
شفان إبراهيم

ــة  ــ ــــدولـ الـ تـــنـــظـــيـــم  الـــــحـــــرب ضـــــد  أّمـــــــــا وأن 
اإلســامــيــة )داعـــــش( قـــد انــتــهــت عــســكــريــا، 
ــهــــوس الــــُكــــردي والــــســــوري ُمـــتـــضـــارُب  والــ
البقاء  خشية  يه 

ّ
تغذ والتوجهات،  الــهــوى 

عــلــى إرث الــتــنــظــيــم فــكــريــا، فــــإن املــخــاوف 
ــدء حــــرب جـــديـــدة أكـــثـــر وحــشــيــة من  مـــن بــ
السنوات الثماني التي قضاها السوريون 
بني باد الشتات والتغييب واالستشهاد، 
تــزداد، ويــزداد معها تبخر أحــام العودة، 
ما لم يقترن بتغير سريع وواضح املعالم، 
الــفــرات وغربه،  ُربــمــا يكون مسرحه شــرق 
الــســيــاســي والــتــوزيــع   وفـــق التشكيل 

ٌ
وكـــل

الجديد لخرائط املنطقة.
قــوى عسكرية على سورية،  ثــاث  تسيطر 
والرابعة تنتظر إشارة الدخول، والخامسة 
ـــفـــنـــى أو يـــتـــقـــاطـــع مـــصـــيـــرهـــا مــع 

ُ
ــا ت ــ ــمـ ــ ُربـ

»داعــــش«، ولــكــل منها قــواعــد عمل ُمــحــددة 
وتعقيدات الخط الجغرافي اإلقليمي. قوات 
ــد(، وتــســيــطــر  ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة )قــــســ
الــســوريــة.  الخريطة  مــن  على حــوالــي %30 
دفــعــت حـــوالـــي 15 ألـــف شــهــيــد، وأكـــثـــر من 
وأنهوا  قوتهم،  أثبتوا  جريح،  آالف  عشرة 
الوجود العسكري ملسلحي »داعش« بدعم 
ضــخــم مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي، كــمــا أثبتت 
قياداتهم السياسية واإلدارة الذاتية فشلها 
في إنجاز مشروع جمعي شعبي، وأثبتت 
أيَّ  الحريات، ومنعها  استبدادها وخنقها 
سياسية  شراكة  أو  ديمقراطية،  طــروحــات 
»بإلصاق«  املتشدقة  وهــي  حقيقية،  فاعلة 
مصطلح الديمقراطية بكل شيء، ولكن من 
دون أّي تطبيق جزئي. ويكفي االستشهاد 

نبيل السهلي

يلحظ املتابع لتطورات ثورات الربيع العربي، 
منذ عام 2010 وصواًل إلى ثورتي السودان 
والـــجـــزائـــر، ســـطـــوة الــعــســكــر عــلــى مــقــالــيــد 
الحياة في الدول العربية، حيث تبوأ العسكر 
السلطة إثر استقال غالبية الدول العربية 
العقود السبعة املاضية. وبعيدًا عن  خال 
تطورات املؤسسة العسكرية، من حيث العدد 
والعدة والتسليح واالستراتيجية املتبعة، 
يبرز سؤال جوهري بشأن مستقبلها بعد 
التجربة التي مّرت بها ثورات الربيع العربي، 
العربية  الشعوب  ملطالب  انحيازها  وعــدم 

التواقة للحرية والكرامة والعدالة.
الــدول  العسكرية في  املؤسسة  أن  والــافــت 
العربية لم تنحز إلى الشعوب، األمر الذي 
يــؤكــد ضـــــرورة إعـــــادة بــنــائــهــا عــلــى أســس 
تصبح  حتى  وممنهجة،  صحيحة  وطنية 
الجيوش العربية ذخرًا للشعوب وحمايتها، 
السياسة  مــيــاديــن  فــي  عليها  عبئا  ولــيــس 
واالقــتــصــاد واألمـــن. وبــإطــالــة على تاريخ 
الـــحـــروب الــعــربــيــة اإلســرائــيــلــيــة، يــتــبــني أن 
الــهــزائــم لــم تــدفــع الــجــنــراالت فــي الجيوش 
الــعــربــيــة الســتــخــاص الــعــبــر ونــقــد الــــذات، 
 لجنة واحــدة للتحقيق في 

ً
فلم تشّكل مثا

هزيمة 1967. وفي االتجاه نفسه، لم يترجم 
الجنراالت االنتصارات العسكرية الجزئية 
فــي حـــرب أكــتــوبــر 1973، مــثــل تــدمــيــر خط 
بارليف في سيناء، وخط آلــون في هضبة 
الــجــوالن الــســوريــة، إلــى مكاسب سياسية، 
الشجعان  الــجــنــود  انــتــصــارات  انقلبت  بــل 
وتضحياتهم الجسيمة إلى هزائم سياسية 
مصر  بعقد  تمثلت  إسرائيلية،  ونجاحات 

اتفاقية كامب ديفيد عام 1978. 
ولهذا، من الطبيعي جدًا أن يتساءل كل عربي 
وموازناتها  العربية  الجيوش  أداء  بشأن 
ونفقاتها، إذ إن لهذه النفقات آثارًا سلبية 
مـــبـــاشـــرة عــلــى تـــطـــور الــصــحــة والــتــعــلــيــم، 
فيه  تعاني  وقـــٍت  وفــي  البشرية.  والتنمية 
املجتمعات العربية من معدالت بطالة تصل 

علي الجليدي العشي

والنائب،  السابق  التونسي  الــوزيــر  تناول 
ــه » عــــن حــقــيــقــة  ــالـ ــقـ ــيـــض، فــــي مـ ــبـ ــم لـ ــالــ ســ
ــــاوي«، فــي  ــهـــــضـ ــ ــنـ ــ ــنــــوب الـــتـــونـــســـي الـ ــجــ الــ
مآخذ   ،)2019/3/25( الــجــديــد«  »الــعــربــي 
عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات زعـــيـــم حـــركـــة الــنــهــضــة، 
الشيخ راشد الغنوشي، في زيارته بنقردان 
في الجنوب، وينطوي املقال على مغالطاٍت 
من الحري كشفها، ليتبني القارئ الحقيقة. 
وقــــد قــــال الــغــنــوشــي إن لــحــركــة الــنــهــضــة 
ــــو مــا  حــــضــــورا مــعــتــبــرا فــــي الـــجـــنـــوب، وهـ
تــشــهــد بــه االنــتــخــابــات، فــي 1989، وكــذلــك 
بعد الثورة، في 2011 و 2014و2018 بنسب 
ــة تــحــســب  ــيـ ــعـ ــة، وهــــــذه حـــجـــة واقـ ــفـــاوتـ ــتـ مـ
للغنوشي، غير أن لبيض يحاول تفنيد هذا 
التصريح بالنفي املطلق من دون تنسيب، 
معتبرا »أن الجنوب من الناحية التاريخية 
لــم يكن نهضويا ولــم يــعــرف أثـــرا لإلسام 
السياسي«. وهذا مجاٍف للحقيقة، فاملتابع 
لنشأة التنظيمات السياسية بمرجعياتها 
املختلفة، يجد أن حضور االتجاه اإلسامي 
فـــي هــــذه املــنــطــقــة كــــان بــــــارزا، وخــصــوصــا 
مــنــذ بـــدايـــة الــســبــعــيــنــيــات، وقــــد قــــوي في 
الــثــمــانــيــنــيــات، ولــــو أنــــه لـــم يــحــصــل على 

تأشيرة قانونية حزبا سياسيا مهيكا.
املغالطة  األولى التي يقع فيها لبيض هي 
الخلط بني »الحدث التاريخي«، أي انطاق 
شرارة الثورة، و»الحدث السياسي«، إجراء 
»النهضة«  فيها  كسبت  الــتــي  االنــتــخــابــات 
املغاطة  فــالــســيــاق مختلف.  ســاحــقــا،  فـــوزا 
عندما  سابقتها،  مــن  أشنع  وهــي  الثانية، 
ما  الغنوشي  على  ُينكر  أن  لبيض  يحاول 
يــنــســبــه هـــو لــنــفــســه، حــيــث يــســلــم ضمنيا 
فــــي قــــولــــه إن الـــغـــنـــوشـــي لــــم يـــكـــن فــــي أي 
الـــرجـــل  أن  ــة، إال  ــقــــاومــ ــاملــ بــ ــة  ــلـ لــــه صـ ــوم  ــ يــ
ابــــن عــائــلــة مــنــاضــلــة، ويــنــتــمــي إلــــى بيئة 
وقــبــيــلــة مــقــاومــة فـــي الــجــنــوب الــتــونــســي. 
وحــتــى ال نــســقــط فـــي االجـــتـــزاء الــتــاريــخــي 
يتصرف  كما  األيــديــولــوجــيــة،  واالنتقائية 
لــبــيــض، والـــســـؤال إلــيــه هــنــا: إن كــنــت تريد 
ــة الــصــفــة الــحــزبــيــة،  ــاومـ ــقـ أن تـــنـــزع عـــن املـ
من  العروبية،  الصفة  عليها  تسبغ  فلماذا 
دون اإلســـامـــيـــة؟ إنـــه يــبــنــي اســتــداللــه من 
مــقــدمــات »أن الــجــنــوب الــتــونــســي لـــم يكن 
نهضويا.. وإنما كان وطنيا مقاوما، ولكنه 
ينتهي إلى نتيجة متناقضة مع املقدمات، 
الحركة  »أبــنــاء  إلــى  املقاومة  عندما ينسب 
الــيــوســفــيــة«، والــعــبــارة  الــعــروبــيــة املسلحة 
مثخنة بصبغة أيديولوجية. تسقط الصفة 
العروبية.  الصفة  محلها  وتحل  الوطنية، 
وهذا اختزال للمقاومة الوطنية، ومحاولة 
حصرها في خط أيديولوجي معني. وكأن 
لسان حاله يقول إن التيار القومي العروبي 
ــن الـــشـــرعـــي لــلــمــقــاومــة واالمــــتــــداد  ــ هـــو االبـ
املقاومة  أن  الحقيقة  أن  إال  لــهــا،  الطبيعي 
الشعبية جنوبا وشماال كانت في منأًى عن 
ولــم تكن تحمل  األيــديــولــوجــي،  التصنيف 
رايـــة حــزبــيــة، بــل كــانــت مــقــاومــة وطــنــيــة، ال 
ــــام، بل  تــعــرف الــفــصــل بــني الــعــروبــة واإلسـ
ــــوز املـــقـــاومـــة ضد  إن مــرجــعــيــات أغـــلـــب رمـ
االستعمار إسامية، عمر املختار في ليبيا 
وعــبــد الــقــادر الــجــزائــري وعــبــد الحميد بن 
باديس بالجزائر وعبد الكريم الخطابي في 
العزيز  السودان وعبد  املغرب واملهدي في 

سامر خير أحمد

تعيد النتائج التي أفضت إليها ثورة الربيع 
العربي في السودان مسألة »التضامن بني 
فــإذا كان  الــواجــهــة،  إلــى  الشعوب العربية« 
صحيحا أن نظام عمر البشير الــذي جرى 
»اقـــتـــاعـــه«، بــحــســب تــعــبــيــر بــيــان املجلس 
العسكري السوداني، أطــاح يوم وصل إلى 
السلطة في عام 1989 مخرجات انتخابات 
ديمقراطية قّررها الشعب السوداني يومها، 
إال أنه على الرغم من ذلك، بدا آنذاك محاطا 
بتأييد واسع في أوساط الشعوب العربية 
الذي  اإلســامــي  الشعار  مع  تعاطفت  التي 
رفعه، وحينها كان املد اإلسامي العاطفي 
ــازات  ــيــ ــحــ ــي انــ ــ يـــحـــتـــل أكــــبــــر املــــســــاحــــات فـ

