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االفتتاحية

إعادة اإلعمار

بي�ن المعوقات والتحديات

يبدو الحديث عن إعادة اإلعامر يف سوريا أمرا ً سابقاً ألوانه،

نحو ما يسمى بـ “ عمليات التعايف املبكر” ،وهي إعادة إعامر

بسبب الجمود الذي تعاين منه العملية السياسية املتعرثة ،ناهيك

جزئية ،يخصصها االتحاد األورويب ،لبعض املناطق التي تسيطر

عن التجاذب والرصاع املحموم لألجندات اإلقليمية والدولية

عليها املعارضة السورية ،وهذا أمر ترفضه املعارضة نفسها ،لكونه

عىل األرض السورية ،يضاف لذلك ربط الواليات املتحدة وأوروبا

رص ًة عىل ربط أي
وحسب رأيها يجسد فكرة التقسيم يف البالدُ ،م ّ

إطالق عملية إعادة اإلعامر بالتوصل التفاق سيايس بني السوريني،

عملية إعامر بتوافر حل سيايس ،وهذا الرأي ال تتفق معه هيئات

يقود البالد ملرحلة جديدة.

املجتمع املدين العاملة يف الداخل السوري ،والتي ترى أنه يجب

عدد من األطراف الغربية ،وملناكفة حلفاء النظام السوري ،باتوا

أال يت ّم ربط برامج التنمية واإلعامر بالحل السيايس الشامل ،كون

يلوحون – يف حال تعذر الوصول إىل حل سيايس  -بإمكانية امليض

هذا األمر متعلق بالشعب السوري ،وهو تعويض عن األرضار
التي لحقت به جراء الحرب ،التي دمرت  65%من البني التحتية،
إضافة إىل تراجع حا ّد القتصاد البالد.
ترب ُّر أقطاب املعارضة السورية وجهة نظرها برضورة ربط أي
برنامج إلعادة اإلعامر باتفاق سيايس سوري ،لسبب أن دفع
أي عملية تنموية يف سوريا ،دون توافر ذلك االتفاق ،من شأنه
املساهمة يف إعادة إنتاج أو تعويم النظام السوري ،ومساعدته عىل
االنتعاش ،كون ذلك سيمكّنه من جذب العديد من االستثامرات
اإلقليمية والدولية ،واستغاللها يف إعادة تشغيل مصانع ومعامل
متلكها شخصيات مالية مقربة منه ،سخرتها خالل سني الحرب
خدم ًة لعملياته العسكرية.

صالح الدين بالل

كاتب وسياسي سوري مدير مركز
أسبار لألبحاث والدراسات
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وكمرب ّر إضايف ،حسب وجهة نظر املعارضة ،فإن أي عملية ض ّخ
لألموال مبعزل عن وجود توافق سوري – سوري مبباركة دولية،
من شأنه أن يؤدي إىل ذهاب تلك األموال لجيوب داعمي النظام،
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االفتتاحية

الروس واإليرانيني ،اللذين أغرقوه بالديون خالل السنوات املاضية،

الميزاني�ة المطلوبة للبدء بإعادة اإلعمار

وما ضغط حلفاء النظام عىل أوروبا إال للسبب آنف الذكر ،اضافة

يرى بعض الخرباء أن األرقام التي ت ّم تداولها بخصوص إعادة اإلعامر

إىل التخفيف من ح ّدة العقوبات املطبقة عليهم ،مثل إيران عىل

يف سوريا مبالغ بها ،والهدف من ذلك هو التأثري عىل صريورة

سبيل املثال ،كام أن رجال أعامل النظام السوري لديهم العديد
من املؤسسات والرشكات املالية يف أوروبا ،األمر الذي سيسهل
عليهم امتصاص برامج إعادة اإلعامر ،وحرفها عن الهدف األسايس
املرسوم لها.
برامج اعادة اإلعمار أحادية الجانب

بدأ النظام السوري منذ عامني تقريباً بربنامج أحادي الجانب إلعادة
اإلعامر يف سوريا ،تَ ثّل بإقامة مدينتي “ماروتا سيتي” و”باسيليا
ستي” ،املرشوعني سيئي السمعة لدى السوريني ،وخصوصاً
املهجرين منهم ،لكونهام أتيا عىل خلفية القانون  ،10الذي ه ّدد
مبصادرة ممتلكات كل من غادر البالد بسبب الحرب ،إضافة إىل
إشكالية املواقع املختارة إلقامة املرشوعني ،فهي من األماكن التي

األحداث ،والضغط عىل النظام واملعارضة السوريني عىل السواء،
إضافة إىل متييع فكرة إعادة اإلعامر ،والبقاء بحالة املراوحة يف
املكان ألبعد حد ممكن ،فتكلفة إعادة ترميم األرضار يف املساكن
والبنى التحتيّة ووسائل اإلنتاج ،هي بني  50و 80مليار دوالر فقط،
كون سوريا لديها اكتفاء ذايت ،ميكن االعتامد عليه ،والنهوض من

جديد ،ودفع عجلة اإلنتاج ،حيث متتلك البالد إمكانية إنتاج 4
مليون برميل نفط يومياً ،إضافة إىل تريليونات مكعبة من الغاز
الطبيعي الجاهزة للشحن ،أيضاً هنالك  6ماليني طن قمح سنوياً
( االنتاج الحايل وصل إىل  4مليون طن بتكنولوجيا متوسطة أو
أقل من متوسطة) ،وهناك مليون طن قطن سنوياً ،أيضاً لدى
البالد إمكانية إنتاج  4مليون طن من الفوسفات سنوياً ،ناهيك
عن املعادن األخرى ،مثل الذهب والحديد والنحاس واليورانيوم،

شهدت أش ّد االحتجاجات عام  ،2011ضد نظام الحكم الحايل.

إضافة إىل صناعة السياحة التي من شأن عائداتها أن تسهم يف

فربنامج اإلعامر أحادي الجانب الذي يحاول النظام السوري القيام

عملية إعادة إعامر األماكن املترضرة من البالد ،وبنا ًء عىل ذلك

به أىت بدفع رويس – ايراين للضغط عىل الغرب ،إال أنه ما لبث

فإن سوريا تستطيع االعتامد عىل ما لديها من ثروات ،مع استعانة

أن بَ ُه َت بريقه ،بسبب العقوبات األوروبية املتتالية التي فرضها

متوسطة باألموال املقدمة من املانحني إلعادة اإلعامر.

االتحاد األورويب عىل رجال األعامل السوريني املشاركني يف هذا
املرشوع ،إضافة إىل العقوبات األمريكية ضد ايران ،والضغوطات
التي تعرضت لها الصني إثر اعتقال ابنة مالك رشكة “هواوي” يف
كندا ،عىل خلفية خرق لربنامج العقوبات املفروض عىل سوريا،
من خالل التوقيع عىل عقود لتطوير أنظمة االتصال السلكية
والالسلكية مع النظام السوري عام  ،2015وهذا ما دفع العديد من
رجال األعامل الصينيني إىل التخفيف من االندفاع نحو االستثامر يف
عمليات إعادة اإلعامر أحادية الجانب السورية.
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متطلبات وتحديات إعادة اإلعمار

إن مرحلة إعادة اإلعامر كام أسلفنا آنفاً تتطلب توصل السوريني
إىل حل توافقي فيام بينهم ،يؤدي إىل تشكيل حكومة وطنية
موسعة ،كاملة الصالحيات ،ترشف يف املقام األول عىل ضبط األمن
ّ

يف البالد وجمع السالح ،ضمن ُمهلٍ مح ّددة ،يعاقب بعدها كل
من يتخلف عن تسليم سالحه ،سواء كان مدنياً أم عسكرياً ،مل
يعاود االنضامم إىل الجيش ،وهذا من شأنه أن يُعيد األمن للبالد،
ويقيض عىل حالة الفساد وظواهر أمراء الحرب ،وبعد ذلك تقوم
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االفتتاحية

تلك الحكومة بإدارة االستثامر الرشيد للموارد الداخلية يف إعادة

•عرقلة استثامر املوارد الوطنية بسبب العقوبات الدولية:

اإلعامر ،حيث أن االفراط باالعتامد عىل التمويل الخارجي يكبح

حيث أنه ال ميكن أن يبدأ اإلعامر يف سوريا يف ظل عقوبات

عجلة اإلنتاج الذايت ،ويفرض هيمنة املمولني عىل االقتصاد.

مفروضة عىل مؤسساتها االقتصادية ،كالبنك املركزي عىل

ومن التحديات التي ستواجه أي حكومة جديدة يف سورية هي

سبيل املثال ،الذي سيتم االعتامد عليه يف عمليات اإلنعاش

تقلّص ق ّوة العمل والحاجة للكفاءات ،ورؤوس األموال الهاربة،

االقتصادي ،وبالتايل يتوجب عىل أي حكومة سورية جديدة

اضافة إىل عدم قدرة الدولة يف االستفادة من ريع املوارد كام

طلب رفع تلك العقوبات التي متنع سوريا من استرياد

كان سابقاً ،يضاف لذلك مخاطر التضخم املايل ،وسبل الحصول
عىل القطع األجنبي السترياد املستلزمات ،وإعادة إنعاش القطاع
الخاص الذي ضمر خالل سنوات الحرب.
كل تلك التحديات ميكن مواجهتها من خالل توفري مقومات البيئة
ّ
اآلمنة ،التي تؤمن وتغري بعض السوريني املتخصصني باإلنتاج
والبناء للعودة واملشاركة يف عملية إعادة اإلعامر ،وعندما نتكلم
عن مقومات البيئة اآلمنة فإننا نقصد معيار الثقة الذي يجب عىل
أي حكومة جديدة توفريه بينها وبني السوريني املوجودين خارج
البالد ،ورمبا يكون ذلك مشابهاً للحالة اللبنانية ،عندما تم متكني
حكومة إلياس الهراوي ،التي ساهمت من خالل الربملان بإصدار
قانون عام  1991قىض بالعفو عن كل شخص من الفرتة الواقعة
بني  75حتى .91

ّ
التحديات المباشرة اليت تواجه إعادة اإلعمار

•عدم التوصل لحل سيايس شامل.
•عدم توافر بيئة آمنة للرشوع بإعادة اإلعامر.
•ترشذم األرض السورية بني موا ٍل ومعارض.
•الرصاع اإلقليمي عرب تواجد أجنبي مبارش عىل األرض السورية.
•انتشار السالح وظاهرة أمراء الحرب.
•تفاقم أزمة اللجوء وهروب العقول واأليدي املاهرة الوطنية.
•سياسات ممنهجة لتمييع العملية السياسية.
•انخراط ايراين مبارش لتغيري مالمح وطبيعة وتركيبة الهوية
السورية.
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معدات توليد الطاقة ،كاملحطات الكهربائية الكبرية ،وقطع
غيار الطائرات املستخدمة يف عمليات الري.
•سيطرة رساميل محلية فاسدة مدعومة ومقربة من السلطة
الحالية عىل مفاصل حيوية من االقتصاد السوري :حيث
أن تلك الرساميل تستعد لالستفادة من أي برنامج تنموي
استثامري مخصص لسوريا ،عرب محارصة املستثمرين،
وتكبيلهم بحصص استثامرية غري عادلة ،ترقى إىل مستوى
“اإلتاوات”.
المنطقة الشرقية كنموذج للبدء باإلعمار

تشهد منطقة رشق سوريا ازدهارا ً وانتعاشاً ملحوظاً ،سواء كان
عىل املستوى الخدمي أو االقتصادي ،إضافة إىل التنظيمي الذي
تقوم به اإلدارات املحلية هناك ،األمر الذي جعل من تلك البقعة
السورية منوذجاً ميكن تعميمه عىل باقي املحافظات واملناطق
السورية ،حيث بدأت املجالس واإلدارات املحلية بتوفري مقومات
لتشجيع وجذب االهتامم الدويل إىل هناك ،وكخطوات داعمة
لذلك قامت بتنظيم عملية حمل السالح ،والرشوع بتنفيذ برامج
مجتمعية تنموية ،تهدف إىل تأهيل وتدريب الكوادر البرشية،
بغية استثامر طاقاتها يف دفع عملية اإلنتاج.
أيضاً ال ننىس طبيعة العالقة املؤسسية بني املجالس واإلدارات
املحلية هناك ،وهذا ميكن االستفادة منه كشكل يعمم عىل أماكن
أخرى من البالد.
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الملف السوري

ُ
عقدت في ريف دمشق بمشاركة فاعلين سياسيي�ن واجتماعيي�ن ومدنيي�ن
ورشة «أســبار»«:الالمركزية في سوريا» بي�ن الدســاتير وآفاق المستقبل

شكّل النقاش الفكري والسيايس حول شكل نظام الحكم يف سوريا املستقبل جزءا ً رئيساً من الخالف بني أطراف الرصاع املحليني
الفاعلني ،وأيضاً القوى الخارجية املتصارعة عىل األرض السورية ،ومستقبل نفوذها فيها ،وقد طرحت الكثري من ورشات العمل
واملؤمترات التي عقدتها املعارضة السورية ،منذ مؤمتر توحيد املعارضة السورية يف  2و 3يوليو /متوز  ،2012قضية نظام الحكم يف
سوريا ،خصوصاً أن بعض القوى السياسية ،ويف مقدمتها القوى السياسية الكردية ،أعلنت موقفاً واضحاً من األمر ،يف تبنيها لنظام
الحكم الالمركزي ،مع وجود تباينات حول درجة الالمركزية (إدارية أم سياسية).
ليست القوى السياسية السورية فقط من تتباين مواقفها
من قضية مركزية أو ال مركزية نظام الحكم ،بل أيضاً القوى
اإلقليمية والدولية ،فام زال حلفاء النظام السوري ،يف واقع
املامرستني العسكرية والسياسية يدافعون عن نظام الحكم
املركزي ،بينام تقف الواليات املتحدة مع خيار الالمركزية.
ونظرا ً ألهمية قضية نظام الحكم يف مسار الحل السوري،
فقد عقد مركز أسبار لألبحاث والدراسات ورشة عمل فكرية
سياسية بعنوان “الالمركزية يف سوريا” ،يف األول من شهر
يونيو /حزيران املايض ،واختار ريف العاصمة دمشق مكاناً
النعقاد الورشة ،لرضورة سامع آراء شخصيات متثّل قوى
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سياسية موجودة يف الداخل السوري ،وقد حرض الورشة حوايل
 20شخصية متثل أحزاباً وتيارات سياسية تعمل يف سوريا،
باإلضافة إىل فاعلني اجتامعيني ،وناشطني يف املجتمع املدين،
مع األخذ بالحسبان حضور املرأة يف الورشة بنسبة جيدة ،وتم
تقسيم الحضور عىل ثالث فئات هي:
1.1شخصيات سياسية متثل قوى عديدة عىل الساحة ،بعضها
لها تواجد خارج سوريا.
2.2فاعلون اجتامعيون ميثلون مناطق مختلفة.
3.3ناشطون مدنيون ،يعملون يف حقول عديدة ،تشمل طيفاً
مهمً من املجتمع املدين.
ّ
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الملف السوري

الهدف الرئيس للورشة متثّل يف “مناقشة آفاق الالمركزية
يف سورية مع جهات سياسية ،وفاعلني اجتامعيني،
وناشطني\ات” ،وقد تض ّمنت الورشة ثالث جلسات:

•الجلسة األوىل بعنوان مدخل إىل املركزية والالمركزية:
جولة يف املفاهيم.
•الجلسة الثانية حول تاريخية الالمركزية يف الدساتري
والترشيعات السورية ،والالمركزية اإلدارية (حدودها
– أثرها يف األزمة) ،وقانون اإلدارة املحلية  107وآفاق
تطويره.
•الجلسة الثالثة تضمنت نقاشاً حول الواقع الراهن ،وآفاق
الالمركزية (دستورياً ،ترشيعياً) ،واالقرتاحات والخالصات.
وقبل بدء النقاش ت ّم توضيح مسألتني ،وهام أن تقرير الندوة
سيتض ّمن آراء الشخصيات التي شاركت يف الورشة بصفتها
الخاصة ،وليس بصفتها التمثيلية ،مع الرتكيز عند نرش التقرير
عىل آراء املشاركني من دون التط ّرق إىل أسامئهم.
تم اعتامد عدد من الكلامت املفتاحية ،وهي :مواطنة،
وقد ّ
القوميات ،التدخل الخارجي ،العقد االجتامعي ،العدالة
االجتامعية ،المركزية إدارية ،األقليات.
ً
وفيمـــا يلي ننشـــر تقريـــرا عن
وقائـــع ورشـــة العمـــل فـــي
جلســـاتها الثـــاث:

الجلسة األولى-مدخل إلى المركزية والالمركزية-
جولة في المفاهيم:

بدأت الجلسة بالتعريف بأشكال الدول البسيطة واملركبة
وموجبات كل شكل وسلبياته وإيجابياته ،كام قدم امليرس
مجموعة من األمثلة حول تجارب يف الالمركزية لبعض الدول،
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وتحدث عن الفدرالية وعالقتها بالدميوقراطية ،والبدائل
املمكنة للفدرالية من أشكال الالمركزية ،مثل الالمركزية
الجزئية القوية ،واالستقاللية الثقافية غري اإلقليمية ،والتمثيل
التناسبي ،وسلطات حق الفيتو.
ثم فتح باب النقاش وتنوعت اآلراء حول شكل الدولة األنسب
دميوقراطياً ومن املداخالت:
تغي
مداخلة  :1هناك نقطة تتعلق باالستعامرات التي ّ

الخرائط السياسية ،ويأيت حق تقرير املصري كحل ،حتى يف
إطار الدولة الواحدة تعترب فكرة املركزية والالمركزية مخرج
لحل األزمات ،يف سوريا لدينا عنارص المركزية ومحاكم
خاصة بالطوائف واألديان ،لكن مشكلتنا هي وجود مكونات
وقوميات تطمح لحق تقرير املصري ،وهذا األمر يطرح بشكل
تصاعدي وصوالً ملا نراه اليوم ،لذلك أجد من املهم الحديث
يف هذا املوضوع.
مداخلة  :2التاميزات بني املركزية والالمركزية مرتبطة
بالتاريخ ،فشكل الدولة البسيط أو املركب يرتبط بتاريخها،
حتى الكفاءة الجغرافية ال تنشأ اعتباطاً ،بل هناك حضور
تاريخي ،حلب – مثالً -لها حضور تاريخي معني وارتباطات،
وميكن أن تجد لها أسباباً لالمركزية.
مداخلة  :3يف سوريا ال توجد مكونات تشكل ثقالً للضغط
نحو فدرالية إال الحالة الكردية ،وما يثري التساؤل :كيف ميكن
تحديد سيادة املركز عىل األقاليم ،خصوصاً يف السلطات
السيادية؟
مداخلة  :4الواقع الذي يدفع لالمركزية ،يتمثل يف الهوية
والعقد االجتامعي ،اللذين يعطيان الهوية الوطنية الجامعة،
لتأيت الالمركزية أو املركزية تحصيل حاصل ،العامل العريب غني
باألقليات ،وبالتايل عندما قُ ّدم الفكر القومي العريب بشكل
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إقصايئ دفع األقليات للتخندق دفاعاً عن هوياتها.
الحاجة لالمركزية قد تكون بسبب هذا السياق التاريخي
وغياب العقد االجتامعي.
مداخلة  :5يف الدول الشبيهة لسوريا (والدول الرشق أوسطية،
بشكل عام) لدينا فشل يف بناء الدولة الوطنية الحديثة ،وهذا
الفشل يرتبط بطريقة تكّون هذه الدول بعد الحرب ،والنامذج
التاريخية التي قدمت ألشكال الدول والسلطات بعد الحرب
العاملية الثانية ،لدينا غياب البحث عن العقد االجتامعي.
مداخلة  :6كإطار للدخول مبسألة املركزية هناك ميل واضح
يف النظام العاملي لتوحيد وتجاوز الحدود القومية ،لكن هناك
ميل معاكس يظهر بنفس القدر تقريباً ،لذلك هناك مشكالت
تتعلق بالتاريخ وميكننا القول إن الواقعي ليس عقالنياً يف
أغلب األحيان ،وقد ال يستجيب ملصالح الناس.
هل هناك مقياس دقيق ملصالح الناس ،فباإلضافة لتناقض
رغبة النظام العاملي مبسألة تجاوز القوميات ،تجربة العراق
اليوم كارثية ،فالكرد يف العراق عانوا معاناة كبرية من الدستور
الذي وقّعوا عليه ،ألنهم تساووا مع الشيعة بالطرح (مساواة
القومية بالدين) ،املرجعية يف كل التجارب هي مركزية الدولة،
وصيانة حرية الفرد ،وهنا يستطيع الفرد أن يتنقل من جامعة
ألخرى.
مداخلة  :7من املفيد التطرق للبعد التاريخي ،ومن الرضوري
التنويه لبعض املفاهيم ،هل أنجزت دول املواطنة حلوالً
للمسائل القومية ،وهل الدميوقراطية (الغربية) وجدت آليات
ملصلحة الشعوب ،هل هي تقدمية؟
اختتمت الجلسة ببعض التوضيحات واإلجابات عىل األسئلة
املطروحة ،والنقاش حول بعض املفاهيم التي تناولها النقاش،
واإلضاءة عىل النقاط التي تحتاج لتعمق ونقاش بشكل أكرب.
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الجلسة الثاني�ة-تاريخية المركزية والالمركزية
في الدساتير والتشريعات السورية:

