االفتتاحية
«المكونات»
وسورية القديمة والجديدة!
تطفح المنابر اإلعالمية والسياسية هذه األيام ،وعلى
عتبة الفصل األخـيــر مــن األزمــة الـســوريــة ،بتحليالت
وط ــروح ــات تـعـلــي ش ــأن ال ـحــديــث ع ــن «ال ـم ـكــونــات»
و«األقليات» و«األكثريات» والتوافق والتوفيق بينها
في سورية الجديدة.
ي ـت ـض ـمــن ال ـح ــدي ــث أيـ ـضـ ـ ًا ،ك ــامـ ـ ًا ع ــن «دي ـم ـقــراط ـيــة
الـمـكــونــات» وال ـتــي تـشـكــل ع ــودة بــالــزمــن قــرون ـ ًا إلــى
الــوراء ،إلــى مــا قبل الــدولــة الوطنية ،حيث المواطنة
المتساوية بغض النظر عن القومية والدين والطائفة
والعشيرة.
األشـ ــد خ ـط ــورة ،ه ــو م ـحــاولــة ال ـب ـعــض ال ـع ــودة إلــى
تاريخ نشوء سورية نفسها كدولة في بدايات القرن
الماضي لتشويه ذلك التاريخ ،وتحويله إلى أداة في
الصراع الراهن حول مستقبل سورية.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،يـ ــروّج الـبـعــض لـمـقــولــة ّأن اآلب ــاء
الـمــؤسـسـيــن لـســوريــة إنـمــا تــوافـقــوا فـيـمــا بينهم وفــي
خضم الثورة السورية الكبرى ،على أساس تمثيلهم
لــ«مـكــونــاتـهــم» .ويستنتج هــذا الـبـعــض ّأن التأسيس
لـســوريــة ال ـجــديــدة يـحـتــاج إل ــى ن ــوع مــا مــن «تــوافــق
المكونات».
ّإن هــذا الـطــرح بــأســره حــول اآلبــاء المؤسسين ،هو
طرح معاكس للحقيقة ،وطرح مسيء لقامات وطنية
كـبــرى امـتــازت قـبــل كــل شــيء بــزهــدهــا فــي المناصب
واالمتيازات؛ إذ ّإن أي حديث عن توافق على أساس
المكونات ال يكون صحيح ًا دون وجود «تحاصص»
بـيـنـهــا ،وه ــو األم ــر ال ــذي لــم يــوجــد يــوم ـ ًا ال فــي فكر
اآلبــاء المؤسسين وال فــي ممارستهم الــواقـعـيــة ،وال
في ثورتهم السورية الكبرى.
محاوالت تكريس الخطاب «األقلوي واألكثري» على
األس ــاس الـطــائـفــي والـقــومــي ،هــي م ـحــاوالت تـنــدرج
بالضبط في المخططات األمريكية والصهيونية ،لنقل
ســوريــة مــن أزمتها الــراهـنــة إلــى أزمــات متعددة أشد
عمق ًا وأعـتــى تخريب ًا وتــدمـيــر ًا ،ولتحويلها مــن دولــة
واحــدة تسود فيها بنية سياسية واقتصادية فاسدة
ولكن مركزية ،إلى دولة (أو دول) تسودها مجموعة
من أمراء الحروب والطوائف والقوميات ،وكل ذلك
تحت مسميات مخادعة وكاذبة تدّعي الحرص على
«المكونات» وحقوقها.
المشكلة في سورية لم تكن يوم ًا بين «مكونٍ» وآخر،
رغم ّأن سياساتٍ تمييزية بعينها كانت إحدى األدوات
الـمـسـتـخــدمــة فــي الـتـفــريــق بـيــن الـســوريـيــن والـتـعـمـيــة
على الفرز الحقيقي لهم ،بين قلة ناهبة وقامعة عابرة
للطوائف والقوميات ،وبين أغلبية منهوبة ومقموعة،
وعابرة أيض ًا للطوائف والقوميات.
كــان المطلوب وال يــزال ،ديمقراطية سياسية ال ما
يسمى ديمقراطية مـكــونــات؛ الديمقراطية السياسية
ت ـع ـنــي :اص ـط ـف ــاف الـ ـن ــاس ع ـلــى أس ـ ــاس مـصــالـحـهــم
العميقة ،واالقـتـصــاديــة االجتماعية بــالــدرجــة األولــى.
اصطفاف من هذا النوع ،هو وحده ما يمكنه الحفاظ
على سورية موحدة ،وهــو وحــده األســاس لتجميع
ن ـض ــاالت الـمـنـهــوبـيــن ف ــي وج ــه نــاهـبـيـهــم الــداخـلـيـيــن
والخارجيين.
ينبغي أن يـبـقــى فــي ال ـبــالّ ،أن أولـئــك الــذيــن يهللون
ل ـم ـســألــة «الـ ـمـ ـك ــون ــات» م ــن الـ ـق ــوى ال ـم ـح ـل ـي ــة ،إن ـمــا
يـحــاولــون تـحــويــل الـســوريـيــن إلــى مـجـمــوعــة قطعان
طائفية وعشائرية وقومية صماء ،بغية التسلق عليها
وادعــاء تمثيلها ال لـشــيء ســوى ســرقــة ذلــك التمثيل
وتـحــويـلــه إلــى أســاس تـفــاوضــي ألم ــراء الـحــرب فيما
بينهم.
ّإن القرار  2254الذي يعني في جوهره حق الشعب
السوري في تقرير مصيره ،يعني حقهم كسوريين في
تقرير مصيرهم ،ال كطوائف وقوميات و«مكونات»...
القلة الناهبة واألعداء التاريخيون للبالد وشعبها ،هم
فقط أصـحــاب المصلحة فــي تفرقة الشعب الـســوري
إلى «مكونات» .األكثرية المنهوبة هي فقط صاحبة
المصلحة الحقيقية في وحدة سورية ،وفي تكريس
اصطفاف وطني يكون حكم ًا أساسي ًا ضمنه :الموقف
االقـتـصــادي االجـتـمــاعــي الـمـنـحــاز للشعب ،والـمــوقــف
الوطني المنحاز ضد الصهيوني واألمريكي.
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ماركس «يقلب الطاولة» ويقول:

العمل أبو الثروة وأمها

شو جابرك ع المر؟
قله :األمر منه!
الــوضــع المعيشي للطبقة العاملة وعموم
الـ ـفـ ـقـ ــراء ي ـس ـي ــر بـ ـتـ ـس ــارع ن ـح ــو ال ـم ــزي ــد
مــن ال ـتــدهــور ،وقـلــة اإلمـكــانـيــة فــي تــأمـيــن
ال ـضــروريــات الــازمــة إلبـقــائـهــم وأســرهــم
على قيد الحياة ،وهذا الواقع الموصوف
ل ـيــس ف ـيــه م ــن ال ـم ـبــال ـغــة ف ــي شـ ــيء ،فـهــو
واقــع معاش بتفاصيله الرديئة ،وبنظرة
واحـ ـ ــدة إل ـ ــى الـ ـسـ ــوق وم ـ ــا ت ـط ــرح ــه مــن
مــواد ومــا يرافقها من أسعار يظهر حجم
الـكــارثــة التي تعيش فيها الطبقة العاملة،
والذي زاد الطين بلة في الفترة األخيرة
مــن تـصــاعــد قيمة ال ــدوالر بالنسبة لليرة
ال ـس ــوري ــة ،أن ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـع ـمــال ب ــدأوا
يفقدون عملهم بمن فيهم عمال المصانع،
الـ ـت ــي أخ ـ ــذ أص ـح ــاب ـه ــا قـ ــرارهـ ــم بــالــوقــف
ال ـجــزئــي أو الـكـلــي لــإن ـتــاج ،وه ــذا يعني
حـصــول الـعـمــال عـلــى نـصــف أجــورهــم أو
البعض ال يحصل على هذا الجزء.
العمال أمامهم خيارات صعبة أحالها مرّ،
هــذا إذا كــانــت الـخـيــارات أمــامـهــم مفتوحة
وهنا تكمن الصعوبة في أن يتمكن العمال
مــن الــدفــاع عــن لقمتهم ســواء كــانــوا على
رأس عملهم ،أم كانوا معطلين عن العمل
ب ـس ـبــب األوض ـ ــاع ال ـم ـس ـت ـجــدة الـمــرتـبـطــة
بالمعامل التي يعملون بها.
الـ ـعـ ـم ــال الـ ـق ــائـ ـم ــون ع ـل ــى رأس ع ـم ـل ـهــم
يـبـحـثــون عــن خ ـيــارات قــد تـنـقــذهــم بعض
ال ـ ـشـ ــيء م ـم ــا هـ ــم ف ـي ــه مـ ــن ف ــاق ــة وعـ ــوز
وق ـل ــة ذات ال ـي ــد ،ول ـكــن أي ـض ـ ًا خ ـيــارات ـهــم
صعبه ومـكـلـفــة ،وقــد تـكــون كلفتها عالية،
ألن هـنــاك مـجـمــوعــة مــن ال ـعــوامــل تحيط
بــالـعـمــال وتـجـعــل مــن خـيــارهــم الـصـعــب ذا
كـلـفــة عــالـيــة ،مـنـهــا :قــانــون الـعـمــل رق ــم 17
وم ــا ي ـحــويــه م ــن م ــواد تـمـكــن رب الـعـمــل
بالرد على العمال بقسوة ،وهناك موقف
النقابات التي هواها ليس مع العمال في
خياراتهم الصعبة التي قد يلجؤون إليها،
والمهم بالصعوبات هو مستوى الحريات
الديمقراطية الذي يم ّكن العمال من تنظيم
قواهم من أجل الدفاع عن مصالحهم ،بما
فـيـهــا لـقـمـتـهــم ،وه ــذا ال ـكــام ال ي ـقــال على
عواهنه بــل حقيقة ملموسة عاشها عمال
بعض المعامل حينما قرروا اإلضراب من
أجــل أجــورهــم ،أي زيــادتـهــا ،فـكــان مصير
ال ـك ـث ـي ــر م ـن ـهــم ال ـف ـص ــل وت ـق ــدي ــم ال ـب ـعــض
لمجلس تــأديــب على فعلتهم مــن أجــل أ ّال
يعودوا إلى فعلتهم مرة أخرى.
العمال الذين تتكون لديهم خبرة الصراع
مع مستغليهم سينظمون أنفسهم في كل
مــرة يـكــون لــديـهــم ق ــرار اإلضـ ــراب ،وهــذا
الخيار هو واحد من الخيارات الصعبة في
مجرى صراعهم ،بالرغم من كل الخسائر
التي قد تصيبهم وبالرغم من كل الظروف
االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي
تـحـيــط بـنـضــالـهــم م ــن أج ــل ح ـقــوق ـهــم ،كــل
حقوقهم.

نعيد نشر المقالة «ماركس يقلب الطاولة» ألهميتها النظرية في تبيان توزيع الثروة المنتجة وحق العمال والمنتجين في هذه الثروة.

م ــارك ــس «ي ـق ـلــب ال ـط ــاول ــة» وي ـقــول:
العمل أبو الثروة وأمها.
ي ـق ــول األك ــادي ـم ـي ــون االق ـت ـصــاديــون
ع ـب ــر الـ ـعـ ــالـ ــم :إن األرض ورأس
الـمــال والعمل ،يتشاركون فــي إنتاج
الـبـضــائــع والـمـنـتـجــات فــي االقـتـصــاد
العالمي.
وي ـض ـع ــون رأس ال ـم ــال ف ــي مـقــدمــة
ه ــذه «ال ـع ـنــاصــر الــرئ ـي ـســة» ال ـثــاثــة،
ال ـتــي يـعـتـبــرهــا الـبـعــض م ـصــدر قيمة
البضاعة المنتجة ،ويستنتجون بنا ًء
على ذلــكّ :أن هــذه المنتجات عندما
تُ ـبــاع فــي ال ـســوق ،ف ــإن الـنـقــد الـنــاتــج
عــن بيعها يــوزع «بــالـعــدل» :ليحصل
ال ــرأس ـم ــال ــي ع ـلــى ال ــرب ــح ،وصــاحــب
األرض على حصة تسمى الريع ،أما
الـعـمــال فـيـحـصـلــون كــذلــك األم ــر على
حقهم ومساهمتهم من خالل األجر.
بهذا يعتبرون أن« :الجميع يساهم
متساو ،والجميع
في اإلنتاج بشكل
ٍ
يـ ـحـ ـص ــل عـ ـلـ ــى حـ ـقـ ــه بـ ــال ـ ـعـ ــدل ع ـبــر
السوق».
ّإل ّأن رج ـ ًـا يــدعــى ك ــارل مــاركــس،
عـ ـ ــاش بـ ـي ــن « 1883-1820ق ـل ــب
الـ ـ ـط ـ ــاول ـ ــة» عـ ـلـ ــى ه ـ ـ ــذه ال ـم ـف ــاه ـي ــم
الخاطئة ،وصــاح في عام « :1848يا
عمال العالم اتحدوا».
مـ ــاركـ ــس ،اس ـت ـن ــد إلـ ــى اق ـت ـصــادي ـيــن
سابقين لــه كــآدم سميث وريـكــاردو،
بــأن العمل هــو مصدر القيمة ،وهــذه
الحقيقة التي أثبتها علماء االقتصاد
الـسـيــاســي األوائ ـ ــل ،أكـمـلـهــا مــاركــس
بــاك ـت ـشــافــه ل ـســر االس ـت ـغ ــال ،وك ــان
ع ـلــى ال ـعــالــم الــرأس ـمــالــي أن يـحــاربــه
عليه ،وأن يرتد االقتصاديون الحق ًا
ليتن َّكروا لفكرة َّأن العمل هو مصدر
القيمة والثروة ،ويعتبرون أن العمل
ورأس ال ـمــال مـســاهـمــان مـشـتــركــان
يحصل كل منهما على حصة عادلة.

إن ماركس ،أثبت أن هــذه (العدالة)
زائفة ،وأن عملية اإلنتاج الرأسمالي
قــائـمــة عـلــى اس ـت ـغــال الـعـمــل لـصــالــح
رأس المال.
القيمة الزائدة وسر االستغالل
ت ـق ــول ن ـظ ــري ــة ال ـق ـي ـمــة ب ــال ـع ـم ــل :إن
ال ـب ـض ــاع ــة ال ـم ـن ـت ـجــة ع ـل ــى م ـس ـتــوى
الـمـجـتـمــع ،ولـيـكــن رمــزهــا  ،Wمكونة
مــن ثــاثــة أج ــزاء ،أولـهــا :رأس المال
الـ ـث ــاب ــت ورم ـ ـ ــزه  Cوه ـ ــو وس ــائ ــل
اإلنتاج والمواد األولية المستخدمة
وال ـم ـع ــدات وغ ـي ــره ــا .وث ــان ـي ـه ــا :هــو
رأس المال المتغير ورمــزه  Vوهو
مقدار العمل الحي الضروري إلنتاج
بـضــائــع وحــاجــات يـسـتـهـلـكـهــا الـعـمــال
ل ـي ـج ــددوا ق ــوة ع ـم ـل ـهــم ،وي ـس ـت ـمــروا
عـلــى قـيــد ال ـع ـمــل ،ول ـهــذا ال ـم ـقــدار من
العمل الـضــروري حد وسطي يتغير
كـ ّلـمــا ت ـقــدم الـمـسـتــوى الـتـكـنــولــوجــي
ل ـل ـع ـم ـل ـيــة اإلن ـت ــاج ـي ــة ك ـك ــل ،وأص ـب ــح
إنتاج الحاجات الضرورية يتم بوقت
أقصر ،أمــا إضافة ماركس فكانت أن
الـجــزء الـثــالــث الـمـكــون لـلـبـضــاعــة هو
مــا سـمــاه مــاركــس (الـقـيـمــة الــزائــدة)
ورمـ ــزهـ ــا ، Mوهـ ــي ت ـع ــادل اإلن ـت ــاج
الـمـنـتــج فــي ســاعــات الـعـمــل اإلضــافـيــة
ع ــن وق ــت ال ـع ـمــل الـ ـضـ ــروري ،ال ــذي
ي ـت ـي ــح إنـ ـتـ ــاج الـ ـح ــاج ــات ال ــرئ ـي ـس ــة،
وم ـج ـمــل ه ــذه ال ـس ــاع ــات اإلضــاف ـيــة،
ي ـن ـتــج ف ـي ـهــا ال ـع ـم ــال م ـج ــان ـ ًا إن ـت ــاج ـ ًا
يستولي عليه مالك وسائل اإلنتاج،
وتتحول هــذه القيمة الــزائــدة  Mإلى
ربح للرأسمالي يحصل عليه بمجرد
بيع بضاعته في السوق.
أي :إن م ــارك ــس ي ـق ــول :إن ال ـع ـمــال
ينتجون الربح مجان ًا ،ويستولي عليه
رأس المال ،الذي يسعى إلى تشغيلهم
ساعات عمل إضافية ليزيد إنتاج.

العمال ينتجون ما يملكه
الرأسمالي!
ال ـعــامــل يـسـتـخــدم اآلالت وال ـم ـعــدات
وال ـمــواد األول ـيــة الـتــي أنـتـجـهــا عمال
ســاب ـقــون ،وب ــدون اس ـت ـخــدام الـعـمــال
لـ ـه ــا ف ــإنـ ـه ــا ت ـب ـق ــى بـ ــا قـ ـيـ ـم ــة ،وه ــم
م ــن ي ـن ـق ـلــون ق ـي ـم ـت ـهــا إلـ ــى ال ـب ـضــاعــة
الجديدة ،فيصبح الحديد واللوحات
اإللكترونية والمحركات آلة ،ويصبح
ال ـق ـمــح وال ـن ــار ال ـم ــوق ــدة ف ــي ال ـفــرن،
وال ـف ــرن ذات ــه خ ـب ــز ًا .فـحـتــى لــو كــان
ال ــرأس ـم ــال ــي ه ــو م ــن ي ـش ـت ــري ه ــذه
الـمـعــدات واآلالت وال ـمــواد األول ـيــة،
فهذا ال يعني أنــه قــد أنتجها ،بــل هو
يمتلكها فقط ،وال معنى المتالكه لها
إذا لم يستخدمها العمال.
العمال ينتجون ما
يستهلكونه!
ك ـم ــا أن الـ ـعـ ـم ــال هـ ــم مـ ــن ي ـن ـت ـجــون
 Vب ـضــائــع ت ـع ــادل قـيـمـتـهــا حــاجــاتـهــم
الضرورية الستمرارهم ،أي :لتجديد
ق ـ ــوة ع ـم ـل ـه ــم ،وه ـ ــذا ي ـع ـنــي ع ـم ـل ـي ـ ًا:
أن ال ـع ـمــال يـنـتـجــون أج ــوره ــم الـتــي
يعطيهم إيــاهــا الــرأسـمــالــي ،والــذي ال
يـعـيــدهــا لـلـعـمــال كــام ـلــة ،بــل مـنـقــوصــة
ل ـي ـك ــون األجـ ـ ــر أق ـ ــل مـ ــن ال ـح ــاج ــات
ال ـض ــروري ــة ،وي ـس ـتــولــي الــرأس ـمــالــي
على الجزء المتبقي.
العمال ينتجون ربح الرأسمالي؟
ي ـض ــاف إلـ ــى ذل ـ ــك ،أن ال ـع ـم ــال عـلــى
مستوى االقتصاد الوطني والعالمي
ك ـكــل ،وخ ــال أي ــام وس ــاع ــات عملهم
اإلن ـتــاجــي ،يـعـمـلــون أغ ـلــب ســاعــاتـهــم
إلنـتــاج الــربــح! فـهــم ينتجون بضائع
ت ـع ــادل حــاجــات ـهــم ال ـض ــروري ــة خــال
ساعات قليلة من يوم العمل ،والوقت
ال ـفــائــض ك ـلــه ي ـن ـت ـجــون ف ـيــه بـضــائــع

عـنــدمــا ت ـبــاع فــي ال ـســوق ت ـعــود على
الرأسمالي بالربح.
بعد أكثر من  130عاماً..
«ماركس كان على حق»
استنتج ماركس :أن العمل البشري
الـ ـحـ ــي فـ ــي ال ـع ـم ـل ـي ــات اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة،
يـسـتـخــدم اآلالت وال ـم ـعــدات ويـنـقــل
قيمتها إلى البضاعة الجديدة ،وينتج
ب ـضــائــع ت ــزي ــد ع ــن أج ـ ــره ،وب ـضــائــع
ه ــي رب ــح صـ ــافٍ ل ـلــرأس ـمــالــي .لــذلــك
فإن العمل هو مصدر القيمة الزائدة
لـلـمـنـتـجــات ال ـعــال ـم ـيــة ك ـل ـهــا ،وم ـصــدر
الثروة االجتماعية ككل.
أمـ ـ ـ ـ ــا م ـ ــالـ ـ ـك ـ ــو وسـ ـ ـ ــائـ ـ ـ ــل اإلن ـ ـ ـت ـ ـ ــاج
ال ــرأس ـم ــال ـي ــون ،وم ــال ـك ــو األراضـ ـ ــي،
ومـ ــال ـ ـكـ ــو ال ـ ـ ـث ـ ـ ــروات الـ ـطـ ــائـ ـلـ ــة فــي
ال ـم ـص ــارف وال ـب ـن ــوك ،ه ـ ــؤالء كـلـهــم
ي ـح ـص ـلــون ع ـلــى رب ـح ـهــم م ــن إن ـتــاج
العمال ،ومن ساعات عملهم الفائضة،
أي :أن ـه ــم ي ـس ـت ــول ــون ع ـل ــى ال ـج ــزء
األكبر من الثروة االجتماعية التي ال
يساهمون في إنتاجها.
إن م ـ ـ ــارك ـ ـ ــس اكـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــف ق ـ ــان ـ ــون
االستغالل في الرأسمالية ،واكتشف
الـقــوانـيــن اإلضــاف ـيــة ال ـتــي ت ـقــول :إن
هــذا الـنـمــوذج االسـتـغــالــي غير قابل
لالستمرار ،وهو محكوم بالزوال.
وألن ــه اك ـت ـشــف ه ــذا وذاك ،يـهــاجـمــه
«مفكرو رأس المال» عبر العالم ،إال
أن األزم ــة االقـتـصــاديــة الـتــي تعصف
بالعالم الرأسمالي اليوم ،والتي تدفع
القلة المحتكرة للثروة االجتماعية،
ن ـح ــو إشـ ـعـ ــال ال ـ ـحـ ــروب خـ ــوفـ ـ ًا مــن
ال ـت ـغ ـي ـيــر الـ ـق ــادم ،ه ــذه األزم ـ ــة تـعـيــد
االعـتـبــار لـهــذا الـمـفـكــر الـثــائــر ،ليقول
كــل مــن يقرأ التغيرات ويسعى نحو
العدالة وإنهاء االستغالل« :ماركس
كان على حق».
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األوضاع االقتصادية والمعيشية ونتائجها السلبية على
الطبقة العاملة ،ما تزال تؤثر بشكل كبير على كل مناحي
حياة العمال ومقوماتها االجتماعية ،نتيجة األزمات
المختلفة المستفحلة في البالد ،حيث العمال هم األكثر
ضعفاً في مواجهة هذه األزمات جراء الكثير من العوامل
السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،والتي تحتاج
لوقفة حقيقية ،وتدخل فعال من قبل النقابات العمالية،
لما تتحمله من مسؤولية حقوقيه ذات طابع اجتماعي
واقتصادي اتجاه قطاعات عمالية واسعة التي تمثلها.
ǧنبيل عكام

إن م ـبــرر وج ــود الـنـقــابــات ومهمتها
األس ـ ــاسـ ـ ـي ـ ــة ،ه ـ ــي ت ـم ـث ـي ــل الـ ـعـ ـم ــال
ب ـش ـكــل ف ـع ــال وح ـق ـي ـق ــي ،ب ـع ـي ــد ًا عــن
أي ــة ض ـغــوطــات خــارج ـيــة وتــدخــات
ق ــد تــؤثــر ع ـلــى اسـتـقــالـيــة وحــريــات
ال ـ ـن ـ ـقـ ــابـ ــات ،أو أن ت ـ ـفـ ــرض ع ـل ـي ـهــا
ال ــوص ــاي ــة م ــن ق ـب ــل أجـ ـه ــزة ال ــدول ــة
المختلفة ،حيث يعتبر العمل النقابي
م ـه ـم ــة ن ـض ــال ـي ــة م ـ ــن أجـ ـ ــل ت ـح ـق ـيــق
مـكــاســب وإن ـج ــازات لـلـطـبـقــة الـعــامـلــة
تـمـكـنـهــا مــن الـعـيــش الـكــريــم وتنهض
بــواقـعـهــا وتـحـسّــن ظــروف وشــروط
ع ـم ـل ـهــا ،وح ـم ــاي ــة م ـص ــال ــح وح ـق ــوق
الـعـمــال والــدفــاع عـنـهــا ،ألجــل الــوصــل
ل ـع ـمــل الئـ ــق ،ي ـح ـفــظ ك ــرام ــة ال ـع ـمــال،
ويــوفــر ألســرهــم حـيــاة كريمة وأجــر ًا
عاد ًال ،وخاصة في ظل األزمات.
سمات النقابيين
وإذا انـطـلـقـنــا م ــن ه ــذه الـمـســؤولـيــة
لـتـحـقـيــق األه ـ ــداف ال ـن ـقــاب ـيــة ،تـحـتــاج
ال ـحــركــة الـنـقــابـيــة إل ــى نـقــابـيـيــن ذوو
مــواصـفــات وسـمــات ال بــد أن تتوفر
لديهم ،لكي تستطيع الحركة النقابية
ت ـط ــوي ــر ع ـم ـل ـهــا ال ـن ـق ــاب ــي ،فـ ــي ت ـب ـ ٍّـن
حقيقي لـقـضــايــا الـعـمــال ،وأن تــواكــب
الـمـتـغـيــرات والـتـحــديــات الـتــي تــواجــه
الـعـمــال ،فـهــو -أي الـنـقــابــي -بحاجة

ل ـف ـه ــم ال ـ ـ ــدور وال ـم ـه ـم ــة الـ ـت ــي يـجــب
أن يـحـمـلـهــا ال ـن ـقــابــي لـتـمـثـيــل الـعـمــال
وال ـ ــدف ـ ــاع عـ ــن م ـصــال ـح ـهــم ب ـك ــل ثـقــة
وإي ـمــان بـحـقــوق الـعـمــال ،وبــاإلضــافــة
لــدوره ومهمته النقابية ،كونه يحمل
أم ــان ــة ال ـع ـمــل ال ـن ـق ــاب ــي ،ف ـهــو يـعـكــس
ص ــورة ت ـطــور الـعـمــل الـنـقــابــي ،وهــو
اإلنـســان صــاحــب األخــاق والـصــادق
فـ ــي ال ـم ـع ــام ـل ــة الـ ـمـ ــدافـ ــع عـ ــن ال ـق ـيــم
اإلنـســانـيــة ،وبـسـلــوكــه هــذا يـعـبــر عن
طـبـيـعــة الـعـمــل ال ــذي ي ـقــوم ب ــه ،ومــن
ي ـم ـث ــل فـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ــع ،فـ ــا تـسـتـقـيــم
المهمة مع سلوك خارج عن ممارسة
ال تنسجم مع مصالح وحقوق العمال
وأهداف الحركة النقابية.
صعوبات بيئة العمل
خ ــاص ــة ف ــي ظ ــل م ــا ي ــواج ــه ال ـع ـمــال
مــن صـعــوبــات فــي بيئة الـعـمــل ،وتلك
ال ـس ـيــاســات االق ـت ـص ــادي ــة الـلـيـبــرالـيــة

الـتــي تـعـبــر عــن مـصــالــح ق ــوى الـنـهــب
والفساد بكل وضوح وصراحة ،لذلك
تحتاج الطبقة العاملة إلــى المناضل
الــذي يحمل األمــانــة ويوصل صوتها
ب ـكــل إخـ ــاص وصـ ــدق ومـ ـه ــارة بـمــا
ي ـخ ــدم الـ ـ ــدور وال ـم ـه ـم ــة ال ـم ـط ـلــوبــة،
لـتـمـثـيــل ال ـع ـمــال ب ـع ـيــد ًا ع ــن الـمـصــالــح
الضيقة والتجاذبات الحزبية ،وضمن
م ـعــاي ـيــر وش ـ ـ ــروط ت ــؤم ــن م ـصــالــح
الـعـمــل الـنـقــابــي وتـســاهــم فــي الــوحــدة
النقابية ،وإبقاء الجسم النقابي قوي ًا
ق ــادر ًا عـلــى الـتـغـيـيــر ال ـجــذري لصالح
قضايا ومصالح العمال لواقع أفضل.
أوضاع الطبقة العاملة في
المنشأة
ل ــذل ــك ع ـل ــى ال ـم ـن ــاض ـل ـي ــن ال ـن ـقــاب ـي ـيــن
المؤمنين بقضايا الطبقة العاملة أن
تـكــون أمــامـهــم الئـحــة بـمـجـمــوعــة من
األس ـئ ـل ــة ي ـس ـت ـط ـيــع مـ ــن خ ــال ـه ــا أن

يـعــرف معرفة دقيقة أوضــاع الطبقة
العاملة في المنشأة التي يعمل فيها،
س ــواء ك ــان ف ــي ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص أو
قطاع الدولة - :ما هو عملك؟  -هل
المكان الــذي تعمل فيه قطاع خاص
أم قـطــاع دول ــة أم شــركــة مـســاهـمــة؟
 م ــا ه ــو عـ ــدد ال ـعــام ـل ـيــن ومـ ــا هــيأع ـم ــاره ــم وم ــا ه ــي نـسـبــة ال ـعــامــات
فيه؟ فــي الصحة والسالمة المهنية:
 م ــا ه ــو ح ـجــم ال ـم ـع ـمــل .ال ـت ـهــويــة،درجــة الحرارة ،لون الجدران أماكن
ال ـ ــراح ـ ــة ،ال ـن ـظ ــاف ــة الـ ـع ــام ــة؛ ضـجـيــج
اآللــة ،األغـبــرة المعدنية وغـيــرهــا من
العوالق ،الرطوبة.
هل اآلالت مجهزة بحواجز
تمنع الحوادث؟
 هــل توجد رقــابــة حكومية أو منالتأمينات االجتماعية على الظروف
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـش ــأة؟  -ه ـ ــل فــي

منشأتك أيــة انـبـعــاثــات ضــارة تسبب
أمــراضـ ًا مهنية للعمال؟  -هــل مكان
العمل مكتظ بــاآلالت؟  -هل اآلالت
مـجـهــزة ب ـحــواجــز تـمـنــع ال ـح ــوادث؟
 إذا کنــت تعمل فــي معمل کیمیائيأو معمل للصناعات المعدنية أو أية
صناعة أخرى ذات مخاطر خاصة ،ما
هي اإلجــراءات الوقائیة التي اتخذھا
صــاحــب العمل؟ فــي قـطــاع الــدولــة أو
الخاص - .في حالة نشوب حريق،
منافذ الـنـجــاة هــل هــي كــافـيــة؟  -في
حــالــة وق ــوع ح ــادث ف ــي ال ـع ـمــل ،هل
صاحب العمل ملزم قانون ًا بتعويض
العامل أو أسرته وإن لم يكن ملزم،
ه ــل ق ــام ب ـت ـعــويــض ال ـض ـحــايــا الــذيــن
كانوا يعملون من أجل زيادة ثروته؟
 هــل لــديــك قــائـمــة بــال ـحــوادث الـتــيوقعت خــال العمل فــي المنشأة؟ -
هل توجد خدمة طبية في المنشأة؟
يتبع

الطبقة العاملة

عمال وحدة الجزائرية للمياه يحتجون
نظم عمال وحدة المياه الجزائرية في والية تيزيوزو
وقفة احتجاجية أمام مقر الوحدة للتأكيد على تمسكهم
بـمـطــالـبـهــم الـمـتـعـلـقــة ف ــي تـحـسـيــن ظـ ــروف وش ــروط
عملهم ،وخاصة فيما يتعلق بمراجعة مستوى األجور
وإعـ ــادة تـقـيــم ال ـحــد األدنـ ــى ل ـهــا ،حـيــث اجـتـمــع الـعـمــال
فــي وقـفــة احتجاجية لتجديد نــداء مطالبهم ،ومطالبة
ال ـج ـهــة الــوصــائ ـيــة لـلـعـمــل ع ـلــى زي ـ ــادة األج ـ ــور .وق ــال
المحتجون :إن مطالبهم أصبحت أولويات يجب على
الــوزارة دراستها واالستجابة لها ،وتـأتي هذه الوقفة
االحـتـجــاجـيــة اسـتـجــابــة لـنــداء الـقـيــام بــإضــراب مــن أجــل
الضغط على السلطات للتدخل واالستجابة لمطالبهم،
وضـمــان تطبيق محتوى مــذكــرة التفاهم الموقعة بين
وزارة الموارد المائية والنقابات المتعلقة بعدة زيادات
طـلـبـهــا ال ـع ـم ــال م ـثــل األج ـ ــور وال ـت ـعــوي ـضــات األخـ ــرى
والترفيعات.

العمال الزراعيون في إضراب عام
نـ ّفــذ يــوم األرب ـعــاء  24حــزيــران مــن الـشـهــر الـجــاري-
الـعـمــال الــزراعـيــون فــي منطقة الـمـتـلــوي فــي تــونــس-
إضــراب ـ ًا عــامـ ًا ووقـفــة احتجاجية دعــت إليهما الــوحــدة
اإلرشادية الفالحية أمام الوحدة اإلرشادية ،وذلك بعد
التنسيق وموافقة االتحاد العام للفالحين في تونس
عـلــى خلفية تـقــاعــس وع ــدم تفعيل اتـفــاقـيــات كــانــت قد
أبرمت بين االتحاد وبين السلطات الوصائية ،وطالبوا
بـتـفـعـيــل ال ـقــانــون األس ــاس ــي وإي ـج ــاد ح ـلــول لـلـمـشــاكــل
العالقة والمضايقات التي يتعرض لها عمال الحراسة
في الغابات ،وطالبوا بتثبيت العمال الزراعيين الذين
يـعـمـلــون فــي األراض ــي الــزراع ـيــة .هــذا وتـشـهــد تونس
خالل هذه الفترة العديد من اإلضرابات واالحتجاجات
ال ـع ـمــال ـيــة ف ــي م ـخ ـت ـلــف الـ ـم ــدن ال ـتــون ـس ـيــة ،لـلـمـطــالـبــة
بحقوقهم من أجور وتحسين شروط وظروف العمل
بدعوة من االتحاد العام للشغل.

عمال هفت تبة «جائعون ..جائعون»
ن ـظــم ع ـمــال مـصـنــع «ه ـفــت ت ـبــة» لـقـصــب ال ـس ـكــر فــي
إي ــران إض ــراب ـ ًا عــن الـعـمــل مـنــذ ع ــدة أي ــام ،احـتـجــاجـ ًا
عـلــى تــردي أوضــاعـهــم المعيشية ،وعــدم االستجابة
لمطالبهم التي تتعلق بدفع األجور المتأخرة وتمديد
التأمين الصحي وعودة العمال المفصولين إلى العمل
منذ وقت طويل .وحسب موقع إيران انترناشيونال،
ن ـفــذ ال ـع ـمــال وق ـفــة احـتـجــاجـيــة أمـ ــام مـكـتــب قــائـمـقــام
مدينة الشوش في محافظة خوزستان ،وكان العمال
يهتفون «نحن عمال هفت تبة :جائعون جائعون».
والـ ـج ــدي ــر ب ــال ــذك ــر أن عـ ـم ــال ه ـف ــت ت ـي ــه ي ـن ـظ ـمــون
ال ـم ـظــاهــرات مـنــذ ال ـعــام ال ـمــاضــي مــن أج ــل مـطــالـبـهــم
الـمـتـعـلـقــة ب ــدف ــع األج ـ ــور وال ـت ـعــوي ـضــات ال ـم ـتــأخــرة،
ويطالبون بإلغاء الخصخصة للشركة وإعادة ملكيتها
لـلــدولــة تـحــت إش ــراف ممثلي الـعـمــال ،كما يطالبون
بإلغاء المالحقات القضائية ضد العمال.

عمال شركة تاتا ستيل الهولندية
يعلقون اإلضراب
قالت نقابة عمال شركة تاتا ستيل يــوم األربـعــاء:
إن الـعــامـلـيــن فــي مـصـنــع تــاتــا سـتـيــل الـهــولـنــدي قد
علقوا إضــرابـهــم بعد أن أبــدت الـشــركــة استعدادها
لـلـتـفــاوض مــع الـنـقــابــة .وقــالــت الـنـقــابــة :إن الـعـمــال
أم ـه ـل ــوا ال ـش ــرك ــة يــوم ـيــن ل ـت ـح ـق ـيــق م ـطــال ـب ـهــم بـعــد
أن دع ــت ال ـشــركــة ال ـن ـقــابــات ل ـل ـعــودة إل ــى طــاولــة
المفاوضات .وقال المتحدث باسم النقابة« :إذا لم
يـكــن الـحــل فــي األفــق الـقــريــب ،فسيستأنف العمال
إضــرابـهــم عـلــى ال ـفــور» .وت ـقــول الـنـقــابــات :إن تــاتــا
تـعـمــل عـلــى إل ـغــاء أكـثــر مــن  1000وظـيـفــة مــن بين
 9000وظ ـي ـفــة ،ب ـهــدف زيـ ــادة األربـ ــاح فــي قـطــاع
الصلب .هذا وكان عمال شركة تاتا الهولنديين قد
أعلنوا اإلضراب منذ  10حزيران بسبب تخفيضات
الوظائف المخطط لها.
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هكذا سرعان ما أثيرت الدعوة إلى عودة سريعة إلى العمل.
وكانت جملة الساعة الجديدة «ال يمكن أن يكون عالج
الجائحة أسوأ من الداء نفسه» .وفي تجاهل لتحذيرات الخبراء
الصريحة من الجائحة ،أعلن ترامب أن على العمال العودة إلى
عملهم في فترة ال تتجاوز أسبوعين .أما واقع أن هذا القرار
المتهور سيكلف في حال تطبيقه حياة مئات آالف البشر،
فلن يؤثر على ترامب.