الجماهير العربية.
هكذا، تعاطفت الشعوب العربية في 1989 
مــع انــقــاب عــســكــري، عــزف لها على الوتر 
الذي تهواه، وغازل مشاعرها الدينية، وقال 
لها ما توّد أن تسمعه من األنظمة العربية 
الــحــاكــمــة، مــن دون أن تــأخــذ فــي اعتبارها 
الــســودانــي التي  الــشــعــب  قــــّوض إرادة  ــه  أنـ
قّررها في انتخابات ديمقراطية، جرت قبل 
 يذّكر اليوم 

ٌ
انقاب البشير بشهور. وهو حال

بانحياز قطاعاٍت من الشعوب العربية إلى 
نظام بشار األسد في سورية، بدعوى رفعه 
شــعــار املــمــانــعــة ضــد إســرائــيــل، إلـــى درجــة 
تصديق روايته عن وجود »مؤامرة كونية« 
ــد ســــوريــــة، مـــن دون الـــتـــفـــاٍت لــلــمــجــازر  ضـ
الـــدمـــويـــة املــــرّوعــــة الــتــي أوقــعــهــا بالشعب 
السوري، وكأن حال الشعب السوري ال يعني 
تلك الفئات من الشعوب العربية التي يكفيها 
أن تطرب على غناء الطاغية وأكاذيبه. كما 
التي حظي  يذّكر، من دون شك، بالشعبية 
بها وما يزال نظام صّدام حسني في العراق، 
ألنه رّدد العبارات النارية التي أحب العرب 
سماعها ملواجهة اإلمبريالية والصهيونية، 
 ما 

ً
وخــاض حروبا وعــد فيها بالنصر أمــة

عرفت من الحروب إال الهزائم، وذلك من دون 
التفاٍت لنتائج حكمه الطويل على الشعب 

العراقي.
مستوى  على  مفقوٌد  التضامن  أن  والحال 
أن  الشعوب  لتلك  فكيف  العربية،  الشعوب 
تنتقد غــيــاب الــتــضــامــن بــني األنــظــمــة؟ أمــا 
مرّد غياب ذلك التضامن الشعبي، فيرتبط، 
بالنهوض  التفكير  بــغــيــاب  شـــك،  دون  مــن 
العربي، على أساس تقّدم الشعوب وحريتها 
وكرامتها، في مقابل اإلصــرار على اعتقاٍد 
مـــفـــاده بــــأن الــنــهــوض الـــعـــربـــي، وقــضــايــاه 

بــحــالــة االحــتــقــان الــســاريــة ضــمــن قطاعات 
واسعة من األهالي واألطراف غير املنخرطة 
في مشاريعهم، للتدليل على ذلك. ويسيطر 
الــنــظــام الـــســـوري، بــدعــم روســــي وإيـــرانـــي، 
على 60% من الجغرافية السورية، ُيخشى 
الــُكــرديــة، كما حصل  مــن عــودتــه للمناطق 
ــب مـــشـــاريـــع املـــصـــالـــحـــات  ــلــ ــي درعــــــا وأغــ فــ
ضمن املناطق األخــرى. وتسيطر الفصائل 
الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة الــســوريــة، 
واملــدعــومــة مــن تــركــيــا، على نحو 10% من 
مدينة  ومـــن ضمنها  الـــحـــدودي،  الــشــريــط 
القوات من  )الُكردية(. وتعاني هذه  عفرين 
عتبر 

ُ
عدم االنسجام وقلق قطع التمويل، وت

األضـــعـــف مـــقـــارنـــة بــالــقــوتــني الــســابــقــتــني، 
خــصــوصــا لــغــيــاب الـــدعـــم األمـــيـــركـــي لــهــم. 
ـــمـــســـكـــة بـــأي 

ُ
ــقــــوة الـــرابـــعـــة وغـــيـــر امل أمـــــا الــ

مــنــاطــق فــي ســوريــة، لكنها تــمــتــاز بشغف 
ــوعــــي مــن  ــــول إقـــلـــيـــمـــي نــ ــبـ ــ جـــمـــاهـــيـــري وقـ
ــا«، والــتــي  ــ ــبـــدأ، »بــشــمــركــة روج افـ حــيــث املـ
ســاهــمــت بـــقـــوة فـــي إنـــهـــاء خــطــر »داعـــــش« 
على إقليم ُكردستان العراق، وقدمت مئات 
حياتهم  انتهت  الــذيــن  والجرحى  الشهداء 
لــعــمــق جــراحــهــم، ولـــم تــدخــل فــي ســجــاالٍت 
خصوصا  املنطقة،  مكونات  مــع  وعــــداواٍت 
املــكــون الــعــربــي والــعــشــائــر الــعــربــيــة، ســواء 
فــي املــنــاطــق الــُكــرديــة فــي ســوريــة، أو املــدن 
الـــعـــربـــيـــة الــــصــــرفــــة. ومــــــع وجــــــــود جــبــهــة 
النصرة في أجزاء من إدلب، فإن أيَّ اشتباك 
أو مـــعـــارك بـــني الــنــظــام الـــســـوري وحــلــيــفــه 
الـــروســـي، ضــدهــا أو ضــد قـــوات املــعــارضــة 
على  مباشر  بشكل  سينعكس  املدينة،  في 
باقي املناطق. ولن يكون الوجود الروسي 
فــــي املـــعـــادلـــة الـــحـــربـــيـــة فــــي صـــالـــح قــــوات 

أمــيــركــي فـــــوري، وهــــو مـــا لـــم يــتــحــقــق بعد 
على الرغم من الوعود، وهو تدخل ستكون 
نــتــيــجــة عــــدم حـــدوثـــه بـــقـــاء حــــزب االتـــحـــاد 
ــر  الـــديـــمـــقـــراطـــي بــغــطــرســتــه ومـــحـــقـــه اآلخــ
واســتــامــه الــبــاد بــمــفــرده، وبــقــاء املجلس 
الــُكــردي على الهامش، وهــو ما يدفعه إلى 
الــتــمــســك بــالــبــقــاء ضــمــن أروقـــــة املــعــارضــة 
السورية، على الرغم من عدم تلبية شروطه 
وطــلــبــاتــه الــســيــاســيــة. الـــخـــاف اآلخــــر هو 
صــــراع الـــُكـــرد والــعــشــائــر الــعــربــيــة املــوالــيــة 
لــلــنــظــام الـــســـوري، فــهــي لــن تــبــقــى مكتوفة 
األيدي حيال عدم وضوح اللوحة السياسية 
النهائية للمنطقة، وحرمانها من الواردات 

االقـــتـــصـــاديـــة، فـــي حــــال االنـــســـحـــاب الــُكــلــي 
العملية  فـــي  ــا  ــ الـــســـوري، أو دورهـ لــلــنــظــام 
املــربــعــات  بــقــاء  مــع  املستقبلية  الــســيــاســيــة 
األمنية في املنطقة. وصراع »قسد« وتركيا 
فـــي شــــرق الــــفــــرات، والـــضـــريـــبـــة الـــتـــي على 
الديمقراطي« دفعها ملنع روسيا  »االتحاد 

أو أميركا من دخول تركيا املنطقة.
والصراع األخير تحديدًا )»قسد« وتركيا( 
مليه ُمــســتــجــدات الــوضــع فــي غرب 

ُ
ُربــمــا ت

ــراع الـــتـــركـــي الـــروســـي  ــرات حــــول الــــصــ ــفــ الــ
والحفاظ  املنطقة،  على  الــســوري  والنظام 
املنطقة  أو دخــول  املسلحة،  الفصائل  على 
تــحــت ســيــطــرة الـــنـــظـــام الــــســــوري، بحجة 
مـــاحـــقـــة جــبــهــة الـــنـــصـــرة والـــقـــضـــاء عــلــى 
اإلرهــاب الذي تحول إلى ُمصطلٍح يتجدد 
بــحــســب الـــحـــاجـــة إلــــيــــه؛ فــتــنــظــيــم داعـــــش، 
أن من  إال  ــرات،  ــفــ الــ ــرق  فـــي شــ انــتــهــى  وإن 
ــد وجـــــدت في  املــحــتــمــل أن تـــكـــون فــلــولــه قـ
تدمر وغربها. وقد جاء الوجود األميركي 
فــي املــنــطــقــة بــنــاء عــلــى ُمــحــاربــة »داعــــش« 
وإنهائه. واالنسحاب األميركي هو بمثابة 
ــــان عـــن بـــدء الـــصـــراعـــات املــحــلــيــة إلــى  اإلعـ
أجل غير ُمسّمى، عدا عن الصراع املرتقب 
بــني روســيــا وإيـــران على شــرق الــفــرات، ما 
يضع النظام السوري في أزمٍة كبيرة، لعدم 

االنسجام والتوافق بني الطرفني.
ــرز مــــضــــادات أي  ــ فـــي املـــقـــابـــل، تــنــحــصــر أبـ
نــزاع جديد حاليا في أربعة أمــور: الرغبة 
ــد  ــزايــ ــار إيــــــــــران، وتــ ــــي حــــصــ ــيــــة فـ ــيــــركــ األمــ
الـــضـــغـــط عــلــيــهــا، ولـــعـــل الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
ــزب الــلــه  ــ ــ ــــوري اإليـــــرانـــــي وحـ ــثـ ــ الــــحــــرس الـ
اللبنانية  السياسية  الشخصيات  وبعض 
تدخل في هذه الخانة. كلفة إعادة األعمار 

تــمــّكــن  ــدم  ــ وعـ دوالر،  مــلــيــار   500 الــبــالــغــة 
وإذا  املرعبة.  التكلفة  هــذه  مــن تحمل  أحــد 
ــم  ــدعـ ــى الـ ــلـ ــتــــحــــدة عـ ــــت الــــــواليــــــات املــ ــقـ ــ وافـ
أواًل بشأن  نفذ 

ُ
ت أن  والتمويل، فلشروطها 

ــران ومـــا يتعلق بــهــا مــن املنطقة  إبــعــاد إيــ
ــل تــقــديــر كـــي ال يــتــكــرر ســيــنــاريــو  عــلــى أقــ
التي  الــهــجــرة  الــعــراق.  إيـــران على  سيطرة 
أرهــقــت الــداخــل األوروبــــي، وضـــرورة البدء 
بمشروع سياسي. وأخيرًا ما دفع مبعوث 
األمم املتحدة إلى سورية، غير بيدرسون، 
اتـــه  ــقـــاء لــلــتــأكــيــد أمــــــام مــجــلــس األمـــــــن، ولـ
الـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة والــعــربــيــة الــفــاعــلــة، 
وهــيــئــة الــتــفــاوض، ومـــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــــوري، وهـــيـــئـــة الــتــنــســيــق، أن مــهــمــتــه  ــــسـ الـ
األمــن  قــــرارات مجلس  تنفيذ  فــي  تنحصر 
أنــه خريطة طريق  عــام 2015  املعلن   2254
لــلــحــل الــســيــاســي وفـــقـــا لــبــيــان جــنــيــف 1، 
وسيعمل من جديد إلقناع جميع الاعبني 
الدولية  األصليني واملحليني واملجموعات 
ــاد األوروبـــــــي بــتــأيــيــد تــنــفــيــذ هــذا  ــحــ واالتــ
الـــقـــرار، وتشكيل قــائــمــة الــثــلــث الــثــالــث من 

اللجنة الدستورية. 
ــرار األمـــمـــي بــشــأن  ــقــ وإلـــــى حـــني تــنــفــيــذ الــ
ــفــــوذ تـــتـــغـــّيـــر،  ــنــ ســـــوريـــــة، فــــــإن مـــنـــاطـــق الــ
والـــســـيـــطـــرة الــعــســكــريــة تـــتـــبـــدل، وتــقــاســم 
ــفـــوذ قـــــّد ُيـــصـــبـــح أمــــــرًا واقــــعــــا، وُربـــمـــا  ــنـ الـ
ُيــدفــع بــاتــجــاه الــبــقــاء عــلــى صــيــغ الــتــوزيــع 
الـــجـــغـــرافـــي الـــحـــالـــيـــة، بــاعــتــبــارهــا صيغا 
بـــديـــلـــة، مـــع اســـتـــمـــرار تــعــثــر عــمــل الــلــجــنــة 
الــــدســــتــــوريــــة واالســــتــــعــــصــــاء الـــســـيـــاســـي، 
ــاء الــســيــاســيــني بــاقــتــراب  ــرقــ واعـــتـــقـــاد األفــ

