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العراق :مدنٌ ال تحيا وال تموت..
÷ يُحبِط حال العراق الرهيب الحالي كلّ إصرار على بعث عالم اختفى من الوجود ،محوّالً إيّاه إلى مجرد خيال صعب ،كابوسي،
ممزق ،يتمرّغ وسط واقع كارثي قد يتحوّل مع الوقت إلى ما يقرب من الجنون
÷ اآلن ،ال يُرى سوى البهرجة املتفاخِمة بانشداد مفتعل ،وبشاعة أبنية «متقيصرة» متراصّة ،لكنها متباعدة ،وزجاج ملّاع ملوّن بال
ذوق ،وتشابكات معدن يطرد الرائي خارج املجال املسكون
يحتاج مراقب انقطع غائباً لسنوات عن هذا املكان ،إلى منقذ مرجعي ،أو
إلى إلهام قد يُرضي تساؤله امللحّ إزاء ما يمكن أن يراه ويحسّه ،إذا رجع
ليعيش متنقالً بين بغداد واملدن الوسطى والجنوبية .فهو يجد نفسه
في مكان لم يسبق أن عرفه .يمكن إذاً للعودة إلى املدن «الضائعة» بين
زمنَين أال تتحقق من دون أن تكون «النوستالجيا» هي السبب .فليس
من الغريب أن يُحبِط حال العراق الرهيب الحالي كلّ إصرار على بعث
عالم اختفى من الوجود ،محوالً إياه إلى مجرد خيال صعب كابوسي،
ممزق ،يتمرغ وسط واقع كارثيّ قد يتحول مع الوقت إلى ما يقرب من
الجنون .وأياً يكن العائد ،فلن يكون أمامه سوى أن يرضخ ليقين مفاده
العجز ،وسط ما بقي من خراب ال يوصف.
لن تكون املشكلة متوقفة على اإلقرار بأن ما يُرى في مثل هذه الحالة
حقيقي .الشيء الوحيد الذي سيظل ناقصاً ،هو اليقين بأنّ هذا الذي
يقع نظرنا عليه قابل لالستيعاب من حيث الخلفيات واألسباب التي
جعلته ممكناً ،وهو السائد والحاضر أمامنا اليوم .عندها يحاول
املراقب استعادة شريط من األحداث ،من حصارات وحروب ،فلعلّه يجد
تفسيراً .وفي الغالب ،فلن تكون تجربة إعادة استيحاء املكان املستحيلة
والصعبة أقل وطأة من الشعور بالتيه .وعلى فرض أن «املكان يصنعنا»،
البيت الذي ننشأ فيه وبعده املدينة يصنعاننا كما يقال ،فإن تذكر تلك
الفرضية ستكون هنا مناسبة للشك في ما وراء القصد الفعلي ملقولة
كهذه ،بحيث نكتشف كونها شائعة بال تدقيق .فالشيء الوحيد الذي
يمكن التأكد منه إجماالً  ،هو أننا نصنع املكان ويصنعنا ،وأننا حين نطلب
مكاناً اختفى ،مدينة أو مدناً كانت وكنا فيها ،وترعرعنا بين ضلوعها،
فإنما نكون بصدد البحث «عنا» ،عن ذواتنا التي تشكّلت هنا ،ويفترض
أنها شكلت املكان الزائل ،مع قوّة حضور الزمن في الغياب والعودة.

إشكالية بغداد

هذه البغداد الهرمة ،التي هي اليوم بال قلب (مركز أو ركيزة) ،املتناثرة،
املقذوفة بعشوائية فوق مساحات شاسعة ،كأنها معسكرات خيام
ضخمة من الطابوق (الحجر الرملي املستخدم في البناء في العراق) لو
أمكن أن تكون الخيام من مادّة غير القماش ..متجاورة ومتباعدة (قطر
بغداد املدينة الدائرية  65كم ،وهي ثالثة مدينة من حيث املساحة في
العالم ،بعد مومباي الهندية ولندن) فتبدو كأنها تتراكب أو تتموج
مضطربة ،كتالً بال حواف ،وسط التعب والتزاحم والالمستقَر ،وجهها
الخرب املنزوع من أي سياق منطقي ابتلع أيّ أمل باستدرار التغزّل ،أو
حتى الرضا املطمئنّ .ال جمال هنا ،وال حتى جمالها حين كانت خربة
من متبقيات تاريخ ميت عام  ،1917يوم كتب ادموند كاندلر ،املرافق
للحملة البريطانية« :على هؤالء الذين ينكرون سحر هذه املدينة أن
يقفوا على النهر من جهة الشمال وقت الغروب ،ليشاهدوا االمتداد
الرشيق لجبهة النهر ،حيث تصطفّ املساجد واملنارات ذات اآلجرّ
األزرق ،لتمسك بخيوط أشعة الشمس املائلة» .غير ذلك سيحتاج
املرء بإلحاح إلى منقذ أو معين في األدب «الروائي» ربما ،لعلّه يستعيد
تفسيراً قد يمهّد لبداية إعادة تعارف مع املكان املستجدّ ،فال يجد سوى
شذرات موزّعة لدى «غائب طعمة فرمان» ،أو لدى روائي كبير آخر هو
«فؤاد التكرلي» ،ليكتشف باملناسبة كم هي عجولة وهاربة ،متوتّرة
مثل شخصياتها ،ومقررٌ لها الزوال مثل ديكور مؤقت ،بينما املطلوب
هو منفذ أو بوابة تصل صوب معنى حاضر صار يتجاوز من جاء يريد
التعايش معه.
لن يتوفر بهذه املناسبة كمنقذ يتضاءل فوراً سوى القليل ،من قبيل
«بحث في جدلية العمارة» ،كتاب «رفعت الجادرجي» ،لتتكشف إطالقية
املاركسيين (في األدب كما في الرؤية «املعمارية» النادرة) عن تأسيس
باأليديولوجيا والنقل ،ينكر ما يعجز عن تفسيره .يقول الجادرجي
بقطعية« :املوضع الطبيعي لبناية ما يقرره املطلب االجتماعي» ،وينسى،
ال بل يتهرّب من اإلجابة التي هي ما نريد معرفته أصالً وقبل كل شيء:
ما هو املطلب االجتماعي في العراق من نهاية القرن التاسع عشر حتى
2003؟ ها هو البحث «املتخصّص» واألدب يفصحان عن شلل وعجز،
يعوَّض عنه دائما باالستعارة واالستبدال والتوهم ،لينتهي إلى إفالس
مآله خراب يتجاوزنا ويحتوينا ،فيخرجنا من املشهد.
كانت هنالك ـ على األرجح ـ ركيزة توازن ظلّت تعلمنا سراً كيف
نتآلف مع املكان ،ونقبل تداخالت أشكال عمارته ،وهو أمر ال يستطيع
أحد الجزم بمصادره .فاألكيد أننا لم نصنعه .ربما كان مزيجاً من
شعور عفوي غامض ألبس توهمات كرستها نوايا وأحالم مصدرها أننا
كنا متأكدين أيامها أنّ كل شيء سائر إلى «أمام» .وهذا في أغلب الظن
هو أوّل مستلزمات تعايشنا في حينه مع املدن ومع أنفسنا واآلخرين
أشباهنا ،أو غيرهم .وبما يخصّ بغداد ،فإن وثوقيّة السير إلى أمام كانت
تعني نسياناً بل «إعدام» أي بغداد عرفت في التاريخ ،وباألخصّ وجهاها
كمدينة «ال تحيا وال تموت» ،بما أنها نشأت أصالً على حافة العدم.
فيوم جاء أبو جعفر املنصور ليبنيها ،ومعه كل العدة الهائلة واملوادّ من
خشب ومعدن وآجرّ ،وقعت انتفاضة «ذي النفْس الزكية» في البصرة،
فاضطرّ الخليفة ألن يغادر إلى هناك من فوره .وحين عاد ،وجد أطنان
املوادّ الهائلة التي هيأها ،قد أحرقت ودمرت على يد «أنس» املستأمَن
عليها ،الذي احتجّ بأنه أحرقها لكي ال يستفيد منها العدوّ ،بعد ما سمعه
من إشاعات تقول بأن الخليفة قتل .وكانت تلك املرة الوحيدة التي لم
يعاقب فيها «مقصّر» على يد «أبي جعفر» القاسي جداً والدموي عادة،
وكأنه رضخ لقانون بالد محكوم على الثروة واإلنسان فيها أن يتبددا

صفا األرزي  -العراق «شناشيل»
ويبعثا إلى األبد ،بال توق.
عرفت بغداد بعد عهودها الزاهرة التي ال مثيل لها ،يوم كانت ناحية
الكرخ لوحدها تضم  600قينة ،خمس غزوات ،هي حصارات كبرى
(عدا حصارات أخرى) ،عاش فيها الناس ما ال يوصف من ضنك ،فأُكلت
الكالب والقطط والحمير ،وتحكّم بها تكرار الفيضان والطاعون بحيث
فنيت عن بكرة أبيها عام ( 1831حسب حنا بطاطو) ،ما اضطر علي
رضا الالز ،قائد الحملة التركية الثالثة حينذاك ،ألن يستجلب أبناء
األرياف املحيطة بها الى الشرق والشمال القريب ويسكنهم في الكرخ،
حيث سمّوا محالّهم باسم عشائرهم :املشاهدة ،التكارتة ،بني سعيد..
بينما كانت املدينة تزحف ،تاركة مكانها األصلي إلى الشمال حيث مقابر
قريش في»الكاظمية» الحالية ،لتصبح إلى الجنوب ،حيث استقر تآكلها
النهائي ،قبل أن تدخل «العصر» من بوابة فناء ساكنيها عام 1831
كأنها تبعث من جديد.

مقبرة املدن

ما بين بغداد ،آخر املدن الواقفة على الحد بين عاملين أعلى وأسفل،
والبصرة ،تقوم مقبرة للمدن ،حيث العشرات من مدن الدورة الحضارية
العراقية األولى ،السومرية البابلية ،دُمرت وتحوّلت إلى ما يسميه
الجنوبيون «اليشن» ،املرتفعة كتالل رملية ،حتى داخل األهوار وسط
املاء ،وصوالً إلى أعالها إلى الشمال« ،بابل» .وأما الكوفة وواسط
والبصرة ،وهي من مدن الدورة الحضارية الثانية ،العربية اإلسالمية،
فقد اختارت محاكاة بغداد تضاؤالً  ،عدا واسط التي دَرَست تماماً .وقد
تبقّى من الكوفة ما يذكِّر بها من دون عزّها ،وظل من البصرة ما ظل ،وهو

قليل مشتت ومعرّض للخراب والطواعين .هكذا تكون الدورة الحضارية
الثانية اإلسالمية ،قد تركت بعضاً من الظنّ بأن الدورات هنا يمكن أن
تتواصل من دون اضطرار البشر في كل مرة للكتابة على ورقة بيضاء.
مع أن رأياً آخر يقول بأن الفارق الزمني أدى دوره .فالفترة بين سقوط
بابل ( 536ق.م) والفتح العربي ( 636م) أطول بكثير من حالة االنقطاع
الحضاري الثاني بين سقوط بغداد عام ( 1258على يد هوالكو) والقرن
السابع عشر ،حين توقف االنحدار .واألهم من كل هذا هو ما قد كرسه
الحاضر ،خصوصاً خالل القرن املنصرم ،من اعتقاد راسخ عن مدن تنشأ
لتبقى وتزدهر فال يسري عليها مصير سابقاتها في التاريخ.

