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سوريا

سوريا

على الغالف

تقرير

حصدت الحرب بدمارها وخرابها منشآت ومعامل خاصة كثيرة (األخبار)

بحضورها الصناعي والتجاري من
قبل.

النزوح األول

حدثان كانا قاسيين على مستقبل «البرجوازية» السورية خالل نصف قرن من الزمن ،األول تمثل في
إجراءات التأميم الصارمة التي أعقبت صعود حزب البعث إلى السلطة في العام  ،1963والثاني كان
مع دخول البالد في أزمة ّ
مدمرة ،بدأت في العام  2011وتعمقت أكثر بعد منتصف العام ،2012
ً
فضال عن تغلغل ظاهرة الفساد الحاضرة في السنوات الماضية

ثالثة تحوالت «قصمت ظهرها»

البرجوازية السورية في نصف قرن
دمشق ــ زياد غصن
في العام  2007اختير سعيد الحافظ،
وهو صاحب السجل الصناعي رقم
واحــد في ســوريــا ،ليكون عضوًا في
مـجـلــس إدارة املــؤس ـســة الـحـكــومـيــة
ل ـل ـص ـن ــاع ــات ال ـه ـن ــدس ـي ــة .امل ـف ــارق ــة
فــي ال ـحــادثــة ،أن املــؤسـســة املــذكــورة
ت ـضـ ّـم ب ــن شــركــات ـهــا ال ـثــاثــة عـشــر،
شــركــة أسـسـتـهــا عــائـلــة ال ـحــافــظ في
خـمـسـيـنــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،وج ــرى
تأميمها الحقًا من قبل الحكومة في
العام .1963
لـ ـك ــن ذل ـ ـ ــك ل ـ ــم يـ ـمـ ـن ــع ال ـ ـحـ ــافـ ــظ مــن
االس ـ ـت ـ ـجـ ــابـ ــة ل ـ ـل ـ ـق ـ ــرار الـ ـحـ ـك ــوم ــي،
وم ـح ــاول ــة ت ـقــديــم خ ـبــرتــه الـطــويـلــة
ل ـتـ ـط ــوي ــر ه ـ ـ ــذه ال ـ ـشـ ــركـ ــة وغـ ـي ــره ــا.
وبـحـســب م ــا يــذكــر الـعـمـيــد الـســابــق
لـلـمـعـهــد ال ــوط ـن ــي ل ـ ـ ــإدارة ال ـعــامــة،
ال ــدك ـت ــور عـقـبــة ال ــرض ــا ،وال ـ ــذي كــان
أيـضــا عـضـوًا فــي ذل ــك املـجـلــس ،فــإن
«ال ـح ــاف ــظ كـ ــان يـ ـم ــارس م ـهــامــه في
م ـج ـل ــس اإلدارة ب ـح ـس ــه ال ــوط ـن ــي
العالي ،بل ربما بحس عائلة الحافظ
الـتــي أسـســت الـشــركــة لـتـقــدم منتجًا
للمواطن السوري بجودة عالية من
نــاح ـيــة ،ول ـتــؤمــن ف ــرص ع ـمــل الئـقــة
ألب ـ ـنـ ــاء الـ ــوطـ ــن مـ ــن ن ــاح ـي ــة ث ــان ـي ــة،
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ولتعظيم الـنــاتــج املـحـلــي اإلجـمــالــي
مــن ناحية ثــالـثــة» .ويضيف الرضا
ف ــي حــديـثــه ل ــ«األخ ـب ــار» أن ــه عندما
«ب ـ ــدأت ال ـح ــرب ع ـلــى س ــوري ــا انـتـقــل
الحافظ وعائلته لإلقامة في بيروت
بـ ـع ــد ت ــدمـ ـي ــر م ـن ـش ــأت ــه فـ ــي مـنـطـقــة
السبينة (ريف دمشق) ،إال أن شركة
ال ـ ـحـ ــافـ ــظ ح ــافـ ـظ ــت عـ ـل ــى ع ـم ــال ـه ــا،
وسددت رواتبهم كما لو كانوا على
رأس عملهم (مثلما قامت به الدولة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة) .وبـ ـع ــد فـ ـت ــرة ع ـل ـمــت أن
الـحــافــظ أســس مـشــروعــه فــي لبنان،
ونقل إلى هناك مجموعة كبيرة ممن
عملوا معه في سوريا».
رب ـ ـمـ ــا ي ـ ـكـ ــون الـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ ،ومـ ـق ــارن ــة
ب ـغ ـي ــره مـ ــن ال ـص ـن ــاع ـي ــن وال ـت ـج ــار
األوائ ــل ،محظوظًا لتمكنه من إبقاء
اس ــم عــائـلـتــه ع ـلــى الئ ـحــة ال ـعــائــات
امل ـ ـت ـ ـصـ ــدرة ل ـل ـم ـش ـه ــد االقـ ـتـ ـص ــادي
الـ ـ ـس ـ ــوري خـ ـ ــال الـ ـعـ ـق ــود ال ـخ ـم ـســة
األخ ـيــرة ،وهــي العقود التي شهدت
ت ـ ـحـ ــوالت اقـ ـتـ ـص ــادي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة
تـسـبـبــت ب ــإزاح ــة ط ـب ـقــة اجـتـمــاعـيــة
واسـ ـع ــة ت ـبــاي ـنــت امل ــواق ــف حـيــالـهــا.
هــذه الطبقة عرفت بـ«البرجوازية».
وبـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــب مـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــر ال ـ ـب ـ ــاح ـ ــث
االق ـت ـص ــادي زك ــي مـحـشــي ف ــإن ــه «ال
يمكن الـقــول إن الطبقة البرجوازية