الحسم والنصر املؤزر على الطرف اآلخر.
)كاتب سوري(

إلى 30%، وأرقام فلكية لألمية، وصلت إلى 
75 مليون أمــي خــال الــعــام املــاضــي 2018، 
الدول  بأن  تفيد تقديرات خبراء عسكريني 
العربية تبوأت املركز األول عامليا على صعيد 
اإلنفاق العسكري واألمني، ويقدر بأكثر من 
300 مليار دوالر للعام الواحد خال السنوات 
ــفــــاع اإلنـــفـــاق  ــراء ارتــ ــبـ ــزو خـ ــعـ األخــــيــــرة. ويـ
الــعــســكــري واألمـــنـــي لــلــبــلــدان الــعــربــيــة إلــى 
توّسع غالبية حكومات البلدان العربية في 
زيادة عدد أفراد الجيوش واألجهزة األمنية، 
وأمنية،  ومــعــدات عسكرية  أسلحة  وشـــراء 
ورفع رواتب العسكريني وأفراد قوات األمن، 
بمختلف مسمياتها، بغرض حماية العروش 
ليس إال. إضــافــة إلــى ذلـــك، جــاء فــي تقرير 
لصندوق النقد العربي واملؤسسة العربية 
ل  لاستثمار أن اإلنفاق الدفاعي العربي شكَّ
أكثر من 7% من الناتج املحلي اإلجمالي في 
معظم الدول العربية خال السنوات العشر 
املاضية، وهي من أعلى النسب في العالم. 
ووفقا لدراسات متخصصة، وصلت نسبة 
الناتج  العربية من  النفقات على الجيوش 
املحلي اإلجمالي إلى ما نسبته 26% سنويا 
العقد األخير، على عكس ما كشفته  خــال 
معطيات صندوق النقد العربي. وبهذا يمكن 
الجزم بأن ما تنفقه الدول العربية وبلدان 
أخرى في العالم الثالث على املجال العسكري، 
يفوق حجم ما تنفقه هذه الدول على التنمية 
التحتية  والبنية  واملجتمعية  االقتصادية 
وإيـــجـــاد فــــرص عــمــل والــتــعــلــيــم والــصــحــة 
والبحث العلمي وغيرها، ويترجم ذلك بعدم 
ح واألمن لحماية 

ّ
إخضاع اإلنفاق على التسل

النظم السياسية الشمولية، ملعايير تراعي 
ضــرورات أن ال يؤثر على متطلبات تنمية 
املعضات  ومعالجة  ومــتــوازنــة،  مستدامة 
االقــتــصــاديــة والــفــقــر والــعــوز فــي الخدمات 

العامة والرعاية االجتماعية.
البلدان  تبّوء  الــذهــن، في ظل  إلــى  ويتبادر 
ــز األول عــاملــيــا فـــي اإلنـــفـــاق  ــركـ الــعــربــيــة املـ
العسكري واألمني، مقارنة مع الحجم الكلي 
للناتج، واإلنفاق املحلي للبلدان العربية، أن 

ــيـــرهـــم. وقــضــيــة  الــثــعــالــبــي فـــي تـــونـــس وغـ
ــعـــروبـــة واإلســــــــام الــــوافــــدة  الـــفـــصـــل بــــني الـ
إلـــــى تـــونـــس مــــن املــــشــــرق هـــــي، بـــاإلضـــافـــة 
ــة  ــيــ ــنــ ــيــــة واإلثــ ــاريــــخــ ــتــ إلـــــــى حـــيـــثـــيـــاتـــهـــا الــ
واالســتــعــمــاريــة الــنــاجــمــة عـــن الـــخـــاف في 
ــمـــال عـــبـــد الــنــاصــر  مـــصـــر بــــني الـــرئـــيـــس جـ
وجماعة اإلخوان املسلمني، وهو في أصله 
اخـــتـــاف فـــي الـــــرؤى حــــول شــكــل الــســلــطــة، 
عسكرية أم مدنية. ثم تطور إلى صراع بني 
أبناء الوطن الواحد والهوية الواحدة، وكان 
ضــحــيــتــه »اإلخـــــــوان« والــســلــطــان وهــزيــمــة 
الباد، وال يزال النزيف مستمرا. ألم يعرف 
الهوية  أن هذا االنشطار بني  سالم لبيض 
الواحدة، بسبب اختاف أيديولوجي عقيم، 
العربية  الـــوحـــدة  هــو أحـــد أســبــاب تشظي 
واملسلمني جميعا؟  الــعــرب  هــي حلم  الــتــي 
لـــم يــعــرف املـــغـــرب الــعــربــي هــــذا االنــفــصــام 
والحضارية  الثقافية  الهوية  مقومات  بني 
متجانسة  شعوبه  ألن  واإلســـام،  العروبة 
إلــى حــد مــا، إثنيا ومذهبيا وديــنــيــا، على 
خاف املشرق العربي الذي قسمته النزاعات 

والصراعات الطائفية واإلثنية واملذهبية. 
املــغــالــطــة الــثــالــثــة هــي املــــرور عــلــى الحقبة 
ــبــــي  ــيــ ــبــــورقــ االســــــتــــــبــــــداديــــــة، بـــشـــقـــيـــهـــا الــ
املعارضة  واقــع  على  والقفز  والنوفمبري، 
بــجــمــيــع أطـــيـــافـــهـــا، مــســتــثــنــيــا الـــتـــيـــارات 
السياسية اليسارية والقومية التي احتواها 
االتحاد التونسي للشغل، بوصفها ضحية  
االستبداد، من دون اإلشارة، ولو ملاما، إلى 
الــتــيــار اإلســـامـــي الــــذي احــتــوتــه الــســجــون 
واملــعــتــقــات. أمـــا الــقــول إن حــركــة النهضة 
استفادت من لحظة 14 جانفي )14 يناير/ 
بــــن عــلــي(  الـــثـــانـــي 2011، إســــقــــاط  كــــانــــون 
براغمتيتها  بــفــضــل  فــهــذا صــحــيــح، وذلــــك 
الــســيــاســيــة، عــلــى عــكــس تـــيـــاراٍت سياسيٍة 
ال تــمــارس إال الــخــطــابــة عــلــى  املــنــابــر، وال 
تصنع وقائع، وال تبني جمهوريات فاضلة 
في األذهان. أما أن »النهضة« تقدم نفسها 
دائــمــا أنــهــا ضحية االســتــبــداد، فــهــذا واقــع 
إال  ينكره  وال  وقــانــونــيــا،  حقوقيا  ومثبت 
جــحــود. وادعــــاء لبيض أن حــركــة النهضة 
اســتــثــمــرت بــدقــة و»بـــشـــدة » إرث الــنــضــال 
الــســيــاســي الــــذي خــاضــتــه كـــل مـــن الــحــركــة 
الــيــوســفــيــة والـــتـــيـــارات الــقــومــيــة املــنــبــثــقــة 
الحراك  وكــل  اليسارية  واملجموعات  عنها 
الــحــقــوقــي والــنــقــابــي، مـــن دون تــلــمــيــح أو 
تـــصـــريـــح إلــــــى انـــــخـــــراط اإلســــامــــيــــني فــي 

ــة، مـــنـــاطـــان فــقــط بــصــعــود قــائــد  ــّرريـ ــتـــحـ الـ
ص مــا، يقود األمــة إلــى االنــتــصــار في 

ّ
مخل

حروبها، ويحقق لها أحامها األيديولوجية، 
ويستجلب لها النصر اإللهي، فيما ينحصر 

دور الشعوب في التصفيق والتأييد.
لـــو آمـــن الـــعـــرب بـــأن تــحــّررهــم ونــهــوضــهــم 
يرتبط بتقدمهم العلمي، ونجاحهم التربوي 
بوصفهم  وكرامتهم  واألخــاقــي،  والقيمي 
املواطنة،  حقوق  على  يحصلون  مواطنني 
تماما كما يـــؤدون واجــبــاتــهــا، ملــا كــان لهم 
عن  ويتغافلوا  الــطــغــاة،  مــع  يتضامنوا  أن 
أحوال أشقائهم الرازحني تحت حكم أولئك 
الـــطـــغـــاة، ولــعــلــمــوا أن انـــقـــابـــات الــعــســكــر 
ال  الزائفة  وشعاراتهم  الزعماء  وخطابات 
يمكن أن تصنع تحّررًا وال حرية وال كرامة 
االنقابات  تلك  أن  لعلموا  بل  وال نهوضا؛ 
والخطابات هي الضد املوضوعي للتحّرر 
والحرية، وأن أول الكرامة القومية هو إنجاز 

حقوق الشعوب وكرامة أفرادها. 
إذا لم يكن من نتائج ثورات الربيع العربي 
تحّرك العرب من موقع تأييد األنظمة إلى 
مــوقــع الــتــركــيــز عــلــى تــعــامــل تــلــك األنــظــمــة 
فــي تحقيق  ومـــدى نجاحها  مــع شعوبها، 
التعليم  الفرص، وتطوير  املساواة وتكافؤ 
واالهــتــمــامــات بــالــكــفــاءات، والــقــضــاء على 
الـــفـــســـاد واملـــحـــســـوبـــيـــة، وتـــبـــديـــد الــقــبــلــيــة 
والــطــائــفــيــة، فــمــا فــائــدة تــلــك الـــثـــورات على 
الصعيد االستراتيجي املفضي إلى انتقال 
األمة من التخلف إلى التقّدم، واملساهمة في 
الحضارة اإلنسانية املعاصرة التي تركتنا 

وراءها بمسافات فلكية؟
ــوا مــع  ــنـ ــامـ هــــل أبـــــــدى الــــعــــرب الــــذيــــن تـــضـ
فــي عــام 1989 ندمهم  البشير  انــقــاب عمر 
اليوم، في عام 2019، على موقفهم ذاك؟ هل 
 تطرح نفسها مرآة 

ٌ
أعلنت تنظيماٌت عربية

ملشاعر التدّين لدى الشعوب اعتذارها عن 
تــرويــجــهــا انــقــاب الــبــشــيــر عــلــى الحكومة 
 في 

ً
السودانية املنتخبة، وتصويره خطوة

مسيرة »العودة إلى اإلسام« التي ستقود 
األمة إلى فاحها؟ لم نسمع بذلك أبدًا، وكأن 
العقود الثاثة التي رزح الشعب السوداني 
فيها تحت وطــأة ادعــاءات البشير التي لم 
يصّدقها العمل على أرض الواقع، ال تعني 
شــيــئــا، واألفـــظـــع أن هــــؤالء أنــفــســهــم الــذيــن 
نصرًا  باعتباره  البشير  بانقاب  احتفلوا 
اليوم  يحتفلون  الــذيــن  أنفُسهم  هــم  كبيرًا، 
رًا. فأي 

ّ
باالنقاب عليه باعتباره نصرًا مؤز

كوميديا هذه التي تتجلى في دنيا العرب؟
)كاتب من األردن(

ق 
ّ
املعارضة السورية، ألسباب دولية، تتعل

بـــإرهـــاب جــبــهــة الــنــصــرة. وســقــوط املــديــنــة 
يــعــنــي ســـقـــوط أقــــــوى مـــنـــاطـــق املـــعـــارضـــة 
امليداني  الفصل  مــن  الــرغــم  الــســوريــة، على 
املعارضة،  جيش  وفصائل  »النصرة«  بني 
في  دولية  رغبة  توفر  إمكانية  إلــى  إضافة 
صرة بشكل كامل، أو مشابهة 

