشعار آخر!

-

اقترب العيد ،لكن شراء األلبسة الجديدة ،أصبح صعباً جدًا بالنسبة للغالبية الساحقة والمفقرة من المواطنين ،بما في ذلك للصغار الذين ينتظرون
هذه المناسبة من أجل فرحة اللباس الجديد فيها ،وبسبب ضيق ذات اليد ،وبظل األسعار الفلكية لها في األسواق ،بل وحتى في البالة ،أصبحت
أسعارها فوق قدرة هؤالء.
ǧنوار الدمشقي

اع ـت ــاد ال ـمــواط ـنــون ع ـمــوم ـ ًا ع ـلــى الـتـقـتـيــر
وال ـ ـت ـ ـق ـ ـشـ ــف ،وع ـ ـل ـ ــى اخ ـ ـت ـ ـص ـ ــار قـ ــوائـ ــم
احتياجاتهم واقـتـصــارهــا على الـضــرورات
الـقـصــوى الـتــي ال يـمـكــن االسـتـغـنــاء عنها،
وال ـتــي تــركــزت عـلــى ال ـغــذائ ـيــات بــالــدرجــة
األولــى ،مع تقليصها للحدود الدنيا ،كذلك
األم ــر ،أمــا بالنسبة لأللبسة فـقــد تــم اتـبــاع
أسلوب إعادة تدوير ألبسة الكبير لألصغر
سن ًا وهكذا ،واقتصر شراؤها للصغار دون ًا
عــن الـكـبــار غــالـبـ ًا ،وذل ــك بـحــال الـعـجــز عن
إمكانية التدوير طبع ًا ،وقد اقترنت عملية
ش ــراء األل ـب ـســة ب ـمــوســم ال ـع ـيــد ك ـمــا جــرت
العادة ،حتى وإن كانت من البالة.

انتظروا صدور
قرارات أسرية تقضي
بتأجيل العيد حتى
إشعار آخر فاألطفال
سيبقون بال عيد
وبال كسوة وبال فرح
حتى إشعار آخر أيضاً!

الكذب اضطرارًا
ال ش ــك أن ك ـب ــار ال ـس ــن ل ــم ت ـع ــد تـعـنـيـهــم
طقوس العيد ال مــن قريب وال مــن بعيد،
فـقــد تــم الـتـغــاضــي عـنـهــا وت ـجــاوزهــا تـبــاعـ ًا
خ ـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات ال ـم ــاض ـي ــة (األلـ ـبـ ـس ــة-
ح ـل ــوي ــات ال ـع ـي ــد -ال ـت ـن ــزه -الـ ــزيـ ــارات)..
وربما لم يبق من هذه الطقوس إال زيارة
القبور اآلن.
فـ ـحـ ـت ــى صـ ـلـ ــة ال ـ ــرح ـ ــم أصـ ـبـ ـحـ ــت ص ـع ـبــة
ومحفوفة بالمخاطر بظل إجراءات الحجر
والـحـظــر خــال أي ــام الـعـيــد ال ـقــادم ،والـتــي
اعتبرها البعض نعمة في ظل واقــع الفقر
والتردي المعيشي.
لكن كيف من الممكن أن يتم إقناع صغار
الـســن بالتخلي عــن بعض الـطـقــوس التي
ت ـع ـن ـي ـهــم ،والـ ـت ــي ي ـن ـت ـظــرون ـهــا ع ـل ــى أح ــر
م ــن ال ـج ـم ــر ،وخ ــاص ــة األل ـب ـس ــة ال ـج ــدي ــدة
والعيدية؟ وكيف يكون هناك عيد بــدون
ألعاب ومراجيح أيض ًا؟.
المفروغ منه ،أن األمــر سيبدو عصي ًا عن
فـهــم وإدراك ه ــؤالء األط ـف ــال بـكــل تــأكـيــد،
طـبـعـ ًا بــاسـتـثـنــاء الـلـجــوء اض ـطــرار ًا للكذب
وال ـم ــداورة عـلـيـهــم ،وه ــو أم ــر اع ـتــاد عليه

األه ــل أي ـض ـ ًا مــع األس ــف ،وف ــي ه ــذا الـعـيــد
ي ـب ــدو أن ال ـل ـج ــوء ل ـل ـكــذب ع ـلــى األط ـف ــال
سـ ـي ــزداد ت ـع ـم ـي ـم ـ ًا ،وخ ــاص ــة ف ـي ـمــا يـتـعـلــق
بشراء األلبسة الجديدة!.
أسعار وزبائن
جـ ــولـ ــة سـ ــريـ ـعـ ــة ف ـ ــي سـ ـ ــوق ال ـح ـم ـي ــدي ــة
ت ـب ـيــن خــال ـهــا أن ح ــرك ــة ال ـب ـيــع م ـح ــدودة
وم ـتــواض ـعــة ،بــرغــم االزدحـ ـ ــام ،فــالـغــالـبـيــة
مــن رواد الـســوق كــأنـهــم يـقــومــون بعملية
سبر لألسعار فقط ،بل ال يصلون لمرحلة
الـمـفــاصـلــة مــع الـبــائـعـيــن ،وه ــذا دل ـيــل على
أنـهــم يـقــومــون بـجــولــة اطــاعـيــة لـيــس إال،
والقلة القليلة فقط قد تراها قامت بعملية
ش ــراء لـقـطـعــة ألـبـســة واح ــدة ال غـيــر ،بعد
طـ ــول ج ـ ــدال وم ـف ــاص ـل ــة م ــع ال ـب ــائ ــع ،مــع
الـكـثـيــر مــن الـتـبــرم واالس ـت ـيــاء مــن الـسـعــر
في النهاية.
وخ ــال الـجــولــة تــم رصــد األس ـعــار الـتــالـيــة
ل ـب ـع ــض األلـ ـبـ ـس ــة :ب ـن ـط ــال ج ـي ـن ــز ب ـنــاتــي
محير  8000لـيــرة -بيجاما بناتي صيفي
 12000لـيــرة -بلوز بناتي صيفي محير
 12000ل ـيــرة -قـمـيــص والدي نــص كم
 9500ليرة -تنورة محير صيفي 13000
ليرة -توينز بناتي محير صيفي 13000
لـيــرة -كـنــزة والدي محير صيفي 8500
ليرة -بوط رياضة  8000ليرة.
فـ ـ ــإذا ك ــان ــت ه ـ ــذه األس ـ ـعـ ــار فـ ــي ال ـس ــوق
ال ـش ـع ـبــي األك ـب ــر ف ــي دم ـش ــق ،وه ــي ذات
مواصفة وجــودة دون الــوســط ،ومــدورة
مــن الـمــواســم الـمــاضـيــة ،فكيف مــن الممكن
أن تكون في سوق الصالحية أو الحمراء،
التي تعتبر بضائعها متوسطة الجودة ،أو
بغيرها من األسواق األخرى؟.
أما العصي عن الفهم فهو :كيف تتم عملية
تـسـعـيــر األلـبـســة ،وخــاصــة ألـبـســة األطـفــال
الـتــي ال تستهلك إال القليل مــن األقـمـشــة؟
وهــل فـعـ ًا هـنــاك رقــابــة عـلــى األلـبـســة في
األس ـ ـ ــواق ن ــاح ـي ــة ال ـم ــواص ـف ــة والـ ـج ــودة

والسعر؟.
كسوة العيد تحتاج قرضاً
بالمختصر ،إن تكلفة كسوة العيد لصغير
السن مــن أحــد األســواق الشعبية تتراوح
بين  5 -40ألف ليرة ،والمشكلة بالنسبة
ل ـش ــراء األل ـب ـســة ،بــال ـحــاالت االض ـطــراريــة
وللصغار طـبـعـ ًا ،وفــي ظــل هــذا النمط من
االس ـت ـغــال مـنـقـطــع الـنـظـيــر ،أن ــه ال يمكن
لـ ــرب األس ـ ــرة ال ـت ــي ف ـي ـهــا أك ـث ــر م ــن طـفــل
أن يـشـتــري ألحــدهــم ويـمـتـنــع عــن الـشــراء
لآلخرين!.
ومــن سـيـحــل مـثــل هــذه الـمـشـكـلــة العصية،
فــوس ـطــي األج ـ ــور ب ــال ـك ــاد ي ـك ـفــي لـتـغـطـيــة
تكلفة كسوة صغير واحد فقط؟!.
يبدو اللجوء للكذب مــن قبل رب األســرة
أفـ ـضـ ــل الـ ـ ـشـ ـ ــرور ،وإال فـ ــإنـ ــه س ـي ـض ـطــر
لالستدانة ،أو لسحب قرض ربما ،من أجل
كسوة العيد ألوالده الصغار فقط!.
لمزيد من التفاصيل علق بنقطة
ل ــذل ــك ،وب ـ ــدون الـتـعـلـيــق بـنـقـطــة م ــن أجــل
ال ـمــزيــد م ــن ال ـت ـفــاص ـيــل ،ان ـت ـظ ــروا ص ــدور
قــرارات أسرية تقضي بتأجيل العيد حتى
إش ـعــار آخ ــر ،فــاألط ـفــال سـيـبـقــون بــا عيد
وبــا كـســوة وبــا فــرح ،حتى إشـعــار آخر
أي ـض ـ ًا! وال لــوم عـلــى األهــالــي طـبـعـ ًا ،فمن
ال يــرغــب بـتـقــديــم كــل مــا يـحـتــاجــه ويــرغــب
بـ ــه صـ ـغـ ــاره مـ ــن كـ ـس ــاء وفـ ـ ــرح وألـ ـع ــاب
ونــزهــات وزي ــارات؟ وكــل الـلــوم واإلدان ــة
جــراء كل ذلــك تقع على عاتق ومسؤولية
من ال يرحم من التجار والفاسدين ،ومن
لف لفهم ودعمهم وتستر عليهم ،مع عدم
إغـفــال أصـحــاب المسؤولية مــن الرسميين
ب ـمــا ي ـت ـع ـلــق بــوس ـطــي األجـ ـ ــور ،وال ــواق ــع
المعيشي عموم ًا.
وه ـنــا يـمـكــن ل ـكــم أن ت ـع ـل ـقــوا بــالـكـثـيــر مــن
ال ـن ـقــاط ،بـ ــد ًال م ــن ع ـب ــارات الـ ــذم وال ـقــدح
بحق هؤالء.
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فيسبوكيات

ن ـف ـت ـت ــح ف ـي ـس ـب ــوك ـي ــات هـ ـ ــذا األسـ ـبـ ــوع
ب ـبــوســت ت ـه ـك ـمــي م ــؤل ــم مـ ـت ــداول حــول
واقع ارتفاع األسعار ،يقول البوست:
• «بهل األيام صارت الروحة ع السوق
م ـتــل ال ـل ــي رايـ ــح ع الـ ـعـ ــزا ..بـقـضـيـهــا يــا
لطيف وال حول وال قوة إال باهلل!».
حــول الخبر عــن لسان مدير محروقات
دم ـش ــق ب ــأن ــه :ي ــوج ــد ح ــوال ــي  7آالف
و ٥٠٠عائلة اعتذرت عن شــراء مازوت
ال ـتــدف ـئــة ف ــي دم ـش ــق ،ع ـلــق ال ـب ـعــض بـمــا
يلي:
• «أو ًال :لفقرهم .وثاني ًا :لتأخر وصول
ال ـم ــادة إل ـي ـهــم ،وبـيـعـهــا ع دف ـعــة واح ــدة
وعدم إمكانية التقسيط».
• «من كثرة المصاري بجيوبهم ..واهلل
عيب تقولو اعتذرو ،وبتعرفو ،السبب».
من صفحة الحكومة حول توصية اللجنة
االق ـت ـصــاديــة بــاع ـت ـمــاد مـصـفــوفــة وزارة
الــزراعــة واإلصــاح الــزراعــي بخصوص
إجراءات تطوير قطاع الدواجن وتذليل
ال ـص ـعــوبــات ال ـتــي ت ـع ـتــرض ع ـم ـلــه ،عـلــق
بعض المواطنين بما يلي:
• «شـ ــو ب ــدك ــو ت ــاق ــو ب ـق ــا م ــن مــرب ـيــن
الـ ـ ــدواجـ ـ ــن ..ان ـت ـه ـي ـن ــا ه ـي ــك وهـ ـي ــك مــن
هالمصلحة ولسا بتوعدو».
• «ماذا تعني المصفوفة ...فهمونا نحن
عامة الشعب».
• «أنـ ـ ــا أسـ ـتـ ـغ ــرب مـ ــن خ ـط ــط وزارة
ال ــزراع ــة واإلص ـ ــاح ال ــزراع ــي الـفــاشـلــة
وال ـت ــي ت ـس ـت ـنــزف م ــن أمـ ــوال ال ـب ـلــد وال
يحصد النتيجة إال الوسطاء من التجار
الكبار».
وحول الخبر من صفحة الحكومة الذي
يقول« :ضمن سياسة توجيه الدعم إلى
مستحقيه ،يوقف تزويد شريحة البنزين
ال ـمــدعــوم ع ــن ال ـس ـي ــارات ال ـخــاصــة ذات
سعة المحرك من  /2000/سي سي فما
فــوق ،وعــن كــل فــردٍ مسجل عـلــى اسمه
أكثر من سيارة بما فيها الشركات» ،علق
بعض المواطنين بالتالي:
• «هال بترتفع أسعار المواد كلها بحجة
عم نشتري البنزين حر».
• «أي إجراء بتاخدوه بالنتيجة النهائية
بينعكس على المواطن المستهلك الفقير،
ألن رجل األعمال والتاجر لي رح يعبي
بـنــزيــن حــر لـسـيــارتــو رح يـحـطــو نفقات
أعمال ويزيد سعر السلعة أو الخدمة كل
أفكاركون فاشلة».
• «ك ــان الزم تـحـطــوا بــاالع ـت ـبــار كــرت
ال ـس ـيــارة ك ـمــان مــو بــس سـعــة الـمـحــرك
حـتــى يـصـيــر فــي عــدالــة ويــوصــل الــدعــم
فع ًال لمن يستحقه».
وحــول ارتـفــاعــات األسـعــار فــي األســواق
ب ـح ـســب م ــا ي ـت ــم تـ ــداولـ ــه ع ـب ــر وس ــائ ــط
ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي ،عـ ـل ــق ب ـعــض
المواطنين بما يلي:
• «ص ــارت الـبـلــد طـبـقــة عــايـشــة وطـبـقــة
ميتة».
• «روحو سكرو محالت التجار الكبار
وال ت ـت ـشــاطــرو ع ـلــى ال ـم ـحــات الـكـسـبــة
الـصـغــار روح ــو تـتـشــاطــرو عـلــى الـتـجــار
يستغلون السوق».
ون ـخ ـتــم م ــع ب ــوس ــت تـهـكـمــي كــوم ـيــدي،
متداول على الصفحات العامة والخاصة،
عـ ــن واقـ ـ ــع األس ـ ـع ـ ــار ودور اس ـت ـغ ــال
التجار ،يقول البوست:
• «كــل يــوم زيــادة باألسعار ..أبــو جهل
ك ـ ــان ي ـج ـيــب ب ـض ــاع ــة مـ ــن الـ ـشـ ــام لـمـكــة
وعـلــى الـنــاقــة أربــع شـهــور رايــح وراجــع
وأسعارو ضلت ثابتة».
وناقل الكفر ليس بكافر.
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اإلنتاج الزراعي

تتكرر بعض العبارات المرتبطة بالزراعة
واإلنتاج الزراعي ،مثل« :يعتبر القطاع
الزراعي من أهم القطاعات االقتصادية،
وله دور رئيسي على مستوى االكتفاء
الذاتي واألمن الغذائي الوطني» ،وذلك
من خالل التصريحات الرسمية ،أو عبر
التغطيات اإلعالمية ،وطبعاً في متن
الدراسات الخاصة بهذا القطاع ،سواء
كانت رسمية أو غير رسمية.
لكن أين أصبحت هذه األهمية ،وماذا حل
باالكتفاء الذاتي واألمن الغذائي؟.
وما هو حال هذا القطاع بظل السياسات
المقرة ،من ضمن جملة
الزراعية ُ
السياسات االقتصادية المتبعة؟.

ǧعاصي اسماعيل

على شفير المجاعة ..سورية ضمناً
أفــاد الـتـقــريــر الـعــالـمــي حــول األزم ــات الـغــذائـيــة
لـلـعــام  ،2020وال ــذي أصــدرتــه األم ــم المتحدة
بـتــاريــخ  ،2020/4/21أن« :نـحــو  135مليون
شخص في  55بلد ًا طالتها النزاعات ومشاكل
المناخ كانوا على شفير المجاعة العام ..»2019
«قــد يـعــانــي  265مـلـيــون شـخــص فــي الـبـلــدان
الـمـنـخـفـضــة وال ـم ـتــوس ـطــة ال ــدخ ــل م ــن ان ـع ــدام
األمن الغذائي الحاد بحلول نهاية عام .»2020
قــال ديـفـيــد بـيــزلــي ،الـمــديــر الـتـنـفـيــذي لبرنامج
األغــذيــة العالمي الـتــابــع لــأمــم المتحدة ،خالل
حديثه عبر الفيديو لمجلس األمــن عن برامج
المساعدات الغذائية بنفس التاريخ أعاله« :إن
العالم ال يواجه جائحة صحية عالمية فحسب،
ب ــل ي ــواج ــه أي ـض ــا ك ــارث ــة إن ـس ــان ـي ــة عــال ـم ـيــة»،
ويضيف« :يُظهر تحليلنا أن  300ألف شخص
يـمـكــن أن ي ـمــوتــوا جــوع ـ ًا كــل ي ــوم عـلــى مــدى
ث ــاث ــة أش ـه ــر .ه ــذا ال ي ـش ـمــل زي ـ ــادة م ـعــدالت
الجوع جراء انتشار كوفيد.»19-
وقد ذكر التقرير :أن بين الدول األكثر تضرر ًا
م ــن ه ــذه اآلفـ ــة (الـ ـج ــوع) :ج ـنــوب ال ـس ــودان
وال ـي ـمــن وأف ـغ ــان ـس ـت ــان ،وه ــاي ـت ــي ،وف ـنــزويــا،
وإثـيــوبـيــا ،وجـمـهــوريــة الـكــونـغــو الديمقراطية،
وال ـس ــودان ،والـشـطــر الـشـمــالــي مــن نـيـجـيــريــا،
إضافة إلى سورية.
الواقع أكثر فجاجة
ال ـحــديــث عــن ال ـجــوع وان ـع ــدام األم ــن الـغــذائــي
بـمــوجــب تـقــاريــر دول ـيــة لـيــس ج ــدي ــد ًا ،وكــذلــك
أن ترد سورية من ضمن الدول المذكورة في
مثل هذه التقارير على أنها عرضة للمزيد من
االنخفاض في مستويات األمن الغذائي ليس
جديد ًا أيض ًا ،فقد سبق أن ُذكرت في كثير من
التقارير الدولية السابقة ،ولعل الواقع المعاش
والملموس أهم وأوضح وأكثر فجاجة من كل
التقارير ،بغض النظر عن مصدرها.
فالفقراء يتزايد عددهم يوم ًا بعد آخر ،وكذلك
أعــداد الجائعين ،فقد تقلصت سلة االستهالك
الغذائي اليومي للغالبية من السوريين بشكل
كـبـيــر خ ــال ال ـس ـنــوات ال ـمــاض ـيــة ،ح ـتــى شـمــل
الـتـقـلـيــص م ــؤخ ــر ًا الـكـثـيــر م ــن ال ـخ ـضــار ومــن
الـمـنـتـجــات ال ــزراع ـي ــة األخ ـ ــرى ،ب ـســب ارت ـفــاع
أسعارها الكبير ،علم ًا أنها إنتاج محلي.
ف ــأي ــن اك ـت ـفــاءنــا ال ــذات ــي ،وأيـ ــن أم ـن ـنــا ال ـغــذائــي
الــوطـنــي ،الــذي يطنبون آذانـنــا بــه بين الحين
واآلخر؟.
تراجع مستمر
تراجع قطاع اإلنتاج الزراعي ،بشقيه النباتي
والحيواني ،بشكل كبير خالل العقود الماضية،
نتيجة جملة السياسات االقتصادية الليبرالية

ومـ ــن ض ـم ـن ـهــا ال ـس ـي ــاس ــات ال ــزراعـ ـي ــة ،وال ـتــي
تــراف ـقــت م ــع ال ـت ــراج ــع ال ـم ـ ّـط ــرد لـ ــدور الــدول ــة
على المستوى االقتصادي االجتماعي ،تحت
عناوين االنفتاح وحرية السوق وتأليه آليات
العرض والطلب ،والتي دفع ضريبتها الغالبية
مــن الـســوريـيــن ،لـتــأتــي سـنــي الـحــرب واألزم ــة
لـتــزيــد الـطـيــن بـلــة بــانـعـكــاســاتـهــا الـسـلـبـيــة على
هــذا القطاع ،وبالتالي على عموم السوريين،
فـقــد خــرجــت الـكـثـيــر مــن األراض ــي مــن العملية
اإلنتاجية ،وخسر القطاع الكثير من العاملين
ف ـي ــه ،ب ــاإلض ــاف ــة ل ـت ــراج ــع ال ـص ـن ــاع ــات ال ـعــام ـلــة
ع ـلــى ه ــذا اإلن ـت ــاج ك ـمــدخــات أول ـي ــة ،غــذائـيــة
وتحويلية ،أيض ًا.
ول ـ ـعـ ــل م ـ ــا جـ ـ ــرى وي ـ ـج ـ ــري م ـ ــن ارتـ ـفـ ــاعـ ــات
م ـس ـت ـم ــرة بـ ــأسـ ـعـ ــار ال ـم ـن ـت ـج ــات الـ ــزراع ـ ـيـ ــة،
بـشـقـيـهــا ال ـن ـبــاتــي وال ـح ـي ــوان ــي ،ف ــي ال ـس ــوق،
يـعـتـبــر دل ـيـ ًـا عـلــى فـشــل الـسـيــاســات الــزراعـيــة
خ ـص ــوص ـ ًا ،وم ـج ـمــل ال ـس ـيــاســات االق ـت ـصــاديــة
عـمــومـ ًا ،عـلـمـ ًا أن هــذه االرتـفــاعــات ال تستفيد
مـنـهــا إال شــري ـحــة ك ـبــار ال ـت ـجــار وال ـس ـمــاســرة
والـمـصــدريــن والمستوردين والمهربين ،على
ح ـســاب الـمـنـتـجـيــن والـمـسـتـهـلـكـيــن ،بــل وعـلــى
ح ـســاب «ال ــدع ــم» أي ـض ـ ًا ،والـ ــذي تـسـتـفـيــد منه
نـفــس الـشــريـحــة وال يـصــب بـمـصـلـحــة الـمـنـتــج
والمستهلك ال من قريب وال من بعيد.
أمثلة كارثية مكررة
م ــوس ــم ال ـح ـم ـض ـيــات ال ـس ـن ــوي م ـث ـ ًـا ،م ــا زال
يعاني من نفس الصعوبات المزمنة ،وما زالت
ال ـح ـلــول الـتــرقـيـعـيــة وال ـت ـســوي ـف ـيــة ه ــي سـيــدة
ال ـمــوقــف ب ـشــأنــه ،حــالــه ك ـحــال بـقـيــة ال ـمــواســم
المنهوبة عملي ًا ،والنتيجة خسائر متتالية من
جيوب الفالحين وعلى حساب معيشتهم ،مع
قطع المزيد من األشجار ،وخروج المزيد من
األراضــي الــزراعـيــة مــن الـخــدمــة ،بــاإلضــافــة إلى
تراجع االكتفاء الذاتي ،وضرب األمن الغذائي.
المثال اآلخــر الكارثي والمتكرر هو ما أصاب
ويـصـيــب قـطــاع الــدواجــن بـيــن الـحـيــن واآلخــر
م ــن ن ـك ـســات وت ــراج ــع وت ــوق ــف ،ب ــل وخ ــروج
العديد من منشآته من الخدمة تباع ًا ،والسبب
الرئيسي أيض ًا أن مدخالت إنتاجه متحكم بها
مــن قبل شريحة كـبــار التجار والمستوردين،
وكذلك حلقات تسويق وتــوزيــع وبيع إنتاجه
مـتـحـكــم ب ـهــا ،طـبـعـ ًا بـغــض الـنـظــر عــن حــاجــات

االستهالك المحلي ،فاالستغالل من قبل هذه
الشريحة يطال المستهلكين بشكل أكبر أيض ًا.
أما النتيجة األهم واألكثر كارثية فهي أن قطاع
اإلنـتــاج الــزراعــي فــي ســوريــة ال يــرتـبــط فقط
ب ـغــذاء الـمــواطـنـيــن ،عـلــى أهـمـيـتــه ،بــل بــالـكـثـيــر
مــن الـصـنــاعــات الــزراعـيــة الـقــائـمــة عـلــى إنـتــاجــه،
والـتــي نــالـهــا الـتــراجــع والـتــوقــف هــي األخــرى،
بــل وتـمـنـعـهــا الـسـيــاســات الـقــائـمــة مــن الـتـطــور
والتوسع أيض ًا.