وضع هجين بال تبصّر

لم يوضح باحث مثل «لويس ممفورد» على مدى عمله الضخم،
في جزئيه« ،املدينة على مر العصور» أيّ مالمح يمكن التوقف عندها
بخصوص نشأة املدينة في جنوب العراق ،ولم يبدِ أبداً انتباهاً من هذا
القبيل ـ على ضرورته ـ حين يؤخذ ضمن منظومة «األمان» والتفاعل
الجمعي النفسي .وهو ما تكرر مع الحداثية الناقصة .فمثل هذا االهتمام
لم يكن ذا بال ،إلى جانب ما كنا انكببنا عليه من «قضايا األيديولوجيات
الكبرى» ،القومية ،الوطنية ،الطبقية ،مع أن الغرب لم يتقدّم خطوة،
سواء في حقبة الحداثة أو ما بعدها ،من دون أن يقول كالماً ثميناً
وعضوياً ،مواكباً صيرورة «العمارة» واملدينة ،التي انكبّ عليها فالسفة
مجدّدون وجادّون وعلماء اجتماع كبار .أليس سبب هذا النقص ناجماً
عن كوننا لم نتعرف بالفعل إلى ما تصوّرناه عاملاً حداثياً ،إلى أن جاء
الوقت أو التاريخ املستقل عنا ،ليدهمنا بقوة فقدان األمان والتأقلم

مع األشياء التي ظلت تصنع نفسها خارجنا ،وعلى الرغم من افتقاد
حضورنا «الفاعل» ،إلى أن تجاوزتنا من دون أن تحتوينا ،إن لم تكن
شرعت بطردنا.
أحد العائدين بعد بضعة عقود ذكر خالل جلسة عادية أنه لم يجد
العراق ،وال مدنه التي كان يعرفها ،وظنّ أنها ستعرفه .فلقد اختفى
«عراقه» تحت ركام «مدن غريبة» ،ال يبدو عليها أنها قابلة للموت
كما كانت تفعل ،بقدر ما هي سائرة لالتساع األعمى .قال إنه لم يجد
السماوة ،وال الحلّة ،وال الناصرية ،أو الكوت ،ناهيك عن بغداد املبعثرة
الهرمة املتمددة بال حدود ،كأنها ذاهبة لغزو عالم مجهول.
باألمس ،كان النغم والكالم املموسق يجعل املرء يتخيل الشناشيل،
مثل سماع أغنية المرأة تقول «علو تخَت حبي ،يا أهل القهاوي ..وش
وَكّع الفجان منك ياغاوي؟» فتحضر أمامه فوراً صورة امرأة ترى من
خلف الشناشيل املتراكبة في األعلى محبوبها الجالس في املقهى،
فتُستحضر»الدربونة» (الزقاق) واملكان واإليقاع ،و «الوحدة السكنية
البغدادية املنطوية إلى الداخل» ،ثم بَعدها عمارة الخمسينيات
والستينيات« ،الفيال املصغرة بالبيت الداخلي والحديقة» ..اآلن ،ال يُرى
سوى البهرجة املتفاخِمة بانشداد مفتعل ،وبشاعة أبنية «متقيصرة»
متراصّة ،لكنها متباعدة ،وزجاج ملّاع ملون بال ذوق ،وتشابكات معدن
يطرد الرائي خارج املجال املسكون.

عبد األمير الركابي
كاتب من العراق

مجاعة في مصر؟
فقدان أساسيات حياتية كالسكر واألرزّ وزيت الطعام من األسواق املصرية ،بسبب
ارتفاع أسعارها بشكل فاحش وشحّ املتوفر مما يُباع منها بأسعار مدعومة ،معطى مرعب
في بلد الـ 90مليوناً ،ربعهم أصالً تحت خط الفقر ،و 88في املئة منهم يتدبّرون أمورهم
بفضل ما توفّره البطاقة التموينية من حسوم .وعلى ذلك يخيّم شبح نفاد الوقود المتناع
شركة أرامكو عن تسليم املتّفق عليه منه هذا الشهر ،والجهل التام بمصير شحنات
الشهر املقبل..
إال أن مقاربة األزمة الخطيرة تشبه «مسرحية» هزلية :شاحنات الجيش تبيع أكياس
السكر بأسعار مخفّضة (ويُقال إنها مصادَرة من محال التجّار وحتى من دكاكين البقالة).
صحافي بارز يعتبر أن ذلك من نِعَم القدر ،ألنه يسمح بخفض استهالك املصريين العالي
من السكر وتحسّن صحتهم (على أساس أنهم سيأكلون بدالً منه «البسكويت»)،

واملسؤولون الحكوميون يطلبون من املصريين التقشّف ..والرئيس السيسي يطلب
منهم الصبر والتحمّل ويقول لهم «عايزين يا مصريين تبقى عندكم استقاللية بجدّ،
ماتاكلوش وماتناموش» ،كما يتّهم اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي بتخريب مصر
وعزلها بنشر إشاعات مغلوطة تسبّبت مثالً بإلغاء السودان (كما قال) لصفقة استيراد
الخضراوات خشية تلوثها بمياه السقي املبتذلة ،تماماً مثلما أن «املعالجة الخاطئة أيضاً
تكرّرت في أزمة ريجيني والطائرة الروسية» (وريجيني هو الطالب اإليطالي الذي خُطف
وقتل بوحشية .وتدلّ املؤشرات إلى مسؤولية أجهزة األمن في الواقعة ،وتسبّب الحادث
بغضب سلطات بالده وإلغائها لعقود ،والطائرة الروسية فُجِّرت بعد إقالعها من شرم
الشيخ ،وتسبّب الحادث بانحسار السياحة ..وأما تفسير مسؤولية اإلعالم فيحتاج ملنجّم).
السعودية منحت مصر في السنتين املاضيتين  25مليار دوالر ،وصندوق النقد الدولي

اتفق معها في الصيف املاضي على قرض بـ 12ملياراً ،وعلى تنفيذ برنامج «إصالح»
يقوم على خفض الدعم عن املواد األساسية (واألزمة الحالية نتيجة رفع جزئي جداً
لهذا الدعم!) و «ترشيق» القطاع العام (صرف ماليين املوظفين) ،وإنما أهمها هو تعويم
الجنيه (تحرير سعر صرفه الرسمي) ،ما يعني موجة تضخم كبيرة وارتفاع األسعار،
بسبب اعتماد البالد على استيراد السلع األساسية كلها من الخارج ،فيما يعزو الرئيس
التضخم الحالي إلى «ارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب زيادات أجور العاملين
بالدولة»(!!!).
هل يمكن إدارة بلد بحجم مصر بالكالم املعسول (وبالعامية بـ «األونطة»)؟ للبحث تتمة.
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ﻣﺘـﺎﺑﻌـــﺎت

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ »اﻟﺨﺼﺒﺔ«
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ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أرﺑﺎح ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺨﻠﻮي واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﻮاﻟﻲ  ٣ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺿﺮاﺋﺐ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ،
وﻫﻲ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻄﺮح أﺳﻬﻤﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﻌﺮاق،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻠﺰﻣﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر  ٧٠ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﻬﺎ داﺧﻞ اﻟﻌﺮاق.

اﺣﺘﻤﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﳌﺘﻌﺠّﻞ اﳌﻌﻠﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم 2005
ﺑﻨﻔﻮذ ﺑﻌﺾ رﻣﻮز اﳌﺎل واﻟﺴﻠﻄﺔ ،أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺴﻮق ،واﳌﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ آن ﻣﻌﺎً .وﺻﺎرت اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ ﻓﻨﺎدق اﻟﺨﻤﺲ ﻧﺠﻮم ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻋﻠﻨﻴّﺔ ﻳﺴﻮّق
ﻣﻨﻈّﻤﻮﻫﺎ »ﺑﺮوﺑﺎﻏﻨﺪا« ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺴﻤﻮﻧﻪ »ﺗﻄﻮﻳﺮاً وﺗﺤﺪﻳﺜﺎً« .ﻟﻜﻦّ ﺻﻔﻘﺎت
ﺑﻴﻊ وﺗﺄﺟﻴﺮ اﻷراﺿﻲ واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤّﻴﺎت ﻋﻘﻮد اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳّﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻷروﻗﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴّﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻠﺘﻘﻴﺎت ،وﻓﻖ ﻣﺤﺎﺻﺼﺔٍ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻃﺮﻓﺎﻫﺎ
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ واﻟﺴﻠﻄﺔ .وﻫﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﺎﺋﻘﺎً ﻳﺤﺪُّ ﻣﻦ ﺷﻬﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﺨﺎرﺟﻲ اﳌﺘﻠﻬّﻒ ﻟﺴﻮقٍ ﺟﺪﻳﺪة ﻛﺎﻟﺴّﻮق اﻟﺴﻮرﻳّﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ وﺻﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وأﻏﻠﺒﻬﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﺿﻲ
إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  250ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر .وﻷنّ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻛﺎن اﺳﺘﺜﻤﺎراتٍ ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ
اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،ﻓﺈنّ اﻟﺴﻮرﻳّﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﻨﻮا ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ أيّ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺗﺬﻛﺮ ،ﺳﻮى أﻧّﻬﺎ
ﺟﻌﻠﺘﻬﻢ ﻳﺪﻓﻌﻮن ﺻﺎﻏﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨّﻢ اﻟﺬي أﻧﺘﺠﺘﻪ .وﻫﺬا ﻛﺎن أﺣﺪ
ﻣﻘﺪّﻣﺎت ﺗﻮﺳّﻊ ﺣﺮاك آذار /ﻣﺎرس  2011ﺿﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ.

