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ورد كاسوحة *
ّ
الخاصة بالحرب في سوريا
بعض الحقائق
َ
ال تزال غير ُمعلنة ،ولن يستطيع التفاوض
الجاري حاليًا إخراجها إلى العلن ما دامت
أط ــراف ــه غـيــر مـسـتـعـ ّـدة لـلـتـنــازل ع ــن أوراق
يتيحها بالضبط هــذا الشكل مــن التالعب
بــالــوقــائــع .أه ـ ّـم ه ــذه األوراق هــي األوض ــاع
اإلن ـس ــان ـي ــة الـ ـت ــي ت ـس ـت ـخــدم ـهــا امل ـع ــارض ــة
التابعة للسعودية للضغط على النظام في
ّ
مجاراته عسكريًا .من
ظل عدم القدرة على ُ ّ
حيث املبدأ املعارضة «محقة» في اشتراطها
ّ
كمقدمة
رف ــع الـحـصــار عــن بـعــض املـنــاطــق
النخراطها فــي العملية التفاوضية ،ولكن
ح ـصــول ه ــذا األم ــر يـفـتــرض اع ـتــرافــا منها
بــأن ـهــا م ـس ــؤول ــة ه ــي األخـ ـ ــرى ع ــن حـصــار
مناطق غير تلك الـتــي يحاصرها النظام،
ّ
وع ــن تـعــريــض ســكــان تـلــك املـنــاطــق ألعـمــال
قـتــل م ـت ـكـ ّـررة شبيهة بـمــا تــرتـكـبــه السلطة
ُ
َ
وت ـحــاكــم عـلــى أســاســه أخــاقـيــا وحـقــوقـيــا.
ّ
ح ــن ي ـت ــم االع ـ ـتـ ــراف ب ـح ـصــول ذلـ ــك تـغــدو
املسؤولية مشتركة ،ويعرف الرأي العام في
سوريا وفــي غيرها انــه يتعامل مع أطــراف
ال تملك الحصانة األخالقية الكافية الدعاء
البراءة ،وهذا في السياسة يعني الجلوس
إلـ ــى م ــائ ــدة ال ـت ـف ــاوض م ــن دون أوهـ ـ ــام أو
ّ
شـ ّـمــاعــات ،وب ـ ــإرادة حقيقية ل ـحــل املـســائــل
ّ
التي ّ
تسبب بها إقدام كل طرف على تحطيم
ال ـب ـي ـئــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـل ـط ــرف اآلخ ـ ـ ـ ُـر .ه ــذا
ّ
املرجعيات املسبقة
يعني أيضًا التخلي عن
ّ
الـتــي تحملها معها األط ــراف كــافــة ،بحيث
يصبح االحـتـكــام إلــى مــا تقتضيه اللحظة
ّ
التفاوضية فـقــط ،وهــو بـكــل تأكيد نقيض
ّ
لكل مــا أنتجته أدبـيــات النظام واملعارضة
في الحقبة السابقة.
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ً
االنتصار ليس حال

¶ صفحات التواصل

بــال ـن ـس ـبــة إلـ ــى ال ـس ـل ـطــة س ـت ـكــون الـعـمـلـيــة
ً
أصـ ّـع ــب قـ ـلـ ـي ــا ،فـ ـه ــي بـ ـخ ــاف املـ ـع ــارض ــة
ُ
تحقق انـتـصــارات ميدانية متتالية ،وهــذه
ُ َ
ُاالن ـت ـصــارات تــتــرجــم تلقائيًا فــي الخطاب
َ
ّ
التشدد
املعلن ألطرافها ،حيث يغلب عليه
املطلقة فــي الحسم واالنـتـهــاء من
والــرغـبــة
ّ
الـحــالــة الـتــي مثلتها املـعــارضــة العسكرية
طيلة السنوات الفائتة .وهــذا فــي الحقيقة
ّ
لــه مــا ي ـبـ ّـرره مــن الـنــاحـيــة العسكرية (بـكــل
ّ
مــا يتخللها مــن تحشيد ودعــايــة سياسية
وعـ ـ ــدم قـ ـ ــدرة ع ـل ــى ال ـف ـص ــل ب ــن ال ـع ـس ـكــري
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في لحظة االنتقال من «العسكري» إلى الفعل السياسي يتغير األمر تمامًا (أ ف ب)

سوريا :مقاربات ودالالت
معتز حيسو *
ليست مـعــانــاة الـســوريــن بسبب القضايا
ال ـط ــارئ ــة أو امل ـس ـت ـج ــدة ،ف ـهــم ك ــان ــوا ،على
الدوام ،ضحايا أزمة اقتصادية بنيوية ،يتم
في سياق تحوالتها إعادة إنتاج سياسات
اقـتـصــاديــة تـحـمــل مــامــح وأس ـب ــاب األزم ــة
ذاتها.