ُ
عدم إنهاء الن

مستقبلها مع »داعش«.
تـــتـــشـــابـــك وتـــتـــعـــقـــد املــــــواقــــــف واألحــــــــــداث 
ــــدور اإلقليمي  الــســيــاســيــة فــي ســـوريـــة، والـ
األمــيــركــي،  للرئيس  واحـــدة  تــغــريــدة  فيها. 
خصوصا  األوراق،  جميع  تخلط  تـــرامـــب، 
مــن »قــســد«. واالنــســحــاب األمــيــركــي إن تم، 
إلــى املنطقة مع  فإنه يعني دخــول روســيــا 
الجيش السوري، وسيكون الُكرد أمام شيء 
الداعم  أو  النظام  جديد فــي حــواراتــهــم مــع 
ــام الــرغــبــة  ــ ــات أمـ ــوازنــ ــاد تــ ــي، إليـــجـ ــروســ الــ
الــتــركــيــة املــتــصــادمــة مـــع املـــوقـــف الــروســي 
ــــودًا تــركــيــا فـــي شـــرق الـــفـــرات،  الـــرافـــض وجـ
وفي مواجهة املّد اإليراني في املنطقة، بعد 
فضح مشاريعه في الساحل السوري. ولن 
يجد الُكرد غير الطرف الروسي حاميا لهم 
وملــشــاريــعــهــم، ولـــو بــالــحــد األدنــــى، نتيجة 
تهديدات تركيا والنظام السوري والسعي 

اإليراني إلى ضم املنطقة لنفوذه.
ربــمــا تتجه املــنــطــقــة صـــوب حـــرب جــديــدة، 
ــــراع عــــلــــى ســـــوريـــــة ُمـــــركـــــب بـــثـــاث  ــالـــــصـ ــ فـ
اتــجــاهــات: صـــراٌع على تصدير الــغــاز عبر 
الــســاحــل الـــســـوري أو عــبــر تــركــيــا، صــــراٌع 
ــراٌع على  على هــويــة ســوريــة املستقبل، صـ
الفرات، وهذا األخير ينقسم الصراع  شرق 
إلــى محاور مركبة ومعقدة،  - الخاف فيه 
ــُكــــردي يــلــزمــه تــدخــل  ــُكــــردي الــ فــالــخــاف الــ

ثمن طائرة عسكرية أميركية من صنف إف 
22 البالغ أكثر من مائة مليون دوالر يكفي 
لتشجير 240 كيلومترًا مربعا، وهذا املبلغ 
كفيل بإنقاذ السودان وموريتانيا من اتساع  
ظاهرة التصحر. ويمكن للبحث العلمي أن 
ل لصالحه جزء  ق قفزة نوعية لو ُحــوِّ

ّ
يحق

من اإلنفاقني، العسكري واألمني. والثابت أن 
الفجوة العلمية بني الدول العربية والدول 
ــا ضــعــف اإلمــكــانــات  ــرّدهـ املــتــقــدمــة لــيــس مـ
ــة، بـــل االهــتــمــام بــالــجــيــوش لحماية  ــاديـ املـ
العروش وعدم االلتفات إلى  البحث العلمي 
الــتــعــلــيــم، حــيــث تعتبر عملية  ومــخــرجــات 
االرتقاء بالبحث العلمي العربي من املقّدمات 
األساسية للتنمية املستدامة، ورفع سوية 
املـــواطـــن الــعــربــي. وحــســب تــقــاريــر ملنظمة 
العسكرية  األجهزة  فإن  الدولية،  الشفافية 
في الدول العربية تنفق األموال سرًا، وتمنح 
العقود ملقربني ومحسوبني على مسؤولني 
فيها، كما أكدت أن 99% من موازنة الجيوش 
العربية، وخصوصا الجيش املصري، ال تزال 
سرية، وال أحد يعلم أين يتم إنفاق األموال 
 عن عدم 

ً
التي يحصل عليها العسكر، فضا

اإلعان عن عدد العاملني في الجيوش، أو 
الفروع األمنية املختلفة، أو أعداد من يتلقون 

رواتب من الجيش.
)كاتب فلسطيني(

الــنــضــال ضــد االســتــبــداد بمعية اآلخــريــن، 
له  إقــصــاء متعمد لفصيل مــعــارض،  فــهــذا 
إرث نضالي وواقع موضوعي، اإلساميون 
أن  السذج  جزء منه، واملغالطة هنا إليهام 
اإلســـامـــيـــني لــيــســوا شـــركـــاء فـــي الــنــضــال، 
الفرصة بعد »14 جانفي«  اقتنصوا  وانما 
ــر مـــصـــادفـــة تـــاريـــخـــيـــة، فــيــقــول  ــ ـــأن األمــ ــ وكـ
»وقد تمّكن اإلساميون من الفوز بأغلبية 
ســاحــقــة، فـــي أول انــتــخــابــات ديــمــقــراطــيــة، 
الــثــورة.  بعد   ،«  2011 تونس سنة  عرفتها 
 صريح بأن التيار اإلسامي 

ٌ
وهذا اعتراف

يكسب الجولة كلما يكون املناخ ديمقراطيا، 
وتدل على ذلك نماذج متعددة في املنطقة 
الـــعـــربـــيـــة، فـــي تـــونـــس واملــــغــــرب والـــجـــزائـــر 
بـــلـــدان إســامــيــة  واألردن والـــكـــويـــت، وفــــي 
كتركيا وماليزيا، وغيرها، وهو دليل على 
ر، في هويته وبيئته، 

ّ
التيار متجذ هــذا  أن 

ويــحــظــى بــقــاعــدة جــمــاهــيــريــة عــريــضــة، ال 
يمكن نكرانها. 

املــغــالــطــة الــرابــعــة مــحــاولــة الــكــاتــب الخلط 
بني تنظيم الدولة اإلسامية )داعــش( وما 
اصطلح عليه في اإلعام الغربي باإلسام 
هــذا  الــتــي يستعملها خــصــوم  الــســيــاســي 
 قــدحــيــة، فــمــصــطــلــح اإلســــام 

َ
الــتــيــار صــفــة

السياسي يحيل على األحزاب ذات املرجعية 
اإلســامــيــة، وهــــذه و»داعــــــش« عــلــى طرفي 
نقيض، فالتنظيم املذكور متطّرف عنيف، ال 
عاقة له ال بقيم اإلسام وال بقيم السياسة، 
بينما األحزاب التي تحمل الصفة اإلسامية 
قانونية سلمية، تعمل في نطاق الدستور 
رها 

ّ
والقانون واملمارسة الديمقراطية، ويكف

»داعـــش« كغيرها من األحـــزاب. إذا حّكمنا 
املــنــطــق والــــواقــــع فــمــن هـــو الــضــحــيــة ومــن 
أليس اإلساميون من أطياف  هو الجاد؟ 
املعارضة الوطنية ضحايا قمع واستبداد 
الدكتاتوريات العربية التي يبرر جرائمها 
تّدعي  التي  النخبة  إلــى  املنتسب  الشنيعة 
تبني منظومة حقوق اإلنسان وحريته. أال 
يعرف سالم لبيض أن راشد الغنوشي كان 
مطاردا والجئا في املنفى، فيما كان بعض 
هــؤالء ينعمون فــوق موائد نظام بن علي، 

ويقيم الندوات مدفوعة األجر. 
يـــحـــاول ســالــم لــبــيــض، فـــي مــخــتــتــم مــقــالــه، 
تقييم تجربة »النهضة في الحكم«، فيسوق 
أحكاما مرتجلة، ونسي أنه كان في الحكومة 
الــى حصيلة  »انتهت  قوله  ــرا. وحسب  وزيـ
هـــزيـــلـــة«، إال أن الــتــقــيــيــم لــيــس الــتــحــطــيــم، 
ــو كـــذلـــك تــنــســيــب وتـــثـــمـــني، وبـــمـــا أن  بـــل هـ
الــثــورات،  الــحــكــم، وخــصــوصــا بعد  تجربة 
محفوفة املخاطر، إال أنها أفضل من الفراغ 
السياسي. ومشاركة حركة النهضة ضمن 
االئتاف الحاكم، حسب مراقبني ومفكرين 
استراتيجيني منصفني، ساهمت في تأمني 
ــم من  ــرغـ أمــــن اســـتـــمـــراريـــة الــــدولــــة، عــلــى الـ
لــهــا. كما تــقــّدمــت  باملسار  ات تعّرضت 

ّ
هـــز

ــبــت تــونــس 
ّ
الــســيــاســي الــديــمــقــراطــي، وجــن

ــقـــذت الـــبـــاد من  االنــــــزالق إلــــى الــعــنــف، وأنـ
حـــرٍب أهــلــيــة، ومــن الــفــوضــى الــعــارمــة التي 
ــالـــدول فـــي املــنــطــقــة الــتــي اخــتــار  عــصــفــت بـ
ضد  املتوحش  القمعي  الخيار  جنراالتها 
والحرية.  الديمقراطية  في  الشعوب  خيار 
وعــلــى الــرغــم مــن تعثر املــســار االقــتــصــادي 
واالجتماعي، وتلك ضريبة الثورات، الناس 

يعيشون في أمن وحرية.
)كاتب تونسي(

سورية إلى أين؟

هذه الجيوش العربية

مغالطات سالم لبيض 
بشأن الجنوب التونسي والغنوشي

ربيع السودان 
وتضامن العرب

تسيطر ثالث قوى 
عسكرية على 

سورية، والرابعة 
تنتظر إشارة الدخول، 

والخامسة رُبما ُتفنى 
أو يتقاطع مصيرها 

مع »داعش«

من الطبيعي أن 
يتساءل كل عربي 

بشأن أداء الجيوش 
العربية وموازناتها 

التيار اإلسالمي 
متجّذر، في هويته 

وبيئته، ويحظى 
بقاعدة جماهرية 

عريضة، ال يمكن 
نكرانها

آراء

معن البياري

للمرة املليون على األقل، قلنا وغّردنا وكتبنا، ما إن سمعنا أمس نبأ االعتداءات الشنيعة 
على كنائس وفنادق في سريالنكا، إن اإلرهاب ال دين وال جنسية له. تماما كما فعلنا، 
ا أزهق متطرف عنصري مسيحي أرواح أكثر من خمسني مسلما 

ّ
قبل شهر ونيف، مل

مصليا في مسجدين في نيوزيلندا. وها هم مجرمون، لسنا مستعجلني في معرفة 
في  عيدهم،  يــوم  في صباح  كنائسهم،  في  متبتلني مسيحيني  يستهدفون  تهم، 

ّ
مل

بلد مطبوع بالفقر والجمال )22 مليونا(، متنوع العقائد واألديان واللغات واإلثنيات، 
يتساوى فيه عدد األقليتني، املسيحية واملسلمة، أمام تفوق عدد البوذيني. وملا كان هذا 
البلد معروفا لدينا بأنه بلد الشاي، فسمعته أيضا أنه بلد الحرب األهلية الطويلة، والتي 
هم نمورا تاميليني. وجريمة 

ُ
تعود بعض أسبابها إلى نزوٍع انفصالّي لدى من ذاع صيت

األمس ربما تؤشر إلى دخول سريالنكا في طور جديد من فصول هذه الحرب التي 
نجحت، إلى حد ما، رعاية نرويجية ملفاوضات سالم مضنية، في وقفها. وذلك إال 
إذا وجد الداعشيون إياهم في كنائس سريالنكا وفنادق عاصمتها ملعبا مضافا 
إلى شناعات فظاعاتهم، سيما أنهم مولعون باستهداف الكنائس، واملساجد أيضا إذا 
رأوا أن املصلني فيها يليق بهم أن يكونوا قرابني في مقتلٍة ينبغي أال تتوقف إلزعاج 
نظام عبد الفتاح السيسي، كما فعلوها في جريمة بالغة الشذوذ، قضى فيها 235 
مصريا مصليا في مسجٍد في شمال سيناء، تم االعتداء عليه وعليهم في نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2017.  إنه التوحش الذي تتحّدى أغراضه وبواعثه العقل لفهمهما. 
صرنا، نحن املعلقون املتعجلون في الصحافة، نستسهل رميه على داعش وخفافيش 
اإلرهــاب املعتم، ممن نعتصم بالحيرة والعجز إذا ما غامر واحدنا، وحــاول الوقوع 
على خرائط أمخاخهم، ومتاهات الظالم فيها. ال حرمة لكنيسة أو مسجد، ال تمييز 
فيها بني سنة وشيعة، ذلك أن املراد هو الترويع، وال شيء غيره. أن يخاف الناس، ال 
يجوز أن يكونوا آمنني، عليهم أن يكونوا مؤمنني بقضاء الله وقدره، فمكتوب لهم أنهم 
 مؤمنني بالله وموحدين، فسينعمون بالحور العني، وإذا لم 