امليس رسدا ً تاريخياً للدساتري السورية التي احتوت عىل
ق ّدم ّ

تخص الالمركزية ،فقدم تذكريا ً تاريخياً بشكل الدولة
نصوص ّ

السورية منذ دستور  1920الخاص باململكة السورية ،إىل
دستور  1950الذي تناول الالمركزية ،وأعطى سلطات محدودة
للوحدات اإلدارية يف اإلطار الخدمي ،إىل دستور  1973الذي
تكلم عن اإلدارة املحلية والوحدات اإلدارية ومجالس شعب
محلية ،بقيت قيد النصوص ،حتى دستور  2012الذي حافظ
عىل مركزية سياسية ،واعتمد المركزية إدارية.
كام ت ّم استعراض الترشيعات التي تناولت هذا املوضوع منذ
مرحلة االنتداب الفرنيس ،وصوالً للقانون  107الصادر عام
 ،2011وهو مرسوم ترشيعي تناول الالمركزية اإلدارية بشكل
مفصل وشامل ،ومل يُعمل به بشكل كبري حتى اآلن ،بسبب
الظروف يف سوريا.
المداخالت:

مداخلة  :1عالقة الداخل بالخارج ومرشوعات الدساتري أو
الدساتري املق ّرة هل كانت انعكاس لوعي الداخل أم انعكاس
لتدخل الخارج؟ وما نسبة كل من الحالتني ،فالفشل يف بناء
الدولة مهم عىل املستوى املفاهيمي والتأسييس  ،فعىل
املستوى األول مل تكن تلك القضايا مطروحة ،واأليديولوجيات
التي كانت مؤثرة مازالت تلعب دورا ً يف صياغة دساتري ال
عالقة لها ببناء الدولة الحديثة باملعنى الدستوري والترشيعي،
األيديولوجيا اإلسالمية لديها حنني لدولة الخالفة ،يظهر
بأشكال مختلفة ،األيديولوجيا القومية عابرة ملفهوم الدولة
الوطنية ،الشيوعية لديها حنني للثورة الطبقية ،فهي أيضاً
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عابرة ملفهوم الدولة الحديثة ،وبذلك فإن النقاش يأخذنا إىل
مفهوم الجامعة بني تصورها لنفسها وبني واقعها ،هناك قضايا
ت ّم تأجيلها ،مثل القضية الكردية ،لذلك تبقى هذه القضية
عامالً أساسياً.
مداخلة  :2سوريا بحدودها الجغرافية اليوم ولدت مع
سايكس بيكو ،بالتايل فإن كرة الدولة الحديثة جاءت قرسا ً من
الخارج ،وحدود الدولة السورية يف مطلع القرن املايض تغريت
أكرث من مرة ،وحظيت باعرتاف عىل املستوى الدستوري،
يحل قسامً
واليوم يعاد طرح فكرة املركزية ،املرسوم  107قد ّ
كبريا ً من األزمات ،اليوم لدينا تيارات سياسية غري مقتنعة حتى
اليوم بفكرة الدولة ،وتتغزل باإلسالم السيايس.
مداخلة  :3الدولة السورية السياسية مل تنشأ طبيعية ال
باملعنى السيايس وال الجغرايف وال األيديولوجي ،فالجغرافيا
نشأت بسبب مصالح دول استعامرية ،وأي دستور تكتبه
القوى الفاعلة باللحظة التاريخية الراهنة ،كان االستعامر هو
الفيصل التاريخي سابقاً ،اليوم تتصارع الدول لوضع دستور
لسوريا ،نستنتج أنه يجب الرتكيز عىل غياب الهوية السورية
الواحدة.
النخب السورية مل تكن صادقة لدراسة الحالة السورية
مبا فيه الكفاية ،فمفهوم الدولة الحديثة ،ومفهوم العقد
االجتامعي ،ليسا مقولتني سياسيتني فقط ،ومقاربتهام سياسياً
مرتبط بصريورة املجتمع ،فانتقال املجتمع من أفراد عوام إىل
أفراد مشاركني هو من يح ّدد وجود عقد اجتامعي ،ويجعله
مصطلحاً غري افرتايض.
مداخلة :4من الصعب أن يكتب السوريون دستورهم اليوم
لوحدهم .مفهوم الدولة يف أوروبا سواء صيغ بسبب الهوية
أو غريها فهو مرشوع تنموي .يف سوريا يتم تناول الالمركزية
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عىل مستوى الهوية .هل هذا املدخل صحيح؟ وهل يطمنئ
ذلك املكونات؟ الحل اليوم يجب أن يكون مشرتكاً ،والسؤال
هو :هل نحتاج لبناء هوية أم مرشوعية دستورية؟
مداخلة  :5من الواضح أن املطروح عرب الدساتري السورية هو
المركزية إدارية وليس سياسية ،لذلك ميكننا التمييز بني مسألة
الجامعة ونوعها واملراحل التاريخية .لذلك يجب التفريق بني
القضية الكردية املطروحة تاريخياً وبني قضية مطروحة بعد
العوملة كهوية جديدة ،ليس بالرضورة أن تكون كل الهويات
جيدة ،هل من املستحسن ملناطق سبق وأدارت نفسها أن
تعود لتتقسم عىل أسس تتعلق بالهوية؟
مداخلة  :6كان هناك طرح مجتمعي أسايس لنوع من
مركزية القرار بشكل أو بآخر ،وكان ذلك يتامهى مع الفكر
العريب يف مرحلة ما .طرح دستور 1950نوع من النقاش
حول الالمركزية اإلدارية ،عىل الرغم من عدم وجود فرصة
للسوريني لقراءة واقعهم .إن غياب وجود مركزية أو المركزية
ال يلغي وجود حقوق ثقافية للمكونات ،لكن ماذا ينتقي
املجتمع يف لحظة سياسية معينة وماذا تنتقي السياسة اليوم
بواقع متفتت؟ ،الكل يبحث عن انتامء يحتاج ألدوات إدارية
تعطي مساحة لصنع قرار ،وهذا أساس للمصالحة وللعقد
االجتامعي ،فاملجتمعات املحلية تحتاج لتنمية وجودها ،نحن
بحاجة ملدخل قانوين للناس لتشارك يف الفعل ،وهذا أساس
الالمركزية اإلدارية.
مداخلة  :7بدون اقتصاد للمجموعات ال ميكن بناء سياسة
لها ،كيف نحصل عىل كتلة مجتمعية لديها دورة اقتصادية
مستقلة ،بإعادة بناء عالقات اجتامعية إلنتاج طبقة اجتامعية
جديدة ،نحن نعمل اليوم عىل الهامش ،قد نحتاج لورشة
تنظريية يف علم االجتامع ،لكننا نحتاج أكرث ملصالح تح ّرك
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الناس ،لنصل ملرحلة العقد االجتامعي باملعنى الواسع ،كل
من هو خارج دائرة الرثوة هو خارج دائرة اتخاذ القرار.
ميكن أن نعيد توزيع الرثوة من خالل القرار املحيل ،اليوم
لدينا سلة مركزية مرتبطة مع رأسامل مركزي ،اليوم هناك
احتكار هائل لرأس املال ،فالتشاركية مع القطاع الخاص عىل
املستوى املحيل تساهم يف توزيع الرثوة والتغيري من القاعدة
للقمة وإرشاك الناس يف صنع القرار ،وهذا هو املعنى النهايئ
لالمركزية ،أي وصول الناس ملراكز صنع القرار.
مداخلة  :8صريورة البلد ومركزتيه أو الً تحتاج لصريورة
تاريخية قد تتطور ببطء ،لكن أحد مهامنا ان نشارك يف تصور
لعقد اجتامعي ،وهو ما قد يتحقق من خالل عملية بناء
الدستور من خالل الشخصيات التي ميكن أن تكون موجودة
يف اللجنة الدستورية لتوصل صوتنا ،فالصورة ليست سوداوية
لح ّد كبري ،ومن الرضوري أن يكون لدينا دستور حساس لبناء
هوية وطنية سورية ،تتواصل مع كل الرشائح والثقافات
والقوميات ،لذلك يجب التأكيد عىل وحدة اإلقليم السوري
تجنباً للهويات القاتلة.
الجلسة الثالثة :قراءة في الوضع الراهن

خصصت هذه الجلسة لقراءة الوضع السوري واملمكنات
وآفاق تطبيق الالمركزية ،تناولت الجلسة مداخالت مهمة عىل
صعيد الحل السوري نوجز بعضها:
مداخلة  :1نحن بحاجة للتفاهم عىل موضوعات محددة ،مثل
جدلية العالقة بني الداخل والخارج ،هي عالقة متغرية ،ومن
الخطأ تثبيتها والبناء عليها ،عندما نقول إن القرار السوري
بيد الخارج ،فهذا كالم صحيح ،لكن ال ميكن للسوري إال أن
يكون موجودا ً يف إطار أي حل خارجي ،فالنزوع عند املعارضة
السورية للتسليم أن املوضوع بيد الخارج غري صحيح ،الخارج
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عرب التاريخ يأيت مستعمرا ً ويأيت بحضارته معه ،وال ميكن أن
يستوطن إن مل يقدم حضارة أهم من حضارة البلد املستعمر.
طبيعة املهام والصالحيات املمنوحة لإلقليم هي ما يحدد إن
كانت الالمركزية سياسية أم إدارية ،فانتخاب السلطات يعطي
اإلقليم حقوقاً سياسية وترشيعية ،أما الصالحيات اإلدارية
الواسعة لألقاليم فهي أمر مختلف.
القانون  107مل يعط الوحدات اإلدارية صالحية الترشيع بنا ًء
عىل معطيات واقع املنطقة.
اعتادت املعارضة أن ترفض كل ما يطرح من قبل النظام،
والعكس صحيح ،يبدو أننا بحاجة لدراسة ما يطرح من كل
الفرقاء مبعزل عن الغاية من الطروحات.
مداخلة  :2أعتقد أن الالمركزية السياسية حاجة موضوعية،
ولو مل تعرب عنها إال حفنة من الناس ،بالتأكيد هناك حاجة
مجتمعية ألن يقرر أبناء املنطقة ماذا يزرعون وكيفية استثامر
خرياتهم ،األحزاب السياسية السورية مل تعرب عن حاجة لنظام
المركزي ،وهذا ال يعني أننا لسنا بحاجة لهذا النظام ،الذي
يعترب حالة متقدمة لحكم املجتمع نفسه بنفسه ،تقديري أن
النظام الالمركزي هو نظام أكرث دميوقراطية.
يف سوريا طرح املوضوع كردياً ،وبسبب املناخ القومي متت
معاداة هذا الطرح ،وقد حاولت اإلدارة الذاتية أن تصنع شكالً
منوذجياً ليعمم عىل سوريا ،لرغبتها بدراسة مرشوع اإلدارة
الذاتية عىل مستوى وطني ،يف إطار الحرص عىل وحدة سوريا.
التقوا مع النظام مرتني ،واتفقوا عىل تشكيل لجان لدراسة
قانون اإلدارة الذاتية ،والنظام هو من انسحب.
مداخلة  :3هناك عنارص تدفع نحو املركزية أو الالمركزية
بحسب التاريخ والصريورة ،فعوامل االندماج أو االنفصال
تحدد قابلية املجتمع لالتجاه نحو الالمركزية ،فالحديث حول
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تحكم الخارج بنا مضخم ،أنا أعتقد أن الدستور لن يضعه إال
السوريني ،فمحصلة القوى يف النهاية لن تكون ال إسالمية وال
علامنية.
هناك فرق بني أقلية قومية موجودة عىل األرض وبني مجموعة
نازحة موجودة عىل أرض معينة ،الرشكس واألرمن ال حق لهام
بفدرالية ،أما الكرد فهم يشكلون املشكلة القومية  /الوطنية،
ويجب أن يحوزوا عىل حكم ذايت.
مداخلة  :4ال شك أنه من دون حوامل داخلية ال ميكن
أن نقوم بأي يشء يف أي بقعة جغرافية ،خصوصاً يف بالد
مشبعة بالرتاث والثقافة والبرش .الحديث عن إمكانية أن يأيت
أحد ويفرض شيئاً من دون حوامل هو مسألة غري منطقية،
والحوامل التي تصنع بواسطة الفاعل الخارجي ليست حوامل
حقيقية.
غالبية املوجودين يف املنصات الدولية ال ميثلون املصلحة
السورية الحقيقية ،مثالً من ير ّوج لدستور يعرب عن األقليات
فهو يتبنى من دون تفكري وجهة نظر عقل غريب –استرشاقي-
بطريقة ما ،وهو ال يراك سورياً بقدر ما أنت رشكيس أو
اسامعييل أو علوي أو سني...
القضية الكردية هي القضية املطروحة اليوم ،وهي قضية
جدية ووطنية ميكن التعامل معها عىل عدة مستويات:
يحل من خالل املواطنة املتساوية ،وهناك جزء
هناك جزء ّ
يحتاج لتأكيد وضامنات دستورية.
يجب التأسيس عىل المركزية واسعة ،وأعتقد أن التفكري
بالربملانية مسألة غري مجدية وخطرية ،ألنها تحتاج ألحزاب
ومتويالت ،والبيئة اآلمنة إلجراء انتخابات غري موجودة،
وسنذهب بالرضورة نحو االنقسام املجتمعي ،لذلك يجب أن
نحافظ عىل شكل من أشكال املركزية السياسية مع الالمركزية
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اإلدارية الواسعة ،من دون إغفال الحقوق الدستورية الكاملة
لألقليات القومية.
مداخلة  :5التأسيس عىل العداوات بسبب اضطهاد الكرد
قد يؤدي إىل عالقات غري متوازنة ،ويجب أن ننطلق من رؤية
املستقبل وليس املايض فقط ،فالحاجات التي يتطلّبها املرشوع
النهضوي تحتاج لهوية مشرتكة ،فالرضورة ال يحلها التدخل
الخارجي ،السلطة تبحث عن حاجتها ،وحاجتها تتمثل
باملركزية ،والتاميز بينها وبني حاجات الناس طبيعي ،يجب
أن يشعر كل شخص أن هويته ال تسبب له االغرتاب يف وطن
واحد.
مداخلة  :6أن تبدأ الناس بإدارة ومتويل أمورها هو املطلب
األساس ،نحن بحاجة لبناء بنى فوقية ،نحن بحاجة ألحزاب
تحمي حقوق الناس ،أما الحكم الذايت فهو يوصلنا للترشيع
الذي ميكن أن يكون إسالمياً يف إدلب ،أما إدارة املوارد فهي
حق ومطلب رضوري.
مداخلة  :7مشكلة الكرد هي إدارة املوارد وحقوق مكفولة
دستورياً ،الوحدات اإلدارية التي تخطط وتنفذ هي بديل
حقيقي لحل املشكلة ،وهي أفضل نوع من أنواع الدميوقراطية.
مداخلة :9الكرد ال يبحثون عن هوية ،هم يبحثون عن
الدميوقراطية والحرية حتى يواكبوا العرص ومتطلبات أبنائهم،
الحكم الذايت مرفوض ألنه مرحلة من مراحل االنفصال،
مرشوعنا ليس انفصالياً ،وإمنا يف إطار التوافق مع كل مكونات
املجتمع السوري ،أما الرثوات املوجودة يف األرايض التي
تسيطر عليها “قسد” فهي مخزون غذايئ لكل سوريا ،ولكن
من حقنا عندما نسلم املخزون أن يكون هناك حصص للسكان
املحليني ،وأال يتم التحكم بلقمة عيشهم ،كام يجب املشاركة
بالقرار السيايس ،نحن نحتاج ملؤسسات دميوقراطية وتشاركية
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لكل السوريني ،بحسب كفاءاتهم ،فاملسألة مسألة تكنوقراط،
وتعتمد عىل الكفاءة والعدالة.
مخرجات الورشة:

1.1هناك توجه لدى املشاركني العتامد صيغة المركزية إدارية
واسعة.
2.2تأكيد املشاركني عىل أن السياق التاريخي لتشكل كل
دولة هو الحاسم يف مدى مركزيتها.
3.3يجب عدم الخلط بني القوميات واألقليات اإلثنية يف
سوريا ،من جهة ،وبني األديان والطوائف واملذاهب ،من
جهة أخرى ،لجهة الحقوق الدستورية.
4.4تأكيد املشاركني عىل رضورة العمل من أجل الوصول
إىل توافقات واقعية بشأن إشكاليتي الهوية والعقد
االجتامعي.
5.5رضورة إيالء االقتصاد وتوزيع الرثوة مكانتهام املستحقّة،
واألخذ بعني االعتبار تأثريهام الحاسم عىل شكل الدولة،
سوا ًء فيام يتعلق بحقوق املواطنة أو حقوق األقليات.
6.6مالحظة تأثري الخارج يف عملية إنتاج الدساتري السورية
املتعاقبة ،خصوصاً يف الفرتة القادمة.
7.7ميكن إجامل آراء املوجودين ،حول مدى املركزية
والالمركزية املطلوبة يف الدستور القادم ،يف ثالثة اتجاهات:
•المركزية إدارية واسعة مع مركزية سياسية( .هناك آراء
تدعم قيام حكم ذايت لألكراد فقط)
•مواطنة كاملة للجميع مع المركزية إدارية ،من دون
تخصيص أي قومية بحكم ذايت.
•المركزية سياسية وإدارية ألنها أكرث دميوقراطية.
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المصدر arabic.cnn.com :

الحياة المدني�ة في إدلب :رقصة الديك األعرج فوق
الحلبة
قد يكون الحديث عن الواقع املعييش للمدنيني يف محافظة إدلب ،يف أقىص درجات شغف الحياة ،تعبرياً عن كينونة الثورة السورية
املشتتة ،التي راهنت عىل قوة الديك املستيقظ يف حلبة رصاع الديكة يف مرسحية “انسوا هريوسرتات” ،للكاتب الرويس غريغوري
غورين ،إال أن الطرف االخر يف الرهان كان يستبدل ديكه املرهق بديك آخر يف بداية كل جولة ،فأوهم الجميع بأنه انترص ،لكن حقيقة
وظل يعرج متباهياً فوق الحلبة ،ورغم ذلك حرش خصمه املهزوم يف النفق األخري ،فهل كانت
االمر ،أنه استنفد كل مربرات النرصّ ،
إدلب نفقاً أخرياً أم رمقاً أخرياً للمقاتلني وللمدنيني معاً؟
تؤكد إحصائيات غري رسمية أن عدد النازحني الذين وصلوا

خصوصية الوضع في إدلب

إىل محافظة إدلب خالل عمليات التهجري القرسي من مختلف

ال ميكن الحديث عن الحياة املدنية مبعزل عن تأثريات الفصائل

املدن والبلدات السورية ضمن مناطق املصالحات ،تجاوز 3

املسلحة ،التي تكفّلت بتأمني سكن

ماليني نسمة ،مبا فيهم أبناء املحافظة ،إذ يشكل امله ّجرون ما

مجاين ودفع رواتب شهرية لعنارصها،

نسبته  41%من سكان املحافظة ،وهذا األمر بحدّ ذاته يطرح

من

أبناء

املحافظة

والعنارص

عدة تساؤالت مرشوعة من قبل أبناء املحافظة ،حول هؤالء

امله ّجرة ،وتقديم بعض مستلزمات
املعيشة اليومية ،يف ظل غالء

يف املستقبل القريب ،خصوصاً أن لهذا التجمع الكبري من املقاتلني

األسعار الفاحش ،أما املدنيون

وعائالتهم انعكاسات كثرية عىل املشهدين العسكري والسيايس،

املستقلون فهم األكرث فقراً

أو الحياة املدنية ،يف ظل عمليات تقاسم النفوذ عىل األرض بني

وحاجة للمساعدات اإلنسانية

الفصائل املسلحة.

املقدمة لهم من املنظامت

املدنيني ،ومصري بنادق املقاتلني ،والسيناريوهات التي تنتظرهم
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والهيئات اإلغاثية يف الداخل والخارج ،لكنها مهدّ دة بالتوقف.