ﺣﺘﻰ أواﺧﺮ ﻋﺎم ٢٠١١

ﺗﻤﻠّﺼَﺖ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺴﻮرﻳّﺔ ﻣﻦ اﳌﻜﻮث داﺧﻞ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻟﺤﺮب
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ،إذ ﻏﺎدر ﻗﺮاﺑﺔ  22ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ﺧﻼل
اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ .واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷوﻟﻴّﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة ﻧﺤﻮ  60ﻓﻲ
اﳌﺌﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻌﺮاق
وﻣﺼﺮ ﺑﺼﻮرةٍ أﺳﺎﺳﻴّﺔ .ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻘﺪم اﻟﻨﺰاع اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻪ اﻷول
اﻧﻜﻤﺎﺷﺎً اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎً ﻗﺎرب  40ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،وﺧﻼل ﻋﺎمٍ واﺣﺪٍ ﻓﻘﻂ ،ﻇﻬﺮت
ﺻﻮرةٌ اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﻣﺘﺰﻋﺰة ﻟﺒﻠﺪٍ رﻛﺒﺖ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪُ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺤﺮب،
ﺣﺘﻰ إنّ اﻟﺪول اﳌﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري اﺳﺘﺸﻌﺮت اﻟﻘﻠﻖ،
وﺿﺎﻋﺖ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ وﻗﺘﺬاك ﺑﻴﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎتٍ ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ ،ﺣﻴﻦ ﻧﻔﺖ ﺷﺮﻛﺔ
»ﺗﺎت ﻧﻔﻂ« اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ »اﻟﺒﻮﻛﻤﺎل«
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺤﺎﻓﻈﺔ دﻳﺮ اﻟﺰور اﻟﺴﻮرﻳّﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول /دﻳﺴﻤﺒﺮ
 .2011وﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ ﻋﻴﻨﻪ ،ﺷﺮﻋﺖ ﺷﺮﻛﺔ »أو أن ﺟﻲ ﺳﻲ ﻓﻴﺪﻳﺶ«

ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ  ٢٠١٠ﻛﺎﻧﺖ أﻏﻠﺐ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ،
وﺑﻠﻐﺖ  ٢٥٠ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،وﺗﺮﻛﺰت ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﺼﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻔﺮات اﻟﻨﻔﻄﻲ
دراﺳﺔ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻨّﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﺴﻮري ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻔﺾ
إﻧﺘﺎج ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮل ﺑﻨﺴﺒﺔ  17ﻓﻲ اﳌﺌﺔ .ﺛﻢّ ﻇﻬﺮت آﺛﺎر اﻟﺼﻔﻌﺔ اﻟﺘﻲ
ﻟﻄﻤﺖ وﺟﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴﻮري إﺛﺮَ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑﻲ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ أواﺧﺮ ﻋﺎم  ،2011واﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ ﺷﺮﻛﺔ »ﺳﺘﺮول«
ﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﺋﺪة ﺑﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،واﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﺸﺮﻳﻚ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »ﺗﻮﺗﺎل«
اﻟﻨﻔﻄﻴّﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺻﻴﻐﺔٍ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ أﻛﺒﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺎت
اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﺑﺸﻬﺮﻳﻦ ﺟﺬب ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ اﻫﺘﻤﺎم
»ﺷﺮﻛﺔ اﳌﺴﻌﻮد ﻟﻠﺘﻮرﻳﺪات واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ« اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺺّ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ وﻣﻨﺸﺂت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
اﻟﺒﺮﻳّﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳّﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻓﺘﺘﺤﺖ ﻓﺮﻋﺎً ﻟﻬﺎ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ﺑﺮأﺳﻤﺎل ﺑﻠﻎ 6
ﻣﻼﻳﻴﻦ درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ .وﻋﻴّﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﺴّﺎن ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺸﻼّح ﻣﺪﻳﺮاً
ﻋﺎﻣﺎً ﻟﻔﺮﻋﻬﺎ اﻟﺴﻮري ،وﻫﻮ ﺷﻘﻴﻖ راﺗﺐ اﻟﺸﻼح أﺣﺪ أﻫﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ .وﺗﺒﻌﺖ ﻛﺬﻟﻚ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻴﻦ
ﺑﻮﺻﻠﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ،إذ إنّ أﺑﺮز ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﻇﻴﻔﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳّﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ »ﻏﻠﻒ ﺳﺎﻧﺪز ﺑﺘﺮوﻟﻴﻮم« وﺷﺮﻛﺔ »ﺷﻴﻞ  -ﺳﻮرﻳﺎ« ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻨﻔﻂ.
وﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم  2011ﺗﺤﻤّﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ »أي ﺳﻲ ﺑﻲ« اﻟﺮوﺳﻴّﺔ
اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴّﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر داﺧﻞ
ﺳﻮرﻳﺎ ،وﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﺒﺎط  /ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ أﻋﻠﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ
»إﻧﺘﺮ راو« اﻟﺮوﺳﻴّﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻧﻴّﺘﻪ إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ
ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ .وﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم  2011أﻧﺸﺄت ﺷﺮﻛﺔ »اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ« اﻷردﻧﻴّﺔ أول ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ
ﺑﻜﻠﻔﺔ  200ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر .وﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻢَّ وﺿﻊ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﳌﻌﻤﻞ
»ﻏﻮرﻳﺶ« اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺔ ﻹﻧﺘﺎج وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻹﺳﻤﻨﺖ ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺗﻢّ
ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﻨﺤﻮ  1.5ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎً ،وﻫﻮ أﻛﺒﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﺮﻛﻲ داﺧﻞ
ﺳﻮرﻳﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.

ﺧﻼل اﻟﺤﺮب

ﺗﻘﻠّﺺَ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﻟﺤﺮب ،وﻫﺬا ﻣﻌﻄﻰ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺤﺎﻛﻲ اﳌﺒﺪأ اﻟﺒﺮاﻏﻤﺎﺗﻲ اﻟﺸﻬﻴﺮ »رأس اﳌﺎل ﺟﺒﺎن« ،إذ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز
ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻷوﻟﻴّﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2012
ﺳﻮى  48ﻣﺸﺮوﻋﺎً ،و 49ﻣﺸﺮوﻋﺎً ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم  2013وﻓﻖ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺼﺎدرة
ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻮرﻳّﺔ.
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴّﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺗﺮﻛّﺰت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﻮاه ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺮﻛّﺰت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات .وﻳﻮﺿﺢ
ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻋﺪّﺗﻪ ﻫﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻮرﻳّﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ آذار /ﻣﺎرس ﻋﺎم 2014

ﻏﻴﺪاء )ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ(
أنّ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  77ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة
ﻋﺎم  ،2010وﻫﺬا ﻳﻌﺎدل  1.5ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺣﻴﻦ ﻛﺎن ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر
ﻳﺴﺎوي  50ﻟﻴﺮة ،ﺑﺤﻴﺚ ﺷﻜّﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺛﻠﺜﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻮد اﻟﺤﺼّﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳّﺔ اﻟﻜﺒﺮى إﻟﻰ
دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ،وﻫﺬه ﺗﺸﻜّﻞ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
ﻟﻘﺪ ﳌّﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ ﻛﺜﻴﺮاً ﻧﻤﻮذج اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎريّ ،وأﺻﺮّت
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬ أﻗﺤﻤﺖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮي
اﳌﻌﻠﻮل ،وﻟﻌﻠّﻬﺎ رأت ﻓﻴﻪ ﻋﺎﺋﺪﻳّﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ،وﺗﺪوﻳﺮاً

ﻓﺒﺮاﻳﺮ  2012ﺣﻴﻦ ﺗﻢّ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﳌﺸﺮوع ﺟﻮل ﺟﻤﺎل
اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﻼذﻗﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ »ﺳﻴﻨﺎرا« اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺑﻜﻠﻔﺔ 3
ﻣﻠﻴﺎرات ﻟﻴﺮة.

اﻟﺒﻘﺎء ،ﻣﻌﻀﻠﺔُ اﻟﺘﻜﻴّﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري

ﺗﺤﺎﻟﻔﺖ ﺿﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮري ﻃﻴﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﻮﺟﻌﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﺮب ﻣﻊ إدارة اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﻟﻴﺔ،
ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮه ﺗﻘﺎرب  202ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم  2014وﻓﻖ ﻣﺎ ذﻛﺮه
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ »اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺴﻮري ﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت« اﳌﺪﻋﻮم ﻣﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ
ووﻛﺎﻟﺔ اﻷوﻧﺮوا .ﻛﺬﻟﻚ ارﺗﻔﻊ
ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻦ
 7.5ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻋﺎم 2011
إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  11ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم  ،2014أﻏﻠﺒﻪ
ﻛﺎن ﻹﻳﺮان وروﺳﻴﺎ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻞ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮري وﻓﻖ ﻣﺤﺪدات ﻣﺪﻳﻮﻧﻴّﺘﻪ اﻟﺨﺎرﺟﻴّﺔ ﻣﺮﺗﻬﻨﺎً ﻟﻠﺪول
اﳌﻤﻮّﻟﺔ ﻟﻌﺠﺰه اﻟﺪاﺧﻠﻲّ .وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﻟﺴﺪاد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ
اﳌﺪﻳﻮﻧﻴّﺔ ﺑﻤﻨﺢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات واﻣﺘﻴﺎزات ﺣﺼﺮﻳّﺔ ،وﻫﺬا ﳌﺤﻨﺎه ﺣﻴﻦ
ﺣﺼﻠﺖ ﺷﺮﻛﺔ »ﺳﻴﻮز ﻧﻔﻂ« اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﻳﺎر /ﻣﺎﻳﻮ ﻋﺎم 2014
ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺴﻮري ﺑﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺑﻠﻐﺖ  100ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر .ﻗﺒﻞ ﻫﺬا ﻓﻲ ﺗﻤﻮز /ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،2013ﻣﻮّﻟﺖ إﻳﺮان
ﺧﻄﺎً اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺎً ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  3.6ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ،ﺟﺎء ﺑﻌﺪ

ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻔﺎوض ﻟﺴﺪاد ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴّﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﻤﻨﺢ اﺳﺘﺜﻤﺎرات
واﻣﺘﻴﺎزات ﺣﺼﺮﻳّﺔ :ﺷﺮﻛﺔ »ﺳﻴﻮز ﻧﻔﻂ« اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺣﺼﻠﺖ
ﻓﻲ  ٢٠١٤ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻟﻠﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺴﻮري
ﺳﺮﻳﻌﺎً ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳّﺔ ،وإرﺿﺎءً آﻣﻨﺎً ﻟﻸﻃﺮاف اﳌﺤﻠﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ
اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﺻﺼﺔ اﻟﺮﺑﺤﻴّﺔ ،إذ ﻳﺤﺠﺰ
ﺑﻌﺾ اﳌﺘﻨﻔّﺬﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎً ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،ﻳﻀﻤﻨﻮن ﻟﻬﺎ
ﺗﺸﻤﻴﻼً ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﺎﳌﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴّﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺟﺮى ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴّﺔ
ﻟﻨﺤﻮ  35ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2011ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ رأس ﻣﺎل
ﺑﻠﻎ  2.5ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ،وﻛﺎﻧﺖ ﺣﺼّﺔ رأس اﳌﺎل اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮاﻟﻰ اﻟﺮﺑﻊ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ،ﺛﻢ ﻇﻬﺮت أﺟﻨﺪة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري ﻣﺠﺪداً ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﺒﺎط/

ﻗﺮﺿﻴﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ  4ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ،وﻫﺬا زاد ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﻴّﺔ واﻻﻧﺼﻴﺎع ﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺴﺪاد اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮﺣﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺼﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎً إﻟﻰ ﺣﺪّ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺮﻫﻮﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻛﻀﻤﺎﻧﺎتٍ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴّﺔ.
وﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻬﺠّﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺗﻌﺪادﻫﻢ  23ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً،
وﺻﺎر ﻧﺼﻔﻬﻢ ﻓﻘﺮاء ،وﺗﻌﻄّﻠﺖ ﻧﺼﻒ ﻗﻮّة اﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﻔّﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﺴﻮرﻳﺎ وﻓﻖَ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳّﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌﺪاد اﻟﺴﻜّﺎن واﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﳌﺘﻮﺳﻂ
دﺧﻮﻟﻬﻢ ،وﻗﻴﻤﺔ ﻋﻤﻠﺘﻬﻢ اﳌﺤﻠﻴﺔ ،وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ،وﺳﻮى ذﻟﻚ .ﻟﻘﺪ
ﺻﺎرت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻘﻴّﺪة إﻟﻰ ﻃﺎوﻟﺔ »ﺑﻮﻛﺮ« ﺗﻨﺎﺷﺪ رﻫﺎﻧﺎتٍ
ﺗﺨﺺُّ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﻏﺎﻣﻀﺎً :ﻓﺈﻣّﺎ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻐﻨﻴﻤﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔً ،أو أن ﺗﻜﻮن
اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻄﻠﻘﺔ .ورﺑﻤﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ »ﻫﻮاوي« ،اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴّﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ
ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﻣﻌﺪّات اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ ،إﻟﻰ إﺑﺮام اﺗﻔﺎق ﻣﻊ
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﻣﺸﺮوع ﺣﻤﻞ اﺳﻢ »اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت« ،ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺴﺘﻤﺮ
ﺣﺘﻰ ﻋﺎم .2020
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴّﺔ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺘﻨﺰاف اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ وﻣﻦ اﻟﺨﺎرج
أﻳﻀﺎً ،وﻓﻖ ﻣﻨﻬﺠﻴّﺔ ﻣﺘﻘﻨﺔ ،ﺻﺎﻏﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴّﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻨﻘﺎط اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻘﺎﻃﻊ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﳌﻌﻠﻨﺔ وﻏﻴﺮ اﳌﻌﻠﻨﺔ.
وﻫﺬا ﻣﺎ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻛﻠﻔﺘﻪ..

أﻳﻤﻦ اﻟﺸﻮﻓﻲ

ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ

»ﺟﺎﺛﻮم« اﻷﺳﻌﺎر ﻳُﻄْﺒﻖ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل اﻷﺳﺮ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
ﺷﺒﺢ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ »ﺟﺎﺛﻮم« ﻓﻮق ﺻﺪور اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻌﻈﻤﻰ
ﻣﻦ اﻷﺳﺮ اﳌﺼﺮﻳّﺔ .ﻓﺒﻌﺪ اﻷﻣﺎﻧﻲ اﻟﻮاﺳﻌﺔ اﺳﺘﻮﻃﻦ اﻟﻴﺄس اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪﻣﺎ
اﻧﺘﻈﺮ اﳌﻼﻳﻴﻦ إﺟﺮاءات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺟﺬرﻳﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻋﺪل
اﳌﻴﺰان اﳌﻘﻠﻮب ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻮل وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺸﺎﺳﻌﺔ ﺑﻴﻦ أﻋﺪاد ﻣﻦ
ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺧﻂّ اﻟﻔﻘﺮ وﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﻮق ﺧﻂ اﻟﻐﻨﻰ اﻟﻔﺎﺣﺶ .ووﻓﻖ إﺣﺼﺎءات
راﻫﻨﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ واﻹﺣﺼﺎء ،ﻓﺈنّ أﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﺎت ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر
ﺗﺘﻮاﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ دون أن ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮازي أيّ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ
اﻷﺟﻮر .ﻗﺮوض دوﻟﻴﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ،ﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان
اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ أﻃﺎح اﻟﺠﻨﻴﻪ اﳌﺼﺮي ﺟﺎﻧﺒﺎً ،ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺗﻨﺪد ،ﺧﻄﺎﺑﺎت
رﺳﻤﻴﺔ ﺗﺒﺮّر..

واﻟﺒﻦ  5.3ﻓﻲ اﳌﺌﺔ .وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻠﺤﻮم
واﻟﺪواﺟﻦ ..ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺰﻳﻮت ﻣﻦ  13إﻟﻰ  17ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻓﻲ ﺷﻬﺮ واﺣﺪ.
وﻻ ﻳﺘﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر إﻻ داﺧﻞ أﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﻤﻌﺎت
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وﻣﺤﺎلّ اﻟﺒﻘﺎﻟﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ اﻟﺼﻮرة وﺗﺄﺧﺬ أﺑﻌﺎداً
أﺧﺮى أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﺨﺘﻔﻲ إﺣﺪى اﻟﺴﻠﻊ ـ دون ﺳﺒﺐ واﺿﺢ ـ ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻜﺮ اﻟﺬي ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻓﺼﻞ ﻫﺎمّ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻴﻮﻣﻴّﺎت اﳌﺼﺮﻳّﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺷﺢّ ﻓﺠﺄة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق وﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮه ﺿﻤﻦ ﺣﺼﺺ
اﻟﺴّﻠﻊ اﳌﺪﻋّﻤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻓﻲ ﻣﺠﻤّﻌﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ،ﻣﺎ اﺿﻄﺮ أﻏﻠﺐ اﻷﺳﺮ
ﻟﺸﺮاﺋﻪ ﻣﻦ اﳌﺤﺎلّ اﻟﺘﺠﺎرﻳّﺔ ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﺛﻤﻨﻪ ﻣﻦ  5إﻟﻰ  15ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺑﺰﻳﺎدة 200
ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ اﻷرزّ ﻣﻦ  4.5اﻟﻰ  9ﺟﻨﻴﻬﺎت.

اﻟﺴّﻠﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ..ﻣﻌﺪﻻت وﻣﻔﺎرﻗﺎت

اﻟﺪّﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ..أزﻣﺎت وﻣﺤﺎوﻻت

ﻣﻌﺪل ارﺗﻔﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺨﻄّﻰ ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺘﺎد ،ﻟﻴﺘﺮاوح ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻻرﺗﻔﺎع ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻏﻠﺐ اﻟﺴﻠﻊ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﺎﻷرزّ واﻟﺴﻜﺮ واﻟﺸﺎي واﳌﻌﻜﺮوﻧﺔ واﻟﺰﻳﺖ  20ـ  40ﻓﻲ اﳌﺌﺔ دون
وﺟﻮد آﻟﻴﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﺳﻮاق ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ،أو ﻣﻨﻊ اﻧﺘﻌﺎش ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎر وإﺧﻔﺎء اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﳌﺪﻋﻤﺔ
وﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء.
ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺠﺎري،
ارﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﻄﺎﻃﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  5.2ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺸﻬﺮ آب /أﻏﺴﻄﺲ ،وارﺗﻔﻌﺖ
أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺼﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  10.7ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ،وأﺳﻌﺎر اﻟﺸﺎي ﺑﻨﺴﺒﺔ  3.9ﻓﻲ اﳌﺌﺔ

ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ أيّ ﺗﺤﺮّك ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺗﻢّ اﻋﺘﻤﺎده ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻻرﺗﻔﺎع
اﻟﺤﺜﻴﺚ ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ أﻧّﻪ ﻻ ﻣﺠﺎل ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ رﻏﻢ اﻹﺟﺮاءات
اﳌﺘﺨﺬة :زﻳﺎدة اﳌﺨﺼّﺼﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺘﺢ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﻴﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،
ﻧﺰول ﺳﻴﺎرات ﺟﻬﺎز اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ..ﻛﻞ ﻫﺬا ﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻄﻊ رأب اﻟﻔﺠﻮة ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ أﻳﻀﺎً ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ
اﻟﻬﺎﻣّﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﻟﺴﺒﺐ وراء ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﻠﺤﻮظ .وﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻓﻲ اﻷﻓﻖ ﻣﺎ
ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴّﺔ ﺗﺪﺑﺮه وﻫﻞ ﻣﻦ إﺣﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻞ اﻷﺟﻮر ﻟﻴﻤﻜﻨﻪ
ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ،وﻫﻞ أﺻﻼً ﻫﻨﺎك اﺗﺠﺎه ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷﺟﻮر..
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ واﻓﻘﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ  4ﻣﻠﻴﺎرات و 430ﻣﻠﻴﻮن

ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ  2ﻣﻠﻴﺎر و 448ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺪﻋﻢ
اﳌﺎﻟﻲ ﻟﺴﻠﻊ اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ،و 952ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺨﺒﺰ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎر و 30ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻟﺸﺮاء  600أﻟﻒ ﻃﻦٍّ ﻗﻤﺤﺎً
ﻣﺴﺘﻮرداً .وﺑﺎﻻﺗﺠﺎه ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﺘﺤﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة  220ﻣﻨﻔﺬاً ﻟﺒﻴﻊ
اﻟﺴّﻠﻊ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺨﻔّﻀﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺣﻴﺎء اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