ً
سيقتلون، فإذا كانوا تقاة

يكونوا كذلك، فإنهم يغادرون متع الدنيا الفانية إلى ما يستحقونه من سعير جهنم. 
ة. أما النصارى، فكنائسهم، 

ّ
ال عالقة لهذا كله، أو بعضه، بما إذا كانوا شيعة أو سن

في أعيادهم وغير أعيادهم، في مصر خصوصا، مباحة، لعلهم يوقنون أن ال حامي 
لهم، سواء كان اسمه حسني مبارك أو عبد الفتاح السيسي. دل على ذلك االعتداء، 
عشية رأس سنة 2011، على كنيسة القديسني في اإلسكندرية، وأمثاله على كنيسة 
العذراء في القاهرة في 2013، وعلى كنيسة في املنيا في يناير/ كانون الثاني 2015، 
وعلى الكنيسة البطرسية وكاتدرائية لألرثوذكس في القاهرة في ديسمبر/ كانون 
ا، 

ّ
األول 2016. ويتم هنا التذكير بهذه االعتداءات )ثمة غيرها طبعا( لالنتهاء إلى أن من

نحن العرب املسلمني )أو العكس( من هم أكثر هّمة ونشاطا من هؤالء الذين أخذوا 
شاشات الفضائيات، نهار أمس، إلى عاصمة سريالنكا وجوارها، حيث كنائس كان 

مؤمنون يضرعون إلى خالقهم دوام السالم والنجاة. 
وألن الكالم يجّر الكالم، أو ألن الدم يذكر بالدم، فإن العنصري األسترالي، برينتون 
ا طّخ على املسلمني املصلني في ذينك املسجدين في نيوزيلندا، لم يكن يرتكب 

ّ
تارانت، مل

جريمة غير مسبوقة، وإْن زاول فيها تنظيرا شديد الحساسية والخطورة، فقد صنع 
املجرمون في مسجد شمال سيناء، املؤشر إليها أعاله، ما كان قد اقترف مثله تنظيم 
الدولة اإلسالمية في مسجد اإلمام الصادق في الكويت في يونيو/ حزيران 2015، ملا 
قتلوا 26 مصليا في يوم جمعة. وفعل مأفونون، غير داعشيني هذه املرة، اعتداًء مروعا 
على مسجدين في طرابلس اللبنانية، أزهقت فيه أرواح أكثر من خمسني مصليا، في 
أغسطس/ آب 2013، في جريمة رأت جبهة النصرة تاليا أن من واجبها الرد عليها 

بجريمة من لون آخر، وفعلتها في اعتداء مزدوج طائفي البواعث.
 بالتوحش الذي ُيتعب األفهام واملدارك، استدعت املجيَء على بعض 

ٌ
 مثقل

ٌ
هو أرشيف

 من الجنس نفسه، في سريالنكا، 
ٌ
 جديدة

ٌ
محطاٍت منه، تتعلق بكنائس ومساجد، جريمة

دلت أيضا على أن اإلرهــاب ال دين وال جنسية له، كما ال غضاضة من تكرار هذه 
الرطانة، ولو للمرة املليون على األقل.

بسمة النسور

من فرط حماقته وضحالة خياله، يتوهم اإلنسان املسكني املثير للشفقة والرثاء أنه 
يتمتع بمزايا خارقة، وقوة عظمى، وجبروت تبيح له التصّدي لتحدياٍت لهذه الحياة، 
واملعجزات،  العجائب  تحقيق  من  نا 

ّ
متمك الصادمة،  القبيحة  حقائقها  من  ولكثير 

ناسيا أنه مجّرد كائن هش ضعيف، محكوم بقاؤه فيها بمدة صالحية محدودة، 
ستظل، من وجهة نظره، غير كافية لسد ظمأ العيش في روحه املتعطشه ملزيٍد من 
كل شيء، مدة صالحية مقّرر لها سلفا تاريخ انتهاء محظوٌر تجاوُزه، ولن يبلغ، بأي 
 
ً
رة في كيانه، فترة مقّدر لها الــزوال، مهما بدت طويلة

ّ
حال، الرغبة في البقاء املتجذ

 من التوق، حيث تتشابه األيام، وتتكرر بشكل رتيب، يبعث على الخيبة 
ً
 وخالية

ً
ومملة

واألسى، اليوم مثل األمس، والغد ال يحمل أي مفاجأة من أي نوع. 
غير أنه، ولسبٍب غير مفهوم، يتشبث بها بكل ما أوتي من قدرٍة على الوهم، محاوال 
تمييزا  زعمنا  ومهما  للكلمة.  الــحــرفــي  باملعنى  دنــيــا  حــيــاة  أنــهــا  وتــنــاســي  تجاهل 
وتحققا، فإن في املساحة املتاحة لحراكنا بحرية وانطالق محدودة، ال يملك أي منا 
أنه،  بالغد املحسوم أصــال، غير  اليقني والثقة  التمادي في  أو  املرسوم  الخط  تجاوز 
وبسبب العناد املتأصل في تركيبته النفسية، والقدرة على اإلنكار، وتجاهل الحقيقة 
 

ّ
م في كل سلوكياته، فإنه ال يمل

ّ
الساطعة، وترجمة فورية لغريزة البقاء التي تتحك

إله  ن من خــداع 
ّ
الــذي تمك العنيد املحتال  من تكرار املحاولة، شأن سيزيف األحمق 

املوت في املثيولوجيا اليونانية، فحلت عليه العقوبة العبقرية املاكرة التي من شأنها 
تبديد كل أوهام الخلود التي تنتاب البشر في لحظات طيشهم، فاستحق سيزيف 
عقوبة اإلحساس بالتعب والالجدوى األبديني، من دون أن يحظى بالراحة، وبنعمة 
االستسالم للمصير الحتمي، ولو لبرهة وجيزة، من دون أن يفقد األمل تماما، ما 
يؤدي إلى مزيد من اإلنهاك والتوق إلى لحظة ختاٍم لن تأتي، ليظل عالقا أبديا في 

متاهة الصعود والهبوط العدمية الالنهائية. 
وفي كل مرة، يجد سيزيف نفسة صاعدا الجبل الشاهق ذاته، متحمال عبء الصخرة 
الثقيلة التي يرزح جسده الضئيل تحت ثقلها، محمولة على ظهره املحني، يتصبب 
عرقا، وهو يدرك أن مصير الصخرة التدحرج ثانية إلى القاع، حيث عليه أن يصعد 
دون  من  الضئيل،  املخلوق  ذلــك  غباء  من  تلهو ساخرة  اآللهة  فيما  من جديد،  بها 
أن تعاني من تأنيب الضمير، أو أن تطرح سؤاال حول ما فعله سيزيف، باستثناء 
الرغبة في البقاء، ليستحق هذه العقوبة اللعنة. وهذا بالضبط ما تقودنا الحياة إلى 
فعله في سيناريوهات مختلفة، تؤدي دائما إلى الغرض نفسه، وتخدم الفكرة ذاتها. 
أحيانا تجود علينا الحياة بسخاء كبير، تمنحنا لحظاٍت عابرة من الفرح واليقني، 
تستدرجنا بدهاء إلى فخ اليقني واألمل، فيغمرنا إحساٌس بالتفوق والقدرة، ونصّدق 
أنفسنا، ونؤمن بها، ونثق بأننا قادرون على التنافس واملزاحمة بشراسة، لتحقيق 
ما نعتقد أننا نستحقه. نخوض املغامرة باندفاٍع كبير، نشتبك في عالقاٍت معقدة. 
نحب ونكره، نشتاق، نتعلق، نهجر، نحلم، نخطط، نفرح باألحبة واألصدقاء الذين 
يباركون خطواتنا، ونأخذ الحذر من األعداء الذين يزدادون طرديا مع مقدار النجاح 
الذي يحققه الواحد منا. نسعى إلى إغاظتهم ببذل مزيد من الجهد، فيما يحاولون 
الحياة  الصغيرة. تمضي  الحاقدة  أرواحهم  انسجاما مع سواد  يل من عزيمتنا، 

ّ
الن

كلمات جورج  الست من  رددت  كما  بنا وتسخر،  وتلهو  املــاكــرة،  لعبتها  في  بعيدا 
للشفقة،  واملثير  املسكني  األحــمــق  اإلنــســان  أمــا  ليلتي«.  »هــذه  رائعتها  فــي  جـــرداق، 
فإنه مجبٌر ال محالة على املواصلة في كل األحــوال، مراوحا بني لحظات املنح واملنع 
واألمل والقنوط واالنتصار واالنكسار، وباملضي في درب األفراح حينا وبدرب اآلالم 
أحيانا كثيرة، مواصال اللهاث في رحلته السيزيفية املضنية، باعتبارها هبة ومنحة 
وفرصة ثمينة، نادرة غير قابلة للتكرار، مــرّددا: هذه لحظتي، وسوف أعّول عليها، 
وأحياها بكل الجوارح.. مصّدقا أنني مؤهل ملواجهتها، وتحمل تبعاتها الباهظة، في 

مقابل إحساس بفرح حقيقي خاطف، غير أنه يعادل عمرا بأكمله.

سامح راشد

تنتهي اليوم عملية التصويت على التعديالت الدستورية في مصر. وبعد ساعات قليلة، 
 عن 

ً
ستغلق صناديق التصويت، وتدخل مصر عهدًا جديدًا يختلف مضمونًا وشكال

املراحل السابقة، خصوصًا تلك التي تلت ثورة يناير 2011، فالتغيير الذي سيحدث 
في مصر أعمق وأوسع كثيرًا من نطاقه الدستوري والقانوني املباشر. 

لم تشهد السنوات الثالث التي تلت ثورة يناير أي عملية انتقالية حقيقية، وإنما كانت 
سنوات احتضار ومقاومة من نظام قديم، واستباق وإجهاض لثورة وليدة، ثم بدأت 
املرحلة االنتقالية الحقيقية منذ 2014، حيث شهدت السنوات الخمس املاضية حزمة 
إجراءاٍت تكتيكيٍة وخيوٍط متوازية، بدأت تتجمع أخيرا لتدشن العهدة السياسية الجديدة. 
وبدا واضحًا أن نظام الحكم وإدارة الدولة في مصر يخضع لتحول جوهري، خصوصًا 
يكفي  بما  نضجت  التحول  عملية  أن  ويبدو  مؤسساته.  بني  بالعالقة  يتعلق  فيما 
لتأطيرها وتثبيتها دستوريًا. املعنى أن التعديالت الدستورية الجديدة في مصر هي 
مجرد تقنني و»دسترة« ملنظومٍة لها سماتها وميكانيزماتها الخاصة بها. وأيًا ما 
كانت االنتقادات التي وجهت لطريقة إعداد التعديالت وإخراجها برملانيًا، وترويجها 

إعالميًا، فإنها تظل نتاج بيئتها وموازين القوة في املجتمع الذي أفرزها. 
حملت التعديالت الدستورية جديدًا في ثالثة جوانب شديدة األهمية والخطورة، فهي 
الدولة  بني مؤسسات  العالقات  وتعيد صياغة  السلطات،  بني  الفصل  مبدأ  تضرب 
وأركانها الرئيسة، بحيث يتغير ميزان القوة فيما بينها، وتصبح السيطرة شبه الكاملة 

للسلطة التنفيذية، وتحديدًا مؤسسة الرئاسة، على ما عداها من سلطات. 
وال يقف األمر عند هيمنة مؤسسة الرئاسة، واحتكارها النفوذ على بقية السلطات، 
لكنه يمتد إلى التدخل في تشكيل عمل كل منها وآلياته، باكتساب الحق في اختيار 
رؤساء الهيئات والجهات القضائية، من بني خمسٍة لكل منها، يرشحهم مجلس أعلى 

