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)علــى كثرة مــا بينهم 
من خالفات، كان »غاندي« 
صديقا حميما وتوأم روح 
»طاغور« 1٨٦1-1941 شاعر 
الهنــد القومي. وكذلك كان 
»نهــرو« قريبا من طاغور 
العديد  وحــاول ترجمــة 
من معتقداتــه الثقافية الى 
السياسي، ومن بني  الواقع 
هــذه املعتقــدات الثقافية 
الدينية،  كانــت احلريــة 
والدميوقراطيــة، وحقوق 
املرأة،  اإلنســان، وحترير 
الهند، وسائر  ومبدأ وحدة 
األفكار التي ينظر إليها الناس 
اليوم على انها من املسلمات، 
اال ان قبولها لم يتحقق دون 
صراع مرير مع املتشددين 
جتاه املفاهيم التقليدية في 

الهند(.
> > >

الفقرة الســابقة ليست 
منقولة من كتاب سياســي 
أو تاريخي عــن الهند، بل 
هي فقرة منقولة من كتاب 
)سينمائي( يعرض للتجربة 
للمخرج  الثرية  السينمائية 
الهندي الراحل »ساتيا جيت 
املتوفى عــام 1992  راي« 
والكتاب دراسة عميقة ونقد 
سينمائي اجتماعي وضعه 
املخرج والناقــد واملؤرخ 
»داس غوبتا« والذي يصف 
الكبير  الهندي  السينمائي 
»راي« بأنه )آخر ممثل عظيم 
حلركة التجديد الهندية التي 
البريطانيني  فجرها قدوم 
الذين وجد فيهم احلداثيون 
الهنود نقطــة اتصال مع 
احلضارة الغربية وقد ألهم 
ذلك االتصال الدعوة إلى اتباع 
املنهج العقلي إلصالح األديان 
وتخليصها من اخلرافات(.

> > >
يذكــر املؤلف )ان نهرو 
انديرا غاندي  ابنته  أرسل 
التــي أصبحــت في وقت 
الهند،  الحق رئيسة وزراء 
إلى اجلامعة التي أسســها 
بهاراتي(  طاغور )فيسفا - 
بالقرب مــن مدينة كالكتا، 
وإلى هذه اجلامعة نفســها 
ذهب »راي« حيث تركت تلك 
التجربة أثرا عميقا في نفسه، 
ومتكن من فهم الكثير عن 
روح الفن الهندي والتقاليد 
التي متثل أساس هذا الفن. 
ومثل أبطال النهضة الهندية 
)غاندي ونهرو( لم يتخل هذا 
السينمائي العظيم عن صلته 
بالتقاليد في سعيه إلى البحث 
عن نظرة عقالنية - إنسانية 

إلى العالم(.

»لو كان الفقر رجال لقتلته« مقولة تعكس واقعا يعيشــه 
الفقراء ولنا في هذا األمر حكاية.

كلفت يوما للقيام بجولة ميدانية لتفقد املشاريع اخليرية 
في إحدى الدول اآلسيوية.

توجهنا صباحا إلى أول مشــروع وهو عبارة عن مجمع 
ضخم لرعاية األيتام تتوافر فيه كل مقومات احلياة الكرمية 
باإلضافــة إلى مالحق لألرامل الثكالى، يبعد هذا املشــروع 
مسير ساعتني بالسيارة، في هذه األثناء وقبل الوصول بعدد 
من الكيلو مترات أشار مضيفنا إلى القرى واألكواخ املتاخمة 
للطريق يعيش أفرادها حتت مســتوى خط الفقر، يعانون 
ويالت األمراض واملوت والتشرد وبسببه يتعرضون لشتى 
أصناف انتهاكات حقوقهم كبشــر، فالعيش ال يطاق بسبب 
انعدام أبسط مقومات احلياة وسط عجز تام للسلطات املعنية 
عن إنقاذ األطفال والشيوخ والنساء من أوضاعهم املأساوية 
التي تشــتد خطورة في حال األمطار املوســمية والكوارث 