ب ــال ـك ــام ــل ك ــان ــت م ـس ـت ـغ ـلــة ل ـح ـقــوق
اآلخ ـ ــري ـ ــن ،ل ـك ـن ـهــا غ ــالـ ـب ــا ،ال سـيـمــا
شريحة مالك األراضي والصناعيني
الكبار ،كانت تقف عائقًا أمام حصول
ال ـع ـم ــال والـ ـف ــاح ــن ع ـل ــى حـقــوقـهــم
العـ ـتـ ـب ــارات ت ـت ـع ـلــق ب ــاملـ ـخ ــاوف مــن
ت ــراج ــع األرب ـ ـ ــاح وال ـس ـي ـط ــرة ،وه ــذا
م ــا شـكــل عــائـقــا أمـ ــام عـمـلـيــة تنمية

ّ
تسللت شريحة اجتماعية
جديدة إلى الحياة العامة من
نافذة اقتصاديات الحرب
تضمينية تأخذ في االعتبار حقوق
الجميع ودورهم ،إضافة إلى العالقة
القوية قبل التأميم بني البرجوازية
الغنية والسياسة مما أثر سلبًا على
استقاللية وسيادة البالد».
أولى التحوالت العميقة كانت مرحلة
الـتــأمـيــم ع ــام  ،1963وال ـتــي تعاملت
مــع جميع أص ـحــاب رؤوس األم ــوال
واملـ ـلـ ـكـ ـي ــات ع ـل ــى أنـ ـه ــم م ـس ـت ـغ ـلــون
ومـتــاجــرون ،من دون أدنــى استثناء
أو تمييز ملا قدمه البعض من قيمة
مضافة اقتصاديًا واجتماعيًا ،ال بل
أن الباحث محشي يعتبر في حديثه

ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن ع ـم ـل ـي ــات ال ـتــأم ـيــم
«وبـ ـخ ــاص ــة ت ـل ــك الـ ـت ــي أج ــري ــت فــي
منتصف الستينيات كانت متطرفة
إلـ ـ ــى أق ـ ـصـ ــى ال ـ ـح ـ ــدود (م ـ ـثـ ــل ال ـح ــد
األع ـل ــى ملـلـكـيــات األراض ـ ــي الــزراع ـيــة
كــان منخفضًا ج ـدًا) وأدت إلــى ظلم
كبير ليس على املــاك والصناعيني
الكبار فقط ،وإنما على البرجوازية
ال ـص ـغ ـي ــرة واملـ ـت ــوسـ ـط ــة وع ـس ـك ــرت
االقـ ـتـ ـص ــاد وخ ـل ـق ــت ف ـئ ــة إق ـصــائ ـيــة
ج ــدي ــدة» .ث ــم ج ــاء ال ـت ـحـ ّـول املــرتـبــط
بـ ـ ــزيـ ـ ــادة حـ ـج ــم ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد وت ـغ ـل ـغ ـلــه
اجتماعيًا ومؤسساتيًا نتيجة زيادة
تدخل الدولة في الشأن االقتصادي
وتراخيها فــي محاسبة الفاسدين،
ً
ّ
التحول الثالث األخطر
وصــوال إلــى
واملتمثل في مرحلة الحرب الحالية،
التي قلبت املجتمع رأسًا على عقب.
وعقب كل تـحـ ّـول ،كانت هناك طبقة
«ب ــرج ــوازي ــة» ج ــدي ــدة تـتـشـكــل على
«أن ـ ـ ـقـ ـ ــاض» ال ـط ـب ـق ــة «الـ ـب ــرج ــوازي ــة
ال ـع ــري ـق ــة» .ط ـب ـقــة راكـ ـم ــت ث ــروات ـه ــا
وأمالكها من تحالفها مع املسؤولني
الـفــاســديــن وأص ـح ــاب ال ـن ـفــوذ ،ومــن
اسـتـغــالـهــا واسـتـثـمــارهــا لـلـظــروف
واألوض ـ ـ ــاع االق ـت ـص ــادي ــة ال ـجــديــدة،
فـكــان أن تـسـ ّـيــد املـشـهــد االقـتـصــادي
ع ـ ـ ــائ ـ ـ ــات ل ـ ـ ــم ي ـ ـس ـ ـمـ ــع الـ ـ ـس ـ ــوري ـ ــون