للهيئات القضائية، هو نفسه يتبع مباشرة لرئيس السلطة التنفيذية. 
اسم  تحمل  ثانية،  برملانية  غرفة  استحداث  التعديالت  تضّمنت  ذاتــه،  السياق  وفــي 
أو  لم تتحدد خصائصها وال صالحياتها وال كيفية تشكيلها  الشيوخ«،  »مجلس 
أي ضوابط تتعلق بها. وتقرر أيضًا إعــادة تشكيل الغرفة األولــى »مجلس النواب«، 
وتغيير تركيبة العضوية فيها، بتوسيع نطاق التمييز العمدي، وفرض نسب تمثيلية 
معينة لطوائف وفئات اجتماعية بعينها. وال يخفى األثر املجتمعي السلبي والداللة 
السياسية الخطيرة العتماد مبدأ املحاصصة على حساب املواطنة. على املسار الثاني، 
تضع التعديالت أساسًا دستوريًا لدور سياسي جوهري وحاسم، تلعبه املؤسسة 
العسكرية إذا اقتضت الضرورة، وهو دور الضامن الستمرار النظام السياسي وفق 

القواعد الحالية، واملحافظ على مالمح شبه ثابتة لنظام الحكم وتوجهاته وتركيبته.
أخيرًا، بإقرار تلك التعديالت، تم كسر قاعدة »حرمة« الدستور و»حصانته«، فقد نص 
الدستور صراحة على تحصني مواد معينة ضد التعديل »إال بمزيد من الضمانات«، 
فإذا بالتعديالت تخالف هذا النص الذي ُيفترض أنه األصل وامللزم. ومكمن الخطورة هنا 
أن املخالفة الدستورية ال تتعلق باملحتوى، وإنما بمبدأ قبول التراجع عما سبق إقراره، 
وتعديل ما حرص واضعو الدستور على تحصينه، فهذا وحده يسقط عن الدستور 
فكرة الحصانة، ويخلع عنه الحرمة القانونية التي يفترض أنها السمة الجوهرية فيه، 

والخصيصة املميزة له عن بقية القوانني واألطر املنظمة لحياة املجتمع. 
الخالصة أن التعديالت الدستورية تؤذن بمرحلٍة لم تعرفها مصر من قبل، والتداعيات 
املستقبلية التي ستترتب على تلك التعديالت، أهم وأخطر من كونها تعبيرا عن الوضع 
الحالي الذي تمت في سياقه، فهي ليست فقط عملية كاشفة ملا هو قائم، بل أيضًا 
ُمنشئة ألوضاع جديدة في الحياة السياسية املصرية. ال تتشابه مع ما درجت عليه 
سابقًا، سوى في تأكيد استبعاد املجتمع من عملية إدارة الدولة، وتهميشه في العالقة 

بني املؤسسات الحاكمة.

في سريالنكا... وغيرها الجبل الشاهق ذاته

مصر جديدة بعد االستفتاء
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لــيــس مـــن بـــاب دعـــم فــكــرة االنـــفـــصـــال، ولــكــن 
ــاظ عـــلـــى الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة  ــفــ ــحــ ــ مـــــن أجــــــل ال
الوطنية  للسلطة  تخضع  فلسطينية  أرضـــا 
الفلسطينية، ومن أجل محاربة مشاريع الضم 
الغربية،  الضفة  تستهدف  الــتــي  اإلسرائيلية 
ــت، وتقديمها  ــرب وقــ املـــزمـــع تــنــفــيــذهــا فـــي أقــ
قـــربـــانـــا لــضــمــان نـــجـــاح الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي، 
وبذلك تخسر  ثانية.  واليــة  في  ترامب  دونالد 
في  التغيير  على  الرهان  الفلسطينية  السلطة 
ترامب  نجح  إذا  ألميركا،  الخارجية  السياسة 

بوالية جديدة. 
مـــا تــســعــى إلــــى تــحــقــيــقــه حــكــومــة نــتــنــيــاهــو 
ــقـــادمـــة هـــو ضـــم قـــرابـــة %60  ــيــمــيــنــيــة« الـ »ال
لــدولــة إســرائــيــل،  الغربية  الضفة  أراضـــي  مــن 
الكبرى  وذلــك بما يشمل املستوطنات األربــع 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وهــــو مـــشـــروع »يــهــودا 
ــذي تــحــلــم بـــه قـــيـــادة إســرائــيــل  ــ والـــســـامـــرة« ال
خالل املدة القانونية املقبلة من والية نتنياهو، 
وهـــو مـــا ســيــدعــم تــشــكــيــل حــكــومــتــه وإقــنــاع 
االنضمام  فــي  األخـــرى  اإلسرائيلية  األحـــزاب 
لــتــلــك الــحــكــومــة، مـــن خـــالل اإليـــفـــاء بــالــوعــود 
االنتخابية التي أطلقها نتنياهو، بأن يتم ضم 

الضفة الغربية إلسرائيل. هي الخطوة نفسها 
عيدنا إلى الخلف، كي نتمعن في اتفاق 

ُ
التي ت

أوسلو في مرحلته األولى، والتي جاءت تحت 
«. وتعيدنا الحكومات 

ً
عنوان »غزة أريحا أوال

اليمينية املتعاقبة على إسرائيل اليوم إلى ذلك 
املربع من خالل مشروع غزة أريحا، ولكن هذه 
املــرة تحت صمت دولــي وأوروبــــي، وبموافقة 
ــم أمـــيـــركـــيـــني، لــتــقــلــيــص حـــكـــم الــســلــطــة  ــ ودعــ
واقــتــصــار  الــغــربــيــة،  الــضــفــة  فــي  الفلسطينية 
الــســكــانــيــة  ــدن  ــ املـ ــــؤون  الــحــكــم عــلــى إدارة شـ
املكتظة في الضفة الغربية، بشكل ُيشبه، إلى 
الخدمات  وتقديم  البلديات،  إدارة  كبير،  حــد 
األساسية للسكان، ورعاية مصالحهم األمنية 
االقتصادية،  رزقــهــم  مــصــادر  على  والحفاظ 
مع بعض اإلضافات في التضييق اإلسرائيلي 
ــك مـــقـــدمـــة لـــحـــصـــار مـــدن  ــ ــ ــر، وذل ــابـ ــعـ عـــبـــر املـ
الفلسطينية  السلطة  وطـــرد  الــغــربــيــة  الــضــفــة 
بشكل  تعيش  والــتــي  املقبلة،  السنوات  خــالل 
كبير على فرض الضرائب واألموال التي يتم 
اقتطاعها من املقاصة اإلسرائيلية، من خالل 

الصادرات والواردات. 
االنفصال الجغرافي والديمغرافي بني الضفة 

ــقـــدس املــحــتــلــة قــائــم  الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــزة والـ
قطع يومًا بعد اآلخر الطرق 

ُ
بفعل االحتالل، وت

إلــى وطــن كامل ومستقل، فاملساعي  املــؤديــة 
األراضــي  احتالل  تتوقف منذ  لم  اإلسرائيلية 
الفلسطينية عام 1967، في السيطرة على تلك 
األراضي، ومنحها لصالح البناء االستيطاني 
ــة، وتــــــأزيــــــم األوضــــــــاع  ــيــ ــ ــرب ــغــ ــ ــة ال ــفــ فـــــي الــــضــ
االقتصادية واإلنسانية في قطاع غزة، لُيصبح 
تعيش تحت  العالم  أكبر منطقة جغرافية في 
جغرافية  مساحة  فــي  االقــتــصــادي،  الحصار 
تكتظ يومًا بعد اآلخر بالسكان، وذلك ما يوحي 
بأن أزمة قطاع غزة إنسانية، وليست سياسية، 
اإلسرائيلية من  الحكومة  ما تبحث عنه  وهو 
تحويل الــصــراع مــع قــطــاع غــزة مــن سياسي 
الدولية  األطــراف  إلى إنساني، الستقطاب كل 
وإغاثية  إنسانية  مساعدات  لتقديم  والعربية، 
على حساب الحلول السياسية املتفق عليها، 

وفقًا التفاق أوسلو. 
ــلــــي وجــــود  ــيــ ــقـــد حـــــــّول االحـــــتـــــالل اإلســــرائــ لـ
إلى  الغربية  الضفة  في  الفلسطينية  السلطة 
ــطــاق مــن الــســكــان، بــعــدمــا امتلك  جــحــيــم ال ُي
االحـــتـــالل اإلســـرائـــيـــلـــي الـــتـــصـــورات الــكــامــلــة 

الــغــربــيــة فـــي ضـــم املــنــاطــق  ملستقبل الــضــفــة 
األقل سكانًا، والسيطرة على أراضي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، والـــســـيـــطـــرة عــلــى أراضــــــي الــقــدس 
»إيــــوان«،  االستيطاني  مشروعها  خــالل  مــن 
وبذلك تسعى إلى تحقيق رؤية نتنياهو بعدم 
السماح بإخالء أي مستوطن من مستوطنات 

الضفة الغربية. 
تكريس االنفصال بالفعل ال بالقول، يتم من 
خـــالل الــســيــاســة اإلســرائــيــلــيــة، والـــتـــي صـــّرح 
اإلسرائيلية  االنــتــخــابــات  ــبــيــل 

ُ
ق نتنياهو  بــهــا 

األخــيــرة، بأنه سمح بــإدخــال األمـــوال القطرية 
ــزة، بــهــدف تــكــريــس االنــفــصــال،  إلـــى قــطــاع غــ
ــراف  ــى املــصــالــحــة بـــني أطــ ــ ــدم الـــوصـــول إل ــ وعـ

االنقسام الفلسطيني، إذن ما الحل؟
مظلم،  نــفــق  فــي  الفلسطينيني،  نــحــن  نــعــيــش، 
ولكن يبدو أن هناك ضــوءًا في آخــره، ولكننا 
غــيــر ُمــهــتــمــني فـــي االســـتـــفـــادة مــنــه، إذ لدينا 
منظمة التحرير تحظى باعتراف دولي وعربي 
للشعب  ووحــيــدا  شرعيا  ممثال  وفلسطيني 
خط  على  يعيش  شعب  ولــديــنــا  الفلسطيني، 
الــتــمــاس مـــع االحـــتـــالل اإلســـرائـــيـــلـــي، ولــديــنــا 
الجئون في كل بقاع األرض، ولدينا مشروع 

وطني نسعى إلى تحقيقه، وعندنا أمل بإنهاء 
االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية، ولكن ذلك 
حقق املصالحة بني 

ُ
ال ينفع وحده، ما دمنا لم ن

األحزاب السياسية الفلسطينية واالتفاق على 
برنامج سياسي موحد نقاتل من أجله، ونتفق 
عليه سويًا من أجل الخروج من هذا املستنقع 
املظلم، ومن أجل الحفاظ على باقي األرض من 

السلب والنهب اإلسرائيلي.
الـــتـــي تتبناها  االنـــفـــصـــال  مــواجــهــة ســيــاســة 
األميركية، وحكومة  املتحدة  الــواليــات  من  كل 
إلى عقد  الدعوة  في  يتمثل  الجديدة،  نتنياهو 
ـــشـــارك فــيــه كـــل الــقــوى 

ُ
مــؤتــمــر فــلــســطــيــنــي ت

واألحــــــــزاب والـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــكــل 
والنقابية،  واألكاديمية  الوطنية  الشخصيات 
الداخل  الفلسطيني في  الشعب  وكل مكونات 
منظمة  تفعيل  على  االتفاق  بغرض  والخارج، 
التاريخي في  والحفاظ على دورهــا  التحرير، 
بقاع  كــل  فــي  الفلسطينيني  مــصــالــح  حــمــايــة 
السياسية  الـــقـــوى  كـــل  ـــشـــارك 

ُ
ت وأن  األرض، 

تــمــثــل  عـــضـــويـــتـــهـــا، وأن  فــــي  ــفــلــســطــيــنــيــة  ال
فلسطينيي الداخل والخارج.