سيطر كبار التجار
والسماسرة على
حلقات العملية
اإلنتاجية مستنزفين
الفالحين حتى
الرمق األخير
ومتحكمين
باألسواق
وبالمستهلكين
وبأسواق التصدير

تعزيز آليات النهب
ال ـت ــراج ــع ال ـم ـ ّـط ــرد ل ـ ــدور الـ ــدولـ ــة ،ب ــال ـت ــوازي
م ـ ــع الـ ـسـ ـيـ ــاسـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـبـ ـع ــة ،وخ ـ ــاص ـ ــة ع ـلــى
مـسـتــوى سـحــب الــدعــم عــن مــدخــات اإلنـتــاج
(مـ ـح ــروق ــات -أسـ ـم ــدة -مـ ـبـ ـي ــدات ،)..وع ـلــى
مـسـتــوى الـتـســويــق وال ـتــوزيــع ،أطـلـقــت آلـيــات
النهب وعززت مواقعها ،على حساب المنتجين
والمستهلكين.
ف ـقــد س ـي ـطــر ك ـب ــار ال ـت ـجــار وال ـس ـم ــاس ــرة عـلــى
حلقات العملية اإلنتاجية ،مستنزفين الفالحين
حـتــى الــرمــق األخ ـي ــر ،ومـتـحـكـمـيــن بــاألســواق
وبــال ـم ـس ـت ـه ـل ـك ـيــن وب ـ ــأس ـ ــواق ال ـت ـص ــدي ــر ،مــع
إدخــال الكثير مــن المنتجات الــزراعـيــة ،نباتي
وحيواني ،المنافسة للمنتجات المحلية ،بغاية
تـقــويــض اإلن ـتــاج ال ــزراع ــي بـمـجـمـلــه بــالـنـهــايــة،
مع صناعاته التكاملية ،كي يخلو السوق لهذه
الـشــريـحــة ال ـنــاه ـبــة ،ال ـتــي ال يـعـنـيـهــا ال اكـتـفــاء
ذاتي وال جوع وال أمن غذائي ،وال إنتاج وال
صناعة وال وطن.
النهب وتكاليف اإلنتاج والتسعير
والتسويق
آلـيــات الـنـهــب تـعـمــل بــدايــة مــن خــال مــدخــات
العملية اإلنتاجية ،فمن الـمـعــروف أن تكاليف
اإلنتاج الزراعي ،بشقه النباتي ،يمكن تقسيمها
إلى قسمين:
األول :يتعلق بـمـسـتـلــزمــات اإلن ـتــاج وم ــواده،
وي ـت ـض ـمــن( :ق ـي ـمــة ال ـس ـمــاد ال ـع ـض ــوي -قـيـمــة
ال ـس ـمــاد ال ـك ـي ـم ــاوي -ق ـي ـمــة ال ـع ـب ــوات -قـيـمــة
الـ ـ ـبـ ـ ــذار -ق ـي ـم ــة مـ ـيـ ــاه الـ ـ ـ ــري -ق ـي ـم ــة مـ ــواد
الـمـكــافـحــة -قـيـمــة ال ـم ـحــروقــات) ،وه ــذا الـشــق
مُـتـحـكــم بـغــالـبـيـتــه ،نــاحـيــة الـسـعــر والـمــواصـفــة
وال ـكــم ،مــن قـبــل شــريـحــة الـمـسـتــورديــن ،حيث
ي ـف ــرض ــون أس ـع ــاره ــم االح ـت ـك ــاري ــة ع ـلــى هــذه

ال ـم ـس ـت ـل ــزم ــات ،خ ــاص ــة أن الـ ـ ــدور ال ـتــدخ ـلــي
ل ـلــدولــة ب ـه ــذا ال ـش ــق ع ـلــى أن ــه «دع ـ ــم» أصـبــح
محدود ًا وخجو ًال ،بل حتى ما توفره من هذه
المستلزمات يتم تأمينه عملي ًا من قبل هؤالء
التجار والمستوردين أنفسهم ،مع عدم تغييب
أوج ــه الـفـســاد والـمـحـســوبـيــة فــي تــوزيــع الـكــم
الـخـجــول منها على الفالحين أيـضـ ًا ،وبالتالي
فــإن كتلة هــذا الشق من التكاليف من المتعذر
تـخـفـيـضـهــا وتـقـلـيـصـهــا ع ـلــى ال ـفــاح ـيــن ،الـلـهــم
باستثناء (الـكــم والـنــوع) ،الــذي ينعكس على
اإلنتاج بالمحصلة أيض ًا كم ًا ونوع ًا.
الثاني :يتعلق بالعمليات الزراعية ،وتتضمن:
(الحراثة -التسكيب -الزراعة «نثر البذار»-
التسميد -أجور السقاية -العزق والتعشيب-
المكافحة -الحصاد -الفرز والتعبئة -النقل)،
وه ـ ــذا ال ـش ــق أيـ ـضـ ـ ًا م ــن ال ـص ـع ــوب ــة تـخـفـيــض
تكاليفه أو تقليصها ،برغم أن جزء ًا منه يقوم
بــه ال ـفــاح بـنـفـســه مــع أف ــراد أس ــرت ــه ،والـبـقـيــة
تحتاج للعمالة الــزراعـيــة ،التي تعتبر أجورها
منخفضة ومقلصة سلف ًا.
ي ـضــاف إل ــى ذل ــك ب ـعــض ال ـت ـكــال ـيــف اإلضــاف ـيــة
مـثــل( :بــدل إيـجــار األرض أو ريـعـهــا ،وفــوائــد
رأس المال الموظف ،وبعض النفقات النثرية
األخرى).
مجمل هذه التكاليف تعتبر المعيار األساسي
فــي تـحــديــد سـعــر الـمـنـتــج ال ــزراع ــي بــالـنـتـيـجــة،
وغــالـبـ ًا مــا يضطر الـفــاح للتخلي عــن هامش
رب ـ ـحـ ــه ،مـ ــن خ ـ ــال الـ ـضـ ـغ ــوط االس ـت ـغ ــال ـي ــة
الممارسة عليه من قبل تجار سوق الهال ،أو
الضمانة والمصدرين ،وذلك يعتبر مصدر نهب
إضافي تستفيد منه هذه الشريحة.
لتأتي بعد ذلك حلقة التسويق والتوزيع التي
يتحكم بـهــا كـبــار الـتـجــار عـمـلـيـ ًا ،وص ــو ًال للبيع
في األسواق للمستهلكين ،بعد إضافة هوامش
الــربــح على هــذه الحلقات طبع ًا ،والـتــي تعتبر
مـصــدر نـهــب أيـضـ ًا ،وال ــذي تستفيد مـنــه نفس
الـشــريـحــة الـنــاهـبــة ،ومــا عـلــى المستهلكين إال
الـ ــرضـ ــوخ ل ــأس ـع ــار ال ـن ـهــائ ـيــة ف ــي األس ـ ــواق،
بغض النظر عن كل ما يقال عن دور الجهات
الـحـكــومـيــة عـلــى مـسـتــوى الـتـسـعـيــر والــرقــابــة،
ومــا إلــى ذلــك مــن أحــاديــث رسمية ذات طابع
خُ ّلبي ونظري عملي ًا.
بيانات وإحصاءات رسمية
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فيما يلي بعض الـجــداول التي جــرى إعــدادهــا
مـ ــن واقـ ـ ــع ب ـي ــان ــات ال ـم ـج ـم ــوع ــة اإلح ـص ــائ ـي ــة
الزراعية عن عــام  ،2018الـصــادرة عن وزارة
ال ـ ــزراع ـ ــة واإلص ـ ـ ــاح ال ـ ــزراع ـ ــي ،وال ـم ـق ـتــرنــة
بموافقة المكتب المركزي لإلحصاء المؤرخة
فــي  ،2019/8/21مــن مــوقــع ال ــوزارة ،لتسليط
الضوء على بعض متغيرات تقلص المساحات
الزراعية وتراجع اإلنتاج.
استعادة دور الدولة ضرورة وطنية
بعيد ًا عن الخوض في الكثير من التفصيالت
األخرى ،فإن الضرورة الوطنية تفرض إعادة
تدخل الدولة بعمق هذا القطاع الهام ،وبشكل
أك ـثــر فــاعـلـيــة وج ــدي ــة ،وب ـمــا يـ ــؤدي إل ــى دعــم
المنتجين وحماية المستهلكين فـعـ ًا ،وصــو ًال
إلعـ ـ ــادة االعـ ـتـ ـب ــار ل ـم ـف ـهــوم األم ـ ــن ال ـغ ــذائ ــي،
واالكتفاء الذاتي.
ول ـعــل ذل ــك ي ـبــدأ م ــن خ ــال رس ــم الـسـيــاســات
الزراعية المتكاملة بشقيها النباتي والحيواني

ودعمها ،بالتوازي مع دعم الصناعات القائمة
على اإلنتاج الزراعي ،وبما يؤمن طبع ًا حسن
استخدام الموارد الطبيعية (األرض -المياه)
واالقـتـصــاديــة (الـمــالـيــة والـبـشــريــة) ،مــع وضــع
أســس سعرية وتسعيرية تحقق غايات الدعم
الــوظـيـفـيــة ،وب ـمــا ي ــؤدي ال ــى زيـ ــادة اإلن ـتــاج،
وبالتالي زيادة معدالت نمو اإلنتاج الزراعي
لالنتقال مــن حيّز االكتفاء الــذاتــي إلــى تحقيق
الوفرة الفعلية القابلة للتصدير.
نقاط مفتاحية لتعزيز دور الدولة
ب ـكــل اخ ـت ـص ــار ي ـم ـكــن الـ ـق ــول :إن ال ـس ـيــاســات
الــزراعـيــة المتبعة قــائـمــة عـلــى الـنـهــب والـفـســاد
واستمرارهما ،حالها كحال مجمل السياسات
االق ـت ـصــاديــة الـمـعـمــول بـهــا مـنــذ ع ـقــود ،والـتــي
زادت آثــارهــا ونـتــائـجـهــا السلبية عـلــى الــوطــن
وال ـم ــواط ــن خ ــال س ـن ــوات ال ـح ــرب واألزمـ ــة،
وبسببها.
ومـ ــن أجـ ــل وقـ ــف ت ــراج ــع ال ـق ـط ــاع ال ــزراع ــي،

جدول مقارنة لبعض المنتجات الزراعية (استراتيجية وهامة)

2010

المحصول

المساحة/
هكتار

القطن

2018

المساحة /االنتاج /طن
االنتاج /طن هكتار

وزيــادة وزن الدولة ودورهــا بعمقه ،فإن ذلك
ربما يتطلب التالي:
وضع سياسات زراعية متكاملة ،تضمن تحقيق
االكتفاء الذاتي واألمن الغذائي.
زيـ ـ ـ ــادة اإلنـ ـ ـت ـ ــاج الـ ـ ــزراعـ ـ ــي ب ـش ـق ـي ــه ال ـن ـب ــات ــي
والـحـيــوانــي وتــوسـيـعــه ،مــع تقديم الــدعــم الــازم
له.
منع أوجــه وأشـكــال النهب والـفـســاد ،واعتماد
سياسات سعرية وتسويقية وتمويلية مرنة،

إن السياسات
الزراعية المتبعة
قائمة على
النهب والفساد
واستمرارهما
حالها كحال
مجمل السياسات
االقتصادية
المعمول بها منذ
عقود

تحقق مصلحة المنتج والمستهلك.
توفير اآلالت والمعدات الزراعية (جــرارات-
حـ ـ ـص ـ ــادات -م ـ ـحـ ــاريـ ــث -مـ ـضـ ـخ ــات مـ ـي ــاه-
م ـ ــرش ـ ــات ،)..م ــع ت ـس ـه ـيــات م ــال ـيــة مـصــرفـيــة
للحصول عليها.
توفير مستلزمات اإلنتاج ،وخاصة (األسمدة-
ال ـب ــذار -ال ـم ـب ـيــدات -ال ـم ـحــروقــات )..مــن قبل
الدولة ،بالسعر المناسب والوقت المناسب.
ح ـســن اس ـت ـخ ــدام م ـص ــادر ال ـط ـب ـي ـعــة ال ـخــاصــة
ب ــاإلنـ ـت ــاج ال ـ ــزراع ـ ــي (األراضـ ـ ـ ــي ال ــزراعـ ـي ــة-
المياه ،)..وضمان استدامتها.
ت ـش ـج ـيــع اسـ ـتـ ـخ ــدام ت ـق ــان ــات ال ـ ــري ال ـحــديــث
وتوسيعها.
حسن اسـتـخــدام ال ــدورات الــزراعـيــة المرتبطة
بالتنوع المناخي الذي تمتاز به سورية.
حسن استخدام وتوظيف معايير المساحة مع
كم اإلنـتــاج ،بين الـمــروي والبعل ،بعد دراســة
نوعية التربة وما يناسبها من محاصيل ،وما
تحتاجه من أسمدة ،بما يؤدي لزيادة اإلنتاج
وتخفيض التكلفة.
االهتمام بالمنتجات الزراعية التي تحقق قيمة
م ـضــافــة م ــن خ ــال ال ـص ـنــاعــات ال ــزراع ـي ــة ،مــع
دعــم وتعزيز وتوسيع هــذه الصناعات ،نظر ًا
ألهمية هــذا الـقـطــاع الصناعي على المستوى
الوطني أيض ًا.
االه ـت ـم ــام ب ـم ـعــاي ـيــر ال ـم ـن ـت ـجــات ومــواص ـفــات ـهــا
ال ـت ـصــديــريــة ،م ــن أج ــل اس ـت ـق ـطــاب ال ـمــزيــد مــن
أسواق التصدير.
منع التهريب ،دخــو ًال وخــروجـ ًا ،بشكل جـدّي
وحقيقي.
إعادة االهتمام بمشاريع استصالح األراضي.
زي ــادة االهـتـمــام بــالـبـحــوث الـعـلـمـيــة الــزراعـيــة،
وحسن توظيفها واستخدامها.
ومن المؤكد أن هناك الكثير من النقاط الهامة
األخرى أيض ًا.

جدول مقارنة لبعض المحاصيل (استراتيجية وهامة)

2018
2014
المحصول
مساحة /ألف هكتار انتاج /الف طن مساحة /ألف هكتار انتاج /ألف طن
468
483
1071
710
قمح طري
755
614
953
578
قمح قاسي
408
1187
600
1221
الشعير
74
125
75
114
العدس
34
52
27
45
الحمص
جدول مقارنة لنوعين من الشجر المثمر (محاصيل استراتيجية)

مالحظات
نوع الشجر

حمضيات

زيتون

172,414

472,485

49,656

79,737

سقي

12,958

20,150

9,119

13,993

سقي وبعل

العام
المساحة /ألف هكتار

2014
697

2018
693

2014
44

2018
43

327,045

25

832

-

اجمالي العدد /ألف شجرة

106149,8

103719,2

14672,4

14249,2

10,179

497,481

سقي وبعل

بعمر اإلثمار /ألف شجرة
االنتاج /ألف طن

86104,2

85072,3

13594

13734,8

392

665

1134

1157

التبغ
السكري
الشوندر
6,994
الشتوي
ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــدورة/
البالستيكيال 14,218
تشمل

585,549

البندورة /بيوت
بالستيكية

4,281

570,798

3,878

581,754

البطاطا

34,467

673,183

22,229

562,342

95,133
بيت
96,959
بيت
-

الثوم

4,004

36,352

4,158

33,680

سقي وبعل

بصل احمر جاف

5,954

109,562

5,278

73,922

-

جدول مقارنة ألعداد بعض اآلالت المستخدمة في الزراعة
العام /اآللة
الزراعية
2010
2018

الجرارات المحاريث المباذر الدرّاسات المضخات الحصادات
112,046 109,372
110,240 112,033

4,668 19,719
4,447 19,220

5,950 216,841
4,196 195,947
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بدأت الحكومة موجة جديدة من رفع الدعم ،وهذه المّرة تريد أن تطّبق العدالة في توزيع الدعم ،فاستهدفت السيارات ذات االستطاعة الكبيرة ومن يمتلك أكثر
من سيارة ،في مسعى لتقليص استهالك البنزين وتحصيل إيرادات إضافية من المبيع المحلي ...ولكن لمن تذهب فعلياً مبالغ الدعم على المشتقات النفطية؟! إ ّنها
مصدر ربح محلي ودولي لكل من يفرض حصاراً على السوريين.

البنزين المستورد لسورية  3أضعاف العالمي:

و(ربح العقوبات) قد يصل  920مليون دوالر سنوياً!
انخفضت أسعار النفط العالمي بنسبة
 %60منذ مطلع العام الحالي ،ولكن مع
هذا فإن الحكومة السورية تقول أن كلفة
ليتر البنزين الوسطية في شهر شباط
لعام  2020بلغت 600 :ليرة سورية،
أي حوالي  0,85دوالر لليتر وفق سعر
صرف  700ليرة الذي أصبح سعر الصرف
المعتمد حتى لو أن الموازنة أعلنت سعر
 435دوالر الذي أصبح وراءنا!
ǧعشتار محمود

ي ـع ـت ـب ــر ه ـ ــذا ال ـس ـع ــر ل ـل ـي ـت ــر ال ـب ـن ــزي ــن س ـع ــر ًا
استثنائي ًا ،وتـحــديــد ًا مــع الـتـهــاوي العالمي في
أس ـعــار الـنـفــط والـمـشـتـقــات الـنـفـطـيــة ...والــذي
استمر بل واشتد في شهري آذار ونيسان من
العام الحالي ومن المحتمل أن يستمر أيض ًا.
ال ـجــدول الـتــالــي يــوضــح الـمـقــارنــة بـيــن الـسـعــر
الـعــالـمــي ،وال ـس ـعــر فــي اإلق ـل ـيــم مــن لـبـنــان إلــى
اإلمارات ،وصو ًال إلى سعر التكلفة في سورية،
والسعر الوسطي الذي تبيع الحكومة به .
 3أضعاف السعر في لبنان
تــدفــع الـحـكــومــة الـســوريــة للمستوردين 0,85
دوالر فــي لـيـتــر ال ـب ـنــزيــن ،أي أن ـهــا تــدفــع لهم
 3أضـ ـعـ ــاف س ـع ــر ال ـم ـب ـي ــع فـ ــي ل ـب ـن ــان ،ال ـتــي
يـمـكــن اع ـت ـبــارهــا ال ـن ـمــوذج األف ـض ــل لـلـمـقــارنــة
نـظــر ًا ألن لبنان يستورد محروقاته بالكامل،
وبـسـعــر م ـح ـرّر مــع تـكــالـيــف ضــرائــب وبـسـعــر
ربح احتكاري حيث يعتبر االستيراد محتكر ًا
فــي لـبـنــان ،أي أن الـمـسـتــورد الـلـبـنــانــي إذا ما
ب ــاع لـيـتــر ال ـب ـنــزيــن ب ـ  0,29دوالر يـسـتـطـيــع
أن يـغـطــي تـكــالـيــف اس ـت ـيــراد ال ـمــادة وشحنها
ونقلها وضرائبها وحتى أرباح قطاع التوزيع
ومحطات الوقود.
بينما فــي ســوريــة يحصل الـمـسـتــوردون على
 0,56دوالر إضــافـيــة مــن الـحـكــومــة الـســوريــة
وف ـ ــق ال ـس ـع ــر ال ـل ـب ـن ــان ــي ،ونـ ــدفـ ــع مـ ــن ال ـم ــال
ال ـعــام  400لـيــرة إضــافـيــة فــي كــل لـيـتــر بـنــزيــن
يـسـتــورده الـمـسـتــورد ال ـســوري .مــع الـعـلــم أن
البيانات الدولية تشير إلى أن لبنان هو واحد
مــن الـمـصــادر األســاسـيــة السـتـيــراد المنتجات
النفطية إلى سورية ،أي يتم االستيراد للبنان
0.85

ليتم بعدها توريده إلى سورية ،ومع هذا فإن
التكلفة السورية أعلى بـ  3مرّات!
مــا يـشـيــر إل ــى أن جـ ــزء ًا ك ـب ـيــر ًا مــن الـتـكــالـيــف
اإلض ـ ــاف ـ ـي ـ ــة يُ ـ ــدف ـ ــع بـ ـيـ ــن س ـ ــوري ـ ــة ولـ ـبـ ـنـ ــان،
لـلـمـسـتــورديــن ل ـقــاء (م ـخــاطــرهــم) ولـمـنـظــومــة
المصارف التي يودع فيها مستوردونا الكبار
أمــوال ـهــم ودوالراتـ ـه ــم وال ـت ــي تـطـلــب تـكــالـيــف
إضافية للتأمين والتحويل ،ولشركات الشحن
والنقل.
وينبغي اإلشــارة إلــى أن تكلفة ليتر المازوت
في لبنان انخفضت إلــى  0,1دوالر لليتر ،أي
حوالي  80ليرة سورية ،بينما ال يزال سعره
ال ـمــدعــوم والــرس ـمــي فــي ســوريــة  0,2دوالر
تقريب ًا ،ما يشير إلى أن التكاليف اإلضافية في
ال ـمــازوت قــد تبلغ نسبة  %100تـقــريـبـ ًا .وهــي
المرة األولــى التي تشهد فيها الـحــدود عملية
تهرب عكسية للمازوت من لبنان إلى سورية

فروق أسعار البنزين بين سورية والعالم

سعر ليتر البنزين
0.57
0.47
0.29
0.2

سورية التكلفة
على الحكومة

سورية التكلفة
الوسطية على
المستهلك

االمارات

لبنان

عالمي ًا

انخفضت أسعار
النفط العالمي
بنسبة  %60منذ
مطلع العام
الحالي ومع
هذا فالحكومة
السورية تقول أن
كلفة ليتر البنزين
الوسطية لشباط
بلغت  600ليرة

وفق ما تشير العديد من التقارير اللبنانية.
*سعر ليتر البنزين والـمــازوت فــي لبنان من
النشرة الرسمية بتاريخ  ،2020-5-5حيث
سعر الـ  20ليتر تقارب  23500ليرة لبنانية،
وحوالي  5,8دوالر وفــق سعر صــرف 4000
ليرة لبنانية مقابل الدوالر.
هل سعت الحكومة لتوفر  645مليار
ليرة من المستوردين؟!
وف ـ ــق ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ــرس ـم ـي ــة ف ـ ــإن ك ـم ـيــات
استيراد البنزين الوسطية تقارب  1,64مليار
لـيـتــر س ـنــوي ـ ًا ،فـ ــإذا م ــا ك ــان ك ــل لـيـتــر يـتـضـمــن
تكاليف إضافية للعقوبات تقارب  0,56دوالر
فــإن الـمــدفــوعــات اإلضــافـيــة الـتــي يدفعها الـمــال
العام السوري خالل سنة لمستوردي البنزين
قــد تـصــل إلــى قــرابــة  920مـلـيــون دوالر فيما
لو استمرت أسعار البنزين العالمية عند هذا
المستوى! أي حوالي  645مليار ليرة ،وهي

ربــح إضــافــي مــوزع على الـمـسـتــورديــن وعلى
ال ـم ـصــارف الـمـحـلـيــة والــدول ـيــة الـمـســاهـمــة في
االستيراد.
وإن أرادت الحكومة السورية أن تبحث عن
طرق لتحقيق وفورات وتقليص الدعم ،عليها
أن تركز على سبل تخفيض التكلفة المدفوعة
للمستوردين ،ولـيــس أن تــرفــع األسـعــار على
شــرائــح المستهلكين السوريين أو أن تقلص
كتلة استيراد البنزين!
وخــاصــة أن المستهلكين الـســوريـيــن يدفعون
ت ـقــري ـب ـ ًا وب ـش ـكــل م ـبــاشــر ث ـل ـثــي هـ ــذه الـتـكـلـفــة
تقريب ًا ،إذا ما اعتبرنا أن سعر البيع الوسطي
أص ـبــح ي ـقــارب  400ل ـيــرة لـلـيـتــر الـبـنــزيــن في
س ــوري ــة ب ـعــد أن تـقـلـصــت ل ـحــد بـعـيــد مـبـيـعــات
البنزين المدعوم بعد تطبيق البطاقة الذكية،
وتــوسـعــت شــريـحــة بـيــع الـبـنــزيــن بـسـعــر 450
لـيــرة لليتر مــن الـبـنــزيــن أوك ـتــان  ،90وصــو ًال
إلى  575ليرة لليتر البنزين أوكتان .95

إن ما تسميه الحكومة دعم ًا للمحروقات ،هو مبالغ مدفوعة كتكاليف للعقوبات والحصار
المفروض على سورية ،وهذه التكاليف هي الدعم الذي تدفعه الحكومة من المال العام
للقلة التي تحتكر استيراد المشتقات وعموم النفط إلى سورية .أمّا هذه التكاليف فهي
عـمـلـيـ ًا ربــح إضــافــي تـحـصــل عـلـيــه األط ــراف الـتــي تـحــاصــر الـســوريـيــن ،وهــي مــوزعــة بين
المستوردين الكبار الذي يستوردون من حساباتهم في الخارج وفي اإلقليم ويحمّلون
المال العام (تكاليف المخاطرة) ،ويدفعون جزء ًا منه أيض ًا للمصارف وشركات التأمين
والنقل والشحن ،وكل هؤالء يحاصرون السوريين ويربحون من التقشف الذي تفرضه
الحكومة على مجاالت الحياة االقتصادية والخدمية المختلفة...
الحصار األخطر هو الذي يطبقه من يمتلك القرار بتغيير آلية االستيراد هذه وال يسعى
إليه ،األطراف التي ال تريد أن تصل إلى اتفاقات وعقود استيراد نظامية من دولة لدولة،
وعبر آليات دفع مصرفية دون استخدام الــدوالر ،وعبر تأمين سفينة نقل نفط واحدة
مملوكة للمال العام تستطيع المخاطرة دون أن ندفع مثل هذه التكاليف للسماسرة.
الحصار في سورية مفروض من الجهات المحلية والدولية ،وهؤالء شركاء في تحويل
العقوبات لفرصة ربح استثنائية...
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الفالح يربح من البندورة:
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 100ليرة في الكيلو! وربح  %33من التكاليف
تحولت البندورة إلى
حديث الموسم ،فبعد
أن ارتفعت أسعارها
الرسمية في سوق
الجملة إلى 700
ليرة ،ووصلت أسعار
مبيع المستهلك
إلى  1000ليرة،
فإن الشكوى تسمع
من المستهلكين
والمزارعين ...بينما
سوق الجملة وسوق
التهريب تتابع عملها
وربحها بصمت.