م ــع ال ـت ـحـ ّـول األول ،ف ـقــدت كـثـيــر من
ال ـع ــائ ــات «الـ ـب ــرج ــوازي ــة» أمــاك ـهــا
وم ـن ـشــآت ـهــا وم ـع ــام ـل ـه ــا ،ال ـت ــي ك ــان
يعمل بها نحو  117ألف عامل وفقًا
ّ
لـتـقــديــرات بعض الـبــاحـثــن ،وتمكن
بعضها مــن الـهــرب إلــى ال ـخــارج مع
ما استطاعت حمله من أموال قدرت
آنــذاك بنحو  800مليون ليرة .وهذا
مــا ق ــاد الح ـقــا ،وإل ــى جــانــب أسـبــاب
أخـ ـ ــرى ،ل ـغ ـيــاب ق ـس ــري ل ـل ـعــديــد من
ال ـعــائــات «ال ـب ــرج ــوازي ــة» الــوطـنـيــة،
وانسحابها من الحياة االقتصادية
امل ـح ـل ـيــة .وب ـح ـســب م ــا ي ــذك ــر عضو
جمعية العلوم االقتصادية ،الدكتور
فؤاد اللحام ،فقد «تباينت ردود فعل
البرجوازية الوطنية تجاه إجــراءات
التأميم ،فقسم منها خرج من البالد
مع ما أمكن من أمواله وتابع نشاطه
التجاري أو أقام نشاطًا صناعيًا في
عــدد مــن الـبـلــدان العربية امل ـجــاورة،
م ـس ــاه ـم ــا ب ــذل ــك ب ـ ــإدخ ـ ــال ال ـن ـش ــاط
الصناعي ،وخصوصًا النسيج ،إلى
ً
لـبـنــان ،األردن ،وصـ ــوال إل ــى املـغــرب
وغيرها .أما القسم الثاني فقد بقي
فــي الـبـلــد ،وتــابــع نشاطه الصناعي
بعد فترة من خالل منشآت صغيرة
الحجم متوزعة في أماكن عدة تجنبًا
للظهور في شكل واضح».
ولـ ــم ي ـقــف األم ـ ــر ع ـنــد إجـ ـ ــراء تــأمـيــم
أمـ ـ ـ ـ ــاك هـ ـ ـ ــذه الـ ـطـ ـبـ ـق ــة ك ـ ـمـ ــا ي ـش ـيــر
ع ـ ـق ـ ـبـ ــة الـ ـ ـ ــرضـ ـ ـ ــا ،ف ـ ـ ـهـ ـ ــذه «الـ ـطـ ـبـ ـق ــة
االجتماعية االقتصادية ،التي دعيت
بالبرجوازية ألسباب تتعلق بالنهج
الـ ـسـ ـي ــاس ــي الـ ـ ـ ــذي سـ ـ ــاد ف ـ ــي ب ــداي ــة
ستينيات القرن املاضي ،تم وصفها
بأنها معادية للتطور وتعمل على
س ـل ــب ل ـق ـم ــة ع ـي ــش الـ ـع ــام ــل ،وغ ـيــر
ً
ذلـ ــك م ــن ن ـع ــوت س ـل ـب ـيــة ،ف ـض ــا عن
ت ـع ـم ـيــة امل ـج ـت ـم ــع عـ ــن الـ ـ ـ ــدور الـ ــذي
لـعـبـتــه ال ـب ــرج ــوازي ــة ال ـس ــوري ــة بعد
االس ـت ـق ــال م ـب ــاش ــرة ،وخ ـي ــر شــاهــد
على ذلك هو االحتفال األخير بعيد
الـعـمــال بـتــاريــخ  1أي ــار  2018والــذي
تـ ــم فـ ــي الـ ـش ــرك ــة «ال ـخ ـم ــاس ـي ــة» فــي
منطقة الـقــابــون ،وهــي الشركة التي
جاءت تسميتها من أسماء العائالت
الدمشقية الخمسة التي أسستها».
ل ـك ــن ،وكـ ــي ال ن ـل ـقــي بــالــائ ـمــة فقط
عـلــى مــرحـلــة الـتــأمـيــم ،الـتــي حــاولــت
ح ـكــومــات مــا بـعــد ال ـعــام  1970قلب
صفحتها والتخفيف من تأثيراتها
ال ـس ـل ـب ـي ــة وت ـ ـعـ ــزيـ ــز إي ـج ــاب ـي ــات ـه ــا،
ف ـ ــإن مـ ــا ع ـ ّـج ــل ب ــرص ــاص ــة ال ــرح ـم ــة
ع ـلــى ح ـض ــور وم ـســاه ـمــة ال ـعــائــات
ال ـت ـج ــاري ــة وال ـص ـن ــاع ـي ــة امل ـش ـه ــورة
آنـ ـ ـ ــذاك ،ك ـ ــان أيـ ـض ــا شـ ـي ــوع ال ـف ـســاد
منذ عقد الثمانينيات وإسهامه في
ّ
إنتاج طبقة اجتماعية طفيلية تولت
ّ
قيادة النشاط االقتصادي ،وتحولت
تدريجًا إلــى قــوة ضغط ال يستهان
بها مع دخول البالد مرحلة االنفتاح
واللبرالية االقتصادية ،وبقيت كذلك
حتى مطلع العام .2011