لذلك بادرت ما تسمى “ تنسيقيات قوى الثورة” يف محافظة

إن وجود هذا العدد الكبري املحشور يف ح ّيز جغرايف محدّ د
وصغري نسبياً (مساحتها  6آالف كم مربع) يتآكل يومياً ،يثري

إدلب منذ البداية إىل إنشاء مجالس محلية ،بعد انسحاب قوات
النظام منها ،لسدّ الفراغ الناجم عن انسحابه ،وتسيري شؤون

قلق منظامت الدعم واإلغاثة اإلنسانية ،خصوصاً أن املحافظة

القرى والبلدات املحررة ،وتنظيم العمل اإلداري ،ومتابعة أمور

محارصة من الجهات الثالث بقوات النظام ،والرابعة بحدود مع

اإلغاثة ،بالتعاون والتنسيق مع املنظامت والجمعيات الداعمة يف

تركيا ،الضامن لتأمني األمن الغذايئ ومستلزمات الحياة الرضورية

الخارج ،تأسست حينها  83%من مجالس املحافظة.

لهم ،وقد انعكس هذا الحصار عىل الحياة اليومية للمدنيني،

تفاوتت قدرة هذه املجالس يف تلبية احتياجات املجتمع عىل

الذين يعانون من الجوع والربد ،وانقطاع الكهرباء ،وعدم توفّر

مستوى القطاعات اإلغاثية والخدمية ،وانترشت هذه التجربة

مياه الرشب ،وغياب الرعاية الصحية والتعليمية.

يف بلدات إدلب وريفها ،واعتربت حينها مبثابة حكومة مصغرة،

إن الحياة االجتامعية واالقتصادية واملدنية ليست سهلة يف

تتألف من مكتب تنفيذي ،يضم كالً من املكتب الطبي ،واملايل،

محافظة إدلب يف ظل هكذا حصار مع القصف املستمر ،كونها

واإلعالمي ،والدعم واملتابعة وإدارة املشاريع ،واإلغاثة وغريها،

مزدحمة بالسكان ،وضعف دخل األرس ،وصعوبة الحصول عىل

إال أنّ مثة معوقات كثرية كانت تحكم عمل هذه املجالس.

الحاجات األساسية اليومية ،رغم أنها تعتاش عىل املحاصيل

منذ العام  ،2015سيطر ائتالف فصائل معارضة و”جبهة النرصة”

الزراعية يف مواردها املعيشية ،لذلك يعتمد معظم السكان يف

عىل كل إدلب ،تشكلت إثر ذلك مجالس محلية إلدارة البلدات

تأمني الطعام واألدوية عىل مساعدات تقدمها األمم املتحدة

والقرى ،وتلقّت الدعم من “الحكومة املؤقتة” التابعة لالئتالف

ومنظامت إغاثية ،بعد إدخالها عرب معرب باب الهوى الرتيك املهدّ د

الوطني املعارض .قامت هذه املجالس عىل إدارة الخدمات،

باإلغالق يف أية لحظة.

ومؤسسة الدفاع املدين ،إال أن بعضها بقيت غائبة.

يعاين الواقع اإلداري يف محافظة إدلب من تش ّتت يف تعدد

سيطرت “هيئة تحرير الشام” بعد معارك طاحنة مع الفصائل

املرجعيات اإلدارية ،سوا ًء لحكومة اإلنقاذ (التابعة لهيئة تحرير

األخرى عىل معظم مناطق غرب إدلب ،وشكلت بدورها

الشام ،وتشكّلت يف عام  ،)2017أو الحكومة املؤقتة (التابعة

“حكومة اإلنقاذ” كأمر واقع ،ملزاحمة “الحكومة املؤقتة” وحلّها،

لالئتالف الوطني) ،أو املجالس املحلية ،وترى هذه املجالس أن

وعندما فشلت دعت إىل الدمج معها ،إال أن األخرية رفضت

سبل العيش األكرث أهمية املتوفرة يف مناطقها تتمثل يف اإلغاثة

الدعوة ،كون “هيئة تحرير الشام” مصنفة دولياً عىل قامئة

ودعم املنظامت واألنشطة االقتصادية املحلية ،رغم أن الزراعة يف

اإلرهاب ،وباتت الحكومتان تتنافسان ،وتسعى كل واحدة منهام

املحافظة تشكل أهم الفعاليات االفتصادية ،لكن االقتتال الداخيل

إىل إقصاء األخرى ،يف محاولة للسيطرة عىل املوارد االقتصادية،

وقصف الطريان الرويس ،ينرش الخوف والرعب بني الناس ،فضالً

وليس لتقديم الخدمات للمدنيني ،وتواجه “هيئة تحرير الشام”
رفضاً ومقاوم ًة من رشائح كبرية من املجتمع املدين ،كونها تتدخل

الخارجية إىل فصل املجتمع املدين عن “هيئة تحرير الشام”

يف مفاصل الحياة املدنية بقوة السالح ،واالستيالء عىل الجهود

(جبهة النرصة سابقاً).

اإلغاثية واملعابر الحدودية ،وجمع الرضائب ،والسيطرة عىل

عن تحكم قوى األمر الواقع مبعظم املوارد ،لذلك تدعو األطراف
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محطّات املياه والكهرباء ،وتضييق الخناق عىل املجالس املحلية،

سوى مواجهة االعتقال والخطف والتعذيب واالغتيال ،واملزيد

بهدف تشكيل حكومة جديدة ،ودمج األجهزة التابعة لها يف

من الرضائب ورسوم الحواجز التي فرضتها حكومة اإلنقاذ .كام

الحياة املدنية.

توقفت خطة لتزويد األفران يف إدلب بالطحني مجاناً ،بعد إرصار

شدّ د الناشطون املدنيون يف محافظة إدلب عىل رضورة تسليم

حكومة اإلنقاذ توزيعه عىل األفران التابعة لها.

خدمات املحافظة إلدارة مدنية ،وخروج جميع الفصائل منها،

أثارت القوانني الصارمة التي أصدرتها منظمة “سواعد الخري”

ومتركزها عىل خطوط الجبهات ،ونقاط التامس مع النظام ،طاملا

التابعة ل”هيئة تحرير الشام” غضب املدنيني ،الذين رأوا فيها

هناك تنافس بني املجالس وحكومة اإلنقاذ .فيام ترفض املجالس

انتهاكاً للحقوق املدنية واإلنسانية ،ومحاولة لتطبيق أحكام

املحلية الخطوات التي تقوم بها “حكومة اإلنقاذ” بشكل منفرد.

وقوانني التشدّ د عىل اللباس واملظهر الرشعي للنساء والرجال،

تض ّيق حكومة اإلنقاذ الخناق عىل نشاط منظامت اإلغاثة الدولية،

ما أعاد إىل األذهان قرارات تنظيم “داعش” ،والتي ال تناسب

من خالل تهديد طواقمها ،والتدخل يف املشاريع اإلنسانية،

املجتمع ،عىل الرغم من طابعه املحافظ ،وبالتايل القت استنكاراً

وعرقلة وصول املساعدات إليها ،فال توجد منظمة إغاثية إال

من قبل املجالس ومنظامت الدعم واإلغاثة ،هذا يعني أن غالبية

وتع ّرض أفرادها للتهديد باالعتقال ألسباب بسيطة ،بعد رفضها

الناس ترفض هذه القوانني واألحكام ونهجها يف الحكم ،وتدخالت

إعطاء بعض الحصص الغذائية لحكومة اإلنقاذ ،وتؤكد روسيا أن

تتم رسقته تحت سيطرة “هيئة
قسامً من املساعدة اإلنسانية ّ
تحرير الشام” اإلرهابية وتابعيها يف إدلب.

“الهيئة” يف الحياة املدنية ،ومل يعد هناك أي شكل من أشكال
الحرية ،بعد أن سيطرت “الهيئة” عىل جميع جوانب الحياة.
تواجه الفصائل املسلحة انتقادات شديدة من املجالس املستقلة

الصراع على إدارة المجالس المحلية

والفعاليات واملنظامت ،بسبب غياب مظاهر الحياة املدنية،

يرى منسقو الشؤون اإلنسانية لألزمة السورية أن( :سيطرة هيئة

وتطالب تسليم إدارتها لسلطة مدنية مستقلة ،بعيداً عن رصاع

تحرير الشام جعلتهم يتخذون عدداً من التدابري الوقائية ،إذ

الفصائل ،ليتسنى للمواطنني مامرسة حقهم يف انتخاب املجالس،

تقوم الهيئة بتقييد وصول املساعدات إىل الفئات املحتاجة أو

بطريقة دميقراطية ونزيهة ،إال أن “هيئة تحرير الشام” تلجأ يف

محاولة التأثري عىل اختيار املستفيدين) ،لذلك أحجمت العديد

كل مرة إىل تعيني أشخاص موالني لها ،فهي تريد تسويق نفسها

من املنظامت الدولية عن تنفيذ املشاريع بسبب هذا التدخل

من خالل االنتخابات سياسياً ،لتنفي عنها تهمة اإلرهاب واإلقصاء

السافر .فيام قلّصت بعضها التمويل املخصص ملنشآت الرعاية

والتطرف.

الصحية والتعليمية واملنشآت االخرى ،فعىل سبيل املثال أ ّجلت

تجري االنتخابات بشكل دوري يف مجالس محافظة إدلب ،رغم

وكالة التنمية األملانية  GIZمساعداتها ،يف شهر يونيو /حزيران

أن نسبة النساء وامله ّجرين يف متثيل مجالس املحافظة منخفضة

املايض ،ألكرث من  50مديرية للصحة ،يف جميع أنحاء الشامل

نسبياً ،وهناك آلية معقدة من العالقات بني املجالس املحلية

الغريب ،إلرساء االستقرار ،لكنها مل تلغ املساعدات ،كام أن بعض

وبني الحكومتني (اإلنقاذ واملؤقتة) ،ومن خالل إحصائية ،نلحظ

املنظامت امتنعت عن دعم قطاع األفران ،بحجة سيطرة جهات

أن املجالس التي تتبع حكومة اإلنقاذ أقل من  ،29%والتي تتبع

عسكرية عىل املدينة ،ومل يكن أمام السكان العديد من الخيارات

الحكومة املؤقتة  ،38%يف حني أن نسبة املجالس املستقلة .33%
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ترى “هيئة تحرير الشام” يف املجالس املحلية أكرب منافسيها .يأيت

تد ّر املعابر أرباحاً كبرية ،وتعدّ ذات أهمية بالغة للتجارة ،كونها

ذلك يف سياق حرب بدأت معاملها بالظهور ما بني مجلس مدينة

تؤمن البضائع واملواد الغذائية األساسية والطبية واإلغاثية ومواد

إدلب وبني الهيئة املدنية للخدمات التابعة ل “هيئة تحرير

البناء وصيانة األجهزة الكهربائية للسكان املدنيني املتواجدين يف

الشام” ،بعدما طالبت “الهيئة “مجلس املدينة وباقي املجالس

إدلب ،وتخضع هذه املعابر لسيطرة فصائل املعارضة املسلحة،

باملحافظة تسليمها كافة املؤسسات التابعة لها ،وهو ما رفضته
بعض املجالس ،مؤكدة عىل استقالليتها ومرشوعيتها يف إدارة

تغي خريطة السيطرة ،وبات تقاسم املعابر بني “هيئة تحرير
مع ّ

لكل
الشام” والفصائل األخرى يخضع إىل مدى النفوذ العسكري ّ

مؤسسات املدينة.

منها.

المعابر واقتصاد الحرب

توجد يف إدلب  4معابر رئيسية بني النظام وفصائل املعارضة،

اتجهت الفصائل للبحث عن موارد اقتصادية ،تتيح لها استمرارية

يختص كل معرب منها بحالة معينة ،فمعرب مورك ،والذي يعترب
ّ

السيطرة عىل الحياة املدنبة ،فكانت الرضائب املفروضة عىل

املعرب التجاري األول عىل أوتوسرتاد دمشق-حلب ،يد ّر عىل
القامئني عليه بني  30إىل  50ألف دوالر يومياً .ومعرب العيس

فصيل ،واملعابر الحدودية ،واالستيالء عىل منظامت اإلغاثة مورداً

لنقل البضائع واملسافرين ،ومعرب قلعة املضيق ،معظم العابرين

أساسياً .كمثال محال بيع األسلحة ال تخضع إىل أي سلطة قانونية،

منه من املسافرين مثل الطالب واملوظفني ،وتعتمد عليه األمم

وتجارة األسلحة هي األكرث رواجاً يف إدلب ،إذ تحتل مدينة إدلب

املتحدة والهالل األحمر إلدخال املساعدات اإلنسانية ونقل

املرتبة األوىل يف بيع األسلحة ،ثم تأيت املعابر لتشكّل املورد

الجرحى ،وتعدّ املعابر نقطة وصل عىل طريق التجارة ودخول

االقتصادي األبرز ،حيث يتم إدخال املساعدات عرب معرب باب

سيارات محملة بالبضائع من مناطق سيطرة النظام إىل املعارضة،

الهوى من تركيا ،مبوجب آلية استحدثها مجلس األمن يف العام

وال تخضع املعابر للتفتيش ،وال ألي من القوانني الجمركية

 ،2014ويتم متديد العمل بها سنوياً ،فضالً عن اإلتاوات املفروضة

املعمول فيها بني الدول ،وإمنا تخضع لقوانني حواجز النظام

عىل املواطنني واملنظامت ،وتزوير البيانات الشخصية والشهادات

السوري وفصائل املعارضة ،وال ميكن إدخال أو إخراج أي يشء

الجامعية ورسوم الدخول والخروج عند املعابر .كام أن تهريب

من دون دفع مبالغ مالية وإتاوات.

األثار واملعادن الثمينة يشكل مورداً كبرياً لدى معظم الفصائل

يعترب معرب باب الهوى االسرتاتيجي الرشيان الرئييس لعبور املواد

واملدنيني ،بعد عبورها إىل تركيا والتعاون مع املافيات العاملية.

التجارية واألدوية املستوردة واإلغاثة اإلنسانية وقطع الصيانة

وتعدّ تجارة الزيت (إدلب وعفرين) املردود األبرز للفصائل،

الرضورية من الخارج .ويف بعض األحيان ،تعلّق بعض املنظامت

لكن ما يعيق مسألة التجارة الخارجية هو موضوع شهادة املنشأ

اإلنسانية عملها أليام عدة ،يف حال نشوب اقتتال بني الفصائل

التي ال ميكن أن تصدر إال عن دولة معرتف بها من قبل األمم

املسلحة ،حيث يغلق املعرب.

املجتمع ،ودكاكني بيع األسلحة املتوسطة والخفيفة التابعة لكل

املتحدة ،لذلك فإن معظم الزيت يصدّ ر إىل مناطق النظام ،وال

معوقات التعليم ونقص الكفاءات

ميكن تصديره إىل الخارج إال عرب تركيا ،التي تضع عىل عبواته

أدركت املجالس املحلية منذ البداية أهمية التعليم ،فركزت عليه،

شهادة املنشأ الرتيك ،وتالياً تعود األرباح إليها.

ونقلت كريستني هيلبريغ (صحفية أملانية متخصصة بالشأن
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السوري) صورة عن مجتمع مدين يف إدلب ،معتربة أن مكافحة

وبالتايل فإن التمويل ال يتوفر بشكل منتظم ،أو عرضة للتوقف يف

اإلرهاب ال تتم إال بتقدم التعليم والبحث العلمي والعمل

يفس إىل حدّ
أية لحظة .لقد تغريت نظرة العامل للمدينة ،وهو ما ّ

والرعاية الطبية ،وأن املتطرفني يحكمون الناس بالنار والسالح.
لذلك حاولت مديرية الرتبية يف إدلب الرتكيز عىل اإلصالحات
وتجهيز املدارس ،مؤكد ًة أن االستمرار يف عملية التعليم ودفع
عجلتها نحو األفضل ،يتطلب مبالغ مالية ضخمة ال تستطيع
املديرية تأمينها إال عن طريق دعم املنظامت ،فاملدارس بحاجة
إىل ترميم النوافذ واألبواب واملقاعد .باإلضافة إىل رضورة
استيعاب الزيادة الكبرية يف عدد الطالب.
يعاين التعليم يف املحافطة من مشاكل كثرية ،بسبب عدم توفر
الكتب املدرسية والوسائل التعليمية ،والترسب الكبري للطالب،
وخوف الطلبة من القصف املستمر ،وقلة الخربات والكفاءات يف
صفوف الكوادر التعليمية ،وانتشار املحسوبيات يف تعيني الكوادر
العلمية ،وتزوير الشهادات.
إن نسبة كبرية من الوافدين قد فقدوا أوراقهم الثبوتية أو
رص املنظامت
شهاداتهم الجامعية ألسباب عدة منها القصف ،كام ت ّ
التي تقدم املساعدات عىل الحصول عىل صورة دفرت العائلة

لتسجيل اسم الشخص وتلقي املساعدة .هكذا ظهرت مكاتب
التزوير ،واملشكلة األكرث خطورة تزوير شهادات جامعية تتعلق
بحياة البرش ،خصوصاً يف املجاالت الطبية (األطباء ،املمرضني،
الفنيني يف مجاالت األشعة والتخدير).
هناك إجامع دويل عىل أن هذه املناطق مصنفة عىل أنها إرهابية،

كبري الصمت الدويل عن القصف املستمر عىل املدنيني.
خالصة:
الحل السيايس للمسألة السورية ،وإرصار روسيا
يف ظل استعصاء ّ
والنظام عىل استعادة املحافظة ،وتواجد “هيئة تحرير الشام”
يف إدلب ،وتحكّمها إىل حد كبري بالقرار العسكري ،واستخدام
حصتها
تركيا الوضع الراهن للمحافظة كورقة ضغط وتفاوض عىل ّ
املستقبلية من النفوذ ،فإن الحياة اليومية يف إدلب تستمر تحت
أسوأ الظروف اإلنسانية ،وقلّة الخيارات املتاحة أمام السكان،
وال تبدو منظامت املجتمع املدين قادرة عىل تغيري هذا املسار،
وأفضل ما ميكن القيام به بالنسبة لها هو محاولة تخفيف معاناة
املدنيني قدر اإلمكان.
كام تفرض األوضاع الراهنة عىل كثري من السكان حالة التك ّيف
مع ما هو قائم ،ليس عن قناعة بتوجهات قوى األمر الواقع
األيديولوجية أو املصلحية ،بل النعدام الخيارات األخرى ،وهو
ما يجعل الحصار املطبق عىل املدنيني مزدوجاً ،فالحصار مل
يعد مفروضاً فقط من القوى الكربى املتحكّمة باملحافظة ،بل
بالفصائل املسلحة املمسكة بتفاصيل الواقعني العسكري واملدين،
وخصوصاً “هيئة تحرير الشام” ،الالعب املحيل األكرب يف معادالت
النفوذ واملصالح داخل املحافظة.

المراجع:

1.1منظمة “هيومان رايتس ووتش” ،التقرير العامل ي  ،2019الرابطwww.hrw.org/ar/world-report/2019/coun� :
try-chapters/325524
2.2محمد العبد الله ،النازحون يف إدلب بني مأساة الحارض وهواجس املستقبل ،مركز عمران للدراسات االسرتاتيجية،
 ،11/10/2018الرابط االلكرتوينhttps://goo.gl/Zaqtzv:
3.3عامر الحلبي ،تحقيق :سوق السالح يف إدلب ،العريب الجديد 18 ،يوليو .2017
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المصدر lebanon.shafaqna.com :

استقاللية السلطة القضائي�ة في دستوري  1973و2012
مل تأخذ الدساتري السورية املؤقتة ،التي أعقبت “ ثورة  8آذار” لعام  ،1963بعني االعتبار املبدأ الدستوري الذي يقرر فصل السلطات
واستقاللها ،حيث قسمت سلطة الدولة إىل سلطتني سياسية وإدارية فقط.
ففي دستور  1964املؤقت كان املجلس الوطني ميارس الترشيع ويراقب عمل السلطة التنفيذية .ويف دستور  1966كانت القيادة
وتعي رئيس الدولة ورئيس الوزراء والوزراء ،أما السلطة اإلدارية
القطرية ل “حزب البعث العريب االشرتايك” متثل السلطة السياسيةّ ،

فكان ميثلها رئيس الدولة ومجلس الوزراء ،وهي التي تسهم يف الترشيع.
أما دستور  1973قد عمل بهذا املبدأ املهم ،وذلك عرب تقسيم

وإقالة الوزارة والوزراء ،ويتوىل مجلس الشعب سلطة الترشيع

بابه الثاين املعنون باسم “سلطات الدولة” إىل ثالثة فصول هي:

يف حني أن مجلس الوزراء ينهض بأعباء الوظيفة اإلدارية] .