الطبيعية التي تزيد من كربهم ومحنهم.
يكمل مضيفنا حديثه: بعد أن وافقت السلطات املعنية على 
تخصيص أرض لتنفيذ وبناء مشروعنا اخليري نحقق من 
خالله هدفنا في بسط العيش اآلمن لأليتام، بدأنا في احضار 
مواد البناء وتنفيذ املراحل األولى للمشروع ففوجئنا يومها 
بقيام اجلهات املعنيــة في تلك الدولة باتخاذ خطوات مماثلة 
بتنفيــذ خطة عمل جبارة إلنقاذ تلك القرى وقاطني األكواخ 
املهترئة من مآسيهم ومحنهم فبدأت في شق الطرق وتعبيدها 
وإيصال التيار الكهربائي لها وبناء املستشــفيات واملدارس 
لتستبشر تلك املجتمعات بزوال كوابيس املرض واملوت احملتوم، 
وبدأت عجلة حياة جديدة تدور، قوامها حتقيق احلد األدنى 
مــن متطلبات العيش اآلدمي التي كانت يوما أضغاث أحالم! 
فكان ملجيئنا فاحتة خير وعلى السلطات الرسمية التي رأت 
في عزميتنا وجهودنا ببناء مجمع لأليتام إزالة حمل ثقيل عن 
كاهلها بإنقاذ األيتام واألرامل وتخفيف املعاناة عنهم بتحمل 
الكويت جزءا كبيرا بإنقاذ الفقراء، وأن الدور الذي تلعبه الكويت 
ال يقتصر على بناء مجمعا لأليتام لتكسي أجسادهم العارية 
وتســد أفواههم املشرعة بل هو مبنزلة )قبلة احلياة( أعادت 
لشرايني الفقراء مجرى الدم والى قلوب سقيمة نبضها متاما 

كما دفعت بالسلطات املعنية همتها وعزميتها.
فجأة صمت مضيفنا، أخنقته عبرة لذكرى )ســالفة ذلك 
الطفل( ثم نطق بعزمية التحدي قائال: كنا يوما نتفقد أحوال 
الفقراء في إحدى القرى القريبة من مجمع دور الرعاية الذي 
انتهينا من بنائه وإذ بأحد األطفال يســأل سيدة تقف بقربه 
بعد أن عرف ســبب قدومنا وهو جتميــع األطفال اليتامى 

لتسكينهم في املجمع اجلديد.
أيكون لي حظ في الذهاب معهم؟ فقالت له الســيدة ال.. 
فأنت طفل ألب موجود وأم متوفاة وال تنطبق عليك الشروط.
ظل هذا الفتى يحلم باالنضمام إلى أطفال مجمع األيتام! 
وذات يوم كررنا الزيارة لتلك القرية وإذ بالسيدة نفسها تأتي 
لنا مســرعة وهي تقول: أتذكر ذلك الطفل الذي كان يطلب 

انضمامه ملجمع األيتام؟ قلت نعم.
قالت: يأتيني كل يوم سائال: متى )ميوت( والدي؟ فأنهره 
عن ذلك الســؤال لكن فضولي أجبرني على معرفة السبب 
فأدركت منه غريــب املقصد واملعنى: بقوله حتى أعيش في 

مجمع األيتام الكويتي! بكت املرأة وأبكتني معها.
ليس هناك غريب في األمــر، إنها الكويت ذراع لكل من 
ليس له راع، وراعي نهضتها لإلنسانية العاملية أمير وإنسان.