حيتان الحرب
ال تبدو نتائج الحرب الحالية بأقل
تــأثـيــر عـلــى م ــا تـبـقــى م ــن الـعــائــات
«الـبــرجــوازيــة» القديمة أو تلك التي
دخ ـل ــت ع ــال ــم امل ـ ــال واألع ـ ـمـ ــال خــال
ال ـع ـق ــود األربـ ـع ــة امل ــاض ـي ــة ،فــارضــة
ن ـف ـس ـهــا ب ـط ــري ـق ــة أو بـ ــأخـ ــرى عـلــى
امل ـش ـه ــد االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي الـ ـ ـس ـ ــوري ،إذ
حـصــدت الـحــرب بــدمــارهــا وخرابها
م ـن ـش ــآت ومـ ـع ــام ــل خ ــاص ــة ك ـث ـي ــرة،
م ـت ـس ـب ـب ــة ب ـ ـخـ ــروج أم ـ ـ ـ ــوال ال تـ ــزال
تقديراتها إلى اليوم غير دقيقة ،إنما
حجمها يتجاوز وفق كل التوقعات
مليارات الدوالرات.
ّ
هنا أيضًا تسللت شريحة اجتماعية
جديدة إلى الحياة العامة من نافذة
اق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــات ال ـ ـ ـحـ ـ ــرب ،م ـس ـت ـف ـيــدة
م ـ ــن ظ ـ ـ ـ ــروف األزمـ ـ ـ ـ ـ ــة ،والـ ـعـ ـق ــوب ــات
االقتصادية ،والفساد املستشري في
مؤسسات الــدولــة واملجتمع ملراكمة

تأكيدات لزيارة وفد أمني أميركي لدمشق

دور الصحافة
يــرى الباحــث االقتصــادي زكــي
محشــي أن مؤسســات الدولــة يجــب
أن تلعــب الــدور األكبــر مــع إعطــاء
املســاحة الكاملــة والحــرة للمجتمــع
املدنــي ،بمــا فــي ذلــك الصحافــة للقيــام
بعمليــات املراقبــة والحشــد والنقــد
واملناصــرة للسياســات التنمويــة
التضمينيــة والناجحــة ،طبعــا هنــاك
ضــرورة إلعــادة هيكلــة مؤسســات
الدولــة بشــكل جــذري ملواجهــة تحالــف
الفســاد مــع أصحــاب النفــوذ ،إضافــة
إلى إيجاد اإلطار واآلليات التشريعية
والقانونيــة والتنفيذيــة لتعزيــز
شــفافية وفاعليــة عمــل مؤسســات
الدولــة وتفاعلهــا الدائــم واإليجابــي مــع
املجتمــع املدنــي والقطــاع الخــاص.