ǧقاسيون

إن كان المستهلك يمتلك كل الحق بعد
أن أصبح يدفع دوالر لكيلو البندورة!
وأصـ ـبـ ــح الـ ـح ــد األدنـ ـ ــى ل ــأج ــر ي ـع ــادل
 50كــغ ب ـنــدورة ،فــإن لـلـمــزارعـيــن أيـضـ ًا
مــا يـقــولــونــه ،فـبـعــد الـتـعــب ،الــربــح قــد ال
يـتـجــاوز فعلي ًا  100لـيــرة ،وتـحــديــد ًا في
الــزراعــة المحمية للبندورة التي تشكل
نـسـبــة  %54مــن مـجـمــل إنـتــاج الـبـنــدورة
في سورية.

ي ـق ـدّر ال ـمــزارعــون أن الـكـلـفــة الــوسـطـيــة
ل ـل ـكــغ ال ـم ـن ـتــج ف ــي ال ـب ـيــت الـبــاسـتـيـكــي
تقارب  300ليرة ،وهــي التكلفة المثلى
في حال نجاح اإلنتاج ببلوغ كميات 3
طــن ،ومــع استبعاد احتماالت وتكاليف
أثر الطقس واألضرار التي قد تنجم عنه
وغيرها من العوامل والحاالت الطارئة.
بينما بالمقابل سعر شراء البندورة من
الـمــزارعـيــن لــم يـتـعــد وسـطـيـ ًا  400ليرة
للكغ وفــق األنــواع المختلفة ،وتفاصيل
التكاليف موضحة في الجدول التالي..

تكاليف زراعة البيت البالستيكي من البندورة
المرحلة الزراعية

التكلفة
السنوية

تكاليف الهيكل

تتوزع بين تكاليف هيكل الحديد  1,2مليون
 312000موزعة على  20سنة ،و 180ألف شرائط تستهلك
بأربع سنوات ،و 413ألف بالستيك على سنتين.

مالحظات

مستلزمات زراعية

200000

ظرف بذار مقاوم سعره  150ألف ليرة ،أدوية
وأسمدة  50ألف ليرة

عمالة زراعية

175000

سواد وفالحة  100ألف ،خدمات أخرى  75ألف.

عبوات تعبئة

120000

حوالي  300عبوة

سمسار ونقل

100000

يقدرها المزارعون بـ  %6من اإلنتاج للسمسار
و %2للنقل

مجموع التكلفة  910000مجموعة التكلفة السنوية التقديرية لزراعة بيت
واحد ينتج في حال نجاحه  3طن
300
كلفة الكغ
يشير المزارعون أن إنتاج  3طن ال تكون بال ُنخب
سعر المبيع
للمزارعالوسطي  400ذاتها ،وتباع بأسعار بين  600-200ليرة ووسطي
 400ليرة
عائد شهري ال يتعدى  60ألف ليرة لحوالي 5
ربح البيت للمزارع 300000
شهور عمل!

ما الذي تقوله التكاليف؟!
إن االس ـت ـث ـمــار اإلن ـتــاجــي ال ــزراع ــي كما
ت ــوض ــح ح ــال ــة الـ ـبـ ـن ــدورة يـ ـت ــوزع عـلــى
عـدّة قطاعات ،وله ترابطات عديدة مع
الصناعات ،اإلنتاج المحلي من الحديد،
إنتاج البالستيك في الرقائق والعبوات،
حـ ـلـ ـقـ ــات ت ـ ـج ـ ــارة الـ ـ ـبـ ـ ــذار واألس ـ ـم ـ ــدة
واألدوية ،إضافة إلى النقل.
الحصة األكبر من التكاليف هي تكاليف
تأسيس البيت وهي منتجات صناعية:
معدنية وبالستيكية.
الـ ـحـ ـص ــة الـ ـت ــالـ ـي ــة م ـ ــن ال ـت ـك ــال ـي ــف هــي
للمستلزمات من أدوية وأسمدة وبذار،
وهي مستوردة بالغالب.
توزع قيمة إنتاج بيت بالستيكي من البندورة بسعر  700ليرة بالجملة
م ـس ـت ـل ــزم ــات ص ـن ــاع ـي ــة (الـ ـهـ ـيـ ـك ــل ال ـم ـع ــدن ــي
وبالستيك البيت وعبوات التعبئة)

حـصــة الـعـمــالــة الــزراعـيــة ال تـتـعــدى %19
من التكاليف ،موزعة على مجموعة من
العمال.
عائد المزارع الشهري من استثمار 300
ألــف لـيــرة تـقــريـبـ ًا ،خــال  5أشـهــر عمل
(وهي المدة الوسطية للموسم) تقارب
 60ألــف لـيــرة شـهــريـ ًا ،وهــي قــريـبــة من
األجر الوسطي الشهري في سورية.
س ـعــر مـبـيــع الـجـمـلــة ل ــم ي ـنــزل ع ــن 700
ل ـي ــرة ،م ــا يـعـنــي أن رب ــح تــاجــر الـجـمـلــة
ب ــال ـح ــد األدنـ ـ ــى م ــن م ـب ـيــع إنـ ـت ــاج بـيــت
بالستيكي واحد تقارب 900 :ألف ليرة
وثالثة أضعاف عائد المزارع.

%5

مستوردات زراعية
عمالة زراعية
عائد المزارع
عائد النقل
عائد تاجر العملة

%14
%43
%20

%8
%10

تحصل تـجــارة الجملة عـلــى  300لـيــرة مــن أصــل  700لـيــرة يدفعها المستهلكون لـقــاء سـعــر كــغ الـبـنــدورة،
بينما  400ليرة أخرى تتوزع كربح للمزارع ،وأجر للعمال الزراعيين وتكاليف مدفوعة للصناعات المحلية
المستخدمة في الزراعة ،والمستوردات الزراعية.
إن العبء األكبر على العملية اإلنتاجية الــزراعـيــة ،هو أسعار السوق التي تفرضها تجارة الجملة ،تلك التي
تعطي الـمــزارع سعر قليل وسطي ًا ال يتعدى  400لـيــرة ،بينما تفرض تسعيرة مرتفعة فــي الـســوق المحلية
مستغلة نقص الكميات في السوق بعد أن يتم تهريب جزء هام من البندورة إلى األســواق المجاورة ،ويتم
البيع في السوق المحلية بأسعار مرتفعة.
إن الـمــزارع والمستهلك يدفعان ثمن فوضى الـســوق واحتكار تـجــارة الـغــذاء محلي ًا ،وتخفيض األسـعــار ال
يمكن أن يصدر بقرارات رسمية ،ويجب أن يتم أو ًال بتخفيض الكلف عبر دعم المستلزمات ،ومن ثمّ بالبيع
المباشر من المنتج للمستهلك.

14
الدين اإليطالية ...من يقرض إيطاليا  2,3تريليون؟!
أزمة َّ
شؤون اقتصادية
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الدين العام
وصل َّ
اإليطالي إلى نسبة
تقارب %160
من الناتج المحلي
اإلجمالي ...وهذا
بعد أن كانت نسبته
 %130وفق تقديرات
صيف العام الماضي،
الديون المتضخمة
التي فاقت 2,3
تريليون يورو،
يقابلها التراجع في
الناتج اإليطالي الذي
من المتوقع أن يتراجع
بنسبة %18 -9,5
حتى صيف .2020

ǧليلى نصر

ال ـتــراجــع الـكـبـيــر ال ــذي فــاقـمــه االنـتـشــار
الـحــاد لــوبــاء كــورونــا فــي إيطاليا ،يفاقم
أزمة الديون التي كانت منذ مطلع العام
الـحــالــي تـلــوح فــي األف ــق ،حـيــث تــراجــع
الناتج اإليطالي بنسبة  %0,3في الربع
الرابع من عام  2019وقبل أزمة كورونا،
وتوسع التراجع ليصل إلى  %4,7-في
الربع األول من العام الحالي.
األزم ــة اإليـطــالـيــة تــرمــي بـظــالـهــا بـعـيــد ًا
ع ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـث ــال ــث ف ــي االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ــي ...ول ـكــن أث ــره ــا األع ـم ــق هو
على القطاع المالي األوروبي ،وقبل كل
شيء على المنظومة المالية في إيطاليا.
من يقرض الحكومة اإليطالية؟
ال ـم ـق ــرض األك ـب ــر ل ـل ـح ـكــومــة اإلي ـطــال ـيــة
ه ــي ال ـج ـه ــات ال ـمــال ـيــة ال ـم ـح ـل ـيــة ،س ــواء
البنوك أو شركات التأمين اإليطالية أو
صناديق االستثمار الـتــي تمتلك أصــول
دَي ــن عـلــى الـحـكــومــة ت ـقــارب  1تــريـلـيــون
يــورو ،ويعتبر هــذا واح ــد ًا مــن العوامل

ال ـتــي ق ــد تــدعــم ح ـل ــو ًال وهـيـكـلــة مـحـلـيــة
للدَّين اإليطالي.
بـيـنـمــا  %45مــن ال ــدي ــون اإلي ـطــال ـيــة هي
دي ـ ــون ل ـج ـهــات أج ـن ـب ـيــة غ ـيــر إي ـطــال ـيــة،
وحوالي  850مليار يورو ،نصفها لدى
ب ـنــوك دول االت ـح ــاد األوروب ـ ــي ،بينما
الـنـصــف اآلخــر مــن صـنــاديــق االسـتـثـمــار
المالي العالمية.
الـبـنــوك الـفــرنـسـيــة هــي الـمــرتـبــط األكـبــر
بالدَّين الحكومي اإليطالي ،حيث تشكل
لوحدها ثلث الدائنين األجانب ،وحوالي
 285مـلـيــار ي ــورو وف ــق ت ـقــديــرات عــام
 .2019بينما الـمـقــرض األجـنـبــي الثاني
األكبر هي البنوك األلمانية ولكن برقم
أقــل بكثير قرابة  59مليار يــورو ،بينما
ق ـ ــروض ال ـب ـن ــوك الـبـلـجـيـكـيــة ت ـب ـلــغ 25
م ـل ـيــار يـ ــورو ،واإلس ـبــان ـيــة  21,4مـلـيــار
يـ ـ ــورو ،وه ـ ــذه الـ ـقـ ــروض م ـك ـفــولــة مــن
البنك المركزي اإليطالي وعبر عمليات
ال ـت ـي ـس ـي ــر ال ـك ـم ــي (ع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـمــويــل
الــواسـعــة مــن الـبـنــوك الـمــركــزيــة الغربية
وال ـت ــي تــوس ـعــت ك ـث ـيــر ًا ب ـعــد أزمـ ــة عــام
.)2008

اليوان الرقمي قريباً...
من المتوقع أن تصدر الصين
قريباً عملتها الرقمية
المدعومة بالذهب ،وذلك بعد
أن بدأ العمل عليها منذ عام
 ،2014وخضعت للتجريب في
أربع مناطق محلية داخل الصين
عبر البنك الزراعي الصيني ،كما
انتشر إلى حد واسع تطبيق على
أجهزة الموبايل للتعريف بها
والتدريب على استخدامها.

العملية الرقمية الصينية ،تختلف
عــن العمالت الرقمية المتداولة
عالمي ًا ،بإنها صــادرة عــن البنك
ال ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي الـ ـصـ ـيـ ـن ــي وت ـح ــت
إش ــراف ــه ،لـتـسـبــق مـجـمــوعــة من
البنوك المركزية العالمية التي
أعلنت نيتها إصدار عملة رقمية
رس ـم ـيــة م ـثــل ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي
األوروبـ ــي ،وكــوريــا الـجـنــوبـيــة،
وروسـيــا والسويد والعديد من
الدول األخرى.

وس ـت ـق ــوم ال ـح ـك ــوم ــة الـصـنـيـيــة
بــإصــدارع ـم ـل ـت ـهــا ال ــرق ـم ـي ــة لـيـتــم
تــداول ـهــا بـيــن الـبـنــوك الـتـجــاريــة
المحلية لتنتقل الحـقـ ًا لـلـتــداول
ال ـع ــام ،ح ـيــث تــريــد ف ــي اآلج ــال
ال ـ ـم ـ ـت ـ ــوس ـ ـط ـ ــة أن تـ ـسـ ـتـ ـب ــدل
اسـتـخــدام الـنـقــد الــورقــي بالنقد
االلـكـتــرونــي ،وتـخـطــو الخطوة
األولى نحو بدائل في منظومة
ال ـن ـق ــد الـ ـع ــالـ ـم ــي ،ع ـب ــر ال ـس ـبــق
التكنولوجي.

//

تشير تقارير أوروبية إلى أن المخاطر
األع ـ ـلـ ــى فـ ــي ال ـ ــدي ـ ــون اإليـ ـط ــالـ ـي ــة هــي
ف ــي الـ ــديـ ــون ال ـت ــي ت ـم ـت ـل ـك ـهــا ص ـنــاديــق
االسـتـثـمــار الـمـحـلـيــة أو األجـنـبـيــة الـتــي
تبلغ مع بعضها قرابة  750مليار يورو،
باعتبارها يمكن أن تقوم بعمليات بيع
سريعة للديون اإليطالية لتفقدها المزيد
من الموثوقية.
ق ـبــل أزم ـ ــة ك ــورون ــا كـ ــان لـ ــدى ال ـب ـنــوك
اإليـطــالـيــة مــا ي ـقــارب  350مـلـيــار يــورو
ديــون ـ ًا مصنفة عـلــى أنـهــا (ق ــروض غير
فعالة -سامة) ،بينما لم يُنشر حتى اآلن
حجم توسّع الديون الخطرة في إيطاليا
بعد أزمة الوباء ،وهي مرشحة لتصاعد
كبير مع التراجع المالي العميق.
تناقضات
بين كتلة الشمال والجنوب
مــع مـطـلــع شـهــر آذار وف ــي بــدايــة أزمــة
الوباء ،اضطر البنك المركزي األوروبي
إلــى إج ــراء خـطــة إن ـقــاذ عــاجـلــة مرتبطة
بــالــوبــاء قــاربــت  750مـلـيــار ي ــورو ،لتتم
عمليات شراء لسندات الدَّين المتعثرة،
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وتـخـفـيــض ال ـم ـخــاطــر ،وق ــد ف ـعّ ـلــت هــذه
ال ـخ ـطــة ال ـت ـنــاق ـضــات ب ـيــن دول الـشـمــال
والجنوب األوروبــي ،فبينما تطالب كل
مــن فرنسا وإيـطــالـيــا وإسـبــانـيــا بتوسيع
وتعجيل هذا التمويل ،فإن دول الشمال
وتـ ـحـ ــديـ ــد ًا أل ـم ــان ـي ــا وه ــولـ ـن ــدا وف ـن ـل ـنــدا
وال ـن ـم ـســا ت ــرف ــض ال ـم ــزي ــد م ــن تــوسـيــع
ال ـت ـمــويــل ،وت ـطــالــب أن ي ـتــم اسـتـخــدامــه
فـقــط ألغ ــراض الـتـعــويــض عــن تــداعـيــات
وباء كورونا.
الـ ـتـ ـن ــاقـ ـض ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـظ ـه ــر ف ـ ــي ط ــرق
وآليات تمويل األزمة بمستواها الحالي
تُضاف إلى جملة التعقيدات في الوضع
األوروبـ ــي ،واإليـطــالــي ت ـحــديــد ًا ...حيث
كـتـلــة سـيــاسـيــة أســاس ـيــة وحــاك ـمــة تُـعـيــد
وتُ ـكــرر الـتـهــديــد بــال ـخــروج مــن االت ـحــاد
األوروب ـ ـ ــي ،وك ــان ــت ق ــد طــال ـبــت ســاب ـق ـ ًا
ب ـش ـطــب دي ـ ــون أوروبـ ـ ــا ع ـل ــى االت ـح ــاد
األوروب ـ ــي ،وال ـيــوم تـطــرح ه ــذه الكتلة
إص ـ ــدار س ـن ــدات دَيـ ــن ح ـكــوم ـيــة مـحـلـيــة
خ ــارج إط ــار االت ـحــاد األوروبـ ــي ،يــراهــا
ال ـب ـعــض ت ـم ـه ـيــد ًا ل ـل ـخ ــروج م ــن مـنـطـقــة
اليورو.

شؤون محلية
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أهالي رأس العين وتل أبيض..
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معاناة مستمرة بانتظار الخالص
ال يزال أهالي مدينتي رأس العين ،التابعة
لمحافظة الحسكة ،وتل أبيض ،التابعة
لمحافظة الرقة ،يعانون الويالت بسبب
االحتالل التركي لهاتين المدينتين
والمناطق التابعة لهما منذ نهاية العام
الماضي ،وبسبب ممارسات المجموعات
المسلحة المدعومة من االحتالل.

ǧمراسل قاسيون

ففي مدينة رأس العين وقراها ال تزال عمليات
ال ـن ـهــب وال ـس ـلــب وال ـخ ـطــف ب ـحــق الـمــواطـنـيــن
ومـمـتـلـكــاتـهــم قــائـمــة حـتــى الـلـحـظــة ،أض ــف إلــى
ذلك عمليات السطو التي تنفذها المجموعات
الـمـسـلـحــة ع ـلــى ال ـم ـن ــازل وال ـم ـح ــال ال ـت ـجــاريــة
ال ـت ــي ي ــرف ــض أص ـحــاب ـهــا دف ــع اإلتـ ـ ــاوات لـتـلــك
المجموعات ،مع األخذ بعين االعتبار أن بعض
تلك العائالت ال تستطيع دفع المبالغ الباهظة
الـتــي يـتــم فــرضـهــا ،إضــافــة إلــى الـتـضـيـيــق الــذي
تـمــارســه هــذه الـمـجـمــوعــات عـلــى المتبقين من
األهالي الذين ما زالوا متواجدين في منازلهم،
بغية تهجيرهم والسيطرة على ممتلكاتهم.
وم ــا ي ـجــري ب ـحــق األه ــال ــي ف ــي مـنـطـقــة رأس
العين ينطبق كذلك على األهالي في منطقة تل
أبـيــض ،وجميع المناطق الـتــي أصبحت تحت
سيطرة المجموعات المسلحة المدعومة من
االحتالل التركي.
احتالل وموجات نزوح ومعاناة
مـنــذ أواسـ ــط تـشــريــن األول  ،2019اجـتــاحــت
المجموعات المسلحة ،هاتين المدينتين بدعم
ومـســانــدة مـبــاشــرة مــن قـبــل الـجـيــش الـتــركــي،
لـتـقــع كــامــل الـمـنـطـقــة الــواق ـعــة بـيــن الـمــديـنـتـيــن
تـحــت االح ـت ــال ال ـتــركــي ،لـيــوســع مــن خــالـهــا
خارطة سيطرته على األراضــي السورية بعد
احـتــالــه مـنــاطــق عـفــريــن وجــراب ـلــس ،وص ــو ًال
إل ــى ال ـب ــاب واع ـ ــزاز بــريــف ح ـلــب ،وق ــد ب ــدأت
مــوجــات ن ــزوح ول ـجــوء أب ـنــاء ه ــذه الـمـنــاطــق
مــع ه ــذا االح ـت ــال ،كـمــا هــو ال ـحــال فــي الـمــدن
والمناطق التي سبقتها ،مع تسجيل الكثير من
ممارسات االنتهاكات والتنكيل بحق المتبقين
من األهالي في هذه المناطق ،والمعاناة التي
يعيشها من اضطر للنزوح عنها.
وتـجــدر اإلشــارة إلــى أن «قــاسـيــون» كــانــت قد
سلطت األضواء على معاناة األهالي جراء هذا
االح ـتــال والـمـمــارســات الـتـنـكـيـلـيــة بـحـقـهــم من
قبل المجموعات المسلحة ،باإلضافة لمعاناتهم
ف ــي مـخـيـمــات ال ـل ـجــوء ،م ــن خ ــال ال ـعــديــد مــن
الـمـقــاالت وال ـمــواد خــال الـسـنــوات الـمــاضـيــة،
وخاصة على الجوانب التي يتم تغييبها عمد ًا
وق ـصــد ًا عــن وســائــل اإلع ــام الـمـسـيـطــر عليها
من قبل القوى الفاعلة فيها ،والمتداخلة على،
األزمـ ــة ال ـس ــوري ــة ع ـم ــوم ـ ًا ،وم ـن ـهــا م ـثـ ًـا م ــادة
ب ـع ـن ــوان« :م ـخ ـيــم واش ــوك ــان ــي م ـع ــان ــاة وت ــرد
خدمي» في العدد ./950/
طرد وتهجير واستيالء ونهب
يـقــول أحــد أبـنــاء مــديـنــة رأس الـعـيــن الــوافــديــن
نــزوحـ ًا إلــى مــديـنــة الـحـسـكــة :إن مـنــزلــه الكائن
في حي المحطة داخل المدينة تحتله عائلتان
مــن عــائــات مــرتــزقــة االح ـتــال ،وه ــذا الــوضــع
يـنـطـبــق ع ـلــى ك ــل م ـن ــازل ال ـح ــي ،ح ـيــث يـقــوم

االح ـت ــال ال ـتــركــي بـيــن ف ـتــرة وأخـ ــرى بجلب
دفـعــات مــن عــائــات المرتزقة وتوزيعهم على
منازل األهالي المهجرين ،بإشراف مباشر من
قبل استخبارات االحتالل التركي.
ويضيف الرجل البالغ من العمر خمسين عام ًا:
إن أغلب مـنــازل أحـيــاء المدينة استولى عليها
مــرتــزقــة االحـ ـت ــال ،وخ ــاص ــة أح ـي ــاء الـمـحـطــة
وال ـح ــوارن ــة وشـ ــارع الـكـنــائــس وال ـكــورن ـيــش،
وإن جــرائــم أول ـئــك الـمــرتــزقــة لــم تـقـتـصــر على
االستيالء على المنازل فقط ،بل شملت أيض ًا
المحال التجارية وأرزاق األهالي ،عبر مرتزقة
يـشـتـغـلــون ب ـت ـجــارة ال ـع ـق ــارات بــالـتـنـسـيــق مــع
االحتالل التركي ،حيث استولوا على المحال
ال ـت ـج ــاري ــة وق ــام ــوا بــاف ـت ـتــاح ـهــا واس ـت ـخــدام ـهــا
لمصالحهم.
وف ــي الـسـيــاق ذات ــه أك ــدت م ـصــادر عــديــدة من
ريـ ــف مــدي ـنــة رأس ال ـع ـي ــن :إن ال ـم ـج ـمــوعــات
ال ـم ـس ـل ـحــة ال ـم ــدع ــوم ــة م ــن االحـ ـت ــال ال ـتــركــي
وزع ــوا الـعـشــرات مــن عــائــات الـمــرتــزقــة على
ال ـقــرى الـقــريـبــة ،وخــاصــة الـتــابـعــة لـنــاحـيــة أبــو
راس ـي ــن ،وقـ ــرى مــريـكـيــز ول ــزق ــة وجـ ــان تـمــر،
واس ـتــولــوا عـلــى الـمـشــاريــع الــزراع ـيــة الـخــاصــة
باألهالي وبدأوا باستغاللها لمصلحتهم بشكل
ك ــام ــل ،ب ـح ـيــث ال ي ـس ـم ـحــون ل ــأه ــال ــي بـتـفـقــد
مـنــازلـهــم أو الـعــودة إلـيـهــا ،فـقــد تـعــرض الكثير
منهم للسجن والتعذيب والـطــرد مــن المنطقة
ب ـم ـج ــرد م ـح ــاول ـت ـه ــم ال ـ ـعـ ــودة وال ـ ـس ـ ــؤال عــن
منازلهم وأرزاقهم.