الكل يعرف أن معدل دخل األســر فــي الكويت في أغلبه 
متوســط فليس الكويتي كما يعتقد األغلبية في منزله حنفية 
للنفط واملال، بل إن أغلب األسر متوسطة الدخل ومعظم األسر 
دخلها من جهتني جهة الزوج واجلهة األخرى الزوجة، وهما يعلق 
على كاهلهما دفع اإليجار ومصروف املنزل ودفع أجرة اخلادمة 
والسائق إن وجد هذا فضال عن الكثير من املصروفات األخرى.
فاليوم الكويتي املتزوج ال يوجد لديه في الغالب سكن ملدة 
عشــرين عاما من زواجه حتى يســكن في منزله الذي توفره 
الرعاية الســكنية وطوال هذه الفترة يضطر ألن يدفع إيجارا 
ملنزل الزوجية، الذي في الغالب يكون مرتفعا، وهذا األمر معلوم 
لدى اجلميع فالكل يشكو من ارتفاع قيمة اإليجارات نظرا ألن 

الكل حر في إيجار العقارات التي ميتلكها.
األمر اآلخر هل يعقــل ان يكفي راتب الزوجني أيضا قيمة 
توفير األغذية التي باتت مرتفعة بشكل مطرد؟! فاليوم من يدخل 
األسواق ليشتري املأكوالت أصبحت املئة دينار ال تأتي له بكل 
األغذية التي تطلبها أسرته، فكل املأكوالت ارتفعت أسعارها أيضا 
دون أن جند وقفة من وزارة التجارة للحد من ذلك، فنســمع 
أن وزارة التجارة تريد ان حتد من ارتفاع األســعار ولكن هذه 
مجرد أقاويل تنشر في اإلعالم، والواقع من يذهب لألسواق يجد 
األسعار مرتفعة بشكل كبير فحتى اخلضروات أسعارها مرتفعة 
مع غياب دور الهيئة العامة للزراعة في توفير خضروات محلية 

بأسعار مخفضة تناسب اجلميع وتلبي كل األذواق.
من جانب آخر، فالكويتي والكويتية يدفعان أقساطا وقروضا 
وكثيرا من االلتزامات التي تثقل كاهلهما ثم بعد ذلك حني يذهب 
أبناؤهما للمدرسة تصدم األسرة بطلبات املدرسني التي ال تتوقف، 
وهذه ميزانية إضافية على األسرة، وكلها طلبات ثانوية ليست 
محورية إال أنها تعتبر من الواجبات املدرسية التي تفرض على 
الطلبة ضرورة االلتزام بها وجلبها حلصة الفصل بحجة دعم 

العملية التعليمية.
والسؤال: إذا كانت هذه الطلبات من صميم العملية التعليمية 
فلمــاذا ال تقوم وزارة التربية بتوفيرها للطالب والطالبات من 
ميزانية وزارة التربية فهل سيكون الرد أن ميزانية وزارة التربية 
ال تكفي لتلبية هذه الطلبات وهي وزارة تقول ليست لدي ميزانية 
فما بالك باألســر؟ فهل يعقل ان أولياء األمور أغنى من وزارة 
التربية لتكون لديهم ميزانية غير متواجدة لدى وزارة التربية؟!
املشكلة لدينا ان الكثير حني يتحدث عن الواقع االقتصادي 
لألســر الكويتية يخالف الواقع وال يالمس احلقيقة، فاألغلب 
لدينا يعتمد على الراتــب احلكومي فقط وليس لدى الكثيرين 
مدخول آخر سوى الراتب، ولها ان تتخيل وزارة التربية ووزارة 
التجارة على السواء ان ضمان وجود حياة رغدة للمواطن يتوقف 
بالدرجة األولى علــى تقليل املصروفات الثانوية باإلضافة الى 
ضبط أسعار السلع، فاحلكومة وهلل احلمد توزع رواتب جيدة 

على املواطنني ولكن املشكلة في الغالء واملصاريف اجلانبية.
لذا نتمنى من وزارة التربية أن تســاهم في تخفيف العبء 
عن املواطنني من خالل التعميم على املدرسني بعدم إثقال كاهل 
األسر بطلبات ثانوية ال متت للعملية التعليمية بصلة وإن كانت 

في حقيقتها ذات أهمية فلتوفرها وزارة التربية للطلبة.