ث ــروات ومـلـكـيــات واسـعــة غـيــر معروفة
املصدر ،وبات حجمها مع مرور الوقت
بأرقام «خيالية».
الـ ـخـ ـط ــورة ال ـن ــاش ـئ ــة ع ــن هـ ــذه الـطـبـقــة
الطفيلية ال ـجــديــدة ال تتمثل فـقــط في
ح ــال ــة اإلقـ ـص ــاء وال ـت ـه ـم ـيــش املـتـعـمــدة
لـ ـش ــريـ ـح ــة واس ـ ـ ـعـ ـ ــة مـ ـ ــن ال ـص ـن ــاع ـي ــن
وال ـت ـج ــار ع ـم ـلــوا ل ـس ـنــوات وع ـق ــود في
الـســوق املحلية وكــونــوا خـبــرات هائلة
إداري ــا ومهنيًا ،وإنما كذلك في طبيعة
األن ـش ـطــة االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي تـمــارسـهــا
ت ـلــك ال ـط ـب ـقــة ،وال ـت ــي ي ـن ــدرج معظمها
فــي إط ــار الـسـعــي نـحــو الــربــح الطفيلي
الـســريــع ،بــأي طريقة وعـلــى حـســاب أي
مبدأ ،في حني أن حاجة البالد تقتضي
االهتمام والتوجه أكثر نحو االقتصاد
اإلنتاجي املــولــد لفرص العمل والسلع
والقيمة املضافة.
وهذا ما يدفع بالعميد السابق للمعهد
الــوط ـنــي لـ ـ ــإدارة ال ـعــامــة إل ــى الـتــأكـيــد
على أن سوريا اليوم «وفــي ظل ضعف
م ـ ـ ــوارد الـ ــدولـ ــة إلع ـ ـ ــادة اإلع ـ ـمـ ــار ،فـهــي
ب ـحــاجــة إلـ ــى ف ـتــح ح ـ ــوار م ــع م ــا سمي
بــالـبــرجــوازيــة الـســوريــة لــاسـتـفــادة من
خبرتها ،وطنيتها ،لوضع ،على األقــل،
ق ــان ــون ال ـت ـشــارك ـيــة رقـ ــم  5ل ـع ــام 2016
موضع التطبيق ،وذلك من خالل األخذ
بــرأي ـهــا وتـ ـ ــدارك م ـعــوقــات تـطـبـيـقــه .أو
لتدارك العثرات في قوانني أخرى تكبح
دخول االستثمارات إلى السوق املحلية،
مثل قانون ضريبة الدخل رقم  24لعام
 2003وتـعــديــاتــه وغ ـيــره مــن الـقــوانــن
بهدف منح حوافز تشجيعية ،أو إعادة
النظر ببعض القرارات التي تنظم منح
الـتــراخـيــص اإلداريـ ــة للمنشآت املــدمــرة
إلعـ ـ ــادة ب ـن ــاء ق ـط ــاع األعـ ـم ــال مـ ـج ــددًا».
مــع اإلش ـ ــارة إل ــى أن املـطــالـبــة الشعبية
بـتـحـيـيــد أث ــري ــاء الـ ـح ــرب واالس ـت ـف ــادة
مــن خ ـبــرات قـطــاع األع ـم ــال الــوط ـنــي ،ال
تعني بأي حال تبيض كامل لـ«صفحة»
الطبقة الـبــرجــوازيــة القائمة قبل العام
 ،2011فالعديد مــن أفــرادهــا كــانــوا وما
زالوا شركاء لحيتان األزمة الحاليني.
فــي ال ـعــام  ،2005وعـنــدمــا كــانــت الـبــاد
تـشــق طــريـقـهــا مـســرعــة نـحــو االنـفـتــاح
االقـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــادي ،مـ ـ ـنـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة
الصناعيني السوريني «القلم األخضر»
إلقـ ـ ـ ـ ــرار م ـ ــا يـ ــريـ ــدونـ ــه م ـ ــن ت ـش ــري ـع ــات
وإجـ ــراءات وقـ ــرارات ،وهــذا مــا شجعهم
عـ ـل ــى الـ ـبـ ـح ــث فـ ــي إمـ ـك ــانـ ـي ــة امل ـط ــال ـب ــة
ب ـم ـنــح ت ـع ــوي ـض ــات مل ـت ـض ــرري مــرحـلــة
التأميم السابقة .والسؤال :ملن يمكن أن
ُيعطى القلم األخـضــر فــي هــذه املرحلة
املصيرية؟ هل للجميع من دون تمييز
كما تعامل التأميم في ستينيات القرن
ـي؟ وكيف يمكن للدولة السورية
املــاضـ ّ
أن تتدخل لدعم الطبقة «البرجوازية»
الوطنية والحقيقية؟

أول «اجتماعات إدلب» في مجلس األمن
ّ
أكدت وكالة «رويترز» ،أمس ،ما نشرته
«األخبار» عن زيارة وفد أميركي أمني
لــدمـشــق فــي حــزيــران املــاضــي .ونقلت
ال ــوك ــال ــة ع ــن م ـس ــؤول ف ــي «ال ـت ـحــالــف
اإلقليمي» الداعم لدمشق تأكيده زيارة
ال ــوف ــد الـ ــذي يـضــم م ـســؤولــن أمـنـيــن
واستخباريني ،وأن «معظم التفاصيل
الـ ـ ـت ـ ــي وردت فـ ـ ــي ت ـ ـقـ ــريـ ــر األخـ ـ ـب ـ ــار
صحيحة» .وفــي تعليق على التقرير،
قال مسؤوالن أمنيان أميركيان رفيعا
املستوى ،رفضا ذكر اسميهما ،إنه كان
هـنــاك «ح ــوار مستمر مــع أع ـضــاء في
نظام األسد» حول إخراج «داعش» من
سوريا ومخزون األسلحة الكيميائية
واستخدامها ،بما في ذلــك الكلورين،
ومـصـيــر الـصـحــافــي أوس ـت ــن تــايــس،
الــذي يعتقد مسؤولون بأنه محتجز
لدى دمشق أو حلفائها ،على ما نقلت
الوكالة.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،اف ـت ـت ـحــت مــوس ـكــو،
أم ـ ــس ،أول ـ ــى ج ـل ـســات م ـج ـلــس األم ــن
امل ـخ ـص ـص ــة ل ـب ـح ــث الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــورات فــي
مـنـط ـقــة إدل ـ ــب وم ـح ـي ـط ـهــا ،والـ ـت ــي ال
ي ـت ــوق ــع أن تـ ـك ــون وح ـ ـيـ ــدة ،وخ ــاص ــة
ف ــي ح ـ ــال انـ ـط ــاق ع ـم ـل ـيــات الـجـيــش
السوري املرتقبة هناك .الجلسة ،التي
ع ـق ــدت ب ــدع ــوة روسـ ـي ــة ،ب ــدت تـحــركــا
استباقيًا ألي حشد دبلوماسي غربي
محتمل ،قــد يسعى إلــى تقييد تحرك
دم ـش ــق وح ـل ـفــائ ـهــا ع ـلــى األرض ،أو
استغالل ذلك لتبرير تنفيذ اعتداءات
ج ـ ــدي ـ ــدة عـ ـل ــى س ـ ــوري ـ ــا .وت ـض ـم ـن ــت
تـنــويـهــا م ــن ق ـبــل ال ــوف ــدي ــن ،ال ـس ــوري
وال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ،إلـ ـ ــى وج ـ ـ ــود م ـع ـل ــوم ــات
حــول مـســاع لفبركة هـجــوم كيميائي
جــديــد فــي إدل ــب أو محيطها ،لتبرير
ض ــرب ــة ع ـس ـكــريــة غــرب ـيــة ض ــد مــواقــع
ح ـكــوم ـيــة س ــوري ــة ،س ـبــق أن تـعـهــدت
بـتـنـفـيــذهــا كــل م ــن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
وبــري ـطــان ـيــا وف ــرن ـس ــا .ووسـ ــط غـيــاب
س ـف ـيــري ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة وفــرنـســا
ل ـ ـ ــدى املـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ،وحـ ـض ــور
ن ــواب عـنـهـمــا ،أعـ ــادت ب ـيــانــات ال ــدول
املـتـحــالـفــة مــع واش ـن ـطــن ،تحذيراتها
م ـ ــن «املـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر» ال ـ ـتـ ــي ق ـ ــد تـحـمـلـهــا
العملية العسكرية على املــدنـيــن في
إدلب .وعبرت الدبلوماسية األميركية