في مدينة رأس
العين وقراها ال
تزال عمليات النهب
والسلب والخطف
بحق المواطنين
وممتلكاتهم
قائمة حتى اللحظة

المياه ورقة ضغط إضافية
بـيــن الـفـيـنــة واألخـ ــرى ،تـقــوم ق ــوات االحـتــال
بـقـطــع الـمـيــاه عــن مــديـنــة الـحـسـكــة وذل ــك عبر
إي ـق ــاف مـحـطــة م ـيــاه قــريــة ع ـلــوك ع ــن ال ـضــخ،
ح ـيــث ق ــام ــت ب ـق ـطــع ال ـم ـيــاه ح ـتــى ك ـتــابــة هــذه
ال ـس ـطــور ل ـل ـمــرة ال ـســادســة م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـعــام،
معرضين بذلك أكثر من حوالي المليون نسمة
من سكان الحسكة إلى العطش.
ويشار إلى أن الجيش التركي ،والمجموعات
المسلحة الـمــدعــومــة مـنــه ،كــانــت قــد استهدفت
فــي الثاني مــن نيسان الفائت خــط جــر المياه
من محطة علوك في قرية (أم الكيف) شمالي
تــل تـمــر ،مــا أدى النقطاع المياه عــن الحسكة
وريفها حينها.
وب ـح ـســب م ـصــدر م ــن مــديــريــة ال ـم ـيــاه الـتــابـعــة
(لـ ـ ــإدارة ال ــذات ـي ــة) ل ـقــاس ـيــون :ب ــأن الـجـيــش
التركي كان قد منع العمال من دخول المحطة
قبل عشرة أيــام ،قبل أن يقوم بإيقاف الضخ
يوم الخميس  7أيار.
مساعي تتريك فاشلة
بــالـتــوازي مــع كــل ممارسات الـطــرد والتهجير
مساع محمومة لفرض
والسلب والنهب ،هناك ٍ
«التتريك» على تلك المناطق من قبل االحتالل
وع ـبــر مــرتــزق ـتــه م ــن ال ـم ـج ـمــوعــات الـمـسـلـحــة،
وذلك عبر محاوالت فرض المناهج التعليمية
التركية ،وإجبار األهالي على التعامل بالليرة
الـتــركـيــة ،بــاإلضــافــة لـلــربــط مــع بـنـيــة الـخــدمــات

ال ـت ــرك ـي ــة فـ ــي ه ـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاط ــق ،مـ ـث ــل :ش ـب ـكــة
االتـصــاالت وغـيــرهــا ،بــاإلضــافــة إلــى سيطرتهم
ع ـلــى الـمـحــاصـيــل ال ــزراع ـي ــة م ــن ق ـمــح وشـعـيــر
وغ ـي ــره ــا ،وت ـحــوي ـل ـهــا إلـ ــى ص ــوام ــع ال ـح ـبــوب
التركية في المدن المحاذية للحدود السورية،
كـمـسـ ٍـاع يــائـســة لـفــرض أمــر واق ــع عـلــى أهــالــي
المنطقة ،الرافضين لهذه المحاوالت الفاشلة،
ح ـي ــث ي ــواج ـه ــون ـه ــا ب ــإم ـك ــان ــات ـه ــم ال ـم ـح ــدودة
والــذات ـيــة م ـكــان ـي ـ ًا ،لـكــن الـمـتـضــافــرة مـجـتـمـعـيـ ًا،
م ــع م ــا يـعـنـيــه ذل ــك م ــن ض ـغــط إض ــاف ــي عـلـيـهــم
وممارسات جائرة بحقهم.
الخالص والحل الشامل
أبـ ـنـ ــاء ه ـ ــذه ال ـم ـن ــاط ــق ،وبـ ـظ ــل مـ ــا ت ـع ــرض ــوا
ويـ ـتـ ـع ــرض ــوا لـ ــه مـ ــن مـ ـمـ ــارسـ ــات وضـ ـغ ــوط،
يتطلعون إلى حل يعيد من اضطر منهم للنزوح
داخ ـ ًا ،والـلـجــوء خــارج ـ ًا ،إلــى مــدنـهــم وقــراهــم
وبيوتهم وأرزاقهم ،وينجي الموجودين تحت
سـلـطــة الـمـجـمــوعــات الـمـسـلـحــة الـمــدعــومــة من
االح ـتــال الـتــركــي مــن الـعــذابــات والـمـمــارســات
القمعية بحقهم ،وصو ًال للخالص من االحتالل
ومــرتــزق ـتــه بـشـكــل ن ـهــائــي ،واس ـت ـع ــادة سـلـطــة
الــدولــة بـشـكــل كــامــل عـلــى ه ــذه الـمـنــاطــق ،كي
ي ـس ـت ـع ـيــدوا أراض ـي ـه ــم ومـمـتـلـكــاتـهــم وم ـص ــادر
رزقهم وحياتهم ،تكام ًال مع تطلعات السوريين
جميع ًا بــالـخــروج مــن أزمـتـهــم مــن خــال الحل
الـسـيــاســي الـنــاجــز والـشــامــل عـبــر تنفيذ الـقــرار
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يخطط نشطاء من أربع قارات للنشاط ،وينتخبون اللجنة
التوجيهية ،ويدعون للتضامن مع العمال الذين يخاطرون
بحياتهم من أجلنا جميعاً.

ع ـق ــدت ال ـش ـب ـكــة ال ـعــال ـم ـيــة لــاش ـتــراك ـيــة
ال ـب ـي ـئ ـي ــة الـ ـتـ ــي تـ ــم ت ـش ـك ـي ـل ـهــا مـ ــؤخـ ــر ًا
اج ـت ـمــاع ـهــا الــرس ـمــي األول ع ــن طــريــق
الـ ـت ــداول بــال ـف ـيــديــو ف ــي  3أيـ ــار .أمـضــى
ع ـل ـمــاء اج ـت ـم ــاع م ــن إفــري ـق ـيــا وأوروب ـ ــا
وأمــري ـكــا الـشـمــالـيــة وأسـتــرالـيــا ساعتين
ونـ ـص ــف لـ ـتـ ـب ــادل الـ ـخـ ـب ــرات وأن ـش ـط ــة
التخطيط للمستقبل القريب.
اتفق الحاضرون على أن هذه الشبكة ال
تحاول أن تكون طرف ًا دولي ًا جديد ًا أو
أن تحدد عقيدة بيئية اشتراكية .هدفها
هــو ببساطة تسهيل تـبــادل المعلومات
واألف ـك ــار والـتـحـلـيــات وال ـن ـقــاشــات من
م ـن ـظــورات بـيـئـيــة اش ـتــراك ـيــة .فــي حين
أنـ ـن ــا سـ ـعـ ــداء ب ـن ـم ــو ال ـم ـج ـم ــوع ــة حـتــى
اآلن ،إال أنـهــا ال ت ــزال صـغـيــرة ،وهـنــاك
ف ـجــوات كـبـيــرة فــي الـتـمـثـيــل الـجـغــرافــي
سنعمل على سدها في األشهر القادمة.
الـعـضــويــة مفتوحة للمنظمات واألف ــراد
ال ــذي ــن ي ــواف ـق ــون ع ـلــى م ـب ــادئ الـشـبـكــة
الرئيسية:
 -1توجد أزمــة بيئية عامة يكون تغير
ال ـم ـنــاخ ال ـع ـن ـصــر الــرئ ـي ـســي ف ـي ـهــا .هــذه
األزم ـ ــة م ـل ـحــة ل ـل ـغــايــة وت ـه ــدد مـسـتـقـبــل
البشرية واألنــواع األخــرى التي ال تعد
وال تحصى.
 -2سبب هذه األزمة هو الرأسمالية -
نظام اقتصادي واجتماعي -يقوم على
االستغالل التنافسي واإلنتاج من أجل
الربح.
 -3إن ح ـ ــل هـ ـ ــذه األزمـ ـ ـ ــة والـ ـنـ ـج ــاة
مـنـهــا يـنـطــوي عـلــى ان ـف ـصــال دول ــي عن

الــرأسـمــالـيــة واسـتـبــدالـهــا بــاالشـتــراكـيــة-
نـ ـظـ ــام اقـ ـتـ ـصـ ــادي واجـ ـتـ ـم ــاع ــي ي ـق ــوم
عـلــى الـمـلـكـيــة الـجـمــاعـيــة ل ـقــوى اإلن ـتــاج
الرئيسية والتخطيط الديمقراطي.
 -4لتحقيق ذلك نحن بحاجة إلى تعبئة
عالمية لقوة الناس.
 -5تتطلب هذه التعبئة التزام ًا باالنتقال
ال ـ ـع ـ ــادل ،أي ال يـ ـق ــوم ع ـل ــى م ـهــاج ـمــة
الـ ــوظـ ــائـ ــف والـ ـمـ ـسـ ـت ــوي ــات ال ـم ـع ـي ـش ـيــة
لجماهير العمال.
 - 6ت ـت ـط ـلــب ال ـت ـع ـب ـئــة ال ـم ــوح ــدة ال ـتــي
نـحـتــاجـهــا أي ـض ـ ًا مـعــارضــة جـمـيــع أشـكــال
االض ـ ـط ـ ـه ـ ــاد ال ـ ـع ـ ـن ـ ـصـ ــري والـ ـجـ ـنـ ـس ــي
والوطني.
م ـنــذ تـشـكـيـلـهــا ف ــي ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ،تــم
ت ـن ـس ـيــق ع ـم ــل ال ـش ـب ـكــة م ــن ق ـب ــل فــريــق
تـ ـط ــوع ــي غـ ـي ــر رس ـ ـمـ ــي .انـ ـتـ ـخ ــب ه ــذا
االجتماع رسمي ًا لجنة توجيهية تتألف
مــن إي ــان أن ـجــوس وت ــاف ــادزوا تـشــوتــو
وه ــاد دي ـســاي ومــايـكــل ل ــوي وتــريـفــور
نـ ـ ـغ ـ ــوان وجـ ـ ـ ــون م ــولـ ـيـ ـن ــو وم ـي ـم ـي ــت
أول ـ ـ ــوداغ .أذن االج ـت ـم ــاع بــاخ ـت ـيــار مــا
يـصــل إلــى  3أعـضــاء إضــافـيـيــن لتحسين
الـ ـ ـت ـ ــوازن ب ـي ــن ال ـج ـن ـس ـي ــن وال ـ ـت ـ ــوازن
الجغرافي للجنة.
بيان عام حول أزمة كوفيد 19
اع ـ ـت ـ ـمـ ــد أعـ ـ ـضـ ـ ــاء الـ ـشـ ـبـ ـكـ ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة
لــاشـتــراكـيــة الـبـيـئـيــة ،المجتمعين فــي 3
أيار  ، 2020باإلجماع هذا البيان:
ت ـ ــرى ال ـش ـب ـك ــة أن ج ــائ ـح ــة ك ــوف ـي ــد 19
فعل إلهي ًا وال عشوائي ًا
الـمــروّع ليست ً
ي ـحــدث م ــرة واحـ ــدة ف ــي م ــدى الـحـيــاة
ك ـك ــارث ــة ط ـب ـي ـع ـيــة ،ولـ ـك ــن كـ ـع ــرض مــن
أع ــراض األزم ــة البيئية اإلجـمــالـيــة التي
نشأت في العقود األخيرة نتيجة الصدع
االس ـت ـقــابــي الـ ــذي فـتـحـتــه الــرأس ـمــال ـيــة
بـيــن الـمـجـتـمــع الـبـشــري والـطـبـيـعــة .كما
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العمل
الرأسمالي
كالمعتاد
يهدد بقاء
البشرية ذاته
إن الحاجة إلى
تغيير النظام
والحلول
االشتراكية
ال يمكن أن
تكون أكثر
وضوحاً

أظ ـهــر عـلـمــاء األوب ـئ ــة ال ـجــذري ـيــن ،مـثــل:
روب وال ـ ــاس أن جــائ ـحــة كــوف ـيــد 19
هــي األح ــدث واألك ـثــر فـتـكـ ًا فــي سلسلة
م ـ ــن ال ـ ـف ـ ـيـ ــروسـ ــات الـ ـخـ ـطـ ـيـ ــرة ،م ـث ــل:
فـ ـي ــروس ن ـق ــص ال ـم ـن ــاع ــة ال ـب ـش ــري ــة و
«( H5N1إنـفـلــونــزا الـطـيــور») و H1N1
(«إنـ ـفـ ـل ــون ــزا الـ ـخـ ـن ــازي ــر») وإن خـطــر
م ـتــازم ــة ال ـش ــرق األوس ـ ــط الـتـنـفـسـيــة،
ال ــذي يـمـثــل تـهــديــد ًا مـتــزايــد ًا لـنــا جميع ًا،
تكمن جــذوره فــي أربــع سمات للزراعة
الرأسمالية الحديثة:
 -1الهيمنة المتزايدة باستمرار إلنتاج
ال ـغ ــذاء م ــن ق ـبــل ال ـشــركــات الــرأسـمــالـيــة
العمالقة التي تمارس الزراعة األحادية.
 -2ال ـت ـعــدي ال ـم ـتــزايــد ع ـلــى ال ـبــريــة مــن
قبل تلك الشركات نفسها مما يزيد من
احـتـمــالـيــة اإلصــابــة بــالـعــدوى الحيوانية
(قفزة الفيروسات العابرة لألنواع إلى
البشر).
 -3انـتـشــار أســالـيــب تــربـيــة الـحـيــوانــات
فــي ال ـم ــزارع الـقــاسـيــة والـخـطـيــرة الـتــي
تــركــز عـلــى أع ــداد هــائـلــة مــن الـحـيــوانــات
في أصغر المساحات الممكنة.
 -4الدوائر المعولمة المتزايدة لتوزيع
وت ـجــارة األغــذيــة الـتــي تـسـهــل االنـتـشــار
الدولي السريع للعدوى.
ونـتـيـجــة ل ــذل ــك ،ت ــواج ــه ال ـب ـشــريــة ثــاث
أزمات مترابطة ومتفاعلة :أزمة مناخية
م ـس ـت ـمــرة؛ أزمـ ــة صـحـيــة حـ ــادة؛ وأزم ــة
اق ـت ـصــاديــة عــال ـم ـيــة وش ـي ـكــة ،وجـمـيـعـهــا
أبعاد غير مسبوقة.
سـلـطــت أزم ــة كــوفـيــد الـضــوء أيـضـ ًا على
رغ ـب ــة ج ـم ـيــع ال ـح ـكــومــات الــرأس ـمــال ـيــة،
وخــاصــة الحكومات الليبرالية الجديدة
ال ـي ـم ـي ـن ـيــة ال ـم ـت ـط ــرف ــة ،م ـث ــل :ح ـكــومــات
تـ ــرامـ ــب وبـ ــول ـ ـسـ ــونـ ــارو وج ــونـ ـس ــون
للتضحية بــالـحـيــاة الـبـشــريــة عـلــى مذبح
الــربــح ،وخــاصــة كـبــار الـســن والـمــرضــى

الــذيــن لــم ي ـع ــودوا ق ــادري ــن عـلــى تــولـيــد
القيمة الزائدة.
وت ـش ـي ــر ال ـش ـب ـك ــة أيـ ـضـ ـ ًا إل ـ ــى أن ه ــذا
االسـتـعــداد يبشر بسوء شديد لقدرتهم
على االستجابة بــأي شكل من األشكال
ألزمة المناخ المتصاعدة.
في الوضع الفوري
تـعــرب الـشـبـكــة عــن تـضــامـنـهــا مــع جميع
ال ـعــام ـل ـيــن ف ــي م ـج ــال ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
وخط المواجهة في جميع أنحاء العالم،
وغالبيتهم من النساء ،الذين يخاطرون
بـحـيــاتـهــم ل ـنــا ج ـم ـي ـع ـ ًا .ن ـحــن ن ـصــر عـلــى
ضـ ـ ـ ـ ــرورة ت ـ ــزوي ـ ــده ـ ــم ،ب ـ ــأي ـ ــة وس ـي ـل ــة
ضـ ــروريـ ــة ،بــأق ـن ـعــة م ـنــاس ـبــة وم ـع ــدات
الوقاية الشخصية.
• ت ــدع ــو إل ــى وض ــع ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
العامة قبل الربح في كل مكان.
• تــدعــم مـبــدأ الـمـلـكـيــة الـعــامــة لـلـخــدمــات
الـصـحـيــة الـمـجــانـيــة عـنــد نـقـطــة الـتــزويــد
فــي جـمـيــع ال ـب ـلــدان .يـجــب طـلــب أس ـرّة
وأجـنـحــة ومستشفيات خــاصــة للتعامل
مع األزمة.
• م ـ ـطـ ــال ـ ـبـ ــات ال ـ ـع ـ ـم ـ ــال الـ ـمـ ـس ــرحـ ـي ــن
والمقيمين بالبطالة مــن أجــل دفــع أجــر
معيشي من قبل الدولة.
عـلــى ال ـمــدى الـقـصـيــر ،يـجــب أن تتحمل
الـ ـش ــرك ــات ع ـب ــر ال ــوط ـن ـي ــة وال ـ ـثـ ــروات
ال ـك ـب ـيــرة ال ـمــديــون ـيــة اإلض ــاف ـي ــة ل ـلــدول
اإلم ـبــريــال ـيــة ،ت ـمــام ـ ًا مـثـلـمــا ي ـجــب إل ـغــاء
ال ـدَّيــن ال ـعــام ل ـلــدول الـتــابـعــة ودع ــم هــذه
البلدان.
ب ـعــد ه ــذه األزمـ ــة ال ـم ـبــاشــرة ،ي ـجــب أ ّال
تكون هناك عودة إلى العمل الرأسمالي
كالمعتاد ألن العمل الرأسمالي كالمعتاد
يهدد بقاء البشرية ذاته .إن الحاجة إلى
تـغـيـيــر الـنـظــام والـحـلــول االشـتــراكـيــة ال
يمكن أن تكون أكثر وضوح ًا.
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األمم المتحدة هي الضامن للتعددية في النظام الدولي الجديد

أقام وزير الخارجية الروسي ،سيرغي الفروف ،ندوة عبر
اتصال مرئي في «معهد موسكو الحكومي للعالقات الدولية»
بتاريخ  27نيسان ،تحدث فيها عن رؤية الخارجية الروسية
لمجمل التطورات الدولية ،ومنها «األمم المتحدة» التي كانت
النقطة األساس في حديثه.
ǧترجمة وإعداد :يزن بوظو

مـ ــع انـ ـتـ ـش ــار وبـ ـ ــاء فـ ـيـ ــروس ك ــورون ــا
المستجد عــالـمـيـ ًا ،واألزم ــة االقـتـصــاديــة،
وحــرب أسعار النفط مؤخر ًا ،باإلضافة
لما سبقهم من حروب عسكرية وكوارث
اجـتـمــاعـيــة أدت إلــى مــزي ـدٍ مــن األزم ــات
اإلنسانية بكل مكان ،بات الجميع يسأل:
ما هو المستقبل؟ وهل يحمل ح ًال لهذه
المشاكل الناشئة وكيف سيكون ذلك؟.
المشاكل المشتركة تحتاج حلو ًال
وتعاوناً مشتركين
اف ـت ـتــح الفـ ــروف حــدي ـثــه ب ــاإلش ــارة إلــى
أن «االقـتـصــاد الـعــالـمــي قــد تلقى ضربة
قوية» ودون أن يُجَمّل الواقع بديباجات
مباشرة :بــأن «عالجه
دبلوماسية ،قــال
ً
سيحتاج وقت ًا طوي ًال» ،ورغم صحة هذا
الـقــول بـنــاء عـلــى مـعـطـيــات ال ـيــوم ،فإننا
نضيف توضيح ًا بــأن زمــن هــذا العالج،
ـون ومـتـنــاســب مع
أي ـ ًا يـكــن شـكـلــه ،مــرهـ ٌ
مـسـتــوى الـنـشــاط الــدولــي فـيــه ،ولـيــس
ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ـف ــردي ب ــل الـجـمــاعــي
بنفس الـقــدر ،فكما قــال أيـضـ ًا :بــأن أزمة
الــوبــاء «ق ــد أظ ـهــرت بـشـكــل ج ـل ـيّ مــدى
تــرابــط وات ـصــال جـمـيــع ال ــدول ،وجميع
م ـجــاالت الـحـيــاة فــي عــالــم ال ـيــوم» ،فــإن
حــل هــذه المشاكل لــن يـكــون إال بنفس
الحجم والسياق:
«لقد حــذرنــا طــويـ ًا مــن مخاطر التقليل
مــن الـتـهــديــدات الـعــابــرة لـلـحــدود وليس
فقط اإلره ــاب الــدولــي ،وأسـلـحــة الــدمــار
الشامل غير المسيطر عليها ،والجرائم
اإللكترونية ،واألزمــة البيئية ،بــل أيض ًا
األوبـ ـئـ ــة ...فـحـتــى أك ـثــر ال ـن ــاس ت ـشــدد ًا
ي ـن ـب ـغــي ع ـل ـي ـهــم أن ي ـق ـت ـن ـعــوا أن لـيــس
باستطاعتهم صدها لــوحــدهــم ...فالدول

التي قــررت عزل نفسها عن بقية العالم
قد عانت بنفس الــدرجــة ...بــات واضح ًا
ب ــأن ه ـنــاك م ـطــالــب ك ـب ـيــرة لـلـعــالــم طـلـبـ ًا
كبير ًا في العالم بأن يعمل ويتضامن مع
بعضه».
وح ــول س ـلــوك ب ـعــض الـ ــدول الـغــربـيــة:
«م ـ ــن ال ـط ـب ـي ـعــي ن ـح ــن نـ ـك ــره أن ن ــرى
مـ ـح ــاوالت مــؤس ـفــة الس ـت ـغ ــال األزمـ ــة
الــراهـنــة بغاية تحقيق خـطــوات صغيرة
وأنــان ـيــة ولـحـظـيــة ...مــن الـمـتـنــاقــض أن
ال ــدول الـتــي ت ـق ـدّم أنـفـسـهــا كـمــدافـعــة عن
حـقــوق اإلنـســان ،وأبـطــال الديمقراطية،
تستخدم األداة غير الشرعية المتمثلة
بــالـعـقــوبــات عـبــر الـتـحــايــل عـلــى مجلس
األمـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــي ،ويـ ـسـ ـع ــون اآلن إل ــى
تـسـيـيــس ال ـم ـســاعــدات اإلن ـســان ـيــة أثـنــاء
الــوبــاء ...وأعـنــي أو ًال :تلك الــدول التي
ت ـقــع ت ـحــت ال ـع ـقــوبــات األحـ ــاديـ ــة ،مـثــل:
سورية وفنزويال وكوريا الشمالية».
أهمية األمم المتحدة
والتعددية المتمثلة بها
ن ــرى أن ــه م ــن ال ـخ ـط ـيــر جـ ــد ًا اس ـت ـخــدام
الوضع الراهن للتقليل من أهمية مبادئ
األمم المتحدة ومجمل نظامها ،التي عبر
منظماتها تبقى اآللية الوحيدة للتعاون
ال ـم ـت ـعــدد ،وهـ ــذا يـنـطـبــق بــال ـكــامــل عـلــى
أعـمــال منظمة الصحة العالمية ،فنعتبر
أن الهجوم ومحاوالت إلقاء اللوم على
هذه المنظمة يؤدي إلى نتائج عكسية،
وغـيــر ع ــادل ...فلنأمل أنـنــا حينما نتعلم
مــن دروس األزمـ ــة الــراه ـنــة ،سنتمكن
مــن تقوية مركز األمــم المتحدة ...ومن
الــواضــح أن هـنــاك مـنـظـمــات أخ ــرى ،إال
أن ـهــا جـمـيـعـ ًا تـعـمــل وف ـق ـ ًا لـمـيـثــاق األم ــم
ال ـم ـت ـح ــدة ذات ـ ـ ــه ،وسـ ــأذكـ ــر بــال ـت ـحــديــد
«مـ ـجـ ـم ــوع ــة الـ ـعـ ـشـ ــريـ ــن» ال ـ ـتـ ــي ت ـضــم
«م ـج ـم ــوع ــة الـ ـسـ ـبـ ـع ــة» و«ب ــريـ ـك ــس»
واق ـت ـص ــادات دول ـيــة كـبـيــرة أخـ ــرى ،إن
إن ـش ــاء وع ـمــل مـجـمــوعــة ال ـع ـشــريــن هــو
في الحقيقة دليل على أن الدول الغربية
الـمــوجــودة فــي مجموعة السبع لــم تعد
تـسـطـيــع وحــدهــا الـتـعــامــل مــع الـمـشــاكــل
الدولية ،أو أن تقدم حلو ًال لها.