كان مبنى التلفزيون يبعد عن الطريق 
املوصل بني إمارتي دبي والشارقة، ما 
يقل عن كيلومتــر واحد، وكان مبنى 

صغيرا مكونا من طابق واحد.
وكنا نتلقى املواد اإلخبارية والفنية 
من التلفزيــون األم في الكويت لذلك 
كانت أخبارنا املصورة تتأخر يوما، إال 
في يوم واحد أتذكره جيدا ألنني كنت 
أنا مذيع األخبار تلك الليلة، وهو يوم 
وفاة الرئيس املصري األســبق جمال 
عبدالناصر، حيث متكن الفريق الفني 
من تسجيل ما كان يبثه تلفزيون الكويت 
ألن الطقس في ذلك اليوم كان مناسبا 

جلعل صورة البث واضحة.
أما األخبار احمللية التي حتدث في 
اإلمــارات فيقوم مصــورو تلفزيون 
الكويت من دبي بتصويرها سينمائيا 
وإرسالها إلى الكويت ليتم حتميضها 

وإعادة إرسالها إلى دبي ليتم بثها.
ذكريات كثيرة وجميلة رمبا أعود 

إليها في مقالة الحقة.

دبي.
واستمر نظام املناوبة بيننا كمذيعني 
بحيث يتسلم العمل في تلفزيون دبي 
أحدنا ملدة أسبوعني ثم يأتي من ينوب 

عنه وهكذا.
وتعددت مرات ذهابي إلى دبي ورمبا 
زادت على خمس على مدى عامني تقريبا 
وحتى مت استقالل اإلمارات وتوحدها في 
دولة واحدة هي دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.

زاملتهم بعد انطالق العمل بتلفزيون دبي 
وأذكر منهم أحمد قاسم كمذيع وعبداهلل 
درويش كمخرج وســلطان السويدي 

كمخرج أيضا.
بعد عودتــي من إجازتي الصيفية 
إلى  سبتمبر عام 19٦9 كلفت بالسفر 
دبي لتسلم عملي هناك لفترة أسبوعني.

وهذا ما حدث غادرت إلى دبي وكان 
ســبقني إليها الزميل املرحوم محمد 
الراشد الذي عاد مبجرد وصولي إلى 

الشيخ محمد بن  أعادتني تغريدة 
راشد رئيس وزراء دولة اإلمارات العربية 
املتحدة وحاكم دبي، عن إنشاء تلفزيون 
الكويت من دبي، أعادتني خمسني عاما 

إلى الوراء.
نصف قرن انقضى على تلك الوالدة 
التلفزيونية التي تعتبر الثالثة في دول 
اخلليج بعد تلفزيوني الكويت والسعودية 
ليأتي تلفزيون دبي الذي أنشأته الكويت 

ثالث تلفزيون في املنطقة.
ولي أنا شــخصيا عالقة مباشرة 
بذلك التلفزيون بحكم عملي فيه لفترات 

متقطعة.
هــذا التلفزيون أنشــأته الكويت 
ليكون منصــة إعالمية ومنارة ثقافية 
وترفيهية إلمارات اخلليج العربي، لذلك 
اإلمارات  فهي استقدمت بعض شبان 
لتدريبهم على العمل التلفزيوني كمذيعني 

ومخرجني وفنيني.
وبحكم عملي في اإلذاعة والتلفزيون 
في الكويت فقد تعرفت على بعضهم ثم 

الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا( ڈ.

وقف احلسني في اليوم 
العاشر من محرم ٦1هـ في 
معركة كربالء ومن معه ضد 
الظلم، وأصبح منارة ومنهجا 
لألحرار ورفض أن يضع يده 

مع الظاملني.
أحقا من قاتل احلســني 
العاشر من محرم  في يوم 
لم يعلموا من هو؟ أم كانوا 
يعلمون علما يقينيا مبكانة 
احلسني ولكن كان هناك ما 
أعمى بصرهم وبصيرتهم 

وأمات قلوبهم؟!
املواقف  في كثير مــن 

في مصادر وروايات مقتل 
الطف أي  احلسني وواقعة 
كربالء نستنتج ان احلسني 
گ فــي خطابه كان يريد 
ان يســتعطف قلــوب من 