ǧديفيد نورث

ل ـك ــن فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـم ــوض ــوع ب ــال ـت ـح ــدي ــد،
ظهر إلــى العلن صــراع عميق غير قابل
لـلـتــوفـيــق بـيــن مـصــالــح وأه ــداف الطبقة
ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ،وت ـل ــك ال ـخ ــاص ــة بــالـطـبـقــة
العاملة.
إن مطالبة الرأسماليين ،مدعومين من
قـســم ه ــام مــن وســائــل اإلعـ ــام بـعــودة
مـبـكــرة وخـطـيــرة إلــى الـعـمــل ،تـتـعــارض
ت ـمــام ـ ًا مــع إصـ ــرار الـطـبـقــة الـعــامـلــة على
الـقـضــاء عـلــى الـجــائـحــة مــن خــال إيـقــاف
اإلن ـ ـتـ ــاج غ ـي ــر الـ ـجـ ــوهـ ــري ،والـ ـح ــرص
الـكــامــل عـلــى إج ــراءات الـســامــة لحماية
الـ ـعـ ـمـ ــال ال ـ ــذي ـ ــن ي ـ ـمـ ــارسـ ــون األع ـ ـمـ ــال
الجوهرية التي ال يمكن إيقافها ،وذلــك
لـمـصـلـحـتـهــم ولـمـصـلـحــة الـجـمـهــور الــذي
يخدمونه .وحتى ولو أن إدارة ترامب،
فــي مــواجـهــة الــزيــادة ا ُألسّ ـيــة فــي معدل
اإلصابات -واالرتفاع السريع في أعداد
الوفيات -تراجعت اآلن عن دعوتها إلى

ع ــودة مـبـكــرة إل ــى الـعـمــل ،لـكــن مـصــالــح
الـشــركــات مــا ت ــزال تـحــرم الـعـمــال الــذيــن
يـقــدمــون خــدمــات جــوهــريــة مــن شــروط
السالمة التي ترتبط بها حياتهم.
االستقطاب الطبقي
إن االمتناع العشوائي عن العمل وأفعال
االحـ ـتـ ـجـ ــاج فـ ــي شـ ــركـ ــة إنـ ـسـ ـت ــاك ــارت،
وأم ــازون وعـمــال شــركــة الـغــذاء الـكــامــل،
وف ـئ ــات أخـ ــرى م ــن ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة ال
تظهر االستقطاب الطبقي في المجتمع
وح ـس ــب ،ب ــل ه ــي الـتـعـبـيــر األول ـ ــي عــن
ج ـهــود مـتـنــامـيــة لـلـطـبـقــة الـعــامـلــة لـطــرح
ح ــل ت ـقــدمــي ل ـهــذه األزم ـ ــة ،ح ـ ّـل يـنـطـلــق
مــن االحـتـيــاجــات الـمــوضــوعـيــة للبشرية
بوصفها كل متكامل.
ل ـيــس ه ـنــاك م ــن ش ــك أن أف ـع ــال الـعـمــال
في إنستاكارت ،وأمازون وعمال شركة
الغذاء الكامل تحظى بدعم الكتلة األكبر
م ــن ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة ،وم ــن أج ــل حـشــد
وتـنـظـيــم هــذا الــدعــم نـحــن نــدعــو الـعـمــال
ل ـت ـش ـك ـيــل لـ ـج ــان ع ـم ــال ـي ــة فـ ــي ال ـم ــواق ــع
لتنسيق نضاالتهم ،وبناء أكبر قــدر من
الوحدة ضمن صفوف كل فئات الطبقة
العاملة.
القطيعة مع نظام الحزبين
إن اإلضــرابــات تتطلب تــوجـهـ ًا سياسي ًا
جديد ًا .ومن الضروري تحقيق القطيعة
مـ ــع نـ ـظـ ــام الـ ـح ــزبـ ـي ــن ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي-
الجمهوري الــرأسـمــالــي المرتبط بشكل
كــامــل بالطبقة الــرأسـمــالـيــة .وثـمــة أهمية

إبعاد منطق
الربح عن
الخدمات الطبية
وتأميم كل
الرعاية الصحية
والصناعة
الدوائية دون
تعويض كبار
مالكي األسهم
والمدراء
التنفيذيين

حـيــويــة فــي حـصــول هــذه الـحــركــة ،التي
ت ـشــدد ع ـلــى األول ــوي ــة الـمـطـلـقــة لـلـحـيــاة
ع ـل ــى األرب ـ ـ ـ ــاح ،ع ـل ــى وع ـ ــي س ـي ــاس ــي،
أي عـلــى تــوجــه اش ـتــراكــي .إن الـنـضــال
ضــد الـجــائـحــة مــرتـبــط بـشـكــل غـيــر قــابــل
لالنفصام بنضال العمال ضد الرأسمالية.
ول ـت ـح ـق ـي ــق هـ ـ ــذا ال ـ ـه ـ ــدف فـ ـ ــإن حـ ــزب
ال ـم ـســاواة االشـتــراكـيــة يـطــرح الـمـطــالــب
التالية:
• إل ـغ ــاء ان ـق ــاذ ال ـش ــرك ــات وول ـس ـتــريــت
وال ـت ـح ــوي ــل الـ ـف ــوري ل ـل ـم ــوارد ال ـمــال ـيــة
والـصـنــاعـيــة بــات ـجــاه مـكــافـحــة الـجــائـحــة،
وت ـ ــزوي ـ ــد كـ ــل ال ـع ــام ـل ـي ــن فـ ــي م ـج ــاالت
الــرعــايــة الصحية والـخــدمــات والصناعة
ب ـك ــل ال ـت ـج ـه ـي ــزات الـ ـضـ ــروريـ ــة ل ـخــدمــة
ال ـم ـص ــاب ـي ــن ب ــالـ ـف ــاي ــروس ،وال ـم ـج ـت ـمــع
بأسره ضمن محيط آمن.
• إب ـع ــاد م ـن ـطــق ال ــرب ــح ع ــن ال ـخــدمــات
ال ـط ـب ـيــة .وتــأم ـيــم ك ــل ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة
والصناعة الدوائية دون تعويض كبار
مــال ـكــي األس ـه ــم والـ ـم ــدراء الـتـنـفـيــذيـيــن،
ووض ـع ـهــا ت ـحــت ال ــرق ــاب ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة
للعمال والعلماء والباحثين.
• تــأم ـيــم ش ــرك ــة أم ـ ــازون وغ ـيــرهــا مــن
صناعات الخدمات الحيوية.
• عدم خفض أجور العمال الذين توقف
عملهم أو انخفضت ساعاته أو االمتناع
عن دفعها طوال فترة الجائحة.
• إط ــاق ت ـعــاون عـلــى مـسـتــوى شــامــل
بين العلماء والباحثين فــي نـضــال على
مستوى العالم ضد الجائحة.
• إيقاف اإلنفاق على الحرب ،وتوظيف
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التريليونات في مكافحة الوباء وارتفاع
الـحــرارة الشامل ،وغيرها من المخاطر
الــوجــوديــة الـتــي تـهــدد الـحـيــاة عـلــى هــذا
الكوكب.
ومن خالل طرح هذا البرنامج ،نصرح
عـلـنـ ًا أن تحقيقه مــرتـبــط بـنـقــل السلطة
السياسية إلــى الطبقة العاملة ،مدعومة
بكل القوى التقدمية في المجتمع.
إن هــذا التصريح يركز على التطورات
األخـ ـ ـيـ ـ ــرة ف ـ ــي الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة.
فالجائحة هــي أزمــة شاملة ،وقــد بــرزت
مواضيع اجتماعية وسياسية مماثلة في
كل بلد .إن كل البلدان ،والعديد منها ال
يمتلك أكثر من جزء بسيط من الموارد
المتوفرة في الواليات المتحدة ،تعيش
ت ـجــربــة م ــأس ــاوي ــة م ــع هـ ــذه ال ـجــائ ـحــة.
ول ـه ــذا فـ ــإن م ـكــاف ـحــة ال ـجــائ ـحــة تـتـطـلــب
وحـ ــدة ال ـط ـب ـقــة ال ـعــام ـلــة ع ـلــى مـسـتــوى
الـعــالــم .ال يــوجــد فــي هــذا الـصــراع مكان
لسياسات شوفينية قومية ولسياسات
القوى الكبرى.
فـقـبــل ق ــرن م ــن ال ــزم ــان ،وع ـلــى أع ـتــاب
ال ـحــرب الـعــالـمـيــة األول ــى قــالــت الـثــوريــة
روزا لوكسمبورغ :إن البشرية تواجه
ال ـخ ـي ــار ب ـي ــن االش ـت ــراك ـي ــة وال ـه ـم ـج ـيــة.
واليوم ثمة خيارين يطرحان نفسيهما:
نـظــام رأسـمــالــي ومــوت ،أو االشتراكية
والحياة.
ونحن ندعو كل الذين يقرون بضرورة
ه ــذا ال ـن ـضــال ف ــي سـبـيــل سـلـطــة الـعـمــال
واالشـتــراكـيــة إلــى االنـضـمــام إلــى حــزب
المساواة االشتراكية.
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صدرت في اآلونة األخيرة ،عدة بيانات
تتضمن تصورات حول واقع ومستقبل
الشمال الشرقي من البالد ،البيان األول:
كان تحت مسمى (شخصيات وتشكيالت
سورية في المنطقة الشرقية )..وقع
عليه ما يقارب  700شخصية سورية،
بينهم أبرز رموز معارضة االئتالف،
السابقين والحاليين ،وجاء البيان -كما
هو واضح من متنه -ردًا على ما يجري
من حوار كردي– كردي ،بين المجلس
الوطني الكردي ،وتيار مجلس سورية
الديمقراطية ،وينظر بعين الشك
والريبة إلى هذا الحوار ،ومخرجاته
األولية ،رغم عدم اإلعالن الرسمي عنها
من قبل المتحاورين في حينه.
ǧرمزي السالم

وف ــي الـمـقــابــل ،ص ــدرت ع ــدة بـيــانــات مــن قــوى
وش ـخ ـص ـيــات ك ــردي ــة حــزب ـيــة وم ـس ـت ـق ـلــة ،تــرى
في بيان (الشخصيات والتشكيالت) استعال ًء
قــوم ـي ـ ًا ،واس ـت ـم ــرار ًا لـسـيــاســات إن ـكــار الــوجــود
وإق ـصــاء ال ـكــرد ،الـمـتـبـعــة مــن قـبــل الـنـظــام على
مدى العقود الماضية.
وبغض النظر عن تقييم السياسات العامة لهذا
ال ـط ــرف أو ذاك ،وع ــن الـتـفــاصـيــل وال ـمــواقــف
الواردة في كل من البيان األول ،وبيانات الرد،
فــإن حــرب الـبـيــانــات هــذه أدّت إلــى الـمــزيــد من
االستقطاب القومي بين النخب ،لتلقي بظاللها
ع ـلــى الـ ــرأي ال ـع ــام ،لـتـعـمــق االس ـت ـق ـطــاب ال ــذي
كان ينمو ويتطور منذ بداية األزمــة السورية،
وليأخذ هذه المرة بعد ًا أوســع ،وأكثر تأطير ًا،
ح ـيــث أدت ال ـب ـيــانــات إل ــى م ــوج ــة ج ــدي ــدة مــن
الـمـغــاالة ،وهنا يكمن جانبها اإلشـكــالــي ،وربما
خـطــرهــا الح ـق ـ ًا ،ال سـيـمــا ،وأن ه ــذه الـبـيــانــات
هــي بـمـعـنــى م ــا ،ام ـتــداد لــاسـتـقـطــاب اإلقـلـيـمــي
والدولي.
سؤال حول الحوار الكردي
البـ ــد م ــن ال ـتــأك ـيــد مـ ـجـ ــدد ًا ،بـ ــأن أي حـ ــوار أو
تقارب بين أي طرفين سوريين ،ومنهم الكرد
السوريين ،يعتبر خطوة في االتجاه الصحيح
من حيث المبدأ ،طالما أنها تخدم عملية الحل
السياسي التوافقي على أســاس الـقــرار ،2254
فالشرط الوحيد على صوابية أي نـشــاط هو
توافقه مع هذه العملية.
مر الحوار الكردي -الكردي ،بمراحل عديدة،
منذ بــدايــة األزمــة الـســوريــة ،الجديد الــافــت في
ه ــذه ال ـجــولــة م ـنــه ،هــو الـ ــدور األمــري ـكــي ،ففي
الوقت الــذي كانت واشنطن ،تنأى بنفسها عن
ال ـتــدخــل فــي مـســألــة (وحـ ــدة ال ـصــف ال ـكــردي)
حـتــى قـبــل أش ـهــر ،غ ـيّــرت بـشـكــل مـفــاجــىء هــذا
التكتيك ،وجعلت من نفسها راعي ًا لهذا الحوار،
فـحـســب تـقــريــر إعــامــي نـشــر فــي (آرك نـيــوز)
ديسمبر الماضي تضمن تصريح ًا لألستاذ فؤاد
عليكو  ،جــاء فيه (بشأن مــدى جدية واشنطن
فــي الـتـقــريــب بـيــن الـمـجـلــس الــوطـنــي الـكــوردي
في سورية  ENKSوحزب االتحاد الديمقراطي
 ،PYDق ــال ع ـل ـي ـكــو :ال أع ـت ـقــد بــأن ـهــم ج ــادون
بــالـقــدر الـكــافــي؛ خــاصــة وأن ـهــم تـخـلــوا عــن %80
من جغرافية المنطقة الكوردية لتركيا وروسيا
والنظام ،ولــو كانوا جادين باهتمامهم بالملف
الكوردي لما انسحبوا من هذه الجغرافية)
وقال عليكو( :طلبنا منهم أن يكونوا من رعاة
الـتـفــاهــم بـيـنـنــا وبـيــن  PYDلـكـنـهــم رف ـضــوا ذلــك
وأبدوا رغبتهم في تحقيق التقارب فقط ،دون
رعاية منهم ،ال أكثر)
تغير التكتيك؟
لماذا ّ
والـ ـس ــؤال ه ــو :م ــا الـ ــذي اس ـت ـجــد ح ـتــى تـغـيّــر

التكتيك األمريكي في هذا الحوار؟
أغ ـل ــب الـ ـظ ــن ،أن هـ ــذا ال ـت ـغ ـي ـيــر ف ــي ال ـمــوقــف
األمريكي ،جاء لسببين:
ب ـعــد االح ـت ــال ال ـتــركــي ل ـكــل م ــن رأس الـعـيــن،
وتل أبيض ،عبرت الجماهير الكردية العريضة
والكثير من النخب والقوى عن رغبتها وبأكثر
م ــن ط ــري ـق ــة ،ف ــي ضـ ـ ــرورة ت ــواف ــق ال ـطــرف ـيــن
الكرديين ،وتعرضت النخب السياسية الكردية
ف ــي ال ـط ــرف ـي ــن إلـ ــى ض ـغ ــط ج ـم ــاه ـي ــري واس ــع
ألج ــل ذل ــك ،أي أن شـكـ ًا مــا مــن ال ـتــوافــق كــان
قــد أصـبــح ض ــرورة مــوضــوعـيــة ،ومـتـكــامـ ًا مع
رغبة شعبية واسعة ،فجاء المستثمر األمريكي
كالعادة ليستثمر في الوضع الناشىء ،محاو ًال
الـتـحـكــم بــالـعـمـلـيــة ،وع ــزل ال ـم ـلــف ال ـك ــردي عــن
س ـيــاقــه الــوط ـنــي الـ ـس ــوري ،الس ـي ـمــا أن هـنــاك
إشارات متعددة حول احتمال استئناف مسار
الـحــل السياسي لــأزمــة الـســوريــة ،بعد تخفيف
إجراءات كورونا.
 يأتي هذا الدور في سياق استكمال محاوالتقائمة منذ تــدويــل األزمــة الـســوريــة ،بــاالحـتــواء
الـمــزدوج لـكــل مــن الــدوريــن الـتــركــي والـكــردي،
فـبـعــد أن كــانــت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة قــد فتحت
الـطــريــق لـقــوات االحـتــال الـتــركــي بالتدخل في
مناطق رأس العين وتل أبيض ،ووضعت بذلك
الكرد تحت الضغط التركي المباشر ،ومن جهة
أبـقــت على تــواجــدهــا ،ومــؤخــر ًا كثفت وجــودهــا
العسكري في المناطق المتبقية تحت سيطرة
قـ ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،وأع ـل ــن ال ـطــرف
األمــريـكــي م ــرار ًا اسـتـمــرار دعـمــه لـهــذه الـقــوات،
لتبقي حليفها التركي أيـضـ ًا تحت الضغط ،أي
ابـتــزاز كــل طــرف بــاآلخــر ،ليبقى بــذلــك الــوضــع
الـســوري كـكــل تـحــت ضـغــط مــر ّكــب ..تــركــي من
ج ـه ــة ،وأم ــري ـك ــي م ــن ج ـه ــة أخ ـ ــرى م ــن خ ــال
االستثمار في الورقة الكردية ،وأمريكي تركي
بواسطة جبهة النصرة وأشباهها في إدلب من
جهة ثــالـثــة ،بمعنى آخــر ،مـحــاولــة اإلمـســاك بما
يمكن مــن الـخـيــوط ،ورفــع مـنـســوب الـفــوضــى،
وال ـتــأس ـيــس لــرف ـعــه الح ـق ـ ًا إل ــى ح ــد أع ـل ــى ،إذا
تطلب الموقف.
وم ـ ــع ب ـ ــدء ت ـن ـف ـيــذ قـ ــانـ ــون ق ـي ـص ــر ،وم ـفــاع ـي ـلــه
ال ـم ـتــوق ـعــة ع ـل ــى ع ـم ــوم سـ ــوريـ ــة ،وب ــاألخ ــص
فــي تـلــك الـمـنــاطــق الـخــارجــة عــن سـلـطــة الــدولــة
السورية ،والتعليمات التي تصدر والتلميحات

وال ـت ـس ــري ـب ــات الـ ـت ــي تـ ـج ــري ح ـ ــول ال ـت ـعــامــل
بـ ــالـ ــدوالر أو ب ــال ـل ـي ــرة ال ـت ــرك ـي ــة ،بـ ــدل ال ـل ـيــرة
السورية ،ودالالت ذلك من جهة الحفاظ على
وح ــدة ســوريــة ،يـتــأكــد وج ــود طـبـخــة أمــريـكـيــة
جديدة ،وتتضح أسباب الدخول األمريكي على
خط المصالحة الكردية.

تفاصيل الحل
وصيغته النهائية
منوط بالحوار
بين السوريين
والحل السياسي
التوافقي لعموم
األزمة السورية فال
هو شأن الحركة
القومية الكردية
وحدها وال هو شأن
معارضة االئتالف
وحدها

الدور األمريكي الالحق
كــانــت ال ـس ـمــة األســاس ـيــة لـلـسـلــوك األمــري ـكــي،
خـ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـســاب ـقــة ي ـت ـك ـثــف ف ــي إدارة
األزم ـ ــة ،وم ـنــع ح ـل ـهــا ،ض ـمــن ه ــذا ال ـف ـهــم يـمـكــن
الـتـنـبــؤ بــالـسـلــوك األمــريـكــي الــاحــق فــي إدارة
ه ــذا ال ـم ـلــف ،أي م ـلــف االس ـت ـق ـطــاب ال ـقــومــي..
فــإمــا إعـطــاء وع ــود وإرس ــال إش ــارات دعــم إلــى
الـطــرفـيــن كــل عـلــى حِ ــدة ،بـحـيــث يـسـتـقــوي كل
منهما على اآلخــر بالدعم األمريكي المفترض،
وبــذلــك تــرتـفــع ح ـدّة االسـتـقـطــاب ،لـتـبــدأ ماكينة
البروباغندا القومية بالعمل ،طرف قومي يقيم
الــدنـيــا وال يـقـعــدهــا بــذريـعــة ال ــدف ــاع عــن وحــدة
الـ ـب ــاد ،والـ ـط ــرف اآلخ ـ ــر يـ ــرد ب ــداع ــي ض ـمــان
الـحـقــوق الـقــومـيــة الـكــرديــة ،لـتـكــون النتيجة :ال
الحفاظ على وحدة سورية ،وال تأمين الحقوق
ال ـك ــردي ــة ،أو م ــن خ ــال ف ــرض واقـ ــع مـنــاطــق
النفوذ ،وإعادة تقاسمها بين كل من يستمر في
االعتماد على األمريكي ،من أبناء تلك المناطق،
لـتـكــون أح ــد أش ـكــال الـتـقـسـيــم غـيــر الـمـعـلــن ،أو
السعي إلى إحياء نموذج ما يسمى ديمقراطية
المكونات ،إذا استؤنفت العملية السياسية ،أي
في كل األحوال المزيد من الفوضى.
البيانات المتضادة وتشابه الرؤى
من خالل العودة إلى الرؤية السياسية المتعلقة
للقوى والشخصيات واألطــراف الموقعة على
ال ـب ـيــان ـيــن ،ي ـم ـكــن ال ـق ــول :إن ن ـق ـطــة اس ـت ـنــادهــا
واح ــدة ،وهــي الــرهــان على الـعــامــل الــدولــي في
تحقيق األهداف ،انسياق ًا مع األوهام والوعود
الـ ـت ــي ق ــدم ـت ـه ــا ال ـ ـ ــدول الـ ــداعـ ـمـ ــة ،وخ ـص ــوص ـ ًا
الواليات المتحدة ،تلك الرؤية التي لعبت دور ًا
إلــى جــانــب دور الـقــوى الـمـتـشــددة فــي النظام،
ب ــاس ـت ـم ــرار ال ـك ــارث ــة اإلن ـس ــان ـي ــة ،ح ـيــث ســاهــم
الـطــرفــان (الـنـظــام ومـعــارضــة االئ ـتــاف) خــال
س ـنــوات األزمـ ــة ،وك ــل مــن مــوق ـعــه ،فــي عــرقـلــة
الحل السياسي ،أو االلتفاف عليه ،أو محاوالت

تمييعه ،وإفراغه من محتواه.
والـطــريــف فــي األم ــر ،أن الـقــوى والشخصيات
الموقعة على كال البيانين المتضادين يعتمدان
على األطــراف الــدولـيــة نفسها ،وهـمــا الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة وفــرن ـســا ،فــال ـحــوار ال ـك ــردي يـجــري
بــرعــايــة مـبــاشــرة مــن األمــري ـكــي ،بــاإلضــافــة الــى
دور فرنسي مساعد فــي الكواليس ،حسب ما
تسرب مــن أخـبــار ،وبـيــان الـطــرف اآلخــر يقول
فــي إح ــدى فـقــراتــه (ون ـعــرض خ ــال ذل ــك على
الحكومات األمريكية والفرنسية وباقي الدول
الصديقة مبادرتنا للعمل.)...
الواقعية بدي ًال عن التجاذب
كـمــا أكــدنــا م ــرار ًا فــي سـنــوات األزم ــة ،فــإن حل
المسألة الكردية عــدا عن كونه حق ًا ديمقراطي ًا
مـشــروعـ ًا ،هــو أيـضـ ًا ض ــرورة وطـنـيــة ســوريــة،
ونـعـتـقــد أن خــريـطــة طــريــق حــل هــذه الـمـســألــة،
تقوم على أساس حدين ثابتين:
الـحــد األول :إن ـهــاء سـيــاســات الـتـمـيـيــز الـقــومــي
وإن ـ ـك ـ ــار ال ـ ــوج ـ ــود ،وم ـف ــاع ـي ـل ـه ــا ،ون ـت ــائ ـج ـه ــا،
واالعتراف الدستوري بالتعدد القومي.
الحد الثاني :الحفاظ على وحدة سورية أرض ًا
وشعب ًا.
في مكان ما بين هذين الحدين اللذين ال يحق
ألحد تجاوزهما ،كونهما ضــرورات موضوعية
س ــوري ــة ،ي ـك ـمــن ال ـح ــل ال ــوط ـن ــي الــدي ـم ـقــراطــي
ل ـل ـم ـســألــة ال ـك ــردي ــة ف ــي س ــوري ــة ،أمـ ــا تـفــاصـيــل
الـحــل وصـيـغـتــه الـنـهــائـيــة ،فـهــذا مـنــوط بــالـحــوار
ب ـيــن ال ـســوري ـيــن ،وال ـح ــل ال ـس ـيــاســي الـتــوافـقــي
لعموم األزمــة الـســوريــة ،فــا هــو شــأن الحركة
القومية الكردية وحدها ،وال هو شأن معارضة
االئـتــاف وحــدهــا ،واليـحــق ألحــد وضــع شرط
مسبق ،أو(فيتو) من أحد االتجاهين.
م ــع ال ـتــأك ـيــد ب ــأن ال ـعــاقــة ب ـيــن ال ـح ـدّي ــن عــاقــة
ت ـكــامــل ،ال ي ـم ـكــن ت ـجــاهــل أح ــده ـم ــا ،ال ب ــل مــن
ال ـنــاح ـيــة الــواق ـع ـيــة ت ـجــاهــل أي ح ــد م ــن هــذيــن
الحدين ،يعني عملي ًا نسف اآلخر أيض ًا.
تـجــدر اإلش ــارة هـنــا ،أنــه مــع إنـجــاز هــذه المقال
صــدر بيان جــديــد ،تحت مسمى (نــداء مــن أجل
تحالف عربي ديمقراطي) في الجزيرة والفرات
ذو شحنة قــومـيــة أعـلــى ،وواض ــح مــن مـفــردات
الـبـيــان :أن ه ــؤالء يـبـحـثــون عــن دور لـهــم ،في
بعض المناطق الواقعة تحت النفوذ األمريكي.
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عن السياسة بوصفها احتيا ًال وبوصفها

يقف الوضع السوري بأسره على عتبة الدخول في مرحلة جديدة نوعياً من التحوالت
العاصفة؛ ورغم ّأن المشهد بأبعاده المختلفة وعلى رأسها االقتصادي المعيشي ،يبدو
سوداوياً بالنسبة للكثيرين ،إال ّأن نظرة متفحصة ليس إلى الوضع السوري فحسب ،بل
إلى مجمل التطورات الدولية واإلقليمية ،تشير بوضوح إلى انفراجات قريبة قادمة.
ǧسعد صائب

لـعــل أه ــم جــوانــب االن ـف ــراج ال ـق ــادم ،بــالـتــوازي
م ــع ت ـث ـبّ ــت وت ـص ـل ــب مـ ـي ــزان الـ ـق ــوى ال ــدول ــي
الجديد واقتراب التطبيق الكامل للقرار ،2254
هــو الـمــوجــة الـقــادمــة مــن الـحــركــة الشعبية في
س ــوري ــة .ال ـحــركــة الـشـعـبـيــة ال ـق ــادم ــة سـتـكــون
ال ـعــامــل ال ـحــاســم ف ــي االس ـت ـف ــادة م ــن ال ـت ــوازن
ال ــدول ــي ال ـجــديــد ،وم ــن تـطـبـيــق ال ـق ــرار ،2254
لـجـعـلـهـمــا ي ـص ـبــان ف ــي مـصـلـحــة س ــوري ــة ،وفــي

المجتمع المدني والسياسة
أحــد مداخل التعاطي العام مع العمل السياسي
هــو ذلــك الفصل التعسفي الــذي يـجــري تقديمه
كـمـسـلـمـةٍ ع ـلــى الـجـمـيــع اإلق ـ ــرار ب ـهــا؛ وه ــي ّأن
ال ـع ـمــل ال ـمــدنــي يـتـصــف بــال ـح ـيــاد ،ف ــي ح ـيــن إن
العمل السياسي يتصف بالتحزب .وبطريقة أو
بأخرى يجري إسباغ قيمة إيجابية على «العمل
المدني» بمقابل قيمة سلبية يجري دمغ «العمل
السياسي» بها.
لــن نتعمق هنا فــي معالجة عملية الفصل هــذه،
ولـكــن سنكتفي بــاإلشــارة إلــى كــونـهــا مقطوعة
األسـ ــاس ال ـن ـظــري؛ فـمـفـهــوم الـمـجـتـمــع الـمــدنــي
نفسه ،كــان لــدى واضعه األساسي (الفيلسوف
األل ـمــانــي ه ـي ـغــل) ،مـتـضـمـنـ ًا لـمـفـهــوم الـمـجـتـمــع
السياسي ،بل ومطابق ًا له في كثير من األحيان.
عـمـلـيــة الـفـصــل بـيــن االث ـن ـيــن ب ــدأت فــي الـنـصــف
األول من القرن الماضي ،مع نشوء المؤسسات

مصلحة األغلبية الساحقة من السوريين .دون
هذه الحركة ،دون انتظامها ونضجها ،ال يمكن
ضمان شيء.
وألن الحركة الشعبية في جوهرها هي تعبير
ّ
فإن فكرة
عن النشاط السياسي العالي للناسّ ،
الـعـمــل الـسـيــاســي نـفـسـهــا ،وبـسـبــب مــا تعرضت
له من تشويه منظم وطويل األمد ،تحتاج إلى
الــوقــوف عندها مـطــو ًال ،وإلــى تحديد ماهيتها
واتجاهاتها.

الــدولـيــة ابـتــداء مــن عصبة األمــم ومــن ثــم األمــم
المتحدة ،وكذلك مع تنامي أشكال القمع الناعم
(الـهـيـمـنــة) كـمـســاعــد وبــديــل عــن الـقـمــع الـخـشــن
(السيطرة) ،التي كان من الضروري بموجبها
(الـهـيـمـنــة) أن يـتـحــول الـمـجـتـمــع الـمــدنــي نفسه
إلى منظومة المتصاص الصدمات ،والصدمات
الثورية بشكل خاص.
بالعودة إلى الصبغة السلبية التي يجري دمغ
العمل السياسي بها ،ال بد لنا من نظرة سريعة
إلــى ال ــوراء ،وفــي اإلطــار الـســوري ،لكي نتبين
أساس هذه الصبغة
نظرة سريعة للوراء
بعيد ًا عن الحديث المجرد ،وقريب ًا من الشؤون
الـ ـس ــوري ــة ال ـم ـل ـم ــوس ــة ،م ــن ال ـم ـف ـي ــد أن نـنـظــر
بــدايــة ،وبشكل مكثف ،إلــى الـمــواقــف السياسية
األســاس ـيــة ال ـتــي ات ـخــذهــا ال ـطــرفــان ال ـســوريــان

ال تغيب مؤشرات
وبوادر انطالق
موجة جديدة من
الحركة الشعبية
في سورية سوى
عن أعمى بصر
وبصيرة ألنها
قادمة ال محالة

الـمـتـشــددان ،بوصفها مـثــا ًال ملموس ًا عــن ماهية
العمل السياسي في سورية ،وبالتالي عن آراء
الناس حوله.
لجهة الـنـظــام ،فقد أصــر منذ الـبــدايــة على فكرة
ال ـم ــؤام ــرة تـفـسـيــر ًا وح ـي ــد ًا لـكــل ش ــيء ،وكــذلــك
ع ـلــى م ــا أس ـم ــاه ال ـح ــل األمـ ـن ــي ،وال ـ ــذي تـطــور
الحـقـ ًا إلــى الـحـســم الـعـسـكــري .أص ـرّ أيـضـ ًا على
رفــض ال ـحــوار فــي ال ـبــدايــات ،ول ــدى قـبــولــه بــه،
فـقــد تـعــامــل مـعــه دائ ـم ـ ًا بــوصـفــه أداة لـلـمــراوغــة
أدل على ذلك من
والتهرب من الضغوط .ليس ّ
تجاهله لتوصيات اللقاء التشاوري تموز ،2011
وم ــا تــا ذل ــك مــن أحـ ــداث ،س ــواء عـبــر الـسـلــوك
االستعراضي في جــوالت جنيف المتعاقبة ،أو
مــن الـمــوقــف غـيــر الــرافــض وغـيــر الـمــوافــق علن ًا
على  2254ولكن الرافض عملي ًا وبالتلميح كلما
كان ذلك ممكن ًا ،ووصو ًال إلى سلوكه التعطيلي
السابق والحالي اتجاه اللجنة الدستورية.
ع ـلــى ال ـض ـفــة «ال ـم ـقــاب ـلــة» ،ف ـقــد ات ـخ ــذ الـمـجـلــس
ال ــوط ـن ــي ،ومـ ــن ث ــم االئـ ـت ــاف وب ـعــده ـمــا هـيـئــة
ال ـت ـفــاوض بـنـسـخـتـيـهــا ،وال ـتــي بـقـيــت الـسـيـطــرة
األســاس ـيــة ضـمـنـهــا لـلـجـهــات نـفـسـهــا ،مـجـمــوعــة
مــن الـمــواقــف الـمـعــاديــة للحل الـسـيــاســي؛ ابـتــدا ًء
م ــن رف ــض ال ـح ــوار وط ـلــب ال ـتــدخــل ال ـخــارجــي
وتشجيع العسكرة ،ومن ثم رفض خطة كوفي
عنان والمبادرة العربية وبيان جنيف والقرار
 2254ومسار أستانا ومؤتمر سوتشي واللجنة
الدستورية.
المشترك بين متشددي الطرفين ،أنهم اضطروا
دائ ـم ـ ًا لـلـمــوافـقــة الح ـق ـ ًا ،إل ــى ه ــذا الـحــد أو ذاك،
وفي إطار المراوغة واستمرار التعطيل ،على ما
رفضوه سابق ًا ...ومن حسن طالعنا كسوريين،
(إذا كــان من الممكن الحديث عن حسن طالع)
ّأن مـنـصــات وم ـســاحــات الـتـخــزيــن اإللـكـتــرونــي

قد تطورت بشكل كبير بحيث ّإن كل المواقف
مـسـجـلــة وم ـح ـفــوظــة بــال ـب ـيــانــات والـتـصــريـحــات
والصوت والصورة.
السياسة بوصفها احتيا ًال!
الـغــرض مــن الـعــرض السابق هــو الــوصــول إلى
ال ـف ـكــرة الـتــالـيــة :إذا ك ــان ال ـطــرفــان الـمـتـشــددان
واللذان تصدرا المشهد خالل السنوات السابقة،
يـمــارســان السياسة بالطريقة الموضحة أعــاه؛
أي برفع شعارات واتخاذ مواقف معينة ،فقط
فإن من
ليتم التراجع عنها إلى ضدها بعد ذلكّ ،
الـطـبـيـعــي أن يـحـكــم ال ـســوريــون عـلــى الـسـيــاســة
ككل وعلى الممارسة السياسية بأنها ليست أكثر
من ممارسة احتيالية ،مراوغة ،كاذبة ،انتهازية،
ال يحكمها مبدأ وليس فيها أيــة ثوابت ،ما دام
أي مــوقــف مـهـمــا بــدا صـلـبـ ًا ،هــو مــوقــف خاضع
للبازار ،وقابل للتغيير من الضد إلى الضد...
ضمن هــذا الـتـصــور ،يصبح مــن المفهوم تمام ًا،
أن نـتـلـقــى نـصـحـ ًا صــادق ـ ًا مــن الـبـعــض بــالـقــول:
ال ت ـع ـل ـنــوا ع ـ ــدا ًء م ـط ـل ـق ـ ًا ل ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة،
اجعلوا مواقفكم «مــرنــة» أكـثــر ...وبـهــذا المعنى
فـنـحــن حـقـ ًا ال نـتـمـتــع بــأدنــى درج ــات الـمــرونــة؛
طــالـبـنــا بــال ـحــوار م ـنــذ الـلـحـظــة األول ـ ــى ،وافـقـنــا
عـلــى ال ـم ـبــادرة الـعــربـيــة وب ـيــان جـنـيــف و2254
ومـســار أستانا وسوتشي واللجنة الدستورية
وب ـق ـي ـن ــا ع ـل ــى م ــواق ـف ـن ــا ،وطـ ـ ــوال ال ــوق ــت ك ــان
ال ـش ـع ــار األس ــاس ــي الـ ــذي ن ـع ـمــل م ــن أج ـل ــه هــو
التغيير الجذري الشامل االقتصادي االجتماعي
الـسـيــاســي والــديـمـقــراطــي ،وذل ــك بــال ـتــوازي مع
مــواقــف ثــابـتــة اتـجــاه األمــريـكــي واتـجــاه الغربي
عـمــومـ ًا .و(االقـتـصــادي االجتماعي) هــو مفتاح
حــاســم لـفـهــم األمـ ــور وال ـم ــواق ــف الـمـخـتـلـفــة مــن
وجهة نظرنا...