الفروف :نرى
أنه من الخطير
جداً استخدام
الوضع الراهن
للتقليل من
أهمية مبادئ
األمم المتحدة
ومجمل
نظامها التي
عبر منظماتها
تبقى اآللية
الوحيدة
للتعاون
المتعدد

في هذا العام نحتفل بالذكرى الخامسة
وال ـس ـب ـع ـي ــن ل ـع ـيــد ال ـن ـص ــر ف ــي ال ـح ــرب
الوطنية العظمى ،ومن المهم جد ًا اليوم
أ ّال ن ـن ـســى ه ــذا ال ـف ـعــل ال ـب ـط ــول ــي ...إن
الــذكــرى ال ـ  75لعيد الـنـصــر تـتــزامــن مع
الــذكــرى ال ـ  75ل ــوالدة األم ــم الـمـتـحــدة،
ف ـقــد ك ــان م ـم ـك ـن ـ ًا إن ـش ــاء ه ــذه الـمـنـظـمــة
بـ ــروح ال ـت ـعــاون ب ـيــن ت ـحــالــف األع ـضــاء
الـمـنــاهـضـيــن لـهـتـلــر ،وال ـيــوم ،إن الـقــوى
ال ـك ـب ــرى ال ـت ــي ام ـت ـل ـكــت م ـف ـتــاح هــزيـمــة
الـنــازيــة وإن ـشــاء منظمة األم ــم المتحدة
ت ـح ـمــل م ـســؤول ـيــة خ ــاص ــة ،ك ـمــا يــوضــح
ميثاق األمــم المتحدة ،ونحن مقتنعون
بــأن مـســاهـمــة ال ــدول األع ـضــاء الخمسة
الــدائـمـيــن فــي هــذه اللحظة الـحــرجــة من
الـتـقـدّم الـعــالـمــي يــرتـبــط بــوضــع الوجهة
للتقدّم المقبل ،لمرحلة ما بعد األزمة.
فعموم ًا ،بالحالة التي يعيشها العالم اآلن
وتغيراته التكتونية ،فإن نماذج األحادية
أو الثنائية القطبية قــد عفا عليها الزمن،
ليتشكل نظام دولي متعدد المراكز ،وإن
هذه لمرحلة تاريخية طويلة ،ولن تجري
خــال شـهــر أو اثـنـيــن أو حـتــى سـنــة ،إن
هذه مرحلة يتغير فيها العالم ،هذا العالم
الــذي كــان يتطور وفـقـ ًا للنماذج الغربية
ألكثر من خمسمئة عام ،بينما اآلن يجب
االعتماد على التنوع الثقافي والحضاري
األوس ــع وأخ ــذه فــي االعـتـبــار بالسياسة
ال ـعــال ـم ـيــة ،وبــال ـن ـظــر إل ــى دور األع ـض ــاء
ال ـخ ـم ـســة ال ــدائ ـم ـي ــن ،ف ـقــد قـ ــدم الــرئ ـيــس
الروسي فالديمير بوتين في وقت سابق
م ـب ــادرة لـعـقــد ق ـمــة لــرؤســائ ـهــا ،لـمـنــاقـشــة
كــامــل الـمـهــام ال ـتــي يـجــب مـعــالـجـتـهــا على
أعـلــى مـسـتــوى فــي سـيــاق تـنـفـيــذ مـبــادئ

17

وأه ـ ـ ــداف األم ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة ف ــي ظ ــروف
الـ ـيـ ــوم ،أو ًال وق ـب ــل ك ــل ش ـ ــيء :ض ـمــان
المساواة في السيادة بين الــدول ،وعدم
ال ـتــدخــل ف ــي شــؤون ـهــا الــداخ ـل ـيــة ،وكــذلــك
التسوية السلمية للصراعات والنزاعات.
المعركة المتشابهة
ذكـ ــر الفـ ـ ــروف أثـ ـن ــاء ح ــدي ـث ــه ،وب ـع ــدة
مــواقــع ،ض ــرورة التخلي عــن الـخــافــات
الصغيرة بين الدول والتعاون لمواجهة
عــدوّ مـشـتــرك ،كـمــا جــرى قـبــل  75عــامـ ًا
فــي مــواج ـهــة ال ـنــازيــة ،وذك ــر م ـثــا ًال عن
ذلــك حينما قــال «بــالـحــديــث عــن الـحــرب
ال ـع ــال ـم ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة وال ـ ـحـ ــرب الــوط ـن ـيــة
ال ـع ـظ ـم ــى ،ف ـف ــي أيـ ـ ــار مـ ــن ع ـ ــام ،1943
وبـ ـمـ ـب ــادرة م ــن االتـ ـح ــاد ال ـســوف ـي ـي ـتــي،
ق ـ ــررت األم ـم ـي ــة ال ـش ـيــوع ـيــة أن تــوقــف
عملها ،وقال جوزيف ستالين عبر مقابلة
مع اإلعــام الغربي في وقت الحق بأن
هذا كان فع ًال ضروري ًا للقضاء على كل
الـعـقـبــات اإليــديــولــوجـيــة بـطــريــق توحيد
جـ ـه ــود الـ ـقـ ــوى ال ـك ـب ــرى فـ ــي مــواج ـهــة
الـ ـنـ ــازيـ ــة ...إن هـ ــذا أحـ ــد األم ـث ـل ــة ال ـتــي
خطرت لي اآلن ،إنها توضيحية للغاية
وتساعدنا على فهم روح التعاون التي
أدت إلى االنتصار خالل سنوات حربنا
على العدو المشترك ،وأعتقد إلى درجة
كـبـيــرة ب ــأن الـتـهــديــدات الـحــالـيــة تتطلب
إلى حد كبير نفس الوحدة».
فــاشــة :إن نـمــاذج األحــاديــة أو الثنائية
الـقـطـبـيــة قــد عـفــا عـلـيـهــا الــزمــن ليتشكل
ن ـظــام دول ــي مـتـعــدد ال ـمــراكــز وإن هــذه
لـمــرحـلــة تــاري ـخ ـيــة طــوي ـلــة ول ــن تـجــري
خالل شهر أو اثنين أو حتى سنة

اختتم وزير الخارجية الروسي ندوته بالقول:
«إن الحفاظ على السالم ومبادئ ميثاق األمم المتحدة سكيون في الصدارة:
ال ـتــأك ـيــد م ـج ــدد ًا ع ـلــى ال ـم ـس ــاواة ف ــي ال ـس ـيــادة ب ـيــن ال ـ ــدول ،واخ ـت ـيــارهــا الـحــر
لمستقبلها ،واحترام التنوع الثقافي والحضاري للعالم الجديد ،والحاجة إلى
توحيد الجهود واالرتقاء فوق األشياء الثانوية ،التي تشمل تجميع االختالفات
تقريب ًا ،وأن نجمع جهودنا للتغلب على التحديات العالمية بما فيها تحديات
مشابهة لفيروس كورونا».

18
مشروط بالربح!
االتحاد األوروبي مشروع
ٌ
شؤون عربية ودولية

قاسيون ـ العدد  965اإلثنين  11أيار 2020

كانت األزمات
االقتصادية مالزمة
لتاريخ الرأسمالية
الذي شكل جزءًا
قصيرًا من التاريخ
اإلنساني ،وكانت
السمة العامة لهذه
األزمات ،هي خروج
قلة بمرابح كبيرة من
جيوب الخاسرين،
فاألزمات تعني فرصة
للبعض للتوسع على
حساب البعض اآلخر،
وأوروبا اليوم على
مشارف تمركز أشد
للثروة قد يحمل معه
فعل عنيفة من
ردات ٍ
الخاسرين.

ǧعماد بيضون

إن أية محاولة لقراءة الواقع والمستقبل
الـسـيــاســي ألوروب ــا تـمـرّ حـتـمـ ًا عـبــر فهم
الــواقــع االقـتـصــادي لـلـقــارة ،فكما أشرنا
ف ــي ال ـم ـق ــدم ــة ،ت ـح ـمــل ك ــل أزم ـ ــة فــرصــة
ل ـتــوســع ال ـب ـعــض ع ـلــى ح ـســاب الـبـعــض
اآلخــر ،ويفسر هذا أن رؤوس األمــوال
تنتقل من قطاعات إلى قطاعات أخرى،
أو تنتقل إلــى الـمــراكــز األكـثــر اسـتـقــرار ًا
وتــأث ـيــر ًا مـبـتـعــدة عــن األطـ ــراف ،فــرأس
الـمــال يتحرك مــدفــوعـ ًا بربحه وال يفكر
بغير ذلك.

متنوعة إيرادات للخزينة األلمانية بلغت
حسب األرقام التي نشرها معهد أبحاث
االقتصاد فــي مدينة هاله أكثر مــن 100
مليار يورو ،وهذا المبلغ أكبر من كامل
المبلغ الذي تدين به اليونان إلى ألمانيا
والذي بلغ  90مليار ،هذا يعني أن عدم
قدرة اليونان على سداد دَينها لم يشكل
مـشـكـلــة حـقـيـقــة بــالـنـسـبــة ألل ـمــان ـيــا النــه
انعكس بشكل إيـجــابــي على اقتصادها،
فــي الــوقــت الــذي شكل هــذا الـدَّيــن حم ًال
ث ـق ـي ـ ًا ع ـل ــى م ــواط ـن ــي الـ ـي ــون ــان ال ــذي ــن
انتفضوا في وجــه سياسات حكوماتهم
المحابية لالتحاد األوروبي.

محاوالت لفهم الدور األلماني
ك ــان ــت أل ـم ــان ـي ــا ص ــاح ـب ــة ف ـك ــرة االت ـح ــاد
األوروبي ،وخططت إلطالق المشروع،
وقد تلعب ألمانيا دور ًا أساسي ًا في إنهائه.
فاستطاعت الطغم المالية األلمانية من
خالل بنية االتحاد األوروبــي السيطرة
على جزء كبير من دول االتحاد ،وهو
م ــا ع ـجــز ع ـنــه ع ـتــاة قـ ــادة ال ـن ــازي ــة بـكــل
جـيــوشـهــم ،حـيــث تـغـلـغـلــت ألـمــانـيــا مــالـيـ ًا
فــي كــل ال ــدول الـمـحـيـطــة ،بــاإلضــافــة إلــى
أن ـهــا اس ـت ـطــاعــت تـحـقـيــق أرب ـ ـ ٍـاح كـبـيــرة
مــن أزمــات االتـحــاد األوروب ــي ،وهــو ما
تؤكده بعض الدراسات االقتصادية.
ت ـت ـح ــدث إح ـ ــدى ال ـ ــدراس ـ ــات األل ـمــان ـيــة
ال ـ ـم ـ ـن ـ ـشـ ــورة عـ ـلـ ــى مـ ــوقـ ــع «ديـ ــوتـ ــش
ف ـي ـل ــه» عـ ــام  ،2015أن أزم ـ ــة ال ــدي ــون
ال ـس ـي ــادي ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة– ال ـت ــي أع ـق ـبــت
األزمــة االقـتـصــاديــة فــي  – 2008م ّكنت
ألمانيا من تحقيق فوائد كبيرة ،وتقول
ال ــدراس ــة :إن داف ـعــي ال ـضــرائــب األلـمــان
ك ــان ــوا أحـ ــد أك ـب ــر ال ــراب ـح ـي ــن م ــن أزم ــة
الـ ــديـ ــون ال ـي ــون ــان ـي ــة ،ف ـق ــد س ـب ـبــت ه ــذه
األخيرة انخفاض ًا كبير ًا في فوائد الديون
األل ـم ــان ـي ــة ،وه ــو م ــا ن ـتــج ع ـنــه بــأش ـكــال

مفهوم ألمانيا للتضامن
ل ــو أح ـص ـي ـنــا الـ ـم ــرات ال ـت ــي ت ـح ــدث بـهــا
ال ـس ـي ــاس ـي ــون األل ـ ـم ـ ــان عـ ــن ال ـت ـض ــام ــن
األوروب ـ ــي ،لـتـغـلـبــوا عـلــى كـثــافــة حــديــث
واشـنـطــن عــن مـحــاربــة اإلرهـ ــاب ،وكـمــا
ب ـيّ ـنــت ال ــوق ــائ ــع أن ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
األم ــري ـك ـي ــة دعـ ـم ــت اإلره ـ ـ ــاب أكـ ـث ــر مــا
حــاربـتــه ،كــذلــك ألـمــانـيــا فـقــد كــانــت دائـمـ ًا
مـعـيـقـ ًا حـقـيـقـيـ ًا لـفـكــرة الـتـضــامــن .وتـبــدو
مالمح الخالف بين المحكمة الدستورية
العليا األلمانية والمفوضية األوروبـيــة،
وكــان آخــرهــا عــدم قـبــول هــذه المحكمة
لـلـبــرنــامــج ال ـمــركــزي األوروب ـ ــي لـشــراء
سـنــدات الـقـطــاع الـعــام ،وقــالــت المحكمة
ف ــي ق ــراره ــا :إن ـهــا «وجـ ــدت ألول مــرة
ف ــي ت ــاري ـخ ـه ــا أن إج ـ ـ ــراءات وق ـ ــرارات
مــؤسـســة أوروب ـي ــة ال تـقــع ضـمــن نـظــام
االخـتـصــاص األوروب ــي ،مضيف ًا :أنــه ال
يـمـكــن بــذلــك أن تـكــون ه ــذه اإلجـ ــراءات
فعالة في ألمانيا ،وهو ما يعني مخالفة
ألمانيا لـقــرار مــركــزي أوروبــي وهــذا ما
تطلب رد ًا من المفوضية األوروبية التي
أعلنت أنـهــا ستبحث فــي قــرار المحكمة
األلمانية ،ولكنها أكدت في الوقت نفسه

كانت ألمانيا
صاحبة فكرة
االتحاد األوروبي
وخططت
إلطالق
المشروع وقد
تلعب ألمانيا
دورًا أساسياً في
إنهائه
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«أن األحكام التي تصدرها أعلى محكمة
ف ــي االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي س ـي ـك ــون لـهــا
مثال آخــر رفضت
القول الفصل» ،وفــي ٍ
ال ـم ـس ـت ـشــارة األل ـم ــان ـي ــة ف ـك ــرة ال ــدي ــون
األوروبية المشتركة «سندات كورونا»،
وأيدت بالمقابل ما سمي آلية االستقرار
األوروبي التي تضمن أللمانيا استرداد
ديونها وأربــاحـهــا كونها الممول األكبر
واألكثر موثوقية بين الدول الغارقة في
طوفان الديون السيادية.
يـعـتـبــر س ـل ــوك أل ـمــان ـيــا م ـف ـهــوم ـ ًا ،فـهــدف
ال ـط ـغ ـم ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة م ـخ ـت ـل ــف عـ ــن ش ـع ــار
الـتـضــامــن ،حـيــث يـفـضــل ه ــؤالء استثمار
ال ـفــرص الب ـتــاع الـمـنــافـسـيــن والـتــوســع
على حساب باقي الدول ،وبما أن ألمانيا
تستفيد من قــوة تصديرية ومــن أســواق
تحميها جيوش الناتو ،فهي ال تمانع هذا
الـتــوســع ،وإن كــان هــذا الـتــوســع يجري
س ــاب ـق ـ ًا ع ـلــى ح ـس ــاب ال ـ ــدول األف ـق ــر فــي
االتحاد فهو يستهدف اليوم «شركاءها»
الـســابـقـيــن ،ف ــدول مـثــل فــرنـســا وإيـطــالـيــا
ترى نفسها مهددة اليوم وباتت تتوقع
مصير ًا مشابه ًا لمصير اليونان.
استعباد أوروبا مرة أخرى
يبدو أن ألمانيا ال تعجبها نتائج الحرب
العالمية الـثــانـيــة ،وال تعجبها التقسيمات
الناتجة عنها ،وإن منطق استعادة الكرامة
لم يخب في عقول الطغم المالية األلمانية،
وبـ ـم ــا أن ه ـ ــذه ال ـط ـغ ــم الق ـ ــت إعـ ـفـ ــاءات
وتـ ـسـ ـهـ ـي ــات فـ ــي م ـح ــاك ـم ــة ن ــورن ـب ـي ــرغ
واستطاعوا الفالت من المحاسبة وشكلوا
بـمـســاعــدة ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمــريـكـيــة
سد ًا ضد االتحاد السوفييتي وضد انتشار
الشيوعية ،وهذا ما شجع األمريكان على
أن تـكــون ألـمــانـيــا قـلـعــة مـتـيـنــة ،ولـعــب هــذا
ال ـعــامــل ال ـتــاري ـخــي دور ًا ك ـب ـيــر ًا ف ــي دفــع
ألمانيا للتطور أكثر من الــدول المنتصرة

ف ــي الـ ـح ــرب ال ـع ــال ـم ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة ،فـتـعـتـبــر
أل ـم ــان ـي ــا أك ـب ــر م ـس ـت ــورد ل ـل ـس ـلــع ال ـن ـصــف
مـصـنـعــة وراب ـ ــع قـ ــوة اق ـت ـص ــادي ــة عــالـمـيــة
تدعمها صناعات ذات قيمة مضافة عالية،
واسـ ـتـ ـف ــادت الحـ ـقـ ـ ًا م ــن ان ـه ـي ــار االت ـح ــاد
الـســوفـيـتــي وتــوسـعــت عـلــى حـســاب دول
ش ـ ــرق أوروبـ ـ ـ ــا وروس ـ ـي ـ ــا ،وه ـ ــي ال ـي ــوم
تحاول التوسع أكثر الستعباد أوروبا من
جديد ولكن عبر مقصلة الدَّين هذه المرة،
عـنــدهــا قــد تـلـعــب ألـمــانـيــا وحــدهــا كــدولــة
قوية وعندما يغرق الجميع ،وسيكون
خ ــروج ألـمــانـيــا مــن االت ـح ــاد األوروبـ ــي
قــريــب ال ـح ــدوث رغ ــم م ــا سـيـحـمـلــه مــن
تناقضات قد تكون أكبر من قدرة ألمانيا
على االحتواء.
هل تنتفض أوروبا الالتينية
إن االتـ ـ ـج ـ ــاه ال ـ ـ ــذي ف ــرضـ ـت ــه أل ـم ــان ـي ــا
لالستدانة من خالل «صندوق االستقرار
األوروبـ ـ ــي» ال ي ـش ـكــل ب ــأي ش ـكــل حـ ًـا
ألزم ـ ــة ال ــدي ــون ال ـس ـي ــادي ــة األوروبـ ـيـ ــة،
بـ ــل ع ـل ــى الـ ـعـ ـك ــس ،وسـ ـيـ ـك ــون لـ ــه أث ــر
المورفين على االقتصاديات المتضررة،
وعندما ينتهي مفعوله ستستيقظ هذة
الـ ــدول وق ــد قـضــت عـلــى كــل الـمـنـجــزات
االجتماعية التي حققتها الطبقة العاملة
فيها ،وستكون هناك انتكاسات عميقة
في المستويات االجتماعية ،فالسترات
الـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــراء فـ ـ ــي فـ ــرن ـ ـسـ ــا وال ـ ـح ـ ــرك ـ ــات
االح ـت ـج ــاج ـي ــة فـ ــي أوروب ـ ـ ــا ل ـي ـســت إال
تعبير ًا مكثف ًا عن أزمةٍ خانقةٍ ،وإذ كانت
بعض طغم المال في االتحاد األوروبي
قد دفعت اليونان النفجار كبير لم يكن
م ــن ال ـس ـهــل احـ ـتـ ــواؤه ف ـمــا ه ــي نـتــائــج
أزم ــة دي ــون بـحـجــم مـضــاعــف؟ االتـحــاد
األوروبي الذي اهتز على وقع صرخات
اليونانيين سيواجه أزمــات ديــون أكبر
وأعنف...

شؤون عربية ودولية
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الصورة عالمياً
•بعد عدة أيام
على بدء عمل
حكومة
مصطفى
الكاظمي،
عادت
االحتجاجات
وسط العاصمة
العراقية في بغداد يوم األحد ،وحاول
المتظاهرون عبور جسر الجمهورية باتجاه
المنطقة الخضراء.
•قال بنك إنجلترا
المركزي :إن
بريطانيا
تتجه صوب
أكبر تراجع
اقتصادي
تشهده منذ أكثر
من  300عام ،وقال:
إن االقتصاد البريطاني على مسار االنكماش
بنسبة  %25في األشهر الثالثة المنتهية
في حزيران.

على عكس معظم نقاط التوتر والصراع العسكري ،لم تشهد ليبيا أي انخفاض في حدة المعارك الدائرة طوال الفترة الماضية ،بل تبدو األحداث على
العكس من ذلك ،متسارعة ومتالحقة ،يدفع كل تطور جديد فيها جميع األطراف األخرى إلبداء الرأي بالحد األدنى أو شن الغارات وهو ما يجري غالباً.