كيلي ك ــوري ،التي مثلت بــادهــا ،عن
قلقها من إمكانية «استخدام النظام
أسلحة كيميائية ضد املدنيني هناك».
وكما العادة ،تجاهل أي من مندوبي
تلك الــدول ،الحديث عن وجود «هيئة
تـ ـح ــري ــر ال ـ ـش ـ ــام» وبـ ــاقـ ــي ال ـف ـص ــائ ــل
املــرتـبـطــة بتنظيم «ال ـق ــاع ــدة» ،مقابل
تـشــديــد روس ــي ـ ـ ـ ـ س ــوري عـلــى الـحــق
في إنهاء وجــودهــا هناك ،ودعــوة من
ممثل روسيا إلى واشنطن وحلفائها،
إلى الضغط على الجماعات املسلحة
لفصلها عن «التنظيمات اإلرهابية».
وهــو ما يتقاطع مع ما نقل عن وزير
الدفاع سيرغي شويغو ،الــذي قال إن
الجيش الروسي يجري محادثات مع
جـمــاعــات مسلحة فــي إدل ــب للتوصل
إلى «تسوية سلمية» .وتولت مساعدة
السفير الفرنسي لــدى األم ــم املتحدة
آن غ ـي ـغ ــن ،م ـه ـمــة ت ـج ــدي ــد ال ـت ـهــديــد
ل ـل ـح ـكــومــة الـ ـس ــوري ــة بـ ــأن اس ـت ـخ ــدام
األس ـل ـح ــة الـكـيـمـيــائـيــة سـيـلـقــى «ردًا
عـسـكــريــا» م ــن جــانــب ب ــاري ــس ولـنــدن
وواشـنـطــن .وهــو مــا حضر أيـضــا في
تـصــريـحــات لــوزيــر ال ــدف ــاع األمـيــركــي
جايمس ماتيس ،الذي أكد في الوقت
ن ـف ـس ــه وجـ ـ ـ ــود «ق ـ ـنـ ــاة ت ـ ــواص ـ ــل» مــع
الجانب الروسي ،في هذا الشأن.
وم ــع ال ـع ــودة املــرتـق ـبــة ل ـن ـشــاط مـســار
جنيف ،بدا الفتًا أن املعسكر األميركي

ّ
أعد توافقات عامة في الشأن السوري،
سـ ـيـ ـخ ــوض وفـ ـقـ ـه ــا ال ـ ـن ـ ـقـ ــاشـ ــات مــع
ال ـجــانــب األم ـم ــي ،كـمــا مــع روس ـي ــا .إذ
كرر وزير الدفاع األميركي أمس ،خالل
مــؤت ـمــر ص ـحــافــي م ـش ـتــرك م ــع رئـيــس
هيئة األركان جوزف دانفورد ،ما أشار
ً
إليه قبال ،الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون ،عن ضرورة السعي لـ«تمكني
الـشـعــب ال ـس ــوري مــن اخـتـيــار قـيــادتــه
املـسـتـقـبـلـيــة ب ـن ـف ـســه» ،ووف ـ ــق تعبير
ماتيس :لـ«تشكيل حكومة جديدة من
دون (الرئيس بشار) األسد» .هذا اإلطار
الـعــام املـشـتــرك ،يلتزم فـكــرة «االنتقال
السياسي» وفق مقررات جنيف ،لكنه
ال يعطي موقفًا واضحًا وحاسمًا من
طرح «اللجنة الدستورية» الذي خرج
مـ ــن «سـ ــوت ـ ـشـ ــي» .وسـ ـيـ ـك ــون ح ـضــور
ممثلي الدول األعضاء في «املجموعة

أكدت واشنطن بقاء
قواتها حتى تحقيق
ّ
«تقدم» في جنيف

من تظاهرة أمس ضد قرار «اإلدارة الذاتية» إغالق
مدرستين سريانيتين في مدينة القامشلي (األناضول )