السلطة الترشيعية ،والسلطة التنفيذية ــ والسلطة القضائية،

ذات األمر نهج عليه دستور  2012فيام يخص عدم اإلفصاح عن

وإن كان مل ينص رصاحة ،ويف مادة مستقلة ،عىل مبدأ فصل

مبدأ فصل السلطات يف مادة مستقلة منه ،فقد اكتفى بإفراد

السلطات ،األمر الذي حدا ببعض املختصني يف مجال القانون
الدستوري للقول إن مجمل التنظيم الدستوري ،وفق نصوص

قسمه إىل
باب (الباب الثالث) تحت عنوان سلطات الدولةّ ،

ثالثة فصول ،وهي السلطة الترشيعية،

الدستور الدائم لعام  1973تقود للقول ...[ :أن هنالك اتجاهاً

والسلطة التنفيذية ،والسلطة

واضحاً إىل عدم االعرتاف مببدأ فصل السلطات ،بشكله التقليدي،

القضائية.

وإىل تبني التفرقة بني الوظيفة السياسية والوظيفة اإلدارية،

برأيي ،أن إفراد فصول مستقلة

ويبدو أن الوظيفة السياسية ينهض بأعبائها الحزب القائد

لكل سلطة من السلطات الثالث

ورئيس الجمهورية ومجلس الشعب ...ورئيس الجمهورية ال

باب عنوانه“ :سلطات
يف
ٍ

تقترص اختصاصاته عىل امليدان التنفيذي ،بل متتد لتشمل سلطة

الدولة” هو مبثابة إقرار واضح

حل مجلس الشعب ،وتعيني
الترشيع ،ضمن قيود معينة ،كام ميلك ّ

بهذا املبدأ الدستوري املهم ــ
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خصوصاً إذا تذكرنا نص املادة  131من الدستور ،والتي تقول:

أوال ً :منحت املادة  1 – 133من دستور  2012رئيس الجمهورية

[السلطة القضائية مستقلة  ...إلخ] .إذ ال ميكن أن نقول إن

رئاسة مجلس القضاء األعىل:

الدستور مل يفصل بني السلطات ،يف الوقت الذي يفرد فيه لكل

يَرأس مجلس القضاء األعىل رئيس الجمهورية ،ويُبني القانون
طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سري العمل فيه ،].وهي ذات

القضائية مستقلة” .أما ما يتعلق بتداخل عمل السلطات ،وما

املادة  132من دستور  [ 1973يرأس رئيس الجمهورية مجلس

يبدو من هيمنة للسلطة التنفيذية عىل السلطتني الترشيعية

القضاء األعىل ،ويبني القانون طريقة تشكيله ،واختصاصاته،

والقضائية ،سوا ًء يف النصوص الدستورية ،أو يف الحياة العملية،

وقواعد سري العمل فيه ماذا نستنتج من ذلك؟

سلطة فصالً مستقالً ،كام يذكر برصيح العبارة أن “السلطة

فمر ُّده ــ يف حقيقة األمر ــ ليس إىل غياب مادة دستورية تقول

مبقارنة املادة ( 133-1دستور  )2012مع سابقتها  ،132فإننا نجد:

أن مبدأ فصل السلطات هو مبدأ مقرر.

 -تطلب املادة  132من الدستور ،من رئيس الجمهورية (رئيس

بل وبشكلٍ أسايس إىل وجود الكثري من املواد الدستورية التي

السلطة التنفيذية) احرتام استقالل القضاء مبعاونة مجلس القضاء

متنح السلطة التنفيذية إمكانية الهيمنة -دستورياً -عىل السلطتني

األعىل ،أما مجلس القضاء األعىل فريأسه ــ حسب املادة 133-1

الترشيعية والقضائية ،وذلك عرب السامح لها بالقيام بالوظيفة
ٍ
مناسبات مختلفة ،إضاف ًة لدورها البارز واملؤثر يف
الترشيعية يف

رئيس الجمهورية ،وأعضاؤه يحددهم القانون بحسب املادة.
أما القانون املقصود فهو (قانون السلطة القضائية الصادر

طريقة عمل وتشكيل السلطة القضائية ــ كام سرنى.

باملرسوم  98لعام  )1961والذي يحدد أعضاء مجلس القضاء

صالحيات السلطة التنفيذية يف املجال القضايئ يف دستوري 1973

األعىل يف مادته  65املعدلة عىل الشكل التايل:

و  2012نصت املادة  132يف دستور  2012عىل أن :السلطة

•رئيس الجمهورية ،ينوب عنه وزير العدل رئيساً.

القضائية مستقلة ،ويضمن رئيس الجمهورية هذا االستقالل،

•رئيس محكمة النقض ،عضواً.

ويعاونه يف ذلك مجلس القضاء األعىل وبذات الحرف جاءت

•النائبان األقدمان لرئيس محكمة النقض ،عضواً.

املادة  131من دستور [ :1973السلطة القضائية مستقلة،

•معاون الوزير ،لوزارة العدل ،عضواً.

ويضمن رئيس الجمهورية هذا االستقالل ،يعاونه يف ذلك مجلس

•النائب العام ،عضواً.

القضاء األعىل.

•رئيس إدارة التفتيش القضايئ ،عضواً

أشارت املادة  134-1من دستور  2012إىل أن[ :القضاة مستقلون

وإذاً ،فهناك أربعة أعضاء ،من أصل سبعة أعضاء يف مجلس القضاء

ال سلطان عليهم يف قضائهم لغري القانون وجاءت املادة 1 – 133

األعىل ،ينتمون إىل السلطة التنفيذية هم :وزير العدل ومعاونه

من دستور  1973بذات الحرف[ :القضاة مستقلون ،ال سلطان

والنائب العام ورئيس إدارة التفتيش القضايئ يف وزارة العدل،

عليهم يف قضائهم لغري القانون.

فوزير العدل ومعاونه ورئيس إدارة التفتيش القضايئ يف الوزارة

إال أن هذه النصوص الدستورية الواضحة ال متنع – ومل متنع

هم موظفون رسميون ،ويف الوقت نفسه هم أعضاء يف السلطة

السلطة التنفيذية من إمكانية الهيمنة عىل السلطة القضائية

التنفيذية بشكلٍ مبارش ،أما النائب العام فريأسه وزير العدل،

وبشكلٍ مرب ٍر “دستورياً” لألسباب التالية:

وهو ملزم باتباع األوامر الخطية الصادرة إليه من رؤسائه (املادة
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 56من قانون تنظيم السلطة القضائية) ،ذلك أن النيابة العامة

وتعيينهم.
إضاف ًة لذلك ،فإن عمل هذه املحكمة الدستورية العليا ،يقترص

الدستور ،والتي تنص عىل [:النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة

عىل البت يف دستورية القوانني ،وفق اآلليات التالية:

يَرأسها وزير العدل ،وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها ] وقد

1.1اعرتاض رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس الشعب

هي مؤسسة قضائية يرأسها وزير العدل حسب املادة  137من

أتت بنفس الرقم يف دستور . 1973

وإذا كان األمر كذلك ،وهو كذلك ،فإن السلطة التنفيذية تصبح

عىل دستورية قانون قبل إصداره (ربع أعضاء مجلس
الشعب يف دستور .)1973

هي فعالً ،املهيمن ،واملتحكم يف مجلس القضاء األعىل ،الذي عليه

2.2اعرتاض خمس أعضاء مجلس الشعب عىل دستورية مرسوم

بالتعاون مع رئيس الجمهورية ،ضامن استقالل السلطة القضائية

ترشيعي بعد إصداره (ربع أعضاء مجلس الشعب يف دستور

حسب املادة  132من دستور ( 2012املادة  131من دستور

.)1973

 ،)1973فكيف يكون ذلك؟!

لكن ،ويف كافة األحوال :ال يحق للمحكمة الدستورية العليا ،أن

للمقارنة ،نذكر بطريقة تشكيل مجلس القضاء األعىل يف دستور

تنظر يف القوانني التي يطرحها رئيس الجمهورية عىل االستفتاء

:1950

الشعبي ،وتنال موافقة الشعب .

يؤلف مجلس القضاء األعىل من سبعة أعضاء:

أي أن مهمة املحكمة الدستورية تنحرص يف النظر ،يف دستورية

1.1رئيس املحكمة العليا ،رئيساً.

القوانني ،أو مرشوعاتها ،أو املراسيم االشرتاعية املحالة لها عن

2.2اثنني من أعضاء املحكمة العليا.

طريق رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب ،وهي ال متلك إمكانية

3.3أربعة من قضاة محكمة التمييز األعىل مرتب ًة

النظر ابتدا ًء يف مدى دستورية قانون ما ،بنا ًء عىل طلب قضايئ أو

ً
ثاني�ا:

شخيص أو من تلقاء نفسها.

خصت املادة  141من دستور  2012رئيس
ّ

 -للمقارنة ،نذكر أن دستور  1950كان يعطي املحكمة العليا

الجمهورية (رئيس السلطة التنفيذية) بتأليف املحكمة

الحق يف النظر يف املراسيم والقرارات التي يتقدم بالشكوى من

الدستورية العليا – والتي أفرد لها هذا الدستور باباً مستقالً:

يترضر منها :تنظر املحكمة العليا ،وتبت بصورة مربمة يف األمور

تؤلف املحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء عىل األقل،

اآلتية :هـ :طلب إبطال األعامل والقرارات اإلدارية واملراسيم

يكون أحدهم رئيساً ،يسميهم رئيس الجمهورية مبرسوم ،والفارق

املخالفة للدستور أو للقانون أو للمراسيم التنظيمية ،إذا تقدم

عن الوضع يف دستور  1973هو يف عدد أعضاء املحكمة  ،إذ نصت

بالشكوى من يترضر منها ,إن املحكمة الدستورية العليا ،وفق

املادة  139من دستور  1973عىل  :تؤلف املحكمة الدستورية
العليا من خمسة أعضاء ،يكون أحدهم رئيساً ،يسميهم رئيس

آليات عملها ،سوا ًء ،يف عدم إمكانها البحث يف دستورية القوانني
إال يطلب من السلطة التنفيذية ،أو بعدد محدد من مجلس

الجمهورية ،مبرسوم ،أي أن أعضاء املحكمة يف كال الدستورين

الشعب ،أو يف عدم إمكانها بحث هذه الدستورية يف القوانني

يتم تعيينهم مبرسوم من رئيس الجمهورية ،مبا يجعلهم موضوعياً

املطروحة عىل االستفتاء الشعبي ،حتى لو طلبت ذلك منها
السلطة الترشيعية ذلك ،إضاف ًة لطريقة تشكيلها ،مبرسوم ،من

يف موقع التبعية إزاء السلطة التنفيذية ،التي لها حق إقالتهم

العدد  | 10آب 2019

ملفات أسبار | 21

الملف السوري

قبل رئيس الجمهورية ،كل ذلك يؤدي بها إىل شكل من أشكال

املادة  :117رئيس الجمهورية غري مسؤول عن األعامل التي

التبعية للسلطة التنفيذية ،وللدوران يف فلكها.

يقوم بها يف مبارشة مهامه إال يف حالة الخيانة العظمى ،ويكون

للمقارنة :نذكر بطريقة تشكيل املحكمة الدستورية العليا ،يف

طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية

عهود متباينة:

ثلثي أعضاء املجلس بجلسة خاصة رسية ،وذلك بناء عىل اقرتاح

1.1يف دستور امللك فيصل  :1920تألفت املحكمة من ستة عرش

ثلث أعضاء املجلس عىل األقل وتجري محاكمته أمام املحكمة

عضواً ،نصفهم من الشيوخ ونصفهم من رؤساء محاكم

الدستورية  ،ويف ذلك تشديد للرشوط الواردة يف املادة  91من

التمييز ،يتم اختيارهم من هيئاتهم بالقرعة.

دستور  : 1973ال يكون رئيس الجمهورية مسؤوالً عن األعامل

2.2يف دستور  :1950تتألف املحكمة العليا من سبعة أعضاء

التي يقوم بها ،يف مبارشة مهامه ،إال يف حالة الخيانة العظمى،

ينتخبهم مجلس النواب ،ملدة خمس سنوات ،من قامئة

ويكون طلب اتهامه بنا ًء عىل اقرتاح من ثلث أعضاء مجلس
الشعب عىل األقل.

السبعة من بينهم ،رئيساً للمحكمة العليا.

نص يف املادة  86عىل أن:
للمقارنة :فإن دستور  1950قد ّ

يقرتحها رئيس الجمهورية ،وتضم أربعة عرش اسامً ،وينتخب
ً
ثالثا:

أعطت املادة  124-2من الدستور الحايل ،لرئيس

الجمهورية( ،رئيس السلطة التنفيذية) حق إحالة الوزراء إىل

1.1رئيس الجمهورية مسؤول يف حالتي خرق الدستور والخيانة
العظمى.

املحاكمة ،عام يرتكبونه من جرائم ،أثناء توليهم مهامهم ،أو

2.2وهو مسؤول عن الجرائم العادية.

بسببها( .املادة  123من دستور  ،)1973ويتضمن هذا الحق

3.3ال يحاكم رئيس الجمهورية إال أمام املحكمة العليا.

املمنوح لرئيس السلطة التنفيذية ،تعدياً مبارشاً ،عىل اختصاصات

4.4ال يجوز البحث يف إحالة رئيس الجمهورية إىل املحكمة

السلطة القضائية ،التي يفرتض أنها متتلك الحق الحرصي بإحالة

العليا ،إال إذا تقدم ربع أعضاء مجلس النواب بطلب خطي

املتهمني أو املشتبه بهم إىل املحاكم!...

معلل.

ً

رابعا :عىل الرغم من أن الدستور الحايل ،قد أعطى من خالل
مواده الكثري من الضامنات للسلطة التنفيذية يف معرض تدخلها

الخالصة :

كل من السلطتني الترشيعية والقضائية ،إضاف ًة
يف نطاق عمل ٍّ

أعطيا السلطة التنفيذية إمكانية الهيمنة عىل السلطة القضائية،

ملنحها “األغطية الدستورية” الالزمة للهيمنة عىل قراراتها

وإلحاقها بها ــ بشكلٍ أو بآخر ،وجعال من املبدأ الدستوري القائل

وتوجهاتها.

بفصل السلطات ،والذي ناضلت البرشية ،قروناً طويلة إلقراره،

حصن هذه السلطة من احتامالت
ومع ذلك فإنه أىب ،إال أن ُي ِّ

مجرد مبدأ نظري ،تعامل معه الدستوران ،من حيث إفراد فصل

خرقها للدستور نفسه الذي أعطاها تلك الضامنات واألغطية،

بكل من السلطات الثالث ،وكأنهام يق ّرانه ،لكنهام يف املنت،
خاص ٍّ

فقد أعفى الدستور الحايل رئيس الجمهورية ( رئيس وممثل

سمحا للسلطة التنفيذية بتجاوزه ،وااللتفات عليه :تد ّخالً يف

السلطة التنفيذية ) من املساءلة يف حالة خرق الدستور ،فحسب

الترشيع وتحكّامً يف القضاء.
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ّ
التي�ار الليبرالي في السعودية وتحوالت الدولة والمجتمع
يف يوليو /متوز  ،2018قامت الحكومة السعودية بخطوة واسعة نحو إعادة هيكلة دور الربامج الدينية يف التعليم ،فألغت
الحكومة برامج “التوعية اإلسالمية ،املقررة منذ عام  ،”1969ويف الوقت ذاته ،أوقفت وزارة الشؤون اإلسالمية األنشطة
الدعوية التي انطلقت مع بداية اإلجازة الصيفية ،وأصدرت وزارة التعليم تعميامً ألغت فيه الربامج الدعوية ،مثل “فطن”،
و”حصانة” ،و”التوعية” ،وحلّت جميع اللجان املرتبطة بتلك الربامج ،وقد اعتربت تلك الخطوات نجاحاً للتيار الليربايل يف
السعودية.
تزايد السجال داخل السعودية وخارجها حول عدد من

والكوميديا والتشكيل والسينام ،وعكس هذا التبني موقفاً

الخطوات التي اتخذها و ّيل العهد األمري محمد بن سلامن،

جديداً وجريئاً تجاه أنشطة حداثية ،مل يكن من السهل

يف إطار مرشوعه “اململكة  ،”2030خصوصاً مع إنشاء

سابقاً أن تتبناها الحكومة عرب هيئة رسمية ،ويف ميل واضح

الهيئة العامة للرتفيه يف  7مايو /أيار  ،2016والتي اخ ّتصت

لتحديث األنشطة اليومية ،كمدخل

ب “تطوير وتنظيم قطاع الرتفيه ودعم البنية التحتية يف

متعدد األهداف ،لكنه يصب يف نهاية

اململكة ،وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية

املطاف يف إضفاء طابع ليربايل عىل

والقطاع الخاص ،وفق اسرتاتيجيتها املعتمدة ،الهادفة إىل

الدولة واملجتمع.

املساهمة يف تحسني جودة الحياة”.

لكن ،ويف خضم هذا التح ّول،

شملت مبادرات الهيئة العامة للرتفيه طيفاً واسعاً من

ماذا عن العقد االجتامعي

املجاالت اإلبداعية ،مثل املوسيقا والغناء والجرافيتي

تأسست عليه اململكة،
الذي ّ
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والقائم عىل القبيلة والدين؟ وماذا عن املواجهة املحتملة بني

عىل ماذا اعتمد أألمري يف اتخاذه تلك الخطوات؟

التيار الليربايل وبني التيار التقليدي املحافظ؟ وهل محاوالت

لقد تراجعت مفاعيل العقد االجتامعي القديم ،واملبني

لتغيات دولية /سياسية أم
التغيري من أعىل هي استجابة ّ

عىل التحالف بني القبيلة والدين ،وقد لعبت العنارص التي

لتغيات حدثت يف بنية املجتمع السعودي نفسه؟
ّ

ّ
مصير العقد االجتماعي القديم على محك
المتغيرات

املتغيات،
نحدد يف قراءتنا ملصري العقد االجتامعي عدداً من
ّ

لالحتكام إليها ،وليس للقول إنها الوحيدة التي تحدد مصري
املتغيات هي:
العقد االجتامعي القديم للسعودية ،وتلك
ّ

1.1مسرية انتقال الحكم إىل الجيل الثالث من القادة يف
السعودية ،والتي تتمثّل بويل العهد األمري محمد بن
سلامن.
2.2رصاع البنى الفكرية السياسية يف السعودية ،مع وجود
ظل املوجة الثالثة للعوملة (ثوريت التقانة
جيل نشأ يف ّ
واالتصاالت).
3.3تحوالت يف بنية املجتمع السعودي ،مع تراجع مكانة
القبيلة ،وحضور أكرب لفئات ليربالية ،أهمها املبتعثون
من الذكور واإلناث الذين درسوا يف عدد من البلدان
الغربية ،وعادوا إىل السعودية.

ذكرناها آنفاً دوراً بارزا يف تراجع الحلف االجتامعي الديني،
توسع املدينة السعودية ،ومنو املؤسسات،
خصوصاً مع ّ
وانفتاح املجتمع عىل الخارج ،بعد دخول الفضائيات ،ومن
ثم اإلنرتنت ،كام أن تحوالت الحرب العاملية عىل اإلرهاب
ّ
بعد أحداث سبتمرب /أيلول  2001فرضت نفسها عىل ص ّناع
القرار يف السعودية.
عىل مدار عقود منذ نشأة الدولة السعودية ،كان التحالف
الديني القبيل أساس الحكم ،حيث أن أقوى عاملني اجتامعيني/
ثقافيني جامعني ،كانا لحظة تأسيس الدولة ،هام القبيلة
والدين ،لكن من الناحية العملية ،متكّنت األرسة الحاكمة
من وضع يدها عىل مجمل الخطاب الديني ،واستثمرت فيه
حني استدعت الحاجة إىل ذلك ،بوصفه أحد أهم األدوات
التي كانت متاحة يف مواجهة مشاريع سياسية ،مثل املواجهة
مع مرشوع الرئيس املرصي جامل عبد النارص ،باإلضافة
إىل التعاون السعودي األمرييك ضد القوات السوفيتية يف

4.4الرصاعات والخيارات التي أحدثتها موجة الربيع العريب.

أفغانستان.

5.5لوحظ بقوة منذ تويل األمري محمد بن سلامن والية

داخلياً ،أسهمت التيارات الدينية يف تثبيت حكم األرسة

العهد اتخاذه خطوات مل يكن يتوقعها كرث من املراقبني،

الحاكمة ،لكن دورها وقدرتها يف املجتمع السعودي تراجعت

تغيات يف الحياة
والتي ترتبط أشدّ االرتباط بإحداث ّ
اليومية للمجتمع السعودي ،ومن بينها السامح للمرأة

ملصلحة السياسة واملؤسسة ،إىل الدرجة التي سمحت بأن

السعودية بقيادة السيارة ،من دون حدوث ضجيج كبري
من قبل رجال الدين املحافظني أو املتشدّ دين.
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يقوم ويل العهد بإجراءات عديدة ،من دون أن تستطيع
تلك التيارات فعلياً اإلعالن عن رفضها لإلجراءات ،أو إحداث
موجة احتجاجات.
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لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو :إذا كان العقد االجتامعي

يف ملف العالقات الدولية ،وخالل حكم امللك عبد الله،

القديم يف حالة احتضار ،فام هي طبيعة العقد االجتامعي

ضغطت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عىل السعودية يف

الجديد؟

ثالثة ملفّات رئيسة ،وهي إيران ،واإلخوان املسلمني ،ودعم

ليس من الواضح حتى اآلن ماهية العقد االجتامعي الجديد،

تنظيم “القاعدة” ،وذلك يف إطار التمهيد الذي كانت تقوم

وال ميكن االدعاء بإمكانية التك ّهن بالطبقة االجتامعية أو

به إدارة أوباما لالنكفاء عن منطقة الرشق األوسط.