أشرف أبوخصيوان )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

سمير سعيفان

ــه  ــتــــوجــ ــة دعـــــــم األســـــــعـــــــار، والــ ــألــ تـــشـــكـــل مــــســ
إلــــى الــتــخــلــي عــنــهــا، مـــوضـــوًعـــا لــلــصــراع في 
املجتمعات التي اتبعت هذه السياسة، وتتجه 
على  تخفيضها  يــؤثــر  إذ  عنها،  التخلي  إلــى 
بلداننا،  في  الفقيرة  الفئات  معيشة  مستوى 
وهي مستويات منخفضة في األصل، ما يثير 
اضطرابات اجتماعية وعدم استقرار، وهو أشد 
ما تخشاه السلطات، وخصوصا تلك املتمّسكة 
، نتابع اآلن السجال 

ً
بالسلطة إلى األبد. مثا

في مصر بشأن تخفيض دعم األسعار.  تسمى 
ســيــاســات دعــــم األســـعـــار فـــي عــلــم االقــتــصــاد 
الــدخــل«، فهي تمّول  »سياسات إعــادة توزيع 
إلى دعم أسعار  العامة، وتهدف  الخزينة  من 
الخبز  مثل  الشعبي،  االســتــهــاك  ذات  السلع 
واملشتقات  والكهرباء  والــرز  والسكر  والشاي 
البترولية وغيرها. وتقّدم هذه السياسة، من 
جهة، دعًما ملستوى املعيشة للطبقات الفقيرة 
آثــار تفاوت توزيع الدخل لصالح  ف من 

ّ
تخف

ل  الفئات الغنية، ولكنها، من جهة أخرى، تحمٍّ
الــخــزيــنــة الــعــامــة أعـــبـــاًء كــبــيــرة. وحـــني تعجز 
الــدعــم تبدأ  هــذا  الــعــامــة عــن تغطية  الخزينة 
باالقتراض، أو باالستدانة على املكشوف من 
نــقــوًدا بأكثر مما  املــركــزي أو تصدر  املصرف 
والــذي  التضخم،  فينشأ  االقــتــصــاد،  يحتاجه 
يعّرف ببساطه أنه »نقود كثيرة تطارد سلًعا 
وخدمات قليلة«، ما يؤدي إلى ارتفاع األسعار، 
فتعود الطبقات الفقيرة تدفع تكاليف معيشة 
على بقية متطلبات حياتها بأكثر من الدعم 
الــــذي قــّدمــتــه ســيــاســة الــدعــم لــهــا، ألن السلع 
ــزء بــســيــط مــن  ــ ــــوى جـ املـــدعـــومـــة ال تــشــكــل سـ
، بلغ دعم السلع 

ً
تكاليف معيشة العائلة. مثا

خليل العناني

ــــارب االنــــتــــقــــال الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــــجـ تـــخـــبـــرنـــا تـ
ــا الــاتــيــنــيــة وأوروبـــــــــا الــشــرقــيــة  ــيـــركـ فــــي أمـ
أن الــديــمــقــراطــيــة لــيــســت ســحــرًا أو اخــتــراعــا 
ــــل عــلــى  ــه. بـ ــ ــيـ ــ عـــجـــيـــبـــا يـــصـــعـــب االهــــــتــــــداء إلـ
لها  تــوفــرت  إذا  الــعــكــس، هــي عملية ممكنة، 
الــنــخــب  أحـــســـنـــت  وإذا  املــــائــــمــــة،  ــــروف  ــظـ ــ الـ
ــروف  ــظــ ــع هــــــذه الــ ــ ــيـــة الـــتـــعـــاطـــي مـ ــيـــاسـ الـــسـ
بــمــســؤولــيــة ونــــزاهــــة، فــإنــهــا قـــد تــدفــع بــبــدء 
الــعــمــلــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، فـــلـــم تـــكـــن الـــبـــلـــدان 
أميركا  فــي  بــتــجــارب ديمقراطية  مـــّرت  الــتــي 
ــــا وشــرقــهــا أفضل  الــاتــيــنــيــة وجــنــوب أوروبـ
حااًل، حني انتقلت من السلطوية واالستبداد 
والصراعات األهلية، من واقع البلدان العربية 
أكثر  التي حكمها  البرتغال   

ً
حاليا. خذ مثا

مـــن أربـــعـــة عــقــود نــظــام ديــكــتــاتــوري قــومــي، 
ســـاالزار، وخــاضــت حروبا  أنطونيو  بقيادة 
منهكة للحفاظ على مستعمراتها في أفريقيا 
إلخ(  البرتغالية،  غينيا  موزامبيق،  )أنغوال، 
الديكتاتوري عبر  الحكم  إســقــاط  تــم  أن  إلــى 
انقاب عسكري لم ترق فيه نقطة دم واحدة، 
فيما  البرتغال،  دمقرطة  إلــى  الطريق  ومــّهــد 
يكتب عالم  القرنفل«.  »ثــورة  بـــ ُعرفت بعدها 
السياسة األميركي، الري دايموند، في كتابه 
»روح الديمقراطية«، أنه »حني تهاوى النظام 
الــديــكــتــاتــوري أمــــام ثــــورة الــقــرنــفــل، لـــم يكن 
واضـــحـــا تــمــامــا أن الــبــرتــغــال ســـوف تصبح 
دولــة ديمقراطية. لم تكن كذلك من قبل أبدًا، 
بل كانت خــال نصف قــرن تــرزح تحت حكم 

فـــي مـــصـــر، وخـــصـــوصـــا املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
 2018/2017 ميزانية  فــي  التموينية  والسلع 
نحو 243.5 مليار جنيه مصري، وقد شكلت 
وحـــدهـــا 26.5% مـــن قــيــمــة إيــــــرادات الــخــزيــنــة 
العامة البالغة نحو 916 مليار جنيه مصري، 
ــذا الـــرقـــم إلـــى أجــــور الــعــامــلــني  وإذا أضــيــف هـ
جنيه  مليار   239( وتعويضاتهم  الــدولــة  فــي 
مصري(، وإلى تكاليف خدمة الدين )415 مليار 
جنيه مصري( فسيبلغ مجموعها 897.7 مليار 
جنيه مصري، أي ما يعادل 98% من إيرادات 
املــوازنــة، فا يبقى شــيٌء لبقية بنود اإلنفاق 
الجاري واالستثماري في املوازنة، وهي كثيرة، 
مـــا يــضــطــر الـــدولـــة إلـــى االســـتـــدانـــة الــداخــلــيــة 
والخارجية، والتي بلغت للعام نفسه نحو 420 
مليار جنية مصري، لتغطية بقية احتياجات 
املوازنة، والتي بلغت بمجموعها 1336 مليار 
جــنــيــه مـــصـــري، أي شــكــلــت الـــديـــون 31% من 
املوازنة، وهي نسبة مرتفعة. نفقات  إجمالي 

يــؤدي دعــم أسعار السلع إلــى الــهــدر، فالسلع 
ــا، وأذكــــــر فـــي ســوريــة  الــرخــيــصــة يــتــم هــــدرهــ
لتقديمه  الخبز  يــشــتــرون  كــانــوا  املــزارعــني  أن 
أسعار  أقل من  أسعاره  للحيوانات، ألن  ا 

ً
علف

العلف، كما تضخمت ظاهرة تهريب املشتقات 
النفطية، وخصوصا املــازوت من سورية إلى 
ــلـــدان الــــجــــوار، وخـــصـــوصـــا  لــبــنــان، بسبب  بـ
الخزينة  الكبير في األسعار، ما حّمل  الفارق 
السورية مبالغ طائلة عقودا. أما العيب الكبير 
في سياسات الدعم هذه، فهو أنها تعطل آلية 
الــعــامــة،  اإلدارة  وتــضــعــف حــوكــمــة  الــــســــوق، 
تساعد  التي  االقتصادية  املــؤشــرات  ع  وتضيِّ
عــلــى إدارة االقـــتـــصـــاد. بــيــنــمــا يــلــجــأ االتــحــاد 
ــــاالت الــــضــــرورة، إلــى   فـــي حـ

ً
األوروبــــــــي، مـــثـــا

تقديم دعم نقدي للزراعة، وال يقدم للمزارعني 

شــبــه فــــاشــــي«.  كـــذلـــك كـــانـــت هـــي الـــحـــال في 
الجهة املقابلة للبرتغال، حني كانت جارتها 
فاشي  ديكتاتوري  حكم  تحت  تئن  إسبانيا 
فرانكو  فرانسيسكو  الجنرال  آخــر، هو حكم 
الــذي وصل إلى السلطة عام 1939، واستمر 
على  قــادر  وغير  مريضا،  أصبح  فيها حتى 
الــحــركــة، مــنــتــصــف الــســبــعــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
املــــاضــــي. وذلـــــك قــبــل أن تـــبـــدأ إســبــانــيــا في 
االنــتــقــال بــاتــجــاه الــديــمــقــراطــيــة عـــام 1977، 
ــنــة مــا بــات ُيــعــرف فــي أدبــيــات االنتقال 

ّ
مــدش

للديمقراطية،  الثالثة  باملوجة  الديمقراطي 
ــيـــركـــي  ــيـــاســـة األمـ ــالــــم الـــسـ ــــف عــ حـــســـب وصــ
جرت  وهــكــذا  هنتنغتون.  صمويل  األشــهــر، 
الحال قبلها في اليونان، قبل أن تنتقل حّمى 
إلـــى بــلــدان أمــيــركــا الاتينية،  الــديــمــقــراطــيــة 
كالبرازيل واألرجنتني وتشيلي والسلفادور، 
وإلى أن وصلت أطراف أوروبا الشرقية بعد 
ف دواًل 

ّ
انهيار االتحاد السوفييتي الذي خل

ســعــت إلـــى االلــتــحــاق بــقــطــار الــديــمــقــراطــيــة. 
ــة إلـــى  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــلــــت الـــــعـــــدوى الـ ــا وصــ ــمـ كـ
ــا، فـــأطـــاحـــت حــكــم الــديــكــتــاتــور  ــيـ ــراف آسـ ــ أطــ
منتصف  الفيليبني  فــي  مــاركــوس  فيرناندو 
الثمانينيات، من خال مقاومة وكفاح سلمي 
استمر عقودًا، وما هي إال أشهر قليلة، حتى 
ــا الــجــنــوبــيــة بــالــفــيــلــيــبــني فــي  لــحــقــت كــــوريــ

إبريل/ نيسان 1987.
ــيــــة طـــريـــقـــهـــا،  ــقــــراطــ وهـــــكـــــذا وجــــــــدت الــــديــــمــ
أو بــــاألحــــرى وجــــــدت الـــشـــعـــوب األوروبــــيــــة 
ــيـــويـــة طــريــقــهــا، بــاتــجــاه  واألمـــيـــركـــيـــة واآلسـ
الطريق  وشــق  االستبدادية،  التجارب  إنهاء 

الـــدعـــم ســيــاســات التعليم  يـــطـــاول تــخــفــيــض 
والطبابة املجانية التي تقّدم لعموم املواطنني، 
والتي تستفيد منها الفئات الفقيرة بالدرجة 
األولـــــــــى، فـــــإن شـــمـــلـــت ســـيـــاســـات مــــا يــســّمــى 
اإلصاح املالي التي يوصي به البنك الدولي 
غالًبا  التعليم والصحة، وهــذا حدث  خدمات 
في بلدان عديدة، فسيضاف تأثيرها السلبي 
إلـــى تــأثــيــر تخفيض الــدعــم، وســتــكــون اآلثـــار 
، ليس على مستويات املعيشة وحسب، 

ً
كارثية

بل وعلى الحراك االجتماعي ككل، ألن التعليم 
والصحة الجيدة هما سلم االرتقاء االجتماعي 
للفئات الفقيرة. ويؤدي املس بهذه السياسات 
إلى إغاق املجتمع على دائرتني، تضم األولى 
والصحة  للتعليم  تفتقر  فقيرة  واسعة  فئاٍت 
وفـــرص العمل جــيــدة الــدفــع وظـــروف العيش 
الـــائـــقـــة، بــيــنــمــا تــضــم الــثــانــيــة فـــئـــات ضيقة 
غنية، تحتكر التعليم والصحة الجيدة وفرص 
الرغيد.  والعيش  والثروة  الدفع  العمل جيدة 
ولــكــن إن كـــان مــن غــيــر املــمــكــن االســتــمــرار في 
سياسات دعم أسعار السلع، )وال أشمل هنا 
فتقديمها  للجميع  والصحة  التعليم  تقديم 