ǧعالء أبو فّراج

ح ـص ـلــت م ـج ـمــوعــة أح ـ ــداث أس ــاس ـي ــة مـنــذ
مؤتمر برلين فــي كــانــون الثاني الماضي،
وال ــذي لــم يـلـتــزم بــه طــرفــا الـصــراع بشكل
رسمي ،لكن كيف يمكننا تلخيص ما جرى
في ليبيا خــال الفترة الماضية؟ ومــا هي
التطورات الجديدة الجارية؟

لن يكون الحل
مطابقاً بالضرورة
لمبادرة صالح
ولكنه يؤشر على
احتمال جدي
لصياغة الحل من
داخل ليبيا ليلقى
الحقاً الدعم
الذي يحتاجه من
العالم

تصعيد عسكري مستمر
رغ ــم ال ـحــديــث ال ـم ـت ـكــرر ع ــن وق ــف إط ــاق
ال ـ ـنـ ــار وال ـ ـ ــذي ح ـ ــدث ج ــزئـ ـيـ ـ ًا وألوقـ ـ ــات
مـحــددة ،إال أن صــوت الــرصــاص كــان هو
المهيمن على المشهد ،فتركيا قدمت دعم ًا
عـسـكــريـ ًا ولــوجـسـتـيـ ًا ل ـ «ح ـكــومــة الــوفــاق
ال ـل ـي ـب ـيــة» ب ــرئ ــاس ــة ف ــاي ــز ال ـ ـسـ ــراج ،وه ــذا
انعكس مـيــدانـيـ ًا بشكل واضــح فــي معارك
ال ـســاحــل ،لـكــن ق ــوات حـفـتــر لــم ت ــزل تملك
أوراق ـ ـ ـ ًا إق ـل ـي ـم ـيــة ودولـ ـيـ ــة ،ويـ ــرى بـعــض
المحللين أن احتماالت حصول حفتر على
دع ـ ٍم عـسـكــري بـمـقــابــل الــدعــم الـتــركــي هو
احـتـمــال وارد ،ودع ــم األط ــراف المتقاتلة
بهذا الشكل سينتج عنه معارك أعنف وال
يـعـنــي ب ــال ـض ــرورة ال ــوص ــول إل ــى م ـخــرج،
فيبدو واضح ًا للجميع أن للفرقاء الليبيين
امـتــدادات إقليمية ودولـيــة وهــذا مــا يجعل
استمرار حــروب الوكالة هذه أمــر ًا وارد ًا،
فـتـكــالـيــف ه ــذه ال ـح ــروب تــدفــع بـشـكــل أو
آخــر من دمــاء الليبيين وقــد تكون ثمارها
بسالل مشعليها ال مقاتليها.
يمكننا ال ـقــول :إن انـتـصــار أحــد األط ــراف
ع ـس ـك ــري ـ ًا ي ـن ـه ــي الـ ـقـ ـت ــال ،ل ـك ـن ــه ال يـعـنــي
بالضرورة اجتثاث جذر المشكلة ،وهو ما
يعني أن قــوى جــديــدة قــد تحمل الـســاح
مــن جــديــد وتـجــدد هــذا ال ـصــراع ،ولـكــن ال

يمكننا القول :إن استمرار القتال يصب في
مصلحة الجميع ،فهو ال يصب في مصلحة
ع ـمــوم الـلـيـبـيـيــن الـمـغـيـبـيــن حـتــى الـلـحـظــة،
وهـ ــو ل ـي ــس م ــن م ـص ـل ـحــة دول الـ ـج ــوار،
وبالتالي يشكل ملف ًا له وزن دولي ،فبؤرة
كليبيا تعني تهديد ًا حقيقي ًا لألمن في شمال
إفــري ـق ـيــا وال ـم ـت ــوس ــط وقـ ــد ت ـص ـبــح مــركــز
تصدير للمتطرفين وخصوص ًا أن التقارير
تتحدث عن نقل جــزء من المقاتلين ذوي
الـخـبــرة مــن ســاحــات الـقـتــال فــي ســوريــة.
وإذا كان من الصعب فعلي ًا تحديد الموقف
الحقيقي لألطراف الضالعة في هذه األزمة
سيساعدنا فهمنا العميق لمصالحها بفهم
موقفها مما تحمله األيام القادمة.
علم
اتفاق صخيرات نقطة ّ
كان اتفاق الصخيرات الذي جرى التوقيع
عليه في المملكة المغربية في  2015معبر ًا
ع ــن الـ ـتـ ــوازن ال ــدول ــي ف ــي ت ـلــك ال ـل ـح ـظــة،
وي ـح ـم ــل إع ـ ــان ال ـم ـش ـي ــر ح ـف ـتــر فـ ــي 28
نيسان الماضي الـخــروج مــن هــذا االتفاق
وعــدم قبول نتائجه دالئــل مهمة ،فبغض
النظر ما الذي حملته صفحات هذا االتفاق،
فــاألمــور تـقــاس بنتائجها كـمــا يـقــال ،إذ لم
يحم هــذا االتـفــاق ليبيا مــن محنتها وبــات
من الضروري التفكير باآللية التي تتحول
بـهــا مجموعة أوراق «نــص االت ـفــاق» إلــى
واقـ ٍـع على األرض ،فهذا االتـفــاق لــم يأخذ
بـعـيــن االع ـت ـبــار «وبـشـكــل مـقـصــود غــالـبـ ًا»
طبيعة هــذا الـبـلــد وطبيعة الـصــراع الــدائــر
فـيــه ،فتقسيم الـصــاحـيــات جــاء على شكل
تقاس ٍم لها بمجالس منفصلة فعلي ًا ،ما لبثت
أن انقضت على بعضها البعض أو اصطفت
في خنادق متقابلة ،وفي الوقت الذي يرى
البعض أن مشكلة االتفاق الذي القى دعم
األمــم المتحدة فــي حينه هــو عــدم تطبيق

نتائجه عـلــى أرض الــواقــع ،يــرى البعض
اآلخ ــر أن هــذا االت ـفــاق أســس بـشـكــل غير
مـبــاشــر إل ــى دف ــع األطـ ــراف الـمـخـتـلـفــة إلــى
ه ــذه ال ـحــرب ال ـمــدمــرة ،وبــال ـعــودة لـقــرار
حفتر األخير فهو يُعقد األمور ،ولكنه في
الــوقــت نـفـســه -وإن لــم يـكــن حـفـتــر واعـيـ ًا
لــذلــك– يـطـلــق رصــاصــة الــرحـمــة عـلــى حـ ٍـل
أثبتت التجربة عدم صالحيته.
عقيلة صالح
نقطة استقطاب جديدة
كــان رئـيــس مجلس ال ـنــواب الليبي عقيل
ص ــال ــح أعـ ـل ــن عـ ــن خـ ــارطـ ــة ط ــري ــق ل ـحــل
األزمـ ــة الـلـيـبـيــة ،وي ــرى صــالــح فــي خطته
هــذه مـخــرجـ ًا مــن األزم ــة وق ــال :إن «هــذه
ال ـم ـب ــادرة بُ ـن ـيــت ع ـلــى أسـ ــاس م ــا ت ـعــارف
عليه اآلباء واألجداد عندما بدأ العمل على
ح ـصــول لـيـبـيــا عـلــى اس ـت ـقــال ـهــا» ،واعـتـبــر
أن ه ــذه ال ـخــري ـطــة تـضـمــن الـ ـت ــوازن بـيــن
«األقاليم التاريخية الثالثة» ،والقــت هذه
الخريطة ردود فـعـ ٍـل إيجابية لــدى بعض
األط ـ ـ ــراف ال ــدولـ ـي ــة ،إذ ق ــال ــت ال ـم ـت ـحــدثــة
الرسمية بــاســم الـخــارجـيــة الــروسـيــة ماريا
زاخــاروفــا :إن موسكو تــرى في المبادرة
«فـ ــرصـ ــة ل ـت ـش ـك ـيــل أسـ ـ ــاس ال ـم ـن ــاق ـش ــات
السياسية في إطار عملية التسوية الليبية
الشاملة».
لن يكون الحل مطابق ًا بالضرورة لمبادرة
صــالــح ،ولـكـنــه يــؤشــر عـلــى احـتـمــال جــدي
لصياغة الحل من داخل ليبيا ليلقى الحق ًا
تحول
الدعم الذي يحتاجه من العالم ،وهو ٌ
ج ــذري فــي طبيعة الـحـلــول الـســابـقــة التي
لــم تــر ض ــرورة بــوجــود األط ــراف الليبية
ك ـم ـشــارك ـيــن ف ــي ص ـي ــاغ ـت ـه ــا ،ب ــل ت ـعــام ـلــت
معهم بوصفهم منفذين لهذه الوصفات ال
صانعين لها.

•تم تأجيل
االنتخابات
الرئاسية في
بولندا ،التي
كانت مقررة في
الـ 10من أيار الجاري،
إلى أجل غير مسمى بسبب وباء فيروس
كورونا المستجد.
•نقل موقع «خبر
أونالين» عن
المتحدث باسم
الحكومة
اإليرانية،
علي ربيعي،
أن بالده
مستعدة إلجراء
تبادل كامل للسجناء
مع الواليات المتحدة.
•كشفت وسائل إعالم
العدو الصهيوني
ومنها
«يديعوت
أحرونوت» عن
اجتماع للحكومة
األمنية للعدو لبحث
هجوم سيبراني «خطير»
تعرض له على البنية التحتية منذ أسبوعين.
•رغم نجاحها في مكافحة الوباء بالمقارنة
مع مختلف الدول األخرى ،أعلنت اللجنة
الوطنية للصحة
في الصين ،أن
السلطات
بصدد إجراء
إصالحات ،بعد
أن كشفت أزمة
كوفيد 19-عن
«ثغرات» في نظام
الرعاية الصحية.
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صدمة كورونا والتح ّرك بالتدريج

دولة تلو أخرى بدأت بالحجر طويل األمد مع انتشار الفيروس وإصابة المزيد من الناس ووفاتهم .وكنتيجة للحجر
والعزل الطويلين ،ركدت األنشطة االقتصادية لتقترب من التوقف .أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرًا أشارت
وبأن العمال سيخسرون عائدات بقيمة 3,4
فيه إلى ّأن  25مليون وظيفة ستتم خسارتها بسبب «صدمة-كورونا»ّ ،
مليار دوالر في نهاية العام .كما ّأن األمر قد يسوء مع استغالل قطاع العمال والشركات لصدمة-كورونا من أجل إعادة
هيكلة عملياتها لتصبح أكثر «فاعلية» وأقل عما ًال .وكنتيجة لزمن طويل من البطالة والبطالة الجزئية ،وكذلك عدم
االستقرار في سوق النفط ،سينخفض معدل النمو العالمي إلى قرابة  %1وفقاً لصندوق النقد الدولي .وح ّتى هذا األمر
سيعتمد في الحقيقة على النمو الصيني ،والذي بالرغم من توقع ازدياده تبعاً النحسار وإدارة انتشار وباء فيروس
كورونا داخل الحدود الصينية .أسواق األسهم من هانغ سينغ إلى وال ستريت شهدت خسارات هائلة ،وقيمها
المتضخمة تنهار بالفعل.
ǧمنظمة تريكونتنتال*ǧ
      تعريب وإعداد :عروة درويش

جـمـعــت ال ـح ـكــومــات وال ـه ـي ـئــات الــدول ـيــة مـبــالــغ
كبيرة لتمويل حــاالت ال ـطــوارئ .الـمــال الــذي
ج ـمـعــه ص ـن ــدوق ت ـمــويــل اس ـت ـجــابــة ال ـط ــوارئ
ال ـم ــرك ــزي ف ــي األم ـ ــم ال ـم ـت ـح ــدة « 15م ـل ـيــون
دوالر» ،والـبـنــك الــدولــي « 12مـلـيــار دوالر»،
وص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي «تــرل ـيــون دوالر»،
وف ـت ـح ــت ال ـب ـن ــوك ال ـم ــرك ــزي ــة م ــراف ــق ج ــدي ــدة
إلق ـ ـ ـ ــراض األمـ ـ ـ ـ ــوال لـ ـلـ ـم ــؤسـ ـس ــات ال ـم ــال ـي ــة
والـشــركــات .أقـرّ كونغرس الــواليــات المتحدة
ص ـن ــدوق طـ ــوارئ بــرقــم ف ـل ـكــي 2,2 :تــرلـيــون
دوالر ،وال ـق ـســم األك ـب ــر م ـنــه مـخـصــص لــدعــم
الشركات.
بأن المشكلة ال تتعلق
واضح
بشكل
اليوم
يبدو
ّ
بالسيولة في األسواق المالية ،األمر الذي كان
أحد أسباب األزمة المالية لعام  ،2008بل في
تــراكــم األح ــداث :عــدم االسـتـقــرار الــذي تسبب
بــه فـيــروس كــورونــا ،واالنـخـفــاض الـحــاد في
أس ـع ــار ال ـن ـف ــط ،وم ـش ــاك ــل ال ـب ـطــالــة وال ـب ـطــالــة
الجزئية طويلة األمــد .يفترض باألموال التي
جـمـعــت أن تـتـعــامــل مــع صــدمــة-كــورونــا ،لكن
المسألة اليوم هي :كيف سيتم إنفاق األموال.
هناك عادة لدى المجتمع الرأسمالي تتمثل في
إلقاء األموال على البنوك والشركات الكبرى.
لـكـنّ خـبــرتـنــا تـظـهــر لـنــا ب ـ ّـأن ه ــذه الـكـيــانــات ال
تستخدم هذه األموال لتحقيق هدف إخراجنا
من المأزق :أي عبر إغاثة العامّة – بما يشمل

تــوفـيــر مــداخـيــل ووظــائــف – وبـتــوفـيــر حـلــول
طويلة األمد للالمساواة االجتماعية.
إذ ًا ما الحل من وجهة نظر الشعوب؟
الرقمنة ضد العمال
ال يجب أن يمر تركيز رأس الـمــال فــي قطاع
التكنولوجيا دون انتباه ،فهو يثير مسألتين
هامتين على األقل ،أو ًال :توليده فقاعة أصول
م ـضــارب ـيــة تــركــز ع ـلــى ش ــرك ــات الـتـكـنــولــوجـيــا
الـحــديـثــة .ثــانـيـ ًا :أنّ ــه يــوســع تــأثـيــر الــرأسـمــالـيــة
فــي جـمـيــع أن ـحــاء ال ـعــالــم ويـسـمــح بــالـسـيـطــرة
على الـبـيــانــات الـتــي يمكن استخدامها للتحكم
بالناسّ .إن النمو المتسع لما يُدعى «رأسمالية
الـمـنـصّــة» – أو الـنـشــاط االقـتـصــادي المتجذر
في المنصات القائمة على اإلنترنت – وجمع
وتحليل البيانات الضخمة ،ينتج منطق ًا جديد ًا
مــن االسـتـهــاكـيــة .ه ــذا ج ــزء م ـمّــا ب ــات يُـعــرف
ب ــاس ــم «الـ ـث ــورة ال ـص ـنــاع ـيــة ال ــراب ـع ــة» .تـشـ ّكــل
رأسـمــالـيــة الـمـنـصــة ه ــذه وت ـقــود االحـتـيــاجــات
االستهالكية ،لتنتج أنماط ًا جديدة من الذاتيّة،
بل وحتى لتتدخل في خلق هويات سياسية.
ّإن كــامــل خـلــق الـفــردانـيــة هــذا يـتــم عـبــر تفتيت
ال ـن ـشــاط االج ـت ـمــاعــي وخ ـلــق أســال ـيــب جــديــدة
للكينونة في العالم.
ال ــوب ــاء ال ـعــال ـمــي واإلغـ ـ ــاق ال ـم ـف ــروض عـلــى
أج ــزاء ك ـبــرى مــن الـعــالــم ك ــان م ــؤاتٍ لـتـطــويــر
رأسـمــالـيــة الـمـنـصــة .الـعـمــل عــن بـعــد باستخدام
اإلنترنت يوفر طريقة لالستمرار بالعمل خالل
ال ـح ـجــر .غــوغــل وأم ـ ــازون وف ـي ـس ـبــوك وزوم

ال تتم معالجة
السبب الحقيقي
لالنهيار بل يتم على
عجالة تقديم حزم
إنقاذ مالية هائلة
ألولئك الذين أثاروا
األزمة في المقام
األول

بأن هذا
جعلوا العمل من المنزل ممكن ًا ،وقالوا ّ
مفيدٌ لعمال الـعــالــم .مـثــال :قــالــوا بأننا قــادرون
على استخدام وقتنا بحرية أكثر ،وبأنّنا– من
خالل هذه العقود المرنة– قادرون على تغيير
األع ـم ــال ب ـتــواتــر أك ـبــر .وف ـكــرة الـعـمــالــة طــول
الـحـيــاة فــي ظــل الــرأسـمــالـيــة تتحقق الـيــوم في
زمن آخر ،والعمل المرن أصبح نموذج ًا لهذه
ٍ
المرحلة من النيوليبرالية.
وضـمــن هــذه الــوظــائــف الـتــي يمكن الـقـيــام بها
عــن بـعــد ،يـتـجــاهــل هــذا الـنـمــوذج أيـضـ ًا الـعــبء
الـمـتــزايــد للعمالة غـيــر الـمــأجــورة ،مـثــل :رعــايــة
األطفال الذين خارج المدرسة والعناية بأفراد
العائلة الــذيــن يحتاجون للمساعدة ،وكـ ّـل ذلك
أثناء العمل عن بعد .عالوة على ذلك ،فالدور
الـ ـم ــرك ــزي ال ـ ــذي ل ـع ـب ـتــه رأس ـم ــال ـي ــة ال ـم ـن ـصــة
وســط فترة اإلغــاق هــذه قــد عــززت األجندة
ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة– والس ـي ـم ــا م ــن ح ـيــث تـقـسـيــم
ال ـقــوى الـعــامـلــة وتـفـتـيــت الـعـمــال– األم ــر الــذي
يزيد من إخضاع القوى العاملة لمصالح رأس
المال غير المقيدة.
قتل المجتمع
الذين يملكون السطوة في النظام هم أول من
يصمم اآلل ـيــات لـحـمــايــة بعضهم خــال األزمــة.
فـعـنــدمــا ت ـقــع أزم ــة مــال ـيــة ع ـلــى سـبـيــل ال ـم ـثــال،
ال تـتــم معالجة الـسـبــب الحقيقي لــانـهـيــار ،بل
يتم على عجالة تقديم حــزم إنقاذ مالية هائلة
ألولـئــك الــذيــن أثــاروا األزمــة فــي المقام األول.
ففي الــوقــت الــذي انتشر فيه الــوبــاء العالمي،
خ ـص ـص ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــات م ـ ــرة أخ ـ ـ ــرى م ـب ــال ــغ
كبيرة مــن الـمــال لمصالح رأس الـمــال لحماية
أنـفـسـهــم ،م ـثــل :إج ـ ــراءات ال ـب ـنــوك الـمــركــزيــة–
متتبعة قيادة االحتياطي الفدرالي األمريكي–
بـتـخـفـيــض م ـعــدالت ال ـفــائــدة لـتـسـلـيــم الـسـيــولــة
ألسـ ــواق األس ـهــم بـحـيــث يـتـمـكــن األث ــري ــاء من
ضمان الحفاظ على صحّة استثماراتهم ،عوض ًا
عن الحفاظ على صحّة الناس .تصبح موارد
الـعــامــة ،والـتــي ن ــادر ًا مــا يـتــم تسليمها للعامة،
متاحة بشكل سريع للقطاع الخاص.
ال ـ ــدول ذات ال ـتــوجــه االش ـت ــراك ــي «ب ـ ــدء ًا مــن

الـحـكــومــات الــوطـنـيــة فــي الـصـيــن وص ــو ًال إلــى
الحكومات المحلية كما فــي كـيــراال فــي الهند»
كل ما يمكن من موارد تملكها– بغض
حشدت ّ
ال ـن ـظــر ع ــن ال ـخ ـســائــر االق ـت ـصــاديــة– الح ـتــواء
الــوبــاء .بينما فشل النظام الـبــرجــوازي بشكل
حاد باستخدام موارده الهائلة لذات الغرض.
معدالت الوفيات في الواليات المتحدة كارثية،
وهي بمثابة جريمة سياسية ضدّ اإلنسانية.
منذ سقوط االتحاد السوفييتي ونحن نشهد
حــرب الـبــرجــوازيــة عـلــى الـيـســار .والـحـكــومــات
الـســاعـيــة إلرض ــاء مـصــالــح أصـحــاب الـمـلـيــارات
تُخفض الضرائب وتفرض التقشف وتُخصص
األصـ ــول ال ـعــامــة الـثـمـيـنــة وتُ ــزي ــل ال ـق ـيــود عــن
الـصـنــاعــة وال ـت ـجــارة بــاســم الـفــاعـلـيــة .هــاجـمــت
الـ ـ ــدول ال ـب ــرج ــوازي ــة ال ـن ـق ــاب ــات وال ـم ـن ـظ ـمــات
اليسارية محاولة تهشيم االحتياطي اليساري.
وقد ساهم بذلك نمو المنظمات غير الحكومية
ال ـمــدعــومــة عـ ــادة م ــن ط ـب ـقــة ال ـم ــال ،ل ـت ـق ـوّض
اليسار السياسي وتلفت االنتباه إلى البشر ،ال
بوصفهم كت ًال ذات مشاكل موحدة ،بل بإطالق
الحمالت التي تختزل مشاكلهم بقضايا مفردة.
فـبـعـضـهــا يـهـتــم بــإيـصــال ال ـم ـيــاه ،وأخ ــرى تهتم
بالتعليم ،لكن ال كيان يجمع الناس في خندق
مــواج ـهــة ك ــام ــل ال ـن ـظــام ال ــرأس ـم ــال ــي الـمـسـبــب
للمشاكل.
وكنتيجة إلضـعــاف الـيـســار فــي حقبة الـصــراع
ال ـه ــائ ـل ــة هـ ـ ــذه ،وك ـن ـت ـي ـج ــة ل ـت ـط ــور ال ـه ـج ــوم
اإلعــامــي الــذي يبيع الـسـلــع بوصفها أحــامـ ًا،
ُأجبر اليسار على صرف جزء كبير من طاقته
فــي كـفــاحــات قصيرة األمــد .الـنـضــال للتخفيف
م ــن ال ـت ـق ـشــف ج ــاء ج ـن ـب ـ ًا إل ــى ج ـنــب م ــع بـنــاء
ال ـن ـضــال ضـ ـدّ الــوح ـش ـيــة ال ـم ـت ــزاي ــدة لـعـمـلـيــات
اإلنتاج الرأسمالية وعنف الدولة .إن عدم لعب
القوى اليسارية دور ًا في صالح الشعور العام
المناهض للتقشف وتخفيض الـضــرائــب على
بأن وحشية النظام ضدّ القوى
األثرياء ،يعني ّ
العاملة وإفقار العمال وبقية آثار النيوليبرالية
وعــول ـم ـت ـهــا ع ـلــى الـطـبـقــة ال ـعــام ـلــة الـمـسـتـحــوذ
عليها ستكون أسوأ بكثير.
رغــم إجبار اليسار على التركيز على المعارك
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ال ينبغي االستهزاء بمثل هذا البرنامج حتى
لو كانت له قيود ضخمة في النطاق والتنفيذ.