املصغرة» إلى جنيف ً
بناء على دعوة
مـ ــن املـ ـبـ ـع ــوث األم ـ ـمـ ــي س ـت ـي ـف ــان دي
مـيـسـتــورا ،فــي الــرابــع عشر مــن أيلول
املـقـبــل ،أول اخـتـبــار حقيقي الحتمال
تعاون تلك الــدول مع مبادرة «اللجنة
الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة» .وسـ ـتـ ـك ــون الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـح ــدة ح ــاض ــرة ف ــي االج ـت ـم ــاع ــات،
التي ستعقد بعد يومني على لقاءات
م ـمــاث ـلــة ي ـجــري ـهــا دي م ـي ـس ـت ــورا مــع
ممثلي تــركـيــا وإي ـ ــران وروس ـي ــا ،عبر
املمثل الخاص الجديد املعني بامللف
ال ـس ــوري ،جيمس جـيـفــري ،ومبعوث
ال ـب ـي ــت األب ـ ـيـ ــض ال ـ ـخـ ــاص ب ـس ــوري ــا،
جويل ريبورن.
وكـ ـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا أمـ ـ ـ ــس ،ت ــأكـ ـي ــد ك ـ ــل مــن
مــات ـيــس ودان ـ ـفـ ــورد خ ـطــط بــادهـمــا
الخاصة بمستقبل القوات األميركية
في سوريا .إذ أعاد وزير الدفاع طرح
«ثــاثــة ش ــروط» تسبق أي انسحاب
م ـح ـت ـم ــل م ـ ــن هـ ـ ـن ـ ــاك ،وهـ ـ ــي هــزي ـمــة
تنظيم «داعـ ــش» بــالـكــامــل ،وتــدريــب
قــوات أمــن محلية ق ــادرة على «حفظ
األمن» وضمان عدم عودة «التنظيم»
إلـ ـ ــى الـ ـنـ ـش ــاط مـ ـ ـج ـ ــددًا ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب
تحقيق تقدم جــدي في مسار «الحل
ال ـس ـيــاســي» ع ـبــر م ـح ــادث ــات جنيف
فـقــط ،وال ـتــي تــرعــاهــا األم ــم املـتـحــدة.
ومع تأكيد ماتيس ودانفورد أن وزير
الخارجية مايك بومبيو ،يقود جهودًا
م ـك ـث ـفــة م ــع «الـ ـش ــرك ــاء اإلق ـل ـي ـم ـيــن»
لـتــأمــن الـتـمــويــل الـ ــازم لـعـمــل قــوات
«التحالف الدولي» وتدريب نحو 15
ألف عنصر من ضمن «قــوات سوريا
الديموقراطية» ملهمات «حفظ األمن»،
أكد املسؤوالن العسكريان أن إخراج
الـقــوات اإليرانية من سوريا سيبقى
ضمن أهداف واشنطن األولــى .وجاء
ذل ــك بــال ـتــوازي مــع مــا نقلته وســائــل
إع ــام إيــرانـيــة عــن امللحق العسكري
اإليــرانــي في دمشق أبــو القاسم علي
نجاد ،من تأكيد أن «استمرار وجود
م ـس ـت ـش ــاري ــن إي ــرانـ ـي ــن ف ــي س ــوري ــا
ه ــو أح ــد ب ـن ــود االت ـفــاق ـيــة الــدفــاع ـيــة
والتقنية بني طهران ودمشق» والتي
ت ــم تــوق ـي ـع ـهــا أخـ ـيـ ـرًا ،ودخـ ـل ــت حيز
التنفيذ مباشرة.
(األخبار)

تقرير

وزير إسرائيلي :معركة «إخراج» اإليرانيين ...طويلة
يحيى دبوق
أكــدت تل أبيب ،أمــس ،صعوبة تحقيق املصالح األمنية
ف ــي س ــوري ــا ،وف ــي مـقــدمـهــا مـنــع «ال ـت ـمــركــز اإلي ــران ــي»
وتـنــامــي تـهــديــده فـيـهــا ،رغ ــم الـتــأكـيــد فــي املـقــابــل على
اإلصرار على تحقيق هذه املصالح .التأكيد اإلسرائيلي،
جـ ــاء ع ـل ــى ل ـس ــان ع ـض ــو امل ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ــوزاري املـصـغــر
للشؤون األمنية والسياسية في تل أبيب ،وزيــر األمن
الداخلي غلعاد أردان ،الذي أشار في حديث مع صحيفة
«يديعوت أحرونوت» ،إلى رفض تل أبيب أي اتفاق يعقد
بــن طـهــران ودمـشــق ،ي ــؤدي إلــى منح شرعية للوجود
اإليراني في املنطقة.
وق ــال أردان ،فــي تـحــذيــر مـ ّ
ـوجــه إل ــى الــرئـيــس الـســوري
بشار األســد ،إن «سياسة إسرائيل لن ّ
تتغير وهي لن
ترضى بوجود إيــرانــي في ســوريــا ،وكذلك بعد انتهاء
الحرب وحسمها ملصلحة النظام السوري» .وأضاف إن
«الثمن الذي سيدفعه األسد سيكون أعلى بكثير ،ونحن
سنوضح لــأســد الثمن الباهظ ال ــذي سيدفعه ،تباعًا،
جــراء إبقاء إيــران لديه» .وأضــاف «املواجهة بيننا وبني
اإليرانيني ،ستكون على األرض السورية ،ما سيقوض
االستقرار فيها ويفقدها األمان املنشود».
مع ذلك ،ورغم هذا التهديد ،أكد أردان أن إسرائيل لم تكن
تتوقع ،منذ البداية ،أن يرفع اإليرانيون الراية البيضاء