المتشددون في الطرفين ،ال يكتفون بممارسة السياسة بمفهومها االحتيالي ،بل
ويساهمون في تشويه معنى السياسة والعمل السياسي في أذهان الناس؛ يكفي
يسخفون باستمرار الجانب السياسي لألزمة ،لحساب
أن نتذكر ّأن متشددي النظام ّ
وكأن ك ًال من الجانبين مستقل عن
الشعاراتي،
محاربة اإلرهاب والجانب الوطني
ّ
اآلخر أو قابل للحياة دونه .على الطرف اآلخر يتحفنا البعض بتصريحات من
قبيل (نحن ثورة ولسنا معارضة) ،أي أنهم ليسوا ساسة ،والعجيب ّأن هؤالء لم
يمتنعوا عن ممارسة العمل السياسي طوال السنوات السابقة ،بل وعلى تصدره،
بعد أن كانوا متصدرين طوال عقود ضمن بنى الفساد الكبير داخل جهاز الدولة.
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توزيع الثروة الوطنية والذي يذهب بموجبه ما يصل إلى %90
أن النظام السياسي
لقلة اقتصادية ال تزيد عن  %10يوضح ّ
القائم يعمل لخدمة مصلحة هذه الـ  %10العابرة للطوائف
والقوميات وضد مصلحة الـ  %90المتبقين

السياسة تكثيف لالقتصاد
ترى الماركسيةّ ،أن السياسة تكثيفٌ لالقتصاد،
وأن عالقات اإلنتاج هي القاعدة المادية التي
ّ
تبنى فوقها الحياة السياسية للمجتمع .ولكن
دون ال ــدخ ــول ف ــي ع ـمــق ال ـن ـظــرة الـمــاركـسـيــة
لــأمــر ،يـمـكـنـنــا ال ـقــول بـشـكــل مـبـســط :انـظــروا
إلــى البرامج االقتصادية لــأطــراف المتشددة
ومصالح من تمثل ،وعندها يصبح من الممكن
ليس فهم مواقفها السياسية السابقة فحسب،
بل والتنبؤ بما سيأتي من مواقف.
بالنسبة للنظام ،فال حاجة للبحث بين األوراق
وال ـكــراســات عــن بــرنــامـجــه االق ـت ـصــادي ،يكفي
الـنـظــر إلــى الــواقــع ،ولـيــس الـيــوم فـحـســب ،بل
وخــال ثالثين سنة مضت على األقــل .توزيع
ال ـث ــروة الــوط ـن ـيــة ف ــي س ــوري ــة والـ ــذي يــذهــب
بموجبه مــا يصل إلــى  %90لقلة اقـتـصــاديــة ال
تــزيــد عــن  ،%10يــوضــح ّأن الـنـظــام الـسـيــاســي
ال ـق ــائ ــم ،ي ـع ـمــل ل ـخــدمــة مـصـلـحــة هـ ــذه ال ـ ـ %10
الـعــابــرة للطوائف والـقــومـيــات ،وضــد مصلحة
ال ـ  %90المتبقين العابرين بــدورهــم للطوائف
والقوميات.
بــالـنـسـبــة ل ـل ـم ـعــارضــة ،أو لـنـقــل لــأق ـســام مـنـهــا
الـ ـم ــزودة بــالـفـيـتــامـيــن اإلع ــام ــي وال ـس ـيــاســي
الـ ـخ ــارج ــي ،ف ـ ـ ّـإن ال ـب ــرام ــج ال ـم ـط ــروح ــة عـلــى
ال ــورق ،تُـجـمــع تـقــريـبـ ًا عـلــى (اقـتـصــاد الـســوق
الـحــر) ،أي على بــرامــج الـنـظــام نفسها ،وعلى
ت ــوزي ــع الـ ـث ــروة ن ـف ـســه ،وب ـه ــذا ال ـم ـع ـنــى ف ـ ّـإن
ه ــذه «ال ـم ـع ــارض ــة» لـيـســت م ـعــارضــة لـلـنـظــام،
بــل مـعــارضــة للسلطة؛ أي ّأن مشكلتها ليست
مــع نـهــب الـنــاس وقـمـعـهــم ،بــل حــول مــن يملك
«الحق» في القيام بذلك.
ول ـيــس م ــن الـمـسـتـغــرب ّأن مــوقــف الـجـهـتـيــن
مــن قـيـصــر وال ـع ـقــوبــات الـغــربـيــة هــو ذات ــه في
ال ـج ــوه ــر .ال ـن ـظ ــام ي ـق ــول ل ـل ـن ــاس( :اص ـم ــدوا
واصـبــروا ،ليس أمامكم مــن خـيــار ،لــن أحــارب
ال ـف ـســاد ال ـك ـب ـيــر ،ل ــن أت ـخ ـلــى ع ــن الـ ـ ــدوالر ،لــن
أتـخـلــى عــن مـنـظــومــة الـنـهــب عـبــر االس ـت ـيــراد،
لن أتخلى عن السياسات الليبرالية ،لن أسهل
المضي نحو الحل السياسي ،ولكن عليكم أن
تصمدوا ،ويُفضَّ ُل أيض ًا أن تصمتوا بينما أنتم
صامدون).
ال ـم ـت ـشــددون م ــن ال ـط ــرف ال ـم ـقــابــل ،يــؤيــدون

ال ـع ـق ــوب ــات وي ـق ــول ــون ب ـض ــرورت ـه ــا وي ـن ـفــون
تأثيرها على الشعب الـســوري ،وإذا اعترفوا
بوجود «بعض اآلثار الجانبية» فإنهم يقولون
لـلـنــاس :اص ـبــروا «إن ـمــا الـنـصــر صـبــر ســاعــة».
والصابرون طبع ًا هم عموم السوريين وليس
«نخبتهم» المعارضة التي لم ينتخبوها.
وألن الـسـيــاســة تـكـثـيــف لــاقـتـصــاد وللمصالح
ّ
االق ـت ـصــاديــة ،فـ ـ ّـإن ال ـم ـت ـشــدديــن ف ــي الـطــرفـيــن
يمارسون السياسة نفسها من حيث الجوهر
في نهاية المطاف ،ولكن هل هذه هي السياسة
ك ّلها؟
السياسة :سياستان
إذا كانت السياسة التي تمثل الناهبين تحمل
ال ـس ـمــات األخ ــاق ـي ــة واالق ـت ـص ــادي ــة ل ـهــم كـفـئــة
وشريحة طبقية ،أي سمات النصب واالحتيال
فإن السياسة
والمراوغة والريعية والطفيليةّ ،
الـتــي تـمـثــل الـمـنـهــوبـيــن ،يـنـبـغــي لـهــا أن تحمل
أي ـض ـ ًا سـمــاتـهــم األخــاق ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة ،أي
سـ ـم ــات ال ـع ـم ــل ال ـم ـن ـت ــج ال ـح ـق ـي ـق ــي ،الـ ـص ــادق
والمباشر والصريح واألخالقي.
هــل يـنــدرج الـكــام الـســابــق فــي إطــار توهمات
طهرانية؟ ال نعتقد ذلك نهائي ًا ،فالعصر الذي
نـعـيـشــه ه ــو ع ـصــر ال ـحــركــة الـشـعـبـيــة ال ـعــارمــة
والـمـسـتـمــرة والـمـتـصــاعــدة ،وه ــو لــذلــك عصر
موت الفضاء السياسي القديم (الذي تكرّست
ضمنه المفاهيم االحتيالية للسياسة) ،ووالدة
الفضاء السياسي الجديد الذي سيتطور شيئ ًا
فشيئ ًا ليعبّر عن مصالح المنهوبين.
ال ـس ـي ــاس ــة الـ ـت ــي ت ـم ـثــل ال ـم ـن ـه ــوب ـي ــن ،تـتـحـلــى
ب ــال ـم ــرون ــة ال ـم ـم ــزوج ــة ب ـص ــاب ــة ال ـم ـب ــدأ ،هــي
س ـي ــاس ــة ن ـض ــال ـي ــة ،ثـ ــوريـ ــة ،ول ـي ـس ــت س ـيــاســة
فإن المواقف المبدئية
مراوغة واحتيال ،ولذا ّ
ضمنها ليست قابلة للمساومة.
أه ــم م ــن ذل ــك ك ـ ّل ــهّ ،أن ال ـس ـيــاســة ال ـت ــي تـمـثــل
المنهوبين ،سندها األســاســي هــم المنهوبون
أنـفـسـهــم ،ول ــذا ال تـتـعــامــل مـعـهــم ككتلة بشرية
صـ ـم ــاء ت ـن ـح ـصــر وظ ـي ـف ـت ـهــا بــال ـت ـص ـف ـيــق ل ـهــذا
الطرف أو ذاك ،بالتوازي مع انعدام الفاعلية
ال ـم ـب ــاش ــرة .ول ـ ــذا ف ـ ـ ّـإن ال ـح ـق ـي ـقــة ه ــي األداة
ألن
األس ــاس ـي ــة ب ـي ــد م ــن ي ـم ـثــل ال ـم ـن ـهــوب ـيــنّ ،
الحقيقة وحدها هي من تستطيع جمع هؤالء

المواقف السياسية
األساسية التي
اتخذها الطرفان
السوريان
المتشددان مثال
ملموس عن ماهية
العمل السياسي
في سورية وبالتالي
عن آراء الناس حوله
المنهوبين في صف واحــد في وجــه ناهبيهم.
من السهل جــد ًا أن تقسّم الـ  %90على أساس
الطوائف والعشائر والقوميات ،وعلى أساس
مــؤيــد وم ـعــارض ،وعـلـمــانــي ومـتــديــن ،ومــدنــي
وريفي ،وإسالمي وقومي وماركسي ...وإلخ.
ولكن من الصعب جد ًا أن توحّدهم على أساس
مـصــالـحـهــم االق ـت ـصــاديــة ال ـم ـش ـتــركــة ...ل ــذا فـ ّـإن
الـعـمــل الـسـيــاســي الـمـمـثــل للمنهوبين هــو عمل

نضالي من ذلك النمط الذي وصفه أحد القادة
ال ـثــوري ـيــن ال ـع ـظــام ف ــي ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن بــأنــه
(العمل الممل الرتيب األسود).
عن المرونة والموقف من واشنطن
فـ ــي سـ ـيـ ــاق ال ـس ـي ــاس ــة االحـ ـتـ ـي ــالـ ـي ــة ،ي ـج ــري
اس ـ ـت ـ ـخ ـ ــدام مـ ـ ـفـ ـ ــردات م ـ ــن قـ ـبـ ـي ــل الـ ـمـ ــرونـ ــة
والبراغماتية والواقعية السياسية ،وليس في

مواضعها الصحيحة ،ولكن لتبرير شيء واحد
هــو الـمــواقــف المتقلبة والمتناقضة ،وأهــم من
ذلــك ،لتكريس سـيــاســة تـقــوم عـلــى «الـمــوازنــة
ب ـيــن م ـصــالــح ال ـ ــدول وال ــوق ــوف ع ـلــى مـســافــة
واح ــدة مـنـهــا جـمـيـعـهــا» ،ولـكـنـهــا فــي جــوهــرهــا
مـنـحــازة للمصالح الـغــربـيــة ،بـمــا يـحـمــل إشــارة
ساخرة ضمنية وكأن السياسي السوري عليه
أن يعمل بــوصـفــه (مجتمع ًا مــدنـيـ ًا افـتــراضـيـ ًا-
ح ـ ـيـ ــادي ـ ـ ًا) فـ ــي خ ـض ــم صـ ـ ــراع دولـ ـ ــي ح ــام ــي
الوطيس!.
بما يخص الواليات المتحدة ،ليست لدينا أية
أوهام حول انعدام الرغبة األمريكية في خروج
ســوريــة مــن أزم ـت ـهــا ،بــل الـعـكــس ف ـ ّـإن الــرغـبــة
األمــريـكـيــة هــي فــي تعميق وتــأبـيــد «المستنقع
ال ـســوري» .ليست لــديـنــا أوه ــام حــول رفضها
الـضـمـنــي لـتـطـبـيــق  2254أيـ ـ ًا ي ـكــن م ــا تـقــولــه.
يكفينا سلوكها اتجاه النصرة ،اتجاه الشمال
الشرقي ،في مسألة العقوبات ،في العمل ضد
مـســار أسـتــانــا ،وغـيــرهــا مــن الـمـحـطــات ،وعلى
رأسـهــا موافقتها على ضــم الـجــوالن الـســوري

المحتل إلى الكيان الصهيوني.
ك ــل هـ ــذه األمـ ـ ــور ،ت ـج ـع ـل ـنــا م ـت ـي ـق ـن ـيــن م ــن ّأن
الــوصــول إلــى الـحــل فــي ســوريــة لــن يـتــم دون
قدر ما من كسر اإلرادة األمريكية ،سواء على
المستوى الدولي أو اإلقليمي أو المحلي .كل
ذلــك يعني ّأن أيّــة «مــرونــة» اتـجــاه األمــريـكــي
لــن تـســاهــم إال فــي إطــالــة أمــد األزم ــة ومـعــانــاة
ال ـ ـنـ ــاس .وع ـل ـي ــه فـ ـ ـ ّـإن «ال ـ ـمـ ــرونـ ــة» فـ ــي ه ــذا
الـمــوضــع ،ليست مــرونــة ،بــل احـتـيــا ًال سياسي ًا
واصطفاف ًا ضد مصالح السوريين.
وألن «إغ ـض ــاب الـمـسـتـعـمــر أس ـهــل دائ ـم ـ ًا مــن
ّ
إرضـ ــائـ ــه» ،فـ ـ ّـإن ال ـت ـعــامــل م ــع األم ــري ـك ــي عـلــى
أن ــه ع ــدو ،هــو أم ــر ال بــديــل عـنــه ،وال ـح ـدّة في
الـخـطــاب ات ـجــاه األمــري ـكــي تـتـنــاســب مــع ح ـدّة
إج ــرام ــه اتـ ـج ــاه ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري وش ـعــوب
ال ـم ـن ـط ـق ــة ،وت ـت ـن ــاس ــب بـ ــالـ ــذات مـ ــع ت ــواط ـئ ــه
الضمني التاريخي مــع شبكات الفساد الكبير
الـمـحـلــي ،الـتــي عـمـلــت وتـعـمــل كــإحــدى أدوات
ت ـه ــري ــب ون ـه ــب ثـ ـ ــروات ال ـس ــوري ـي ــن بــات ـجــاه
المركز الغربي...

فضاء سياسي جديد
ال تغيب مــؤشــرات وبــوادر انطالق موجة جديدة من الحركة الشعبية في سورية سوى
عن أعمى بصر وبصيرة .وألنها قادمة ال محالة ،فإنها ينبغي أن تنخرط في تنظيم نفسها
سـيــاسـيـ ًا بشكل أعـمــق وأكـثــر نـضـجـ ًا مــن كــل مــا سـبــق ،وعليها أن تـفــرز قـيــاداتـهــا وممثليها
وشعاراتها من رحمها هي ،وإذا تقاطعت مع قوى سياسية موجودة على الساحة فليكن،
ولـكــن األس ــاس الـصـلــب لـلـفـضــاء الـسـيــاســي الـجــديــد هــو الـحــركــة الشعبية الـقــادمــة نـفـسـهــا...
بــاإلضــافــة إل ــى مــن يـمـلــك مــا يـكـفــي مــن ال ـقــدرة الـمـعــرفـيــة والـمـصــداقـيــة الـعـمـلـيــة ،مــن الـقــوى
السياسية الموجودة على الساحة.
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 28ألف ليرة عن كل ُم ِّؤمن سنوياً..

هل تلبي الغاية التأمينية؟

بناء على موافقة الحكومة تم زيادة مبلغ االقتطاع الشهري من أجور المؤمن عليهم صحياً ،بحيث أصبح  500ليرة بد ًال
من  250ليرة ،وذلك اعتبارًا من  ،2020/7/1وقد صدر تعميم موجه من وزارة المالية إلى كافة محاسبي اإلدارات لدى
الجهات العامة بمضمونه.
ǧعاصي اسماعيل

الموافقة أعاله ،بحسب ما وردت على صفحة
الـحـكــومــة ب ـتــاريــخ  ،2020/6/22كــانــت بـغــايــة
«تقديم الخدمة األفضل ،وبعد عزوف عدد من
مقدمي الخدمات الطبية بسبب ارتفاع تكاليف
مستلزمات العمل ،مع تلبية حاجة  90بالمئة
من حاالت الدخول إلى المشافي»« ،ويتحمل
الـفــرق الــداعــم للعقد ليصبح الــدعــم المقدم عن
كل مؤمن  ٢٢ألف بد ًال عن  ١٣ألف موزعة بين
مساهمة الـخــزيـنــة الـعــامــة والـســوريــة للتأمين،
أي لــم يتم تحميل العامل الـفــروقــات السعرية
للتعديالت التي تمت».
 %1من األجور غير معتبرة حكومياً
ل ــن ن ـخ ــوض ب ــال ـح ــدي ــث ع ــن أه ـم ـي ــة ال ـتــأم ـيــن
الصحي بالنسبة للعاملين ،وضرورة تصويبه
ب ـمــا يـحـقــق غــاي ـتــه ومـصـلـحــة ال ـمــؤمــن عـلـيـهــم،
فهذا أمر مفروغ منه ،وال حاجة للتأكيد عليه،
خاصة بعد كل ما أصابه واعـتــراه من مشاكل
ومالبسات منذ بدء تطبيقه وحتى اآلن ،على
حساب المؤمن عليهم وصحتهم طبع ًا.
لكن سنتوقف أو ًال عند عبارة« :لم يتم تحميل
ال ـعــامــل ال ـفــروقــات الـسـعــريــة لـلـتـعــديــات الـتــي
تمت» ،الواردة أعاله.
فــال ـقــرار أعـ ــاه ح ـمّــل ال ـعــامــل ح ـصــة م ــن هــذه
الـ ـفـ ــروقـ ــات ع ـم ـل ـي ـ ًا ،ب ـح ـيــث أص ـب ـح ــت 6000
لـيــرة ب ــد ًال مــن  3000لـيــرة سـنــويـ ًا ،لـكــن على
مــا ي ـبــدو ف ــإن الـحـكــومــة تـعـلــم عـلــم الـيـقـيــن أن
ال ـم ـب ـلــغ اإلضـ ــافـ ــي ال ـ ــذي ت ــم ت ـح ـم ـي ـلــه لـلـعــامــل
س ـن ــوي ـ ًا ،وال ـب ــال ــغ  3000ل ـي ــرة ،يـعـتـبــر مـبـلـغـ ًا
ضئي ًال بحسب ما وصلت إليه القيمة الشرائية
لليرة بمقابل األسعار ،لذلك ربما أسقطته من
حساباتها!
علم ًا أن مبلغ االقتطاع الشهري بحسب القرار

أعــاه أصبح يـقــارب نسبة  %1مــن كتلة األجــر
الـشـهــري ،وهــي نـسـبــة مـعـتـبــرة ،لـكــن تـضــاؤل
األجـ ـ ــور ،وت ــراج ــع ال ـق ـي ـمــة ال ـش ــرائ ـي ــة ل ـل ـيــرة،
جـعـلــت مــن هــذا الـمـبـلــغ الـشـهــري  500/لـيــرة/
هــزيـ ًا جــد ًا بــالــواقــع العملي مــع األســف ،وهو
أمــر بـعـهــدة ومـســؤولـيــة الـحـكــومــة مــن كــل بــد،
التي كذلك أسقطت هذه المسؤولية عن كاهلها
على ما يبدو!
 28ألف ليرة سنوياً
الــدعــم ال ـم ـقــدم عــن كــل مــؤمــن بـحـســب ال ـقــرار
أع ــاه أص ـبــح  22أل ــف ل ـيــرة ،أي أن شــركــات
التأمين المتعاقدة مع الجهات العامة أصبحت
تتقاضى عن كل مؤمن عليه مبلغ  28ألف ليرة
س ـنــوي ـ ًا ،وذل ــك بـعــد إضــافــة مـبـلــغ  6000لـيــرة
المقتطعة من كل عامل سنوي ًا.
وبحساب الفروقات ،يتبين أن مضمون القرار
قد منح مبلغ  12ألف ليرة إضافية عن كل عامل
لـمـصـلـحــة ش ــرك ــات ال ـتــأم ـيــن ال ـص ـحــي س ـنــوي ـ ًا،
ولكم أن تحسبوا مــا ستحققه هــذه الشركات
من عائدات سنوية بموجب العقود ،وبحسب
الــرقــم اإلجـمــالــي للعاملين فــي الــدولــة ،باعتبار
أن التأمين الصحي إلــزامــي ،بغض النظر عن
فـعــالـيــة وج ــدوى ال ـخــدمــات الـمـقــدمــة مــن هــذه
الـشــركــات عـبــر مـقــدمــي الـخــدمــات الـمـتـعــاقــديــن
معها (أطباء -مخابر -صيادلة -مشافي.)..
الشروط التعاقدية وااللتزام بها
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن االلـ ـت ــزام بــال ـشــروط
التعاقدية بما يحقق مصلحة المؤمن عليهم لم
يكن يسير بالشكل المطلوب طيلة السنوات
الـمــاضـيــة ،وق ــد اشـتـكــى ،وم ــا زال ،الـكـثـيــر من
العاملين المؤمن عليهم من عدم االلتزام بهذه
ال ـش ــروط ،وت ـهــرب مـقــدمــي ال ـخــدمــات الطبية
مـنـهــا (أط ـب ــاء -مـخــابــر -ص ـيــادلــة -مـشــافــي)،

إن مصلحة العاملين
وصحتهم ربما
ليست هي المحرك
الفعلي لمضمون
القرار الحكومي
أعاله بل هي
مصلحة الحفاظ
على أرباح شركات
التأمين دون أي
مواربة

بــاإلضــافــة لـشــركــات الـخــدمــات الـصـحـيــة طـبـعـ ًا،
س ـ ــواء ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر أو غ ـي ــر م ـب ــاش ــر ،مــع
ع ــدم تـغـيـيــب أوجـ ــه ال ـم ـحــابــاة وال ـف ـســاد الـتــي
شابت بعض الخدمات وأسعارها ،ومضمون
الموافقة أعاله لم يغفل هذا الجانب من التهرب
الـمــرتـبــط بــارتـفــاع تكاليف مستلزمات العمل،
عـلـمـ ًا أن بـعــض مـقــدمــي ال ـخــدمــات يـتـقــاضــون
فــارق هــذه التكاليف مــن العامل المؤمن عليه
في الكثير من األحيان.
وال نــدري هل الــزيــادة المقرة أعــاه ستتكفل
بتقديم الخدمات بحسب الـشــروط التعاقدية،
وب ـمــا يـحـقــق مـصـلـحــة ال ـمــؤمــن عـلـيـهــم ،أم أن
ذريـعــة التكاليف ،برغم مشروعيتها النسبية،
ستستمر ورق ــة ضـغــط عـلــى الـعــامـلـيــن ،وعلى
حساب صحتهم ،خاصة بظل تذبذب األسعار
المستمر؟!
هل مصلحة العامل هي المبرر والدافع؟
مضمون القرار الحكومي أعاله يبدو أن غايته
مـصـلـحــة ال ـعــام ـل ـيــن وص ـح ـت ـهــم ،ل ـكــن بــالـمـقــابــل
ن ـت ـســاءل عــن جــديــة الـحـكــومــة بــالـحـفــاظ على
مصلحة هؤالء؟!
وب ـهــذا ال ـصــدد لــن نـتـحــدث عــن األجـ ــور ،الـتــي
تعلم الـحـكــومــة يقين ًا بهزالتها وعــدم فعاليتها
فــي ظــل الــواقــع االقـتـصــادي المعيشي الـقــائــم،
وبــأن ـهــا بــال ـكــاد تـغـطــي االح ـت ـيــاجــات الـغــذائـيــة
ألســرة مـكــونــة مــن خمسة أف ــراد مــدة أسـبــوع
واح ــد فـقــط ال غـيــر عـلــى أبـعــد ال ـحــدود ،وهــي
مسؤوليتها أو ًال وآخر ًا.
لـكــن سـنُــذ ِّكــر فـقــط بــالـمــوافـقــة الحكومية حــول
رفــع قيمة الوجبة الغذائية للعاملين إلــى 300
ل ـي ــرة ،وع ــن م ــآل ه ــذه ال ـمــواف ـقــة ال ـتــي نــامــت
بــدهــال ـيــز ال ـح ـكــومــة ووزارة مــال ـي ـت ـهــا ،بــرغــم
أحقيتها!.
فقد سبق أن وافقت اللجنة االقتصادية على
رف ــع ق ـي ـمــة الــوج ـبــة ال ـغــذائ ـيــة ل ـل ـع ـمــال الــذيــن
يتعرضون لعوامل ملوثة وضارة بالصحة من
 30ليرة إلى  300ليرة ،وذلك بعد العديد من
الـضـغــوط والـمـطــالـبــات المشفوعة بالبيانات
واإلح ـص ــاءات الـتــي عـمـلــت عـلـيـهــا الـعــديــد من

الـجـهــات الـحـكــومـيــة ،بــاإلضــافــة لــاتـحــاد الـعــام
لنقابات الـعـمــال ،لكن وعـلــى الــرغــم مــن مــرور
ع ــام عـلــى ه ــذه ال ـمــواف ـقــة ت ـقــري ـب ـ ًا ،وض ــرورة
إع ــادة الـنـظــر بـهــا بـعــد هــذه الـفـتــرة الـطــويـلــة،
إال أن ـهــا م ــا زالـ ــت حـبـيـســة دون تـنـفـيــذ لــدى
وزارة المالية والحكومة مــن خلفها ،بالرغم
مــن أن جــوهــر وغــايــة الــوج ـبــة ال ـغــذائ ـيــة هو
وقائي وصحي للعاملين ،أي يصب في نفس
اتـجــاه الحفاظ على صحة العاملين مــن هذه
الزاوية!.
فعن أية مصلحة يمكن الحديث بهذا
الصدد إذًا؟!
ربـ ـم ــا ،ومـ ــن بـ ــاب ال ـم ـق ــارن ــة ،ي ـس ـع ـنــا ال ـق ــول:
إن ال ـض ـغــط الـ ــذي مــارس ـتــه ش ــرك ــات الـتــأمـيــن
الصحي مؤخر ًا بذريعة التكاليف ،ولمصلحتها
طبع ًا ،والذي أسفر بالنتيجة عن القرار أعاله
ب ـت ـفــاص ـي ـلــه الــرق ـم ـيــة ســال ـفــة ال ــذك ــر ،ال يـمـكــن
م ـق ــارن ـت ــه بــال ـض ـغــط ال ـ ــذي م ـ ــورس م ــن قـبــل
العاملين ونقاباتهم طيلة الفترة الماضية من
أج ــل تـنـفـيــذ ال ـمــواف ـقــة الـحـكــومـيــة بــرفــع قـيـمــة
الوجبة الغذائية الصحية!
ولعل مؤشر بسيط يمكن لحظه بهذا الجانب،
فــالـقــرار الحكومي أعــاه تبعه مباشرة تعميم
مــن وزارة الـمــالـيــة إلــى الـمـحــاسـبـيــن ،بينما لم
تصدر وزارة المالية حتى تاريخه أي تعميم
أو ق ــرار أو تــوجـيــه بـمــا يـخــص قـيـمــة الــوجـبــة
الغذائية!.
ل ـي ـت ـب ـيــن ب ــال ـن ـت ـي ـج ــة ،أن م ـص ـل ـح ــة ال ـعــام ـل ـيــن
وصـحـتـهــم رب ـمــا لـيـســت ه ــي ال ـم ـحــرك الـفـعـلــي
ل ـم ـض ـمــون الـ ـق ــرار ال ـح ـكــومــي أع ـ ــاه ،ب ــل هــي
مصلحة الحفاظ على أربــاح شــركــات التأمين
دون أية مواربة ،خاصة أن الحديث يدور هنا
عــن استثمار بعشرات المليارات مــن الليرات
ال ـســوريــة س ـنــوي ـ ًا مــن ج ـيــوب الـعــامـلـيــن ومــن
حسابات الجهات العامة ،عبر مقدمي الخدمات
الطبية المتعاقدين ،والتي ستصب أرباحها في
حـســابــات هــذه الـشــركــات ،بينما قيمة الوجبة
ال ـغــذائ ـيــة ،ب ـحــال تـنـفـيــذ زيــادت ـهــا ،سـتـصــب في
جيوب العاملين فقط!.
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كما جرت العادة خالل األعوام السابقة في استقبال طالب شهادة التعليم الثانوي من
المناطق الساخنة ،خارج سيطرة الحكومة ،من أجل التقدم لالمتحانات النهائية ،فقد
وفد من منبج إلى حلب مئات الطالب والطالبات لهذه الغاية هذا العام.

ǧمراسل قاسيون

المختلف في إجراءات هذا العام ،كانت بعض
الـتــدابـيــر الـمـتـعـلـقــة بــاالحـتـيــاطــات االح ـتــرازيــة
والوقائية مــن الـكــورونــا ،مــن خــال تخصيص
بعض أماكن الحجر المؤقت لهؤالء ،باإلضافة
ل ـتــداب ـيــر ال ـن ـقــل واالن ـت ـق ــال م ــن وإلـ ــى ال ـمــراكــز
االمتحانية.
المعلومات الرسمية
ب ـح ـس ــب وكـ ــالـ ــة س ــان ــا بـ ـت ــاري ــخ 2020/6/11
«أع ـل ـنــت وزارة ال ـتــرب ـيــة ع ــن وصـ ــول الــدفـعــة
األول ــى مــن الـطــاب الـقــادمـيــن مــن ريــف حلب
الـشــرقــي «مـنـبــج» والـبــالــغ عــددهــم  522طالب ًا
وطالبة ،لتقديم امتحانات الثانوية العامة في
حلب ،وذلــك ضمن إجــراءات احترازية صحية
مشددة».
وأشـ ـ ــارت ال ـ ـ ــوزارة ف ــي ب ـي ــان ل ـه ــا ،أن «ه ــذا
اإلج ــراء يــأتــي فــي إط ــار الـتـعــاون بـيــن وزارة
التربية وعدد من الجهات المعنية في محافظة
حلب ،وبالتنسيق مع المنظمات الدولية».
وف ــي تـصــريــح ل ـ ســانــا أك ــد مــديــر تــربـيــة حلب
إب ــراه ـي ــم م ــاس ــو :أن ــه «ت ــم ات ـخ ــاذ اإلج ـ ــراءات
الوقائية كــافــة ،بالتعاون مــع عــدد مــن الجهات
المعنية الستقبال الطالب ،حيث تتواجد فرق
صـحـيــة مـشـكـلــة مــن دائ ــرة الـصـحــة الـمــدرسـيــة
ومــديــريــة الـصـحــة لـفـحــص ال ـطــاب ،وتسجيل
بـيــانــاتـهــم ،وإج ــراء مــا يـلــزم ضـمــن اإلج ــراءات
االح ـ ـتـ ــرازيـ ــة ال ـم ـت ـخ ــذة ل ـل ـت ـص ــدي ل ـف ـي ــروس
كورونا».
وأشار ماسو إلى أنه «تم التحضير الستقبال
الـطــاب الــوافــديــن مــن منطقة منبج فــي ريــف
حلب ،من خالل تأمين أماكن اإلقامة والحجر
وعددها  11مركز ًا في منطقة هنانو وتزويدها
بالكهرباء والـمــاء والسلل الصحية والغذائية،
وتقديم الدروس والمراجعات لتعويض الفاقد
التعليمي».

التفاصيل غير الرسمية
ب ـح ـســب ب ـع ــض الـ ـط ــاب الـ ــوافـ ــديـ ــن ،ف ـق ــد تــم
الـبــدء باستقبال الـطــاب الشباب قبل  10أيــام
مــن مــوعــد االم ـت ـحــان تـقــريـبـ ًا ،بـيـنـمــا تــم الـبــدء
باستقبال الطالبات البنات قبل  3أيام.
وبحسب بعض الطالبات ،فــإن مــدة الوصول
إلــى مراكز الحجر على الطريق تراوحت بين
ســاع ـت ـيــن ون ـص ــف و 12س ــاع ــة ،دون مـعــرفــة
أس ـبــاب ه ــذا الـتـبــايــن فــي ال ـســاعــات الـمـهــدورة
على الطريق ،والتي ترجمت بالنتيجة العملية
تعب ًا وإرهاق ًا كابدنه الطالبات.
ف ــي إح ــدى ال ـم ــدارس ال ـتــي خـصـصــت كـمــركــز
لحجر الـطــالـبــات «مــدرســة شـحــادة درويــش»
فــي مـنـطـقــة ه ـنــانــو ،وض ــع فـيـهــا ب ـحــدود 250
طالبة ،وجرى توزيعهن على القاعات الصفية
التي فتحت لهذه الغاية ،بحيث ضمت كل قاعة
بين  8-7طالبات ،وبحسب بعض الطالبات،
فــإن ال ـظــروف المعيشية بـهــذه الـقــاعــات كانت
بـعـيــدة عــن اإلج ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة والـحـجــر
الصحي ،كما أنهن منعن من الخروج تحت أي
ظرف وألية ذريعة.
وعن لقائهن مع أهلهم وذويهم ومعارفهم فقد
كــانــت الـمــدة ال تـتـجــاوز ال ــ 5دقــائــق ،طـبـعـ ًا مع
وجـ ــود ح ــرس ل ـل ـمــراق ـبــة ،وكــأن ـهــن سـجـيـنــات
ولسن محجورات.
أسعار متباينة
أمـ ـ ــا بـ ـخـ ـصـ ــوص تـ ــأمـ ـيـ ــن بـ ـعـ ــض الـ ـحـ ــاجـ ــات
ال ـضــروريــة ،وخــاصــة األغــذيــة ،فـقــد كــان هـنــاك
تمييز بـيــن الـطــاب والـطــالـبــات عـلــى مستوى
األس ـع ــار فــي بـعــض األح ـي ــان ،ألس ـبــاب كــانــت
مجهولة مــن قـبــل الـطــالـبــات الــاتــي نقلن ذلــك،
مع ترجيح عوامل االستغالل لهن بهذا المجال.
وب ـح ـســب م ــا ن ـقــل ع ــن إح ــدى ال ـطــال ـبــات ،ولــم
ي ـت ـســن ل ـن ــا ال ـت ــأك ــد م ــن هـ ــذه ال ـم ـع ـل ــوم ــة ،فـقــد
تـعــرض بـعــض ال ـطــاب لـحــالــة أشـبــه بالتسمم
جراء تناولهم بعض األغذية ،التي ربما كانت

السبب األساس
لغالبية المشاكل
خالل األيام
االمتحانية
الماضية وما
قبلها كان دور
بعض العاملين
في المنظمات
المسؤولة
عن تفاصيل
يومياتهم
ومعاناتهم
خاللها

منتهية الصالحية أو تعرضت للحرارة ،واألهم،
دون ات ـخ ــاذ إج ـ ــراءات الـتـعـقـيــم وال ــرق ــاب ــة عـلــى
سالمة الغذاء ،حيث جرى نقل بعض المصابين
إلى مشفى الرازي للمعالجة ،بعيد ًا عن إجراءات
الحجر المتخذة أيض ًا.
الكهرباء مقننة
والشواحن لم تف بالحاجة
عن وضــع الكهرباء فقد كــان معها معاناة إضافية،
ف ـب ــرن ــام ــج ال ـت ـق ـن ـيــن ف ــي م ــرك ــز ال ـح ـج ــر «م ــدرس ــة
شـحــادة» كــان مستمر ًا بعكس مــا صــرح بــه مدير
التربية ،لكن تم تأمين بعض الشواحن ،ولكنها لم
تف بالحاجة أيض ًا ،حيث كانت إضاءتها منخفضة
وض ـع ـي ـفــة ،وت ـف ــرغ س ــري ـع ـ ًا ،م ــا أدى ل ـعــدم تـمـكــن
الطالبات من متابعة دراستهن لي ًال ،علم ًا أن الفترة
الـلـيـلـيــة تـعـتـبــر م ـح ـبــذة ل ـلــدراســة م ــن ق ـبــل غــالـبـيــة
الـطــاب ،حيث يتم اإلنـجــاز خاللها بشكل أفضل،
خاصة لترافقها مع الـهــدوء الــذي يحتاجه الطالب
أث ـنــاء ال ــدراس ــة ،مـمــا اضـطــر الـكـثـيــر مــن الـطــالـبــات
الستعمال إضاءة الجواالت برغم سوئها ،وسرعة
استهالك الطاقة فيها ،ونفاذها أيض ًا.

إعدام األطباق الشعبية
لم تعد هناك إمكانية
للحديث عن وجود ما
يسمى «طبق شعبي» أو
«طعام شعبي» في ظل
االرتفاع الجنوني لألسعار،
بالتوازي مع انخفاض
القيمة الشرائية لليرة،
وفي ظل واقع الدخول
الشهرية التي أصبحت
شبه معدومة بهذه
المقاييس ،ناهيك عن
العاطلين عن العمل الذين
ال دخول لهم.

ǧسوسن عجيب

فــارتـفــاعــات األس ـعــار الـتــي أخــرجــت الكثير
م ــن ال ـس ـلــع ال ـغــذائ ـيــة م ــن س ـلــة االس ـت ـهــاك
ال ـيــومــي وال ـش ـهــري لـلـمــواطـنـيــن ،أخــرجــت
كذلك ما كان يطلق عليه «أكــات شعبية»،
م ـ ـث ـ ــل( :الـ ـ ـف ـ ــاف ـ ــل وال ـ ـ ـف ـ ـ ــول والـ ـحـ ـمـ ــص
والمسبحة والبرغل والسلطات والمفركات
والشوربات وغيرها) من هذه السلة أيض ًا.
أسعار متذبذبة صعودًا
سجلت بعض السلع الـغــذائـيــة الـتــي تدخل
في قوام الطعام الشعبي اليومي ارتفاعات
مـتـتــالـيــة خــال األس ـبــوع الـمــاضــي ،تـجــاوز
بعضها  ،%200وفيما يلي بعضها:
كيلو الـسـمـنــة الـنـبــاتــي بـيــن 5000 -4000
ل ـي ــرة ،كـيـلــو ال ـس ـكــر ي ـتــذبــذب ع ـلــى ح ــدود
 1600ليرة وبحسب المكان ،كيلو الطحين
تـ ـج ــاوز  900ل ـي ــرة ف ــي ب ـعــض األس ـ ــواق
وال ـم ـحــال ،كـيـلــو الـمـسـبـحــة ب ـحــدود 2600
لـيــرة ،كيلو الـفــول الـمـسـلــوق بـحــدود 900

لـ ـيـ ــرة ،ك ـي ـل ــو ال ـح ـم ــص الـ ـح ــب ال ـم ـس ـلــوق
ب ـح ــدود  800ل ـي ــرة ،لـيـتــر ال ــزي ــت الـنـبــاتــي
بحدود  3500ليرة ،صفط البيض 2600
ليرة -البيضة بحدود  86ليرة ،كيلو اللبن
الرائب  650ليرة ،كيلو الحليب  500ليرة،
كـيـلــو الـجـبـنــة ب ـح ــدود  3000ل ـي ــرة ،كـيـلــو
ال ـب ـطــاطــا وال ـب ـن ــدورة ب ـح ــدود  400ل ـيــرة،
كيلو الــرز بين  2500 -1000لـيــرة ،علبة
التون بحدود  1500ليرة ،علبة السردين
بحدود  1000ليرة ،قرص الفالفل تجاوز
 30لـيــرة وسـعــر السندويشة تـجــاوز 500
لـ ـي ــرة ،ك ـي ـلــو ال ـب ــرغ ــل  1300لـ ـي ــرة ،كـيـلــو
العدس  ،1300كيلو الحمص الحب ..900
اآلن ،لـكــم أن تـحـسـبــوا م ـثـ ًـا تـكـلـفــة وجـبــة
لخمسة أفراد بموجب هذه األسعار ،مثل:
وجبة فول أو وجبة فالفل ،أو طبق عجة،
أو أيــة وجـبــة مـفــركــات (بـطــاطــا -كــوســا)..
طـبـعـ ًا ب ــدون لـحـمــة ،ووج ـبــات الـشــوربــات
الـخـفـيـفــة وال ـم ـع ـكــرونــة ،ب ــل وح ـتــى صـحــن
الـسـلـطــة أو الـمـقــالــي (بـطــاطــا -بــاذنـجــان-
كوسا -زهرة).

وبالحسابات التقريبية ،إن التكلفة التقريبية
ألية وجبة ،كانت بالمقاييس القديمة تعتبر
شعبية ،أصبحت بين  5000-3000ليرة،
وبــال ـتــالــي ،أصـبـحــت خ ــارج ه ــذا التصنيف
الشعبي من الناحية العملية ،فكيف الحال
مع بقية األطباق والوجبات؟!
مزيد من العوز الغذائي والجوع
ان إعدام ما كان يسمى «األكالت الشعبية»
وإخ ــراج ـه ــا م ــن س ـلــة االس ـت ـه ــاك الـيــومــي
للمواطنين ،في ظل الواقع المجحف على
مستوى األجور وفرص العمل والتف ّلت في
األس ــواق وم ـعــدالت االسـتـغــال المرتفعة،
يعني :الحكم بمزيد من العوز الغذائي على
الغالبية المفقرة من السوريين ،المعوزين
مسبق ًا ،ويعني بالمحصلة :مزيد ًا من الجوع
ال ــذي ت ـجــاوزت إم ـكــانــات درئ ــه كــل حــدود
إمكانات المساعدات والتكاتف االجتماعي،
طبع ًا وبسبب غياب دور الدولة على هذا
المستوى ،ومحدوديته وما يغلب عليه من
أوجه فساد ومحسوبية نخرت بعمقه.
فأين المفر؟!