ق ـص ـيــرة األمـ ــد وال ـج ــزئ ـي ــة ،ف ـقــد أن ـت ــج الـكـثـيــر
م ــن ال ـبــرامــج وال ـم ـق ــارب ــات االش ـتــراك ـيــة تـجــاه
م ـج ـمــوعــة م ـت ـنــوعــة م ــن األزمـ ـ ـ ــات .ف ــي ه ــذه
الـبــرامــج عـنــاصــر يـجــب دراسـتـهــا .فـعـنــدمــا كــان
اليسار في الحكومات ،اختبر مقاربات جديدة
ألزمــة الــوبــاء الــرأسـمــالـيــة ،ومـضــى ليحشد كل
مــا أتـيــح مــن م ــوارد لـلـصــالــح ال ـعــام ،ولـتـطــويــر
أفعال عامة لتحويل المجتمع وتعزيز الصراع
الطبقي.
الرعب ُيودع األساطير
ُّ
في الوقت الــذي انتشر فيه الوباء إلــى خارج
حــدود الـصـيــن ،بــات واض ـح ـ ًا بـ ّـأن المجتمعات
ال ـت ــي ُق ــوض ــت مــؤس ـســات ـهــا ال ـع ــام ــة سـتـعــانــي
بـشـكــل ال يــوصــف مــن ال ـف ـيــروس .اسـتـخــدمــت
الـحـكــومــة الـصـيـنـيــة مــواردهــا الـكـبـيــرة لفحص
السكان وإلنشاء مرافق لعزل ومراقبة وعالج
الـمــرضــى ،وأغـلـقــت عـنــد الـحــاجــة مــدنـ ًا بأكملها
لتضمن عــدم معاناة المجتمع مــن اضطرابات
داع لها .بينما على طول الواليات المتحدة
ال ٍ
وال ـب ــرازي ــل وال ـه ـنــد ،حـيــث تــم ان ـت ــزاع أحـشــاء
ال ـمــؤس ـســات ال ـع ــام ــة ،وت ـح ــدي ــد ًا ال ـمــؤس ـســات
الـصـحـيــة ال ـعــامــة ،تُ ــرك الـمـجـتـمــع ضـعـيـفـ ًا .إنّـهــا
خـصـخـصــة الـكـلـيــات الـطـبـيــة ق ــادت الـخــريـجـيــن
إلى البحث عن أموال أكثر لدفع ديونهم ،بينما
ق ــادت خصخصة الـمـسـتـشـفـيــات إلــى تخفيض
«الفائض» من العمّال وزيادة في االستيعاب،
كل سرير يعامل كأنّه عقار يجب تعظيم
فبات ّ
اسـتـئـجــاره ألقـصــى حــد مـمـكــن .وب ــات «الـطــب
ع ـلــى ال ــوق ــت» ه ــو ال ـص ـي ـغــة ال ـج ــدي ــدة لـكـســب
األرباح.
أحد أهم مكاسب األثرياء كان مهاجمة شرعية
المؤسسات العامة .ففي الغرب ،وفــي البلدان
التي «تسبّح بحمده» ،بات االتجاه النموذجي
هو مهاجمة األمالك الحكومية بوصفها عدوة
لـلـتـقــدم .كــان الـهــدف هــو تقليص الـمــؤسـســات
الحكومية ،باستثناء األمــن والجيش .وسمّت
كل دولة لديها حكومة وبنية دولة قويّة بأنّها
ّ
«اسـتـبــداديــة» .لـكـنّ هــذه األزمــة زعــزعــت هذه
الصورة ،فالبلدان التي لديها مؤسسات دولة

قــويــة هــي الـتــي اسـتـطــاعــت تــولــي أمــر الــوبــاء،
ولــم يـعــد بــاإلمـكــان نـعـتـهــا بـكــونـهــا اسـتـبــداديــة:
فالحس السليم اليوم يشير إلى ّأن هذه الدول
ومؤسساتها العامة هي فاعلة .من المستحيل
الـيــوم أن تستمر دعــايــة ّأن نـمـطـ ًا م ـحــدد ًا من
الــدول الـبــرجــوازيــة هــي أكثر فاعلية مــن نظام
ذو مؤسسات عامة قوية ،فالتجربة والرعب
لن يسمحا لها باالستمرار.
ّإن مــا تعلمناه ليس مــن الصين فـقــط ،بــل من
كــوبــا وف ـنــزويــا وواليـ ــة ك ـيــراال ال ـه ـنــديــة ،هو
ّأن المجتمع المنظم من قبل منظمات شعبية
«نقابات ومنظمات نسائية واتحادات طالبية
ومنظمات شبابية وتعاونيات» ،ستكون لديه
القدرة للتصرف بشكل عام .المجتمع المنظم
هــو ذاك ال ــذي يـبـنــي ق ــدرة ال ـنــاس عـلــى تعلم
كـيـفـيــة الـتـصــرف بـشـكــل جـمــاعــي فــي األوق ــات
االع ـت ـي ــادي ــة ،ب ــل وأك ـث ــر م ــن ذلـ ــك ف ــي أوقـ ــات
األزم ــات .الـمـشــروع االشـتــراكــي يـتــم تطويره
بشكل جزئي فقط من خالل مؤسسات الدولة،
أمّ ــا األجـ ــزاء األخـ ــرى– وه ــي األجـ ــزاء األكـثــر
ح ـيــويــة– فــالـمـجـتـمــع ه ــو م ــن يـنـظـمـهــا وي ـبـ ّـث
الحياة فيها ويحضرها للعمل كبناء اجتماعي
في األوقات االعتيادية واالستثنائية.
دخل أساسي عام
على طــول نصف القرن الماضي بــات واضح ًا
بـ ـ ّـأن ن ـظ ــام ال ـع ـمــالــة مُ ـت ـص ــدع .ف ـفــي الـمـجـتـمــع
الرأسمالي من المقبول أن تكون هناك نسب
بـطــالــة م ـحــددة «ب ــل وت ــم تـقـنـيــن ه ــذه الـنـســب
بــوص ـف ـهــا م ـع ــدالت ب ـطــالــة ط ـب ـي ـع ـيــة» .وال ـيــوم
وكـنـتـيـجــة لـعــولـمــة الـعـمــالــة وزيـ ــادة اإلنـتــاجـيــة
ال ـنــاج ـمــة ع ــن الـتـكـنــولــوجـيــا ،م ـل ـيــارات الـعـمــال
إمّـ ــا عــاط ـلــون ع ــن ال ـع ـمــل أو عــاط ـلــون بـشـكــل
جزئي ،أو في وضع شديد من عدم االستقرار
«مـثــل الـعـمــال بـعـقــود قـصـيــرة األمــد أو العمال
ال ـم ـيــاومــون» .وف ـق ـ ًا لـمـنـظـمــة الـعـمــل الــدول ـيــة،
هناك على األقل  157مليون عامل مهاجر من
أصل  258مهاجر دولي يتم استبعادهم بشكل
اع ـت ـيــادي مــن إجـ ــراءات الـضـمــان االجـتـمــاعــي،
ونادر ًا ما يتم طرح حالتهم الخطرة للنقاش.

الدخل األساسي
العام سيحرر
«فائض» السكان
الهائل من العوز
والبطالة لكّنه
لن يحررهم من
النظام المالي وال
من سلطة الدولة
الرأسمالية

ازدادت الــامـســاواة االجـتـمــاعـيــة بشكل هائل
ومحيطات من الفقر تضرب بأمواجها غالبية
سكان العالم.
لطالما كانت هناك أعــداد كبيرة مــن العاطلين
عن العمل– جيش البطالة االحتياطي– حتّى
ف ــي أك ـث ــر أط ـ ــوار الــرأس ـمــال ـيــة ازده ـ ـ ــار ًا .لـكــن
ومــع مواجهة الرأسمالية ألزمــة أربــاح طويلة
ال ـمــدى ،فغالبية الـعـمــال يـخـتـبــرون مستويات
شــديــدة مــن الــااسـتـقــرار .ه ــؤالء الـعـمــال وفــق
المنطق الــرأسـمــالــي إمّــا يتم استغاللهم بشكل
مفرط ،أو يتحولون ليصبحوا سكان ًا فائضين
عن الحاجة.
ومن أجل مواجهة مشاكل الفقر والالمساواة
ضمن العالقات االجتماعية الرأسمالية ،ظهرت
ف ـكــرة «ال ــدخ ــل األس ــاس ــي ال ـعــام Universal
 .»Basic Incomeفإن كان الرأسماليون لن
يستخدموا مواردهم لالستثمار في الوظائف،
ع ـنــدهــا ع ـلــى ال ـس ـكــان الـفــائـضـيــن أن يـحـصـلــوا
عـلــى معيشتهم مــن مـكــان آخــر ،كــالــدولــة مـثـ ًا.
هذه الدفعات التي تُمولها الدولة تعرف باسم
«ال ــدخ ــل األس ــاس ــي الـ ـعـ ــام» .وهـ ــي ال ـم ـبــادئ
األساسية التي يجب أن نعتمدها.
يجب أن نكون واضحين فيما يتعلق بحدود
الــدخــل األس ــاس ــي ال ـع ــام .ه ــذا الــدخــل سـيـحــرر
«فــائــض» السكان الهائل مــن الـعــوز والبطالة،
ل ـك ـنّ ــه ل ــن ي ـح ــرره ــم م ــن ال ـن ـظ ــام ال ـم ــال ــي وال
مــن سـلـطــة الــدولــة الــرأس ـمــال ـيــة .يـعـنــي تــوزيــع
الـنـقــود ب ـ ّـأن الـحــاجــة لـلـنـقــود ل ـشــراء الـبـضــائــع
والـخــدمــات الــرئـيـسـيــة ستبقى قــائـمــة «التعليم
كـمـثــال أو أنـظـمــة تــوزيــع األغ ــذي ــة» .ج ــزء من
جاذبية الدخل األساسي العام بالنسبة للكتلة
النيوليبرالية أنّها تضع النقود في يد السكان،
والــذيــن سيكونون قــادريــن عندها على شــراء
الـبـضــائــع وال ـخــدمــات الـتــي دون ذلــك ستبقى
بدون من يشتريها.
الـ ــدخـ ــل الـ ـعـ ــام األسـ ــاسـ ــي ال ي ـش ـك ــل ت ـه ــدي ــد ًا
ل ـل ـع ــاق ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ،وال ـت ــي
تشكل في أحسن أحوالها مجرّد برنامج رفاه
اجـتـمــاعــي ضـمــن ن ـمــوذج الـنـظــام الــرأسـمــالــي.
لـكــن فــي سـيــاق الـجــوع والـبــؤس المنتشرين،

من أين نأتي بالمال؟
م ــن األس ـئ ـلــة ال ـهــامــة ال ـتــي ت ـطــرح بـخـصــوص
ال ــدخ ــل األسـ ــاسـ ــي الـ ـعـ ــام :م ــن أيـ ــن س ـتــدف ـعــه
الــدولــة ،ومــا هــو الــدخــل ال ــذي سـيـتــم تـحــديــده
للفرد في سنّ العمل؟
الـ ـحـ ــل الـ ـلـ ـيـ ـب ــرال ــي يـ ـكـ ــون م ـ ــن خـ ـ ــال إنـ ـه ــاء
الـبــرامــج االجتماعية األخــرى ،وجمع األمــوال
المخصصة لها في حزمة واحدة ،ثمّ تخصيص
دف ـعــات ال ـن ـقــود مــن ه ـنــاك .ل ـك ـنّ ه ــذا ال ـحــل ال
يمكن القبول به من وجهة النظر االشتراكية
ألنّه يعني خصخصة البضائع االجتماعية التي
يجب أن تتم معاملتها كحقوق إنسان رئيسية.
ولـهــذا فــاآللـيــات االشـتــراكـيــة لـهــذه الـمــدفــوعــات
ستعتمد على أربعة مصادر على األقل:
الضرائب على الثروة.
تــوس ـيــع ن ـطــاق ال ـم ـطــارح الـضــريـبـيــة وتـفـكـيــك
الجنان والمالجئ الضريبية.
زيادة الضرائب على القطاعات غير المرغوبة
«التس ّلح كمثال».
زيادة الضرائب على األرباح.
يـجــب ضـمــان قــدرة الــدولــة عـلــى تحصيل هــذه
ال ـ ـضـ ــرائـ ــب ،وخـ ـ ــاف ذل ـ ــك س ـي ـع ـن ــي هـ ــروب
األمـ ــوال إل ــى ال ـج ـنــان الـضــريـبـيــة ،وه ــو األمــر
الذي يفرض وجود سيطرة للدولة على رأس
المال .وبرنامج الدخل األساسي العام الذي ال
يـكــون جــزء ًا مــن اإلج ــراءات لتطوير السيادة
االق ـت ـصــاديــة ،س ـي ـكــون م ـج ـرّد خـ ّـطــة ال يـمـكــن
تـحـمّــل تـكــالـيـفـهــا ،وسـيـتــم الـنـظــر إل ـيــه بــوصـفــه
فاش ًال أو غير مالئم «إن تـمّ تمويله أســاسـ ًا»،
أو عبئ ًا على الموازنة القائمة.
فــاق ـمــت ص ــدم ــة-ك ــورون ــا م ــن م ـشــاكــل الـبـطــالــة
وال ــااس ـت ـق ــرار والـ ـج ــوع .م ــا ك ــان يُ ـن ـظــر إلـيــه
بوصفه ح ًال ألزمة البطالة في ظل الرأسمالية–
الدخل األساسي العام– أصبح مقياس ًا لألزمة
الـ ـط ــارئ ــة الـ ـت ــي س ـب ـب ـهــا م ـ ــرض ك ــوفـ ـي ــد.19-
سيكون الليبراليون واليمين المتطرف أكثر
من سعداء بدفعة نقدية واحــدة تهدف لتهدئة
غ ـضــب ال ـعــاط ـل ـيــن ع ــن ال ـع ـمــل وال ـعــام ـل ـيــن غـيــر
الـمـسـتـقــريــن ،إضــافــة لـكــونـهــا سـتـضــخ األم ــوال
التي قد تحرك الطلب الالزم لألعمال الراكدة.
أمّ ــا دخ ــل أســاســي ع ــام حـقـيـقــي يـضــع أرضـيــة
ث ــاب ـت ــة ل ـل ـط ـب ـقــة ال ـع ــام ـل ــة ف ـل ـيــس ب ــاألم ــر ال ــذي
سيقبلونه بسهولة.
أظ ـه ــر ل ـنــا ال ــوب ــاء ال ـم ـيــل ال ـتــدم ـيــري ال ــواض ــح
للرأسمالية في طورها النيوليبرالي .التباطؤ
ف ــي األن ـش ـطــة االق ـت ـصــاديــة واالضـ ـط ــراب فــي
أس ـ ـ ــواق األس ـ ـهـ ــم ،حـ ـ ـوّل قـ ـ ــادة ال ــرأس ـم ــال ـي ــة
ال ـن ـيــول ـي ـبــرال ـيــة إلـ ــى ك ـي ـنــزي ـيــن ف ـتــح كـ ـ ّـل مـنـهــم
نــافــذة فــي بـنــوكــه الـمــركــزيــة لـتُـغــدق الـمــال على
الـقـطــاع ال ـخــاص .ل ـك ـنّ مــا نـحـتــاجــه ال ـيــوم هو
تغيير لهذا النظام وطرق تعامله مع األزمات.
وتدابير اإلغاثة العاجلة هي في جوهرها جزء
مــن تغيير هــذا الـنـظــام ،وتـشـمــل هــذه التدابير
الـتـحــويــات الـنـقــديــة وتــوزيــع األغــذيــة الـعــامــة.
ي ـجــب اس ـت ـخ ــدام هـ ــذه ال ـت ــداب ـي ــر ألق ـص ــى حــد
مـمـكــن لـلـحــد مــن الـمـعــانــاة الـتــي يـمـكــن تجنبها
والتأسيس عليها للمرحلة التالية.
ǩمنظمة تريكونتنتال لألبحاث االجتماعية:
مؤسسة عالمية تجري األبحاث التجريبية
لتسترشد بها الحركات السياسية .من
أهدافها سد الفجوات في معارفنا بخصوص
االقــتــصــاد السياسي وكــذلــك التسلسل
الهرمي االجتماعية الذي سيسهل العمل
السياسي للشعوب ،بحيث يمكن محاربة
األفكار البرجوازية التي احتلت القطاعات
األكاديمية واإلعالم.
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دفعت شعوب األرض تضحيات هائلة خالل كفاحها ضد
الفاشية والنازية ،ولكل بلد حكايته الوطنية ،ولألرض
حكايتها األممية الواحدة .كتبها عشرات الماليين من ضحايا
الفاشية والحرب.

ǧقاسيون

يقول جــورجــي ديـمـتــروف :إن الفاشية
هــي الــدي ـك ـتــاتــوريــة اإلرهــاب ـيــة الـســافــرة
ألكـ ـثـ ــر عـ ـن ــاص ــر رأس ال ـ ـمـ ــال رج ـع ـيــة
وشــوفـيـنـيــة وإم ـبــريــال ـيــة ،وي ـق ــول خــالــد
ب ـك ــداش :إن الـفــاشـيــة هــي ديـكـتــاتــوريــة
أف ـظــع االسـتـعـمــاريـيــن .وب ـعــد الـتـعــريــف،
نـقــدم لكم خمسة كتب عــن الـنـضــال ضد
الفاشية.
لن يمروا
دول ــوري ــس إي ـب ــاروري ،وتـسـمــى أيـضـ ًا
الب ــاس ـي ــون ــاري ــا ،ه ــي م ـنــاض ـلــة شـيــوعـيــة
إسـبــانـيــة ول ــدت فــي ال ـبــاســك مــن أســرة
ف ـق ـيــرة ي ـع ـمــل أع ـض ــاؤه ــا ف ــي ال ـم ـنــاجــم.
ان ـ ـض ـ ـمـ ــت عـ ـ ـ ــام  1917إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــزب
االش ـت ــراك ــي ال ـع ـمــالــي اإلس ـب ــان ــي ،ث ــم مــا
ل ـب ـثــت أن ال ـت ـح ـقــت ف ــي  1921بــال ـحــزب
الـشـيــوعــي ال ــذي أسـســه عـمــال ثــوريــون
ت ــأث ــروا إلـ ــى ح ــد ك ـب ـيــر ب ـت ـجــربــة ث ــورة
اكتوبر .وفي سنة  1925بدأت تكتب في
الجرائد العمالية المحلية ،وتوقع باسم
«الباسيوناريا».
أص ـب ـح ــت فـ ــي الـ ـعـ ــام  1931ع ـض ــو فــي
الـمـكـتــب الـسـيــاســي لـلـحــزب الـشـيــوعــي.
سجنت ثــاث مــرات بين  1932و1936
وق ـ ــاس ـ ــت ع ـ ـ ــذاب ال ـ ـج ـ ــوع والـ ـحـ ــرمـ ــان
والـ ـنـ ـف ــي .شـ ــاركـ ــت فـ ــي إضـ ـ ــراب ع ـمــال

الـ ـمـ ـنـ ــاجـ ــم االس ـ ـتـ ــوري ـ ـيـ ــن عـ ـ ــام 1934
واشتهرت ببالغتها الخطابية وبقدرتها
في التأثير على الجماهير ،وأصبح لقبها
«الباسيوناريا» في إشــارة إلــى الدعوة
الدائمة إلى العمل والنضال.
وعلى أثــر انتصار الجبهة الشعبية عام
 ،1936انتخبت نائبة لرئيس البرلمان.
ولم تعرف الهدوء طيلة الحرب األهلية
اإلسـبــانـيــة فـكــانــت تــازم المقاتلين على
ك ــاف ــة ال ـج ـب ـهــات ف ــي الـ ــداخـ ــل ،وت ـســافــر
أح ـيــان ـ ًا إل ــى ب ـعــض ال ـب ـلــدان األوروب ـي ــة
ت ـس ـت ـح ـث ـه ــا عـ ـلـ ــى دع ـ ـ ــم الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
الديموقراطية فــي إسبانيا .ومما عرف
عنها أثناء الحرب إطالقها لشعارين في
ف ـتــرة ال ـن ـضــال ضــد الـفــاشـيــة مــا ي ــزاالن
على ألسنة المناضلين حتى اليوم« :لن
ي ـم ــروا» و«األف ـض ــل أن ن ـمــوت واقـفـيــن
على أن نحيا راكـعـيــن» .وفــي  6مــارس
 1939بـعــد هــزيـمــة الـجـمـهــوريـيــن تــركــت
دولـ ــوريـ ــس إي ـ ـب ـ ــاروري إس ـب ــان ـي ــا إل ــى
موسكو وبقيت مبعدة عن بالدها مدة
 38سنة.
وح ـم ــل ك ـتــاب ـهــا عـ ـن ــوان «لـ ــن يـ ـم ــروا»،
ال ـك ـتــاب الـ ــذي ي ـت ـحــدث ع ــن ف ـصــول مــن
تاريخ إسبانيا وكيف نشأت الجمهورية
وال ـن ـض ــال ض ــد ال ـفــاش ـيــة وحـ ــال الـطـبـقــة
العاملة.
كتابان عن سورية
صــدر في العام  1975بمناسبة الذكرى
الثالثين للنصر على الفاشية كتابان عن
النضال ضد الفاشية في سورية ولبنان.
الكتاب األول من منشورات الشيوعيين،
وحـمــل ع ـنــوان« :صـفـحــات مــن الـنـضــال
ضد الفاشستية في سورية» وفيه كتاب
خالد بـكــداش «الـعــرب والـحــرب األهلية
اإلس ـب ــان ـي ــة» وأخـ ـبـ ــار ع ـص ـبــة م ـكــاف ـحــة
الـفــاشـيــة فــي ســوريــة ول ـب ـنــان وبـيــانــات
ونـ ـ ــداءات ال ـه ـي ـئــات الـمـخـتـلـفــة ف ــي يــوم
الـنـصــر ،ومـنـهــا :بـيــان الـحــزب الشيوعي
وبـ ــرقـ ـيـ ــة الـ ــرئـ ـيـ ــس شـ ـكـ ــري ال ـق ــوت ـل ــي

لكل بلد حكايته
الوطنية ولألرض
حكايتها األممية
الواحدة كتبها
عشرات الماليين
من ضحايا
الفاشية والحرب
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إل ــى س ـتــال ـيــن ،وأخ ـب ــار اح ـت ـفــال دمـشــق
بــالــذكــرى الثالثين عــام  1975ومـقــاالت
فرج اهلل الحلو.
والـ ـكـ ـتـ ــاب الـ ـث ــان ــي بـ ـعـ ـن ــوان «ال ـح ــرك ــة
الـمـعــاديــة لـلـفــاشـيــة فــي ســوريــة ولـبـنــان
 »1945-1933مـ ــن ت ــأل ـي ــف ع ـب ــد اهلل
حـنــا ،وإص ــدار دار ال ـفــارابــي فــي لـبـنــان.
ويتحدث فيه عن تضامن السوريين مع
المعتقلين فــي الـسـجــون الـفــاشـيــة ،مثل:
ارن ـســت تـيـلـمــان وجــورجــي ديـمـتــروف
عــن طــريــق جـمـعـيــة الـمـســاعــدة الـحـمــراء
ال ـتــي شـكـلـهــا الـعـمــال ال ـســوريــون ،وفـيــه
أخـبــار لجنة الــدفــاع عــن إثـيــوبـيــا ولجنة
ال ــدف ــاع ع ــن لـ ــواء اس ـك ـن ــدرون وعـصـبــة
مـكــافـحــة الـفــاشـيــة فــي ســوريــة ولـبـنــان،
وأخ ـ ـب ـ ــار الـ ـمـ ـظـ ــاهـ ــرات واالحـ ـتـ ـفـ ــاالت
وال ـت ـضــامــن م ــع ال ـج ـم ـهــوريــة اإلسـبــانـيــة
واالتحاد السوفييتي.
الفاشية والطبقة العاملة
يتحدث كتاب «الفاشية والطبقة العاملة»
لجورجي ديمتروف عن مهمات النضال
وت ـك ــوي ــن ال ـج ـب ـهــة ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـم ـعــاديــة
للفاشية ،ودور الطبقة العاملة فــي هذا
ال ـن ـضــال داخ ــل الـمـنـظـمــات الـجـمــاهـيــريــة
والنقابات ودور الشباب والنساء.
وج ـ ــورج ـ ــي ديـ ـمـ ـتـ ــروف قـ ــائـ ــد ع ـمــالــي
ب ـل ـغــاري ،عــامــل الـطـبــاعــة وقــائــد الـحــزب
ال ـش ـيــوعــي ،ش ــارك فــي انـتـفــاضــة 1923
الـمـعــاديــة لـلـفــاشـيــة ،وس ـجــن ع ــام 1933
فــي ألـمــانـيــا بتهمة إح ــراق الــرايـخـسـتــاغ،
فـقـلــب الـمـحـكـمــة رأسـ ـ ًا عـلــى عـقــب ،وهــو
يحاكم سجانيه الذين صاروا في موقف
الدفاع ،واضطروا إلطالق سراحه .قاد
األمـمـيــة الـشـيــوعـيــة بـيــن عــامــي -1934
 ،1943وأصبح أول رئيس لبلغاريا بعد
تحريرها من االحتالل الفاشي.
تحت أعواد المشنقة
ك ـتــاب لــرئ ـيــس ت ـحــريــر ج ــري ــدة رودي
برافو التشيكوسلوفاكية وعضو الحزب