ﺣﺼّﺔ ﻛﻞّ ﻣﻮاﻃﻦ ﻫﻲ  15ﺟﻨﻴﻬﺎً ﺷﻬﺮﻳﺎً ،زادت ﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﻋﺎم إﻟﻰ  18ﺟﻨﻴﻬﺎً.
إﻻّ أﻧﻬﺎ وﺳﻂ ﺗﺰاﻳﺪ اﻷﺳﻌﺎر ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﺠﺪﻳﺔ وﻻ ﺗﻮازي ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻛﻞّ ﻣﻮاﻃﻦ ﻣﺴﺠﻞ ﺑﺒﻄﺎﻗﺔ ﺗﻤﻮﻳﻨﻴﺔ
ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻊ اﻟﺴﻜﺮ واﻟﺰﻳﺖ واﳌﻌﻜﺮوﻧﺔ واﻟﺼّﺎﺑﻮن ﻟﻜﻞّ ﻓﺮد ،ﺑﺄﺳﻌﺎر
ﻣﺪﻋّﻤﺔ ،وﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  2ـ  3ﺟﻨﻴﻬﺎت ﻟﻠﺴّﻠﻌﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺑﻌﺪ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘﺪيّ وﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻠﻊ وﻓﻖ
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻻّ ﺷﺮاء ﻛﻴﺲ ﺳﻜﺮ وزﺟﺎﺟﺔ
زﻳﺖ واﺣﺪة .وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻀﻄﺮون إﻟﻰ اﻟﺸّﺮاء ﻣﻦ اﳌﺤﺎلّ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ اﻟﺴﻌﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻀﺎرﺑﺔ
داﺋﻤﺔ.
اﻟﺪﻋﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻛﺒﺎر
ﺗﻘﻮل ﺑﺘﺮﺷﻴﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺴﻞ
اﻷﺳﻮد ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ ،وﺷﺮﻳﻂ ﻧﺸﺮة اﻷﺧﺒﺎر ﻳﻄﺎﻟﺐ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻦ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ ﺳﻠﻊ اﻟﺴﻜﺮ واﻷرزّ ،وﺻﻮر ﺗﻈﻬﺮ أﺣﺪﻫﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺒﺾ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻴﺎزﺗﻪ  10أﻛﻴﺎس ﺳﻜﺮ وﺗﻜﻠﻴﻔﻪ ﺑﺪﻓﻊ ﻏﺮاﻣﺔ  1000ﺟﻨﻴﻪ.
اﻹﺣﺴﺎس ﻫﻮ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻻﻧﻜﺴﺎر ﻣﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﻐﻀﺐ ..ﻳﻜﺴﻮ وﺟﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ
أﻣﺎم ﻃﻮاﺑﻴﺮ اﳌﺠﻤﻌﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ.
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻨﺘﻈﺮ.

اﻟﺪﻋﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻣﺴﺆوﻟﻴﻦ ﻛﺒﺎر
ﺗﻘﻮل ﺑﺘﺮﺷﻴﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك ,واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺴﻞ اﻷﺳﻮد
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ..
ودﻋﻢ ﻣﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺒﺖ ﺷﻮادر ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺨﻔّﻀﺔ
ﻓﻲ اﳌﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﺑﺎﳌﺤﺎﻓﻈﺎت .وﻗﻴﻞ إﻧّﻪ ﺳﻴﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ أﺣﺪ رﺟﺎل
اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺑﺴﻌﺮ  65ﺟﻨﻴﻬﺎً ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ .اﻟﻄﻮاﺑﻴﺮ اﳌﻤﺘﺪة
واﻟﺘﺰاﺣﻢ واﻟﺸﺠﺎر ﺻﻮر ﺗﺘﻜﺮر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻬﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﻮادر اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ
ﻣﺤﺪودة .وأﺧﻴﺮاً ﻓﻘﺪ ﺗﻢّ ﺑﻴﻊ ﻛﻴﻠﻮ اﻟﺴﻜّﺮ ﻓﻲ ﺷﺎﺣﻨﺎت »اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﺑـ 6ﺟﻨﻴﻬﺎت ﻟﻠﻜﻴﻠﻮ ،ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺟﻨﻴﻪ ) 20ﻓﻲ اﳌﺌﺔ(
ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﻤّﻌﺎت اﻟﺴّﻠﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴّﺔ!
ووﻓﻖ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﳌﻨﻈِّﻤﺔ ﻟﺨﺪﻣﺎت دﻋﻢ اﳌﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﺗﻢّ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻨﻲ ﻟﻠﻨﻘﺪي ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺴﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﺴّﻠﻊ اﳌﺪﻋّﻤﺔ ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ

ﻣﻨﻰ ﺳﻠﻴﻢ

ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ
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مليون دوالر إجمالي صادرات مصر إلى الواليات املتحدة عام  2015ضمن اتفاق املناطق
الصناعية املؤهلة « »QIZقيمة املكوّن اإلسرائيلي فيها  89.2مليون دوالر .ويسمح االتفاق
الذي وقع عام  2004مع مصر وعام  1996مع األردن بنفاد صادرات البلدين للواليات املتحدة
بشروط تنافسية ،على أن تشمل هذه الصادرات نسبة محددة من املكوّنات اإلسرائيلية.

فكـــرة

«واحات جمنة» مثاالً

عن الخبز والدُّمى والهواء

بقيت أغلب تجارب االستيالء على
أراضي الدولة بعد  2011فردية وغير
منظمة ،مما أدى شيئاً فشيئاً إلى
أفولها ...إال بعضها التي نجحت في
صياغة أشكال تصرّف واستغالل مبدعة
وفعّالة في آن واحــد .هذه التجارب
تتركّز في أقصى الجنوب التونسي،
وتحديداً في واليــة قبلي ( 600كم
جنوب العاصمة تونس) .يقوم االقتصاد
هنا أساساً على السياحة الصحراوية
وواحات التمور .وهي من أكثر الواليات
تهميشاً من طرف السلطة املركزية،
ويُضطرّ عدد كبير من شبابها إلى
الهجرة الداخلية والخارجية كلّ سنة
لتحصيل قوتهم ،بحكم غياب املشاريع
التنموية والجامعات وفرص العمل.
ومن أهمّ التجارب نجد تجربتي واحة
«الطرفاية» الواقعة في قرية «زعفران» و
«هنشير املعمر» في بلدية جمنة .وتعتبر
التجربة الثانية هي األكثر تنظيماً
وإبداعاً وتماسكاً..

معركة استرداد الحقوق

في  12كانون الثاني /يناير 2011
بادر شباب بلدة جمنة بالهجوم على
املزرعة (األراضــي الزراعية املستغلة
في املغرب الكبير تسمّى الضياع،
ومنها ضيعة) ،وكانوا من مختلف
الشرائح االجتماعية والعمرية ،من
العامل الفالحي إلى الطالب فالعاطل
فاملوظف ...إلخ ،وطلبوا من الحارس
وهو قريب مستأجر األرض املغادرة.
وتمّ منذ ذلك التاريخ منع دخوله
هو واملستأجر إلى الضيعة« .العملية
برمّتها ســارت بطريقة سلمية،
وباستثناء بعض التجاوزات الفردية،
فتمّت املحافظة على تجهيزات
الضيعة وحمايتها من السلب والنهب
( ،)...واستطعنا السيطرة على األرض
وفرض األمر الواقع الجديد.
بعد عملية االسترجاع الجماعية
للضيعة طُرِحَت فكرتان :األولى تقضي
بتقسيم األرض بين املواطنين الذين
بادروا باالستيالء .أما الثانية فكانت
تقضي باملحافظة على وحدة األرض
وتمليكها جماعياً لكل أهالي منطقة
جمنة .وبعد جدل كبير استقر الرأي
العام على الفكرة الثانية .ومن هنا
نشأت ضــرورة بعث هيئة جماعية
للتسيير ،فكانت لجنة حماية واحات
جمنة التي تمثل امتداداً للجنة حماية
الثورة التي تشكلت تلقائياً أثناء
الحراك الثوري مثلما في بقية البلدات
واألحياء .وفي اجتماع شعبي تمّ اختيار
 6أعضاء كلجنة مسيِّرة للضيعة».
هكذا تحدّث أحد قادة تجربة واحات
جمـنـة (طاهر الطاهري في «الحوار
املتمدن».)2015/10/ 28 ،
«هنشير املعمر» الذي تبلغ مساحته
 400هكتار (نصفها مغروس ومُنتَج
والنصف اآلخر أرض بيضاء) يُعتبر
مثاالً نموذجياً لفهم كيف تكوّنت
األراضـــي امليري أو أمــاك الدولة.
هذه الواحة كانت في األصل ملكية
مشاعية بين متساكني جمنة استولى
عليها الفرنسيون زمن االستعمار (لذا
تُطلق عليها تسمية «هنشير املعمِّر»،
واملعمّر هي التسمية التي أطلقت على
األوروبيين عندما يعملون في «تعمير»
األراضي الزراعية) واستغلوها طيلة
عقود قبل أن يتمّ تأميمها سنة .1964
بالطبع ألحقت الواحة بأمالك الدولة
وأصبحت املتصرف الوحيد فيها.
وعلى الرغم من مطالبة أهالي جمنة
بحقوقهم وحتى دفعهم مبلغاً مالياً
هاماً لشراء األرض (التي هي ملكهم
أصالً ) ،لم تتراجع الدولة عن عزمها
االستحواذ على الواحة.
في البداية ،تمّ استغالل األرض في
صيغة «تعاضدية» ،ثمّ وبعد فشل
التجربة ،تم تأجيرها لشركة تونسية
عمومية «ستيل» سنة  1972بعقد
صالحيته ثالثون عاماً .سنة 2002

نبيل نحاس  -لبنان
انتهى عقد التأجير فقررت الدولة منح
رخصة استغالل الواحة ملستثمرين
خواص عُرف عنهم عالقتهم القويّة
بالنظام الحاكم ووالئهم للحكام:
قُدّر معلوم االستغالل ببضعة آالف من
الدينارات سنوياً في حين كانت قيمة
املحصول السنوي تناهز النصف مليون
دينار .يعني ،باختصار ،ظلّ أهالي جمنة
ينظرون إلى أراضيهم تستغلّ من طرف
غرباء أمام أعينهم طيلة قرن من دون
أن يستطيعوا فعل شــيء .في األيام
األولى لـ 2011فهم أهالي البلدة أنهم
يعيشون فرصة تاريخية السترداد
حقوقهم فاستولوا على الواحة من
املستثمر الذي كان يستغلها وقرروا
التصرّف بها جماعياً.