مشكلة إضافية واجهها بعض الطالب والطالبات
خـ ــال تــوج ـه ـهــم ل ـل ـمــراكــز االم ـت ـح ــان ـي ــة ،تـمـثـلــت
باعتبارهم متغيبين عن بعض امتحاناتهم ،دون
معرفة األسباب أيض ًا.
المنظمات الدولية وغياب أجهزة الدولة
بـحـســب بـعــض ال ـطــال ـبــات ،إن الـسـبــب األس ــاس
لغالبية المشاكل التي واجهها الطالب والطالبات
خالل األيام االمتحانية الماضية وما قبلها ،كان
دور بـعــض العاملين فــي المنظمات المسؤولة
عن تفاصيل يومياتهم ،ومعاناتهم خاللها ،بما في
ذلك مسؤولية النقل واالنتقال من وإلى المراكز
االم ـت ـح ــان ـي ــة ،ف ــي غ ـي ــاب ل ـ ــدور أج ـه ــزة ال ــدول ــة
المعنية بهذا الصدد!
ويتساءل هــؤالء الطالب ،عن إمكانية حلحلة
ب ـعــض ال ـص ـعــوبــات خ ــال األيـ ــام االمـتـحــانـيــة
ال ـقــادمــة ،وع ــن اإلج ـ ــراءات ال ـتــي مــن الـمـمـكــن
أن ت ـت ـخ ــذه ــا ال ـ ـ ـ ــوزارة ب ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـف ــوات
االم ـت ـحــانــات ،وه ــل سـيـتـمـكـنــون م ــن إعــادت ـهــا
رأفة بهم ،وبحالهم وبظروفهم القاسية سلف ًا،
أم ال؟!
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بيقولوا كالم الناس كتير وما بيخلص ...هيك بيقولوا ...يمكن صح ويمكن ال! بس اليوم
كالم الناس والسوريين باألخص يلي ما عم يخلص ...بس بطعمة هااا ..عم يطلعوا كل
قهرون بالحكي ألنو ما طالع بايدون غير الحكي لهأل ..بس ما منعرف بكرا شو مخبي..

ǧدعاء دادو

ت ــرا كــل ي ــوم عـنــا نـهـفــات حـكــومـيــة غـيــر شكل
بـتـخـلــي حـتــى الـحـجــر يـنـطــق وم ــا ع ــاد يسكت
مندون يمين...
ك ــرم ــال ت ـعــرفــوا تــأث ـيــرون الــره ـيــب ب ـكــل شـبــر
وبقعة من أرض الوطن...
قــالــوا :األس ـعــار كـلـهــا ارت ـف ـعــت ...ويــا شـحــاري
وشحاروا وشحار كل مين مسؤول عن عيلة
وعندو والد صغار...
كيلو اللبنة بـ  2400ل.س ،والجبنة بـ 5600
ل.س ،صحن البيض بـ  2800ل.س ،والسكر
بـ  1600ل.س ،وكيلو المسبحة بـ 2500ل.س،
الزعتر بـ 4000ل.س..
وهـ ــي األس ـ ـعـ ــار ت ـب ــع ك ـس ــر ال ـس ـف ــرة ب ــس يــا
عـ ـيـ ــونـ ــي ...وغـ ـيـ ــرو وغـ ـي ــرات ــو مـ ــن ح ـفــايــض
وحليب واألدوية والذي منو...
وواحد منون عقب ع األسعار وقال «أرخص
شي بسورية هو المواطن أما الباقي كلو غالي
وإلو قيمة»
قالوا عن هداك المقوص األخضر :دريتوا؟؟
صــار سـعــرو بــالـســوق ال ـســودا كــذا واهلل حلق
بــال ـعــالــي ...لــك دري ـتــوا ن ــزل س ـعــرو بــالـســوق
السودا لـ كذا...
يـعـنــي ع أس ــاس إن ن ــزل رح ت ـنــزل األس ـعــار
معو؟؟
يا لطيف في شي مو طبيعي ...اهلل يسترنا من
المقلب الجاي!!
أي وهيك...
قــالــوا عــن هــاد يلي كــانــت الـنـســوان تتزين فيه

بــزمـنــاتــا :لــك ال ـيــوم صــار سـعــر ال ـغــرام رسـمـيـ ًا
 100ألف ليرة...
أي يـ ــا ش ـب ــو الـ ــدهـ ــب الـ ـبـ ــرازيـ ـلـ ــي مـ ــن شــو
بيشكي؟؟
بتعرفوا ..ع هل االرتفاع هاد ارتحت من نق
أبي وأمي عليي أيمت بدنا نخطبلك!!!
أص ًال وبال هل الجازات ...يا دوبوا الواحد عم
يحسن يشبع حالو بهل الغال...
قالوا :عم يعملوا مبادرات خالقة من السورية
لـلـتـجــارة 3 ...كـيـلــو رز 2 +كـيـلــو سـكــر بسعر
ال ـ  1000ليرة للكيلو الــواحــد مع وجــود دفتر
العيلة والهوية!!!
فــي حــدا صلح المقصود بهل الـمـبــادرة وقــال:
«نرجو اصطحاب دفتر العائلة والهوية وبيان
عائلي ودفتر الجيش وبــراءة ذمة من المالية
وش ـعــرة مــن شـنــب نـمــر وردي وبـتـفـيـقــوا من
ال ـ  4الـصـبــح لـتـنـحـشــروا مــع الـعــالــم ،وتـنـطــروا
ب ــال ــدور لـتـجــي ال ـس ـي ــارة وب ـي ـع ـطــوا ك ــم واح ــد
كرمال الصور وع الفيس فور ًا ،والباقي بياخد
ال ـكــورونــا وبـيــرجــع ع الـبـيــت مـبـتـســم لـلـحـيــاة،
وما حصل ع شي باألساس»
قــالــوا :بــس هــل الـمــرة مــو الـنــاس يـلــي قــالــت..
ه ـنــن ي ـلــي ق ــال ــوا :إنـ ــو ال ـل ـب ـنــان ـي ـيــن ي ـق ـفــون ع
طوابير الخبز للحصول على ربطة خبز...
ع أس ــاس نـحــن وضـعـنــا أح ـســن م ـن ــون ...أي
بــال ـب ـطــاقــة ال ــذك ـي ــة وب ــرن ــام ـج ــون ت ـب ــع تــأم ـيــن
اح ـت ـيــاجــات ال ـم ــواط ــن وض ــرب ــو م ـن ـيــة واص ـلــة
ل ـل ـس ـمــا ،وم ــا زال ال ـم ــواط ــن الـ ـس ــوري لـلـيــوم
عــم يعضلوا رجليه مــن وقـفــة ع الـفــرن كرمال
يحصل ع ربطتين خبز بدل األربعة!!!

شــافــوا غـيــرنــا ومـسـتـحـيـيــن ي ـشــوفــونــا؟؟؟ يا
عيبشوم بس
يال المهم ،اهلل يفرج ع األمــة العربية كلها من
الظالم و .و .فهمتوا عليي أكيد...
ّ
بما إنو نحن كشعب حظنا زفت ببلدنا ..لذلك
رح نــدخــل ب ـم ـشــروع إعـ ــادة اإلع ـم ــار ونــزفــت
شوارع البلد كلها ...ما علينا
ال ـم ـهــم ،لـتـحـمــي حــالــك وعــائ ـل ـتــك وال ـن ــاس مــن
حولك من خطر اإلصابة بالكورونا:
اب ـت ـعــد ع ــن الـتـجـمـعــات ق ــدر اإلمـ ـك ــان ..ارت ــدي
ال ـك ـمــامــة ،خــاصــة فــي وســائــل الـنـقــل واألمــاكــن
المزدحمة ...التباعد المكاني يعني ال توقف ع
طابور الخبز أو ع شي طابور من الطوابير
يلي بتصير ضمن المبادرات الخالقة!!!
واهلل يحمي الجميع...
صدقت مقولة «أنا أطفو ع الحياة وال أعيش

فيها»
فــي واحــد لخص شــوي ع يلي عــم يصير عنا
وقــال« :يلي عم يموتوا بسورية بسبب الفقر
أكتر من يلي عم يموتوا بالكورونا ..وتجارنا
متل مرض السرطان ما بيشبعوا نهش فينا..
وحكومتنا ما عندا قدرة ع كبح فساد التجار
مدري لي؟؟»
بيقولوا :يلي بــدو يؤلف كتاب بيبكي الحجر
من الواقع ...يتفضل لعنا ع سورية ..من واقع
عيشتنا السودا فيكون تعملوا أجزاء من أروع
كتاب مأساوي...
بــالـنـهــايــة ،المشكلة الـيــوم عـنــا هــي :إنــو الغني
والـفـقـيــر جــوعــان ـيــن ...الـفـقـيــر مــو مــاقــي يــاكــل
والغني مو رضيان يشبع ،والحكومة أدن من
طين وأدن من عجين...
وخليها ع اهلل أحسن الشي...

 9,3مليون سوري يعانون من انعدام األمن الغذائي
صدر مؤخرًا تقرير قطري جديد لبرنامج األغذية العالمي التابع
لألمم المتحدة عن سورية ،ويغطي هذا التقرير الفترة حتى
نهاية شهر أيار  ،2020متضمناً بعض األرقام والبيانات
والمعطيات.
ǧسمير علي

ومـمــا ورد فــي الـتـقــريــر« :بـعــد تسع
سـنــوات مــن ال ـنــزاع ،ال تــزال األســر
فــي جـمـيــع أن ـحــاء ســوريــة تـتـعــرض
ل ـم ـس ـت ــوي ــات مـ ـتـ ــزايـ ــدة مـ ــن ال ـف ـقــر
وانـ ـع ــدام األمـ ــن ال ـغ ــذائ ــي ،وتـسـتـمــر
االحتياجات اإلنسانية الشديدة في
جميع أنحاء البالد».
تفصيالت
بحسب التقرير فإن« :الوضع العام
لألمن الغذائي آخ ٌذ في التدهور في
جميع أنحاء البالد ،وتحتاج األسر
إلى الدعم لتلبية احتياجاتها وإعادة
بناء حياتها».
أم ــا ع ــن أس ـب ــاب ه ــذا ال ـت ــده ــور فـقــد
عزاها التقرير إلى( :األعمال العدائية
واسـعــة الـنـطــاق -الـنــزوح الجماعي
ع ـبــر ال ـم ـحــاف ـظــات ال ـش ـمــال ـيــة -إلــى
جانب التراجع االقتصادي الحاد).
فقد أشــار التقرير ،إلــى أن «سورية
ت ـعــانــي ح ــال ـي ـ ًا م ــن أزمـ ــة اق ـت ـصــاديــة

ح ــادة ،وسـيـتــرتــب عـلــى ذلــك ارتـفــاع
معدالت انعدام األمن الغذائي».
ومن العوامل التي تزيد من صعوبة
ح ـصــول األسـ ــر ع ـلــى األغ ــذي ــة الـتــي
ت ـح ـت ــاج إلـ ـيـ ـه ــا ،ب ـح ـس ــب ال ـت ـق ــري ــر:
(ارت ـف ــاع أس ـعــار ال ـغ ــذاء وال ــوق ــود-
ان ـ ـخ ـ ـف ـ ــاض س ـ ـعـ ــر ال ـ ـ ـصـ ـ ــرف غ ـي ــر
الرسمي).
ف ـق ــد ورد فـ ــي ال ـت ـق ــري ــر أن ـ ــه« :م ــع
ارتفاع األسعار ،اضطرت األسر إلى
تبني تدابير قد تترتب عليها عواقب
ض ـ ــارة ل ـل ـت ـك ـيــف م ــع األوض ـ ـ ـ ــاع»...
«ب ـ ـع ـ ــض األس ـ ـ ـ ــر تـ ـقـ ـلـ ــل مـ ـ ــن عـ ــدد
وجباتها اليومية مــن ثــاث وجبات
إلــى وجبتين ،كما تبين ارتفاع عدد
األش ـخــاص الــذيــن يـشـتــرون الـمــواد
الغذائية باالستدانة ،كما تلجأ بعض
األس ــر إل ــى بـيــع األص ــول والـمــاشـيــة
إلدرار دخل إضافي».
أرقام
ووفـقـ ًا لتقديرات البرنامج« :يعاني
حالي ًا نحو  9,3مليون ســوري من
انعدام األمن الغذائي ،بزيادة قدرها
 1,4م ـل ـيــون ش ـخــص خـ ــال الـسـتــة
أشهر الماضية فقط».
« 11,1مليون شخص يحتاجون إلى
المساعدة اإلنسانية».

« 6,7م ـ ـل ـ ـي ـ ــون ش ـ ـخ ـ ــص تـ ـلـ ـق ــوا
م ـس ــاع ــدات م ــن ال ـب ــرن ــام ــج ف ــي عــام
.»2019
«يـ ـق ــدم ب ــرن ــام ــج األغـ ــذيـ ــة ال ـعــال ـمــي
المساعدات الغذائية المنقذة للحياة
لـعــدد يـبـلــغ  4,5مـلـيــون شـخــص في
سـ ــوريـ ــة كـ ــل شـ ـه ــر .وي ـش ـم ــل ذل ــك
األس ـ ــر ال ـت ــي ت ـح ـت ــاج إلـ ــى األغ ــذي ــة
المخصصة لـحــاالت ال ـطــوارئ التي
تـ ـق ــدم أثـ ـنـ ــاء الـ ـنـ ــزاعـ ــات وم ــوج ــات
ال ـ ـ ـنـ ـ ــزوح ،وك ـ ــذل ـ ــك أول ـ ـئ ـ ــك ال ــذي ــن
يـحـتــاجــون إلــى الـمـســاعــدة لتحسين
ت ـغــذي ـت ـهــم وض ـم ــان تـمـتـعـهــم بــاألمــن
الغذائي».
عوامل مغفلة من التقرير
الـتـقــريــر لــم ي ـجــافِ الـحـقـيـقــة الـعــامــة
ال ـ ـتـ ــي تـ ــؤكـ ــد اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار الـ ـت ــده ــور
المعيشي وصــو ًال لتزايد مستويات
الجوع بالنتيجة.
ل ـكــن ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذك ــر الـتـقــريــر
ل ـب ـعــض األس ـ ـبـ ــاب حـ ـي ــال ذل ـ ــك ،إال
أنــه ،كما جــرت الـعــادة مــع مثل هذه
الـتـقــاريــر ال ـتــي ت ـصــدرهــا الـمـنـظـمــات
ال ــدول ـي ــة ،أغ ـف ــل بـعـضـهــا اآلخـ ــر مـمــا
يمكن اعتباره من العوامل الخارجية
المؤثرة على الداخل بعمقه ،وخاصة
على المستوى االقتصادي ارتباط ًا

بالعقوبات المفروضة على سورية
م ـ ـث ـ ـ ًا ،وآثـ ـ ــارهـ ـ ــا ون ـت ــائ ـج ـه ــا ع ـلــى
مستوى زيادة معدالت ومستويات
انتشار الجوع ،التي لم يشر إليها ال
من قريب وال من بعيد.
وكــذلــك لــم يـشــر إلــى بـعــض الـعــوامــل
الــداخـلـيــة الـمــؤثــرة أي ـض ـ ًا عـلــى تــزايــد
مستويات الجوع وتعمقه وانتشاره،
مثل :عوامل النهب والفساد.
وهــذه وتلك من العوامل المتشابكة
والـمـتــرابـطــة داخ ـ ًـا وخ ــارج ـ ًا ،ربـمــا

يكون لها األثــر والــدور األكـبــر على
م ـس ـت ــوى زيـ ـ ــادة مـ ـع ــدالت ال ـج ــوع
وتفاقمه واسـتـمــراره ،ولـعــل إغفالها
وت ـج ــاه ـل ـه ــا م ـ ــن خـ ـ ــال مـ ـث ــل ه ــذه
ال ـت ـق ــاري ــر ي ـع ـيــق إم ـكــان ـيــة ال ــوص ــول
لـلـحـلــول الحقيقية الـنــاجــزة لمشكلة
الـ ـفـ ـقـ ــر ،وانـ ـ ـع ـ ــدام األم ـ ـ ــن الـ ـغ ــذائ ــي
والـ ـج ــوع ،ورب ـم ــا ل ــأزم ــة الــوطـنـيــة
العامة كذلك األمر ،وهي على ذلك ال
يمكن إخراجها من دائــرة التوظيف
والتسييس واالستثمار.
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ال نريد بث الرعب والذعر ،لكن بعض المؤشرات تقول :إننا مقدمون على كارثة بما
يخص تفشي وباء الكورونا ،إن لم ُتتخذ المزيد من االحتياطات الوقائية ،الفردية
والعامة ،الرسمية وغير الرسمية ،لمواجهة هذا الخطر والحد منه قبل وقوعه.

ǧعادل ابراهيم

ف ـمــن خ ــال ت ـت ـبــع أع ـ ــداد اإلصـ ــابـ ــات ،بـحـســب
الـمـعـلــن رسـمـيـ ًا خــال الـفـتــرة الـمــاضـيــة ،وعلى
الــرغــم مــن انخفاضها حتى اآلن بالمقارنة مع
غيرنا من البلدان ،المجاورة والبعيدة ،يتبين
أن هـنــاك تــزايــد ًا ملحوظ ًا فيها ،ويـتــزامــن ذلك
مــع اسـتـمــرار تخفيف اإلجـ ــراءات االحـتــرازيــة
وال ــوق ــائ ـي ــة ال ـع ــام ــة ال ـم ـت ـخ ــذة رسـ ـمـ ـيـ ـ ًا ،وم ــع
التراخي بإجراءات الوقاية الفردية.
استئناف األنشطة وتضاعف اإلصابات
تضاعفت أعــداد المصابين بالوباء خــال شهر
تقريب ًا ،وخالل هذه الفترة تراجعت إجراءات
ال ـح ـمــايــة وال ــوق ــاي ــة ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى الــرسـمــي
والـ ـشـ ـخـ ـص ــي ،واسـ ـت ــأنـ ـف ــت ك ــاف ــة ال ـف ـع ــال ـي ــات
االقـتـصــاديــة نـشــاطـهــا ،وك ــان آخــرهــا «مــوافـقــة
الفريق الحكومي على رفع نسبة اإلشغال في
المنشآت السياحية مــن  30إلــى  50فــي المئة
مع استمرار منع تقديم األراكيل».
وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـل ــي ج ـ ـ ــدول يـ ــوضـ ــح تـ ـطـ ــور أع ـ ــداد
الـمـصــابـيــن بـحـســب الـبـيــانــات الـمـعـلـنــة مــن قبل
وزارة الصحة ،بحسب ما ورد عبر صفحتها
الرسمية ،على مدار شهر تقريب ًا:
تحذير منظمة الصحة العالمية
نُقل عن مدير المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة
فــي الـشــرق األوس ــط ،ريـتـشــارد بــريـنــان ،عبر
وسائل اإلعالم ،قوله بتاريخ « :2020/6/26إن
عــدد المصابين بفيروس كــورونــا في سورية
منخفض ،لكن هناك خطر حدوث انفجار في
أعداد اإلصابات في المستقبل القريب».
وتابع« :في بلدان أخرى في المنطقة ،زاد عدد
ال ـحــاالت فــي الـبــدايــة ب ـبــطء ،ثــم ارت ـفــع بشكل
ح ــاد .رأي ـنــا ه ــذا فــي ال ـع ــراق وتــرك ـيــا ومـصــر.
ونتوقع تمام ًا أنه ستكون لدينا مشكلة مماثلة
في سورية».
وأضاف« :أنه ال يزال من الممكن في سورية
مـنــع حــدوث زي ــادة حــادة فــي عــدد اإلصــابــات
بـ ـفـ ـيـ ــروس كـ ـ ــورونـ ـ ــا ،م ـ ــن خـ ـ ــال م ـس ــاع ــدة
الـسـلـطــات ال ـســوريــة عـلــى إج ــراء االخ ـت ـبــارات
وت ـت ـبــع ات ـص ــاالت ال ـم ـصــاب ـيــن بــال ـف ـيــروس مــع
اآلخرين».
حرص حكومي ولكن!
الحكومة ،ومن خالل فريقها المعني بالتصدي
لــوبــاء ال ـكــورونــا ،مــا زال ــت تــؤكــد عـلــى الـتـشــدد
ب ـت ـط ـب ـيــق االشـ ـتـ ــراطـ ــات ال ـص ـح ـي ــة وال ـت ـب ــاع ــد
المكاني والحد من االزدحــام ،مع التأكيد على
دور المواطنين في الحد من انتشار الفيروس
عبر التزامهم باالشتراطات الوقائية ،في الوقت
ال ــذي اسـتـكـمـلــت فـيــه إل ـغــاء كــافــة االحـتـيــاطــات
واإلجراءات االحترازية والوقائية العامة ،التي
تم اتخاذها رسمي ًا خالل الفترة السابقة.
وكذلك طلبت وزارة الداخلية من المواطنين،
حــرصـ ًا عـلــى الـصـحــة والـســامــة الـعــامــة« ،عــدم
التستر على األشخاص الذين يدخلون القطر
بطريقة غير مشروعة ،والمبادرة إلى اإلبالغ
عـنـهــم فـ ــور ًا مـنـعـ ًا ألي خـطــر بــاحـتـمــال نقلهم
لفيروس كورونا».
بالمقابل ،وفــي تـطــور الفــت ،فقد بــدأت تظهر
ب ـعــض اإلص ــاب ــات ف ــي ال ـطــاقــم ال ـط ـبــي الـعــامــل
فــي المشافي ومــراكــز الــرعــايــة والـحـجــر ،وهــذا
يـعـتـبــر م ــن ال ـم ــؤش ــرات ال ـخ ـطــرة ،ل ـيــس فـقــط
ع ـلــى م ـس ـتــوى ان ـت ـش ــار الـ ـم ــرض ،ب ــل بـسـبــب

واقــع هـشــاشــة الـنـظــام الـصـحــي لــديـنــا وتــرهـلــه،
حيث تعتبر اإلصابات بالطواقم الطبية العاملة
مـ ــؤشـ ــر ًا إض ــافـ ـيـ ـ ًا ن ـح ــو ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـض ـعــف
والهشاشة.
سلسلة االنتشار بدأت والخطر داهم!
بـعـيــد ًا عــن الـخــوض فــي الكثير مــن التفاصيل،
وب ـع ـي ــد ًا ع ــن تـجـيـيــر وت ـق ــاذف ال ـم ـســؤول ـيــات،
يـجــدر التنبيه إلــى أن أمــر التفشي لــم يعد من
الممكن الـتـعــامــل مـعــه عـلــى أنــه مــوضــوع أمني
محصور بالقادمين من الخارج فقط ،بحسب
ما يتم الترويج له حتى اآلن.
فقد أصبح لدينا مصابون محليون ،وهؤالء ال
شك خالطو وتعاملوا مع الكثير من المواطنين
خالل فترة حضانتهم للفيروس قبل اكتشاف
إصــابـتـهــم وعــزلـهــم ،الـلـهــم بـحــال االعـتـمــاد على
إج ــراءات الـعــزل المعمول بها والمتبعة ،وهو
األم ــر الـمـشـكــوك فـيــه بــدلـيــل تــزايــد اإلصــابــات،
وانتقال المرض حتى من خالل البعض ممن
فرضت على أماكن تواجدهم إجراءات الحظر،
م ـثــل :مـنــاطــق ال ـس ـيــدة زي ـنــب ورأس الـمـعــرة
وجديدة الفضل وغيرها.
والـحــال كــذلــك ،فــإن سلسلة اإلصــابــة قــد بــدأت
تفعل فعلها مــن الناحية العملية ،ولـعــل الدليل
الجلي على ذلــك هــو تــزايــد األع ــداد المكتشفة
حتى اآلن والمعلن عنها رسمي ًا ،بما فــي ذلك
اإلصـ ــابـ ــات ف ــي الـ ـكـ ــادر ال ـط ـب ــي ن ـف ـس ــه ،وه ــو
األخطر.
ف ـم ـخــال ـطــو هـ ــؤالء ف ــي ال ـم ـشــافــي ُكـ ـ ُث ــر ،ن ـظــر ًا
لطبيعة عملهم ،ســواء على مستوى الطواقم
الطبية في المشافي األخرى ،أو على مستوى
طالب الدراسات في االختصاصات الطبية ،أو
على مستوى المواطنين المحتكين معهم في
عياداتهم وأماكن عملهم األخرى.
إجراءات إسعافية أولية
واق ـ ــع ال ـم ـن ـظــومــة ال ـص ـح ـيــة ب ـحــال ـهــا ال ــراه ــن،
وع ـلــى ض ــوء م ــا يـعــانـيــه ال ـق ـطــاع ال ـص ـحــي مــن
تراجع وترهل ،وما أصابه من نزف بكادراته
وطــواقـمــه خــال سـنــي ال ـحــرب واألزمـ ــة ،ومــا
يسجل من نواقص فيه على مستوى المنشآت
والـتـجـهـيــزات والـمـسـتـلــزمــات ،ومــا يــواجــه من
ص ـعــوبــات عـلــى مـسـتــوى الـتـمــويــل واإلن ـف ــاق،
مــع ع ــدم تـغـيـيــب اس ـت ـنــزافــه نـهـبـ ًا وفـ ـس ــاد ًا ،ال
يمكن التعويل عليه لمواجهة انتشار وتفشي
أيـ ــة جــائ ـحــة م ــرض ـي ــة ،ف ـك ـيــف ب ـجــائ ـحــة ،مـثــل:
الكورونا؟
ك ــذل ــك ،ب ـع ـي ــد ًا ع ــن الـ ـخ ــوض ف ــي أسـ ـب ــاب كــل
م ــا س ـبــق وت ـف ـن ـيــدهــا ،ف ــإن ال ـحــديــث ب ــداي ــة عــن
تــوفـيــر مـسـتـلــزمــات الـحـمــايــة األول ـيــة ،المتمثلة
بــال ـك ـمــامــات وال ـم ـع ـق ـمــات م ــن ال ـم ـف ــروض أن
ت ـع ـت ـب ــر مـ ــن الـ ـب ــدهـ ـي ــات مـ ـب ــدئـ ـيـ ـ ًا ،وم ـ ــن غ ـيــر
ـراخ بـتــأمـيــن هــذه
الـمـقـبــول أن ي ـكــون ه ـنــاك ت ـ ٍ
الـمـسـتـلــزمــات وتــوفـيــرهــا ،أو ًال :بـشـكــل خــاص
لكافة العاملين في المشافي والمراكز الصحية
وال ـم ـس ـتــوص ـفــات ،سـ ــواء ك ــان ــوا م ــن ال ـطــواقــم
الطبية أو غيرهم من الطواقم العاملة في هذه
األماكن ،على أن تــوزع مجان ًا وبشكل دوري
وب ـح ـســب ال ـح ــاج ــة ال ـف ـع ـل ـيــة ،ول ـي ــس ك ـمــا هــو
معمول بــه ،حيث يضطر أفــراد الطاقم الطبي
مث ًال لتدوير الكمامات وإعــادة استعمالها ،أو
شرائها على حسابهم ،وثاني ًا :بشكل عام لكافة
المواطنين بأسعار مقبولة ومواصفات جيدة،
مــن أجــل االل ـتــزام بــإجــراءات الــوقــايــة الـفــرديــة
والـشـخـصـيــة ،والـتـقـيــد ب ـهــا ،ورب ـمــا الـمـحــاسـبــة

تضاعفت أعداد
المصابين بالوباء
خالل شهر تقريباً
وخالل هذه الفترة
تراجعت إجراءات
الحماية والوقاية
على المستوى
الرسمي والشخصي
واستأنفت
كافة الفعاليات
االقتصادية نشاطها

والـمـخــالـفــة عـلـيـهــا بـحــال عــدم الـتـقـيــد ،وخــاصــة
ف ــي األم ــاك ــن ال ـعــامــة وال ـم ــزدح ـم ــة ،م ــع فــرض
التباعد الجسدي في هذه األماكن أيض ًا ،وهي
إجراءات أولية تحول ربما دون عودة فرض
الحظر الجزئي أو الكلي.
ك ــذل ــك ال ـح ــدي ــث ع ــن أم ــاك ــن الـ ـع ــزل وال ـح ـجــر
وضـ ـ ــرورة ال ـت ـق ـيــد ب ـشــروط ـهــا ومــواص ـفــات ـهــا،
وخــاصــة ناحية عمليات التعقيم واستمرارها،
مع التشدد بهذا الشأن ،شريطة الحفاظ على
كــرامــات الـمـعــزولـيــن والـمـصــابـيــن ،وتـطـبـيــق ما
قيل أنها بروتوكوالت طبية معتمدة لمواجهة
الجائحة بحذافيرها وعلى أكمل وجه ،بما في
ذلك ما يتعلق بتتبع المصابين والمخالطين.
فواقع الحال يقول حتى اآلن :إن اإلجــراءات
الـ ـمـ ـعـ ـمـ ــول ب ـ ـه ـ ــا ،فـ ـيـ ـه ــا بـ ـعـ ــض االسـ ـتـ ـهـ ـت ــار
وال ــامـ ـب ــاالة ،سـ ــواء ع ـلــى م ـس ـتــوى عـمـلـيــات
ال ـت ـع ـق ـيــم والـ ـش ــروط ال ــواج ــب تــوفــرهــا بـهــذه
األمـكـنــة ،أو على مستوى التعامل مــع هــؤالء
الـ ـمـ ـع ــزولـ ـي ــن والـ ـمـ ـحـ ـج ــوري ــن وم ـت ـط ـل ـبــات ـهــم
واحـتـيــاجــاتـهــم ،حيث تفتقر للجانب اإلنساني
في بعض األحيان.
كذلك العمل الجدي لتأمين المستلزمات الخاصة
التاريخ
6/27
6/26
6/25
6/24
6/22
6/21
6/15
6/13
6/12
6/11
6/8
5/27

النشطة
145
145
139
130
129
114
93
93
90
87
76
74

بالوباء الفيروسي ،سواء على مستوى لوازم
االخ ـت ـب ــارات وال ـم ـس ـحــات ،أو ع ـلــى مـسـتــوى
غــرف اإلنـعــاش ولوازمها وتجهيزاتها ،وعلى
مـسـتــوى األدويـ ــة وال ـعــاجــات ،وتـسـخـيــر كل
اإلمـكــانــات الــازمــة بـهــذا الـشــأن ،بـعـيــد ًا عــن كل
أش ـكــال الـتـهــرب مــن الـمـســؤولـيــات وتـجـيـيــرهــا
وأوجه الفساد فيها.
كل ما سبق ،هي بعض اإلجــراءات اإلسعافية
األولية التي ال يمكن اعتبارها من المستحيالت،
أو صعبة التحقق ،تليها ربما بعض اإلجراءات
الــوقــائـيــة ال ـعــامــة ،وخــاصــة بـمــا يـتـعـلــق بــأمــاكــن
االزدحام والطوابير ،وضرورة إيجاد الحلول
المؤقتة والجدية لها ،وغيرها من اإلجــراءات
االحترازية والضرورية األخرى.
وأخ ـي ــر ًا ،وب ـعــد كــل ذل ــك ،رب ـمــا ي ـبــدو الـحــديــث
عــن الـثـقــة بالمواطنين والـتـعــويــل عـلــى وعيهم
ف ــي م ـك ــان ــه ،ول ـي ــس ب ــاب ـ ًا ل ـل ـم ــوارب ــة م ــن أجــل
تحميلهم مـســؤولـيــات فــوق طــاقــاتـهــم ،وليست
من مسؤولياتهم أص ًال.
فهل من الممكن تحقيق وإنجاز ذلك قبل حلول
الكارثة؟!
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يقف البعض على (أطالل) ما قبل األزمة ليتغنوا ويقولوا( :أين ك ّنا وأين أصبحنا!) وهو بالفعل سؤال مح ّق ،ولكن اإلجابة موضوعياً تقول :إننا كنا عند حد الكفاف،
أما اليوم فقط سقطنا في أعماق الفقر .وهذا بالطبع حال معظم السوريين ،وتحديداً الشغيلة العاملين بأجر الذين كانت وال زالت منظومة توزيع الثروة والدخل في
سورية تعطيهم أجراً ال يكفي لالستمرار!

أجر  2010كان على ح ّد الجوع

واألجر اليوم يجب ّأل يقل عن  490ألف ليرة!
أجرت بعض المصادر الصحفية المحلية مقارنة لحجم
األجر المطلوب اليوم لتكون األجور بالقوة الشرائية لعام
 ،2010وأعلنت أن هذا الحد الذي يبلغ  310ألف ليرة هو األجر
المطلوب .ولكن من قال :إن العودة إلى  2010هدف مطلوب؟!
ǧعشتار محمود

فـلـنـطــرح س ــؤا ًال أول ـي ـ ًا؟ مــا هــي الـقــدرة
الـ ـش ــرائـ ـي ــة ال ـف ـع ـل ـي ــة لـ ــأجـ ــر الـ ـسـ ــوري
الوسطي في عام 2010؟ سنعتمد سلة
الغذاء والمشروبات األساسية كمقياس
لهذه القدرة الشرائية...
القدرة الشرائية لألجر في عام ...2010
عــام  2010بلغت األجــور الوسطية في
س ــوري ــة  11300ل ـيــرة س ــوري ــة تـقــريـبـ ًا،
وك ـ ــان هـ ــذا األج ـ ــر ي ـع ـيــل  4.1ش ـخــص،
أي يـجــب أن يُـنـفــق عـلــى حــاجــات أربـعــة
أش ـخ ــاص ت ـقــري ـب ـ ًا م ـمــن يـعـيـلـهــم الـعــامــل
بأجر (بناء على ما يسمى معدل اإلعالة
االقتصادية).
وه ـ ــذا األج ـ ــر ك ـ ــان وس ـط ـي ـ ًا ي ـس ـت ـخــدم
(لــأكــل والـشــرب) ،وال يكفي ألكثر من
ذلك ،فأرقام مسح دخل ونفقات األسرة
ل ـع ــام  ،2010 -2009أش ـ ــارت إل ــى أن
األس ــرة الـســوريــة الـمـكــونــة وسـطـيـ ًا من
خـمـســة أش ـخ ــاص كــانــت تـنـفــق  14ألــف
لـيــرة عـلــى ال ـغــذاء شـهــريـ ًا ،وهــو مــؤشــر
عـلــى تـكـلـفــة سـلــة ال ـغ ــذاء وال ـم ـشــروبــات
األساسية.
مـ ــا ي ـع ـن ــي ،أن ح ــاج ــة ال ـ ـغ ـ ــذاء ألرب ـع ــة
أشـخــاص يعيلهم صــاحــب األج ــر ،كانت
تبلغ 11500 :ليرة تقريب ًا في عام .2010
وكـ ــان األجـ ــر ق ـ ــادر ًا ع ـلــى تـغـطـيــة هــذه
الحاجات ولكن ليس بشكل تام...
في عام  2010كان صاحب األجر يضع
راتـ ـبـ ــه فـ ــي ال ـم ـن ــزل ل ـت ـص ــرف ــه األس ـ ــرة
عـلــى غــذائـهــا ،بينما يـسـعــى مــع أفــرادهــا
اآلخــريــن لـتـغـطـيــة بــاقــي الـنـفـقــات :آجــار
ال ـب ـيــت أو ق ـس ـطــه ،ال ـت ــدف ـئ ــة ،ال ـل ـبــاس،
ال ـت ـع ـل ـيــم ،ال ـص ـح ــة ،ال ـن ـق ــل ،االتـ ـص ــاالت
وغ ـي ــره ــا .ه ــذه ال ـح ــاج ــات ال ـتــي تـعـتـبــر

تـصـنـيـفــات تـكــالـيــف الـمـعـيـشــة اإلجـمــالـيــة
وال ـتــي كــانــت تـتـطـلــب مــن األس ــرة أكـثــر
مــن  30أل ــف ل ـيــرة ،وألرب ـعــة أشـخــاص
 25ألف ليرة تقريب ًا.
وهــو مــا أشــار إلـيــه مسح دخــل ونفقات
األســرة عندما صـرّح بأن الراتب يشكل
وس ـط ـي ـ ًا  %51مــن دخ ــل األسـ ــرة ،بينما
النسب الباقية تـتــوزع على (المكافآت،
ال ـهــدايــا الـنـقــديــة والـعـيـنـيــة ،الـمـســاعــدات
وغيرها.)...

أجر  2010كان يعادل غذاء شهري ألربعة أشخاص!
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القوة الشرائية ألجر !2020
واالعتماد على الذات لنقابات العمال في عام
وسطي األجر في سورية اليوم يقارب  1987 60باعتبارها سلة محسوبة بــأن تغطي
أل ــف ل ـي ــرة ،ول ـكــن ه ــذا األج ــر ل ــم يـعــد يـعـيــل حاجات غذائية أساسية من  8مكونات فقط،
أرب ـع ــة أش ـخ ــاص ،ب ــل أص ـبــح بــالـحــد األدن ــى وبمجموع  2400حريرة يومي ًا.
يعيل  5أفــراد ،نتيجة ارتـفــاع معدل البطالة ،ف ــإن تـكـلـفــة ه ــذه الـسـلــة لـلـفــرد فــي منتصف
وزيادة العبء على المشتغلين.
ح ــزي ــران  2020وص ـل ــت إلـ ــى  1970ل ـيــرة
(تـ ـمّ ح ـســاب م ـعــدل اإلع ــال ــة االق ـت ـصــاديــة ب ـ يــومـيـ ًا ،و 59ألــف لـيــرة شـهــريـ ًا .أمــا لــأســرة
خـمـســة أفـ ــراد ،ب ـنــاء عـلــى اف ـت ــراض أن عــدد فقد وصلت إلى  295ألف ليرة.
ال ـس ـك ــان داخـ ــل ال ـب ــاد  19م ـل ـيــون شـخــص إن األج ــر الــوسـطــي ال ـســوري الـيــوم يعني:
ت ـقــري ـب ـ ًا ،وأن ع ــدد الـمـشـتـغـلـيــن ي ـقــارب  3,7أن ال أحد قادر على إعالة أحد ...حتى الفرد
مليون شخص وفــق المجموعة اإلحصائية ال ـعــامــل ال يـسـتـطـيــع ب ـهــذا األجـ ــر أن يــؤمــن
لعام .)2019
الغذاء الكافي لنفسه!
وإذا م ــا ك ــان األجـ ــر ف ــي ع ــام  2010قـ ــادر ًا ولـكــي يـعــود األج ــر ال ـســوري إل ــى مـسـتــوى
عـلــى تـغـطـيــة حــاجــات ال ـغ ــذاء ل ـ  4أشـخــاص القدرة الشرائية لعام  ،2010عليه أن يكون
يـعـتـمــدون عـلــى أجــر واح ــد ،فــإن ال ـ  60ألــف ق ــادر ًا عـلــى تغطية غــذاء  5أشـخــاص ،يجب
ليرة تستطيع أن تغطي تكاليف غــذاء الحد أن يعيلهم األجــر ،أي أن يبلغ بالحد األدنى
 295ألف ليرة .وذلك لنعود إلى حد الجوع
األدنى لشخص واحد فقط!
بأخذ سلة الغذاء المعتمدة من مؤتمر اإلبداع كما كنا في .2010
أجر  2020أصبح غير قادر على تأمين غذاء أسرة
وأقل من حاجة غذاء شخص واحد!
تكاليف المعيشة
تكاليف الغذاء
األجر الوسطي
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األجر اإلنساني في  2010واليوم
كــي يـكــون األج ــر (إن ـســان ـي ـ ًا) يـنـبـغــي أن
ي ـغ ـطــي الـ ـح ــاج ــات األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـعــامــل،
ول ـمــن يـعـيـلـهــم ...وب ـهــذه ال ـحــالــة يسمح
بــاسـتـمــرار أســر الـطـبـقــة الـعــامـلــة ،ولكنه
ال يسمح بتطورها وتنميتها وانتقالها
لــوضــع أفـضــل بـكــل الـمـقــايـيــس التنموية
والحضارية.
ووفق هذا المقياس ،فإن األجر في عام
 2010كــان مــن الـمـفـتــرض أن يستطيع
ت ـغ ـط ـي ــة اإلنـ ـ ـفـ ـ ــاق الـ ــوس ـ ـطـ ــي ألربـ ـعـ ــة
أشخاص ،أي حوالي  25ألف ليرة ،أي
كان ينبغي زيــادة األجــور بنسبة %120
لتسمح لألسرة السورية العاملة بعيش
كريم وتستطيع أن تغطي أساسياتها.
أم ـ ــا ال ـ ـيـ ــوم! ف ـ ــإن ت ـغ ـط ـيــة األس ــاس ـي ــات
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تـحـتــاج إل ــى مـضــاعـفــة األج ــور أك ـثــر من
ثماني مــرات .فــإذا ما اعتبرنا أن الغذاء
أصـبــح يشكل نسبة  %60بالحد األدنــى
م ــن م ـج ـمــل إن ـف ــاق األس ـ ــر ،ف ــإن ال ـعــامــل
ال ــذي يـجــب أن يـعـيــل أس ــرة مــن خمسة
أش ـخــاص ،أصـبــح يـحـتــاج أج ــر ًا شـهــريـ ًا:
 490ألــف لـيــرة ســوريــة ،لـيــؤمــن الـغــذاء
بحدوده الدنيا ،ويتبقى  %40من أجره
لتغطية كامل الحاجات األخرى.
إن هــذه الحسبة مــأخــوذة بالمستويات
الـتـقـشـفـيــة لـلـظــروف ال ـســوريــة الـحــالـيــة،
فـسـلــة ال ـغ ــذاء إذا م ــا ت ــم تــوسـيـعـهــا إلــى
حــاجــات الـمـشــروبــات ومـكــونــات أخــرى
إضافية ،فإنها تصل إلى  330ألف ليرة،
ليكون األجر الضروري لتغطية تكاليف
المعيشة يصل إلى  600ألف ليرة.