اللحظة األولى
ق ـبــل ح ــوال ــى ثــاثــن ع ــام ــا ،أي ف ــي أواس ــط
ثمانينيات القرن املاضي ،عانى السوريون
م ــن ح ـصــار اق ـت ـصــادي خ ــان ــق .ك ــان يتعذر
عليهم تــأمــن أب ـســط مـسـتـلــزمــات حياتهم
اليوميةُ ،يستثنى مــن ذلــك طبعًا أصحاب
ال ـن ـفــوذ وال ـح ـظ ــوة وم ــن يـ ــدور ف ــي فـلـكـهــم.
وقـ ــد وص ـل ــت ح ــرك ــة رأس امل ـ ــال إلـ ــى أدن ــى
مستوياتها ،كذلك حركة التجارة الداخلية
والخارجية .األسواق كانت تفتقر إلى السلع
ُ
واألس ـع ــار تـ ــراوح عـنــد حــدودهــا الطبيعة.
يعود ذلك إلى إحكام الدولة قبضتها على
حركة التبادل التجاري .وكانت املؤسسات
االستهالكية العامة مسؤولة ،بشكل شبه
كامل ،عن بيع وتوزيع املــواد االستهالكية،
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا .كـ ــانـ ــت امل ــؤسـ ـس ــات
امل ــذك ــورة تعمل فــي إط ــار «وزارة التموين
والـتـجــارة الــداخـلـيــة» ،الـتــي كــانــت مسؤولة
عن مراقبة وتنظيم حركة األسواق واألسعار
ّ
واإلش ــراف عليها .إال أن ذلــك لم يكن يعني
أن األسـعــار لم تكن تخرج عن سيطرة تلك
الجهات أو أن الفساد كان معدومًا .فالفساد
والفاسدون كانوا يتصدرون املشهد.

مــن جــانــب آخ ــر ،انطلقت حـ ــوارات الجهات
الرسمية وشخصيات أكاديمية وممثلني
ع ــن ال ـق ـط ــاع ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـت ـج ــاري ــة
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاع ـ ـيـ ــة وال ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة فـ ـ ــي أواسـ ـ ـ ــط
ال ـس ـب ـع ـي ـن ــات ل ـت ـح ــدي ــد ه ــوي ــة االق ـت ـص ــاد
ال ـ ـس ـ ــوري ،لـ ــم ُي ـك ـش ــف عـ ــن ت ـف ــاص ـي ــل تـلــك
ال ـح ــوارات عـلــى الــرغــم مــن أهـمـيـتـهــا .وكــان
امل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــون فـ ـيـ ـه ــا ُي ـ ـم ـ ـث ـ ـلـ ــون ات ـ ـجـ ــاهـ ــات
اقـتـصــاديــة مـتـنــوعــة ،تمثلت ب ــ :رأسـمــالـيــة
ال ــدول ــة (الـتـحــويــل االش ـت ــراك ــي) ،االقـتـصــاد
امل ـش ـت ــرك واالقـ ـتـ ـص ــاد ال ـل ـي ـب ــرال ــي .ل ـكــن أيــا
م ــن م ـم ـث ـلــي ت ـل ــك الـ ـتـ ـي ــارات ل ــم ي ـن ـجــح فــي
ف ــرض ن ـم ــوذج ــه الـ ـخ ــاص ،فـبـقــي ال ـتــداخــل
واالخـتــاط بني تلك األشـكــال ،السمة األبــرز
لــاقـتـصــاد .نتيجة ذل ــك ،وألس ـب ــاب أخ ــرى،
غــابــت الهوية النمطية أو الكالسيكية عن
االق ـت ـص ــاد الـ ـس ــوري .أم ــا الـ ـق ــرار الـنـهــائــي،
فـكــان بـيــد الـسـلـطــات الـعـلـيــا وبـعــض رمــوز
امل ــال واألع ـمــال ،الــذيــن حــافـظــوا على عالقة
عضوية مع الجهات النافذة.

اللحظة الراهنة

إذا ِّ
نحينا جانبًا مناقشة تداعيات الصراع
وإش ـ ـكـ ــال ـ ـيـ ــة انـ ـعـ ـك ــاس ــه عـ ـل ــى االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد،
ن ـس ـت ـط ـيــع ت ـك ـث ـيــف ال ـل ـح ـظ ــة االق ـت ـص ــادي ــة
ُ
ً
الــراه ـنــة بـكــونـهــا تـشـكــل تـخـلـيــا ك ــام ــا عن
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ذات امل ــام ــح
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ي ـتــم ذلـ ــك ف ــي س ـي ــاق تمكني
سـيــاســات تحرير االقـتـصــاد .ونتيجة ذلك
ي ـع ــان ــي ال ـ ـسـ ــوريـ ــون مـ ــن خـ ـط ــري ــن .األول:
تداعيات الحرب وويالتها وجشع َّ
تجارها
وف ـســادهــم ،إضــافــة إل ــى مــرتــزقــة وفــاســديــن