الشيوعي منذ  1921يوليوس فوتشيك
الـ ـ ــذي أعـ ــدمـ ــه الـ ـنـ ــازيـ ــون ع ـ ــام .1943
وهــي يــومـيــات هــذا الـمـنــاضــل فــي سجن
الغستابو حتى فترة قبيل إعدامه.
كـتـبــت زوج ـتــه جــوس ـ ـتـ ــا ف ــوتـش ـي ـكــوفـ ــا:
عـلـمــت مــن رف ــاق الـس ـجـ ـ ــن ،فــي معسكر
اع ـ ـت ـ ـقـ ــال راف ـ ـن ـ ـس ـ ـب ـ ــروك ،أن زوج ـ ــي
ي ــول ـي ــوس ف ــوت ـش ـي ــك ،رئـ ـي ــس ت ـحــريــر
رودي ب ـ ــراف ـ ــو وت ـ ـف ـ ــورب ـ ــا ،ق ـ ــد ح ـكــم
باإلعدام من قبل إحدى المحاكم النازية
ف ــي بــرل ـيــن ب ـتــاريــخ  25اب  .1943أمــا
الـ ـتـ ـس ــاؤالت ب ـش ـ ــأن م ـص ـي ــره الــاحـ ـ ــق
فـقــد ع ــادت أص ــداؤه ــا ت ـتــردد مــن ف ـ ــوق
األسوار العـالـي ــة المحيطة بالـمـعـسـكـر.
وإثر الهزيمة التي لحقت بألمانيا النازية
فــي ايــار  ،1945جــرى تحرير السجن ــاء
ال ـ ـ ــذي ل ـ ــم ي ـس ـم ــح ال ـ ــوق ـ ــت ل ـل ـفــاش ـي ـيــن
بـتـعــذيـبـهــم أو قـتـلـهــم وكـنــت أن ــا مــن بين
ه ــؤالء .لـقــد عــدت إلــى وطـنــي الـمـحــرر،
وبــدأت البحث عــن زوجــي .وكـنــت مثل
ألـ ــوف مــؤل ـفــه غ ـي ــري ،م ـمــن كــانــت ومــا
برحت تفتش ع ــن أزواجه ــا وزوجاتها
وأطـفــالـهـ ــا وآبــائـهــا وأمـهــاتـهــا ،مـمــن ألقى
بهم المحتلون األلـمــان في مكان ما من
أمــاكــن تـعــذيـبـهــم ال ـتــي ال حـصــر ل ـهــا .إن
حكم اإلعدام قد نف ــذ بيوليوس فوتشيك
فــي بــرلـيــن بـتــاريــخ  8أي ـلــول  ،1943أي
بـعــد أربـعــة عـشــر يــومـ ًا مــن صــدور حكم
الموت عليه.
ويذكر أن يوم إعدام يوليوس فوتشيك
«الثامن من أيـلــول» قد تحول إلــى يوم
عــالـمــي لـلـصـحـفـيـيــن بـعــد االن ـت ـصــار على
الفاشية.
غرامشي وأرنست تيلمان
نـ ـضـ ـيـ ــف إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـلـ ــك ال ـ ـك ـ ـتـ ــب م ـ ـقـ ــاالت
الفيلسوف اإليطالي أنطونيو غرامشي
مــؤلــف «ك ــراس ــات ال ـس ـجــن» ،وم ـقــاالت
القائد الشيوعي األلماني وعــامــل ميناء
هــامـبــورغ أرنـســت تـيـلـمــان ال ــذي أعــدمــه
النازيون في السجن عام .1944
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«علي :قصة رجل مستقيم» رواية للكاتب الفلسطيني
حسين ياسين ،تتحدث عن علي عبد الخالق ،المناضل الذي
سافر من عكا في فلسطين المحتلة وتطوع للقتال دفاعاً عن
الجمهورية اإلسبانية واستشهد على جبهة مدريد.
ǧقاسيون

ص ــدرت ال ــرواي ــة فــي  320صـفـحــة عــام
 2017عن دار الرعاة للدراسات والنشر
ف ــي رام اهلل ،وج ـس ــور ث ـقــاف ـيــة لـلـنـشــر
وال ـتــوزيــع فــي ع ـمــان ،ولــوحــة الـغــاف
لـلـفـنــان الـفـلـسـطـيـنــي سـلـيـمــان مـنـصــور،
وهـ ــي ب ـع ـن ــوان «ن ـغ ــم ح ــزي ــن» ،تـحـكــي
ق ـصــة ال ـم ـت ـطــوع ـيــن الـفـلـسـطـيـنـيـيــن فــي
ال ـحــرب األه ـل ـيــة اإلس ـبــان ـيــة بـيــن أع ــوام
 ،1938 –36أب ـطــال ال ــرواي ــة هــم رجــال
مـسـتـقـيـمــون غـيـبـهــم ال ـت ــاري ــخ ف ـضــاعــوا
ف ــي م ـتــاهــات اإله ـم ــال وع ـل ــى شــواطــئ
النسيان.
تـ ـط ــوع ع ـل ــي ع ـب ــد الـ ـخ ــال ــق فـ ــي ال ـع ــام
 1937للقتال فــي صـفــوف الجمهوريين
اإلس ـب ــان ض ــد ال ـج ـنــرال فــران ـكــو ،وعـثــر
على رفاته في إحدى المقابر المخصصة
للمقاتلين األمميين ،حيث استشهد وهو
فــي الـســابـعــة والـثــاثـيــن مــن عـمــره يــوم
 1938/3/17ودفــن في هذه المقبرة في
.1938/4/1
يقول الروائي في كلمة شكر :إنه تعرف
ع ـل ــى ع ـل ــي ع ـب ــد الـ ـخ ــال ــق ،خ ـ ــال م ـقــال

كـبــار الـســن والمثقفين وقــدامــى الـحــزب
ال ـش ـيــوعــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،وفـ ــي أرش ـفــة
الـ ـح ــزب… وع ـل ــى ل ـســانــه سـ ــؤال واحـ ــد:
هــل سـمـعـتــم عــن فـلـسـطـيـنـيـيــن تـطــوعــوا
لمحاربة الفاشية في الحرب اإلسبانية
بين أعــوام 1939-1936؟ فاكتشف أن
علي عبد الخالق ،عامل زراعــي وعضو
ال ـل ـج ـنــة ال ـم ــرك ــزي ــة ل ـل ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي
الفلسطيني ،تـطــوع للقتال فــي إسبانيا
ودفن هناك.
وق ــات ــل ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـقــات ـل ـيــن ال ـع ــرب
ضمن صفوف الفيلق األممي دفاع ًا عن

مترجم للمؤرخ األلماني غرهرد هارب،
وهـ ــو ع ـم ـيــد ك ـل ـيــة ال ـت ــاري ــخ ف ــي جــامـعــة
اليبتسك يتحدث عن فلسطيني تطوع
مـ ــع رف ـي ـق ـي ــه ن ـج ـي ــب ي ــوس ــف وف ـ ــوزي
صبري النابلسي ،للدفاع عن الجمهورية
اإلس ـبــان ـيــة ،س ـقــط ال ـثــاثــة ف ــي الـجـبـهــة
ودف ـن ــوا فــي األرض اإلس ـبــان ـيــة .بينما
عــاد مليح خــروف إلــى حبيبته «مدينة
القدس».
ويضيف ياسين أنــه بقي خمسة أعــوام
وه ــو يـتـتـبــع فــي كـتــب األدب والـتــاريــخ
ال ـعــربــي ،أخ ـبــار عـلــي عـبــد ال ـخــالــق ،عند
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الـجـمـهــوريــة اإلس ـبــان ـيــة وض ــد الـفــاشـيــة،
بينهم  126عضو ًا في الحزب الشيوعي
الفلسطيني والعشرات من الشيوعيين
ال ـس ــوري ـي ــن وال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن وال ـعــراق ـي ـيــن
و 500من الحزب الشيوعي الجزائري
وغيرهم.
جـ ــاء ع ـل ــي ع ـب ــد ال ـخ ــال ــق ب ـع ــد خ ــروج ــه
م ــن س ـجــن ع ـك ــا ،م ـب ــاشــرة إل ــى ال ـحــرب
اإلس ـبــان ـيــة ،ك ـقــائــد إلحـ ــدى الـتـشـكـيــات
وس ـق ــط ف ــي ج ـب ـهــة م ــدري ــد «ط ـ ــروال»،
ج ــرت ل ــه ج ـن ــازة ع ـس ـكــريــة مـهـيـبــة فــي
عاصمة الجمهورية.

كانوا وكنا

فيلم «كالشينكوف»

يوم النصر بكل اللغات

صــدر هــذا الـعــام فيلم جــديــد عــن مخترع الـســاح الشهير ميخائيل
كــاشـيـنـكــوف ،ليصبح أول فيلم سينمائي عــن أسـطــورة الهندسة
الـســوفـيـيـتـيــة .يـغـطــي الـفـيـلــم الـفـتــرة بـيــن عــامــي  ،1947-1941بــدء ًا
من إصابة الرقيب األول ميخائيل كالشينكوف في معركة دبابات
قــرب مــديـنــة بــريــانـســك ،وإلــى تـقــديــر اخـتــراعــاتــه حــق قــدرهــا .وألنــه
مـنــع مــن ال ـع ــودة إل ــى الـجـبـهــة بـسـبــب إصــاب ـتــه ،كـلــف بــالـعـمــل على
اختراع السالح الجديد الذي وضع أول نموذج له عام  1941باسم
الرشاش– المسدس كالشينكوف .اعترضته صعوبات كثيرة حيث
رفض الخبراء االعتراف باختراعات الشاب الريفي الذي لم يتلق
تعليم ًا عالي ًا ،ولكنه منح جائزة ستالين في النهاية.

نـظـمــت مـجـمــوعــة مــن الـهـيـئــات الــروسـيــة م ـبــادرة فـنـيــة واجـتـمــاعـيــة
توفر للراغبين فــي أنـحــاء العالم إمكانية االحـتـفــال بــالــذكــرى ال ـ 75
للنصر عـلــى الـنــازيــة عـبــر أغـنـيــات يــؤدونـهــا بلغاتهم األم .وأثـمــرت
هذه المبادرة عن تأسيس موقع إلكتروني خاص لالحتفال بهذه
الــذكــرى ،يمكن ألي شـخــص مــن جميع أنـحــاء الـعــالــم الــدخــول إليه
وتسجيل أغنيته الخاصة عبر ميزتي الكاراوكي والفيديو ،وبأكثر
من  100لغة على موقع  ،ru.2020-pobedaبعد تسجيل الدخول
عبر رقم الهاتف ،ومن ثم الضغط على خيار تفعيل ميزة الكاراوكي،
وبـعــدهــا عـلــى خ ـيــار اخـتـيــار الـلـغــة ون ــص األغ ـن ـيــة ،لـيـبــدأ الـمـشــارك
بالغناء وتسجيل أغنيته الخاصة.

ما أن وصلت األخبار األولى القتراب الجيش األحمر من برلين ،حتى
انطلقت المظاهرات االحتفالية فــي العديد مــن مــدن ســوريــة ولبنان،
أك ـبــرهــا فــي دم ـشــق وب ـي ــروت وح ـلــب ،وف ــي الــاذق ـيــة تـجـمــع اآلالف
قادمين من كسب وبانياس وطرطوس وجبلة ومشتى الحلو وقرى
الساحل في مسيرة جماهيرية احتفا ًال بانتصار الجيش األحمر .في
ال ـصــورة عــدد مــن جــريــدة صــوت الـشـعــب الـيــومـيــة فــي تغطية أخـبــار
احتفاالت يوم النصر في سورية ولبنان.

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

االسم
خالد الشرع
هاني خيزران

الهاتف
0968844820
0952769397

دمشق وريفها
حمص
الالذقية

محمد عادل اللحام
محمد زهري زهرة
صالح طراف

0944484795
0933145891
0988386581

طرطوس
حماة
دير الزور

صالح معنا
أنور أبوحامضة
زهير المشعان

0999725141
0933763888
0932801133

الحسكة
حلب
الرقة

بناء على قرار المؤتمر االستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
(تم إغالق تحرير هذا العدد يوم األحد « )٢٠20/05/10قاسيون» 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 :

النضال ضد الفاشية في األدب الكردي

كتب آماريك
سرداريان رئيس
تحرير جريدة riya
 tazeالطريق
الجديد السوفييتية
في يريفان مقا ًال
بعنوان «مواضيع
حول الحرب الوطنية
العظمى في األدب
الكردي السوفييتي»
في العدد الصادر
بتاريخ  11نيسان
 1965من الجريدة
بمناسبة اقتراب
الذكرى العشرين
للنصر على الفاشية،
وترجمت «قاسيون»
هذا المقال من اللغة
الكردية بعد الحصول
عليه بمساعدة اتحاد
الكتاب في أرمينيا.

ǧآماريك سرداريان

م ـ ــن الـ ـ ــواضـ ـ ــح أن سـ ـ ـن ـ ــوات الـ ـحـ ــرب
الوطنية العظمى  1945-1941قد دخلت
ت ــاري ــخ وط ـن ـنــا ،ع ـنــدمــا ت ـعــرض الـشـعــب
السوفييتي إلــى اإلبــادة على يــد ألمانيا
الـفــاشـيــة الـتــي خـطـطــت الحـتــال الـعــالــم،
وس ـي ـط ــرت ع ـل ــى ال ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـب ـل ــدان
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وشـ ـن ــت هـ ـج ــومـ ـ ًا غـ ـ ــادر ًا
ع ـل ــى وط ـن ـن ــا ال ـك ـب ـي ــر ،ف ـن ـهــض ال ـش ـعــب
ال ـســوف ـي ـي ـتــي ع ــن ب ـك ــرة أب ـي ــه ل ـت ـحــريــر
الوطن االشتراكي.
وك ـم ــا كـ ــان ف ــي أدب ج ـم ـيــع ال ـش ـعــوب
ال ـســوف ـي ـي ـت ـيــة ،فـ ــإن م ـســألــة ح ــق تـقــريــر
ال ـم ـص ـيــر وال ـق ـض ــاء ع ـلــى الـ ـع ــدو ورف ــع
الـ ـ ـ ــروح ال ـم ـع ـن ــوي ــة ل ـل ـج ـن ــود ب ــرس ــال ــة
الجمال ضرورية لهزيمة عدو اإلنسانية
واالشتراكية والديمقراطية .وعلى هذا
ال ـط ــري ــق أك ـم ــل مـمـثـلــو األدب ال ـك ــردي
السوفييتي جزء ًا صغير ًا في هذا الدرب
الكبير ،وأنجزوا مهاهم بشرف.
الحياة السعيدة
أث ـ ـ ـ ــرت الـ ـ ـح ـ ــرب الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـع ـظ ـم ــى
فـ ــي م ــوض ــوع ــات الـ ـشـ ـع ــراء والـ ـ ُكـ ـتّ ــاب
وال ـ ــروائ ـ ـي ـ ـي ـ ــن ،ف ـك ـت ـب ــوا ب ـ ـ ــروح الـ ـن ــار
والـمـقــاومــة حــول شـجــاعــة عـمــال بــادنــا،
وصـ ــداقـ ــة ال ـش ـع ــوب وم ـه ـم ــة الـمـجـتـمــع
السوفييتي لتحرير الشعوب ،وشخصية
الجندي السوفييتي خالل الحرب.
وك ـت ــب ال ــروائ ــي ع ــرب شــام ـي ـلــوف فــي
رواية «الحياة السعيدة» صورة الشهيد
آم ــاري ــك ال ــذي قـطــع دراس ـت ــه لــالـتـحــاق
بــال ـج ـب ـهــة وق ــات ــل ال ـع ــدو ب ـش ـجــاعــة مـثــل

األســد ،لم يكن هذا الجندي السوفييتي
وحيد ًا ،بل وقف معه شعب كامل يقاتل
ف ــي ظ ــل ال ــراي ــة ال ـتــي اسـتـشـهــد آمــاريــك
دفاع ًا عنها .وشاميلوف هو مؤلف أول
روايـ ــة صـ ــدرت بــالـلـغــة ال ـكــرديــة حـمـلــت
اس ــم «ال ــراع ــي ال ـك ــردي» ،ال ــرواي ــة الـتــي
تحكي قصة تأسيس سوفييتات الرعاة
والفالحين في جبال آالغوز.
دفــاع ـ ًا عــن مــوسـكــو ،صــاح سـكــان جبال
آالغ ــوز فــي أرمـيـنـيــا صـيـحـتـهــم« :فليكن
الجنود أسود ًا وستشرق الشمس على
الـعــالــم» ،وردد الـمـقــاتـلــون أغـنـيــة باللغة
ال ـكــرديــة مـطـلـعـهــا :اضــربــوهــم يــا رفــاقــي
اضــربــوهــم ،غ ــد ًا سـنــرى مــن هــو الــذئــب
ومن النعجة.
خاتم فاسيلي
ان ـت ـش ــرت ك ـت ــاب ــات تـ ــأثـ ــرت بــالــواق ـع ـيــة
األدبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،وك ـ ـ ـتـ ـ ــب حـ ـ ــاجـ ـ ــي ج ـ ـنـ ــدي
وس.غــاسـبــاريــان سـنــة  1942مجموعة
مــن الـقـصــائــد واألغ ــان ــي بـعـنــوان «أب ـنــاء
الـ ــوطـ ــن» ت ـح ــرض ال ـس ـك ــان ع ـل ــى حــب
التضحية في سبيل التحرير.
وهناك قصة «خاتم فاسيلي» لقاجاغي
م ـ ــراد وق ـص ــة «الـ ـلـ ـق ــاء» ل ـم ـي ــروي أســد
ع ــن انـ ــدالع ال ـح ــرب الــوط ـن ـيــة الـعـظـمــى
وأحـ ــداثـ ـهـ ــا وش ـج ــاع ــة ق ـ ــوات األنـ ـص ــار
«الـ ـب ــارتـ ـي ــزان» خ ـلــف خ ـط ــوط ال ـع ــدو،
وق ـ ـ ـ ــوة صـ ـ ــداقـ ـ ــة وأخ ـ ـ ـ ـ ــوة الـ ـشـ ـعـ ــوب
الـســوفـيـيـتـيــة .وك ـتــب ع ـشــرات الـشـعــراء
ق ـص ــائ ــده ــم عـ ــن ال ـ ـح ـ ــرب ،مـ ـثـ ــل :أم ـي ــن
عفدال الذي كتب قصائد «قصائد بكو»،
«اإلخوة الثالثة»« ،دفاع ًا عن الشرف»،
«بين النار»« ،في سبيل الوطن» ....إلخ.

أنزل يوسف
بكو في
قصيدة «شعلة
النار» مختلف
أنواع التقريع
باألنانيين ونحت
بحروفه مختلف
التفاصيل
الصغيرة عن
اضطهاد
الشيوعيين
في المناطق
المحتلة

ن ـشــرت «ق ـصــائــد ب ـكــو» ألول م ــرة عــام
 ،1948وت ـح ـك ــي ق ـص ــة ال ـم ـق ــات ــل ب ـكــو
الــذي يحب وطـنــه السوفييتي ،وعندما
تـعــرضــت الـبــاد إلــى الـغــزو ،تـطــوع بكو
فـ ـ ــور ًا ل ـل ـق ـت ــال م ــع رف ــاق ــه ال ـســوف ـي ـيــت،
وعــاد إلى بيته بعد أن أنضجته الحرب
ل ـي ـشــارك فــي إعـ ــادة ب ـنــائــه .أم ــا قـصـيــدة
«اإلخوة الثالثة» فتتحدث عن الصداقة
بـيــن الـشـعــوب وع ــن ثــاثــة مـقــاتـلـيــن من
ث ــاث قــوم ـيــات قــات ـلــوا م ــن أج ــل وطــن
واحد.
وف ــي س ـنــة  ،1942ك ـتــب وزيـ ــر ن ــادري
يـ ـح ــرض ال ـم ـق ــات ـل ـي ــن :لـ ــن أنـ ـس ــى ول ــن
أبـكــي ،لــن أخــاف الـمــوت وتــدفــق الــدمــاء.
وي ـن ــادي ال ـشــاعــر ش ـجــاعــة أب ـن ــاء ب ــاده
لـيـقـفــوا فــي وج ــه ال ـغ ــازي ال ـشــرس في
ق ـص ـيــدة مـطـلـعـهــا :ي ـطــل ف ــي األفـ ــق ذلــك
الـيــوم ،حيث تصبح ألمانيا ديمقراطية.
وف ــي قـصـيــدة «ن ــادو وكــول ـيــزار» تـبــدو
شجاعة الشبان والفتيات على الجبهات،
فالشاب الـقــروي نــادو والـفـتــاة القروية
كوليزار يغادران الكولخوز الواقع على
ال ـحــدود الـتــركـيــة إلــى الـجـبـهــات البعيدة
دفاع ًا عن شرف كولوخوزهم ،ويرسل
ال ـك ـهــل ع ـلــو اب ـن ــه ال ــوح ـي ــد إلـ ــى الـجـبـهــة
راف ـض ـ ًا الـتـخـلــف ع ــن ش ـبــان الـكــولـخــوز
قائ ًال :الوطن شرفنا جميع ًا ،والشجاعة
كرامة اإلنسان.
شعلة النار
كـتــب جــاســم جـلـيــل قـصـيــدة «ال ـشــرف»،
وف ــي قـصـيــدة «ق ــرب لـيـنـيـنـغــراد» كتب
عــن ال ـشــاب ال ــذي هـجــر الـقـلــم والـتـعـلـيــم
وال ـت ـح ـلــق ل ـفــك ال ـح ـص ــار ع ــن ال ـمــدي ـنــة:

وصلنا وتوقف القتال ،مثل النبيذ الخالد
على قلبي ،تذكرت الشاب الشجاع الذي
هجر القلم.
نعم لم يمت هؤالء الرجال المدافعين عن
الحرية ،خلدتهم قصائد بــادهــم ،وكتب
قاجاغي مراد في قصيدة «الطائر» عن
ال ـشــاب ال ـك ــردي ال ــذي اسـتـشـهــد دفــاع ـ ًا
عــن حبيبته الـكــازاخـيــة الـتــي لــن تنساه
أبد ًا .وخلد الشاعر شرو شهداء الحرب
الوطنية العظمى بعشرات القصائد ،أما
الشاعر يوسف بكو الذي قاتل ببسالة،
أنــزل في قصيدة «شعلة النار» مختلف
أن ـ ـ ــواع ال ـت ـق ــري ــع ب ــاألن ــانـ ـيـ ـي ــن ،ون ـح ــت
ب ـحــروفــه مـخـتـلــف الـتـفــاصـيــل الـصـغـيــرة
عــن اضـطـهــاد الـشـيــوعـيـيــن فــي الـمـنــاطــق
المحتلة.
كــذلــك مـيـكــائـيــل رشـيــد كـتــب قـصــة الـفـتــاة
الــروس ـيــة ال ـتــي دم ــر ال ـن ــازي ــون قــريـتـهــا
وأع ـ ــدم ـ ــوا س ـك ــان ـه ــا وقـ ـتـ ـل ــوا زوجـ ـهـ ــا،
فهربت إلــى الغابات وأنقذها الفدائيون
الشيوعيون لتصبح قائدة في صفوفهم.
ك ـتــب ال ـم ـئــات م ــن الـمـقــاتـلـيــن يــومـيــاتـهــم
وقصائدهم الـتــي نـشــرت داخــل االتـحــاد
ال ـس ــوف ـي ـي ـت ــي ،واشـ ـتـ ـه ــر شـ ـك ــو ح ـســن
فــي قـصـيــدة «ك ـل ـنــاز وك ـلــش» وك ــارالن
جــاجــانــي فــي قصيدة «زلـيـخــة وجــولــو»
وجـ ــردوي أس ــد فــي قـصـيــدة «ال ــرف ــاق»
وع ــزي ــز إي ـس ـك ــو ف ــي ق ـص ــائ ــد «ت ـحــريــر
التـفـيــا» و«ذكــريــات جـنــدي» عــن بسالة
ال ـس ـكــان وال ــدع ــوة إل ــى تـحـقـيــق الـعــدالــة
االجـتـمــاعـيــة وتـحـقـيــق ال ـســام وصــداقــة
الـشـعــوب ومـنــع ان ــدالع حــروب جــديــدة
وال ـق ـضــاء ع ـلــى ال ـفــاش ـيــة وب ـن ــاء الــوطــن
االشتراكي.