نسبة ما يغطيه األجر الوسطي السوري من الحاجات
األساسية ومقدار الزيادة المطلوبة بين 2020-2010
الزيادة الضرورية

%800
نسبة الزيادة
المطلوبة
ليصل األجر
إلى 490ألف
ليرة ويغطي
الحاجات

النسبة المئوية التي بغطيها األجر
الوسطي من الحاجات األساسية
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ال حلول من قلب المنظومة
بل بـ قلبها
لم تكن منظومة توزيع الثروة والدخل
في سورية إنسانية قبل األزمة ،وكانت
ت ــدف ــع أص ـح ــاب األجـ ــر لـلـبـحــث ع ــن أيــة
سبل ليغطوا الحاجات الباقية ...فليست
فقط ممارسة عملين وتشغيل األطفال،
ب ــل أي ـض ـ ًا ك ــان ع ـلــى ال ـعــامــل أن يـبـحــث
عن أجــر إضافي ضمن الساعات الثمان
التي يقضيها في عمله ،لتصبح الرشوة
والفساد الصغير منهج ًا معمم ًا وناجم ًا
عــن تــوزيــع الـثــروة .وكــان هــذا التوزيع
الالإنساني هو سبب ما يسميه البعض
(أزم ــة األخ ــاق الـشـعـبـيــة) ،بـيـنـمــا أزمــة
األخـ ـ ــاق ال ـف ـع ـل ـيــة مـ ــوجـ ــودة ب ــال ــدرج ــة
األول ـ ــى لـ ــدى (ال ـن ـخ ــب) وت ـح ــدي ــد ًا مــن
يملكون التحكم بتوزيع الثروة والدخل
ويــوزعــونــه ،بـحـيــث ال تـحـصــل األغـلـبـيــة
مــن الـســوريـيــن لـقــاء أعـمــالـهــا األســاسـيــة
إال عـلــى مــا يـســد الــرمــق! بـيـنـمــا الـثــروة
والربح يتمركزان في الشرائح األضيق
األعلى.
أما اليوم ،فإن هذه المنظومة لم تستمر
فقط ،بل تعمقت وتجاوزت الالإنسانية
لتصبح منظومة (إجــرامـيــة) وال يمكن
تــوصـيـفـهــا بــأقــل م ــن ذل ــك ،ألن ـهــا ت ــؤدي
م ـبــاشــرة إل ــى (ال ـق ـت ــل) ...فــال ـســوريــون
خ ـس ــروا م ــن وس ـطــي أع ـمــارهــم بـمـعــدل
سـنــوي ،وترتفع نسبة وفـيــات األطـفــال
نتيجة نقص التغذية ،وتــزداد الجلطات
ال ـق ـل ـب ـيــة واألم ـ ـ ــراض ال ـمــزم ـنــة لـتـسـجــل
مستويات قياسية في سورية ،وتنتهي
روابــط األســر ،فنشهد جــرائــم ال سابق
ل ـهــا ض ـمــن األس ـ ــرة الـ ــواحـ ــدة ،وأط ـف ــا ًال
مــرمـيـيــن ف ــي ال ـش ــارع ،ون ـس ــا ًء يـجـمـعــن
الطعام من القمامة ،وال يجدن ما يأكلنه!
المسألة سياسية -اقتصادية
من الصعب أن تتم زيــادة األجــور دفعة
واح ـ ــدة ل ـت ـصــل إلـ ــى  490أل ـ ــف ،وه ــذه
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ولـيـتــم تخصيص الـجــزء األهــم من
هذا النمو النتشال شغيلة سورية
من قاع الفقر إلى حدود سدّ الرمق،
ومنه الحق ًا إلى المستوى الطبيعي
للقدرة على االستمرار...
وض ـ ـ ــع األج ـ ـ ـ ــور الـ ـ ـسـ ـ ــوري حـ ــاد
ب ـش ـكــل اس ـت ـث ـنــائــي ،وهـ ــذا بــالـطـبــع
يرتبط بالظرف السوري :الحرب
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الـصـعــوبــة نــاجـمــة عــن مـعـطـيــات وواق ــع
اقـ ـتـ ـصـ ــادي ،ولـ ـك ــن ال ي ـم ـكــن ح ـل ـهــا إال
بتغيير المعطيات السياسية.
اقتصادي ًا ،تحتاج زيــادة من هــذا النوع
أن يحصل  2,4مليون من العاملين بأجر
ع ـلــى  14تــري ـل ـيــون (ألـ ــف م ـل ـيــار) لـيــرة
سورية سنوي ًا!
وه ـ ــو رق ـ ــم ي ـب ـل ــغ  1,5ض ـع ــف ال ـن ــات ــج
المحلي اإلجـمــالــي الـمـسـجّــل رسـمـيـ ًا في
عـ ــام  9,2 :2018تــري ـل ـيــون ل ـي ــرة .أي
أن الــوصــول إلــى تأمين هــذه الكتلة من
األج ـ ــور يـتـطـلــب م ـضــاع ـفــة ال ـنــاتــج مــرة
ونصف وتوزيعه بالكامل على العاملين
بأجر...
وهـ ــو م ــا ي ـم ـكــن الـ ـق ــول ع ـن ــه :إنـ ــه غـيــر
م ـن ـط ـقــي اق ـت ـص ــادي ـ ًا ،ف ـم ـضــاع ـفــة ال ـنــاتــج
بهذه السرعة تحتاج إلى معدالت تراكم
استثماري كبيرة ودفـعــة مــوارد هامة،
يجب ّأل تقل عن نسبة  %30من الناتج،
ك ـمــا أنـ ــه م ــن غ ـيــر ال ـم ـن ـط ـقــي أن ي ــوزع
الناتج على العاملين بأجر فقط ،في بالد
تـشـكــل شــريـحــة مــن يـعـمـلــون لـحـســابـهــم
نسبة تقارب  %30من السكان ،عدا عن
أصحاب األعمال.
ولكن األمر ال يصطلح ضمن قاعدة (كل
ش ــيء أو ال شـ ــيء) ،فــال ـعــام ـلــون بــأجــر
ك ــان ــوا ي ـح ـص ـلــون ف ــي ع ــام  2018عـلــى
نـسـبــة ال ت ـت ـعــدى  %15م ــن ال ـنــاتــج ،فــي
توزيعه األولي ،وهي نسبة قليلة بشكل
استثنائي.
إن الـهــدف األســاســي مــر ّكــب :أن يــزداد
الناتج وتــزداد حصة األجــور منه ،وأن
يـحـصــل األم ـ ــران ب ـت ـســارع ك ـب ـيــر .وهــو
مـ ــا ي ـت ـط ـلــب ال ـ ـخـ ــروج مـ ــن ال ـح ـس ــاب ــات
الـحــالـيــة إل ــى ح ـســابــات أوسـ ــع .فــالــدفـعــة
االستثمارية لتوسيع القاعدة اإلنتاجية
وال ـن ـمــو ال ي ـم ـكــن أن ت ــأت ــي م ــن ال ـنــاتــج
الحالي فقط ،ال بل من األرباح المتراكمة
عـلــى شـكــل ث ــروات ســابـقــة ،يـتــم إدخــالـهــا
فــي الـعـمـلـيــة اإلن ـتــاج ـيــة لـتــوسـيــع الـنـمــو

لم تكن منظومة
توزيع الثروة
والدخل في
سورية إنسانية
قبل األزمة
وكانت تدفع
أصحاب األجر
للبحث عن أية
سبل ليغطوا
الحاجات الباقية

والعقوبات على التوازي مع حجم
قـ ــوى ال ـن ـه ــب والـ ـفـ ـس ــاد وفــرض ـهــا
الس ـت ـمــرار ال ـس ـيــاســات الـلـيـبــرالـيــة،
وع ــدم ال ـق ــدرة ع ـلــى ال ـق ـيــام بــأدنــى
إجراء فعّال شعبي ًا.
ومن غير الممكن حل وضع األجور
فـ ــي سـ ــوريـ ــة مـ ــن ق ـل ــب م ـن ـظــومــة
اإلن ـتــاج وال ـتــوزيــع الـحــالـيــة ،بــل ال

ي ـم ـكــن إال ب ـق ـلــب هـ ــذه ال ـم ـن ـظــومــة
وإح ـ ــداث ن ـقــات نــوع ـيــة وبـتـعـبـيــر
أدق ثورية :توقف الحرب ،وتلغي
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات ،وتـ ـ ـف ـ ــرض اإلرادة
السياسية ألغلبية السوريين على
الـسـيــاســات وال ـبــرامــج االقـتـصــاديــة
لتتم على ال ـتــوازي :زيــادة الناتج،
وزيادة حصة األجور منه.
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األشياء تتداعى ،الفوضى المحضة ُأطلقت على العالم،
والعولمة ال يمكن أن تصمد .نعلم ذلك ألن هنري بولسون،
الذي كان في يوم من األيام الرئيس التنفيذي لشركة غولدمان
ساكس ( ،)Goldman Sachsثم وزير الخزانة األمريكي
خالل األزمة األخيرة ،يحشد رأسمالي العالم للدفاع عن
المصدرة ،وضوابط
العولمة من الحمائية ،وإعادة شراء السلع ّ
الهجرة .يدرك بولسون أن هذه حرب أفكار ،فقد حذر في
أعمدة الفاينانشيال تايمز من أن «المعركة الوشيكة ستضع
قوى االنفتاح المتجذرة في مبادئ السوق ،ضد مبادئ اإلغالق
عبر أربعة أبعاد :التجارة ،تدفقات رأس المال ،االبتكار
والمؤسسات العالمية».

ǧآن بيتيفور*ǧ
ترجمة شاكر جّرار

إن هـ ــذه «ال ـم ـع ــرك ــة ال ــوش ـي ـك ــة» تـمـيــل
بالفعل لصالح طبقة الدائنين في العالم،
ال ـمــدعــومــة م ــن ق ـبــل م ـحــاف ـظــي ال ـب ـنــوك
الـمــركــزيــة ،وعـلــى وجــه الـخـصــوص من
ق ـب ــل م ـج ـلــس االح ـت ـي ــاط ــي ال ـف ـي ــدرال ــي،
الـ ــذي ي ـف ـعّــل أقـ ــوى س ــاح ل ــدي ــه ،وهــو
الـ ـ ـ ـ ــدوالر األم ـ ــري ـ ـك ـ ــي ،تـ ـلـ ــك «ال ـ ــورق ـ ــة
الـصـغـيــرة الـمـطـلـيــة بــالـكـلــوروفـيــل» .لقد
أوضـحــت أفعالهم أنــه قــد ال تكون هناك
لـجـنــة دول ـيــة إلن ـقــاذ ال ـنــاس مــن جائحة
عالمية ،ولكن ،هناك لجنة دولية تنشئ
«ش ـب ـكــة أمـ ــان ع ـمــاقــة» إلن ـق ــاذ الـقـطــاع
ال ـمــالــي ال ـخــاص مــن الـجــائـحــة .انـخــرط
محافظو البنوك المركزية في إجراءات
حاسمة وموسعة ومنسقة دولي ًا إلنقاذ
الــرأسـمــالـيــة الــريـعـيــة ،على الــرغــم مــن أن
حكومات ترامب وبولسونارو ومودي
وج ــونـ ـس ــون أسـ ـ ــاءت ال ـت ـع ــام ــل بـشـكــل
خطير مع أزمة كورونا.
(التقدميون) ...يتجاهلون البنية
المالية المعولمة
أين يقف التقدميون في ساحة المعركة
الدولية هذه فيما يخص األفكار المتعلقة
بالعولمة والـسـيــاســة الـنـقــديــة؟ إذا بنينا
حـكـمـنــا ع ـلــى م ـس ـتــوى ون ـب ــرة الـنـقــاش
العام الغربي ،فإن التقدميين على هامش
الـســاحــة الـمــؤيــدة والـمـنــاهـضــة للعولمة.
قــدمــت كــل مــن الـحـمـلــة االنـتـخــابـيــة الـتــي
قادها جيريمي كوربين وترشح بيرني
ساندرز للرئاسة في الواليات المتحدة
تحلي ًال سليم ًا وتعاطف ًا عميق ًا وتضامن ًا
ص ــادقـ ـ ًا م ــع ض ـحــايــا ال ـعــول ـمــة وت ــده ــور
المناخ .لكن حملتيهما ر ّكزتا غالب ًا على
ال ـق ـضــايــا ال ـم ـح ـل ـيــة :األن ـظ ـم ــة ال ـص ـح ـيــة،
تــأم ـيــن ال ـس ـكــن بــأس ـعــار م ـع ـقــولــة ،تــأمـيــم
السكك الحديدية والعطف على الفقراء
والمشردين؛ بينما تجاهلت [الحملتان]
البنية التحتية المالية المعولمة التي تكاد
مستحيل،
تجعل إصالح هذه القطاعات
ً
إضــافــة إل ــى الـمــؤسـســة الـسـيــاسـيــة الـتــي
ستقاتل حتى الموت دفاع ًا عن النظام.
ه ــذا الـجـهــل بــالـعـنــاصــر ال ـمــؤذيــة لـلـنـظــام
الـنـقــدي الــدولــي وتــأثـيــره عـلــى الجنوب
ال ـ ـعـ ــال ـ ـمـ ــي ،يُـ ـخـ ـمـ ــد ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ويـ ـثـ ـبّ ــط
«االح ـت ـمــاالت الــراديـكــالـيــة» .فـفــي نهاية
المطاف ،ال يمكن تغيير نـظــام ،وإعــادة
تصميم بنية مالية دولية ،دون أن يكون
هــذا الـنـظــام مـفـهــومـ ًا ومـنــاقـشـ ًا .بكلمات
أخ ــرى ،كــي نـقــرر إلــى أيــن نـتـجــه ،يجب
أن نفهم كيف وصلنا إلى هنا.
التغييرات المطلوبة فــي النظام المالي
الدولي؟

إذا أردن ـ ــا أن ن ـك ـســب م ـعــركــة األف ـك ــار،
وأن نُ ـبْ ـطــل م ـف ـعــول ال ـعــول ـمــة الـمـفــرطــة
وت ـف ـض ـي ـل ـه ــا ال ــوحـ ـش ــي ل ـل ــري ـع ـي ــة ع ـلــى
حساب مصالح الناس والكوكب ،فعلى
ال ـت ـقــدم ـي ـيــن إذن وضـ ــع خ ـط ــة لـتـفـكـيــك
ال ـن ـظ ــام الـ ـح ــال ــي ،وبـ ـن ــاء ه ـي ـكــل ن ـقــدي
دولي أكثر عدال ًة وديمقراطي ًة ،وبالتالي
أكـثــر اسـتــدامــة .يـبــدأ ذلــك بتحدي تفوق
الدوالر.
أح ــد األهـ ــداف ال ـتــي يـجــب اسـتـكـشــافـهــا،
هـ ــو :إم ـكــان ـيــة إن ـش ــاء ن ـظ ــام ي ـم ـكــن فـيــه
استخدام جميع العمالت في المعامالت
ال ــدول ـي ــة وال ـم ـح ـل ـيــة ،ب ـغــض ال ـن ـظــر عــن
حجم االقتصادات التي صدرت فيها تلك
العمالت .وكما حاججت جين داريستا
في عام « ،2003على احتياطي األصول
الــدولــي (العملة العالمية) أن يستجيب
للحاجة إلــى الـشـمــول :يـجــب أن تستند
قـيـمـتــه إل ــى س ـلــة م ــوزون ــة ت ـج ــاري ـ ًا مــن
عمالت جميع الدول األعضاء».
ف ــي ق ـم ــة هـ ــذا ال ـب ـن ــاء ال ـن ـق ــدي ال ــدول ــي
التقدمي ،سيكون هنالك بنك :مؤسسة
دولـيــة تسهّل الـمـعــامــات بين الــدول أو
األقــال ـيــم .يـمـكــن أن تـسـتـخــدم سـلـطــاتـهــا
لثني الــدول عــن مــراكـمــة «الـسـحــب على
المكشوف» ]6[،أي العجز في تجارتها،
وض ـب ــط ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء ال ـت ــي تــراكــم
فوائض ضخمة ،ألن فائض بلد ما هو
إال عـجــز ب ــاد أخ ــرى .وب ـهــذه الـطــريـقــة
يمكن أن يـســاعــد فــي إنـهــاء االخـتــاالت
العالمية الحالية.
ك ــان يـمـكــن ل ـهــذا الـبـنــك فـعــل ال ـمــزيــد .إذ
ي ـم ـكــن أن ي ـح ـت ـفــظ بـ ـ ـ ــاألوراق ال ـمــال ـيــة
(السندات الحكومية) للبلدان األعضاء،
ويـسـتـخــدم هــذه األص ــول أو الـحـيــازات
االح ـت ـيــاط ـيــة ل ـتــول ـيــد س ـيــولــة إضــاف ـيــة.
بـعـبــارة أخ ــرى ،فــإن األص ــول الـسـيــاديــة
الـمـضـمــونــة واآلم ـنــة ،سـتـمـ ّكــن الـبـنــك من
الـقـيــام بـمــا يفعله االحـتـيــاطــي الـفـيــدرالــي
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حــال ـي ـ ًا ،أي خ ـلــق ال ـس ـيــولــة ول ـعــب دور
«المُقرض األخير».
س ـ ـي ـ ـكـ ــون أس ـ ــاسـ ـ ـيـ ـ ـ ًا لـ ـصـ ـح ــة الـ ـنـ ـظ ــام
الــدولــي أن ي ــدار ويُ ـش ـرَف عـلـيــه بشكل
ديـ ـمـ ـق ــراط ــي ،ل ـي ــس مـ ــن ق ـب ــل ال ـس ـل ـطــة
الخاصة ،بل من قبل السلطة العامة .على
الـقـطــاع الـمــالــي أن يـعــد الـتـمــويــل خــادمـ ًا،
ال سيد ًا ،لالقتصاد العالمي ،أو االقتصاد
األوروبي ،أو أي اقتصاد وطني.
ق ــد ت ـبــدو ه ــذه األف ـك ــار ط ــوب ــاوي ــة ،لـكــن
وج ـ ــوه ال ـم ــؤس ـس ــة ال ـم ـع ـه ــودة– ال ـتــي
تـسـتـشـعــر خ ـطــورة الـمـنـعـطــف الـحــالــي–
ت ـت ـح ــرك ب ـس ــرع ــة ل ـت ـب ـنــي أف ـ ـك ـ ــار ًا أك ـثــر
رادي ـكــال ـيــة .م ــؤخ ــر ًا ،ق ــال م ــارك كــارنــي،
محافظ بنك إنجلترا السابق :إن وجود
عمالت احتياطية متعددة سيؤدي إلى
زيـ ــادة ال ـم ـعــروض مــن األصـ ــول اآلمـنــة
()...
ك ـ ـمـ ــا ي ـ ـق ـ ـتـ ــرح كـ ـ ــارنـ ـ ــي بـ ـ ــديـ ـ ـ ًـا :ع ـم ـل ــة
اصطناعية مهيمنة جديدة (Synthetic
)Hegemonic Currency– SHC
م ــن األف ـض ــل أن يـقــدمـهــا ال ـق ـطــاع ال ـعــام،
ربـ ـم ــا مـ ــن خ ـ ــال ش ـب ـك ــة مـ ــن ال ـع ـم ــات
الرقمية للبنك الـمــركــزي« .يمكن للعملة
االصطناعية المهيمنة في النظام النقدي
والمالي الدولي أن تقود لنتائج عالمية
أفضل ،بالنظر إلى حجم التحديات التي
يواجهها النظام النقدي والمالي الدولي
الـ ـح ــال ــي .ومـ ـ ــارك ك ــارن ــي م ــن ال ـص ـعــب
وصفه بالتقدمي ،وهو الذي بنى مكانته
عـبــر الـعـمــل فــي جــولــدمــان ســاكــس .لكن
حقيقة أن وضعه لهذه األفكار الجديدة
تـكـشــف إلــى أي مــدى يـجــب أن يتحرك
ال ـت ـقــدم ـيــون الس ـت ـع ــادة ال ـن ـظــام ال ـمــالــي
الدولي ،باعتباره ساحة نضالهم هم.
بينما بعض اليساريين اليوم في الغرب
بـ ــأداء ال ـت ـك ـنــوقــراط ،وبــإن ـقــاذ مـحــافـظــي
ال ـب ـنــوك ال ـمــركــزيــة ل ـلــدائ ـن ـيــن الـخـطــريــن
والمتهورين في كثير من األحيان! بينما

قد حان الوقت للتنظيم من أجل أن نفهم
النظام بشكل أفضل ،ونغيره.
خاتمة
إن تـغـيـيــر ال ـن ـظــام ال ـمــالــي ال ــدول ــي أمــر
مـ ّلــح ،إن أراد الـعــالــم مـحــو األذى الــذي
ألحقه النظام الحالي الهائج ،القائم على
«ال ـن ـمــو» االق ـت ـصــادي األسـ ـيّ ومــراكـمــة
رأس ال ـ ـمـ ــال ع ـب ــر ال ــري ـع ـي ــة ال ـم ــال ـي ــة،
بــال ـم ـج ـت ـم ـعــات ال ـب ـش ــري ــة ،ك ـمــا بــال ـن ـظــام
البيئي.
إن الـتـعـ ّـطــل الـحــالــي لـلـنـظــام الــرأسـمــالــي
الــدولــي يضع هــذا الـتـحــول ضمن نطاق
«اإلمـكــانــات الــراديـكــالـيــة» .ولـكــن دعــونــا
ال ننسى أنــه يمكن حــل األزم ــة ،إمــا عن
ستوظف القوة
طريق الـصــراع -حيث
ّ
المهيمنة قدرتها العسكرية الهائلة -أو
من خــال التغيير العقالني والتدريجي
للنظام.
األس ـئ ـلــة ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي نــواج ـه ـهــا هــي،
أو ًال :لماذا ال نجد التقدميين في طليعة
هذا النقاش؟ ثاني ًا :كيف يمكن توسيع
التثقيف والفهم العام للنظام وعواقبه؟
وثال ًثا :كيف يمكن حشد الدعم الشعبي
وراء حل تقدمي لألزمات الحالية؟
ربما يمكن لهذه [الـمـبــادرة] التقدمية
الــدولـيــة ،مــن خــال عـقــد حــوار عالمي
فــي هــذا المنعطف الحاسم ،أن تجيب
ع ــن ه ــذه األس ـئ ـل ــة .رب ـمــا يـمـكـنـنــا مـعـ ًا
إن ـهــاء اع ـت ـمــادنــا عـلــى «ورقـ ــة ال ــدوالر
ال ـن ـق ــدي ــة الـ ـخـ ـضـ ــراء» ،الـ ـت ــي هـ ــي فــي
الـنـهــايــة مـجــرد «ورق ــة صـغـيــرة مطلية
بالكلوروفيل».
* آن ب ـت ـي ـف ــور هـ ــي ب ــاح ـث ــة اق ـت ـص ــادي ــة
بــريـطــانـيــة تــركــز دراســات ـهــا عـلــى الـنـظــام
الـمــالــي الـعــالـمــي ،وإع ــادة هيكلة الــديــون
الـسـيــاديــة ،والتنمية الـمـسـتــدامــة .المقال
كام ًال منشور على موقع حبر.
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تحالف واعد يكبر بال ضجيج
«ٌ »RIC

شكلت العالقة الثالثية بين الصين وروسيا والهند عالمة
ّ
فارقة ،فالدول الثالث تشكل مزيجاً فريدًا ومتكام ًال يمكن
اعتباره نموذجياً لبناء عالقات استراتيجية حقيقية ،وفي
الوقت الذي تحاول الدول العظمى في العالم ووسائل اإلعالم
«غض البصر» عن اللقاءات الثالثية التي تجري في اآلونة
األخيرة ،إال أن نتائجها لن تبقى في الظل طوي ًال.
ǧعالء أبو فّراج

بـعــد التصعيد ال ـحــدودي الــدمــوي الــذي
جرى في منطقة جبال الهيماليا أواسط
شهر حزيران الجاري ،في نقطة ساخنة
عـلــى الـحــدود بـيــن الـهـنــد والـصـيــن ،شهد
األسبوع المنصرم قمة ثالثية افتراضية
ج ـم ـعــت روس ـي ــا وال ـص ـيــن وال ـه ـنــد عـلــى
م ـس ـت ــوى وزراء الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ب ــدع ــوة
مــن روس ـيــا االت ـحــاديــة ،وج ــرى الـجــزء
األســاســي مــن هــذا االجـتـمــاع بـعـيــد ًا عن
وســائــل اإلع ــام الـتــي يـبــدو أنـهــا ترغب
في تجاهل الحدث أساس ًا ،بمقابل تركيز
أكبر على مواضع الخالف ،فكانت حصة
الفيديو الــذي يصور عــراكـ ًا للجنودٍ من
الـجـيـشـيــن الـصـيـنــي وال ـه ـنــدي أك ـبــر من
حصة اللقاء المهم لهذه الدول المؤثرة،
أو الكلمات القليلة المؤثرة التي خرجت
من قاعة المؤتمر.
وساطة أم أكثر من ذلك؟
ً
كـغـيــرهــا مــن الـمـلـفــات الــدول ـيــة الـشــائـكــة،
يـ ـشـ ـك ــل الـ ـ ـخ ـ ــاف الـ ـصـ ـيـ ـنـ ــي الـ ـهـ ـن ــدي
م ــوض ــوع ـ ًا لــاس ـت ـث ـمــار ال ـس ـيــاســي ،فـقــد
حاول الرئيس األمريكي دونالد ترامب
ف ــي أواخـ ــر ش ـهــر أيـ ــار ال ـمــاضــي عــرض
خـ ــدمـ ــات ب ـ ــاده ل ـل ـعــب دور الــوس ـيــط
بـيــن الـبـلــديــن ،وقــال تــرامــب فــي تغريدة
ع ـل ــى م ــوق ــع «ت ــويـ ـت ــر» ..« :ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـحــدة ج ــاه ــزة وم ـس ـت ـعــدة وقـ ــادرة
على القيام بوساطة أو لعب دور الحكم
فــي الـخــاف ال ـحــدودي المشتعل حالي ًا
بـيـنـهـمــا» ،إال أن ال ـع ــرض قــاب ـلــه رف ـضٌ

حاسم من البلدين ،وإن كان من المتوقع
أن ترفض الصين هذه الوساطة ،إال أن
موقف الهند الرافض كان أكثر وضوح ًا،
وجـ ـ ـ ــاءت تـ ـص ــريـ ـح ــات وزي ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع
الهندي الذي أعلن رفض بالده التدخل
األمريكي ،مؤكد ًا أن البلدين قادران على
حل خالفاتهم عبر المحادثات الثنائية،
مضيف ًا :أنه أبلغ نظيره األمريكي برغبة
الهند بحل الخالف دون وساطة طرفٍ
ث ــال ــث ،وي ـش ـ ّك ــل ال ـم ــوق ــف ال ـه ـن ــدي هــذا
ملمح ًا جــديــد ًا فــي سلوك نيودليهي مع
واشـنـطــن ،الـتــي كــانــت تستثمر عالقتها
مع الهند لمحاولة تكبيل الصين ،وإيجاد
حاضنة للمخططات األمريكية في آسيا.
وعـلــى الــرغــم مــن أنــه ال يمكننا الـقــول–
إذا مــا نظرنا إلــى المعطيات كلها– بأن
الهند انعطفت في عالقاتها مع الواليات
المتحدة ،إال أنها باتت تتأثر بشكل كبير
بالتغيرات الجارية في العالم ،وإن كانت
بـعــض ال ــدول اسـتـطــاعــت أن تـبـتـعــد عن
الــواليــات المتحدة بشكل أســرع ،تعاني
ال ـه ـنــد م ــن تــرك ـي ـبــة غ ـيــر م ـت ـجــان ـســة فــي
نظامها الـحــاكــم تجعل مــن حركتها أكثر
بطئ ًا.
ترى موسكو بالتأكيد الخالف الصيني
الهندي ،ويشكل بالنسبة لها عامل قلق
حتى وإن لــم تــر فيه خـطــر ًا حقيقي ًا ،إال
أن ما تحاول موسكو فعله هو أكبر من
لعب دور الوسيط ،ال ألنها تملك عص ًا
سحرية! بل ألنها تعلم النتائج اإليجابية
لتقارب الدول الثالث فيما بينها.
« »RICما الذي يجري تداوله؟
ح ـم ـلــت ال ـت ـص ــري ـح ــات الـ ـت ــي أدل ـ ــى بـهــا
ال ـم ـشــاركــون فــي قـمــة «( »RICروس ـيــا
والهند والصين) ،الكثير من الرسائل إلى
العالم ،فعلى الرغم من التوتر الحدودي
إل ــى أن الـلـقــاء ت ـنــاول مـجـمــوعــة واسـعــة
م ــن ال ـق ـضــايــا ،وال ب ــد ل ـنــا م ــن الــوقــوف
قلي ًال عند بعض هــذه التصريحات قبل
الوصول إلى نتائج أولية لهذا اللقاء.

العالقات
الروسية
الهندية التي
تعود إلى
زمن بعيد
ٍ
وإن لم تكن
هذه العالقات
واضحة
المعالم دائماً
تتجسد اليوم
عبر شراكات
اقتصادية
وعسكرية

تـ ـحـ ــدث وزيـ ـ ــر ال ـخ ــاري ـج ـي ــة الـ ــروسـ ــي
س ـ ـيـ ــرغـ ــي الفـ ـ ـ ـ ــروف ح ـ ـ ــول ال ـ ـخـ ــاف
ال ـح ــدودي ال ـج ــاري ،مـعـتـبــر ًا أن «بـكـيــن
ون ـيــودل ـهــي ال تـحـتــاجــان إل ــى مـســاعــدة
خارجية لتسوية خالفاتهما» مؤكد ًا :أن
بالده ال تحاول مساعدة الهند والصين
ل ـت ـطــويــر عــاقــات ـه ـمــا ال ـث ـنــائ ـيــة ،ب ــل إنـهــا
تــرى أنهما يملكان كل الفرص لمعالجة
وح ــل ال ـم ـشــاكــل ف ـي ـمــا بـيـنـهـمــا ،بــالــوقــت
ال ــذي يــرى فـيــه الف ــروف« :االسـتـخــدام
ال ــاح ــق إلم ـك ــان ــات ـن ــا وإمـ ـك ــان ــات دول ـن ــا
الثالث ،سيستمر في لعب دور مهم في
تحقيق االستقرار في الشؤون العالمية،
وسيظل يساعد المجتمع الدولي بأسره
ف ــي ال ـحــل ال ـف ـعــال لـلـعــديــد م ــن الـمـشــاكــل
الملحة في عصرنا».
فـ ــي دوره أوضـ ـ ــح وانـ ـ ــغ ي ـ ــي ،ع ـضــو
م ـج ـل ــس ال ـ ــدول ـ ــة ووزيـ ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الصيني ،أن على الصين والهند وروسيا
«االلتزام بالحفاظ على النظام الدولي،
وفــي القلب منه األمــم المتحدة ،وعليها
الحفاظ على النظام الدولي على أساس
ال ـق ــوان ـي ــن الـ ــدولـ ـيـ ــة ،ودعـ ـ ــم ال ـت ـع ــددي ــة
لـتـعــزيــز وتـحـسـيــن الـحــوكـمــة الـعــالـمـيــة»،
وأضـ ــاف ي ــي :أن الـ ــدول ال ـثــاث تعتبر
«دول رئ ـي ـس ـي ــة ت ـل ـت ــزم ب ــاالس ـت ـق ــال
االسـتــراتـيـجــي ،وعـلـيـهــا أن ت ــدرك تـمــامـ ًا
الــوضــع الـعــام للتعاون الــذي هــم شركاء
فيه ،وأن توفر الفرص لبعضها البعض،
وأن تتخذ إجراءات من منظور مساعدة
ال ـب ـل ــدان ال ـث ــاث ــة ع ـلــى تـحـقـيــق الـتـنـمـيــة
وتـجــديــد شـبــاب األم ــم وحـمــايــة الـســام
والـتـنـمـيــة عـلــى الـصـعـيــد الـعــالـمــي» ،وأنــه
ينبغي حسب تعبيره ،معالجة العوامل
الحساسة في العالقات الثنائية والتعامل
معها بشكل صحيح.
أم ـ ــا وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـه ـن ــدي أيـ ــس.
جــاي ـشــان ـكــر ،ف ـقــد اس ـت ـغــل الـ ــذكـ ــرى 75
ل ـل ـق ـضــاء ع ـلــى ال ـف ــاش ـي ــة ،ل ـيــذكــر الـصـيــن
وروسيا بأن  2,3مليون جندي هندي
كــانــوا سـنــد ًا حقيقي ًا للحلفاء فــي حربهم
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عـلــى دول الـمـحــور ،وبــأن قــوات بــاده
استطاعت الحفاظ على خطوط اإلمداد
األســاسـيــة فــي جـبــال الهيمااليا ،والممر
الفارسي .واستنكر جايشانكر أن بالده
لــم تلق التقدير واالعـتــراف الــازم على
الــرغــم مــن دورهــا الفاعل ال فــي الحرب
الـعــالـمـيــة فـقــط ،بــل لـمــا تشكله مــن وزنٍ
ملحوظ فــي االقـتـصــاد الـعــالـمــي ،والــذي
لم تجر ترجمته على شكل وزن سياسي
موا ٍز كمجلس األمن مث ًال.
الخالفات موجودة
ال ـعــاقــات الــروس ـيــة الـهـنــديــة الـتــي تـعــود
زمن بعيد ،وإن لم تكن هذه العالقات
إلى ٍ
واض ـحــة الـمـعــالــم دائ ـم ـ ًا ،إال أن ـهــا تتجسد
اليوم عبر شراكات اقتصادية وعسكرية،
ي ـجــري الـتــركـيــز بـشـكــل أك ـبــر عـلــى صفقة
م ـن ـظــومــة ال ــدف ــاع ال ــروس ـي ــة  400-Sإال
أنـهــا ورغ ــم أهـمـيـتـهــا إح ــدى م ـفــردات هــذا
الـتـعــاون ،فالشركات الهندية تستثمر في
قـطــاعــات الـطــاقــة الــروسـيــة ،وقــد تضاعف
ح ـجــم االس ـت ـث ـمــار ه ــذا ب ـيــن عــامــي 2015
و ،2020باإلضافة إلى الكثير من المصالح
االقـتـصــاديــة الـتــي تشكل مجتمعة أســاسـ ًا
ل ـع ــاق ــات اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ،وهـ ــذا ه ــو حــال
ال ـع ــاق ــات الـصـيـنـيــة ال ــروس ـي ــة ال ـت ــي تـعــد
ع ــاق ــات مـصـلـحــة ش ــدي ــدة ال ـت ـشــابــك ،وال
يـمـكــن فـصـلـهــا بـسـهــولــة ،ويـجـمـعـهــا الـيــوم
ال ـع ـم ــل الـ ـ ـ ــدؤوب ع ـل ــى إزاح ـ ـ ــة الـ ـ ــدوالر
واالع ـت ـم ــاد ع ـلــى خ ـي ــارات بــدي ـلــة ،ولـكــي
ت ـ ــزداد س ــرع ــة ال ـت ـح ــوالت ال ـج ــاري ــة البــد
للهند من أن تكون مشارك ًا فعا ًال في هذا
ال ـت ـحــالــف ،فـبـمـقــدور ه ــذه الـ ــدول الـثــاث
تـغـيـيــر الـمـعــادلــة فــي آس ـيــا بـشـكــل حــاســم،
وهو ما سيكون له أثرٌ على مستوى العالم
كله ،فإن كان لدى الهند طموحٌ مشروع
بـتـجـسـيــد وزن ـه ــا ال ـب ـشــري واالق ـت ـصــادي
على الساحة السياسية العالمية سيكون
ه ــذا «مـ ـه ــر ًا» سـتـسـعــد روس ـي ــا وال ـص ـيــن
لتقديمه بمقابل أن تكون الهند سند ًا في
قطع خيوط واشنطن المتبقية في آسيا.
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الصحي (... )1
اإلرث االشتراكي ِّ

احتلت الصحة العامة والطب أهمية كبيرة في المقارنة بين األنظمة االجتماعية
االشتراكية والرأسمالية ،نظرًا لما أثبتته الرعاية الصحية االشتراكية من جودة
وتفوق على أنظمة الصحة الرأسمالية ،على األقل لفترات طويلة نسبياً ،وال س ّيما في
ُّ
طور صعود االشتراكية خالل النصف األول من القرن العشرين .ولذلك يبدو مفهوماً
تماماً مغزى الهجوم الدائم على تاريخ وحقائق اإلنجازات الصحية االشتراكية،
ومحاوالت تغييبها وتشويهها من جانب اإلعالم والتأريخ البرجوازي وخاصة لدى
الغرب اإلمبريالي وأتباعه.
ǧمجموعة مؤرِّخين وأطباء*ǧ
    إعداد وتعريب :د .أسامة دليقان