الصيغة التي سيؤول إليها العقد االجتامعي ،لكن من املؤكد

وخالل العقد األخري  ،أو عقد الربيع العريب ،صعد اإلسالم

أن استقرار الدولة مبني يف جزء رئيس منه عىل متانة العقد

السيايس بوصفه أحد بدائل الحكم يف العامل العريب ،وهو

االجتامعي ،بحيث يكون هناك منظومة قامئة عىل القبول من

ما اعتربته السعودية ،يف أخد أشكاله ،مقدمة للتغيري ،ليس

قبل املواطنني ،خصوصاً ممثيل الطبقات االجتامعية.

فقط يف الجمهوريات العربية ،بل أيضاً تغيرياً سيطال املاملك

ويف الحالة السعودية ،علينا أن نتذكّر عىل الدوام أن الريع

العربية ،خصوصاً لجهة وجود تيارات دينية محافظة ،لها

ميساً ورئيساً يف ثبات العقد االجتامعي القديم،
لعب دوراً ّ

سطوة اجتامعية راسخة ،وبنا ًء عليه ،فقد اتخذت السعودية

وال تزال السعودية تعتمد عىل الريع النفطي بالدرجة األوىل
يف ميزانيات حكوماتها املتعاقبة ،فال تزال العوائد الريعية
قادرة عىل إحداث حالة من الرضا يف املجتمع ،يف ظل غياب
املؤسسات املدنية من أحزاب وجمعيات ونقابات.
“الجيل الثالث” والليبرالية

مع وفاة امللك عبد الله يف يناير /كانون الثاين  ،2015وقدوم
امللك سلامن ،كانت السعودية مع موعد قريب لنهاية حكم
الجيل الثاين ،وبداية صعود الجيل الثالث للحكم ،جيل
الشباب من آل سعود ،وبدا واضحاً أن الرصاع داخل دوائر
الحكم قد ُحسم ملصلحة ويل العهد األمري محمد بن سلامن،
والذي قام بخطوات مهمة لفتح الطريق أمام انتقال الحكم
إليه ،وبعضها خطوات فاجأت الكثريين ،من بينها محاسبة
عدد كبري من رجال األعامل ،الذين بنوا ثرواتهم عىل مدار
عقود ،وكانوا مقربني عىل الدوام من الدائرة امللكية.
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خطوات مضادة ،من بينها دعم تغيري حكم اإلخوان
املسلمني يف مرص ،انطالقاً من قراءة تقول إن حكم اإلخوان
ملرص سيمكّنهم من طرح مرشوع أسلمة الحكم يف العامل
العريب ،إسوة باملرشوع النارصي ،وبالتايل فإن تكلفة إجهاض
وجودهم يف الحكم أقل بكثري من إجهاض مرشوعهم بعد
ترسيخ حكمهم ملرص ،خصوصاً ملا متثّله مرص من وزن نوعي،
مادي ورمزي ،يف العامل العريب.
وصول الجيل الثالث إىل الحكم ،ممثالً بويل العهد األمري
محمد بن سلامن ،تطلّب إعادة النظر يف توازن التيارات
الفكرية والعقائدية واالجتامعية يف السعودية ،انطالقاً من
ثالثة نقاط رئيسة ،وهي:
1.1أن التيار الديني السعودي ،مهام كانت توجهاته ،ميكن
أن يستفيد من التحوالت اإلقليمية ،ليعيد رسم مكانته
يف الدولة السعودية ،انطالقاً من تحالفات محتملة مع
الخارج.
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املتغيات اإلقليمية والدولية هي فرصة أيضاً لتحجيم
2.2أن ّ
التيار الديني ،خصوصاً مع وجود موجة عاملية ضد
اإلسالم السيايس عموماً ،والجهادي عىل نحو خاص.
3.3أن حكم الجيل الثالث بحاجة إىل االعتامد عىل فئة
املتغيات التي حدثت
اجتامعية صاعدة ،تتناسب مع
ّ
يف املجتمع السعودي ،ووجود ميول ليربالية صاعدة لدى
الشباب ،الذين يشكلون ثقالً كبرياً يف املجتمع ،فبحسب
مركز املعلومات الوطني يف وزارة الداخلية السعودية،
يشكل السعوديون الذين ال تتجاوز أعامرهم الثالثني
عاماً ما نسبته  67%من املواطنني.

خصوصية الليبرالية في السعودية

يف عام  ،1990قادت  47امرأة سعودية سيارتهن يف
تم اعتقالهن وحرمانهن من وظائفهن ،ويف
السعودية ،وقد ّ
عام  ،2016و ّقعت  14ألف امرأة سعودية عىل عريضة،

طالنب فيها “بإنهاء قانون الوصاية املفروضة عىل املرأة”،
وخالل تلك األعوام منا الحراك الليربايل يف السعودية بشكل
ملحوظ ،وكان موضوع الحريات املتعلق باملرأة يف صدارة
هذا الحراك.
يف شهر فرباير /شباط من العام الجاري ،أعلنت وزارة التعليم
لشؤون االبتعاث عن أرقام املبتعثني السعوديني إىل الخارج،
وقد بلغ عدد املبتعثني نحو  93ألف مبتعث.

المبتعثون الحاليون

الطالب املبتعثون
املوظفون املبتعثون
الدارسون عىل حسابهم الخاص
املرافقون
إجاميل املبتعثني

52038
18560
13049
9350
92997

المصدر annahar.com :
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وقد توزّع املبتعثون عىل عدد من الدول الغربية ،يف مقدمتها الواليات املتحدة ،باإلضافة إىل اليابان والصني ،ونالت الدول
الناطقة باإلنجليزية النصيب األكرب من حصة املبتعثني السعوديني.
توزيع المبتعثي�ن حسب الدول
الدولة

عدد المبتعثي�ن

النسبة من اإلجمالي

أمريكا

51083

54.9 %

بريطانيا

14614

15.7 %

أسرتاليا

6694

7.2 %

أملانيا

1929

2.1 %

أيرلندا

1162

1.2 %

فرنسا

743

0.8 %

هولندا

404

0.4 %

الصني

382

0.4 %

النمسا

339

0.4 %

اليابان

319

0.3 %

بقية الدول

15328

16.5 %

اإلجاميل

92997

100.0

يعود تاريخ االبتعاث الخارجي للطلبة السعوديني للدراسة يف

أمام عرشات اآلالف من املواطنني واملواطنات للدراسة يف

الخارج إىل عام  ،1952لكن النقلة النوعية كانت مع إطالق

الغرب ،وعىل كافة املستويات األكادميية (بكالوريوس،

برنامج االبتعاث الخارجي يف عام  ،2005والذي أتاح الفرصة

تم تجديد مدة الربنامج حتى عام
ماجستري ،دكتوراه) ،وقد ّ
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 ،2020مع تو ّقع كبري باستمراره.
ميتلك التيار الليربايل يف السعودية خصوصية مرتبطة أشدّ
االرتباط بالواقع االقتصادي واالجتامعي والثقايف السعودي،
حيث ال تزال السعودية تبني ميزانياتها ،بشكلٍ رئيس ،عىل
العوائد املالية من صادرات النفط ،حيث تبلغ حصة إيرادات
النفط يف امليزانية الحكومية نسبة تصل إىل حوايل ،70%
وقد بلغت يف هذا العام  68%مقابل  32%للصادرات غري
النفطية ،ونظراً للدور التاريخي للريع النفطي يف اقتصاد
السعودية فإن نشوء طبقة برجوازية خارج إطار الريع هو
أمر شبه مستحيل ،وبالتايل فإن الربجوازية السعودية هي
طبقة محافظة.
لكن تشكّل ما ميكن أن نسميه اصطالحاً التيار الليربايل تقف
وراءه أسباب مرتبطة بعوامل عديدة ،أبرزها ان املجتمع
السعودي مجتمع شاب ،ينمو يف ظل انفتاح قوي عىل
املنتجات العوملية ،مع وفرة مالية جيدة ،قياساً إىل باقي
املجتمعات العربية ،باإلضافة إىل عودة عرشات اآلالف من

الخرجني والخريجات بعد دراستهم يف دول غربية راسخة يف
ليرباليتها ،مكتسبني ،إىل جانب تحصيلهم العلمي ،معارف
ثقافية واجتامعية وإنسانية مرتبطة بروح الليربالية ،وهم
يشغلون اليوم مناصب حكومية يف مجاالت عديدة.
هذه الفئة من الشباب والشابات مل تصطدم ،عىل نطاق
واسع ،وبشكل مبارش ،مع التيار الديني ،لكنها عملياً تؤسس
ألوضاع اجتامعية جديدة ،وهي تستفيد من التحوالت
السياسية الجديدة ،خصوصاً مع تراجع دور رجال الدين يف
األعوام األخرية ،واستبعاد الكثريين منهم من املنابر الرسمية.
رصح ويل العهد السعودي ،ويف غري مناسبة ،أنه يعمل
لقد ّ
عىل “استعادة اإلسالم الوسطي ،بعد مرحلة التشدد التي
سادت لعقود ،وقد علّل ذلك ،بأن نشوء التيار املتشدد جاء
كردة فعل عىل الثورة اإلسالمية يف إيران” ،ومن الواضح أن
تعبري “اإلسالم الوسطي” هو بديل عن مصطلح الليربالية،
الذي قد يستخدم كذريعة من قبل التيار الديني املتشدد،
التهام النظام السعودي بأنه يبتعد عن املرجعية الدينية
للمجتمع السعودي.

المصدر unisg.ch :
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خالصة:

هذا املرشوع ،والذي يشكّل تحدياً لسلطة التيارات الدينية،

من الواضح أن التحوالت يف السعودية تتخذ يف معظم صيغها

يحتاج إىل فئة اجتامعية يعتمد عليها ،يف إطار بناء عقد

منط “التغيري من األعىل” ،حيث تلعب القرارات الحكومية
الدور الرئيس يف إحداث اخرتاق للبنى التقليدية املحافظة،
وتحدّ من الدور التقليدي لرجال الدين ،وهو أمر يخدم يف
املحصلة نشوء طبقة جديدة ،ميكن القول إنها طبقة أقرب إىل
الليربالية من حيث منط الحياة اليومي ،وأكرث تقبالً لالنفتاح
عىل ما هو جديد فكرياً وثقافياً.
تم إحرازه من خطوات يف اتجاه لربلة املجتمع السعودي
ما ّ
سيأخذ مفاعيله يف الواقع االجتامعي ،فالقرارات الحكومية
الجديدة تفتح املجال أمام مامرسات جديدة يف الحياة
االجتامعية ،كام أن إعطاء املرأة هامشاً أوسع يف التواجد
االجتامعي سيكون له تأثري مبارش عىل الحراك السعودي.
تشكل الفئة الليربالية الصاعدة ،من وجهة نظر الحكم
الجديد يف السعودية ،فئة مساندة ملرشوع التغيري ،إذ أن

اجتامعي جديد ،بعيداً عن املرجعية الدينية.
لكن هذا االتجاه نحو الليربالية ال يخلو من مخاطر عديدة،
بعضها بنيوي ،يتعلق باملدى الذي ميكن أن يذهب إليه هذا
املرشوع ،وبعضها متعلق بطبيعة املواجهة االجتامعية بني
تيار ديني ،بات يخرس مكانته ومصالحه ،وبني تيار ليربايل
يحقق مكاسب متصاعدة.
إن الذهاب نحو دولة طبيعية ،ذات توجه ليربايل ،له
استحقاقات كثرية ،خصوصاً لجهة تأطري القوى االجتامعية
الجديدة ،للتعبري عن رؤاها ومصالحها ،وهو ما سيتطلب مع
الوقت خطوة إضافية لتأسيس جمعيات واتحادات مستقلة
تعرب عن مصالح منتسبيها ،لكن هذا األمر يبدو اليوم بعيداً،
لكنه سيكون يف لحظة أخرى استحقاقاً مهامً.

المراجع:

1.1املوقع الرسمي للهيئة العامة للرتفيه يف السعودية ،الرابط/https://www.gea.gov.sa :
2.2إحصاءات ،املوقع الرسمي لوزارة التعليم يف السعودية ،الرابطhttps://www.moe.gov.sa/ar/about/Statistics/ :
Pages/R15Rep.aspx
Ensaf Haidar, Saudi Arabia’s Chance to Create a Liberal Kingdom, The New York Times, June,3.3
.5, 2018
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المصدر aliwaa.com :

مفاعيل حرب أهلية جديدة في لبن�ان :تفكيك «الطائف»
أم تفكيك الطائفية؟

فعليا بدأت الحرب األهلية اللبنانية يف  13أبريل/نيسان  ،1975بعد حادث إطالق النار عىل حرس رئيس حزب الكتائب ،بيار
يقل فلسطينيني ،يف املنطقة عينها .وقبل اإلعالن عن
الجميل ،يف عني الرمانة ،رشقي بريوت ،تاله حادثة إطالق نا ٍر عىل باص ّ
انتهائها رسميا يف  30أبريل/نيسان  ،1991انتهت الحرب فعلياً يف  13أكتوبر/ترشين األول  ،1990بعد اجتياح الجيش السوري
تحصن فيه رئيس الحكومة االنتقالية ،قائد الجيش اللبناين يف حينه ،الرئيس اللبناين حالياً ميشال عون،
قرص بعبدا الرئايس ،الذي ّ
الذي لجأ إىل السفارة الفرنسية.

املفرتض أن يزورها باسيل ،قبل أن يقرر عدم إكامل جولته

يف أواخر يونيو /حزيران املايض ،تع ّرض موكب صالح الغريب،

نتيجة التوتر الحاصل.
بدت الحادثة األخرية يف عاليه رشارة

وزير الدولة اللبناين لشؤون النازحني ،املق ّرب من الزعيم
الدرزي املؤيد لسوريا طالل أرسالن ،إلطالق نار قرب عاليه،

لحرب أهلية جديدة ،فهل تتوفر

املوالية للزعيم الدرزي املناهض لدمشق وليد جنبالط .رأى

مفاعيلها ،وأين تكمن؟

الغريب يف الحادث “كمينا مسلحاً ومحاولة اغتيال واضحة”،

تفكيك الطائف

ونفى الحزب التقدمي االشرتايك الذي يتزعمه جنبالط أي صلة

أهمل “اتفاق الطائف” العام

له بالحادث ،الذي جاء عىل خلفية احتجاجات درزية عىل

 ،1989الواقع الدميغرايف

زيارة وزير الخارجية اللبناين جربان باسيل ،ليغلق ُمحتجون

العددي للمواطنني املسلمني

عدداً من الطرق املؤدية إىل بلدة كفر متى ،التي كان من

واملسيحيني ،واعتمد املناصفة
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التامة ،وتوزيع النسب املذهبية يف كال النصفني ،مبا ال ُيكّن

عرب سياسة األمر الواقع ،ورأس املال التابع لجهات إقليمية
ودولية مؤثرة ،ليعاد إنتاج هذه الزعامات عىل مدى حوايل
ثالثة عقود عرب قوانني انتخابية طائفية ،استندت اىل مبدأ
التمثيل األكرثي ،وتقسيامت إدارية متغرية وأحيانا مرتجلة،
بخالف ما وعد به “الطائف” من تو ّجه نحو اعتامد مبدأ
التمثيل النسبي خارج القيد الطائفي (ولو عىل مراحل).
ساهم هذا املسار عمليا يف تفكيك آليات االنتقال الطبيعي
للحكم ،ويف تكريس مامرسات غري دستورية ،وغري قانونية،
لجهة التجديد والتمديد املتكرر للسلطات العامة القامئة ،تبعاً
لذلك ،تعاظمت التجاذبات الطائفية داخل النظام السيايس،
ويف معظم مناحي الحياة العامة ،واستقرت يف أشكال وعي
الجامعات اللبنانية املختلفة ،ومتثّلها للبنى الطائفية يف البالد،
لتتأثر ببحر االنقسامات األشد عمقًا وشموالً التي انترشت يف
العامل العريب واإلسالمي ،والتي تَجهد قوى إقليمية ودولية
متنوعة الستخدامها وتكريسها كأداة ف ّعالة يف إعادة تقسيم
هذا الجزء من العامل ،وتقاسمه عىل أسس جيوسياسية
مستجدة.
لبنان اليوم ال ميتلك يف ظل تفكك اتفاق الطائف ،ما يكفي
من وسائل لالندماج االجتامعي ،وال القدرة عىل تحقيق
التوازن بني الهوية الوطنية اللبنانية وبني الخصوصيات
الدينية والثقافية واملذهبية والسياسية ،فبدا أنه عىل شفري
حرب أهلية يف ظل تصاعد حدّ ة الخالفات الطائفية واملذهبية
الس ّني  -الشيعي الذي ظَ َهر
يف اآلونة األخرية ،ال سيام الخالف ُ
جلياً بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري واالنسحاب السوري،
ثم عادت وتصاعدت حدّ ته أكرث مع اندالع الحرب األهلية
السورية يف العام  ،2011ومن خلفه االستقطاب السيايس

السياسية عموماً بحفنة من زعامء الطوائف ،جرى تكريسهم

املذهبي املتعاظم بني الرياض وطهران.

أياً من املذاهب يف لبنان من امتالك الثلث منفرداً ،ليبقى
الجميع بحاجة إىل توافق دائم ،تحت مسمى “الدميوقراطية

التوافقية” .ك ّرس االتفاق عملياً املحاصصة الطائفية واملذهبية
التمثيلية للجامعات والطوائف ،يف إطار نظام يقوم عىل

تقاسم املناصب اإلدارية ،لكن االتفاق مل ينفذ بكل بنوده،
وبدأ بالتفكك تحت وطأة مصالح الفرقاء اللبنانيني املتناقضة،
والتدخل الخارجي.
يتهم البعض الوصاية السورية عىل لبنان بتسليم السلطة
مليليشيات ما قبل اتفاق “الطائف” ،عرب إجراء انتخابات
سابقة ملوعدها يف عام  1992بدالً من  ،1994ليتخذ انتخاب
السلطة شكل التعيني بدالً من االنتخاب ،و ُي ّ
ول التمثيل
السيايس الشيعي رعاية خاصة مبا يضمن وال ًء سياسياً كامالً.
كام فرضت هذه الوصاية عىل املجلس النيايب نائبني من
الطائفة العلوية ،فنفّذت الطائف تبعا ملصالحها ال وفق
املصالح اللبنانية .أما “الرتويكا” التي فرضتها فعملت عىل
التداخل بني السلطات ،ومثة من اليزال يعتقد أن تداعيات
هذه الوصاية السياسة التزال مستمرة حتى بعد انسحاب
الجيش السوري من لبنان العام .2005
عطّل الرصاع الطائفي واملصالح امليليشياوية القوانني
التطبيقية التي تضمنها “الطائف” ،الخاصة باإلصالحات
السياسية والدستورية ،السيام الكفيلة بإلغاء الطائفية
السياسية ،وانتخاب أول مجلس نيايب عىل أساس وطني،
إلنشاء مجلس شيوخ ميثل العائالت الروحية اللبنانية .فقد
اختزل النسق الفعيل لتطبيق هذا االتفاق مؤسسات السلطة
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الحرب األهلية السورية

الله الحدود من لبنان ،ومتكنوا من السيطرة عىل أكرث من

رغم إعالن لبنان الرسمي انحيازه لسياسة النأي بالنفس عن

مثاين قرى يف منطقة القصري يف سوريا .يف  16-17فرباير 2013؛

الرصاع يف سوريا ،انتقل هذا الرصاع إىل لبنان ،فعكست جنازة

أكّدت مختلف مجموعات املعارضة السورية أن حزب الله

رجل الدين املناهض لألسد ،الشيخ أحمد عبد الواحد ،وحارسه،

قد ساندَ الجيش السوري يف هجومه األخري عىل ثالث قرى
سنية كانت خاضع ًة لسيطرة الجيش السوري الحر .انقسم

لبنان ،يف  20مايو/أيار  ،2012تأثري الرصاع السوري عىل الوضع

املسيحيون أيضا حول املوقف من الرصاع يف سوريا ،املوقف

الداخيل اللبناين ،ومدى تشابك املشاعر السياسية بني الناس

املؤيد لسوريا الذي سلكه البطريرك املاروين أزعج كثري من

يف البلدين ،فاختفى العلم اللبناين ،وحمل الساخطون عىل

املسيحيني ،لكن حتى املعادين لألسد منهم تخوفوا من أسلمة

النظام السوري األعالم التي يرفعها مناهضوه .بعد وفاة عبد

الربيع السوري ،ورأوا يف التزام الرئيس ميشيل عون الكامل

الواحد شهد لبنان العديد من املعارك السياسية واملسلحة بني

باألسد ،وتحالفه مع حزب الله ،إنقاذاً لوجودهم يف املنطقة،

الفصائل املؤيدة واملناهضة للنظام السوري ،تدخّل يف بعضها

ومن اإلسالميني السنة.