يعاديه ألنــه كان يعلم أنها 
عميت متاما، فلم يتراجعوا 
بعد خطابه عن قتاله بل لم 
يترك له أعداؤه ماء ليشربه 
األطفال والنســاء وقتلوا 

ابنه  أوالده وأصحابه حتى 
عبداهلل »الرضيع« قتل بسهم 

من الوريد الى الوريد.
كان احلسني قد وصل الى 
مرحلة عظيمة من االطمئنان 
باهلل عز وجل واختار ان يتبع 
»أمر اهلل« وان يضحي بكل 
ما لديه إلعالء راية اإلسالم. 
وشاء اهلل ان يحز رأسه 
الشريف وحتز القلوب حرقة 
على مقتله مظلوما عطشانا 
مسلوبا وحيدا ثالثة أيام قبل 

أن يدفن في ارض كربالء.
قال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وآله وسلم: »ان لقتل 
احلســني حرارة في قلوب 

عّظم اهلل أجورنا وأجوركم 
النبي  بذكرى شهادة سبط 
املصطفى محمد صلوات اهلل 
ورضوانــه عليه وابن بنت 
النبي احلســني بن على بن 
أبي طالب، سيد شباب أهل 

اجلنة.
ورد عن الرسول محمد 
ژ أنه قال: »حســني مني 
وأنا من حسني، أحب اهلل من 
أحب حسينا وأبغض اهلل من 

أبغض حسينا«
فأي مكانة وأي نســب 
ميتلكه احلســني آلل بيت 
النبي االطهار، قال اهلل تعالى: 
)إمنا يريد اهلل ليذهب عنكم 

املؤمنني ال تبرد أبدا«.
فعلى مثل احلسني فليبك 
الباكون فإن البكاء عليه يحط 

الذنوب العظام.
باملختصر: ثورة احلسني 
ثورة الدم على السيف درس 
يخلد لألحــرار لألبد كيف 

تكون مظلوما فتنتصر.
رسالة: كم من أفعالنا اليومية 
نخذل فيها أصحاب احلق 
للظالــم مقابل  وننتصــر 
ترضيات ومساومات سياسية 
ودنيوية او مناصب ومنافع 
زائلة، تعلموا من احلسني ولو 
قليال كيف يكون الوقوف مع 

احلق إلى النهاية.

مجلس سيادي مختلط 
بني العسكر االقوياء واملدنيني 
الثوار، تنازل العســكر فيه 
- وحتت الضغوط الدولية - 
للشراكة مع املدنيني في فترة 
انتقالي طويل نسبيا  حكم 

»ثالث سنوات«.
اوضاع سودانية جديدة 
تخلــو مــن أي ضمانات 
مســتقبلية إال من واحدة 
وهي قوة الشعب او الشارع 

باملصطلح املتداول.
هناك ألول مرة منذ سنوات 
طويلة حكومة سودانية مدنية 
حتاول رسم مالمح مستقبل 
السودان اجلديد، وأولويتها 
الرئيســية هي كما صرح 
رئيسها »إنهاء احلرب وبناء 

سالم دائم للدميوقراطية«.

وأما اهم أولويات السودان 
االقتصادية فمن وجهة نظره 
هي »معاجلة النقص في السلع 
األساسية - السكر والدقيق 
والنفط، الى جانب إنفاذ العملة 

السودانية« فقط ال غير
الوزراء  يدرك رئيــس 
السوداني حمدوك وهو الذي 
عمل بالسابق خبيرا اقتصاديا 
في األمم املتحدة، انه ال ميكنه 
في املدى القصير »٣ سنوات« 
من عمل كل شيء، لذلك كانت 
أهداف حمدوك واقعية والبد 
منها لالنطــالق في عملية 
التنمية مســتقبال، فبدون 
سالم ودميوقراطية وخبزة 

عيش لن يتحقق شيء.
الدولي،  وفــي الشــأن 
ســيركز حمدوك على رفع 

السودان من قائمة اإلرهاب 
لتسهيل تعامل حكومته مع 
املجتمع الدولي والذي مطالب 
ألول مــرة في أن يســاعد 
الســودانيني في أوضاعهم 
االقتصاديــة الصعبة دون 