 -1الطب الروسي قبل الثورة
ورث بُناة االشتراكية السوفييتية نظام ًا طبي ًا
بحالة مروِّعة .لم تكن هناك هيئة طبية مركزية
في روسيا لتنسيق الشؤون الصحية ،وكانت
الغالبية العظمى من السكان تعيش فقر ًا مدقع ًا،
مــع نـقــص فــي األط ـب ــاء (ف ــي بـعــض الـمـنــاطــق
كان هناك بضعة أطباء فقط لكل أربعين ألف
ن ـس ـمــة) .ورغـ ــم ذل ــك ك ــان ث ـمــة أسـ ــاس مـعـيَّــن
يمكن االنـطــاق مـنــه ،إذ كــان القيصر بطرس
األول قــد أنـشــأ أول ــى الـمـسـتـشـفـيــات الــروسـيــة
(فــي مــوسـكــو عــام  1706وســانــت بطرسبرغ
ع ــام  ،)1715بــاس ـت ـخــدام أط ـبــاء مــن ال ـخــارج،
وأكاديمية العلوم عــام  1724لتدريب األطباء
ال ــروس .ثــم أسـســت كــاثــريــن الثانية عــدد ًا من
المستشفيات ،وأول مصحّ عقلي روســي عام
 .1776ل ـكــن ال ـب ـيــروقــراط ـيــة الـقـيـصــريــة كــانــت
خــان ـقــة ،ون ـ ــادر ًا م ــا أت ـي ـحــت الــرعــايــة الـصـحـيــة
االح ـت ــراف ـي ــة ل ـل ـفــاح ـيــن ال ـمــال ـك ـيــن ،أم ــا الـعـبـيــد
والـعـمــال الـصـنــاعـيــون فـتُــركــوا دون أيــة رعــايــة
صحية .في عام  ،1884تم إدخــال نظام الحكم
الـمـحـلــي الـمـسـمــى «زيـمـتـسـفــو» ،وهــو مجلس
مقاطعة مصمم للتعامل مع المسائل المحلية،
ب ـمــا ف ـي ـهــا ال ـص ـحــة .وكـ ــان يـسـيـطــر ع ـلــى هــذه
ال ـم ـجــالــس مـ ــاك األراضـ ـ ــي وال ـب ــرج ــوازي ــون
وال ـفــاحــون ،بـثـلــث األص ــوات لـكــل طـبـقــة .لكن
لم تكن الطبقات المستغِلة ،التي حصلت على
مستعدة للمساهمة بطريقة
أغلبية األصــوات،
ً
ذات م ـغــزى فــي تـنـظـيــم الـصـحــة ال ـعــامــة ،رغــم
وجــود أطباء متحمسين ومدفوعين بالشغف
واالهتمام بصحة السكان ،منهم مث ًال :الكاتب
المسرحي الروسي العظيم أنطون تشيخوف،

وك ــذل ــك ال ـط ـب ـيــب ال ـش ـه ـيــر س ـي ـمــاش ـكــو ،ال ــذي
س ـي ـص ـبــح أول مـ ـف ــوض ل ـل ـص ـحــة فـ ــي ات ـح ــاد
الـجـمـهــوريــات االشـتــراكـيــة الـســوفـيـيـتـيــة ،ومــن
الـ ــرواد الـمـنـ ِّـظـمـيــن لـمــا سـيـصـبــح أف ـضــل نـظــام
رعاية صحية في العالم.
 -2برنامج البالشفة الصحي
«ك ــأس ــاس ل ـن ـشــاطــه ف ــي م ـجــال ح ـمــايــة صـحــة
ال ـش ـعــب ،ي ـن ـظــر ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي ال ــروس ــي
(البالشفة) في المقام األول إلى تنفيذ تدابير
ب ـنــاء صـحـيــة واس ـعــة ال ـن ـطــاق ،ب ـهــدف الــوقــايــة
مــن األم ــراض .وب ـنــا ًء عـلـيــه ،تعتبر مــن مهامه
الفورية :أو ًال -اتخاذ إجراءات صحية واسعة
النطاق بشكل حــازم لصالح العمّال ،مثل( :أ)
تحسين الظروف الصحية في األماكن المأهولة
(حماية التربة والمياه والـهــواء من التلوث).
(ب) ت ـن ـظ ـيــم ال ـم ـط ــاع ــم ال ـع ــام ــة ع ـل ــى أس ــاس
علمي وصحي( .ج) اتخاذ تدابير لمنع تفشي
األم ـ ــراض ال ـم ـعــديــة( .د) وض ــع الـتـشــريـعــات
الصحية .ثاني ًا -مكافحة األمراض االجتماعية
كالسل واألمــراض التناسلية وإدمــان الكحول
ومــا إلــى ذلــك .ثــالـثـ ًا -توفير الـخــدمــات الطبية
والصيدالنية المختصة للجميع مجان ًا».
ك ــان ــت الـ ـمـ ـب ــادئ األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـن ـظ ــام ال ـط ـبــي
ال ـتــي طــرحـهــا الـبــاشـفــة ه ــي :ال ـطــب الــوقــائــي
الـشــامــل وظ ــروف الـعـمــل والـمـعـيـشــة الصحية
والـتــأمـيــن االجـتـمــاعــي والـتـعـلـيــم الـصـحــي .كــان
اتـجــاه الـطــب السوفييتي مـنــذ الـبــدايــة إلعـطــاء
األولــويــة للوقاية قبل الـعــاج .على حــد تعبير
ن.أ .ف ـي ـن ــوج ــرادوف ،ال ــذي ك ـتــب ف ــي الـكـتــاب
ال ـســوف ـي ـي ـتــي (ال ـص ـح ــة ال ـع ــام ــة فـ ــي االتـ ـح ــاد
السوفييتي)« :لقد تعهدت الدولة السوفييتية
ليس فقط بعالج المرض ،ولكن بالوقاية منه؛
إن الدولة مصمِّمة على خلق ظروف معيشية

وعمل من شأنهما أن يجعال حدوث األمراض
مستحي ًال» .وذلــك بخالف الحالة الرأسمالية،
حيث تـكــون مصلحة أولـئــك الــذيــن يسيطرون
ع ـل ــى ال ـم ـج ـت ـمــع هـ ــي :انـ ـتـ ــزاع أك ـب ــر قـ ــدر مــن
األرب ــاح مــن الـعـمــال وتــزويــدهــم بــأقــل مــا يمكن
من المرافق االجتماعية والصحية.

كان من أهداف
البالشفة الفورية
«توفير الخدمات
الطبية والصيدالنية
المختصة للجميع
وو ِص َف
مجاناً» ُ
ّ
تراجع األمراض
السارية بأنه
«انخفاض مدهش»

حرب على طفيليات الَب َدن والمجتمع
ٌ -3
بـعــد فـتــرة وج ـيــزة مــن ث ــورة أوكـتــوبــر ،1917
غــرقــت روس ـيــا فــي حــرب أهـلـيــة طـبـقـيــة .كــانــت
األوب ـئــة تـنـتـشــر وم ـعــدل الــوف ـيــات مــرتـفــع .في
ح ــزي ــران  ،1918ت ــم إن ـش ــاء م ـفــوضـيــة الـصـحــة
الـشـعـبـيــة و«ل ـل ـمــرة األولـ ــى فــي تــاريــخ الـطــب،
كــانــت هيئة مــركــزيــة تــديــر العمل الصحي ألمّــة
بأكملها» (حسب المؤرخ سيجريست) .كانت
المهمة األولــى :معالجة األوبئة التي انتشرت
بـســرعــة فــي جـمـيــع أن ـحــاء ال ـبــاد وال ـتــي أثــرت
ب ـش ـك ــل خ ـط ـي ــر ع ـل ــى ال ـ ـق ـ ــوات الـ ـم ــدافـ ـع ــة عــن
الدولة االشتراكية الفتية .في المؤتمر السابع
ل ـل ـســوف ـي ـي ـتــات ،الـ ــذي ع ـقــد ف ــي ك ــان ــون األول
 ،1919قال لينين «أيها الرفاق ،يجب إيــاء كل
االه ـت ـمــام بـهــذه الـمـشـكـلــة ،إم ــا أن ي ـهــزمَ الـقـمـ ُل
االشتراكي َة أو أن تهزمَ االشتراكي ُة القمل!» .في
مــواجـهــة األه ــوال الـشــديــدة ،ونـقــص الـصــابــون
وال ـمــابــس ،وس ــوء إم ـ ــدادات ال ـم ـيــاه ،شــرعــت
مفوضية الصحة العامة بالتنظيم والتخطيط،
مــركــز ًة عـلــى تـحـسـيــن شـبـكــة ال ـمــراكــز الـطـبـيــة،
وال ـح ـفــاظ عـلــى ال ـم ـنــازل فــي ظ ــروف صـحـيــة،
وت ــزوي ــد ال ـس ـك ــان ب ـح ـمــامــات وم ـي ــاه ج ــاري ــة،
ومكافحة التيفوس .فــي نيسان  ،1919أصبح
الـتـطـعـيــم إل ــزام ـي ـ ًا ،وك ــان تــأث ـيــره ع ـم ـي ـ ًقــا :فـفــي
ب ـتــروغــراد ،انـخـفــض ال ـجــدري مــن  800حــالــة
فــي الـشـهــر إلــى  7فــي الـشـهــر .فــي هــذه الفترة
رأى األط ـب ــاء الـ ــروس ال ـقــدامــى أن الـحـكــومــة
السوفييتية تدافع عن أبناء الشعب وصحتهم،
فــانـضــم أغ ـلــب األط ـب ــاء لـلـنـضــال مــن أج ــل بـقــاء
الدولة االشتراكية ،بد ًال من الفرار أو الهجرة.
لعب التثقيف الصحي دور ًا مهمًا في المعركة
ضـ ــد األوب ـ ـئ ـ ــة .فـ ــي ع ـ ــام  ،1920ح ـض ــر 3,8
مليون جندي من الجيش األحمر محاضرات
ون ــدوات حــول النظافة والـصـحــة ،وفــي عامي
 1919و ،1920ت ــم ن ـشــر  5,5م ـل ـيــون مـلـصــق

وكتيب ومنشور صحي لتوزيعها على الجيش
وحده ،فض ًال عن حمالت التثقيف الصحي بين
السكان المدنيين ككل.
فــي عــام  ،1922هُــزمــت الـجـيــوش اإلمـبــريــالـيــة
التي اعتدت على الــدولــة االشتراكية الوليدة،
وك ــان ل ــإج ــراءت الـصـحـيــة الـســوفـيـيـتـيــة دور
مـهــم فــي حـفــاظ الـشـعــب عـلــى الـصـحــة الــازمــة
للصمود العسكري والمدني .مع نهاية الحرب
ُأطـلــق شـعــار صـحــي جــديــد« :مــن الـنـضــال ضد
األوبـ ـئ ــة إل ــى ال ـك ـف ــاح م ــن أج ــل ظـ ــروف عـمــل
وعيش صحية».
 -4الصحة بعد الحرب األولى
رغـ ـ ــم ال ـ ـص ـ ـعـ ــاب ،ت ـح ـس ـن ــت الـ ـصـ ـح ــة ب ـش ـكــل
مـ ّـطــرد خــال سـنــوات «الـسـيــاســة االقـتـصــاديــة
الـجــديــدة» (الـنـيــب) فــي عـهــد لـيـنـيــن .وبـحـلــول
عــام  ،1928زاد عــدد األطـبــاء عــن مستوى ما
قـبــل ال ـحــرب مــن  19785إلــى  63219طبيب،
ورفـ ـع ــت م ـخ ـص ـصــات ال ـح ـم ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة مــن
 128,5مليون إلى  660,8مليون روبل سنوي ًا،
وع ــدد أس ـرّة المستشفيات مــن  175000إلــى
 225000ودور حـضــانــة األط ـفــال مــن 11000
إلـ ــى  .256000ث ــم ت ــم إحـ ـ ــراز ت ـق ــدم أس ــرع
بكثير فــي إط ــار الـخـطــة الـخـمـسـيــة األول ــى في
عهد ستالين [ .]1932 –1928يميل كثير من
الناس إلــى التفكير في الخطط الخمسية كما
يتم تصويرها في كتب التاريخ البرجوازية–
أي بــأنـهــا تتعلق فـقــط بــاإلنـتــاج الـصـنــاعــي وال
تــرتـبــط أبـ ــد ًا بــرفــاهـيــة ال ـش ـعــب .ال ش ــيء أبـعــد
عــن الـحـقـيـقــة مــن ه ــذا ال ـت ـصــور ال ـخــاطــئ .لقد
تعاملت الـخـطــط الخمسية مــع جميع جــوانــب
الحياة السوفييتية :االقتصادية واالجتماعية
وال ـث ـقــاف ـيــة .لــم تُ ـف ـرَض الـخـطــط مــن ف ــوق بل
ص ـم ـمــت بـ ـن ــا ًء ع ـلــى م ـنــاق ـشــة واسـ ـع ــة وج ـمــع
للبيانات من جانب العمال أنفسهم .من الناحية
ال ـص ـح ـي ــة ،ك ــان ــت ال ـخ ـط ــة ال ـخ ـم ـس ـيــة األول ـ ــى
معنية إلــى حــد كـبـيــر بــزيــادة تــوافــر الـخــدمــات
ال ـط ـب ـي ــة وال ـ ــوص ـ ــول إلـ ـيـ ـه ــا ،واسـ ـتـ ـن ــدت إل ــى
تـقــاريــر مــن جميع الـهـيـئــات الصحية اإلقليمية
والمستشفيات والـمــزارع والمصانع حــول ما
هو مطلوب ،وما يمكن تحقيقه .في السنوات
األربــع التي استغرقها إكمال الخطة الخمسية
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األول ـ ــى ،زاد ع ــدد األط ـب ــاء م ــن  63000إلــى
 ،76000وزاد ع ـ ــدد أس ـ ـ ـرّة ال ـم ـس ـت ـش ـف ـيــات
أكـثــر مــن  ،%50وزاد عــدد دور الـحـضــانــة من
 256000إلــى [ 5,750,000أي أكـثــر مــن 22
ض ـع ـفٍ] .تــم إنـشــاء  14كلية طــب جــديــدة ،إلــى
جانب  133مدرسة طب ثانوية.
حتى ذلك الوقت كانت المَرافق الطبية متاح ًة
ل ـج ـم ـيــع ال ـمــواط ـن ـيــن ال ـســوف ـي ـيــت ،وبــال ـتــالــي،
انتقلت الخطة الخمسية الثانية []1937–1933
لــاه ـت ـمــام أك ـث ــر بـتـحـسـيــن الـ ـج ــودة ال ـنــوع ـيــة
للرعاية الصحية .كانت إحدى المهام الرئيسة
هي تحسين التعليم الطبي ومستوى األطباء.
تم إنشاء معاهد بحث طبي وعلمي جديدة ،من
بينها :المعهد الضخم للطب التجريبي ،بمبادرة
م ــن س ـتــال ـيــن وم ــول ــوت ــوف وف ــوروش ـي ـل ــوف
وغوركي .استمر التثقيف الصحي بين العمال
وال ـف ــاح ـي ــن فـ ــي ت ـش ـك ـيــل ج ـ ــزء مـ ــركـ ــزي مــن
المعركة لتحسين الصحة .في زيارتها لالتحاد
السوفييتي عــام  1951قــدمــت عــالِـمــة الـحـيــوان
الـبــريـطــانـيــة الـكـبـيــرة سـيــدنــي مــان ـتــون وصـفـ ًا
للتثقيف الصحي الــواســع االنتشار فــي اتحاد
ال ـج ـم ـهــوريــات االش ـتــراك ـيــة الـســوفـيـيـتـيــة ،فــي
كتابها «االتحاد السوفييتي اليوم» .وأشارت
إلى أن« :جميع األطباء كان عليهم تخصيص
 8ســاعــات مــن وقتهم على األقــل مــن كــل شهر
لـتــدريــس الـطــب الــوقــائــي واإلجــابــة عــن أسئلة
الـجـمـهــور فــي أمــاكــن ،مـثــل :الـحــدائــق وقــاعــات
الـمـحــاضــرات وال ـمــراكــز الـصـحـيــة؛ تــم التثقيف
بــأســس ال ـطــب ال ــوق ــائ ــي وال ـن ـظــافــة والــرعــايــة
الصحية األساسية بشكل شامل في المدارس؛
يمكن الـعـثــور عـلــى الـمـلـصـقــات والـنـشــرات في
جميع أنحاء االتحاد السوفييتي».
 -5رعاية الطفولة واألمومة
ارت ـفــع ع ــدد مــراكــز رعــايــة الـطـفــولــة واألمــومــة
مــن  9فــي روسـيــا القيصرية إلــى  4384مرك ٍز
عام  1938أنجزت مع اكتمال الخطة الخمسية
الثانية [م.]1
وف ــي كـتــابـهـمــا «ال ـطــب األح ـم ــر» ذك ــر مــؤلـفــاه
الـبــريـطــانــي واألمــري ـكــي« :أوض ــح لـنــا الــدكـتــور
جـيـنــس ،مـســاعــد مــديــر مـعـهــد حـمــايــة األمــومــة
وال ـط ـفــولــة ،فــي مــوسـكــو ،أن ــه تــم وض ــع ثــاثــة

مبادئ وأهداف رئيسية -1 :أن الحماية تمنح
بالكامل من الدولة -2 .أنه ال توجد (صدقات
خـيــريــة) مـهـمــا كــانــت -3 .أن الـهــدف الــرئـيــس
ه ــو تـمـكـيــن ال ـم ــرأة ال ـعــام ـلــة ،ع ـبــر الـحـضــانــات
وما إلى ذلك ،من مواصلة عملها في المصنع.
فإن لدى االتحاد
وفي مجال التوليد والقبالةّ ،
ال ـس ــوف ـي ـي ـت ــي ت ـن ـظ ـي ـم ـ ًا وإجـ ـ ـ ـ ــراءات عــاج ـيــة
مؤسساتية أكـثــر كـمــا ًال مــن أيــة دولــة أخــرى»
[ص.]293
كـتــب الـمــؤلـفــان :أن الــدكـتــور جـيـنــس أخبرهما
[ص ]168بـ ّـأن« :زائــر ًا فرنسي ًا أعجب بالنقطة
الـثــانـيــة وقـ ــال :وه ـكــذا تــأتــي ال ـم ــرأة الـعــامـلــة ال
لكي تستجدي المساعدة بل لتطلبها! وأخبرنا
الــدك ـتــور جـيـنــس أن ــه لــم يـكــن ه ـنــاك س ــوى 14
دار ح ـضــانــة ق ـبــل ع ــام  .1914أم ــا اآلن فـهـنــاك
 2000حـضــانــة بـيــن مــؤقـتــة ومــوسـمـيــة ودائـمــة
فـيـهــا  1,750,000طـفــل .كـمــا لــم تـكــن هـنــاك أيــة
حضانات في القرى ،ولكن مع تطور التجميع
الزراعي ،تتم اآلن رعاية  50,000طفل في دور
الحضانة القروية .وارتفع عدد األطفال في دور
الـحـضــانــة الـمــوسـمـيــة مــن  600ألــف عــام 1913
إل ــى م ـل ـيــون ع ــام  1931ث ــم ثــاثــة مــاي ـيــن عــام
[ .»1932يـجــدر بالذكر أن عــدد سكان االتحاد
السوفييتي زمن تأليف كتاب «الطب األحمر»
عام  1933كان حوالي  168مليون نسمة].
«فــي مــؤسـســة حـمــايــة األمــومــة والـطـفــولــة في
لينينغراد ،الذي تم تنظيمها بشكل رائع ،وجدنا
مؤسسة كاملة تضم كل مراحل عمل األمومة
وصحة الطفل .ظهرت لنا أو ًال :الحضانة التي
يتم فيها إبقاء األطفال أثناء عمل أمهاتهم .يتم
قبول األطفال اعتبار ًا من عمر شهرين ،عندما
تـنـتـهــي إجـ ــازة األم ــوم ــة اإللــزام ـيــة .مــع اتـخــاذ
ترتيبات للنظافة والوقاية من العدوى .ال يتم
ق ـبــول األط ـفــال ال ـمــرضــى ،وه ـنــاك مـقـصــورات
عــزل خاصة للحاالت المشكوك فيها .األطباء
في بقية المؤسسة في حضور منتظم .هناك
حضانات مماثلة في جميع مقاطعات لينينغراد
الـ ـثـ ـم ــان .ت ـج ـل ــب ج ـم ـي ــع األم ـ ـهـ ــات ال ـع ــام ــات
أطفالهن إلى الحضانة ،رغم عدم وجود إكراه
فــي ذلــك ،بــل تشجيع ،ألن مــدفــوعــات التأمين
لــأمـهــات تـبــدو أنـهــا تـتـعـلــق بـحـضــور األمـهــات
إل ــى ال ـمــؤس ـســة .تـسـتـقـبــل ال ـح ـضــانــات أط ـفــال
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األمهات غير العامالت أيض ًا .كل منطقة فرعية
تـخـدّمـهــا الـمــؤسـســة لــديـهــا م ـنــدوب خــاص من
الطاقم الطبي يقوم بزيارات إلى منازل الناس
لرؤية المرضى .خالل االستشارات الطبية في
المؤسسة ،ال يُسمَح للطبيب بــأن يُعاين أكثر
مــن  12مــريــض فــي ساعتين .يحضر األطـفــال
هنا على األقل حتى سن الرابعة .يبدأ االلتحاق
بــال ـمــدرســة فــي ســن ال ـســاب ـعــة .يـتــم االحـتـفــاظ
بسجل صحي مستمر لكل طفل متاح للرجوع
إل ـي ــه .ي ـتــم تــوف ـيــر ال ـح ـل ـيــب وأن ــواع ــه ال ـم ـع ـدّلــة
لألطفال المحتاجين إليه ،ويُجلب من المزارع
الجماعية ويخضع للبسترة».
«فـ ــي ت ـف ـل ـيــس ق ـم ـنــا بـ ــزيـ ــارة ح ـض ــان ــة مـلـحـقــة
ب ـم ـص ـنــع ح ــري ــر ي ـع ـم ــل ع ـل ــى ن ــوب ـت ـي ــن ،لــذلــك
تفتح حضانته كــل يــوم حتى الـعــاشــرة مسا ًء.
وتستقبل حوالي ثمانين طفل في كل ورديــة
ع ـمــل .ه ـنــاك غ ــرف مـسـتـقـلــة لـكــل مــن الــرضــع،
واألطـ ـ ـف ـ ــال الـ ـصـ ـغـ ــار جـ ـ ـ ــد ًا ،وبـ ـسـ ــن ال ـح ـب ــو،
ـرة
واألكـبــر سـنـ ًا .يـتــم قـيــاس وزن كــل طـفــل مـ ً
كــل أس ـبــوع ـيــن ،ويـحـضــر الـطـبـيــب مــرتـيــن في
اليوم صباح ًا ومسا ًء .مديرة الحضانة حاصلة
عـلــى تــدريــب طـبــي .يـتــم تــدريــب كــل طـفــل على
الـمـســاعــدة الــذات ـيــة والـتـحـكــم فــي الـنـفــس فيما
يـتـعـلــق بــالـغـسـيــل والــوظــائــف الـطـبـيـعـيــة .قـ ّلـمــا
تـحــدث إنـتــانــات متصالبة أو الـتـهــابــات عينية.
تـسـتـخــدم جميع األم ـهــات تـقــريـبـ ًا فــي المصنع
هــذه الحضانة ،باستثناء قلة لديهن مث ًال أحد
األق ــرب ــاء فــي ال ـم ـنــزل لـيـعـتـنــي بـطـفـلـهــا»[ .ص
.]170–168
 -6الوقاية السوفييتية
ومكافحة األوبئة
م ــن األم ـث ـلــة ال ـم ـث ـيــرة لــاه ـت ـمــام ع ــن ال ـتــداب ـيــر
الوقائية السوفييتية بالجملة ،أن جميع سكان
قـ ــازان ت ــم تـطـعـيـمـهــم أو إعـ ــادة تـطـعـيـمـهــم فــي
حزيران عام  1932بعد اكتشاف  15حالة من
م ــرض ال ـجــدري فــي الـشـتــاء ال ـســابــق .وكــذلــك
اخ ـت ـفــى ال ـت ـي ـفــوس م ــن هـ ــذه ال ـمــدي ـنــة بـفـضــل
إجـ ـ ـ ــراءات ج ـم ــاع ـي ــة م ـم ــاث ـل ــة .ي ـص ــف ال ـكــاتــب
سـيـجـيــرت  Sigeristبـعــض تـجــاربــه فــي عــام
« :1936ال يُـسـمــح ألي زائــر بــدخــول مصانع
األغــذيــة أو الـمــؤسـســات الـطـبـيــة أو حـضــانــات
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األطـفــال دون ثــوب وقـبّـعــة معقمَين .قــد تبدو
هذه القواعد مبالغ فيها أحيان ًا ،لكنها جزء من
بــرنــامــج عـظـيــم ،وال يمكن تــوقــع نـتــائــج بعيدة
ال ـمــدى مــا لــم تـكــن هـنــاك قــواعــد صــارمــة تُـنـ َّفــذ
حرفي ًا».
ح ــدث ان ـخ ـفــاض ع ــام فــي م ـعــدالت األم ــراض
فــي روسـيــا السوفييتية« ،ويـجــب أن يوصَف
بالنسبة ألمــراض إنتانية وسارية معيَّنة بأنه
ان ـخ ـف ــاض م ــده ــش» ح ـس ــب وصـ ــف م ــؤ ِّل ـ َف ــي
الكتاب :تم اجتثاث الكوليرا تمام ًا ولم تسجَّل
أيــة حــالــة مـنــذ الـعــام [ 1927حـتــى زمــن تأليف
الكتاب  .]1933الجدري الذي كان بالمعدالت
الـتــالـيــة لـكــل ع ـشــرة آالف نـسـمــة 5 :ثــم  6ثم
 30حــالــة فــي أعــوام  1914 ،1912و 1919على
التوالي ،تـمّ تخفيضه بسرعة إلــى 7 :ثم  2ثم
 0,6ثــم  0,37فــي أعــوام 1928 ،1924 ،1922
و 1929على الـتــوالــي .تسبب وبــاء التيفوس
ع ــام  1921–1920بــإصــابــة  4مــاي ـيــن ،ولـكــن
خــال السنوات األربــع  1929–1925انخفض
الــوسـطــي الـسـنــوي إلــى نـحــو  40ألــف إصــابــة.
وف ـ ــق الـ ــدكـ ـتـ ــور روبـ ــاكـ ـيـ ــن :ان ـخ ـف ــض م ـعــدل
األمــراض الزهرية بين الجنود من  12,8لكل
ألف جندي عام  1913إلى  8,02لكل ألف منهم
في الفترة  .1927–1924كما سجلت السنوات
الـ ـثـ ــاث  1929–1927ان ـخ ـف ــاض ـ ًا م ـل ـحــوظ ـ ًا
ب ـح ــاالت ال ـس ـي ـف ـلــس بــأش ـكــالــه الـمـخـتـلـفــة بـيــن
عموم السكان.
بـعــض األم ــراض اإلنـتــانـيــة بــالـمـقــابــل كــانــت ما
تــزال مشكلة فــي الفترة الـتــي درسـهــا الكتاب:
حيث ارتـفـعــت الحمى التيفية قلي ًال مــن معدل
 10حــاالت إلــى  10,5حــالــة (لـكــل عـشــرة آالف
مــن ال ـس ـكــان) بـيــن عــامَــي  1927و 1929على
ال ـت ــوال ــي .وك ــذل ــك ارت ـف ـعــت ال ـح ـمــى ال ـقــرمــزيــة
والدفتيريا بين العامَين الـمــذكــورَيــن .بالنسبة
إلصــابــات الـســل كــان توثيقها ضعيف ًا جــد ًا في
روسيا القيصرية ،مما يفسّر ،حسب السلطات
ال ـس ــوف ـي ـي ـت ـي ــة ،االرت ـ ـف ـ ــاع ال ـم ـل ـح ــوظ ل ـم ـعــدل
اإلصابات الس ّلية المو َّثقة من  73,1إلى 116,5
(ل ـكــل ع ـشــرة آالف نـسـمــة) بـيــن عــامَــي 1913
و 1929على التوالي .زار مؤ ّلفا الكتاب «المعهد
المركزي للسل» في موسكو ،حيث أوجز لهما
الــدكـتــور نيسلين تنظيم الـعـمــل فــي تشخيص
الـســل وعــاجــه والــوقــايــة مـنــه .وتــرتـبــط هــذه
الـمــؤسـســة بـشـبـكــة مــن «مـسـتــوصـفــات الـســل»
وبـعــدد أكـبــر بكثير مــن الـعـيــادات االستشارية
[ص .]31وحسب مصادر محاضرة كارلوس
رول والتي سجلت تطورات الحقة «انخفض
م ـع ــدل اإلصـ ــابـ ــة ب ــال ـس ــل  ٪ 83ت ـح ــت ال ـح ـكــم
ال ـســوف ـي ـي ـتــي ح ـتــى عـ ــام  1938واس ـت ـم ــر فــي
االن ـخ ـف ــاض .وان ـخ ـف ـضــت األم ـ ــراض الــزهــريــة
بنسبة  ٪90بحلول عام  1938واستمرت في
االنخفاض» [م.]1
 *ǩالمراجع :محاضرة الباحث الماركسي-
اللينيني كارلوس رول ،عن النظام الصحي
السوفييتي في أول عقدين بعد ثورة أكتوبر،
والتي ألقاها عــام  2000أمــام «جمعية
ستالين» البريطانية (مقرها بريستول)
ونشرت على موقع الجمعية عام .2017
وكتاب «الطب األحمر ،الصحة االشتراكية
في روسيا السوفييتية» الصارد في لندن
 1933لمؤلفيه :الطبيب البريطاني السير
آرثر نيوزهولم (الــذي كان الضابط الطبي
األول لهيئة الحكم المحلي في إنكلترا
وويــلــز) ،والدكتور األمريكي في القانون
والــنــاشــط الــخــيــري فــي نــيــويــورك ،جون
آدامز كينغسبيري .وقد و ّثقا في الكتاب
مشاهداتهما الميدانية من عدد كبير من
المناطق الروسية والسوفييتية آنذاك .أشرنا
للمقاطع من محاضرة رول بـ [م ،]١ومن
كتاب «الطب األحمر» برقم الصفحة.
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درجة جديدة من ح ّدة التناقضات األوروبية األمريكية
شؤون عربية ودولية

قاسيون ـ العدد  972اإلثنين  29حزيران 2020

واحدة تلو
مع استمرار الواليات المتحدة األمريكية باالنسحاب من المعاهدات وااللتزامات الدولية
ً
األخرى ،مؤكدة بذلك أنها تلتزم بالقانون واالتفاقات الدولية بشرط أال تتناقض مع توجهاتها
الدولية ،وأنها مستعدة لفرض مصالحها بالقوة على الجميع ،بمن فيهم حلفائها التاريخيين ،لذلك
مجبرة على تغيير نهجها واستراتيجيتها دفاعاً عن مصالحها وفق المعطيات
تجد أوروبا نفسها
ً
الجديدة.
ǧيزن بوظو

لقد قالت المستشارة األمريكية أنجيال
م ـيــركــل« :ن ـشــأنــا م ــع م ـعــرفــة مـعـيـنــة أن
الــواليــات المتحدة تــريــد أن تـكــون قوة
عــال ـم ـيــة ...لــو تــريــد ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة
اآلن وقـ ــف أداء هـ ــذا ال ـ ــدور ب ــإرادت ـه ــا
الـخــاصــة بـهــا ،فـيـجــب عـلـيـنــا الـتـفـكـيــر في
هذا الموضوع بشكل عميق»

يدفع الموقف
األمريكي
من «الناتو»
األوروبيين
للتفكير
بمنظومة أمنية
أخرى وإن كان
شكل وطبيعة
هذه المنظومة
ال يزال قيد
البحث ،إال إن
ألمانيا وفرنسا
تحدثتا حولها في
عدة مناسبات

االبتزاز عبر «الناتو»..
والبديل عنه؟
إذا مـ ـ ــا ك ـ ــان ـ ــت ع ـ ــاق ـ ــة األم ــريـ ـكـ ـيـ ـي ــن
واألوروب ـي ـي ــن ف ــي «ال ـن ــات ــو» ق ــد بُـنـيــت
على مصلحة عسكرية مشتركة تفرضها
الـمـصـلـحــة الـسـيــاسـيــة ،ومــوازيــن الـقــوى
فــي الـنـصــف الـثــانــي مــن الـقــرن الـمــاضــي،
فــإن الحلف حالي ًا يك ّلف واشنطن أكثر
مــن ال ـفــائــدة ال ـمــرج ـوّة مـنــه ،لــذلــك بــاتــت
األخيرة تستخدمه البتزاز األوروبيين
وك ــوسـ ـيـ ـل ــة لـ ـ ـ «ج ـ ـبـ ــايـ ــة» ال ـ ـ ـ ــدوالرات
م ــن أعـ ـض ــاء ال ـح ـل ــف ،وي ــذ ّك ــر الــرئ ـيــس
األمــريـكــي بـشـكـ ٍـل دوري :أنــه لــن يكون
مـتـمـسـكـ ًا ب ــال ــدف ــاع ع ــن م ـصــالــح أوروبـ ــا
إن لــم تستطع الــدول األوروب ـيــة تحمل
تكاليف تسليح التحالف ،ويدفع الموقف
األم ــريـ ـك ــي هـ ــذا األوروبـ ـيـ ـيـ ــن لـلـتـفـكـيــر
بمنظومة أمنية أخــرى ،وإن كــان شكل
وطـبـيـعــة ه ــذه الـمـنـظــومــة ال يـ ــزال قـيــد
الـبـحــث ،إال إن ألـمــانـيــا وفــرنـســا تحدثتا
حولها في عدة مناسبات.
أمـ ــا مـ ــؤخـ ــر ًا ،ف ـفــي ت ـع ـل ـيـ ٍـق ع ـلــى إع ــان
الــرئـيــس األمــري ـكــي دونــالــد تــرامــب عن
ت ـق ـل ـيــص عـ ــدد الـ ـقـ ــوات ال ـع ـس ـكــريــة فــي
ألمانيا عبر سحب نحو  9,500جندي
أمــريـكــي ،اعـتـبــرت مـيــركــل بــأن الـتــواجــد
ال ـع ـس ـكــري األم ــري ـك ــي ف ــي أوروبـ ـ ــا هــو
اس ـت ـجــابــة ل ـم ـصــالــح واش ـن ـط ــن نـفـسـهــا،
قائلة« :الـقــوات األمريكية فــي األراضــي
األل ـمــان ـيــة ال تـسـهــم ف ــي ح ـمــايــة ألـمــانـيــا

والجزء األوروبي للناتو فحسب ،وإنما
كذلك مصالح الواليات المتحدة بعينها»
وفي لقاء افتراضي جمع بين الرئيسين
الـ ــروسـ ــي وال ـف ــرن ـس ــي ،قـ ــال فــادي ـم ـيــر
بوتين :إنه ينبغي «توحيد الجهود في
سـبـيــل مــواجـهــة الـتـحــديــات والـتـهــديــدات
ال ـم ـش ـت ــرك ــة  ...ويـ ـج ــب ع ـل ـي ـنــا تــوح ـيــد
الـمـســاعــي إذا رغـبـنــا فــي تـحـقـيــق نـتــائــج
إيـجــابـيــة» ،وردّ الــرئـيــس الـفــرنـســي عن
قناعته بــأن األزمــة الـتــي يمر بها العالم
ح ــال ـي ـ ًا واألزمـ ـ ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة الـمـخـتـلـقــة
تظهر أهمية إنشاء مجال أوروبي يمتد
من لشبونة في أقصى الغرب األوروبي
إلــى فــاديـفــوسـتــوك الــواقـعــة فــي أقصى
ال ـش ــرق الـ ــروسـ ــي ،وهـ ــو كـتـعـبـيــر رغــم
ال ـم ـبــال ـغــة ف ـي ــه ،إن ـم ــا ي ـش ـيــر إلـ ــى جــديــة
التقارب الـجــاري بين أوروبــا وروسـيــا،
وأكـ ــد م ــاك ــرون فـيـمــا ب ـعــد أن ــه سـيـســافــر
إل ــى مــوس ـكــو لـبـحــث ع ــدد م ــن الـمـلـفــات
منها« :األمــن األوروبــي» و«الصراعات
اإلقليمية».
إعاقة نمو االقتصاد األوروبي
مــن المستجدات األخـيــرة ،أن الــواليــات
المتحدة تدرس فرض رسوم جمركية
عـلــى ص ــادرات بقيمة  3,1مـلـيــار دوالر
مــن المملكة الـمـتـحــدة وفــرنـســا وألمانيا
وإس ـب ــان ـي ــا ،ب ـس ـبــب خـ ــاف ج ـ ــا ٍر ح ــول
م ـص ـنّ ـعــي ال ـط ــائ ــرات ،ب ـيــن «إي ــرب ــاص»
األوروبية و«بوينغ» األمريكية ،ويعود
هـ ــذا ال ـخ ــاف إلـ ــى ال ـع ــام ال ـم ــاض ــي بـعــد
أن قــامــت واش ـن ـطــن ف ــي حـيـنــه بـفــرض
رســوم عـلــى جملة مــن الـسـلــع الـصــادرة
عن االتحاد األوروبــي بقيمة  7,5مليار
دوالر ،شملت فيها الـطــائــرات ،بذريعة
ال ــردّ عـلــى دعــم غـيــر قــانــونــي بـمـلـيــارات
الدوالرات ُقدّم لصالح «إيرباص».
وب ــال ـم ـق ــاب ــل ،أع ـل ـن ــت م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـج ــارة
ال ـعــال ـم ـيــة ب ــأن ـه ــا ت ـ ــدرس م ـن ــح االت ـح ــاد
األوروبــي حقوق ًا مماثلة لفرض رسوم

عـلــى الـسـلــع األمــريـكـيــة إثــر الــدعــم الــذي
معتبرة إياه غير
حصلت عليه «بوينغ»
ً
مشروع.
لكن هذه المعركة ال تعود إلى إيرباص
أو بــوي ـنــغ بـعـيـنـهـمــا ،وإن ـم ــا إل ــى مـجـمــل
االخـتــاف بالمصالح واالستراتيجيات
األوروبـ ـيـ ــة واألم ــري ـك ـي ــة ،ح ـيــث فــرض
الـ ــرسـ ــوم ع ـل ــى ال ـس ـل ــع األوروبـ ـ ـي ـ ــة ال
يـعـتـبــر «ع ـق ــوب ـ ًة» مــؤق ـتــة ب ـق ــدر م ــا هــو
الـخـطــوات األولـيــة الـجــديــدة نـحــو إعــاقــة
نمو االقتصاد األوروبــي بالحد األدنى،
وخنقه بالحد األعلى.