الجيش اللبناين ،وأسفرت عن مقتل العديد من اللبنانيني

املناهضون لحزب الله ،يعتربون الدولة اللبنانية مسؤولة

(عىل سبيل املثال :االشتباك املسلح السني-السني بني أنصار

يعجزها عن منع تدخل الحزب يف النزاع السوري ،وتدعيم

املستقبل ،وأنصار التيار العريب العام  ،2012والهجوم الذي

بنائه دولة داخل الدولة ،وعرقلته للحياة السياسية يف لبنان.

ش ّنه الجيش اللبناين وحزب الله عىل أنصار الشيخ األسري يف

كانت السعودية من أشد املعارضني لنفوذ حزب الله السيايس

صيدا العام .)2013

والعسكري يف لبنان ،وبعد عامني من الجمود السيايس يف

عىل الرغم من سنوات االستفزاز ،تم إخضاع السنة للرقابة
الحرب السورية ،بدأ الوضع يخرج عن السيطرة ،وبدا الكثري

البالد ،شكلت حكومة الحريري جز ًءا من تسوية شهدت
رئيسا
انتخاب الجرنال ميشال عون ،املدعوم من حزب اللهً ،

للبالد ،لكن يف  4نوفمرب /ترشين الثاين  ، 2017أعلن سعد

من أنصارها راغبني يف الرد بقوة عىل ما يرونه تهديدا سوريا

الحريري استقالته املفاجئة عىل قناة العربية ،متحدثًا من

الستقاللهم ،ورغم أن رئيس كتلة املستقبل سعد الحريري

الرياض بدالً من بريوت ،يف خطوة بدت ،تارة ،سياسية

قام بتسليح لبنانيني لالنضامم إىل القتال يف سوريا ضد نظام

محسوبة هدفت إىل تعزيز مكانته يف نظر دائرته االنتخابية،

األسد ،فإن سنة لبنان بدأوا يبحثون عن قيادات أخرى،

بعد السخط السني عىل تحالفه مع حزب الله ،وتارة عىل أنها

يعتقدون أنها قادرة عىل حاميتهم والدفاع عنهم.

حالة اختطاف لرئيس الوزراء ،وجزء من الرصاع املستمر بني

كان رد حزب الله بإرسال مقاتليه الشيعة عىل الجبهة

إيران والسعودية عىل النفوذ يف لبنان .حسمت السعودية

ملساعدة نظام دمشق ،وبحلول عام  ،2012عرب مقاتلو حزب

رغم تراجع الحريري عن االستقالة موقفها من حزب الله بأنه

برصاص الجيش اللبناين عند نقطة تفتيش عسكرية يف شامل

إىل حد كبري من قبل تيار املستقبل املعتدل ،لكن مع اندالع
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ال يوجد مجال لـ “منظمة إرهابية” يف الحكومة اللبنانية،

االقتصادي يف ضمور مق ّومات االقتصاد الحقيقي ،مع تعاظم

وأنه ليس من رشعية “سنية” ألي حكومة تضم وزراء حزب

دور االستهالك ،السيام املرتكز عىل االسترياد محدّ دا للنمو

الله يف املستقبل .يف فرباير/شباط املايض رضخ الحريري

االقتصادي ،وكذلك من ج ّراء تضخم االستثامرات العقارية
واملضاربات عىل األرايض ،والخدمات الطفيلية القليلة

بعد تلقيه ضو ًء أخرض من إيران ،التي حصلت عىل آلية
أوروبية تسمح لها بالتبادل التجاري مع دول القارة ،وتجاوز

اإلنتاجية ،وغريها من األنشطة البسيطة واملرتجلة.
وبالتعارض الرصيح مع ما أكّده اتفاق الطائف من وجوب

العقوبات األمريكية.

إقرار مرشوع الالمركزية اإلدارية ،حدث تفاوت يف النمو

كان دور اململكة العربية السعودية هو نصف القصة فقط.

بني املناطق ،انسحب خلال موازياً يف العالقة بني السلطة

والنصف اآلخر هو النفوذ اإليراين املتزايد يف لبنان ،ووجود

العامة املركزية والسلطات املحلية .أدى إىل تنامي ظاهرة

حزب مسلّح يتعهد عالنية بالوالء للزعيم األعىل للجمهورية

التهميش واإلقصاء االجتامعي يف املناطق الطرفية ،وال سيام

اإلسالمية .تعاظم العنف املتبادل ،والتجاذبات الطائفية داخل

يف محافظتي الشامل والبقاع ،اللتني تسجالن أدىن معدالت

النظام السيايس ،ويف معظم مناحي الحياة العامة ،وانعكست

منو وأعىل معدالت فقر غري مسبوقة ،مع انشغال الطبقة

يف أشكال وعي الجامعات اللبنانية املختلفة ،ومتثّلها للبنى

السياسية مبصالحها الزبائنية الخاصة ،وبتنافسها البائس عىل

الطائفية يف البالد ،وأصبح لبنان يف الفرتة األخرية أشد تأثّراً

اقتطاع ما ميكن اقتطاعه من اإلنفاق العام الجاري وغري

باالنقسامات العميقة والشاملة التي انترشت يف العامل

املنتج ،كأداة لالستمرار يف استقطاب “جمهورها الطائفي”،

العريب واالسالمي ،والتي تجهد قوى إقليمية ودولية متنوعة

عرب فتات السياسات التوزيعية البسيطة.

الستخدامها وتكريسها كأداة ف ّعالة يف إعادة تقسيم هذا
الجزء من العامل ،وتقاسمه عىل أسس جيوسياسية مستجدة.

يف املحصلة العامة ،انطوى تطبيق اتفاق الطائف عىل ارتفاع
قيايس يف كلفة الطبقة السياسية ،بالرتافق مع انخفاض قيايس

من السياسة إلى االقتصاد

يف حجم الخدمة العامة ،التي كان يفرتض أن تقدمها هذه

توافقت الزعامات الطائفية عىل نوع من “تقسيم عمل”

الطبقة لعموم املواطنني .وال شك أن االقتصاد اللبناين يعاين

ضمني ،أجيز مبوجبه للبعض أن يقتطع حصة أكرب نسبياً يف

جراء موجات الهجرة السورية إىل أراضيه ،لكن اقتصاده

إدارة أجهزة األمن والسياسة الخارجية والجزء البريوقراطي

الهش ،وفشل الـ “ال دولة” اللبنانية يف إدارة البالد ،هو ما

واملتقادم من اإلدارة العامة ،يف مقابل تحكم أكرب للبعض

جعل موجات الهجرة أزمة لبنانية ،وليس العكس ،السيام يف

اآلخر يف ملفات السياسات اإلعامرية واالقتصادية والنقدية

ظل الحسابات املذهبية والطائفية التي تجتاح لبنان ،وهو ما

واملالية ،ويف إدارة امللفات مع املنظامت الدولية والدول

أضاف إىل انقسامات اللبنانيني انقساماً جديداً حول املوقف

املانحة املعنية بتلك امللفات .وتجسدت معامل الفشل

من الالجئني السوريني.

أخرياً إلرادة حزب الله ،الذي أفرج عن الحكومة اللبنانية
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خالصة:

يعتمد فعلياً عىل موافقة حزب الله ،الذي لديه وحلفاؤه،

لبنان اليوم عىل وشك أن يصبح “دولة فاشلة” سياسياً

حق النقض الفعيل عىل قرارات مجلس الوزراء ،ما يجعل

واقتصادياً ،وال يبدو أن هناك حلوالً اجتامعية اقتصادية ،من

عالقة لبنان مع الخارج متقلبة ،وتفتح الباب أمام مزيد

دون إصالح للهيكل السيايس .السياسيون اللبنانيون الذين

ن الضغوط ،فمثال علقت اململكة العربية السعودية حزمة

هم امتداد للنظام السيايس الذي أسهم يف الحرب األهلية،

مساعدات بقيمة  3مليارات دوالر يف عام  2016احتجاجاً

يحافظون عىل عالقة طفيلية وتكافلية بني السياسة واالقتصاد،

عىل صعود الحزب.

ما يبقيهام معاً عرضة للفساد وسياسة الهوية والتالعب

مع تفكيك “الطائف” بدل تفكيك الطائفة ،هناك دامئا مفاعيل

الخارجي شبه الثابت .ورغم من اإلصالحات االنتخابية التي

حرب أهلية لبنانية تجد تربيرها أوالً يف الرتكيبة الطائفية

متثلت يف إدخال عنارص التمثيل النسبي ،ال توجد حالياً إرادة

اللبنانية ،وإفرازاتها السياسية واالقتصادية واالجتامعية.

سياسية بني النخبة السياسية إلجراء إصالحات أوسع نطاقاً،

التجاذبات الطائفية املسؤولة عن هشاشة لبنان من الداخل

خشية من إيقاظ التوترات من حرب أهلية يراها اللبنانيون

تستدعي تدخالً خارجياً لحامية ومساندة الطوائف ،وإن

قريبة ومدفونة تحت السطح.

كان هذا التدخل الخارجي قد عمل عىل تثبيت الطوائف،

أكرث من نصف الصادرات اللبنانية تذهب إىل اقتصادات

والتوازنات الطائفية ،فإنه مل يضمن مصالح اللبنانيني ،وحقهم

دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية وجهتها األوىل)،

يف العيش املشرتك والتعايش يف دولة مدنية ،ليبقى لبنان

اما االستهالك الخاص والطلب املحيل مدفوعني بشكل رئييس

قنبلة حرب أهلية موقوتة جاهزة لالنفجار ،يبدو أن إلرسائيل

بالتحويالت املالية ،خصوصاً من الخليج .االعتامد عىل الخليج

مصلحة يف استثامرها ،لتحسني رشوط تدخل لها يف لبنان،

يجعل لبنان عرضة ليس فقط للدورات االقتصادية من

ينهي النفوذ اإليراين يف لبنان ،بعد سوريا ،السيام يف ظل

االزدهار والكساد ،ولكن أيضا للمنافسات الجيوسياسية يف

التهديد األمرييك بعقوبات عىل لبنان ،إذا ما استمر طغيان

املنطقة ،وما يزيد األمر تعقيداً أن مترير أي قرار سيايس بات

نفوذ حزب الله عىل السياسة اللبنانية.
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المصدر cips.org :

الصين في الصراع اﻹيراني _األمريكي :إشكاالت التوازن في
لعبة االستراتيجيا

تبدو أبواب الجحيم مفتوحة هذه األوقات يف الرشق األوسط ،حيث تقرع طبول الحرب بالقرب من مضيق هرمز ،وللمرة
الثالثة يف غضون بضعة أشهر ،ويؤكد احتجاز إيران ناقلتي نفط بريطانيتني ﻷسباب “بيئية” وأخرى “تقنية” يف شهر يوليو/
متوز املايض ،كر ّد رسيع عىل احتجاز سفينتها يف مضيق جبل طارق ،االستعداد اﻹيراين الكبري للذهاب يف التصعيد إىل أقصاه.
يف يونيو /حزيران املايض ،رفض آية الله خامنئي تسلّم رسالة

هذا الكالم القوي الواضح دفع اﻹدارة األمريكية من جديد

الرئيس األمرييك دونالد ترامب ،التي حملها شينزو آيب،

ﻹعالن استعداد واشنطن للحوار مع طهران ،من دون رشوط

رئيس الوزراء اليابان ،بشأن التفاوض حول موضوع الصواريخ

مسبقة عرب ترصيحات لوزير الخارجية األمريكية ،مايك

البالستية التي متتلكها إيران ،ويف الوقت نفسه ،ظهرت العديد

بومبيو ،بحسب وكالة رويرتز يف  20يوليو /متوز املايض فيام

من اإلشارات والترصيحات حول مسؤولية طهران عن حوادث

وافق البنتاغون عىل إرسال  500جندي إىل اململكة العربية

الناقالت يف جوار اﻹمارات العربية املتحدة ،وأسقطت إيران

السعودية استجابة لطلبها.

مسية ،باستخدام تكنولوجيا صينية ،وفعلت
طائرة أمريكية ّ

الصيين

واشنطن نفس اﻷمر باستخدام منظومة  MRZRاإلرسائيلية،

ووسط هذا كله ،ينقسم املوقف داخل اإلدارة األمريكية
تجاه حرب يراها البعض مجرد استجابة لرغبات خليجية
بالدرجة اﻷوىل ،وال عالقة لألمن القومي األمرييك بها ،فيؤكد
قائد القيادة االسرتاتيجية األمريكية الجرنال جون هاينت أنه
“سريفض أي قرار غري قانوين يصدر عن الرئيس”.
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الصراع في الخليج

هناك ترقب صيني ورويس من
الدرجة اﻷوىل لتطور األحداث
يف الخليج ،ففي قمة شانغهاي
اﻷخرية ،قال الرئيس الرويس
فالدميري بوتني ونظريه الصيني
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يش جني بينغ لحسن روحاين “نحن نقف إىل جانبكم” .ال

تكنولوجيا صينية ،ولذلك ،فإن املوقف الصيني يتعدى إطار

شك أن هذا املوقف الداعم ،هو ما كنت تنتظره إيران ،أقله

الترصيحات اإلعالمية والدعم اللوجستي والتقني املقدّ م إىل

باحتامل وجود مصادر سالح يف حال نشبت الحرب بينها

طهران منذ عقود ،إىل وجود رشاكة “مخاوف” متبادلة مع

وبني واشنطن ،وهو عىل األقل أيضاً ،ما يوفر لها دعامً دولياً،

السياسة األمريكية يف املنطقة املزدحمة بحامالت الطائرات

يشابه ذاك الذي نالته الحكومة السورية يف اﻷمم املتحدة

والنفط واملشاريع السياسية.

عرب سنوات أزمتها اﻷخرية.

الصني هي الرشيك التجاري اﻷول لطهران عىل مدى العقدين

هناك محاوالت سعودية وإماراتية مكثفة ﻹبعاد الصني

املاضيني ،ولكنها ،يف الوقت نفسه ،لديها عالقات تجارية

وروسيا عن التدخل يف الرصاع ،وزيارات مكوكية ،مثل زيارة

ونفطية كبرية مع دول الخليج العريب ،بكونها مصدر للنفط

ويل العهد السعودي محمد بن سلامن إىل الصني ومناطق

والغاز ،ومستورد رئييس للمنتجات الكيميائية الناتجة عن

آسيوية أخرى يف فرباير /شباط املايض ،بغاية إغالق اﻷبواب

النفط املكرر يف الصني كالسوالر ،ويحتل “جبل عيل” يف

الخلفية ﻹيران ،مقدّ ماً فيها سل ًة من الحوافز ،بغاية فك (أو

اﻹمارات املوقع الرئييس لعبور املنتجات الصينية إىل الرشق

التقليل) من التشاركية الصينية مع طهران ،لكن املوقف

اﻷوسط وإفريقيا ،بحجم تجاري بلغ عدة تريليونات من

الصيني أكمل مستمراً يف ثوابته ،فقبل ساعات من زيارة ويل

الدوالرات سنوياً ،وهو اﻷمر الذي ال ميكن للصني تجاهله يف

العهد السعودي ،قال الرئيس الصيني “يش جني بينغ” لرئيس

موقفها من اﻷزمة اﻹيرانية.

الربملان اإليراين “إن رغبة الصني يف إقامة عالقات وثيقة مع

مصالح طهران ونظرتها إلى الصين

إيران مل تتغري بغض النظر عن املوقف الدويل” ،مضيفًا:
“مهام تغري املوقف الدويل واإلقليمي فإن عزم الصني عىل
تنمية رشاكة اسرتاتيجية شاملة مع إيران لن يتغري” ،حسبام
نقلت وزارة الخارجية الصينية.
يأيت املوقف الصيني من االصطدام األمرييك مع طهران غداة
حرب تجارية تخوضها هي اﻷخرى مع واشنطن ،وتدرك بكني
أنها ليست بعيدة عام يجري يف الخليج العريب ،وأن جزءاً
من العني األمريكية عليها ،خاص ًة أن الرتسانة العسكرية
اﻹيرانية مصدرها صيني بشكل أسايس ،فالسالح اﻹيراين
املسية يف الخليج ،وهي من
الذي أسقط الطائرة األمريكية ّ
تم باستخدام
النوع املتفوق تكنولوجيا (الجيل الخامس)ّ ،
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تحاول طهران أن تصبح قوة إقليمية نافذة يف ح ّيزها

الجيوسيايس القريب ،لكن هذه املهمة تصطدم باألهمية
االسرتاتيجية القصوى التي تعطيها واشنطن ملنطقة الخليج
العريب ،رغم تضاؤل حجم استرياد واشنطن منها ،إال أن رشكاتها
تسي
ما تزال الحاكم الفعيل لتصدير الغاز والنفط ،وهذا أمر ّ
من أجله البوارج عىل الفور ،وتفتقر إيران إىل حليف إقليمي
مجاور لها جغرافياً يساندها يف محاوالتها مبا يف ذلك عدوتها
التاريخية االستعامرية (روسيا) ،لذلك تنظر إيران إىل بكني
بوصفها صديقاً شبه مؤكد يف رصاعها مع واشنطن ،ليس عىل
الخليج العريب فقط ،بل وعىل بحر إيران الجنويب ورشقها،
حيث يقع أول مرفأ صيني خارج البالد ،وتأمل طهران مع
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تحول الصني االقتصادي والعسكري الهادئ يف االستناد إىل

عامها اﻷربعني (املطبقة أيضاً عىل الصني وكوريا وروسيا

حليف قوي ،يف حال اشتدّ النزاع بينها وبني واشنطن يف
املنطقة ،وهو ما تحكمه حقيق ًة رشوط صعبة لبكني ،التي

وسوريا) ،وأسهمت بتسليم ونقل تكنولوجيا الصواريخ
أساس عقيدة إيران العسكرية
بشكل أسايس ،وهذه تشكّل َ

تتنازعها رغبة وواقع التجارة مع الواليات املتحدة التي

يف مواجهتها املحتملة مع واشنطن ،والتي ستكون صاروخية

وصلت أرقاماً مرعبة.

(وبحرية) ال تتدخل فيها القوات الربية إال يف حاالت قصوى،

املسؤولون اﻹيرانيون ال يرتددون بالتأكيد عىل اسرتاتيجية

ويف ظل التفوق األمرييك عسكرياً (قاعدة العيديد يف قطر

عالقتهم مع بكني ،ويف أكرث من مناسبة ،بدا أن الطرف

تبعد أقل من  500كم عن الطرف اﻹيراين ،ومثلها قاعدة

اﻷضعف (طهران) هو من يخطب ود التنني ،يف قمة التعاون

إنجرليك) ،ال ميكنها مواجهة احتامل غزوها بغري هذه الطريقة

ال  19التي انعقدت يف العاصمة القرغيزية يف  14يونيو/

التي عملت عليها لعقود وبصمت ،عرقلة إبحار السفن يف

رصح الرئيس اﻹيراين أن رشاكة بالده مع
حزيران املايضّ ،

الخليج هي واحدة من نقاط القوة التي متتلكها طهران يف

الصني “اسرتاتيجية” وأن “إيران تعلق أهمية كبرية عىل
التنمية الشاملة للعالقات الثنائية وتلتزم بها” ،مبدياً استعداد
بالده للمشاركة يف مبادرة “الحزام والطريق” ،واالستفادة من

هذه املسألة.
مساعدة في تجاوز العقوبات األمريكية

يف األشهر الخمسة اﻷوىل من العام الحايل  ،2019وقبل بدء

إمكانات التعاون يف مختلف املجاالت”.