ي ـت ـك ــاث ــرون ك ــال ـف ـط ــر ع ـل ــى ضـ ـف ــاف األزم ـ ــة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة .ث ــانـ ـي ــا :سـ ـي ــاس ــات اق ـت ـص ــادي ــة
تـحــريــريــة يـنــزلــق بسببها ال ـســوريــون إلــى
والبطالة ،إضافة
مستنقع الفقر واملجاعة
ُ ِّ
إلـ ــى ان ـت ـش ــار ظ ــاه ــرة ال ـت ـس ــول .ونـ ــذكـ ــر أن
ان ـت ـش ــار ظ ــاه ــرة ت ـس ــول األطـ ـف ــال وال ـن ـســاء
لـيـســت غــري ـبــة ع ــن امل ـش ـهــد الـ ـس ــوري ،فهي

السياسات ِّاالقتصادية
ُ
األخيرة تعبر عن مصالح
ّ
الميالين إلى االقتصاد الحر

تـفــاقـمــت بشكل الف ــت مـنــذ منتصف العقد
املاضي.
أما عن أسباب تلك التداعيات ،فال يمكن ّ
ردها
فـقــط إل ــى سـيــاســات ارت ـجــال ـيــة .فــاألوضــاع
وال ـ ـت ـ ـحـ ــوالت االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة تـ ـتـ ـع ـ ّـدى ذل ــك
وتتجاوزه إلى برنامج منهجي ومــدروس،
هدفه تمكني نمط اقتصادي نيو ـ ليبرالي،
أي أننا في مرحلة يتم فيها العمل من بوابة
تحرير تجليات البنية االقـتـصــاديــة كافة:
ت ـحــويــل االق ـت ـص ــاد الـ ـس ــوري م ــن اقـت ـصــاد
اجـتـمــاعــي هيمن عليه بـعــض املستفيدين
واملتنفذين لعقود ع ــدة ،إلــى اقتصاد نيو ـ

ل ـي ـبــرالــي م ـت ـحــرر م ــن ال ـق ـي ــود وال ـض ــواب ــط
أي إلـ ـغ ــاء أي دور اج ـت ـم ــاع ــي أو تـنـمــوي
ل ـل ــدول ــة .وفـ ــي هـ ــذا ال ــوق ــت ،ي ـح ـكــم ال ـت ـجــار
وامل ـس ـت ـث ـم ــرون وبـ ـع ــض رجـ ـ ــال ال ـس ـيــاســة
والعسكر قبضتهم على مفاصل االقتصاد
ُ
ويـحــولــون املــواطــن ال ـســوري إلــى بــائــع ّ
حر
ّ
لقوة عمله .ومن املرجح أن حاجة السوريني
إلى البقاء ،ستجعلهم يبيعون قوة عملهم
بأبخس األث ـمــان .عند هــذا املستوى تكون
الدولة (السلطة) قد تخلت عن مسؤولياتها
االج ـت ـمــاع ـيــة وه ــي ب ــذل ــك ت ـخــالــف الـسـيــاق
امل ــوض ــوع ــي ل ـت ـط ــور ال ـ ـ ــدول ال ــرأس ـم ــال ـي ــة،
التي مــا زالــت ُت ِّ
عبر عــن مواطنيها ،إضافة
إلــى كونها تسيطر على بعض القطاعات
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات الـ ـسـ ـي ــادي ــة ذات
َّ
الصلة .ما يعني ،أنها لم تتخل عن مهامها
وواجباتها ومسؤولياتها تجاه مواطنيها
ّ
الحر .لكن ذلك ال يلغي أو
لصالح رأس املال
ينفي أنها ترتبط عضويًا وبنيويًا بحركة
رأس املال وميوله العامة وهي تغطي جزءًا
من مسؤولياتها الداخلية من خالل تكثيف
ن ـه ــب م ـ ــواردن ـ ــا ال ــوط ـن ـي ــة وم ـ ــا ي ـت ـب ـعــه مــن
تعميق للتبعية واالرتهان .وال ينفصل ذلك
ٍ
عن افتعالها للحروب التي تهدف ،إضافة
إلـ ــى م ــا ذكـ ــرنـ ــاه آنـ ـف ــا ،إلـ ــى ت ـس ــري ــع عـجـلــة
الصناعات العسكرية.
مــن جــانــب آخ ــر ،ال يمكننا الـتـغــاضــي عن
بـعــض اإلنـ ـج ــازات م ـثــل ،مـجــانـيــة التعليم
والطبابة ودعــم املــواد األساسية الغذائية
والنفطية وأمــور أخــرى .إال أنها لم تندرج
فـ ــي سـ ـي ــاق م ـ ـشـ ــروع تـ ـنـ ـم ــوي اقـ ـتـ ـص ــادي
اجتماعي وبشري متكامل .إضافة إلى ذلك،