أجندة مخربة للسودان.
تصريحات حمدوك ليست 

التي تعودنا  كالتصريحات 
عليها من السياسيني العرب 
عند توليهم للحكم، حيث كانوا 
دائما ما يرفعون من سقف 
أهدافهم ليدغدغوا بها مشاعر 
اجلماهير وليكسبوا أطول 
وقت ممكن لهم بالســلطة 
لتعظيم مصاحلهم الشخصية.

أمتنى من حكومة السودان 
اجلديدة أال تعول على العرب 
كثيرا، ولتنســج حتالفاتها 
اإلقليمية مع األفارقة األكثر 
دميوقراطيــة مــن بعض 
العربيــة احلالية،  األنظمة 
ولتحــرص فــي حتالفاتها 
العاملية علــى أن تكون مع 
األوروبيني فهم اكثر حرصا 
الدميوقراطية  انتشار  على 
من األميــركان الذين دائما 
مــا يفكــرون مبصاحلهم 
االستراتيجية ويرجحونها 
على مبادئهم الدميوقراطية.
الكثيرون  ختاما: مازال 
الشارع  بأن يبقى  يطالبون 
الســوداني متحدا ويترك 
خالفاتــه علــى مقاعد في 
احلكومة او في البرملان الذي 

فالتنافس  لم يشــكل بعد، 
السياســي بــني األحزاب 
والتجمعات هو ما افشل بعض 
العربية، خصوصا  الثورات 
قبل إرســاء مفاهيم الدولة 
الدميوقراطية ومحاسبة رموز 
النظام القدمي، وحتقيق العدالة 
االنتقالية ضد من أجرم بحق 

الشعب.
اخلالصة: نعلم ان السودان 
اآلن، ال ميلك شيئا من حطام 
الدنيا، فقد مت اســتنزافه 
اقتصاديا وسياسيا على 
مدى عقود من الزمان، ولكن 
هناك أشياء ثمينة مازالت 
بيــد الســودانيني كالنية 
الطيبة للشــعب وواقعية 
الشارع  حمدوك وحماية 

لثورته.

عماريات

لإلنسانية أمير.. 
وللعوز ذراع 

اسمها الكويت
د.ناصر أحمد العمار

من الضروري أن يتم تخفيف طلبات 
املدارس التي أثقلت كاهل األسر!

عزة الغامدي

هنا الكويت

ويبقى احلسني
منارة 

ألهل احلق
جاسم احلمر

صدى األحداث

السودان ال ميلك 
إال النوايا الطيبة 

والشعب
عادل عبداهلل املطيري

بال قناع

تغريدة 
»بن راشد«

katebkom@gmail.comصالح الشايجي

من مبادئ االقتصاد، أن عجزا في 
ميزانية دولة ما يعني مباشرة فائضا 
في ميزانيــة دولة أخرى، ينطبق هذا 
على االقتصاد األميركي مقابل االقتصاد 

األملاني والصيني بشكل خاص.
صــادرات أملانيا ضعف وارداتها، 
بينما العكس في أميركا، فهي تستورد 
أكثر بكثير مما تصدر، وتراكم الديون 

على نفسها بسبب ذلك.
ولهذا، سجلت أملانيا في عام 201٧ 
فائضا بقيمة 250 مليار يورو، بينما 
سجلت أميركا عجزا بقيمة 500 مليار 

يورو.
من هنا نفهم ملاذا يتحدث الرئيس 
األميركي ترامب عن »حرب جتارية« مع 
االحتاد األوروبي عموما، وأملانيا بشكل 
خاص، ومع الصني، ويسميها البعض 
بـ »احلرب العاملية الثالثة«، السبب أن 
أمام  الصيني  اليورو واليوان  ضعف 
الدوالر األميركي جعل استيراد البضائع 
األوروبية والصينية تقضي على كثير 
من األعمال والصناعات داخل الواليات 
املتحدة، فما احلل؟ هل مبنع االستيراد؟ 
ال تســتطيع أميركا ذلك ألنه سيؤدي 

ملنع التصدير أيضا.
ما احلل إذن؟ احلل بالنسبة للرئيس 
ترامب كان بفرض »عقوبات جمركية« 
البضائــع األوروبية والصينية  على 

بدرجة جتعلها في نهاية األمر مساوية 
في قيمتها للبضائع األميركية.