تنفيذ العقوبات األمريكية عىل الرشكات الدولية ،اشرتت

اختب�ار الصواريخ الصيني�ة

الصني نحو نصف صادرات إيران من النفط الخام ،ومنذ

بدالً من بيع بكني طهران أسلح ًة صغرية مثل البنادق اﻵلية،

انتهاء رسيان اإلعفاءات األمريكية مل يدخل مستوردو النفط

فإن العقدين اﻷولني من القرن الحايل شهدا اتجاهاً صينياً

الرئيسيني (رشكة الصني للبرتوكيامويات ،ورشكة الصني الوطنية

نحو االستجابة لطلبات طهران بالتأسيس لصناعة عسكرية،

للبرتول) ،يف أي عمليات رشاء ،ومع مالحظة أن عمليات

حيث أنه وفق خرباء غربيني فإن مناذج الصواريخ اﻹيرانية،

الرشاء الكبرية هذه طالت عدة دول وليس الصني فقط لدعم

مثل “عقاب” و”شهاب” (صاروخني طوييل املدى) ،هام

مخزونها االحتياطي ،وهي تركيا والهند وكوريا الجنوبية

تطوير طفيف لنامذج صينية ،وأوضح التطابقات هي يف

واليابان التي تحولت إىل استرياد النفط السعودي ذي السعر

صاروخ “النرص” الذي يطابق إىل حد كبري الصاروخ الصيني

املخفض ،استجابة لرغبات واشنطن ،حيث تضخّ الرياض يف

704-وباملثل فإن الصواريخ املضادة للسفن واﻷلغام البحرية

السوق الدولية تقريباً كامل حصة إيران ،من دون أن تجدي

التي زرعتها طهران يف جهتها من الخليج العريب تفادياً لهجوم

تهديدات نائب الرئيس اﻹيراين شيئاً بشأنها.

أمرييك كانت صينية املنشأ.

توقف بكني املفاجئ عن استرياد النفط اﻹيراين سيشكل ضغطاً

مل تلتزم الصني بالعقوبات األمريكية عىل طهران التي تجاوزت

كبرياً عىل السياسة اﻹيرانية وواقعها املستقبيل ،وستفقد
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طهران سنداً رئيسياً يف معركتها االقتصادية التي مل تستطع

الصعوبة التي تقف فيها بكني يف النزاع الخليجي اإليراين ،قبل

(أو مل تقرر فيها) االبتعاد عن النظام املايل األمرييك ،عىل

وقت قريب نرشت وسائل إعالم أمريكية عن وجود مرشوع

الرغم من عدة اقرتاحات سابقة قدّ مها اقتصاديون إيرانيون.

صيني لتطوير منظومات الصواريخ السعودية ،وهو ما يعرف

لقد خضعت طهران منذ بدء مشكالت امللف النووي إىل أربع

مبرشوع صقر .

جوالت من العقوبات الدولية ،إضافة إىل العقوبات أحادية

العقوبات األمريكية والدور الصيين

اﻷحادية الجانب من واشنطن ،وكان لتلك العقوبات أثر كبري
جداً ،فاق املتوقع ،وفق تقارير دولية وخرباء.
بالطبع ،ترغب بكني يف استمرار استرياد النفط اﻹيراين
الرخيص والقليل التكلفة واملناسب ملصافيها ،لكن استفحال
مشكالتها االقتصادية مع واشنطن والحرب التجارية بينهام
دفعتها إىل محاولة تخفيف حدّ ة التوتر بينهام ،فلجأت
إىل استرياد النفط السعودي ( 41%منها) واﻷوسرتايل ،لكن
هذا ال يلغي اﻷهمية االسرتاتيجية التي تعلّقها الصني عىل
الهضبة الفارسية يف مبادرة “الحزام والطريق” ،ومبادرات
أخرى ،تربط الصني بالعامل (طريق الحرير الجديد) ،حيث
ستم ّر الطرق والقطارات وخطوط األنابيب النفطية ـ البنية
التحتية ملبادرة الحزام والطريق ـ من األرايض الصينية عرب
آسيا الوسطى إىل إيران ،ثم إىل غرب آسيا وتركيا إىل أوروبا.
وال ينبغي التقليل من أهمية إيران يف هذا املرشوع األكرب
من نوعه يف العامل ،والذي ميثل الرشيان الحيوي الجديد
لإلمرباطورية الصينية الصاعدة.
متثل مبادرة الحزام والطريق الرؤية الصينية العمالنية
للمنطقة اﻷسيوية املحيطة بها ،وتهدف إىل تعزيز قدرتها
االقتصادية ،يف منطقة تعترب حيوية جداً ملصالحها واستقرارها،
وتعترب أن دوالً مثل إيران (ومرص واﻹمارات والسعودية
والجزائر) مبثابة حلفاء اسرتاتيجيني ،من هنا ندرك حجم
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بلغت إيرادات تصدير النفط اﻹيراين  50مليار دوالر أمرييك
للسنة املالية ( 2018-2019املنتهية يف  20مارس /آذار
املايض) ،حيث أسهم قطاع النفط بنسبة  70%من صادرات
إيران ،وهذا الدخل رضوري لدفع رواتب نحو خمسة ماليني
موظف ،وتصل النفقات السنوية للحكومة إىل نحو  24مليار
دوالر ،فيام أعلن نائب الرئيس اﻹيراين سحب الحكومة
مليار دوالر من النقد االحتياطي املسمى “صندوق التنمية
الوطني” لخلق وظائف جديدة ،لكن العقوبات األمريكية
قلّلت حجم الصادرات النفطية إىل درجة الصفر تقريباً،
وشلّت التمويالت الحكومية .ومع توقف املبيعات ستواجه
إيران وقتاً عصيباً للغاية ،يهدد متاسك اقتصادها ،وحسب
أسعار رصف العمالت املوازي فإن سعر الدوالر اليوم يفوق
 45ألف تومان (عملة إيران).
هل ميكن للصني أن تلعب دوراً يف إيقاف هذا الرتدي
االقتصادي الذي سينسحب ،من دون شك ،إىل الشارع يف ظل
وجود توتر فائق يف الشارع اﻹيراين بني الشعب والنظام؟ من
غري املفاجئ أن تكون التظاهرات الخرضاء يف بعض مناسباتها
قد رفعت شعار “املوت للصني” التي تزود النظام اﻹيراين
باألسلحة املستخدمة ضد املتظاهرين ،إال أن دور الصني
اﻷكرب الذي يتذكره اﻹيرانيون جيداً هو عملها يف إنشاء مرتو
طهران ،الذي حل مشكلة النقل الشائكة يف العاصمة املزدحمة
بالسكان ،وهو أطول خط مرتو يف الرشق اﻷوسط إضافة إىل
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عرشات املشاريع اﻷخرى الحارضة يف الذاكرة اﻹيرانية.
إن اﻷذى اﻷكرب الذي ألحقته واشنطن باالقتصاد اﻹيراين كان
الترشيع املقر عام  ، 2011مبنع التعامل مع البنك املركزي
اﻹيراين ،ألي رشكة ،حيث يلعب البنك دوراً رئيسياً (حكومياً)
يف مبيعات النفط اﻹيراين ،وهو ما أدى إىل انخفاض كبري
يف قيمة التومان يف وقت قيايس ،ولكن بكني حاولت تجاوز
القانون عرب االعتامد عىل الرشاء عرب اليوان ،وهو ما ساعد
طهران يف السنوات القليلة املاضية عىل الته ّرب قليالً من
العقوبات ،واملساعدة اﻷكرب التي قدمتها بكني كانت نقل
طهران ،عرب تقديم التكنولوجيا النفطية للتكرير ،من بلد
ٍ
مكتف ذاتياً.
مستورد للمشتقات إىل بلد
بكين ـ طهران ـ بغداد ـ دمشق

تلعب الجغرافيا مرة أخرى دوراً رئيسياً يف إمكانية التقليل من
تأثري العقوبات األمريكية عىل طهران عرب محورين رئيسني،
اﻷول باتجاه آسيا الوسطى (حيث أفغانستان ،وباكستان
املحكومتني بالنفوذ األمرييك الكبري) ،والثاين العراق وهو
املنفذ اﻷكرث احتامالً ،حيث نقل عن محمد الحكيم ،وزير
الخارجية العراقي ،قوله إن الحكومة العراقية ال تعتقد أن
الحصار االقتصادي جيد للمنطقة ،مضيفاً“ :نحن ندعم إيران
يف موقفها” ،ويف وقت سابق من شهر مايو /أيار املايض ،قال
وزير النفط العراقي ،ثامر الغضبان ،إن بالده ستواصل رشاء
الغاز الطبيعي اإليراين ،وهو أمر رضوري لشبكة الكهرباء
العراقية ،عىل الرغم من مغريات َقدّ متها واشنطن ،عرب صفقة
بقيمة  14مليار دوالر مع رشكات أمريكية ـ وهو مفتاح آخر
لفهم التوجهات األمريكية الجديدة يف ظل تحولها إىل مصدر
نفطي وغازي ،وعىل اﻷرجح ،أن العراق لن يكون قادراً عىل
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اتخاذ موقف العداء لجارته ﻷسباب داخلية ،وكذلك ،لن مينع
النفط اإليراين من الوصول إىل دمشق ،وهو مفتاح تخلصها
هي اﻷخرى من عقوبات واشنطن وأوروبا.
العالقات الصيني�ة اﻹيراني�ة أمام واشنطن

تطورت العالقات بني بكني وطهران من التوازن إىل االعتامد
اإليراين بشكل شبه كامل عىل بكني ،وهو أمر سببه الحسابات
اﻹيرانية والصينية الحقاً يف محاولة الوقوف بوجه سياسات
واشنطن العدوانية تجاه كل البلدين ،وهي محاوالت ال تتوقف
ولن تتوقف يف إطار الرصاع الجيوسيايس واالسرتاتيجي عىل
النفوذ العاملي املبني عىل سياسات القوة ،املفهوم الرباغاميت
األمرييك الحقيقي الذي يركز عىل استحصال أكرب قدر من
الفوائد االقتصادية باستخدام مختلف اﻷدوات ،وهذه الثيمة
تعرفها الصني متاماً ،محاول ًة االستفادة منها يف عالقتها مع
واشنطن ،ويف الوقت نفسه ،اللعب يف الوقت الضائع ،بغاية
تأخري االشتباك مع واشنطن.
باملقابل ،فإن الخطاب الصيني بشأن واشنطن آخ ٌذ هو اﻵخر
التغي ،باتجاه الحدّ ية أكرث فأكرث ،فالعقوبات اﻷخرية
يف
ّ
التي اتهمت فيها رشكة “هوواي” بالتجسس ،وهي حقيقة
مبالغ فيها ،ألن برمجياتها أمريكية بالكامل ،سمحت للصني
بالوقوف بشكل جدي أمام تلك السياسات ،ما جعل واشنطن
ترتاجع مرة إثر أخرى ،وهذا املوقف يعطي طهران بعض
األمل يف معركتها مع واشنطن ،بالنسبة للمتابعني فإن احتامل
املواجهة العسكرية مع طهران ضعيف ،ولكن التعويل الغريب
هو عىل االنهيار من الداخل ،وهي السياسة التي تعتمدها
واشنطن مع طهران ،يف ظل صعوبة التدمري العسكري للبالد،
وهو اﻷمر الذي ال ترغبه بكني.
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خالصة

أن تستفيد من املوقف اإليراين ،ومن أي موقف ينسجم مع

من مصلحة الصني االسرتاتيجية يف وجود أجواء إقليمية

إضعاف النفوذ األمرييك ،لكن طهران تصطدم بحدود قدرة

متوازنة يف منطقة الخليج العريب ،تسمح لها بتمرير مرشوعها

الصني عىل مساعدتها يف الهروب من الضغوط األمريكية،

لهذا القرن (مبادرة الحزام والطريق) ،ويف الوقت نفسه ،فإنها

وما ميكن أن يحصل من مقايضات بني بكني وواشنطن عىل

ال تستطيع تجاهل الضغوطات األمريكية ،املرتبطة بالحرب

حسابها.

التجارية مع واشنطن ،والتي تبدو اليوم أكرث راهنية وحدّ ة
يف ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

حجم املصالح الصينية الكبري مع دول الخليج يك ّبل حدود

التدخل الصيني ملصلحة إيران بشكل مبارش ،لكن الصني ،مثل

من جهتها ،تع ّول إيران عىل موقف صيني داعم لها ،يف مواجهة

الواليات املتحدة ،ستسعى لتحقيق أكرب فائدة ممكنة من

السياسات األمريكية ،انطالقاً من اعتبارها أن الصني ميكن

الرصاع الدائر.

المصدر majalla.com :
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القطاع الزراعي السوري :تدهور ممنهج وانخفاض كارثي

في مؤشرات اإلنت�اج

اعترب روبرت مالتوس (1834-1766م)  ،أبرز املفكرين الذين اهتموا باملسألة السكانية ،أن لكل مساحة من األرض الزراعية
طاقة قصوى ،ال ميكن تجاوزها مهام ُبذل فيها من رأس مال وقوة عمل ،فبعد بلوغها حدّ ها األعظمي ستبدأ إنتاجيتها بالتدين،
حيث تتم هذه الزيادة وفق متتالية هندسية (.2-4-8-16الخ) يف حني أن تنمية املوارد الغذائية تتم وفق متتالية حسابية
( ).1-2-3-4ومبا ان التزايد هو سمة لجميع املخلوقات الحية ومنها اإلنسان الذي مييل للتزايد الرسيع ،لذلك ال يوجد تناسب
ما بني التزايد السكاين والتزايد التنموي ،يف حال كانت املوارد
الغذائية وعدد السكان متناسبة مع بعضها (1مقابل،)1
وما حدث يف سوريا من تزايد سكاين يف أعوام ما قبل
األزمة ،س ّبب عجزاً يف تأمني املوارد املناسبة للسكان ،نتيجة
السياسات االقتصادية الفاشلة للحكومات املتعاقبة ،والتي مل
تستند ألي منطق عند وضعها لخططها الدورية ،فكان أبرز
املظلومني يف هذه املعادلة هم سكان الريف الذي عانوا،
ألكرث من أربعة عقود ،من إهامل حكومي ،حيث نالت املدن
الكبرية حصة األسد من االهتامم ،عىل حساب تنمية املناطق
الريفية ،ودعم القطاع الزراعي ،لذلك فإن الخلل البنيوي يف
رسم الخارطة الزراعية السورية ميتد إىل عقود من الزمن ،يف
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ظل غياب االسرتاتيجيات الزراعية الواضحة ،حيث أسهمت
تصب يوماً يف مصلحة املزارع
السياسات الخاطئة ،والتي مل ّ
السوري ،يف خروج الكثري من العاملني يف القطاع الزراعي من
معادلة العملية اإلنتاجية ،بعد الزيادات
التي طرأت عىل تكلفة املنتج ،وغياب
الدعم الحكومي ،عالوة عىل عدم توفر
قنوات تسويقية خارجية دامئة
لترصيف املنتجات الزراعية ،ما
أدى إىل تلقي املزارع السوري
رضبات متتالية ،ولجوئه إىل بيع
إنتاجه بأسعار الكلفة للسوق
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املحلية ،عىل اعتبار أن التسويق الزراعي يف سوريا باألساس
تعرتضه صعوبات عديدة ،تتعلق بالبنية التحتية وضعف
وسائل النقل ،خصوصاً طاقات الشحن باملوانئ واملطارات،
التي مل تتطور ،ال من حيث العدد أو النوعية ،مبا يتامىش مع
زيادة اإلنتاج ،ومتطلبات التسوق الداخيل والخارجي ،عالوة
عىل ضعف أنظمة الرتويج.
مساهمة القطاع الزراعي قبل األزمة

مبا أن القطاع الزراعي يف سوريا ،كان يتمتع بأهمية خاصة
ملساهمته يف إجاميل الناتج املحيل ،فإن النشاط الزراعي يعدّ
من أهم األنشطة اإلنتاجية ،خصوصا بعد عام  ،1980حيث
ازدادت مساحة االرايض املروية ،بفضل املشاريع الزراعية
الكبرية ،واستخدام اآلالت الزراعية الحديثة ،وزيادة االهتامم
الحكومي بالزراعة وتطوير البنية التحتية واالهتامم باملوارد
املائية ،حيث قدرت مساهمة هذا القطاع ما بني 25-30%
من إجاميل الناتج املحيل ،قبل األزمة السورية ،كام كان
القطاع الزراعي يحتل املرتبة الثانية بعد النفط ،من حيث
اإليرادات التصديرية يف ميزان الصادرات السورية ،وخالل
العقود األخرية املاضية متكنت الزراعة من تغطية االحتياجات
الناتجة عن زيادة السكان ،مبعدل أربعة أضعاف ،ما حسن
درجة االكتفاء الذايت من القسم األكرب من املواد الغذائية
الرئيسية ،وشجع الصادرات التقليدية ،مثل القطن ،باإلضافة
إىل دخول أسواق تصديرية جديدة ،مثل القمح والخضار
والفواكه .
الزراعة في ظل األزمة

يف عام  2011ومع بداية األحداث يف سوريا ،تراجعت
املساحات املزروعة ،من  4,5مليون هكتار يف  2011إىل 4,1
مليون هكتار يف عام  ،2017كام تراجع اإلنتاج الزراعي خالل
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فرتة األزمة ،وانخفض إنتاج القمح من  3,2مليون طن عام
 2011إىل  1,2مليون طن يف  ، 2017كام انخفض إنتاج القطن
من  470ألف طن عام  2011إىل  124ألف طن عام ،2017
لذلك فإن أسباب هذا الرتاجع ميكن ر ّدها إىل تردي األوضاع
املعيشية واالقتصادية ،فكانت األسباب املبارشة للحرب عىل
القطاع الزراعي عبارة عن مجموعة من العوامل ،ميكن
إبرازها بعدد من النقاط :
1.1فقدان املزارعني لوسائل اإلنتاج واملعدات الزراعية
ومضخات املياه ،والتي رسقت معظمها.
2.2االقتتال يف املناطق الزراعية وتخريب البنية الزراعية،
وإغراقها باملياه ،ما أدى إىل متلّح الرتبة وخروجها من
العملية اإلنتاجية.
3.3النزوح القرسي ألهايل املناطق الزراعية والهجرة الداخلية
والخارجية ،ما أدى إىل إهامل األرايض الزراعية.
4.4عدم توفر املال لدى املزارعني لرشاء مستلزمات اإلنتاج،
وتوقف املرصف الزراعي عن منح القروض.
5.5ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وارتفاع أجور اليد
العاملة ،وصعوبة تأمينها للمناطق القريبة من النزاعات
املسلحة.
ونتيجة لألسباب سابقة الذكر ،تفاقمت أوضاع القطاع
الزراعي السوري ،وانخفضت نسبة مساهمته يف الناتج املحيل
من  18%عام  2010إىل حدود  5%بعد األزمة.
كام قدرت منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة “ الفاو”
يف تقرير لها صادر العام املايض  ،2018أن إجاميل حجم
األرضار والخسائر يف القطاع الزراعي ،منذ بداية النزاع يف
سوريا ،بأكرث من  16مليار دوالر أمرييك.
وأمام هذا الوضع املرتدي للقطاع الزراعي ،فإن تقريراً مشرتكاً

العدد  | 10آب 2019

الملف االقتصادي

صادراً عن «منظمة األغذية العاملية» و«منظمة األغذية
والزراعة» (الفاو) التابعة لألمم املتحدة ،أبرز أرقاماً صادمة ،
حيث أشار إىل تسجيل محصول القمح السوري يف عام 2018
أدىن مستوى له منذ  30عاماً ،ووقف عند  1.2مليون طن
مقابل  4.1ماليني طن قبل األزمة ،ويف النتيجة ،فإن قيمة
عائدات القطاع الزراعي تراجعت بني عامي  2011و2015
إىل  6مليارات دوالر ،مع وقف التصدير ،أي مبا يساوي 6,7
يف املئة من الخسارة اإلجاملية ملخزون رأس املال يف البالد
خالل تلك املدة.
ومبا أن السوق السورية تذخر باملنتجات الزراعية ،ومتتلك
سوريا مناخاً مناسباً ،ما أعطاها قيمة مضافة يف التنوع،
بإنتاجها الزراعي الذي يعتمد عىل ظروف الطقس ،وجودة
األرض ،وتوفر املياه ،ما ساهم يف تن ّوع املنتجات الزراعية كامً
وكيفاً ،التي تطلبها األسواق ،الداخلية والخارجية ،حيث تربز
املنتجات الزراعية االسرتاتيجية ،مثل القمح والشعري والقطن
والخرضوات والبطاطا والتفاح والحمضيات والبندورة ،حيث
يعيش الكثري من الفالحني باالعتامد عليها ،ولكن املشكلة
تكمن يف التكلفة الكبرية لإلنتاج ،مقابل سعر املبيع الزهيد،
وغياب دور الدولة منذ عقود يف توفري منافذ بيع خارجية
دامئة  ،لتسويق إنتاج املزارعني ،عالوة عىل تفاقم املشكالت
الجديدة التي نجمت عن العقوبات االقتصادية ،وتفيش
اقتصاد الحرب ،مثل فرض الجباية واإلتاوات من قبل الحواجز
عىل السيارات التي تنقل املنتجات الزراعية بني املحافظات،
عوامل نجد أنها ساهمت يف عزوف الكثري من املزارعني
عن أراضيهم ،والتي لألسف نتيجة لهذه الظروف ارتفعت
أسعار الخرضوات والفاكهة ،إىل مستويات قياسية مل تشهدها
األسواق السورية ،عالوة عىل أن املناطق التي تقع خارج
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سيطرة النظام ،كان لها أسلوب مختلف يف تسويق منتجاتها
الزراعية ،بعد تاليش وزارة الزراعة يف الحكومة املؤقتة ،حيث
تم اإلعالن عن تأسيس مكتب التعاون الدويل الزراعي ليتوىل
مهام الوزارة سابقًا ،ويرشف ويدير عمل املؤسسات الزراعية
يف الشامل السوري ،ويتطلع لتأمني التمويل الالزم من الدول
املانحة ومؤسسات املجتمع املدين لدعم املزارع السوري.
غياب النظام التسويقي