نمط إنتاج مختلف
وتوزيع عادل للثروة

بعض املتابعين للتجربة واملعجبين
بها يسمّونها «كومونة جمنة» .قد
تكون التسمية مبالغاً فيها بعض
الشيء ،لكن الثابت أننا إزاء نمط
إنتاج جماعي فريد يجمع بين املوروث
القبلي (االستغالل الجماعي لألرض
والــتــآزر) وبين مفاهيم اقتصادية
جديدة (اقتصاد تضامني ومسؤول،
تنمية مستدامة) .واحــات جمنة لم
تقطع تماماً مع «السوق» ،فهي تبيع
محاصيلها لوسطاء وتجار يسيطرون
على قطاع التمور في تونس ،لكنها
أرست نموذجاً يُحتذى به من حيث
توزيع العمل والثروة على سكان منطقة
ما .بعد أن كانت الواحة تشغل بضعة
عمال بصفة دائمة ،فإنها صارت تشغل
أكثر من  120شخصاً دائمين باإلضافة
إلى عشرات العمال املوسميين ،مما
يضمن حياة كريمة لعشرات العائالت.
كما أن ساعات العمل انخفضت
(خمس ساعات يومياً) وارتفعت األجور.
يتقاضى العمال جميعهم األجر اليومي
نفسه ،وال توجد تقريباً فوارق مع أجور
املشرفين واملوظفين (الفارق بضعة

دينارات) .أما الهيئة املسيّرة للجمعية
فهي تعمل تطوّعاً وال تتقاضى أجوراً.
تقدّم الجمعية كل سنة تقريرها املالي
وتخضع لرقابة خبير محاسب .جزء
من إيــرادات محصول التمور يذهب
لسداد األجــور ومستلزمات العمل
(أدوات ،أدويــة ،تلقيح ،مياه الري،
حراسة الواحة ،الــخ .)..أما البقية
فتُصرَف على تحسين البنية التحتية
في البلدة وتحسين ظروف السكان.
فلقد قامت الجمعية ببناء سوق
مسقوف وملعب ووحدات صحية ،كما
أنها تكفلت بمصاريف ترميم وتجهيز
مؤسسات تربوية ،ودعمت جمعيات
ناشطة في مجال التنمية والصحة
والثقافة .اقتنت الجمعية أيضاً سيارة
إسعاف لتسهيل نقل املرضى إلى
مستشفيات املدن الكبرى.
بعد أن كانت الواحة «إقطاعاً»
يستغله وينتفع منه شخص متنفذ
واحد ،أصبحت «روح» البلدة وقطبها
التنموي ،وعوّضت وجود الدولة شبه
املستقيلة .الالفت لالنتباه أن مداخيل
الواحة ارتفعت عما كانت عليه قبل
الثورة (من  500ألف دينار إلى أكثر من
مليون دينار حالياً) ،وكل سنة تقريباً
تسجل زيادة جديدة .يمكن تفسير
األمر باختالف طرق استغالل األرض،
فاملستثمِر الخاص كان همّه الوحيد
تكديس األرباح قبل نهاية عقد اإليجار،
مما جعله يُهمل العناية بالواحة ويفرّط
في استغاللها .أما املستغلون الحاليون
فهم أبناء الواحة ويدركون جيداً أنها
تاريخهم وحاضرهم ومستقبلهم،
مما يجعلهم يحرصون على كل شبر
منها ويرعونها بكل تفانٍ .فهم لم
يعودوا عماالً موسميين يعملون بأجور
زهيدة ملصلحة مستثمر وافد من خارج
البلدة ،بل أصبحوا املالك واملنتجين
واملنتفعين.

تجربة ناجحة لكن مهدَّدة

نجاح تجربة «جمنة» ال يجب أن

يجعل القائمين عليها واملساندين
لها ينتشون وينسون أن هناك مَن
يتربّص بها منذ سنوات في انتظار
فرصة االستيالء عليها من جديد.
فالدولة قد استردّت «عافيتها» ،وهي
اليوم أكثر تحفزاً وحماساً لضرب
مختلف التحركات االجتماعية
وتصفية املكاسب القليلة التي حصل
عليها التونسيون .لذا لم يكن من
الغريب أن أولى امللفات التي طرحتها
حكومة يوسف الشاهد «الرضيعة»
هي استرداد واحة جمنة وتخليصها
من «املعتدين» وإعـــادة تأجيرها
للمستثمرين الخواص .فبعد أقل
من أسبوع من التحاقه بمنصبه،
أصدر كاتب الدولة ألمالك الدولة
والشؤون العقارية الجديد األوامر
بمنع أهل جمنة من بيع محصول
السنة الحالية (الخريف هو موسم
جني التّمور) ،وبيّن عزم الدولة على
استرجاع «أمالكها» .يبدو أن الدولة
مُصرّة اليوم على إنهاء تجربة واحة
جمنة في أقرب وقت وبأي ثمن .فأهل
جمنة صنعوا أسلوب إنتاج وتنمية
جديد قد يُغري الكثير من الفالحين
والفقراء التونسيين ..مثال «سيئ»
قد يكون معدياً .وإذا ما قبلت به
الدولة فإنها ستفتح على نفسها باب
جهنم (من منظورها الليبرالي) .تم
تعطيل عملية بيع املحصول مرات
عدة.
أمــام تعنت السلطات وإصــرارهــا
على وأد التجربة ،بــادرت مجموعة
من الناشطين إلى تأسيس «الحملة
الوطنية لدعم جمنة» لتعريف الرأي
العام بقضية الواحة وفك الحصار
اإلعالمي عنها .سيّرت الحملة قافلة
تضامنية باتجاه الواحة وحضّرت
عملية البيع باملزاد العلني ملحصول
التّمور (يوم األحد  9تشرين األول/
أكتوبر) والتي بلغ إيرادها لهذه السنة
مليوناً و 700ألف دينار .اعتبرت عملية
البيع انتصاراً كبيراً ألهالي جمنة الذين

تحدّوا قرار الحكومة بحجر التصرف
في املحصول .لكن االنتصار كان مؤقتاً
و «الحرب» لم تنتهِ بعد ،فلقد ردّت
السلطة بعد أيام عبر تجميد األرصدة
البنكية التابعة للجمعية املشرفة على
تسيير الواحة والتاجر الذي اشترى
املحصول.
وإلــى حدّ اليوم ال يــزال أهل جمنة
صامدين يــدافــعــون عــن واحتهم
وتجربتهم التي قد تفتح أبواباً جديدة
أمام الفالحين بدون أرض.

ختاماً

«واحة جمنة» هي تجربة فريدة في
تونس ،وربما في الوطن العربي ..حالياً
على األقــل ،ويجب أن تُــدرَس بعناية
كحلّ يضمن من جهة مَواطن شغل
في ظروف كريمة وتوزيع عادل للثروة،
ويمكِّن من جهة أخرى من تنمية اإلنتاج
الزراعي والسعي لتحقيق أقصى حدّ من
االكتفاء الغذائي .في والية قبلي كما
في بقية الواليات التونسية ،يتواجد
عشرات اآلالف من الفالحين بدون أرض
أو الذين يمتلكون مساحات صغيرة
وصعبة االستغالل ،في حين أن هناك
أراضيَ خصبة تستحوذ عليها الدولة
و«تقتطعها» ملستثمرين أثرياء أو
ملتنفذين في جهاز الدولة كل همّهم هو
الربح الخاص.

& الــنـصّ هــو الــجــزء الثالث من
«تــونــس :فــاحــون مــن دون أرض
وأراضٍ بال فالحين».
& الجزءان السابقان على موقع
«السفير العربي»:
ـ األراضــي «امليري» ،تاريخ مبني
على الباطل
ـ الوضع بعد الثورة

محمد رامي عبد املولى

عصفور داعش
ينهض من رماد الغموض والتزييف وال يغرّد في النهار ،ال يتكاثر مثل العصافير
بل يولَد من لحايا الهزيمة ومن األذقان املحلوقة على عجل.
قبل ستة شهور تقريباً ،كان العراقيون العصافير في تويتر قلّة قليلة ،فكانت
الشائعات واألكاذيب والقصص التحريضية عمّا يحدث في املواجهة ضد
«داعش» هي املادة الدسمة واملسيطِرة في ذلك الفضاء اإلعالمي .التفت بعض
املدوّنين إلى ذلك فنظّموا حمالت لدعوة العراقيين إلنشاء حسابات في تويتر،
ألن العراقيين ال يحبّون تويتر ،ال يحبون الجمل الصغيرة ،ال يحبون التغاريد
القصيرة النفس مثلما يحبون الفسبكة الطويلة البال!
نص ورسم مرتضى كزار

منذ تلك األيام وتويتر داعش ليس بخير ،ذلك الطير األسود الكذّاب لم يعدْ
يقوى على الطيران وتلفيق الحيل والحوادث ،يُصاب بالهستيريا كلّما تحققت
االنتصارات على األرض ..كلما تخفّى الدواعش املسلحون بأزياء النساء وحلقوا
لحاهم في املدن املحررة ،كلما سمعنا تغريدات كاذبة وعصافير سوداً جديدة،
منفعلة وغاضبة ..وعصافير أخرى ببدلة وكرافات («قاط ورباط» كما يسميها
العراقيون) تردّ الجميل لداعش بالتأوّه والتعوّذ من االنتصارات الجديدة ،وتغرد
باألسود ضد املدنيين واآلمنين والنازحين الذين استعادوا مدنهم وقراهم
ومساكنهم.