شك أن
ال ّ
واشنطن تدرك
أن الحرب التجارية
مع أوروبا لن
ينتج عنها إال
مزيد من التقارب
مع روسيا
والصين لكن
حجم األزمة
األمريكية ال
يترك الكثير من
الخيارات

تناقض تزداد حدته
إن هذا التناقض بين أوروبا والواليات
المتحدة قد تجاوز وصف «الخالفات»
وب ــات يـقـتــرب مــن الـتـنــافــس وال ـصــراع
الـمـبــاشــر ،وفـقـ ًا للمصالح المستقلة لكال
الـطــرفـيــن فــي الـعــالــم الـجــديــد .وفــي حين
يـمـضــي األوروب ـي ــون بـشـكــل مــوضــوعــي
إث ـ ــر ت ـ ـط ـ ــورات الـ ــوضـ ــع ال ـ ــدول ـ ــي إل ــى
الـتـقــارب مــع روسـيــا ال كـ«حليف» على
الـهـيـئــة األوروبـ ـيـ ــة -األمــري ـك ـيــة ،وإن ـمــا
كــ«صــديــق» باستطاعته أن يــوفــر دعـمـ ًا
اقتصادي ًا وسياسي ًا دون «هيمنة» في
مواجهة االبـتــزاز والتخريب األمريكي،
ي ـس ـعــى األخ ـي ــر إلـ ــى إع ــاق ــة وك ـب ــح هــذا
ال ـت ـقــارب م ــا أم ـكــن وكـيـفـمــا ت ـم ـ ّكــن لـمـنــع
التطور األوروبــي من جهة ،ومنع المدّ
الجيوسياسي الــروســي في أوروبــا من
جهة أخرى.
صـ ــرحـ ــت مـ ـي ــرك ــل ح ـ ــول ضـ ـ ـ ــرورة أن
يــواصــل االت ـحــاد األوروب ــي ال ـحــوار مع
معتبرة أن «هناك أسباب ًا جيدة
روسيا،
ً
لمواصلة الحوار البنّاء مع روسيا»
وضمن العالقة األلمانية الروسية أيض ًا،
فقد شــارف مـشــروع بـنــاء خـطــوط نقل
الغاز الطبيعي المسال «السيل الشمالي
 »2بين الدولتين على االنتهاء ،رغم كل
جهد العقوبات واإلعاقات األمريكية لهذا
المشروع ،ليجدد األمريكيون تهديدهم،
ح ـيــث ع ــرض ــت م ـج ـمــوعــة س ـي ـنــاتــورات
فــي مطلع هــذا الـشـهــر مـبــادرة لتوسيع
ال ـع ـقــوبــات ضــد ال ـم ـشــروع بـيــن روسـيــا
وأل ـم ــان ـي ــا ،وت ـس ـت ـهــدف ه ــذه ال ـع ـقــوبــات
ال ـجــديــدة ش ــرك ــات ال ـتــأم ـيــن ال ـتــي تـعـمــل
م ــع ال ـس ـفــن الــروس ـيــة ع ـلــى تـنـفـيــذ خـ ّـط
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ال ـغــاز ،مـعـتـبــريــن عـلــى لـســان الـسـيـنــاتــور
ال ـج ـم ـهــوري تـيــد ك ــروز ب ــأن الـمـشــروع
ي ـش ـكــل «ت ـه ــدي ــد ًا ح ـي ــوي ـ ًا بــال ـن ـس ـبــة إلــى
األم ــن ال ـقــومــي األمــري ـكــي» .فـهــو فـضـ ًا
ع ــن ك ــون ــه م ـنــاف ـس ـ ًا ق ــوي ـ ًا إلي ـ ــراد ال ـغــاز
األم ــري ـك ــي إل ــى أوروبـ ـ ــا ،ي ـم ـتّــن الـعــاقــة
الروسية األوروبية ويفتح آفاق ًا أخرى
ل ـهــا ب ـم ـجــرد بـ ــدء ال ـع ـمــل بـ ــه ،كــارت ـبــاط
اقـتـصــادي مـبــاشــر ستنتج عـنــه بطبيعة
ال ـحــال ارت ـبــاطــات سـيــاسـيــة أعـمــق بغير
المصلحة األمريكية.
وقالت وكالة «بلومبرغ» بأن الحكومة
األلـ ـمـ ــانـ ـيـ ــة ت ـ ـ ــدرس حـ ــزمـ ــة إجـ ـ ـ ــراءات
جوابية في حال فرضت واشنطن هذه
ال ـع ـقــوبــات ال ـجــديــدة ،وأن الـمـسـتـشــارة
األلـمــانـيــة تـنـظــر فــي تـمــريــر اإلجـ ــراءات
عبر التنسيق مع االتحاد األوروبي.
باتت مالمح الصراع األوروبي األمريكي
أكـثــر وضــوح ـ ًا ،فـتـنــاقــض الـمـصــالــح بــات
يشكل محرك ًا للصراع ،ففي مـقـ ٍـال نشر
ف ــي مــوقــع «اك ـس ـبــرت أون ــاي ــن» يـقــول
كاتبه سيرغي مانوكوف:
«ال تريد واشنطن من بقية العالم فرض
ض ــرائ ــب ع ـل ــى أربـ ـ ــاح اح ـت ـك ــار عـمــالـقــة
ت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـم ـع ـلــومــات األمــري ـك ـي ـيــن،
وي ــري ــد األل ـ ـمـ ــان ،ف ــي ن ـه ــاي ــة ال ـم ـط ــاف،
استكمال بناء خط أنابيب الغاز السيل
الـشـمــالــي  ،2وتـحـمــي بــروكـســل صناعة
ال ـس ـيــارات األوروبـ ـي ــة مــن الـمـنــافـسـيــن،
ولكنها سرعان ما تفقد أعصابها عندما
يهدد الرئيس ترامب بفعل الشيء نفسه
للسيارات األوروبية  ...وهــذا ليس كل
شيء ،بل هي التناقضات األكثر شهرة
ب ـيــن ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة وأوروبـ ـ ــا ،مــا
ي ـش ــي ب ــال ـس ـي ــر الـ ـس ــري ــع ن ـح ــو صـ ــراع
تجاري بينهما».
ال ش ـكّ أن واشـنـطــن ت ــدرك أن الـحــرب
الـتـجــاريــة مــع أوروب ــا لــن ينتج عنها إال
مزيد من التقارب األوروبي -الروسي،
واألوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي -الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ،لـ ـك ــن ح ـجــم
األزمـ ــة األمــري ـك ـيــة ال ي ـتــرك الـكـثـيــر مــن
الـخـيــارات لواشنطن ،ويـبــدو أنها تــدرك
أن هــذا الـتـقــارب ق ــادمٌ ال مـحــالــة ،ولكن
يمكنها عبر العقوبات وإعــان الحروب
ال ـت ـجــاريــة أن تـخـلــط األوراق ،وتـعـيــق
هــذا الـتـقــارب ،أمـ ًا منها بمعجزة تغيير
مجريات األمور!

شؤون عربية ودولية
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الصورة عالمياً
•قال المدير العام
لمنظمة
الصحة
العالمية:
إن جائحة
فيروس
«كورونا» تنحسر
في أوروبا ،لكنها
تزداد سوءاً على مستوى العالم .وأوضح أنه
من المتوقع أن يصل عدد حاالت اإلصابة
بالفيروس إلى  10ماليين األسبوع المقبل.
•أكد سيرغي
ريابكوف،
نائب وزير
الخارجية
الروسي،
اهتمام موسكو
بمقترح الرئيس
األمريكي ،دونالد
ترامب ،عقد قمة موسعة لدول«»G7
بمشاركة روسيا وأستراليا والهند وكوريا
الجنوبية.
•قالت
طهران :إنها
حصلت على
الضمانات
المالية الكافية
مقابل ثمن الوقود
الذي أرسلته إلى فنزويال ،وإنها حصلت
على جزء من عائدات البنزين ،على الرغم من
العقوبات األمريكية على القطاع المالي.

بعد وصول ح ّدة األزمة الليبية إلى ذروة جديدة -مؤخرًا -تهدد بصدام مصري -تركي ،بدأ التصعيد يخبو في مقابل تسارع عودة النشاط السياسي
باتجاه حل الملف عبر الحوار والتسوية بين األطراف المتنازعة.
ǧمالذ سعد

بعد أن أعلن الرئيس المصري خالل
األسبوع الماضي بأن مدينة «سرت»
تـعـتـبــر خـطـ ًا أحـمــر بــالـنـسـبــة لـلـقــاهــرة،
أعربت وزارة الدفاع التابعة لحكومة
الوفاق الوطني الليبي عن عزمها على
مواصلة التقدم نحو مدينة سرت رغم
هــذا التحذير ،حيث قــال وكيل وزارة
الدفاع صالح الدين النمروش في 24
من الشهر الجاري بأنه «ليست هناك
أيــة خطوط حـمــراء أمــام تقدم قواتنا
نحو سرت» ليكون هذا التصريح هو
ذروة التصعيد العسكري والسياسي
قبل المضي باالتجاه اآلخر.
فـفــي الـيــوم الـتــالــي ،نـقـلــت وكــالــة أنـبــاء
«نـ ــوفـ ــا» ن ـق ـ ًـا ع ــن وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
اإليـطــالــي لــويـجــي دي مــايــو تصريح ًا
له بعد عودته من زيارة إلى طرابلس
فــي ليبيا ،بتعبيره عــن القلق «مــن أن
عـمـلـيــات تـحــريــر س ــرت س ـتــؤدي إلــى
مزيد من االقتتال» داعي ًا إلى «ضرورة
تـجـمـيــد الـ ـص ــراع الـ ــذي س ـي ــؤدي إلــى
انقسام ال تقبل به إيطاليا»
وبـنـفــس ال ـيــوم ق ــال الـمـتـحــدث بــاســم
الــرئــاســة الـتــركـيــة إبــراه ـيــم قــالــن ،بــأن
ح ـك ــوم ــة ال ـ ــوف ـ ــاق ال ـل ـي ـب ـي ــة ت ـش ـتــرط
«ان ـس ـح ــاب ق ـ ــوات ح ـف ـتــر م ــن س ــرت

وال ـج ـف ــرة» ق ـبــل ال ـتــوصــل إل ــى وقــف
إلطـ ــاق ال ـن ــار ،بـتـغـيـيــر م ـل ـحــوظ عــن
ال ـل ـه ـجــة ال ـســاب ـقــة ال ـم ــؤك ــدة ع ـلــى نـيــة
وعزم جيش الوفاق على الدخول إلى
المدينة.
ث ــم طــال ـبــت ك ــل م ــن بــرل ـيــن وب ــاري ــس
وروم ــا -عـبــر بـيــان مـشـتــرك -جميع
األط ـ ــراف الـلـيـبـيــة ع ـلــى وق ــف ف ــوري
وغير مشروط إلطالق النار في ليبيا،
وجاء في بيانهم «نشجع على اختتام
ســريــع لـلـمـفــاوضــات بـيــن المعسكرين
الـلـيـبـيـيــن تـحــت رعــايــة األم ــم الـمـتـحــدة
بــالـتــوقـيــع عـلــى اتـفــاقـيــة وق ــف إطــاق
نــار دائـمــة ...ذلــك يعد عنصر ًا أساسي ًا
في تهيئة الظروف الالزمة الستئناف
الـحــوار السياسي الليبي بشكل فعال
مما سيسمح بحل دائم للنزاع»
وق ــال مـفــوض مـجـلــس الـسـلــم واألمــن
لالتحاد االفريقي ،بــأن الجميع يدرك
أن ال ـص ــراع ال ـل ـي ـبــي ل ــن يـنـتـهــي بـحــل
عـسـكــري ،م ـشــدد ًا عـلــى أن «األولــويــة
حــالـيـ ًا هــي الـتــأكـيــد عـلــى إيـقــاف القتال
وال ـت ــدخ ــات ال ـخ ــارج ـي ــة ،وإقـ ـن ــاع كــل
األطـ ـ ـ ــراف فـ ــي ل ـي ـب ـي ــا بـ ــالـ ـعـ ــودة إل ــى
العملية السياسية»
ج ـ ــاء فـ ــي بـ ـيـ ــان وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
الليبية عن اجتماع المبعوث الرئاسي
الـخــاص إلــى منطقة الـشــرق األوســط

ودول إفريقيا ،ميخائيل بوغدانوف،
مع السفير التركي لدى روسيا ،محمد
صــاص ـمــار ح ــول الــوضــع الـلـيـبــي ،بــأن
ال ـتــرك ـيــز ه ــو «ع ـلــى ضـ ــرورة الــوقــف
السريع لتصاعد العنف ،وعدم وجود
بــديــل لـلـحــل الـسـيــاســي لــأزمــة الليبية
وف ـق ـ ًا ل ـقــرارات مــؤتـمــر بــرلـيــن الــدولــي
وق ـ ــرار م ـج ـلــس األم ـ ــن ال ـت ــاب ــع لــأمــم
المتحدة رقم .»2510
وصـ ــو ًال إل ــى ي ــوم الـسـبــت الـ ـ  27من
هذا الشهر ،حيث قالت حكومة الوفاق
الوطني الليبي نفسها في بيان نشرته
بعد لقاء جمع فيما بين رئيسها فايز
ال ـ ـس ـ ــراج ورئ ـ ـيـ ــس وزراء إي ـط ــال ـي ــا
جــوزيـبــي كــونـتــي ،بــأن الـجــانـبـيــن أكــدا
خــال الـلـقــاء ،بــأن حــل األزم ــة الليبية
ال يمكن أن يكون عسكري ًا ،وأن على
الجميع العمل من خالل مسار سياسي
يحقق االسـتـقــرار وفـقـ ًا لـقــرار مجلس
األمن ومخرجات مؤتمر برلين.
ف ــي ح ـيــن أكـ ــد ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس
الـ ـن ــواب ال ـل ـي ـبــي أح ـم ـي ــدة ح ــوم ــة ،أن
ال ـم ـج ـل ــس ت ـل ـقــى دع ـ ــوة مـ ــن روس ـي ــا
لترتيب زيــارة لوفد برلماني برئاسة
رئ ـي ــس ال ـم ـج ـلــس ع ـق ـي ـلــة ص ــال ــح إلــى
مــوسـكــو خ ــال األي ــام الـمـقـبـلــة ،بـغــايــة
الدفع إلى وقف إطالق النار والعودة
إلى العملية السياسية.

روسيا تحاول من جديد
على الرغم من أن المحاولة الروسية
األبــرز في ملف األزمــة الليبية والتي
كانت عبر دعوة األطــراف المتنازعة
إلـ ــى م ــا عـ ــرف ب ــاس ــم ل ـق ــاء مــوس ـكــو،
ل ــم تـحـقــق األه ـ ــداف ال ـمــرجــوة مـنـهــا،
إال أن مــوسـكــو تـسـعــى بـشـكـ ٍـل نشط
لإلمساك بملف الحل من جديد ،وألن
روس ـي ــا تـ ــدرك أن عـ ــدم ن ـج ــاح ل ـقــاء
موسكو الماضي كــان بسبب التعنت
ال ــواض ــح م ــن جــانــب ال ـم ـش ـيــر خـلـيـفــة
حـفـتــر ،والـ ــذي رف ــض الـتــوقـيــع على
مـخــرجــات هــذا الـلـقــاء ،ت ـحــاول الـيــوم
جمع األطــراف التي تظهر استعداد ًا
لـلـعـمــل ال ـفــاعــل بــات ـجــاه ال ـح ــل ،بـغــض
النظر عن الخالفات فيما بينها ،وإن
كــان الـنـجــاح الـعـسـكــري ال ــذي يحققه
ال ـس ــراج ل ــم يـمـنـعــه ب ـعــد م ــن ال ـق ـبــول
بالحل السلمي فهذا يعني :أن الوقت
ال زال يـسـمــح بـتـحـقـيــق اخ ـت ــراق مــا،
وإن كــان محفوف ًا بالمخاطر ،إال أنه
إمكانية واقعية ،واالتصاالت المكثفة
التي تجريها موسكو ال مع األطراف
الليبية فحسب ،بل مع تركيا ومصر
وال ــدول األوروب ـي ــة ،يعطيها إمكانية
ل ـل ـع ــب ه ـ ــذا الـ ـ ـ ــدور ،ولـ ــدفـ ــع األم ـ ــور
لمحاولة جــديــدة بـشــروطٍ أفـضــل مع
أطرافٍ أقل تعنت ًا.

•ارتفعت أرباح
الشركات
الصناعية
الصينية في
مايو للمرة
األولى خالل ستة
أشهر ،ما يشير إلى
أن التعافي االقتصادي يكتسب قوة دفع،
ويحسن توقعات االستثمار والوظائف في
القطاع.
•أعلن وزير الدفاع الياباني تارو كونو ،أن الحصول على
أسلحة تسمح لليابان
بضرب قواعد
صواريخ العدو هو
خيار ستدرسه
طوكيو
كوسيلة لتعزيز
دفاعاتها
الصاروخية.
•قال صندوق النقد الدولي إن الضرر الذي
تلحقه جائحة فيروس
كورونا بالنشاط
االقتصادي
أوسع وأعمق
من التكهنات
السابقة ،مما
حدا بالمؤسسة
إلى تقليص
توقعاتها للناتج
العالمي في  2020مجدداً.
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ال يملك األوربيون ترف عدم

تسريع المفاوضات للتوصل التفاق االستثمار التجاري بين االتحاد األوروبي والصين هو
الرسالة األهم من اجتماع الصين -أوروبا الذي عقد في  22حزيران  2020عبر الفيديو.
كما أ ّنه حاسم في سياق العالقات األوروبية -الصينية .سيك ّون التعاون الصيني اتجاهًا
متنامياً ،وسيتقرر بمصالح األطراف األساسية .اعتمدت الصين االنفتاح الشامل على
أوروبا كسياسة وطنية ،واألوروبيين ليسوا مولعين بالهيمنة على العالم كما هي حال
يوضح هذا عدم وجود تضارب في المصالح بين األوروبيين والصين،
الواليات المتحدةّ .
وعدم وجود الكثير من العقبات االستراتيجية أمام تعاونهم.
ǧغلوبال تايمزǧ
    تعريب وإعداد :عروة درويش

تقوية الروابط الصينية/األوروبية
ّإن الـعــالــم يـتـغـيــر ،ووب ــاء كــوف ـيــد 19-جـلــب له
الكثير مــن الــزعــزعــة ،األمــر الــذي لــم يعد يتيح
لــأوروب ـي ـيــن أن ي ـب ـقــوا ع ـلــى ال ـح ـيــاد الـسـلـبــي
بين الصين والواليات المتحدة .يريد االتحاد
األوروب ــي أن يـشــارك بشكل فــاعــل وأكـبــر في
تشكيل عــالــم المستقبل ،وأن يظهر استقالله
عــن ك ـ ّـل مــن الـصـيــن وال ــوالي ــات الـمـتـحــدة .قد
ينعكس هذا في الوجه الحقيقي للعالم متعدد
األق ـ ـطـ ــاب ،ف ــال ـع ــاق ــات ال ــدول ـي ــة ت ـص ـبــح أك ـثــر
تعقيد ًا.
نـ ـقـ ــاط االل ـ ـت ـ ـقـ ــاء واالف ـ ـ ـتـ ـ ــراق بـ ـي ــن االتـ ـحـ ــاد
األوروب ـ ــي وال ـص ـيــن تـتــوضــح بـشـكــل مـتــزايــد.
ويفتح هذا الباب واسع ًا لعالقتهما إن استطاعا
تـعــزيــز تـعــاونـهـمــا فــي االق ـت ـص ــادات الـخـضــراء
وإن تمكنوا من التنسيق فيما بينهما
والرقميةّ ،
بخصوص التغيّر المناخي وأبحاث اللقاحات
والتنمية وإصالح منظمة التجارة العالمية.
لـيـســت ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة قـ ــادرة عـلــى جعل
االتـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ــي ح ـل ـي ـف ـ ًا ل ـهــا ضـ ـدّ الـصـيــن
كـمــا فعلت مــن قـبــل أثـنــاء الـحــرب ال ـبــاردة ضـدّ
السوفييت .وكــذلــك ال يمكن للصين أن تكسر
ال ـع ــاق ــات الــوث ـي ـقــة ب ـيــن الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة
وأوروبـ ـ ــا م ــن م ــوق ــع تـشـكـيــل ج ـب ـهــة مــوحــدة
ضـ ـدّ ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة .ف ـفــي ال ــوق ــت ال ــذي
تتعمق فيه التناقضات بين الواليات المتحدة
والـصـيــن ،ستسنح الفرصة ألوروبــا كــي تعبّر
ع ــن مـطــالـبـهــا أك ـث ــر .ل ـيــس م ــن ال ــواض ــح كـيــف

ستتعامل الــواليــات المتحدة مــع أوروبــا ،لكنّ
ال ـص ـيــن ت ـس ـعــى ب ـج ـدّ إلق ــام ــة ع ــاق ــة م ـت ـبــادلــة
مــع أوروب ــا ال تـكــون نسخ ًا أليّ قــالــب جاهز،
ويقبلها الجانبان.
الشركات األوروب ّية تبقى في الصين
ليس هناك دالئــل على االنـفـصــال بين الصين
وأوروب ـ ـ ــا ،ح ـيــث ت ـب ـقــى ال ـص ـيــن س ــوق ـ ًا هــامــة
للشركات األوروبية في حقبة ما بعد كورونا.
والقليل من الشركات األوروبية تخطط لنقل
اسـتـثـمــاراتـهــا إلــى أس ــواق أخ ــرى .فـكـمــا صـرّح
م ـم ـثــل غ ــرف ــة ت ـج ــارة االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي فــي
الـصـيــن فــي  10حــزيــران« :شـهــدنــا فــي نيسان
وأيّار اتجاه ًا إيجابي ًا جد ًا للشركات األوروبية
ف ــي ال ـس ــوق ال ـص ـي ـن ـيــة ،وت ـح ــدي ــد ًا ف ــي م ـجــال
البضائع الترفيّة وغيرها من مجاالت األعمال
بالمفرّق .كانت المبيعات في أيــار أفضل منها
فــي ال ـعــام ال ـفــائــت ...نـتــوقــع أن نـشـهــد رواب ــط
اقتصادية أقوى».
ووفق ًا الستطالع «ثقة األعمال األوروبية في
األعـمــال الصينية» لـعــالــم  ،2020فـ ّـإن  %11من
الشركات األوروبـيــة فقط ،تأخذ في اعتبارها
نقل استثماراتها من الصين إلى أسواق أخرى
فــي  ،2020وذل ــك مـقــارنــة مــع  %15فــي الـعــام
ال ـفــائــت .أعـلـنــت  %40مــن ال ـشــركــات ب ـ ّـأن بيئة
البحث والتطوير « »R&Dفي الصين تتطور
لتصبح أفـضــل مــن الـمـتــوســط الـعــالـمــي .صـرّح
تشاش ينغ ،مدير فر ع شركة «»VorWerk
األلـ ـم ــانـ ـي ــة فـ ــي الـ ـصـ ـي ــن ،ب ــأنّـ ـه ــم ي ـس ـت ـف ـيــدون
م ــن ت ـط ـوّر م ـع ــدالت االس ـت ـهــاك ف ــي الـصـيــن.
وستعمل الشركة على االستثمار بشكل أكبر

يريد االتحاد األوروبي
أن يشارك بشكل
فاعل وأكبر في
تشكيل عالم
المستقبل ،وأن
يظهر استقالله
كل من الصين
عن ّ
والواليات المتحدة

هناك ،كما أنّها ستفتتح متاجر لها في المدن
ذات التصنيف الثالث والــرابــع لالستفادة من
األسواق الناشئة والمحتملة.
وقــد صـرّحــت غــرفــة الـتـجــارة األوروب ـيــة بأنّها
تــأمــل أن تـتــوصــل ال ـح ـكــومــات األوروب ـي ــة مع
الصين إلــى حـلــول النـقـطــاع ســاســل الـتــوريــد.
ووف ـق ـ ًا لــاسـتـطــاع ،ف ـ ّـإن  %49مــن الـشــركــات
األعضاء في الغرفة اعتبروا ّأن العمل في الصين
أصبح أكثر صعوبة العام الماضي ،بانخفاض
 4.0نقطة عــن عــام  .2019صـرّحــت تشارلوت
رول ،نائبة رئـيــس غــرفــة الـتـجــارة األوروبـيــة
ب ــأنّ ـه ــا ت ــأم ــل أن ت ـ ــؤدي ات ـف ــاق ـي ــة االس ـت ـث ـمــار
الشامل األوروبية الصينية إلى تجنب تشويه
المنافسة بين الشركات األوروبـيــة والصينية
وأن تفتح الصين أسواقها أمامهم أكثر.
وال يمكن إنكار خشية الشركات األوروبية من
المنافسة الشديدة التي تحملها معها الشركات
الصينية ،والـتــي يرجعها األوروب ـيــون لكونها
تتلقى دعـمـ ًا مــن الــدولــة الصينية ،بينما يعتبر
الـصـيـنـيــون ّأن إخ ـف ــاق ال ـشــركــات األوروب ـي ــة
في المنافسة يدفعها للتذرّع بمسألة المنافسة
غير الشرعية .وهــو مــا أ ّكــد عليه كــوي هونغ
ج ـيــان مــديــر ق ـســم ال ــدراس ــات األوروبـ ـي ــة فــي
جــامـعــة الـصـيــن لـلــدراســات الــدولـيــة« :تتماشى
وت ـيــرة االنـفـتــاح الـصـيـنــي مــع ســرعــة االتـحــاد
األوروب ـ ـ ــي بــال ـن ـظــر إلـ ــى ال ـم ــراح ــل الـمـخـتـلـفــة
ل ـل ـت ـطــور .واالدع ـ ـ ــاءات ب ــوج ــود وصـ ــول غـيــر
عادل لألسواق ال أساس له من الصحة».
البراغماتية األوروبية ض ّد أمريكا
يـتـفــاوض االتـحــاد األوروب ــي مــع الصين على
اتفاقية االستثمار الشاملة منذ تشرين الثاني
 .2013وكـمــا قــال وان ــغ ي ــوي ،مــديــر مؤسسة
ال ـش ــؤون الــدول ـيــة فــي جــامـعــة ريـنـمـيــن« :بـمــا
ّأن ألـمــانـيــا تـسـتـلــم ريـ ــادة االت ـح ــاد األوروبـ ــي
وس ـت ـتــولــى ال ــرئ ــاس ــة ال ــدوري ــة م ــا ب ـيــن تـمــوز
ونهاية شهر كانون األول ،فمن الهام بالنسبة
للمستشارة األلمانية أنجيال ميركل أن تنهي
االت ـف ــاق قـبــل كــانــون األول ،ف ـهــذا االت ـف ــاق قد
يحفظ لها إرثها السياسي».

وتـعـقــد هــذه الـمـفــاوضــات عـلــى خلفية اعتماد
ال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ع ـلــى حـلـفــائـهــا الـغــربـيـيــن
لـ ــاسـ ـتـ ـمـ ــرار فـ ــي الـ ـضـ ـغ ــط عـ ـل ــى ال ـح ـك ــوم ــة
ال ـص ـي ـن ـيــة .ول ـك ـنّ رؤيـ ــة االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
تختلف عن األمريكيين في عدد من القضايا،
وم ـن ـه ــا مـ ــا ي ـخ ــص قـ ــانـ ــون األمـ ـ ــن ال ـق ــوم ــي
الـقــادم لهونغ كــونــغ .وضـمــن تشديد االتـحــاد
األوروبـ ــي عـلــى مـبــادئ الــواقـعـيــة الـسـيــاسـيــة،
ومحاولته الواضحة التأكيد على خصوصيته.
وه ـ ــذه ال ـخ ـصــوص ـيــة ق ــد ت ـ ــؤدي إلـ ــى تـمـتـيــن
العالقات مع الصين لتشكل مسار ًا مختلف ًا عن
األمريكيين.
ال ي ـم ـك ــن ل ـل ـن ـظ ــرة ال ـب ــراغ ـم ــات ـي ــة ل ـل ـع ــاق ــات
ال ـص ـي ـن ـي ــة-األوروب ـي ــة م ــن م ـن ـظ ــور صــان ـعــي
السياسات األوروبيين أن تتغيّر بفعل جهود
الضغط الذي يمارسها سياسيون أمثال وزير
الـخــارجـيــة األمــريـكــي مــايــك بــومـبـيــو .فــاالتـحــاد
األوروب ـ ــي يـحـتــاج الـصـيــن ب ــذات ال ـقــدر الــذي
تـحـتــاجــه فـيـهــا ال ـص ـيــن ،وض ـمــن ه ــذا ال ـت ـعــاون
يمكن معالجة عــدد من القضايا العالمية ،مثل:
إصالح منظمة التجارة العالمية والتعاون في
المسائل اإلفريقية .وهو ما نجده مذكور ًا في
نشرات مجلس أوروبا.
ّإن العالقات األوروبـيــة -الصينية واالتفاقات
ال ـم ـتــوق ـعــة قـ ــادرة ع ـلــى ضـ ـخّ زخـ ـ ٍم جــديــد فــي
التعافي االقتصادي األوروبي في فترة ما بعد
الوباء .ففي عام  2019كان االتحاد األوروبي
هــو أكـبــر شــريــك تـجــاري لـلـصـيــن ،بينما كانت
ال ـص ـيــن ث ــان ــي أك ـب ــر ش ــري ــك ت ـج ــاري لــات ـحــاد
األوروبــي .بلغت قيمة البضائع المتبادلة أكثر
من  1,5مليار يورو يومي ًا.
لـطــالـمــا كــانــت ال ـشــرك ــات األوروبـ ـي ــة مـنـجــذبــة
لـ ـلـ ـس ــوق ال ـص ـي ـن ـي ــة ب ـف ـض ــل ح ـج ـم ـه ــا ال ـك ـب ـيــر
وإم ـكــانــات نـمــوهــا ال ـهــائ ـلــة .ح ـتّــى أث ـنــاء أســوأ
مراحل انتشار كوفيد 19-في الصين في شهر
شـبــاط ،كــانــت هـنــاك قــرابــة  %50مــن الشركات
األوروب ـيــة العاملة فــي الصين والـبــالــغ عددها
 1700ش ــرك ــة ،م ـت ـفــائ ـلــة ب ـن ـســب ال ـن ـمــو خــال
ال ـع ــام ـي ــن ال ـق ــادم ـي ــن وفـ ـقـ ـ ًا الس ـت ـط ــاع غــرفــة
التجارة األوروبية.
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االنفتاح والتعاون مع الصين

أمريكا تؤذي حلفائها
يـبــدو ال ـطــرف األمــريـكــي م ـعــزو ًال أكـثــر فــأكـثــر،
وهـ ـ ــو وضـ ـ ــع ي ـت ـث ـب ــت بـ ـمـ ـع ــزل ع ـ ــن ال ـع ــاق ــة
ب ـيــن أوروب ـ ــا وال ـص ـي ــن ،وذلـ ــك بـفـعــل االت ـجــاه
األمريكي لتحميل األوروبيين أعباء أكثر ممّا
يستطيعون احتمالها .فــالــواليــات المتحدة لم
تـسـتـهــدف بــإجــراءاتـهــا الصينيين وحـســب ،بل
األوروبيين أيض ًا في عدّة نواحي ،مثل :األمن
اإلق ـل ـي ـمــي وال ـت ـج ــارة .وق ــد دف ــع ه ــذا بـصـنــاع
السياسة األوروبيين لالنفصال بشكل متزايد
عن الواليات المتحدة.
صرّح جوزيف بوريل ،الممثل السامي لالتحاد
األوروب ـ ــي ل ـل ـشــؤون ال ـخــارج ـيــة والـسـيــاســات
األمنية« :أفهم أن مسألة تقديم الصين بوصفها
منافس ًا منهجي ًا يبدو أمــر ًا جــدلـيـ ًا ،لكنّ هــذا ال
بأن أوروبا ترى الصين بوصفها تهديد ًا
يعني ّ
عـلــى األم ــن» .وقــد أوض ــح بــوريــل ّأن االتـحــاد
األوروبي تجمعه الكثير من األمور المشتركة
مــع الصين ،وبـ ّـأن أوروبــا تقف موقف ًا مختلف ًا
بـشـكــل ج ــذري عــن مــوقــف الــواليــات المتحدة
من الصين.
وحـتّــى فــي مسألة التشريع الـمــركــزي المتخذ
في بكين حيال األمن القومي في هونغ كونغ،
والــذي تستغله الــواليــات المتحدة بمحاولتها
احتواء الصين ،ال تشترك أوروبا مع الواليات
ال ـم ـت ـحــدة ف ــي اإلج ـ ـ ــراءات ال ــواج ــب ات ـخــاذهــا
رغ ــم تـعـبـيــرهــا ع ــن قـلـقـهــا م ــن قـ ــرار الـحـكــومــة
المركزية الصينية .فكما ع ّلق بوريل« :ال أظنّ
بـ ّـأن الـعـقــوبــات سـتـحـ ّـل الـمـشــاكــل فــي الـصـيــن»،
مــا يجعل مــوقــف أوروب ــا والــواليــات المتحدة
متمايز ًا كلي ًا.
الـتـنــاقـضــات بـيــن الــواليــات الـمـتـحــدة واالتـحــاد
األوروبــي في مسائل ،مثل :السياسة العالمية
واالقـ ـتـ ـص ــاد واضـ ـح ــة ب ـش ـكــل ج ـل ــي .وم ـثــال ـهــا
األبــرز ،مسألتا حلف الناتو والتجارة الحرة.
تــرى واشـنـطــن بــأنّـهــا فـعـلــت الـكـثـيــر ولــم تتلق
مقابله أيّ شيء .هناك منازعات منهجية ضمن
الـعــاقــات األحــاديــة ،وهــذا لــم يـكــن ولــن يكون
مرتبط ًا بذهاب إدارة أمريكية وقــدوم أخرى.
ولـهــذا يـتــوقــع أن تستمر الـعــاقــات األوروبـيــة

األمريكية بالغليان.
ومن وجهة نظر استراتيجية عامة ،فالعالقات
ال ـص ـي ـن ـيــة م ــع ك ـ ّـل دولـ ــة أوروبـ ـي ــة ع ـلــى حــدة
س ـت ــدخ ــل مـ ــراحـ ــل أعـ ـم ــق مـ ــع ف ـه ــم األط ـ ــراف
لبعضهم البعض ،وتعميقهم للنقاط المشتركة
ف ـي ـمــا ب ـي ـن ـهــم .أدرك االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ب ـ ّـأن
مـصــالـحــه الـحـيــويــة مـتـصـلــة بــالـتـعــايــش بشكل
م ـت ـنــاغــم م ــع ال ـص ـيــن ،ول ـه ــذا س ـي ـتــزايــد رفــض
األوروبـ ـيـ ـي ــن ل ـل ــوق ــوف ف ــي ص ـ ـفّ واح ـ ــد مــع
األمريكيين.
البريطانيون المنقسمون
يحاول البريطانيون ،وهــم الذين خرجوا من
االتـحــاد األوروب ــي ولـكـنّـهــم غـيــر قــادريــن على
نقل بــادهــم مــن مكانها ،أن يكتشفوا طريقهم
الـقــادم ،األمــر الــذي يحتمل أن يــؤدي بهم إلى
االبتعاد عن األمريكيين.
مـ ـ ــؤخـ ـ ــر ًا ،كـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك بـ ـع ــض ال ـس ـي ــاس ـي ـي ــن
ال ـبــري ـطــان ـي ـيــن ي ـع ـي ــدون ال ـخ ـط ــاب األم ــري ـك ــي
الـمـنــاهــض للصين بـنـبــرة صــوت مــرتـفـعــة .كما
هــو ال ـحــال مــع ت ــوم تــوغ ـنــدات ،رئ ـيــس لجنة
الـعــاقــات الـخــارجـيــة فــي الـبــرلـمــان الـبــريـطــانــي
الــذي ص ـرّح« :الـتــامـيــذ الــذيــن اع ـتــادوا تقوية
مــراق ـبــة ال ــدول ــة م ـه ــددون بــاالسـتـبـعــاد– األمــر
الـ ــذي ي ـخــاطــر ب ــال ــرس ــوم ال ـتــي دف ـع ـهــا أثــريــاء
الصين الـجــدد ،وهــو مــا سـيـحـوّل الضغط إلى
الحكومة الصينية».
وت ــوغ ـن ــدات ل ـيــس وحـ ـيـ ــد ًا ،ف ـه ـنــاك مـجـمــوعــة
للمناهضين لـلـصـيــن ،أمـثــال آخــر حــاكــم لهونغ
كونغ كريس باتن ،والــذي صـرّح بــدوره فيما
ي ـخ ـصّ قــانــون األم ــن ال ـقــومــي الـصـيـنــي ألجــل
هونغ كونغ« :إنّه خيانة لشعب هونغ كونغ...
وال ـح ـكــومــة الـصـيـنـيــة تـسـتـغــل ال ــوب ــاء لـلـتـحـكــم
بـشــؤون هــونــغ كــونــغ» .وقــد ص ـرّح توغندات
بــذات الـمــوضــوع« :يـجــب أن نقف لـلــدفــاع عن
الديمقراطية في الصين».
وتحاول الواليات المتحدة أن تستميل المملكة
الـمـتـحــدة لـصـفـهــا فــي اسـتــراتـيـجـيـتـهــا الحـتــواء
ال ـص ـيــن ف ــي ج ـم ـيــع ال ـم ـج ــاالت ،وه ــو الـسـبــب
الذي دفع بعضو الكونغرس األمريكي مايكل

تحاول الواليات
المتحدة أن
تستميل المملكة
المتحدة لصفها
في استراتيجيتها
الحتواء الصين في
جميع المجاالت