ومبا أن الصعوبات التي يعيشها القطاع الزراعي يف سوريا مل
تتوقف ،عند نقاط محددة ،من حيث توفر األرايض الزراعية
الخصبة ،أو حجم اإلنتاجية ،أو مدى توفري وسائل الدعم،
بل متتد للكثري من التفاصيل التي تعد جوهرية ،وتساهم يف
دعم هذا القطاع الحيوي ،فعىل سبيل املثال ،غياب التنسيق
والتعاون بني قطاعي الزراعة والصناعة ،أدى إىل عدم الرتكيز
عىل زراعات تدعم الجانب التصنيعي ،وتحقق قيمة مضافة
من تصنيعها ،بل عىل العكس ،كان هناك تخريب ممنهج،
من قبل سياسات القامئني يف الحكومة السورية ،عىل إضعاف
القطاعني الزراعي والصناعي ،وهذا مل يكن وليد األزمة
الحالية ،بل يرجع إىل عرشات السنني ،نتيجة غياب الخطط
االسرتاتيجية لزراعة األصناف األفضل من الناحية الصناعية ،أو
توفري أسواق يف الخارج ،عالوة عىل ضعف النظام التسويقي
للصناعات الغذائية ،بسب قدم اآلالت واملعدات يف كثري من
مصانع الكونرسوة والعصائر ،خصوصاً الحكومية منها ،كام
أن عدم تطابق مواصفات العديد من الصناعات الغذائية
مع املواصفات الدولية ،انعكس سلباً عىل قدرتها التنافسية
يف األسواق الخارجية.
كام ال ميكن التوقف فقط عند الجانب املادي من الخسارات
للقطاع الزراعي ،فالزراعة فقدت الكثري من األيدي العاملة
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الشابة ،نتيجة الوفاة يف الحرب ،والنزوح الداخيل والهجرة
الخارجية ،وخرست أيضاً الكوادر الفنية املتخصصة يف الزراعة،
وهذا ما يصعب ترميمه عىل املدى املنظور ،حتى لو توفر
الدعم املايل ،فالرصاع يف سوريا سبب يف خسارة تزيد عن
 16مليار دوالر من إنتاج املحاصيل الزراعية واملاشية وتدمري
األصول الزراعية ،بحسب تقرير صادر عن منظمة “الفاو”
نرش بعنوان “حساب التكلفة :قطاع الزراعة يف سوريا بعد
 6أعوام من األزمة” ،كام َقدّ ر التكلفة املبدئية إلعادة بناء
قطاع الزراعة عىل مدى ثالث سنوات بحوايل  10.7إىل 17.1
التغيات
مليار دوالر أمرييك يف املجمل ،وذلك اعتامداً عىل ّ
يف النزاع ،واحتامالت الوصول لحل سلمي سواء جزئياً أو
كلياً ،ويحدد التقرير خطة لالستجابة تبعاً لكل من هذه
السيناريوهات املحتملة ،مبا يف ذلك التعامل مع املشكالت
املتعلقة بها.
رحلة البحث عن أسواق خارجية

ويف ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع الزراعي
السوري ،إال أن الحكومة السورية ،والرشكات الخاصة والتجار،
بارشوا بالبحث عن أسواق خارجية ،لتسويق املنتجات
الزراعية السورية  ،من خالل إبرام عقود تصدير مع الرشكات
الخارجية ،رغم أن املزارع السوري هو الحلقة األضعف يف
هذه املعادلة ،من حيث االستفادة املادية الضئيلة ،مقارنة مبا
يحصل عليه السامرسة والتجار ،حيث كانت البداية يف عام
تم حلّه
 ،2014عندما أعلن اتحاد املصدرين السوريني ،الذي ّ
يف يونيو /حزيران من العام الجاري ،عن اتخاذ قرار بإنشاء
رشكة مالحة مشرتكة لتطبيق فكرة الكريدور األخرض السوري،
لنقل املنتجات الزراعية السورية إىل روسيا وبيالروسيا ،مع
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اإلشارة إىل أن فكرة الكريدور األخرض ،عبارة عن دراسة
قدمت مقرتحاً لربط مرفأ الالذقية مبرفأ “نوفوروسيك”
الرويس ويعتمد نظام “ “ r-o-r-oوهدفه السعي لعقد
اتفاقيات تجارة حرة مع الدول الصديقة ،وتخفيض التعرفة
الجمركية عىل املحاصيل الزراعية.
ويف دراسة التحاد املصدرين السوري ،بينت أن املنتجات
السورية وصلت إىل  109بلدان خالل عامي  2017و،2018
حيث كانت لبنان والعراق ومرص والسعودية وتركيا واألردن
واإلمارات يف صدارة قامئة الدول التي وصلت إليها املنتجات
التصديرية السورية ،حيث بلغت قيمة تصدير الفواكه العام
املايض( ،)2018وفق بيانات الجامرك ،بقيمة  54مليون
دوالر ،والخضار مبقدار  27مليون دوالر ،يف حني تراجعت
صادرات القطن ،التي كانت أهم سلعة تصديرية بعد النفط
والفوسفات ،ونسبتها من الصادرات السورية ،30% – 20
تراجعت من  199مليون دوالر يف عام  2011إىل  10ماليني
دوالر يف عام .2015
كام أسهم فتح معرب نصيب الحدودي بني سوريا واألردن يف
 15أكتوبر /ترشين األول  ،2018أي بعد ثالث سنوات عىل
إغالقه ،بسبب األحداث العسكرية ،عىل تنشيط الصادرات
السورية ،خصوصاً الخرضوات والفاكهة إىل أسواق الدول
العربية األعضاء يف منظمة التجارة العربية الكربى ،ال سيام
العراق ومرص واألردن ودول الخليج العريب ،حيث بلغت
قيمة الصادرات عرب معرب نصيب الحدودي مع األردن ،منذ
مطلع العام الحايل ،أكرث من مليار لرية سورية ،ويصدر ما
يقارب الـ  500طن من الخضار والفواكه عرب املعرب ،بحسب
أرقام مديرية االقتصاد والتجارة الخارجية يف محافظة درعا
السورية.
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خالصة:

مل تكن ظروف القطاع الزراعي يف سوريا ،والصعوبات التي
تعرتضه ،وليدة األزمة األخرية فقط ،بل تعود ألكرث من
عقدين من الزمن ،حيث كانت السياسات الزراعية املرسومة
تفتقر إىل املوضوعية ،وتبتعد عن تقديم الحلول الحقيقية،
واستبدالها مبعالجات إسعافيه ،أسهمت يف تردي أوضاع
هذا القطاع الحيوي ،والذي انكشف أكرث مع بداية األزمة
يف سوريا ،لذلك نورد بعض النقاط امله ّمة التي أسهمت يف
تراجع الزراعة ،بعيداً عن الظروف املناخية ،فكان أبرزها:
•وجود خلل بنيوي يف رسم مسار خارطة السياسات
الزراعية يف سوريا.
•غياب الدعم الحقيقي للمزارع ،وعدم توفري مستلزمات

اإلنتاج الرضورية.
•ضعف املنظومة التسويقية ،من خالل غياب أنظمة
الرتويج ،وعدم القدرة عىل خلق فرص تصديرية
مستدامة ،الستهداف أسواق جديدة.
•عدم توفر قاعدة بيانات زراعية وتسويقية واسعة تكون
متاحة أمام املنتجني واملس ّوقني.
•غياب التنسيق والتعاون بني قطاعي الزراعة والصناعة،
واالبتعاد عن االستفادة من القيم املضافة لتصنيع اإلنتاج
الزراعي.
•عدم تطابق مواصفات العديد من الصناعات الغذائية
مع املواصفات الدولية ،ما ينعكس سلباً عىل قدرتها
التنافسية يف األسواق الخارجية.

المراجع:

•-ويكبيديا (املوسوعة الحرة) ،الزراعة يف سوريا ،تاريخ اسرتجاع املادة 9 :يوليو .2019
•حسان ،قطنا ،األمن الغذايئ مفاهيم ومؤرشات ،ورقة عمل مقدمة يف جمعية العلوم االقتصادية ،ديسمرب .2018
•منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة “ الفاو” ،االستثامر يف الزراعة رضوري ملستقبل سوريا ،ابريل .2018
/http://www.fao.org/news/story/pt/item/1126563/icode
•تقرير «منظمة األغذية العاملية» و”منظمة األغذية والزراعة” (الفاو) التابعة لألمم املتحدة ،أكتوبر .2018
•”منظمة األغذية والزراعة” (الفاو) ،تقرير “حساب التكلفة :قطاع الزراعة يف سوريا بعد  6أعوام من األزمة” ،يونيو
.2018
•موقع بزنس  ٢بزنس ،إنشاء رشكة مالحة لنقل البضائع السورية لروسيا ،أغسطس .2014
/http://b2b-sy.com/news/23229%20
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المصدر liberalcurrents.com :

الليبرالية خيار ممكن وواجب أمام المجتمعات المتأخرة
تسللّت “األفكار الليربالية” إىل املجتمعات املتأخرة ،ومنها بالطبع املجتمعات العربية ،خلسة ،بفعل الصدمة الكولونيالية،
حيث ارتدت الحداثة طبيعة الصدمة ملجتمعات كانت راكدة ركوداً دهرياً ،أي أن الحداثة مل تأت نتيجة تطور داخيل سيايس
ثقايف اجتامعي اقتصادي ،بل ترافقت مع عملية “االغتصاب الكولونيايل” ،لذا دخلت تلك البلدان يف عملية مثاقفة قرسية مع
منظومة فكرية غريبة عن بنيتها املجتمعية التقليدية ،ما أدى يف نهاية املطاف إىل نشوء تسوية ذات طابع توفيقي وتلفيقي
رث ،ما بني “ األفكار الليربالية “ الربانية الوافدة عىل “ ظهر الدساتري “ الكولونيالية من جهة ،والبنى التقليدية الراسخة يف
تلك املجتمعات من جهة أخرى ،وهو ما أطلق عليه املفكر الراحل ياسني الحافظ “ :تقلدة الحداثة” ،أو “تحديث التقليد”.
إذاًَ ،ق ِدمت الليربالية إىل بالدنا من دون تاريخ ليربايل ،من دون

ويف مقدمتها :مركزية اإلنسان يف مواجهة أية مركزيات

عرص تنوير ،من دون نهضة معرفية وثورة ثقافية ،قدمت إىل

أخرى ،يحددها العرق أو اللون أو الدين أو املذهب أو

مجتمعات تعيش يف أفق امللّة ،ويف مناخ سيكولوجية عبد-

الجنس ،وتعترب الليربالية اإلنسان كائناً كلياً مكتفياً بذاته،

سلطان ،ويف ظل تغ ّول ظواهر التاريخ اململويك-العثامين .لذا

وحاكامً عىل صفاته األخرى ،الوافدة

ظلت مجرد “براعم فكرية” يف تربة تقليدية راسخة ،وهذا

عىل ماهيته اإلنسانية التي تُ ّعرف

الذي س ّهل اجتثاثها الحقاً ،بواسطة االنقالبات العسكرية

بالحرية فقط.

التي حدثت يف خمسينات وستينات القرن املايض.

تل ّمست بلدان الرشق األوسط

تقوم املنظومة الليربالية ،التي تبلورت يف القرنيني السابع

يف املرحلتني الكولونيالية

عرش والثامن عرش يف الغرب ،عىل حزمة من املبادئ

واالستقاللية ،مع صدمة

املعرفية والسياسية واالجتامعية واالقتصادية ،من أهمها،

الحداثة ،عىل نحو ملتبس
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ومضطرب ،بدايات تشكل “جنني الدولة “ الوطنية ،وبدايات

ومختلف مناحي الحياة التقليدية ،وترييف املقدمات الهشة

االنتقال من فكرة الجامعات املرتاصفة ملل ّياً ونحل ّياً إىل فكرة

للحياة املدنية التي أفصحت عنها اللحظة “الليربالية” العابرة

املجتمع ،ومن مفهوم امللة إىل مفهوم األمة ،ومن مفهوم
العامة إىل مفهوم الشعب ،إذ أن مفاهيم :الدولة واألمة
والشعب واملجتمع مرتبطة بالفتوحات الكونية الليربالية،

يف تاريخ استنقاع رشقي مديد.
ً

ثاني�ا ،إعادة إنتاج “الدولة السلطانية” املحدثة ،املستندة إىل
خيارات أيديولوجية شمولية ،يف أطر ومؤسسات “حديثة”،

وليس بغريها من التواريخ الدورانية ،التي جعلت من اإلنسان

لكن حشوتها عبارة عن حشوة تقليدية ،انتقلت إىل هذه

كام مثلّت االنقالبات العسكرية يف الخمسينات والستينات من

األطر “الحديثة” كل انقسامات املجتمع التقليدي وعصبياته
الهوويّة ،ومع هذه “الدولة السلطانية” املحدثة أُنتجت

ظل باهت عىل جدران الكهوف الدينية.
مجرد ّ
القرن املايض يف منطقتنا انقالباّ عىل هذه املفاهيم املرتبطة
بتلك الربعمة الليربالية يف “مجتمعات” يشكل التقليد غطائها
األيديولوجي ،وبالتايل فإن عملية نزع االستعامر والدعوة إىل
“الخيار االشرتايك” تحت يافطة ما كان يسمى حينها “سمة
العرص” ،أي “االنتقال من الرأساملية إىل االشرتاكية “ ،تحولت
إىل عملية تصفية آثار الحداثة ،وإعادة إنتاج ظواهر التاريخ
اململويك-العثامين ،يف أشكال “الدولة الحديثة”.
وميكن القول إن سريورة االنقالب عىل املرحلة الوطنية و
“لتأثريات الليربالية” املتواضعة فيها ،يف بلدان مثل سوريا
والعراق ومرص وإيران أفضت إىل نشوء جملة من الظواهر
أبرزها:
ً

أوال ،عودة هذه البلدان إىل ما قبل تاريخها الكولونيايل،
أي توقف سريورة التشكّل والتكّون ،فعرص االستعامر كان
عرص نهضة وطنية وقومية يف نفس الوقت ،إذ كان السوريون
والعراقيون واملرصيون يتشكلون فيه يف دول وأوطان
وكشعوب وكمجتمعات ،وينتجون برملانات محرتمة وصحافة
حرة وحياة حزبية وسياسية واعدة .كانت العودة إىل ما قبل
التاريخ الكولونيايل عودة نحو إعادة إنتاج التأخر التاريخي

العدد  | 10آب 2019

ظاهرة املجتمع الجامهريي ،فأصبحنا أمام ثنائية مدمرة
لفكريت التقدم والحداثة ،وأعني ثنائية” دولة سلطانية” /
“مجتمع جامهريي”.
ً
ثالثا ،إن تصفية آثار “صدمة الحداثة” وردم أي منافذ
للحياة املدنية ،جعال التقليد ميأل الفضاء الثقافني ما أسهم
بفعالية يف منو ظاهرة “الصحوة اإلسالمية” ،ومنو تيارات
اإلسالم السيايس الشيعي والسني ،وكذلك بروز ظاهرة
“الدولة” الدينية يف منطقتنا التي ضمر بعدها الكوين
واإلنساين ،وأصبحت منطقة رصاعات وحروب عبثية ،تنفجر
فيها االحتقانات واألزمات الدولية املختلفة.
ملاذا ال تزال الليربالية أفقاً ممكناً وواجباً يف بالدنا املتأخرة؟
ألن تلك البلدان تعيش يف مراحل ما قبل الحداثة ،وما ينجم
عن ذلك من غياب ملفاهيم ووقائع أرستها املرحلة الليربالية
يف املجتمعات املتقدمة ،وأصبحت رضورية الستمرار الحياة
املعارصة ،وتقليص االستالبات التي تحدّ من فردية اإلنسان
وحريته ،وتحوله إىل كائن ديني وادع ومنقاد وموضوع
لالستبدادين الديني والسيايس .لذا فإن حاجة منطقتنا ملسار
ليربايل جديد تنبع من األسباب التالية:
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ً

أوالً ،إليقاف حاالت الحروب املتوحشة ،الناجمة عن صعود

رابعا ،إن أخطر إشكالية كانت  /وما زالت تواجه

الهويّات املذهبية والطائفية واإلثنية ،فأصبح هناك حاجة

“املجتمعات” املتأخرة هي إشكالية االنقسامات العمودية

ملحة لبناء تيار إنسانوي يف الثقافة والسياسة واملعرفة
واألخالق ،للوقوف يف مواجهة هذا االنحطاط الهووي ،الذي
ينتج كائنات أيديولوجية وميليشياوية فردية وحزبية عىل
حد سواء ،ففكرة اإلنسان الكيل هي فكرة سيدة يف املنظومة
الليربالية.
ً

ثاني�ا ،حاجة هذه البلدان لبناء دول ومجتمعات ،فمنذ انهيار
“دولة” نظام محمد سياد بري يف الصومال عام  1984وانهيار
“الدولة االشرتاكية” يف أفغانستان“ ،مروراً بانهيار العراق
ودولة البعث” ،وصوالً إىل انهيارات “دول الربيع العريب”،
ونحن نعيش يف سياق انهيار “الدول واملجتمعات” معاً ،مع
هذه االنهيارات التاريخية الكربى تصبح الليربالية األرضية
الثقافية واملجتمعية األكرث فعالية يف إنتاج فكرة “التعاقد
االجتامعي” والدولة التعاقدية وإدارة التعدد واالختالف ،من
طريق تشكيل ثنائية :دولة وطنية  /مجتمع مدين.
ً

ثالثا ،أفصحت “ثورات الربيع العريب” عن مدى وحشية
وتغ ّول “الدولة السلطانية” املحدثة من جهة ،وعن مدى
العداء الذي تكنه لشعوب”ها” من جهة ثانية ،يف ذات
الوقت الذي أفصحت فيه عن انفجار التأخر التاريخي
القابع يف قيعان “املجتمعات” ،وكان يقف يف خلفية فوران
التنظيامت الدينية واملليشياوية والفصائلية ،التي أسهمت
يف تعميق تشظي املجاالت االجتامعية والسياسية ،يف هذه

املولدة للنزاعات ،وبات جلياً أنه ال ميكن االنتقال من حالة
التشظي واالنقسام إىل حالة االندماج يف فضاء ثقايف وسيايس
عام ومشرتك ،إال بالدخول يف اآلليات الليربالية التي نقلت
املجتمعات األوربية من وضعية التجزؤ اإلقطاعي إىل وضعية
الوحدة املجتمعية تحت سيادة القانون العام والدولة-األمة.

ً
خامسا ،إن “ مجتمعاتنا “ بحاجة ماسة إىل ترسيخ قضيتي

الحرية الفردية والدميقراطية ،يف مواجهة االستبدادين الديني
والسيايس من جهة ،ومواجهة طغيان سلطة الرأي العام التي
يفرضها “املجتمع الجامهريي” من جهة ثانية ،الفردية أو
الفردنة هي قيمة عليا يف املنظومة الليربالية ،كذلك حتى
ال تتحول الدميقراطية إىل استثامر يف الكم املذهبي أو الكم
اإلثني ،فإن الليربالية تحول دون ذلك التحول الغوغايئ .كان
املفكر الراحل الياس مرقص يقول :الدميقراطية = الليربالية +
مفهوم الشعب .الليربالية حدّ عىل الدميقراطية يك ال تتحول
إىل استبداد شعبوي ،والدميقراطية حدًّ عىل الليربالية يك ال
تتحول إىل استبداد أوليغاريش.
بكالم مخترص :منطقة الرشق األوسط تحتاج إىل إحداث
جملة من االنتقاالت املهمة ،حيث ال ميكن إحداثها من دون
تبني الخيارات الليربالية ،ويأيت يف مقدمة هذه االنتقاالت:
االنتقال من أفق امللة إىل أفق األمة ،ومن أفق “الدولة “
الدينية إىل أفق الدولة الوطنية ،ومن أفق الرشع إىل أفق
القانون ،ومن مفهوم الجامعات إىل مفهوم الشعب ،وبذلك

الحال ،تغدو مواجهة التأخر يف صلب االنتقال الصعب من

تبقى املرحلة الليربالية عىل جدول أعامل تلك “املجتمعات”

مرحلة ما قبل الحداثة إىل الحداثة.

مهام تأخر ذلك.
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