باحث من تونس

أثناء سنتي الدراسية األولى للسينما والتلفزيون بالجامعة اللبنانية ،قدم
أحد أهمّ مخرجي املسرح إلى جامعتنا للقاء مع الطالب بمبادرة إحدى
املجموعات املسرحية املستقلّة عن الجامعة الوطنية .كان أميركياً اسمه
بيتر سيالرز (هو مسرحي ،ال املمثل األميركي السينمائي الشهير بيتر
سيلرز) ،وكان معظمنا  -لألسف  -لم يسمع به من قبل ..املسرحي املعلّم،
بوجه شخصية كرتونية ،بشعره املنتصب إلى أعلى وثيابه امللونة ،قال
أشياء عن الفن واملسرح والحبّ .وفي معرض حديثه عن املسرح وما
يميّزه عن سائر الفنون ،تحدّث عن الفن الوحيد الذي يسمح بتشارك
املؤدّي واملتلقي الهواء نفسه ،عن املكان والزمان ووحدتهما بين الطرفين،
وعن العالقة السحرية التي تنشأ هنا /اآلن بيننا« ،إذا كان الجو حارّاً
فسنشعر معاً بالحر ،وإذا كان برداً فكذلك .إذا كانت هناك رائحة أو
صوت فإننا سنتشاركها :الفنان والجمهور» .العروض الحيّة فقط تسمح
بهذا ،املوسيقى الحية واملسرح والشارع« ..نتشارك الهواء يا أصدقاء»..
األستاذ سيالرز كان معروفاً بمناهضته الحكومات األميركية وإصراره
على «الحديث عن الفلسطينيين» الغائبين تماماً عن نقاشات املسرح
األميركي ،حتى وُسم إثر إحدى مسرحياته بالصفة املعلّبة الجاهزة:
«معاداة السامية».
استعدتُ اللقاء مع سيالرز فــوراً عندما قــرأتُ عن مسرح «خبز
ودمى» ،الذي يسمّونه مسرحاً راديكالياً .كثر ال يحبونه بالتأكيد ،لكن
عدداً أكبر منهم يحبّونه .هو باختصار مسرح يدفعه الهمّ االجتماعي
والسياسي ويستمر بالدعم املجتمعي ويسعى أن يكون متاحاً لكل األفراد
واملجموعات..
جاء في «مانيفستو» املسرح:
«لقد اعتقد الناس لوقت طويل أن الفنّ حكر على املتاحف واألغنياء.
الفن ليس «بيزنس» .إنه ال ينتمي إلى البنوك أو املستثمرين الكبار .الفن
هو طعامنا .إننا ال نأكله ،لكنه يُطعمنا .يجب أن يكون منخفض الثمن
ومتاحاً للجميع .يجب أن يكون في كل مكان ،ألنه قلب العالم .الفن يبلسم
األلم ،يوقظ النيام ،يقاوم الحرب والغباء ،يُغنّي هلليلويا! الفن للمطابخ.
الفن كالخبز الجيّد .الفن كالشجر األخضر .الفن غيم أبيض في سماء
زرقاء.»...
مسرح «خبز ودمى» الذي أسسه في نيويورك الراقص والنحات بيتر
شومان (من أصل أملاني) عام  ،1963يشبه ما تحدّث عنه سيالرز الذي
ينتمي إلى مسرح آخر تماماً .هو مسرح يؤمن أنه يشارك كلّ من في
األرض همومهم وآالمهم وثوراتهم وأفراحهم وأحزانهم ومقاوماتهم .إنه
مسرح «الهواء املشترك» ،بل هو مسرح «الخبز املشترك» ،إذ درج على
توزيع الخبز منزليّ الصنع على الحضور في كل العروض املسرحية التي
يقيمها ،رمزاً للتشارك والغذاء الحيّ في الجسد والروح ..أما اختصاصه
اآلخر فالدمى بالطبع ،كما يدل اسمه ،والضخمة منها بالتحديد.
«آمل أن يكون مسرحنا صادقاً بما يكفي ،وأن يقول دائماً ما يجب أن
يُقال ،ويضيف شيئاً من املتعة والبصيرة في آن ،»..قال بيتر شومان عن
مسرحه.
انتقل املسرح إلى مزرعة غلوفر في فيرمونت بكندا عام  ،1974وما
زالت مقراً له إلى اليوم.
نزلت الدمى إلى الشارع أثناء حرب فييتنام ،شارك املسرح بأعضائه
ودُمــاه في املظاهرات املناهضة للحرب ،ونظّم مسيرات على امتداد
شوارع كبرى في عروض خاصة شارك بها املئات.
هو مسرح سياسي ،ال بمعنى السياسة البليد ..تفاعلي ،حيّ ،يُعرَض
داخل قاعة أو في الهواء الطلق ،في الشوارع وفي املظاهرات ،وعند
اللحظات املفصلية واملحطات األساسية لشعوب العالم ،وال يخشى املواقف
غير املواربة.
من نيكاراغوا إلى حركة «زاباتيستا» ،من مواضيع العنصرية إلى البيئة
واملناخ ،من مناهضة التسلّح النووي إلى مناهضة منظمة التجارة الدولية،
ومن فييتنام إلى فلسطين ،شارك املسرح بثقله في قول كلمته .الخبز
الطازج يُوزّع ،الدمى تنزل إلى الشارع ،األصوات واملوسيقى ترتفع.
في العام  2003تصدّر «خبز ودمى» مظاهرة ضد الغزو األميركي
للعراق في مونتريال ،ووقفت دمى لنساء العراق الحامالت دمى تمثل
جثث العراقيين ،في الصفوف األمامية للحشد املتظاهِر .الدمى صارت
الحقاً جزءاً من املعرض الدائم الذي أسسه املسرح في مقرّه بفيرمونت،
ويضمّ دمى أخرى من عروض مختلفة على مدى مسيرته.
عام  ،2014أعيد إحياء عرض «نار» الذي قُدّم في األصل من أجل
فييتنام ،مرة أخرى لكن من أجل غزّة ،إثر العدوان اإلسرائيلي عليها.
دمى بحجم بشري تمثّل أمهات متشحات بالسواد ،يندبن أطفالهنّ في
منتصف الزقاق« .إلى متى؟»« ،كم واحداً بعد؟»« ،بمال من؟» ،كُتب على
لوحات مرسومة باليد« .كان هذا عرضاً طارئاً من أجل غزّة» ،يرتفع
الصوت..
ماذا يفعل هؤالء الفنانون ،شباباً وشيباً وأطفاالً  ،بخبزهم ودُماهم ،في
مزرعة في آخر األرض ،ال ربح لهم وال غاية ،سوى السعي لعالم أكثر
إنسانية؟ لعلّهم فقط انتبهوا إلى أنّ ما يستحق العناء ،كفنانين هو أن
يشاركوا اآلخرين الهواء.
& روابط لفيديوهات ذات صلة على موقع «السفير العربي»
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نـوافــذ

توشيحات وتمجيد

حـلـــــم..

من هي نخبة مغرب اليوم؟
كعادته ،وشّح امللك محمد السادس مجموعة من
الشباب في عيد ميالده ،فانبعث جدل قديم حول من
يستحق االنتماء للنخبة الثقافية ومن ال يستحق.
في عيد العرش ،يوشّح امللك عــادة مجموعة من
الشخصيات العامة الثقيلة التي تجاوزت سن
الستين ،ويمر ذلك بصمت .في عيد الشباب 21
آب /اغسطس  2015ـ أي عيد ميالد امللك الشاب
ـ وشح املغني سعد املجرد واملغنية دنيا باطما ضمن
شخصيات أخرى لم تبلغ سن الثالثين ،فاندلع
جدل تغلب عليه الشتائم عن توشيح الراقصين
والراقصات والتافهين ..وتم التعبير عن الحزن على
عدم توشيح املالكم محمد ربيعي الذي فاز حينها
بلقب بطل العالم في املالكمة .2015
في  21آب/أغسطس  2016وصل دور املالكم الذي
حصل على ميدالية برونزية في األلعاب األوملبية في
ريو ديجنيرو ووشحه امللك .وصل دور املالكم ألن
ثقافة االستعراض املوجهة للعامة تحظى باألولوية.
ومع املالكم وشح مغنيا وعازفة وراقصا ومذيعا ثرثارا
مثيرا للجدل ،واستنتج معلق غاضب «إذ أردنا أن
يُوشَّح شخص مستقبالً  ،فعلينا انتقاده بشدة» ،بينما
اقترح معلق ساخر توشيح املمثلة لبنى أبيدار بطلة
فيلم «الزين اللي فيك» (حيث مثلت دور بائعة جنس
واعتبر الفيلم «إباحياً» إلى حد تلقيها تهديدات
واضطرارها ملغادرة البالد) .ويتعذر نشر نماذج
تعليقات حقودة تعبر عمن كتبوها أكثر مما تعبر عمن
وجهت لهم .تعليقات حظيت ،لألمانة ،بـ«اليكات»
كثيرة ممن يكرهون الفن ويُحَرِّمونه أصال.
القصر ينوع الئحة من يوشحهم ويكرمهم .املالكم
يستحق .لكن هل يجب توشيح األكبر سنا فقط؟
واضح أن النخبة الجديدة ال تعجب النخبة القديمة
التي نفدت من مراحل االصطفاء السابقة على ظهور
اإلنترنت .لذلك غضب عدد من املراقبين لتوشيح
مغنين مبتدئين برصيد ضعيف ،أو بال رصيد.
واعترض على توشيح سعد املجرد بدعوى أنه أهان
املرأة في أغنيته «إنتي باغيا واحد» ،وبدعوى أن دنيا
باطما ليس لها أغانٍ مشهورة وال تملك صدرا لتضع
عليه وساما (!) .من باب السخرية عبر كثيرون عن
نيتهم الشروع في الغناء للحصول على الوسام.
وسرى تفسير يقول بأنه قد شعر بالغبن كل من
يدفع بصدره في كل مناسبة منذ مدة لعلّه يقتنص

 ..بــألــف كـلــمـة

وساما وخاب رجاؤه.
حسابيا سعد املجرد أكثر مشاهدة على يوتيوب
من أم كلثوم وفيروز .في القصر يقرأون الساحة
ويواكبونها .وتوشيح موسيقيين امتداد لنقد
امللك للمتشددين الذين يقولون للشباب إنّ «من
يستمع إلى املوسيقى ستبلعه األرض» .وللتأكيد
على هذا التوجه لدعم نموذج شبابي منفتح ،كرم
امللك املصورة ليلى العلوي التي قتلت في  18كانون
الثاني /يناير  2016إثر االعتداءات اإلرهابية في
بوركينا فاسو.
هذه رسائل .وقد وشح امللك الشخصيات التي
يتبعها الشباب بكثافة على اإلنترنت ألنها حققت
شهرة (  .)buzzويعتبر املعترضون أن هذه شهرة
سريعة وعابرة ال تصمد للزمن .لكن في السياسة،
اللحظة هي األهم )buzz ( .مهم في السياسة كما في
الفن .وقد صرح سعد املجرد بأن امللك همس له أثناء
التوشيح« :نحن نفتخر بك» وتمنى له التوفيق.
تساءل صحافي ما إذا كنا قد أفرزنا نخبتنا البئيسة
من مطربين وممثلين وكتاب ،أم أن زبدة املجتمع
املعول عليها لم تكن في مستوى التأطير واختارت
االنزواء واالنتفاع عن سابق قصد؟
حاليا بدل الندوات واملناقشات التي ال يحضرها
أحد ،كثرت مهرجانات الغناء والرقص أمام جماهير
كثيفة .لقد تغير معيار النجاح من األسلوب والعمق
والتفرد إلى األكثر مشاهدة .أين األكاديميون في
النقاش العام؟ أشهرهم منطوٍ وبعضهم صاروا
ضيوفَ برامجَ تلفزيونية تعتمد التبسيط ،وبعضهم
خبراء في الطبخ والصحة والجريمة.
لقد خرجت الجامعة من النقاش العمومي .صار
التعقل واالتــزان والجدية منبوذين .ال تحصل
الجدية أبدا على األكثر مشاهدة .الشعبوية تساعد
على الربح .النخبوية تجر نحو اإلفالس .ال تمول
الدولة القلق ،ال تمول طارحي األسئلة املزعجين .هي
تمول البهجة .والفنان الذي لم يفهم هذه القاعدة
سينقرض قريبا .تاريخيا في املغرب نُظر لكل مثقف
كمعارض خطر وتم قمعه فخرجت الثقافة الجادة من
املجال العام .وقد تتالت أعطاب التعليم ،لذا لم يُنتِجِ
املغرب نخبا طليعية حداثية واثقة من نفسها ،بل
جلها «سكيزوفريني».
ملاذا ينجح السطحيون في املغرب؟ السبب أن الذي