ماكول بأن يدعو مؤخر ًا إلى تعاون أمريكي-
بــريـطــانــي لـمــواجـهــة أف ـعــال ال ـحــزب الـشـيــوعــي
الصيني« ،بــذات الــروح الـتــي كــانــت مــوجــودة
بين الدولتين في أثناء الحرب الباردة».
لكنّ بريطانيا ،إن قامت باالنحياز إلــى جانب
الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،ف ـس ـت ـه ـجــر ب ـش ـكــل كـلــي
الـتــزامـهــا بـسـيــاســة «بــريـطــانـيــا الـعــالـمـيــة» الـتــي
ذه ـب ــت إل ــى بــري ـكــزت ع ـلــى أس ــاس ـه ــا .ك ـمــا ّأن
بريطانيا تسعى للتنمية االقتصادية واإلتجار
مــع الـعــالــم ،وخــاصــة مــع بـلــدان آسـيــا -الـهــادئ.
وتبع ًا للموقع الــذي يحتله االقتصاد الصيني
الـيــوم فــي الـعــالــم ،فالصين تملك مفاتيح هامّة
لتعزيز اتجاه «بريطانيا العالمية».
وتبقى بريطانيا إحدى أهم وجهات االستثمار
الصيني في أوروبــا ،ولهذا فمن غير المتوقع
أن ينجح السياسيون البريطانيون المؤيدون
لـ ـلـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة فـ ــي إلـ ـحـ ــاق بــري ـطــان ـيــا
بالمعسكر األمــريـكــي .ويــأتــي فــي هــذا السياق،
ورغ ـ ــم األحـ ــاديـ ــث ال ـك ـث ـي ــرة ع ــن م ـن ــع شــركــة
ه ــواوي الـصـيـنـيــة مــن إن ـشــاء الـجـيــل الـخــامــس
على خلفية اتهامات التجسس األمريكية لها،
فقد أعلنت شــركــة هــواوي عــن الـحـصــول على
«ض ـ ــوء أخ ـض ــر» م ــن ال ـس ـل ـطــات ال ـبــري ـطــان ـيــة
ال ـم ـع ـن ـيــة ل ـب ـن ــاء م ــرك ــز أبـ ـح ــاث وت ـط ــوي ــر فــي
كامبريدج .وقد طلبت الشركة رخصة بناء في
عــام  2019أقرتها السلطات ،ستمتد المنشآت
فيها على مساحة  50ألف متر مربع ،وستخلق
في المرحلة األولى  400وظيفة.
ال أحد يملك ترف رفض الصين
أو ًال :م ــن ال ـم ـتــوقــع أن ي ـص ـبــح  300مـلـيــون
صيني مــن الـطـبـقــة الــوسـطــى فــي  ،2030وأن
يـتـبـعـهــم  300مـلـيــون آخــريــن فــي ع ــام .2049
ومن المتوقع أيض ًا أن يصل قرابة  600مليون
شخص إلى الطبقة الوسطى العليا في .2049
لقوّة االستهالك الداخلي الصيني التي تصاحب
التنمية المستمرة والـثــابـتــة للصينيين الكثير
من المضامين ،منها :مناعة االقتصاد الصيني
ض ـدّ أيّ عـمــل تـقــوم بــه الــواليــات الـمـتـحــدة أو
أوروبا اللتان اعتادتا على استخدام أسواقهما
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للضغط على أيّــة دولــة منذ عقود .لكن األهــم:
أنّها تعرض على شركات الدول التي تجمعها
بها عالقات جيدة أسواق ًا هائلة ،األمر الذي ال
يمكن ألحد تجاهله.
ثــانـيـ ًا :اعـتـمــدت الـصـيــن استراتيجية «الـضــربــة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ــوق ــائ ـي ــة» م ــن خـ ــال س ـيــاســة
مـشــاركــة ال ـثــروةّ .إن إط ــاق مـشــروع الـحــزام
والطريق المفتوحة لجميع الراغبين جزء من
هــذه الـسـيــاســة ،والـصـيــن تستثمر وستستمر
بــاالسـتـثـمــار بـشـكــل كـبـيــر فــي الـبـنـيــة الـتـحـتـيــة
وال ـطــاقــة وال ـص ـنــاعــة ف ــي جـمـيــع ب ـل ــدان الـعــالــم
الراغبة.
بينما على العكس مــن ذلــك ،تتعمق الخالفات
مــؤخــر ًا بين األوروبـيـيــن والــواليــات المتحدة،
ويمكننا االس ـتــدالل عـلــى ذلــك بـشـكــل رئيسي
بالتناقضات األمريكية األلمانية .فتبع ًا لموقع
ألمانيا في أوروبا واالتحاد األوروبي ،يعبّر ما
يحدث عن فقدان األوروبيين الثقة في حليفهم
التقليدي الواليات المتحدة ،الذي لم يعد يلقي
با ًال لمصالحهم ومخاوفهم.
شـهــدنــا آخــر فـصــول هــذا الـخــاف فــي سحب
الــواليــات الـمـتـحــدة ل ـ  9500جـنــدي أمريكي
م ــن أل ـمــان ـيــا دون ال ـت ـش ــاور م ــع أل ـمــان ـيــا أو
الناتو .في الرابع من حزيران قدّم سيناتور
أمــريـكــي مـشــروع قــانــون لتوسيع العقوبات
خط الغاز الروسي -األلماني
المفروضة على ّ
نـ ــورد س ـتــريــم  .2وق ــد ت ــزام ــن ك ـ ّـل ه ــذا مــع
رفض المستشارة األلمانية الدعوة لحضور
اج ـت ـم ــاع ــات ال ـس ـب ـعــة ال ـك ـب ــار ف ــي ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة .ش ـهــدنــا ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة
الكثير مــن الـتـنــاقــض بـيــن بــرلـيــن وواشـنـطــن
في مسائل ،مثل :الناتو والالجئين والتجارة
واتـفــاقـيــة بــاريــس للمناخ واالت ـفــاق الـنــووي
م ــع إيـ ــران وال ـع ــاق ــات األل ـمــان ـيّــة الــروس ـيــة.
ويـجــب أن نـفـهــم ب ـ ّـأن هــذه الـخــافــات ليست
م ـحــدودة بـهــاتـيــن الــدولـتـيــن ،بــل تمتد لكامل
أوروبا.
تـ ـتـ ـع ــام ــل الـ ـ ــواليـ ـ ــات الـ ـمـ ـتـ ـحـ ــدة م ـ ــع الـ ـ ــدول
األوروبية ،بوصفها منافس ًا اقتصادي ًا وليست
ش ــري ـك ـ ًا اس ـت ــرات ـي ـج ـي ـ ًا .ل ـق ــد ف ــرض ــت رس ــوم ـ ًا
جـمــركـيــة عـلــى ص ــادرات أوروب ــا مــن منتجات
األلمنيوم .وتظهر عداءها لالندماج األوروبي
وسعادتها بمشاهدة االتحاد األوروبي يعاني
ويـتـهــدد بــاالنـهـيــار .كما ّأن الــواليــات المتحدة
بأن التحالف مع أوروبا له قيمة
لم تعد تؤمن ّ
إيجابية ،ولهذا تعيد تقييم مدى مساهمتها في
الحماية العسكرية ألوروبا.
وألن األوروبـيـيــن كانوا معتادين على حماية
ّ
الــواليــات المتحدة وتنسيق سياساتهم معها،
فـقــد بــاتــوا يـشـعــرون ب ـضــرورة الـتـغـيـيــر الـيــوم
بما يتناسب مــع الــوضــع الـجــديــد ،ولـهــذا فإنّهم
مجبرون على االنفتاح على القوّة القادرة على
تقديم أشياء ملموسة لهم من قبيل االستثمار
في دولهم ،أو فتح الباب لشركاتهم للعمل في
ســوقـهــا .وح ـتّــى الـعـقـبــات الـخــاصــة بــالـمـنــافـســة
بـيــن الـشــركــات ستختفي ،فكما يـقــول الباحث
بأن التعاون في
االقتصادي باي مينغ« :أظنّ ّ
بأن عقد
سيدركون
طور التقدم ،فاألوروبيون
ّ
األعمال مع الصين أكثر أهميّة من الجدل حول
التجارة العادلة».
ّإن التغيرات الجذرية االجتماعية والسياسية
التي تعكس التغيرات العالمية وتحدث اليوم
ف ــي دول أوروبـ ـ ــا س ـت ــدف ــع هـ ــذه الـ ـ ــدول إل ــى
الـسـعــي لتثبيت الـمــزيــد مــن الـعــاقــات الثنائية
مــع الـصـيــن .فالتيار الشعبوي الـمـتــزايــد نموه
في أوروبا يناهض العولمة األمريكية ،ويؤيد
الـنــزعــات الـقــومـيــة الــداخـلـيــة ،األمــر الــذي يضع
صانعي السياسة فــي هــذه الــدول فــي تناقض
متزايد مــع الــواليــات المتحدة وانـفـتــاح مقابل
على دول مثل الصين وروسيا.
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محاوالت تسميم عقول الناس عبر وسائل األعالم ،هي إحدى
أدوات الحرب النفسية اإلعالمية ،التي تهدف إلى توجيه
الجمهور نحو حالة من الجمود ،وتركيب ثوابت مصنعة
متجزئة وضارة بمعارف الجمهور المتلقي لإلعالم.
ǧقاسيون

وم ــن أش ـهــر مـ ــدارس ال ـح ــرب الـنـفـسـيــة
اإلعــام ـيــة ،هــي الـمــدرســة الـغــربـيــة الـتــي
تـشـكــل بـمـجـمــوع مــؤسـســاتـهــا اإلعــامـيــة
الـمـتـنــوعــة ،مــرتـعـ ًا إلظـهــار الـغــرب وكــأنــه
يمثل منظومة خالدة ،وكل ما يخالفه ال
وجــود لــه ،أو ال يمكن أن يكون جدير ًا
لوضع الحلول أمام القضايا التي تواجه
البشرية.
حرب الصور والكلمات
ي ـ ــاح ـ ــظ ،أن م ـ ــوض ـ ــوع ش ـ ــن الـ ـح ــرب
ال ـن ـف ـس ـي ــة اإلعـ ــامـ ـيـ ــة ن ـه ــج ك ــام ــل ع ـنــد
اإلمبراطوريات الكبرى المالكة لوسائل
اإلع ـ ــام ال ـج ـمــاه ـيــريــة ،ورغـ ــم ال ـج ـهــود
اإلعــامـيــة الهائلة الـمـبــذولــة ،لــم تستطع
حــرب الـصــور والـكـلـمــات تحقيق هدفها
ال ـن ـهــائــي :تــأبـيــد الــرأسـمــالـيــة فــي أذه ــان
الجمهور المتلقي.
ومـ ــع أن الـ ـح ــرب ال ـن ـف ـس ـيــة اإلع ــام ـي ــة
حين تتجاوز جغرافية المكان ،وطبيعة
الـبـيـئــة الـمـجـتـمـعـيــة ،إ ّال أن أع ــداد الــذيــن
ي ـس ـت ـي ـق ـظــون ت ـت ـص ــاع ــد ،وتـ ـك ــذب ك ــام
البرامج اإلذاعية ،وصور برامج التلفزة.
اإلعالم غير محايد سياسياً
لــم تشهد أيــة حقبة زمنية عبر التاريخ
الـ ـبـ ـش ــري ،ن ـش ــاط ـ ًا إع ــامـ ـيـ ـ ًا ب ـك ــل ه ــذا
ال ـح ـجــم وال ـ ــوزن ،فـبـعــد ان ـت ـهــاء ال ـحــرب
الـعــالـمـيــة الـثــانـيــة ،وع ــى الـســاســة الـكـبــار
فــي الـعــالــم إلــى ّأن ال ــدور الـخـطـيــر الــذي

يمكن أن يلعبه اإلعالم ،لصالح الكيانات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ،لـ ــذلـ ــك فـ ـق ــد نـ ـجـ ـح ــوا فــي
تـجـيـيــر ال ـع ـمــل اإلع ــام ــي ب ـهــدف تـمــريــر
الـمـخـطـطــات الـسـيــاسـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة،
وشــن ال ـحــروب الـنـفـسـيــة ضــد الـشـعــوب
وال ـب ـل ــدان الـمـخـتـلـفــة .وأقـ ــرب م ـثــال في
هــذا الـمـجــال ،هــي :الـحــرب ال ـبــاردة ضد
االتحاد السوفييتي في القرن الماضي.
إن التالزم بين اإلعــام والسياسة ،هو
مــن أكـثــر ال ـظــواهــر الـمـلـمــوســة ل ــدى أي
مـجـتـمــع ،ل ــدرج ــة غ ــدت ه ـنــاك اسـتـحــالــة
لـلـفـصــل بـيـنـهـمــا فــي الـعــديــد مــن الـبــرامــج
والـمــواد اإلعــامـيــة ،إذ ال سياسة دون
إعــام وبالعكس ،ويمثل اإلعــام دعامة
كبرى للسياسة.
غياب التوازن سمة رئيسية في اإلعالم
الـغــربــي ،لـهــدف منع الجمهور مــن تلقي
معلومات معينة ،لذلك يجب تغطية ذلك
بـمـعـلــومــات ت ـبــرر س ـيــاســات الـمـنـظــومــة
الــرأس ـمــال ـيــة ال ـقــائ ـمــة ،وت ـس ـمــم ال ـع ـقــول،
ولكن بشكل محايد!
تأثير الحرب اإلعالمية
قـ ــد ..يُ ـظــن أن م ــن ال ـن ـتــائــج االع ـت ـيــاديــة
الـتــي تتركها عــروض الـمــواد اإلعالمية
الـمـخـتـلـفــة ،لـيــس لـهــا أك ـثــر مــن تــأثـيــرات
وق ـت ـي ــة عـ ــابـ ــرة فـ ــي ن ـف ــوس ال ـج ـم ـهــور
المتلقي لتلك الـعــروض اإلعــامـيــة ،وأن
كينونتها تمر في األذهان مرور الكرام،
وأن موقف إبــداء المرونة من األشياء،
م ـس ــأل ــة م ـق ـتــرنــة ع ـن ــد ع ـم ــوم الـمـتـلـقـيــن
واع يتجاوز ُأطر التفكير
لإلعالم ،بتفهم ٍ
الــذاتــي ،وأن االتـجــاه نحو الموضوعية
هو األمر الغالب في المواد اإلعالمية.
ول ـكــن ،تـلــك ال ـم ــواد تـلـتـصــق بــالـجـمـهــور
وحياتهم اليومية االجتماعية ،وتتواصل
عملية التراكم هــذه لتأدية هــدف واحــد،
هو :تسميم الجمهور إعالمي ًا والسيطرة
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وفقاً للمؤرخ
العسكري بيار
رازو فإن أول
استخدام واسع
النطاق للحرب
اإلعالمية
يعود إلى الحرب
العالمية الثانية

عليه ،بل وتوجيه وعيه نحو سياسات
مـعـيـنــة .فـحـيــن يـتـجــاهــل اإلع ــام الـغــربــي
الـ ـجـ ــرائـ ــم ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة ب ـح ــق ال ـش ـعــب
الفلسطيني ،يقيم الدنيا وال يقعدها إذا
مــا تـعـلــق األم ــر بـمــوضــوع إلـقــاء القبض
على عنصر مخابرات غربي ُأدين بجرم
الـتـجـســس ال ـم ـش ـهــود .وه ــذا جــانــب من
جــوانــب األالعـيــب اإلعالمية للرأسمالية
فــي م ـص ــادرة حــق ال ـش ـعــوب فــي حــريــة
اإلع ـ ـ ــام ،وف ـ ــرض ال ـت ـب ـع ـيــة اإلع ــام ـي ــة
عليهم.
الحرب اإلعالمية
الـ ـحـ ــرب اإلع ــامـ ـي ــة ش ـك ــل مـ ــن أش ـك ــال
ال ـصــراع الـتــي تعتبرها وســائــل اإلعــام
س ــاحـ ـ ًا ق ـي ـم ـ ًا ،وي ـم ـك ــن أيـ ـضـ ـ ًا ت ـعــريــف
الـ ـح ــرب اإلع ــام ـي ــة ك ـح ــرب م ـع ـلــومــات
باستخدام الوسائط المتعددة.
إن فكرة حرب المعلومات صالحة سواء
في أوقات الحرب أو السلم ،ولكن دائم ًا
تـ ـج ــري فـ ــي سـ ـي ــاق ال ـ ـص ـ ــراع .فـجـمـيــع
وسائل اإلعالم يمكن حشدها :الصحف
وال ـم ـل ـص ـقــات وال ـم ـن ـش ــورات والـسـيـنـمــا
والتصوير ،وأيضا وسائل اإلعالم على
شبكة اإلنترنت من اتـصــاالت وشبكات
اجتماعية ،ومدونات وصحف إلكترونيه
ومنتديات وندوات.
وأول ح ــرب إعــام ـيــة تــم تـحــديــدهــا في
الـتــاريــخ الـغــربــي خــال الـحــرب العالمية
األولـ ــى ،لـلـمــرة األولـ ــى ح ـشــدت جميع
وســائــل اإلعـ ــام الـصـحــف والـمـلـصـقــات
وال ـ ـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ــرات وال ـ ـس ـ ـي ـ ـن ـ ـمـ ــا والـ ـ ـص ـ ــور
الفوتوغرافية ،إلــخ .ولكن وفق ًا للمؤرخ
العسكري بيار رازو ،فإن أول استخدام
واســع الـنـطــاق لـلـحــرب اإلعــامـيــة يعود
إلـ ــى الـ ـح ــرب ال ـعــال ـم ـيــة ال ـث ــان ـي ــة .ول ـكــن
ت ـطــورت أدوات ال ـحــرب اإلعــامـيــة في
القرن الواحد والعشرين إلى حد كبيرة،

وش ــاه ــدن ــا دوره ـ ــا خـ ــال األزمـ ـ ــات فــي
مختلف بلدان العالم.
ال ـحــرب اإلعــام ـيّــة هــي ع ـبــارة عــن بث
األف ـ ـك ـ ــار ،واإلش ـ ــاع ـ ــات ،وال ـم ـع ـل ــوم ــات
ال ـخــاط ـئــة وال ـم ـغ ـلــوطــة وغ ـي ــر ال ـســويّــة
ب ـي ــن الـ ـنـ ــاس مـ ــن خ ـ ــال ال ـف ـض ــائ ـي ــات،
واإلذاعـ ـ ـ ـ ــات ،واإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت ،وال ـج ــرائ ــد
بهدف تغيير وجهات النظر وتسييرها
بــاتـجــاه مــا هــو مـطـلــوب مـنـهــا ،وتحقيق
التضليل اإلعــامــي ،والـتــاعــب بــالــرأي،
وال ــوع ــي ال ـع ــام ،وس ـل ــوك ال ـمــواط ـن ـيــن،
وتعدّ الحرب اإلعالميّة من أخطر أنواع
الـ ـح ــروب ن ـظ ــر ًا ل ـتــأث ـيــرهــا ف ــي نـفـسـيّــة
متلقي الـمـعـلــومــات وال ـمــواد اإلعــامـيــة،
لــدرجــة تبني هــذه الـمـعـلــومــات والــدفــاع
عنها .كما تأتي الحرب اإلعالميّة مرافقة
ل ـب ـق ـيــة أنـ ـ ــواع ال ـ ـحـ ــروب س ـ ــواء كــانــت
عـس ـكــريّــة ،أم اق ـت ـصــاديّــة ،أم سـيــاسـيّــة،
وقد تكون في حالة السلم بهدف إفساد
عقول الناس ونشر الفوضى واإلرباك
بينهم.
ت ــؤدي ال ـحــرب اإلعــام ـيّــة إل ــى الـتــأثـيــر
في نفسيّة المستمع ،وتثبيط عزيمته،
وسـلــب اإلرادة مـنــه ،وبــالـتــالــي سهولة
السيطرة عليه ،فكم من حرب تم تحقيق
النصر فيها بسبب ما تم بثه من أفكار
ومـعـلــومــات ،ونـظــر ًا إلــى أهـمـيــة الـحــرب
اإلعــام ـيــة امـتـلـكــت ال ـق ــوات الـعـسـكــريــة
محطات خــاصــة بـهــا ،لتبث مــا تــريــد من
معلومات بين المواطنين وبين الجنود
لـلـتـحـكــم ف ــي س ـيــر األم ـ ــور .ول ـعــل أكـثــر
أدوات الـحــرب اإلعــامـيــة خـطــورة تلك
الـتــي تـكــون مستترة تحت سـتــار العلم
والـثـقــافــة واألدب والـمـســاعــدة والـمـنــح
الجامعية والعلمية عبر المنظمات غير
الـحـكــومـيــة ،الـتــي تـمــارس الـقـمــع الـنــاعــم
ل ـل ـج ـم ـه ــور ،وب ــال ـت ــال ــي ت ـن ـف ـيــذ ال ـه ـي ـم ـنــة
الثقافية.

شؤون ثقافية
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طور فريق مكون من الباحثين نظاماً للطباعة الحيوية ثالثية
األبعاد غير الجراحية ،يستطيع طبع أذن داخل جسم الفأر.

ǧقاسيون

وت ـس ـت ـخــدم األش ـع ــة ف ــوق الـبـنـفـسـجـيــة،
أو ال ـضــوء األزرق ع ــادة ،فــي الـطـبــاعــة
الحيوية إلصــاح األنسجة المعيبة في
الـجـســم ال ـحــي ،بـيــد أن ــه غــالـبـ ًا مــا يـكــون
الـتــدخــل الـجــراحــي مـطـلــوبـ ًا للكشف عن
األن ـس ـجــة بـسـبــب ض ـعــف ق ــدرة األش ـعــة
فــوق الـبـنـفـسـجـيــة عـلــى اخـتــراقـهــا .وفــي
الدراسة الجديدة ،استخدم باحثون من
جامعة سيتشوان فــي الصين ،وجامعة
غ ـنــت ف ــي بـلـجـيـكــا وجــام ـعــة كــالـيـفــورنـيــا
سـ ــان دي ـي ـغــو ف ــي الـ ــواليـ ــات ال ـم ـت ـحــدة،
ض ــوء األش ـع ــة ت ـحــت ال ـح ـم ــراء الـقــريـبــة
لـبـلـمــرة ال ـح ـبــر ال ـح ـيــوي داخ ــل الـجـســم
دون شـقــوق جــراحـيــة .ووفـقـ ًا لـلــدراســة
التي نشرت في مجلة التقدمات العلمية،
ق ـ ــام الـ ـبـ ــاحـ ـثـ ــون ،أوال :ب ـح ـق ــن الـ ـف ــأر
بالحبر الحيوي الذي يتكون من خاليا
الهيدروجيل والـغـضــاريــف .ومــن ثــم ،تم
تــوج ـيــه ضـ ــوء األش ـع ــة ت ـحــت ال ـح ـمــراء
ال ـق ــري ـب ــة ال ـت ــي ت ـخ ـت ــرق ال ـج ـل ــد لـبـلـمــرة

ومـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ــرى« ،ه ـ ـ ــواوي» تـبـنــي
مــركــز ًا ألبـحــاث اإللـكـتــرونـيــات الضوئية
ف ــي بــري ـطــان ـيــا ،ول ـج ـنــة اع ـت ـمــاد الـتـعـلـيــم
الـطـبــي الـصـيـنـيــة تـحـصــل عـلــى اع ـتــراف
من قبل االتحاد العالمي للتعليم الطبي،
وب ـ ــدء ال ـت ـش ـغ ـيــل ال ـت ـجــري ـبــي ل ـحــافــات
ال ـن ـقــل ال ـع ــام ذات ـي ــة ال ـق ـي ــادة ف ــي مــديـنــة
تشنغ تـشــو ،ونـجــاح أول تجربة للنقل
المغناطيسي السريع في الصين بسرعة
 600كلم في الساعة.
يـعــد تـطــويــر الـنـقــل الـمـغـنــاطـيـســي عــالــي
ال ـس ــرع ــة ب ـس ــرع ــة  600ك ـي ـلــوم ـتــر فــي

الحبر الحيوي في الداخل ،في المنطقة
ال ـم ـح ـقــونــة م ــع ن ـم ــط األذن ،وت ـص ـلــب
الحبر الحيوي ليأخذ شكل األذن ونمت
الـخــايــا الـغـضــاريــف فــي الـشـهــر الـتــالــي.
ولــم يالحظ أي التهاب أو آثــار جانبية
كبيرة في الفأر.
وق ـ ـ ــال الـ ـبـ ــاحـ ـثـ ــون :إن أح ـ ـ ــدث ن ـظ ــام
لـلـطـبــاعــة ال ـح ـيــويــة ثــاث ـيــة األب ـع ــاد غـيــر
ال ـجــراح ـيــة لــه إمـكــانـيــة الس ـت ـخــدامــه في
إعادة بناء األعضاء أو إصالح األنسجة،
مـثــل الـتــي يـكــون فـيـهــا غ ـضــروف األذن
الخارجية متخلف ًا أو غائب ًا.

أخبار ثقافية

الـ ـس ــاع ــة خ ـط ــة ب ـح ــث مـ ــن ال ـم ـس ـت ــوى
الــوطـنــي ،تـشــرف عـلـيـهــا وزارة الـعـلــوم
والـتـكـنــولــوجـيــا ،وتـنـفــذهــا شــركــة «ســي
آر.آر.سـ ـ ـ ـ ـ ــي -ش ـي ـف ــان ــغ ال ـ ـم ـ ـحـ ــدودة»،
وتـجـمــع بـيــن الـسـكــك الـحــديــديــة المحلية
عالية السرعة واألنظمة المغناطيسية.
ويـشـمــل الـمـشــروع أكـثــر مــن  30شركة
وجامعة ومعهد أبحاث ،يعملون بشكل
م ـش ـتــرك ل ـحــل ال ـم ـشــاكــل الـتـكـنــولــوجـيــة
الرئيسية لـهــذه الـخـطــة ،وتـطــويــر نظام
هندسي عــالــي الـســرعــة مستقل بسرعة
 600كيلومتر في الساعة.

كانوا وكنا

َح ْج ٌر على الكتب
ن ـشــرت إدارة «روس بــوتــريــب ن ــادزور/ال ــرق ــاب ــة ع ـلــى االس ـت ـهــاك»
توصيات بشأن الحيلولة دون تفشي الفيروس التاجي في المكتبات
الروسية ،التي فتحت أبوابها اليوم أمام القراء .وجاء في التوصيات:
إن أي ق ــارئ يـمـكــن أن يـحـجــز كـتـبـ ًا بـطــريـقــة إلـكـتــرونـيــة (أون ــاي ــن).
وأوصــت اإلدارة كذلك بأن تحفظ كل الكتب بعد عودتها إلى المكتبة
لـمــدة  5أيــام عـلــى رفــوف خــاصــة أو فــي قــاعــات خــاصــة قـبــل أن تسلم
مجدد ًا لقارئ آخر .أما أجهزة الكمبيوتر فيتم تعقيمها بعد استخدامها
من قبل القراء .وعالوة على ذلك فعلى إدارة المكتبات رسم مسارات
آمنة غير متقاطعة ،يسير فيها القراء داخل المكتبة أو قاعة المطالعة.

ماراثون بوشكين في ماليزيا
أج ــرى ال ــروس الـمـقـيـمــون فــي مــالـيــزيــا مــاراثــون ق ــراءة مــؤلـفــات الـشــاعــر
ال ــروس ــي ،ألـكـسـنــدر بــوشـكـيــن ،ال ـتــي أبــدع ـهــا ف ــي الـحـجــر الـصـحــي بـبـلــدة
بولدينو ،في إطار تطبيق زوم إلكتروني للتواصل .وقالت رئيسة الجمعية
الدولية لناطقي اللغة الروسية في ماليزيا :جميعنا نحب بوشكين ،لكن
ليس الكل على علم بأن إقامة الشاعر في بولدينو تعد من أكثر المراحل
ن ـتــاج ـ ًا .وأط ـل ــق األدب ـ ــاء ع ـلــى ت ـلــك ال ـمــرح ـلــة فـيـمــا ب ـعــد تـسـمـيــة« ،خــريــف
بولدينو» ،حيث أجبر على التقيد بقواعد الحجر الصحي المتعلق بتفشي
وباء الكوليرا .ولم تتوفر لديه الكتب وقضى  3أشهر طويلة معزو ًال عن
العالم ،مما سمح له بتأليف أجمل القصائد والقصص والمسرحيات.

الشيخ محمد األشمر واحــد رجــال معركة ميسلون  1920ومــن قادة
ال ـثــورة الـســوريــة الـكـبــرى  1925وال ـثــورة الفلسطينية  ،1936ومــن
أب ــرز ق ــادة حــركــة أن ـصــار الـسـلــم فــي س ــوري ــة ،كـمــا لـعــب دور ًا كـبـيــر ًا
في إيصال مطالب حي الميدان إلــى المجلس النيابي ،وأطلقت عليه
إحــدى الصحف الدمشقية لقب «الشيخ األحـمــر» .مــن أقــوالــه« :أنــا ال
أحــارب مــن أجــل الـمــال ،بــل مــن أجــل االسـتـقــال» .فــي الـصــورة :ثــوار
حــي الـمـيــدان يتوسطهم الشيخ محمد األشـمــر فــي فترة النضال ضد
االستعمار الفرنسي.

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 « )٢٠20/06/28قاسيون» 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 :

األدب اآلشوري القديم

حافظ الناس في الشرق على صور بقيت في ذاكرتهم من
الحكايات القديمة واألساطير الشعبية واألدب الملحمي
الملون بألوان الشرق نفسه ،مالحم غنائية وقصائد ملحمية
تؤرخ حياة شعوب الشرق وقدرتهم على الصمود في وجه
المحن المتتالية منذ قرون.

ǧلؤي محمد

وفـ ــي هـ ــذا الـ ـشـ ــرق ،عـ ــاش أبـ ـن ــاء ه ــذه
ال ـم ـن ـط ـقــة (أك ـ ـ ــراد ًا وع ــربـ ـ ًا وآش ــوري ـي ــن
وس ــري ــان ..إلـ ــخ) ج ـن ـب ـ ًا إل ــى ج ـنــب مـنــذ
آالف ال ـس ـن ـي ــن ،وتـ ـش ــارك ــوا ال ـظ ــروف
ال ـقــاس ـي ــة ن ـف ـس ـهــا ،وتـ ـب ــادل ــوا ال ـخ ـبــرات
الـفــاحـيــة وال ـحــرف ـيــة ..إل ــخ .واش ـتــركــوا
باأللحان الموسيقية رغم تنوعها ،وكما
في السابق لم يستطع أحدها أن يعيش
بـمـعــزل عــن اآلخ ــر تـشـتــرك ال ـيــوم أيـضـ ًا
بالظروف ذاتها والمصير ذاته.
الرسائل والمالحم القديمة
يتألف األدب اآلشوري والبابلي القديم
م ــن ن ـصــوص ُك ـت ـبــت بــال ـل ـغــة اآلش ــوري ــة
والبابلية بين األلــف الثالث قبل الميالد
وعصر ظهور المسيح .وتتناول معظم
األل ــواح الـمـسـمــاريــة الـعـلــوم واالقـتـصــاد
وال ـس ـي ــاس ــات اإلداري ـ ـ ــة وال ـق ــان ــون بـمــا
فـ ــي ذل ـ ــك واحـ ـ ــدة مـ ــن أعـ ـظ ــم ال ــوث ــائ ــق
القانونية على االطالق ،أال وهي شريعة
حـمــورابــي ،وبعضها عـلــى شـكــل رســائــل

رس ـم ـي ــة .ومـ ــع ذلـ ــك ف ـه ـن ــاك م ـج ـمــوعــة
مــن األنـ ــواع األدب ـي ــة ال ـصــرفــة األخ ــرى،
مــن بـيـنـهــا مــاحــم وأســاط ـيــر وسـجــات
ت ــاريـ ـخـ ـي ــة وحـ ــول ـ ـيـ ــات وقـ ـصـ ــص حــب
أس ـطــوريــة ع ـلــى ش ـكــل أش ـع ــار وتــران ـيــم
وأدعـيــة وتعاويذ وطـقــوس ،ونصوص
ت ـت ـنــاول الـسـحــر وال ـن ـبــوءات ومـجــامـيــع
األم ـ ـ ـثـ ـ ــال وال ـ ـح ـ ـكـ ــم وقـ ـ ــواعـ ـ ــد سـ ـل ــوك
والمجادالت الحوارية والصور األدبية
الغريبة بين الحيوانات واألشجار التي
تتعامل مع البؤس اإلنساني.
وأغلب هــذه المجموعة من األدب ُكتب
باللغة البابلية التي كانت مستخدمة في
القسم الجنوبي من بالد ما بين النهرين
(العراق حالي ًا) .بينما تشمل النصوص
الـمـكـتــوبــة بــالـلـغــة اآلش ــوري ــة الـتــي كــانــت
م ـس ـت ـخــدمــة ف ــي ال ـش ـم ــال ع ـلــى ك ـتــابــات
تــاريـخـيــة ووثــائــق عـمــل وأجــوبــة اآللـهــة
وطقوس ورسائل رسمية.
لـعـبــت األل ــواح الـمـسـمــاريــة دور ًا كـبـيــر ًا
فــي حـفــظ اآلداب اآلشــوريــة والبابلية،
وم ـن ـهــا آالف األلـ ـ ــواح ال ـت ــي ك ــان ــت قــد
ج ـم ـع ــت ف ـ ــي م ـك ـت ـب ــة نـ ـيـ ـن ــوى «س ـ ــرق
االستعمار البريطاني الكثير منها» إن
أط ــول قـصـيــدتـيــن مـلـحـمـيـتـيــن بــابـلـيـتـيــن
هما :ملحمة الخلق ،وملحمة كِل َكامش.
وتـ ـتـ ــألـ ــف األولـ ـ ـ ــى م ـ ــن س ـب ـع ــة ألـ ـ ــواح
وت ـت ـنــاول ال ـص ــراع ب ـيــن األمـ ــر الـكــونــي
(اإلل ـهــي) والـفــوضــى الـبــدائـيــة .وتتعلق
مـلـحـمــة كِ ـل ـ َكــامــش ال ـتــي ُك ـت ـبــت حــوالــي
 2000قـ ـب ــل الـ ـمـ ـيـ ــاد عـ ـل ــى  12ل ــوح
مسماري بالبحث العقيم لبطل الملحمة
عن الخلود.
وكان للقصيدة الملحمية -التي نسجت
ببراعة وعلى نحو متصل ،والتي ُأخِذت
مــن سلسلة حـكــايــات ســومــريــة منفصلة
قــديـمــة -جــاذبـيــة شعبية كبيرة فــي تلك
العصور القديمة ،وتشير إلــى شخصية

وقلوبهم
مغلقة يمرون
بجانبنا وال
يلتفتون إلينا نحن
عطشى وهم ال
يروننا نحن جياع
وهم متخمون»

شبيهة بشخصية النبي نوح الــذي نجا
مــن ال ـطــوفــان الـكـبـيــر .وتـخـبــرنــا ملحمة
زو عن سرقة األلــواح الخاصة بالقضاء
والـقــدر مــن اآللـهــة ،والـتــي سرقها الطير
الـشــريــر زو وجــرى استعادتها على يد
اإللـ ــه ال ـم ـح ــارب ن ـي ـنــورتــا .وف ـي ـهــا قـصــة
الـبـحــث عــن شـجــرة الـ ــوالدات والـمـنـشــأ
ع ـل ــى ي ــد الـ ــراعـ ــي اي ـت ــان ــا ،ال ـ ــذي أس ــس
فـ ــي ن ـه ــاي ــة األم ـ ــر أول س ــال ــة حــاك ـمــة
ب ـعــد ال ـط ــوف ــان .وه ـن ــاك مـلـحـمــة نــركــال
وأرشكيكال التي تتعلق بــزواج اإللهين
الـلــذيــن حـكـمــا الـعــالــم الـسـفـلــي(الـجـحـيــم).
وم ـ ــن ب ـي ــن األع ـ ـمـ ــال ال ـم ـه ـم ــة األخ ـ ــرى
الثيودسيا البابلية ،وهي حــوار شعري
ح ــول رج ــل صــابــر صــالــح يـشـبــه الـنـبــي
أيـ ـ ــوب .وه ـن ــال ــك ال ـق ـص ــة ال ـفــول ـك ـلــوريــة
لـشـخــص مـسـتـضـعــف م ــن ن ـي ـبــور ،الـتــي
يبدو أنها أصل إحدى حكايات ألف ليلة
وليلة .وقصة ملك البؤساء التي تتناول
الحملة الحربية على األنــاضــول بقيادة
ال ـم ـلــك األكـ ــدي س ــرج ــون األول (ال ــذي
حكم فــي الفترة مــن  2279-2335قبل
الميالد).
الحصادون
تـعــود أغـنـيــة «أي ـهــا ال ـح ـصــادون» ،وهــي
أغ ـن ـيــة م ــن ال ـف ـل ـك ـلــور اآلشـ ـ ــوري م ـثـ ًـا،
إلــى مـئــات السنين ،وتــرثــي كلمات هذه
األغ ـن ـيــة ح ــال ال ـف ــاح اآلش ـ ــوري ال ــذي
طحنه ظـلــم األغـنـيــاء ،وتــدعــو الفالحين
لـلـنـهــوض إل ــى الـحـصــاد وكـســر الـقـيــود،
وتوصف حقول القمح وبساتين الكروم
ال ـم ـتــرام ـيــة ال ـتــي ت ـن ـهــب ،وت ـت ـســاءل عــن
ح ـصــة م ــن ي ــزرع وي ـح ـصــد وال يـحـصــل
على شيء!
تــوصــف كـلـمــات أحــد الـمـقــاطــع مــا يفعله
األغنياء قائلة:
«وقـلــوبـهــم مـغـلـقــة ،يـمــرون بـجــانـبـنــا وال

يـلـتـفـتــون إل ـي ـنــا ،ن ـحــن عـطـشــى وه ــم ال
يــرون ـنــا ،ن ـحــن ج ـيــاع وه ــم مـتـخـمــون».
وت ـك ـم ــل الـ ـتـ ـس ــاؤالت ف ــي م ـق ـطــع ث ــان:
«إلــى متى سيبقى أبونا العجوز ،يزرع
الـحـنـطــة ،وال يـحـصــل عـلــى الــذهــب ،إلــى
متى سيبقى بانتظارنا ،ويداه مجروحة
من حراثة األرض» .وتؤكد في النهاية
عـلــى إرادة ال ـن ــاس« :أي ـهــا ال ـح ـصــادون
قــومــوا ،واح ـص ــدوا ح ـصــادنــا ،فـقــد حــان
الوقت لنكسر القيد».
التأثيرات المتبادلة
يحفل التراث اآلشوري ،كغيره بقصص
ال ـحــب والـعـشــق وال ـب ـطــوالت والـمــآســي
وال ـح ـن ـيــن ..ال ــخ ،وكـغـيــره أي ـض ـ ًا ،يـعــانــي
هذه التراث من كونه لم يحفظ ويُدوّن
كله ،ويعود سبب ذلك في جزء منه إلى
طبيعة الشعب (الفالحية) ،وإلى ظروف
التهجير والهجرة التي عاشها .مما جعل
مآثره تنتقل شفاهي ًا عن طريق األغنية
الشعبية والـقـصـيــدة الـغـنــائـيــة ،واألمـثــال
وغ ـيــرهــا ،وه ــذا مــا يـنـطـبــق عـلــى األدب
ال ـك ــردي أي ـض ـ ًا ،رغ ــم ال ـت ـفــاوت الـنـسـبــي
ب ـي ـن ـه ـمــا فـ ــي هـ ــذه ال ـم ـس ــأل ــة .وي ــاح ــظ
التأثر والتأثير المتبادل بينهما ،والذي
غالب ًا ما يغفله الباحثون في دراساتهم
عـنــد دراس ــة األدب وال ـتــراث الـشـفــاهــي،
وهــو مــا ينطبق على الشعوب األخــرى
كالعربية وغيرها.
فـعـلــى سـبـيــل ال ـم ـث ــال :ه ـنــاك ال ـح ـكــايــات
اآلش ــوري ــة الـفــولـكـلــوريــة الـقــديـمــة ،مـثــل:
«الراوي» و«الليليانا» القادمة أص ًال من
قرى منطقة هكاري ،والتي تنتشر بين
األكــراد أيـضـ ًا ،وهــي واحــدة مــن األمثلة
على تأثر آداب شعوب الشرق ببعضها
مـنــذ قــرون طــويـلــة .وكــذلــك هــي واحــدة
من القضايا التي تجاهلها المستشرقون
الغربيون وقفزوا من فوقها عمد ًا.