ــراه أيــضــا فـــي الـــســـودان والــجــزائــر،  وربـــمـــا نــ
الحالية.  انتفاضاتهما  غــبــار  يــهــدأ  أن  بــعــد 
الــديــنــيــة  ــنـــخـــب  الـ الــــثــــانــــي هــــو دور  الــــفــــرق 
بأهمية  الجماهير  تــوعــيــة  فــي  واملجتمعية 
االنتقال الديمقراطي، والحفاظ على مساره، 
 عن االنزالق 

ً
مهما كانت التكلفة، وذلك بديا

بــاتــجــاه الــحــكــم الـــفـــردي الــــذي يـــّدمـــر الــســلــم 
الكنيسة  قــادة  لعب  فقد  األهــلــي،  والتعايش 
وجنوب  الاتينية  أمــيــركــا  فــي  الكاثوليكية 
أوروبـــــــا دورًا مــهــمــا فـــي نــــزع الــشــرعــيــة عن 
األنــظــمــة الــســلــطــويــة، بــاعــتــبــارهــا ضـــد روح 
الدين والسام. وهناك حكايات عديدة حول 
دور الــقــســاوســة فـــي الــســلــفــادور والــبــرازيــل 
واألرجــنــتــني فــي تعبئة الــشــارع ضــد الحكم 
الــســلــطــوي فـــي بــلــدانــهــا. وقـــد دفـــع بعضهم 
حياته ثمنا لذلك، منهم القس أوسكار رميرو 
»فرق  قتلته  الــذي  السلفادور  أساقفة  رئيس 
والتي  السلفادوري،  للنظام  التابعة  املــوت« 

ا ضــروري(، فالطريق القويم لتصحيح 
ً
مجان

سياسة دعــم األســعــار ال يــكــون بــقــرار إداري، 
قــراره  يصدره وزيــر يجلس في مكتبه، يوقع 
غير مكترٍث بنتائجه، بل يكون بوضع سياسة 
متكاملة، تهدف إلى تنمية اقتصادية، تتوجه 
خــصــوصــا إلـــى قــطــاعــاٍت تــحــمــل قــــدرات على 
النمو، وتطبق على مدى خطة خمسية تحقق 
زياداٍت في فرص العمل، وترقية في املنتجات 
ــتـــي تــســمــح  ذات الـــقـــيـــم املـــضـــافـــة املـــرتـــفـــعـــة الـ
بــزيــادات األجــور زيــادات حقيقية، واملحافظة 
على القوة الشرائية للعملة الوطنية. ومن جهة 
أخرى، تقليص اإلنفاق على قطاعات الجيش 
واألمــــن والــقــطــاع الــحــكــومــي املــتــضــخــم، ورفــع 
الحكومي،  االقــتــصــادي  الــقــطــاع  إدارة  كــفــاءة 
الــى رابــح، وإيجاد مناخ  لتحويله من خاسر 
تــتــخــذ مجموعة  وأن  لــاســتــثــمــارات،  جــــاذب 
من السياسات التي تؤثر إيجاًبا على توزيع 
ــل الـــوطـــنـــي، وزيـــــــادة حــصــة املــشــتــغــلــني  الـــدخـ
بأجر )حصة األجــور( مقابل تخفيض حصة 
املالكني )األربــاح(، وهذه لها تفاصيل كثيرة. 
وأن يتم تقليص الدعم، بالتدريج، ضمن خطة 
تضمن حصول الفئات الشعبية على تعويٍض 
متناسب عما تفقده جّراء تقليص الدعم، إن لم 
يكن أكثر، وعندما يتحّسن دخل هذه الفئات ال 

يبقى ثّمة حاجة لدعم األسعار.  
ولكن هذا الطريق القويم لتصحيح سياسات 
دعـــم األســـعـــار فــي بــلــدانــنــا مـــســـدوٌد بالفساد 
ونهب املال العام واإلدارة الضعيفة التي تقدم 
الكفاءة، واستمرار سيطرة نخٍب  الــوالء على 
فتوجه  االقــتــصــادي،  بــالــقــرار  تتحّكم  ضــيــقــٍة 

مياهه نحو طواحينها. 
ما لم تصلح السياسة لن يصلح االقتصاد.

)كاتب وباحث سوري(

كانت مهمتها استهداف املعارضني لألنظمة 
السلطوية في دول أميركا الاتينية. وهو ما 
لم يحدث في بلداننا التي يلعب رجال الدين 
على  الحفاظ  فــي  مهما  دورًا  منها  كثير  فــي 
دينية  بــمــبــّررات  وتثبيته،  السلطوي  الحكم 

وثيولوجية مختلفة.
الفرق الثالث هو دور الجوار القريب والبعيد 
في إنجاح أو إخفاق االنتقال الديمقراطي في 
الباد املعنية، ففي معظم، إن لم يكن جميع، 
تـــجـــارب االنـــتـــقـــال الــديــمــقــراطــي فـــي أمــيــركــا 
الاتينية وجنوب وشرق أوروبا وحتى آسيا 
ــا الــجــنــوبــيــة(  )خــصــوصــا الــفــيــلــيــبــني وكـــوريـ
لــعــبــت الــضــغــوط اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة دورًا 
والقطيعة  الديمقراطي  االنــتــقــال  فــي  حيويا 
أوروبــا  السلطوي، فقد شجعت  املــاضــي  مــع 
عـــلـــى نــــجــــاح الـــتـــجـــربـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
البرتغال واليونان والبرازيل، وكذلك في دول 
شرق أوروبا. كما ساعدت الواليات املتحدة، 
ــن خــــــال ضـــغـــوطـــهـــا عـــلـــى حـــلـــفـــائـــهـــا فــي  ــ مـ
االنتقال  على  الجنوبية،  وكــوريــا  الفيليبني 
الديمقراطي. وعلى العكس من ذلك، فإن دول 
أميركا،  ــــي، وكــذلــك  العربي واألوروبـ الــجــوار 
تـــجـــربـــة االنـــتـــقـــال  ــاط  ــبــ ــي إحــ فــ لــعــبــت دورًا 
الديمقراطي في العالم العربي وإفشالها منذ 

عام 2011. 
ــل، يــبــقــى  ــ ــوامــ ــ ــعــ ــ وبـــــــــــدون مـــعـــالـــجـــة هـــــــذه الــ
ــعــــرب تــحــقــيــق انــتــقــال  ــن الـــصـــعـــب عـــلـــى الــ مــ
ديمقراطي ناجع، وسيتم إعادة إنتاج الحكم 

السلطوي بطرق وأشكال مختلفة.
)كاتب وأكاديمي مصري(

مستلزمات إنتاج بأسعار مدعومة.
من جهٍة أخرى، يسهم دعم األسعار في خفض 
مــســتــويــات األجـــــــور، كــمــا يــســهــم فـــي خفض 
نفطية  مشتقات  أو  )كــهــربــاء  الطاقة  تكاليف 
املنتجات، ما  غــاز(، وبالتالي خفض كلفة  أو 
يشجع الصناعة وصادراتها. وبالتالي، يؤدي 
ــــذي ال يــتــرافــق مـــع حــزمــة  تــخــفــيــض الـــدعـــم الـ
سياساٍت تواجه األثر السلبي للدعم إلى رفع 
التكاليف وتراجع الصادرات، وبالتالي تزايد 
، رفعت السلطة سعر 

ً
البطالة. في سورية مثا

املــــازوت فــي بــدايــة مــايــو/ أيـــار 2008 بمعدل 
ــرات ونــــصــــف، فـــكـــانـــت الــنــتــيــجــة أن  ــ ــ ثـــــاث مـ
فقط، من  كثيرة، خــال عامني  تحولت حقول 
خضراء تنتج القمح والقطن والخضروات إلى 
اٍت  إجــراء لم تتخذ  السلطة  أراض قاحلة، ألن 
االقتصادية  السياسة  كانت  وقــد  تعويضية. 
فـــي ســـوريـــة الــتــي اتــجــهــت، بــعــد ســنــة 2000، 
أكثر ضد مصالح الفئات الفقيرة، إضافة إلى 
اإلدارة الفاشلة لاقتصاد أحد أسباب انطاق 

االحتجاجات في 2011. 
املشكلة أن البلدان التي طبقت هذه السياسات 
أو تطبقها، وتسعى إلى تعديلها، إنما تعجز 
بديلة منتجة، تعّوض  إيــجــاد ســيــاســات  عــن 
الــفــئــات الــفــقــيــرة عــمــا تــفــقــده، نــتــيــجــة تــراجــع 
الدعم، فيكون إصاح السياسات على حساب 
الــدول التي طبقت  هذه الفئات، خصوصا أن 
 
ً
هـــذه الــســيــاســات كــانــت تــقــّدم أجــــوًرا متدنية

للمشتغلني في القطاع العام، بحجة أن أسعار 
السلع والخدمات األساسية مدعومة. وعندما 
يتم تقليص الــدعــم ال يتم رفــع األجـــور سوى 
بــنــســبــة ضــئــيــلــة، ال تـــعـــادل آثــــــاره الــســلــبــيــة، 
اآلثار  الخسائر مضاعفة. وتتضاعف  فتكون 
على مستويات معيشة الفئات الفقيرة، عندما 

الــديــمــقــراطــي. وقــد كــانــت لديها  نحو الحكم 
الظروف نفسها في العالم العربي اآلن، سواء 
)البرتغال  طاحنة  أهلية  من حيث صراعات 
قابضني  أو جــنــراالت عسكريني  وإســبــانــيــا( 
على السلطة )األرجنتني، البرازيل، تشيلي( أو 
أحزاب مهيمنة على السلطة )الفيليبني، كوريا 
الجنوبية، بولندا، أملانيا الشرقية(. وهو ما 
ُيثير التساؤل حول فشل االنتقال الديمقراطي 
ق 

ّ
في العالم العربي، وما إذا كان األمــر يتعل

بالثقافة العربية التي تخاصم الديمقراطية، 
كما يقول املستشرقون، أو كما يّدعي بعض 

مثقفينا املتنطعني.
التجارب  هــذه  بــني  سريعة  مقارنة  وتكشف 
املذكورة وتجربة العالم العربي فيما يخص 
الديمقراطية أن ثّمة ثاثة فروق أساسية، أو 
التجربتني.  بني  فارقة  األقــل ماحظات  على 
أولــهــا يتعلق بــالــدور املــحــوري الـــذي تلعبه 
النخب السياسية في أثناء املراحل االنتقالية، 
نجحت  التي  األخـــرى  التجارب  عكس  فعلى 
فيها الــنــخــب الــجــديــدة فــي اســتــثــمــار فرصة 
السلطوية، من أجل تحقيق  األنظمة  سقوط 
انتقال ديمقراطي ناجع، فقد أخفقت النخب 
نفسه،  بالدور  القيام  في  العربية  السياسية 
حني الحت الفرصة مع املوجة األولى للربيع 
العربي. وقد غرقت هذه النخب في خافاٍت 
ــٍة  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ واســـتـــقـــطـــابـــاٍت ســـيـــاســـيـــٍة وإيـ
وهــويــاتــيــٍة، دفــعــت األنــظــمــة الــقــديــمــة، أو من 
الحياة  إلــى  الــعــودة  إلــى  هــو على شاكلتها، 
الــتــجــربــة االنــتــقــالــيــة في  الــســيــاســيــة، ووأد 
مهدها. حدث ذلك في مصر واليمن وليبيا، 

ما لم تصلح السياسة لن يصلح االقتصاد

العرب واالختبار العسير للديمقراطية

الطريق القويم 
لتصحيح سياسات دعم 

األسعار في بلداننا 
مسدوٌد بالفساد 
ونهب المال العام

لعبت دول الجوار 
العربي واألوروبي، 
وأميركا، دورًا في 

إحباط تجربة االنتقال 
الديمقراطي
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