والحظوا أنها تســمى »عقوبات« 
وليس رسوما جمركية، والسبب أنها 
تتجاوز مفهوم الرسوم والهدف منها 
جعل السلعة املستوردة تساوي نفس 
السلعة املصنعة داخل أميركا، ولذلك 
اعتبرتها الصــني واالحتاد األوروبي 

إجراء عدائيا.
مثال، صاحب مصنع دراجات هوائية 
في أميركا يبيــع الواحدة مببلغ 400 
لديهم  الصينيون  دوالر تقريبا، لكن 
أكبر مصانع دراجات هوائية، ويصدرون 
املتحدة ويبيعونها  للواليات  معظمها 
مببلغ 100 دوالر فقط، هذا قضى على 
املنافسة وقضى على صناعة صاحبنا 
األميركي وتسبب في اغالق مصنعه 

وتســريح عماله، وجعلهــم يطلبون 
مســاعدة اجتماعية من احلكومة بعد 
أن كانوا منتجني ويدفعون الضرائب.

لذلك، يريــد ترامب فرض عقوبة 
جمركيــة علــى الدراجــات الهوائية 
املستوردة من الصني بقيمة ٣00 دوالر 
حتى تصبح قيمتها في السوق األميركي 
بنفس الدراجــات األميركية، أي 400 
دوالر، وبهذا يحمي مصالح أصحاب 
املصانع األميركيني من االنهيار، وينطبق 
هذا على بقية السلع املستوردة، ومنها 
السيارات واألجهزة اإللكترونية واملواد 

الغذائية وغيرها.
قد يبدو ذلك للوهلــة األولى أنه 
حل واقعــي، لكن احلقيقــة أن هذا 
اإلجراء ـ والذي يسمى في االقتصاد 
بـ »احلمائيــة« ـ يتعارض مع مبادئ 

وقوانني التجارة العاملية احلرة، ولذك 
اضطر الرئيس ترامب إلى اإلعالن عن 
عزمه االنسحاب من اتفاقيات التجارة 
احلرة، األمر الذي قابلته الصني واالحتاد 
األوروبي باتخاذ موقف مشابه انطالقا 
من مبدأ »املعاملة باملثل«، فقاموا بفرض 
»عقوبات جمركية« عالية على البضائع 
األميركية، ما أدى لكســادها وتوقف 
بيعها، وبالتالي توقف حركة استيراد 

البضائع األميركية.
أدى ذلــك بالتأكيد خللل كبير في 
املتحــدة واالحتاد  الواليات  اقتصاد 
األوروبي والصني كذلك، لكن الصني متلك 
معظم سندات ديون أميركا، ما يجعلها 
في موقف جتاري أقوى، في حني متتلك 
أميركا أوراق قوة سياسية وسيطرة على 
النظام االقتصادي العاملي أكثر، فالنظام 
االقتصادي العاملي مركزه في أميركا، 
والتعامالت االقتصادية العاملية جتري 
النقد  بالدوالر األميركي، ومؤسسات 
العاملية مقرها في أميركا، ولذلك متلك 
وحدها حق فرض عقوبات اقتصادية 

على أي دولة في العالم.
الوضع إذن أشــبه مبجموعة من 
البلطجية األقوياء ميسك كل منهم برقبة 
األخر ويخنقه، وكل منهم بانتظار إشارة 
استسالم من اآلخر، أو على األقل أن 

يقول »سيب وأنا أسيب«.

نظرات

احلرب 
العاملية الثالثة
bodalal@me.comمحمد هالل اخلالدي