استسالمًا ،األمر الذي يفهم من زيارة وزير الدفاع ،أمير
حاتمي ،واالتفاق الــذي أبرمه في دمشق حول التعاون
العسكري بني الجانبني .وأضاف أردان إن أي اتفاق بني
سوريا وإيران ،بشأن إعادة تأهيل الجيش السوري هو
مجرد «ذريـعــة وخــدعــة» إلضفاء الشرعية على وجود
ً
القوات اإليرانية في املنطقة ،وهــو ما ال نقبل بــه ،قائال
«هذه اللعبة ال تنطلي علينا ،ولن نقبل بوجود إيراني في
سوريا ،ولن يصبح من ناحيتنا شرعيًا أبدًا».
وردًا على س ــؤال حــول استراتيجية إخ ــراج اإليرانيني
من سوريا ،وسط جملة التعقيدات القائمة فيها ،وفي
املـقــدمــة الــوجــود الـعـسـكــري ال ــروس ــي ،أج ــاب أردان مع
إش ــارات دالــة على تراجع في «الـحــزم» الــذي كــان يبديه
املسؤولون اإلسرائيليون حيال هذا «التهديد» تحديدًا،
أن «إســرائ ـيــل ت ــدرك ب ــأن ه ــذه املـعــركــة (ض ــد التمركز
اإليــران ــي) طويلة األم ــد ،وهــي ال تحسم خــال أسابيع
أو أش ـهــر مـقـبـلــة» .واع ـت ـبــر أن «ه ــذه امل ـعــركــة مرتبطة
باملعلومات االستخبارية وباتخاذ قرارات جدًا نقطوية»،
في إشــارة منه إلــى استمرار الهجمات املوضعية غير
الــواسـعــة ،ضمن املـتــاح واملـقــدور عليه ،مــع اإلش ــارة إلى
تعقيدات الساحة وضوابط يفرضها الوجود الروسي،
إذ أكد أن اتخاذ القرارات (والضربات) النقطوية ،تشترك
فيها املصالح اإلقليمية ،مــع اإلدراك ومعرفة (ماهية)
الوجود الروسي ،والحساسية تجاهه».

ّ
أردان يعلق على تقرير «األخبار»

ّ
عــلــق غ ـل ـعــاد أردان ع ـلــى امل ـع ـلــومــات ال ـتــي ن ـشــرت في
«األخبار» ،أول من أمس ،حول زيارة الوفد االستخباري
األم ـيــركــي لـلـعــاصـمــة ال ـســوريــة ،وال ـع ــرض ال ــذي حمله
لــدمـشــق بمقايضة ال ــوج ــود الـعـسـكــري األم ـيــركــي في
ّ
التنف وشرق الفرات بسلة مطالب مقابلة ،في مقدمها
ان ـس ـح ــاب إيـ ـ ــران ب ـش ـكــل ك ــام ــل م ــن مـنـطـقــة ال ـج ـنــوب
السوري.
وفــي تعليقه ،قــال إن «االت ـصــاالت تـجــرى ط ــوال الوقت
مــع الــواليــات املتحدة وروس ـيــا ،حــول إخ ــراج اإليرانيني
وال ـقــوات األجنبية مــن ســوريــا ،إذ إن الــواليــات املتحدة
تدرك أيضًا( ،إلى جانب إسرائيل) األضرار الهائلة التي
ّ
يتسبب بها الوجود اإليراني في الشرق األوسط».
الــوزيــر اإلســرائـيـلــي ،شــدد فــي املـقــابــل على أن الـحــراك
األميركي تجاه سوريا ال يلغي أن «كل شيء ،وقبل أي
شيء آخر ،كون املسألة (إخراج إيران من سوريا) هي
ً
مصلحة إســرائـيــل مـبــاشــرة» ،قــائــا «ال أدري مــا الــذي
يمكن لـ ــإدارة األمـيــركـيــة أن تـقــدمــه (ل ـســوريــا) مقابل
إخـ ــراج اإلي ــران ـي ــن» .فــي إشـ ــارة مـنــه إل ــى أن ال ـعــروض
األميركية قد ال تعني إسرائيل ،وإن كانت منسقة معها،
ما لم تأت النتيجة مطابقة للمصلحة األمنية اإلسرائيلية،
وتحديدًا إنهاء الوجود اإليراني في سوريا.