يدرس ويطالع ال يُفهم ،يبدو معقداً .بينما املنشط
واملمثل األمي حين يخاطب األغلبية األمية تفهمه
ويضحكها لذا ينجح بسهولة .كل رفع للمستوى
يقطع الصلة مع األغلبية التي لم تقرأ ورقة .ال ينجح
إال من يفهمه الجمهور .البديل هو نخبة غير تقليدية،
نخبة شعبوية .املجتمع معجب بالشعبويين ،وهم
خصوم العقالنية ،شعبي تعني ناجحا جدا ،وتعني
وضيعا أيضا.
لقد عرف املغرب غداة االستقالل ،سيطرة نخبة
ثقافية ذات شرعية سياسية ،خاصة أن أغلب مثقفي
تلك الفترة قد تلقوا تكوينهم في رحم الحركة
الوطنية التي شاركوا في نضالها السياسي من أجل
االستقالل .وهي نخبة منحت األسبقية للسياسي
على الثقافي .بعد ذلك ،تصدرت الساحة نخبة أخرى،
ذات شرعية سياسية أيضا ،وهي نخبة مثقفي اليسار
التي جمعت بين السياسة والفن امللتزم .واآلن تصعد
نخبة أخرى من طينة مختلفة.
ما هي معايير صعود ونجاح عضو النخبة الجديدة؟
هو أن يكون أمام الكاميرات .وأن تحظى فيديوهاته
بأكبر مشاهدة .النخبة الجديدة هي التي يحبها
التلفزيون واإلنترنت ،من ال يظهر في التلفزيون
ال صيت له .بفضل التلفزيون يطفو بعض من نفخ
فيهم اإلعالم ،وعندما تلتقيهم شخصيا وتستمع
لهم تصدم من فرط غياب أدنى درجات الكاريزما.
يفسر صحافي ما جرى بأن الغرض من التوشيح
ليس االعــتــراف باستحقاق من يحصلون على
األوسمة بل مسايرة توجه عام من خالل توشيح
األشخاص األكثر ضجة.
يوتيوب يعطي األسبقية للراقصات ،ولو كان
التصويت هو نسبة املشاهدات لوصلت راقصة
إلى زعامة األمــة .إنّه زمن نخبة املوضة العابرة.
زمن تتزامن فيه الشعبوية الفنية مع الشعبوية
السياسية ،يجري جدل حول األشخاص في ظل قلة
األفكار .في تفسير مثل هذا الوضع تعجب مارتن
هايدغر من أنه صار يُنظر إلى املالكم كإنسان عظيم
يمثل الشعب.
 ...يمثل الشعب دون أن ينتخبه أحد.

جائزة عاملية للجزائري قادر عطية

من معرض «انتفاضة» لقادر عطية في دكار ( ،)٢٠١٦أشجار مكوّنة من مقاليع لرمي الحجارة

محمد بنعزيز
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دوالر سعر كيلوغرام العدس في املغرب بعدما
كان سعره نصف دوالر قبل أشهر ،وقد بدأ
تجار املغرب يستوردون العدس من دول ككندا
لتعويض النقص الناتج عن املوسم الجاف.

سعدي داوود  /العراق

arabi.assafir.com

املزيد على موقع «السفير العربي»
ـ ذكرى ثورة القاهرة املغدورة ..نتحسّس الجرح ـ مايكل عادل
ـ الشباب في ليبيا :وقود الحرب وضحايا الحقوق املسلوبة ـ أحالم البدري
ـ تابعونا على «فايسبوك» :السفير العربي ـ Assafir Arabi
ـ تواصلوا معنا على «تويتر»@ArabiAssafir :

حاز الفنان الجزائري قادر عطية جائزة «مارسيل دوشامب» الفرنسية املرموقة للفنون ،في  18تشرين األول  /أكتوبر الجاري .الجائزة ينظّمها
مركز بومبيدو للفنون ،وكان الفتاً هذا العام اختيار اللجنة في املراكز األربعة النهائية للترشيحات ألربعة فنانين فرنسيين من أصول غير
فرنسية وهويات مختلطة (من بينهم الفنانة املغربية يطو برادة) ،في وقت ترتفع فيه النزعات العنصرية في البالد.
عطيّة اشتهر بأعماله املميزة حول آثار الكولونيالية على الشعوب الشرقية واألفريقية ،ويعمل اآلن بين باريس وبرلين والجزائر.

 ..ومن معرضه «أتّهم» ( ،)٢٠١٦وجوه إفريقية منحوتة في الخشب

مدونات

األشبار املمزقة

السودان :زيادة سعر الغاز

األمن بياخد محاصيل الرزّ!

في أيام الحرب الطائفية البشعة ( )2007-2006وخالل عملي مراسالً لراديو BBC
كنت التقيت بسياسي إسالمي ،وبعد انتهاء التسجيل الصوتي معه ،قال لي :هذه
الديموقراطية فُرضت علينا من أميركا ،ونحن نريد إقامة الدولة االسالمية في النهاية
ولو على شبر مربّع.
الشبر املربّع ظلّ يصدح في رأسي زمناً طويالً  ،وأتذكره في كل مناسبة .وها نحن مع
بركات األشكال املتنوعة واملتصارعة من الدولة االسالمية صرنا أشباراً ممزقة.
إن لم ننتهِ من زمن تطبيق األحالم األيديولوجية فلن نصل إلى برّ األمان أبداً .إن لم
يعِ الجميع قدرية التنوّع وأن كل املجتمعات املتحضرة تحمي التنوع فلن نصل إلى
السالم أبداً.
إن لم نتعلّم أن القمع بكلّ أشكاله يولّد ردّات فعل تشوّه املجتمع وتركلنا إلى الخلف
سنوات ضوئية ،كما في كل مراحل تاريخنا القمعي ،فإننا سنبقى في هذه الوحلة ،مع
وجوه قبيحة تتصدر املشهد السياسي ،وتريد أن تقنعنا أنها طوق خالص من داعش
وهي ألعن من داعش ،ألن داعش ،على األقل ،مشروع تم تنفيذه على األرض ،أما هذه
الدواعش الخفية فهي ترقد مثل حلم وتريد فرصة لتنزل إلى أرض الواقع ،بيضا يتدفأ
ويريد أن يفقس في أرض مستقبلنا ومستقبل أجيالنا الجديدة ،وتلك التي لم تولد بعد.

( )...أزمة الغاز األخيرة استمرت تقريباً ثالثة أشهر ،وكان الطيبون من أمثالنا يعتبرونه عيباً إداريا
وسوء برمجة ،والعارفون ببعض األمور يعزون األزمة إلى قلة العمالت الحرة بعد الحصار األميركي
على التحاويل البنكية .ولكن انجلت الحقيقة بأن األمر كان مقصوداً وبخطة استصحبت حتى
علم النفس وتريد الحكومة ،ممثلة في وزارة املالية ومؤسسة النفط ،أن تشعر الناس بأهمية الغاز
وكيف وقفوا له صفوفاً باأليام والليالي واشتروه بثالثة أضعاف سعره ،وبعد ذلك الضيق خرجت
عليهم الحكومة «أها رايكم شنو نوفر لكم الغاز بسعر  75جنيه؟» طبعاً كل من ذاق األمرين أيام
األزمة قال خير وبركة ( )...وربحت في ثالثة شهور رقماً مهوالً  800 :مليار جنيه.
( )...بعد ذلك الحديث زاد سعر الغاز  5جنيهات اعتبرها الناس زيادة طفيفة مقدور عليها.
ولكنهم سألوا إذا كان كل شيء يرتفع مع الدوالر واملرتبات ثابتة بالجنيه فكيف يواكب املوظف
ذو الراتب الثابت بالجنيه أسعار كل شيء التي تتأثر بالدوالر .أليس هذا مما يجعل املوظف
يسلك السلوك الخطأ ،إما رشوة أو سرقة..؟ والخيار الثالث الهجرة بالقوارب إلى أوروبا أو
السنابك إلى الخليج.
ولكن األمور حبلى بالجديد ،أمس زادوا سعر الغاز  5جنيهات أخرى ويبدو كل شهرين هناك
زيادة .وأسعار البترول في انخفاض ال يصاحبه انخفاض في مشتقاته في سودان الحوار هذا؟
()...

مساء مش سعيد خالص ..ناس كتير تعرف إن عيلتنا تجار محاصيل زراعية زيّ الرز ..من ساعتين كان
فيه عربية تبعنا بتستلم بضاعة (نقلة رز) من تاجر من اللي بنتعامل معاهم ،قامت قوة أمنية دخلت عليهم
وأخدوا السوّاق والشيّالين والعربية والبضاعة اللي في املخازن .حاالً األمن اقتحم البيت عندنا وخدوا
بضاعة بردوا من املخزن! رغم أن البضاعة كلها ليها فواتير استالم امبارح وأوّل امبارح يعني مفيش أي
تخزين ملدة طويلة أو تعطيش للسوق .النهاردة األمن عمل كده في أكتر من مكان ومع أكتر من تاجر
لدرجة أن التجار قفلوا محالتهم ونقلوا البضاعة من املخازن وفيه مضارب رز كبيرة قفلت وتجار صفّوا
تجارتهم خالص خوفاً على ممتلكاتهم ،وبعدها بكام ساعة بتنزل عربيات الجيش تبيع رز وسكر في
نفس األماكن!! اللي بيحصل دلوقتي سرقة للمتلكات الشخصية وبشكل علني! األزمة مش هتأثّر عالتجار
لوحدهم ،واللي كلهم النهارده بيصفّوا تجاراتهم علشان ما يجيش يتّاخد منهم كل راسمالهم عافية
(دي هتأثر على السوق كلّه وأوّلهم املستهلك اللي زي حاالتك بعد ما الجيش يفضّي السوق من البضاعة
وما يتبقاش غير بضاعتهم اللي مستحيل تغطي احتياجات السوق فالسعر يعلي بشكل خرافي .أتمنى
يكون فيه صوت عاقل يفهم الكالم ده ..كلنا خسرانين.
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